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 شكر و تقدير  

 
 .نعلم ن          نك لم ما العلم من رزقنا الذي هلل وأخيرا أوال والعرف ان الشكر إن

 هذا إلى الوصول من مكنني ما والمقدرة القوة أعطاني الذي هلل ف الحمد
 .المتواضع العمل هذا إلتمام المستوى

 المأمولة واإلف ادة المقبولة الصورة فيه يجعل أن سبحانه ألرجوه وإنني
 المشرف لألستاذ الشكر بخالص أتقدم أن إال يسعني ال سبحانه وبعده.

  ح                           بالنصائ ي         عل ل  وتفض خبرته من أف ادني الذي بركان إلياس
 اهلل اسأل ،الصعوبات وتذليل العقبات تجاوز في ساهمت التي والتوجيهات

 .وفضله علمه في يزيده أن تعالى
 الرفيق م              نع لي كان لذيأمين امحمد   لحواطي لزوجي الشكر كل الشكر

 . العمل ذا      ه انجاز على مساعدتي في جهدا يدخر ولم السند، ونعم
 ة                   لجن اء    أعض األف اضل األساتذة إلى والتقدير بالشكر أتقدم كما

 .العمل هذا وإثراء مناقشة قبولهم على المناقشة
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عد  اوواعدا احلقيقدت ملبات داا ادعا اوع در مد    ي مبثابد  احلد املعرفد  إدارة موضدو   عد  احلد ي يعد  
 اود  احلقيقيد  واوثدروة ةاوقدو ركداز  اامد  أو دا اان داا ت اوبوجووو يدا  كاملد ك املراود اا اود  اد    وأساسدياا 

 .واا يق كاف  معاملها األفضل ملجهج املعرف   االسبخ امو ذوك بفضل  املؤس    متتوها
 وضدعي  عتد  اووعدو  مدا ،وإدارهتدا املعرفد  ملقيقد  ملدو  اوفهد  اعميدق إىل هتد   او راسد  هدع وعتيد  ف

 .املعرف  موضو  إدارة إ اء اجل ازري املؤس   
 مبثابد  اعب ارادا ميود  أساسدي  ف دو  أربعد  ابضدم  عمدل خاد  وضدا مت املر دوة األاد ا  وبحقيدق

 :إىل حتباج فهت  عا وفقاإدارة املعرف   معامل ارساء هبا االسرتشاد مجظم  كل عت  ضروريا أص ح خاواا
وذودك مد  خدا  اوبادر   املعرفد  اا ا  امل ان ة وفهد  واا يدق أسد املعتوماا ووسازل ا ملو  معرف  

وكدعا أاد  خ از دها مبدا ك ذودك  وسدازل ااا دا  احل يثد   اوجووو يا املعتومداا وااا دا إىل  مفااي  ملو   
  .(اوف ل األو ) او   ا إسهاماا فعاو  ك دفا جما  املعرف 

مفهدوم املعرفد  مفهدوم إدارة املعرفد   أندوا  املعرفد   مبا فيهدا   ت  باملعرف اومفااي  ذاا  اوبار  إىل  أيضا 
 االابمدام ي دبمر -وخ از دها،  دا أمهيبهدا مليد  مد  املجظمد  حمدي  ك اضدفي  ومدا ،  املميد ة املبجوعد  بأبعادادا
 مل ادزهدا عميقدا فهمدا حتباج او  املعرف  إدارة عتي  ياتق فيما ممارساهتا وحمور املؤس   ك أدواراا واوسيا باملعرف 
 (.اوف ل اوثاين)انبازجه عياس و وظازفها وكعا وعمتياهتا احلوي  اوبا يق ما وعجاصراا وأا افها

اود ور  وااسدهام اوفعدا  وبوجووو يدا  عتد  يعبمد  املعرفد  إدارة خدا  مد  أا افها حتقيق عت  ؤس   امل ع رة إا 
اا عواعد  نظد  اقويد  أندوا  نظد  إدارة املعرفد  مفهدوم نظدام إدارة املعرفد  إدارة املعرفد  وذودك ببوضديح  كاملعتومداا 

 (اوف ل اوثاو ) املعرف  ادارة امل ان ة دور اوجووو يا املعتوماا وااا ا 
 نعدر  ألا اوومليد  او د يل يعد  كثد  عد  اجل ازريد  ؤس د  امل وضدعي  ومعايجد  اوواعدا مد  االعدرتا  إا

فدر   اووطجيد  وتجردر وااشدهار املؤس د  آخدعي  بتوغد ، جيد  مدا و تدو  يت مجدا ومدا املمارسداا ادع  مد  موانجدا
  (.اورابا اوف ل)   وت راس ع جايج  منوذ ا 

 
 



Resumé  

 
  

 Désormais parlé au sujet de la gestion de la connaissance est considéré 

comme l’un des piliers fondamentaux dans cette époque où l’homme et la 

technologie sont les points forts et la vraie richesse que la société possède et 

cela grâce à la meilleure utilisation et l’application de connaissance. 

 Pour cela, cette étude  a pour but d’approfondir l’appréhension autour 

de la connaissance et sa gestion, et voir l’état de la société algérienne vis-à-vis 

du sujet de la gestion de connaissance. 

 Pour atteindre les objectifs souhaités, on a mis un plan de travail qui 

contient quatre grands chapitres qu’on peut considérer comme des étapes 

essentielles que chaque organisation doit emprunter pour établir les 

paramètres de la gestion de connaissance en conformité avec cette situation 

pour cela ils doivent :  

 Avoir une connaissance autour de l’information et les moyens de 

communication pour appliquer et comprendre  les fondements de la 

connaissance en abordant les concepts de la technologie de l’information et de 

la communication ainsi que ses principaux caractéristiques y compris les 

moyens de communication moderne qui contribuent efficacement à faire 

progresser le domaine de la connaissance (chapitre I).   

 Parlé aussi des connotations liée a la connaissance y compris le concept 

de la connaissance ainsi que la gestion et toutes sortes de connaissance 

(chapitre II). 

 La capacité de la société d’atteindre ses objectifs à l’aide de la gestion 

de la connaissance se base sur le rôle et la contribution de la technologie de 

l’information et cela avec la clarification du sens, les types et les bases de la 

gestion de connaissance (chapitre III). 

 S’approché de la réalité et constaté l’état de la société algérienne de 

près est considéré comme l’unique voie pour connaitre notre position et ce 

qu’on devait faire pour atteindre nos objectifs prenons la société nationale de 

communication d’édition et de publicité comme exemple pour notre étude 

(chapitre IV).     



 ق ائمة األشكال

 

 

 I 

 رقم الشكل عنوان الشكل الصفحة
 III-1 األخرى النظم مهمات أداء يف املعرفة قواعد نظم أمهية 44
 III-2 املعرفة أمناط دورة 52
 III-3 املعرفة حتويل يف املستخدمة للتكنولوجيات مشاعة أمثلة 53
 ANEP 1-IVاهليكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية لإلتصال والنشر واإلشهار  60
 IV-2 قسنطينة ANEPاهليكل التنظيمي لفرع  62
 IV-3 جنس العينة 67
 IV-4 سن العينة 67
 IV-5 املستوى التعليمي 68
 IV-6 املنصب املشغول 68
 IV-7 سنوات اخلربة 69
 IV-8 واإلتصالمكونات تكنولوجيا املعلومات  70
 Intranet 9-IVإرتباط إدارات و أقسام املؤسسة بشبكة إتصال داخلي  71
 Extranet 10-IVإرتباط إدارات وأقسام املؤسسة بشبكة إتصال خارجي  71
 IV-11 توفر املؤسسة على مكتبة إلكرتونية 72
 IV-12 إجناز املؤسسة لبعض العمليات األساسسية على شبكة األنرتنيت 73
 IV-13 تدوين اآلراء واخلربات  والتجارب اليت يقوم هبا الفنيني و اخلرباء 74
 IV-14 حتسني تكنولوجيا املعلومات لعمليات إدارة املعرفة باملؤسسة 75

 IV-15 خملفات إستخدام تكنولوجيا املعلومات واإلتصال باملؤسسة 77
 IV-16 املؤسسة لتكنولوجيا املعلومات يف إدارة املعرفة إستخدام 78
 IV-17 إستفادة إدارة املعرفة من أنظمة تكنولوجبا املعلومات يف بيئة املنظمة الداخلية و اخلارجية 79
 IV-18 بيئة التنظيم يف تسهيل أو إعاقة إستخدام تكنولوجيا املعلومات دور 80
 IV-19 تأثري وسائل تكنولوجيا املعلومات واإلتصال على األداء الوظيفي 81

82 
أنظمة تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت اليت تقدم الدعم و اإلسناد إىل عمليات إدارة 

 IV-20 املعرفة

 IV-21 جتهيز عمال املعرفة باملخططات، التحليالت ملساعدهتم على توليد أفكار جديدة 84
 IV-22 تساعد أنظمة الذكاء اإلصطناعي يف إستنباط املعرفة واحلصول عليها من اخلرباء البشريني 84

 



 ق ائمة األشكال

 

 

 II 

 تأسيس قواعد معرفة خلزن املعرفة واخلربات اليت متتلكها املنظمة جيري تصنيفها وصيانتها 85
 بشكل كامل

23-IV 

يف إمكانية دخول العاملني والعمل يف نفس الوقت على نفس الوثائق ومن مواقع  تساعد 85
 خمتلفة

24-IV 

 IV-25 تقومي أنظمة املكتب وتوزيع املكتب وأدوات اإلتصاالت بتوزيع صيغ املعلومات 86
 IV-26 التكنولوجيات املتدخلة يف كل عملية من عمليات إدارة املعرفة باملؤسسة 87
 IV-27 إستخدام تكنولوجيا املعلومات و اإلتصال يف مساندة عمليات إدارة املعرفة باملؤسسةتقييم  88

 



 لو اجدق ائمة ال

 

 

 III 

اجلداولعنوان  الصفحة اجلداولرقم    
I-1 جمموع تعاريف تكنولوجيا املعلومات و االتصال 20  

 املنصب املشغول،اجلنس، السن، املستوى التعليمي، : توزيع مفردات العينة حسب  66
 األقدمية يف العمل

IV-1 

 IV-6 مكونات تكنولوجيا املعلومات واإلتصال                     69
 Intranet IV-7إرتباط إدارات و أقسام املؤسسة بشبكة إتصال داخلي  70
 Extranet IV-8  إرتباط إدارات وأقسام املؤسسة بشبكة إتصال خارجي 71
 IV-9 توفر املؤسسة على مكتبة إلكرتونية 72

73 
إجناز املؤسسة لبعض العمليات األساسسية على شبكة األنرتنيت كالتجارة اإللكرتونية من 

 خالل موقع دائم على شبكة األنرتنيت
IV-10 

 IV-11 تدوين اآلراء واخلربات  والتجارب اليت يقوم هبا الفنيني و اخلرباء 74
 IV-12 حتسني تكنولوجيا املعلومات لعمليات إدارة املعرفة باملؤسسة 75
 IV-13 خملفات إستخدام تكنولوجيا املعلومات واإلتصال باملؤسسة 76
 IV-14 إستخدام املؤسسة لتكنولوجيا املعلومات يف إدارة املعرفة 77
 IV-15 إستفادة إدارة املعرفة من أنظمة تكنولوجبا املعلومات يف بيئة املنظمة الداخلية و اخلارجية 78
 IV-16 دور بيئة التنظيم يف تسهيل أو إعاقة إستخدام تكنولوجيا املعلومات 79
 IV-17 تأثري وسائل تكنولوجيا املعلومات واإلتصال على األداء الوظيفي 80

81 
أنظمة تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت اليت تقدم الدعم و اإلسناد إىل عمليات إدارة 

 IV-18 املعرفة

 IV-19 عمليات إدارة املعرفة و أنظمة التكنولوجيا املساندة لعملياهتا باملؤسسة 83
 IV-20 التكنولوجيات املتدخلة يف كل عملية من عمليات إدارة املعرفة باملؤسسة 86
 IV-21 تقييم إستخدام تكنولوجيا املعلومات واإلتصال يف مساندة عمليات إدارة املعرفة باملؤسسة 87

 

 



 فهرس المحتويات

 

 

 IV 

 إهداء 
 شكر وتقدير

 ملخص الدراسة
 قائمة األشكال
 قائمة اجلداول

 ج -ب  –أ ....................................................................................مقدمة
 4...................................................................................طرح اإلشكالية  -
 6......................................................................................أمهية الدراسة -
 6...................................................................................الدراسة أهداف -
  6.................................................................................السابقة الدراسات -
 8......................................................حتديد املفاهيم االصطالحية و االجرائية للدراسة -

 مدخل لتكنولوجيا المعلومات واإلتصال  :الفصل األول
I-1- 11...............................................................أساسيات تكنولوجيا املعلومات 
I-1-1- 11.......................................................................تعريف التكنولوجيا  
I-1-1- 11.........................................................................مفهوم املعلومات 
I-1-1- 11......................................................................املعلومات خصائص 
I-1-  18..............................................................أساسيات تكنولوجيا اإلتصــــــــال 
I-1- 1- 18..................................................................وسائل اإلتصال احلديثة 
I-1-1- 11............................................................تكنولوجيا املعلومات واإلتصال 

 المعرفة إدارة إلى مدخل :الفصل الثاني
I-1- 11...........................................................................مفهوم إدارة املعرفة 

II-1-1- 11...........................................................................مفهوم املعرفة 
II-1-1- 18.......................................................................ماهية إدارة املعرفة 
II-1-1- 11............................................................................أنواع املعرفة 
II-1-4- 13........................................................................املعرفة خصائص 
II-1-5- 11..............................................................املعرفة إدارة أبعاد و وظائف 
II-1-  11....................................................................املعرفــــــــــــــــــــةعمليات إدارة 
II-2-1- 11...............................................................عمليات قياس إدارة املعرفة 



 فهرس المحتويات

 

 

 V 

II-2-1- 15........................................................................أمهية إدارة املعرفة 
II-2-1- 16.....................................................................أهداف إدارة املعرفة 
II-1-4- 11……………………………………………املعرفة  إدارة تطبيق مقومات 
II-1-5- 11 . ..................................................................املعرفة معوقات إدارة 

 إسهامات تكنولوجيا المعلومات واإلتصال في إدارة المعرفة:  الفصل الثالث
III-1- 41 …………………………………………………… نظام إدارة املعرفة 
III-1-1-  41..……………………………………………مفهوم نظام إدارة املعرفة  
III-1-1-  41………………………………………………أنواع نظم إدارة املعرفة 

-III1-1- 41 ..……………………………………………املعرفة قواعد نظم تقوية 
III-1-4- 44.…………………………املعرفة  إلدارة املساندة املعلومات واإلتصال تكنولوجيا 
III-1- 41………………………………دور تكنولوجيا املعلومات واإلتصال يف إدارة املعرفة 
III-1-1- 41.………………….……………تكنولوجيا املعلومات واإلتصال و إدارة املعرفة 
III-1-1- 41.....……………………………...فاعلية تكنولوجيا املعلومات يف إدارة املعرفة 
III-1-1- 41................................................................احلاسوب أمهية شبكات 
III-1- 53..…………………املعرفة إدارة حتويل عمليات  دور تكنولوجيا املعلومات و االتصال يف 
III-1-1- 53...…………………………………التكنولوجية واالسرتاتيجيات املعرفة إدارة 
III-1-1- 53.…………………………………..املعرفة نقل يف املعلومات تكنولوجيا دور 
III3--1- 51...……………………..املعرفة أنواع حتويل يف واالتصال املعلومات تكنولوجيا دور 

 اسهامات تكنولوجيا المعلومات واالتصال في إدارة المعرفة في المؤسسة الجزائرية:  الفصل الرابع
IV-1-  الوطنية لإلتصال والنشر واإلشهارباملؤسسة التعريفANEP ………...……………51 
IV- -1-151....………………اهليكل التنظيمي العام للمؤسسة الوطنية لالتصال والنشر واالشهار 
IV- -2-161....…………...…………………..…… أهداف املؤسسة الوطنية وعملها 
IV- 1- 61 ..…………………………………………اإلطار املكاين والزماين للدراسة 
IV-1-1- 61…………………………………………………… اإلطار املكاين 
IV-1-2- 61.........................................................................اإلطار الزماين  
IV-1- 61...................................................................اإلطار املنهجي للدراسة 



 فهرس المحتويات

 

 

 VI 

IV-3-1- على مستوى املؤسسة الوطنية  املعرفة إدارة يف واالتصال املعلومات إسهامات تكنولوجيا دراسة
 61.....................................................قسنطينةANEP فرع  لإلتصال والنشر واإلشهار

IV-4- 65......................................................................حتليل وتفسري النتائج 
IV-4-1- 65....................................................................تفريغ نتائج الدراسة 
IV-4-1- 88...........................................................تفسري نتائج الدراسة حتليل و 

 11.............................................................................................اخلامتة
 14..............................................................................قائمة املصادر واملراجع

 اإلستمارة 
 قائمة املالحق

 
 

 
 



عامــــة مقدمـــــــــة  
 

 

 أ 

 المقدمــــــــــــــــة -
 واالجتماعيةوالعلمية والثقافية  االقتصاديةتدور حركة التطور البشري العاملية اليوم بكل أبعادها وحماورها 

وعلوم اإلدارة العلمية احلديثة وهو حمور شامل غري  االتصاالتبتطور  وارتباطهايف إطار تكنولوجيا املعلومات 
والبشرية والثقافية والعلمية وجعلها تدور يف ديناميكية وتغري متسارع وطرح حتديات   االقتصاديةطبيعة العالقات 

  .الواحد والعشرين كبرية لكل اجملتمعات اإلنتقال وجناح إىل معطيات القرن

 احلاسوبمن تغري جذري يف ظل انتشار استخدام  املعلومات تكنولوجياإن التحول الذي أحدثته ثورة 
اليت تعد موردًا اقتصاديًا يف عامل يعيش يف عصر يطلق  املعلوماتخدمي وما يرافقه من زيادة يومية يف أعداد مست

وخاصًة  كل هذا كان له انعكاسه الواضح على مجيع قطاعات اجملتمع ومؤسساته املختلفة،  حدودعليه تسمية بال 
وتدريبه للوصول  اليت أخذت على عاتقها مهمة إعداد املعلم وتأهيله الرتبيةقطاع التعليم العايل وما يرتبط بكليات 

من هنا فإّن . إضافة إىل أدوارها األخرى يف البحث العلمي وخدمة اجملتمع متقدمهبه إىل مستويات أكادميية 
أصبحت مطلباً أكادمييا وعلمياً وثقافياً على  كليات الرتبية إدارةيف  املعلومات احلاجة امللحة إىل توظيف تكنولوجيا

حٍد سواء، إضافة إىل كوهنا عملية إنسانية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتغري قيم ومفاهيم وعادات، سوف تؤدي بالضرورة 
  .إىل زيادة مهارة العمل اإلداري وكفاءته وفاعليته ككل

موردًا أساسيًا يف النشاط اإلنساين أيا كانت طبيعة هذا  وقيمتها من أهنا تشكل املعلوماتتنبع أمهية 
ويوظفه ويستثمره يف  اإلنسانينهل منه  يتناقصومعني ال  ينضبفاملعلومات ينبوع ال . أيا كان جماله و النشاط

طة يعد أحد األنش ا املتعددةومبا أن العمل اإلداري بأشكاله وأمناطه. خمتلف األنشطة والفعاليات اليت يقوم هبا
كمدخل أساسي  املعلوماتالبشرية احليوية اليت متارس يف حياة التنظيمات اجملتمعية املختلفة؛ فمن هنا يأيت دور 

 .يف العمل اإلداري التنظيمي الذي يسعى إىل حتقيق التميز واجلودة الشاملة

والتعامل معها مجيع مناحي احلياة، وأصبحت معرفة التعامل معها  املعلومات تكنولوجيالقد دخلت 
يف خدمة  واالستفادة منها ضرورة ال غىن عنها، ومما ساعد على ذلك وجود برامج الكمبيوتر اجلاهزة، ووضعها

األعمال وجماالهتا املختلفة،  إدارةاملعلومات يف خدمة  تكنولوجيااإلدارة بغض النظر عن جماالهتا، كما ازدهرت 
حبيث صارت ضرورة أساسية ال ميكن االستغناء عنها يف عمل املدير، وخاصة يف جمال صنع القرارات، فضاًل عن 

اليت سهلت أمور االتصال، واحلصول على كثري من  (E-mail) والربيد اإللكرتوين (Internet) خدمة اإلنرتنت
 .املهمة لإلداريني يف وقت احلاجة بسهولة ويسر املعلومات

املعرفة  إدارةتصال يف واال املعلوماتلقد أدى اتساع نطاق التكنولوجيا واحلاسوب إىل ارتفاع قدرة تقنيات 
يف التنظيمات، وعلى خمتلف األصعدة واملستويات، وهذا يرجع أيضا إىل تعدد قواعد البيانات وتنوع مصادرها، يف 

http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=5574
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=5574
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=5574
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=5574
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=5574
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=5574
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=5574
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=5574
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=5574
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=5574
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=5574
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=5574


عامــــة مقدمـــــــــة  
 

 

 ب 

ة خمططة بشكل جيد ومدعومة مبصادر كافية، بنية حتتية تكنولوجي املعرفة الوقت الذي تتطلب مبادرة إدارة
وتتضمن جاهزية البنية التحتية إىل جانب املورد البشري األجهزة واملهارة التقنية وهنا تربز احلاجة إىل تطوير 
سلوكيات إدارية متكن صانعي القرارات من التعامل مع التطبيقات املختلفة لتكنولوجيا املعلومات بكفاءة، ومبا 

والتكنولوجيا  املعلوماتمعرفة فاعلة، إذ إن جناح القيادة اإلدارية يرتبط مبقدرهتا وتفوقها يف ختزين  إدارةحيقق 
، حيث تعامل العقول والتكنولوجيا معاً، وبذلك يتم حتويل سياسات "جمتمع املعلومات"هما من أجل بناء وتوظيف

 .التنظيم وأهدافه ومراميه إىل واقع ملموس يف ظل مناخ تكنولوجي معلومايت تام

واقع أداء املؤسسات وإمكاناهتا يف ضوء التحول إىل بيئة إلكرتونية  دراسةوجتدر اإلشارة هنا إىل أمهية 
قادرة على بناء قاعدة بيانات يسهل الوصول إليها أو تداوهلا، بدءاً من السياسات واألساليب اإلدارية اليت متارس 

التخطيط، والتنظيم، واالتصال، واختاذ القرارات اإلدارية، وانتهاًء مبرحلة التنفيذ لتأخذ الشكل أو الصيغة داخلها ك
اهليكلية الشبكية اإللكرتونية، واليت تتناغم فيها وتتكامل معها جهود مجيع األطراف يف املؤسسة دون استثناء، كما 

يؤدي هبم إىل مواصلة التعلم مبا حيقق استمرارية اإلمناء املهين  يشكل إشراك العاملني يف املعرفة عامال مهما، والذي
لديهم يف ظل بيئة قادرة على مواجهة املنافسة والتحديات، ملا جيري حوهلا من تغريات وتطورات وتبدالت مستمرة 

والنصوص  املعلوماتوتبادل اخلربة من خالل  ومفتوحة، فضال عن كوهنا بيئة تعمل على تشجع التعلم التعاوين
 .احليوية اإللكرتونية

اىل املؤسسات، ال يتم إال من خالل  املعرفةاملعلومات يف إدارة  تكنولوجياإن اإلسراع يف دخول نظم 
إعطاء هذه املهمة أولوية تقع على رأس قائمة أجندة القادة واملخططني، وصناع القرار فيها، للمبادرة السريعة يف 

يف  املعرفةواإلداري، إضافة إىل ما يتطلبه من تنمية  وضع التشريعات والقوانني وإعادة هندسة اهليكل التنظيمي
عمليات التخطيط وزيادهتا، واإلدارة وتنفيذ املشروعات وما يرتبط هبا من تدريب وتعليم وإصدار لوائح وقوانني 

احلصول : املعلومات تدور عادة حول ثالثة حماور رئيسة هي تكنولوجياأنشطة نظم حتمي هذا التحّول، علما أن 
ل على بيانات من مصادرها املختلفة، واالستثمار يف الكوادر البشرية املؤهلة واملدربة، واالستثمار يف نظم االتصا

، أي (Know-How) هي القدرة على الفعل، مبعىن آخر يركز على اخلربة و املهارة  املعرفةومبا أن . والتكنولوجيا
الذي يعين الرتكيز على  الفكريهنا ستكون مرادفا لرأس املال  املعرفة إدارةاجلوانب التطبيقية هلا، فإن معىن 

 1 .املوجودات الفكرية غري امللموسة، واليت تشمل مهارات األفراد العاملني واملعلومات وحقوق امللكية واالبتكار

                                                      
في كلية التربية بجامعة السلطان   المعرفة إدارةفي  المعلومات تكنولوجيادراسة حول دور العاين، صاحلة عبد اهلل عيسان الدكتورة وجيهة ثابت  1

 .2102ماي  http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=5574  ،2، قابوس
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وعليه ومما ال شك فيه أن تكنولوجيا املعلومات واإلتصال تلعب دورا حموريا يف برامج إدارة املعرفة من 
ل أدوات إدارة املعرفة  يف مجع وتنظيم معرفة اجلماعات وجعل هذه املعرفة متوفرة عن خالل تسريع عملية إنتاج ونق

 .طريق املشاركة كما وفرت الكثري من اإلمكانيات إلدارة املعرفة داخل املؤسسات

السريعة  توذلك نظرًا للتغريا ،حتتاج منظمات اليوم اىل االستجابة السريعة للفرص والتهديدات البيئية
 .       توقعة االقتصادية منها واالجتماعية والتكنولوجية والتنافسيةوالغري م

ن تتمكن املنظمة من حتقيق النجاح والبقاء يف هذة البيئة يتوجب عليها اختاذ خطوات أجل أومن 
 .مبتكرة إضافة إىل إجراءاهتا التقليدية  واالستعانة بأدوات تكنولوجيا املعلومات لتسهيل نشاطاهتا وعملياهتا

من هنا كان املنطلق لدراستنا هذه وذلك بغية التعرف على مدى إسهامات تكنولوجيا املعلومات 
 .واإلتصال يف إدارة املعرفة باملؤسسة اجلزائرية
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 :طرح اإلشكالية -

ن تكنولوجيا املعلومات أداة قادرة على إدارة وختزين ونقل املعرفة اهليكلية، فيمكنها دعمنا يف جهودنا لتخزين املعرفة إ
ويف عملية إدارة املعرفة؛ كل من امتصاص وخلق وتنسيق . يف العقل البشري أو يف مستندات تتوفر جلميع موظفي املنظمة

وقد أشار كل من خاندويل وجوتشالك . وختزين ونقل ونشر املعرفة على املساعدة املقدمة من خالل تكنولوجيا املعلومات
. املنظمة إىل أن استخدام تكنولوجيا املعلومات لدعم إدارة املعرفة يؤثر بشكل واضح على نتائج التعاون املعريف داخل

وأوضح شبيجلر أن الطرق احملددة مثل استخراج البيانات ميكن أن تكون مفيدة للمنظمة يف احلصول على معلومات 
ذات قيمة من قواعد البيانات وخصوصًا عند تطبيقها على جمال مثل التسويق أو إدارة عالقة العمالء والتجارة 

دارة املعرفة القابلة للنمو داخلياً وخارجياً بشكل فعال من خالل إلكن باإلضافة لذلك أوضح شري ويل أنه مي ،اإللكرتونية
 . استخدام تكنولوجيا املعلومات عالوة على القدرة على زيادة القدرات الديناميكية للشركة

أن وعلى الرغم من . ومن مث تلعب تكنولوجيا املعلومات دوراً مهمًا يف حتديد جناح أو فشل تطبيق نظام إدارة املعرفة
ترميز وترمجة مفاهيم املعرفة ال تعترب جديدة بشكل كامل بالنسبة للعامل واملنظمات، فعلى النقيض مت إجراء تدريب على 

وميكن  ،ترميز مناهج التطوير والسياسات التنظيمية والروتينات واإلجراءات والتقارير وكتيبات اإلرشاد وغريها لسنوات
ولذلك كان منو إدارة . علومات إعطاء قوة دافعة لسإسرا  من تطور إدارة املعرفةفقط من خالل التقدم يف تكنولوجيا امل

وبناًء عليه ُوجد أن تكنولوجيا املعلومات تلعب دوراً  ،املعلومات مرتبط بشكل وثيق بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 .مهماً يف تطبيق نظام إدارة املعلومات

ويبدو ذلك منطقياً حني خيص  "تقنية املعلومات"و  "إدارة املعرفة"ختالف بني بالنسبة للعديدين ال يبدو هناك أي ا
هي تكنولوجيا  (scanner)فبالنسبة ملسوقي تكنولوجيا املعلومات، تعترب املاسحة الضوئية  ،املوضو  غري املعلوماتيني

لذلك فمعظم الذي يشار إليه كإدارة معرفة ما هو يف حقيقته إال إدارة  ،رئيسية إلدارة املعرفة ألهنا ضرورية لتقاسم املعرفة
هو إدارة معلومات، والعمل  (البيانات أو املعلومات)ويف هذا اجملال، يشري داهنام غراي أن التعامل مع األشياء . معلومات

ورسومات التصميم املسند باحلاسوب،  وكما أشرنا سابقًا فإن إدارة املعلومات تتعلق بالوثائق ،مع البشر هو إدارة معرفة
و هي تعين ضمان توفري املداخل، واألمنية، واالنتقال، واخلزن و هي تتعامل  ،واجلداول اإللكرتونية، و رموز الربامج

 .حصرياً مع التمثيل الواضح واجللي

لقدرة على ارعة اخلاطر، و يف حني أن إدارة املعرفة، من الناحية األخرى، متيز القيمة يف األصالة، واالبتكار، وس
وهتتم إدارة املعرفة بالتفكري . وهي تسعى إىل تفعيل إمكانيات املنظمة يف هذه اجلوانب. التكيف، والذكاء، والتعلم

وهي تدعم وتسند التعلم الفردي وتعلم . واألمناط، واملهارات، والتعاون واملشاركة والعالقاتالنقدي، واالبتكار، 
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وقد تستخدم . عاضد بني أفراد اجملموعات وتشجع مشاركتهم يف اخلربات والنجاحات وحىت الفشلوتقوي الت. اجملموعات
 . إدارة املعرفة التكنولوجيا لزيادة اإلتصال، و تشجيع احملادثة، و املشاركة يف احملتوى، و التفاوض حول املعاين

يف املاضي كانت هناك . البد لنا من أن ننظر بشكل أكثر واقعيًة إىل املاضي واحلاضر لكي نتفهم واقع إدارة املعرفة،
أما اليوم  ،الكثري من اجملتمعات اليت متارس إدارة املعرفة بصورة أو بأخرى من دون أن تطل على ممارساهتا هذه التسمية

رامج إدارة املعرفة لكن ال زالت هذه فإن العديد من اجملتمعات اختذت خطوات رمسية يف هذا اجلانب واستحدثت ب
 . بشكل كامل يف فعالياهتا و قراراهتا اجملتمعية” إدارة املعرفة“اجملتمعات قاصرة عن إدماج 

وخلف ذلك كله، الفرص االبتكارية ستخلق من خالل تكنولوجيا املعلومات الدائمة التطور و احللول الربجمية 
سوب أن يعمل كشريك لعمال املعرفة، يكيف أفعاهلم مع سلوكيات وستتيح تطبيقات الذكاء االصطناعي للحا

 1. املستفيدين من خالل التنبؤ باملعلومات اليت قد حيتاجون إليها

حيث توفر التكنولوجيا . وتعترب تكنولوجيا املعلومات احملرك الرئيسي يف صياغة كل من اجلودة الشاملة وادارة املعرفة 
 .حتوال كبريا يف جناح اعمال املنظمات وتبادل املعرفة وادارهتا االدوات اجلديدة اليت احدثت 

 :للدراسةانطالقا من خلفيات هذه الدراسة نطرح إشكالية البحث من خالل التساؤل الرئيس  

والنشر كيف تساهم تكنولوجيا المعلومات واإلتصال في عمليات إدارة المعرفة بالمؤسسة الوطنية لإلتصــــــــال 
 ؟ قسنطينة ( ANEP)واإلشهار

 :و تتفر  عن هذا السؤال الرئيس، التساؤالت الفرعية التالية

مااااا متطلبااااات تطبيااااق تكنولوجيااااا املعلومااااات و اإلتصااااال يف عمليااااات إدارة املعرفااااة يف املؤسسااااة الوطنيااااة لسإتصااااال   -
 والنشر واإلشهار؟

اإلتصاااالت باملؤسسااة الوطنيااة لسإتصااال و فيمااا تتمثاال نظاام إدارة املعرفااة الاايت ترتكااز علااى تكنولوجيااا املعلومااات و  -
 .النشر و اإلشهار

كيف تساهم تكنولوجيات املعلومات ونظم املعرفة يف مساندة عمليات إدارة املعرفة باملؤسسة الوطنية لسإتصاال و  -
 .النشر و اإلشهار

 
 

                                                      
 .6102ماي  ، http://abataweel.blogspot.com/2012/03/blog-post_25.htmlإدارة املعرفة وتكنولوجيا املعلومات، ،عبداهلل عبدالرمحن باطويل  1
 

https://www.blogger.com/profile/13394781131757895745
http://abataweel.blogspot.com/2012/03/blog-post_25.html
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 :أهمية الدراسة  -

مهية متغرياته يف املنظمات واجملتمعات املعاصرة والكيفية اليت ميكن أن توفرها تكنولوجيا أمهية هذا البحث من أتأيت      
املعلومات واالتصاالت يف توسيع إمكانيات إدارة املعرفة اليت مل تكن ممكنة مسبقا وإتاحة الفرصة احلقيقية إلدارة املعرفة 

 .للمسامهة يف وضع اسرتاتيجية أعمال املنظمة

وضو  جديد ومل يسبق التطرق اليه من طرف الدفعات السابقة ونظرا ملالحظتنا لوجود عالقة قوية تربط وكون امل     
بني استخدام التكنولوجيات احلديثة للمعلومات واإلتصال وبني عمليات إدارة املعرفة، لذلك ستسهم دراستنا يف معرفة 

 .ات اجلزائريةمكانة و دور هذه التكنولوجيات و مدى اإلهتمام هبا يف املؤسس

 :الدراسة أهداف -

 إدارة موضاو  عان البحاث تتنااول الدراساة فهاذه  البحاث هاذا خاالل مان إليهاا الوصاول نرغاب الايت األهاداف إن      
 :احلايل الوقت يف واإلثارة اهتمام حمل موضو  وهو املعرفة

  اإلتصالفة قوامها تكنولوجيا املعلومات و معرفة املتطلبات و املستلزمات األساسية اليت يقوم تقوم عليها إدارة معر. 
  صياغة إطار معريف لتكامل العالقة بني تكنولوجية املعلومات واالتصاالت مع عمليات ادارة املعرفة من خالل

 .جمموعة من التطبيقات
 رفةمعرفة مدى إهتمام املؤسسات اجلزائرية بتكنولوجيات اإلعالم و اإلتصال ضمن البنية التقنية إلدارة املع. 
 و كيفية إسهامها يف تعزيز عمليات  التعرف على نظم إدارة املعرفة اليت ترتكز على تكنولوجيا املعلومات و اإلتصاالت

 .  إدارة املعرفة واالتصال
 

 :  السابقة الدراسات -

 المؤسسة داخل المعرفة إدارة في واالتصال اإلعالم تكنولوجيا دور: بعنوان(2010) دراسة مرمي زملاط -0
الدكتوراه  شهادة املاجستري مبدرسة نيل متطلبات ضمن ، رسالة مقدمةSTHفر   بسوناطراك ةحال دراسة الجزائرية
 على التعرف إىل الدراسة حبيث هدفت هذه بلقايد، بكر أبو التسيري، جامعة علوم البشرية، قسم املوارد تسيري ختصص
 املنهج على البحث هذا يف تاعتمد حيث اجلزائرية، املؤسسة داخل املعرفة إدارة يف واالتصال اإلعالم تكنولوجيا دور

 طرفيات واستغالل تسيري شركة STH  فر  سوناطراك مؤسسة اختيار وهلذا فقد مت املفاهيم، يف عرض التحليلي الوصفي
 املعارف انتقال يف التكنولوجية ووسائلها املعرفة إلدارة احلايل الواقع وحتليل إبراز حماولة منها للبحث جمتمعا حمروقات موانئ
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التقارب والتشابه بني الدراستني من حيث املضمون وطريقة معاجلة  تحيث ملس عملياهتا، تطبيق ومدى بسرعة ومعاجلتها
  .املفاهيم املتعلقة بإدارة املعرفة والوصول إىل النتائج املتعلقة مبدى تطبيق أسس وقواعد إدارة املعرفة يف املؤسسة اجلزائرية

 في إدارة المعلومات اختصاصيي لدور مستقبلية رؤية :بعنوان  دراسة  (2004)رزوقي نعيمة حسن جرب دراسة -6
 املعرفة عمليات إدارة تبني كما وأنواعها، إدارهتا املطلوب باملعرفة التعريف إىل الدراسة هذه هتدف ،الرياض المعرفة
 ضمن للعمل اكتساهبا املطلوب املعلومات واملهارات قبل من تأديته املفروض الدور استشراف أجل من تنفيذها ومراحل
 وتنظيمها املعرفة جبمع اختصت فئة املعرفة، عصر أفراد من معينة على فئة الدراسة هذه ركزت و املعرفة، إدارة فريق

 إدارة يف عصر هلم املستقبلية الرؤيا و اجلديد دورهم كما ركزت على باملعلومات، املختصني فئة وهي وبثها، وإتاحتها
حيث كان هناك إرتباط بني موضو  حبثنا وموضو  هذه  هذه يف التحليلي الوصفي املنهج تطبيق جرى وقد املعرفة،
 عصر يف األساس هو البشري العنصر بأن الدراسة إليه هذه من ناحية املنهج املتبع  أما اهلدف الذي  خلصت الدراسة
التنافس فهو خيتلف نوعا ما عن التصور الفعلي  لدميومة املساعدة األداة هي التكنولوجيا بينماأصبحت املعرفة، إدارة

إلسهامات تكنولوجيا املعلومات واإلتصال يف إدارة املعرفة باملؤسسات اجلزائرية والسبب يف ذلك كون هذه الدراسة 
 . أجريت مبدينة الرياض السعودية 

ارف بالمؤسســـات دور تكنولوجيـــات اإلعـــالم واإلتصـــال فـــي تســـيير المعـــ: بعناااوان( 6112) دراساااة فاااين فضااايلة -3
حيااث إعتماادت الباحثااة يف دراسااتها علاااى  بريكااة،-مؤسسااة فااتح لصاااناعة اإلساافنج -دراسااة حالااة  ةالصــريرة والمتوســط

جبانبيااه النظااري املاانهج الوصاافي التحليلااي الااذي يتناسااب مااع طبيعااة معاجلتهااا ملوضااو  البحااث وكيفيااة متاشااي الكاام املعااريف 
، باإلضااافة إىل والتطبيقااي ماان خااالل أدوات مجااع البيانااات أمههااا تصااميم إسااتمارة إسااتبيان تغطااي معظاام جوانااب املوضااو 

مان هناا إتضاحت عالقااة هاذه الدراساة مبوضاو  حبثناا مان خااالل مقابلاة ماع أحاد املساؤولني باملؤسساة حماال الدراساة امليدانياة 
املعرفااة حبيثياتااه يف املؤسسااات اجلزائريااة وكااذا إهتمامهااا الواسااع بضاارورة البحااث يف موضااو  وجااود تشااابه ماان حيااث معاجلااة 

مكانااااة إدارة املعرفااااة وإبااااراز أهاااام العواماااال و املتطلبااااات إلقحامهااااا ضاااامن  جمااااال املعرفااااة وماااان خااااالل تسااااليطها الضااااوء علااااى
 .إسرتاتيجية املؤسسة الصغرية واملتوسطة
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 :للدراسة و االجرائية  االصطالحيةالمفاهيم تحديد  -

 :تعريف إدارة المعرفة -أ

، العملياااة املنهجياااة املنظماااة لالساااتخدام اخلاااالق للمعرفاااة وتكوينهااااعلاااى أهناااا دارة املعرفاااة إ Nohakaكاااا ها و يعااارف ن
قاعاادة  داةأو ت تااراكم وابتكااار املعرفااة بكفاااءة هااي عمليااا عملياهتاااعلااى مفهااوم املعرفااة ماان خااالل  Turbanتريبااان  "ويركااز

 1.فادة من مشاركة املعرفة لتطبيقها بفاعليةإلمعرفة املنظمة خلزن املعرفة ، وا

صيانة،  ،جتميع، خزن ،جمموعة من العمليات تطور يف املنظمة البتكار بأهنا  Laudonلودون  وبنفس االجتاه يرى
  .وتطبيق معرفة املنظمة

ميكننا القول بأن  هذه األخرية عبارة  اليت قدمها بعض الباحثني حول ادارة املعرفة من خالل رؤيتنا لبعض التعاريف
ة اليت اصلة يف البيئة التكنولوجياعن سريورة مجاعية تبحث عن املعلومات و البيانات الضرورية اليت ختص التغريات احل

 .يف تطبيق أدوات املعرفة باستخدام تكنولوجيا املعلوماتتساعد 

:  تعريف تكنولوجيا المعلومات واإلتصال  -ب  

 واإلدارية املادية والوسائل واألدوات ةواملتاح املرتاكمة واخلربات املعارف جممل بأهنا اإلعالمي املعجم يف تعريفها ورد
 إىل توصيلها أي وتبادهلا، ونشرها واسرتجاعها وختزينها وإنتاجها ومعاجلتها املعلومات مجع يف املستخدمة والتنظيمية،

 .واجملتمعات األفراد

 بأمهية االعرتاف مع واستخدامها، املعلومات ونشر ومعاجلة وختزين مجع عملية بأهنا املعلومات تكنولوجيا كما تعرف
2. حياته إثراء يف ومسامهته التكنولوجيا يف حتكمه مدى حتديد يف يستخدمها اليت والقيم يضعها اليت واألهداف اإلنسان

 

جيا املعلومات أيضا بأهنا تعد نتاجا مناسبا للتالحم والتكامل بني كل من تكنولوجيا احلاسبات اآللية تكنولو تعرف 
 .وتكنولوجيا اإلتصال

 

                                                      
،كلية العلوم اإلقتصادية  الملتقى الدولي حول إقتصاد المعرفة في عمليات إدارة المعرفة دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتسناء عبد الكرمي اخلناق،  1

 644.643،ص ص6112والتسيري جامعة بسكرة نوفمرب 
 .022،ص6114،دار الفجر ،القاهرة ، المعجم اإلعالميمنري حجاب، حممد 2
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حسب جمال دراستنا يعرب عن جمموعة من املكونات  لوجيا املعلومات واالتصاالتو من ذلك جند ان مفهوم تكن
واألفراد اليت تستخدمها املنظمة يف استقبال البيانات واملعلومات وخزهنا  البيانات، ،اإلتصاالتاملادية، الربجميات 

 1 .(النصية ،البصرية ااااااة السمعي) سائط ومعاجلتها واسرتجاعها باستخدام برجميات متعددة الو 

                                                      
 02-03  علومات وتكنولوجيا احلاسبات أحباث املؤمتر الثاين لنظم امل ،نحو توظيف تكنولوجيا المعلومات لتطوير التعليم في مصر حممد حممد اهلادي، 1

 .02،املكتبة األكادميية ،القاهرة ،مصر ،ص0994ديسمرب 



 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ألولل اــالفص
 
 



مدخل لتكنولوجيا المعلومات واإلتصال                                              ولالفصل اال  
 

 مدخل لتكنولوجيا المعلومات واإلتصال  :الفصل األول
 

I-1- أساسيات تكنولوجيا المعلومات 
I-1-1- تعريف التكنولوجيا 
I-1-2- مفهوم المعلومات 
I-1-3- خصائص المعلومات 

 
I-2-   اإلتصــــــــالأساسيات تكنولوجيا 
I-2- 1- وسائل اإلتصال الحديثة 
I-2-2- تكنولوجيا المعلومات واإلتصال 

 
 



 ل األول                                             مدخل لتكنولوجيا المعلومات واإلتصال  الفص
 

 

 12 

I-1- أساسيات تكنولوجيا المعلومات 

I-1-1- تعريف التكنولوجيا 

أ ملدددد  لألأ  عدددد صبأا دددد أف دددد   أا  دددد أإسددددما  ك أرأ  ددددع  ألدددد أكددددألأ  دددد أتعدددد أكددددألأفاظددددعأ و  دددد  أ دددد    أ أ
 إل م دددد صا أ    ن دددد أ   خ     دددد ألددددة أ  عخدددد صأ  خ   دددد أ مل  دددد  أإ أج  دددد أرأ  كم  دددد  أتكن   ج دددد أأكم    دددد أ كظددددع أ

 . ملام   أ  الت        ن س  أ   س  س  أأ الجم       ر س أج    ه أأ الهم  م

أ: هن كأتععا   أخمم   أ  مكن   ج  أكنه 
إلص رادد أ  ددتأاسددما كه أ  أ  دد   وص   أ    سدد   أ مل صادد أ   من  أجم   دد أ ملعدد رخلأ  اددا أ ملو ا دد أ  ملم لدد  -

 إل س نأرأفص ءأ   أك أف أ ظ   أك أرأجمد  أل  تداأ    ك د أإل د  اأ ت جد  أ مل صاد أ  ملعن اد أسد  ءأ  د أ
 .كسم ىأ   عصأف أ جملم ع

 .مزك أ م ن عأكنم  أ كنم ج  أكع ن ةجم    أ ملع رخلأ  اا  أ  مله ر  أ   -
نأل خددد أ  دددعةأ    ددد أ إ م ددد ص أ  ددد أكع ررددداأ ألا تددداأ كه ر تددداأ أ جددد ه أ إل سددد ف   سددد   أ  دددتأ دددنعه أ -

 1.أ  اعه أا كما
 تعد أكهد ر أفكد أأTechnoكشدمخ أكدألأ  ك  د أ        د أأ أهند أأ Technologyا  د أ  مكن   ج د أأا د أتعدعخل    

Logyرهيأكؤل ذ أكألأأLogosأ.   تأتع أ    أف أصر س أ

  مخن دد أرهدديأجم دد اأ ملعدد رخلأ  ع   دد أ   مخن دد أ  ددتأ دد أ  ددم ك أر هدد أكددألأفجدد أا د أاخ دد أادد أ ملععردد أ ملنه  دد أ
أ.تشك أ وه  خل

 تعددعخلأ  دد أفهندد أ    دد أف أجم دد اأكددألأ  ع   دد  أتسدد اأكددألألددة ألعاخدد أ   دد  أ    دد أ  ع  دديأ م سدد أ
أ2أ.  مخن   أ وس س  أ ت   قأ ملع رخلأ  ع    أكألأفج أت  اعأ إل م  

أ3

أ

                                                      

 
أ.01،أصأ0991،أ  ععيبأ  نشعأ   م مزاع،أأتكنولوجيا المعلومات وصناعة االتصال الجماهيري   أ   األأحم  صأأ 1
،أصر س أل   أ ت  ال أ جلز  عأ سكع ،أكذاع أختع أ  ألأكم     أ   أ ه ص أدور تكنولوجيا المعلومات في عملية نقل المعرفةمزا أج  ع،أأ 2

،أأ1100/1101 مل جسمريأرأ   مأ  مس ري،أخت صأ  م  صأ إص ر أ ملععر أ  ملع رخل،أا   أ  ع  مأ ال م  صا أ   م  ر أ    مأ  مس ري،أج كع أ سكع أ
 .41-44صأ
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I-1-2- مفهوم المعلومات 

تم    أكعأفبأت  رأكه  أا نأ أ ا،أتعت طأ  ملك نأ   زك نأ أأتمن  ص ملع  ك  أان  اأالأانض ،أتمز ا أ الأ     
  من   أ   م  ا أل  أاغ يأا أأجله صنأر ضأ ملع  ك  أ  ذبأا  جاأ وك أ   شع بأ   اأ  ن ضأ   ع  أإ

   ع  ك أص ر أه ك أ خلأ ف   أ... أ  جم     أ تع     أ ثخ ر  أ صان  جم ال أ ت   أ ملع  ع أكألأ     أ   م  صا
 1. ل  ا أرأ م  أ   شعأ ت  ريأ وك رأ ف  اأاخ سأمب ىأ  مخ مأوبأكه  أف أص   أف أكن   

أأأأأأ أ ملع  ك   أك   ا أ  ه  أك  ه  أأInformation  كي أ    أ    أ  نا أ     ا  أر أ  عة أفن أكأل ال  
أأData         أأFacts ك      أفلعىأختم طأ اأا تخ  قأ أScience   ع  أأ Knowledgeمثأ ملععر 

أ:  تأميكألأتعت  أ  عة  أ ملن خ  أ   أ  ن  أ  م يل
أ  ع  أأأأأأأ ملععر أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ملع  ك  أ        أأأأأأأأأأأأأ تخ  قأأأأأأأأأأأأأأأأأ

كألأر تخ خ أهيأ  ئأت  أ   اأ ألألعاقأ ملةل  أ خ رأك تس اأ اأ  خ ر أ إل س    ،أ ا أجم    أخمم ر أأأأأأ
أ.Dataتشك أك أاععخلأ         أف أ ملع    أأFacts تخ  قأ

 تع ألخ خ أكع ن أ هيأكشمخ أكألأا   أ  أأDatumهيأمجعأا   أ   نأأData         أف أ ملع    أأأأأأ
أ.كألأ   ال  أ غريه أ  شيءك أ  أبأف ملشمخ أكألأ     نأ

أأأ أأ أومح أأ Informationر ملع  ك   أ ملع  ك   أ  أ ملكم    أمل       أ مل س  ي أ ملع   أ مععا     رخ 
أ:حم  أ  ش كيأ أ   ام رأس  ألس أ هللأهي

،أفبأ        أ  تأ  خع ر  كع أف أإلسمع   أحم ص،أوغع ضأ خت ذأ        أ  تأمت أكع جلمه أ م خ قأه خلأأ-
رأت مزاعه أ أ تس   ه أ  شعه أف  اأهل أ    أ ع أكع جلمه أف أت سريه أف أجت  عه أرأ ك أذبأكعىنأ   تأميكأل

أ. رأفبأ ك   ر أرمس  أف أغريأرمس  أ
أ. ملخ ك  أ جل هعا أرأفبأ   مألك أ-
أ. مل ه مأ ملم  أ         أ م   أ م   عه أ تن  هل أ-
أأ.      أجمهز أأ كم   أل   أإذ أمتأإسم   ؤه أكألأجم    أكألأ   ث  قأف أ و ك  أ-

أ:نزأك      أ  ع  مأ  ملكم   ،أ   ام رأحم  أرم يأ   أ هل صبأ ملع  ك  أ أهن  اععخلأكك
 . مل    أ تخ  ق -0
 .رس   أتسما مأ م ظ  ألخ خ أف أك ه مأ  سما  مأ ل  أ سطأ      أ كعن ه -1
 2أ.     أت    ألخ  قأف أك  ه  أكألأفج أمزا ص أ ملععر  -3

                                                      
أ.09،أص0999،أص رأ  شع ة،أ  خ هع ،أوتطبيقاتها كنولوجيا المعلوماتتحم  أحم  أ هل صبأ،أ  1
 .14-13أصصأ،أ0991أ،،أ  ععيبأ  نشعأ   م مزاعأاالتصال الجماهيري صناعةتكنولوجيا المعلومات و أ،   أ   األأحم  ص  2
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هديأفس سد أجم   د أ ملعد ملأ  ملعمخد   أ  ولكد مأأKnowledge  ملع  ك  أهيأفسد سأ ملععرد أفاضد أر ملععرد أ     
  مل دد ه  أ   م دد ر  أ   كعادد أ  ددتأتمكدد نأ دد ىأ إل سدد نأ م  دد أمدد  ال أكمكددعر أ  هدد أ   دد  هعأ  و دد  ءأ م  دد أ دداأ

أ1.رهيأمتظ أل    أف أر   ألا أ كع  ك  أ صر س أل ا  أمي كه أ اصأك أرأ   أكع 

 أهن أ      أحم ص أتعت طأك  ه  ه أ  إل س نأف أ ت سد بأف أخمم دوأ سد   أ  م ث دقأ تععخلأ ملع  ك  أاذ كأأأأأأ
أ.،أ هيألخ  قأف أ      أميكألأفنأتك نأا    أف أفر  ك ... ميكألأفنأتك نأفر  ك أ رك مز أف أا    أ  ملع  ك  

      ددد  أهدديأجم   ددد أكدددألأأ هندد كأ   ددد  أتخدد  أ دددأنأ      ددد  أهدديأ ملددد ص أ اددد مأ  ددتأتشدددمقأكددألأ ملع  كددد  أونأأأأأ
أ. تخ  قأ  ملش ه   أ أ ور  مأ   خ  س  أف أ  عك مزأ   وأركع أف أك   اأف أل ثأف ألخ خ أكألأ تخ  ق

ر        أهديأ ملد  صأ اد مأ  دتأاد  أ  أكد  صأك دنع أ    د  أ  د أكع  كد  أ تخد راعأ كؤ دع  أت  د أكدألأأ  أأأأأ
 2أ.  ن ل  أ  ع    

فكدد أ  ع دد أرهدد أجم   دد أ ملعدد رخلأ ملمك ك دد أ  مل دد صاأ   ك  دد  أ  ع كدد أ ملمع خدد أيخ خدد أظدد هع أكع ندد ،أ اخدد مأ  ع دد أأأأأأ
أأرد  ع  أميهد أ  سد   أإ أ  ع د ،.أ   عصاد أف أ رر ءأ  شا د  أ  مل د ال   أفس سأ ملةل  أ   م ع  أ الأاسدمن أإ أ

أ3.ا  أاس   أ إل س نأغ  أتأك أل ج تاأ   ر أفرض أ    أإتخ ءأ ملا لعأ  تأهت صه

I-0-1-0-أ ملع  ك  أرأ مل ه مأ ت ا أ

 ر تخدع   دت هدي   م   د   جملد ال أفن ر ند   ر "تد ك ري" ج كعد  ر  خد    ذب كؤمتعه  ر  ملع  ك       ء فا أأأأأأ
أ: ملع  ك          

 .Informaticsأ ت س      حن    م عك : إل   رك ت ك  -
 .  Information seekingأ ملع  ك    أل   منخ   -
 .  Information retrievalأ ملع  ك    سوج ا -
 .  Information managementأ ملع  ك   إص ر  -
 .  System designأ ملع  ك    سوج ا     ت     -

                                                      
أ.14صأ،أكعجعأس  ق ،   أ   األأحم  ص  1
 

أ.13-11أصأصأ،0999،أكعازأ  ع  أ  ك    تع،أصكشقأعلى أعتاب القرن الحادي والعشرينتكنولوجيا المعلومات أ،ه ملأ   ص أ ا رب  2
 .01عجعأ،أص  سأ ملأ،   أ   األأحم  ص  3
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  د   ملسد     ملع  كد      سد  أ  الت د     ملع  ك    ملكم        اهم : ريت تع ريه  ر ج    أ ذ ك  ظهع 
أ ملع  كد      ئد    ملم     مل  ه     ع إ    ع   هذ   اه خلأ إل س مل،  ملسم         ملنمج  ه   ملع  ك   ك   

  م سدريأ ملع  كد   ك د صر تن د    دأل رضدة أ     د ،  ا   د   ملع  كد   هدذه كدأل   جل   د  أ وردع ص   لم  جد  
أ1. ملع  ك   إ        

I-0-1-1-أجمم عأ ملع  ك  أأ

ظهعأ م   أتع صأ  مسه ة أ جل ا  أأInformation society   ا أك أاس  اأ   عضأجمم عأ ملع  ك  أ   أأ
أ.  جل كع     ش ك  أ ملما   ألة أ خ أ ا س ن   أصل أ ت س أ إل كو ملأكع ازأ     ثأ

 لة أ خ أ  س ع ن   أ سم عأ  مخ مأرأجم  أ ت س أ إل كو ملأ  س   أ إلت   أ تكن   ج  أ مل  صأ  اأ  أأأأ
   أفس عأذ كأ   أظه رأل ك  أ  ا  أ نخ أ ملع  ك  أكظ أ  اا أأ Semi conductor مل    أ   ع ر أ

أ. إل كو مل

أ إلت     أأأأ أ ت س   أ إل كو    أأ جمم عأ ملع  ك  أملأا   أ   أا أتكن   ج    ل ه ،أ الأ   أتكن   ج  
أ2. ل ه ،أ  كناأ   أ  ملز  ج أ  أهذهأ  مكن   ج  أ ت ك

  د ص جتد  مز  ند ك أ1956 أ  م      ملع  ك   جمم ع كةكا فن أأ ''ت ر ع ف  أل "  وكعاكي  مل كع اعى   اأأأأأ
أ    لظ   عض  اعمخ  ،  وكعاك    ملم    أ   الا   ر  ولعى   خ      ر   ع ك    ا  إل ةم ر   ع ك  

 "  د مز رن جد ك "     لد  ا   ا إذ ،    شعا   ت   ر كع ل  كأل   ع  ع أ ملعل   ميظ    ملع  ك      إل ةم جمم ع فن أ 
 :    ع   ع  ل      متع أ هي   كع ل   ظةثأكع      شعا  فن أ

   أ.  ظ   ر  ج         ر تم ظ    و    ملعل
   أ.  ز ر      ظ       ملعل
   أ.    ن      ظ   ظ   ملعل
   ملع  ك      إل ةم تكن   ج      مش ر كع   مشك  ر    ف  ، ملع  ك يت  جملم ع هي   ع   ع أ ملعل .  

 مبعد ال  تمز اد  ر ملع  كد  أ،  ملععرد      د ر كنهد   ا د  ص كدأل جب  د   ملع  كد      إل دةم جمم دع ام   دزأأأأأ
أ3. ت اظ    م  ر    م     ري ا

                                                      
1
أ.493ص،أ2012 أ، و     ع ص - 28  جمل  أ– دمشق جامعة مجلة،أ ملععر   إص ر   ملع  ك   ك ه م  ي،أ فمح   

31صأ،0991  خ هع أك عأ،1،    رأ مل عا أ    ن    أ،    ع أتكنولوجيا االتصال الحديثة في عصر المعلوماتلسألأ   صأكك  بأ،أ 2
   

   مأ إل ةمأختع أ  ألأكم     أ   أ ه ص أ مل جسمريأرأكذاع أأ،حصيلة وافاق 2002الجزائر في مجتمع المعلومات سنة أ ألأ   أر اأ كن ،  3
 .12صأأ،1111/1112 جلز  عأ،أج كع أس  س  أ  ال ةمأ أ الت   أ،أا   أ  ع  مأ  أ  الت   
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ر  ن سأاسما ك نأ ملع  ك  أ شك أككظوأرأ  ش مه أأأ،  مأ ملع  ك  أ  أ جل ه رأ  ع ماذ كأ سما     
هذ أرضةأ ألأ  ش ءأ   أأكسؤ   هت  اض أا   لن أمل  رس ألخ  ه أ أأ ه أاسما ك نأ ملع  ك  أا سمه ك ،

 ك ر أ رع صأ جملم عأ هكذ أف    أ ملع  ك  أ ن ع أالأغىنأ ناأ ملع  ك  أ  تأت سعأكألأ ت ل أ  مع   أ أ  ظخ ر أ
أ.رأ ت   أ    ك  أوبأرعص

 ا  أ أإنأ ملع  ك  أتمز ا أمبع ال أا ري أ م   أ  م  ر  أ ت اظ أ  تأاشه ه أ  ع ملأ  ز غأ  ما    أ جل    أ
أ.سمه ك أ أ ملسم    أكألأ ملع  ك  ت  ل أ ملع رخلأ   شعا أ أمن أ  خ ىأ ملنم  أ أ مل

ا  أفنأر   أ ملع  ك  أالأامن  صأ  أإنأ ملع  ك  أتو ا أكع أكك   أظ هع أإ    ره أ  تأت  اأكع ملأأأأأأ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ1. تخ  أ ملع  ع 

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
I-0-1-3-فمه  أ ملع  ك  أأ 

تشك أ ملع  ك  أص ر أل  ا أرأل   أ ورع صأ  جملم ع  ،أرهيأ ن عأالأغىنأ ناأرأفبأ ش طأمن رساأرهيأ     
 . مل ص أ ا مأ     ثأ  ع    أ  مكأ  ع  سيأإلخت ذأ  خع ر  أ       

أ تم  وأأ ام   أ ع اأ إل س ن      أ  خع ر  أ  س    ، أ       أإلخت ذ أكسمخ  اأرأل جمن  أ  كألأفج أل  عه
   أ  خع ر  أ   أك ىأت  رعأ ملع  ك  أ ملم   أ  ملشك  أ مل ع ل أ كألأهن أاك ألأ    رعأ وس سيأ ر ءألعصأ

أ2أ. إل س نأ   أجت  عأ ملع  ك  أ ملعت   أ  إلجن مز  أ  س  خ أ فمه  أتن   ه 

أ: ختذ أ ملع  ك أرأ  عأ ملع  ك  أفمه  أك  خ أ ذ كأكألألة أ  ع  ك أ  م       أ
   دددددد ضأ هل  دددددد أرأ      دددددد  أ  ملع  كدددددد  أرأ إلص ر أ   ع دددددد مأ  إل م دددددد صأكددددددألأ ورضأ    ضدددددد ءأ ادددددد رجيأ -

 .   مكن   ج  أ    ن   
  ددددع ر أجتسدددد  أهددددذهأ مل دددد ه  أأتندددد اأ تشدددد  كأكندددد ليأ ت دددد  أ تعخدددد أ ة مهدددد أ   دددديأ   شددددعأ تضدددد رب، -

 .   عة   أ م ث قأ شعبأصان ك كي
رددعصأ إلهم دد مأ   ددزكألأ   دد  ضأ    دد أ    ر سدد أ  ع   دد أ    ن دد أرأكسددم ىأ ت دد  أ  تضدد ر أ  ددقأ  م دد رأ -

 .   مخن  أ غريه 
أ. 3اهذهأ  ع  ك أ تض را أومه  أ ملع  ك  أ تكن   ج  أ ص رهت أه أ أهلذ أ  ع عأجن لاأ  ع رت

                                                      
أ.11،أصأ0999،أص رأ  شع ة،أ  خ هع ،أوتطبيقاتها كنولوجيا المعلوماتت،أحم  حم   هل صب  1
أ.19-11،صأص0991،  خ هع أ،ك ع1،    رأ مل عا أ    ن    أ،    ع أتكنولوجيا االتصال الحديثة في عصر المعلوماتلسألأ   صأكك  بأ،  2
 .01صأأ0999،أكعازأ  ع  أ  ك    تع،أصكشقأعلى أعتاب القرن الحادي والعشرينتكنولوجيا المعلومات أ،ه ملأ   ص أ ا رب  3
أ
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I-1-2- خصائص المعلومات 

أ:  أفنأتم رعأر ه أ عضأ ا   صأ هيأا  م يل ملع  ك أكه  أج  أ ل أتؤصبأ ظ  مه أ شك أا ك أال
مبعىنأفنأتك نأ ملع  ك أكن س  أ   غعضأ  ذبأتسما مأوج ا،أر  كألأ  خ  أفنأ   أ ملع  ك أ:أ ملة    -أف

كألألة أ  خع رأ  ذبأمتأ خت ذهأجع ءأ سما  كه أ نأا نأ ع ر أ     أ مأال،أ ه أسنم كألأكألأكة   أ
 .فلعىأهذهأ ملع  ك أ  أ سما  مأكع  ك أ      أ  أهذ أ  خع رأرأل   أ  مأ سما  م

أ.     أذأ  خع رأا   أمتأ ت   أ   أ ملع  ك أرأ   أ ت ج أ   ه أا   أا نأكما:أ  م    أ  س   أ-بأأأأ
أأ اخ  أ أنأتك نأ ملع  ك  أك ه ك أملسما كه ،أرةأ  أفنأام بأ   أركزأف أ:أ  سه   أ أ     حأ- أأأأأ

أاأ تهك      أغ كض أف أغريأك ه ك ،أرك   أا   أك ه ك أ  س   أملماذأ  خع رأا   أمتأ سمغة أأأأأأأأأأ
 . ملع  ك أ شك أا ك أ    اأأأأأأأأأ

أ      أ-ص أر ملع  ك أأ:      أإ  ا، أتشري أ  ذب أ  ش ء أ أل أرعة أك ج ص  ألخ خ   أ ملع  ك  أتك ن أفن مبعىن
أ.أإخت ذأ ع ر  أل لئ أ  ع   أمت ك أ ألأ     عأ ملع صأكع جلما  ا لئ أتؤصبأإ

  ملع صأكع جلما  ملشك  ج     خمم و  تغ ي   ك     ملخ ك   ملم  رع   ملع  ك   تك ن فن   أ:  ش   أ-ه
أ.  جل هزأ ةسما  م   م م  ك ه  ر كع جل   ملع  ك  تك ن فن    ا    ملن س ،   خع ر لة  كأل
  رس ك    ج       أ ك   سه      غ  كخ     ملسما كه   ملخ ك   ملع  ك  تك ن فن    :   خ   أ-ب

   م      ج    كألأ    ع   كن خ   تك ن فن     ملض  ن ل    كأل   شك ، ل   كأل             
 .ج      عاخ    وا ز ملسما كه  اس ا   ذب     خ ر تمن  هل    ت

 تمد رع مل إذأ ملن سد    خدع ر الختد ذ تك دي ال   لد ه   ملع  ك  فن   خ   ميكنن   ملع  ك  ا   ص   مععض لة  كأل
أ1.فاظع   رج  رع    تك ن  كي   ةمزك    شع ط ر ه 

أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ

                                                                                                                                                                      
 
1
  41-41 ص ص نشر، سنة بدون ,اإلسكندرية التجارة، كلية ،المعلومات نظام وتشغيل تصميم حسين، أحمد الفيومي، محمد 
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I-2-  اإلتصالأساسيات تكنولوجيا 

I-2-1-  وسائل اإلتصال الحديثة 

 :ر  س   جم     أفر ع  إ  تخس  فن  ميكأل  ت   ،  ن     ا  ت س    ك   ر   ملع  ك            تنمخ 

I-1-1-0- أ هل ت     ا  ط

  :فمهه    ذاع  هل ت ي،  إلرس   ر  ت اظ    م  ر    عض ظهع   خ  
  و د  ل دق  سدا  ف   د ر   نخد  جهد مز ف    د م  هد :أ(FAXأ–أFacsimile    اس    أ)  ن س خأ -أف

     د     ث خد   دص تم د ا اد كري  كدأل  جلهد مز هدذ   امدأ وأ هلد تو، ل د ط  دا  مل د ر     ع  كد  
 .و هل ت ل  ط  ا  ة مخ  

أ    د   دأجهز   ملعت  د    م     د   ل د ط كدع   ك   د تع فجهدز    سدما  م:أOnlineأ مل   دع     د أ-ب
Modemفب  سدمخ      ند   دا،  الت د   ميكدأل   دذ ك  دا، ل  د  ه ت  د  ر  د  األدذ   ك   د تعل د أفنأأ 

 ر  ا د ا   ك   د تع كدع  مل   دع  الت د    د ف كدأل امأاد     عر د    نه   د  ش  د      د  كع  د أف   د ت   إ د ر 
أ1. ملع  ك    إرس  أ سمخ    ل   

I-1-1-1- أأ   ك  ة  ل  ط

أ:إ    ك  ة  آ   ،أ ت نو  ملخع ء           كأل   ضا     ك      خ  ت يب ل اظ   س  ط هي
  خد أ ملع  كد   سدع    ت د    م  زاد مل،   نخد  اسدما م    دذب:أأCoascial cables م را أ   ك  ة  -أف

 .  ظ     ر ر ه أإ أكئ أك غ   ا           
 كدأل ك دن    مزج ج د ، ل د ط هدي   ضد      و  د خل:أFiber-optic cable  ضد    أ  و   خل ا  ة -ب

 لد  ص ر     لد        د   مسدك   ضد ء،  خد    د    خد صرأ  نخدي   سد   ك ن كدأل   ملكد ن جد     نخدي   زجد  
  هكدذ   د ء، إ    كهع        ن ض   ا ا  لعاق  أل لةهل أكأل   ض ء  ع  ر  تس ا  إل س ن،  عع  مسك
  دأل    ر  هي   ض       و   خل     زر، ف ع  ميظ    ء،  ك     أ          نخ  تخ م     عا   و   خل رإن

 إجدع ء كدأل ميكنند  مم  ج  ، ا ري            نخ     ة سع    اه  فن ي    ت اظ أ الت  ال  ر رع     س   
أ2أ.  ظ       س ر  ملع  ك    خ           ملك مل  أكأل  ملةا   شع  

                                                      
1
،أصر سد أل  د أ ا  د أكد     سأردعاأتكنولوجيا المعلومات واالتصال واثرها على المزيج الترويجي في المؤسساات الددمياة الجزائرياةمسريأل ج ،أ 

 إل م ددد صا أ أ  م  راددد أ   ددد مأأا  ددد أ  ع ددد م،خت دددصأجتددد ر أص    أ،  ع ددد مأ  م  راددد ختدددع أ ددد ألأكم   ددد  أ  ددد أ ددده ص أ مل سدددوأرأكدددذاع أأ الاددد أ سدددكع ،
أ.29-21صأصأأ1103-1101 سكع ،أأج كع أ س أ  ع  مأ  م  را ،،  مسري

2
 .119،ص1111، ورصن،    رةتكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها، ،   كعأإ ع ه  أ ن    ي،أإمي نأر   أ  س كع     
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I-1-1-3-   خ ري أ مل اكع  اوأ  مل ج  (Micro wave communication) 

أ ت د    مد رري إ  دا امد     دذب  هلد   ي ل د  فن ل د  جد  ،     د  تدعصص    مل كع  ادو ك جد   تسدما م     
 لد     د    مخ اد أحم د   كدأل  د ص   دع لعاق  أل  مل كع  او  ت         ن ء ام     س   ،  غري اك ن رع  

 . تغ  مه  ر  ملعغ ب  ملس ر 

I-1-1-4- ن      و   ر     

      خد ،أ مل جد      سد   ع د ا    ضد ء، ر   د    كم دعك جسد  ر  دغري  حم د   أل    ر     ن  ي   خ ع     
  ورض إ    كدألأكع  كد   ا د    دت      خد   مل جد   ت دك إرس    إ  ص    سمخ       ن  ي   خ ع حم    تخ م

   سد ك    الت د    سد      د  كمخ كد أرض      س    تعما إذن  ملشوا ، كن لق ر  مل مز    ور     م     ا
  شك      ملي كسم ى       ع ط  ت رري  ملع  ك  أتن          خ صر     ل       س    رهي  ولعى،    ةس ك  

 1. اوء

أأ

I-2-2- تكنولوجيا المعلومات واإلتصال 

I-1-2-0-الت  ال   ملع  ك   تكن   ج   تععاوأ   

أر   معد راو هدذه ت دن و  ميكدأل   الت د ال ،  ملع  كد   تكن   ج د  ك هد م تن   د    دت   معد راو تعد ص      
 :ا  أا ي ك     جم      فر ع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

 
1
 .119صأ،كعجعأس  ق،أ  كعأإ ع ه  أ ن    ي،أإمي نأر   أ  س كع     
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 المعلومات و االتصال تكنولوجيامجموع تعاريف  (I-1)الجدول 

أ ملع  ك   تكن   ج   ك ه مأ     ن

 :أ و  أ أ جمل    
 تش  ه أ  ت  وجهز      تعتكز   ت  مل  ه  

أ.   الت  ال أ ملع  ك   تكن   ج  

    دن     كدأل كدزاج  هندف   د    د عض  اععرهد  -
  ريل،     سد   مل صاد أ ملك  د    ن     هي  ملو    
 كظدد   ادد ك     ددن     جلدد هز    ددا كج   ددن   
 . مل صا   وجهز           ش ك  أل ك  

 ادذ ك   الت د ال   ملع  كد   تكن   ج د  تعدعخل -
 مج دع ر  ملسدما ك أ ملع  كد   تخن د    هندف   د 

 إ    د ال    اجم د     م ه دز   كدأل  د ء   ال جملد 
أ. الت  ال  جم   ر  ملسما ك أ  مخن   

أ:  ظ    أأ جمل    
 ادد  تخد م  دتأ  و شد     د  تعتكدز   دت  مل د ه  

 إ   إل د ر  ص ن   الت د ال أ ملع  كد   مكن   ج د   
أ.تسما كه    تأ وجهز 

أ ملع  ك   تكن   ج   ك ه م فن    عض اعى -
  عض، إرس  ، ختزاأل،أكع جل ، ر ام ظ    الت  ال 

أ. ملع  ك     سوج ا تن    إص ر ،

 :  ظ  ظ أ أ جمل    
أ ملع  ك  أتكن   ج       تعتكز   ت  مل  ه  

أ. ا تخ مأ  ت   و ش     الت  ال 

  ت س  كك      هن أ  ملع  ك   تكن   ج   تععخل -
   خ  مجع ر تسما مأ  ت  جل هز     ا كج  ريل

 . ملن    ر           ت مزاع  كع جل 
   مكن   ج   هي   الت  ال   ملع  ك   تكن   ج   -

 ر تسما م فن ميكألأ   ت  ال كو           مل ن  
 لزم ر  ملع  ك   هذه    ع  كع جل   ختزاأل مجع

أ. ملععر  إ         مث  كألأكمك ك  
 :  ع  ع أأ  جمل    
    عن ع   و ش  أ وجهز      تعتكز   ت  مل  ه  
أ.  ل أآن ر    شعب

 مج ع   الت  ال   ملع  ك   تكن   ج   تمض أل -
 تكن   ج        مل ن  أ  ملن     ملع  ك  أف    

أ.كنه   ملسم   األ مج ع  اذ ك   الت  ال أ ملع  ك  
أ

 ،    م مزاعأنشع             او ك ،1  ع أل ،وااللكتروني التقليدي التسويق في ودورها المعلومات تكنولوجيا،ك س    ي رعغ ي     هلل : مل  ر
أ.11-11أص ص ، 2008 ك ع،   خ هع ،
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أ
 :ا ي ك   سمنمج  مل  ه   هذه ر   م  ا كألألة  أ

 . ريلأ ت س    عجم    تخن     سما  م     حم رب   شك  تعتكز   الت  ال   ملع  ك   تكن   ج   فنأ 1-
       د  أ  د    ت د   ف ال ت د ف  ملع لد ، كدأل مج د  تشد     الت د ال   ملع  كد   تكن   ج د  ت   خد   إنأ 2-

  جلهد  أإ   ملع جلد      د     د   ملوت د    نمد  ج إرسد   ذ دك   عد  كع جلمهد  مث  ملام  د  ك د صره  كدأل   ضدع را 
 .كنه   ةسم  ص   ملع ن 
 تد رري  د أ، هت      كأل   ع     السم  ص  اخق فن   الت  ال   ملع  ك   تكن   ج   ف     تسم  ع ل أ 3-
أ. ملن س      شك        ر    سم   األ  هتخمعج 

   اجم د  أا هد ر   م د اع، جمد ال  كدأل   ع اد  ظهد ر ر   الت د ال   ملع  كد   تكن   ج د  خمعج   تم ظ أ- 4
   اا   ال و   ،أ، ال و   ،  ملك ت  فمتم                أ ال  ن  ي،   ذا ء  ا ري ،   ن   تمض أل    ت  ملم  ر 

 . ع   أل  الت  ال   تكن   ج    ال كو مل
أ  مكن   ج د   رال   سدما  م   د  تخم دع ال   الت د ال   ملع  كد   تكن   ج د  رد ن سد ق كد    د   تأس سد      

أإ   ملد لة   م  اد    ةمزكد     مخن د     وسد         كعاد   ملععر د   جل   د  إ  متمد   د  ر سد ،  ت اظد 
أ1أ.خمعج  

أ
I-1-2-1-أ  م  رأ  م ر يأ مكن   ج  أ ملع  ك  أ  إلت   أ

 تكن   ج د أ ملع  كد  أ  إلت د  أت  ر ت راخ ر  ا ض  سم  ع ال ف ن   ملؤا  ر أل ت ر   ، مز  ا  كأل   ع      
،أ ا  خد  كندذ  إل سد ن  ند   الت د   كهد ر   ت د ر  م  د   إمند  ردع غ، كدأل تدأ  ملأ  خد م  ندذ أرمش   د   دع   مد رري
 فر عد  إ أ ملع  كد يتأ - الت د يل  إل سد ن تد راخ  الت د      د ء  سد    د  . إل سد      ت د يل تد راخ رهند كأ هلدذ 

 .ا  ا   ذب   ع ع  رمم    ظ ر  كنه    ل  ا    مه     ر

  ظد ر    مهد    دذب   شد  ب  الت د     دع   دتأجد ء أ م  د أف أ  د أف خد بأ:أثد ر أ إلت د  أ و   -
  سدمع  ه    دت  تدع خل لد ر   لد    كنعد    ن فجد  ص   ف جد ه    دتأ و  ،  الت د   ثد ر  ف   وجب اد ،

 .م.ة 1500 ل  يل ذ ك  ا ن ،   و ر    أ  عع       ةص ر ل    
                                                      

ختدع أكدذاع أ،أقتصااديةإلا للمؤسساات ساتراتيجيإلا التسايير علاى NTIC)) الحديثاة تصااالتإلوا المعلوماات تكنولوجياا أثر ،   ح   خ   م  1
-033صأصأأ1103-1101،أ11 سددن  ن أأج كعدد أ إل م دد صا أ   دد مأ  مسددري،أ،ا   أ  ع دد م  دد مأ  مسدد ريرأأصامدد ر هأ دد ألأكم   دد  أ  دد أ دده ص 

034. 

أ
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 متظ د    دذبأأ   ظد ر  هد رأهدذهأ    مهد    دذب   كم  د  ع دع هديأكد أا  دقأ   هد أ  :ثد ر أ إلت د  أ  ظ   د  -
 .)م 1453 (ج تنا  ا      فمل     ر  مل  ع   م  اع

  م د اع  دزغ   دذب  جل د هريبأ الت د     دعظهدع أهديأ ولدعىأ  د أف خد بأ:أ ظ  ظد  أ إلت د  ثد ر أ  -
 ظد ر   دتأتسد  أ    ظد ر هدذهأأأإ   د ص  دذبأ(أ 1835 د م   م غدع خل ظهد ر كدع     م  اد (  كهع د ء
 .  ت يل   ع   ر  إل كو مل  الت   

  د ال ةم   د عض    ه  اشري    ت(أ      سن    كنذ ل ث أ  ت   ع       ظ ر  ي ه:أ  ع  ع أث ر أ إلت    -
 1أ.  عضه   الت     فص   أفجهز  ر ط كأل  ككن أ) جل ا 

 
I-1-2-3-إسما  مأتكن   ج  أ ملع  ك  أ  إلت   أ 

إنأ  مكن   ج  أ   مخ مأ  ع  يأ    مأمه أ   أت  رأ   شعا أ ر  ه أ ت سعأإكك    هت أ ل   هت أ  خ أ      
أ.خمم وأ  نم ج  أ  مخن  أ  ع مل  أ  سعاع أ   أ جملم عأاك أإ عكس 

أ إلت  ال أ  مل   ة أل أأأأأأ أل  ع  أ ملذه أر أ  م  ر أه أهذ  أ  مأثري إنأ  ع ك أ وس سيأ ر ءأ  قأهذ 
اع أمز   أأ Globalizationف  اأ  ع ملأفمجعأا  قأ   اأك   اأ  خعا أ   غري أمب ه مأا   أ  ع مل  أف أ  ع مل أ

 أأأأ2.أ ت  جزأ  ت  صأ  ظخ ر  أ  أ  شع ب

أ       أا أكأل أتععاو أ يس  أ  ع  ي أ   ع مل أ جل ا   أ  مغري   أظ  أأ LaudonأJane"ر ي  Keneth" أ"
Lauthonأ أمخس أ" أكأل أتمك ن أ   ت أ ملسما ك  أ  مس ري أفص    أكأل أفص   أ أهن  أ  إلت    أ ملع  ك    مكن   ج  

أ:كك    أ هي

 .تم ظ أرأ ملع   أ    زا    أ   ع جل :أ  عم صأ ملع  ك يت -
 .  اجم    -
تم ظدد أرأ ت  كدد أ    زا   دد أ ماددزاألأ ملع  دد  أادد و ع صأ   دد   أ   ضدد    أ  عجم دد  أ:أتكن   ج دد أ  ماددزاأل -

 . من   أ ملع    أ   أ ت  ك أ    زا    

                                                      
1
 تكنولوجيا جديدة ، جل ب     يلأ إل ةم  ملؤمتع في ث،ألعاق ك وة       ععيب ال ةم،  ملع  ع   الت     ث ر    ععبس    ن،أ  مل س أ   م 

أ.29صأ2009      عاأل ج كع ،أالعالم الجديد
     

2
 .04-03صأأصأكعجعأس  قأ،ه ملأ   ص أ ا رب 
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عجم   أتدع طأخمم دوأ   لدقأ  عمد صأ تع د أ  د أتمك نأكألأكع   أ  س  طأر زا    أ  :تكن   ج  أ إلت    -
 خددد أ ملع  ددد  أكدددألأككددد نأإ أآلدددعأي ددد أميكدددألأ  ددد أ ت  سددد  أ كعددد   أ إلت ددد  أ مشدددك  أ ددد ك  أ

أ. م  ص أ تخ س أ و    أ     رأ      ا 
أ. أ مل  رصفتع طأ  أ ت  س  أ ت  ص أ ملع    أ:أ  ش ك   -
كألألة أهذ أجن أفنأهذهأ  مكن   ج  أتم ظ أرأمج عأ إلسدمع  ال أكدألأل  سد  ،أ د ك  أإت د  أ فجهدز أ     

تدد    أ ملع  كدد  أ  سدد ك  أ   ةسدد ك  ،أل دد أتم ظدد أ دد ص أرأفجهددز أ إلت دد  أكددألأهدد تو،أردد اسأ إ و دد ،أ هدديأ
 إلت د  أأرإنأتكن   ج  أأ ملع  كد  أ أ  م يلتسما مأ غعضأفص ءأخمم وأ مله مأ  ع ك  أإ أاخ قأفه  خلأ ملؤسس أ أ 

أأ:ا   أ  عرعأكألأرع    أإسما  مأ ملع  ك  أص ل أ ملؤسس أ أذ كأ ألألعاق
 .رأ ك أكع    أر    أك ل  ...(أ   ص،أ  ر،أ   )ا ا ،أختزاألأ كع جل أا أف   اأ ملع  ك  أ -
 .  ك أ إل و  أ  أهذهأ ملع  ك  أ سع  أرأا أفحن ءأ  ع ملأ إسما  م -
 ...(.   ص،أ  ر،أ   )تعمج أ ملع  ك  أ ملسمخ    أ ا ا ه أإ أ  شك أ ملعغ بأر اأ -
 .  س  حأ   ؤسس  أ إت   أ  عاخ أسعاع أ كسم ع أ ألألعاقأ  ش ك   -

أ1. تع ريألعةأ إلت   أص ل أ ملؤسس  أ ألألعاقأإصل  أ  اا أ إل كو ملأ تكن   ج  أ إل و  

 

 

 

 

 

 

أ

                                                      
1

أ ملؤسس  أ)أالمؤسسات الصغيرة والمتوسطةداء أاستددام تكنولوجيا المعلومات واالتصال على  أثرأ  صيلأ   ي،  أ  ملم س  ل    أ   غري 
أ مل جسمريأرأكذاع أ،أ(  الا أ جلز  ع أ  ع  مأأأ،   غري أ  ملم س   ملؤسس  أخت صأتس ريأأ،  ع  مأ إل م  صا ختع أ  ألأكم     أ   أ ه ص  أا   

 .03 -01صأأصأ،أ1111/1119 ر   أ،أج كع أ إل م  صا 
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أخاتمة الفصل

   دت  وس سد    مل كند    ملؤسسد  ،اإل ى    دع   د    سده    الت د    ملع  كد   تكن   ج د  رع د       أأ
  ت د ص   الت د ال   مسده  أكن سد     ئد  تد رري إ    إل د ر    ملكد ن،     د  كشد ا    د    د   مغ تسد ا

  .  م   خ   كأل   مكن   ج   هذه تم  ا ك  لة  كأل  ذ ك  ورع ص،     ملع  ك  

رأ    د أ ملن سد أ  إلسدم  ص أكدألأ   مهد أأ ك د     أ    أذ   كع  ك               ملؤسس   سعي إنأ    
 .  خ  أ ملام   أهلذهأ  مكن   ج   ت ظ  ه أرأجم  أ ملععر أ ذ كأكألألة أ إلسمغة أ وكظ أملام وأ  م 

ل ددد أفنأ  م ددد ر  أ ت  دددد  أمز ص أكدددألأفمه دددد أ إلت ددد  أ ا ظددد  أ  دددد أذ دددكأ إل مخدددد  أإ أإسدددما  مأ و  دددد رأ     
   ددددن    أ   ددددتأ دددد  ره أفصل دددد أاسدددد ن  أادددداىأ  دددد أف   دددد أ سددددع  أ إلت دددد  أص لدددد أ لدددد ر أ ملؤسسدددد أ غددددعضأ

أ. إلسم  ص أكألأ     ثأ  ع    أ  ملعددد رخلأ  اا  أ   م  ربأ ملم   أإ  ه 
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II-1-  دارة المعرفةإمفهوم 

II-1-1- مفهـوم المعرفــة 

 1."أي علموا"ماعرفوا من احلق  :يقصد باملعرفة يف اللغة العربية بالعلم، فمثال قوله تعاىل
ب ـــــذا حســـــوه)واس ــــــاحل من ةــحباس إدراكه الشيء ومعرفة عرف الفعل من اشتقاقها معرفة كلمة يف األصل     

 ما كل التعليم الفهم، األشياء ألحد واملؤكد الواضح الفهم : أهنا على ويبسرت قاموس عرفها وقد (احمليط القاموس
 لـــــــح على تطبق منظمة معلومات وإدراك اختصاص اعتياد ،اتعلمية، مهار  خربة العقل يستوعبه أو يدركه
 2. مشكلة

 على للحصول املنظمة نشاطات توجيه أجل من متكاملة منظميه فيعرفها بأهنا عملية" Rastogi"أما      
 . أهداف املنظمة حتقيق أجل من واجلماعات األفراد قبل من واستخدامها وتطويرها ومشاركتها وخزهنا املعرفة
 إىل معلومات من تكسبه ما إضافة طريق عن وذلك مةظاملن أو األفراد لدى كرتاكم فعّدها" Draft"أما      
 3 .متتلكها مسبقا   اليت الثقافية واخللفية املسبق والفكر اخلربات

وقد أصبح للمعلومات يف عامل اليوم دورا فعاال ومؤثرا على قدرة املؤسسة على املنافسة والتقدم والرقي يف ظل 
 :نظرة اجملتمع ملفهوم املعرفة قدميا وحديثا وفقا لآليت اختلفتالعوملة اليت يشهدها العامل ولقد 

تعد املعرفة مصطلحا قدميا، حيث درج الفالسفة على الكتابة يف هذا املوضوع  :مفهوم املعرفة قدميا -أ
هي األساس يف حتديد " Epistemology-ابستيمولوجي" وتعد نظرية املعرفة   منذ مئات السنني، 
      4: ا وفق لعناصر دحددة تتحكم يف هذا املدلول كما يأيتمدلول املعرفة قدمي

 .Knowledge( املعرفة)املعلومة  -
 .Related conceptsاملفاهيم املتفرعة من املعلومة  -
 .Sourceمصادر املعلومة  -
 .Criteriaخصائص املعلومة  -
 .Sortsأنواع املعلومة املتاح معرفتها  -

                                                      

 (.38)، اآلية رقم سورة المائدة 1 
 جامعة جملة ،تطويرها واقع تطبيق عمليات إدارة المعرفة في جامعة القدس المفتوحة وإجراءاتاخلري،  أبو أمحد جاسر األغا، ناصر  2

 .83 ص األول، غزة، فلسطني، يناير، العدد عشر، السادس اجمللد (اإلنسانية العلوم سلسلة)األقصى
 ، دراسة حتليلية آلراء عينة منعمليات إدارة المعرفة واثرها في مؤشرات اإلقتصاد المعرفي دحمد جبار الشمري، حامد كرمي احلدراوي،   3

 .031املؤسسات الرقمية، جامعة الكوفة، ص 
 .03 ص ،7112 مصر، القاهرة، دار السحاب للنشر والتوزيع،،وتكنولوجيا المعلومات إدارة المعرفة، ياسر الصاوي  4
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 .Certaintyدرجة مصداقي املعلومة  -
 .الذي يقوم باحلصول على املعرفةوالشخص املتعلم أو ( املعرفة)املعلومة  موضوعالعالقة بني  -

تكنولوجيــا  واســتغاللتطبيــق املعرفــة  يفثــورة املعلوماتيــة واإلنرتنــت نعلنــا نفكــر جــديا  :مفهــوم املعرفــة حــديثا-ب
ملعرفـــة واملعلومـــات إضـــافة إىل وســـائل وأســـاليب اكمـــا أل العـــامل شـــهد حتـــوال غـــري مســـبو  يف جمـــال   املعلومـــات

 .حفظها ونقلها
مـدى  ه احلقيقـة نسـبية وتعـود أساسـا إىلفاملعرفة مصطلح يسـتخدم لوصـف فهـم أي منـا للحقيقـة حيـث أل هـذ

 .إدراكها وفقا ملبادئه وأفكارهعلى  قدرة الفرد
 

II-1-2- المعرفة إدارة ماهية 

 صـامدة لتبقـى واإلبتكـار التجديـد يف يتمثـل هاجسـا التميـز عـن الباحثـة املختلفـة واملؤسسـات املنظمـات تعيش
 باعتبارمهـا واإلبـداع اإلبتكـار تعزيـز يف يوظفهـا الـيت املعرفـة إدارة مـن املسـتفيد دور يـأيت وهنـا ،املختلفـة التغـريات أمـام

 .املنافسني على للتفو  فاعالل عنصرال

 أجل من تبذل اليت اجلهود تلك بأهنا إليها وأشار واجملتمعات املنظمات زاوية من املعرفة إدارة تناول من وهناك
 واسـتثمار وتوظيـف املعرفـة، وتفسـري وايصاهلا، املعرفة وتوزيع واكتساهبا، املعرفة حتصيل وهي الوظائف من عدد إمتام
  1.املعرفة

اىل أل إدارة املعرفة تتضمن جمموعة من األنشطة الـيت تركـز علـى كسـب املعرفـة التنظيميـة  Wenigوينغ  يشريو 
من خرباهتا اخلاصة ومـن خـربات اآلخـرين، وتتضـمن التطبيـق احلكـيم للمعرفـة مـن أجـل حتقيـق رسـالة املنظمـة، وهـذه 

ســرتاتيجيات املنظميــة املدعومــة األنشــطة يــري تنفيــذها مــن خــالل التكامــل بــني التكنولوجيــا واهليكــل التنظيمــي واال
فيمــا يتعلــق )والعنصــر احلــرج يف إدارة املعرفــة هــو حتقيــق الــدعم للــنظم املعرفيــة . باملعرفــة احلاليــة وإنتــاج معرفــة جديــدة

  2.(بالتنظيم والعنصر البشري واحلوسبة وغريها

ة ىف عقــول األفــراد واإلرتقــاء إدارة املعرفــة بأهنــا دحاولــة التعــرف علــى القــدرات املنغرســ Marshalمارشــال يعــرف 
هبا لتكول نوعا من األصول التنظيمية والىت ميكن الوصول إليها واالستفادة منها من جانب جمموعة مـن األفـراد الـىت 

                                                      
1
 العربية اإلمارات دولة في العامة المكتبات في تطبيقها وواقع وأهميتها مفهومها :المعرفة إدارة، جرجيس دحمد جاسم عبداهلل، سعيد عتيق خالد 

 .18، ص7103، مؤمتر قطر مديريها نظر وجهة من المتحدة
كليــة العلـوم االداريــة ،  الؤــرقيةدور عمليــات إدارة المعرفـة فــي فاعليــة أنؤــطة المؤسةـات الهليــة فــي القـدس ، محـد خليــل عليـال، يوســف وفـارةأب2 

 .10، ص فلسطني، أبوديس ،املفتوحة جامعة القدس ،واالقتصادية
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أيضـــا االلتـــزام مـــن جانـــب املنظمـــة ب يـــاد وخلـــق معرفـــة  يتعتمـــد املنظمـــة علـــى قـــراراهتم اعتمـــادا  أساســـيا ومـــن   فهـــ
  1.جديدة ذات عالقة مبهام تلك املنظمة ونشرها داخلها ونسيدها ىف شكل سلع وخدمات ونظم دحددة

II-1-3- المعرفة أنواع  

 :مها أساسيني فرعني إىل املعرفة تقسيم على الكثري اتفق  
 بالقناعات ترتبط واليت:  "Subjective" الذاتية املعرفة هو املعرفة من النوع وهذا: الضمنية املعرفة - أ

 لألشياء السبيب والفهم ببعضها األشياء عالقات حول املعرفة أهنا والفطرة واألحاسيس والنظرات واألفكار
 اخلاص وفهمه إحساسه إنسال لكل يعطي ما بالضبط وهو غريه عن إنسال أي مييز ما أنه واألحداث
 2.حوله من للعامل

 باملعنوية تتصف يوه الكيف معرفة هي Takeuchi و تاكوشي    Nonaka نوناكا عند الضمنية واملعرفة     
ا شخصية معرفة أهنا على عالوة عنها التعبري وصعوبة  إىل نقلها      يصبح ذلك على بناء ا تشكيلها يصعب جد 
 املثاليات، اإلدراك  معتقدات،:  من الضمنية للمعرفة املعريف البعد يتألف صعب ا، أمر ا فيها وإشراكهم اآلخرين
 .الذهنية والنماذج العواطف، القيم،

 :من Wiig  ويغ عند الضمنية املعرفة وتتألف
 الذهنية واألمناط الثابتة والبيانات احلقائق.  
 واملفاهيم والصور األشكال. 
 واملعتقدات العاملة والفرضيات والتوقعات األحكام. 
 التفكري اسرتاتيجيات. 

واملخزنــــة يف أرشــــيف املنظمــــة ومنهــــا وتتعلــــق املعرفــــة الصــــر ة باملعلومــــات املوجــــودة  :املعرفــــة الصــــر ة -ب
ـــات والتشـــغيل ويف الغالـــب ميكـــن  الكتيبـــات املتعلقـــة بالسياســـات، اإلجـــراءات، املســـتندات، معـــايري العملي

ـــع املـــوظفني مـــن خـــالل لألفـــراد داخـــل املؤسســـة الوصـــول إليهـــا وإســـتخدامها كمـــا ميكـــن تقا هـــ ا مـــع  ي
  3.املناقشات العامة وتبويبها ووضعها يف إطار املؤسسة و الندوات واللقاءات والكتب

                                                      
1
 .07، ص 7110، 8، دار الكتب والوثائق القومية، الطبعةمفاهيم، مبادىء، تطبيقاتإدارة المعرفة ممدوح عبد العزيز رفاعى،   

المؤـرفات  و اإلدارات مـديرات نظـر وجهـة مـن عملياتهـا تطبيـق مـدى و أهميتهـا المعرفـة إدارةطاشـكندي،  اهلل عبـد قـاري ممـدوح بنـت زكيـه  2
 تكميلـي وختطـيط، متطلـب تربويـة إدارة الرتبية، قسم القرى، كلية أم ، جامعةجدة محافظة و المكرمة مكة بمدينة التعليم و التربية بإدارة اإلداريات
 .05-03، ص ص 7110-7115التخطيط،  و الرتبوية اإلدارة يف املاجستري درجة على للحصول

3
 .73-72ص ص  ،مرجع سابق،لصاوي ياسرا  
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 أيضا ىــــــــــــوتسم .والتعليم للنقل وقابلة كميا عنها املعرب الصلبة، النظامية، املرمزة، القياسية الر ية فهي املعرفة
 االخـرتاع، كـرباءات قانونيـا احملميـة الفكريـة امللكيـة أشـكال يف وجنـدها الشركة خارج تسرهبا إلمكانية املتسربة املعرفة
 خطـط العمـل، وإجـراءات  أدلـة وخـدماهتا، الشـركة منتجـات يف جنـد كمـاوغريهـا   التجاريـة األسـرار النشـر، حقـو 
 1 .أعماهلا تقييم ومعايري

 فسـوف التقسـيم هـذا حقيقـة إىل نظرنـا إذا ولكـن ذلـك، مـن أكثـر إىل بتقسـيمها قـاموا املختصـني بعـ  لكـن
 :األنواع هذه من الصر ة املعرفة حتت أو الضمنية، املعرفة حتت إما ينصب جنده

 الثقافية أوال املعرفة : 
  اخلاصة واملالحظات للتجارب حقيقية قاعدة تعد اليت املعتقدات املنظمات يف الثقافية املعرفة تتضمن     

 املفيدة املعرفة وبيال حتتاجها، اليت املعرفة ونوع املنظمة نوع بيال إىل تؤدي اليت املعتقدات هذه وتشارك باملنظمة،
 املوظفول باستعماهلا ويقوم .وهويتها املنظمة أهداف الثقافية املعرفة وتشكل .متابعتها لتقوم للمنظمة قيمة وذات
 .هلا املوظفني ترك بعد حىت املنظمات مع تبقى وهي وهدفه نشاطهم شكل وفهم ودحيطهم، بيئتهم لفهم
 االجتماعية ثانيا املعرفة: 
ل تكـو  أل وميكـن والشـبكات، واجلماعات اجملموعات وضمن األفراد قبل من ر ي غري بشكل هبا التشارك يتم     
 مبسـؤولية متعلـق األداء عـاي مسـتوى وهـو التفاعـل، خـالل مـن مدعمـة هـي ضـمنية وكمعرفـة ضمنية، أو صر ة إما

 .القيمة املشاركة ومعايري التعاول
  املستفيدين معرفةثالثا: 

 الوقـت يف واملسـتفيدين للمنظمـات مفيـدة املعرفـة وهذه املستفيدين، حول واملعرفة املستفيدين معرفة تعين وهي
 2 .ذاته
 

II-1-4- المعرفة خصائص 

 إدارهتـا وأسـلوب طريقـة علـى مباشـر بشـكل تـؤثر الـيت والسـمات اخلصـائص مـن بالعديـد ملعرفـةا تتميـز
 : منها اخلصائص من جمموعة Kluge كليج  ذكر وقد معها والتعامل

                                                      

تـدخل  ، مـذكرةSTHفـرع  بسـوناطراك حـال دراسـة،  الجزائريـة المؤسةة داخل المعرفة إدارة في واالتصال اإلعالم تكنولوجيا دورمـرمي،  زملاط 1 
 .33ص  7112/7101بلقايد،  بكر أبو التسيري، جامعة علوم التسيري، قسم و االقتصادية العلوم املاجستري، كلية شهادة نيل متطلبات ضمن

 .327-320ص ص ، 2012 األول  العدد،  - 28 اجمللد–دمؤق جامعة مجلة ،املعرفة وإدارة املعلومات مهو مف، علي أمحد 2
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 الـذي الشـخص خبلفيـة بعمـق تتـأثر ف هنـا وبـذلك واملعلومـات اإلنسـال تفاعـل نتـاج هـي املعرفـة :الذاتيـة 
 املعرفـة فهـم أو قـراءة فـ ل هنـا ومـن املعلومـات هـذه تنـاول فيـه يـتم الـذي بالسـيا  وكـذلك معهـا يتعـاطى
 املعرفة أل ذلك من أكثر بل وهكذا آخر شخص قبل من قراءهتا لدى جديدة معرفة وابتكار توليد كنمي

 فيـه ختتلـف آلخـر سـيا  مـن ختتلـف رمبـا نفسـها املعلوماتيـة للمكونـات نفسـه الشـخص قـراءة مـن املتولدة
 .وغريها والنفسية الفكرية املؤثرات

 قـد املثـال سـبيل علـى عملـه يف فالشـخص للعيـال، ظـاهرة املعرفـة يف اخلاصـية هـذه إل:  لالنتقـال القابليـة 
 إىل املعرفة هذه نقل إمكانية يف تلقائيا   يفكر ف نه ذلك يف جنح ف ذا ما مهمة تنفيذ يف معينا   أسلوبا   يرب
 بـني البنـاءة املعرفـة ونقـل الناجحـة نارهبـا تعمـيم حتـاول إذ نفسـه بالشـيء تقـوم واملنظمـات أخـرى، مهمـة
 .أقسامها أو فروعها أو مواقعها

 إذ العمليـة هلـذه مثـرة أو كنتيجـة وال كعمليـة املعرفـة متابعـة أو مالحظـة السهل منليس  :املضمرة الطبيعة 
 خيـرج أو مطلقـا   صـاحبه خيرجـه ال وقـد العقـل يف خيتـزل املعـريف النـاتج ف ل وتنتهي املعرفة عملية تتم عندما
 .الزمن من فرتة بعد معني بشكل خيرجه أو منه جزءا  
 ميتلـك الـذي فالشـخص تنقصـها ال فيها املشاركة بأل الثروات من غريها عن املعرفة تتميز  :الذايت التعزيز 

 األدىن، احلـد يف هـذا غـريه معرفـة إىل يضـيف أنـه حـني يف لديـة معرفتـه سـتبقى غـريه هبـا ويشـارك املعرفـة
 .منهما كل   ملعرفة جديدة قيمة ستضيف بينهما املعرفية املشاركة أل ذلك من أكثر واملتوقع

 مـرور مـع والـزوال بـل ال للتغـري عرضـة هـي بـل الـزمن مـع ثابتـة ليسـت وأمهيتهـا املعرفـة قيمـة إل  :الزواليـة 
 جمـال يف املتنافسـني بـني والسـبا  مفتوحـة بيئـة يف وتنـافس تعمـل الـيت األعمـال جمـال يف السـيما الوقـت
 وحتقـق مـا أعمال منظمة متتلكه ما قيمة يتنه أل ميكن إضافية تقنيات واخرتاع اجلديدة التقنيات امتالك
 .كبرية ورحبية عالية تنافسية ميزة خالله من
 املعرفـة إدارة إمكانيـة عـدم أيضـا   تعـين ال أهنـا كمـا العشـوائية أبـدا   تعـين ال للمعرفـة اخلاصية هذه :اللحظية 

 مـا شـيئا   إل عندئـذ املؤكـد ومـن املعرفـة لتوليـد املناسـب املنـا  هتيئـة هـو املطلـوب إذ اخلاصـية هـذه بسـبب
 .فائدته مدى أو بتوقيته بالضبط جنزم أل دول سيتولد

 باإلبـداع لتتولـد جديـدة معرفيـة معطيـات مـع وتتفاعـل تـرتاكم فاملعرفـة  :(الرتاكمية) واالستمرارية التجديد 
 خاصـية يعطيهـا مـا وهـذا واألحـداث املعطيـات مـع تتفاعـل بـدورها وهـذه جديـدة معرفـة واالبتكـار
  1 .والتجدد االستمرارية

                                                      
 ، مذكرة(غزة قطاع يف املتوسطة العاملة التقنية واملعاهد الكليات على تطبيقية دراسة) الداء تميز على وأثرها المعرفة إدارةالزطمة،  دحمد نضال  1

 .70-71ص  ، ص7100غزة،  -اإلسالمية األعمال، اجلامعة إدارة التجارة، قسم املاجستري، كلية شهادة نيل متطلبات ضمن تدخل
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II-1-5- المعرفة إدارة ووظائف أبعاد 

II-0-5-0-  املعرفة  إدارةأبعاد 

 :هي Duek دويك ذكرها ما حسب أساسية أبعاد ثالثة يف املعرفة إدارة أبعاد تتمثل     
 إدارة بيانات وقواعد الربجمي اجلماعي الكيال ومنتجات البحث دحركات أمثلته ومن :التكنولوجي البعد  

 فـ ل لـذلك ،تكنولوجيـة بصـورة املعرفـة إدارة مشـكالت معاجلـة علـى  يعهـا تعمل اليت ،الفكري املال رأس
 .للمعرفة التكنولوجي البعد امتالك خالل من التميز إىل تسعى املنظمة

 وإدارهتا هبا والتحكم املعرفة على احلصول كيفية عن البعد هذا يعرب : للمعرفة واللوجسيت التنظيمي البعد 
 وإجراءات طر  بتجديد البعد هذا ويتعلق ا،استخدامه وإعادة ومضاعفتها وتعزيزها ونشرها وختزينها
 .جمدية اقتصادية قيمة كسب أجل من فعالة بصورة املعرفة إلدارة الالزمة العمليات

 املعرفـة صـناع مـن  اعـات وبنـاء األفـراد بـني املعرفـة تقاسـم علـى البعـد هـذا يركـز :االجتمـاعي البعـد، 
 وبنـاء الشخصـية اخلـربات يف واملشـاركة والتقاسـم، املعرفـة عنا صـ ابتكـارات أسـاس علـى اجملتمـع وتأسـيس
 .لذلك داعمة تنظيمية ثقافة وتأسيس د،رافاأل بني العالقات من فاعلة شبكات

II-0-5-7-  املعرفة  إدارةوظائف 

 هـي املعرفـة إلدارة األساسـية الوظيفـة لأ القول فنستطيع، احلديثة املنظمة جناح يف مهم بدور املعرفة إدارة تقوم
 تـؤدي الـيت السـبل كافـة تـوفري عليهـا   ومـن ،باملعرفـة تسـهم أل شـأهنا مـن الـيت الالزمة املتطلبات توفري على العمل
 :يلي مبا املعرفة إدارة وظائف خلصت وقد ة،املعرف إىل

 ورعايتهم استقطاهبم حيث من  )املعرفة أفراد(  البشري بالعنصر االهتمام. 
 املعرفة ألفراد للحوافز خاص نظام وضع. 
 واستخدامها املعرفة وتقاسم توليد على تشجع اليت التنظيمية بالثقافة االهتمام. 
 املعرفة ألفراد الالزمة اإلبداعية السبل توفري. 
 وأخالقية قانونية تكول حىت عملياهتا جبميع للمعرفة واألخالقية القانونية باجلوانب االهتمام. 
 الالزمة االتصال ووسائل وبرجميات حواسيب من للمعرفة الالزمة التحتية البنية توفري. 

 الـيت القيمـة ذات املعرفيـة األصول توفري نظره وجهة حسب املعرفة إدارة وظائف أهم من أل الباحث ويرى 
  1.مستمر بشكل ونديدها وتطويرها ,وتطلعاهتا أهدافها حتقيق على املنظمة تساعد

                                                      
 نيل متطلبات ضمن تدخل مذكرة ، المنية للعلوم العربية نايف جامعة المعرفة في إدارة تطبيق واقععثمال،  آل عبدالعزيز بن دحمد بن عبدالعزيز 1

 .83-88ص ص ، 7108األمنية، الرياض،  للعلوم العربية نايف اإلدارية، جامعة العلوم العليا، قسم الدراسات املاجستري، كلية شهادة
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II-2- عمليات إدارة المعرفة 

II-2-1- عمليات قياس إدارة المعرفة 

 مـردود حتقيـق يف اسـتخدامها أو املعرفـة كسـب إىل هتـدف الـيت العمليـات مـن جمموعـة مـن املعرفـة إدارة تتـألف     
 ويـرتبط املعرفية اإلدارة وأساليب برامج استخدام على املرتتبة املنفعة تعظيم من املنظمات ومتكن ملموس، اقتصادي
 .هلا املناسبة األدوات عملية بكل

 وأخريا ختزينها توليدها، ،اكتساهبا ،املعرفة تشخيص)ي ه الباحثني عند إشارة املعرفة إدارة عمليات أكثر من 
 :عملية كل شرح وسنحاول (تطبيقها
 املنتج أو السو  الزبائن، عن املنظمة داخل املعرفة تعريف هي املعرفة إلدارة األوىل اخلطوة  :املعرفة تشخيص أوال
 البد املعرفة والبتكار اإلجراءات، يف أو النظم يف أو العاملني، عند وجودها مكال عن البحث يتم ذلك بعد  
 توضيح يتم أي املعرفة إلدارة املضافة للقيمة العام اإلطار وضع يب كما املوجودات، بني واملقارنة الفهم من
 لتمكني وتنظيمها اكتساهبا املعرفة، املصادر اختيار تنقيتها، تقييمها، تعريفها، حيث من العالقة ذات القيمة
 .ونقلها استخدامها من العاملني
 مثل داخلية مصادر إىل الكتب من العديد صنفها حيث خمتلفة، مصادر من تتم وقد  :املعرفة اكتساب ثانيا

 احلوار والنقاش، الندوات املؤمترات، حضور واملمارسات، اخلربات يف املشاركة خالل من أو املعرفة، مستودعات
 خالهلا من يتم اليت واالقتصادية املالية البيانات من أو والعاملني، الزبائن واملدير، العمل  اعات بني واالتصال
 احلدود إحضارها املعرفة إدارة تتوىل حيث خارجية مصادر إىل أو واضحة إىل ضمنية من وحتويلها املعرفة نقل

 .تسهيالت من تقدمه وما التكنولوجية التطورات يف ذلك ويساعدها فيها املشاركة أو التنظيمية
 جديد معريف مال رأس لتوليد الداعمة العمل و اعات العمل فر  مشاركة خالل من ذلك تتم  :املعرفة توليدثالثا 
 1.مستمرة ابتكاريه بصورة هلا اجلديدة احللول وإياد املشكالت تعريف يف يساهم

ا املنظمة تبذل قد  :املعرفة واسرتجاع رابعا ختزين  ألل عرضة تكول قد أهنا إال املعرفة، اكتساب يف كبري ا جهد 
 يشكل احلاجة عند واسرتجاعها املعرفة ختزين ف ل هنا ومن .إليها الوصول سبل تعثر أو بالنسيال سواء تفقدها
 .هام ا عنصر ا
 ارتباطا وأكثر املنظمة أنشطة تنفيذ يف لالستخدام مالئمة أكثر جعلها املعرفة تطبيق يعىن  :املعرفة تطبيقخامسا 
 املرحلة هلذه كبري ا اهتمام ا تعط مل املعرفة ب دارة اخلاصة واألحباث الدراسات أل املالحظ ومن .هبا تقوم اليت باملهام

                                                                                                                                                                      
 

 .53، ص مرجع سابقمرمي،  زملاط   1
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 بعد منها واالستفادة للمعرفة الفعال بالتطبيق املنظمة تقوم أل املفرتض من أنه إىل استناد ا املعرفة، إدارة عملية من
  .العاملني إىل ونقلها اسرتجاعها سبل وتطوير وختزينها إبداعها
 :املعرفة إلدارة التالية العمليات البع  وأضاف
 وفهرسة املعرفة، تصنيف إىل هتدف اليت العمليات تلك املعرفة تنظيم بعملية يقصد :املعرفة تنظيم عملية - أ

 .املعرفة ورسم املعرفة تبويب أو
 وتشارك تقاسم خالهلا من يري اليت العملية تلك إىل املعرفة وتشارك تقاسم يشري :املعرفة وتشارك تقاسم-ب

   عرب املوظفني بني التفاعل خالل من ذلك ويتم والبيانات، الوثائق يف تشارك خالل من الصر ة املعرفة     
      والتفاعل التدريب خالل من تبادهلا فيتم الضمنية املعرفة أما ذلك، وغري اإللكرتوين والربيد اللقاءات     
 1. راملباش االجتماعي     

 :خلصها الصاوي بدورة إدارة املعرفة كما
 املؤسسة فتتحول بذلك من معرفة ضمنية إىل معرفة صر ة،  أعضاءحيث تبدأ الدورة بني  :إنشاء املعرفة -أ     

 .كذلك حتويل املعرفة الصر ة إىل معرفة ضمنية يستوجب إعطائها صفة الذاتية        
 د اإلهلامويعين للكثري من املؤسسات اإلبتكار وإنشاء األفكار اجلديدة فهو ال يرجع إىل جمر : تطوير املعرفة -ب    

 .ىل العمل املنظم واملستمرإوحسن احلظ، وإمنا يرجع أساسا      
 نشر ثقافة مؤسسة تدعو إىل تطبيق فعال لحبيث ينبغي على املديرين بذل جهود متنامية : إستخدام املعرفة -ج    
 ستخدام للمعرفة وذلك من خالل وجود مكافئات إجتماعية و مالية خبصوص أمناط سلوكية تشجع على إ   
 .املعرفة   
   املؤسسة فتتحول بذلك من معرفة ضمنية إىل معرفة صر ة،  أعضاءحيث تبدأ الدورة بني : إنشاء املعرفة -د    
 .كذلك حتويل املعرفة الصر ة إاىل معرفة ضمنية يستوجب إعطائها صفة الذاتية        
 وإنشاء األفكار اجلديدة فهو ال يرجع إىل جمرد اإلهلام  ويعين للكثري من املؤسسات اإلبتكار: تطوير املعرفة -ه   

 .وحسن احلظ، وإمنا يرجع أساسا أىل العمل املنظم واملستمر       
 حبيث ينبغي على املديرين بذل جهود متنامية انشر ثقافة مؤسسة تدعو إىل تطبيق فعال : إستخدام املعرفة -و   

 للمعرفة وذلك من خالل وجود  مكافئات إجتماعية و مالية خبصوص أمناط سلوكية  تشجع علـى              
  2.املعرفة إستخـدام       
 

                                                      
 سلةلة) القصى جامعة مجلة ،تطويرها تطبيق عمليات إدارة املعرفة يف جامعة القدس املفتوحة وإجراءات، واقع اخلري أبو أمحد جاسر األغا، ناصر   1

 .83 ص فلسطني، يناير، ،األول، غزة العدد عشر، السادس اجمللد (اإلنةانية العلوم
2

 82- 87الصاوي ياسر، مرجع سابق، ص ص  
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II-2-2- أهمية إدارة المعرفة 

 :وعن أمهية إدارة املعرفة ف هنا تضمن يف حال تطبيقها حتقيق األغراض التالية
  التوجهات رمبا يؤدي إىل فقدال املعرفة يف بع  املناطق ولذلك ال بد من التغيري يف االسرتاتيجيات و

 .إدارة هلذه املعرفة بشكل جيد
 معظم األعمال تستند إىل قواعد بيانات ومعلومات وال بد من إدارة هلا. 
 1 .إل املنافسة بني املنظمات أصبحت تعتمد على املعرفة اليت تتمتع هبا كل منظمة 
 :ميكن إضافة مايلي سابقا حرميو  الساعدما ذكره  جانب  إىل        
 رات جديدة تتلخص يف بعد النظر دالتحول اجليد يف بيئة األعمال الذي يفرض على املنشآت التميز بق

  .يف األداء و اإلبداع و القدرة على التكيف  و التفو 
 املطرد يف التقنية و ما ينتج عنه من تغري يف املفاهيم و تأثري التكلفة التطور.  
 ربط كل تلك املعارف واملعلومات واخلربات مبا ميكن من تطوير وتنمية املنشأة ككيال تفاعلي. 
 تضاعف حجم املعلومات اليت تتولد يف أي جمال.  
 واملعارف يف املؤسسة خلق قواعد معطيات حركية تستخلص فائدة حقيقية من املعلومات.  
 تطوير مراكز الكفاءات.  
 احلصول على كميات هائلة من املعلومات يف ظرف أجزاء من الثانية.  
 (الوثائقيول ،الوسطاء ،اخلرباء)استخدام مراكز عمل ضرورية خللق و احلفاظ على إدارة املعرفة.  
 2 .(االنرتنيت) إدخال التقنيات اجلديدة للمعلومات و االتصاالت لتشجيع التعاول  
 انتقـال وسـرعة وحرية االتصال ثورة بفعل واملعلومات للبيانات واملستمر الغزير والتدفق االبتكار يف تساهم 

 .واستثمارها وتكاثرها وتكاملها املعلومات
 مـع التعامـل علـى بقـدرهتا مرهـول اآلل املنظمـات بقـاء لأ إذ املنظمـة، لفاعليـة كقاعـدة املعرفة سيادة زيادة 

 3.واملعرفة املعلومات
 
 

                                                      
قطـاع الصـناعات الدوائيـة دراسـة ميدانيـة علـى ، إدارة المعرفـة وتكنولوجيـا المعلومـات فـي إيجـاد الميـزة التنافةـية دور، حسـني حرمي، رشاد الساعد1

 .07، ص جامعة العلوم التطبيقية اخلاصة، قسم إدارة األعمال، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية،  باألردل
ــةرأس المــال الفكــ: بــدروين هــدى، امللتقــى الــدوىل اخلــامس حــول 2 ــة فــي ظــل االقتصــاديات الحدي  ، كليــة العلــوم ري فــي منظمــات العمــال العربي

 .15، ص 7100ديسمرب  03-08اإلقتصادية و علوم التسيري، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، 
 .037احلدراوي، مرجع سابق، ص  الشمري، حامد كرمي جبار دحمد  3
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II-2-3- أهداف إدارة المعرفة 

 ومـن ،ةمتعـدد اهـداف حتقيـق ىلإ هتـدف الـيت واجلهـود الفعاليات من جمموعة تتضمن املعرفة ادارة عمليات لإ
 :االهداف هذه

 هدافهاأ للمنظمة حتقق قوية حتتية بنية لبناء الكايف املعريف بالدعم املنظمة تزويد. 
 فاعلة وقيادة توجيه عملية لتحقيق والضرورية الكافية املعرفة توفري على القدرة. 
 والتحسني للتطوير الالزمة باملعرفة املنظمة تزويد على قادرة. 
 املنتجات وتقدمي وتطوير حتسني يف فاعلة بصورة لتساهم املعرفية العمليات حتويل اىل هتدف 

 .املتطورة واخلدمات
 والتنظيمية االدارية القدرات حتقيق على الفكري املال وراس املعرفية االصول قدرة حتقق على القدرة. 
 1 .املعرفية والعالقات العمليات يف التحكم 

 :  حتقيق يفادارة املعرفة  ساعدتىل هذه األهداف إ زيادة     
 خاصـة القضـايا مـن العديـد مـع التعامـل مـن املؤسسـة أعضـاء متكـن اهنـأ حيـث اإلنتاجيـة الكفـاءة 

 لـدى وتشـكل عاليـة فاعليـة و بكفـاءة القـرارات اختـاذ علـى الالزمـة بالقـدرة تـزودهم إذ منهـا اجلديـدة
 .مستقبلية رؤية املوظفني

 املطلوبة اخلدمات تقدمي يف املستغر  الزمن طريق عن العمالء خدمة حتسني. 
 اهتاعالق تطوير و املؤسسة صورة حتسني. 
 املعرفة تقاسم عملية يف ليتسه. 
 غـري أو املطلوبـة اإلجـراءات مـن الـتخلص طريـق عـن التكـاليف وخفـ  العمليـات تبسـيط يف سـاهمامل 

  .الضرورية
 أكرب بفاعلية واخلدمات املنتجات تسويق طريق عن املاي العائد زيادة. 
 حبرية األفكار تدفق مبدأ تشجيع طريق عن اإلبداع فكرة تبين. 
 بالكيفيـة املتاحـة املؤسسـة مـوارد اسـتغالل علـى قـادرين القـرار وصـانعي العليـا القيـادة نعـل املعرفة إدارة      

 مـن التطبيـق يف الـذكاء و احلكمـة مسـتخدما اسـتخدام مـع املناسـب الوقـت ويف الصـحيح وبالشـكل
 2 .كبريين وجهد عناء دول

                                                      
 السـعودي ، املـؤمتر(ريـادي منظـور مـن حتليليـة دراسـة) العـرا  فـي العـالي التعلـيم جـودة علـىالمعرفـة  إدارة عمليـات أثـرمـاهر،  دحمـد محـدي سـعدأ 1

 .778، ص 7103األعمال ، سبتمرب  ريادة ومراكز جلمعيات الدوي
 .82 ص ، 2005 األردل، والتوزيع، للنشر الورا  ،والعمليات واالستراتيجيات المفاهيم :المعرفة إدارة جنم، عبود جنم  2
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 بقائها على احملافظة و املصاعب ةهبجما يف املؤسسة وضع حتسني. 
 املوظفني أداء رفع يف وتساهم املعرفة إدارة متكن. 
 اليومية املمارسة أثناء املكتسبة الرتاكمية اخلربات ونقل وتوثيق لتجميع تفاعلية بيئة إياد.  

 
II-2-4- المعرفة إدارة تطبيق مقومات 

 :وهي املعرفة إدارة وبرامج أنظمة تطبيق على قادرة املنظمة تكول لكي األساسية املقومات تتوفر أل يب

  كوهنا،بذلك اخلاصة الربجميات أو احلاسوب يف وتتمثل : بالتقنية واملتمثلة الالزمة التحتية البنية توفري 
 وعمليـات املعرفـة وتنظـيم وختـزين  ـع علـى قـدرهتا خـالل مـن املعرفـة إدارة أنظمـة يف هامـا دورا تـؤدي
 .وتوزيعها إنتاجها

  وحتقيـق جناحها يتوقف وعليها املعرفة إدارة مقومات أهم من تعد حيث :الالزمة البشرية املوارد توفري 
 .املعرفة إلدارة الالزمة بالنشاطات القيام عاتقهم على يقع الذين املعرفة بأفراد يعرفول وهم ,أهدافها

  باملرونـة يتصـف أل البـد لـذلك عمـل أي لنجـاح األساسـية املتطلبـات مـن يعـد :التنظيمـي اهليكـل ،
 إلدارة الالزمـة والعمليـات املسـاعدة والوسـائل والتسـهيالت اإلجـراءات ونديـد بتحديـد أيضـا   ويتعلـق
 .املعرفة

  للمعرفـة داعمـة ايابيـة ثقافـة خلـق طريـق عـن املعرفـة إدارة يف مهمـا يعتـرب حيـث :الثقـايف العامـل 
 التقنية فليست ،الشخصية واخلربات باملعرفة املشاركة أساس على اجملتمع وتأسيس، وتقا ها ب نتاجها
 وفـاعال مهمـا دورا واملؤسسـية الفرديـة الثقافـة تلعـب وإمنـا املعرفـة إدارة يف احلاسم الدور تلعب اليت هي
 .ذلك يف

  بشـكل املعرفـة نـاه اهلادفـة اجلهـود بـدعم العليـا اإلدارة التـزام مبعـىن : املسـتدام االسـرتاتيجي االلتـزام 
 وحـدة إنشـاء هنـا األفضـل مـن و ،املنظمـة أركـال  يـع يف متغلغلـة اجلهـود هـذه تكـول أل والبـد، عـام

  يـع يف العـاملني بـني االتصـال تسـهيل مهمتهـا) املعرفـة مـدير( ويتوالهـا املعرفة إلدارة خاصة تنظيمية
 1.واملعارف املعلومات تبادل لضمال التنظيمية املستويات

 
 
 
 

                                                      
1
 .30-35ص  ، ص مرجع سابق، عثمال،  آل عبدالعزيز بن دحمد بن عبدالعزيز 
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II-2-5- المعرفة إدارة معوقات 

إدارة املعرفـــة، وتوصـــلت  إىل أل منظمـــات متعـــددة أجـــرت دراســـات حـــول معوقـــات  Coakes كـــواكس  أشــار
 :وهي الرئيسة اليت تعرقل تنفيذ إدارة املعرفة بشكل فاعل هذه الدراسات إىل أل هناك جمموعة من املعوقات

 سيطرة الثقافة اليت تكبح التشارك يف املعرفة. 
 عدم دعم القيادة العليا إلدارة املعرفة. 
  غري الكايف ملفهوم إدارة املعرفة ودحتواهااإلدراك. 
 اإلدراك غري الكايف لدور إدارة املعرفة وفوائدها. 
 اإلفتقار إىل التكامل بني نشاطات املنظمة املرتبطة ب دارة املعرفة وبني تعزيز التعلم املنظمي. 
 اإلفتقار إىل التدريب املرتبط ب دارة املعرفة. 
 م كيفية استخدام وتنفيذ نظام إدارة املعرفةاإلفتقار إىل الوقت الكايف لتعل. 
  الكفءاإلفتقار إىل فهم مبادرة إدارة املعرفة بشكل صحيح بسبب اإلتصال غري الفعال وغري. 
 :أل معوقات إدارة املعرفة هي  Thierauf تياروف ويرى
 قد يعمل منفذو نظام ادارة املعرفة يف عزلة عن اإلدارة العليا للمنظمة. 
  قــد يــري تــرويج نظــام إدارة املعرفــة بصــورة غــري واقعيــة وبقــدرات وإمكانيــات غــري واقعيــة، وهــذا قــد يــنعكس يف

 1.صورة فشل وإحباطات متكررة وعمليات تصفية أو حذف لبع  خطوط املنتجات أو بع  املنتجات
 :منها أخرى مشكالتLioyd ليويد  و   Sveiby  سفاييب يضيف كما
 املـوارد ختصـيص عـدم بسـبب تفشـل و الريـاح أدراج جهودهـا تضـيع و املعرفـة إدارة ختفـق األحيـال مـن كثـري يف 

 لألمـد شـامل إدارك و كـايف فهـم يتطلـب املعرفـة إدارة مضـامني تطبيـق إل .لنجاحهـا الكافيـة املاديـة و البشـرية
 .التنافسية حالتها و املنظمة على سلبا ينعكس األمر هذا مراعاة  عدم و يف التطبيق اإلنطال  قبل الطويل

 :بينها من العوائق دمهش بع  أضاف كما
 وهـو األقوى هو املعرفة صاحب أل البشرية للموارد الغالب الشعور بسبب واستخدامها املعرفة مشاركة يف تردد 

أو  علـيهم اإلسـتغناء لــــاملستحي  مـن و املؤسسـة يف دةــــالوحي فااألطـر  أهنـم يشـعرول حبيـث ةــــالسلط صـاحب
 علـى سـلبا يـنعكس مـا هـو و مؤسسـاهتم لتطـور الضـامنة الفكـرة و املعلومـة أصـحاب وهـم ال كيـف إبعـادهم
 .املؤسسة تطور

 مع املستخدمة اآلليات تكامل و دمج حيث من عديدة عقبات يشكل قد إكتماهلا وعدم التقنية نضوج عدم 
 2.ةاملوروث القدمية النظم تلك وخاصة اإلدارية املعلومات نظم

                                                      
1
 .01، ص  مرجع سابق، ، محد خليل عليال، يوسف ابوفارة 
 .70ص  ،71 83،04 العدد، الرياض، المعرفة أحوال مجلة، املعرفة إدارة و املعلومات إقتصاد ،مظفر حسن  2
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 :خاتمة الفصل
للتعبري عن شيء ما له عالقة باإلدارة النظامية للمعرفة سعيا  لتحقيق الفوائد  مصطلح "إدارة املعرفة"عد ت

للعديد من املؤسسات واليت أصبحت اليوم الدافع  فاملعرفة هي مورد حيوي ومهم. لألعمال يف كل اجملتمعات
الصعيد الداخلي الذي خيص اإلدارة واملوظفني أو على الصعيد احلقيقي لرتقية خمتلف نشاطات املنظمة سواء على 

الذي  يشمل املعامالت اإلدارية اليت تستند يف جمملها إىل العمليات املختلفة اليت حتققها إدارة املعرفة وما  اخلارجي
تكنولوجيا يدعم ذلك من سبل الوصول إىل املعرفة احلقيقية وتوظيفها بأجنع الطر  والوسائل خصوصا إعتماد ال

 .    احلديثة واليت أحدثت قفزة نوعية يف دعم املناهج املعرفية
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إسهامات تكنولوجيا المعلومات واإلتصال في إدارة المعرفة                       الثالث الفصل   
 

إسهامات تكنولوجيا المعلومات واإلتصال    :ثالثالفصل ال
 في إدارة المعرفة

 

III-1- نظام إدارة المعرفة 
III-1-1-  مفهوم نظام إدارة المعرفة 
III-1-2- أنواع نظم إدارة المعرفة 

-III1-3- المعرفة قواعد نظم تقوية  
III-1-4- المعرفة إلدارة المساندة المعلومات واإلتصال تكنولوجيا 

 

III-2- دور تكنولوجيا المعلومات واإلتصال في إدارة المعرفة 
III-2-1- تكنولوجيا المعلومات واإلتصال و إدارة المعرفة 
III-2-2- فاعلية تكنولوجيا المعلومات في إدارة المعرفة 
III-2-3-  حاسوبال شبكاتأهمية 

 

III-3- إدارة  تحويل عمليات   كنولوجيا المعلومات و االتصال فيدور ت
 المعرفة   

III-3-1- التكنولوجية واالستراتيجيات المعرفة إدارة 
III-3-2- المعرفة نقل في المعلومات تكنولوجيا دور 
III3--3- المعرفة أنواع تحويل في واالتصال المعلومات تكنولوجيا دور 
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III-1- نظام إدارة المعرفة 

III-1-1-  مفهوم نظام إدارة المعرفة 

 نظم، األنظمم  همه  مم  و أدمم م،  يف واملهنيمن املمةرير  ملسم دة  أنظمم  املعلومم   تكنولوجيم  صممم 
 يف املنظمم  و األفياد م  كل تزورة يف س مه  اليت التنفيهر   اإلدار  ونظ، القيار  دد، نظ، و اإلدارر   املعلوم  

 .املعلوم   تكنولوجي  يف االستثم ر م  مزرة إىل املنظم  ذلك دفع متف وت   بةرج   األدم ل حتسن إمك ني 

 ومجمع تكمور  دلم  رقمو  املهنيمن و املمةرير  نشم   لمةد، المنظ، مم  آخي خط ظهي املتالحق التطور مع لك 
 وقمة املعلومم   أو البي نم   دلم  ولمي  املعيفم  دلم  الرتكيمز خمالل مم  التنظيميم  املعيفم  تطبيمق و توزرمع و وتنظمي،

 .املعيف  إدار  بنظ،  مسي

 املعيف   م  القيم  ستكش فإ دل  تعمل اليت النظ، تلك بأهن  املومين حسب املعيف  إدار  نظ، تعيرف وميك 
 ب حملطم   وظ ئفهم  تتعلمق الميت المنظ، بأهنم  فعيفهم  قنمةرلي  أمم  وختزرنهم  رقمي  انس ق إىل الصيحي  املعيف  حتورل أي

 مسمتو  ختمة  والميت االلكرتوني  اليومي  واملفكيا  الوث ئق تصوري و اإلدارر   واحملط   البي ن    ومع جل  امنةسي  
  1.املكتب نظ، مستو  كهلك و املعييف العمل

 
III-1-2-  أنواع نظم إدارة المعرفة 

ه  جممود  م  النظ، الميت تقمة  المةد، املن سمب لعمليم   إدار  املعيفم   وتتموفي ح ليم  أربعم  جمم ميع مم  المنظ،       
 ذ أن تلمممممك العمليممممم   األربعممممم  ن جممممم  إىل جممودممممم  مممممم  األنظمممممم  الممممميت تمممممةدمه  إملم رسممممم  دمليممممم   إدار  املعيفممممم   

لتموف  المةد، املن سمب للعمليم   األربمع  وتشممل أنظمم     والتكنولوجيم وتستخة  تلك األنظم  جممود  مم  الليم 
 :إدار  املعيف  م رل 

وري معمم رف نمممني  أو معلنمم  جةرممة  ممم  خممالل تطممف املعيفمم  اجلةرممة  والمميت تممةد، دمليمم   إكتشمم نظمم،  -
جيممم   تكنولو ليممم   والأو مممم  خمممالل توليفممم  املعيفممم  املسمممبق   وتسمممه، ال البي نممم   أو املعلومممم   املتممموفي  

 .دملي  دد، أنظم  إكتش ف املعيف  م  خالل دملي   الرتكيب والتنشئ  اإلجتم دي  يف املختلف 
إذ أن هممه  الممنظ، تسمم دة   اخلممءا و نظمم، مسممك املعيفمم  وخ صمم  املعيفمم  املتمموفي  لممة  العمم ملن املتخصصممن  -

نم   املنظميم   لكي فمياد  وااملسمتقي  لمة  األو   الضممني و بنوديهم  املعلنم    سمرتج   املعيفم إ  وتةد، دملي 

                                                      
 تةخل مهكي   غزة قطاع في العاملة المصارف في التنافسية تحقيق المزايا في المعلومات تكنولوجيا و المعرفة إدارة دور، الشيف  حممة سلو  1

 .93  ص 8002  غز  – اإلسالمي  األدم ل   اجل مع  إدار  األدم ل  كلي  التي ر   قس،يف إدار   امل جست  شه د  نيل متطلب   نم 
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ح ب األدمم ل صم   واملن فسمن  وأ ئ بم   واملت ح  لة  الز ظد املنو وأرضأ تلك املع رف املتوفي  خ رج حة
 حيث   األخي 

ك هه  املع رف وتوف هم  للعم ملن سجي   املختلف  دل  ملو و لتكنلي   واةا  الخظ، ب ستلنتعمل تلك ا
 .م ظاملن يف

 يفب ملعيفم  املعلنم  والضممني  بمن األفمياد العم ملن  ك دمليم   املشم ر  ظ،تةد، هه  المن  ب ملعيف ك نظ، املش ر   -
 ا جممو أ يفوذلممك ممم  خممالل دمليمم   التنشممئ  والتبمم دل المميت تممت، بممن األفممياد    والممهر  رعملممون معمم املنظممم 

دمليممم    يف لوجيممم  والتكنو   وتسممم دة الليممم    تع ممممل اليمسممملتتسممم، ب لياحممم  وتممموافي الثقممم  والبعمممة دممم  ا
 .ب ملعيف  ك املش ر 

نظ، استخةا  املعيف  وتس دة همه  المنظ، يف تطبيمق واسمتخةا  املعيفم  الميت ا اكتشم فه   ومم    مسمكه   -
فمم  تلممك الممنظ، المميت رممت، اسممتخةامه  يف دمليمم   واملشمم رك  ،مم   واملقصممود بممنظ، تطبيممق أو اسممتخةا  املعي 

ممم   و حتقيممق االسممتف د  القصمم  تطبيممق املعيفمم  والمميت تممةدمه  دمليمم   التوجيمما أو المميوتن المميت تمم دي إىل 
  1. وتسخ ه  خلةم  املنظم  واملس مه  يف حتقيق أهةافه  املختلف  املع رف تلك

 
III-1-3- المعرفة قواعد نظم تقوية  

 يف كبم ا ددمم  تقمة   املعلومم    وهم  تكنولوجيم  صمن د  مكونم   أهم، مم  اليمو  تعتمء املعيفم  قوادة نظ، إن  
 اليمو  البم حثن فمنن   وب لت م ي املنظمم   داخمل واملعيفم  املعلومم   لمنظ، أخمي  تطبيقي  مي در  يف و القيار  اخت  ذ جم ل

 الق دةرم  المن ظ، مبث بم  رعتءوهنم  بمل اإلداررم   املعلومم   نظم، نمم  المن ظ، هه  رصن فون ال املعلوم   نظ، ميةان يف
 ودينه   البي ن   وحتليل وتصنيف جتميع م  بأكثي تقو  ألهن    "املعيف  قوادة نظ، " اس، دليه  ورصطلحون م  
 اختصم ص مم  دم د  هم  بأدمم ل واإلتيم ن اخلمء   وتقمةم االسمتخالص دمليم  همو جةرمة شم   بنن ف  تقو  و بل

 األرقم  البمةرل تعتمء فهم  وب لت م ي  (وغ ه  الي وبو ) احليكي  األدم ل ببعض والقي   الن صيح  تقةم مثل اإلنس ن 
 .البي ن   لقوادة

 

 

 

                                                      
 .240ص  8022التوزرع  دم ن األردن    إثيا  للنشي و إدارة المعرفةن صي حممة سعود جيادا  وآخيون   1
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 الشمكل يف امل سسم   يف املوجمود  األخمي  املعلومم   نظم، ملختلمف تقمةمه  الميت وخمةم ا  دورهم  تلخمي  وميكم 
    :  1الت ي

 األخرى النظم مهمات أداء في المعرفة قواعد نظم أهمية (:III-1) الّشكل

 

  2332 األردن، الّتوزيع، و للّنشر راقالو مؤّسسة ،اإلدارية المعلومات نظم مبادئ الحسنية، سليمبتصرف من  : المصدر

 

III-1-4- المعرفة إلدارة المساندة المعلومات واإلتصال تكنولوجيا 

أن منممو التخصمم  جمم   أرضمم   إال تطممور  إدار  املعيفمم  كتخصمم  إداري مسممتقل بسممبب جممودمم  ممم  العوامممل 
 : بسبب تطور دلم  يف جم ال  أخي  وفي  وس ئل مس دة  لهلك منه 

دورا مهمم  يف تطموري امم ميع األربعم  ( املكم ئ  واحلواسميب الهكيم )حيتمل المهك   اإلصمطن د  : الهك   اإلصمطن د  -
 .س لف  الهكيال

                                                      
1
   مهكي (اجلزائي اتص ال  مل سس  الع م  املةرير  ح ل ) األعمال المعرفة بمنظمة إدارة تفعيل في دوره و التكنولوجي التطور دور  نوي طا حسن 

  9اجلزائمي  التسمي   ج معم  دلمو  التسمي   قسم،و  والتي ررم  االقتصم در  العلمو  تسمي   كليم  المةكتورا   ختصم  د شمه  نيمل متطلبم   نمم  تمةخل
 .221  ص 8020-8022
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وهممو مونممو  رهممت، بكيفيمم  تنمم م  خممء  أي فمميد و تتحممول إىل خممء  د ممم    إىل معيفمم  د ممم  ميكمم  : إدار  اخلممء   -
 .املسك ، 

تطممور مهمم را  العمم ملن وقممةرا، دلمم  املشمم رك  يف تصمممي، أنظممم  إدار  املعيفمم   وأمهيمم  هممه  املشمم رك   وهممو جممم ل  -
فتصممي، أنظمم  املعلومم   رمت، إدتي درم  مم  قبمل خمءا  : تصممي، أنظمم  املعلومم    إختالف كب  دم  هو سم ئة يف

وخمتصمممممن ورنحصمممممي دور املسمممممتخةمن بمممممتعل، كيفيممممم  إسمممممتخةامه   وغ لبممممم  فمممممنن أنظمممممم  إدار  املعيفممممم  تعمممممة مبشممممم رك  
 (.لتمكنا)املستخةمن  وتتطلب منه، خص ئ  وإستعةادا  معين   تشمل القو  والةور الف دل أو التقور  

خ صمممم  ممممم  رتعلممممق ب لبنمممم   والثق فمممم  املنظميمممم   ودوامممممل إنسمممم ني  أخممممي   :الع مممممل اإلنسمممم يف ودور  يف إدار  املعيفمممم   -
ك لةافعيمم  والقممو  والصمميا   فمم إلدار  السممليم  للمعيفمم  تعتمممة جزئيمم  دلمم  التكنولوجيمم  وبنسممب  أكممء بكثمم  دلمم  هممها 

 1 .م  م  مستلزم   إدار  املعيف الع مل اإلنس يف و الهي رعتء مستلزم  مه

III-2-4-2-   مكون   تكنولوجي  املعلوم   واالتص ال 

  والقةر  دل  أدارا  تتأثي كف    وف دلي  نظ   املعلوم   بطبيع  املكون   التكنولوجي  املستخةم          
 :وتتضم  بشكل د   م  مخس  مكون   أس سي  ه وتشغيله  

 (األجهز )امل در   املكون   –أ 
ومع جل  وإخياج البي ن    واملستخةم  يف إدخ ل(  النظ  األجزا  امللموس  يف)وتتضم  ك ف  املكون   امل در        

                           : واملعلوم   وتتكون م  
 الوسط  ه  حلق  الوصل بن احل سوب وبن املستخة  وتقو  بتلق  البي ن   م  : وحةا  اإلدخ ل

القل،   دخ ل املب شي  مثل لوح  املف تيحاخل رج  إىل وحة  املع جل  امليكزر  وتتكون م  وس ئل اإل
 .وغ ه  دص   التحك، اليةوي  ق رئ احليوف الضوئ   الفأر   الصو   الضوئ 

  م  منظوم  احل سوب اليت رت، فيه  مع جل  مجيع   ومتثل هه  الوحة  اجلز  اليئيس:  وحة  املع جل  امليكزر
البي ن   الةاخل  لتولية املخيج   املطلوب  واليت تتكون م  وحة  احلس ب واملنطق  وحة  التحك،  

 .وحة  الهاكي  اليئيسي 
 ت دي مهم  إرص ل احل سب للوسط اخل رج  لنقل النت ئج املتولة  د  دملي   املع جل  : وحة  اإلخياج

الش ش   :  ه، هه  الوس ئل الش ئعأة  املع جل  امليكزر  اىل اجله   املستفية  بصيغ  ميك  منه  و م  وح
 .الط بع   األشك ل البي ني   الوس ئل املمغنط   املصغيا  الفيلمي  واملخيج   الصوتي  امليئي  

                                                      
1
 .28  ص8022إثيا  للنشي والتوزرع  دم ن األردن    إدارة المعرفةن صي حممة سعود جيادا  وآخيون   
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  وتستخة  ألغياض خزن خميج   نظ   املعلوم   لفرتا  طورل  بسبب  : وحة  الهاكي  الث نور  املس دة
حمةودر  الط ق  االستيع بي  الهي حيت، ان ف  الهاكي  الث نور  وم  م، الوس ئط الش ئع  ه  األشيط  

  1. املغن طيسي املغن طيس  واألقياص 
                 الءجمي   -ب

 :واليت ميك  تصنيفه  اىلليم   اخل ص  مبع جل  املعلوم   دب ر  د  مجيع اممود   التع  ه
   مثل بيامج نظ   التشغيل  والهي رةري ورس نة دملي   نظ   احل سوب: نظ   الءجمي. 
   وه  دب ر  د  الءامج اليت تقو  ب ملع جل  املب شي  ألجل االستخةا  الشخص   :تطبيق   الءجمي

 2  .واسط  املستخة  النه ئ  مثل بين مج التخزر   بين مج اليواتب وبين مج مع جل  الكلم  ب
  االتص ال  -ج

ريتبط مفهو  االتص ال  يف الوق  احل ني بوس ئل نقل االتص ال  احلةرث  املتطور  وظهور العةرة م  
الشيك   العمالق  اليت تتع مل مع هها ام ل امله، ورتضم  مفهو  االتص ال  شبك   االتص ال  واحملط   

تص ال  متعةد  والبني  التحتي  ومع جل   االتص ال  وبعض األجهز  املتصل  ببعضه  البعض بواسط  وس ئل ا
ه  الرتكيب  اليت تشمل التسهيال  للتقني   واإلجيا ا  الق نوني  اليت تس نة  لالتص ال  ورعيفه  الس مل  والةب غ

االتص ال  م  خالل استخةا  األجهز  والءجمي   والكوادر املتخصص  ووس ئل االتص ل اليت تيبط بن هه  
األجهز  واملعةا  مثل خطو  ام تف   بن مواقع ووحةا  متفيق  وتشمل االتص ال  األجهز  لنقل املعلوم   
القم ر االصطن دي  لالتص ال   أجهز  التحك، ب التص ال   احملط   الطيفي   أجهز   امل ركيوورف  الك بال  

 3.إحة  شبك   االتص ل الع ملي  (االنرتن )ربط الشبك    وتعة الشبك  الع ملي  للمعلوم   
  البي ن   -د

تش  إىل األشي    احلوادث  النش ط   واملب دال  اليت رت، تسييله  وختزرنه   ولكنه  تبق  غ  ميتب  نيث 
ل  معىن معن وختزن يف ق دة  للبي ن   اليت حتتوي دل  بي ن   ميتب  بشكل معن نيث دال تصلح لتوصيل 
 :ن تأخه البي ن   دة  أشك ل أمهه أه  واسرتج ده  و ميك  رسهل احلصول دلي

   واليت تتكون م  أرق   وحيوف مثل املع مال  التي رر  :البي ن   العةدر  امي ئي. 
   واليت تستعمل يف االتص ال  الكت بي : البي ن   النصي. 
  الصور واألشك ل البي ني  وم  ش ،ه : البي ن   البي ني. 

                                                      
 امللتق  الةوي حول اقتص د املعيف   بغةاد  العياق   دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في عمليات ادارة المعرفة سن   دبة الكيم اخلن ق   1

  840ص 
2 O'Brien,J.A, Introduction to Information Systems,McGrow-Hill,Irwin, 2003, P 10. 

 .91  ص 8002  األردن ل وائ دار  تقنيات المعلومات اإلداريةوآخيون   الس مل   3
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    1.الصوتي  كصو  اإلنس نالبي ن 
  :األفياد  -و

صصن ومستخةمن وه، األفياد الهر  رقومون بندار  وتشغيل تكنولوجي  املعلوم   م  إداررن ومتخ
مهي  العنصي البشيي يف إدار  وتشغيل أورك د رتفق اغلب املتخصصن يف جم ل نظ، املعلوم   دل  هن ئين للنظ   

غلب ح ال  الفشل يف أمهي  املستلزم   امل در  دل  حنو كب   وكهلك رعز  إليه  أسب ب أنظ   املعلوم   تفوق 
 :ميك  تصنيفه، إىل و النظ  
 خمصصو تشغيل األجهز  وصي نته  واملتخصصون ,م  حمللن ومصمم  النظ،   املءجمن:  ناملتخصصو

 .نظ   يف تقني   االتص ال  وه ال  رطلق دليه، بيأس امل ل الفكيي يف ال
 املوظفون املستخةمون ألنظم  املعلوم      س ول ق دة  املعلوم  م  رش رك يف إدار  النظ  :  ناإلداررو

 2.مةرا  ومستهلكن  كتب  احلس ب      مهنةسن  رج ل بيع  م  حم سبنكمستفيةر  ملنتي   النظ   
 

III-2- تكنولوجيا المعلومات واإلتصال في إدارة المعرفة دور 

III-2-1-  إدارة المعرفةو تكنولوجيا المعلومات واإلتصال 

الممهي رتمثممل يف دصممي انفيمم ر املعلوممم   وبمميوز املعيفمم  تعيممز العقممول  ن التطممور ام ئممل يف العصممي احلممةرثإ
وبنوك املعلوم   وشمبك   األدمم ل   أن التطورا  ام ئل  واملرتاكم  يف األنشط  والءجمي  و البشير  د  اللح ق با 

حيممث اسممتط د  تكنولوجيمم  املعلوممم   احلةرثمم  أن   املعلوممم   يف وتعتممء تكنولوجيمم  الممهك   االصممطن د  حقمم  ثممور 
ن املعيفمم  ألرعتمممة دلمم  الصممن د  لقممة انتهمم  دصممي االقتصمم د والممهي   توجممة ممم  رطلممق دليمما ح ليمم  اقتصمم د املعلوممم  

 3 .ليس  الصن د  ه  مفت ح النمو االقتص دي يف العصي احلةرثو 
 

III-2-2- فاعلية تكنولوجيا المعلومات في إدارة المعرفة 

ورصمعب فهمهم  واسمتيع ،  بعيممةا  ن الف دليم  تعمء  دم  درجم  إمم ز مم  ا ختطيطما مم  أهمةاف إ : م شميا  الف دليم 
وقمة قسم، سمكو  كمم  ورد . د  األهمةاف الميت متثمل احل لم  امليغموب فيهم  والميت تسمع  اإلدار  اىل حتقيقهم  مسمتقبال

 :ىل ثالث  أنوا إلف دلي  اابو ف ر   م شيا  دنة 
                                                      

1  Turban,E and others, InformationTechnology Management , John Willy & Sons, P 724. 
 . 848ص      دبة الكيم  ميجع س بقسن   2
 .29ص  ميجع س بق   حسن حيم  رش د الس دة  3
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  م شيا  املخيج   حيث ركون الرتكيز دل  خص ئ  املخيج النه ئ . 
    واليت تيكز دل  جود  وكمي  األنشط  اليت ت دي م  أجل ام ز املخيج  م شيا  العملي. 
 1.م شيا  هيكلي  حيث رت، تقيي، قةر  وحة  األدم ل اإلسرتاتييي   دل  ام ز األدا  الفع ل 

و منا ميك  توظيف  أه، السبل التكنولوجي  واخلءا  االنس ني  اليت تس ه، يف رفع مستو  تطبيق ادار  
 :يف املنظم   وذلك م  خالل املعيف  

 :توفي تكنولوجي  إدار  املعيف  املعلوم   املن سب  للشخ  املن سب يف الوق  املن سب  -والأ
بأن هه  الفكي  ميك  تطبيقه  مع نظ، املعلوم   املتقةم  اليت تعك  املفهو  القةم الهي  رقول م موتيا

كم  ميك  للتنفيهرن م  التنب     رن  دل  أن األدم ل سوف تتغ  إمج اًل بشكل متزارة يف سوق مستقي  ذاتًي 
مب  حيت ج ( كيف وم ذا)  التنب  االفرتاض األس س مها املفهو  هو أنا ميك. ب لتغي  دل  أس س تفح  امل ن 

  ن املتغ ا  معيوف  وحمةد  مسبًق أكم  ميك  لنظ   املعلوم   أن ربسط ذلك ورنيز  بكف    ط مل     إليا العمل
ال ميك  للم سس   ( املتقطع)ولك  مع النموذج احل ي إلدار  األدم ل اليت تتصف ب لتغي  اجلهري غ  الرتاكم  

و،ها فنن بن   نظ   . رل األمة  بل دليه  أن تنتقل لتكون مين  أكثي يف توقع ا  للمف جآ معا م  التخطيط طو 
حىت ولو أمكنا ذلك فنن النظ   وحة  . ميكنا التنب  مب  هو الشخ  املن سب يف الوق  املن سب صعب املن ل

 .سيقير م  املعلوم   املن سب  ولي  الشخ  املن سب
 :ميك  لتكنولوجي  املعلوم   أن ختزن الهك   واخلء  اإلنس ني   –ث ني  

للبي نم       والءجمي   التطبيقيم  للميممو  اجلزرئم   العشمير  والبيكسمال مثل قوادة البي ن زن التكنولوجي خت
فمنن املعلومم     األكثمي مم  ذلمك. يف دقمول األفمياد ولكنه  ال ميك  أن ختزن املعىن احلس  ألجزا  البي نم   املوددم 

ودليمما ميكمم  لممنف  التيميممع ممم  البي نمم   أن رثمم  ردوًدا خمتلفمم  ممم    همم  حتسمم  للسممي ق ومعنممم   ممم  قبممل املسممتفية
وقممة رممههب دممةد ممم  األفممياد ورممأز غمم ه، وقممة ختممزن امل سسمم  بعًضمم  ممم  خممءاا، يف ق دممة  بي ن امم  . أفممياد خمتلفممن

  فيهممم  مب شمممي  كمممم  ال ميكنهممم  تيميمممز اخلمممء  الك منممم  مممم    رصممميح ،ممم  أدمغمممته، لتخمممزر  مممم ولكنهممم  ال تسمممتطيع مسمممح
 2.وبهلك ال رستطيع الالحق أن رسرتجع خء  الس بق مهم  ك ن  التكنولوجي  دل  درج  م  التطور

 :ميك  لتكنولوجي  املعلوم   أن تعية توزرع الهك   اإلنس يف مي  أخي   –ث لث 
ا ميك  للم سس   أن تتنبأ ب ملعلوم   املن سب  وتوزرعه  دل  األفياد مي  أخي  تفرتض هه  اخلياف  بأن

حيث ختزهن  يف قوادة بي ن   وتوفي م  سبل الوصول املن سب  اليت تضم  دملي    املن سبن لبثه  إىل الخير 
مشكال  إال أن هها االفرتاض يف الواقع قة ركون حاًل للمعلوم   الصيحي  بينم  ال ميكنا حل . التوزرع

                                                      

 . 22ص ميجع سلبق    محة خليل دلي ن  روسف ابوف ر  1 
 
2
   8  العةد 3  جمل  مكتب  امللك فهة الوطني    جملة رؤية مستقبلية لدور اختصاصيي المعلوماتفي إدارة المعرفةنعيم  حس  جء رزوق    

 .220 -203ص   ص ،8001   فيفيي8004سبتمء 
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زن  يف قوادة بي ن   ال فنن حقيق  كون املعلوم   خم  وحىت ب لنسب  إىل املعيف  الصيحي  املخزن . املعلوم   الضمني 
ور كة م موتيا بأن معظ، تكنولوجي  إدار  املعيف  تيكز . ذاتا كون األفياد سوف ريوهن  أو رستخةموهن  رضم  نة

وط مل  أن املعلوم   املتوافي  يف الق دة  منطقي  ث بت  وبةون سي ق    ب إلمج  دل  الف دلي  وتولية رؤر  موجه  
دليا فنن نظ، املعلوم   ال حتسب حس بً  لتيةرة تلك املعيف  املخزن  أو تولية معيف  جةرة   بل اإلنس ن هو 

 . ة خء  جةرةالق در مبس دة  التكنولوجي  دل  تفس  اخلء  اليت يف دقلا وإد د  استخةامه  لتولي
الشررر ة "يف كت ،ممم  الشممه  دمم Takeuchi و   Nonakaوشمم   كممة هممها المميأي كممل ممم  نون كمم  وت كور

 . إذ رير ن بأن األفياد فقط الهر  ميكنه، أن رأخهوا الةور األس س يف تكور  املعيف " الخالقة للمعرفة
علومم   وإن خميجم   املع جلم  ليسم  نم قالً إن احلواسيب جميد أدوا  ميك  إلمك ني ام  العظيمم  مم  مع جلم  امل

بل تقط  املعيف  يف السي ق الشخص  للمستفية ادتمم ًدا دلم  تلمك   للتفس ا  البشير  املتعلق  ب لعمل احملتمل ثيرً 
 1 .املعلوم   املخيج 

 
III-2-3-  حاسوبال شبكاتأهمية  

اليت تتطلب الةق  والرتكيز حيث أنتي   رعتء جه ز احل سوب احمليك األس س  يف جل العملي   املعيفي 
 :ه  احل سوب شبك   ظهور إىل أد  اليت اليئيس  األسب ب  متطلب   هها العصي احل ج  امل س  لا وم

 .األوىل احلواسيب ظهور دنة جًةا د لي  ك ن  اليت الطيفي  األجهز  أسع ر : أوال
 . حواسيب دة  بن املعلوم   بتب دل تسمح أدا  إىل احل ج  :ث نًي 

 :بةوهن  العمل مع مق رن  بشبك   املةدو  العمل الجي بي   تلخي  رل  فيم  و
 الشبك   وإىل م  املعلوم  ل دخو و  خيوج يف التحك، إمك ني  يف وتتمثل :للبي ن   أفضل أم ن و مح ر   -

 أنا م  لتتحقق نفسك تعيرف منك رطلب الشبك  م  دل  جه ز يف خمزن  معلوم   إىل الةخول تيرة فعنةم 
 .دخوم  م  متنع التحقق هها وجود دة  ح ل  يف و الشبك  دخول لك رسمح

 سيد و  ،مممحي م  ةممممممتزر ي مممكبي  بسيد  مممممممشرتك مش ررع يف العمل إمك ني  يف وتتمثل :ومض دفتا اإلنت ج سيد  -
 .البي ن   تةاول رسهل و امهود و الوق  يف توف ًا رعتء و اإلنت ج

 مم  االلكرتوني  اليس ئل بواسط  م  املستخةمن بن سيرع  و سهل  اتص ال  الشبك  توفي :االتص ل سهول  -
القيارا   اخت ذ دملي  وتسيرع تسهيل وب لت ي الشبك  أقس   بن املعلوم   تب دل دملي  تسيرع و تسهيل رعين

 .احل ج  دنة الشبك  أحن   مجيع يف املعلوم   ونشي

                                                      

 .220ص ،امليجع الس بقنعيم  حس  جء رزوق     1 
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 أجهمز  املمود     ك لط بعم   املموارد اسمتخةا  يف رتشم ركوا أن الشمبك  مسمتخةمو رسمتطيع :املموارد يف املشم رك   -
 تسم دة كمم   ط بعم  جهم ز لكمل ركمون أن الضميوري مم  فلمي    الطيفيم  األجهمز  مم  غ هم  و امل سمح التخمزر  

 1 .املعلوم   لتب دل املخص  واجلهة والوق  املك ن وتوف  الطيفي   األجهز  توف  تك ليف دل  الشبك 
 

III-3-  تحويل عمليات إدارة المعرفةفي دور تكنولوجيا المعلومات و االتصال  

III-3-1- التكنولوجية واالستراتيجيات المعرفة إدارة 

 طيرق د  والوث ئق وامل متيا  النش ط   تق رري رت بعوا أن املعيف  جم ال  خمتلف يف واملهتمن األفياد ادت د
 والتسييلي  والفيةرور  اإللكرتوني  األس ليب بةأ  امل ني  القليل  العقود يف أنا إال املختلف  الورقي  األشك ل
 وتسييله  واملع رف  املعلوم   دل  احلصول يف وسيد  ف دلي  األكثي الوس ئل م  منه  املتف دل  خ ص  األخي  

 اإلنرتن  وثور  املة  بعية  االتص ل وس ئل خ ص  االتص ل  وس ئل س دة  وقة املستفيةر  إىل وإرص م  وبثه 
 .املع رف وتوزرع إرص ل يف واكبته   اليت العنكبوتي  والشبك 

III-3-2- المعرفة نقل في المعلومات تكنولوجيا دور 

  كواملش ر  املعيف  تن قل يف واملفت حي  املهم  األمور م  وقةراا   أبع ده  بكل املعلوم   تكنولوجي  دور رعتء
 نقل يف املعلوم   تكنولوجي  اىل الليو  دنة اليه  االنتب   رنبغ  اليت االدتب را  م  دةد هن لك لك   فيه 

  :ب لز حنةده  أن ميك  املعيف 
 وحثيث  مستمي  جهود هن لك تكون أن رنبغ  :املستخة  احتي ج   مع وتن سبه  املعلوم   تكنولوجي  جت وب -

 واملستقبلي  الني  االحتي ج   شىت مع وتتي وب تتن سب املستخةم  املعلوم   تكنولوجي  أن م  ةكللتأ
  .للمستفيةر 

 تكون والتصنيف الفهيس  إجيا ا و  الكب    لنظ،  فإليه  الوصول سهول تتميز ب :واملض من  احملتور   بني  -
 .الوث ئق يف احملفوظ  واملع رف واملعلوم   للمواد والسهل السيرع الوصول تأمن بغيض ومهم  نيورر 

 وإدخ ل إن ف  يف ومواصف   مع ر  هن لك ركون أن رنبغ  : واحملتور   املض من نودي  ومع ر  متطلب   -
 .املطلوب  املواد اسرتج   يف والسهول  السيد  ر م  مم  النظ    إىل جةرة  وحمتور   مض من

 ذا  املعيف   تكنولوجي  تك مل حنو التوجا الضيوري م  إنا حيث : املتوفي  النظ، مع املعيف  تكنولوجي  تك مل -
 .أصالً  واملوجود  املتوفي  التكنولوجي  خي را  مع الصل  

                                                      

 .00ص امليجع الس بق  الشيف   حممة سلو    1  
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 الشبك  مواقع مثل صغ    جم ميع مع تنيح أن ميك  اليت ف حللول: والتطور التوسع دل  والق بلي  القةر  -
 بشكل تعمل اليت الكب    للمنظم   مالئم  ب لضيور  تكون ال قة أو املرتابط الن  بلغ  اخل ص  العنكبوتي 
HTML املت ح  اخلي را  م  ةكالتأ أي د مل  مستو  ودل  واسعوال املتشعب. 

 متوافق  واملتوفي  جه  م  االتص ال  يف املت ح  اخلي را  ان م  التأكة أي : والءجمي   االجهز  توافقي  -
 التن غ، هلككو  األخي  اجله  م  للمستخةمن  املتوفي  احل سوبي  القةرا  وكهلك النط ق سع  مع ومنسيم 

 1 .املستخةمن وقةرا  التكنولوجي  بن

 III-3-3- المعرفة أنواع تحويل في واالتصال المعلومات تكنولوجيا دور 

 حتورل معلن   إىل الضمني  املعيف  وحتورل نمني   املعيف  إىل الضمني  املعيف  حتورل :دملي   أربع  خالل وتت،
 :رل  فيم  ونونحه  نمني  إىل املعلن  املعيف  وحتورل معلن  إىل املعلن  املعيف 

 ،  والتش رك الضمني  املعيف  بن   يف ف دلي  األكثي النموذجي  لطيرق ا  :نمني  معيف  إىل الضمني  املعيف  حتورل-أ
 م  أدىن حة وهن ك رمسي   غ  لق  ا  الغ لب يف وتكون ب خلء  والتش رك لوجا وجه  اللق  ا  ه  الخير  مع

 ه  الغني  واخلء  ب ملعيف  املش رك  جت رب وم  اجلم دي   الءجمي   منه  فيه  املستخةم  التكنولوجي  الوس ئل
 الءجمي   خةم   م  واحة  وتعتء املب شي اخلط ودل  احلقيق  الزم  يف املتزامن  ب للق  ا  اخل ص  التطبيق  
 .والةردش  ونصوص فيةور  م متيا  دل  وتشتمل اجلم دي  

 الضمني  واإلظه ر التيسية دملي   املعيف  حتورل حنو تتوجا اليت ه  :معلن  معيف  إىل الضمني  املعيف  حتورل-ب
 طيحه   بعة فيم  وميك  ،   ركمممممممممممممممم التش ميك  الفكير  ب لنم ذج املتعلق  املعلوم   دل  تشتمل معلن   معيف  إىل

 والءجمي   والتع ون املش رك  نظ، تةدمه  أن وتستطيع احلوار  خالل م  ميدودا  دل  واحلصول إث را 
 2.اجلم دي 

 دل  ووانح  واسع بشكل املع صي  التكنولوجي  فيا تسه، ام ل وهها: معلن  معيف  إىل املعلن  املعيف  حتورل -ج 
 إىل املعيف  األقيب فه  واملتةاول   املنشور  واملع رف املعلوم   مع تتع مل واملعيف  املعلوم   تكنولوجي  أن ادتب ر
 لتسه، معلن   معيف  اىل د د  تتحول فنهن  املعلن  غ  الضمني  املعيف  واقتن ص واستيع ب فه، رت، فح مل  .املعلن 

 وقة .واملنظم   األفياد بقي  إىل مت ح  لتكون الورب  وصفح    والعيوض اإللكرتويف  والءرة التق رري  يف
  كللمش ر  الق بل  اإللكرتوني  الوث ئق انت ج يف املعوق   وتقليل  كاملش ر  دوافع حتسن يف التكنولوجي  س دة 

 .ب ملعيف 

                                                      
1
 8قطي ص املعلوم   ج مع  ودل، االدال  قس،  التكنولوجية وإستراتيجياتها المعرفة إدارة أسس قنةرلي   إبياهي، د مي 
 228زمل   ميم ميجع س بق  ص  2
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 ه  معلن   معيف  إىل املعلن  املعيف  وحتورل ب ملعيف    كاملش ر  يف شيود ً  ثيكاأل الطيرق  أن م  وب ليغ، 
 مثل والتحورل   كاملش ر  م  أخي  طيق استخةا  املمك  م  جعل  املع صي  التكنولوجي  أن إال ت ب الوث ئق ك

 .االستخةا  سهل  أصبح  واليت الفيةرور   والتسييال  اليقمي  الصوتي  التسييال 
 وتشكيل إجي د يف والب حثن املستخةمن التكنولوجي  تس دة أن رنبغ : نمني  معيف  إىل املعلن  املعيف  حتورل -د

  .جةرة  نمني  معيف 
 املثمي واالستخةا  التفه، رسهل أن املعلوم    اسرتج   إىل ب الن ف  ركون  ان رنبغ  املعيف   ر داإ فنظ  
 ونع ذلك مث ل الفه، تةد، أن ميك  الضمني  املعيف  مع جل  طيرق  .املعيف  إىل د د  رقودن  م  وهها للمعلوم  

 االحتم لي  القيم  أو التطبيق  امك ن   فه، دل  واملستخة  الب حث رس دة مم  املونود   سي قه  يف وثيق 
 طيرق د  التعل، يف الب حثن رس دة الوث ئق هه  حتمله  اليت واملف هي، الوث ئق بن العالق  تش فكا  وإن  ملعلوم ا 

 .املعلوم   فض   تش فكا 
 المتعل،  خمالل مم  الضممني  املعيفم  تمأمن يف اسمتخةامه  ب إلمكم ن التكنولوجيم   مم   جممودم دمة  هن لمك

 1 .بعة د  التعل، أو اخلط املب شي دل  التعلي، رسم  مب  اخل ص  اإللكرتوني  املواقع طيرق د  وخ ص 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1
 3 امليجع الس بق صقنةرلي  إبياهي، د مي   
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 .املخطط الت ي رلخ  دور  أمن   إدار  املعيف 
 المعرفة أنماط دورة (:III-2) الّشكل

 
 .111ص ،مرجع سابق،طاشكندي اهلل عبد قاري ممدوح بنت زكيه :رالمصد
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 املهكور  العملي   هه   كل م  يف املستخةم  للتكنولوجي   مش د  أمثل  الت ي املخطط رعك 
 المعرفة تحويل في المستخدمة للتكنولوجيات مشاعة أمثلة (:III-3) الّشكل

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 20 امليجع الس بق صقنةرلي  إبياهي، د مي :رالمصد
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 والةردش  اإللكرتوني   اللق  ا  :طيرق د  نمني   معيف  إىل الضمني  املعيف  حتورل

 والعيوض العيض الق بل  الوس ئل املنظور   الوس ئل:طيرق د  نمني   معيف  إىل املعلن  املعيف  حتورل
 الفيةرور   /وامليئي  املسمود 

 األسئل  دل  اإلج ب   واقتب س   تعليق  :طيرق د  معلن   معيف  إىل الضمني  املعيف  حتورل

 للوث ئق وتبورب النصوص  يف نث:طيرق د  معلن   معيف  إىل املعلن  املعيف 
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 خاتمة الفصل
انطالقم  مم  أمهيم  إدار  املعيفم  يف بنم   املنظمم   وامل سسم   وتأث هم  الفعم ل يف خمتلمف جمم ال  احليم    حيمث 
أن  أبع ده  املختلفم   تشممل األفمياد و امتمعم   وذلمك مم  خمالل خمتلمف  العمليم   واملخيجم    الميت مم  شمأهن  

مم ح إدار  املعيفم  ركمم  يف تبسميط وتسمهيل  فمنن     العم   للمنظمم اليفع م  قةرا  األشخ ص ب إلن ف  إىل األدا
رلعمممب دوراً أس سمممي  يف تيقيممم  للم سسممم  األسممم ليب الممميت تسممم دة دلممم  التشممم رك املعمممييف والوصمممول إىل املوجمممود املعمممييف 

 .الوصول إىل  األهةاف امليجو 
 

 
 
 

 



 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 عـرابل الــالفص
 
 



واالتصال في إدارة المعرفة في المؤسسة الجزائرية الفصل الرابع            اسهامات تكنولوجياالمعلومات  
 

المعلومات واالتصال   اسهامات تكنولوجيا  :رابعالفصل ال
 يةفي إدارة المعرفة في المؤسسة الجزائر 

 
IV-1-   الوطنية لإلتصال والنشر واإلشهاربالمؤسسة  التعريفANEP  
IV- -1-1الوطنية لالتصال والنشر واالشهار لمؤسسةالهيكل التنظيمي العام ل 
IV- -2-1أهداف المؤسسة الوطنية وعملها 

IV- 2-  اإلطار المكاني والزماني للدراسة 
IV-2-1- اإلطار المكاني 

 IV-2-2- اني زماإلطار ال 

IV-3- اإلطار المنهجي للدراسة 
IV-3-1- على مستوى المؤسسة  المعرفة إدارة في واالتصال المعلومات تكنولوجياإسهامات  دراسة

 قسنطينةANEP فرع  الوطنية لإلتصال والنشر واإلشهار

 

IV-4- تحليل وتفسير النتائج 
IV-4-1- تفريغ نتائج الدراسة 
IV-4-2- نتائج الدراسة سيرتف تحليل و 
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IV-1-  الوطنية لإلتصال والنشر واإلشهاربالمؤسسة التعريفANEP  

 اإلشهار، ومت إنشاء املؤسسة الوطنية لإلتصال النشر  7276ديسمرب يف  962-76رقم عقب إصدار أمر  
 ت جتربة كبرية يف واحدة من احلرفتكون قد ورثت تقليدا عريقا واكتسبوبذلك  "هافاس اجلزائر "املنحدرة من 

 .إلعالينواللصق ا ىل لإلتصال، اإلشهار،األو 
دج  072055555:املؤسسة الوطنية لإلتصال النشر و اإلشهار، هي اليوم مؤسسة ذات أسهم برأمسال -

 .تواقة لتوسيع جمال تدخلها بإستمرار 
لتجعل اإلتصال  حتتية و أجهزة جد عصرية إذ تعمل أيضا على ترسيخ مهارهتااملؤسسة أيضا تتوفر على بنية  -

 .أداة يف خدمة النوعية 
،شرعت املؤسسة الوطنية لإلتصال النشر واإلشهار (وحدة اإلعالنات ووحدة الطباعة )زيادة على وحدتيها  -

 :جديدة  خالل  السنوات األخرية يف إنشاء فروع هلا لدعم أنشطتها القدمية وخللق أخرى
 فرع اإلتصال واإلشهار اخلارجي. 
  فرع التوزيع السريع. 
  صنع الصورة والتسويق ،اآلراءفرع املعهد املتخصص لسرب. 

حبيث تتكفل املؤسسة بإجناز وتسيري امليزانيات اإلشهارية لصاحل أكرب املعلنني وكذا املناسبات الكربى ككأس  -
 .،الصالون الدويل للكتاب األلعاب العربية  ،7225إفريقيا لألمم سنة 

اليت تعد املتعامل العمومي الوحيد  (اجلزائرية للورق)أكرب مساهم يف  النشر،و تعترب املؤسسة الوطنية لإلتصال  -
 .1املتخصص يف تزويد السوق اجلزائري بورق اجلرائد

 
IV- -1-1النشر واالشهارالوطنية لالتصال و  لمؤسسةالهيكل التنظيمي العام ل: 

   بفضل ختصصه يف  جماالت اخلرب اإلقتصادي يعد النشر الذي تطور كثريا منذ الثمانينات،:مديرية النشر:أوال 
 .نشاطا يف تطور مستمر والرياضة،

 :تقوم املؤسسة الوطنية لإلتصال النشر واإلشهار بنشر سلسلة الكتب اليت القت راواجا كبريا وأمثلة ذلك 
 .الدليل اإلقتصادي و اإلجتماعي -
 .ل النرجسدلي -
 .دليل املؤسسات اجلزائرية -
 .الرزنامة الرياضية -

                                                      
 . 9577،أفريل  http://www .anep.dzموقع املؤ سسة الوطنية لالتصال و النشر و االشهلر ،   1
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 .وغريها اجمللة الرياضية، -
من بني الناشرين األوائل احلاضرين يف السوق  هي اليوم الوطنية لإلتصال النشر واإلشهار،املؤسسة  

كما تغطي .والفرنسيةانا باللغتني العربية و عن 905حبيث بلغ عدد منشوراهتا خالل أربعة سنوات أكثر من اجلزائري،
 .،الفلسفة،التاريخ،اإلقتصادكاألدب  متنوعة منشورات املؤسسة أيضا جماالت

 هذه اإلجنازات مسحت للمؤسسة الوطنية لإلتصال النشر واإلشهار باملشاركة يف معارض دولية للكتاب،
الوطنية لإلتصال النشر واإلشهار تلعب املؤسسة  من ناحية أخرى وبصفتها متعامال عموميا، ،بإنتاج رفيع النوعية

وجعله يف متناول  فهي تعمل على ترقية الكتاب بإنتاج رفيع النوعية، دورا فعاال يف معارض دولية للكتاب،
 1.اجلميع

تضم وحدة اإلعالن اإلشهاري للمؤسسة الوطنية لإلتصال النشر واإلشهار ،يف قائمتها : مديرية اإلعالنات:ثانيا
 .صال واإلشهار وذلك خدمة للمعلننيو املختصني باستطاعتهم إجناز مشروع متعلق باإلت جمموعة من املبدعني

ترتبط وحدة اإلعالنات اإلشهارية مع أهم أجهزة  عنوانا يف الصحافة الوطنية،( 75)فلكوهنا مسرية ألكثر من 
 .طاق واسع لضمان اخلدمات لزبائنهاالصحافة الدولية وتتدخل على ن

دقيقة تتجاوب مع املعايري احلديثة املطلوبة يف أجهزة مديرية االعالن فهي حتتوي على  جتهيزاتفيما خيص 
يف ظروف حسنة من حيث النوعية واآلجال جلميع اخلدمات املقدمة لوحدة  مهامها فهي تسمح باجناز،املهنة 

شهارية املسرية و الناشر كما تعترب وحدة اإلعالنات اإل،مؤسسة الوطنية للنشر و اإلشهاراإلعالنات اإلشهارية لل
،إذ تعترب هذه النشرة  BOMOPالوحيد للنشرة الرمسية لصفقات املتعامل العمومي باللغتني العربية و الفرنسية 

سحب النشرة الرمسية لصفقات املتعامل العمومي ،كما تقوم ية لتطبيق قانون الصفقات العموميةأداة ضروري
تضم و  ،نسخة وتتوفر على عنوان إلكرتوين عرب األنرتنت وتتمتع باستشارة واسعة يف الداخل واخلارج  0555ب

ف تقريب املؤسسة الوطنية للنشر أيضا مخسة وكاالت جهوية موزعة بطريقة مدروسة عرب الرتاب الوطين هبد
 .كن من املعلنني لتضمن هلم خدمات سريعة وفعالةبأكرب عدد مم اإلشهار،و 

إذ خطت به خطوات عمالقة  الطبع هو حرفة املؤسسة الوطنية لإلتصال النشر واإلشهار، :وحدة الطباعة :ثالثا
ستطاعت وحدة الطباعة أن تواكب التطور اإلبداعي افقد  ،نتها كرائدة يف ميدان الطباعةحمتفظة بذلك مبكا
 :وتستثمر إلقتناء أجهزة عصرية ودقيقة مثل التقنيات والتكنولوجيات احلديثة،متحكمة بذلك يف 

 .التصوير الضوئي -
 .وغريها جتليد كاملة سلسلة -

تسابق وحدة الطباعة و تتأقلم مع كل متطلبات زبائنها باإلصغاء إليهم آخذة بعني اإلعتبار رغباهتم 
 .عتشرف أيضا على أعمال اإلجناز والطبو  وإقرتاحاهتم
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 (.ماتارزن مفكرات،)توجات إشهارية من 
 ،والصغري املتوسط ملصقات ذات احلجم الكبري. 
 ،ومطويات جمالت فهارس،كتيبات. 
 والكتيبات أعمال النشر،كالدليل،الكتب. 

 :ضمن وحدة الطباعة لزبائنهات 
 منتوجات ذات نوعية رفيعة. 
 احرتام آجال اإلجناز. 

م تأسيس فرع جديد للمؤسسة الوطنية لإلتصال النشر 9555شهد شهر جانفي  :فرع التوزيع السريع:رابعا
زيادة على وحداهتا يف اجلزائر العاصمة  ،دج775.555.555:وبرأمسال قدره "التوزيع"يتمثل يف فرع  واإلشهار،

 متنراست، ورقلة، بسكرة، اجللفة،بومكاتب الربط  غرداية وبشار:وحدتان يف اجلنوب فتحت وقدوهران وقسنطينة 
 1.إليزي ومشرية

 :يؤمن فرع التوزيع السريع  -
 الربيد مابني البنوك على املستوى الوطين. 
 توزيع الكتب. 
 توزيع اجلرائد. 
 توزيع بطاقات موبيليس. 

 :فرع التوزيع السريع جمهز ب -
 فريق عمل متخصص ونشيط. 
 حظرية هامة للسيارات. 

 :يضمن فرع التوزيع السريع لزبائنه -
  و األمانالسرية. 
 السرعة. 
 النجاعة. 
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 الهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية لإلتصال و النشر و اإلشهار: 
 
 ANEP 1 الهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية لإلتصال و النشر و اإلشهار(: IV-1)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

                                                      
1
 .بالرجوع إىل مدير وكالة قسنطينة  

ة ـــــــــالمديري
 ةــــــــــــــــالعام

 فرع التوزيع السريع اإلتصال و اإلشهار الخارجيفرع  وحدة الطباعة وحدة اإلشهار

وحدة  
 وهران

 

         

 الجزائروحدة 
  العاصمة

 

         

وحدة 
 قسنطينة

 

 

         

وحدة  
 وهران

 

         

 الجزائروحدة 
  العاصمة

 

         

وحدة 
 قسنطينة

 

 

         

وكالة  
 ورقلة 

 

         

وكالة 
 وهران

 

         

 الجزائروكالة 
  العاصمة

 

         

وكالة 
 قسنطينة

 

 

         

وكالة 
 عنابة
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IV- -2-1أهداف المؤسسة الوطنية وعملها: 

 :تتمثل أهداف الوكالة وعملها يف :أهداف املؤسسة -أ
األفالم واخلرائط كاإلعالنات و )وتطوير اإلشهار بكل الوسائل ومجيع الطرق البصرية و السمعية  دراسة -

 (.وغريها النشراتو 
 .نشر اجملالت و املؤلفات واألفالم الناطقة ذات الطابع اإلشهاري أو التمويل -
 .نشر كل ماهو مرتبط أو ذو عالقة باإلشهار أو تستعمل لذلك الغرض -
 .الوسائل و الدعامات املتاحة نشر اإلشهار جبميع -

 :املؤسسة عمل -ب
التعامل مع اهليئات الصحفية واملنظمات الصناعية والتجارية هبدف اإلشهار ملنتوجات وخدمات هذه  -

 .األخرية يف األماكن املتاحة لدى اهليئات الصحفية
 .جيالصاحلة لإلشهار اخلار  اخلارجيةاللوحات واألمكنة  واستئجارصنع وامتالك  -
 .إستغالل كل الطرق والنماذج اليت هلا عالقة مباشرة  أو غري مباشرة هبدفها -
 .1إبرام العقود واإلتفاقيات مع مؤسسات أخرى من أجل التنظيم املتبادل واملشرتك للنشر واإلشهار -

 

IV- 2- اإلطار المكاني والزماني للدراسة 

IV- 2-1- اإلطار المكاني : 

  فرع  والنشر واإلشهاراملؤسسة الوطنية لإلتصالANEP  قسنطينة 
الكائن  شهاريةوكالة تسيري االعالنات اإلقسنطينة  املؤسسة الوطنية لإلتصال النشر واإلشهار بواليةيعترب فرع 

 .جهوي فعال وحيوي قطب -قسنطينة-مقرها مبدينة علي منجلي
العصب احملرك جملال اإلعالنات ى الوالية أصبح مبثابة املتنفس و حيث أنه ومنذ إنشاء الفرع على مستو 

اإلشهارية من خالل التعامل مع خمتلف املؤسسات املعلنة وتشمل أيضا اخلواص بإختالف أصناف اإلعالنات 
 (.إعالنات عدم جدوى وغريها إعالنات عن املزايدات، إعالنات عن املناقصات،)سواء كانت 

                                                      
1
 www.wikipidia ، املوسوعة احلرة  
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يتم اإلنتقاء بإعطاء أولوية للصحف األكثر  تتم عملية إدراج اإلعالنات يف الصحف الصادرة حمليا حيث
يكون ملية توزيع املساحات يف الصحف واإلقبال املكثف للمعلنني عليها إال أن ع راوجا نظرا لعامل األقدمية

 .بشكل متساوي ومقنن
تسعى لتحقيق أهدافها و تقدمي أفضل اخلدمات  حيتوي الفرع على جمموعة مصاحل متكاملة وظيفيا فيما بينها،

 :وتتمثل هذه املصاحل يف ملتعامليها
 املديرية العامة للوكالة مصلحة -
 مصلحة اإلستقبال -
 مصلحة اإلستعالمات -
 مصلحة املراقبة -
 الربجمة مصلحة -
 مصلحة الدفع املباشر -
 مصلحة املكلف باإلعالم اآليل -
 لحة التسيري اإللكرتوين للبياناتمص -
 مصلحة املسؤول عن ديون الشركة -

 
  الهيكل التنظيمي لفرعANEP قسنطينة 
 1قسنطينة  ANEPالهيكل التنظيمي لفرع (:IV-2)الشكل 

 

 

 

 

 

    

                                                      
1
 .بالرجوع إىل مدير وكالة قسنطينة  

 خلية اإلعالم األمــــــــــــانـة ةـــالمديري

 مصلحة البرمجة مصلحة اإلستعالمات مصلحة األمن مصلحة المراقبة

 الدفع المباشر الديون
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IV- 2-2- انيزماإلطار ال : 

 متتد احلدود الزمنية ألي دراسة بداية من حتديد عنوان الدراسة و ضبط اإلشكالية، والتساؤالت الفرعية وكذا      
ة حيث مشلت معاين الدراسة امليدانية، وصوال إىل رسم اخلطوط العريضة هلا، من حتديد املفاهيم وضبط اخلطة،

ومن مث توزيعها وإنتظار فرتة  عينتها، وصوال إىل إعداد اإلستمارة، وحتكيمها،جمتمعها و  مكان الدراسة وحتديد
 .مث حتليل نتائجها إسرتجاعها، مث تفريغها،

توزيع إستمارة اإلستبيان خالل املدة الزمنية تضمنت  9577وقد امتدت دراستنا امليدانية خالل شهر ماي       
من نفس الشهر قمنا خالهلا بتوزيع اإلستمارات والقيام باملقابالت  92اية وإىل غ 9577ماي  76احملصورة بني 

 .الشفوية اليت إندرجت ضمن إطار البحث هبدف تدعيم احملتوى املعريف للدراسة 
 

IV-3- اإلطار المنهجي للدراسة 

IV-3-1- على مستوى المؤسسة المعرفة إدارة في واالتصال المعلومات تكنولوجياإسهامات  دراسة 
 قسنطينةANEP فرع  الوطنية لإلتصال والنشر واإلشهار

IV-3-1-1- حتديد عينة البحث 

 ومن املدروسة، العينات مصادر من احلصول ميكن اليت املعلومات توفر ضرورة إحصائية دراسة أيةينبغي يف 
 إسهامات معرفة من نتمكن حىت النشر واإلشهاراملؤسسة الوطنية لإلتصال و  يف تطبيقية بدراسة قمنا ذلك اجل

 ضرورة مع البحث استمارة حتضري إىل ودفعنا اجلزائرية ةاملؤسسب املعرفة إدارة يف واالتصال علوماتامل تكنولوجيا
 عينةصر شامل لحب قمنا كما اجلميع متناول ويف واضحة سهلة، تكون أن ينبغي اليت األسئلة طرح كيفية مراعاة

 .موظف 95 من وتتكون اإلداريني العمال فئة منالبحث 

IV-3-7-9- أداة مجع البيانات 

 علميا التطبيقية الدراسة تكتمل حىت اهتوسلبيا اجيابيتها يف والتعمق البحث ألدوات منهجية دراسة بعد
 مالئمة وأكثر البحث أدوات نسبأ وه االستبيان أسلوب أن لنا اتضح البحث إشكالية ضوء وعلى وعمليا،

عدد من مدير الوكالة و ذلك قمنا بإجراء بعض املقابالت مع ل الدراسة موضوع بالبحث املتعلقة املعلومات جلمع
 .اإلختصاص واخلربة ياملوظفني من ذو 
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 :إستمارة اإلستبيان -أ

 واجتاهات بآراء تتعلق وحقائق املعلومات على للحصول االستعمال شائعة الوسائل إحدى هو االستبيان
 مبوضوع املتعلقة املعلومات جلمع وسيلة أنه على أيضا يعرف كما معني موقف أو معني موضوع حول اجلمهور

 .األفراد من ممثلة عينة قبل من تعبئتها يتم استمارة إعداد طريق عن معني حبثي
بإجابات حمددة أو ترتك مفتوحة بغية تدعيم تكون  متتالية أسئلة صيغة يف يأيت االستبيان فإن وعليه

 يرغب اليت والبيانات املعلومات إىل عليها اإلجابة تؤدي فاإلستمارة الباحث أكثر، اإلجابات بتفاصيل أوىف تفيد
 .حبثه مبوضوع مباشرة تتعلق عليها،واليت احلصولالباحث 

 لتحقيق مالئمة األكثر الوسيلة لكونه امليدانية الدراسة يف رئيسية كأداة االستبيان على االعتماد مت ولقد لقد
واإلتصال  املعلومات تكنولوجيا استخدام واقع على شاملة نظرة بتكوين تسمح اليت البيانات ومجع الدراسة أهداف

 .املؤسسةومدى إسهامها يف إدارة املعرفة ب

 : إستمارة اإلستبيان تصميم-ب 

 االستبيان، تقدمي وكتابة بإدراج التصميم بداية يف قمنا إذ وفرعية، عامة أسئلة عدة من هذه اإلستمارة تكونت
 البحث، مشكلة مع متاشيا وذلك أساسية، حماورثالثة  إىل االستمارةتقسيم  مث جوانب، عدة على حيتوي والذي

 األسئلة وتنوعت األسئلة من جمموعة حمور كل حتت ويندرج تطبيقي هو وما نظري هو ما بني ربط هناك يكونو 
 :ومتثلت يف ،هدف كل سبحب

 .بيانات عامة للمبحوثني: األول احملور     
 .متطلبات تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف املؤسسة: احملورالثانـــي     
 .إسهام تكنولوجيا املعلومات ونظم املعرفة يف مساندة عمليات إدارة املعرفة باملؤسسة :احملور الثالث     

 
 من املستجوب الشخص لتمكني وذلك ومفتوحة، حمددة جاءت األسئلة أنهذه اإلستمارة  يف واملالحظ

 املباشرة خالل منبكل صدق ومسؤلية، حبيث أنه   املعلومة على احلصول دفهب خيتاره الذي باألسلوب اإلجابة
ختدم الدراسة  واليت بالبحث املتعلقة املهمة املعلومات لبعض املستجوب الشخص يتطرق قد االستجواب عملية يف

 .إلملامها مبحتوى املوضوع ككلبشكل عام وذلك 
 :املقابلة-ج

املقابلة أداة حبث مباشرة تستخدم يف مساءلة األشخاص املبحوثني فرديا أو مجاعيا  :يعرفها موريس آجنرس     
 .قصد احلصول على معلومات كيفية ذات عالقة باستكشاف العلل العميقة لدى األفراد
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املقابلة واهلدف منها توفري معلومات وتتميز املقابلة بعدة خصائص أمهها التفاعل االجتماعي بني أطراف       
بيانات بقصد البحث العلمي،كما أننا اعتمدنا يف حبثنا على املقابلة الغري مقننة باعتبارها أداة داعمة يف حتليل و 

على  احلصوللعام الذي طرحت فيه األسئلة كما أردنا إجابات املبحوثني على االستمارة كوهنا مرتبطة بالسياق ا
يف مقدمتهم  وظفنيمن املأكرب عدد ممكن من اإلجابات متاشيا مع موضوع الدراسة، وقد متت املقابلة مع جمموعة 

 .املدير العام للمؤسسة

العمل والوقوف على  يدانم املديرية أفراد مشاركة من ت بالدراسة امليدانية باملؤسسة متكنتقم اليت الفرتةيف 
 ما هذاالفروع األخرى و طريقة التواصل مع باقي املؤسسات والتفاصيل داخل املؤسسة وكذلك أهم احليثيات 

 .والبيانات املعلومات على احلصول يف ساعدين

 
IV-4- تحليل وتفسير النتائج 

IV-4-1- تفريغ نتائج الدراسة 

 البيانات العامة لمفردات العينة :أوال

األقدمية في  ،ب المشغولصالمنالجنس، السن، المستوى التعليمي،  :حسبمفردات العينة  توزيع -1
 العمل
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ب صالمنالجنس، السن، المستوى التعليمي، : توزيع مفردات العينة حسب :  (IV-1) الجدول
 األقدمية في العمل ،المشغول

 

 
 أسئلة احملور األولهذا اجلدول حيوي مجيع  :مالحظة

 
 
 

 المجموع  % النسبة المجموع التكرار العبارة

 اجلنس
 11 ذكر

20 
% 55 

% 100 
 45 % 09 أنثى

 السن

 02  20-29 سنة

20 

 % 10 

% 100 
 35 % 07    30-39 سنة   

 30 % 06  40-49 سنة
 25 % 05 فأكثر  سنة 05  

املستوى 
 مييعلتال

 10 ليسانس

20 

% 50 

% 100 
 20 % 04 مهندس
 00 % 00 ماجستري
 00 % 00 دكتوراه
 30 % 06 أخرى

ب صاملن
 املشغول

 01 رئيس مصلحة
20 

% 05 
 15 % 03 رئيس فرع 100 %

 80 % 16 مسري

األقدمية يف 
 العمل

 10 سنوات 7أقل من 

20 

% 50 

% 100 
سنوات   10-6 03 % 15 
سنة   15-11 04 % 20 

 15 % 03 فأكثرسنة  77 
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  %00ميثلها اجلنس الذكوري بنسبة  يتضح لنا أن نسبة األغلبية )IV)3-من خالل حتليل نتائج الشكل 
حيث يرجع ذلك إىل كون املؤسسة حافظت على سيطرة العنصر  % 20يف حني مثل اجلنس النسوي نسبة 

 .ما الذكري يف الوظيفة نوعا
 

 
 

بالنسبة للفئة اليت يرتاوح عمرها   %30تبني أن مفردات العينة متثل فيه نسبة  (IV2-)من خالل الشكل 
  %90سنة أما بالنسبة ل 22و 25منهم ترتاوح أعمارهم بني   %35سنة يف حني أن نسبة  32إىل  35 من

سنها فقد خصت الفئة العمرية اليت يرتاوح   %75سنة فأكثر وأخريا نسبة  05فمثلت الفئة اليت جتاوز عمرها 
 .سنة 32و 35بني 

قدماء  ذات خربة مهنية معتربة تتنوع بنيوعليه ميكن القول أن موظفي املؤسسة معظمهم من العناصر الشابة 
 .لعناصر حديثة التوظيف يف املؤسسةاملوظفني وا

 

55% 

45% 

 جنس العينة :(IV-3)الشكل 

 ذكر

 أنثى

10% 

35% 

30% 

25% 

 سن العينة ( : IV4-)الشكل 

 سنة20-29 

 سنة30-39

 سنة40-49

 فأكثر50
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 يف حني متثل حتمل شهادة ليسانس، من املوظفني  %05من خالل البيانات املوجودة يف اجلدول جند أن 
باإلضافة إىل الدورات  للموظفني، من أصحاب الشهادات األخرى بإختالف املستويات الدراسية  %35 نسبة

ما ميكن  .واليت خصت أصحاب شهادة املهندسني  %95يف حني حتمل الفئة املتبقية نسبة  التكوينية،
  .بأس به إستخالصه من خالل هذه التحليالت هو أن موظفي املؤسسة ذوو مستوى ال

 

 
 

فقد أوضح الشكل أعاله أن أغلب أفراد العيينة يشغلون منصب مسري بنسبة  فيما خيص املناصب املشغولة،
من املناصب يشغلها رؤساء  % 0 ورؤساء الفروع لتبقى نسبة وظفنيمثلت فئة امل  %70أما نسبة   05%

 .املصاحل
 

50% 

20% 

0% 0% 

30% 

  المستوى التعليمي( : IV5-) الشكل

 ليسانس

 مهندس

 ماجستير

 دكتوراه

 أخرى

5% 

15% 

80% 

 المنصب المشغول ( : IV6-) الشكل

 رئيس مصلحة 

 رئيس فرع

 مسير
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الدراسة بأن املسؤولني يف أغلبهم تقل سنوات سنوات اخلربة لعينة ( IV6-)يوضح اجلدول ورسوم الشكل 
 77ممن ميلكون أقدمية مابني   %95وتشكل نسبة   %05سنوات وذلك بنسبة تقدر ب 7أقدميتهم عن 

سنوات والفئة اليت  75و 7للفئتني املتبقيتني واليت ترتاوح ستوات اخلربة لديهم مابني  % 70سنة لتليها  70و
 .سنة فأكثر77متثل 

 
 في المؤسسة متطلبات تكنولوجيا المعلومات واإلتصال:ثانيا

 مكونات تكنولوجيا المعلومات واإلتصال  -6
                     مكونات تكنولوجيا المعلومات واإلتصال : (IV6-) لالجدو  

 المجموع  %النسبة المجموع التكرار المكون
 يةاملكونات املاد

 األجهزة
 20 نعم

95 
% 100 

% 100 
 00 % 00 ال

 اإلتصاالت
 20 نعم

95 
% 100 

% 100 
 00 % 00 ال

 البياانات
 20 نعم

95 
% 100 

% 100 
 00 % 00 ال

 األفراد
 10 نعم

95 
% 100 

% 100 
 00 % 00 ال

50% 

15% 

20% 

15% 

 سنوات الخبرة ( : IV7-)الشكل 

 6أقل من 

 سنوات6-10

 سنة11-15

 فأكثر16



     الفصل الرابع                                                  الدراسة الميدانية      
 

 

 71 

 
 

يتضح لنا من خالل اجلدول بأن املؤسسة تستخدم يف خمتلف نشاطاهتا املكونات املادية كاألجهزة 
وغريها كما هو احلال بالنسبة لإلتصاالت والبيانات واألفراد فهي حتتوي على جل هاته املكونات  واحلواسيب

 . %755بإختالف أصنافها واليت مثلت بنسبة 
حيث وخالل املقابلة اليت أجريت مع املكلف باإلعالم اآليل واألجهزة اخلاصة باملؤسسة أين أوضح عن 

املؤسسة يف إطار مواكبة العصرنة والتحول من اإلدارة التقليدية إىل اإلدارة املقتنيات والتجهيزات اليت تزود هبا 
 1.اإللكرتونية
 

  Intranetإرتباط إدارات و أقسام المؤسسة بشبكة إتصال داخلي -7
 

 Intranet إرتباط إدارات و أقسام المؤسسة بشبكة إتصال داخلي (:IV-7) الجدول
  %النسبة التكرار العبارة
 00 % 00 نعم 
 100 % 20 ال

 100 % 20 اجملموع
 
 

                                                      

1  .واألجهزة اخلاصة باملؤسسة اآليلم إلعالمقابلة مع املكلف با 
  

100% 

0% 

 مكونات تكنولوجيا المعلومات واإلتصال ( : IV8-)الشكل 

 نعم

 ال
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الذي ميثل أرتباط املؤسسة بشبكة داخلية نالحظ بأن ( IV6-)اجلدول  من خالل التحليالت اليت خلصها
 .يف املؤسسة Intranet من اإلجابات كانت منافية لوجود شبكة األنرتانت % 755نسبة 

 
  Extranetخارجيإرتباط إدارات و أقسام المؤسسة بشبكة إتصال  -8
 

  Extranet يخارجأقسام المؤسسة بشبكة إتصال إرتباط إدارات و  : (IV8-) الجدول
  %النسبة التكرار العبارة
 100 % 20 نعم 
 00 % 00 ال

 100 % 20 اجملموع
 

 

0% 

100% 

إرتباط إدارات و أقسام المؤسسة بشبكة إتصال داخلي ( : IV9-) الشكل
Intranet  

 نعم

 ال

100% 

0% 

إرتباط إدارات وأقسام المؤسسة بشبكة إتصال خارجي  : (IV-10) الشكل
Extranet  

 نعم

 ال
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جية إكسرتانت فيما خيص عملية بأن املؤسسة ترتبط بشبكة خار  الحظنامن خالل حتليل نتائج اجلدول 
على مثل هذه الوطنية لإلتصال والنشر واإلشهار لذا كان إمجاع كلي على توفر املؤسسة  التواصل داخل املؤسسة،

 .يف ثاين سؤال موجه له األجهزةأكده املسؤول األول عن  الشبكة هذا ما
 

 توفر المؤسسة على مكتبة إلكترونية -9
 

 توفر المؤسسة على مكتبة إلكترونية:  (IV9-) الجدول
  %النسبة التكرار العبارة
 00 % 00 نعم 
 100 % 20 ال

 100 % 20 اجملموع
 
 

 
 

ة للمؤسسة تابع نستكشف من خالل اجلدول والرسم البياين أن املؤسسة ال حتتوي على مكتبة إلكرتونية كوهنا
 .أوضحته نسب املبحوثني وهذا ما ،األم باجلزائر العاصمة
حتتوي من خالل موقعها اإللكرتوين الذي يسمح بتزويد  شهاروالنشر واإل الوطنية لإلتصال إال أن املؤسسة

 .عديد الكتب املطبوعة حتت رعايتهاالقارىء جبديد املنشورات األدبية والعلمية والتعريف ب
 

0% 

100% 

 توفر المؤسسة على مكتبة إلكترونية:  (IV11-)الشكل 

 نعم

 ال



     الفصل الرابع                                                  الدراسة الميدانية      
 

 

 74 

 :فمن خالل سؤالنا للسيد املدير العام حول توفر املؤسسة على مكتبة إلكرتونية كانت إجابته كالتايل
إال أن السعي حنو حتقيق مثل  ،على دعائم ختزين إلكرتونية لديهليس بعد لكن املؤسسة حتتفظ ببعض املعلومات 

 1. هذه التطورات هي ضمن تطلعات املؤسسة السيما والتغريات الطارئة املواكبة لعصر التكنولوجيا
 

المؤسسة لبعض العمليات األساسسية على شبكة األنترنيت كالتجارة اإللكترونية من خالل  إنجاز -11
 موقع دائم على شبكة األنترنيت

 
المؤسسة لبعض العمليات األساسسية على شبكة األنترنيت كالتجارة  إنجاز:  (IV11-) الجدول

 اإللكترونية من خالل موقع دائم على شبكة األنترنيت
  %النسبة التكرار العبارة
 00 % 00 نعم 
 100 % 20 ال

 100 % 20 اجملموع
 
 

 
 

                                                      
 .مقابلة مع السيد املدير العام للمؤسسة 1

 

0% 

100% 

إنجاز المؤسسة لبعض العمليات األساسسية على شبكة ( : IV12-) الشكل 
 األنترنيت

1 

2 
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لت يف طور اإلرتقاء والتطور املستمر حنو إجناز بعض اتبني لنا من خالل نتائج اجلدول أعاله أن املؤسسة الز 
املؤسسة مل  يفسر بأنأشرنا له يف حتليلنا سابقا والذي  العمليات على شبكة األنرتنيت كالتجارة اإللكرتونية هذا ما

إال من خالل التواصل الدائم مع زبائنها فقد أصبح الربيد  تتوصل بعد للقيام هبكذا نشاطات عرب شبكة األنرتنت،
 .اإللكرتوين أوىل وسائل التواصل من حيث الوسائل املعتمدة

 
 تدوين اآلراء والخبرات  والتجارب التي يقوم بها الفنيين و الخبراء -11

 
 تدوين اآلراء والخبرات  والتجارب التي يقوم بها الفنيين و الخبراء:  (IV11-) الجدول

  %النسبة التكرار العبارة
 00 % 00 نعم 
 85 % 17 ال

 05 % 01 بدون إجابة
 10 % 02 ال أدري
 100 % 20 اجملموع

 

 
 

تدوين لألراء  ستجوبني يقرون بعدم وجودشخاص املمن األ  %00 نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة
املبحوثني ليست لديهم أي  من  %75 واخلربات والتجارب اليت يقوم هبا الفنيني واخلرباء يف حني كانت نسبة

 .دراية مبثل هذه العمليات داخل املؤسسة

0% 

85% 

5% 
10% 

تدوين اآلراء والخبرات  والتجارب التي يقوم بها الفنيين  : (IV13-) الشكل
 والخبراء

 نعم

 ال

 بدون إجابة

 ال أدري
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 إسهام تكنولوجيا المعلومات و نظم المعرفة في مساندة عمليات إدارة المعرفة بالمؤسسة: ثالثا
 

 المعلومات لعمليات إدارة المعرفة بالمؤسسة تحسين تكنولوجيا -12
 

 تحسين تكنولوجيا المعلومات لعمليات إدارة المعرفة بالمؤسسة:  (IV12-) الجدول
  %النسبة التكرار العبارة

 40 % 08 سرعة تداول املعلومة
 30 % 06 سرعة وصول املعلومة

 20 % 04 سهولة اإلتصال بني املوظفني

 10 % 02 املعلومةالقضاء على حتريف 

 100 % 20 اجملموع
 

 
 

من جمموع اإلجابات تليها سرعة   %25تبني نتائج اجلدول أن سرعة تداول املعلومات حتصلت على نسبة 
وهي   %75وتأيت النسبة األخرية   %95أما سهولة اإلتصال بني املوظفني ب  %35وصول املعلومة بنسبة 

                                .القضاء على حتريف املعلومة

40% 

30% 

20% 

10% 

تحسين تكنولوجيا المعلومات لعمليات إدارة المعرفة ( : IV14-) الشكل
 بالمؤسسة

 سرعة تداول المعلومة

 سرعة وصول المعلومة

 سهولة اإلتصال بين الموظفين

 القضاء على تحريف المعلومة
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يفسر بأن تكنولوجيا املعلومات سهلت وبشكل كبري يف حتسني عمليات إدارة املعرفة كوهنا عملت  هذا ما
أكده لنا السيد املدير العام من خالل اإلجابة على سؤلنا الثاين  وهذا ما ،إحداث قفزة نوعية يف جمال العمل على

يف إجناز  وبالضبطامليزة اليت أضافتها هاته التكنولوجيات يف جمال العمل باملؤسسة  : من عدد األسئلة واملتمثل يف
 :خمتلف العمليات اليت حسنت يف تطوير سبل املعرفة حيث كانت اإلجابة كالتايل 

نعم بالطبع حدث حتسن يف األداء من خالل التطور امللحوظ وذلك بفضل امليزة اليت وفرهتا هاته  -
توفري للوقت واجلهد وكذا تسهيل األعمال اإلدارية اليت كانت يف السابق تأخذ أوقاتا   التكنولوجيات من
حيث يظهر ذلك من خالل خمتلف العمليات اليت تقوم هبا  ،حنن عليه اآلن متاما كبرية عكس ما

األداء  وسرعة اآلنيةحيث  املؤسسة يف تعامالهتا اليومية مع زبائنها وكذلك املؤسسة األم باجلزائر العاصمة
 .من قبل موظفي املؤسسة   

 
 مخلفات إستخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصال بالمؤسسة -13

 
 مخلفات إستخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصال بالمؤسسة:  (IV13-) الجدول

  %النسبة التكرار العبارة

 25 % 05 (ال البشرياملالرأس )  تقليص الوظائف

 15 % 03 املخاطر الصحية للموظفني

 45 % 09 هتديد محاية املعلومات

 15 % 03 تقليص العالقات الشخصية

 100 % 20 اجملموع
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هي أبرز %  20من خالل البيانات اليت يوضحها اجلدول أعاله نالحظ أن هتديد محاية املعلومات بنسبة 
خملفات إستخدام تكنولوجيا املعلومات واإلتصال باملؤسسة كون هذه األخرية شكلت عائقا يف السري احلسن 

 أكده عددا ميف إجناز املهام عن آجاهلا هذا للعمل سواء داخل املؤسسة أو بالنسبة ملتعامليها من خالل التأخر 
إلجابات إجتهت إىل الرتكيز على تقليص الوظائف من ا % 90أما نسبة  ،من املوظفني خالل إستجوابنا هلم

 .مثلت جانب تقليص العالقات الشخصية % 70لتليها نسبة 

 إستخدام المؤسسة لتكنولوجيا المعلومات في إدارة المعرفة -14
 

 إستخدام المؤسسة لتكنولوجيا المعلومات في إدارة المعرفة:  (IV14-) الجدول
 النسبة التكرار العبارة

 85 % 17 تدوين العلومات واملعرفةمجع و 

 00 % 00 حتديد قيمة املعرفة

 15 % 03 نشرها ضمن املنظمة

 100 % 20 اجملموع

 

25% 

15% 

45% 

15% 

مخلفات إستخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصال  : (IV-15) الشكل
 بالمؤسسة

 (الرأس المال البشري)تقليص الوظائف 

 المخاطر الصحية للموظفين

 تهديد حماية المعلومات

 تقليص العالقات الشخصية
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تبني نتائج اجلدول أن إستخدام املؤسسة لتكنولوجيا املعلومات واإلتصال يف إدارة املعرفة جتسدها مجع وتدين 
نشر املعرفة ضمن املنظمة  ةالنسب األخرى لتليها مباشرة عمليمن جمموع %  00املعلومات واملعرفة وذلك بنسبة 

وهي نسبة ضعيفة مقارنة بسابقتها إذ يالحظ أن املعلومات الواردة للمؤسسة توظف بشكل فوري  % 70بنسبة 
 .  من أجل اإلستفادة منها يف حال احلاجة إليها

 
 بيئة المنظمة الداخلية والخارجيةمات في و إستفادة إدارة المعرفة من أنظمة تكنولوجبا المعل -15

 
مات في بيئة المنظمة الداخلية و إستفادة إدارة المعرفة من أنظمة تكنولوجبا المعل:  (IV15-) الجدول

 والخارجية
  %النسبة التكرار العبارة

 65 % 13 بدرجة عالبة
 25 % 05 متوسطة
 10 % 02 ضعيفة

 100 % 20 اجملموع

 

85% 

0% 

15% 

 إستخدام المؤسسة لتكنولوجيا المعلومات في إدارة المعرفة:  (IV16-) الشكل

 جمع و تدوين العلومات والمعرفة

 تحديد قيمة المعرفة

 نشرها ضمن المنظمة
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نالحظ من خالل البيانات اليت يوضحها اجلدول أن املؤسسة إستفادت من أنظمة تكنولوجيا املعلومات يف 
وذلك يظهر جليا من خالل التطور %  70بيئة املنظمة الداخلية واخلارجية بدرجة عالية حيث قدرت بنسبة 

 .احلاصل يف عمل املؤسسة
  75ستفادة املتوسطة من هذه األنظمة لتبقى نسبة من اإلجابات توافق نسبة اإل%  90يف حني جند نسبة 

 .ه األنظمةذمثلت ضعف اإلستفادة من إستحداث ه%
 

 بيئة التنظيم في تسهيل أو إعاقة إستخدام تكنولوجيا المعلومات دور -16
 

 بيئة التنظيم في تسهيل أو إعاقة إستخدام تكنولوجيا المعلومات دور:  (IV16-) الجدول

 
 

65% 

25% 

10% 

إستفادة إدارة المعرفة من أنظمة تكنولوجبا المعلومات في ( : IV17-) الشكل
 بيئة المنظمة الداخلية و الخارجية

 بدرجة عالبة

 متوسطة

 ضعيفة

  %النسبة التكرار العبارة
 90 % 18 نعم 

 10 % 2 ال

 100 % 20 اجملموع
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من خالل اجلدول نالحظ أن بيئة التنظيم هلا دور فعال يف تسهيل إستخدام تكنولوجيا املعلومات واإلتصال 
فقط من اإلجابات %  75من جمموع النسب اتفقت على ذلك يف حني جند نسبة   % 25ما عرب عنه بنسبة 

ال أو النفي حيث يرجع ذلك إلختالف مناصب العمل داخل املؤسسة بالنسبة للموظفني الذين كانت بعبارة 
 .حيسنون التعامل مع هذه التكنولوجيا

 
 اإلتصال على األداء الوظيفيثير وسائل تكنولوجيا المعلومات و تأ17- 

 
 الوظيفياإلتصال على األداء ثير وسائل تكنولوجيا المعلومات و تأ:  (IV17-) الجدول

  %النسبة التكرار العبارة

 75 % 15 بدرجة عالبة

 20 % 04 متوسطة

 05 % 01 عيفةض

 100 % 20 اجملموع

 

90 

10 

بيئة التنظيم في تسهيل أو إعاقة إستخدام تكنولوجيا  دور( : IV-18) الشكل
 المعلومات 

 نعم 

 ال
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يظهر لنا من اجلدول أن تأثري تكنولوجيا املعلومات واإلتصال على اآلداء الوظيفي بدرجة عالية يكون بنسبة 
  95أي أن هاته الوسائل أثرت باإلجياب على أداء املوظفني باملؤسسة، يف حني تكون متوسطة بنسبة %  60
مثلتها درجة اإلستفادة %  0وذلك من خالل درجة الوعي واخلربة واليت ختتلف من موظف آلخر، أما نسبة %

 .الضعيفة من هذه التكنولوجيا وهذا يتوقف على نوعية اخلدمة املقدمة
 

 اإلتصاالت التي تقدم الدعم و اإلسناد إلى عمليات إدارة المعرفةأنظمة تكنولوجيا المعلومات و  -18
 

اإلتصاالت التي تقدم الدعم و اإلسناد إلى عمليات أنظمة تكنولوجيا المعلومات و :  (IV18-) الجدول
 إدارة المعرفة

  %النسبة التكرار العبارة
 100 % 20 أنظمة املكتب

 00 % 00 عمل املعرفة أنظمة

 00 % 00 أنظمة اجلماعات املتعاونة

 00 % 00 أنظمة الذكاء اإلصطناعي

 100 % 20 اجملموع

75% 

20% 

5% 

تأثير وسائل تكنولوجيا المعلومات واإلتصال على األداء  : (IV-19) الشكل
 الوظيفي

 بدرجة عالبة

 متوسطة

 ضعيفة
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حسب اجلدول أعاله يظهر لنا جليا بأن أنظمة تكنولوجيا املعلومات واإلتصال اليت تقدم الدعم واإلسناد اىل 
من اإلجابات وهذا %  755عمليات ادارة املعرفة تتلخص بشكل واضح يف أنظمة املكتب حيث مثلت نسبة 

هي األنظمة املعتمدة اليت تقدم الدعم ما :حبيث كانت األسئلة كالتايل  اآليلؤول اإلعالم مسطبعا بالرجوع إىل 
 :واإلسناد إىل عمليات إدارة املعرفة وكانت اإلجابة كالتايل 

تعتمد املؤسسة يف عملها على ثالثة أنظمة تندرج ضمن املفهوم الواسع ألنظمة املكتب واملتمثلة يف نظام  -
  Windows 2007/ Windows 2008 / ServerGed التسيري اإللكرتوين للبيانات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

0% 0% 0% 

أنظمة تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت التي تقدم الدعم  : (IV-20) الشكل
 واإلسناد إلى عمليات إدارة المعرفة

 أنظمة المكتب

 أنظمة عمل المعرفة

 أنظمة الجماعات المتعاونة

 أنظمة الذكاء اإلصطناعي
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 بالمؤسسةعمليات إدارة المعرفة و أنظمة التكنولوجيا المساندة لعملياتها  -19
 

 عمليات إدارة المعرفة و أنظمة التكنولوجيا المساندة لعملياتها بالمؤسسة : (IV19-) الجدول
 المجموع  %النسبة المجموع التكرار العبارة

التحليالت  جتهيز عمال املعرفة باملخططات،
 توليد أفكار جديدةعلى وغريها ملساعدهتم 

 04 دائما

20 

% 20 

 40 % 08 أحيانا 100 %

 40 % 08 ناذرا

تساعد أنظمة الذكاء اإلصطناعي يف إستنباط 
املعرفة واحلصول عليها من اخلرباء البشريني وإجياد 
النماذج والعالقات من البيانات اليت يقوم نظام 

بتحليل قواعد بيانات ميكن دعم القرار 
 استخدامها يف اكتشاف املعرفة

 04 دائما

20 

%20 

 20 % 04 أحيانا 100 %

 60 % 12 ناذرا

خلزن املعرفة واخلربات اليت  تأسيس قواعد معرفة
متتلكها املنظمة جيري تصنيفها وصيانتها بشكل  

 كامل

 04 دائما
20 

% 20  
 50 % 10 أحيانا 100 %

 30 % 06 ناذرا

تساعد يف إمكانية دخول العاملني والعمل يف 
 نفس الوقت على نفس الوثائق ومن مواقع خمتلفة

 05 دائما
20 

% 25 
 65 % 13 أحيانا 100 %

 10 % 02 ناذرا
تقومي أنظمة املكتب وتوزيع املكتب وأدوات 
اإلتصاالت بتوزيع صيغ املعلومات من خالل 

املكاتب عرب وحدات العمل عمال املعرفة وربط 
 االخرى داخل وخارج  املنظمة

 04 دائما

20 

% 20 

 75 % 15 أحيانا 100 %

 05 % 01 ناذرا

 
 :يظهر من خالل نتائج اجلدول واألشكال البيانية واملرتبة كاأليت 
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بأن جتهيز عمال املعرفة باملخططات ،التحليالت ،أدوات التوثيق  (IV97-) نالحظ من خالل الشكل
نستنتج من خالهلا أن هذا التجهيز ال يكون  من نسبة اإلجابات % 25يكون أحيانا أو ناذرا وذلك بنسبة 

 . % 95بصفة دائمة وذلك حبسب النسب احملصل عليها من اإلجابات واليت قدرت بنسبة 
 

 
 

على أن أنظمة الذكاء اإلصطناعي تساعد يف إستنباط املعرفة واحلصول عليها من  (IV99-) يبني الشكل
فقد مثلت كل من عبارة دائما و  % 95أما نسبة  ،من جمموع اإلجابات % 75اخلرباء يكون ناذرا وذلك بنسبة 

 .رة العمل هبذه األنظمة يف املؤسسةذأحيانا واليت تفسر غياب أو ن
 
 

20% 

40% 

40% 

تجهيز عمال المعرفة بالمخططات، التحليالت لمساعدتهم ( : IV21-) الشكل
 على توليد أفكار جديدة

 دائما

 أحيانا

 ناذرا

20% 

20% 60% 

تساعد أنظمة الذكاء اإلصطناعي في إستنباط المعرفة ( : IV22-) الشكل
 والحصول عليها من الخبراء البشريين 

 دائما

 أحيانا

 ناذرا
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تتماشى مع تأسيس قواعد معرفة خلزن املعرفة واخلربات  % 05أن نسبة  (IV93-) شف من الشكلتكن
 % 95واليت عربت عن نذرة التعامل هبكذا قواعد أما نسبة  % 35وذلك يكون أحيانا فقط لتتبعها نسبة 

  .فكانت بعبارة دائما
 

 
 

املوافق أن األنظمة تساعد العاملني على تأدية العمل ( IV92-)يظهر لنا من خالل اجلدول أعاله والشكل 
نظرا لطبيعة عمل املؤسسة لتبقى نسبة  % 70وبنفس الوثائق يف نفس الوقت يكون أحيانا فقط وذلك بنسبة 

فقد كانت بعبارة ناذرا وهذا  % 75أما نسبة  ،هذه املساعدة تكون بصفة دائمةمن اإلجابات على أن  % 90
 .ات املبحوثني خالل إستفسارنا عن طبيعة العمل باملؤسسةما ملسناه من إجاب

 
 

20% 

50% 

30% 

تأسيس قواعد معرفة لخزن المعرفة والخبرات التي تمتلكها ( : IV2-3) الشكل
 المنظمة يجري تصنيفها وصيانتها بشكل كامل

 دائما

 أحيانا

 ناذرا

25% 

65% 

10% 

تساعد في إمكانية دخول العاملين والعمل في نفس الوقت ( : IV2-4) الشكل
 على نفس الوثائق ومن مواقع مختلفة

 دائما

 أحيانا

 ناذرا
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يتضح لنا أن نسبة تقومي أنظمة املكتب و أدوات اإلتصال تكون أحيانا  (IV90-)الشكل من خالل 
من اإلجابات فقط على أن دور  % 0لتأيت نسبة  % 95أما التقومي بصفة دائمة فكان بنسبة  % 60بنسبة 

 .بصفة نادرةهذه األنظمة يكون 
 

 ولوجيات المتدخلة في كل عملية من عمليات إدارة المعرفة بالمؤسسةالتكن -21
 

 المتدخلة في كل عملية من عمليات إدارة المعرفة بالمؤسسة التكنولوجيات : (IV21-) الجدول

التكنولوجيا أو النظام  العملية
 % النسبة التكرار مجاله المستخدم

 إبتكار املعرفة
التصميم والعمل 

 احلاسوبمبساعدة 
تزويد العمال باملعلومات 

 الالزمة إلجناز العمل
06 % 30 

 05 % 01 احلصول على املعرفة من اخلرباء اخلبريةالنظم  احلصول على املعرفة

 05 % 01 ختزين املعارف واخلربات .أنظمة قاعدة املعرفة خزن املعرفة

 25 % 05 أداء العمل األنية يفضمان  األنرتنيت اركة املعرفةشم

 أنظمة املكتب نشر وتوزيع املعرفة
تقومي أنظمة املكتب وأدوات 

 اإلتصاالت
07 % 35 

 100 % 20   اجملموع

20% 

75% 

5% 

تقويم أنظمة المكتب وتوزيع المكتب وأدوات اإلتصاالت ( : IV2-5) الشكل
 بتوزيع صيغ المعلومات

 دائما

 أحيانا

 ناذرا
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هي األكثر إستحواذا على ترتيب   %30يتبني لنا من اجلدول أعاله أن عملية نشر وتوزيع املعرفة بنسبة 
واليت خصت عملية إبتكار املعرفة اليت تعتمد يف عملياهتا على %  35عمليات إدارة املعرفة باملؤسسة تليها نسبة 

لكل %  0التصميم والعمل بواسطة احلاسوب مث تأيت كل من عملية احلصول على املعرفة وخزن املعرفة بنسبة 
 .منهما

 
 تكنولوجيا المعلومات و اإلتصال في مساندة عمليات إدارة المعرفة بالمؤسسةتقييم إستخدام -21

مساندة عمليات إدارة المعرفة  تقييم إستخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصال في : (IV21-) الجدول
 بالمؤسسة

  %النسبة التكرار العبارة
 25 % 05 حتسني األداء الوظيفي للعمال

 20 % 04 إحتياجات الزبائناملساعدة يف معرفة 
 10 % 02 املسامهة يف تنظيم العمل بشكل أدق مقارنة بالسابق

 10 % 02 العمل من خالل حتسني ظروف العمل ساعدت يف دراسة متغريات بيئة

 15 % 03 اإلنتاجية العالية وضمان حتقيق األهداف

 20 % 04 اإلرتقاء بنوعية اخلدمات املقدمة

 100 % 20 اجملموع

30% 

5% 

5% 

25% 

35% 

التكنولوجيات المتدخلة في كل عملية من عمليات إدارة (: IV26-) الشكل
 المعرفة بالمؤسسة

 إبتكار المعرفة

 الحصول على المعرفة

 خزن المعرفة

 مشاركة المعرفة

 نشر وتوزيع المعرفة
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من إجابات املبحوثني أمجعت على  % 90من خالل نتائج اجلدول املتحصل عليها يتبني لنا أن نسبة 
حتسني األداء الوظيفي للعمال وهذا يف إطار تقييم إستخدام تكنولوجيا املعلومات واإلتصال يف مساندة عمليات 

وقد مثلت عبارة املساعدة يف معرفة إحتياجات الزبائن مث اإلنتاجية العالية وضمان حتقيق  % 95إدارة املعرفة لتأيت 
كذلك  % 75مث املسامهة يف تنظيم العمل بشكل أدق مقارنة مع السابق بنسبة  % 70األهداف بنسبة 

 .%75املساعدة يف دراسة متغيريات بيئة العمل من خالل حتسني ظروف العمل بنسبة 
 

IV-4-2-نتائج الدراسة سيرتف تحليل و 

IV-4-2-1- النتائج الجزئية  

متطلبات تكنولوجيا المعلومات واإلتصال في التي تجيب عن التساؤل األول الخاص بالنتائج : أوال
 :الوطنية لإلتصال والنشر واإلشهار المؤسسة

  تتمثل املكونات التكنولوجية اليت تتوفر عليها املؤسسة يف خمتلف املعدات املادية والبشرية بإختالف
الركيزة أنواعها حبيث تشمل املكونات املادية على سبيل املثال أجهزة احلاسوب ولواحقه اليت تعد 

مبستوى األداء املهين وهي متوفرة لدى أغلبية املوظفني إذ مكنت من الرفع ،األساسية يف عمل املؤسسة
حيث تستخدم املؤسسة أنظمة تشغيل  اجلاد والفعال وهذا ما أكدته اإلجابات املختلفة للفئة املبحوثة ،

داعمة لعمل املوظفني وكمثال على ذلك نظام التسيري اإللكرتوين للبيانات الذي يعتمد عليه كقاعدة 
تالم الطلبات من الزبائن يكون يف أغلب إسخلزن املعلومات إلكرتونيا خاصة وأن عمليات أساسية 

25% 

20% 

10% 

10% 

15% 

20% 

تقييم إستخدام تكنولوجيا المعلومات و اإلتصال في مساندة ( : IV27-)الشكل 
 عمليات إدارة المعرفة بالمؤسسة

 تحسين األداء الوظيفي للعمال

 المساعدة في معرفة إحتياجات الزبائن

المساهمة في تنظيم العمل بشكل أدق مقارنة 
 بالسابق

ساعدت في دراسة متغيرات بيئة العمل من 
 خالل تحسين ظروف العمل

 اإلنتاجية العالية و ضمان تحقيق األهداف

 اإلرتقاء بنوعية الخدمات المقدمة
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األوقات ورقي متمثل يف سندات طلب إعالنات،كما أهنا ترد أيضا عرب اهلاتف أو الفاكس حيث 
 .تسجل كل هذه املعطيات إلكرتونيا لتتم باقي العمليات األخرى بالتسلسل 

 تسهيالت للتقنيات اليت  كما أن وسائل نقل اإلتصاالت احلديثة املتطورة تساهم بشكل كبري يف تقدمي
تساند من خالل األجهزة والربجميات ضف إىل ذلك البيانات اليت يتم تسجيلها وختزينها يف قاعدة 

 .البيانات اليت تسهل احلصول عليها واسرتجاعها
 األفراد الذين يقومون بتشغيل تكنولوجيا املعلومات مؤهلون إلدارة وتشغيل نظم املعلومات. 
 الل عملها وفق شبكة تقوم املؤسسة من خ extranet نرتنت خاصةاإلوكذلك إستعمال شبكة 

(Resaux Wi-Fi.) 

بإسهام تكنولوجيا المعلومات ونظم المعرفة في التي تجيب عن التساؤل الثاني الخاص النتائج : ثانيا
السيد املدير العام وكذا بعض مسؤويل إذ نلمس من خالل املعلومات املقدمة من  مساندة عمليات إدارة المعرفة

 : املصاحل باملؤسسة 
  حيث تقوم املؤسسة  ،تكنولوجيا املعلومات عنصر فعال يف حتسني عمليات إدارة املعرفة باملؤسسةبأن

على تفعيل  متمثلة جلها يف أنظمة املكتب اليت تعمل بإستخدام نظم معرفة الوطنية للنشر واإلشهار 
سرعة وصول وتداول املعلومات وكذا من حيث %) 25إىل  %35(العمل هذا ماعربت عنه نسبة 

،حيث يعمل املوظفون على حترير سهولة اإلتصال بني املوظفني اليت تسمح بإضفاء فاعلية وإنتاج أكرب
من خالل عملية   أكد لناا تهذا م أعماهلم يف جمال اإلعالنات اليت تدرج يوميا يف صفحات اجلرائد ،

 .املتابعة لسري العمل باملؤسسة وبشكل مستمر ودائم بنفس املعايري والقواعد 
  إن إستخدام تكنولوجيا املعلومات واإلتصال باملؤسسة له بعض املخلفات الطفيفة على العنصر البشري

 .خاصة جانب تقليص الوظائف وكذلك من ناحية هتديد محاية املعلومات وتعرضها للتحريف
  تستفيد إدارة املعرفة من أنظمة تكنولوجيا املعلومات وبشكل خاص فهي تتحسس وتستجيب لبيئة

 .من خالل أعماهلا بدرجة عالية واخلارجيةاملنظمة الداخلية 
  تساهم بيئة التنظيم يف تسهيل عمليات إستخدام تكنولوجيا املعلومات يف العمل من حيث النظم

 .ية مما أحدث قفزة نوعية يف جمال تطوير اخلدمات املقدمةوالقوانني والتعليمات بدرجة عال
  أثرت وسائل تكنولوجيا املعلومات واإلتصال على األداء الوظيفي للعمال بالشكل اإلجيايب وبدرجة عالية

حيث يشيد املوظفون بالدور األساسي الذي تلعبه يف السري احلسن لألعمال وحتقيق أرحيية يف العمل عن 
 .سابق عهده

 ر تقييم إستخدام تكنولوجيا املعلومات واإلتصال يف مساندة عمليات إدارة املعرفة باملؤسسة من يظه
ات بيئة العمل وكذا اإلنتاجية تها يف تنظيم العمل ودراسة متغري خالل وجود حتسن يف األداء ومدى مسامه
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ليت طرأت على العمل ،حيث توضحه العالقة الرئيسية اليت ترتمجها التغريات االعالية وحتقيق األهداف
 . باملؤسسة الوطنية للنشر واإلشهاراإلعالين 

 
IV-4-2-2- النتائج العامة: 

واليت هتدف إىل التعرف على مدى إسهامات  بعد حتليلنا للنتائج اليت توصلنا إليها من خالل دراستنا،
توصلنا  وبناءا على ما السالفة الذكر،وبإستخدام أدوات الدراسة  تكنولوجيا املعلومات واإلتصال يف إدارة املعرفة،

لنستطرد عرضنا ألهم النتائج اليت توصلنا إليها من خالل النتائج  اآلنإليه من نتائج جزئية خاصة بكل حمور نأيت 
 :التالية

  ميثل مفهوم إدارة املعرفة منطلق حقيقي لتسيري أعمال املنظمة إذ تساهم تكنولوجيا املعلومات واإلتصال
واملكونات  اآللياتء مبفهوم إدارة املعرفة وزيادة فاعليته يف حتقيق التطور وهذا عن طريق توفر يف اإلرتقا

،هذا مايفسر إستخدام وبشرية تتمثل يف األفراد (،الربامج،التطبيقاتتاآلال)األساسية من وسائل مادية 
 .املعلومات واإلتصالاملؤسسة الوطنية لإلتصال والنشر واإلشهار من خالل إستخدامها لتكنولوجيا 

  تعمل املؤسسة على إجناز خمتلف أعماهلا مع العمالء بإستخدام شبكة األنرتنيت والوسائل التقنية األخرى
وأثناء تأدية األعمال يتم التأكد من صحة املعلومات ومن مث فرزها  ،(الفاكس اهلاتف،)البسيطة 

واهلدف من  (تسيري اإللكرتوين للبياناتأنظمة ال)وتصنيفها وذلك باإلعتماد على أنظمة خاصة وهي 
 .هذه العمليات إبراز الطبيعة اخلدماتية للمؤسسة

  إدماج تكنولوجيا املعلومات واإلتصال أثرت بالشكل اإلجيايب على سري العمل باملؤسسة حيث بسهولة
تعامالهتا وذلك وحىت يف  ،وسرعة واليت متثلت أيضا يف التبادل اجليد هلا يف طبيعة اإلتصال داخل املؤسسة

 .إضافة إىل إضفاء السمعة اجليدة للمؤسسة من خالل توفري الوقت واجلهد،
 للمعرفة ويظهر ذلك جليا من خالل الدور الذي تلعبه بيئة التنظيم يف  تقوم املؤسسة بالرصد املستمر

 .تسهيل إستخدامات تكنولوجيا املعلومات واإلتصال من حيث النظم والتعليمات والقوانني
 اعد التكنولوجيا أو األنظمة املستخدمة يف إدارة املعرفة من خالل تدخل هذه التكنولوجيا يف كل تس

عملية من عمليات إدارة املعرفة باملؤسسة حيث أسهمت يف حتسني أداء املوظفني وإحداث نوعية يف 
خالهلا املستجوبون عن واليت أشاد من هذا ما فسرته النتائج احملصل عليها  التطور الدائم العمل وبعثه حنو

 .الدور الفعال الذي تلعبه هاته التكنولوجيات يف الدفع مبستوى أداء املؤسسة
 من خالل عدة مراحل حيث  لإلتصال والنشر واإلشهار تقوم عمليات إدارة املعرفة يف املؤسسة الوطنية

واإلشهار أحيانا نظام تنطلق من مرحلة إبتكار املعرفة حيث تستخدم املؤسسة الوطنية لإلتصال والنشر 
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عمل املعرفة واملتمثل يف نظام التسيري اإللكرتوين للبيانات والذي يسمح بدعم عمل املوظفني وكذلك 
 .العمل على جتدد املعرفة بشكل دائم ومستمر

في مرحلة احلصول على املعرفة تعمل املؤسسة على اإلستعانة بأنظمة الذكاء اإلصطناعي بصفة نادرة حيث ف
لكن بصفة ناذرة حيث  هذا النظام يف إستنباط املعرفة واحلصول عليها من اخلرباء من داخل املؤسسة ذاهتا،يساهم 

 .من اإلجابات املوظفني  % 0عرب عن نسبة اإلعتماد على هذا النظام ب
ملرحلة خزن املعرفة يقوم عمال املؤسسة خبزن املعرفة واخلربات اليت متتلكها هذه األخرية أحيانا فقط  بالنسبة

بواسطة شبكة خاصة حيث يعمل النظام املعتمد على قاعدة معرفة جتسد من خالل ربط أجهزة املؤسسة 
Reseau Wifi 

قنيات وأدوات التعاون عرب شبكة األنرتنت أما مرحلة املشاركة باملعرفة تعتمد املؤسسة أحيانا على بعض الت
 .قتحبيث تعمل على حتصيل إمكانية عمل املوظفني على نفس الوثائق ويف نفس الو 

أخريا وخالل مرحلة نشر وتوزيع املعرفة تستخدم املؤسسة الوطنية لإلتصال والنشر واإلشهار أحيانا كذلك و 
ت اليت يعمل عليها موظفي املؤسسة من أجل حتقيق دقة يف الوثائق واملعلوماأنظمة املكتب والذي يسمح بإعداد 

  .العمل وتنظيم أكثر لسري العمليات املعرفية داخل املؤسسة وحىت من خالل تعامالهتا مع الزبائن
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 الخاتمة

من  ئيسيةيلة ر ستفادة من تكنولوجيا املعلومات بوصفها و سباال ،ان تدفق املعرفة يف شرايني منظمات األعمال
 ،رةمستموقاعدة خربات فردية ومجاعية تفاعلية  ،ينةتوعن طريق بناء قاعدة معلومات م، ةيثل املعرفة احلدسائو 

،   تواجه منظمات األعمال املختلفةت اليتشكالحل امل ويف، يسهم بفعالية ال مثيل هلا يف اختاذ القرار الصحيح
وإعادة تنظيم ، العمليات هندسةويف إعادة  ،االقتصادية والتوفري االقتصادي دوىت اجلساكما يساعد يف درا

 .ان املنافسة لفرتات طويلة ممتدةميدوى األداء والبقاء يف مبستإىل جانب النهوض ، اهلياكل

ومن أجل الوصول إىل توظيف كامل للشبكة اإللكرتونية يف املؤسسات، ال بد من حوسبة نظمها اإلدارية 
من خالل السعي إىل إدخال واسع النطاق للحواسيب، وما يتبعها من أنظمة وبرجميات، لتحول األعمال  وأمتتتها

والتقارير الورقية إىل بيانات ومعلومات حيوية تسري يف عروق شبكة املنظمة التعليمية، من أجل االرتقاء بأداء 
 .جهازها الوظيفي واإلداري وزيادة وحتسني فعاليته وكفاءته 

أمهيتها يف التطبيقات اإلدارية، باعتبارها قاعـدة حتتـوي علـى   مت التطرق إىلومنظوماهتا، فقد  املعلوماتأما نظم 
ات واملعلومــات، الــيت تيســر العمليــات كافــة األدوات املاديــة والوســائل والوســائط واألجهــزة الــيت تعمــل يف جمــال البيانــ
علـى  تعمـل عـة مـن احلـزم املتكاملـة الـيتاإلدارية بأنواعها كافة، وعلى خمتلف األصعدة واملسـتويات، كوهنـا تضـم جممو 

نظــم ، فائقــة الــذكاء املعلومــاتنظــم إنتــاج ، املعرفيــة املعلومــاتنظم توليــد كــ إثــراء وتوثيــق وإنتــاج املعلومــات واملعرفــة
 .أنظمة التفاعل الفعال مع املستخدم و نظم التعليم والتعلم الذكية، ،تداول املعرفة

األهـداف احملققـة والـيت متاشـت بشـكل واضـح وعليه ومن خالل نتـائج الدراسـة احملصـل عليهـا متكنـا مـن معرفـة 
وقـد تبـني ذلـك مـن ات واإلتصـال يف إدارة املعرفـة يف املؤسسـة اجلزائريـة يف إبراز دور ومدى إسـهام تكنولوجيـا املعلومـ

اليت تقوم عليها إدارة معرفة قوامها تكنولوجيا املعلومـات معرفة املتطلبات و املستلزمات األساسية خالل التوصل إىل 
 .واإلتصال

معرفة مدى إهتمام املؤسسات اجلزائرية بتكنولوجيات اإلعالم و اإلتصال ضمن البنية كما توصلنا إىل        
 املعلومات واإلتصاالتالتعرف على نظم إدارة املعرفة اليت ترتكز على تكنولوجيا وكذلك ،  رفةالتقنية إلدارة املع

حيث برزت من خالل نتائج الدراسة الرؤى احلقيقية  و كيفية إسهامها يف تعزيز عمليات إدارة املعرفة واالتصال
 .  لتطبيق األسس الصحيحة والفعالة إلدارة املعرفة

http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=5574
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=5574
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=5574
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 :أوال المراجع باللغة العربية
 :الكتب-أ
 

 .سورة المائدةالقرآن الكرمي،  -1
 .2001، األردنللنشر ، وائل  دار، تقنيات المعلومات اإلداريةوآخرون،  الساملي -2
 القاهرة ، ، دار السحاب للنشر والتوزيع ،وتكنولوجيا المعلومات إدارة المعرفةالصاوي ياسر،  -3

 .2002مصر،
الدار املصرية اللبنانية ،الطبعة  ،تكنولوجيا االتصال الحديثة في عصر المعلومات حسن عماد مكاوي ، -4
 .1992، القاهرة مصر2
 .1991 األردن، الّتوزيع، و للّنشر الوراق مؤّسسة ،اإلدارية المعلومات نظم مبادئ احلسنية، سليم -5
 .2002الوارق،األردن،تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها، عامر إبراهيم قندليجي، إميان فاضل السامرائى ، -6
 ،1 بعة ط ،وااللكتروني التقليدي التسويق في ودورها المعلومات تكنولوجياموسى، علي فرغلي عبداهلل -2

 .2008 مصر، القاهرة، ، والتوزيع والنشر للطباعة ايرتاك
 .1990، العريب للنشر والتوزيع، الجماهيريتكنولوجيا المعلومات وصناعة االتصال علم الدين حممود  -1
 .1919 ، دار الشروق، القاهرة،تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتهاحممد حممد اهلادي ،  -9

 .2004،دار الفجر ،القاهرة ، المعجم اإلعالميحممد منري حجاب، -10
دار الكتب والوثائق القومية،  ،إدارة المعرفة مفاهيم، مبادىء، تطبيقاتممدوح عبد العزيز رفاعى،  -11

 .3الطبعة
 . 2011، إثراء للنشر والتوزيع، عمان األردن،إدارة المعرفةناصر حممد سعود جرادات وآخرون،  -12
 األردن، والتوزيع، للنشر الوراق ،والعمليات واالستراتيجيات المفاهيم :المعرفة إدارة جنم، عبود جنم -13

2005. 
، مركز الرضا تكنولوجيا المعلومات على أعتاب القرن الحادي والعشرينهاين شحادة اخلوري،  -14

 .1991للكمبيوتر، دمشق 
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 :الرسائل والمذكرات -ب
 

 اإلستراتيجي التسيير على NTIC))الحديثة  واإلتصاالت المعلومات تكنولوجيا أثر ،صباح بلقيدوم -1
مذكرة خترج ضمن متطلبات نيل شهادة دكتوراه يف علوم التسيري،كلية العلوم اإلقتصادية ، اإلقتصادية للمؤسسات

 .2013/ 2012، 02وعلوم التسري، جامعة قسنطينة 
مذكرة خترج ضمن  حصيلة وافاق، 3002الجزائر في مجتمع المعلومات سنة بن عبد ربه امنة،  -2

متطلبات نيل شهادة املاجستري يف علوم اإلعالم واالتصال ، كلية العلوم السياسية واالعالم و االتصال ، جامعة 
 . 2005/2006اجلزائر 

 نظر وجهة من عملياتها تطبيق مدى و المعرفة أهميتها إدارةطاشكندي،  اهلل عبد قاري ممدوح بنت كيهز  -3
، جدة محافظة و المكرمة مكة بمدينة التعليم و التربية بإدارة شرفات اإلدارياتالم و اإلدارات مديرات

 يف املاجستري درجة على للحصول تكميلي وختطيط، متطلب تربوية إدارة الرتبية، قسم القرى، كلية أم جامعة
 .2006-2005التخطيط،  و الرتبوية اإلدارة

 حال ، دراسة الجزائرية المؤسسة داخل المعرفة إدارة في واالتصال اإلعالم تكنولوجيا دورمرمي،  زملاط -4
التسيري،  و االقتصادية العلوم املاجستري، كلية نيل شهادة متطلبات ، مذكرة تدخل ضمنSTHفرع  بسوناطراك

 .2009/2010بلقايد،  بكر أبو علوم التسيري، جامعة قسم
، دراسة حالة اتصاالت اجلزائر بسكرة، مذكرة ةدور تكنولوجيا المعلومات في عملية نقل المعرفزيد جابر،  -5

خترج ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري، ختصص اقتصاد وإدارة املعرفة واملعارف، كلية العلوم 
 .2011/2012االقتصادية والتجارة وعلوم التسيري، جامعة بسكرة 

 في التنافسية تحقيق المزايا في المعلومات تكنولوجيا و المعرفة إدارة دور، الشرفا حممد سلوى -6
يف إدارة األعمال، كلية  املاجستري شهادة نيل متطلبات ضمن تدخل ، مذكرةغزة قطاع في العاملة المصارف

 .2001غزة،  – اإلسالمية األعمال ، اجلامعة إدارة التجارة، قسم
على المزيج الترويجي في المؤسسات الخدمية  تكنولوجيا المعلومات واالتصال واثرهامسري طاجني،  -2

مذكرة خترج ضمن متطلبات نيل شهادة املاسرت يف العلوم  ، دراسة حالة وكالة موبيليس فرع والية بسكرة،الجزائرية
كلية العلوم اإلقتصادية و التجارية وعلوم التسري،قسم العلوم التجارية، جامعة ،جتارة دولية ختصص التجارية،
 .2013-2012بسكرة، 
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 أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال على أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطةشاديل شوقي،  -1
مذكرة خترج ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف العلوم ، (حالة املؤسسات الصغرية واملتوسطة بوالية اجلزائر)

لية العلوم اإلقتصادية، جامعة ورقلة ك   املؤسسات الصغرية واملتوسطة،اإلقتصادية، ختصص تسيري 
2002/2001. 

 للعلوم نايف العربية جامعة المعرفة في إدارة تطبيق واقععثمان،  آل عبدالعزيز بن حممد بن عبدالعزيز -9
العليا،  الدراسات املاجستري، كلية شهادة نيل متطلبات ضمن تدخل ،مذكرة)التطوير وسبل املعوقات( األمنية

 .2013 األمنية، الرياض للعلوم العربية نايف اإلدارية، جامعة العلوم قسم
 التقنية واملعاهد الكليات على تطبيقية دراسة) األداء تميز على وأثرها المعرفة إدارةالزطمة،  حممد نضال -10

 إدارة التجارة، قسم املاجستري، كلية شهادة نيل متطلبات ضمن تدخل ، مذكرة(غزة قطاع يف املتوسطة العاملة
 .غزة -اإلسالمية األعمال، اجلامعة

 حالة) األعمال المعرفة بمنظمة إدارة تفعيل في دوره و التكنولوجي التطور دورنوي طه حسني،  -11
تسيري،   الدكتوراه، ختصص شهادة نيل متطلبات ضمن تدخل ، مذكرة(اجلزائر اتصاالت ملؤسسة العامة املديرية

 .3اجلزائر  التسيري، جامعة علوم والتسيري، قسم والتجارية االقتصادية العلوم كلية
 

 :الملتقيات والمؤتمرات -ج

 حتليلية دراسة) العراق في العالي التعليم جودة المعرفة على إدارة عمليات أثرماهر،  حممد محدي أسعد -1
 .2014سبتمرب  األعمال ، ريادة ومراكز جلمعيات الدويل السعودي ، املؤمتر(ريادي منظور من
الدويل  املؤمتر أحباث، طريق مفرتق على العريب العالم،ااملعاصرة االتصال وثورة العربسليمان،  املوسى عصام -2

 .2009  البحرين جامعة، تكنولوجيا جديدة العالم الجديد ،اجلدي اإلعالم
رأس المال الفكري في منظمات األعمال العربية في ظل : بدروين هدى، امللتقى الدوىل اخلامس حول -3

 14-13، كلية العلوم اإلقتصادية و علوم التسيري، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، االقتصاديات الحديثة
 .2011ديسمرب 

 في تطبيقها وواقع وأهميتها مفهومها :المعرفة إدارة، جرجيس حممد جاسم عبداهلل، سعيد عتيق خالد -4
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 ستمارة إستبيانإ
  

يف تكنولوجيات املعلومات  شهاد  املاسرتضمن متطلبات نيل  كذرة  رخة مل تحضريال إطار يف
 رةااد في واالتصال المعلومات تكنولوجيا إسهامات :و املوسومة بــــــــ و اجملتمع اإلتصال
لمؤسسة الوطنية لإلتصال والنشر واإلشهار وكالة قسنطينة ا)بالمؤسسة الجزائرية  المعرفة
 (نموذجا
 .والتقدية االحرتام فائق منا ولكم األسئلة، هكذه عن اإلجابةالتكةم ب سيادتكم من نطلب

 

  مساعد هاجر: الطالبة

5102-5102السنة الجامعية   



 اإلستمارة
 

 بيانات عامة :المحور األول
   أنثى                     ذرة                               :الجنس -5
 : السن -2
    02-02                                                   02-02                             
 فأرثة 02                                                   02-02    
 :عليمي تالمستوى ال -3
   ماجيستري                                                  ليسانس                    
 درتوراه                    مهندس                         
 .................................................................................أخةى أذرةها     
 :منصب المشغوللا -9
 مسري      رئيس فةع                                                       رئيس مصلحة                     
 :األقدمية في الوظيفة -1
      سنوات                   02-6                         سنوات         6أقل من  
          سنة فارثة 06                                     سنة 00-00 

 . المؤسسةمتطلبات تكنولوجيا المعلومات واإلتصال في  :الثاني المحور
؟تكنولوجيا المعلومات واالتصال ل التالية مكوناتعلى المؤسستكم  هل تتوفر -6  
 ال نعم شرحه المكون

المكونات المادية 
( األجهزة ) The 

Hardware 

   احلاسوب و لواحقه من بةجميات  و تطبيقات                

.االتصاالت  
 

التسهيالت للتقنيات واإلجةاءات القانونية اليت  وسائل نقل االتصاالت احلديثة املتطور  ، شبكات االتصاالت واحملطات،
تساند االتصاالت من خالل استخدام األجهز  والربجميات والكوادر املتخصصة ووسائل االتصال اليت تةبط بني هكذه 
األجهز  لنقل املعلومات بني مواقع ووحدات متفةقة األجهز  واملعدات مثل خطوط اهلاتف، املايكةوويف ، الكابالت، 

مار االصطناعية لالتصاالت، أجهز  التحكم باالتصاالت، أجهز  ربط الشبكات ، االنرتنتالق  

  

:   البيانات 
Data 

 

ولكنها تبقى غري مةتبة حبيث ال تصلح لتوصيل  األشياء ، احلوادث ، النشاطات واملبادالت اليت يتم تسجيلها ورخزينها ،
غلى معىن معني ورخزن يف قاعد  للبيانات اليت حتتوي على بيانات مةتبة بشكل معني حبيث يسهل احلصول عليها 

.الصوتية، و البيانات واسرتجاعها وميكن آن تأخكذ البيانات عد  أشكال أمهها البيانات العددية اهلجائية، النصية، البيانية  

  

الكذين يقومون بإدار  وتشغيل تكنولوجيا املعلومات من إداريني ومتخصصني ومستخدمني هنائيني للنظام مؤهلون إلدار   األفراد
 وتشغيل نظم املعلومات
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بين  اإلتصال لتعزيز (Intranet) بشبكة إتصال داخلي مهل ترتبط اإلدارات و األقسام  في مؤسستك   -7
  .المصالح واألقسام؟

ال       نعم                         
 
تواصلها مع  لتعزيز (Extranet ) بشبكة إتصال خاريجي  ممؤسستكفي هل ترتبط اإلدارات و األقسام    -0

 فروعها المختلفة
 نعم                        ال        
هل تتوفر مؤسستكم على مكتبة إلكترونية تحتوي على قواعد المعرفة و المعلومات و النظم الخبيرة ؟هل  -84    
 

                               ال                      نعم       
                                   

كالتجارة اإللكترونية من خالل موقع دائم على شبكة   هل تنجز مؤسستكم بعض عملياتها االساسيىة -58
 االنترنت ؟

 ال                 نعم               
هل تقوم مؤسستكم بتدوين األراء و الخبرات و التجارب التي يقوم بها الفنيين و الخبراء و حفظها في   -55

؟( ترميز المعرفة و توثيقها)قواعد المعرفة كأنظمة خبيرة   
 ال         نعم                    
 

إســهام تكنولوجيــات المعلومــات و نظــم المعرفــة فــي مســاندة عمليــات إدارة المعرفــة  لــ المحــور الثا
 بالمؤسسة

 هل ترى اّن تكنولوجيا المعلومات حسنت من عمليات إدارة المعرفة بالمؤسسة بفعل -52
 سةعة تداول املعلومة                                          سهولة اإلتصال بني املوظفني  

 سةعة وصول املعلومة                                        القضاء على حتةيف املعلومة 

 ..............................................................................................أذرةهاأخةى 
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 هل ترى ان إستخدام تكنولوجيا المعلومات و اإلتصال في المؤسسة يؤدي الى ؟ -53

 ات هتديد محاية املعلوم(                       الةاس املال البشةي)تقليص الوظائف 

 املخاطة الصحية للموظفني                                   تقليص العالقات الشخصية 

 ...............................................................................................ةى أذرةهاأخ
 

 :لـهل تستخدم مؤسستكم  تكنولوجيا المعلومات في ادارة المعرفة  -59
 مجع وتدوين املعلومات واملعةفة -
 حتديد قيمة املعةفة  -
 نشةها ضمن املنظمة ومتكينها لتصبح معةفة لعمليات االعمال  -
 
تكنولوجيا المعلومات وبشكل خاص من االنظمة التي تتحسس وتستجيب  أنظمةتستفيد إدارة المعرفة من  -51

 لبيئة المنظمة الداخلية والخارجية ؟
ضعيفة    متوسطة                                         عالية             بدرجة  

 
حسب رأيكم هل ترى اّن لبيئة التنظيم دورا كبيرا في تسهيل او اعاقة استخدامات تكنولوجيا المعلومات  - 56

 في العمل من حي  النظم والقوانين والتعليمات ومستوى التكنولوجيا واالتصاالت الرسمية وغير الرسمية ؟
 نعم ال                            

 ؟ريف يف رلتا احلالتني
....................................................................................................... 

............................................................................................................
ت واإلتصال الحديثة في عملكم، هل أثر ذلك على االداء من خالل إستحداث وسائل تكنولوجيا المعلوما -01

  الوظيفي و مردودية مؤسستكم ؟
 ضعيفة          متوسطة                               بدرجة عالية             
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ـــى عمليـــات إدارة المعرفـــة- 18 ـــدعم واإلســـناد إل ـــا المعلومـــات االتصـــاالت التـــي تقـــدم ال  تتمثـــل أنظمـــة تكنولوجي
 :بمؤسستكم في

 Office System أنظمة املكتب   -
  Knowledge work systemأنظمة عمل املعةفة   -
  Group Collaboration systemأنظمة اجلماعات املتعاونة   -
  Artificial Intelligent Systemأنظمة الكذراء االصطناعي  -

 
المساندة لعملياتها بمؤسستكم عمليات إدارة المعرفة و أنظمة التكنولوجيا -  19 

 نادرا احيانا دائما دور األنظمة في مؤسستكم
جتهيز عمال املعةفة باملخططات،التحليالت،االتصاالت، ادوات التوثيق اإلدارية وركذلك السبيل 

.للموارد الداخلية واخلارجية للبيانات ملساعدهتم لتوليد افكار جديد   
   

تساعد انظمة الكذراء االصطناعي يف استنباط املعةفة واحلصول عليها من اخلرباء البشةيني، واجياد 
النماذ  والعالقات من الكمية اهلائلة من البيانات ،ويقوم نظام دعم القةار بتحليل قواعد بيانات  

.ربري  ميكن استخدامها الرتشاف املعةفة  

   

خلزن املعةفة واخلربات اليت متتلكها املنظمة واليت جيةي تصنيفها تاسيس قواعد معةفة منظمية للمعةفة 
.وصيانتها بشكل رامل  

   

تساعد يف امكانية دخول العاملني، والعمل يف الوقت ذاته على نفس الوثائق من مواقع خمتلفة 
.واجةاء التنسيق الالزم النشطتها  

   

االتصاالت بتوزيع الوثائق والصيغ االخةى من املعلومات من خالل  تقومي انظمة املكتب وادوات
.عمال املعةفة واملعلومات وربط املكاتب عرب وحدات العمل االخةى داخل وخار  املنظمة  
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دخل في كل عملية من العمليات التالية إلدارة المعرفة في تحسب رأيكم ما هي التكنولوجيات التي ت  -20
 مؤسستكم ؟
أو النظام المستخدم  االتكنولوجي العملية (ا) مجاله   

 
 ابتكار المعرفة

 
 
 
 

 
 
 

 
على  الحصول  
 المعرفة
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  ؟في مساندة عمليات إدارة المعرفة في مؤسستكم كيف تقيمون إستخدام تكنولوجيات المعلومات و اإلتصال  - 25
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