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ملخص:

استهدفت الدراسة اختبار العالقة بني تطبيق إدارة املعرفة كمقاربة فكرية وتطوير اإلبداع اإلداري
مبؤسسة اتصاالت اجلزائر ،ولتحقيق أهداف هذه الدراسة فقد مت توزيع جمموعة من االستبانات اليت مت
تصميمها لفحص متغريات الدراسة على عينة متكونة من ( )07موظفاً وموظفة يعملون يف وكالة مؤسسة
اتصاالت اجلزائر بوالية عني الدفلى ،وقد بلغ عدد االستبانات املسرتدة والصاحلة للتحليل ( )95استبانة،
وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها:
 مؤسسة اتصاالت اجلزائر تتبىن تطبيق مقاربة إدارة املعرفة على معظم املصاحل واألقسام اإلدارية؛ وجود فروق ذات داللة احصائية مابني إدارة املعرفة (عمليات إدارة املعرفة) وتطوير االبداعاالداري مبؤسسة اتصاالت اجلزائر.
كلمات مفتاحية :املقاربة املبنية على املعرفة ،املعرفة ،إدارة املعرفة ،عمليات إدارة املعرفة ،اإلبداع اإلداري.
Abstract:
The study aimed to test the relationship between the application of
knowledge management as an intellectual approach, and the development
"of administrative creativity in the Algerian institution "Algerie Telecomme
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at Ain defla. In order to achieve the objectives of this study, we distributed
a questionnaire designed to check the variables of the study on a sample
consisting of (70) employees working at that institution. The total number
of recovered questionnaires that are qualified for analysis is (59)
questionnaires.
The most important results of this study are:
- The Institution “Algerie Telecomm” adopts the knowledge
management approach in almost all its administrative sections;
- There are differences on the statistical indication, between
knowledge management (Knowledge management processes) and
the development of administrative creativity within the institution
“Algerie Telecomme”.
Keywords: Knowledge-based view (KBV), Knowledge Management,
knowledge management processes, Administrative creativity

:مقدمة
 كما يعترب،( أن عصر املعلومات يتميز بسرعة النموDepeng Z. et al., 2017) كشف
التوليد والنقل واالستخدام الفعال للمعرفة كاملفتاح لزيادة القدرة التنافسية للمنظمات أيضاً هناك عدد
متزايد من املنظمات اليوم اليت تستخدم إدارة املعرفة كمورد للحصول على اليد العليا يف عامل األعمال
( أن املعرفة تعترب ميزة تنافسية ومورد حاسم يف االقتصاد القائمChiu-P. H, 2015)  وأشار1،التنافسية
 أو من خالل التبادالت والتفاعالت، كما ميكن أن تنشر عن طريق نقل املعلومات واخلربات،على املعرفة
( أنهKrishna V and Hugh W, 2017)  يرى2، مما يسهل تراكم املعرفة،بني األعضاء داخل جمتمع
1

- Depeng Zhang et al., (2017), Knowledge sharing among innovative customers in a
virtual innovation community: the roles of psychological capital, material reward
and
reciprocal
relationship,
Online
Information
Review,
https://doi.org/10.1108/OIR-08-2016-0226, consulter le 07/08/2017, p 01
2
- Chiu-Ping Hsu, (2015), Effects of social capital on online knowledge sharing:
positive and negative perspectives, Online Information Review, Vol. 39, Iss 4,
Permanent link to this document: http://dx.doi.org/10.1108/OIR-12-2014-0314,
consulter le 08/08/2017, p 02
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عموماً تظهر االبتكارات يف املنظمات من خلق املعارف وتقامسها واستخدام الشبكات االجتماعية

القوية 3،كما تدرك املنظمات يف االقتصاد احلايل أن املعرفة مورد اقتصادي أساسي ،وبذلك تعترب املعرفة
أمر هام للحفاظ على امليزة التنافسية ،وغين عن القول أن املنظمات جيب عليها أن متلك احلق يف امتالك
املعرفة 4،أشار ) (Sulaiman A.M et al., 2016أنه يف عصر اقتصاد املعرفة أن املعرفة ورأس املال
الفكري مها اآلن أسس ومصدرا جديداً للثروة املنظمات وهي حمركات للتنمية االقتصادية واالجتماعية،

5

ويف نفس السياق يرى ) (M. J. Donate and F. Guadamillas, 2015أن النظرية املبنية على
املعرفة تفرتض أن السبب الرئيسي لوجود املنظمات هو اخللق والتكامل ،واالستفادة من املعارف ،ومن هذا
املنطلق ميكن اعتبار املعرفة أهم مورد اسرتاتيجي لضمان البقاء الطويل األجل للمنظمة والنجاح

6

 -2مشكلة الدراسة:
أشار ) (Mohd S. S. et al., 2016أن العامل يتحرك حنو "االقتصاد القائم على املعرفة"،
ويرى أن املعرفة مهمة جداً ألهنا واحدة من األصول التنظيمية اليت جيب أن تشعر اجتاهها بالقلق مجيع
املنظمات ،كما أن االقتصاد العاملي اليوم يعترب املعرفة كمورد اسرتاتيجي وتنافسي رئيسىي من قبل

3

- Krishna Venkitachalama and Hugh Willmott, (2017), Strategic knowledge
management—Insights and pitfalls, International Journal of Information
Management 37 (2017), p 314
4
- Hamid Rahimi et al., 2011, Relationship between Knowledge Management Process
and Creativity among Faculty Members in the University, Interdisciplinary Journal
of Information, Knowledge, and Management, Volume 6, 2011, p 17
5
- Sulaiman Abiola.M et al., (2016), Knowledge Management System in Higher
Institution Libraries, Information and Knowledge Management, Vol.6, No.7, 2016,
p29
6
- Mario J. Donate and Fátima Guadamillas, (2015), An empirical study on the
relationships between knowledge management, knowledge-oriented human
resource practices and innovation, Knowledge Management Research & Practice
(2015) 13, 136
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املنظمات ،أيضاً قد أدركت العديد من املنظمات أن أمهية إدارة املعرفة وفوائدها واليت تكمن حنو حتقيق
الفعالية التنظيمية 7،ومن هنا تربز اإلشكالية املرغوب يف دراستها واليت ميكن صياغتها كاآليت:

إلى أي مدى يُمكن لمقاربة إدارة المعرفة أن تؤثر على تطوير اإلبداع اإلداري ؟ واإلجابة على هذا
السؤال يقودنا بالضرورة إىل طرح أسئلة فرعية أخرى مكملة واليت نوردها فيما يلي:
 ما املقصود باملقاربة املبنية على املعرفة؟ ما هي إدارة املعرفة وفيما تتمثل عمليات إدارة املعرفة؟ هل توجد عالقة معنوية بني إدارة املعرفة (عمليات إدارة املعرفة) واإلبداع االداري؟ -3أهمية الدراسة :تربز أمهية الدراسة يف تقدمي بعدين مهمني يف جناح املنظمات ومها إدارة املعرفة
واإلبداع اإلداري ،إذ أن الربط بينهما له دور فعال يف حتقيق بيئة عمل تتمتع بالقدرة على مواكبة كل
التغريات اليت تعيق عمل املنظمة.
 -4أهداف الدراسة :تتمثل أهداف الدراسة يف:
 استعراض مفهومي إدارة املعرفة ،واإلبداع االداري؛ التعرف على مدى تطبيق مقاربة إدارة املعرفة يف املنظمة املبحوثة؛ معرفة طبيعة العالقة بني إدارة املعرفة واإلبداع االداري. -5فرضيات الدراسة :نتيجة لألسئلة املطروحة آنفاً ميكننا صياغة الفرضيات على النحو التايل:
 املقاربة املبنية على املعرفة هي مقاربة علمية حديثة ،وتعترب املعرفة مورد اسرتاتيجي وأكثر أمهية للمنظمةومصدر للميزة التنافسية.
 إدارة املعرفة هي عملية خلـق وختزين وتقاسم واستخدام املعرفة يف املنظمة. ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني عمليات إدارة املعرفة واإلبداع االداري- Mohd Sazili Shahibi et al., (2016), Factors Influencing Knowledge Sharing
Intention in Enforcement Agency, Malaysian Journal of Library & Information
Science, Volume 31, Issue 2 , 2016, p 01

354

7

إدارة المعرفة كمقاربة فكرية في تطوير اإلبداع اإلداري،
دراسة حالة :مؤسسة اتصاالت الجزائر بوالية عين الدفلى

طرفة محمد
أ.د .يوسف بومدين

وتتفرع الفرضية الرئيسية إىل الفرضيات الفرعية التالية:
 ال توجد عالقة ذات داللة معنوية ما بني عملية خلق املعرفة واإلبداع االداري.
 ال توجد عالقة ذات داللة معنوية ما بني عملية ختزين املعرفة واإلبداع االداري.
 ال توجد عالقة ذات داللة معنوية ما بني عملية نشر وتقاسم املعرفة واإلبداع االداري.
 ال توجد عالقة ذات داللة معنوية ما بني عملية تطبيق املعرفة واإلبداع االداري.
المحور األول :استعراض مفاهيم حول إدارة المعرفة
يرى املفكر) (Aino K. et al., 2013أن املعرفة حلت حمل األرض والعمالة ورأس املال
املادي وتعد أهم عامل من عوامل اإلنتاج 8،ويرى ) (Paul C and Patricia C, 2007أن املنظمة
اليت تدير املعرفة بفعالية سيكون هلا فرصة أفضل للبقاء الطويل األجل من تلك اليت تفتقر إىل املعرفة يف
نفس املنطقة 9،كما أن هناك اتفاق على نطاق واسع أن املعرفة هي الركيزة األساسية اجلديدة للمنافسة
وهي أهم عامل يف خلق القيمة االقتصادية وامليزة التنافسية،كما أصبحت املعرفة الدافع األساسي مليزة
تنافسية يف االقتصاد املعاصر.

10

 -1المقاربة المبنية على المعرفةKnowledge-based view (KBV) :

اعترب ) (Colin Ting Si Xue, 2017املعرفة كمركز التحول يف االقتصاد العاملي ،وعالوة
على ذلك أن املعرفة مصدر هام للثروة ومفتاح للمنظمات للحفاظ على قدرهتا التنافسية يف بيئة األعمال
التجارية 11،يرى أصحاب املقاربة القائمة على املعرفة أهنا تشري إىل أن املوارد الفكرية هي أصول تنظيمية
8

- Aino Kianto et al., (2013), The Impact Of Intellectual Capital Management on
Company Competitiveness and Financial Performance, Revue Knowledge
Management Research & Practice, volume 11, Numéro 2, 2013, p 112.
9
- Paul Chinowsky and Patricia Carrillo, (2007), The Knowledge Management To
Learning Organization Connection, Journal Of Management In Engineering,
23(3), July 2007, p 123
10
- Aino Kianto et al., Ibid, p 112
11
- Colin Ting Si Xue (2017), A Literature Review on Knowledge Management in
Organizations, Research in Business and Management, Vol 4, No 1, 2017, p 30.
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رئيسية اليت متكن من حتقيق ميزة تنافسية مستدامة وعلى هذا الضوء أصبحت املعرفة مورد الرئيسي يف
منظمة 12،حيث يرى ) (Mariusz S. and Maciej S., 2016أن هناك عالقة قوية بني االبتكار
واستيعاب املعرفة وأن املقاربة املبنية على املعرف ـ ـ ــة  KBVتقوم بربط املعرفة بتفوق أداء املنظمات والنظر إىل
املعرفة كأهم مورد اسرتاتيجي وهي األساس اجلوهري للقدرة على االبتكار وامليزة التنافسية 13،وأن هذه
املعارف هي موارد حمددة من حيث ،القيمة ،النادرة ،والصعبة التقليد والغري قابلة للتبديل ،ومن مث يتحسن
أداء املنظمة وبالتايل حتقيق ميزة تنافسية مستدامة 14،إن املقاربة املبنية على املعرفة  KBVهي مكملة
للمقاربة املبنية على املوارد ،ويف هذا السياق األصول غري امللموسة ذات قيمة عالية ،كما ترى املقاربة املبنية
على املعرفة  KBVأن املنظمات كيانات غري متجانسة وحمملة باملعرفة ،كما أن هذه األخرية تتسم مبيزة
خاصة لضمان حتقيق املزايا التنافسية املستدامة ،وأيضا يصعب تقليدها فهي أساس للتميز املستدام.

15

كما أن أحد ركائز املقاربة القائمة على املعرفة ترى أن املنظمات اليت تسعى إىل خلق وصيانة،
وتطبيق قواعد املعرفة تعد كوسائل للتنافس من خالل حتقيق اإلبداع واالبتكار 16،ويف نفس السياق املقاربة
املبنية على املعرفة تدعم أيضا العالقة بني االبداع وامليزة التنافسية من خالل التأكيد على أن قدرة املنظمة

12

- Christina Ling-hsing Chang Tung and Ching Lin (2015), The role of organizational
culture in the knowledge management process, Journal of Knowledge
Management, Vol. 19 Iss 3, p 433
13
- Mariusz Szuster and Maciej Szymczak (2016), Innovation, knowledge and
information management in supply chains, Economics and Management,
Volume 8, Issue 1, 2016, p28.
14
- BENABDERRAHMANE Yasmina, (2012), Management des connaissances,
déploiement des TIC et GRH des organisations : cas de l’Algérie, Thèse De
Doctorat de L’université Paul Valéry - Montpellier III, France, 2012, p 105.
15
- Carla Curado (2006), The Knowledge Based-View Of The Firm: From
Theoretical Origins To Future Implications, Instituto Superior de Economia e
Gestao (ISEG) – Universidade Técnica de Lisboa, Portugal, p05.
16
- Robert k et al., (2012), organizational learning, knowledge management and
creativity, chapter 21 Handbook of Organizational Creativity, © 2012 Elsevier Inc. All
rights reserved, p 550.
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على دمج وتــطبيق املعرفة املكتسبة (يف شكل أكثر أمهية أو مبتكرة) عامل حاسم يف حتقيق امليزة
التنافسية.

17

 -2أصناف المعرفة:
صنف الباحثني ) ( Nonaka & Takeuchi, 1995املعرفة إىل صنفني أساسيني ومها املعرفة
الصرحية و املعرفة الضمنية 18،كذلك يوجد تصنيفات أخرى إال أن معظم املفكرين مييلون إىل هذا
التصنيف.
 -3إدارة المعرفةKnowledge Management (KM) :

أدركت يف السنوات األخرية املنظمات أن املعرفة واحدة من األصول األكثر قيمة للنمو الداخلي
واخلارجي ،وهي التحدي األكرب بالنسبة للمنظمة يف خلق وختزين واالحتفاظ وتبادل املعرفة 19،أيضاً ويف
نفس السياق يرى ) (S. Abiola et al., 2016إن إدارة املعرفة حددت كاملورد األكثر قيمة يف
املنظمات يف عمر هذه األخرية ،وعلى الرغم من عدم توافر تعريف شامل ،املعرفة جعلت إدارة املعرفة
ظاهرة معقدة20،حيث يرى ) (Abdullah et al., 2005أن إدارة املعرفة ) (KMتُستمد أمهيتها من
الدعم الذي تقدمه إىل املؤسسات الكتساب ميزة تنافسية وأداء فعال من خالل تقاسم ونشر وإعادة
استخدام املعرفة.

21

- Mariusz Szuster and Maciej Szymczak, Op. Cit, p 28.
- Nonaka.I, Takeuchi. H (1995): The knowledge creating company: how
japanese company creat the dynamics of information, 1995, p 34.
- Achal Hardia et al., (2013), ICT Based Knowledge Management in India
for Sustainable Development and Growth, Global Journal of Management
and Business Studies, Volume 3, Number 5 (2013), p 454.
- Shah, Syed Rahmatullah and Mahmood, Khalid, (2015), Research on
knowledge management in Pakistan: A literature review, Library Philosophy
and Practice (e-journal), Libraries at University of Nebraska-Lincoln, 2015, p 02.
- Sulaiman Abiola et al., (2016), Knowledge Management System in Higher
Institution Libraries, Information and Knowledge Management, Vol.6, No.7,
2016, p 01.
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تعرف إدارة املعرفة كعملية منهجية جلمع وتنظيم وإيصال املعرفة الضمنية والصرحية على حد سواء
للموظفني اليت ميكن استخدامها يف أعماهلم 22،ويرى ) (Yudho G. S. et al.,2016بأهنا عملية
منتظمة الكتشاف وحتديد ،ومجع ،ومشاركة وتواصل املعرفة الضمنية والصرحية على حد سواء من أفراد
املنظمة ،وذلك ألنه ميكن االستفادة بشكل فعال ومثمر من املعرفة إلهناء املهام اخلاصة باألفراد ،وحتسني
معارف املنظمة 23،كما أشار إليها كل من ) (Nonaka & Takeuchi, 1995بأهنا العملية املنهجية
للمنظمة لالستخدام اخلالق للمعرفة وتكوينها،

24

 -4أهمية إدارة المعرفة:
تتمثل أمهية ممارسات إدارة املعرفة حسب ما أشار إليه (H. Tapio Inkinen et al. ,

) 2015هو حتسني كفاءة وفعالية استغالل األصول املعرفية،

25

ويرى أيضاً (Yuri Zelenkov,

) 2016يتم استخدام املعرفة لتحقيق ثالثة أغراض خمتلفة ولكنها تكمل بعضها البعض :جعل الشعور
متعلق بالتغيري يف البيئة ،خلق املعرفة اجلديدة لالبتكار ،واختاذ قرارات حول مسارات العمل.

26

- Colin Ting Si Xue, Op. Cit, p 31.
- Yudho Giri Sucahyo et al., (2016), Knowledge management adoption and its
impact on organizational learning and non-financial performance, Knowledge
Management & E-Learning, Vol.08, No.2.Jun 2016, p 390.
- Nonaka. I & Takeuchi. H (1995), The knowledge Creating Company, Journal of
Knowledge Management, Vol (1) No (3), 1995, P 98.
- Henri Tapio Inkinen et al., (2015), Knowledge Management Practices and
Innovation Performance in Finland, Baltic Journal of Management, Vol 10, No 4,
2015, p 03.
- Yuri Zelenkov, (2016), Impact of Knowledge Management and Change
Management on the Effectiveness of the Firm: Evidence from the Russian
Companies, The 11th International Knowledge Management in Organizations
 Conference The changing face of Knowledge Management Impacting Society 25th28th July, 2015, Hagen, Germany, p 02
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 مؤسسة اتصاالت الجزائر بوالية عين الدفلى:دراسة حالة

: عمليات إدارة المعرفة-5
( أن إدارة املعرفة هي عملية خلق واكتساب وتقاسم واستخدام املعرفة يف املنظمةWen, 2009) يرى
: والشكل املوايل يوضح عمليات إدارة املعرفة27،لتحسني األداء
 دورة نموذج إدارة المعرفة:)01( الشكل رقم

Source: Ayse Gunsel et al., (2011), Knowledge Management and Learning
Capability to Enhance Organizational Innovativeness, 7th International
Strategic Management Conference, Procedia Social and Behavioral Sciences 24
(2011), P 882.

:(Knowledge Generating)  عملية توليد المعرفة واكتسابها:1.5

( أن عملية خلق أو توليدC. Ling-hsing Chang Tung and C. Lin, 2015)أشار
املعرفة تشمل ت ـطوي ـر حمتوى جديد أو استبدال احملتوى املوجود داخل املعرفة الضمنية والصرحية للمنظمة من
28

، أيضاً خلق املعرفة هي عملية مبنية على التشارك الواسع،خالل العمليات االجتماعية والتعاونية لألفراد

27

- Yin-Kuan Ng et al., (2012), The Relationship between Knowledge Management
Practices and Technological Innovation: A Conceptual Framework, International
Journal of Management, Knowledge and Learning, Volume 1, Issue 1, 2012, p 73.
- C. Ling-hsing Chang Tung and C. Lin, (2015), The role of organizational culture in
the knowledge management process, Journal of Knowledge Management, Vol. 19
Iss 3, 2015, p 436

28
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كما أن خلق املعرفة أمر حاسم جملموعة من العمليات التنظيمية الداعمة للميزة التنافسية 29،أما عملية
اكتساب املعرفة نعين هبا مجع ،إدراج ،وربط املعلومات باخلربات واملعرفة البشريـ ـة.

30

 :2.5عملية خزن المعرفة ):(Knowledge Storage

عملية التّخزين تأيت بعد العمليات التقنية والفرز ،وتتم على أساس حجز أو مجع البيانات
أي وقت ممكن ،فاالستعمال
واملعلومات ،وبطريقة منظّمة يف مراكز وأماكن مالئمة ،تسمح باستعماهلا يف ّ

يتم عن طريق وسائل تقنية (مل ّفات ،وثائق ،أسطوانات مغناطيسية ،أقراص مضغوطة )...وأخرى تنظيمية

( طرق التصنيف ،األرشيف.)...

31

 :3.5عملية نقل المعرفة ):(Knowledge Transfer

تعتمد عملية نقل املعرفة وتقامسها على وجود آليات فعالة ،هذه اآلليات ميكن أن تكون رمسية
مثل التقارير ،وأدلة العمل والتدريب واالجتماعات الرمسية املخططة والتعلم أثناء العمل ،أو غري رمسية مثل
االجتماعات والندوات واحللقات النقاشية اليت ال تتخذ طابعاً رمسياً مقنناً ،وتتم عادة يف أوقات العمل،

32

أيضاً عملية نقل املعرفة ما تنطوي عادة على استخدام النظم اإللكرتونية لتحديد واسرتجاع املعارف ،وعلى
سبيل املثال الشبكات اخلارجية (االكسرتانت) واليت ميكن من خالهلا البحث والوصول إىل املعرفة.

33

29

-Rebecca Mitchell And Brendan Boyle, (2010), Knowledge Creation Measurement
Methods, Journal Of Knowledge Management, Vol. 14 No. 1 2010, p 67
30
- Alharithy, Mohammed, (2015), Knowledge Management Process in several
organizations: Analytical Study of modeling and several processes, Procedia
Computer Science 65, p 728

 - 31طه حسني نوي ،التطور التكنولوجي ودوره في تفعيل إدارة المعرفة بمنظمة األعمال ،أطروحة دكتوراه علوم يف
32

علوم التسيري ،غري منشورة ،جامعة اجلزائر ،1722 ،3ص.07

 أنوار هادي طه ،جليلة كوركيس يوحنا ،تأثير عمليات إدارة المعرفة في قدرات التفكير االبداعي ،دراسةاستطالعية لعينة من منتسبي المكتبة المركزية جامعة الموصل ،جملة تنمية الرافدين ،العدد  ،221اجمللد ،39
العراق ،1723 ،ص 110
- Brian E. Dixon et al., Op cit, p 251
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 :4.5عملية تطبيق المعرفة ):(Knowledge Application

أشار ) (Rastogi, 2000أن عملية تطبيق املعرفة هي القدرة على اسرتجاع واستخدام املعرفة
لدعم القرارات واإلجراءات ،حل املشكالت وامتام األعمال الروتينية ،وتوفري التدابري الالزمة لتيسري
األعمال.

34

المحور الثاني :اإلبداع اإلداري
يعترب االبداع ظاهر إنسانية ،ومل يول الباحثون اهتمامهم بدراسة االبداع بصفة منهجية إال بعد
عام  2597عندما أشار العامل النفسي  Gelfoordإىل قلة االهتمام هبذا النوع ،ويستدل من هذا أن
االهتمام بدراسة االبداع حديث إىل حد ما،

35

أيضا أن اإلبداع هو احملرك أو الوقود إىل حد كبري يف

النمو االقتصادي ،وأن اإلبداع أحد املزايا التنافسية األساسية للمنظمات 36،ومصطلح اإلبداع من أكثر
املصطلحات شيوعاً يف الوقت احلايل يف أدبيات اإلدارة ،وقد اجتهد الباحثني والكتاب يف تقدمي تعريف
شامل له وحبسب وجهات نظرهم حيث هناك العديد من التعاريف لإلبداع ،ونشري هنا إىل بعض هذه
التعاريف:

37

اإلبداع هو القدرة على النمو ،أو خللق فكرة جديدة مثل إنشاء منتج جديد أو تقدمي

اخلدمات بطريقة معينة ،ومع مزايا خمتلفة من املنافسني ،ويرى ) (Chao-Sen Wu et al., 2012أن

- M. S. Malkawi, As'ad H. Abu Rumman (2016), Op. Cit, p 79

34

 - 35حامت على حسن رضا ،االبداع االداري وعالقته باألداء الوظيفي ،رسالة ماجستري ،منشورة ،أكادميية نايف العربية
العلوم األمنية ،قسم العلوم االدارية ،العربية السعودية ،1722 ،ص 15

- M. S. Malkawi, As'ad H. Abu Rumman, Op. Cit, p 77
- Zahra Rezaei et al., (2015), Survey the Role of Knowledge Management on
the Creativity and Innovation to Create Sustainable Competitive
Advantage for Organizations, Indian Journal of Fundamental and Applied
Life Sciences, 2015 Vol.5 (S1), 2015, p 1832.
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اإلبداع هو تعبري عن قدرة على التكيف ،وهو تطبيق تكاملي للتجربة وحتول الوعي الذايت الفردي،
والدوافع ،واملعارف واخلربات.

38

 -1اإلبداع اإلداري:
يعد اإلبداع اإلداري كأحد وسائل التجديد والتغيري والذي مل يتفق الباحثون والعلماء على تعريف
حمدد ملفهوم اإلبداع اإلداري ،إذ يعرف بأنه استخدام املوظف ملهاراته الشخصية اإلبداعية يف استنباط
أساليب إدارية جديدة توصله إىل حلول ابتكارية ملشكلة إدارية تواجه مصلحة التنظيم أو تصورات جديدة
ملعاجلة تلك املشكلة باالعتماد على التحليل املنطقي واالختبار والتجريب والتقومي 39،ويعرف أيضاً بأنه
أفكار جديدة ومفيدة ومتصلة حبل مشكالت معينة أو جتميع وإعادة تركيب األمناط املعروفة من املعرفة يف
أشكال فريدة.
 -3العالقة بين إدارة المعرفة واالبداع:
أشار ) (Farzin Farahbod et al., 2012أنه توجد عالقة إجيابية بني املعرفة واإلبداع،
وأهنم يعتقدون أن وجود اإلبداع ،ينبغي على املنظمة أن تقوم بتكريس الوقت الكثري للمعرفة 40،واقرتح كل
من ) (Chao-Sen Wu et al., 2012أن اإلبداع حيتاج إىل دعم املعارف 41،كذلك عملية تقاسم
املعرفة هي عملية التفاعالت املتبادلة بني املعرفة الضمنية واملعرفة الصرحية ،حيث أن التفاعل بني خمتلف
املعارف ينتج عنه تنمية املعرفة واالبتكار،

42

ويرى ) (Fathian & et al., 2005أن عملية اختاذ

القرارات بشأن عملية االبداع تتوقف على املعرفة الضمنية ،وبالتاىل فاملعرفة الضمنية هلا دور هام يف مجيع
- Chao-Sen Wu et al., ( 2012), Influence of creativity and knowledge
sharing on performance, Journal of Technology Management in China, Vol.
7 No. 1, 2012, p 66

38

 - 39م م حممود حسن مجعة ،تأثير القيادة اإلدارية الناجحة في تحقيق اإلبداع اإلداري ،جملة اإلدارة واالقتصاد ،اجمللد
 ،32العدد ،57العراق ،1722 ،ص375
- Farzin Farahbod et al., (2012), Relationship of Knowledge Management
with Creativity of School Managers, J. Basic. Appl. Sci. Res., 2(10), 2012, p0
- Chao-Sen Wu et al., ( 2012), Op. Cit, p 67
- Chao-Sen Wu et al., ( 2012), idem
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مراحل عملية االبتكار ،فمن الواضح أن عملية (اكتشاف وتطوير الفكرة) تزيد يف مجيع مراحل االبتكار
وغري مرئية ،ولذلك املعرفة الضمنية هلا دور هام يف كل مرحلة من مراحل عملية اإلبداع 43،أيضاً يتعني
على املنظمة أن تتمتع مبعرفة يف ادارة االبداع ،وبدون ذلك تدمر قدراهتا احلقيقية اليت هيأهتا هلا كفاياهتا
املميزة ،وهنا ينبغي الرتكيز على نشاط البحث والتطوير لتحقق املنظمة النجاح ،فهو اساس الوصول اىل
االبداع املنظمي ،كما أنه الطريق الذي توظف من خالله املنظمة خزينها املعريف يف تقدمي منتجات او
خدمات جديدة للمستفيدين ،إىل جانب كونه استثمار مستقبلي ،ومصدر مهم للمعرفة التقنية يف
املنظمة ،ويبتكر القدرات على استيعاب واستثمار املعرفة اجلديدة.

44

ويشري ( )Wit & Meyer, 1998أن االبداع يولد االفكار والطرق اجلديدة لتحديد
املشكالت واخرتاع احللول ،وهو أحد املداخل املعرفية االساسية لتحقيق النجاح التنافسي ،وذلك عرب
اعتماد االسرتاتيجيون ملخيلتهم يف توليد حلول غري معروفة للمشكالت املنظمية ،واختيار االكثر ابداعاً
منها ،والتفكري بطريقة مبدعة ،وجتاوز املفاهيم املقبولة الكتشاف افكار جديدة ،ومبا ينمي يف االفراد
االبداع ومرونة التفكري 45،ويرى ) (Tatjana Stanovcic et al., 2015أن ممارسات إدارة املعرفة
ميكن أن تعزز االبتكار عامة ،كما أهنا حتسن مهارات املؤسسة يف إدارة املشاريع والبحث والتطوير ،وزيادة
خمزون املعارف املتاحة ،كما أن ممارسات إدارة املعرفة تعمل على تعزيز املعرفة والتعلم التنظيمي داخل
املنظمة اليت تنتج فوائد من حيث االبتكار ،وأشار إىل قدرات إدارة املعرفة اليت ال غىن عنها لتنمية

- Farzin Farahbod et al., Op. Cit, p 01

43

 - 44زكريا مطلك الدوري ،بشرى هاشم حممد العزاوي ،إدارة المعرفة وانعكاساتها على االبداع التنظيمي ،املؤمتر العلمي
الدويل السنوي الرابع حول إدارة املعرفة يف العامل العريب ،جامعة الزيتونة االردنية  /كلية االقتصاد والعلوم االدارية12 ،
و 10أفريل  ،1772ص .15
45

 زكريا مطلك الدوري ،بشرى هاشم حممد العزاوي ،املرجع السايق ،ص .32363
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االبتكار ،مثل تنمية املهارات وإدارة تدفق املعرفة واكتساب املعرفة الداخلية ،ونقل ونشر وتطبيق املعرفة
املرتاكمة وزيادة يف جمموعة متنوعة من الذاكرة التنظيمية الداخلية.

46

المحور الثالث :الجانب الميداني
 -1الطريقة واالجراءات:
 -1.1تقنية وأداة جمع البيانات:
مت احلصول على املعطيات من خالل اإلستبانة كأداة لقياس متغريات الدراسة ،حيث مت اإلعتماد
على سلم ليكرت ذو مخس مستويات ( موافق متاما ،موافق ،حمايد ،غري موافق ،غري موافق متاما) ،وتوزيعها
على عينة الدراسة ،مث إستخدام الربنامج اإلحصائي يف حتويل هذه املعطيات إىل أرقام مث حتليلها والوصول
إىل نتائج.
 -2.1المعالجة االحصائية للبيانات
متت املعاجلة باإلستعانة بالربنامج اإلحصائي  ،SPSS 16.0معتمدين على بعض األدوات
اإلحصائية كاجلداول ،التكرارات ،النسب املئوية ،املتوسط احلسايب واإلحنراف املعياري ،ومعامل اإلرتباط.
 -3.1مجتمع عينة الدراسة:
خصت الدراسة مؤسسة اتصاالت اجلزائر وكالة والية عني الدفلى ،أما عينة الدراسة فقد مت
اختيار عينة عشوائية بسيطة من اجملتمع حمل الدراسة ،حيث تتكون عينة الدراسة من رؤساء الدوائر و
رؤساء األقسام وأيضا عمال تنفذيني ،ويف هذا اإلطار قد متّ توزيع  07استبانة بطريقة عشوائية واسرتجعنا

منها  22وبعد مجع استمارات االستبيان وتدقيقها حىت تستويف الشروط االزمة للمعاجلة اإلحصائية مت

اعتماد على  95استبانة .وهبذا تكون العينة املستخدمة يف التحليل هي  95شخص ،حيث بلغت نسبة
االسرتجاع  %51.20وهي نسبة عالية ومقبولة إحصائياً.
- Tatjana Stanovcic et al., (2015), the effect of knowledge management on
environmental innovation: the empirical evidence from France, Baltic Journal of
Management, Volume 10, Issue 4, 2015, p 414
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 - 4.1حدود الدراسة:
 الحدود الزمانية :هي الفرتة الزمنية اليت استغرقها الباحث للعمل على الدراسة ومناقشتها وكانتحوايل شهر فيفري 1720؛
 الحدود المكانية :تقتصر الدراسة على منظمة قطاع اتصاالت اجلزائر يف والية عني الدفلى؛ الحدود البشرية :تقتصر الدراسة على عينة من عمال وإطارات مؤسسة اتصاالت اجلزائر بواليةعني الدفلى واليت تشملها الدراسة ؛
 الحدود العلمية :اقتصرت على متغري عمليات ادارة املعرفة بأبعادها(خلق املعرفة ،ختزين املعرفة،تقاسم املعرفة ،تطبيق املعرفة) ومتغري االبداع االداري.
 - 5.1صدق األداة وثباتها:
حلساب معامل الصدق والثبات لعبارة االستبانة مت استخدام معادلة ألفا كرونباخ Alpha
 Cronbachلقياس معامل الفا الذي حيدد مدى ترابط وتوافق عبارات االستبيان إذ تراوحت قيمة 85,9

 %لعبارات االستبانة وهي نسبة تتجاوز احلد األدىن املقبول ملعامل ألفا  Alphaوالبالغة ( )%27مما
دفعنا لالستنتاج بأن العبارات تتمتع بالصدق والثبات اليت تؤهلها لالعتماد عليها يف مجيع البيانات األولية
وإجراء التحليل اإلحصائي هلا.
 -2النتائج واختبار الفرضيات:
 -1.2نتائج اختبار الفرضية الرئيسية والفرضيات الفرعية التابعة لها :يوضح اجلدول رقم ()72
النتائج اجلزئية للفرضية الرئيسة والفرضيات التابعة هلا.

365

طرفة محمد

إدارة المعرفة كمقاربة فكرية في تطوير اإلبداع اإلداري،
دراسة حالة :مؤسسة اتصاالت الجزائر بوالية عين الدفلى

أ.د .يوسف بومدين

الجدول رقم( )01نتائج اختبار الفرضية الرئيسية والفرضيات الفرعية التابعة لها
R

R2

قيمة T

قيمة Sig

نوع العالقة

المتغيرات المستقلة
خلق المعرفة

7.311

7.272

1.90

7.23

غير معنوية

تخزين المعرفة

0.266

7.02

1.702

7.722

معنوية

نشر المعرفة وتقاسمها

7.105

7.702

1.103

7.712

معنوية

تطبيق المعرفة

7.200

7.115

2.22

7.77

معنوية

إدارة المعرفة

0.458

0.209

3...5

0.000

معنوية

المصدر :مت إعداده بناء على النتائج احملصل عليها
 -1.1.2نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى :من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول رقم ()72
يتضح لنا أن هناك تأثري عملية خلق املعرفة على رفع االبداع االداري باملنظمة حمل الدراسة ،بلغ معامل
االرتباط بني املتغريين  % 31.1من جمموع املشاهدات و الذي يعرب أن هناك عالقة ارتباطية موجبة وأقل
من املتوسط بني عملية خلق املعرفة واملتغري التابع (االبداع االداري) ،وتبعا ملعامل  Sigاحملسوبة ()7.23
وهي أكرب من  0.05نقول الفرضية الفرعية األوىل  H0مقبولة ومعناه :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية
عند مستوى داللة  7.79بني عملية خلق املعرفة واإلبداع االداري.
 -2.1.2نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية :من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول رقم ( )72يتضح
لنا أن هناك تأثري عملية ختزين املعرفة على رفع االبداع االداري باملنظمة حمل الدراسة ،بلغ معامل االرتباط
بني املتغريين  % 12.2من جمموع املشاهدات و الذي يعرب أن هناك عالقة ارتباطية موجبة بني عملية
ختزين املعرفة واملتغري التابع (االبداع االداري) ،وتبعا ملعامل  Sigاحملسوبة ( )7.722وهي أقل من 0.05

نقول ترفض الفرضية الفرعية األوىل  H0املنبثقة من الفرضية الرئيسية األوىل لتحل حملها الفرضية البديلة
اآلتية:
 :H1توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  7.79بني عملية ختزين املعرفة واإلبداع
االداري.
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 -3.1.2نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة :من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول رقم ( )72يتضح
لنا أن هناك تأثري عملية نشر املعرفة وتقامسها على رفع االبداع االداري باملنظمة حمل الدراسة ،بلغ معامل
االرتباط بني املتغريين  % 10.5من جمموع املشاهدات و الذي يعرب أن هناك عالقة ارتباطية موجبة بني
عملية نشر املعرفة وتقامسها واملتغري التابع (االبداع االداري) ،وتبعا ملعامل  Sigاحملسوبة ( )7.712وهي
أقل من  0.05نقول نرفض الفرضية الفرعية األوىل  H0املنبثقة من الفرضية الرئيسية األوىل لتحل حملها
الفرضية البديلة اآلتية :H1 :معناه توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  7.79بني عملية
نشر املعرفة وتقامسها واإلبداع االداري.
 -4.1.2نتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعة :من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول رقم ()72
يتضح لنا أن هناك تأثري عملية تطبيق املعرفة على رفع االبداع االداري باملنظمة حمل الدراسة ،بلغ معامل
االرتباط بني املتغريين  % 20.0من جمموع املشاهدات و الذي يعرب أن هناك عالقة ارتباطية موجبة بني
عملية تطبيق املعرفة واملتغري التابع (االبداع االداري) ،وتبعا ملعامل  Sigاحملسوبة ( )7.777وهي أقل من
 0.05نقول نرفض الفرضية الفرعية األوىل  H0املنبثقة من الفرضية الرئيسية األوىل لتحل حملها الفرضية
البديلة اآلتية:
 :H1توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  7.79بني تطبيق املعرفة واإلبداع االداري.
 -2.2نتائج اختبار الفرضية الرئيسية :بعد املعاجلة اإلحصائية نستنتج أن العالقة بني إدارة املعرفة
(عمليات إدارة املعرفة) واإلبداع االداري حمل الدراسة متمثلة يف معادلة االحندار التالية:
Ŷ= 2,087+0,065x1+0,117x2-0,019x3+0,288x4

 :Ŷاالبداع االداري باملديرية العملية لالتصاالت بوكالة عني الدفلى
 :X1عملية خلق املعرفة :X2 ،عملية ختزين املعرفة :X3 ،عملية نشر املعرفة وتقامسها :X4 ،عملية تطبيق
املعرفة
نالحظ من خالل النتائج اجلدول رقم ( )72أن هناك عالقة طردية بني كل متغري من هذه
املتغريات املستقلة ) F(xواملتمثلة يف إدارة املعرفة (عمليات إدارة املعرفة) واملتغري التابع  Ŷاالبداع االداري
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واليت ميكن قياسها عن طريق معامل االرتباط و الذي قدر  0.458أي  %45.8من جمموع املشاهدات
و الذي يعرب أن هناك عالقة ارتباطية موجبة متوسطة بني كل متغري من املتغريات السابقة املستقلة و املتغري
التابع وهي نسبة مقبولة من خالل نتائج املستجوبني باملؤسسة ،وعند النظر ملعامل  Sigاحملسوبة
( )7.777وهي أقل من  0.05نقول نرفض الفرضية الرئيسية الصفرية لتحل حملها الفرضية البديلة اآلتية:
توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  7.79بني إدارة املعرفة واإلبداع االداري.
خـ ـ ــاتمة:
بينت الدراسة أن إدارة املعرفة (عمليات إدارة املعرفة) تساهم يف رفع االبداع االداري مبؤسسة
اتصاالت اجلزائر وهذا راجع للدور الذي تربزه إدارة املعرفة يف عملية خلق املعرفة وختزينها وتقامسها مع
العاملني وأيضا تطبيقها واستغالهلا على أحسن استغالل واحلصول على إبداع إداري عايل وذلك من خالل
الدور الذي تربزهُ عمليات إدارة املعرفة واملتمثلة يف توليد املعلومات واألفكار واملعارف اجلديدة ،وختزينها
بطرق تكنولوجية حديثة ونشر املعارف وتبادهلها عن طريق تكنولوجيات احلديثة وأخرياً جتسيد هذه األفكار
واملعارف للحصول على إبداع إداري والذي يدفع باملنظمة للحصول على موقعاً تنافسياً فريداً ميكنها من
االستمرار واحتالل موقع تنافسي جيد يف السوق احمللية والعاملية.
وعلى ضوء النتائج املتحصل عليها ميكن اقتراح توصيات ترتكز أغلبها على ضرورة تبين إدارة
املعرفة كمقاربة فكرية وأيضا زيادة الوعي واالهتمام بالتشارك املعريف ودعم روح الفريق يف العمل:
 كي تتمكن إدارة املؤسسة املبحوثة من االستمرار يف ممارسة أنشطتها بنجاح وكفاءة عالية البد هلا مناالهتمام املتزايد بإدارة املعرفة وإعطاءها الدور الرئيسي يف حتقيق اإلبداع اإلداري؛
 العمل على توفري بيئة مالئمة لتطبيق ثقافة املعرفة من خالل مبدأ الثقة والتعاون والشفافية ونشروتقاسم وتطبيق املعرفة بني أفراد املنظمة لتحقيق االبداع؛
 تصميم العمل على أساس الفرق لتدعيم املشاركة وانتقال املعارف واملهارات؛ تفعيل عمليات اإلبداع من خالل العمل املبين على التشارك املعريف والعمل اجلماعي؛368

إدارة المعرفة كمقاربة فكرية في تطوير اإلبداع اإلداري،
دراسة حالة :مؤسسة اتصاالت الجزائر بوالية عين الدفلى

طرفة محمد
أ.د .يوسف بومدين

 التأكيد عل مبدأ التعلم واملشاركة يف املعرفة واملهارات واألفكار احلديثة ومكافأة املبدعني؛ العمل على تطوير برامج العمل اليت تتبىن املشاركة يف املعرفة واإلبداع وحتديد األدوار واملهام للمشاركةالفردية واجلماعية يف برامج إدارة املعرفة.
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