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 :ملخص

تعد المعلومات اليوم في ظل التغيرات 
ــاس اإلدارة  ــورة أس ــة المتط التكنولوجي

ضـوء هـذه التطـورات     الحديثة، وفـي 
بـالموارد   أصبحت المنظمات تهتم أكثـر 

المعرفية، إذ تعتبر المعرفة من أهم الموارد 
التي يجب حيازتها، السيما بعد االنتقال من 
االقتصاد المادي إلى اقتصـاد المعرفـة،   
وذلك من خالل خزنها وتطبيقها ومشاركتها 
ــا    ــتعانة بتكنولوجي ــرين، وباالس اآلخ
المعلومــات واالتصــال لجعلهــا ســهلة 

فـي قيـام   ة ، في خطوة للمساهمالتشارك
دعم هـذا البحـث   ، عمليات إدارة المعرفة

، "مؤسسة ميناء عنابـة "بدراسة ميدانية في 
متمثلة في الكشفت على البنية التكنولوجية 

، وعلى واقع إدارة المعرفة اإلنترانتشبكة 
بها، كما خلصت الدراسة إلى نتائج كانـت  
أساس لتقديم بعض التوصيات للمؤسسـات  

  .االقتصادية الجزائرية
تكنولوجيا المعلومات،  :الكلمات المفتاحيـة 

ــات  ــا المعلوم ــة، تكنولوجي إدارة المعرف
  . المساندة إلدارة المعرفة

Abstract: 
 The information within the current 

trend of technological change are the 

basis of modern management. In light of 

these developments, organizations have 

become increasingly interested in 

cognitive resources, knowledge is taken 

for a resource of great importance and 

must be acquired especially after the 

transition of the material economy to a 

knowledge economy, through storage 

and application and participation of 

others, to using information technology 

and communication to make it easy 

practice in a movement of knowledge 

management’s contribution. 

support for this research field study in 

the company "Port of Annaba," 

Revealed on the technology 

infrastructure represented on the 

intranet, and the reality of knowledge 

management, the study also concluded 

the results were the basis for some of 

the recommendations of economic 

institutions in Algeria 

key words: knowledge 

management, Information 

Technology, Information technology 

Support for knowledge 

management.  
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  :ةالمقدم

التطـورات   هاأبرز كان منسريعة شهدت السنوات األخيرة تطورات 

الديناميكية التي عرفها المجال التكنولـوجي، خاصـة المتعلقـة بمعالجـة     

كانـت   حيث، يعرف بتكنولوجيا المعلومات واالتصال ماالمعلومات وبثها أو 

إلـى  مشكلة الباحثين والساعين إلى المعرفة، تتلخص في صعوبة التوصـل  

، ومـع  تها أو بسبب صعوبة الوصول إليهـا المعلومة المطلوبة، إما بسبب قل

، أصـبحت  وسرعة انتشـارها  (TIC) ظهور تكنولوجيا المعلومات واالتصال

ئـل  تتمحور حول االختيار الصحيح للمعلومة المطلوبة، وسط كم ها المشكلة

  .المعلومات اتوبخاصة في شبك من المراجع والوثائق المتوفرة

غيـر  الومكونا هاما من األصـول   تعد المعرفة موردا إستراتيجيكما 

ومن هنا ، االرتكاز على الخبرة والتبادل والمعلومة ها، ويتطلب اكتسابالمادية

 Knowledge(اسـم إدارة المعرفـة    كانت الثورة اإلدارية الجديـدة تحـت  

Management(، تطور ، وتنمو وتتعيش على المعرفةفي الواقع إن المنظمة ف

، وقد تنهار قدرتها التنافسية حـين تتقـادم أرصـدتها    منها باستخدام الجديد

أصبح مـن الضـروري   ، لذا المعرفية، وتتوقف عملية التجديد المعرفي بها

، والتي يمكن ضمانها مـن خـالل   اد المعرفة كعنـصر إنـتاج جـديداعتم

لمعلومـات  استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال وتكاملها مع منظومـة ا 

  .والمعرفة

إلـى أي  : تأسيسا على ما سبق، تتمحور إشكالية البحث حول التساؤل

تكنولوجيا المعلومات واالتصال كمـدخل إلدارة المعرفـة    مدى يمكن اعتبار

  ؟ )الجمهورية الجزائرية( حالة مؤسسة ميناء عنابة

  : التاليةالفرضيات  استندنا على تساؤل البحثعلى  لإلجابة
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تكنولوجية ومعلوماتية، توفر أرضية مالئمة لألخـذ بـإدارة    توجد بنية -1

  .بمؤسسة ميناء عنابةالمعرفة 

يعتبر رغم البنية التكنولوجية والمعلوماتية المتوفرة بمؤسسة ميناء عنابة،  -2

  .مستوى إدارة المعرفة ضعيف

يوجد تقصير من طرف المؤسسة في استعمال تكنولوجيـا المعلومـات    -3

  .  رفةالمساندة إلدارة المع

  تكنولوجيا المعلومات واالتصال :أوال

  :)TIC(واالتصال تكنولوجيا المعلومات مفهوم -1

، فقـد  كنولوجيـا تجدر بنا اإلشارة إلى التسميات التي مرت بها هذه الت

وصفت في أول ظهور لها على أنهـا التكنولوجيـات الحديثـة للمعلومـات     

فة الحداثة ستتقادم بعـد  ص، ثم حذفت كلمة الحديثة ألن )NTIC(واالتصاالت 

على اعتبـار أن بريـق الحداثـة التكنولوجيـة يتسـم بالحركيـة       سنوات، 

وحاليا ظهرت  ،)TIC(لتصبح تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ،)1(باستمرار

 .)TI(تداوال هي تكنولوجيا المعلومات أكثرتسمية 

كنولوجيا متولد نتيجة التقارب بين تكنولوجيا المعلومات وت هذا المفهوم

االتصال، تكنولوجيا المعلومات المستخدمة فـي تشـغيل، نقـل وتخـزين     

اآللـي وشـبكات    الحاسب اتكنولوجيفي شكل إلكتروني، وتشمل  المعلومات

  .الربط التي تستخدم بشدة في االتصاالت

كانت العامل األساسي الذي أعطى  مكن القول أن تكنولوجيا االتصالي

وبناءا  ،)2(لمي من خالل شبكات االتصال العالميةثورة المعلومات بعدها العا

عليه فإنه ال يمكن الفصل بين تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا االتصال، فقد 

   .جمع بينهما النظام الرقمي
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  : البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصال -2
  .البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصال): 01(الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  
إيمان فاضل السمرائي، هيثم الزعبي، نظم المعلومات اإلدارية، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  :المصدر

  .120، ص2004

  :)3(مكونات أساسية هي )06(ستة تتضمن من 

هـو الوسـيلة األساسـية     :Hardware) الحاسوب( المادية المكونات 2-1

ل، وذلك من خالل قدراته العالية على إدخـال  لتكنولوجيا المعلومات واالتصا

   :ويتكون من، ، والقدرة على تخزينها واسترجاعهالجة البياناتومعا

، )La Carte mère(األم  الوحـدة  مـن  تتكـون  :المركزية وحدة المعالجة -

 كـل  بتنفيـذ  يقـوم  حيث عقل الكمبيوتر يعتبر الذي )Processeur(والمعالج 

 Mémoire(الرئيسـية  الذاكرة وحدة إلى إضافة طقية،والمن الحسابية العمليات

Centrale.(  

 المسؤولة هي إدخال وحدات تتضمن بدورها: Périphériques اللواحـق  -

 التي األجهزة في تتمثل إخراج وحداتو تنفيذها المطلوب التعليمات إدخال عن

  .إلى المستخدم المعالجة بنقل نتائج تقوم

القرص  :)4(من أهمها: Les Mémoires auxiliaires الثانوية الذاكرات -

القرص المتغيـر   ،(CD-ROM) القرص المضغوط، )le disque dur(الصلب 

  .)Digital Versatille Disc  DVD( بالبصمة

المكونات المادية    Hardware 

 Software البرمجيات 

 DATA البيانات 

 Communication االتصاالت 

 People األفراد 

 Networks الشبكات 
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مجموعة مـن األوامـر   " على أنها  تعرف:  Software البرمجيـات  2-2

ة لغرض أداء والتعليمات المعدة من قبل اإلنسان والتي توجه المكونات المادي

مهمة ما أو للعمل بطريقة معينة وفق تعليمات دقيقة للحصول علـى نتـائج   

تقسم البرمجيات عموما إلـى برمجيـات التشـغيل    ، )5("مطلوبة بشكل معين

   .مجيات التطبيقاتوبر

تعـرف االتصـاالت بأنهـا     :les Communications :االتصـاالت  2-3

تصاالت من خالل التي تساند اال التركيبة التي تشمل التسهيالت واإلجراءات

ووسائل االتصال التي تربط بـين هـذه األجهـزة لنقـل      استخدام األجهزة

ت، األقمـار  ، الكـابال فالمعلومات وتشمل خطوط الهـاتف، المـايكرووي  

  .الخ...الصناعية

تشير إلى األشياء، النشاطات والمبادالت التـي يـتم   : Dataالبيانات  2-4

لتوصـيل إلـى    حها تبقى غير مرتبة بحيث ال تصلتسجيلها وتخزينها، ولكن

البيانـات العدديـة   منهـا   ، ويمكن أن تأخذ البيانات عدة أشكالمعنى معين

 .)6(البيانات النصيةو

هم الـذين يقومـون بـإدارة وتشـغيل تكنولوجيـا      : People األفراد 2-5

غلب أ، ويكاد يتفق ريين ومتخصصين ومستخدمين نهائيينالمعلومات من إدا

متخصصين على أن أهمية العنصر البشـري فـي إدارة وتشـغيل نظـام     ال

   .المستلزمات الماديةالمعلومات تفوق أهمية 

هي عبارة عن مجموعـة مـن التجهيـزات،    : Networksالشبكات  2-6

المعدات أو األشياء الملموسة بصورة عامة، المرتبطة فيما بينها عن طريـق  

فيما بينها حسب قواعد محـددة،   قنوات اتصال، تسمح بمرور عناصر معينة

تعبر عن ارتباط مجموعة من أجهزة الحاسوب فيما بينها بوسائل اتصـال  و

  .     )7(سلكية أو الالسلكية
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  :شبكات المعلومات واالتصال تكنولوجيا -3

كلمة مركبة من اختزال العبارة اإلنجليزيـة  هي ):Internet(اإلنترنت  3-1

)Interconnection Networks( ،شبكة عمالقة تضـم العشـرات مـن     هيو

، تزود المسـتخدمين  )TCP/IP(وفقا لبرتوكولكات والحواسيب المرتبطة الشب

  :أهمها ،)8(بالعديد من الخدمات

، أقدم التطبيقات في شبكة االنترنتمن @):Email(خدمة البريد اإللكتروني - 

جال في م المنظماتسمح للمستخدمين على أن يكونوا على اتصال وثيق مع ي

لعمالء في جميع أنحاء العالم بااالتصال المباشر والدائم والتجارة واألعمال، 

  .)9(وبعيدا عن المؤسسة

يسمح  ):File Transfer Protocol(خدمة بروتوكول نقل الملفات  -

لملفات وتحويلها من جانب جلب امن يمكن وباالتصال المؤقت بين حاسوبين، 

قارير أو بحوث أو برامج، وبالتالي فهذه ، هذه الملفات عبارة عن تإلى آخر

الخدمة تعتبر وسيلة للتبادل السريع، وعموما يستعان بهذه الخدمة في تحديث 

  .مواقع االنترنت

جع لها ير :(World Wide Web)خدمة الشبكة العالمية للمعلومات  -

 )W3(، فخدمة خصوصا من الناحية التجارية الفضل في انتشار االنترنت

 فهيوسائل الترويج واإلعالن على المستوى المحلي والعالمي، وسيلة من 

، وتتمتع بواجهة بيانية متعددة الوسائط بقدرة هائلة في التصفح واإلبحار تتميز

  .)10(مما يجعلها أكثر شعبية

  

، المؤسسـة ية محلية خاصة بمعلوماتشبكة هي :)Intranet(اإلنترانت  3-2

 عليهـا االنترنـت خصــوصا   تبنـى   تيـالتعمل ببرتوكوالت وقواعد و
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)TCP/IP(االتصال فيما بينهـم والوصول  المؤسسةألفراد داخـل ين امكت، ل

  .)11(تكلفةبطريقة أسرع وأكثر كفاءة، وأقل  المعلومات إلى

 برتوكوالت+  )LAN(شبكة محلية = اإلنترانت 

هي شبكة معلوماتية لها في معظم األحيـان  : )Extranet(اإلكسترانت  3-3

اري تسمح للمؤسسات باالتصال فيما بينها، وهـي تطـور لشـبكة    طابع تج

، فهي مفتوحة على المحيط اإلنترانت، وتعد نتاج لتزاوج اإلنترنت واإلنترانت

لمؤسسات المتعاونة، بحيث تحدد المؤسسة هوية الجهـات التـي   الخارجي وا

  .لوصول لبيانات المؤسسةايسمح لهم 

  :إدارة المعرفة: ثانيا

  : المعرفة -1

من أحدث عوامل اإلنتاج التي يعترف بها كمورد أساسـي إلنشـاء   هي 

وقطاع ، )12(ومصدر أساسي للميزة التنافسية في اإلدارة ،الثروة في االقتصاد

 فاالقتصاد التقليدي قام علـى المعرفة هو القطاع الرابع في االقتصاد الجديد، 

عرفة هي عامـل  أما االقتصاد الجديد فإن الم ،)األرض، العمل ورأس المال(

وهي النوع الجديد من رأس المال  ة،اإلنتاج األكثر أهمية واألصل األكثر قيم

  . القائم على الخبرات

يتم الوصول إليها من خالل المعلومة، فالمعلومة تقود إلى المعرفة التي 

  .قد تكون جديدة مبتكرة، أو تضفي إلى معارفنا السابقة لتوسعها أو تعدل منها

 la connaissance) المعرفة إلى معرفة ضـمنية  )1962Polony( صنف

tacite) التي يختزنها أصحابها في عقولهم ولم يعبروا عنها بأي صيغة من و

الصيغ، ومن ثم فهي غير معلومة وال متاحة لآلخرين، وتظل حبيسة عقـول  

الفرص والحوافز التي تدفعهم ها أصحابها، وفي أحيان أخرى قد تتهيأ ألصحاب

 ،(la connaissance explicite) وأخرى ظـاهرة  ،)13(ها وإظهارهاللتصريح ب
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مخزونـة  ، وومتاح الوصول إليها لكل من يبحث عنها شائعة ومنتشرةوهي 

في الكتب والوثائق المختلفة ومتاحة في وسائط متعددة األشـكال، توفرهـا   

ـ   التصنيفأهمية هذا " نوناكا"المعلومات، حيث أكد  تكنولوجيا  تهفـي دراس

  .)14(ة للمعرفةقكات الخالالشر

  : إدارة المعرفة -2

تنسيق وتوليد ، مراقبة ،تنظيم، تخطيط" بأنها  (Wiig)حيث يعرفها

واإلمكانات  والعمليات ،المعرفة واألصول المرتبطة برأس المال الفكري

الشخصية والتنظيمية، بشكل يتم معه إنجاز أكبر قدر ممكن من األثر 

   .)15(لتنافسيةاإليجابي في نتائج الميزة ا

 ةسؤسالعملية المنهجية الم" عرف إدارة المعرفة بأنهافي )Nonaka(أما 

  .)16("لالستخدام الخالق للمعرفة وإنشائها

  : في جوانب رئيسية أهمهابالمؤسسة المعرفة  إدارةتتجلى أهمية 

ترفع من اإلنتاجية وتحسن من األداء بسبب التوزيع فهي  :مصدر لإلنتاجية - 

 .االبتكارات ةوتحسينها، ومواكب المؤسسةلمهارات داخل الجيد ل

غير قادرة  المؤسسة نافسية يجعلعمل في بيئة تالإن  :عامل لالستقرار - 

، مما يعني رفة وإتيانها بالجديد في األفكارعلى البقاء دون تمييزها في المع

  .المعرفة أصبحت سالح لمواجهة محيطها والبقاء فيه إدارة أن

إن المصدر الوحيد للميزة  )Nonaka(يقول :تنافسية دائمة تحمل ميزة - 

 غير باعتبارهاوالتقليد  وصعبة باعتبارها نادرة، "التنافسية الدائمة هو المعرفة

  .قابلة للتحويل

  

  

  



9 

 

  : عمليات إدارة المعرفة -3
  .العمليات الجوهرية إلدارة المعرفة) 01(رقم  الشكل

 

 

 

 

 

 
  .62، ص 2005إدارة المعرفة، المؤسسة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، مصر،  صالح الدين الكبيسي،: المصدر

  : )17(تشخيص المعرفةعملية  قبل التطرق للعمليات السابقة نشير إلى

كما  في أي برنامج إلدارة المعرفةمهمة هي عملية : تشخيص المعرفة 3-1

المعـارف   ةحيـاز  بهويقصد  ،يتوقف على دقة التشخيص أن نجاح البرنامج

المؤسسة وخاصة المعرفـة الضـمنية الموجـودة     هاالتي تحتاج والكفاءات

  .ألجل تبادل المعارف وتقاسمها ،)18(بالمؤسسة

ن توليد المعرفة عند الكثير من المنظمات هو االبتكار إ: توليد المعرفة 3-2

عمليـة مزدوجـة   ي كما أن المعرفة واالبتكار ه ،)19(وتوليد األفكار الجديدة

البتكار يضيف مصـدرا لمعرفـة   اتجاهين فالمعرفة مصدر لالبتكار وا ذات

 النماذج المستخدمة في عملية توليد المعرفة هي نمـوذج  أهم من إن، جديدة

)Seci ( منظمة في)Nonaka( ،تحويل المعرفة الضمنية إلى  خالل ويكون من

  .من المستوى الفردي إلى المستوى الجماعي هاالمعرفة الظاهرة، وتحويل

 ،تلك العمليات التي تشمل االحتفاظ هي :)االحتفاظ بها(خزن المعرفة  3-3

وتشير إلى أهمية الذاكرة التنظيمية، فالمنظمـات  ، )20(الوصول واالسترجاع

، وإنه مع الزمن تتراكم تيجة لفقدانها للكثير من المعرفةتواجه خطرا كبيرا ن

ورا مهما في توسيع الذاكرة المعرفة التنظيمية، وتلعب تكنولوجيا المعلومات د

  . )21(التنظيمية واسترجاع المعلومات والمعرفة المخزنة

 توليد المعرفة

 خزن المعرفة

 توزيع المعرفة

 تطبيق المعرفة
 عمليات إدارة المعرفة 
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 المعرفـة،  نقل وتشـارك ، نشر، كال من تقاسم تشمل: المعرفة توزيع 3-4

إلى أن عملية نقل المعرفة هي إيصال المعرفة المناسبة إلى  )Coakes(تشير و

اسـب وبالتكلفـة   الشخص المناسب في الوقت المناسب وضمن الشـكل المن 

من خالل استخدام  الصريحةإذا كان من السهل توزيع المعرفة ، )22(المناسبة

فإنه ما زال يتطلع إلى توزيع المعرفة الضمنية الموجودة  األدوات االلكترونية

  . )23(في عقول العاملين وهو ما يشكل التحدي األكبر إلدارة المعرفة

تاحة في تصميم األعمال وخطط إدماج المعرفة الم هو:تطبيق المعرفة 3-5

الفعلـي   االسـتخدام األداء وتحديد مهام العاملين بحيث توضع المعرفة فـي  

كمـا أن   ،)24(باسـتمرار ويتم تنميتها وتحديثها  المناسب، الوقت في وتطبيقها

تطبيق يؤدي إلى عملية التعلم، أي يأتي عن طريق التجريب والتطبيق مما ال

لمنظمات التي تمتلك أفضل معرفة من تضمن ا تليس، يحسن مستوى المعرفة

  �الميزة التنافسية، بل تلك التي تستخدم وتطبق المعرفة على أحسن وجه

  :إدارة المعرفةدعم تكنولوجيا المعلومات واالتصال لعمليات : ثالثا

  : اكتشاف المعرفة المساندة فيتكنولوجيا المعلومات واالتصال  -1

اسـتطاعتها أن تكـون فعالـة جـدا     إن تكنولوجيا اكتشاف المعرفة ب

للمنظمات التي ترغب في الحصول على ميزة تنافسـية، وإن مـا يسـمى    

اكتشاف المعرفة في قواعد البيانات، أصبح يطلق عليه مسمى آخر هو منجم 

  .البيانات وهو مرتبط بمصطلح جديد هو مستودع البيانات

جـاءت  مستودع البيانات مجموعة ضخمة من أرشيف البيانات والتي 

من مصادر متنوعة وغير متشابهة تم استخالصها ثـم تحويلهـا، تجميعهـا    

وتنقيتها ثم حفظها لكي تساعد في اكتشاف المعرفة ومـن أجـل التحلـيالت    

  .الزمنية واتخاذ القرارات وتقديمها بصورة مناسبة
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  : المساندة لتوليد المعرفةالمعلومات واالتصال  تكنولوجيا -2

ظمة التي تعمل على توليد وابتكار معرفة جديـدة  األنتعرف على أنها 

أو إيجـاد طـرق مناسـبة لتحسـين      جديد، لمنتجمثل ابتكار عمال المعرفة 

إلى أن من أنظمـة عمـل    )London et London( يشير المنتجات الموجودة،

  :)25(توليد المعرفة هيلتخصصا والتي تصمم بشكل خاص  األكثرالمعرفة 

تحتاج هذه األنظمة إلى قوة حاسوبية مهمـة  : لحاسوبنظم التصميم بمساعدة ا -

الحسابات المعقدة الضرورية لعمـال  ومن أجل الحل السريع للرسوم البيانية 

 . المعرفة

تتيح تجربة مختلفة في التفاعل البشري مع الحاسوب @:أنظمة الواقع االفتراضي -

وبية الذي ذلك النوع من البيانات الحاس وهي ،متطورة حاسبعبر تكنولوجيا 

وتستخدم تطبيقات هذه األنظمة  ،يعمل على غمر المستخدم في بيئة افتراضية

عن بعد والتي تتوصل إلى ابتكارات جديدة تفتح  والتصميم في صنع التصاميم

  .  آفاقا جديدة للمعرفة اإلنسانية

 : المساندة لخزن المعرفة المعلومات واالتصال تكنولوجيا -3

  : )Knowledge Base( ةنظم قاعدة المعرف -

تمثيل المعرفة في قاعدة المعرفة يأتي بعد الحصول عليها من الخبراء 

تحتوي قاعدة المعرفة علـى  والمصادر، ثم ترجمتها إلى قواعد أو صور، و

علـى أن   ،تبطة بمجال معرفي معـين رمجموعة من المعارف والخبرات الم

ـ  ه فـي المجـال   تتضمن القاعدة أكبر قدر من المعرفة يمكن الحصول علي

  . )26(المحدد

كما يشار إلى أهمية تكنولوجيا المعلومات في تحسين كفاءة عمليـات  

  :)27(خزن المعرفة خصوصا للمعرفة الصريحة، وقد ذكر آليات الخزن
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تسمح للمؤسسات بجمع بياناتها في قواعد بيانات ضـخمة  : مخازن البيانات - 

  . ألجل الوصول السريع إليها

تبين مكان تواجد المعرفة وكيفيـة الوصـول إليهـا،     التي: خرائط المعرفة  - 

 .وإرشاد أفراد المؤسسة إلى مصادر المعرفة داخلها

هي قواعد بيانات ألنواع خاصـة مـن المعلومـات     :المكتبات االلكترونية - 

لمستخدمين خاصين وتعطي طريقة أخرى لخزن المعرفة وتمريرها بسهولة 

  . داخل المؤسسة

متمثلة أساسا في شبكات  :المعرفة لتوزيعالمساندة المعلومات  تكنولوجيا -4

  :العمل الجماعي

هي من أكثر تكنولوجيا المعلومـات انتشـارا    :(Internat) اإلنترانت 4-1

 الويـب،  وتكنولوجيا االنترنت شبكة وتعتمد على واستعماال لتشارك بالمعرفة

داخليـا،   وفرةالمت الحواسيب من مختلفة التعامل مع أنواع خاللها من يمكن حيث

معينـة  المنظمـة  ، حيث تسمح للعاملين فـي  اإلنترنتتستخدم نفس هيكل و

باالتصال معا والمشاركة في المعلومات بشكل إلكتروني، وتقدم نفس خدمات 

  : ، وتحتاجها المنظمات لألسباب التالية)28(ولكن في شبكة محلية اإلنترنت

على تقليل الحاجة إلـى   )Server(يعمل الجهاز الخادم : تخفيض التكاليف - 

  ). قواعد البيانات(وجود نسخ متعددة من برامج 

يخفض استخدام اإلنترانت الكثير من الوقت الضـائع فـي   : توفير الوقت - 

االتصال بين عناصر المؤسسة، كما يؤمن وسـيلة ضـمان لدقـة سـير     

  . االتصاالت وعدم تكرارها

 .(Team-ware)ق الفري وبرمجيات )group-wear(تطبيقات العمل الجماعي - 

كسترانت نتاج لتـزاوج كـال مـن    تعد اإل): Extranet( كسترانتاإل 4-2

اإلنترنت واإلنترانت، فهي شبكة إنترانت مفتوحة على المحـيط الخـارجي،   
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ة بأداء أنشطتهم مـع المؤسسـة   سمن خارج المؤسخاصة سمح ألطراف وت

  :في هاتطبيقات ، وتبرز)29(بشكل إلكتروني
عد البيانات بين مراكز األبحاث التابعة لحكومـة أو  قوا فينظم التشارك  - 

 .معينة إلدارة

 .شبكات مؤسسات الخدمات المالية والمصرفية - 

تخطـيط العمـل وتسـيير    و االتصال بمختلف المتعاملين مع المؤسسـة  - 

  .المخزونات

، )30(نظمة المستخدمة في المشاركة الجماعيةاألمن  (Group-ware)يعد 

 والتكنولوجيـا الوسـائل  وبة للعمل فـي فريـق   عملية بشرية وتنظيمي وهو

وفائدته العظمى تتمثل في حل مشكل البعد الجغرافـي والعمـل    ،الضرورية

االجتماعـات  ، البريـد االلكترونـي   )31(ويستعمل عدة وسائل هي التزامني،

ـ مجموعات الت ،االلكترونية  News(مجموعـة األخبـار   أو) Forum( اورح

Group(.  

 :المتمثلة أساسا في: المعرفة لتطبيقالمساندة ت المعلوما تكنولوجيا -5

   : (Intelligence Artificiel)االصطناعيالذكاء  أنظمة -

نتج بسبب االلتقاء بين الثورة التكنولوجية  هو أحد أهم العلوم الحديثة،

في مجال علم النظم والحاسوب من جهة وعلم المنطق والرياضيات من جهة 

الذكاء اإلنساني عن طريـق عمـل بـرامج     أخرى، ويهدف إلى فهم طبيعة

هذا  لقد تبلور، )32(للحاسوب قادرة على محاكاة التفكير البشري المتسم بالذكاء

  : في مجال إدارة المعرفة من خاللالمفهوم 

هو نظام يتم بموجبـه خـزن الخبـرات والمعـارف     : النظم الخبيرة 5-1

ـ  اعدة فـي اتخـاذ   المتراكمة، بما تتضمنه من تفكير وإدراك وسلوك، للمس

القرارات ومعالجة المشكالت فهو يقوم على المعرفة التي تستند إلى الخبـرة  
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المتراكمة والمخزنة باسترجاعها وتحليلها للتوصل إلى الحقـائق المرتبطـة   

  . )33(بها

محوسب يعمل على أساس تقليـد   ظام برمجةنهي : الشبكات العصبية 5-2

، وتحاكي هذه التقنية تعامل اإلنسان الدماغ البيولوجي في معالجة المعلومات

عندما يواجه مواقف تتوفر لديه معرفة غير صريحة عن مجال معرفي معين 

إذ تتطلب منه هذه المواقف االستعانة بخبراته السابقة، وتسمى التقنية التـي  

  .)34(تعادل عبور هذه الفجوة بالشبكات العصبية

تقنيات التعبيـر   منلفة تتكون من مجموعة مخت: نظم المنطق الضبابي 5-3

ـ ظهرت وأو االستدالل للمعرفة غير مؤكدة،  نظم لتجـاوز المنطـق   هذه ال

الحاسوبي، الذي ينطلق من تشخيص الظاهرة على أنها صحيحة أو خاطئـة  

التي قد تكون صحيحة إلى حد ما أو خاطئة  ،وعدم النظر إلى نسبية األشياء

لمعرفـة الغيـر دقيقـة أو    وبتالي نظم المنطق الضبابي تمثـل ا ، بدرجة ما

  . المعرفة بتطبيقالغامضة، وهي بذلك تساعد 

  :واختبار الفرضيات الدراسة الميدانية: رابعا

  : ةالميداني الدراسةمنهجية -1

يتكون مجتمع الدراسة من عمال اإلدارة في مؤسسـة مينـاء عنابـة،    

ية فئات رئيس )03(عامل، موزعين حسب الفئات السوسيومهنية  )324(وعددهم

، والحظنا تدرج سلمي كبير كمـا  )اإلطارات، أعوان التحكم، أعوان التنفيذ(

  .هو الحال في المؤسسات الكبيرة

مديريات توزيعهم على  تم، عامال )189(لقد تم اختيار عينة متكونة من 

  . مؤسسةال

%33.58100.
324

189
(%) ==n  
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ـ تم اعت تمارة ماد مجموعة من األدوات لجمع البيانات كان من أهمها اس

سؤاال، شملت  )34( صيغت في شكل أسئلة مباشرة، وتضمنتاالستبيان حيث 

لهـا  األسـئلة  ، كما كانـت  ت واضحةعبارا واستخدمت، جوانب الموضوع

 .، حيث تم استخدام مقياس ليكارت الثالثي لتحقيق أكبر استجابةإجابات مغلقة

  :محاور) 04(د أسئلة االستمارة فيتم تحدي

 .لق بالخصائص الشخصيةيتع: المحور األول •

معلومات حول تكنولوجيا المعلومات وشبكات االتصـال  : المحور الثاني •

  .المينائية بالمؤسسة

 .مؤسسةالمعرفة في ال معلومات حول واقع إدارة: المحور الثالث •

 استعماالت تكنولوجيا المعلومات المساندة إلدارة المعرفة: المحور الرابع •

  .في المؤسسة

يل البيانات األولية تحلـيال جـدوليا باسـتخدام الحزمـة     تم القيام بتحل

وتمت االستعانة باألسـاليب   SPSS)(اإلحصائية لتطبيقات العلوم االجتماعية 

  : اإلحصائية التالية

 .النسب المئوية والتكرارات •

المتوسـطات واالنحرافـات   (مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت  •

 .)Mean, Standard Deviationالمعيارية 

الختبـار   ،)One Simple Test( الواحـدة العينـة   لمتوسـط  )T(اختبـار   •

 .الفرضيات

تم تحليل البيانات تحليال جدوليا باستخدام التكرار والنسـب المئويـة،   

وباالستعانة بمقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت، التي تساهم في ضبط 

  . ائجاستخالص النت تساعد علىواإلجابات بصورة دقيقة 
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  : تفسير النتائج واختبار الفرضيات -2

  :تم صياغة الفرضيات كما يلي: نتائج اختبار الفرضية األولى 2-1

H0" : مالئمـة لألخـذ   الرضية األتوفر  ال توجد بنية تكنولوجية ومعلوماتية

  " بإدارة المعرفة بمؤسسة ميناء عنابة

H1" : المالئمة لألخذ بإدارة  توجد بنية تكنولوجية ومعلوماتية توفر األرضية

  ". المعرفة بمؤسسة ميناء عنابة
  .بالفرضية األولى الخاص (T)نتائج اختبار : )01(الجدول 

 
عدد 

  األفراد

الوسط 

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

  Tقيمة 

  اجلدولية

  Tقيمة 

  احملسوبة

مستوى 

الداللة 

Sig 

 القرار

الفرضية 

 0,000 20,401 1.990 0.374 2.553 189  األوىل

قبول 

الفرضية 

   البديلة

  .SPSS version21 من إعداد الطالب باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

وهي أكبر من قيمتهـا   )20,401(المحسوبة بلغت  )T(نالحظ أن قيمة 

وهـو   )0000,( يساوي )Sig(، ومستوى الداللة الجدولية وهي بإشارة موجبة

 ونقبل الفرضـية البديلـة   )H0(رفض الفرضية العدمية، إذن ن)0.05(أقل من 

)H1(  مؤسسة ميناء عنابة تمتلك بنية تكنولوجية معلوماتية تـوفر  ونؤكد أن

  ".أرضية مالئمة لقيام عمليات إدارة المعرفة

   :الفرضية األولى اختبارتوصلنا إلى النتائج التالية والتي تثبت  كما

إعداد األنظمة المعلوماتيـة،  ب قوميتحتوي المؤسسة مركز لإلعالم اآللي  •

 ،(Internat) على عمل الشبكات المعلوماتية داخل مديريات المؤسسة ويقف

 . موقع المؤسسة على شبكة اإلنترنت ويشرف على

تمثل مكسب للمؤسسة ، (Internat)ترتبط مديريات المؤسسة بشبكة داخلية  •

فـة الصـريحة،   وأداة فعالة وينتظر منها أن تساهم في التشـارك بالمعر 

 .ونشرها على العاملين
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تقوم المؤسسة بتحديث تكنولوجيا المعلومات واالتصال من معدات وأجهزة  •

 . وبرمجيات، ما يعكس االستعمال الكبير لهذه التكنولوجيا

ترتبط المؤسسة بشبكة اإلنترنت، وهي أداة فاعلة لزيادة الرصيد المعرفي  •

ما صدر من التطـورات فـي    للعاملين، واالطالع من خاللها على أحدث

 .واإلدارية المجاالت العلمية

  :  تمت صياغة الفرضيات كما يلي: نتائج اختبار الفرضية الثانية 2-2

H0" :ال يمكـن  ، المؤسسـة البنية التكنولوجية والمعلوماتية المتوفرة ب بفضل

  " ضعيفبالمستوى إدارة المعرفة اعتبار 

H1 " :وماتية المتـوفرة بالمؤسسـة، يعتبـر    رغم البنية التكنولوجية والمعل

  ". مستوى إدارة المعرفة ضعيف
  .بالفرضية الثانية الخاص (T)نتائج اختبار : )02(الجدول 

 
عدد 

  األفراد

الوسط 

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

  Tقيمة 

  اجلدولية

  Tقيمة 

  احملسوبة

مستوى 

الداللة 

Sig 

 القرار

الفرضية 

 0,000 13,006 1.990 0.510 2.483 189  الثانية

قبول 

الفرضية 

   البديلة

  .SPSS version21 من إعداد الطالب باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

وهي أكبر من قيمتهـا  ) 13,006(المحسوبة بلغت  )T(نالحظ أن قيمة 

إذن نرفض  ،)0.05(أقل من  )Sig(، ومستوى الداللة الجدولية وبإشارة موجبة

مستوى  ونؤكدها أي أن )H1(، ونقبل الفرضية البديلة )H0(العدمية الفرضية 

إدارة المعرفة يعتبر ضعيف رغم توفر بنية تكنولوجية ومعلوماتيـة جيـدة   

  .بالمؤسسة

  : الفرضية الثانية اختبارتوصلنا إلى النتائج التالية التي تثبت 

ال تقوم المؤسسة بتشخيص ما تملك من معرفة داخليـة مـن مهـارات     •

 .كفاءات، بذلك ال تعرف احتياجاتها من المعارف قصد جلبهاو
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ال توفر المؤسسة فضاء الكتساب المعرفة، حيث ال تمكن األفراد من القيام  •

بالبحوث والدراسات، وحتى عند جلب الخبراء من خارج المؤسسة، ال تتم 

 .االستفادة من خبراتهم ومعارفهم

ض ابتكـار أفكـار جديـدة    نادرا ما تعقد بالمؤسسة حلقات للنقاش لغـر  •

وتبادلها، ويتم ذلك فقط على مستوى اإلدارة العليا، وهو ما يعيق عمليـة  

 .توليد المعرفة وانتشارها

يوجد خزن للمعرفة الصريحة إلكترونيا في قواعد البيانـات، وال تتـوفر    •

 .المؤسسة على مكتبة إلكترونية

  : ة كما يليتمت صياغة الفرضي :نتائج اختبار الفرضية الثالثة 3-3

H0" : ال يوجد تقصير من طرف المؤسسة في استعمال تكنولوجيا المعلومات

  ". المساندة إلدارة المعرفة

H1" :  يوجد تقصير من طرف المؤسسة في استعمال تكنولوجيا المعلومـات

  ". المساندة إلدارة المعرفة

  

  
  .بالفرضية الثالثة الخاص (T)نتائج اختبار : )03(الجدول 

 
عدد 

  فراداأل

الوسط 

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

  Tقيمة 

  اجلدولية

  Tقيمة 

  احملسوبة

مستوى 

الداللة 

Sig 

 القرار

الفرضية 

 0,000 23,203 1.990 0.392 2.662 189  األوىل

قبول 

الفرضية 

   البديلة

  .SPSS version21 من إعداد الطالب باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

وهي أكبر من قيمتهـا   )23,203(المحسوبة بلغت  )T(نالحظ أن قيمة 

هو أقـل   )0.00(بلغ  )sig( ، ومستوى الداللةالجدولية كما أن إشارتها موجبة

، )H0(، إذن نرفض الفرضية العدميـة )0.05(من قيمته المعتمدة في الدراسة 



19 

 

ة في يوجد تقصير من طرف المؤسسأنه ، ونؤكد )H1(ونقبل الفرضية البديلة 

  . استعمال تكنولوجيا المعلومات المساندة إلدارة المعرفة

  : الفرضية الثالثة اختبارالتي تثبت  توصلنا إلى النتائج التالية

ال تعمم على كافة المكاتـب بالمؤسسـة،   فهي رغم توفر شبكة اإلنترنت  •

وبتالي المؤسسة غير مدركة للفائدة الكبيرة لشبكة اإلنترنـت وخـدماتها،   

مة البريد اإللكتروني والذي قل ما يستعمل في تبادل والمشاركة خاصة خد

 .بالمعرفة

انعدام استعمال أنظمة الذكاء االصطناعي واألنظمـة خبيـرة، كمـا أن     •

 .محدود جدا) برامج العمل الجماعي(نظم دعم القرارات  استعمال

، للمشـاركة  (Internat) ال تحرص المؤسسة على استغالل الشبكة الداخلية •

اسم المعرفة بين العاملين في منتديات نقاش إلكترونية، رغـم تـوفر   وتق

  .الشبكة الداخلية

ال تقوم المؤسسة بتدوين وترميز المعرفة التي يأتي بها الخبراء في أنظمة  •

خبيرة وقواعد للبيانات، كما ال تملك تكنولوجيا تساهم في خلق واكتشاف 

 .    المعرفة

  :نتائج وتوصيات البحث - 3

بحث لمحاولة معاينة واقـع اسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات     جاء ال

واالتصال، والوقوف على تطبيـق إدارة المعرفـة بالمؤسسـة االقتصـادية     

  : التالية النتائجبالجزائرية، وقد أمكن الخروج 

ميناء عنابة، على مركز لإلعالم اآللي والمعلوماتية، يعـد  تحوي مؤسسة  •

، اد البرمجيات المعلوماتيةخالل إعدمكسب مهم لما يقدمه من خدمات من 

الوقوف على عمل الشبكات المعلوماتية داخل المؤسسة، وقيـام بكامـل   و

 . موقع المؤسسة على شبكة اإلنترنت الخدمات المقدمة على
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عن توفر بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصال، يمكن  البحث كشف •

ـ  وفر أنظمـة معلومـات   أن تساهم في إنجاح عمليات إدارة المعرفة، كت

، إال أن مسـتوى إدارة  (Internat)محوسبة، وتوفر شبكات اتصال داخلي 

واضـحة  المعرفة بالمؤسسة يعتبر ضعيفا، ذلك يرجع لعدم وجود سياسة 

الذي يرقى بأداء المؤسسة ويكسـبها ميـزة   تنتهج هذا األسلوب الحديث، 

 .تنافسية

حوال التحكم في تكنولوجيا إن امتالك التجهيزات ال يعني بأي حال من األ •

المعلومات واالتصال، بل إن تعظيم االستفادة منها يرجع باألسـاس إلـى   

الكفاءات والموارد البشرية الماهرة والمدربة، والتي تساهم فـي تحقيـق   

 .وتطبيق مفهوم إدارة المعرفة بالمؤسسة

  :التوصياتبناءا على هذه النتائج، فقد توصلنا إلى مجموعة 

يعمل على تحقيق  همية إدارة المعرفة كأسلوب إداريوعي بألارفع درجة  •

، وتوفير المناخ المناسب لتطبيقها على أسس متينة من خالل ميزة تنافسية

 .بنية تكنولوجية وثقافة تنظيمية مالئمة

ضرورة االهتمام بالبنية التحتية التكنولوجية، واالسـتمرار فـي دعـم      •

لزيادة الوعي في المؤسسة،  (Internat)وتأسيس شبكات االتصال الداخلية 

 . المعرفةفي نشر وتوزيع  هادوربأهمية العمل الجماعي عبر الشبكة و

تكثيف الدورات التكوينية والتدريبية لزيادة كفاءة مسـتخدمي تكنولوجيـا    •

المعلومات واالتصال، والتي تشهد تطورات سـريعة أي التنسـيق بـين    

 .عمليات إدارة المعرفة والتكنولوجي لضمان قيام البشريالجانب 

المساعدة في اتخـاذ   لمعرفة الحديثة كاألنظمة الخبيرةاالستعانة بأنظمة ا •

القرارات وإرساء شبكات اتصـال خارجيـة مـع بنـوك المعلومـات      

 . المتخصصة في إنتاج ونشر المعرفة، كالجامعات ومخابر البحث
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يا المعلومات استعمال تكنولوجالتأكيد على العنصر األكثر حيوية في نجاح  •

، األمـر الـذي يتطلـب    إدارة المعرفة وهو العنصر البشريفي عمليات 

، وحرصها علـى جـذب وتعيـين ذوي    المؤسسةاهتمام كبير من طرف 

التكنولوجيـة ال   المعـدات الكفاءات والمؤهالت العالية، فمهما بلغ تطور 

  .يمكن االستفادة منها، ما لم يتوفر العنصر البشري المؤهل

   :الهوامش
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