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  ملخص الدراسة



  :�امل��ص

  

يف ظل التنافسية الشديدة يف بيئة االعمال اليوم، واليت افرز�ا مجلة من املعطيات، امهها العامل 

الكبري  لألثر تعزيزمن  ما افرزتهاالتصال، و تكنولوجيا املعلومات و ل ضطردالتكنولوجي، واملتمثل يف التطور امل

سرتاتيجي الذي للعالقات االجتماعية على اداء املنظمات، ما اجرب املنظمات على البحث على املورد اال

لصنع ويدميه، االمر الذي وجدته يف املعرفة، حيث اضحى هذا االخري  املورد االول  يزيكفل هلا هذا التم

خالل توفري كل  الكفؤ والفعال به، وهذا مناملنظمات اىل االهتمام بدفع االمر الذي ، واستدامته التميز

ية التنظيمية للمنظمات مع خصائص هذا املورد البن أهيلت انطالقا من، ة ادارة ناجحة لهمتطلبات اقام

  االسرتاتيجي.

من  :االساسية ابعادهاالدراسة، اىل الوقوف على مدى مسامهة البنية التنظيمية و  ه�دف هذحيث   

الثقافة التنظيمية، القيادة االدارية، اهليكل التنظيمي، وتكنولوجيا املعلومات واالتصال، يف دعم عمليات 

  .)توليد املعرفة، تشارك املعرفة، استخدام املعرفة (ادارة املعرفة االساسية

ة، واليت جمموعة من االختبارات االحصائية واملعادالت البنائيمت استخدام ، ذلكحتقيق يف سبيل و   

 من خالل حتليل للمعطيات املستوفاتوهذا على التوايل،  AMOSو SPSSتوفرها احلزم االحصائية 

 .عينة مستهدفة من املؤسسات االقتصادية اجلزائريةاالطارات القيادية لعلى  من استمارات االستبيان املوزعة

ة املعرفة، مع تسجيل بعض يات ادار وقد خلصت الدراسة اىل وجود تأثري مباشر للبنية التنظيمية على علم

  البنية التنظيمية وعمليات ادارة املعرفة. ابعادبني التأثري  تباين يف قوة ال

: ادارة املعرفة، البنية التنظيمية، توليد املعرفة، تشارك املعرفة، استخدام املعرفة، الثقافة الكلمات المفتاحية

  .تكنولوجيا املعلومات واالتصالالتنظيمية، القيادة، اهليكل التنظيمي، 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 



Abstract: 
  

In light of the intense contestability in the business environment today, which 

Resulted out of several factors, of which the most important is technology. This factor 

Is the outcome of the steady development of information and communication 

Technology, it is also the result of the enhancement brought about in organizations 

Performance due to the impact of social relations. This led organizations to search for 

The strategic resource that assures them this distinction and its sustainability, this is 

Guaranteed via knowledge. The latter has become the leading source in achieving 

Distinction and sustainability, thereby drawing organizations attention to the efficient 

And effective usage of this factor  by providing all the requirements for establishing a 

Successful management, from the rehabilitation of the organizational structure of 

Organizations along with the features of this strategic resource.  

The study aims to determine the contribution of organizational structure and its 

Main dimensions: organizational culture, administrative leadership, organizational 

Structure, and information and communication technology to fostering fundamental 

Knowledge management processes (knowledge generation, knowledge sharing, 

Knowledge use).  

The present study employs a series of statistical tests and structural equations, 

Provided by statistical packages SPSS and AMOS in order to achieve its objective. 

Questionnaire were distributed to the top leaders of the target sample which is a set of 

Selected Algerian economic institutions. The study found that, organizational structure 

Exerts a direct impact on knowledge management processes, some variation in the 

Strength of influence between the dimensions of organizational structure and 

Knowledge management processes is detected. 

 
Keywords: Knowledge Management, Organizational Structure, Knowledge 
Generation, Knowledge Sharing, Knowledge Use, Organizational Culture, Leadership, 
Organizational Structure, Information and Communication Technology 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Résumé : 

 
Dans le cadre de la grande compétition dans le Business aujourd’hui, résulté  

Par beaucoup de donnés, dont le facteur technologique est l’élément le plus important,  

 Représenté par le grand développement que connait le TIC , l’impact de ce 

Dernier (TIC), sur les relations sociales et leur rôle dans le fonctionnement des 

Organisations, ce qui oblige ces dernières de rechercher la ressource   Stratégique qui 

Assure sa distinction et sa continuité   a savoir la connaissance, qui est devenue la 

Première ressource qui crée la richesse et assure la continuité des organisations et leur 

Supériorité, la chose qui posse les organisations de s’intéresser efficacement de cette 

Ressource, et cela a travers de trouver toutes les exigences pour établir une 

Connaissance réussie, d’après l’adaptation de la structure organisationnelle avec les 

Caractéristique de cette ressource stratégique. 

 

Cette étude vise à voir la contribution de la structure organisationnelle avec ses 

Composantes principales(culture organisationnelle, leadership, tic ) a renforces les 

Opération de la gestion de connaissances principale, produire la connaissance, partager 

La connaissance, et  employer  la connaissance. 

Pour réaliser les objectifs de notre étude, on a applique un ensemble de tests 

Statistique  et de équations construction elles, que dorment SPSS et AMOS à travers 

L’analyse des données résulteés  de l’étude d’une échantillon d’établissement 

Economiques algériennes l’étude aboutit a trouver un impact direct de la structure 

Organisationnelle  dans les opération de gestion de connaissances, et marquer une 

Certaine déférences dans le degré de cet impact entre les composantes de la structure 

Organisationnelle et les opérations de la gestion de connaissance. 

Mots clés : Gestion de Connaissance, Structure Organisationnelle, Produire  la 

Connaissance, Partager la Connaissance, Employée la Connaissance, Culture 

Organisationnelle, Leadership, TIC. 
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  168  اجتاه اجابات افراد العينة حول عملية استخدام املعرفة  )14.03(

  170  اجتاه اجابات افراد العينة حول الثقافة التنظيمية  )15.03(

  172  اجتاه اجابات افراد العينة حول القيادة  )16.03(

  174  اجتاه اجابات افراد العينة حول اهليكل التنظيمي  )17.03(

  176  اجتاه اجابات افراد العينة حول تكنولوجيا املعلومات واالتصال  )18.03(

  178  التساق وثبات االجابات لالستبيان الثاين Alpha Gronbachنتائج اختبار   )19.03(

  179  لقياس جتانس االجابات لالستبيان الثاين اختبار  ليفني للتجانس  )20.03(

  180  تبعا لدميوغرافية العينة الثانية نتائج اختبار حتليل الفروق  )21.03(

  181  إجابات افراد العينةبني حتديد مكامن االختالف   )22.03(

  182  متغريات(حماور) الدراسة بني  Spearman Correlationsحساب معامل االرتباط   )23.03(

  186  ةالستكشاف متغريات ادارة املعرف قيم االختبارات ملدى كفاية وكفاءة التعيني  )24.03(

  188  حتديد العوامل الكامنة (اجلذور) إلدارة املعرفة  )25.03(



 
 الفهارس:...

  190  مصفوفة االرتباط بني العوامل(عمليات ادارة املعرفة)  )26.03(

  192  الستكشاف متغريات البنية التنظيمية قيم االختبارات ملدى كفاية وكفاءة التعيني  )27.03(

   194-193  للبنية التنظيميةحتديد العوامل الكامنة (اجلذور)   )28.03(

  196  مصفوفة االرتباط بني (العوامل)املكونات البنية التنظيمية  )29.03(

  198  دراسة معنوية معلمية العالقة اخلطية  )30.03(

  199  اختبار معامل التباين للمتغريات املستقلة  )31.03(

  203  املقرتحالقياسي  ادلة الصدق التقاريب للنموذج   )32.03(

  204  متغريات الدراسةاالرتباط بني   )33.03(

  205  املراجع اخلاصة بدرجة القطع املعتمدة للمؤشرات التطابق  )34.03(

  206  للنموذج القياسي مؤشرات التطابق  )35.03(

  208  تقدير االوزان االحندارية  )36.03(

  211  إلدارة املعرفة جة الثانيةادلة الصادق التقاريب لنموذج التحليل العاملي التوكيدي من الدر   )37.03(

  213  ادلة الصادق التقاريب لنموذج التحليل العاملي التوكيدي من الدرجة الثانية  )38.03(

  216  الداللة املعنوية للمسارات  )39.03(

  218  قيم التغاير واالرتباط بني مكونات البنية التنظيمية    )40.03(

  219  ليل املسارلنموذج حت مؤشرات تطابق النموذج  )41.03(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 الفهارس:...

  ف�رس��ش�ال

  الصفحة  العنوان  رقم الشكل

  06  مراحل تطور ا�تمعات وقاعدة ثرو�ا  )01.01(

  15  هرم املعرفة.  )02.01(

  15  التحول من البيانات اىل املعلومات حنو املعرفة  )03.01(

  20  انواع املعرفة  )04.01(

  30  ول املاليةمنوذج مراقب االص  )05.01(

  Ba  33االنواع االربعة ل با  )06.01(

  SECI(  35الطرق االربعة لتحويل املعرفة(منوذج   )07.01(

  39  مراحل تطوير خرائط املعرفة  )08.01(

  48  دورة حياة املعرفة(رحلة املعرفة)  )09.01(

  Mc Ellory  50منوذج دورة حياة املعرفة الولري   )10.01(

  52  يد_ التدفق_ امليزة إلدارة املعرفة لنجم عبود جنممنوذج الرص  )11.01(

  56  اثر ادارة املعرفة على العمليات  )12.01(

  79  امثلة عن الثقافة التنظيمية لبعض املنظمات  )01.02(

  93  االمناط القيادية للشبكة االدارية لبالك وموتون  )02.02(

  112  انواع التداخل واليات التنسيق املناسبة له  )03.02(

  115  الفرق بني اهلياكل الوظيفية وهيكل االقسام  )04.02(

  116  اهليكل الشبكي للمنظمات  )05.02(

  Matrix Structure  118هيكل املصفوفة   )06.02(

  125  تفاعل تكنولوجيا املعلومات مع ا�االت الوظيفية يف املنظمة  )07.02(

  131  تصالمؤشر التقدم يف تكنولوجيا املعلومات واال  )08.02(

  FT                   (  133مؤشر نسبة استخدام اهلاتف الثابت (  )09.02(

  133  (MCT)مؤشر نسبة استخدام اهلاتف النقال  )10.02(

  PIUI(  133مؤشر االستخدام الفردي لألنرتنيت(  )11.02(

  139  منظومات الذكاء على اساس احلاالت  )13.02(

  140  تنظيمي للمنظمة الرقميةانظمة االدارة والدعم ال  )14.02(

  The Knowledge Management Value Chaine  142سلسلة قيمة ادارة املعرفة(  )15.02(

  149  رسم توضيحي ملتغريات الدراسة  )01.03(

  190  منحىن املنحدر لعوامل ادارة املعرفة  )02.03(

  196  تنظيميةلعوامل(اجلذور الكامنة) البنية الscreepolteمنحى املنحدر   )03.03(

  201  النموذج القياسي الكلي للدراسة  )04.03(

  201  النموذج االحادي العامل للدراسة ككل  )05.03(



 
 الفهارس:...

  210  منوذج التحليل العاملي من الدرجة الثانية إلدارة املعرفة  )06.03(

  212  منوذج التحليل العاملي من الدرجة الثانية للبنية التنظيمية  )07.03(

  215  حتليل املسار بني ابعاد البنية التنظيمية وعمليات ادارة املعرفةمنوذج   )08.03(
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  ة العامةــــالمقدم



 

 [ أ]
 

 المقدمة العامة:...

   :تقديم االشكالية  -والا

تشهد بيئة عامل االعمال اليوم حالة تنافسية بامتياز، ال مكان فيه اال للمنظمات االكثر تنافسية القادرة على   

املستمر واملكثف على العوامل الكفيلة بتحقيق متيزها ا، االمر الذي حيتم عليها البحث حجز مكانة يف الصناعة العاملة فيه

  وتعزيز تنافسيتها، مبعىن اخر اكتسا�ا مليزة تنافسية عن مثيال�ا يف الصناعة. 

د طرح هذا االخري نفسه كمصدر حقيقي ومهم للتنافسية، باعتباره مور  عامل التنافسي ترجم باملعرفة، اذهذا ال  

رواد الباحثني يف االدارة وتنافسية املنظمات، مورد تتوفر فيه خصائص الابرز  بتأكيدثروة جديد اكثر متيزا وتنافسيا واستدامة 

لبديل املناسب، بل االكثر مالئمة ملطالب املنظمات الساعية اىل دية، خصائص جعلته اتفتقرها عناصر الثروة التقلي

  التنافسية والتفوق.

حتقيق  الذي يكفل توفري كل سبل ومكامن ادارته بالشكل وذلك عرباالمر الذي دفع املنظمات اىل االهتمام به،   

، وهذا عن طريق االسرتاتيجي هذا املورد الستيعاباملنظمة بالشكل املالئم  ةئا من �يءً اقصى درجات االستغالل، بد

حيث تتطلب املعرفة كمورد اسرتاتيجي بنية خاصة �ا  اتيجي.ترسيخ بنيتها التنظيمية وفق خصائص هذا املورد االسرت 

  .تهاملموس الاو على وجه اخلصوص اثريتيها و تكون قادرة على استيعاب خصائصها، 

ابعاد رئيسية، حمددة ملالمح املنظمة، بدءا  نتاج تفاعل وتداخل اربعة هذه البنية التنظيمية، اليت هي يف االصل 

من اهليكل التنظيمي، الذي يوصف ويعرف بكونه البناء او االساس الذي تقوم عليه املنظمة، والقيادة االدارية صاحبة 

 يشقي املنظمات االنساين واملعنو  املرسخة لتفاعل وتداخل التنظيميةسري املنظمة، وصوال اىل الثقافة االمر والنهي يف 

ة والفجوة اهلائلة اليت احدثتها يف سري ر و ا املعلومات واالتصال، يف ظل الثية املنظمة من حيث تكنولوجينباىل  صوالو 

  .الرقمي واالقتصادي اإللكرتونيةاملنظمات، وولوج مفاهيم االدارة 

، وحتديد افضل التشكيالت مالئمة الستيعاب ابعادهان العميق يف هذا البنية و كل هذا يدفعنا اىل البحث والتمع

ادارة املعرفة، وايضا التساؤل عن طبيعة وواقع املعرفة وادر�ا يف املنظمات االقتصادية اجلزائرية، والوقوف على مدى قدرة 

ا هلعديدة نعددواالسئلة ا االستفهاماتبنيتها التنظيمية يف استغالل هذا املورد االسرتاتيجي، تساؤال  يضعنا امام مجلة من 

 :يف التايل

 

 



 

 [ ب]
 

 المقدمة العامة:...

      :االشكالية الرئيسية - ثانيا

  ؟عمليات ادارة المعرفة  علىلبنية التنظيمية هل هناك عالقة تأثير ذات داللة معنوية ل 

ـ تتفرع عليها هي االخرى سؤاٌل ويف حماولة االجابة عليه، طرحت عدة اسئلة فرعية، كانت مبثابة اشكاليات فرعية

 اسئلة فرعية جزئية اخرى ، مثلما يوضحه هذا التسلسل: 

  

  :االسئلة الفرعية - ثالثا

 ؟ة توليد المعرفةعملي على هل هناك عالقة تأثير ذات داللة معنوية  للبنية التنظيمية 

 ؟املعرفةة توليد عملي على لثقافة التنظيميةهل هناك عالقة تأثري ذات داللة معنوية  ل -

 ؟ة توليد املعرفةعملي على لقيادةلك عالقة تأثري ذات داللة معنوية هل هنا -

 ؟ة توليد املعرفةعملي على لهيكل التنظيميهل هناك عالقة تأثري ذات داللة معنوية  ل -

 ؟ة توليد املعرفةعملي على تكنولوجيا املعلومات واالتصالهل هناك عالقة تأثري ذات داللة معنوية  ل -

 ؟المعرفة ة تشاركعملي على للبنية التنظيمية هل هناك عالقة تأثير ذات داللة معنوية 

 ؟املعرفة ة تشاركعملي على هل هناك عالقة تأثري ذات داللة معنوية للثقافة التنظيمية  -

 ؟املعرفة ة تشاركعملي على للقيادة ذات داللة معنوية هل هناك عالقة تأثري -

 ؟املعرفة ة تشاركعملي على للهيكل التنظيمي ذات داللة معنوية هل هناك عالقة تأثري -

 ؟املعرفة ة تشاركعملي على هل هناك عالقة تأثري ذات داللة معنوية  لتكنولوجيا املعلومات واالتصال -

 ؟المعرفة ة استخدامعملي على هل هناك عالقة تأثير ذات داللة معنوية  للبنية التنظيمية 

 ؟املعرفة ة استخدامعملي على ذات داللة معنوية  للثقافة التنظيميةهل هناك عالقة تأثري    -

 ؟املعرفة ة استخدامعملي على هل هناك عالقة تأثري ذات داللة معنوية للقيادة -

 ؟املعرفةة استخدام عملي على هل هناك عالقة تأثري ذات داللة معنوية  للهيكل التنظيمي -

  ؟املعرفةة استخدام عملي على لتكنولوجيا املعلومات واالتصالهل هناك عالقة تأثري ذات داللة معنوية   -

 ما هو واقع ادارة المعرفة داخل المؤسسات االقتصادية الجزائرية؟ 

 هل تتوفر المؤسسات االقتصادية الجزائرية على متطلبات ادارة المعرفة؟ 

  



 

 [ ت]
 

 المقدمة العامة:...

  فرضيات الدراسة:  - رابعا

الرئيسية واليت تتجزأ منها هي االخرى فرضيات فرعية وفرعية مت استخدام الوضع االجيايب عند طرح الفرضيات 

الدراسة واالجابة عنها وفق منوذج تدرج هادف اىل الوقوف احلسن على اسئلة ترتيبها وتنظيمها وفق  جزئية، حيث مت

  اجلدول التايل: يوضحها، فروعهاو  ة احملاكي لتفاعل وتداخل حماورهامتكامل، ويتماشى ومنوذج الدراس

  ): فرضيات الدراسة01ول رقم(اجلد

ـــــــالفرضي ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــات الرئيســ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ يةــ

  عمليات ادارة المعرفة على للبنية التنظيمية اك عالقة تأثير ذات داللة معنويةهن

  ة توليد المعرفةعملي على للبنية التنظيمية ت داللة معنويةهناك عالقة تأثير ذا

  المعرفة ة تشاركعملي على للبنية التنظيمية لة معنويةاك عالقة تأثير ذات دالهن

  المعرفة ة استخدامعملي على هناك عالقة تأثير ذات داللة معنوية  للبنية التنظيمية

ـــالفرضي ـــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــات الفرعـ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ   يةـ

المتعلقة بالبنية 

التنظيمية ودعم 

  المعرفة توليد عملية

 ة توليد املعرفةعملي على هناك عالقة تأثري ذات داللة معنوية  للثقافة التنظيمية

 ة توليد املعرفةعملي على للقيادةة ناك عالقة تأثري ذات داللة معنويه

 توليد املعرفةة عملي على هناك عالقة تأثري ذات داللة معنوية  للهيكل التنظيمي

  ة توليد املعرفةعملي على هناك عالقة تأثري ذات داللة معنوية  لتكنولوجيا املعلومات واالتصال

بالبنية  المتعلقة

التنظيمية ودعم 

  نقل المعرفة عملية

 ة تشارك املعرفةعملي على هناك عالقة تأثري ذات داللة معنوية للثقافة التنظيمية

 ة تشارك املعرفةعملي على تأثري ذات داللة معنوية للقيادة هناك عالقة

 ة تشارك املعرفةعملي على هناك عالقة تأثري ذات داللة معنوية للهيكل التنظيمي

  املعرفة ة تشاركعملي على هناك عالقة تأثري ذات داللة معنوية  لتكنولوجيا املعلومات واالتصال

بالبنية  قةالمتعل

 التنظيمية ودعم

عملية استخدام 

  المعرفة

 ة استخدام املعرفةعملي على هناك عالقة تأثري ذات داللة معنوية  للثقافة التنظيمية

 املعرفة ة استخدامعملي على هناك عالقة تأثري ذات داللة معنوية للقيادة

 ة استخدام املعرفةعملي على هناك عالقة تأثري ذات داللة معنوية  للهيكل التنظيمي

  املعرفةة استخدام عملي على عالقة تأثري ذات داللة معنوية  لتكنولوجيا املعلومات واالتصالهناك 

بالواقع  المتعلقة 

  والمتطلبات

  هناك تبين جيد إلدارة املعرفة على مستوى املؤسسات االقتصادية اجلزائرية. -

  اجلزائرية على املتطلبات الالزمة إلدارة املعرفة. تتوفر املؤسسات االقتصادية -

 

  



 

 [ ث]
 

 المقدمة العامة:...

 :أهداف واهمية الدراسة - خامسا 

كمورد اسرتاتيجي حمقق للتميز التنافسي   ها إبراز الدور الريادي للمعرفةيف اهدافها، ولعل امه تكمن أمهية الدراسة  

 املضطربة ذات التنافسية الشديدة، وكذا حماولة التعرف على واقع إدارة هذا العنصر يف املؤسسات يف بيئة االعمال املعاشة

(اهليكل ابعادهااجلزائرية ومدى توفر متطلبات إدارته. وهذا من خالل الفحص الدقيق للبنية التنظيمية و  االقتصادية

 وامدى امكانية استيعا�ا  علىالتنظيمي، الثقافة التنظيمية، القيادة االدارية، تكنولوجيا املعلومات واالتصال) والتعرف 

، واستخدام للمعرفة)، وحماولة اخلروج بتوصيات وتشارك املعرفة، املعرفة املعرفة(توليدقدر�ا على دعم عمليات ادارة 

 القتصادية اجلزائرية من الولوج اجليد يف هذا النهج التسيريي اجلديد.واقرتاحات متكن املؤسسات ا

 

  منهج الدراسة:  - سادسا

باألساس �دف اىل الدراسة ارتباطية  ، ولكون�دف التحليل العلمي واملنهجي للموضوع واالشكالية املطروحة   

 (االستطالعي)المنهج االستكشافي املعرفة،  مت استخدامدراسة العالقة االرتباطية بني البنية التنظيمية وعمليات ادارة 

ة مبختلف ابعادها يف دعم عمليات ادارة ييمية التنظنتقدمها الب اليت لتحليل هذا العالقة واستكشاف حجم املسامهة

املعرفة، مع االستعانة ايضا بتقنية دراسة حالة عرب الدراسة التطبيقية على مستوى عينة من املؤسسات االقتصادية، وفق 

ـــ  SPSS 22مقاربة كمية تعتمد على جمموعة من االدوات االحصائية اليت توفرها حزميت الــ  لغرض   AMOS 21وال

 .والنموذج ككل، واخلروج بنتائج  وتقدمي التوصيات املناسبة  فرضيات الدراسةاختبار 

  

    السابقة:  الدراسات - سابعا

وفعال يف صنع التميز للمنظمات، اجتهد العديد من الباحثني  يف حماولة  منذ بروز املعرفة كمورد اسرتاتيجي  

وعمليا�ا، وكذا  يف جمال ادارة املعرفة واالحباث  الدراساتالعديد من قدمت  للفهم  والتأطري اجليد هلذا املورد، حيث

مع  ادارة املعرفة وعمليا�اعن  العالقة  اليت تربط البحث أين مت املتطلبات االساسية لالستغالل هذا املورد االسرتاتيجي، 

عدد من االبعاد او املدخالت اليت تدخل  وتؤثر يف تركيب املنظمات، وهذا ألجل حتديد البنية التنظيمية املالئمة لدعم 

  عمليات ادارة املعرفة، ومن ابرز هذه الدراسات:
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 المقدمة العامة:...

 دراسة غولد ورفقائه Gold et al 2001 ،1(" ادارة المعرفة: من منظور القدرات التنظيمية "حتت عنوان( :

هدفت هذه الدراسة اىل حتديد اهم املقدرات الواجب على املنظمة امتالكها حىت تستطيع اقامة ادارة فعالة 

متمثلة يف  اساسية للقدرات التنظيمية، وناجحة للمعرفة، وخلصت اىل وجوب توفر املنظمة على ثالث انوع

بالبنية التنظيمية  Gold et alاقه  ورف قدرات هيكلية، وثقافية، وتكنولوجية، جتتمع يف رسم ما مساه غولد 

وقد ، )Organizational Infrastructure for Knowledge Management (OIKM)إلدارة المعرفة 

  مثلت هذه الدراسة نقطة انطالق اساسية لعدة احباث الحقة حول البنية التنظيمية الداعمة إلدارة املعرفة. 

  دراسةTAEJUN CHO 2011 ،ادارة المعرفة واالداء التنظيمي: التحقق من اثار  مقدرات" حتت عنوان

اعتمدت  بشكل اساسي على نتائج نظرية غولد  :(2) " البنية التحتية للمعرفة وعملياتها على االداء التنظيمي

هذا  هدفت اىل وضع اطار شامل إلدارة املعرفة جيمع العديد من وجهات النظر، ، حيث Gold et alورفقائه  

)، وعمليات 2001القدرات البنيوية للمعرفة(التكنولوجيا، الثقافة، اهليكل وفق طرح غولد  االطار الذي تضمن 

او مكون اخر لثالثية غولد واملتمثل يف   بعد ادارة املعرفة، من االستحواذ، التحويل والتطبيق واحلماية) مع اضافة

العالقة بني ادارة املعرفة واداء املنظمات، حيث مت قياس االداء  اىل سعيها اىل حتديد طبيعة باإلضافة،  احلوافز

العمليات اخلارجية والعالقات مع الزبائن وكذلك التعلم وهذا عرب الرتكيز على ، بطاقة االداء املتوازن باستخدام

 .والنمو

يف  واختبارات اخرى.  SEMواملعادالت البنائية  CFAاستخدام التحليل العاملي التوكيدي  كما مت

وقد خلصت الدراسة اىل وجود عالقة حتديد طبيعة العالقات ومعنويتها بني متغريات الدراسة االنفة الذكر، 

  . اجيابية بني ادارة املعرفة الفعالة واالداء التنظيمي

  دراسةJen Steiger 2013 ،انواع الهياكل التنظيمية ومستويات االدارة على  تأثيردراسة "  حتت عنوان

 " ممارسات ادارة المعرفة في المنظمات
على حتديد  الدراسة: خبالف الدراستني السابقتني، قامت هذه  (3)

اىل التحقق من اثر طبيعة العالقة بني مكون واحد  وادارة املعرفة،  واملتمثل يف اهليكل التنظيمي، حيث   هدفت 

الفروق بني انواع اهلياكل التنظيمية ومستويات االدارة على ممارسات ادارة املعرفة داخل املنظمات، من خالل 

مت اختيار انواع معينة للهيكل  اين، San Diego Countyفرد عامل يف  155عملية  مسح لعينة دراسة من 

                                                                                                              
(1)Gold, A.H., Malhotr, A. and Segars, A.H, Knowledge management: an organizational capabilities 
Perspective, Journal of Management Information Systems, Vol. 18 No. 1, 2001,  pp 187.188. 
(2)TAEJUN CHO, Knowledge management capabilities and organizational performance : An investigation 
into the effects of knowledge infrastructure and processes on organizational performance , PhD thesis, 
Published, University of Illinois at Urbana-Champaign, 2011. 
(3) Jen Steiger, An examination of the influence of organizational structure types and Management levels on 
knowledge management practices in organizations, PhD thesis, Published, Alliant International University, San 
Diego, 2013. 
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 المقدمة العامة:...

غري ..اخل، وتقسيم  مستويات االدارة اىل ثالثة اقسام، بدءا من التنظيمي، بدا من اهليكل الوظيفي، واملصفويف،.

 وغريها من االدوات االحصائية  ANOVAكما مت استخدام حتليل التباين   . االدارة الوسطى، التنفيذية ادارية،

للهيكل التنظيمي على ممارسات ادارة  معنوي . وقد خلصت الدراسة اىل وجود اثريف دراسة الفروق ومعنويتها

 على ممارسات ادارة املعرفة . التأثرييكل املصفويف اعلى درجات اهل وقد حقق    ،املعرفة

  دراسة Michael Brandt Jones2009 ،هدفت هذه (1):" الثقافة التنظیمیة وإدارة المعرفة حتت عنوان

عالقة معنوية مع ادارة املعرفة يف شركات التصنيع االمريكية، كما  الدراسة اىل حتديد نوع الثقافة التنظيمية اليت هلا

 & Cameron تصنيفمت اعتماد  اين متكني برامج ادارة املعرفة، هدفت ايضا اىل اكتشاف دور الثقافة القوية يف

Quinn حيث مت استخدام جمموعة من ...اخل، ثقافة العشرية، السوق، اهلرمية،  منالثقافة التنظيمية  ألنواع

، وقد توصلت اىل وجود عالقة معنوية  بني لفهم وحتديد طبيعة هذه العالقة االختبارات املعملية والالمعلمية

  الثقافة التنظيمية وادارة املعرفة.

 دراسة  Christina Ling-hsing Chang and Tung-Ching Lin2015 ،دور الثقافة "  حتت عنوان

رة االرتكيز على حتسني ادارة عمليات اد يفالدراسة  هذه هدفت:  (2) " عمليات ادارة المعرفةالتنظيمية في 

الثقافة وع الثقايف التنظيمي(املعرفة وكذا العالقة بني الثقافة التنظيمية وعمليات ادارة املعرفة، خاصة يف ظل التن

 تأثرياو اهلدف، املوجهة حنو الوظيفة، النظام املغلق، حنو الفرد)، وقد خلصت اىل وجود  النتيجةاملوجهة حنو 

 .ة يف تعزيز انتباه االفراد حنو عمليات ادارة املعرفةايب للثقافة املوجهة حنو الوظيفاجي

 محددات انماط القيادة المساعدة على عملية نقل المعرفة(دراسة حالة  حتت عنوان دراسة مجدي نويري "

، من الدراسة اىل حتديد منط القيادة املساعد على نقل املعرفة هذه هدفت، 2011مؤسسة بريد الجزائر " 

 ،خالل الرتكيز على ثالثة حمددات اساسية ممثلة يف خصائص القائد، خصائص املرؤوسني، طبيعة ومناخ العمل

وقد خلصت اىل النمط الدميوقراطي كأفضل اسلوب  حيث مت توزيع استمارات استبيان يضم متغريات الدراسة،

 .قيادي لدعم عملية نقل املعرفة

   التطور التكنولوجي و دوره في تفعيل إدارة المعرفة بمنظمة "  حتت عنوان، 2011 طه حسين نويدراسة

هدفت هذه الدراسة اىل ابراز الدور الكبري    (3):) "اتصاالت الجزائرحالة المديرية العامة لمؤسسة (األعمال 

يلعبه التطور التكنولوجي وباخلصوص تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تفعيل إدارة املعرفة، وتوضيح الذي 

                                                                                                              
(1)   Michael Brandt Jones, Organizational culture and knowledge managementm An empirical  Investigation 
of U.S. Manufacturing  firms, PhD thesis, Nova Southeastern University, 2009 
(2)  Christina Ling-hsing Chang and Tung-Ching Lin, The role of organizational culture in the knowledge 
Management process,   Journal of Knowledge Management, VOL. 19 NO. 3 2015, pp. 433-455 

) حالة المديرية العامة لمؤسسة اتصاالت الجزائر(التطور التكنولوجي و دوره في تفعيل إدارة المعرفة بمنظمة األعمال ، طه حسني نوي  (3)

 .2011جامعة اجلزائر، اطروحة دكتوراه علوم يف علوم التسيري، 
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 المقدمة العامة:...

 بأكربحاطة ، و اليت تسمح برفع قدرات األفراد واملنظمات ، من أجل اإلاالساسية لتكنولوجيا املعلوماتالعناصر 

معززة بتقنية  ،يف حماولة رسم هذه العالقات منهج وصفي وحتليل اتبعت حيث، بكل املعارف املمكنة  قدر ممكن

مؤسسة اتصاالت اجلزائر، وهذا باالعتماد على عدة تقنيات كاملقابالت الشخصية  على مستوىدراسة حالة 

) باالعتماد على مقياس ثورستون االستبانة(أعدت أداة القياس اداة االستبيان، حيث حتليل الوثائق، 

Thurstone  وجود دور كبري متارسه تكنولوجيا املعلومات يف تفعيل  ، وقد خلصت الدراسة اىلاالجتاهاتلقياس

باإلضافة اىل جمموعة نتائج متعلقة مبؤسسة الدراسة، مثال سجل اعتماد املؤسسة على معظمة  ادارة املعرفة.

 مستخدمة إلنشاء املعرفة،...اخل كآلية�ا ادارة املعرفة، غياب اسلوب البحث والتطوير   املبادئ اليت جائت

 أثر توافر البنية "  حتت عنوان، 2014 أحمد إسماعيل المعاني .، اصر محمد سعود جراداتدراسة ن

الدراسة إىل  هذه هدفت   (1):" التحتية إلدارة المعرفة على تحقيق فاعلية األداء في المنظمات األردنية

معرفة أثر البنية التحتية إلدارة املعرفة على فاعلية أداء املنظمات األردنية اليت حتتاج إىل املعرفة يف أداء أعماهلا 

من منظمات القطاع العام  مكون جمتمع دراسة وكذا البحث على اهم متطلبات اقامة ادارة املعرفة، عرب  ومهامها

حيث مت توزيع استمارات استبيان تقيس متغريات الدراسة ضمن  وضوع املعرفة.واخلاص يف األردن واليت تعىن مب

، الذي قيس باستخدام متغريات فرعيةمنوذج مكون من متغريين، متغري تابع متمثل يف فاعلية اداء املنظمات، و 

تغري مستقل متمثل داء املنتجات واخلدمات، االداء الكلي للمنظمة، وممتمثلة يف اداء االفراد، اداء العمليات، ا

يف البنية التحتية إلدارة املعرفة مقاسة مبتغريات فرعية متمثلة يف الثقافة التنظيمية، البناء التنظيمي، تكنولوجيا 

تحليل التباين، منوذج ك ،ها باستخدام عدة ادوات احصائيةلاملعلومات املعرفة املشرتكة، البنية املادية، وحتلي

فر متطلبات البنية ج من أمهها: وجود تأثري كبري لتو الدراسة إىل عدد من النتائ توصلت وقد االحندار املتعدد

دائرة خاصة بإدارة املعرفة مهمتها األساسية اكتشاف معارف  ضرورة استحداثالتحتية على فاعلية إدارة املعرفة. 

الشركات من االستفادة منها، وهذا بدوره  ن العاملني واملوظفني يف تلكةّ  متكجديدة ونقل تلك املعارف بطريق

 .املنظمات من حتسني قدرا�ا على اإلبداع وحتقيق التطور والتميز يف أدائها ألعماهلا ميكن

 بمتطلبات وعالقتها االبداعية القيادة" حتت عنوان باني محمد باسمة صالح و الهادي عبد قيس دراسة 

 الدراسة اىلهذه هدفت  (2):2013 فيها " االدارية القيادات نظر وجهة من الكوفة جامعة في المعرفة ادارة

واداة  اإلبداعية القيادة واقععلى  حتديد طبيعة العالقة بني القيادة االبداعية ومتطلبات ادارة املعرفة، وكذا الوقوف

                                                                                                              

، أثر توافر البنية التحتية إلدارة المعرفة على تحقيق فاعلية األداء في المنظمات األردنية، أمحد إمساعيل املعاين ، اصر حممد سعود جراداتن  (1)

 .2014،  ا�لة العربية لالقتصاد واالعمال، جامعة الروح القدس، لبنان

القيادة االبداعية وعالقتها بمتطلبات ادارة المعرفة في جامعة الكوفة من وجهة نظر القيادات قيس عبد اهلادي صاحل ، بامسة حممد باين،    (2)

 .2013، 04، العدد 51، جملة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية، العراق، ا�لد  االدارية فيها
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 المقدمة العامة:...

عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بني القيادة  ، وقد خلصت اىل وجودمنظمة الدراسة جامعة الكوفة املعرفة داخل

 االبداعية ومتطلبات ادارة املعرفة. 

 إدارة عمليات في التحويلية القيادة دورحتت عنوان "  ،2017 الشنطي الرحمن عبد دراسة محمود 

 الدراسة هذه هدفت: (1) " غزة بقطاع الداخلية الفلسطينية وزارة في العاملين على تطبيقية دراسة: المعرفة

واثرها على  التحويلية القيادة أبعاد ممارسة مستوي قياساملعرفة وكذا  إدارة عمليات فرتو  درجة عن الكشف إىل

 االستثارة املثايل، التأثريعرب دراسة اثر ابعاد(  ،على مستوى وزارة الداخلية بقطاع غزة عمليات ادارة املعرفة

استمارة استبيان  240، حيث مت توزيع املعرفة إدارة عمليات يف )الفردية االعتبارات اإلهلامي، الدافع الفكرية،

، وقد وتوصلت الدراسة  اىل املمارسة املتوسطة غزة بقطاع الفلسطينية الداخلية وزارةعلى عينة من موظفي 

وكذا ادارة املعرفة، مع تسجيل اختالف بني مستويات عمليات ادارة املعرفة، خاصة   التحويلية القيادة سلوبأل

، باإلضافة اىل  وجود اثر دو داللة معنوية جلميع ابعاد القيادة التحويلية على هاوتطبيق ةعملية ختزين املعرف

 .%69.1عمليات ادارة املعرفة باستثناء بعد الدافع اإلهلامي بنسبة  تفسري  

  ى إدارة ل"تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت" ع استخداماثر ، 2017 عبدالرحمن جمال موسى دراسة

هدفت الدراسة إىل التعرف على  (2):التكسي المميز") -معرفة الزبون"(دراسة حالة : "مجموعة ابو الحاج 

وجود اثر ذو داللة معنوية خلصت اىل اثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على ادارة معرفة الزبون، وقد 

( استخدام املوقع االلكرتوين، تطبيقات اهلاتف النقال) على ادارة بأبعادهالتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

 معرفة الزبون يف ا�موعة.

  دور الثقافة التنظيمية في دعم إدارة " حتت عنوان 2013رائد إسماعيل عبابنة، ماجد أحمد حتاملة دراسة

على دور الثقافة التنظيمية  التعرفهدفت الدراسة اىل  (3):"في المستشفيات الحكومية في االردنالمعرفة 

 اكتساب املعرفة، وختزينها، ونقلها(يف دعم إدارة املعرفة )البريوقراطية، و اإلبداعية، واملهمة، والداعمة(السائدة

يف  البريوقراطيةيف مستشفيات القطاع العام، وقد خلصت اىل سيادة  منط الثقافة التنظيمية  )وتطبيقها

تسجيل وجود مع املعرفة يف هذه املستشفيات،  إلدارةاىل ممارسة متوسطة  باإلضافةمستشفيات القطاع العام، 

 .عالقة ارتباطية بني الثقافة التنظيمية السائدة وابعاد ادارة املعرفة

                                                                                                              

 تطبيقية على العاملين في وزارة الداخلية دراسة :لقيادة التحويلية في عمليات إدارة المعرفةدور ا حممود عبد الرمحن الشنطي،   (1)

 .2017، االردن، 3، العدد 13 ، ا�ّلد 13، العدد 3، 2017، الفلسطينية بقطاع غزة

 -الزبون"(دراسة حالة : "مجموعة ابو الحاج اثر استخدام "تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت" على إدارة معرفة عبدالرمحن مجال موسى،    (2)

 .2017، كلية االعمال، جامعة الشرق االوسط، دكتوراه اطروحة، التكسي المميز

ا�لة االردنية دور الثقافة التنظيمية في دعم إدارة المعرفة في المستشفيات الحكومية في االردن، إمساعيل عبابنة، ماجد أمحد حتاملة، رائد    (3)

 .2013، 04، العدد 9االردن، ا�لد  ادارة االعمال،يف 
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 المقدمة العامة:...

 أثر أبعاد الهيكل التنظيمي ، تحت عنوان "2006سين محمود حريم، شاكر جار اهللا الخشالي ح دراسة

هدفت هذه الدراسة اىل   (1):"دراسة ميدانية في المستشفيات األردنية الخاصة : في بناء المعرفة التنظيمية

حيث ، املستشفيات األردنية اخلاصةفـي ابعاد اهليكل التنظيمي يف بناء املعرفة التنظيمية  تأثريالتعرف على مدى 

مستشفى موجود يف عمان   13عامال يف  344هلذا الغرض ، على عينة مكونة من  مت تطويرهاستبان مت توزيع  .

وقد مت استخدام االحندار البسيط للتعرف على تأثري أبعاد اهليكـل التنظيمي ( التخصص، جتميع األعمال الرمسية، 

فة التنظيمية . وقد توصلت املركزية، أمناط االتصال، مجاعات املمارسـة، ومـسؤولية إدارة املعرفة ) يف بناء املعر 

وجود تأثري معنوي سليب لثالثة من أبعاد اهليكل التنظيمي يف بناء املعرفة التنظيمية وهي : اىل  الدراسة 

التخصص، وجتميع األعمال، والرمسية، فيما كان التأثري معنويا ولكن إجيابيـا لألبعـاد األربعة املتبقية وهي : 

 .  عات املمارسة، مسؤولية إدارة املعرفةاملركزية، أمناط االتصال، مجا

 مساهمة الثقافة التنظيمية في نجاح تطبيق ادارة المعرفة(دراسة حالة  حتت عنوان دراسة رياض عيشوش "

 أمهية  اجلزائرية البنوك مدى ادراك هدفت الدراسة اىل معرفة   (2):"2011بعض البنوك العمومية بالمسيلة) 

مبادرا�ا، ومدى مسامهة الثقافة التنظيمية يف دعم هذا التبين  تبين يف فعليا بدأت قد كانت إذا وما املعرفة، إدارة

وقد خلصت لوجود اثر اجيايب للثقافة التنظيمية على ادارة املعرفة، باإلضافة اىل االدراك الضعيف للبنوك جمل 

 الدراسة لنهج ادارة املعرفة

  ؟بقةما الذي يميز هذه الدراسة عن الدراسات السا

املساعدة على دعم عمليات ادارة  ها يف البحث عن البنية التنظيميةهو هدف ةدراسهذه ال ما ما مييزاهم ن ا

وهذا عرب البحث على اهم االبعاد او املكونات سواء املادية او املعنوية اليت تشكل االطار ، يف املنظمات املعرفة

طبيعة  ؛متوضعها يف صناعتها ؛واقع املنضمة، سواء يف ادائها الكلي للمنظمة، مبعىن اخر هي املسؤولة االوىل على

  العالقات الناشئة بني موظفيها،...اخل. 

اثنني يف دراسة  اوبعد تناولت  ،سواء اليت مت ذكرها انفا او اخرى واالحباث الدراسات جل او غالبيةان  حيث 

واثر ذلك على فعالية  بعاد بني هذه االالتفاعل الكبري شيء مهم وهو رهم على عمليات ادارة املعرفة، وتغافلت عناث

والدراسات النظري املكثف يف االعمال  والتأطري، من خالل البحث هذه الدراسةعليه  ، وهذا ما ركزتادارة املعرفة

                                                                                                              

دراسة ميدانية في المستشفيات  : أثر أبعاد الهيكل التنظيمي في بناء المعرفة التنظيمية،  حسني حممود حرمي، شاكر جار اهللا اخلشايل   (1)

 .2006 ، العدد األول ،  08ا�لد  ،جملة الزرقاء للبحوث والدراسات، األردنية الخاصة

رسالة ماجستري يف ، مساهمة الثقافة التنظيمية في نجاح تطبيق ادارة المعرفة(دراسة حالة بعض البنوك العمومية بالمسيلة) عيشوش رياض   (2)

 .2011علوم التسيري، غري منشورة، جامعة حممد خيضر ببسكرة، 
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 المقدمة العامة:...

، مع العمل على تدعيمها Gold 2001واالعتماد بشكل اساسي على االبعاد اليت قدمها غولد  السابقة،والبحوث 

العديد من االدوات االحصائية، بدءا من   خالهلا استخدمتبأبعاد اخرى هلا بالغ التأثري، وفق طرح ذوا مقاربة كمية 

التحليل العاملي بنوعيه االستكشايف والتوكيدي، واملعادالت التكرارات، االختبارات االحصائية، حتليل التباين، 

  .AMOS 21الـــ  وSPSS 22ا حزميت الـ  اليت توفره و البنائية،
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 المقدمة العامة:...

  الدراسة:ومتغيرات  نموذج -ثامنا

البنية التنظيمية وعمليات ادارة املعرفة، وحماولة حتسني  ابعاد يهدف منوذج الدراسة اىل حتديد طبيعة العالقات بني

 لإلشارة(هذا التأثري بالبحث عن مكامن نقاط االلتقاء بينها، وما يدعم عمليات ادارة املعرفة، مثلما يوضحه الشكل املوايل

 :)Rكل متغريين   بني يفرض وجود عالقة ارتباطفقط السهم ذوا اجتاهني 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 الدراسة المفترضمخطط  ):01الشكل رقم(

 لبنية التنظيميةا

  ��المتغير المستقل الكلي   

          ادارة المعرفة    

 (��)المتغير التابع الكلي 

فةمساهمة البنية التنظيمية في دعم عمليات ادارة المعر   

           الثقافة التنظيمية

المتغير المستقل الجزئي االول  

��,�  

                    القيادة

 المتغير المستقل الجزئي الثاني

 ��,�           

        الهيكل التنظيمي   

 المتغير المستقل الجزئي الثالث

⬚�,�   

 تكنولوجيا المعلومات واالتصال

المتغير المستقل الجزئي الرابع   

��,�  

تشارك المعرفة        

 المتغير التابع الجزئي الثاني 

 ��,�      

توليد المعرفة           

 المتغير التابع الجزئي االول

  ��,�       

استخدام المعرفة        

المتغير التابع الجزئي الثالث 

 ��,� ��.� 
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 المقدمة العامة:...

  

  �ي�ل�الدراسة:��-تاسعا

 للتأطريعلى جانني رئيسني، جانب نظري مكون من فصلني اساسني، خصصن الفصل االول الدراسة  وزعتت  

النظري ملفهوم املعرفة  وعمليات ادار�ا، وهذا من خالل االنطالق حول الدوافع اليت مهدت اىل بروز املعرفة كمورد 

اسرتاتيجي حمقق للتميز التنافسي، واحلديث عن االسباب او اخلصائص اليت جعلتها حيظى �ذا التقدير االسرتاتيجي 

البحث عن اهم سبل ووسائل استغالله لتحقيق و ريية الغري ملموسة، لتحقيق التميز، مع الرتكيز خاصة على صفته االث

يف الفصل الثاين باحلديث  هتناول متاالهداف الكامنة لذلك، وهذا من خالل البحث عن ابرز متطلبات ادارته، وهو ما 

، مع الرتكيز على اهم الدراسات احلديثة يف هذا ا�ال، حيث متت إلدارة املعرفةعن البنية التنظيمية  املالئمة  بإسهاب

اساسي للبنية التنظيمية واثره على عمليات ادارة املعرفة. بدا  بعد ومكونجتزئته اىل اربعة مباحث، تناول كل واحد منها 

  .لوماتاملع، واخريا تكنولوجيا اإلداريةمن مكون الثقافة التنظيمية، اهليكل التنظيمي، القيادة 

دراسة مدى تطابق اجلانب النظري على ارض الواقع، وهذا عرب  على  مت الرتكيزاما يف اجلانب التطبيقي فقد 

باستعمال دراسة مست عينة مستهدفة �موعة من املؤسسات االقتصادية اجلزائرية، عرب توزيع استماريت استبيان وحتليلها 

ـــ ا حزميت اليت توفرمها االحصائية  من االدواتجمموعة    .AMOS 21و الــ   SPSS 22ل

   صعوبات الدراسة: -عاشرا

هذا البحث وكغريه من االحباث ال خيلو من صعوبات اثناء اعداده، ومن اكرب الصعوبات اليت ميزت اعداد هذا   

مت التوجه اليها  بحث كانت يف الدراسة التطبيقية، اين مت تسجيل قلة االهتمام من قبل بعض املؤسسات االقتصادية اليتال

خاصة وان عملية اختيارها خضعت اىل جمموعة من الشروط، سيايت ذكرها يف الفصل التطبيقي، وهذا راجع باألساس اىل 

    قتصادية واجلامعات اجلزائرية،...ضعف او غياب ثقافة البحث والتعاون بني املؤسسات اال



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ادارتهاالمعرفة وعمليــــــــــــــــــــــــــــــــات 
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  الفصل االول:
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 ...الفصل االول:
ـــــالمعرفة وعملي... ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ات ادارتهاــ

  :الفصل تمهيد

وتشارك املعرفة سوف يكون  توليدها، فالقدرة على كتلان مت "املعرفة هي أكثر األصول قيمة ألي منظمة ميكن

  ).1القرن القادم"( العامل األول للنجاح خالل

 املصدر واملدخل احلديث للتميزاملعرفة ب Rudy and Holtshouseوهولتهاوسترسخ هذه املقولة لريدي   

طربة ضيف ظل احلالة التنافسية الشديدة وامل خاصة افسية منظمات االعمال،نلتاملعزز  عنصر اضحى املورد االسرتاتيجي 

هذا املورد االسرتاتيجي  ستغاللالبيئة االعمال اليوم، االمر الذي حتم على املنظمات املتطلعة اىل التميز،  البدء يف 

  وهذا من خالل إدارته واإليفاء جبميع متطلبات حتصيله وإقامته وإدامته . 

؟ الستغاللهل: عن ماهية املعرفة حىت حتظى �ذا االهتمام؟ وما هي السبل الكفيلة اقاعدة أدت بنا إىل السؤ 

  وهل من مناذج مقرتحة يف هذا الشأن؟ وما هي متطلبات ذلك؟

  تعرف إليه ضمن هذا الفصل، من خالل خطة مكونة من:سيتم حماولة الما  هو و

  التحول الى المعرفة كمورد استراتيجي للتميزالمبحث األول: 

  المعرفة ماهية: نيالمبحث الثا

 المبحث الثالث: ادارة المعرفة

  المبحث الرابع: عمليات ادارة المعرفة

  االثر، المتطلبات)(النماذج، دارة المعرفةا: لخامسا بحثالم

  

  

 

  

 

                                                                                                
(1) Rudy ruggles, Dan  Holtshouse,Gaining the knowldeg advantage (14 Visionaries define marketplace 
success in the new economy), (The ernst& Young center for Business Innovation), Ernst & Youngllp, USA, 
1999,p 1. 
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 ...الفصل االول:
ـــــالمعرفة وعملي... ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ات ادارتهاــ

  التحول الى المعرفة كمورد استراتيجي للتميزالمبحث األول: 

، يف )Knowledge is Power"املعرفة قوة ( )*()Edward Feigenbaum(مقولة إدوارد فيغنبوم تعد  

   USAناعي بالواليات املتحدة االمريكية طصات من القرن العشرين خالل املؤمتر األول للذكاء االنبدايات الثماني

جماال خصبا االمر الذي جعلها  املعرفة املصدر األول للثروة، فيه أضحت، عامل عامل االعمالاساسيات نقطة التحول يف 

 ، حيث:عديد من  املفكرين والباحثنيلل والدراسة للبحث

  المطلب االول: التوجه نحو المعرفة بوصفها مصدرا جديدا للثروة

 Massachusetts Instituteمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيايف االستاذ Lester Thurow يقول ليسرت ثراو  

of Technology:  

ذات ، مختلفة تماما نلعب لعبة بأننا ان القرن الواحد والعشرون سوف يكون واضحا للغايةب انا أومن"

 للفوز، أنا أومن بأنه ال يهم كم كنت ناجحا فيمختلفة تماما  استراتيجيات تتطلب ،عالمات وقواعد جديدة

األشياء المختلفة الى حد كبير، أنا  إذا كنت تريد النجاح في المستقبل يجب أن يكون لك بعض ، اذالماضي

 لكن في نفس الوقت يمكن فهم القوى التي سوف تشكل، أيضا اؤمن بأن ال أحد يستطيع التنبؤ بالمستقبل

 (1)"ما أن تلعب مع القوى ال أن تلعب ضدهمومن األفضل دائ ،المستقبل

أمام وضعية جديدة أفرز�ا القارئ  واحمللل لتصريح ليسرت يدرك بان عامل االعمال وما تعيشه منظماته املختلفة  

ومتغريات مستجدة، عنوا�ا املعرفة، حيث طرحت هذه االخرية نفسها كمصدر وأصل جديد ألي منظمة باحثة  ظروف

العديد من باحثي خمتصي ادارة االعمال، جند من  وتأكيدحسب راي  القرن الواحد والعشرون مسة، فهي عن التميز

اليوم نحن نتحرك إلى ثروة المعرفة، والتي هي آخر وجوه " ،  الذي قال(Rikouski)ريكوسكيضمنهم 

مال البشري الرأس المال الرأسمالية، ثورة المعرفة هذه تعتمد على المعرفة، المعلومات، المهارات، الرأس ال

  .(2)" ...الفكري، االفكار، الخدمات، الالملموسيات، القوى الذهنية، التعلم و

اجلديدة واساس الثروة فيه بعدما سيطرة االلة واملال لعقود  الرأمساليةحيث يرى ريكوسكي بان املعرفة هي وجه 

  . الرأمسايلعلى فكر النظام 

                                                                                                
مؤسس خمترب نظم املعرفة، ويشغل ،1936سنة  )USA(ولد بنيوجرسي ادوارد فيغنبوم عامل ومفكر أمريكي، املعروف باب األنظمة اخلبرية،(*) 

  .1982عام  DENDRAL، وشريك اساسي يف انشاء أول نظام خبري يف العامل  Stanford University منصب استاذ فخري جبامعة ستانفورد
 

(1)  Lester Thurow, Brainpower and the futureof capitalism; Rudy Ruggles, Dan Holtshouse, 14 Visinaire 
define marketplace success in the new economy)? Ernst&young LLP, usa, 1999,p 213. 
 
(2)  Ruthrikowski, Knowledge sharing and organisational learning inthe developed and developing world; 
Ruthrikowski, (Knowledge management: social, cultural and theoretical perspectives) Chandos 
Publishing(Oxford)limited, UK, 2007, p153. 
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 ...الفصل االول:
ـــــالمعرفة وعملي... ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ات ادارتهاــ

االعمال حتم على املنظمات اعادة النظر يف تركيبة اصوهلا، وواقع املعرفة ضمنها  ديناميكيةهذا التطور يف 

اعادة تقييم الطريقة اليت تتعامل �ا مع مصدر  يها يضيف تينرعل،حيث اوجب Minonne Turnerمينونتينرمثلما يرى 

النهج  يف املمارسات املتبعة، وحتوال عن سيخلق تغيريا اساسيا  ، االمر الذيدعم تنميتها املستدامةمن اجل  هذه املعرفة

لبدأ  شيءول أو (1)".يضيف تينر زيد من املشاركة االسرتاتيجية يف جمال ادارة املعرفةحنو م ،املعروف التقليدي التشغيلي

، خالفا ذوي اخلصائص احملددة (مصدر املعرفة)يف الرتكيز على استخدام عمال هذا العصر تتمثل عملية التحول

السلع  إلنتاج هميبأيدالتقليدي القائم على توظيف العمال اليدويني ذوي املهارات الفنية املتدنية الذي يعملون  القتصادل

واخلدمات، يعمل اقتصاد املعرفة على توظيف املتخصصني ذوي املهارات الفنية والعقلية العالية، الذين يعملون بعقوهلم 

املنظمات  Peter Druckerذلك يلزم بيرت دراكر ألجل(2)جديدة. يدهم وينتجون معلومات وافكارا ومعارفأوليس ب

العمل  في "يقول بيرت دراكر حوهلم وليس مستخدمني، كمتطوعينعلى منحهم معاملة خاصة، معاملة تنظر هلم 

المعرفي، وسائل االنتاج مملوكة االن لعامل المعرفة، هم متنقلون ويستطيعون العمل في اي مكان، فهم 

هم كمتطوعين وليس مستخدمين، فقط غير تر ايحتفظون بسيرهم الذاتية اسفل الدرج، وبناء على ذلك يجب اد

تحقيق املنظمات اقصى فائدة منهم ول، (3)"المهرة يحتاجون صاحب العمل اكثر من احتياج صاحب العمل لهم

  (4):جيب عليها  يقرتح دراكر

 ،من خالل العمل على راحتهم، والثقة �م عرب اسنادهم  ان تضع صلب عملها على عمال املعرفة

 املسؤوليات؛

  ؛وة، وان جتعلهم فخورين بتحقيقهاجاملر  ان تضعهم يف  صورة االهداف 

 ؛من حصوهلم على التدريب والتعليم التأكد 

   ؛فيها منتجني  يكونواوضعهم يف االماكن اليت 

 ؛منحهم احلرية حبيث ميكنهم التطور 

 من حصوهلم على احلوافز واالعرتاف التأكد.  

هذا الظرف اجلديد، القائم على التحول اىل املعرفة كمصدر للثروة، والرتكيز على عماهلا وكيفية معاملتهم، ما 

  متغريات كربى، امهها:هي اال نتيجة ارهاصات حتمية جلملة 

  

                                                                                                
 13.، 2013، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، التنظيميةاستراتيجية ادارة المعرفة واالهداف هيوي، ليث عبد اهللا الق(1) 

 .201، ص2013، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، ادارة المعرفة (الطريق الى التميز)عمر امحد مهشري، (2) 
(3)  Peter Durcker, Managing Knowledge workers in a chang world; Rudy Ruggles, Dan Holtshouse, 14 
Visinaire define marketplace success in the new economy)?Ernst & young LLP, USA, 1999,p52. 
(4)  Ibid, p55. 
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   ونظرية االقتصاد الصناعي العولمة المعرفة في ظل :مطلب الثانيال

  

  : العولمة وانعكاساتها في التوجه نحو مجتمعات المعلومة والمعرفةالفرع االول

عندما يكون لدينا فاكس واحد فهو بدون فائدة او جدوى، اما اذا كان "L.C Thurowيقول  ليسرت ثراو

ـــفاكس يعني امتالكنا  100لدينا اثنين او اكثر يتكون عندنا شبكة، ومع شبكة مكونة من   اتعالقالماليين لـ

"(حسب االحتاد الدويل لالتصاالت بلغ  (1)بمئات الماليين من المستخدمين" األنترنيتممكنة فكيف االمر مع ال

  (2))2015مليار شخص عام  3.2حوايل 

سرت على توفر مقومات نسج العالقات وتطورها وجتاوز كل عراقيل و كوابح هذا التمدد يتقوم فكرة ل

، خاصة )، الذي جاء نتيجة  للتطور الكبري يف  خمتلف التكنولوجياتالشبكي؛. اخلالشبكي(العامل الشبكة؛ االقتصاد 

 لتعجدقة يف الفصل الثاين)، هذه الطفرة مثلما يقدمها البعض  بأكثرتكنولوجيا املعلومات واالتصال(سوف يتم تناوهلا 

شبكة  خاصة ظهور وتطور ، )2كم  510,072,000مجلة بالكرة االرضية( ضخامةبالرغم من قرية صغرية، كالعامل  

ملسافات مباليني الكيلومرتات، يف زمن من خالل تقزميها  على اقتصاديات وجمتمعات العامل، الكبري  وتأثريها  ،االنرتنيت

ميغا 100ميغا بايت يف الثانية، يصل يف بعض عواصم الدول كسيول اىل 15.9تواصلي ال يتعدى الثانية(بسرعة تدفق 

زيع ملاليني اجلرائد وملقاالت والكتب يف ، هذا اضافة اىل كو�ا جممعا هائال لتجميع وختزين وتو (3)بايت يف الثانية)

ف من وسائل التخزين االخرى كالفيديوهات، واالفالم، والشرائط. وهو ما شكلها االلكرتوين الرقمي، وكذا مئات االال

احلياة االقتصادية بل واالجتماعية لألفراد والدول وكذا املنظمات، فيكفي ان نذكر ان بشكل كبري على انعكس على 

  . الكبري التأثريحجم هذا  لإلدراك، 2014(4)مليون دوالر عام 66505565موال املتداولة حوايل حجم اال

، حولت املعرفة تعيش ثورة حقيقية للمعلوماالعامل ي يف اجتاه واحد، على ان كلها  دالئل وقرائن تسري ارقام ،

االدارة ويف خمتلف مناحي احلياة، مستحدثة ما حبد ذا�ا اىل مورد اساسي من املوارد االقتصادية واىل قوة حقيقية يف 

نحن نعيش حاليا من خالل هذا التحول الذي "Peter F. Druckerبيرت دراكرعنه يسمى مبجتمع املعرفة، يقول  

، والذي يعرف بانه" ا�تمع الذي يعتمد افراده على (5)"المعرفة مجتمعانه  الرأسماليةيخلف مجتمع ما بعد 

                                                                                                
 .37، 2010دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان،  المنهج واالقتصاد المعرفي،عبد الرمحن اهلامشي، فائزة حممد العزاوي،  (1)

(2)  Brahima Sanou, The world in 2015, ICT Data and Statistics Division, Geneva, May 2015, p 1. 
 .05/02/2015، اطلع عليه يوم /https://www.akamai.com/fr/frيف حال االنرتنيت ، Akamai technologiesحسب اصدار الشركة املتخصصة ( )3(

  .05/02/2015، اطلع عليه يوم http://wdi.worldbank.org/table، 2015اصدار البنك الدويل لعام  )4(

 
(5)  Peter F. Drucker, Afunctioning society selection from sixty five years of writing on community, Society 
and polity, Transaction Publishers, USA, 2003, p 157. 
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واستثمارها يف خمتلف انشطتهم، ويوظفون تكنولوجيا املعلومات وشبكات االتصال يف انتاج املعلومة  استخدام املعلومات

 الثروة قاعدة جمتمع ،(1)وجتهيزها وخز�ا واسرتجاعها وبثها وتسويقها وايصاهلا اىل املستفيدين بالسرعة والوقت املناسب"

التقليدية من مال وارض والة، واليت سوف  املواردالقائمة على و  املعرفة واملعلومة، خالفا للمجتمعات اليت سبقته  فيه

تصبح مصادر ثانوية مقارنة باملعرفة املصدر االول للقدرة التنافسية واالبتكار ودعم التنمية االقتصادية يؤكد كل من 

  مثلما يوضحه الشكل التايل: ، Smith et al(2)مسيث واخرين  

  المجتمعات وقاعدة ثروتها.): مراحل تطور 01,01الشكل رقم(

  

  

  

  

  .24، ص 2005، رسالة املكتبة، اقتصاد المعلومات اساس اقتصاد االمم وتطورها: كليب فضل مجيل، المصدر

  : من مقاربة االقتصاد الصناعي إلى مقاربة المواردفرع الثانيال

 ومهما حاسماً  شيئا المعرفة، الذي تعد فيه المعلوماتي العصر إلى الصناعي العصر من ننتقل إننا" 

  .(3)للتنافسية" بالنسبة

 لسلوك والباحثة املفسرة والنظريات االحباث وتطور أكثر)، االقتصادي أهم إفرازات العوملة( بشقهامن 

الصناعي(بداية من مخسينات القرن املاضي  االقتصاد نظرية يف املتبلور االهداف، وحتقيق الرحبية حنو االمثل اتنظمامل

 شجع الصناعات، يف القائم التنافس لفكرة املقاربة النظرية هذه )،Mason a Bainمن خالل اعمال ماسون وبني 

 يف جتلى ما وهو التنافسية، البيئة هذه يف التفوق تكفل والية عن مصدر البحث على واالسرتاتيجيني، واخلرباء، املفكرين

يف  الصناعي االقتصاد نظرية مسامهة هي فما املعرفة، مقاربة على مبنية شاملة الية وفق للثروة، متجدد كمصدر املعرفة

  املوارد(املعرفة)؟ مقاربة الولوج  اىل اىل

                                                                                                
 .268، ص 2002، دار الوراق، عمان، المعلومات والمجتمع، الوردي زكي حسن، املالكي جمبل الزم (1)

(2) Kwong‐Chi Lo, Kwai‐Sang Chin, User‐satisfaction‐based knowledge management performance 
Measurement, International Journal of Quality & Reliability Management Vol. 26 No. 5, 2009, p449. 
(3) Salojarvi , Sari , Furu , Patrick &Sveiby, Knowledge management and growth in finnish SMEs , Journal 
Of Knowledge Management, Vol . 9 , No . 2 , 2005. 
 

 املوجة الثالثة املوجة الثانية املوجة االوىل

ا�تمع الزراعي: ثورته زراعية، 

 قاعد�ا(االراض الزراعية)

ا�تمع الصناعي: ثورته صناعية، 

قاعد�ا (االرض والعمل، راس 

 املال وااللة)

جمتمع املعلومة: جمتمع املعرفة: 

ثورته املعلومات، قاعد�ا(املعلومة 

 واملعرفة)
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ان انتقال عامل االعمال اليوم من السياسات التنافسية الصناعية  وفق مقاربة االقتصاد الصناعي، اىل عامل  

االعمال القائم على التميز وفق مقاربة املوارد(املعرفة)، فوفق مقاربة االقتصاد الصناعي املنتشرة يف العقدين السادس 

، القائم على ان Michal porterصادي االمريكي مايكل بورتر، واليت رسختها اعمال االقت20والسابع من القرن 

تار لنفسها موقع تنافسي داخل املنظمات تتواجد يف بيئة وحميط تصارعي على املنظمة ان تدرسه بشكل جيد حىت خت

)اليت ظهرت يف بداية العقد الثامن من القرن RBV : Resource BasedView الصناعة، ما تبنته مقاربة املوارد(

الداعية اىل اعتماد كل منظمة على مواردها حىت تستطيع جما�ة منافسها، لتتفرع منها مقاربة على اساس مورد  لعشرين،ا

 ,Penrose، واليت مفادها حسب كوت، بانروس،  زاندر واخرين KBV : KnowledgeBasedView((1)املعرفة(

Kogut and Zandar, Grant,Spender et al  " االداء بين المنظمات راجع  الى االختالف ان االختالف في

  (2).في مستودعات المعرفة، واختالف قدراتهم في استخدام وتطوير المعرفة

االمر الذي شجع على تركيز االحباث االسرتاتيجية حول املعرفة التنظيمية والفردية،  انطالقا  من كون املوارد  

ما  ان تؤدي اىل مزايا تنافسية مستدامة ومن مث اىل اداء متفوق للمنظمة اليت تتسم بقيمة عالية وندرة وقابلية تقليد ميكن

  (3)يدفع اىل اعتبار املعرفة مصدرا حمتمال ملزايا تنافسية مستدامة

 ان املعرفة هي املورد املتجدد واملتميز القادر على خلق القيمة و امليزة التنافسية للمنظمة اىلهذا االحتكام،   

  knowledge-based economy ( (4)(االقتصاد القائم على املعرفة يتبلور هو اقتصاد املعرفة اقتصاد جديد بدا وفق

تؤكد غالبية  الشأن، ويف هذا (5)القيمة املضافة من األكرب اجلزء املعرفة فيه حتققBrinkley  حسب برينكلي اقتصاد

باملئة  من قيمة املنظمات املتعددة اجلنسيات يف قائمة اكرب  80الدراسات والوقائع ان" حصة االصول املعرفية تصل اىل 

خروج فعلى املنظمة،  عمال او صناع املعرفة حسب تعبري دراكر تأثرياىل صعود  وزيادة  باإلضافةشركة عاملية.  500

  .Bill Gates(6)من املنظمة كايف جلعل املنظمة تواجه خطر االفالس حسب بيل غيتس  20%

    

                                                                                                
 30.، ص2012، دار اهلدى للطبع والنشر، اجلزائر، االدارة االستراتيجية الحديثة، عيسى حريش (1)

(2) Tatiana Andreeva, Aino Kianto, Does Knowledge management really matter? Linking knowledge 
Management practices, competitiveness and economic performance, Journal of knowledge  Management , 
VOL. 16 NO 4, 2012, p619. 
(3) Georg Von krogh, Kazuo Ichijo, Ikujiro Nonaka, Bringing care into knowledge development of business 
Organizations; IkujiroNonaka, Toshihiro Nishiguchi, Knowledge emergence: Social, Technical, and 
Evolutionary dimensions of knowledge creation, Oxford University Press, New York, 2001, p31. 

(4)�  Fatemeh Nooshinfard ,  Leila Nemati-Anaraki, Success factors of inter-organizational knowledge 

Sharing: a proposed framework, Interorganizational KS, The Electronic Library Vol. 32 No. 2, 2014, p239. 

 العريب االقتصادية،  املعهد والسياسات التنمية جملة المصري، االقتصاد في االقتصادي النمو في المعرفة اقتصاد أثرجيهان حممد،  (5)

  .11، ص2016للتخطيط، الكويت، 

  .313، ص 2007دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان،  (المفاهيم، النظم، التقنيات)، ادارة المعرفةسعد غالب ياسني،    (6)
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فيه اجتاه اهم القوانني االقتصادية اليت خضعت له كل موارد االنتاج التقليدية، من قانون تناقص الغلة اىل  مقاربة، غريت

 تزايد الغلة، تغيري مس بشكل كبري منظمات هذا العصر، املنظمات العاملة يف صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصال،

ثابتة العالية والتكاليف احلدية املنخفضة، حقوق امللكية الفكرية افرز حقائق اقتصادية جديدة، منها التكاليف الوالذي 

اىل حتديد االسباب يف ذلك،   Arthurاالنتاج. هذا التغري دفع بارثر إلعادةذات التكلفة العالية والتكلفة املنخفضة 

ـــمذكرا  ــ   (1):ب

 التكاليف االمامية العالية High Up Front costs  للمنتجات ذات التكنولوجيا العالية مثل االدوية، برامج

بسبب تكلفة البحث والتطوير بالدرجة االوىل. لكن بعد ذلك  تأيتوعتاد احلاسوب، اجهزة االتصاالت. واليت 

مليون دوالر  50ما يقارب  الويندوزترتاجع خبط منحدر للتكلفة املتغرية، فمثال بلغت تكلفة نظام التشغيل 

  ؛دوالرات 3يتجاوز تكلفة نسخة اضافية عن بينما ال 

  يرتبط قانون تزايد  العوائد يف اقتصاد املعرفة بقانون االصول الرقمية اليت ال تستهلك باالستعمال كما هو احلال

  ؛مع االصول املادية

  املعلومات عندما تباع تبقى بيد البائع، واملعلومات عند شرائها ال يستطيع البائع اعاد�ا، كما ميكن االستفادة

  ؛من زبون دون ان تفقد من امهيتها ألكثرمن بيعها 

 منو اقتصاد الشبكات وظهور املنظمات الشبكة، بسبب اندماج احلاسوب مع الشبكات وتقدم االتصاالت 

  ؛احلاسوب الغري مرتبط بشبكة االتصاالت ال قيمة لهاالمر الذي جعل 

   االنتقال من التفكري على اساس اجلودة اىل التفكري على اساس توليفة السرعة واجلودة، حيث مل تعد اجلودة

اصبحت  أل�ايف موضوع املنافسة،  والسبعينياتبذات االمهية الكربى مثلما كانت خالل فرتة الثمانيات 

عوامل  وعناصر  تأيتلعبة املنافسة، مبعىن ان اجلودة هي ضمان الدخول اىل السوق، وبعدها  يفعامال مضمونا 

جديدة تؤثر جوهريا يف العاب القوى التنافسية، ويف مقدمتها املنافسة على اساس الوقت والسرعة يف ميادين 

  يدين يف كل مكان.االبتكار واالبداع التنظيمي والتكنولوجي، والسرعة يف االستجابة حلاجات املستف
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  : ثنائية المعرفة كاستراتيجية للتميز واشكالية المعرفة الفقاعةمطلب الثالثال

  

    :المعرفة كاستراتيجية للتميز -اوال

الوحيد  الشيءفي اقتصاد اين ": Nonakaيقول نوناكا Harvard Businessيف مقال �لة   

المنافسين ، ويتعدد فعندما تتغير االسواق، التميز هو المعرفة إلدامةالمصدر الوحيد  ،التأكدالمؤكد هو عدم 

الخالقة  المنظمات المنظمات الناجحة فيه هي، فان والمنتجات تصبح قديمة(عفا عنها الزمن) تقريبا كل ليلة

 وتجسيدها بسرعة في تكنولوجيات ومنتجات جديدة، ونشرها وبحكمة في جميع انحائها ،للمعرفة باستمرار

  (1)"نشاطات تحدد المنظمات الخالقة للمعرفة، الذي  يبقى عملها الوحيد هو االبتكار المستمر)مجموعة 

للشركات اخلالقة  يف دراستهماNonaka&Teckeuichi  تاكيشي و نوناكاان خالصة وصل هلا املفكر   

اكدا فيها أن حيث يلزم فيها املنظمات الباحثة على التميز على وضع املعرفة كاسرتاتيجية لتحقيق هدفها،  للمعرفة

املعرفة هي معيار التميز اجلديد وأن املنظمات اخلالقة للمعرفة هي مسة املنظمات الناجحة يف االقتصاد اجلديد(االقتصاد 

اسرتاتيجية للتحول، سوف تكون بالضرورة يف طريقها اىل الزوال. القائم على املعرفة). وأي منظمة ال تضع املعرفة ك

للمعرفة  متحسسة شاملة معرفة خلق على قادرة اسرتاتيجية أداةعلى امهية املعرفة لكو�ا  تأكيدهيف  Probestيقول 

)Knowledge-sensitive(2)املستقبلية وحاجا�ا املنظمة قدرات حتديد طريق عن املنظمة ) يف.  

اهم النظم املساعدة يف اختاذا القرار، حيث  يؤكد ان من يف كون املعرفة  zackاالمر الذي ذهب اليه زاك    

وصف شامل للمنظمة للحصول على  بإعطاءاملعرفة االسرتاتيجية تساعد صانع القرار  وباألخصطبيعة عمل املعرفة 

  (3)يعد احد متطلبات  هذا النوع من االسرتاتيجية. املصادر املعرفية والقدرات الداخلة يف راس املال الفكري الذي

فهناك من يصر على ان تكون اسرتاتيجية  وهو ما احدث خالفا بني منظري علماء االدارة يف دور املعرفة،  

على الذي شدد على ضرورة العمل  Kotler من ضمنهم كوتلر يف املنظمة، اخرى اسرتاتيجية وظيفية  كأياملعرفة  

                                                                                                
(1)  Ikuijiro Nonaka, The dynamics of knowledge creation, the knowledge adventage, Rudy Ruggles, Dan 
Holtshouse, Ernst & Young LLP ,UK, 1999, p65. 
(2) Probst ,  G . , " Practical  knowledge management : a model that works " . Journal of  Knowledge 
Management ,Vol . 3 , No . 4 , 1998, p 20.  

 .70،  ص مرجع سبق ذكرهالقيهوي، (3) 
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واحدة  وان ال تعتمد على مزيج من االسرتاتيجيات، اي ان ادارة املعرفة شا�ا شان االدارات الوظيفية اسرتاتيجية 

  . (1) االخرى تتبع االسرتاتيجية الشاملة وختضع هلا

ة الشاملة، واملطلوب هو قولبة ييف االجتاه االخر على ان تكون اسرتاتيجية املعرفة هي االسرتاتيجن و بينما يصر   

تيس   Grant، غرانتNonakaنوناكا فحسب العديد من الباحثني مثال ،االسرتاتيجيةملا خيدم  هذه  االسرتاتيجيةباقي 

Teeceسباندر ، Spender  كوت ،Kogutمما التنافسية للمنظمة للميزة الرئيسي املصدر هي املعرفة أن ...يرون 

،  ميزة ترتكز عليها  املنظمة وفق (2)للعمالء فائقة قيمة وتوفري مميزة بطرق التقليدية املوارد بني باجلمع هلا يسمح

M.W.Mcelory .(3)يف بناء اسرتاتيجيتها  

املعرفة، تبقى تشتمل على هدف واحد مشرتك وهو تقليص الفجوة  لالسرتاتيجيةمهما تعددت املداخل  

ب ان تعرفه، فاتساع هذه الفجوة يعين ، تلك الفجوة بني ما تعرفه املنظمة وما الواجWiigاملعرفية، وفق ما نادى به وييغ

حتمية تراجع الفاعلية التنافسية والقدرة على االبداع واالبتكار يف املنظمات اليت ترتكز على كثافة املعرفة وراس  بالتأكيد

(5)وذلك عرب تنفيذ تقنيات ادارة املعرفة يضيف جونسون والسون ، (4)ماهلا الفكري
Johannessen andOlsen   ويف

  (6)ادارة املعرفة يف املنظمات هي: إلدخالسبيل حتقيق ذلك اقرتح هذا االخري ثالثة اسرتاتيجيات 

 ميكن استخدامها عندما تكون اوضاع املنظمة استراتيجية النمو التدريجي في استخدام ادارة المعرفة :

االسرتاتيجية املنظمات ذات  مناسبة، وحينما يكون االفراد يتمتعون مبستوى عايل من االهتمام، ومتكن هذه

  ؛ة املخاطر مع عائد قليللاالمكانيات احملدودة من ادخال ادارة املعرفة، حيث تتميز بكو�ا اسرتاتيجية قلي

 تعتمد على تبين ادارة املعرفة برتوي وحذر، اذ تطبق يف البداية يف اماكن مناسبة استراتيجية التروي والحذر :

  ؛نطاق واسع ووفق احلاجةمث تطبيقها يف وقت الحق على 

 حيث تعترب هذه االسرتاتيجية جزءا من حماولة واسعة استراتيجية دعم وجهات النظر المتقدمة والفاعلة :

�دف اىل جتديد املنظمة وتقويتها من خالل وجود ادارة ابداعية تتطلع اىل االمام، وهي اسرتاتيجية متوسطة 

 نظمات الطموحة.املخاطرة وذات مردود عايل بالنسبة اىل امل

  

  

                                                                                                
الحديثة(مدخل تحليلي: المداخل، العمليات، ادارة المعرفة في منظمات االعمال وعالقتها بالمداخل االدارية  عبد الرمحن اجلاموس،(1) 

 .143،  ص  2013، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، االستراتيجيات، دراسة حالة)
(2) Andre Saito, Katsuhiro Umemoto, Mitsuru Ikeda, A strategy-based ontology of knowledge management 
Technologies, Journal of  Knowledge Management, 11 NO. 1, 2007 , p100. 

 .144ص  مرجع سبق ذكره،عبد الرمحن اجلاموس، (3) 

 306.305، ص.مرجع سبق ذكرهمهشري،  (4)
(5)  Chinho Lin, Chuni Wu,  Managing knowledge contributed by ISO 9001:2000, International Journal of 
Quality & Reliability Management, Vol. 22 No. 9, 2005, p968. 

 .33، ص 2005)، االهلية للنشر والتوزيع، عمان، ادارة المعرفة(مدخل نظري، هيثم علي حجازي(6) 
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  اشكالية فقاعة المعرفة:  - ثانيا

هي اال امتداد وانتفاخ للفقاعة، واليت ال بد وان تنفجر مثل غريها من الفقاعات  للمعرفة اليوم ما مةالنتائج اهلا

اقرب اىل  حيث  يرونهيطرحه عدد من املفكرين  حلالة االقتصاد اليوم ومنظماته الكثيفة للمعرفة،  استنتاجعرب التاريخ. 

الظاهرة العابرة الصاعدة بسرعة واليت ال بد من ان تتدهور بسرعة لتعود اىل القواعد واالسس الصحيحة، وان فكرة 

اقتصاد الفقاعة استخدم مرارا لتفسري بعض موجات التكنولوجيا اجلديدة اليت تظهر  وتنمو سريعا، حتت تأثري عوامل غري 

 Bubbleالة الطبيعية. اطلق عليه بعض هؤالء االقتصاديني مفهوم اقتصاد الفقاعة(حقيقية ولكن سرعان ما تعود اىل احل

Economy كحالة وصفية هلذه الظاهرة، مستدلني على شواهد كثرية  كشركات االنرتنيت واليت ظهرت بقوة (

مات اذ تزايدت وتصاعدت قيمة اسهما السوقية دون احلقيقية  اىل مستويات غري مسبوقة مل جتاريها حىت اعرق املنظ

قيمها مبعدالت متزايدة،  لتصل اىل نقطة معينة بدأت خالهلا موجة السقوط احلر  يف مداخيلها وقيمها(انفجار 

  (1).مليكروسوفت%55، %75امازون  %70الفقاعة)،  و ضربوا امثلة كشركة ياهو فقد 

السكك الحديدية والطاقة الكهربائية، فهذه التقنيات وفرت في مثل " سابقيهاهذه الفقاعة تسري وفق منط   

البداية فرصا للمنظمات، من خالل مسارعتها الى دمجها في عملياتها التجارية، لتحصل على مزايا تنافسية وما 

قيمة هذه المزايا التنافسية التي توفرها، نتيجة انخفاض تكلفتها وتوفرها حتى تتحول الى سلعة  تتضاءلان 

تصبح بعد ذلك مجرد تكلفة لممارسة العمل التجاري، عندئذ لن يصبح  لهذه التقنية اهمية، وهنا نتساءل هل ل

  (2)"وصلنا بالفعل الى النقطة التي تكون فيها تقنية المعلومات غير مهمة

جلعلها تتمدد   بينما يف الطرف النقيض، اكد فيه عدد من اخلرباء والباحثني ان للمعرفة القوة  واملقومات الكافية

 فهذا Inflaton Crushing Modelما يطلق عليهم بدعاة منوذج صدمة التضخم  كمصدر اول ووفري للثروة، او

ميتلك كل مقومات البقاء واالستمرارية، انطالقا من ثورة االعمال االلكرتونية  ألنهاالقتصاد جاء حسبهم ليبقى، 

ومهددان  االقتصاديجيا الرقمية واالنرتنيت حمفزان مهمان للنمو مستدلني بعدة حجج، منها ان التكنولو  ،وتأثريها

(التشبيك الفائق، السرعة الفائقة لألنرتنيتاىل  اخلصائص الفريدة  باإلضافةواملنظمات التقليدية،  لألعمالرئيسيان 

االعمال، واخنفاض التكلفة السعة الفائقة)، انتشار مناذج االعمال االفرتاضية اجلديدة اليت متثل انفجارا كبريا لفرص 

    .(3)اخلاصة باملنتجات واخلدمات،

                                                                                                
 .49 -47، ص ص مرجع سبق ذكره ،عبد الرمحن اهلامشي، فائزة حممد العزاوي(1) 

االدارة العامة  ،ادارة المعرفة(النظم والعمليات)، ترمجة حممد شحاتة وهيب، عبد احملسن بن فاحل اللحيد، سابريوال بيسرا فرينانديز، راجيف ارميا(2) 

 380-379، ، ص 2014للنشر والتوزيع، معهد االدارة العامة، اململكة العربية السعودية، 

 197-196، ص مرجع سبق ذكرهمهشري،   (3)
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  الثاني: ماهية المعرفة لمبحثا

ان مفهوم املعرفة مرتبط ومتداخل ومتكامل مع مصطلحات اخرى، تبدو  للوهلة االوىل  وكا�ا تشري اىل نفس 

  ؟الدقيق للمعرفة املعىن، كمصطلحات، البيانات، املعلومات، الراس املال الفكري، فما هو املعىن

 : مفهوم المعرفةمطلب االولال

االهتمام باملعرفة كمورد اسرتاتيجي للتميز يف اقتصاد اليوم، خاصة يف العقود  تنامي وتطوراكرب داللة على ان   

فهي متعددة املفاهيم الفي معاين متعددة مثلما ; من املفاهيم واملرادفات املقدمة هلا،كبري الثالثة االخرية هو الكم ال

Nonakaيصرح نوناكا 
 (1)

تعدد ميكن حصره يف توجه املفكر صاحب التعريف، ابرز هذه املداخل هو مدخلي ، 

، الرتميز القائم على االستخدام املكثف لتكنولوجيا املعلومات، Personificationوالتشخيص Codificationالرتميز

، حيث (2)هم، من ابرز املداخل شيوعا يف ممارسات وادبيات ادارة املعرفةنعلى االفراد والتفاعل بي والتشخيص القائم

 (3):على Merso, Cerdan, Chou, Leeملريسو، كاردن، واخرينتقوم وفقا 

 استراتيجية الترميزCodification القائمة على املعرفة : على استغالل املعرفة الصرحية، وفق وجهة النظر

تشري اىل استخراج املعرفة الصرحية من مستودعات قواعد املعرفة، اين باستطاعة  املستخدمني حيث  ،حيةالصر 

مستخدم عرب عمليات  أليالدخول واستخدامها بسهولة، والغاية من هذه االسرتاتيجية هو تامني املعرفة 

 .للمعرفة مجع، ترتيب وتوثيق، التقاط وتسجيل

  استراتيجية التشخيصPersonification  على استكشاف املعرفة الضمنية، وفق وجهة النظر  القائمة  :

على املعرفة الضمنية، النماذج ا�تمعية او االجتماعية، حيث تشري اسرتاتيجية الشخصنة اىل االرتباط الوثيق 

فراد، والغاية من هذه يف الغالب عرب االتصال املباشر بني االو  املعرفة ويشاركها، اين املستخدم هو الذي يطور

  .االسرتاتيجية هو حتديد افضل طرق النقل الغري الرمسي  للمعرفة الضمنية على املستويات الفردية يف املنظمة

  على ا�ا:  حيث يعرف اصحاب مدخل الرتميز املعرفة(سيتم ذكر اهم الفروق بني االسرتاتيجيني الحقا)

 كالرك ورولو  ، حيث يعرفها  ت مع رؤىمعلوماClarke & Rollo تأيت مع  بكو�ا املعلومات اليت

  .(4) رؤى، اطر، قيم، خربة، وحكم

                                                                                                
(1)  TAEJUN CHO, Op.Cit, p7. 
(2) Andre Saito, Katsuhiro Umemoto, Mitsuru Ikeda, Op.Cit, p100 
(3)  Laith Ali Yousif Al‐Hakim, Shahizan Hassan, Knowledge management strategies, innovation, and 
Organisational performance: An empirical study of the Iraqi MTS, Journal of Advances in Management 
Research Vol. 10 No. 1, 2013, p59. 
(4)Terry Lee Camden, The Role of Organizational Values in Knowledge Sharing Actions: A Case Study, phd 
thesis,  George Washington University, 2011, p22. 
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 هارلود ، يضيف على االستخدام اجليد هلا مع القدرة Harlod. D ستخدام او التطبيق االبقوله هي

  )1(.الناجح واجليد للمعلومات املستمدة من البيانات

  يلخصها شوChoo   2(.وختزينها يف وسائط خمتلفةبكو�ا املعرفة اليت ترميزها(  

  ، يركزون على نوع املعرفة الضمنية، حيث يعرفو�ا: )مدخل التشخيص(بينما اصحاب التوجه الثاين 

 عملية انسانية ديناميكية لتربير االعتقاد الشخصي اجتاه احلقيقة  حسب كل من نوناكا جهد او 

 & Alaviالفي واليندر  يدعمه، متعلقة بالفرد، وهو ما Nonaka&Teckeuchi(3)وتاكيشي

Leinder يضيفان بكو�ا : جمموعة   (4)أذها�م. ميتلكها االفراد يف اليت حيث يعرفا�ا بكو�ا املعلومات

، هذا اجلهد (5)�ا لتعزيز قدرة املنظمة على اختاذ اجراءات فعالةر امن املعتقدات املربرة واليت ميكن اد

مزيج سائل من  Davenport and Pursak االنساين او العملية كون املعرفة حسب دافنبورت و بريساك

التجارب املؤطرة والقيم واملعلومات واخلربة البصرية اليت توفر اطار لتقييم ودمج املعلومات واخلربات 

فقط من الوثائق  يتجزأما تصبح جزء ال  اجلديدة، واليت تنشأ يف أذهان من يعرفو�ا ويف املنظمات، غالبا

. معكوسة حسب تعريف فون (6) التنظيمي والعمليات واملمارساتنيواملستودعات، ولكن ايضا يف الروت

يف خريطة لتلك التصرفات اليت يسمح �ا الواقع، فهي مرجع من املفاهيم،  vonglasersfled غالسفارد

،  ويف (7)يات اليت ثبت ان تكون قابلة للحياة لتحقيق اهدافها والعالقات الداللية واالجراءات  او العمل

املزيج السائل من اخلربات والقيم وسياق على ا�ا   Amrit Tiwanaوانا ينفس السياق يعرفها امري ت

املعلومات، اخلربة البصرية احلدس، املتوفرة يف البيئة واالطر لتقييم وادماج املعلومات واخلربات اجلديدة، 

ويتم تطبيقها يف اذهان عمال املعرفة ويف املنظمات، يف كثري من املرات تصبح مضمنة ليس فقط يف  أتنش

  (8)الوثائق واملخازن بل ايضا يف روتني املنظمة، عمليا�ا جتار�ا و معايريها.

بكون  يعطي عدد من املفاهيم املقرتحة للمعرفة)، تبقى جتتمع 03امجاال  وان تعددت املفاهيم( امللحق رقم

من التميز  متكنهاخربات وافكار،  يافراد ذو  شيءتني ونظم، واهم و املعرفة هي ما حتمله املنظمة يف بنيتها من مناذج ور 

فالمعرفة كل ما يسهل عمل الفرد والمنظمة سواء توفر لدى الفرد او . بني اقرا�ا اذا ما استغلت االستغالل االمثل

                                                                                                
(1)  Harlod D. Harlow, jr, The relation between tacit and explicit knowledge management strategies and 
Methodologies and firm financial and innovation outcomes, phd.thesis in in Business Administration,Aliant 
International university, USA, 2004 , P18. 
(2)Fabio Lotti Oliva is based, Knowledge management barriers, practices and maturity model, Journal of 
knowledge management, VOL. 18 NO. 6 2014, p1054. 
(3) FeiGao, Meng Li, Steve Clarke, Knowledge, Management, and knowledge management in business 
Operations, JOURNAL OF KNOWLEDGE MANAGEMENT, VOL. 12 NO. 2, 2008, p4 
(4)  Christina Ling-hsing Chang and Tung-Ching Lin, The role of organizational culture in theknowledge 
management process,JOURNAL OF KNOWLEDGE MANAGEMENT, VOL. 19 NO. 3 2015, p434 
(5)  Zaheer Khan, Tim Vorley, Big data text analytics: an enabler of knowledge management, JOURNAL OF 
KNOWLEDGE MANAGEMENT, Emerald Publishing Limited, VOL. 21 NO. 1 2017, p21. 
(6)  Satyendra , C.  Pandey, Andrew Dutta, Role of knowledge infrastructure capabilities in knowledge 
Management,  Journal of Knowledge Manageme, VOL. 17 NO. 3, 2013 ,p436. 
(7)  Bertolt  Meyer, Kozo Sugiyama, The concept of knowledge in KM: a dimensional model, VOL. 11 NO. 1, 
2007 , p19. 
(

8
)  Amrit Tiwana, The knowledge management toolkit, Prentic Hall  ptr, USA, 2000, p5. 
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موجودة في الكتب والبيانات ووسائط التخزين اخذة شكلها الصريح في وسائط اخرى، فهي  المنظمة او حتى

    الظاهر السهل في االستخدام، او ما تحتويه خبرات وقيم وعقول االفراد في شكلها الضمني المميز.

  : ثنائية المعلومة والمعرفةمطلب الثانيال

بينهما  والذي يساوي البيانات، هناك تداخل وغموض كبري جيمع بني مفهومي املعلومة واملعرفة وبدرجة اقل  

الغري مميز (يف الية املعرفة، وهنا نؤكد ان املعلومة هي اجلزء البسيط من مكونات املعرفة اجلزء  نيغري املتخصصالمن  عديدال

يف ابراز مت التدرج  ، وللوقوف اكثر على  هذا الفرقبعد معاجلتها ، مثلما متثله البيانات كقاعدة تشكل املعلومة)فيها

  املفاهيم التالية هلذه العناصر: 

 هرم المعرفةتعترب البيانات االساس االول املشكل للمعلومة واملعرفة على التوايل، وفق درجية البيانات:   -اوال

  )، فهي اشياء غري منظمة لكنها مالحظة وجمموعة1 تستخرج منها املعلومة مث املعرفة(يتفالبيانات هي املادة اخلام، ال

)، توصف بكو�ا حقائق غري منظمة ومفيدة اال مبعاجلتها. إذ تعرف  "با�ا 2مثل حجم االجور، حجم السكان...اخل(

ن أ)، ك3حقائق خام، غري منظمة  وليس هلا معىن، حتتاج اىل تنظيم ومعاجلة، حىت حتول اىل معلومات ذات معىن"(

  .تكون على شاكلة االرقام والرموز والصور

معاجلة البيانات حاسوبيا، أو يدويا  ةجيمنظمة، واضحة ومفيدة، تتشكل نت وبيانات هي حقائق المعلومات: -  ثانيا

من خالل إخضاعها لبعض العمليات احلسابية أو املنطقية أو لبعض االساليب االحصائية، أو لبعض عمليات الرتكيب 

). متباينة 5ذات قيمة،  تعترب كعملية  تؤدي اىل املعرفة( ) فهي متباينة وخمتلفة،  غري ملموسة و4والتحليل والتلخيص.(

وتباين البيانات املشكلة هلا، غري ملموسة على شاكلة افكار، حقائق واراء، إليصاهلا وتناقلها ال بد  الختالفمتباينة 

  من التعبري عنها بطرق مادية، على شاكلة االرشادات والنصوص.

هذه التدرج يف املفهوم ويف االمهية، يوضحه الشكل املقابل لتسلسل املعرفة، ما يعرف �رمية املعرفة  المعرفة:- ثالثا

بعد ان مت التحقق منها من اجل حل مشكل بشكل فعال، ولعل وفهمها،  مشاركتها تمت يتالاملعلومات فاملعرفة هي 

  )6لومات(تصرف املختلف لفردين تلقيا نفس املعالابرز مثال عن املعرفة هو 

                                                                                                
 .25، ص مرجع سبق ذكرهعمر امحد مهشري،   (1)

(2)  Nen‐Ting Huang, Chiu‐Chi Wei, Wei‐Kou Chang, Knowledge management: modeling the knowledge 
Diffusion in community of practice, Kybernetes Vol.  36 No.  5/6, 2007,  p 608. 
(3)Turban, Mclean, Wetherbe,  Information Technology for Management, 5ed N.Y, 2005, p 15 

 .43، ص2012، دار صفاء، عمان، ادارة المعرفةعليان رجيي مصطفى،   (4)

 .28، ص  ، مرجع سبق ذكرهعمر امحد مهشري (5) 

(6)  Nen‐Ting Huang, Chiu‐Chi Wei, Wei‐Kou Chang, loc.cit. 
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  .: هرم المعرفة)02,01( الشكل رقم      

  

Source: Bahra, Nicholas, "Competitive knowledge management", Palgrave, New 

York, 2001, p 33. 

على ان التعامل مع البيانات واملعلومات  Danham Grayيشري دا�ام غراي  وللتميز اكثر  بني املصطلحني  

املعرفة اىل جانب املعلومات حتتاج للقدرة على صنع معلومات ف .ملعرفةوالعمل مع البشر هو ادارة ا هو ادارة معلومات،

 يتم احلصول عليها لتحويلها اىل معلومات، ميكن استخدامها واالستفادة منها، اذ اذا مل يتوفر لدى يتمن البيانات ال

القدرات والكفاءات االساسية للتعامل مع املعلومات، عندئذ نستطيع القول ان احد احملاور االساسية للمعرفة االفراد 

هناك استخدام مكثف  املعلومات). تعامل خيتلف حىت  يف االدوات  والوسائل املستعملة، اذ من البيانات اىل 1مفقودة(

 لتكنولوجيا املعلومات، بينما من املعلومات اىل املعرفة جند استخدام مكثف للفرد، مثلما يوضحه الشكل املوايل: 

 

 

 

 

  

  

                                                                                                
(

1
 .21،  صمرجع سبق ذكرهالقهيوي،   (

القیمة
 

 ة  : التحول من البيانات اىل املعلومات حنو املعرف)03,01(الشكل رقم

 

 

Source : Mothan Thite, Managing People in the new economy(trageted HR practice that 

persuade people to unlock their knowledge power, Responcse Books, India, 2004, p8 

 المعرفة تالمعلوما البيانات    

 تكنولوجيا المعلومات

 الهيكل

 االفراد

 المعنى
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  وتعدد انواعها: تميز المعرفة لخصائصها لثالثا طلبالم

تعد خصائص املعرفة السبب الرئيسي الكتسا�ا هذه االمهية الكبرية يف عامل االعمال اليوم، فما الذي متتاز به   

  عن بقية املوارد االخرى؟ خاصة التقليدية منها؟ 

  االول: خصائص المعرفة فرعال

  &Winch و وينش " وصف لشنايدرStandardized Intangibility" الالملموسية القياسية 

Schneider منتوج غري ملموس ماديًا بدرجة كافية حيد من املتاجرة �ا كسلعة، ولكنها قياسية  مييزان فيه املعرفة، فهي

بدرجة كافية للسماح بالتنافس �ا، لذا يتم املتاجرة �ا على نطاق واسع ، وهذه الالملموسية القياسية هي حمور اهتمام 

، مما شكل ابرز عائق لتقدير قيمتها يف املنظمة ووضع تقرير مفصل عنها على (1)ـ لى املعرفةاملنظمات املعتمدة ع

Jonesمستوى اجلداول احملاسبية للمنظمة يضيف جونز
عديد اخلصائص االخرى، ميزت جانب هذه اخلاصية اىل . (2)

املعرفة عن باقي مولدات الثروة التقليدية(العمل، االرض، راس املال)، فهي متجددة وال �تلك باالستخدام يصفها 

Mc Dermottدارموت
" اقتصاد املعرفة اقتصاد وفرة اكثر منه اقتصاد ندرة، فعلى عكس اغلب املوارد اليت تنضب   (3)

،  ولعل حصر كل هوسيل وبيل (4)ملعرفة يف الواقع باملمارسة واالستخدام وتنتشر باملشاركة"جراء االستهالك تزداد ا

lHousel and Bel 5(هو الشامل بني االجتهادات االخرى، حيث طرحا جمموعة خصائص  للمعرفة كالتايل:(  

  (خلق معارف جديدة)وجندها خصوصا يف الشركات ذات اخلصوبة  :إمكانية توالد المعرفة

الفكرية(األفراد املبدعون) مما  جيعلها قادرة على خلق أو توليد معارف جديدة انطالقا من معارفها 

  ؛احلاضرة أو القدمية

 (موت المعرفة) نتيجة إحالل معرفة جديدة مكان القدمية، أو موت  :إمكانية اضمحالل المعرفة

  ؛وت حاملهااملعرفة الضمنية نتيجة مل

 من خالل حتويل املعارف يف شكل براءات اخرتاع أو أسرار جتارية تتمتع  :إمكانية امتالك المعرفة

باحلماية القانونية، شا�ا شان امللكية املادية، ويف أحيان كثرية جند أن الشركات ال تصرح مطلقا 

بنتائج أحباثها حيث تبقى رهينة السرية التامة لكي تبقى احملتكرة الوحيدة هلا، وهذا ما جنده خاصة 

  ؛شركات ذات التكنولوجيا املتطورةيف ال

                                                                                                
املنظمة حبوث ودراسات إدارة المعرفة ( مفاهيم أساسية ، نماذج ، عمليات )، الكبيسي،  كرمي عواد الدين احملياوي، صالح دروش زناد سعد  (1)

 .�13، ص2004العربية للتنمية اإلدارية، اململكة العربية السعودية، 

(2)  Kwong‐Chi Lo, Kwai‐Sang Chin, Op.Cit, p450. 
(3)  Mc Dermott, Richard, “Knowing is a human Act: how is information technology Inspired, But Cannot 
Deliver, Knowledge Management”,  Revised ,1998, Sep27. 

 .16ص  ، 2008، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، االقتصاد المعرفي الليثي، ناديا الشمري، هاشم  (4)

 .29،  ص ، مرجع سبق ذكرهجنم عبود جنم  (5)
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 ليس كل املعارف يف الشركة هي صرحية ومنظورة، فالكثري من املعارف  :المعرفة متجذرة في األفراد

رؤوس األفراد بصورة ضمنية غري منظورة، مثل خربات األفراد كاجلراحني  يف �ا حيتفظ

  ؛واملهندسني...اخل

 ففي العشرين سنة املاضية مت ختزين معارف أكثر ما مت ختزينه يف تاريخ  :تخزين المعرفة إمكانية

البشرية منذ وجودها، ويتم التخزين على الورق، األفالم، األشرطة، واآلن على وسائل اخلزن 

 .االلكرتونية

  انواع المعرفة:  -الفرع الثاني

، إال أن )04(انظر اىل امللحق رقم تصنيقدمت العديد من التصنيفات للمعرفة وتنوعت من قبل الباحثني واملخ  

حني ميز بني املعرفة الصرحية واملعرفة الضمنية،  بقوله "  M.Polany(1)بوالين أهم هذه التصنيفات هو ما قدمه ميشيل

إننا نعرف أكثر مما نستطيع قوله لآلخرين، وأننا ميكن أن نعمل أشياء بدون أن نكون قادرين أن خنرب اآلخرين بالضبط  

  :(2)نعمله " كيف

  : )Explict Knowledgeالمعرفة الصريحة ( -اوال

هي املعرفة الرمسية، املكتوبة أو املرمزة اليت حتتويها املراجع، الكتب، الوثائق، املدونات، التقارير، وأوساط ختزين    

هي المعرفة التي بأ�ا "  Allenالن  فهي سهلة النقل إىل األفراد، يقول عنها  ، ولذلك(3)املعلومات الرقمية"

نهم، وتشمل كل من البيانات والمعلومات التي يمكن الحصول عليها بي يمكن لألفراد تقاسمها فيما

، كما ميكن بصفة مستمرة إعادة قراء�ا وإنتاجها وبالتايل يسهل خز�ا واستخراجها، وتسمى باملعرفة (4)"..الخ

يف أشكال امللكية الفكرية احملمية قانونا كما يف براءات ، وجندها نظمةاملتسربة إلمكانية تسر�ا إىل خارج امل

االخرتاع، حقوق النشر، األسرار التجارية ...اخل، كما جندها جمسدة يف منتجات الشركة وخدما�ا، أدلة وإجراءات 

  العمل  ..اخل.

 )Tacit Knowledgeالمعرفة الضمنية ( - ثانيا

، وهي املعرفة غري الرمسية، الذاتية، فهي شخصية للغاية يصعبها (5)"  األساس المعرفي لبقية المعارفهي "  

  "هي معرفة ذاتية تكونت مما تعلمه الفرد Wiig يقول عنها ، (6)قائمة على اساس العمل وغري مصقولةنقلها،  

وتكمن يف عقله، ولذلك فإ�ا ما مل يتم حتويلها إىل معرفة معلنة فإ�ا ستبقى حمدودة االستخدام، وحمدودة الفائدة 

                                                                                                
(1)  FeiGao, Meng Li,  Steve Clarke, Op.Cit, p5 
(2)  Karl erik seveiby,Towards a knowledge perspective on organistion, http://www.sveiby.com/articles/Diss1-
3.html, 06/07/2010اطلع علیھ یوم    
(3)  FeiGao, Meng Li,  Steve Clarke, Op.Cit, p5 

الزيتونة الرابع(إدارة املعرفة يف العامل العريب ، عمان  ، مؤمتر جامعة واألداء  المعرفة  إدارة  استخدام  بين  العالقةامحد ،   يوسف أبو فارة   (4)

2004. 

  58، ص  2009، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، المعرفة : إدارة معرفة الزبونإدارة ،، عالء فرحان طالب (5)
(6)  Ibid, p7. 
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  (1)وحمدودة القيمة ،أل�ا غري متاحة إال حلاملها، وبالتايل فان املؤسسة قد ختسرها يف حالة مغادرة حاملها لسبب ما "

  (2)وجودها باالعتماد على بعدين:ميكن تقسيمها او حتديد مكان حيث 

 يشمل نوع املهارات غري رمسية الواجب حتديدها او احلرف اليت ميكن التقاطها من مصطلح  االول تقني :

  ؛معرفة كيف

 من املخططات والنماذج الذهنية، املعتقدات، التصورات . يتألف: الثاني ذهني او شخصي  

هذا االختالف بني النوعني، فرض على  املنظمات  اتباع اسرتاتيجيتني خمتلفتني، االوىل اسرتاتيجية الرتميز   

Codification  يف التعامل مع املعرفة الصرحية، والثانية اسرتاتيجية الشخصنة يف التعامل مع املعرفة الضمنية الغري قابلة

تكون حوارية تفاعلية يف عالقات االفراد، قابلة للتعلم باملالحظة املباشرة واملعايشة املشرتكة  أل�اللرتميز القياسي  

  : االسرتاتيجيتني، واجلدول املوايل يوضح اهم الفروق بني K. Network(3)وتسمى هذه االسرتاتيجية ب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                                                                
(

1
 .79، ص مرجع سبق ذكرهرجيي مصطفي عليان،  (

(2)  Bertolt Meyer,  Kozo Sugiyama, Op.Cit , p26. 

-162ص ص ،  2007، عمان والتوزيع، للنشر الوراق مؤسسة والعمليات)، واالستراتيجيات المعرفة، (المفاهيم إدارةجنم عبود جنم،  (3) 
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  الفرق بني مدخل الرتميز والشخصنة  للمعرفة   ):01,01الجدول رقم (

  مدخل الشخصنة    مدخل الرتميز

تقدمي  وتنفيذ انظمة معلومات ذات جودة عالية ومعول عليها 

  وسريعة باستخدام املعرفة املرمزة

االسرتاتيجية 

  التنافسية

تقدمي استشارة خالقة، حتليلية، صارمة ، دقيقة حول مشكالت 

ذات مستوى عال  من خالل حتدي اخلربة اخلبرية  ةاسرتاتيجي

  لألفراد

  اقتصاديات اعادة االستخدام:

  االستثمار مرة يف اصل املعرفة واعادة استخدامه ملرات عديدة. -

  الشركاء .  استخدام فرق كبرية مع نسبة عالية من مشاركة -

  الرتكيز على توليد عوائد كلية عالية -

النموذج 

  االقتصادي 

  اقتصاديات اخلربة: 

  فرض رسوم عالية حللول متخصصة ملشكالت فريدة. -

  فرق صغرية مع نسبة منخفضة من مشاركة الشركاء استخدام  -

  الرتكيز على احملافظة على هوامش الربح العالية. -

  االفراد اىل الوثائق:

، خيزن، ينشر،   زتطوير نظام وثائقي الكرتوين الذي يرم -

  استخدام املعرفة. بإعادةويسمح 

 اسرتاتيجية

  ادارة املعرفة 

  الفرد اىل الفرد:

تطوير شبكات لربط االفراد وكذلك املعرفة الضمنية ميكن  -

  تقامسها.

-   

  : ITهدف 

واهلدف هو شبك او ربط االفراد  ITاالستثمار الكبري يف  -

  االستخدام دةاإلعمرمزة قابلة  عرفةي مفه

تكنولوجيا 

  املعلومات

  : ITهدف 

واهلدف هو تسهيل احلوارات وتبادل  ITاستثمار متواضع يف -

  املعرفة الضمنية 

استخراج خرجيني جامعات جدد يالئمون اعادة استخدام  -

  املعرفة وتنفيذ احللول.

تدريب االفراد يف جمموعات من خالل التعلم عن بعد على  -

  اساس احلاسوب

جستري ادارة االعمال) الذي ن يرغبون يف استخدام خرجيي ما -  املوارد البشرية

  مع احلاالت الغامضة. ايعملو حل املشكالت وميكن ان 

  تدريب االفراد من خالل استخدام املعلم اخلاص. -

  مكافاة االفراد بشكل مباشر لتقاسم املعرفة مع االخرين

  165-164، ص ص مرجع سبق ذكره: جنم عبود جنم، المصدر

تذكر ان باستطاعة منافسيك تقليد النظم ولعل اهم ما خيتصر الفرق بني املعرفتني، ما قاله سلطان كرملي " 

الميزة التنافسية التي تمتلكها  تتأكلالتي تستخدمها، والعلميات التي تنفذها، ومحاكاتها، وهكذا سوف 

منظمتك، لكن وفي الوقت نفسه يجب ان تدرك انه يصعب على منافسيك تقليد ونسخ ما هو موجود في عقول 

االفراد العاملين لديك وما في رؤوسهم، وهو االمر الذي يعطي المنظمة قدرتها المميزة، اي ما يطلق عليه 

الضمنية، وتحويلها الى معرفة معلنة، ومن ثم استخدام هذه المعرفة هو   ةالمعرف  هذه  وتوليد  بالمعرفة الضمنية

  (1).ما يمكن المنظمات من البقاء وتعزيز االداء المتفوق

  :اىل عدة انواع  مقرتحة للمعرفة،  الشكل املوايل يربز اهم هذه التصنيفات باإلضافة

  

                                                                                                
 .60، ص 2005)، االهلية للنشر والتوزيع، عمان، ادارة المعرفة(مدخل تطبيقيترمجة هيثم على حجازي،  ،سلطان كرملي  (1)
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  انواع المعرفة: )04,01(الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Source: Nicole Part, A Hierachical model for knowledge management, knowlege 

Management(Concepts, Methodoldgies, Tools, and Applications) volume 3, information 

Science Reference, USA, 2007.p 1369. 

  

  

  

 

  

  

 

 انوع المعرفة

 الوضوح

 الوصول

 مستوى التجريد

 العرض

 المعرفة الصريحة

 المعرفة الضمنية

 المعرفة الفردية 

 المعرفة الجماعية 

 المعرفة العامة

 المعرفة االجرائية

 المعرفة التقريرية

 المعرفة الخاصة

 المعرفة بين المنظمات

 معرفة المجموعة

 معرفة المنظمة
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 : ادارة المعرفة لثالمبحث الثا

ان ادارة المعرفة اصبحت بسرعة من ) "Davenport & Groverوقروفر( يقول  كل من دافنبورت  

على نحو متزايد على ان المنافسة في االسواق العالمية تتوقف  إلدراكهااالعمال االساسية والحرجة للمنظمات 

  (1)على االدارة الفعالة للموارد الفكرية"

  االول: التحول الى ادارة المعرفة مطلبال

واضح ، يف تصريح (2)" بشكل متزايد فعل االدارة هو ادارة المعرفة"GhrisA rggrisيقول غريس ارغيس 

منظمة  أليمهما تعدى حجم املعرفة التنظيمية  ادارة املعرفة، اذ حنوعلى ان املنظمات تتجه بشكل متصاعد وصريح  

 المعرفة التي ال تعكس في التنفيذ تعتبر مجرد تكلفة ضائعةجمرد تكلفة ضائعة، " تعترباستغالهلا  في حالة عدمف

املعرفة هو توفري املعرفة للمنظمة بشكل دائم وترمجتها اىل سلوك عملي خيدم اهدافها وذلك  إلدارةفاهلدف االساسي  

اىل حتقيق االهداف االسرتاتيجية بتحقيق  الكفاءة والفعالية من خالل ختطيط جهود املعرفة، وتنظيمها بصورة تؤدي 

اول من استخدم مصطلح ادارة املعرفة يف  Don Marchand .هذا و يعد دون مارشوند(3)والتشغيلية للمنظمة

صل يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال، حيث يري مارشوند" االثمانينيات، خاصة وكما اردفنا سابقا للتطور اهلائل احل

 Hewlertلنظم املعلومات، فكانت اشارة البداية اليت تزامنت مع تطبيقات شركة  والنهائيةبا�ا املرحلة املتطورة 

Packard  عند اطالقها برنامج القناة احلاسوبية( 1985االمريكية عامManaging Knowledge for the 

Computer Dealer Channel املعرفة(اطلق على هذه ) وكانت هذه القناة مبثابة شبكة اخبار اليت اعدت برناجما ادارة

االنطالقة الفعلية إلدارة املعرفة على مستوى تطبيقي كانت يف عام  ، اال ان(*)HPالعملية تسمية شبكة اخبار

، وفق ما اطلقا عليه بالتأثري Stromguist and Samoffوساموف سرتومغويست وفق ما يؤكده كل من1997

من ميزانيته اإلدارية لتطوير أنظمتها،  هذا التطبيق الذي يؤكد %4الدويلاالسرتاتيجي إلدارة املعرفة، حني خصص البنك 

                                                                                                
(1)William money, arch turner, Assessing knowledge management system user acceptance with the 
Technology acceptance model, knowledge management(concepts, methodologies, tools, and applications) 
Information science reference, hershey, usa, 2008, p1650. 
(2)Edward Sallis, gary jones Op.Cit, p27. 

 .65،  ص مرجع سبق ذكرهعبد الرمحن اجلاموس،   (3)
(*))Hewlett-Packard Company( HP  1939، شركة امريكية عاملية يف جمال الصناعة االلكرتونية وتكنولوجيا املعلومات، تأسست عام 

)، ومن ابرز مهامه السهر على خلق ووضع CKO)Chief Knowledge Officerبكاليفورنيا بالوم ا، أول من أنشأ  مهنة ضابط املعرفة الرئيس 

جمال تطبيقات الرائدة يف االحباث يف   Autonomyبشراء الشركة االجنيليزية 2011، قامت يف سنة .HPاليات كفيلة بتبادل املعرفة داخل شركة 

 .ادارة املعرفة
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دراسة  حيث تؤكد ات وليس وليدة األطر األكادميية،من أن إدارة املعرفة وليدة الصناع Turbanما جاء به تريبان 

  (1)املعرفة تعود لعاملني اساسني، مها: إلدارةالعلمية  النشأة ، واليت اكدت انDimattia/ Oderلدمياتيا و اودر االمر 

  االجتاه حنو التصغريDownsizing ظهر خالل فرتة الثمانيات، وكان اهلدف االساسي منه تقليل التكلفة :

العائد قدر االمكان، من خالل تقليل عدد املستويات والتخلص من بعض االفراد، اال ان املنظمات  وتعظيم 

    رفتها عند رحيل احد عماهلا، اليت تراكمت طيلة سنوات عمله،  وهذا ما مساه مل تنتبه اىل فقدان جزء من مع

Cretchen m Spreitzer بفقدان املواهب املهمةLoss of Key Talent  االمر الذي دفع باملنظمات اىل ،

حلاجة الستخدام عند ا إلتاحتهايف تكنولوجيا وانظمة املعلومات  وختزينها املعرفةكيفية احلصول على هذه 

  ؛اليها

  التطور التقينTechnological Devlopement وذلك من خالل االنفجار اهلائل يف تكنولوجيا :

نتج عنه حالة من عدم ااملعلومات، حيث ولد تدفق هائل للمعلومات صعب من امكانية السيطرة عليها، مما 

  االستقرار.

  1999جيل ادارة املعرفة التقليدية قبل سنةاىل مرور ادارة املعرفة جبيلني، مها McElory  اىل ذلك اشار اولري  

حيث خالل اجليل كان ،1999بعد  The New Knowledge Management وجيل ادارة املعرفة اجلديدة

بكو�ا ال تتعدى االفرتاضات االساسية  االهتمام بكيفية ادارة موجودات املنظمة املعرفية، او وفق ما عرب عليه اولري

  (2)الثالث:

 ؛هي كل ما يتعلق باحلصول على املعلومات الصحيحة من االفراد الصحيحني يف الوقت الصحيح  

 ؛حنن حنتاج اىل االستيالء وترميز املعرفة الضمنية اخلارجة قبل ان تسري حنو الباب  

 .حنن نعرف فقط ماذا نعرف  

ستغطي أغلب املنظمات يف  يتنبأ  العديد من الباحثني على مواصلتها النمو، حيث وعن مستقبل إدارة املعرفة

وخلق وتطوير الربامج اهلادفة إلدارة املعرفة وفق تكامل شامل  االبتكاراتالعامل، نتيجة للضغوط اهلائلة حنو مزيدا من 

ري بدقة بل وتسجيله يف سوق االوراق الهم املفاهيم، ما يتيح القدرة مستقبال للمنظمات على قياس  رأس ماهلا الفك

  Wick.(3)املالية وفق ما يتنبأ به ويك 

  

  

                                                                                                
 .56  ، صالمرجع السابق  (1) 

العالقة بين ادارة المعرفة والمقدرة الجوهرية واثرها على االداء االستراتيجي(دراسة استطالعية تحليلية مقارنة لعينة نايف،  كاظم أسعد  (2)

 .24، ص2007، اطروحة دكتوراه، اجلامعة املستنصرية، العراق، من شركات وزارة الصناعة في مدينة بغداد)

 .33-32، ص ص2005نظمة العربية للتنمية االدارية، مصر، ، منشورات املادارة المعرفةصالح الدين الكبيسي،   (3)
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    وسمة التميز الثاني: إدارة المعرفة مطلبلا

 

 : مفهوم إدارة المعرفةلفرع االولا

على شاكلة التعدد وال حصر ملفهوم املعرفة، يسري االمر على مفهوم ادارة املعرفة، حيث من شبه الصعب 

الوصول إىل تعريف او مفهوم شامل، لعدة أسباب أبرزها تعدد الزوايا ووجهات النظر حسب كل باحث، وكذا شساعة 

لها والعمليات اليت يغطيها،  اال انه يبقى ان غالبية هذه ميدان ادارة املعرفة والديناميكية املضطردة يف ا�االت اليت يشم

الرتميز والتشخيص لنظرة حول املعرفة، فهو االكثر شيوعا مثلما ذكرنا سابقا(مفهوم  مدخلياملفاهيم تتخندق  يف 

رفة على املنتجات املعلومات كو�ا ترتكز على االعتماد الكبري يف ادارة املع إلدارةاملعرفة)، فاملعرفة الصرحية هي قريبة 

  املبتكرة للتطور اهلائل لتكنولوجيا املعلومات واالتصال، حيث يعرفها: 

املعرفة على امهية التعلم يف احدي اهم عمليا�ا، وهي تشارك  إلدارة، الذى ركز يف مفهومه Jashparaا جاشبار -

املعرفة، حيث عرفها "على ا�ا عملية تعلم فعالة مع استكشاف واستغالل وتقاسم املعرفة التنظيمية باستخدام 

 (1).التكنولوجيا املناسبة يف بيئة حمددة لتعزيز الراس املال الفكري وقدرات التعلم للمنظمة

هي املمارسات والتقنيات  Frappaola & Capshawاملمزوجة مع التقنيات اليت تسهل تشاركها، يقول هي االفعال-

  اليت تسهل توليد وتبادل املعرفة على مستوى املنظمة.

االفراد كو�ا تعتمد على تطبيق وتعزيز العالقات االنسانية يف تبين ادارة  إلدارةاما املعرفة الضمنية فهي قريبة 

  ث يعرفها: املعرفة، حي

ل بني افراد املنظمة وتقنيا�ا، حيث معلى امهية التكا  Duff and Jashaparaديف و جاسهبارحيث يركز كل من  -

يعرفا�ا على" ا�ا عملية رمسية يشرتك فيها االفراد يف املنظمة وتقنيا�ا يف حل يلتقط املعرفة ويسلمها اىل االشخاص 

  .(2).املناسبني ويف الوقت املناسب

املعرفة هي توحيد  فإدارةهيكل املنظمة التنظيمي،  وطبيعةبينما يشري ويركز اخرون على ضرورة تكامل جهد االفراد  -

  .(3)املعرفة الفردية يف اهلياكل التنظيمية �دف حتسني املعرفة الفردية والتنظيمية على حد سواء

املعرفة،  تبقى  تتمحور يف راي العديد من الباحثني  حول خلق وتوزيع  إلدارةمهما تعددت املفاهيم املقرتحة   

والتحقق من صحة واستعمال املعرفة الضمنية والصرحية، يف االفراد وا�موعات واملنظمات، وا�تمعات من خالل 

                                                                                                
(1) Xiaomi An, Hepu Deng, Lemen Chao,  WenlinBai, Knowledge management in supporting collaborative 
Innovation community capacity building, Journal of Knowledge Management, Emerald Group Publishing 
Limited, VOL. 18 NO 3, 2014, p581.  
(2)  Ibid , p580. 
(3) Bertolt Meyer,  Kozo  Sugi yama, Op.Cit, p 19. 
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قصوى من املوارد ولذلك ولالستفادة ال، (1)تسخري االفراد والعمليات والتكنولوجيا لتحقيق اهداف متطورة  وفعالة

  .(2)املعرفية، ينصح  ويفضل على التوازن بني النهجني  او املدخلني

  املعرفة، نذكر منها: إلدارةهذا وقد قدمت عدة مداخل   

 اكتساب وانضباط ودورة على ا�ا عملية حبد نفسها، مشكلة او مركبة من عدة عمليات، فهي عملية 

 فعالة قرارات الختاذ استخدامها ميكن املعرفة إدارة طريق عنف املعرفة. وتطبيق، وتقاسم ، وخلق املعرفة،

   (3)) املعرفة أساس(تنافسية ميزةمن  الفعالة القرارات هذهه توفر وما مستوى.  أي على

  ،املعرفة هي �ج منظم يساعد على حتسني املنظمة  فإدارةعلى ا�ا اداة من ادوات حتسني عملية اختاذ القرار

  .(4)يف جتميع وتنظيم املعرفة، حبيث ميكن حتسني القدرة على صنع القرار وعملية صياغة اسرتاتيجية االعمال

  على ا�ا وسيلة من وسائل خلق القيمة، فهي "االدارة املنهجية للمعرفة واليت تنطوي على عملية انشاء ومجع

 (5).واستخدام واستغالل املعرفة خللق القيمة االعمال التجارية ومجع ميزة تنافسيةوختزين ونشر 

كل جهد فني او   املعرفة، اال ا�ا تشرتك يف مفهوم شامل على يف كو�ا إلدارةاملقرتحة  مهما تعددت املفاهيم   

المنظمة بغية تحقيق اهدافها م المعرفة لتطبيقها على مستوى يتقني  او تفاعلي يساعد على توليد وتشارك وتنظ

  المرجوة.

  

  المعرفة إلدارة: سمة التميز الفرع الثاني

االنتاج  كإدارةالسؤال الذي يطرح االن، هل ادارة املعرفة مثلها مثل باقي ادارة املوارد االخرى يف املنظمة  

  اخر. شيءالتسويق،...اخل، ام هي تعين 

هناك من يراها عملية ادارية تشمل  "مفاهيم ادارة املعرفة، حيثويف هذا، ينعكس االختالف السابق يف تعدد 

املعرفة، تكوينها، مشاركتها،  وتوزيعها اىل اخره من عمليات، وهناك من يتصور املعرفة التنظيمية   استقطاب انشطة 

عرفة والراس املال املسؤولة عن اصول امل لإلدارةوفق او خالل دورة حياة توجب مجيع االنشطة املنظورة وغري املنظورة 

االنتاج، ادارة  كإدارةالتقليدية    باإلداراتالفكري. فالذي يرى ادارة املعرفة من منظور كو�ا عمليات حياول تشبيها 

                                                                                                
(1)  Mothanthite, Managing people in the new economy(trageted HR practice that persuade people to unlock 
Their knowledge power, Responcse Books, India, 2004, p8 
(2) Andre Saito, Katsuhiro Umemoto, Mitsuru Ikeda, Op.Cit, p 100. 
(3)  Muhammad Shujahat, Saddam Hussain, SammarJaved, Muhammad Imran Malik, RamayahThurasamy, 
Junaid Ali,  Strategic management model with lens of knowledge management and competitive intelligence: 
A review approach, Journal of Information and Knowledge Management Systems, Vol. 47 No. 1, 2017, p57. 
(4) Voon-Hsien Lee, Lai-Ying Leong, Teck-Soon Hew,  Keng-Boon Ooi, Knowledge management: a key 
Determinant in advancing technological innovation?, Journal of Knowledge Management, VOL. 17 NO. 6,  
2013, p850. 
(5 )Satyendra C. Pandey, Andrew Dutta, Op.Cit, p436. 
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. وهو ما ال يتوفر يف ادارة املعرفة اليت تفتقد اىل خاصية  ةمدخالت وخمرجات ملموسة او منظور  هلاسويق، واليت تال

  (1)ء غري ملموسة او منظورة.ياتتعامل مع اش امللموسية خاصة كو�ا

  (2)املعرفة، هي: إلدارة ةتاىل اقرتاح القوانني الس  S. Denning االمر الذي دفع ب ستيفن دينج

 ألنه: وهذا يتطلب ان يكون تقاسم املعرفة هو اخليار االسرتاتيجي ان المعرفة هي قاعدة بقاء االعمال 

  ؛االساس للبقاء االقتصادي يف االعمال

 ا�موعات املشرتكة الجماعات المشتركة هي قلب وروح تقاسم المعرفة :Communities جمموعات  فهي

مهنية طوعية مكونة  من افراد ذوي اهتمامات ومصاحل مشرتكة. وهذه اجلماعات هي االطار االكثر كفاءة يف 

  ؛التفصيل الحقا)تقاسم املعرفة وتعجيله(سنطرق اليها ب

 حيث ان استخدام شبكات االعمال من ان الجماعات المشتركة االفتراضية تحتاج الى التفاعل المادي :

منتشرين ال بد من ان تتعزز وتتكامل مع وجود العالقات  ألعضاءاجل تكوين اجلماعات والفرق االفرتاضية 

  ؛املباشرة الدورية

 ان اجلماعات املشرتكة تزدهر فقط عندما يلتزمون شتركةان التوق هو  محرك جماعات الممارسة الم :

  ؛باهلدف املشرتك اساسها االهتمام والتوق الذايت

 اي ان التقاسم يكون باجتاهني مبا يضمن داخلي -خارجي وخارجي - ان تقاسم المعرفة له بعد داخلي :

  ؛احلصول على املعرفة من كل مكان داخل الشركة وخارجها

  ان سرد القصة هو االكثر قدرة على نقل بيئة العمل السياقية، وان المعرفةان سرد القصص يلهب :

الشركات عن طريق سرد القصة تستطيع ان حتقق التزاوج الفعال بني االتصاالت ذات الطابع الروائي 

القصصي(املالئم لنقل اعقد املواقف)من جهة وذات الطابع ا�رد(كما يف تكنولوجيا املعلومات)مبا جعلها 

 .الدارة االكثر قوة يف تقاسم املعرفة(سنتطرق هلا بشكل ادق الحقا)ا

  (3):رائدة االقتصاد اجلديد، والذي جيب ان تتصف بـ اقامة املنظمات القائمة على املعرفة،   ألجلقوانني 

 ؛تدرك ان املعرفة هي احملرك الرئيسي للنجاح  

 ؛وضعت رؤية اسرتاتيجية واضحة خللق املعرفة  

 ؛املعرفة بإدارةعلى ان القيمة هي بااللتزام  التأكيد  

 ؛متتلك احلماس الواسع وااللتزام خللق املعرفة  

 ؛الفرق والتعلم التنظيمي و لديها مستويات عالية من االفراد  

  تستعملict ؛والتكنولوجيات اجلديدة االخرى بطرق مبتكرة  

                                                                                                
 .69، ص مرجع سبق ذكرهسعد غالب ياسني،     (1)

 .87ص مرجع سبق ذكره،جنم عبود حنم،   (2)
(3) Edward Sallis, Gary Jones, Op.Cit,  p2.  



 

[26] 
 

 ...الفصل االول:
ـــــالمعرفة وعملي... ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ات ادارتهاــ

 ؛ثقافتها التنظيمية تسهل خلق املعرفة 

املعرفة يف النقاط  إلدارةا�االت الوظيفية  الرتكيز على Wiig وييغجيب وفقا ل اخلصائصاىل جانب هذه 

  (1)التالية:

  ؛ديدة من خالل التعليم والتعلم ومن خالل البحث والتطويراجلعرفة املتوليد  

  جية من اكتساب املعرفة ومجعها واستنباطها  من اخلرباء ومن الذين ميلكون املعرفة املناسبة، ومن املصادر اخلار

 ؛وغري ذلك التصويةوخالل التعاقد 

   استكشاف املواد اليت ميكن ان حتتوي على املعرفة ذات العالقة، وذلك �دف العثور على املعرفة القيمة

 ؛واختيارها

  ؛حتليل وتنظيم املعرفة �دف عرضها وتركيبها بفعالية 

   ؛هو متاح وا�ا مالئمة من ا�ا صحيحة، وا�ا افضل  ما للتأكدتثبيت شرعية املعرفة وصالحيتها 

  ؛ختزين املعرفة يف قواعد املعرفة وخمازن املعرفة االخرى 

  ؛حتويل املعرفة اىل اشكال خمتلفة تتناسب مع نشر املعرفة واستخدامها من قبل االخرين 

 ؛استخدام املعرفة من اجل حتقيق اهداف العمل، وحتقيق افضل مصاحل املنظمة 

  ؛تسهيل استخدام املعرفة، وحتفيز وترويج هذا االستخدام داخل اوساط املنظمة 

   بالشكل املناسب، وبفاعلية وا�ا تليب االحتياجات الفعلية  ستستخدممراقبة استخدام املعرفة للتحقق من ا�ا

 ؛للمنظمة

  تعلم كيفية نقل املعرفة، نشرها، وكيفية حتسني االوجه االخرى املرتبطة باملعرفة. 

 

    المعرفة والراس المال الفكريادارة : مطلب الثالثال

هناك تداخل كبري بني املفهومني، بل ان الكثري من يعطيهما نفس املعىن، حيث يصف البعض العالقة با�ا   

"عالقة الكل  باجلزء، وان الراس املال الفكري يعد اهم عناصر ادارة املعرفة وان ادارة املعرفة معرتف �ا كنشاط اساسي 

الشجرة  جبذور Edvinson & Malone ومالون فنسونللحصول على الراس املال الفكري، حيث يشبهه كل من اد

فهي غري ظاهرة ولكنها حتدد مدى صحتها، وهو ما ينطبق على الراس املال الفكري فهو غري مرئي  ولكنه هو الذي 

على ان الراس املال الفكري يف املنظمة، قد  التأكيدسيحدد جناح املنظمة يف املستقبل، حيث  تدور ادارة املعرفة حول 

قصد بالراس املال ي) فماذا 2ترميزه والتشارك به واحملافظة عليه، وتنميته وادامته وتطويره لفائدة املنظمة وزبائنها.( مت

  الفكري؟

                                                                                                
 .27-26، ص ، مرجع سبق ذكرههيثم حجازي  (1)

   (
2
 .266-246، ص مرجع سبق ذكرهمهشري،   (
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  مفهوم الراس المال الفكري:  - الفرع االول

، راس املال Intangible Assetsاخذ الراس املال الفكري عدة تسميات منها: املوجودات الغري ملموسة 

، وراس املال الفكري االسرتاتيجي Knowledge Capital، راس مال املعرفة Intangible Capitalالغري ملموس 

Digital Intellectial  نتيجة املداخل املختلفة اليت ينظر منها اليه، خاصة االخري الذي يعكس ثورة املعلومات

مشاكل التعامل مع الراس املال  زيصنفه على انه ابر  Holsopple الذي جعل هولسوبلمر واالتصاالت. اال

طلحات)، ما ادى اىل تشابك االقرتاحات املقدمة لقياسه، واالرتباك يف تكوين فهم جيد هلذه صالفكري(مشكل امل

 )1املسالة.(

  )2ومن اهم املفاهيم املقدمة للراس املال الفكري:(

على انه جمموعة املهارات  Ulrichيعرف على اساس انه مقدرات تتوفر يف فئة معينة من االفراد،  حيث يعرفه 

املتوفرة يف املنظمةـ اليت تتمتع مبعرفة واسعة جتعلها قادرة على جعل املنظمة عاملية من خالل االستجابة ملتطلبات الزبائن 

اهليكلي من اجراءات  الرأمسالاملقدرات اليت تقع حتت   OECDة )،  اضافت له منظم3اليت تتيحها التكنولوجيا(

بانه القيمة االقتصادية لفئتني من االصول غري امللموسة، هي الراس املال اهليكلي وراس املال  ونظم...، حيث عرفته

بكونه املعرفة اليت على القيمة اليت تنتج من وراء معرفة املنظمة، اذ يعرفه  P. Sullivanالبشري. بينما  ركز ساليفان

  تتحول اىل ربح او الكسب اكثر من امللكية الفكرية.

تعقيب، نرى ان الراس املال الفكري هو كل قيمة ميكن حتقيقها من استغالل االصول الغري ملموسة كو    

  للمنظمة.

  مكونات الراس المال الفكري: -الفرع الثاني

  4 حلله اىل ثالثة اجزاء، هي : Stewartقدمت عدة تصنيفات لراس املال الفكري، حيث جند مثال ستويرات 

 ويتمثل يف مهارات ومعارف االفراد داخل املنظمةالراس المال البشري :.  

  ويدل على براءات االخرتاع، العمليات، قاعدة البيانات، والعالقات داخل املنظمةالراس المال الهيكلي :.  

 وهو مؤشر عن العالقة مع الزبائن واملوردينالراس المال الزبوني :.  

 

                                                                                                
(1)  Kwong‐Chi Lo, Kwai‐Sang Chin, Op.Cit, p451. 

 (
2
 .289ص ،مرجع سبق ذكره، جنم عبود جنم (

، امللتقى الدويل اخلامس (الراس املال الفكري يف منظمات االعمال الراس المال الفكريطرق ونماذج قياس ايت خمتار عمر، محدي معمر،   (3) 

 .2011العربية يف ظل االقتصاديات احلديثة)، جامعة الشلف، 
4 Liz Taylor, Knowledge, Information and the business process(revolutionary thinking or common sense ? 
Chandos Publishing (Oxford) limited, UK, 2007, p2. 
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  )1فقد صنف االصول الفكرية اىل:(  sevbeyسيفباي ام

 ؛: ويتمثل يف العالمات التجارية، والعالقة مع املوردين والزبائنالهيكل الخارجي  

 ؛: املنظمة من حيث االدارة، اهليكل والنظم التقليديةالهيكل الداخلي  

 التعلم واخلربة  القدرات الفردية :.  

  )2العري امللموسة يف املنظمة، واليت تتوزع اىل فئتني:( لألصولتعرفه على انه القيمة االقتصادية  OECDام منظمة 

 والذي يتضمن املوارد االنسانية داخل املنظمة ويشمل الزبائن واملوردين وشركاء  الراس المال االنساني

  االعمال خارج املنظمة.

 والذي يشري اىل حقوق امللكية الربامج والنظم، شبكات التوزيع وسالسل التوريد الراس المال الهيكلي    

  اال ا�ا تشرتك انه يتكون، من ثالثة اقسام: املقرتحة للراس املال الفكري  التقسيماتوكخالصة، وان تعددت   

  الراس المال الهيكليStructural Capital يف اداء عملهم،  لألفراد:  ويتكون من البىن التحتية الداعمة

  ؛هياكل وانظمة واجراءاتمن 

 الراس المال البشري  Human Capitalهو امثن موجودات املؤسسة، فهو جمموعة  املعارف واملهارات  : 

  ؛لألفراد

 الراس المال العالئقي الخارجي  Relational Capitalهو يعكس طبيعة عالقات املنظمة مع عمالئها:.  

  قياس الراس المال الفكري:  -الفرع الثالث

، وعدم الراس املال الفكري، هو صفته الالملموسية بأمهيةت االعرتاف جلاليت ا من ضمن االسباب الرئيسية  

  )3يف التعامل مع الراس املال الفكري لسببني رئيسني مها:( التأخرالقدرة على قياسه، حيث يرجع 

  انه اثريي غري ملموس صعب القياس والتقييم، حيث مل ينظر اليه كراس مال حقيقي اال يف بعض احلاالت

  ؛االستثنائية اليت تدر ارباحا يصعب جتاهلها كرباءات االخرتاع

  النظم احملاسبية اساءت معاملته، اذ نظرت اليه كتكاليف قصرية االجل على عكس النظرة احلديثة اليت تنظر

يوضح يف  واآلالتاليه كاستثمار. حيث "االنظمة التقليدية احملاسبية ترى يف االنفاق على املباين والعقارات 

 .)4(ل على اساس ا�ا تكاليف"خانة االصول ، ام االنفاق على البحث والتطوير والتدريب فتعام

 له مدة حياة مفتوحة النهاية Open Ended Value   5(عكس االصول او العناصر التقليدي االخرى(.  

 

                                                                                                
(1)  Ibid, ,  p3. 

 .217 ،  صمرجع سبق ذكرهسعد غالب ياسني،   (2)

 .52، صمرجع سبق ذكره، سلطان كرملي  (3)

 .21، صمرجع سبق ذكرهجنم عبود جنم،   (4)  

 .217، ص مرجع سبق ذكرهسعد غالب ياسني،   (5)
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  (1)ل:قياس الراس املالثالث مشاكل رئيسية   Holsopple اضافة اىل ذلك يعدد هولسوبل 

 الفكري واصول املعرفة، الراس املال البشري املالطلحات: حيث غالبا ما يتم اخللط بني الراس صمشكل امل 

Human Capitalامللكية الفكرية ، IntellectualPropertyراس املال العمالء ، Customer Capital 

 ؛...اخلStrctural Capitalي راس املال اهليكل

  الفرد تعدد مستويات التحليل، حيث يقرتح بعض املتخصصني املقاييس على مستوى املهمة، على مستوى

  ؛على مستوى املنظمة

 تعدد اختيارات القياس، وعدم القدرة على مجعها حتت مؤشر واحد.  

  منها: ، مل مينع من تقدمي بعض االجتهاداتإال ان ذلك 

: الذي دعمته منتظمة التعاون قيمة الراس المال الفكري هي الفرق بين القيمة السوقية والقيمة للدفترية -اوال

، ومن ابرز االمثلة على ذلك شركة مايكروسوفت(الفرق بني القيمة احلالية الدفرتية للسهم OCEDاالوربية للتنمية 

  (2))، وبالرغم من شهرته اال انه واجه عدة انتقادات، منها:*دوالر(60.05=9.03- 69.08=60حوايل 

 ؛بعض املنظمات ال تتعامل مع سوق االوراق املالية  

  ،وبالتايل هل يعين ذلك التذبذب الكبري يف قيمة راس املال التذبذب الكبري يف اسعار االسهم

  ؛الفكري

 الفرق بني القيمة السوقية  والدفرتية ال يعود فقط اىل الراس املال الفكري، بل اىل عدة امور اخرى.  

، يعرف بنموذج مراقب االصول الغري  Karl Erik Sveibyقدمه  سيفبايSveiby:(3) سيفباي نموذج - ثانيا

، حيث يعد مدخل غري نقدي لقياس االصول الغري امللموسة يف املنظمة يف Intangible Asset Monitorملموسة 

 Stability، االستقرار Efficiency، الكفاءة Innovation، االبتكار Growthضوء اربعة معايري اساسية هي النمو 

موسة الستخراج القيمة السوقية. االصول غري الغري مل باألصولذج  على مفهوم مقابلة االصول امللموسة و ويقوم النم

، اهليكل الداخلي Competenceامللموسة تتكون من ثالث مكونات اساسية هي: اجلدارة احملورية(اجلوهرية)

InternalStructure اهليكل اخلارجي ،ExternalStructure:مثلما يوضحه الشكل التايل ، 

  

                                                                                                
(1)  Kwong‐	Chi  Lo, Kwai‐	Sang Chin, Op.Cit, p451. 

بتوقيت غرينش، من موقع  5.21على التوقيت  5/4/2017مت حتيني الرقم يف يوم  (*) 

-per-Value-https://www.gurufocus.com/term/Book+Value+Per+Share/MSFT/Book

Corp-Share/Microsoft بتوقيت غرينيتش 5.23على الساعة  4/5/2017ع عليه يوم اطل 

 .313-.311، ص مرجع سبق ذكرهجنم عبود جنم،    (2)

(3) Karl Erik Sveiby, Aknowledge based theory of the firm to guide in strategy formulation, Journal of 
Intellectual Capital, MBC University Press, V2, N4, 2001, pp344-358. 
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  الغري امللموسة: منوذج مراقب االصول )01, 05(الشكل رقم

    MarketValueالقيمة السوقية
  Intangible Assets Tangible االصول  غري امللموسة

Competence  Internal 
structure 

External 
Structure  

Assets  

        Growth  

        Innovation  

        Efficiency  

        Stabillity  

Source : Karl Erik Sveiby, Aknowledge based theory of the firm to guide in strategy 
formulation, Journal of Intellectual Capital, MBC University Press, V2, N4, 2001, pp344-
358. 

ـــحيث يقصد ب   : ـ

  لألفرادالجدارة الجوهرية IndividualCompetence قدرات االفراد العاملني على الفعل املؤثر يف :

  ؛املختلفة للمنظمة وباألنشطة بأعماهلمخمتلف الظروف واالحوال املرتبطة 

 لهيكل الداخليا Internal Structure اإلدارية: يتكون من نطاق واسع من املفاهيم، النماذج، والنظم 

اىل  باإلضافة�ا العاملني(تبقى موجودة حىت بعد مغادرة العاملني للمنظمة). ر ااسوبية اليت يقوم بتكوينها  واداحل

  ؛الغري رمسية، الثقافة التنظيمية، اهليكل التنظيمي التنظيماتعناصر مهمة اخرى مثل 

 الهيكل الخارجيExternal Structure يتضمن كل عمليات املنظمة مع الزبائن، املوردين، شركاء :

لى عناصر رمزية اخرى مثل االسم التجاري، العالمة التجارية، السمعة، الشهرة، االعمال كما يشتمل ع

  ذهنية الزبائن عن املنظمة.

هذا التضارب يف التصرحيات، فمن جهة مشكلة قياس للراس املال الفكري اساسه اشكالية قياس     

لدى االفرادـ ، باإلضافة اىل صعوبة تدوينها وتركيزها، ومن جهة ثانية تعترب هي املكون اجلوهري للراس  املعرفة الالملموسة

مال املنظمة الفكري،  هذا التضارب مل مينع جل الباحثني يف ضرورة اعطاء االهتمام االكرب هلذا اجلزء املكون لراس مال 

  (1)ها:عدة مسؤوليات، امهاملنظمات الفكري، حيث يفرض عليها 

 ؛استقطاب افضل املواهب البشرية  

  اغناء الراس املال البشري من خالل التطوير: وذلك من خالل التشجيع من خالل برامج حتفيز التدريب

الدوري لراس  بالتقييموالتعليم من جهة والتعلم وتقاسم املعرفة من جهة اخرى. وربط احلوافز املادية واملعنوية 

  ؛املال البشري

                                                                                                
 .300، ص ، مرجع سبق ذكرهجنم عبود جنم  (1)
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  تشري  العديد من الدراسات اىل ان دواران العمل هو السبب الرئيسي احملافظة على افضل العاملني: حيث

اثناء   عيه،  ممارساتهمعظم خربته، اليت تعكس يف قيمه، و  معه يأخذلفقدان املعرفة، فمغادرة احد العاملني 

توظيف وتدريب املوظفني اجلدد  اختاذ القرار، االمر الذي يكلف املنظمة خسار�ا اضافة اىل تكاليف

 .(1)واخنفاض الكفاءة التنظيمية

 (مسة املنظمات القائمة على املعرفة)اقامة بيئة جيدة للتعلم. 

  

  : عمليات ادارة المعرفةرابعال بحثالم

انظر اىل امللحق رقم (املعرفة من اجل تسهيل استغالهلا احسن استغالل إلدارةقدمت العديد من العمليات   

  )2التالية:( ةالعمليات االربعه ميكن جتميعها يف اال ان، )05

  )Generating Knowledgeاالول: توليد المعرفة( المطلب

  

تعد هذه العملية جتميعا لعدة عمليات متداخلة  عملية خلق او اكتساب معارف جديدة، حيث هيالمفهوم:  -اوال

 Discoveringاكتشاف  Creatingابتكار، Buying، شراء Capturingأسر (من  ابتداء ومتكاملة فيما بينها،

فالشراء يعين احلصول على املعرفة عن طريق  ) املعرفة.Acquiringاستحواذأو  اكتساب، Absorptionامتصاص

املعرفة  واستيعابيشري إىل القدرة على الفهـم  واالمتصاص ،الشراء املباشر أو عن طريـق عقود االستخدام والتوظيف

الظاهرة، واألسر يعين احلصول على املعـرفة الضمنية الكامنة يف أذهان وعقول املبدعني، واالبتكار يشري إىل تــوليد معرفة 

    يشري إلـى حتديد املعرفة املتوفرة. واالكتشافجديدة غري مكتشفة وغري مستنسخة، 

  ادوات وسبل توليد المعرفة: - ثانيا

لتوليد املعرفة من شرائها وابتكارها واكتشافها،... اهم الطرق لتوليد املعرفة، واليت تعكس العمليات الفرعية   

داخل املنظمات لتعزيز توليد املعرفة، يقول بارون و  Socializationترتكز يف غالبيتها على امهية التفاعل االجتماعي  

الكالم يصنع العمل الواضح، والعمل يصنع االتصال ال ينفصلون، و العمل والكالم، "Brown and Dinguid دانويد

طرحت عدة احباث ودراسات مبنية  عن ضرورة التفاعل داخل املنظمة بني االفراد، ويف هذا ا�ال )، 3"(الكالم الواضح

التفاعل على فرضيات وجتارب عن امهية التفاعل االجتماعي داخل املنظمات يف تعزيز عمليات توليد املعرفة ف

                                                                                                
(1)  Abdelkader Daghfous, Omar Belkhodja, Linda C. Angell, Understanding and managing knowledge Loss 
Journal of Knowledge Management, VOL. 17 NO. 5, 2013,  p641. 

 .64ص، سبق ذكرهمرجع  سعد زناد دروش احملياوي،(2)  

(3)  Edward Sallis, Gary Jones, Op.Cit, p27. 
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اعد على تشكيل املعرفة وتشاركهاـ افضل مما لو مت دجمها عرب التعليمات املكتوبة او الشفهية  حيث االجتماعي" يس

يتيح التفاعل االجتماعي امكانية اكتشاف املعرفة الضمنية من خالل االنشطة املشرتكة بني اخلرباء واملبتدئني او بني 

(املنظمات اليابانية  Hondaعلى ذلك ما تقوم به شركة هونداالباحثني املشاركني يف احد املؤمترات االكادميية.  ومثال 

وتاكيشي)بتشجيع  التفاعل االجتماعي  داخل املنظمة من خالل  رائدة يف هذا ا�ال وفق ما اوضحته دراسة نوناكا

حلل املشكالت اليت  تواجهها يف مشاريع البحث Brainstorming Camps(*)اقامة معسكرات عصف ذهين

  .(1)والتطوير

 وتاكيشي نونكاالرائدة ل ولعل ابرز االمثلة عن دور التفاعل االجتماعي يف توليد املعرفة، ما ذهبت اليه الدراسة   

 Nonaka & Takeshi  وتدوير املعرفة توليدمن ابرز املقرتحات ل"، فهي المنظمات الخالقة للمعرفة"بـ املوسومة و. 

لية لتوليد املعرفة قائمة بالدرجة االوىل على آ �موعة من املنظمات اليابانية، اقرتحا ماويف مراقبته وتاكيشي نوناكا

  .)BA)2"تشكيل مكان او فضاء ان صح التعبري، اطلق عليه  االتفاعل داخل املنظمة، حيث اقرتح

  :المعرفة توليدخصبة ل كأرضية BA-ثالثا

هي كلمة يابانية وتعين املكان   BA .وتاكيشي نوناكااستخدم هذه املصطلح من قبل املفكرين اليابانيني    

  Shimizu1995وطوره  1921سنة  Kitaro Mishlnder ميشالندر تعود اصوله اىل الفيلسوف الياباين كيتارو

 حيث قدم كوسيلة لرتكيز املوارد من املعرفة التنظيمية واالفراد  خللق املعرفة، انطالقا من كون املعرفة غري ملموسة، وال

املعرفة يف وقت ومكان  على ال ميكن ختزينها، و�دف استغالهلا بكفاءة وفعالية، البد من الرتكيز  ديناميكية، حدود هلا

  .)BAمعني(

انشاء املعرفة عرب االفراد فقط ولكن من خالل  ، ال ميكنNonaka & Takeshi وتاكيشي فحسب نوناكا  

اىل تقامسها واعادة انشائها وتضمينها من خالل التفاعل  األفرادالتفاعل بني االفراد مع البيئة، حيث حتتاج املعرفة داخل 

                                                                                                
معني، �دف مناقشة موضوع ما وطرح االفكار  شيءهي اجتماعات رمسية وغري رمسية بني عدد معني من املهتمني يف  جلسات العصف الذهني(*)

ف حوهلا  دون اخلوف او الرتدد من قلة امهيتها، ومناقشتها بغية الوصول اىل افضل حل مقرتح. وتعقد هذه االجتماعات خارج مكان العمل و�د

عات، حيث تتاح هلم فرصة مناقشة مشكال�م يف بيئة هذه الفكرة اىل تشجيع املشاركني على االلتقاء خارج بيئة عملهم املعتادة، رمبا يف احد املنتج

الثقة بني افراد  وبناءمرحية بعيدا عن الرمسيات. وال تعد هذه االجتماعات وسيلة لتحفيز االبداع فحسب، بل تعد ايضا وسيلة ملشاركة املعرفة 

 ال تكنولوجيا التواصل املتوفرة، كمؤمترات الويب.ا�موعة، وبوصفها وسيلة الكتشاف املعرفة. وقد تكون جلسات افرتاضية من خالل استعم

 .291، ص مرجع سبق ذكرهايرمابيسرا،  (1)

(2)  Ikujiro Nonaka, Noboru Konno, Ryoko Toyama, Emergence of “BA” :A conceptual framework for the 
Continuous and self-transcending process of knowledge creation, IkujiroNonaka, Toshihiro Nishiguchi, 
Knowledge emergence: social, technical, and evolutionary dimensions of knowledge creation,  Oxford 
University Press, New York, 2001, pp14-21. 
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ة هو الفضاء  املالئم لذلك، حيث حتدث مثل هذه التفاعالت، ولذلك فان عملية خلق املعرف BA بامع االخرين، و 

  .، وهو ما يعين خلق حدود هلذا التفاعل اجلديدBa باهي عملية ايضا انشاء 

خالل هذا التفاعل يتم حتويل املعرفة بني االفراد، اذ يعد هذا االخري عملية اجتماعية تعكسه العالقات   

مكان مادي ، بل هو وقت ومكان مشرتك للعالقات  بالضرورةليس  BA با حيث، BAالشخصية داخل ا�ال 

واجلماعات خللق املعرفة، ميكن ان يكون مادي مثل مكتب، او افرتاضي مثل الربيد االلكرتوين، رمسية  األفرادالناشئة بني 

  كمساحة للحوارات وتبادل اخلربات مع العمالء. وغري رمسية

 فإ�ا، حيث اذا مت فصل املعرفة  BAبا فصل املعرفة عن وتاكيشي على انه ال ميكن هذا ويؤكد كل من نوناكا

  BA باسوف تتحول اىل معلومات ميكن الوصول اليها عرب الشبكات  ووسائل االعالم، فاملعرفة موجودة فقط يف 

، املمارسة Systematizing، النظم Dialoging، احلوار Orignatingأضمن انواعه االربعة التالية: املنش

Exercising،  ا خلطوة صرحية، ويوفر منربً الحيث كل  نوع يدعم منط معني من  امناط التحويل  بني املعرفة الضمنية و

  حمددة يف عمليات ادارة املعرفة، مثلما يوضحه الشكل التايل: 

  

ـــاالنواع االربعة ل:)06,01(الشكل رقم  BA  با ــ

  

  

  

  

  

  

  

  

     

 
 
Source: Ibid, p20. 

  لحوارا

Dialoguing BA  

  

  المنشأ

Originating BA 

  النظم

Systematizing 
BA 

  لممارسةا

Exercising BA  

  

وحىت : هو املكان او الفضاء الذي يتشارك فيه االفراد االحاسيس واخلربات، العواطف  Originating BAالمنشأ -

  .فيما بينهموانتشار روح التفاهم والتعاطف والثقة واالمان  من خالل العمل على ازالة احلواجز، التصورات

الجتماعيةا الخرجةا   

الدخلةا  التجميع 

 في الموقع

On-the-site 

 وجه لوجه

Face-to-face 

Peer to peer 

 واحد لواحد

 التعاون

collaboration 
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هو املكان الذي يشيد احلوار، حيث يسمح احلوار بتحويل املعرفة الضمنية اىل صرحية  :Dialoguing BAر الحوا -

  .ذوا املعرفة والقدرات اخلاصة عند اقامة هذا الفضاءاختيار االفراد و  مع االهتمام الكبري يف الرتكيز

 يتم فيه توليدحيث  ،ارض الواقع مناملشاركة  عن لي: هو مكان تفاعلي افرتاضي بدSystematizing BAالنظم  -

الكبري  تطور ال، خاصة يف ظل املوجودة اصال معارف صرحية جديدة انطالقا من دمج املعلومات واملعارف الصرحية

  ما يدعم هذا النمط من التحويل. للتوثيق تكنولوجيا املعلومات من انرتنيت وادواتل

ويعمل على استيعاب املعارف يدعم حيث  ،التدريب املستمريتكون اساسا من  :Exercising BA  الممارسة -

 مع كبار املرشديناملستمر التدريب  عرب الرتكيز على العمل وعن طريق تسهيل حتويل املعرفة الصرحية اىل ضمنية، 

  ، العمل زمالءواملختصني واخلرباء، وحىت 

الشهري، الذي قدمه  SECIة، وفق منوذج ، تكون داعمة لطرق وامناط خلق املعرفBA لباهذه االنواع االربع   

  (1)وتاكيشي، املكون من االمناط االربعة التالية: ل  من نوناكاك

حتويل املعرفة من ضمنية اىل ضمنية، اذ تسمح بتبادل للمعرفة الضمنية، وتعين  توليد:هي  Socializationالتنشئة  - 

املشاهدة، ، فاملتدربني يعملون مع املعلمني ويتعلمون احلرفة اخلربات واملهارات  واكتساب املعارف الضمنية عن طريق 

  ؛املبدأويف املنظمات يستعمل التدريب نفس  ،ليس بالتكلم ولكن باملشاهدة

التحويل من الضمنية إىل الصرحية، عرب للمعرفة  توليد هي :)االجتاه إىل اخلارج(أو  Externalizationاألخرجة - 

املفاهيم واللغة  واالستعارات  استعمالحيث ، صرحيةفعن طريق احلوار تصبح املعرفة الضمنية معرفة  ،صرحيةال

  ؛ الصرحية النماذج،...طرق مهمة لكامل عمليات خلق املعرفة

حتويل املعرفة الصرحية اىل صرحية عرب اللغة  هي توليد للمعرفة الصرحية ،وتقوم على:Combination التجميع - 

المر الذي اتكنولوجيا املعلومات فعالة جدا يف هذه الطريقة، تكون  وهنا اهلاتف،  ،االشكال والوثائق، وسائل االعالم

  ؛ادارة املعرفة باستعمال هذه الطريقة جمال  التقدم الكبري يف على شجع 

  إىل معرفة ضمنية صرحية حتويل املعرفة من قوم علىوتهي توليد للمعرفة الضمنية،  : Internalizationألدخلةا - 

دخلة  هي فاأل ،مستوعبة مثل املعرفة الضمنية صرحيةتصبح املعرفة ال ، حيثأداء املهمةيف من خالل تكرار وهذا يتحقق 

  .لتعلم عن طريق العملوترتبط ارتباطا وثيقا با Emboding Knowledgeعمليات جتسيد للمعرفة الصرحية 

 

                                                                                                
(1)  Ibid, pp 66-67. 
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كما جتدر االشارة ان  توليد املعرفة " يبدا من التجميع، مث يتحرك عرب امناط التحويل االربعة، ويعترب النمطان 

  .(1)من مراحل توليد املعرفة ال�ما تتطلبان االلتزام الشخصي من الفرد مرحلتني(التجسيد والتذويب) اهم 

 والشكل املوايل، يعكس تتابع هذه العمليات االربعة: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

  تنظيم المعرفة: - مطلب الثانيال

، رسم Indexing، فهرسة وتبويب Classifyingعمليات تصنيف  تتضمن هي عملية خرطنة املعرفة، حيث  

Mapping  املعرفة. فرسم املعرفة من االساليب املقرتحة ملعاجلة املعرفة واليت يصعب ترميزها او وضعها يف قواعد

)،  وتشري هذه اخلرائط اىل Knowledge Mapsال اخلرائط املعرفية(الضمنية)، من ابرزها استعم  املعرفة  وكلمات(ادارة

االشخاص الذي حيملون هذه املعرفة، باإلضافة اىل استخدامها يف املعرفة الظاهرة من خالل ارشاد طالبيها اىل حمل 

                                                                                                
 .85،  ص مرجع سبق ذكرههيثم علي حجازي،  (1)

 )SECIالطرق االربعة لتحويل المعرفة(نموذج :)07,01(لشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

Source :Ikijiro Nonaka, Ibid, p 68. 

 

 المعرفة الضمنية                المعرفة الضمنية        

 االخرجة

Externalization 

 

 التنشئة

Socialization 

 

 التجميع

Compination 

 

ألدخلةا

Internalization 

 المعرفة الصريحة

 

 

 الصريحةالمعرفة  

المعرفة 

 الضمنية

 

المعرفة 

 الضمنية

المعرفة الصريحة                                المعرفة الصريحة  
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مالحظات  ،Yellow Pages((1*)الوثائق والقواعد املعرفية، ومن االمثلة على خرائط املعرفة االوراق الصفراء(

 .ناعي السرتجاع املعرفة، (مثال اسلوب العنقدة)طصوايضا استخدام نظم الذكاء اال  ؛)Lotus Notesلوتس(

  

  :الحاجة لخرطنة المعرفة - الفرع االول

نظرا لثورة املعلومات وتدفق املعلومات بشكل فاق قدرة االفراد على استيعا�ا، وبالتايل فهما واستغالهلا، كان   

، من هنا جائت فكرة خرائط املعرفة كوسيلة لرسم هذه ومصادرهالزاما على املنظمات تبين نظام يرسم تدفقات املعرفة 

ل اىل املوضوع او الفكرة بسرعة ويوفر سياق للعثور على االشياء واليت تسمح للمستخدمني االخرين بالوصو  التدفقات،

 ان يكونوا على دراية مبوقع اي خبري، وجعل املعرفة التنظيمية Lee ، فمن املهم حسب  يل(2)او االفكار ذات الصلة

نتاج "تكامل مكونات االعمال  واليت هي، (3)(شفافة)، عن طريق تطبيق خرائط املعرفة اكثر وضوحا

الرئيسية(االسرتاتيجية، والعلمية والتقنية) مع تقنية املعلومات الرئيسة(االنظمة، االستخدامات، البيانات) واليت تشكل 

  (4)حيث تساعد يف: مصدرا مهما القتناص املعرفة الظاهرة، ومؤشرا اللتقاط املعرفة الضمنية،

 ؛وع والنظر اليها كوحدة  واحدة يف وقت واحدتكوين رؤية كلية شاملة على املوض 

 ؛ميكن ان تتشكل بفعل تقسيم املنظمة اىل وحدات اليت ثغراتلاالهتمام باملعرفة املهمة وتغطية ا 

  ؛املعلومات املتاحة حول املوضوع 

   ؛كيفية الوصول اليها 

 ؛عالقا�ا ببعضها البعض 

 ؛حتديد افضل مصادر املعلومة 

  لومةتتبع تسلسل وتطور املع. 

  

  

                                                                                                
  .على الرفوف ترمز لشي معني، مثل تلك املستعملة يف احملال التجارية ضعقصاصات صفراء تو  ):Yellow Pagesالصفراء(األوراق (*) 

): هي بيانات ومعلومات يتم تداوهلا عرب الربيد االلكرتوين، من اجل حتقيق املزيد من التعاون، طورت من قبل Lotus Notesمالحظات لوتيس(

متكن املستخدم من الدخول واستخدام هذه املالحظات لتوزيع املعرفة  Grapevineلومات، واليت طورت اداة تسمىجمموعة تكساسو لتقنية املع

  والكشف عن املعلومات.

): طريقة من طرق واساليب اسرتجاع املعرفة، يتم فيها تبويب وترتيب البيانات بالطرق ايل يريد املستخدمون رؤيتها �ا، وهي Clusteringالعنقدة(

 احمال التجارية لالبسة والسلع املتشا�ة(املعرفة املتشا�ة). ترتيبه طريقة تشب

(2)  Steve Offsey, Knowledge management: linking people to knowledge for bottom line results, Journal of 
Knowledge management, Volume 1 Number 2 December 1997, p114. 
(3)  Joachim Kimmerle, KatrinWodzicki, Ulrike Cress,  The social psychology of knowledge management,  
Team Performance Management Vol. 14 No. 7/8, 2008, p393. 

 .33-32، ص،  مرجع سبق ذكرهالقهيوي(4)  
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    : مفهوم خرائط المعرفةالفرع الثاني

خرائط املعرفة  بكو�ا عملية جرد   Davenport, Prusak, Daft ودفنبورت يعرف كل من دافت، بريساك  

ملوجودات املنظمة، من افراد ووثائق وقواعد بيانات وغري ذلك، سواء كانت هذه اخلرائط خرائط فعلية او قواعد بيانات  

  (1).على اماكن تواجد املعرفة، وليست خمزنا للمعرفة فهي دليال تدل

فهي ال تعدوا اكثر من عرض مرئي للمعلومات اليت يتم احلصول  او االستيالء عليها، وكذلك العالقات اليت   

متكن من االتصال والتواصل املؤثر والكفؤ،  اليت تتضمن عادة بعض النصوص والسرد القصصي، والرسومات والنماذج 

  .(2)ام، وكذلك فان اخلرائط ميكن ان تكون كروابط معرفية تفصيلية اخرىواالرق

او باستخدام احلاسوب  يدويةفهي خرائط تقنية مهمة لتمثيل وتبصري حمتوى املعرفة يف جمال حمدد بصورة   

بيانية ورسوم تصويرية لوصف وحتليل العالقات املوجودة بني االفكار واملفاهيم اجلوهرية اليت تستند عليها املعرفة  بأشكال

 (3).املستقطبة

، ذات التصميم الرمسي واالنتاج او التقليدية اليدويةاخلرائط وان تعددت انواعها؛ من  امجاال خرائط املعرفة  

نظام اكتشاف ، ومن امثلتها واالنتاج الرسم  احلاسويب يف  تصميمال ، ذات E-Mapsاخلرائط االلكرتونية و  اليدوي، 

هي مبثابة الدليل الذي يستعمله طالب املعرفة للحصول ، فKnowledge Discovery System (KDS) (4)املعرفة 

واقع  االقسام، مل سواء ممثلة  عليها باقل جهد وتكلفة ووقت ممكن، لرمسها مكامن تواجد املعرفة والطرق املؤدية هلا.

خرائط الدروس هم، او يف مواقع عملوخربا�م  وا�موعات  لألفرادخرائط ، او وقواعد البيانات وما شابه من ذلك

  ...اخل.املقتبسة واملكتسبة واملنسوبة 

عملية فنية معقدة، تتطلب ختطيطا مسبقا، وحتليال للمعرفة ، تعد تمثيل املعرفةل هذه اخلرائط اليت تعد عملية   

املتوفرة يف املنظمة وتركيبا للعالقات بينها، وحتديدا للعاملني هلا وطرق الوصول اليهم،  حيث يتم رسم خرائط املعرفة 

واسطة بوضع املفاهيم املهمة جدا يف صناديق مستطيلة، او بيضاوية او يف دوائر، ويتم ربط هذه املفاهيم ب

خطوط(اسهم) غالبا ما تكون مستقيمة وجرداء(غري مكتوب او مطبوع عليها)، وقد يظهر احيانا كلمات او عبارات او 

عناوين، وتعكس هذه اخلطوط العالقة بني املفاهيم، ومن املعلوم ان العالقة بني مفهومني واملشار اليها خبط او سهم 

                                                                                                
 .72ص   مرجع سبق ذكره، هيثم علي حجازي، (1) 

 .28، ص 2006، دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان، المدخل الى ادارة المعرفة عامر ابراهيم قنديلجي، غسان العمري، عبد الستار العلي،  (2)

 89، صمرجع سبق ذكرهسعد غالب ياسني،   (3)

 .128،  ص مرجع سبق ذكرهعبد الرمجن اجلاموس،   (4)
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ذاته قد ينقسم اىل مفاهيم فرعية يشار اليها خبطوط مستقيمة ايضا، ويشري السهم عادة  املفهومهي عالقة مباشرة وان 

 (1)اىل الطريق او االجتاه الذي جيب ان تقرا به هذه العالقة."

  خرائط املعرفة:  إلجنازوالشكل املوايل يوضح اهم اخلطوات   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                
 .440، صمرجع سبق ذكرهمهشري،   (1) 
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  مراحل تطوير خرائط املعرفة: )08,01(الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  االعداد

  حتديد واختيار خرباء ا�ال

  اختيار املستفيدين

  حتديد جمال املعرفة

  استخدام العصف الذهين

  توليد الخطاب المعرفي

  حتديد العبارات اجلوهرية يف حقل املعرفة

 استخدام العصف الذهين الختيار اهم العبارات

  

  الخطاب المعرفي  هيكلة

بناء العالقات العضوية بني العبارات اجلوهرية(ربط 

  االفكار واملفاهيم يف حقل املعرفة)

  تمثيل وعرض الخطاب المعرفي

  رسم خرائط املعرفة

  استخدام تقنيات رسم خرائط املعرفة

  تفسري خرائط املعرفة

  رائط المعرفةخ  استخدام 

  متثيل وختزين وبرجمة املعرفة ألغراض

  اإلداريةتوظيف ادوات املعرفة لدعم االنشطة 

  90، ص مرجع سبق ذكره: سعد غالب ياسني، المصدر

  

    

 الخطوة االولى

 الخطوة الثانية

 الخطوة الثالثة

 الخطوة الرابعة

 الخطوة الخامسة
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 الثالث: تشارك المعرفة مطلبال

مدى يمكن لقادة المنظمات تطوير ان نجاح الشركات في القرن الواحد والعشرون سيتم تحديده الى "  

  (1)"الراس المال الفكري من خالل خلق وتقاسم المعرفة على مستوى عالمي

تعد من أهم العمليات املشكلة إلدارة املعرفة، اذ ال معىن ومغزى من املعرفة إذا مل يتم التشارك فيها     

  بني أفراد املنظمة.

  ):Knowledge Sharingمفهوم تشارك المعرفة( - لفرع االولا

فتشارك  ، Knowledge Transferونقل املعرفة  تشارك املعرفةخيطئ الكثري  يف متاثل وتشابه مصطلحي   

واليت  Coakesاملعرفة  مفهوم اوسع وامشل من نقل املعرفة، حيث هذه االخرية هي خطوة حنو تشارك املعرفة مثلما يبني 

غالبا ما تكون املعرفة  اين، يف الوقت املناسب وضمن الشكل املناسب تعين إيصال املعرفة املناسبة إىل الشخص املناسب

عند نقل املعرفة الضمنية يتداخل  ااملنقولة هي معرفة صرحية(مكتوبة أو مرمزة )، تنقل عرب وسائل الكرتونية أو يدوية، أم

  : Marquardt(2)عندها مفهوم النقل مع املشاركة، اذ تنتقل يف املنظمة وفق شكلني مثلما يشري 

 تنقل فيه املعرفة عن قصد داخل املنظمة من خالل االتصاالت الفردية املربجمة بني األفراد  الشكل المقصود :

أو عرب املذكرات، والتقارير، والنشرات الدورية، الفيديو  واألشرطة الصوتية، برامج التدريب، تدوير األعمال 

   ؛بني االفراد

: تنقل فيه املعرفة دون قصد وبشكل غري رمسي، كاللقاءات عند برادات املياه، ويف غرف  الشكل غير المقصود -

  احملادثة، املعارض واملنتديات املفتوحة، واالنرتنيت ، واجتماعات ما بعد العمل.

يف هذا  Wiig والسؤال او االنشغال االكرب هو حول كيفية تشارك املعرفة خاصة الضمنية منها،  يقول وييغ  

ن" املعرفة الشخصية ال ميكن مشاركتها مباشرة، حيث من بني االساطري يف ادارة املعرفة هو خوف االفراد من أالش

مشاركة معارفهم يف كثري من االحيان، العتقادهم با�م سوف خيسرون امليزة اليت اكتسبوها من خرب�م بني اقرا�م داخل 

سوى جزء صغري من االفراد ميكن استخالص اخلربة منهم وتشاركها، واليت يف  املنظمة، اذ يف افضل الظروف ال يوجد 

  .(3)كثري من االحيان متثل املعرفة الروتينية والتشغيلية"

                                                                                                
(1) Kazuo Ichijo, Ikujiro Nonaka, Knowledge creation and management, Kazuo Ichijo, Ikujiro Nonaka, 
Knowledge creation and management: New Challenges for Managers, Oxford University Press, 198 Madison 
Avenue, New York, 2007, p 2. 

 .98، ص مرجع سبق ذكرههيثم علي حجازي، (2) 
(3)  Karkm .wiig, Knowledge management an emerging dicipline rooted in a long history,Charles despres, 
Daniel echauvel, butterworthheinemann, knowledge horizons.usa, 2000, p 7. 
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وفق راي الكثري من  اخلوف من مشاركة املعرفة مع االخرين شكل احلاجز االكرب لنجاح ادارة املعرفةهذا   

مجعتها ، Keith L.Lindseyيف تعديد لــ كيث ليندسيعائقا  124قاربت، اىل جانب حواجز وعوائق اخرى الباحثني

  (1)يف ا�اميع التالة:

: وما يرتبط منها من ضعف استخدام تكنولوجيا املعلومات يف للذاكرة التنظيمية االستيعابيةضعف القدرة  - 

  عملية التخزين والنشر....؛

، االهداف آتاملكاف والباحثني عن املعرفة، احلوافز ، : اخالقيات تشارك املعرفةالمسجل حول الغموض - 

  ؛املشرفني الداعمني، مهمة تشارك املعرفة، وضع االتصال املناسب ؛الشخصية

قنوات ملشاركة املعرفة وفعالية : حركية خاصة يف العمل على، مدى توفر القيادة المناسبة لمشاركة المعرفة - 

ة ملشاركة املعرفة، الوقت املكرس ملشاركة املعرفة، اجتاه االتصاالت تكنولوجيا مشاركة املعرفة، القنوات الثابت

 ومدى جناعتها انظمة املشاركة خاصة النظم القدمية مدى مالئمة اجلدل حول التواصل وعدم مصداقيته،

 وتأثري تصورات العمل، الرغبة يف االحتفاظ مبلكية املعلومات حول خاصة الفروقات (االختالفات)الثقافية

  ؛ الفعل العاطفية اجتاه املشاركة، قدرة العمال يف حتديد املعرفة، ثراء قنوات االرسال ردود

لتشارك  املكافآت، التشاركيةجلمعيات اقامة التجمعات وا: حول، مدى كفاية الموارد للمشاركة المتوقعة - 

  ،....؛املعرفة، ضعف الرتتيبات املكانية

  زائدة عن احلاجة، االستغالل مبجرد مشاركة املعرفة : ان تصبحالمعرفة والخوف من بأهميةاالحساس  - 

 اجلديدة؛ التكلفة العالية للبحث عن املعرفةخسارة املعرفة يف الثقافية،  خاصةالقيود 

ـــعمال المعرفة لديهم نقص التوجيه المحلي ل -  استخدامات انظمة مشاركة خاصة يف  :  مشاركة املعرفةـ

الثقة مبوضوع املعرفة، فهم تقنيات اللغة احلالة النفسية خاصة  عية للمشاركة، الدافو  املعرفة، االرضية املشرتكة

  ؛مقاومة التغيري، الوقت احملدود، ختصص الوظائف

مت تقدمي عدد من االدوات، يبقى امهها اقامة املنظمة املتعلمة اىل جانب هذا احلواجز ويف سبيل التغلب وازالة 

  ا�ال يف عرضها، نعدد:ادوات وطرق اخرى اجتهد باحثوا هذا 

  المعرفة:المنظمات المتعلمة كنموذج لتشارك  -الفرع الثاني

فاحلاجة اىل فهم التعلم وكيفية تعلم  أول من أشار واستعمل هذا املصطلح، PetterSingيعترب بيرت سينغ   

فزمن ، (2)اسرتاتيجية اساسية للمعرفة باعتبارههو مهمة غري قابلة للتفاوض فاملنظمات وحتقيق الرتاكم يف هذا التعلم، 

ذ من اهم التحديات اليت تواجه املنظمات هي كيفية إا، االدارة االعلى تفكر واملستويات االخرى تطبق مل يعد مفيدً 

دمج االفراد يف عملية التعلم، وكيف تستطيع ان تتعلم بدرجة اسرع من املنافسني، ورمبا قد يصبح التعلم املصدر الوحيد 

                                                                                                
(

1
) Keithl. Lindsey, Knowledge Sharing barriers, knowledge management(Concepts, Methodologies, Tools, 

And Applications), Information Science Reference, Hershey, USA, 2008, p 1497. 
(2)  Gabriele McLaughlin, Michael Stankosky, Knowledge has legs: personal knowledge strategies shape the 
Future of knowledge work and knowledge management, Journal of Knowledge Management, VOL. 18 NO. 3 
2010,  p206. 
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 ابتداءاالهتمام الكايف جلعلهم ذاتيي التعلم،   بأفرادهاان �تم ومن هنا وجب على املنظمة  .(1)للميزة التنافسية املؤكدة

كيفية الوصول اىل مصادر   مهممن حسن اختيارهم خاصة الذين يهتمون بالتعلم، وان تقدم هلم كافة التسهيالت، وتعلي

باستمرار لتحويلها اىل معلومات ذات معىن حقيقي ميكن االستفادة منها داخل املعرفة وحتليلها واستيعا�ا وحتديثها 

املنظمة وتكون قادرة على التكيف املستمر مع املستجدات وتتعلم ما يستجد، لتصل اىل مرحلة التعلم 

  Strategic Learning((2)االسرتاتيجي(

األفراد باستمرار من قدر�م على خلق  وقد عرفت املنظمات املتعلمة على أ�ا "املنظمات اليت يوسع فيها

ات نظمدو�ا فعال واليت جيري فيها تنشئة أمناط جديدة وشاملة من التفكري"، كما تعرف على أ�ا امليالنتائج اليت ير 

من خالل قيامها  املاهرة والقادرة على  إنشاء واكتساب ونقل املعرفة وتعديل السلوك مبا يعكس املعرفة والرؤيا اجلديدة،

ـــباستمرار  ــ  (3):بـ

 ؛اكتساب أفكار ومعرفة جديدة ونقلها، حتويل ونقل املعرفة إيل كافة أحناء وأقسام املنظمة وأفرادها  

  التبادل احلر واملستمر لألفكار واملعلومات واملعارف بني أعضائها، تغيري السلوك التنظيمي نتيجة هذه املعارف

  خالل قياس أدائه. اجلديدة،  قياس نتائج التغيري احلاصلة من

هذه املنظمات ذات اخلصوصية عن مثيال�ا بشكل عام، او يف الصناعة العاملة فيها بشكل خاص، تتطلب يف 

  (4)ة املنظمة، حيث جيب عليها التحول من:نيمن التغيريات على بتكوينها وطبيعة تركيبها جمموعة 

 رات اتدفقات يف العمليات اكثر من االد ولديهذا االخري : من الهيكل العمودي الى االفقي

املسافات بني  املكرس يف وضع اهليكل العمودي خبالف  ؛)فرق العمل املدارة ذاتيا مثال (الوظيفية

  االفراد بتعدد وظائفهم ومستويا�م؛ 

  وتعزيز حرية التصرف لألفراد، وتعديل االدوار  عرب اتاحة  :من المهام الروتينية الى ادوار التمكين

 ؛املرونةوهذه يسمح مبا  

 ؛من انظمة الرقابة الرسمية الى مشاركة المعلومات 

 من خالل حرص املنظمة على جتميع النشاطات ومتكني من استراتيجية المنافسة الى التعاون :

 ؛ال ان تفرضها من االعلى ،العمال ومشاركتهم يف تطوير االسرتاتيجية

                                                                                                
 .123، صمرجع سبق ذكره سعد غالب ياسني، (1)

 .173، ص مرجع سبق ذكرهاخللوف امللكاوي،   ابراهيم(2)  

 2_ع9، جملة مكتبة امللك فهد الوطنية، مج رؤية مستقبلية لدور اختصاصي المعلومات في إدارة المعرفةنعيمة حسن جرب رزوقي،   (3)

)2004.( 

 .73-72، ص ص مرجع سبق ذكرهعبد الستار العلي، (4) 
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  اليت تشجع على االنفتاح وازالة احلدود واملخاطرة من الثقافة القاسية الى الثقافة المتكيفة :

  .والتحسني املستمر لصياغة منظمات املستقبل

اىل امهية احلاجة لنقل املعرفة، ونشرها، والتشارك فيها يف خمتلف احناء املنظمة Bhatt  اىل ذلك يشرياضافة 

موضحا ان التفاعل بني التكنولوجيات والتقنيات واالفراد له اثره االجيايب  املباشر يف فعالية توزيع املعرفة، وحمذرا من ان 

رك فيها. ويؤكد ان ما جيب على املنظمات القيام به هي مداخل غري مالئمة لنقل املعرفة ومن مث التشا القيادة التقليدية

افقية تتبع سياسة الباب املفتوح، ومتكن من تدفق املعرفة، وتنظر اىل التحفيز على انه  بنية منظمةيف هذا ا�ال هو اجياد 

  (1)العنصر االساسي يف عملية التشارك والتعلم.

  :في تشارك المعرفة of  Practice (COP) Communitiesدور مجتمعات الممارسة  -الفرع الثالث

كل  قاعدة انطلق منها، "التعلم نشاط اجتماعي، واالشخاص يميلون الى التعلم االفضل في مجموعة"

كتقنية   1991جمتمع املمارسة عامعن امهية ا�موعات يف التعلم، وطرحا  Lave and Wengerاليف و وينغر  من

عبارة عن شبكة من االشخاص الذي يتشاركون هدفا  Wengerوينغر  االخرية حسبهذه ، لتعزيز التعلم يف املنظمات

  (2)مشرتكا يف املنظمة، وهم على استعداد للعمل معا ومشاركة املعرفة على مدى فرتة من الزمن.

لديه القدرة على تنمية الراس املال االجتماعي للمنظمة، من خالل االحداث  اليت  حسبهم فمجتمع املمارسة  

واليت  بينهم ونسج اجلماعات ربط االفراد بتجارب ومصاحل متماثلة وخلق العالقاتحيث ان دث داخل املنظمات، حت

قد ال تتوفر لديهم الفرصة لاللتقاء عرب اهليكل الرمسي توفر السياق املشرتك الذي يشجعهم على تشارك معارفهم 

الساس الناجح لتشارك املعرفة داخل املنظمة، واليت ميكن ان فمجتمعات املمارسة الرمسية والغري رمسية باستطاعتها خلق ا

 (3)تؤدي اىل فوائد كثرية، منها:

 ؛امكانية خلق بيئة مساعدة ملشاركة املعرفة وخلق املعرفة، بيئة مساعدة لثقافة التغيري واساسا للتعلم الذايت 

   ؛ابتكار املعرفة من جديدةمتثل وسيلة لرعاية وتطوير املعرفة ومشاركتها، دون الرجوع اىل اعادة 

 ؛متثل وسيلة الخرتاق احلدود التنظيمية الرمسية يف املنظمة 

  ؛داخل ا�موعة حريةتساعد االفراد على كسب معارف جديدة من اخلرباء، ومناقشتها بشكل اكثر انفتاحا و 

  .تساهم يف زيادة ثقة االفراد مبعرفتهم الشخصية، ومساعد�م على طرحها وتشاركها داخل ا�موعة  

                                                                                                
 (

1
 .99، ص ، مرجع سبق ذكرههيثم علي حجازي(

(2) Ruthrikowski, Knowledge management( internal, external and social cultures), Ruthrikowski, knowledge 
Management( social, cultural and theoretical perspectives), Chandos Publishing (Oxford)Limited, UK, 2007, 
p181. 
(3)  idem 
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 Scottسكوت باكات يضيفيف تعزيز دعامة املعرفة وادار�ا   املمارسةاضافة اىل ذللك تساهم جمتمعات   

Paquette(1) :، حيث تعمل على  

 خلربات الداخلية مع قاعدة عمالء املنظمة، نتيجة خلق فرص اعمال جديدة من خالل تطوير العالقات وا

 ؛حتويل االفكار اىل منتجات جديدة

 ؛اعادة تشكيل وتكوين اخلربة اليت ميكن ان تضيع يف حركية املنظمة وخلق طريقة لتحديد هذه اخلربة  

 تشجع على تعرف بكو�ا منزل اخلربات اليت اصبحت من امتالك املواهب، هذه املواهب اليت  ملنظماتمتكن ا

 ؛تطوير املهارات واخلربات للعاملني، و

   االستفادة من املشاركة يف جمتمعات املمارسة املتعددة التنظيم، من خالل توسيع موارد املعرفة خارج احلدود

  منظمة.التقليدية لل

 ولتحقيق هذه االهداف جيب على هذه ا�تمعات ان تتصف خبصائص معينية، يوجزها ستايسباس  

Sitescpace :(2)يف النقاط التالية  

 ؛وجود هدف مشرتك ومتقارب بني االعضاء  

  ملشاركة املعلومات لتعزيز فهمهم يف االماكن املهمة هلم، ويتصرفون  من خالل طموحهم جتمع االعضاء، ذاتية

 ؛على حنو حر

   ؛لإلشرافة عدد االعضاء كبريا جدا، الستدامتها،  هذه ا�تمعات الكبرية جيب ان تكون خاضع 

  ا�تمعاتبقراءة وكتابة احملتوى   ءجيب على االعضا.  

  (3)مسات وخصائص  اخرى، هي: Brian Lehaney كما يضيف براين ليهين    

 ؛:  ان تكون متعددة املهارات، متنع امللل والرتابة وتنشئ املرونةالتنوع 

 :؛باملسؤولية اجلماعية باإلحساستبين اهلوية على الشعور  الهوية 

 فاحلافز على االهتمام بنتائج عملية العمل يزيد من النتيجة): التفاعل واالهتمام حول الداللة(االهمية ،

 ؛التعاون

  ؛التصرف واختاذ القرار إلعادة: تزيد من ملكية االعضاء وقابليتهم االستقاللية 

 :(ردود الفعل/ االستجابة)فهم ومعرفة نتائج عمليات العمل متكن الفرق من مراقبة  التغذية العكسية

 .اهدافها وتطوير ادائهاحتقيق تقدمها، 

  دور القصص في نشر وتشارك المعرفة:  - الفرع الرابع

                                                                                                
(1)  Scott Paquette, Communities or practice as facilitators of knowledge exchange, Scott Paquette, 
Knowledge management (concepts, methodologies, tools, and applications), Information Science Reference, 
Hershey, USA, 2008, p1688. 
(2)  Ruthrikowski, Op. Cit, p183. 
(3)  Brian Lehaney, Stevec Larke, Elayne Coakes, Gillian  Jack, Beyond knowledge management, Idea Group 
Publishing, Hershey, USA, 2004, p 48. 
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مشاركة فاملعرفة، و  والرؤىيستعمل سرد القصص كمفتاح للمعرفة للعديد من املنظمات ملشاركة اخلربات   

، حيث تساعدهم يف ربط بني الدروس منها املعقدةخاصة  مكون مهم للتعلم حول مسائل املعرفة  تعدالقصص 

ذلك جيب ان تكون  ألجلاملستكشفة، فهي جتمع بني املشاعر واالستجابة التحليلية للجمهور، مع املعرفة واخلربات 

صة جيدة. واليت جيب ان تتضمن  عناصر من يستطيع سرد قحول قادة املعرفة، القصة فعالة وهو التحدي املطروح على 

  (1):تتمثل يف، وفق راي خرباء هذا ا�ال اساسية

 املوقع والظروف احمليطة والعمل على �يئة جتهيز املستهدف من املنظمة، من خالل  حتديد و  : سياق القصة

 (التفاصيل الصغرية قد تؤثر على استماع املستمع)؛�ا

 ؛وصف موجز لدورهم عرب حتديد وتقدمي : القصة الوكالء واالشخاص الرئيسيين في 

 عواقب الفشل، مع القيم وحتديد   املشكل واملعايري اليت يتعني حتقيقها، ميقدت: زق الذي واجهه الوكالءأالم

 مراعا�ا؛واملبادئ اليت جيب 

 خيططون لفعله، اخلطوط العريضة اليت وضعوها للمسائل واملعضالت اليت يواجهو�ا يف  : ما الذينواب الوكالء

 ؛اختيار مسار العمل

 ؛اليت اختذها الوكالء للوصول اىل اهدافهم: الجراءات ا 

  ؛االسرتاتيجية والتقنيات للتوصل اىل خطة 

 ؛االجراءات تأثريواضحة حول : من املهم جدا ان تكون القصة النتيجة واالثار المتوقعة وغير المتوقعة 

 اليت ظهرت خالل هذه التجربة املفاجآت.  

 نظمةامل اتونشري هنا اىل ان القصص ليس بالضرورة ان تكون وجها لوجه فيمكن استعماهلا عرب شبك  

  ا�الت،...اخل

  في نشر وتشارك المعرفة: اخرى  طرق -الفرع الخامس

  :ابرز طرق التعلم فعالية لتشارك املعرفة، نذكر ومن  

 الوسائل للتعلم،   أ: يصر  عدد من املهتمني بعملية التعلم التنظيمي على ا�ا ابسط واكفالمالحظة

اىل  Snowden يشري سنودن الشأنويف هذا  ،(*)كيف ال وهي وسيلة تعلم الفرد منذ والدته

اساليب امتالك املعرفة، والداعية  كأحدAnthropological Observationاملالحظة االنثربولوجية

املقابالت، مستشهدا بذلك على استخدام جمموعة من  إلجراءاىل استخدام اشخاص قليلي اخلربة 

لكو�م قليلي اخلربة، جتدهم  فاألطفالاطفال املدارس لفهم التدفقات املعرفية داخل منظمة ما  

                                                                                                
(1)  Brian Lehaney, Steve Clarke, Elayne Coakes, Gillian Jack, Op.Cit ,p 48. 

من خالهلا ترمجة مالحظتهم لسلوك اخلبري االنساين  احاولو استخدمت هذه التقنية يف تطبيقات الذكاء االصطناعي من قبل مهندسي ادارة املعرفة، (*) 

 يف الواقع اىل سلوك للنظم اخلبرية.
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اىل مستوى اعلى ذلك  ادى اكرب ما كان لدى االطفال فضول لكفيطرحوا اسئلة بريئة وغري متوقعة، 

 (1)من استنباط املعرفة.

   (االقتداء)التصويةBenchmarking : هي عملية تبين املمارسات االفضل يف الصناعة على

مي. وهي اسلوب او طريقة ينظتفالتصوية هي وسيلة لتحسني االعمال او االداء ال مستوى املنظمة

العمل يف الصناعة القائدة اليت متثل املمارسة االفضل، ومن مث اعتماد وتكييف هذه لتحديد عمليات 

 (2)العلميات مع اوضاع منظمتك. مع النظر بعني االعتبار اىل ضرورة حتقيق اداء متفوق.

    :عملية اخذ الدرس من السابق، من خالل مطابقة املشاكل احلالية مع ما  هيالدروس المتعلمة

، التنظيمياضي واخذ افضل احللول، فهذه الدروس تعمل على زيادة معدالت التعلم مت عيشه يف امل

امام افراد  الشيءحينما يتعلم قسم ما يف املنظمة شيئا قيما، فانه يتيح املعرفة املتعلقة �ذا  ألنه

  (3)املنظمة مجيعهم من خالل عملية نقل املعرفة والتشارك فيها.

  وتطبيق المعرفة:  استخدام :مطلب الرابعال

  

  :تطبيق المعرفة - ولالفرع اال

  Utilisation، االستفادة Reuse، اعادة االستعمال Useوتتضمن هذه االخرية عمليات االستعمال

. فاإلدارة الناجحة هي اليت تستخدم ادارة املعرفة املتوافرة يف الوقت املناسب مع استثمار فرصة Applicationالتطبيق 

  .ميزة هلا او حلل مشكلة قائمة توفرها لتحقيق

باالستجابة للمعرفة، فهي حسبه ببساطة تعين درجة استجابة املنظمة  Dove هذه العملية اليت مساها  دوف

املختلفة من املعلومات اليت تصل اليها، ومثال عن ذلك عندما تصل معرفة عن احتياجات العمالء ومن مث  لألنواع

  )4(.وف يرتفع لديها منسوب رضا العمالءسرع منظمة تستجيب هلذه االحتياجات االستجابة هلذه املعلومات، واس

املعرفة يف  استخدامها على مستوى املنظمة سواء يف حل املشكالت او لكسب ميزة تنافسية، فال  يف فاألصل

احلالة جمرد تكلفة تتحملها  هذهمغزى من االستثمار  يف املعرفة وخز�ا ومشاركتها ما مل حتول ايل التنفيذ، اذا تصبح يف 

                                                                                                
  .196ص  مرجع سبق ذكره،ارما بيسرا،  (1) 

 .17، ص مرجع سبق ذكرهسلطان كرملي،  (2)

  .112-109ص  ، مرجع سبق ذكره،هيثم يل حجازي (3)
(4)  Voon-Hsien Lee, Lai-Ying Leong, Teck-Soon Hew, Keng-Boon Ooi, Knowledge management: a key 
Determinant in advancing technological innovation?Journal of  of  Knowledge  Management, Vol. 17 NO. 6 
2013, p853. 
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ن جناح املنظمة يف برامج ادارة املعرفة  يتوقف على حجم املعرفة املنفذة قياسا وما هو متوفر لديها، فالفجوة أذ إاملنظمة، 

اىل ان املنظمات الساعية للتطبيق  Burkeكما اشار بريك . 1بني ما تعرفه وما نفذته من معايري التقييم يف هذا ا�ال

د للمعرفة عليها تعيني مدير املعرفة والذي يقع عليه واجب احلث على التطبيق اجليد، وان يعمل كعنصر مكرس اجلي

لتطبيقات مشاركة املعرفة والتنفيذ الدقيق هلا، واكد على  ان االستخدام واعادة االستخدام تتضمن االتصاالت غري 

صص الناجحة واشكال اخرى مبا فيها العرض وجلسات الرمسية واحلصول على التقارير، والتطبيقات اجليدة والق

التدريب، وقد وفرت التقنية احلديثة، خاصة االنرتنيت املزيد من الفرص الستخدام املعرفة، واعادة استخدامها يف اماكن 

ان جتاهل تسخري او استخدام املعرفة، قد ينتج عنه عدد من العواقب املؤسفة ) حيث 2بعيدة عن مكان توليدها.(

احلاجة اىل ؛ خسارة او ضياع فرصتك؛ خسارة انتاجيتك ؛خسارة دخلك وايراداتك ؛معارفك وخرباتك ةخسار  )3منها:(

تضرر مفتاح العالقات مع الزبائن املوردين  ؛ خسارة فرصة التعليم؛ معرفتك وافضل جتاربك خسارة؛ اعادة اخرتاع العجلة

 استفادة  والراس املال االجتماعي التنظيميةتضرر يف الثقافة ؛ تقلص يف جودة معرفتك املستقبلية ؛واصحاب العمل

  .من افكارك اخلاصةاملنظمات االخرى 

  : دورة حياة  المعرفة -الفرع الثاني

وصوال اىل االستخدام واعادة  ،بداية من توليد املعرفةان تتابع عمليات ادارة املعرفة يف سلسلة متواصلة، 

  وتاكيشي مثلما جاء به نوناكا دولبيهلتدخل يف سلسلة جديدة من عمليات ادارة املعرفة، وفق حركة   االستخدام، 

  )4هذه السلسلة ما هي اال  دورة حياة متر �ا املعرفة  يف املنظمة، مشكلة من مخسة مراحل، هي:(

 املعرفة يف حتقيق اهدافها، تبدا فيها  املنظمة  ألمهية): وفيها املنظمة غري مدركة المرحلة االولى( فوضى المعرفة

بتخزين املعرفة بطريقة خمصصة،  يكون فيها الوصول واسرتجاع املعلومات صعب ومستهلكا للوقت، بسبب 

ممانعة  اىل باإلضافةعدم فاعلية عمليات مجع املعلومات، و عدم توافق النظم، و الصعوبة يف حتديد مصادر املعرفة، 

 او غريها من االسباب؛ معارفهم ومعلوما�م الفتقارهم للوقت او للتحفيز مشاركةيف بعض االفراد 

 تبدا فيها املنظمة بادراك حاجتها للمعرفة، حيث تبدا يف بعض حماوالت  (ادراك المعرفة): المرحلة الثانية

ملعرفة املتوفرة  ادراكها،  من خالل حتديد مصادر املعرفة،  وحتديد طرق اسرتجاعها، من خالل  فهرسة مصادر ا

 ؛االمر الذي يسهل الوصول اليها من قبل االفراد

                                                                                                
االمريكية(سنتطرق  AMS، ومنظمة CIBCهناك عدة جتارب وحماوالت لقياس  وتقييم معرفة املنظمات، ابرزها جتربة البنك الكندي للتجارة  �1

  اليها بشيء من التفصيل يف املبحث التايل)

 108،  صمرجع سبق ذكرهالقهيوي، (2) 
(3)  Edward Sallis, Gary Jones, Knowledge management in education (enhancing learning & education, 
Kogan Page Limited, UK, 2002, pp 5.6. 
(4)  Renétissen, Daniel Andriessen, Frank Lekannedeprez, The knowledge dividend, Pearson Education 
Limited, london, 2000, pp207-208. 
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 تبدا  فيها االستفادة من ادارة املعرفة على مستوى اعمال املنظمة، كما (التمكن من المعرفة): المرحلة الثالثة

للوصول اىل  يتم فيها تقييم وترتيب  االعمال التجارية،  وكذا حتديد االجراءات واالدوات  العامة اليت تستخدم

 ؛ص من بعض احلواجز الثقافية والتكنولوجيةلاىل التخ باإلضافةاملعرفة، 

 :(ادارة المعرفة)طار متكامل من االجراءات واالدوات الستكشاف وخلق يتكون فيها االمرحلة الرابعة

منها، كما يتم فيها  واالحتفاظ باملعرفة،  حبيث يتم فيها التغلب على مجيع العراقيل خاصة الثقافية والتكنولوجية 

 ؛حتيني اسرتاتيجية املعرفة بشكل مستمر

 يتم فيها تطبيق وبناء قاعدة املعرفة، كما تكون فيها اجراءات (ادارة  (االرتكاز على المعرفة): المرحلة الخامسة

على بنية حتتية باستخدام ادوات متكلمة فيما بينها، قائمة  من العمليات الفردية والتنظيمية، يتجزأاملعرفة) جزء ال 

 تكنولوجية جيدة.

  مثلما يوضحه الشكل التايل: حيث تتدرج هذه اخلطوات 

 

  :دورة حياة املعرفة(رحلة املعرفة)(09,01)الشكل رقم

  

  

  

  

  

Source:idem. 
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 ادراك المعرفة

 التمكن من المعرفة

 ادارة المعرفة 

 االرتكاز على المعرفة
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 (النماذج، االثر، المتطلبات)دارة المعرفةا: لخامسا بحثالم

خارطة طريق يف استغالل املعرفة، فما  إلعطاءيف سبيل االستغالل اجليد للمعرفة اجريت عدت حماوالت هادفة   

  بنية املنظمة لتبنيها؟  تأهيلهي ابرز هذه النماذج؟ وما هي اثر ادارة املعرفة على املنظمات؟ وما هي السبل الكفيلة  يف 

  المعرفة إلدارةالمطلب االول: نماذج 

قدمت العديد من بعد استيعاب مفهوم وابعاد وحىت العمليات الواجب القيام �ا يف سبيل استغالل املعرفة، 

 و عملهماداء  ةيفهم كيفية تفكري األفراد، وكيف)، حاولت 06 رقموالتجارب على شاكلة مناذج(انظر اىل امللحق  اآلراء

جتميعها  تكمن قيمتها الكبرية  يف حتديد العوامل املؤثرة يف عمليات بناء املعرفة واخلاصة. حيث تنظيم معرفتهم 

  Wiig(منوذج ويغ . هذا ولقد تعددت هذه النماذج، إذ نذكر منها)عروض مبسطة للمعرفةللمعرفة(وتصنيفها يف مناذج 

 ، منوذج فرا�وفر Duffy، منوذج ديفي Eisenborkيسنربوك، منوذج اD.Skyrme منوذج ديفيد سكايرم ،)

Franahofer وستون  رمنوذج بفيفPfeffer et Suttonدانيال ، منوذج إدارة املوجودات الفكرية لDaniel منوذج ،

حة و ودون الولوج كثريا يف تعداد النماذج املقرت  ،...اخل).AMOمنوذج منظمة اإلدارة األمريكية  Marquradt ماركريت

    مت اختيار كل من:يف ادارة املعرفة، 

)CIBC)(Canadian Imperial Bank of Commerce  :)1نموذج البنك الكندي التجاري - الفرع االول

ونشر قيم املعرفة، ووضع هذه املعرفة  (Knowledge Culture)كز هذا النموذج على مفهوم الثقافة املعرفية ر   (1)

يف خدمة الزبون وجعلها أكثر حرية يف االستخدام من خالل إشاعة استخدامها وتنوع القيم والتأثري يف هرم القيادة 

التقليدية، فيصبح املديرون مدربني ومستشارين ورؤساء فرق، مع توفر شبكة املعرفة اليت تعد األداة لفحص معرفة 

  طلق هذا النموذج من أربعة عناصر أساسية اليت متكن املنظمة من إدارة املعرفة، وهي:املنظمة. وين

 ؛ولية التعلم املستمر على األفراد أنفسهمؤ : حيث وضعت مسالتعلم الفردي  

 ؛ولية التعلم الذايتؤ : حتميل ا�موعة املكلفة بإدارة املعرفة مستعلم الفريق  

 ؛املتولدة يف التنظيم من خالل شبكة التعلم: عن طريق نشر املعرفة تعلم المنظمة  

 وخاصًة املتعلقة بالعمل املصريف فلجأ إىل إدخال أكثر  ،: أدرك املصرف أن الزبون حباجة إىل املعرفةتعلم الزبون

 زبون يف دورات عامة . (3400)من 

  

 

                                                                                                
 .161،  صمرجع سبق ذكرهسعد زناد دروش احملياوي،  (1)
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ـــــالمعرفة وعملي... ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ات ادارتهاــ

  Mc Elory:(1)نموذج دورة حياة المعرفة  -الفرع الثاني

) Knowledge Life Cycle() اطار عمل مفصل اطلق عليه دورة حياة املعرفة Mc Elroyافرتض (

)KLC واشار اىل ان جزء من هذا النموذج يأخذ كاطار مفاهيمي لفهم كيفية انتاج وتكامل املعرفة يف املنظمة، مع (

  رفة، مثلما يوضحه الشكل التايل: ضرورة رسم االختالف بني بيئة االعمال وبيئة عمليات املع

 Mc Ellory منوذج دورة حياة املعرفة الولري: (10,01)الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

كما يوضح الشكل  يف بيئة االعمال تظهر املعرفة يف اداء االفراد خالل العمل اليومي لذلك العمل يأخذ 

  بنظر االعتبار املعرفة كما يأيت:

 ) املعرفة تظهر يف االستخدامK. In use.( 

  ) املعرفة االجرائية مثل معرفة كيفKnow- how.(  

 ) معرفة ماذاKnow – What مثل التوقعات واالسرتاتيجيات ويواجه االفراد يف العمل من وقت ألخر (

مشكالت او فرص تولد هلم حالة عدم التأكد وهذه احلالة حتث االفراد للذهاب اىل احلد االقصى من البحث 

م ملواجهة ن يف هذه احلالة يكيف االفراد انفسهايف بيئة االعمال عن احلل ملا يشار اليه املشكلة املعرفية. اال 

املشكلة املعرفية من خالل التعلم لغرض الدخول اىل بيئة عمليات املعرفة ألجل املسامهة يف انتاج املعرفة اثناء 

  حماولتهم حل املشكلة املعرفية.

                                                                                                
 .30، ص مرجع سبق ذكرهاسعد كاظم نايف،  (1) 

 
 بیئة عملیات المعرفة

 تكامل المعرفة

 انتشار

 حبث

 تعلم

 مشاركة

 بیئة خارجیة

 تدریب
 تطویر

 ابداع

 بحث

 تعلم

 تنمیة

انتاج 

 المعرفة

 دورة

حیاة 

اساسیات 

 المعرفة

اكتساب 

 المعلومات 

صياغة 

 املشاكل

 بیئة عملیات االعمال

 وظائف االعمال

 ادارة العمليات

 ادارة التسويق
 العمليات الداخلية 

االعمال عمليات  

 نظم دعم القرار

 النظم اخلبرية

 التكنلوجيا املستخدمة

 دور 

تكنلوجيا 

 املعلومات

 تعلم فردي

.30، صالمرجع السابقاملصدر:  . 
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 ...الفصل االول:
ـــــالمعرفة وعملي... ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ات ادارتهاــ

) إذ تبدأ هذه الدورة مع اكتشاف املشكلة حىت KLCان عمليات التعلم تؤدي اىل اعادة دورة حياة املعرفة (

  داخل عملية انتاج املعرفة.صياغة املشكلة 

   (1):نموذج نجم عبود نجم إلدارة المعرفة (نموذج الرصيد_تدفق_الميزة) -ثالثالفرع ال

هذا النموذج جمموعة من املراحل املتدرجة من األسفل بداء من البحث على املعرفة وإنشائها وصوال إىل  يتضمن

  :حتقيق امليزة بتكوين رافعة واستدامة املعرفة، وهي كالتايل

 يتم فيها حتسس دور املعرفة وأمهيتها يف أعمال املؤسسة، والنظر يف مصادرها سواء  :مرحلة االهتمام بالمعرفة

 ؛لية أو خارجية داخ

 ويتم خالهلا متييز املعرفة املوجودة(صرحية، ضمنية، كامنة، جمهولة) وكذلك تقييمها من  :مرحلة وعي المعرفة

 ؛اجل إنشاء القيمة واكتساب امليزة التنافسية

  وفيها تتحول عملية وعي املعرفة إىل خطوات عملية تدور حول حتديد ما  :ةنظممرحلة تحديد أصول الم

) ال تقل أمهية عن األصول Knowledge Assets(ة من معارف والنظر إليها كأصول معرفيةنظملدى امل

 ؛املادية، وبالتايل البد من توظيفها يف أعمال املؤسسة

 ة(عمليا�انظمبوادر توظيف املعرفة يف أعمال املويف هذه املرحلة تبدأ  :مرحلة تحقيق الميزة التنافسية 

منتجا�ا، نظمها وذاكر�ا وروتينها التنظيمي...اخل)، كما تلوح فيها بوادر التحول من مرحلة التعلم إىل مرحلة 

 ؛إنشاء املعرفة اجلديدة(االبتكار)مما جيعلها املساند األول ألعماهلا وتكسبها صبغة جديدة قائمة على املعرفة

  ة قادرة نظموهي أعلى مستويات نضج إدارة املعرفة تكون خالهلا امل :مرحلة تعظيم ورافعة واستدامة المعرفة

على استخدام أصوهلا املعرفية يف عمليات متزايدة مبا يضمن تعظيم استفاد�ا من معرفتها وإعادة استخدامها 

ا وعمليتها، واالهم من ذلك تكون إدار�ا يف مشروعات وبرامج وفرق عمل متعددة حتقق هلا رافعة يف منتجا�

املعرفية قادرة على احلد من الروتينيات التنظيمية اليت تعيق األفراد وحتد من قدر�م على املبادرات اجلديدة 

  وإنشاء املعارف اجلديدة اليت حتقق استدامة التجديد املعريف واالبتكار.

  :ل التايلهذه املراحل اخلمسة متسلسلة وفق ما يوضحه الشك    

  

  

  

  

 

  

                                                                                                
 .121، ص مرجع سبق ذكرهجنم عبود جنم،  (1) 
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 ...الفصل االول:
ـــــالمعرفة وعملي... ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ات ادارتهاــ

  وذج الرصيد_ التدفق_ امليزة إلدارة املعرفة لنجم عبود جنم: من(11,01)الشكل رقم

  

  
  122، صالسابقمرجع ال :المصدر

بغض النظر على االجتهادات املقدمة لرسم خارطة طريق الستغالل املعرفة على شاكلة هذه النماذج، يبقى   

، والذي يعود اىل عدة للمنظمات الكبري عمالئمتها جلميع املنظمات، خاصة يف ظل التنو السؤال املطروح يف مدى 

  اسباب ابرزها الصناعة العاملة فيها، فاملنظمات اخلدمية ليست كاملنظمات االنتاجية يف طبيعة وتركيب بنيتها التنظيمية.

  

  

  

 داخلیة                              مصادر المعرفة                             خارجیة

االھتمام 

 بالمعرفة

ضمنیة                         كامنة                       مجھولة               صریحة  

وعي 

 المعرفة

البحث  االھتمام ب  النشر والتقاسم    المعرفة          تحسین المعرفة        استقطاب واكتساب

                                  والتطویر                                                              

تحدید أصول 

 المعرفة

            العالقات الزبون، الفریق    األفراد، الذاكرة     النظم، عملیات             منتجات،

تحقیق میزة 

 تنافسیة

 إعادة واستخدام المعرفة     تحسین المعرفة                            جدیدة تماما

واستدامة المعرفة رافعة، تعظیم،  

 عملیة المعرفة

رصید 

 المعرفة

 معرفة تعظیم 

 المیزة

لم
تع

 ال

 االبتكار
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 ...الفصل االول:
ـــــالمعرفة وعملي... ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ات ادارتهاــ

  اثر ادارة المعرفة على المنظمات  : طلب الثانيالم

    بالتجربة:  مات، واليت اثبتتاملعرفة على مستوى املنظ إلدارةمن مجلة االثار املسجلة   

  : اثر ادارة المعرفة على المنظمةفرع االولال

 عملياتسواء على مستوى  ،وعلى عدة مستويات املعرفة بتحقيق عدة نتائج بإدارةارتبط جناح املنظمات   

  Solojavri etاسس املنظمات من افراد ومدخالت وخمرجات،  فوفقا لسوجلافري واخرين  املنظمة او على  مستوى 

al وحتقيق املنظمة للنمو اكدت عدة دراسات وجود ادلة على وجود عالقة بني مستويات مرتفعة من ادارة املعرفة

 Theاجيابيات املعرفةبعنوان  Dan & Ruggles ريغالسكذللك ايضا  اكدت دراسة لدانو   . (1)املستدام

Knowledge Adventage  واي نقص له اثر سليب على املعرفة على االعمال التجارية إلدارةعن وجود اثر اجيايب ،

، ويف سبيل توضيح اثر ادارة املعرفة على املنظمات، بنيت ايرما )2(ممن مشلتهم الدراسة %74هذه االعمال وفق تاكيد

(3)انه ميكن تسجيل وقياس هذا االثر على عدة مستويات، كالتايل: بيسرا
  

  ادارة المعرفة على الموظفين(العاملين) تأثير: والا

على تعلم املوظفني، واكتسا�م للمرونة  كتأثريهاميكن ان تؤثر ادارة املعرفة على املوظفني يف عدة نواحي،    

  والرضا الوظيفي، ففي:

 حيث تعمل ادارة املعرفة على تعزيز مستوى تعلم املوظف، من ادارة المعرفة على تعلم الموظفين تأثير :

 كألياتنواحي املعرفة ضمن جمال ختصصه، وميكن حتقيق ذلك بعدة طرق،   بأحدثخالل جعله على اطالع 

وجتسيد للمعرفة توثيق اال التقارير حول الدروس املستفادة من عمل او مشروع ما هو  فإعادةالتجسيد، 

ستغالل هذه التقارير، االمر با الضمنية اليت اكتسبوها اثناء عملهم باملشروع، ما يسمح للموظفني االخرين

السابق بالنسبة  املشروعقراءة  او اعادة خوض جتربة عند  الذي يعزز من مستوى معارفهم، او التذويب

وجودة يف التقارير اىل ضمنية، او التفاعل االجتماعي  للموظفني هلذه التقارير هو حتويل املعرفة الصرحية امل

Socialization  الذي يساعد ايضا املوظفني على اكتساب املعرفة من خالل االنشطة املشرتكة كاللقاءات

  .Community Of Practiceواحملادثات غري الرمسية وغريها، او استخدام اجلماعات املهنية 

 ملوظفيها على  التعلم من بعضهم  املنظمة:  ان تشجيع ادارة المعرفة على قدرة الموظف في التكيف تأثير

البعض بصفة مستمرة، يعزز من قدرة املوظفني على اكتساب واحلصول على املعلومات واملعرفة مىت احتاجوها 

املتغرية، خاصة يف التقليل يساعدهم على التكيف حتت اي بيئة عمل تفرضها الظروف التنظيمية  االمر الذي

                                                                                                
(1)  Harri Laihonen, Antti Lönnqvist, Juha Metsälä, Two knowledge perspectives to growth management, Vol. 
45 No. 4, 2015,p 476. 
(2)  Rudy  Ruggles, danholtshouse, p 8. 
(3) Irma Becrra Fernandez, Rajiv Aabherwal, Knowledge management(systems and processes), M.E Sharpe, 
London, 2009 ,  p75. 



 

[54] 
 

 ...الفصل االول:
ـــــالمعرفة وعملي... ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ات ادارتهاــ

ال يهيئهم لالستجابة لتلك التغريات  ، فجلسات املناقشات وادراك املعارف اجليدةباملفاجأةمن شعور املوظفني 

  فحسب، بل جيعلهم اكثر قدرة على تقبل التغيري والتكيف مع بيئة العمل.

 يعرف سباكتور: ادارة المعرفة على الرضا الوظيفي تأثيرSpector   الرضا الوظيفي بانه مدى حب (رضا) او

بانه العالقة املنظورة بني ما يريده الفرد وما هو  Lockeكره(عدم رضا) االفراد لعملهم، و لوك 

تكيف مع املتغريات احلاصلة، فضال على التعلم و العلى  تساعد املوظفني يف ظل ادارة املعرفة)حيث 1معروض.(

  يؤثر مباشرة على شعورهم بالرضىمما يعزز قيمهم السوقية، لذي االمر ا اكتسا�م للمعارف اجلديدة،

ومن  ،اىل ذلك فان اساليب ادارة املعرفة مثل النصح والتدريب هلا فائدة مباشرة يف تشجيع املوظفني باإلضافة

مث زيادة مستوى الرضا الوظيفي لديهم، خاصة وما تتيحه اجلماعات املهنية للموظفني من امكانية التحكم 

  التدقيق يف ممارسات العمل اخلاصة �م. و 

 Aino Kianto, Mika Vanhala,  Piaبينت دراسة لكل من اينو، ميكا وبيا هيلمان وضمن هذا االطار   

Heilmann  املعرفة والرضا الوظيفي،  هذه العمليات متمثلة يف  إلدارةعن وجود عالقة اجيابية بني ثالث عمليات

املعرفة، فيما رفضت وجود عالقة بني خلق وامتالك املعرفة مع الرضا الوظيفي وفق منوذج وترميز  مشاركة، االحتفاظ،

 )2باملئة ( 42مفسر بنسبة 

 التنظيميباحثني يف جمال التغيري والتطوير لمديرين واملستشارين واللادوات من ادارة املعرفة ملا توفره  باإلضافة  

  .(3)لصاحل موظفيهم الذين حياولون حتسني ظروف الرفاه يف العملو 

  ادارة المعرفة على العمليات: تأثير - ثانيا

تساعد ادارة املعرفة على ادخال حتسينات على العمليات التنظيمية، كالتصنيع والتسويق، والعالقات العامة 

  فعالية، الكفاءة، االبتكار): ليف ثالثة ابعاد رئيسية، هي(ا  التأثرياتوميكن رؤية هذه 

 حيثجعل املنظمات اكثر فعالية، على  ادارة املعرفة تعمل  ادارة المعرفة على فعالية العمليات:  تأثير 

تساعدها يف اختيار واداء العمليات االكثر مالئمة، كما ان ادارة املعرفة الفعالة متكن اعضاء املنظمة من مجع 

اليت قد تواجه  املفاجآتي اىل احلد من يؤد املعلومات اليت حيتاجون اليها لرصد االحداث اخلارجية، وهو ما

  قادة املنظمة وبالتايل تقليل احلاجة اىل تعديل اخلطط، وقبول مناهج اقل فعالية.

ان ادارة املعرفة من شا�ا متكني املنظمات من �يئة عمليا�ا وبسرعة وفقا للظروف احلالية، وبذلك حتافظ على   

تواجه  صعوبة يف احملافظة عليها، خاصة عند ارتفاع معدالت ترك املوظفني  فعالية العمليات يف الظروف املختلفة، كما

  املتمرسني ذوي اخلربات واملوظفني اجلدد ايضا

                                                                                                
(1)  Aino Kianto, Mika Vanhala, PiaHeilmann, The impact of knowledge  management on job satisfaction, 
Journal of Knowledge Management, VOL. 20 NO. 4 2016, p 620. 
(2)  Ibid,  p 628. 
(3) Ibid,  p 622. 
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 فاإلدارة، الكفاءة وتعين اداء العلميات بسرعة وباقل تكلفة ممكنةادارة المعرفة على كفاءة العمليات:  تأثير 

ان تصبح اكثر انتاجية وكفاءة، ولعل ابرز االمثلة على ذلك  الفعالة للمعرفة من شا�ا متكني املنظمات من

ولوجي يعمل لديها يف جمال البحث قبالة سواحل النرويج من يدس جنشركة بريتش بيرتوليوم، حني توصل مه

، وكانت تلك الطريقة املتطورة تنطوي على تغيري 1999اكتشاف طريقة اكثر كفاءة لتحديد موقع النفط عام 

وضع رؤوس احلفارات لتوجيه االلة بشكل ادق  وبالتايل تقليل من عدد مرات االخفاق، حيث قام هذا 

ساعة عثر  24املهندس بنشر وصف هذه العملية على شبكة االنرتنيت الداخلية اخلاصة باملؤسسة، وخالل 

نشره زميله، وبعد تبادل االفكار بينهما عرب الربيد  رة ترينيداد على مامهندس يعمل للشركة يف موقع جبزي

ين ووسائل االتصال االخرى، جنح الفريق مبنطقة الكارييب بتوفري مخسة ايام من البحث ومبلغ و االلكرت 

نتيجة  2001مليون دوالر خالل عام  300دوالر امريكي، وهو ما مكن الشركة من توفري مبلغ  600000

  م هذه التقنية، فضال عن دعم االبتكار يف كل خطوة من سلسلة القيمة.استخدا

 االبتكار ويعين اداء العلميات بصورة مبدعة وحديثة مما تؤدي اىل  ادارة المعرفة على ابتكار العملية: تأثير

�دف انتاج حتسني الفعالية والكفاءة، فاعتماد املنظمات وبشكل متزايد على املعرفة اليت يتشاركها االفراد 

  حلول مبتكرة للمشكالت وتطوير عمليات تنظيمية اكثر ابداعا.

  تلخيص ملا سبق: املوايلالشكل  ويف
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  :ادارة المعرفة على المنتجات تأثير - ثالثا

 القيمةمن ناحتني، املنتجات ذات  التأثرياتتؤثر ادارة املعرفة  ايضا على منتجات املنظمة، وميكن رؤية هذه   

  املضافة، واملنتجات املستندة اىل املعرفة.

 تستطيع املنظمات مبساعدة عمليات ادارة املعرفة  ادارة المعرفة على المنتجات ذات القيمة المضافة: تأثير

ديدة او حمسنة حبيث توفر قيمة مضافة مهمة مقارنة باملنتجات السابقة، ومن امثلة ذلك ان تقدم منتجات ج

عملية تكرار افضل املمارسات يف شركة فورد واخلاصة بالتصنيع، حيث يسند جملس االدارة للشركة مهمة 

    باملئة ةسبعسنوية اىل املدراء تتطلب منهم ادخال حتسينات على االجراءات االساسية يعادل مخسة اىل 

ومثال ذلك حتسني االنتاجية او ترشيد استهالك الطاقة، حيث يلجا املدراء اىل قاعدة بيانات افضل 

 المعرفة ادارة المعرفة

 فعالية العملية:

اخطاء اقل 

التكيف مع الظروف املتغرية 

 كفاءة العملیة: 

تحسن االنتاجیة 

وفرات التكلفة 

 ابتكار العملیة: 

عصف ذهني متطور 

 لألفكاراستغالل افضل 

 الجدیدة

 : اثر ادارة املعرفة على العمليات(12,01)الشكل رقم

Source: Irma Becrra Fernandez, Rajiv Sabherwal, Op.Cit, p79. 
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املمارسات سعيا وراء املعرفة املتعلقة باجلهود الناجحة السابقة، وتذكر شركة فورد ان نظام تكرار افضل 

، واضافت 1997و1996مليون دوالر عامي  245املمارسات الذي تتبناه وتراقب استخدامه بدفة وفر هلا 

عملية  2800يزيد على  ما مشاركةمت   1996الشركة ايضا انه على مدار اربع سنوات  والنصف ابتداء من 

مليون دوالر ويف عام 850مهمة وجمربة عرب عمليات التصنيع، حيث بلغت القيمة املوثقة للمعرفة املشرتكة 

مليون  250ملیار ومن العمل اجلاري لتصل اىل  املتوقعةمتثل القيمة  مليون دوالر 400باالضافة اىل 200

  دوالر.

 حيث تساعد ادارة املعرفة على تطوير املنتجات  :ادارة المعرفة على المنتجات المستندة الى المعرفة تأثير

تطوير صناعة يف صصة خاملستندة على املعرفة من خالل قواعد املعرفة اليت متتلكها، الشركات االستشارية واملت

الربجميات، كما ان املنتجات املستندة على املعرفة تساعد ايضا يف بعض االحيان من ان تلعب دورا يف 

  .التقليديةاملنظمات االنتاجية 

  اثر ادارة المعرفة على االداء واتخاذ القرار:  - رابعا

املعرفة تعمل على حتسني االداء الكلي للمنظمة كما  إلدارةاالسرتاتيجية املتكاملة  اىل انCLINE  يشري كلني 

  حتسن اداء االفراد، حيث متتلك تلك املنظمات يف الغالب بيئة تنظيمية تساعد وتشجع على املشاركة بني االفراد

ارف ون فيما بينهم حبرية اثناء تبادل ما ميتلكونه من معرفة، وبالتايل فان التنظيم الفعال لتلك املعلصوااللذين يت

واملعلومات متكن املوظفني من االستفادة منها بالشكل االمثل لتحسني ادائهم، ويف احلقيقة يساعد ذلك على التقليل 

 . ومن املعرفة الضمنية اليت ميتلكها اصحا�ا، واليت تشكل حتديا حقيقيا لبعض املنظمات كو�ا تعد االهم بالنسبة هلا

من حتسني اسرتاتيجية عملية اختاذ القرار يف املنظمة، من خالل متكني متخذي يضيف ان التنظيم الفعال للمعرفة ميكن 

تلف النواحي ويف خمتلف ا�االت على امتداد املنظمة، االمر ص خمالقرار من الوصول اىل البيانات واملعلومات، اليت خت

مرحلة االستناد اىل حقائق الختاذ الذي يساعد املنظمات على االنتقال من مرحلة االرجتالية يف اختاذ القرارات اىل 

    (1)القرارات.

  

 

 

 

  

                                                                                                
 .69، ص مرجع سبق ذكرهعبد الرمحن اجلاموس،  1(1)
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  متطلبات ادارة المعرفة في المنظمات  : ثالثالمطلب ال

: انك ال تستطيع ان تدير المعرفة، ولكنك تستطيع ادارة البيئة التي تقود الى توليد Anonيقول انون 

 (1)المعرفة ونقلها

من التبين الصحيح املنظمة  تمكناملعرفة، حىت ت إلدارةرورة توفر بيئة مواتية ضعن  Anon نونهذا التأكيد ال  

ويف سبيل اقامة مدخالت  ،املادية واملعنوية واملدخالت هذه البيئة اليت تتفاعل يف طيا�ا عدد من املؤثراتاملعرفة،  دارةإل

ثني يف ادارة االعمال د من املختصني والباحللمعرفة على مستوى املنظمات، اجتهد عد وناجحةوتبين اقامة ادارة فعالة 

، حيث كان هناك عدة دراسات وحتاليل واحباث على مستوى املنظمات، واملتعلقة  خصوصا بالدعائم يف حصر امهها

ويف استطالع للراي  يرى كبار ويف هذا الشأن  ،االزمة لبنية املنظمة واهم ابعادها اليت تشجع على تنيب هذه االخرية

او عوامل  فأسبابدرجة اوىل، الاجنح للمعرفة، اسباب او عوامل ثقافية ب إلدارةاملديرين التنفيذيني ان اكرب العوائق 

  ولعل ابرز هذا االجتهادات: (2).بالتكنولوجيامتعلقة 

  نظرية القدرة التنظيمية - الفرع االول

الشروط املسبقة الضرورية لنجاح ادارة املعرفة يف املنظمات  عن البحث يف هوزمالؤ  Goldهي نتاج دراسات غولد 

تنص و 2001عامطرحت اول مرة ، Organizational Capability Theoryنظرية القدرة التنظيمية ب واليت مسوها

  .الكفيلة بإدارة املعرفة Capabilities  على ضرورة توفر املنظمة على القدرات

قدرة المنظمة أو روتينها في التعرف على المعارف وخلقها وتحويلها " حيث تعرب هذه القدرات على 

المعرفة  إلدارةالبنية التنظيمية بمفهوم مساه جتتمع هذه القدرات يف  Gold et alوفقا لغولد ورفاقه  ف ".وتوزيعها

Organizational Infrastructure for Knowledge Management (OIKM) تتوزع على ثالث جمامع   ، واليت

  Structure Infrastructure يةاهليكل، Culture Infrastructure الثقافية(تتمثل يف من البىن التحتية اساسية

  )IT Infrastructure ()3 تكنولوجيا املعلوماتو

  

  (4):منها، اىل القدرات التاليةواحدة كل   تشري حيث

                                                                                                
 .55، ص مرجع سبق ذكرهسلطان كرمللي،   (1) 

(2)  Elayne Coakes, A.D. Amar, Maria Luisa Granados, Knowledge management, strategy, and technology: a 
Clobal snapshot, Journal of Enterprise Information Management ,  Vol. 23 No. 3, 2010, p285 
(3)Gold, A.H., Malhotr, A. and Segars, A.H, Knowledge management: an organizational capabilities 
Perspective, Journal of Management Information Systems, Vol. 18 No. 1, 2001,  pp 187.188. 
(4)Satyendra C. Pandey, Andrew Dutta, Op.Cit, p p 436-437. 
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  القدرات الثقافيةCultural Capability : خاصة منظمةلل واملواقف ىرؤ والجماميع القيم اىل وتشري ،

 إلدارةعلى ان افضل املبادرات  Peacheyيقول  الشأنحنو التعلم ونقل املعرفة  ويف هذا توجها�ا ومواقفها 

بيشي بعيدا على الضوابط البريوقراطية، حيث وفقا ل لك املنظمة ثقافة التغيري،تاملعرفة سوف تفشل اذا مل مت

ميكن تنفيذ ادارة املعرفة بشكل اكثر فعالية  يف حال تشكيل فرق قائمة   Peachey & Serrnkoوسرينيكو

  ؛داخل املنظمة العمل على ترابطهاعلى الشبكات او العالقات االجتماعية مث 

 القدرات الهيكليةStructural Capability : للمنظمة بصفة اساسية التنظيمي طبيعة اهليكل اىل وتشري  

وكذا القواعد واالليات املنظمة لطبيعة العالقات  تويه من درجة للمركزية والرمسية يف التسيري والقيادة،حيوما 

 همتشجيعاالفراد و وحرية   تعزيز حركةهيكال باستطاعته  باحثنيال الشأنهذا داخل املنظمات، حيث يقرتح يف 

  ؛...اخلاالبداععلى 

 القدرات التكنولوجيةTechnological Capability : مدى توفر املنظمة على البنية التحتية اىل  وتشري

شبكات وقواعد البيانات الداخلية الاالجهزة والربجميات و وما تتضمنه من: ، تكنولوجيا املعلوماتالالزمة من 

امام التواصل  والعراقيل خاصة يف ظل العمل الكبري الذي تقوم به على مستوى ازالة احلواجز واخلارجية،

  ...اخل.،والتشارك داخل املنظمات

ة لدراسات واحباث الحقة عن االبعاد الواجب مراعا�ا اثناء يمثلت هذه النظرية نقطة انطالق  وارتكاز حقيق  

املعرفة وخمتلف ممارسا�ا، فما هي البنية التنظيمية املساعدة  إلدارةيف سبيل التبين الصحيح والسليم  بنية المنظمة تأهيل

  لدعم عمليات ادارة املعرفة؟

  الداعمة لعمليات ادارة المعرفة البنية التنظيمية الفرع الثاني: ابعاد

؟، سؤال شكل نقطة انطالق لعديد الدراسات واالحباث  هل كل المنظمات بإمكانها ادارة المعرفة بفعالية

    Gold, A.H., Malhotr, A. andحيث مهدت الدراسة كما ذُكر انفا اليت نشرها كل من غولد، ماهلوترا، سيغرس 

  Segarsحتت عنوان"Knowledge Management: an Organizational Capabilities 

Perspective " .توفر املنظمة على القدراتتنص على ضرورة  واليت  Capabilities موزعة على الكفيلة بإدارة املعرفة ،

 Culture Infrastructure ،Structureاساسية للبىن التحتية الثقافية، واهليكلية، والتكنولوجية( ثالث جماميع 

Infrastructure ، IT Infrastructure (.  
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بعدا  أضافوااال ا�م ، , Evaristo et al,Sureshواخرين سريش وايفاريستو سار كل من  حنفس الطر ويف 

حيث تساهم احلوافز النقدية واملعنوية ، The Incentive System ، اال وهو نظام احلوافزالثالثةاخر هلذه ا�اميع 

  )1(.تشجيع االفراد على تشارك وتبادل معارفهم حسبهم على بشكال فعال

ـــ   1998عام Davenport, De Long & Beersدافنبورت، داي لونغ،  وبريزمن زاوية اخرى، ويف دراسة لـ

 إلدارةمن املشاريع الناجحة  % 80اىل ان  خلصواشركة خمتلفة، حيث  24املعرفة يف  لإلدارةمشروع  31على مستوى 

املعرفة، كانت من نصيب املنظمات ذات البنية املتوفرة على القدرات التقنية والتنظيمية  الفعالة، واليت حصرها  كل من 

يف الثقافة التنظيمية، اهليكل التنظيمي، والبنية التحتية من تكنولوجيا Alavi , Goh et alالفي وغوش واخرين

  )2.(املعلومات

 Humanعلى البنية التحتية للموارد البشرية Meso and Smithيف حني ركز كل من ميسو ومسيث 

Resources Infrastructure ،العمل  ألداءالزمة للموظفني لواليت تشري ايل النظام التنظيمي الذي حيدد الكفاءة ا

  It Infrastructureبالشكل الذي يؤثر على جودة املنتجات، اىل جانب  البنية التحتية من تكنولوجيا املعلومات

 Corporate اىل البنية التحتية لثقافة الشركة باإلضافة، Organizational Infrastructure والبنية التحتية التنظيمية

Culture Infrastructure ،(3)يف رمسه لبنية املنظمة املساعدة على دعم عمليات ادارة املعرفة
 

غالبية الدراسات واالحباث على امهية بعد الثقافة التنظيمية يف البنية التنظيمية  تأكيدكما جتدر االشارة اىل 

ن أ  McManus ,Loughridge, Walczak et alاملعرفة، حيث وفق لـ ماك منيس ووالزاك واخرين إلدارةالداعمة 

عتمد مبادرات إدارة املعرفة تهي من اهم عوامل جناح ادارة املعرفة او فشلها  Knowledge Culture (KC)ثقافة املعرفة

داخل  KC هو إنشاء واستدامة KMلــ واالكيدحبيث ميكن القول أن اهلدف املركزي  ،KM (Knowledge(الناجحة

  (4).املنظمة

املعرفة، حيث يوضح  إلدارةايل عدة اجتهادات لباحثني يف حصر ابعاد البنية التنظيمية الداعمة  باإلضافةهذا 

  اجلدول املوايل بعض االمثلة هلذه االجتهادات: 

 

                                                                                                
(1) Kimberly K. Anderson, Organizational Capabilties as predictors of effective knowledge management  EF: 
An empirical examination, In partial fulfillment of the requirements for the degree of DOCTOR OF Business 
Administration, Submitted to H. Wayne Huizenga School of Business and Entrepreneurship Nova Southeastern 
University, 2009, p2  
(2) Kimberly  K. Anderson, Op.Cit, p3. 
(3)  Chinho Lin, Chuni Wu, Op.Cit, p976. 
(4)  Ali  Intezari, NazimTaskin, David J. Pauleen, Looking beyond knowledge sharing: an integrative 
Approach to knowledge management culture, Journal of Knowledge Management, VOL. 21 NO. 2 2017, p 
493. 
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 املعرفة إلدارةمكونات وابعاد البنية التنظيمية الداعمة : (02,01)الجدول رقم

  االبعاد او المكونات  السنة  الباحث

Quintas et al  1997    

، rganizational Culture ، الثقافة التنظيمية  Human Resources املوارد البشرية

 العمليات، IT تكنولوجيا املعلومات، organizational structure اهليكل التنظيمي

Proccesses.  

Davenport 
and 

Prusak  

التعليم املصادر ،  Culture، الثقافةLeadershipالقيادة، Technology التكنولوجيا  1998

  Education” and “Knowledge and E-Resources ofاملعرفية االلكرتونية

Knowledge 
  

Donoghue et 
al  

التنظيمية الثقافة  ،Human Resourcesالبشرية املوارد  ،Technologyالتكنولوجيا   1999

Organizational Culture،  التنظيمي اهليكلOrganizational Structure.  
Bassi  2000   املعلومات تكنولوجياInformation Technology املوارد البشرية ،Human 

Resources العمليات التنظيمية ،Organizational Process الثقافة التنظيمية ،

Organizational Cultureاملوارد املالية ،Financial Resources  .  

CIO Council  2001   االفرادIndividuals  العلميات ،Process  التكنولوجيا ،Technology .  
Sang M. 

Lee, 
Soongoo 

Hong,  

، Organizational Culture ، الثقافة التنظيمية Human Resourcesاملوارد البشرية   2002

 Top Management، ممارسات االدارة Organizational Structureاهليكل التنظيمي

Support  
Lee and 

Choi 
  Culture، الثقافة  Structure، اهليكل  Technologyالتكنولوجيا   2003

Lee and Lee  2007   االفرادIndividuals  الثقافة التنظيمية ،Organizational Culture التكنولوجيا ، 

Technology اهليكل التنظيمي ،Organizational Structure.  
Zaim et al  2007   الثقافة التنظيميةOrganizational Culture اهليكل التنظيمي ،Organizational 

Structure الراس املال الفكري والتكنولوجي ، Intellectual Capacity and 

Technology .  
Hsin-Jung 

Hsieh 
  Culture، الثقافة  Structure، اهليكل  Technologyالتكنولوجيا   2007

TAEJUN 
CHO 

  احلوافز ، Structure ، اهليكل  Culture، الثقافةITتكنولوجيا املعلومات  2011

  بتصرفو من اعداد الطالب المصدر: 
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 ...الفصل االول:
ـــــالمعرفة وعملي... ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ات ادارتهاــ

وجوب مالئمة املنظمة لطبيعة  ادراسات واالحباث وغريها، خيرج بقاعدة اساسية مفادهان املتتبع هلذه ال  

متس عدة نواحي يف تركيب املنظمة، سواء الرتكيب  وظروفتعديالت ، املواردمورد املعرفة وخصائصه اليت ميزته عن بقية 

املادي للمنظمة، حيث جند مثال بعد الثقافة التنظيمية يف شقه املعنوي وعلى سبيل املثل ال التعدد اهليكل  وااملعنوي 

التنظيمي يف شقه املادي. حيث قدمت عدة ابعاد مجعت يف عدة جماميع، حىت وان تغريت مسميا�ا من القدرات، اىل 

الية بناء املنظمة وما يسمح بالتبين الفعال يف تبقى جتتمع كلها  املتطلبات...اخل من التسميات، الدعائم، البين التحتية، 

  عنوان امشل وهو بنية املنظمة، حيث ميكن ان نقدم التعريف التايل هلا:حتت والناجح إلدارة املعرفة، 

 : هي ذلك البناء المتكامل للمنظمة وما يتضمنه من محتوياتالداعمة لعمليات ادارة المعرفة التنظيميةالبنية 

 بمامورد المعرفة، الكفيلة على االستغالل الجيد لمجموعة من القدرات ل ةشكلِ والمُ  ثةحدِ مُ ال، مادية ومعنوية

  يكفل تحقيق الرافعة المستديمة للتميز، 

 Gold  هنا اىل االعتماد بشكل اساسي يف هذه الدراسة على تصنيف غولد  كما جتدر االشارة  

وابعادها، واملكونة من: اهليكل التنظيمي، الثقافة التنظيمية، تكنولوجيا املعلومات، باإلضافة اىل ورفقائه للبنية التنظيمية 

االعتماد على بعد القيادة كمفهوم مسؤول على احلوافز واملصادر املالية، والعلميات التنظيمية، حيث تساهم هذه 

  (الفصل الثاين):االبعاد للبنية التنظيمية يف دعم عمليات ادارة املعرفة، كالتايل
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 ...الفصل االول:
ـــــالمعرفة وعملي... ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ات ادارتهاــ

  الفصل:  خالصة

تؤكد املعرفة كل يوم قيمتها كمورد اسرتاتيجي هام، وعنصر فعال يف خلق امليزة التنافسية، االمر الذي   

حتم وحفز املنظمات احلديثة على اكتساب هذا العنصر، وحجز لنفسها مكانة يف عامل االعمال اليوم. مما يوجب عليها 

ة معرفية وتكوين ادارة خاصة �ا(ادارة املعرفة). يتم من خالهلا بناء واكتساب املعرفة نظممتطلبات  اقامة متوفري كل 

  ونقلها  وتشاركها بني اعضائها، واستخدامها فيما بعد يف خمتلف عمليا�ا سواء االنتاجية او اخلدماتية.

لة لدورة حياة املعرفة، هذه مكونة من عدة عمليات مكملة لبعضها البعض، مشك ادارة املعرفة  

 متوازينياجتاهني  يأخذالعمليات وان اختلف يف تسميتها وتعدادها تبقى حماوالت مهمة الستغالل املعرفة، استغالل 

اجتاه قائم على املعرفة الصرحية من خالل العمل على ترميز وتنظيم املعرفة باالستخدام املكثف لتكنولوجيا املعلومات 

 كاللقاءاته قائم على املعرفة الضمنية من خالل العمل على تفعيل ادوات التفاعل االجتماعي،  واالتصال، واجتا

  التشاورية وتعزيز العالقات االنسانية بني االفراد.

اجتاهني يسريان يف نفس االجتاه ويتداخالن يف عدة نقاط، وخاصة يف النقاط اليت احدثتها ابعاد البنية   

  تعد من ابرز متطلبات ادارة املعرفة، فكيف تعزز هذه االبعاد يف دعم عمليات ادارة املعرفة؟التنظيمية االربعة، واليت 

 وهوما سيتم تناوله يف الفصل الثاين:

  

  

  

  

 

 



  

  

  

  

  

  

  

عمليات ادارة وعالقتها ب التنظيميةالبنية 

  المعرفة
  

  

  

  

  

  

.  

  

  

  فصل الثاني:ال
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 الفصل الثاني:...
البنية التنظيمية وعالقتها بعمليات ادارة المعرفة...  

  الفصل:  تمهيد

وتنوع  صائص هذه املكونات ومما تتضمنه من خمن املكونات املادية واملعنوية، عدد تعد املنظمة نتاج تفاعل   

، هذه اليت تشهدها بيئة االعمال املستمرةتنوع جعلها عرضة للتغريات ، وتركيبها اثرت بشكل كبري على طبيعة املنظمة

  التغريات اليت تفرضها او يفرضها الواقع اليت تعيش فيه املنظمة.

ية داخل املتزايد للعالقات االنسان التأثريان املتتبع للتطورات احلاصلة على طبيعة املنظمة ومكونا�ا، يرى    

  ، خاصة تكنولوجيا املعلومات واالتصال.املنظمات، وكذا االستخدام املكثف للتكنولوجيات احلديثة

الناجحة  على كل مناحي عملها، فاملنظمات ار ثأبشكل كبري طبيعة تنظيم املنظمات، و  اهذين العاملني حدد   

سبيل حتسني ادائها واستغالل املوارد املنتجة للتميز، خاصة مورد املعرفة، حيث  اليت استطاعت ان تواكب بينها، يف هي

فما مدى مساهمة  اضحى هذا االخري املورد االسرتاتيجي االول للتميز وكسب  املنظمات املستغلة له امليزة التنافسية.

  ؟ابعاد البنية التنظيمية في دعم عمليات ادارة المعرفة

  اليه هذت الفصل، من خالل املباحث التالية:وهو ما سوف يتطرق   

  عمليات ادارة المعرفة والمبحث االول: الثقافة التنظيمية 

  القيادة و عمليات ادارة المعرفةالمبحث الثاني: 

 وعمليات ادارة المعرفة تكنولوجيا المعلومات واالتصالالمبحث الثالث: 

  المعرفةالهيكل التنظيمي وعمليات ادارة المبحث الرابع: 
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 الفصل الثاني:...
البنية التنظيمية وعالقتها بعمليات ادارة المعرفة...  

  عمليات ادارة المعرفة والثقافة التنظيمية المبحث االول: 

سباب متيز وحتقيق منظمات تتشابه يف كل شيء عن مثيال�ا: النجاح يف كيفية ادارة العنصر البشري من أ"

اخلارج قد يالحظ ما بأساليب ادارية فاعلة، وهذا السر يف غالب االحيان غري ظاهر للعيان او غري مراقب، فاملراقب من 

متتلكه املنظمة من تكنولوجيا وانظمة معلومات ومعدات وادوات، لكن الثقافة والقيم غري واضحة وغري مرئية، لذا من 

تشبه اىل حد ما شخصية الفرد اليت تتناسب ونظامه الفيسيولوجي و خصائصه  ، فهيالصعب فهمها وتطبيقها على الواقع

  )1(ا.املكتسبة والوراثية واليت يصعب على شخص اخر تقمصه

  المطلب االول: ماهية الثقافة التنظيمية

رفة يف تعد الثقافة التنظيمية بإمجاع الباحثني يف جمال إدارة املعرفة العائق األبرز يف تبين �ج إدارة املع  

أكرب عائق يف التنفيذ الناجح إلدارة  ")Rezgui & Rusanowاملنظمات، يقول كل من ريزقي و ريسناو يف هذا الشأن(

 الوثيق مبحددات السلوك التنظيمي فيها، فماهي ماهية الثقافة التنظيمية وهذا الرتباطها  ؛)2(املعرفة هو الثقافة التنظيمية "

  بين إدارة املعرفة؟ هي مسات الثقافة التنظيمية املساعدة يف؟ وما حىت حتتل هذه الدرجة من االمهية على مستوى املنظمات

  االول:  اهمية الثقافة التنظيمية الفرع

حباث إىل أمهية العالقات االجتماعية داخل املنظمات، بعدما امتدت إىل عقود ألخلصت جممل الدراسات وا  

صاحب املدرسة العلمية   Frederick Taylor لفريدريك تايلورخاصة الدراسة الرائدة ، لألفرادسيطرة النظرة اآللية 

نقطة التحول يف  George Elton May ويماالتون ملؤسسها احلديثة سانية نإللإلدارة، حيث تعد مدرسة العالقات ا

   .فراد يف سري املنظماتاشئة بني األالن االجتماعيةبرزت دور العالقات أواليت  النظرة لألفراد داخل املنظمات،

 االهتماميعود بداية  حيث، نسانية)هذا التوجه(العالقات اإلهذا ويعد مفهوم الثقافة التنظيمية أبرز نتائج    

 كدوبداية مثانيات القرن املاضي يؤ  من �اية سبعينيات ءالكن االهتمام الفعلي �ا بد ،املاضيربعينيات القرن أ�ا اىل 

تعمل  ، حيثالكبرية يف سري املنظمة، عرب تأديتها عدة وظائف ألمهيتها، هذا االهتمام الناتج )Alvesson()3ليفسون (أ

                                                                                                          
 .271،  ص2016مكتبة الوفاء القانونية، االسكندرية، ، ايديولوجية التمكين في ظل التحوالت التنظيميةمراد ممدوح كامل السيد،    (1)

(2) M. du Plessis, What bars organizations from managing knowledge successfully?, International Journal of 
Information Management, 2008, p 287.  
(3) Randy G. Pennington, Change performance to change the culture,  Industrial and Commercial Training 
Vol. 35, 2003,  P 27. 
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 الفصل الثاني:...
البنية التنظيمية وعالقتها بعمليات ادارة المعرفة...  

القيم املشرتكة واالداء املتميز. كما تعمل على تطوير االحساس  من يسوده الشعور بالوحدة، تعزز جو على تكوين

عليه االستقرار الوظيفي وزيادة التبادل بني اعضاء املنظمة، من خالل املشاركة يف  تجبالعضوية واالنتماء، االمر الذي ين

ل ثقافة املنظمة )  جتعAngelo & Robertاختاذ القرار وتطوير فرق العمل. هذه الوظائف حسب روبريت وأجنيلو(

مبثابة(الصمغ/االمسنت) الذي يربط افراد املنظمة بعضهم ببعض ويساعد على تعزيز السلوك املنسق الثابت يف العمل، 

   )1(:حيث تعمل

 ان مشاركة العاملني املعايري والقيم واملدركات نفسها، مينحهم حيث : اعطاء افراد المنظمة هوية تنظيمية

 للمنظمة؛ شرتكاملغرض اليساعد على تطوير االحساس بالشعور بالتوحد، مما 

 االفراد الذين الشعور باهلدف املشرتك يشجع االلتزام القوي من جانب  حيث: تسهيل االلتزام االجتماعي 

 ؛يقبلون هذه الثقافة

  خالل تشجع الثقافة على التنسيق والتعاون الدائمني بني اعضاء املنظمة وذلك من : التنظيمتعزز استقرار

 ؛تشجيع الشعور باهلوية املشرتكة وااللتزام

  ُفثقافة املنظمة توفر مصدرا للمعاين  ،من خالل مساعدة االفراد على فهم ما يدور حوهلم: شكل السلوكت

 املشرتكة اليت تفسر ملاذا حتدث االشياء على حنو ما، وبتحقق الوظائف السابقة.

  

  الفرع الثاني: مفهوم الثقافة التنظيمية

مجيعها يف كون الثقافة  اجتمعت  ،)07نظر اىل امللحق رقمأ(قدمت العديد من املفاهيم للثقافة التنظيمية

من أ�ا جمموعة  "على Shien) (اىل منظمة ما، حيث يعرفها شني انضمامهفها الفرد عند ققيم ومعتقدات يتل التنظيمية

؛ واملتناقلة جيال عن جيل، تعمل على متييز )2("املنظمةاليت يتقامسها أعضاء ؛ االفرتاضات؛ القواعد ؛املعتقدات ؛القيم

 قيم وافرتاضات اساسية قامت جمموعة بوضعها او ؛)Hosseini ()3هوسيين ( يضيف صفات الفئات االجتماعيةتيب وتر 

اكتشافها او تطويرها للتعامل وحتقيق مع مشاكل التكيف الداخلي والتكامل اخلارجي، عن طريق حتديد السلوكيات 

                                                                                                          
 .320، ص2013دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، االردن،  ادارة المنظمات(منظور كلي)،ماجد عبد املهدي مساعدة،    (1)

(2)  Martin Eisend, Heiner Evanschitzky, David I. Gilliland, The influence of organizational and national 
Culture on new product performance, PROD INNOV MANAG, 2016, p 262. 
(3)Randy G. Pennington, Op.Cit,  p29.  
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 الفصل الثاني:...
البنية التنظيمية وعالقتها بعمليات ادارة المعرفة...  

وكذلك نفسهم، أترتبط ارتباطا وثيقا بقيم االفراد  ، قيم)O’Reilly()1املناسبة للمواقف اليت تواجه الفرد، يرى رايلي(

القصص والطقوس والرموز  ، حيث يتم احلفاظ عليها وتناقلها عربللمنظمةالبيئة االجتماعية واالقتصادية والتنظيمية 

أحد احملددات الرئيسية للثقافة ، اليت هي دارة املوارد البشرية)إوكذا الطريقة اليت تدير هلا املنظمة افرادها( ،واملمارسات

 .)Cabrera & Bonache()2وبوناش ( كل من كابريرا    ، حسب تأكيدالتنظيمية

 ي كل من أفرادها حبزم، وفق ر أللمنظمة، يتبا�ا  لتتطور هذه القيم واملعتقدات وتصبح الفلسفة الرئيسية 

  )3(ساسية هلا:العناصر الثالثة األ ويعددان ،)Beech  & McKennaنا و بيش (كيم

 ثار (األArtifacts ارتباطهي شخص عند أ): هي األشياء اليت ميكن أن ينظر إليها، يسمع ويشعر �ا 

اهلياكل التنظيمية، العمليات املرئية، املنتجات، اخلدمات  :ثريةمبجموعة جديدة، وتتضمن هذه القطع األ

 ؛عضاء املنظمةأسلوكيات 

 ) القيم المعتنقةValues Espoused:( سباب اليت جتعل االفراد يقدمون على التضحية إلجناز العمل متثل األ

 ؛هدافتتضمن االسرتاتيجية، الفلسفة، األو 

 ساسية (االفتراضات األBasic Underlying Assumption:(  هي املعتقدات حول الطريق الصحيح

 .تساعدهم ألداء العمل بدقةواليت فراد يضعها األ افرتاضاتللعمل، فهي 

، نظم رمسية متمثلة يف القيادة )Cohen()4كوهني (  هذه االخرية اليت قد تكون رمسية وغري رمسية حسب  

القواعد، السلوكيات ليات التنشئة وعمليات صنع القرار، ونظم غري رمسية تشمل أنظمة املكافآت، أاهليكل، السياسات، 

                                                                                                          
(1)  Jan Pfister, Managing organizational culture for effective internal control(from practice to theory), 
Physica-Verlag Berlin Heidelberg, London, 2009, p40. 
(2)  Angel Cabrera ! a, Elizabeth F. Cabrerab, Sebastian Barajas, The key role of organizational culture in a 
Multi-system view -driven change, International Journal of Information Management , 2001, p249. 
(3)  Asep Rokhyadi, Tulus Haryono , Wisnu Untoro, Impact of company s performance and green strategy on 
Organizational culture: phenomenon of Indonesia,  International Journal of Research in Commerce & 
Management, Volume 6,  2015, p3. 
(4) Chun Wei Choo, Information culture and organizational effectiveness, International Journal of Information 
Management, 2013, p 785  . 
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 الفصل الثاني:...
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، فالثقافة االحتفال اخلرافات وطريقة  )Alavi et alخرين(آعليه االيف و  يضيف .ساطري، املعتقدات والقصصالنماذج، األ

  )1(ب ضمنية احيانا ذات طبيعة جمردةوفقهم مفهوم ذات جوانالتنظيمية 

  الفرع الثالث: الثقافة التنظيمية والثقافة الوطنية

ىل حد إحتدد تقف أو نواع من الثقافات أ) ثالثة Hofstedeملفهوم الثقافة التنظيمية، ميز هوفستد ( هيف حتديد  

   )2(ما سلوك الفرد يف العمل، وهي:

  وطوال حياته؛ حيث تعترب قيم قوية التأثري يف  منذ طفولته يت يتعلمها الفردجمموعة القيم ال: الثقافة الوطنية

  ؛الفرد

 عرب التعليم املدرسي والتدريب املهين حول كيفية  وممارسات مشرتكة مت احلصول عليها : هي قيمالثقافة المهنية

 ؛القيام باألشياء يف سياق بعض املهن

 عترب صاحلة ضمن واملمارسات املشرتكة اليت مت تعلمها يف مكان العمل، واليت تم هي القي :الثقافة التنظيمية

  . حدود معينة

مع الثقافة  التنظيمية)، هو وجوب مالئمة  ثقافتها  Henceوالتحدي األكرب لنجاح املنظمة حسب هانس(

علها تقوم بدور الوسيط يف جهوفستود ، ، ولكون الثقافة التنظيمية متداخلة مع الثقافة الوطنية مثلما جاء به )3(الوطنية

 )Ford&Chan()4الثقافة الوطنية ويف عمليات ادارة املعرفة مثلما يرى  فورد وشان (

  الفرع الرابع: تقييم ثقافة المنظمة

لكو�ا متس اجلوانب الضمنية لسلوكيات واالفراد، اضافة  ،ثقافة املنظمة تقييم وحتديد أثاربالرغم من صعوبة   

القيم واملعايري الكامنة الفعلية ال تتوافق بالضرورة مع تلك اليت اعتمدت رمسيا، وال حىت تلك  كون  احلقيقة اجلزئية يفاىل "

                                                                                                          
(1) Rajnish Kumar Rai, Knowledge management and organizational culture: a theoretical integrative 
Framework, Journal of Knowledge Management, VOL. 15 ,  2011,  p 893. 
(2) Martin  Eisend, Heiner Evanschitzky, and David I. Gilliland, Op.Cit, p 247.  
(3)  Ibid, 248. 
(4) Jin Tong and Amit Mitra, Chinese cultural influences on knowledge management practice, Journal of 
Knowledge Management , VOL. 13,  2009, p52.  
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مقاييس طرحت عدة ، اال انه )Schon & Argyris()1يرى ارغريس وشون(  ، مثلمانيلني التنفيذياليت تبناها كبار املسؤو 

بالصالحية واملوثوقية ، والذي امتاز OCP (Organization Culture Profite)ملف الثقافة التنظيمية  منها مقياس

)، هذا االخري مشتق من املقياس االصلي مللف الثقافة Falkus & Brodfootدوفوت وفالكيس(و بر  حسب

 Attention)، واالنتباه إىل التفاصيل(Innovationاالبتكار(عبارة، ممثلة يف  54ود بعاأذوا الثمانية  )OCPالتنظيمية(

to Detail)وتوجه النتائج ،(Outcome Orientation)والعدوانية ،(Aggressiveness (

 Team)، والتوجه الفريق(Emphasis on Rewards)، والرتكيز على املكافآت(Supportivenessة(يوالداعم

Orientation)واحلسم (Decisiveness.(  

 Brian Cooper & Iain L. Densten & Judy Grayوكوبر( و غراي ودانستان  ساروس  لينطلق منه   

& James C. Sarros(  عبارة، وتوزيعها على منظمات عاملة يف  40حتتوي علي استمارة 4962يف دراسة مشلت توزيع

منظمات عاملة  سات السابقة لشموليتها علىا�دف تنويع اراء املستجوبني بعد نقد الدر  وأسرتالياوامريكا واسيا   باو اور 

استمارة، وبعد اجراء عليها التحليل العاملي االستكشايف لكشف االبعاد  1918مت اسرتجاع  ثيف نفس املكان، حي

حتديد  ننا سنعتمد على مقياس ساروس ورفقائه يفاىل أدول التايل(نشري هنا الضمنية، ظهرت له االبعاد املمثلة يف اجل

   )2(دراستنا): هذه الدراسة ب التطبيقي مناجلان عبارات الثقافة التنظيمية يف

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                          
(1)  Martin  Eisend, Heiner Evanschitzky, and David I. Gilliland, loc.cit. 
(2)  James C. Sarros, Judy Gray,  Iain L. Densten, Brian Cooper, The organizational culture profile revisited 
And Revised: An australian perspective, Australian Journal of Management, Vol. 30, No. 1 June 2005, p167. 
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  )Sarros et al (: ابعاد الثقافة التنظيمية ملقياس ساروس ورفقائه)01، 02( رقم الجدول

           )Factors(العوامل  Itemsالعبارات 

 )Achievement  Orientation(اإلجنازحنو   التوجه

 )An emphasis on quality(الرتكيز على اجلودة

 )Being distinctive-being different from others(كو�ا متميزة عن اآلخرين

  )Being competitive(كو�ا تنافسية

Competitiveness  

  القدرة التنافسية 

 )Being reflectiveعاكسة (أن تكون 

 )Having a good reputation(  وجود مسعة طيبة

 )Being socially responsible(  أن تكون مسؤولة اجتماعيا

  )Having a clear guiding philosophy( وجود فلسفة توجيه واضحة

Social Responsibility   

  سؤولية اجتماعيةامل

 )Being team oriented(انشاء الفرق

 )Sharing information freely(تبادل املعلومات حبرية

 )Being people oriented(كو�ا موجهة خلدمة الناس

  )Collaboration(تعاونال

Supportiveness    

  املساندة

  )Being innovative(كو�ا مبتكرة

  )Quick to take advantage of opportunities(ستفادة من الفرصرعة االس

  )Risk taking( خوض املخاطرة

  )Taking  Individual  Responsibility(حتمل املسؤولية الفردية

Innovation    

  إلبداعا

  )Fairness( العدالة

 )Opportunities for professional growth(فرص للنمو املهين

 )High pay for good performance(ارتفاع األجور مقابل األداء اجليد

  )Praise for Cood Performance( الثناء على األداء اجليد

Emphasis on 
Rewards  

  الرتكيز على املكافآت

 )Having high expectations for performance( توقعات عالية لألداء وجود

 )Enthusiasm for the job(احلماس للعمل

 )Being results oriented( كو�ا موجهة حنو النتائج

  ) Being highly organized( التنظيم اعلى درجة

 

Performance 
Orientation   

  اجتاه األداء

 )Stability(ستقرارالا

 )Being calm( اهلدوء

 )Security of Employment(أمن العمالة

  )Low Conflict(النزاعات القانونية

Stability   

  استقرار 

  

  

  

Source: James C. Sarros, Op.CIT, p167. 
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  : انواع الثقافة التنظيميةالمطلب الثاني

ليس بالضرورة ان تكون الثقافة التنظيمية متجانسة  يف كل  ولإلشارة ىل عدة انواع،إصنفت الثقافة التنظيمية 

تتخللها ثقافات فرعية  �موعات فرعية داخل املنظمة هلم سلوكيات وقواعد خاصة  أنوحدات املنظمة، إذ ميكن 

 : ، ومن  اهم هذه التصنيفات نذكر )1(�م.

  ):Cameron, Quinn, DeGraff et al كامرون وكوين وديغراف  وآخرين (تصنيف كل من   - لفرع االولا

(الرتكيز: يعين به مدى توجه املنظمة حنو حيث  اقرتحوا بعد ان اعتمدوا على بعدي الرتكيز واهليكل يف تصنيفهم 

السلطة واالستقرار يف  و الداخل باجتاه موظفيها، أو اخلارج باجتاه عمالئها، مورديها،...اخل. اهليكل: الذي حيدد املرونة

   )2(أربعة أنواع للثقافة التنظيمية:، )املنظمة

 ) ثقافة السوقMarket Culture تركز على اخلارج، لذا جتدها مدعومة �يكل  تنظيمي قائم ومعزز :(

حنو عمليات وتطوير املنتجات اجلديدة، هذه االخري هي اليت  ؛والقيادة من النوع املوجهة حنو اهلدف ،للسيطرة

واجناز املهام، وزيادة القدرة التنافسية وتعزيز  شروط حنو حتقيق اهلدفال استيفاءمدى حتدد نسبة جناح املنظمة، 

  ؛التوجه حنو السوق

  الثقافة )Adhocracy Culture تركز على اخلارج، ذات هيكل تنظيمي مرن، متتاز بديناميكية املشاريع :(

تكون مبتكرة وعلى استعداد لتحمل  واملخاطرة، والقيادة واالبداع، والقدرة على التكيف، وحل املشاكل، حيث

 ؛املخاطر واالستجابة السريعة لتغيريات السوق

 ) ثقافة العشيرةClan Culture تركز على الداخل، مدعومة �يكل تنظيمي مرن،  تتميز بأسلوب قيادة :(

فرص النجاح  قائم على التماسك، التوافق، االلتزام، املشاركة، والشعور جبو االسرة والعمل اجلماعي .  تعاجل

يؤدي اىل  مما والفشل كمجموعة، ملتزمة باملعايري واملعتقدات املشرتكة، االمر الذي ينتج عنه بيئة عمل اجيابية

 ؛تقاسم وتشارك للمعلومات وتعزيز فرق التنمية  وزيادة الكفاءات العملية والنجاح يف تطوير منتجات جديدة

                                                                                                          
(1)  Martin  Eisend, Heiner Evanschitzky, and David I. Gilliland ,Op .Cit, p248. 
(2)  Ibid , p p 262_263. 
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 )  الثقافة الهرميةHierarchy Cultureز على الداخل مدعومة ببنية مستقرة، ذات قيادة تنسيقية ) : ترك

بؤ، ورسم حدود نتعمل على تكريس الرمسية، ووجود القواعد والسياسات، االستقرار، السيطرة والقدرة على الت

 واضحة للسلوك  واالهداف من قبل االدارة العليا. حقق هذا النوع مستويات عالية من رضا العمالء. 

اىل )Freeman &Ettington  &Cameronهذا التعدد يف االنواع ابرزه كل كامرون وإتينغتون وفرمان(

أن السعي لتحقيق األهداف والنجاح يف السوق هي االفرتاض الذي تقوم عليه كل نوع، فثقافة السوق تفرتض 

ثقافة التسلسل اهلرمي  بينما تفرتض؛ )ءعلى العمالو لذا جتدها تركز على اخلارج ، امل الدافعة للفعالية التنظيميةالعو 

أن اهلياكل والعمليات الرمسية تزيد الكفاءة واالتساق، وبالتايل الفعالية(لذلك جتدها تركز على الداخل، من خالل 

ثقافة العشائر ان االلتزام برضى املوظفني ينتج الفعالية( لذا  بينما تفرتضالرتكيز والسيطرة على عمليا�ا الداخلية)؛ 

تركز على الداخل، من خالل تعزيز قواعد وسلوكيات التواصل املفتوح، التعاون، التمكني، ...اخل)؛ بينما تفرتض 

تعزيز سلوكيات  الثقافة االستباقية أن االبتكار واألفكار اجلديدة تؤدي إىل الفعالية(لذا تركز على اخلارج، من خالل

 )1(االبداع واملخاطرة وريادة االعمال، وخلق االسواق اجلدية)

إىل صعوبة تصنيف املنظمات من خالل نوع واحد من الثقافة التنظيمية، حيث قد حتتاج كما جتدر االشارة    

   )Wu &Yu()2املنظمة إىل مزيج من الثقافات االربعة لتكون متوازنة لتحقيق االداء العاليني يؤكد يو و وو(

  ) Charlesتصنيف شارل ( الفرع الثاني:

  )3(ميز هذا األخري بني اربعة انواع للثقافة التنظيمية، هي:

 ) ثقافة القوةPower Culture جندها خاصة يف املنظمات الصغرية اليت ال متتلك قوانني واجراءات عمل :(

معقدة، تقوم على قوة التأثري اليت ميتلكها شخص او جمموعة يف املنظمة، نتيجة حبهم وطاعتهم له، وغالبا ما 

نلمسها يف املنظمات اليت حققت منوها يف ظل شخص  قوي متسلط، الذي ينفذ العمل من مبدا تنفيذ 

لعمل، كما ميكن ان نلمسها يف املؤسسة العسكرية، واليت تعترب الطاعة واالنضباط اوال وقبل كل شيء مصدر ا

                                                                                                          
(1) Chun Wei Choo, Op.Cit, p786 . 
(2)  Idem. 

 ، دار احلامد للنشر والتوزيع، االردننظرية المنظمة، امحد يوسف عريقات، توفيق صاحل عبد اهلادي، م شحادة العرموطي،  الطراونةحسني امحد  (3)

  .293، ص2012
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ومؤشرا لنجاحها. لذلك يشبه اهليكل التنظيمي فيها نسيج العنكبوت، حيث يقبع هذا الشخص يف املركز 

 .الوسط مثل العنكبوت ما جيعل من الوسط مركزا للرقابة والطاعة والقوة

 افة الدور (ثقRole Culture وهي ثقافة منظمة تغرس قيم احرتام وطاعة اصحاب ادوار او مراكز ادارية :(

حمددة يف اهليكل التنظيمي، وهو اوضح ما يكون يف املنظمات الكالسيكية البريوقراطية، حيث يشكل اخلرباء 

الطبيب، فكل هؤالء يشغلون مناصب  واملختصني مصدرا للقوة والشرعية، مثلما ينظر ا�تمع اىل دور احملامي،

وادوار مهمة، فيطاع صاحب الدور لدوره، وليس لشخصه او امسه، ويقوم كل مستوى اداري برفع تقريره اىل 

 ؛املستوى االعلى، وهي ثقافة غري مرنة، حبيث ال تساعد على التكيف مع املتغريات اجلذرية والشاملة

 ) ثقافة الفردPerson Cultureجتعل من الفرد حمور اهتمام وحمط انظار تسعى املنظمة من  ): هي ثقافة

خالهلا اىل خلق هالة حول شخص معني، قائد او خبري، حبيث تشكل هذه الشخصية مركز جذب واداة تأثري 

واوضح ما تكون يف املنظمات السياسية والفنية، اليت تعتمد على الفعل السياسي كوسيلة للتأثري. بالرغم من 

عزيز ورفع من قيم ودور هذه الثقافة، اال ان اي صراع بني هذه االفراد والوحدات، سيؤثر على تأثريها يف ت

 .املنظمة ككل

 ) ثقافة المهمةTask Culture وهي ثقافة تركز على تنفيذ املشروع واملهمة، وتركز على املرونة والقدرة على :(

من قيمة االتصاالت اجلانبية وليس الراسية، وتعطي قيمة إلجناز الفرد واجلماعة، كما �تم  ززالتكيف، وتع

بالدرجة االوىل مبهارات العاملني ومتكينهم للقيام باملهام على افضل وجه، وتوجد هذه الثقافة غالبا يف 

  وليس على دور او شخص معني املنظمات الريادية واالبداعية، اليت تركز على املهارات االزمة لتنفيذ املهام،

  فهي ثقافة ال �تم بالرموز او اخللفيات الدينية او العشائرية او املناصب الرمسية، بل ما ميكن الفرد من القيام به.

   )Gerald Grebergجيرالد جريبرج ( تصنيف الفرع الثالث:

الصداقة القائمة بني ، يف اشارة اىل بعدي درجة Sاعتمد هذا االخري على ما اطلق عليه مكعب 

)، حيث صنفا الثقافة اىل االنواع Solidarity)، ودرجة الفهم املشرتك ألنشطة واهداف املنظمة(Sociabilityاالعضاء(

  )1(التالية:

                                                                                                          
اململكة العربية دار املريخ للنشر، ، ادارة السلوك في المنظمات،  جريالد جريربج، روبرت بارون، ترمجة رفاعي حممد رفاعي، امساعيل علي بسيوين   (1)

 633.634، ص ص 2004السعودية، 
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 )ثقافة شبكة العالقاتNetwork Cultureجة منخفضة ر ): تتصف بدرجة عالية من الصداقة، ود

فيها العاملني اىل اتباع سياسة الباب املفتوح والتحدث  من فهم عمل املنظمة واهدافها، حيث مييل

 بطريقة غري رمسية،  وحماولة اقامة وبناء الصدقات..

 ) ثقافة االجزاءMerceary Culture تكون مقابلة لثقافة شبكة العالقات، حيث تتميز  :(

مبستوى صداقة منخفض، ومستوى عايل من فهم رسالة املنظمة واهدافها، حيث يركز افرادها على 

العمل معا االجناز الوظائف املكلفني �ا، ومييلون اىل االتصال بطريقة مباشرة، يسود بينهم السلوك 

الربح اهم شيء (يدور  بني االصدقاء، ألنه يعترب اضاعة للوقت العملي، اذ ال مكان للحديث الذي 

 فيها).

 ) الثقافة المتناثرةFregemented Culture تتميز باخنفاض معرفة العاملني برسالة املنظمة :(

واهدافها، واخنفاض مستوى الثقة بينهم ايضا، وعادة ما يكون هناك اتصال حمدود بينهم، يتحدثون 

 ضرورة، كثرة الغيابات، عدم وجود والء او انتماء.فيما بينهم  عند ال

 ) الثقافة الطائفيةCommunal Culture:(  يتميز بدرجة عالية من الصداقة ومن معرفة رسالة

املنظمة، تسود بني العاملني اجواء محيمية، تنساب االتصاالت بسهولة لدرجة عدم القدرة على التميز 

 بني اتصاالت العمل واتصاالت الصداقة.

  المطلب الثالث: مكونات الثقافة التنظيمية واليات ترسيخها وتغييرها

  

  ة: مكونات الثقافة التنظيميفرع االولال

  فإن مكونا�ا هي ما يؤثر يف هذا السلوك  لكون الثقافة التنظيمية هي جانب سلوكي لألفراد يف املنظمة،

حيث" تشتمل على مسات وقيم ومعتقدات يف مجيع مستويات املنظمة، العديد منها غري مستوعى، يعرب عنها من 

، والرموز والتحف، وماديات اخرى، حسب دوبين خالل املواقف والسلوك واملشاعر، والعالقات، واللغة

التنشئة االجتماعية للطفل داخل االسرة كنظمة  قامة الثقافة التنظيمية داخل امل، فإ )Zeffane& Dobni()1وزفان(

                                                                                                          
(1)  Konstantnos M. Karyotakis, Vassilis S. Moustakis, Organizational factors, organizational Culture, Job 
Satisfaction and entrepreneurial orientation in public administration, The European journal of applied 
Economics, EJAE 2016, p 53. 
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، وعلى سبيل الذكر ال احلصر )1(وحماولة تلقينهم وغرسهم بالقيم ومبادئ السلوك، من خالل املمارسات اليومية"

    )2(نذكر املكونات التالية:

 البناية : هي ما حييط باألفراد وحيفزهم على اداء مهامهم، كتصميم المكونات(المظاهر) الرمزية المادية

 املالبس، ترتيب املكاتب فيها، اسم املنظمة، شعار�ا املعلنة، ...اخل

  :هي جمموعة النشاطات والطقوس املمارسة، صنفها كل من تريس و باير(المكونات الرمزية السلوكيةBeyer 

& Trice:يف ا�اميع التالية(    

 ) الطقوس التعزيزيةRites of Enchancement ؛ادوار جديدة، يف حالة الرتقية مثال): متارس عند لعب 

 )طقوس التجديدRites of Renwal وهي الطقوس اليت تستخدم بقصد انعاش اهلياكل االجتماعية احلالية :(

 ؛للمنظمة بقصد تطوير نشاطا�ا الوظيفية

 )طقوس التكاملRites of Integrationد ): اليت من شا�ا ان ختلق التالحم واملشاعر الطيبة  بني افرا

 ؛املنظمة

  ) طقوس تخفيض الصراعRites of Conflict Reduction متارس يف حالة التعاطي مع الصراعات :(

  ؛واالختالفات

 ) طقوس تنزيل الدرجةRites of Degradation متارس عند حاالت الفشل يف اعتناق قيم املنظمة، مثال :(

 ).Robbones  of Shameعند املنظمات اليابانية وشاح العار (

 ــــ: هي جمموعة الفاظ ذات داللة معنوية، كالمظاهر الرمزية اللفظية:  

 )االساطيرMyth( هي قصص ألحداث خيالية، متثل معتقدات ومهية لتحديد ما هو شرعي بقصد احملافظة  :

 ؛عليه او حتديد ما هو غري مقبول يف املنظمة

 )القصص البطوليةSaga؛االجنازات الفريدة لفرد او جمموعة ): هي حكايات ألحداث حقيقية تارخيية تصف  

 )الخرافاتLegend:( ؛قصص سالفة لبعض االحداث التارخيية املثرية املزينة بالتفاصيل اخليالية 

 )النكتةJoke)الرتاث الشعيب ،(Folkate)الرموز ،(Symbolsاخل...،(. 

 :تتضمن: المكونات االدراكية  

                                                                                                          
 .327، صمرجع سبق ذكرهماجد عبد املهدي مساعدة،    (1)

 .602، ص2011، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، ادارة السلوك التنظيمي في عصر التغييراحسان دهش جالب،    (2)
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 عناصر نظام  فهي عنصر منل اعمق مستوى من مستويات الثقافة  وفق ما يراه عدد من الباحثني، متث: لقيما

يعرفها ، كما )Parsons()1املوجهة للفرد حسب بارسوس( بدائل ال رمزي مشرتك يستخدم كمعيار لالختيار بني

أو معيار  عناصر من نظام رمزي مشرتك الذي يستخدم كمعيار ) على ا�اDubekevich( دوبكيفيكش

 وكذلك املستوى التنظيمي وتعرف  أيضا بأ�ا أفكار ذات معىن خاص على الفرد لالختيار بني بدائل التوجه،

 ؛)2(

 ؛: تشري اىل االفكار  التصورية اليت حيملها فرد معني اجتاه شيء ماالعتقاداتا  

 ؛مرغوبة اوال: هي قيم ومشاعر وميول التصرف اليت يعتنقها االفراد سواء كانت االتجاهات 

 متثل معتقدات ضمنية يؤمن �ا االفراد قد تتصل بأنفسهم او باألخرين او بطبيعة املنظمة اليت االفتراضات :

 ؛يعملون فيها

هي قواعد غري مكتوبة تتيح لألفراد معرفة ما هو متوقع منهم،  فهي بذلك االطار يقبله ا�تمع دون  المعايير:

  اعرتاض او نقد.

  اليات ترسيخ وتكوين الثقافة التنظيمية: الفرع الثاني

  )3(جمموعة من االساليب والوسائل لرتسيخ ثقافة املنظمة، هي:) Porter &Steers( قدم كل من ستريز وبورتر 

 وتشمل انتقاء االشخاص املؤهلني الذين تتوافق قيمهم ومدركا�م واعتقادا�م مع قيم : ادارة الموارد البشرية

 ؛املنظمة الرئيسية

 من خالل السلوكيات الظاهرة الواضحة اليت تدعم وتعزز قيم املنظمة : افعال وممارسات االدارة العليا

 ؛واعتقادها، وجيب ان تعزز افعال االدارة اقواهلا، وتوفر للعاملني تفسريا واضحا لألحداث اجلارية يف املنظمة

 ؛املنظمة اىل العاملني بصورة مستمرة وهو تعليم قواعد اللعبة التنظيمية وتوصيل عناصر ثقافة: لتطبيعا 

 العوائد املالية جيب ان تشمل االعرتاف، التقدير، القبول، كما جيب ان تركز   اىل جانب: نظم العوائد الشاملة

 ؛هذه العوائد على اجلوانب الذاتية والعمل ولشعور باالنتماء للمنظمة

                                                                                                          
(1)  Arturs Barbars, Interaction between organizational culture and work engagement in the information and 
Communication technology sector in Latvia,  Journal of Business Management, 2016, No.12, p84. 
(2) Ibid,  p85 

 328،  صمرجع سبق ذكرهماجد عبد املهدي مساعدة،   (3)
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 )ادارة المنظمة الموجهة بالقيمValue Based Management:()1( يعين االدارة اليت تقوم بتطوير وبث

وايصال وسن وممارسة القيم ونشرها يف املنظمة، ولعل اهم جماالت هذا النمط هو التمسك بأخالقيات 

االعمال وتبين املسؤولية االجتماعية. االمر الذي يؤكد على امهية القادة يف تعزيز القيم، وظهور مفهوم القائد 

الذي يكثر من االستخدام اجليد للرموز يف االدارة حبيث يرسخ ويبين ثقافة  )Symbolic Leaderالرمزي  (

 قوية ومعززة باستمرار.

 ) التطبيع االجتماعي والثقافةSocialization Culture:()2(  يشري اىل الكيفية اليت يتعلم مبوجبها االفراد

ثقافة املنظمة، فهو العملية اليت من خالهلا ينقل االعضاء القدامى اىل االعضاء اجلدد املهارات االجتماعية 

 .عرفية املطلوبة للعمل بفاعليةوامل

   )3(منها: دة اساليب اخرى، اىل جانب ع

 ؛ورسالة ومبادئ وانظمة املنظمة حنو عالقا�ا مع اجلمهور والعاملني: وتتمثل يف ميثاق البيانات الرسمية 

 ؛: حيث يعطي التصميم افكار معينة للعاملنيتصميم المبنى 

 ؛: وهي الرتكيز على طريقة واسلوب االدارة العليا حنو العاملنيالقدوة 

 ؛نظم املكافآت واحلوافرك: الرموز العلنية 

 ؛به املدراء والقادة، كاهتمامهم بدرجة التزام املوظفني: وهو ما يهتم موضع اهتمام القادة 

 ؛: وتتناول ردود فعل القادة اجتاه االزمات خاصة يف  البيئة التنظيمية غري املستقرةردود الفعل اتجاه االزمات 

 وهو ما يتعلق بنظام املركزية او الالمركزية وكذلك التسلسل والسلطة واصدار االوامر التركيب التنظيمي :

 ؛التصال  يف اجتاه واحد او اجتاهنيوا

 وتشمل من يتحكم باملعلومات ومن حيصل عليها وتقومي االداء ومن يشارك يف النظم الداخلية للتنظيم :

 ؛عمليات صنع القرار

 وتشمل السياسات املتعلقة بالتعيني واالختيار والرتقيات والعقوبات والتقاعد.سياسات شؤون الموظفين : 

  

                                                                                                          
 32، ص المرجع السابق   (1)

  628ص، مرجع سبق ذكرهاحسان دهش جالب،   (2)

، 2009)، اثراء للنشر والتوزيع، االردن، السلوك التنظيمي(مفاهيم معاصرةخضري كاظم محود الفرجيات، موسى سالمة اللوزي، انعام الشهايب،    (3)

 .166،167ص  ص
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  امثلة عن الثقافة التنظيمية لبعض املنظمات ):02،01(رقمالشكل 

)ان ثقافة منظمته جيب Thoman J Wafson(الرتكيز على التميز): يرى  مؤسسها تومان ( IBMشركة  - 

ان تقوم على ثالث مقدمات هي: وجوب احرتام االفراد العاملني والتعامل معهم على النحو الذي حيفظ  

  كرامتهم، اجناز مجيع املهام بطريقة مميزة، حصول الزبون على افضل خدمة ممكنة.  

ملنافسة بدال عن التميز، حيث (الرتكيز على املنافسة): ثقافة تؤكد على ا Pepsi Co شركة بيبسي كوكا - 

تؤكد االدارة العليا على اجلميع على امهية التفوق على منافسها الرئيس يف السوق شركة كوكاكوال، وزيادة 

  حصتها السوقية، وان اي اخفاق يف ذلك يقابله طرد املخفق. 

ثقافية هي: تقدمي  (الرتكيز على العدالة): اليت تؤكد على سبعة مقدمات )J.C Penny Coثقافة شركة( -

اخلدمة للعموم لزيادة الرضا، املكافاة العادلة، بذل ما ميكن حلصول الزبون على القيمة واجلودة والرضا، التدريب 

املستمر لألفراد العاملني، الرتكيز على العالقات االنسانية، املكافاة املعتمدة على املشاركة واختيار السياسات 

  صحتها وعدالتها.  والطرائق والتصرفات على وفق

): االفراد هم مصدر قوتنا، واالرباح هي جمرد وسائل لقياس جناحنا، واالمانة والصدق Fordشركة فورد( -

  قواعد اساسية يف عملنا

  .تقدير واحرتام وتشجيع قدرات االفراد اخلالقة واالبداعية  ):Sonyشركة سوني ( -

): ثقافة تكرس االهتمام بالعنصر البشري، حيث تسمي موظفيها بطاقم Hewlet Packardشركة ( -

  املنظمة تشبيها لطاقم الطائرة. 

  ):  تسمي موظفيها بالشركاء وليس املستخدمني، ما يعزز من والئهم للشركةWall Martشركة ( - 

   بتصرف طالبمن اعداد الالمصدر:  
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  : تغيير ثقافة المنظمةالفرع الثالث

  تغيري الثقافة التنظيمية من اصعب عمليات التغيري، الرتباطها الكبري بتغيري السلوك التنظيمي يف املنظماتيعترب 

حيث غالبا ما يرتبط تغيريها مبجموعة من االجراءات والسياسات االدارية الداعمة لذلك،  ويف هذا الشأن قدم كل من 

  )1(ات، هي:) جمموعة من اإلجراء Robinson &Pearceبريس وربينسن(

 من اقوى االساليب يف التغيري، من خالل ربط هيكل املكافآت بالتغيري هيكل المكافأة خاصة الهيكل تغيير :

 ؛املطلوب

 ؛أشياء حمدودة، يف ثقافة جديدة استهداف: إذ جيب على املدراء توضيح السلوك المرغوب فيه 

 ؛القرارات صعبة الختاذ: عرب رمزية دوره، وادراكه بالنجاح نتيجة  االدوار العليا للموظف التنفيذي 

 ؛: عرب خلق الضغط  االزم للتغيري، ووضع السبل امام التوجه اجلديدفريق االدارة العليا 

 اليت تتطلب تغيري الثقافات واالساليب الالزمة لذلك، خاصة عندما يتطلب االمر الدقة في تحديد الظروف :

  ؛ادخال افراد جدد

 عرب التداخل والتفاعل فيما بني الزمالء لنشر الثقافة، مع تعزيزها وتوجيهها باستخدام برامج المخالطة(األلفة :(

  .خاصة(كإنشاء جمموعات نقاش وحوار، مناقشات تدريبية، اصدار ا�الت)

   )2(وعلى هذا فان ابرز اليات التغيري الثقايف يف املنظمة:

 الربامج التدريبية اليت تعد من اهم الضروريات لتقليص الفجوة بني قابليات االفراد : من خالل التعليم والتكوين

 ؛للعمل ومتطلبات العمل

 إن عملية التغيري ستؤدي حتما اىل ادخال مفردات ومصطلحات جديدة حتمل قيم جديدة اللغة واالتصال :

ة اجلو العام داخل منظمات االعمال حيث يعترب االتصال احد االليات الفعالة إلحداث التغيري من خالل �يئ

  ؛لتقبل هذا التغيري وتسهيل تنقل املعلومات

 حيث امتدت املوضة يف الوقت احلاضر لتشمل جمال االفكار واالدارة،  ووسيلة للتغيري، عرب الموضة والنماذج :

ال، جتعلهم يسعون يف تقليد االساليب واملنتجات اليت ظهرت يف املنظمات املبدعة.  او عرب مناذج تستهوي العم

                                                                                                          
 .369ص، 2009، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، التطوير التنظيمي واالداريبالل خلف السكارنة،    (1)

 .375، صالمرجع السابق   (2)
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تقليده مما يؤدي اىل اكتساب قيم وتقاليد جديدة، فمثال املنظمات االمريكية حتاول دوما تعيني ابطال يتصفون 

 بسلوكيات منوذجية تريد املنظمات ترسيخها.

 ل: ان املنظمات الناجحة هي اليت لدى قاد�ا رؤيا وتوقعات تبين عليها للمستقبالرؤية والتوقع المعياري  

االمر الذي جيعل االفراد املنتمني للمنظمة يتصرفون على اساسها، هذه املعايري تعرب عن القيم واملعتقدات اليت 

  .تريد املنظمة ترسيخها

  في دعم عمليات ادارة المعرفةالثقافة التنظيمية  مساهمة : رابعالالمطلب 

، سيكون الصدق واالنفتاحو  بالمثل واالعتراف والمعاملةة والمكافاة تتسم ثقافة المنظمة بالثقة والنزاه  إذا لم" 

                " لكونها غير مواتية لتبني برنامج إدارة المعرفة ةدارة المعرفة  داخل المنظمإمن الصعب خلق ثقافة 

 )Anonymous()1انونيمس(                                                                                        

  الفرع االول: اهمية الثقافة التنظيمية في دعم ادارة المعرفة

بحث عن مدى مسامهة الثقافة التنظيمية يف دعم تملفكري االدارة، والدراسات اث العديد من االحب تقدم  

  ، كما جند اساسا على القيم اليت تعرقل او تشجع عمليات خلق املعرفة ركزوا Alavi et al االيف واخرين دفنج ادارة املعرفة

" كعامل اساسي لنجاح ادارة املعرفة ثقافة المعرفة" قدمان ويقرتحاني ) Earl and Garvelliكل من  ايرال وغارفيلي(

املوارد البشرية. ثقافة من قيم متثل اىل جانب  لقيادة واهليكل التنظيمي، وادارةيف املنظمة اىل جانب عناصر اخرى كا

"، حيث يرون ان المعرفة لإلدارةقدرات البنية التحتية " Gold et al  نواخري  مساه غولد التكنولوجيا واهليكل ما

 كما   .ومعارفهم همافرادها ملشاركة افكار مستعدة لتطوير سلوكيات  املنظمات اليت هلا قيم موجهة حنو االنفتاح وتعزيز الثقة

 كأليةيؤكد يل وكول تعمل  مثلما هذه القيم جتعل من الثقافة  ،االخطاء مع قيم التسامح Davenportيضيف دافنبورت 

يعمل خارج ما هو من تتوجه حنو نظام يتطلع اىل معاقبة  امراقبة اجتماعية، يف تعزيز الوعي النقدي والسلوك املفتوح، ام

ة ونشرها يف مجيع احناء او يعوق يف �اية املطاف العمليات اليت متكن من انشاء املعرفمرسوم، االمر الذي سيحفز 

                                                                                                          
(1)  M. du Plessis, Op.cit,  p289. 
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)هي اليت تستطيع تكييف O’Dell &  McDermottدارموت وادال( ي ماكأفاملنظمات الناجحة يف ر ، )1(املنظمة

      )2(.ثقافتها يف ادارة املعارف لتتناسب مع ثقافتها التنظيمية

  لنظام إدارة المعرفة:  متكاملإطار نحو  - الثانيالفرع  

إن  نقل المعرفة في جوهره هو النشاط االجتماعي، حيث يشارك شخص واحد المعرفة مع واحد أو   

&  Hendersonبالكمان وهندرسون(لما يؤكد مث  "أكثر من األفراد من خالل قناة واحدة أو أكثر

Blackman"()3(  

حماولة اجياد االطار الفعال الذي يربط بني ادارة املعرفة وعمليا�ا والثقافة اجتهد كثري من الباحثني يف   

االجتماعية يف الية  مهية العالقاتأ التنظيمية احد اهم مكونات البينة التنظيمية املساعدة  هلا، وخاصة يف اعتمادها على

 Nonaka and  ينوناكا وتاكيشالرائدان يف االدارة احلديثة  انطلق منها اليتو ، ة واستخدامها وتشاركهااملعرف توليد

Takeshi )يف رسم مالمح كذلك دورها و ؛ يف دراستهما الشركات اخلالقة للمعرفة الفصل االول) مت حتليلها سابقا يف

؛ هذا االعتماد املشرتك على العالقات االجتماعية وجه عدد من الدراسات يف حتديد طبيعة هذه العالقة، الثقافة التنظيمية

على الفعالية  للتأثريعلى ان التفاعالت الغري رمسية بني االفراد تسهل التجارب املشرتكة  ينصالذي االطار هذا منها 

يف املنظمات اليت تتسم بثقافة العالقات اإلنسانية يف الغالب نشاء املعرفة وحتويلها يتم إالتنظيمية وتوليد املعرفة، لذلك فان 

  )4(:كالتايل  من خالل عمليات التنشئة االجتماعية

 المنظمات التي تتميز بثقافة العشيرة(Clan Culture)تركز على التنشئة االجتماعية يف خلق املعرفة وحتويلها : 

 ؛واالبتكارالذي يتسم باملرونة  )Open system and Externalization Processالنظام املفتوح( مستخدمة

 المنظمات التي تتميز بثقافة السوق(Market Culture) :على خلق تعمل   ،تتميز يف الغالب بالنظام املفتوح

وتعترب )، Rational Goals and Combination Process(االخرجةاملعارف وحتويلها من خالل عملية 

املنظمات اليت تتميز بثقافة السوق فعالة إذا كانت تنافسية وسريعة يف االستجابة، وحامسة، من خالل احلواجز 

                                                                                                          
(1)  Mario Javier Donate and Fatima  Guadamillas, Organizational factors to support knowledge management 
And innovation, Journal of Knowledge Management, VOL. 15,  2011, p4. 
(2)  M. du Plessis, Loc.Cit.  
(3)  Idem. 
(4)  Rajnish  Kumar Rai, Op.Cit, p790_793. 
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والسعي لتحقيق أهدافها. وتركز هذه املنظمات على احلفاظ على املوضوعية، ومجع وحتليل البيانات، ورصد التقدم 

  ملوثوقية إلنتاج قيمة دائمة. احملرز بعناية أل�ا تتطلب القدرة على التنبؤ وا

 المنظمات التي تتميز بالثقافة الهرمية(Hierarchical Culture) : تركز على العمليات الداخلية

التقييم والقياس، والتوثيق، وعمليات  )، عربInternal Process and Internalization Processللمنظمة(

كما تركز على تطوير ويركز من، التحكم، واالستقرار، واهليكلة، واملركزية، وحتسني الكفاءة، واالستمرارية، والسيطرة

  إجراءات العمل واملمارسات ألنه يسهل لألفراد تعديل املعرفة حلل املشاكل العملية

  وفق هذا االطار:  اجلدول املوايل يربز طبيعة العالقات 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 



HG 

[84] 
 

 الفصل الثاني:...
البنية التنظيمية وعالقتها بعمليات ادارة المعرفة...  

  )The Organizational Knowledge Management Framework(اطار ادارة املعرفة ):02،02(الجدول رقم 

  )Culture(ثقافةنوع ال )Mode(طريقةلا  )Ba( با فضاءال�  )Knowledge assets(اصول املعرفة

من خالل  املشرتكة، املعرفة الضمنيةجتريبية: 

من  واملهارات والدراية الفنية ربةاخل تشارك

 األمان،  والرعاية، واحلب، والثقة، األفراد

  والعاطفة 

 ـ:يوفر السياق ل:  هاأمنش

  التفاعل وجها لوجه ، التنشئة االجتماعية

مناذج ، واملشاعر، والعواطف وتبادل اخلربات،

  ، والثقة، و التزاموالرعاية، عقليه

، األفرادمشاركة  : التنشئة االجتماعية

 جتارب مع كل منهما

النماذج   ، وخلق وتبادل : أخرى - 

وجهات نظر العامل، والثقة  الذهنية،

  املتبادلة

العمل بروح  مشاركة املعلومات،ثقافة العشرية: 

 التمكني،  إدارة املوهبة، لتعاون،ا الفريق الواحد،

 .العالقات، والقرار التشاركي العالقات الشخصية

  

 مفاهيمية: 

 مفصلية من خالل املعرفة الصرحية

، مفاهيم املنتج، لغة: ال الصور، الرموز، أيضا

  األسهم، العالمة التجارية ، التصميم

 يوفر السياق ل: التحاور

 والتفاعالت اجلماعية وجها لوجه، ختريج

 األفراد العقلية قدرات  - 

متت مشاركتها اليت  النماذج واملهارات هيو 

معرب عنها   عامةإىل مصطلحات  وحتويلها

  كمفاهيم

  :  تخريجال

 متخصصللمعرفة:  حتويل ضمين

 العمالء أو املعرفة اليت حتتفظ �ا

 املتخصصني، إىل

 صريح، بسهولة

 أساس خللق شكل مفهوموب

  معرفة جديدة

التعبري عن  اإلبداع، التعاون،  : الثقافة االستبدادية

 لتكيف،ا رؤية،، املستقبل

والدعم  األعمال،ريادة  منو، التحول ،  - 

 اكتساب املوارد اخلارجي، و

  

 نظامية: 

 منظم وتعبئتها - 

 املعرفة الصرحية - 

  مستندات، - 

 مواصفات، - 

 كتيبات - 

 قاعدة البيانات  - 

  والرتاخيص  براءات االخرتاع  - 

 يوفر السياق ل  - 

  اجلمع

 القائمة صرحية  - 

عرب  على اخلط أو الشبكة تنتقل املعرفة

 : وسائط

 ،االتصاالت 

 ا�اميع 

  ،الوثائق 

 نوك البياناتو ب  

 املزج: 

 القائمة صرحية - 

متت مشاركتها  املعرفة مفصلية، - 

 وإعادة تشكيلها

 إىل أكثر تعقيدا و

 جمموعات منهجية صرحية - 

 املعرفة

 قواعد بيانات،  - 

 الشبكات - 

 مستندات،  - 

  كتيبات   - 

 : ثقافة السوق

 القدرة التنافسية، - 

  سريع، فعل رد - 

 احلسم،  - 

 نتاجية،اإل - 

  وضوح اهلدف، - 

 احلواجز، القيادة من خالل  - 

 حتقيق اهلدف والكفاءة، و - 

 

  

 روتينية او منطية:

يف  روتينية ومدجمة املعرفة الضمنية - 

 والعلميات التنظيمية  اليومية  اإلجراءات 

 

  

 مارسةامل

 االستيعاب الداخلي يوفر سياق ل - 

من  املعرفة الصرحية اليت جيسد األفراد - 

 : خالل

 كتيبات •

 الوثائق، أو •

  برامج احملاكاة •

 : االستيعاب الداخلي

 املعرفة الصرحية هي - 

 ا�سدة من خالل

معرفة ويتم حتويلها إىل  تفسري املعرفة

 موجود يف شكلضمنية، 

 قدرات عقلية او مناذج او دريات فنية.

  

 : الثقافة اهلرمية

 الروتينية وميكن التنبؤ �ا  - 

 عمليات العمل، - 

  -اهليكلة، - 

 والقياس  تقدير - 

  املركزية،  - 

 التحكم نعمليات  - 

 جناعة  - 

  

Source: Rajnish  Kumar Rai, Op.Cit,  p793. 
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تعمل على اليت  التعلمثقافة متارس الثقافة التنظيمية دور مهما يف تطبيق جناح ادارة املعرفة، بداية من ارساء  �ملا يف

بطاهلا من رواد أيكونوا ، فتاح والشفافية والتحسني املستمرتقوم على التقاسم واالنثقافة ، )1(هذا النموذج حيا ابقاء

الثقة ، يف ظل حتقق شرطي )2(سرد القصص يف نقل اعقد االفكار واملفاهيماسلوب عرب اجنع  االمثلة يف تقاسم املعرفة

ثقافة يلتزم قادة املنظمات(قيادة املعرفة)  )3(ضمنيةتبادل املعرفة الاالفضل ل غري رمسي الشخصي التفاعل الوجود و املتبادلة 

على ترسيخها، عرب توليد االحساس باهلوية من خالل االلتزام برسالة املنظمة، و تعزيز ثقافة التسامح والثقة واالتصال 

فاي  ، اي العمل على ترسيخ ثقافة املنظمة لصاحل ادارة املعرفة وفق  )4(املفتوح، واالعرتاف والتقدير لألفراد املوهوبني

   )5( :من خالل الطرق التالية) Fahey& Delong(  وديليونغ

 ؛تكوين افرتاضات حول ماهية املعرفة، وحول املعرفة اليت جتب ادار�ا  

 ؛من املمكن ان يكون مالكا للمعرفة: من هو الشخص الذي لتنظيميةحتديد العالقة بني املعرفة الفردية واملعرفة ا 

  ؛ومن الشخص الذي جيب ان يشرتك فيها، ومن الشخص الذي يستطيع خز�ا

 ؛اجياد بيئة للتفاعل االجتماعي حتدد كيفية استخدام املعرفة يف مواقف وظروف معينة 

 يف احناء املنظمةية اليت يتم من خالهلا توليد املعرفة، والتحقق من صحتها، وتوزيعها مل(تشكيل) العياغةص. 

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                                                                          
 .96، صمرجع سبق ذكرهالقهيوي،    (1)

 .263، ص مرجع سبق ذكرهجنم عبود جنم،    (2)

 .67، ص مرجع سبق ذكرهعمر امحد مهشري،    (3)

 .115- 114، ص مرجع سبق ذكرهسلطان كرملي،    (4)

  .79- 78،  ص مرجع سبق ذكرههيثم علي حجازي،    (5)
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  القيادة و عمليات ادارة المعرفة  المبحث الثاني: 

تعد القيادة من أهم مقومات جناح وفشل املنظمات، وذلك للدور الكبري الذي يلعبه القائد يف أعلى اهلرم   

املعرفة، فما مدى مسامهة القائد يف دعم عمليات  إلدارةالتسيريي للمنظمة، األمر الذي ينطبق متاما يف تبين املنظمات 

  ؟ادارة املعرفة يف املنظمة

  المطلب االول:  ماهية القيادة 

أثري النقاش بالتحليل والدراسة حول القيادة منذ القدم، للطبيعة احلساسة للقائد، فماذا يقصد بالقيادة؟ واين   

  وصلت اخر النقاشات والدراسات حوهلا؟

  هوم القيادة الفرع االول: مف

يعد مفهوم القيادة من املفاهيم السلوكية اليت اثارت الكثري من النقاش واخلالف، حيث تباينت التعاريف املقدمة 

يعود مفهوم ، حيث )1(هلا وفقا للمعاجلات املختلفة اليت عرضتها املدارس الفكرية وفقا لتطور هذه املدراس واهتماما�ا

القائد، واليت تعين  Leaderالذي اشتق منه مصطلح   Archein الفكر اليوناين  ومصطلح القيادة اىل القدمي البعيد، اىل

بكو�ا   Schreuder et alشوردر واخرين لتتوايل املفاهيم املقدمة للقيادة حيث  يعرفها  ).2(الشخص الذي يوجه ويرشد

. والذي ركز  فيه على قدرة القائد يف )3( عملية التأثري املمارس يف جمموعة من اجل حتقيق االهداف والرؤى املشرتكة

هذه  العملية الفكرية اليت تقوم على متكني االفراد   التأثري على مقوديه وحثهم حنو حتقيق االهداف املراد حتقيقها،

 والتأثريتعتمد على التوجيه  باألساسعملية انسانية وفكرية وحتفيزهم يضيف علي السلمي، حيث يعرف القيادة على ا�ا" 

من اجر حفز االخرين ومتكينهم من حتقيق اهداف املنظمة باستثمار الفرص املتاحة هلا والتعامل االجيايب مع املخاطر 

اهلام  عملية"هي  تأثري ناتج عن اهلام ميارسه القائد مثلما يراه زيد عبوي، يف كون القيادة ؛ )4("واملهددات احمليطة �ا

                                                                                                          
القاهرة، ، املنظمة العربية للتنمية االدارية، (دروس مستوحاة من التجارب العالمية والعربية)ةالفكر االستراتيجي للقاد، طارق شريف يونس  (1)

  .56، ص 2005

  .86، ص 2007عمان، ، والتوزيع، دار الثقافة للنشر اإلدارية القيادةنواف كنعان،   (2)
(3) Ann L.N. Chapman, David Johnson, Karen Kilner, Leadership styles used by senior medical leaders 

Patterns, influences and implications for leadership development, Leadership in Health Services,  p    .  

  .708، ص 2004، عمان، والتوزيعلنشر وا غريب للطباعة ، دارالسلوك التنظيمي ةادار ، علي السلمي  (4)
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، خيلق نوع من العالقات قادرة على توجيه سلوك املقودين )1النتائج املرجوة( لتحقيق يهملدأفضل ما  ليقدموااألفراد 

بـالقوة ويـدركها أفـراد ا�موعـة حيـث يسـوغ  اليت تتميز " نـوع خـاص مـن العالقـات حسب عمر غباين، فالقيادة وفقه 

  .)2كسلوك ونشاط للمجموعة"(ثلون له  تمي به و ويقبلوناألفراد للمجموعة منوذج سلوكه  احـد

 االخرين  يف اذن وان تعددت املفاهيم اال ان القيادة تبقى تعكس جمموعة من العمليات، فهي عملية التأثري

بني جمموعة من االفراد �دف انتاج عمليات سلوك  تستهدف االفراد لتحقيق  عملية تفاعل اجتماعيعلى مبنية 

 بطريقة توجيههم يعمل من خالله على ،الذي ميارسه  القائد  يف االشخاص فـن التأثري فهي االهداف املنشودة.

  هدف مشرتك. حتقيق سبيلمعهـا كسـب طـاعتهم واحتـرامهم ووالئهـم وتعـاو�م، فـي  تتسىن، صحيحة

 واللوائحملركز الوظيفي والقوانني "القيادة الرمسية"، يكفل مسؤولياته وسلطاته ا سواء كان هذا التأثري بصفة رمسية  

"القيادة الغري الرمسية" والناشئة  ضمن التنظيمات الغري رمسية، الناجتة هي االخرى لسوء القيادة  املعمول �ا؛ او غري رمسية

الرمسية وفق تأكيد العديد من الباحثني، هذه االخرية اليت تعكس الصبغة االنسانية او البناء االجتماعي الذي ينشأ عفويا 

هذه  ؛(4)"التنظيمبني أفراد  االجتماعيةو   الشخصية"تلك الشبكة من العالقات  ، فهو(3)رمسييف ظل التنظيم ال

ا دور كبري يف نشر االمور بشكل اوسع مما لو مت نشرها العالقات اليت تظهر يف كل مكان وبشكل ملحوظ، اين يكون هل

تاره ختتبعـا ملركـزه، وليس  وفقـا لقـدرات الفـرد ومواهبـه القياديـة تنتج فيه القيادةهذا التنظيم الذي ، (5)بالطريقة الرمسية

  .قـادرا علـى التصـرف واحلركـة واملناقشـة واإلقنـاع، ممـا جيعـله منـه قائـدا ناجحـافهو )، 6املختار"(القائد "اجلماعة من بينها 

  فالقيادة عملية جتمع بني عناصر اساسية، تتمثل يف:   

  

  

                                                                                                          
(

1
 . ص ، 2007ن، دار البداية، عمان، ،اإلدارية العملية في اهودور القيادةزيد منري عبوي،   (

(
2
 .12 ص، 2009، األردن، والتوزيع، دار إثراء للنشر الفاعلة والقائد الفعال القيادةعمر حممود غباين،    (

 .273، دار وائل، عمان، ص ( إدارة األفراد)البشريةإدارة الموارد سعاد نايف الربنوطي،    (3)

 .273، ص 2001 رة،ھ، القاالعربية، جمموعة النيل المهاراتو اإلدارة المبادئ  ر،ھامحد ما   (4)

 .26ص ،2011، عمان،امد للنشر والتوزيعحلا، دار البشرية سلوك التنظيمي في منظمات االعمالال ،  شوقي ناجي جواد  (5)

 .38، ص  2008، عمان، والتوزيع، دار املسرية للنشر البشرية والتنمية اإلدارية القيادة في الحديثة اتھاالتجاحممد حسنني العجمي،    (6)
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  : عناصر القيادةنيالفرع الثا

  لتحقق عملية القيادة جيب توفر العناصر التالية: 

 ستودجيل فنجد مثال، احلد االدىن للمجموعة لوالسؤال الذي يدور هنا حو فراد: من اال وجود جماعة )Stogdil( 

 )1( حيث تعرف اجلماعة وجوب وجود شخصني على االقل، مثال

  دها فرانش ده، عرب القوة املمنوحة له كقائد، قوة حيقوديميارسه القائد على م: يتمثل يف النشاط الذي التأثيرعملية

 )2(التالية: ةالست) يف االنواع Raven and Frenchورافن (

 ) القوة الشرعيةLegitmate Power او السلطة الرمسية، وهي القوة املستندة على سند قانوين او  :(

 ؛الرمسيشرعي، اليت تفوض اىل القادة من التنظيم 

 ) قوة المكافاةReward Power تتمثل يف توقعات الفرد يف حصوله على مكافاة، ان قام بواجبه  :(

 ؛على النحو املطلوب

 ) قوة العقابCorecive Power اساسها هو اخلوف، وهي مرتبطة بتوقعات الفرد، من ان تقاعسه او :(

 ؛مهامه سيعرضه للعقاب املادي او املعنوي تأديةقصوره يف 

 ) قوة الخبرةExpert Power وهي تستند اىل اخلربة واملعرفة واملهارات الوظيفية والقدرة الفنية واالدارية :(

 ؛والسلوكية اليت ميتلكها القائد يف جمال عمله

 ) القوة المبينة على امتالك المعلوماتInformation Power تعتمد على امتالك املعلومات :(

 ؛مها يف العمليات التنظيمية واخلطط املستقبلية والتحليل واختاذ القراراتوالسيطرة على توزيعها واستخدا

 ) قوة االعجاب واالقتداءReferent Power وهي القوة املستندة اىل جاذبية القائد واعجاب  وتقدير :(

 فالقيادة اليت" التابعني له، ملا يتمتع به من خصائص ومسات شخصية تثري لديهم االعجاب واالقتداء به.

ى باالنصياع غري سمتعتمد  على  قوة شرعيتها باإلضافة اىل املكافاة واالكراه هي قيادة مؤقتة  ختلق ما ي

لمرؤوسني اجتاه قائدهم؛ بينما القيادة اليت تعتمد على قوة الكاريزما واخلربة فهي طويلة ختلق لاالصيل 

 .)3(االنتماء ال انصياع املرؤوسني اجتاه قائدهم

                                                                                                          
 .5ص2000،، مطبعة اإلميان، مصر،  في اتخاذ القرار خالل األزمات القيادةدور جب عبد احلميد السيد، ر   (1)

    .239ص  مرجع سبق ذكره،خضري كاظم محود الفرجيات، موسى سالمة اللوزي، انعام الشهايب،    (2)

 .336، صمرجع سبق ذكره، مراد ممدوح كامل السيد   (3)
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  حيث ميثل عنصر مهم يف جناح التنظيمي، يقـول فرانـك " المرغوبةتحقيق االهداف  : Frank إذا كنـت ال تـرى

باســتخدام  حتقيقها"؛ فهي "االجنــازات أو النتــائج التــي تعمــل املنظمة علــى حتقيقهاهلـدف فانـك لـن تـتمكن مـن 

 . (1)للعمـل واملناخية الذاتيةواحملـددات  املــوارد والطاقـات املتاحـة واحملتملـة فـي إطـار القيـود

 : التمييز بين مفهوم القيادة، والرئاسة، واالدارة(القائد، الرئيس، المدير)ثالثالفرع ال

هناك ترابط وتشابه كبري بني هذه املفاهيم، لكن عند التدقيق يف مفاهيمها تتضح عدة فروقات، فالفرق مثال بني 

التخطيط  بأنشطةالقائد واملدير واسع جدا من عدة نواحي، حيث القيادة جزء من االدارة، فمثال عند قيام املدير 

م حنو املسارات واالهداف املطلوبة يوصف هوظفيه ويوجهوالتنظيم وغريها يوصف باملدير، بينما عند يتفاعل مع م

 إلجنازاالجيايب يف تابعيه  التأثريبالقيادي، فاملدير جوهر عمله التدبري واالعداد والتقييم، بينما القائد جوهر نشاطه 

الرمسي، بينما غري الطابع  تأخذعلى تابعيه وحثهم على اداء واجبهم، لذا سلطته  التأثريالعمل، فمسؤولية القائد هي يف 

  )2(...اخل من الفروقات.الشكل الرمسي،  تأخذمسؤولية املدير تكمن يف حتديد وصياغة هذه االدوار، لذا سلطته 

سلطة تستند  علـى مـا فـي يـدها مـن األخريةعـن الرئاسـة، حيـث تعتمـد  جوهريااختالفـا  القيادةتلـف ختبينما 

كامنة يف الفرد ترتبط بشخصه وال  طبيعيةهـي قـدرات  القيادة بينمابالدرجـة األولـى فـي مباشـرة مهـام ووظـائف،  إليها

"على الثقة  كأحد أدوا�ا، حيث تعتمد بشكل أساسي إليهاتنظـر  اوإمنـلطة كمـا فـي حـال الرئاسـة تعتمد علـى الس

اىل ان القيادة تنتج تلقائيا من اجلماعة، بينما الرئاسة مفروضة على  باإلضافة)، 3والقدرة علـى اإلقنـاع واالقتنـاع"(

...اخل اجلماعة، ايضا القيادة تعمل يف ضل وضعيات رمسية وغري رمسية، بينما الرئاسة تكون يف الوضعيات الرمسية فقط 

   (4) من الفروقات

  : اهمية القيادة االداريةرابعالفرع ال

االخرى، حيث تقوم بدور رئيسي  اإلداريةبني القائد واملقودين، وبقية اهلياكل  االدارية كحلقة وصلتعد القيادة  

  ) 5على عدة مستويات، نعددها يف االيت:( اإلداريةحيدد على ضوئه جناح او فشل املنظمة، حيث تربز امهية القيادة 

  داخــل  العاملنينشــاطات وجهــود  تنظيم:  مــن خــالل لإلدارة التنظيميعلى مستوى الجانب

 لتحقيقها التنظيمفيهــا وباألهــداف التــي يســعى  بالعاملنياإلداري  التنظيم، وفــي رـبـط أقســام التنظيم

                                                                                                          
 .156، ص2005عمان ، ،والتوزيع، دار املسرية للنشر التعليميةفي إدارة المؤسسات  التنظيميالسلوك  ،حممد عبد ا�يد، فاروق عبده   (1)

 .48_49، ص ص مصدر سبق ذكرهعبد الشايف حممد ابو الفضل،    (2)

 .8، ص، مرجع سبق ذكرهرجب عبد احلميد السيد    (3)

 .65ص،  مرجع سبق ذكره حممد حسنني العجمي،   (4)

 . 110، صمرجع سبق ذكرهنواف كنعان،   (5)
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حتت  عاليةالنســق التكــاملي بــني خمتلف هذه اجلهود، حيث جند إدارة معينة تتمتع بكفاءة  ادجيوإ

 ؛ـا عنـد قيادة أخرىقيادة معينـة تقـل كفاء�

 يف هذا اجلانب على وجه اخلصوص  القيادة أمهية:  تكمن على مستوى الجانب اإلنساني لإلدارة

األهـداف  حتقيق سبيلفـي  وتوجيههيف السلوك اإلنساين لألفراد  التأثرييقـوم علـى  القيادةلكون جـوهر 

 التنظيم قياداتاالتصال الفعال بـني  طريقعن  بينهم االختياريروح التعاون  تنميةاملنشـودة، مسـتهدفة 

القائـد   مسؤولياتفـي اجلانـب اإلنسـاين مـن خـالل  اإلدارية القيادة أمهيةفيـه، حيـث تتجلـى  والعاملني

 بالتقدير وإشعارهممبنيـة علـى أسـاس التفـاهم املتبـادل  قودينبينـه وبـني امل إنسانيةكإقامـة عالقـات 

 ؛على العمل اجلماعي...اخل وحتفيزهمملناسب ملا بذلوه من جمهود يف نشاط ا�موعة واالعتـراف ا

 النشـاط االجتمـاعي  يهتوجمـن خـالل قـدر�ا علـى  أمهيتهاتكمن : على مستوى الجانب االجتماعي

 )لعماهلــا والرتفيهية الرياضةاخلــدمات  توفر مجعياتاالحتـادات والنقابــات، (خـارج نطـاق العمـل 

  ؛التنظيميف  العاملنيالتعاون بني  تعزيزواســتغالهلا مبــا يكفــل 

 التنظيمأهـداف  حتقيقالقائــد فــي  وظيفة أمهية: حيــث تكمــن علــى مســتوى األهــداف المســطرة 

مـن جهـة وأهداف ا�تمع   فيـه العاملنيواحللـول دون تعـارض هـذه األهـداف مـع أهـداف ومتطلبـات 

اإلدارة  ساعد ذلكقـادرة علـى احملافظـة علـى التـوازن  القيادةككل مـن جهـة أخـرى، وبقـدر مـا تكـون 

    أهدافها على أحسن وجه. حتقيقعلى 

  المطلب الثاني: نظريات القيادة االدارية

اىل القائد االب الساعي اىل حتقيق العدالة يف منظمته يف جو  ،من القائد اخلادم املهتم  بعامل اخلدمة وترسيخها

اىل املدير املخطط الواضع  ،قائم على الثقة واحملبة؛ اىل القائد احلكيم الباحث عن الرجل املناسب يف املكان املناسب

عن الفرد القائد عن )، تسميات أُلـَقْت وال تزال 1املشرف...اخل( ،للسياسات واملهتم بربامج تنفيذها؛ اىل املنفذ

لكفاءة لفعالية وااسلوبه يف تسيري منظمة، بالشكل الذي جيعل من قيادته  للمنظمة تتسم با ،مهاراته ،صفاته

تسميات عديدة تلخص نظريات طرحت وال تزال عن القائد ومنطه(اسلوبه) يف القيادة، نستطيع ان نصنفها ضمن 

  بداية من: مداخل او فروع لتشابكها يف عناصر اطروحا�ا،

                                                                                                          
 .366، ص2017دار صفاء للنشر  والتوزيع، عمان،  االعمال(منظور سلوكي تمهيدي)،، االسس السلوكية لمنظمات مؤيد الساعدي   (1)
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   )trait theories:()1السمات((مدخل) الفرع االول: نظريات

تنص هذه االخرية على ان القيادة هي صفات ومسات إن توفرت يف الفرد يصبح بالضرورة قائدا، استنتاٌج طرحه 

) 2"(النبيلنظرية الرجل ودعمه العديد من الباحثني، الذين اجتمعوا على فكرة او" ) Ordway Tead( اردواي تيد

ذوا الصفات اليت تؤهله للعب دور القيادة يف اي وقت ومع اي مجاعة، هذه الصفات اليت قد تكون موروثة او 

   (4)نذكر منهم: ،،  اجتهد عدد من الباحثني يف تعدداها وحصرها)3(مكتسبة"

 )رالف ستوجديلRalph Sttogdill :عدد صفات ضمن مخسة جمموعات، تتثمل يف :( 

 ،؛)...، إصدار األحكاماألصالة الرباعة، االنتباه، القدرة(الذكاء  

  ؛)...النشيطةأو االجناز(الثقافة ، املعرفة ، االجنازات  التحصيل 

  ؛)...، الثقة بالنفس ، الرغبة يف التفوق العدوانيةاملثابرة ،  املبادرة، ،االعتمادية( املسؤولية 

  ؛)...، روح الفكاهةالتعاون، التأقلم ،االجتماعيةة (النشاط يف النواحي املشارك 

  الشعبية، صادي، االقتاحلالة(املوقع االجتماعي...(. 

 ماس كارليل(و جالتون وتTomas Karlyle & Galton(1849:(5)  وهي اول نظرية  ،العظيموفكرة الرجـل

 الوراثية اخللفيةعــن  خالهلا واوالتــي حتــدث ،(6)ركزت على شخص القائد كمؤشر للقيادة والناجح التنظيمي

للرجــال العظمــاء، فـالقوي كـان هـو احلـاكم الـذي جيـب إطاعتـه والقبـول احلتمـي بقيادتـه، وان هـؤالء األفـراد 

(املواهـب والقـدرات)ال  األخرية، وان هـذه )7("قوة السحرتضاهي يف مفعوهلا "  عاليةمواهب وقدرات  لديهم

 إال نادرا. آخرينتتكرر يف أفراد 

                                                                                                          
(1)Barley Lane,Dunsford Hill, Areview of leadership theory and competency frameworks, Centre for 
Leadership stiudes-university of Exter, united kingdom , june2003, p06. 

  .572، ص مرجع سبق ذكرهجريربج، روبرت بارون، ترمجة رفاعي حممد رفاعي، امساعيل علي بسيوين، جريالد   (2)

  .76ص، مصر، اإلسكندرية، احلديث، املكتب اجلامعي التنظيميمقدمة في السلوك مصطفي كامل أبو العزم عطية،   (3)

  .312، صمرجع سبق ذكرهنواف كنعان ،   (4)
 

 146، صمرجع سبق ذكرهعمر حممود غباين،    (5)
(6)  Austin Lee Nichols, What do people desire in  their leaders? The effect of leadership experience on 
Desired leadership traits, Leadership & Organization Development Journal,  Vol. 37 No. 5, 2016,p659. 

 31، ص سبق ذكره، مرجع حممد حسنني العجمي   (7)
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من جناحها يف اعطاء قيادات فاعلة لعدد من احلاالت وخاصة يف املاضي، اال ا�ا القت عدة انتقادات ابرزها بالرغم 

هو توفر هذه الصفات يف افراد مل ميارسوا القيادة طوال حيا�م، ويف الطرف االخر، هناك افراد جنحوا يف عملية القيادة 

  (1)اىل عدة انتقادات، منها: باإلضافة�ذه السمات، بالرغم من عدم اتصافهم 

 ؛بكل هذه السمات والصفات املذكورة يتمتعونمن القادة ال  العديد 

  ؛القادة اختياريف  أحياناجتاهلت الظروف اليت تفرض نفسها 

  ؛القيادةالفرد ملركز  ترشيحجتاهلت رأي ا�موعة يف 

  ؛للقيادةالفـرد  ترشيحمنـوذج حمـدد ميكـن علـى أساسـه  حتديدعـن  الباحثنيتعـدد الصـفات اعجـز 

  لبــروز  الطريقكل صفة ومسة من الصفات والسمات املذكورة هــذه االنتقــادات مهــدت   أمهيةمل توضح درجة

 املوقف. نظريةمنهــا  القيادة لعمليةأخــرى مفســرة  نظريات

  ):Management Stylesنظرية (مدخل) السلوك(  -الفرع الثاني

هي نتيجة وتطور للنقد الذي منيت به نظرية السمات، قامت من رفضها للسؤال الواجب طرحه حول مسات القائد  

الناجح الواجب توفرها، بل حول السؤال االدق يف نظرها حول ماهية االمناط(االساليب) الواجب اتباعها من القائد 

، بليك  Ohio and Michiganاالمريكينت  وميتشغانمعيت اوهايو القى اجابات عدة لباحثني(دراسة جا طرحالناجح، 

االربعة...اخل) ، نكتفي  اإلداريةوالنظم   Likertوشبكة القيادة االدارية، رنسيس ليكرت   Blake and Muttonوموتون

  بذكر: 

 بليك وموتون Blake and Mutton انطالقا من امكانية تفاعل النمطني الرئيسني  وفكرة الشبكة االدارية :

 Ohio and واوهايو نميتشغاالقائمني حول مدى االهتمام بالعمل او االنتاج، اليت طرحته دراسة جامعيت 

Michigan )امناط انطالقا من متثيل البعد االول حول االهتمام بالعاملني من ضعيف 09، اقرتحا بروز تسعة (

 باإلنتاجحول االهتمام   ءالشي) على احملور االفقي، وكذا نفس 09) اىل قوي ذوا مرتبة (01ذوا مرتبة واحد(

 :�وايل)، مثلما يوضحه الشكل امل9×9منطا ممكنا( 81 ليستنتجوعلى احملور العمودي 

  

                                                                                                          
  .201، صسبق ذكرهعمر حممود غباين، مرجع   (1)
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  )1) امناط، هي:(05امهها مخسة(

  )1.1 الفاشلة() نمط االدارة السلبية اوImpoverished Management يتصف سلوك القادة فيه :(

وكذا بالعاملني، وعادة ما يقتصر دورهم على ايصال القرارات والتعليمات من  باإلنتاجباالهتمام الضعيف جدا 

العليا اىل االقل، مع احلرص على عدم التدخل يف املشاكل بدعوى ايثار السالمة  والبقاء  اإلداريةاملستويات 

 ؛بعيدا 

 )1.9 ( نمط) االدارة االجتماعيةSocial Club Management يتميز باالهتمام الزائد بالعاملني :(

، وعادة ما يربر املديرين سلوكهم بتوفري بيئة امنة وسعيدة ملرؤوسيهم، مما يؤدي تلقائيا اىل باإلنتاجوالضعيف 

 ؛زيادة االنتاج وبالتايل حتقيق اهداف  املوضوعة

 )9.1 االدارة العلمية () نمطScientific or Task Management يتميز هذا النوع  باالهتمام الزائد :(

 ؛ات العاملني ال عالقة هلا بالعملوالضعيف بالعاملني، على اساس ان رغب باإلنتاج

                                                                                                          
  .232، ص2011، مكتبة ا�تمع العريب للنشر والتوزيع، عمان، السلوك التنظيمي في المنظماتعبد الرزاق الرحاحلة، زكريا امحد العزام،   (1)

    Blake and Mutton  االمناط القيادية للشبكة االدارية لبالك وموتون ):02،02(الشكل رقم

  )9.9(                )1.9(    

                  

                  

                  

        )5.5(          

                  

                  

                  

)9.1(                )1.1(  

  

  

 

  .233، صمرجع سبق ذكرهعبد الرزاق الرحاحلة،  المصدر:

االهتمام بالعامليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــن

 

ـــــــــ ــ ــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـ ــ ــــــــــــ ـــــــــ ــ ــــــــــــاالهتمام باالنتـ ـ ـــــ ــــــ ــــ ــ ــــــــــــ ـ ــــــ ــ ـــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــ ـــ ـ ـــــــــــ ــــاجـ ــــــــــــ ـــــ  
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 )5.5)نمط االدارة الوسط (Middle of the Road Management :( يتميز هذا النمط باالهتمام

العاملني واالنتاج من خالل حماولته العمل على احداث التوازن يف االهتمام بالبعدين، حيث يركز ببدرجة معقولة 

على العاملني يف حال ختوف مشاكل مث االنتاج يف حال تدىن االنتاج، وخطورة هذا النوع هو صعوبة حتقيق 

 ؛يؤول مصريه اىل الفشل االتوازن على املدى الطويل، كما ان عدم اعتماد املدير على اجتاه معني عادة م

 )9.9االدارة الفعالة( ) نمطEffective Management:(  االهتمام الزائد بالعاملني  بإعطاءتتميز

، وعادة ما يتحقق ذلك من خالل االستفادة القصوى من اساليب العمل اجلماعي والسماح وباإلنتاج

للمرؤوسني باملشاركة يف اختاذ القرار، مثل هذا النوع الدميوقراطي اذا احسن استغالله يزيد من احساس املوظفني 

  العمل. ءدالألباملسؤولية وزيادة رضاهم الوظيفي،  وبالتايل حرصهم على بذل مزيد من اجلهد 

    ):pproachAontingency Che Tالفرع الثالث: نظرية(مدخل) الموقف(

والقائــد، حيــث ترتكــز علــى فكــرة االرتبـاط بـني املوقـف  القيادةفــي النظــرة إلــى  جديداتطــورا  النظريةتعــد هــذه    

إلـى أخـر، إذ  تنظيموختتلف من  تتباينالقائـد، طاملا أ�ا  نوعيةاملوقـف والظـروف هـي التـي حتـدد  طبيعة، أي أن والقيادة

الموقـف حسـبها انـه مـن املمكـن أن يكـون الفـرد قائـدا يف موقف معني وتابعا يف أخر، مستندة على افرتاض أساسي "

ومالئمـة السـتخدام مهارتـه  يةمواتلـه ظـروف  �يأت" ، الـذي مفـاده أن أي قائد ال ميكن أن يظهر كقائـد إال إذا الظرفي

ــرتبط  شخصيةالفعالـة ال تـرتبط بسـمات وخصـائص  القيادةبـه، وتؤكـد أن  طةياحمل البيئةتطلعاتـه فـي  وحتقيق عامــة بــل ت

مات هـو: مـا السـ النظريةمعــني، والسـؤال الـذي يطـرح فـي رأي هـذه  قياديتــرتبط مبوقــف  نسبيةبســمات وخصــائص 

ــر  القيادةوحتـت أي الظـروف تكـون  ـــة عليـــه فعاليةأكثـ  مـــن الدراســـات الكثري أجريت؟، حيـــث وفـــي حماولـــة اإلجاب

  واألحباث، نذكر: 

 جامعـة الينــوىفـي  الباحثنيأجرى فيدلر مع جمموعة مـن  E.E.Fiedler(:(1)الطوارئ ل_ فيدلر ( نظرية -اوال

University of Illinois التفاعلية الشرطية النظريةاملعروفــة ( نظريتهدراســات وأحبــاث توصــل خالهلــا إلــى  األمريكية (

يتوقـف علـى املوقـف الـذي يعمـل فيـه القائـد أو املـدير، لـذلك اشـرتطوا تـوفر القائـد علـى  القيادةمنـط  فعاليةمفادها أن 

                                                                                                          
 .205، صذكره قبرجع سمعمر حممود غباين،   (1)
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(موقف املرؤوسنيظروف ((تتوقف على : التأثرياحمليطـة بـه، ويـرى أن قـدرة القائـد على ممارسة مـع الظـروف  التكيفقـدرة 

 ))تفاعله مع اجلماعة، (أسلوبه يف العمل)وشخصيتهالقائد  نوعية، عمل اجلماعة)

قائمة على ) 1:( Robert House ) لروبرت هاوسPath-Goal Theoryنظرية المسار نحو الهدف ( - ثانيا

حيث افرتض هاوس ان فعالية  النمط القيادي تتوقف ، )توفري حاجات تابعيه (مدىالعالقة بني سلوك القائد ورضا تابعيه

على االثر الذي يرتكه القائد على دافعية تابعيه، من خالل رضاهم ومشاعرهم واجتاها�م النفسية،  وذلك عرب توضيحه 

التوجيهي: من خالل حتديد ما هو متوقع من (السلوك  اسلويب عرب هلم مسارات واساليب حتقيق تلك االهداف. 

  : ما توصلت اليه هذه النظرية من نتائج ومن اهم )، لسلوك املساعد: من خالل االهتمام حباجات العاملني، املرؤوسني

 إثارة التوتر يؤدي السلوك املساعد للقائد اإلداري اىل رضا عايل ودافعية لدى املرؤوسني حينما يكون العمل يتميز ب

 ؛سلوك القائد وتصرفاته على تعويض املرؤوسني مبساعدة وعالقات انسانية جيدةعرب  ،واالحباط

  يؤدي السلوك املشارك للقائد اىل دافعية ورضا عند املرؤوسني حينما يغلب عن العمل طابع الغموض، وانه يتحدى

 ؛وحتقيق الذاتقدرات الفرد وخصوصا عندما يكون املرؤوسني ينشدون االستقالل 

  مرؤوسني حينما يكون العمل غامضا او للرضا العايل اليؤدي السلوك املوجه لإلجناز لدى القائد اإلداري اىل دافعية و

 ؛ن املرؤوسني حمافظنيصعبا، وحينما يكو 

  متكرر، حينما يكون العمل غامضا وغري اىل دافعية ورضا املرؤوسني اإلداريلدى القائد  لإلجنازيؤدي السلوك املوجه 

 .اس املرؤوسنيمحوالقائد هنا يثري 

 فيها حدد  )Schmidth  &Tannenbaum :)2تاتنينبوم وشميدتنظرية الخط المستمر في القيادة ل - ثالثا

يبني �اية الطرف االيسر من هذا اخلط سلوك القائد املركزي حبيث على اساس خط متواصل،  قوديهالعالقة بني القائد وم

دي على اخلط الطرف االمين سلوك القائد الدميوقراطي. وهناك سبعة اساليب قيادية متثل السلوك القيابينما يف �اية 

على كيفية اختاذ القرار يف املنظمة، وتشري هذه النظرية اىل انه ال يوجد سلوك قيادي ناجح يف كل  املذكور، وذلك بناء

لقة بالقائد  ع، عوامل متكامنة لدى املدير واملرؤوسني واملوقفاالوقات، وان اعتماد اسلوب معني يعتمد على عدة عوامل  

 همدى استعداد، وقدر�م على حتمل املسؤولية قوديهمدى ثقته بكفاءة م، على حل املشكلة واختاذ القرار وحده قدرته كــ(

                                                                                                          
 .160_159، ص ص2009، دار اسامة للنشر والتوزيع، االردن، الحديثة اإلداريةالسلوك التنظيمي والنظريات سامر جلدة،   (1)

 .264، ص2005، دار وائل للنشر، االردن، ، السلوك التنظيمي في منظمات االعمالحممود سلمان العميان   (2)
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يف االستقاللية  دى رغبتهمقودين، كــ(متعلقة باملمعوامل  ؛، ...اخل)عند وقوعهم يف االخطاء مقوديهالتسامح جتاه  إلبداء

فهم اهداف املنظمة وتوفر الوالء التنظيمي ، االهتمام مبوضوع القرار، حتمل مسؤولية اختاذ القرار ىالقدرة عل، يف العمل

قدرة ، التشتت اجلغرايف للمنظمة، حجم املنظمة، التقاليد واالعراف التنظيمية، كــ(باملوقف ،...اخل)؛ وعوامل متعلقةلديهم

  ،...اخل)اجلماعة التنظيمية يف العمل معا كفريق

استمرار الباحثين في طرح عدة اجتهادات تحاول الوقوف على اهم شروط تجدر االشارة الى  كما  

ابرز ما القيادة الفاعلة، منها نظرية القيادة التحويلية والتبادلية، والتي سيتم تناولها الحقا من خالل الوقوف على 

    النظريتين في مجال دعم  عمليات ادارة المعرفة على مستوى المنظمات.تطرحه افكار هذه 

  مساهمة القيادة في دعم عمليات ادارة المعرفة: المطلب الثالث

إذا لم تتغلغل إدارة المعرفة على جميع المستويات في المنظمة، " DeTienne et al يقول دوتاين واخرين 

    (1)" برامج إدارة المعرفة فعالة بدءا من القمة، فمن غير المرجح أن تكون

  : المعرفة بين القيادة التحويلية والتبادليةولالفرع اال

يف    Judge  et Piccolo الباحثني واملفكرين يف جمال ادارة املنظمات ومنهم جيج وبيكولو كد غالبية يؤ 

، هذا االسلوب )2()املعامالت اسلوب القيادة التبادلية( كثر فعالية مناألان أسلوب القيادة التحويلية على  دراسا�م

احلديث الذي ادخل لتحليل القيادة الفاعلة ومقومات القائد الفعال، وهو ما يثري التساؤل على اثر هذا االسلوب على 

   ادارة املعرفة وعمليا�ا، حيث:

 �Transformational Leadershipالقيادة التحويلية -اوال

تشري االدبيات املتخصصة اىل ان البدايات االوىل لالطار الفكري لإلدارة التحويلية والقيادة التحويلية هي ما بني 

منتصف الثمانينات للقرن العشرين، هذه االدارة  اليت تدرس بعناية السياق التنافسي الذي جتد املنظمة نفسها فيه، 

                                                                                                          
(1) Kiran Sakkar Sudha, M. G. Shahnawaz, Anam Farhat, Leadership styles, leader’s effectiveness and well-
Being: exploring collective efficacy as a mediator, SAGE Publication, 2016, p7.  
(2)  Ibid, p113. 
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وضمن هذا االطار  ، (1)ل انشطة العمل اليت تريد املنظمة ان تتابعها"وتتعرف على خصائص التنافس يف املستقبل يف جما

سنة  Burns زمرة برين ألول، طرحها الباحثة عن فعاليتها ثل القيادة التحويلية ابرز املداخل احلديثة املقدمة للقيادةمت

 واتباعهم، ميز فيها بني نيالسياسيلعالقات اليت تربط بني القادة ل عند دراسته)،��Leadership، يف كتابه (القيادة1978

ــى عمليــــة تبـــادل  القادة ــذين يعتمـــدون بـــشكل واســـع علـ الذين يبنون العالقات اهلادفة وحتفيز املقودين، من القادة الـ

ــصـول علـــى  ــــج، ليحاول بعدها باس  الاملنـــافع للحـ ، حيث (2)العمالمبحاولة تطبيقها على منظمات ا Bass 1985نتائ

فيه لقياس القيادة يف املنظمات حتت تسمية استبيان القيادة املتعددة دفا ه Avolioوضع استبيان اىل جانب وافوليو 

 التبادلية( ؛ هذا التميز بني نوعني من السلوكيات )Multifactor Leadership Questionnaire )MLQ()3العوامل 

ترتكز على اساس بناء عالقة االتفاق  )، فالقيادة التبادلية Transactional and Transformationalوالتحويلية 

املتبادل بني القائد واملقودين، اين  يدعم القائد السلوكيات املرغوبة عرب توضيح االدوار واملسؤوليات وكذلك توفري الدعم 

عند االيفاء  �ا من قبل املقودين(االفراد)، مع تفعيل  املكافآتاملادي وغري املادي، مع احلرص على االلتزام على تقدمي 

 liu et alكما يضيف يل واخرين ، Avolio and Bassالعقاب على السلوكيات الغري متوافقة  يوضح باس وافوليو 

:خصائص للقائد التباديل، من مثيل
 (4)  

 ين اليت تسهم يف حتقيق األهداف؛قودحيدد مسارات امل 

  املسار الذي يؤدي إىل حتقيق األهداف؛يزيل العقبات من 

 يزيد من رضا املرؤوسني من خالل احلوافز؛ 

 يتجنب املخاطرة إىل حد كبري؛ 

 يعاجل ما هو موجود كوسيلة لالحتفاظ بالسيطرة أو التحكم؛ 

 يهتم باحملددات الزمنية لألداء؛ 

                                                                                                          
،  مركز البيان والخاص في العراقالقيادة التحويلية واالبتكار: دراسة مقارنة بين التعليم العالي العام سوسن احلسيين و ابراهيم البلتاجي،   (1)

 .7- 6، ص ص 2016للدراسات والتخطيط ، بغداد، 

دار ،  تطوير التنظيمي (مدخل تحليلي للمفاهيم، االستراتيجيات والعمليات، المناهج والتقنيات)ال، طاهر حمسن الغاليب، امحد على صاحل  (2)

 .156ص، 2010، عمان،  وائل للنشر والتوزيع
(3)Jens Rowold, Multifactor leadership questionnaire psychometric properties of the german translation by 
Jens rowold, Mind Garden, 2005, p4. 

لوزارة البيئة األردنية  االستراتيجيةالقيادة اإلدارية بين التبادلية والتحويلية وأثرها في تنفيذ األهداف أمحد علي صاحل وحممد ذيب املبيضني،   (4)

  .62- 61، ص ص 2013،  االردن، 1العدد40، دراسات، العلوم اإلدارية، ا�ّلد  ، دراسة ميدانية في الشركات الصناعية الكبيرة -
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 التصحيحية االجراءات ختاذاو  االحنرافات حتديد إىل اهتماماً  يويل. 

 لتحقيقهون على اهلام املقودين القادة التحويلي حيرصخالفا هلذا السلوك القائم على تبادل املنافع عرب املساومات   

املصاحل املشرتكة وجتاوز املصاحل الذاتية، عرب مساعد�م للمقودين يف فهم الرؤية املوضوعة  والسعي اىل حصوهلم على 

جتماعي والعاطفي. فالقيادة التحويلية تعمل على تعزيز سلوك املواطنة لدى الكايف لتحقيقها من خالل الدعم اال التأييد

 et al Hoffman andاالفراد وتعزيز فرق االبداع وتعزيز متاثل القيم بني املنظمة والفرد يؤكد هوفمان باينام واخرين 

Bynum)1( افوليو واخرين هايعرف، حيث Avolio et al  وحتفز األتباع على أداء ما يتجاوز بأ�ا "سلوكيات قيادية حتول

  . (2)"التوقعات وكذا جتاوز املصلحة الذاتية لصاحل املنظمة

النهوض بشعور املقودين وذلك مـن خـالل االحتكـام الـى االفكـار والقـيم  على القائد التحويلي خالهلا سعيي

بالقيم الداخلية ال ميكن التفاوض  زمساها برين اليت ، هذه القيمBass (3)واملعتقدات وليس على تبادل املصاحل يضيف باس

للوصول اىل اعلى  باآلخرقيم يسعى من خالهلا القائد واملقودين اىل النهوض كل منهم ، حوهلا او تبادهلا بني االفراد

� �Burnsبرينز ضيفيمستويات الدافعية واالخالق    عربباملنظمة واحتواء املنظمة للفرد �عرب العمل على ادماج الفرد،

والنظر اىل املستقبل من خالل تطوير رؤية  ز التغيري وتعزيز سلوكيات اإلبداع.يفحتثقافة االلتزام و  تركيزها على تأسيس

الرؤية والوصول  بعني االعتبار رضا العاملني وحتفيزهم وزيادة أداءهم مبا يكفل تعاون اجلميع يف حتقيق هذه تأخذللمنظمة 

  Humphreys (4)املنظمة يقول مهفر  سياسات اسرتاتيجيات و   سفهي اساإىل األهداف املرجوة، 

هذا التمازج بني سلوكيات القائد ورد فعل املقودين جعل من القيادة التحويلية اكثر النماذج حضورا وفعالية يف   

زيادة الرضا واالداء يف ال بني القيادة التحويلية و ا�املنظمات، حيث ربطت العديد من نتائج الدراسات لباحثني يف هذا 

، وكذا تعزيز االلتزام التنظيمي واخنفاض التخلي على العمل يضيف افوليو Vecchio et alاملنظمة يؤكد فيشيو واخرين 

                                                                                                          
(1) Azadeh Rezvania, Linying Dongb, Pouria Khosravia, Promoting the continuing usage of strategic 
Information systems: The role of supervisory leadership in the successful implementation of enterprise 
Systems, International Journal of Information Management, 37 (2017), p419. 
(2) Russell P. Guay, The relationship between leader fit and transformational leadership, Journal of 
Managerial Psychology, Vol. 28 No. 1, 2013, p55.  

)، جملة عينة من متخذي القرارات في بعض المصارف العراقية آلراءالقيادة التحويلية ودورها في ادارة التغيير (دراسة تحليلية صربي درويش،  رھما  (3)

  .105- 104، ص  ص 2009العدد الثامن والسبعون / اإلدارة واالقتصاد، 

 .442- 441ص ص  مرجع سبق ذكره، حممود عبد الرمحن الشنطي،   (4)
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ستويات امل  نتيجة، Shin and Zhou (1)، كما تعمل على زيادة ابداع املقودين يضيف شني وزو  Avolio et alواخرين 

فالوقت الذي يقضيه ،��Seltzer and Bassعالية من اجلهد للمقودين(االفراد) والثقة يف قائدهم حسب باس وسالتزرال

عمل على تقليص الفجوة  املوجودة بني القائد يالقائد يف تدريب وتطوير قدرا�م  خيلق نوعا من التبادل اهلادف بينهما 

قاعدة الزعيم واتباعه اىل جانب تقليص الفجوات املادية  ما حيقق جوا  والقائمة وفقخالفا للفجوة املكونة ذهنيا واملقودين 

القائد القادر على استحداث ، ف�Howell and Hall-Merendaمن الصداقة يف مكان العمل يضيف هويل وهال

در على نسج مثل وتطوير عالقات جيدة مع مجيع او معظم مقوديه من املرجع ان يكون اكثر فعالية من قائد غري قا

   .Graen and Uhl-Bien (2)يضيف غرين وبني  هكذا عالقات

، يهتم حباجا�م خاصة املتعلقة بالتعلم ودعم مقوديه س االميان والفخر واالحرتام يفقائد يستخدم كاريزميته يف غر 

، هذه Hater and Bassوهايرت يضيف باس اثارة تفكريهم يف طرح افكار وطرق جديدة حلل املشكالت ألجلاخلربات، 

 Bass باس وافوليوواليت تعدد كبعد اساسي اىل جانب ابعاد اخرى حمددة للقيادة التحويلية، يدرجها كل من   الكاريزما

and Avolio (3)تسمية ، اطلقا عليها يف التأثري الكاريزمي، واالعتبارات الفردية، والدافع امللهم، والتحفيز الفكري

  (4) العناصر للقيادة التحويلية، حيث تتمثل هذه االبعاد يف:االستبانة املتعددة 

 )يصف سلوك القائد الذي اكسبه اعجاب واحرتام مقوديه، كتقدمي احتياجا�م على  المثالي): التأثيرالجاذبية

 احتياجاته، املخاطرة،....اخل؛ 

 يصف تصرفات وسلوكيات القائد  يف حث وتشجيع مقوديه على رفع التحدي، اثارة روح  : ز اإللهامييفتحال

 الفريق، توضيح التوقعات ومدى االلتزام بتنفيذ االهداف املوضوعة؛  

   بطريقةها حل وتشجيع اجلديدةعن األفكار  يصف سلوك القائد خالله سعيه يف البحث : الفكريةاالستثارة 

 ؛واخلالقة ألداء العمل اجلديدة، ودعم النماذج نقوديمن قبل امل إبداعية

                                                                                                          
(1)  Millissa  F.Y. Cheung, Chi-Sum Wong,  Transformational leadership( support, and employee creativity), 
Leadership & Organization Development Journal, Vol. 32 No. 7, 2011, p659. 
(2)  Rubina Mahsud, Gary Yukl, Greg Prussia, Leader empathy( ethical leadership, and relations-oriented 
Behaviors as antecedents of leader-member exchange quality), Journal of Managerial Psychology, Vol. 25 No. 
6, 2010, p562. 
(3)  Millissa F.Y. Cheung, Chi-Sum Wong,  Op.Cit, p660. 

  2015 الى 2013  من الفترةفي  نيةرة االستثمار السودااعلى وز  بالتطبيقوأثرها في أداء المؤسسات  التحويلية لقيادةا، إبراهيمااهللا احلاج  بدوي عبد   (4)

 .264- 261 ، ص ص2018، السودان، العدد الثاين، اإلداريةجملة العلوم 
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 تصف سلوك القائد حول مساعه الحتياجات مقوديه، واسرتاتيجيات التقدير واالطراء...اخل.: االعتبار الفردي   

  العالقة بين القيادة التحويلية وادارة المعرفة  - ثانيا

حيث تعد القيادة من ابرز التحديات اليت تواجه املنظمات هو يف كيفية قيادة العمال وحتويلهم اىل عمال املعرفة، 

فبدون  من ابزر املؤثرات يف عمليات ادارة املعرفة، فالقائد وسلوكياته وتصرفاته تنعكس بشكل او باخر على ادارة املعرفة 

 حمفزين للمشاركة يف برامج وعمليات إدارة املعرفة يكونوالن  فراد (املقودين)القيادة اليت تتصرف كنموذج حيتذى به، فإن اال

املناسبة اليت تسمح للعاملني باملنظمة باملشاركة  لق الظروفخت فالقيادة التحويلية، DeTienne et alيؤكد دوتاين واخرين 

وغرس مهارا�م املعرفية ضمن مستودعات وقواعد بيانات املعرفة للمنظمة لتصبح متاحة للجميع وُمتكن مبهارا�م املعرفية، 

 Crawfordراوفورد ك يقول العاملني حال احتياجهم هلا من الوصول السريع إليها
(1)  

على   معضهماواليت ركزت  يف  اكدت العديد من الدراسات على العالقة بني ادارة املعرفة والقيادة،ويف  هذا ا�ال 

األساليب  انطالقا من نظرية االمناط القائمة على مالئمة بعض  االساليب او االمناط القيادية املساعدة لدعم ادارة املعرفة،

مثل   ألدوارولعبهم يكون للقادة صفات أو سلوكيات معينة،  نمن غريها لدعم أنشطة إدارة املعرفة، أي اكثراحملددة 

األساليب اليت تنطوي على سياسات وإجراءات صارمة سوف تكون  حيث ان، " الميسر" أو "المرشد" أو "كرالمبت"

أقل دعما إلدارة املعرفة من تلك القائمة على تعزيز التفاعل اإلنساين، واالنتماء، واملعنويات، والتماسك، وانسجام مكان 

واخرين اسلوب القيادة "الرائدة باملثال" وهذا عرب  DeTienne et alيضيف كل من دوتاين ، Yangيونغ  يؤكد العمل

 حتفيز مجيع موظفيه، قائد من مسؤولياته  )2املعرفة وتشجيع املقودين على املبادرة( إلدارةاالعتماد على افضل املمارسات 

 Beckman يف بيكمانفعالة للمعرفة يض إلدارةوتكافؤ الفرص للتطور، ومكافاة االداء والسلوكيات واملواقف املطلوبة 

ادارة املعرفة  ممارسات على حل الصراعات اليت قد تنتج بني تضارب مصاحل املقودين(االفراد) و  واملساعدة مع ضرورة العمل

، قائد حيرص على متكني موظفيه من خالل متكينهم يف اختاذ )Brelade and Harman )3 يشدد كل من بريالد و هارمن

 Srivastava et alالقرار عند الضرورة، لالرتباط االجيايب بني كفاءة الفريق وعملية تقاسم املعرفة يؤكد سريفاستا واخرين 

                                                                                                          
(

1
 .442- 441، ص ص مرجع سبق ذكره حممود عبد الرمحن الشنطي،    (

(2)  Mario Javier ,  Fa´tima Guadamillas, Organizational factors to support knowledge management and 
Innovation, JOURNAL OF KNOWLEDGE MANAGEMENT, VOL. 15 NO. 6 2011, p895. 
(3) Sanjay Kumar Singh, Role of leadership in knowledge management: a study, Journal of Knowledge 
Management, VOL. 12 NO. 4 , 2008, p7. 
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هلذا االخرية يف ربط  ، فالعمل ضمن فريق ويف روح الفريق  من اهم مهام ادارة املعرفة، حيث "تكمن املهمة احلقيقة)1(

، حيث القادة ملزمون وفقا Langومتكينهم من تقاسم ما لديهم من خربات ومعارف" حسب لونغ  باألفراداالفراد  

   (2)بــــ: Bollinger and Smith   لبولينغر ومسيث

  ؛وتبين الوالء للمنظمة بأفرادهاانشاء ثقافة حترتم املعرفة وتعزز تقامسها وحتتفظ 

 ؛حصول أي شخص يف مركز إشرايف على التدريب والتمكني والدعم لتعزيز الثقافة املطلوبة ضمان 

 إنشاء بنية حتتية للمعرفة ونظام للدعم يعزز ويسهل تبادل املعارف وتطبيقها.  

 منالعديد يف القيادة التحويلية والقائد والتحويلي، حيث اكدت  اال ال تتوفرالسلوكيات واخلصائص و كل هذه املهام 

الدراسات على افضلية القيادة التحويلية على التبادلية يف ادارة املعرفة، حيث القادة التحويليني يروجون لالبتكار ويعززون 

  .)Crawford et al)3    وفقا ل كراوفورد واخرين خلق املعرفة بطريقة أكثر كثافة من قادة املعامالت

العديد من الدراسات واالحباث، وخاصة احلديثة منها على بعد التواصل بني القائد  تأكيدكما جتدر االشارة اىل 

 Tourish and أكد توريش وجاكسون واخرين  الشأنواملقود يف دعم عمليات ادارة املعرفة وممارسا�ا، ويف هذا 

Jackson et al ريغ يف احباثهم ودراسا�م على امهية االتصال يف القيادة، حيث يبني مانتزبMintzberg  ان قادة

باملائة من وقتهم يف التواصل مع مقوديهم كل يوم، االمر الذي دفع اىل بروز مفهوم  90 اىل 79املنظمات يقضون من 

اواخر تسعينيات القرن املاضي. فهي متتاز بقدر أكرب من االنفتاح  Communicative Leadership القيادة التواصلية

خالفا لنظريات القيادة التقليدية (نظريات القيادة ، Hogstrom et al هوغستورم واخرينمع املوظفني يؤكد  واحلوار

 فالتواصل هو، Bryman et al ..اخل) اليت جتاهلت وامهلت اىل حد كبري التواصل وفق راي برامين واخرين.الطوارئالشخصية، 

 Barrett يعرفه بارت "د أو مجاعة أو منظمة أو جمتمعادف للمعىن الذي يؤثر فيه القادة على شخص واحواهلقنع املنقل ال"ذلك 

(4)  

 

                                                                                                          
(

1
)  Mario Javier ,  Fa´tima Guadamillas, Op.Cit, p895. 

(2) Sanjay Kumar Singh, Op.Cit, p10. 
(3)  Mario Javier ,  Fa´tima Guadamillas, Op.Cit, p895. 
(

4
) Catrin Johansson, Vernon D. Miller, Solange Hamrin, Conceptualizing communicative A framework for 

Analysing and developing leaders’ communication competence, Corporate Communications: An International 
Journal, Vol. 19 No. 2, 2014, pp155-149.   
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  قائد المعرفةالمسؤول عن ادارة المعرفة وتبلور وظيفة  : فرع الثانيال�

  “Leadership is about doing the right thing, for the right people, in the right places 

and at the right time”(1) 

املناسب ومع االشخاص املناسبني ويف  الشيءفهي فعل ، حول القيادة الفعالة Selznickوجهة نظر  سيلزنك 

هذا االخري يرى ضرورة الربط بني االهداف العملية والقيم النهائية يف مجيع مهام  ومستويات املنظمة الوقت املناسب، 

ملتعلقة بدعم عمليات ادارة املعرفة واجابتها تعددت النظريات والدراسات الباحثة عن القيادة الفاعلة، خاصة ااذن ومهما 

ان  )، تبقى بل وجيب عليها ان تنطلق من قاعدة اساسية مفادها؟ارتهاوإدمـن المسـؤول عـن المعرفـة عن سؤال (

 إدارة املعرفـة ال تقـع فمسؤولية، وبالتـايل بتدرجا�ا املختلفة ـةنظماملوفروع  متامـا بكـل أقسـام  ةتـبطمر إدارة املعرفـة  عمليات

فــي  والتطورالبحــث  أو قسـم البشريةعلـى قسـم معـني أو إدارة معينـة دون اإلدارات أو األقسـام األخـرى، كـإدارة املـوارد 

فيهــا ونشــرها  واملشــاركة وإدامتها وختزينهااملعرفــة  توليدتســمح ب تنظيمية بيئةفــي خلــق  اجلميعهــي تناســق  وإمنا، نظمةامل

اسـتحداث منصـب أو  اىل بعديد املنظمات خاصة الناجحة منها، هـذا مـا دفـع واعادة استخدامهااملعرفــة ـ واستعماهلا 

  فـي العمـل علـى تنسـيق الرئيسيدوره  دوروالـذي ي )،2"(قائد/ضـابط المعرفـةأطلق عليـه "مـدير املعرفـة" أو " جديدمركـز 

إلـى قسـم  البشريةمـن قسـم املـوارد  ستوياتوبـني بـاقي امل العلياكامـل اجلهـود إلدارة املعرفـة، فهو وسـيط بـني اإلدارة 

للمعرفة، تتمثل ومهامه  الرئيسيباعتبـاره املصـدر ، بل نوا�ا ـةنظمأخـر حلقـة فـي املك الفرد وصـوال إلـى والتطويرالبحـث 

 (3)يف: ساسيةاال

  وشــرح أسباب االهتمام �ا،  وأمهيتهااملتواصــل باملعرفــة  التذكري: مــن خــالل بهــا التبشيرالــدفاع عــن المعرفــة أو

 ؛التنظيميةبسلوك األفراد خصوصا املتعلقة باملعرفة وكذا الثقافة  ثرهاأوت

 ذلــك مــن املكتبــات وقواعــد املعرفــة  طلبهيت وما :ارتهاوإداالزمــة إلقامــة المعرفــة  التحتية البنية وتنفيذ تصميم

  ...اخل؛وشــبكات املعرفــة، ومراكــز البحــوث

                                                                                                          
(1) Stephen Brookes, Is selfless leadership an impossible ideal for public leaders, The International Journal of 
Leadership in Public Services, Vol. 10 No. 4, 2014, p211.  

 .318، صمرجع سبق ذكرهحسن العلواين،    (2)

 .74ص ،ذكره سبق مرجع حجازي، علي يثمھ   (3)
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  البياناتمن شـركات قواعـد  ):اخلارجيةاملصــادر (ةالخارجيإدارة العالقــات مــع مــزودي المعلومــات والمعــارف 

كاجلامعـات ومراكـز البحـث العلمـي، وكـذا مناقشـة العقود املتعلقة بالعمل معهم والتفاوض   األكادمييونأو الشـركاء 

 ؛حوهلا

  منتج  كتطوير نظمةواســتخدامها فــي خمتلــف أحنــاء امل :المعرفــة توليد عمليةالمــداخالت الهامــة فــي  تقديم

 ؛)واملنافسني، حبوث السوق(معرفة الزبائن جديد

  ؛ةنظميف امل والتدريبمن خالل إدارة برامج التعلم  :الرأسمال البشري تطوير 

 ؛حـوافز وتقيـيم األداء املنسـجم مـع أهـداف إدارة املعرفـةللأنظمة  وتنفيذ تنظيممن خالل  : االهتمام  بالحوافر 

   :ة وضـرورة رسـم نظماملعرفة اخلاصة بامل ترميزمداخل  وتنفيذ تصميممن خالل الحرص على تخزين المعرفة

 ؛اخلاصة بإدارة املعرفة املستقبليةخريطـة ملخـزون املعرفـة احلايل، وللنماذج 

  عرباإلبداع  تشجيع اىل العمل على باإلضافة: عرب الوسائل التقليدية او احلديثة منها، قيمة المعرفة ارةوإد قياس 

  ؛يف شكل براءات اخرتاع ومحايتها احلديثةتبين االخرتاعات 

 للمعرفة. ةاسرتاتيجي، عرب االهتمام بثقافة تشارك املعرفة، والعمل على تطوير وقيادة ترسيخ ثقافة المعرفة 

 Wiig et pursak etمهام تتطلب لتنفيذها متيز القائد بعدة خصائص معينة، حيصرها وييغ وبريساك ودافنبورت 

Davenport :(1)يف   

  ؛أفضل احللول توليداألطراف من اجل  مجيعأن يكون القائد متعاونا مع 

  ؛عاليةيف جمال ختصصه وبارعا فيه بدرجة  والتدريبأن يكون حسن التعلم 

  ؛املعرفة املفاهيمية مبستوياتوواسعة  عميقةأن ميتلك معرفة 

 ؛أن يكون خالقا ومبدعا 

 ؛أن يكون قادرا على التصرف بذكاء وبراعة يف خمتلف املواقف 

  ؛التشخيصيةأن ميتلك املهارات 

  ؛ة وأهدافهانظمأن يكون مؤمنا بقيم امل 

   ؛واستخدامها توليدهايف بعض جماالت إدارة املعرفة بنا يف ذلك  عميقةأن ميتلك خربة 

                                                                                                          
 .76ص ،ذكره سبق مرجع ، حجازي علي يثمھ   (1)
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   ؛اليت تقود املعرفة والتكنولوجياتأن يكون على محيمية مع املؤسسات 

  للفرد. املهنيةعلى مستوى عال من القدرة املعرفة املرتبطة مباشرة باملكانة  أن يكون  

بغض النظر عن املسؤول عن ادارة املعرفة ودعم خمتلف عمليا�ا، والبحث عن الصفات الواجب اكتسا�ا يف سبيل 

املهام الالزمة لتشجيع اقامة ممارسات ادارة املعرفة  يف املنظمات، تبقى مهمة تعزيز دور املعرفة يف املنظمة مهمة كل  تأدية

فرد عامل �ا، بغض النظر عن سلطاته ومركزه، فالقيادة اليوم تصاغ اىل فكر القيادة اجلماعية  اليت ال حدود هلا ومتصلة 

مسطحا  تنظيمياالتقليدي القائم على فكرة" الزعيم الفردي كبطل"، واليت تتطلب هيكال عرب املنظمة، خمالفة متاما الفكر 

بدرجة عالية من تفويض للسلطات، االمر الذي يشجع يف �يئة بيئة للتعاون بني خمتلف شرائح وافراد املنظمة مثلما يؤكد 

  .Lindholm   (1) ليندهومل

قائد اوال، مث تصرف بقية افراد املنظمة كقيادة مسؤولة عن جناح حيث املطلوب من القائم على املنظمة ان يكون 

على خسارة الفرد ملكانته ومتيزه  مالتفكري السليب القائ نع ااملنظمة، عرب التشاور وتبادل وتشارك معارفهم وخربا�م بعيد

يف املنظمة ان شارك معرفته مع اقرانه، فان هو شارك معرفته مع زميله وخسرها  فقد كسب معرفة زمليه الذي كان يفكر 

  تستفيد.ككل    ، ويف االخري الكل مستفيد، وبالتايل املنظمةمثله سلبيا

روح الفريق يبقى اوال واخر مسؤولية القائد على املنظمة هذا العمل يف نشر ثقافة التشارك والعمل اجلماعي وبعث 

ابرز شروط  كأحدبغض النظر عن تسميته، وإلشاعة مثل هذا اجلو وخلق مثل هكذا بيئة، وجب عليه االتصاف بالنزاهة  

Locke et al   Kirkpatrick andحسب لوك ومشيدت واخرينالقيادة الفعالة 
املبادرة، الكاريزما القيادية وحسن    )2(

  والتفرد يف اختاذ القرار. (*)بعيدا عن النرجسية ...اخل )4(  Avery et al، اخلربة يضيف افري واخرين )3(التواصل وااليثار

                                                                                                          
(1)  Stephen Swensen , Grace Gorringe, John Caviness, Dawn Peters, Leadership by design: intentional 
Organization development of physician leaders, Journal of Management Development, Vol. 35 No. 4, 2016, 
p553. 
(2) Shahidul Hassan, Rubina  ́Mahsud, Gary Yukl, Gregory E. Prussia, Ethical and empowering leadership and 
Leader effectiveness, Journal of Managerial Psychology, Vol. 28 No. 2, 2013,  p134.  
(3)  Takala Tuomo, How to be an effective charismatic leader: lessons for leadership development, 
Development and Learning in organization, VOL. 20 NO. 4 2006, p20. 
(4)  Austin Lee Nichols, What do people desire in  their leaders? The effect of leadership experience on 
Desired leadership traits, Leadership & Organization Development Journal,  Vol. 37 No. 5, 2016, p660. 

هي متالزمة شخصية واسعة تشمل إحساس كبري من أمهية الذات، واألوهام من السلطة غري حمدودة، واالستحقاق  )Narcissism(النرجسية   (*)

 واالستغالل بني األشخاصوضعف ضبط النفس، وعدم القدرة على حتمل النقد، وعدم التعاطف، 



HG 

[105] 
 

 الفصل الثاني:...
البنية التنظيمية وعالقتها بعمليات ادارة المعرفة...  

  عمليات ادارة المعرفةو المبحث الثالث: الهيكل التنظيمي 

يتباينون يف الوظيفية ويف املستوى الوظيفي واملعنوي، كان ال بد باعتبار ان املنظمة جتمع لعدد معني من االفراد، 

من وضع أطر وحمددات لكل فرد حتدد له مسؤولياته وحقوقه، هذا التحديد ترجم إداريا وفق ما يسمى باهليكل التنظيمي 

و احملدد ايضا للسلطات فهذا االخري يعترب كالبناء اليت ترتكز عليه املنظمة، فهو احملدد لطرق سري واجراءات العمل، وه

وتوزيعها بني افراد املنظمة، بعدين رئيسني من ابعاد اهليكل التنظيمي منحته االمهية القصوى يف دراسة املنظمة ككل، وهو 

ما ينطبق متاما على عملية ادارة املعرفة، اليت تتطلب بناًء تنظيميا يوافق طبيعتها خاصة أّال منظورة، فكيف يدعم اهليكل 

  ي عمليات ادارة املعرفة؟.التنظيم

  المطلب االول: ماهية الهيكل التنظيمي.

تعددت وجهات النظر حول اهليكل التنظيمي، إال ا�ا جتتمع مجيعها على امهيته بكونه البناء الذي تقوم عليه 

  اي منظمة، مهما اختلف حجمها، وبيئتها، ونشا�ا،...اخل

   الفرع االول: مفهوم الهيكل التنظيمي

عند انطالقه يف حتليل بنية املنظمة ورسم وختطيط اهليكل التنظيمي هلا انطلق من تعريف  Mintzberg ريغميزنب 

بسيط للهيكل التنظيمي، فهو حسبه " عبارة عن جمموعة الطرق اليت تقوم بتقسيم العمل اىل مهام متميزة عن بعضها، مث 

للمفاهيم املقدمة للهيكل التنظيمي جيدها مصنفة حسب توقيت  ، ولكن املتتبع(1)"العمل على حتقيق التنسيق بينها

بشكل مباشر او غريه على  انعكستتأثريات  للتهصدورها، مبعين اخر الزمن الذي تعيشه املنظمة، هذا الزمن الذي خت

فات املقرتحة ثالث فئات مفاهيمية للهيكل التنظيمي، كل فئة حتتوي جمموعة من التعري ها يفتبويبميكن تصميم املنظمة، 

المفاهيم ) 2واملقدمة للهيكل تنطوي ضمن مبادئ او اساسيات الزمن املعاش ان صح التعبري، هذه الفئات هي:(

  القائمة على حتديد وتوضيح العالقات الرمسية واجتاها�ا املختلفة واالنشطة املرافقة هلا الكالسيكية او التقليدية

اجلانب االنساين يف املنظمة وبروز مصطلح التنظيمات الغري رمسية بقوة يف  القائمة على تعزيزوالمفاهيم السلوكية 

                                                                                                          
(

1
) Henry Mintzberg, Structure in Fives: designing effective organizations, prentice .Hall, New Jersey, USA 

1993,  p2.  

 161/162، ص 2008دار غيداء للنشر والتوزيع، االردن، ادارة السلوك االنساني والتنظيمي رائد يوسف احلاج،    (2)
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او النظم املفتوحة القائمة على متدد وتراكم اهليكل �موعة من النظم الفرعية تعمل على   والمفاهيم النظميةاملنظمة، 

لسنوات طويلة كان م هذا التوجه "يف دع Mintzbergيقول مينزبريغ التكامل والتفاعل وسط البيئة اخلارجية للمنظمة. 

الهيكل الجيد يعتمد على القواعد والتسلسل الهرمي الصارم للسلطة  وامتداداتها، لكن  في اآلونة األخيرة  طغى 

 (1) المصفوفةجديدة كالبنية  بأفكارخلطه بجرعات من اثراء الوظائف ليتوج تم التخطيط االستراتيجي طويل المدى  و 

التقليدية واحلديثة، التقليدية مع بروز وتطور املنظمات واستخدام  ة خالل مراحلهااملنظمتعدد واكب تطور 

) "جمموعة القواعد واللوائح البريوقراطية اليت تعطي max weberاملكننة يف عصر ويرب وتايلور، حيث يعرفه  ماكس ويرب(

)، انطلق من واقع النظرة االلية 2يق الرشد والكفاءة"(احلق �موعة من االفراد ان تصدر االوامر ألفراد اخرين على حنو حتق

تاج اىل حي، يف  تعاملهم مع الفرد مثل التعامل مع االلة، حيث  Frederick Taylor للفرد على خطى فريدريك تايلور

، وامهال اي تفاعل بني املنظمة وبيئتها(نتيجة هلذا التوجيه واملراقبة لتأدية العمل وفق ما خطط هلم، اذ عليهم التنفيذ فقط

وهو ما ناقضته بشدة النظرية او  .Magretta(3)يصفه مغراتا  للنظام منزوع االنسانيةالتصور اصبح اسم تايلور مردافا 

الذي يرى ان االشراف الدقيق   Elton Mayo ويماالتون املدرسة السلوكية القائمة على العالقات االنسانية، من امثال 

والقواعد الصارمة قد تؤدي اىل عدم املرونة، كما ان القواعد قد تؤدي اىل تزايد حجم االجور واليت غالبا ما تستخدم 

لتحقيق اغراض شخصية و�ذه الطريقة تصبح القواعد هدفا يف حد ذا�ا وليس وسيلة لتحقيق اهداف املنظمة، مما قد 

) الذي يعرفه بكونه "الطريقة  اليت Richard m. Stears)، وايضا جند  ريشارد (4لوك التنظيمي"(يؤدي اىل مجود الس

تنظم �ا املنظمة مواردها البشرية يف صورة عالقات مستقرة نسبيا واليت تعد اىل حد كبري امناط التفاعل والتنسيق والسلوك 

لعالقة االنسانية، من خالل اعتباره طريقة املنظمة يف ادارة )، الذي ركز على دور ا5املوجه حنو اجناز اهداف املنظمة"(

مواردها البشرية مبا يعزز من خلق عالقات مستقرة ختدم حتقيق االهداف املنوطة. لتتواىل بعدها تطور املنظمة وكذلك 

، والتطور اهلائل يف تطور النظر اليها، ودخول متغريات جديدة كاملوقف املعاش او الظرف املعاش، بيئة املنظمة وتغريا�ا

                                                                                                          
(1)  Henry Mintzberg, Op.Cit  , p2 
(2)  Barry Gerhart, Does national culture constrain  organization culture and human resource  strategy ? the 
Role  of induvudual mechanisms and implications for employee  selection ,  Research in Personnel and Human 
Resources Management, Volume 28, p22. 
(3)  Adli Abouzeedan, Thomas Hedner, "Organization structure theories and open innovation paradigm", 
World Journal of Science, Technology and Sustainable Development, 2012,Vol. 9 , p7. 
(4)  Corinne Haviley, The relationship between the survey-guided assessment of culture within specific nursing 
Work  groups  and  readiness for change, Organization Development in Healthcare: Conversations on 
Research and Strategies Advances in Health Care Management, Volume 10, p115. 
(5)  Thomas Anning-Dorson, Moderation-mediation effect of market demand and organization culture on 
Innovation and performance relationship, Marketing Intelligence & Planning, Vol. 35 Issue: 2, p230. 
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) الذي يعرفه  بكونه" حمصلة تفاعل Hallالتكنولوجيا  خاصة تكنولوجيا االعالم واالتصال، حيث جند مثال هال(

، فاالطار ميثل جمموعة الظروف املوقفية اليت تعمل فيها املنظمة  lisingوالنماذج  Contextعنصرين اساسني مها االطار 

ات الثقافية، اما النماذج فهي االختيارات االسرتاتيجية اليت تعتمد عليها املنظمة والتعامل مع كاحلجم والتكنولوجيا واملتغري 

)، هذه النظرة اليت مهدت اىل بروز امناط واشكال متعددة من اهلياكل التنظيمية تالئم وطبيعة هذه 1عناصر هذا االطار"(

  )العناصر املستحدثة(سنايت على ذكرهم الحقا

  الثاني: الحاجة للهيكل التنظيمي الفرع

ان الغرض االساسي من اهليكل هو تسهيل تدفق املعلومات داخل املنظمة للتعامل مع حاالت عدم التأكد يف 

اختاذ القرار بسبب نقص املعلومات، وكذلك مسامهة اهليكل إلجناز التنسيق والتكامل الفعال ملختلف االنشطة والفعاليات 

فان هيكل املنظمة يؤشر السلوك املتوقع من اعضائها، مبعىن ما ينبغي االهتمام به وطبيعة مفردات يف املنظمة، ومن مث 

حيث يسعى يف نباء  ذلك االهتمام وانعكاس ذلك على خمتلف املمارسات التنظيمية كصور للحياة التنظيمية الداخلية،

  )2اهلياكل التنظيمية حتقيق جمموعة من االهداف، منها: (

 ؛توضيح املهام املختلفة ومستويا�ا ومدى امهيتها يف حتقيق اهداف املنظمة اسهامه يف 

 ؛تبنيه للمهام واالنشطة املختلفة لكل مستوى اداري والعالقة بينهم وكذا عالقة كل مستوى  

  ؛تنظيمي باملستويات االخرى، وهذا ما يسمى باالتصال التنظيمي بني املستويات 

 ملنظمة من خالل توضيحه ملهام وصالحيات كل وظيفة او نشاط ومدى ختفيفه من ظهور الصراع داخل ا

 ؛ارتباطها و خضوعه باألنشطة االخرى

  ختفيفه حلدة التوتر وعدم الرضا الوظيفي للعاملني، واملتسبب يف ضعف االداء وكثرة الغياب وازدياد معدل دوران

 ؛العمل

 ؛دارية املختلفة او داخل املستوى اإلداريتوفري درجة عالية من الرقابة اإلدارية بني املستويات اإل 

  وصف الوظائف بشكل شامل مع حتديد االعمال واالنشطة االعتيادية واالستثنائية املرتبطة �ا بصورة واضحة

 ؛ودقيقة وحتديد الصالحيات واملستويات والعالقات واملؤهالت لشاغل الوظيفة

                                                                                                          
(1)  David Giles, Russell Yates, Enabling  educational leaders: qualitatively surveying an organization's 
Culture, International Journal of Organizational  Analysis, Vol. 22 Issue: 1, p100 

(
2
 127ص ص. ،مرجع سبق ذكرهحسني امحد الطراونة، امحد يوسف عريقات، توفيق صاحل عبد اهلادي، شحادة العرموطي،    (
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  والوحدات وخلق الظروف املالئمة لتحقيق التعارف بني حتديد عالقات العمل الوظيفية بني خمتلف التقسيمات

 ؛االفراد

  حتديد املستويات التنظيمية يف اطار حمددات نطاق االشراف ويف ضوء ذلك يتم حتديد الوظائف اإلشراقية

 .والتنفيذية داخل كل قسم او ادارة يف اهليكل التنظيمي

  )1ولكي حيقق هذه االهداف وجب اتصافه بالسمات التالية:(

 وهو حتقيق العالقات املتوازنة بني الصالحيات املمنوحة واملسؤوليات امللقاة على عاتق الفرد وكذلك لتوازنا :

 ؛التوازن بني نطاق االشراف وخطوط االتصال الوظيفية

 :ان يكون اهليكل التنظيمي قابال وقادرا على االستيعاب التعديالت التنظيمية املستمرة تبعا للمتغريات  المرونة

 ؛الداخلية واخلارجية

 ويقصد �ا ضرورة اعتماد تصميم اهليكل على اساس الدقة يف تشخيص الواقع، اىل جانب ادراك االستمرارية :

  .البناء التنظيمي لتغيريات جوهرية متكررة تسب يف ارباكه التغريات املستقبلية والتنبؤ �ا دون ان يتعرض

  : تصميم الهيكل التنظيميانيالمطلب الث

يعد تصميم اهليكل التنظيمي من اهم اساسيات سري املنظمة، ملا يلعبه يف رسم خطوط تدفق السلطة وتدرجا�ا   

يف رسم هذا اخلطوط او قنوات التدفق ان صح يف املنظمة، هذا التصميم الذي يعتمد على ابعاد يعتمد او يرجع اليها 

التعبري، واليت بدورها تكون عرضة لتأثري جمموعة من العوامل ختص املنظمة وبيئتها، حبيث تكون العبا او مشاركا يف 

 .الوصول اىل اهليكل التنظيمي الذي يكفل جناح املنظمة يف حتقيق اهدافها

  يميالفرع االول: محددات و ابعاد التصميم التنظ

تتفق جل املدارس الكالسيكية والسلوكية وحىت احلديثة منها على الرجوع اىل االبعاد التالية، يف تصميم اهلياكل  

، باإلضافة اىل تدخل عوامل اخرى وفق اجتهادات )2(على االبعاد االساسية الثالثة( الرمسية، التعقيد، املركزية) التنظيمية

 )،  Organisation Design(الباحثني يف تصميم املنظمات 

  )3:(منها  نعدد

                                                                                                          
(1)Tom Cannon, Organisation and structure for innovation, Management Research News, Vol. 5 Issue: 4, pp.1-
6. 
(2)Ananda Mukherji, The evolution of information systems: their impact on organizations and structures, 
Management Decision, Vol. 40 Issue: 5, p500.   

(
3
 .145، صمرجع سبق ذكرهامحد الطراونة، امحد يوسف عريقات، توفيق صاحل عبد اهلادي، حسني    (
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 درجة الرسمية )Formalization( :حمددة  هي درجة حتكم القرارات وعالقات العمل بقواعد وإجراءات

)حتدد مدى وجود قواعد ونظم مسبقة من قبل االدارة Standardisation، وفق درجة معيارية((1)وشاملة

ويف هذا الشأن تباينت وجهات منظري السلوك التنظيمي تستخدم كمرشد للسلوك يف جماالت معينة، 

)شددوا على امهية الرمسية العالية يف Max Weberفالتقليديون وعلى راسهم فريدريك تايلور وماكس ويرب(

فينادون  Mayo مايوتكوين النموذج املثايل للتنظيم من حيث الكفاءة والفعالية،  اما السلوكيون من امثال 

يق نتائج افضل على مستوى الفرد والتنظيم، خاصة يف ظل حداثة املنظمات املتسمة بعدم برمسية اقل لتحق

  االستقرار لعدم قدرة الرمسية العالية على اشباع احلاجات االنسانية ما يعوق ظهور االبتكارات واالفكار اجلديدة.

درجة مثالية من الرمسية مالئمة هذا التناقض بني املدخلني ساهم يف ظهور مدخل اخر، نادى اصحابه بعدم وجود 

  لكل الظروف، وامنا هي متغرية وتغري العوامل اليت حتدد املوقف على سبيل التكنولوجيا واالسرتاتيجية.

 اجنزت عدة دراسات على العالقة بني تصميم اهليكل التنظيمي والتكنولوجيا درجة التعقيد(التكنولوجيا  :(

ميم املنظمات ذات التكنولوجية املتماثلة، وخلصت ايضا  اىل زيادة املستخدمة، واليت خلصت اىل تشابه تصا

تعقيد التنظيم كلما زاد تعقيد التكنولوجيا، وزيادة الرمسية مع زيادة التعقيد، ووجود ارتباط بني الرمسية واملركزية 

الدراسات ه ) االساس هلذWood wadحيث يعزز كل منهما االخر. ولعل الدراسة  الرائدة للباحثة وود واد (

منظمة صناعية يف جنوب اجنلرتا،  خلصت  110من خالل دراسة وحتليل لبيانات مالية  وعمليات عينة من 

اىل عدم وجود عالقة بني حجم املنظمة وتصميمها اهليكلي، بل اىل فروق تكنولوجية بينها، جزأ�ا اىل 

  ولوجيا االنتاج املستمر). (تكنولوجيات الكميات الصغرية، تكنولوجيات الكميات الكبرية، تكن

 بينما تشري : يقصد باملركزية مدى تركيز سلطة اختاذ القرار بيد االدارات العليا، درجة المركزية والالمركزية

الالمركزية اىل مدى تفويض هذه السلطة اىل االدارات الدنيا، وتتمثل العالقة بني التصميم التنظيمي ودرجة 

املركزية زادت درجة تعقيد اهليكل التنظيمي والعكس الصحيح، ومثلما تباينت وجهة املركزية، حيث كلما زادت 

  النظر حول الرمسية، تباينت ايضا الوجهات حول املركزية، فالتقليديون ينادون باملركزية الشديدة لفعالية التنظيم

ال توجد مركزية مثلى تصلح جلميع بينما السلوكيون ينادون بتخفيف املركزية، اما ذووا التوجه املوقفي فريون انه 

                                                                                                          
(1)  Eric Monroe Olson, Rebecca Duray, Cary Cooper, Kai Monroe Olson, Strategy, structure, and culture 
Within the english premier league An examination of large clubs, Sport, Business and Management: An 
International Journal, Vol. 6 No. 1, 2016, p60. 
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املنظمات، وامنا يتحدد املوقف بناء على جمموعة من العوامل واملتغريات، كالتكنولوجيا واالسرتاتيجية،  واجلدول 

 املوايل يوضح مزايا كل توجه حسب منتسبيه:

  الفرق بني توجهي املركزية(الرمسية) والالمركزية. : )03، 02(الجدول رقم

  الفرق بني توجهي املركزية (الرمسية)والالمركزية.الشكل رقم: 

  الالمركزية  املركزية(الرمسية)

ضمان وحدة القرارات وجتنب املشكالت اليت ترتتب  -

  على اخلطأ يف تفسري القرارات

  جتنب مشكالت التنسيق واالتصال. -

جتنب املشكالت املرتتبة على اخلطأ يف تفسري بعض  -

قبل متخذي القرارات يف املستويات املتغريات والعوامل من 

الدنيا حيث تكون االدارة العليا اكثر ادراكا واملاما �ذه 

  املتغريات

  

سرعة اختاذ القرارات الن مشكالت االتصال سوف  -

  تنخفض اىل حد كبري.

  امكانية تطبيق مراكز للمراقبة. -

  واقعية ومعقولية القرارات. -

املنظمة للتفرغ للقرارات إتاحة الفرصة لإلدارة العليا يف  -

العامة واليت ميكن ان تؤثر على املنظمة ككل وعدم اضاعة 

وقتها يف حل املشكالت كان ميكن حلها يف املستويات 

  الدنيا

  بتصرفو  طالب: من اعداد الالمصدر

  

 يف تأكيد ملنظري اإلدارة ان االداء الناجح للمنظمة ناتج من التوافق بني االسرتاتيجية واهليكل :  االستراتيجية

تؤثر هذا االخرية على اهليكل التنظيمي حسب نوع االسرتاتيجية املعتمد من قبل املنظمة، فاسرتاتيجية النمو )1(

اىل تصميم هيكل يالئمها، عكس  او اسرتاتيجية التنويع اهلادفة اىل خلق وحدات تنظيمية كبرية حباجة

  ، اسرتاتيجية التخفيض اهلادفة اىل تقليل حجم املنظمة وبالتايل التخفيض من وحدا�ا

  تناولت عدة دراسات اثر البيئة على تصميم اهليكل التنظيمي، ابرزها دراسة برينز وستوكرتأثير البيئة :  Burns 

and Stocker  الذين صنفا البيئة اىل مستقرة وغري مستقرة، الغري مستقرة املتسمة حبالة عدم التأكد وسرعة

 التغري يالئمها وفقهم اهليكل العضوي ، عكس املستقرة ذات التأكد والثبات فيالئمها اهليكل االيل حسبهما.

والقدرة على التنبؤ، غالبا ما تعتمد وفقهم البيئة  اليت تتسم باالستقرار  Olsen et al راي يدعمه اولسن واخرين

                                                                                                          
(1) Giri  Jogaratnam, Eliza Ching-Yick Tse, Entrepreneurial orientation and the structuring of organizations 
Performance evidence from the asian hotel industry, International Journal of Contemporary Hospitality 
Management, Vol. 18 No. 6, 2006, p 455. . 
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املنظمات فيها  نظاما إداريا بريوقراطيا أو مركزيا ملمارسة السيطرة على أكرب عدد ممكن من املتغريات. بالرغم  يف  

(1)كون بيئة األعمال اليوم تزداد تعقيدا وديناميكية. 
.  

البشرية ما يوفر للمنظمة القدرة على النمو، وبالتايل وهناك من اضاف عوامل اخرى، كوفرة املوارد واالمكانيات    

تصميم هيكل يراعي ذلك، وكذلك عامل اسلوب االدارة وقيمها، فاالنتقال مثال من االسلوب األوتوقراطي اىل 

  الدميوقراطي يتطلب تغيري ايف اهليكل التنظيمي، وما حيدثه من تغيري يف املركزية ورمسية اهليكل.

  اد وركائز الهيكل التنظيميابع: الفرع الثاني

لكون املنظمة تتكون من جمموعة اقسام، واالقسام تتكون من جمموعة وظائف، والوظيفة عبارة عن جمموعة من 

   (2)االدوار،  يراعى او يعتمد يف تصميم اهليكل التنظيمي اربعة  مرتكزات اساسية، هي:

 لألنشطة وختصيصها اىل وحدات فرعية، مث العمل على اجياد : لكون هيكل املنظمة تقسيم هيكلية الوظائف والمهام

اليات تنسيق وحتكم �ذه االنشطة بغية الوصول اىل اهداف املنظمة، حيث يقصد �يكلة الوظائف درجة التخصص 

فيها(عالية او منخفضة)، حيث تتكون الوظيفة من جتمع لعدة مهام، االمر الذي يتطلب نوعا من التخصص ألدائها 

ى عايل من احلرفية، ما يتيح للفرد التنقل بني عدة مهام باقل مستوى من الوقت الضائع ومبساعدة معدات مبستو 

وجتهيزات متخصصة تساعده يف ذلك. وبالرغم من هذه االجيابيات اال انه يعاب عليه شعور املوظف بامللل نتيجة 

امللل حمدودية االبداع  وملواجهة ذلك طرحت افكار قيامه مبهامه اتباعا خلطوات حمددة سلفة ما خيلق جو من الرتابة و 

 على شاكلة التدوير الوظيفي، االغناء الوظيفي، توسيع الوظيفة.

 يقوم �ا   من خالل رسم وتوضيح للعالقات بني جمموعة كبرية من الوظائف(اساسية لو مساندة) : هيكلة العالقات

 ق اهداف املنظمة.افراد ذووا مهارات وخربات ومعارف متنوعة  لغرض حتقي

 حيث الوظيفة جمموعة  من اداور يؤديها الفرد، هذا االخري يتشكل من جمموعة من املهام تتطلب هيكلة االدوار  :

سلوكيات معينة. حيث يراعي يف تصميم الدور جمموعة من املرتكزات، كاالختالف يف االدوار راجع اىل اختالف 

لذي يتطلب مزيدا من التنسيق إلحداث التكامل(درجة التنسيق) بينها، الوظائف واالقسام وحىت املنظمات، االمر ا

وكذلك عامل املرونة  مبا يكفل االنسجام وتطورات املعطيات الداخلية واخلارجية، دون اغفال عامل االستقاللية 

جم عن اثر إلضفاء خصوصية لكل دور، وكذا عامل التمايز املعرب عن درجة التباين واالختالف بني االدوار، النا

                                                                                                          
(1)  Giri  Jogaratnam, Eliza Ching-Yick Tse, Op.Cit, p 457.  

(
2
  107، صمرجع سبق ذكرهنعمة عباس اخلفاجي، طاهر حمسن الغاليب،   (
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العالقات الرمسية وغري الرمسية داخل التنظيم؛ وكذا االختالف يف طبيعة االهداف لألقسام وحىت الوظائف...اخل، ويف 

هذا نشري اىل انه كلما كان التداخل بني االدوار التنظيمية حمدودا فان اليات التنسيق يغلب عليها الطابع الرمسي 

  مثلما يوضحه الشكل التايل:  اليات تنسيق حديثة التداخل التباديلالبسيط، اما التداخل الكبري فيفرض 

  انواع التداخل واليات التنسيق املناسبة له ):02،03(الشكل رقم

  اليات التنسيق والتكامل  نوع التداخل

  املصارف: ال وجود اىل التداخل

  

 االلتزام بسلسلة االوامر 

   تطبيق عايل لإلجراءات واملقاييس 

 االلتزام العايل بقواعد العمل وضوابطه  

  خط االنتاج(التداخل التتابعي)

   
  

 استخدام اجلدولة والتخطيط 

 عقد لقاءات جمدولة 

 تفعيل االدوار االتصالية وتبادل املعلومات  

  املستشفى: التداخل التباديل

  

 استخدم اللقاءات غري املباشرة 

 اعتماد صيغ فرق العمل 

 فرق املهام تطوير 

 ابراز ادوار مديري املشاريع  

  .118، صمرجع سبق ذكره: نعمة عباس اخلفاجي، طاهر حمسن الغاليب ، المصدر

  : الهياكل التنظيمية(المداخل، االنواع، النماذج)لثالمطلب الثا

احلاصلة على فكره النظري، وكذا التطورات خلفية تباينت اهلياكل التنظيمية املقرتحة حسب طبيعة الباحث و   

، سواء محلت صفة الرمسية او الغري رمسية، الرمسية املنظمة نتيجة لعدة متغريات، افرزت هياكل عاكسة لتأثري هذه املتغريات

  ، عرب حتديد االعمال واالنشطة وتقسيمها والعالقات الوظيفية والسلطة واملسؤوليةاليت تعكس اهليكل التنظيمي  للمنظمة

حيث تباينت هذا   ،(1)بطريقة عفوية نتيجة التفاعل الطبيعي بني االفراد العاملني باملنظمة أتنشواليت ة، ومهيال والغري رمسية

  اهلياكل وفق املداخل التالية:

                                                                                                          
 .144، ص مرجع سبق ذكره حسني امحد الطراونة، امحد يوسف عريقات، توفيق صاحل عبد اهلادي، شحادة العرموطي،  (1)
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  الفرع االول: مداخل الهياكل التنظيمية

القول اكثر هو حماولة املنظمة يف تكييف حيث ميكن إن تطور هيكل املنظمة هو حتصيل حاصل لتطور املنظمة، 

بني مدخلني او قالبني تبلورت يف ظلهما اهلياكل  ميكن التمييز بنيتها وما تفرضه ارهاصات الواقع املعاش، ويف هذا الشأن 

  ) 1املقرتحة إن صح التعبري، هي:(

التنظيمي، عكست بوضوح االفكار :  متثلت يف ا�موعة االوىل من النماذج املقدمة للهيكل النماذج التأسيسية -

 اىل النظرة البريوقراطية ملاكس ويرب Frederick Taylor السائدة يف ذلك الوقت، من مبدا التخصص لفريدريك تايلور

Max Weber  واليت اجتمعت يف معظمها على النظرة االلية للفرد العامل، حيث كرست مفاهيم اهلرمية واملركزية يف ،

العمل، من خالل تركيزها على متغريات املهام وجتزئتها، االدوار، الوظائف،...اخل، يف ظل جو اقل انفتاحا على البيئة 

  املتسمة بالثبات واالستقرار. 

: هي جمموعة من  النماذج اليت استفادت من بعض مزايا سابقيها، مع ادماج اكثر للعالقات يريةالنماذج البنائية التطو  -

االنسانية داخل املنظمة، يف انعكاس واضح متاما للرؤية للمنظمة وطبيعة الفرد العامل، حيث حاولت جعلها اكثر مرونة  

املنظمة، ولعل من ابرزها النظم املفتوحة، الطارئة او املوقفية واستيعابا لطبيعة العالقات االنسانية الناشئة بني االفراد داخل 

 ...اخل(سنايت على ذكرها الحقا مع ابرز الهم خصائصها)

المعلومات  مجموعة ثالثة تعكس التطور التكنولوجي الهائل، خاصة تكنولوجياكما يمكن اضافة 

يمات او المنظمات االفتراضية، االسواق واالتصال، تحت تسمية النماذج االلكترونية، وظهور ما يسمي بالتنظ

  االفتراضية، ...الخ،

  

  

  

                                                                                                          
 106،  ص مرجع سبق ذكرهنعمة عباس اخلفاجي، طاهر حمسن الغاليب،    (1)
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 الفصل الثاني:...
البنية التنظيمية وعالقتها بعمليات ادارة المعرفة...  

  : نماذج الهياكل التنظيميةنيالفرع الثا

  )1من بني ابرز النماذج املقرتحة للهيكل التنظيمي نذكر:(

ميتاز بالوضوح والبساطة، لكونه قائم على مركزية السلطة املوجودة يف اعلى هرم  ):Line S( الهيكل التنفيذي -

املنظمة، تتدفق االوامر وتتدرج يف السلطات من اعلى اىل اسفل مستوى، حمددة للمسؤولية وواضعة لألوامر الواجب 

، وكذا املبالغة يف منح السلطات التخصص وفصل الوظائف االدارية والفنية أتنفيذها. االمر الذي عاب عليه امهاله ملبد

الكاملة للرؤساء يف التصرف، االمر الذي يضغط عليهم لكرب مسؤوليتهم، وكذا تعذر حتقيق التعاون والتنسيق بني 

 االدارات املختلفة.

): مستنبط من فكر تايلور لإلدارة العلمية القائمة على التخصص وتقسيم Functional Sالهيكل الوظيفي ( - 

وكذا تكوين عمال   ىل اعمال(ذهنية، يدوية، فنية، تنفيذية، استشارية،. اخل)، مما حيقق االفادة من التخصصالعمل، ا

قادرين على تأدية املهام، وكذا مراقبني ألعمال االشراف والرقابة، ما يسهل من عملية الرقابة واالشراف، وكذا حتقيق 

علومات من مصادر متخصصة. إال أنه يعاب عليه صعوبة فرض التنسيق بني االقسام واالفراد، وكذا احلصول على امل

النظام يف املستويات الدنيا ما قد خيلق الفوضى، وكذا تداخل السلطات بني املديرين والتنفيذيني قد يولد حاالت من 

  ظائفالتهرب من املسؤولية. كما يلخص الشكل املوايل الهم الفروق بني هيكل االقسام والو 

  

  

  

  

  

  

                                                                                                          
(1) Barbra senior, Organizational change, Person Education, London, 2002, p 72. 
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 الفصل الثاني:...
البنية التنظيمية وعالقتها بعمليات ادارة المعرفة...  

  الفرق بني اهلياكل الوظيفية وهيكل االقسام ):02،04(رقمالشكل 

 ) الهيكل االستشاريCounseling S:(  جيمع بني مزايا التنظيم التنفيذي من حيث السلطة املوحدة و  استقامة

سبل املسؤولية؛ االمر الذي ميزه من حيث السلطة املوحدة ، واالستفادة من مبدا التخصص،  وكذا استفادة املدراء 

ه يعاب عليه ميل الفنيني اىل من االستشارة الفنية وتفر املعلومات، االمر الذي يعزز من قدر�م يف اختاذ القرار.  اال ان

ممارسة السلطة ما  يؤدي اىل تداخل يف السلطات واحتكاكا مع اإلداريني، وكذا صعوبة يف حتديد جمال السلطات 

 بني الفنيني(االستشاريني) واالداريني(التنفيذيني).

  الهيكل الشبكي )Network S:( الواسع لتكنولوجيا  قائم على مبدا التعاقد واليت عززها التطور واالستخدام

واالتصال،  مبوجب هذا النموذج يتواجد تنظيم مركزي صغري يعتمد على منظمات اخرى  غريه للقيام  ملعلوماتا

ببعض االنشطة مثل الدراسات والبحوث واالنتاج والتوزيع والتسويق والنقل ...اخل، االمر الذي يتيح للمنظمة 

عمالة، مواد خام، استشاريني،...اخل)، مما يكسبها قدرا عاليا من املرونة استخدام املوارد اليت حتتاجها من اخلارج(

  هيكل االقسام -2  الهياكل الوظيفية -1

  

  

  

  

 :من مزاياه

 تأمني الوضوح يف املسار الوظيفي للعاملني  -

اخلربات والتدريب، وما خيصص من اجياد نوع من التطابق بني  -

 مهام للعاملني

 ضمان االستثمار العقالين ملختلف موارد املنظمة  -

: مواجه بعض االشكاالت التطبيقية كصعوبة من سلبياته

  التنسيق واالتصال بني االقسام التخصصية

 

 

 

 

 

  من مزاياه: 

املرونة والسرعة يف االستجابة للمتغري البيئي والسهولة  يف  -

 حتديد املسؤولية للمشاكل الواقعة

قدرة عالية يف التنسيق بني خمتلف االسواق ودرجة االستجابة  -

 الكبرية الحتياجات الزبائن باختالفهم

  من سلبياته:

امليل اىل استخدام موارد إضافية اليت حتتاجها اقسام املنظمة،  -

على االقسام وظهور  اإلدارةوصعوبة التنسيق والتحكم من طرف 

  الصراعات حول  توزيع املوارد

، ص مرجع سبق ذكرهخلفاقجي، عباس انعمة  المصدر:

  127-126ص

  

 مدیر عام

 نائب المدیر

 للتسویق

 نائب المدیر

 للمالیة

 نائب المدیر

 لإلنتاج

 الرئیس

 القسم الثاني ثالثالقسم ال القسم االول

 التسویق لمالیةا النتاجا
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 الفصل الثاني:...
البنية التنظيمية وعالقتها بعمليات ادارة المعرفة...  

ويساعدها يف السيطرة على عمليا�ا ومواردها، اال انه يعاب عليه ضعف الرقابة لعدم وجود رقابة مباشرة على 

لى تنفيذه، وكذا اثر العمليات اليت تلجا منظمات اخرى لتأديتها، االمر الذي يزيد من خطر عدم تقيد املتعاقد معه ع

  فشل احد املنظمات املتعاقد معها على املنظمة االم وباقي املنظمات الفرعية االخرى نتيجة ارتباطها.

  اهليكل الشبكي للمنظمات ):02،05(الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

Source: Barbra senior,loc.cit 

 ) (الطارئ)النموذج الموقفيContingency):(1( )اقرتحه كل من لورش والورنسLawernce & lorsh يقوم ،(

على أربعة فرضيات رئيسية(عدم وجود منوذج تصميم واحد، ضرورة توافق تصميم املنظمة مع بيئتها، فعالية املنظمة 

تعتمد على قدر�ا يف التفاعل مع بيئتها، درجة جودة اهليكل من درجة اشباع حاجات افراد املنظمة)، واطلق عليه 

)). فالتميز Integration)، التكامل (Differentationمييز (العتماده على مبدئني متناقضني(الت D&Iمنوذج 

يرمز اىل تصميم املنظمة بالشكل الذي خيلق اختالفا يف ادراكات وتوجهات االفراد واالقسام، سواء عرب اجلوانب 

القسام الرمسية،  او عرب عنصر الزمن، او  اهلدف.  بينما يشري التكامل اىل حجم التعاون وتوحد اجلهود بني مجيع ا

واإلدارات  لتحقيق اهداف املنظمة، هذا التزاوج بني التمييز والتكامل مرتبط وفعالية املنظمة والبيئة اليت تعيشها، ففي 

البيات املتغرية واليت تشو�ا حالة عدم التأكد، تتطلب فعالية املنظمة قدرا عاليا من التمييز والتكامل على حد 

بينما البيئة املستقرة تتطلب فعالية املنظمة متييزا اقل مع تكامل عايل(مثل  سواء(مثل الصناعات البالستيكية)،

 الصناعات الفوالذية) 

                                                                                                          
(

1
، 2011)، الشركة العربية املتحدة للتسويق والتوريدات، القاهرة، (المصادر واالستراتيجياتالتنظيمي ادارة التغيير حسن حممد امحد حممد خمتار،   (

 .174، ص2011

 شركة التصميم(كندا) الحسابات ومتابعتها(امريكا)

 شركة التوزيع(فرنسا)
 النقل(كوريا)شركة 

 )شركة االنتاج والتصنيع(الهند

مركز 

قیادة 

 المنظمة
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 الفصل الثاني:...
البنية التنظيمية وعالقتها بعمليات ادارة المعرفة...  

  المصفوفي( الهيكلMatrix S):(1)صمم من قبل ديفيس و الورنس (S,davis&p, Lawrence يهدف اىل  (

وانب وفق ترتيب هرمي اىل جعل موارد املنظمة اكثر مرونة ومواكبة للمستجدات، لذلك عمل يف تركيبه على اجل

(راسي)، من خالل مزج مزايا اهليكل الوظيفي وهيكل االقسام،  مما ساعد على بروز مناخ من التعاون املشرتك بني 

االفراد، باإلضافة اىل اكتسابه درجة عالية من املرونة والتكيف مع تغريات البيئة، االمر الذي انعكس باإلجياب يف  

ة، وايضا يف تقدمي خدمات افضل للزبائن. إّال انه تسجل عليه بعض السلبيات كظهور كفاءة استثمار موارد املنظم

اشكالية ازدواجية السلطة؛ وما ينجم عنها من حاالت الصراع والغموض، وهيمنة اطراف على حساب اخرين،  

املنظمات كذلك هدر الوقت نتيجة كثرة االجتماعات واللقاءات ونقاشا�ا. كما نشري اىل عدم احتكاره فقط 

ـــ:    الكبرية دون الصغرية،  اليت سعت يف تبنيه نتيجة مجلة  من املتغريات استدعت تطبيقه، كـ

 مثل الصناعات اليت تواجهني اهتمامني يف نفس الوقت،   الضغوط الخارجية التي تتطلب تركيزا مزدوجا :

 ؛كالصناعات اليت تركز على حاجات السوق ملنتج ما و حاجات البيئية

  خاصة يف ظل تشعب  قنوات االتصال  الضغوط التي يفرضها استخدام نظم متقدمة لمعالجة المعلومات :

 ؛وكثافتها يف ظل ظروف عدم التأكد والتعقيد وزيادة االرتباط التباديل

  خاصة يف ظل ندرة املواد، وحاجيات االستخدام املتعدد.الضغوط الستخدام موارد مشتركة : 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                          
(1)  Henery mintzberg, The structurin of organizations, Prentice Hall International, USA, 1979, p172. 
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 الفصل الثاني:...
البنية التنظيمية وعالقتها بعمليات ادارة المعرفة...  

  �Matrix Structureهيكل المصفوفة ):02،06(الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

source Henery mintzberg,Op.Cit, p173 

 )هيكل الفريقTeam Structure)(1(:   تعرف "فرق العمل بكو�ا مجاعة تتكامل مهارات اعضائها الذين

)، أستحدث هذا التنظيم حديثا، 2يلتزمون �دف مشرتك او جمموعة اهداف االداء  اليت الزموا انفسهم بتحقيقها"(

عمل املنظمة وزيادة فعاليتها، سواء كان تشكيل هذه الفرق دائمة او ألمهية الفرق اليت اضحت متارسها يف سري 

مؤقتة، من ختصص واحد او ختصصات خمتلفة(اجلدول املوايل ميثل بعض انواع فرق العمل)، األمر الذي ساعدها يف 

م املعلومات ازالة احلواجز وعوائق االتصال املوجودة بني االقسام، مما يساهم يف بناء وتعزيز روح الشراكة وتقاس

اال انه يعاب عليه  ظهور بعض التعقيدات يف اجراءات تأسيس واستخدام فرق  واملعارف  يف سبيل اجناز املهام

العمل(تعقيدات توزيع السلطة، الية التشكيل،...اخل)، كما يتطلب املزيد من املوارد وضياع الوقت بسبب تنوع 

 الوالءات وتعددت لقاءات الفريق

                                                                                                          
(

1
 129ص  ،مرجع سبق ذكرهنعمة عباس اخلفاجي، طاهر حمسن الغاليب،    (

(
2
  .316، ص مرجع سبق ذكرهجريالد جريربج، روبرت بارون، ترمجة رفاعي حممد رفاعي، امساعيل علي بسيوين،    (

 الرئیس

 المدیرون الوظیفیون

التمويل
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 الفصل الثاني:...
البنية التنظيمية وعالقتها بعمليات ادارة المعرفة...  

 فهو بناء ملنظمة تعمل  هيكل يعكس بوضوح التطور الكبري يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال ي:الهيكل االفتراض

جل عمليا�ا ان مل نقل كلها  ، (1)باملنظمات من دون جدران Galbraithيصفها غالربيت  يف الفضاء االلكرتوين،

تعتمد على تكنولوجيا املعلومات يف تأديتها، االمر الذي مهد اىل ازالة احلواجز واحلدود اليت ترمسها املنظمة مع بيئتها 

مما ساعد على تقاسم االفراد ملعارفهم وخربا�م، وحىت االستفادة من خرباء يف اماكن بعيدة وخمتلفة، االمر   اخلارجية

املرونة عالية  واالستجابة السريعة يف التكيف وتلبية متغريات البيئة املعاشة، وان كان من الصعب  هايكسبالذي 

بكو�ا جمموعة  DeSanctis and Mongeحيث يعرفها ديسونتس ومون  احلصول على افراد ذوي مهارات مميزة.

أشكال اتصال إلكرتونية وتعتمد على عالقات من الكيانات املتنوعة موزعة جغرافيا، وظيفيا و / أو ثقافيا ترتبط ب

   (2)جانبية ودينامكية للتنسيق، من اهم خصائصها:

 ذا ت مواقع متعددة، مما قد يسبب مشاكل تتعلق بالثقافات وتبعيا�ا؛ 

 ؛نقل السلطة واملسؤوليات التنظيمية و القبول، أو التحمس للتغيري التنظيمي 

 (؛والتعاون والتآزر بني املنظمات 

 ؛القدرة على التكيف واملرونة 

 ؛االعتماد على االحتاد 

 االستقاللية املكانية والزمنية.  

 )(المعكوس)الهيكل المقلوبUpside Down Pyramid  :( هيكل اهتمامه االول العميل، لذا وضعه على

حيث تتدرج راس اهليكل، وتصميم باقي اجزائه على خدمة  ورضا وتلبية طلبات الفرد املتصل مباشرة بالعميل، 

  )3(.حيث جنده خاصة يف املنظمات اخلدمية   املستويات وصوال اىل االدارة العليا،

وهنا ال بد من االشارة اىل ان اهم ما مييز بني التنظيمات التقليدية واملعاصرة احلديثة، يتمثل يف اخنفاض عدد 

ا مقارنة بالتقليدية، باإلضافة اىل مبدأ وحدة املستويات االدارية الراسية، وتوجه التنظيمات اىل ان تكون اكثر تفلطح

االمر، حيث تتوفر التنظيمات احلديثة على مرونة اكثر من سابقيها، مبعىن التخفيض من حدة املركزية ورجوع املوظف اىل 

                                                                                                          
(1) Liang-Hung Lin, Iuan-Yuan Lu, Adoption of virtual organization by taiwanese electronics firms An 
Empirical study of organization structure innovation, Journal of Organizational Change Management, Vol. 18 
No. 2, 2005,  p185 
(2) Ibid, p p 187-188.  

(
3
 . 187، ص، مرجع سبق ذكرهمراد ممدوح كامل السيد  (
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 الفصل الثاني:...
البنية التنظيمية وعالقتها بعمليات ادارة المعرفة...  

رئيسه يف كل شيء، باإلضافة اىل زيادة توسيع نطاق االشراف مقارنة املاضي. هذا ففي تنبؤات العديد من اخلرباء 

، يرون ان املنظمات تسعي اىل  McKinsey Consulting مصممي اهلياكل التنظيمية كشركة ماكنزي لالستشارات

) ، القائمة Horizontal Organizationتكريس هذا التميز، والتوجه إلقامة تنظيمات اكثر تفلطحا(التنظيمات االفقية(

  )1وليس النشاط.(على فرق العمل وتصميم اهليكل على اساس  اجراءات العمل 

  : مساهمة الهيكل التنظيمي في دعم عمليات ادارة المعرفةرابعالمطلب ال

يف مقارنات متنوعة للباحثني يف جمال التصميم التنظيمي بني اهلياكل التنظيمية، االكثر قدرة على دعم االبتكار  

 Ullrich andم اىل اهلياكل االكثر مرونة، فمثال جند الريش وويلند  هوتبين االفكار اخلالقة واجلديدة يذهب معظم

Wieland  اجلديدة والتغيري الفعلي على املدى  لألفكاريؤكدان على ان املنظمات الالمركزية سوف تكون االكثر انتاجا

   et alدراكر واخرين  ، وهو االجتاه نفسه الذي ذهب اليه سيلفن، )2(الطويل مقارنة  مبا ستحدثه نظري�ا املركزية

Drucker  &Slevin   باحلديث عن اهلياكل العضوية االقل صرامة  وهرمية واكثر ذاتية يف حرية اصدرا القرار هي الكثر

قابلية للتكيف واالكثر تواصال وتوافقا، االمر الذي يعزز لديها االكتشاف املنهجي للفرص املبتكرة ودعمها عرب احلوافز 

على أن السلوكيات الريادية ميكن تعزيزها من خالل اهلياكل التنظيمية العضوية. واهلياكل  دونويؤك الت.وغريها من التسهي

  )3(اليت تدعم روح املبادرة تعزز املناخ أو الثقافة الصحيحة

نظرا ملا تتسم به املعرفة من خصائص ميز�ا عن باقي عناصر خلق الثروة االخرى، توجب وضع او ابتكار و

تنظيمي يتوافق وهذه املميزات، خاصة لكو�ا اثريية تتوالد باالستخدام، حيث اضحت اهلياكل التنظيمية عائقا يف هيكل 

تبين ودعم عمليات ادارة هذا العنصر االسرتاتيجي، ففي االقتصاد التقليدي غلبت اهلياكل التنظيمية ذات اهلرمية واملركزية 

وكذا بني  ،ثابتة او شبه ثابتة  بني الوحدات التنظيمية  املختلفة حمددة مسبقااليت تفرتض امناط عمل وعالقات الشديدة، و 

العاملني انفسهم، جند يف املقابل منظمات اقتصاد املعرفة املوظفة لإلدارة االلكرتونية، جندها تعتمد اهلياكل التنظيمية 

حيث  تعد هذه االخرية االكثر انسجاما مع  االفقية والتنظيمات الشبكية املعتمدة على نظم معلومات املنتشرة جغرافيا،

  ) 4اقتصاد املعرفة لألسباب التالية:(

                                                                                                          
 .692.693،  ص ص مرجع سبق ذكره، روبرت بارون، ترمجة رفاعي حممد رفاعي، ، جريالد جريربج   (1)

(2)  Eric Monroe Olson, Rebecca Duray, Cary Cooper, Kai Monroe Olson, Op.cit , p60. 
(3) Giri Jogaratnam, Eliza Ching-Yick Tse, Op.Cit, p 457.  

 . 200 ، صمرجع سبق ذكرهمهشري،   (4)
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 الفصل الثاني:...
البنية التنظيمية وعالقتها بعمليات ادارة المعرفة...  

 ؛انسجام هذا التنظيم مع الطابع الشبكي لألنرتنيت اليت تلعب دور حموريا يف اقتصاد املعرفة 

 ؛انسجام هذا التنظيم مع بنية املخ البشري، اذ يعد االنسان املنقب عن املعرفة ومولدها وموظفها 

  االتصال الشبكي اكثر قدرة على التكيف الديناميكي مع متغريات جمتمع املعرفة، حيث يسمح لعدة بدائل ان

 ؛ومسارات حلل املشكالت وحتقيق االهداف

 ؛هرمية اهليكل يف املنظمة واليت تؤثر على االفراد العاملني والعالقات فيما بينهم 

 ؛املعرفة من خالل التطبيقات االجتماعية العامة من املمكن ان تساند اهلياكل التنظيمية تفعيل ادارة 

 ادارة املعرفة،  ؛تفعيل ادارة املعرفة من خالل اهلياكل اخلاصة والقواعد اليت تساند بصورة مباشرة يفاهلياكل هذه   قدرة

  .وخري مثال على هذه اهلياكل مناذج اهليكل التنظيمي ملراكز البحث والتطوير

وعليه نلخص للتبين الناجح إلدارة املعرفة، البد من خلق و�يئة املناخ املناسب لتبين هذا النهج التسيريي اجلديد، من 

  )1خالل التحول اىل ممارسات ادارية اكثر توافقية وخصائص ادارة املعرفة، حيث تتطلب التحول اىل:(

 ؛من اهليكل التنظيمية اهلرمية اىل اهلياكل االكثر تفلطحا 

   ؛من النظم املركزية احملتكرة للمعرفة وتركيزها يف مستوى واحد، اىل النظم الالمركزية  املسهلة لتدفق وتشارك املعرفة 

  .من امناط التنظيم القائمة على العمل الفردي املنعزل اىل منط العمل اجلماعي  

  ضحه الشكل املوايل:ميكن تلخيص مدى مالئمة اهلياكل التنظيمية إلدارة املعرفة، وفق ما يو  اذ

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                          
 . 202، ص مرجع سبق ذكرهعبد الرمحن اجلاموس،    (1)
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 الفصل الثاني:...
البنية التنظيمية وعالقتها بعمليات ادارة المعرفة...  

  مدى مالئمة اهلياكل التنظيمية إلدارة املعرفة: )04، 02(الجدول رقم 

  احلكم النهائي  املعرفة  إلدارةسلبياته بالنسبة   املعرفة إلدارةاجيابياته بالنسبة   نوع اهليكل

اهلياكل 

  اهلرمية

  هرميته الشديدة توضح سري املعرفة خاصة املعلومة

  الشديدة تبني املسؤول واحلامل للمعرفة مركزيته

  رمسيته الشديدة توضح قنوات تدفق املعرفة

  هرميته الشديدة تعرقل تدفق املعرفة يف االجتاهني

مركزيته الشديدة تعرقل االبداع وخلق للمعارف 

  اجلديدة

  رمسيته الشديدة تعرقل خلق وتشارك املعرفة

غري مساعد يف تبين ادارة 

  املعرفة

املتعدد 

  التقسيم

بساطة وختصص اقسامه يساعد افراد القسم الواحد 

  يف تشارك املعرفة بشكل واسع وسريع

عدم وجود تدفق معريف بني اقسامه (املنتج، 

العمالء، املوقع اجلغرايف) لعدم وجود عالقة 

  مباشرة بني العاملني يف خمتلق االقسام

غري مساعد إلدارة املعرفة يف 

  املنظمات الكبرية

املعرفة نظرا ملرونته، وكذا االستقاللية يف  إلدارةمالئم   املصفويف

اختاذ القرار، العمل بروح الفريق  توافق الثقافة 

  التنظيمية مع البيئة، ما يشجع على تشارك املعرفة 

املعرفة لكون كل فرد لديه  إلدارةغري مالئم 

مسؤولياته ال يستطيع احلياد عنها، وعدم وجود 

  مفتوحة بني االفرادقنوات اتصال 

  مالئم إلدارة املعرفة

االفقية اىل 

  ما ال�اية

نظرا لقلة مستوياته االدارية، سهولة التواصل مع   

القيادة، ما يركز املعرفة يف املركز وبني االطراف 

  وتناقلها بسرعة عن طريق املركز

  

اهلياكل 

  املعكوسة

انعكاس هرميتها جيعل كل افراد املنظمة يف خدمة 

ال امل املتصل بالعميل، ما يوفر له جماال هائال الع

  باملعلومات واملعارف اليت حيتاجوها مداده

اعتماد كامل املنظمة على العامل املتصل بالعميل 

اخلاصة بالعميل قد يقلل  باملعلومات ال مدادهم

  من مصادر املعرفة املتوفرة للمنظمة

  

اهليكل 

  الشبكي

املنفصلة واملتجانسة يف الوظيفة واخلصائص،  وحداته

وكذا احلد من الرمسية والتكامل مع املركز يشجع على 

تتمركز املعرفة وختزينها بطريقة فعالة وتوزيعها على 

باقي الوحدات، حيث كل وحدة تولد معلوماته 

  ومعرفتها بنفسها وتبادهلا 

استقاللية الوحدات يقلص درجة الرمسية ما يقلل 

ود قنوات رمسية لتبادل املعرفة، وكذا مراقبة من وج

  املعرفة داخل هذه الوحدات إلدارةاملركز 

املعرفة يف ظل  إلدارةمالئم 

التطور اهلائل يف تكنولوجيا 

  املعلومات واالتصال

  :  باالعتماد على عبد الرمحن جاموس وبتصرف.المصدر
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 الفصل الثاني:...
البنية التنظيمية وعالقتها بعمليات ادارة المعرفة...  

    وعمليات ادارة المعرفة تكنولوجيا المعلومات واالتصال: رابعالمبحث ال

                    I Want all the information we have on"((1)(    اريد كل المعلومات التي لدينا "    

M.A.P.WILLMER                          

شهدت العقود الثالث االخرية طفرة حقيقية يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال، لدرجة ازاحة عناصر و 

مدخالت  كانت يف املاضي القريب املصدر االول للميزة التنافسية، ادخلت خالهلا تغيريات جوهرية  وهيكلية يف فكر 

  ملنظمات على املستوى اجلزئي، حيث:  واليات املنظمة على مستوى الكلي، وعلى املكونات ودعائم ا

  المطلب االول: ماهية تكنولوجيا المعلومات واالتصال

ارتبط تطور امهية ومفهوم تكنولوجيا املعلومات واالتصال، بالثورات اليت شهد�ا كل من املعلومات واالتصال   

جانب ثورة تكنولوجيا االتصاالت  اليت  افرزت فثروة املعلومات اليت احدثت انفجار معريف يف كمية املعرفة ونوعيتها، اىل 

عديد الوسائل لنقل املعلومات والبيانات باختالف اشكاهلا وأنواعها ذات التأثري الكبري يف ا�تمعات واملنظمات، من 

  االتصاالت السلكية اىل الالسلكية، اىل االلياف البصرية فاألقمار الصناعية فما هي االضافات اليت قدمتها:

  ع االول: مفهوم  تكنولوجيا المعلومات واالتصالالفر 

منذ بروز صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصال اواخر العقد العشرين، تطور خالهلا مفهوم تكنولوجيا املعلومات 

واالتصال مع مرور الوقت، خاصة يف ظل الديناميكية الكبرية اليت متتاز �ا هذه الصناعة، وايضا الحتوائه على ثالث 

  فاهيم اساسية، تتمثل يف:  م

Technology: هي تعريب لكلمة  التكنولوجيا
وتعين  Logyوتعين املهارة والفن،  Techne، مشتقة من جزأين (*)

العلم، دراسة،  وهي تتمثل يف خمتلف انواع الوسائل اليت تستخدم إلنتاج الوسائل الضرورية لراحة االنسان واستمرارية 

  . (2)وجوده، وهي التطبيق املنظم للمعرفة العلمية والعملية

                                                                                                          
(1)  M.A.P.WILLMER, Information theory and organization structure, Thales Publications (W.O.) Ltd, 1977, 
Vol. 6, p277. 

   تعرب ايضا باستعمال مصطلحات تقنية، تقانة، تقنيات. (*)

 .35، ص 2015الدار اجلزائرية، اجلزائر،  تكنولوجيا المعلومات في ادارة المعرفة التنظيمية،اثر استخدام مجانة زياد الزغيب،  (2)
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 الفصل الثاني:...
البنية التنظيمية وعالقتها بعمليات ادارة المعرفة...  

  و حاسوبيا.املعلومات هي نتاج معاجلة البيانات يدويا ا، : مثلما مت تقدميه يف الفصل االولالمعلومات

عملية تبادل االفكار واملعلومات اليت تتضمن الكلمات والصور والرموز املختلفة، بطريقة مباشرة او غري  هواالتصال: 

 (1)مباشرة، خاصة يف ظل تطور وسائل االتصال واستخدام الرموز والصور إليصال الفكرة او اخلربة.

واالتصال يالحظ التدرج يف املكونات او االبعاد االساسية املشكلة  ان املتتبع للمفاهيم املقدمة لتكنولوجيا املعلومات

هلذا املفهوم، فهي زاوجت كما اردفنا سابقا بني املعلومات واالتصال،  حيث كان الرتكيز يف االول على مفهوم تكنولوجيا 

ا�ا الكبرية كأجهزة الكومبيوتر املعلومات وخمتلف اجهز�ا واليت احدثتها(ثورة املعلومات)، خاصة يف معاجلة وختزين وقدر 

بكو�ا  التكنولوجيا اليت متثل نطاقا واسعا من القدرات واملكونات للعناصر املتنوعة املستخدمة  Sennسني    حيث يعرفها

. مث تطور املصطلح واملفهوم ليشمل عملية االتصال وما رافقتها  من (2)يف خزن املعلومات فضال عن دورها يف توليد املعرفة

ركز على التكامل بني اجهزة   Mortbergمن تطور كبري على مستوى التكنولوجيا الداعمة هلا، حيث جند مورتبارغ  

وامللتميديا، هذا بكو�ا التكامل بني تكنولوجيا الكمبيوتر وتكنولوجيا االتصال " عرفهاف وشبكات االتصال الكومبيوتر

االرتباط بني اجهزة الكومبيوتر والشبكات اعطى لألفراد فرصا كبرية للتعاون والتواصل وتبادل االفكار وحىت انشاء 

هذا التزاوج او التكامل الذي اثرى احملتوى املعلومايت  (3) العالقات، االمر الذي جعل الفضاء االلكرتوين حقيقة واقعة.

مفهوم تكنولوجيا املعلومات واالتصال  يف ظل االستخدام املكثف هلا يف العمليات التعليمية وحىت املعريف، ليتوسع 

  .(4) املختلفة وسري تكنولوجيا املعلومات وتكنولوجيا االتصال بشكل متوازي

، اثرى  اكثر 2000كما جتدر االشارة اىل تدعم مكونات تكنولوجيا املعلومات واالتصال مبكون ثالث سنة   

وما تتضمنه من اجهزة  كترونيات المستهلكهذه التكنولوجيا  واحدث تغيريا كبريا يف الصناعة ككل، اال وهو المفهوم 

فتكنولوجيا املعلومات واالتصال هي عبارة عن كل التقنيات املتطورة اليت  وادوات كالتلفاز الفيديو، الكامريا...اخل، لذلك 

                                                                                                          
الدار اجلزائرية، اجلزائر،  ) ،(الواقع والمتطلباتالجزائرية تكنولوجيا االعالم واالتصال في المؤسسة االقتصادية حلمر عباس ابن تاج،   (1)

 .5، ص2015

 36ص (2)
(3)  Golnessa Galyani Moghaddam, Information technology and gender  gap: toward a global view,  The 
Electronic Library, Vol 28,  No 5, 2010, p722.  

 .1ص ،2008 ،، زمز ناشرون وموزعون، االردناساسيات تكنولوجيا المعلومات ،كادميية فيصل العامليةا   (4)
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 الفصل الثاني:...
البنية التنظيمية وعالقتها بعمليات ادارة المعرفة...  

اىل معلومات مبختلف انواعها واليت تستخدم من قبل املستفيدين منها يف  تستخدم يف حتويل البيانات مبختلف اشكاهلا 

  (1) كافة جماالت احلياة.

دعم وانسيابية حركة والبيانات واملعلومات على مستوى املنظمة،  االمر الذي اعطاها تأثريا على مجيع  خاصة يف

مثلما  وظيفة االنتاج، التسويق، املالية، ...اخل، عمليات املنظمة، سواء العمليات اإلدارية من تنظيم وختطيط ورقابة..،

  يف الشكل املوايل:    Lee, Krajewski et alيوضحه  

  تفاعل تكنولوجيا املعلومات مع ا�االت الوظيفية يف املنظمة): 02،07(رقم الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تكنولوجيا المعلومات في منظمات داود الالمي، امرية شكرويل البيايت، ، : غسان قاسمالمصدر

  .18،  ص2010مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، االردن،  والتطبيقات)،االعمال(االستخدامات 

  

  

  

 

                                                                                                          
  .25- 19، ص ص 2010، دار املناهج للنشر والتوزيع، تكنولوجيا المعلوماتعالء عبد الرزاق الساملي،  (1)

 المحاسبة
نظم 

المعلومات 

 االداریة

 الھندسة

 المالیة

الموارد 

 البشریة

 العملیات

تكنولوجیا المنتوج      *

*   تكنولوجیا المكتب    

* تكنولوجیا المعلومات   

تكنولوجیا العلمیة      * 

التصمیم باستخدام * 

 الحاسوب

تكنولوجیا التخطیط  *

       والموازنة           

*   تكنولوجیا المكتب    

* تكنولوجیا المعلومات  

* قواعد البیانات 

 المباشرة

 تكنولوجیا التخطیط والموازنة  *

* االستبدال اإللكتروني للبیانات 

* تكنولوجیا المعلومات           

* تكنولوجیا المكتب           

تجارة االلكترونیةال*   

       المكونات المادیة *

*   قواعد البیانات       

*البرمجیات              

 *االتصاالت

 

تكنولوجیا التدریب   *

*   تكنولوجیا المكتب 

*بحوث الدوافع  

*تكنولوجیا المعلومات 
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 الفصل الثاني:...
البنية التنظيمية وعالقتها بعمليات ادارة المعرفة...  

 الفرع الثاني: تطور تكنولوجيا المعلومات واالتصال ومكوناتها

متحورت جل اجتهادات خمتصي صناعة املعلومات واالتصال،  يف جتزئة هذه االخرية اىل مكونني اساسني، تعكس 

كراجويسكي  جهدين اساسني (مادي متمثل يف االجهزة واملعدات، وشق معريف متمثال يف الربجميات)حيث جند مثال 

Karajoski :(1)قسمها اىل   

  المكونات الماديةHardware مجيع املعدات املستخدمة إلدخال املعلومات ونقلها وتداوهلا واسرتجاعها : وتشمل

 وخمتلف لواحقها(طابعات...اخل)  (*)واستقباهلا وبثها للمستفيدين، كأجهزة الكومبيوتر

  البرمجياتSoftware وهي من اساسيات تكنولوجيا املعلومات واالتصال، حيث اهلدف االساسي منها حتويل  :

علومات،  فهي تتمثل يف جمموع القواعد واالرشادات واللوغاريتمات املستعملة يف االجهزة لتنفيذ البيانات اىل م

املهام، والعمل على ادارة املكونات املادية وتشغيلها،  من خالل معاجلة املعلومات وتسجيلها وتقدميها كمخرجات 

 لى:مفيدة ألداء العمل، مثل معاجل الكلمات، حيث تتوزع هذه الربجميات ع

  برمجيات النظامSystems Software وهي ضرورية لتشغيل احلاسوب وتنظيم عالقة وحداته ببعضها بعض :

 ...اخلJava، لغات الربجمة Orgnization Systemوتضم  نظم التشغيل 

  برمجيات التأليفCompilation Software وهي جمموعة الربامج اليت تعىن برتمجة التعليمات وااليعازات :

 املكتوبة بإحدى لغات الربجمة ذات املستوى العايل اىل لغة االلة

  البرمجيات التطبيقيةApplication Software وهي برامج معدة لتشغيل عمليات معينة ذات طبيعة منطية اذ :

ات ميكن تطبيقها مع تغريات طفيفة، وتشمل على هذه الربامج على كافة التعليمات اليت حتدد بصورة تسلسلية عملي

 املعاجلة الالزمة للبيانات وكيفية تنفيذها.

                                                                                                          
  .20- 19ص ص ، مرجع سبق ذكرهغسان سالمة،   (1)

، احلاسوب البصري ذات القدرات الكبرية يف حل املسائل املعقدة مقارنة مبا سبقه،  DNAاخر ما وصلته تكنولوجيا الكومبيوتر هو كومبيوتر   (*)

 .واملرايا ت بالعدسات املواصالتينقل املعلومة بسرعة الضوء، كما مت تعويض االسالك واشباه 



HG 

[127] 
 

 الفصل الثاني:...
البنية التنظيمية وعالقتها بعمليات ادارة المعرفة...  

  قواعد البياناتData-Baces  هي عبارة عن جتميع وترتيب كمية كبرية من البيانات وعرضها بطريقة تسهل :

االستفادة منها، حيث حتتوي على بعض التقنيات واالدوات اليت تسهل الوصول اىل املعلومات، وتقلل من حجم 

  .Microsoft Accesواشهر برامج قواعد البيانات تطبيق التخزين ، ومن ابرز 

  الشبكاتNetworks  عبارة عن جمموعة من اجهزة الكومبيوتر املتصلة ببعضها البعض، على االقل جهازين او :

،  متنح املشاركة يف املعلومات واملعدات وكذا الربامج بني مستخدمي هذه الشبكات، وفق طرق سريعة وامنة (1)اكثر

واهم انواع  هذه  (*))WAN، موسعة  MAN، اقليمية LANومرنة، سواء كانت هذه الشبكات (حملية 

  (2)الشبكات:

 االنترانت Intranet   شبكة داخلية تستخدم يف املؤسسات الكبرية، هلا عمل االنرتنيت، اال ا�ا تسمح :

مبشاركة املعلومات والبيانات بني موظفي املؤسسة فقط املخول هلم بالوصول اليها، عن طريق استعمال تقنية جدران 

 ؛Firewallsالنار 

  االكسترانت Extranetصاحل من زبائن وموردين من امكانية : اوسع من االنرتانت حبيث تسمح ألصحاب امل

 يف تنظيم استخدامها.  Firewalls(*)الوصول اليها . تستعمل جدران النار 

   االنترنيتInternet:  هي باختصار شبكة الشبكات، أم الشبكات كما يصفها البعض، رمز االقتصاد

واساسه يصفها البعض االخر، نقف هنا دون سرد االوصاف  Wikinomics((3)احلديث(االقتصاد السريع 

العديدة لألنرتنيت املكتسبة نظرا للدور اهلام الذي اضحت متارسه يف جناح املنظمات؛ وبالعودة اخلاطفة لنشأة 

                                                                                                          
 .55، ص2008للنشر والتوزيع، االردن، ، دار اثراء البحث العلمي في ادارة االعمال باستخدام تقنيات الحاسوبجالل حممد النعيمي،   (1)

جمموعة مباين  ،مثل مكتب، مبىن الكيلومرتاتشبكة تغطي منطقة حمدودة ال تتجاوز : Local Area Network (LAN) المحلية - الشبكة:  (*)

 ؛متقاربة

 ؛كيلومرتات مثل املتواجدة يف املدنتغطي منطقة متوسطة تصل اىل عدة  : Metropolitan Area Network (MAN) القليميةا -               

  الصناعية. عدة كالدول، تستخدم اهلاتف او االقمارباتغطي مساحات مت: Wide Area Network( WAN) الموسعة -               

  .22- 17، ص ص مرجع سبق ذكرهاكادميية فيصل العاملية،   (2)

  اخلارجيني الغري مرخصني بالولوج اىل النظام.نظام امين ملنع املستخدمني : Firewalls جدران النار  (*)

 2009، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، االدارة والمعرفة االلكترونية(االستراتيجية، الوظائف، المجاالت) جنم عبود جنم،  (3)

  .98ص
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 ARPA(Advanced، وبالضبط لوكالة مشروعات البحوث املتقدمة (*)االنرتنيت ذات االصل االمريكي

Research Project Agency  التابعة لوزارة الدفاع االمريكية، من اجل حتديد الطريقة املثلى للربط بني خمتلف

املواقع �دف محاية املعطيات املعلوماتية العسكرية، حيث مت يف البداية الربط بني اربعة من اجهزة الكومبيوتر 

االستخدام بني اجلامعات ومراكز  باستخدام جمموعة قواعد او بروتوكوالت تسمح بتبادل البيانات، لتنتقل اىل

، لتصل اىل حجم استخدام قدر بأربعة 1990البحث، مث اىل عامة اجلمهور  لالستخدامات التجارية بداية من 

، هذه الشبكة الالمركزية اليت تسمح ألي جهاز حاسوب امكانية الولوج اليها (1)2018مستخدم عام  21مليار و

واليت ، Communication Channels؛ اليت تتحدد وطبيعة وسيلة اال تصال (2)شرط توفر قناة االتصال املالئمة

    (3)ميكن تصنيفها يف:

 تستخدم االشارات العددية او القياسية يف نقل املعلومات والبيانات عرب االسالك والكوابل منها الوسائط السلكية :

كاملستخدمة يف خطوط اهلاتف، متتاز بسهولة متريرها وربطها بني   Twisted Pair Wire المزدوجةالكوابل: 

متتاز مبدى  Coxial Cable لمحورية) والتكلفة املنخفضة؛ اMB/S  1املكاتب، السرعة الضعيفة(ال تتعدى  

، متتاز بالسرعة المحور ذات الحيز العريضكم)، سهلة الرتكيب، عالية التكلفة  والسرية املنخفضة 15- 12اطول(

من احدث الكوابل عبارة عن ، Fiber Optics االلياف البصرية)، عالية السرية والتكلفة؛ 100MB/Sلفائقة(ا

من املوصالت الزجاجية املصنوعة من السيليكون النقي القادر على نقل الضوء، يستطيع نقل ما بني  حزم

  اضعاف الكوابل التقليدية.  10عادل الف قناة تلفزيونية يف ان واحد، بسرعة نقل ت80مليون مكاملة هاتفية و160

 متتاز بالسرعة الفائقة يف عمليات نقل البيانات واملعلومات، حيث تستخدم املوجات يف الوسائط الالسلكية :

متثل شبكة   Satellitiesاالقمار الصناعية عمليات النقل كاملوجات االلكرتومغناطيسية، واملدعومة مبحطات تقوية؛ 

حيث تستخدم حمطات ارضية يف توزيع واستقبال البيانات واملعلومات الصوتية واملرئية عرب  غري حمدودة املسافة،

                                                                                                          
البية ال بد من االشارة اىل ممارسة الواليات املتحدة االمريكية نوعا من االحتكار على مستوى شبكة االنرتنيت، وابرز مظاهره تتجلى يف كون غ  (*)

 Internet Architecture Board ,   )IETF(  Internet Engineering Task   (IAB) املكلفة بتنظيمها وتطويرها هي امريكية كــ اهليئات

Forse  

lWe Are Socia(-https://wearesocial.com/blog/2018/01/global (نقل عن املوقع املتخصص يف انتشار شبكة االنرتنيت )1 (

2018-report-digital  20/02/2018، اطلع عليه يوم.   

 .33ص، مرجع سبق ذكرهحلمر بن عباس،  (2) 

  .329ص  ،مرجع سبق ذكره عبد الرزاق الساملي، (3)
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من سطح االرض بإشارة واحدة)، وهي االحسن من حيث السرعة والوضوح مقارنة  %43االثري(عرب الفضاء: تغطي 

 . (*)ببقايا الوسائط االخرى

  الثاني: واقع تكنولوجيا المعلومات واالتصال في الجزائر المطلب

بغية حتقيق االندماج املطلوب يف االقتصاد الرقمي(االقتصاد القائم على املعرفة)، اجتهدت الدول واملنظمات يف 

ات واالتصال تسطري واتباع االسرتاتيجيات املالئمة لذلك؛ بداية من التطوير احلقيقي والفعال لصناعة تكنولوجيا املعلوم

صناعة عامل االعمال اليوم، هذه الصناعة اليت احتوت كًال من منظمات وشركات اهلواتف، الكوابل وحىت شبكات 

لزم أاالذاعة اىل جانب طبعا عمل شركات الربجميات وخمتلف اجهزة تكنولوجيا املعلومات. حيث ان لتطور هذه الصناعة 

ية الالزمة لتطويرها، بنية تضم  شبكة وطنية مكونة من االالف االميال من قادة الدول على ضرورة اقامة البنية التحت

هذه البنية  ، (*)خطوط االتصال، بصريات الفايرب، االقمار الصناعة ذات القدرات التحويلية العالية  للمعلومة والبيانات

بكو�ا الرتكيبة اليت   Office of Technology Assessment  (OTA)اليت عرفها املكتب االمريكي لتقييم التكنولوجيا 

تشمل التسهيالت التكنلوجية واالجراءات الدستورية اليت تساند االتصاالت من خالل استخدام االذاعة واالفالم 

؛ حيث االموال فقط ال تكفي لبناء جمتمعات قائمة على تكنولوجيا (1)وتسجيالت الفيديو والكوابل والربيد...اخل

  Iscoa اإلسكوااملعلومات، بل جيب دعمها باملصادر التشريعية واحلاكمة لبنائها واقامتها، وفق ما يبينه تقرير ملنظمة 

   (2)سرتاتيجيات كـــ:السياسات واملثل هذه الوالذي خلص جمموعة من الصعوبات حتد من رسم الدول 

 كشدة تداخل التنمية املعلوماتية مع جماالت التنمية االجتماعية االخرى؛ سرعة التطور اسباب تكنولوجية :

، ما Intelالتكنولوجي ألدوات وبرامج هذه الصناعة؛ االحتكار املمارس من قبل رواد هذه الصناعة كشركة انتل

  ...اخل؛ النقص املسجل يف خمتصي هذه الصناعة؛...اخل؛ Microsoft ميكروسوفت

                                                                                                          
بديل على االلياف الضوئية وخطوط اهلاتف، حيث يتم ربط كجتدر االشارة اىل ان االهتمام االن مركز على اسالك توليد الكهرباء  املنخفضة    (*)

حيث تؤمن هذه الوسيلة كميات كبرية من نقل املعلومات واليت تقدر بضعف ما توفره شبكة  احلاسوب مبصدر الطاقة لربطه  بشبكة االنرتنيت،

 .إلنشائهااالتصاالت الالسلكية، اضافة اىل توفرها وال داعي 

 .اليت تربط بني املدن) Superhiway( شبكة شبها البعض بشبكة الطرق السريعة  (*)

 .7 ، ص2016، الدار اجلامعية، االسكندرية، ، حوكمة تكنولوجيا المعلوماتشعبان ابراهيم السواح، حممد عبد الفتاح ابراهيم نادر علي،  (1)

، منشورات املنظمة العربية للتنمية سياسات واستراتيجيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في نماذج من دول العالموليد حممد هيكل،   (2)

  .52- 51، ص ص 2017القاهرة، 
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 ارتفاع تكلفة التوطني خاصة املتعلقة بإنشاء البىن االساسية، سرعة �الك وتقادم ادوات واجهزة اسباب اقتصادية :

لتنافسية  هذه الصناعة؛ حركة التكتالت املسجلة بني الدول املتقدمة واملنظمات الرائدة هلذه الصناعة؛ االفتقار اىل ا

 يف هذه الصناعة؛ ...اخل؛

 ضعف   : السيطرة املركزية للحكومات على هذه الصناعة يف غالبية  الدول النامية والعربيةاسباب سياسية واجتماعية

االطار املؤسسي املنظم هلذه الصناعة خاصة اجلمود التنظيمي التشريعي وغياب الرؤية االسرتاتيجية طويلة االمد؛ 

عي وغياب الثقافة العلمية لرتسيخ استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال؛ ظاهرة االمية اجلمود ا�تم

 ...اخل(*)املعلوماتية

ويف حماولة ألخذ نظرة سريعة على واقع اجلزائر ضمن جمال صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصال، مت االعتماد على 

اس اداء الدول يف هذه الصناعة(االحتاد الدويل لالتصاالت مجلة من املؤشرات اليت يوفرها املعهد املتخصص لقي

International Telecommunication Union  (ITU). ،( حيث يعتمد يف ذلك على جمموعة من املؤشرات تتمثل

 IDI   (ICT(    ، يبقى امهها مؤشر التقدم يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال ( (*)اخل)...MCT, PIUI, FT ,(يف 

Development Index :والذي يدخل يف اعداده بقية املؤشرات املذكورة سابقا، مثلما يوضحه الشكل التايل ،(  

  

  

  

  

  

                                                                                                          
  االمية املعلوماتية واليت تقاس مبدى ومعرفة استخدام  تكنولوجيا املعلومات، خاصة جهاز الكومبيوتر، وليس مدى الكتابة والقراءة. (*)

(*)  Mobile Clluler Telephone (MCT)   فرد 100نسبة استخدام اهلاتف النقال لكل.  

     Percentage of Individuals Using the Internet (PIUI) لألنرتنيت  نسبة االستخدام الفردي.  

     Fixed Telephone (FT)   فرد 100نسبة استخدام اهلاتف الثابت لكل.  

    )IDI    (Development Index   مؤشر تقدم يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال. 
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  مؤشر التقدم يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال): 02،08(الشكل رقم

  

Source : ITU, Measuring the information society report 2017, Geneva, 2017, p41. 

كما يعتمد عليه يف ترتيب الدول من حيث التقدم يف صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصال، حيث جند مثال 

اما فيما خيص اجلزائر فاجلداول واالشكال التالية  .8.98قدره  IDIمبعدل  2017احتالل ايسلندا املرتبة االوىل لعام 

ارنتها مبؤشرات دولة جارة حديثة االستقالل(املغرب) )، مع مق2017-2005تبني تطور هذه املؤشرات خالل الفرتة(

  ودولة نفطية متقدمة  (النرويج) �دف حماولة رسم الفجوة املسجلة ومعرفة مدى توفر القدرات االزمة لتقليصها، حيث: 
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  لقياس واقع تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف اجلزائر (MCT, PIUI, FT) مؤشرات : )05، 02(الجدول رقم

  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005   المؤشر         السنة

  MCT(  41,04 62,16 80,36 77,54 92,29 90,76 96,73 99,90 103,07 110,70 108,42 115,85 117.02ا��زائر�(

  PIUI(  5,84 7,38 9,45 10,18 11,23 12,50 14,90 18,20 22,50 29,50 38,20 42,95 42.95ا��زائر�(

 FT(  7,73 8,41 8,95 8,80 7,26 8,09 8,31 8,76 8,17 7,92 8,20 8,38 8.24ا��زائر�(

 IDI(  / / 2.47 2.41 / 2.82 2.98 3.3 3.42 / 3.74 4.32 4.67ا��زائر�(�

 Rank(  / / 97 105 / 103 105 114 114 / 112 106 102ا��زائر�(

  MCT(  40,60 51,85 64,14 72,21 79,12 98,68 111,25 117,05 125,42 128,55 123,78 117,68 120.72املغرب�(

  PIUI(  15,08 19,77 21,50 33,10 41,30 52,00 46,11 55,42 56,00 56,80 57,08 58,27 58.27املغرب�(

 FT(  4,39 4,10 7,67 9,47 10,99 11,57 10,85 9,84 8,65 7,25 6,39 5,87 6.02املغرب�(

 IDI(  / / 2.33 2.6 / 3.29 3.59 4.09 4.27 / 4.26 4.57 4.77املغرب�(�

 Rank(  / / 103 100 / 90 89 92 96 / 98 98 100املغرب�(

  MCT(  102,64 104,19 106,74 109,22 110,93 114,60 115,72 115,67 112,11 111,63 109,91 109,04 110.07ال��و�ج�(

  PIUI(  81,99 82,55 86,93 90,57 92,08 93,39 93,49 94,65 95,05 96,30 96,81 97,30 97.3ال��و�ج�(

 FT(  45,52 43,98 42,13 39,81 36,69 33,72 30,77 27,85 24,36 21,03 18,16 15,34 16.63ال��و�ج�(

 IDI(  / / 6.78 7.12 / 7.6 7.97 8.35 8.39 / 8.35 8.45 8.47ال��و�ج�(

 Rank(  / / 9 8 / 11 6 6 6 / 9 7 8ال��و�ج�(�

 International Telecommunication Union باالعتماد على التقارير السنوية لالحتاد الدويل لالتصاالت: المصدر

(ITU).  



HG 

[133] 
 

 الفصل الثاني:...
البنية التنظيمية وعالقتها بعمليات ادارة المعرفة...  

                     )FT(مؤشر نسبة استخدام اهلاتف الثابت  ):02،09(الشكل رقم

  
  (MCT)مؤشر نسبة استخدام اهلاتف النقال):02،10( الشكل رقم 

  
  )PIUIمؤشر االستخدام الفردي لألنرتنيت():02،11( الشكل رقم

  
 International باالعتماد على تقارير االحتاد الدويل لالتصاالت EXCEL: من اعداد الطالب باالعتماد على خمرجات المصدر

Telecommunication Union  (ITU).  
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اهلاتف النقال والثابت خالل العقد االخري، اال انه بالرغم من التحسن  الكبري املسجل يف مؤشري استخدام   

باملغرب، وكذا التخلف   يسجل ختلف اجلزائر يف مجيع املؤشرات، خاصة يف مدى االستخدام الفردي لألنرتنيت،  مقارنة

  IDIالكبري مقارنة مع النرويج، وهذا ما يدل على ضعف التغطية بشبكة باألنرتنيت،  االمر الذي ترمجته قيمة 

املنخفضة، مما جعل اجلزائر يف مصاف الدول ذات االستخدام الضعيف لتكنولوجيا املعلومات واالتصال، حيث مل تدخل 

) 102هي   2017، رتبة 97برتبة قدرها  2007دولة االوىل حلد االن(احسن ترتيب مسجل يف سنة  100ضمن 

  يف اجلزائر والدول املتقدمة. االمر الذي يدل على وجود فجوة معلوماتية كبرية بني املعلوماتية

كل هذا بالرغم من االهتمام الكبري لسلطات البالد لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصال، �دف حتسني 

وتطوير هذه الصناعة، من خالل مجلة من املشاريع االسرتاتيجية اليت مست عدة جوانب يف هذا القطاع احليوي، بدءا من 

، والرابع 2013، االدارة االلكرتونية، اطالق تراخيص اجليل الثالث  للهاتف النقال سنة مشاريع احلكومة اإللكرتونية

، وكذا محالت ربط املؤسسات الوطنية العامة (اإلدارة احمللية، املدراس، اجلامعات،...اخل) 2014للهاتف الثابت  سنة 

لى معاهد ومدارس خاصة لتكوين االطارات بشبكة االنرتنيت، تثمني وتأهيل املوارد البشرية املتخصصة باالعتماد ع

الوكالة الوطنية لرتقية احلظائر ، INTTICاملعهد الوطين للمواصالت و تكنولوجيات اإلعالم واالتصالواملستخدمني كـ (

ألكوم ،...احل) مد االالف من االميال من االلياف البصرية، االقمار الصناعية(ANPT التكنولوجية وتطويرها

. مما يطرح التساؤل حول مدى فعالية السياسة االستثمارية يف هذا ا�ال، خاصة منح (1))،...اخل2017ديسمرب 1سات

)، وكذا Ooredoo، اريدو Mobilis، موبيليس  Djezzyتراخيص اهلاتف النقال لثالث جممعات فقط (جازي 

 االحتكار التام العمومي لشبكة اهلاتف الثابت،...اخل. 

  

  

  

  

                                                                                                          
(1)  https://www.mpttn.gov.dz  15/02/2018اطلع عليه يوم.  
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  المطلب الثالث: مساهمة تكنولوجيا المعلومات واالتصال في دعم عمليات إدارة المعرفة 

  Martinsons and Davisonدراسة مارتينسونز وديفيسون ايدت واكدت العديد  من الدراسات ومنها  

ت مع أساليب أن جناح إدارة املعرفة يعتمد بشكل حاسم على مدى تكييف تطبيقات تكنولوجيا املعلوماببشكل خاص  

فإىل جانب دورها يف سري خمتلف وظائف املنظمة ملا توفره من وسائل دعم   ،(1)اختاذ القرار لدى مستخدميها

وهو ما ينطبق متاما على عمليات ادارة املعرفة، حيث القدرات اهلائلة هلذه التكنولوجيا يف جمال التخزين والنقل   ومساندة،

املعلومات اليت وفر�ا هذه التكنولوجيا  للمعلومة  واملعرفة وتشاركها جعلها حتقق مكاسب هامة يف ادارة املعرفة، فتقنيات 

اىل جانب الطرق واالساليب احلديثة للتفكري تقع يف صلب ادارة املعرفة، اذ املنظمات  Debowskiحسب ديبوسكي 

الفاعلة تدير انشطتها بأسلوب منظم باالعتماد على وسائل تقنية(نظم املعلومات، االنرتنيت، شبكات االتصال 

بدءا باملعلومات اليت مت احلصول عليها وانتهاًء بتوزيع املعرفة على االفراد الذين يشكلون وحدا�ا  الداخلية،....اخل)،

الوعي  تعزيز يف "  Steve Offsey حيث سامهت هذه التقنيات وفق ما يراه ستيف اوفساي (2).التنظيمية

Awareneالوقت في االتاحة )؛ جلميع يعرف اين يذهب للعثور على املعرفةفا (توفري الوقت واجلهد 

(تعزيز  Availabilityالتوافر  )؛ ضروريا ذلك كان كلمالطالبها    متوفرة املعرفة(  Timelinessالمناسب

متوفرة جلميع االفراد   (Accessibilityمكانية الا )؛ ستخدامهاكانت احلاجة ال املعرفة متوفرة اين مااالستجابة ف

 (3)باختالف ادوارهم)"

هذه القدرات اليت جتاوزت النظم التقليدية يف جمال التخزين والتشفري خاصة، حيث سامهت مثلما يعدد كل من الفي 

   )4(يف:  Alavi and Leidnerوليندر 

 وتعزيز التعلم من خالل التقليل يف الزمن الالزم جديدة للمعرفة توفري مصادر دعم عملية خلق املعرفة من خالل ،

 ؛ بني اعضاء املنظمةاملعرفة لتقاسم 

                                                                                                          
(1) Re´my Magnier-Watanabe, Dai Senoo, Shaping knowledge management: organization and national 
Culture, Journal of Knowledge Management, VOL. 14 NO. 2 2010, p215. 

  .47، صمرجع سبق ذكرهجالل حممد،   (2)
(3) Steve Offsey,  Knowledge Management, Linking people to knowledge for bottom line results, Journal of 
Knowledge Management, Volume 1 Number 2 December 1997, p115.  
(4) Tatiana Andreeva, Aino Kianto, Does knowledge management really matter? Linking knowledge 
Management practices, competitiveness and economic performance, Journal of Knowledge Management, VOL. 
16 NO 4,  2012, p621.   
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 اكسبت املنظمات منصة قيمة للمعرفة عرب القدرات الكبرية يف متثيل واسرتجاع املعرفة(تعزيز الذاكرة التنظيمية)؛ 

 ؛ العديد من قنوات االتصال هامن خالل توفري  بني االعضاء  املعارف تعزيز تقاسم 

  التنظيمي للمنظمة.دعمت عملية تطبيق املعرفة من خالل دمج املعرفة يف الروتني 

اىل االدوات  ، واليت تشري بشكل عام Knowledge Organization Systems (KOS)املعرفة  إلدارةنظم هذه ال

  �(2)ومن ابزر هذه النظم واالدوات:، (1) الداللية املختلفة اليت تقدم بنية املعرفة البشرية بطريقة منظمة

  البريد االلكترونيE-mailاملستعملة لالتصال، خاصة يف ظل االنتشار الواسع لشبكة  :  من اكثر الوسائط

االنرتنيت، ميتاز بالسرعة والتكلفة املنخفضة جدا يف نقل البيانات واملعلومات،. اخل،  قد يشري  اجلزء اخلاص  

 (3)  )*(بالنظام اىل الدولة، حقل النشاط، نوع املنظمات،...اخل .

  النظم االلكرتونية الرمسية وغري الرمسية واليت تتعلق  تتمثل يف (4) ):االوتوماتيكيةنظم أتمته المكاتب( االدارة

باالتصاالت للحصول على املعلومات من واىل االشخاص داخل وخارج املنظمة، حيث �دف اىل تسهيل 

نظمة اجراءات العمل، اختصار الوقت، الدقة والوضوح يف اجراءات العمل، تسهيل اجراء االتصال داخل امل

 Wordsتقليل استخدام الورق واالرشيف، االستغناء عن املوظفني غري االكفاء  ...اخل. منها: معاجل الكلمات 

Processing الربيد االلكرتوين ،Elctronic Mail System الربيد الصويت ،Voice Mail System التقومي ،

 Audio Conferencingاالجتماعات السمعية  ، Electronic Calenaring Systemااللكرتوين 

System االجتماع التليفزيوين ،Tv Conferenceاجتماعات الفيديو ،Vedio Conference الناشر املكتيب ،

Desktop Publishing Systemاخل.. . 

 البيانات عن التنقيب نظم Data Mining Systems :والتنقيب للبحث متعلمة تقنيات النظم هذه تتيح 

 قواعد يف موجودة البيانات لنفس خمفية اخرى ابعاد وبني بينها مفيدة عالقات عن والكشف املهمة البيانات عن

  .اخرى بيانات

                                                                                                          
(1)Shu‐jiun Chen, Hsueh‐hua Chen, Mapping multilingual lexical semantics for knowledge organization 
Systems, The Electronic Library Vol. 30 No. 2, 2012, p278.   

  .149- 145، ص ص  دار املناهج للنشر والتوزيع، عماننظم مساندة القرارات، سعد غالب ياسني،    (2)

  ...اخلmil منظمات عسكرية  ،gov احلكومة  )،edu حقل النشاط( التعليم)، dz الدول(اجلزائر  (*)

  .56، صمرجع سبق ذكرهجالل حممد النعيمي،   (3)

  مرجع سبق ذكره، ص.عالء عبد الرزاق الساملي،  (4)
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 (متعددة االوساط) الملتميديا :Multimediaاملعلومات بأشكال  زر اىل برجميات الكومبيوتر اليت تف : تشري

فيزيائية خمتلفة كالصوت والصورة والرسوم املتحركة، بشكل جيعل من املمكن استخدام عرض املعلومات يف 

  نصوص تتزامن مع صوت وصورة وحركة. 

  البرمجيات الجماعيةGroupware  :من ، وما توفره من فضاءات للتفاعل والتشارك يف املعلومات واملعرفة

 Open Text’sواوبن تكست لفنلنك  Lotus Notesاريني ملثل هذه الربجميات لوتس نوتس أهم املنتجني التج

Livelink  

  برمجيات الفريقTeamware باألفكار: تطبيقات من خالل االنرتانت لغرض بناء عمل فريقي واملشاركة 

، ومن االمثلة على هذه الربامج، تكنولوجيا الغرفة االلكرتونية  Brain-stormingوالوثائق، والعصف الذهيب 

E-Room Technology’s ولوتس كويك بليس ،Lotus Quickplace.  

  أدوات مؤتمرات الويبWeb Conferencing Tools : هي لقاءات ومؤمترات وعروض على اخلط املباشر

ة وتعديل الوثائق، واملشاركة بأفكارهم ومالحظا�م جتهز فيها بطاولة افرتاضية متكن املشاركون من عرض ومراجع

  ...اخل Placeware، وبليس وير Microsoft، ومايكروسفت Lotusمن االدوات املستخدمة حاليا لوتس 

  الذكاء االصطناعيArtificial Intelligence/AI : وما يوفره من تطبيقات  حتاكي و تساير عمل االنسان

للمعلومات واملعرفة االعمال، فهي  خزان  روتينيةشرية من قلق او ارهاق. او حىت املشاعر الب لتأثريوال ختضع 

، حيث تضم عائلة الذكاء تقالة او حىت موته سرب يف حالة انتقال اخلبري او اسضياع او التحيميها من ال

 الصناعي النظم التالية: 

 النظم الخبيرة Expert Systems:  النظم اخلبرية من اهم تطبيقات  املشكلة لعائلة الذكاء الصناعي، تعود

لألشخاص   �Knowledge Enginneerندسة املعرفة بداياته اىل مثانيات القرن العشرين، اين ظهر ما يعرف 

  Postحسب بوست    ذوي اخلربة يف سبيل احلصول على برنامج خبري حلل املشكالت اليت تعانيها االدارة

با�ا برامج حاسوبية تستخدم املنطق البشري حلل  Render and Heizerيعرفها راندر وايزر   حيث 

ا املشكالت والفكرة من ورائها هي تضمني املعارف واملهارات لربنامج احلاسوب اسوة باليت يستخدمه

   (1).االنسان

                                                                                                          
  .50- 44ص  ، صمرجع سبق ذكرهغسان قاسم،   (1)
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 المبهم  او الضبابي المنطق نظمFuzzy Logic :حتديده يف  االدراك عملية يف االنسان حتاكي طريقة هي 

 نعم كلمة استخدام من فبدال ضبابية، بيانات او تامة غري بيانات خالل ومن مرجعيات من �ا يرتبط وما للقيم

 منطق يف املوجودة 1 و 0 عبارة و. القاطع املنطق استخدام من بدال وال، نعم بني تصنيفات عدة تستخدم ال او

 التقليدي احلاسوب

  الشبكة العصبية/الدقيقةNeural Network:  هي نظم معلومات حموسبة مصممة على غرار بنية الدماغ

حملاكاة طريقة عمله، حيث حتاول عمل نفس عمل الدماغ من خالل الربط الداخلي للمعاجلات اليت تعمل 

بالتوازي وتتفاعل بطريقة ديناميكية  بني االمناط والعالقات املوجودة يف البيانات اليت تقوم مبعاجلتها ما يعين ا�ا 

م وتستخدم املعرفة لتنفيذ عدة حماوالت على نفس البيانات، حيث تستعمل الطرق االحصائية للوصول اىل تتعل

االمثلية  لألوزان الداخلية اليت تربط كل عنصر من عناصر املدخالت مع النتائج احملتملة لكل منها، من دون 

ظم ديناميكية تتعلم من خالل التجربة االستناد على مناذج رياضية او احصائية عكس االنظمة اخلبرية، فهي ن

  وتكتسب خربا�ا من خالل التدريب والتعلم باملمارسة.  

 منظومات الذكاء على اساس الحاالت Case Based Reasoning تتعاطي هذه التقنية مع املعرفة واخلربة :

  الشكل املوايل:  املرتاكمة للمنظمة، حيث تعمل على اكتسا�ا وخز�ا واستثمارها الحقا، مثلما يوضحه
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  منظومات الذكاء على اساس احلاالت):02،12(الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Source: Kenneth c. Laudon, Jane p. Laudon, Management information systems,  

Prentice Hall, Seventh Editon, New Jersey, 2002, p245. 

  

: هي حزمة برجمية تستخدم لتنفيذ مهام حمددة او واجبات ذو طبيعة متكررة، او تنبؤية للمستفيد الوكيل الذكي

  ولدعم نشاط اعمال او تطبيقات برامج اخرى.

 Vision Input الرؤية نظم ، :Natural Language Systems الطبيعية اللغة نظمهذا باإلضافة اىل: 

Systems ، االلي نسانالا Robotics ،(1) اخلالجينية... الخوارزميات      

                                                                                                          
  .248- 189، ص ص مرجع سبق ذكره، سعد غالب ياسني  (1)

 وصف المشكلة

البحث في قاعدة البيانات عن 

 مشكالت مشابها لها

االضافية لتحديد  النظام يطرح مزيد من اسئلة

 البحث

يسترجع النظام اقرب حال 

 مشابهة

يقوم النظام بتعديل الحل ليتالئم 

 اكثر مع المشكلة
يخزن النظام المشكلة 

 والحل في قاعد البيانات

قاعدة 

بيانات 

 الحاالت

ھل الحل ناجح 

 ال

 نعم
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اقامة املنظمات الداعمة للمعرفة لكو�ا اهم مقومات  Laudon الودونيقدمها هذه االدوات جمتمعة واخرى  

اشرتط على وجوب توفر او امتالك املنظمة  حيث  ،(1)كما يسميها)  Digital Organizationsالمنظمات الرقمية  (

تتماشى وتتساير وعمليات  ادارة  املنظمة بنية حتتية من تكنولوجيا املعلومات، كنظم املعلومات شبكات االتصال...اخل،

 مثلما يوضحه الشكل املوايل:  املعرفة وكذا خصوصية كل عملية

  

  انظمة االدارة والدعم التنظيمي للمنظمة الرقمية ):02،13(الشكل رقم

  

  
Source : Kenneth c. Laudon, Jane p. Laudon, Loc.Cit.. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

                                                                                                          
(1) Kenneth c. Laudon, Jane p. Laudon, Management information systems,  Prentice Hall, Seventh Editon, New 
New Jersey, 2002, p 374.  

انظمة املكتب:             

معاجلة الكلمات           -

النشر املكتيب            -

النشر والتصوير على  -

شبكة االنرتنيت            

املفكرة االلكرتونية        -

 مكتب قواعد البيانات -

انظمة الذكاء االصطناعي:       

        االنظمة اخلبرية   -

   الشبكات العصبية   -  

    املنطق الضبايب    -   

 اهلندسة اخلوارزمية    -   

           الوكيل الذكي   -   

انظمة ا�موعات 

التعاونية:                  

   وعات          ما� -

 ةالشبكات الداخلي -

:         انظمة العمل املعريف

-CAD                               

- virtual reality            

- investement          

- workstations  

 تشارك المعرفة

 المعرفة توليد

 نشر  المعرفة

  اسر وتوثيق

 (ترميز) المعرفة

 الشبكات، قواعد البيانات، العمليات، البرامج، ادوات االنترنيتالبنية من تكنولوجيا المعلومات إلدارة المعرفة: 
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 الفصل الثاني:...
البنية التنظيمية وعالقتها بعمليات ادارة المعرفة...  

)  The Knowledge Management value chaineوألجل حتقيق قيمة حقيقة إلدارة املعرفة  يف املنظمات( 

 The Knowledgeعلى وجوب مراعاة توافق هذه التكنولوجيات(نظم ادارة املعرفة  Laudonيشرتط الودون 

Management Systems  مثلما يوضحه الشكل (1)كما يسميها) وطبيعة عمل املنظمة وخمتلف انشطتها التنظيمية ،

  املوايل:

                                                                                                          
(1)  Kenneth c. Laudon, Jane p. Laudon, Management information systems(Managing the digital firm), Tenth 
Tenth Edition, Pearson Education International, New Jersey, 2007, p434. 
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 الفصل الثاني:...
البنية التنظيمية وعالقتها بعمليات ادارة المعرفة...  

  )The Knowledge Management Value Chaine(سلسلة قيمة ادارة املعرفة):02،14(الشكل رقم

  

    

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Source: Kenneth C.Laudon, Jane P.Laudon, Loc.Cit.  

  

كما يجب االشارة الى الدور الكبير لعبته مواقع وشبكات التواصل المحلية في تعزيز تشارك المعرفة، خاصة 

الضمنية منها  لكونها ولدت جو من النقاش والدردشة بين افراد المنظمات فيما بينهم، وحتى مع اخرين ينتمون 

 الى منظمات مختلفة قد تشترك الهدف واالهتمام.

 (The Knowledge Management Systems)انظمة ادارة المعرفة

 تطبيق:                       نشر:                        ختزين:                             اكتساب:                            

 نظم دعم القرار             شبكة االنرتنيت          نظم ادارة الوثائق               اكتشاف املعرفة                            

 مناجم البيانات       تطبيقات املنظمة         الربيد االلكرتوين         قواعد بيانات املعرفة                                    

 حمركات البحث          االنظمة اخلبرية               الشبكات العصبية                                                         

 شبكات اخلربة املعرفية                                                                                                             

 حمطات عمل املعرفة                                                                                                             

 اخلوارزميات اجلينية                                                                                                              

 ) Management and Organizational Activities(االدارة واالنشطة التنظيمية

 ثقافة املعرفة         العمليات التجارية               التعلم                     االجراءات التنظيمية        

 الثقافة التنظيمية                 جمتمعات املمارسة     القائمة على تكنولوجيا         الشبكات الرمسية        

 الشبكات الشخصية   املعلومات اجلديدة             الثقافة التنظيمية                                         

 املمارسات واالجراءات                                                               اخلدمات واملنتجات        

 اجلديدة                                                                                     التنظيمية

 االسولق اجلديدة

 التغذية العكسية

لبيانات ا

واملعلومات 

 اكتساب

 مجع

 ختزين

 نشر
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 الفصل الثاني:...
البنية التنظيمية وعالقتها بعمليات ادارة المعرفة...  

  الفصل:  الصةخ

اساسية، يبقى امهها اهليكل التنظيمي الذي حيدد سلسلة وقنوات تدفق  ابعاديتشابك يف تكوين املنظمات عدة   

السلطة واملعلومات بني املستويات املختلفة للمنظمة، والقيادة اإلدارية صاحبة الريادة يف هرم السلطة للمنظمة، واليت تدير 

القوة الرمسية املمنوحة من مكانة القائد، او الغري رمسية واليت تدخل يف تكوينها عدة مجيع العمليات يف املنظمة مستغلة 

اعتبارات اجتماعية متعلق بالقائد نفسه ومبرؤوسيه او مقوديه، والثقافة التنظيمية املرسخة للقيم وروح التعاون داخل 

ات، واخري  البنية املستخدمة يف تكنولوجيا املنظمات، خاصة يف ظل زيادة تأثري العالقات االنسانية على عمل املنظم

املعلومات االتصال، خاصة يف ظل االقتصاد الرقمي املعاش واملتطور بسرعة كبرية، مما اثر بشكل كبري على عمل 

  املنظمات.

هذا التشابك الذي خلق مفهوم اوسع يلقف مجيع املكونات االنفة الذكر، واملتمثل يف البنية التنظيمية، واثر   

على وضعية او حالة املنظمة، خاصة يف ظل طرح مورد املعرفة نفسه كخيار اسرتاتيجي لتحقيق التميز واكتساب  ذلك

ا الوقائع امللموسة على مستوى بعض املنظمات ضامليزة التنافسية، وفق تأكيد عديد االحباث والدراسات يف هذا ا�ال، واي

  الناجحة  يف العامل.

ثني يف جمال ادارة املنظمات، على البحث على البنية املالئمة الستقطاب مورد االمر الذي دعا وحث الباح  

املعرفة، واليت خلصت يف جمملها على ان تكون مسامهة يف دعم عمليات ادارة املعرفة، اذا الءمت مكونا�ا خصائص 

ة لروح التعاون والتشارك، وامتالك القيادة املعرفة، من املرونة يف التنظيم واهليكل، اىل تعزيز واقامة الثقافة التنظيمية الداعم

تقبل الطرح االخر، وتعزيز مفهوم القيادة التحويلية يف سري املنظمات، واخريا بنية جيدة من و خلصائص التفتح واالتصال 

 ها.تكنولوجيا املعلومات واالتصال تتوفر على اخر  االنظمة  والربجميات  املدعمة لتشارك املعرفة واستخدامها وتوليد

  

    

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

: المنهج، االدوات، ة التطبيقيةـسالدرا

  واختبار فرضيات الدراسة
  

  

  

.  

  

  

  

  

  

  فصل الثالث:ال
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  :...ل الثالثـــــــــالفص
اختبار فرضيات الدراسةو : المنهج، االدوات، الدراسة التطبيقيــة  

      الفصل: تمهيد

 

هذا الفصل اىل اسقاط نتائج وحيثيات البحث النظرية على ارض الواقع، وهذا من خالل اعتماد اسلوب  يهدف

جلزائرية، حيث مت الرتكيز على طبيعة عملها القائم على من املؤسسات االقتصادية امستهدفة دارسة حالة على عينة 

  افع اخرى سيتم ذكرها الحقا.و اىل د باإلضافةاالستخدام املكثف للمعارف كالصناعة الصيدالنية، 

مت يف الدراسة التطبيقية توزيع استمارات الستبيانني خمتلفني وعلى مرحلتني خمتلفتني، حيث مت يف املرحلة االوىل 

والوقوف على واقع ادارة املعرفة ومدى توفر متطلبا�ا على مستوى املؤسسات االقتصادية توزيع استبيان يهدف اىل التعرف 

خالل حتليل ودراسة اىل الرتكيز على مدى توفر متطلبات ادارة املعرفة، وهذا من االستبيان الثاين يهدف اجلزائرية. بينما 

  ، واملتمثلة يف الثقافة التنظيمية، القيادة، اهليكل التنظيمي، تكنولوجيا املعلومات واالتصال.البنية التنظيمية دقيقة  ألبعاد

ـــ  رت مع استخدام منوذج ليك، AMOS، والـSPSSحيث مت االستعانة هلذا الغرض باحلزم االحصائية ال

اخلماسي من اجل حتديد اجتاه اجابات افراد العينة على حماور ومتغريات الدراسة، عن طريق استخدام جمموعة من االدوات 

  االحصائية، كاملتوسط احلسايب، االحنراف املعياري، معامل االختالف، اختبارات دراسة الفروق،...اخل.

مت االستعانة بالتحليل العاملي بنوعيه، االستكشايف لدراسة وحتليل متغريات الدراسة(العوامل الكامنة) وتبيان  اكم

املؤشرات املقاسة لكل عامل، من اجل دعم وتعزيز التأطري النظري املقدم يف اجلزء النظري، وكذا حتديد بارامرتات النموذج 

  اليت وفر�ا عينة الدراسة.ع ومعرفة مدى تطابقه مع املعلومات و املوض
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  :...ل الثالثـــــــــالفص
اختبار فرضيات الدراسةو : المنهج، االدوات، الدراسة التطبيقيــة  

  مفردات الدراسة التطبيقيةالمبحث االول: 

ألجل التوصل اىل نتائج تعكس حالة املؤسسة االقتصادية اجلزائرية يف جمال ادارة املعرفة، مت االعتماد على معايري   

وحمددات خمتلفة يف حتديد وحدة الدراسة، انطالقا من الفرد اىل التعامل بني املؤسسات كوحدات حبث. وكذا نوعية املقاربة 

  ومة املستسقاة من مفردات عينة الدراسة، كالتايل: املعتمد عليها يف استغالل وتفسري املعل

  المطلب االول: الدوافع وراء اختيار عينة الدراسة 

مت االحتكام اىل معايري حمددة يف اختيار وحدات عينة الدراسة، فرضتها مقاربة كمية هادفة اىل قياس واختبار 

  صدقية منوذج الدراسة املوضوع، حيث:

  منة وراء اختيار عينة الدراسةالدوافع الكاالفرع االول: 

مت الرتكيز على عينة مستهدفة من املؤسسات االقتصادية من اجل تعزيز صدقية البحث يف دراسة املتغريات املعتمدة، 

من خالل االعتماد على  والصناعي، وهذا ايفالتنوع اجلغر  ؛ا كبريا من االهتمامخذ خالهلا عامل التنوع حيزً أُ اجلزائرية، 

استيعاب  علىباإلضافة ايضا اىل قدرة العينة  عاملة يف صناعات خمتلفة ايضا،و  تواجدة يف واليات خمتلفةمؤسسات م

  عوامل رئيسية مهمة اخر، تتمثل يف:  

 املؤسسات  على مت الرتكيز والقائم على مورد املعرفة كمورد اسرتاتيجي خللق الثروة، حيث :طبيعة موضوع البحث

  االقتصادية االكثر معرفة، اي مبعىن اخر طبيعة عملها تتطلب معارف وخربات عالية، كالصناعات الدوائية

 الصناعات االلكرتونية.

 ذات الوزن واالمهية ت املؤسسات االقتصادية اجلزائريةعلى كربيامت الرتكيز  حيث :المؤسسة طبيعة وحجم ،

 ..اخل.كصيدال وسونلغاز، االسرتاتيجية الكبرية يف االقتصاد الوطين،  

 حيث مت الرتكيز على الصناعات االساسية يف الصناعة الوطنية، واليت هلا تأثري : طبيعة الصناعة العاملة فيها

 ، صناعة الكهرباء...اخلجوهري يف اداء االقتصاد الوطين، كالصناعة االلكرتونية، الصناعة الدوائية

 حيث مت االعتماد على خمتلف التخصصات، من املؤسسات االنتاجية، اخلدمية.طبيعة التخصص : 

  االكثر تفاعال يف املؤسسة واالكثر تأثريا على حماور الدراسة لكو�ا :التركيز على  االدارات العليا والمتوسطة 

تركيز العديد من االحباث   يفGold, Smith, et alحيث يشري يف هذا الشأن غولد ومسيث واخرين
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  :...ل الثالثـــــــــالفص
اختبار فرضيات الدراسةو : المنهج، االدوات، الدراسة التطبيقيــة  

والدراسات اليت تُعين بإدارة املعرفة على القيادات العليا(االدارة العليا)، لكو�م االكثر قدرة على رؤية اهليكل 

 (1)التنظيمي  واالكثر توجيها من الناحية االسرتاتيجية.

  مثل.واشكالية حجم العينة األ الفرع الثاني: منهج البحث

البينة التنظيمية(املتطلبات) مت  ات ادارة املعرفة(الواقع) وابعادنظرا لكون الدراسة �دف اىل دراسة العالقة بني عملي  

ا من الفرد عرب الوقوف على راي كل فرد ومقارنتها مع اآلراء االخرى يف ، انطالق(2)وحدة التحليل ودراسة التدرج يف حتديد

سسة كسلوك جمموعة ألفراد ومقارنتها مع اراء ا�اميع االخرى لبقية املؤسسات، اضف نفس املؤسسة؛ وصوال اىل راي املؤ 

اىل ذلك ا�اميع اليت احدثها تنوع دميوغرافية العينة، كما جتدر االشارة اىل االعتماد الفرضي االجيايب بوجود عالقة ارتباطية  

  بني متغريي الدراسة. 

التطبيقية على املقاربة الكمية، من خالل االعتماد على العديد من االدوات اعتمد يف اعداد الدراسة وعليه 

ـــ  هااالحصائية اليت توفر  ، وهذا من خالل العمل على حتويل اجابات افراد العينة AMOS، والـSPSSحزميت االحصاء ال

بدراسات منشورة يف احيانا  عيمه، مع تدالنموذج الفرضي املوضوع للدراسة وتأطريالكيفية اىل معطيات كمية، تتيح قياس 

سهاب و تأطري نظري  قوي ملتغريات الدراسة إوحماولة اخلروج بنتائج وفق مقاربة استنتاجية معتمدة على هذا ا�ال، 

 وحتديد العالقة بينها، واملدعومة بدالئل احصائية ذات معنوية كافية من خالل االعتماد على مجلة من االختبارات، كلٌ 

  ضمن مضماره.

وفيما خيص اشكالية حجم العينة، ونظرا لكون عينة الدراسة كانت مقصودة لألسباب املذكورة سلفا، فقد مت 

، حيث تعدى حجم العينة الـــ طلب حجم عينة مالئمتوفري احلد من حجم العينة، خاصة يف عينة الدراسة الثانية اليت ت

باإلضافة اىل اجراء جمموعة من االختبارات �دف اىل ثل هذه الدراسات، مناسبا ملKlin الذي يعتربه كالين  (3) 200

    يت الحقا.أكل متطلب يفرضه التحليل املستخدم، مثلما سي  من كفاية حجم العينة حسب التأكد

  

                                                                                                                      
(1)TAEJUN CHO, KNOWLEDGE MANAGEMENT CAPABILITIES AND ORGANIZATIONAL 
PERFORMANCE: AN INVESTIGATION INTO THE EFFECTS OF KNOWLEDGE 
INFRASTRUCTURE AND PROCESSES ON ORGANIZATIONAL PERFORMANCE, Submitted in 
partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Human Resource Education, 
University of Illinois, 2011, p73. 

، 2006)، تعريب امساعيل علي البسيوين، دار املريخ للنشر، الرياض، طرق البحث في االدارة( مدخل لبناء المهارات البحثيةاوما سكران،  (2)

  .196ص

 ،Liserl وليزرل SPSS حزمة التحليل العاملي االستكشافي والتوكيدي(مفاهيمهم او منهجيتهما باستخدام بتوظيفاحممد بوزيان تيغزة،  (3)

  .112ص ، 2012،عمان والتوزيع، للنشر داراملسرية



  

[148] 
 

  :...ل الثالثـــــــــالفص
اختبار فرضيات الدراسةو : المنهج، االدوات، الدراسة التطبيقيــة  

  الدراسة وادوات عيناتبمفردات المطلب الثاني: التعريف 

ادارة حيث هدف االول اىل استطالع واقع  خمتلفني، على عينيتني خمتلفتني، استبياننيمت توزيع كما ذُكر سالفا، 

   ، والثاين كان للتحليل الدقيق ملتطلبات ادارة املعرفةومدى توفرها متطلبا�ا على عينة من املؤسسات االقتصادية املعرفة،

  كما يلي: 

  وطرق تحليلها الفرع االول: ادوات الدراسة

  خمتلفني، كالتايل: استبياننيداة االستبيان، حيث مت توزيع أمت االستعانة باألداة االستقصائية، واملتمثلة يف   

  استبيان لتقييم  اداء ومدى استعداد المنظمات لتطبيق نموذج ادارة المعرفة:  -الأو 

هلذا الغرض االستبيان  مت استخدام بشكل عام،  امتطلبا�الوقوف على واقع ادارة املعرفة ومدى توفر  �دف

 The American)بالتعاون مع املركز االمريكي لإلنتاجية واجلودة Arthur Andersenالذي قدمه آرثر اندرسن (

Prodictivity Quality Center تسمية أداة تقييم ادارة املعرفة(  حتتKnowledge management 

assessement (tool KMAT ، واالستبيان الذي قدمته اجلمعية االمريكية للتدريب والتطويرASTD)American 

Society for training developement) كما جتدر االشارة ،  نظمات لتبين منوذج ادارة املعرفةلقياس مدى  استعداد امل

اىل اجراء تعديالت على مستوى فقرات االستبيانني، حيث احتكم يف اجراء هذه التعديالت خاصية املؤسسة االقتصادية 

االستعانة مبجموعة من احملكمني من االساتذة اجلامعيني العاملني على مستوى بعض اجلامعات عرب اجلزائرية، وهذا 

بحثي والدراسي، من خالل الرتكيز على االساتذة املختصني يف ادارة وتسيري املؤسسات اجلزائرية، مع مراعاة ختصصهم ال

، حيث مت )01اخذ نسخته النهائية املدرجة ضمن امللحق رقم ( ان ، اىلوكذا املتخصصني يف منهجية البحث االحصائي

  .)03,05موضحة يف اجلدول رقم( 95سرتد منها أنسخة،  101توزيع ما جمموعه 

  : البنية التنظيمية الداعمة لعمليات ادارة المعرفة لتحليل ابعاداستبيان  - ثانيا

تبيان البنية التنظيمية للمنظمات، بشكل اكثر دقة مما اعتمد يف االس الستبيان اىل حتليل ابعاد هدف هذا ا

لتنظيمية وعمليات ادارة ، حيث مت االستعانة يف اعداده على مجلة من املنشورات والدراسات ذات العالقة بالبنية ااالول

  املعرفة.

على اجابات  التأثرياساسيني، خصص اجلزء االول لوصف دميوغرافية العينة ذات  ينجزأقسم هذا االستبيان اىل 

ها على متغريات الدراسة؛ بينما محل اجلزء الثاين عبارات او فقرات هدفت اىل قياس متغريات الدراسة، حيث ادافر 
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وفق التصنيف والتوزيع  عمليات ادارة املعرفة، ونشري هنا اىل اعتماد توزيع عمليات ادارة املعرفةبارة لدراسة ع 19خصصت 

يف الفصل االول يف اجلزء النظري مع ادماج عملية تنظيم املعرفة مع تشارك املعرفة، ألسباب تقنية ختدم اداة  املقدم سلفا

  مثلما يوضحه املخطط املوايل:  االربعة،التنظيمية البنية ابعاد  عبارة لدراسة  27و، االستبيان

  

حمكمني من جامعات داخل وخارج الوطن، لتحيني وتعديل  بأساتذةكما جتدر االشارة ايل انه مت االستعانة   

 )02اخذ نسخته النهائية املدرجة ضمن امللحق رقم (ان اىل  الفقرات او املؤشرات املقاسة وفق ما خيدم موضوع الدراسة،

  .)04،03رقم(موضحة يف اجلدول  221نسخة، اسرتد منها  260حيث مت توزيع ما جمموعه

  وادوات تحليل االستبيان:طرق   -الفرع الثاني

  الطرق واالدوات املستخدمة:ابرز  من 

   ادوات تحليل اتجاه اجابات افراد العينة:اوال: 

على عدة ادوات افراد العينة على عبارات االستبيان، مت االعتماد ت باجاا من النتائجيف سبيل حتليل واستخالص 

ـــ   SPSS22م الــ  احصائية وفر�ا  حـز  اهـداف الدراسة(سـيايت علـى  حتليـل تـدرج خيـدممسـتخدمة وفـق   AMOS 21وال

 X: املتوسـط احلسـايب ترتيب العبارات باالعتماد علـى كـل مـنذكرها الحقا)، وملعرفة اجتاه االجابات على متغري معني مت 

��	معامل االختالف ؛xiاالحنراف املعياري =
&��

�̅
∗ حيث تكون العبارة نالت  درجة املوافقة  املوضحة يف  ؛100

  . %50اجلدول املوايل إذا حازت على تشتت ضعيف  ووزن نسيب يفوق تفوق 

)  ��(الثقافة التنظيمية  •

)  ��(القيادة  •

)  ��(اهليكل التنظيمي  •

)  ��(تكنولوجيا املعلومات واالتصال  •

)  ��(لبنية التنظيميةا

⬚)��(  توليد املعرفة• ⬚

⬚)��( تشارك املعرفة   • ⬚

⬚)��( استخدام املعرفة    • ⬚

⬚)��(ادارة المعرفة  رسم توضيحي ملتغريات الدراسة: )03،01(الشكل رقم⬚

 طالبمن اعداد الالمصدر: 



  

[150] 
 

  :...ل الثالثـــــــــالفص
اختبار فرضيات الدراسةو : المنهج، االدوات، الدراسة التطبيقيــة  

   حتديد طول ا�ال): 01،03(الجدول رقم 

  )01االستبيان االول (

=�خاص باحملور االول         طول ا�ال 5− 1
5� = 0.8 

  يف مجيع االوقات  معظم الوقت يف  احيانا  نادرا  مطلقا  التقدير

 [5,4.2[ [4.2,3.4[ [3.4,2.6[ [2.6,1.8[ [1.80,1[  املتوسط

=�  طول ا�ال 3− 1
3� =  خاص	باحملور	الثاين											0.66

 موافق مرتدد غري موافق متاما  التقدير

 [3,2.32[ [2.32,1.66[ [1.66,1[  ا�ال

 )02(االستبيان الثاني 

=�  طول ا�ال 5− 1
5� = 0.8 

 موافق متاما موافق حمايد غري موافق غري موافق متاما  التقدير

 [5,4.2[ [4.2,3.4[ [3.4,2.6[ [2.6,1.8[ [1.80,1[  املتوسط

   طالب: من اعداد الالمصدر

 : ادوات دراسة وتحليل معنوية االجابات - ثانيا

حول االجابة على وكذا مدى اتفاق او جتانسهم جابات افراد العينة، معرفة مدى داللة او معنوية ا�دف 

   مت استخدام:  ،عبارات حماور الدراسة نتيجة اختالف خصائصهم الدميوغرافية

  لقياس الثبات(اتساق االجابات) Alpha Gronbach معامل ألفا كرونباخ )1

 ومدى خلوها من اخطاء القياس الغري منتظمة ومصداقيتها اإلجاباتت درجات املقياس على لقياس مدى ثبا

 ومعامل الصدقلقياس االتساق الداخلي   Alpha Gronbachحساب معامل ألفا كرونباخمت ، االستبيانفقرات ى عل

معامل الفا حساسا لعدد الفقرات  وطول االختبار(الفرق بني رقم اخر واول فقرة)، مت اللجوء اىل حساب  (1)وملا كان

حسب  0.3معامالت االرتباط بني الفقرات، حيث االرتباط القوي يدل او  يفيد بزيادة الثبات او االتساق(اكرب من 

ادة متييز قوة االتساق مت االعتماد على مقياس حمدد ، وال يرجع اىل طول االختبار، وايضا لزيRobinson((2)روبينسون

مصفوفة االرتباط بني الفقرات، للتأكد من خلو املقياس من مشكلة التعدد اخلطي (متاثل او تشابه العبارات)، كما مت 

                                                                                                                      

 .17،  ص القياسالبنية المنطقية لمعامل الفا كرو نباخ ومدى دقته في تقدير البيانات في ضوء افتراضات نماذج احممد تيغزة،   (1)

  .21، ص السابق جعالمر  (2) 
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قياس اتساق   لتعزيز Spearmanسيربمن  ر ختباوا  Split Halfاالستعانة باختباري غومتان التجرئة النصفية  

  .من الواحد املوجبالت املعام تحيث تكون االجابات ذات ثبات ومصداقية كلما اقرتب؛ االجابات

  لدراسة تجانس االجاباتاختبار تحليل التباين  )2

الدراسة الختالف خصائصهم، اي  وراحم �دف معرفة مدى ثبات وجتانس إجابات أفراد العينة  على عبارات   

 ، متوظيفي، أو اقدميتهم يف العملمعنوية، الختالف مستواهم العلمي، أو مركزهم الهل اإلجابات ذات دالالت أو فروق 

-Independent sample tإجراء اختبار مت ، وحسب اجلنس (ذكر أو أنثى) ANOVAإجراء اختبار حتليل التباين

test 0.05فروق اذا كانت معنوية نتائج االختبارين اكرب من   الدراسة، حيث ال توجد وراحمل.  

توفر شروط معينة، مثلما يوضحه الستخدامها تشرتط  االختبارات املعلمية هذه كما جتدر االشارة اىل كون  

   اجلدول املوايل:

  شروط االختبارات املعلمية ): 02،03(الجدول رقم

  البيانات املرتية  االستقاللية  العشوائية  التجانس  االعتدالية  االختبار                         الشروط

-Independentsample tاختبار  ت(

test  لعينتني ( 

√   √ √ √ 

ANOVA اختبار حتليل التباين يف اجتاه

الكثر من one way ANOVAواحد 

 عينيتني

√ √ √ √ √ 

، اجلزء االول(الطبعة الثانية)، املكتبة االكادميية، spssال التحليل االحصائي باستخدام برنامج اسامة الربيع،  المصدر:

  .112، ص2007القاهرة، 

تؤدى نفس الدور اليت بديلة الالمعلمية الختبارات الا ببعض مت االستعانةويف حالة عدم حتقق احد الشروط 

  T_ Independent Simple Testكبديل الختبار ت    Mann Whitney(اختبار مان ويتين  يعترب حيث 

   .)ANOVA()1كبديل الختبار حتليل التباين يف اجتاه واحد  Kruskl Wallisواختبار كروسكال والس 

 لتوزيع الطبيعي(شرط االعتدالية)اشكالية ا  

، وألجل معرفة مدى اتباعها للتوزيع الطبيعي هناك عدة مبعىن هل الظاهرة حمل الدراسة تتبع التوزيع الطبيعي  

حيث يتحقق شرط االعتدالية اذا جائت معنوية االختبار اكرب من ،  Sample K.S اختبارات اشهرها، اختبار مسرينوف

                                                                                                                      

 .157، مرجع سبق ذكرهاسامة الربيع،    (1)
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ب الظاهرة حمل الدراسة التوزيع الطبيعي اذا زاد حجم اقرت اايضا من يستدل على نظرية النهاية املركزية على ، وهناك 0.05

  (2)االلتواء، حيث:) فيستدالن على قيم معامالت التفرطح و Sposito& Handاما سبيستو  وهاند (، (1)30العينة على 

  Sposito& Hand(ومعامالت االلتواء والتفرطح حسب  اشكالية التوزيع الطبيعي  ):03،03(الجدول رقم

  قيم الدرجات  معامالت

  )std.errorاخلطأ املعياري( قيمة  قيم املعامالت

معامل 

  )Skewnessااللتواء(

[2+ ,2 >��������اخلطأ املعياري( اقل من ثالثة اضعاف [− 3������(  

معامل 

  )Kurtosisالتفرطح(

>��������اخلطأ املعياري( اقل من ثالثة اضعاف  2.20اقل من   3������(  

الفروق غري معنوية   ةالنتيج

وبالتايل تتبع 

  التوزيع الطبيعي

  الفروق غري معنوية وبالتايل تتبع التوزيع الطبيعي

  اعداد الطالب وبتصرفاملصدر: من 

1]وهناك من يشرتط ان تكون قيم معامالت االلتواء والتفرطح ضمن ا�ال  + ,1  ضمن ا�ال ، وايضا اخرين[−

[3 + ,3 −].  

 شرط التجانس  

، للمجتمعات املسحوبة منها العينة (التشتت)االحنرافات املعيارية  والدال على مدى وجود فروق دالة معنوية على

معنوية  للتجانس، حيث يكون هناك جتانس اذا جائت levensاختبار ليفن  مت استخداموملعرفة حتقق هذا الشرط 

  .0.05االختبار اكرب من  

  :شرط العشوائيةثالثا  

وهو حمقق يدويا ألنه مت اختيار افراد العينة مت سحبها بطريقة عشوائية،  هذه البيانات (بيانات العينة)مبعين هل 

  بطريقة عشوائية

  

                                                                                                                      

  .56،ص2007الرياض،  للنشر، املريخ دار ،االحصائي االستنتاج اساسيات الكيخيا، رشيد اةنج (1)

(2)  Sposito, V. A., Hand, M. L.,  Skarpness, B,On the efficiency of using the sample kurtosis in selecting 
optimal lpestimators, Communications in Statistics-simulation and Computation, 1983,  p265-272. 
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  المطلب الثالث: عينات الدراسة

  

  الدراسة عيناتب التعريف :االول لفرعا

اداة  يع االستبيان االول املهتم بقياسكعينة استطالعية، مت خالهلا توز   االوىل ني،تتوزعت عينات الدراسة على عين  

عمليات ادارة  وعالقتها مع  البنية التنظيمية الثانية لتحليل ابعادخصصت تقييم ادارة املعرفة ومدى متطلبا�ا، بينما 

  واملقاسة ضمن االستبيان الثاين.، املعرفة

  حيث مت توزيع عدد من استمارات االستبيان مثلما يوضحه اجلدول التايل:   
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  مؤسسات عينة الدراسة: )03،04(الجدول رقم

  التعريفي للمؤسسةالموقع اإللكتروني   عدد االستمارات   اسم المؤسسة

  العينة االولى

  https://www.algerietelecom.dz/ar  18  سطيف – اتصاالت اجلزائر

  http://www.mobilis.dz/ar/index.php  9  سطيف -Mobilisوبيليس املديرية اجلهوية مل 

  https://www.badr-bank.dz  12  مسيلة -بنك الفالحة والتنمية الريفية

  http://www.elmouwatin.dz  4  سطيف – القرض الشعيب اجلزائري

 http://www.sonelgaz.dz  12  مسيلة-سونلغازالوالئية لالوحدة 

PNB paribas Banque – 1  سطيف  http://www.bnpparibas.dz  

Société Générale Banque - 1  سطيف  https://www.societegenerale.dz  

 //////////////////////////////////////////////  30  سطيف -جممع اهلضاب

  https://www.alsalamalgeria.com  4  سطيف – بنك السالم

  http://www.bna.dz/index.php/ar  2  سطيف -الوطين اجلزائريالبنك 

  https://caar.dz  2  مسيلة- CAARمؤسسة التامني واعادة التامني

  العينة الثانية

  http://www.saidalgroup.dz  30  بقسنطينة SAIDALا�مع اجلهوي  لصيدال 

  https://dz.kompass.com  5  بقسنطينة .ISO Pharmايزو فارم 

  http://www.condor.dz  56  بربج بوعريريج CONDORجممع كوندور

  /https://www.iris.dz  8  بسطيف ERISجممع اريس

  /////////////////////////                      9  احملطة اجلهوية لتوليد الكهرباء باملسيلة

املديرية اجلهوية لشركة اشغال الكهرباء 

KAHRIF بسطيف  

21  http://www.ifeg.dz  

املؤسسة الوطنية ألجهزة القياس 

  (سطيف)بالعلمة ENAMCوالرقابة

53  http://www.amc-dz.com  

املديرية اجلهوية للصندوق الوطين للتوفري واالحتياط 

CNEPبسطيف  

17  https://ebank.cnepbanque.dz  

 SAAاملديرية اجلهوية لشركة التامني اجلزائرية

  بسطيف

11  www.saa.dz  

  من اعداد الطالب :المصدر
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  :أفراد العينة خصائصية لوصفدراسة  – الفرع الثاني

 اجلدول التايل احصاء عددي هلا:  ثلاخلصائص الدميوغرافية ألفراد العينة، يف كال العينتني، حيث ميمتايزت   

  : التكرار االحصائي للخصائص الدميوغرافية)03،05(الجدول رقم

  العينة الثانية  العينة االولى  حسب الخاصية                                رقم العينة    

  164  67  ذكر   حسب الجنس

  47  28  انثى

  

  حسب االقدمية

  (سنة)

��،�� 15  71  

���،�� 38  81  

���،��� 22  30  

�… ،��� 19  28  

  

  

  حسب المؤهل العلمي

  17  20  البكالوريا 

  135  68  انسساللي

  37  6  الماجستير

  3  1  الدكتوراه

  

  

  حسب الدرجة الوظيفية

  6  8  مدير

  9  9  نائب مدير

  38  25  رئيس فرع/قسم

  58  41  رئيس مصلحة

 22spssباالعتماد على خمرجات الـ    : من اعداد الطالبالمصدر

  : وصف ديموغرافية العينة االولى -اوال

، مــع ســيطرت الــذكور علــى اجلانــب %85تباينــت خصــائص العينــة، حيــث جنــد غلبــة الطــابع العــام عليهــا بنســبة 

،  حتــوز علــي غالبيتهــا %68.2مراكــز اإلدارة التنفيذيــة بنســبة ، مــع تســجيل حضــور %70.5القيــادي يف التســيري بنســبة 

ــى املراكــــز القياديــــة بنســــبة 15-6، مــــع ســــيطرت ذوي اخلــــربة املتوســــطة(%43.2رؤســــاء املصــــاحل بنســــبة    %63.7) علــ

ــهادة الليســـانس بنســـبة  ــتري %65.3وكـــذلك ســـيطرت حـــاملي شـ ــع تســـجيل ضـــعيف حلملـــة شـــهادات العليـــا كاملاجسـ ، مـ

  من جمموع املؤهالت العلمية.%1.1هذه االخري متثل ما قيميته والدكتوراه، 
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  :...ل الثالثـــــــــالفص
اختبار فرضيات الدراسةو : المنهج، االدوات، الدراسة التطبيقيــة  

  وصف ديموغرافية العينة الثانية -ثانيا

ر علـى اجلانـب ، مع سـيطرت الـذكو %61.1تباينت خصائص العينة، حيث جند غلبة الطابع العام عليها بنسبة 

امتنـــاع  االشــارة اىل، مـــع %45التنفيذيـــة بنســبة، مـــع تســجيل حضـــور مراكــز اإلدارة %77.7بنســبة  القيــادي يف التســـيري

، مـع شـبه التقاسـم لـذوي %47.4نسبة كبرية علـى التصـريح مبركزهـا الـوظيفي حيـث مثلـت نسـبة القـيم املفقـودة مـا قيمتـه 

، مــع تســجيل ايضــا علــى التــوايل %38.4و%33.6) علــى املراكــز القياديــة بنســبة 10-1اخلــربات املبتدئــة واملتوســطة  (

ــهادة الليســــانس بنســــبة ســــيطرت حــــام ــتري %64.0لي شــ ــا كاملاجســ ــهادات العليــ ــور الفــــت حلملــــة شــ ــع تســــجيل حضــ ، مــ

  على التوايل من جمموع املؤهالت العلمية. %1.4و  %17.5والدكتوراه، هذه االخري متثل ما قيميته 

    

  ادارة المعرفة ومتطلباتها على مستوى المؤسسات االقتصادية الجزائرية اداء  تقييم: ثانيالمبحث ال

يهـم يف متغـريي الدراسـة أعلى فقرات االستبيان، حيث كان هناك جتـانس ملحـوظ حـول ر  تقاربت اراء افراد العينة  

  املقاسة (واقع ومتطلبات ادارة املعرفة)، مثلما يوضحه هذا التدرج التقدميي: 

  

واقع ادارة المعرفة ومتطلباتهـا علـى مسـتوى  افراد العينة حولاجابات  اتجاه  عرض وتحليل: ولاالالمطلب 

  المؤسسات االقتصادية الجزائرية

 ، كالتايل:(03,01) عد ترتيبها باالعتماد على االدوات املوضحة يف اجلدول رقمالنتائج بجائت   

ادارة المعرفـة علــى مسـتوى المؤسســات  واقـع افــراد العينـة حــولاجابـات اتجـاه  عـرض وتحليــل-الفـرع االول

  : االقتصادية الجزائرية

   :حيث جاءت النتائج مثلما يوضحه اجلدول التايل
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  :...ل الثالثـــــــــالفص
اختبار فرضيات الدراسةو : المنهج، االدوات، الدراسة التطبيقيــة  

 نتائج حتليل عبارات احملور األول املتعلق مبستوى ادارة املعرفة يف املؤسسات اجلزائرية. :)03،06(الجدول رقم

��% xi X العبارة    

تقوم مؤسستكم باستخدام االفكار واخلربات اجلديدة بصورة منتظمة من  3.18 1.12 35.8

 اجل حتسني تنافسية املؤسسة

1 

يتاح الوقت واملصادر للمستخدمني لدعم ومتابعة االفكار اجلديدة حىت يف   2.62 1.132 43.20

 حالة إخفاق الفكرة كليا

2 

يساهم مجيع املستخدمني يف حتديد وجتديد االفكار واخلربات املوجودة يف   2.59 1.215 46.91

 .مؤسستكم

3 

تقوم مؤسستكم  برتتيب املعلومات(مثل بيانات املبيعات وملفات   4.14 1.033 24.95

 الزبائن)باستخدام برامج يف االعالم االيل

4 

تتميز الية العمل يف مؤسستكم باملرونة بشكل يساعد  املستخدمني  يف   3.31 1.112 33.59

 احلصول على املعلومات واستخدامها

5 

 6 تقيس وتتابع مؤسستكم بشكل واضح وفعال  قيمة مواردها البشرية والفكرية 3.05 1.336 43.8

عدد كبري من املصادر للحصول على أفضل  تتواصل مؤسستكم مع 3.08 1.136 36.88

 املعلومات خالل نشاطها اليومي.

7 

 8 تتطلع مؤسستكم بشكل واضح وفعال  على افكار وخربات مستخدميها . 2.89 1.127 38.99

صمم نظام احلوافز  يف مؤسستكم  بشكل يشجع  املستخدمني على تبادل   2.74 1.196 43.64

 وتشارك افكارهم وخربا�م.

9 

تقوم مؤسستكم  بإعادة ترتيب  وتطوير هيكلها التنظيمي  من اجل تسهيل   3.05 1.23 40.32

 املشاركة يف االفكار واخلربات بني املستخدمني.

10 

ـــا�م 3.06 0.887 28.92 ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ  وعــــ

ــ باالعتماد على خمرجات ال طالبمن اعداد ال   ;المصدر     22SPSSـ

حــازت غالبيــة العبـــارات املوافقــة بدرجـــة أحيانــا،  مــع تشـــتت ضــعيف يعكســـه اخنفــاض  كــل مـــن قيمــة االحنـــراف 

، ممـا يعكـس نظـر�م اىل قلـة االهتمـام مبـورد املعرفـة، حيـث  جنـد ان % 50املعياري،  ومعامل االخـتالف الـذي مل يتعـدى 

مج االعـالم االيل يف اد العينـة يؤكـدون علـى اسـتخدام بـرا، أي ان افـر 4.14نالت اكرب درجة مبتوسط قدره 04العبارة  رقم 

ملفات عمالئهم، ما يدل على استخدام هذه املؤسسات الواسع او بداية الولوج اجليد يف تقنيات تكنولوجيا ختزين ترتيب و 
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  :...ل الثالثـــــــــالفص
اختبار فرضيات الدراسةو : المنهج، االدوات، الدراسة التطبيقيــة  

ية العمل احيانا باملرونة آلتسام إعلى  افراد العينة ، ما يؤكد فيها3.31مبتوسط قدره  05املعلومات، مث جاءت العبارة رقم 

، اي بتقـدير 3.18مبعدل  01ما يساعد العاملني على حرية الوصول واستخدام املعلومات املتوفرة. مث جاءت العبارة رقم 

علــى اهتمــام املؤسســات بأفكــار وخــربات جديــدة حتســن ادائهــا، وهــذا مــا يــنم علــى عــدم تقــدير كــايف هلــذه املــوارد   احيانــا

ا ممــ بتقــدير احيانــا 3.05و 3.08مبعــدل علــى التــوايل 10و 06و07احلــايل، مث جــاءت العبــارة رقــم  التنافســية يف الوقــت

لمؤسســات بالتواصــل مــع عمالئهــا وحميطهــا، وكــذا تقــديرها ملواردهــا البشــرية بالقيــاس واملتابعــة الغــري كــايف ل يعكــس اهتمــام 

ملعلومـات، وهـذا مـا يؤكـد نتيجـة العبـارة السـابقة علـى وكذا مرونة املؤسسات اهليكلية لتنظيمهـا ألجـل تسـهيل الوصـول اىل ا

اهتمام غري كايف بعنصر املعرفة كمورد اسرتاتيجي للتميز، مث ترتبـت بـاقي العبـارات حسـب تقيـيم متوسـطات االجابـة عليهـا  

طـالع ، علـى ان املؤسسـات علـى ابأحياننا،  ما يعين ا�ا نالت مجيعها تقديرا 2.59، 2.62، 2.74، 2.89كالتايل: 

دائــم بأفكــار وخـــربات مســتخدميها، وفــق نظـــام حــوافز داعــم هلـــا، مــا يشــجعهم علـــى تبــين االفكــار اجلديـــدة ولــو اخفقـــت 

  لكو�م معنيني مجيعا بتحديد االفكار واخلربات االزمة ملؤسستهم.

كــل هـــذه اإلجابـــات انعكســـت علــى المتوســـط االجمـــالي لمحـــور مســتوى ادارة المعرفـــة فـــي المؤسســـات   

ــ دية، ممـا يــدل علـى تبنــي ضـعيف الـى متوســط  إلداالقتصـا ــ وهــو مـا يتنــافى  3.06ارة المعرفـة، بمتوســط إجمـالي بـ

  وواقع المؤسسات العالمية في االقتصاد الجديد (االقتصاد القائم على المعرفة). 

  

ادارة المعرفــة علــى مســتوى  افــراد العينــة حــول  مــدى تــوفر متطلبــات اجابــات اتجــاه عــرض وتحليــل-الفــرع الثــاني

  المؤسسات االقتصادية الجزائرية

  :  النتائج مثلما يوضحه اجلدول التايل جاءت
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  :...ل الثالثـــــــــالفص
اختبار فرضيات الدراسةو : المنهج، االدوات، الدراسة التطبيقيــة  

  نتائج حتليل الفقرات املتعلقة مبدى استعداد املؤسسات لتبين برامج ادارة املعرفة :)03،07(الجدول رقم

��% xi X العبارة  

 1 ان اسرتاتيجية مؤسستكم القادمة  حمددة  وواضحة االهداف الرئيسية  2.38 0.72 30.3

39.3 

 

هناك حتديد جيد وواضح لألفكار وخربات االفراد االكثر امهية اليت حتتاجها مؤسستكم    2.10 0.83

 الكتسا�ا وتشاركها، لكو�ا متثل راس املال املؤسسة الفكري الذي يعزز تنافسية املؤسسة.

2 

38.4 

 

القائمة  تتوافق  وترتبط عملية التوظيف يف مؤسستكم  بشكل وثيق مع اسرتاتيجية املؤسسة  2.19 0.84

 على تعزيز دور موردها البشري يف نشاطها.

3 

 4 ان االشخاص املهمني لعملنا جرى حتديدهم وتقييمهم والعناية �م بكفاءة 2.04 0.83 40.6

تناسب ادوات االتصال داخل مؤسستكم  مع قيم وعادات عمل املؤسسة، باستخدام   2.47 0.73 29.5

 االلكرتوين، النشرات،...)(الربيد كــــكافة السبل لذلك  

5 

هناك قيم وعادات يف  عمل مؤسستكم  تدعم التعلم واملشاركة يف املعلومات واالفكار  2.05 0.81 39.4

 ويكافئ املبدعون و يشجعون على التعلم من االخطاء

6 

42 

 

لتسيري تعمل مؤسستكم  على حتويل معارف وافكار مستخدميها يف برامج ونظم او مناذج  2.01 0.84

معرفتهم، كربامج تتضمن ما يلي: حتديد الكفاءة، انشطة التعلم، تطوير املهنة، التخطيط 

 املتعاقب، تقييم االداء.

7 

حتقق مؤسستكم جناح يف جمال تدريب مستخدميها، من خالل الوصول اىل االفراد  2.11 0.8 38.1

ب(االنرتنيت، الفيديو، املناسبني واستخدامها وسائل االعالم املختلفة لتوصيل التدري

 الوثائق،...)

8 

تتنافسن مؤسستكم مع منافسيها خاصة يف كيفية االستفادة بشكل كبري من مورداها  2.19 0.78 35.6

 البشرية، واختيار افضل السياسات واالسرتاتيجيات لتحقيق ذلك

9 

املؤسسة ، حيث يؤمنون يدعم مسؤولو  مؤسستكم   عمليات التطوير والتحديث داخل  2.25 0.78 34.9

 باالستثمار لتطوير التعلم يف املستقبل.

1

0 

 ا�موع 2.11 0.59 27.1

  22SPSSـ  باالعتماد على خمرجات ال طالبمن اعداد ال ;لمصدرا

علـى عبـارات احملـور الثـاين، فبتشـتت ضـعيف عكسـه اخنفـاض كـل مـن قيمـة  فـراد العينـةجواب معظـم ا كان الرتدد

لـرفض العبــارة. وهـذا مـا يـدل عليـه متوسـط االجابـات علــى  %50االحنـراف املعيـاري ومعامـل االخـتالف الـذي مل يتعـدى 

لى ادوات اتصـال ، والدالة على ان املؤسسات تتوفر ع2.47املوافقة مبتوسط قدر ب 05العبارات، فقد نالت العبارة رقم 



  

[160] 
 

  :...ل الثالثـــــــــالفص
اختبار فرضيات الدراسةو : المنهج، االدوات، الدراسة التطبيقيــة  

ـــارة  ــ ـــا العبـ ــ ـــة،  تلتهـ ــ ــــة التنظيميـ ـــة املؤسســ ــ ـــب وثقافـ ــدره  01تتناســـ ــ ـــط قــ ــط 2.38مبتوســـ ــ ــوح اخلطــ ــ ـــى وضــ ــد علـــ ــ ـــيت تؤكــ ، والـــ

 09، 03، 10، اما بقية العبارات فقد جاءت بصيغة الرتدد على التـوايل العبـارات: فراد العينةلألواالسرتاتيجيات القادمة 

، واملؤكــدة علــى الـــرتدد يف 2.01، 2.05، 2.11، 2.19، 2.19، 2.25التـــوايل:، مبتوســطات علــى 07، 06، 08

دعم مسؤويل املؤسسات عمليات البحث والتطوير، وكذا الرتدد يف مدى حتديد املؤسسات خلربات وافكار موظفيهـا، وكـذا 

لثقافة تدعم هـذه االفكـار الرتدد يف مدى التنافس مع منافسيهم يف جلب االفكار واخلربات اجلديدة، ما يعكس عدم تبين 

  واخلربات خاصة حتديد العاملني االكفاء واملهرة، وكذا عدم تبين برامج إلدارة هذه االفكار واخلربات(املعرفة).

وفي مجمل المحور فقد كانت اإلجابات يسودها نوعا من التردد، دّل على ذلك قيمة المتوسط االجمالي 

فـي تكنولوجيـا  يـدةبرامج ادارة المعرفة، مـن ثقافـة تشـاركية، وبنيـة ج،  حول مدى استعداد مؤسستاهم لتبي 2.11

  ، واالهم من ذلك القدرة على تحديد العاملين او االفراد الحاملين لهذه المعرفة.المعلومات واالتصال

  

  الحكم على فرضيات الدراسة االولى -نيالمطلب الثا

املتعلقـــة بتقيـــيم اداء ادارة املعرفـــة  يف املؤسســـات االقتصـــادية االوىل و  قبـــل احلكـــم النهـــائي علـــى فرضـــييت الدراســـة   

اهلادفـة اىل دراسـة صـدقية وثبـات املقيـاس، وكـذا حتديـد اثـر  اتبعض  االختبار اجلزائرية، ومدى استعدادها لتبنيها، مت اجراء 

  العينة حنوها، حيث: افراد  تنوع اخلصائص الدميوغرافية للعينة على اراء 

  لقياس الثبات(اتساق االجابات) Alpha Gronbach عامل ألفا كرونباخم -لفرع االولا

 )يف كال احملورين (اقرتاب املعامالت من الواحد املوجبجاءت االجابات  ذات ثبات وصدقية بدرجة عالية 

  مثلما يوضحه اجلدول  التايل: 

  لالستبيان االول ات قياس الثبات: نتائج اختبار )03،08( الجدول رقم

  αقيمة    متغريات الدراسة حماور

(Alpha Gronbach)  

  معامل الصدق 

√α 

  معامل غومتان

Guttman  

  معامل سيربمن

spearman  

 0.896 0.891  0.963  0.911  متطلبات ادارة املعرفة  

 0.907 0.907 0.955  0.913  واقع ادارة املعرفة 

ــ باالعتماد على خمرجات ال طالب: من اعداد الالمصدر   22SPSSـ

  :دارسة اثر تنوع خصائص مفردات العينة على اتجاه االجابات -الفرع الثاني

�دف معرفة مدى توافق اجابـات افـراد العينـة حـول فقـرات االسـتبيان، مت اسـتخدام عـدد مـن االختبـارات اخلاصـة   

  بدراسة الفروق وحتديد مدى معنويتها تبعا لتعدد هذه اخلصائص، حيث:
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  :دراسة توفر شروط االختبارات المعلمية -اوال

السـتخدام االختبـارات املعلميـة اهلادفـة اىل قيـاس الفـروق املعنويـة بـني  )02،03(الجـدول رقـممثلما ذكر سـابقا(

 اجابات افراد العينة تبعا الختالف دميوغرافيتهم، جيب حتقق عدد من الشروط، مثلما يوضحه اجلدول املوايل: 

  لدراسة الفرروق تبعا لدميوغرافية العينة االوىل شروط اختبارات حتليل التباين: )03،09(الجدول رقم

  الشروط               

 

  

  خصائص العينة

 Yمتطلبات ادارة املعرفة Xمستوى ادارة املعرفة 

ــــني ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــار  ليفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  اختبــ

Leven تجانسل  

 

ـــــــــــــــــع  اختبـــــــــــــــــار التوزي

  الطبيعي

Sample K.S 
 

 Leven  اختبــار  ليفــني

  تجانسل

  

  اختبار التوزيع الطبيعي

Sample K.S  

    0.122  تبعا لنوع املؤسسة 

  

  

  

0.101  

  

  

0.692    

  

  

  

0.067  

  0.543  0.816  تبعا للمؤهل العلمي

  0.766  0.985   تبعا  لألقدمية

  0.634  0.396   تبعا للمركز الوظيفي

  0.09  0.127  تبعا السم املؤسسة 

  /  /  تبعا للجنس

ــ المصدر   ــ  SPSS22: من اعداد الطالب باالعتماد على خمرجات ال

وبالتــايل حتقــق شــرط:  0.05مــن خــالل اجلــدول نالحــظ  ان مســتوى معنويــة االختبــارات فاقــت  درجــة او قيمــة القطــع 

مما يعين  نظريا.ن و فهم حمققوالعشوائية اما شرطي املتغريات الكمية واالستقاللية  .ي، شرط التجانساعتدالية التوزيع الطبيع

  حتقق شروط استخدام االختبارات املعلمية لدراسة الفروق، كالتايل:

  : اختبارات دراسة الفروق تبعا الختالف خصائص افراد العينة -ثانيا

(ماعـدا اسـم املؤسسـة 0.05جـاءت غالبيـة قـيم مسـتوى املعنويـة لالختبـارين اكـرب مـن املـوايل، مثلمـا يوضـحه اجلـدول

،مما يعــين  عــدم وجــود فــروق  وجــود اختالفــات او فــروق دالــة معنويــة يف االجابــات تبعــا الســم املؤسســة)فقــد مت تســجيل 

  فراد العينة.أل الدميوغرافية  صائصاخل تعود لتنوعمعنوية 
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  تبعا لدميوغرافية العينة االوىل  ANOVA: نتائج اختبار)03،10(الجدول رقم 

 اختبار حتليل الفروق     

 

  العينةخصائص 

 Yمتطلبات ادارة املعرفة Xمستوى ادارة املعرفة 

  ANOVAاختبار   ANOVAاختبار 

  0.059  0.141  تبعا لنوع املؤسسة 

  0.35  0.762  تبعا للمؤهل العلمي

  0.079  0.316  تبعا  لألقدمية

  0.281  0.124  تبعا للمركز الوظيفي

  0.09  0.04  تبعا السم املؤسسة 

 T_ Independent Simple Testاختبار ت   تبعا للجنس

0.944  0.447  

 SPSS 22ـــباالعتماد على حمرجات ال طالب:  من اعداد الالمصدر

      

  الولىااختبار فرضيتي الدراسة  -الفر الثالث

 Spermanمان بري سمعامل االرتباط حساب  مت، االوىل قبل احلكم النهائي على نتائج اختبار فرضييت الدراسة  

Correlation بني حموري الدراسة، فكانت النتائج كالتايل :  

  متغريي الدراسة لالستبيان االولحساب معامل االرتباط بني : )03،11(الجدول رقم 

  واقع ادارة املعرفة  

  مستوى املعنوية  Spermanمان بري سمعامل االرتباط   متطلبات ادارة املعرفة

0.766(**)  0.000  

  %99مبستوى ثقة  **، %95مبستوى ثقة  */ SPSS 22ـ باالعتماد على خمرجات ال طالبمن اعداد ال : المصدر

مــن جــدول االرتبــاط نالحــظ أن العالقــة بــني احملــورين طرديــة قويــة،  وذات معنويــة إحصــائية عاليــة جــدا اقــل مــن   

بنـاء علـى مـا ذكـر سـالفا مـن اختبـارات  وعليـه .بـني متغـريي الدراسـة يـامعنو ودال  اجيـايب ، أي أن هناك ارتباط قوي0.01

  :ونتائج إحصائية، جاءت نتائج اختبار فرضيات الدراسة كما يلي
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I. :الفرضية األولى  

، واحنـراف 3.06بناًء على  كون املتوسط احلسـايب حملـور واقـع ادارة املعرفـة يف املؤسسـات االقتصـادية اجلزائريـة هـو 

، فان اراء افراد العينة قد اتفقت علـى تبـين ضـعيف إلدارة %28.92، ومعامل اختالف ضعيف 0.887معياري ضعيف

ــل  ـــا يعكســــه االحنــــراف املعيــــاري معامــ ــذا عــــدم التشــــتت يف االجابــــات، مـ ــم باجلزئيــــة(احيانا) وكــ ــديرهم اتســ ــون تقــ املعرفــــة كــ

  . فة ضعيفاالختالف، وبالتايل نتبىن الفرضية القائلة بان تبين املؤسسات االقتصادية اجلزائرية إلدارة املعر 

II. الفرضية الثانية:  

ــو  ــور متطلبـــات ادارة املعرفـــة يف املؤسســـات االقتصـــادية اجلزائريـــة هـ ــط احلســـايب حملـ ــون املتوسـ ــى  كـ  2.11بنـــاًء علـ

، فـان اراء افـراد العينـة اتسـمت بـالرتدد يف مـدى %27.14، ومعامـل اخـتالف ضـعيف 0.592واحنراف معيـاري ضـعيف

املعرفة، وبالتايل نتبىن الفرضية القائلة بان املؤسسات االقتصادية اجلزائرية  ال تتوفر على متطلبات توفر متطلبات اقامة ادارة 

ادارة املعرفـة بالشــكل الكــايف واجليــد، وهــو مــا يعكســه االرتبــاط القـوي االجيــايب بــني الواقــع الضــعيف واملتطلبــات الغــري كافيــة 

  إلدارة املعرفة.

 

  على مستوى المؤسسات االقتصادية الجزائريةواقع ادارة المعرفة وعملياتها تحليل : لثالثا المبحث

السابق، واليت خلصت  اىل ضعف  الستبيانا يف الدراسة االولية  عند حتليل عليها وقف التنتيجة للنتائج اليت مت  

تبين ادارة املعرفة وعمليا�ا يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية، هذا الضعف الذي يرجع بشكل قوي وكبريا جدا اىل ضعف 

ا توفر متطلبا�ا على مستوى البنية التنظيمية هلذه املؤسسات، قمنا بالتعمق اكثر يف حتليلنا حملوري ادارة املعرفة ومتطلبا�

حسب  حيث جاءت نتائج الدراسة اجلديدة ملخصة وهذا من خالل دراسة كل مكونات احملورين بشكل اكثر تفصيال، 

 اخلطوات التحليلية التالية: 

  افراد العينة حول عمليات ادارة المعرفةاجابات  جاه ات دراسة وتحليل: الولالمطلب ا

  املعرفة كالتايل:افراد العينة حول عمليات ادارة اجابات جاء اجتاه 

  : تحديد اتجاه افراد العينة حول عملية توليد المعرفةلفرع االولا

  :حول عملية توليد املعرفةراد العينة افاجابات يعكس اجلدول املوايل، اجتاه 
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  اتجاه اجابات افراد العينة حول عملية توليد المعرفة: )03،12(الجدول رقم

  الفقرة   تكرار االجابة �� ��� %��

5  4  3  2  1      

�تم مؤسستنا مبتابعة املعلومات واملعارف اخلاصة ببيئة  14 25 33 111 25 3.52 1.068 30.34

 نشاطها

1 

حترص مؤسستنا على استقطاب وتوظيف الكفاءات  18 19 34 112 24 3.51 1.092 31.11

 املتميزة واالستفادة من معارفهم.

2 

تنظم مؤسستنا لقاءات وجلسات تشاور بني املوظفني  25 24 23 113 24 3.42 1.195 34.94

للبحث عن حلول ملشاكل العمل، أو حتسني العمل 

 املقدم، أو طرح  مشاريع  وأفكار جديدة،...اخل.

3 

تنظم مؤسستنا لقاءات وجلسات تشاور مع زبائنها  24 33 40 95 15 3.21 1.155 35.98

لالستفادة من افكارهم ومعارفهم وآرائهم ومورديها 

 حول حتسني نشاطها.

4 

تشجع مؤسستنا املوظفني على املبادرة و طرح األفكار  17 31 60 90 8 3.20 1.019 31.84

 اجلديدة

5 

�تم مؤسستنا بالشراكة مع مراكز البحث (كاجلامعات)  28 48 50 75 5 2.91 1.111 37.17

اليت ختص جمال لالستفادة من أحدث األحباث 

 نشاطها.

6 

  مجموع المحور 3.29 0.897 27.26

ـــباالعتماد على خمرجات ا طالب: من اعداد الالمصدر   .SPSS 22 لـ

جند ان كل الفقرات مقبولة من حيث درجة التشتت ومعامل االختالف الذي مل يتعدى من خالل اجلدول   

، حيث جاءت الصرحية ثالثة فقرات نالت املوافقة لرفضها، اال ا�ا اختلفت يف درجة املوافقة، حيث جند فقط  %50ـال

واليت تؤكد على اهتمام املؤسسات املعنية مبتابعة املعلومات واملعارف اليت ختص جمال  3.52توسط حسايب العبارة االوىل مب

حرص املؤسسات املعنية على توظيف  واليت تقيس وتعرب عن 3.51مبتوسط قدره  جاءتنشاطها، اما الثانية فقد 

والقريبة من حد  3.42الكفاءات بغية االستفادة من معارفهم ومعلوما�م يف تطوير مؤسسا�م، والثالثة كانت مبتوسط 

لتشاورية بني املوافقة االدىن، والذي يعكس ميل افراد العينة اىل الرتدد يف مدى حرص مؤسسا�م على تنظيم اللقاءات ا

عبارات فقد عمال املؤسسة �دف تطوير العمل او ابتكار اساليب وطرق جديدة وحىت مناقشة مشكل العمل. اما بقية ال

ارة
لعب

ب ا
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 ت
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 ، واليت تعكس2.91، 3.20، 3.21، حيث نالت على الرتتيب املتوسطات )درجة احملايداتسمت اجابا�ا بالرتدد (

مع اصحاب املصلحة يف مؤسسا�م من زبائن وموردين مدى تنظيم مؤسسا�م لقاءات تشاور فراد العينة حول تردد ا

حول كيفية حتسني  عمل مؤسسا�م، وايضا الرتدد حول حرص مؤسسا�م يف تشجيعهم  على  بآرائهم ألخذا�دف 

شراكة  والتنسيق مع مراكز  مةبإقاوطرح االفكار، ويف االخري ترددهم الذي مييل اىل رفض فكرة قيام مؤسسا�م  املبادرة

  اليت ختص جمال عملها. األحباثالبحث من جامعات وغريها  واالستفادة من احدث 

وفي مجمل المحور الخاص بعملية توليد المعرفة داخل المؤسسات االقتصادية، فقد غلب درجة المحايد   

حرص  حول العينة فرادد اترد، والذي يعكس مدى 3.29ور بقيمة على عباراته، حيث جاء المتوسط العام للمح

  سساتهم على عملية توليد المعرفةمؤ 

  

  : تحديد اتجاه افراد العينة حول عملية تشارك المعرفةالفرع الثاني

  :حول عملية تشارك املعرفةراد العينة اف اجابات يعكس اجلدول املوايل، اجتاه
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  المعرفة بات افراد العينة حول عملية تشاركاتجاه اجا: )03،13(الجدول رقم

  الفقرة            تكرار االجابة �� ��� %��

5  4  3  2  1      

تنظم مؤسستنا دورات تدريبية للموظفني  8 13 16 127 44 3.89 0.937 24.09

 لتحسني مستوى معارفهم.

1 

تنظم مؤسستنا لقاءات مع اخلرباء بغرض  21 33 36 101 16 3.28 1.136 34.63

 االستفادة من معارفهم.

2 

تشجع مؤسستنا االتصاالت غري الرمسية  16 31 53 95 11 3.26 1.036 31.78

(احلوار والنقاش...) حول مشاكل العمل بني 

 عماهلا

3 

تعمل مؤسستنا احيانا على تبادل املوظفني   23 37 46 81 19 3.17 1.168 36.84

 ملهامهم لتعزيز تبادل خربا�م ومعارفهم.

4 

تتواصل مؤسستنا مع املؤسسات االخرى  21 41 59 76 11 3.07 1.086 35.37

لتحديد افضل الطرق واملمارسات يف نشر 

 وتبادل االفكار واملعارف بني موظفيها.

5 

تقوم مؤسستنا بتطبيق جتارب ناجحة  24 38 55 83 7 3.05 1.089 35.7

 اخرى.ملؤسسات 

6 

نستعني يف مؤسستنا بالقصص والروايات  46 38 44 72 7 2.79 1.232 44.15

لشرح وفهم املعاين واملهمات اليت يصعب 

 علينا فهمها.

7 

  جمموع احملور 3.22 0.799 24.81

ــ باالعتماد على خمرجات ا طالبد ال: من اعداالمصدر ــ  SPSS 22ل

الـ من خالل اجلدول جند ان كل الفقرات مقبولة من حيث درجة التشتت ومعامل االختالف الذي مل يتعدى 

حيث نالت فقرة واحدة فقط املوافقة الصرحية حيث نالت متوسط  % لرفضها، اال ا�ا اختلفت يف درجة املوافقة،50

رات تكوينية لفائدة عماهلا �دف الرفع من مستواهم ، مما يدل على قيام املؤسسات املعنية بتنظيم لقاءات ودو 3.89قدره

وتبادل اخلربات واملعارف فيما بينهم، وهذا امر مهم جدا يف تشارك ونقل املعرفة بني االفراد، بينما اتسمت اجابات افراد 

و تشاركها وان ال ، الن جوهر واساس ادارة املعرفة هسيئوهذا امر باحلياد  العينة على بقية فقرات عملية تشارك املعرفة 
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  :...ل الثالثـــــــــالفص
اختبار فرضيات الدراسةو : المنهج، االدوات، الدراسة التطبيقيــة  

اي هناك  ، 2.79اىل  3.28، حيث تدرجت متوسطا�ا من Polaniيسة صندوقها االسود مثلما شبهها بوالينتظل حب

تردد حول قيام املؤسسات املعنية بعقد وتنظيم لقاءات تكوينية مع خرباء يف جمال عملها لالستفادة من معارفهم وحتسني 

مستوى عماهلا، وكذا الرتدد يف مدى تشجيع املؤسسات لالتصاالت الغري رمسية لتعزيز النقاش، حيث اساس تشارك املعرفة 

 د كل من نوناكايؤكات االجتماعية مثلما والعالقخاصة الضمنية منها هو التفاعل  

،  وايضا الرتدد يف قيام املؤسسات بعملية التدوير للموظفني، اي حتويل وتدوير )Nonaka&Takeuchi(وتاكيشي

املوظفني على اكثر من وظيفة �دف التوسيع  والتشارك يف معارفهم وخربا�م، وايضا الرتدد يف مدي اتصال املؤسسات 

 انم  والتباحث حول افضل الطرق والوسائل الداعمة واملشجعة لتبادل املوظفني معارفهم وتطبيق افضلها، واخري فيما بي

والروايات يف تشارك وتبادل املعرفة، هذا النهج الذي اكدت العديد من الدراسات  (*)الرتدد يف مدى استعمال القصص

واالحباث عن فعاليته يف تشارك املعرفة ومدى النجاح الذي حققته املؤسسات الغربية للدول املتقدمة يف هذا ا�ال خاصة 

  املؤسسات اليابانية واالمريكية وبصفة عامة االوربية.

، ما 3.22، حيث نال المحور متوسط ات عملية تشارك المعرفةالعموم فقد غلب التردد جل عبار  وعلى  

  .حقيق وتطبيق عملية تشارك المعرفةاو االبهام حول  االدوات الكفيلة بت حالة التردديعكس 

  المعرفة جاه افراد العينة حول عملية استخدام: تحديد اتالفرع الثالث

  :حول عملية استخدام املعرفةراد العينة اف اجابات اجتاهيعكس اجلدول املوايل، 

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                      

 ؤمن، ولكن اخربين قصة لتعيش يف قليب مدى احلياة" كي اواخربين حقيقة صادقة ل، أتعلملكي ة تحقيقة ثابحكمة هندية " اخربين    (*)
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  :...ل الثالثـــــــــالفص
اختبار فرضيات الدراسةو : المنهج، االدوات، الدراسة التطبيقيــة  

  المعرفة بات افراد العينة حول عملية استخداماتجاه اجا: )03،14(الجدول رقم

  الفقرة                 تكرار االجابة �� ��� %��

5  4  3  2  1    

مؤسستنا على التطوير املستمر ألليات تعمل  5 23 38 121 21 3.63 0.898 24.74

 العمل.

1 

تتوفر املؤسسة على الوسائل الكفيلة بنشر  12 20 38 110 28 3.59 1.027 28.61

املعلومات واملعارف املستحدثة وتطويرها 

بصفة آنية مستمرة، كقاعدة بيانات 

 العمالء....

2 

حترص مؤسستنا على تطبيق املوظفني ملا  11 24 42 105 26 3.53 1.026 29.06

اكتسبوه من معارف ومعلومات يف تدريبهم 

 وتكوينهم.

3 

تعمل مؤسستنا على تطبيق األفكار واملعارف  9 20 50 113 16 3.51 0.927 26.41

 اجلديدة املقرتحة لتحسني عملها.

4 

االبتكارات حترص املؤسسة على تطبيق اخر  13 28 46 103 17 3.4 1.028 30.23

 اليت ختص جمال عملها

5 

حترص مؤسستنا على وضع خربة ومعارف  24 49 43 84 8 3.01 1.123 37.31

موظفيها يف مراجع أو برجميات (كتب 

 ارشادية) الستعماهلا عند احلاجة

6 

  جمموع احملور      3.44 0.81 23.55

ــ باالعتماد على خمرجات ا طالبد ال: من اعداالمصدر ــ   .SPSS 22ل

من خالل اجلدول جند ان كل الفقرات مقبولة من حيث درجة التشتت ومعامل االختالف الذي مل يتعدى   

 جاءتفقط درجة احملايد، حيث  ةصرحية مع نيل واحدالوافقة املحيث حازت غالبية العبارات درجة % لرفضها، 50ـــال

العمل وادخال  لياتآلواليت تعكس حرص املؤسسات املعنية على التطوير املستمر  3.63العبارة االوىل مبتوسط قدره 

واليت تؤكد توفر وامتالك املؤسسات للوسائل الكفيلة بنشر  3.59املعارف اجلديدة الكفيلة بتحقيق ذلك، والثانية مبعدل 

ما يتوافق مع العبارة  ين كقاعدة بيانات ختص الزبائن وكذا املوردين وهوآشكل املعلومات واملعارف بني موظفيها وتطويرها ب

ئة نشاطها، مث تلتها الثالثة مبتوسط تعمل على تتبع  معلومات اخلاصة بياالوىل يف عملية نقل املعرفة لكون املؤسسات 

ارة
لعب

ب ا
رتي

 ت



  

[169] 
 

  :...ل الثالثـــــــــالفص
اختبار فرضيات الدراسةو : المنهج، االدوات، الدراسة التطبيقيــة  

معارف سواء يف دورات تدريبية او واليت تنص على حرص املؤسسات املعنية على تطبيق املوظفني ملا اكتسبوه من  3.53

بالرتدد حيث  فراد العينةمت فيها اجابات استعبارة واحدة فقد ا ليسجمت تات، كما غريها مثلما اكدت عليه بقية العبار 

،والدلة على اال�ام احلاصل يف عملية تدوين املؤسسات ملعارف موظفيها على شكل برامج 3.01نالت متوسط قدره

  الضياع ويعود اليها املوظفون مىت دعت احلاجة اليها.وكتب حىت حتمى من 

على العموم نالت عبارات محور عملية استخدام المعرفة الموافقة الصريحة وهو ما يتجلى في المتوسط   

موظفيها  لدى حرص المؤسسات على توظيف المعرفة المكتسبة او الموجودة يعني ، والذي3.44العام للمحور 

  على مستوى مؤسساتهم.

  

 البنية التنظيمية وابعادهاافراد العينة حول اجابات  اتجاه  دراسة وتحليل: نيالمطلب الثا

 حول الفقرات اخلاصة بأبعاد البنية التنظيمية:  اجلداول التالية، اراء افراد العينةتعكس   

  العينة حول الثقافة التنظيمية: تحديد اتجاه افراد لفرع االولا

  افراد العينة حنو الثقافة التنظيمية: اجابات اجتاهيعكس اجلدول املوايل،   
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  :...ل الثالثـــــــــالفص
اختبار فرضيات الدراسةو : المنهج، االدوات، الدراسة التطبيقيــة  

  د العينة حول الثقافة التنظيميةاتجاه اجابات افرا: )03،15(الجدول رقم

  الفقرة                                تكرار االجابة �� ��� %��

5  4  3  2  1  

تعمل مؤسستنا على حتقيق االهداف املسطرة من  7 22 42 112 23 3.59 0.942 26.24

 ات واملعارف املتوفرة خالل االستغالل اجليد للخرب 

1 

نعمل كأننا فريق واحد نتبادل فيه املعلومات  10 30 42 92 31 3.51 1.069 30.46

 واملعارف حبرية وسهولة.

2 

قبل اجلميع  هناك احساس باملسؤولية  من 10 32 31 118 15 3.47 1.001 28.85

(موظفني ومسؤولني) اجتاه املؤسسة خاصة يف ما 

 خيص استغالل وتشارك املعلومات واملعارف.

3 

تعمل املؤسسة  على تقييم اداء موظفيها على  18 33 40 98 17  3.31 1.108 33.47

 تشارك  وتطبيق معارفهم وخربا�م ومعلوما�م.

4 

مؤسستنا على قيم وعادات تشجع روح  تتوفر 18 34 44 92 17 3.27  1.109  33.91

التعاون وتشارك املعارف واخلربات بني املوظفني 

  باختالف مراكزهم الوظيفية

5  

تسعى  مؤسستنا اىل حتسيس املوظفني باالستقرار  21 35 41 88 22 3.27 1.167 35.69

والطمأنينة  بالشكل الذي يساعدهم على تبادل 

 ومعلوما�م يف العمل.وتطبيق  معارفهم وخربا�م 

6 

جو العمل يف املؤسسة يشجع على املبادرة يف  18 35 48 90 16 3.25 1.098 33.78

تطبيق األفكار اجلديدة واستغالل اخلربات املتوفرة 

 والتعلم من األخطاء

7 

تسعى مؤسستنا اىل تقدمي التحفيز الالزم   19 42 44 85 15 3.17 1.122 35.4

 وتبادل معارفهم وخربا�م.للموظفني لتشارك 

8 

 جمموع احملور 3.35 0.961 28.68

ــ باالعتماد على خمرجات ال طالب: من اعداد الالمصدر   .SPSS 22ـ

الفقرات مقبولة من حيث درجة التشتت ومعامل االختالف الذي مل يتعدى  كل من خالل اجلدول جند ان

واليت تدل  3.59يف املرتبة االوىل مبتوسط  جاءت ، اذاملوافقة الصرحيةثة عبارات فقط نالت ثال حيث % لرفضها، 50ـال

واليت تنص على ان جو العمل  3.51ادارة واستغالل املعارف املتوفرة، اما الثانية مبتوسطمع  على ارتباط حتقيق االهداف 

 3.47نهم، والثالثة مبتوسط يتسم بالعمل اجلماعي وروح الفريق وهذا امر جد مهم لتداول وتشارك معارف املوظفني بي
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  :...ل الثالثـــــــــالفص
اختبار فرضيات الدراسةو : المنهج، االدوات، الدراسة التطبيقيــة  

الدالة على توفر احلس باملسؤولية لدى قيادات املؤسسات حول امهية استغالل وادارة املعرفة يف عمل مؤسسا�م، وهذا امر 

املرسخة للعمل التشارك والتفاعلي بني  التنظيميةجد مهم ملا متثله القيادة من بعد اسرتاتيجي يف تكوين وتشكيل الثقافة 

، اذ تدرجت متوسطا�ا من ياديةعلت صفة احل اينبالرتدد  افراد العينة اما بقية العبارات فقد اتسمت اجابات عماهلا.

املعرفة بداية من الية تقييم  إلدارة، مما يدل على الرتدد واال�ام حول اهم ابعاد الثقافة التنظيمية املرسخة 3.17اىل  3.31

ملتمثل يف مدى توفر املنظمة على قيم ورح التعاون اوايضا اساس الثقافة التنظيمية و  االداء ومدى ارتباطه بتشارك املعرفة، 

س املوظفني  باالستقرار الفعاليات اخلاصة  بتوليد جو حيساالليات و  وكذا خاصة تلك الداعمة لتشارك واستخدام املعرفة

بالشكل الذي يدفعهم اىل تشارك وتبادل معارفهم، وايضا اال�ام حول النظام التحفيزي ومدى فعاليته يف جتنيد  والطمأنينة

  املوظفني لتشارك معرفهم.

ما ، وهذا 3.37قيمة المتوسط مساوية ل جاءتهذا التردد انعكس على المتوسط العام للمحور حيث   

البنية التنظيمية  ابعاددعم عمليات ادارة المعرفة، العتبارها من اهم  فيعلى دور الثقافة التنظيمية يؤثر بالسلب 

رواد  تأكيدوارتباطها الوثيق بالعالقات االجتماعية، خاصة في ظل دورها الهام في ترسيخ نهج ادارة المعرفة وفق 

  المدرسة اليابانية الرائدة في هذا المجال.

  

  القيادة: تحديد اتجاه افراد العينة حول الفرع الثاني

  :القيادةافراد العينة حنو اجابات يعكس اجلدول املوايل، اجتاه 
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  :...ل الثالثـــــــــالفص
اختبار فرضيات الدراسةو : المنهج، االدوات، الدراسة التطبيقيــة  

  القيادةاتجاه اجابات افراد العينة حول : )03،16( الجدول رقم

  الفقرة                                تكرار االجابة �� ��� %��

5  4  3  2  1  

ال توجد يف مؤسستنا عراقيل او حواجز متنع  15 23 48 94 28 3.47 1.085 31.27

املوظفني من  االلتقاء مع مسؤويل املؤسسة 

 لطرح افكار تساعد  يف حتسني سري عملها.

1 

يستمع مسؤولو مؤسستنا النشغاالت  19 26 45 111 7 3.29 1.038 31.55

املوظفني ويأخذون بعني االعتبار آرائهم 

 . وافكارهم حول سري العمل

2 

يتسم مسؤولو مؤسستنا باملبادرة  واالنفتاح  25 28 58 87 10 3.14 1.101 35.06

وتقبل االنتقادات  من املوظفني  خاصة يف 

 تبين افكارهم وآرائهم

3 

ينظم مسؤولو مؤسستنا جلسات منتظمة  25 35 51 84 11 3.10 1.128 36.39

للتشاور مع املوظفني إلميا�م باالتصال 

 والصادق.املفتوح 

4 

يقوم مسؤولو مؤسستنا بتوفري الدعم  23 36 60 83 5 3.05 1.058 34.69

للموظفني من اجل طرح االفكار اجلديدة 

 حول العمل، وال يعاتبون يف حالة فشلها.

5 

يقوم املوظفون يف مؤسستنا باختاذ القرارات  38 39 42 79 9 2.91 1.216 41.79

رؤسائهم، خاصة السريعة  دون الرجوع اىل 

اليت تساعدهم يف طرح وتبادل االفكار 

 واملعارف.

6 

 جمموع احملور 3.16 0.900 28.48

  .22SPSSـ باالعتماد على خمرجات ال طالب: من اعداد الالمصدر

الفقرات مقبولة من حيث درجة التشتت ومعامل االختالف الذي مل يتعدى كل من خالل اجلدول جند ان  

والدالة على سهولة  3.47حيث جاءت مبتوسط  ،الصرحية، مع تسجيل نيل عبارة واحدة املوافقة % لرفضها50ـال

االتصال بقياد�م من دون وجود عراقيل او حواجز رمسية وغريها يف سبيل تقدمي االفكار اليت من شا�ا حتسني  يفاملوظفني 
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  :...ل الثالثـــــــــالفص
اختبار فرضيات الدراسةو : المنهج، االدوات، الدراسة التطبيقيــة  

ات فكان الرتدد قياد�م، اما بقية العبار عمل مؤسستهم، وهذا امر جد مهم لتشارك املوظفني املعارف حتت رعاية 

، هذا الرتدد يعكس 2.91اىل  3.29افراد العينية، حيث تدرجت العبارات من  املعكوس يف االجابة حبياد مسة اجابات

النشغاالت الستماع بدا من حرص املسؤولني او قيادة املؤسسات حالة من اال�ام حول اهم ركائز القيادة يف املؤسسة، 

وتقبل االنتقادات منهم، وايضا مدى اميان قيادة املؤسسات  املوظفني، وكذا مدى اتسامهم باالنفتاح على افراد مؤسسا�م

بشىت اشكاله  هلم وكذا مدى الدعم املقدم ، همباالتصال الصادق واملفتوح واالعتماد على سياسة الباب املفتوح امام

خاصة التحفيز املادي لتشارك وتبادل معارفهم وطرح االفكار الرائدة واالبداعية وتقبلها وان فشلت بعضها، وهذا كله ال 

  فسحة يف اختاذ القرارات املتعلقة بذلك دون الرجوع اليهم. وظفنييكون اال من خالل اعطاء امل

، اي التباين والتردد 3.16جاء المتوسط العام بمعدل  يثدد انعكس على محور القيادة ككل، حهذا التر 

  .حول مدى فعالية القيادة الحالية للمؤسسات في تحسين وتسهيل تبني ادارة المعرفة

  

  : تحديد اتجاه افراد العينة حول الهيكل التنظيميالفرع الثالث

  :يكل التنظيميافراد العينة حنو اهلاجابات عكس اجلدول املوايل، اجتاه ي
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  :...ل الثالثـــــــــالفص
اختبار فرضيات الدراسةو : المنهج، االدوات، الدراسة التطبيقيــة  

  اتجاه اجابات افراد العينة حول الهيكل التنظيمي: )03،17(الجدول رقم 

  الفقرة                     تكرار االجابة �� ��� %��

5  4  3  2  1  

ومرن بني املوظفني  هناك تواصل سهل 11 18 35 119 24 3.61 0.983 27.23

 باختالف ختصصا�م و مراكزهم الوظيفية.

1 

تسمح مؤسستنا بإنشاء فرق خاصة بإجناز  9 24 35 117 22 3.57 0.977 27.37

مهام معينة مشكلة من افراد يتبعون اقسام 

 ومستويات خمتلفة.

2 

يتم التواصل بني املوظفني يف االقسام  11 22 46 115 14 3.48 0.958 27.53

واملستويات املختلفة  يف مؤسستنا  عرب 

 قنوات وطرق رمسية حمددة.

3 

تنظيم مؤسستنا يسهل للموظفني حتديد  12 24 41 115 15 3.47 0.989 28.5

املعلومات واملعارف اليت حيتاجو�ا يف تأدية 

 عملهم.

4 

تقوم مؤسستنا باستحداث وتقليص االقسام  12 30 56 96 11 3.31 0.985 29.76

واملستويات مىت دعت احلاجة اىل تعزيز 

 تواصل موظفيها.

5 

تقوم مؤسستنا بإسناد اجناز بعض املهام اىل  22 27 45 94 18 3.29 1.135 34.5

مؤسسات اخرى �دف إجنازها بشكل 

 افضل.

6 

تتوفر مؤسستنا على مراجع (كتب،  23 35 34 102 13 3.23 1.146 35.48

سلوك مطبوعات،...اخل) ترشد وتوجه 

املوظفني،  خاصة حول التواصل فيما 

 بينهم.

7 

12 

 

 جمموع احملور 3.42 0.753

ــ باالعتماد على خمرجات ا طالب: من اعداد الالمصدر ــ   .SPSS 22ل

رة
عبا

 ال
ب

رتي
ت  
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  :...ل الثالثـــــــــالفص
اختبار فرضيات الدراسةو : المنهج، االدوات، الدراسة التطبيقيــة  

الفقرات مقبولة من حيث درجة التشتت ومعامل االختالف الذي مل يتعدى  من خالل اجلدول جند ان كل

توزعت يف درجة املوافقة حيث نال جزء منها املوافقة الصرحية، بداية بالعبارة االوىل مبتوسط % لرفضها، اال ا�ا 50ـال

 العينة ؤسساتمل التنظيميالدالة على اتسام االتصال يف املؤسسة باملرونة والسهولة، وهذا يدل على مرونة اهليكل  3.61

مهام  إلجنازقبلها حيث هناك مرونة يف تشكيل فرق من مستويات خمتلفة  ما جاءوالذي تؤكد  3.57والثانية مبتوسط 

خاصة يف ظل التوجه احلديث حنو االعتماد على فرق  ستفادة افراد الفريق من معارفهمهذا امر جد مهم يف امعينة، و 

على تواصل افراد املوظفني  لدالةوا 3.48، والثالثة مبتوسط العمل كأبرز واكفأ وأجنع اشكال اهلياكل التنظيمية املستخدمة

واليت تؤكد على  3.47عرب طرق وقنوات رمسية حمددة االمر الذي قد يعيق تشارك املعرفة بني املوظفني، اما الرابعة مبتوسط 

املعرفة . بينما كان الرتدد يسود باقي العبارات اذ اتسمت اجابات  إلدارةاتسام تنظيم املؤسسة باملرونة بالشكل الكايف 

تعديالت  بإجراء، خاصة حول قيام املؤسسات 3.23اىل  3.31العينة باحليادية، حيث تدرجت متوسطا�ا من  افراد

ت ادارة املعرفة ذلك، وايضا حول امكانية حتويل بمىت تطل لألقساملها التنظيمي باستحداث او تقليص على مستوى هيك

من معارفها  جمال علمها، وكذا الرتدد حول وجود  بشكل افضل واالستفادة إلجنازهابعض املهام اىل مؤسسات اخرى 

  مراجع من كتيبات ومطبوعات حتدد سلوك االفراد حول عملية االتصال.

  3.42بعبارات الهيكل التنظيمي الموافقة الصريحة حيث جاء متوسطها العام لت على العموم نا  

  .الذي يدعم من عمليات ادارة المعرفة م، االمرالعينة على مرونة تنظيم مؤسساتهوالذي يؤكد اجابات افراد 

  

  : تحديد اتجاه افراد العينة حول تكنولوجيا المعلوماتالفرع الرابع

  :حول تكنولوجيا املعلومات واالتصالراد العينة اف اجابات يعكس اجلدول املوايل، اجتاه
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  :...ل الثالثـــــــــالفص
اختبار فرضيات الدراسةو : المنهج، االدوات، الدراسة التطبيقيــة  

  تكنولوجيا المعلومات واالتصالد العينة حول اتجاه اجابات افرا:)03،18(الجدول رقم 

  الفقرة                تكرار االجابة �� ��� %��

5  4  3  2  1  

تتوفر املؤسسة على انظمة معلوماتية مهمتها  12 12 33 121 28 3.68 0.979 26.6

 مجع وختزين املعلومات واملعارف.

1 

تكنولوجيا املعلومات  تتوفر مؤسستنا على 19 19 30 110 26 3.51 1.121 31.94

واالتصال الكفيلة  بتواصل موظفيها بكل 

 سهولة وحرية.

2 

تتوفر مؤسستنا على انظمة حاسوبية  ختتزن  17 27 36 87 37 3.49 1.176 33.7

حاالت ملشكالت وحلوهلا ميكن الرجوع اليها 

 عند وقوعها مرة اخرى

3 

انظمة خبرية يرجع هلا  تتوفر مؤسستنا على 25 32 49 84 15 3.16 1.153 36.49

موظفيها حبثا عن النصائح واالرشادات يف تأدية 

 مهامهم.

4 

تشجع وتدعم مؤسستنا موظفيها على تكوين   22 44 38 83 19 3.16 1.181 37.37

جمموعات والتواصل عرب االنرتنيت ملناقشة امور 

 العمل.

5 

تستخدم مؤسستنا مؤمترات الفيديو كوسيلة  34 30 35 91 15 3.11 1.241 39.9

 فعالة لعقد االجتماعات.

6 

  جمموع احملور 3.36 0.919 27.35

ـــباالعتماد على خمرجات ا طالبد المن اعدا المصدر: ــ   .22SPSS ل

ـــ من خالل اجلدول جند ان غالبية الفقرات مقبولة من حيث درجة التشتت ومعامل االختالف الذي مل يتعدى ال

 جاءتحول درجة املوافقة حيث نال نصفها املوافقة الصرحية واالخر حيادية االجابة، حيث اثلها % لرفضها، وكذا متـ50

،  املؤكدة لتوفر املؤسسات على االنظمة الكفيلة بتخزين املعلومات واملعارف وجتنب 3.68يف املرتبة االوىل العبارة مبتوسط 

اما ثالثا ة على توفر املؤسسات املعنية على التكنولوجيات الكفيلة  بتواصل موظفيها، الدال 3.51ضياعها، والثانية بعبارة 

ختزين حاالت (خربات) مرت على  مهمتهااملوضحة ملدى توفر املؤسسات على انظمة معلوماتية   3.49مبتوسط 

فقد اتسمت االجابات باحليادية حيث تدرجت  العبارةمؤسسات والرجوع اليها عند احلاجة، اما النصف الثاين من 

ارة
لعب

ب ا
رتي

 ت
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  :...ل الثالثـــــــــالفص
اختبار فرضيات الدراسةو : المنهج، االدوات، الدراسة التطبيقيــة  

يف  واملستخدمة بقوةاخلبرية  ألنظمةل ؤسساتؤكد على الرتدد حول مدى توفر امل، مما ي3.11اىل  �3.16ا من متوسطا

فيما بينهم من مواقع  املؤسسات  املؤسسات االمريكية خاصة، وايضا مدى استخدام تكنولوجيا االتصال لتواصل افراد

  االجتماعي، واستعمال مؤمترات الفيديو كوسيلة رائجة يف تقصري املسافات وتعجيل يف االجتماعات. التواصل

على العموم كانت الحيادية سمة اجابات محور تكنولوجيا المعلومات واالتصال وهو ما يتجلى في 

حول االستخدامات ، وهذا  يدل على االبهام الموجود في المؤسسات المستهدفة 3.36متوسطها العام بقيمة 

االتصال و ثورة تكنولوجيا المعلومات ظل االنفجار الكبير الذي تعيشه  الهائلة التي توفرها هذه االخيرة، خاصة في

وابرز روادها المؤسسات االمريكية صاحبة الريادة في توظيفها واستخدامها  لتحسين عملها خاصة تواصل افردها 

  باختالف مستوياتهم.

  

 دراسة وتحليل االجابات مـن حيـث االتسـاق والفـروق الناجمـة عـن تنـوع ديموغرافيـة العينـة: الثالثالمطلب 

  الثانية

ومعرفـــة مـــدى توافــق افـــراد العينـــة يف االجابـــة علـــى عبـــارات او فقـــرات متغـــريات  دراســـة لغايــة التأكـــد مـــن نتـــائج ال  

إجــراء عــدد مت  )، 05،03( اجلــدول ر قــم دميوغرافيــة(التبــاين الواضــح يف خصائصـهم ال والدراسـة، خاصــة يف ظــل التميــز 

  من االختبارات االحصائية، وفق التدرج التايل:

  لالستبيان الثاني  لقياس ثبات(اتساق) االجابات Alpha Gronbachمعامل ألفا كرونباخ لفرع االول:ا

، مما الواحد) (تقرتب مننتائج معامالت االختبارات لقياس االتساق جيدة جاءتمثلما يوضحه اجلدول املوايل، 

فقرات ى عل اإلجابات يف ت درجات املقياس و خلوها من اخطاء القياس الغري منتظمة ومصداقيتهاثبا يدل على

وبني الفقرات يف حد )23،03(اجلدول رقم ) املتغرياتوهو ما تؤكده مصفوفة االرتباط بني بني العوامل( ،االستبيان

  .Robinsonمرتفعة  معززة التساق وثبات درجات املقياس مثلما يقرتح روبينسون نفسها، اليت جائت
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  :...ل الثالثـــــــــالفص
اختبار فرضيات الدراسةو : المنهج، االدوات، الدراسة التطبيقيــة  

  التساق وثبات االجابات لالستبيان الثاين  Alpha Gronbach: نتائج اختبار )03،19(الجدول رقم 

 α(Alphaقيمة   حماور متغريات الدراسة

Gronbach)  

معامل الصدق   

√α  

  معامل غومتان

Guttman  

  سيربمن معامل

spearman  

 0.862 0.862  0.946  0.894  عملية توليد املعرفة

 0.819 0.815 0.924  0.853  عملية تشارك املعرفة

  0.875  0.875  0.945  0.893  عملية استخدام املعرفة

  0.925  0.920  0.936  0.876  الثقافة التنظيمية

  0.796  0.786  0.926  0.858  اهليكل التنظيمي

  0.884  0.883  0.949  0.9  القيادة

  0.88  0.879  0.945  0.893  تكنولوجيا املعلومات 

 22spssـ باالعتماد على خمرجات ال طالب: من اعداد الالمصدر

  دراسة اثر تنوع  خصائص ديموغرافية العينة على اتجاه اجابات افردها الفرع الثاني:

االسـتبيان، مت اسـتخدام عـدد مـن االختبـارات اخلاصـة �دف معرفة مدى توافق اجابـات افـراد العينـة حـول فقـرات 

  بدراسة الفروق وحتديد مدى معنويتها تبعا لتعدد هذه اخلصائص، حيث:

  دراسة توفر شروط االختبارات المعلميةاوال: 

اهلادفة اىل قياس الفروق املعنوية بني اجابات  ) الستخدام االختبارات املعلمية(03,02)الجدول رقم(مثلما ذكر سابقا

  افراد العينة تبعا الختالف دميوغرافيتهم، جيب حتقق عدد من الشروط، بدءا من:

  لبيانات االستبيان الثاني التوزيع الطبيعي(شرط االعتدالية) اشكالية  .1

) Sposito& Hand( وهاند  بيستوس ي أ�دف التأكد من مدى حتقق شرط االعتدالية مت االعتماد على ر   

 حجاءت قيم معامالت االلتواء والتفرط ، حيث) 154ص رقم (على قيم معامالت التفرطح وااللتواء يستدالنواللذين 

2](عبارات االستبيان)  ضمن ا�ال  لغالبية الفقرات + ,2  8، ماعدا العبارة رقم )08 رقماحمللق (مثلما يوضحه  [−

3]واليت جائت ضمن ا�ال  + ,3   .حتقق شرط اعتدالية التوزيعوبالتايل  [−
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  :...ل الثالثـــــــــالفص
اختبار فرضيات الدراسةو : المنهج، االدوات، الدراسة التطبيقيــة  

  شرط التجانس .2

يف حتقق شرط االعتدالية، جاءت معنوية  Sposito& Handسبيستو  وهاند ( راي على الرغم من االحتكام لراي 

وبالتايل عدم حتقق  )،20،03(مثلما يوضحه اجلدول رقم لغالبية حماور الدراسة 0.05اختبار ليفني للتجانس اقل من 

شرط التجانس، االمر الذي ادى اىل استخدام االختبارات الالمعلمية كبديل هلذه االختبارات املعلمية، مثلما توضحه 

  اخلطوات التحليلية التالية:  

 لقياس جتانس االجابات لالستبيان الثاينلتجانس ليفني ل : اختبار )03،20(الجدول رقم

  ـSPSS22لـ باالعتماد على خمرجات ا طالبال : من اعدادالمصدر

  الثانية اختبارات دراسة الفروق تبعا الختالف خصائص افراد العينةثانيا: 

  جائت نتائج االختبارات الالمعلمية لدراسة الفروق تبعا الختالف خصائص دميوغرافية افراد العينة، كالتايل:

  Kruskl Wallisاختبار كروسكال والس  .1

ـــة  ــدف معرفــ ـــ�ـــ ـــارات حمــ ــى عبــ ـــة  علـــ ـــراد العينــ ــات أفــ ـــانس إجابـــ ـــات وجتــ ـــدى ثبــ ــهم ورامــ ـــتالف خصائصـــ ـــة الخــ  الدراســ

مســتواهم العلمــي، أو يف  خــتالفالهنــاك فــروق ذات داللــة معنويــة يف اجابــات افــراد العينــة، نتيجــة لي هــل أ، الدميوغرافيــة

جــدول حتليـــل   كبــديل Kruskl Wallisاختبــار كروســكال والـــس  إجــراء متمركــزهم الــوظيفي، أو اقــدميتهم يف العمـــل 

 Independent Sample ـ ت اختبارإجراء مت   حسب اجلنس (ذكر أو أنثى) ، اماANOVA التباين يف اجتاه واحد

االختبار                                    

 

  

  خصائص العينة

 Leven Test) الختبار  ليفن P valueقيمة ( 

ـــد  ــ ــ توليــ

  املعرفة

تشارك 

  املعرفة

ـــتخدام  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اسـ

  املعرفة

ـــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الثقافـ

  التنظيمية

ــل   القيادة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اهليكــ

  التنظيمي

ــات  ــ ــ ــ ــا املعلومـ ــ ــ تكنولوجيـــ

  واالتصال

  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  تبعا لنوع املؤسسة 

  0.01  0.03  0.02  0.04  0.01  0.02  0.54  تبعا للمؤهل العلمي

  0.22  0.88  0.12    0.41  0.35  0.42  0.50  تبعا  لألقدمية

  0.03  0.05  0.08  0.00  0.00  0.15  0.00  تبعا للدرجة الوظيفية

  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  تبعا السم املؤسسة 
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  :...ل الثالثـــــــــالفص
اختبار فرضيات الدراسةو : المنهج، االدوات، الدراسة التطبيقيــة  

t-test جـاءت النتـائج كمـا  وقـد،  0.05اكـرب مـن   اذا كانت معنوية نتـائج االختبـارفروق  الدراسة، حيث ال توجدحملاور

  :التايلهي موضحة يف اجلدول 

  تبعا لدميوغرافية العينة الثانية  حتليل الفروق : نتائج اختبار)03،21(الجدول رقم 

 االختبار     

 

  

  خصائص العينة

  ) لالختبار p valueقيمة (

ـــــــــــــد  تولي

  املعرفة

تشــــــارك 

  املعرفة

اســـــتخدام 

  املعرفة

الثقافـــــــــــــــــة 

  التنظيمية

اهليكـــــــــــــــل   القيادة

  التنظيمي

املعلومــــــــــــــــــــــات  تكنولوجيـــــــــــــــــــــا

  واالتصال

   

  

  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  تبعا لنوع املؤسسة 

  0.90  0.21  0.05  0.12  0.01  0.27  0.11  تبعا للمؤهل العلمي

  0.66  0.92  0.95  0.72  0.49  0.79  0.94  تبعا  لألقدمية

  0.40  0.16  0.01  0.09  0.02  0.24  0.02  تبعا للدرجة الوظيفية

  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  املؤسسةتبعا السم  

  0.04  0.06  0.03  0.00  0.01  0.02  0.02  تبعا للجنس

 .SPSS 22ـ باالعتماد على حمرجات ال طالبمن اعداد ال املصدر: 

لالختبارين بني متغريات الدراسة، حيث ال توجد فروق  (P.value)املعنوية  اجلدول توزعت قيممثلما يوضحه   

ذات داللة معنوية يف اجابة افراد العينة الختالف دميغرافيتهم يف غالبية اخلصائص، حيث جاءت قيمة االختبارين اكرب من 

اور يف كـل حمـ 0.05، حيـث جـاءت قيمـة االختبـارين اقـل مـن وكـذا اجلـنس ماعدا يف خاصية نوع واسـم املؤسسـة ،0.05

ــود فـــروق ذات  ـــة تبعـــا هلـــاتني اخلاصيتني داللـــةالدراســـة، ممـــا يعـــين وجـ ــوع املؤسســـة)معنويـــة يف اجابـــات افـــراد العين  (اســـم ونـ

 40اكثـر مـن  ممـا يعـينمؤسسـات  9 ، ونظـرا لوجـود ر مان ويتين بـني كـل ثنائيـةاختبا إجراءمت ولتحديد مكمن االختالف 

يوضح اجلدول  حيث  على اهم واكرب الفروق بني املؤسسات،  مت الرتكيز ثنائية، ونظرا هلذا العدد الكبري من دراسة للفروق

  :Mann Whitney)الختبار مان ويتين Mean Rankالفرق بني رتبيت املتوسط  ( )22،03(املوايل
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  جابات افراد العينةا بني  : حتديد مكامن االختالف)22،03( الجدول رقم

  Mann Whitney) الختبار مان ويتين Mean Rankرتبة املتوسط(الفرق بني قيمة   

ـــــد  ــــ ــــ ــــ توليــــ

  املعرفة

ــــارك  ــــ ــــ تشـ

  املعرفة

اســتخدام 

  املعرفة

ـــة  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ الثقافــ

  التنظيمية

ــــــل   القيادة ــــ اهليكـــ

  التنظيمي

تكنولوجيـــــــا املعلومـــــــات 

  واالتصال

-  خاصة  عامة  نوع املؤسسة

51.81 

-

55.61  

-

45.21  

-48.12  -55.8  -

48.61  

-49.81  

 

 

 

 

 

 

 

ـــم  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اســـ

  املؤسسة

condor  Sonlga

z  

13.02  16.63  ///  14.02  22.12  /  /  

ENA

MC  

35.75  43.76  33.69  36.14  44.4  4045  39.52  

Iso 

farm 

/  29.74  /  /  29.85  28.43  17.21  

kahrif  23.77  28.26  26.55  18.92  26.42  25.21  31.43  

saidal  14.25  30.79    13.74  25.23  20.35  15.16  

iris  18.42  26.35  14.14  23.14  29  25.71  19.93  

cnep  30.18  33.09  25  27.95  32.86  33.62  26.41  

SONL

GAZ  

ENA

MC 

/ 18.33 14.62 / / 14.76 14.42 

Iso 

pharm 

/ 5.6  -5.6 / 7 / 

cnep 7.65 9.85 7.22 7.48 / 10.8 8.15 

enamc  Iso 

pharm 

-17.4 / -

20.68 

-22.87 / / / 

saidal -

13.34 

-

12.97 

-

18.41 

-12.53 -

15.11 

-11.9 / 

saa -

17.45 

-

23.76 

-

14.16 

-17.79 -

20.59 

-

20.42 

-19.16 

Iso 

pharm  

kahrif / / 10.77 8.67 / / / 

cnep 8.93 / 8.15 8.67 / / / 

saa / -7.42 / / -5.96 -6.69 / 

kahrif  Saa -7.41 -

10.74 

-7.41 / -7.48 -7.07 -11.98 

Saidal  cnep 12.3 10.37 11.06 10.64 12.16 9.17 / 

  .22SPSSـ  باالعتماد على خمرجات ال طالباملصدر: من اعداد ال
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سـواء  ؛معنوية بني املؤسسات العامة واخلاصة يف مجيع متغـريات الدراسـة داللة من اجلدول يتبني وجود فروق ذات  

 حيث كانت اجابات املؤسسات اخلاصـة اكثـر اجيابيـة مـن املؤسسـات العامـة ؛البنية التنظيمية ابعادت ادارة املعرفة او عمليا

فـرق   ، وبالتـدقيق اكثـر يف هـذه الفـروق جنـدبينمـا العامـة اجتهـت اىل عـدم املوافقـة ؛العبـارات علـى املوافقـة اىل اي ا�ا اجتهت

 وباقي املؤسسات خاصة العامة منها، حيث مال الفرق اىل صاحل جممع كوندور )CONDOR( كبري بني جممع كوندور

)CONDOR  كمـا منيـز الـرد املؤسسـاتبقيـة كانت اكثر اجيابيـة مـن مثيال�ـا مـن )، مبعين ان اجابات افراد هذا االخري ،

حيـث كانـت اكثـر اجيابيـة مقارنـة مـع مثيال�ـا عن مثيال�ا العامة، (SAA)االجيايب للمديرية اجلهوية لشركة التامني اجلزائرية 

والثقافــة  واملميــز ايضــا يف اجلــدول  هــو متركــز جــزء كبــري مــن الفروقــات حــول عمليــة تشــارك املعرفــة، وكــذا اهليكــل التنظيمــي

ــي، وكــــذا الثقافــــة  ،التنظيميــــة ــول تشــــارك املعرفــــة واهليكــــل التنظيمــ ــات كــــان حــ ــذه املؤسســ اي ان االخــــتالف الكبــــري بــــني هــ

 وهــذا يقودنــا مباشــرة اىل مقولة(خزينــة صــندوقها االساســي) والــربط بــني هــذه احلالــة وطبيعــة اهلياكــل التنظيميــة نظيميــة، الت

    .اجلزائرية االقتصادية يف املؤسساتوانعكاسها على الثقافة التنظيمية  اهلرمية يف كثري منها

  دراسة االرتباط بين متغيرات الدراسة -الفرع الثالث

 Spearmanمان ري سبساب معامل االرتباط مت ح، معرفة مدى ترابط حماور(متغريات)الدراسةيف سبيل   

Correlations  فكانت النتائج كالتايلهذه االخريةبني ، :   

  الدراسة (حماور)متغريات بني  Spearman Correlations حساب معامل االرتباط: )03،23(الجدول رقم 

ـــد    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ توليــ

  املعرفة

ـــارك  ــ ــ ــ تشــ

  املعرفة

ـــتخدام  ــ ــ اســ

  املعرفة

ـــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الثقافـ

  التنظيمية

ــل   القيادة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اهليكــ

  التنظيمي

ــات  ــ ــ ــ ــا املعلومـ ــ ــ تكنولوجيـــ

  واالتصال

              1  توليد املعرفة

            1∗∗0.743  تشارك املعرفة

            1∗∗0.679∗∗0.725  استخدام املعرفة

        1 ∗∗0.71∗∗0.652∗∗0.675  الثقافة التنظيمية

      1 ∗∗0.776 ∗∗0.634∗∗0.701∗∗0.666  القيادة 

    1 ∗∗0.73 ∗∗0.657 ∗∗0.614∗∗0.676 ∗∗0.59  اهليكل التنظيمي

ــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تكنولوجيـ

ــات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املعلومــ

  واالتصال

0.61∗∗ 0.642∗∗0.67∗∗ 0.692∗∗ 0.708∗∗ 0.749∗∗ 1  

  %99مبستوى ثقة  **/ 22SPSSـ باالعتماد على خمرجات ال طالبمن اعداد ال : المصدر
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،  وذات قوية يف غالبية العالقات الثنائية طردية مجيع متغريات الدراسةمن جدول االرتباط نالحظ أن العالقة بني   

يــل دلوهــذا  .الدراســة ات، أي أن هنــاك ارتبــاط قــوي معنــوي اجيــايب بــني متغــري 0.01معنويــة إحصــائية عاليــة جــدا اقــل مــن 

ني مكونــات البينــة التنظيميــة مــن جهــة وعمليــات ادارة املعرفــة مــن جهــة نتيجــة التفاعــل بــ بينهــا علــى الــرتابط الكبــري وتأكيــد

اخـرى، وايضـا االرتبـاط بـني عمليـات ادارة املعرفــة يف حـدا نفسـها، وهـذا راجـع اىل ا�ــا تكمـل بعضـها الـبعض، نفـس االمــر 

  .اق)كما يدعم ادلة واختبارات ثبات وصدقية االستبيان(االتس  ينطبق على مكونات البنية التنظيمية.

دراســة، اال ان مصــفوفة االرتبـــاط النتــائج االوليــة بوجــود عالقــة طرديـــة بــني كــل مــن متغــريات المــن ومنــه نســتنتج   

غفلت لشيء مهم جدا وهـو التفاعـل بـني هـذا املتغـريات، فهـي تقـوم حبسـاب  Spearman Correlations سيربمانل

 مـنهج املعـادالتمت اسـتخدام اسـة اثرهـا، التفاعل بني املتغريات ودر  ةدراساليف تو وحىت تس ةاالرتباطات الثنائية كل على حد

  ، والنتائج وفق التسلسل املنهجي يف املبحث املوايل:AMOSالبنائية باستخدام برنامج اموس 

 

 الدراسة التحليلية االستكشافية لمحوري الدراسة :رابعالمبحث ال

وتعزيزا  ها)،وابعادليا�ا، البنية التنظيمية (ادارة املعرفة وعمحموري الدراسة االساسيني للتعمق اكثر يف حتليل  

 (االستبيان) في قياس متغيرات الدراسة سواء المتعلقة بعمليات ادارة المعرفة او ابعاد البنيةلصدقية االداةودعما 

Factor Analysis  Exploratoryسح استكشايف (او اجراء التحليل العاملي االستكشايف  م مت اجراء ،)*(التنظيمية

EFA   هواالجراء ، واهلدف من هذا )02(الملحق رقمالستبيان الثاينلاملشكلة  46على جمموع الفقرات او العبارات 

يسعى التحليل العاملي االستكشايف  اىل  حيث ،ل حماور معينة من جمموع العباراتحو  عبارات المتركز  استكشاف  مدى

ري مشاهدة(الكامنة)، واليت متثل متثيال كافيا العالقات البينية العديدة بني غاملتغريات الالكشف عن عدد صغري نسبيا من 

املتغريات املشاهدة او املقاسة، حبيث ان كل متغري ميثل تباين(املعلومات) اليت تشرتك فيها جمموعة من املتغريات املالحظة 

عدة   مت االعتماد علىامنة)  حملور او متغريي الدراسة فقداما خبصوص حتديد  وتسمية العوامل (اجلذور الك. او املقاسة

   (1)طرق، تتمثل يف:

(  قاعدة اجلذر الكامن اكرب من الواحد)، حيث ان املنطق الذي تقوم Kaiser Guttmanحمك كيزرجتمان  - 1

عليه جيب ان يكون احلد االدىن من التباين الذي يفسره العامل اكرب من الواحد، لكون ان اقصى تباين تفسره 

ات، اذ انه تلقى هذه احملك عدة انتقادكما جتدر االشارة اىل املتغرية املقاسة او الفقرة يساوي الواحد الصحيح،  

                                                                                                                      

حيث مت استخدام هذه لإلشارة هنا يهدف التحليل العاملي االستكشايف اىل استخراج متغريات (جدور كامنة) �موعة من الفقرات املرتبطة ببعضها ارتباط قويا،   (*)

متغريات حمددة سلفا(ابعاد البنية التنظيمية، عمليات ادارة املعرفة) من اجل تعزيز ودعم صدقية االداة يف هذا البحث على الرغم من االنطالق املبدئي يف وجود 

  االداة(االستبيان) يف دراسة هذه املتغريات.

  .61-46ص  ص ،مرجع سبق ذكره ،تيغزة بوزيان حممد (1) 
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 Velicer andاقل دقة لكونه يعمل على تضخيم العوامل او تقلصيها مثلما يؤكد فيلشر وجاكسون (

Jacksonاما كومري ، ( Comery  فينصح باستعمال احملك يف حالة اعتماد طريقة املكونات االساسية، وان

فقرات) حسب  3اىل  5مل بني( عدد املتغريات على ا، يرتاوح فيها عدد العو 40يقل عدد املتغريات على 

مع قيم شيوع  30اىل  10فيشرتط لدقة احملك عدد متغريات بني  Stevens ، اما ستيفنس Gorsuchغروش 

  ؛0.7تقل على  ال

: هو عبارة عن منحى ينطلق من اعلى قيمة عند اجلذر Katell(Scree Test)حمك اختبار املنحدر لكاتيل - 2

، واهم نقد هلذه الطريقة هو يف كيفية حتديد )العامل االخري الذي يبدا فيه بالتباطؤ(تقل درجة احندارهاالول اىل 

يفضله على حمك كيزر  من حيث   Gorsuchالنقطة الفاصلة بني االحندار الشديد والضعيف، اال ان جورساش

  ؛ى ثالث متغريات فاكثرالدقة خاصة عند اتساع حجم العينة، وارتفاع قيم الشيوع وتشبع العامل عل

: حيث تقوم هذه Percent of Variance Extracted Criterionطريقة او حمك نسبة التباين املفسر - 3

وباقل  %70الطريقة بالرتكيز على نسبة التباين الرتاكمي الذي تفسره العوامل املستخرجة والذي جيب ان يتعدى 

  ؛كحد ادىن او نقطة مفصلية%50اتفق على نسبة، عدد من العوامل، ونظرا لصعوبة احلصول على هذه النسبة

: هذه االخرية تدل على نسبة التباين الذي تفسره  Communalitiesطريقة قيم الشيوع او االشرتاكات - 4

ذلك على ان العوامل استطاعت  العوامل للمتغرية املقاسة حيث كلما كانت مرتفعة واقرتبت من الواحد دل

كدرجة قطع(نقطة الفصل) بني القيم   0.5تفسري معظم املعلومات املوجودة يف املتغرية، عادة ما يؤخذ قيمة 

  ؛املرتفعة واملنخفضة

:  حيث يتوقف هذا  Meaningfulness/ Substantive Interpretabilityحمك املعىن او الداللة النظرية  - 5

االخري على الباحث، فاذا كان هناك داللة نظرية لعدد العوامل اعتمدها حىت وان خالفت عدد العوامل 

  .املستخرجة وفق احملكات السابقة

  المطلب االول: التحليل االستكشافي لمحور عمليات ادارة المعرفة

او اربع  يف اجلانب النظري، تعددت احملاوالت حلصر ادارة املعرفة، اال ا�ا جتتمع يف غالبيتها يف ثالث  التطرقمثلما مت

ومتركز العبارات حول عملية  مدى متثيل  الستكشاف التحليل العاملي االستكشايف  اماستخدلذلك مت عمليات رئيسية، 

من اكثر الطرق اليت  أل�ا Maximum Likehod(ML)طريقة  االحتمال االقصى ، مع االشارة اىل استخدام معينة

 يف استخراج العوامل Common Varianceعلى التباين املشرتك  ذا العتمادهاوك؛ ينصح �ا يف حبوث ادارة االعمال

كما جتدر االشارة وجود خلفية نظرية قوية لعمليات ادارة املعرفة،   باإلضافة اىل مما يعزز من درجة وصدقية هذه العوامل؛

مع حتديد درجة قطع ، عوامل او جذور كامنة) 03عمليات ادارة املعرفة يف ثالثة(ل العوامل املستخرجةاىل حصر 
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تفق عليها يف غالبية وجهات لكو�ا القيمة امل 0.4للتشبع(مدى ارتباط الفقرة بالعامل الذي يفسره) يساوي او يفوق 

رتابط والتفاعل لل نظرا Oblique Rotationلتدوير املائلل Promaxبروماكس  وطريقة، يف هذا ا�ال واملراجع النظر

  ، هذا ولقد جاءت النتائج متدرجة حسب التسلسل التايل:لعواملالكبري بني هذه ا

    تغيرات(الفقرات): دراسة مصفوفة االرتباط بين الملفرع االولا

، ودالة احصائيا حيث مل  0.3اكرب من  إلدارة املعرفةتباط بني متغريات (فقرات) جائت كل قيم معامالت االر 

، مما 0.9و 0.3توزعت بني  حيث)، 09جلميع املعامالت(انظر امللحق رقم 0.05) قيمة Sigيتعدى مستوى املعنوية(

يعين  عدم وجود مشكلة االرتباطات الضعيفة، وكذا القوية مما جيمع اكثر من عامل يف عامل واحد، الن قيم معامل 

)، مما يعين  توفر احلد 0.9. حيث االرتباط املبالغ فيه حيجب املسامهة اخلاصة لكل متغرية(فوق 0.9االرتباط مل تتعدي 

لصدق التمايزي للعوامل توفر ادلة ا التحليل العاملي االستكشايف، كذلك جراءإلات (العالقات) األدىن  من االرتباط

  عن بعضها. متميزةاملستخرجة، مبعىن ان العوامل املستخرجة 

 مما يعين، 0.00001وهي اكرب من القيمة  0.000069كما جاءت قيمة احملدد ملصفوفة االرتباط مساوية لـ 

 من التأكد، وايضا ني  صفوف واعمدة مصفوفة االرتباطبlineardependencyعدم وجود مشكل االعتماد اخلطي

  .عدم وجود ارتباطات مرتفعة غري حقيقية بني املتغريات

ـــ  Bartlettis test of Sphericity اختبار بارتليتهذا وقد جاءت قيمة    اقل من  0.00مساوية ل

اختالف مصفوفة االرتباط عن مصفوفة الوحدة(اخلالية من العالقات)  قيمة معنوية عالية جدا تؤكد ، حيث متثل0.05

مثلما يوضحه ستكشايف، مبعىن ان توفر املصفوفة على احلد االدىن من العالقات من اجل اجراء التحليل العاملي اال

(الفرق بني  Residualساب معامالت مصفوفة البواقي ح هذا االستنتاج مت و لدعم وتعزيز،  )03،24(اجلدول رقم

للمتغريات  اص او املنفرديت تقيس االرتباط بني التباين اخلمعامالت االرتباط بني املصفوفة املشتقة واالصلية) ال

) دل ذلك على كفاية العوامل املستخرجة  يف تفسري 0.05حيث كلما كانت قيمها صغرية (اقل من  املقاسة(العبارات)

عامالت هلذه ، حيث جاءت مجيع قيم املPett & Fidell et Alالتباين، والعكس صحيح، حسب بات وفيدل واخرين 

  ا يعين كفاية العوامل املستخرجة على متثيل الفقرات او املتغريات املقاسة.، مم0.05االخرية اقل من 

 ميري إجراء اختبار كيزرمت  التحليل العاملي االستكشايف جراءإلويف سبيل التأكد من كفاية حجم العينة 

)، حيث تعترب العينة مناسبة اذا Kaiser Meyer Ollkin of Sampling Adequacy )KMO- Testاولكني

)  0.9من  ، وهي جيدة جدا(اكرب0.942،  حيث جاءت قيمته مساوية ل 0.05جاءت قيمة االختبار اكرب من 

طرحت عدة اجتهادات يف هذا املضمار ، اضافة اىل ذلك كايف، مثلما يوضحه اجلدول  رقم    وبالتايل تعترب حجم العينة
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افراد (اخرين  3املالئم واجليد جيب ان يتناسب وتوافق كل متغرية بـ  واخرين يرون ان حجم العينةHair  فمثال هاير

   )60=5*14يفوق بكثري هذا املعدل( 211ق حجم العينة املتوفر يف دراستنا لكل متغرية)، االمر احملق 5يقرتحون 

حيث يرى انه كلما على قيم الشيوع يف حتديد مدى دقة ومتثيل العوامل املستخرجة،  Filled (1)كذلك ركز فيلد 

متغريات املقاسة حيث  واما يتوافق وقيم الشيوع لعبارات  وع كان لزاما التوسع يف حجم العينة، وهواخنفضت قيم الشي

واعتماد التحليل العاملي  إلجراءاملفصلية)، وبالتايل يعترب حجم العينة كايف  قطعة(ال0.5فاقت مجيعها درجة القطع 

  االستكشايف.

 Measures ofكما جائت قيم اختبار املؤشر التفصيلي لكفاءة التعيني على مستوى كل متغرية ( 

Sampling Adequacy (MSA   وهي بالتايل ممتازة  0.9داعمة لالختبارات السابقة، حيث تعدت قيمها قيمة

، حىت يكون مستوى االرتباط بني املتغريات كايف إلجراء  0.5حيث جيب ان تكون كل قيم االختبار للفقرات اكرب من 

  ل التايل: كل هذه النتائج موضحة يف اجلدو )،10كيزر(انظر احمللق رقم التحليل العاملي وفقا حملكات

  الستكشاف متغريات ادارة املعرفة ملدى كفاية وكفاءة التعيني االختبارات: قيم )03،24(الجدول رقم

 ادارة املعرفة  درجة القطع  االختبار  املشكلة

اختبار    كفاية حجم العينة

  KMO testكيزرميري

  0.942  05.0اكرب من 

  مصفوفة الوحدة

  

اختبار 

 bartlettبارتليت

test 

  0.000 0.05 اقل من

احملدد   االعتماد اخلطي

Determinant 

  0.000069  0.00001اكرب من 

الباس	�ا MSAاختبار   مستوى االرتباط بني الفقرات �0.7،0.5� 

جيدة �0.9 ،0 0.7� 

ممتازة �1،	0.9� 

اقل قيمة 

0.915  

 .SPSS22باالعتماد على خمرجات ال  طالبمن اعداد الاملصدر: 

  

                                                                                                                      

 .25ص ، مرجع سبق ذكره،حممد تيغزة   (1)
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  الكامنة إلدارة المعرفة: تحديد العوامل الفرع الثاني

حتديد  مكنليل العاملي االستكشايف، االتح املطلوبة إلجراءمن سالمة وصدقية االختبارات  التأكدبعد 

(نتائج داعمة عوامل او جذور كامنة )03حيث توزعت العبارات على ثالثة (املعرفة،  إلدارةالكامنة  (اجلذور )العوامل

اليت  عدد املتغريات اليت تشبعت عليها، وكذا نسبة التباينباإلضافة اىل اجلدول التايل  مثلما يوضحه للتأطري النظري)

  استطاع كل عامل ان يفسرها:
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  حتديد العوامل الكامنة (اجلذور) إلدارة املعرفة: )03،25( الجدول رقم

قيم الشيوع او   العوامل الكامنة املستخرجة  العبارات او الفقرات او املؤشرات

االشرتاكات 

Communalities 

استخدام 

  املعرفة

توليد 

  املعرفة

تشارك 

  املعرفة

  0.757      0.950  تعمل مؤسستنا على التطوير املستمر ألليات العمل

تعمل مؤسستنا على تطبيق األفكار واملعارف اجلديدة املقرتحة لتحسني 

  عملها.

0.730      0.725  

  0.636      0.685  .اخر االبتكارات اليت ختص جمال عملها حترص املؤسسة على تطبيق

تتوفر املؤسسة على الوسائل الكفيلة بنشر املعلومات واملعارف 

  املستحدثة وتطويرها بصفة آنية مستمرة، كقاعدة بيانات العمالء.... 

0.663      0.594  

حترص مؤسستنا على تطبيق املوظفني ملا اكتسبوه من معارف 

  ومعلومات يف تدريبهم وتكوينهم.

0.664      0.519  

للبحث عن تنظم مؤسستنا لقاءات وجلسات تشاور بني املوظفني 

حلول ملشاكل العمل، أو حتسني العمل املقدم، أو طرح  مشاريع  

  .وأفكار جديدة،...اخل

  0.831    0.676  

حترص مؤسستنا على استقطاب وتوظيف الكفاءات املتميزة واالستفادة 

  من معارفهم.

  0.663    0.556  

تنظم مؤسستنا لقاءات وجلسات تشاور مع زبائنها ومورديها لالستفادة 

  من افكارهم ومعارفهم وآرائهم حول حتسني نشاطها

  0.664    0.667  

  0.604    0.629    مبتابعة املعلومات واملعارف اخلاصة ببيئة نشاطها �تم مؤسستنا

  0.534    0.597    تشجع مؤسستنا املوظفني على املبادرة و طرح األفكار اجلديدة .

تتواصل مؤسستنا مع املؤسسات االخرى لتحديد افضل الطرق 

  واملمارسات يف نشر وتبادل االفكار واملعارف بني موظفيها.

    0.820  0.733  

  0.582  0.688      تقوم مؤسستنا بتطبيق جتارب ناجحة ملؤسسات اخرى

نستعني يف مؤسستنا بالقصص والروايات لشرح وفهم املعاين واملهمات 

  اليت يصعب علينا فهمها

    0.684  0.426  

  0.644  0.5      م مؤسستنا لقاءات مع اخلرباء بغرض االستفادة من  معارفهمنظت

    0.537  0.759  7.358  اجلذر  الكامن

    3.883  5.423  52.557  (%)نسبة التباين  املفسر

    61.813  57.98  52.557  )%نسبة التباين الكلي املفسر(

  .SPSS22لـ باالعتماد على خمرجات ا طالب: من اعداد الالمصدر
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اكرب من  ، وهي نسبة جيدة%61.813من خالل اجلدول، جند ان التحليل قادر على تفسري ما يقارب نسبة 

كما تعدت قيم الشيوع ، Percent of Variance Entractedcriterion حمك نسبة التباين املفسر وفق 50%

 الستخراج العوامل  وفق 0.7الستخراج العوامل، مع مالحظة عدم جتاوز غالبيتها القيمة املفصلية  0.5القيمة املفصلية 

عند  يتباطآوالذي بدا  )03.02( وايضا باالعتماد على حمك منحى املنحدر(مثلما يوضحه الشكل رقم ،ماير حمك كيزر

نستنج توزع  )حمك الداللة النظريةعلى اخللفية النظرية املقدمة يف اجلانب النظري( ، وعليه ومع االعتمادالعامل الثالث

  التباين الكلى املفسر على ثالثة عوامل ر رئيسية، هي: 

�موع الفقرات   %52.557حيث استطاع تفسري ما يقارب  :االول تحت تسمية استخدام المعرفة العامل -

بقيمة  االوىل تشبعت ، حيث [0.950,0.663]واليت تراوحت بني  ) اليت تشبعت عليه، 05(اخلمسة

�0.950)، اي ان العامل او اجلذر الكامن قام بتفسريها بنسبة 0.950 = اي تقريبا بنسبة (0.9025

 ، %44، %44، %47والبقية على التوايل  ، %53.29، والفقرة الثانية بنسبة 90%

�موع الفقرات   %5.423حيث استطاع تفسري ما يقارب : العامل الثاني تحت تسمية توليد المعرفة -

، حيث  تشبعت االوىل بقيمة [0.831,0.597]) اليت تشبعت عليه، واليت تراوحت بني  05اخلمسة(

�0.831)، اي ان العامل او اجلذر الكامن قام بتفسريها بنسبة 0.831 = اي تقريبا بنسبة (0.6905

 ،%35.64، %39.5، %44،  والبقية على التوايل %44، والفقرة الثانية بنسبة 69%

�موع الفقرات   %3.883حيث استطاع تفسري ما يقارب : العامل الثالث تحت تسمية تشارك المعرفة -

 0.820، حيث  تشبعت االوىل بقيمة [0.820,0.5]) اليت تشبعت عليه، واليت تراوحت بني  04(االربعة

�0.820)اي ان العامل او اجلذر الكامن قام بتفسريها بنسبة  =  %67.24اي تقريبا بنسبة (0.6724

  %25، %46.73،  والبقية على التوايل %47.33والفقرة الثانية بنسبة 
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اختبار فرضيات الدراسةو : المنهج، االدوات، الدراسة التطبيقيــة  

  : منحىن املنحدر لعوامل ادارة املعرفة)02،03(الشكل رقم

 
 .SPSS22باالعتماد على خمرجات الـ   طالب: من اعداد الالمصدر

 

واملرتجم يف  معدالت االرتباط بينها، ما يؤكد على  ثالثةان هذا التشابك الكبري بني هذه العوامل او املكونات ال  

، مثلما توضحه مصفوفة االرتباط بني العوامل مثلما يوضحه 0.5التفاعل الكبري بينها، حيث فاقت قيمة معامل االرتباط 

  اجلدول املوايل:

  : مصفوفة االرتباط بني العوامل(عمليات ادارة املعرفة))03،26(الجدول رقم

  استخدام املعرفة  تشارك املعرفة  توليد املعرفة  

      1  توليد املعرفة

    1  0.710  تشارك املعرفة

  1  0.653  0.728  استخدام املعرفة

ــ  : من اعداد الطالبالمصدر   .22SPSSباالعتماد على خمرجات الـ

  : التحليل االستكشافي لمحور البنية التنظيميةمطلب الثانيال

طريقة  جمموع الفقرات املخصصة لدراسة وحتليل البنية التنظيمية، مت استعماللتحليل العاملي االستكشايف على ل

يف حتديد او استخراج العوامل او اجلذور الكامنة  Principal Component Analysis (PCA)املكونات االساسية

 Commonوالفريد() والذي يضم التباين املشرتك Total Varianceعلى التباين الكلي(املعتمدة ؛ للبينة التنظيمية
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Variance &Specific Variance(يف  هذه الطريقة اكثر مرونة يف استخراجها للعوامل؛ وخاصة ؛ االمر الذي جعل

  .)الفصل االولالنظري يف تقدمي مفهوم واضح للبنية التنظيمية؛ وحتديد اهم االبعاد اليت تدخل يف تشكيلها( لقصورا ظل 

يساوي  ، مع حتديد درجة قطع للتشبع) عوامل04اربعة(كما جتدر االشارة اىل حصر العوامل او اجلذور الكامنة يف 

بني  لرتابط والتفاعل الكبريل نظرا Oblique Rotationللتدوير املائل  Promaxطريقة بروماكسو  ، 0.4او يفوق 

  هذا ولقد جاءت النتائج متدرجة حسب التسلسل التايل: هذه املكونات،

    : دراسة مصفوفة االرتباط بين المتغيرات(الفقرات)لفرع االولا

، ودالة احصائيا حيث مل 0.3اكرب من  البنية التنظيمية جائت كل قيم معامالت االرتباط بني متغريات (فقرات)

، مما يعين  عدم وجود 0.81و 0.3توزعت بني  املعامالت، حيث جلميع 0.05) قيمة sig( يتعدى مستوى املعنوية

ال جراء وكذا متيز العوامل  مما يعين  توفر احلد األدىن  من االرتباطات (العالقات)  والقوية،  مشكلة االرتباطات الضعيفة

وهي اكرب من القيمة  0.000015صفوفة االرتباط مساوية لـ كما جاءت قيمة احملدد مل. التحليل العاملي االستكشايف

، وايضا التأكد �اواعمد هابني  صفوف lineardependency ، مما يعين عدم وجود مشكل االعتماد اخلطي0.00001

  من عدم وجود ارتباطات مرتفعة غري حقيقية بني املتغريات.

ـــ   Bartlettis Test هذا وقد جاءت قيمة اختبار بارتليت وهي قيمة  0.05، اي اقل من 0.00مساوية ل

   حه اجلدول رقم، مثلما يوضفة الوحدة(اخلالية من العالقات)معنوية عالية جدا تؤكد اختالف مصفوفة االرتباط عن مصفو 

كفاية العوامل قدرة و  ، ما يعين 0.05اقل من ها جاءت مجيع قيمفResidualمعامالت مصفوفة البواقي  اما) 03،27(

  املستخرجة على متثيل الفقرات او املتغريات املقاسة. 

  kaiser meyerاولكني ميري اختبار كيزرقيمة معامل  كذلك مت تسجيل حجم عينة كايف، حيث جائت

Olkin of )KMO- test اجلدول  رقممثلما يوضحه  )0.9، وهي جيدة جدا(اكرب من 0.945 ل)، مساوية   

) احلجم الذي يتوفق 211حيث يفوق حجم العينة بكثري ( hair هاير مناسبة وفق رايكافية و    كذلك هي)03،27(

 وبالتايل حتقق راي 0.5جاءت قيم الشيوع اكرب من  ، كذلك 100=5*20وعدد االفراد لكل فقرة او متغرية 

  .مدى دقة ومتثيل العوامل املستخرجة  املرتفعة قيم الشيوع ، اذ تعكس filledفيلد

داعمة   MSA)اختبار املؤشر التفصيلي لكفاءة التعيني على مستوى كل متغرية (  ةجائت قيمكما 

    .)0.889قيمة مسجلة  (اقل0.05تعدت القيمة املفصلية  ات السابقة، حيثلالختبار 

  كل هذه النتائج موضحة يف اجلدول التايل:  
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    الستكشاف متغريات البنية التنظيمية : قيم االختبارات ملدى كفاية وكفاءة التعيني)03،27(الجدول رقم

 البنية التنظيمية  درجة القطع  االختبار  املشكلة

اختبار    كفاية حجم العينة

  KMO testكيزرميري

  0.945  05.0اكرب من 

  مصفوفة الوحدة

  

اختبار 

 bartlettبارتليت

test 

  0.000 0.05اقل من 

احملدد   االعتماد اخلطي

Determinant 

  0.000015  0.00001اكرب من 

الباس	�ا MSAاختبار   مستوى االرتباط بني الفقرات �0.7،0.5� 

جيدة �0.9 ،0 0.7� 

ممتازة �1،	0.9� 

اقل قيمة 

0.889  

ـــ : من اعداد الطالبالمصدر   .SPSS 22باالعتماد على خمرجات ال

  د العوامل الكامنة للبنية التنظيمية: تحديالفرع الثاني

مثلما تطرقنا يف اجلانب النظري، كان هناك قصور يف وضع اطار متكامل حيدد مالمح املنظمات، خاصة يف ظل 

التطورات الكبرية املستحدثة على مستوى بيئة االعمال، وما فرضته من تعديالت هيكلية جلوانب املنظمة االجتماعية 

على جمموعة من الفقرات اهلادفة اىل قياس بنية املنظمة   ايفالتحليل العاملي االستكش مت اجراءوااللية ان صح التعبري، 

  .ككل، وجتزئتها او تصنيف يف مكونات اساسية(اجلذور الكامنة)

امكن حتديد العوامل او التحليل العاملي االستكشايف،  يطلبهامن سالمة وصدقية االختبارات اليت  التأكدبعد و 

  اجلدول التايل: يربزها، اربعة عوامل رئيسيةمن خالل توزع العبارات على  ،اجلذور الكامنة للبنية التنظيمية
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  للبنية التنظيمية: حتديد العوامل الكامنة (اجلذور) )03،28(الجدول رقم

قيم الشيوع او   العوامل الكامنة املستخرجة  العبارات او الفقرات او املؤشرات

االشرتاكات 

communalities 

الثقافة 

  التنظيمية

تكنولوجيا 

  املعلومات

اهليكل   القيادة

  التنظيمي

جو العمل يف املؤسسة يشجع على املبادرة يف تطبيق األفكار 

  اجلديدة واستغالل اخلربات املتوفرة والتعلم من األخطاء.

0.964        0.806  

هناك احساس باملسؤولية  من قبل اجلميع (موظفني ومسؤولني) 

استغالل وتشارك املعلومات اجتاه املؤسسة خاصة يف ما خيص 

  واملعارف

0.882        0.692  

تسعى مؤسستنا اىل تقدمي التحفيز الالزم  للموظفني لتشارك 

  وتبادل معارفهم وخربا�م.

0.864        0.816  

نعمل كأننا فريق واحد نتبادل فيه املعلومات واملعارف حبرية 

  وسهولة.

0.843        0.702  

املوظفني باالستقرار والطمأنينة  تسعى  مؤسستنا اىل حتسيس 

بالشكل الذي يساعدهم على تبادل وتطبيق  معارفهم وخربا�م 

  ومعلوما�م يف العمل

0.790        0.803  

تعمل املؤسسة  على تقييم اداء موظفيها على تشارك  وتطبيق 

  معارفهم وخربا�م ومعلوما�م.

0.786        0.752  

مؤسستنا على قيم وعادات تشجع روح التعاون وتشارك  تتوفر

  املعارف واخلربات بني املوظفني باختالف مراكزهم الوظيفية.

0.759        0.737  

تعمل مؤسستنا على حتقيق االهداف املسطرة من خالل 

  االستغالل اجليد للخربات واملعارف املتوفرة

0.717        0.728  

معلوماتية مهمتها مجع وختزين تتوفر املؤسسة على انظمة 

  املعلومات واملعارف.

  0.975      0.785  

تتوفر مؤسستنا على تكنولوجيا املعلومات واالتصال الكفيلة  

  بتواصل موظفيها بكل سهولة وحرية.

  0.719      0.706  

تتوفر مؤسستنا على انظمة حاسوبية  ختتزن حاالت ملشكالت 

  وقوعها مرة اخرى.وحلوهلا ميكن الرجوع اليها عند 

  0.708      0.693  

تشجع وتدعم مؤسستنا موظفيها على تكوين  جمموعات 

  والتواصل عرب االنرتنيت ملناقشة امور العمل.

  0.528      0.693  

0.80    يقوم املوظفون يف مؤسستنا باختاذ القرارات السريعة  دون الرجوع 

3  

  0.690  
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اىل رؤسائهم، خاصة اليت تساعدهم يف طرح وتبادل االفكار 

  واملعارف.

ال توجد يف مؤسستنا عراقيل او حواجز متنع املوظفني من  االلتقاء 

  مع مسؤويل املؤسسة لطرح افكار تساعد  يف حتسني سري عملها.

    0.54

9  

  0.603  

يتسم مسؤولو مؤسستنا باملبادرة  واالنفتاح وتقبل االنتقادات  من 

  وآرائهم.املوظفني  خاصة يف تبين افكارهم 

    0.51

8  

  0.725  

ينظم مسؤولو مؤسستنا جلسات منتظمة للتشاور مع املوظفني 

  إلميا�م باالتصال املفتوح والصادق.

    0.42

4  

  0.689  

تقوم مؤسستنا بإسناد اجناز بعض املهام اىل مؤسسات اخرى 

  �دف إجنازها بشكل افضل.

      0.877  0.721  

بإجناز مهام معينة مشكلة من تسمح مؤسستنا بإنشاء فرق خاصة 

  افراد يتبعون اقسام ومستويات خمتلفة.

      0.777  0.676  

تقوم مؤسستنا باستحداث وتقليص االقسام واملستويات مىت 

  دعت احلاجة اىل تعزيز تواصل موظفيها.

      0.597  0.768  

يتم التواصل بني املوظفني يف االقسام واملستويات املختلفة  يف 

  قنوات وطرق رمسية حمددة.مؤسستنا  عرب 

      0.541  0.505  

10.76  الجذر الكامن

5  

1.477  1.16

3  

0.884  0.714  

    4.42 5.81  %7.385  53.82  (%)نسبة التباين المفسر

  71.44 67.0  61.208 53.82  (%)نسبة التباين الكلي المفسر

  .SPSS22باالعتماد على خمرجات ال طالب: من اعداد الالمصدر

  )%50<(%71.442ما يقارب نسبة  للتباين جيد من خالل اجلدول، جند ان التحليل قادر على تفسري

و نظرا لكون عدد يف استخراج العوامل،  percent of variance entractedcriterionك نسبة التباين املفسرحمل وفقا

حيث جاء  0.7) لغالبية العبارات فاقت communalities)، وكذا قيم الشيوع (<30فقرة( 20الفقرات يساوي 

توفر الشروط إلعطاء نتائج دقيقة باستعمال حمك اجلذور الكامنة ، مما يعين 0.714 املتوسط العام هلا يساوي

وايضا باالعتماد على حمك منحى املنحدر(مثلما يوضحه الشكل  ،دقيقة(العوامل املستخرجة تتسم باالستقرار)

ع التباين الكلى املفسر على ،  وكذا حمك الداللة النظرية، نستنج توز رابعباطآ عند العامل ال) والذي بدا يت)03.04(رقم

  عوامل ر رئيسية، هي:  )04اربعة(



  

[195] 
 

  :...ل الثالثـــــــــالفص
اختبار فرضيات الدراسةو : المنهج، االدوات، الدراسة التطبيقيــة  

�موع الفقرات   %53.824حيث استطاع تفسري ما يقارب  :الثقافة التنظيميةالعامل االول تحت تسمية 

، اي 0.964، حيث  تشبعت االوىل بقيمة [0.964,0.717]) اليت تشبعت عليه، واليت تراوحت بني  08(الثمانية

�0.964)ان العامل او اجلذر الكامن قام بتفسريها بنسبة  = ، والفقرة الثانية %93اي تقريبا بنسبة (0.9292

  .%51.4، %57.6، %61.77،%62.41، %71، %74.64،  والبقية على التوايل %77.79بنسبة 

�موع   %7.385حيث استطاع تفسري ما يقارب  :تحت تسمية تكنولوجيا المعلومات واالتصال العامل الثاني

، حيث  تشبعت االوىل بقيمة [0.975,0.528]) اليت تشبعت عليه، واليت تراوحت بني  04الفقرات االربعة (

�0.975)، اي ان العامل او اجلذر الكامن قام بتفسريها بنسبة 0.975 =  %52اي تقريبا بنسبة (0.9506

  .%27.87، %50،  والبقية على التوايل %77.79والفقرة الثانية بنسبة 

) اليت �04موع الفقرات االربعة (  %5.814حيث استطاع تفسري ما يقارب  : تحت تسمية القيادة العامل الثالث

، اي ان العامل او 0.803بقيمة ، حيث  تشبعت االوىل [0.803,0.424]تشبعت عليه، واليت تراوحت بني  

�0.803)اجلذر الكامن قام بتفسريها بنسبة  = ، والفقرة الثانية بنسبة %64.5اي تقريبا بنسبة (0.6448

  .%18، %27،  والبقية على التوايل 30%

) �04موع الفقرات االربعة (  %4.42حيث استطاع تفسري ما يقارب : تحت تسمية الهيكل التنظيمي العامل الرابع

، اي ان العامل او 0.877، حيث  تشبعت االوىل بقيمة [0.877,0.541]اليت تشبعت عليه، واليت تراوحت بني  

�0.877)اجلذر الكامن قام بتفسريها بنسبة  =   %60، والفقرة الثانية بنسبة %77اي تقريبا بنسبة (0.7691

    .%29.26، %35.64والبقية على التوايل 
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  لبنية التنظيمية.) ااجلذور الكامنةلعوامل(Scree polte: منحى املنحدر )03،03(شكل رقملا

 
ــــباالعتماد على خمرجات ا طالباملصدر: من اعداد ال  .spss22لـ

معدالت االرتباط بينها، ما يؤكد على  بعة واملرتجم يف ر ال بني هذه العوامل او املكونات اان هذا التشابك الكبري  

، مثلما توضحه مصفوفة االرتباط بني العوامل مثلما يوضحه 0.5التفاعل الكبري بينها، حيث فاقت قيمة معامل االرتباط 

 اجلدول املوايل: 

  كونات البنية التنظيمية(العوامل)امل: مصفوفة االرتباط بني )03،29(الجدول رقم

تكنولوجيا املعلومات   الثقافة التنظيمية  

  واالتصال

  اهليكل التنظيمي  القيادة

        1  الثقافة التنظيمية

تكنولوجيا املعلومات 

  واالتصال

0.649  1      

    1  0.452  0.603  القيادة

  1  0.442  0.509  0.539  اهليكل التنظيمي

ـــ طالب: من اعداد الالمصدر   .SPSS22باالعتماد على خمرجات الـ
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  )من الفرضيات الجزئية الى النموذج المتكاملدراسة وتحليل النموذج الكلي للدراسة ( : خامسالمبحث ال

مبتغريات الدراسة، ونظرا القتصار النظريات على الدراسة اجلزئية  واجلانبيةلغاية االحاطة بكل الفواصل املهمة 

االستعانة مبنهجية النمذجة  متت، ات)(العالقات بني املتغري  نفسهغرياملتباقي املتغريات على  تأثريوحتييد او امهال 

منهج حتليلي اعتمد بكثرة يف تفسري ك باملعادالت البنائية عرب مناذج التحاليل العاملية التوكيدية ومناذج حتليل املسار

التحليل العاملي التوكيدي لتوكيد واثبات  ابعاد  ومكونات مفهومي ادارة املعرفة والبنية  ؛سةات الدراالتفاعالت بني متغري 

لرسم وحتديد شبكة العالقات اخلطية بني متغريي الدراسة(ادارة املعرفة، البنية التنظيمية) ومناذج حتليل املسار  ؛التنظيمية

كثري من داللتها خرية اليت تفقد هذه العالقات الهذه اال ،فرضيةنظرة اكثر مشولية من جزئية ال وابعادمها، وكذا تقدمي

فرضيات اتسمت بقدر من الثراء في التنظير بحيث  النماذج النظرية او التصورية ماهي اال، فــ" والنظرية االصلية

المتغيرات مرونة وظيفية، حيث تتفوق على و  تغطي عددا من المتغيرات وتنظر لطبيعة عالقاتها وتضفي على 

؛ عبر رسم اطار متكامل  تتداخل فيه الفرضيات الجزئية، وكذا تحديد شبكة العالقات الفرضيات في عدة جوانب

واثر سلوك كل متغيرة على بعضها البعض، من خالل درجة مرونة عالية عبر لعب دور المتغير المستقل والتابع في 

  .)1(الوقت نفسه اذا دعت الحاجة لذلك، ...الخ 

    البنائية لعينة الدراسة بالمعادالت تحليل ودراسة متطلبات استعمال النمذجة المطلب االول:

واليت استخدام املعادالت البنائية، كطريقة فعالة يف حتديد ودراسة اثر املتغريات فيما بينها بشكل متكامل،  طرح  

، كشرط اعتدالية من الشروطا يتطلب توفر مجلة ، اال ان استخدامهAMOS ـــتوفرها عدة حزم احصائية كربنامج ال

  : التوزيع والذي مت التحقق منه سابقا، وايضا

  الفرع االول: التعامل مع القيم المفقودة

ـــ  AMOSاالموسبرنامج  يشرتط الستخدام     SPSSعدم وجود قيم مفقودة على  مستوى قاعدة البيانات ال

االجابة على بعض  يفبعض افراد العينة او عدم االنتباه لالناجتة عن امتناع هذه االخرية  املستخلصة من عينة الدراسة،

من حيث نسبتها  ،فقرات االستبيان، هذا وقد طرحت عدة اراء ووجهات نظر يف كيفية  التعامل مع ظاهرة القيم املفقودة

تعترب غري  %5حيث يرى البعض انه اذا جتاوزت القيم املفقودة نسبة  من جمموع القيم وكذا كيفية او طريقة تعويضها، 

 14.2 قيم مفقودة اكرب يعترب ان نسبة Scott M. Lynchسكوت النشفمثال  ،%10مقبولة وهناك من رفعها اىل 

                                                                                                                      

 .18، ص ص ذكرهمرجع سبق احممد بوزيان تيغرة،   (1)
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  :...ل الثالثـــــــــالفص
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 % 5مل تتعدى نسبة  الدراسة قيم املفقودة على مستوى قاعدة بيانات االستبيانلبالنسبة ل، )1(غري مقبولةتعترب  %

  رؤى واجتهادات فهناك ايضا عدة  وبالتايل هي يف املستوى املتوافق عليه بني مجيع الباحثني، اما لكيفية التعامل معها

راي اخر  يعوضها بقيمة الوسيط احلسايب،  البعض االخر، قيمة املتوسط احلسايببالقيمة املفقودة وض هناك من يعحيث 

هذا وقد مت اعتماد قيمة الوسيط يف معاجلة مشكلة القيم يعتمد على االحندار البسيط يف حتديد القيمة املعوضة �ا، 

  )2(.حىت تتوافق وميل االجابات على الفقرة حمل التناقضاملفقودة على مستوى قاعدة البيانات، 

  بين المتغيرات التابعة والمستلقة : شرط خطية العالقةانيالفرع الث

تابعة (ادارة املستقلة (ابعاد البنية التنظيمية)وال فر العالقة اخلطية بني املتغرياتاء النماذج، تو حيث يتطلب بن  

مبعىن هل النموذج اخلطي مالئم لتمثيل هذه العالقة، وألجل ذلك مت اجراء حتليل ، املعرفة) للدراسة(دالة العالقة اخلطية)

ان  جيب  يث حب يف حتديد درجة معنوية معلمية امليل هلذه الدالة،F-Test  واستخدام اختبار فيشر ANOVAالتباين 

 0.05اقل منفرضية توفر العالقة، حيث جائت كل القيم  لقبول 0.05عن القيمة احلرجة االختبار معنوية   ةقيمتقل 

  : مثلما يوضحه يوضح اجلدول املوايلتوفر العالقة اخلطية،  يدل على وهو ما

   العالقة اخلطية معلمية: دراسة معنوية )03،30(الجدول رقم

  املتغري التابع          

  املتغري املستقل  

  ادارة المعرفة

R Square F  Df  P value (Sig) النتيجة  

  معنوي  0.000  209  441.346  0.679  الثقافة التنظيمية

  معنوي  0.000  209  241.701  0.536  القيادة

  معنوي  0.000  209  175.524  0.456  الهيكل التنظيمي

  معنوي  0.000  209  233.896  0.528  تكنولوجيا المعلومات واالتصال

  معنوي  0.000  209 554.363 0.726  البنية التنظيمية

ــ  د الطالب: من اعداالمصدر ــ   ـ22SPSSباالعتماد على خمرجات الـ

  

  

                                                                                                                      
(1)Scott M. Lynch, Introduction to Applied Bayesian Statistics and Estimation for Social Scientists, 
SPRINGER SCIENCE+BUSINESS MEDIA, LLC , 2007, p182. 

(2)  idem. 



  

[199] 
 

  :...ل الثالثـــــــــالفص
اختبار فرضيات الدراسةو : المنهج، االدوات، الدراسة التطبيقيــة  

  الخطي)(االزدواج عدم وجود مشكلة التعدد الخطيالثالث: شرط الفرع 

) بني املتغريات املستقلة Multicollinearity(لنماذج، عدم وجود مشكلة التعدد اخلطيبناء اليشرتط ايضا         

من  التأكد وألجلحيث يقصد باالزدواج اخلطي وجود عالقة ارتباط قوية معنوية بني اثنني او اكثر من املتغريات املستقلة، 

=Variance Inflation Factor (VIF(قيمة معامل تضخم التباينحساب عدم وجود هذه املشكلة يتم 
�

���é�����
 

ايضا باختبار التباين املسموح به  هلنفى وجود العالقة اخلطية املتعددة، مع تدعيم(*)  05قيمة ال يتعدىحيث جيب ان 

Toléranc حيث جاءت قيمة ،)1( للتأكد من عدم وجود املشكلة 0.1يقل عن القيمة  لكل متغري، والذي جيب ان ال

لة التعدد اخلطي كوبالتايل عدم وجود مش لكل املتغريات 0.1وكذا قيمة التباين اكرب من   05معامل التباين اقل من 

  مثلما يوضحه اجلدول املوايل: 

  املستقلة: اختبار معامل التباين للمتغريات )03،31(الجدول رقم

  النتيجة  VIF  Toléranceمعامل   المستقل         االختبار المتغير

  عدم وجود املشكلة  0.336  2.976  الثقافة التنظيمية

  عدم وجود املشكلة  0.326  3.067  القيادة

  عدم وجود املشكلة  0.528  1.894  الهيكل التنظيمي

  عدم وجود املشكلة  0.419  2.387  تكنولوجيا المعلومات واالتصال

ـــ المصدر:   .SPSS 22 باالعتماد على خمرجات الـ

  

  

  

  

  

                                                                                                                      

؛ كما جتدر االشارة يف نفي وجود مشكلة التعدد اخلطي Variance Inflation Factor (VIF(ملعامل التضخم للتباين    10هناك من يعتمد على قيمة    (*)

 Khine, Myint Sweلنفي وجود املشكلة، فمثال حسب  7و+7-اىل اعتماد البعض على قيم معامالت االرتباط بني هذه املتغريات واليت جيب ان ترتاوح بني 

  ايضا مثلما توضحه مصفوفة االرتباط املذكورة الحقا.(وهو االمر احملقق .0.85جيب ان ال يتعدى معامل االرتباط قيمة 

  . 172، ص2008القاهرة،  ،SPSSالتحليل االحصائي للمتغيرات المتعددة باستخدام برنامج اسامة ربيع امني سليمان،   (1)
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  :...ل الثالثـــــــــالفص
اختبار فرضيات الدراسةو : المنهج، االدوات، الدراسة التطبيقيــة  

  دراسة وتقييم النموذج القياسي للدراسة: لثانيالمطلب ا

الخرية لتعكس وحتدد يهدف النموذج القياسي اىل ابراز العالقات املوجودة بني املتغريات، ومدى جاهزية  هذه ا

ذلك وهلدف حتديد ودراسة نوع العالقات بني متغريات البنية التنظيمية ومتغريات ادارة  ألجلالدال بينها، بعض الرتابط و 

  التسلسل التايل: وفق  حياكي ويرسم هذه العالقات املعرفة، مت تشكيل منوذج قياسي 

    الفرع االول: تحديد درجة التعيين للنموذج

اي مدى قدرة املصفوفة (مصفوفة التباين  �دف قياس ومعرفة مدى جاهزية النموذج لتعيني (مدى تشبعه)،

، �دف التوصل اىل حل وحيد   Model Identificationوالتغاير للعينة) على توفري املعلومات االزمة لتحديد النموذج

للنموذج املفرتض، وألجل معرفة ذلك جيب حساب املعلمات    Parameter Freeوقيمة حمددة للبارمرتات احلرة 

)، اخطاء 07حيث تتمثل يف:  قيم للتباين العوامل ( ،Parameter Estimationة برامرتات هلا الواجب حتديد قيم

)، االرتباط بني اخطاء 21) ، االرتباط بني العوامل(07) ثبت منها (34)، تشبعات املؤشرات (34القياس (

  )09القياس(

  التعينيحرة حتتاج اىل  Parameter 98، اي وجود  98= 9+21+7-+34+34+7ا�موع= 

يف اجلهة املقابلة، فان حجم املعلومات املتوفرة غري املتكررة يف بيانات العينة، ميكن حسا�ا من خالل املعادلة 

التالية 
��∗(���)�

�
  تتمثل يف عدد املؤشرات(الفقرات)، ومنه:  N/حيث 

595 
��∗(���)�

�
=

���∗(����)�

�
=   

اليت حتتاج اىل حتديد قيمتها فالنموذج من النوع املتعدي التعيني  تومنه عدد املعلومات يفوق عدد البارامرتا

Overidentified)1() 497=98-595، وعدد درجات احلرية.(  

  .الكلي للدراسة القياسيالشكل العام للنموذج  -الفرع الثاني

من الدرجة االوىل(منوذج القياس) بني مجيع متغريات  يعكس الشكل املوايل نتائج التحليل العاملي التوكيدي

  الدراسة(عمليات ادارة املعرفة وابعاد البنية التنظيمية) والفقرات اليت تشبعت عليها: 

  

                                                                                                                      

 .82، صمرجع سبق ذكرهاحممد بوزيان تيغزة،    (1)
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  النموذج القياسي الكلي للدراسة: )03،04(رقم الشكل

  
  النموذج االحادي العامل للدراسة ككل: )03،05(الشكل رقم

  
ـــباالعتماد على خمرجات ا: المصدر ــ  AMOS 21 لـ
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  :...ل الثالثـــــــــالفص
اختبار فرضيات الدراسةو : المنهج، االدوات، الدراسة التطبيقيــة  

)، واليت تقيس كل منها عملية من عمليات ادارة املعرفة 07يعكس الشكل السابق، وجود سبعة عوامل(  

 حيث يتشبع على العامل الكامن، ، وبعد من ابعاد البنية التنظيميةالثالث(توليد املعرفة، تشارك املعرفة، استخدام املعرفة)

) عبارات لكل واحد منها، بينما يتشبع على العامل الكامن املسمى بتشارك 05واملسمى توليد واستخدام املعرفة مخسة (

فقرات على بقية االبعاد للبنية  04فقرات، وتتشبع  08بينما يتشبع على الثقافة التنظيمية  ) فقرات،04املعرفة اربعة(

 التأكد من مدى صدقية وألجل   الفقرات بنسبة عالية على عامليها،  التنظيمية، مع ضرورة االشارة اىل تشبع جل

  امهها:جمموعة من االختبارات، ، مت اجراء النموذج  وتطابق

  ادلة الصدق التقاربي للنموذج:  -الفرع الثالث

جمموعة يقصد �ا  مدى قدرة الفقرات على متثيل العامل الكامن هلا، او املفسر هلا، حيث يعكس اجلدول التايل 

  : (*)من االختبارات اهلادفة لقياس مدى تقارب النموذج الدراسة مع النموذج العام، حيث جاءت كالتايل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                                                                                      
 باالعتماد على املوقع املتخصص:، وحتديد داللتها AVE ،CRمت حساب  القيم    (*)

http://statwiki.kolobkreations.com/index.php?title=Confirmatory_Factor_Analysis 20/02/2018اطلع علیھ یوم.  
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  :...ل الثالثـــــــــالفص
اختبار فرضيات الدراسةو : المنهج، االدوات، الدراسة التطبيقيــة  

 املقرتح القياسي : ادلة الصدق التقاريب للنموذج)03،32(الجدول رقم

  النتيجة  قيم االختبار  (القطع)درجة القيم  العوامل   املعيار

نسبة التحمل( 

  التشبع

    توليد املعرفة

  

  مقبول�0.5	،�0.7

  

  جيد�0.7	،�0.9

  

  

  حمقق  0.751/0.758/0.795/0.795/0.762

  حمقق  0.630/0.818/0.761/0.825  تشارك املعرفة

  حمقق  0.752/0.865/0.798/0.781/0.750  استخدام املعرفة

/0.681/0.767/0.774/0.865/0.873/0.844  الثقافة التنظيمية
0.902/0.853  

  حمقق

  حمقق  0.635/0.858/0.706/0.875  القيادة

  حمقق  0.686/0.782/0.770/0.804  تكنولوجيا املعلومات

  حمقق  0.610/0.674/0.898/0.603  اهليكل التنظيمي

التباين 

  املستخلص

Average 
Variance 
Extracted  

)AVE( 
  

    توليد املعرفة

  

  

  مقبول  0.5<

  

  حمقق  0.597

  حمقق  0.581  تشارك املعرفة

  حمقق  0.625  استخدام املعرفة

  حمقق 0.677  الثقافة التنظيمية

  حمقق 0.601  القيادة 

  حمقق 0.580  تكنولوجيا املعلومات

0.4990.5  اهليكل التنظيمي   حمقق ≅

  الثقة املركبة

Composit
e 

Reliabilit
y 
)CR(  

    توليد املعرفة

  

  

 مقبول  0.7<

  حمقق 0.881

  حمقق 0.846  تشارك املعرفة

  حمقق 0.892  استخدام املعرفة

  حمقق 0.943  الثقافة التنظيمية

  حمقق 0.855  القيادة

  حمقق 0.846  املعلوماتتكنولوجيا 

  حمقق 0.795  اهليكل التنظيمي

الثبات(الفا  

  كرونباخ)

  حمقق  0.878  جيد 0.7<  توليد املعرفة 

  حمقق  0.791  تشارك املعرفة

  حمقق  0.893  املعرفة استخدام

  حمقق  0.949  الثقافة التنظيمية

  حمقق  0.842  القيادة

  حمقق  0.855  تكنولوجيا املعلومات

  حمقق  0.778  اهليكل التنظيمي

ـــباالعتماد على خمرجات المن اعداد الطالب : المصدر   AMOS 21و  SPSS22 ــ
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  :...ل الثالثـــــــــالفص
اختبار فرضيات الدراسةو : المنهج، االدوات، الدراسة التطبيقيــة  

ومبستويات او درجات عالية، االمر الذي يعزز من قوة النموذج يف تفسري  من خالل اجلدول جند ان كل االدلة حمققة 

  .الظواهر او العالقات املراد قياسها، ومدي توافق مستخرجات العينة مع النموذج املقرتح

  : ادلة الصدق التمايزي: الفرع الرابع

يقصد �ا مدى متيز الفقرات يف متثيل عامل معني، ويف هذا الشأن قدمت عدة اختبارات هادفة لدراسة مدى 

مل يبقى امهها مستوى او درجة االرتباط بني اجلذور او العوا متيز الفقرات يف متثيل العامل احملتوي هلا(اجلذر الكامن)، 

  يمية)الكامنة(عمليات ادارة املعرفة، ابعاد البنية التنظ

، مما يعين 0.865و  0.684جيدة، حيث تراوحت بني  ائج االرتباط بني اجلذور الكامنةجاءت نتهذا وقد 

والعاكس الندماج العاملني ) 0.9(اكرب من ، واالرتباط القوي 0.2ابتعادها عن االرتباط الضعيف عدمي املعىن اقل من 

، مثلما يوضحه اجلدول ، البنية التنظيمية وابعادهاعمليات ادارة املعرفةيف عامل واحد، هذا بالرغم من التداخل الكبري بني 

  التايل: 

  متغريات الدراسة:  االرتباط بني )03،33(الجدول رقم

توليد   

  املعرفة

تشارك 

  املعرفة

استخدام 

  املعرفة

الثقافة 

  التنظيمية

تكنولوجيا   القيادة

  املعلومات

اهليكل 

  التنظيمي

              1  توليد املعرفة

            1  0.829  تشارك املعرفة

          1  0.759  0.834  استخدام املعرفة 

        1  0.792  0.757  0.850  الثقافة التنظيمية

      1  0.865  0.684  0.726  0.825  القيادة

    1  0.831  0.794  0.827  0.696  0.799  املعلومات اتكنولوجي

  1  0.736  0.774  0.738  0.702  0.733  0.693  اهليكل التنظيمي

  .AMOS21ـــباالعتماد على خمرجات ال: المصدر

  القياسي للنموذج  مؤشرات التطابق  دراسة  :الفرع الخامس

�دف مؤشرات التطابق اىل معرفة مدى تطابق النموذج املفرتض املوضوع، والنموذج املستخلص من املعلومات 

 Haie etاليت توفرها عينة الدراسة، حيث طرحت يف هذا ا�ال عدة مؤشرات، منها املؤشرات اليت  قدمها هاير واخرين 
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اختبار فرضيات الدراسةو : المنهج، االدوات، الدراسة التطبيقيــة  

al  واليت تعد من اهم املراجع املتداولة يف جمال العلوم االدارية واالقتصادية والتجارية،  مع اضافة بعض  1999سنة

  املؤشرات املشهود هلا بقو�ا يف دراسة التطابق.

  AMOS 21لربنامج الــ  Out Putكما جتدر االشارة اىل اعتماد درجة القيم او القطع اليت توفرها خمرجات 

لية لتحديد مدى حتقق املؤشر من عدمه، حيث يوضح اجلدول التايل املراجع احملددة لدرجات القطع كقطع مفص

  للمؤشرات:  

  : املراجع اخلاصة بدرجة القطع املعتمدة للمؤشرات التطابق )03،34(الجدول رقم

  المؤشر  المرجع المعتمد

Jöreskog, K.G,ageneral approach to conformatory maximum likehood 
factor analysis, psychomatrika, 1969, p183-202. 

�� 

Wheaton et al. (1977) CMIN/D
F 

Tanaka, J.S,huba . G.A, a fi idex for covariance structure, modele under 
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CFI 

ــ  اد علىمباالعت: المصدر  .AMOS21خمرجات الـ

مؤشر  قت غالبيتها ماعدا )، حيث حتق)03.36(اجلدول املوايل يعكس قيم �موعة من املؤشرات(اجلدول رقم

مما يعين وجود فروق معنوية بني النموذج املوضوع والنموذج  0.05كاى مربع، حيث جاءت قيمة مستوى داللته اقل من 

املستخلص من مصفوفة املعلومات لعينة الدراسة، اال انه يتأثر بشدة كبرية حبجم العينة، هلذا مت اللجوء اىل مؤشرات 

مربع املعياري ، هذا االخري الذي جاءت نتيجته حمققة لعدم وجود فروق بني النموذجني،(تطابق  مكافئة له، كمؤشر كاي

مما يعين اختالف النموذج على النموذج الصفري ،  حمققةCFIمؤشر املطابقة املقارنالنموذج)، اضافة اىل ذلك جاءت قيمة 
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  :...ل الثالثـــــــــالفص
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و دليل اضايف عن متيز النموذج  الكامنة(عمليات ادارة املعرفة)، وهجود العالقات بني املتغريات او العوامل و اخلال من 

واليت تعين عدم وجود فروق بني مصفوفة ،  حمققة )RMSEA(نتيجة مؤشر متوسط مربع خط االقرتاب  جاءتكذلك 

ؤشرات املدرجة بقية املو هكذا و ، املعلومات للعينة ومصفوفة النموذج املفرتض، وهذا دليل اضايف على متيز وتطابق النموذج

  .التايل يف اجلدول

  للنموذج القياسي : مؤشرات التطابق)03،35(الجدول رقم

  .1AMOS2 لـباالعتماد على خمرجات امن اعداد الطالب : المصدر

  

  النموذج القياسي  درجة املقارنة  املؤشر

  متعدد العوامل 

النموذج االحادي 

  العامل

  النتيجة  الدرجة  النتيجة  الدرجة

 Absolute Fit Measuresمؤشرات املطابقة املطلقة  -اوال

 غري حمقق 0.00 غري  حمقق Sig( p-value>0.05 0.000الداللة (مستوى 

مربع كاى املعياري 

النسيب(
��

��
(CMIN/DF  

  غري حمقق  2.823  حمقق  1.898  )0.5>)،جيد(3>مقبول(

  حمقق  0.673  حمقق  0.785  جيد GFI  <1مؤشر املطابقة املالئم 

مؤشر متوسط مربع خط االقرتاب 

)RMSEA(  

->0.05)/متوسط(0.05>جيد(

  ))0.1</ مرفوض (0.1>

  غري حمقق  0.093  حمقق  0.065

 Compartive Fit Measuresمؤشرات املطابقة املقارنة  -ثانيا

 غري حمقق 0.756 حمقق 0.842  مقبول  NFI ≥0.9مؤشر املطابقة املعياري 

مؤشر جودة املطابقة املصحح 

AGFI  

  غري حمقق  0.624  غري حمقق   0.743  مقبول  ≤0.9

  غري حمقق  0.811  حمقق  0.907  مقبول  ≤TLI(  0.9توكر لويس(مؤشر 

  Parsimonious Fit Measuresمؤشرات املطابقة املقارنة  -ثالثا

.1139  االكرب هو االحسن AICحمك ايكيك املعلومايت 

452  

  1616.

241  

  اضعف

  حمققغري   0.826  حمقق  0.918  )0.9<)/ مقبول (0.95<ممتاز (  CFIمؤشر املطابقة املقارن
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كما جتدر االشارة اىل تفوق النموذج القياسي املتعدد العوامل من حيث مستوى وقوة ادلة الصدق البنائي على 

قادر Common Factor النموذج االحادي العامل، هذا االخري الذي يعكس  مدى وجود عامل كامن واحد مشرتك 

على تفسري معظم التباين جلميع املتغريات املقاسة(الفقرات)، مبعىن اخر عدم وجود متايز بينها، وهذا التفوق جلودة مؤشرات 

وباإلضافة اىل ذلك قدم بودسكوف  .Kleinيعد دليال اضافيا من ادلة الصدق التمايزي مثلما يقرتح كالينالتطابق 

طريقة اخرى لقياس تأثري العامل الكامن املشرتك من خالل حساب الفرق بني Podsakoff, Philip et al (1)واخرين 

لنفي اشكالية وجود  0.200االوزان االحندارية املعيارية قبل وبعد اضافة هذا العامل املشرتك، والذي جيب ان ال يتعدى 

  يوضحه اجلدول التايل:  مثلما 0.200حيث جاءت نتائج الفروق جلميع العبارات اقل من ، العامل املشرتك الكامن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                      
(1)  Podsajoff, Philip et al, Common Method Biases in Behavioral Research :Acritical Review of the 
Literature and Recommenderemdies, Journal of Applied Psychology, 2003, p879. 



  

[208] 
 

  :...ل الثالثـــــــــالفص
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  تقدير االوزان االنحدارية )03،36(الجدول رقم

  الفرق  التقدير في االوزان االنحدارية    المسار

  بعد وضع العامل الكامن المشترك  قبل وضع العامل الكامن المشترك 

use14 <--- 0.018  0.732  0.750   استخدام المعرفة  

use15 <--- المعرفة استخدام    0.781  0.786  -0.005  

use16 <--- 0.005  0.793  0.798   استخدام المعرفة  

use17 <--- 0.01-  0.875  0.865   استخدام المعرفة  

use19 <--- 0.001  0.751  0.752   استخدام المعرفة  

create1 <--- 0.043  0.719  0.762   تولید المعرفة  

create3 <--- 0.044  0.751  0.795   تولید المعرفة  

create4 <--- 0.009  0.789  0.798   تولید المعرفة  

create5 <--- 0.005-  0.793  0.788   تولید المعرفة  

create6 <--- 0.01-  0.750  0.740   تولید المعرفة  

share10 <--- 0.074  0.789  0.836   تشارك المعرفة  

share11 <--- 0.077  0.699  0.776   تشارك المعرفة  

share12 <--- 0.062  0.751  0.813   تشارك المعرفة  

share13 <--- 0.157  0.449  0.606   تشارك المعرفة  

culture20 <---  الثقافة 
 

0.681  0.768  -0.087  

culture21 <--- الثقافة 
 

0.767  0.726  0.041  

culture22 <--- الثقافة 
 

0.774  0.746  0.028  

culture23 <--- الثقافة 
 

0.865  0.806  0.059  

culture24 <--- الثقافة 
 

0.873  0.759  0.114  

culture25 <--- الثقافة 
 

0.844  0.762  0.082  

culture26 <--- الثقافة 
 

0.902  0.798  0.104  

culture27 <--- الثقافة 
 

0.853  0.783  0.07  

technologer41 <--- تكنو 
 

0.686  0.791  -0.105  

technologer45 <--- تكنو 
 

0.782  0.804  -0.022  

technologer43 <--- تكنو 
 

0.77  0.753  0.017  

technologer42 <--- تكنو 
 

0.804  0.750  0.054  

leardership29 <--- القیادة 
 

0.635  0.414  0.221  

leadership32 <--- القیادة 
 

0.858  0.718  0.14  

leadership30 <--- القیادة 
 

0.706  0.662  0.044  

leadership33 <--- القیادة 
 

0.875  0.766  0.109  

structure38 <--- الھیكل 
 

0.610  0.533  0.077  

structure40 <--- الھیكل 
 

0.674  0.708  -0.034  

structure39 <--- الھیكل 
 

0.898  0.777  0.121  

structure34 <--- الھیكل 
 

0.603  0.586  0.017  
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  . AMOS 21 باالعتماد على خمرجات الــمن اعداد الطالب  المصدر:

  خلو النموذج من ضوضاء التحميل المزدوج: الفرع السادس:

يقصد �ا ارتباط الفقرة او العبارة بدرجة قوية بالعامل الذي تتشبع منه، مقارنة بباقي العوامل االخرى اليت ترتبط   

 Factor Scoreاوزان الفقرات على كل حمور او عامل( حسابيتم معهم ارتباط ضعيف، وألجل التأكد من ذلك، 

Weights(.  

مرتبطة ارتباطا قويا حيث جاءت النتائج خللو النموذج من ضوضاء التحميل املزدوج، فجميع الفقرات كانت 

  .11  مثلما يوضحه امللحق رقمبعامل واحد وارتباط ضعيف ببقية العوامل ، 

  وعملياتها   المعرفة  دارةاللتحليل العاملي التوكيدي ا: ثالثالمطلب ال 

او املتغريات املراد قياسها(اجلذور  لألبعاد االستبيانواستكشاف درجة متثيل الفقرات او عبارات  نيقالتبعد   

  Confirmatory Factor Analysis(CFA)من الدرجة الثانيةالتحليل العاملي التوكيدي مت االستعانة بالكامنة)، 

ج القياسية الفرعية( ملتغرية ادارة املعرفة، ومتغري البنية صة يف ظل وجود ادلة صدقية جيدة للنماذ خاهذه العالقات،  ثباتإل

صدقية النموذج للتحليل العاملي  منالتأكد خاصة يف ظل ، )12التنظيمية مثلما توضحه االشكال يف امللحق رقم 

يتيح االنتقال اىل التحليل العاملي التوكيدي من الدرجة الثانية، وخاصة ، مما )12(امللحق رقمالتوكيدي من الدرجة االوىل

يف ظل وجود اطار نظري قوي يدعم تقسيم ادارة املعرفة اىل العمليات الثالث االنفة الذكر، وقدا جاء النموذج التحليل 

  العاملي التوكيدي من الدرجة الثانية، متدرج حسب اخلطوات  التالية: 

  انموذج التحليل العاملي التوكيدي من الدرجة الثانية إلدارة المعرفة وعملياته - ولالفرع اال

يوضح الشكل املوايل، النموذج املتحصل عليه انطالقا من دراسة وحتليل اجابات افراد العينة على فقرات   

  االستبيان:  
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 املعرفة : منوذج التحليل العاملي من الدرجة الثانية إلدارة)03،06(الشكل رقم

 

  .AMOS 21 ــباالعتماد على خمرجات ال من اعداد الطالب :المصدر

بنسبة  على اجلذر الكامن (ادارة املعرفة) تشبع اجلدور الكامنة (عمليات ادارة املعرفة) يتضحمن خالل الشكل   

قدرة العامل الكامن املسمى ادارة  ، مما يعين0.87ام املعرفة بنسبة فمثال تشبع عملية استخد، %80عالية جدا فاقت 

من عملية  %75من عملية توليد املعرفة، ونسبة  %90من تباين عملية استخدام املعرفة، و % 76املعرفة على تفسري 

  صدقية النموذج، جاءت ادلة الصدق التمايزي والتقاريب كالتايل: وللتأكد من مدى  ،تشارك املعرفة

  :  والتمايزي للنموذج التقاربيادلة الصدق  - الفرع الثاني 

والتمايزي للنموذج، ما يعزز ويدعم التحليل  حتقق جمموعة من ادلة الصدق التقاريب اجلدول املوايل، يوضح  

  االستكشايف وكذا النموذج القياسي إلدارة املعرفة وعمليا�ا:
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  إلدارة املعرفة لنموذج التحليل العاملي التوكيدي من الدرجة الثانية ادلة الصادق التقاريب): 03،37(الجدول رقم

  اوال: ادلة الصدق التقاربي

  النتيجة  قيم االختبار  درجة القيم  العوامل   املعيار

  ادارة املعرفة  نسبة التحمل( التشبع)

 

)، 0.7-0.5مقبول(

  )0.9-0.7جيد(

  حمقق  ، 0.87، 91،.0.91

  حمقق  0.67  مقبول  0.5<  املعرفةادارة   التباين املستخلص

  حمقق  0.932  جيد  0.7<  ادارة املعرفة   الثبات(الفا كرونباخ)

  ثانيا: ادلة الصدق التمايزي(مؤشرات التطابق)

  .AMOS 21 , SPSS 22ـالباالعتماد على خمرجات  من اعداد الطالب :المصدر

    التنظيمية للبنيةالتوكيدي  : التحليل العاملي  رابعالمطلب ال

بعد التيقن واستكشاف درجة متثيل الفقرات او عبارات االستبيان لألبعاد او املتغريات املراد قياسها(اجلذور 

  Confirmatory Factorالتحليل العاملي التوكيدي البنية التنظيمية، متت االستعانة بألبعاد الكامنة)، 

Analysis(CFA) ،ابعاد البنية التنظيمية اربعة انطالقا من التقدمي يف اجلانب النظري بتضمن و  إلثبات هذه العالقات

ة على مستوى من مصداقية او تطابق هذا التصنيف مع البيانات املستخرجة من الدراس والدعم التأكدولغاية ، رئيسية

الدرجة الثانية، حيث جاءت النتائج   النمذجة البنائية وبالضبط منوذج التحليل العاملي التوكيدي من ب مت االستعانةالعينة، 

  كالتايل:

  

  النتيجة  الدرجة  درجة القطع  املؤشر

  غري حمقق   p-value>0.05 0.004 مستوى الداللة

مربع كاى املعياري النسيب(
��

��
(CMIN/DF  )حمقق  1.509  )0.5>)،جيد(3>مقبول  

  حمقق  0.930  جيد GFI  <1مؤشر املطابقة املالئم 

مؤشر متوسط مربع خط االقرتاب 

)RMSEA(  

->0.05)/متوسط(0.05>جيد(

  ))0.1</ مرفوض (0.1>

  حمقق  0.049

  حمقق  0.974 )0.9<مقبول (  )TLIمؤشر توكر لويس(

  حمقق  0.980  )0.9<مقبول ()/ 0.95<ممتاز (  CFIمؤشر املطابقة املقارن
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  :ابعادهاالثانية للبينة التنظيمية و نموذج التحليل العاملي التوكيدي من الدرجة  - الفرع االول

يوضح الشكل املوايل، النموذج املتحصل عليه انطالقا من دراسة وحتليل اجابات افراد العينة على فقرات   

  االستبيان:  

  الثانية للبنية التنظيميةمنوذج التحليل العاملي من الدرجة ): 03،07(الشكل رقم

  

ـــباالعتماد على خمرجات المن اعداد الطالب ر: المصد   .AMOS 21 ــ

 على اجلذر الكامن (البنية التنظيمية) )ابعاد البنية التنظيميةور الكامنة (تشبع اجلد يتضحمن خالل الشكل   

، مما يعين قدرة 0.92فمثال كان تشبع الثقافة التنظيمية على البنية التنظيمية بنسبة ، %80بنسبة عالية جدا فاقت 

من بعد القيادة  %89من تباين بعد الثقافة التنظيمية، و % 84العامل الكامن املسمى البنية التنظيمية على تفسري 

يمي، كما جتدر االشارة اىل وجوب من بعد اهليكل التنظ %63من بعد تكنولوجيا املعلومات واالتصال، و %77ونسبة 

، مثلما جنده بني القيادة والثقافة التنظيمية، هذا التقارب الكبري يرجع اىل 0.9دمج اجلذور الذي فاقت نسبة تشبعها 

يف االدبيات الرتابط الكبري بني ابعاد البنية التنظيمية يف حد نفسها، فكل بعد هو انعكاس لوضعية البعد االخر، فالقيادة 

املباشر على قوة السلطة، والغاية الكبري و ديثة  هي ممارسة السطلة باستعمال  فن التأثري او ثقافة التأثري دون االعتماد احل
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صدقية النموذج، جاءت ادلة وللتأكد من مدى من ذلك الوصول اىل اقصى التزام ممكن من املوظفني اجتاه منظمتهم. 

  والتقاريب كالتايل:  الصدق التمايزي

  :  والتمايزي للنموذج ادلة الصدق التقاربي -الفرع الثاني

والتمايزي للنموذج، ما يعزز ويدعم التحليل  جمموعة من ادلة الصدق التقاريب تحتقق اجلدول املوايل، يوضح  

  :للبنية التنظيمية وابعادهااالستكشايف وكذا النموذج القياسي 

  لنموذج التحليل العاملي التوكيدي من الدرجة الثانية ادلة الصادق التقاريب): 03،38(الجدول رقم

  اوال: ادلة الصدق التقاربي

  النتيجة  قيم االختبار  درجة القيم  العوامل   املعيار

البنية   نسبة التحمل( التشبع)

  التنظيمية

)، 0.7-0.5مقبول(

  )0.9-0.7جيد(

  حمقق  0.92/0.88/0.94/0.79

لبنية ا  التباين املستخلص

  التنظيمية

  حمقق  0.78  مقبول  0.5<

لبنية ا  الثبات(الفا كرونباخ)

  التنظيمية

  حمقق  0.953  جيد  0.7<

  زي(مؤشرات التطابق)ثانيا: ادلة الصدق التماي

ــالباالعتماد على خمرجات من اعداد الطالب : المصدر   .AMOS 21 , SPSS 22ـ

  

  

  

  النتيجة  الدرجة  درجة القطع  املؤشر

  غري حمقق   p-value>0.05 0.00 مستوى الداللة

مربع كاى املعياري النسيب(
��

��
(CMIN/DF  )حمقق  2.200  )0.5>،جيد()3>مقبول  

  حمقق  0.854  جيد GFI  <1مؤشر املطابقة املالئم 

->0.05)/متوسط(0.05>جيد(  )RMSEAمؤشر متوسط مربع خط االقرتاب (

  ))0.1</ مرفوض (0.1>

  حمقق  0.076

  حمقق  0.926 )0.9<مقبول (  )TLIمؤشر توكر لويس(

  حمقق  0.938  )0.9<)/ مقبول (0.95<ممتاز (  CFIمؤشر املطابقة املقارن
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  :...ل الثالثـــــــــالفص
اختبار فرضيات الدراسةو : المنهج، االدوات، الدراسة التطبيقيــة  

  : دراسة وتحديد طبيعة العالقة بين مكونات البنية التنظيمية وعمليات ادارة المعرفةسادسالمبحث ال

مت استخدام البنية التنظيمية وعمليات ادارة املعرفة،  ابعادبني  املباشر ألجل حتديد طبيعة العالقة ودراسة التأثري

يف حتديد املسارات بني متغريات الدراسة، وقد جاءت النتائج Path Analysis Models(PEM)مناذج حتليل املسار  

  متدرجة كالتايل: 

  البنية التنظيمية وعمليات ادارة المعرفة نموذج تحليل المسار بين ابعادب االول: المطل

املختلفة على ادارة  بأبعادهاقوي للبنية التنظيمية   تأثرياعتمادا على احملتوى النظري  الذي ينص على وجود 

مفرتض حياكي هذا االثر وضع  منوذج مت  لوجود هذا الرتابط بني هذين االخريين، تأكيدمن  هتناولمت املعرفة، وتكملة ملا 

ملعرفة، وحماولة معرفة مدى تطابق هذا النموذج وطبيعة املعلومات املتوفرة على البنية التنظيمية وعمليات ادارة ا بني ابعاد

النتائج موضحة يف الشكل يف مصفوفة التباين والتغاير بني هذه املتغريات)، وقد جائت هذه  واملتمثلةمستوى العينية(

من اجل Modification Indices ببعض االدوات املقرتحة لتعديل النموذج  كما جتدر االشارة اىل االستعانة املوايل،

  :�ا على مستوى الدراسة املأخوذالوصول اىل احسن مطابقة ممكنة، واليت تربزها جمموعة مؤشرات املطابقة 

  البنية التنظيمية وعمليات ادارة المعرفة نموذج تحليل المسار بين ابعادالشكل العام ل - لفرع االولا

  البنية التنظيمية حنو عمليات ادارة املعرفة، ودرجة قو�ا: اجتاهات املسارات بني ابعاد ملوايل، يوضح الشكل ا  
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  :...ل الثالثـــــــــالفص
اختبار فرضيات الدراسةو : المنهج، االدوات، الدراسة التطبيقيــة  

  البنية التنظيمية وعمليات ادارة املعرفة ابعاداملسار بني  ليلمنوذج حت  ):03،08(الشكل رقم

 

 .AMOS 21باالعتماد على خمرجات  من اعداد الطالب :المصدر

البنية التنظيمية، بدءا من الثقافة التنظيمية، تكنولوجيا  ابعاد بني تأثري عالقة من الشكل  نالحظ وجود 

املعلومات واالتصال، القيادة، اهليكل التنظيمية؛ وعمليات ادارة املعرفة انطالقا من توليد املعرفة، وتشارك املعرفة، واستخدام 

  : نويته ختتلف من ثنائية اىل اخرى، مثلما يوضحه اجلدول املوايلوقوته وكذا مع التأثريدرجة هذا  اال ان املعرفة،

  الداللة المعنوية لمسارات النموذج - الفرع الثاني 

 ه املعرفة: ار يعكس اجلدول املوايل اجتاه عالقة التأثري ومدى معنويته بني ابعاد البنية التنظيمية وعمليات اد  
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  :...ل الثالثـــــــــالفص
اختبار فرضيات الدراسةو : المنهج، االدوات، الدراسة التطبيقيــة  

  الداللة املعنوية للمسارات :)03،39(الجدول رقم

  Estimate S.E 
Approximate 

standard 
error  

CR 
Critical ratio  

P value  مقدار التفسير 

�� 

توليد	املعرفة ← �R  ****  5.625  0.073  0.413 الثقافة	التنظيمية = 0.67 
  

  

  

توليد	املعرفة ←   0.340  0.955  0.079  0.076 اهليكل	التنظيمي

توليد	املعرفة ←   0.005  2.833  0.075  0.214 القيادة

توليد	املعرفة ← TIC 0.182  0.066  2.758  0.006  

تشارك	املعرفة ← �R  ***  3.834  0.068  0.262 الثقافة	التنظيمية = 0.65 

تشارك	املعرفة ←   ****  4.406  0.074  0.326 اهليكل	التنظيمي

تشارك	املعرفة ← TIC 0.09  0.061  1.463  0.144  

تشارك	املعرفة ←   0.028  2.203  0.07  0.154 القيادة

استخدام	املعرفة ← �R         القيادة = 0.68 

استخدام	املعرفة ← TIC 0.294  0.057  5.139  ***  

استخدام	املعرفة ←   ***  6.758  0.057  0.384 الثقافة	التنظيمية

استخدام	املعرفة ←   0.041  2.044  0.07  0.143 اهليكل	التنظيمي

 0.001/*** بدرجة معنویة اقل من AMOS21باالعتماد على خمرجات ال  : من اعداد الطالبالمصدر

اذا ذو داللة معنوية جدا بني  الثقافة التنظيمية وعملية توليد املعرفة، حيث  من خالل اجلدول نالحظ وجود اثر

، كما نالحظ 0.42نسبة الثقافة التنظيمية بوحدة واحدة يقابلها  تغري ويف نفس االجتاه  يف عملية توليد املعرفة ب تتغري 

ذو داللة معنوية بني كل من القيادة  وتكنولوجيا املعلومات واالتصال على عملية توليد املعرفة، حيث اذا تغري  تأثريوجو 

على التوايل، بينما ال  0.19و 0.22احدمها بوحدة واحدة سيؤدي اىل تغري عملية توليد املعرفة ويف نفس االجتاه بنسبة 

مع االشارة اىل ان هذه املكونات جمتمعة  داللة معنوية بني اهليكل التنظيمي وعملية توليد املعرفة. ذو تأثرييوجد 

يف دعم  سبة مرتفعة تدل على امهية هذه االبعادمن تباين عملية توليد املعرفة وهي ن %67استطاعت تفسري ما يقارب 

  عملية توليد املعرفة.

على عملية تشارك  التنظيميواهليكل  التنظيميةمعنوية جدا للثقافة  داللةذو  تأثريكما نالحظ وجود عالقة   

على التوايل  0.31، و0.3املعرفة، حيث اذا تغريا هذين االخريين بوحدة واحدة تغريت عملية تشارك املعرفة بنسبة 

غريت القيادة بوحدة واحدة ذوا داللة معنوية للقيادة على عملية تشارك املعرفة، حيث اذا ت تأثرياىل وجود عالقة  باإلضافة
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  :...ل الثالثـــــــــالفص
اختبار فرضيات الدراسةو : المنهج، االدوات، الدراسة التطبيقيــة  

بني تكنولوجيا املعلومات   تأثري، مع تسجيل عدم وجود عالقة 0.17تغريت تشارك املعرفة ويف نفس االجتاه بنسبة 

)، وهو 0.144(0.05يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية، حيث فاقت قيمة املعنوية  االتصال على عملية تشارك املعرفةو 

عال لتكنولوجيا املعلومات واالتصال يف دعم عملية تشارك املعرفة بني االفراد، خاصة يف ظل التطور ما يتعارض  والدور الف

مع االشارة اىل ان  الكبري هلذه االخرية، وما افرزته من ادوات كثرية ومهمة يف سبيل تشارك املعارف داخل وبني املنظمات.

من تباين عملية تشارك املعرفة وهي نسبة مرتفعة تدل على امهية  %65جمتمعة استطاعت تفسري ما يقارب  البعادهذه ا

  هذه املكونات يف دعم عملية تشارك املعرفة.

 واالتصال املعلوماتتكنولوجيا و  التنظيميةجدا للثقافة عالية ذو داللة معنوية   تأثريكما نالحظ وجود عالقة   

 0.43املعرفة بنسبة  استخدامين بوحدة واحدة تغريت عملية ، حيث اذا تغريا هذين االخري استخدام املعرفةعلى عملية 

املعرفة  استخدامعلى عملية  هيكل التنظيميذوا داللة معنوية لل تأثرياىل وجود عالقة  باإلضافةعلى التوايل،  0.33و

تسجيل عدم ، مع 0.13املعرفة ويف نفس االجتاه بنسبة  استخدامبوحدة واحدة تغريت  تغري اهليكل التنظيميحيث اذا 

جمتمعة استطاعت تفسري ما يقارب  . مع االشارة اىل ان هذه االبعاد،بني القيادة وعملية استخدام املعرفة وجود عالقة

  املعرفة.استخدام املعرفة وهي نسبة مرتفعة تدل على امهية هذه املكونات يف دعم عملية  استخداممن تباين عملية  68%

غاير بني مكونات البنية التنظيمية ودرجة معنويته، حيث جند مثال ارتباط درجة الت ادناه كما يعكس اجلدول

يعكسان بعدا واحد)، هذا ال  (اي ا�ما  0.9وهي درجة عالية مل تتعدى  0.83الثقافة التنظيمية مع القيادة بنسبة 

، وهو ما ينطبق على %69، اي ا�ما يفسران بعضهما بنسبة 0.01جدا اقل من  العالية االرتباط ذوا الداللة املعنوية

ترابط بقية املكونات، حيث جند مثال  اقل  قيمة ارتباط بني تكنولوجيا املعلومات واالتصال والثقافة التنظيمية حيث عادل  

  .كونات البنية التنظيمية، ما يدل على التفاعل والرتابط الكبري بني م%53بنسبة حتديد قدرها  0.73قيمة 
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  :...ل الثالثـــــــــالفص
اختبار فرضيات الدراسةو : المنهج، االدوات، الدراسة التطبيقيــة  

  قيم التغاير واالرتباط بني مكونات البنية التنظيمية   ):03،40(الجدول رقم

 Estimate  S.E  التباين بني مكونات البنية التنظيمية
Approximate 

standard 
error  

CR 
Critical ratio  

P value  مقدار التفسير  

القيادة ↔ �R  ***  9.283  0.073  0.674 الثقافة	التنظيمية = 0.69 
  

اهليكل	التنظيمي ↔ �R  ***  8.622  0.058  0.501 الثقافة	التنظيمية = 0.55 
  

القيادة ↔ TIC 0.620  0.07  8.810  ***  R� = 0.6 
  

القيادة ↔ �R  ***  8.719  0.058  0.502 اهليكل	التنظيمي = 0.56 
  

TIC ↔ �R  ***  8.582  0.07  0.604 الثقافة	التنظيمية = 0.53 
  

TIC ↔ �R  ***  8.662  0.058  0.506 اهليكل	التنظيمي = 0.56 

  .AMOS 21باالعتماد على خمرجات ال من اعداد الطالب المصدر:

  : مؤشرات تطابق النموذج - الفرع الثالث 

مت حساب جمموعة من مؤشرات تطابق النموذج مع النموذج  قبل اعتماد النتائج النهائية لنموذج املسار،    

  اجلدول املوايل:مثلما يوضحه  حيث جاءت ،املفرتض
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  :...ل الثالثـــــــــالفص
اختبار فرضيات الدراسةو : المنهج، االدوات، الدراسة التطبيقيــة  

  لنموذج حتليل املسار مؤشرات تطابق النموذج): 03،41(الجدول رقم

ــ  من اعداد الطالب :المصدر ــ   .AMOS 21باالعتماد على خمرجات ال

حمققة، مما يدل على مطابقة النموذج بشكل جيدا. (املؤشرات)من خالل اجلدول  نالحظ ان كل االختبارات   

  احلكم على فرضيات الدراسة، بالتدرج كالتايل:  يفاالمر الذي يساعد 

  

  

  منوذج حتليل املسار  درجة املقارنة  املؤشر

  النتيجة  الدرجة

 Absolute Fit Measuresمؤشرات املطابقة املطلقة  -اوال

 حمقق ��Chi-square    p-value>0.05 0.221مربع كاي(

املعياري النسيب( مربع كاى
��

��
( 

CMIN/DF  

  حمقق  1.496  )0.5>)،جيد(3>مقبول(

  حمقق  0.998  جيد GFI  <1مؤشر املطابقة املالئم 

مؤشر متوسط مربع خط االقرتاب 

)RMSEA(  

->0.05)/متوسط(0.05>جيد(

  ))0.1</ مرفوض (0.1>

  حمقق  0.049

 Compartive Fit Measuresمقارنةمؤشرات المطابقة ال - اثاني

 حمقق 0.999  مقبول  NFI ≥0.9مؤشر املطابقة املعياري 

  حمقق  0.943  مقبول  ≤AGFI  0.9مؤشر جودة املطابقة املصحح 

  حمقق  0.993  مقبول  ≤TLI(  0.9مؤشر توكر لويس(

  حمقق  1.00  )0.9<)/ مقبول (0.95<ممتاز (  CFI مؤشر املطابقة املقارن

  Parsimonious Fit Measuresمقارنةمؤشرات المطابقة ال - ثالثا

  حمقق  1.00  )0.9<)/ مقبول (0.95<ممتاز (  CFI مؤشر املطابقة املقارن
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  :...ل الثالثـــــــــالفص
اختبار فرضيات الدراسةو : المنهج، االدوات، الدراسة التطبيقيــة  

  

    المطلب الثاني: الحكم على فرضيات الدراسة

 ونتيجة لتجانس اجابات افراد العينة على  ؛ )39.03(من خالل نتائج حتليل املسار املوضحة يف اجلدول رقم  

واالرتباط القوي ذو الداللة املعنوية العالية ، عبارات وفقرات متغريات الدراسة مثلما بينته اختبارات حتليل الفروقمعظم 

  على فرضيات الدراسة:  احلكمميكن  )؛184ص )03،23(الجدول رقم جدا مثلما توضحه مصفوفة االرتباط لسيربمان(

  :االولى الفرعية الفرضية - لفرع االول ا

نتبىن صحة    وعليه ، على عملية توليد املعرفة عالية جدا للثقافة التنظيمية هناك اثر ذو داللة معنوية - 1

 الفرضية الفرعية اجلزئية االوىل: 

  

نتبىن صحة الفرضية الفرعية اجلزئية  وعليللقيادة على عملية توليد املعرفة،  اثر ذو داللة معنويةهناك  - 2

 الثانية:

 

 

نتبىن صحة   وعليه لتكنولوجيا املعلومات واالتصال على عملية توليد املعرفة، لة معنوية هناك اثر ذو دال - 3

 الفرضية الفرعية اجلزئية الثالثة:

  

 

عدم صحة الفرضية  نتبىن وعليه  املعرفة، توليد عملية على التنظيميللهيكل  معنوية داللة ذو اثر ال يوجد - 4

 :الفرعية اجلزئية الرابعة

  

وعليه لوجود تأثري ذو داللة معنوية لغالبية ابعاد البنية التنظيمية على عملية توليد املعرفة، نتبىن صحة              

  الفرضية الفرعية االولى:

  

  توجد�عالقة�تأث���ذات�داللة�معنو�ة�للثقافة�التنظيمية�ع���عملية�توليد�املعرفة

 توجد�عالقة�تأث���ذات�داللة�معنو�ة�للقيادة�ع���عملية�توليد�املعرفة

 توجد�عالقة�تأث���ذات�داللة�معنو�ة�لتكنولوجيا�املعلومات�و�تصال�ع���عملية�توليد�املعرفة

  ال�توجد�عالقة�تأث���ذات�داللة�معنو�ة�لل�ي�ل�التنظيمي�ع���عملية�توليد�املعرفة

  توجد�عالقة�تأث���ذات�داللة�معنو�ة�للب�ية�التنظيمية�ع���عملية�توليد�املعرفة
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  :...ل الثالثـــــــــالفص
اختبار فرضيات الدراسةو : المنهج، االدوات، الدراسة التطبيقيــة  

  

  

  :ثانيةال الفرعية الفرضية - لفرع الثاني ا

نتبىن صحة    وعليه معنوية عالية جدا للثقافة التنظيمية على عملية تشارك املعرفة،  هناك اثر ذو داللة - 5

 الفرضية الفرعية اجلزئية االوىل: 

  

نتبىن صحة الفرضية الفرعية اجلزئية  املعرفة، وعليه للقيادة على عملية تشاركهناك اثر ذو داللة معنوية  - 6

 الثانية:

 

 

 نتبىن  وعليه املعرفة،  علومات واالتصال على عملية تشاركلتكنولوجيا امل لة معنويةاثر ذو دال ال يوجد  - 7

 صحة الفرضية الفرعية اجلزئية الثالثة: عدم

  

 

صحة  نتبىن وعليه  ،تشارك املعرفة عملية على للهيكل التنظيمي عالية جدا معنوية داللة ذو اثر هناك - 8

 :الفرضية الفرعية اجلزئية الرابعة

  

املعرفة، نتبىن صحة               تشارك وعليه لوجود تأثري ذو داللة معنوية لغالبية ابعاد ومكونات البنية التنظيمية على عملية

  :الثانيةالفرضية الفرعية 

 

 

  

  

  املعرفة�فة�التنظيمية�ع���عملية��شاركلثقاتوجد�عالقة�تأث���ذات�داللة�معنو�ة�ل

 املعرفة�توجد�عالقة�تأث���ذات�داللة�معنو�ة�للقيادة�ع���عملية��شارك

 املعرفة�لتكنولوجيا�املعلومات�و�تصال�ع���عملية��شاركال�توجد�عالقة�تأث���ذات�داللة�معنو�ة�

  املعرفة�توجد�عالقة�تأث���ذات�داللة�معنو�ة�لل�ي�ل�التنظيمي�ع���عملية��شارك�

  املعرفة�ب�ية�التنظيمية�ع���عملية��شاركلتوجد�عالقة�تأث���ذات�داللة�معنو�ة�ل
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  :...ل الثالثـــــــــالفص
اختبار فرضيات الدراسةو : المنهج، االدوات، الدراسة التطبيقيــة  

  

  :ثالثةال الفرعية الفرضية -الفرع الثالث

نتبىن صحة    وعليه املعرفة،  على عملية استخدام عالية جدا للثقافة التنظيميةهناك اثر ذو داللة معنوية  - 9

 الفرضية الفرعية اجلزئية االوىل: 

  

صحة الفرضية  عدم نتبىن املعرفة، وعليه للقيادة على عملية استخدام اثر ذو داللة معنوية ال يوجد -10

 الفرعية اجلزئية الثانية:

 

 

 املعرفة، استخدام علومات واالتصال على عملية لتكنولوجيا امل عالية جدا معنوية لةهناك اثر ذو دال -11

 نتبىن صحة الفرضية الفرعية اجلزئية الثالثة:  وعليه

  

 

صحة الفرضية  نتبىن وعليه  املعرفة، استخدام عملية على للهيكل التنظيمي  معنوية داللة ذو اثر هناك -12

 :الفرعية اجلزئية الرابعة

  

املعرفة، نتبىن  استخدام وعليه لوجود تأثري ذو داللة معنوية لغالبية ابعاد ومكونات البنية التنظيمية على عملية

  :الفرضية الفرعية الثالثة صحة

 

 

  

  

  

  املعرفة�توجد�عالقة�تأث���ذات�داللة�معنو�ة�للثقافة�التنظيمية�ع���عملية�استخدام

  املعرفة�ال�توجد�عالقة�تأث���ذات�داللة�معنو�ة�للقيادة�ع���عملية�استخدام

  املعرفة�توجد�عالقة�تأث���ذات�داللة�معنو�ة�لتكنولوجيا�املعلومات�و�تصال�ع���عملية�استخدام

  املعرفة�توجد�عالقة�تأث���ذات�داللة�معنو�ة�لل�ي�ل�التنظيمي�ع���عملية�استخدام

  املعرفة�توجد�عالقة�تأث���ذات�داللة�معنو�ة�للب�ية�التنظيمية�ع���عملية�استخدام
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  :...ل الثالثـــــــــالفص
اختبار فرضيات الدراسةو : المنهج، االدوات، الدراسة التطبيقيــة  

  

  الفرضية الرئيسية: - الفرع الرابع

من حتليلنا ملا سبق، يتضح وجود تأثري  ذو داللة معنوية لغالبية املسارات الثنائية، بني ابعاد ومكونات البنية  

  :التالية وعليه نتبىن صحة الفرضية الرئيسيةالتنظيمية وعمليات ادارة املعرفة، 

  

  

  

  

  

اج ان نتاج واقع ادارة المعرفة في تكل هذا يقود الى استن

المؤسسات االقتصادية الجزائرية بحالتيه السلبية واإليجابية، هو 

تحصيل حاصل لوضعية المؤسسات االقتصادية الجزائرية على مستوى 

 ؛التنظيميةبنيتها التنظيمية، والمتمثلة في وضعية ابعادها االربعة(الثقافة 

  واالتصال).تكنولوجيا المعلومات  ؛القيادة ؛الهيكل التنظيمي

 

  

  

  

توجد�عالقة�تأث���ذات�داللة�معنو�ة�للب�ية�التنظيمية�ع���عمليات�

  املعرفةادارة�
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  :...ل الثالثـــــــــالفص
اختبار فرضيات الدراسةو : المنهج، االدوات، الدراسة التطبيقيــة  

  

  :الفصل خالصة

بالرغم من الولوج اجليد لبعض املؤسسات االقتصادية اجلزائرية يف استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال، اليت   

تعد من الركائز االساسية الستغالل وادارة املؤسسات ملعارفها ومعلوما�ا، املورد االسرتاتيجي للتميز يف بيئة االعمال اليوم 

نهج التسيريي اجلديد، والسبب الرئيسي يف ذلك هو عدم توافق البنية التنظيمية ملختلف اال ا�ا تبقى ضعيفة يف تبين هذا ال

املؤسسات االقتصادية العامة واخلاصة، مع خصائص هذا املورد االثريي االسرتاتيجي، فهو يتماهى واستخدام التكنولوجيا 

سسات، فهي اساس تداول وتشارك املعرفة احلديثة يف جمال املعلومات واالتصال، دون اغفال اجلانب االجتماعي للمؤ 

يمها خاصة يف طبيعة ومرونة تنظ يفاعادة النظر  علىالضمنية بشكل اكرب، لذا وجب على املؤسسات االقتصادية اجلزائرية 

دارة وتدفق املعلومات، وكذا ضرورة تبين القيادات اجلزائرية ملفهوم القيادة التحويلية، كنمط وسبيل إل  جمال تسلسل االوامر

 ، باعتبارها فلسلفة للثقافة التنظيمية املواكبة لتبين هذا املورد االسرتاتيجي.هاالتعاون داخلوروح املعرفة، وايضا تعزيز قيم 

 

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ة العامةـخاتمال
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  …العامة: الخاتمة

  الخاتمة العامة: 

ادارة  تنظيمية للمنظمات يف دعم عملياتعلى مدى مسامهة البنية ال الوقوفهذه الدراسة حاولت    

تربطهما، ووضعها يف مت حتليل مفهومي  املعرفة  والبنية التنظيمية وحماولة اقامة تصور للعالقة اليت  املعرفة، حيث 

منوذج جيمع بني كل من ابعاد البنية التنظيمية وعمليات ادارة املعرفة، هذا النموذج الذي قد يكون اخلريطة اليت 

  ملورد املعرفة. ات اىل االستغالل اجليدتقود املنظم

كمورد اسرتاتيجي حقيقي صانع   تهدراسات واالحباث احلديثة عن امهياتفقت غالبية الالخري الذي هذا ا  

ية للمنظمات الساعية اىل للتميز، ومن هذا املنطلق اصبح االستحواذ واالهتمام باملعرفة من اهم االهداف االساس

لوجيا خاصة تكنولوجيا املعلومات كشركة و وابرز مثال على ذلك املنظمات العاملة يف صناعات التكن التميز،

  اليت تعد من املنظمات الرائدة يف صناعتها وبيئة االعمال ككل. Microsoftمايكروسوفت 

ادارة املعرفة  حملاوالت انعكاسلمعرفة، ما هي اال ملفاهيم والتسميات وحىت االوصاف املقدمة لن تعدد اإ  

حماوالت متقدمة الستغالل هي املعرفة االلكرتونية،...املعرفة االسرتاتيجية، واملستوى الذي بلغته، فتسميات ك

  .تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف حماولة ادارته ألثرمسة ، حيث مثال املفهوم االخري هو املعرفة

؛ واهليكل اىل جانب القيادة؛ الثقافة التنظيميةاالبعاد االساسية لبنية املنظمة، تعد من  هذه االخرية اليت  

 وفاي تغري يف احدها سفان ، وبالتايل بعاد االخرىهو انعكاس لبقية اال بعد من هذه االبعاداي   ، اينالتنظيمي

تعد   حيثاو تصور خاص �ا،  ةتتفاعل فيما بينها لتعطي للمنظمة صور ابعاد بقيتها، ؤدي بالضرورة اىل تأثر ي

  .به املنظمات يف البنية التنظيميةان تتشا لقيد التعريفي لكل منظمة، اذ ليس من الضروريكا

االمثل من هذه االبعاد واخلصائص املصاحبة هلا لدعم عمليات ادارة  فاعل قد ينتج الرتكيبة والتوليفةت  

  خلصت هذا الدراسة اىل النتائج التالية:املعرفة يف املنظمات وبالتايل اقامتها وجناحها، وعليه 
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  …العامة: الخاتمة

  نتائج الدراسة النظرية:

  :النظرية املستخلصة يف هذه الدراسة، نعدد من ابرز النتائج

 ؛املعرفة املورد اجلديد للثروة 

  تخدام (توالد املعرفة)؛االسخاصة خالل بقية املوارد االخرى باالستدامة يتميز مورد املعرفة عن 

 :تتطلب ادارة املعرفة مجلة من الدعائم، منها 

  املعرفة، عن طريق متيز قادة املنظمات خبصائص تشجع مسامهة القيادة يف دعم عمليات ادارة

افراد منظمتهم على تشارك املعرفة واستخدامها، كمشاركة االفراد القرارات، واتباع نظام حوافز 

 ؛يتماشى وطبيعة املعرفة

  هناك مسامهة للهيكل التنظيمي يف دعم عمليات ادارة املعرفة، من خالل اتسامه باملرونة الكافية

الفراد داخل املنظمات، مما خيلق هلم الوضع املالئم لتدفق املعلومات  وتشاركها والعمل لتفاعل ا

 ؛على تطويرها، وهو ما ال تتوفر عليه اهلياكل التقليدية

  هناك مسامهة للثقافة التنظيمية يف دعم عمليات ادارة املعرفة، من خالل تعزيز قيم التعاون

الفريق، االمر الذي يكرس ويوسع العالقات االجتماعية  داخل املنظمات، والعمل بروح واملبادرة

 ؛الضمنية خاصة، اساس تشارك املعرفة بينهم، واليت هي

  املعلومات يف دعم علميات ادارة املعرفة، خاصة وما توفرها من  لتكنولوجياهناك مسامهة فعالة

ة واستعماهلا مىت وجودوختزين املعارف امل ألرشفةوسائل لتوزيع وتبادل املعارف واخلربات، انظمة 

 .دعت احلاجة هلا

  تركيبة البينة التنظيمية للمنظمات اربعة ابعاد اساسية ماحنة للمنظمة متيزا عن مثيال�ا، هي  يفتتفاعل

اهليكل التنظيمي، القيادة، الثقافة التنظيمية، تكنولوجيا املعلومات واالتصال، فهي تعترب كالقيد التعريفي 

 لكل منظمة؛
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  …العامة: الخاتمة

  نتائج الدراسة التطبيقية: 

الدراسة ادلة التحليل  افقدنتيجة اال�ام والرتدد املالحظ يف اجابات افراد العينة على فقرات االستبيان، 

  ج جبملة من النتائج منها:و ر اخل ه متقات بني متغريات الدراسة، اال انيف حتديد اثر العال ةالقوي

  املعرفة كنهج تسيريي حديث، هذا التبين راجع  إلدارةهناك تبين ضعيف للمؤسسات االقتصادية اجلزائرية

 ؛بشكل كبري اىل ضعف توفر املؤسسات اجلزائرية على املتطلبات الكفيلة باالستغالل اجليد للمعرفة

 مسامهتها لعمليات ادارة املعرفة البنية التنظيمية يف مدى ابعاداختالف بني  هناك : 

  على عمليات ادارة املعرفة؛ التنظيميةهناك عالقة تأثري ذات داللة معنوية للبنية 

 هناك عالقة تأثري ذات داللة معنوية للثقافة التنظيمية على عمليات ادارة املعرفة؛ 

  املعرفة؛هناك عالقة تأثري ذات داللة معنوية للهيكل التنظيمي على عمليات ادارة 

 هناك عالقة تأثري ذات داللة معنوية للقيادة على عمليات ادارة املعرفة؛ 

 .هناك عالقة تأثري ذات داللة معنوية لتكنولوجيا املعلومات واالتصال على عمليات ادارة املعرفة 

 اءة ادارة تتسم اهلياكل التنظيمية للمؤسسات اجلزائرية باهلرمية الشديدة االمر الذي يؤثر على فعالية وكف

 ؛املعرفة

 صة تكنولوجيا املعلومات هناك ولوج جيد لبعض املؤسسات يف استخدام التكنولوجيات احلديثة خا

 ؛واالتصال

 ؛ل املعرفةلرغم من اثرها الكبري على استغالبا ؤسساتهناك امهال جلانب العالقات االجتماعية داخل امل  

 بني دور اجلامعة وعمل املؤسسات االقتصادية اجلزائرية. هناك فجوة 

  

  مقترحات الدراسة: 

  :ــــعلى امل تدارك النقائص املذكورة انفا، نقدم بعض التوصيات واالقرتاحات، ك

  ؛اكبة مجيع التطورات املتعلقة �ااالستمرار يف تعزيز االستخدام املكثف لتكنولوجيا املعلومات واالتصال ومو 

   تبين نظام حوافز  فعال لتشجيع العاملني على تبادل افكار وخربا�م وطرح االفكار واملبادرات ضرورة

 ؛اجلديدة

 ؛صر املعرفة كمورد اساسي يف عملهاضرورة  تبين املؤسسات اجلزائرية ملقاربات كفيلة باالهتمام بعن 
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  …العامة: الخاتمة

   هيكل  املعرفة، كاهلياكل الشبكية،تبين اهلياكل التنظيمية ذات املرونة الكافية لدعم عمليات ادارة ضرورة

 ..الفريق

 ؛العمل على ترسيخ ثقافة املشاركة واملبادرة داخل املنظمة 

   ؛تبين نظام فعال لتحديد  وتعزيز مكامن  املعارف واالفراد احلاملني هلاضرورة 

 ؛تشجيع عمليات البحث والتطوير داخل املؤسسات، وانشاء عالقات مع املراكز البحثية واجلامعات 

 ؛العمل على ترسيخ القيم والعادات الداعمة ملشاركة املعرفة وتناقلها بني العاملني 

  ضرورة تعزيز العمل التوعي لربط اجلامعة اجلزائرية واملؤسسات االقتصادية اجلزائرية ضمن سياق اسرتاتيجي منتج

 للقيمة.

  

  افاق الدراسة: 

ك النقائص املوجودة يف هذه الدراسة، وإلقامة مزيد من التحليل املعمق اهلادف اىل االستغالل ار دتألجل  

  التالية: كإشكاليات حبث مستقبلية  االفاق نقرتحاالمثل، 

  ؛انظمة احلوافر الفعالة لدعم عمليات  ادارة املعرفةدراسة 

  ؛عمليات ادارة املعرفة دور القيادة التحويلية يف دعم 

  ؛نظماترائط املعرفة على مستوى املخاستعمال 

 ادارة املعرفة؛عمليات يف دعم  اتطبيقات الذكاء االصطناعي ودوره 

 بني اجلامعات واملؤسسات االقتصادية اجلزائرية(خاصة يف ظل الصعوبات  ليات اقامة الشراكة االسرتاتيجيةا

 الباحث اجلزائري يف الدراسات امليدانية) يواجههااليت 
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  ــــــــــــــراجعالمقائمة 
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 قائمة المراجع:...

 

  اوال: المراجع باللغة العربية 

  

I.  :الكتب  

 

، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، ادارة السلوك التنظيمي في عصر التغييراحسان دهش جالب،     )1

2011. 
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2008. 
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 التحليل العاملي االستكشافي والتوكيدي(مفاهيمهم او منهجيتهما باستخدام بتوظيفاحممد بوزيان تيغزة،  )7
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  .2011، دار املناهج للنشر والتوزيع، عماننظم مساندة القرارات، سعد غالب ياسني،  )24
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 .2015) ، الدار اجلزائرية، اجلزائر، والمتطلبات

، دار احلامد للنشر والتوزيع، ادارة المعرفة واالهداف التنظيميةاستراتيجية ليث عبد اهللا القهيوي،  )43
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 .2013االردن، 



 

[234] 
 

 قائمة المراجع:...
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 .2005، عمان ،والتوزيعللنشر 
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 .2016اجلامعية، االسكندرية، 

 .2007الرياض،  للنشر، املريخ دار ،االحصائي االستنتاج اساسيات الكيخيا، رشيد جناة )52
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 .2017، منشورات املنظمة العربية للتنمية القاهرة، دول العالم
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 2004الرابع(إدارة املعرفة يف العامل العريب ، عمان 
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-  21(م سالميةجملة جامعة امللك سعود، العلوم الرتبوية والدراسات اال، افتراضات نماذج القياس

 .2009، الرياض، )3

، امللتقى الدويل اخلامس طرق ونماذج قياس الراس المال الفكريايت خمتار عمر، محدي معمر،   .5

(الراس املال الفكري يف منظمات االعمال العربية يف ظل االقتصاديات احلديثة)، جامعة الشلف، 

2011. 

رة اعلى وز  بالتطبيقوأثرها في أداء المؤسسات  التحويلية لقيادةا، إبراهيمااهللا احلاج  بدوي عبد    .6

، السودان، العدد اإلداريةجملة العلوم   2015 الى 2013  من الفترةفي  نيةاالستثمار السودا

 .2018الثاين، 
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 ،  08ا�لد  ،جملة الزرقاء للبحوث والدراسات، دراسة ميدانية في المستشفيات األردنية الخاصة :

 .2006 ، العدد األول

دور الثقافة التنظيمية في دعم إدارة المعرفة في رائد إمساعيل عبابنة، ماجد أمحد حتاملة،  .9
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أثر توافر البنية التحتية إلدارة المعرفة ، أمحد إمساعيل املعاين ، اصر حممد سعود جراداتن .18
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  الحقــــــــــــالم



 
 وزارة التعلين العالي والبحث العلوـــــــــي

 "1جاهعت فرحاث عباش "سطيف 

 وعلوم التسييــــر والتجاريت  كليت العلوم االقتصاديت 

 

 

 
 

 
   

 

 

 بعد التحيت الطيبت....

بععععين كيعععع االم بعععع و وكرعععع باانة حننععععالا ن،ععععم ب واععععة ارععععن ون  ععععاحنة حال نععععا   ععععة ب  ععععة و  ا ععععة  نضعععع       
  ون اورعة ون ببا اعة نارعانة ونه ف من وكر باان بعح ورع ،مال ايث حمحضحعي ها احل ونف اوت ونحوا ة فيها. 

)دراسمة  ادارة المعرفمةمساهمة البنية التنظيمية في دعم  عمييما   :في ع حم ون رييا   نحون ال حاوه ع حم 
 حالة عينة من المؤسسا (

امعة حبعي نيااعات ون اعث ون  معي ف ع ة ايعث حناابالم ع ما  أن ونم  حمات ونحوا ة ر ااط  انراية ون      
وب معامالم بهع ه ون اورعة ممعا ارعهم  ون حننعيا ي م  احيل و  ا ات إنى مؤناوت ا ماة  ر خ م في ون ا يل.

 في ن ااها. 
 تقبلوا فائق االحترام والتقديـــــــر                                   

 

 

 .................................ين: و اذا اردمت االطالع على نتائج االستبيان، يرجى كتابة بريدكم االلكت 
 

 هن اعداد: نويري هجدي

 

 

 6116/6117سوسم ااجاعي:: امل

 

 

 

في المؤسسا   ستبيان حول: ادارة المعرفةإ
 االقتصادية الجزائرية 



 
 

 :تالٌةال لجداول فً اا اختر الرقم المناسب رجاء                               

 
 

 الجنس

 1 ذكر

 6 انثى
                       

 

 
                                                        

 
 

 
 

 المؤهل العلمً

 1 ثانوي

 6 اللٌسانس اللٌسانس

 3 مهندس

 4 ماجستٌر ماجستٌر او دكتورة

 5 الدكتوراه
 

 
 

 

 

 االقدمٌة فً العمل)سنوات العمل(

1-5 1 

6-11 6 

11-15 3 

 4 15اكثر من 

 
 

 

 

 المركز الوظٌفً

 1 مدٌر االدارة العلٌا

 6 نائب مدٌر

 3 رئٌس مصلحة االدارة التنفٌذٌة

 4 قسم رئٌس
 

   

 نوع المؤسسة

 1 مؤسسة عامة

 6 مؤسسة خاصة

 3 مؤسسة مختلطة

 معيوما  عامةلجزء االول: ا
 



 

 رقم 
 العبارة

 العبارة

 مطيقا

 نادرا

 احيانا

 معظ  االوقا 

 
 في جميع االوقا 

 ارين  صحاة من ظمة من و ل ر خ وم وكفالاا حونخباوت ون  ي ة إب مؤرر ،م  حم   10
  نافراة ونمؤررة.

     

ي اح ونح ت حونمصا ا ن مر خ مين ن عم حم ا  ة وكفالاا ون  ي ة ا ى في اانة  10
 .خفاق ونفالاة ال ااإ

     

 ا ي  ح   ي  وكفالاا حونخباوت ونمح ح ة في ارابم  ما  ونمر خ مين في  10
 .مؤرر ،م

     

ر خ وم إبونمبا ات حم فات ونزبائن(ونم  حمات)م ل باانات   حم مؤرر ،م  ب ا يب   10
 باومج في وكعالم وكني.

     

في وناصحل  ونمر خ مين    ميز وناة ون مل في مؤرر ،م  انماحنة  نالل اراع   10
 .ع ى ونم  حمات حور خ ومها

     

       محوا با ون ناية حونفالاية. امة  حوضح حف ال  نالل  مؤرر ،م   اس ح  ا   10

فضل ونم  حمات كمن ونمصا ا ن اصحل ع ى     البياع  حوصل مؤرر ،م م   10
 خالل ننابها ونيحمي.

     

        ب   مؤرر ،م  نالل حوضح حف ال  ع ى وفالاا حخباوت مر خ ميها . 10

ونمر خ مين ع ى   ا ل ح نااك  ن   صمم نظام وناحوفز  في مؤرر ،م   نالل ا 10
 وفالاابم حخباو هم.

     

من و ل  رهيل  ح بحيا باال ها ون نظامي   ا يب عا ة إ  حم مؤرر ،م  ب  01
 وكفالاا حونخباوت بين ونمر خ مين.ونمنااالة في 

     

 االول: مستوى ادارة المعرفة في المنظما  المحور

( في الخانة المناسبة:Xوضع عالمة) ،الرجاء  



 

 

 رقم 
 العبارة

 غري عسوافق متاعا العبارة

 عتدد

 عسوافق

    ور او ي اة مؤرر ،م ون ا مة  ما  ة  ححوضاة وكب وف ونائاراة .ون  10

بناك  ا ي   ي  ححوضح نألفالاا حخباوت وكفاو  وك، ا وبماة ون ي  ا ا ها مؤرر ،م  ك، رابها   10
 ح نااالهاة ن،حنها  م ل اوس ونمال ونمؤررة ونفالاي ون ي ا زز  نافراة ونمؤررة.

   

 اة ون حظيف في مؤرر ،م   نالل ح يق م  ور او ي اة ونمؤررة ون ائمة  ع ى   زيز   حوفق  ح ا    عم 10
  حا محا با ون ناي في ننابها.

   

    ون وكنخاص ونمهمين ن م نا  اى  ا ي بم ح  يامهم حون نااة بهم  الفاءة 10

الافة ونربل ن نك  نارب و حوت وك صال  وخل مؤرر ،م  م   ام حعا وت عمل ونمؤررةة  ار خ وم  10
 ك)ونباي  وكن، احنية وننناوتة...(

   

بناك  ام حعا وت في  عمل مؤرر ،م    عم ون   م حونمنااالة في ونم  حمات حوكفالاا حاالافئ ونمب عحن ح  10
 ان  حن ع ى ون   م من وكخباء.

   

 رييا م اف همة الباومج ننما ج   مل مؤرر ،م  ع ى  احيل م ااف حوفالاا مر خ ميها في باومج حنظم وح  10
   ضمن ما ي ي:  ا ي  ون،فاءةة وننبة ون   مة  بحيا ونمهنةة ون خبا  ونم  ا بة   يام وك وء.

   

 ا ق مؤرر ،م ن اح في م ال   ايب مر خ ميهاة من خالل ونحصحل ونى وكفاو  ونمناربين حور خ ومها  10
 ون  ايب)وكن انيتة ونفي يحة ونح ائقة...(حرائل وكعالم ونمخ  فة ن حصيل 

   

ها خاصة في الافاة وكر فا ة  نالل البيا من محا وبا ون نايةة حوخ ااا وفضل ي  نافرن مؤرر ،م م  منافر 10
 ونراارات حوكر او ي اات ن ا يق  نك .

   

يؤمنحن  اكر  ماا ن بحيا  ا يث  وخل ونمؤررة ة ايث وني عم مرؤحنحو  مؤرر ،م   عم اات ون بحيا ح   01
 ون   م في ونمر  بل.

   

 المحور الثاني: مدى استعداد المنظمات للدخول في برنامج ادارة المعرفة 

تعاونكن حسن  شكرا جسيال لوقتكن و  



 

 

 الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية                                  

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمـــــــــي 

 "بسكرة" محمد خيضر جامعة 

 والتجارية وعلوم التسييــــر  العلوم االقتصادية كلية

 
 
 
 
 

 بعد التحية الطيبة:
 أخي الكريم... أختي الكريمة ،،،

 نضع بني أيديكم هذا االستبيان، ونشكر لكم بداية حسن  التاناون، ونا نا  بنة بدإلنة ا وابنة وتهانه يت ا
حهل الفبرات الهاردة في ا. حيث اهلند  تن  االسنتبيان هنه اسنتكلال الدراسنة الت بيبينة لرسنالة   دنتنهرا   انه    

مســــاامة البايــــة التا يميــــة تــــي دعــــم عمليـــات ادارة المعرتــــة  درا ــــة  الــــة عياــــة مــــ   انننه  التسننننين با نننهان: 
 المؤ سات(

 الننا بننملن امااهتننات الننهاردة سننتةاا بالسننرية التاتننة وهننل لمايننات البةننث الاالننل فبنن ، حيننث يننتم  وحننني كم     
حتهيننننج ا وابننننات ت  تميننننرات رإلليننننة .سننننتاد    التةايننننج. ونشننننن ان اهتلنننناتكم  ننننذ  الدراسننننة  ننننا يسنننن م   

 .  جناح ا
 تقبلوا تائق اال ترام والتقديـــــــر                                                                          

 اذا اردتم االطالع على نتائج اال تبيان يرجي كتابة بريدكم االلكتروني:.................................
 وسياة ب  ساهجد. ت  ت داد: جمدي نهيري                                        حتت تيرا : أ.

Mdjo2016@gmail.com  
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  درا ة  الة عياة م  مساامة الباية التا يمية تي دعم عمليات ادارة المعرتة 
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Apres un salut de bon cœur : 

Chers frères, chères sœurs ; 

        On pose entre vos mains ce sondage, dans l’espoir de nous offrir un peu de votre 

temps, en vous remerciant  de d’avance  pour votre collaboration. Nous sommes 

confiants de l’exactitude et l’objectif de notre sondage est l’accomplissement des 

besoins pour l’obtention du diplôme doctorat en science gestion, titre « La 

Contribution de la Structure Organisationnelle à l'appui des processus de 

gestion de connaissance.. ». 

       On met à votre connaissance que les informations obtenues reste à l’abri et elles 

sont exclusivement pour la recherche scientifique. Vos réponses seront transformées 

en indications numériques qui s’emploient à l’analyse pour être réussie, nous espérons 

que vous donnez d’importance à cette étude. 

Enfin accepte ,os salutation les plus sincères. 

Si vous voulez connaitre les résultats du sondage écrivez votre émail : …………….............. 
 

 Préparation de :                                                                         Sous l’encadrement du : 

                                                             

 Madjdi Nouiri                                                                              P. Wssila Bensahel    

mdjo2016@gmail.com                          
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Questionnaire À propos : 

La Contribution de la Structure Organisationnelle au support 

Des Processus de Gestion de Connaissance 

 

 
 



 

 

 :Dans la case appropriée √Mettez(  S'il vous plaît)(  ( تي المربع الماا ب√) ضع إشارة  ءً رجا

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 (Feminin)أنثى Masculin)ذنر Sexe)  الجــاس        

   االجابة

   اة(عدد  اوات العمل
 Ancienneté(anée) 

 15اكثر من  11-15    6-11  5 -1
Plus de 15 

     االجابة

 (Mixte) خمتا ة (Privée) خاصة (Publique)  لهتية Type d’ enterprise) نوع المؤ سة

    االجابة

 المركــز الوظيفــي
(Grade) 

 تدير  ا 

Directeur 

   نائب تدير

Vice-directeur 

 رئيس   فرع
 Chef de département 

 رئيس تصاةة
 Chef de service 

     االجابة 

 Autres: s’il vous pait citez les ........................................ اخري، يرول ذنرها

 المؤال العلمــي
 Déploma obtenu 

 بكالهريا
Baccalauréat 

 ليسانس
la licence 

 تاوستن
Majistar 

 دنتهرا 
Ph.D. 

     االجابة

 Autres: s’il vous pait citez les ..................................................... اخري، يرول ذنرها

 (les information spécial) الجزء االول : المعلومات الشخصية

 



 

 

  لم القياس (Creation de la Connaissance) خلق وتوليد المعرتةال -اوال 
 العبارات الخاصة بخلق وتوليد المعرتة 

Les expressions propres a la création de  la connaissance 
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1 
 تكار الجديدةطرح األالموظفي  على المبادرة و  تشجع مؤ ستاا

Notre  entreprise encourage les fonctionnaires à prendre  

l’incitative et inventer de nouvelles idées.   
     

2 

 كالجامعات( لال تفادة م  أ دث  البحثمراكز ع تهتم مؤ ستاا بالشراكة م
 األبحاث التي تخص مجال نشاطها.

Notre entreprise s’intéresse  au travail commun avec les 

centres de recherche (ex: l’Université) pour tirer profit des 

dernières découvertes dans le domaine de ses activités. 

     

3 

تا م مؤ ستاا لقاءات وجلسات تشاور مع زبائاها ومورديها لال تفادة م  
 اتكارام ومعارتهم وآرائهم  ول تحسي  نشاطها.

Notre entreprise organise des rencontres  avec les clients pour 

profiter  de leur idées et leur connaissance afin d’améliorer ses 

activités 

     

4 

للبحث ع   لول لقاءات وجلسات تشاور بي  الموظفي   مؤ ستاا تا م
لمشاكل العمل، أو تحسي  العمل المقدم، أو طرح  مشاريع  وأتكار 

 .جديدة،...الخ
Notre entreprise organise des rencontres et ouvre les débats 

entre ses fonctionnaires pour trouver des solutions aux 

problèmes et améliorer le travail, poser des nouveaux projets 

 

     

5 
 تهتم مؤ ستاا بمتابعة المعلومات والمعارف الخاصة ببيئة نشاطها 

Notre entreprise s’intéresse de suivre les informations et les 

connaissances liées à ses activités. 

 

     

6 

تحرص مؤ ستاا على ا تقطاب وتوظيف الكفاءات المتميزة واال تفادة م  
 معارتهم.

Notre entreprise s’intéresse de recruter les fonctionnaires les 

plus compétents et profiter de leur connaissance.  

 

     

 االول: عمليات ادارة المعرتة المحور
Chapiter01 : Les Opérations des Gestion de Connaissance 

 



 

 

 نقل وتشارك المعرتة -ثانيا 
Le Transfert et le Partager de la Connaissance 

  لم القياس

 

 الخاصة باقل وتشارك المعرتة العبارات
Les expressions propres au transfert et au partager de la 

connaissance 
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7 
تشجع مؤ ستاا االتصاالت غير الر مية  الحوار والاقاش...(  ول مشاكل 

 العمل بي  عمالها
Notre entreprise encourage les communications non officielles 

entre ses fonctionnaires autour des problèmes du travail. 

     

 تا م مؤ ستاا دورات تدريبية للموظفي  لتحسي  مستوى معارتهم. 8
Notre entreprise organise des formations a ses fonctionnaires  

pour améliorer leurs connaissances  

     

9 
 م لتعزيز تبادل خبراتهم ومعارتهم.تعمل مؤ ستاا ا يانا على تبادل الموظفي   لمهامه

Notre entreprise donne l’occasion aux fonctionnaires 

d’échanger leurs postes de travail pour consolider leurs 

expériences et connaissances. 

     

11 
 .تا م مؤ ستاا لقاءات مع الخبراء بغرض اال تفادة م  معارتهم

Notre entreprise organise des rencontres avec des experts pour 

profiter de leurs connaissances. 

     

11 
 .تقوم مؤ ستاا بتطبيق تجارب ناجحة لمؤ سات اخرى

Notre entreprise mit en pratique les expériences réussies 

d’autres entreprises. 

     

12 

الطرق والممار ات تي تتواصل مؤ ستاا مع المؤ سات االخرى لتحديد اتضل 
 نشر وتبادل االتكار والمعارف بي  موظفيها.

Notre entreprise communique avec les autres entreprises afin 

de déterminer les meilleures façons à échanger les idées et les 

connaissances entre ses fonctionnaires. 

     

13 

تي مؤ ستاا بالقصص والروايات لشرح وتهم المعاني والمهمات التي  نستعي 
 يصعب علياا تهمها.

Notre entreprise utilise les récits pour expliciter et faire mieux 

comprendre les difficultés que nous rencontrons dans nos 

missions. 

 

     



 

 

 

 ةا تعمال وتجديد المعرت -ثالثا 
L’emploi et la Rénovation de Connaissance 

  لم القياس

 

 الخاصة با تعمال وتجديد المعرتة العبارات
Les expressions propres à la emploi et la rénovation de 

connaissances 
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 .تحرص المؤ سة على تطبيق اخر االبتكارات التي تخص مجال عملها 14
Notre entreprise s’intéresse à appliquer les dernières créations 

qui concernent le domaine de son activité. 

     

15 
 .العمل أللياتتعمل مؤ ستاا على التطوير المستمر 

Notre entreprise cherche a développer constamment les 

mécanismes de travail. 

     

16 

المستحدثة  تتوتر المؤ سة على الو ائل الكفيلة باشر المعلومات والمعارف
 وتطويراا بصفة آنية مستمرة، كقاعدة بيانات العمالء.... 

Notre entreprise possède les moyens nécessaires pour diffuser 

les informations et les connaissances nouvelles et les 

développer  de façon instantanée et continuelle, comme par 

exemple la base de donnée clients,…. 

     

17 
 تعمل مؤ ستاا على تطبيق األتكار والمعارف الجديدة المقتر ة لتحسي  عملها.
Notre entreprise essaye d’appliquer les nouvelles idées et 

connaissances pour améliorer son activité. 

     

18 

موظفيها تي مراجع أو برمجيات تحرص مؤ ستاا على وضع خبرة ومعارف 
 . كتب ارشادية( ال تعمالها عاد الحاجة

Notre entreprise essaye continuellement de mémoriser les 

expériences de ses fonctionnaires dans les livres ou des 

programmes pour les utiliser quand ils ont besoin. 

     

19 

تحرص مؤ ستاا على تطبيق الموظفي  لما اكتسبوه م  معارف ومعلومات تي 
 تدريبهم وتكوياهم.

Notre entreprise insiste que ses fonctionnaires appliquent les 

connaissances et les informations acquises dans leur 

formation. 

     



 

 

  (Culture Organisationnelle La) الثقافة التنظيمية -رابعا  لم القياس
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 العبارات الخاصة بالثقافة التنظيمية
Les expressions propres à la Culture organisationnelle 

 

تعمل مؤ ستاا على تحقيق االاداف المسطرة م  خالل اال تغالل الجيد للخبرات      
 .والمعارف المتوترة 

Notre entreprise sert à atteindre les objectifs assignés à travers la 

bonne exploitation des expériences et connaissances disponibles.. 

21 

اااك ا ساس بالمسؤولية  م  قبل الجميع  موظفي  ومسؤولي ( اتجاه المؤ سة خاصة      
 يخص ا تغالل وتشارك المعلومات والمعارف.  ما تي

Nos fonctionnaires sont conscients de leur responsabilité envers 

l’Enterprise surtout  concernent l’exploitation et le partage des 

informations et connaissances. 

21 
 
 

 نعمل كأناا تريق وا د نتبادل تيه المعلومات والمعارف بحرية و هولة.     
On travaille avec un esprit d’equipe et nous échangeons les 

informations et les connaissances librement et facilement.. 

22 

جو العمل تي المؤ سة يشجع على المبادرة تي تطبيق األتكار الجديدة وا تغالل      
 م  األخطاء. المتوترة والتعلمالخبرات 

Le contexte du travail dans l’Enterprise encourage l’application des 

nouvelles idées et l’exploitation des  expériences et l’apprentissage 

depuis les erreurs. 

23 

 هم.وخبرات هممعارتللموظفي  لتشارك وتبادل  تسعى مؤ ستاا الى تقديم التحفيز الالزم      
Notre entreprise motive  les fonctionnaires à partager et échanger 

leurs connaissances et expériences   

24 

 موظفيها على تشارك  وتطبيق معارتهم وخبراتهم ومعلوماتهم.تعمل المؤ سة  على تقييم اداء      
Notre entreprise évalue leur initiative à échanger leurs infirmations 

et expériences.   

25 

تسعى  مؤ ستاا الى تحسيس الموظفي  باال تقرار والطمأنياة  بالشكل الذي يساعدام      
 معارتهم وخبراتهم ومعلوماتهم تي العمل.على تبادل وتطبيق  

Notre entreprise cherche à créer un climat stable pour les 

fonctionnaires qui les aident à échanger et appliquer leurs 

connaissances et expériences. 

26 

بي  وتشارك المعارف والخبرات  على قيم وعادات تشجع روح التعاون مؤ ستااتتوتر      
 .الموظفي  باختالف مراكزام الوظيفية

Notre entreprise a des traditions qui encouragent  l’esprit de 

collaboration et le partages des connaissances et les expériences 

entre les fonctionnaires quelques soient leurs postes de travail.  

27 

الثاني: مكونات الباية التا يمية المحور  
Chapiter01 : Les Composants de la Structure Organisationnelle  



 

 

  (Leadership    القيادة -خامسا  لم القياس

اتق
مو

 
ماما

ت
    

  
  

     
 T

o
u

t 
à
 f

a
it

 d
'a

cc
o
rd

 
اتق 
مو

 d
'a

cc
o
rd

 
ايد 
مح

  
N

i 
d

'a
cc

o
rd

 n
i 

en
 d

és
a
cc

o
rd

 
اتق
 مو
غير

 
p

a
s d

'a
cc

o
rd

 
ماما

ق ت
موات

ير 
غ

 
P

a
s 

d
u

 t
o
u

t 
 d

'a
cc

o
rd

 

 الخاصة بالقيادة العبارات
Les expressions propres au Leadership 

 

يقوم مسؤولو مؤ ستاا بتوتير الدعم للموظفي  م  اجل طرح االتكار الجديدة  ول       
 العمل، وال يعاتبون تي  الة تشلها.

Les responsable de notre entreprise encouragent les fonctionnaires 

pour trouver des nouvelles idées et ne les méprisent jamais en cas 

d’échec. 

28 

 
 

 

يقوم الموظفون تي مؤ ستاا باتخاذ القرارات السريعة  دون الرجوع الى رؤ ائهم، خاصة     
 التي تساعدام تي طرح وتبادل االتكار والمعارف.

Nos fonctionnaires prennent rapidement des décisions sans 

consulter leurs chefs, surtout les décisions qui les aident à proposer 

et échanger des informations et des connaissances. 

29 

ال توجد تي مؤ ستاا عراقيل او  واجز تماع الموظفي  م   االلتقاء مع مسؤولي      
 المؤ سة لطرح اتكار تساعد  تي تحسي   ير عملها.

Dans notre entreprise, il  n’y a pas d’obstacles qui empêchent nos 

fonctionnaires de rencontrer leurs chefs pour proposer leurs idées 

qui permettent d’améliorer la performance.   

31 

آرائهم واتكارام يستمع مسؤولو مؤ ستاا النشغاالت الموظفي  ويأخذون بعي  االعتبار      
  ول  ير العمل .

Les responsables de notre entreprise donnent intérêt aux 

préoccupations des fonctionnaires et prennent en compte leur idées 

et opinions concernent le travail. 

31 

يتسم مسؤولو مؤ ستاا بالمبادرة  واالنفتاح وتقبل االنتقادات  م  الموظفي   خاصة تي      
 تباي اتكارام وآرائهم. 

Nos responsables ont un esprit ouvert et acceptent les critiques des 

fonctionnaires, et s’efforcent d’adopter leurs opinions et idées. 

 

32 

يا م مسؤولو مؤ ستاا جلسات مات مة للتشاور مع الموظفي  إليمانهم باالتصال      
 المفتوح والصادق.

A cause de leur esprit ouvert et tolérant, nos responsables organisent 

des réunions régulières de discussion avec les fonctionnaires 

33 



 

 

 (Structure Organisationnelle   التا يميالهيكل  - اد ا  لم القياس

اتق
مو

 
ماما

ت
 

 
 T

o
u

t 
à
 f

a
it

 d
'a

cc
o
rd

 
 

اتق
مو

 d
'a

cc
o
rd

 
 

ايد
مح

 
  
N

i 
d

'a
cc

o
rd

 n
i 

en
 d

és
a
cc

o
rd

 
 

اتق
 مو
غير

 
p

a
s d

'a
cc

o
rd

 
ماما

ق ت
موات

ير 
غ

 
P

a
s 

d
u

 t
o
u

t 
 d

'a
cc

o
rd

 

 العبارات الخاصة بالهيكل التا يمي
Les expressions propres à la Structure organisationnelle 

يتم التواصل بي  الموظفي  تي االقسام والمستويات المختلفة  تي مؤ ستاا  عبر قاوات      
 وطرق ر مية محددة.

La communication entre les fonctionnaires dans les différents 

services de notre entreprise, se réalise à travers  des canaux officiels 

bien déterminés. 

34 

تتوتر مؤ ستاا على مراجع  كتب، مطبوعات،...الخ( ترشد وتوجه  لوك الموظفي ،       
 خاصة  ول التواصل تيما بياهم.

Notre entreprise a des références (livres, des guides…)qui 

organisent et dirigent le comportement  de nos fonctionnaires, 

surtout la communication entre eux. 

35 

 .ةكزام الوظيفيا اااك تواصل  هل ومرن بي  الموظفي  باختالف تخصصاتهم و مر      
Il ya une communication souple et facile entre les fonctionnaires, 

malgré les différences de leur spécialité et leur poste de travail.  

36 

تا يم مؤ ستاا يسهل للموظفي  تحديد المعلومات والمعارف التي يحتاجونها تي تأدية      
 عملهم.

L’organisation de notre entreprise facilite la détermination des 

informations et des connaissances que les fonctionnaires ont besoin 

dans leur travail. 

37 

تقوم مؤ ستاا بإ ااد انجاز بعض المهام الى مؤ سات اخرى بهدف إنجازاا بشكل      
 .اتضل

Notre entreprise confie aux autres entreprises la responsabilité 

d’accomplir certaines tâches afin de garantir leur bonne réalisation. 

38 

تقوم مؤ ستاا با تحداث وتقليص االقسام والمستويات متى دعت الحاجة الى تعزيز      
 .تواصل موظفيها

Notre entreprise crée ou contracte ses parties et niveaux selon le 

besoin communicatif des fonctionnaires.  

39 

تسمح مؤ ستاا بإنشاء ترق خاصة بإنجاز مهام معياة مشكلة م  اتراد يتبعون اقسام      
 .ومستويات مختلفة

Notre entreprise permet de créer des groupes de travail, spéciales 

pour réaliser des missions ces groupes se composent de 

fonctionnaires qui appartiennent à des niveaux différents de 

l’enterprise. 

41 
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 الخاصة بتكاولوجيا المعلومات واالتصال العبارات
Les expressions propres à la  Technologie de l'information et de 

la communication 

 

 مهمتها جمع وتخزي  المعلومات والمعارف. تتوتر المؤ سة على ان مة معلوماتية     
Notre entreprise a des systèmes d’information permettant de 

collecter et de mémoriser les informations et les connaissances. 

41 

تشجع وتدعم مؤ ستاا موظفيها على تكوي   مجموعات والتواصل عبر االنترنيت      
 لمااقشة امور العمل.

Notre entreprise encourage ses fonctionnaires à s’organiser sous 

forme de groupes et se communiquer entre eux par le net (les sites 

sociaux come Facebook) pour discuter les problèmes de travail. 

42 

تتوتر مؤ ستاا على ان مة  ا وبية  تختزن  االت لمشكالت و لولها يمك  الرجوع      
 اليها عاد وقوعها مرة اخرى.

Notre entreprise a des systèmes informations qui mémorisent tous 

les problèmes ainsi que leurs solutions pour en tirer profit dans les 

situations pareilles. 

43 

 .جتماعاتالا لعقد تعالة كو يلةمؤ ستاا مؤتمرات الفيديو   تستخدم     
Notre entreprise utilise les conférences-vidéo comme moyen 

efficace pour la communication. 

44 

تتوتر مؤ ستاا على تكاولوجيا المعلومات واالتصال الكفيلة  بتواصل موظفيها بكل      
  هولة و رية.

Notre entreprise  a tous les moyens de la technologie d’information 

et la communication capables de lier tout facilement les 

fonctionnaires. 

45 

تتوتر مؤ ستاا على ان مة خبيرة يرجع لها موظفيها بحثا ع  الاصائح واالرشادات تي      
 .تأدية مهامهم

Notre entreprise a des systèmes experts sur lesquels s’appuient les 

fonctionnaires pour trouver des conseils et des consignes de bon 

travail. 

46 

 شكرا جزيال على ماحاا جزءا م  وقتكم

Merci bien pour le temps que vous nous avez attribuez. 
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 : مفاهيم مقدمة لممعرفة.30المحمق رقم 

 المفهوم المؤلف  والسنة
Wiig3995  جسم من ادلفاىيم والتعميمات واالفكار اجملردة اليت حنملها  معنا على اسس دائمة او شبة دائمة، ونستخدمها لتفسري العامل احمليط بنا  

Drucker1993 مهمة زلددة او اجياد شيء زلدد، وىذه القدرة ال تكون اال عند البشر ذوي العقول وادلهارات الفكرية ىي القدرة على ترمجة ادلعلومات اىل اداء لتحقيق 
Ernest and Young1997 ما حيتاج العاملون اىل معرفتو للقيام بأعماذلم 

Stettner4222  تراكمية تكاملية تتكون وحتدث على امتداد فًتات زمنية طويلة نسبيا كي تصبح متاحة للتطبيق واالستخدام من اجل معاجلة مشكالت وظروف  عملية
 معينة.

Barnes (4224) )رلموعة احلقائق والوقائع وادلعتقدات وادلفاىيم وادلنظورات واألحكام والتوقعات وادلنهجيات ومعرفة الكيف)الرباعات how know. 
Sverlinger اخلربة اليت ميكن توصيلها  وتقامسها، او ادلعلومات يف النشاط 

Roman c.Barquin ادلعرفة ىي ما يبقى يف رؤوس االفراد 
Alavi a Leidner4223  قدرات كامنة للتأثري يف العمل والفعل ادلوجو حنو ادلستقبل 
لقيم والبيانات ادلرتبطة واالدراك ادلتمعن وادلسلمات البديهية القائمة على اساس معني، واليت جتتمع سويا كي توفر البيئة ادلواتية رلموعة من اخلربات وا (4225بالكىيل و جامبل )

 .واالطار ادلناسب الذي من شانو ان يساعد على التقييم واجلمع بني اخلربات وادلعلومات
Harris and 

Henderson2004 
سلسلة متكاملة تبدا باإلشارات  وتتدج اىل البيانات مث اىل ادلعلومات مث اىل ادلعرفة مث اىل احلكمة وىذه االخرية ىي اساس احد العناصر األساسية ضمن 

 االبتكار
تكامل عمليات ادارة ىي كل شئي ضمين او ظاىري يستحضره العاملون ألداء اعماذلم، او الختاذ قرارات صائبة، والوصول اىل االىداف اليت يريدوهنا عرب  4235القهيىي

 ادلعرفة من اكتساب ودتثيل ومشاركة وتوظيف.
 المصدر: من اعداد الباحث بتصرف
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 انواع المعرفة :40الممحق رقم 
 

 أنواع المعرفة الباحث
David Hi 1-  اخلربة  -3رأس ادلال الفكري  -2البيانات 

Blumentritt_Johnston 

 
 ادلعرفة اجملسدة. -4ادلعرفة االجتماعية،  -3ادلعرفة العامة،  -2 ادلعرفة ادلرمزة -1

Unger 1-  طارئة -3متقدمة  -2مرنة 
Badarcco 1-  متنقلة -2رلسدة 
Alvesson 1-  رمسية -2ضمنية 

Fleck 1- متقدمة -6طارئة  -5غري رمسية -4رمسية -3رلسدة  -2ضمنية 

 Awad &Ghairi 1- ادلعرفة اخلبرية  -7ادلعرفة العرضية،  -6معرفة الدالالت  -5ادلعرفة العامة،  -4ادلعرفة اإلجرائية،  -3ادلعرفة العميقة،  -2السطحية  ادلعرفة 
 ادلعرفة اخلارجية -2ادلعرفة الداخلية   -1 البيالوي 

 ادلعرفة السببية وادلعرفة ادلوجهة -5ادلعرفة الضحلة وادلعرفة العميقة  -4ادلعرفة التكنولوجية،  -3ادلعرفة الواضحة،  -2الضمنية  ادلعرفة -1 العمي وزمالئو
  ( know –where) معرفة أين4   ( know-why)معرفة دلاذا -know-how. 3)  معرفة كيف -know-what . 2) معرفة ماذا -Marquardt    1_ ماكيرد

  .( know –when) معرفة مىت -5
 

 ادلعرفة االبتكارية  .-3ادلعرفة ادلتقدمة،  -2ادلعرفة اجلوىرية،  -1 (  M.H.Zak)   زاك ميشال
 ادلعرفة اجملهولة  -4،  ادلعرفة الكامنة -3،  ادلعرفة الضمنية-2ادلعرفة الصرحية،  -1 (T.Backman) باكمان توم

 المصدر: من اعداد الطالب بتصرف
 



 مة المالحـــــــــــــقـــــــــقائ

 

[   ] 
 

  : عمميات ادارة المعرفة 30الممحق رقم 

 العمليات              

 

 

   اسم الباحث

 والسنة

ص
 تشخي

تحديد االهداف
 

ابتكار
اكتساب 
 

توليد
 

ا
سر

حصول 
اكتشاف 
 

خزن
تنظيم 
معالجة 
 

نقل
توزيع 

مشاركة 
 

اعاد
ة ا

ستع
مال

 

تطبيق
ادامة وتطوير 

 

تق
ييم

استرجاع 
 

Davenport 1994    *          *      
Allec  1997   * *          *   *   
Davis 1998    *     *  *      * * * 
Weegemen 1998 * *            *  * - *  
Martiny   1998    *          * *  *   
Fraunhofer 1998 * *   *    *    *   *    
Senge  1999              *      
Hauer  1999       *        *     
Hermans 1999       *  * *         * 
Burk 1999 *  *  *     *    * *     
Versepij 1999       *  *       * *   
Mc Dermoti 1999    *         * *      
Granter Group 1999   *    *   *      *   * 
Loudan & loudon 2000   *   *       * *      
New Man      *  *    *      *       
Mc Elroy 2000     *        *   *    
Paul 2000 *         *         * 
Trigg 2000    *    *   *    *     
Duffy 2000       *   *   *    *  * 
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Alan 2000   *        * *      *  
Kapoor 2000     *    *   * *    *   
Loomis 2000   * *       * *   * * *   
Wick 2000   *   *         *  *   
Saffady 2000   *      * *   *       
Rastogi 2000 *  * * * *  * * *    *  *    
Montana 2000     *  *  *    * *  *    
King 2000           * *    *    
Turban 2001   *      *     *  *    
Heising          *    *    *   *    
Varbeck & Finke 2001     *    *    *   *    
Daft 2001   *       *    *      

 ، واخرون.66-66المصدر:  باالعتماد عمى صالح الدين الكبيسي، مرجع سبق ذكره، ص ص 
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 : نماذج مقترحة إلدارة المعرفة36المحمق رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

ىي)بناء ييدف إلى تحقيق أربعة أىداف رئيسية :   Wiigنموذج وييغ
المعرفة، االحتفاظ بالمعرفة، جمع المعرفة، استخدام المعرفة(، حيث يقوم 
عمى تصور نشاطات الفرد ووظائفو عمى أنيا خطوات متسمسمة، أي  أنيا 
عممية تسيل بناء المعرفة واستخداميا باعتبار انو يمكن تنفيذ بعض 

سابقة، ولكن الوظائف والنشاطات بالتوازي، مع االعتماد عمى النشاطات ال
بتفاصيل وفيم مختمف، كما يركز ىذا النموذج عمى االحتفاظ أيضا بالمعرفة 
في عقول األفراد وفي الكتب، وفي قواعد المعرفة المحوسبة)معرفة 
الحاسوب(، أما فيما يخص جمع المعرفة فتتم بأشكال عديدة بدءا من 

اه،      وصوال الحوارات الثنائية في أماكن االستراحة أو عند برادات المي
إلى شبكات الخبرة وفرق العمل، نفس الشيء بالنسبة إلى استخدام المعرفة 
وذلك وفق ما يمميو الموقف المطروح أو المعاش، وما يركز عميو ىذا 
النموذج ىو دمج وتوحيد الوظائف األساسية والنشاطات التفصيمية في 

ألفراد سواء في مختمف مجاالت بناء واستخدام المعرفة لدى المؤسسات وا
مي يمخطط تفص الشكل المقابل  ، مثمماعممية اإلنتاج أو تقديم الخدمات

  :ليذا النموذج
 

 بناء المعرفة

االمساك 

 بالمعرفة

 نطاق

 بناء

 المعرفة

 نطاق

 استخدام 

 المعرفة

 تجميع المعرفة

 استخدام المعرفة

 موضوع العمل

 او مهمة العمل

 نظام قواعد المعرفة

دعقول االفرا  

 الكتب

 التعلم من الخبرات

 الشخصية وتكنولوجيا

 ماالعال

  4ص ،    عمان ،(نظري مدخل) المعرفة إدارة حجازي، علي هيثم:  المصدر
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 تحديد التكنولوجيا فهم األشخاص تحديد العملية

سيق، الرقابة  التن

 القياسو

 المشروعضبط إدارة  

 القيـــادة

التأثيرات اإلدارية 

 الرئيسية

استراتيجية 

 إدارة المعرفة

تأثيرات الموارد 

 الرئيسية

التقاطع 

 الوظيفي

البشر 

 والمعرفة

 المالية

 الخبرة
التأثيرات البيئية 

 الرئيسية

 الحكومة، المنافسة،

 السياسة

 التكنولوجيةالفرص 

 نجاح

مبادرة 

إدارة 

 المعرفة

 Massey & alنموووذج ماسووي ونخوورون  
 ,Masseyقدم من قبل   : لنجاح إدارة المعرفة

Montoya-Weiss, and O’Driscoll  
حيث أن نجااح إدارة المعرفاة حساب ىاذا النماوذج 
يعتمااااد عمااااى فياااام المنظمااااة، مسااااتخدمي المعرفااااة 
وكيفياااة اساااتخداميا، و حساااب ىاااذا النماااوذج فااا ن 
إدارة المعرفة تعتبر كعممية تغيير تنظيمي، وعميو 
فاا ن نجاااح إدارة المعرفااة يعتماااد عمااى نجاااح ذلاااك 
التغييااار حياااث تكاااون النتيجاااة فاااي األخيااار تحسااان 

فااااي عمميااااة األداء التنظيمااااي، إذ أن إدارة واضاااا  
المعرفااااااة إذا أخاااااااذت عماااااااى محماااااال الجاااااااد ف نياااااااا 
تتضاااامن تغيياااارات تشاااامل كافااااة نااااواحي المنظمااااة 
ومسااااااااااااتوياتيا التنظيميااااااااااااة، وكااااااااااااذا السااااااااااااموكيات 
الممارسات اإلدارية، ويمكان اعتباار ىاذا النماوذج 
مسااااىمة ىاماااة فاااي فيااام متطمباااات إدارة المعرفااااة 

ؤثر فييا، وقد قدم الباحثون وكذلك العوامل التي ت
 الشكل التالي ليعبر عمى النموذج الذي اقترحوه:

 المعرفة إدارة لنجاحMassey et a  وآخرون ماسي نموذج

Source: Murray E. Jennex: Knowledge management : concepts, methodologies, tools and 

applications, Information Science Reference, United States of America, 2008, P35. 
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  wang &ahmed ونغ واحمد ل نموذج سمسمة قيمة المعرفوووة                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Wang C.L & Ahmed P.K, “The knowledge value chain: a 

pragmatic knowledge implementation network”, Handbook of Business 

Strategy, Volume: 6 Issue, 2005, P 322. 

 ةــــــــــــــــنظم المعرف

 ــــــــةثقافة المعرفــــــ

 الذاكرة التنظيميـــــــــة

 مشاركة المعرفـــــــــة

 معايرة المعرفـــــــــــة
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المعرفــــــــــــــــــة إدارة  عمليات هامش األداء  

 ممّكنات إدارة المعرفة

KM Enablers 

 القدرات التنظيمية

 & Wangوانج و احمد بارفيزقدم : نموذج سمسمة قيمة المعرفة
Ahmed    مايكل قدمو الذي القيمة نموذجا مشابيا  ومعتمدا نموذج 

لنموذج يسمى  التنافسية، الميزة المشيور كتابو في 1985 سنة بورتر
.  حسب ىذا  knowledge value chain"سمسمة قيمة المعرفة" 

المعرفة ما ىي إال سمسمة من النشاطات المترابطة النموذج فادار 
بحيث تكون مخرجات أحد العمميات ىي نفسيا مدخالت العممية 

جة في النياية تعزيز القدرات التنظيمية، التكيف الالحقة. لتكون النتي
االستراتيجي، وكذلك التعمم التنظيمي من خالل سمسمة من العمميات 
المتعمقة ب دارة المعرفة، بتوفر العديد من ممكنات أو مشغالت إدارة 
المعرفة المتعمقة أساسا بالنظم والثقافة، الذاكرة التنظيمية، المشاركة، 

، وتعني ىذه  Knowledge Benchmarkingمعايرة المعرفة 
األخيرة أن عمى المنظمة اكتساب آليات واضحة لقياس معرفتيا مقارنة 
بالمنافسة، وذلك لتحديد أو قياس أدائيا المعرفي، من خالل تحديد 
الفجوة المعرفية لممنظمة التي ذكرناىا سابقا. يعد ىذا النموذج مساىمة 

المنظمة  ةاستراتيجيىامة من قبل الباحثَْين، خاصة في تكامل أىداف 
دارة المعرفة، وىذا الشكل القديم الجديد يشير ضمنا إلى أن أنشطة  وا 

عن الشكل الحديث  المنظمات ستصير معرفية أكثر، أي الحديث
ية، من المنظمات الذي يطمق عميو المنظمات المتعممة أو المعرف

 مثمما يوضحو الشكل المقابل: 
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 : مفاىيم مقدمة لمثقافة التنظيمية36الممحق رقم

 المفاهيم والسنةاالسم 
Jaques 3973  ىي اداة لفهم العالقات االجتماعية داخل ادلنظمات السيما نظام ادلكافاة 

Hodge /Anthony3993  للسلوك واداة حلل ادلشكالت.ها موجها مزيج من القيم وادلعتقدات  واالفًتاضات وادلعاين والتوقعات اليت حيملها االفراد يف منظمة معينة او رلموعة فرعية وبالشكل الذي جيعل 
Jones 3997  اخلرلموعة القيم ادلشًتكة الضابطة لتفاعالت افراد ادلنظمة بني بعضهم البعض وبينهم وبني االطراف اخلارجية للمنظمة كادلوردين والزبائن.. 

Drummond 4222  اجلماعات االخرى، اي اهنا دتثل بررليات العقل البشريقصد هبا الربرلة التشكيلية للعقل اليت دتيز فرد مجاعة معينة عن غريه يف 
Robbins  4225 .ىي نظام للمعاين ادلشًتكة اليت حيملها اعضاء ادلنظمة واليت دتيز منظمتهم عن غريىا من ادلنظمات 

Hit  4226  واليت تؤثر يف الطريقة اليت تؤدي فيها ادلنظمة اعماذلا.رلموعة معقدة من االيديولوجيات والرموز والقيم اجلوىرية اليت يتشاركها االعضاء يف ادلنظمة 
 ىي ادلعتقدات والقيم ادلؤثرة يف اداء االفراد وسلوكياهتم  4226الخفاجي  
Lussier  4227 رلموعة القيم واالفًتاضات ادلشًتكة احملددة ادلكيفة اليت سوف يتصرف مبوجبها االعضاء 

Pearce/Roninson/   4222 

Cullen/Parboteeah 
 ىي القيم ادلشًتكة، ادلعتقدات والتوقعات، وادلعايري اليت يتعلمها االفراد واليت تصبح جزء من ادلنظمة ذاهتا مع مرور الوقت

Mcshare/Glinow  4222  جو ادلنظمة.ىي االمناط االساسية من االفًتاضات ادلشًتكة والقيم وادلعتقدات اليت توجو طريقة التفكري حول التصرف ازاء ادلشكالت والفرص اليت توا 
Schein اعرىم، واىل حد ما سلوكهمالثقافة على اهنا رلموعة من االفًتاضات الضمنية األساسية، تتقامسها رلموعة من االفراد، حتدد تصوراهتم وافكارىم ومش 

Cunningham   عبارة عن انظمة ادراكية ، تلعب دورا ىاما يف ادلساعدة علي تفسري كيفية  تفكري االفراد واختاذ القرار 
Laurie  وطريقة ادائهم ألعماذلماهنا رلموعة القيم وادلعتقدات والتقاليد واالجتاىات اليت ختلق رلاال شامال يؤثر يف بناء سلوك العاملني وتفكريىم 

الفًتاضات وادلعتقدات اليت يتشارك يف االلتفاف حوذلا القيم االساسية اليت تتبناىا ادلنظمة والفلسفة اليت حتكم سياستها اجتاه العمالء وادلوظفني والطريقة اليت يتم هبا اجناز  ادلهام وا واخرينخضير كاظم 
 اعضاء التنظيم

 القيم وادلعتقدات ادلباشرة وغري ادلباشرة)الواضحة وغري ادلعلنة( واخلربات وادلمارسات اليت حتقق التفوق التنظيمي رلموعة سامر جلدة
 من اعداد الطالب وبتصرفالمصدر: 
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Descriptive Statistics
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Correlation Matrixa
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Correlation Matrixa
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Anti-image Matrices
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Anti-image Matrices
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Anti-image Matrices
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