
  ملخص

 
 

ة شر ب وتسییر المعرفة للموارد ال أداة فعالة في التدر م اإللكتروني   التعل
دو قالمة - س، أور یل ، مو االت جاز  –الجزائر -دراسة عینة بو

E-learning as an effective tool in training and knowledge management of human 
resources - sample study in the agencies of djezzy, mobilis, ooredoo Guelma-Algeria - 

م مجلخ، جامعة أم البواقي،الجزائر   .سل
م خ التسل خ القبول)22/12/2016:(تار   )27/03/2017:(،تار

    :  
    

یتلخص مضمون هذا المقال في معرفة       
م اإللكتروني للموارد  منحه التعل الدور الذ 
أسلوب تدربي شرة في المؤسسة،   ال
عتمد في أساسه على الوسائ  افتراضي 
ة في جانب  ات االتصال ة والش اإللكترون

ة   م اكتساب المهارات وتحصیل المعارف التنظ
ساعد هذا األخیر في التحدید  المؤسسة، أین 
فرضها مح  ة التي  اجات التدرب اآلني لالحت

یهدف هذا المقال إلى معرفة درجة .  المنافسة
االت الهاتف اعتماد هذا  األسلوب في عینة لو

قالمة  في مجال تدرب الموارد  "الجزائر" النقال 
ة في استغالل  م براز توجهاتها التنظ شرة، وإ ال

م االلكتروني في تسییر المعرفة ات التعل  . أرض

ة م االلكتروني،  :الكلمات المفتاح التعل
  .التدرب، تسییر المعرفة

Abstract: 
 
    The content of this article is 
summarized in the sense of knowing the 
role of the E-Learning of the human 
resources, as a virtual technique of 
training which relies mainly on the 
electronic supports and communication 
networks, partly to acquire skills, and 
obtaining the Organizational knowledge, 
It also contributes in the immediate 
identification of training requirements 
imposed by competition in the business 
environment. The purpose of this article 
is to determine the degree of adoption of 
this technique in a sample of agencies of 
mobile telephony in Guelma "Algeria" in 
the training of human resources, And 
bring out their organizational 
orientations of operating the e-learning 
platforms in knowledge management 
Keywords: e-Learning, training, 
knowledge management. 
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 :مقدمة
ة نقل     ات اإلعالم واالتصال المدمجة في األنظمة التسییرة، دورا محورا في عمل تلعب تكنولوج

الموازاة والمتغیرات الجدیدة في مح عمل المؤسسة،  ، وهذا  شر ة للمورد ال م المعلومات والمواد التعل
ل واسع و  ش ة، وغیرت  ة أكثر واقع م م الخاصة والتي فرضت ظهور أجهزة تنظ ظائف التدرب والتعل

شر    .المورد ال
شرة، فإن     أسلوب محور لتدرب الموارد ال م االلكتروني  ة واعتماد التعل عند صنع قاعدة افتراض

استمرار، وتسمح بخل  سب الرهانات والعمل في مح متغیر  ة قادرة على  م المؤسسة ستوفر بیئة تعل
شرة متعددة المها ر فاءات   م وذات أداء متنامي، وتجسد مفهوما جدیدا لالستثمار في الرأس مال الف

          .وتسییر المعرفة
ة الدراسة - ال   :إش

تنامي التكالیف الملحقة      ة، و ل التغیرات الحاصلة في مح عمل المؤسسات االقتصاد في ظل 
م ا ح اعتماد التعل ، أص شر ر المورد ال ة وتطو ات تنم اللكتروني أمرا محتوما أمام منظمات عمل

شرة، . األعمال أسلوب تدربي في تسییر المعرفة للموارد ال م االلكتروني  ساهم التعل یف  ه  وعل
اال التحدید في و ةو  ؟ Djezzy ،Mobilis ،Oordoo تو ة التال ن أن نستدرج التساؤالت الفرع   : م

م االلكتروني ؟ ما هي - قه داخل المؤسسة؟  ما هو مفهوم التعل ات المعتمدة في تطب  األسس والتقن
م االلكترون - شرة ؟ يیف یتم اعتماد التعل  أسلوب تدربي للموارد ال
م االلكترون -  تأثیر ایجابي في جانب تسییر المعرفة ؟   يهل للتعل
ة الدراس -   :ةأهم

منحه ا    ح الدور الفعال الذ  ة الدراسة في توض م االلكترونتتجلى أهم أسلوب افتراضي مدمج  يلتعل
اإلضافة إلى  ع األصعدة،  ا عدیدة على جم في سیرورات التدرب للمنظمات الحدیثة، وما له من مزا

م المضافة صنعه هذا األسلوب في مجال تسییر المعرفة والتوصل إلى تحقی الق ح الدور الذ    . توض
ةتتلخص أهداف الدراسة : أهداف الدراسة -   :في النقا التال
عاده النظرة - م االلكتروني واستعراض أهم أ  تسل الضوء على موضوع التعل
ح مختلف الطرق والسبل المعتمدة في هذا األسلوب التدربي   -  توض
م االلكتروني في جانب تسییر المعرفة - صنعها التعل  .الكشف عن نقا التأثیر التي 
  
ة الدراسة -   :منهج



أداة فعالة في م اإللكتروني  م مجلخ                                                      ...التعل  سل

 

 1158 2017جوان  - ) 2(الجزء / مجلة العلوم اإلنسانیة          العدد السابع 
 
 

 

ع عدد من استخدم  ة وتجم تب في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي واعتمد على الدراسات الم
ة ة للدراسة المیدان ذلك النتائج التحلیل ة، و حث  .   المراجع من الكتب والمقاالت، األوراق ال

مات الدراسة -   :تقس
م الدراسة إلى ة 3لإلحاطة بجوانب الموضوع ارتأینا تقس س   :محاور رئ

ة: لمحور األولا شر م االلكتروني للموارد ال   اإلطار النظر للتعل
م االلكتروني، مستهلین ذلك     التعل م النظرة الخاصة  عض المفاه نستعرض في هذا المحور 

ا في تطبی هذا األخیر   . مفهومه، أهمیته وأهدافه في المؤسسة، المزا
م االلكتروني. أوال م اال :مفهوم التعل " " التعلم والتمهن " لكتروني هو مصطلح انجلیز معناه التعل

apprentissage   " م ستخدم التعل غرض اكتساب أو استحداث المعارف، و ة،  عن طر وسائ إلكترون
م  رامج التعل م العالي، برامج التدرب في المؤسسة و ة، برامج التعل ة للتر االلكتروني في البرامج الوطن

 (Benraouane, 2011,P 04). المستمر
م االلكتروني على أنه دمحم الهادعرف  مي الرقمي من : " التعل ح المحتو التعل م الذ یت ذلك التعل

ات المعلومات  ة، عبر ش اتها التفاعل رمج ة، و ات اآلل ة، التي تتضمن الحاس خالل الوسائل االلكترون
ة  ات المحل الش ات اإلنLANsوالكمبیوتر  ، إلى "  Extranet"، االكسترانات " Intranet" ترانات ، ش

ة  ة االنترنیت العالم صرة، " Internet" جانب ش ة وال ة استخدام الوسائل السمع ان اإلضافة إلى إم  ،
  .)47-46.ص ص ،2011 ،دمحم دمحم("... CD-ROM" والتلفزون التفاعلي واألقراص المدمجة 

ا م. ثان ة وأهداف التعل اجا :االلكتروني أهم حت المؤسسات  تالنظر إلى االحت ة المتزایدة، أص التدرب
م االلكتروني التعل اقة . تلجأ إلى تجرب وتنصیب التجهیزات الخاصة  انت الس المجموعات الكبر 

حت تعتمد هذا األسلوب التدربي  ,Lewandowski(لذلك، وحتى المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أص
2003, P75  (.  ر تفي في هذا المقال بذ بیرة، ون ة  تسي أهم م االلكتروني  ه أن التعل مما ال شك ف

شرة في المؤسسة  :عض النقا التي تنطب على الموارد ال
ة بنقل الحصص  - ذلك بین األفراد والجهات المعن ما بینهم، و زادة فرص االتصال بین األفراد ف

ة، وذلك من خالل النقا م ات الحوار، إبداء الرأ ووجهات التعل ا، غرف ومنتد ادل الرسائل الكترون ش، ت
اجا ة، والتدقی في االحت م ة التعل ة لألفراد تالنظر حول العمل   ؛...التدرب

ه الخاص وف  - ة في حسا م ل فرد یتلقى حصصه التعل تحقی التدرب على المقاس، أ أن 
اجات ة؛ هاحت م ة التعل   الشخص
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م االلكترونال - ة، وهذا ألن التعل ة والزمان ان م في المعالم الم عد افتراضي  يتح أین " غیر فیزائي " له 
ة وعلى مدار الساعة؛ ة االتصال الش ان متصل  مراكز التدرب في أ م ن للمتدرب االلتحاق    م

مه في جوا - ة للمؤسسة، وذلك لتح ة إستراتیج م االلكتروني له أهم ة، التعل ثیرة للتكالیف المال نب 
ة لألفراد، تكالیف الوقت   ؛...االنتقاالت الفیزائ

ة تتماشى مع  - اس ة في أوقات ق م ة تغییر وتحیین الحصص التعل ان م م وإ ة التعل م في منهج التح
ة في مح عمل المؤسسة؛   الحاجات اآلن

م االلكتروني إلى  ما یخص األهداف التي یرمي التعل قها والتي تخص األفراد في المؤسسة أما ف تحق
ة ن اختصارها في النقا التال م   :ف

شرة واسعة  - طب على فئات  م اإللكتروني  ة ألفراد المؤسسة وهذا ألن التعل ات التدرب تكثیف العمل
ة؛ ة التدرب م وتحقی العائد من العمل ة في التعل فا ضمن    النطاق مما 

م الفعلي في ا - اجات الخاصة التح ة وف االحت م ة والحرص على نشر الحصص التعل لتكالیف التدرب
  ل فرد؛

حث المعرفي لألفراد؛ -   فتح المجال لإلبداع والمساهمة في نشر روح العمل الجماعي وال
حث الذاتي والمستمر حول المعارف  - م في ال ة في التعل ات الرقم ترشید السلوك نحو استخدام التقن

ة؛السه ة االلكترون ات التحت   لة الحصول من هذه البن
م االلكتروني. ثالثا ا التعل عض منها  :مزا ر ال تفي بذ ا والتي ال تعد وال تحصى، ون ر المزا نستهل بذ

ما شرة في المؤسسة   ,Arkorful, and Abaidoo,2014(یلي التي تخص الجانب التدربي للموارد ال
P401(: 

ان والوقت المرونة في المع - ار الم ل الحرة في اخت ة، ألن الطرف المتعلم له  ان ة والم الم الزمن
ح للمؤسسات )  Smedley  ) "2010" ووفقا لسمادلي. المناسب لذلك م االلكتروني یت اعتماد التعل

ة؛ ان بث واستالم المعلومات التدرب بیر من المرونة في وقت وم   والطالب أو المتعلمین قدر 
ة وهذا لسهولة الوصول إلى ال - ة المعارف والمؤهالت العلم عزز فاعل م اإللكتروني من شأنه أن  تعل

  الكم الهائل للمعلومات؛
بداء الرأ ووجهات النظر بین األفراد  - ة، وإ م االلكتروني الفرص في المناقشات، المشار سهل التعل

سر حواجز التخوف لأل ما أنه  عض؛          المتعلمین والمعلمین،  عضهم ال ة التفاعل بین    فراد في عمل
حتاج إلى  - حتاج لالنتقال الفیزائي لألفراد وال  التدرب، حیث ال  قلص الكثیر من التكالیف الخاصة 

التدرب؛ اني ومساحات خاصة    م



أداة فعالة في م اإللكتروني  م مجلخ                                                      ...التعل  سل

 

 1160 2017جوان  - ) 2(الجزء / مجلة العلوم اإلنسانیة          العدد السابع 
 
 

 

فضل التر  - عض المتدرین  ة للمتعلمین، ف ار الفروقات الفرد عین االعت یز على قسم أخد دائما 
امل الحصة؛ عض اآلخر مستعد لمراجعة  ة، في حین ال   معین من الحصة التدرب

ة المصممة من قبل هیئة واحدة  - ة، ألن الحصص التدرب ل النذرة في أعضاء الهیئة التدرب عالج مش
  تبث إلى عدد هائل من األفراد الخاضعین للتدرب؛

م ال - م االلكتروني التعل ح التعل مقدور الفرد المتعلم یت م  ذاتي لألفراد، ففي النم الغیر متزامن في العل
قلل من الضغوطات الملحقة  طیئة أم سرعة األمر الذ یزد من رضاه و ة بوتیرة  تلقي الحصص التدرب

ات التدرب؛   عمل
م االلكترون: الثاني المحور ة لنظام التعل ونات المفتاح ة يالم شر   للموارد ال

ة التي یرتكز علیها هذا النم التدربي، من     س في المحور الثاني للمقال سنستعرض العناصر الرئ
ة  م ونة لهذا النظام، المناهج واألنما التعل شرة الم ة ال ی ات اإلعالم واالتصال، إلى التر تكنولوج

ع ال ة ذات الطا ات التحت تقني التي تضمن السیر الحسن المالئمة للمتدرین، وفي األخیر القواعد والبن
  .  لهذا النظام

ا اإلعالم واالتصال . أوال م االلكتروني"تكنولوج التعل نستهل ذلك بوضع مفهوم :"مستلزمات خاصة 
ة  الغة التي تحملها هذه األخیرة للمؤسسة االقتصاد ة ال ا اإلعالم واالتصال واألهم مختصر لتكنولوج

التحدید في نقل المعلومات الت ونات و اإلضافة إلى م ة والتي تسهل من تحقی أهداف المؤسسة،  م نظ
  .هذه األخیرة

ا اإلعالم واالتصال - ة في المجتمعات الحدیثة، واستخدامها :مفهوم تكنولوج بتطور الوسائل التكنولوج
ات اإلعالم واالتصال حتى صارت إلى ما ع ة تكنولوج انات، زادت أهم ة للب ه في المعالجات الرقم ل

ات الحدیثة،  ازة هذه التكنولوج ح ة یتعل  غة الجدیدة للمنافسة الدول ح التمیز وفقا للص اآلن، وأص
ات والتغیرات  ة للمتطل ة اآلن ة واالستجا ل التطورات البیئ م فیها وسرعة التكیف مع  والقدرة على التح

ة(الطارئة    ).245.ص ،2010،بن بر
ع لألنظمة المعالجة : " ات اإلعالم واالتصال على أنهاتكنولوج )VOYER ،1990(وعرف  تجم

ة المستخدمة في حجز، معالجة، تخزن،  تب ة، اإلدارة والم ات االلكترون للمعلومة، الوسائل والتقن
الها  ل أش المعلومات  د واتصال  ل، تزو  ,Bellahcene(...)" أرقام، نصوص، أصوات، صور(تحو

2015, P36(. ه من م ات اإلعالم واالتصال وعل ن أن نعرف تكنولوج م م االلكتروني،  نظرو التعل
ة التي تسمح بجمع، معالجة، نشر وتخزن  ات والتجهیزات االلكترون ل الوسائل، التقن على أنها 
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ة،  ة وعالم ة، خارج ة داخل ات اتصال شرة، عبر ش المورد ال ة الخاصة  م المعلومات والمناهج التعل
ة في المؤسسة ةاء قاعدة تدرببهدف بن   . افتراض

ة  - ا أهم ات اإلعالم  :اإلعالم واالتصالتكنولوج ة التي تحضى بها تكنولوج ن أن نوضح األهم م
شر   مابواالتصال في المؤسسة ولد المورد ال عض من النقا  ر ال   :یلي ذ

ة الخاصة بإدا - شرة؛تفعیل وظائف المؤسسة وأتمتة األنشطة األساس  رة الموارد ال
ة متینة؛ - ناء قاعدة اتصال مي في المؤسسة و  تحسین جودة االتصال التنظ
الجهد، الوقت والجانب المالي؛ - م الفعلي في التكالیف الخاصة    التح
شرة على حد  - دارة الموارد ال ة تساعد في صنع القرارات الرشیدة للمؤسسة وإ اكتساب قواعد معلومات

  سواء؛
في والصراعات مح - ة لألفراد مثل الضغ المهني، اإلجهاد الوظ ة والنفس عض الظواهر االجتماع ارة 

ة؛   العمال
ة  - عض األسالیب التدرب ة لألفراد من خالل استغاللها في  م ة والتعل تعمل على تحسین الفرص التدرب

م والتدرب االلكتروني؛   التعل
ا اإلعالم واال  - ونات تكنولوج ل من  :تصالم  Kenneth LAUDONو Jane LAUDON حسب 

ة هي  س ونات رئ ا المعلومات واالتصال من خمسة م   :)261.ص ،2008،شادلي(تتكون تكنولوج
ع لفیزائي التي تعالج المعلومة :العتاد المعلوماتي  .ل األجهزة والمعدات ذات الطا

ات قات اإلعالم اآلل :البرمج الموازا التي  يل البرامج وتطب  .مع العتاد المعلوماتي ةتعمل 
ن  ات التخز ة، الكمبیوترات  :تكنولوج ة، ضوئ ة من أقراص صل ة التخزن ل أنواع الحوامل الفیزائ

 ... الخادمة،
ات االتصال ات تعمل على الر بین مختلف لواح العتاد  :تكنولوج رمج ة و معدات ووسائ فیزائ

ل أنواعهاوتسمح بوصل الحواسیب ومعد  .ات االتصال وتشارك المعلومات 
ات ات أو الموارد: الش ادل المعط  .تر بین الحواسیب لت

ا ة .ثان ی م االلكتروني  التر ة للتعل شر م :"ال ن االستغناء تماما عن التدرب والتعل م ا ال  عمل
ة للمدرین إضافة النس م االلكتروني  قدمه التعل ي، لكن ما  ما یتعل  الكالس بیرة خاصة ف ة  ایجاب

استمرار بین األفراد المتعلمین والمدرین  ة  ناء نقطة تواصل عة األفراد المتدرین و متا  De(األمر 
Gromard, 2002, P50.( 
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اجات التعلم لد األفراد دون  :دور الخبراء احت یتجلى دور الخبراء في نقل مجموع المعارف الخاصة 
ة، من  التنقل الفیزائي ومقابلة األفراد المتدرین، ترقمن هذه المعارف، تنظم وتبث للمتدرین على الش

ونة من  قبل مجموعة عمل ، " ergonomes" بیداغوجیین، مختصین في علم بیئة العمل : خبراء م
 .)(Lewandowski, 2003, P60 ...مصممین ومختصین في اإلعالم اآللي، مهندسین ورؤساء مشروع

م : "المدرین " علمین دور الم م االلكتروني ال تختلف عن أدوار المعلم في التعل أدوار المعلم في التعل
م االلكتروني یتطلب معلمین مؤهلین ومدرین على مثل هذا النم ، فالتعل التدربي والتوظیف  التقلید

ام بوظائف وأدوار جدیدة،  ما یتطلب منهم الق م،  ة حیالجید له في جانب التعل ث لم تعد األسالیب التقلید
طور من قدراته لتتالءم مع  ه أن  ة في عصر المعلومة، بل یجب عل ستخدمها المعلم مجد التي 

  ).27-26.، ص ص2008،الشمر (متغیرات العصر الحالي 
تطلب ذلك  :"المتدرین"  المتعلمیندور  سي للمتعلم هو أن یتعلم تحت أحسن الظروف، و الدور الرئ

، والقدرة على التحلیل وتطبی المعلومات المحصلةتوافر  ة، التخط  دمحم دمحم(عناصر الدافع
م االلكتروني ).118.، ص2007،وحامد ة شاملة لنظام التعل ل التالي نوضح رؤ  :وفي الش

ل رقم م یوضح ):01(الش  االلكتروني نموذج عام لنظام التعل

 
Source: Khalfaoui et Haliche, 2008, P33 

  
م االلكتروني .ثالثا عة في التعل ات :األنما والمناهج المت ة المستخدمة في عمل تتعدد المناهج البیداغوج

یز على الدور المحور للمعلمین والمتدرین  قى التر ، لكن ی م االلكتروني من مؤسسة إلى أخر التعل
ات اإلعالم واالتصال الحدیثة في مالئمة هذه  ار أحسن الحصص . األخیرةومد اعتماد تكنولوج والخت

ار نماذج متجددة، تجربها على مجموع  ستوجب على القائمین على مثل هذه األنظمة اخت ة  م التعل
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شر في  ة للمورد ال م ة والتعل مها من حین آلخر لتحقی األهداف المعرف األفراد وتقی
  (Bernard, 2005,P38).المؤسسة

ة - م م االلكترون تغیر :أصناف الحصص التعل ات اإلعالم  يمفهوم التعل عد استحداث تكنولوج
م  التعل ة الخاصة  م ة، األمر الذ جعل الحصص التعل بوت ة العن ثف للش واالتصال واالستخدام الم

ب وتبث عبر االنترنیت يااللكترون ات الو ن أن نمیز بین . تبنى أساسا على تقن م أصناف  3عموما 
ة م   :تعل

ة  تتم هذه الحصص: المشرف/مع المدرب"  synchrones" المتزامنة  الحصص*  ق في أوقات حق
الفیدیو           "chat rooms"واألدوات المساعدة غرف الدردشة  . "visioconférences"والمحاضرات 

اشرة  صفة م ة و ق ات التعلم والتفاعل بین المتدرین في أزمنة حق  ,Benraouane, 2011).تتم عمل
P06)  

ستدعي تواجد المدرین والمتدرین : مشرف/دون مدرب"  asynchrones" الحصص غیر المتزامنة *  ال 
حصل المتعلم على مجموع الحصص وف برنامج دراسي مخط  ان، حیث  بنفس الوقت أو نفس الم

ات التحصیل  وتوجه مثل هذه ال ان والوقت المناسب لعمل ار الم حصص عادة وتكون له الحرة في اخت
  ).27.، ص2008،الشمر (إلى تدرب األفراد في المجال التقني

المشرف على األنشطة /شرف المدرب: مشرف/مع مدرب"  asynchrones" الحصص غیر المتزامنة * 
م أداءات المتدرین ق م و ة التعل ل عمل ة، یه ین المتدرین غیر . البیداغوج قى فرص التفاعل بینه و ت

اشرة حیث  ات واألنشطة المسندةم ة الستكمال الواج تستخدم مثل هذه المناهج . منحهم مدة زمن
م مثل قاعدة مودل  ة في قواعد التعل م   moodle  ".(Benraouane, 2011, P07)" التعل

م عبر االنترنیت - عد إلى التعل م عن  تستخدم الكثیر من المنظمات والمؤسسات : التحول من التعل
ة مث م ة التعل ة، وتبث هذه األخیرة عبر ش م ر برامج ومقررات تعل ل هذا النوع من خالل تطو

م االلكترون. االنترنیت ون المعلم يتتواجد بیئة التعل عد عندما  المدرب أو /على الخ وعن 
عید /الطالب ان  ة أو م ع مسافات طب   ).95.، ص2007،وحامد ،دمحم دمحم(المتدرب منفصلین 

م االلكتروني  التحول من - م عبر االنترنیت إلى التعل ب : 2.0التعل ة الو التي "  WEB 2.0"  2.0ش
م أورلي  والتي تعني في  2004سنة "  Tim O’REILLY" ظهر استخدامها أول مرة من طرف ت

ب واللغة المستخدمة في الحاسوب: " مضمونها ة الو عتمد الجانب . ذلك الجیل الجدید لش ح  حیث أص
باال ة للو رات التكنولوج م "  Downes 2005" عرف دونرز و  ."جتماعي والترو في التطو التعل

ب  2.0االلكتروني  ات الو عتمد في أساسه على برمج م الرقمي الذ  المساعدة  2.0على أنه ذلك التعل



أداة فعالة في م اإللكتروني  م مجلخ                                                      ...التعل  سل

 

 1164 2017جوان  - ) 2(الجزء / مجلة العلوم اإلنسانیة          العدد السابع 
 
 

 

 ، ات التنسی وجعل الموقع في خل اإلبداع، االتصال، نقل المعلومات المشفرة، أنظمة التشارك، عمل
ة مي أكثر فاعل اني التالي نوضح  (Lee and McLaughlin, 2011,P22). التعل ل الب وفي الش

م االلكتروني   :أصناف التعل

ل رقم م االلكترون): 02(الش   يأصناف التعل

 

Source: Lee, and McLaughlin, 2011, p24   
م االلكتروني وتسییر المعرفة للم :الثالث المحور ةالتعل شر   وارد ال

ة حول المعرفة وتسییر المعرفة .أوال م أساس م النظرة  :مفاه عض المفاه نستعرض في هذا القسم 
فات  المعرفة وتسییر المعرفة، مستهلین ذلك بتعارف للمعرفة وتسییرها، حلقة المعرفة، تصن الخاصة 

  .المعرفة، وفي األخیر مراحل تسییر المعرفة
ف المعرفة وتسیی - ذلك األصل غیر الملموس غیر المحدود، قابلة هي  المعرفة :ر المعرفةتعر

ة االستخدام والمشار سمح . لالستخدام من طرف العدید من األفراد في نفس الوقت، قابلة للزادة  أین 
م  ارات مختلفة للمعرفة من إنتاج أصول معرفة جدیدة أكثر دقة والحصول على المزد من الق دمج ت

رهالد (Yilmaz, 2012, P151).المضافة ل من هارمان و عرف  "  Harman and Prahalad" و
 اقتناء الموارد واستخدامها بهدف تهیئة بیئة یتاح لألفراد فیها اإلطالع على: " تسییر المعرفة على أنه

ر معارفهم،  ادلها واستخدامها من أجل تطو ازتها وت تاد أمانة(المعلومات وح   .)02. ، ص2012،األون
ة المعرفة - فات شیوعا للمعرفة: تصنیف المعرفة وحلزون ة، :  من أكثر التصن الصرحة والضمن

ل وثی بخبرات  ش طة  ة ومرت ة وظرف ة فهي ذات ة، أما المعرفة الضمن ة وموضوع فاألولى رسم
یل والتوثی والنقل إلى اآلخرن ة التش  صاحبها، مما یجعلها صع

.(Mezher, and Sayegh,2015,P03)  
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ة المعرفة *  ل من ": SECIنموذج " حلزون ل  Nonaka et Takeuchiقام  سمح بتحو بتجسید نموذج 
ة ي بین صرحة وضمن ات. المعرفة في تفاعل دینام تنشئة : والتي تتم عبر مجموعة من العمل

ة  یب" externalisation" ، أخرجة " socialisation" اجتماع " وأدخلة  "   combinaison"، تر
internalisation  ."ة المعرفة ل التالي یوضح أكثر حلزون  : والش

ل رقم ة المعرفة): 03( الش   )Nonaka et Takeuchi )"SECIنموذج   " حلزون
 

Source: Nonaka, 1994, P19  
ة في تسییر :مراحل تسییر المعرفة*  س المعرفة داخل  في هذا العنصر سوف نستعرض المراحل الرئ

عة التي تحق مشروع تسییر المعرفة ات المتتا األحر مختلف العمل   .المؤسسة أو 
ة أو صرحة وذلك من  :اكتشاف المعرفة - ر لمعرفة جدیدة ضمن ارة عن تطو اكتشاف المعرفة هو ع

قة ة سا ونات معرف ة  ةستند اكتشاف المعرفة الصرح. خالل دمج م صورة أساس اشرة إلى الجدیدة  وم
اشرة على التفاعل االجتماعي  ة وم صورة أساس ة جدیدة  عتمد اكتشاف معرفة ضمن ع، في حین  التجم

  ).94.، ص2014واللحید، ،وهبي( داخل المؤسسة

ة التي تكمن داخل األفراد أو ما  :امتالك المعرفة - ة استرجاع للمعرفة الصرحة أو الضمن هي عمل
سها اإلنتاج الصناعي ما في  ع ن امتالكها من خارج حدود المؤسسة  م ما  ة،  م اكل التنظ أو اله

االستشارین، المنافسی ، 2014واللحید، ،وهبي( ...، العمالء والموردین وأراب العملنذلك الخاصة 
  ).97.ص
ة فرق العمل وجماعات العمل الداعمة: تولید المعرفة - ة تولید المعرفة من خالل مشار  تتحق عمل

یجاد  الت وإ ا وممارسات جدیدة، حیث تساهم في تعرف المش لخل رأس مال معرفي جدید في قضا
صورة ابتكارة مستمرة ة  ة تولید المعرفة ال تقتصر فق على . الحلول المناس یجب اإلشارة إلى أن عمل

    

    

Socialisation   "ة "  تنشئة اجتماع
  

)معارف مستوعبة (   

Externalisation   "أخرجة   "  
ة (  )معارف مفاهم  

Internalisation   " أدخلة"  

)معارف مخصصة (   
Combinaison   "یب " تر  

) نظمیةمعارف (   

ة حة معرفة ضمن  معرفة صر

 
 

 إلى

 
 



أداة فعالة في م اإللكتروني  م مجلخ                                                      ...التعل  سل

 

 1166 2017جوان  - ) 2(الجزء / مجلة العلوم اإلنسانیة          العدد السابع 
 
 

 

المؤسسة،  ل مجاالت العمل والخبرة  ر، بل یجب أن تمتد إلى  حث والتطو فالكل مسؤول عن إدارات ال
ة التولید  ة ،زرقون (عمل   .)124. ، ص2014 وعرا

ن المعرفة - حث والوصول  :تخز ، ال ات التي تشمل االحتفا ات خزن المعرفة هي تلك العمل عمل
ة، فالمنظمات تواجه  م ة الذاكرة التنظ ة تخزن المعرفة إلى أهم ان، حیث تشیر عمل واالسترجاع والم

بیرا نتیجة لفقدانها للكثیر من المعرفة التي حملها األفراد والذین غادروها لسبب أو آلخر  ،رقون ز (خطرا 
ة ح أمام المؤسسات المسیرة للمعرفة رهانات جدیدة منها ما هو مرت  .)124. ، ص2014 وعرا أص

ات دمجها في سیرورات التسییر، ومنها ما هو  ف التخزن و ات الحدیثة والنظم الخاصة  التكنولوج
قدرات وطاقات المؤسسة في استخدام وسائل التخزن وتكلفة اقتناء هذه ا   .    ألخیرةمرت 

ة المعرفة - ة إلى  :مشار ة التي یتم من خاللها نقل المعرفة الصرحة أو الضمن هي تلك العمل
م . اآلخرن تعین تقد حات في هذا الصدد 3و ة المعرفة تعني النقل الفعال، : توض أوال، أن مشار

ته هي المعرفة ول. وتفهمها بدرجة جیدة من المستقبل ا، ما یتم مشار ات المبینة لهاثان . ست التوص
مات ة المعرفة قد تتم بین األفراد والمجموعات واإلدارات والتنظ ، 2014 واللحید، ،وهبي(ثالثا، أن مشار

  ).99-98.ص ص
ة في سیرورة تسییر المعرفة، وهذا ألنها  :تطبی المعرفة - س ة تطبی المعرفة حلقة رئ تعتبر عمل

ع ة لمجموعة متتا شهد على عدم المحصلة النهائ ات والمراحل، وسوء تطبی المعرفة سوف  ة من العمل
ل في المؤسسة ة تسییر المعرفة  الكثیر من المؤسسات تمتلك المعارف وتحاول تطبی تسییر . فاعل

ة وهذا لعدم امتالكها  ما یخدم أهدافها النهائ ل خطواته لكنها تفشل في تطبی هذه األخیرة  المعرفة 
 .زمة لذلكالخبرات الال

 

ا م االلكتروني بتسییر المعرفة .ثان   عالقة التعل
ل فرص التعلم في  تاحة  س وإ ل مشترك وهو ت م االلكتروني وتسییر المعرفة مش ل من التعل عالج 
م وسیرورات تسییر المعرفة في المؤسسة ل من سیرورات التعل بیر بین  ه  وجد هناك تشا . المؤسسة، و

م ا ل مار سمح التعل استمرار لألفراد معرفة  اللكتروني في صوره المتطورة بخل المعارف التي تمنح 
س ومفهوم أسلوب  اره على أنه . یرغبونه في أ وقت و ن اعت  just" "التعلم في الوقت المناسب" م

in time learning ." اكتساب الم سمح لألفراد في المؤسسة  م االلكتروني  عارف، نقلها اختصار، التعل
ة  قها في حل الثنائ ة" من شخص آلخر، تطب م ة"الفرص /المشاكل التنظ  ، وحفظها الستخدامات مستقبل

.(Khademi, et al,2011,P42)  
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م االلكترون - مي يالتعل  ,Burgess et Russel(نشرت العدید من الدراسات  :مصدر للتعلم التنظ
2003(،)Burke, Fiore, et Stone, 2002  (،)Welsh, Wanberg, Brown et al, 2003(  تدور حول

م االلكتروني في المنظمات"من، ماذا، أین، متى ولماذا " موضوع  م . التعل انت النتائج أن التعل و
م االلكتروني هو مجال  ة في هذا المجال، ألن التعل حوث الجامع االلكتروني في المنظمات یتعد ال

سرعة، ووجب ف قي یتطور  ه تطب ة الخاصة  م ل الممارسات التنظ  حص 
(E. Derouin et al, 2005,P921)    

ل رقم  مي):  04( الش   نموذج للبناء الدور للتعلم التنظ

 
Source: Falconer, 2006, P145  

مي، حیث أن و   التعلم التنظ ة لهذه السیرورة الخاصة  قدم مساهمة فعل م االلكتروني أن  ن للتعل م
اته ت العزلة لألفراد تقن ص الشعور  ادل الخبرات، التعاون والمساهمة في تقل سهل من االتصال وت

عد أو الفرق الصغیرة  م العاملین عن  أعضاء التنظ ما یتعل  المتدرین في المؤسسة، خاصة ف
 (Falconer, 2006, P147).  المختصة

 

ساعد في خل المعرفة - م االلكتروني  خل المعرفة في مساعدة األفراد یتجلى مضمون  :التعل
ل إبداعي، وتولید المعارف الجدیدة ش ما . المتعلمین في اكتساب القدرة على حسن التعامل والعمل 

م ، التعلم الجماعي، في المؤسسة، في التنظ ح أسس التعلم الفرد م ...ساعد في توض ، أ أن التعل
ة في مجال خل المعرفةسعى إلى تحقی األهداف العامة الت يااللكترون ة  ،تغییر السلوك: ال تنم
ات " المعارف  فاءة المؤسسةو ،"المحتو  .)( Liebowitz et S. Frank, 2010, P455تحسین 

ة قابلة للتداول في المؤسسة مسي مادة علم ره حتى  ن تطو م م االلكتروني  فإثراء . إن محتو التعل
ة یتطلب استعمال  م انمواده التعل ةالب لة "  metadata"  ات الفوق ارة عن معلومات مه والتي هي ع

طرق جد سهلة ة  الوصول إلى الموارد المعرف الشرح، تحدد بدقة وتسمح   ,Khademi, et al).تسمح 
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2011, P43) م االلكترون ات التعل ة وأرض ات التحت اتصال األفراد  يالنظر إلى البن التي تسمح 
ون سهل المتعلمین في المؤسسة  ة س انات الفوق ادل مثل هذه الب على مدار الساعة، فاقتناء وت

المؤسسة ة خاصة  م  .ومضاعف األمر الذ یؤذ إلى خل معارف تنظ

ة المعرفة - ي یتماشى وحلزون م االلكتروني أسلوب دینام  Nonaka" نوناكا وتاكوشي اقترح :التعل

and Takeuchi 1995   " خرجةاأل( مبدأ التجسید (" Externalization "   ل ة تحو على أنه عمل
ب ة إلى صورتها الصرحة، وأن التذو ل "  Internalization" )األدخلة ( المعرفة الضمن هو تحو

ة ب معا على مساعدة األفراد على . المعرفة الصرحة إلى ضمن ل من التجسید والتذو ساعد  حیث 
إعداد تقارر تجسد وتوث هذ ن أفراد الحقون في االستفادة منهاالتعلم،  ة، لیتم وفي . ه المعرفة الضمن

ساعد األفراد على اكتساب المعرفة من خالل األنشطة "   Socialization"التفاعل االجتماعي فهو األخر 
ة، وغیرها  اللقاءات والمحادثات غیر الرسم ة  م االلكتروني المشتر ات التعل من وجهة نظر الفرد، تقن

حرة أوضحت یر  ة والتف عها للمتعلمین على االستقالل فضاء وهذا من خالل خل  . حثها وتشج
تعلم من أخطائه، وقدرة البرامج المتاحة على التواف مع "   safe space"آمن ن له أن یخطأ و م للفرد 

ة م ة بین المتعلمین یهدف من خال. مختلف األنما التعل لها إلى خلف حتى أنه تم نمذجة ألعاب ترفیه
ة  (Falconer,2006,P147).معارف ضمن

ة المعرفة" نموذج نوناكا وتاكوشي یوضح  لها من خالل "  حلزون ة وتحو م یف یتم خل المعرفة التنظ
مر عبر  ة وصرحة، والذ  ة 4الحوار المتواصل بین معرفة ضمن مي . مراحل أساس من منظور التعل

حها االلكتروني فإن هذه المراحل هي  ن توض م م لد األفراد، و ة في منهج التعل ة وأساس مراحل ضمن
  (Muhire,2012,P12). :مایلي

ة  ة الحصص ":   Socialization"تنشئة إجتماع ن مشار م من خالل تجهیزات الفیدیو وغیرها 
م االلكتروني عرض محا ع المسؤولون عن التعل ستط ما  ة بین األفراد المتدرین،  م ل التعل ش ضرات 

شجع  اشر مما    المدرب المراف واألفراد على التفاعلم
صورة ":  Externalization" أخرجة  ة إلى صرحة، وترسخ في عقول األفراد  تحول المعارف الضمن

ة  . واضحة مفهومة من مجموع المتعلمین على األرض
ة وذلك":  Internalization" أدخلة  م ومستخدمي  تحول المعارف الصرحة إلى ضمن ألن أفراد التنظ

ن لهم  ة وتنفیذ إجراءات لم  م االلكتروني لهم القدرة في الحصول على المعارف الضمن أدوات التعل
ة فاءاتهم الحال ة  قها، وتنم قا في تطب   . القدرة سا
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یب  ب المعارف الصرحة المتوفرة لد المؤسسة مع المعارف الصرحة ":   Combination" تر تر
ة المستوحاة ار الجدیدة اإلبداع یز على األف  . التي أنتجتها الحلقة والتر

ل التالي ة في الش عالقة ضمن ة المعرفة  م االلكتروني وحلزون ة التعل ن أن نوضح عمل   :م
ل رقم  ة المعرفة): 05(الش حلوزن م االلكتروني وعالقته    التعل

  
Source : Alan Muhire, 2012, p 12  

دو .ثالثا س وأوور یل ، مو االت جاز   تحلیل دراسة عینة بو
االت     ة لمجموع و احث بزارات میدان س وأوردو " قام ال یل ، مو ة قالمة، تم من خاللها " جاز لوال

األساس  ة مع إطارات المؤسسات لجمع المعلومات، واالعتماد  الت الشخص استخدام المالحظات، المقا
ان التي  م على االستب ات التعل ة عبر أرض ة افتراض تم توزعه على عینة مستهدفة تتلقى برامج تدرب

ان عددها الة و ان واستخدام التكرارات والنسب  18 االلكتروني المصممة لكل و انات االستب ، تفرغ ب
م االلكترون ات المستبیتین حول واقع التعل عد إلى معرفة توجه إجا ما  ة للتوصل ف مطب في ال يالمئو

المعرفة وتحلیل هذه  ة . األخیرةمجال التدرب وعالقته  المعلوالت الشخص انات الخاصة  لم یتم تحلیل الب
مایليللمستبیتین  ان    : واكتفینا بتحلیل محاور الدراسة لالستب

م االلكتروني في مؤسستكم: المحور األول   مد اعتماد التعل

رقم 
ا الع

 رة
ارات ات  الع   اإلجا
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  یرغ

 مواف
  تماما

  غیر
  مواف

  محاید
  

  مواف
  مواف
  شدة

1 
  

عني لكم ذلك التدرب المستمر من  م االلكتروني  التعل
ة ات معلومات استخدام ش ة و   خالل وسائ الكترون

  04  14  00  00  00  ت

% 00  00  00  77.77  22.22  

2 
  

ة في  ة عال مي بنس ستخدم هذا األسلوب التعل
  مؤسستكم

  03  14  01  00  00  ت

%  00  00  05.55  77.77  16.66  

3 
  

قها  ضیف معارف ومهارات یتم تطب م االلكتروني  التعل
  في مجال عملكم 

  06  10  02  00  00  ت

%  00  00  11.11  55.55  33.33  

4  
م االلكتروني المطب في مؤسستكم على  عتمد التعل

بیرة ات االعالم واالتصال بدرجة    تكنولوج

  07  07  03  01  00  ت

%  00  05.55  16.66  38.88  38.88  

5  
ة  م اح نفسي نحو الحصص التعل ارت تشعرون 

  المخصصة لكم واالستمرارة في التعلم
  05  10  01  01  01  ت

% 05.55  05.55  05.55  55.55  27.77  

6  
ة في حاالت  م م تحضیر مسب للحصص التعل لد

  المحاضرات وجه لوجه مع المشرفین

  02  09  05  01  01  ت

% 05.55  05.55  27.77  50  11.11  

7  
ة  ق الحصص المقترحة للتدرب متزامنة في أوقات حق

اشرة    "  synchrone"وم

  02  10  04  01  01  ت

%  05.55  05.55  22.22  55.55  11.11  

8 
ة غیر متزامنة  "  asynchrone "هناك حصص تدرب

ات التدرب    دون تواجد مشرفین على أرض
  06  07  02  03  00 ت

% 00  16.66  11.11  38.88  33.33  

9 
لكن "  asynchrone "عتمد الحصص الغیر متزامنة 

ة للتفاعل معهم  بتواجد مشرفین وتمنح لكم فترات زمن
عد ما    ف

  02  08  04  04  00 ت

% 00  22.22  22.22  44.44  11.11  
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10  
ات التعلم  "  plates-formes" استخدامك ألرض

ساطة، سهولة   وتفاعل في استخدام هذه األخیرة هناك 

  04  10  03  01  00  ت

% 00  05.55  16.66  55.55  22.22  

ارامن الجدول أعاله یتضح أن     م  تع ح مد اعتماد التعل المحور األول الذ یرمي إلى توض
م ا ورة سلفا، أسفرت نتائج التحلیل إلى تأكید استخدام أسلوب التعل اللكتروني االلكتروني في العینة المذ

االت  س وأوردو " من طرف مجموع و یل ، مو انت ". جاز ة اتجاهات المستبیتین  الح أن أغلب
ع  ار الرا ؤول إلى االخت ة المتمثلة في وعي " مواف "  تِ ارة األولى والثان وسجلت أعلى النسب في الع

انت ممثلة بـ األفراد بهذا األسلوب والدرجة الواسعة في استخدامه من قبل هذه ال  % 77.77مؤسسات و
.  

  تسییر المعرفة في مؤسستكم: المحور الثاني

رقم 
ارة  الع

  
ارات   الع

ات   اإلجا

ضعیف 
  جدا

  عالي  متوس  ضعیف
  عالي
  جدا

مي   التعلم التنظ

1 
  

م في اكتساب معلومات، معارف  مؤسستكم تساعد
ة   وخبرات مهن

  04  10  04  00  00  ت

% 00  00  22.22  55.55  22.22  

2 
  

یر والمعالجة  ات التف ادر في أذهانم عمل یت
ل تدرب عد  ة    التحلیل

  00  12  04  02  00  ت

%  00  11.11  22.22  66.66  00  

3 
  

شراك زمالء العمل  تمنح لكم الفرصة في تفسیر وإ
  في تحلیل المعلومات المقدمة في المؤسسة 

  07  07  02  02  00  ت

%  00  11.11  11.11  38.88  38.88  

4  
ة من  ف ر لالجراءات الوظ ار وتطو اخت تقومون 

  خالل المعارف المقدمة في المؤسسة

  03  09  04  02  00  ت

%  00  11.11  22.22  50  16.66  

ة م   خل المعرفة التنظ

ل تصاعد   1 ش ة تتطور  م م التنظ   07  08  02  01  00  تمعارف
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م المعرفي في نمو مستمر   38.88  44.44  11.11  05.55  00 %  ورصید

2  
ة  م اتكم التعل ة في سلو هناك تغیرات ایجاب

الكم على التدرب المستمر ق   وإ

  04  08  04  02  00  ت

%  00  11.11  22.22  44.44  22.22  

3 
فاءة المؤسسة  هناك تطور في الكفاءات الفدرة و

  في مجال عملها 
  04  10  02  01  00 ت

% 00  05.55  11.11  55.55  22.22  

4 
ل سهل هناك تدا ش ة  انات الفوق ول للب

  ومضاعف وعلى نطاق واسع في المؤسسة

  06  06  06  00  00 ت

% 00  00  33.33  33.33  33.33  

5  
قة في المؤسسة لها  ة المط م مجموع الموارد التعل

ار ومقترحات  ن أف س وتسمح بتكو ل    ش
  01  09  05  03  00  ت

% 00  16.66  27.77  50  05.55  

ة المعر    فة ومراحل تسییرهاحلزون

1  
قة محصلة مع معارف  تقومون بدمج معارف سا
ة وتتوصلون إلى معارف واجراءات عمل جدیدة    حال

  06  07  04  01  00 ت

% 00  05.55  22.22  38.88  33.33  

2  
قونها في  تستخدمون معارف مخزنة في عقولكم وتط

  مجال عملكم
  06  07  02  03  00  ت

% 00  16.66  11.11  38.88  33.33  

3  
ة للمعلومة من  ات تخزن ان تمتلك مؤسستكم إم

زة، أقراص، خوادم،   ...حواسیب مر

  05  11  02  00  00 ت

% 00  00  11.11  61.11  27.77  

4  
ة وتطبی المعارف  مشار تسمح مؤسستكم 

ر حث والتطو   والمساهمة في ال

  02  10  05  01  00 ت

% 00  05.55  27.77  55.55  11.11  

5  
ة هناك تنش ة بین الزمالء من خالل مشار ئة اجتماع

ة م   الحصص التعل

  07  06  04  01  00 ت

% 00  05.55  22.22  33.33  38.88  

6  
ار، آراء  م للمعارف تتولد في عقولكم أف أثناء تلق

  ومعارف جدیدة

  04  10  04  00  00 ت

% 00  00  22.22  55.55  22.22  

7  
یب معارف جدیدة محصلة مع م عارف یتسنى لكم تر

ة   موروثة والتوصل إلى معارف إبداع

  09  04  05  00  00 ت

% 00  00  27.77  22.22  50  
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ة للمحور الثاني الخاص بتسییر المعرفة، وفي أول قسم      مي " النس ضا میول " التعلم التنظ سجلنا أ
ع  ار الرا ات المستبیتین إلى االخت م االكتروني  األمر الذ یوضح درجة تأثیر" عالي " مجمل إجا التعل

ة  ة إجا انت أعلى نس مي، و وهي  % 66.66في تسییر المعرفة من خالل الحث على التعلم التنظ
ل تدرب عد  ة  یر والمعالجة التحلیل ات التف عمل ارة الخاصة  خل المعرفة " في القسم الثاني . تقابل الع

م انت ضمن "  ةالتنظ ات  المثل أن معظم اإلجا عة نالح  ة " عالي " الخانة الرا وسجلت أعلى نس
فاءة المؤسسة % 55.55 ة و ما یخص القسم الثالث .  المقابلة لتطور الكفاءات الفرد ة " أما ف حلزون

ع " المعرفة ومراحل تسییرها  ار الرا ات تؤول إلى االخت وتتضح في أعلى " عالي " انت معظم اإلجا
ة  ات ت % 61.11نس ان االت . خزن المعلومات والمعارفالخاصة بإم ه نستنتج أن مجموع و " وعل

س وأوردو  یل ، مو م االلكترون" جاز ة قالمة تستخدم أسلوب التعل ة مهارات  يلوال س فق من أجل تنم ل
مي، خل المعرفة  ا في التعلم التنظ عد تسییر للمعرفة واتضح ذلك جل نما لما لها من  ومعارف أفرادها وإ

ة ومراحل تسییر المعرفةوحلزو    .  ن
  :الخاتمة 

ات       ارة عن طرقة شاملة الستخدام التكنولوج عض ع ة لل النس م االلكتروني  إن مصطلح التعل
ة  س ة تعتمد على االنترنیت، إال أن الداللة الرئ م ة  تعل ألغراض التعلم، في حین آلخرن ما هو إلى تقن

ات لهذا المصطلح هو ترسیخ المفاه ات والمعارف في عقول األفراد واالستخدام األمثل لتكنولوج م، المنهج
  .اإلعالم واالتصال الحدیثة في مجال التدرب المهني

س وأوردوعلى غرار مختلف المؤسسات التي تهتم بهذا النم التدربي، تبنت مجموع     یل ، مو  ات جاز
قت هذا األسلوب م االلكتروني، وط ة،  الجزائر التعل انت وضعیتهم الجغراف االفتراضي لكل أفرادها مهما 

، انت درجتهم ومستواهم اإلدار ل حصص التدرب  مهما  ات للتعلم تمنح ألفرادها  وأنجزت أرض
اجا ونت فرق  تالضرورة الموافقة لالحت ة التي تتماشى والتطورات الجدیدة في مح العمل، و اآلن

ة ومشرفین في هذا المجا اتتدرب ح . ل لالستمرار في تحیین هذه األرض ه أص استخدام مثل هذه وعل
قدمها في  ا العدیدة التي  النظر إلى المزا ، ف اقي المؤسسات األخر ة أمرا محتوما على  األنظمة التدرب
ة لتسییر المعرفة واالستثمار األمثل في الرأس مال  س عد حلقة رئ سب المعارف والمهارات فهو  مجال 

     .   شر ال
ة النتائج التال   :توصلنا من خالل هذا المقال الخروج 

م االلكترون - ع األصعدة وخاصة في تسییر المعرفة؛ ةهو أداة تدرب يالتعل   فعالة على جم
عمل على - م االلكتروني  س ومفهومخل  التعل أسلوب    ؛المعارف في أ وقت و
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م االلكتروني وتس - ل من التعل ل فرص التعلم في عالج  تاحة  س وإ ل مشترك وهو ت ییر المعرفة مش
  ؛المؤسسة

م االلكترون - مي في المؤسسة؛ يساعد التعل رة التعلم التنظ   في تجسید ف
م االلكترون - ما أنه متجانس مع حلزونیتها؛  يالتعل   یتماشى ومراحل تسییر المعرفة في المؤسسة 

ات ن أن نضع مجموع :التوص م ات ال و   :مایليتوص
مي؛ - ا اإلعالم واالتصال واالستغالل الجید لها في المجال التنظ ع استخدام تكنولوج   توس
ات  - ة في مجال التعلم لما لها من ایجاب م تبني مثل هذه األنظمة االفتراض ضرورة نشر الوعي وتعم

  عدیدة؛
شر المسؤول  - ات التأهیل والتدرب للمورد ال   على سیر عمل هذه األنظمة؛الحرص على عمل
ات التعلم االلكترون - ومات والجامعات في تجسید أرض م ید العون من الح ع مجاالت  يتقد في جم

  العمل؛
م - حوث األكاد ات السوق؛ ةالتكثیف من ال ما یتماشى ومتطل   وتجسیدها على أرض الواقع 

 :قائمة المراجع
ة -أوال  - اللغة العر   :المراجع 
شرة من أجل اإلنفاذ الفعال لقوانین المنافسة، مجلس اإلدارة أمان - تاد، إدارة المعارف والموارد ال ة األون

ة، الدورة    .2012، جنیف، 12والتنم
ا المعلومات  - شادلي شوقي، أثر حجم المؤسسة الصغیرة والمتوسطة في درجة  تبنیها لتكنولوج

احث، جامعة ورقلة، عدد    .2010-2009، 07واالتصال، مجلة ال
م االلكتروني  من وجهة نظر  - ة ومعوقات استخدام  المعلمین للتعل ، أهم فواز بن هزاع بن نداء الشمر

ة  مل لنیل درجة ماجستیر في المناهج وطرق التدرس ، شع حث م محافظة جدة،  ین  المشرفین الترو
ة،  ة السعود ، المملكة العر   .2008اإلشراف الترو

ة، المجلة الجزائرة دمحم ز  - ة، أثر إدارة المعرفة على األداء في المؤسسة االقتصاد رقون، الحاج عرا
ة، جامعة ورقلة، العدد  ة االقتصاد   .2014، 01للتنم

ة، الدار المصرة  - اته االلكترون ر برمج م وتطو عاد تصم ، التعلم االلكتروني المعاصر، أ دمحم دمحم الهاد
ة، القاهر    .2011، 1ة، اللبنان
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