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جملة الدراسات االقتصادية املعاصرة

إدارة المعرفة كأسلوب إداري حديث لبناء منظمات متعلمة
-  وكالة الجلفة-دراسة حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر
Knowledge Management as a modern Administrative Style for Building Educated
Organizations
Case Study of Algeria Telecommunications Corporation - Djelfa Agency1
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 هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على أثر أبعاد إدارة املعرفة على املنظمة املتعلمة من وجهة نظر املوظفني مبسؤسةة اصااتا ازجاارر –وكالة:ملخص
 ومت،) فردا91(  حيث مت اختيار عينة صتكون من،( موظف278)  وصكون جمتمع الدراسة من مجيع املوظفني ابملسؤسةة والبالغ عددهم، -ازجلفة
،) استبانة75(  بلغ املةرتجع منها، ووزعت اتاستباان على عينة الدراسة، ) فقرة كأداة رريةية زجمع املعلوما38( صاميم استبانة اشتملت على
 مت أتكيد وجود عالقة إحاارية وأثر إجيايب إلدارة املعرفة أببعادها املختلفة علىSPSS 24 وبعد املعازجة اإلحاارية ابتاعتماد على برانمج الـ
.املنظمة املتعلمة من جهة نظر العاملني يف مسؤسةة اصااتا ازجاارر
. وكالة ازجلفة- إدارة املعرفة – التعلم التنظيمي – املنظمة املتعلمة – مسؤسةة اصااتا ازجاارر:كلمات مفتاحية
M01-M20 : JEL تصنيف
Abstract: This study aimed to identify the impact of the dimensions of knowledge management of the educated
organizations from the perspective of employees of the Foundation of Algeria Telecom - Agency Djelfa -, The
study community is composed of all employees of Telecom Algiers and numbered (278), A sample of (91)
employees was selected, of which (75) were retrieved, The questionnaire, which included (38) a paragraph, was
designed as the main tool for collecting information from the study sample.
After statistical treatment based on the SPSS 24 program, it was confirmed that there is a statistical
relationship and a positive impact of knowledge management in its various dimensions on the educated
organization from the point of view of the employees of Foundation of Algeria Telecom, Agency Djelfa .
Keywords: Knowledge Management, Organizational Learning, educated organizations, Algeria
Telecommunications Corporation..
Jel Classification Codes: M01-M20
Résumé: Cette étude visait à identifier l'impact des dimensions de la gestion des connaissances des organisations
éduquées du point de vue des employés de la Fondation d'Algérie Telecom - Agence Djelfa - . Le groupe d'étude
est composé de tous les employés de Télécom Alger et est numéroté (278). , Un échantillon de (91) employés a
été sélectionné, dont (75) ont été récupérés. Le questionnaire, qui comprenait (38) un paragraphe, a été conçu
comme le principal outil de collecte d'informations à partir de l'échantillon de l'étude.
Après traitement statistique basé sur le programme SPSS 24, il a été confirmé qu’il existait une relation
statistique et un impact positif de la gestion des connaissances dans ses différentes dimensions sur l’organisation
éduquée du point de vue des employés de Foundation of Algeria Telecom.
Mots-clés: gestion des connaissances, apprentissage organisationnel, l'organisation éduquée, agency Algérie
telecom, Agence Djelfa .
Codes de classification de Jel: M01-M20
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إدارة املعرفة كأسلوب إداري حديث لبناء منظمات متعلمة :دراسة حالة مؤسسة اتصاالت اجلزائر -وكالة اجللفة -

مقدمة:
نتيجة للتغيرات املتسارعة والانفجار املعرفي ،أصبح إلدارة املعرفة أهمية كبيرة في عالم ألاعمال حيث تعد إحدى املداخل
الحديثة في تسيير أهم موارد املنظمات وأحد أصولها الالمادية  ،وفي الوقت الذي تعيش فيه املنظمات عصرا جديدا عرف تغيرات
عميقة زادت من حدة املنافسة ،ودفعت باملؤسسات إلعادة النظر في كيفية مواكبتها ملتطلبات وضروريات التغيير ،وعليه أصبح
تعلم املنظمات وانتهاج مبادئ وأسس إدارة املعرفة ،هو مفتاح التفوق والوصول إلى الريادة واقتحام ألاسواق والتغلب على
منافسيها ،حيث أن املنظمات الرائدة اليوم هي من املنظمات القائمة على املعرفة أو ما يعرف اليوم باملنظمات املتعلمة والتي
يمكن من خاللها ألفراد املنظمة اكتساب املعارف وتخزينها والتشارك فيها و  ،وتوفير جميع آلاليات لتطبيقها ،حيث تمكن املنظمة
املتعلمة انطالقا من مواردها البشرية من خالل معارفهم وخبراتهم ،وأفكارهم ،مهاراتهم بناء وتعزيز ركائز املنظمة املتعلمة.
 .1إلاطاراملنهجي للدراسة
 .1.1إلاشكالية :مما سبق يمكن طرح إلاشكالية التالي:
هل هناك أثر ملمارسة أسلوب إدارة املعرفة في بناء املنظمات املتعلمة من وجهة نظر املوظفين بمؤسسة اتصاالت الجزائر؟ وتحت
هاته إلاشكالية تندرج مجموعة من التساؤالت الفرعية:
هل هناك أثر لعملية اكتساب املعرفة في بناء املنظمات املتعلمة من وجهة نظر املوظفين باملؤسسة محل الدراسة؟
هل هناك أثر لعملية تخزين املعرفة في بناء املنظمات املتعلمة من وجهة نظر املوظفين باملؤسسة محل الدراسة؟
هل هناك أثر لعملية توزيع املعرفة في بناء املنظمات املتعلمة من وجهة نظر املوظفين باملؤسسة محل الدراسة؟
هل هناك أثر لعملية تطبيق املعرفة في بناء املنظمات املتعلمة من وجهة نظر املوظفين باملؤسسة محل الدراسة؟
هل هناك أثر ألبعاد إدارة املعرفة مجتمعة في بناء املنظمات املتعلمة من وجهة نظر املوظفين باملؤسسة محل الدراسة؟
.2.1أهمية الدراسة :يكتس ي البحث أهميته من خالل تطرقه إلى مفهومين حديثين  ،وهما إدارة املعرفة واملنظمة املتعلمة
باعتبارهما موضوعين رئيسين في مجال الفكر إلاداري الحديث ،باإلضافة إلى تناوله ألثر أبعاد إدارة املعرفة (اكتساب املعرفة –
تخزين املعرفة – توزيع املعرفة – تطبيق املعرفة) في تحول املنظمات إلى منظمات متعلمة ،ومن خالل نتائج هذه الدراسة يمكن
رفع جملة من الاقتراحات ،والتي قد تساهم في إرساء أهم أسس املنظمة املتعلمة ،وقد يكون لها ألاثر في جعل هذه املؤسسة تعزز
أصولها املعرفية والفكرية واستغاللها في أنشطتها وعملياتها ،وجعل عمليات اكتساب املعرفة ،وتقاسمها وتطبيقها هي جوهر بناء
املنظمة املتعلمة ،وهذا ما نعتقد أنه سيحقق لها الريادة والاستدامة التنافسية في مواكبة التغيرات وتحسين ألاداء.
 .1.1أهداف الدراسة:
إثرراء إلاطرار النظرري للموضرو مرن خرالل التعررف علرى ألادبيرات والدراسرات ذات الصرلة بمواضريع إدارة املعرفرة وباملنظمرة
املتعلمة.
التعررف إلرى مردى تروافر أبعراد إدارة املعرفرة (اكتسراب املعرفرة  -تخرزين املعرفرة  -توزيرع املعرفرة  -تطبيرق املعرفرة) فري مؤسسرة
اتصاالت الجزائر – وكالة الجلفة  -من وجهة نظر املوظفين.
التعررف إلرى مردى تروافر أبعراد املنظمرة املتعلمرة املتعلمرة (الرتعلم التنظييري – التفكيرر النظيري – الالتراام الخص ر ي – النمراذج
الذهنية – الرؤية املشتركة  -فرق العمل) في مؤسسة اتصاالت الجزائر  -وكالة الجلفة  -من وجهة نظر املوظفين.
إبراز مساهمة إدارة املعرفة بأبعادها املصتلفة باعتبارها مفهوما حديثا في الفكر إلاداري في الوصول إلى املنظمات املتعلمة.
تقديم بعض الاقتراحات ملؤسسة اتصاالت الجزائر -وكالة الجلفة  -على ضوء النتائج املتوصل إليها في الدراسة.
استثارة الطلبة للقيام بأبحاث ودراسات أخرى حول القيادة التحويلية واملنظمة املتعلمة ،في عدد من املؤسسات الجزائرية.
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 .1.1فرضيات الدراسة :من خالل مراجعة مجموعة من املصادر املتعلقة بموضو الدراسة يمكن صياغة الفرضيات التالية:
الفرضية الرئيسية" :ال يوجد أثر مباشر ذو داللة إحصائية إلدارة املعرفة بأبعادها (اكتساب املعرفة – تخزين املعرفة –
توزيع املعرفة – تطبيق املعرفة) على املنظمة املتعلمة من وجهة نظر املوظفين باملؤسسة محل الدراسة.
الفرضيات الفرعية:
 الفرضية الفرعية ألاولى :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لعملية اكتساب املعرفة على املنظمة املتعلمة من وجهة نظر
املوظفين باملؤسسة محل الدراسة.
 الفرضية الفرعية الثانية :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لعملية تخزين املعرفة على املنظمة املتعلمة من وجهة نظر
املوظفين باملؤسسة محل الدراسة.
 الفرضية الفرعية الثالثة :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لعملية توزيع املعرفة على املنظمة املتعلمة من وجهة نظر
املوظفين باملؤسسة محل الدراسة.
 الفرضية الفرعية الرابعة :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لعملية تطبيق املعرفة على املنظمة املتعلمة من وجهة نظر
املوظفين باملؤسسة محل الدراسة.
 .1.1املنهج املتبع في الدراسة :من أجل معالجة موضو الدراسة من جوانبه املصتلفة ،ومحاولة إلاجابة على إشكاليتها العامة
وتساؤالتها الفرعية واختبار فرضياتها اعتمد الباحثان املنهج الوصفي – التحليلي بأسلوبيه (النظري وامليداني) ،كونه يعبر عن
الظاهرة املدروسة بشكل كيي وكيفي ،فعلى صعيد الدراسة الوصفية ،سيتم إجراء املسح املكتبي والاطال على البحوث النظرية
وامليدانية لبناء إلاطار النظري للدراسة ،والوقوف عند أهم الدراسات السابقة ،التي تشكل رافدا حيويا في الدراسة وما تتضمنه
من محاور معرفية ،وذلك من أجل وصف املفاهيم الواردة في الدراسة وصفا علميا ،باإلضافة إلى وصف العالقة القائمة بين
املفاهيم ألاساسية في هذه الدراسة ،والوصول إلى نتائج تحقق أغراض الدراسة ،كما سنعتمد على تقنية دراسة الحالة على
املؤسسة محل الد اسة إلسقاط ّ
الدراسة النظرية على املؤسسة محل الدراسة وذلك باالعتماد على الاستمارات.
ر
 .6.1أنموذج الدراسة :في ضوء القيام بمراجعة مجموعة منتقاة من الدراسات السابقة ذات العالقة بأبعاد الدراسة وأبعادها،
وعلى ضوء مشكلة الدراسة وأهدافها قمنا بتطوير أنموذج للدراسة ،وهو مبين في الشكل املوالي:
الشكل  :11أمنوذج الدراسة
إدارة املعرفة

املتغري التابع

املنظمـة املتعلمـة

املتغي ــر املستقــل

اكتساب املعرفة
ختزين املعرفة
توزيع املعرفة

تطبيق املعرفة

النوع االجتماعي – العمر – املستوى الوظيفي –
املؤهل العلمي –– سنوات اخلربة.
املتغريات الشخصية والوظيفية
املصدر :من إعداد الباحثة بناءا على دراسا سابقة.

 .7.1أداة الدراسة :انطالقا من أنموذج الدراسة املعتمد،واعتمادا على الدراسات السابقة وألادب النظري من خالل تمحيص
الكتب واملقاالت واملداخالت ذات الصلة باملوضو  ،قامت الباحثة بتصميم الاستبانة خاصة كأداة جمع املعلومات من عين
الدراسة ،حيث تم تقسيم الاستبانة إلى جزأين:
 الجزء ألاول :ويتضمن املتغيرات الخصصية (الديموغرافية والوظيفية) ألفراد عينة الدراسة (النو الاجتماعي ،العمر،
املستوى الوظيفي ،املؤهل العليي ،سنوات الصبرة).
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 الجزء الثاني :ويتضمن محورين :املحور ألاول :ويتعلق هذا املحور باملتغير املستقل واملتمثل في إدارة املعرفة بأبعادها ألاربعة:
(اكتساب املعرفة  -تخزين املعرفة – توزيع املعرفة – تطبيق املعرفة) ،املحور الثاني :يتعلق باملتغير التابع واملتمثل في املنظمة
املتعلمة بأبعادها الستة (التفكير النظيي – الالتاام الخص ي – النماذج الذهنية  -الرؤية املشتركة – فرق العمل) ،وقد بلغ
عدد عبارات هذا القسم ( )13عبارة موزعة على املحاور السابقة.
 .3.1مجتمع وعينة الدراسة :انطالقا من املجال املوضوعي للدراسة ،وتساؤالتها ،وطبيعة البيانات املطلوبة ،وألاهداف التي
تسعى الدراسة لتحقيقها ،فقد حددت الباحثة مجتمع الدراسة الذي يتكون من جميع املوظفين في مؤسسة اتصاالت الجزائر -
وكالة الجلفة  -والبالغ عددهم ( )173عامل وهذا ما أشارت إليه مصادر إدارة املوارد البشرية في الشركة.
وفي الدراسة الحالية تم اختيار أسلوب العينة العشوائية البسيطة بغرض تحقيق أعلى ثقة في تعميم النتائج ،حيث قامت
الباحثة بتوزيع ( )11استمارة أي م نسبته ( )%11.11على عينة عشوائية من املوظفين بمؤسسة اتصاالت الجزائر –وكالة
الجلفة  ،-بلغ العائد منها ( )71استبانة.
 .2إلاطارالنظري للدراسة:
 .1.2ماهيةة ددارة املعرفةة :يعتبرر مفهروم إدارة املعرفرة مرن املفراهيم التري صراحب ظهورهرا ظهرور ثرورة التكنولوجيرا واملعلومرات فري
القررن املاضر ي ،حيرث تركرز إدارة املعرفرة علرى الاعتمراد علرى املعلومرات والبيانرات وأهميتهرا لرذا قبرل أن نتعررف علرى مفهروم إدارة
املعرفة يجب شرح مجموعة من املصطلحات املصاحبة لها.
 .1.1.2تعريف املعرفة
إن امل رردخل ألانس ررب ف رري تعري ررف املعرف ررة ه ررو التميي ررا ب ررين البيان ررات واملعلوم ررات واملعرف ررة ،حي ررث أش ررارت البح رروث والدراس ررات
وغيرهرا أن هنراك شريما مرن الصلرت والتشرويش برين هاتره املفراهيم لردى الربعض ،حترن أن الكثيررون يعتقردون أن املعرفرة واملعلومرات
والبيانرات شريما واحردا .وبالترالي فر ن تعريرف املعرفرة يسرتلزم علرم مرا قبرل املعرفرة ،وحترن نصرل إلرى املعرفرة البرد أن نمرر بكرل مرن
البيانات واملعلومات.
 البيانةات  :Dataالبيانرات  Dataمصررطلح شرا اسررتخدامه بصريغة الجمررع ،مفررده بيران  ،Datumوهرري املرادة الصررام التري تشررتق
منه ررا املعلوم ررات ،ف رري تمث ررل (ترم ررز إل ررى) ألاش ررياء والحق ررائق وألافك ررار وآلاراء وألاح ررداث والعملي ررات الت رري تعب ررر ع ررن مواق ررف وأفع ررال أو
ً
ً
ً
ً
ً
ً
تصف هدفا أو ظاهرة أو واقعا معينا (ماضيا ،حاضرا أو مستقبال) دون أي تعديل أو تفسير أو مقارنة( .الحسنية)0222 ،
وقر ررد تكر ررون البيانر ررات علر ررى شر رركل أرقر ررام عادير ررة أو نسر ررب مموير ررة أو أشر رركال هندسر ررية أو إشر ررارات أو رمر رروز التر رري تتعر رردد حسر ررب
املس ررتخدمين ،وي ررتم جم ررع البيان ررات م ررن مص ررادر متع ررددة رس ررمية وغي ررر رس ررمية ،داخلي ررة وخارجي ررة ،ش ررفوية ومكتوب ررة ،وق ررد ال تفي ررد
البيانات وهي بشكلها ألاولي إال بعد تحليلها وتفسيرها وتحويلها إلى معلومات( .علة)0210 ،
 املعلومات  :Informationاملعلومات هي البيانات التي توضرح فري إطرار ومحتروى واضرح السرتخدامها فري اتخراذ القررار ،و يمكرن
تقديم املعلومات في أشكال متعددة منها الكتابي ،صور ،محادثة ،و هي تعتبر ناتج ملعالجة البيانات( .مطر)0222 ،
ويعرف كل من  Prusak & Davenportاملعلومات بأنهرا" :رسرالة علرى شركل وثيقرة أو اتصرال صروتي أو مرفري ،هردفها تغييرر الطريقرة
أو ألاسلوب الذي يدرك به املتلقي شيما ما ،فيكون لهذه الرسالة أثر في أحكامه وسلوكه ،وهذا هرو الفررق برين املعلومرات والبيانرات
التي ال تحدث أي أثر"( .أبو فازة)0221 ،
فالبيانر ررات تعر ررد الركير رراة ألاساسر ررية ل لمعلومر ررات ف ر رري املتغير ررر املسر ررتقل واملعلومر ررات املتغير ررر التر ررابع ،إذ تتنر ررو املعلومر ررات بتنر ررو
البيانرات وعليرره يمكررن تعريررف املعلومررات علررى أنهرا " :كررل مررا يصررل إلررى علررم الفررد سررواء بررالقراءة أو باالسررتما أو باملشرراهدة ،وتتعلررق
بجوانررب وبررأمور تحصررل فرري حيرراة إلانسرران وألاوضررا املحيطررة برره والعالقررة الترري يقيمهررا والظررروف الترري تلزمرره وإلامكانيررات املتاحررة لرره
وألاح ررداث الت رري يجا هه ررا م ررن وق ررت إل ررى خ ررر"( .املص ررري )0222 ،ويحص ررل الف رررد عل ررى املعلوم ررات م ررن العدي ررد م ررن املص ررادر مث ررل الكت ررب
والدوريات والشبكة العاملية  ....الخ.
4

اجمللد  / 40الع ــدد ،)9402( 02 :ص 94 -01

جملة الدراسات االقتصادية املعاصرة

 املعرفة  Knowledgeتطرق العديد من الكتاب إلى إعطاء تعاريف حول املعرفة نذكر منها:
" املعرفة هي مزيج من الصبرة والقيم واملعلومات السياقية وبصيرة الصبيرة التي تزود ب طار عام لتقييم ودمج الصبرات
واملعلومات الجديدة واملتأصلة ومطبقة في عقل العارف ها ،وهي متضمنة في املنظمة واملجتمع ليس في الوثائق ومستودعات
املعرفة فحسب"( .عليان)0222 ،
" املعرفة هي مزيج من املفاهيم وألافكار والقواعد وإلاجراءات التي تهدي ألافعال"( .ياسين)0222 ،
" املعرفة مزيج من الصبرة والقيم واملعلومات السياقية وبصيرة الصبير التي تزود ب طار عام لتقييم ودمج الصبرات واملعلومات
الجديدة ،ف ي متأصلة ومطبقة في عقل العارف ها ،وهي متضمنة في املنظمة واملجتمع وليس في الوثائق ومستودعات املعرفة
فحسب ،ولكنها أيضا في الروتين التنظييي واملمارسات واملعايير وبعبارة صحيحة أكثر إنها معرفة – كيف"( .العلي ،إبراهيم ،غسان،
)0210

مرن كرل مرا سربق يمكرن أن نسرتخلص تعريفرا متكرامال للمعرفرة ،مفراده أن املعرفرة هري ذلرك الاسرتخدام الكامرل للمعلومرات
والبيانرات بعرد اسرتيعا ها ،مرع إمكانيرة مزاوجتهرا مرع الصبررة واملهرارة والقريم ،وترتم عمليرة املزاوجرة داخرل عقرل الفررد لتنرتج بعردها
املعرفرة التري توصرل إلرى أفضرل النترائج والقررارات وإلرى حرل املشركالت وإلابردا واسرتخال املفراهيم الجديردة .وفري ذلرك إشرارة إلرى
أهميرة العنصرر البشرري الرذي ينرتج ويكتسرب املعرفرة ،باعتبراره فرردا مرن أفرراد املنظمرة ،والرذي تعبرر معرفتره عرن قدرتره داخرل
املنظمة ،وبالتالي قدرة املنظمة ككل على الفهم والتصرف وانجاز ألاعمال بطريقة فاعلة تحقق ألاهداف والغايات في بيمة العمل.
 .2.1.2تعريف ددارة املعرفة :يصعب إيجاد تعريف موحد إلدارة املعرفة ،فقد اختلفت املفهوم حسب التخصص واملذاهب
الفكرية للقائلين هذه التعاريف ،كما يرجع هذا التباين إلى اتسا ميدان املفهوم وديناميكيته والتغييرات السريعة التي تدخل
عليه ،وفيما يلي أهم تعريفات إدارة املعرفة.
" إدارة املعرفة هي مجموعة من املداخل والعمليات الواضحة واملحددة على نحو جيد تهدف إلى اكتشاف وظائف املعرفة
الصطرة ،إلايجابية منها والسلبية ،وفي مختلف العمليات ،وإداراتها ،وتحديد املنتجات أو الاستراتيجيات الجديدة ،وتعزيز
إدارة املوارد لبشرية ،وتحقيق عدد خر من ألاهداف ألاخرى املراد تحقيقها"(wiig, 1993) .
" إدارة املعرفة هي إلادارة النظامية والواضحة للمعرفة والعمليات املرتبطة ها والصاصة باستحداثها وجمعها وتنظيمها
ونشرها واستخدامها واستغاللها ،وهي تتطلب تحويل املعرفة الخصصية إلى معرفة تعاونية يمكن تقاسمها بشكل جلي من
خالل املنظمة"( .البيالوي ،سالمة)0222 ،
 " إدارة املعرفة على أنها العمليات التي تساعد املنظمات على توليد املعرفة ،واختيارها ،وتنظيمها ،واستخدامها ،ونشرها،
وأخيرا تحويل املعلومات الهامة والصبرات التي تمتلكها املنظمة ،والتي تعتبر ضرورية لألنشطة إلادارية املصتلفة كاتخاذ
القرارات ،وحل املشكالت ،والتعلم ،والتخطيت الاستراتيجي"( .حجازي)0222 ،
 " إدارة املعرفة هي تلك املنظومة وآلاليات التي تعظم من املوارد الفكرية واملعلوماتية ،من خالل قيامها بعمليات شفافة
وتكنولوجية تتعلق ب يجاد وجمع ومشاركة وإعادة تجميع وإعادة استخدام املعرفة ،هدف إيجاد قيمة جديدة من خالل
تحسين الكفاءة والفعالية الفردية والتعاون في عمل املعرفة لزيادة االبتكار والمساعدة في اتخاذ القرار"( .امللكاوي)0222 ،
" إدارة املعرفة هي العملية الهادفة إلى توفير املعرفة العلمية والتقنية لدى كل العاملين في املنظمة من خالل التكوين
والتدريب من جل مواكبة املعرفة الحديثة"( .املومني)0222 ،
وبناءا على ذلك يمكن تعريف إدارة املعرفة على أنها :هي مجموعة من املداخل والعمليات التي تساعد املنظمات على
توليد املعرفة ،وجمعها وتنظيمها ونشرها واستغاللها ،واستخدامها ،من أجل توجيهها نحو تحقيق ألاهداف املوضوعة
بشكل نظمي مقصود وهادف بما يخدم مصلحة العمل مثل استخدامها في التخطيط وحل املشكالت واتخاذ القرارات.
 .1.1.2الجذور إلادارية إلدارة املعرفة :يمكن أن نوضح الجذور إلادارية إلدارة املعرفة ،والتي تبلورت من خالل النشاطات
واملمارسات إلادارية في الشكل املوالي.
5

إدارة املعرفة كأسلوب إداري حديث لبناء منظمات متعلمة :دراسة حالة مؤسسة اتصاالت اجلزائر -وكالة اجللفة -

ضيف سعيدة

الشكل  :12اجلذور اإلدارية إلدارة املعرفة
حتويل األعمال

إعادة هندسة العمليا
ازجودة الشاملة  -الثقافة
االبتكار

املنظمة املتعلمة
إدارة املعرفة
رأس املال /

إدارة املعلومات
نظم قاعدة املعرفة

املوجودات الفكرية

املصدر :عبد الةتار العلي ،قنديلجي إبراهيم ،)0210( ،العمري غةان ،املدخل إىل إدارة املعرفة ،الطبعة الثالثة ،دار املةرية للنشر والتوزيع :عمان،
األردن ،ص.21 :
وفيما يلي شرح موجز لهذه العناصر( :حسين)0210 ،

تحويل ألاعمال :إن النجاح في منظمات القرن الواحد والعشرين يتطلب إلابدا املستدام والتغيير الفعال والتطوير الشامل،
لكي تتمكن املنظمة من تحقيق التفوق والتميا.
الابتكار :وهو تحويل القدرات وألافكار إلى سلع وخدمات وعمليات جديدة ،وهو ينتج عن إدارة الجهود الهادفة إلى تطوير
منتجات جديدة أو تطوير استخدامات املنتجات املوجودة ،ويعد إلابدا نقطة البداية فيه (إلابدا هو القدرة على جمع أو
مشاركة املعلومات بطرق تولد أفكارا جديدة) وقد يكون الابتكار جذريا أو تدريجيا ،إداريا أو تقنيا ،ابتكار منتج أو ابتكار عملية،
وفي كل هذه الحاالت هناك تطابق بين الابتكار وعمليات إدارة املعرفة ،خاصة منها عملية اكتساب املعارف.
ددارة املعلومات :إن إدارة املعلومات وإدارة تكنولوجيا املعلومات ساهمتا في وضع إطار عام شامل ،استفادت منه إدارة املعرفة
في عملياتها وعبر وظائفها ومستوياتها إلضافة قيم عديدة منها :تحقيق وتعظيم رضا الزبائن ،وذلك من خالل توضيح عالقة
السبب بالنتيجة وإعادة استخدام وتحويل املعرفة الضمنية إلى صريحة ،ويظهر ذلك في إحالل حرف الر  Kبدل  Iفي املصطلحات
إلانجلياية IM .KM
نظم قاعدة املعرفة :لتعزيز قاعد املعرفة التنظيمية ،تستخدم املنظمة عدة نظم منها :نظم املكاتب ونظم عمل املعرفة ونظم
تعاون املجموعات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ،وتقوم هذه النظم بدعم املعلومات واملعرفة من خالل تخجيع التعلم التنظييي
وتخزين الذاكرة التنظيمية وتوليد املعرفة واكتسا ها وتوزيعها واملشاركة فيها.
رأس املال الفكري واملوجودات الفكرية :رأس املال الفكري هو مجمو ألافكار والاختراعات والتكنولوجيات واملعرفة العامة
وبرامج الكمبيوتر والتصاميم وقواعد البيانات والعمليات وإلابدا والتطبيقات في الشركة ،وببساطة أكثر هو كل فكر معرفي
يمكن تحويله إلى ربح.
املنظمة التعليمية :وهي منظمة تخجع التعلم وتسعى إليه ،ويعمل فيها الجميع بشكل مستقل أو متعاون على تطوير قدراتهم
باستمرار من أجل تحقيق النتائج املرغوبة ،كما أنها تسعى إلى تطوير أنماط جديدة للتفكير وتضع لها مجموعة من ألاهداف
والطموحات الجماعية ،حيث يتعلم أفرادها باستمرار كيف يتعلمون بشكل جماعي.
 .1.1.2أهداف ددارة املعرفة :أكد الباحث  ،Holsapple & Singhأنه من أهداف إدارة املعرفة ما يلي( :الحراحشة)0222 ،
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توليد املعرفة الالزمة والكافية والقيام بعمليات التحويل املعرفية وتحقيق عمليات التعليم وعمليات نشر املعرفة إلى كل
ألاطراف ذات العالقة.
التأكد من أنه يجري تطوير وتجديد وتحديث املعرفة بصورة مستمرة.
تحديد طبيعة ونو رأس املال الفكري الذي يلزم للمنظمة ،وتحديد كيفية تطويره وإدامته.
التحكم والسيطرة على العمليات ذات العالقة ب دارة املعرفة.
إيجاد قيادة فاعلة قادرة على بناء وتطبيق مدخل إدارة املعرفة.
تحقيق الريادة في أسواق عن طريق رأس املال الفكري.
 .1.1.2أبعاد ددارة املعرفة :سنقتصر فقت على ألابعاد التي اعتمدناها في دراستنا ،وهي:
اكتساب املعرفة :إن تكوين املعرفة أصبح من أهم السياسات إلاستراتيجية ألي منظمة فهو الداعم ألاساس ي للتعليم
وإلابدا التنظييي ،وقد أكد على ذلك العاملان حيث شددا على مدى تعقيد هذه املهمة وأهميتها في نجاح واستمرارية املنظمة على
املدى البعيد ،كما أن الكثير من الدراسات السابقة أبدت اهتماما كبيرا هذه املهمة ولكن في نطاق محدود جدا وهو املنظمة دون
ألاخذ بعين الاعتبار النظرة الشاملة لهذه العملية ،والتي تشمل العوامل التنظيمية والبيئية للمنظمة والتي تؤثر بشكل مباشر على
خلق واكتساب املعرفة فيه(Nonaka, Takeuchi, 1995) .
تخزين املعرفة :عملية خزن املعرفة تلك العمليات التي تشمل على الاحتفاظ والاسترجا والوصول والبحث وإلادامة،
والتخزين ،حيث إن عملية تخزين املعرفة تعود إلى الذاكرة التنظيمية ،التي تحتوي على املعرفة املوجودة في أشكال مختلفة ،بما
فيها الوثائق املكتوبة واملعلومات املصزونة في قواعد البيانات الالكترونية ،واملعرفة إلانسانية املصزونة في النظم الصبيرة ،واملعرفة
املوجودة في إلاجراءات والعمليات التنظيمية املوثقة ،واملعرفة الضمنية املكتسبة من إلافراد ومجموعات العمل"( .الكبيس ي)0222 ،
توزيع املعرفة :وهي قدره املنظمة على نشر املعرفة حتن تصل إلى كل نقطة عمل من نقاط العمل ،وكل مستوى إداري من
املستويات إلادارية وذلك عن طريق الاستخدام واملشاركة وتبادل ألافكار والصبرات واملهارات والتكنولوجيا والبرامج التدريبية عن
طريق نظم الاتصاالت الرسمية وغير الرسمية والوصول إلى نقطه توزيع مرنه( .املجالي)0222 ،
ً
تطبيق املعرفة :يقصد ها جعل أنشطة املنظمة أكثر مالئمة لالستخدام ،وارتباطا باملهام التي تقوم ها ،ولذلك ،ف نه من
املفترض أن تقوم املنظمة بالتطبيق املفصل للمعرفة على أنشطتها ،والاستفادة منها بعد إيداعها وتخزينها ،وتطوير سبل
استرجاعها ،ونقلها إلى العاملين( .عبيد ،ربيعة)0212 ،
 .2.2ماهية املنظمات املتعلمة :يعتبر موضو املنظمات املتعلمة واملواضيع التي يشتمل عليها واحد من أكثر املجاالت إلادارية
حداثة واهتماما في آلاونة ألاخيرة ،باعتبار أن استخدام مفهوم ومبدأ املنظمات املتعلمة يشكل أساسا من مكونات أي برنامج من
برامج إدارة املعرفة ،باإلضافة إلى وجود ترابت وتداخل بين مفهوم املنظمات املستندة إلى املعرفة وبين املنظمات املتعلمة.
 .1.2.2تعريةف الةتعلم التنظيمةي :تعرد عمليرة الرتعلم التنظييري واحردة مرن أبررز العمليرات التري تسرتند إليهرا املنظمرات ،انطالقرا مرن
تركيا الباحثين على آلالية التي تعكس تعلم ألافراد والفرق بتعلم املنظمة ككل .
والررتعلم التنظييرري هررو العمليررة الترري يمكررن مررن خاللهررا ألف رراد املنظمررة كشررف ألاخطرراء وترررحيحها ،مررن خررالل تغييررر نظريررات
ونماذج التصرف والعمل لديهم"(Argyris, Schon,2002) .
 .2.2.2تعريف املنظمة املتعلمة :هناك عدة تعريفات للمنظمة املتعلمة تدور جميعها حول توسيع مدارك أفراد املنظمة من
خالل تزويدهم باملعرفة والصبرة والتجربة املستفادة من ألاحداث التي تمر ها منظماتهم حتن يطوروا ذلك إلى سلوك تنظييي
يهدف في النهاية إلى بقاء ودوام املنظمة ،وهناك أكثر من مصطلح استخدمه الباحثون للداللة على مفهوم املنظمة املتعلمة مثل
املنظمة العارفة  Knowing Organizationواملنظمات املفكرة  Thinking Organizationواملنظمات املؤهلة Qualified
 ،Organizationلذلك ارتأينا تقديم أهم التعاريف في هذا الصدد للوصول إلى املعنن الحقيقي للمصطلح.
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" املنظمرة املتعلمرة هري املنظمرة التري تقردم تسرهيالت لرتعلم جميرع أعضراءها ،لتكرون قرادرة علرى تغييرر وتحسرين نفسرها باسرتمرار،
ولتحقيرق أهردافها وأهرداف أعضراهها وأهرداف المجتمرع الرذي تعمرل فيره أي أن هرذه املنظمرة تمياهرا عرن غيرهرا مرن خرالل أفرادهرا
الذين يوجهون طاقاتهم للوصول إلى النتائج التي يرغبون ها فعال ،وتظهر فيها نماذج جديردة للتفكيرر ويرتعلم ألافرراد فيهرا باسرتمرار
للوصول إلى رؤية مشتركة ،في مستويات املنظمة ككل"(Marquardt, 2002) .
 " املنظمة املتعلمة هي املنظمة املاهرة في إيجاد املعرفة واكتسا ها ونشررها ونقلهرا والاحتفراظ هرا وإعرادة توجيره سرلوكاتها بنراءا علرى
املعرفة الجديدة التي اكتسبتها"(Paula, Dave, 2005) .
ّ
" املنظمرة املتعلمرة تتميرا عرن غيرهرا برنمت قيادتهرا التعلميرة ،وبحرصرها علرى تعلرم أسراليب التفكيرر ،واكتسراب التحليرل والحروار،
ٕواجراء تبادل ألافكار واملعلومات مع آلاخرين ،وبالهيكلة التنظيمية التعليمية التي تساعدها على إثراء املعرفة ونشرها في املستويات
التنظيميرة كافرة ،وتشركيل اللجران وفررق العمرل وبطاقاتهرا البشررية التري تمتلرك املهرارة ،والثقرة برالنفس ،وقروة الترأثير فري آلاخررين،
والقدرة على التصرف والتحرك بفاعلية"( .عبيد ،ربيعة)0212 ،
ويعبر املنظور املعرفي للمنظمة املتعلمة عن قدرتها في امتالك املهارة في إنشاء واكتساب ونقرل املعرفرة التري أصربحت آلان أحرد
ألادوار الحيويررة للمرردير ،واملنظمررة املتعلمررة هرري الترري تقرروم ببنرراء أنظمررة لهررا القرردرة والقابليررة للحصررول علررى املعرفررة ضررمن خطررة
طويلة ألاجل ،تمكنها من إجراء عمليات تغيير مستمرة( .بني هاني)0222 ،
مررن التعرراريف السررابقة يمكننررا أن نقررول أن املنظمررة املتعلمررة هرري :املنظمررة املتميرراة بقيادتهررا التعليميررة والترري تقرروم بتغييررر
سرلوكها باسرتمرار لبلرو نتائجهرا املرجروة ،ومرن ثرم العمرل علرى تطروير قردراتها باسرتمرار مرن أجرل هرذه النترائج وبلرو ألاهرداف التري
ّ
تصبو إليها ،من خالل اكتساب املعرارف وخزنهرا وتشراركها وتطبيقهرا ،وتمكرين ألافرراد مرن الرتعلم داخرل وخرارج املنظمرة ،واسرتخدام
التقنية املناسبة لذلك.
 .1.2.2عناصراملنظمة املتعلمة
ينظ ررر إل ررى املنظم ررة املتعلم ررة م ررن خ ررالل مجموع ررة م ررن العناص ررر الت رري تس رراهم ف رري تمياه ررا ع ررن املنظم ررات التقليدي ررة ،بتق ررديمها
وإنتاجها ألنشطة معرفية تتمثل في تنو وسائل اكتساب املعرفة وتفسيرها وتوظيفها في خدمة املنظمة وأهدافها.
وتختل ررف آلاراء ح ررول العناص ررر ألاساس ررية الت رري تمي ررا املنظم ررة املتعلم ررة ع ررن املنظم ررات التقليدي ررة ،حي ررث يش ررير ريتش ررارد داف ررت
( )Daftإلى أن املنظمة املتعلمة تتميا بستة عناصر تتفاعل مع بعضها البعض ،وهي:
القيةةادة :حيررث أن القيررادة فرري املنظمررات املتعلمررة تلعررب أدوارا جديرردة تختلررف عررن ألادوار فرري املنظمررات التقليديررة وهرري (ألادوار
املعلوماتية – التفاعلية – القرارية) ،وتتحد ألادوار الجديدة لقائد التعلم في  1عناصر ،وهي( :البغدادي ،العبادي)0212 ،
 املصمم :وهو الذي يضطلع بتحديد الغرض والاتجاه للشركة وصنع إلاستراتيجية والسياسات والهياكرل املالئمرة وتوجره الشرركة
حسب البيمة.
 املعلم :حيث أن القائد يمتلك الرؤية حول حقيقة الشركة ويقوم بتخجيع وتحفيا ألافراد على تعلم هذه الرؤية بشكل مالئم.
 الراعةةي :حي ررث أن القائ ررد يق رردم الرعايررة وال رردعم لألف رراد ال ررذين يحترراجون إل ررى ذل ررك بم ررا يخرردم غ رررض الش ررركة ألاساس ر ي وخاص ررة
بالعالقة مع ألافراد واملبادرين باألفكار واملمارسات الجديدة والذين يحتاجون إلى الدعم.
الشةةبكية :تعن رري ال ررشبكية أن املعلوم ررات وعناص ررر املعرفررة يص رربح م ررن الس ررهل الوص ررول إليه ررا وت رردويرها ل رريس فق ررت بت ررأثير
ً
ً
تكنولوجيا املعلومات ،وإنما أيضا بسبب التنظيم الشبكي القائم على الفرق املدارة ذاتيا( .الكساسبة و خرون)0222 ،
التعلم الاستراتيجي :الجديد أن منظمات التعلم تتسم بالتعلم الاستراتيجي لذي يجعرل إلاسرتراتيجية مرنرة بقردر غيرر مسربوق.
وهنررا يرررى  Mintzbergأن كررل إسررتراتيجية فعالررة تم ر ي بقرردمين :ألاول تشرراوري ويتمثررل فرري الررتعلم ،والثرراني انبثررا ي ويتمثررل فرري
وضع إلاستراتيجية الجديدة التي ترتقي بقدرة املنظمة على الاستجابة للبيمة( .علة)0210 ،
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تتبنرن منظمرة ال ّرتعلم ثقافررة تنظيميررة جديردة تقروم علرى تقاسرم املعرفرة ،والانفتراح ،والشرفافيةّ ،
الثقافةة :البرد وأن ّ
والتحسرين
املستمر الذي يرتكز على ّ
التعلم املستمر ،كما أن أبطرال هررذه الثقافرة سريكونون مرن الريراديين الرذين يمكرن أن يقرردموا املثررال
املشرق في تقاسم املعرفة( .الكساسبة و خرون)0222 ،
ّ
الطلةةل علةةى املعرفةةة :منظم ررة ال ررتعلم تميررل إل ررى أن تكررون ذات مي رراة تنافس ررية تقرروم عل ررى املعرفررة س ر ً
رواءا ف رري اكتسررا ها م ررن خ ررارج
املنظمررة أو توليرردها مررن داخررل املنظمررة ،فالررذاكرة التنظيميررة هرري املسررتود الررذي يخررزن معرفررة املنظمررة مررن أجررل الاسررتخدام
املستقبلي ،أو التعلم ملصزون من تاريخ املنظمة الذي يمكن استخدامه في صنع القرارات أو ألغراض ألاخرى( .علة)0210 ،
 .1.2.2خصائص املنظمة املتعلمة :تتمتع املنظمة املتعلمة بمجموعة من الصصائص تمياها عن غيرها من املنظمات يمكن
اختصارها فيما يلي( :البغدادي ،العبادي)0212 ،
تحديد غرض التعلم واكتساب املعرفة.
مدخل التعلم أساس ي في إلاستراتيجية حيث يعتبر من أبعاد إلادارة إلاستراتيجية للمنظمات.
يشعر العاملون فيها على أنهم يقدمون عمال مهما لصالحهم وصالح مجتمعهم.
كل فرد فيها معني بالتطوير والتحسين من قدراته إلابداعية.
عمل ألافراد في مجموعات أكثر ذكاء من عملهم منفصلين )التركيا على فوق العمل ).
تعتمد هذا النو من املنظمات على قاعدة املعرفة من خالل تخزينها للمعارف وخاصة الضمنية منها.
تستمد الرؤية املشتركة من جميع املستويات إلادارية.
العاملون مدعون للتعلم من كل ما يجري في جميع املستويات إلادارية بحيث يشعر الفرد بالحرية.
يعامل كل فرد في املنظمة آلاخر كزميل في إطار من الاحترام والثقة فيما يقوله ويفعله .
يتمتع ألافراد في منظمات التعلم بحرية التجريب واملصاطرة ،و ال احد يخاف من العقاب جراء ارتكاب ألاخطاء .
الاتصاالت املفتوحة بين العاملين.
يتمتع هذا النو من املنظمات بتوظيف التفكير الاستراتيجي في جميع نشاطاتها.
التعلم من املنظمات ألاخرى.
مشاركة ألافراد في بناء سياسات املنظمة التي تتميا بالتعلم.
 .1.2.2مزايةةا تحةةول املنظمةةات دلةةى منظمةةات متعلمةةة  :يسررهم توجرره املنظمررة نحررو الررتعلم والتسررلح باملعرفررة فرري تحقيررق عرردة مزاي ررا
محورية أهمها( :الرفاعي)0222 ،
إن تهيم ر ررة املعرف ر ررة للع ر رراملين وتح ر رردي ها وتنميته ر ررا ونش ر رررها يع ر ررزز مب ر رردءا إداري ر ررا هام ر ررا ه ر ررو مش ر رراركة الع ر رراملين ف ر رري إدارة املنظم ر ررة
والتخطيت لعملياتها وتقييم هذه العمليات ووضع القرارات الجماعية.
يؤدي تعزيز معرفرة العراملين وعائرد البحروث والتطروير إلرى تعظريم القيمرة املضرافة املتولردة عرن تشرغيل املردخالت فري عمليرات
املنظمة.
إن زيادة نسبة حاملي املعرفة وزيادة ألانشرطة املعرفيرة املتمثلرة فري تجميرع وتحرديث وتنسريق وترداول املعلومرات واملعرفرة ينيري
طاقة العقل البشري ،مما يؤدي بدوره إلى تعزيز أنشطة البحوث والتطوير القائمة على الابتكار.
يس ررهم الت رراكم املعرف رري وفعالي ررة توزيع رره ب ررين الع رراملين باملنظم ررة ف رري نجاحه ررا ف رري س رريادة ق رريم التمي ررا والابتك ررار وتحقي ررق الج ررودة
وخفض التكلفة كاستراتيجيات تنافسية
يسررهم ذلررك كلرره فرري زيررادة قرردرة املنظمررة علررى الوفرراء بحاجررات وتوقعررات العمررالء وتعزيررز القرردرة التنافسررية كغايررة جوهريررة فرري
بيمة أعمال تنافسية ،هي بيئتنا املعاصرة
تحقي ررق الفوائ ررد ألاساس ررية م ررن املعرف ررة والتر ر ي تتمث ررل ف رري تط رروير واس ررتخدام التكنولوجي ررا املتاح ررة لترجم ررة ذل ررك إل ررى منتج ررات
وخدمات جدية باملنظمة.
9
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إدارة املعرفة كأسلوب إداري حديث لبناء منظمات متعلمة :دراسة حالة مؤسسة اتصاالت اجلزائر -وكالة اجللفة -

 .6.2.2أبعاد املنظمة املتعلمة :تمثلت أبعاد املنظمة املتعلمة فيما يلي:
التفكيةةرالنظمةةي :وتعنرري أنظمررة التفكيررر التعامررل مررع املنظمررة كنظررام معقررد يتكررون مررن أنظمررة جزئيررة وفرعيررة ،وهررذا يسررتدعي
أن يرتمكن الفرررد مررن فهرم الكررل وإدراك املكونررات الفرعيرة أيضررا ،وإلاحاطررة بكيفيرة ارتبرراط هررذه املكونررات بالنظرام ككررل ،بمعنررن خررر
ّ
القرردرة علررى رؤيررة الصررورة ألاكبررر للمنظمررة ،وتعررد أنظمررة التفكيررر الررركن ألاسرراس ضررمن عناصررر املنظمررات املتعلمررة والررذي يعطرري
ّ
الفرق بين املنظمة وغيرها من املنظمات ،ودون توفر هذا املتطلب ال يمكن أن نتحدث عن املنظمات املتعلمة( .بلكبير)0211 ،
متحمس ّ
ّ
وتواق إلى توسيع وتعزيز رؤيته وتركيا طاقاته ،وأن يكون
الالتزام الشخص ي :وهذه العملية هي التي يكون فيها الفرد
ّ
ّ
ّ
فري حالرة دائمرة للرتعلم وتطروير قدراتره ،وأن يتروافر لردى الفررد التراام واسرتعداد طويرل ألامرد للرتعلم ،وأن يتطلرع أن يصربح شصصرا
ّ
متمياا ال يوجد له نظير( .الهالالت)0211 ،
النمةةاذج الذهنيةةة :املقصررود بالنمرراذج العقليررة الافتراضررات املتأصررلة فرري الررذات البشرررية .والعموميررات والصررور الذهنيررة الترري
تررؤثر فرري الطريقررة الترري نفهررم ف يهررا العررالم مررن حولنررا ومررن ثررم الكيفيررة الترري نتصرررف ه را إزاء ذلررك ،وبالتررالي ف نهررا تمثررل إطررار للعمليررات
املعرفية التي تدور في عقولنا.
الرؤية املشتركة :تبدأ الرؤية املشتركة بالرؤية الفردية بحيث تكون الرؤية املشتركة للمنظمة مؤلفة من رؤى ألافراد فيها ،وما
يعنيه ذلك بالنسبة إلى قائد منظمة التعلم هو أن رؤية املنظمة ال يمكن أن يخلقها القائد بل يجب أن تأتي من خالل التفاعل بينه
وبين ألافراد في املنظمة( .بلعلي)0212 ،
ّ
ّ
ّ
فرق العمل :إن فرق العمل هي أساس التعلم في املنظمة ،وتعلرم فررق العمرل تحرول املنظمرة إلرى منظمرة متعلمرة ،لرذلك يجرب
ّ
ّ
وضع خطت للتعلم الجماعي الذي يتيح فر املناقشرة والحروار وتجنرب أخطراء وخسرائر العمرل الفرردي ،والرتعلم الجمراعي هرو أهرم
ّ
أنوا املعرفة ملا يتميا به من انضباط للسلوك داخل العمل ،وملا يمثله من تحدي فكري واجتماعي( .الصشروم ،درة)0212 ،
 .1إلاطارالتطبيقي للدراسة:
 .1.1صدق وثبات أداة الدراسة:
 .1.1.1الصدق الظاهري :بعد الانتهاء من تصميم الاستمارة في صورتها ألاولية بما يتناسب وأهداف الدراسة ،قمنا باستطال راء
مجموعة من املحكمين من كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة الجلفة ،هدف التأكد من وضوح صياغة
كل فقرة من فقرات الاستمارة وترحيح الفقرات غير املالئمة ،وقد طورت هذه ألاداة بناء على راء املحكمين حيث عدلت
الصياغة ووضعت في صورتها النهائية.
 .2.1.1الصدق البنائي :بعد التأكد من الصدق الظاهري لالستبانة قمنا باختبار الصدق البنافي أو الاتساق الداخلي لها ،ومن
أجل القيام هذا الاختبار قمنا بحساب معامل الارتباط لبيرسون بين درجة ارتباط كل فقرة من فقرات البعد والدرجة الكلية
لجميع فقرات هذا البعد ،وذلك لكل متغيرات الدراسة ،والنتائج املحصل عليها مبينة في الجداول التالية.
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الجدول  :11معامالت الارتباط بين فقرات ددارة املعرفة مع الدرجة الكلية لألبعاد التي تنتمي لها
اكتساب املعرفة
معامل االرتباط
**0.507
**0.631
**0.745
**0.598

ر .الفقرة
11
12
11
11

ختزين املعرفة
ر .الفقرة
11
16
17
13

توزيع املعرفة
ر.الفقرة
11
11
11
12

معامل االرتباط
**0.542
**0.779
**0.655
**0.693

تطبيق املعرفة

معامل االرتباط ر .الفقرة
11
**0.642
11
**0.665
11
**0.708
16
**0.735

معامل االرتباط
**0.558
**0.669
**0.646
**0.721

** :دال إحصائيا عند مستوى معنوية ((0.01
املصدر :من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات الـ SPSS

يتضح من الجدول أعاله أن جميع معامالت الارتباط كانت موجبة ،بمعنن أن هناك عالقة طردية بين جميع فقرات أبعاد
محور إدارة املعرفة لدى املوظفين في عينة الدراسة ،مع الدرجة الكلية لألبعاد التي تنتيي إليها حيث تراوحت ما بين ( )0.779في
حدها ألاعلى مقابل الفقرة رقم ( ،)06وبين ( )0.507في حدها ألادنى مقابل الفقرة رقم ( ،)01وأن جميع فقرات هذا املحور كانت
دالة إحصائيا عند مستوى معنوية (.)1.11
اجلدول  :12معامالت االرتباط بني فقرات املنظمة املتعلمة مع الدرجة الكلية لألبعاد اليت تنتمي هلا

التفكري النظمي
رقم الفقرة
17
18
19
20

معامل االرتباط
**0.623
**0.724
**0.784
**0.540

االلتزام الشخصي
رقم الفقرة
21
22
23
24

معامل االرتباط
**0.479
**0.505
**0.692
**0.517

النماذج الذهنية
رقم الفقرة
25
26
27
28

الرؤية املشرتكة
رقم الفقرة
29
30
31
32
33

معامل االرتباط
**0.685
**0.594
**0.723
**0.388
**0.271

معامل االرتباط
*0.278
**0.425
**0.516
**0.323
فرق العمل

()1.11
** :دال إحصائيا عند مستوى معنوية
((0.01
* :دال إحصائيا عند مستوى معنوية

رقم الفقرة
34
35
36
37
38

معامل االرتباط
**0.308
**0.371
**0.475
**0.625
**0.456

املصدر :من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات الـ SPSS

يتضح من الجدول أعاله أن جميع معامالت الارتباط كانت موجبة ،بمعنن أن هناك عالقة طردية بين جميع فقرات أبعاد
محور املنظمة املتعلمة لدى املوظفين في عينة الدراسة ،مع الدرجة الكلية لألبعاد التي تنتيي إليها حيث تراوحت ما بين ()1.731
في حدها ألاعلى مقابل الفقرة رقم ( ،)11وبين ( )1.71في حدها ألادنى مقابل الفقرة رقم ( ،)11وأن جميع فقرات هذا املحور
كانت دالة إحصائيا عند مستوى معنوية ( ،)0.01أما الفقرة رقم ( )21فإنها دالة دحصائيا عند مستوى معنوية (.)1.11
 .1.1.1ثبات أداة الدراسة :من أجل التأكد من ثبات أداة الدراسة ،والذي يعني أن النتائج ستكون نفسها تقريبا إذا تكرر
تطبيقها على نفس أفراد العينة ،تم حساب معامل ألفا كرونباخ ملتغيرات الدراسة ،وكانت قيمه موضحة كما يلي:

11
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اجلدول  :11معامالت الثبات للمحاور ولالستبانة ككل ابستخدام معامل ألفا كرونباخ ألفا
عدد الفقرات

معامل ثبات ألفا كرونباخ

صدق احملك (الصدق الذايت)

إدارة املتعلمة

16

0.806

798.0

املنظمة املتعلمة

22

0.726

798.0

االستبانة ككل

0.822
38
املصدر :من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات الـ SPSS

79.70

يتضح من الجدول أعاله أن معامل الثبات العام مرتفع إذ بلغ ( ،)0.822وهي قيمة أكبر من ( )0.8وهذا يعني أن الدراسة
بشكل عام تتمتع بثبات ممتاز ،وهو ما يدل على أنها ثابتة أي أنها تعطي نفس النتائج إذا تم استخدامها أو إعادتها مرة أخرى تحت
ظروف مماثلة ،وقد بلغ معامل الصدق الكلي (صدق املحك) ،الذي يعبر عن الجذر التربيعي ملعامل الثبات ،ما قيمته ()1.117
وهو ما يدل على صدق أداة الدراسة.
بالنسبة ملعامل الثبات الصا باملحاور الدراسة (إدارة املعرفة  -املنظمة املتعلمة) فقد بلغت قيمها ( )0.726( ،)0.806على
التوالي ،وهي قيم تدل على أن املحاور تتمتع بثبات جيد.
 .2.1التحليل إلاحصائي ملتغيرات الدراسة:
 .1.2.1تحليل البيانات الشخصية والوظيفية لعينة الدراسة :يتضمن هذا العنصر تحليال مفصال للصصائص الخصصية التي
تم جمعها من خالل الدراسة التطبيقية على عينة من املوظفين بمؤسسة اتصاالت الجزائر –وكالة الجلفة ،-والجدول املوالي
يوضح ذلك.
اجلدول  :16توزيع أفراد عينة الدراسة حسب املتغريات الدميوغرافية
االجتماعي

النوع

العمر

أنثى

26

%34.7

تقين أو تقين سامي

11

%14.7

اجملموع

75

% 111

ليسانس

35

%46.7

أقل من  11سنة

08

%10.7

مهندس /ماسرت

16

%21.3

من  11إىل أقل من  11سنة

38

%50.7

ماجستري

07

%9.3

من  11إىل  11سنة

22

%29.3

دكتوراه

02

%2.7

أكثر من  11سنة

07

%9.3

اجملموع

75

%111

اجملموع

75

% 111

أقل من  1سنوات

08

%10.7

إطار سامي

12

%16

من  1إىل أقل من  11سنوات

31

%41.3

إطار عادي

35

%46.7

من  11إىل أقل من  11سنة

21

%28

عون حتكم

21

%28

من  11إىل  21سنة

10

%13.3

عون تنفيذ

04

%9.3

أكثر من  21سنة

05

%6.7

اجملموع

75

% 111

اجملموع

75

%111

سنوات اخلربة

املستوى الوظيفي

ذكر

49

%61.1

مستوى بكالوراي أوأقل

04

%5.3

املؤهل العلمي

الفئ ــة

التكرار

النسبة املئوية

الفئ ــة

التكرار

النسبة املئوية

املصدر :من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات الـ SPSS

بالنسبة ملتغير النو الاجتماعي :نالحظ أن عينة الدراسة تغلب عليها فمة الذكور حيث بلغت ( ،)%61.1وبالتالي ف ن نسبة
مشاركة إلاناث كانت (.)%11.7
بالنسبة ملتغير العمر :تتضح الشرائح العمرية املصتلفة لألفراد املبحوثين ،حيث أن أفراد عينة الدراسة الذين تتراوح
أعمارهم ما بين ( 11إلى أقل من  )11سنة سجلت أعلى نسبة بواقع ( ،)%11.7تليها فمة املوظفين الذين تتراوح أعمارهم ما بين (11
12

اجمللد  / 40الع ــدد ،)9402( 02 :ص 94 -01

جملة الدراسات االقتصادية املعاصرة

إلى  )11سنة بواقع ( ،)%21.1تليها فمة ألافراد الذين (يقل سنهم عن  )11سنة بواقع (،)%11.7وأخيرا سجلت فمة املوظفين الذين
أعمارهم تفوق الة  11سنة أقل نسبة بواقع (.)%1.1
بالنسبة ملتغير املستوى الوظيفي :نالحظ أن الفمة الوظيفية الغالبة على عينة الدراسة هي فمة إلاطارات العادية بواقع
( ،)%16.7ثم تليها فمة التقنيين (أعوان التحكم) بواقع ( ،)%23وجاءت فمة إلاطارات السامية في املرتبة الثالثة بواقع (،)%16
واحتلت فمة التنفيذيين (أعوان التنفيذ)املرتبة الرابعة وألاخيرة بواقع (.)%1.1
فيما يتعلق باملؤهل العليي :يتضح من خالل الجدول أعاله سيطرة فمة املوظفين الحاصلين على شهادة الليسانس على عينة
الدراسة ،حيث بلغت نسبة حامليها ( ،)%16.7تليها فمة املوظفين الحاملين لشهادة الهندسة بواقع ( ،)%21.1تليها فمة املوظفين
الذين يحملون شهادة التقني أوالتقني سامي بواقع ( ،)%14.7تليها فمة املوظفين الحاصلين على شهادة املاجستير بواقع
(،)%9.3تليها فمة املظفين الذين ال يتجاوز مستواهم الدراس ي بكالوريا بواقع ( ،)%5.3وأخيرا احتل املوظفون الذين يحملون
شهادة دكتوراه املرتبة ألاخيرة بنسبة ضئيلة بواقع (.)%2.7
بالنسبة ملتغير سنوات الصبرة :اتضح من الجدول أعاله أن فمة املوظفين الذي تتراوح خبرتهم ما بين ( 1إلى أقل من 11
سنوات)  ،تأتي في املرتبة ألاولى بواقع ( ،)% 41.3تليها فمة املوظفين الذين تتراوح خبرتهم ( 11إلى أقل من  11سنة) بواقع (،)%23
تليها فمة املوظفين الذين تتراوح خبرتهم ( 11إلى  21سنة) بواقع ( ،)%11.1تليها فمة املوظفين الذين خبرتهم تقل عن  1سنوات
بواقع ( ،)% 11.7وأخيرا جاءت فمة املوظفين الذين تفوق خبرتهم الر (21سنة) بواقع (.)% 6.7
بالنسبة ملتغير طبيعة العمل :تبين من الجدول أعاله بأن توزيع املوظفين في عينة الدراسة حسب طبيعة العمل كان يغلب
عليه الطابع التقني حيت جاءت نسبة املوظفين الذين طبيعة عملهم تقنية في املرتبة ألاولى بواقع ( ،)% 42.6تليها فمة ألافراد
الذين طبيعة عملهم تجارية بواقع ( ،)% 23.8تليها فمة املوظفين الذين طبيعة عملهم إدارية بواقع ( ،)%17.1وأخيرا جاءت نسبة
املوظفين الذين طبيعة عملهم مالية بواقع (.)%16.1
.2.2
 .1.املتوسطات الحسابية والانحر افات املعيارية ألبعاد ومحاور الدراسة :من خالل الجداول الذي تم الحصول عليها من
مخرجات الر  SPSSقمنا بتصنيف جدولين للمتوسطات الحسابية ألبعاد ومتغيرات الدراسة.
وبالنسبة لتقدير مستوى كل متغير أو بعد ف ننا نحتاج إلى مقياس خا يحدد درجة توافره وتحققه ،والذي يضم ثالث
مستويات وهي :مرتفع ،متوست ،منخفض ،والجدول التالي يوضح ذلك.
اجلدول  :17املتوسطات املرجحة لألبعاد واملتغريات واملستوايت املوافقة هلا
املتوسط املرجح

2.11

3.67-2.34

5-3.68

املستوى

منخفض

متوسط

مرتفع

املصدر :دمحم الةعيد جوال ،التمكني وأثره على تنمية السلوك اإلبداعي يف املؤسسة االقتصادية :دراسة ميدانية ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة
الدكتوراه يف علوم التةيري ،جامعة حةيبة بن بوعلي الشلف ،ازجاارر ،0212 ،ص.012 :
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املتوسطات الحسابية والانحر افات املعيارية ألبعاد ومحور املتغيراملستقل (ددارة املعرفة)
اجلدول  :13املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واالجتاه العام إلدارة املعرفة وأبعادها
أبعاد إدارة املعرفة

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

الرتتيب

االجتاه العام

اكتساب املعرفة

1.7167

1.11617

11

مرصفع

ختزين املعرفة

1.1167

1.71311

11

متوسط

توزيع املعرفة

1.1211

1.72711

11

متوسط

تطبيق املعرفة

1.7167

1.66171

12

مرصفع

إدارة املعرفة ككل

1.1131

1.12261

//

متوسط

املصدر :من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات الـ SPSS

يتضح من خالل الجدول أعاله أن مستوى توافر عمليات إدارة املعرفة في مؤسسة اتصاالت الجزائر كان متوسطا ،إذ بلغ
املتوست الحسابي املرجح له ( )1.1131بانحراف معياري مقدراه ( )1.12261ومن حيث ترتيب أبعاده فقد جاء بعد اكتساب
املعرفة في املرتبة ألاولى بمتوست حسابي قدر بر ( )1.7167وانحراف معياري قيمته ( ،)1.11617ويليه بعد تطبيق املعرفة في
املرتبة الثانية بمتوست حسابي قدر بر ( )1.7167وانحراف معياري قيمته ( ،)1.66171ويليه بعد توزيع املعرفة في املرتبة الثالثة
بمتوست حسابي قدر بر ( )1.1211وانحراف معياري قيمته ( ،)1.72711واحتل بعد تخزين املعرفة في املرتبة الرابعة وألاخيرة
بمتوست حسابي قدر بر ( )1.1167وانحراف معياري قيمته (.)1.71311
املتوسطات الحسابية والانحر افات املعيارية ألبعاد ومحور املتغيرالتابع (املنظمة املتعلمة)
اجلدول  :11املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واالجتاه العام للمنظمة املتعلمة وأبعادها
أبعاد املنظمة املتعلمة

املتوسط احلسايب
1.6111

االحنراف املعياري
1.63121

الرتتيب
11

متوسط

االلتزام الشخصي

1.7667

1.12126

11

مرتفع

النماذج الذهنية

1.7137

1.61211

11

مرتفع

الرؤية املشرتكة

1.6111

1.17113

11

متوسط

فرق العمل

1.7111

1.63111

12

مرتفع

املنظمة املتعلمة ككل

1.6161

1.111111

//

مرتفع

التفكري النظمي

االجتاه العام

املصدر :من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات الـ SPSS

يتضح من خالل الجدول أعاله أن مستوى توافر خصائص املنظمة املتعلمة لدى املوظفين بمؤسسة اتصاالت الجزائر كان
متوفرا بدرجة مرتفعة ،إذ بلغ املتوست الحسابي املرجح له ( )1.6161بانحراف معياري مقدراه ( ،)1.111111وقد كانت أغلب
فقرات هذا البعد متقاربة ،وأغلبها متوفرة بدرجة مرتفعة ،حيث بلغ بعد الالتاام الخص ي املرتبة ألاولى بمتوست حسابي قدر بر
( )1.7667وانحراف معياري قيمته ( ،)1.12126ثم يأتي بعد فرق العمل في املرتبة الثانية بمتوست حسابي قيمته ()1.7111
وانحراف معياري قيمته ( )1.63111ثم بعد النماذج الذهنية بمتوست حسابي قدر بر ( )1.7137وبانحراف معياري قيمته
( )1.61211في املرتبة الثالثة ،واحتل بعد الرؤية املشتركة املرتبة الرابعة بمتوست حسابي قدر بر ( )1.6111وانحراف معياري
قيمته ( ،)1.17113وأخيرا وفي املرتبة الصامسة كان بعد التفكير النظيي بمتوست حسابي قدره ( )1.6111وانحراف معياري
قيمته (.)1.63121
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 .1.2.1اختبار فرضيات الدراسة
عملنا في هذا الجانب على اختبار الفرضية الرئيسية للدراسة ،باإلضافة إلى الفرضيات الفرعية ،حيث تركزت مهمة هذه
الفقرة على اختبار مدى قبول أو رفض الفرضية الرئيسية للدراسة من خالل استخدام اختبار الانحدار البسيت وتحليل
التباين ،إذ سنحاول في البداية عرض الفرضية بصفة كلية ،ثم نتعمق فيهم أكثر من خالل تقسيمها إلى فرضيات فرعية.
أثر ددارة املعرفة على املنظمة املتعلمة
الجدول  :نتائج تحليل الانحدار البسيط الختبار أثرددارة املعرفة على املنظمة املتعلمة
املتغيرات
ددارة املعرفة

B
0.370

قيمة  Tاملحسوبة
4.539

مستوى املعنوية
0.000

مستوى داللة F
20.603

R
0.469

R²
0.220

املصدر :من دعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات الة SPSS
يتضح من خالل معطيات الجدول أعاله ثبات صالحية النموذج الختبار الفرضية ،حيث قمنا ب جراء اختبار فيشر ،وكانت
قيمة ( )Fاملحسوبة ( )21.611وبقيمة احتمالية بلغت ( )1.111وهي أقل من مستوى املعنوية املفروض والذي يبلغ (.)1.11
كما تبين من النتائج إلاحصائية الواردة في الجدول أعاله أن هناك تأثيرا ذو داللة إحصائية إلدارة املعرفة على املنظمة
املتعلمة من وجهة نظر املوظفين باملؤسسة محل الدراسة وذلك استنادا إلى أن قيمة ( )Tاملحسوبة بلغت ( )1.111وبقيمة
احتمالية بلغت ( )1.111وهي أقل من مستوى املعنوية املفروض والذي يبلغ (.)1.11
ويتضح من نفس الجدول أن معامل التحديد ( )R2 = 220وهذا يعني أن التغير في إدارة املعرفة يفسر التغير في املنظمة
املتعلمة بنسبة ( )%22وتبقى نسبة ( )%78تفسرها متغيرات أخرى.
أثراكتساب املعرفة على املنظمة املتعلمة
الجدول  :نتائج تحليل الانحدار البسيط الختبار أثر اكتساب املعرفة على املنظمة املتعلمة
R
مستوى املعنوية مستوى داللةF
قيمة  Tاملحسوبة
B
املتغيرات
0.378
12.381
0.001
4.921
0.427
دكتساب املعرفة
املصدر :من دعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات الة SPSS

R²
0.143

يتضح من خالل معطيات الجدول أعاله ثبات صالحية النموذج الختبار الفرضية ،حيث قمنا ب جراء اختبار فيشر ،وكانت
قيمة ( )Fاملحسوبة ( )12.381وبقيمة احتمالية بلغت ( )1.111وهي أقل من مستوى املعنوية املفروض والذي يبلغ (.)1.11
كما تبين من النتائج إلاحصائية الواردة في الجدول أعاله أن هناك تأثيرا ذو داللة إحصائية الكتساب املعرفة كبعد من أبعاج
إدارة املعرفة على املنظمة املتعلمة من وجهة نظر املوظفين باملؤسسة محل الدراسة وذلك استنادا إلى أن قيمة ( )tاملحسوبة
بلغت ( )1.121وبقيمة احتمالية بلغت ( )1.111وهي أقل من مستوى املعنوية املفروض والذي يبلغ (.)1.11
ويتضح من نفس الجدول أن معامل التحديد ( )R2 = 0.143وهذا يعني أن التغير في اكتساب املعرفة يفسر التغير في
املنظمة املتعلمة بنسبة ( )%14.3وتبقى نسبة ( )%85.7تفسرها متغيرات أخرى.
أثر تخزين املعرفة على املنظمة املتعلمة
الجدول  :نتائج تحليل الانحدار البسيط الختبار أثر تخزين املعرفة على املنظمة املتعلمة
R
مستوى املعنوية مستوى داللة F
قيمة  Tاملحسوبة
B
املتغيرات
0.566
34.344
0.000
5.860
0.311
تخزين املعرفة
املصدر :من دعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات الة SPSS

R²
0.320

يتضح من خالل معطيات الجدول أعاله ثبات صالحية النموذج الختبار الفرضية ،حيث قمنا ب جراء اختبار فيشر ،وكانت
قيمة ( )Fاملحسوبة ( )34.344وبقيمة احتمالية بلغت ( )0.000وهي أقل من مستوى املعنوية املفروض والذي يبلغ (.)1.11
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كما تبين من النتائج إلاحصائية الواردة في الجدول أعاله أن هناك تأثيرا ذو داللة إحصائية لتخزين املعرفة كبعد من أبعاج
إدارة املعرفة على املنظمة املتعلمة من وجهة نظر املوظفين باملؤسسة محل الدراسة وذلك استنادا إلى أن قيمة ( )tاملحسوبة
بلغت ( )5.860وبقيمة احتمالية بلغت ( )0.000وهي أقل من مستوى املعنوية املفروض والذي يبلغ (.)1.11
ويتضح من نفس الجدول أن معامل التحديد ( )R2 = 0.320وهذا يعني أن التغير في تخزين املعرفة يفسر التغير في املنظمة
املتعلمة بنسبة ( )%32وتبقى نسبة ( )%68تفسرها متغيرات أخرى.
أثر توزيع املعرفة على املنظمة املتعلمة
املتغيرات
توزيع املعرفة

الجدول  :نتائج تحليل الانحدار البسيط الختبار أثر توزيع املعرفة على املنظمة املتعلمة
R
مستوى املعنوية مستوى داللةF
قيمة  Tاملحسوبة
B
0.392
13.275
0.001
3.644
0.222
املصدر :من دعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات الة SPSS

R²
0.154

يتضح من خالل معطيات الجدول أعاله ثبات صالحية النموذج الختبار الفرضية ،حيث قمنا ب جراء اختبار فيشر ،وكانت
قيمة ( )Fاملحسوبة ( )13.275وبقيمة احتمالية بلغت ( )0.001وهي أقل من مستوى املعنوية املفروض والذي يبلغ (.)1.11
كما تبين من النتائج إلاحصائية الواردة في الجدول أعاله أن هناك تأثيرا ذو داللة إحصائية لتوزيع املعرفة كبعد من أبعاج
إدارة املعرفة على املنظمة املتعلمة من وجهة نظر املوظفين باملؤسسة محل الدراسة وذلك استنادا إلى أن قيمة ( )tاملحسوبة
بلغت ( )3.644وبقيمة احتمالية بلغت ( )0.001وهي أقل من مستوى املعنوية املفروض والذي يبلغ (.)1.11
ويتضح من نفس الجدول أن معامل التحديد ( )R2 = 154وهذا يعني أن التغير في توزيع املعرفة يفسر التغير في املنظمة
املتعلمة بنسبة ( )%15.4وتبقى نسبة ( )%84.6تفسرها متغيرات أخرى.
أثر تطبيق املعرفة على املنظمة املتعلمة
الجدول  :نتائج تحليل الانحدار البسيط الختبار أثر تطبيق املعرفة على املنظمة املتعلمة
R
قيمة  Tاملحسوبة مستوى املعنوية مستوى داللةF
B
املتغيرات
0.350
9.855
0.021
5.203
0.255
تطبيق املعرفة
املصدر :من دعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات الة SPSS

R²
0.122

يتضح من خالل معطيات الجدول أعاله ثبات صالحية النموذج الختبار الفرضية ،حيث قمنا ب جراء اختبار فيشر ،وكانت
قيمة ( )Fاملحسوبة ( )9.855وبقيمة احتمالية بلغت ( )0.021وهي أقل من مستوى املعنوية املفروض والذي يبلغ (.)1.11
كما تبين من النتائج إلاحصائية الواردة في الجدول أعاله أن هناك تأثيرا ذو داللة إحصائية لتطبيق املعرفة كبعد من أبعاج
إدارة املعرفة على املنظمة املتعلمة من وجهة نظر املوظفين باملؤسسة محل الدراسة وذلك استنادا إلى أن قيمة ( )tاملحسوبة
بلغت ( )5.203وبقيمة احتمالية بلغت ( )0.021وهي أقل من مستوى املعنوية املفروض والذي يبلغ (.)1.11
ويتضح من نفس الجدول أن معامل التحديد ( )R2 = 0.122وهذا يعني أن التغير في تطبيق املعرفة يفسر التغير في املنظمة
املتعلمة بنسبة ( )%12.2وتبقى نسبة ( )%87.8تفسرها متغيرات أخرى.
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 .1الخاتمة:
تعتبر إدارة املعرفة واملنظمة املتعلمة وجهان لعملة واحدة فال يمكن أن تتحول املنظمة إلى منظمة متعلمة إذا لم تتمكن من
إدارة معلوماتها ومعارفها بطريقة جيدة ،واستخدام املعرفة في اتخاذ قراراتها إلاستراتيجية ومن ثم تحقيق مياة تنافسية تضمن
لها الديمومة والاستمرارية والبقاء.
 .1.1النتائج :من خالل دراستنا توصلنا إلى مجموعة من النتائج مها:
النتائج املتعلقة بإدارة املعرفة :أثبتت نتائج هذه الدراسة أن مستوى ممارسة أسلوب دراسة إدارة املعرفة كانت بدرجة
متوسطة في مؤسسة اتصاالت الجزائر – وكالة الجلفة  ،-وهذا ما يشير إليه املتوست الحسابي إلدارة املعرفة والذي بلغ
( ،)1.1131وانحراف معياري قيمته ( ،)1.12261وقد جاءت أبعاد إدارة املعرفة مرتبة تنازليا حسب ألاعلى تطبيقا على النحو
التالي :اكتساب املعرفة ،تطبيق املعرفة ،توزيع املعرفة ،تخزن املعرفة ،إذ بلغت قيمة املتوست الحسابي املرجح لهم على التوالي:
(.)1.1167( ،)1.1211( ،)1.7167( ،)1.7167
النتائج املتعلقة باملنظمة املتعلمة :كان مستوى توافر أبعاد املنظمة املتعلمة في مؤسسة اتصاالت الجزائر – وكالة الجلفة،
من وجهة نظر املوظفين ها مرتفعا ،حيث تشير نتائج هذه الدراسة أن مستوى تطبيق املنظمة ّ
املتعلمة كان بدرجة مرتفعة
بمتوست حسابي قدر بر ( )1.6161وانحراف معياري قيمته ( ،)1.111111وقد جاءت أبعاد املنظمة املتعلمة مرتبة تنازليا حسب
ألاعلى تطبيقا على النحو التالي :الالتزام الشخص ي ،فرق العمل ،النماذج الذهنية ،الرؤية املشتركة ،التفكير النظمي ،إذ بلغت
قيمة املتوست الحسابي املرجح لهم على التوالي.)1.6111( ،)1.6111( ،)1.7137( ،)1.7111( ،)1.7667( :
نتائج اختبار الفرضيات:
 الفرضية الرئيسية" :ال يوجد أثر مباشر ذو داللة إحصائية إلدارة املعرفة بأبعادها (اكتساب املعرفة – تخزين املعرفة
– توزيع املعرفة – تطبيق املعرفة) على املنظمة املتعلمة من وجهة نظر املوظفين باملؤسسة محل الدراسة .الفرضية
الفرعية ألاولى :يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α≥1.11لعملية اكتساب املعرفة على املنظمة
املتعلمة من وجهة نظر املوظفين باملؤسسة محل الدراسة.
 الفرضية الفرعية الثانية :يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α≥1.11لعملية تخزين املعرفة على
املنظمة املتعلمة من وجهة نظر املوظفين باملؤسسة محل الدراسة.
 الفرضية الفرعية الثالثة :يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α≥1.11لعملية توزيع املعرفة على
املنظمة املتعلمة من وجهة نظر املوظفين باملؤسسة محل الدراسة.
 الفرضية الفرعية الرابعة :يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α≥1.11لعملية تطبيق املعرفة على
املنظمة املتعلمة من وجهة نظر املوظفين باملؤسسة محل الدراسة.
 .2.1الاقتراحات :على ضوء النتائج املتوصل إليها يمكن تقديم مجموعة من الاقتراحات واملتمثلة في:
 على املؤسسة محل الدراسة بوجه خاصة وبا ي منظمات ألاعمال عقد دورات تدريبية على أيدي خبراء متخصصين في مجال
إدارة املعرفة ،لتعريف املوظفين بأسلوب إدارة املعرفة وأهميته في منظمات ألاعمال.
 من الضروري برمجة املزيد من الدورات التكونية من أجل أن يكتسب العامل املعارف ويعمل على تطور مهاراته في العمل.
 تخجيع العامل بأن يواصل تعليمه ويحسن من مستواه العليي.
 استخدام الوسائل الحديثة واملتطورة لحفظ املعلومات ،وتوفير قواعد بيانات تساعد في إنجاز املهام ،والعمل على توثيق
وتدوين الصبرات واملعارف.
 ضرورة تشارك املعرفة في املؤسسة عن طريق استخدام تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت الحديثة ،وتخجيع إلادارة على نقل
ألافكار والتجارب بين املوظفين.
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 من الضروري عقد ندوات وحوارات في املؤسسة لتبادل الصبرات واملعارف ووضع إلاجراءات والتعليمات التي تسهل تبادل
املعلومات بين املوظفين ،وأن توفر املؤسسة نظاما إداريا مرنا يسهل توزيع املعرفة على املوظفين ،واملهم في التوزيع هو ضمان
وصول املعرفة املالئمة إلى الخصص الباحث عنها في الوقت املالئم..
 تخجيع املوظفين على تطبيق املعرفة املكتسبة وذلك عن طريق تشكيل فرق عمل متخصصة ب دارة املعرفة وتطبيق ألافكار
املطبقة بنجاح في املنظمات ألاخرى.
 اعتماد برنامج تعريفي تدريبي للعاملين في مؤسسة اتصاالت الجزائر –وكالة الجلفة  -بشكل خا وفي با ي املنظمات بصفة
عامة على املفاهيم النظرية والتطبيقية للتعلم التنظييي واملنظمات املتعلمة لزيادة الوعي إلاداري هذا املفهوم.
 تخجيع جميع املوظفين بمؤسسة اتصاالت الجزائر على ممارسة نمت التفكير النظيي ،حيث يعتبر من أهم مقومات وأسس
بناء املنظمة املتعلمة.
 تعزيز الالتاام الخص ي والاستعداد طويل ألامد لدى العاملين للتعلم واكتساب املعارف واملهارات ،وتخجيعهم أن يصبحوا
أفرادا متمياين.
 تعزيز بناء الرؤية املشتركة التي تنطلق من الرؤية الفردية لكل فرد داخل املنظمة ،كونها محفز ومحرك قوي لجميع املوظفين
فيها.
 الاستمرار في تخجيع املوظفين على العمل بروح الفريق الواحد داخل إلادارة أو على مستوى إلادارات إلنجاز املهام وحل
املشكالت وتطوير ألاداء ،والحر على تنو الصبرات داخل فريق العمل ،وتبادل ألادوار ،مثل حلقات الجودة.
 إجراء مزيد من الدراسات التي يمكنها أن تتنبأ في أثر متغيرات أخرى تساهم في جعل املؤسسة محل الدراسة أو أي مؤسسات
أخرى منظمة متعلمة.
 .1هوامش:
 .1سليم الحسنية ،نظم املعلومات إلادارية "ددارة املعلومات في عصر املنظمات الرقمية"( ،عمان ،ألاردن ،الطبعة الثالثة ،مؤسسة الوراق للنشر
والتوزيع.01 : ،)0222 ،
 .2علة مراد ،ددارة املعرفة لبناء وتطوير امليزة التنافسية باملؤسسة الاقتصادية :دراسة حالة قطاع خدمة الهاتف النقال في الجزائر ،أطروحة
دكتوراه في العلوم الاقتصادية ،تخصص علوم التسيير ،كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير ،قسم علوم التسيير ،جامعة
تلمسان ،الجزائر.12 : ،0210 ،
 .3عبد اللطيف مطر ،ددارة املعرفة و املعلومات( ،عمان ،ألاردن ،دار كنوز املعرفة العلمية للنشر والتوزيع.02 : ،)0222 ،
 .4يوسف أبو فازة ،العالقة بين استخدام مداخل ددارة املعرفة وألاداء ،ورقة عمل مقدمة في :املؤتمر العلمي السنوي الدولي الرابع :ددارة
املعرفة في العالم العربي" 02-02 ،أفريل  ،0221جامعة الزيتونة ألاردنية ،عمان ،ألاردن.20 : ،
 .5أحمد دمحم املصري ،إلادارة الحديثة (الاتصاالت ،املعلومات ،القرارات)( ،إلاسكندرية ،مصر ،مؤسسة شباب الجامعة.022 : ،)0222 ،
 .6ربحي مصطفى عليان ،ددارة املعرفة( ،عمان ،ألاردن ،الطبعة ألاولى ،دار صفاء للنشر والتوزيع.21 : ،)0222 ،
 .7سعد غالب ياسين ،ددارة املعرفة :املفاهيم ،النظم ،التقنيات( ،عمان ،ألاردن ،الطبعة ألاولى ،دار املناهج للنشر.02 : ،)0222 ،
 .8عبد الستار العلي ،قنديلجي إبراهيم ،العمري غسان ،املدخل دلى ددارة املعرفة( ،عمان ،ألاردن ،الطبعة الثالثة ،دار املسيرة للنشر والتوزيع،
.02 : ،)0210
9. Wiig Karl M, (1993), Knowledge Management Foundations: Thinking about Thinking/How People and Organizations

Create, Represent and Use Knowledge, U.S.A, Schema Press, P: 16.
 .11حسن البيالوي ،حسين سالمة ،ددارة املعرفة في التعليم( ،إلاسكندرية ،مصر ،الطبعة ألاولى ،دار الوفاء للنشر والتوزيع،)0222 ،
 .11هيثم علي حجازي ،ددارة املعرفة :مدخل نظري( ،عمان ،ألاردن ،الدار ألاهلية للنشر والتوزيع.01 : ،)0222 ،
 .12إبراهيم الصلوف امللكاوي ،ددارة املعرفة املمارسات واملفاهيم( ،عمان ،ألاردن ،الطبعة ألاولى ،دار الوراق للنشر والتوزيع.02 : ،)0222 ،
 .13حسان عبد مفلح املومني ،مدى استعداد املؤسسات العامة في ألاردن لتطبيق ددارة املعرفة ،بحث مقدم إلى املؤتمر العليي الدولي السنوي
الصامس تحت عنوان :اقتصاد املعرفة والتنمية الاقتصادية ،0222 ،جامعة الزيتونة ألاردنية ،ألاردن.12 : ،
.21 :
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 .14نوي طه حسين ( ،)0211التطور التكنولوجي ودوره في تفعيل ددارة املعرفة بمنظمة ألاعمال :حالة املديرية العامة ملؤسسة اتصاالت
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ضيف سعيدة

إدارة املعرفة كأسلوب إداري حديث لبناء منظمات متعلمة :دراسة حالة مؤسسة اتصاالت اجلزائر -وكالة اجللفة -

 .6امللحق:
غيرمو افق
بشدة

الرقم

العبارة

11

أستطيع مالحظة الاحتياجات املعرفية التي تحتاجها املؤسسة.

12

توفر لي املؤسسة فر املشاركة في الدورات التدريبية لتحسين قدراتي ومهاراتي في العمل.

11

تستخدم املؤسسة أسلوب البحث والتطوير إلنشاء واكتساب املعرفة.

11

تسمح قوانين املؤسسة للموظفين بأن يواصلوا تعليمهم ويحسنوا من مستواهم العليي.

11

تمتلك املؤسسة أنظمة وهياكل متطورة لضمان تصنيف وتسجيل املعرفة املهمة ،وتنظيمها بطريقة
يسهل الوصول إليها واسترجاعها عند الضرورة.

16

تتميا ألاجهزة التقنية املستخدمة في املؤسسة لتخزين املعرفة باألمان والصصوصية.

17

يتم تقييم جودة املعرفة املصزنة وتحدي ها باستمرار.

13

تحر قيادة املؤسسة على املحافظة على املوظفين ذوي املعرفة العالية لديها.

11

تعمل املؤسسة على تطوير إستراتيجيات و ليات جديدة لنقل وتداول املعرفة داخلها.

11

تعقد املؤسسة اجتماعات دورية يتم من خاللها تبادل آلاراء وألافكار.

11

تخجع مؤسستنا املوظفين على استشارة أصحاب الصبرة لالستفادة من خبراتهم.

12

ثقافة املؤسسة تدعم التعليم واملشاركة في املعلومات وألافكار.

11

تحر املؤسسة على تجسيد املقترحات وألافكار الجديدة على أرض الواقع.

11

تمنح لي إدارة املؤسسة الصالحيات الكافية لتطبيق املعارف املتحصل عليها في مجال عملي.

11

تعقد املؤسسة للموظفين دورات تدريبية حول كيفية استخدام املعرفة لتحقيق أهدافها املحددة.

16

تحفز مؤسستنا املوظف على الاستفادة من أخطائه وال تعاقبه إذا فشل.

17

عندما تحدث مشكلة أحر على معرفة أسباب حدوثها ملعالجة هذه ألاسباب.

13

ال أتتردد في تجربة طرق جديدة في عملي حتن لو كانت الطرق القديمة جيدة.

11

أهتم بكل ما يدور باملؤسسة وليس بعملي فقت.

21

تؤمن قيادة املؤسسة أن ما يجري حولها من متغيرات خارجية يؤثر عليها.

21

أسعى دائما إلى التعرف على ما يستجد في مجال تخص ي.

22

أهتم بحضور الورش والندوات ذات العالقة بطبيعة عملي.

21

أبحث دائما عن املعرفة التي تساهم في تطوير أدافي وعملي.

21

أعتمد على نفس ي في أداء عملي دون الرجو إلى رئيس ي املباشر.

21

بطبيعتي أحب مشاركة أفكاري مع زمالفي في العمل.

26

أحاول إقنا زمالفي في العمل بما أؤمن به من راء وأفكار.

27

اعتبر أن تعاوني في حل املشكالت التي تواجهنا في العمل مصدرا للمعرفة.

23

ال اعتبر أن ألاخطاء والفشل نقاط ضعف بل هي فر للتعلم.

21

أعتبر أن نجاح املؤسسة التي أعمل ها يعتبر بمثابة نجاح لي.

11

أؤمن تماما أن تحسين وضعية املؤسسة هي قيم ومبادئ مشتركة.

11

أختلف مع زمالفي في العمل في ألافكار وألامور املتعلقة بالعمل ولكن في ألاخير نتفق على فكرة معينة.

12

في دائرتي يتعاون املوظفون فيما بينهم على حل مشاكل العمل.

11

أشارك في صناعة بعض قرارات املؤسسة.

11

تحثنا املؤسسة على العمل الجماعي من خالل فرق العمل.

11

يتم اختيار أعضاء فريق العمل بناء على امتالكهم مهارات تتالءم مع طبيعة العمل.

16

يتم تشكيل فرق العمل من مختلف املستويات التنظيمية في املؤسسة لتبادل املعارف والصبرات.

17

تدعم املؤسسة فرق العمل بكافة الصالحيات والتسهيالت الالزمة.

13

تتلقى فرق العمل تدريبا في كيفية العمل والتعلم في مجموعات..

20

غير
مو افق

محايد

مو افق

مو افق
بشدة

