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اﻟﺸكر واﻟﻌرﻓﺎن
اﻟﺤﻤد ﻪﻠﻟ ر�ﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿن ،واﻟﺼﻼت واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ أﺸرف اﻟﻤرﺴﻠﯿن ،ﺴﯿدﻨﺎ ﻤﺤﻤد ﻋﻠ�ﻪ أﻓﻀﻞ اﻟﺼﻼت وأﺘم
اﻟﺘﺴﻠ�م  ،أﻤﺎ �ﻌد...
�ﻘول ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ كﺘﺎ�ﻪ اﻟﻌز�ز"وﻟﻘد أﺘﯿﻨﺎ ﻟﻘﻤﺎن اﻟﺤكﻤﺔ أن اﺸكر ﻪﻠﻟ وﻤن �ﺸكر ﻓﺈﻨﻤﺎ �ﺸكر ﻟﻨﻔﺴﻪ وﻤن كﻔر ﻓﺎن
ﷲ ﻏﻨﻲ ﺤﻤﯿد")ﻟﻘﻤﺎن (12
 أﺘﻘدم ﺒرﺴﺎﻟﺔ اﻟﺸكر أوﻻ وأﺨ ار إﻟﻰ اﻟذي ﺨﻠﻘﻨﻲ و�ث ﻓ�ﺎ روﺤﻲ ،ﺼﺎﺤب اﻟﻔ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻀﻞ واﻟﻤ ـﻨﺔ ﻟﻪ اﻟﺸكر
وﻟﻪ اﻟﺤﻤد� ،ﻌد ﺘوﻓ�ﻘﻪ وﻋﻨﺎﯿﺘﻪ وﻟطﻔﻪ ،وأن �كون ﻋﻤﻠﻲ ﻫذا ﺨﺎﻟﺼﺎ ﻟوﺠﻬﻪ اﻟﻛر�م ﻟك اﻟﺤﻤد واﻟﺸكر
ﯿر�ﻲ.
 وأﺘﻘدم ﺒرﺴﺎﻟﺔ اﻟﺸكر اﻟﺜﺎﻨ�ﺔ ﻟﻸﺴﺘﺎذ اﻟدكﺘور ﻏﻀ�ﺎن ﺤﺴﺎم اﻟدﯿن ﻟﺘﻛرﻤﻪ �ﺎﻹﺸراف ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻤذكرة،
ﻓﻘد كﺎﻨت ﻟﻤﻼﺤظﺘﻪ وﺘوﺠﻬﺎﺘﻪ اﻟﻘ�ﻤﺔ أﺜر كﺒﯿر ﻓﯿﻬﺎ.
 كﻤﺎ وﻻ اﻨﺴﻰ ان اﺸكر اﻻﺴﺘﺎذة رﺤﺎل ﺴﻼف اﻟﺘﻲ ﻟم ﺘ�ﻐﻞ ﻋﻠﯿﻨﺎ ﻤن ﻨﺼﺎﺌﺤﻬﺎ وﺘوﺠﻬﺎﺘﻬﺎ اﻟﻘ�ﻤﺔ.
 وأﺸكر اﻻﺴﺘﺎذة أﻗطﻲ ﺠوﻫرة اﻟﺘﻲ أﻤدﺘﻲ �كﺜﯿر ﻤن اﻟﺘوﺠﻬﺎت واﻟﻨﺼﺎﺌﺢ.
 وأﺸكر اﻻﺴﺘﺎدة داﺴﻲ وﻫﯿ�ﺔ ﺒﺘوﺠﻬﺎﺘﻬﺎ اﻟﻘ�ﻤﺔ .
 وأﺸكر ﺠﻤ�ﻊ أﺴﺎﺘذة ﻗﺴم ﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر.
 وأﺸكر ﺠﻤ�ﻊ أﺴﺎﺘدة كﻠ�ﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ واﻟﺘﺠﺎر�ﺔ وﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر.

:ﻤﻠﺨص
ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ واﻟﺘﻲ ﺘﺤت ﻋﻨوان "دور إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﯿن اﻷداء
اﻟﻤؤﺴﺴﻲ"إﻟﻰ إﺒراز اﻟدور اﻟذي ﺘﻠﻌ�ﻪ إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ �ﻘﺎء وﻨﻤو اﻟﻤؤﺴﺴﺎت وﻤﺤﺎوﻟﺔ
 ﺤﯿت ﺘﺒرز أﻫﻤ�ﺔ إدارة، ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺘﺤد�ﺎت اﻟﻛﺒﯿرة اﻟﺘﻲ ﺘواﺠﻬﻬﺎ،اﻟرﻓﻊ ﻤن ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ وأداءﻫﺎ
اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻤن ﺨﻼل إﻀﺎﻓﺔ ﻗ�ﻤﺔ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ وﺨﻠق ﻤﯿزة ﺘﻨﺎﻓﺴ�ﺔ وﺠﻌﻞ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ أﻛﺜر ﻤروﻨﺔ
.ﻤن ﺨﻼل اﻋﺘﻤﺎد أﺸكﺎل اﻟﺘﻨﺴﯿق واﻟﺘﺼﻤ�م واﻟﻬ�كﻠﺔ
:اﻟﻛﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺤ�ﺔ
.اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ – إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ – أ�ﻌﺎد اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ
Résumé :
Cette étude titré «Le rôle de la gestion des connaissances dans l'amélioration de
la performance institutionnelle " a l’objectif de clarifier le rôle de la gestion des
connaissances dans la survie et la croissance des entreprises , et puis à accroître
l'efficacité et la durabilité, notamment sous les défis importants auxquels font face.
Alors nous essayons de présenter comment la gestion des connaissances crée une
valeur et avantage concurrentiel aux entreprises au coté de performance . a travers
l’adaptation des formes de coordination, la conception et de la restructuration.

Les mots- clés :
La performance institutionnelle – la gestion des connaissances – les dimensions de la
performance institutionnelle.
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ﻤﻘدﻤﺔ
ﻤﻘدﻤﺔ

ﻟﻘد ﺸﻬد اﻟﻌﺎﻟم ﺘﻐﯿرات كﺒﯿرة ﺨﻼل اﻟﻌﻘدﯿن اﻵﺨر�ن ﻤن اﻟﻘرن اﻟﻤﺎﻀﻲ كﺎﻨت ﺘﻔوق �كﺜﯿر ﻤﺎ ﺸﻬدﻩ

اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ اﻟﻔﺘرات اﻟﺴﺎ�ﻘﺔ ،ﺤﯿث ﺘﻤر ﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﯿوم �ﻤﺘﻐﯿرات اﻗﺘﺼﺎد�ﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ وﺘﻛﻨوﻟوﺠ�ﺔ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن

ﺘﺤد�ﺎت اﻟﻌوﻟﻤﺔ وﺘﺤد�ﺎت اﻟﺘطور اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻲ و اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻲ ،ﻤﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﻀرورة اﻟ�ﺤث ﻋن إﻋﺎدة اﻟﺘوازن ﻓﻲ

أداء أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ز�ﺎدة ﻨوﻋ�ﺔ اﻟﺨدﻤﺔ وﺘﺤﺴﯿن اﻷداء.

ﻟﻬذا ﺒدء اﻟﺘركﯿز ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺨﯿر ٕواﻋطﺎﺌﻪ أﻫﻤ�ﺔ كﺒﯿرة ﻓﻲ ﺘﺴﯿﯿر اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ،ﻓﻘد ﻨﺎل وﻻ ﯿزال ﯿﻨﺎل
اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤﺘزاﯿد ﻤن طرف اﻟ�ﺎﺤﺜﯿن ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻹدارة و ﺘﺴﯿﯿر ،وﻋﻠ�ﻪ ﻓﺈن ﺘﺤﺴﯿن أداء اﻟﻤؤﺴﺴﺔ �ﻌﺘﺒر ﻤﺸكﻠﺔ
ﻤﻌﻘدة ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺘﻘﻨ�ﺎت وﺘﻐﯿر اﻷﺴواق  ،و ﻓﻲ ﻨﻔس اﻟوﻗت ﺘﺤد�ﺎ ﻻ ﺒد ﻤﻨﻪ.

و�ﻌد اﻟﺘركﯿز ﻋﻠﻰ اﻷداء ﺘوﻟد ﻤﺼطﻠﺢ ﺤدﯿث ﻓﻲ اﻵوﻨﺔ اﻷﺨﯿرة أﻻ و ﻫو "إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ" اﻷﺴﻠوب

اﻹداري اﻟذي �ﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺘﻐط�ﺔ ﻨﻘﺎﺌص اﻟﻤراﺤﻞ اﻟﺴﺎ�ﻘﺔ وﻤواﻛ�ﺔ اﻟﻌﺼر اﻟﺠدﯿد وﻤﺎ ﯿﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤن ﺘﻐﯿرات ﺠدﯿدة
وﺴر�ﻌﺔ وﻤﺴﺘﻤرة ،كون اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻤﻔﻬوم أرﻗﻰ وأﺸﻤﻞ ﻤن ﻤﻔﻬوم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺔ  ،ﻓﻨﺠد إن اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻫﻲ اﻻﺴﺘﻐﻼل

اﻷﻤﺜﻞ ﻟﻠﻘدرات واﻟﻤﻬﺎرات واﻟﺨﺒرات ﻟﻔﻬم ٕوادراك اﻟظواﻫر واﻷﺤداث .و�ﻘﺘرن ﻨﺠﺎح اﻟﻤؤﺴﺴﺔ �ﻘدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﺴﺘﻐﻼل اﻟﻤﻌرﻓﺔ وﺘطو�رﻫﺎ وﺨﻠق ﻤﻌﺎرف ﺠدﯿدة ﻟﺘوظ�ﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺒﺘﻛﺎر ﻷﺴﺎﻟﯿب ﺘﻠﺒﻲ اﻻﺤﺘ�ﺎﺠﺎت وﺘﺤﻘق
اﻷﻫداف.

و�ﻤﺎ أن إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻋﺘﺒرت ﻤن اﻟﻤداﺨﻞ اﻟﺤدﯿﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋد ﻓﻲ ﺘﺤﺴﯿن اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ ،ﻓﺈن

ر�طﻬﺎ �ﻔﻌﺎﻟ�ﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻫو ﻤن اﻟﻤوﻀوﻋﺎت اﻟﺤدﯿﺜﺔ اﻟﺤﯿو�ﺔ ،ﺤﯿث ظﻬرت ﻤﺤﺎوﻻت ﺠﺎدة ﻟﻘ�ﺎﺴﻬﺎ وﺘطﺒ�ﻘﻬﺎ

ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺘﻐﯿرات اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻟﺘركﯿز ﻋﻠﻰ اﻹﺒداع وﺘﺤﻘﯿق اﻟﻤﯿزة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴ�ﺔ وﺘﺤﺴﯿن
اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ.

وﻟﻘد ﺤﺎوﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟ�ﺤث اﻟﺘركﯿز ﻋﻠﻰ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺠﺎﻤﻌ�ﺔ ﻨظ ار ﻟﺨﺼوﺼ�ﺔ ﻫذﻩ اﻷﺨﯿرة و

ارﺘﻛﺎزﻫﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌرﻓﺔ.

أوﻻ /اﻹﺸكﺎﻟ�ﺔ اﻟرﺌ�ﺴ�ﺔ:

وﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻟطرح �ﻤكن طرح اﻹﺸكﺎﻟ�ﺔ اﻟرﺌ�ﺴ�ﺔ ﻟﻠ�ﺤث اﻟﺘﺎﻟ�ﺔ :

ﻤﺎ ﻫو دور إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﯿن اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺠﺎﻤﻌ�ﺔ ؟

ﺜﺎﻨ�ﺎ /اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻟﻔرﻋ�ﺔ:

و ﻟﺘ�ﺴ�ط اﻹﺸكﺎﻟ�ﺔ اﻟرﺌ�ﺴ�ﺔ �ﻤكن طرح اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻟﻔرﻋ�ﺔ اﻟﺘﺎﻟ�ﺔ :

 ﻫﻞ ﻫﻨﺎك دور ﻟﺘوﻟﯿد اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﯿن اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺠﺎﻤﻌ�ﺔ ؟

 ﻫﻞ ﻫﻨﺎك دور ﻟﺨزن اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﯿن اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺠﺎﻤﻌ�ﺔ ؟

 ﻫﻞ ﻫﻨﺎك دور ﻟﺘوز�ﻊ اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﯿن اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺠﺎﻤﻌ�ﺔ ؟
أ

ﻤﻘدﻤﺔ
 ﻫﻞ ﻫﻨﺎك دور ﻟﺘطﺒﯿق ادارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﯿن اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺠﺎﻤﻌ�ﺔ ؟

ﺜﺎﻟﺜﺎ /ﻓرﻀ�ﺎت اﻟدراﺴﺔ :اﻟﻔرﻀ�ﺎت ﻫﻲ إﺠﺎ�ﺎت ﻤؤﻗﺘﺔ ﻟﻠﺘﺴﺎؤﻻت ﺘﺤﺘﻤﻞ اﻟﺘﺄﻛﯿد أو اﻟﻨﻔﻲ ،و ﻋﻠ�ﻪ �ﻤكن ﺼ�ﺎﻏﺔ
اﻟﻔرﻀ�ﺎت اﻟﺘﺎﻟ�ﺔ:

اﻟﻔرﻀ�ﺔ اﻟرﺌ�ﺴ�ﺔ:

ﻻ ﯿوﺠد دور ﻹدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﯿن اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺠﺎﻤﻌ�ﺔ.
وﺘﺘﻔرع ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻔرﻀ�ﺔ اﻟرﺌ�ﺴ�ﺔ اﻟﻔرﻀ�ﺎت اﻟﻔرﻋ�ﺔ اﻟﺘﺎﻟ�ﺔ:

 ﻻ ﯿوﺠد دور ﻟﺘوﻟﯿد اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﯿن اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺠﺎﻤﻌ�ﺔ.

 ﻻ ﯿوﺠد دور ﻟﺘﺨز�ن اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﯿن اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺠﺎﻤﻌ�ﺔ .

 ﻻ ﯿوﺠد دور ﻟﺘوز�ﻊ اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﯿن اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺠﺎﻤﻌ�ﺔ .

 ﻻ ﯿوﺠد دور ﻟﺘطﺒﯿق اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﯿن اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺠﺎﻤﻌ�ﺔ .

را�ﻌﺎ /أﻫﻤ�ﺔ اﻟدراﺴﺔ:

 اﻟﺘﺄﺜﯿر اﻟﺤﯿوي ﻹدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﯿق وﺘﻨﻤ�ﺔ وﺘطو�ر اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ورﻓﻊ أداءﻫﺎ .
 اﻷﻫﻤ�ﺔ اﻟﻤﺘزاﯿدة ﻹدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﯿق ﻨﺠﺎح اﻟﻤؤﺴﺴﺔ.

 ﺘﻘد�م ﺼورة واﻗﻌ�ﺔ ﺤول طﺒ�ﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﯿن اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت
اﻟﺠﺎﻤﻌ�ﺔ.

ﺨﺎﻤﺴﺎ/أﻫداف اﻟدراﺴﺔ:

 اﻟﺘركﯿز ﻋﻠﻰ أﻫم اﻟﻤﻔﺎﻫ�م اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ واﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ .

 إﺒراز اﻟدور اﻟﻤﺘزاﯿد ﻹدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﯿق وﺘﻌظ�م كﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟ�ﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﺤدﯿﺜﺔ .

 إﻋداد إطﺎر ﻨظري ﺨﺎص ﺒﺈدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ .

 إﻋداد أطﺎر ﻨظري ﺨﺎص �ﺎﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ.
 اﻟﺘوﺼﻞ إﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻌكس اﻟدور ﺒﯿن إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ و اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ ﻓﻲ ﻤن ﺨﻼل اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﺤﻞ

اﻟدرﺴﺔ.
ا

 اﻟﺘوﺼﻞ اﻟﻰ ﺘﻘد�م اﻗﺘراﺤﺎت اﻟﺘﻲ �ﻤكن ﻤن ﺸﺌﻨﻬﺎ ان ﺘﺴﺎﻋد اﻟﻛﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﯿن ﻤﺴﺘوي ﺘطﺒ�ﻘﻬﺎ

ﻟﻌﻤﻠ�ﺎت ادارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ وذﻟك ﻟﺘﺤﻘﯿق اﻟﺘﻤﯿز ﻓﻲ اداءﻫﺎ.

ب

ﻤﻘدﻤﺔ

ﺴﺎدﺴﺎ/ﻨﻤوذج اﻟدراﺴﺔ:

اﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ
إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ

 ﺘوﻟﯿد اﻟﻤﻌرﻓﺔ

 ﺘﺨز�ن اﻟﻤﻌرﻓﺔ
 ﺘوز�ﻊ اﻟﻤﻌرﻓﺔ

 ﺘطﺒﯿق اﻟﻤﻌرﻓﺔ

اﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﺘﺎ�ﻊ

اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ
 اﻟﻌﻤﻠ�ﺎت اﻟداﺨﻠ�ﺔ
 اﻟﺘﻌﻠم واﻟﻨﻤو
 رﻀﺎ اﻟز�ﺎﺌن

ﺴﺎ�ﻌﺎ/ﻤﺒررات اﺨﺘ�ﺎر اﻟﻤوﻀوع:

 ﻻﻫﺘﻤﺎم واﻟرﻏ�ﺔ اﻟﺸﺨﺼ�ﺔ �ﺎﻟﻤوﻀوع .

 طﺒ�ﻌﺔ ﻤﺠﺎل اﻟﺘﺨﺼص.

 اﻟدور اﻟﻬﺎم اﻟذي ﺘﻠﻌ�ﻪ إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴس وﺘطو�ر أداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ .

 ﻀﻌﻒ اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ اﻟﻤﺴﺘﻤر واﻟﻤﺘزاﯿد وﻋدم ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺨرج ﻟذاﻟك ووﻀﻊ ﺤﻞ أﻤﺜﻞ ﻟﻪ .

ﺜﺎﻤﻨﺎ/اﻟدراﺴﺎت اﻟﺴﺎ�ﻘﺔ:

ئﻙﺔﻊﻛلئﻙﺔﻤط � ﻠﻰ ﻐﻰئﻙ ﻠ ﺸﺌذ ـئﻙﺔﺝﺌذ� ﺒئﻵ ذخﻤ � ﺒ،
بئﻙ ﻠﻊذﻐ ﺒ ﻉﻛ ﻭئﻵخئ ؟ ه
 ﻤﺤﻤد ﺘركﻲ اﻟ�طﺎﯿﻨﺔ ،آﺘذ ؤخئذ

رﺴﺎﻟﺔ ﻤﻘدﻤﺔ ﻟﻨﯿﻞ ﺸﻬﺎدة اﻟدكﺘوراﻩ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻤﺎن اﻟﻌر��ﺔ ﻟﻠدراﺴﺎت ،اﻷردن.2007 ،
ﻫدف ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ

• ﺘﺤدﯿد أﺜر إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء واﻟﺘﻌﻠم اﻟﺘﻨظ�ﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ اﻷردﻨ�ﺔ �ﺎﻋﺘ�ﺎرﻫﺎ ﺘﻌﻤﻞ

ﻓﻲ ﺒﯿﺌﺔ ﻋﺎﻟﻤ�ﺔ ﺘﺴﺘدﻋﻲ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺈدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ.
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ

 oوﺠود أﺜر ﻹدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ )اﻷﻓراد ,اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت  ,واﻟﻛﯿﻨوﻨﺔ اﻟﺘﺤﺘ�ﺔ( واﺜر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨظ�ﻤ�ﺔ وﻋﻤﻠ�ﺎت اﻟﺘوﻟﯿد
اﻟﺘوز�ﻊ واﺴﺘﺨدام إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﺘﻨظ�ﻤﻲ .

 oﻻ ﯿوﺠد أﺜر ﻋﻠﻰ اﻟﻬ�كﻞ اﻟﺘﻨظ�ﻤﻲ واﻟﺒﻨ�ﺔ اﻟﺘﺤﺘ�ﺔ ﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠ�ﺎ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت واﺜر ﺘﺸﺨ�ص واﻛﺘﺴﺎب

وﺘﺨز�ن اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء أﻟﻤﻨظﻤﻲ .

ت

ﻤﻘدﻤﺔ
ب ئﻙ ﻠﻊذﻐ ﺒ هﻉ ﻠﻛ �ﺌﺔﻪﺌ هآﺘذﻩﺌ ﻉﻛ ﻭ ﺔ ﻠﻱغﻱر ئﻵخئ؟
ضﻛ �ﺌ ة ؤخئذ
 ﺴوزان ﺼﺎﻟﺢ دوزة ،ئﻙﻊغﻺﻔ ﺒ ﺎﻱ م ﻠﺔغغغ

ئﻙ ﻠ أﺯغغغ ﺯﻰ ،رﺴﺎﻟﺔ ﻤﻘدﻤﺔ ﻟﻨﯿﻞ ﺸﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺠﺴﺘﯿر ،ﺘﺨﺼص إدارة اﻹﻋﻤﺎل ،ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﺸرق اﻷوﺴط ﻟﻠدراﺴﺎت
اﻟﻌﻠ�ﺎ ،اﻷردن.2008 ،

أﻫداف ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ

 اﻟ�ﺤث ﻓﻲ اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ ﻤن ﺨﻼل اﻟﻤداﺨﻞ واﻟﻘ�ﺎس.

 ﺘﺤدﯿد اﻟﻤﻀﺎﻤﯿن واﻟدﻻﻻت اﻟﻨظر�ﺔ ﻹدارة ﻋﻤﻠ�ﺎت اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻌد ﺠوﻫر�ﺔ ﻟﻐرض ﺘﻌز�ز ﻗدرات

اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن اﻹﺒداﻋ�ﺔ ﻨﺤو ﺘﺤﻘﯿق أداء أﻓﻀﻞ ﻟو ازرﺘﻬم.

 ﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘوﺼﻞ ﻟﺘوﺼ�ﺎت اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻷردﻨ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻹدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ .
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ

 وﺠود ﻋﻼﻗﺔ ﺒﯿن ﺘﺸﺨ�ص اﻟﻤﻌرﻓﺔ وﻤﺘطﻠ�ﺎت إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ.
 وﺠود ﻋﻼﻗﺔ ﺒﯿن ﻋﻤﻠ�ﺎت إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ وﻤﺘطﻠ�ﺎت وكﻔﺎءة اﻟﻌﻤﻠ�ﺎت اﻟداﺨﻠ�ﺔ.

 وﺠود ﻋﻼﻗﺔ ﺒﯿن ﻋﻤﻠ�ﺎت إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ وﻤﺘطﻠ�ﺎﺘﻬﺎ واﻟﻨﻤو و اﻟﺘﻌﻠم اﻟﻤؤﺴﺴﻲ.

بئﻙ ﻠﻊذﻐ ﺒ ﻐﻰ ﺔﺡ ﺯﻱ م آخئ ؟ئﻙﻊﺌ ﻠﻛﻱ م ،ﻤذكرة ﻤﻘدﻤﺔ ﻟﻨﯿﻞ ﺸﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺠﺴﺘﯿر،
 ﺼ�ﺎح ﺘرﻏﯿﻨﻲ ،خهذ ؤخئذ

ﺘﺨﺼص اﻗﺘﺼﺎد ٕوادارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ واﻟﻤﻌﺎرف ،كﻠ�ﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ واﻟﺘﺠﺎر�ﺔ واﻟﺘﺴﯿﯿر ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨ�ﻀر-
�ﺴكرة،-اﻟﺠزاﺌر.2011،

أﻫداف ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ

إﺜ�ﺎت إن إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﺤﻘﯿق أﻫداف اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺘﺤﺴﯿن أداء ﻋﻤﺎﻟﻬﺎ.

إﺜ�ﺎت إن إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻋﻤﻠ�ﺔ ﺘﻤﺎرس ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﺠزاﺌر�ﺔ وﻟو �ﺸكﻞ ﻏﯿر ﻤ�ﺎﺸر.
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ

اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﻛو�ن اﻟﺨﺎرﺠﻲ �ﻌد ﻓرﺼﺔ ﻹﻓراد اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن �ﺎﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ �ﺎﻻﺤﺘﻛﺎك �ﺎﻟﻌﺎﻟم اﻟﺨﺎرﺠﻲ
وﺘ�ﺎدل اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت واﻟﺨﺒرات.

اﺴﺘﻘ�ﺎل اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻟﻠز�ﺎﺌن ﻤكﻨﻬﺎ ﻤن اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻤن اﻟﻤﺤ�ط اﻟﺨﺎرﺠﻲ �ﻤﺎ �ﺴﻤﻰ �ﺎﻟﺘﻐذ�ﺔ

اﻟراﺠﻌﺔ.

ﻗ�ﺎم اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﺒ�ﻌث اﻹﻓراد اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﺒﻬﺎ إﻟﻰ ﻤﻠﺘﻘ�ﺎت اﻟﻘﻤﺢ اﻟﻔرﻨﺴﻲ واﻷﻤر�كﻲ وكﻨدي واﻟﺘﻲ كﺎﻨت ﺘﻌﻘد

�ﺎﻟﺠزاﺌر اﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﻟﻠﺘواﺼﻞ �ﺎﻟﻤﺤ�ط اﻟﺨﺎرﺠﻲ.

� ﺼ ﻠﺌ م ﺝهخبئﻙﺔﻊﻛ �لئﻙﻊﺌﻙﻰ ،ﻤذكرة ﻤﺎﺠﺴﺘﯿر
بئﻙ ﻠﻊذﻐ ﺒ ﻐﻰ ﺔﺡﻕﻱ
 ر�ﺎ ﺠ از ﺠﻤﯿﻞ اﻟﻤﺤﺎﻤﯿد ،خهذ ؤخئذ

ﻓﻲ إدارة اﻹﻋﻤﺎل ،كﻠ�ﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹدار�ﺔ واﻟﻤﺎﻟ�ﺔ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﺸرق اﻷوﺴط ﻟﻠدراﺴﺎت اﻟﻌﻠ�ﺎ ،اﻷردن.2008 ،

ث

ﻤﻘدﻤﺔ
ﻫدف اﻟدراﺴﺔ

إن اﻟﻬدف اﻟرﺌ�ﺴﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﻫو ﺒ�ﺎن أﺜر إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎن اﻟﺠودة ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ.
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ

 وﺠود ﻋﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻟﺘرﻗ�ﺎت اﻟﻌﻠﻤ�ﺔ وﻀﻤﺎن اﻟﺠودة ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺎت اﻷردﻨ�ﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ.

 وﺠود ﻋﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻟﺨﺒرة اﻟﺘدر�ﺴ�ﺔ وﻀﻤﺎن ﺠودة اﻟﺠﺎﻤﻌﺎت اﻷردﻨ�ﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ.

 ﻟﯿوﺠد ﻋﻼﻗﺔ ﺒﯿن ﺤوﺴ�ﺔ اﻟﻤكﺘ�ﺎت وﻀﻤﺎن اﻟﺠودة ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺎت اﻷردﻨ�ﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ.

 وﺠود ﻋﻼﻗﺔ ﺒﯿن ﺘﻨو�ﻊ اﻟﻤكﺘ�ﺔ وﻀﻤﺎن ﺠودة اﻟﺠﺎﻤﻌﺎت اﻷردﻨ�ﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ.

ﺘﺎﺴﻌﺎ/اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻤﺴﺘﺨدم:

اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟوﺼﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﺠزء اﻟﻨظري .
ﻤﻨﻬﺞ دراﺴﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺠزء اﻟﺘطﺒ�ﻘﻲ ﻤن ﺨﻼل وﻀﻊ اﺴﺘﺒ�ﺎن ﻷﻓراد ﻋﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ وﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ.

ﻋﺎﺸ ار/ﻫ�كﻞ اﻟدراﺴﺔ:

وﻗد ﺘم ﺘﻘﺴ�م ﻫدﻩ اﻟدراﺴﺔ إﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻓﺼول ﺤﯿث �ﺤﺘوي اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ و�ﺘﻀﻤن ﺜﻼﺜﺔ

ﻤ�ﺎﺤث ،أﻤﺎ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓ�ﺸﻤﻞ دراﺴﺔ اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ ،أﻤﺎ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟث ﻓﯿﺘﻌﻠق �ﺎﻟﺠزء اﻟﺘطﺒ�ﻘﻲ واﻟذي
�ﺤﺘوي ﻋﻠﻰ دراﺴﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ.

ج

اإلطار المفاهيمي إلدارة المعرفة

الفصل األول :
تمهيد

تزداد أهمية إدارة المعرفة مع ازدياد حجم الدور الذي تلعبه المعلومة والمعارف التي يمتلكها الفرد داخل

المؤسسة كأهم مدخالت في العملية اإلنتاجية خاصة في ظل اقتصاد المعرفة .

وقد اكتسبت إدارة المعرفة أهمية متزايدة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها المؤسسات وتزداد في ظل

تزايد األهداف المعرفية التي ترتكز إدارة المعرفة على تحقيقها.

ومن هذا المنطلق يتناول هذا الفصل اإلطار المفاهيمي إلدارة المعرفة حيث سيتناول فيه :
المبحث األول :ماهية إدارة المعرفة.
المبحث الثاني :ماهية إدارة المعرفة.
المبحث الثالث :أساسيات حول إدارة المعرفة.
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اإلطار المفاهيمي إلدارة المعرفة

الفصل األول :
المبحث األول :ماهية المعرفة.

إن المعرفة حقل قديم متجدد برز االهتمام بها منذ أالف السنين ،واليوم تنظر المنظمة الحديثة إلى المعرفة على
أنها تعد أساسا لضمان البقاء والنمو ألنها تساهم في الرفع من فاعليتها وأدائها .
وسوف يتم التطرف في هذا المبحث إلى مفهوم المعرفة وخصائصها واألهمية واألنواع واهم مصادرها وضرورتها
بالنسبة للفرد والمؤسسات.
المطلب األول :مفهوم المعرفة و خصائصها.
الفرع األول :مفهوم المعرفة.

قبل التطرق إلى مفهوم المعرفة يجب المرور بمراحل المعرفة وهي بيانات معلومات ثم معرفة .

أوال :البيانات" هي المادة الخام األولية التي تستخلص منها المعلومات وقد تظهر في شكل أرقام أو حروف

أو إشارات أو صورة دون سابق أو تنظيم لها وتصبح البيانات معلومات عندما يتم تصنيفها وتنقيحها وتحليلها
ووضعها في إطار واضح و مفهوم".1

ثانيا:المعلومات " هي مجموعة من البيانات المعالجة والمؤطرة والمنظمة والمترابطة والمعدة لالستخدام واتخاذ

الق اررات".2

ثانيا:المعرفة "تعود بدايات االهتمام بالمعرفة إلى بداية خلق اإلنسان إذ خلقه هللا سبحانه وتعالى على
الفطرة ،ثم علمه وهداه السبيل يتنين هذا من قوله تعالى" :وعلما ادم األسماء كلها" البقرة –  -31وقد نمت
المعرفة و تطورت مع نمو المجتمعات اإلنسانية وتقدمها وعلى الرغم من ذلك لم يكن هناك تصور واضح في

أراء الفالسفة والمفكرين وذلك الختالف خلفياتهم العلمية التي ينظر إليها كل مفكر ويرى )(Peter Drucker
بيتر دراكر أن العالم أصبح يتعامل مع صناعات معرفية تكون األفكار منتجاتها والبيانات موادها األولية والعقل

البشري أداتها ".3

المعرفة هي :يري كل من  Harrisو Hendersenبان المعرفة احد العـ ـ ـ ـناصر األساسية ضمن سلسلة
متكاملة ،تبدأ باإلشارات ،ثم إلى معلومات ،ثم إلى معرفة ،ثم إلى حكمة وهذه األخيرة هي أساس االبتكار.4

1

ليث عبد هللا القهيوي ،إستراتيجية إدارة المعرفة ،دار الحامد للنشر و التوزيع ،عمان ،األردن ،الطبعة األولى ،2013 ،ص . 20

2

عمر احمد همشري ،إدارة المعرفة الطريق إلى التمييز و الريادة ،دار الصفاء للنشر و التوزيع عمان ،األردن ،الطبعة األولى ،2013 ،ص ص -25

3

ليث عبد هللا القهيوي ،مرجع سابق ،ص .13

.26

4

هيثم على حجازي،المنهجية المتكاملة إلدارة المعرفة في المظلمات ،دار الرضوان للنشر والتوزيع ،عمان،األردن،الطبعة األولى،2014،ص.46

3

اإلطار المفاهيمي إلدارة المعرفة

الفصل األول :

تعرف المعرفة أيضا" :معلومات منظمة قابلة لالستخدام في حل مشكلة معينة أو هي معلومات مفهومة محللة

ومطبقة ."1

وتعرف أيضا:بأنها اسم مشتق من الفعل ( عرف) وتشير إلى القدرة على التميز أو التالؤم و هي إذن كل ما هو

معرف أو ما هو مفهوم.2

وتعرف كدالك:بأنها احد العناصر األساسية ضمن سلسلة متكاملة تبدأ باإلشارات وتندرج إلى البيانات ثم إلى

معلومات ثم إلى معرفة ثم إلى حكمة وهذه األخيرة هي أساس االبتكار.3

ومن خالل هذه التعريف استنتج أن المعرفة هي نتائج معالجة البيانات التي تخرج بمعلومات إذ تصبح معرفة

بعد استيعابها وفهمهم و تكرار تطبيقها في الممارسات ويؤدي دالك في األخير إلى خبرة والتي تؤدي بدورها إلى

حكمه.

ثالثا :الحكمة يعرفها  Firestonبأنها تجسيد الذكاء وفهم ما هو صحيح وخطأ ،وما هو حقيقي وزائف ،وفهم
القيمة الدائمة.
كما تشمل الحكمة القدرة على قبول التوجهات الجديدة التي يمكن أن يكون مرغوب فيها ويمكن إدراكها ،وهي

استخدام المعرفة المعبر عنها في مبادئ للوصول إلى ق اررات حكيمة حول المواقف األخالقية.4

يمكن التميز بين مصطلحات البيانات المعلومات والمعرفة والحكمة من خالل وضعها في هرم متدرج كما هو

مبين في الشكل التالي :

1

محمد عواد الزيادات ،اتجاهات معاصرة في إدارة المعرفة ،دار الصفاء للنشر و التوزيع عمان ،األردن ،الطبعة األولى ،2008 ،ص .19

3

هيثم على حجازي ،مرجع سابق ،ص.46

2

4

محمد عشماوي ،اإلدارة اإلستراتيجية في تنمية موارد بشرية ،منشاة المعارف اإلسكندرية ،مصر ،2010 ،ص .222

هيثم علي حجازي ،مرجع سابق،ص.47

4
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الفصل األول :
الشكل رقم ()1-1هرم المعرفة
الحكمة

المعرفة
المعلومات
البيانات
المصدر :عمر احمد همشوري ،مرجع سابق ،ص . 24
الفرع الثاني :خصائص إدارة المعرفة
للمعرفة مجموعة من الخصائص يمكن أن أوجزها فيما يلي:1
 المعرفة يمكن أن تولد :بعض المنظمات لديها خصوبة ذهنية مما يجعلها قادرة على توليد المعرفة وهذا ما يمثله
األفراد المبتكرون الذين يبتكرون و يولدون المعرفة .

 المعرفة يمكن أن تموت :و كما تولد المعرفة فإنها تموت بإحالل المعارف الجديدة بمحال القديمة لتتقاعد عن
االستعمال .

 المعرفة يمكن أن نخزن  :المعرفة يمكن أن تخزن بشتى الوسائل فقد كانت في العشرين سنة الماضية على
الورق ،و األشرطة و على وسائل التخزين االلكترونية

 المعرفة يمكن أن تمتلك :أن المنظمات تمارس دو ار كبي ار في تحويل المعرفة التي تمتلكها إلى براءات اختراع
وأسرار تجارية تتمتع بالحماية القانونية شان ملكية مادية .
وهناك خصائص أخرى للمعرفة و هي :2
 تجدد المعرفة :المعرفة متطورة بشكل دائم بسبب تطور العقول و تحسينها مع مرور الزمن1

أميرة هاتف حداوي الجنابي ،اثر إدارة المعرفة الزبون في تحقيق التفوق التنافسي ،رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ،تخصص علوم إدارة األعمال،

2

محمد عشماوي ،مرجع سابق ،ص . 233

كلية اإلدارة و االقتصاد ،جامعة الكوفة ،العراق ،2006/2005 ،ص .25

5
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الفصل األول :

 إنتاج المعرفة :بواسطة األفراد المبتكرون لألفكار الجديدة والذين يتم االعتماد عليهم في عملية اإلبداع تصنيف المعرفة :تصنف المعرفة بأشكال عديدة و أنماط مختلفة حسب طبيعتها أو استخدامها أو هدفها.و للمعرفة خصائص أخرى و هي :1
.1

الذاتية :المعرفة هي نتاج تفاعل اإلنسان و المعلومات و بذلك فان تتأثر بعمق بخلفية الشخص الذي يتعامل
معها و كذلك بالسياق الذي يتم فيه تناول هذه المعلومات و من هنا فان قراءة و فهم المعرفة سيخضع بالتأكيد

.2
.3

للمؤثرات الشخصية و بالتالي يمكن توليد معرفة جديدة لدى قراءتها من قبل شخص أخر .

القابلية لالنتقال :تقوم المنظمات بتعميم تجارتها الناجحة و نقل المعرفة البناءة بين مواقعها أو فروعها أو
أقسامها .

التعزيز الذاتي  :تتميز المعرفة عن غيرها من الثورات بان المشاركة فيها ال تنقصها ،فالشخص الذي يمتلك

المعرفة و يشارك بها غيره
و هناك خصائص أخرى للمعرفة :2
.1
.2

التنظيم :المعرفة المتولدة تنتج لألفراد الوصول إليها و انتقاء الجزء المقصود.

التراكمية :فالمعرفة تظل صحيحة وتنافسية في المرحلة الراهنة هذا يعني أنها متغيرة أي أنها بصيغة أخرى

إضافة المعرفة الجديدة للقديمة.
المطلب الثاني :أهمية المعرفة و أنواعها
الفرع األول :أهمية المعرفة
تبرز أهمية المعرفة من خالل إضافة قيمة للمؤسسة ،و كذا في الدور الذي تؤيده في تحويل مؤسسة إلى اقتصاد

المعرفة ،و يمكن أن نحدد هذه األهمية في النقاط التالية:3
 المعرفة أصبحت أساس لخلق ميزة تنافسية و استخدامها؛

 توجه المعرفة اإلدارية مدراء المنظمات إلى كيفية أداء مهماتهم بكفاءة ؛
 المعرفة هي األساس وراء كيفية خلف المنظمة و تطورها و نضجها ؛

1

نضال محمد الزطمة ,إدارة المعرفة و أثرها على تمي از ألداء؛ مذكرة مق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدمة لنيل شهادة ماجست ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـير ،كلية الت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجارة ،الجامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعة

2

محمد عواد الزيادات ،مرجع سابق ،ص . 21

اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالمـ ـ ـ ـية ،غزة ،فل ـ ـ ـسـ ـ ـط ـ ـ ـ ـين ،2011/2010 ،ص .21

3

إيمان قحموش ،دور إدارة المعرفة في تحسين تسيير عالقات الزبائن ،رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ،تخصص إدارة المعرفة والمعارف ،كلية

العلوم االقتصادية و التجارية ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،الجزائر ،2012/2011 ،ص . 68
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الفصل األول :

 تساهم المعرفة في مرونة المنظمة من خالل دفعها العتماد أشكال التنسيق و التصميم و الهيكلة تكون أكثر
مرونة؛

 يمكن للمؤسسة أن تستفيد من المعرفة كسلعة نهائية عبر بيعها و المتاجرة بها و استخدامها لتعديل منتج معين
أو إليجاد منتجات جديدة؛

 المعرفة ال تخضع لقانون تناقص الغلة ،و ال تعاني من مشكلة الندرة ،وهي المورد الوحيد الذي يبني بالتراكم و
ال يتناقص باالستخدام ،و تستخدم المعرفة في تول ـيد و تطوير أف ـ ـ ـ ـكار جديدة بت ـك ـلفة ارخص أو بدون تكـ ـلفة

إضافية .

الفرع الثاني :أنواع المعرفة
األشخاص مع بعضهم البعض و تقاسم الخيرات و التجارب و قد قسمها بعض العلماء إلى ما يلي:1
 المعرفة الضمنية :و التي تسير إلى معرفة شخصية تحتوي على معان داخلية و نماذج ذهنية و
خبرات وتبصر وبديهة و هي نوعان احدهما تقني يعود إلى العمق و األخر إدراكي يحت ـوي على

أف ـعال و سلوكيات يومية ؛

 المعرفة المعلنة :و هي المعرفة التي يعبر عنها من خالل الحقائق و التعبي ارت و الرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـومات
والتـ ـ ـ ـ ـ ـصورات ،ويمكن توثيقها في الورق أو في الشكل االلكتروني ؛

 المعرفة التكنولوجية :و هي جزء من المعرفة الضمنية و تعبر عن البراعة و الخبرة و المهارة في
العمل؛

 المعرفة الضحلة :و تعني الفهم القليل لمؤشرات مساحات المشكلة؛

 المعرفة العميقة  :و هي التي تتطلب التحليل العميق للموافق المختلفة ؛

 المعرفة السلبية  :و هي التي تتم بناء على ربط المفاهيم معاد باستخدام طرق االست ـ ـ ـنتاج
واالسـ ـ ـ ـتقـ ـراء؛

 المعرفة الموجهة :فهي المعرفة التي تبني على أساس عدد سنوات الخبرة في العمل و تصبح دليال و
مرشدا للسلوك نتيجة التعلم .

 و هناك تصنيف أخر للمعرفة حسب  lundvalleو الذي قسمها إلى أربعة أنواع و هي:2

 معرفة ماذا ) :( Know-Whatتعبر عن المعرفة حول الحقائق التي يمكن ترميزها ؛
 معرفة لماذا ) :( Know –Whyهي معرفة حول المبادئ و القوانين ؛

1
2

نضال محمد الزطمة ،مرجع سابق ،ص . 22

سمراء كحيالت ،تمكين المعرفة في المنظمة الجزائرية ،رسالة مقدمة لنيل الماجستير،تخصص علم المكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتبات ،كلية العلوم اإلنساـنية و العل ـ ـ ـ ـ ـ ـوم

التـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجارية  ،جامعة منتوي ،قسنطينة ،الجزائر ،2009/2008 ،ص .33
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الفصل األول :

 معرفة كيف ) :( Know-howو تعني المهارات و القابلية لتنفيذ مهمة معينة بنجاح؛
 معرفة من ) :(Know-whoو هي معرفة حول من يعرف ماذا و كيف.
هناك أنواع عديدة للمعرفة قد قسمها العلماء و لعل أشهرها هي التي قسمها نوناك و تاكوشي و هي معرفة

ضمنية  Taci knoweledgeو معرفة صريحة Exiplici knoweledge 1
-1المعرفة الضمنية :Taci knoweledge

و هي المعرفة الموجودة في عقول األفراد غير رسمية التي يعبر عنها بالطريقة الحدسية و النوعية و الغير قابلة

للنقل و التعليم ،و توجد في عمل األفراد و الفرق في المؤسسات و هذه المعرفة تعطي للمؤسسة ،خصوصيتها و
شخصيتها و قدرتها على إنشاء و توليد معارف جديدة ،و وصفت بأنها الخيرات و التجارب ألعضاء مؤسسة

التي لم توثق رسميا .

-2المعرفة الصريحة :Exiplici knoweledge
وهي معرفة رسمية نظامية معبر عنها كميا ,قابلة للنقل والتعلم ،ويمكن تسربها خارج المنظمة ونجدها في أشكال

فكرية كما نجدها مجسدة في منتجات المنظمة وخدماتها ومعايير تقييم العمل.2

ويمكن توضيح المقارنة بين معرفة ضمنية والصريحة من خالل جدول التالي:
الجدول رقم( )1-1مقارنة بين معرفة ضمنية و صريحة
المعرفة الضمنية

المعرفة الصريحة

 القدرة على التكيف والتعامل مع الجديد والحاالت القدرة على نشرها واعادة إنتاجها والحصول عليهااالستثنائية

وتقليدها عبر مراكز المؤسسة

 -القدرة على التعلم و التدريب

 -الخبرة ،معرفة كيف؟ ومعرفة لماذا؟

 -رؤية بيانات مهمة

 -االشتراك في الرؤية

 القدرة على التنظيم -تشغيل التعليمات

 القدرة على التعاون -نشر الثقافات

 التدريب والتعيين من اجل تحويل المعرفة نقل المعرفة عن طريق خدمات منتجات وعملياتموثقة

1
2

التجريبية إلى قواعد ملموسة .

أكرم سالم الجنابي ،إدارة المعرفة في بناء الكفايات الجوهرية ،مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع ،عمان ،األردن ،الطبعة األولـ ـ ــى ،2013 ،ص .52
ربحي مصطفى عليان ،إدارة المعرفة ،دار الصفاء للنشر و التوزيع ،عمان األردن ،الطبعة األولى ،2008 ،ص .78
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الفصل األول :

المصدر :إيمان قحموش ،دور إدارة المعرفة في تحسين تسيير عالقات الزبائن ،رسالة ماجستير ،في إدارة
المعرفة و المعارف ،كلية علوم اقتصادية و التجارية ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،2012 ،ص .14
و قد وضع نوناك وتاكوشي  Tekeuchi et Nonakنموذجا يسمح باالنتقال من المعرفة الصريحة إلى

الضمنية أو العكس وماذا تسمى كل حالة من الحاالت كما يلي :1

 االشتراكية  : Socializationوالتي تتضمن التحويل من ضمنية إلى ضمن وهي من بين األشكال األسفل
لتبادل المعرفة ألنها تتنقل بصفة عفوية عند كل موضع في العمل ،لكن المعرفة في هذه الحالة تبقى في عقول
المشاركين فيها وهي الصعب توثيقها؛

 التوضيحية  :Externalzationمن الضمنية إلى الصريحة بحيث تأخذ شكل مفاهيم ونماذج تسهل من نقلها
واالشتراك فيها؛

 التجميعية  :combimationوهي التحول من معرفة صريحة إلى معرفة صريحة كما في المدارس والجامعات؛

 الداخلية  :Internalizationو التي تؤكد على التحول من معرفة صريحة إلى معرفة ضمنية من خالل تكرار
أداء المهمة تصبح المعرفة الصريحة مستوعبة مثل المعرفة الضمنية .

و كما يوضحه الشكل التالي باالنتقال من المعرفة ضمنية إلى صريحة و العكس :
الشكل رقم( )2-1نموذج نوناك و تاكوشي Tekeuchi et Nonaka
التوضيحية Externalisation

االشتراكية Socialization

التجميعية Commination

الداخلية Internalisation

المصدر  :بن باير حبيب ،بلجوم حبيب ،مرج سابق ،ص .6
المطلب الثالث :مصادر المعرفة وضرورة المعرفة.
الفرع االول :مصادر المعرفة
الحصول على المعرفة يقصد به شكل تعلم اإلنسان للمعارف وادراكها وهذا يجري بأشكال مختلفة وهي المالحظة
و العقل و المنطق والخبرة والعلمية
ويمكن تقسيم مصادر المعرفة إلى مصادر داخلية و مصادر خارجية:2

1

بن باير حبيب ،بلجوم فريد ،دور إدارة المعرفة في تنمية الموارد البشرية ،ملتقى دولي حول :رأس المال الفكري في منظمات األعمال العربية في

2

عالء فرحان ،أميرة الجنابي ،إدارة المعرفة ،دار الصفاء للنشر و التوزيع ،عمان ،األردن ،الطبعة األولى ،2009 ،ص .65-60

اقتصاديات الحديثة ،جامعة الشلف ،الجزائر 14 - 13 ،دسمبر ،2011ص .6
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الفصل األول :

 .1المصادر الداخلية للمعرفة :وهي مصادر تتبع من المؤسسة وتزودها بالمعرفة ويمكن حصرها كما يلي:

أ .إستراتيجية المعرفة  : Knoweledge Stratégisteهم الذين يعيدون تقييم أو بناء إستراتيجية المؤسسة

وهم مسئولون عن االهتمام بمعرفة األغراض وهو غبراء اإلستراتيجية والمنافسة القائمة على المعرفة في السوق

ويلفظون بشكل فاعل وعميق األدوار الجديدة للمعرفة داخل المنظمة يوصفها رأس مال فكري داخل المؤسسة من
جهة وخارج المؤسسة ،وهي المعرفة توليدها وتقاسمها هي السالح االستراتيجي التنافسـ ـ ـ ـي الجديد من جهة

أخرى .

ب .مهنيو المعرفة  : Knoweledge Professionalوهؤالء هم الذين يتعلمون مع المعرفة كموضوع و هم من
يستوعبون المضمون المعرفي وهي الخبيرة في أساليب الحصول عليها واستيعابها بالمنهجية الفعالة لتوليدها أو
جعلها قادرة على العمل في مجاالت االستعمال المختلفة وهذه الفئة هي التي تمثل القدرة الجوهرية والقائمة على

المعرفة و تمثل جوهر رأس المال الفطري للمنظر وقيمتها المتجددة غي توليد وانشاء المعرفة .

ج .عمال المعرفة  :Knoweledge Workersهؤالء يعلمون في مجال المعرفة من اجل توفير عوامل الدعم و
اإلسناد المهني للمعرفة فهم يقدمون بجمع المعلومات و تصنيفها وجدولتها و خزنها و إيصالها و االستجابة لكل
الطلبات ذات العالقة بالموارد الخام و رمز هذه المعرفة هو التوثيق و االتصال .

مصادر خارجية  :المصادر الخارجية للمعرفة هي :
 .1الزبائن : Customer

هي الحلقة األكثر أهمية في سلسلة القسمة إلى األمام من المنظمة إلى السوق ،إذ يعتبر الزبائن المصدر

المتجدد للمعرفة ،و لمعرفة الحاجات التي تطور المنتجات لخدمات العائلة للتسوق ،و كلما كانت المنظمة أكثر

إصغاء و تفاعل و استجابة كلما تطورت أسرع وأفضل وارخص بالسوق وت ـ ـ ـك ـ ـ ـون أكثر توج ـ ـ ـ ـها إلى
المسـ ـتـ ـقـ ـ ـبل.

 .2الموردون : Supplies

و هم المصدر األساسي األكثر أهمية بالمعرفة المتعلقة بالسوق الصناعي و المواد و مواصفاتها و خدماتها ،أن
العالقة التفاعلية بالموردين يمكن أن تقدم مصدر للمعرفة العميقة عن الموارد و تأثيرها على المنتجات و

الخدمات .

 .3المنافسون :

وهم المصدر األكثر تأثي ار فهم يسعون إلى جعل معرفتهم صعبة التقليد ،وذلك لجعلها متجذرة في بيئة و

ثقافة المؤسسة المنافسة ،إال أن منتجات و خدمات هذه األخيرة كلها تقدم فرصا حقيقية للتعلم منها ،و بعض

تحركاتهم يمكن أن تكون مصدر للمعرفة كذلك المتعاملون معظم من زبائن و عاملين سابقين .
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الفصل األول :

 .4الشركاء : partners
وهم المصدر الذي يوفر و بطريقة جاهزة و سريعة ما تفتقد إليه المؤسسة من معرفة و خبرات و هذا يتم

بالتشارك و تحالف منظمتين متكاملتين بشكل ايجابي ،أي أنها تحتاج إحداهما لألخرى ليس فقط الموارد المادية

و أنما في أصول المعرفة أيضا.

الفرع الثاني :ضرورة المعرفة

تظهر ضرورة المعرفة لألفراد والمؤسسات ،حيث أسهمت عدة عوامل في جعل المعرفة قضية بتلك األهمية

لهيتن الفئتين و منها :1
-1الميزة التنافسية:

تجعل مجموعة من العوامل مثل زيادة التنافس والعولمة والجوانب االقتصادية الخاصة بالمعرفة التي
استجدت من المحافظة على نمو األعمال ،مما جعل التنافس أكثر حدة وقوة .

-2التقنية :

أثارت التقنية عما معدل التغير وتطلب وجود قوة عاملة قابـ ـ ـ ـ ـ ـلة للتكيف وماهرة ومتعلمة فالعمل يتزايد

تعقيده ،إال أن التقنية قد منحت األفراد فرصة في مشاركة المعلومات كما ساعدت خبراء التدريب على إعادة
التفكير في األساليب التي يتعلم بها األفراد داخل فصول الدراسة وخارجها .
-3التغيرات التنظيمية:

أثارت عملية التقليص واالندماج واالستحواذ وغير ذلك على الطرق التي تعمل بها المنظمة ،فمثال بإجراء
التقليص على بعض العمال لكبار السن األكثر خبرة فان الشركات سرحت معرفة مهمة وجوهرية ممن اثبت

نجاحها في العمل أو لم تثبت هذا النجاح
-4مرونة التوظيف :

باتت المعرفة أكثر سرعة في الزوال كما كانت قبل ذلك حيث يقوم الموظفين بتغيير مهنتهم ووظائفهم بتكرار
اكبر ،فالشركات إلي تعتمد في مصادرها على المصادر الخارجية ،تواجه حضر فقدان المعرفة التي توجد داخل
المنطقة الخاصة بهم ،وبهذا يصبحون معتمدين بشدة على الشركات الخارجية .

1

زكية بنت ممدوح قارئ عبد هللا الطشكندي ،إدارة المعرفة ،رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ،تخصص إدارة التربوية و التخطيط ،جامعة أم القرى،

المملكة عربية السعودية ،2009/2008 ،ص .57
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الفصل األول :

المبحث الثاني :إدارة المعرفة
يعد موضوع إدارة المعرفة من المواضيع التي يسعى الباحثون تسليط الضوء عليها وعلى جوانبها ودراستها من
مختلف الزوايا بهدف االستغناء من نتائج الدراسات واألبحاث التي جرى التوصل إليها.

ومن خالل هذا المبحث سيتناول مفهوم إدارة المعرفة وأهميتها وأهدافها ومبادئها ومبررات التحول لها.
المطلب األول :مفهوم إدارة المعرفة و أهميتها
الفرع األول :مفهوم إدارة المعرفة .
لقد تناول الباحثون مفهوم إدارة المعرفة من زوايا عدة ،فمنهم من تناولها من منظور تقني ومنهم من تناولها من
جانب ثقافي أو اجتماعي كل حسب رأيه وتوجيهه .

التعريف األول" :عرفها  Skyrmeعلى أنها اإلدارة النظامية الواضحة للمعرفة والعمليات المرتبطة بها
واستغاللها ،وجمعهم و تنظيمها ،ونشرها واستخدامها واستغللها وهي تتطلب تحويل المعرفة الشخصية إلى معرفة

تعاونية يمكن تقاسمها بشكل جلي من خالل المؤسسة".1

التعريف الثاني" :عرفها  Molhotraهي تجسيد عملية تنظيمية التي تبحث في عملية مزج قابلية تقنيات
المعلومات على معالجة البيانات و قابلة اإليداع و االبتكار لألشخاص".2

التعريف الثالث " :عرفها كل من  Horde § Kearneyبأنها استخدام المعرفة والخبرات والكافيات الجمعية
المتاحة داخليا و خارجيا إمام المؤسسة متى و كلما تطلب ذلك".3

ومن خالل التعريفات السابقة يمكن تبني التعريف التالي " :هي عبارة عن عمليات الجمع التي تقوم بها

مؤسسات األعمال للمعلومات والبيانات بهدف تنظيمها وتطبيقها على عملياتها بطريقة فعالة تساهم في تعزيز
وضعها التنافسي في السوق" .

1
2

ليث عبد هللا القهيوي ،مرجع سابق ،ص .25

ربا ج از جميل المحاميد ،دور إدارة المعرفة في تحقيق جودة التعليم العالي ،رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ،تخصص إدارة أعمال ،كلية علوم

إدارية و المالية ،جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا ،عمان ،األردن ،2008 /2007،ص .22

3

ياسر بن عبد هللا بن تركي العتيبي ،إدارة المعرفة و إمكانية تطبيقها في الجامعة السعودية  ،رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه ،في إدارة تربوية و تخطيط،

كلية تربية جامعية ،أم القرى ،المملكة العربية السعودية ،2009/2008،ص.58
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الفصل األول :

الفرع الثاني :أهمية إدارة المعرفة
إلدارة المعرفة أهمية كبيرة يمكن إجمالها في النقاط التالية :1
 ربط كل المعارف والمعلومات والخيرات لتطوير المؤسسة ؛
 تضاعف حجم المعلومات في كل مجال ؛
 إعادة تشكيل الكفاءات الحيوية ؛

 خلق قواعد حركية لفائدة حقيقية من المعارف في المؤسسة ؛
 استخدام مراكز عمل لخلق إدارة المعرفة والحفاظ عليها .

حسب وجهات نظر الكتاب والعلماء حول أهمية إدارة المعرفة حسب توجيه واعتقاده فهناك من يلخص أهميتها

في :2

 تحفيز المؤسسات على تجديد ذاتها ومواجهة التغيرات البيئية الغير مستقرة ؛ -إتاحة الفرصة للحصول على الميزة التنافسية الدائمة للمؤسسة .

و يرى دالكر  K.Dalkirأن إدارة المعرفة تكتسي أهمية في ثالث مستويات وهي:
 .1على مستوى األفراد :تساعد األفراد إثناء أداء األعمال بتوفير الوقت من خالل تحسين عملية اتخاذ الق اررات
وحل المشكالت وتعزيز مفهمو الروابط المجتمعة داخل المؤسسة ،وزيادة فرص المساهمة الفردية في تحقيق

األهداف .

 .2على مستوى جماعات الممارسة  :تنمية المهارات الوظيفية ،تعزيز فعالية الشبكات والعمل التعاوني والمشاركة
بالمعرفة في تطوير لغة المشاركة داخل المؤسسة .

 .3على مستوى تنظيمي :تساهم إدارة المعرفة في قيادة اإلستراتيجية وتحقيق أهدافها ونشر أفضل الممارسات داخل
المؤسسة و بالتالي تحسين دمج المعرفة ،وكذلك زيادة فرص االبتكار وبناء ذاكرة تنظيمية .

1

طارق فيصل التميمي ،أساسيات إدارة الــــمعرفة ،رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ،األكاديمية العربية المفتوحة ،كلية اإلدارة و االقتـ ـ ـ ـ ـ ـصاد،

2

عاطف محمد عوض ،دور إدارة المعرفة و تـــقـــنـــياتها ،مجلة جامعة دمشق ،سوريا ،كلية علوم اقتصادية و القانونية ،مجلد  ،28العـ ـ ـ ـ ـدد األول،2012 ،

الدان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمرك ،2011/2010 ،ص . 9

ص . 409
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الفصل األول :

المطلب الثاني :أهداف إدارة المعرفة ومبادئها
الفرع األول :أهداف إدارة المعرفة
تهدف إدارة المعرفة إلى تحقيق األتي:1
 تهدف على المعرفة من مصادرها و خزنها و إعادة استعمالها؛

 جذب رأس المال فكري اكبر لوضع الحلول للمشكالت التي تواجه المؤسسة؛
 تحديد المعرفة الجوهرية و كيفية الحصول عليها و حمايتها ؛

 بناءة إمكانية التعلم و إشاعة ثقافة المعرفة و التحفيز لتطويرها و التنافس من خالل الذكاء البشري ؛

 تحويل المؤسسات من االقتصاد التقليدي إلى اقتصاد العالمي الجديد ( اقتصاد المعرفة) الواسعة و التجارة
االلكترونية؛

 تهدف إلى جمع األفكار الذكية في الميدان ،و تسهم في نشر أفضل الممارسة في الداخل؛

 تهدف إلى اإلبداع و الوعي و التصميم الهادف و التكيف لالضطراب و التعقيد البيئي و التنظيم الذاتي
والذكاء و التعلم .
وهناك أهداف أخرى إلدارة المعرفة و هي: 2
 التركيز على تنمية الجوانب االجتماعية و الثقافية و التنظيمية إلدارة المعرفة؛
 وضع بيانات وأدلة خاصة باإلعمال ذات العالقة بمجتمع المعرفة؛

 التعريف و التوعية بشكل شمولي لمعنى إدارة و تطوير المعرفة و نشره بين رجال األعمال بحيث يتم
استخدام بشكل اكبر مبادئ إدارة المعرفة وتعميم االستفادة عن طريق بلورة الفرصة الخاصة بإعمال

إدارة المعرفة ؛

 دراسة األوضاع االجتماعية والثقافية واالقتصادية واألنظمة ذات العالقة والتي تؤثر على فعالية مبادرات
إدارة المعرفة ؛

 العمل علة تنمية العوامل االجتماعية والثقافية التي تشبع األفراد على المشاركة في المعرفة ضمن
المنطقة ؛

 العمل على زيادة عدد األشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى الحسابات اآللية واالنترنت والتقنيات ذات
العالقة؛

1
2

بسام محمود المهيرات ،إدارة المعرفة ،دار جليس الزمان ،عمان ،األردن ،الطبعة األولى ،2012 ،ص . 49

خضر مصباح إسماعيل طيطي ،إدارة المعرفة التحديات و التقيات و الحلول ،دار الحامد ،عمان ،األردن ،الطبعة األولى ،2010 ،ص . 45
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الفصل األول :

 تمثيل مجتمع األعمال في المؤسسات فيما يتعلق بالمواضيع الخاصة بمجتمع المعرفة ؛

 تطوير أسس ومعايير تأهيل إلدارة المعرفة تساعد في تطوير الجوانب المهنية والتعليمية للمهنيين
المختصين في إدارة المعرفة.
الفرع الثاني :مبادئ إدارة المعرفة
تعد مبادئ إدارة المعرفة بمثابة قواعد يستحسن التعرف عليها من اجل استرشاد التعامل مع إدارة المعرفة نذكر

بعضها فيما يلي:1

 أن جوهر إدارة المعرفة هو االستثمار في أصول المعرفة من خالل مجموعة من العمليات تمثل دورة
حياة لتلك المعرفة في المنظمة من اجل تحقيق اكبر عائد ممكن ؛

 أن االستثمار في إدارة المعرفة ينتج حلول يجب أن تكون متكاملة من الناحية اإلنسانية والتقنية الن
المعرفة سياق إنساني وتقني ؛

 إلدارة المعرفة مضمون سياسي أي أن السياسة تلتقي بالمعرفة نتيجة التحول الجوهري للقوة من المادة

إلى المعرفة و من العضالت إلى العقل وفي كل مرة تتضاعف المعرفة بالقوة التي يملكها األفراد و
الجماعات و المؤسسات ؛

 استثمار إدارة المعرفة اليمكن أن يكون وجود فريق من المديرين يتولى مهام وعمليات إدارة المعرفة ؛
 تستفيد إدارة المعرفة من نماذج ومسارات تدفقها ونقاط عن اقدها مثل خرائط المعرفة؛

 و من النقاط المهمة هي أن المشاركة في إدارة المعرفة أصعب من إنتاجها خاصة تلك التي تتعلق
بالخبرات والمهارات الفردية المكتسبة؛

 ال تستطيع إدارة المعرفة أداء مهامها من دون وجود بيئة حاضنة ومن ثقافة تنظيمية تشبع على
التواصل والمشاركة في المعرفة بكل شفافية وسهولة؛

 تتميز أنشطة إدارة المعرفة بالالنهاية الملموسة والمرئية على عكس اإلدارات األخرى التي لها من
مدخالت ومخرجات وذلك ببساطة الن طبيعة إدارة المعرفة متداخلة بنيويا مع العملية اإلدارية ومع كل

نشاط وظيفي تقوم به المؤسسة؛

 إن االستثمار في إدارة المعرفة يتحول في العادة إلى أصول معنوية مجسدة في رأس مال فكري أو
معرفي عكس اإلدارة المادية التي يتحول استثماراها إلى أصول مادية وملموسة تبقى في المؤسسة.

1

سمراء كحيالت ,تمكين المعرفة في المنظمة الجزائرية ،مرجع سابق ،ص .59
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الفصل األول :

المطلب الثالث  :عناصر إدارة المعرفة و مبررات التحول إليها
الفرع األول :عناصر إدارة المعرفة
يرى الباحثون في إدارة المعرفة أنها تتضمن العناصر التالية :1
 -1التعاون :Collaboration
و يعني المستوى الذي يستطيع فيه األفراد ضمن فريق عمل مساعدة احدهما األخر وفي مجال عملهم للوصول

إلى أهداف منظمة ،حيث أن إشاعة ثقافة التعاون تؤثر على عملية خلق المعرفة من خالل زيادة مستوى تبادلها
بين األفراد والوحدات وأقسام المؤسسة.
فالتعاون يخلق التفاعل وبرفع الروح المعنوية ويحسن االتصال وبالتالي يسهل وصول البيانات والمعلومات التي
تعتبر أساسا من دعائم المعرفة وبالتالي فالتعاون بهذه الطريقة يساهم في تدعيم إدارة المعرفة .

-2الثقة : Trust
تعني الحفاظ على مستوى متميز ومتبادل من اإليمان بقدرات بعضنا البع ـ ـ ـ ـ ـض على مستوى الن ـ ـ ـ ـواي ـ ـ ـ ـ ـ ـا

والسـ ـ ـ ـلوك ،ويمكن أن تسهل من عملية التبادل المفتوح الحقيقي والمؤثر للمعرفة ،فالثقة إلى جانب التعاون
تعمالن معا لتدعيم فعالية إدارة المعرفة وهما مكمالن لبعضهما البعض.
 -2التعلم :Learning
يعد التعلم من العناصر الهامة ،فهو يعني اكتساب معرفة جديدة الستخدامها في اتخاذ القرار أو التأثير على
اآلخرين ،فالتركيز على التعلم يساعد المؤسسات على تطوير األفراد بما يؤهلهم ويعدهم أعداد جيد لعملية خلق

المعرفة.
 -3المركزية : Centratization
تشير المركزية إلى تركيز صالحيات اتخاذ القرار والرقابة على تنفيذ الهيئة التنظيمية العليا للمؤسسة ،ولذلك

يذهب الباحثون في علم المعرفة وادارة المعرفة إلى ضرورة أن تتركز الق اررات بيد السلطات العليا في المؤسسة

استنادا على إيمانهم واعتقاداتهم الجازمة في أن عملية خلق المعرفة أساسا إنما تحتاج إلى المركزية عالية
وبالتالي فان الالمركزية تعتبر من العناصر الهامة الرئيسية في إدارة المعرفة.
1

عصام نور الدين ،إدارة المعرفة والتكنولوجيا الحديثة ،دار أسامة للنشر والتوزيع ،األردن ،ط ،2010 ،1ص.38-37
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الفصل األول :

 -4الرسمية : Formalization
تعني المدة التي تتحكم فيها القواعد الرسمية بعملية اتخاذ القرار ضمن إطار المؤسسة ،فالمعروف أن التخطيط

يقوم على تحديد األهداف ورسم السياسات وبالتالي فان الرسمية تتحكم في هذه األخيرة ولذلك فإن إدارة المعرفة

تحتها إليها لتتحكم في المعرفة.
 -5الخبرة الواسعة والعميقة:

وذلك يعني أن الخبرة لدى األفراد العاملين في المؤسسة تكون واسعة أفقيا ومتنوعة وعميقة بمعنى أن تكون
مركزة ومتخصصة ،فهناك مستويات إدارية أفـ ـقية في المؤسسة مثل الدوائر المتخصصة كما يشرف على األقسام

رؤساء متخصصين ،أي أن العالقة بين رؤساء األقسام في نفس المستوى والمدراء تكون عالقة أفقية وت ـقوم على
التنسيق بينهم ،وبالتالي فإن التـ ـشاور بين ـهم إنما يزودهم بالخبرات وب ـتبادل المعلومات وتحق ـيق أه ـ ـداف المؤسـسة،
هذه الخبرة التي تنشأ بينهم إنما تكون معرفة وتساعد على أداء ونجاح إدارة المعرفة.

 -6تسهيالت ودعم نظام تكنولوجيا المعلومات:

إن تسهيالت ودعم نظام تكنولوجيا المعلومات ونظام المعلومات لدعم إدارة المعرفة ،فالباحثون في إدارة المعرفة

يرونها أنها عنصر حاكم في خلق المعرفة وبالتالي دعمها أمر وعنصر ضروري من عناصر إدارة المعرفة.
 -7اإلبداع التنظيمي:

يعني القدرة على خلق القيمة والمنتجات واألفكار واإلجراءات المفيدة عن طريق ما يبتكره األفراد الذين يعملون

معا في نظام اجتماعي معقد .إن المعرفة تلعب دو ار هاما في بناء قدرة المؤسسة لتكون مبدعة وخالقة فمن دون

المعرفة ال يمكن للمؤسسة أن تكون مبدعة ،فإن توفرها أمر ضروري للمؤسسة وهذا يعني أن على المؤسسة
كشف والتقاط المعرفة التي يمتلكها العاملون واستغاللها وادارتها والمشاركة في استخدامها لتحقيق مكاسب تجارية
هامة للمؤسسة وهذا هو دور إدارة المعرفة.

يشير الكثير من الباحثين إلى أن العناصر األساسية إلدارة المعرفة هي أربعة وهي كما يلي:1
أ -اإلستراتيجية :وتعرف على أنها أسلوب التحرك لمواجهة التهديدات أو الفرص البيئية والذي يأخذ في الحسبان
نقاط الضعف والقوة الداخلية للمشروع سعيا لتحقيق رسالة وأهداف المشروع ،وتقوم اإلستراتيجية بصنع المعرفة

بالتركيز على تبني الخيارات الصحيحة والمالئمة حيث توجه المؤسسة إلى كيفية مسك ومعالجة ومجوداتها
1

مبارك بوعيشة ،ليليا منصور ،إدارة المعرفة كتوجه إداري حديث للمنظمات في عصر المعرفة ،المؤتمر العلمي الدولي حول :عولمة اإلدارة في عصر

المعرفة ،كلية إدارة األعمال ،جامعة الجنان ،لبنان ،سوريا 17-15 ،ديسمبر  ،2012ص.15
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الفصل األول :

الفكرية كما تسهم اإلستراتيجية في تنمية شبكات العمل لربط الناس لكي يترابطوا المعرفة ،ومن أهم أدوار
اإلستراتيجية تحديد مناطق األهمية للمؤسسة ،حيث يتم التركيز عليها بجمع المعرفة حولها مما يدفع المؤسسة

أحيانا لتوليد المعرفة.

ب -القوة البشرية :يمثل العنصر البشري أهم عناصر إدارة المعرفة لكونه يتضمن األساس الذي تنتقل عبره المنظمة
من المعرفة الفردية إلى المعرفة التنظيمية ،والمقصود باألشخاص هنا هم كوادر أنظمة المعلومات وادارة المعرفة
والبحث والتطوير ،وعمليا فإن األفراد هم المكونات الرئيسة في برنامج إدارة المعرفة وال يمكن العمل من دونهم.

ت -التكنولوجيا :تؤدي التكنولوجيا دو ار مهما في إدارة المعرفة سواء في تكوين إدارة المعرفة واكتسابها أو نشرها
واالحتفاظ بها ،فهي تؤدي دو ار كبي ار بالتنسيق مع الموارد البشرية في الكثير من التطبيقات كمعالجة الوثائق

وأنظمة دعم الق اررات وتسهيل عمليات إدارة المعرفة.

ث -العملية :توفر العملية المهارة والحرفة اللتان تعدان من أهم مصادر المعرفة وتتم المحافظة عليها عبر المكانة
والتي يتم تحقيقها من خالل العملية بتطوير ممارسات العمل الجديدة التي تزيد من الترابط والتبادل ألفراد فريق

العمل وتوفر هذه العملية قياس النتائج وتراقب عملية التقدم بتنفيذ البرامج وتقوم أيضا بتحديد األدوار والمهام
للمشاركة الفردية والجماعية في برامج إدارة المعرفة.
الفرع الثاني :مبررات التحول إلى إدارة المعرفة
هناك العديد من العوامل التي ساهمت في تحول المؤسسات لالهتمام بإدارة المعرفة ،فهو استجابة لعدة متطلبات

ومؤثرات بيئية داخلية وخارجية يمكن أن نلخصها في النقاط التالية:1

 تعاظم دور المعرفة في النجاح المؤسسي ،لكونها فرصة كبيرة لتخفيض التكلفة ورفع موجودات المؤسسة
لتوليد اإليرادات الجديدة؛

 العولمة التي جعلت المجتمعات العالمية اآلن تماس مباشرة بوسائل سهلة قليلة التكلفة كالفضائيات
واالنترنت والتي أسهمت في تسهيل خلق وتبادل التقارير وتوفير نظم االتصال عن بعد وتوفير بنية

تحتية أخرى لالتصاالت؛

 إمكانية قياس المعرفة ذاتها ،حيث أصبحت غالبية المؤسسات قادرة على تلمس اثر المعرفة في عمليات
األعمال فيها وقادرة على قياس هذا األثر بشفافية اكبر؛

 إدراك أسواق المال العالمية أن العالمية أن المعلوماتية والمعرفة هي مصدر الميزة التنافسية وهي أهم من
المصادر التقليدية مثل األرض ورأس المال؛

 تشعب إدارة المعرفة وتزايد احتماالت تطبيقها ،فضال عن جو أنواع متعددة من المعرفة وأنواع متعددة من
النظم والعمليات التي تدعم تطبيقها؛
1

مبارك بوعيشة ،ليليا بن منصور ،مرجع سابق ،ص .10
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الفصل األول :

 تزايد اإلدراك أن القيمة الحقيقة بعيدة المدى للمعرفة ال تعتمد بالضرورة على قيمتها في لحظة توليدها.

 الطبيعة الديناميكية للموجودات المعرفية وامكان تعزيزها المستمر بتطوير معرفة جديدة يجعل من إدارتها
عملية معقدة ،تحتم التوجه نحو تطوير برامج إلدارة المعرفة ؛

 اختالف طبيعة المعرفة كثي ار عن البيانات والمعلومات ،فضال عن اختالف نظم تفسيرها ونقلها عن نظم
المعلومات ،و بالتالي تختلف القيم المضافة لها عن القيمة المضافة للمعلومات؛

 التغيير الواسع في أذواق واتجاهات العلماء مما جعل األنماط اإلدراكية غير مالئمة لمواكبة تلك
التغيرات؛

 اتساع المجاالت التي نجحت إدارة المعرفة في معالجتها خاصة في مجال التنافس واإليداع والتجديد
والتنويع؛

 تهدف إلى اإلبداع الوعي والتصميم الهادف والتكيف لالضطرابات والتعميق البيئي والتنظيم الذاتي
والذكاء و التعلم؛

 خلق قيمة لألعمال من خالل التخطيط لها وجودة العمليات وادارة و تطوير العاملين وادارة العمالء
وتقييم اإلنتاج.
وهناك من يرى مبررات أخرى للتحول نحو اتجاه إدارة المعرفة و هي كما يلي :1
 تحسين عملية اتخاذ الق اررات :إذ تتخذ الق اررات بشكل أسرع خاصة في المستويات اإلدارية الوسطى و
الدنيا و باستخدام موارد اقل وبشكل أفضل كما لو أنها اتخذت من قبل المستويات اإلدارية العليا ؛

 تنفيذ القرار التي تم اتخاذها بطريقة أفضل ،إذ انه ليس هناك حاجة ماسة لشرح وتوضـ ـ ـ ـ ـيح تلك
الق اررات ،وألن حلقات االتصال بين المستويات اإلدارية المختلفة تكون اقصر؛

 يصبح الموظفون أكثر وعيا لما يحدث في بيئة العمل ،وبالتالي فأنهم يتفهمون ما يحدث بشكل
أفضـ ـ ـ ـ ـل ،كما وتنخفض نسب الغياب والدوران الوظيفي ؛

 يصبح الموظفون أكثر وعيا فيما يتعلق بعمليات التشغيل ،ومحتوى وطبيعة المنتجات والخدمات
وحاجات العمالء والزبائن ،وسياسة الشركة واجراءاتها ،وبالتالي يصبحون قادرين على انجاز أعمالهم

بجودة أفضل ويعملون على تصحيح األخطاء دون الحاجة إلى تدخل المشرفين؛

 يصبح الموظفون أكثر وعيا لما يحدث في بيئة العمل؛ وبالتالي فإنهم يتفهمون ما يحدث بشكل
أفضـ ـ ـ ـ ـل ،كما و تنخفض نسب الغياب والدور الوظيفي؛

 يصبح الموظفون أكثر قدرة على التعاون فيما بينهم بصورة أفضل؛ إذ يصبح لديهم فهم اكبر حول كيفية
اعتماد كل منهم على اآلخر وكيف يتصف كل منهم بمعرفته المعرفة التي لدى اآلخرين؛

1

نضال محمد الزطمة ،مرجع سابق ،ص . 32
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الفصل األول :

 تصبح قدرة المؤسسة على إرضاء الزبائن أفضل؛ من خالل تقديم منتجات وخدمات واستجابات ذات
نوعية أعلى؛

 العمل على تحسين العمليات الداخلية األمر الذي يؤدي إلى خفض التكاليف؛

 العمل على تحسين اإلبداع داخل المنظمة والذي يعتبر العنصر األساسي للمنافسة اآلخذة باالزدياد
واإلبداع ال يقتصر فقط على توليد منتجات وخدمات جديدة ،ولكنه يعني أيضا رؤية األشياء القيمة

بمنظور جديد.

المبحث الثالث :أساسيات إدارة المعرفة
سوف يتناول في البحث على عمليات إدارة المعرفة واستراتجياتها وبعض نماذجها وأهم المشاكل وبعض الحلول

لها.

المطلب األول :عمليات إدارة المعرفة واستراتجياتها.
الفرع األول :عمليات إدارة المعرفة :اختلف الباحثون والكتاب فيما تتضمن إدارة المعرفة من عمليات وأنشطة
فنجد أن بعضهم صنفها إلى ثالثة عمليات بينما توسع اآلخرون لتشمل أكثر من ذلك ،ولغرض التعرف على أهم
تلك العمليات تم اختيار مجموعة من التقسيمات كما هي موضحة في الجدول الموالي:
جدول رقم ( :)2-1العمليات المعرفية.
الرقم

الكاتب و المصدر

01

 -1التشارك
Nonaka & Takeuchi,

1996 :15

عمليات المعرفة
 -2التعبير
 -3التزايد

 -4التذويب
02

03

 -1اسر المعرفة
Davenport & prusak
1998 :38

 -2توزيع المعرفة.

Rastogi 2000 :40

 -1تحديد

 -3االستعمال الفعال للمعرفة
 -2رسم

 -3اسر

 -4اكتساب
 -5الخزن
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الفصل األول :

 -6مشاركة
 -7توليد وتطوير وتعلم.
04

 -1Mertins et al 2000 :38توليد
 -2خزن

 -3توزيع

 -4تطوير
 -1توليد المعرفة

05

Skyrme 2001 :6

06

 -1 Turban 2002 : 396نشر المعرفة

 -2تحديد المعرفة
 -3الجمع و االستحواذ
 -4تنظيم المعرفة
 -5التقاء

 -6التعلم

 -7التطبيق
 -8االستثمار
 -9التقييم

-10الحماية
 -2الحصول على المعرفة
 -3تنقيح المعرفة
 -4خزن المعرفة
 -5إدارة المعرفة
 -6نشر المعرفة
07

McElroy 2003 :5

 -1تكامل

المعرفة

الترميز

والمشاركة واالسترجاع.

والتوزيع

 -2إنتاج المعرفة :توليدها
وابتكارها.
08

chaziri

 -1االستحواء
Awad

&

 -2التنظيم ،الجدولة ،التصنيف ،الترابط،

2004 :24

الترميز.
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الفصل األول :

 -3التقنية؛ االستخراج ،الدمج ،التآزر.
 -4التحويل؛ المشاركة ،التدخل ،العزم.
09

الكبيسي .57:2005

10

نجم .100 :2005

 -1تشخيص
 -2تحديد األهداف.
 -3توليد.

 -4الخزن.
 -5توزيع.

 -6تطبيق.
 -7تنظيم.

 -8استرجاع.
 -9إدامة.

 -1االستقطاب او االستحواذ
 -2التوليد ،اإلنشاء.
 -3التقاسم.
 -4التوزيع.

المصدر :أكرم سالم الجنابي ،إدارة المعرفة في بناء الكفايات الجوهرية ،الوراق للنشر والتوزيـ ـ ـ ـ ـع ،عمـ ـ ـ ـ ـ ـان
األردن ،الطبعة األولى ،2013 ،ص .79 ،78
اختلف العلماء لكن اتفق معظمهم على أن هناك أربعة عمليات إلدارة المعرفة كما قد اشرنا لها في الجدول والتي

قد درسها  Mertinsوهي :التوليد المعرفة ،حزن المعرفة ،توزيع المعرفة ،تطبيق المعرفة وسوف أتطرق لها
بتفصيل أكثر فيما يلي:

أوال :توليد المعرفة.
توليد المعرفة يعني عملية إيداع المعرفة يتم ذلك من خالل المشاركة بين فرق العمل بهدف توليد رأس مال
معرفي جديد من شانه أن يساهم في حل المشكالت التي تواجهها المؤسسات وكذلك زيادة قدرة هذه األخيرة على

التفوق في االنجاز وتحقيق مكانة سوقية متميزة في ساحات مختلفة مثل ممارسات اإلستراتيجية وتنفيذ خطط
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الفصل األول :

عمل جديدة والتسريع في حل المشكالت وتطوير مهارات العاملين ،األمر الذي يعزز ضرورية فهم أن المعرفة

واإلبداع عملية مزدوجة ذات اتجاهين فالمعرفة مصدر لإلبداع عندما يتحقق يصبح مصدر للمعرفة الجديدة.1

كما تعتبر المعرفة والقدرة على توليد المعرفة واستخدامها من المصادر األولى أهمية لتحقيق ميزة تنافسية
مستدامة للمؤسسة ،وقد أشار كل من  Nanaka & Takeuchiفي دراستهما أن العالقة األساسية بين المعرفة

والميزة التنافسية تقع في إمكانية توليد المعرفة لتقود إلى اإلبداع الذي يقدم بدوره أسس الميزة التنافسية ،وتجدر

اإلشارة إلى أن توليد المعرفة ال يحدث داخل المؤسسة الواحدة فقط بل يتعداها إلى مؤسسات أخرى من خالل
شبكة العالقات القائمة بينهما.2

ثانيا :خزن المعرفة
وتشير عملية خزن المعرفة إلى أهمية الذاكرة التنظيمية فالمؤسسات تواجه خطر كبير نتيجة لفقدانها للكثير من

المعرفة التي يحملها األفراد الذين يغادرونها لسبب أو آلخر وصار خزن المعرفة واالحتفاظ بها أمر مهم جدا
السيما للمؤسسات التي تعاني من معدالت عالية لدوران العمل و التي تعتمد على التوظيف واالستخدام بصيغة

العقود المؤقتة واالستشارية لتوليد معرفة فيها ألن هؤالء يأخذون معرفتهم الظنية الغير موثقة معهم.3

إ ن تكنولوجيا المعلومات واالتصال تلعب دو ار مهما في تحسين وتوسيع الذاكرة التنظيمية واسترجاع المعلومات
والمعرفة المخزنة ،وهناك أدوات مثل دليل المعرفة ونموذج إدارة الوثائق اللذان يستخدمان في الوصول إلى

المعرفة ،ويمثل تخزين المعرفة جس ار بين التقاط المعرفة وعملية استرجاعها.4
ثالثا :توزيع المعرفة

تتضمن عمليات التوزيع والمشاركة والنقل والدفق .والتنظيم الشبكي المتقدم في المؤسسات كاالنترنت

واالكسترنات يتم من خالل التبادل الواسع الفوري للمعلومات والمعرفة وتقاسمها أفقيا وعموديا ،وعلى أوسع نطاق

1

احمد طرطار ،اثر تطبيق إدارة المعرفة على وظيفة اإلبداع في منظمات األعمال ،ملتقى دولي حول :رأس المال الفكري في منظمات األعمال العربية في

2

نازم محمود ،محمد ملكاوي ،نظام المعلومات و المعرفة و أثرها على اإلبداع  ،رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه ،في إدارة أعمال ،كلية االقتصاد ،جامعة

3

داهنين بن عامر ،مساهمة إدارة المعرفة في إنتاج األنظمة الخبيرة ،رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجستير ،تخص إدارة المعرفة و المعارف ،كلية علوم

4

صباح ترغيني ،دور إدارة المعرفة في تحسين أداء العاملين ،رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجستير ،تخصص إدارة المعرفة و المعارف ،كلية العلوم

اقتصاديات الحديثة ،جامعة الشلف ،الجزائر 14-13 ،ديسمبر  ،2011ص.6

دمشق ،سوريا ،2007/2006 ،ص.89

االقتصادية و التجارية و علوم التسيير ،جامعة محمد خيضر-بسكرة ، -الجزائر ،2011/2010 ،ص .45
االقتصادية التجارية والعلوم التسيير ،جامعة محمد خيضر -بسكرة،-الجزائر ،2011/2010 ،ص .37
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الفصل األول :

جغرافي من قبل أطراف الشبكة جميعها والسيما بعد تعبيد المعرفة الضمنية إلى صريحة وذلك يمكن من زيادة

الفعالية ،ورفع مستوى الكفاءة.1

ويعني أيضا نشر ومشاركة المعرفة بين أفراد المؤسسة حيث يتم توزيع المعرفة الضمنية عن طريق أساليب
كالتدريب والحوار ،أما المعرفة الصريحة فيمكن نشرها بالوثائق والنشرات الداخلية والتعليم.
رابعا :تطبيق المعرفة:
من المالحظ في أدبيات إدارة المعرفة عدم التركيز كثي ار على هذه العملية باالستناد انه من المفترض انه طالما
تم توليد المعرفة فانه حتما سيتم الحقا التطبيق الفعال لها ،ويعني تطبيق المعرفة جعلها أكثر مالئمة لالستخدام

في تنفيذ أنشطة المؤسسة وأكثر ارتباطا بالمهمات التي تقوم بها وأن المؤسسات التي تستخدم المعرفة على
أحسن وجه تمتلك الميزة التنافسية ،ويجب تطبيق المعرفة بكاملها على األنشطة إذ أن بعض المؤسسات تعاني

فجوة بين المعرفة والعمل ،وهذه المؤسسة تعقد كثي ار من دورات التخطيط والمناقشة والتلخيص بدال من القيام

باألعمال والتطبيق.2

أن آخر عملية من عمليات إدارة المعرفة تفرض استخدام المعرفة وتطبيقها ،ليست المؤسسات التي تمتلك أفضل
معرفة تضمن الميزة التنافسية ،بل تلك تستخدم وتطبق المعرفة على أحسن وجه ولتوفير ذلك يجب تطبيق

المعرفة بكاملها على األنشطة .ولتحقيق ذلك ينبغي على المديرين أن يبذلوا جهودا جبارة لنشر ثقافة المؤسسة
تدعو إلى تطبيق فعال للمعرفة ،كما أن التطبيق يؤدي إلى التعلم ،أي انه يأتي عن طريق التجريب والتطبيق

مما يحسن مستوى المعرفة ويعمقها.3

ومن خالل ما سبق يمكن رسم العمليات الجوهرية إلدارة المعرفة كما يلي:

1أكرم سالم الجنابي .مرجع سابق ،ص .81

2رياض عيشوش ،مساهمة الثقافة التنظيمية في نجاح تطبيق إدارة المعرفة ،رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجستير  ،تخصص إدارة المعرفة و المعارف ،كلية
علوم االقتصادية و التجارية و علوم تسيير جامعة محمد خيضر -بسكرة،-الجزائر، 2011/2010،ص.38

3داسي وهيبة ،واقع تطبيق عمليات إدارة المعرفة في جامعة محمد خيضر بسكرة ،ملتقى دولي حول :تسيير الموارد البشرية في الهيئات العمومية في
الجزائر ،كلية علوم اـقتــصادية و التجارية والعلوم التسيير ،جامعة محمد خيضر -بسكرة،-الجزائر،2015/02/25 -24،ص.13
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الفصل األول :
الشكل ( :)3-1عمليات جوهرية إلدارة المعرفة.

المصدر :من إعداد الطالبة.
الفرع الثاني :استراتيجيات إدارة المعرفة.
هناك من يرى أن استراتيجيات إدارة المعرفة ممثلة في النقاط التالية:1
 .1تحديد مفتاح المعرفة التنظيمية من مهام المنظمة وأهدافها واستراتيجيات؛
 .2تحديد مهمة المعرفة خالل عملية التحليل الوظيفي؛

 .3تحديد دور المعرفة الفردية من خالل التحليل للبناء التنظيمي والتحليل لألدوار الفردية؛
 .4تحديد مشاكل المعرفة وفرضها لالحتياجات والممتلكات؛

 .5من حيث التخصص تطوير المقاالت ونماذج البرمجيات الخاصة بالمعرفة؛

 .6تصميم االستراتيجيات وتطويرها وتطبيقها وايجاد حلول إلرضاء أهداف إدارة المعرفة.
هناك من يرى أن استراتيجيات تم قسمها  Wiigو هي:2
 .1إستراتيجية النمو التدريجي :ويمكن استخدام هذه اإلستراتيجية تدريجيا ،وذلك حينما تكون أوضاع المؤسسة
مناسبة ،وحينها يكون اإلفراد المنخرطون يتمكنون بمستوى عالي من االهتمام.

وتمكن هذه اإلستراتيجية المنظمات ذات الموارد المحدودة في تطبيق إدارة المعرفة من بناء قدراتها ،وهذه
اإلستراتيجية قليلة المخاطر.
إستراتيجية التروي والجدر :وتعتمد هذه اإلستراتيجية على تبني مبادرة إدارة المعرفة ولكن بترو وحذر إذ تطبق
في البداية عندما تكون أوضاع المنظمة مالئمة ،ثم يتم تطبيق على نطاق أوسع ووفق الحاجة ،وتتميز هذه

1احمد علي ،مفهوم المعلومات و إدارة المعرفة ،مجلة جامعة دمشق المجلد  ،28العدد األول ،دمشق سوريا،2012 ،
ص.501

2بسام محمد المهيرات ،إدارة المعرفة في تكنولوجيا المعلومات ،دار جليس الزمان للنشر و التوزيع ،األردن ،الطبعة األولى ،2012 ،ص ص .34-33
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الفصل األول :

اإلستراتيجية بأنها تتيح للمنظمات ذات الموارد النسبية بشهور تطبيق إدارة المعرفة وبناء قدرات المعرفة دون

تكوين األولوية لتطبيق المدخل اإلداري ،كما أنها أيضا تقلل من المخاطر وتتيح تحقيق المكاسب.

 .2إستراتيجية دعم وجهات النظر المقدمة و الفاعلة :وتعتبر هذه اإلستراتيجية جزءا من محاولة واسعة تهدف إلى
تحديد وتقوية المنظمة من خالل وجود إدارة إبداعية تتطلع إلى األمام ،وتميز هذه اإلستراتيجية بأنها متوسطة
المدى فيه يخص المخاطر ،عالوة على أنها ذات مردود عال بالنسبة للشركات الطموحة التي تأخذ على نفسها
التزاما بتحقيق ميزة تنافسية دائمة و بسيطة.

المطلب الثاني :نماذج إدارة المعرفة و عوامل نموها.
الفرع األول :نماذج إدارة المعرفة.
هناك محاوالت جادة لبناء نماذج إلدارة المعرفة من اجل فهما و تفسير ودراسة متغيراتها ووضع المقاييس لها
وضمن هذه النماذج ما هو مقتصر فقط على جوانب محددة من مكونات إدارة المعرفة ومن بين هذه النماذج

نذكر منها.

أوال :نموذج :Duffy
يوضح أن المؤسسة تحصل على المعلومات من بيئتها الخارجة وتحولها إلى معرفة من خالل مشاركة اإلفراد

واإلستراتيجية والعملية والثقافية ،وتنشأ المعرفة الجديدة عن طريق عمليات إدارة المعرفة كاآلتي:1
االكتساب :ويمثل استقطاب المعرفة وشراؤها وتوليدها؛
التنظيم :ويشمل التصنيف والتبويب والرسم؛
االسترجاع :ويشمل البحث والوصول إلى المعرفة المخزنة؛
التوزيع :ويشمل المشاركة والنقل؛
اإلدامة :ويشمل التنقيح والتغذية والنمو؛
كما سوف يتم توضيح ذلك في الشكل الموالي:

1

كندة البيطار ،إدارة المعرفة ،رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ،تخصص إدارة المعرفة ،كلية االقتصاد ،جامعة دمشق ،سوريا ،2010/2009 ،ص

.15
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الفصل األول :
الشكل رقم )4-1( :نموذج .Duffy

Source : Duffy Jan, Knowledge ManagementTo, Be Net to be agazine articl from
Information Managment journal, Vol 34. No1,MSA, 2000, p67.
ثانيا :نموذج سلسلة القيمة المعرفية .1Knowledg Value chain
ويؤكد هذا النموذج أن إنتاج المعرفة يمثل احد إشكاليات المعرفة التنظيمية في المؤسسات المختلفة ومنها

المؤسسات التعليمية ،ويرجع ذلك إلى أن المعرفة يتم تخزينها في عقول اإلفراد العاملين كمعرفة كامنة ،ومعرفة
ظاهرة فردية لم يتم تحويلها بعد ومعنى ذلك أن أهم عامل إلنتاج المعرفة ال يرتبط بالمؤس ـ ـ ـ ـ ـسة بش ـ ـ ـكل مب ـ ـ ـ ـاشر،
حيث أن كل فرد لديه مزيج مميز من المعرفة الكامنة والظاهرة إذا فان أسلوب إدارة المعرفة داخل مؤسسات

التعليم الجامعي يجب أن يستند على التأكد من عدم وجود رغبة لدى عاملي المعرفة لترك المؤسسة التي يعملون
بها و التأكد من إمكانية وسهولة تحويل المعرفة الكامنة إلى معرفة ظاهرة متاحة لدى اإلفراد العاملين ،ويعتمد

هذا النمو على ثالثة مراحل وهي تحديد المعرفة المراد اكتسابها ثم تحديد المعرفة المتوفرة والمجاالت التي توجد
فيها ،وثالثا اكتساب المعرفة المتوفرة وتطويرها.
ولتوضيح أكثر لهذا النموذج تم إضافة الشكل التالي:

1رضا إبراهيم الملجى ،إدارة المعرفة و التعلم التنظيمي ،مؤسسة طيبة للنشر و التوزيع .القاهرة ،مصر ،الطبعة األولى ،2010 ،ص .162
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الفصل األول :
الشكل ( :)5-1نموذج سلسلة القيمة المعرفية.

المصدر :رياض عيشوش ،مرجع سابق ،ص.27
ثالثا :نموذج .Jennex & Olfman
هذا النموذج يستند على استخدام التأثيرات الناجحة في نظم إدارة المعرفة وتتضمن أبعاد هذا النموذج ما يلي:1
 جودة النظام :كيف يؤدي نظام إدارة المعرفة وظائف ابتكار وتخزين واسترجاع وتحويل وتطبيق المعرفة؛
 جودة المعرفة :ضمان أن المعرفة المكتسبة متاحة لكل المستخدمين ؛

 رضا المستخدم :توضح المستوى الذي عنده يحقق نظام إدارة المعرفة مستويات عالية من رضا المستخدمة؛

 العوائد الممكنة :قياس الفوائد واآلثار التي يحدثها نظام إدارة المعرفة لكل من المستخدم وادارة المؤسسة (الجامعة
أو الكلية) ككل؛

 األثر الجمعي :يؤدي استخدام الفرد لنظام إدارة المعرفة إلى تحسين جودة أدائه في موقع العمل وذلك ينعكس
بدوره على أداء المؤسسة(الجامعة أو الكلية) ككل.
ولتوضيح أكثر لنموذج  Jennex & Olfmanتم إضافة الشكل اآلتي:

1

نضال محمد الزطمة ،مرجع سابق ،ص.38

28

اإلطار المفاهيمي إلدارة المعرفة

الفصل األول :
شكل رقم ( :)6-1نموذج إدارة المعرفة Jennex & Olfman

المصدر :نضال محمد الزطمة ،مرجع سابق ،ص .39
رابعا :نموذج ماركوردت .Marquardt
هذا النموذج يقترح مدخال نظاميا شموليا إلدارة المعرفة في المؤسسة ،ويمثل هذا النموذج المقترح ستة خطوات

لعملية نقل المعرفة إلى المستخدم من خالل الخطوات التالية التي تسير بالتسلسل:1
 االقتناء Acquisition؛ التوليد Création؛ -الخزن Storage؛

 استخراج المعلومات و تحليلها Analysis and Data Mining؛ -النقل و النشر Transfer and Dissemination؛

 -التطبيق و المصادقة .Application and Validation

1ياسر بن عبد هللا بن تركي العتيبي ،إدارة المعرفة و إمكانية تطبيقها في الجامعات السعودية ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه  ،تخصص اإلدارة التربوية
والتخطيط ،جامعة أم القرى ،كلية التربية ،2008/2007،ص.72
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الفصل األول :

كما يوضح النموذج أن المؤسسات تتعلم بفعالية وكفاءة حال نمو هذه العمليات الست وتفاعلها وبالتالي فإنها

غير مستقلة عن بعضها البعض ،وجب تطبيقها باعتبارها قالب متكامل كل جزء فيه يركز على األجزاء األخرى

ويتممها في آن واحد ،فالمعلومات يجب أن تكون موزعة من خالل قنوات متعددة ،وكل قناة من هذه القنوات لها
أطوار زمنية مختلفة ،ويجب أن تخضع إدارة المعرفة وبشكل مستمر إلى مراجعة لعملياتها وتنقيحها.

نموذج ماركوردت في الشكل الموالي:
الشكل ( )7-1نموذج ماركوردت.
التوليد
الخزن

االقتناء

المعرفة
استخراج
المعلومات
وتحليلها

التطبيق
والمصادقة
النقل
والنشر

المصدر :ياسر عبد هللا بن تركي العتيبي ،مرجع سابق ص.71
الفرع الثاني :عوامل نمو إدارة المعرفة:
الحظت المؤسسات الحديثة أهمية المعرفة ومالها من فائدة في المنافسة ،ولذلك فإن أي طرائق وأساليب تضعها

على عاتقها نمو المعرفة وتوزيعها هي مفاتيح للنجاح في يومنا هذا ،وهناك عوامل متنوعة أسهمت بنمو إدارة

المعرفة واالهتمام بها نميز منها:1
 تعجيل خطوات التغيير؛

 ازدياد احتكاك الموظفين؛
 النمو في النطاق التنظيمي؛
 التكامل المعرفي؛

1احمد على ،مرجع سابق ،ص .499
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الفصل األول :
 الزيادة في تشبيك المؤسسات؛

 كثافة معرفية نامية من المنتجات والخدمات .الثورة في تقنيات المعلومات.
المطلب الثالث :مشكالت تطبيق إدارة المعرفة و بعض الحلول.
الفرع األول :مشكالت تطبيق إدارة المعرفة.

عند تطبيق إدارة المعرفة فإن هناك مشكالت كبيرة قد تبرز ،وقد تم اختيار بعض منها و هي:1

 قد يعمل منفذ وادارة المعرفة في عزلة عن اإلدارة العليا للمؤسسة ،وهذه يؤدي إلى بناء وتطوير قدرات
وامكانيات تتالءم مع معتقد تهم الشخصية وقناعتهم باألنشطة والممارسات التشغيلية ،وليست تلك التي
تفضل المؤسسة .هذا األمر يؤدي إلى بناء قدرات لن تستخدم بصورتها الكاملة؛

 قد يجري ترويح نظام إدارة المعرفة بصورة وامكانيات غير واقعية وهذا قد ينعكس في صورة فشل واحباطات
متكررة وعمليات تصفية أو حذف بعض المنتجات أو خطوط المنتجات؛

 أن في الكثير من األحيان يجري التركيز على فرص تسويقية وهذا التركيز يؤدي إلى تحقيق ميزة تنافسية
محدودة اقل من المتوقع؛

 أن الكثير من جهود إدارة المعرفة تفشل وتخفق بعد تقديمها بسبب عدم تخصيص الموارد البشرية والمادية
الكافية لنجاحها؛

 أن تطبيق مدخل إدارة المعرفة يتطلب فهما كامال وكافيا لألمر الطويل قبل جهود التطبيق ،وعدم مراعاة هذا
األمر ينعكس سلبا في النتائج الجوهرية للمؤسسة.

ويمكن إضافة بعض المشكالت فيما يلي:2
 .1تجاهل الهدف األساسي إلدارة المعرفة و المتمثل في ابتكار السياقات المشتركة عبر الحوار؛
 .2إحالل االتصال التكنولوجي بدل التفاعل البشري؛

 .3السعي نحو تطوير المقاييس المباشرة للمعرفة فقط.
الفرع الثاني :إيجاد حلول إلدارة المعرفة.
إن ظهور المشكالت خالل عملية تنفيذ المشروعات مسالة متوقعة عليه ينبغي التخطيط لمواجهتها والتدخل
لتحسين إجراءات التنفيذ واتخاذ الق اررات المالئمة ومن بين هذه الحلول لتلك المشكالت هي:3

1زكية بنت ممدوح قارئ عبد هللا طاشكندى ،مرجع سابق ،ص.5
2ليث عبد هللا القهيوي ،مرجع سابق ،ص.33
3

ليث عبد هللا القهيوي ،مرجع سابق ،ص ص .35-34
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الفصل األول :
 االبتكار والتأكيد على فرص التعلم المستمر لألفراد؛

 توفير فرص لألفراد للمشاركة في الحوار والبحث والنقاش؛
 التركيز على تدفق المعرفة أكثر من تخزينها؛

 تأسيس أنظمة للفهم ونشر التعلم والمشاركة به؛

 تطوير الفهم المشترك على المستويات المعنية أوال ،ثم التحول تدريجيا بعد ذلك على مستوى المؤسسة ككل؛
 مساعدة اإلفراد لتحديد دور ومتطلبات وتطبيقات المعرفة النجاز األعمال؛

 تقديم الحوافز والمكافآت لتحفيز األفراد بصورة اكبر للتطوير في المهارات وتوليد الثقافة التي تقيم وتكافئ تعلم
األفراد المستمر.
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الفصل األول :
خالصة الفصل

أستخلص من هذا الفصل إدارة المعرفة من احدث المفاهيم اإلدارية التي حظيت باهتمام متزايد من قبل

منظمات األعمال منذ بداية القرن الحادي والعشرين ،إذ تعتبر المعرفة الموجود الجوهري الذي يؤدي إلى نجاح
دورة أعمال المؤسسات والذي أدى إلى تحويل بيئة األعمال من اقتصاد تقليدي إلى اقتصاد حديث.

وتسعي المؤسسات الحديثة وبصورة مستمرة إلى بلوغ الكفاءة والفعالية ،وتحقيق األداء المؤسسي ،ولتحقيق

ذلك فإنها تسعي إلى كسب المعرفة المتجددة من العلوم والمعارف التي يجري استخدامها وتطويرها باستمرار من
جماعات العمل من خالل خبراتهم وقدراتهم ،ويعتبر بيتر دراكر المعرفة هي األساس الجديد للمنافسة في عصر

ما بعد الرأسمالية  ،وان مؤسسات التصنيع والخدمات والمعلومات ستقوم على المعرفة في المستقبل.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻨﻲ :
ﺘﻤﻬﯿد

ﻋﻼﻗﺔ إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﯿن اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ

�ﻌﺘﺒر اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ اﻟﻘﺎﺴم اﻟﻤﺸﺘرك ﻟﺠﻤ�ﻊ اﻟﺠﻬود اﻟﻤﺒذوﻟﺔ ﻤن ﻗﺒﻞ اﻹدارة واﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻓﻲ

إطﺎر اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ،ﻟذا �ﻌد اﻷداء ﻤﻔﻬوﻤﺎ ﻫﺎﻤﺎ وﺠوﻫر�ﺎ �ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺎت �ﺸك ﻋﺎم ،ﺒﻞ ﺘﻛﺎد

ﺘﻛون اﻟظﺎﻫرة ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟ�ﺤوث واﻟدراﺴﺎت إﻟﻲ ﺘﻨﺎوﻟت ﻤﻔﻬوم اﻷداء ،إﻻ اﻨﻪ ﻟم ﯿﺘم اﻟﺘوﺼﻞ
إﻟﻰ إﺠﻤﺎع أو اﺘﻔﺎق ﺤول ﻤﻔﻬوم ﻤﺤدد ﻟﻬذا اﻟﻌﻨوان و�ﻌود ذﻟك ﻻﺨﺘﻼف اﻟﻤﻘﺎﯿ�س واﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﺘﻲ
ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت واﻟﻤدراء ﻓﻲ دراﺴﺔ اﻷداء وﻗ�ﺎﺴﻪ  ،واﻟﺘﻲ ﺘرﺘ�ط �ﺸكﻞ وﺜﯿق �ﺎﻷﻫداف
واﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻟﺘﺤﻘ�ﻘﻬﺎ.

وﻨظ ار ﻷﻫﻤ�ﺔ ﻫذا اﻟﻤوﻀوع وﻟﺘﺴﻠ�ط اﻟﻀوء ﻋﻠ�ﻪ ﺴوف ﯿﺘم اﻟﺘطرق إﻟ�ﻪ ﻤن ﺨﻼل ﻫذا

اﻟﻔﺼﻞ وذاﻟك ﺒﺘﻘﺴ�ﻤﻪ إﻟﻰ اﻟﻤ�ﺎﺤث اﻟﺘﺎﻟ�ﺔ:
اﻟﻤ�ﺤث اﻷول :ﻤﻔﺎﻫ�م ﺤول اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ.
اﻟﻤ�ﺤث اﻟﺜﺎﻨﻲ :ﻗ�ﺎس اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ.
اﻟﻤ�ﺤث اﻟﺜﺎﻟث :ﺘﻘﯿ�م اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ.
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ﻋﻼﻗﺔ إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﯿن اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ

اﻟﻤ�ﺤث اﻷول  :ﻤﻔﺎﻫ�م ﺤول اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ.

اﻫﺘم اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟ�ﺎﺤﺜﯿن ﻤن ﺨﻼل دراﺴﺘﻬم �ﺎﻷداء ،إﻻ أﻨﻪ ﻟم ﯿﺘم اﻟﺘوﺼﻞ إﻟﻰ إﺠﻤﺎع ﺤول ﻤﻔﻬوم ﻤﺤدد ،و

ذﻟك ﻻﺨﺘﻼف اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر واﻟﻤﻘﺎﯿ�س اﻟﻤﻌﺘﻤدة ﻓﻲ دراﺴﺘﻪ اﻷداء ،و�ﺎﻟرﻏم ﻤن ﻫذا اﻟﺘ�ﺎﯿن إﻻ أن أﻏﻠب اﻟ�ﺎﺤﺜون
�ﻌﺒرون ﻋن اﻷداء ﻤن ﺨﻼل ﻤدى اﻟﻨﺠﺎح اﻟذي ﺘﺴﻌﻰ إﻟ�ﻪ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺘﺤﻘﯿق أﻫداﻓﻬﺎ ،وﻤن ﺨﻼل ﻫذا

اﻟﻤﻨطق ﺴﺄذكر أﻫم اﻟﻤﻔﺎﻫ�م اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ �ﺎﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ.
اﻟﻤطﻠب اﻷول  :ﻤﻔﻬوم اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ.

 اﻟﻔرع اﻷول  :ﻤﻔﻬوم اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ.

�ﺴﺘﺨدم ﻤﻔﻬوم اﻷداء ﻋﻠﻰ ﻨطﺎق واﺴﻊ ﻟﻠﺘﻌﺒﯿر ﻋﻠﻰ ﻤدى ﺒﻠوغ اﻷﻫداف ،أو ﻋن ﻤدى اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﺴﺘﺨدام

اﻟﻤوارد كﻤﺎ �ﻌﺒر ﻋن إﻨﺠﺎز اﻟﻤﻬﺎم.

أوﻻ  :اﻟﻤﻔﻬوم اﻟﻠﻐوي

�ﻌﺘﺒر ﻗﺎﻤوس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻨﺴ�ﺔ  L’jarousseكﻠﻤﺔ اﻷداء "  " Performanceكﻠﻤﺔ إﻨﺠﻠﯿز�ﺔ ﻤﺸﺘﻘﻪ ﻤن اﻟﻛﻠﻤﺔ

اﻟﻘد�ﻤﺔ  Performanceاﻟﻤﺄﺨوذ ﻤن اﻟﻛﻠﻤﺔ  Préformerو اﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ" أﺘم" أو"أﻨﺠز" أو" أدى"

).1 (Accomplira

ﺜﺎﻨ�ﺎ  :اﻟﻤﻔﻬوم اﻻﺼطﻼﺤﻲ .

 -1ﺘﻌر�ﻒ اﻷداء  :ﺤﺴب -: P . Drucker

ﯿﻨظر " دراﻛر " إﻟﻰ اﻷداء ﻋﻠﻰ أﻨﻪ  » :ﻗدرة اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻤرار واﻟ�ﻘﺎء ﻤﺤﻘﻘﺔ اﻟﺘوازن ﺒﯿن رﻀﺎ

اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﯿن واﻟﻌﻤﺎل .2

 -2ﺘﻌر�ﻒ اﻷداء ﺤﺴب  : Angéliserﯿرى �ﺄن أداء اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﯿﺘﺠﺴد ﻓﻲ ﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﯿذ إﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺘﻬﺎ وﺘﻤكﻨﻬﺎ
ﻤواﺠﻬﺔ اﻟﻘوى اﻟﺘﻨﺎﻓﺴ�ﺔ أي ﻗدرة اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻤرار �ﺎﻟﺸكﻞ اﻟﻤرﻏوب ﻓ�ﻪ ﻓﻲ ﺴوق ﺘﻨﺎﻓﺴ�ﺔ ﻤﺘطور وﻫذا ﻤﺎ
ﯿﺘطﻠب ﻓﻲ آن واﺤد اﻟﻛﻔﺎءة و اﻟﻔﻌﺎﻟ�ﺔ .

كﻤﺎ ﺴوف ﯿوﻀﺢ اﻟﺸكﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ :

1

ئ ذخئﻙ �ﺴذ� ﺒ ﻐﻰئﻙﺔﺂﺘﻱذ ﻉﻛ ﻭئﻵخئ ؟ ،رﺴﺎﻟﺔ ﻤﻘدﻤﺔ ﻟﻨﯿﻞ ﺸﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺠﺴﺘﯿر ﻓﻲ إدارة اﻷﻋﻤﺎل ،كﻠ�ﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ و
بئﻙ ﻠه
ﺒ�ﺎﻩ وﻟد ﺴﯿدن ،خهذ ؤخئذ

اﻟﺘﺴﯿﯿر و ﻋﻠوم ﺘﺠﺎر�ﺔ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ أﺒﻲ �كر ﺒﻠﻘﺎﯿد ،ﺘﻠﻤﺴﺎن ،2010/2009،ص .49
2

اﻟﺸﯿﺦ اﻟداوي ،ﺔﺡﻛﻱﻒئﻵ ﺯ زئﻙﻤطذ� ﺒﻙﻠﻑﻪهلئﻵخئ ؟ ،ﻤﺠﻠﺔ اﻟ�ﺎﺤث ،اﻟﻌدد  ،07ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﺠزاﺌر ،اﻟﺠزاﺌر، 2010 ،ص .218
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻨﻲ :
اﻷداء ﻤن ﺠﺎﻨﺒﻲ اﻟﻛﻔﺎءة و اﻟﻔﻌﺎﻟ�ﺔ.

اﻟﺸكﻞ رﻗم )(1-2اﻷداء ﻤن ﻤﻨظور اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟ�ﺔ.
-

رأس اﻟﻤﺎل.

-

اﻹﻨﺘﺎج.

-

اﻟﻌﻤﻞ.

-

اﻟر�ﺢ.

-

اﻟﻤواد اﻷوﻟ�ﺔ.

-

اﻟﻘ�ﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ.

-

اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت.

-

رﻗم اﻷﻋﻤﺎل.

-

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.

-

ﻋﺎﺌد اﻟﺴﻬم.

-

اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠ�ﺎ.

-

اﻟﻤﻠﻛ�ﺔ ﻓﻲ

اﻟﻛﻔــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎءة

اﻟﻤﻌﺎرف و
اﻟﻤﻬﺎرات

اﻷداء

اﻟﺴوق.

اﻟﻔﻌـــــــــــﺎﻟ�ﺔ

اﻟﻘﯿـــــــــــﻤﺔ

اﻟﻤﺼدر :وﻫﯿ�ﺔ دﺒﺠﻲ  ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق  ،ص . 52

� -3ﻌرف اﻷداء ﺤﺴب -: Farinelli . M :

أن اﻷداء �ﻌﺒر ﻋﻨﻪ ﻤن ﺨﻼل ﻤؤﺸرات اﻟﻨﺠﺎح ،وﻫو ﻨﺸﺎط ﯿؤدي إﻟﻰ اﻟﻨﻤو كﺼﯿرورة و ﻟ�س كﻨﺘﯿﺠﺔ ﺘظﻬر ﻓﻲ

زﻤن ﻤﻌﯿن .1

� -4ﻌرف اﻷداء ﺤﺴب -: F.W.Nicolas

أن اﻷداء ﻫو ﻨﺘﺎج ﺴﻠوك ﻓﺎﻟﺴﻠوك ﻫو اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي �ﻘوم �ﻪ اﻷﻓراد ،أﻤﺎ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺴﻠوك ﻓﻬﻲ اﻟﻨﻬﺎﺌ�ﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻤﺎ

كﺎﻨت ﻋﻠ�ﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ ذﻟك اﻟﺴﻠوك .2

وﻤﻤﺎ ﺴﺒق �ﻤكن ﺒﯿن اﻟﺘﻌر�ﻒ اﻟﺸﺎﻤﻞ ﻟﻸداء و ﻫو:
اﻷداء ﻫو ﻤﺤﺼﻠﺔ ﺴﻠوك اﻟﻔرد ﻓﻲ ﻀوء اﻹﺠراءات واﻟﺘﻘﻨ�ﺎت اﻟﺘﻲ ﺘوﺠﻬﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻨﺤو ﺘﺤﻘﯿق اﻷﻫداف

اﻟﻤرﻏو�ﺔ و�ﻌﺘﺒر اﻨﻌكﺎس وﻤﻘ�ﺎس ﻟﻤدى ﻨﺠﺎح اﻟﻔرد أو ﻓﺸﻠﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﯿق ﻫذﻩ اﻷﻫداف اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ �ﺎﻟﻌﻤﻞ.

1

را�س وﻓﺎء  ،خهذئﻙﺔﻊﻛلئﻙﺔﻤط � ﻠﻰ ﻐﻰ ﺔﺡ ﺯﻱ مئﻵخئ ؟ئﻙﺔﻤﺌﻐ ﺯﻰ ﻟﻤﻨظﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌر��ﺔ ،اﻟﻤﻠﺘﻘﻲ دوﻟﻲ ﺤول رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔكري ﻓﻲ ﻤﻨظﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل

اﻟﻌر��ﺔ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد�ﺎت ﺤدﯿﺜﺔ  ،ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﺸﻠﻒ ،اﻟﺠزاﺌر ،14 ،13 ،د�ﺴﻤﺒر  ، 2011ص . 7
2

ﺒ�ﺎﻩ وﻟد ﺴﯿدن  ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق  ،ص .50
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻨﻲ :
 اﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻨﻲ  :أﻨواع اﻟﻤؤﺴﺴﻲ

إن اﻻﺨﺘﻼف أو اﻟﺘ�ﺎﯿن اﻟﻤوﺠود وﺠود ﻤﻔﻬوم اﻷداء أدى إﻟﻰ ﻋدم وﺠود اﺘﻔﺎق ﻋﻠﻰ أﻨواع اﻷداء ،ﺤﯿث أن كﻞ
�ﺎﺤث �ﻘﺴم اﻷداء ﺤﺴب ﻤﻌﺎﯿﯿر ﻤﻌﯿﻨﺔ وﻓ�ﻤﺎ ﯿﻠﻲ أﻫم اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﻤﺘﺒﻨﺎة:

أوﻻ :ﺤﺴب ﻤﻌ�ﺎر اﻟﺸﻤوﻟ�ﺔ .1

ﺤﺴب ﻤﻌ�ﺎر اﻟﺸﻤوﻟ�ﺔ اﻟذي �ﻘﺴم اﻷﻫداف إﻟﻰ كﻠ�ﺔ وﺠزﺌ�ﺔ� ،ﻤكن ﺘﻘﯿ�م اﻷداء إﻟﻰ:

 -1أداء كﻠﻲ:

واﻟذي ﯿﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺠﻤ�ﻊ اﻷداء اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﻤو اﻟﻤؤﺴﺴﺔ و�ﺠﺴد ﻤن ﺨﻼل اﻹﻨﺠﺎزات اﻟﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤت

ﺠﻤ�ﻊ اﻟﻌﻨﺎﺼر واﻟوظﺎﺌﻒ أو اﻷﻨظﻤﺔ اﻟﻔرﻋ�ﺔ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘ�ﻘﻬﺎ ،وﻻ �ﻤكن ﻨﺴب إﻨﺠﺎز إﻟﻰ أي ﻋﻨﺼر دون

ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ �ﺎﻗﻲ اﻟﻌﻨﺎﺼر ،وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر �ﻤكن اﻟﺤدﯿث ﻋن ﻤدى ﺒﻠوغ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻷﻫداﻓﻬﺎ اﻟﺸﺎﻤﻠﺔ كﺎﻻﺴﺘﻤ ارر�ﺔ،
اﻷر�ﺎح ،اﻟﻨﻤو...اﻟﺦ.

 -2اﻷداء اﻟﺠزﺌﻲ:

وﻫو اﻟذي ﯿﺘﺤﻘق ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻷﻨظﻤﺔ اﻟﻔرﻋ�ﺔ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ ،وﻫو ﺒدورﻩ ﯿﻨﻘﺴم إﻟﻰ ﻋدة أﻨواع �ﺎﺨﺘﻼف اﻟﻤﻌ�ﺎر

اﻟوظ�ﻔﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤد ﻟﺘﻘﯿ�م ﻋﻨﺎﺼر اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ،ﺤﯿث �ﻤكن أن ﯿﻨﻘﺴم ﺤﺴب اﻟوظﺎﺌﻒ إﻟﻰ أداء اﻟوظ�ﻔﺔ اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ ،أداء
وظ�ﻔﺔ اﻷﻓراد ،أداء وظ�ﻔﺔ اﻹﻨﺘﺎج ،أداء وظ�ﻔﺔ اﻟﺘﺴو�ق...

ﺜﺎﻨ�ﺎ :ﺤﺴب ﻤﻌ�ﺎر اﻟﻤﺼدر.

2

وﻓﻘﺎ ﻟﻬذا اﻟﻤﻌ�ﺎر �ﻤكن ﺘﻘﺴم اﻷداء إﻟﻰ داﺨﻠﻲ وﺨﺎرﺠﻲ وﻫﻲ كﺎﻵﺘﻲ:

 -1اﻷداء اﻟﺨﺎرﺠﻲ :ﻓ�كون ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻤﺤﺼﻼت ﺨﺎرﺠ�ﺔ.

 -2اﻷداء اﻟداﺨﻠﻲ:

ﯿﻨﺘﺞ اﻷداء اﻟداﺨﻠﻲ ﻤن ﺘﻔﺎﻋﻞ ﻤﺨﺘﻠﻒ أداء اﻷﻨظﻤﺔ اﻟﻔرﻋ�ﺔ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ أي ﻤﺨﺘﻠﻒ اﻷداء اﻷﻨظﻤﺔ اﻟﻔرﻋ�ﺔ

ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ أي ﻤﺨﺘﻠﻒ اﻷداءت اﻟﺠزﺌ�ﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ أداء اﻟﻤوارد اﻟ�ﺸر�ﺔ ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ،واﻷداء اﻟﺘﻘﻨﻲ اﻟذي ﯿﺘﻌﻠق
ﺒﺠﺎﻨب اﻹﺴﺘﺜﻤرات ،واﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺨﺎص �ﺎﻹﻤكﺎﻨ�ﺎت اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ.
ﺜﺎﻟﺜﺎ :ﺤﺴب اﻟﻤﻌ�ﺎر اﻟوظ�ﻔﻲ :3

ﯿرﺘ�ط ﻫذا اﻟﻤﻌ�ﺎر �ﺎﻟوظﺎﺌﻒ واﻷﻨﺸطﺔ اﻟﻤﺘوﻓرة ﻟدى اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ،و�ﻤكن ﺤﺼر ﻫذﻩ اﻟوظﺎﺌﻒ ﻓﻲ اﻟوظ�ﻔﺔ

اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ ،اﻹﻨﺘﺎﺠ�ﺔ ،وظ�ﻔﺔ اﻷﻓراد ،وظ�ﻔﺔ اﻟﺘﺴو�ق ،ووظ�ﻔﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ

 -1ﻋﺎدل ﺒن ﻋطﺎء ﷲ ،خهذئﻙﺔﻘﻤهﻙهﺝ �ﺌ ﻐﻰ ﺔﺡ ﺯﻱ م آخئ ؟ئﻙﻤﺴﺌمئﻷﻤﺔﺌﺝﻰ �ﺌﻙ ﻠ أﺯ ﺯ ﺒئﻹﻔﺔ ﺸﺌخ � ﺒ ،ﻤذكرة ﻤﺎﺠﺴﺘﯿر ،ﺘﺨﺼص اﻗﺘﺼﺎد وﺘﺴﯿﯿر ﻤؤﺴﺴﺔ،

كﻠ�ﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ واﻟﺘﺠﺎر�ﺔ وﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨ�ﻀر� -ﺴكرة،-اﻟﺠزاﺌر ،2010 /2009،ص .46

 -2ر��ﻊ ﻤﺴﻌود ،خهذئﻙﻕ �ﺌخب ﻐﻰ ﺔﺡ ﺯﻱ م آخئ ؟ئﻙ ﻠ أﺯ ﺯ ﺒئﻹﻔﺔ ﺸﺌخ � ﺒ ﻠخﺥﻒ ؤ ﺯﻺ ﻠﻰ ذﺯﺌﻙ ﺒ ﻠﺌﺝ ﺯﺔﻱذ ،ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد وﺘﺴﯿﯿر اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ،كﻠ�ﺔ ﻋﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ

واﻟﺘﺴﯿﯿر واﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨ�ﻀر� -ﺴكرة ،2007 /2006،-ص .92

ئﻙﻑﻊﺌﻙ � ﺒˇ ﻠﻑﻪهل هﺔﻕﻱ �ل ،ﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻨﺴﺎﻨ�ﺔ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨ�ﻀر� ،ﺴكرة ،اﻟﻌدد اﻷول ،ﻨوﻓﻤﺒر ،2001
 -3ﻋﺒد اﻟﻤﻠ�ك ﻤزﻫودة،ئﻵخئ ؟ ﺎﻱ مئﻙﻘﻑﺌ ؟ب ه
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻨﻲ :

ﻋﻼﻗﺔ إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﯿن اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ

 -1أداء اﻟوظ�ﻔﺔ اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ:

ﯿﺘﺠﺴد أداء ﻫذﻩ اﻟوظ�ﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﻓﻲ ﻀﻤﺎن اﻟﺴﯿر اﻷﺤﺴن واﻟﺴﻠ�م واﻟﻌﻘﻼﻨﻲ ﻟﻺﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﻤﻨوﺤﺔ،

و�ﺘﺠﺴد ﻓﻲ ﻤدى ﺸرﻋ�ﺔ وﺼﺤﺔ اﻟﻌﻤﻠ�ﺎت اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ ﻤﺜﻞ اﻟﺘزو�ر ،وﺤﺴن اﺴﺘﺨدام اﻷﻤوال اﻟﻌﺎﻤﺔ وﺘرﺘﯿب اﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ

واﺤﺘرام اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻨوﻨ�ﺔ.

 -1أداء وظ�ﻔﺔ إﻨﺘﺎج.

ﻟﯿﺘﺤﻘق أداء ﻫذﻩ اﻟوظ�ﻔﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺘﻤكن اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﯿق ﻤﻌدﻻت ﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻟﻺﻨﺘﺎﺠ�ﺔ ،ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﯿن

ﻤن اﻟﺠودة وﺤدود اﻹﻤكﺎﻨ�ﺔ اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ.

 -2أداء وظ�ﻔﺔ اﻟﺘﺴو�ق.

و�ﺘﻤﺜﻞ أداء ﻫذﻩ اﻟوظ�ﻔﺔ �ﺸكﻞ ﻋﺎم ﻓﻲ ﺘﻌر�ﻒ اﻟﻌﻤﯿﻞ �ﺎﻟﺨدﻤﺔ وﺘﺴﻬﯿﻞ اﻟﺘﻘﺎء اﻟﻤﻨﺘﺞ �ﻪ ﺒﻬدف إﻨﺘﺎج و ﺘﻘد�م

اﻟﺨدﻤﺔ أو اﻟﺤﺼول ﻋﻠﯿﻬﺎ.

 -3أداء وظ�ﻔﺔ اﻟﺘﻤو�ن.

اﻟﺘﻤو�ن �ﻤﺜﻞ وظ�ﻔﺔ أﺴﺎﺴ�ﺔ ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ و�ﺘﺠﺴد أداءﻫﺎ ﻤن ﺨﻼل إﺒرام ﻋﻘود واﻟﺘزو�د �ﺎﻟﻤﺘوﺠﺎت واﻟﺘﺠﻬﯿز

ﻋن طر�ق اﺴﺘﻌﻤﺎل كﻔﺎ�ﺔ اﻷﻋوان ﻤن إﻤكﺎﻨ�ﺎت اﻟدراﺴﺔ ،اﻻﻗﺘراﺤﺎت واﻟﺘﻔﺎوض ﻟﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ اﻷﺴﻌﺎر

وأﺤﺴن اﻟﻨوﻋ�ﺎت ﻟﻠﺘﺠﻬﯿزات واﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﻤن طرف اﻟﻤوردﯿن.

 -4أداء وظ�ﻔﺔ اﻟﻤوارد اﻟ�ﺸر�ﺔ.

ﺘﻌﺘﺒر اﻟﻤوارد اﻟ�ﺸر�ﺔ ذات أﻫﻤ�ﺔ كﺒﯿرة �ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﻤرد ودﯿﺘﻬﺎ ﻤرﺘ�ط ﺒﺘﺤﺴﯿن ﻗدرة وكﻔﺎءة ﻤواردﻫﺎ اﻟ�ﺸر�ﺔ،

كذﻟك أﺼ�ﺢ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤورد اﻹﺴﺘراﺘﯿﺠﻲ أﺤد اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻷﺴﺎﺴ�ﺔ ﻟ�ﻘﺎء وﻨﺠﺎح اﻟﻤؤﺴﺴﺔ.

 -5أداء وظ�ﻔﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ.

وﺘﻬدف ﻫذﻩ اﻟوظ�ﻔﺔ إﻟﻰ ﺘﻨﻤ�ﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟوطﯿدة ﺒﯿن اﻟﻤؤﺴﺴﺔ وز�ﺎﺌﻨﻬﺎ وﺘﺤﺴﯿن ﺼورﺘﻬﺎ وطﺒ�ﻌﺘﻬﺎ ﻓﻲ أذﻫﺎﻨﻬم.
وﻟﻬﺎ اﻟدور اﻟﻬﺎم ﻓﻲ ﺘﺤﻘﯿق ﻻﺘﺼﺎل ﺒﯿن اﻟﻤؤﺴﺴﺔ وﺠﻤﻬورﻫﺎ اﻟواﺴﻊ ﺴواء داﺨﻠﻲ واﻟذي �ﻀم كﻼ ﻤن

اﻟﻤوظﻔﯿ ـ ـن ،اﻟز�ﺎﺌن اﻟﻤوردﯿن  ،اﻟﺠﻤﻬور اﻟﺨﺎرﺠﻲ و�ﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺼﺤﺎﻓﺔ ووﺴﺎﺌﻞ اﻹﻋﻼم.
را�ﻌﺎ :ﺤﺴب اﻟطﺒ�ﻌﺔ:

�ﻤكن ﺘﻘﺴ�م أداء اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﺤﺴب ﻫذا اﻟﻤﻌ�ﺎر ﺘ�ﻌﺎ ﻟطﺒ�ﻌﺔ اﻷﻫداف اﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ إﻟﻰ ﺘﺤﻘ�ﻘﻬﺎ .وأﻫداف

اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﺘﺨﺘﻠﻒ ﺤﺴب ﻨوع اﻟﻨﺸﺎط اﻟذي ﺘﻤﺎرس ﻓ�ﻪ ،ﻓﻬﻨﺎك اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ واﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠ�ﺔ واﻟﺴ�ﺎﺴ�ﺔ
وﻫﻲ �ﺎﻟﺘﻔﺼﯿﻞ كﻤﺎ ﯿﻠﻲ :1

 -1ﻋﺒد اﻟﻤﻠ�ك ﻤزﻫودة ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،ص.90
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻨﻲ :

ﻋﻼﻗﺔ إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﯿن اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ

-1اﻷداء اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ:

و�ﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﯿق اﻷﻫداف اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻬدف إﻟﻰ ﺘﻘد�م ﺨدﻤﺎت ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟذي ﺘﻌﻤﻞ ﻓ�ﻪ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ

واﻟوﻓﺎء �ﺎﻟﺘزاﻤﺎﺘﻬﺎ ﺘﺠﺎﻫﻪ وأداء ﻤﺴؤوﻟﯿﺘﻬﺎ ،و�رى اﻟ�ﻌض أن ﻓﻌﺎﻟ�ﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﻛﻤن ﻓﻲ ﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﯿق درﺠﺔ

اﻟرﻀﺎ ﻟدى اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤطﻠو�ﺔ دﻋﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﺴواء كﺎﻨت ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟداﺨﻠ�ﺔ أو اﻟﺨﺎرﺠ�ﺔ.

 -1اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي:

إن اﻟدور اﻟﺘﻨﻤوي ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺎت �ﻌﺘﺒر ﻤن اﻟﻤؤﺸرات اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ اﻟرﺌ�ﺴ�ﺔ ﻟﻤﺴﺘوى أداء ﻫذﻩ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻲ

ﺘﻌﺒر أدوات ر�ﺎد�ﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﺤر�ك اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ ﻤن أﺠﻞ اﻟﺘﻨﻤ�ﺔ اﻟﺸﺎﻤﻠﺔ.

 -2اﻷداء اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻲ.

�كون اﻷداء اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻲ ﻋﻨدﻤﺎ �كون ﻓﻲ ﻋﻤﻠ�ﺔ ﺘﺨط�ط أﻫداف ﺘﻛﻨوﻟوﺠ�ﺎ كﺎﻟﺴ�طرة ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎل ﺘﻛﻨوﻟوﺠ�ﺎ

ﻤﻌﯿن.

 -3اﻷداء اﻟﺴ�ﺎﺴﻲ.

و�ﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺒﻠوغ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ أﻫداف اﻟﺴ�ﺎﺴ�ﺔ ،ﻤﺜﻼ ﺘﻤو�ﻞ ﺤﻤﻼت اﻨﺘﺨﺎﺒ�ﺔ ﻤن إ�ﺼﺎل أﺸﺨﺎص ﻤﻌﯿﻨﯿن إﻟﻰ

ﺤكم ﻤﻨﺎﺼب ﺴ�ﺎﺴ�ﺔ ﻻﺴﺘﻐﻼﻟﻬم ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ.

اﻟﻤطﻠب اﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺨﺼﺎﺌص اﻷداء واﻟﻤﻔﺎﻫ�م اﻟﻤرﺘ�طﺔ �ﻪ.

اﻟﻔرع اﻷول  :ﺨﺼﺎﺌص اﻷداء

ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﺼﻌو�ﺔ ﺘﺤدﯿد ﻤﻔﻬوم اﻷداء �ﻔﻌﻞ اﺨﺘﻼف آراء اﻟ�ﺎﺤﺜﯿن واﻟﻤﻤﺎرﺴﯿن ﺤوﻟﻪ ،ﻟذﻟك ﺤﺎول ﻋرض

�ﻌض ﺨﺼﺎﺌص ﻟﺤﻞ ذﻟك ﯿوﻀﺢ أﻛﺜر ﻟﻤﻌﻨﺎﻩ �ﻀن اﻷداء ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﺨﺼﺎﺌص اﻟﺘﻲ �ﻤكن إﺠﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ

اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟ�ﺔ :1

أوﻻ:اﻷداء ﻤﻔﻬوم واﺴﻊ.

ﯿﺨﺘﻠﻒ ﻤدﻟول اﻷداء �ﺎﺨﺘـ ـﻼف اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت واﻷﻓراد اﻟذﯿن �ﺴﺘﺨدﻤون ،ﻓﺒﻨﺴ�ﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻛـ ـ ـﯿن ﻗد �ﻌﻨـ ـﻲ

اﻷر�ـ ـﺎح ،أﻤﺎ ﻟﻠﻘﺎﺌد اﻹداري ﻓﻘد �ﻌﻨﻲ اﻟﻤرود�ﺔ واﻟﻘدرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴ�ﺔ ،أﻤﺎ �ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ ﻟﻠﻔرد اﻟﻌﺎﻤﻞ ﻓﻘد �ﻌﻨﻲ اﻷﺠر اﻟﺠﯿد
أو ﻤﻨﺎخ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻼﺌم ﻓﻲ ﺤﯿن ﻗد �ﻌﻨﻲ ﻟﻠز�ون ﻨوﻋ�ﺔ اﻟﺨدﻤﺎت واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﺘوﻓرﻫﺎ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻟدى ﯿ�ﻘﻰ

اﻷداء ﻤﺴﺄﻟﺔ إدراك ﯿﺨﺘﻠﻒ ﻤن ﻓرد ﻵﺨر وﻤن ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻷﺨرى وﻤن ﻤؤﺴﺴﺔ ﻷﺨرى ،وﻫذا ﻤﺎ �طرح إﺸكﺎﻟ�ﺔ

ﺼﻌو�ﺔ ﻀ�طﻪ وﻗﺒوﻟﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﯿﯿر ﻤﻌﺘﻤدة ﻤن ﺠﻤ�ﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠﯿن داﺨﻞ وﺨﺎرج اﻟﻤؤﺴﺴﺔ.
ﺜﺎﻨ�ﺎ :اﻷداء ﻤﻔﻬوم ﻤﺘطور.

إن ﻤكوﻨﺎت اﻷداء ﺘﺘطور ﻋﺒر اﻟزﻤنٕ ،واذا أن اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﺘﻲ ﯿﺘﺤدد اﻷداء ﻋﻠﻰ أﺴﺎﺴﻬﺎ ﺴواء كﺎﻨت
ﻤﻌﺎﯿﯿر داﺨﻠ�ﺔ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ أو ﺘﻠك اﻟﺘﻲ ﺘﺤددﻫﺎ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺨﺎرﺠ�ﺔ ﺘﻛون ﻤﺘﻐﯿرة ،ﻓﺎﻟﻌواﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤكم ﻓﻲ ﻨﺠﺎح

اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟدﺨول اﻟﺴوق -اﻻﻨطﻼق� -ﻤكن أن ﺘﻛون ﻏﯿر ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻠﺤكم ﻋﻠﻰ أداء ﻤؤﺴﺴﺔ
 -1اﻟﺼﺎﻟﺢ ﺠﯿﻠﺢ ،آﺘذئﻙﻕ �ﺌخبئﻷخئذ� ﺒ ﻉﻛ ﻭ آخئ ؟ئﻙﻊﺌ ﻠﻛﻱ م ،رﺴﺎﻟﺔ ﻤﻘدﻤﺔ ﻟﻨﯿﻞ ﺸﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺠﺴﺘﯿر ،ﺘﺨﺼص إدارة اﻷﻋﻤﺎل ،كﻠ�ﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر،

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﺠزاﺌر،اﻟﺠزاﺌر ،2006/2005 ،ص .129
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻨﻲ :

ﻋﻼﻗﺔ إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﯿن اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ

ﺘﻤر �ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻨﻤو أم اﻟﻨﻀﺞ ،كﻤﺎ أﻨﻪ ﻗد ﺘوﺠد ﺘوﻟ�ﻔﺔ ﻤﻌﯿﻨﺔ ﻤن اﻟﻌواﻤﻞ اﻟ�ﺸر�ﺔ اﻟﺘﻘﻨ�ﺔ اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ واﻟﺘﻨظ�ﻤ�ﺔ ﺘﺠﻌﻞ

اﻷداء ﻤرﺘﻔﻌﺎ ﻓﻲ ﻤوﻗﻒ أو ظرف ﻤﻌﯿن دون أن �كون ذﻟك ﻓﻲ ﻤوﻗﻒ أو ظروف أﺨرى ﻷن ﻫذﻩ اﻟﺘوﻟ�ﻔﺎت
ﻤﻌﺘﻤدة وﻤﺘﻐﯿرة ﻋﺒر اﻟزﻤن ،كذﻟك ﻓﺈن اﻟﺘﺤدي اﻷﺴﺎﺴﻲ اﻟذي ﯿواﺠﻪ اﻟﻘﺎدة اﻹدار�ﯿن ﻫو إﯿﺠﺎد اﻟﺘوﻟ�ﻔﺔ اﻟﻤﻨﺎﺴ�ﺔ

ﻟﺘﺤﻘﯿق اﻷداء اﻟﻤرﺘﻔﻊ.

ﺜﺎﻟﺜﺎ :اﻷداء ﻤﻔﻬوم ﺸﺎﻤﻞ:

�ﻔﺼﻞ �ﻌض اﻟ�ﺎﺤﺜﯿن اﺴﺘﺨدام ﻤدﺨﻞ ﺸﺎﻤﻞ ﻋن دراﺴﺔ ﻟذﻟك �ﻘﺘرﺤون ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎدة اﻹدار�ﯿن ﻤﺠﻤوﻋﺔ

واﺴﻌﺔ اﻟﻤؤﺸرات اﻟﻤﺘﻛﺎﻤﻠﺔ ﻟﻘ ـ ـ ـ�ﺎﺴﻪ ،ﺤﯿث ﯿوﻀﺢ �ﻌﻀﻬﺎ اﻟ�ﻌض ،وﻫﻲ ذات ﻋﻼﻗﺔ �ﺎﻷﻫ ـداف اﻟﻌدﯿدة

ﻟﻠﻤؤﺴ ـﺴﺔ ،إذ أن اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ وﺤدﻫﺎ ﻏﯿر كﺎﻓ�ﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﯿر ﻋن اﻷداء ﻟذﻟك �ﺴﺘﺨدم إﻟﻰ ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ ﻤﻌﺎﯿﯿر ﻏﯿر

ﻤﺎﻟ�ﺔ وﺨﺎﺼﺔ اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟ�ﺸر�ﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ ﻟﺘﻛﻤﻠﻬﺎ ،وﻫﻲ ﺘﺸكﻞ أﺴﺎس اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻛوﻨﻬﺎ ﺘوﻓر ﻨظرة
ﺸﺎﻤﻠﺔ وﻀرور�ﺔ ﻋن اﻷداء ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻت ﻤﺘﻌددة.
را�ﻌﺎ :اﻷداء ﻤﻔﻬوم ﻏﻨﻲ �ﺎﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت:

إن اﻷداء ﺘﺤددﻩ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻌواﻤﻞ ،ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ �كﻤﻞ �ﻌﻀﻬﺎ �ﻌض ،وﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ �كون ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎ ،و�ظﻬر

ﻫذا اﻟﺘﻨﺎﻗض ،ﻤﺜﻼ ﻋﻨدﻤﺎ �ﺴﻌﻰ اﻟﻘﺎدة إﻟﻰ ﺘﺤﻘﯿق ﻫدف ﺨﻔض ﺘﻛﺎﻟﯿﻒ اﻹﻨﺘﺎج ،واﻟﺴﻌﻲ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻟوﻗت إﻟﻰ
ﺘﺤﻘﯿق ﻫدف ﺘﺤﺴﯿن اﻟﻨوﻋ�ﺔ ﻓﻲ اﻟﺨدﻤﺎت واﻟﺴﻠﻊ ،أو اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺨﻔض ﺘﻛﺎﻟﯿﻒ وأﻋ�ﺎء اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن واﻟﺤﻔﺎظ ﻓﻲ ﻨﻔس

اﻟوﻗت ﻋﻠﻰ اﻟروح اﻟﻤﻌﻨو�ﺔ اﻟﻌﺎﻟ�ﺔ ﻟﻬم ،ﻟذﻟك ﻓﺈن ﻤكوﻨﺎت اﻷداء ﺘﺘطﻠب ﺘﺤك�ﻤﺎ ﻤﻨﺘظﻤﺎ ،و�ﻤﺎ أن ﻤكوﻨﺎت اﻷداء
ﻟ�س ﻟدﯿﻬﺎ ﻨﻔس اﻷﻫﻤ�ﺔ اﻟﻨﺴﺒ�ﺔ ﻟذا وﺠب أﺨذ اﻷوﻟو�ﺎت �ﻌﯿن اﻻﻋﺘ�ﺎر ،إﻀﺎﻓ�ﺔ إﻟﻰ ﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘواﻓق ﺒﯿﻨﻬﺎ.

ﺨﺎﻤﺴﺎ :اﻷداء ذو أﺜر رﺠﻌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت:

ﯿؤﺜر أداء اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻠوك�ﺎت اﻟﻘﺎﺌد ،ﻓﺈن كﺎﻨت اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ �ﻌﯿدة ﻋن اﻷﻫداف اﻟﻤﺴطرة ،ﻓﺈﻨﻪ

ﯿﺘوﺠب ﻋﻠﯿﻬم إﻋﺎدة اﻟﻨظر ﻓﻲ اﻟﺒراﻤﺞ واﻟﺨطط وﺤﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﺨ�ﺎرات اﻹﺴﺘراﺘﯿﺠ�ﺔ ،ﻟذﻟك ﻓﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺴﺘوى اﻷداء ﻋن
طر�ق ﻗ�ﺎﺴﻪ وﺘﻘﯿ�ﻤﻪ ﯿﻬدف إﻟﻰ اﺘﺨﺎذ اﻹﺠراءات اﻟﺘﺼﺤ�ﺤ�ﺔ ﻟﺒﻠوغ اﻷداء اﻟﻤﺴﺘﻬدف.

اﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻨﻲ :اﻟﻤﻔﺎﻫ�م اﻟﻤرﺘ�طﺔ �ﺎﻷداء.

ﻋن ﻤﻔﻬوم اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻏﺎﻟ�ﺎ ﻤﺎ ﯿﺨﺘﻠط ﻤﻊ �ﻌض اﻟﻤﻔﺎﻫ�م اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر ﻗر��ﺔ ﻤﻨﻪ ﻓكﺜﯿ ار ﻤﺎ اﺴﺘﺨدﻤت �ﻌض

اﻟﻤﺼطﻠﺤﺎت ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬوم اﻷداء ﻤﻨﻬﺎ اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟ�ﺔ ﻟذﻟك ﺴﻨﺤﺎول ﺘوﻀ�ﺢ ﻤﻌﻨﻰ كﻞ ﻤﻨﻬﺎ:

1

أوﻻ:اﻟﻛﻔﺎءة:

إن اﻟﻛﻔﺎءة ﺘﻌﻨﻲ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺨﻔض أو ﺘﺤﺠ�م اﻟﻔﺎﻗد ﻓﻲ اﻟﻤوارد اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ وذﻟك ﻤن ﺨﻼل

اﺴﺘﺨدام اﻟﻤوارد �ﺎﻟﻘدر اﻟﻤﻨﺎﺴب وﻓق ﻤﻌﺎﯿﯿر ﻤﺤددة ﻟﻠﺠدوﻟﺔ )أي ﻗدر ﻤن اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ أو اﻟﻤﺨرﺠﺎت ﻓﻲ زﻤن ﻤﺤدد(
واﻟﺠودة واﻟﺘﻛﻠﻔﺔ.

ﺜﺎﻨ�ﺎ:اﻟﻔﻌﺎﻟ�ﺔ

ئر م ،دار واﺌﻞ ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوز�ﻊ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن،2009،
ضﺌﻔ ﺒئﻙﺔﻕﻱ �لئﻙ ﻠﺔه
 -1واﺌﻞ ﻤﺤﻤد ﺼ�ﺤﻲ إدر�س ،طﺎﻫر ﻤﺤﺴن ﻤﻨﺼور اﻟﻌﺎﻟﻲ ،آ ﺯﺌ ﺯ �ﺌ ةئﻵخئ ؟ ه �
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻨﻲ :

ﺘﻌﺒر اﻟﻔﻌﺎﻟ�ﺔ ﻋن ﻤدى ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻷداء اﻟذي ﯿﺘم اﻟﻘ�ﺎم ﺒت )أو اﻟﻘرار اﻟذي ﯿﺘم اﺘﺨﺎذﻩ( ﻓﻲ ﺘﺤﻘﯿق ﻫدف

ﻤﺤدد ﻤوﻀوع �ﺸكﻞ ﻤﺴﺒق ،أي أﻨﻬﺎ ﻤﻘ�ﺎس ﻟدرﺠﺔ اﻻﻗﺘراب ﻤن اﻟﻬدف اﻟﻤﻨﺸود ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﻘ�ﺎم �ﻌﻤﻞ ﻤﺎ.
ﺜﺎﻟﺜﺎ:اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟ�ﺔ

ﻫﻨﺎك ارﺘ�ﺎط وﺜﯿق ﺒﯿن اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟ�ﺔ ،ﻫﻨﺎك ﻤن ﯿرى اﻟﻔﻌﺎﻟ�ﺔ ﺘﻌﺒر ﻋن ﻤﻘدرة اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺠﻌﻞ

إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻛﺎﻟﯿﻒ ﻋﻨد اﻟﺤد اﻷدﻨﻰ.

ﻟﻛن ﻫذا ﻟ�ﺎ�ﻌﻨﻲ أﻨﻬﻤﺎ ﻤﺘرادﻓﺎن ،ﻓﺎﻟﻤؤﺴﺴﺎت �ﻤكن أن ﺘﻛون ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻓﻲ ﻨﻔس اﻟوﻗت ﻏﯿر كﻔﺌﺔ إﻟﻰ ﺤد

كﺒﯿر ،كﻤﺎ �ﻤكن أن ﺘﺘﻤﺘﻊ �ﻘدر كﺒﯿر ﻤن اﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ ﺤﯿن ﺘﻛون ﻏﯿر ﻓﻌﺎﻟﺔ ،وﻗد ﻓرق ﺒﯿﺘر دراﻛر ﺒﯿﻨﻬﻤﺎ ﻓﺎﻋﺘﺒر
أن اﻟﻔﻌﺎﻟ�ﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﻋﻤﻞ اﻷﺸ�ﺎء اﻟﺼﺤ�ﺤﺔ ،أﻤﺎ اﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻬﻲ ﻋﻤﻞ اﻷﺸ�ﺎء �ﺸكﻞ ﺠﯿد.

وﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى �ﻤكن اﻋﺘ�ﺎر اﻟﻔﻌﺎﻟ�ﺔ أوﺴﻊ ﻤن اﻟﻛﻔﺎءة ،ﻷن ﻤن ﻏﯿر اﻟﻤﻌﻘول أن ﻨﺘﺼور اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﺤﻘق

أﻫداف طو�ﻠﺔ وﻤﺘوﺴطﺔ ﻟﻤدى وﺘﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻟ�ﻘﺎء إذا كﺎﻨت ﺘﻘوم ﺒﺘﺒذﯿر ﻤواردﻫﺎ )دون كﻔﺎءة( ،و�ﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك
إذا ﻨظرﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﻔﻌﺎﻟ�ﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ درﺠﺔ ﻨﺠﺎح اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﯿق أﻫداﻓﻬﺎ اﻹﺴﺘراﺘﯿﺠ�ﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻛﻔﺎءة ﺘﻌﺒﯿر أﺤد

اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﯿق ﻫذﻩ اﻟﻔﻌﺎﻟ�ﺔ ،وﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺤ�ﺎن �ﻤكن اﻋﺘ�ﺎر اﻟﻛﻔﺎءة ﻤﺘﻐﯿر ﻤن اﻟﻤﺘﻐﯿرات داﻟﺔ
اﻟﻔﻌﺎﻟ�ﺔ.

و�ﻤكن ﺘوﻀ�ﺢ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﯿن اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟ�ﺔ ﻓ�ﻤﺎ ﯿﻠﻲ

ﺠدول ) : (1-2ﻓﻘﺎرﻨﻪ ﺒﯿن اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟ�ﺔ:
ﺘﻬﺘم

ﺘﻌﺎﻟﺞ

ﺘﺤﻠﻞ

كﻔﺎءة

�ﺎﻟوﺴﯿﻠﺔ

اﻟﻤوارد

ك�ﻔ�ﺔ اﻟوﺼول

ﻓﻌﺎﻟ�ﺔ

�ﺎﻟﻬدف

اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ

ﻨﻘطﺔ اﻟوﺼول

ﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﻘ�ﺎس
ﻤدﺨﻼت:

اﻟﻌﻤﻞ،

اﻟﻤﻌدات ،اﻟﻤوارد
ﻤﺨرﺠﺎت :اﻷر�ﺎح،
اﻟﻌواﺌد.
اﻟﻤﺼدر :اﻟﺼﺎﻟﺢ ﺠﯿﻠﺢ ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،ص .130

اﻟﻤطﻠب اﻟﺜﺎﻟث:أ�ﻌﺎد اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ واﻟﻌواﻤﻞ اﻟﻤؤﺜرة ﻓ�ﻪ.

اﻟﻔرع اﻷول :أ�ﻌﺎد اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ .1

�ﻤكن اﻟﺘﻤﯿﯿز ﺒﯿن اﻷ�ﻌﺎد اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻸداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ كﻤﺎ ﯿﻠﻲ:

أوﻻ:اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي:

ﺘﺘﻤﺜﻞ أدوات ﻗ�ﺎس اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﺴﺘﺨدام اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﺤﯿث ﯿﺘم اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﯿ�س

اﻟر�ﺤ�ﺔ �ﺄﻨواﻋﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﻨﺴب اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ ،اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﺴﺠﻼت ودﻓﺎﺘر اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ،وكذا اﻟﻘواﺌم واﻟﺘﻘﺎر�ر اﻟﺘﻲ
ﺘﻌدﻫﺎ.

ﺜﺎﻨ�ﺎ:اﻷداء اﻹداري:
 -1را�س وﻓﺎء ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،ص .14
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻨﻲ :

ﺤﯿث ﯿﺘم ﻗ�ﺎس كﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟ�ﺔ ﺘﻨﻔﯿذ اﻟﺨطط واﻟﺴ�ﺎﺴﺎت وﻟﻠﺘﺸﻐﯿﻞ� ،ﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟوﺴﺎﺌﻞ اﻟﻛﻤ�ﺔ

اﻟﻤﺴﺎﻋدة ﻋﻠﻰ اﺘﺨﺎذ اﻟﻘ اررات ﻤﺜﻞ �ﺤوث اﻟﻌﻤﻠ�ﺎت ،اﻟﺒرﻤﺠﺔ اﻟﺨط�ﺔ.
ﺜﺎﻟﺜﺎ:اﻷداء اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ:

و�ﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﺨﻠق اﻟﺘﻌﺎون

ﺒﯿن ﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺸروﻋﺎت وﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤ�ﺎدﯿن كﺘ�ﺎدل اﻟﺨﺒرات اﻟﺘﻘﻨ�ﺔ

واﻹﺴﺘﺜﻤرات واﻟ�ﺤوث ،ﻤن ﺠﺎﻨب وكذا ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ �ﻌض أوﺠﻪ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ وﺘطو�ر

اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤ�طﺔ ﺒﺘﺎ ﻤن ﺠﺎﻨب آﺨر ،وﻤن ﺜم ﺘﺤﻘﯿق اﻟﻤﺴؤوﻟ�ﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ.
را�ﻌﺎ:اﻷداء اﻟﺒﯿﺌﻲ:

وذﻟك ﻤن ﺨﻼل ﺘﺤدﯿد ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘدﺨﻞ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻨب اﻟﺒﯿﺌﻲ ،أي ﺘﺤدﯿد اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻹﯿﺠﺎﺒ�ﺔ واﻟﺴﻠﺒ�ﺔ

اﻟﻤﺘرﺘ�ﺔ ﻋن اﻟﺘﻐﯿرات اﻟﺘﻲ ﺘﺤدث ﻓﻲ ﺨﺼﺎﺌص ﻓﻲ اﻟﻨظﺎم اﻟﺒﯿﺌﻲ �ﻔﻌﻞ ﻨﺸﺎط أو ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﻨﺸطﺔ اﻟطﺒ�ﻌ�ﺔ
أو ﻏﯿر اﻟطﺒ�ﻌ�ﺔ.

ﺨﺎﻤﺴﺎ :اﻷداء اﻹﺴﺘراﺘﯿﺠﻲ:

اﻹﺴﺘرﺘﯿﺠﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﺒﯿﺘر وواﺘﻤﺎن �ﺎﻟﺘﻤﯿز اﻟﻤؤﺴﺴﻲ اﻟذي ﯿﻨطوي ﻋﻠﻰ اﻟﺘطﺒﯿق اﻟﻤﻨﻬﺠﻲ
ا
و�رﺘ�ط اﻷداء

ﻟﻤﻨطق ﺘﻨظ�ﻤﻲ ﻗوى ،ﻓﺎﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﻨﺎﺠﺤﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ �ﺄﺘﻲ ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﻤن اﺤﺘرام ﻤ�ﺎدئ اﻟﺤﺴن اﻟﺴﻠ�م.
ﺴﺎدﺴﺎ:اﻷداء اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ:

ﻟﻘد أﻀﺎف "ﺒوﺘر" اﻟﺠﺎﻨب اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ كﺄﺤد ﻤﺤددات اﻷداء ،ﺤﯿث ﯿﺘم اﻟﺤكم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨظ�م اﻟﻨﺎﺠﺢ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ إذا

كﺎن ﺴﯿﺘم اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻗواﻋد اﻟﻠﻌ�ﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﻓﻬو ﯿﺒرز ﻓﻲ ﻨﻤوذﺠﻪ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺴﺘو�ﺎت ﻤن
اﻹﺠراءات وﻓﻘﺎ ﻟطﺒ�ﻌﺔ اﻟﻨظﺎم اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ:

 -ﺘﻌز�ز اﻟﻛﻔﺎءات اﻷﺴﺎﺴ�ﺔ وﺤﻤﺎ�ﺔ ﻤوﻗﻔﻬﺎ اﻟدﻓﺎﻋﻲ؛

 -اﻟﻠﻌب وﻓق ﻗواﻋد اﻟﻠﻌ�ﺔ واﻟذي �ﻤكن أن �ﻐﯿر ﻤﯿزات اﻟﻘوة ﻟﻘطﺎع ﻤﻌﯿن؛

 ﺒﻨﺎء اﻟﻘواﻋد اﻟﺠدﯿدة اﻟﺘﻲ ﺘوﻗﻊ ﺘﻐﯿرات ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وذﻟك ﻟﺨﻠق ﻤﯿزة ﺘﻨﺎﻓﺴ�ﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ �ﺼورة أﺴرع ﻤناﻟﻤﻨﺎﻓس.

اﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻨﻲ :اﻟﻌواﻤﻞ اﻟﻤؤﺜر ﻓﻲ اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ.

ﻤﻤﺎ ﻻﺸك ﻓ�ﻪ إن ﻫﻨﺎك ﻋواﻤﻞ ﻋدﯿدة وﻤﺘﻨوﻋﺔ �ﻤكن إن ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ� ،ﻌﻀﻬﺎ

داﺨﻠﻲ واﻵﺨر ﺨﺎرﺠﻲ �ﺤﯿث ﯿﺘﺤﻘق ذﻟك ﻤن ﻗ�ﻤﺔ ﻤؤﺸرات اﻷداء اﻟﻌﺎﻟ�ﺔ أو اﻷدﻨﻰ ،و�ﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤن اﻟﺼﻌب
ﺤﺼرﻫﺎ وﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ ﺠﻤ�ﻌﻬﺎ .

وﺴوف ﯿﺘم اﻟﺘطرق إﻟﯿﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل ﺘﻘﺴ�ﻤﻬﺎ إﻟﻰ ﻤﺼدر�ﯿن أو ﻋﺎﻤﻠﯿن ﻫﻤﺎ:

أوﻻ :اﻟﻌواﻤﻞ اﻟداﺨﻠ�ﺔ

1

ئﺔﻱﺝ � ﺒئﻙﺔﻤه �ﻅ ﻐﻰ ﺔﺡ ﺯﻱ م آخئ ؟ئﻙ ﻠ أﺯ ﺯ ﺒئﻙ ﺸﻤﺌﻉ � ﺒ ،رﺴﺎﻟﺔ ﻤﻘدﻤﺔ ﻟﻨﯿﻞ ﺸﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺠﺴﺘﯿر ،ﺘﺨﺼص اﻗﺘﺼﺎد ﺼﻨﺎﻋﻲ ،كﻠ�ﺔ
 -1ﻋﻤر ﺘﻤﺠدﻏدﯿن ،خهذ ؤ ﺯﺔ ذ
ﻋﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ واﻟﺘﺠﺎر�ﺔ وﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر ،ﺠﺎﻤﻌ�ﺔ ﻤﺤﻤد ﺨ�ﻀر� -ﺴكرة، -اﻟﺠزاﺌر ،2013/2012،ص.51
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻨﻲ :

ﻋﻼﻗﺔ إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﯿن اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ

ﺘﺘﻤﺜﻞ اﻟﻌواﻤﻞ اﻟداﺨﻠ�ﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ﺘﻔﺎﻋﻞ ﻋﻨﺎﺼر اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟداﺨﻠ�ﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ

أداﺌﻬﺎ ،و�ﻤكن ﻟﻠﻤﺴﯿر أن ﯿﺘﺤكم ﻓﻬﺎ و�ﺤدث ﻓﯿﻬﺎ ﺘﻐﯿرات ﺘﺴﻤﺢ ﺒز�ﺎدة أﺜﺎرﻫﺎ اﻹﯿﺠﺎﺒ�ﺔ أو اﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻤن أﺜﺎرﻫﺎ
اﻟﺴﻠﺒ�ﺔ وﻤن أﺒرز ﻫذﻩ اﻟﻌواﻤﻞ أو اﻟﺘﻐﯿرات اﻟﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺴ�طرة اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻫﻲ:
-1

اﻟﻌواﻤﻞ اﻟﺘﻘﻨ�ﺔ :وﻫﻲ ﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘوى واﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺘﻲ ﺘرﺘ�ط �ﺎﻟﺠﺎﻨب اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ وﺘﻀم

اﻟﺨﺼﺎﺌص اﻟﺘﺎﻟ�ﺔ:

• ﻨوع اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠ�ﺎ ﺴواء اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ اﻟوظﺎﺌﻒ اﻟﻔﻌﻠ�ﺔ أو اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت؛

• ﻨﺴ�ﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻵﻻت �ﺎﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ ﻋدد اﻟﻌﻤﺎل؛

• ﺘﺼﻤ�م اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن ﺤﯿث اﻟﻤﺨﺎزن ،اﻟو رﺸﺎت ،اﻟﺘﺠﻬﯿزات واﻵﻻت؛
• ﻨوﻋ�ﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ وﺸكﻠﻪ وﻤدى ﻤﻨﺎﺴ�ﺔ اﻟﺘﻐﻠﯿﻒ ﻟﻪ؛

• اﻟﺘواﻓق ﺒﯿن ﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ورﻏ�ﺎت ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ؛
• ﻨوﻋ�ﺔ اﻟﻤواد اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠ�ﺔ اﻹﻨﺘﺎج؛
• ﻤﺴﺘو�ﺎت اﻷﺴﻌﺎر؛

• اﻟﻤوﻗﻊ اﻟﺠﻐراﻓﻲ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ.
-2اﻟﻬ�كﻞ اﻟﺘﻨظ�ﻤﻲ:

وﻫو اﻹطﺎر اﻟرﺴﻤﻲ اﻟذي �ﺤدد درﺠﺔ اﻟﺘﺨﺼص وﺘﻘﺴ�م اﻟﻌﻤﻞ ﺒﯿن اﻟوﺤدات واﻷﻓراد ،وﻋدد اﻟﻤﺠﻤوﻋﺎت

اﻟوظ�ﻔ�ﺔ ،وكذا ﻋدد اﻟﻤﺴﺘو�ﺎت اﻹدار�ﺔ ،وﻟﻤن ﯿﺘ�ﻊ كﻞ ﺸﺨص وﻤن ﻫم اﻷﺸﺨﺎص اﻟذﯿن ﯿﺘ�ﻌون ﻟﻪ ،وﻤﺎ ﻫﻲ

ﺴﻠطﺎت وﻤﺴؤوﻟ�ﺎت كﻞ ﻤﻨﻬم ،وكﯿﻒ ﯿﺘم اﻟﺘﻨﺴﯿق ﺒﯿن وﺤداﺘﻬم أو أﻗﺴﺎﻤﻬم.
-3اﻟﻤوارد اﻟ�ﺸر�ﺔ:

وﻫﻲ ﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘوى واﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺘﻲ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺨدام اﻟﻤورد اﻟ�ﺸري ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ،وﺘﻀم اﻟﺨﺼﺎﺌص اﻟﺘﺎﻟ�ﺔ:
• ﻫ�كﻞ اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ؛

• ﻨظﺎم اﻻﺨﺘ�ﺎر واﻟﺘﻌﯿﯿن؛
• اﻟﺘرﺘﯿب واﻟﺘﺄﻫﯿﻞ واﻟﺘﻨﻤ�ﺔ؛
• ﻨظﺎم اﻷﺠور واﻟﻤكﺎﻓﺂت؛
• ﻨظﺎم ﺘﻘﯿ�م اﻷداء.

وﻫﻨﺎك ﻤن �ﻀﯿﻒ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌواﻤﻞ اﻟداﺨﻠ�ﺔ ﻋواﻤﻞ أﺨرى وﻫﻲ : 1

ئﺔﻱﺝ � ﺒئﻙﺔ ﻠﻱر ﻐﻰ ﺔﺡ ﺯﻱ م آخئ ؟ئﻙ ﻠ أﺯ ﺯ ﺒئﻹﻔﺔ ﺸﺌخ � ﺒ ،رﺴﺎﻟﺔ ﻤﻘدﻤﺔ ﻟﻨﯿﻞ ﺸﻬﺎدة ﻤﺎﺠﺴﺘﯿر ،كﻠ�ﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ واﻟﺘﺠﺎر�ﺔ
 -1وﻫﯿ�ﺔ دﯿﺠﻲˇ خهذ ؤ ﺯﺔ ذ

وﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨ�ﻀر� -ﺴكرة،-اﻟﺠزاﺌر ،2013/2012 ،ص .56
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻨﻲ :

ﻋﻼﻗﺔ إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﯿن اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ

 اﻟﻌواﻤﻞ اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ واﻹﺴﺘراﺘﯿﺠ�ﺔ:

وﺘﺘﻀﻤن ﺘﺤدﯿد اﻷداء اﻟﻤﺴﺘﻬدف ﻗﺼﯿر وطو�ﻠﺔ اﻷﻤد ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺘﻨظ�ﻤﻲ اﻟﻤرﺘ�ط ﺒﺘﺤﺴﯿن اﻷداء

اﻟﻤﺎﻟﻲ أﻤﺎ اﻷﻫداف طو�ﻠﺔ اﻷﻤد ﻓﻬﻲ ﺘﻠك اﻷﻫداف اﻟﺘﻲ ﺘوﺠﻪ اﻹدارة ﻨﺤو ﻤﺎ ﯿﺠب ﻋﻤﻠﻪ اﻵن ﻟﺠﻌﻞ

اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ذات أداء أﻓﻀﻞ و�ﺸكﻞ داﺌم.
 ﻤوارد اﻟﻤﻨظﻤﺔ:

ﺘﻤﺜﻞ اﻟﻤوارد ﺠﻤ�ﻊ اﻟﻤدﺨﻼن اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ اﻟﻤﻨظﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺘﻬﺎ اﻟﺘوﻟﯿد اﻟﻤﺨرﺠﺎت أﻫداﻓﻬﺎ ورﺴﺎﻟﺘﻬﺎ ﻓﻲ

اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

 ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﻨظﻤﺔ:

إن اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﺤد اﻟﻤكوﻨﺎت اﻷﺴﺎﺴ�ﺔ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﻨﺎﺠﺤﺔ وذﻟك ﻟوﺠود ﻋﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻷداء أي أن اﻟﻤؤﺴﺴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺘﻤﻠك ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺸﺎركﺔ )أي ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻓﻲ اﺘﺨﺎذ اﻟﻘ اررات( ﺘﺘﻤﯿز �ﻤﺴﺘوى أداء ﻤﺘﻤﯿز وﻤﺘطور.

 اﻟﺘطور اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻲ:

ﻟﻘد ظﻬرت ﻓﻲ اﻟﻔﺘرة اﻷﺨﯿرة ﺘطورات ﺘﻛﻨوﻟوﺠ�ﺔ واﺴﻌﺔ أﺜرت ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ وﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﺘﻘد�م ﻤﻨﺘﺠﺎت
ذات ﺠودة ﻋﺎﻟ�ﺔ ووﻓرت ﻫذﻩ اﻟﺘطورات ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﯿزة اﻟوﺼول إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت �ﺎﻟوﻗت اﻟذي ﺘﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﻓ�ﻪ
و�ذﻟك �ﻤكﻨﻬﺎ ﻤن إدارة اﻟﺠودة اﻟﻌﺎﻟ�ﺔ واﻟﺘﺤرك �ﺴرﻋﺔ ﻟﺘﺼﻤ�م اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت وﻓﻘﺎ ﻟطﻠب اﻟز�ون.

 ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت:

ﺘﺤﺘﺎج اﻟﻤؤﺴﺴﺎت إﻟﻰ ﻨظم ﻟﻠﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﺼﻤﻤﺔ �ﺸكﻞ ﺠﯿد ﯿوﻓر اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤﻔﯿدة ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻟﺘﺨط�ط
ٕوادارة ورﻗﺎ�ﺔ أﻨﺸطﺘﻬﺎ �كﻔﺎءة.

ﺜﺎﻨ�ﺎ:اﻟﻌواﻤﻞ اﻟﺨﺎرﺠ�ﺔ:

�ﻘﺼد �ﺎﻟﻌواﻤﻞ اﻟﺨﺎرﺠ�ﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﺘﻐﯿرات واﻟﻘﯿود واﻟﻤواﻗﻒ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ �ﻤﻨﺄى ﻋﻠﻰ رﻗﺎ�ﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ،وﻫﻲ ﺘؤﺜر
�ﺸكﻞ ﻤ�ﺎﺸر أو ﻏﯿر ﻤ�ﺎﺸر ﻋﻠﻰ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓ�ﻤﺎ ﯿﻠﻲ :1

 / 1اﻟﻌواﻤﻞ ذات اﻟﺘﺄﺜﯿر اﻟﻤ�ﺎﺸر:
واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓ�ﻤﺎ ﯿﻠﻲ:

 اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﯿن اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ:

وﻫﻲ اﻟﻤﺘﻐﯿر اﻷول ﻓﻲ ﺼ�ﺎﻏﺔ إﺴﺘراﺘﯿﺠ�ﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ،إذ أن ﻫذﻩ اﻟﻘوى ﺘﻌﺒر ﻋن كﺜﺎﻓﺔ وﺤدة اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﯿن

اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ داﺨﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.

 ﺨطر دﺨول ﻤﻨﺎﻓﺴﯿن ﻤﺤﺘﻤﯿﯿن:

اﻟﻤﻨﺎﻓﺴون اﻟﻤﺤﺘﻤﻠون ﻫم اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻨﺎﻓس ﺤﺎﻟ�ﺎ ﻓﻲ ،وﻟﻛن ﻟدﯿﻬﺎ اﻟﻘدرة ،وﻟﻛن ﻟدﯿﻬﺎ اﻟﻘدرة إذا

رﻏﺒت.

 اﻟﻘوة اﻟﺘﻔﺎوﻀ�ﺔ ﻟﻠﻤوردﯿن:
1ﻋﻤر ﺘﻤﺠﻐدﯿن ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق،ص.52
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ﻋﻼﻗﺔ إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﯿن اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻨﻲ :

وﻫﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺘوﻓر اﻟﻤدﺨﻼن ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﺜﻞ اﻟﻤوارد اﻷوﻟ�ﺔ ،اﻟﺨدﻤﺎت واﻟﺤﻤﺎ�ﺔ...اﻟﺦ

 اﻟﻘوة اﻟﺘﻔﺎوﻀ�ﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء:

�ﻤكن اﻟﻨظر ﻟﻠﻌﻤﻼء ﻋﻠﻰ أﻨﻬم �ﻤﺜﻠون ﺘﻬدﯿدا ﻤن ﺨﻼل ﻗدرﺘﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎوﻤﺔ ﻟﺘﺨﻔ�ض اﻷﺴﻌﺎر اﻟﺘﻲ
ﺘﻔرﻀﻬﺎ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أو ﻟرﻓﻊ ﺘﻛﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﺎ ﻤن ﺨﻼل طﻠﺒﻬم

ﻤﻨﺘﺠﺎت أﻓﻀﻞ ﺠودة ﻋﺎﻟ�ﺔ.

 ﺘﻬدﯿد اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒدﯿﻠﺔ :ﺘﻤﺜﻞ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒدﯿﻠﺔ ﺘﻠك اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﺘﺒدو ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻟﻛﻨﻬﺎ ﺘﺸ�ﻊ ﻨﻔس اﻟﺤﺎﺠﺎت.

ﻫذﻩ اﻟﻌواﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﺘﺄﺜر ﻤ�ﺎﺸر ﻫﻲ ﻤﺎ �ﻌرف �ﺎﻟﻘوى اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻟﺒور ﺘر كﻤﺎ ﯿوﻀﺤﻪ اﻟﺸكﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ:

اﻟﺸكﻞ رﻗم ) :(2-2اﻟﻘوى اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻟﺒور ﺘر.

اﻟداﺨﻠون اﻟﻤﺤﺘﻤﻠون.
اﻟداﺨﻠون
اﻟﻤﺤﺘﻤﻠون .
Enlrants
Potentiels
Enlrants Potentiels
ﺘﻬدﯿد اﻟداﺨﻠون اﻟﺠدد
اﻟﻤودون

ﺘﻬدﯿد اﻟداﺨﻠون اﻟﺠدد

ﻤﻨﺎﻓﺴون اﻟﻘطﺎع

اﻟز�ﺎﺌن

اﻟﻤودون
Fournisseurs

ﻤﻨﺎﻓﺴون اﻟﻘطﺎع
Concussents du secter

اﻟز�ﺎﺌن
Clients

Fournisseurs

Concussents
du secter
t

Clients

اﻟﺒداﺌﻞ
اﻟﺒداﺌﻞ
Substituts
Substituts
Source: Porter, M. E. (1980) Competitive Strategy. New York: the free press.

 / 2اﻟﻌواﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﺘؤﺜر �ﺸكﻞ ﻏﯿر ﻤ�ﺎﺸر:
واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻋدة ﻋواﻤﻞ وﻫﻲ :1
 اﻟﻌواﻤﻞ اﻟﺴ�ﺎﺴ�ﺔ:

إن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ �ﺎﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺴ�ﺎﺴ�ﺔ ﺘﺸﻤﻞ ﺠﺎﻨب اﻟﻘ اررات اﻟﺴ�ﺎﺴ�ﺔ كﺎﻟﺤرب ،كﺎﻟﺘﺄﻤﯿﻨﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺨطر ﻋﻠﻰ
ﻨﺸﺎط �ﻌض اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ،اﻻﻨﻘﻼ�ﺎت كﻠﻬﺎ ﻋواﻤﻞ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻤؤﺴﺴﺔ.
 -1ﻋﻤر ﺘﻤﺠﻐدﯿن ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،ص .53
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻨﻲ :

ﻋﻼﻗﺔ إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﯿن اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ

 اﻟﻌواﻤﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ:

ﺘﺸﻤﻞ كﻞ ﻤﻌدﻻت اﻟﻔﺎﺌدة ،ﻤﻌدل اﻟﺘﻀﺨم ،ﻤﻌدل اﻟ�طﺎﻟﺔ ،اﺘﺠﺎﻫﺎت اﻷﺠ ـ ـور...اﻟﺦ.

 اﻟﻌواﻤﻞ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ:

وﺘﺸﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺘركﯿ�ﺔ اﻟﺴكﺎﻨ�ﺔ ،اﻟﺘوز�ﻊ اﻟﺠﻐراﻓﻲ ،اﻷﻨﻤﺎط اﻻﺴﺘﻬﻼﻛ�ﺔ ،ﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠ�م...اﻟﺦ.

 اﻟﻌواﻤﻞ اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠ�ﺔ :وﺘﺸﻤﻞ ﻤﻌدﻻت اﻹﻨﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟ�ﺤوث واﻟﺘطور ،وﺘطور وﺴﺎﺌﻞ اﻻﺘﺼﺎﻻت وأﻨظﻤﺔ
اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻻﺨﺘراﻋﺎت اﻟﺠدﯿدة وﻏﯿرﻫﺎ ﻤن اﻟﻘوي اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺤﻞ ﻤﺸكﻼت اﻟﻌﻤﻞ ﻤن ﺨﻼل

اﻟﺘﻘﻨ�ﺎت اﻟﺤدﯿﺜﺔ.

 اﻟﻌواﻤﻞ اﻟﺒﯿﺌ�ﺔ واﻟﺘﺸر�ﻌ�ﺔ :ﻤﻨﻬﺎ اﻟﻘواﻨﯿن اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻨظ�م ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ �ﺎﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ،اﻟﻘواﻨﯿن اﻟﻤرﺘ�طﺔ
�ﺎﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﯿﺘﻬﺎ واﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻤن اﻟﺘﻠوث ،اﻟﻘواﻨﯿن اﻟﺨﺎﺼﺔ �ﺎﻟدﻓﺎع ﻋن ﺤﻘوق

اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن.

اﻟﻤ�ﺤث اﻟﺜﺎﻨﻲ :ﻗ�ﺎس اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ.

ﺘﻌﺘﺒر ﻋﻤﻠ�ﺔ ﻗ�ﺎس اﻷداء ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن ﻤراﺤﻞ اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ اﻹدار�ﺔ ،وذﻟك ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﺒر ﻋن اﻟﺤكم أو ا

ﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺌ�ﺔ ﺨﻼل ﻓﺘرة ﻤﻌﯿﻨﺔ وﺘرﺘ�ط أﺴﺎﺴﺎ �ﻤدى ﺤﺼر وﺘﺤدﯿد اﻹﻨﺠﺎز وﻤﺎ وﺼﻠت إﻟ�ﻪ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن
ﺘﺤﻘﯿق ﻷﻫداف وﺴوف أﺘﻨﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤ�ﺤث ﺜﻼﺜﺔ ﻤطﺎﻟب.
اﻟﻤطﻠب اﻷول :ﻤﻔﻬوم ﻗ�ﺎس اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ و أﻫﻤﯿﺘﻪ.

اﻟﻔرع اﻷول :ﻤﻔﻬوم ﻗ�ﺎس اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ:
أوﻻ :ﺘﻌر�ﻒ ﻗ�ﺎس أداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ:

اﻟﺘﻌر�ﻒ اﻷول�:ﻤكن ﺘﻌر�ﻒ ﻗ�ﺎس اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ �ﺄﻨﻪ طر�ﻘﺔ ﻤﻨظﻤﺔ ﻟﺘﻘﯿ�م اﻟﻤدﺨﻼن واﻟﻤﺨرﺠﺎت

واﻟﻌﻤﻠ�ﺔ اﻹﻨﺘﺎﺠ�ﺔ ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋ�ﺔ واﻟﻐﯿر ﺼﻨﺎﻋ�ﺔ .1

اﻟﺘﻌر�ﻒ اﻟﺜﺎﻨﻲ:اﻟﻤراﻗ�ﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤرة ﻻﻨﺠﺎزات ﺒراﻤﺞ اﻟﻤﻨظﻤﺔ وﺘﺴﺠﯿﻠﻬﺎ ﻻﺴ�ﻤﺎ ﻤراﻗ�ﺔ وﺘﺴﺠﯿﻞ ﺠواﻨب ﺴﯿر

اﻟﺘﻘدم ﻨﺤو ﺘﺤﻘﯿق ﻏﺎ�ﺎت ﻤوﻀوﻋﺔ ﻤﺴ�ﻘﺎ .2
ﺜﺎﻨ�ﺎ:ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻗ�ﺎس اﻷداء.

�ﻌﺘﺒر اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ ﻫو اﻟﻤﻨظوﻤﺔ اﻟﻤﺘﻛﺎﻤﻠﺔ ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨظﻤﺔ ﻓﻲ ﻀوء ﺘﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﻋﻨﺎﺼر

ﺒﯿﺌﺘﻬﺎ اﻟداﺨﻠ�ﺔ واﻟﺨﺎرﺠ�ﺔ وﻫو �ﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻷ�ﻌﺎد اﻟﺘﺎﻟ�ﺔ :3
 أداء اﻷﻓراد ﻓﻲ وﺤدﺘم اﻟﺘﻨظ�ﻤ�ﺔ.

ئﻙغغﻑﻊﺌﻙ � ﺒ ﻐﻰئﻙ ﻠﻤط ﻠﺌ ة ،اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺤول اﻷداء وﻓﻌﺎﻟ�ﺔ اﻟﻤﻨ ـ ـ ـظﻤﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺘﻨﻤ�ﺔ
 -1ﻋ�ﺴﻰ ﻤرزوﻗﺔ ،ﻠ أﺴئذ ة هآ ﺯﺌﻙﻱ ا ﻔ �ﺌ زئﻵخئ ؟ ه

اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺒوﻀ�ﺎف ،ﻤﺴﯿﻠﺔ ،اﻟﺠزاﺌر،2009/11/11-10،ص .02
 -2طﺎھر ﻣﺣــﺳن ﻣﻧﺻور اﻟﻐﺎﻟﺑﻲ ،واﺋل ﻣﺣﻣد ﺻﺑﺣﻲ إدرﯾس ،اﻹدارة اﻹﺳــﺗراﺗﺟﯾﺔ ،دار واﺋل ﻟﻠــﻧﺷر واﻟﺗوزﯾــﻊ ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،
 ،2007ص.487
بئﻙﺝهخبئﻙﺴﺌ ﻠﻛ ﺒ ﻉﻛ ﻭئﻵخئ ؟ئﻙ ﻠ أﺯ ﺯﻰ ،رﺴﺎﻟﺔ ﻤﻘدﻤﺔ ﻟﻨﯿﻞ ﺸﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺠﺴﺘﯿر ،ﺘﺨﺼص إدارة أﻋﻤﺎل ،كﻠ�ﺔ
� ؤخئذ
ضﺎﻱ
 -3ﺸﺎدى ﻋطﺎ ﻤﺤﻤد ﻋﺎ�ش ،آﺘذ ﺔ

دراﺴﺎت ﻋﻠ�ﺎ ،اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ ،ﻏزة ،ﻓﻠﺴطﯿن ،2008/2007،ص .45
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻨﻲ :

ﻋﻼﻗﺔ إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﯿن اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ

 أداء اﻟوﺤدات اﻟﺘﻨظ�ﻤ�ﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺴ�ﺎﺴﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨظﻤﺔ.

 أداء اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ أ�طﺎر اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓ�ﺔ.

 ﻓﺎﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ ﻤﺤﺼﻠﺔ ﻟﻛﻞ ﻤن أداء اﻟﻔردي وأداء اﻟوﺤدات اﻟﺘﻨظ�ﻤ�ﺔ �ﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺘﺄﺜﯿرات اﻟﺒﯿﺌﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓ�ﺔ ﻋﻠ�ﻪ ،وﻨظ ار إﻟﻰ وﺠود ﻋواﻤﻞ ﺨﺎرﺠ�ﺔ كﺒﯿرة ﺘﺨرج ﻋن ﻨطﺎق إدارة

اﻟﻤﻨظﻤﺔ ﻋﻠ�ﻪ ،وﻨظ اًر إﻟﻰ وﺠود ﻋواﻤﻞ ﺨﺎرﺠ�ﺔ كﺒﯿرة ﺘﺨرج ﻋن ﻨطﺎق إدارة اﻟﻤﻨظﻤﺔ ﻓﻬﻲ �ﺎﻟﻀرورة
ﺘﻨﻌكس ﻋﻠﻰ أداﺌﻬﺎ ،ﻓكﺎن ﻤن اﻟﻼزم اﻻﻫﺘﻤﺎم �ﻘ�ﺎس اﻷداء اﻟذي ﯿﺒﻨﻰ أﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻗ�ﺎس أداء اﻟﻔرد

واﻹدارة ﻓﻲ ﻀوء اﻟﺘﺄﺜﯿرات اﻟداﺨﻠ�ﺔ واﻟﺨﺎرﺠ�ﺔ ﻤﻌﺎً.

وﻫذا ﻤﺎ �ﻤﯿز ﺒﯿن ﻗ�ﺎس اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ واﻟﻘ�ﺎس اﻟﺘﻘﻠﯿدي ﻟﻸداء وﻓق ﻤﺎ ﺴﯿوﻀﺤﻪ اﻟﺸكﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ:

ﺠدول رﻗم) :(2-2ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﯿن ﻗ�ﺎس اﻟﺘﻘﻠﯿدي وﻗ�ﺎس أداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ
اﻷداء اﻟﻔردي

أداء اﻟوﺤدات اﻟﺘﻨظ�ﻤ�ﺔ

اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ

اﻟﻤﻔﻬوم

اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ �ﻤﺎرﺴﻬﺎ اﻟﻔرد اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎرﺴﻬﺎ اﻟوﺤدة اﻟﻤﻨظوﻤﺔ

اﻟﻤﺘﻛﺎﻤﻠﺔ

ﻟﻨﺘﺎج

ﻟﻠﻘ�ﺎم �ﻤﺴؤوﻟﯿﺘﻪ اﻟﺘﻲ �ﻘوم اﻟﺘﻨظ�ﻤ�ﺔ ﻟﻠﻘ�ﺎم ﺒدورﻫﺎ اﻟذي أﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨظﻤﺔ ﻓﻲ ﻀوء

ﺒﺘﻨﻔﯿذﻫﺎ ﻓﻲ اﻟوﺤدة اﻟﺘﻨظ�ﻤ�ﺔ ،ﺘﻘوم ﺒﺘﻨﻔﯿذﻩ ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ،ﺘﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﻋﻨﺎﺼر ﺒﯿﺌﯿﺘﻬﺎ
وﺼوﻻ ﻟﺘﺤﻘﯿق اﻷﻫداف اﻟﺘﻲ وﺼوﻻ ﻟﺘﺤﻘﯿق اﻷﻫداف اﻟﺘﻲ داﺨﻠ�ﺔ وﺨﺎرﺠ�ﺔ.

وﻀﻌت ﻟﻪ واﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ وﻀﻌت ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻀوء اﻷﻫداف

ﺘﺤﻘﯿق أﻫداف اﻟوﺤدة اﻟﺘﻨظ�ﻤ�ﺔ اﻹﺴﺘراﺘﺠ�ﺔ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ وﺴ�ﺎﺴﺘﻬﺎ
اﻟﻌﺎﻤﺔ

ﻤن �ﻘوم ﺒﺘﻘﯿ�ﻤﻪ

اﻟرﺌ�س اﻟﻤ�ﺎﺸر

ﻤوﻀوﻋﺎت اﻟﻘ�ﺎس

اﻹدارة اﻟﻌﻠ�ﺎ

أﺠﻬزة اﻟرﻗﺎ�ﺔ اﻟﻤركز�ﺔ

أﺠﻬزة اﻟرﻗﺎ�ﺔ اﻟداﺨﻠ�ﺔ

اﻟو ازرات اﻟﻤﻌﯿﻨﺔ.

أﺠﻬزة ﺴﻠطﺔ ﺘﺸر�ﻌ�ﺔ.
أﺠﻬزة اﻟرﻗﺎ�ﺔ اﻟﺸﻌﺒ�ﺔ.

اﻟوﻗت اﻟﻤﺴﺘﻨﻔذ.

اﻟﻔﻌﺎﻟ�ﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ.

اﻟﻔﻌﺎﻟ�ﺔ اﻟﺒﯿﺌ�ﺔ.

اﻟﺘﻛﻠﻔﺔ.

اﻟﻔﻌﺎﻟ�ﺔ اﻹدارة.

اﻟﻔﻌﺎﻟ�ﺔ اﻟﺴ�ﺎﺴ�ﺔ

اﻟﺠودة.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻨﻲ :
ﻤؤﺸرات اﻟﻘ�ﺎس

درﺠﺔ ﺘﻘﯿ�م اﻟﻌﻤﻞ.

درﺠﺔ ﻗﺒول اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻘ اررات

اﻟوﻗت اﻟﻤﻌ�ﺎري.

درﺠﺔ اﻻﺨﺘﺼﺎص.

اﻟﻤﻨظﻤﺔ.

اﻟﺘﻛﻠﻔﺔ اﻟﻤﻌ�ﺎر�ﺔ.

درﺠﺔ اﻵﻟ�ﺔ.

درﺠﺔ اﻻﺴﺘﻘﻼﻟ�ﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ

اﻷﻫداف اﻟﻤﻌ�ﺎر�ﺔ.

درﺠﺔ إﻨﺘﺎج اﻟﻤﺨرﺠﺎت.

اﻟﻤﻨظﻤﺔ.

أﻨظﻤﺔ اﻟﺠزاء وﺘدرﺠﻬﺎ.

ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ.

درﺠﺔ اﻟﻤركز�ﺔ.

ﻓﻌﺎﻟ�ﺔ اﻻﺘﺼﺎﻻت.

ﻤدى ﺘوﻓر أﯿد أﯿدﻟوﺠ�ﺔ ﻤﺤددة

ﻤدى اﻟﺘﻤﺜﯿﻞ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ

اﻟﻤﻨظﻤﺔ
اﻟﻤﺼدر :ﯿ�ﺎﻩ وﻟد ﺴﯿدن ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،ص.45

اﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻨﻲ :أﻫﻤ�ﺔ ﻗ�ﺎس اﻷداء.

إن ﻋدم ﻗدرة اﻟﻤﻨظﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻗ�ﺎس ﻨﺸﺎطﻬﺎ ﯿؤدي إﻟﻰ ﻋدم إﻤكﺎﻨ�ﺔ اﻟرﻗﺎ�ﺔ ﻋﻠ�ﻪ ،وﻟﻬذا ﺘﺤﺘﺎج اﻟﻤﻨظﻤﺔ ﻟﻘ�ﺎس
أداءﻫﺎ ﻟﻸﺴ�ﺎب اﻟﺘﺎﻟ�ﺔ :1

اﻟرﻗﺎ�ﺔ :ﻗ�ﺎس اﻷداء �ﺴﺎﻋد ﻓﻲ ﺘﻘﻠﯿﻞ اﻻﻨﺤراﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺤدث أﺜﻨﺎء اﻟﻌﻤﻞ.

اﻟﺘﻘﯿ�م اﻟذاﺘﻲ� :ﺴﺘﺨدم اﻟﻘ�ﺎس ﻟﺘﻘﯿ�م أداء اﻟﻌﻤﻠ�ﺎت وﺘﺤدﯿد اﻟﺘﺤﺴﯿﻨﺎت اﻟﻤطﻠوب ﺘﻨﻔﯿذﻫﺎ.

اﻟﺘﺤﺴﯿن اﻟﻤﺴﺘﻤر� :ﺴﺘﺨدم اﻟﻘ�ﺎس ﻟﺘﺤدﯿد ﻤﺼﺎدر اﻟﻌﯿوب ،اﺘﺠﺎﻫﺎت اﻟﻌﻤﻠ�ﺎت ،ﻤﻨﻊ اﻷﺨطﺎء ،وﺘﺤدﯿد كﻔﺎءة
وﻓﻌﺎﻟ�ﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟ�ﺎت وﻓرض اﻟﺘﺤﺴﯿن.

ﺘﻘﯿ�م اﻹدارة :ﺒدون ﻗ�ﺎس ﻻ ﯿوﺠد طر�ﻘﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛد �كﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟ�ﺔ ،وذﻟك ﺘظﻬر أﻫﻤ�ﺔ ﻗ�ﺎس اﻷداء ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎط

اﻟﺘﺎﻟ�ﺔ :2

 إن ﻗ�ﺎس اﻷداء �ﺤﺴن اﻻﺘﺼﺎﻻت اﻟداﺨﻠ�ﺔ ﺒﯿن اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻓﻀﻼ ﻋن اﻻﺘﺼﺎﻻت اﻟﺨﺎرﺠ�ﺔ ﺒﯿن اﻟﻤؤﺴﺴﺔ
 و ﻤﺘﻌﺎ ﻤﻠﯿﻬﺎ؛

 إن ﻗ�ﺎس اﻷداء ﯿؤدي إﻟﻰ ﺘﺤﺴﯿن إدارة اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨدﻤﺎت وﻋﻤﻠ�ﺔ إ�ﺤﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻼء؛
 إن ﻗ�ﺎس اﻷداء �ﺴﺎﻋد ﻓﻲ إﻋطﺎء ﺘوﻀ�ﺤﺎت ﺤول ﺘﻨﻔﯿذ ﻟﻠﺒراﻤﺞ وﺘﻛﺎﻟ�ﻔﻬﺎ؛
 إن ﻗ�ﺎس اﻷداء �ﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘوﺠﻪ �ﺸكﻞ ﺒﻨﺎء وﺤﻞ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ.
اﻟﻤطﻠب اﻟﺜﺎﻨﻲ :أﺴﺎﻟﯿب ﻗ�ﺎس اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ:

ﺴﻨﺤﺎول اﻟﺘطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤطﻠب إﻟﻰ أﺴﺎﻟﯿب اﻟﻘ�ﺎس اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر أدوات ﻟﻘ�ﺎس اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ ،وﺴوف

ﯿﺘم ﺘﺴﻠ�ط اﻟﻀوء ﻋﻠﻰ أدوات اﻟﻘ�ﺎس اﻟﺘﻘﻠﯿد�ﺔ واﻟﺤدﯿﺜﺔ .

ئﻵ ﻩ ﻠ � ﺒ ،اﻟﻤﻨظﻤﺔ اﻟﻌر��ﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤ�ﺔ اﻹدار�ﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻤﺼر ،2008 ،ص .498
ضه� ذئﻙﺔﺌذ�ﺥﻰ ه
 -1ﻋﺒد اﻟرﺤ�م ﻤﺤﻤدˇ ﻔ �ﺌ زئﻵخئ ؟ئﻙﻤﺴﺂبئﻙﺔ

ئر م،دار ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوز�ﻊ ،اﻷردن ،2009،ص .71
ضﺌﻔ ﺒئﻙﺔﻕﻱ �لئﻙ ﻠﺔه
 -2طﺎﻫر ﻤﺤﺴن ﻤﻨﺼور اﻟﻐﺎﻟﺒﻲ ،واﺌﻞ ﻤﺤﻤد إدر�س ،آ ﺯﺌ ﺯ �ﺌ ةئﻵخئ ؟ ه �
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻨﻲ :
اﻟﻔرع اﻷول :أﺴﺎﻟﯿب اﻟﻘ�ﺎس اﻟﺘﻘﻠﯿد�ﺔ

ﻟﻘد كﺎﻨت اﻟﻤؤﺸرات اﻟﺘﻘﻠﯿد�ﺔ ﺘركز ﻋﻠﻰ إﯿﺠﺎد اﻟﺘوﻟ�ﻔﺔ اﻟﻤﺜﻠﻰ ﺒﯿن ﺘﻘﻠﯿﻞ اﻟﺘﻛﺎﻟﯿﻒ ﻤن ﺠﻬﺔ وكذا اﺴﺘﺨدام

اﻟﻤدﺨﻼن ﻤن رأس اﻟﻤﺎل واﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠ�ﺎ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ،وذﻟك �ﻐ�ﺔ ﺘﻌظ�م اﻷر�ﺎح وﺘﺤﻘﯿق اﻷﻫداف �ﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ،
وﻫذﻩ اﻷﺨﯿرة ﺘﺘرﺠم ﻓﻲ ﺼورة أرﻗﺎم ﺘﻌﯿر ﻋن ﻤدى ﺒﻠوغ اﻟﻬدف اﻟﻤﺴطر ﻤن طرف اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻹﻗﺼﺎد�ﺔ ﻤﻌﺘﻤدة

ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻤؤﺸرات واﻟﺘﻲ �ﻤكن ﺘﻘﺴ�ﻤﻬﺎ إﻟﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺘﯿن رﺌ�ﺴﺘﯿن ﻫﻤﺎ اﻟﻤؤﺸرات اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ واﻟﻤؤﺸرات

اﻟﻐﯿر ﻤﺎﻟ�ﺔ وﻓ�ﻤﺎ ﯿﻠﻲ ﺸرح ﻟ�ﻌض ﻫذﻩ اﻟﻤؤﺸرات .1

أوﻻً:اﻟﻤؤﺸرات اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ .2

 ﻤؤﺸر ر�ﺤ�ﺔ اﻟﺴﻬم اﻟﻌﺎدي:

� ﻌﺘﺒر ﻤن أﺒرز ﻤؤﺸرات اﻷداء ﻨظر ﻻرﺘ�ﺎطﻪ اﻟﻤ�ﺎﺸر �ﻤدى ﻨﺠﺎح أو ﻓﺸﻞ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﯿق ﻫدﻓﻬﺎ
اﻟرﺌ�ﺴﻲ وﻫو ﺘﺤﻘﯿق أﻗﺼﻰ ر�ﺢ ﻤﻤكن.

واﻟﺠدﯿر �ﺎﻟذكر أن ﻫﻨﺎك ﻤﻌﺎﯿﯿر ﻤﺘﻌددة وﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟر�ﺤ�ﺔ اﻟﺴﻬم اﻟﻌﺎدي أﻫﻤﻬﺎ:
•  /1ﻨﺴ�ﺔ إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻷر�ﺎح اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ =

إﺠﻤﺎﻟﻲ ر�ﺢ ﻤﺤﻘق
إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟر�ﺢ اﻟﻤﺨطط

×.100

إﺠﻤﺎﻟﻲ ر�ﺢ اﻟﻤﺤﻘق ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟ�ﺔ

•  /2ﻨﺴ�ﺔ ﺘطور إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻷر�ﺎح =

إﺠﻤﺎﻟﻲ ر�ﺢ ﻤﺤﻘق ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎ�ﻘﺔ

•  /3ﻤﻌدل اﻟﻌﺎﺌد ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻤﺎل=

اﻷر�ﺎح اﻹﺠﻤﺎﻟ�ﺔ
رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﺜﻤر

× .100

×.100

 ﻤؤﺸر اﻟﻌﺎﺌد ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﺜﻤر:

�كﺴب ﻫذا اﻟﻤﻌ�ﺎر أﻫﻤ�ﺔ كﺒﯿرة ﻓﻲ دراﺴﺔ ﺘﻘﯿ�م كﻔﺎءة اﻷداء� ،ﻌﺒر ﻋﻨﻪ �ﺎﻟﺼ�ﻐﺔ اﻟﺘﺎﻟ�ﺔ:

ﻤﻌدل ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر= )اﻟر�ﺢ ÷ اﻟﻤﺒ�ﻌﺎت(× )اﻟﻤﺒ�ﻌﺎت÷ رأس اﻟﻤﺎل(

اﻟﻤﺴﺘﺜﻤر= )اﻟر�ﺢ ÷ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﺜﻤر(.

وكﻠﻤﺎ كﺎﻨت ﻨﺴ�ﺔ ﻫذا اﻟﻌﺎﻤﻞ ﻤرﺘﻔﻌﺔ كﻠﻤﺎ كﺎن اﻷداء كﻔؤا.

 ﻤؤﺸر اﻟﻌﺎﺌد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒ�ﻌﺎت� :ﺸﻤﻞ ﻨﺴ�ﺔ ﺼﺎﻓﻲ اﻟر�ﺢ إﻟﻰ اﻟﻤﺒ�ﻌﺎت واﻟذي ﻏﺎﻟ�ﺎ ﻤﺎ �ﺴﻤﻰ �ﻤﻌدل
اﻟﻌﺎﺌد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒ�ﻌﺎت ،وﻫو ﺒ�ﺎن اﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ ﺘوﻟﯿد اﻷر�ﺎح.

اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر = ﺼﺎﻓﻲ اﻟر�ﺢ  /اﻟﻤﺒ�ﻌﺎت.

 ﻤؤﺸر اﻟﻌﺎﺌد ﻋﻠﻰ ﺤﻘوق اﻟﻤك�ﺔ� :ﻘ�س ﻫذا اﻟﻤؤﺸر ﻗ�ﻤﺔ اﻟﻌﺎﺌد اﻟذي ﺤﻘﻘﻪ �ﻤﺠﻤوع اﺴﺘﺜﻤﺎرات

اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﯿن )ﺤﻤﻠﺔ اﻷﺴﻬم( وﻓق اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺎﻟ�ﺔ :اﻟﻌﺎﺌد ﻋﻠﻰ ﺤﻘوق اﻟﻤﻠﻛ�ﺔ = )ﺼﺎﻓﻲ اﻟر�ﺢ /ﺤﻘوق

اﻟﻤﻠﻛ�ﺔ( ×.100
ئﺔﺝ � ﺒ ﻐﻰئﻙ ﻠ أﺯ ﺯ ﺒئﻹﻔﺔ ﺸﺌخ � ﺒئﻙﺝئرﺉذ� ﺒ ،رﺴﺎﻟﺔ ﻤﻘدﻤﺔ ﻟﻨﯿﻞ ﺸﻬﺎدة
ئر م �ﺂخئ ؟ﻙﺔﻕﻱ �لئﻷ ﺯﺔ ذ
ضﺌﻔ ﺒئﻵخئ ؟ئﻙ ﻠﺔه
� �
ضﺎﻱ
 -1ﺼﻼح �ﺎﻟﺴكﺔ ،ﻔﺌﺎﻛ � ﺒ ﺔ

اﻟﻤﺎﺠﺴﺘﯿر  ،ﺘﺨﺼص اﻹدارة اﻹﺴﺘراﺘﺠ�ﺔ ،كﻠ�ﺔ ﻋﻠوم اﻹﻗﺼﺎد�ﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ وﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓرﺤﺎت ﻋ�ﺎس  ،ﺴطﻒ ، 2012/2011،ص .10
�ئﻙﺔﻤ ﻠ � ﺒ ،ﻤؤﺘﻤر ﻋﻠﻤﻲ دوﻟﻲ ﺤول أداء وﻓﻌﺎﻟ�ﺔ اﻟﻤﻨظﻤﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺘﻨﻤ�ﺔ
 -2ﺤ�ﻤر ﺤﻤودˇ آخئ ؟ هﻐﻊﺌﻙ � ﺒﻙﻛ ﻠﻤط ﻠ ﺒ ه ﻠخظ ﻠ ﺯﺌ ﻩ ﻠﺔﻪﺌ ﻐﻰ ﺔﺡﻕﻱ

اﻟﻤﺴﺘداﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﻤﺴﯿﻠﺔ ،اﻟﺠزاﺌر ،2009 /11-10 ،ص.1
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻨﻲ :
ﺜﺎﻨ�ﺎ :اﻟﻤؤﺸرات اﻟﻐﯿر ﻤﺎﻟ�ﺔ:

ﻋﻼﻗﺔ إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﯿن اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ
1

 ﻤؤﺸرات اﻟﺠودة:

أﺼ�ﺤت اﻟﺠودة اﻟوظ�ﻔﺔ اﻷوﻟﻰ ﻷي ﻤؤﺴﺴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻤكﻨﻬﺎ ﻤن اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤﯿزة ﺘﻨﺎﻓﺴ�ﺔ واﻟ�ﻘﺎء
واﻻﺴﺘﻤ ارر�ﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺘﻐﯿرات اﻟﺒﯿﺌ�ﺔ اﻟﺴر�ﻌﺔ ،و�ﺘم اﺴﺘﺨدام ﻋدة ﻤﻘﺎﯿ�س ﻟﻘ�ﺎس أداء اﻟﺠودة ﻤن أﻫﻤﻬﺎ

ﻤﻘﺎﯿ�س رﻀﺎ اﻟﻌﻤﻼء ،ﺠودة اﻹﻨﺘﺎج.

- ﻤؤﺸرات اﻟﻤروﻨﺔ:

ﺘﻤﺜﻞ اﻟﻤروﻨﺔ واﺤدة ﻤن أﻫم اﻟﺨﺼﺎﺌص اﻟﺘﻲ ﺘﻤﯿز اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺌﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺘﻘدﻤﺔ واﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤن

ﻗدرة اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴرﻋﺔ اﻻﺴﺘﺠﺎ�ﺔ إﻟﻰ طﻠ�ﺎت اﻟز�ﺎﺌن ،و�ﺘوﻗﻒ ﺘﺤﻘﯿق اﻟﻤروﻨﺔ ﻋﻠﻰ وﻫﻞ ﺘﺸﻤﻞ اﻟﻔﺘرة
اﻟزﻤﻨ�ﺔ ﻟدورة اﻟﺘﺴﻠ�م  ،اﻟﻨواﺤﻲ اﻟﻬﻨدﺴ�ﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ،ﻗدرة اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺒﺘﻛﺎر...

- ﻤؤﺸرات اﻹﻨﺘﺎج ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻤﺤدد:

ﻫو اﺘﺠﺎﻩ إداري ﺘﺘﺒﻨﺎﻩ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻹﻨﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨدﻤﺎت �ﺄﻗﻞ وﻗت ﻤﻤكن ،و�ﺄﻗﻞ ﺘﻛﻠﻔﺔ ،وذﻟك ﻤن أﺠد

اﻟﺘﺤدﯿد واﻟﺘﺤﺠ�م ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤر�ن ﻟﻛﺎﻓﺔ ﻤﺴﺒ�ﺎت وﺠود اﻻﻨﺤراﻓﺎت ﻋن اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﻤﺨططﺔ ﻟﻠﺠودة واﻟﺘﻛﻠﻔﺔ واﻟوﻗت
و�ﺘطﻠب ذﻟك ﺨﻔض اﻟﻤﺨزون وﺘﺤﺴﯿن ﺠودة اﻟﻌﻤﻠ�ﺎت واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت وﺘﺤﺴﯿن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻤن اﻟﻤوردﯿن.
- ﻤؤﺸرات أداء اﻟﺘﺴﻠ�م:

ﻟﻠﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ رﻀﺎ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﯿﺠب ﺘﺴﻠ�م �ﻀﺎﻋﺔ أو ﺴﻠﻌﺘﻪ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻤﺤدد و�ﺎﻟﺴرﻋﺔ اﻟﻤطﻠو�ﺔ.
- ﻤؤﺸرات اﻟ�ﺤث واﻟﺘطو�ر:

ﺘﺸﯿر ﻫذﻩ اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﻬود اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ واﻟ�ﺤﺜ�ﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻘود ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎ�ﺔ إﻟﻰ ﺘﺤﺴﯿن ٕواﯿداع ﻓﻲ ﻤﺨرﺠﺎت

اﻟﻤؤﺴﺴﺔ وﺘﻬدف أ�ﻀﺎ إﻟﻰ ﺘﺨﻔ�ض اﻟﺘﻛﻠﻔﺔ وز�ﺎدة اﻟﻌواﺌد اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ وﺘﻤكﯿن اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن ﻤواﻛ�ﺔ اﻟﺘطورات

اﻟﺤدﯿﺜﺔ ﻓﻲ كﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺎﻻت.
 ﻤؤﺸرات اﻟﺘﻛﻠﻔﺔ:

ﻫذﻩ اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ ﺘﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﺴﺘﺨدام اﻷﺴﺎﻟﯿب اﻹﺴﺘراﺘﯿﺠ�ﺔ ﻹدارة اﻟﺘﻛﻠﻔﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺘوﻓﯿر ﻓﻬم أﻋﻤق
وذﻟك ﻋن طر�ق دراﺴﺔ ﺘﺤﻠﯿﻠ�ﺔ اﻟﻌﻤ�ﻘﺔ كﻬ�كﻞ ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻛﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ،وذﻟك ﻤن أﺠﻞ ﺘﺤﺴﯿن اﻟﻤوﻗﻒ

اﻹﺴﺘراﺘﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﻟﻠوﺼول إﻟﻰ ﻤركز ﺘﻨﺎﻓﺴﻲ أﻓﻀﻞ.

إﻻ أن ﻫذﻩ اﻟﻤؤﺸرات اﻟﺘﻘﻠﯿد�ﺔ ﺘﻌرﻀت إﻟﻰ اﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻹﻨﺘﻘدات واﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜﻞ ﻓ�ﻤﺎ ﯿﻠﻲ :2
 إﺴﻨﺎد اﻟﻤدﺨﻞ اﻟﺘﻘﻠﯿدي ﻋﻠﻰ اﻟﻘ�م اﻟﺘﺎر�ﺨ�ﺔ:

�ﺴﻨد ﻫذا اﻟﻤدﺨﻞ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟﺤﺎﻻت ﻋﻠﻰ اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت اﻟﻤﻨﺸورة واﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺌم اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ وﺠﻤ�ﻊ ﻫذﻩ اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت

ﺤددت ﻟﻔﺘرات ﺴﺎ�ﻘﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﺨﺘﻠﻔت ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋن اﻟواﻗﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ أو اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ.

1ﺤﻤﯿر ﺤﻤود ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،ص .02

 -2ﺼﻼح �ﺎﻟﺴكﺔ ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،ص ص .13،14
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻨﻲ :

ﻋﻼﻗﺔ إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﯿن اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ

 اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤدﺨﻞ اﻟﺘﻘﻠﯿدي ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺌم ﻤﺎﻟ�ﺔ ذات ﻗ�م ﺤددت �ﺄﺴس وﺴ�ﺎﺴﺎت ﻤﻌﯿﻨﺔ:

أﻋدت اﻟﻘواﺌم اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ ﻓﻲ ظﻞ ظروف وﺴ�ﺎﺴﺎت ﻤﺤﺎﺴﺒ�ﺔ ﺘﺸﻤﻞ اﻟﺘﻛﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎر�ﺨ�ﺔ وﻤﺒدأ اﻟﺤ�طﺔ واﻟﺤذر
وﺘﺠﺎﻫﻞ اﻟﻘ�ﻤﺔ اﻟﺴوﻗ�ﺔ ﻟﻠﻌدﯿد ﻤن ﻋﻨﺎﺼر اﻷﺼول.

 ﺘﺠﺎﻫﻞ أﺜر اﻟﻌواﻤﻞ اﻟﺨﺎرﺠ�ﺔ ﻤن ﻤﻨﺎﻓﺴﯿن ورﻀﺎ ﻋﻤﻼء:

إن ﻏ�ﺎب إﺴﺘراﺘﯿﺠ�ﺔ اﻟﺘﻌﺎﻤﻞ ﻤﻊ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿن واﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ رﻀﺎ اﻟز�ﺎﺌن �ﺼﻌب ﻤن ﻋﻤﻠ�ﺔ ﻗ�ﺎس اﻷداء

ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤﺠﺎﻻت.

 ﺘﺠﺎﻫﻞ ظروف ﻋدم اﻟﺘﺄﻛد واﺤﺘﻤﺎﻻت اﻟﺨطر اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻨد ﻗ�ﺎس اﻷداء اﻟﻤﺎﻀﻲ:

�ﻌﺘﻤد ﻫذا اﻟﻤدﺨﻞ ﻗ�ﺎس اﻷداء ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟظروف ﯿﺘ ـﺠﺎﻫﻞ أﺜر اﻟﺘﻐﯿرات اﻟﺘﻲ ﺤدﺜت أﺜﻨﺎء ﻓﺘرة اﻟﺘﻨﻔﯿذ ﻟﺨطط

اﻟﻌﻤﻞ .

 اﻟﺘﻌﺎﻤﻞ ﻤﻊ اﻷﻫداف ﻓﻲ اﻷﺠﻞ اﻟﻘﺼﯿر دون اﻷﺠﻞ اﻟطو�ﻞ:

ﯿﺘﻌﺎﻤﻞ ﻤدﺨﻞ اﻟﺘﻘﻠﯿدي ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﯿق اﻷﻫداف ﻟﻔﺘرة زﻤﻨ�ﺔ ﻤﻌﯿﻨﺔ ،ﻋﺎدة ﻤﺎ ﺘﻛون ﺴﻨﺔ واﺤدة� ،ﻤﻌﻨﻰ أن ﺘﻘﯿ�م

أداء اﻟﻤؤﺴﺴﺔ واﻷﻨﺸطﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺘﺎ ﯿﺘم ﻋﻠﻰ اﻟﻤدى اﻟﻘﺼﯿر ﻓﻘط.

- ﻏ�ﺎب اﻟ�ﻌد اﻻﺴﺘراﺘﺠﻲ:

ﻟدى كﻞ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻏﺎ�ﺔ ﻤﻌﻨ�ﺔ ﻓﻲ ﻀوء إﺴﺘراﺘﯿﺠ�ﺔ ﻋﻤﻞ طو�ﻠﺔ اﻷﺠﻞ ،و�ﺘرﺘب ﻋن ﻫذﻩ اﻹﺴﺘراﺘﯿﺠ�ﺔ
ﺘطﻠﻌﺎت ﻗد ﺘﺘﺤﻘق ﻤرﺤﻠ�ﺎ ،وﻤﺜﻞ ﻫذﻩ اﻟﻤﻼﻤﺢ ﻟﯿﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﻤدﺨﻞ اﻟﺘﻘﻠﯿدي.

- ﻏ�ﺎب ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘدﺨﻞ ﺒﯿن ﻤﺤﺎور ﻗ�ﺎس اﻷداء :ﯿﺘﻀﻤن ﻗ�ﺎس اﻷـداء أﻫﻤ�ﺔ ﻗ�ﺎس ﺘداﺨﻞ أي
اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن داﺨﻞ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ،أداء اﻷداءات واﻷﻗﺴﺎم ﻀﻤن أ�طﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ اﻟداﺨﻠ�ﺔ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ،واﻟﻤدﺨﻞ

اﻟﺘﻘﻠﯿدي �ﻤكن ﻗ�ﺎس أداء اﻟوﺤدة اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎور ﻤﻨﻔردة ﻋﻠﻰ ﺤدة.

- ﻏ�ﺎب اﻟﺘﺒوء �ﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ:اﻟﻤﺤﺎﺴ�ﺔ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠ�ﺔ ﻫﻲ ﻋﻠم ﺘﻘر�ري وﻟ�س ﻋﻠم ﺘﻘدﯿري ﻓﻬﻲ ﺘﻘرر ﻤﺎ ﺤدث
�ﺎﻟﻔﻌﻞ وﻻ ﺘﻘدر ﻤﺎ ﺴ�ﺤدث ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،أي أﻨﻬﺎ ﺘﻬﺘم �ﺎﻟﻤﺎﻀﻲ دون اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.

اﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻨﻲ :أﺴﺎﻟﯿب اﻟﻘ�ﺎس اﻟﺤدﯿﺜﺔ )�طﺎﻗﺔ اﻷداء اﻟﻤﺘوازن(

ﻟﻘد وﺠﻬت ﻋدة اﻨﺘﻘﺎدات ﻟﻤﻘﺎﯿ�س اﻷداء وﺘﻐﯿر ﺒﯿﺌ�ﺔ اﻟﺘﺼﻨ�ﻊ وز�ﺎدة ﺤدة اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﯿن اﻟﻤؤﺴﺴﺎت

اﺘﺠﻬت ﻤﻌظم اﻟﻤؤﺴﺴﺎت إﻟﻰ اﺴﺘﺨدام ﻨظﺎم ﺠدﯿد ﻟﻘ�ﺎس اﻷداء وﻫو �طﺎﻗﺔ اﻷداء اﻟﻤﺘوازن.

و إن أول ﻤن وﻀﻊ ﻫذا اﻟﺘطور كطر�ﻘﺔ ﻟﻠﻘ�ﺎس ﻫو  Kaplan & Nortonوﺘم اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺸركﺔ Anilog

 Devicesﻋﺎم  ،1987ﺤﯿث اﺴﺘﺨدﻤت ﻫذﻩ اﻟﺸركﺔ �طﺎﻗﺔ أﻛﺜر ﺸﻤوﻟ�ﺔ ﻤن اﻟﻤداﺨﻞ اﻟﺴﺎ�ﻘﺔ ﻟﻔﺤص وﻗ�ﺎس
اﻷداء ،ﺤﯿث ﺸﻤﻠت ﻫذﻩ اﻟ�طﺎﻗﺔ ﺠواﻨب ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺜﻞ :ﺴرﻋﺔ اﻟﺘﺴﻠ�م ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ ،ﺠودة اﻟﻌﻤﻠ�ﺎت اﻟﺘطﺒ�ﻘ�ﺔ ،ﻓﺎﻋﻠ�ﺔ
ﺘطو�ر اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠدﯿدة �ﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻘﺎﯿ�س اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ .1

 -1ﺼﻼح �ﺎﻟﺴكﺔ ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،ص.19
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻨﻲ :

ﻋﻼﻗﺔ إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﯿن اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ

أوﻻ:ﺘﻌر�ﻒ �طﺎﻗﺔ اﻷداء اﻟﻤﺘوازن:

ﻫﻲ ﻨظﺎم إداري ﯿﻬدف إﻟﻰ ﻤﺴﺎﻋدة اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘرﺠﻤﺔ رؤ�ﺘﻬﺎ ٕواﺴﺘراﺘﺠﯿﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﻫداف

واﻟﻘ�ﺎﺴﺎت اﻹﺴﺘراﺘﯿﺠ�ﺔ اﻟﻤرﺘ�طﺔ ،ﻤن ﺨﻼل رﺴم ﺤركﺘﻬﺎ و أﻨﺸطﺘﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠ�ﺔ.

ﺜﺎﻨ�ﺎ:أﻫﻤ�ﺔ �طﺎﻗﺔ اﻷداء اﻟﻤﺘوازن

ﺘﻌﺘﺒر �طﺎﻗﺔ اﻷداء اﻟﻤﺘوازن ذات أﻫﻤ�ﺔ �ﺎﻟﻐﺔ �ﻤكن إدراﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺎﯿﻠﻲ:

1

2

 أﻨﻬﺎ ﺘزود اﻟﻤدراء �ﻤؤﺸرات اﻟﺴﺒب وﻤؤﺸرات اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻋن ﻤﻨظﻤﺎﺘﻬم؛

 ﺘﺤدﯿد اﻟﻤﻘﺎﯿ�س ﻓﻲ �طﺎﻗﺔ اﻟﺘﻘﯿ�م اﻟﻤﺘوازن �ﻤﺜﻞ اﻟداﻓﻊ اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻸﻫداف اﻹﺴﺘراﺘﺠ�ﺔ ﻟﻠﻤﻨظﻤﺔ وﻤﺘطﻠ�ﺎت
اﻟﺘﻨﺎﻓس؛

 ﺘﺘﻤكن اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻟﻤﻨظورات اﻷر�ﻌﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻟ�طﺎﻗﺔ ﻤن ﻤراﻗ�ﺔ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ و�ﻨﻔس اﻟوﻗت
ﻤراﻗ�ﺔ اﻟﺘﻘدم ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻘدرات واﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤوﺠودات اﻟﻐﯿر ﻤﻠﻤوﺴﺔ؛

 ﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﯿﺠﺎد ﺘرا�ط ﺒﯿن اﻷﻫداف وﻤﻘﺎﯿ�س اﻷداء؛

 ﺘﻌطﻲ ﻟﻺدارة ﺼورة ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻋن طﺒ�ﻌﺔ اﻟﻌﻤﻠ�ﺎت ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻷﻋﻤﺎل.
ﺜﺎﻟﺜﺎ :ﻤكوﻨﺎت �طﺎﻗﺔ اﻷداء اﻟﻤﺘوازن:

ﻗدم كﻞ ﻤن كﺎ�ﻼن وﻨورﺘن ﻋﻨﺎﺼر �طﺎﻗﺔ اﻷداء اﻟﻤﺘوازن كﻤﺎ ﯿﻠﻲ :3

 اﻟرؤ�ﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠ�ﺔ :واﻟﺘﻲ ﺘﺒﯿن ﻏﻠﻰ أﯿن ﺘﺘﺠﻪ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ وﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﻬﯿﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠ�ﺔ اﻟﺘﻲ ﺴوف ﺘﻛون ﻋﻠﯿﻬﺎ؛
 اﻹﺴﺘراﺘﯿﺠ�ﺔ :ﺘﺘﺄﻟﻒ ﻤن ﻤﺠﻤﻞ اﻷﻫداف واﻟﺨطط طو�ﻠﺔ اﻟﻤدى؛

 اﻷﻫداف :ﺘﻤﺜﻞ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤراد ﺘﺤﻘ�ﻘﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ اﻟوﺼول إﻟﻰ رؤ�ﺔ اﻟﻤﻨظﻤﺔ ،ﺤﯿث ﯿﺘم ﺘوز�ﻊ
وﺘﺨﺼ�ص اﻷﻫداف ﻋﻠﻰ اﻷ�ﻌﺎد اﻷر�ﻌﺔ ،ﺤﯿث ﯿﺠب أن ﺘﻛون اﻷﻫداف واﻗﻌ�ﺔ وﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻘ�ﺎس وﻤﺤددة

ﺒﺈطﺎر زﻤﻨﻲ؛

 اﻟﻘ�م اﻟﻤﺴﺘﻬدﻓﺔ :ﻤﻘدار ﻤﺤدد ﯿﺘم اﻟﻘ�ﺎس ﻋﻠ�ﻪ ﻟﺘﺤدﯿد ﻤﻘدار اﻻﻨﺤراف ﻋن اﻟﻘ�م اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ؛

 اﻟﻤ�ﺎدرات اﻹﺴﺘراﺘﯿﺠ�ﺔ :ﺘﺴﺠﯿﻞ ﻓﯿﻬﺎ اﻟﻤ�ﺎدرات أو اﻷﺸ�ﺎء اﻟﺘﻲ ﺴﺘﻘوم ﺒﺘﺎ ﻟﺘﺤﻘﯿق اﻟﻬدف ،ﻤﺜﻼ ﻗد �كون
اﻟﻬدف ز�ﺎدة رﻀﺎ اﻟﻌﻤﻼء ﻋن ﻤﺴﺘوى اﻟﺨدﻤﺔ ﻓ�كون اﻟﻤؤﺸر ﻫو ﻨﺘﯿﺠﺔ اﺴﺘطﻼع ﻟرأي ﺘم ﺘﻨﻔﯿذﻩ �ﺸكﻞ ر�ﺢ

ﺴﻨوي ،وﻻ �ﺸﺘرط أن ﺘﻛون ﻤؤﺸرات اﻷداء كﻤ�ﺔ ،ﺒﻞ ﻗد ﺘﻛون ﻨوﻋ�ﺔ أو وﺼﻔ�ﺔ.

ئر م ﻐﻰ ﺔﻕﻱ �ل آخئ ؟ئﻙ ﻠ أﺯ ﺯ ﺒئﻹ ﻔﺔ ﺸﺌخ � ﺒ ،ﻤﻠﺘﻘﻰ دوﻟﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﺤول :اﻷداء وﻓﻌﺎﻟ�ﺔ
ضﺌﻔ ﺒئﻵخئ ؟ئﻙ ﻠﺔه
 -1ﺤطﻲ ﻤﺤﻤد ﺸﺎﻛر اﻟﺴراج ،ﺤﺎﻤد ﻤﺤﻤد،ئ ﺯﺔﺥخئل �

اﻟﻤﻨظﻤﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺘﻨﻤ�ﺔ اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺒوﻀ�ﺎف ،ﻤﺴﯿﻠﺔ ،اﻟﺠزاﺌر ،2009/11/11-10،ص .4

ئر م ،دار واﺌﻞ
ضﺌﻔ ﺒئﻙﺔﻕﻱ �لئﻙ ﻠﺔه
ئﺔﻱﺝﻰ آ ﺯﺌ ﺯ �ﺌ ةئﻵخئ ؟ ه �
بئﻵخئ ؟ئﻷ ﺯﺔ ذ
 -2واﺌﻞ ﺼ�ﺤﻲ إدر�سˇ طﺌ ﻩ ذ ﻠﺡ ﺯ م ﻠﻤ ﺸهذئﻙﻎﺌﻙﻰˇ ﺯﻛ ﺯﻛ ﺒ ؤخئذ

ﻟﻠﻨ ـ ـ ـﺸر،اﻷردن ،اﻟط�ﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،2009 ،ص .154

ئﺔﻱﺝﻰ ،دار واﺌﻞ ﻟﻠﻨﺸر ،ﻋﻤﺎن  ،اﻷردن ،2009 ،ص .158
 -3واﺌﻞ ﻤﺤﻤد ﺼ�ﺤﻲ إدر�س ،ﺯﻛ ﺯﻛ ﺒئﻵخئ ؟ئﻷ ﺯﺔ ذ
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻨﻲ :

را�ﻌﺎً:اﻟﻤﺤﺎور اﻷﺴﺎﺴ�ﺔ ﻟ�طﺎﻗﺔ اﻷداء اﻟﻤﺘوازن:
ﺘﺘﻀﻤن �طﺎﻗﺔ اﻷداء اﻟﻤﺘوازن أر�ﻌﺔ ﻤﺤﺎور أﺴﺎﺴ�ﺔ ﺘﻌﻤﻞ ﻤن ﺨﻼل ﺘﺤﻘﯿق إﺴﺘراﺘﯿﺠ�ﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻀوء

اﻷﻫداف اﻟﻤﺤددة ﻟﻬﺎ ،و�ﻤكن ﻋرض اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻬذﻩ اﻟﻤﺤﺎور اﻷﺴﺎﺴ�ﺔ ﻟ�طﺎﻗﺔ اﻷداء اﻟﻤﺘوازن ﻓﻲ ﺸكﻞ
اﻟﺘﺎﻟﻲ:

اﻟﺸكﻞ رﻗم ) :(3-2اﻟﻤﺤﺎور اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟ�طﺎﻗﺔ اﻷداء اﻟﻤﺘوازن
اﻟﺠﺎﻨب اﻟﻤﺎﻟﻲ
اﻷﻫداف اﻟﻘ�ﺎﺴﺎت اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﻤ�ﺎدرات
ﺤﺘﻰ ﻨﻨﺠﺢ ﻤﺎﻟ�ﺎ كﯿﻒ ﯿﺠب أن ﻨظﻬر أﻤﺎم ﺤﻤﻠﺔ اﻷﺴﻬم

اﻟﻌﻤﻠ�ﺎت اﻟداﺨﻠ�ﺔ
اﻷﻫداف

ق

ب

م

اﻟرؤ�ﺔ
اﻹﺴﺘراﺘﺠ�ﺔ

ﺤﺘﻰ ﻨرﻀﻲ ذوي اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﺎ ﻫﻲ
ﻋﻤﻠ�ﺎت داﺨﻠ�ﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺠب ﺘﺤﺴﯿﻨﻬﺎ.

ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ

رﻀﺎ اﻟز�ﺎﺌن
اﻷﻫداف

اﻟﻘ�ﺎﺴﺎت اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر

اﻟﻤ�ﺎدرات

ﻟﺘﺤﻘﯿق رؤ�ﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ كﯿﻒ ﯿﺠب إن ﻨظﻬر
أﻤﺎم ﻋﻤﻼﺌﻨﺎ

اﻟﺘﻌﻠم واﻟﻨﻤو
اﻷﻫداف اﻟﻘ�ﺎﺴﺎت اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﻤ�ﺎدرات
ﻟﺘﺤﻘﯿق رؤ�ﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ كﯿﻒ ﺘﻛﺴب اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺒﺘﻛﺎر
واﻟﺘﻌﻠم

اﻟﻤﺼدر ،ﺼﻼح �ﻼﺴكﺔ ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،ص .28

و�ﻤكن ﺸرح ﻤﺤﺎور �طﺎﻗﺔ اﻷداء اﻟﻤﺘوازن ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟ�ﺔ:

1

ئر م ﻐﻰ ﺔﻕﻱ �ل آخئ ؟ئﻙ ﻠﻤط ﻠﺌ ة هر�ﺌخب ﻐﻊﺌﻙﻱﺔﻪﺌ ،ﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ أداء وﻓﻌﺎﻟ�ﺔ اﻟﻤﻨظﻤﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺘﻨﻤ�ﺔ
ضﺌﻔ ﺒئﻵخئ ؟ئﻙ ﻠﺔه
� -1ﺤ�ﺎوي ﻨﻌ�ﻤﺔ ،خهذ �
اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺒوﻀ�ﺎف اﻟﻤﺴﯿﻠﺔ ،اﻟﺠزاﺌر ،2009/11-10 ،ص .19
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻨﻲ :
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 -1اﻟ�ﻌد اﻟﻤﺎﻟﻲ:

�ﻌﺘﺒر ﻫذا اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺌ�ﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺘﻐﯿرات ،ﺤﺘﻰ �ﻤكن ﺘﺤﻘﯿق اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﯿﺠب ﻋﻠﯿﻬﺎ إن

ﺘﺤدد ﺒدﻗﺔ ﻤﺎﻫر ﻤطﻠوب أن ﺘﻌﻤﻠﻪ ﻟﺘﺤﻘﯿق ﻫذا اﻟﻬدف وكﯿﻒ �كن أن ﺘﺤﻘق أﻫداﻓﻬﺎ ،واﻟﻨﻘطﺔ اﻟﻬﺎﻤﺔ ﻫﻲ كﯿﻒ
�ﻤكن ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ أن ﻗ�ﺎس أﻷوﺠﻬﻪ اﻟﻐﯿر ﻤﺎﻟ�ﺔ واﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر ﻤﺤركﺎت اﻷداء اﻟﺨﺎﺼﺔ �ﺎﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ إﻻ

أﻨﻬﺎ ﺘﻘوم ﺒدﻤﺞ ﻫذﻩ اﻟﻤﻘﺎﯿ�س واﻻﺤﺘﻔﺎظ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒر ﻀرور�ﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤر اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻤرﺘﻘب.
 -2رﻀﺎ اﻟز�ﺎﺌن:

�ﺤدد ﻫذا اﻟﺠﺎﻨب ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺴوق اﻟﻤﺴﺘﻬدﻓﺔ و�ﻘ�س ﻨﺠﺎح اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻟﺘﺘﺤكم ﻓﻲ أﻫداف ﻨﻤوﻫﺎ
وﺘﺴﺘﺨدم اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﻤﻘﺎﯿ�س ﻤﺜﻞ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴوﻗ�ﺔ ،ﻋدد اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺠدد ،رﻀﺎ اﻟز�ون و�ﻌﺘﺒر ﻫذا اﻷﺨﯿر ﻤﻬﻤﺎ ﺠد

ﻷﻨﻪ ﯿؤدي إﻟﻰ �ﻘﺎء اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﺎدام ﻫﻨﺎك ز�ﺎﺌن ﺘﺘﻌﺎﻤﻞ ﻤﻌﻬم وﺘﺤﻘق ﻤﻌﻬم أر�ﺎح وﻋواﺌد.
�-3ﻌد اﻟﻌﻤﻠ�ﺎت اﻟداﺨﻠ�ﺔ:

و�ﻘﺼد �ﻪ ﺠﻤ�ﻊ اﻟﻌﻤﻠ�ﺎت اﻟداﺨﻠ�ﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﯿز ﺒﺘﺎ ﻋن ﻏﯿرﻫﺎ ،و�ﻘ�م ﻫذا اﻟ�ﻌد درﺠﺔ ﻨﺠﺎح اﻟﻤؤﺴﺴﺔ وﻤدى
ﻗدرﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻠﺒ�ﺔ ﻤﺘطﻠ�ﺎت اﻟز�ﺎﺌن إذ �ﻘ�س درﺠﺔ ﻤﻬﺎرات اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن وطر�ﻘﺔ ﺘﻘد�م اﻟﺨدﻤﺔ وكذﻟك اﻹﻨﺘﺎﺠ�ﺔ وﻏﯿرﻫﺎ
ﻤن أﺠﻞ ﻗ�ﺎس اﻷداء اﻟداﺨﻠﻲ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ ،وكذا ﯿركز ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠ�ﺎت اﻻﺒﺘﻛﺎر ،اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ،واﻟﺘﺤو�ﻞ وكذا اﻟﺨدﻤﺎت
اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ.

�-4ﻌد اﻟﺘﻌﻠم واﻟﻨﻤو:

إن �ﻌد اﻟﺘﻌﻠم واﻟﻨﻤو �ﻀﻤن ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠدﯿد ﺤﯿث �ﻌﺘﺒر ﺸرط أﺴﺎﺴﻲ ﻟﻼﺴﺘﻤرار واﻟ�ﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤدى

اﻟطو�ﻞ ،و�ﻬدف ﻫذا اﻟ�ﻌد إﻟﻰ ﺘوﺠ�ﻪ اﻷﻓراد ﻨﺤو اﻟﺘطو�ر واﻟﺘﺤﺴﯿن اﻟﻤﺴﺘﻤر اﻟﻀروري ﻟﻠ�ﻘﺎء ،ﺤﯿث �ﺤدد

اﻟﻘدرات اﻟﺘﻲ ﯿﺠب أن ﺘﻨﻤو ﻓﯿﻬﺎ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن اﺠﻞ ﺘﺤﻘﯿق ﻋﻤﻠ�ﺎت داﺨﻠ�ﺔ ﻋﺎﻟ�ﺔ اﻟﻤﺴﺘوى واﻟﺘﻲ ﺘﺨﻠق ﻗ�ﻤﺔ
ﻟﻠﻌﻤﻼء ،و�ركز ﻫذا اﻟﺠﺎﻨب ﻋﻠﻰ ﻗ�ﺎس ﻗدرات اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن وﻤﺴﺘوى ﻤﻤﺎراﺘﻬم ورﻀﺎﻫم ﻋن اﻟﻌﻤﻞ ،و�ﻘ�س كذﻟك

ﻗدرات ﻨظﺎم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ،ﻨظﺎم اﻟﻤكﺎﻓﺂت واﻟﺤواﻓز.

اﻟﻤطﻠب اﻟﺜﺎﻟث :ﻋواﻤﻞ ﻨﺠﺎح ﺘطﺒﯿق �طﺎﻗﺔ اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ وﺼﻌو�ﺎت ﻤرﻓﻘﺔ ﻟذﻟك:
اﻟﻔرع اﻷول :ﻋواﻤﻞ ﻨﺠﺎح ﺘطﺒﯿق �طﺎﻗﺔ اﻷداء اﻟﻤﺘوازن

ﺘوﺠد ﻋدة ﻋواﻤﻞ ﻟﻨﺠﺎح ﺘطﺒﯿق �طﺎﻗﺔ اﻷداء اﻟﻤﺘوازن ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻨذكر أﻫﻤﻬﺎ ﻓ�ﻤﺎ ﯿﻠﻲ :1

 ﯿﺠب أن ﺘﺘﺴم اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻘ�م اﻟﺘﻨظ�ﻤ�ﺔ �ﺎﻟﻘوة واﻟﺘوﺠﻪ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ،وﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﻐﯿﯿر وﺘﺴﻌﻰ ﻻﻋﺘﻤﺎد ﻤﻘﺎﯿ�س
�ﺸكﻞ داﺌم وﻓﻲ ﺠﻤ�ﻊ اﻟﻤﺠﺎﻻت؛

 اﻻﻫﺘﻤﺎم �ﺼ�ﺎﻏﺔ إﺴﺘراﺘﺠ�ﺔ واﻀﺤﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟم ﻤﻊ اﻟﺘركﯿز ﻋﻠﻰ اﻟﺘوﺠﻬﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠ�ﺔ ،ﻓﯿدون اﻟرؤ�ﺔ
واﻹﺴﺘراﺘﺠ�ﺔ ﺘﻌﺘﺒر �طﺎﻗﺔ اﻷداء اﻟﻤﺘوازن ﻏﯿر ﻨﺎﻓﻌﺔ؛

 ﻤﺴﺎﻨدة ودﻋم اﻹدارة اﻟﻌﻠ�ﺎ ﻟﺒراﻤﺞ ﺘﺼﻤ�م وﺘطﺒﯿق �طﺎﻗﺔ اﻷداء اﻟﻤﺘوازن ﻤن أﻫم ﻀرور�ﺎت ﻨﺠﺎح ﺘﻠك
اﻟﺒراﻤﺞ.

ئر م ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،ص .175
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ﻋﻼﻗﺔ إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﯿن اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻨﻲ :

 ﺘركﯿز ﻓر�ق اﻟﻌﻤﻞ �ﻤﺸروع �طﺎﻗﺔ اﻷداء اﻟﻤﺘوازن �ﺎﻹﺒﺘﻛﺎر�ﺔ واﻹﺒداع وﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﺤدي واﻟﺤﻤﺎس واﻟرﻏ�ﺔ ﻓﻲ
إﺜ�ﺎت اﻟذات؛

 ﻀرورة ﺼ�ﺎﻏﺔ اﻟرؤ�ﺔ اﻟﺘﻨظ�ﻤ�ﺔ �ﺸكﻞ واﻀﺢ وﻤﻔﻬوم �ﺼورة ﻤﻌﻠﻨﺔ ﻟﺠﻤ�ﻊ اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن �ﺎﻟﻤﻨظﻤﺔ؛
 ﺘدﻨ�ﻪ اﻻﻫﺘﻤﺎم �ﺎﻷﻫداف اﻟﻤﺎﻀ�ﺔ واﻟﺘركﯿز ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم �ﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ؛

 اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻨﺘﺎج اﻟﻤراﺤﻞ اﻷﺴﺎﺴ�ﺔ ﻟﺘﺼﻤ�م وﺘطﺒﯿق �طﺎﻗﺔ اﻷداء اﻟﻤﺘوازن �كﻞ دﻗﺔ؛
 اﻻﻫﺘﻤﺎم �ﺎﻷﺼول ﻏﯿر اﻟﻤﻠﻤوﺴﺔ ودراﺴﺔ ﺘﺄﺜﯿ ار ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤﻨظﻤﺔ.

 وﺠود ﻋﻤﻠ�ﺔ ﺘﺤﻠﯿﻞ ﺘﺴﺒق ﻋﻤﻠ�ﺔ وﻀﻊ اﻹﺴﺘراﺘﯿﺠ�ﺔ وﺘﺤدﯿد ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒب واﻟﻨﺘﯿﺠﺔ؛
 ﯿﺠب ﺘوﻓر اﻷ�ﻌﺎد اﻟﻤكوﻨﺔ ﻟﻨﻤوذج �طﺎﻗﺔ اﻷداء اﻟﻤﺘوازن وﻫﻲ اﻟﻤﺤﺎور اﻷر�ﻌﺔ؛

 ﻤراﺠﻌﺔ ﻋﻤﻠ�ﺔ وأﺴﺎﻟﯿب ﺘوﻓﯿر اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت وﺘطو�رﻫﺎ كﻤﺎ ﯿﺠب اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨظم اﻹﻟ�ﺔ ﻟﺘﺴﯿﯿر ﻋﻤﻠ�ﺎت
اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ واﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ؛

 ﻀرورة اﻷﺨذ �ﻌﯿن اﻻﻋﺘ�ﺎر اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤ�ط �ﺎﻟﻤﺸروع ﻤﻊ ﺘﻔﻌﯿﻞ اﻟﺒدء �ﺎﻟﻤﺸروع ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻨﺔ إﺨ�ﺎر�ﺔ.

اﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻨﻲ :اﻟﺼﻌو�ﺎت اﻟﻤراﻓﻘﺔ ﻟﺘطﺒﯿق �طﺎﻗﺔ ﻟﻸداء اﻟﻤﺘوازن.

ﺘواﺠﻪ ﻋﻤﻠ�ﺔ ﺘطﺒﯿق �طﺎﻗﺔ اﻷداء اﻟﻤﺘوازن ﺼﻌو�ﺎت وﻋﻘ�ﺎت ﯿﺠب ﺘﺠﻨﺒﻬﺎ ،ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻤكن ﻤن اﻻﺴﺘﻔﺎدة اﻟﻛﻠ�ﺔ ﻤن

اﻟ�طﺎﻗﺎت وﻫذﻩ اﻟﺼﻌو�ﺎت ﺘﺘﻤﺜﻞ ﻓ�ﻤﺎ ﯿﻠﻲ:

1

 اﻟرﻏ�ﺔ ﻓﻲ إﻋداد �طﺎﻗﺔ ﻤﺘﻛﺎﻤﻠﺔ ﻤﻨذ اﻟﺒدا�ﺔ ﯿؤدي إﻟﻰ ﺨﻠﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ؛
 ﺼﻌو�ﺔ ﺘﻌظ�م كﻞ اﻟﻤؤﺸرات ﻓﻲ آن واﺤد؛

 ﺼﻌو�ﺎت ﺘوﺠ�ﻪ ﺴﻠوك كﻞ اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻼف ﺜﻘﺎﻓﺎﺘﻬم وأراﺌﻬم ﻨﺤو ﻫدف ﻤﺸﺘرك؛
 اﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻟﺘﻛﺎﻟﯿﻒ؛
 كﺜرة اﻟﻤﻌﺎﯿرة وﻏﻤوﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠ�ﺔ ﻗ�ﺎس وﺘﻘﯿ�م اﻷداء.

�-1ﺤ�ﺎوي ﻨﻌ�ﻤﺔ ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،ص.21
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻨﻲ :

ﻋﻼﻗﺔ إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﯿن اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ

اﻟﻤ�ﺤث اﻟﺜﺎﻟث :ﺘﻘﯿ�م اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ

�ﻌد ﺘﻘﯿ�م اﻷداء ﻋﻨﺼر أﺴﺎﺴﺎ ﻟﻠﻌﻤﻠ�ﺔ اﻹدار�ﺔ ،ﺤﯿث �ﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﻘد�م اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻟﺒ�ﺎﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨدم ﻓﻲ

ﻗ�ﺎس ﻤدى ﺘﺤﻘﯿق أﻫداف اﻟﻤؤﺴﺴﺔ  ،واﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﺘﺠﺎﻫﺎت اﻷداء ﻓﯿﻬﺎ اﻟﺴﺎ�ﻘﺔ واﻟﻼﺤﻘﺔ ﻟﻔﻌﺎﻟ�ﺎت
اﻟﻤؤﺴﺴﺔ و�ﻤﺎ �ﻤكﻨﻬﺎ ﻤن اﺘﺨﺎذ اﻟﻘ اررات اﻷزﻤﺔ ﻟﺘﺤدﯿد ﻤﺴﯿرة اﻟﻤؤﺴﺴﺔ وأﻫداﻓﺎ و�راﻤﺠﻬﺎ اﻹﺴﺘراﺘﺠ�ﺔ.
وﺴوف أﺘطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤ�ﺤث و�ﺸكﻞ ﻤﻔﺼﻞ إﻟﻰ ﺘﻘﯿ�م اﻷداء.

اﻟﻤطﻠب اﻷول :ﺘﻌر�ﻒ ﺘﻘﯿ�م وأﻫﻤ�ﺔ اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ

اﻟﻔرع اﻷول :ﺘﻌر�ﻒ ﺘﻘﯿ�م اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ

و�ﻘﺼد ﺒﺘﻘﯿ�م اﻷداء ﻫو :ﺘﻠك اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻷﺴﺎﺴ�ﺔ ﻤن ﻤراﺤﻞ ﻋﻤﻠ�ﺎت اﻹدارة اﻹﺴﺘراﺘﯿﺠ�ﺔ واﻟﺘﻲ �ﺤﺎول ﻓﯿﻬﺎ

اﻟﻤدﯿرون أن �ﻔﺘرﻀوا �ﺄن اﻟﺨ�ﺎر اﻻﺴﺘراﺘﺠﻲ ﯿﻨﻔذ �ﺼورة ﺼﺤ�ﺤﺔ وأﻨﻪ ﯿﻠﻲ أﻫداف اﻟﻤؤﺴﺴﺔ

1

و�ﻌرف أ�ﻀﺎ :ﻋﻤﻠ�ﺔ ﺘﻘدﯿر ﺠﻬود اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن �ﺸكﻞ ﻤﻨﺼﻒ وﻋﺎدل ﻟﻤكﺎﻓﺄﺘﻬم �ﻘدرﻨﺎ �ﻌﻤﻠون ،اﺴﺘﻨﺎد إﻟﻰ

ﻋﻨﺎﺼر وﻤﻌدﻻت ﺘﺘم ﻋﻠﻰ أﺴﺎﺴﻬﺎ ﻤﻘﺎرﻨﺔ أداءﻫم ﺒﺘﺎ ﻟﺘﺤدﯿد ﻤﺴﺘوى كﻔﺎءﺘﻬم ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ .2

و�ﻌرف أ�ﻀﺎ :و�ﻌرف ﺘﻘﯿ�م اﻷداء أ�ﻀﺎ ﻫو اﻟﺘﺄﻛد ﻤن كﻔﺎ�ﺔ اﺴﺘﺨدام اﻟﻤوارد اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ أﻓﻀﻞ إﺴﺨدام ﻟﺘﺤﻘﯿق

اﻷﻫداف اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ،وذﻟك ﯿﺘوﺠﻪ ﻤﺴﺎرات اﻟﻤؤﺴﺴﺔ �ﻤﺎ �ﺤﻘق اﻷﻫداف .3

ﻤﻤﺎ ﺴﺒق �ﻤكن اﻟﻘول أن ﺘﻘ�م اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ �ﺸﻤﻞ ﺠﻤ�ﻊ اﻷﻨﺸطﺔ داﺨﻞ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ،وذﻟك ﺒدف اﻟﺘﺄﻛد �ﺎن

اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻌﻼ ﺘﺴﯿر ﻨﺤو ﻤﺎ ﻫو ﻤﺨطط ﻻ ﻤن ﺠﻬﺔ ،وكذا اﻟﺤكم ﻋﻠﻰ كﻔﺎءة اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن اﺴﺘﻐﻼل

اﻟﻤوارد اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ وﻓﻲ ﺘﺤﻘﯿق اﻟﺘﻲ أﻗ�م ﻷﺠﻠﻬﺎ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ،وﻫذا ﻗﺼد اﺘﺨﺎذ اﻟﻘ اررات اﻟﺘﺼﺤ�ﺤ�ﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ
اﻨﺤراف ﻤﺴﺎرات �ﻌض اﻷﻨﺸطﺔ ﻋﻤﺎ ﻫو ﻤﺨطط ﻟﻪ.

اﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻨﻲ:أﻫﻤ�ﺔ ﺘﻘﯿ�م اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ

ﺘرﺠم أﻫﻤ�ﺔ ﺘﻘﯿ�م اﻷداء إﻟﻰ اﻷﺴ�ﺎب اﻟﺘﺎﻟ�ﺔ :4



ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺘوﺠ�ﻪ ﻨظر اﻹدارة اﻟﻌﻠ�ﺎ إﻟﻰ ﻤراﻛز اﻟﻤﺴؤوﻟ�ﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻛون أﻛﺜر ﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ اﻹﺸراف ﺤﯿث



 -ﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺘرﺸﯿد اﻟطﺎﻗﺔ اﻟ�ﺸر�ﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨظﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺤﯿث ﯿﺘم إﺒراز اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﻨﺎﺠﺤﺔ وﺘﻨﻤﯿﺘﻬﺎ،



ﺘﺴﺎﻋد ﻤدﯿري اﻷﻗﺴﺎم ﻋﻠﻰ اﺘﺨﺎذ اﻟﻘ اررات اﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘق اﻷﻫداف ﻤن ﺨﻼل ﺘوﺠ�ﻪ ﻨﺸﺎطﻬم ﻨﺤو اﻟﻤﺠﺎﻻت

�كون اﻹﺸراف أﻛﺜر إﻨﺘﺎﺠ�ﺔ.

وكذاﻟك اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﻐﯿر ﻤﻨﺘﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺘم اﻻﺴﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﺎ .

اﻟﺘﻲ ﺴﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘ�ﺎس واﻟﺤكم.

1وﻫﯿ�ﺔ دﯿﺠﻲ ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،ص .64

2ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺎﻨﻊ ،ﺔﻕغﻤ �ﺌ ةئﻹﺔ ﺸﺌك هخهذﻩﺌ ﻐﻰغغﺔﺡ ﺯﻱ مئﻵخئ ؟ ،رﺴﺎﻟﺔ ﻤﻘدﻤﺔ ﻟﻠﺤـ ـ ـ ـﺼول ﻋﻠﻰ ﺸـ ـ ـ ـ ـ ـﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺠﺴﺘﯿر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻹدار�ﺔ كﻠ�ﺔ اﻟدارﺴﺎت

اﻟﻌﻠ�ﺎ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻨﺎﯿﻒ اﻟﻌر��ﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻤﻨ�ﺔ ،اﻟر�ﺎض ،ﺠدة ،2006/2005 ،ص .75
3ﻋﺒد اﻟﻤﻠ�ك ﻤزﻫودة ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،ص .95

 -4ﻋﻤر وﺤﺎﻤد ،ﺔﻕﻱ �لئﻵخئ ؟ئﻙ ﻠ أﺯ ﺯﻰ ﻐﻰئﻙهﺡخئ ةئﻙﺡ�ه ﻠ � ﺒ ،اﻟﻤﻨظﻤﺔ اﻟﻌر��ﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤ�ﺔ اﻹدار�ﺔ ،أﻋﻤﺎل اﻟﻤؤﺘﻤرات ،ﻤﺼر ،2009 ،ص .123
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻨﻲ :


اﻟﻤﺴﺎﻋدة ﻋﻠﻰ وﺠود ﻨوع ﻤن اﻹﻗﻨﺎع اﻟوظ�ﻔﻲ ﺒﺘﻌرف اﻟﻤدﯿر ﻟﻛ�ﻔ�ﺔ أداء اﻟﻌﻤﻞ اﻟذي ﺴﯿﺘوﻟﻰ ﻤﻬﺎﻤﻪ



اﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﯿن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ داﺨﻞ اﻟﻤﻨظﻤﺔ  ،وكذﻟك ﺒﯿن اﻟﻤﻨظﻤﺔ وﻤﻨظﻤﺔ أﺨرى ﻤن ﺨﻼل ﻤؤﺸرات



اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ أﺴ�ﺎب اﻻﻨﺤراﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺘم اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﺤﺘﻰ �ﻤكن اﺘﺨﺎذ اﻹﺠراءات اﻷزﻤﺔ ﻟﺘﻔﺎدﯿﻬﺎ.

ﻤﻘدﻤﺎ.

اﻟﺘﻘﯿ�م.







ﻫﻨﺎك أﻫﻤ�ﺔ أﺨرى ﻟﺘﻘﯿ�م أداء وﻫﻲ:

1

P35F

اﻟﻤراﺠﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤرة ﻷﻨظﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ.

اﻻﻫﺘﻤﺎم �ﺎﻟﻌﻨﺼر اﻟ�ﺸري.

اﻟﺘركﯿز أﺜﻨﺎء اﻟﺘﻘﯿ�م ﻟ�س ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﻤدى اﻻﺴﺘﻐﻼل اﻷﻤﺜﻞ ﻟﻠﻤواردٕ ،واﻨﻤﺎ �كون اﻟﺘركﯿز �ﺸكﻞ أﺴﺎﺴﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﻘ�م ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﯿﯿر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻋطﺎء اﻟﺴ�ﺎﺴﺎت واﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻀرور�ﺔ.
اﻟﺘركﯿز ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻸﻓراد.

اﻟﻛﺸﻒ ﻋن اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻛﺎﻤﻨﺔ ﻟﻸﻓراد.

اﻟﻤطﻠب اﻟﺜﺎﻨﻲ :أﻫداف وﻤراﺤﻞ ﻋﻤﻠ�ﺔ ﺘﻘﯿ�م اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ.

اﻟﻔرع اﻷول :أﻫداف ﻋﻤﻠ�ﺔ ﺘﻘﯿ�م اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ.

إن ﻟﺘﻘﯿ�م اﻷداء أﻫداف كﺜﯿرة ﻗد ﺘﻘﺘرب ﻟﻬدف ﻋن آﺨر ﻨﺴ�ﺔ ﻟطﺒ�ﻌﺔ اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ اﻟﺘﻘﯿ�ﻤﯿن وﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻟﺘﻨﻔﯿذ
وطر�ﻘﺘﻪ.

و�ﻤكن أن ﻨﻠﺨص ﺘﻠك اﻷﻫداف ﻓﻲ ﻤﺎﯿﻠﻲ :2

 ﯿﺘم اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟوﺤدة اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ اﺒﺘداء ﻤن اﻷﻫداف ﻟﻐرض اﻟﺘﺄﻛد ﻤن إن ﻗ�ﺎﺴﻬﺎ ﺘم ط�ﻘﺎ ﻟﺘﻠكاﻷﻫداف ﻟﻐرض اﻟﺘﺄﻛد ﻤن أن ﻗ�ﺎﺴﻬﺎ ﺘم ط�ﻘﺎ ﻟﺘﻠك اﻷﻫداف؛

 اﻟﺘﺄﻛد ﻤن إن اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﺴﯿر ﻨﺤو ﺘﺤﻘﯿق أﻫداﻓﻬﺎ اﻟﻤﺤددة ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨون ﺘﺄﺴ�ﺴﻬﺎ أو ﻨظﺎﻤﻬﺎ اﻟداﺨﻠﻲ؛ -اﻛﺘﺸﺎف اﻻﻨﺤراﻓﺎت وﻤﻌرﻓﺔ أﻷﺴ�ﺎﺒﻬﺎ واﻗﺘراح اﻹﺠراءات اﻟﺘﺼﻤ�ﻤ�ﺔ ﻤﻨﺎ ﻟﺘﻛرار و�ﺴﺎﻋد ذﻟك �ﻤﺨﺘﻠﻒ

اﻟﻤﺴﺘو�ﺎت اﻹدار�ﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟوظ�ﻔﺔ اﻟرﻗﺎﺒ�ﺔ ﻋن طر�ق اﻹدارة �ﺎﺴﺘﺜﻨﺎء ،إذ ﯿركز اﻟﻤدراء ﻋﻠﻰ
اﻻﻨﺤراﻓﺎت اﻟﻤكﺘﺸﻔﺔ وﻓﻲ ﻨﻔس اﻟوﻗت ﯿﺘﻔرﻋون ﻟﻤﻬﺎﻤﻬم اﻷﺨرى؛

 -ﺘرﺸﯿد اﻹدارة ﻹﻋداد ﺨطط ﻤﺴﺘﻘﺒﻠ�ﺔ؛

 ﺘﺤﻔﯿز اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻋﻠﻰ اﻹﺒداع ﻟوﺠود ﺘﻘﯿ�م ﻤوﻀﻌﻲ ﻟﺠﻬودﻫم؛ -ﺘﻘﯿ�م ﺴ�ﺎﺴﺎت اﻻﺨﺘ�ﺎر واﻟﺘدر�ب وﻤﻌرﻓﺔ أﺜﺎر ذﻟك ٕواﻨﻌكﺴﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن وﻗدراﺘﻬم.

ئذخئﻙ �ﺴذ� ﺒ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،دار اﻟﺤﺎﻤد ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوز�ﻊ ،ﻤﺼر ،2004 ،ص .312
بئﻙ ﻠه
 -1أﺤﻤد ﺴﯿد ﻤﺼطﻔﻰ ،ؤخئذ

 -2ﺒن ﺨﻠ�ﻔﺔ ﺤﻤزة ،خهذ ﻔﺌﺉ ﻠ ﺒئﻙﺔخﻐﻕﺌ ةئﻙﻤﻕخ � ﺒ ﻐﻰ ﺔﻕ �لئﻵخئ ؟ئﻙ ﻠﺌﻙﻰﻙﻛ ﻠ أﺯ ﺯ ﺒ ،رﺴﺎﻟﺔ ﻤﻘدﻤﺔ ﻟﻨﯿﻞ ﺸﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺠﺴﺘﯿر ،ﻓﻲ ﻤﺤﺎﺴ�ﺔ  ،كﻠ�ﺔ اﻟﻌﻠوم

اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ واﻟﺘﺠﺎر�ﺔ وﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨ�ﻀر� -ﺴكرة، -اﻟﺠزاﺌر ،2013/2012،ص .54
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻨﻲ :

ﻋﻼﻗﺔ إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﯿن اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ

اﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻨﻲ :ﻤراﺤﻞ ﻋﻤﻠ�ﺔ ﺘﻘﯿ�م اﻷداء.

ﺘﻌد ﻋﻤﻠ�ﺔ ﺘﻘﯿ�م اﻷداء ﻋﻤﻠ�ﺔ ﺼﻌ�ﺔ وﻤﻌﻘدة ﺘﺘطﻠب ﻤن اﻟﻘﺎﺌﻤﯿن ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﯿذﻫﺎ ﺘﺨط�طﺎ ﺴﻠ�ﻤﺎ ﻤﺒﻨ�ﺎ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس

ﻤﻨطﻘ�ﺔ ذات ﺨطوت ﻤﺘﺴﻠﺴﻠﺔ �ﻐ�ﺔ ﺘﺤﻘﯿق اﻷﻫداف اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸدﻫﺎ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ �ﺎﻟﺘﺎﻟﻲ �ﻤكن أن ﻨﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﺘﻠك
اﻟﻤراﺤﻞ ﻓ�ﻤﺎ ﯿﻠﻲ :1

 /1وﻀﻊ ﺘوﻗﻌﺎت اﻷداء:

ﺘﻌد ﻫذﻩ اﻟﺨطوة أوﻟﻰ ﺨطوت ﻋﻤﻠ�ﺔ ﺘﻘﯿ�م اﻷداء ،ﺤﯿث ﯿﺘم اﻟﺘﻌﺎون ﻓﯿﻬﺎ ﺒﯿن اﻟﻤؤﺴﺴﺔ واﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻋﻠﻰ

وﻀﻊ ﺘوﻗﻌﺎت اﻷداء و�ﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻻﺘﻔﺎق ﻓ�ﻤﺎ ﺒﯿﻨﻬم ﺤول وﺼﻒ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤطﻠوب واﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﻲ ﯿﻨ�ﻐﻲ ﺘﺤﻘ�ﻘﻬﺎ.

 /2ﻤرﺤﻠﺔ ﻤراﻗ�ﺔ اﻟﺘﻘدم ﻓﻲ اﻷداء:

ﺘﺄﺘﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﻓﻤن أ�طﺎر اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻛ�ﻔ�ﺔ اﺘﺨﺎذ اﻹﺠراءات اﻟﺘﺼﺤ�ﺤ�ﺔ ،ﺤﯿث ﯿﺘم ﺘوﻓر

اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋن ك�ﻔ�ﺔ إﻨﺠﺎز اﻟﻌﻤﻞ وك�ﻔ�ﺔ ﺘﻨﻔﯿذﻩ �ﺸكﻞ أﻓﻀﻞ.
 /3ﺘﻘﯿ�م اﻷداء:

�ﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﯿﺘم ﺘﻘﯿ�م اﻷداء ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ واﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘو�ﺎت اﻷداء واﻟﺘﻲ �ﻤكن اﻻﺴﺘﻔﺎدة

ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠ�ﺔ إﺘﺠﺎذ اﻟﻘ اررات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
 /4اﻟﺘﻐذ�ﺔ اﻟﻌكﺴ�ﺔ:

�ﺤﺘﺎج كﻞ ﻓرد ﻋﺎﻤﻞ إﻟﻰ ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺴﺘوى أداﺌﻪ وﻤﺴﺘوى اﻟﻌﻤﻞ اﻟذي ﯿزاول ﻟﻛﻲ ﯿﺘﻤكن ﻤﻌرﻓﺔ درﺠﺔ ﺘﻘدﻤﻪ

ﻓﻲ أداﺌﻪ ﻟﻌﻤﻠﻪ و ﺒﻠوﻏﻪ اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﻤطﻠو�ﺔ ،وأن اﻟﺘﻐذ�ﺔ اﻟﻌكﺴ�ﺔ ﻀرور�ﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻨﻔﻊ اﻟﻔرد ﻓﻲ ﻤﻌرﻓﺔ ك�ﻔ�ﺔ أداﺌﻪ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ.

وﻟﻛﻲ ﺘﻛون اﻟﺘﻐذ�ﺔ اﻟﻌكﺴ�ﺔ ﻨﺎﻓﻌﺔ وﻤﻔﯿدة ﻻﺒد إن �ﻔﻬﻤﻬﺎ اﻟﻔرد اﻟﻌﺎﻤﻞ أي اﺴﺘ�ﻌﺎب اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻏﻠﯿﻬﺎ

اﻟﺘﻐذ�ﺔ اﻟﻌكﺴ�ﺔ.

 /5اﺘﺨﺎذ اﻟﻔ اررات اﻹدار�ﺔ

واﻟﻘ اررات اﻹدار�ﺔ كﺜﯿرة وﻤﺘﻌددة ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﯿرﺘ�ط �ﺎﻟﺘرﻗ�ﺔ ،اﻟﻨﻘﻞ ،اﻟﺘﻌﯿﯿن ،اﻟﻔﺼﻞ...اﻟﺦ.

 /6وﻀﻊ ﺨطط ﺘطو�ر اﻷداء:

ﺘﺄﺘﻲ ﻫذﻩ اﻟﺨطوة ﻟﺘﻤﺜﻞ اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻷﺨﯿرة ﻤن ﻤراﺤﻞ ﺘﻘﯿ�م اﻷداء ،ﺤﯿث �ﻤوﺠﺒﻬﺎ ﯿﺘم وﻀﻊ اﻟﺨطط

اﻟﺘطو�ر�ﺔ اﻟﺘﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أن ﺘﻨﻌكس و�ﺸكﻞ إﯿﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﯿ�م اﻷداء ﻤن ﺨﻼل اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﺤﻤﻲ اﻟﻤﺎرات
واﻟﻘدرات اﻟﻘﺎﺒﻠﺔ واﻟﻤﻌﺎرف واﻟﻘ�م اﻟﺘﻲ �ﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﻔرد اﻟﻌﺎﻤﻞ

واﻟﺸكﻞ اﻟﻤواﻟﻲ ﯿوﻀﺢ ﻤراﺤﻞ ﻋﻤﻠ�ﺔ ﺘﻘﯿ�م اﻷداء كﻤﺎ ﯿﻠﻲ:

ئذخئﻙ �ﺴذ� ﺒ ،دار واﺌﻞ ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوز�ﻊ ،اﻷردن اﻟط�ﻌﺔ اﻟﺜﺎﻨ�ﺔ ،2005،ص ص .205.206
بئﻙ ﻠه
 -1ﺨﺎﻟد ﻋﺒد اﻟرﺤ�م اﻟﻤﻬﯿﺘﻲ ،ؤخئ ذ
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻨﻲ :

اﻟﺸكﻞ رﻗم ) (4-2ﻤراﺤﻞ ﻋﻤﻠ�ﺔ اﺘﺨﺎذ اﻟﻘرار
وﺿﻊ ﺗوﻗﻌﺎت اﻷداء

ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ اﻷداء

ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء
اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟداء
اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ
وﺿﻊ ﺧطط ﺗطوﯾر اﻷداء

اﻟﻤﺼدر :ﺨﺎﻟد ﻋﺒد اﻟرﺤ�م إﻟﻬﯿﺘﻲ ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،ص .206

اﻟﻤطﻠب اﻟﺜﺎﻟث:طرق ﺘﻘﯿ�م اﻷداء وﻤﺘطﻠ�ﺎت ﻨﺠﺎﺤﻪ

ﺘﻌﺘﺒر ﻋﻤﻠ�ﺔ ﺘﻘﯿ�م اﻷداء ﻀرور�ﺔ ﻷﻨﺎ ﺘﻤكن اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن أﺨذ ﺼورة ﺴر�ﻌﺔ ﻋن ﺤﻘ�ﻘﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻤن أﺠﻞ

ﺘﻘﯿ�م ﻤدى ﺘﻘدم اداءﻫﻬﺎ ﻤﻊ وﺠود اﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ داﺨﻠ�ﺎ ﻤﻊ وﺠوب اﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ داﺨﻠ�ﺎ وﻤﻊ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻷﺨرى ﺒواﺴطﺔ

ﻋﻨﺎﺼر اﻟﺘﻘﯿ�م ﻫﻲ :1

 ﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻷﻫداف اﻟﻤﺒرﻤﺠﺔ �ﺎﻷﻫداف اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ؛

 ﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻷداء اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻤﻊ أداء اﻟﻔﺘرات اﻟﺴﺎ�ﻘﺔ؛
 ﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻤﻊ اﻟﻤﻌ�ﺎر�ﺔ؛

 ﻤﻘﺎرﻨﺔ أداء اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﻊ أداء اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻷﺨرى؛
 ﻤﻘﺎرﻨﺔ أداء اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﻊ أداء أﺤﺴن ﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﻤﺎ �ﺴﻤﻰ �طر�ﻘﺔ )(BENCH MARKIN
)اﻟراﺌد( ﺤﯿث ﺘﺴﺎﻋد اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﺤو اﻟﺘﺤﺴن واﻟﺘطو�ر اﻟﺴر�ﻊ.

اﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻨﻲ :ﻤﺘطﻠ�ﺎت ﻨﺠﺎح ﺘﻘﯿ�م اﻷداء.

ﻗﺼد ﻀﻤﺎن ﻨﺠﺎح ﻋﻤﻠ�ﺔ ﺘﻘﯿ�م اﻷداء ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ ،ﺘﺘوﻓر �ﻌض اﻟﺸروط اﻷﺴﺎﺴ�ﺔ اﻟﺘﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ
اﻟوﺼول ﺒدرﺠﺔ اﻟﺘﻘﯿ�م إﻟﻰ ﻤﺴﺘوى ﻤﻘﺒول ﻤن اﻟدﻗﺔ ،اﻟذي �ﺴﺎﻋد ﻓﻲ اﺘﺨﺎذ اﻟﻘ اررات اﻟﺴﻠﻤ�ﺔ ﻓﻲ ﺘﺼﺤ�ﺢ

اﻻﻨﺤراﻓﺎت ،وﺘﺤدﯿد اﻟﻤﺴؤوﻟ�ﺎت وكذا اﻻرﺘﻘﺎء �ﺎﻟﻨﺘﺎﺌﺞ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘو�ﺎت اﻟﻤرﻏو�ﺔ وﻤن ﻫذﻩ اﻟﺸروط ﻤﺎﯿﻠﻲ:
 -1وﻫﯿ�ﺔ دﯿﺠﻲ ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،ص .66

 -2ﻤﺠﯿد اﻟﻛرﺨﻲ ،ﺔﻕه �لئﻵخئ ؟ �ﺌ ﺯﺔﺥخئلئﻙﻤ ﺯ ائﻙ ﻠﺌﻙ � ﺒ ،دار اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوز�ﻊ ،ﻋﻤﺎن،اﻷردن،اﻟط�ﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،2007،ص .42
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2

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻨﻲ :

ﻋﻼﻗﺔ إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﯿن اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ

 -1أن �كون اﻟﻬ�كﻞ اﻟﺘﻨظ�ﻤﻲ ﻟﻠوﺤدة اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ واﻀﺤﺎ ﺘﺘﺤدد ﻓﻲ دﻗﺔ اﻟﻤﺴؤوﻟ�ﺎت واﻟﺼﻼﺤ�ﺎت ﻟﻛﻞ ﻤدﯿر
وﻤﺸرف ﺒدون أي ﺘداﺨﻞ ﺒﯿﻨﻬم؛

 -2وﻀوح وواﻗﻌ�ﺔ أﻫداف اﻟﺨطﺔ اﻹﻨﺘﺎﺠ�ﺔ ﻗﺼد ﻗﺎﺒﻠﯿﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻨﻔﯿذ �كﻞ ﺴﻬوﻟﺔ؛
 -3وﺠود ﻨظﺎم ﺤواﻓز ﻓﻌﺎل ﺴواء كﺎﻨت ﻫذﻩ اﻟﺤواﻓز ﻤﺎد�ﺔ أو ﻤﻌﻨو�ﺔ ،ﻷن ﻏ�ﺎب ﻤﺜﻞ ﻫذا اﻟﻨظﺎم �ﻀﻌﻒ ﻤن
ﻗوة وﺤد�ﺔ اﻟﻘ اررات اﻟﻤﺘﺨذة �ﺸﺄن ﺘﺼﺤ�ﺢ اﻟﻤﺴﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ اﻹﻨﺘﺎﺠ�ﺔ واﻹرﺘﻔﺎء ﻋﺒﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘوى

اﻟﻤرﺴوم؛

 -4أن ﯿﺘوﻓر ﻟﻠوﺤدة اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ ﻨظﺎم ﻓﻌﻼ ﻤﺘﻛﺎﻤﻼ ﻟﻠﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻟﺒ�ﺎﻨﺎت واﻟﺘﻘﺎر�ر اﻷزﻤﺔ ﻟﺘﻘﯿ�م اﻷداء� ،ﺤث

ﺘﻛون إﻨﺴﺎﻨ�ﺔ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺴر�ﻌﺔ وﻤﻨﺘظﻤﺔ ،ﺘﺴﺎﻋد اﻟﻤﺴؤوﻟﯿن ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻼف ﻤﺴﺘو�ﺎﺘﻬم اﻹدار�ﺔ ﻤن أﺘﺤﺎذ

اﻟﻘرار اﻟﺴﻠ�م واﻟﺴر�ﻊ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻤﻨﺎﺴب ،ﻟﺘﺼﺤ�ﺢ اﻷﺨطﺎر وﺘﻔﺎدي اﻟﺨﺴﺎﺌر ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ اﻹﻨﺘﺎﺠ�ﺔ.

اﻟﻤطﻠب اﻟرا�ﻊ :دور إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ �ﺎﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ

ﻓﻲ ﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻌرض اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن واﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ ﻗﻤﻨﺎ ﺒدراﺴﺔ إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ كﻤﺘﻐﯿر ﻤﺴﺘﻘﻞ �ﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ واﻟﺨد
ﺒﺈ�ﻌﺎد اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ)اﻟﻌﻤﻠ�ﺎت اﻟداﺨﻠ�ﺔ ،اﻟﺘﻌﻠم واﻟﻨﻤو ،رﻀﺎ اﻟز�ﺎﺌن( �ﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟدراﺴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔٕ ،واﺴﻘﺎط ﺘﻠك

اﻹ�ﻌﺎد ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ.

اﻟﻔرع اﻷول :دور إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ �ﺎﻟﻌﻤﻠ�ﺎت اﻟداﺨﻠ�ﺔ

إن ﻫذا اﻟﻤدﺨﻞ ﻓﻲ اﻷﺴﺎس ﻫو ﻤدﺨﻞ كﻔﺎءة ،ﺤﯿث ﯿركز ﻋﻠﻰ ﻤدى اﻤﺘﻼك اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻟﻌﻤﻠ�ﺎت داﺨﻠ�ﺔ كﻔﺌﺔ
وﻤرﻨﺔ ،ﻤﻊ ﺘﻨﺎﻏم واﻨﺴﺠﺎم ﺒﯿن أﻨﺸطﺘﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﻤﺴﺘوي ﻋﺎل ﻤن اﻟﻤﺨرﺠﺎت اﻟﺠﯿدة وﻫو ﯿركز ﻋﻠﻰ

اﻟﻌﻤﻠ�ﺎت اﻟﻔﻨ�ﺔ وكذاﻟك اﻟﻌﻤﻠ�ﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ �ﺎﻟﻌﺎﻤﻠﯿن وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﻛون اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إرﻀﺎء ﺤﺎﺠﺎت
ورﻏ�ﺎت اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻓﯿﻬﺎ.

وﻤﻊ أﻫﻤ�ﺔ ﻨﻤوذج اﻟﻌﻤﻠ�ﺎت اﻟداﺨﻠ�ﺔ �ﺴب اﻻﺴﺘﺨدام اﻟﻛﻒء ﻟﻠﻤوارد وﺘﻨﺎﻏم اﻟوظﺎﺌﻒ اﻟداﺨﻠ�ﺔ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ أﻨﻬﺎ طرق

ﻟﻘ�ﺎس اﻟﻔﻌﺎﻟ�ﺔ.

إﻻ أن ﻫذا اﻟﻨﻤوذج �ﻤﺜﻞ ﻨظرة ﻀ�ﻘﺔ ﻟﻔﻌﺎﻟ�ﺔ اﻟﻤﻨظﻤﺔ �ﺴﺒب ﻗﺼورﻩ ﻋﻠﻰ ﻗ�ﺎس ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﻨظﻤﺔ ﻤﻊ ﺒﯿﺌﺘﻬﺎ
اﻟﺨﺎرﺠ�ﺔ .1

أن ﺘوﻟﯿد اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﺠدﯿدة واﻟﻤﻔﯿدة وﺨزﻨﻬﺎ وﺘوز�ﻌﻬﺎ وﺘطﺒ�ﻘﻬﺎ ﺘﺴﻬﻞ اﻟﻌﻤﻞ داﺨﻞ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ،ووﺠود ﻓر�ق
ﻤﺘﺨﺼص �ﺎﻟﺘﻘﺎط اﻟﻤﻌرﻓﺔ واﻟﺘﺸﺠ�ﻊ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ،وﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺎرك اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن وﺘﻔﺎﻋﻠﻬم ،إذ ﺘﻘود ﺘﻠك

اﻟﻌﻤﻠ�ﺎت إﻟﻰ إﺤداث اﻟﺘﻨﺎﺴق واﻟﺘﻨﺎﻏم ﻓ�ﻤﺎ ﺒﯿﻨﻬم .2

اﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻨﻲ :دور إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ �ﺎﻟرﻀﺎ اﻟز�ﺎﺌن.

1

وﺼﻔﻲ اﻟﻛﺴﺎﺴ�ﺔˇ ﺔﺡ ﺯﻱ م ﻐﻊﺌﻙ � ﺒئﻹخئ ؟ئﻙ ﻠ أﺯ ﺯﻰ ﻠ م ﺥﻺك ﺔﻘﻤهﻙهﺝ �ﺌئﻙ ﻠﻊﻛه ﻠﺌ ة ،دار اﻟ�ﺎزوري اﻟﻌﻠﻤ�ﺔ ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوز�ﻊ،اﻻردن ،اﻟط�ﻌﺔ اﻻوﻟﻰ،2011،

ص.98

بئﻙ ﻠﻊذﻐ ﺒ ،ﻤؤﺴﺴﺔ اﻟوراق ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوز�ﻊ ،اﻷردن ،اﻟط�ﻌﺔ اﻟﺜﺎﻨ�ﺔ ،2008 ،ص.245
2ﻨﺠم ﻋﺒود ﻨﺠم،ئخئذ
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻨﻲ :

ﻋﻼﻗﺔ إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﯿن اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ

ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺤدﯿﺜﺔ ﯿوﺠد ﻤﺒدأ)اﻋرف ز�وﻨك( وﺘﻌﻨﻲ أن ﺘﻌرف ز�وﻨك واﻫم ﻤﺼﺎدر ﻋواﺌدكٕ ،وادارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ
ﻫﻲ اﻟوﺴﯿﻠﺔ اﻷﺴﺎﺴ�ﺔ ﻓﻲ اﻟوﺼول اﻟﻤﻼﺌم إﻟﻰ اﻟز�ون و�ﻌﻨﻲ إﻗﺎﻤﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻗو�ﺔ ﻤﻌﻪ.

واﻟز�ون ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ �ﻌﺘﺒر ﻤﺼد ار أﺴﺎﺴ�ﺎ ﻤن ﻤﺼﺎدر اﻟﻤﻌرﻓﺔ و�ﺠب ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨظﻤﺔ ك�ﻔ�ﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠ�ﻪ
ٕوارﻀﺎﺌﻪ .1

اﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻟث :دور إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠم واﻟﻨﻤو.

أن ﻋﻤﻠ�ﺔ اﻟﺘﻌﻠم ﻫﻲ ﻋﻤﻠ�ﺔ ﺘﻔﺎﻋﻞ �كﻞ ﻤﺎ�ﻌﻨ�ﻪ ﻫذا اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻤن ﻋﻤﻠ�ﺔ ﺘﻨﻔﯿذ�ﺔ واﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ ،و�ﺤﻔز اﻟﺘﻌﻠم و�ﻌزز
�ﺎﻟﻤﻌرﻓﺔ واﻟﺨﺒرات واﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺠدﯿدة ،وﻫذا ﻤﺎ �ﻤكن أن �ظﻬر ﻤﻊ أي ﻤﺸروع ﺠدﯿد ﯿﺘم ﻓ�ﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺘﻛﻨوﻟوﺠ�ﺎ

ﺠدﯿدة ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ أو ﻋﻨد اﻟﻤﺸﺎركﺔ ﻓﻲ ﻓر�ق ﻤﺘﻌدد اﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎت ،و�ﺠب أن ﯿﺘم ﺘﺤﻔﯿز اﻟﺘﻌﻠم ﻓﻲ ظروف
ﻋﻤﻞ وأداء أﻓﻀﻞ ﻓﻲ أي وﻗت و�ﻼ اﻨﻘطﺎع وﻓﻲ كﻞ ﻤكﺎن ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ.

أن ﻨﺠﺎح ﺘطﺒﯿق إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ �ﻤكن ﻤن ﺘﺄﻤﯿن ٕواﯿﺠﺎد اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﻨﺎﺴ�ﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﯿن ﺒﺈظﻬﺎر كﻞ ﻤﺎ ﻟدﯿﻬم
ﻤن إﺒداﻋﺎت وﺘﻤكﻨﻬم ﻤن اظﺎﻓﺔ ﻗ�ﻤﺔ.
وﺘﺴﻌﻲ ﺠﻤ�ﻊ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﻟﻠوﺼول إﻟﻰ اﻟﺤد اﻷﻋﻠﻰ ﻤن اﻟﺘطﺒ�ﻘﺎت واﻻﺒدﻋﺎت اﻟﻤﻌرﻓ�ﺔ اﻟﺘﻲ �ﻤﺘﻠﻛﻬﺎ اﻟﻌﺎﻤﻠون،
وﻟﻛن ﻋﻠﯿﻬﺎ أن ﺘواﺠﻪ ﺘﺤد�ﺎت ﺘﺎﻤﯿن اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﻨﺎﺴ�ﺔ.

1

ﻧﺟم ﻋﺑود ﻧﺟم ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.323
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻨﻲ :

ﻋﻼﻗﺔ إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﯿن اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ

ﺨﻼﺼﺔ اﻟﻔﺼﻞ

وﻓﻲ اﻷﺨﯿر ﻨﺴﺘﺨﻠص أن اﻷداء �ﻌﺘﺒر ﻤن أﻫم اﻟﻤوﻀوﻋﺎت اﻟﻤﺤددة ﻟﺘطو�ر اﻟﻤؤﺴﺴﺔ وﺘﻘدﻤﻬﺎ ،وﻗد ﺒدء

اﻟﺘركﯿز ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﯿق ﻤﻌدﻻت ﻋﺎﻟ�ﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘو�ﺎت اﻹﻨﺘﺎﺠ�ﺔ و�ﻌﺘﻤد اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻤوﺠودات اﻟﻤﻠﻤوﺴﺔ واﻟﻐﯿر

ﻤﻠﻤوﺴﺔ وﺘﻠﻌب ﺘﻠك اﻟﻤﻠﻤوﺴﺎت دو ار كﺒﯿ ار ﻓﻲ ﺘﺤﺴﯿن اﻹﻋﻤﺎل وﻨﻤوﻫﺎ وﺘﻤﯿزﻫﺎ ،وﻗد ﯿﺘﺄﺜر اﻷداء �ﻌواﻤﻞ داﺨﻠ�ﺔ
ﺘﺘﻀﻤن ﻋواﻤﻞ ﺘﻨظﻤ�ﻪ كﺎﻟﻬ�كﻞ اﻟﺘﻨظ�ﻤﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨظ�ﻤ�ﺔ وﻋواﻤﻞ �ﺸر�ﺔ وﺘﻛﻨوﻟوﺠ�ﺔ .

إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك �ﻤكﻨﻨﺎ أن ﻨﺴﺘﺨﻠص أن ﻋﻤﻠ�ﺔ ﻗ�ﺎس اﻷداء ﻫﻲ ﺠزء ﻤن ﻋﻤﻠ�ﺔ اﻟﻤراﻗ�ﺔ وﻫﻲ ﺒذاﻟك ﺘﻛﺴﻲ أﻫﻤ�ﺔ
�ﺎﻟﻐﺔ ﻋﻨد ﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ �ﺎﻷداء اﻟﻤﺨطط ﻟﻪ.

و�ﺼورة ﻋﺎﻤﺔ ﻓﺎن ﻟﺘطﺒﯿق إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ دور كﺒﯿر وﻤﻠﻤوس ﻋﻼ اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ ﻓﻬﻲ ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﻋﻤﻠ�ﺔ

اﻟﺘﻌﻠم وﺘﺤﺴﯿن اﻟﻌﻤﻠ�ﺎت واﻟﻔﻌﺎﻟ�ﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻟرﻓﻊ ﻤن ﻤﺴﺘو�ﺎت اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟ�ﺔ واﻹﺒداع واﻻﺒﺘﻛﺎر
ﻤﻤﺎ ﯿﺘ�ﺢ ﺘ�ﺎدل اﻟﻤﻌرﻓﺔ وﺘﻘﺎﺴﻤﻬﺎ .
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟث:
ﺘﻤﻬﯿد:

ﻟﻘد ﺘم ﻋرض اﻟﺠزء اﻟﻨظري اﻟﺨﺎص �ﺎﻹطﺎر ﻟﻤﻔﺎﻫ�ﻤﻲ ﻟﻛﻞ ﻤن إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ واﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ وﺴوف

ﯿﺘم ﻋرض اﻟﺠزء اﻟﺘطﺒ�ﻘﻲ واﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ دراﺴﺔ ﻋﯿﻨﺔ ﻤن أﺴﺎﺘذة كﻠ�ﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ واﻟﺘﺠﺎر�ﺔ واﻟﻌﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر

ﻤن ﺨﻼل وﻀﻊ اﺴﺘﺒ�ﺎن واﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻼزﻤﺔ  ،وﺴﺄﺘطرق ﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻟﻔﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﻤ�ﺎﺤث
اﻟرﺌ�ﺴ�ﺔ اﻟﺘﺎﻟ�ﺔ:

اﻟﻤ�ﺤث اﻷول :اﻟﺘﻌر�ﻒ �ﺎﻟﻤؤﺴﺴﺔ .

اﻟﻤ�ﺤث اﻟﺜﺎﻨﻲ :ﻋرض ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ

اﻟﻤ�ﺤث اﻟﺜﺎﻟث :اﺨﺘ�ﺎر اﻟﻔرﻀ�ﺎت وﺘﻔﺴﯿر اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟث:

اﻟﻤ�ﺤث اﻷول:اﻟﺘﻌر�ﻒ �ﺎﻟﻤؤﺴﺴﺔ.

اﻟﻤطﻠب اﻷول :اﻟﺘﻌر�ﻒ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨ�ﻀر –�ﺴكرة

ﺘﻌﺘﺒـر ﺠﺎﻤﻌﺔ �ﺴك ـرة ﻤن اﻟﺠﺎﻤﻌــﺔ اﻟﻔﺘﯿــﺔ ﺤدﯿﺜــﺔ اﻟﻨﺸــﺄة وﻤﻊ ذﻟك ﺤﻘـﻘت اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻹﻨﺠــﺎزات ﺨـﻼل ﻫـذﻩ اﻟﻔﺘرة،

ﺤﯿث ﺘﻘــﻊ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨ�ﻀر ﻋﻠﻰ �ﻌــد ﺤواﻟﻲ كﯿﻠوﻤﺘر�ن )02كﻠم( ﻋن وﺴط ﻤدﯿﻨﺔ �ﺴكرة ﻋﻠﻰ اﻟطر�ق

اﻟﻤؤدي إﻟﻰ ﻤدﯿﻨﺔ ﺴﯿدي ﻋﻘ�ﺔ .

ﻓــﻲ ﻫذا اﻟﺘﻘ ـر�ر ﻨﺘطــرق إﻟﻰ كﻠﯿــﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ واﻟﺘﺠــﺎر�ﺔ وﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿـر ،ﻟﻬـذا ﺴﻨﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﻨﺸ ــﺄة وﺘط ــور
اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،ﺜــم أﻫــداﻓﻬﺎ وﻤﻬ ــﺎﻤﻬﺎ ،ﺜم ﺘﻌر�ــﻒ كﻠ�ﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ واﻟﺘﺠﺎر�ﺔ وﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر.

اﻟﻔرع اﻷول :ﻨﺸــﺄة وﺘطور ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨ�ﻀر –�ﺴكرة-

ﻟﻘد ﻤرت ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨ�ﻀر �ﻤراﺤﻞ ﻋدﯿدة ﻟﺘﺼ�ﺢ �ﺎﻟﺼورة اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﯿوم  ،وﻫذﻩ اﻟﻤراﺤﻞ ﻫﻲ:

 -1ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻤﻌﺎﻫد )(1992-1984

ﺘم إﻨﺸﺎء ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨ�ﻀر ﻤن ﺨﻼل اﻟﻤﻌﺎﻫد اﻟوطﻨ�ﺔ اﻟﺘﺎﻟ�ﺔ:

 اﻟﻤﻌﻬد اﻟوطﻨﻲ ﻟﻠري) اﻟﻤرﺴوم رﻗم  84-254اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ . (1984/08/18: -اﻟﻤﻌﻬد اﻟوطﻨﻲ ﻟﻠﻬﻨدﺴﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎر�ﺔ ) اﻟﻤرﺴوم رﻗم  84-253اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ (1984/08/05

 -اﻟﻤﻌﻬد اﻟوطﻨﻲ ﻟﻠﻛﻬر�ﺎء اﻟﺘﻘﻨ�ﺔ ) اﻟﻤرﺴوم رﻗم  86-169اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ (1986/08/18

 -2ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻤركز اﻟﺠﺎﻤﻌﻲ )(1998-1992

كﺎﻨت اﻟﻤﻌﺎﻫد اﻟوطﻨ�ﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ �ﺎﺴﺘﻘﻼﻟ�ﺔ إدار�ﺔ  ،ﺒﯿداﻏوﺠ�ﺔ وﻤﺎﻟ�ﺔ وﺘﺘﻛﻔﻞ ﻫﯿﺌﺔ ﻤركز�ﺔ �ﺎﻟﺘﻨﺴﯿق ﺒﯿﻨﻬﺎ .ﺜم
ﺘﺤوﻟت ﻫذﻩ اﻟﻤﻌﺎﻫد إﻟﻰ ﻤركز ﺠﺎﻤﻌﻲ �ﻤﻘﺘﻀﻲ اﻟﻤرﺴوم رﻗم  92-295:اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ  ،1992/07/07 :وﻤﻨذ

ﻋﺎم  1992ﺘم ﻓﺘﺢ ﻓروع أﺨرى ﺘﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ) :ﻤﻌﻬد اﻟﻌﻠوم اﻟدﻗ�ﻘﺔ ،ﻤﻌﻬد اﻟﻬﻨدﺴﺔ اﻟﻤدﻨ�ﺔ ،ﻤﻌﻬد اﻟﻌﻠوم

اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ ﻤﻌﻬد اﻻﻟﺘروﻨ�ك ،ﻤﻌﻬد اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ ،ﻤﻌﻬد اﻷدب اﻟﻌر�ﻲ ،ﻤﻌﻬد ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع ،ﻤﻌﻬد اﻻﻨﺠﻠﯿز�ﺔ(.
 - 3ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ )– 1998إﻟﻰ ﯿوﻤﻨﺎ ﻫذا(

�ﺼدور اﻟﻤرﺴوم رﻗم  98-219اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ  1998/07/07ﺘﺤول اﻟﻤركز اﻟﺠﺎﻤﻌﻲ إﻟﻰ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻀم  07ﻤﻌﺎﻫد

)ﻤﻌﻬد اﻟﻌﻠوم اﻟدﻗ�ﻘﺔ  ،ﻤﻌﻬد اﻟﻬﻨدﺴﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎر�ﺔ ،ﻤﻌﻬد اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ ،ﻤﻌﻬد اﻟري  ،ﻤﻌﻬد اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ،
ﻤﻌﻬد اﻟﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ واﻹﻨﺴﺎﻨ�ﺔ  ،اﻟﻤﻌﻬد اﻟوطﻨﻲ ﻟﻠﻛﻬر�ﺎء اﻟﺘﻘﻨ�ﺔ(.

و�ﺈﺼﻼح اﻟﺘﻌﻠ�م اﻟﻌﺎﻟﻲ و�ﻤوﺠب اﻟﻤرﺴوم اﻟﺘﻨﻔﯿذي رﻗم  98/397اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ  1998/12/02 :اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻨظ�م

وﺘﺴﯿﯿر اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﻤﺘﻤم ﻟﻠﻤرﺴوم رﻗم  83-544اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ  1998/12/02:اﻟﻤﺘﻀﻤن اﻟﻘﺎﻨون اﻷﺴﺎﺴﻲ

ﻤذكرة ﻤﺎﺴﺘر  ،ﺘﺨﺼص ﺘﺴﯿﯿر اﻟﻤواد اﻟ�ﺸر�ﺔ ،ﻏﯿر ﻤﻨﺸورة ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨ�ﻀر �ﺴكرة )(2013/2012

اﻟﻨﻤوذﺠﻲ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ  ،ﺘﺤوﻟت ﻫذﻩ اﻟﻤﻌﺎﻫد إﻟﻰ  3كﻠ�ﺎت وﻫﻲ :

66

اﻟدراﺴﺔ اﻟﺘطﺒ�ﻘ�ﺔ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟث:
 -كﻠ�ﺔ اﻟﻌﻠوم وﻋﻠوم اﻟﻤﻬﻨدس

 كﻠ�ﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠوم اﻹﻨﺴﺎﻨ�ﺔ واﻟﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ. -كﻠ�ﺔ اﻟﺤﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ .

و�ﺼدور اﻟﻤرﺴوم اﻟﺘﻨﻔﯿذي رﻗم  04/255اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ  2004/08/29اﻟﻤﻌدل ﻟﻠﻤرﺴوم اﻟﺘﻨﻔﯿذي رﻗم 98/219 :

اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ  1998/07/07:واﻟﻤﺘﻀﻤن إﻨﺸﺎء ﺠﺎﻤﻌﺔ �ﺴكرة  ،أﺼ�ﺤت اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻀم  05كﻠ�ﺎت ﻫﻲ:
 كﻠ�ﺔ اﻟﻌﻠوم واﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠ�ﺎ؛ -كﻠ�ﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻨﺴﺎﻨ�ﺔ؛

 -كﻠ�ﺔ اﻟﺤﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺴ�ﺎﺴ�ﺔ؛

 -كﻠ�ﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ واﻟﺘﺴﯿﯿر؛

 كﻠ�ﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠوم اﻹﻨﺴﺎﻨ�ﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ؛ -كﻠ�ﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟدﻗ�ﻘﺔ وﻋﻠوم اﻟﺤ�ﺎة واﻟطﺒ�ﻌﺔ.

اﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻨﻲ :اﻟوﻀﻌﯿـﺔ اﻟﺤﺎﻟ�ﺔ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨ�ﻀر – �ﺴكرة -

ﺜــم ﺠ ــﺎء اﻟﻤرﺴوم اﻟﺘﻨﻔﯿذي رﻗم  09-90اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ  21ﺼﻔر  1430ه اﻟﻤراﻓق ﻟـ  2009/02/17:اﻟذي �ﻌدل
و�ﺘﻤم اﻟﻤرﺴوم اﻟﺘﻨﻔﯿذي رﻗم  98-219اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ  1998/07/07وأﺼ�ﺤت اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﺘﻛون ﻤن ﺴﺘﺔ كﻠ�ﺎت

ﻫﻲ:

 كﻠ�ﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟدﻗ�ﻘﺔ وﻋﻠوم اﻟطﺒ�ﻌﺔ واﻟﺤ�ﺎة؛ -كﻠ�ﺔ اﻟﻌﻠوم واﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠ�ﺎ؛

 -كﻠ�ﺔ اﻟﺤﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺴ�ﺎﺴ�ﺔ؛

 كﻠ�ﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻨﺴﺎﻨ�ﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ؛كﻠ�ﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ واﻟﺘﺠﺎر�ﺔ وﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر؛-كﻠ�ﺔ اﻵداب واﻟﻠﻐﺎت.

كﻤﺎ ﻋـدل اﻟﻤرﺴوم اﻟﺘﻨﻔﯿـذي �ﺎﻟﻤـﺎدة  04ﻤن اﻟﻤرﺴوم اﻟﺘﻨﻔﯿــذي رﻗم � 98-219ﺤﯿث أﺼ�ﺤت اﻟﺠ ــﺎﻤﻌﺔ ﻤﻬ�كﻠﺔ

إدار�ﺎ ﻓﻲ  06كﻠ�ﺎت و 21ﻗﺴم  ،كﻤﺎ أﺼ�ﺤت ﻤدﯿر�ـﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ز�ﺎدة ﻋﻠﻰ اﻷﻤﺎﻨﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻟﻤكﺘ�ﺔ اﻟﻤركز�ﺔ أر�ﻊ

ﻨ�ﺎ�ﺎت ﻤدﯿر�ﺔ ﺘﻛﻠﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺘواﻟﻲ �ﺎﻟﻤ�ﺎدﯿن اﻵﺘ�ﺔ :

-ﻨ�ﺎ�ﺔ ﻤدﯿر�ﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﻠﺘﻛو�ن اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺘ ــدرج واﻟﺘﻛو� ــن اﻟﻤﺘ ـواﺼــﻞ واﻟﺸﻬــﺎدات؛

-ﻨ�ﺎ�ﺔ ﻤدﯿر�ﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﻠﺘﻛو�ن اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻤﺎ �ﻌد اﻟﺘدرج واﻟﺘﺄﻫﯿﻞ اﻟﺠﺎﻤﻌﻲ واﻟ�ﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ؛

ﻨ�ﺎ�ﺔ ﻤدﯿر�ﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺠ�ﺔ واﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺸﯿــط واﻻﺘﺼﺎل واﻟﺘظــﺎﻫرات اﻟﻌﻠﻤﯿـﺔ؛ﻨ�ﺎ�ﺔ ﻤدﯿر�ﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤ�ﺔ واﻻﺴﺘﺸراف واﻟﺘوﺠ�ﻪ.اﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻟث :ﻤﻬﺎم ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨ�ﻀر –�ﺴكرة
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟث:

ﻓــﻲ إط ــﺎر ﻤﻬــﺎم اﻟﻤـ ـرﻓق اﻟﻌﻤوﻤﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠ�م اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨ�ﻀر –�ﺴكرة -ﺘﺘوﻟﻰ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﺎﻟ�ﺔ :
 1ﻓــﻲ ﻤﺠـــﺎل اﻟﺘﻌﻠﯿـــم اﻟﻌـــﺎﻟﻲ

-ﺘﻛو�ن اﻹطﺎرات اﻟﻀرور�ﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤ�ﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓ�ﺔ؛

-ﺘﻠﻘﯿن اﻟطﻠﺒ ــﺔ ﻤﻨﺎﻫ ــﺞ اﻟ�ﺤــث وﺘرﻗ�ﺔ اﻟﺘﻛو�ن �ﺎﻟ�ﺤث وﺴﺒـﻞ اﻟ�ﺤث؛

اﻟﻤﺴﺎﻫﻤ ـ ــﺔ ﻓﻲ إﻨﺘ ــﺎج وﻨﺸر اﻟﻌﻠم واﻟﻤﻌﺎرف وﺘﺤﺼﯿﻠﻬﺎ وﺘطو�رﻫﺎ؛-اﻟﻤﺸـ ــﺎركـ ــﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻛو� ــن اﻟﻤﺘواﺼﻞ .

 2ﻓــــﻲ ﻤﺠـــﺎل اﻟ�ﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘطو�ر اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻲ

اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻬد اﻟوطﻨﻲ ﻟﻠ�ﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘطو�ر اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻲ؛
 -ﺘرﻗ�ﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟوطﻨ�ﺔ وﻨﺸرﻩ؛

 اﻟﻤﺸﺎركﺔ ﻓﻲ دﻋم اﻟﻘدرات اﻟﻌﻠﻤ�ﺔ اﻟوطﻨ�ﺔ؛ -اﻟﻤﺸﺎركﺔ ﻀﻤن اﻷﺴرة اﻟﻌﻠﻤ�ﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓ�ﺔ اﻟدوﻟ�ﺔ ﻓﻲ ﺘ�ﺎدل اﻟﻤﻌﺎرف ٕواﺜراﺌﻬﺎ.

اﻟﻔرع اﻟرا�ﻊ :أﻫــــــداف ﺠـــــﺎﻤﻌـــــــﺔ ﻤﺤﻤد ﺨ�ﻀر –�ﺴكرة

ﺘﻌﺘﻤد ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨ�ﻀر�-ﺴكرة -ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻔـﺎءة اﻟﺒﯿــداﻏوﺠ�ﺔ واﻟﻌﻠﻤﯿ ــﺔ ﻷﺴــﺎﺘذﺘﻬﺎ ودﻋ ــم ﻤوظﻔﯿﻬﺎ وﻋﻤﺎﻟﻬﺎ

ﻟﺘﻛو� ــن ﻓﺌ ــﺔ ط ــﻼﺒﯿـﺔ ﺒﺈﻤكﺎﻨﻬ ــﺎ اﻟﺘ ــوﻓﯿق واﻟﻨﺠ ــﺎح ﻓﻲ اﻻﻨدﻤــﺎج اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻤﻬﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ.
ﺘﺘواﺼﻞ دﯿﻨـ ــﺎﻤ�كﯿـ ــﺔ اﻟﺠـ ــﺎﻤﻌﺔ �ﺎﺴﺘﻤـ ـ ـ ـرار اﺴﺘﺠـ ــﺎ�ﺔ ﻟﻸﻫ ـ ــداف اﻟﺘ ـ ــﺎﻟ�ﺔ :
 -ﻀﻤﺎن ﺘﻛو�ن ﺒﯿداﻏوﺠﻲ ﻨوﻋﻲ؛

 -ﺘﻨــوع ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺘﻛ ــو�ﻨﯿــﺔ اﺴﺘﺠ ـ ــﺎ�ﺔ ﻟﻤﺘطﻠﺒـ ــﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿ ــﺔ اﻟ ــوطﻨ�ﺔ واﻟﻤﺤﻠﯿ ــﺔ؛

 -إﻋطﺎء دﻓﻊ ﺠدﯿد وﺤرك�ﺔ ﻨوﻋ�ﺔ ﻟﻠ�ﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤ�ﺔ كﻞ اﻟﻘطﺎﻋﺎت واﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ.

اﻟﻤطﻠب اﻟﺜﺎﻨﻲ :ﻤﻔﻬوم ﻋﺎم ﻟﻛﻠﯿــــــﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ واﻟﺘﺠﺎر�ﺔ وﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر.

اﻟﻔرع اﻷول :ﺘﻌر�ﻒ كﻠ�ﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ واﻟﺘﺠﺎر�ﺔ وﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر

ﺘﺄﺴــﺴت كﻠﯿــﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ �ﻤــوﺠب اﻟﻤرﺴوم اﻟﺘﻨﻔﯿذي رﻗم  98/397 :اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ 1998/12/02 :

وكـﺎﻨت ﺘﺴﻤﯿﺘﻬـﺎ ﺒـ  ":كﻠﯿـﺔ اﻟﺤﻘ ــوق واﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ" ،وﺘم ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋن كﻠ�ﺔ اﻟﺤﻘوق ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤرﺴوم اﻟﺘﻨﻔﯿذي

رﻗم  04/255:اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ  ،2004/08/29وﺘم ﺘﺴﻤﯿﺘﻬﺎ ﺒـ:كﻠ�ﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ واﻟﺘﺴﯿﯿر،و�ﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤرﺴوم
اﻟﺘﻨﻔﯿذي رﻗم  09/90:اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ  2009/02/17 :ﺘم ﺘﻐﯿﯿــر اﻟﺘﺴﻤ�ﺔ إﻟﻰ كﻠﯿــﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ واﻟﺘﺠ ــﺎر�ﺔ
وﻋﻠــوم اﻟﺘﺴﯿﯿــر وﻫـﻲ ﺘﺸﻤ ــﻞ ﻋﻠﻰ ﺜــﻼﺜــﺔ أﻗﺴــﺎم إﻀــﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻨظﺎم اﻟﺠدﯿد ل م د )ﻤﺠﺎل اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ

اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ وﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر(.

و�ﻤكــن ﺘﻌـر�ﻒ اﻟﻛﻠﯿــﺔ �ﻤــﺎ ﯿﻠﻲ " :ﻫﻲ وﺤدة ﻟﻠﺘﻌﻠ�م واﻟ�ﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ �ﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﯿدان اﻟﻌﻠم واﻟﻤﻌرﻓﺔ" ،وﻫﻲ

ﻤﺘﻌـددة اﻻﺨﺘﺼ ــﺎﺼﺎت وﺘﺘـ ــوﻟﻰ ﻤـ ـ ـ ــﺎ ﯿ ـ ــﺄﺘﻲ :

 -اﻟﺘﻌﻠ�م ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﺘدرج وﻤﺎ �ﻌد اﻟﺘدرج؛
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟث:
 -ﻨﺸﺎطﺎت اﻟ�ﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ؛

-أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻛو�ن ،وﺘﺠدﯿد اﻟﻤﻌﺎرف؛

ﺘﻌﺘﺒــر كﻠﯿ ــﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼــﺎد�ﺔ واﻟﺘﺠــﺎر�ﺔ وﻋﻠــوم اﻟﺘﺴﯿﯿر كﺜﯿـ ـرة اﻟﻨﺸـ ـ ــﺎط ﻓﻲ ﻤﺒـ ــﺎدﻟ ــﺔ اﻟﻤﻌﻠ ــوﻤﺎت

أي اﻟﻤﻠﺘﻘﯿ ـ ـ ـ ــﺎت اﻟﻤﺘﻛ ـ ــررة واﻟﻨ ـ ـ ــدوات اﻟﺨـ ـ ــﺎﺼﺔ �ﺎﻟﻤﯿـ ــدان واﻷ�ﺎم اﻟدراﺴﯿـﺔ اﻟﺘﻲ اﺴﺘﻔﺎد ﻤﻨﻬﺎ اﻟﺠﻤ�ﻊ .
اﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻨﻲ :اﻟﻬ�كﻞ اﻟﺘﻨظ�ﻤﻲ ﻟﻛﻠ�ﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ واﻟﺘﺠﺎر�ﺔ وﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر.

اﻟﺸكﻞ رﻗم)(1-3اﻟﻬ�كﻞ اﻟﺘﻨظ�ﻤﻲ ﻟﻛﻠ�ﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ واﻟﺘﺠﺎر�ﺔ وﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر
اﻟﻌﻣﯾد

اﻷﻣﯾن

ﻣﺻﻠﺣﺔ
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣ

ﻓرع
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣ
ﯾن
ﻓرع
اﻻﺳﺎﺗدة

ﻧﺎﺋب اﻟﻌﻣﯾد ﻟﻣﺎ ﺑﻌد
ﻣﺻﻠﺣﺔ
اﻟوﺳﺎﺋل
واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ
ﻓرع
اﻟوﺳﺎ
ﻓرع
اﻟﺻﯾﺎ

ﻣﺻﻠﺣﺔ
اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ
واﻟﻣﺣﺎﺳب

ﻣﺻﻠﺣﺔ
اﻷﻧﺷطﺔ

ﻣﺻﻠﺣﺔ
اﻟﺗﻌﻠﯾم

ﻓرع
اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ
ﻓرع
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ

ﻣﺻﻠﺣﺔ
اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﯾﻣﺎ

ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﻌﺎون
واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
ﻣﺻﻠﺣﺔ
ﺗﺳﯾﯾر
اﻟرﺻﯾد
اﻟوﺛﺎﺋﻘ

ﻣﻛﺗﺑﺔ
اﻟﻛﻠﯾﺔ

اﻟﻤﺼدر :ﻤن ﻤﺼﺎدر اﻟﻤؤﺴﺴﺔ.

ﻣﺻﻠﺣﺔ
اﻟﺗوﺟﯾﮫ
واﻟﺑﺣث
اﻟﻌﻠﻣﻲ

ﻧﺎﺋب ﻋﻣﯾد اﻟﻛﻠﯾﺔ

 L Mﻣﺟﺎل

ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﻗﺳم ﻋﻠوم
ﻗﺳم
اﻟﻌﻠوم

ﻣﺻﻠﺣﺔ
ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ
أﻧﺷطﺔ اﻟﺑﺣث
ﻣﺻﻠﺣﺔ
اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت
واﻹﻋﻼم
اﻵﻟﻲ

أوﻻ:ﺘﻌر�ﻒ اﻟﻬ�كﻞ اﻟﺘﻨظ�ﻤﻲ ﻟﻠﻛﻠ�ﺔ :

"اﻟﻬ�كــﻞ اﻟﺘﻨظ�ﻤﻲ ﻫو اﻟدارة أو اﻟﺸكـ ــﻞ اﻟـذي ﯿﺒﯿن ﺘوز�ﻊ اﻟﺴﻠطﺎت واﻟﻤﺴؤوﻟ�ﺎت ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟوﺤدات ﻓﻲ

اﻟﻤﺴﺘو�ﺎت اﻹدار�ﺔ واﻟﺒﯿداﻏوﺠ�ﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ".
ﺜﺎﻨ�ﺎ:دراﺴﺔ اﻟﻬ�كﻞ اﻟﺘﻨظ�ﻤﻲ

 -1اﻟﻌﻤﯿـــد � :ﻌﺘﺒـر ﻫو اﻟﻤﺴﺌول اﻷول ﻋن اﻟﺘﺴﯿﯿـر اﻟﺒﯿـداﻏوﺠﻲ واﻹداري و�ﻀﻤن ﺘﺴﯿﯿ ــر وﺴ ــﺎﺌﻠﻬـﺎ اﻟ�ﺸـر�ـﺔ
واﻟﻤ ــﺎﻟ�ﺔ وﻫــو ﻤﻌﯿن ﻤــن طـرف وز�ر اﻟﺘﻌﻠﯿـم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟ�ﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ.

وكذﻟك ﻨﺠد �ﺄن اﻟﻌﻤﯿــد ﻫو اﻟﻤﺸــرف اﻟوﺤﯿ ــد ﻋﻠﻰ كـ ــﻞ اﻟﻤﻠﺘﻘ�ﺎت واﻟــدراﺴﺎت واﻟﻨدوات اﻟﺨﺎﺼﺔ �ﺎﻟﻛﻠ�ﺔ

كﻤﺎ ﺘم ﻓﺘﺢ ﻤكﺘب ﻟدار اﻟﻤﻘﺎوﻻﺘ�ﺔ ﺘﺤت إﺸراف اﻟﻌﻤﯿد

أ-ﻤﻬﺎم اﻟﻌﻤﯿد:
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟث:
وﺘﺘﻤﺜﻞ ﻓ�ﻤﺎ ﯿﻠﻲ:

 ﺘﺴﯿﯿر اﻟﻛﻠ�ﺔ )ﻤن ﻨﺎﺤ�ﺔ اﻷﺴﺎﺘذة ،اﻟﻌﻤﺎل ،اﻟطﻠ�ﺔ(؛ اﻵﻤر �ﺎﻟﺼرف؛ -ﻤﺴﯿر اﻟﻤﯿزاﻨ�ﺔ؛

 اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟوﺜﺎﺌق ﻓﻲ ﺤدود ﺼﻼﺤ�ﺎت؛ -اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺴﻠطﺔ اﻟﻌﻘﺎب وﻤﻨﺢ اﻟﻤكﺎﻓﺂت.

 -2ﻤﻬﺎم ﻨﺎﺌب اﻟﻌﻤﯿد اﻟﻤكﻠﻒ �ﺎﻟدراﺴﺎت اﻟﻤﺴﺎﺌﻞ اﻟﻤرﺘ�طﺔ �ﺎﻟطﻠ�ﺔ
واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓ�ﻤﺎ ﯿﻠﻲ:

 ﻀﻤﺎن ﺘﺴﯿﯿر و ﻤﺘﺎ�ﻌﺔ ﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟطﻠ�ﺔ ﻓﻲ اﻟﺘدرج؛ -ﻤﺘﺎ�ﻌﺔ ﺴﯿر أﻨﺸطﺔ اﻟﺘﻌﻠ�م و اﺨذ و اﻗﺘراح كﻞ إﺠراء ﻤن اﺠﻞ ﺘﺤﺴﯿﻨﻪ؛

 -ﻤﺴك اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ اﻻﺴﻤ�ﺔ و اﻹﺤﺼﺎﺌ�ﺔ ﻟﻠطﻠ�ﺔ؛

-ﺠﻤﻊ اﻹﻋﻼم اﻟﺒﯿداﻏوﺠﻲ ﻟﻔﺎﺌدة اﻟطﻠ�ﺔ و ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻪ و ﻨﺸرﻩ.

كﻤﺎ �ﺴﺎﻋدﻩ ﻓﻲ ﻤﻬﺎﻤﻪ كﻞ ﻤن :
-رﺌﯿــس ﻤﺼﻠﺤــﺔ اﻟﺘــدر�س؛

رﺌ�س ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻌﻠ�م واﻟﺘﻘﯿ�م؛-رﺌ�س ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻹﺤﺼﺎﺌ�ﺎت واﻹﻋﻼم واﻟﺘوﺠ�ﻪ.

 -3ﻗﺴم اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ

ﺘم ﻓﺘﺢ ﻗﺴم اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ ﻓﻲ اﻟﻤوﺴم اﻟﺠﺎﻤﻌﻲ  1992-1991ﺤﯿث كﺎن ﻗﺴﻤﺎ ﻤﺴﺘﻘﻼ،ﻟﻘﺴم ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم

اﻹﻨﺴﺎﻨ�ﺔ .د�ﺴﻤﺒر  1998اﻟذي أوﺠد ﻨظﺎﻤﺎ ﻟﻛﻠ�ﺎت أﺼ�ﺢ ﻗﺴم اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺘﺼﺎد�ﺔ ﻤﺸكﻞ اﻟﻛﻠ�ﺔ اﻟﺤﻘوق واﻟﻌﻠوم

اﻹﻗﺘﺼﺎد�ﺔ واﻟﺘ�ﺴﯿر ﺘﻀم أ�ض اﻗﺴم ﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر ،وﻗﺴم اﻟﺤﻘوق،وﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌ�ﺔ  2005-2004أﺼ�ﺢ

اﻟﻘﺴم ﺘﺎ�ﻊ ﻟﻛﻠ�ﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺘﺼﺎد�ﺔ واﻟﺘﺴﯿﯿر �ﻌد ﻓﻀﻠﻬﺎ ﻋن كﻠ�ﺔ اﻟﺤﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺴ�ﺎﺴ�ﺔ.
أ -اﻟطﺎﻗم اﻹداري ﻟﻠﻘﺴم
رﺌ�ﺴﺎ ﻟﻘﺴم؛

ﻤﺴﺎﻋد رﺌ�س اﻟﻘﺴم ﻤكﻠﻒ �ﺎﻟﺘدر�س واﻟﺘﻌﻠ�م ﻓﻲ اﻟﺘدرج؛
ﻤﺴﺎﻋد رﺌ�س اﻟﻘﺴم ﻤكﻠﻒ �ﻤﺎ �ﻌد اﻟﺘدرج واﻟ�ﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ؛

رﺌ�س اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻤ�ﺔ.

ب اﻟﺘﻛو�ن ﻓﻲ اﻟﻘﺴم

� -ﻤﻨـﺢ اﻟﻘﺴــم ﻓﻲ اﻟــد ارﺴ ــﺎت طو�ﻠ ــﺔ اﻟﻤ ــدى ) 4ﺴﻨوات( ﺸﻬ ــﺎدات اﻟﻠ�ﺴﺎﻨس ﻓﻲ ﺘﺨﺼﺼﻲ:

 -ﻨﻘود ﻤﺎﻟ�ﺔ و�ﻨوك؛
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟث:
– اﻗﺘﺼﺎد وﺘﺴﯿﯿر اﻟﻤؤﺴﺴﺔ؛

كﻤﺎ �ﻤﻨﺢ ﻓﻲ اﻟدراﺴﺎت ﻗﺼﯿرة اﻟﻤدى ) 3ﺴﻨوات( ﺸﻬﺎدات اﻟدراﺴﺎت اﻟﺠﺎﻤﻌ�ﺔ اﻟﺘطﺒ�ﻘ�ﺔ ﻓﻲ ﺘﺨﺼص

اﻟﻤﺤﺎﺴ�ﺔ و اﻟﻀراﺌب.

وﻤواﻛ�ﺔ ﻟﻺﺼﻼﺤﺎت اﻟﺠﺎر�ﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠ�م اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟ�ﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ �ﺎﺸرت كﻠ�ﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ واﻟﺘﺠﺎر�ﺔ
ﺨﻼل اﻟﻤوﺴم اﻟﺠﺎﻤﻌﻲ " L M D"2006-2005وﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر اﻟﺘدر�س �ﺎﻟﻨظﺎم اﻟﺘﻌﻠ�ﻤﻲ اﻟﺠدﯿد

ﻓﻲ ﺘﺨﺼص L M Dو�ﻤﻨﺢ اﻟﻘﺴم أ�ﻀﺎ ﺸﻬﺎدات اﻟﻠ�ﺴﺎﻨس
 -ﻤﺎﻟ�ﺔ و ﺒﻨوك؛

 -اﻗﺘﺼﺎد ﻤﺎﻟﻲ وﻨﻘدي.

كﻤﺎ �ﻤﻨﺤﺎ ﻟﻘﺴم ﺸﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺴﺘر ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺘﺎﻟ�ﺔ:
 -ﻨﻘود وﻤﺎﻟ�ﺔ؛

 ﻤﺎﻟ�ﺔ واﻗﺘﺼﺎد دوﻟﻲ؛ﻤﺎﻟ�ﺔ وﺤوكﻤﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت؛

ﻤﺎﻟ�ﺔ و اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﻲ.

ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺢ درﺠﺎت اﻟﻤﺎﺠﺴﺘﯿر ﻤﻨذ اﻟﻤوﺴم  ،2001/2002و�ﻤﻨﺢ اﻟﻘﺴم أ�ﻀﺎ ﺸﻬﺎدة اﻟدكﺘوراﻩ:
 -دكﺘوراﻩ اﻟﻌﻠوم )اﻟﻤرﺴوم .(98-254

 -اﻗﺘﺼﺎد�ﺎت اﻟﻨﻘود واﻟﺒﻨوك واﻷﺴواق اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ -L.M.D.دكﺘوراﻩ.

ﻋدد اﻟطﻠ�ﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﯿن �ﻘﺴم اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ ﻟﻠﻤوﺴم اﻟﺠﺎﻤﻌﻲ 2013- 2012

�-ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ ﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻨ�ﺔ ﻟ�ﺴﺎﻨس 111طﺎﻟب؛

�ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ ﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﺎﻟ�ﺔ و�ﻨوك  147طﺎﻟب؛�-ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ ﻟﺴﻨﺔ أوﻟﻰ ﻤﺎﺴﺘر ﺘﺨﺼص ﻤﺎﻟ�ﺔ وﻨﻘود  43طﺎﻟب؛

�-ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ ﻟﺴﻨﺔ أوﻟﻰ ﻤﺎﺴﺘر ﺘﺨﺼص ﻤﺎﻟ�ﺔ اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﻲ  5طﺎﻟب؛

�ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ ﻟﺴﻨﺔ أوﻟﻰ ﻤﺎﺴﺘر ﺘﺨﺼص ﻤﺎﻟ�ﺔ وﺤوكﻤﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت 11طﺎﻟب؛�-ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ ﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻨ�ﺔ ﻤﺎﺴﺘر ﺘﺨﺼص ﻤﺎﻟ�ﺔ وﻨﻘود  26طﺎﻟب؛

�-ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ ﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻨ�ﺔ ﻤﺎﺴﺘر ﺘﺨﺼص ﺘﺴﯿﯿر ﻤﺎﻟ�ﺔ اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﻲ  24طﺎﻟب.

�-ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ ﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻨ�ﺔ ﻤﺎﺴﺘر ﺘﺨﺼص ﻤﺎﻟ�ﺔ وﺤوكﻤﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت  24طﺎﻟب.

طﺎﻗم اﻟﺘﺄطﯿر اﻟﺒﯿداﻏوﺠﻲ �ﻘﺴم اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ ﺨﻼل اﻟﻤوﺴم اﻟﺠﺎﻤﻌﻲ 2015 / 2014

 -4ﻗﺴم ﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر

اﻟﺘﺴﯿﯿر كﺘﺨﺼص �ﻌﺘﺒر ﻤن ﺒﯿن اﻟﻔروع اﻷﺴﺎﺴ�ﺔ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨ�ﻀر �ﺴكرة ،إذ كﺎن اﻷول ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت

اﻟﺘﻲ ﻓﺘﺤت �ﻤﻌﻬد اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ ﺴﻨﺔ .1993
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟث:

وﻨظ ار ﻷﻫﻤ�ﺔ اﻟﻔرع وارﺘ�ﺎطﻬﺎ ﻟﻤ�ﺎﺸر ﺒواﻗﻊ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ �ﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟوطﻨﻲ ككﻞ ،ﺘﺤول

ﻟﺘﺴﯿﯿر اﺒﺘداء ﻤن اﻟﻤوﺴم اﻟﺠﺎﻤﻌﻲ  98-97ﻤن ﺘﺨﺼص ﺘﺎ�ﻊ ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ إﻟﻰ ﻓرع ﻗﺎﺌم ﺒذاﺘﻪ ﯿﺒدأ

اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﺠذع اﻟﻤﺸﺘرك ﺜم ﺘﺘﺸﻌب ﻤﻨﻪ ﺘﺨﺼﺼﺎت ﻋدﯿدة واﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻘ�ﻘﺔ ﺘرﺠﻤﺔ ﻟﻠﺘطورات
واﻟدﯿﻨﺎﻤ�ك�ﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺸﻬدﻫﺎ ﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر ﻤن ﺠﻬﺔ واﺴﺘﺠﺎ�ﺔ ﻻﺤﺘ�ﺎﺠﺎت اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى .

وﻤﻊ إﻗـرار اﻟﻛﻠﻲ اﻟﻤرﺴوم  98/397ﺘﺄﺴس ﻤﻊ ﺒدا�ﺔ اﻟﻤوﺴم  99/98ﻗﺴم ﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر ﺘﺎ�ﻌﺎ ﻟﻛﻠ�ﺔ اﻟﺤﻘوق

واﻟﻌﻠـوم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ ﺜم ﻟﻛﻠﯿـﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿـﺔ واﻟﺘﺴﯿﯿر ط�ﻘﺎ ﻟﻠﻤرﺴوم 297/03اﺒﺘداء ﻤن ﺴﻨﺔ  2003ﻤﻊ

ﻗﺴﻤﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ و اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ ﻟﻠﺘﺴﯿﯿر.
أ -اﻟطﺎﻗم اﻹداري ﻟﻠﻘﺴم
رﺌ�ﺴﺎ ﻟﻘﺴم

ﻤﺴﺎﻋد رﺌ�س اﻟﻘﺴم ﻤكﻠﻒ �ﺎﻟﺘدر�س واﻟﺘﻌﻠ�م ﻓﻲ اﻟﺘدرج

ﻤﺴﺎﻋد رﺌ�س اﻟﻘﺴم ﻤكﻠﻒ �ﻤﺎ �ﻌد اﻟﺘدرج واﻟ�ﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ
رﺌ�س اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻤ�ﺔ

ب -اﻟﺘﻛو�ن ﻓﻲ اﻟﻘﺴم

-ﻤﻨﺢ اﻟﻘﺴم ﻓﻲ اﻟدراﺴﺎت طو�ﻠﺔ اﻟﻤدى ) 4ﺴﻨوات( ﺸﻬﺎدات اﻟﻠ�ﺴﺎﻨس ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺘﺎﻟ�ﺔ:

 -إدارة أﻋﻤﺎل -ﻤﺤﺎﺴ�ﺔ -ﺘﺴو�ق؛

ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺘﺎﻟ�ﺔL.M.D:كﻤﺎ �ﻤﻨﺢ اﻟﻘﺴم ﺸﻬﺎدة اﻟﻠ�ﺴﺎﻨس؛

 -إدارة اﻷﻋﻤﺎل؛

 -ﺘﺴﯿﯿر ﻋﻤوﻤﻲ؛

 -ﺘﺴﯿﯿر اﻟﻤوارد اﻟ�ﺸر�ﺔ.

و�ﻤﻨﺢ اﻟﻘﺴم ﺸﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺴﺘر ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺘﺎﻟ�ﺔ:
 -ﺘﺴﯿﯿر اﻟﻤﻨظﻤﺎت؛

 ﺤوكﻤت اﻟﺸركﺎت؛ -ﺘﺴﯿﯿر اﻟﻤوارد اﻟ�ﺸر�ﺔ؛

 -اﻟﺘﺴﯿﯿر اﻻﺴﺘراﺘﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﻨظﻤﺎت؛

 -اﻟﻤﻘﺎوﻟﺘ�ﺔ؛

 -إدارة اﻷﻋﻤﺎل.

اﻟﻘﺴم �ﻤﻨﺢ أ�ﻀﺎ درﺠﺎت اﻟﻤﺎﺠﺴﺘﯿر ﻤﻨذ اﻟﻤوﺴم .2001/2002
و�ﻤﻨﺢ اﻟﻘﺴم أ�ﻀﺎ ﺸﻬﺎدة اﻟدكﺘوراﻩ:

 -دكﺘوراﻩ اﻟﻌﻠوم )اﻟﻤرﺴوم .(98-254
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟث:
 :ﺘﺴﯿﯿر اﻟﻤﻨظﻤﺎت -L.M.D.دكﺘوراﻩ

ﻋدد اﻟطﻠ�ﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﯿن �ﻘﺴم اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ ﻟﻠﻤوﺴم اﻟﺠﺎﻤﻌﻲ 2013- 2012

�ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ ﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻨ�ﺔ ﻟ�ﺴﺎﻨس  144طﺎﻟب؛

�ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ ﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ إدارة إﻋﻤﺎل  76طﺎﻟب؛

�ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ ﻟﺴﻨﺔ أوﻟﻰ ﻤﺎﺴﺘر ﺘﺨﺼص ﻤﻘﺎوﻻﺘ�ﺔ  24طﺎﻟب؛
�ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ ﻟﺴﻨﺔ أوﻟﻰ ﻤﺎﺴﺘر ﺘﺨﺼص ﺘﺴﯿﯿر ﻤوارد �ﺸر�ﺔ  23طﺎﻟب؛

�ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ ﻟﺴﻨﺔ أوﻟﻰ ﻤﺎﺴﺘر ﺘﺨﺼص ﺘﺴﯿﯿر اﺴﺘراﺘﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﻨظﻤﺎت  25طﺎﻟب؛
�ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ ﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻨ�ﺔ ﻤﺎﺴﺘر ﺘﺨﺼص ﻤﻘﺎوﻻﺘ�ﺔ  23طﺎﻟب؛

�ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ ﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻨ�ﺔ ﻤﺎﺴﺘر ﺘﺨﺼص ﺘﺴﯿﯿر ﻤوارد �ﺸر�ﺔ  27طﺎﻟب؛

�ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ ﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻨ�ﺔ ﻤﺎﺴﺘر ﺘﺨﺼص ﺘﺴﯿﯿر اﺴﺘراﺘﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﻨظﻤﺎت  25طﺎﻟب؛
طﺎﻗم اﻟﺘﺄطﯿر اﻟﺒﯿداﻏوﺠﻲ �ﻘﺴم اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ ﺨﻼل اﻟﻤوﺴم اﻟﺠﺎﻤﻌﻲ 2015 / 2014

ﻋﻠﻰ اﻟرﻏــم ﻤـن ﺤداﺜﺔ ﻨﺸﺄﺘﻪ ،ﺤﯿث أن أﺸﺄ ﻫذا اﻟﻘﺴم ﺴﻨﺔ �،2005ﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗرار ﻤؤرخ ﻓﻲ 20أﻓر�ﻞ 2005

واﻟﻤﺘﻀﻤن إﻨﺸﺎء أﻗﺴﺎم كﻠ�ﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ واﻟﺘﺴﯿﯿر،إﻻ أﻨﻪ ﺴرﻋﺎن ﻤﺎ اﺤﺘﻞ ﻤكﺎﻨﺔ راﺌدة ﻀﻤن أﻗﺴﺎم ﻫذا

اﻟﻛﻠ�ﺔ )كﻠ�ﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ واﻟﺘﺠﺎر�ﺔ وﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر( ،وﻫذا ﻷﻫﻤ�ﺔ وطﺒ�ﻌﺔ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺘﻲ �ﻘدﻤﻬﺎ.
وﻤﻊ اﻟﺘطور اﻟطﺒ�ﻌﻲ و اﻟﻨﻤو اﻟدﯿﻨﺎﻤ�كﻲ ﻟﻠﻛﻠ�ﺔ ﻤن ﻤﻌﻬد ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ﺴﻨﺔ ،1991إﻟﻰ ﺼدور اﻟﻤرﺴوم رﻗم

 397/98اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ  02د�ﺴﻤﺒر  1998ﻟﻠﻛﻠ�ﺔ اﻟﺤﻘوق و اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ واﻟﺘﻲ اﻨﻘﺴﻤت ﺴﻨﺔ -2004

 2005إﻟﻰ كﻠﯿﺘﯿن إﺤداﻫﻤﺎ كﻠ�ﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ وﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر ،ﻟ�ﺄﺘﻲ دور ﺒروز ﻗﺴم اﻟﻌﻠوم اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ
ﺒﺘﺨﺼﺼﺎﺘﻬﺎ اﻟﻤﺘﻤﯿزة.

وﺴر�ﻌﺎ ﺘطور اﻟﻘﺴم وﺘﻌددت اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺘﻲ �ﻘدﻤﻬﺎ وﺘﻀﺎﻋﻒ ﻋدد طﻠﺒﺘﻪ.

ج-اﻟطﺎﻗم اﻹداري ﻟﻠﻘﺴم
-رﺌ�س اﻟﻘﺴـ ـ ــم؛

-ﻤﺴﺎﻋد رﺌ�س اﻟﻘﺴم ﻤكﻠﻒ �ﺎﻟﺘدر�س واﻟﺘﻌﻠ�م ﻓﻲ اﻟﺘدرج؛

 -ﻤﺴﺎﻋد رﺌ�س اﻟﻘﺴم ﻤكﻠﻒ �ﻤﺎ �ﻌد اﻟﺘدرج واﻟ�ﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ؛

ﻤﺴﺌول ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘدر�س؛-رﺌ�س اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻤ�ﺔ؛

 -طﺎﻗم اﻟﺘﺄطﯿر اﻟﺒﯿداﻏوﺠﻲ �ﻘﺴم اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ ﺨﻼل اﻟﻤوﺴم اﻟﺠﺎﻤﻌﻲ 2015 / 2014

 -5ﻤﻬﻤﺎ ﻨﺎﺌب اﻟﻌﻤﯿد اﻟﻤكﻠﻒ ﻟﻤﺎ �ﻌد اﻟﺘدرج واﻟ�ﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺠ�ﺔ
ﻀﻤﺎن ﻤﺘﺎ�ﻌﺔ ﺴﯿر ﻤﺴﺎ�ﻘﺎت اﻻﻟﺘﺤﺎق �ﻤﺎ �ﻌد اﻟﺘدرج.

اﺘﺨﺎذ أو اﻗﺘراح اﻹﺠراءات اﻟﻀرور�ﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺴﯿر ﻋﻤﻠ�ﺎت
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟث:
اﻟﺘﻛو�ن ﻟﻤﺎ �ﻌد اﻟﺘدرج واﻟﺴﻬر ﻋﻠﻰ ﺴﯿر ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤذكرات واﻟرﺴﺎﺌﻞ ﻟﻤﺎ �ﻌد اﻟﺘدرج
ﻤﺘﺎ�ﻌﺔ ﺴﯿر أﻨﺸطﺔ اﻟ�ﺤث.

اﻟﻤ�ﺎدرة �ﺄﻨﺸطﺔ اﻟﺸراﻛﺔ ﻤﻊ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ

اﻟﻤ�ﺎدرة �ﺄﻨﺸطﺔ ﻗﺼد ﺘﻔﻌﯿﻞ وﺘوطﯿد اﻟﺘﻌﺎون ﻤﺎ ﺒﯿن اﻟﺠﺎﻤﻌﺎت اﻟوطﻨ�ﺔ واﻟدوﻟ�ﺔ
ﺘﻨﻔﯿذ ﺒراﻤﺞ ﺘﺤﺴﯿن ﻤﺴﺘوى اﻷﺴﺎﺘذة وﺘﺠدﯿد ﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻬم

ﻤﺘﺎ�ﻌﺔ ﺴﯿر اﻟﻤﺠﻠس اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻛﻠ�ﺔ واﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ أرﺸ�ﻔﻪ

أ -كﻤﺎ �ﺴﺎﻋدﻩ ﻓﻲ ﻤﻬﺎﻤﻪ كﻞ ﻤن :

رﺌ�س ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺘﺎ�ﻌﺔ اﻟﺘﻛو�ن ﻟﻤﺎ �ﻌد اﻟﺘدرج.-رﺌ�س ﻤﺼﻠﺤ ــﺔ ﻤﺘ ــﺎ�ﻌﺔ أﻨﺸطـ ــﺔ اﻟ�ﺤ ــث.

-رﺌ�س ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺠ�ﺔ

- 6ﻤﻬــــﺎم اﻷﻤﯿن اﻟﻌـــﺎم ﻟﻠﻛﻠﯿـــــﺔ
ﻤن ﻤﻬﺎﻤﻪ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻪ

اﻟﻤﺴؤول ﻋﻠﻰ اﻟﻤوارد اﻟ�ﺸـر�ـﺔ.

وﻤﺴؤول ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﺎ�ﻌﺔ ﻟﻪ.

- 7ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﯿن :وﻫﻲ ﺘﻘوم �ﻤﻬﺎم اﻟﺨﺎﺼﺔ.
-ﺘﺴﯿﯿر اﻟﻤﺴﺎر اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨدﻤﯿن .

ﺘﻨﺴﯿق إﻋداد وﺘﻨﻔﯿذ ﻤﺨططﺎت ﺘﺴﯿﯿر اﻟﻤوارد اﻟ�ﺸر�ﺔ ﻟﻠﻛﻠ�ﺔ.-إﻋداد ﺸﻬﺎدات اﻟﻌﻤﻞ

ﺘﺤﻀﯿر ﻤﻠﻒ اﻻﻤوﻤﺔ-ﺘﺤﻀﯿر ﻤﻠﻒ اﻟﺘﻘﺎﻋد

ﺘﺤﻀﯿر اﻷوراق اﻟﺨﺎﺼﺔ �ﺎﻟ�ﺤوث اﻟﻌﻠﻤ�ﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ �ﺎﻷﺴﺎﺘذة-ﺘﺤﻀﯿر ﻤﻠﻔﺎت اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻹﻀﺎﻓ�ﺔ

ﺘﺤﻀﯿر ﻤﻨﺼب اﻟﻌﻤﻞ �ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ ﻟﻼﺴﺘﺨﻼفإﻋداد ﻤﻠﻔﺎت اﻟﻤوظﻔﯿن ٕواﻋداد ﻗ اررات اﻟﺘﻌﯿﯿن واﻟﺘﺜﺒﯿت واﻟﺘرﻗ�ﺔ وﻤﺘﺎ�ﻌﺔ اﻟوﻀﻌ�ﺔ اﻹدار�ﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ ﻟﻛﻞﻋﺎﻤﻞ.

كﻤﺎ ﻨﺠد �ﺎن ﻫذﻩ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻫﻲ اﻟﻤﺴﯿر اﻟذي ﯿﺠﻤﻊ ﺒﯿن اﻟﻌﻤﺎل واﻷﺴﺎﺘذة كﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﻟدﯿﻬﺎ ﻓرﻋﯿن أﺴﺎﺴﯿن وﻫم :

 -8ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟوﺴﺎﺌﻞ واﻟﺼ�ﺎﻨﺔ

*-ﻓرع اﻟوﺴﺎﺌﻞ

ﺘﺘﻛﻔﻞ �ﻤﺎ ﯿﻠﻲ :
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟث:
 ﻀﻤﺎن ﺘزو�د اﻟﻛﻠ�ﺔ �ﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟوﺴﺎﺌﻞ واﻟﻤﻌدات واﻻﺤﺘ�ﺎﺠﺎت. -اﻗﺘﻨﺎء ﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟوﺴﺎﺌﻞ واﻟﻤﻌدات واﻟﺘﺠﻬﯿزات.

 -ﻤﺴك ﺴﺠﻞ اﻟﺠرد اﻟذي ﺘدون ﻓ�ﻪ كﻞ اﻟﻤﻤﺘﻠﻛﺎت اﻟﻤﻨﻘوﻟﺔ ﻟﻠﻛﻠ�ﺔ.

* -ﻓرع اﻟﺼ�ﺎﻨﺔ

 ﺼﯿـﺎﻨــﺔ كــﻞ اﻟﻤﻤﺘﻠﻛــﺎت اﻟﻤﻨﻘــوﻟﺔ وﻏﯿــر اﻟﻤﻨﻘــوﻟــﺔ ﻟﻠﻛﻠﯿــﺔ ٕواﺼﻼﺤﻬﺎ. -ﻨظـﺎﻓـﺔ ﻤﻘـرات اﻟﻛﻠﯿـ ــﺔ )اﻹدار�ﺔ واﻟﺒﯿداﻏوﺠ�ﺔ(.

 -ﺘﺴﯿﯿر واﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﺤﺎت اﻟﺨﻀراء ﻟﻠﻛﻠ�ﺔ.

 -9ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﯿزاﻨ�ﺔ واﻟﻤﺤﺎﺴ�ﺔ

ﺘﻌﺘﺒر ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﯿزاﻨ�ﺔ اﻟﻘﻠب اﻟﻨﺎ�ض ﻟﻠﺘﺴﯿﯿر ٕوادارة اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺘﻘﺎم طﯿﻠﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ
* :-ﻓرع اﻟﻤﯿزاﻨ�ﺔ
ﯿﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ أﺠور اﻷﺴﺎﺘذة اﻟﻤؤﻗﺘﯿن ،واﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤؤﻗﺘﯿن واﻟﻤﺸﺎركﯿن

* :-ﻓرع اﻟﻤﺤﺎﺴ�ﺔ

و�ﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻤﺼﺎر�ﻒ ﺘﺴﯿﯿر اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ  ،ﺘﺴدﯿد اﻟﻔواﺘﯿر

 -10ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﻌﻠﻤ�ﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓ�ﺔ

وﻫﻲ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻘوم �كﻞ اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒﻬﺎ اﻟطﻠ�ﺔ )اﻟر�ﺎﻀﺔ ،اﻟﻌﺎب ﻓكر�ﺔ ،ﻤﺴﺎ�ﻘﺎت(....

 -11ﻤكﺘﺒـــﺔ اﻟﻛﻠﯿــــﺔ

اﻗﺘراح ﺒراﻤﺞ اﻗﺘﻨﺎء اﻟﻤؤﻟﻔﺎت واﻟﺘوﺜﯿق اﻟﺠﺎﻤﻌﻲ

ﺘﻨظ�م اﻟرﺼﯿد اﻟوﺜﺎﺌﻘﻲ �ﺎﺴﺘﻌﻤﺎل اﺤدث اﻟطرق ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ واﻟﺘرﺘﯿب-ﺼ�ﺎﻨﺔ اﻟرﺼﯿد اﻟوﺜﺎﺌﻘﻲ واﻟﺘﺤﺴﯿن اﻟﻤﺴﺘﻤر ﻟﻌﻤﻠ�ﺔ اﻟﺠرد

وﻀﻊ اﻟﺸروط اﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟرﺼﯿد اﻟوﺜﺎﺌﻘﻲ ﻤن ﻗﺒﻞ اﻟطﻠ�ﺔ واﻷﺴﺎﺘذةﻤﺴﺎﻋدة اﻷﺴﺎﺘذة واﻟطﻠ�ﺔ ﻓﻲ �ﺤوﺜﻬموﻫﻲ ﺘﻀم ﻤﺼﻠﺤﺘﯿن :

اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻷوﻟﻰ  :ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﺴﯿﯿر اﻟرﺼﯿد اﻟوﺜﺎﺌﻘﻲ

اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺜﺎﻨ�ﺔ  :ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘوﺠ�ﻪ واﻟ�ﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ

ﺘﻌﺘﺒر ﻤﻨﻬﺠ�ﺔ اﻟدراﺴﺔ و إﺠراءاﺘﻬﺎ ﻤﺤو ار رﺌ�ﺴ�ﺎ ﯿﺘم ﻤن ﺨﻼﻟﻪ إﻨﺠﺎز اﻟﺠﺎﻨب اﻟﺘطﺒ�ﻘﻲ ﻤن اﻟدراﺴﺔ ،و ﻋن

طر�ﻘﻬﺎ ﯿﺘم اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت اﻟﻤطﻠو�ﺔ ﻹﺠراء اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻟﻠﺘوﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﻲ ﯿﺘم ﺘﻔﺴﯿرﻫﺎ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ �ﻤوﻀوع اﻟدراﺴﺔ ،و�ﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺤﻘﯿق اﻷﻫداف اﻟﻤرﺠوة ﻤن ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ.

اﻟﻤ�ﺤث اﻟﺜﺎﻨﻲ :ﻋرض ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ .

اﻟﻤطﻠب اﻷول :ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟ�ﺤث وﻋﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟث:
اﻟﻔرع اﻷول :ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟ�ﺤث

"�ﻌرف ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟ�ﺤث �ﺄﻨﻪ ﺠﻤ�ﻊ ﻤﻔردات اﻟظﺎﻫرات اﻟﺘﻲ ﯿدرﺴﻬﺎ اﻟ�ﺎﺤث ،و�ذﻟك ﻓﺎن ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟدراﺴﺔ ﻫو

ﺠﻤ�ﻊ اﻷﻓراد اﻟذﯿن �كوﻨون ﻤوﻀوع ﻤﺸكﻠﺔ اﻟدراﺴﺔ"؛ و�ﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻤﺸكﻠﺔ اﻟدراﺴﺔ وأﻫداﻓﻬﺎ ﻓﺈن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺴﺘﻬدف
ﺠﻤ�ﻊ أﺴﺎﺘذة كﻠ�ﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ اﻟﺘﺴﯿﯿر واﻟﻌﻠوم اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ "�ﺴكرة"؛ واﻟ�ﺎﻟﻎ ﻋددﻫم ) (172أﺴﺘﺎذ

اﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻨﻲ :ﻋﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ

ﺘم ﺘوز�ﻊ ) (60اﺴﺘ�ﺎﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺴﺎﺘذة ﻓﻲ كﻠ�ﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ و اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ وﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر "�ﺴكرة" ،وﺘم

اﺴﺘرﺠﺎع) (40وﺘم اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻟﻛوﻨﻬﺎ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﯿﻞ اﻹﺤﺼﺎﺌﻲ.

اﻟﻤطﻠب اﻟﺜﺎﻨﻲ :أدوات ﺠﻤﻊ اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت وﺨطوت ﺒﻨﺎء اﻻﺴﺘ�ﺎﻨﺔ
ﻗد ﺘم اﺴﺘﺨدام ﻤﺼدر�ن أﺴﺎﺴﯿن ﻟﺠﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت:

اﻟﻔرع اﻷول :اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺜﺎﻨو�ﺔ

ﻤن أﺠﻞ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻹطﺎر اﻟﻨظري ﻟﻠ�ﺤث ﺘم اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎدر اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت اﻟﺜﺎﻨو�ﺔ ،و اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ

اﻟﻛﺘب ،اﻟﻤراﺠﻊ اﻟﻌر��ﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.

اﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻨﻲ :اﻟﻤﺼﺎدر اﻷوﻟ�ﺔ

ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺠواﻨب اﻟﺘﺤﻠﯿﻠ�ﺔ ﻟﻤوﻀوع اﻟ�ﺤث ﺘم ﺠﻤﻊ اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت اﻷوﻟ�ﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻻﺴﺘﺒ�ﺎن كﺄداة رﺌ�ﺴ�ﺔ ﻟﻠ�ﺤث،
و�ﻌرف اﻻﺴﺘﺒ�ﺎن ﻋﻠﻰ أﻨﻪ "أداة ﻟﺠﻤﻊ اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ �ﺎﻟﻤﺸكﻠﺔ اﻟ�ﺤﺜ�ﺔ ،وذﻟك ﻟﻠﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨب أو أﻛﺜر

ﻤن ﺴﻠوك اﻟﻔرد ﺒﻨﺎءاً ﻋﻠﻰ اﻹﺠﺎ�ﺎت اﻟﻛﺘﺎﺒ�ﺔ ﻟﻌدد ﻤن اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻟﻤدوﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻤوذج اﻟﻤﻌد ﻟذﻟك" ، 1ﺼﻤﻤت

ﺨﺼ�ﺼﺎ ﻟﻬذا اﻟﻐرض وﺘﺤﻠﯿﻠﻬﺎ �ﺎﺴﺘﺨدام اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻹﺤﺼﺎﺌﻲ )Statistical Package for Social (SPSS

Sciences

ﺘم إﻋداد اﻻﺴﺘ�ﺎﻨﺔ ﺤول "دور إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﯿن اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ " ،وﻗد ﺘم ﺘﻘﺴ�م اﻻﺴﺘﺒ�ﺎن إﻟﻰ

ﻗﺴﻤﯿن:

اﻟﻘﺴم اﻷول :و�ﺘﻌﻠق �ﺎﻟﺒ�ﺎﻨﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ �ﺄﻓراد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺤﺼﺎﺌﻲ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ )اﻟﺠﻨس ،اﻟﻌﻤر،

ﻋدد ﺴﻨوات اﻟﺨﺒرة ،اﻟرﺘ�ﺔ اﻟﻌﻠﻤ�ﺔ(،

اﻟﻘﺴم اﻟﺜﺎﻨﻲ :و�ﺘﻌﻠق �ﻤوﻀوع اﻟدراﺴﺔ ،واﻟذي ﯿﻨﻘﺴم ﺒدورﻩ إﻟﻰ ﻤﺤور�ن أﺴﺎﺴﯿن:

اﻟﻤﺤور اﻷول :ﯿﺘﻌﻠق ﺒﺈدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ و ﺤدد �ﺄر�ﻌﺔ أ�ﻌﺎد) :ﺘوﻟﯿد اﻟﻤﻌرﻓﺔ ،ﺘﺨز�ن اﻟﻤﻌرﻓﺔ،ﺘوز�ﻊ

اﻟﻤﻌرﻓﺔ،ﺘطﺒﯿق اﻟﻤﻌرﻓﺔ( ،ﺤﯿث ﺨﺼﺼت  06ﻋ�ﺎرات ﻟﻛﻞ �ﻌد أي ﻤﺎ �ﻌﺎدل 24ﻋ�ﺎرة.

ئﻷﻤ ﺯﺌﻤ � ﺒ ،إﺜراء ﻟﻠﻨﺸر و اﻟﺘوز�ﻊ ،ﻋﻤﺎن،
 –1ﻋدﻨﺎن ﺤﺴﯿن اﻟﺠدري وآﺨرون،ئﻵ ﺯ زئﻙ ﻠﻤﻪﺝ � ﺒ هئﻹ ﺯﺔﺥخئ ﻠﺌ ةئﻷﺡ ﺸﺌﺉ � ﺒ ﻐﻰ �ﺡهتئﻙﻊﻛهلئﻙﺔذ �ه � ﺒ ه
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟث:

اﻟﻤﺤور اﻟﺜﺎﻨﻲ :ﯿﺘﻌﻠق �ﺎﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ و ﺤدد ﺒﺜﻼﺜﺔ أ�ﻌﺎد) :اﻟﻌﻤﻠ�ﺎت اﻟداﺨﻠ�ﺔ ،رﻀﺎ اﻟز�ﺎﺌن ،اﻟﺘﻌﻠم

واﻟﻨﻤو( ،ﺤﯿث ﺨﺼﺼت ) 05ﻋ�ﺎرات( ﻟ�ﻌد ﺘﻌز�ز اﻟﻌﻤﻠ�ﺎت اﻟداﺨﻠ�ﺔ ﻤن]  [ 29-25ﻋ�ﺎرة ،وﺨﺼﺼت)06

ﻋ�ﺎرات( ﻟ�ﻌد رﻀﺎ اﻟز�ﺎﺌن ﻤن] [36-30ﻋ�ﺎرة ،وﺨﺼﺼت) 05ﻋ�ﺎرات( ﻟ�ﻌد اﻟﺘﻌﻠم واﻟﻨﻤو ﻤن][40-37
ﻋ�ﺎرة.

اﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻟث :ﺨطوات ﺒﻨﺎء اﻻﺴﺘ�ﺎﻨﺔ

ﻟﺒﻨﺎء اﻻﺴﺘ�ﺎﻨﺔ ﺘم إﺘ�ﺎع اﻟﺨطوات اﻟﺘﺎﻟ�ﺔ:

 اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟدراﺴﺎت اﻟﺴﺎ�ﻘﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ �ﻤوﻀوع اﻟدراﺴﺔ ،واﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء اﻻﺴﺘ�ﺎﻨﺔ
وﺼ�ﺎﻏﺔ ﻓﻘراﺘﻬﺎ؛

 ﺘﺤدﯿد ﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻌﻠم اﻟﺘﻨظ�ﻤﻲ ﺜم ﺘﺤدﯿد اﻟﻔﻘرات ﻟﻛﻞ ﻤﺠﺎل؛
 ﺘﺤدﯿد ﻓﻘرات اﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﺜﺎﻨﻲ اﻟﺘﻔكﯿر اﻻﺴﺘراﺘﯿﺠﻲ؛

 ﻋرض اﻻﺴﺘ�ﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ ) (4ﻤن اﻟﻤﺤكﻤﯿن ،واﻟﻤﻠﺤق رﻗم) (2ﯿﺒﯿن أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤك�م؛

 ﻓﻲ ﻀوء أراء اﻟﻤﺤكﻤﯿن ﺘم ﺘﻌدﯿﻞ �ﻌض ﻓﻘرات اﻻﺴﺘ�ﺎﻨﺔ ﻤن ﺤﯿث اﻟﺤذف أو اﻹﻀﺎﻓﺔ أو اﻟﺘﻌدﯿﻞ،
ﻟﺘﺴﺘﻘر اﻻﺴﺘ�ﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺼورﺘﻬﺎ اﻟﻨﻬﺎﺌ�ﺔ ﻋﻠﻰ) (25ﻓﻘرة ،اﻟﻤﻠﺤق رﻗم).(2

اﻟﺠدول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﯿوﻀﺢ اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠدراﺴﺔ

اﻟﺠدول رﻗم) :(1-3اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠدراﺴﺔ
اﻻﺴﺘﺒ�ﺎﻨﺎت

اﻟﻌدد

اﻟﻨﺴ�ﺔ اﻟﻤﺌو�ﺔ %

اﻻﺴﺘﺒ�ﺎﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﺘم ﺘوز�ﻌﻬﺎ

60

%100

اﻻﺴﺘﺒ�ﺎﻨﺎت اﻟﻤﺴﺘردة

40

%66.67

اﻻﺴﺘﺒ�ﺎﻨﺎت اﻟﻤﺴﺘ�ﻌدة

20

%33.33

اﻻﺴﺘﺒ�ﺎﻨﺎت اﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﯿﻞ

40

%66.67
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كﻤﺎ ﺘم اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺴﻠم ﻟﻛﺎرت اﻟﺨﻤﺎﺴﻲ ) ،(Likertﺤﯿث 5ﻋﻼﻤﺎت)ﻤواﻓق ﺠدا(4 ،ﻋﻼﻤﺎت)ﻤواﻓق(،

3ﻋﻼﻤﺎت)ﻤﺤﺎﯿد( ،وﻋﻼﻤﺘﺎن )ﻏﯿر ﻤواﻓق( ،ﻋﻼﻤﺔ واﺤدة )ﻏﯿر ﻤواﻓق ﺘﻤﺎﻤﺎ( كﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ اﻟﺠدول.
ﺠدول رﻗم) :(2-3درﺠﺎت ﻤﻘ�ﺎس ﺴﻠم ﻟﻛﺎرت

اﻻﺴﺘﺠﺎ�ﺔ

ﻏﯿر ﻤواﻓق �ﺸدة

ﻏﯿر ﻤواﻓق

ﻤﺤﺎﯿد

ﻤواﻓق

ﻤواﻓق �ﺸدة

اﻟدرﺠﺔ

1

2

3

4

5
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟث:

وﻟﻘد ﺘم ﺘﺤدﯿد اﻟﺤدود اﻟﻌﻠ�ﺎ واﻟدﻨ�ﺎ ﻟﻤﻘ�ﺎس ) (Likertاﻟﺨﻤﺎﺴﻲ اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﺘﺤدﯿد طول ﺨﻼ�ﺎ اﻟﻤﻘ�ﺎس

اﻟﻤﺴﺘﺨدم ﻓﻲ ﻤﺤﺎور اﻟدراﺴﺔ اﻟﺜﻼث ،وذﻟك ﻋن طر�ق ﺤﺴﺎب اﻟﻤدى ) ،(4=1-5ﺜم ﺘﻘﺴ�ﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻋدد

ﺨﻼ�ﺎ اﻟﻤﻘ�ﺎس ﻟﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ طول اﻟﺨﻠ�ﺔ اﻟﺼﺤ�ﺢ أي )� (0.8= 5/4ﻌد ذﻟك ﺘم إﻀﺎﻓﺔ ﻫذﻩ اﻟﻘ�ﻤﺔ إﻟﻰ

أﻗﻞ ﻗ�ﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻘ�ﺎس واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟواﺤد اﻟﺼﺤ�ﺢ وذﻟك ﻟﺘﺤدﯿد اﻟﺤد اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻬذﻩ اﻟﺨﻠ�ﺔ وﻫكذا أﺼ�ﺢ طول

اﻟﺨﻼ�ﺎ كﻤﺎ ﯿوﻀﺤﻪ اﻟﺠدول اﻟﺘﺎﻟﻲ:

اﻟﺠدول رﻗم ) (3-3طول اﻟﺨﻠ�ﺔ ﻟﺴﻠم ﻟ�كﺎرت
اﻟﻔﺌﺎت
)(1.79-1
)(2.59-1.80

درﺠﺔ اﻟﻤواﻓﻘﺔ
ﻏﯿر ﻤواﻓق ﺘﻤﺎﻤﺎ
ﻏﯿر ﻤواﻓق

)(3.39-2.60

ﻤﺤﺎﯿد

)(4.19-3.40

ﻤواﻓق

)(5-4.20

ﻤواﻓق �ﺸدة

اﻟﻤطﻠب اﻟﺜﺎﻟث :ﺼدق وﺜ�ﺎت اﻻﺴﺘ�ﺎﻨﺔ واﻟﺘﺤﻘق ﻤن اﻟﺜ�ﺎت واﻷدوات اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ

اﻟﻔرع اﻷول :ﺼدق اﻻﺴﺘﺒ�ﺎن

�ﻘﺼد �ﺼدق اﻻﺴﺘﺒ�ﺎن أن ﻨﻘ�س أﺴﺌﻠﺔ اﻻﺴﺘ�ﺎﻨﺔ ﻤﺎ وﻀﻌت ﻟﻘ�ﺎﺴﻪ ،وﻗد ﺘم اﻟﺘﺄﻛد ﻤن ﺼدق اﻻﺴﺘ�ﺎﻨﺔ �ﺎﻻﻋﺘﻤﺎد
ﻋﻠﻰ ﻋرض اﻻﺴﺘ�ﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻤﺤكﻤﯿن ﺘﺘﺄﻟﻒ ﻤن ) (4أﺴﺎﺘذة ﻓﻲ كﻠ�ﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ واﻟﺘﺠﺎر�ﺔ

وﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر ﺠﺎﻤﻌﺔ –�ﺴكرة -وأﺴﻤﺎء اﻟﻤﺤكﻤﯿن �ﺎﻟﻤﻠﺤق رﻗم ) ،(2وﻗد اﺴﺘﺠﺎﺒت اﻟ�ﺎﺤﺜﺔ ﻷراء اﻟﻤﺤكﻤﯿن
وﻗﺎﻤت ﺒﺈﺠراء ﻤﺎ ﯿﻠزم ﻤن ﺤذف وﺘﻌدﯿﻞ ﻓﻲ ﻀوء اﻻﻗﺘراﺤﺎت اﻟﻤﻘدﻤﺔ ،و�ذﻟك ﯿﺨرج اﻻﺴﺘﺒ�ﺎن ﻓﻲ ﺼورﺘﻪ

اﻟﻨﻬﺎﺌ�ﺔ ،اﻟﻤﻠﺤق رﻗم).(1

اﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺜ�ﺎت اﻻﺴﺘ�ﺎﻨﺔ

ﺘم ﻗ�ﺎس أداة ﻫدﻩ اﻻﺴﺘ�ﺎﻨﺔ �ﺎﺴﺘﺨدام اﻟﺤزﻤﺔ اﻹﺤﺼﺎﺌ�ﺔ وداﻟك ﻋن طر�ق اﺴﺘﺨراج ﻤﻌﺎﻤﻞ اﻟﺜ�ﺎت ،ﻟﻠﺘﺄﻛد

ﻤن ﻋدم ﺤﺼول أي ﺨطﺄ ﻋﻠﻰ اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت إذا أﻋﯿدت اﻟدراﺴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ و�ﺎﺴﺘﺨدام أداة اﻟﻘ�ﺎس ﻨﻔﺴﻬﺎ،وﻓﻲ اﻟظروف
ﻨﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ اﺴﺘﺨدﻤت ﻓﯿﻬﺎ ﻷول ﻤرة .

اﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻟث :اﻟﺘﺤﻘق ﻤن ﺜ�ﺎت اﻻﺴﺘ�ﺎﻨﺔ:

ﻟﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ أداة ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻊ ﻤﻌﻠوﻤﺎت دﻗ�ﻘﺔ ﻻﺒد أن ﺘﻛون اﻷداة ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إﻋطﺎء إﺠﺎ�ﺎت ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻨﺴﺒ�ﺎ،
و�ﻌد اﻟﺜ�ﺎت ﻤن ﻤﺘطﻠ�ﺎت أداة اﻟدراﺴﺔ ،ﻟذاﻟك ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘطﺒﯿق اﻷداة ﻋﻠﻰ أﻓراد ﻋﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ ،وﻗد ﺘم اﻟﺘﺤﻘﯿق ﻤن
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟث:

اﻟﺜ�ﺎت ﺒﺘطﺒﯿق ﻤﻌﺎﻤﻞ أﻟﻔﺎ كرﻨ�ﺎخ ،ﺤﯿث أن ﻫذا اﻷﺴﻠوب �ﻌﺘد ﻋﻠﻰ اﺘﺴﺎق أداة اﻟﻔرد ﻤن ﻓﻘرة إﻟﻰ أﺨري ،وﻫو
�ﺸﯿر إﻟﻰ ﻗوة اﻻرﺘ�ﺎط واﻟﺘﻤﺎﺴك ﺒﯿن ﻓﻘرات اﻟﻤﻘ�ﺎس ،إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذاﻟك ﯿزود ﺒﺘﻘدﯿر ﺠﯿد ﻟﻠﺜ�ﺎت .

ﻗد ﺘﺤﻘﻘت اﻟطﺎﻟ�ﺔ ﻤن ﺜ�ﺎت اﺴﺘ�ﺎﻨﻪ اﻟدراﺴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻤﻌﺎﻤﻞ أﻟﻔﺎ كروﻨ�ﺎخ ،وكﺎﻨت اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ كﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ
ﺠدول رﻗم )(4-3

ﺠدول رﻗم ) :(4-3ﻤﻌﺎﻤﻞ أﻟﻔﺎ كروﻨ�ﺎخ ﻟﻘ�ﺎس ﺜ�ﺎت اﻻﺴﺘ�ﺎﻨﺔ
ﻤﺤﺎور اﻻﺴﺘ�ﺎﻨﺔ

ﻋدد اﻟﻌ�ﺎرات

ﻤﻌﺎﻤﻞ أﻟﻔﺎ كروﻨ�ﺎخ

اﻟﺼدق اﻟذاﺘﻲ

إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ

24

0.918

0.958

ﺘوﻟﯿد اﻟﻤﻌرﻓﺔ

6

0.798

0.893

ﺘﺨز�ن اﻟﻤﻌرﻓﺔ

6

0.767

0.875

ﺘوز�ﻊ اﻟﻤﻌرﻓﺔ

6

0.739

0.859

ﺘطﺒﯿق اﻟﻤﻌرﻓﺔ

6

0.864

0.929

اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ

16

0.868

0.931

اﻟﻌﻤﻠ�ﺎت اﻟداﺨﻠ�ﺔ

رﻀﺎ اﻟز�ون

5

0.748

0.864

6

0.708

0.841

اﻟﺘﻌﻠم واﻟﻨﻤو

5

0.781

0.883

*

اﻟﻤﺼدر:ﻤن إﻋداد اﻟطﺎﻟ�ﺔ �ﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻤﺨرﺠﺎت ﺒرﻨﺎﻤﺞspss.v21

واﺘﻀﺢ ﻤن اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺠدول رﻗم ) (4-3أن ﻗ�ﻤﺔ ﻤﻌﺎﻤﻞ أﻟﻔﺎ كروﻨ�ﺎخ )ﻤرﺘﻔﻌﺔ( ﻟﻛﻞ ﻤﺠﺎل إﻻ

ﺘﺸﺠ�ﻊ ا ﺤﯿث ﺘﺘراوح ﺒﯿن ] [0,74-0,53وكذﻟك ﻟﺠﻤ�ﻊ ﻓﻘرات اﻻﺴﺘ�ﺎﻨﺔ ) (0,83و�ﺘﺒن ﻤن اﻟﺠدول أ�ﻀﺎ أن

ﻗ�ﻤﺔ اﻟﺼدق اﻟذاﺘﻲ )ﻤرﺘﻔﻌﺔ( ﻟﻛﻞ ﻤﺠﺎل ﺤﯿث ﺘﺘراوح ﺒﯿن ] [0,86-0,73وكذﻟك ﻟﺠﻤ�ﻊ ﻓﻘرات اﻻﺴﺘ�ﺎﻨﺔ

) (0,91وﻫذا أن ﻤﻌﺎﻤﻞ اﻟﺜ�ﺎت )ﻤرﺘﻔﻊ(

اﻟﻔرع اﻟرا�ﻊ :اﻷدوات اﻹﺤﺼﺎﺌ�ﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ

ﺘﺘﻤﺜﻞ اﻷدوات اﻹﺤﺼﺎﺌ�ﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻟﻠدراﺴﺔ ﻓﻲ:
 -1اﻟﻨﺴب اﻟﻤﺌو�ﺔ واﻟﺘﻛ اررات واﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ� :ﺴﺘﺨدم ﻫذا اﻷﻤر �ﺸكﻞ أﺴﺎﺴﻲ ﻷﻏراض ﻤﻌرﻓﺔ ﺘﻛرار
ﻓﺌﺎت ﻤﺘﻐﯿر ﻤﺎ و�ﺘم اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ وﺼﻒ ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟدراﺴﺔ؛

 -2اﻻﻨﺤراف اﻟﻤﻌ�ﺎري ﻟﺒ�ﺎن ﻤدى ﺘركﯿز وﺘﺸﺘت إﺠﺎ�ﺎت أﻓراد ﻋﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ ﻋن اﻟﻌ�ﺎرات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ �ﻤﺤﺎور
اﻟدراﺴﺔ؛

 -3اﻋﺘﻤﺎد أﻟﻔﺎ كروﻨ�ﺎخ )(Cronbach’s Alphaﻟﻤﻌرﻓﺔ ﺜ�ﺎت ﻓﻘرات اﻻﺴﺘ�ﺎﻨﺔ؛
* اﻟﺼدق اﻟذاﺘﻲ = اﻟﺠذر اﻟﺘر��ﻌﻲ اﻟﻤوﺠب ﻟﻤﻌﺎﻤﻞ أﻟﻔﺎ كروﻨ�ﺎخ.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟث:
 -4ﺘﺤﻠﯿﻞ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺠداول؛

 -5ﺘﺤﻠﯿﻞ اﻻرﺘ�ﺎط وﺘﻔﺴﯿر اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ.

اﻟﻤطﻠب اﻟﺜﺎﻟث :ﻋرض اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت وﺘﺤﻠﯿﻞ اﺘﺠﺎﻫﺎت اﻵراء.

اﻟﻔرع اﻷول :ﻋرض اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ.

ﻓ�ﻤﺎ ﯿﻠﻲ ﺴوف ﻨﺘطرق إﻟﻰ ﻋرض اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺸﺨﺼ�ﺔ كﻤﺎ ﻫﻲ ﻤوﻀﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺠدول رﻗم) ،(6-3واﻟذي ﯿوﻀﺢ
اﻟﺨﺼﺎﺌص اﻟد�ﻤوﻏراﻓ�ﺔ ﻤن ﺤﯿث اﻟﺠﻨس ،اﻟﻌﻤر ،ﻋدد ﺴﻨوات اﻟﺨﺒرة واﻟرﺘ�ﺔ.

اﻟﺠدول) :(5-3ﺘوز�ﻊ أﻓراد ﻋﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ ﺤﺴب اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺸﺨﺼ�ﺔ
اﻟﻤﺘﻐﯿر

ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺘﻐﯿر

اﻟﺘﻛرار

اﻟﻨﺴ�ﺔ

اﻟﺠﻨس

ذكر

19

%47.5

أﻨﺜﻰ

21

%52.5

اﻟﻤﺠﻤوع

40

%100

أﻗﻞ ﻤن 30

5

%12.5

ﻤن  39-31ﺴﻨﺔ

28

%70

ﻤن  49-40ﺴﻨﺔ

5

%12.5

ﻤن  50ﺴﻨﺔ ﻓﺄﻛﺜر

2

%5

اﻟﻤﺠﻤوع

40

%100

ﻤن 1إﻟﻰ  5ﺴﻨوات

14

%35

ﻤن  10-5ﺴﻨوات

14

%35

ﻤن 11اﻟﻰ  15ﺴﻨﺔ

9

%22.5

أﻛﺜر ﻤن  15ﺴﻨﺔ

3

%7.5

اﻟﻤﺠﻤوع

40

%100

أﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد – ب-

8

%20

أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر-أ-

22

%55

أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر – ب-

7

%17.5

أﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد – أ-

1

% 2.5

أﺴﺘﺎذ

2

%5

اﻟﻤﺠﻤوع

40

%100

اﻟﻌﻤر

ﻋدد ﺴﻨوات اﻟﺨﺒرة

اﻟرﺘ�ﺔ
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟث:
اﻟﻤﺼدر :ﻤن إﻋداد اﻟطﺎﻟ�ﺔ �ﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺒرﻨﺎﻤﺞ spss v.21

 .1اﻟﺠﻨس� :ظﻬر ﻤن اﻟﺠدول) (6-3أن كﻞ اﻟ�ﺎﺤﺜﯿن ﺘﻘر��ﺎ كﺎﻨوا ﻤن اﻹﻨﺎث ،ﺤﯿث ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺘﻬم
) (%52.5ﻓﻲ ﺤﯿن ﺒﻠﻐت ﻨﺴ�ﺔ اﻟذكور)(%47.5

 .2اﻟﻌﻤر� :ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﯿر اﻟﻌﻤر ﻓﻨﺠد أن اﻟﻔﺌﺔ ]ﻤن  39-31ﺴﻨﺔ[ اﺤﺘﻠت أﻋﻠﻰ ﻨﺴ�ﺔ ﺒواﻗﻊ )،(%70

ﺘﻠﺘﻬﺎ ﻨﺴ�ﺔ ) ( %12,5ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل]اﻗﻞ ﻤن  30ﺴﻨﺔ[ و ﺒﻨﻔس اﻟﻨﺴ�ﺔ اﻟﻤؤو�ﺔ ) (%12.5ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤر�ﺔ

اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤركز ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل ]ﻤن  49-40ﺴﻨﺔ [ ،ﺜم ﺘﻠت اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤر�ﺔ ]ﻤن 50ﺴﻨﺔ ﻓﺄﻛﺜر[ ﺒﻨﺴ�ﺔ

).(%5

 .3ﻋدد ﺴﻨوات اﻟﺨﺒرة :وﻋﻨد اﻟﺘدﻗﯿق ﻓﻲ ﺴﻨوات اﻟﺨﺒرة ﻟدى اﻟﻤ�ﺤوﺜﯿن ﻨﺠد أن ) (%35ﺘﻘﻊ ﺨﺒرﺘﻬم ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺎل]ﻤن  5- 1ﺴﻨوات[ ،و�ﻨﻔس اﻟﻨﺴ�ﺔ ) (%35ﻤن اﻟﻤ�ﺤوﺜﯿن ﺘﻘﻊ ﺨﺒرﺘﻬم ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل ] ﻤن 5

اﻟﻰ 10ﺴﻨوات[ أﻤﺎ اﻷﻓراد اﻟذﯿن ﺒﻠﻐت ﺨﺒرﺘﻬم ]أﻛﺜر ﻤن  15ﺴﻨوات[ ﻓﻘد ﺤددت ﻨﺴﺒﺘﻬم ﺒ )(%7.5
ﻤن ﻤﺠﻤوع اﻷﻓراد ﻋﯿﻨﺔ اﻟ�ﺤث؛ وﻫذا �ﻌﻨﻲ أن ﻋﯿﻨﺔ اﻟ�ﺤث ﻤﺴﺘوى ﺨﺒرﺘﻬﺎ ﻤﺘوﺴط وﻫذا ﻤﺎ ﯿﺘواﻓق ﻤﻊ

اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤر�ﺔ اﻟﻤوﺠودة ﻓﻲ اﻟﻛﻠ�ﺔ ﻤﺤﻞ اﻟدراﺴﺔ.

 .4اﻟرﺘ�ﺔ اﻟﻌﻠﻤ�ﺔ� :ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ ﻟﻠرﺘ�ﺔ اﻟﻌﻠﻤ�ﺔ ﻟﻠﻤ�ﺤوﺜﯿن ﻓﻘد وﺠد أن ) (%55ﻤن اﻟﻤ�ﺤوﺜﯿن أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر-أ-
 ،و ﻨﺠد أن ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ )� (%20ﻤﺜﻠون أﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد -ب-وﻨﺠد ﻨﺴ�ﺔ )( %17.5أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر –

ب ،-ﻓﻲ ﺤﯿن ﻨﺠد أن ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ )� (%2.5ﻤﺜﻠون أﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد– أ -وأﺨﯿ ار أﺠد ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ )( %5أﺴﺘﺎذ.
اﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺘﺤﻠﯿﻞ اﺘﺠﺎﻫﺎت اﻵراء.

ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﻨﺼر ﺴوف أﻗوم ﺒﺘﺤﻠﯿﻞ ﻤﺤﺎور اﻻﺴﺘ�ﺎﻨﺔ �ﻐ�ﺔ اﻹﺠﺎ�ﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺌﻠﺔ اﻟ�ﺤث ،ﺤﯿث ﺘم اﺴﺘﺨدام

اﻹﺤﺼﺎء اﻟوﺼﻔﻲ �ﺎﺴﺘﺨراج اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ واﻻﻨﺤراف اﻟﻤﻌ�ﺎري ﻋﻠﻰ ﻤﻘ�ﺎس ﻟ�كﺎرت] [5-1ﻹﺠﺎ�ﺎت أﻓراد

ﻋﯿﻨﺔ اﻟ�ﺤث ﻋن ﻋ�ﺎرات اﻻﺴﺘ�ﺎﻨﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ �ﺎﻟﻤﺤور�ن إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ واﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ  ،وﻗد ﺘم اﺴﺘﺨدام ﻤﻘ�ﺎس

ﻟ�كﺎرت اﻟﺨﻤﺎﺴﻲ.

اﻟﺴؤال اﻷول :ﻤﺎﻫر واﻗﻊ ﺘطﺒﯿق إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ كﻠ�ﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ واﻟﺘﺠﺎر�ﺔ وﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر ﺠﺎﻤﻌﺔ –
�ﺴكرة-؟

ﻟﻺﺠﺎ�ﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺴؤال ﯿﺠب دراﺴﺔ و ﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤوﻀﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺠدول )(7-3
أوﻻ:واﻗﻊ ﺘطﺒﯿق إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ:

اﻟﺠدول) :(6-3اﻟﻤﺘوﺴطﺎت اﻟﺤﺴﺎﺒ�ﺔ و اﻻﻨﺤراﻓﺎت اﻟﻤﻌ�ﺎر�ﺔ واﻷﻫﻤ�ﺔ اﻟﻨﺴﺒ�ﺔ ﻹﺠﺎ�ﺎت أﻓراد ﻋﯿﻨﺔ اﻟ�ﺤث ﻋن
ﻋ�ﺎرات ﻤﺤور إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ

اﻟرﻗم

اﻟﻤﺘوﺴط اﻻﻨﺤراف اﻷﻫﻤ�ﺔ اﺘﺠﺎﻫﺎت

اﻟ�ﻌد

اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ اﻟﻤﻌ�ﺎري اﻟﻨﺴﺒ�ﺔ اﻵراء
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟث:

 0.511 3.287اﻟﺜﺎﻨ�ﺔ

ﺘوﻟﯿد اﻟﻤﻌرﻓﺔ

ﻤﺤﺎﯿد

1

ﺘﺸﺠ�ﻊ اﻟﻛﻠ�ﺔ اﻻﺴﺎﺘدة ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻤرار اﻟﺘﻌﻠم وﺘطو�ر

3.35

1.313

2

ﻤﺤﺎﯿد

2

ﯿﺘم ﺘﺸﺠ�ﻊ اﻟﺤوار اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺒﯿن اﺴﺎﺘذة اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ

3.18

0.969

5

ﻤﺤﺎﯿد

3

ﯿﺘم اﺴﺘﻘطﺎب اﻟﻛوادر اﻟ�ﺸر�ﺔ اﻟﻤؤﻫﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼول

3.33

0.892

3

ﻤﺤﺎﯿد

4

ﯿﺘم اﺴﺘﻘطﺎب اﻟﻛوادر اﻟ�ﺸر�ﺔ اﻟﻤؤﻫﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼول

3.73

0.871

1

ﻤواﻓق

5

دﻋم اﻷﻓكﺎر اﻟﺠﯿدة واﻹﺒداﻋ�ﺔ ﻟﺘﻨﻤ�ﺔ اﻟﻤﯿزة

2.90

1.374

6

ﻤﺤﺎﯿد

6

ﺘﺴﺘﻔﯿد اﻟﻛﻠ�ﺔ ﻤن اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻨﺎﺠﺤﺔ .

3.25

0.756

4

ﻤﺤﺎﯿد

ﻟﻤﻬﺎراﺘﻬم وﻗدراﺘﻬم.
ﻟﺘ�ﺎدل اﻷﻓكﺎر.

ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻤﺘﻠﻛﻪ ﻤن ﻤﻌرﻓﺔ.
ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻤﺘﻠﻛﻪ ﻤن ﻤﻌرﻓﺔ.

اﻟﺘﻨﺎﻓﺴ�ﺔ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ.

 0.482 3.220اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

ﺘﺨز�ن اﻟﻤﻌرﻓﺔ

ﯿﺘم ﺘﺨز�ن اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻤن ﺨﻼل

7

ﻤﺤﺎﯿد

3.05

1 0.767

ﻤﺤﺎﯿد

3.13

5

ﻤﺤﺎﯿد

9

اﻷرﺸﯿﻒ واﻟﻤﺴﺘﻨدات اﻟورﻗ�ﺔ .

3.55

0.921

2

ﻤواﻓق

10

ﺘﻘﯿ�م وﺘﺤدﯿد اﻟﻤﻌرﻓﺔ �ﺸكﻞ ﻤﺴﺘﻤر.

3.13

0.933

6

ﻤﺤﺎﯿد

11

ﺘﺤﺘﻔظ اﻟﻛﻠ�ﺔ ﺒﺈطﺎراﺘﻬﺎ ﻤن أﻋﻀﺎء اﻟﻬﯿﺌﺔ اﻟﺘدر�ﺴ�ﺔ

3.35

1.156

3

ﻤﺤﺎﯿد

4

ﻤﺤﺎﯿد

8

أﺴﺎﻟﯿب اﻟﺘﺤﻔﯿز واﻟﺘﺸﺠ�ﻊ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺒرات .
ﻗواﻋد ﺒ�ﺎﻨﺎت ﺘزود �ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺤول اﻟﻤوﻀوﻋﺎت

1.189

اﻟﻤﻌرﻓ�ﺔ اﻟﺘﻌﻠ�ﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

12

اﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﺎز �ﺎﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﻌﺎﻟ�ﺔ.
3.13

ﻟدي اﻟﻛﻠ�ﺔ أﻨظﻤﺔ ﺘﻘوم ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ �ﺎﺴﺘرﺠﺎع

اﻟﻤﻌﺎرف.

ﺘوز�ﻊ اﻟﻤﻌرﻓﺔ

1.292

 0.498 3.453اﻷوﻟﻰ

ﯿﺘم ﺘوز�ﻊ اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻤن ﺨﻼل:

ﻤواﻓق

13

ﺸ�كﺔ ﻤﻌﻠوﻤﺎﺘ�ﺔ ﺘﺴﺎﻋد اﻻﺴﺎﺘدة ﻓﻲ اﻟوﺼول إﻟﻰ

3.38

4 1.420

ﻤﺤﺎﯿد

14

إﺼدار ﻨﺸرات ودور�ﺎت وأﻨواع اﻟﻤطﺒوﻋﺎت

3.60

2 1.015

ﻤواﻓق

ﻗﺎﻋدة ﺒ�ﺎﻨﺎت .
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟث:
15

ﻋﻘد اﺠﺘﻤﺎﻋﺎت وﻨدوات وورش ﻋﻤﻞ داﺨﻠ�ﺔ.

3.53

3 1.025

ﻤواﻓق

16

ﻋﻘد دورات ﺘدر�ﺒ�ﺔ داﺨﻠ�ﺔ �ﻘوم ﺒﻬﺎ اﻷﻓراد ذوي

3.18

6 1.328

ﻤﺤﺎﯿد

17

اﻟﺘﻨﻘﻼت واﻟدوران اﻟوظ�ﻔﻲ ﻟﻸﺴﺎﺘذة.

3.33

5 1.097

ﻤﺤﺎﯿد

18

ﻟﺒر�د اﻻﻟﻛﺘروﻨﻲ وﻤﺨﺘﻠﻒ وﺴﺎﺌﻞ اﻻﺘﺼﺎﻻت

3.75

1 1.013

ﻤواﻓق

ﺨﺒرة وكﻔﺎءة.

اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ.

ﺘطﺒﯿق اﻟﻤﻌرﻓﺔ
19

 0.548 3.091اﻟرا�ﻌﺔ

ﻤﺤﺎﯿد

ﺘوﻓر اﻟﻛﻠ�ﺔ ﻤﺘطﻠ�ﺎت ﺘطﺒﯿق اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﻤﺎد�ﺔ

3.25

1 0.705

ﻤﺤﺎﯿد

20

ﺘﻬﺘم اﻟﻛﻠ�ﺔ ﺒﺘطﺒﯿق اﻟﻤﻌرﻓﺔ واﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ.

3.15

2 0.900

ﻤﺤﺎﯿد

21

ﺘدﻋم ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن ﻋﻤﻠ�ﺔ اﻟﺘطﺒﯿق اﻟﻔﻌﺎل

3.15

2 0.900

ﻤﺤﺎﯿد

ﺘﺴﺘﺨدم اﻟﻛﻠ�ﺔ ﻤﻘﺎﯿ�س وﻤﻌﺎﯿﯿر ﺘﺴ�طر ﻤن

2.80

6 1.036

ﻤﺤﺎﯿد

ﺘﻌﺘﻤد اﻟﻛﻠ�ﺔ ﻋﻠﻰ ﻓرق اﻟﺨﺒرة اﻟداﺨﻠ�ﺔ اﻟﻤﺘﻨوﻋﺔ

3.10

4 0.913

ﻤﺤﺎﯿد

ﺘﻌﺘﻤد اﻟﻛﻠ�ﺔ أﺴﻠوب اﻟﺘوﺠ�ﻪ واﻟﺤوار ﻟﺘطﺒﯿق

3.10

4 1.067

ﻤﺤﺎﯿد

22
23
24

واﻟ�ﺸر�ﺔ.

ﻟﻠﻤﻌرﻓﺔ.
ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﻤط�ﻘﺔ.
ﻤﻌرﻓ�ﺎ ﻓﻲ ﺘطﺒﯿق اﻟﻤﻌرﻓﺔ.
اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﺠدﯿدة.

0.363 3.246

إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ �ﺸكﻞ ﻋﺎم

ﻤﺤﺎﯿد

اﻟﻤﺼدر :ﻤن إﻋداد اﻟطﺎﻟ�ﺔ �ﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺒرﻨﺎﻤﺞspss.v21

واﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺠدول أﻋﻼﻩ ﯿﺘﻀﺢ أن ﻫذا إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﺒﻠﻎ اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻺﺠﺎ�ﺎت )(3.2460

�ﺎﻨﺤراف ﻤﻌ�ﺎري ) (0.363ووﻓﻘﺎ ﻟﻤﻘ�ﺎس اﻟدراﺴﺔ ﻓﺈن إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﺘﺸﯿر ﻓﻲ اﺘﺠﺎﻫﺎت اﻵراء إﻟﻰ ﻤﺤﺎﯿد وﻗد

ﺠﺎءت �ﺄﻫﻤ�ﺔ ﻨﺴﺒ�ﺔ ﻓﻲ اﻟﻤرﺘ�ﺔ اﻟﺜﺎﻨ�ﺔ أي أﻨﻬﺎ ﺘدل ﻋﻠﻰ ﻗﺒول ﻤﺘوﺴط ﻹﺠﺎ�ﺎت ﻋﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ .وﺠﺎءت ﻨﺘﺎﺌﺞ

اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻔرﻋ�ﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬذا اﻟ�ﻌد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟﺘﺎﻟﻲ:

-1ﺘوﻟﯿد اﻟﻤﻌرﻓﺔ:ﻤن ﺨﻼل اﻟﺠدول ) (-3ﻨﻼﺤظ أن �ﻌد" ﺘوﻟﯿد اﻟﻤﻌرﻓﺔ "ﺠﺎء �ﺎﻟﺘرﺘﯿب اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤن ﺤﯿث اﻷﻫﻤ�ﺔ

اﻟﻤﻌطﺎة ﻟﻪ ﻤن ﻗﺒﻞ أﻓراد ﻋﯿﻨﺔ اﻟ�ﺤث ،إذ ﺒﻠﻎ اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻋن ﻫذا اﻟ�ﻌد )� (3.287ﺎﻨﺤراف ﻤﻌ�ﺎري

)،(0.511ﺤﯿث ﺘراوﺤت اﻟﻤﺘوﺴطﺎت اﻟﺤﺴﺎﺒ�ﺔ ﻤﺎﺒﯿن )،(2.90-3.73وﺘراوﺤت اﻻﻨﺤراﻓﺎت اﻟﻤﻌ�ﺎر�ﺔ ﻤﺎ ﺒﯿن

) (1.374-0.871ووﻓﻘﺎ ﻟﻤﻘ�ﺎس اﻟدراﺴﺔ ﻓﺈن ﻫذا اﻟ�ﻌد �ﺸﯿر إﻟﻰ ﻤﺤﺎﯿد ،وﻗد ﺠﺎءت �ﺄﻫﻤ�ﺔ ﻨﺴﺒ�ﺔ ﻓﻲ اﻟﻤرﺘ�ﺔ
اﻟﺜﺎﻨ�ﺔ ،كﻤﺎ ﻨﻼﺤظ أن ﻤﺘوﺴط إﺠﺎ�ﺎت أﻓراد ﻋﯿﻨﺔ اﻟ�ﺤث ﻋﻠﻰ ﻋ�ﺎرات ﻫذا اﻟ�ﻌد ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺘﺠﻪ ﻨﺤو ﻤﺤﺎﯿد ،وﻫذا
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟث:

ﻤﺎ �ﻔﺴر أن كﻠ�ﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ واﻟﺘﺠﺎر�ﺔ وﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر ﺘﺘﺠﻪ ﻨﺤو ﻗﺒول ﻤﺘوﺴط ﻟﺘوﻟﯿد اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﺤﺴ�ﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ

اﺘﺠﺎﻫﺎت اﻵراء ،وأﻨﻬﺎ ﺘﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺤد ﻤﺎ إﻟﻰ ﺘﺤو�ﻞ اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﻀﻤﻨ�ﺔ إﻟﻰ ﻤﻌﻠﻨﺔ أو ﺼر�ﺤﺔ ،وﻤن اﻟﻤﺴﺘوي
اﻟﻔردي إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘوي اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ �ﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺎﺘدة ﻓﻲ ﺘوﻟﯿد ﻤﻌﺎرف ﺠدﯿدة .

-3ﺘﺨز�ن اﻟﻤﻌرﻓﺔ: :ﻤن ﺨﻼل اﻟﺠدول ) (-3ﻨﻼﺤظ أن �ﻌد" ﺘﺨز�ن اﻟﻤﻌرﻓﺔ "ﺠﺎء ﻤن ﺤﯿث اﻷﻫﻤ�ﺔ اﻟﻤﻌطﺎة ﻟﻪ
�ﺎﻟﺘرﺘﯿب "اﻷوﻟﻰ" ﻤن ﻗﺒﻞ أﻓراد ﻋﯿﻨﺔ اﻟ�ﺤث ،إذ ﺒﻠﻎ اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻋن ﻫذا اﻟ�ﻌد )� (3.2208ﺎﻨﺤراف

ﻤﻌ�ﺎري )،(0.482ﺤﯿث ﺘراوﺤت اﻟﻤﺘوﺴطﺎت اﻟﺤﺴﺎﺒ�ﺔ ﻤﺎﺒﯿن )،(3.05-3.55وﺘراوﺤت اﻻﻨﺤراﻓﺎت اﻟﻤﻌ�ﺎر�ﺔ

ﻤﺎ ﺒﯿن ) ، (0.767-0.921كﻤﺎ ﻨﻼﺤظ أن ﻤﺘوﺴط إﺠﺎ�ﺎت أﻓراد ﻋﯿﻨﺔ اﻟ�ﺤث ووﻓﻘﺎ ﻟﻤﻘ�ﺎس اﻟدراﺴﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺘﺠﻪ
ﻨﺤو "ﻤﺤﺎﯿد"  ،وﻫذا ﻤﺎ �ﻔﺴر أن كﻠ�ﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ واﻟﺘﺠﺎر�ﺔ وﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر ﺘﺘﺠﻪ ﻨﺤو ﻗﺒول ﻤﺘوﺴط ﻟﺘﺨز�ن

اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﺤﺴ�ﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺘﺠﺎﻫﺎت اﻵراء ،وأﻨﻬﺎ ﺘﻬﺘم ﺒﺘﺨز�ن اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﺒﻨﺴ�ﺔ ﻤﺘوﺴطﺔ وﺘﺤﺎول ﺘوﻓﯿر ذاﻟك ﻤن ﺨﻼل

اﻷرﺸﯿﻒ واﻟﻤﺴﺘﻨدات اﻟورﻗ�ﺔ.

-3ﺘوز�ﻊ اﻟﻤﻌرﻓﺔ:ﻤن ﺨﻼل اﻟﺠدول )( ﻨﻼﺤظ أن �ﻌد" ﺘوز�ﻊ اﻟﻤﻌرﻓﺔ "ﺠﺎء �ﺎﻟﺘرﺘﯿب "اﻷوﻟﻰ" ﻤن ﺤﯿث اﻷﻫﻤ�ﺔ

اﻟﻤﻌطﺎة ﻟﻪ ﻤن ﻗﺒﻞ أﻓراد ﻋﯿﻨﺔ اﻟ�ﺤث ،إذ ﺒﻠﻎ اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻋن ﻫذا اﻟ�ﻌد )� (3.4538ﺎﻨﺤراف ﻤﻌ�ﺎري

)،(0.498ﺤﯿث ﺘراوﺤت اﻟﻤﺘوﺴطﺎت اﻟﺤﺴﺎﺒ�ﺔ ﻤﺎﺒﯿن )،(3.18-3.75وﺘراوﺤت اﻻﻨﺤراﻓﺎت اﻟﻤﻌ�ﺎر�ﺔ ﻤﺎ ﺒﯿن
) ،(1.328-1.013كﻤﺎ ﻨﻼﺤظ أن ﻤﺘوﺴط إﺠﺎ�ﺎت أﻓراد ﻋﯿﻨﺔ اﻟ�ﺤث ووﻓﻘﺎ ﻟﻤﻘ�ﺎس اﻟدراﺴﺔ ﻓﺈن ﻫذا اﻟ�ﻌد
�ﺸﯿر إﻟﻰ "ﻤﺤﺎﯿد" وﻫذا ﻤﺎ �ﻔﺴر أن كﻠ�ﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ واﻟﺘﺠﺎر�ﺔ وﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر ﺘﺘﺠﻪ ﻨﺤو ﻗﺒول ﻤرﺘﻔﻊ

ﻟﺘوز�ﻊ اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﺤﺴ�ﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺘﺠﺎﻫﺎت اﻵراء ،وأﻨﻬﺎ ﺘﻬﺘم ﺒﺈﺼدار ﻨﺸرات وﻋﻘد دور�ﺎت ،واﺴﺘﺨدام أﺴﺎﻟﯿب
اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠ�ﺎ اﻟﺤدﯿﺜﺔ ﻟﺘﺨز�ن اﻟﻤﻌرﻓﺔ)اﻟﺒر�د اﻻﻟﻛﺘروﻨﻲ ﻤﺜﻼ(.

-4ﺘطﺒﯿق اﻟﻤﻌرﻓﺔ:ﻤن ﺨﻼل اﻟﺠدول )( ﻨﻼﺤظ أن �ﻌد"ﺘطﺒﯿق اﻟﻤﻌرﻓﺔ "ﺠﺎء �ﺎﻟﺘرﺘﯿب "اﻟرا�ﻌﺔ" ﻤن ﺤﯿث اﻷﻫﻤ�ﺔ

اﻟﻤﻌطﺎة ﻟﻪ ﻤن ﻗﺒﻞ أﻓراد ﻋﯿﻨﺔ اﻟ�ﺤث ،إذ ﺒﻠﻎ اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻋن ﻫذا اﻟ�ﻌد )� (3.0917ﺎﻨﺤراف ﻤﻌ�ﺎري

)،(0.548ﺤﯿث ﺘراوﺤت اﻟﻤﺘوﺴطﺎت اﻟﺤﺴﺎﺒ�ﺔ ﻤﺎﺒﯿن )،(2.80-3.25وﺘراوﺤت اﻻﻨﺤراﻓﺎت اﻟﻤﻌ�ﺎر�ﺔ ﻤﺎ ﺒﯿن

) ،(1.036-0.705كﻤﺎ ﻨﻼﺤظ أن ﻤﺘوﺴط إﺠﺎ�ﺎت أﻓراد ﻋﯿﻨﺔ اﻟ�ﺤث ووﻓﻘﺎ ﻟﻤﻘ�ﺎس اﻟدراﺴﺔ ﻓﺈن ﻫذا اﻟ�ﻌد

�ﺸﯿر إﻟﻰ "ﻤﺤﺎﯿد" وﻫذا ﻤﺎ �ﻔﺴر أن كﻠ�ﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ واﻟﺘﺠﺎر�ﺔ وﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر ﺘﺘﺠﻪ ﻨﺤو ﻗﺒول ﻤﺘوﺴط

ﻟﺘطﺒﯿق اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﺤﺴ�ﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺘﺠﺎﻫﺎت اﻵراء ،وأﻨﻬﺎ ﺘﺘﺠﻪ ﻨﺤو ﻗﺒول ﻤﺘوﺴط ﻷﻓراد ﻋﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ وان اﻟﻛﻠ�ﺔ ﺘﻬﺘم
و�ﺸك كﺒﯿر ﺒﺘوﻓﯿر ﻤﺘطﻠ�ﺎت ﺘطﺒﯿق اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﻤﺎد�ﺔ واﻟ�ﺸر�ﺔ و�ﺠب ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﺘركﯿز ﻋﻠﻰ ااﺴﺘﺨدام ﻤﻘﺎﯿ�س
وﻤﻌﺎﯿﯿر ﺘﺴ�طر ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﻤط�ﻘﺔ.

اﻟﺴؤال اﻟﺜﺎﻨﻲ :ﻤﺎﻫر واﻗﻊ ﺘطﺒﯿق اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ ﻋﻨد أﺴﺎﺘذة كﻠ�ﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ واﻟﺘﺠﺎر�ﺔ وﻋﻠوم
اﻟﺘﺴﯿﯿر؟

ﻟﻺﺠﺎ�ﺔ ﻋن ﻫذا اﻟﺴؤال ﯿﺠب دراﺴﺔ و ﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤوﻀﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺠدول)(7-3
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟث:

اﻟﺠدول ) :(7-3اﻟﻤﺘوﺴطﺎت اﻟﺤﺴﺎﺒ�ﺔ واﻻﻨﺤراﻓﺎت اﻟﻤﻌ�ﺎر�ﺔ واﻷﻫﻤ�ﺔ اﻟﻨﺴﺒ�ﺔ ﻹﺠﺎ�ﺎت أﻓراد ﻋﯿﻨﺔ اﻟ�ﺤث ﻋن
ﺜﺎﻨ�ﺎ:اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ.

اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ
اﻟرﻗم

اﻟﻤﺘوﺴط

اﻟﻌ�ﺎرات

اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ

أوﻻ :اﻟﻌﻤﻠ�ﺎت اﻟداﺨﻠ�ﺔ

اﻻﻨﺤراف اﻷﻫﻤ�ﺔ

اﻟﻤﻌ�ﺎري اﻟﻨﺴﺒ�ﺔ

 0.414 3.3500اﻟﺜﺎﻨ�ﺔ

اﺘﺠﺎﻫﺎت

اﻵراء

ﻤﺤﺎﯿد

25

ﯿﺘم ﺘ�ﺴ�ط وﺘﺴﻬﯿﻞ اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻤﻘدﻤﺔ

3.68

0.687

1

ﻤواﻓق

26

ﯿﺘم ﺘوﻓﯿر اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ و

3.63

0.804

2

ﻤواﻓق

27

اﻻﺴﺘﺠﺎ�ﺔ اﻟﺴر�ﻌﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺘﻲ

3.25

0.859

3

ﻤﺤﺎﯿد

28

اﻻﻫﺘﻤﺎم �ﻤﻘﺘرﺤﺎت اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن �ﻐ�ﺔ ﺘطو�ر

3.00

0.974

5

ﻤﺤﺎﯿد

ز�ﺎدة اﻟﺘﻨﺴﯿق ﺒﯿن اﻟﻌﻤﻠ�ﺎت واﻷﻗﺴﺎم

3.20

0.831

4

ﻤﺤﺎﯿد

29

ﻟﻠطﻠ�ﺔ واﻟﺨرﺠﯿن.

اﻟﻼزﻤﺔ ﻻﻨﺠﺎز اﻷﻋﻤﺎل.
ﺘﺤدث ﻓﻲ ﺒﯿﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ.

اﻟﻌﻤﻞ وﺘﺤدﯿﺜﻪ.

اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﺘﻛﺎﻤﻠﻬﺎ.

ﺜﺎﻨ�ﺎ :رﻀﺎ اﻟز�ﺎﺌن
30
31

 0.407 3.3583اﻷوﻟﻰ

ﺘﻌﻤﻞ اﻟﻛﻠ�ﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺘﻲ 3.35

1.003

3

ﻤﺤﺎﯿد

5

ﻤﺤﺎﯿد

ﺘﺘﻼءم ﻤﻊ رﻏ�ﺎت وطﻤوﺤﺎت اﻟطﻼب.
3.20

ﺘﺤرص اﻟﻛﻠ�ﺔ ﻋﻠﻰ ﺘطو�ر ﺨدﻤﺎﺘﻬﺎ

1.036

ﻤﺤﺎﯿد

اﻟﺘﻲ ﺘﻘدﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ �ﻤﺎ

ﯿﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ ﻤﺴؤوﻟﯿﺘﻬﺎ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ.

32

ﺘﺤﺎول اﻟﻛﻠ�ﺔ ﺘ�ﺴ�ط إﺠراءات اﻟﻌﻤﻞ

3.78

0.692

1

ﻤواﻓق

33

ﺘﻘوم اﻟﻛﻠ�ﺔ ﺒوﻀﻊ ﺠدوﻟﺔ ﻤﺘﻛﺎﻤﻠﺔ

3.78

0.948

1

ﻤواﻓق

ﻹرﻀﺎء طﻼﺒﻬﺎ.

ﻟﺠﻤ�ﻊ اﻷﻗﺴﺎم ﻟﺘﺠﻨب اﻻﺨﺘﻨﺎﻗﺎت
واﻟﺘزاﺤم ﺒﯿن اﻟطﻠ�ﺔ.

34

3.33

ﺘﻌﻤﻞ اﻟﻛﻠ�ﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘد�م اﻻﺴﺘﺸﺎرات

واﻟ�ﺤوث اﻟﻌﻠﻤ�ﺔ واﻟﺘﻲ ﺘﻌود �ﺎﻟﻨﻔﻊ

85

0.892

4

ﻤﺤﺎﯿد
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟث:
واﻟﻔﺎﺌدة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
35

ﺘﺴﻌﻰ اﻟﻛﻠ�ﺔ ﻟوﻀﻊ ﻤﺴﺢ ﻤﯿداﻨﻲ ﺒﯿن

ﻓﺘرة وأﺨري ﻟﻘ�ﺎس ﻤدي رﻀﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

2.73

1.435

6

ﻤﺤﺎﯿد

ﻋﻠﻰ ﺨدﻤﺎﺘﻬﺎ.

3.2950

0.539

اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

ﻤﺤﺎﯿد

ﺜﺎﻟﺜﺎ:اﻟﺘﻌﻠم واﻟﻨﻤو
36

ﯿﺘم ﺘﺸﺠ�ﻊ اﻟطﻠ�ﺔ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻤرار اﻟﺘﻌﻠم

3.55

0.715

1

ﻤﺤﺎﯿد

37

ﯿﺘم ﺘوﻓﯿر اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ و

3.30

1.036

3

وﺘطو�ر ﻤﻬﺎراﺘﻬم وﻗدراﺘﻬم.

ﻤﺤﺎﯿد

اﻟﻼزﻤﺔ ﻻﻨﺠﺎز اﻷﻋﻤﺎل.

38

اﻻﺴﺘﺠﺎ�ﺔ اﻟﺴر�ﻌﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺘﻲ

3.25

1.115

4

ﻤﺤﺎﯿد

39

اﻻﻫﺘﻤﺎم �ﻤﻘﺘرﺤﺎت اﻻﺴﺎﺘدة �ﻐ�ﺔ

3.00

1.128

5

ﻤﺤﺎﯿد

40

ز�ﺎدة اﻟﺘﻨﺴﯿق ﺒﯿن اﻟﻌﻤﻠ�ﺎت واﻷﻗﺴﺎم

3.38

1.061

2

3.33

0.363

ﺘﺤدث ﻓﻲ ﺒﯿﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ.

ﺘطو�ر اﻟﻌﻤﻞ وﺘﺤدﯿﺜﻪ.

اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﺘﻛﺎﻤﻠﻬﺎ.

أ�ﻌﺎد اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ

ﻤﺤﺎﯿد
ﻤواﻓق

اﻟﻤﺼدر :ﻤن إﻋداد اﻟطﺎﻟ�ﺔ �ﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺒرﻨﺎﻤﺞ spss.v21

واﻨطﻼق ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺠدول أﻋﻼﻩ ﯿﺘﻀﺢ أن ﻤﺴﺘوى اﻷداء ﺤﺴب إﺠﺎ�ﺎت اﻟﻤ�ﺤوﺜﯿن ﻫو ﻤﺴﺘوي "ﻤواﻓق"وذاﻟك
�ﻤﺘوﺴط ﺤﺴﺎﺒﻲ )،(3.33و�ﺎﻨﺤراف ﻤﻌ�ﺎري )، (0.363وﻫذا ﻤﺎ �ﻔﺴر أن كﻠ�ﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ واﻟﺘﺠﺎر�ﺔ

وﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر ﺘﺘﺠﻪ ﻨﺤو ﻗﺒول ﻤﺘوﺴط ﻟﺘطﺒﯿق اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ.

وﺠﺎءت ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻔرﻋ�ﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬذا اﻟ�ﻌد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟﺘﺎﻟﻲ:

-1اﻟﻌﻤﻠ�ﺎت اﻟداﺨﻠ�ﺔ  :ﻤن ﺨﻼل اﻟﺠدول ) (8-3ﻨﻼﺤظ أن �ﻌد"اﻟﻌﻤﻠ�ﺎت اﻟداﺨﻠ�ﺔ "ﺠﺎءت ﻤن ﺤﯿث اﻷﻫﻤ�ﺔ

اﻟﻤﻌطﺎة ﻟﻪ ﻤن ﻗﺒﻞ أﻓراد ﻋﯿﻨﺔ اﻟ�ﺤث �ﺎﻟﺘرﺘﯿب "اﻟﺜﺎﻨ�ﺔ"  ،إذ ﺒﻠﻎ اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻋن ﻫذا اﻟ�ﻌد )(3.3500

�ﺎﻨﺤراف ﻤﻌ�ﺎري )،(0.414ﺤﯿث ﺘراوﺤت اﻟﻤﺘوﺴطﺎت اﻟﺤﺴﺎﺒ�ﺔ ﻤﺎﺒﯿن )،(3.00-3.68وﺘراوﺤت اﻻﻨﺤراﻓﺎت

اﻟﻤﻌ�ﺎر�ﺔ ﻤﺎ ﺒﯿن ) ،(0.974-0.687كﻤﺎ ﻨﻼﺤظ أن ﻤﺘوﺴط إﺠﺎ�ﺎت أﻓراد ﻋﯿﻨﺔ اﻟ�ﺤث ووﻓﻘﺎ ﻟﻤﻘ�ﺎس اﻟدراﺴﺔ

ﻓﺈن ﻫذا اﻟ�ﻌد �ﺸﯿر إﻟﻰ "ﻤﺤﺎﯿد" وﻫذا ﻤﺎ �ﻔﺴر أن كﻠ�ﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ واﻟﺘﺠﺎر�ﺔ وﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر ﺘﺘﺠﻪ ﻨﺤو

ﻗﺒول ﻤﺘوﺴط ﻟﺘطﺒﯿق اﻟﻌﻤﻠ�ﺎت اﻟداﺨﻠ�ﺔ ﺤﺴب ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺘﺠﺎﻫﺎت اﻵراء ،وأﻨﻬﺎ ﺘﺘﺠﻪ ﻨﺤو ﻗﺒول ﻤﺘوﺴط ﻷﻓراد ﻋﯿﻨﺔ
اﻟدراﺴﺔ وان اﻟﻛﻠ�ﺔ ﺘﻬﺘم.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟث:

-1رﻀﺎ اﻟز�ﺎﺌن  :ﻤن ﺨﻼل اﻟﺠدول ) (8-3ﻨﻼﺤظ أن �ﻌد" رﻀﺎ اﻟز�ﺎﺌن "ﺠﺎءت ﻤن ﺤﯿث اﻷﻫﻤ�ﺔ اﻟﻤﻌطﺎة ﻟﻪ

ﻤن ﻗﺒﻞ أﻓراد ﻋﯿﻨﺔ اﻟ�ﺤث �ﺎﻟﺘرﺘﯿب "اﻷوﻟﻰ"  ،إذ ﺒﻠﻎ اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻋن ﻫذا اﻟ�ﻌد )� (3.3583ﺎﻨﺤراف

ﻤﻌ�ﺎري )،(0.407ﺤﯿث ﺘراوﺤت اﻟﻤﺘوﺴطﺎت اﻟﺤﺴﺎﺒ�ﺔ ﻤﺎﺒﯿن )،(2.73-3.78وﺘراوﺤت اﻻﻨﺤراﻓﺎت اﻟﻤﻌ�ﺎر�ﺔ

ﻤﺎ ﺒﯿن ) ،(2.73-3.78كﻤﺎ ﻨﻼﺤظ أن ﻤﺘوﺴط إﺠﺎ�ﺎت أﻓراد ﻋﯿﻨﺔ اﻟ�ﺤث ووﻓﻘﺎ ﻟﻤﻘ�ﺎس اﻟدراﺴﺔ ﻓﺈن ﻫذا اﻟ�ﻌد
�ﺸﯿر إﻟﻰ "ﻤﺤﺎﯿد" وﻫذا ﻤﺎ �ﻔﺴر أن كﻠ�ﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ واﻟﺘﺠﺎر�ﺔ وﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر ﺘﺘﺠﻪ ﻨﺤو ﻗﺒول ﻤﺘوﺴط

ﻟﺘطﺒﯿق اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ ﺤﺴب ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺘﺠﺎﻫﺎت اﻵراءٕ ،واﻨﻬﺎ ﺘ�ﺴط إﺠراءات اﻟﻌﻤﻞ وﺘﺤﺎول اﻟﻘ�ﺎم ﺒﺠدوﻟﺔ ﻤﺘﻛﺎﻤﻠﺔ
ﻟﺠﻤ�ﻊ اﻷﻗﺴﺎم ﻟﺘﺠﻨب اﻻﺨﺘﻨﺎﻗﺎت و�ﺠب ﻋﻠﯿﻬﺎ أن ﺘﺴﻌﻲ إﻟﻰ وﻀﻊ ﻤﺴﺢ ﻤﯿداﻨﻲ ﺒﯿن اﻟﻔﺘرة واﻻﺨري ﻟﻘ�ﺎس ﻤدي

رﻀﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋن ﺨدﻤﺎﺘﻬﺎ .

اﻟﺘﻌﻠم واﻟﻨﻤو  :ﻤن ﺨﻼل اﻟﺠدول ) (8-3ﻨﻼﺤظ أن �ﻌد" اﻟﺘﻌﻠم واﻟﻨﻤو "ﺠﺎءت ﻤن ﺤﯿث اﻷﻫﻤ�ﺔ اﻟﻤﻌطﺎة

ﻟﻪ ﻤن ﻗﺒﻞ أﻓراد ﻋﯿﻨﺔ اﻟ�ﺤث �ﺎﻟﺘرﺘﯿب "اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ"  ،إذ ﺒﻠﻎ اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻋن ﻫذا اﻟ�ﻌد )� (3.295ﺎﻨﺤراف

ﻤﻌ�ﺎري )،(0.539ﺤﯿث ﺘراوﺤت اﻟﻤﺘوﺴطﺎت اﻟﺤﺴﺎﺒ�ﺔ ﻤﺎﺒﯿن )،(3.00-3.35وﺘراوﺤت اﻻﻨﺤراﻓﺎت اﻟﻤﻌ�ﺎر�ﺔ

ﻤﺎ ﺒﯿن ) ،(1.128-0.717كﻤﺎ ﻨﻼﺤظ أن ﻤﺘوﺴط إﺠﺎ�ﺎت أﻓراد ﻋﯿﻨﺔ اﻟ�ﺤث ووﻓﻘﺎ ﻟﻤﻘ�ﺎس اﻟدراﺴﺔ ﻓﺈن ﻫذا

اﻟ�ﻌد �ﺸﯿر إﻟﻰ "ﻤﺤﺎﯿد" وﻫذا ﻤﺎ �ﻔﺴر أن كﻠ�ﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ واﻟﺘﺠﺎر�ﺔ وﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر ﺘﺘﺠﻪ ﻨﺤو ﻗﺒول

ﻤﺘوﺴط ﻟﺘطﺒﯿق اﻟﺘﻌﻠم واﻟﻨﻤو ﺤﺴب ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺘﺠﺎﻫﺎت اﻵراء ،ادن كﻠ�ﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ واﻟﺘﺠﺎر�ﺔ واﻟﻌﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر
ﺘﻬﺘم ﺒﺘﺸﺠ�ﻊ اﻟطﻠ�ﺔ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻤ ار ار ﻟﺘﻌﻠم ،وﻋﻠﯿﻬﺎ اﻻﻫﺘﻤﺎم �ﻤﻘﺘرﺤﺎت اﻻﺴﺎﺘدة .

اﻟﻤ�ﺤث اﻟﺜﺎﻟث:اﺨﺘ�ﺎر اﻟﻔرﻀ�ﺎت وﺘﻔﺴﯿر اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ.

اﻟﻤطﻠب اﻷول :اﺨﺘ�ﺎر اﻟﺘوز�ﻊ اﻟطﺒ�ﻌﻲ

ﻗﺒﻞ اﺨﺘ�ﺎر ﻓرﻀ�ﺎت اﻟدراﺴﺔ ،ﻨﻘوم ﺒﺈﺠراء اﺨﺘ�ﺎر اﻟﺘوز�ﻊ اﻟطﺒ�ﻌﻲ ،أي اﺨﺘ�ﺎر ﻤﺎ إذا كﺎﻨت اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت

ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘوز�ﻊ اﻟطﺒ�ﻌﻲ أم ﻻ ،وﻤن أﺠﻞ اﻟﺘﺤﻘق ﻤن ذﻟك ﺘم اﺤﺘﺴﺎب ﻗ�ﻤﺔ ﻤﻌﺎﻤﻞ اﻻﻟﺘواء)(Skewness

وﻤﻌﺎﻤﻞ اﻟﺘﻔرطﺢ ) (Kurtosisﻟﻠﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ،وﻤن ﺒﯿن اﻟدراﺴﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺠﺎل ﻨﺠد دراﺴﺎت ﺘﻘول أن

) (Skewnessﯿﺠب أن �كون ] [3,3-و ) (Kurtosisﻤﺤﺼور ﺒﯿن] ،[7,7-ﻤن ﺨﻼل اﻟﺠدول رﻗم)( ﻨﺠد أن
ﻗ�ﻤﺔ ﻤﻌﺎﻤﻞ اﻻﻟﺘواء �ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ ﻟﺠﻤ�ﻊ اﻷ�ﻌﺎد ﺘﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل ] [3,3-وﻗ�ﻤﺔ ﻤﻌﺎﻤﻞ اﻟﺘﻔرطﺢ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ داﺨﻞ اﻟﻤﺠﺎل

][7,7-؛ ﻤﻤﺎ �ﺸﯿر أن اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت اﻟ�ﺤث ﺘﺘ�ﻊ اﻟﺘوز�ﻊ اﻟطﺒ�ﻌﻲ ،وﻫذا �ﻌﻨﻲ ﺘﺤﻘق ﺸرط إﺠراء ﺘﺤﻠﯿﻞ اﻻﻨﺤدار

ﻟﻀﻤﺎن اﻟوﺜوق ﺒﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ،واﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠطﺎﻟ�ﺔ �ﻤﺘﺎ�ﻌﺔ ﺘﺤﻠﯿﻞ ﻨﻤوذج اﻟدراﺴﺔ �ﺎﺴﺘﺨدام أدوات اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﻨﺎﺴ�ﺔ
ﻟﻼﺨﺘ�ﺎرات اﻟﻤﻌﻠﻤ�ﺔ.

ﺠدول رﻗم) :(8-3ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻌﺎﻤﻞ اﻻﻟﺘواء وﻤﻌﺎﻤﻞ اﻟﺘﻔرطﺢ

اﻟﻤﺘﻐﯿرات

ﻤﻌﺎﻤﻞ اﻻﻟﺘواء

ﻤﻌﺎﻤﻞ اﻟﺘﻔرطﺢ

ﻋﻤﻠ�ﺎت إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ

-0.844

0.221

 ﺘوﻟﯿد اﻟﻤﻌرﻓﺔ

-0.652

-0.307
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟث:
 ﺘﺨز�ن اﻟﻤﻌرﻓﺔ

-0.726

1.43

 ﺘوز�ﻊ اﻟﻤﻌرﻓﺔ

-0.33

-0.037

 ﺘطﺒﯿق اﻟﻤﻌرﻓﺔ

-0.691

-0.053

اﻟﻤﺼدر :ﻤن إﻋداد اﻟطﻠ�ﺔ �ﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻻﺴﺘﺒ�ﺎن ﻤن spss.v21

ﺠدول رﻗم) :(9-3ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻌﺎﻤﻞ اﻻﻟﺘواء وﻤﻌﺎﻤﻞ اﻟﺘﻔرطﺢ

اﻟﻤﺘﻐﯿرات

ﻤﻌﺎﻤﻞ اﻻﻟﺘواء

ﻤﻌﺎﻤﻞ اﻟﺘﻔرطﺢ

اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ

-0.431

-0.757

 اﻟﻌﻤﻠ�ﺎت اﻟداﺨﻠ�ﺔ

-0.390

-0.402

 رﻀﺎ اﻟز�ﺎﺌن

-0.687

-0.232

 اﻟﺘﻌﻠم واﻟﻨﻤو

-1.146

1.080

اﻟﻤﺼدر :ﻤن إﻋداد اﻟطﻠ�ﺔ �ﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻻﺴﺘﺒ�ﺎن ﻤن spss.v21

اﻟﻤطﻠب اﻟﺜﺎﻨﻲ :اﺨﺘ�ﺎر اﻟﻔرﻀ�ﺎت.

ﻨﺴﻌﻰ ﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻟﻤطﻠب إﻟﻰ دراﺴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺒﯿن ﻨﻤوذج اﻟدراﺴﺔ واﻟﺠدول اﻟﻤواﻟﻲ ﯿوﻀﺢ ﻤﺼﻔوﻓﺔ اﻻرﺘ�ﺎط

ﻟﻛﻞ ﻤﺘﻐﯿر ﻤﺴﺘﻘﻞ ﻤﻊ اﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﺘﺎ�ﻊ ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﺨدام ﻤﻌﺎﻤﻞ اﻻرﺘ�ﺎط.

اﻟﺠدول رﻗم )(10-3ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻻرﺘ�ﺎط ﺒﯿن إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ واﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ.

اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ
**0,517

اﻟﺘﻌﻠم

واﻟﻨﻤو

رﻀﺎ

اﻟز�ون

اﻟﻌﻤﻠ�ﺎت
اﻟداﺨﻠ�ﺔ

**0,403** 0,451** 0,569

0,001

0,000

0,004

0,010

40

40

40

40

**0,609

**0,479** 0,528** 0,590

0,000

0,000

0,000

0,002

40

40

40

40

**0,696

ﻤﻌﺎﻤﻞ

اﻻرﺘ�ﺎط

اﻟﻤﻌرﻓﺔ

ﻤﺴﺘوى
اﻟدﻻﻟﺔ
اﻟﻌدد
ﻤﻌﺎﻤﻞ
اﻻرﺘ�ﺎط

ﺘﺨز�ن

اﻟﻤﻌرﻓﺔ

ﻤﺴﺘوى
اﻟدﻻﻟﺔ
اﻟﻌدد

** 0,466** 0,606** 0,684ﻤﻌﺎﻤﻞ
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ﺘوز�ﻊ
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟث:

اﻻرﺘ�ﺎط
0,000

0,000

0,000

0002

40

40

40

40

**0,807

**0,555** 0,785** 0,720

0,000

0,000

0,000

0,000

40

40

40

40

**0,735

**0,542** 0,665** 0,725

0,000

0,000

0,000

0,000

40

40

40

40

اﻟﻤﻌرﻓﺔ

ﻤﺴﺘوى
اﻟدﻻﻟﺔ
اﻟﻌدد
ﻤﻌﺎﻤﻞ

اﻻرﺘ�ﺎط

ﺘطﺒﯿق

اﻟﻤﻌرﻓﺔ

ﻤﺴﺘوى
اﻟدﻻﻟﺔ
اﻟﻌدد
ﻤﻌﺎﻤﻞ
اﻻرﺘ�ﺎط

إدارة

اﻟﻤﻌرﻓﺔ

ﻤﺴﺘوى
اﻟدﻻﻟﺔ
اﻟﻌدد
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ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﻘراء ﻗ�م اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟظﺎﻫرة ﻓﻲ اﻟﺠدول أﻋﻼﻩ ﻨﻼﺤظ أﻨﻪ ﯿوﺠد دور اﯿﺠﺎﺒﻲ ذا دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌ�ﺔ ﻋﻨد

ﻤﺴﺘوي دﻻﻟﺔ ) ،(0.00ﺒﯿن إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﺒﺈ�ﻌﺎدﻫﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ )ﺘوﻟﯿد،ﺘﺨز�ن،ﺘوز�ﻊ ،ﺘطﺒﯿق( واﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ ﻤن
ﺤﯿث أ�ﻌﺎدﻩ)اﻟﻌﻤﻠ�ﺎت اﻟداﺨﻠ�ﺔ ،رﻀﺎ اﻟز�ﺎﺌن ،اﻟﺘﻌﻠم واﻟﻨﻤو(ﺤﯿث ﺒﻠﻐت ﻗ�ﻤﺔ ارﺘ�ﺎط ) ،(0.735ﻋﻨد ﻤﻌﻨو�ﺔ

اﺨﺘ�ﺎر )(0.01وﻫذا ﻤﺎ �ﺸﯿر إﻟﻰ أﻨﻪ كﻠﻤﺎ زادت إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ �ﻘ�ﻤﺔ واﺤدة كﻠﻤﺎ زاد اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ

�ﻘ�ﻤﺔ ،0.753و�ﻠﻐت اﻛﺒر ﻗ�ﻤﺔ ارﺘ�ﺎط ﺒﯿن إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ واﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ ﻋﻨد ﻤﻌﻨو�ﺔ اﺨﺘ�ﺎر ) (0.01ﻤﻊ

رﻀﺎ اﻟز�ﺎﺌن ﺤﯿث ﺒﻠﻐت )� ،(0.785ﻤﺴﺘوي دﻻﻟﺔ )(0.00ﻤﻤﺎ �ﻌﻨﻲ اﻨﻪ كﻠﻤﺎ زادت إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ �ﻘ�ﻤﺔ واﺤدة

زاد رﻀﺎ اﻟز�ﺎﺌن �ﻘ�ﻤﺔ .0.807

اﻟﻤطﻠب اﻟﺜﺎﻟث  :ﺘﻔﺴﯿر ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ واﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻌﻤﻠﻲ.

اﻟﻔرع اﻷول :اﺨﺘ�ﺎر ﻓرﻀ�ﺎت اﻟدراﺴﺔ.

�ﻌد ﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن كﻞ ﻤن إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ واﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ ﺒﺈ�ﻌﺎدﻫﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،وكﺎﻨت اﻟﻌﻼﻗﺔ اﯿﺠﺎﺒ�ﺔ ﻋﻨد

ﻤﻌﻨو�ﺔ اﺨﺘ�ﺎر ) (0.01واﻟﺘﻲ كﺎﻨت ﻤدﺨﻞ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻔرﻀ�ﺎت واﺨﺘ�ﺎرﻫﺎ .
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟث:

ﺘم اﺴﺘﺨدام ﺘﺤﻠﯿﻞ اﻻرﺘ�ﺎط ﻻﺨﺘ�ﺎر اﻟﻔرﻀ�ﺔ اﻟرﺌ�ﺴ�ﺔ واﻟﻔرﻀ�ﺎت اﻟﻔرﻋ�ﺔ اﻟﺘﺎ�ﻌﺔ ﻟﻬﺎ ،ﻟﻠﺘﺄﻛد ﻤن ﺼﻼﺤ�ﺔ

اﻟﻨﻤوذج وﻗد اﻋﺘﻤدت ﻗﺎﻋدة اﻟﻘ اررات اﻟﺘﺎﻟ�ﺔ :

-ﻗﺒول اﻟﻔرﻀ�ﺔ اﻟﺼﻔر�ﺔ  :H0إذا كﺎﻨت ﻤﻌﻨو�ﺔ اﻻﺨﺘ�ﺎر اﻗﻞ ﻤن ).(0.01

-رﻓض اﻟﻔرﻀ�ﺔ اﻟﺼﻔر�ﺔ :H0إذا كﺎﻨت ﻤﻌﻨو�ﺔ اﻻﺨﺘ�ﺎر اﻛﺒر ﻤن ).(0.01

أوﻻ :اﻟﻔرﻀ�ﺔ اﻟرﺌ�ﺴ�ﺔ

اﺨﺘ�ﺎر اﻟﻔرﻀ�ﺔ اﻟرﺌ�ﺴ�ﺔ .H0

-ﻻﯿوﺠد ﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺔ ﻹدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ وﺘﺤﺴﯿن اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ ﻓﻲ كﻠ�ﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ واﻟﺘﺠﺎر�ﺔ واﻟﻌﻠوم

اﻟﺘﺴﯿﯿر.

ﻤن ﺨﻼل اﻟﺠدول رﻗم ) (11-3ﻨﻼﺤظ وﺠود ارﺘ�ﺎط ﺒﯿن إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ واﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ �ﻘدر ب ) (0.735ﻋﻨد

ﻤﺴﺘوي دﻻﻟﺔ ﻤﺴﺘوي دﻻﻟﺔ ) ،(0.00و�ﻤﺎ أن ﻤﻌﻨو�ﺔ اﻻﺨﺘ�ﺎر )(0.01اﻛﺒر ﻤن ﻤﺴﺘوي اﻟدﻻﻟﺔ ) (0.00ﻓﻬذا

�ﻌﻨﻲ رﻓض اﻟﻔرﻀ�ﺔ اﻟﺼﻔﯿر�ﺔ وﻗﺒول اﻟﻔرﻀ�ﺔ اﻟﺒدﯿﻠﺔ و�ﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯿوﺠد دور ﻹدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ.
ﺜﺎﻨ�ﺎ :اﻟﻔرﻀ�ﺔ اﻟﻔرﻋ�ﺔ اﻷوﻟﻰ

اﺨﺘ�ﺎر اﻟﻔرﻀ�ﺔ اﻟرﺌ�ﺴ�ﺔ .H0

-ﻻﯿوﺠد ﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺔ ﻟﺘوﻟﯿد اﻟﻤﻌرﻓﺔ وﺘﺤﺴﯿن اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ ﻓﻲ كﻠ�ﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ واﻟﺘﺠﺎر�ﺔ واﻟﻌﻠوم

اﻟﺘﺴﯿﯿر.

ﻤن ﺨﻼل اﻟﺠدول رﻗم ) (11-3ﻨﻼﺤظ وﺠود ارﺘ�ﺎط ﺒﯿن ﻟﺘوﻟﯿد اﻟﻤﻌرﻓﺔ واﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ �ﻘدر ) (0.517ﻋﻨد

ﻤﺴﺘوي دﻻﻟﺔ ﻤﺴﺘوي دﻻﻟﺔ ) ،(0.01و�ﻤﺎ أن ﻤﻌﻨو�ﺔ اﻻﺨﺘ�ﺎر ) (0.01اﻗﻞ ﻤن ﻤﺴﺘوي اﻟدﻻﻟﺔ ) (0.001ﻓﻬذا
�ﻌﻨﻲ رﻓض اﻟﻔرﻀ�ﺔ اﻟﺼﻔﯿر�ﺔ وﻗﺒول اﻟﻔرﻀ�ﺔ اﻟﺒدﯿﻠﺔ و�ﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯿوﺠد دور ﻟﺘوﻟﯿد اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ.
ﺜﺎﻨ�ﺎ :اﻟﻔرﻀ�ﺔ اﻟﻔرﻋ�ﺔ اﻟﺜﺎﻨ�ﺔ

اﺨﺘ�ﺎر اﻟﻔرﻀ�ﺔ اﻟرﺌ�ﺴ�ﺔ .H0

-ﻻﯿوﺠد دور ﻟﺘﺨز�ن اﻟﻤﻌرﻓﺔ وﺘﺤﺴﯿن اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ ﻓﻲ كﻠ�ﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ واﻟﺘﺠﺎر�ﺔ واﻟﻌﻠوم

اﻟﺘﺴﯿﯿر.

ﻤن ﺨﻼل اﻟﺠدول رﻗم ) (11-3ﻨﻼﺤظ وﺠود ارﺘ�ﺎط ﺒﯿن ﻟﺘﺨز�ن اﻟﻤﻌرﻓﺔ واﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ �ﻘدر ب )(0.609

ﻋﻨد ﻤﺴﺘوي دﻻﻟﺔ ﻤﺴﺘوي دﻻﻟﺔ ) ،(0.00و�ﻤﺎ أن ﻤﻌﻨو�ﺔ اﻻﺨﺘ�ﺎر )(0.01اﻗﻞ ﻤن ﻤﺴﺘوي اﻟدﻻﻟﺔ ) (0.00ﻓﻬذا

�ﻌﻨﻲ رﻓض اﻟﻔرﻀ�ﺔ اﻟﺼﻔﯿر�ﺔ وﻗﺒول اﻟﻔرﻀ�ﺔ اﻟﺒدﯿﻠﺔ و�ﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯿوﺠد دور ﻟﺘﺨز�ن اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ.
اﺨﺘ�ﺎر اﻟﻔرﻀ�ﺔ اﻟرﺌ�ﺴ�ﺔ .H0

-ﻻﯿوﺠد دور ﻟﺘوز�ﻊ اﻟﻤﻌرﻓﺔ وﺘﺤﺴﯿن اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ ﻓﻲ كﻠ�ﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ واﻟﺘﺠﺎر�ﺔ واﻟﻌﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟث:

ﻤن ﺨﻼل اﻟﺠدول رﻗم ) (11-3ﻨﻼﺤظ وﺠود ارﺘ�ﺎط ﺒﯿن ﻟﺘوز�ﻊ اﻟﻤﻌرﻓﺔ واﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ �ﻘدر ب )(0.696
ﻋﻨد ﻤﺴﺘوي دﻻﻟﺔ ﻤﺴﺘوي دﻻﻟﺔ ) ،(0.00و�ﻤﺎ أن ﻤﻌﻨو�ﺔ اﻻﺨﺘ�ﺎر )(0.01اﻛﺒر ﻤن ﻤﺴﺘوي اﻟدﻻﻟﺔ )(0.00

ﻓﻬذا �ﻌﻨﻲ رﻓض اﻟﻔرﻀ�ﺔ اﻟﺼﻔﯿر�ﺔ وﻗﺒول اﻟﻔرﻀ�ﺔ اﻟﺒدﯿﻠﺔ و�ﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯿوﺠد دور ﻟﺘﺨز�ن اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء

اﻟﻤؤﺴﺴﻲ.

اﺨﺘ�ﺎر اﻟﻔرﻀ�ﺔ اﻟرﺌ�ﺴ�ﺔ .H0

-ﻻﯿوﺠد دور ﻟﺘوز�ﻊ اﻟﻤﻌرﻓﺔ وﺘﺤﺴﯿن اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ ﻓﻲ كﻠ�ﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ واﻟﺘﺠﺎر�ﺔ واﻟﻌﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر.

ﻤن ﺨﻼل اﻟﺠدول رﻗم ) (11-3ﻨﻼﺤظ وﺠود ارﺘ�ﺎط ﺒﯿن ﻟﺘطﺒﯿق اﻟﻤﻌرﻓﺔ واﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ �ﻘدر ب )(0.807

ﻋﻨد ﻤﺴﺘوي دﻻﻟﺔ ﻤﺴﺘوي دﻻﻟﺔ ) ،(0.00و�ﻤﺎ أن ﻤﻌﻨو�ﺔ اﻻﺨﺘ�ﺎر )(0.01اﻛﺒر ﻤن ﻤﺴﺘوي اﻟدﻻﻟﺔ )(0.00

ﻓﻬذا �ﻌﻨﻲ رﻓض اﻟﻔرﻀ�ﺔ اﻟﺼﻔﯿر�ﺔ وﻗﺒول اﻟﻔرﻀ�ﺔ اﻟﺒدﯿﻠﺔ و�ﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯿوﺠد دور ﻟﺘطﺒﯿق اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء
اﻟﻤؤﺴﺴﻲ.

اﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻨﻲ:اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻌﻤﻠﻲ.

ﻤن ﺨﻼل دراﺴﺘﻨﺎ ﻟﻤوﻀوع دور إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﯿن اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ اﺴﺘﻨﺘﺠﻨﺎ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺘﺎﻟﻲ:

أوﻻ:إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ

وﺠدﻨﺎ �ﺄن أﻓراد ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟدراﺴﺔ �ﻤﻠون ﻟﺘوز�ﻊ اﻟﻤﻌرﻓﺔ أﻛﺜر ﻤن ﺘوﻟﯿدﻫﺎ وﻫذا ﻤﺎ أظﻬرﺘﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻔرﻀ�ﺎت

و�رو �ﺎﻨﺎ ﻋﻘد اﺠﺘﻤﺎﻋﺎت وﻨدوات وورش ﻋﻤﻞ داﺨﻠ�ﺔٕ ،واﺼدار ﻨﺸرات ودور�ﺎت ﻤن أﻫم اﻟﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺘؤدي
إﻟﻰ ﺘﻔﻌﯿﻞ ﻋﻤﻠ�ﺔ اﻟﺘوز�ﻊ اﻟﻤﻌرﻓﺔ.
ﺜم ﺘﻠﯿﻬﺎ ﻋﻤﻠ�ﺔ ﺘوﻟﯿد اﻟﻤﻌرﻓﺔ واﻛﺘﺴﺎﺒﻬﺎ وﺘطو�رﻫﺎ أ�ﻀﺎ ذو أﻫﻤ�ﺔ كﺒﯿرة �ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ وأﻨﻬﺎ ﺘطور ﻤن أﻫﻤ�ﺔ

اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ ،وﺘدﻋم اﻷﻓكﺎر اﻟﺠﯿدة.

ﺜم ﺘﺨز�ن اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﻠ�ﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ واﻟﻌﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر ﺘﺘم ﻋﺒر ﺘﻌﻠ�ﻤﺎت واﻀﺤﺔ ﻻﺴﺘرﺠﺎﻋﻬﺎ
وﺘوﻓﯿر ﻨظﺎم ﻓﻌﺎل ﻟﺘﻘﻨ�ﺔ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن أﻫم اﻟﻌﻤﻠ�ﺎت اﻟﺘﻲ ﺘؤدي إﻟﻰ ﺘﻔﻌﯿﻞ اﻟﻤﻌرﻓﺔ وﺘﻘﯿ�ﻤﻬﺎ.

وأﺨﯿ ار وﺤﺴب ﻤﺎ ﺘوﺼﻠﻨﺎ إﻟ�ﻪ ﻓﺎن ﻋﻤﻠ�ﺔ ﺘوز�ﻊ اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﺠﺎءت �ﺎﻟﺘرﺘﯿب اﻷﺨﯿر

ﺜم ﺘﻠﯿﻬﺎ ﻋﻤﻠ�ﺔ اﻟﺘطﺒﯿق واﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻤن أﻫم ﻋﻤﻠ�ﺎت إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﻠ�ﺔ واﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ أﺴﻠوب اﻟﺤوار
وﺘدﻋ�م ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ وأﺴﻠوب اﻟﺘوﺠ�ﻪ.

ﺜﺎﻨ�ﺎ:اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ.

أﻤﺎ ﻓ�ﻤﺎ ﯿﺨص أ�ﻌﺎد اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ ﻓﻬﻲ كﺎﻷﺘﻲ :
إن كﻠ�ﺔ اﻟﻌﻠم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ واﻟﺘﺠﺎر�ﺔ واﻟﻌﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر ﺘﻬﺘم �ﺼﻔﺔ أوﻟ�ﺔ ﻋﻠﻰ رﻀﺎ اﻟز�ﺎﺌن واﻟﺘﻲ ﺘوﻓر ﻟﻬم كﻞ

ﻤﺘطﻠ�ﺎﺘﻬم اﻟﻤﻌﻨو�ﺔ واﻟ�ﺸر�ﺔ ﻤن اﻟﻤكﺘ�ﺔ ٕوادارة واﺴﺎﺘدة ﻋﺎﻤﻠﯿن ﻋﻠﻰ راﺤﺔ ز�ﺎﺌﻨﻬم واﻟﻨظر ﻟﻤﻘﺘرﺤﺎﺘﻬم ﻻن اﻟز�ﺎﺌن
ﻫم أﺴﺎس ﻨﻤو اﻟﻤﻨظﻤﺔ.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟث:

أﻤﺎ ﺜﺎﻨ�ﺎ ﻓﻨﺠد إن اﻟﻛﻠ�ﺔ اﻋﺘﻤدت اﻟﻌﻤﻠ�ﺎت اﻟداﺨﻠ�ﺔ ﻤن ﺘوﻓﯿر ﻟﻠﻤﻌﻠوﻤﺎت ،واﻟﺘﻨﺴﯿق ﺒﯿن اﻟﻌﻤﻠ�ﺎت واﻷﻗﺴﺎم
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﻠ�ﺔ وﺘ�ﺴ�ط وﺘﺴﻬﯿﻞ اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﻟﻠطﻠ�ﺔ.

أﻤﺎ ﺜﺎﻟﺜﺎ ﻓ�ﻌد اﻟﺘﻌﻠم واﻟﻨﻤو اﻟذي ﻫو ﻤن أﻫم أ�ﻌﺎد اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ ﺒﺘوﻓﯿر اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت واﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻟﺘوﺠ�ﻪ ﺠﻬود
اﻟطﻠ�ﺔ وﺘوﻓﯿر ﻤﺤ�ط ﺘﻨظ�ﻤﻲ ﻤﺸﺠﻊ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻌﻠم وﻫذا ﻤﺎ ﺘﺴﻌﻲ إﻟ�ﻪ اﻟﻛﻠ�ﺔ ور�د ﺘﺤﻘ�ﻘﻪ.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟث:
ﺨﻼﺼﺔ اﻟﻔﺼﻞ

ﺘﻌرﻓﻨﺎ ﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌر�ﻒ �ﺎﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟدراﺴﺔ واﻹطﺎر اﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ك�ﻔ�ﺔ اﻨﺠﺎز
اﻻﺴﺘ�ﺎﻨﺔ واﻟﺘﻲ ﺘم ﺘوز�ﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺴﺎﺘذة كﻠ�ﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ واﻟﺘﺠﺎر�ﺔ وﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر ،واﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘوي ﻋﻠﻰ
ﻤﺤور�ن اﻟﺘﻌﻠم اﻟﺘﻨظ�ﻤﻲ واﻟﺘﻔكﯿر اﻻﺴﺘراﺘﯿﺠﻲ ،كﺎن ﻫدﻓﻨﺎ ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ اﻹﺠﺎ�ﺔ ﻋﻠﻰ إﺸكﺎﻟ�ﺔ اﻟ�ﺤث اﻟﺘﺎﻟ�ﺔ" :دور
إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﯿن اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ " ،و�ﻌد اﺴﺘرﺠﺎﻋﻬﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﻔـ ـ ـر�ﻐﻬﺎ وﺘﺤﻠﯿﻞ ﺒ�ﺎﻨﺎﺘﻬﺎ �ﺎﺴﺘﺨـ ـ ـ ـ ـدام أﺴﺎﻟﯿب
إﺤﺼﺎﺌ�ﺔ ﻋدﯿدة كﺎﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ،اﻻﻨﺤراف اﻟﻤﻌ�ﺎري ،اﺨﺘ�ﺎر أﻟﻔﺎ كروﻨ�ﺎخ ،ﺘﺤﻠﯿﻞ اﻻرﺘ�ﺎط...
ﺜم ﻗﻤﻨﺎ �ﻌرض وﺘﺤﻠﯿﻞ وﺘﻔﺴﯿر ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ اﻟﻤﯿداﻨ�ﺔ واﺨﺘ�ﺎر اﻟﻔرﻀ�ﺎت ،وﺘوﺼﻠﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎ�ﺔ إﻟﻰ ﺼﺤﺔ
وﻗﺒول اﻟﻔرﻀ�ﺎت.
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ﺧﺎﺗﻤﺔ
ﺤﺎوﻟﻨﺎ ﻤن ﺨﻼل دراﺴﺘﻨﺎ ﻟﻤوﻀوع دور إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﯿن اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ إﻟﻰ إﺒراز اﻟدور

اﻟﻔﻌﺎل اﻟذي ﺘﻠﻌ�ﻪ إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﯿن اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ وﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺘﺤد�ﺎت اﻟﺘﻲ ﺘواﺠﻪ

اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺤدﯿﺜﺔ  ،وﻤن ﺨﻼل اﻹﺸكﺎﻟ�ﺔ اﻟرﺌ�ﺴ�ﺔ اﻟﻤطروﺤﺔ واﻷﺴﺌﻠﺔ اﻟﻔرﻋ�ﺔ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﻘﺴ�م ﻫذا اﻟ�ﺤث
إﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻓﺼول ،ﻓﺘﻨﺎول اﻟﻔﺼﻞ اﻷول إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ واﻫم اﻟﻤﻔﺎﻫ�م اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ ،أﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻘد

اﺤﺘوي ﻤﻔﻬوم اﻷداء �ﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ وﺘطرﻗﻨﺎ ﻓ�ﻪ إﻟﻲ ﻤﻔﻬوم ﻗ�ﺎس وﺘﻘﯿ�م اﻷداء وﻤﺠﻤﻞ اﻟﺠواﻨب اﻟﻤﻠﻤﺔ ﺒﻬﻤﺎ،
واﺤﺘوي اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟث إﺴﻘﺎط اﻟﺠﺎﻨب اﻟﻨظري ﻓ�ﻪ ،واﺴﺘﻌﻤﻠت ﻓ�ﻪ اﻻﺴﺘﻤﺎرة كﺄداة ﻟﻠدراﺴﺔ ،وﺘم ﺘوﺠ�ﻪ

أﺴﺌﻠﺘﻬﺎ ﻟﻌﻨ�ﺔ ﻤن أﺴﺎﺘذة كﻠ�ﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ واﻟﺘﺠﺎر�ﺔ وﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر ،و�ﻌد إﺨراج اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤن ﺒرﻨﺎﻤﺞ
spssاﻻﺤﺼﺎﺌ�ﺎة ﺘم �ﻌد ذاﻟك ﺘﺤﻠﯿﻠﻬﺎ واﻟوﺼول إﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋن اﻹﺸكﺎﻟ�ﺔ واﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﻔرﻋ�ﺔ.

أوﻻ  :اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ

ﺘوﺼﻠت اﻟدراﺴﺔ إﻟﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤن ﺨﻼل ﻗﺴﻤﯿﻬﺎ اﻟﻨظري واﻟﺘطﺒ�ﻘﻲ وﻫذﻩ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ كﻤﺎ ﯿﻠﻲ:

-1اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻨظر�ﺔ

ﺘﺤﺘوي اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻨظر�ﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻞ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﻲ ﺨﻠﺼت ﻤن اﻟﻔﺼول اﻟﻨظر�ﺔ وﺘﺸﻤﻞ ﻤﺎﯿﻠﻲ:
 إن ﻤﻨﻬﺞ إدارة اﻟﻤﻌرة ﻟﻪ أﻫﻤ�ﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺠﻤ�ﻊ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت وﻓﻲ كﻞ اﻟﻘطﺎﻋﺎت كوﻨﻬﺎ ﻤن

اﻟﻤداﺨﯿﻞ اﻟﺘطور�ﺔ اﻟﺤدﯿﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘق اﻟﻔﻌﺎﻟ�ﺔ اﻟﻤطﻠو�ﺔ ﻓﻲ ﺠﻤ�ﻊ ﻤﺴﺘو�ﺎت اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ.

 كﻤﺎ ﻨﺠد ﺘﻌﺎر�ﻒ ﻤﺘﻌددة ﻹدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﺘركز ﻤﻌظﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠ�ﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻐطﯿﻬﺎ ﻤن ﺘوﻟﯿد

وﺘﺨز�ن وﺘوز�ﻊ وﺘطﺒﯿق ﻟﻠﻤﻌرﻓﺔ وذﻟك ﺒﻬدف ﺘﺤﻘﯿق ﻗ�ﻤﺔ ﻤﻀﺎﻓﺔ ﺘﻀﻤن ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ اﻻﺴﺘﻤ ارر�ﺔ

واﻟﻨﻤو.

 ﯿﺘﻛون اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ ﻤن أر�ﻌﺔ ﻤﺤﺎور أﺴﺎﺴ�ﺔ ﻟ�طﺎﻗﺔ اﻷداء اﻟﻤﺘوازن وﻫﻲ :اﻟﻤﺤور اﻟﻤﺎﻟﻲ،
اﻟﻌﻤﻠ�ﺎت اﻟداﺨﻠ�ﺔ ،اﻟﺘﻌﻠم واﻟﻨﻤو ،رﻀﺎ اﻟز�ﺎﺌن.

� ﻌﺘﺒر ﺘﻘﯿ�م وﻗ�ﺎس اﻷداء أﻤ ار ﻀرور�ﺎ ،واﻟذي �ﻤكن ﻤن ﺨﻼﻟﻪ ﻤراﻗ�ﺔ ﻨﺸﺎط اﻟﻤؤﺴﺴﺔ واﺘﺨﺎذ
اﻟﻘ اررات اﻟﺘﺼﺤ�ﺤ�ﺔ اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿق اﻷﻫداف.

 إن ﺘطﺒﯿق إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﯿﺘطﻠب ﺘوﻓﯿر ﺠﻤ�ﻊ ﺴﺒﻞ اﻟﻨﺠﺎح ﻤن ﻤﺎد�ﺔ و�ﺸر�ﺔ ،ﻓﯿﺠب إن ﯿﺘم اﺨﺘ�ﺎر
أﻓراد أﻛﻔﺎء وﺘدﻋ�ﻤﻬم وﺘوﻓﯿر اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﻨﺎﺴ�ﺔ ﻟﺘﻘد�م كﻞ ﻤﺎ �ﻤﻠﻛون ﻤن ﻗدرات وﺨﺒرات اﻟﻨﺠﺎح
وﺘﻤﯿز اﻟﻤؤﺴﺴﺔ.

ٕ وادارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ كوﻨﻬﺎ ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺘﺴﯿﯿر�ﺔ ﺘﻬدف إﻟﻰ ﺘﻛﺜﯿﻒ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﻊ ﻤﺤ�طﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﻫدف أﺨر ﻫو
ﺘﺤﺴﯿن اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ وﺘﺜﻤﯿن ﻗدراﺘﻬﺎ اﻟﺠوﻫر�ﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺘﺤو�ﻞ ﺴﻠوك�ﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﯿن ﻟﺼﺎﻟﺢ
اﻟﻤؤﺴﺴﺔ وﻫذا ﻋن طر�ق اﻟﺘﻔكﯿر اﻹﺒداﻋﻲ اﻟذي ﯿﻬدف إﻟﻰ إﺤداث �ﻘﻀﻪ داﺨﻠ�ﺔ.
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-2اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ

ﺘﺤﺘوي اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻞ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﻲ ﺨﻠﺼت ﻤن اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘطﺒ�ﻘﻲ وﻫﻲ كﻤﺎ ﯿﻠﻲ:

 أظﻬرت اﻟدراﺴﺔ إن ﻷدراك اﻷﻓراد دور ﻓﻲ ﻨﺠﺎح إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻻن اﻹدارة ﻤواﻛ�ﺔ ﻟﻠﺘطور
اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻲ اﻟﻤﻌرﻓﻲ.

 اﺴﺘﻨﺘﺠﻨﺎ ﻤن ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ إن كﻠ�ﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ واﻟﺘﺠﺎر�ﺔ وﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر ﺘطﺒق إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ
ﺒﻨﺴ�ﺔ ﻤﺘوﺴطﺔ وﺠﺎءت ﻓﻲ اﻟﻤرﺘ�ﺔ اﻟرا�ﻌﺔ ﯿﻠﯿﻬﺎ اﻟﺘﺨز�ن ﺜم اﻟﺘوﻟﯿد ﺜم اﻟﺘوز�ﻊ أي إن اﻟﻛﻠ�ﺔ ﺘركز

ﻋﻠﻰ ﺘوز�ﻊ اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﺒﻨﺴ�ﺔ كﺒﯿرة.

 وﺠود ارﺘ�ﺎط ﺒﯿن إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ واﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ �ﻘ�ﻤﺔ ).(0.735
 وﺠود ارﺘ�ﺎط ﺒﯿن ﺘوﻟﯿد اﻟﻤﻌرﻓﺔ واﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ �ﻘ�ﻤﺔ).(0.517

 وﺠود ارﺘ�ﺎط ﺒﯿن ﺘﺨز�ن اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ �ﻘ�ﻤﺔ).(0.696

 وﺠود ارﺘ�ﺎط ﺒﯿن ﺘطﺒﯿق اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ �ﻘ�ﻤﺔ).(0.807

ﺜﺎﻨ�ﺎ :اﻻﻗﺘراﺤﺎت

ﺘﻀم اﻻﻗﺘراﺤﺎت اﻟﻤﺘوﺼﻞ إﻟﯿﻬﺎ ﻤﺎ ﯿﻠﻲ:

 إﻋطﺎء إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻷوﻟو�ﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ وﻤﺸﺎركﺔ اﻷﺴﺎﺘذة ﻓﻲ ﺠﻤ�ﻊ ﻋﻤﻠ�ﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ اﻻﺨد �ﺂراﺌﻬم
اﻟﺸﺨﺼ�ﺔ ﻓﻲ ﻋﯿن اﻻﻋﺘ�ﺎر.

 ﻀرورة اﺴﺘﺨدام وﺴﺎﺌﻞ ﺘﻛﻨوﻟوﺠ�ﺎ ﺤدﯿﺜﺔ ﻟﺘوز�ﻊ وﺘطﺒﯿق اﻟﻤﻌرﻓﺔ وﺘﺸﺠ�ﻊ اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﻨﻘﻞ
اﻷﻓكﺎر.

 اﻟﺴﻊ اﻟداﺌم ﻟﺘوﻟﯿد اﻟﻤﻌرﻓﺔ وﻤﺤﺎوﻟﺔ ﺘطﺒ�ﻘﻬﺎ �ﺸﻨﻲ اﻟطرق واﻷﺴﺎﻟﯿب ﻓﻲ اﻟﻛﻠ�ﺔ.

 ﻀرورة اﻻﻫﺘﻤﺎم �ﺎﻟﻨدوات واﻟﻤؤﺘﻤرات اﻟﻌﻠﻤ�ﺔ وﺘﺸﺠ�ﻊ اﻷ�ﺤﺎث واﻟدراﺴﺎت اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﺘﻌز�ز
اﻟﺠﺎﻨب اﻟﺘطﺒ�ﻘﻲ ﻟﻠﻤﻌرﻓﺔ.

 اﺴﺘﺤداث ﻤﺴﺎق دراﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺎت اﻟﺠزاﺌر�ﺔ ﻟﯿﺘﻤكن اﻟطﺎﻟب ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤن اﺴﺘ�ﻌﺎب ﻤﻔﺎﻫ�م
إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ وأﻫداﻓﻬﺎ وﻓواﺌدﻫﺎ وﻋﻤﻠﯿﺘﻬﺎ ﻤم �ﻌزز ﻤن ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﯿذ ﻤ�ﺎدراﺘﻬﺎ ﻋﻨد اﻻﻟﺘﺤﺎق
�ﺴوق اﻟﻌﻤﻞ.

 ﻓﺘﺢ ﻗﻨوات اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺸﺘرك ﻟﻠﺘﻌز�ز اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﺸراﻛﺎت ﻤن ﺸﺎﻨﻪ إن �ﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘوﻟﯿد اﻟﻤﻌرﻓﺔ
وﺘوز�ﻌﻬﺎ وﺘطﺒ�ﻘﻬﺎ.

ﺜﺎﻟﺜﺎ :أﻓﺎق اﻟدراﺴﺔ

�ﻌﺘﺒر ﻤﯿدان إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺠﺎﻻ ﺨﺼ�ﺎ ﻟﻠﻛﺜﯿر ﻤن اﻟ�ﺤوث اﻟﺤدﯿﺜﺔ �ﻤكن اﻗﺘراح �ﻌﻀﻬﺎ ﻓ�ﻤﺎ ﯿﻠﻲ:
 ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﯿق اﻟﺘﻌﻠم اﻟﺘﻨظ�ﻤﻲ.
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 دور اﻷداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﯿق اﻟﻤﯿزة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴ�ﺔ.

 اﺜر إﺴﺘراﺘﺠ�ﺔ إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ �طﺎﻗﺔ اﻷداء اﻟﻤﺘوازن.
 ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﯿق اﻟﺨﯿرات اﻹﺴﺘراﺘﺠ�ﺔ.
 ﻋﻼﻗﺔ إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ �ﺎﻟﻤﯿزة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴ�ﺔ.

 اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن ﻤﺘطﻠ�ﺎت إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ وﻋﻤﻠ�ﺎﺘﻬﺎ.
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ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻟﻤراﺠﻊ

اﻟﻛﺘب

ئذخئﻙ �ﺴذ� ﺒ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻤﺼر.2004 ،
بئﻙ ﻠه
 .1أﺤﻤد ﺴﯿد ﻤﺼطﻔﻰ ،ﻍخئذ

بئﻙ ﻠﻊذﻐ ﺒ ﻐﻰ ﺎﻤﺌ ؟ئﻙﻘﻑﺌ �ﺌ ةئﻙﺝهﻩذ� ﺒ ،ﻤؤﺴﺴﺔ اﻟوراق ﻟﻠﻨﺸر و
 .2أﻛرم ﺴﺎﻟم اﻟﺠﻨﺎﺒﻲˇ ؤخئذ
اﻟﺘوز�ﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،اﻟط�ﻌﺔ اﻷوﻟـ ـ ــﻰ.2013 ،

بئﻙ ﻠﻊذﻐ ﺒ ﻐﻰ ﺔﻘﻤهﻙهﺝ �ﺌئﻙ ﻠﻊﻛه ﻠﺌ ة ،دار ﺠﻠ�س اﻟزﻤﺎن ﻟﻠﻨﺸر
� .3ﺴﺎم ﻤﺤﻤد اﻟﻤﻬﯿرات ،ؤخئذ
و اﻟﺘوز�ﻊ ،اﻷردن ،اﻟط�ﻌﺔ اﻷوﻟﻰ.2012 ،

ب ئﻙ ﻠﻊذﻐ ﺒ ،دار ﺠﻠ�س اﻟزﻤﺎن ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،اﻟط�ﻌﺔ
� .4ﺴﺎم ﻤﺤﻤود اﻟﻤﻬﯿرات ،ؤخئذ
اﻷوﻟﻰ.2012 ،

ئذخ ئﻙ �ﺴذ� ﺒ ،دار واﺌﻞ ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوز�ﻊ ،اﻷردن
ب ئﻙ ﻠه
 .5ﺨﺎﻟد ﻋﺒد اﻟرﺤ�م اﻟﻤﻬﯿﺘﻲ ،ؤخئذ
اﻟط�ﻌﺔ اﻟﺜﺎﻨ�ﺔ.2005،

ب ئﻙ ﻠﻊذﻐ ﺒ ئﻙﺔﺡخ �ﺌ ة ه ئﻙﺔﻕ �ﺌ ة ه ئﻙﺡﻛهك ،دار
 .6ﺨﻀر ﻤﺼ�ﺎح إﺴﻤﺎﻋﯿﻞ ط�طﻲˇ ؤخئذ
ﺤﺎﻤد ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،اﻟط�ﻌﺔ اﻷوﻟﻰ.2010 ،

ب ئﻙ ﻠﻊذﻐ ﺒ ،دار ﺼﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸر و اﻟﺘوز�ﻊ ،ﻋﻤﺎن اﻷردن،
 .7ر�ﺤﻲ ﻤﺼطﻔﻰ ﻋﻠ�ﺎن ،ؤخئذ
اﻟط�ﻌﺔ اﻷوﻟﻰ.2008 ،

بئﻙ ﻠﻊذﻐ ﺒ هئﻙﺔﻊﻛلئﻙﺔﻤط � ﻠﻰ ،ﻤؤﺴﺴﺔ طﯿ�ﺔ ﻟﻠﻨﺸر و اﻟﺘوز�ﻊ.
 .8رﻀﺎ إﺒراﻫ�م اﻟﻤﻠﺠﻰ ،ؤخئذ
اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻤﺼر ،اﻟط�ﻌﺔ اﻷوﻟﻰ.2010 ،

ضﺌﻔ ﺒ ئﻙﺔﻕﻱ �ل
 .9طﺎﻫر ﻤﺤﺴن ﻤﻨﺼور اﻟﻐﺎﻟﺒﻲ ،واﺌﻞ ﻤﺤﻤد إدر�س ،آ ﺯﺌ ﺯ �ﺌ ة ئﻵخئ ؟ ه �
ئر م،دار ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوز�ﻊ ،اﻷردن.2009،
ئﻙ ﻠﺔه

 .10طﺎھر ﻣﺣــﺳن ﻣﻧﺻور اﻟﻐﺎﻟﺑﻲ ،واﺋل ﻣﺣﻣد ﺻﺑﺣﻲ إدرﯾس ،اﻹدارة اﻹﺳــﺗراﺗﺟﯾﺔ،
دار واﺋل ﻟﻠــﻧﺷر واﻟﺗوزﯾــﻊ ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ.2007 ،
ئﻵ ﻩ ﻠ � ﺒ ،اﻟﻤﻨظﻤﺔ اﻟﻌر��ﺔ
ضه�ذئﻙﺔﺌذ�ﺥﻰ ه
 .11ﻋﺒد اﻟرﺤ�م ﻤﺤﻤدˇ ﻔ �ﺌ زئﻵخئ ؟ئﻙﻤﺴﺂبئﻙﺔ
ﻟﻠﺘﻨﻤ�ﺔ اﻹدار�ﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻤﺼر.2008 ،

 .12ﻋدﻨﺎن ﺤﺴﯿن اﻟﺠدري وآﺨرون ،ئﻵ ﺯ ز ئﻙ ﻠﻤﻪﺝ � ﺒ ه ئﻹ ﺯﺔﺥخئ ﻠﺌ ة ئﻷﺡ ﺸﺌﺉ � ﺒ ﻐﻰ
ئﻷﻤ ﺯﺌﻤ � ﺒ ،إﺜراء ﻟﻠﻨﺸر و اﻟﺘوز�ﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻻردن.2009 ،
�ﺡهتئﻙﻊﻛهلئﻙﺔذ �ه � ﺒ ه

ئﻙﺔﻘﻤهﻙهﺝ �ﺌ ئﻙﺡخﻱﺘ ﺒ ،دار أﺴﺎﻤﺔ ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوز�ﻊ،
ب ئﻙ ﻠﻊذﻐ ﺒ ه
 .13ﻋﺼﺎم ﻨور اﻟدﯿن ،ؤخئ ذ
اﻷردن ،ط. 2010 ،1

 .14ﻋﻤر اﺤﻤد ﻫﻤﺸري ،إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟطر�ق إﻟﻰ اﻟﺘﻤﯿﯿز و اﻟر�ﺎدة ،دار ﺼﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸر و
اﻟﺘوز�ﻊ ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،اﻟط�ﻌﺔ اﻷوﻟﻰ.2013 ،
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ب ئﻙ ﻠﻊذﻐ ﺒˇ رﺴﺎﻟﺔ ﻤﻘدﻤﺔ ﻟﻨﯿﻞ ﺸﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺠﺴﺘﯿر ،ﺘﺨﺼص إدارة
 .15كﻨدة اﻟﺒ�طﺎر ،ؤخئذ
اﻟﻤﻌرﻓﺔ ،كﻠ�ﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد ،ﺠﺎﻤﻌﺔ دﻤﺸق ،ﺴور�ﺎ.2010 ،

 .16ﻟﯿث ﻋﺒد ﷲ اﻟﻘﻬﯿوي ،إﺴﺘراﺘﯿﺠ�ﺔ إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ ،دار ﺤﺎﻤد ﻟﻠﻨﺸر و اﻟﺘوز�ﻊ ،ﻋﻤﺎن،
اﻷردن ،اﻟط�ﻌﺔ اﻷوﻟﻰ.2013 ،

ئذخ �ﺴ ذ� ﺒ ،ﻤﻨﺸﺎة اﻟﻤﻌﺎرف
ئﺔﻱﺝ � ﺒ ﻐﻰ ﺔﻤ ﻠ � ﺒ ﻠه
ب ئﻷ ﺯﺔ ذ
 .17ﻤﺤﻤد ﻋﺸﻤﺎوي ،ئﻷخئذ
اﻹﺴكﻨدر�ﺔ ،ﻤﺼر.2010 ،

 .18ﻤﺤﻤد ﻋواد اﻟز�ﺎدات ،اﺘﺠﺎﻫﺎت ﻤﻌﺎﺼرة ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ ،دار ﺼﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸر و اﻟﺘوز�ﻊ
ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،اﻟط�ﻌﺔ اﻷوﻟﻰ.2008 ،

 .19ﻤﺠﯿد اﻟﻛرﺨﻲ ،ﺔﻕه �ل ئﻵخئ ؟ �ﺌ ﺯﺔﺥخئل ئﻙﻤ ﺯ ا ئﻙ ﻠﺌﻙ � ﺒ ،دار اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوز�ﻊ،
ﻋﻤﺎن،اﻷردن،اﻟط�ﻌﺔ اﻷوﻟﻰ.2007،

ضﺌﻔ ﺒ
 .20واﺌﻞ ﻤﺤﻤد ﺼ�ﺤﻲ إدر�س ،طﺎﻫر ﻤﺤﺴن ﻤﻨﺼور اﻟﻌﺎﻟﻲ ،آ ﺯﺌ ﺯ �ﺌ ةئﻵخئ ؟ ه �
ئر م،دار واﺌﻞ ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوز�ﻊ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن.2009،
ئﻙﺔﻕﻱ �لئﻙ ﻠﺔه

 .21ﻧﺟم ﻋﺑود ﻧﺟم ،ادارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ،ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوراق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،اﻷردن ،اﻟطﺑﻌﺔ
اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ.2008 ،
ب ئﻙ ﻠﻊذﻐ ﺒ ﻐﻰ ئﻙ ﻠطﻛ ﻠﺌ ة ،دار اﻟرﻀوان
 .22ﻫﯿﺜم ﻋﻠﻰ ﺤﺠﺎزي،ئﻙ ﻠﻤﻪﺝ � ﺒ ئﻙ ﻠﺔﻘﺌ ﻠﻛ ﺒ ﻷخئذ
ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوز�ﻊ،ﻋﻤﺎن،اﻷردن،اﻟط�ﻌﺔ اﻷوﻟﻰ.2014،

ئﺔﻱﺝﻰ ،دار واﺌﻞ ﻟﻠﻨﺸر ،ﻋﻤﺎن ،
 .23واﺌﻞ ﻤﺤﻤد ﺼ�ﺤﻲ إدر�س ،ﺯﻛ ﺯﻛ ﺒ ئﻵخئ ؟ ئﻷ ﺯﺔ ذ
اﻷردن.2009 ،

ب
ﺯﻛ ﺯﻛ ﺒ ؤخئذ

 .24واﺌﻞ ﺼ�ﺤﻲ إدر�سˇ طﺌ ﻩذ ﻠﺡ ﺯ م ﻠﻤ ﺸهذ ئﻙﻎﺌﻙﻰˇ
ئر م ،دار واﺌﻞ ﻟﻠﻨﺸر،اﻟط�ﻌﺔ
ضﺌﻔ ﺒ ئﻙﺔﻕﻱ �ل ئﻙ ﻠﺔه
ئﺔﻱﺝ �ﺂ ﺯﺌ ﺯ �ﺌ ة ئﻵخئ ؟ ه �
ئﻵخئ ؟ئﻷ ﺯﺔ ذ
اﻷوﻟﻰ.2009 ،

 .25وﺻﻔﻲ اﻟﻛﺳﺎﺳﺑﺔ ،ﺗﺣﺳﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻻداء اﻟﻣؤﺳﺳﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت،
دار اﻟﯾﺎزوري اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻻوﻟﻰ.2011،

اﻟﻤذكرات

 ﻤذكرات اﻟﻤﺎﺠﺴﺘﯿر

�ئﻙﺔﻑهفئﻙﺔﻤﺌﻐ ﺯﻰ،
بئﻙ ﻠﻊذﻐ ﺒئﻙر �ه م ﻐﻰ ﺔﺡﻕﻱ
 .1أﻤﯿرة ﻫﺎﺘﻒ ﺤداوي اﻟﺠﻨﺎﺒﻲ ،اﺜر ؤخئذ
ﻋﻠوم إدارة اﻷﻋﻤﺎر ،رﺴﺎﻟﺔ ﻤﻘدﻤﺔ ﻟﻨﯿﻞ ﺸﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺠﺴﺘﯿر ،ﺘﺨﺼص ﻋﻠوم إدارة

اﻷﻋﻤﺎل ،كﻠ�ﺔ اﻹدارة و اﻻﻗﺘﺼﺎد ،ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﻛوﻓﺔ ،اﻟﻌراق.2005/2006 ،
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ب ئﻙ ﻠﻊذﻐ ﺒ ﻐﻰ ﺔﺡ ﺯﻱ م ﺔ ﺯﻱﻱذ ﻉﻺﻔﺌ ة ئﻙر�ﺌﺉ م ،رﺴﺎﻟﺔ
 .2إ�ﻤﺎن ﻗﺤﻤوش ،خهذ ؤخئ ذ

ﻤﻘدﻤﺔ ﻟﻨﯿﻞ ﺸﻬﺎدة ﻤﺎﺠﺴﺘﯿر ،ﺘﺨﺼص إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ ،كﻠ�ﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ و
اﻟﺘﺠﺎر�ﺔوﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨ�ﻀر� -ﺴكرة ،-اﻟﺠزاﺌر.2011/2012 ،

ئذخئﻙ �ﺴذ� ﺒ ﻐﻰئﻙﺔﺂﺘﻱذ ﻉﻛ ﻭئﻵخئ ؟ ،رﺴﺎﻟﺔ ﻤﻘدﻤﺔ ﻟﻨﯿﻞ
بئﻙ ﻠه
 .3ﺒ�ﺎﻩ وﻟد ﺴﯿدن ،خهذ ؤخئذ

ﺸﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺠﺴﺘﯿر ﻓﻲ إدارة اﻷﻋﻤﺎل ،كﻠ�ﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ و اﻟﺘﺴﯿﯿر و ﻋﻠوم
ﺘﺠﺎر�ﺔ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ أﺒﻲ �كر ﺒﻠﻘﺎﯿد ،ﺘﻠﻤﺴﺎن ،اﻟﺠزاﺌر.2010/2009،

 .4ﺒن ﺨﻠ�ﻔﺔ ﺤﻤزة ،خهذ ﻔﺌﺉ ﻠ ﺒ ئﻙﺔخﻐﻕﺌ ة ئﻙﻤﻕخ � ﺒ ﻐﻰ ﺔﻕ �ل ئﻵخئ ؟ ئﻙ ﻠﺌﻙﻰ ﻙﻛ ﻠ أﺯ ﺯ ﺒ،

رﺴﺎﻟﺔ ﻤﻘدﻤﺔ ﻟﻨﯿﻞ ﺸﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺠﺴﺘﯿر ،ﻓﻲ ﻤﺤﺎﺴ�ﺔ  ،كﻠ�ﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ واﻟﺘﺠﺎر�ﺔ
وﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨ�ﻀر� -ﺴكرة،-اﻟﺠزاﺌر.2013/2012 ،

ب ،رﺴﺎﻟﺔ ﻤﻘدﻤﺔ
بئﻙ ﻠﻊذﻐ ﺒ ﻐﻰ ؤﻤﺔﺌثئﻵﻤط ﻠ ﺒئﻙﺥﺎﻱ ذ
 .5داﻫﻨﯿن ﺒن ﻋﺎﻤر ،ﻠ ﺯﺌ ﻩ ﻠ ﺒ ؤخئذ
ﻟﻨﯿﻞ ﺸﻬﺎدة ﻤﺎﺠﺴﺘﯿر ،ﺘﺨص إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ و اﻟﻤﻌﺎرف ،كﻠ�ﺔ ﻋﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ و
اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ و ﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨ�ﻀر�-ﺴكرة ، -اﻟﺠزاﺌر.2010/2011،

� ﺝهخبئﻙﺔﻊﻛ �لئﻙﻊﺌﻙﻰ ،رﺴﺎﻟﺔ
بئﻙ ﻠﻊذﻐ ﺒ ﻐﻰ ﺔﺡﻕﻱ
 .6ر�ﺎ ﺠ از ﺠﻤﯿﻞ اﻟﻤﺤﺎﻤﯿدˇ خهذ ؤخئذ
ﻤﻘدﻤﺔ ﻟﻨﯿﻞ ﺸﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺠﺴﺘﯿر ،ﺘﺨﺼص إدارة أﻋﻤﺎل ،كﻠ�ﺔ ﻋﻠوم إدار�ﺔ و اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ،

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﺸرق اﻷوﺴط ﻟﻠدراﺴﺎت اﻟﻌﻠ�ﺎ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن.2008 /2007،

 .7ر��ﻊ ﻤﺴﻌود ،خهذئﻙﻕ �ﺌخب ﻐﻰ ﺔﺡ ﺯﻱ م آخئ ؟ئﻙ ﻠ أﺯ ﺯ ﺒئﻹﻔﺔ ﺸﺌخ � ﺒ ﻠخﺥﻒ ؤ ﺯﻺ ﻠﻰ،
رﺴﺎﻟﺔ ﻤﻘدﻤﺔ ﻟﻨﯿﻞ ﺸﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺠﺴﺘﯿر ،ﺘﺨﺼص اﻗﺘﺼﺎد وﺘﺴﯿﯿر اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ،كﻠ�ﺔ ﻋﻠوم

اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ

واﻟﺘﺠﺎر�ﺔ

وﻋﻠوم

اﻟﺘﺴﯿﯿر

،

ﺨﯿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻀر� -ﺴكرة ،-اﻟﺠزاﺌر.2007 /2006،

ﺠﺎﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻌﺔ

ﻤﺤـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻤد

بئﻙ ﻠﻊذﻐ ﺒ ،رﺴﺎﻟﺔ
� ؤخئذ
ضﺎﻱ
 .8ر�ﺎض ﻋ�ﺸوش ،ﻠ ﺯﺌ ﻩ ﻠ ﺒئﻙﺘﻕﺌﻐ ﺒئﻙﺔﻤط � ﻠ � ﺒ ﻐﻰ ﻤﺝﺌج ﺔ

ﻤﻘدﻤﺔ ﻟﻨﯿﻞ ﺸﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺠﺴﺘﯿر ،ﺘﺨﺼص إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ و اﻟﻤﻌﺎرف ،كﻠ�ﺔ ﻋﻠوم

اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ و اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ و ﻋﻠوم ﺘﺴﯿﯿر ﺠﺎﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻌﺔ ﻤﺤـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻤد ﺨﯿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻀر
–�ﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكرة ،-اﻟﺠزاﺌر.2011/2010،

بئﻙ ﻠﻊذﻐ ﺒ ،رﺴﺎﻟﺔ ﻤﻘدﻤﺔ ﻟﻨﯿﻞ ﺸﻬﺎدة
 .9زك�ﺔ ﺒﻨت ﻤﻤدوح ﻗﺎرئ ﻋﺒد ﷲ اﻟطﺸكﻨدي ،ؤخئذ
اﻟﻤﺎﺠﺴﺘﯿر ،ﺘﺨﺼص إدارة اﻟﺘر�و�ﺔ و اﻟﺘﺨط�ط ،ﺠﺎﻤﻌﺔ أم اﻟﻘرى ،ﻤﻤﻠﻛﺔ ﻋر��ﺔ

اﻟﺴﻌود�ﺔ.2009/2008 ،

.10

ﺴﻤراء كﺤ�ﻼتˇ ﺔ ﻠ�ﻱ م ئﻙ ﻠﻊذﻐ ﺒ ﻐﻰ ئﻙ ﻠﻤط ﻠ ﺒ ئﻙﺝئرﺉذ� ﺒ ،رﺴﺎﻟﺔ ﻤﻘدﻤﺔ ﻟﻨﯿﻞ

ﺸﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺠﺴﺘﯿر ،ﺘﺨﺼص ﻋﻠم اﻟﻤكﺘ�ﺎت ،كﻠ�ﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻨﺴﺎﻨ�ﺔ و اﻟﻌﻠوم

اﻟﺘﺠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎر�ﺔ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺘوي ،ﻗﺴﻨطﯿﻨﺔ.2008/2009 ،
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.11

ب ئﻙﺝهخب ئﻙﺴﺌ ﻠﻛ ﺒ ﻉﻛ ﻭ ئﻵخئ ؟
� ؤخئذ
ضﺎﻱ
ﺸﺎدي ﻋطﺎ ﻤﺤﻤد ﻋﺎ�ش ،آﺘذ ﺔ

ئﻙ ﻠ أﺯ ﺯﻰ ،رﺴﺎﻟﺔ ﻤﻘدﻤﺔ ﻟﻨﯿﻞ ﺸﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺠﺴﺘﯿر ،ﺘﺨﺼص إدارة أﻋﻤﺎل ،كﻠ�ﺔ
دراﺴﺎت ﻋﻠ�ﺎ ،اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ ،ﻏزة ،ﻓﻠﺴطﯿن.2008/2007،

.12

بئﻙ ﻠﻊذﻐ ﺒ ﻐﻰ ﺔﺡ ﺯﻱ م آخئ ؟ئﻙﻊﺌ ﻠﻛﻱ م ،رﺴﺎﻟﺔ ﻤﻘدﻤﺔ ﻟﻨﯿﻞ
ﺼ�ﺎح ﺘرﻏﯿﻨﻲ ،خهذ ؤخئذ

ﺸﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺠﺴﺘﯿر ،ﺘﺨﺼص إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ و اﻟﻤﻌﺎرف ،كﻠ�ﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ
اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ واﻟﻌﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨ�ﻀر –�ﺴكرة،-اﻟﺠزاﺌر.2011/2010 ،

.13

ئﺔﺝ � ﺒ
ئر م �ﺂخئ ؟ﻙﺔﻕﻱ �لئﻷ ﺯﺔ ذ
ضﺌﻔ ﺒئﻵخئ ؟ئﻙ ﻠﺔه
� �
ضﺎﻱ
ﺼﻼح �ﻼﺴكﺔ ،ﻔﺌﺎﻛ � ﺒ ﺔ

ﻐﻰ ئﻙ ﻠ أﺯ ﺯ ﺒ ئﻹﻔغغغغغغغغغغغغغغغغغﺔ ﺸﺌخ � ﺒ ئﻙﺝئرﺉذ� ﺒ،

رﺴﺎﻟﺔ

ﻟﻨﯿﻞ

ﻤﻘدﻤﺔ

ﺸﻬﺎدة

اﻟﻤﺎﺠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـﺘﯿر  ،ﺘﺨﺼص اﻹدارة اﻹﺴﺘراﺘﺠ�ﺔ ،كﻠ�ﺔ ﻋﻠوم اﻹﻗﺼﺎد�ﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ
وﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓرﺤـ ـ ـ ـﺎت ﻋ�ﺎس ،ﺴطﻒ ،اﻟﺠزاﺌر.2012/2011،

.14

بئﻙ ﻠﻊذﻐ ﺒ ،رﺴﺎﻟﺔ ﻤﻘدﻤﺔ ﻟﻨﯿﻞ ﺸﻬ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎدة
طﺎرق ﻓ�ﺼﻞ اﻟﺘﻤ�ﻤﻲ ،آ ﺯﺌ ﺯ �ﺌ ة ؤخئذ

اﻟﻤﺎﺠﺴ ـ ـ ـ ـ ـﺘﯿر،

اﻷﻛﺎد�ﻤـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ�ﺔ

اﻟﻌر��ﺔ

واﻻﻗ ـ ـ ـﺘﺼـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎد ،اﻟداﻨﻤـ ـ ـ ـ ـﺎرك.2011/2010 ،

.15

اﻟﻤﻔﺘوﺤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ،

كﻠﯿـ ـ ـ ـﺔ

اﻹدارة

ﻋﺎدل ﺒن ﻋطﺎء ﷲ ،خهذ ئﻙﺔﻘﻤهﻙهﺝ �ﺌ ﻐﻰ ﺔﺡ ﺯﻱ م آخئ ؟ ئﻙﻤﺴﺌم ئﻷﻤﺔﺌﺝﻰ

�ﺌﻙ ﻠ أﺯ ﺯ ﺒ ئﻹﻔﺔ ﺸﺌخ � ﺒ ،رﺴﺎﻟﺔ ﻤﻘدﻤﺔ ﻟﻨﯿﻞ ﺸﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺠﺴﺘﯿر ،ﺘﺨﺼص اﻗﺘﺼﺎد

وﺘﺴﯿﯿر ﻤؤﺴﺴﺔ ،كﻠ�ﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ واﻟﺘﺠﺎر�ﺔ وﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد

ﺨ�ﻀر� -ﺴكرة،-اﻟﺠزاﺌر.2010 /2009،

.16

ئﺔﻱﺝ � ﺒ ئﻙﺔﻤه �ﻅ ﻐﻰ ﺔﺡ ﺯﻱ م آخئ ؟ ئﻙ ﻠ أﺯ ﺯ ﺒ
ﻋﻤر ﺘﻤﺠدﻏدﯿن ،خهذ ؤ ﺯﺔ ذ

ئﻙ ﺸﻤﺌﻉ � ﺒ ،رﺴﺎﻟﺔ ﻤﻘدﻤﺔ ﻟﻨﯿﻞ ﺸﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺠﺴﺘﯿر ،ﺘﺨﺼص اﻗﺘﺼﺎد ﺼﻨﺎﻋﻲ ،كﻠ�ﺔ

ﻋﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ واﻟﺘﺠﺎر�ﺔ وﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر ،ﺠﺎﻤﻌ�ﺔ ﻤﺤﻤد ﺨ�ﻀر� -ﺴكرة-

،اﻟﺠزاﺌر.2013/2012،

.17

بئﻙ ﻠﻊذﻐ ﺒˇ رﺴﺎﻟﺔ ﻤﻘدﻤﺔ ﻟﻨﯿﻞ ﺸﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺠﺴﺘﯿر ،ﺘﺨﺼص
كﻨدة اﻟﺒ�طﺎر ،ؤخئذ

.18

اﻟﺼﺎﻟﺢ ﺠﯿﻠﺢ ،آﺘذئﻙﻕ �ﺌخبئﻷخئذ� ﺒ ﻉﻛ ﻭ آخئ ؟ئﻙﻊﺌ ﻠﻛﻱ م ،رﺴﺎﻟﺔ ﻤﻘدﻤﺔ ﻟﻨﯿﻞ ﺸﻬﺎدة

إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ ،كﻠ�ﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد ،ﺠﺎﻤﻌﺔ دﻤﺸق ،ﺴور�ﺎ.2010/2009 ،

اﻟﻤﺎﺠﺴﺘﯿر ،ﺘﺨﺼص إدارة اﻷﻋﻤﺎل ،كﻠ�ﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر ،ﺠﺎﻤﻌﺔ

اﻟﺠزاﺌر،اﻟﺠزاﺌر.2006/2005 ،

.19

ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺎﻨﻊ ،ﺔﻕغﻤ �ﺌ ةئﻹﺔ ﺸﺌك هخهذﻩﺌ ﻐﻰ غﺔﺡ ﺯﻱ مئﻵخئ ؟ ،رﺴﺎﻟﺔ ﻤﻘدﻤﺔ

ﻟﻠﺤـ ـ ـ ـﺼول ﻋﻠﻰ ﺸـ ـ ـ ـ ـ ـﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺠﺴﺘﯿر ،ﺘﺨﺼص اﻟﻌﻠوم اﻹدار�ﺔ ،كﻠ�ﺔ اﻟدارﺴﺎت
اﻟﻌﻠ�ﺎ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻨﺎﯿﻒ اﻟﻌر��ﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻤﻨ�ﺔ ،اﻟر�ﺎض ،ﺠدة.2006/2005 ،
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.20

بئﻙ ﻠﻊذﻐ ﺒ ه آﺘذﻩﺌ ﻉﻛ ﻭ ﺔ ﻠﻱئر ﻵخئ ؟؛ ﻤذكرة ﻤﻘدﻤﺔ ﻟﻨﯿﻞ
ﻨﻀﺎل ﻤﺤﻤد اﻟزطﻤﺔ ,ؤخئذ

.21

ئﺔﻱﺝ � ﺒئﻙﺔ ﻠﻱر ﻐﻰ ﺔﺡ ﺯﻱ م آخئ ؟ئﻙ ﻠ أﺯ ﺯ ﺒئﻹﻔﺔ ﺸﺌخ � ﺒ،
وﻫﯿ�ﺔ دﯿﺠﻲˇ خهذ ؤ ﺯﺔ ذ

ﺸﻬﺎدة ﻤﺎﺠﺴﺘﯿر ،كﻠ�ﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ،اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ ،ﻏزة ،ﻓﻠﺴطﯿن.2011/2010،

رﺴﺎﻟﺔ ﻤﻘدﻤﺔ ﻟﻨﯿﻞ ﺸﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺠﺴﺘﯿر ،كﻠ�ﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ واﻟﺘﺠﺎر�ﺔ وﻋﻠوم
اﻟﺘﺴﯿﯿر ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨ�ﻀر� -ﺴكرة ،-اﻟﺠزاﺌر.2013/2012 ،

 ﻤذكرات اﻟدكﺘوراﻩ

 .1ﻨﺎزم ﻤﺤﻤود ،ﻤﺤﻤد ﻤﻠﻛﺎوي ،ﻤطﺌلئﻙ ﻠﻊﻛه ﻠﺌ ة هئﻙ ﻠﻊذﻐ ﺒ ه آﺘذﻩﺌ ﻉﻛ ﻭئﻷﺎخئظ ،

رﺴﺎﻟﺔ ﻤﻘدﻤﺔ ﻟﻨﯿﻞ ﺸﻬﺎدة دكﺘوراﻩ ،ﻓﻲ إدارة أﻋﻤﺎل ،كﻠ�ﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد ،ﺠﺎﻤﻌﺔ

دﻤﺸق ،ﺴور�ﺎ.2007/2006،

ضﺎ�ﻕﻪﺌ ﻐﻰ
ب ئﻙ ﻠﻊذﻐ ﺒ ه ؤ ﻠ�ﺌﻤ � ﺒ ﺔ
� .2ﺎﺴر ﺒن ﻋﺒد ﷲ ﺒن ﺘركﻲ اﻟﻌﺘﯿﺒﻲ ،ؤخئذ
ئﻙﺝﺌ ﻠﻊ ﺒ ئﻙ ﺯﻊهخ � ﺒ ،رﺴﺎﻟﺔ ﻤﻘدﻤﺔ ﻟﻨﯿﻞ ﺸﻬﺎدة

دكﺘوراﻩ ،ﻓﻲ إدارة ﺘر�و�ﺔ و

ﺘﺨط�ط ،كﻠ�ﺔ ﺘر��ﺔ ﺠﺎﻤﻌ�ﺔ ،أم اﻟﻘرى ،اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ اﻟﻌر��ﺔ اﻟﺴﻌود�ﺔ

.2009/2008،

ضﺎ�ﻕﻪﺌ ﻐﻰ
ب ئﻙ ﻠﻊذﻐ ﺒ ه ؤ ﻠ�ﺌﻤ � ﺒ ﺔ
� .3ﺎﺴر ﺒن ﻋﺒد ﷲ ﺒن ﺘركﻲ اﻟﻌﺘﯿﺒﻲˇ ؤخئذ
ئﻙﺝﺌ ﻠﻊﺌ ة ئﻙ ﺯﻊهخ � ﺒ ،ﻤذكرة ﻟﻨﯿﻞ ﺸﻬﺎدة اﻟدكﺘوراﻩ  ،ﺘﺨﺼص اﻹدارة اﻟﺘر�و�ﺔ

اﻟﻤﻠﺘﻘ�ﺎت

واﻟﺘﺨط�ط ،ﺠﺎﻤﻌﺔ أم اﻟﻘرى ،كﻠ�ﺔ اﻟﺘر��ﺔ.2008/2007،

ب ئﻙ ﻠﻊذﻐ ﺒ ﻉﻛ ﻭ هط�ﻑ ﺒ ئﻷﺎخئظ ﻐﻰ ﻠﻤط ﻠﺌ ة ئﻵﻉ ﻠﺌك،
� ؤخئذ
ضﺎﻱ
 .1اﺤﻤد طرطﺎر ،ئﺘذ ﺔ

ﻤﻠﺘﻘﻰ دوﻟﻲ ﺤول :رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔكري ﻓﻲ ﻤﻨظﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌر��ﺔ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد�ﺎت

اﻟﺤدﯿﺜﺔ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﺸﻠﻒ ،اﻟﺠزاﺌر 14-13 ،د�ﺴﻤﺒر .2011

ئذخئﻙ �ﺴذ� ﺒ ،ﻤﻠﺘﻘﻰ دوﻟﻲ
بئﻙ ﻠﻊذﻐ ﺒ ﻐﻰ ﺔﻤ ﻠ � ﺒئﻙ ﻠه
 .2ﺒن �ﺎﯿر ﺤﺒﯿب ،ﺒﻠﺠوم ﻓر�د ،خهذ ؤخئذ

ﺤول :رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔكرى ﻓﻲ ﻤﻨظﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌر��ﺔ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد�ﺎت اﻟﺤدﯿﺜﺔ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ

اﻟﺸﻠﻒ ،اﻟﺠزاﺌر 14 - 13 ،دﺴﻤﺒر.2011

ئر م ﻐﻰ ﺔﻕﻱ �ل آخئ ؟
ضﺌﻔ ﺒئﻵخئ ؟ئﻙ ﻠﺔه
 .3ﺤطﻲ ﻤﺤﻤد ﺸﺎﻛر اﻟﺴراج ،ﺤﺎﻤد ﻤﺤﻤد،ئ ﺯﺔﺥخئل �

ئﻙ ﻠ أﺯ ﺯ ﺒئﻹ ﻔﺔ ﺸﺌخ � ﺒ ،ﻤﻠﺘﻘﻰ دوﻟﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﺤول :اﻷداء وﻓﻌﺎﻟ�ﺔ اﻟﻤﻨظﻤﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺘﻨﻤ�ﺔ
اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺒوﻀ�ﺎف ،ﻤﺴﯿﻠﺔ ،اﻟﺠزاﺌر.2009/11/11-10،
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�ئﻙﺔﻤ ﻠ � ﺒ ،ﻤؤﺘﻤر ﻋﻠﻤﻲ
 .4ﺤ�ﻤر ﺤﻤودˇ آخئ ؟ هﻐﻊﺌﻙ � ﺒﻙﻛ ﻠﻤط ﻠ ﺒ ه ﻠخظ ﻠ ﺯﺌ ﻩ ﻠﺔﻪﺌ ﻐﻰ ﺔﺡﻕﻱ
دوﻟﻲ ﺤول أداء وﻓﻌﺎﻟ�ﺔ اﻟﻤﻨظﻤﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺘﻨﻤ�ﺔ اﻟﻤﺴﺘداﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﻤﺴﯿﻠﺔ ،اﻟﺠزاﺌر
.2009 /11-10 ،

ب ،ﻤﻠﺘﻘﻰ
بئﻙ ﻠﻊذﻐ ﺒ ﻐﻰ ﺝﺌ ﻠﻊ ﺒ ﻠﺡ ﻠخ ﺥ �ﺼذ � ﺯ� ذ
� ﻉ ﻠﻛ �ﺌ ة ؤخئذ
ضﺎﻱ
ئﻔﻅ ﺔ
 .5داﺴﻲ وﻫﯿ�ﺔ ،ه
ﺤول ﺘﺴﯿﯿر اﻟﻤوارد اﻟ�ﺸر�ﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﯿﺌﺎت اﻟﻌﻤوﻤ�ﺔ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ،كﻠ�ﺔ ﻋﻠوم اـﻘﺘــﺼﺎد�ﺔ و

اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ واﻟﻌﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨ�ﻀر �ﺴكرة،اﻟﺠزاﺌر.2015/02/25 -24 ،

 .6را�س وﻓﺎء  ،خهذئﻙﺔﻊﻛلئﻙﺔﻤط � ﻠ�ﻑﻰ ﺔﺡ ﺯﻱ مئﻵخئ ؟ئﻙﺔﻤﺌﻐ ﺯﻰ ﻟﻤﻨظﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌر��ﺔ
،اﻟﻤﻠﺘﻘﻲ دوﻟﻲ ﺤول :رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔكري ﻓﻲ ﻤﻨظﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌر��ﺔ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد�ﺎت
ﺤدﯿﺜﺔ  ،ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﺸﻠﻒ ،اﻟﺠزاﺌر ،14 -13 ،د�ﺴﻤﺒر . 2011

 .7ﻋﻤر وﺤﺎﻤد ،ﺔﻕﻱ �لئﻵخئ ؟ئﻙ ﻠ أﺯ ﺯﻰ ﻐﻰئﻙهﺡخئ ةئﻙﺡ�ه ﻠ � ﺒ،

ئﻙغغﻑﻊﺌﻙ � ﺒ ﻐﻰئﻙ ﻠﻤط ﻠﺌ ة ،اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ
 .8ﻋ�ﺴﻰ ﻤرزوﻗﺔ ،ﻠ أﺴئذ ة هآ ﺯﺌﻙﻱ ا ﻔ �ﺌ زئﻵخئ ؟ ه
اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺤول :اﻷداء وﻓﻌﺎﻟ�ﺔ اﻟﻤﻨ ـ ـ ـظﻤﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺘﻨﻤ�ﺔ اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد
ﺒوﻀ�ﺎف ،ﻤﺴﯿﻠﺔ ،اﻟﺠزاﺌر.2009/11/11-10،

بئﻙ ﻠﻊذﻐ ﺒ �ﺔهﺝ ﻨ ؤخئذ� ﺡخﻱت ﻙﻛ ﻠﻤط ﻠﺌ ة ﻐﻰ ﻉ ﺸذ
 .9ﻤ�ﺎرك ﺒوﻋ�ﺸﺔ ،ﻟﯿﻠ�ﺎ ﻤﻨﺼور ،ؤخئذ
اﻟﻤﻌرﻓﺔ ،اﻟﻤؤﺘﻤر اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟدوﻟﻲ ﺤول :ﻋوﻟﻤﺔ اﻹدارة ﻓﻲ ﻋﺼر اﻟﻤﻌرﻓﺔ ،كﻠ�ﺔ إدارة
اﻷﻋﻤﺎل ،ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﺠﻨﺎن ،ﻟﺒﻨﺎن ,ﺴور�ﺎ 17-15 ،د�ﺴﻤﺒر .2012

ئر م ﻐﻰ ﺔﻕﻱ �ل آخئ ؟ئﻙ ﻠﻤط ﻠﺌ ة هر�ﺌخب ﻐﻊﺌﻙﻱﺔﻪﺌ،
ضﺌﻔ ﺒئﻵخئ ؟ئﻙ ﻠﺔه
� .10ﺤ�ﺎوي ﻨﻌ�ﻤﺔ ،خهذ �

ﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ أداء وﻓﻌﺎﻟ�ﺔ اﻟﻤﻨظﻤﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺘﻨﻤ�ﺔ اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد
ﺒوﻀ�ﺎف اﻟﻤﺴﯿﻠﺔ ،اﻟﺠزاﺌر.2009/11-10 ،

اﻟﻤﺠﻼت

بئﻙ ﻠﻊذﻐ ﺒ ،ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ دﻤﺸق اﻟﻤﺠﻠد  ،28اﻟﻌدد
 .1اﺤﻤد ﻋﻠﻲ ،ﻠﻑﻪهلئﻙ ﻠﻊﻛه ﻠﺌ ة ه ؤخئذ
اﻷول ،دﻤﺸق ﺴور�ﺎ.2012 ،

 .2اﻟﺸﯿﺦ اﻟداوي ،ﺔﺡﻛﻱﻒئﻵ ﺯ زئﻙﻤطذ� ﺒﻙﻠﻑﻪهلئﻵخئ ؟ ،ﻤﺠﻠﺔ اﻟ�ﺎﺤث،اﻟﻌدد  ،07ﺠﺎﻤﻌﺔ
اﻟﺠزاﺌر.2010،

بئﻙ ﻠﻊذﻐ ﺒ ه ﺔﻕﻤ �ﺌﺔﻪﺌ ،ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ دﻤﺸق ،ﺴور�ﺎ ،كﻠ�ﺔ
 .3ﻋﺎطﻒ ﻤﺤﻤد ﻋوض ،خهذ ؤخئذ
ﻋﻠوم اﻗﺘﺼﺎد�ﺔ و اﻟﻘﺎﻨوﻨ�ﺔ ،ﻤﺠﻠد  ،28اﻟﻌدد اﻷول.2012 ،

ئﻙﻑﻊﺌﻙ � ﺒˇ ﻠﻑﻪهل هﺔﻕﻱ �لˇ ﻠﺝﻛ ﺒ ئﻙﻊﻛهل
 .4ﻋﺒد اﻟﻤﻠ�ك ﻤزﻫودة ،ئﻵخئ ؟ ﺎﻱ م ئﻙﻘﻑﺌ ؟ب ه
ئﻷﻤ ﺯﺌﻤ � ﺒ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨ�ﻀر� ،ﺴكرة ،اﻟﻌدد اﻷول ،ﻨوﻓﻤﺒر .2001
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ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻟﻤراﺠﻊ �ﺎﻟﻐﺔ اﻻﺠﻨﺒ�ﺔ

1-Duffy Jan, Knowledge ManagementTo, Be Net to be agazine articl
from Information Managment journal, Vol 34. No1,MSA, 2000.

2-Porter, M. E. (1980) Competitive Strategy. New York: the free press.
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وزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣـــــــــﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر  -ﺑﺳﻛــــــرة-
ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾــــر

أﺨﻲ اﻟﻛر�م ...أﺨﺘﻲ اﻟﻛر�ﻤﺔ ،،،
ﻨﻀﻊ ﺒﯿن أﯿد�كم ﻫذا اﻻﺴﺘﺒ�ﺎن ،آﻤﻠﯿن أن ﺘﻤﻨﺤوﻨﺎ ﺠزءا ﻤن وﻗﺘﻛم اﻟﺜﻤﯿن ،وﻨﺸكر ﻟﻛم ﺒدا�ﺔ ﺤﺴن اﻟﺘﻌـﺎون،
وكﻠﻨ ــﺎ ﺜﻘ ــﺔ ﺒدﻗ ــﺔ اﻹﺠﺎ� ــﺔ وﻤوﻀ ــوﻋﯿﺘﻬﺎ ﺤ ــول اﻟﻔﻘـ ـرات اﻟـ ـواردة ﻓﯿﻬ ــﺎ .اﻟﻬ ــدف ﻤ ــن وﻀ ــﻊ اﻻﺴ ــﺘﺒ�ﺎن ﻫ ــو اﺴ ــﺘﻛﻤﺎل
ﻟﻤﺘطﻠ� ــﺎت اﻟﺤﺼ ــول ﻋﻠ ــﻰ ﺸ ــﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺴ ــﺘر ﻓ ــﻲ ﻋﻠ ــوم اﻟﺘﺴ ــﯿﯿر �ﻌﻨـ ـوان  :دور إدارة اﻟﻤﻌرﻓـــﺔ ﻓـــﻲ ﺘﺤﺴـــﯿن اﻷداء
اﻟﻤؤﺴﺴﻲ.
وﻨﺤــ�طكم ﻋﻠﻤــﺎ �ــﺄن اﻟﻤﻌﻠوﻤــﺎت اﻟـواردة ﺴــﺘﺤﺎط �ﺎﻟﺴـر�ﺔ اﻟﺘﺎﻤــﺔ وﻫــﻲ ﻟﻐﺎ�ــﺎت اﻟ�ﺤــث اﻟﻌﻠﻤــﻲ ﻓﻘــط وﺴــوف ﯿــﺘم
ﺘﺤو�ﻞ اﻹﺠﺎ�ﺎت إﻟﻰ ﻤؤﺸرات رﻗﻤ�ﺔ ﺘﺴﺘﺨدم ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ .كﻠﻨﺎ أﻤﻞ �ﺎﻫﺘﻤﺎﻤكم ﺒﻬذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﻤﻤﺎ �ﺴﻬم ﻓﻲ ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ.
ﺘﻘﺒﻠوا ﻓﺎﺌق اﻻﺤﺘرام واﻟﺘﻘدﯿـــــــر

ﺗﺣت إﺷراف :ﻏﺿﺑﺎن ﺣﺳﺎم اﻟدﯾن

إﻋداد اﻟطـــﺎﻟب :ﻗﻠﺑو ﺣﺳﯾﻧﺔ

اﻟﺴﻨﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ2015-2014 :
₌⅗:₤ⅬℲⅬ℥Ⅶ⅗₌Ⅵ ₤Ⅼℚ℆№⅗₌ ℘₊₍ℚ℆⅗₌ :⅕Ⅵ₌₌ ⅚ℒℶ

1

ﯿﻬدف ﻫدا اﻟﻘﺴم إﻟﻰ اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺸﺨﺼ�ﺔ واﻟوﻀﻔ�ﺔ ﻟﻛﻠ�ﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻨﺴﺎﻨ�ﺔ –�ﺴكرة� -ﻐرض ﺘﺤﻠﯿﻞ
وﺘﻔﺴﯿر �ﻌض اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓ�ﻤﺎ �ﻌد ,وﻟذاﻟك ﻨرﺠو ﻤﻨكم وﻀﻊ ﻋﻼﻤﺔ )× ( ﻓﻲ اﻟﻤر�ﻊ اﻟﻤﻨﺎﺴب ﻻﺨﺘ�ﺎركم.
.1

اﻟﺟــﻧس

 .2اﻟﻌﻣـــر
أﻗل ﻣن  30ﺳﻧﺔ
.3
.4

ذﻛر

 39-30ﺳﻧﺔ

أﻧﺛﻰ

 50ﺳﻧﺔ ﻓﺄﻛﺛر

 49- 40ﺳﻧﺔ

اﻟﻣؤھل اﻟﻌﻠﻣــﻲ
دﻛﺗوراه

ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر

ﻋدد ﺳﻧوات اﻟﺧﺑــرة

.5
.6
5 -1ﺳﻧوات

10 -6ﺳﻧوات

ا أﻛﺛر ﻣن 15ﺳﻧﺔ

15-11ﺳﻧﺔ

⅞ℒ℁ Ⅵ ⅚⅔₨ℵⅦ⅗ ⅴⅫℎ₯ ₌ℌ⅔ℕ

اﻟﻌ�ﺎرات

اﻟرﻗم

ﻏﯿر

ﻏﯿر

ﻤواﻓق

ﻤواﻓق

�ﺸدة
اﻟﻤﺤور اﻷول:ﻋﻤﻠ�ﺎت إدارة اﻟﻤﻌرﻓﺔ.
أوﻻ ﺘوﻟﯿد اﻟﻤﻌرﻓﺔ.
1

ﺘﺸﺠ�ﻊ ااﻻﺴﺎﺘدة ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻤرار اﻟﺘﻌﻠم وﺘطو�ر ﻟﻤﻬﺎراﺘﻬم وﻗدراﺘﻬم.

2

ﺘﺤو�ﻞ اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻤن اﻟﻤﺴﺘوي اﻟﻔردي إﻟﻲ اﻟﻤﺴﺘوي اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ

3

ﺒﺘﺸكﯿﻞ ﻓرق ﻤﺘﻨوﻋﺔ ﻤﻌرﻓ�ﺎ ﻤﻊ اﻟﺨﺒراء اﻟداﺨﻠﯿﯿن و�ﺸكﻞ ﻤﺴﺘﻤر

4

ﯿﺘم إﺠراء اﻟ�ﺤوث �ﺸكﻞ ﻤﺴﺘﻤر.

5

ﯿﺘم اﺴﺘﻘطﺎب اﻟﻛﻔﺎءات واﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻤﺒدﻋﺔ .

6

ﺘﺴﺘﻔﯿد اﻟﻛﻠ�ﺔ ﻤن اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻨﺎﺠﺤﺔ .

ﺜﺎﻨ�ﺎ :ﺘﺨز�ن اﻟﻤﻌرﻓﺔ

ﯿﺘم ﺘﺨز�ن اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻤن ﺨﻼل:
7

أﺴﺎﻟﯿب اﻟﺘﺤﻔﯿز واﻟﺘﺸﺠ�ﻊ ﻟﺘ�ﺎدل اﻟﺨﺒرات .

8

ﻗواﻋد ﺒ�ﺎﻨﺎت ﺘزود �ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺤول اﻟﻤوﻀوﻋﺎت اﻟﻤﻌرﻓ�ﺔ اﻟﺘﻌﻠ�ﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

9

اﻷرﺸﯿﻒ واﻟﻤﺴﺘﻨدات اﻟورﻗ�ﺔ .

10

ﻤﻌﺎﯿﯿر ﻤﻌرﻓ�ﺔ واﻀﺤﺔ وﻤﺤددة ﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ طﺒ�ﻌﺔ ﻋﻤﻠﻪ وأﻨﺸطﺘﻪ.

2

ﻤﺤﺎﯿد

ﻤواﻓق

ﻤواﻓق
�ﺸدة

11

أﺴﻠوب ﺨزن اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﻀﻤﻨ�ﺔ )اﻟﺨﺒرات وﺘ�ﺎدل اﻟﺨﺒرات(.

12

أﻨظﻤﺔ ﻟدي اﻟﻛﻠ�ﺔ ﺘﻘوم ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ �ﺎﺴﺘرﺠﺎع اﻟﻤﻌﺎرف اﻷﺴﺎﺴ�ﺔ واﻟﺠدﯿدة.

ﺜﺎﻟﺜﺎ :ﺘوز�ﻊ اﻟﻤﻌرﻓﺔ

ﯿﺘم ﺘوز�ﻊ اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻤن ﺨﻼل:
13

ﺸ�كﺔ ﻤﻌﻠوﻤﺎﺘ�ﺔ ﺘﺴﺎﻋد اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻟوﺼول إﻟﻰ ﻗﺎﻋدة ﺒ�ﺎﻨﺎت .

14

إﺼدار ﻨﺸرات ودور�ﺎت وأﻨواع اﻟﻤطﺒوﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

15

ﻋﻘد اﺠﺘﻤﺎﻋﺎت وﻨدوات وورش ﻋﻤﻞ داﺨﻠ�ﺔ.

16

ﻋﻘد دورات ﺘدر�ﺒ�ﺔ داﺨﻠ�ﺔ �ﻘوم ﺒﻬﺎ اﻷﻓراد ذوي ﺨﺒرة وكﻔﺎءة.

17

اﻟﺘﻨﻘﻼت واﻟدوران اﻟوظ�ﻔﻲ ﻟﻼﺴﺎﺘدة.

18

ﻟﺒر�د اﻻﻟﻛﺘروﻨﻲ ﻟﺘ�ﺎدل اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻤﻊ اﻵﺨر�ن.

را�ﻌﺎ:ﺘطﺒﯿق اﻟﻤﻌرﻓﺔ
19

ﺘوﻓر اﻟﻛﻠ�ﺔ ﻤﺘطﻠ�ﺎت ﺘطﺒﯿق اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﻤﺎد�ﺔ واﻟ�ﺸر�ﺔ.

20

ﺘﻬﺘم اﻟﻛﻠ�ﺔ ﺒﺘطﺒﯿق اﻟﻤﻌرﻓﺔ واﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ.

21

ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﺘدﻋم ﻤن ﻋﻤﻠ�ﺔ اﻟﺘطﺒﯿق اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﻤﻌرﻓﺔ.

22

ﺘﺴﺘﺨدم اﻟﻛﻠ�ﺔ ﻤﻘﺎﯿ�س وﻤﻌﺎﯿﯿر ﺘﺴ�طر ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﻤط�ﻘﺔ.

23

اﻟﺘركﯿز ﻋﻠﻰ ﺘطﺒﯿق اﻟﻤﻌرﻓﺔ كﺄﻫم أوﻟو�ﺎت اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.

24

ﯿﺠري �ﻌض اﻟﺘﻌد�ﻼت واﻟﺘﺤﺴﯿﻨﺎت �ﻌد ﺘطﺒﯿق ﻤﻌﺎرف ﺠدﯿدة.

اﻟﻤﺤور اﻟﺜﺎﻨﻲ :اﻟﻤﺤﺎور اﻷﺴﺎﺴ�ﺔ ﻟﻸداء اﻟﻤؤﺴﺴﻲ.
أوﻻ :اﻟﻌﻤﻠ�ﺎت اﻟداﺨﻠ�ﺔ
26

ﺘ�ﺴ�ط وﺘﺴﻬﯿﻞ اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﻟﻠطﻠ�ﺔ واﻟﺨرﺠﯿن.

27

ﺘوﻓﯿر اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ و اﻟﻼزﻤﺔ ﻻﻨﺠﺎز اﻷﻋﻤﺎل

28

اﻻﺴﺘﺠﺎ�ﺔ اﻟﺴر�ﻌﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺘﻲ ﺘﺤدث ﻓﻲ ﺒﯿﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ

29

اﻻﻫﺘﻤﺎم �ﻤﻘﺘرﺤﺎت اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن �ﻐ�ﺔ ﺘطو�ر اﻟﻌﻤﻞ وﺘﺤدﯿﺜﻪ.

30

ز�ﺎدة اﻟﺘﻨﺴﯿق ﺒﯿن اﻟﻌﻤﻠ�ﺎت واﻷﻗﺴﺎم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﺘﻛﺎﻤﻠﻬﺎ.

31

ﺘ�ﺴ�ط وﺘﺴﻬﯿﻞ اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﻟﻠطﻠ�ﺔ واﻟﺨرﺠﯿن ﻤن اﻟﻛﻠ�ﺔ.

ﺜﺎﻨ�ﺎ :رﻀﺎ اﻟز�ﺎﺌن
33

ﺘﻌﻤﻞ اﻟﻛﻠ�ﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻼﺌم ﻤﻊ رﻏ�ﺎت وطﻤوﺤﺎت
اﻟطﻼب.

ﺘﺤرص اﻟﻛﻠ�ﺔ ﻋﻠﻰ ﺘطو�ر ﺨدﻤﺎﺘﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺘﻘدﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ �ﻤﺎ
ﯿﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ ﻤﺴؤوﻟﯿﺘﻬﺎ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ.
34

ﺘﺤﺎول اﻟﻛﻠ�ﺔ ﺘ�ﺴط إﺠراءات اﻟﻌﻤﻞ ﻹرﻀﺎء طﻼﺒﻬﺎ.

35

ﺘﻘوم اﻟﻛﻠ�ﺔ ﺒوﻀﻊ ﺠدوﻟﺔ ﻤﺘﻛﺎﻤﻠﺔ ﻟﺠﻤ�ﻊ اﻷﻗﺴﺎم ﻟﺘﺠﻨب اﻻﺨﺘﻨﺎﻗﺎت واﻟﺘزاﺤم
ﺒﯿن اﻟطﻠ�ﺔ.
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ﺘﻌﻤﻞ اﻟﻛﻠ�ﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘد�م اﻻﺴﺘﺸﺎرات واﻟ�ﺤوث اﻟﻌﻠﻤ�ﺔ واﻟﺘﻲ ﺘﻌود �ﺎﻟﻨﻔﻊ
واﻟﻔﺎﺌدة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
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ﺘﺴﻌﻰ اﻟﻛﻠ�ﺔ ﻟوﻀﻊ ﻤﺴﺢ ﻤﯿداﻨﻲ ﺒﯿن ﻓﺘرة وأﺨري ﻟﻘ�ﺎس ﻤدي رﻀﻲ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺨدﻤﺎﺘﻬﺎ.

ﺜﺎﻟﺜﺎ:اﻟﺘﻌﻠم واﻟﻨﻤو.
ﯿﺘم دﻓﻊ اﻟطﻠ�ﺔ ﺘ�ﻌﺎ ﻟﻘدراﺘﻬم وﻤﻬﺎراﺘﻬم اﻟﻔكر�ﺔ إﻟﻲ اﻛﺘﺴﺎب ﻤﻌﺎرف ﺠدﯿدة
ﯿﺘم ﺘﺸﺠ�ﻊ اﻟطﻠ�ﺔ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻤرار اﻟﺘﻌﻠم وﺘطو�ر ﻤﻬﺎراﺘﻬم وﻗدراﺘﻬم.
ﺘﻬﯿﺌﺔ ﻤﺤ�ط ﺘﻨظ�ﻤﻲ ﻤﺸﺠﻊ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻌﻠم.
ﺘوﻓﯿر كم ﻫﺎﺌﻞ ﻤن اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت واﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻟﺘوﺠ�ﻪ ﺠﻬود اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن.
ﺘﺸﺠﻊ اﻟﻛﻠ�ﺔ اﻟﻤﺒدﻋﯿن وﺘﺒﻨﻲ أﻓكﺎرﻫم اﻹﺒداﻋ�ﺔ.
ﺘﻌﺘﻤد اﻟﻛﻠ�ﺔ ﻋﻠﻰ ﺒراﻤﺞ ﺘدر��ﻪ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ داﺨﻞ وﺨﺎرج اﻟﺠزاﺌر ﺘﻤكﻨﻬم ﻤن
اﻻرﺘﻘﺎء �ﻤﺴﺘو�ﺎت اﻷداء.
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