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دور التمكین اإلداري في تطبیق إدارة المعرفة
""دراسة میدانیة على شركة اتصاالت الجزائر

الوافي رابح.أ

أبوبكر بوسالم.د

جامعة البويرة – اجلزائر

 اجلزائر- ادلركز اجلامعي مبيلة

 سعت ىذه الدراسة إىل حتديد دور التمكُت اإلداري يف تطبيق إدارة ادلعرفة لدى شركة إتصاالت اجلزائر:الملخص
،) تطوير العمل، استقاللية العمل، كفاءة العمل،وقد حتدد التمكُت بأبعاده األربعة اليت دتثلت يف (معٌت العمل
 ومت،) مفردة38(  وبلغ تعدادىا،ولتحقيق أىداف الدراسة مت تطوير إستبانة لغرض مجع البيانات من أفراد العينة
، اعتمادا على االضلدار وغَتىا،) لتحليل بيانات اإلستبانةSPSS( استخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية
:وقد توصلت الدراسة إىل رلموعة من النتائج كان من أبرزىا
. واستقاللية العمل) على إدارة ادلعرفة لدى شركة اتصاالت اجلزائر، أن ىناك أثر لكل من (معٌت العمل. وتطوير العمل) على إدارة ادلعرفة لدى شركة اتصاالت اجلزائر، أنو ال يوجد أثر لكل من (كفاءة العملوتوصي الورقة البحثية بضرورة االىتمام بتنمية إدراك العاملُت ألبعاد التمكُت األربعة وخاصة يف ادلستويات اإلدارية
.الدنيا من خالل تشجيعهم على حتمل ادلسئوليات والنظر إىل أخطاءىم كفرص للتعلم
. إدارة ادلعرفة، تطوير العمل، استقاللية العمل، كفاءة العمل، معٌت العمل، دتكُت العاملُت:الكلمات المفتاحیة

The Role of Empowerment on Knowledge Management
"A Field Study on Algerian Communications Company"
Abstract:This Study sought to determine the role of empowerment employees on
knowledge management, employees empowerment have been identified through its four
dimensions were in (meaningfulness, self-determination, competence of employees,
development of job).
To achieve the above objectives, questionnaire was developed and distributed to a sample
consists (83) subjects and then analytical statistical technique such as (regression) were
used to analyze the data. the study has reached the following conclusions:
- there was a statistical significant effect for meaningfulness and self-determination on
knowledge management.
- there was no statistical significant effect for development of job and competence of
employees on knowledge management.
The study has recommended the followings: the need to address the development of
perceptions of the four dimensions of empowerment, especially in the first level
management by encouraging them to take responsibility and look at mistakes as
opportunities to learn.
Key words : Knowledge Management, Employees’ Empowerment, Employees’
Competence, Meaning fullness of Job, Self- Determination, job impact.
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مقدمــةIntroduction :

إن لكل منظمة فلسفة دتيزىا عن غَتىا من ادلنظمات ،ويف ظل ادلؤثرات البيئية اإلدارية سواء داخل أو خارج
ادلنظمة ،واليت من أعلها التقدم التكنولوجي وعودلة العمليات ،والبحث يف استخدام العاملُت كأداة تنافسية حبيث
يكونون قادرين على اختاذ القرار الصحيح يف أقصر وقت دون الرجوع الدائم لقيادهتم ،ظهر توجو جديد أطلق عليو
" التمكُت" الذي ؽلثل نقطة ارتكاز إلطالق القدرات اإلبداعية لدى العاملُت ،ووسيلة خلفض النفقات وخلق
آليات ذاتية من شأهنا تنفيذ األعمال بوسائل أكثر يسر وأقل تكلفة .وتتأثر ادلنظمات بالتطور التكنولوجي الذي
يعرفو العامل ،والذي من مفرزاتو إدارة ادلعرفة اليت تشكل أحد التطورات الفكرية ادلعاصرة اليت تسعى إىل خلق قيمة
للمنظمة بشكل رئيسي من األصول غَت ادللموسة وليس رأس ادلال أو اخلامات وغَتىا من عناصر اإلنتاج.
وتؤكد العديد من الدراسات أن تطبيقي إدارة ادلعرفة يف ادلنظمات يساعد يف ظلو وتطور ادلنظمات ،وحتسُت عملية
اختاذ القرارات واألداء العام للمنظمة ،فبدون إدارة ادلعرفة تعاجل القضايا يف إطار خلفية األفراد أما يف حالة توفر إدارة
ادلعرفة فتعاجل القضايا يف إطار سلزون ادلعرفة للمنظمة والذي يساىم فيو كل فرد مبا لديو من معرفة.
المبحث األول :منهجیة الدراسة Search Methodology

يعرض ىذا ادلبحث إشكالية البحث وفرضياتو وأعليتو ،وسلتلف أىدافو وعينتو وأدواتو وأبعاده.

مشكلة الدراسةSearch Statement:

استمدت مشكلة الدراسة من خالل االطالع على األدبيات والدراسات السابقة ادلتعلقة بالتمكُت اإلداري وما
يقًتن بو من موضوعات ذات صلة قريبة منو؛ وذلك هبدف حتديد دوره يف تطبيق إدارة ادلعرفة ،واليت على الرغم من
شيوع مفاىيمها يف ادلنظمات اإلدارية إال أن ىناك نقص معريف يف إغلاد ادلداخل اإلدارية اليت تساعد على تطبيقها
بنجاح يف ادلنظمة ،ومن ىنا فإن التساؤل الرئيسي يتبلور يف:
"ما مستوى التمكین اإلداري في شركة اتصاالت الجزائر؟ وما ىو دوره في تطبیق إدارة المعرفة؟"

أىمیة الدراسةSearch Importance:

يعترب التمكُت اإلداري موضوعا ىاما ،فهو يعد من اجملاالت احلديثة نسبيا وادلكملة دلا سبقها من الدراسات يف
أدبيات إدارة األعمال ،وبالرغم من توفر عدد من الدراسات حول التمكُت اإلداري واجلوانب ادلرتبطة بو ،إال أهنا مل
حتاول الربط بُت التمكُت اإلداري وإدارة ادلعرفة ،ويعترب موضوع التمكُت اإلداري موضوعا حيا للدراسة والبحث يف
عامل ادلنظمات ،لذا فقد اختذت ىذه الدراسة موضوع التمكُت اإلداري ودوره يف تطبيق إدارة ادلعرفة يف شركة
اتصاالت اجلزائر ،ومن ىذا ادلنطلق جاءت أعلية البحث وضرورتو ،وؽلكن إغلازىا فيمايلي:
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 -1تتأتى أعلية الدراسة من األعلية الكبَتة اليت ػلظى هبا موضوع التمكُت اإلداري من قبل مفكري اإلدارة
والدارسُت لكونو يشكل أحد التطورات الفكرية ادلعاصرة يف عامل األعمال.

 -2وشلا يزيد أعلية الدراسة كذلك كوهنا تطمح إىل إضافة معرفية يف رلال إدارة ادلعرفة مبعاجلتها لدور التمكُت
اإلداري يف تطبيق إدارة ادلعرفة يف بيئة عربية شلا يساعد ادلدراء على إدراك ذلك التأثَت الناجم عن إدارة ادلعرفة
وؽلكنهم من التعامل السليم مع تلك القرارات اخلاصة بنشاطات إدارة ادلعرفة.

 -3اعتقاد الباحثُت بأن ىذه الدراسة سوف تساىم يف إثراء مكتبة إدارة األعمال العربية نظر الحتياجها ذلذا النوع
من الدراسات اليت تقوم على األسس العلمية.
أىداف الدراسةSearch Objectives:

تطمح الدراسة إىل حتقيق األىداف الرئيسية التالية:
 -1التعريف مبفهوم التمكُت اإلداري وتوضيح أبعاده ،ومستوى تواجده يف الشركة ادلبحوثة.
 -2الكشف عن مفهوم إدارة ادلعرفة وتوضيح أبعادىا ،ومستوى تواجدىا يف يف الشركة ادلبحوثة.
 -3شرح دور أبعاد التمكُت اإلداري يف تطبيق إدارة ادلعرفة يف الشركة ادلبحوثة.
 -4اخلروج بنتائج وتوصيات تساعد القيادات اإلدارية على إدراك مفهوم التمكُت اإلداري وأبعاد إدارة ادلعرفة.
فرضیات الدراسةSearch Hypothesis:

استنادا إىل مشكلة الدراسة فقد صيغت فرضيات الدراسة على النحو التايل:
 .1ال يوجد دور لقيمة العمل يف تطبيق إدارة ادلعرفة لدى شركة اتصاالت اجلزائر.
 .2ال يوجد دور الستقاللية العمل يف تطبيق إدارة ادلعرفة لدى شركة اتصاالت اجلزائر.
 .3ال يوجد دور لكفاءة العمل يف تطبيق إدارة ادلعرفة لدى شركة اتصاالت اجلزائر.
 .4ال يوجد دور لتطوير العمل يف تطبيق إدارة ادلعرفة لدى شركة اتصاالت اجلزائر.
المخطط االفتراضي للدراسة:

المتغیر المستقل (التمكین اإلداري)

الشكل رقم ( :)1المخطط االفتراضي للدراسة

المتغیر التابع

قيمة العملقيمة العمل
استقاللية العملإستقاللية
كفاءة العمل
كفاءة العمل
العمل

إدارة المعرفة

تطوير العمل

المصدر :من إعداد الباحثين
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ويتبُت من ادلخطط ما يلي:

 -1يشمل متغَتين رئيسُت علا :ادلتغَت ادلستقل (التمكُت اإلداري) وادلتغَت التابع (إدارة ادلعرفة) ،وأن كل متغَت
يشمل رلموعة من ادلتغَتات الفرعية ،حيث يتكون ادلتغَت ادلستقل من أربع متغَتات ىي؛(قيمة العمل ،استقاللية
العمل ،كفاءة العمل ،تطوير العمل) يف حُت أن ادلتغَت التابع ىو اآلخر يتكون من أربع متغَتات كما جاءت على
النحو التايل (حتديد الفجوة ادلعرفية ،شراء ادلعرفة وتطويرىا ،تفعيل ادلشاركة يف ادلعرفة ،تقييم ادلعرفة).

 -2إن حركة ادلخطط تكون بوجود تأثَت مباشر لكل متغَت من متغَتات التمكُت اإلداري يف متغَت إدارة ادلعرفة،
وذاك الذي يشَت إليو السهم يف ادلخطط أعاله.

مجتمع وعینة الدراسة:

يتمثل رلتمع الدراسة يف األفراد العاملُت يف شركة اتصاالت اجلزائر والبالغ عددىم  00111عامل يف رلمل وحدات
األعمال ( )Business Unitesلتكون رلال لتطبيق الدراسة على اعتبار أن ىذه الشركة تقع ضمن بيئة عربية،
وأن ىذه الشركة تتميز باإلدارة الرقمية بشكل أكثر غلعلها تتميز عن غَتىا من الشركات األخرى وذلك لطبيعة
النشاط الذي دتارسو ،وهبذا تكون رلال مناسب لتطبيق ودراسة ادلوضوع ،وسيعتمد الباحث يف ىذه الدراسة على
عينة عشوائية من خالل الرجوع إىل كتاب ( ،0)Uma Sekran,2003:092حيث بُت اجلدول اإلحصائي أن
حجم العينة ادلتوافق مع حجم العينة احملصور بُت ( 01111و )0111111ىو  38مفردة.
منهج الدراسة:

من خالل االطالع على الدراسات السابقة ظهر جليا أن ادلنهج ادلناسب للدراسة ىو ادلنهج الوصفي والتحليلي،
لكونو منهجا مساعدا على التحليل الشامل والعميق للمشكلة قيد الدراسة ،فعلى صعيد الدراسة الوصفية سيتم
االعتماد على البحوث النظرية وادليدانية يف ىذا اجملال من خالل ادلسح ادلكتيب.
أما على صعيد البحث ادليداين التحليلي ،فسيتم إجراء دراسة ميدانية باالعتماد على اإلستبانة ادلعدة لذلك مع
حتليل كافة البيانات باستخدام الطرق اإلحصائية ادلناسبة دلعاجلتها.
ثبات أداة الدراسة:

لقياس مدى ثبات أداة الدراسة (االستبانة) استخدم الباحث معامل كرونباخ ألفا ( )Cronbach Alphaللتأكد
من ثبات أداة الدراسة ،وكانت النتائج كما ىي موضحة يف اجلدول رقم ()0

الجدول رقم( :)0قیمة معامل الثبات لالتساق الداخلي لمتغیرات الدراسة
اسم المتغیر
معامل الثبات(كرونباخ ألفا)

تمكین العاملین
0.76
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يالحظ من اجلدول رقم ( )0أن معامالت الثبات جلميع متغَتات الدراسة مقبولة وىي أكرب من  1..1حيث بلغ
معامل الثبات لكافة فقرات اإلستبانة( )1.30وىي نسبة ثبات ؽلكن االعتماد عليها يف التطبيق ادليداين للدراسة.
المبحث الثاني :اإلطار النظري

 -1مفهوم التمكین

يشَت كل من ( 0)Manuela&Bruce,2003 :018إىل أن التمكُت ىو أسلوب إداري يشًتك من خاللو
ادلدراء وأعضاء التنظيم اآلخرون للتأثَت يف عملية اختاذ القرار ،مبعٌت أخر ىو التعاون يف عملية اختاذ القرارات اليت ال
حتدد مبواقع القوة الرمسية بقدر ما حتدد بنظم ادلعلومات ونظم التدريب وادلكافئة وادلشاركة يف السلطة وأسلوب
القيادة والثقافة التنظيمية ،ويتفق ىذا التعريف مع التعريف الذي قدمو( 8)Darligton,2007:02حيث يؤكد على
أن التمكُت ىو إشراك سلطة اختاذ القرارات بُت اإلدارة واألفراد بشكل يشجع األفراد على صنع القرارات يوم بعد
يوم من اإلدارة الدنيا إىل اإلدارة العليا ،يف حُت ػلدد ( 2)Susan,2006:01مفهومو بأنو السماح لألفراد بقدر
أكرب من مسؤولية صنع القرارات ،ويربز ( 0)Carole,2006:00مفهومو بأنو توجيو نشاط الفرد ضلو سلتلف
التحديات من خالل شعوره الداخلي بالقدرة والسيطرة ،وإحساسو بوجود معٌت الرتباط أىدافو بأىداف ادلنظمة،
كما يضيف ( .)David,2005:0بأن التمكُت يتضمن الثقة والسلطة وادلشاركة يف ادلعلومات وصنع القرار
وادلسؤولية وادلساءلة ،ويرى كل من( 7)Bowen & Lawler,1992:88أن مفهوم التمكُت يعتمد على أربعة
عناصر رلتمعة (ادلعلومات ،ادلعرفة ،ادلكافآت ،القوة) وأن غياب أي عنصر منها ينفي وجود مفهوم التمكُت ,كما
يتعارض رأي ( 8)Spritzer,1995:0222مع رأي  Bowen & Lawlerحيث يوضح  Spritzerمن خالل
دراستو أن غياب إي مدرك من ىذه ادلدركات األربعة ال ينفي وجود مفهوم التمكُت دتاما بل ػلرف يف معناه فقط,
وتضيف (حسن 9)00:2004،بأن التمكُت ىو أحد األساليب اإلدارية احلديثة إلدارة ادلوارد البشرية اليت تساعد
على استغالل الطاقات الكامنة لدى العاملُت وحتفيزىم ذاتيا بتوفَت عناصر معينة يف وظيفة الفرد كادلعٌت والقدرة
والتأثَت ىذه احلوافز الذاتية للوظيفة تؤدي إىل إشباع حاجات أساسية لدى الفرد مثل إثبات الذات شلا ػلفز على
اإلبداع وحتقيق أىداف ادلنظمة بكفاءة وىذا أسلوب ذايت للتحفيز يعتمد على تطوير ادلنظمات ماديا ومعنويا:

 -2أبعاد التمكین اإلداري

يرى ( 01)Thomas & Velthouse,1990:..9أن التمكُت اإلداري يتكون من أربعة أبعاد أساسية ىي:
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 -1-2حریة االختیار(:)Choice

تعكس إحساس الفرد باحلرية اجتاه طريقة أداءه لعملو ,ودرجة السماح لو بتغيَت اجلوانب ادللموسة وغَت ادللموسة يف
ادلنظمة ،حبيث تتضمن حرية االختيار ادلسؤولية السببية عن األحداث الشخصية ويشَت كل من (ادلعايعة وأندرواس،
 00)088:0113أن احلرية تعٍت االستقاللية يف الشروع يف سلوكيات وعمليات العمل ومواصلتها ،وقد وجد كل
من ( 00)Deci&Ryan,1989:038أن حرية االختيار ادلدركة لدى األفراد تؤدي إىل زيادة ادلرونة واالبتكار وروح
ادلبادأة وأن إدراك الفرد بأن األشخاص واألحداث من حولو تقيد اختياره يؤدي إىل مشاعر سلبية تؤثر يف عملو
وتؤدي إىل اطلفاض احًتام وتقدير الفرد لذاتو.
ويرى الباحثُت أن بعد حرية االختيار لو تأثَت كبَت يف تفسَت مفهوم التمكُت ،وأنو من الضروري التأكد من توافر
الرغبة لدى الفرد يف قبول ىذه احلرية وحتمل مسؤوليات وتبعات االختيار.

 -2-2الفعالیة الذاتیة (:)Competence

تعٍت اعتقاد األفراد بامتالكهم ادلهارات الالزمة ألداء مهامهم بشكل جيد ،ويعترب ىذا البعد من دعائم مفهوم
التمكُت فتزويد الفرد مبسؤوليات وصالحيات أكرب لن يعتربه الفرد دتكينا إال إذا توفر لديو عنصر الثقة يف قدرتو على
النجاح يف التحكم يف تلك ادلسؤوليات ،وقد الحظ ( 08)Bandura,1977:090أن الكفاءة الذاتية
( )Competenceادلنخفضة تقود الفرد إىل جتنب ادلواقف اليت تتطلب إظهار مهاراتو وىذا السلوك ػلد من تطوير
ذاتو ،ويرى كل من ( 02)Gist & Mitchell,1992:03.أن تدريب األفراد لو أثر إغلايب يف زيادة ادلهارات
وادلعرفة العلمية اليت تساىم يف دعم الثقة والقدرة على حتمل ادلسؤوليات وزيادة الشعور بالفعالية الذاتية.

 -3-2المعنى (:)Meaning

يعٍت اإلحساس بوجود الغاية واذلدف من االرتباط الشخصي لألفراد بالعمل من خالل االعتناء الداخلي للفرد
بشؤون الوظيفة أو ادلهمة ،كما أن اطلفاض وجود معٌت للعمل غلعل الفرد ػلس بالعزلة وعدم االرتباط باألحداث
اجلوىرية للوظيفة ،ويرى ( 02)Sjoberg et al,1983:801أن زيادة إحساس الفرد بقيمة الوظيفة يؤدي إىل
االلتزام و الرغبة يف ادلشاركة والًتكيز ،ويشَت ( 01)Bass,1990:23أن ىذا البعد يعترب من سلرجات التمكُت وليس
من مكوناتو حيث أن دتكُت األفراد بإعطائهم صالحيات ومسؤوليات أكرب يف اختاذ القرار يؤدي هبم يف النهاية إىل
زيادة ادلعرفة العملية يف أداءىم مبا يؤدي إىل شعور الفرد بأعلية عملو يف حتقيق أىداف ادلنظمة.
ويرى الباحثُت أن معٌت العمل ىو ركن من األركان اليت يقوم عليها التمكُت وليس فقط من سلرجات التمكُت،
حيث أنو من الضروري على الفرد أن يشعر بأعلية العمل حىت يصل إىل التطبيق اجليد دلفهوم التمكُت ،وبتطبيق ىذا
ادلفهوم يشعر الفرد يف النهاية بأعلية عملو ودرجة مساعلتو يف الوصول إىل حتقيق أىداف ادلنظمة.
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 -4-2تطویر العمل(:)Development Of Job

يعٍت إدراك الفرد بأن لو تأثَت يف القرارات اجلوىرية داخل ادلنظمة ويرى كل من (ادلعايعة وأند رواس:0113،

 01)082أن بعد التأثَت يعكس اعتقاد األفراد باستطاعتهم التأثَت على النظام الذي يعملون فيو من خالل التأثَت
على ادلخرجات ،كما أن إحساس الفرد بانعدام دوره يف التأثَت على رلريات أمور وظيفتو يؤدي إىل االغًتاب
الوظيفي ويقول كل من ( 03)Rabindra&Kanungo,1992:200أن ىذا االغًتاب لو آثار سلبية على
اإلنتاجية وعلى جودة احلياة الوظيفية ،ويرى ( 09)William,1992:00بأن شعور الفرد بعدم قدرتو على التأثَت يف
القرارات يؤدي إىل شعوره بتضاؤل دوره يف حتقيق أىداف ادلنظمة والذي يؤدي بالفرد يف النهاية إىل عدم إحساسو
بادلسؤولية الوظيفية واطلفاض تقديره لذاتو وعدم حتمسو ألخذ ادلبادرة وحتمل ادلخاطرة.
ثالثا :مفهوم إدارة المعرفة

تشَت الدراسات السابقة إىل عدم وجود تعريف واحد إلدارة ادلعرفة األمر الذي غلعل من الصعوبة وضع معٌت
وتعريف دقيق وزلدد ذلا ،واألمر الذي أدى إىل تعدد التعاريف اخلاصة إلدارة ادلعرفة.
يوضح( السيد 01)0 :0119،التعريف العلمي اخلاص بادلعرفة بأهنا " ىي تلك األفكار أو ادلفاىيم اليت تصل إليها
كينونة معينة (فرد ،مؤسسة ،رلتمع) واليت تستخدم سلوك فعال ضلو حتقيق أىداف الكينونة ,حيث أن إدارة ادلعرفة
بأهنا الطريقة اليت تسهل عملية احلصول على معارف العاملُت يف ادلؤسسة ومن مث وضعها حتت تصرف اجلميع.
ويرى (العتييب 50)00 :0117،أن إدارة ادلعرفة ىي عمليات نظامية تساعد ادلنظمات على توليد ادلعرفة وتنظيمها
وتوزيعها على مجيع ادلنتسبُت للمنظمة ،وادلستفيدين من خارجها.
ويعرف (عبود 00)90 :0113 ،إدارة ادلعرفة بأهنا العملية ادلنهجية لتوجيو وإنشاء القيمة من خالل الًتكيب أو
التداؤب بُت عناصر ادلعرفة لعمل توليفات معرفية أفضل شلا ىي عليو كبيانات ومعارف منفردة.
ومن خالل ما جاء يف عرض تعاريف إدارة ادلعرفة السابقة يربز ذلك التعدد يف وجهات النظر حول تعريف إدارة
ادلعرفة كونو حقل جديد ال يزال يف مرحلة التطور واالكتشاف.
ويف زلاولة لتقريب بُت ما جاء يف سلتلف التعاريف الواردة يف األدبيات السابقة للوصول إىل تعريف إجرائي إلدارة
ادلعرفة ؼلدم الدراسة ،يرى الباحثُت أن إدارة ادلعرفة ىي عبارة عن شلارسة تشتمل على أفراد وتكنولوجيا وعمليات
من اجل توليد ادلعرفة ومشاركتها بُت أفراد التنظيم وتقييمها لالرتقاء باألداء التنظيمي ككل.

 -4أبعاد إدارة المعرفة

من خالل الدراسات السابقة ؽلكن أن ضلدد ونلخص أبعاد إدارة ادلعرفة يف (حتديد فجوة ادلعرفة ،شراء ادلعرفة
وتطويرىا ،تفعيل مشاركة ادلعرفة ،تقييم ادلعرفة) ،وسنأيت إىل ذكر تفصيلها كمايلي:
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-1-4تحدید فجوة المعرفة:

تشَت دراسة ( 52)Lin&Tseng,2005:0.7أن مصدر الفجوة يف إدارة ادلعرفة يكون عرب مخس نقاط.
أ -تقوم اإلدارة العليا بفحص وتشخيص البيئة الداخلية واخلارجية للمنظمة هبدف اكتشاف نقاط القوة والضعف
والتعرف على الفرص والتهديدات هبدف وضع إسًتاتيجية مالئمة ،وقد حتدث الفجوة نتيجة وجود ىوة بُت ما
غلب أن تعرفو ادلنظمة عن بيئتها وبُت ماال تعرفو.
ب -بعد حتليل البيئة الداخلية واخلارجية قد تكون ىناك فجوة ناجتة عن عدم التالؤم بُت مدى إدراك اإلدارة العليا
كما حتتاجو من معرفة وما ىو زلدد ضمن خطة تطوير إدارة ادلعرفة.
ج -قد حتدث فجوة يف إدراك األفراد إلدارة ادلعرفة شلا ػلدث سلوك مقاومة التغيَت لتبٍت ىذا ادلدخل احلديث.
د -إن اختالف معارف األفراد على سلتلف ادلستويات التنظيمية قد ػلدث عنو فجوة يف تنفيذ نظام إدارة ادلعرفة.
ه -إن تنفيذ إسًتاتيجية إدارة ادلعرفة بفاعلية يتضمن معرفة حجم الفجوة بُت اجلهود ادلبذولة يف سبيل تطبيقها وبُت
القيمة ادلضافة ،اليت قد ختلقها ادلمارسات ادلتعلقة بنظام إدارة ادلعرفة.
 -2-4شراء وتطویر المعرفة:

يشَت ( 02)Nonaka,2003إىل وجود أربع آليات داخل ادلنظمة أطلق عليو ( )SECIاختصار دلصطلحات
( )Socialization, Externalization, Combination, Internalizationكما يلي:
أ -التنشئة( :)Socializationىي آلية توليد معرفة جديدة عن طريق نقل ادلعرفة واخلربة وادلهارة من أفراد إىل
أفراد آخرين جدد عن طريق التفاعل االجتماعي من خالل فرق العمل(.)Team Work

ب -التوفیق( :)Combinationيتم حتويل ادلعرفة الصرػلة وادلكتوبة وادلفهومة إىل معرفة يتم استيعاب معانيها
أثناء شلارسة العمل من قبل األفراد إلعطاء قيمة ألفراد ادلنظمة.

ج -التجسید( :)Externalizationىو نقل ادلعرفة الضمنية ادلتمثلة يف معارف ومدركات األفراد إىل معرفة
صرػلة رلسدة يف شكل براءة اخًتاع أو حق ادللكية.

د-التذویب ( :)Internalizationفهم ادلعرفة الصرػلة وحتويلها إىل معرفة ضمنية جديدة من خالل استنباط
احلقائق احملورية واألفكار الذىنية ادلعقدة.
 -3-4تفعیل مشاركة المعرفة:
تتمثل عمليات مشاركة ادلعرفة يف (توزيع ادلعرفة ،تدفق ادلعرفة ،نقل ادلعرفة ،حتريك ادلعرفة) حيث أن ادلعارف
ادلكتسبة يستوجب انتقاذلا وتقامسها بُت أفراد التنظيم.

 -4-4تقییم المعرفة :يتم تقييم ادلعرفة من خالل بعدين أساسُت.
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أ -تقییم المعرفة الصریحة :من خالل أنظمة تقييم األداء والربامج احملاسبية ادلعدة لذلك ،واليت هتتم بتقييم براءة
االخًتاع وادللكيات الفكرية.

ب -تقییم المعرفة الضمنیة :يتم تقييم اخلربات وادلهارات اليت تدخل ضمن ثقافة ادلنظمة فادلعرفة الضمنية غَت
ملموسة وتقييمها يساعد على تطوير الربامج واخلطط لالستغالل األمثل لكفاءاهتا.
المبحث الثالث :الجانب التطبیقي

تحلیل نتائج اختبار فرضیات الدراسة:
قبل اختبار الفرضيات قام الباحث بالتأكد من عدم وجود ارتباط عايل بُت ادلتغَتات ادلستقلة
" "Multicollinearityقام الباحث بإجراء معامل تضخم التباين"،"Variance Inflation Factor-VIF
واختبار التباين ادلسموح بو " "Toleranceلكل متغَت من ادلتغَتات ادلستقلة ،ويشَت اجلدول رقم ( )0إىل أنو إذا
كان معامل التضخم ( )VIFللمتغَت يتجاوز ( )01وكانت قيمة التباين ادلسموح بو أقل من ( )1.10فإنو ؽلكن
القول أن ىذا ادلتغَت لو ارتباط عال مع متغَتات مستقلة أخرى وبالتايل سيؤدي إىل حدوث مشكلة يف حتليل
االضلدار .وقد مت االعتماد على ىذه القاعدة الختبار االرتباط " "Multicollinearityبُت ادلتغَتات ادلستقلة.
وكما يتضح يف اجلدول رقم ( )0والذي ػلتوي على ادلتغَتات ادلستقلة وقيمة معامل تضخم التباين ( )VIFوالتباين
ادلسموح بو " "Toleranceلكل متغَت ،نالحظ أن قيمة ( )VIFجلميع ادلتغَتات كانت أقل من ( )01وتًتاوح ما
بُت ( )0.20-0.10كما نالحظ أن قيمة التباين ادلسموح بو جلميع ادلتغَتات كانت أكرب من ( )1.10وتًتاوح ما
بُت ( )1.97-1.71وبذلك ؽلكن القول أنو ال يوجد ارتباط عال بُت ادلتغَتات ادلستقلة.
ومن أجل التحقق من افًتاض التوزيع الطبيعي  Normal Distributionللبيانات فقد مت االستناد إىل حساب
قيمة معامل االلتواء ( )Skewnessللمتغَتات ،وكما يوضح اجلدول رقم ( )0فإن قيمة معامل االلتواء جلميع
متغَتات الدراسة كانت تقع ضمن اجملال ( )-0,0لذلك ؽلكن القول بأنو ال توجد مشكلة حقيقية تتعلق بالتوزيع
الطبيعي لبيانات الدراسة.
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الجدول رقم ( :)2اختبار معامل تضخم التباین والتباین المسموح بو ومعامل االلتواء
Tolerance

()VIF

Skewness

المتغیــرات

معٌت العمل

1.11

0..0

1.20

كفاءة العاملُت

1.18

0.51

1.80

استقاللية العمل

1.11

0.21

- 1.36

تطوير العمل

1.91

0.15

- 1..1

وسيتم التأكد من صالحية النموذج لكل فرضية على حدا كماىو موضح يف اجلدول رقم ( ،)0حيث تدل قيم F
يف كل مرة على قدرة أبعاد ادلتغَت ادلستقل (دتكُت العاملُت) على تفسَت التباين يف ادلتغَت التابع (إدارة ادلعرفة)
ومبستوى داللة أقل من مستوى الداللة ادلعتمدة (.)1.10 ≤ α
الجدول رقم ( :)3نتائج تحلیل التباین لالنحدار للتأكد من صالحیة النموذج الختبار فرضیات الدراسة
المتغیر

المصدر

معٌت العمل

االضلدار
اخلطأ

كفاءة العاملُت

االضلدار
اخلطأ

استقاللية
العمل

االضلدار
اخلطأ

تطوير العمل

االضلدار
اخلطأ

مجموع المربعات
07.00
071.73

معامل التحدید

قیمة المحسوبةF

مستوى داللةF

1.08

*00.07

1.111

7..1
091.09

1.18

*08.99

1.08

*08.2.

0..00
070..3

1.111
1.111

0..7
1.10

090.00

* ذات داللة إحصائية على مستوى ()1.12≤α
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 -1نتائج تحلیل اختبار االنحدار المتعدد ()Multi Regression

الجدول رقم ( :)4نتائج تحلیل االنحدار المتعدد الختبار أثر تمكین العاملین بأبعاده المختلفة في إدارة المعرفة

مصدر التباین

B

الخطأ المعیاري

Beta

قیمة tالمحسوبة

مستوى داللة t

معٌت العمل

1.28

0.09

0.25

4.46

*0.000

كفاءة العاملُت

1.10

0.10

0.001

0.02

0.981

استقاللية العمل

1.02

0.05

0.24

4.37

*0.000

تطوير العمل

1.12

0.05

0.03

0.78

0.433

* ذات داللة إحصائية على مستوى ()1.12≤α

 نتائج اختبار الفرضیة الفرعیة األولى :ال يوجد دور دلعٌت العمل يف إدارة ادلعرفة لدى شركة اتصاالت اجلزائر.
تشَت النتائج اإلحصائية يف اجلدول رقم ()8إىل وجود أثر للمتغَت ادلستقل (معٌت العمل) يف ادلتغَت التابع
(إدارة ادلعرفة) ،استنادا إىل أن قيمة  Tاحملسوبة بلغت ( )2.2.وىي أكرب من قيمتها اجلدولية على مستوى داللة
( )1.10≤αكما أن مستوى ادلعنوية ()Sig= 1.111أقل من مستوى الداللة ادلعتمد ( )1.10شلا يقتضي رفض
الفرضية العدمية واليت تنص على أنو ال يوجد أثر دلعٌت العمل يف إدارة ادلعرفة التنظيمي ،وقبول الفرضية البديلة.
 نتائج اختبار الفرضیة الفرعیة الثانیة :ال يوجد دور لكفاءة العاملُت يف إدارة ادلعرفة لدى الشركة ادلبحوثة.

يتبُت من النتائج اإلحصائية الواردة يف اجلدول رقم ( )8أنو ال يوجد أثر لكفاءة العاملُت يف إدارة ادلعرفة ،استنادا
إىل قيمة Tاحملسوبة اليت بلغت ( )1.10وىي أقل من قيمتها اجلدولية ،على مستوى داللة( ،)1.10≤αكما أن
مستوى ادلعنوية ()Sig= 1.930أقل من مستوى الداللة ادلعتمد ( )1.10شلا يقتضي قبول الفرضية العدمية اليت
تنص على أنو ال يوجد أثر لكفاءة العاملُت يف إدارة ادلعرفة
 نتائج اختبار الفرضیة الفرعیة الثالثة:ال يوجد دور الستقاللية العمل يف إدارة ادلعرفة لدى الشركة ادلبحوثة.

يتضح من النتائج اإلحصائية الواردة يف اجلدول رقم ( )8أنو يوجد أثر الستقاللية العمل يف إدارة ادلعرفة ،استنادا
إىل قيمة  Tاحملسوبة اليت بلغت ( )2.87وىي أكرب من قيمتها اجلدولية ،على مستوى داللة (  ،)1.10≤αكما أن
مستوى ادلعنوية ( )Sig= 1.111أقل من مستوى الداللة ادلعتمد ( )1.10شلا يقتضي رفض الفرضية العدمية اليت
تنص على أنو ال يوجد أثر الستقاللية العمل يف إدارة ادلعرفة.
 نتائج اختبار الفرضیة الفرعیة الرابعة:ال يوجد دور لتطوير العمل يف إدارة ادلعرفة لدى شركة اتصاالت اجلزائر.
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يتبُت من النتائج اإلحصائية الواردة يف اجلدول رقم( )8أنو ال يوجد أثر لتطوير العمل يف الوالء إدارة ادلعرفة،
استنادا إىل قيمة  Tاحملسوبة اليت بلغت ( )1.73وىي أقل من قيمتها اجلدولية ،على مستوى داللة
(،)1.10≤αكما أن مستوى ادلعنوية ( )Sig= 1.288أكرب من مستوى الداللة ادلعتمد ( )1.10شلا يقتضي قبول
الفرضية العدمية اليت تنص على أنو ال يوجد أثر لتطوير العمل يف إدارة ادلعرفة.
المبحث الرابع :االستنتاجات والتوصیات

االستنتاجات Conclusions

جاءت ىذه الدراسة لتحديد دور دتكُت العاملُت يف إدارة ادلعرفة لدى شركة اتصاالت اجلزائر ،وقد توصلت الدراسة
من خالل اختبار الفرضيات إىل عدة نتائج نذكر منها:

 -1كشفت نتائج الدراسة عن وجود تأثَت لكل من (معٌت العمل ،استقاللية العمل) على إدارة ادلعرفة يف الشركة
ادلبحوثة  ،ويعزو الباحث ىذه النتيجة إىل إدراك العاملُت يف سلتلف ادلستويات الوظيفية ألعلية وظائفهم يف حتقيق
أىداف ادلنظمة ،وحريتهم يف تأدية وظائفهم بنجاح ،وتتفق ىذه النتيجة جزئيا مع نتائج دراسة
( 52)Fulford&Enz, 1995:070اليت توصلت إىل تأثَت (معٌت العمل ،استقاللية العمل) يف االنتماء الوظيفي.
 -2تبُت أيضا عدم وجود تأثَت لبعدي دتكُت العاملُت (كفاءة العمل ،تطوير العمل) على إدارة ادلعرفة لدى شركة
اتصاالت اجلزائر ،ويعزو الباحث ىذه النتيجة إىل تعدد ادلستويات اإلدارية يف الشركة ادلبحوثة واليت تنساب عربىا
األوامر من األعلى إىل األسفل يف ادلستويات اإلدارية الوسطى والدنيا شلا يولد شعورا لدى العاملُت بأهنم أدوات
للتنفيذ ال تشارك يف وضع األىداف وتطوير برامج العمل وبالتايل يتولد لديهم الشعور بعدم الكفاءة والقدرة على
تطوير العمل ،وتتفق ىذه النتيجة جزئيا مع دراسة ( 0.)Spritzer et al, 1997:710حيث خلصت تلك
الدراسة إىل عدم وجود تأثَت لبعدي تطوير العمل وكفاءة العمل يف الرضا الوظيفي.
التوصیـات Recommendations

يف ضوء نتائج الدراسة احلالية توصي الدراسة مبايلي:
 -1ضرورة االىتمام بتنمية إدراك العاملُت ألبعاد التمكُت األربعة وخاصة يف ادلستويات اإلدارية الدنيا من خالل
تشجيعهم على حتمل ادلسئوليات والنظر إىل أخطاءىم كفرص للتعلم.
 -2ضرورة اىتمام إدارة شركة اتصاالت اجلزائر ببعدي الكفاءة وتطوير العمل واليت أثبتت الدراسة عدم وجود تأثَت
ذلم يف إدارة ادلعرفة.
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 إعادة النظر يف اذلياكل التنظيمية التقليدية وزلاولة استبداذلا باذلياكل احلديثة اليت دتيل إىل األفقية أكثر من اذلرمية-3
مبا يفسح اجملال أمام العاملُت إلدراك قدراهتم ومهاراهتم يف السيطرة على طرق العمل شلا يدعم شعورىم بالكفاءة
.والقدرة على تطوير العمل
 يوصي الباحث اإلدارة العليا بتبٍت مناخ تنظيمي يسمح حبرية تبادل األفكار بُت الرئيس وادلرؤوس شلا يدعم-4
.الشعور بالكفاءة والقدرة على التأثَت يف العمل
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