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والتّمجیــــــــــد  أحمــد هللا تعالــى فهـو أهــل الثنـــــاء 

 وأشكـره سبحانـه فالشـكر لدیــه من أسبــاب المزیــــد

 أتقدم أوال بالشكر الجزیل إلى األستاذ المشرف 

، على بلیغ توجیهاته واإلشراف على هذا ""شنشونة محمد 

 العمل، فله من هللا حسن الثواب.

نا  كما أتقدم بالشكر الجزیل إلى باقي األساتذة الذین كانوا ل 

سندًا وعونًا خالل مسارنا الدّراسي وعلى رأسهم األستاذة  

 خان أحالم، رحال سالف، داسي وهیبة، دبلة فاتح.  

 كما ال یفوتني أن أتوجه بامتناني إلى:

موظفي مؤسسة "قدیلة للمیاه المعدنیة" على حسن تعاونهم 

وكل من ساعدنا من قریب وبعید أساتذة، أصدقاء، 

 صدیقات.  

 

  الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد هلل 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

الحمــد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين وخاتم  

 النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين   

 الحمد هلل الذي وفقنـي إلنجاز هذا العمــل المتواضـــع   

 أهدي ثمرة جهدي  

إلى عبق طفولتي، وأريج شبابي، إلى ملجئي ومالذي، إلى من تحمل كل 

 . إلى أبي العزيز إلى لحظات فرح، ألم في حياتي وحولها ةلحظ

إلى من ساندتني يوم ضعفي، وشاركتني همي وحزني، إلى من سقتني  

إلى من بالدعاء تجود وعن العسر تذود  الحنان في صغري حتى كبري، 

 أمي الغالية 

 إلى من أشدد بهم أزري وأشركهم في أمري إخوتي وأخواتي  

 زمالء دراستي  إلى إخوة لي لم تلدهم أمي أصدقائي وأحبائي و

 إلى كل من علمني حرفا. 
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  امللخص:

الدراسة إىل التعرف على موضوع دور عمليات املعرفة يف تعزيز التعلم التنظيمي لعينة من موظفي مؤسسة قديلة   هتدف هذه
 والية بسكرة والكشف عن العالقة اليت تربط هاذين املتغريين، حيث مت اختيار عمليات إدارة  -مجورة-للمياه املعدنية 

املعرفة كأبعاد هلا واملتمثلة يف )التوليد، التخزين، التشارك، التطبيق( ودورها يف تعزيز التعلم التنظيمي من خالل أبعاده  
الباحث على   ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمد الطالباملتمثلة يف )التعلم الفردي، التعلم اجلماعي، التعلم املنظمي(، 

(  50) يث اختريت عينة عشوائية بسيطة من موظفي املؤسسة بلغ عدد مفرداهتا استبيان مشل كال متغريي الدراسة، ح
لتحليل  ( استبانة كانت كلها صاحلة للدراسة، و 42)  موظفا وزعت عليها أداة الدراسة ، وقد متكن الطالب من اسرتجاع 

ساليب اإلحصائية املتمثلة يف  األو   (SPSSبربانمج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية )الطالب   استعانبياانت االستبيان 
 (Ttest) تا التكرارات والنسب املئوية لوصف خصائص عينة الدراسة ، ومعامالت االرتباط ألفا كرونباخ واختبار 

واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ، وقد جاءت نتائج الدراسة تفيد بوجود دور ذو داللة معنوية لعمليات إدارة  
 .علم التنظيمي مبختلف أبعاده الثالثةاملعرفة على الت 

 كما مت تقدمي جمموعة من التوصيات للمؤسسة حسب مامت التوصل إليه يف الدراسة 

Abstract:    
This study aims to identify the issue of the role of knowledge processes in 
enhancing the organizational learning of a sample of the Qadila Mineral 
Water Corporation employees - Jumoura - the wilaya of Biskra and to 
uncover the relationship between these two variables, as knowledge 
management processes were chosen as their dimensions represented in 
(generation, storage, sharing and Application) and its role in promoting 
organizational learning through its dimensions (individual learning, group 
learning, and organized learning). To achieve the study objectives, the 
researcher student relied on a questionnaire that included both study 
variables, where a simple random sample of the institution’s employees was 
chosen with a number of (50 A staff member distributed the study tool to it, 
and the student was able to retrieve (42) questionnaires that were all valid for 
the study. And (Ttest) tests, arithmetic means and standard deviations, and 
the results of the study indicated the existence of a significant role for 



 

knowledge management processes on organizational learning in terms of Its 
three dimensions differ. 

A set of recommendations were presented to the institution according to 
what was reached in the study 



 

 : املقدمة

املختلفة، وزايدة الصراع   شهدت بيئة األعمال تغريات سريعة وحتدايت كبرية متثلت يف )زايدة معدالت التغيري يف اجملاالت

الفكر االقتصادي التقليدي إىل  بفعل العوملة اإلدارية، وسرعة التطورات التكنولوجية اليت حولت واملنافسة بني املنظمات،  

ع  الفكر االقتصادي املستند إىل املعرفة والنظر إىل املعرفة على أهنا األداة احلامسة خللق القيمة املضافة، وعدم استقرار األوضا 

تبـين  االقتصادية واالجتماعية يف العامل، وتعقد معايري جناح اإلدارة( كل هذه األوضاع  والتحدايت فرضت على املنظمات  

وضــمن هــذا الســياق فقــد  والبحث عن طرائق وإسرتاتيجيات متكنها من البقاء والتكيف   ذهنيـات وُرؤى إداريـة جديـدة، 

الدراســات إىل أن املنظمــات االقتصــادية مل تعــد تنتظــر إىل مــا سـيحدث يف حميطهـا لكـي تقـوم بـرد الفعـل،  خلصــت معظــم 

وإمنـا عليهـا اليـوم اكتسـاب مزايـا حتقيـق السـبق يف معرفـة األحـداث قبـل وقوعها، وأن تكون على علم ودراية ابألحداث قبل  

وهذا ال يتأتى إال ابلبحث عن املعرفة والسعي الكتساهبا خاصة بعدما جتلت   ك قبـل املنافسـني،اآلخرين، مما يتيح هلا التحر 

 أمهيتها يف كافة اجملاالت وامليادين منذ تسعينيات القرن املاضي. 

كما أن املنظمات املعاصرة أدركت أن حتسني وتطوير نفسها مرتبط بتعلم أفرادها وتنمية معارفهم، ويف هذا اإلطار يظهر    

التعلم التنظيمي كأحد املكوانت اليت ميكن تعزيزها من خالل التطور املعريف وإحداث التغيري املطلوب لتصبح منظمات  

إدارة املعرفة مع التعلم   تلكه من سالح املعرفة والتعلم حيث أن تفاعل عمليات متعلمة قادرة على التحدي واملنافسة مبا مت 

 التنظيمي ستسهم بشكل كبري يف رفع كفاءة األنشطة املختلفة للمنظمة وزايدة فاعليتها. 

هبما، والتعرف  وانطالقا من أمهية هذين املوضوعني ودورمها الكبري يف املنظمة، سنقف على أهم املرتكزات واملفاهيم املتعلقة 

 على دور عمليات إدارة املعرفة يف حتقيق التعلم التنظيمي. 

 

 

 

 

 



 

 إشكالية الدراسة:   -1

تشكل املعرفة اليوم إحدى العناصر الرئيسية اليت يعتمد عليها جناح املنظمة واستمرارها يف العمل، وذلك ألن املعرفة هي  

تقليدها من قبل املنافسني. لذا فقد ازداد االهتمام بدراستها وسبل إدارهتا  من املوجودات غري امللموسة واليت يصعب 

بشكل أكثر كفاءة وفعالية، وهذا ال يتأتى إال ابالعتماد على آليات اليت من بينها التعلم التنظيمي اليت تسعى املنظمات  

على أداء العاملني يف العمل وابلتايل  إىل حتقيقه ويف خمتلف املستوايت التنظيمية وابلشكل الذي من املمكن أن ينعكس 

 على أداء املنظمة ككل. 

 وبناء على ما سبق تربز إشكالية دراستنا على النحو التايل: 

 ما هو دور عمليات إدارة املعرفة يف تعزيز التعلم التنظيمي مبؤسسة قديلة للمياه املعدنية؟ 

 وتندرج ضمن اإلشكالية التساؤالت الفرعية التالية: 

 عرف على مضامني إشكالية دراستنا من خالل طرح التساؤالت التالية: ميكن الت

 ما واقع تطبيق إدارة املعرفة مبؤسسة قديلة للمياه املعدنية؟  ➢

 عمليات إدارة املعرفة يف تعزيز التعلم الفردي مبؤسسة قديلة للمياه املعدنية؟  دور ما هو  ➢

 عي مبؤسسة قديلة للمياه املعدنية؟ عمليات إدارة املعرفة يف تعزيز التعلم اجلما دور ما هو  ➢

 عمليات إدارة املعرفة يف تعزيز التعلم املنظمي مبؤسسة قديلة للمياه املعدنية؟  دور ما هو  ➢

 أهداف الدراسة   -2

هتدف الدراسة إىل معرفة دور عمليات إدارة املعرفة يف تعزيز التعلم التنظيمي يف املنظمات خاصة يف وجود بيئة تنافسية  

 خالل: وذلك من 

 تقدمي إطار نظري وفكري يساعد على توضيح مفهوم وخصائص كل من إدارة املعرفة والتعلم التنظيـــــــمي.  ➢

 حتديـــــد درجـــــة ممارســـــة عمليات إدارة املعرفة يف املؤسســـات احملليــــــة ومدى تطبيق التعلم التنظيمي فيها.  ➢

 عمليات إدارة املعرفة على التعلم التنظيمي يف املؤسسات اإلقتصادية. التعرف على أمهية ودور تطبيق  ➢

 .فيما خيص موضوع الدراسة -بسكرة-قديلة للمياه املعدنية تقدمي مقرتحات وتوصيات ملؤسسة  ➢

 أمهية الدراسة   -3



 

تستمد هذه الدراسة أمهيتها من أمهية املتغريات املبحوثة املتمثلة يف إدارة املعرفة و التعلم التنظيمي    اجلانب النظري: ➢

حيث تعد عمليات إدارة املعرفة من املواضيع اإلدارية احلديثة واملهمة اليت تساعد املؤسسات اجلزائرية عامة  

يف ظل املنافسة احلاصلة يف بيئة األعمال، كما ال    واالقتصادية بصفة خاصة على حتقيق قفزة نوعية وميزة تنافسية

خيفى علينا أمهية التعلم التنظيمي فهو من املفاهيم احلديثة نسبيا اليت ال تزال قيد الدراسة و حماولة إبراز عالقته إبدارة  

    املعرفة كما تعترب هذه الدراسة امتداد وإضافة للمؤسسات اليت تسعى لالستمرارية والتميز.

وعملياهتا اجلوهرية( وكذا  )مفهوم إدارة املعرفة،  االقتصادية  ت ؤسساحتليل الواقع الفعلي إلدراك امل : اجلانب العملي ➢

ازدايد شدة املنافسة بني املؤسسات على املستوى الوطين  التعلم التنظيمي واستكشاف العالقة بينهما خاصة مع 

 . لتحدايت اليت يواجهها العاملوالدويل، وليست املؤسسة اجلزائرية مبنأى عن هذه ا
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 الدراسات السابقة املصدر: من إعداد الطالب بناء على 

 فرضيات الدراسة   -5

 يقوم هذا البحث على الفرضيات التالية: 

 تويل مؤسسة قديلة للمياه املعدنية أمهية كبرية إلدارة املعرفة  .1

دور ذو داللة إحصائية لعمليات إدارة املعرفة أببعادها املختلفة )التوليد، التخزين، التشارك، التطبيق( يف    "يوجد .2

 " -بسكرة- التعلم التنظيمي مبؤسسة قديلة للمياه املعدنية مستوى تعزيز 

 وتندرج ضمن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية: 

 توليد المعرفة▪

 تخزين المعرفة▪

 تشارك المعرفة▪

 تطبيق المعرفة▪

 متغير المستقلال
 إدارة المعرفة

 ابعتمتغير الال
 يتنظيمتعلم الال

 التعلم الفردي▪

 التعلم الجماعي▪

 التعلم المنظمي▪



 

 مبؤسسة قديلة للمياه املعدنية .  ذو داللة إحصائية لعمليات إدارة املعرفة يف تعزيز التعلم الفردي  دور يوجد  1.2

 مبؤسسة قديلة للمياه املعدنية.  ذو داللة إحصائية لعمليات إدارة املعرفة يف تعزيز التعلم اجلماعي دور يوجد  2.2

 مبؤسسة قديلة للمياه املعدنية.   ذو داللة إحصائية لعمليات إدارة املعرفة يف تعزيز التعلم املنظمي دور يوجد  3.2
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 :املعرفة الدراسات املتعلقة إبدارة  :أوال

  يف التنظيمي اإلبداع يف  ودورها املعرفة  إدارة تطبيق   مدى " بعنوان اخلريس(:  إبراهيم و  الزعب  علي )دراسة - 1

 .2010اجلزائر، -البليدة– دحلب سعد جامعة  الدويل  امللتقى اخلاصة،  الزرقاء  جامعة  ، " األردنية الشركات 

  واإلبداع ، (KM) املعرفة  ونظرايت ومداخل وأنواع  مفاهيم  حول فكري إطار   بلورة إىل   الدراسة هذه هدفت  لقد

  أبعاد  بلورة يف  التنظيمي اإلبداعو   (KM)للدراسة،   الرئيسيني املتغريين  عن  املعريف  الرتاكم من  املتاح وتوظيف التنظيمي، 

 …خاص بشكل "املنظمات  يف  واإلبداع KM بني العالقة  تشخيص" يف  الدراسة  أهداف  حتقيق إىل   ترمي  اليت املنهجية

  التنظيمي،  اإلبداع مبستوايت  لالرتقاء  املعريف رصيدها لزايدة  املنظمات  خالله من تسعى الذي  توظيف نظام   تصميم مع

  مستوى لزايدة  طاقاهتا  استنهاض على  اإلدارة حتث  معرفية  خارطة لرسم  واإلسرتاتيجية  واإلدارية  التنظيمية  القدرات وحتريك 

 : أمهها  من   توصيات عدة إىل   الدراسة هذه توصلت   لقد.االسرتاتيجي النجاح  حتقيق  ث  اإلبداع، 

  .للمنظمة   واإلبداعية املعرفية  القدرات  تدعيم -
  منظمات   خلق  بغية  املنظمة،   إسرتاتيجية   وتقومي  وتنفيذ  صياغة   يف   "التنظيمي   واإلبداع (  KMبتوظيف )   املدراء  التزام   -
 .مبدعة  معرفية 

  كلية   جملة  ،"املتعلمة املنظمة بناء   يف  املعرفة إدارة عمليات دور" بعنوان (:  فيصل ابسم  ، القادر   عبد صالح )دراسة - 2

 2012 ،31العدد بغداد،  اجلامعة،  االقتصادية للعلوم  بغداد

  وكذلك  تطبيقها،  من  املنظمة  عليها حتصل اليت  والفوائد  املعرفة  إدارة  عمليات موضوع  على التعرف إىل  البحث  هذا يهدف

  واتبع متعلمة،  منظمة   بناء يف  املعرفة  إدارة  عمليات دور  حتديد  إىل  ابإلضافة إليها،   والوصول بنائها  وسبل  املتعلمة املنظمة 

  املتغريين. بني  العالقة  تفسري يف  التحليلي  املنهج  أسلوب  الباحث



 

  واالنسيابية، الرتابط من حالة  ويف املتعلمة  املنظمة وبناء  املعرفة إدارة عمليات  بني  تبادلية عالقة  وجود إىل   البحث وخلص 

  الوسائل  على  والتعرف  املتعلمة املنظمة وقدرات  املعرفة  دارةإ (  عمليات  بني  املناسب الربط  بضرورة  البحث أوصى اخلتام  ويف

 . واعتمادها  ذلك   لتحقيق  املمكنة

-ENAD مؤسسة   حالة دراسة  املتعلمة املنظمة بناء   يف  املعرفة إدارة  دور" بعنوان   عبلة(: محادي  )دراسة:- 3

SIDET حمند أكلي  جامعة التسيري، وعلوم  والتجارية االقتصادية العلوم  كلية   التسيري، علوم   ، قسم"  الغزالن  بسور  

 .2012/2013 اجلامعية سنة -البويرة-أحلاج

 :إىل الدراسة  هدفت حيث

  للمنظمة  تسمح املعرفة  فإدارة املعرفة،  على قائم  اقتصاد ظل ويف املعاصرة،  اإلدارية املفاهيم ابرز  على الضوء  تسليط    -

 .السوق يف  مكانتها  يعزز  هلا معريف   كيان  وبناء املعرفية، املوارد على واحلصول  ابلبحث

  ترمي  ما  وحتقيق االسرتاتيجي سلوكها يف  املنظمة  لنجاح  الوحيد  السبيل هي  التنظيمي التعلم عملية أن   إىل الوصول -

 . جوهرية أهداف من   إليه

 :التالية  النتائج إىل الدراسة  وتوصلت 

 .املهمة  هناية  وبعد   وأثناء قبل  تتوفر   فاملعرفة املعرفة،  توفر  أساس   على تكون  املؤسسة  داخل  اجنازها يتم  اليت املهام  كل-

  عماهلا،  وسط  يف   أكثر  التعلم ثقافة   لنشر جهود  من  تبذله  ما  خالل من  موجودة  املؤسسة لدى  التعلم  ومظاهر  صور  -

 .التكوين أسلوب  ابستعماهلا

 :التنظيمي ابلتعلم املتعلقة   الدراسات :اثنيا

  اإلنسانية، العلوم جملة، االقتصادية املؤسسات  جناح  يف  التنظيمي  التعلم أمهية بعنوان (:  2013حممد   شنشونه )دراسة - 1

  .2014 ،33 العدد ، اجلزائر  بسكرة،  خيضر  حممد جامعة 

  التفوق، النظمي )التفكري :التالية  األبعاد  خالل من  التنظيمي  التعلم إسهام مدى عن  البحث  إىل الدراسة  هدفت

  املنهج الباحث وانتهج ،  االقتصادية  املؤسسات  جناح  يفعي(  اجلما التعلم ، املشرتكة  الرؤية، العقلي النموذج، الشخصي 

 .البياانت  مجع أجل  من   مقابلة  وأيضا،  الدراسة  متغريات  عن  عبارات هبا  استبيان  استمارة  ووزعت  والتحليلي  الوصفي

 العملية  يف  وكذا املنتوج يف  ابإلبداع  الغذائية للعجائن  حمبوبة مؤسسة طرف   من  اهتمام هناك أن إىل الدراسة  توصلت



 

  جديدة مهارات املؤسسة  واكتسبت   املدى قصري التنظيمي  للتعلم  برامج بفتح  الدراسة حمل  املؤسسة  تقوم   إذ  اإلنتاجية

  .اإلبداعية التطورات ة متابع   على تساعدها

  ابالستناد   التنظيمي التعلم عمليات تفعيل  "حول (: 2016  نعمه،  سلمان رسل حممود،  أمحد وليد،  حسي  دراسة) - 2

   2016.، 6دالعد  24اجمللد والتطبيقية،  الصرفية  العلوم اببل،  جامعة  جملة  ،"املعرفة  إدارة أبعاد   إىل

  إحدى  تشكل املعرفة  أصبحت   إذ التنظيمي،  والتعلم املعرفة  إدارة  بني  والتأثري العالقة  طبيعة حتديد  إىل  البحث  هذا يهدف

  تتم  اليت التعليم لعمليات   األساسي املوجه  التنظيمي  التعلم يشكل  كما  املنظمات، خالهلا من   تتميز  اليت األساسية  املوارد

  ابالهتمام  املبحوثة املنظمة لدى  واضح   قصور وجود إىل البحث  مشكلة   أشارت وقد  كافة،  مستوايهتا ويف   املنظمة داخل

 .للتطبيق  ميداان   الغذائية املواد  لتجارة العامة  الشركة  اختريت  إذ  التنظيمي، التعلم فاعلية  حتسني  يف  املعرفة إبدارة

  معنوية  داللة  ذات وأتثري  ارتباط عالقة وجود   على معظمها  أكدت  النتائج  من   عدد عن اإلحصائية األدوات أسفرت  وقد

  أوجه  بدراسة املنظمة اهتمام زايدة ضرورة  على مت التوصية   وعليه املبحوثة، املنظمة لدى  التنظيمي والتعليم  املعرفة إدارة بني

 . التنظيمي التعلم  عملية  حتسني يف  وتوظيفها  املعرفة  إدارة  من اإلفادة

  وعالقتها  املعرفة  إدارة وإسرتاتيجية  التنظيمي  التعلم  ممارسات "بعنوان (:  2014  العسكري حممد   جاسم هناء دراسة) - 3

  املثىن جملة ، "القادسية  جامعة – اهلندسة كلية   يف  التدريسية اهليئة  أعضاء  من   عينة آلراء  حتليلية دراسة   املعرفة، إدارة  أبداء

 . 2014، 10العدد 4اجمللد ، واالقتصادية  اإلدارية  للعلوم 

  أنظمة  تطوير  واملناقشة،  احلوار املستمر، التعلم) التنظيمي  التعلم ممارسات  تلعبه الذي الدور  إظهار   إىل الدراسة  هدفت

  وإسرتاتيجية  (للتعلم اإلسرتاتيجية  القيادة التعلم،  لفرق  التعاون  تشجيع ابلبيئة،  االتصال  العاملني،  متكني  للتعلم، املشاركة

 املعرفة(.  إدارة  أداء يف  األفراد حنو  التوجه إسرتاتيجية  النظام، حنو  التوجه إسرتاتيجية )  املعرفة إدارة

  مستوى وأن  ببيئتها  املنظمة  ربط بعد  يف  متثل  التنظيمي التعلم ممارسات  أبعاد من أتثريا  األعلى البعد أن إىل الدراسة  توصلت

  التنظيمي  التعلم ممارسات أبعاد  جلميع  املبحوثني  تصورات   وأن  للتعلم، اإلسرتاتيجية  القيادة بعد يف  متثل   األدىن اإلدراك

  إدارة وإسرتاتيجية  التنظيمي  التعلم ممارسات  أن النتائج أظهرت  املعرفة،  إدارة إسرتاتيجية  مع  عالية ارتباطات وذات   إجيابية

 .املعرفة   إدارة أداء على  اجياب  أثر   هلا املعرفة 

 :الدراسة متغيي من  كل  تناولت  اليت  الدراسات :اثلثا



 

  ،" االسرتاتيجي األداء  على  التنظيمي والتعلم املعرفة   إدارة  عمليات أثر "  حول (: حسي  وظفر  الياسري  أكرم دراسة )- 1

  اإلدارية  للعلوم  القادسية  جملة  األوسط،  الفرات جامعات  يف  اإلدارية،  القيادات  من عينة  آلراء استطالعية دراسة 

 .2013، 3العدد 15اجمللد واالقتصادية، 

  والتعلم ( املعرفة  وتطبيق  توزيع ، املعرفة خزن  ، املعرفة  تقليد )  املعرفة  إلدارة اجلوهرية  العمليات اثر حتديد إىل   الدراسة هتدف

  خالل من االسرتاتيجي  األداء  على ( التنظيمية الثقافة ،التنظيمي  اهليكل ، التنظيمي التعلم)اسرتاتيجية   خالل  من   التنظيمي

  األوسط  الفرات جامعات  يف  البحث  اجري  ،والنمو(  الداخلية  العمليات  بعد  ،الزبون  بعد ، املايل بعد) األبعاد من ة  جمموع

  حتليل  ومت الغرض هلذا  اعد الذي  االستبيان  خالل  من  الالزمة املعلومات على احلصول ومت ,ة مفرد  82ب  قدرتة عين  على

  (spss/v12)اإلحصائي الربانمج بواسطة  املعلومات

  يف  وجمتمع منفرد  بشكل  التنظيمي  والتعلم  املعرفة إدارة لعمليات  متعددةإجيابية  أتثري   عالقة هناك أن إىل الدراسة  توصلت

  .االسرتاتيجي األداء

  العامة املديرية   حالة دراسة  التنظيمي  التعلم  حتقيق   يف  ودورها املعرفة  إدارة عمليات  "بعنوان (:  مسية سنقوقة  دراسة) - 2

  أم   جامعة أعمال،  إدارة ختصص  التسيري،و  االقتصادية  العلوم ماسرت،كلية  مذكرة  ،" غرب  بقسنطينة  اجلزائر التصاالت 

 2013/2014   البواقي،

  جراء عليها  حتصل اليت  والفوائد التنظيمي  التعلم  حتقيق يف  املعرفة  عمليات دور  موضوع  على  للتعرف  الدراسة هذه هتدف

  ويف تطبيقهم مستوى وكذا التنظيمي  والتعلم  املعرفة إدارة ات  بعملي  املتعلقة  النظرية املفاهيم الدراسة  تناولت  حيث تطبيقها،

 .االستنباطي املنهج الباحثة اتبعت اإلشكالية على ولإلجابة الدراسة فرضية  اختبار سبيل 

  ،وتقييمها  املعرفة  تنظيم ، وتطويرها املعرفة اكتساب :يف  املتمثلة  املعرفة  عمليات  بني طردية   عالقة  وجود إىل  الدراسة  خلصت

 .املنظمي و  اجلماعي ، الفردي التعلم ذلك  يف  مبا التنظيميوالتعلم  ، ة وتطبيقهاعرف امل نقل 

 ملخص الدراسات السابقة 

 من خالل استعراض الدراسات السابقة، املتعلقة إبدارة املعرفة والتعلم التنظيمي نالحظ ما أييت:  



 

هناك بعض النقاط املشرتكة بني هذه الدراسات السابقة وبني موضوع دراستنا خصوصا يف اجلانب النظري حيث    ➢

ساعدان ذلك يف التعرف على بعض املراجع والدورايت والبحوث النظرية والتطبيقية، حيث مكنتنا من االطالع عليها  

 .وتتبع نتائجها مما سهل علينا بناء اإلطار النظري للدراسة 

وجود عدد كبري من الدراسات اليت تناولت موضوع إدارة املعرفة يف املؤسسات الغربية، مقارنة ابلبيئة العربية حبيث هناك   ➢

 نقص يف تناول موضوع إدارة املعرفة والتعلم التنظيمي خصوصا يف املؤسسات االقتصادية. 

 مت الرتكيز عليها من جانب كل دراسة، مما جيعل  ختتلف الدراسات السابقة فيما بينها من خالل األبعاد واملتغريات اليت  ➢

الباب مفتوحا ألي ابحث لسد هذه الثغرة البحثية، واالسهام يف اثراء اجلانب املعريف أو التطبيقي يف موضوع إدارة  

ار أكثر  املعرفة والتعلم التنظيمي. كما أن ذلك االختالف يثري املعرفة يف جوانب املوضوع، مما أاتح الفرصة لنا يف اختي

مساعدتنا على تكوين تصور شامل   املتغريات مناسبة ملشكلة الدراسة. كما كان للدراسات السابقة فائدة كبرية يف 

 .ملوضوع الدراسة األمر الذي أسهم يف حتديد منوذج الدراسة ومتغرياهتا

لدراسات القليلة اليت تتناول أثر  هم ما مييز الدراسة احلالية على الدراسات السابقة: أن هذه الدراسة من اأعلى العموم  ➢

مؤسسة قديلة للمياه  -دارة املعرفة والتعلم التنظيمي يف إحدى املؤسسات االقتصادية اجلزائرية إوطبيعة العالقة بني  

 لذا أتيت هذه الدراسة استكماال جلهود الباحثني يف هذا اجملال ولسد النقص يف هذا احلقل الدراسي   -بسكرة-املعدنية 
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 متهيد: 

يف    أدى إىل تراكم رأمسايل وسرعةالذي  ذهل املعريف املرتاكم المن القرن املاضي  لعل ما ميز العقود الثالثة املاضية        

ا بل  وأصبحت بذلك املعرفة موردا هام   العلمي والتكنولوجي جتسد فيما مسي ب: ـ ثورة تكنولوجيا اإلعالم واالتصال التقدم 

عامل ينفعل  ، نفجار املعرفةطلق عليه عامل ا  نعيش يف عامل يُ  حيث أصبحنا   يف حياة البشر أتثري  إسرتاتيجيا ملا هلا من 

وما  ، سرتجاع املعرفة , وظهرت ثورة االتصاالت واملعلومات ل وحتليل وحفظ وا  وتطورت وسائل نق، ويتفاعل معها ، ابملعلومة 

دث تغيريا  ومبا يُ ، جعل دور املعرفة يتنامى يف جناح املنظمات  هيئته من تقنيات أسهمت يف هذا التطور ... وهذا ما 

ن عاملنا يف املرحلة احلاضرة يشهد تقدما  علميا  وتقنيا   أريع يف بيئتها. كما  وجعلها تتكيف مع التغري الس   ، جذراي يف املنظمة

تسعت  وا    ،نعكس على احلياة اإلنسانية يف مجيع جماالهتا، وتعاظمت الفجوة بني الدول النامية واملتقدمة وبشكل ا   ،هائال  

ق حتدايت تعيشها املنظمات اليت بدأت تبحث  خلكل هذا و ، سرتاتيجياهتا ظاهرة العوملة وأثرت بشكل كبري يف املنظمات وا  

عتمدهتا  دارة املعرفة هي اآللية اليت ا  إفكانت  ،حدايت بطرق مبدعةعن األدوات واآلليات اليت متكنها من جماهبة هذه الت  

املنظمات   عتماده من قبل وينبغي ا  ،  عمال وذلك بوصفها تطورا  فكراي  يف عامل األ، حدايتلتحقيق السبق يف جماهبة هذه الت  

املعرفة موجودا   عتبار وعلى ا  عمال  فضال عن النجاح التنافسي يف عامل األ  ،قق السبق التنافسي يف هذا اجملال بدع وحتُ لكي تُ 

الح االسرتاتيجي لتحقيق  مهما  يف حتقيق أهداف املنظمة وأحد املوارد اهلامة والنادرة ألي فرد يف هذا العامل، واعتبارها الس  

 يز. النجاح والتم 

 ومعاجلتها به املتعلقة  اجلوانب  وحماولة اإلملام مبختلف  إدارة املعرفة عنوان حتت الفصل  هذا تقدمي  مت سبق ا وعلى ضوء م

 :املباحث  من جمموعة  ضمن

 املعرفة  حول أساسية  األول: مفاهيم املبحث

 املعرفة  إدارة حولأساسية  الثاين: مفاهيم املبحث

  املعرفة  إدارة أساسيات  الثالث:  املبحث
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 املبحث األول: مفاهيم أساسية حول املعرفة 

وذلك ألن املعرفة من   العمل، ا جناح املنظمة واستمرارها يف ليهتشكل املعرفة اليوم إحدى العناصر األساسية اليت يعتمد ع

لذا فقد ازداد االهتمام بدراستها وسبل إدارهتا بشكل    املنافسني.املوجودات غري امللموسة واليت يصعب تقليدها من قبل 

 من املبحث  هذا  يف ذكره سيتم ما املنظمات وجناحها وهذا لتميز مصدر املعرفة  أكثر كفاءة وفاعلية، ابإلضافة إىل أن

 أنواعها.  وخمتلف أمهيتها،  إبراز خصائصها، وكذا استنتاج ث  ومن  ابملعرفة  اخلاصة  التعاريف  من  جمموعة دراسة  خالل

 وخصائصها املطلب األول: مفهوم املعرفة 

   وكذا املصطلحات املرتبطة هبا  حتديد مفهوم املعرفة النقاط املوالية من خالل حناول  

   واحلكمة   واملعلومات واملعرفةالبياانت  العالقة بني  :الفرع األول 

  قبل الولوج يف تبيان أمهية ودور املعرفة أن نوضح بعض املصطلحات اليت قد يقع اخللط فيها، تفرض الضرورة املنهجية  

  :وهي  والتمييز بينها وبني املعرفة،

إبرازها وتقدميها دون أحكام أولية  وضوعية غري املرتابطة يتم احلقائق امل من جمموعة " تعرف أبهنا   : (Data) البياانت ➢

  (92، صفحة 2009)الظاهر،  .  " مسبقة

 . " معلومات   لتصبح   معاجلتها  تتم  اليت األولية احلقائق" :هي البياانت ف (Vandaie, 2008, p. 921 )وحسب

هي بيانـات مت معاجلتهـا بشـكل أعطـى هلـا معـىن ابلنسـبة ملسـتقبلها أو   " :Information)املعلومات )  ➢

)اخلطيب و    "وهـي قيمـة حقيقية ابلنسـبة لعمليـات صـنع السياسـات واختـاذ القـرارات احلاليـة واملسـتقبلية  مسـتخدمها 

  (68، صفحة 2009زيغان، 

أو هي  ، وهدف  ضمنيا بسياق هي بياانت تـرتبط  Peter Drucker -ر ككما يقول بيرت درا   -ن املعلومات إ  "

 Differences that makeا التمييـز الـذي يـصنع متـايز   Gregory Bateson -ن ابتسو  بتعبري جرجيوري  -

a difference  ، ( 11، صفحة 2007)ايسني،   " .اإدراك   ويعطي 

املعرفة ابملفهوم البسيط تعين املعلومات اجلديدة اليت حتمل يف طياهتا جانب االبداع للعنصر   : Knowledge))  املعرفة ➢

العلم ابألشياء ومضامينها وتفسري الظواهر واملعرفة تشمل كل شيء سواء املعرفة ابلطبيعة أو املعرفة   "أبهنا ف البشري وتعر 

ابإلدارة أو املعرفة ابلعلوم واآلداب أو املعرفة ابلسياسة واالقتصاد واالجتماع أو املعرفة ابملناهج والرتبية والتعليم أو املعرفة  
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واملعرفة يف هذا التعريف تعين مدى معرفة الفرد وعلمه جبميع اجملاالت اليت     " .ابلزراعة والصناعة وكافة مناحي احلياة

  يصادفها يف حياته وكيفية التحكم هبا وطريقة الوصول إليها ومجع املعلومات منها، واجلمع بني العلوم يف هذه اجملاالت. 

 (13 صفحة ،2010 مصباح،)

لــية، اآلراء، القيم، املعلومــات   (Davenport And Prusakيعرفهــا ) كي على أهنــا " مزيج مركــب من اخلربات املشــــــــــــــي

ـــقدم إطـارا للم، آراء اخلرباء، واليت تُ الضــــــــــــــمنـية اركـة ابخلربات واملعلوـمات اجلـدـيدة، بـعد أن ترســــــــــــــ  يف عقول العـارفني "  شــــــــــــ

(Davenport & Prusak, 1998, p. 5) 

كل ما يكتســــبه الفرد نتيجة التفاعل املســــتمر بني املعرفة الضــــمنية  أبهنا "      Nonaka And Takeuchi)ويعرفها )

  البيئةيف    والنصـــــوص والبحوث املتاحة  ةالصـــــرية املتمثلة ابلعلوم املكتوب  واآلراء واألفكار، واملعرفةارات  هاملربات و املتمثلة ابخل

 (54، صفحة 2015)الزعيب ج.،  "للفرد اخلارجيأو احمليط 

والتجربة اليت يتم احلصول عليها عن طريف التعلم واملمارسة،  أبهنا حصيلة استخدام البياانت واملعلومات ":  وتعرف املعرفة 

أكثر قدرة على الوصول إىل حلول أفضل   وجتعله  وهي اليت متكن من ميلكها من التجاوب مع املستجدات اليت تواجهه، 

إىل حلول   للمشاكل اليت تقع يف جمال معرفته ومن خالهلا يستطيع اإلنسان تشخيص املشاكل وحتديد بدائل هلا والوصول 

       (10، صفحة 2009)الظاهر،   "  جيدة.

يـُْؤيت  احلْ ْكميةي ميْن   " 269 نواع املعرفة وقد ذكرت يف القران الكرمي يف سورة البقرة اآلية أرقى  أهي   :Wisdom)احلكمة )  ➢

ي   خيرْي ا كيث ري ا ويميا ييذَّكَُّر إ الَّ أُولُو اأْليْلبياب  " كما اهتم هبا الفالسفة من عهد اليوانن وما قبلهم  ييشياُء ويميْن يـُْؤتي احلْ ْكميةي فـيقيْد أُويت 

واالجتماعي واملعاين الشاملة   الفيزايئي  أبهنا: »فهم العامل   احلكمة -تلميذ )سقراط(  -عرف الفيلسوف اليوانين )بالتو( "و

  عالقاهتا«،  معرفة طبيعة األشياء واملبادئ الكامنة اليت حتدد : »(Robinson,1990)وعرفها   للحياة«.

احلكمة تنتج من خالل تفاعل كل من التفكري الرشيد العقالين، تصور  »أبن    (Robinson &Osbeck,2005)يرىو 

 ( 291، صفحة 2012)محدي،  " « دائم، االنفصال عن الذاتية واألحكام املسبقة.

واملعلومات...   والقيممن خالل ما مت عرضه ننظر للمعرفة على أهنا عالقات سببية ومزيج من املعارف والتجارب واخلربات  

 كل ما سبق لتحقيق أهداف األفراد واملنظمة.  اليت تشكل قاعدة لتقييم وحتليل ودمج  
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 و ميكن اإلشارة إىل هرمية املعرفة وموقعها يف هرم احلكمة مثل ما هو موضح يف الشكل أدانه:  

 ( :موقع املعرفة يف هرم احلكمة 1الشكل رقم) 

 ( 51، صفحة 2012)اجلناب،  املصدر: 

 خصائص املعرفة  :ثاين الفرع ال 

اخلصائص واملميزات اليت يصعب التعامل مع املعرفة أو استخدامها دون اإلدراك الواضح هلذه  متتاز املعرفة مبجموعة من 

 ( 14، صفحة 2005)الكبيسي،   اخلصائص واليت نذكر منها:

  ، كذلك يف مرحلة قادمةتبقى  ابلضرورة  لكن ليست  ،ة الراهنة لحظصحيحة وتنافسية يف ال فاملعرفة تظل    الرتاكمية: ➢

 . ولكن بصيغة إضافة املعرفة اجلديدة إىل املعرفة القدمية  ، وهذا يعين أن املعرفة متغرية

 املعرفة املتولدة ترتب بطريقة تتيح للمستفيد الوصول وانتقاء اجلزء املقصود منها. التنظيم:   ➢

وإىل  التسبيب والتعليل يهدفان إىل إشباع رغبات اإلنسان إىل البحث والتعليل لكل شيء البحث عن األسباب:  ➢

 كننا من أن نتحكم فيها على حنو أفضل. ن ذلك ميُ أل ، أسباب الظواهر   ةمعرف 

 ( 28، صفحة 2015)مسلم ، ابإلضافة إىل:  

تتلقاها، فاحلقيقة  بل على العقول اليت    فحسب،ولية املعرفة ال تسري على الظواهر اليت تبحثها مشُ   :واليقي الشمولية  ➢

وهي قابلة ألن تنقل إىل كل الناس ويقينية وال تعين أن املعرفة اثبتة، بل   ظهورها،نفسها على اجلميع مبجرد   تفرض

 . على التغيري تعلو  لكنها ال تعين أهنا   ،تعين االعتماد على أدلة مقنعة ودامغة 

 الدقة تعين التعبري عن احلقائق رايضيا.   والتجرد: الدقة  ➢

الحكمة

المعرفة

المعلومات

البيانات
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ــياق ــار كل من فالح حممد الزعيب و إبراهيم حممد خريس كما ورد عند   ويف نفس السـ الذي حدد  (   Taylor, 2000)أشـ

 (9، صفحة 2010)الزعيب و خريس،  خصائصها يف :

 وحتصل نتيجة تعلمهم ابستمرار. ابلتجربة،تصاغ يف عقول االفراد  ➢

 .مشرتكة بني الفئات واجملتمعات بواسطة اخلربات املشرتكة ➢

وكل فرد او جمتمع ميتلك مقدار من املعرفة العامة واملعرفة اخلصــوصــية، كما ان كل مهارة   صــريح،تنقل ضــمنا او بشــكل   ➢

  هبا.تتضمن معرفة ذات خصوصية مرتبطة 

ــتمرارية ادارة وتطوير املنظمات ووحداهتا، وتتطلب كلفة كبرية   ➢ وتصــــــبح أمن عندما تكتســــــب،    لالكتســــــاب،حيوية الســــ

 ومن الصعب فهمها وترويضها وتقييمها وصيانتها واقتسامها.

ــتنســــــــــــــاخها من بقية املنظ  االعمال،لنوع معني من    تتهيأقد  ➢ مات،  وال تتوفر لنوع اخر، وينبغي احملافظة عليها ملنع اســــــــــــ

 واحتفاظ املنظمة مبعارف اعضاءها للرجوع اليها عند تركهم العمل فيها. 

 املطلب الثاين: أمهية املعرفة وأنواعها

 : أمهية املعرفة  ول الفرع األ

املعتمد  تربز أمهية املعرفة ملنظمات األعمال ليس يف املعرفة ذاهتا وإمنا فيما تشكله من إضافة قيمة هلا ودورها يف االقتصاد 

 ( 20، صفحة 2008)الزايدات،  على املعرفة، وميكن أن حندد أمهية املعرفة كالتايل: 

 االعتماد على أشكال للتنسيق واهليكلة تكون أكثر مرونة.  إسهام املعرفة يف مرونة املنظمات من خالل ➢

 . حفزت اإلبداع واالبتكار املتواصل ألفرادها و   ،إبداعا األكثر  األقساملرتكيز على اب أاتحت املعرفة للمنظمة  ➢

والتكيف مع التغيري    املنظمة،جمتمعات معرفيه حتدث التغيري اجلذري يف  إىلأسهمت املعرفة يف حتول املنظمات   ➢

 . املتسارع يف بيئة األعمال 

 ( 13، صفحة 2005)الكبيسي،  فيما يلي:  أيضا  كما تتجلى أمهيتها

أو استخدامها لتعديل منتج معني   واملتاجرة هبا ذاهتا كسلعة هنائية عرب بيعها  من املعرفة  أن تستفيد ميكن للمنظمات  ➢

 أو إلجياد منتجات جديدة. 

 ترشد املعرفة اإلدارية مديري املنظمات إىل كيفية إدارة منظماهتم.  ➢
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 البشرية املصدر األساسي للقيمة. تعد املعرفة  ➢

 حريكت األساس احلقيقي لكيفية خلق املنظمة وتطورها ونضجها وإعادة تشكيلها اثنية.  ➢

 املعرفة أصبحت األساس خللق امليزة التنافسية وإدامتها.   ➢

 : أنواع املعرفة فرع الثاين ال

ا متجانس ا ومنطي ا فهذه حقيقة، ألن املعرفة ليس هلا شكل حمدد وال ميكن أن   املعرفة معارف أي أهنا ليست نوع ا واحد 

جزءا من معرفتها وهو  إال توضع كلها يف إطار واحد، فاملنظمة عندما تقدم منتجاهتا أو خدماهتا وخرباهتا فإهنا ال تقدم  

اجلزء القابل للنقل وللتحديد وسهل التقليد أيضا. لتظل املعرفة األكثر أمهية داخل املنظمة يف رؤوس أفرادها وعالقاهتم  

 (Dalkir, 2005, p. 8 )يشري،ويف نفس السياق ( 45، صفحة 2014)داسي، املتميزة ودأب فرق العمل فيها.  

(  Tacit Knowledgeومعظم الباحثني يف حقل إدارة املعرفة على وجود نوعني من املعرفة ومها املعرفة الضمنية ) 

"حنن نعرف أكثر مما     (Polanyi ; 1966( ، ا ستناد ا ملقولة العامل )Explicit Knowledgeواملعرفة املعلنة )

 : نذكر منها األخرى واليت  العديد من األنواعنستطيع قوله"، ابإلضافة إىل 

    )Tacit knowledge)  :املعرفة الضمنية  ➢

  وتتعلق املعرفة الضمنية ابملهارات اليت هي يف حقيقة األمر تتواجد داخل كل عقل وقلب كل فرد ممن يعملون يف املؤسسة

  السهل نقلها أو حتويلها لآلخرين، وقد تكون تلك املعرفة فنية أو إدراكية، وهي معرفة شخصية إىل حد بعيدواليت من غري 

  ومن الصعب أن حنصل على كل اخلربات واملعرفة املوجودة يف داخل كل شخص يعمل يف املؤسسة بغرض حتويل هذه املعرفة 

إىل ذلك بقوله أن     (Bergeron, 2003, p. 17)كما أشار (27، صفحة 2007صاوي، )الإىل املعرفة الصرية"  

                          املعرفة الضمنية هي املعرفة املتأصلة يف الالوعي وابلتايل يصعب شرحها لآلخرين.                                      

 ( Explicit Knowledge)  : ةصرحيملعرفة الا ➢

 .Vandaie, 2008, p ) "تشري املعرفة الصرية إىل املعرفة اليت ميكن إرساهلا ابللغات الرمسية واملنهجية"            

الكتاب واألشرطة واالقراص املضغوطة وابستطاعة  " وتتعلق ابملعلومات الظاهرة املوجودة واملخزنة ابألرشيف مثل   (921

)بوركوة،    .اجلميع الوصول إليها واستخدامها وميكن تقامسها من خالل األدوات واملؤمترات واللقاءات والكتيبات ...اخل" 

 ( 5، صفحة 2011/2012
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  من الصعب التعبري عن املعرفة الضمنية ومن الصعب أيض ا وضعها يفأنه     (Dalkir, 2005, p. 8 )كما يشري  

  الكلمات أو النصوص أو الرسومات. يف املقابل، متثل املعرفة الصرية احملتوى الذي مت التقاطه يف شكل ملموس مثل

الكلمات أو التسجيالت الصوتية أو الصور. عالوة على ذلك، متيل املعرفة الضمنية إىل اإلقامة "داخل رؤوس املعرفة"، يف  

 حني أن املعرفة الواضحة عادة ما يتم احتواؤها يف وسائط ملموسة.  

  من  اخلارج إىل  نقله د اج الصعب  من  يكون  قد ما  شخص  بواسطة  بسهولة  عنه  التعبري  ميكن   ما  أن جتدر اإلشارة إىل كما 

  ذوي  األفراد  جيد قد  انحية،  منف آلخر وضمني ا  ما لشخص   صري ا  يكون قد  نفسه  احملتوى أن   أي، آخر  شخص  قبل

  بسهولة   اللفظي للتعبري  استعداد ا  أكثر  املبتدئني  فإن أخرى،  انحية  منو . خربهتم عن  التعبري  يف  صعوبة  واخلربة العالية  املهارات

 . التعامل كيفية  أو دليال   يتبعون  ما  عادة ألهنم به  القيام ياولون  عما

         .الصرحية   الضمنية مقابل املعرفة  للمعرفة  الرئيسية اخلصائص  بعض   التايل اجلدول  يلخص(: 01)اجلدول رقم  

( Dalkir, 2005, p. 8) 

 الصرحية   املعرفة   خصائص الضمنية   املعرفة   خصائص

  اجلديدة  املواقف مع   للتعامل  التكيف  على القدرة
 واالستثنائية 

  يف  التقدي  وإعادة والوصول واالستنساخ النشر   على القدرة
 املنظمة   أحناء مجيع

 والتدريب  التدريس   على القدرة والعناية  والسبب واملعرفة  اخلربة
 الثقافة  ونقل الرؤية  وتبادل التعاون  على القدرة

 
  املهمة، بيان  إل   الرؤية لرتمجة والتنظيم؛  تيب الرت   على القدرة

 التشغيلية  التوجيهية  املبادئ  إلو 
  أساس  على  التجريبية املعرفة  لنقل   والتوجيه التدريب 

 لوجه   وجه
 املوثقة  والعمليات  املنتجات، اخلدمات  عرب املعرفة نقل

املعرفة العامة يتم  ف يركز هذا النوع على ما إذا كانت املعرفة ميكن وصفها بشكل واسع أو ضيق.   املعرفة العامة أو اخلاصة: ➢

اصة  أو اخلمتييزها يف أعداد كبرية من األفراد حيث ميكن نقلها بشكل سهل بني هؤالء األفراد على عكس املعرفة احملددة 

)الطيطي،    األفراد وتعترب عملية نقلها ومشاركتها مكلفة. عند عدد من حمددة حيث تكون  ، اليت تسمى أيضا املعرفة الفكرية

   ( 46، صفحة 2009
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املعرفة اليت تستخدم قواعد املنطق لضبط عمليه التفكري واإلدراك. تدعى املعرفة االستكشافية أيضا  املعرفة االستكشافية:  ➢

 ابقة. الس   جتاربه يف حل مشكالته معرفة جتريبية ترافق املرء خالل األمر لية وهي يف حقيقة ابملعرفة الظ  

ميكن خلق وتكوين القيمة من عناصرها ومدخالهتا.    واألدوات. وكيفعمل النظم   ةي أي تعلم ومعرفة كيف املعرفة ابلكيف:  ➢

بفهم ودراسة مضمون كل عملية ونشاط   ة( ترتبط بصوره جوهري Howاملعرفة الكيفية اليت جتيب على التساؤل املهم )

 ( 35، صفحة 2007)سعد،   لتحويل املدخالت إىل خمرجات.

مثال: ابلرغم من تساوي كل األمور    ابلعالقات،تركز املعرفة املعلنة على املعتقدات اخلاصة  اإلجرائية أو املعلنة: املعرفة   ➢

نه أن يتسبب يف خفض مبيعاته نسبيا. وعلى العكس من ذلك أن املعرفة  أ نه زايدة سعر املنتج من شأ إال  األخرى،

  ة مثال: جمموع مطلوبة(، وات تفضي إىل نتائج مطلوبة )أو غري خط ةاإلجرائية تركز على املعتقدات املرتبطة مبجموع 

الشخص الذي يقدم له عقد   بشأنختاذ قرار  اإلجراءات الواجب إتباعها يف منظمة حكومية حول ا   بشأناملعتقدات املربرة 

 ( 49، صفحة 2014سابريوال، )   النظم املعلوماتية(.  أحدتطوير   مثل)معني  عمل يف جمال 

 :  (48، صفحة 2012)املهريات، ( أنواع كالتايل  4) إىل واليت صنفها  (Lundval, 1999)كما أشار املهريات نقال عن 

 .وتعرب عن املعرفة حول احلقائق اليت ميكن ترميزها  (:(Know Whatماذا  -معرفة ➢

 .وهي املعرفة حول املبادئ والقوانني (: (Know Whyملاذا  -معرفة ➢

 وهي املهارات والقابلية لتنفيذ مهمة معينة.    (:(Know Howكيف  -معرفة ➢

 ا. وهي املعلومات حول من يعرف ماذا أو من يعرف كيف أداء ماذ (:(Know Whoمن  -معرفة ➢

 املعرفة  إدارة  أساسية حول الثاين: مفاهيم بحث  ملا

من املفاهيم اإلدارية اليت منت  و الفعال يف جناح املنظمة هلام و ا األثر ذات احلديثة األفكار  من  املعرفة  إدارة  تعد

مستقبل  فاألعمال  منظمات قد شهدت السنوات املاضية اهتماما متزايدا  من جانب ف ، األدبيات املتعلقة هبا كم ا ونوعا  

على مدى اإلدراك واالستثمار ملواردها وموجوداهتا استثمارا  أمثل لزايدة قدراهتا التنافسية وحماولة  هذه األخرية يتوقف 

 . التسلح ابملدخل املعريف أو إدارة املعرفة 
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 من  اليت الفعالة  احليوية األداة فهي  واملنظمات، واجلماعات من األفراد  لكل حقيقية  ثروةشكل لذا أصبحت هذه األخرية ت

  بكفاءة وفعالية. أهدافها حتقيق  أجل من  ومباشرة نشاطاهتا  مبهامها القيام  من املنظمات تتمكن  خالهلا

 أهدافها، عناصرها ومبادئها.  أمهيتها، املعرفة،  إدارة   مفهوم  إىل التعرف على املبحث يهدف هذاسبق   وعلى ضوء ما 

   املعرفة إدارة  املطلب األول: مفهوم 

عية  و لألنشطة اليت تؤثر على ن  يةو مات احلي سم الهن أمدارة واليت تعد  إليم احلديثة يف علم اه ن املفامتعد إدارة املعرفة 

د  قة و كاملشرت  نادميية وامليادي كألااالت جللم  مهما ا مركز    تبحصعينيات أ سالت ل يف أوائ  انشأهتمنذ هنا  أ  ذ إ ل، دة العمو وج

السيما يف   ية واضحةمه أ من ته حققا مبب  س ارية بج دارية والفنية والتإلاالت ااجمل يف شىتة  ي و ي حو  ة موقر م  ةكان متلت  حا  

  ل ية والنشاط بشكو ابحلي ئة رة امللي صاملعا  تمعات اجمل يف  ح ا جالن مل او م ع هن أم دةحنظر إليها أبهنا واة واليت يُ سي رص التنافالفُ 

  خلفياهتمو  ختصاصاهتمالختالف ا   تبعا  املعرفة  إدارة فهوم مل يف تناوهلم  الباحثون ختلفا  ، أما عن مفهومها فقد دود حمغري 

 ,Girard)  :نذكر  التعاريف هذه ومن  وديناميكيته   املعرفة إدارة ميدان حجم  تساعا   بسبب  وذلك  والعملية  العلمية 

2015, pp. 2-3) 
  الصحيحة  املعرفة   على للحصول واعية  اسرتاتيجية  هي املعرفة  إدارة"  أبن:  ( O'Dell & Grayson، 1998)يُعرف 

  تسعى  بطرق التنفيذ موضع ووضعها  املعلومات  مشاركة  على األشخاص  ومساعدة املناسب الوقت  يف  املناسبني لألشخاص

   مي." التنظي األداء حتسني  إىل

  احلصول   ضمان   ممارسة  هي  املعرفة   إدارةفإن: "   "(Knowledge Management،  Elcom،  Australia)"وحسب  

  واعتمادها  وحتديثها  واستخدامها   الشركة   عمليات   على للعثور  للموظفني  وإاتحتها   املنظمة   داخل  والتعلم   والنتائج   الرؤى   على

 .  "والبحث  االبتكار مبادرات   إىل ابإلضافة   والتعلم، التدريب  مع  املعرفة  إدارة تتماشى  ما غالب ا. فيها  واالندماج 

املنظمة  من    وناملستفيد  وأدائها  بصياغتها  يشرتك  اليت  واألدوات والسلوكيات  العمليات   عن   املعرب  املصطلحعتربت "  كما اُ 

األمد    طويلة  املنافسة  بقصد التطبيقات  أفضل إىل  للوصولاألعمال    يف عمليات   وتطبيقها   وتوزيعها  خزهناو   عرفة امل  الكتساب

 ( 68، صفحة 2010)الفارس، ف" التكيو 

الدائمة والتكيف مع  وركز هذا التعريف على عمليات إدارة املعرفة )اكتساب، ختزين، توزيع، تطبيق( وذلك قصد املنافسة 

 متغريات احمليط غري الثابتة. 
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  تنظيمها، ،  اختيارها املعرفة، على واحلصول  توليد على املنظمات تساعد  اليت العملياتعن"  عبارة املعرفة إدارةكما تعد 

  الختاذ  املختلفة اإلدارية  لألنشطة   ضرورية  تعترب متتلكها كاليت  اليت  واخلربات  اهلامة وحتويل املعلومات  استخدامها ونشرها

     ( 23، صفحة 2007)مطر،   "  االسرتاتيجي  والتخطيط  والتعلم املشكالت  وحل  القرارات 

وعلى ضوء ما سبق نعرف إدارة املعرفة على أهنا: جمموعة العمليات واألنشطة اليت تسمح بنشر وتبادل املعلومات واألفكار  

 واخلربات واستخدامها يف حتقيق أهداف املنظمة مبا يضمن هلا التميز والنجاح. 

 املعرفة  املطلب الثاين: أمهية وأهداف إدارة
 الفرع األول: أمهية إدارة املعرفة 

  كما ورد عند  (19-18، الصفحات 2016)عامر،  إلدارة املعرفة أمهية كبيرية يف املنظمات املعاصرة حيث أشارت  

 :( أن أمهية إدارة املعرفة، تكمن فيما أييت2010 :1)فروست 

 .والنجاحاتمساعدة الشركات واملؤسسات التعلم من أخطاء املاضي  ➢

 .املعرفة اليت عفا عليها الزمن وإزالةتعزيز الرتكيز )على املدى الطويل( على تطوير الكفاءات واملهارات املناسبة،  ➢

 .تعزيز قدرة الشركة على محاية معرفتها الرئيسية، والكفاءات من الضياع، أو نسخها ➢

،  2011)صويص، فالق، بوقجاين، و أبو محاد، ا يلي: كما تتضح أمهية إدارة املعرفة يف املنظمات املعاصرة من خالل م

   (515صفحة 

 .عد إدارة املعرفة فرصة كبرية للمنظمات لتخفيض التكاليف ورفع جمهوداهتا الداخلية لتوليد اإليرادات اجلديدةت ➢

رأمساهلا الفكري، من خالل جعل الوصول إىل املعرفة املتولدة عنها عملية  لمنظمات الفاعلة الستثمار لتعد إدارة املعرفة أداة  ➢

 سهلة وممكنة ابلنسبة لألشخاص احملتاجني إليها. 

 (182، صفحة  2015)بركايت، ضيف يُ 

 تعزز قدرة املنظمة لتحسني األداء املنظمي املعتمد على اخلربة واملعرفة.  ➢

 .عملية نظامية تكاملية لتنسيق أنشطة املنظمة املختلفة يف اجتاه حتقيق أهدافهاتعد  ➢

 تسهم يف حتفيز املنظمات لتجديد ذاهتا ومواجهة التغريات البيئية غري املستقرة.  ➢

 .تقيمها تتيح إدارة املعرفة للمنظمة حتديد املعرفة املطلوبة، وتوثيق املتوافر منها وتطويرها واملشاركة فيها وتطبيقها و  ➢
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 املعرفة  أهداف إدارةالفرع الثاين:  

 (54-53، الصفحات 2010/2009)زملاط،   :ي من األهداف منهاما يل  املعرفة لتحقيق العديد إدارة  تسعى

 وكذا املعرفة الداخلية واخلارجية.  نقل املعرفة املخبأة الكامنة ➢

 . وجود ثقافة للتعليم والتجربة داخل املؤسسات ➢

 وتطوير املعارف اجلديدة.  تقييم عمليات املعرفة ➢

 ضرورية. ال غريوأ  بسيط العمليات وخفض التكاليف عن طريق التخلص من اإلجراءات املطولةت ➢

 . مات تفعيل املعرفة ورأس املال الفكري لتحسني طرق إيصال اخلد ➢

 . ومحايتها عليها احلصول وكيفية اجلوهرية املعرفة حتديد ➢

   (37، صفحة 2008)جنم، : ومن أهدافها أيضا

 . اإلنتاجية  الكفاءة حتقيق  ➢

 املطلوبة.  اخلدمات  تقدمي  يف  املستغرق الزمن طريق  عن العمالء خدمة  حتسني ➢

 هتا. اوتطوير عالق  املؤسسة  صورة حتسني ➢

 أكرب.  واخلدمات بفاعلية   املنتجات تسويق  طريق  عن  املايل  العائد زايدة  ➢

 حبرية.  األفكار  تدفق مبدأ  تشجيع طريق عن  اإلبداع فكرة تبين  ➢

 املتاحة.  املؤسسة  موارد  استغالل على  القدرة القرار  وصانعي العليا  القيادة  منحت  املعرفة إدارة ➢

 بقائها.  واحملافظة على  املصاعب جماهبةيف  املؤسسة  وضع  حتسني ➢

 املعرفة  ومبادئ إدارة الثالث: عناصر املطلب 

 عناصر إدارة املعرفة   الفرع األول:

املرسومة،   الصلة بتحقيق الغاية مرتابطة ذات  إن إدارة املعرفة عبارة عن نظام تتبناه املنظمة يقوم على عدة مقومات وعناصر

 (61-60، الصفحات 2009)كحالت،   :أربع عناصر أساسية نذكرها على النحو التايل وتتكون إدارة املعرفة من 

املعرفة، وكادر إدارة   هم كادر املنظمة على كل املستوايت والذين أصبحوا ينعتون بصناع املعرفة أو بعمال :األشخاص ➢

اسرتاتيجية الرسالة موضع الدراسة، ليس فقط ألن الفرد خيتزن   اسرتاتيجية إدارة املعرفة ويف املعرفة هو اجلزء األساسي يف 
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  املنظمة وابقي طاقمها، بل إبسهامه يف كل مراحل إدارة املعرفة وعليه يتوقف كل شيء  تلك املعرفة اليت حتتاج إليها

   .خاصة تلك الكفاءات مبا متلك من خصوصية اإلبداع واالبتكار 

ومن أهم   أهم الوسائل يف إدارة املعرفة من   ره من حلول سحرية وتطبيقاتخ  سي تعد التكنولوجيا بكل ما تُ  :التكنولوجيا ➢

واليت إذا التحمت مع العناصر األخرى بشكل صحيح حتقق لنا   ، املمكنات يف توليد وخلق املعرفة من األشخاص 

 .إدارة املعرفة يف املنظمة  اهلدف من

املعريف أي إجراءات العمل   العملية املهارة واحلرفة اللتني تعدان من أهم مصادر املعرفة، وتتضمن العملتوفر  :العمـليات ➢

على تطوير ممارسات العمل اليت تزيد من الرتابط   واملمارسات الفضلى اليت تعكس كفاءات وخربات األفراد وتعمل

نية الفردية وحتويلها إىل معرفة مجاعية صرية يتم االستفادة  التمكن من املعرفة الضم املتبادل ألفراد فريق العمل وابلتايل

 .يف عمليات أخرى تعمل كلها يف إطار إسرتاتيجية شاملة لتحقيق أهداف املنظمة  منها 

والضعف،    تعين أسلوب التحرك ملواجهة هتديدات أو استغالل فرص ابلنظر على أساس نقاط القوة  :اإلسرتاتيجية  ➢

توكل للمسؤول عن إدارة املعرفة وهتدف   ارة املعرفة تبحث يف األساليب واألدوار التنفيذية اليت واإلسرتاتيجية كعنصر إلد

ومبا أن هذا البحث تركز إسرتاتيجيته على األشخاص  ، استمرارها إىل تطوير إسرتاتيجية معرفة املنظمة وضمان

  البيئة ث استخالص تلك املعرفة من أصحاهباهو العمليات والوسائل اليت متكن من هتيئة  ومعرفتهم، فإن ما يهمنا

املعرفة ضمن إسرتاتيجية حمددة   دارةإ  اليت ستتفاعل مع العناصر  كما جيب توفر ابلرتكيز على من هو املسؤول األول  

 . للمنظمة واألهداف املرسومة على املدى القريب والبعيد مسبقا بشكل جيعلها تتماشى واإلسرتاتيجية الشاملة 

 إدارة املعرفة    مبادئ  :ين ثاالفرع ال 

والتـي حتـدثت عـن حمـددات إدارة املعرفة، على جمموعة من  ( Choi and Lee ; 2003 ;179)أكـدت دراسـة كـل مـن  

 ( 27، صفحة 2011)الرقب، :  هي املبادئ تتضمنها إدارة املعرفة و 

 التشارك املعريف  عملية  سهل يُ واحـد مما   كفريقيف املنظمـة مـن العمـل   العاملون وهو املستوى الذي يستطيع فيه   التعاون: ➢

 .واملؤثر للمعرفة   احلقيقيالتبادل  عملية تسهل الثقة: مما  ➢

  تطوير ك املعرفة يف  الستخدام تل  واملستعدين   القادرين   العاملني، ومـن قبـل  اجلديدةاكتـساب املعرفـة    عملية  وهـو الـتعلم:   ➢

 .املنتجات واخلدمات وحل املشكالت إن وجدت 
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 .العالية الالمركزيةاملعـارف يتـاج إلـى  توليد، حيـث أن  الصالحيات   تفويضشري إلـى وهـي تُـ   الالمركزية: ➢

 .إدارة املعرفة  عمليات املعلومات اليت تدعم  تكنولوجياودعم نظم  تسهيالت  ➢

 ية. ومتنوعة وختصص أفقيا ابملنظمــة واسعة  العاملني، ويعنــي ذلــك أن تكــون خبــرة للعاملني  والعميقة اخلبــرة الواســعة  ➢

   ابإلضافة إىل ما سبق توجد مبادئ أخرى نوجزها كالتايل:

إدارة املعرفة الشاملة إىل أن املعرفة  وتطوير عملية   الضروري توحيد من   :املعرفة إدارة املعرفة تعين تطوير عمليات معاجلة  ➢

من خالل القليل من عمليات املعاجلة للمعرفة، وختتلف هذه العمليات من مؤسسة    يتم استخالصها ومشاركتها بكثافة 

وبعض العمليات   وفقا لطبيعة النشاط حيث تشمل بصفة خاصة دراسة السوق، تصميم وتطوير املنتج، ألخرى

 ( 56-55، الصفحات 2010/2009)زملاط،   .التسعري وإعداد الطلبيات التجارية األخرى مثل 

اهليكل اإلداري ابملؤسسة   إن إدارة املعرفة حتتاج إىل جمموعة معينة ضمن  : للمعرفة مدراء للمعرفة   الفعالة اإلدارة تتطلب ➢

كذلك إنشاء بنية حتتية قائمة على تكنولوجيا  و  املعرفة وتصنيف تتحمل مسؤولية واضحة وحمددة عن العمليات مجع 

 .املعرفة ومراقبة استخدامها 

للمعرفة، تدعى حاليا بدائرة نقل    حيث أعادت خمتربات ابكمان ترتيب منظومة نظم املعلومات لديها لتصبح مدراء

 ( 64-63الصفحات ، 2008)الزايدات،   .املعرفة 

  أصول  استثمار  الفعالة  اإلدارة وتتطلب   املنظمة أصول من   أصال  متثل املعرفة ة(: ذكي ليست   )ولكنهامكلفة املعرفة   إدارة ➢

 ، واملتمثلة يف: األموال  أو  العمال يف  استثمار إىل حتتاج  املعرفة  إبدارة  املرتبطة  األنشطة  من عديدال فهناك ،  أخرى

 احلاسب اآليل.  املعرفة وحتريرها وجتميعها ث هتذيبها وإعداد الواثئق ونقلها إىل نظماحلصول على  ▪

)غزايل ،  تطوير البنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات وتطبيقات توزيع املعرفة وكذا تعليم العاملني وتدريبهم عليها.   ▪

   (254، صفحة 2015/2016

 ( 50، صفحة 2016/2017)مدوري، ابإلضافة إىل ما سبق: 

  ولكن ضروري  الوصول أن  ذلك  كافيا ،   ليس فهذا  املعرفة إىل   الوصول مت  إذا  :البداية نقطة  ميثل املعرفة  إىل   الوصول ➢

  االلتزامكذلك و  على العمالء ليكونوا أكثر من متلقني خلدماتنا ومنتجاتنا،  الرتكيز أيضا    تتطلب  للمعرفة  الناجحة اإلدارة

  ونيسان  تويوات فمثال: شركيت   .ضمنية   معرفة  نتلقاها اليت  املعرفة كانت   إذا  خصوصا  ابلتفاعل املشرتك بني حاملي املعرفة 
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  الودي واملصادقة  االختالط بواسطة  الضمنية املعرفة  يلتلق املتحدة الوالايت  إىل  لديهما السيارات  مصممي  أرسلتا

 .املستهدفني العمالء شرائح مع  الودية

  أو  البشرية املوارد إدارة مثل  مثلها   هناية  هلا ليست املعرفة  إدارة  مهام تعترب  :هناية  هلا وليست  مستمرة  عملية املعرفة إدارة ➢

  املعرفة إدارة جيعل الذي هو واحد  سبب كلية،   بصورة املعرفة  إدارة  يتم  عندما هنائي وقت  يوجد  ال ث  ومن  التمويل  إدارة

  التنظيمية  القضااي  اجلديدة،  التكنولوجيا نتيجة  ذلكو  دائما   تتغري  مطلوبة  هي  اليت املعرفة تصنيفات  أن هو  هناية  هلا  ليس

 املتجددة.  العميل  اهتمامات وكذا 

 املبحث الثالث: أساسيات إدارة املعرفة  

بعد التطرق يف املبحث السابق إىل مفهوم إدارة املعرفة وخمتلف اجلوانب املتعلقة هبذا املفهوم، فانه ال يزال يوجد عناصر  

ة املعرفة  جد أساسية ترتبط ارتباطا وثيقا مبوضوع إدارة املعرفة يف املنظمة، وهذا ما يشمل األهداف اليت تعكس أمهية إدار 

يف املنظمة عن طريق توفري املعرفة بشكل دائم وتنظيمها مبا خيدم األهداف اإلسرتاتيجية والتشغيلية للمنظمة، ولتحقيق هذا  

أخريا التحدايت اليت  و عملياهتا يستدعي األمر االطالع على أهم جماالت استخدام املعرفة ووظائفها والتعرف على أهم 

 . ضمن التطبيق اجليد إلدارة املعرفةيإطار    ل النجاح املساعدة على ذلك يفطريق تطبيقها وعوام  يفتقف  

 املطلب األول: وظائف وجماالت إدارة املعرفة  

 الفرع األول: وظائف إدارة املعرفة: 

كما أشار إىل ذلك   تعددةامل املعرفة  وظائف ذلك راجع إىل تلعب املعرفة دورا مهما وأساسيا يف جناح املنظمات احلديثة، و 

 (Stewart ;1997 ;124) نقال عن ( 43، صفحة 2010)مصباح،  و  (69، صفحة 2008)الزايدات، كل من  

 :كما يلي   ترتكز على وظيفتني أساسيتني الوظائف األساسية للمعرفة أن 

بصورة تؤدي إىل ممارسة الوظائف املختلفة بدرجة عالية  للمنظمة  األساسية  املوارد (Forming)العمل على تشكيل  ➢

 العمال والفنيون واإلداريون ورأس املال واآلالت وبيئة العمل.  :من الفاعلية، واملقصود ابملوارد األساسية 

توفري األصول ذات القيمة اليت حتقق النجاح لعمليات البيع والتسويق والتبادل، أي املعدات واآلالت والسيارات   ➢

ضرورية لتحقيق هذا  يلزم من معدات  ووسائط اإلعالن والنقل والدعاية التجارية وحبوث السوق واملختربات وكل ما 

 الغرض. 
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كما أن التوجه إىل تبين مدخل إدارة املعرفة ميكن أن يكون من خالل تبين نشاط واحد أو أكثر من أنشطة إدارة  

 املعرفة أو مجيع نشاطاهتا. 

 الت إدارة املعرفة: االفرع الثاين: جم

ا  املعرفة، فان من املهم إدراك أن القيام بذلك ال ميس جزء   كان املدخل الذي تستخدمه املنظمة من أجل تنفيذ إدارة أاي

كن أن يكون  ا من أجزاء املنظمة، وإمنا ميس أجزاء املنظمة كلها ألن استخدام إدارة املعرفة يضيف قيمة إليها، وميُ حمدد  

- 20، الصفحات 2012)املهريات،  كل من )نعيم الظاهر( و)املهريات(    كما ورد عند  ضمن أٍي من اجملاالت التالية

 (: earl,1998)نقال عن   (21

 جمال موجودات املعرفة: ويشتمل على اخلربة، التجربة، الرباعة، الكفاءة، املهارات، القدرات والقابليات.  ➢

 االستخدام والتقييم. جمال نشاطات املعرفة: ويشتمل على عمليات التوليد، البناء، النقل، املراقبة،  ➢

جمال القدرات وامليول: ويشتمل على قدرات األفراد وميوهلم، وكذلك قدرات املنظمة لبناء املعرفة واستخدامها من أجل   ➢

 حتقيق احلد األعلى من مصاحل املنظمة.  

 جمال املنظمة: ويشتمل على أهداف املنظمة، توجهها، إسرتاتيجياهتا، ممارساهتا وثقافتها.   ➢

 الرئيسية إلدارة املعرفة   (: اجملاالت2الشكل )  : يوضح اجملاالت الرئيسية إلدارة املعرفة  والشكل املوايل

 ( 100، صفحة 2009)الظاهر، :  املصدر

 

الموجودات

المنظمة

القدرة 
والميول

نشاطات 
المعرفة



دارة المعرفةاإلطار النظري إل                                 :   ولالفصل األ  

16 
 

 املطلب الثاين: عمليات إدارة املعرفة: 

كافة العمليات  " عمليات إدارة املعرفة أبهنا  (33: 2009)تيقاوي، (، 47: 2007)بن حبتور،   عرف بعض الباحثنييُ 

املهام  "أبهنا  (  145: 2013)حممد، حني هناك من يشري  ، يف" املعرفةإدارة  إسرتاتيجية التنظيمية الساعية إىل تطبيق 

ا  ن عمليات إدارة املعرفة ختتلف كلي  أب  (60: 2012)العروسي،  ؤكدويُ "، واإلجراءات اليت تقوم هبا إدارة املعرفة حول املعرفة 

) العميسي،      املنظمات. واجه تتحرك بفعل األحداث واملشكالت اليت تُ  األخرى، كوهناعن ابقي عمليات اإلدارات 

إن عمليات إدارة املعرفة تعمل بشكل تتابعي وتتكامل فيما بينها حيث كل منها تعتمد على  ،    (58، صفحة  2015

الباحثني إىل أن هناك أربع عمليات رئيسة إلدارة املعرفة  ويف هذا السياق يشري أغلب سابقتها وتدعم العملية اليت تليها  

إىل   (Mertins, et al, 2001: 28) ،(Heisig: 2001)وأشار كل من  املعرفة، خزهنا، توزيعها، تطبيقها،  هي: توليد

 اجلوهرية إلدارة املعرفة ابلشكل اآليت :  العمليات

 (: العمليات األساسية إلدارة املعرفة 3الشكل رقم ) 

   
 ( 62، صفحة 2005)الكبيسي، ر: املصد

 السابق: يف الشكل ت وفيما يلي استعراض لتلك العمليات كما ورد

يتزايد االهتمام يف توليد املعرفة داخل املنظمات مبعدل ال مثيل له، ومن األسباب اليت تدعوا إىل ذلك  : توليد املعرفة  ➢

 هو أن املعرفة تنتشر بسرعة أكرب يف أسواق هذه األايم اليت ُيت م التنافس املستمر إىل حد كبري على املعرفة. 

العمليات 
الجوهرية 

إلدارة 
المعرفة

وليد ت
المعرفة

خزن 
المعرفة

توزيع 
المعرفة

تطبيق 
المعرفة
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املعرفة والقدرة على توليدها واستخدامها من املصادر األكثر أمهية لتحقيق امليزة التنافسية املستدامة للمنظمة  لذلك تعترب 

إىل أن العالقة األساسية بني املعرفة وامليزة التنافسية   1995وقد أشار نوانكا واتكوشي إىل ذلك يف دراستهما الصادرة يف 

 ( 67، صفحة 2014)داسي،    اإلبداع الذي يُقدم بدوره أُسس امليزة التنافسية. تقع يف إمكانية توليد املعرفة لتقود إىل

(،  Keeping(، االحتفاظ )Retrieving(، االسرتجاع ) Searchث )ويشري إىل عمليات البح ة: زن املعرف خ ➢

واليت   جدا  خاصة للمنظمات ذات دوران العمل العالية وخزن املعرفة واالحتفاظ هبا مهم (. Maintenanceواالدامة )

 .تواجه خطر فقدان املعرفة وخاصة الضمنية عند مغادرة األفراد للمنظمة

 : : إىل وجود نوعني من وحدات اخلزن هي(451: 2000)ميكلود،شار  حيث أ

 .املعرفة الرتاكمية ويستخدم الشريط املمغنط خلزن :  (Sequential Storage)  اخلزن التعاقب  ▪

  املخزون فيه ويستخدم القرص املمغنط، إذ ميكن قراءة : (Direct Access Storage)  اخلزن للوصول املباشر ▪

مقدار اجلزء املفتوح من   ضرورة وجود قاعدة للمعرفة وحتديد(  Turban et al; 2001: 340) ولسنوات طويلة واكد

 .تلك القاعدة 

للمعرفة لذا    على القيمة البعيدة وإمنان قيمة املعرفة ال تعتمد على حلظة توليدها أإىل ( Duffy; 2000: 66) شار أو 

 (172، صفحة  2012)النعيمي و انيف، .  جيب إدامة مستودعات املعرفة 

  األشخاص  واملهارات بني اخلربات وبتبادل األفكار،   م واملشاركة،زداد ابالستخدا ي موجودا   بوصفها املعرفة : توزيع املعرفة  ➢

العمليات   على املعرفة  توزيع عملية  وتشمل  املشاركة،  تشجيع إىل  املنظمات كل منهم، لذا سعت   ىتتعاظم لدتنمو و 

 يلي:  ما  املعرفة  توزيع  أساليب ومن   والتحريك،  النقل التدفق، ملشاركة،التوزيع، النشر، ا التالية:

 الداخلي.   للتوزيع  معرفيا املتنوعة  املشروع رق ف ▪

 . نت(ا داخلية )االنرت ال ملعلومات شبكة ا ▪

 خلربة. ا ويء القدامى ذ التدريب من قبل الزمال ▪

 وفرق اخلربة وحلقات املعرفة وحلقات التعلم.  ء املعرفة وكال ▪

 الواثئق، الندوات، امللتقيات، واملؤمترات.  عرب داخلية  جمتمعات  ▪
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أساليب التدريب واحلوار تالئم توزيع املعرفة الضمنية، أما املعرفة الظاهرة فيمكن نشرها ابلواثئق  ومما سبق يتضح أن 

كالنشرات الداخلية والتعلم، واملهم يف التوزيع هو ضمان وصول املعرفة املالئمة إىل الشخص الباحث عنها يف الوقت  

 ( 35 ، صفحة2013)العرب،  املناسب. 

تطبيق املعرفة أكثر أمهية من املعرفة نفسها، مبعىن انه لن تقود عمليات اإلبداع والتخزين والتوزيع    يعد  املعرفة:تطبيق   ➢

ويشري    ،اإلسرتاتيجية وخاصة يف العمليات  إىل حتسني األداء التنظيمي مثلما تقوم به عمليات التطبيق الفعال للمعرفة 

"أن تطبيق املعرفة هو غاية إدارة املعرفة وتعين استخدامها يف الوقت املناسب، مع    (103، صفحة 2008)الزايدات، 

  ا يشمل إجياد معىن ذوهعدم فقدان فرصة استثمارها لتحقيق ميزة هلا أو حلل مشكلة ما للوصول إىل أهدافها"،  

 للمعلومات املستلمة وتطبيقها لكن بشروط عديدة أمهها: 

   . العاملون أهنم ميتلكون املعلومات لتحسني خدمة الزابئنأن يدرك  ▪

   .للمعلومات اليت ينقلوهنا  أن يكون العاملني قادرين على إجياد معىن  ▪

 . أن يصل العاملون على احلرية لتطبيق معارفهم ▪

  اخلبري الداخلي، مقرتحات  ،متعددة اخلربات الداخلية، مبادرات العمل  أمهها: الفرق ويشمل تطبيق املعرفة أساليب عديدة 

 ( 62، صفحة  2015) العميسي،   تدريب الفرق من طرف خرباء متمرسني...و  واعتماد مقاييس للسيطرة على املعرفة، 

 اليت تواجه إدارة املعرفة وعوامل جناحها الثالث: التحدايتاملطلب 

 اليت تواجه إدارة املعرفة:  األول: التحدايت الفرع 

يشري الكثري من الباحثني أن إدارة املعرفة واملعلومات ذات ارتباط وثيق ابلعنصر البشري وتعتمد عليه يف مجيع املراحل لذا  

يف معظمها انجتة   ( Santusus,2001)كما يراها   ن املشكل والصعوابت اليت تواجه برامج إدارة املعرفة واملعلوماتإف

 ( 2004)الروسان،  يلي:عما 

 . الثقافة التنظيمية: حيث البد أن يتم تبين ثقافة تنظيمية تدعم تبادل املعرفة بني األفراد واملشاركة فيها  ➢

لتحقيق الفائدة منها  وذلك    األساليب التكنولوجية: تتطلب إدارة املعرفة تبين األساليب والربامج االلكرتونية احلديثة ➢

 . املستوايت اإلدارية للمنظمة  كلأفقيا بني  و وتسهيل تدفق املعلومات عموداي 
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التغيري والتحديث: إن املعلومات تتغري وتتطور وحتتاج إىل تعديل وحتديث حىت تتناسب مع متغريات وظروف البيئة   ➢

 . الداخلية واخلارجية للمنظمة

ال بد أن تتساوى كمية املعلومات   ومهمة لذا ية  أساسعترب الكثري من املعلومات ال ت  التمييز بني أنواع املعلومات: فهناك  ➢

 وجودهتا، وتعكس املعىن احلقيقي هلا. 

 اإلدارة يف دعم انسياب املعلومات ونشر املعرفة داخل املنظمة.  التنظيمية، وفلسفةتبين االسرتاتيجيات  ➢

 (Laudon&Laudonنقال عن ) (9-8، الصفحات 2004)يوسف، أشار إليها وهناك حتدايت أخرى إلدارة املعرفة 

   : يل انذكرها كالت

 االستثمار يف الوسائل الضرورية لتطبيق إدارة املعرفة ميكن أن يكون ضعيفا.   ➢

 إدارة املعرفة هي خلية حللول عالية املستوى.   ➢

 إن حاجز أو جدار التشويش حول قياس املعرفة يعرقل ومينع النمو.   ➢

 كإلغاء منتج أو خدمة.   وغري رشيدةتقود إىل قرارات سيئة  وعدم دقتها  البياانت واملعلومات املعرفية رداءة نوعية ➢

 عدم اتساق املعلومات الواردة مع املصادر األخرى للمعلومات.   ➢

 جناح إدارة املعرفة:  الثاين: عوامل الفرع 

إدارة املعرفة  ( جمموعة من العوامل ميكن أن تقود  Davenport)   نقال عن   ( 70، صفحة  2008)الزايدات،  لقد أشار  

 إىل النجاح يف املنظمة تتمثل يف: 

 الرتكيز على قيم املنشأة وأمهيتها وضمان الدعم املايل من اإلدارة العليا.  ➢

 توفري قاعدة تقنية وتنظيمية ميكن البناء عليها.  ➢

 على مواكبة طريقة إجناز األعمال ابملؤسسة واستخدام املعرفة املتوفرة.   هيكل معرفة قياسي مرن قادر  ➢

 تبين ثقافة )الصداقة املعرفية( اليت تقوم لدعم الستخدام املتبادل للمعرفة.  ➢

 ثقافة املشاركة املعرفية وإشاعتها يف املنظمة.   خللقوطرق التحفيز  أساليب تبين عملية التغيري يف  ➢

 هده مسالة أساسية إلقامة املشروع وتوفري املوارد. دعم إدارة العليا التام و  ➢

 ر. ي عمال لضمان التطو ن من حتسني طرق إدارة األك  تطوير مستوى عمليات املعاجلة يف املنشاة مبا ميُي  ➢
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 (53-52الصفحات  ، 2015)مسلم ، بعض العوامل كما يلي:   ( Rastogiكما أضاف حسن مسلم نقال عن )

 االبتكار والتأكيد على فرص التعلم املستمر لألفراد.  ➢

 توفري الفرص لألفراد للمشاركة يف احلوار والبحث والنقاش.  ➢

 أعماهلم.  املعرفة إلجنازومضامني وتطبيقات مساعدة األفراد لتحديد دور ومتطلبات   ➢

 ختزينها. تركيز االهتمام على تدفق املعرفة أكثر من  ➢

 مقارانهتم املرجعية لعملية املنظمة بقصد املقارنة والتعلم. عند  الرتكيز على احلاالت املتميزةاملؤسسات ديري مينبغي على  ➢
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 خالصة الفصل: 

 تميُ  عالية، فهذا تسارع  بوترية  متتاز بيئة  يف تعيش املنظمة  أنمن خالل ما تطرقنا إليه يف هذا الفصل نستطيع القول مبا 

 حيوي مورد  هي اليت  املعرفة  على  االعتماد طريق  نشاطها، عن ميدان يف  موجودة  وصغرية كبرية كل  على االطالع عليها

  والصرية،  الضمنية املعرفة  من  نوعني  وجود  ذلك يف املعرفة، وتراعي مجع يف معينة مصادر  على تعتمد املنظمة  أن ومهم، إذ 

وخاصة الضمنية كوهنا ذات أمهية ابلغة فهي صعبة التحويل ومتجذرة يف عقول حامليها ومتثل ميزة تنافسية إذا استطاعت  

استغالهلا، كما أهنا ابملعرفة تستطيع حتقيق أهدافها سواء من ختفيض التكاليف أو حتقيق الكفاءة اإلنتاجية وكذا حتسني  

نسيق بني خمتلف عناصرها واإلحاطة مبختلف جماالهتا وتطبيق خمتلف عملياهتا يف  وال يتأتى هذا إال ابلت  صورة املؤسسة 

على توفري وهتيئة عوامل النجاح املساعدة   املنظمة تسعىسبيل مواجهة التحدايت اليت قد تقف حائال دون تطبيقها لذلك  

 .  على تطبيق إدارة املعرفة 
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 متهيد: 

  املاضي، سبعينيات القرن  احتل موضوع التعلم التنظيمي اهتماما واسعا من قبل الباحثني واملمارسني منذ هناية         

ال يزال   املوضوع، وعلى الرغم من تنامي الكتابة يف هذا   األساسية. وظهرت يف هذا اجملال كتاابت كثرية هبدف حتديد معامله

ميكن استخدامها   و ال يزال هنالك عدم إمجاع على طبيعة اخلصائص األساسية اليت حمدودا،امليدانية  الدراسات  عدد

وتشابكت فيه عوامل التغيري والتجديد يف   تنامت حنن نعيش اليوم يف عامل أخرى، ومن جهة  املتعلمة. لتكوين املنظمة 

 مزااي تنافسية جديدة متكنها من البقاء يفقيام املنظمات ابلبحث عن أساليب و  ولقد أدى ذلك إىل احلياة. جماالت  مجيع

أساليب  ،  واالتصاالت واملعرفة احلديثة  أداء األعمال اليت أوجدهتا تقنية املعلومات  والتكيف مع التغريات السريعة يف السوق

تواصل هو  فالتعلم امل اإلداري.األساسي لدميومة فاعلية وكفاءة العمل  أن التعلم هو املفتاح على مبنية على قناعة اتمة 

 لكن املنظمات ال  املنظمة. ومعرفة التنافسية املستدامة يف بيئة سريعة التغيري من أجل زايدة أداء  املصدر الوحيد للميزة

  العمرية،النظر عن مراحلها  بغض  فيه، تستطيع حتقيق ذلك إال بضمان وجود إطارات بشرية قادرة على التعلم وراغبة  

وينطبق هذا التحدي على مجيع املنظمات   املتجددة.  مسلحة ابلقدرة على التكيف الناجح مع املتغريات البيئية  وتكون 

 صبحت تتعرض ملزيد من الضغوط الدولية واالقتصادية نتيجة التوجه إذ أ  خاصة، بصفة  بصفة عامة وعلى منظماتنا العربية 

التنافسية يوازي ما تقدمه   أن تعمل هذه املنظمات مبستوى من القدرات   طمحوأصبح املواطن العرب ي العاملية. حنو 

 .والسرعة يف تلبية احتياجات املواطن املنظمات يف الدول املتقدمة من جودة اخلدمة والسعر املالئم

ما يرتبط به من مفاهيم وما تناولته األدبيات يف هذا  و  حول التعلم التنظيمي  الفصل هذا مما تقدم ذكره سيتم التطرق يف و 

 :التالية  املباحث اجملال وفق 

 التعلم التنظيمي  حول أساسية  األول: مفاهيم املبحث

 التعلم التنظيمي  ات أساسيالثاين:  املبحث

 ابلتعلم التنظيمي  املعرفة  إدارة عالقة الثالث:  املبحث
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 تعلم التنظيمي املبحث األول: مفاهيم أساسية حول ال

حتداي متارسه املنظمات ملواجهة تلك الضغوط    ، فصاراألخرية  السنوات يف  كبري   بشكل التنظيمي التعلم حول األدبيات  منت

والتوظيف الناجح هلذا املفهوم يكسب املنظمة تطورا يف ذاهتا وعالقتها مع البيئة والتكيف مع   ومعاجلة املشكالت، 

البيئة   لتلك  للمتطلبات املتغرية  االستجابةالداخلية واخلارجية، ومنه فبقاء املنظمات واستمرارها مرهون بقدرهتا على  الظروف 

 . التغريات واالستجابة هلا بتلك  التنبؤ ابلطريقة املناسبة والتوقيت املناسب، واملنظمات املتعلمة هي وحدها اليت تستطيع 

 . ا مخصائصه استنتاجسنتطرق يف هذا املبحث عن مفهوم التعلم التنظيمي واملنظمة املتعلمة، مع إبراز األمهية وأخريا وعليه 

 لتعلم التنظيمي  ا مفهوم : ول املطلب األ

 مفهوم التعلم ومتييزه عن التدريب والتعليم   :الفرع األول 

جاء مصطلح التعلم يف اللغة العربية من املصدر علم مبعىن عرف وأستعلم واعلم، ويف اللغة اإلنكليزية تعين كلمة تعلم   ➢

(Learn)  وفق قاموس(Oxford,1960: 445)   احلصول على املعرفة أو املهارة بواسطة الدراسة أو اخلربة أو التفكري

مبعىن إبالغ أو   (Apprendre)جاءت كلمة تعلم  (Robert, 1983:49)ويف اللغة الفرنسية وطبقا لقاموس 

،  (Education) اخلربة. والتعلم ال يعين التعليم إخبار بشيء ما ومبعىن اكتساب معرفة بوساطة العمل الذهين أو

فالتعليم عملية مربجمة ومقصودة وحتتاج إىل معلم ومتلقي وقد يكون أحد وسائل التعلم، بينما التعلم ميكن أن يكون  

وحسب وجهـــة نظـــر علمـــاء املنظمـــة  ، (Moorhead & Griffin, 1995: 130) عملية مقصودة أو غري مقصودة 

"عمليـة تنبثق من التفاعل  فان التعلم هو  (Senge1990,Argyris1978, Schon1978) واإلدارة ومـــن أبرزهم

بني الفرد واملنظمة من خالل التأثري واالرتباط املتبادل ومبـا جيعـل أعـضاء املنظمة يتعلمون معا بـشكل يزيـد الكفـاءة  

 (139- 138، الصفحات 2007، )الكبيسي و دهام  .(Torrington & Hall, 1998: 307)اجلماعيـة 

 الفرق بي التعلم وكل من التعليم والتدريب  ➢

كذلك  ،  اإلنتاج  إن التدريب يمل بعدا آليا يف نقل املهارة اليت تتمثل يف جمموعة احلركات يف التعامل مع اآللة من أجل

يف كال احلالتني مة حالة ساكنة يتم نقلها   و ، املعلوماتاحلال مع التعليم الذي يتم ابلنمط املدرسي لتلقني و اكتساب 

ولكن مع التعلم  ،  من اخلبري إىل املتدرب أو الطالب بكل ما يعنيه ذلك من هرمية و اتصـال آحـادي االجتاه يف الغالب 
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 عالقة تتجاوز اجلانب  فإن انتقال املعرفة أو اخلربة أو املهارة يتم بطريقة التبـادل و التفاعـل و التشارك بني الطرفني يف 

 ( 18، صفحة 2010/2011)خرية،   .رمسي ، ومن النقل اآليل إىل التفاعل اإلنسـاينالرمسي إىل الالَّ 

 التنظيمي مفهوم التعلم   :ثاين الفرع ال 

  سيمون حماوالت حتديد مفهومه على يدحيث ظهرت أوىل ، عد التعلم التنظيمي مصطلحا حديثا يف الفكر اإلدارييُ 

(Simon)  التنظيمية والنجاح يف   ية العقد السادس من القرن العشرين حبيث عرفه أبنه: "الوعي املتنامي ابملشكالتيف هنا

)ترغيين،   ."ا اهتاملؤسسة ذ حتديدها من قبل األفراد العاملني يف املؤسسات مبا ينعكس على مدخالت وخمرجات

 ( 90، صفحة 2017/2018

السلوك ليعكس املعرفة   أبنه: "مهارة املؤسسة يف خلق، اكتساب ونقل املعرفة وتعديل  (Garvin ; 1993)عرفه أيضا ويُ 

 (Pradeep, 2009, p. 50)  "والرؤى اجلديدة 

اكتساب املعلومات، ث ختزينها يف   الـتعلم التنظيمـي عـلى أنـه "عبـارة عـن عمليـة (Robey & Sales,1994) عـرف ويُ 

مراجعتها وتنقيحها من حني آلخر." أو أنه يعرب عن" التصرف املتعمـد    ذاكرة املنظمة، ث الوصول إىل هذه املعلومات، ثـم

 (Calfert et.al, 1994) ".يواالبتكار هـا، مـن خـالل الـتعلم التكيفـي  املنظمـة إلحـداث التغيـري املسـتمر في التـي تقـوم بـه

 ( 15، صفحة 2010)الفروخ، 

  تلك العملية اليت تسعى املنظمات من خالهلا إىل حتسني فان التعلم التنظيمي هو"   (Jashapara,2011,133)وحسب 

،  2013)الياسري و ظفر، ".  مع الظروف البيئية املختلفة  املعرفة والفهم لضمان استمرارها وتكيفهاأنشطتها من خالل 

                                                                                                                (246صفحة 

ا  هتالكلية وتطوير ذا هتاإىل حتسني قدرا املنظمات من خالهلا ىتلك العملية اليت تسع( أبنه:"90،2004يسي،وعرفه )الكب

ليكونوا وكالء ملتابعة   ا الداخلية واخلارجية وتعبئة العاملني فيهاهتعالقتها مع بيئتها والتكيف مع ظروفها ومتغريا وتفعيل 

 ". التطوير والتميز واكتساب املعرفة وتوظيفها ألغراض 

  ف إىل تسهيل حتقيق هتدالتعلم التنظيمي هو االكتساب واالحتفاظ وخلق املعارف اليتفان   (Child ; 2001)  وحسب

 ( 25، صفحة 2010/2011)خرية، . األهداف املسطرة من طرف املنظمة
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  للتعلم التنظيمي الذي هو عبارة عن العملية اليت تسعى من خالهلا املنظمةمن خالل ما سبق ميكن استنتاج تعريف 

الكتساب املعرفة وتوظيفها بشكل فعال يف مواجهة خمتلف املشاكل التنظيمية الداخلية واخلارجية وكذا تعديل السلوك مبا  

 يتوافق وحتقيق أهداف املنظمة. 

 ملنظمة املتعلمة وخصائصها  ا  مفهوم: ثايناملطلب ال

 الفرع األول: مفهوم املنظمة املتعلمة 

 Peter) عترب الباحث األمريكي حيث يُ  حظيت فكرة املنظمة املتعلمة ابهتمام الباحثني يف العقود الثالثة األخرية، 

SENGE ) ـــ: ب  املعنون أول من أرسى مبادئ املنظمة املتعلمة من خالل كتابه(The Fifth Dicipline ) 1990سنة . 

 وعليه سيتم ذكر بعض التعاريف اليت نوجزها كما يلي: 

املرغوبة فعال،   يوسع فيها األفراد ابستمرار من قدراهتم على خلق النتائج  تلك املنظمات اليت أبهنا  (Senge) هاعرف

املنظمات اليت تشجع أمناط التفكري اجلديد واملنفتح، والطموح اجلماعي، واليت يتعلم فيها األفراد رؤية األشياء بصورهتا  

   ( 164، صفحة 2016)مساعده، الشمولية الكاملة.  

 : ابحثنينقال عن عدة  (Jamali, Sidani, & Charbel, 2009 )  عند كما ذكرت 

املستمر يف قيمتها   نظمة اليت لديها القدرة على التعلم و التكيف و التغيري "امل أبهنا  (Nervis et all,1995)فقد عرفها  

 Griego et)"، وحسب أعضائها ا وكل أنظمتـها وهياكلها اليت تدعم و تسرع عملية التعلم لكل هتو سياستها و ممارسا 

all,2000) " املرتكزة على التنفيذ املتزايد و اليت ممكن أن   ابسـتمرار النتـائج املنظمة املتعلمة هي املنظمة اليت حتسن هي

 " . تضمن جناحها وتتطور بصورة أكثر مهارة

لكافة  على بناء التعلم وتطبيق خمتلف عمليات املعرفة و سبق فان املنظمة املتعلمة هي املنظمة اليت تشجع  وعلى ضوء ما 

يف خمتلف املستوايت التنظيمية وبصفة مستمرة مع احلرص على أتمني كافة الوسائل    التعلم العاملني وتسعى إىل تطبيق

 لضمان النمو والتميز.  لذلك 

 املنظمة املتعلمة خصائص : ثاين الفرع ال 

 : اجلدول التايل لكي تستطيع املنظمة أن جتعل من نفسها قادرة على التعلم تتطلب جمموعة من اخلصائص نذكر أمهها يف 
 خصائص املنظمة املتعلمة  :( 02اجلدول ) 
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 اخلصائص  املصدر 

،  2010/2011)خیرة، 

 ( 44صفحة  

 . الذايت للعاملني والتعلم املستمرالتطوير  -

 . تقاسم املعلومات بني األفراد والتعاون فيما بينهم -

 . بناء فريق العمل واهلدف املشرتك  -

،  2017/2018)ترغیني، 

   (122صفحة  

 

 . توقع التغريات املستقبلية يف احمليط والقدرة على التكيف معها  -

 . طوير واستحداث إجراءات وعمليات وخدمات جديدة بشكل سريعت -

 . نقل املعرفة بني أجزاء املؤسسة وبينها وبني املؤسسات األخرى بسرعة وسهولة -

 . استثمار مواردها البشرية يف مجيع املستوايت اإلدارية أبقصى طاقة ممكنة  -

، 2016/ 2015)بریطل،  

 ( 45صفحة  

 العمل على تدوير ونقل املستمر للمسريين على الوظائف املختلفة.  -

 . القرارات الالمركزية قدر اإلمكان  -

 التشجيع على مزج اخلربات املختلفة.  -

 قدرة عالية على حتمل األخطاء واالستفادة منها.  -

 املصدر: من إعداد الباحث بناًء على املراجع املذكورة  

 لتعلم التنظيمي وخصائصه ا  يةأمه: ثالثاملطلب ال

 أمهية التعلم التنظيمي   :الفرع األول 

األداء واإلنتاجية،  لتحسني مزااي هامة  اإلدارية املعاصرة ملا له من  من قبل املنظمات  لقد لقي التعلم التنظيمي اهـتماما كبري ا

املعرفة واحلصول عليها وتبادهلا مع مجيع العاملني  إجياد ، وحماولة التحوالت املطلوبةحتديد على نواحي التقصري و الوقوف و 

 واليت نذكرها على النحو التايل:  ،املنظمة  يف

 التنظيمي.  تعزيز األداء  يف  رئيسي ومتغري  ابلنسبة للمنظمة  املستدامة  عد عملية التعلم التنظيمي مصدر للميزة التنافسية تُ  ➢

  املنظمات  تكون  ما  عادةو  السوق، يف  واالجتاهات  األحداث الستشعار  أفضل بفرصة  تتمتعأن   شركاتلل التعلممينح  ➢

 & Jiménez-Jiménez ( املنافسني. من  اجلديدة  للتحدايت  االستجابة يف  وأسرع مرونة   أكثر  التعليمية

Sanz-Valle, 2010, p. 409)   
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ونشر املعرفة، وكذلك تعديل السلوك مبا يعكس    كتساب تكون جيدة يف خلق، ا  ن املنظمة اليت متلك ثقافة تعلم قوية إ ➢

 .هذه املعرفة اجلديدة وحسب ما هو مطلوب 

 عة. بسر   ااملنظمة اليت متتلك قدرة عالية على التعلم تفهم كليا املعرفة خارج حدودها وتكسب القدرة على استغالهل  ➢

املعلومات إىل   املعلومات لكن القليل منها فقط لديها القدرة على حتويل هذه العديد من املنظمات لديها الكثري من  ➢

 ( 110، صفحة 2014)أقطي،   .معرفة وتستخدم هذه املعرفة لتحقيق أهدافها وهي تلك اليت تتبىن التعلم التنظيمي 

االجتماعية واالقتصادية والسياسية والذي ا نعكس على مطالب الناس وطموحاهتم  التغري السريع واملتواصل يف البيئة  ➢

 ورغباهتم، مما يستوجب على املؤسسات الرد ابلسرعة املطلوبة ويف الوقت املناسب على هذه الرغبات. 

)شنشونه،   يئتها. التعلم ابلنسبة للمؤسسة يعد املتغري احلرج، يف قدرهتا على التعامل الناجح مع التغري املستمر يف ب  ➢

 ( 113، صفحة 2014

 التعلم التنظيمي خصائص  :ثاين الفرع ال 

)عيشوش و بوسامل،    اتفق العديد من الباحثني على مجلة من اخلصائص متيز التعلم التنظيمي نذكرها على النحو التايل:

 ( 8صفحة 

يتصف الت علم التنظيمي ابلعمل اجلماعي وروح الفريق، ويرتبط حباجات أعضاء املنظمة ودوافعهم   ظاهرة اجتماعية:  ➢

 واهتماماهتم، والتفاعل اجلماعي يف حل املشكالت. 

م التنظيمي  تعترب عملية الت علم عملية مستمرة، لذلك جند األفراد العاملني يف املنظمة اليت تتبىن مفهوم الت عل  االستمرارية: ➢

 .ينظرون إىل هذه العملية على أهنا جزء من نشاط وثقافة املنظمة

 ائج املرجوة منها دون مساندة من قيادة املنظمة اليت تال ميكن لعملية الت علم التنظيمي أن حتقق الن   قيادة اسرتاتيجية:  ➢

 . جيب أن تكون قدوة لآلخرين 

 (145-144، الصفحات 2014)العسكري،   اخلصائص التالية:وبعض الباحثني هناء العسكري   كما تضيف

 .التعلم عملية يف  أساسيا عنصرا  املنظمة ومستقبل   هدف لعضاء املنظمة حو أ بني رتكة ش وجود رؤية مرب يعت ➢

هو عملية تتضمن عدد من العمليات الفرعية املتمثلة يف اكتساب املعلومات وختزينها يف ذاكرة املنظمة ث الوصول إىل   ➢

   . املنظمة هذه املعلومات وتنقيحها لالستفادة منها يف حل املشكالت احلالية واملستقبلية يف إطار ثقافة 
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 واخلارجية.    الداخلية  والتجارب  اخلربة نتاج هو ➢

 تعلم التنظيمي الات : أساسيثاين املبحث ال

  من قبل املنظمات الكبري  لالهتمامالتعلم التنظيمي هو احلجر األساسي يف املنظمات احلديثة واملعاصرة، وهذا نظرا 

املختلفة واملعقدة داخل وخارج   مدخل إداري تستطيع املنظمات من خالله مواكبة التغريات  ابعتبارهوالباحثني خاصة،  

، وو فق املطالب التالية سيتم حتديد أبعاد ومربرات التعلم التنظيمي، مستوايته وأمناطه وأخريا خمتلف نظرايته  احمليط البيئي

 واملعيقات اليت تواجهه يف سبيل تطبيقه.  

 لتعلم التنظيمي ومربراته  ا د أبعا :ول املطلب األ

        التعلم التنظيمي  أبعاد   :ول الفرع األ

 البعد االسرتاتيجي والبعد التنظيمي والبعد الثقايف وسيتم ( أبعاد وهي 03)ىل إبعاد التعلم التنظيمي أكن تصنيف  ميُ 

 (39- 37، الصفحات 2015/2016)بريطل،  :كما يليالتفصيل فيها  

 :يتضمن هذا البعد العناصر التالية   :البعد االسرتاتيجي  ➢

هدافها مبنظار واحد أىل مستقبل املؤسسة و إ عضاء التنظيم أن ينظر أوتعين  م:  الرؤية املشرتكة بني اعضاء التنظي ▪

ىل املستقبل  إىل ترابط عالقتهم وتوحيد جهودهم يف وضع خطة عمل مشرتكة للوصول  إ مما يؤدي  وبرؤية متشاهبة، 

 .وتوجهاته  التصرف مبا يتفق مع غرض التنظيم و املرجوة، األهداف املنشود وحتقيق 

وتعين توقع التغريات يف البيئة واالستعداد لوضع اخلطط للتكيف معها، ويتم ذلك من  :  متابعة التغريات البيئية  ▪

البدائل من السيناريوهات املناسبة للتخفيف من حدة أتثري العوامل البيئية املختلفة، وجعلها بقدر   ع خالل وض

 .مما يدعم قدرة املؤسسة على التعلم االمكان تعمل لصاحل املؤسسة

ن يكون لدى املؤسسة خطة حمددة تساند التدريب والتعلم واالبتكار ومرسومة بصورة واضحة  : أ اسرتاتيجية التعلم ▪

 .نشطة املؤسسة الرئيسية وأمهها يف بناء املزااي التنافسية واحملافظة عليهاأ أحد تعترب هذه االسرتاتيجية  وواعية حبيث 

  :العناصر التالية على ويتوي  :البعد التنظيمي ➢
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  فكارعضاء املؤسسة وتبادل األأن العمل من خالل الفريق يشجع على احلوار بني ق: إالعمل من خالل الفري ▪

  ىل التغريات،إ فكار جديدة للتعامل مع املشكالت واالستجابة أكما يثري القدرة على توليد    واملعارف واملهارات،

 .من خالل العمل اجلماعي   ىل اكتساب اخلربات إ ويؤدي ذلك 

(  الفريق و هيكلأهيكل املصفوفة  ومثال ذلك )كثر اهلياكل مالئمة للتعلم التنظيمي  وهو أ: اهليكل التنظيمي املرن  ▪

ىل  إ ذلك فان اهليكل التنظيمي االفقي يؤدي ىل إالذي يعطي للعاملني احلرية يف التجريب واالبتكار، ابإلضافة  

 .قل من املستوايت االدارية أدا وصول املعلومات لألفراد الختاذ القرارات يف الوقت املناسب كونه يوي عد سهولة 

يتضمن هذا العنصر اكتساب املعارف واخلربة من خالل التعلم من  :  عضاء املؤسسةأاجياد املعرفة ونقلها بني    ▪

عضاء التنظيم للتجارب الناجحة، اليت حققتها املؤسسة يف املاضي واليت جيب  أوتبادل املعرفة بني  خطاء السابقة األ

فضل  أخرى واملنافسة والتعرف على االستفادة من التجارب الناجحة للمؤسسات األ ن حتققها يف املستقبل كذلك أ

 . جمال العمل ىل مجيع العاملني يف التنظيم لالستفادة منها يفإ املمارسات االدارية فيها، والعمل على نقلها 

 :ويتكون من  : البعد الثقايف ➢

وذلك إبجياد بيئة عمل تثمن التعلم بصورة عالية وتشجعه،  :  خطاء السابقة جتنب الرتكيز على الفشل والتعلم من األ ▪

 .خطاءاأل فراد ال تشكل نقطة ضعف، وإمنا تشكل فرصة للتطوير والتعلم منقع فيها األي خطاء اليت األ ن أوتعترب  

جياد املعلومات واملعارف اجلديدة وتنقيحها وحفظها ث العمل على  إالقدرة على  ىل إوتشري  : البيئة املساندة للتعلم   ▪

مراجعة الوضع احلايل للتنظيم واملمارسات  وكذا التعامل مع الفرص واملشاكل اليت تواجه املؤسسة،  استخدامها يف 

 .املبدعني ومكافأة ساليب العمل أالتحسينات يف   وإدخاليدة فراد يف اجياد أفكار جد ع األيوتشج   املستخدمة فيه

وىل حنو التعلم التنظيمي  ن االهتمام ابجلودة الكلية للتدريب والتعلم غالبا ما تعترب اخلطوة األ: إاجلودة الكلية للتعلم  ▪

يعمل كل فرد على  ن أدارة اجلودة الشاملة  إ كل من املفهومني يف خاصية املعرفة الرتاكمية، وتتطلب    بسبب تشابه

 .ساسية للتعلم التنظيميالعمل بكفاءة وفعالية وهذا ما يتطابق مع املفاهيم األ التعلم بصورة مستمرة ألداء

   التعلم التنظيمي مربرات   :ثاين فرع ال ال
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مما استوجب    القرن املاضي، لقد حقق التعلم التنظيمي شهرة كبرية يف الفكر اإلداري السيما يف العقدين األخريين من

)نعيجة،     : هم هذه املربرات على النحو التايلأ وميكن عرض  ه وصياغة العديد من املربرات لتبنيه وتطبيقه، ب  االهتمام

 ( 90-89، الصفحات 2011

ربع سنوات  أ ىل إ صبحت مبوجبه املعارف واألفكار والنظرايت تتضاعف ما بني ثالث أ التدفق املعريف املتسارع الذي  ➢

 . كانت هذه العملية تستغرق عقودا طويلة   نأبعد  

التغري السريع واملتواصل يف البيئة االجتماعية واالقتصادية والسياسية والذي انعكس على مطالب الناس وطموحاهتم    ➢

جل االستجابة  أساليب حديثة للتعلم من أ عن  والبحثوفرض على املؤسسة اعادة النظر يف وظائفها  ، ورغباهتم

 . ملتغريات احمليط 

  صبحت يف ظل العوملة وحرية التجارةأ التنافس الشديد بني املؤسسات الدولية واالقليمية واحمللية، العامة واخلاصة واليت   ➢

ى االذواق واالسواق وهذا ال ميكن ان يتحقق إال ابلسبق يف توليد  تبحث عن الفرص اليت متكنها من السيطرة عل

 . وتوظيفها مع العمل على تسويقها  املعارف

كثر دافعية للتعلم التنظيمي هو معاانة العديد من مؤسسات اليوم من مشكلة مغادرة جزء كبري من املوظفني  املربر األ  ➢

مشكلة التسرب الوظيفي، هذه املشكلة النامجة يف جانب   للعمل يف مؤسسات أخرى، وهو ما يطلق عليه   نييساساأل

فراد حتول دون متكن املؤسسة من  خرى هلؤالء األاليت تقدمها املؤسسات األ جتماعيةاالاملادية و  غراءاتمنها عن اإل

من رصد    سرتاتيجية متكنهاإقيام بتبين ال على املؤسسةيقتضي  هؤالء األفراد، هذا الوضع االستفادة من خربات وجتارب

 . قي عملياهتا  شخاص اجلدد لالستفادة منهاىل األ إفراد ونقلها خربات هؤالء األ

 (29-28، الصفحات 2014/2015)جوادي، ابإلضافة إىل ما سبق هناك مربرات أخرى نذكرها كما يلي: 

 . ة اجلديد على التعامل مع املمارسات واملواقفاحلاجة إىل بناء كفاءات أكثر مالئمة هلا القدرة  ➢

  . واالجناز الذايت   حاجة العاملني لتحقيق بواعث االفتخار واالعتزاز بوظائفهم واالحرتام والرغبة يف السيطرة ➢

  ىل هتيئة املنظمة ملواجهة املستقبل واالستعداد ملتغرياته إذ يعد التعلم التنظيمي فرصة للتطور وحتسني اإلبداع والوصول إ ➢

 مستدامة. ميزة التنافسية  وحتقيق   والتميز التفوق 
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 األيزومعايري نظم   االنسجام مع القواعد والقوانني السيما أن هناك منظمات عاملية كثرية أخذت تطالب بتطبيق ➢

(ISO) وتطبيق فلسفة إدارة اجلودة الشاملة  (TQM) . 

 .والكمية والتسليم اإلنتاج املتعلقة ابجلودة والكلفة الرغبة يف حتسني قدرات املنظمة الداخلية، حلل مشاكل  ➢

 وأمناطه لتعلم التنظيمي ا  ت مستواي : ثايناملطلب ال

 ت التعلم التنظيميستوايم  :ول الفرع األ

على املستوايت التنظيمية اإلدارية املكونة  وذلك بناء  ساسية أتصنف مستوايت التعلم التنظيمي اىل ثالث مستوايت 

 ( 07-06، الصفحات 2011و ترغيين،  رمحاين )  :كالتايل مستوايت هذا التصنيف   التنظيمي، وقد حددت للهيكل 

 . الفردية يرتبط ابحتياجات الفرد ودوافعه وقيمه ويتصل ابخلربة الشخصية والرؤية  التعلم الفردي:  ➢

  : وهو أحد أساليب التعلم اليت تتم من خالل التفاعل املتبادل أثناء ممارسة جمموعات صغرية من التعلم اجلماعي ➢

 ي. املتعلمني لبعض األنشطة كاللعب اجلماع

 .اجات ودوافع وقيم أفراد املنظمة، ويتصل ابلرؤية اجلماعية املشرتكة: يشتمل على واقع مشرتك حل التعلم التنظيمي ➢

)جوادي،   ابإلضافة إىل ما سبق مُيكن التفصيل أكثر يف هذه املستوايت وهذا ما سيتم ذكره على النحو التايل: 

  (37-35، الصفحات 2014/2015

الوصول إىل فرص   احتمالية يرتكز هذا املستوى من التعلم على  :(Personal Learningالتعلم الشخصي )  ➢

للسيطرة الذاتية حسب مبادئه اخلمسة للتعلم   ( Senge)م الشخصية، وهو مرتبط بنظا  التعلم من أجل تطوير 

يشري هذا املبدأ إىل تطوير قابلية الشخص لتوضيح األهم ابلنسبة له الختياره واجنازه فيما بعد.   التنظيمي، حيث 

  أن التعلم الشخصي هو إلزامي على الفرد حىت يكون مؤهال ألداء األعمال ( Agrawal ,1999)  ويقول: 

العمل فإنه سيبدأ   الفرد يف جمالواحلصول على الوظائف، وأن تعلمه هذا ما زال تعلما بوصفه العام، وما إن يدخل 

 . من معرفة ظاهرة وضمنية لآلخرين  التأثريات االجتماعية والتنظيمية، ليقوم إبعطاء ما لديه  الكتساب ابملزيد من التعلم 

أن التعلم يف هذا املستوى ينبغي   ( Agrawal ,1999) أوضح : (Collective Learning) يماعالتعلم اجل ➢

الفرق، اإلدارات واملنظمات، ويدث يف فرق   هي: املعرفة ونشرها إىل مستوايت متنوعة  حساابته خلق أن أيخذ يف 
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  أعضائها أوال  كل صحيحة ل  على مشاركتها ونقلها بصورة ا واجملموعات اخلاصة اليت تكتسب املعرفة، وتعمل دائم   التعلم

الشخصي يف   هذا وال تكمن أمهية التعلم ، علم الشخصيأكثر من جمموع الت أن التعلم اجلماعي هو  كما  ة،املنظمث إىل 

 . عامة  رغم أمهيته، بقدر ما تكمن يف عملية نقله ونشره إىل اجلماعات واملنظمة انعكاساته على الشخص 

تكمن أمهية هذا املستوى يف كونه مدخال    :(Organizational Learning)على مستوى املنظمة التعلم  ➢

الفرد و الفريق واملنظمة على حد سواء ، وهو يستهدف تغيريات يف   للتعلم، وهو تعلم يالمس أعماق  ومتكامال  شامال  

كما ميتد إىل األسواق، واملنافسني، فهذا     (ArieDegeus,1998) املنظمة  النماذج الفكرية املشرتكة بني أفراد

عد تعلم فريق العمل املفتاح  ويُ  يم البيئة من حوهلا،اإلدارة من قدرة إدراكية وحتليلية على تقي التعلم يعتمد على ما متلكه 

الوصول إىل    للتعلم على مستوى املنظمة، ألنه خيتزل ويوفر اجلهد يف املستوايت األوىل من التعلم، إن عملية  األساسي

مي،  مجاعي، ث إىل تعلم تنظي  التعلم على مستوى املنظمة عرب املستوايت يستدعي حتويل التعلم الشخصي إىل تعلم

املناسبة اليت متثل اإلطار الكامل حلدوث   ويهدف هذا النوع من التعلم إىل مساعدة املنظمة على إدراك آلية التعلم

عملية التعلم وتوضيحها والتأمل فيها، واجياد طرق جديدة للفهم   طريق فهم الكيفية اليت تتم هبا   التعلم يف املؤسسة عن

  .التنظيمي   شاملة والعمل على صياغة هياكل تنظيمية مالئمة لعملية التعلم ةعادة تقييم األساليب واألنظمة، بنظر إو 

 ( 23، صفحة 2015/2016)بريطل، شكل يوضح مستوايت التعلم التنظيمي   (: 04الشكل رقم ) 

  والتنظيمي، حيث يعترب العديد من الكتاب أن حيث يُظهر الشكل السابق الرتابط بني التعلم الفردي والتعلم اجلماعي 

املنظمات تتعلم من خالل أفرادها الذين يشكلون التعلم اجلماعي والذي يدعم التعلم التنظيمي ويطور املنظمة ويرتقي  

 ( 23، صفحة 2015/2016)بريطل، هبا إىل منظمة متعلمة.  

   التعلم التنظيمي  أمناط   :ثاين الفرع ال 

 (52)عل ة، صفحة  من أبرزها: كن تطبيقها يف املؤسسات، و للتعلم التنظيمي اليت ميُ مناط يوجد العديد من األ

• التكوين 
الفردي

التعلم 
الفردي 

• العمل 
الجماعي 

التعلم الجماعي
• تطوير ثقافة 
مشجعة على 

التعلم   
التعلم التنظيمي
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 والذي ميز فيه بني:    (T.Kuln) حسب تصنيف طوماس مان  ➢

 : وهو الذي يسود يف فرتات االستقرار التنظيمي ويدعمه ( Normal learning)  التعلم اإلعتيادي ▪

يظهر يف فرتات التغيري والتحول التنظيمي واالبتكارات اجلذرية يف  : ( High learning)  العايلالتعلم   ▪

 املنظمة، فهو مبثابة التعلم اخلالق الذي مييز األفراد يف الظروف اجليدة اليت خيلقها التغيري. 

 والذي ميز فيه بني:    (P. Senge) بيرت سينجحسب تصنيف   ➢

اليت  ويقصد به التعلم الذي يتم ابالستجابة للظروف املتغرية :  ( Adaptive learning)   يتكيفالتعلم ال ▪

و  أي التعلم مما لدى الغري أالستنساخ،  أو امن التعلم يدور حول التقليد  ، وهذا النوعتواجه األفراد أو الشركات 

  .و منتجاهتم او خدماهتمأمن ممارستهم  

 ( 268، صفحة 2011)دهش،   شكل يوضح حلقة التعلم التكيفي (: 50الشكل رقم ) 

هلا عن طريق   الحظ من الشكل السابق أن املنظمات تستطيع البقاء عندما تستشعر البيئة اليت حتيط هبا ومن ث تستجيبيُ 

األفعال، ومن ث تتكيف أو تعدل من أفعاهلا إذا ما اتضح هلا من خالل التغذية العكسية أو التحسس البيئي، إن هذه  

األفعال كانت غري مناسبة وعندما تغري السلوك بفعل التغذية العكسية فان عملية التعلم التنظيمي قد حدثت ابلفعل.  

 ( 269، صفحة 2011)دهش،  املصدر: 

  هو التعلم اخلالق يف التعامل مع عملية التعلم، فهو يقوم و : ( Generative learning)   التعلم التوليدي  ▪

على اإلبداع ألنه يتطلب األفكار اجلديدة يف النظر إىل الشركة، وكذلك الطرق اجلديدة يف النظر إىل البيئة اليت  

 التصرف اإلحساس

 التعلم

 اإلستشعار

 الفعل

غذية الت
  األفراد العكسية
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تعمل فيها وهذا يعين أن التعلم التكيفي يسعى إىل تكييف قدرة املؤسسة يف حني أن التوليدي بقدر ما يُوسع  

 هذه القدرات فانه يوجهها حنو الفرص املتاحة يف البيئة. 

 ( 6، صفحة 2011)رمحاين و ترغيين،  كما يضيف:     

ي التغريات التنظيمية  أ ىل اكتساب املعرفة الناجتة عن التصور املستقبل واالستعداد له، إوهو يشري   : التعلم التنبؤي ➢

 .ساليب لالستفادة منها واكتشاف األفضل الفرص املستقبلية أيتم من خالهلا التعرف على    املخططة اليت

ن التعلم يدث يف  أ الرتبية التقدمية اليت ترى  ذ تتمثل فكرته يفإ ىل التعلم عن طريق العمل، إ ويشري  : التعلم التفاعلي ➢

،  جتماعية ا خرين يف مواقف اآل كل املواقف وبصفة مستمرة نتيجة اخلربة املباشرة اليت يكتسبها املتعلم من تفاعله مع

 .نه ال تعليم بدون عمل أ فراد يف املؤسسات على اعتبار ه مدخل لتطوير األن أي  أ

مبداخل جديدة والتعلم   والتجريب وهو التعلم الذي يتطلب عددا من القدرات مثل حل املشكالت   :التعلم اجلماعي ➢

 .ىل زايدة اكتشاف واستغالل التعلمإذ يؤدي  إ املعرفة بكفاءة عرب املؤسسة،  وحتويلاملمارسات اجليدة  من خالل 

 ( 131، صفحة 2013)ديوب، وحسب حسن ديوب نقال عن جمموعة من الباحثني فان أمناط التعلم التنظيمي هي: 

  دون تفسري جدي ملا حدث اكتشاف األخطاء وتصحيحها التعلم مفرد احللقة عند يدث  التعلم مفرد احللقة: ➢

(Senge,1990) ، وكما يرى  (Hayes & Allinson,1998 ) احللقة هو فعل األشياء   فالتعلم مفرد

تتسم ابلتغيري البطيء، فهو يركز على   بطريقة أفضل، لذا فهو تعلم سلوكي وهو يناسب املنظمات اليت تعمل يف بيئة

 .هتا اتتعرض هلا دون تغيري يف سياساهتا وافرتاض املنظمة وعلى حل املشكالت الروتينية اليتالكفاءة يف 

يدور حول   يبحث يف االفرتاضات اليت تقف خلف الفعل أو التصرف فهو الالذي  التعلم وهو   التعلم مزدوج احللقة: ➢

يعين فعل األشياء بطريقة خمتلفة   احلقائق، وهواحلقائق امللموسة وإمنا أيضا  حول األسباب والدوافع اليت تقف وراء هذه 

 ( Hayes &Allinson,1998)  صحيحةال أو القيام ابألشياء املختلفة حىت تكون املنظمة قادرة على املنافسة

مزدوج احللقة يشجع على إعادة التفكري يف املعرفة   فالتعلم Mumford)، (2003فهو تعلم إدراكي، وكما يرى  

اإلبداع يف حل املشكالت وتطوير الثقافة التنظيمية والسياسات   لنمط من التعلم إىل تنميةالقائمة، ويؤدي هذا ا 

 . هذا النمط املنظمات اليت تعمل يف بيئة عمل عالية الديناميكية  واألهداف واالسرتاتيجيات ، ويناسب
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ال تزال غري قادرة على   ن هناك فرصةيركز تركيزا  أساسيا  على احلوار، ويظهر عندما جتد املنظمة أ   التعلم ثالثي احللقة:

هو الرتكيز على عملية التعلم يف املنظمة إ ْذ   هذا النوع   استغالهلا أو مشكلة معينة مل تتمكن من التخلص منها بعد، وجوهر 

  غذيـة العكـسية تنمية قدرهتا على التعلم وتطويرها، وهو النمط األكثر فعالية يف التعلم ويتطلـب الت  درة املنظمة على إنَّه ميثل قُ 

 ..winterton &winterton)، (2001 كما يرى   ابستمرار وجيري الرتكيز فيه على األمد الطويل

 عيقاته لتعلم التنظيمي وم ا  تنظراي: ثالثاملطلب ال

   التعلم التنظيمينظرايت   :األول الفرع 

، صفحة  2016)حسني، حممود، و نعمه،  التعلم التنظيمي، كما ذكرها مت مبوضوع هت ك جمموعة من النظرايت اليت اهنا

 واليت سيتم ذكرها على النحو التايل:    (84،2006)الساعدي،نقال عن   (1692

الشخص لعادة   ممارسة م، واليت تعين لذه النظرية ألبسط انواع التعهتشري  :(Hubituation Theory) دنظرية التعو  ➢

يأت  ا، إذا ما هتهب  التنبؤ لهر واخلربة، بدرجة جتعل من السرامع التك  ال يتغريا ا مكتسب  وك  لى مر الزمن سلمعينة تصبح ع 

 .واإلبداعى التطور  ليبعث ع عمال الروتينية وال م شائع يف األلو تعهو ه، وتقنيت   هالظروف اليت تناسب الفعل نفس

  و النظرية أط االستجاب  احياان نظرية االشرت أ سمىوتُ  :(Classical Theory) الكالسيكيشرتاط االنظرية   ➢

  وكل الس مناطأي نظرية تفسر لنا بعض  هو  ،(1936-1849(وفل وفية نسبة إىل العامل الروسي بيرتوفتش ابفل الباف

  ، ال ه استخدامات  ذه النظرية يفهن الشرطي الذي تعتمده ان قانون االقرت أ م غري املقصود، إذ لاملكتسب، يف حاالت التع

 . مة لغري متع انعكاسية و  الستجاابت تكون ابقدر ضئيل، ف م االنساين املقصود إال لساعدان يف مواقف التعو يُ أفسر لنا يُ 

إذ   النظرية،ذه ا هلرائد  ( Skinner , 1959)  عديُ  :(Operant Conditioning) ينظرية االشتراط اإلجرائ ➢

،  هدت  همبشا ى سبيل املثال ال يدث لا استجاابت إجرائية، فالوصول إىل الطعام عهنوصف املشي والكالم والعمل أب 

م  لجمال التع ا والظروف االجتماعية وعدد من الظروف املثرية، لذلك إذا حدثت يفيض  أى اجلوع  ليتوقف ع  هولكن 

 .تزداد ا ه حدوث مكانيةإ ى سبيل املثال املكافأة، فان ل ا تعزيز، وعهإجرائية وتبع  ةستجاب ا

  أكثر ية لم عم لن التع أ ذه النظرية هنصار أترب يع :(Cognitive Learning Theory) يتعلم المعرف نظرية ال ➢

وسيطة    ةلالتفكري مرح ال يُعدى سبيل املثلية، وع ل نشطة عقأيات و لى عملطات السابقة، وتنطوي عا تعقيدا من االشرت 
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و شكل  أاملاضية،  تجارب لوك االنساين جمرد انعكاس ل لن يكون السأذه النظرية هستجابة، لذلك ترفض املثري واالبني 

 .ية التفكري والعقل من جانب االنسانلية عمأمهى  لد عكؤ ي تُ همن التجربة واخلطأ، وبذلك ف 

من   ن يف كثريأ (Miller & Ddlard)  أشار :(Social Learning Theory) يتعلم االجتماعنظرية ال ➢

منا عن  إو  ول، ل ذين يستمران حىت يكافأ واحد من احللطريق احملاولة واخلطأ العن م لهيل الناس مشاكال وضاع األ

  ا م، إذ كثري لتعها  ي نفسهيد لن النزعة إىل التق أق الباحثان من فكرة لخرين، وقد انط االنسان اآل  ه د في لطريق فعل ما يق 

وك واملعرفة  لربطت بني الس  ي نظريةهوك اآلخرين، و ل صادر عن س  هو منب أشارة إبة ما بوجود  ما يقوم الشخص ابستجا 

 .واملوقف والدافعية  

   التعلم التنظيمي معيقات   :ثاين ال الفرع 

السريعة  التغريات   رغم ما حققه التعلم التنظيمي من مزااي للمؤسسات املعاصرة كونه أحد املداخل اليت تتبناها للتكيف مع

سهال جلميع املؤسسات،   ومواجهة التحدايت اليت تفرضها البيئة اخلارجية من خالل حتسني األداء، إال أن اعتماده ليس

وعليه سيتم ذكر أهم    مؤسسات متعلمة، واجه صعوابت حتول دون تطبيقه يف املؤسسات الراغبة يف التحول إىل حيث يُ 

   هذه املعيقات و فق اجلدول املوايل: 

 ( 64، صفحة 2015)حامي،  (: معوقات التعلم التنظيمي واملنظمة املتعلمة  03) اجلدول 

 املعوقات  احملتوى 
 . امللموسة  نتائجه  املنظمات والعاملني هبا ينشغلون بتحقيق التعلم أحادي االجتاه لسهولة وسرعة ُجل-

 . رفض بعض املنظمات فحص النماذج الذهنية املتعلقة ابملعتقدات والسلوك والقواعد -
 . إعاقة التغيري والعقاب -
 . غياب القيادات التنظيمية الواعية أبمهية التعلم التنظيمي -
 . تغري املعرفة على املستوى الفردي والتنظيمي بشكل مستمر  -
 . ثقافة املنظمة اليت حتول دون تشجيع األفراد على التعلم -
 . االعتماد على اهلياكل اهلرمية اليت تعيق التطوير الفردي واملشاركة اجلماعية  -

 املعوقات   .
 التنظيمية 
 الداخلية 

 . املركزية  املنظمة كالسياسات احلكومية والعمليات التغريات اخلارجية املعروضة على  -
على التعلم   االختالفات الثقافية بني املنظمات من حيث احلجم واملوارد اليت حتد من قدرة املنظمة -

 .واالستفادة من جتارب املنظمات األخرى

 املعوقات 
 التنظيمية 
 اخلارجية 

 . قلة بناء فرق العمل  -
 . املوظفنيضعف نظام االتصال بني  -

 املعوقات 
 الفردية 
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 . جتزئة القسم إىل عدة دوائر  -
وإعادة   االعتقاد اخلاطئ لدى املديرين أن التعلم التنظيمي يستلزم فقط إجراء دورات تدريبية -

 . استنساخها دون جدوى وختطيط 
 .املساندة لتطبيقها  حمدودية معرفة املديرين بغاايت التعلم التنظيمي واملنظمة املتعلمة وقلة احلوافز -
 .روتني وضعف التفاعل مع املتغريات املستجدةال -
 .قلة املوارد املالية وعدم مشاركة األفراد يف اختاذ القرار  -
 .عدم استقرار العاملني -

 ( 64، صفحة 2015)حامي، املصدر: 

اليت تواجهها املنظمات يف طريقها إىل   اجلدول السابق نستنتج أن هناك العديد من العقبات ه يف عرضما مت من خالل 

 . من الفرد وصوال إىل داخل وخارج املنظمة ككل بتداء  االتعلم 

 تعلم التنظيميلعالقة إدارة املعرفة اب : ثالث املبحث ال

قد يعد من   ى الباحثون أن التعلم التنظيميير إن العالقة بني التعلم التنظيمي وإدارة املعرفة أاثرت الكثري من اجلدل حيث 

جهت عدة جهود لدراسة العالقة العميقة بني التعلم  وُ لذلك  ، أسبقيات إدارة املعرفة كما قد يكون من نتائج إدارة املعرفة

 ه سيتم إبراز العالقة بني هاذين املتغريين و فق هاذين املطلبني: وعلي التنظيمي و إدارة املعرفة، 

 )لتعلم التنظيمي )من األول؟ا إدارة املعرفة و  :ول املطلب األ

،  )املعرفة املكتوبة (إدارة املعرفة تعد أداة تسمح لألفراد من تبادل الواثئق   أن  (Jones,2001)قد ويف هذا السياق يعت 

-Jiménez) يف حني يرى وتطوير خمططات توضيحية وهذا يدعم التعلم التنظيمي وتقدمي التعقيبات، والتنافس املعريف، 

Jiménez & Sanz- Valle,2010)  يرى و  ، أن إدارة املعرفة هي إحدى خمرجات التعلم التنظيمي 

(Aggestam,2006) هما اتبع لآلخر، ياملستحيل حتديد من أييت أوال إدارة املعرفة أو التعلم حيث إن كل  أنه من  

يعد   التنظيمي إىل أن التعلم  (Albena& Elissaret,2005) وقد أشار، البيض ابلدجاج فالعالقة بينهما تشبه عالقة 

متناول   هذه اخلربات إىل معارف وجعلها يف وحتويل التنظيمية  ابلتقييم املستمر للخربات  تعلق يأهم أبعاد إدارة املعرفة والذي 

مي، وقد  التنظي التعلم لتحسني إدارية  كوسيلة أن إدارة املعرفة تعمل   (Buchel & Propst,1999) يرى  كما  .املنظمة 

التعلم يعترب متطلب   بينماالتعلم،   إدارة املعرفة مبا تتضمن من خلق وتبادل املعرفة تشكالنإىل أن  (Jones,2001) أشار

  ، واألدوات والسياسات ضيف أن الطرق، يُ ، و واليت متثل عادة خمرجات إدارة املعرفة  املستقبلية قرارات تغيري املمارسات 



 الفصل الثاني:                                 اإلطار النظري للتعلم التنظيمي 
 

38 
 

،  2018)حامد و أقطي،   .التنظيمي التعلم  عملية   هيل لتساملعلومات، تستخدم  تكنولوجيااملساعدة يف إدارة املعرفة مثل 

 ( 52صفحة 

 لتعلم التنظيمي ايف تعزيز    دور عمليات إدارة املعرفة : لثايناملطلب ا

العالقة   (Jones,2000)تعددت الدراسات اليت أكدت العالقة التبادلية بني التعلم التنظيمي وإدارة املعرفة حيث وضح 

  متبادل اعتماد  ويوجد  واالنسيابية  الرتابط من  حالة   ويف   تبادلية  عالقة أهنا  على بني التعلم التنظيمي وعمليات إدارة املعرفة 

  تباعا تكون   اليت  املعرفة إدارة توافر   من بد  ال التنظيمي التعلم يتحقق  ولكي  التنظيمي  والتعلم املعرفة  إدارة  عمليات بني

املنظمة يف حني أن التعلم   ان اعتمادا كليا على التعلم داخلدىل أن خلق وتبادل املعرفة يعتمإوتوصل  .املتعلمة  للمنظمة 

التنظيمي يتطلب جمموعة قرارات حىت يغري توجهه يف املستقبل، هذه القرارات عادة ما تكون خمرجات إلدارة املعرفة يف  

التحدايت اليت تواجه كل من التعلم   (Sanchez, 2005)و  (Büchel & Probst,1998)املنظمة، يف حني درس 

ر العالقة بني املتغريين يف أن التعلم التنظيمي يقدم إطار نظري من أجل فهم وحتليل التغريات  التنظيمي وإدارة املعرفة واختص

إىل أن تطور عمليات إدارة املعرفة   Figueroa & González,2006))توصل  ذلك، إضافة إىل  يف املعرفة التنظيمية 

  أن عملية التعلم التنظيمي  (Vera & Crossan, 2001)كما أكد   ،والتعلم التنظيمي يسامهان يف حتسني عوائد املنظمة 

،  2015)داسي و أقطي،   .ه املعارف تؤثر يف املستقبل على عملية التعلم التنظيمي ذتنتج معارف جديدة يف حني أن ه 

   (165صفحة 

  الظروف يف  وجناحها  املنظمات  بقاء   أن على (Huber) أمثال  من   املعاصرين واملفكرين الباحثني  من العديد  معجيُ و

 .أعماله   يف  مضافة  قيمة يدث  الذي  التعلم وممارسة  تعلم،  منظمات  إىل  التحول  على  قدرهتا   على يعتمد   املعاصرة

  ونقلها وتوزيعها املتخصصة والعملية  العلمية  املعرفة الكتساب  اجلهود فيه تتضافر  الذي  هو املتكامل  التنظيمي فالتعلم

  . معها  واملتعاملني فيها العاملني وأهداف املنظمة  أهداف  لتحقق وتوظفها  وتغذيتها وحفظها 

  التعلم  من   نتيجة واملعرفة  ، التنظيمي ابلتعليم  تتمتع  أن عليها  فيجب  املعرفة إدارة من  مطلوب   كمدخل  املتعلمة واملنظمة "

  كنظام   وعملياهتا املعرفة  إدارة  تعد أن  ميكن   إذ  البعض، بعضهما  على  املعرفة دارةإو  املتعلمة  املنظمة  وتعتمد  كما.  " التنظيمي

،  2005)جنم،   .لعكساب  والعكس  املنظمة يف  التغيريات إىل تؤدي  املعرفة إدارة يف  والتغيريات  املتعلمة، املنظمة  من فرعي

 ( 237صفحة 
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  أو  اخلربة  خالل  من   الرباعة أو  أوالفهم  املعرفة اكتساب أبنه  التعلم ويعرف  تعلما، املعرفة  خلق  عمليات  اعتبار كن ميُ  كما

  مدرك كشيء  واملعرفة  كعملية   املعرفة بني  ابلتمييز  لنا يسمح  تعلم أبهنا   املعرفة خلق  أو اكتساب  عمليات وتعرف الدراسة، 

  شكل عندان التعلم غاية  ددوحتُ  اجلهد،  ذلك ملساندة تعلم لعمليات   حنتاج معرفة،  اكتساب نقرر عندما  أننا أي   ابحلواس،

   .خمتلفة  تعلم عمليات املختلفة  املعارف أنواع  تتطلبكما   املعارف، من   خمتلفة جمموعات التعلم غاايت عن  ينتجف  معرفتنا،

  تكون ان  رغبت إذا املنظمة  على ينبغي   إذ  املعرفة إدارة  وعمليات  املتعلمة املنظمة  بناء  بني  وواضحة  قوية لعالقة ا  تبدوا وقد

 ا. وعملياهت املعرفة  إدارة  تضم  أن متعلمة   منظمة

  والتقييم املعلومات، يف  واملشاركة  االنفتاح  تتضمن واليت  التعلم ثقافة  تتبىن  أن جيب  العامة املنظمات  أن العلماء  بعض  ويرى

 . املستمر  والتعلم منه،   واالفادة  والتنوع الفردية  الفروق  وتقدير للتحدي،  واالستعداد  والرغبة الناقد، 

  مجيع   أن جند النظرة  هذه معرفية   كعمليات  عملياهتا مجيع   املنظمة ترى  خالله  من  الذي العمل  إطار هي  املعرفة إدارة ن أو 

  إلدارة الواسع املعىن  ويعتمد  وبقائها   املنظمة على للحفاظ املعرفة  وتطبيق   وجتديد وتوزيع خلق  تتضمن  اإلدارة عمليات

  والربامج  واملمارسات األنشطة  يف  استخدامها يتم اليت  املعرفة  لنظم  عالهناإو  اإلدارة تبىن  على  املنظمات  يف  املعرفة 

 (301، صفحة  2010)العبادي و البغدادي،  .املنظمة  داخل  والسياسات 
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 خالصة الفصل: 

  والذي بدوره ميثل( Organizational Learning) حاولنا من خالل هذا الفصل التعرف على التعلم التنظيمي

حل مشكالهتا والتجاوب مع بيئة العمل اليت تتسم ابلتعقيد وسرعة التغري ، فمن خالل    وسيلة هامة ملساعدة املنظمات يف 

خالل   املنظمة أن يتتبعوا األخطاء ويكتشفوها ، ابإلضافة إىل أنه ميكن لفرق العمل من ميكن للعاملني يف  التعلم التنظيمي

جديدة أثناء مناقشاهتا ،   التعلم التنظيمي أن تعمل على توحيد الرؤية املشرتكة لدى أعضائها وأن تضيف أفكار ومعارف

وسلوك العاملني وكذلك على طريقة حل   اتفالتعلم التنظيمي عملية تتعلق إبضافة أفكار وآراء جديدة تؤثر على اجتاه

التنظيمي إذ ومع   لتعلم وجب عليها تبين مفهوم ا   متعلمةإىل منظمات   مشكالهتم ، ولكي تستطيع املنظمات العامة التحول 

اك  املهارات والقدرات البشرية أصبح هن زايدة التوجه حنو املنظمات املسطحة وانسياب اهلياكل التنظيمية وتوافر املرونة يف

إدارة   عمليات وخربات اآلخرين وتكوين خمازن املعرفة واستخدام  حاجة ملحة للتعلم املستمر واالستفادة من اخلربات الذاتية

ونقلها بني األفراد   تها ومشاركخلق املعارف اجلديدة وحتزينها يف ذاكرة املنظمة  خالل  لتحقيق التميز من املختلفة  املعرفة 

 . منظمةلل لضمان الدميومة والتميز التعلم التنظيمي أداة فعالة  مل بني إدارة املعرفة و التكاف وكذا تطبيقها عمليا، 
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 متهيد : 
وهـذه  قديلة" للمياه املعدنية بوالية بسكرة  "التطبيقية اليت متت يف مؤسسة  هذا الفصل يتناول ابلتحليل، الدراسة  

يف ظـل الظـروف   األخـرية تعتـرب أحـد الشـركات اجلزائريـة الرائـدة يف جمـال نشـاطها منـذ خوصصـتها والـيت حتـاول التوسـع الـدائم

،  واجتاهاتمبثابة االسقاط امليداين ملا مت تناوله يف الفصول السابقة، من نظرايت،    هوهذا الفصل    التنافسـية الـيت تواجههـا،

التنظيمي  إحول    راءآو  الدراسة  ان تكون بينهمأاليت ميكن    والعالقة دارة املعرفة والتعلم  نتائج  نتناول يف هذا الفصل  ، كما 

 . والتوصيات 

 ول: متغيات الدراسة املبحث األ

 يف ذلك   ةعتمدالطرق االحصائية املكذا داة الدراسة امليدانية اليت اعتمدت الختيار الفرضيات، و أيتضمن هذا املبحث شرح  

 مجع البياانت  وأدواتداة الدراسة أول: املطلب األ

، وخضع  بســكرةــوظفي شــركة امليــاه املعدنيــة "قديلــة" لواليــة ملاستبيان موجه مت االعتماد يف مجع البياانت امليدانية على 

 وجمموعة من احملكمني.   بعاد واحملاور وعبارات القياس ابستشارة املشرفأ عداده جلملة من التعديالت مشلت إيف 

  عداد االستبيان يف شكله النهائي مبجموعة من البحوث والدراسات السابقة املرتبطة إكما متت االستعانة يف 

 ابملوضوع، منها: 

فة التنظيمية على إدارة املعرفة، دراسة عينة من املؤسسات االقتصادية  أثر الثقا،  داسي وهيبة  دراسة  ➢

 2014غري منشورة، جامعة حممد خيضر بسكرة ، أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري   اجلزائرية،

دراسة حالة شركة مناجم   دور إدارة املعرفة يف حتسي األداء املستدام يف املؤسسة االقتصادية،عمران العرب،  ➢

غري منشور، جامعة فرحات   مذكرة ماجستري يف علوم التسيري، بـ تبـسةSOMIPHOS"  الفوىسفات " 

 2012/2013عباس سطيف ،

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة  مهية التعلم التنظيمي يف تكوين راس املال الفكري أدراسة بريطل فطيمة الزهرة،  ➢

 ،)غري منشورة(.2015/2016خيضر بسكرة، سنةالدكتوراه، جامعة حممد 

 : ايل تنفصلها على النحو ال ساسية  أقسام  أوجاء الشكل النهائي لالستبيان يف ثالثة 

 العلمي، عدد سنوات اخلربة.  ستوى : يضم البياانت العامة املتمثلة يف اجلنس، العمر، املول القسم األ ➢
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 ( عبارة 22)  بعمليات إدارة املعرفة اجلوهرية وحددت بــيضم عبارات القياس املتعلقة  القسم الثاين:  ➢

 ( عبارة. 18مستوايته ويتكون من )و لتعلم التنظيمي اخاص بعبارات  القسم الثالث:  ➢

سلم ليكارت اخلماسي   اختيار ن إ ثر، فساسا يف األأتبعا ملوضوع الدراسة املتمثل   حتليل متغيات الدراسة: ➢

كثر قبوال ملثل هذه الدراسات كما  مهية لكل عبارة من عبارات القياس الواردة يف االستبيان، يبدو األلتوضيح درجات األ

 هو موضح يف الشكل التايل: 

 ( : مقياس ليكارت اخلماسي04اجلدول رقم )
 املتوسط املرجح االجابة  الدرجة 

 1.79اىل  01من  غري موافق بشدة 1
 2.59اىل  1.80من  غري موافق  2
 3.39اىل  2.60من  حمايد 3
 4.19اىل  3.40من  موافق  4
 5.00اىل  4.20من  موافق بشدة  5

 عداد الطالب إاملصدر: من 
 املطلب الثاين: جمتمع وعينة البحث وحتليل اخلصائص العامة لعينة الدراسة 

 سـحبت منـه العينـة يف كافـة مـوظفي مؤسسة" قديلـة" لواليـة بسـكرة،يتمثل اجملتمع الـذي : جمتمع وعينة البحث ➢

 ونظـرا لصـعوبة توزيـع االسـتمارات علـى كافـة املـوظفني، مت اختيـار جمموعـة متنوعـة مـن املـوظفني يف بعـض أقسـام شـركة" 

يف اجملتمـع قـد يقـع عليهـا االختيـار، وتعـرف العينـة    قديلـة" لواليـة بسـكرة كعينـة ميسـرة نظـرا لتعـذر الوصـول إىل أي مفـردة

حتماليـة ويعتمـد هـذا النــوع مـن العينـات علـى مبـدأ مـا هــو متـاح، حبيـث خيتـار الباحـث  إ امليسـرة علـى أهنا مـن العينـات غـري 

 .كشافية املفـردات امليســرة ويساعد هذا النوع إىل حد كبري على مجع املعلومات االست

استبيان وقد مت    50حيث مت  توزيع  موظفـا، 70بسـكرة البـالغ عـددهم  - مت توزيـع االسـتمارات علـى مـوظفي شـركة "قديلـة"

 صاحلة للتحليل اإلحصائي. كانت    ( استبانة42اسرتجاع ما جممله )

سئلة هتدف يف  أ ( 4) ربعة أ ن وصف اخلصائص العامة لعينة الدراسة مثلتها إ  :حتليل اخلصائص العامة لعينة الدراسة ➢

 مور اليت تساعد يف حتليل النتائج فيما بعد، واجلدول املوايل يبني تفصيل هذه اخلصائص. جمملها لتوضيح بعض األ
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 (: اخلصائص العامة لعينة الدراسة 05اجلدول رقم )
 التمثيل البيانـــي %النسبة التكرارات  الفئات  املتغي 

س
اجلن

 50 21 ذكر  

 

 50 21 انثى 

 100 42 اجملموع 

ال
 عمر

 4.8 2 سنة 25 منأقل 

 

 31 13 سنة 30-25من 

 54.8 23 سنة 40-30من 

 9.5 4 سنة 50-40من 

 100 42 اجملموع 

امل
مي 

العل
وى 

ست
 

 4.8 2 اثنوي

 

 76.2 32 جامعي 

 9.5 4 تكوين مهين

 9.5 4 دراسات عليا 

 100 42 اجملموع 

خلربة
ت ا

سنوا
دد 

ع
 

 45.2 19 سنوات  5قل من أ

 

 38.1 16 سنة  10-5من 

 16.7 7 سنة 15-10من 

 100 42 اجملموع 
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 SPSSعداد الطالب ابالعتماد على نتائج إاملصدر: من 
النسبة  ن أخذ حملة عن اخلصائص العامة الشخصية لعينة الدراسة، حيث يتبني  أعاله ميكننا أمن خالل اجلدول  

 . (%50)متساوية يف العينة لكل من الذكور واإلانث واملتمثلة يف  

فمـن خـالل القـراءة اإلحصـائية للجـدول ميكـن القـول أن أكـرب قيمـة تتشـكل   العينة حسب العمرما ابلنسبة خلصائص أ

مـن   أقـل   إىل 25من    الفئـةث تليها ،  ( %54.8)سـنة بنسـبة   40سنة إىل أقل مـن  30من  العمريـة الـيت تكـون مـن الفئـة 

سـنة   50إىل أقـل مـن  40ممـا يـدل علـى أن أغلبيـة املـوظفني هـم مـن الشـباب أمـا الفئـة مـن  ( %31)سـنة بنسـبة   30

سنة وهذا يدل على أن   25فقد كانت للفئة العمرية األقل من  ( %4.8)بينما النسبة ،  ( %9.5)فكانـت النسـبة 

وحسب ما   ىل تدعيم قدراهتا البشرية بكفاءات شابة إ تسعى  اليت  ة املؤسسوهو ما يدعم   ،املؤسسة هتتم أكثر بفئة الشباب 

 . يقتضيه نشاط املؤسسة

  بة ليسانس وماسرت( وذلك بنسشهادة جامعية )يملون املوظفني غلب أن  أ العلمي نستخلص ستوى وفيما خيص امل

يف   ، حسب العينة املختارة ( %9.5بنسبة )مع تساوي كل من فئة الدراسات العليا وفئة التكوين املهين   (،76.2%)

 لفئة الثانوي.   (%4.8نسبة )جند خري األ

  سـنوات كانـت أكـرب 5م يف العمل أقل من هت يظهر من خالل اجلدول أن نسبة املوظفني الذين ترتاوح سنوات خرب 

أما  ، (%38.1) قدرت بـــ   ســنوات حيث  10إىل  5م مــا بـني هتالــذين خــرب نسبة تليهـا   ،( %45.2)نسـبة حيــث بلغــت 

ال تتجاوز   وظفنيأغلب امل يؤكـد أن ، كل هذا ســنة15إىل أقـل مــن  10فقد كانت ملن خربهتم من  ( %16.7)النسبة  

 . سنة، مما يوحي لنا أن هذه الشركة تعمل على عملية التوظيف الدائم15م هتخرب 

 املطلب الثالث: اختبار معامل ثبات وصدق االستبيان 
االختبارات االكثر شيوعا   أحدالذي يعترب   (Cronbaches Alpha)الختبار صدق االستبيان مت اختيار مقياس 

 عطت نتائج التحليل اجلدول التايل: أعليه كثريا حيث  ويعوليف مثل هذه الدراسات،  واستخداما 
 (: اختبار معامل الثبات لالستبيان 06اجلدول رقم )

 معامل الثبات  عدد عبارات القياس  البيان 
Alpha de Cronbach 

 معامل الصدق 

 0.973 0.947 22 دارة املعرفة إقسم 
 0.963 0.928 18 التعلم التنظيمي قسم 

 0.982 0.965 40 قسام االستبيان أجمموع 
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 SPSSعداد الطالب ابالعتماد على نتائج إاملصدر: من 
( وهي  0.965( يتبني  أن  معامل ثبات االتساق الداخلي "ألفا كرونباخ" لالستبانة بلغت )3من خالل اجلدول )

( ابلنسبة  0.947)  حيث بلغت قيمة معامل "ألفاكرونباخ" وأبعادها،وكذلك كانت القيمة حملاور الدراسة   قيمة مرتفعة،

( ابلنسبة لعبارات حمور التعلم التنظيمي، وهو ما يدل  على  0.928دارة املعرفة، كذلك يف املقابل ما قيمته )إلعبارات حمور  

ا تعطي نفس النتائج إذا مت  استخدامها أو إعادهتا مر ة أ  خرى حتت ظروف مماثلة. أن  االستمارة اثبتة أي أهن 

ات اليت صممت لقياسها ،فهي   (Validity) صدق األداة لما ابلنسبة  أ يقصد به قدرة االستبانة على قياس املتغري 

وقد   وأن  مضموهنا يتفق مع العرض الذي صممت ألجله ،  تتضم ن فقرات ذات صلة ابملتغريات اليت تعمل على قياسها،

ل أخذ اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات "ألفا كرونباخ "وذلك كما هو موضح يف  مت  حساب معامل صدق احملك من خال

ا ومناسب ألغراض وأهداف هذا  ( إذ جند أن معامل الصدق الكل ي ألداة البحث هو معامل مرتفع جد  3اجلدول رقم )

( وهو ما يدل   0.982وقيمته هي ) الثبات، عرب  عن اجلذر الرتبيعي ملعامل وقد بلغ معامل الصدق الكل ي الذي يُ   البحث،

، حيث بلغت قيمتها  إدارة املعرفة على صدق أداة الدراسة، وهذا ما دع مته معامالت الصدق املرتفعة ابلنسبة لعبارات حمور  

 ( كمعامل صدق لعبارات التعلم التنظيمي. 0.963( يف مقابل )0.973)

 سئلة الدراسة أاملبحث الثاين: حتليل ومناقشة  

جابة عنها  يف هذا اجلزء من البحث نتطرق إىل حتليل عبارات الدراسة التطبيقية بشيء من التفصيل من حيث طبيعة اإل

 الدراسة مهية كل عبارة ابلنسبة لكل بعد وابلنسبة ملوضوع أوكذا 

 - بسكرة -ؤسسة قديلة للمياه املعدنية  عمليات إدارة املعرفة مب مكانة وأمهية: ول املطلب األ

تعزيز  الوعي أبمهية العمليات اجلوهرية إلدارة املعرفة يف   ى فراد العينة للوقوف على مدأيف هذا املطلب حناول حتليل إجاابت 

فراد عينة الدراسة حول هذا  أت واجلداول املوالية توضح إجااب -بسكرة- ؤسسة قديلة للمياه املعدنية مب التعلم التنظيمي 

 املوضوع. 

مهية ومسامهة عملية توليد املعرفة يف  أوايل حناول توضيح  املمن خالل اجلدول : مهية عملية توليد املعرفةأمكانة و  ➢

 فراد عينة الدراسة أراء آة من خالل مقاييس االحصاء الوصفي وحسب ؤسسمستوايت التعلم التنظيمي ابمل عزيز ت
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 (: عملية توليد املعرفة 7/1اجلدول ) 

رقم  
 العبارة 

 عبارات توليد املعرفة

 درجات االمهية 

جح 
املر

ط 
وس

املت
ري  

ملعيا
ف ا

حنرا
اال

ت   
جااب

م ال
العا

جتاه 
اال

عينة 
د ال

افرا
سبية  

 الن
مهية

اال
 

شدة 
ق ب

مواف
غي 

 

افق
 مو

غي
 

ايد 
حم

افق 
مو

 

شدة 
ق ب

مواف
 

1 
ختصص املؤسسة ميزانية 

مشاريع مناسبة لدعم 
 إدارة املعرفة. 

 4 16 11 8 3 العدد
 06 حمايد  1,100 3.24

% 7.1 19 26.2 38.1 9.5 

2 
ابالقرتاحات  املؤسسة هتتم 

واألفكار اجلديدة  
 وتشجعها. 

 6 20 6 9 1 العدد
 03 موافق 1.065 3.50

% 2.4
2 

21.4 14.3 47.6 14.3 

3 
يسعى مجيع املوظفي إل 

 املعرفة. البحث عن 
 8 21 6 7 / العدد

 01 موافق 0.970 3.71
% / 16.7 14.3 50 19 

4 
فرصة املؤسسة متنح 

للموظفي الستكمال  
 الدراسة لتوسيع معارفهم.

 6 20 7 6 3 العدد
 05 موافق 1.131 3.48

% 7.1 14.3 16.7 47.6 14.3 

5 
للموظفي املؤسسة تسهل 

املعرفة الوصول إل قواعد 
 اليت متتلكها.

 7 15 12 7 1 العدد
 04 موافق 1.042 3,48

% 2.4 16.7 28.6 35.7 16.7 

6 
املؤسسة  تكتسب 

 املعلومات من االنرتنت. 
 6 20 10 4 2 العدد

 02 موافق 1.016 3.57
% 4.8 9.5 23.8 47.6 14.3 

 03 موافق 0.806 3.496 املتوسط املرجح 

 SPSSاملصدر: من اعداد الطالب ابالعتماد على نتائج 
ملوافقة، حيث تراوح املتوسط املرجح ما بني  متت أغلبها ابن عبارات توليد املعرفة  أ( نالحظ  4/1)  من خالل اجلدول

املوظفني يسعون الكتساب  ن أبني  ي (، وهو ما 1.131و) (0.970( و االحنراف املعياري ما بني ) 3.71( و )3.48)

كمصدر    تعتمد على االنرتنتة  ؤسساملاملعرفة والبحث عنها ومبختلف الطرق هذا ويتضح من خالل األمهية النسبية أن 

منح    ىلإ ، ابإلضافة وتشجعهم على ذلك  فراد ومشاركتهم يف حل خمتلف املشاكلابقرتاحات األالكتساب املعرفة وهتتم  

 العاملني وكذا الوصول إىل املعرفة. املؤسسة فرص لتوسيع معارف 

فيما خيص دعم مشاريع املعرفة وختصيص ميزانية خاصة هبا وذلك نظرا لكون هذا  كما كان اجتاه بعض املبحوثني حمايدا 

 . ؤسسةابمل  وظفنيلشيء الذي انعكس على إجاابت املاجلانب خيص اإلدارة العليا واألطراف املكلفة بذلك ا
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( وهو اشارة  0.806( واحنراف معياري )3.496)   املعرفة جند ان املتوسط احلساب هلا يساوي ويف جممل عبارات توليد

هنا  أ لكل عمليات ادارة املعرفة، كما  ساس واألمهية توليد املعرفة ابعتبارها خطوة ذات وزن كبري  أعلى   املوظفني  إدراكاىل 

 جديدة.ة من خالل توليد معارف ملؤسسضافة قيمة ألعمال اإ تعمل عل  

مهية ومكانة هذه العملية يف إدارة املعرفة من اجلانب النظري فإننا  أابلنظر إىل  : مهية عملية خزن املعرفةأمكانة و  ➢

ومن خالل نتائج االحصاء الوصفي املعرب عنها يف    ،كلها   ةعباراهتا إجيابي فراد العينة حول حمتوى أنتوقع أن تكون إجاابت  

 اجلدول املوايل جند: 

 خزن املعرفةعملية  (:2/ 7اجلدول) 

بارة 
 الع

رقم
 عبارات خزن املعرفة 

 درجات االمهية 

جح 
املر

ط 
وس

املت
ري  

ملعيا
ف ا

حنرا
اال

ت   
جااب

م ال
العا

جتاه 
اال

عينة 
د ال

افرا
سبية  

 الن
مهية

اال
فق  
موا

غي  شدة 
ب

افق 
 مو

غي
 

ايد 
حم

افق 
مو

 

شدة 
ق ب

مواف
 

1 
يف ختزين  املؤسسة تعتمد 

األرشيف املعرفة على 
 واملستندات الورقية. 

 4 28 6 3 1 العدد
 02 موافق 0.828 3.74

% 2.4 7.1 14.3 66.7 9.5 

2 
يف ختزين  املؤسسة تعتمد 

املعرفة على احلاسب وأنظمة 
 املعلومات اخلبية 

 10 20 10 2 / العدد
 01 موافق 0.821 3.90

% / 4.8 23.8 47.6 23.8 

3 
جتارب  املؤسسة تدون 

وخربات املوظفي وحتفظها 
 يف قواعد املعرفة. 

 5 19 10 5 3 العدد
 04 موافق 1.085 3.43

% 7.1 11.9 23.8 45.2 11.9 

4 
اخلربات املؤسسة توثق 

املكتسبة مبختلف الصيغ  
 منها الحقا. لالستفادة 

 5 22 11 3 1 العدد
 03 موافق 0.879 3.64

% 2.4 7.1 26.2 52.4 11.9 

 01 موافق 0.665 3.678 املتوسط املرجح )خزن املعرفة( 

 SPSSابالعتماد على نتائج عداد الطالبإاملصدر: من 
  من وجهة نظر وهذا يدل على أمهية هذا البعد  ة وافقن عبارات خزن املعرفة جاءت كلها م أ ( يتبني 4/2من اجلدول )

يف ختزين  املؤسسة تعتمد  "  ( و قد جاءت العبارة3.90(و )3.43يرتاوح مابني )حساب مبتوسط  موظفي مؤسسة قديلة 
( و احنراف  3.90مهية النسبية مبتوسط مرجح )وىل من حيث األ" يف املرتبة األاملعرفة على احلاسب وأنظمة املعلومات اخلبية 

يف حفظ و توثيق   احلاسب اآليل وأنظمة املعلومات أن املؤسسة تعتمد بشكل كبري على (، مما يدل على  0.821معياري )
كما ال تستغين عن األرشيف واملستندات الورقية فهي مهمة أيضا ولكن  ة،  ؤسسداخل املوظفني جتارب و خربات امل
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الوصول للمعارف املخزنة و   ةل التطورات السريعة أدت إىل استخدام احلاسب اآليل ملا له من مزااي من سرعة وسهو 
 وسعة حفظ واختصار الوقت واجلهد.  استغالهلا

( وهي  0.665)قدره  ابحنراف معياري و (  3.678)  تقدر بـــ  وعموما جند متوسط عبارات عملية خزن املعرفة

 ة. ؤسستقع ضمن جمال موافق مما يعين أن هذه العملية ذات مكانة وبعد مهم داخل امل 

ة عن التحليل  تب هم النتائج املرت أمن خالل اجلدول املوايل حناول استقراء  : مهية عملية توزيع املعرفة أمكانة و  ➢

 ةؤسسالوصفي لعينة الدراسة حول مكانة وامهية عملية النقل املعريف داخل امل

 توزيع املعرفة تشارك و  عملية  (:3/ 7اجلدول) 

بارة 
 الع

رقم
 عبارات توزيع املعرفة  

 درجات االمهية 

جح 
املر

ط 
وس

املت
ري  

ملعيا
ف ا

حنرا
اال

ت   
جااب

م ال
العا

جتاه 
اال

عينة 
د ال

افرا
سبية  

 الن
مهية

اال
فق  
موا

غي  شدة 
ب

افق 
 مو

غي
 

ايد 
حم

افق 
مو

 

شدة 
ق ب

مواف
 

1 
يستطيع األفراد العاملي يف 

تشارك وتبادل املعرفة املؤسسة 
 بسهولة. 

 5 22 8 5 2 العدد
 03 موافق 1.017 3.55

% 4.8 11.9 19 52.4 11.9 

2 

توجد شبكة اتصال داخلية  
تبادل  تسهل  )انرتانت(

بي املعلومات واملعارف 
 العاملي. 

 12 15 6 5 4 العدد
 02 موافق 1.287 3.62

% 9.5 11.9 14.3 35.7 28.6 

3 
إبجراء برامج املؤسسة تقوم 

التدريب املتنوعة من قبل 
 اخلرباء. 

 7 16 11 7 1 العدد
 04 موافق 1.042 3.50

% 2.4 16.7 26.2 38.1 16.7 

4 
ابلنشرات املؤسسة هتتم 

واالصدارات واملستجدات حول 
 جمال عملكم. 

 7 19 7 6 3 العدد
 05 موافق 1.153 3.50

% 7.1 14.3 16.7 45.2 16.7 

5 
وسائل املؤسسة تستخدم 

اإلعالم املختلفة يف توزيع ونقل  
 املعرفة. 

 7 22 5 6 2 العدد
 01 موافق 1.081 3.62

% 4.8 14.3 11.9 52.4 16.7 

6 
يتقبل األفراد التشارك يف املعرفة 

 وال حيتكروهنا كمصدر قوة هلم. 
 3 16 12 8 3 العدد

 06 حمايد  1.065 3.19
% 7.1 19 28.6 38.1 7.1 

7 
توفر املؤسسة فرص التنقالت 

والدوران الوظيفي للعاملي 
 املعرفة. لتشارك 

 5 13 11 9 4 العدد
 07 حمايد  1.181 3.14

% 9.5 21.4 26.2 31 11.9 
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 املتوسط املرجح     )توزيع املعرفة( 
3.44

5 
 04 موافق 0.891

 SPSSعداد الطالب ابالعتماد على نتائجإاملصدر: من 
احملايدة ، حيث تراوح املتوسط املرجح ما بني  عبارات هذا البعد تراوحت ما بني املوافقة و أن من خالل اجلدول نالحظ  

ستخدام  ة هتتم اب ملؤسسن اأ  يوضح(، و هو ما  1.081(و)1.181( و االحنراف املعياري ما بني ) 3.62( و )3.14)

خمتلف وسائل اإلعالم السمعية والبصرية واملكتوبة ومنصات التواصل االجتماعي وغريها يف توزيع املعرفة ونقلها ببني  

ني وكذا وجود شبكة اتصال داخلية )انرتانت( لتسهيل عملية االتصال والتواصل بني خمتلف املستوايت اإلدارية  العامل

وبطريقة سهلة وسلسة، كما تقوم املؤسسة إبجراء دورات تدريبية ونشر كل املستجدات اليت ختص جمال العمل كل هذه  

 سة. الوسائل تعد دعما لعملية نشر وتوزيع املعرفة داخل املؤس

يف تقبل تشارك األفراد ملعارفهم واحتكارها كمصدر متيز هلم وهذا راجع حسب  كان اجتاه بعض املبحوثني حمايدا  يف املقابل  

طبيعة األفراد وظروف عملهم، كذلك نفس احلال فيما خيص الدوران الوظيفي والتنقالت لتشارك املعرفة وهذا راجع لكون  

يف نفس العمل أو ألن العملية أتخذ وقتا وكذا وجود بعض الصعوابت اليت تواجه   بعض األفراد الذين يبون االستقرار 

 العامل وعدم أتقلمه يف عمله اجلديد.

املعرفة يف   تطبيق مهية ومسامهة عملية  أ وايل نوضح  امل من خالل اجلدول :  مهية عملية تطبيق املعرفة أمكانة و  ➢

فراد عينة  أراء  آة من خالل مقاييس االحصاء الوصفي وحسب ؤسسحتسني مستوايت التعلم التنظيمي ابمل

 الدراسة 

 تطبيق املعرفة  عملية (: 7/4اجلدول ) 

بارة 
 الع

رقم
 عبارات تطبيق املعرفة  

 درجات االمهية 

جح 
املر

ط 
وس

املت
ري  

ملعيا
ف ا

حنرا
اال

ت   
جااب

م ال
العا

جتاه 
اال

راد 
اف

عينة 
ال

سبة  
 الن

مهية
اال

فق  
موا

غي  شدة 
ب

افق 
 مو

غي
 

ايد 
حم

افق 
مو

 

شدة 
ق ب

مواف
 

1 
إل تطبيق املؤسسة سعى ت

املعرفة املتحصل عليها يف 
 امليدان. 

 5 26 5 5 1 العدد
 01 موافق 0.924 3,69

% 2.4 11.9 11.9 61.9 11.9 

2 
املعرفة اليت تصل إل العاملي 

وحتل  اجاهتممناسبة وتلب احتي
 اليت تواجههم. املشاكل 

 3,40 4 21 8 6 3 العدد
 

 04 موافق 1.083
% 7.1 14.3 19 50 9.5 
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تساهم املعرفة املتحصل عليها  3
 يف حتقيق أهداف املؤسسة. 

 6 23 9 2 2 العدد
 02 موافق 0.950 3,69

% 4.8 4.8 21.4 54.8 14.3 

تشجع اإلدارة العاملي على  4
 تطبيق املعرفة واالستفادة منها 

 5 19 7 8 3 العدد
 05 حمايد  1.144 3,36

% 7.1 19 16.7 45.2 11.9 

5 
اإلجراءات املؤسسة تدعم 

اليت تساعد على تطبيق 
 . املعرفة

 4 23 6 7 2 العدد
 03 موافق 1.042 3,48

% 4.8 16.7 14.3 54.8 9.5 

 02 موافق 0.871 3,523 املتوسط املرجح 
 01 موافق 0.700 3.536 املتوسطات(املتوسط املرجح  لبعد عمليات إدارة املعرفة ككل   ) متوسط 

 SPSSعداد الطالب ابالعتماد على نتائجإاملصدر: من 
،  ، مع نسبة قليلة للحياديف جمال املوافقة ها معظممن خالل نتائج اجلدول السابق جند أن عبارات تطبيق املعرفة جاءت  

  املؤسسة لتطبيق املعرفة املتحصل عليها ميدانيا وكذاكانت األمهية الكبرية ضمن سعي نظرا ملكانة هذه العملية حيث  وهذا 

و   (0.924)متقارب   ( واحنراف معياري 3.69)قدره مبتوسط حساب مسامهة املعرفة يف حتقيق أهداف املؤسسة  

املعارف املكتسبة مبختلف   فب خمتلي جل جتر أمدى  ضرورة هذه العملية من ذا دليل على وهعلى التوايل  ( 0.950)

  دعم املؤسسة لكل اإلجراءات اليت تسهل هذه العملية وضمان وصوهلا ابلطريقة املناسبة ووفق ما  ة إىلالطرق، إضاف

تقتضيه حاجة العاملني فبتطبيق املعرفة تكون املؤسسة قد حققت تكامل عمليات إدارة املعرفة اليت ستكون نتائجها ذات  

 نفع عام لألفراد واملؤسسة ككل. 

م وللمؤسسة  ابلنسبة هلكبرية مهية  أتل ي ه مبختلف عبارات قياس بعد يرون أن هذ ال ديلة" "قة موظفي مؤسس وعموما فإن 

فراد  أ( مما يعين تركز إجاابت 0.871( وابحنراف معياري )3.52)ـــ بـ  بعدال ا، وجاء املتوسط املرجح هلذعلى حد سواء

 . العينة حول مدلول عبارات القياس وعدم تشتتها 

قل من  أوخالصة القول أن بعد عمليات إدارة املعرفة كان ضمن جمال املوافقة حسب سلم لكارت وابحنراف معياري 

وىل عملية خزن املعرفة  . حيث جاءت يف املرتبة األحول عبارات هذا احملور املوظفنيالواحد مما يعين عدم تشتت إجاابت 

كوهنا تساهم يف دعم كل من التعلم الفردي واجلماعي تليها  ل أفراد العينة ي أ( وهذا حسب ر 3.678)مرجح  مبتوسط 

 . ( 3.445مبتوسط مرجح )  املعرفة شارك خري جند عملية تها، ويف األليدعملية تطبيق املعرفة وتو 
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 - بسكرة- ؤسسة قديلة للمياه املعدنية مب: مكانة التعلم التنظيمي الثايناملطلب 

 أفراد العينة. من وجهة نظر    املؤسسة مستوى من مستوايت التعلم التنظيمي داخلنتطرق يف هذه النقاط إىل مكانة كل 

  خمتلف املؤشرات اخلاصة ابلتعلم الفردي ةمن خالل اجلدول املوايل ميكن قراء  :الفردي مهية التعلم  أمكانة و  ➢

 - بسكرة-مؤسسة قديلة للمياه املعدنية داخل 

 )الشخصي(   (:التعلم الفردي5/ 7اجلدول) 

رقم  
 العبارة 

 عبارات التعلم الفردي

 درجات االمهية 

جح 
املر

ط 
وس

املت
ري  

ملعيا
ف ا

حنرا
اال

ت   
جااب

م ال
العا

جتاه 
اال

عينة 
د ال

افرا
سبية  

 الن
مهية

اال
 

شدة 
ق ب

مواف
غي 

 

افق
 مو

غي
 

ايد 
حم

افق 
مو

 

شدة 
ق ب

مواف
 

1 
تعلم لديك الرغبة يف 
 . مهارات جديدة

 18 21 2 / 1 العدد
4.31 0.780 

موافق 
 بشدة 

01 
% 2.4 / 4.8 50 42.9 

تعمل على تنمية وتطوير   2
 قدراتك الذاتية يف العمل. 

 13 26 2 1 / العدد
موافق  0.645 4.21

 بشدة 
02 

% / 2.4 4.8 61.9 31 

3 

قدرتك على حتديد  
املهارات اليت حتتاجها يف 

مهامك الوظيفية  
 واملستقبلية. 

 9 27 6 / / العدد
 03 موافق 0.601 4.07

% / / 14.3 64.3 21.4 

4 
األفراد  املؤسسة تشجع 

على مواصلة تعلمهم 
 وزايدة معارفهم ابستمرار.

 4 19 12 4 3 العدد
 05 موافق 1.037 3.40

% 7.1 9.5 28.6 45.2 9.5 

5 
تقدم املؤسسة مكافآت 

تساعد العاملي على 
 زايدة معارفهم الفردية. 

 9 9 11 6 7 العدد
 06 حمايد  1.378 3.17

% 16.7 14.3 26.2 21.4 21.4 

6 
تساهم الربامج التدريبية  

يف زايدة معارف ومهارات 
 األفراد.

 7 21 6 5 3 العدد
 04 موافق 1.129 3.57

% 7.1 11.9 14.3 50 16.7 

 01 موافق 0.579 3.789 املتوسط املرجح ) حمور التعلم الفردي( 

 SPSSعداد الطالب ابالعتماد على نتائجإاملصدر: من 
واحملايدة، حيث    وافقةمتنوعة بني املوافقة بشدة وامل ن عبارات التعلم الفردي جاءت أ(  4/5)  نالحظ من خالل اجلدول

( واحنراف معياري  4.31مبتوسط حساب ) " . تعلم مهارات جديدةلديك الرغبة يف    كانت املرتبة األوىل للعبارة "
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( من  %31)املبحوثني موافقون بشدة عليها، تليها يف املرتبة الثانية نسبة  ( من %42.9)( حيث جند نسبة  0.780)

مبتوسط حساب    "تعمل على تنمية وتطوير قدراتك الذاتية يف العمل.   املوظفني الذين يوافقون بشدة على العبارة "

(، وهذا داللة على وعي األفراد وحرصهم على تنمية قدراهتم وتطوير مهاراهتم وعلى  0.645ياري )( واحنراف مع4.21)

تراوح متوسطها احلساب ما  رغبة واستعداد الكتساب كل ما هو جديد ومفيد، ويف نفس السياق جند أن عبارات املوافقة 

عليه يتضح أمهية هذا البعد لدى موظفي  ( و 0.601( و) 10.37ابحنراف معياري ما بني )( و 4.07( و ) 3.40بني )

الوظيفية وكذا تعزيز معارفهم   ث حتديد األفراد ملا يتاجونه حاليا ومستقبليا يف ما خيص مهامهمحيمن ، مؤسسة قديلة

ومهاراهتم من خالل الربامج التدريبية إضافة ملا تقدمه املؤسسة من تشجيع لألفراد على مواصلة تعلمهم ابستمرار كل هذا  

 املؤسسة.  مكانة التعلم الفردي يف حتقيق التعلم التنظيمي داخل  يساهم بدرجة كبرية يف رفع 

احلياد فيما خيص تقدمي املؤسسة ملكافآت تساعد العاملني يف زايدة معارفهم   ااختارو يف املقابل جند بعض املبحوثني قد 

 أخرى.   يةوهذا راجع لعدة أسباب كعدم وجود ميزانية كافية لذلك أو استخدام املؤسسة لوسائل حتفيز 

ال موافق يف سلم  من جمض( وهو يقع  0.579( ابحنراف معياري )3.78فراد العينة )أكما كان املتوسط املرجح إلجاابت 

 . موظفي مؤسسة قديلةحتقيق التعلم التنظيمي من وجهة نظر   يفمهية التعلم الفردي  أوهذا يبني   ليكارت، 

من خالل اجلدول املوايل ميكن قراءات خمتلف املؤشرات اخلاصة ابلتعلم اجلماعي   : يماعاجلمهية التعلم  أمكانة و  ➢

 كما يلي:   ةؤسسداخل امل

 )الفرقي(   (: التعلم اجلماعي6/ 7اجلدول) 

رقم  
 العبارة 

 عبارات التعلم اجلماعي 

 درجات االمهية 

جح 
املر

ط 
وس

املت
ري  

ملعيا
ف ا

حنرا
اال

ت   
جااب

م ال
العا

جتاه 
اال

عينة 
د ال

افرا
سبية  

 الن
مهية

اال
 

شدة 
ق ب

مواف
غي 

 

افق
 مو

غي
 

ايد 
حم

افق 
مو

 

شدة 
ق ب

مواف
 

1 

تشجع املؤسسة أفرادها 
على تبادل املعارف 

 واألفكار وثقافة احلوار.

 2 23 9 5 3 العدد
 04 حمايد  1.011 3.38

% 7.1 11.9 21.4 54.8 4.8 

2 

قدرة فرق العمل على  
حتديد أهدافهم 

وجتديدها حسب 
 احلاجة. 

 3 21 17 1 / العدد
 01 موافق 0.661 3.62

% / 2.4 40.5 50 7.1 
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3 

يتم اختاذ القرارات بي 
األفراد يف املؤسسة من 
خالل نتائج املناقشات  

واالجتماعات حول 
 العمل.

 5 23 5 6 3 العدد

 02 موافق 1.110 3.50
% 7.1 14.3 11.9 54.8 11.9 

4 

يتقبل األفراد التشارك 
يف املعرفة مع بعضهم 
البعض ومع الزمالء  

 حتفظ.اجلدد بدون 

 6 20 9 3 4 العدد
 03 موافق 1.132 3.50

% 9.5 7.1 21.4 47.6 14.3 

5 

تعمل املؤسسة على 
بناء فرق عمل مع ذوي  

اخلربة لتقدي 
 االستشارة. 

 5 19 9 2 7 العدد
 05 حمايد  1.259 3.31

% 16.7 4.8 21.4 45.2 11.9 

6 

تعاون العاملي فيما 
التعلم بينهم على عملية 

وتقدي تغذية عكسية 
صادقة لتحسي 

 أدائهم. 

 2 20 10 5 5 العدد

 06 حمايد  1.116 3.21
% 11.9 11.9 23.8 47.6 4.8 

 02 موافق 0.829 3.420 ) التعلم اجلماعي(  املتوسط املرجح
 SPPSعداد الطالب ابالعتماد على برانمج إاملصدر: من 

قدرة فرق  احتلت العبارة "ما بني املوافقة واحملايدة، حيث  ة اوحمرت (  4/6) اجلدول السابق فراد العينة يف أجاابت إجاءت 

  ، (0.661عياري )م( واحنراف  3.62)  قدرهرجح م توسط " املرتبة األوىل مب العمل على حتديد أهدافهم وجتديدها حسب احلاجة.

يساعدها يف حل املشاكل اليت تواجهها بسرعة   فرق العمل لديها نوع من االستقاللية والتمكني وهذا نأ  يوضح هو ما و 

وسهولة، كما أن املناقشات واالجتماعات تساعد على إجياد احللول وإثراء األفكار وعلى إثر ذلك يتم اختاذ القرارات مما  

 يساعد على تقبل كل األفكار وتشارك املعارف بني اجلماعات بدون حتفظ. 

على تبادل املعارف واألفكار وثقافة احلوار وهذا  ة ملؤسس اد فيما خيص تشجيع يف املقابل جند أن هناك فئة اجتهت للحيا 

راجع لكون أن بعض االجتماعات املنعقدة ال تشمل كل املوظفني، إضافة إىل أن بناء فرق عمل مع ذوي اخلربة قليل  

برزها التكلفة املرتفعة، كما أن  وذلك لنقص ذوي اخلربة الكبرية وأن االستعانة خبرباء خارجيني فيه بعض العيوب اليت من أ

 عملية التعلم وتقدمي التغذية العكسية قد ال تكون ابلصورة املتوقعة نتيجة عدم إدراك العاملني ألمهية هذه العملية. 
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مهية  أ( وهو ما يدل على  0.829ابحنراف معياري )و ( 3.42ويف جممل عبارات التعلم اجلماعي جند املتوسط املرجح هلا )

 ة. موظفي املؤسسالتعلم اجلماعي يف حتقيق التعلم التنظيمي من وجهة نظر  

خمتلف املؤشرات اخلاصة ابلتعلم املنظمي  ةمن خالل اجلدول املوايل ميكن قراء : املنظميمهية التعلم  أمكانة و  ➢

 ة ؤسسداخل امل

 (: التعلم املنظمي 7/7)  اجلدول 

رقم  
 عبارات التعلم اجلماعي  العبارة 

 درجات االمهية 

جح 
املر

ط 
وس

املت
ري  

ملعيا
ف ا

حنرا
اال

ت   
جااب

م ال
العا

جتاه 
اال

عينة 
د ال

افرا
سبية  

 الن
مهية

اال
 

شدة 
ق ب

مواف
غي 

 

افق
 مو

غي
 

ايد 
حم

افق 
مو

 

شدة 
ق ب

مواف
 

1 
توفر املؤسسة فرص 
 التعلم لكل العاملي.

 2 15 13 2 10 العدد
 06 حمايد  1.257 2.93

% 23.8 4.8 31 35.7 4.8 

2 
حتتفظ املؤسسة ببياانت 

حديثة عن مهارات  
 أفرادها. 

 8 13 11 6 4 العدد
 04 حمايد  1.226 3.36

% 9.5 14.3 26.2 31 19 

3 

املؤسسة األفراد  تشجع 
على التعلم من 

أصحاب اخلربات قبل 
 تقاعدهم. 

 3 21 12 4 2 العدد
 03 موافق 0.942 3.45

% 4.8 9.5 28.6 50 7.1 

4 

تشجع املؤسسة  
العاملي على تقدي 

إجاابت وحلول ملشاكل  
 العمل أبنفسهم. 

 5 22 9 3 3 العدد
 01 موافق 1.041 3.55

% 7.1 7.1 21.4 52.4 11.9 

5 

تدعم إدارة املؤسسة  
تعلم املوظفي والعاملي 

لديها وتوفر هلم 
املتطلبات الضرورية 

 لذلك. 

 4 19 9 6 4 العدد
 05 حمايد  1.137 3.31

% 9.5 14.3 21.4 45.2 9.5 

6 

تسعى املؤسسة إل  
احلفاظ على خرباهتا 

وتطوير قدراهتا ملواجهة  
 خمتلف التحدايت. 

 1 28 6 6 1 العدد
 02 موافق 0.862 3.52

% 2.4 14.3 14.3 66.7 2.4 

 03 موافق 0.827 3.353 ي( نظم) التعلم امل املتوسط املرجح

 02 موافق 0.697 3.521 املتوسط املرجح  حملور التعلم التنظيمي ككل ) متوسط املتوسطات(
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 SPSSابالعتماد على نتائج عداد الطالبإاملصدر: من 
ما بني املوافقة    ةاوحمرت  القياس   من خالل عبارات ملبحوثنيراء اآعاله فإننا جند أاجلدول املبني  ستقراءامن خالل 

" املرتبة األوىل  تشجع املؤسسة العاملي على تقدي إجاابت وحلول ملشاكل العمل أبنفسهم. احتلت العبارة "واحملايدة، حيث 

املؤسسة هتتم أبفكار وتثمن حلول   ن أ  يوضحهو ما  و   ،( 1.041عياري )م( واحنراف 3.55)  قدرهرجح م توسط مب

املوظفني، كما تسعى للحفاظ على خرباهتا وتطوير قدراهتا ملواجهة خمتلف التحدايت أو أي طارئ خاصة يف بيئة تنافسية  

قبل تقاعدهم ابعتبارهم مرجع مني    ويف ظل متغريات احمليط السريعة، كما تشجع على أخذ اخلربة واالحتكاك بذوي اخلربة

حلل املشكالت الطارئة من خالل جتارهبم السابقة، يف املقابل هناك فئة قد اختارت احلياد حول احتفاظ املؤسسة ببياانت  

حديثة حول مهارات أفرادها وكذا دعم املوظفني وتوفري متطلباهتم وتوفري فرص التعلم للجميع وهذا راجع لعدة أسباب  

تلبية خمتلف حاجياهتم فاملؤسسة تقوم بتقدمي احلاجات األساسية وتسعى لتحقيق ما مُيكن حتقيقه للموظفني وكل  كصعوبة 

(  3.35) مستوى التعلم على مستوى املنظمة قد حقق متوسط حساب قدرهأخرى نالحظ أن  من جهة ما خيصهم.  

وىل من وجهة  يتل املرتبة األفردي مستوى التعلم الفراد عينة الدراسة فان أجاابت إ(، فحسب 0.827)  وابحنراف معياري

 . ينظمخريا التعلم املأأييت بعده التعلم اجلماعي و   املبحوثنينظر 

(  3.521) ن مستوايت التعلم التنظيمي حققت متوسط حساب مقبول يف كل املستوايت وجاء قدرةأوخالصة القول  

  ة إبرساء عملية التعلم التنظيمي من خالل خمتلفؤسسمل(، مما يعطي انطباع ابهتمام ا0.697واحنراف معياري )

أبمهية التعلم التنظيمي يف رفع وتعزيز القدرات املعرفية واخلربات   ملوظفني االسرتاتيجيات والسياسات املوضوعة، وكذا وعي ا

 املهنية. 

املعرفة والتعلم التنظيمي جاءت كلها   مُيكن القول أن االجتاه العام إلجابة أفراد عينة الدراسة حول عمليات إدارةخري ويف األ

(  0.700وابحنراف معياري حمصور بني )( 3.521( و )   3.536ضمن جمال املوافقة مبتوسط حساب يرتاوح ما بني ) 

االسرتاتيجيات  التعلم التنظيمي من خالل خمتلف إدارة املعرفة و عملية  ب ة ؤسسمما يعطي انطباع ابهتمام امل، (  0.697و )

 . يف رفع وتعزيز التعلم التنظيميعمليات إدارة املعرفة أبمهية  املوظفني  والسياسات املوضوعة، وكذا وعي
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 اختبار فرضيات الدراسة  الثالث: املطلب 

االختبارات  وهبدف معرفة طبيعة  سئلة الفرعية،جابة على خمتلف األفرضيات الدراسة واإل ختبار اقبل الشروع يف 

 اليت جيب القيام هبا ال بد من معرفة طبيعة التوزيع الذي تتبعه عينة الدراسة واملوضحة يف اجلداول والرسومات املوالية 

حد  أابعتباره   Kolmogorov-Smirnov Test  مت االستعانة ابختبار  : الطبيعياختبار التوزيع  ➢

ن عينة الدراسة تتبع التوزيع الطبيعي  وقد  أاالختبارات  املهمة ملعرفة طبيعة توزيع العينات املستقلة  انطالقا من فرضية  

 بينت نتائج التحليل ما يلي: 

 Kolmogorov-Smirnov Test  - (: اختبار التوزيع الطبيعي 08اجلدول رقم )

 

علم ت ال التعلم الفردي
 اجلماعي 

 التعلم 
 املنظمي  

التعلم 
 التنظيمي 

توليد 
 املعرفة 

 خزن  
 املعرفة 

 تشارك
 املعرفة 

تطبيق 
 املعرفة 

عملي
ات 

إدارة 
 املعرفة 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 
Normal 

a,Parameters
b 

Mea
n 

3,7897 3,4206 3,3532 3,5212 3,4960 3,6786 3,44
56 

3,52
38 

3,53
60 

Std.
Devi
ation 

,57976 ,82986 ,82738 ,69745 ,80689 ,66554 ,891
42 

,871
17 

,700
15 

Most 
Extreme 

Differences 

Abso
lute 

,106 ,138 ,109 ,091 ,088 ,162 ,119 ,172 ,116 

Posit
ive 

,070 ,097 ,059 ,071 ,088 ,108 ,087 ,124 ,076 

Nega
tive 

-,106 -,138 -,109 -,091 -,073 -,162 -
,119 

-
,172 

-
,116 

     Z قيمة 
Kolmogorov-

Smirnov 
,690 ,897 ,710 ,593 ,569 1,048 ,773 

1,11
5 ,749 

          
 Sig ,728 ,397 ,695 ,874 ,903 ,222 ,588 ,166 ,629 مستوى الداللة      

 SPSSعداد الطالب ابالعتماد على نتائج إاملصدر: من 
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بعاد الدراسة  مبا فيها املتغري التابع واملستقل تتبع  أجند أن كل     Sigاحملسوبة ومستوى الداللة  Zخالل قيمة من 

ع التوزيع الطبيعي، ولتأكيد  بمما يعين أن العينة تت   0.05التوزيع الطبيعي ، حيث جاءت كل مستوايت الداللة اكرب من 

 يلي:  هذه النتائج مت االستعانة ابلتمثيل البياين لكل حمور كما 

 ( التعلم التنظيمي )  للمتغيالتمثيل البياين (  06الشكل رقم : ) 
 
 
 

 
 

 

 

 فإن   هعي، وعليي( يتضح جليا أن عينة الدراسة تتبع التوزيع الطب06) رقم  قالساب  من خالل الشكل 

 يف دراستنا كما يلي: االختبارات املعلمية هي اليت تتبع  

من خالل مصفوفة االرتباط يتم توضيع خمتلف عالقات االرتباط بني  :  بعاد الدراسةأبي    االرتباطمصفوفة  ➢

مهيته ابلنسبة لكل بعد وحمور وكون متغريات الدراسة ترتيبة فإن  أبعاد الدراسة هبدف معرفة درجة االرتباط و أ

الذي نعرب عنه من خالل   Spearmanصلح يف مثل هذه احلاالت هو معامل االرتباط معامل االرتباط األ 

 اجلدول املوايل: 

 بعاد الدراسة أبي  Spearman(:مصفوفة االرتباط 09اجلدول رقم) 
 التعلم التنظيمي  التعلم املنظمي  التعلم اجلماعي  التعلم الفردي البيان 

توليد 
 املعرفة 

Coefficient de correlation 
 معامل االرتباط 

,705** ,572** ,723** ,688** 

Sig. )bilatérale(   000, 000, 000, 000, مستوى الداللة 

N   42 42 42 42 عدد املشاهدات 
Coefficient de correlation 

 معامل االرتباط 
,588** ,514** ,591** ,598** 

 
Spss    المصدر: من إعداد الطالب بناء على مخرجات  
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خزن  
 املعرفة 

Sig. )bilatérale(  000, 000, 000, 000, مستوى الداللة 
N    42 42 42 42 عدد املشاهدات 

 تشارك
 املعرفة 

Coefficient de correlation 
 **748, **727, **693, **657, معامل االرتباط 

Sig. )bilatérale(   000, 000, 000, 000, مستوى الداللة 
N   42 42 42 42 عدد املشاهدات 

تطبيق 
 املعرفة 

Coefficient de correlation 
 **849, **820, **772, **807, معامل االرتباط 

Sig. )bilatérale(   000, 000, 000, 000, مستوى الداللة 
N   42 42 42 42 عدد املشاهدات 

عمليات 
إدارة 
 املعرفة 

Coefficient de 
correlation 

 معامل االرتباط
,790** ,747** ,822** ,832** 

Sig. )bilatérale(   مستوى
 000, 000, 000, 000, الداللة 

N   42 42 42 42 عدد املشاهدات 
**. La corrélation est significative au niveau 0,01 )bilatéral(. 

 spssاملصدر: من إعداد الطالب ابالعتماد على نتائج 
بني خمتلف مستوايت  (  α≤ 0.01)  ارتباط معنوية عند مستوى( نالحظ وجود عالقة 09من خالل اجلدول )

عموما  إىل قوية كلها معنوية بدرجات متوسطة  ، كما أن بقية العوامل  التعلم التنظيمي وعمليات إدارة املعرفة يف جمملها

كثر قوة كانت بني  االرتباط األعالقة أن كما    (،0.820)** املنظمي وعملية تطبيق املعرفة  كربها بني التعلمأحيث كان  

مهية  أ( وهو مستوى جد مرتفع مما يعكس 0.832ي إذ بلغ معامل االرتباط) **نظم عمليات إدارة املعرفة والتعلم امل

 ساس يف خلق القيمة املضافة. ي األنظمعمليات إدارة املعرفة على التعلم امل 

تعلم التنظيمي ككل جاء مرتفع ابلنظر لبقية عالقات  الو  عمليات إدارة املعرفة  وعموما فإن معامل االرتباط بني 

تدل على متانة العالقة بني املتغريين    مرتفعة جد اواليت تعترب نسبة   %80متوسط ه  االرتباط اجلزئية حيث تعدى يف جممل

املبحوثني، كما تشري مصفوفة االرتباط يف اجلهة الثانية إىل الرتابط الكبري بني   إدارة املعرفة والتعلم التنظيمي( من وجهة نظر )

مهية  أ ى مر الذي بني مداأل( α≤ 0.01مستوايت التعلم التنظيمي وعمليات إدارة املعرفة اليت كانت كلها معنوية عند ) 

 التكامل بينها. 
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ذو داللة معنوية لعمليات إدارة املعرفة   ر دو تنص فرضيات الدراسة يف جمملها على وجود :  إختبار الفرضيات  ➢

خمتلف الفرضيات    اختيار على خمتلف مستوايت التعلم التنظيمي، وهبدف الوقوف على خمتلف عالقات التأثري من خالل 

 Methodاملتغريات  خطوة خطوة يف إدخالمت اختيار االحندار املتدرج كخوطة أوىل للدراسة من خالل طريقة 

Stepwise  مام بقية املتغريات. أال يكون هلا أتثري   وذلك الستبعاد املتغريات اليت تكون أتثريها املباشر ضعيف أو 

 التعلم الفردي  ذو داللة إحصائية لعمليات إدارة املعرفة على دور يوجد : ولالفرضية األ ➢

 من خالل نتائج التحليل تبني ما يلي: 

 Method pas pas / Stepwise  خطوة خطوة(: حتليل االحندار املتدرج  ابستخدام طريقة 1/ 10اجلدول رقم) 

 معامل االرتباط Model Rالنموذج 
 معامل التحديد 
R Square 

 معامل التحديد املصحح 
Adjusted R Square احملسوبة      F قيمة 

 مستوى الداللة 
Sig. 

1 ,805a ,647 ,638 73,407 ,000b 
2 ,827b ,684 ,667 42,131 ,000c 

a. Valeurs prédites : )constantes(, املعرفة  طبيقت  
b. Valeurs prédites : (constantes), تطبيق املعرفة,ختزين املعرفة 

 Spssبناء على خمرجات     املصدر: من إعداد الطالب
 

 aCoefficients(: نتيجة االحندار  10/2اجلدول رقم )

aCoefficients 

Modèle    النموذج 

 املعامالت غي املعيارية 
Coefficients non 

standardizes 

 املعامالت املعيارية 
Coefficients 
standardizes 

 قيمة 
T   

 احملسوبة 

مستوى  
 الداللة 
Sig. 

B 
Erreur 

standard 
Bêta 

1 
(Constante) 1,903 ,227  8,395 ,000 

 000, 8,568 805, 062, 535, تطبيق املعرفة 

2 
(Constante) 1,449 ,306  4,740 ,000 

 000, 6,905 704, 068, 468, تطبيق املعرفة 
 041, 2,116 216, 089, 188, املعرفة ختزين

a. Variable Dépendente: التعلم الفردي 
 Spssاملصدر: من إعداد الطالب بناء على خمرجات   
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داللة معنوية موجبة للتطبيق و ختزين املعرفة مع التعلم ( نالحظ و جود عالقة ارتباط ذات  10من اجلدول )

 ( . α≤ 0.01( عند مستوى الداللة )0.827الفردي تقدر ب )

( لوحدها من التعلم الفردي و بوجود عملية ختزين املعرفة اصبح  % . 64.7حيث فسرت عملية تطبيق املعرفة ما مقداره )

ابقي العمليات األخرى فليس هلا   ا ( والباقي لعوامل أخرى. أم%68.4ه )أتثريمها معا أكرب حيث فسرات جمتمعتني ما مقدار 

قد بلغت   F( أن قيمة ANOVAأتثري على التعلم الفردي يف وجود هاتني العمليتني. كما نالحظ من حتليل أتثري )

تطبيق و ختزين املعرفة  ( تبني أن عملية Coefficientن نتائج االحندار أ( وهي أكرب من قيمتها اجلدولية، و 42.131)

هلما دور إجياب على التعلم اجلماعي داخل املؤسسة. و كانت معادلة االحندار من الشكل  

 20.188X-4Y=1.449+0.468Xالتايل:

 متثل عملية ختزين املعرفة : 2X        : متثل عملية تطبيق املعرفة 4Xحيث:  

 ذو داللة إحصائية لعمليات إدارة املعرفة على التعلم الفردي".  دورول القائلة " يوجد األ  وعليه فإننا نقبل الفرضية 

 الفرضية الثانية: يوجد دور ذو داللة إحصائية لعمليات إدارة املعرفة على التعلم اجلماعي ➢

 من خالل نتائج التحليل تبني ما يلي: 

 Method pas pas / Stepwise خطوة خطوة(: حتليل االحندار املتدرج  ابستخدام طريقة 1/ 11اجلدول رقم) 

 معامل التحديد  معامل االرتباط Model Rالنموذج 
R Square 

 معامل التحديد املصحح 
Adjusted R Square 

 F      احملسوبة
 قيمة 

 مستوى الداللة 
Sig. 

1 ,791a ,626 ,616 66,863 ,000b 
a. Valeurs prédites : )constantes(, املعرفة  طبيقت  

Spss   املصدر: من إعداد الطالب بناء على خمرجات 
 Coefficients(: نتيجة االحندار  11/2اجلدول رقم )

aCoefficients 

Model 

 املعامالت غي املعيارية 
Coefficients non 

standardisés 

 املعامالت املعيارية 
Coefficients 
standardizes  قيمة 

T   احملسوبة 

مستوى  
 الداللة 
Sig. 

A B Std. 
Error 

Beta 

1 
(Constant) ,765 ,334  

,791 
2,290 ,027 

 000, 8,177 092, 753, املعرفة  تطبيق
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a. Variable Dépendente:    ي جلماعالتعلم ا  
Spss  املصدر: من إعداد الطالب بناء على خمرجات 

( لعملية تطبيق املعرفة ابلتعلم  0.791( وجود عالقة ارتباط مرتفعة ) 11)  نالحظ من خالل نتائج اجلدول 

 (. α≤ 0.01) اجلماعي عند مستوى داللة املعنوية 

، و هو ما يعين نسبة  ) 2R(0.626=كما يبني اجلدول أن عملية توليد املعرفة تفسر ما مقداره معامل التحديد 

( من التباين يف التعلم اجلماعي يعود اىل تطبيق املعرفة و الباقي لعوامل أخرى. كما نالحظ أن بقية العمليات  62.6%)

استفادة أفراد املؤسسة من التطبيق املعريف الذي يعزز التعلم اجلماعي  ليست هلا أتثري على التعلم اجلماعي وهذا يرجع اىل 

( وهي أكرب من قيمتها  66.863احملسوبة قد بلغت ) F( أن قيمة ANOVAلكل موظف. كما نالحظ من حتليل )

 حيث كانت معادلة االحندار من الشكل التايل: (. α≤ 0.01اجلدولية وذلك عند مستوى الداللة )

4XY=0.765+0.753                   :4حيثX متثل عملية تطبيق املعرفة : 

ذو داللة إحصائية لعمليات إدارة   دور نقبل الفرضية الثانية القائلة " يوجد  فإننا على النتائج السابقة  وبناءً 

 املعرفة على التعلم اجلماعي". 

 املعرفة على التعلم املنظمي الفرضية الثالثة: يوجد دور ذو داللة إحصائية لعمليات إدارة  ➢

 من خالل نتائج التحليل املوضحة يف اجلدول املوايل نالحظ ما يلي: 

 Method pas pas / Stepwise خطوة خطوة(: حتليل االحندار املتدرج  ابستخدام طريقة 1/ 12اجلدول رقم) 

 معامل االرتباط Model Rالنموذج 
 معامل التحديد 
R Square 

 املصحح معامل التحديد 
Adjusted R Square 

 F      احملسوبة
 قيمة 

 مستوى الداللة 
Sig. 

1 ,864a ,746 ,740 117,682 ,000b 

2 ,883b ,779 ,768 68,781 ,000c 

a. Valeurs prédites : )constantes(,  تطبيق املعرفة 
b. Valeurs prédites : (constantes), تطبيق املعرفة  ,تشارك املعرفة 

 Spssاملصدر: من إعداد الطالب بناء على خمرجات   
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 Coefficients(: نتيجة االحندار  12/2اجلدول رقم )

Modèle    النموذج 

 املعامالت غي املعيارية 
Coefficients non 

standardizes 

 املعامالت املعيارية 
Coefficients 
standardizes 

 قيمة 
T   

 احملسوبة 

مستوى  
 الداللة 
Sig. 

B 
Erreur 

standard 
Bêta 

1 
(Constante) ,462 ,274  1,684 ,100 

 000, 10,848 864, 076, 820, تطبيق املعرفة 

2 
(Constante) ,294 ,269  1,095 ,280 

 000, 5,251 636, 115, 604, تطبيق املعرفة 
 021, 2,406 291, 112, 270, املعرفة تشارك

a. Variable Dépendente:  التعلم املنظمي 
 Spssاملصدر: من إعداد الطالب بناء على خمرجات 

من خالل اجلدول السابق ميكن القول ان هناك عالقة ارتباط قوية لتطبيق وتشارك املعرفة مع التعلم التنظيمي.  

  التعلم( من التغريات احلادثة يف % 77.9( ومعامل التحديد فسر ما قيمته )0.883حيث بلغ معامل االرتباط )

وكانت  (. α≤  0.01) احملسوبة أكرب من قيمتها اجلدولية عند مستوى الداللة  Tو Fالتنظيمي، كما ان كل من قيميت 

  =3X2700.-4X604+0.294.0Yمعادلة االحندار ابلشكل التايل:

 املعرفة  تشاركمتثل عملية : 3X           : متثل عملية تطبيق املعرفة 4Xحيث:  

دارة املعرفة على التعلم املنظمي  إلعمليات  دور ن االجابة على الفرضية الثالثة تكون كما يلي: يوجد إوابلتايل ف

 . ة ملؤسسداخل ا

 ذو داللة إحصائية لعمليات إدارة املعرفة على التعلم التنظيمي  دوريوجد   الرئيسية:الفرضية   ➢

النتائج  انت كو كل عملية من عمليات إدارة املعرفة على التعلم التنظيمي   دورمن خالل نتائج التحليل املوالية حناول تبيان  

 يلي:  ماك

 Method pas pas / Stepwise خطوة خطوة(: حتليل االحندار املتدرج  ابستخدام طريقة 1/ 13اجلدول رقم) 

 التحديد معامل  معامل االرتباط Model Rالنموذج 
R Square 

 معامل التحديد املصحح 
Adjusted R Square 

 F      احملسوبة
 قيمة 

 مستوى الداللة 
Sig. 

1 ,838a ,703 ,695 94,640 ,000b 
a. Valeurs prédites : )constantes(, املعرفة عبارات إدارة 
b. Valeurs prédites : )constantes(,  عبارات التعلم التنظيمي 
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Spss    املصدر: من إعداد الطالب بناء على خمرجات 
 
 

 Coefficients(: نتيجة االحندار  13/2اجلدول رقم )
aCoefficients 

Model 

 املعامالت غي املعيارية 
Coefficients non 

standardisés 

 املعامالت املعيارية 
Coefficients 
standardizes  قيمة 

T   احملسوبة 

 مستوى الداللة 
Sig. 

A 
B 

Std. 
Error 

Beta 

1 
(Constant) ,568 ,309  

,838 
1,836 ,074 

 000, 9,728 086, 835, املعرفة  عبارات إدارة
a. Variable Dépendente:  عبارات التعلم التنظيمي 

Spss  ناء على خمرجات ب املصدر: من إعداد الطالب 
التنظيمي مع عمليات ادارة املعرفة و اليت يفسرها معامل  ( عالقة االرتباط القوية للتعلم 13تبني نتائج اجلدول )

( يف نفس اجلدول  2Rكما يبني معامل التحديد ) (، α≤ 0.01( عند مستوى داللة )0.838( ابلقيمة )Rاالرتباط)

 لعوامل أخرى. ( من التباين يف التعلم التنظيمي ابلكلية و الباقي يرجع %70.3ان عمليات ادارة املعرفة تفسر ماقيمته )

( و هي أكرب من  94.640احملسوبة قد بلغت ) Fن قيمة أ ( ANOVAكما نالحظ من خالل حتليل حتليل التباين )

اجلدولية .و ابلتايل ميكن القول أنه من خالل النتائج املتوصل إليها أن عمليات إدارة املعرفة هلا دور مباشر على    Fقيمة  

. وأخذت معادلة االحندار الشكل التايل:  -بسكرة-للمياه املعدنية التعلم التنظيمي داخل مؤسسة قديلة  

Y=0.568+0.835X                               حيثX متثل عمليات ادارة املعرفة : 

ذو داللة إحصائية لعمليات إدارة املعرفة على   دورنقبل الفرضية القائلة " يوجد   فإنناوبناءا على ذلك           
 ". التعلم التنظيمي

وابلتايل تكون االجابة على الفرضية الرئيسية كما يلي: يوجد أثر ذو داللة إحصائية لعمليات إدارة املعرفة  
 ككل.  على التعلم التنظيمي 
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 خالصة الفصل: 

حيث مت التطرق إىل واقع إدارة املعرفة والتعلم    الدراسة ميدانيا، إشكالية على  لنا اإلجابة حاو من خالل هذا الفصل 

و لقد اعتمدان يف اجناز العمل على االستبانة اليت قمنا بتوزيعها على  ، -بسكرة-التنظيمي مبؤسسة قديلة للمياه املعدنية 

خصية لعينة الدراسة ) اجلنس،  ؤسسة و اليت حتتوي على ثالثة أقسام ، القسم األول و املتعلق ابلبياانت االشاملموظفي 

العمر، املستوى العلمي، عدد سنوات اخلربة( ، أما القسم الثاين فخاص بعمليات إدارة املعرفة، يف حني القسم الثالث  

  يتعلق ابلتعلم التنظيمي، و كان هدفنا من خالهلا االجابة عن اشكالية حبثنا التالية:  ما هو دور إدارة املعرفة يف تعزيز التعلم

 التنظيمي. 

 إىل النتائج التالية:   حيث مت التوصل

حيث كانت النسبة مرتفعة عند ختزين وتطبيق املعرفة مما  على متغريي الدراسة اجتاه أغلب آراء العينة حنو التوافق   ➢

بضرورة التعلم  املوظفني ووعيهم  الهتمام التعلم الفردي وذلك كذا عند يدل على أمهية هاذين البعدين و 

 مهاراهتم. الشخصي واستعدادهم الشديد لتطوير وتنمية  

وذلك من خالل  التعلم التنظيمي إدارة املعرفة و توجد بعض املؤشرات اإلجيابية اليت توحي ببداية االهتمام مبفهوم  ➢

 ي. وتبادل األفكار والعمل اجلماع االجتماعات عقد 

رفع مستوى  مما يساهم يف  إجراء دورات تدريبة ات وخربات أفرادها من خالل مهار ؤسسة على تطوير  املتعمل   ➢

 .أفرادهاالتعلم لدى 

يساعدها يف تطوير    وأنظمة املعلومات يف أداء مهامها هذا ماحديثة  ةتكنولوجي وسائل  ؤسسة املتستخدم  ➢

 .معارف جديدة  قدرات أفرادها من خالل تسهيل عملية احلصول على املعلومات خلق 

  على قديلة تساعد مؤسسة ا ودعمه وهذه املعرفة ال شك أهنالتعلم  تعزيزعلى أمهية ودور املعرفة يف أخريا أركز  

     تطوير منتجاهتا
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دارة املوارد البشرية خاصة يف  إ  إن دراسة موضوع إدارة املعرفة وعالقته ابلتعلم التنظيمي وعالقته يعد من املواضيع احلديثة يف 

حاول الطالب الباحث تناول هذين املتغريين يف دراسة ميدانية مبؤسسة   اجلزائرية، واليت مل حتظ بدراسات كثرية وقد البيئة 

  اليت قدمها العلماء والباحثون  النظرايتصائص و املفاهيم واخلمن   مستعرضا جمموعة  -بسكرة-قديلة للمياه املعدنية

خالهلا التعلم والتكيف مع البيئة اخلارجية ، وقد جاءت نتائجها دالة  من  املختصون يف هذا اجملال واليت متكن للمنظمات 

)التوليد، التخزين،   عملياهتا اجلوهرية أبعادها املتمثلة يف بكافة   إدارة املعرفة متغريي الدراسة وأن  على وجود عالقة بني 

التعلم املنظمي(  أببعاده املتمثلة يف ) التعلم الفردي، التعلم  اجلماعي، هلا دور يف تعزيز التعلم التنظيمي  التشارك، التطبيق(

وهذا ما يدعوا القائمني على   ، اليت كانت يف جمال املوافقةمن خالل إجاابت أفراد العينة املدروسة جليا وذلك يظهر 

النتائج واحللول  وختزين قة ودعمها بتوليد األفكار اخلال تفعيل وتسخري اآلليات اليت تسمحالقيام بحمل الدراسة ة ؤسسامل

كافة  وتسهيل  األفراد العاملني  ة بني كافة ملؤسسرف داخل اااملعلومات واملعونشر  تبادلكذا و وقت احلاجة  السرتجاعها

من جهة  و  ،أهم من املعرفة نفسهاالعقبات وتذليلها يف سبيل تطبيق هذه املعارف املتحصل عليها ألن تطبيق املعارف 

فتح وتسهيل  وذلك من خالل  ،يف عملية التعلم التنظيمي أخرى جيب على املؤسسة توظيف هذه العمليات سابقة الذكر 

فكل مستوايت التعلم تدعم بعضها فبتعلم أفرادها تتعلم  تشجيع فرق العمل و  ،املختلفة اجملال لتعلم أفرادها وتنمية مهاراهتم  

، خاصة يف ظل تقلبات احمليط السريعة  بينها إىل أن تشمل كافة املؤسسة وتصري منظمة متعلمة  فرق العمل وتتكامل فيما 

عماهلا وأدائها إىل التنافسية، هذا وتعد   مبستوىحىت تتمكن من االرتقاء فكل املنظمات تسعى لتكون منظمات متعلمة 

العلمي النوعي وهي ال ختلو من القصور والنقص واإلغفال على   هذه احملاولة املتواضعة إسهاما بسيطا يف إثراء البحث 

)كوفيد  ان  كورو   واجهتنا خالل الفرتة املاضية واملتمثل يف وابءلصعوابت اليت وذلك نظرا ل  بعض اجلوانب املهمة يف املوضوع

اجلزائرية حىت يتسىن هلا   املؤسساتمستقبلية يف املوضوع يف خمتلف  ستدرك من خالل دراسات والذي نتمىن أن يُ   ،(19

تطوير أنفسهم ، وأن تكون درجة التقدم   املناخ التنظيمي الذي يساعد العمال على  هلا روفتوي التخطيط اجليد للمستقبل

 . التنظيمي داخل املنظمة أكرب من درجة التغيري الذي يدث يف البيئة اخلارجية التعلم  الذي يرزه

 مت التوصل إىل مجلة من النتائج النظرية وامليدانية أمهها:ويف األخري  

 النتائج النظرية: ➢

 توصنا إىل جمموعة من النتائج أمهها:الدراسة من خالل تطرقنا إىل األدبيات املتعلقة مبوضوع 
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 املعرفة أصبحت تعد على أهنا أصل مهم من أصول املنظمة خاصة منظمات األعمال.  ▪

 إن الركيزة األساسية اليت حتقق التميز للمنظمات املعرفية هي الرأمسال البشري الفكري.   ▪

 ن تطبيق إدارة املعرفة من قبل بعض املنظمات حقق قفزات نوعية. إ ▪

 أمهيتها بشكل كبري خالل العقود القليلة املاضية. عاصرة اليت ظهرتاملمن املفاهيم احلديثة التعلم التنظيمي  ▪

 لتكون منظمات متعلمة من خالل تبين مفهوم التعلم التنظيمي وتطبيقه.سعي املنظمات  ▪

 :تطبيقيةالنتائج ال ➢

 إىل التطلع أكثر حنو املعرفة وممارستها بكافة عملياهتا.  مؤسسة قديلة للمياه املعدنية تسعى   ▪

 . تشاركهاو  ليدهاتو  ن يتضح أن املؤسسة هتتم أكثر بتخزين املعرفة وتطبيقها أكثر م ▪

من شأنه التحفيز حنو تطبيق إدارة    يف ختزين املعرفة على احلاسب وأنظمة املعلومات اخلبرية،   ؤسسةملااعتماد  إن   ▪

 . املعرفة  خزين لتاملعرفة والتحول إىل النظام اجلديد املبين على املعرفة أين مت تسجيل مستوى ذو داللة إحصائية 

وكذا التفاعل املسـتمر الذي يسـهل عملية    شـبكة اتصـال داخلية )انرتانت( تسـهل تبادل املعرفة بني العاملني،توفر   ▪

التواصــــل وبطريقة ســــريعة على عكس ما كان ســــابقا هو فرصــــة تســــمح إبثراء املعارف واســــتنباط املعارف الكامنة  

 املؤســـســـةواســـتخراجها وكذا توزيعها بني العاملني وهو ما يشـــجع العمل اجلماعي وفرق العمل وهذا ما ملســـناه يف  

 حمل الدراسة.

إرساء وتثبيت مفهوم إدارة املعرفة وهذا ما مت    نقطة مساعدة علىسة قديلة على تطبيق املعرفة تعترب  تشجيع مؤس ▪

   حيث جاء يف املرتبة الثانية مالحضته 

تعترب نقطة مهمة مشجعة حنو توليد املعرفة    فرصة للموظفني الستكمال الدراسة لتوسيع معارفهم،ة  ملؤسسمنح اإن   ▪

   ، فبتعلم األفراد تتعلم املؤسسة. ة يف مؤسسة "قديلة" للمياه املعدنيةضعيف نسبته    تكان  ما وهو

تعلمهم اخلاص )الفردي( فقد  وفعاليتهم مرتبط بشكل وثيق ومباشر مبدى  املؤسسة  إن مفتاح جناح وتطور موظفي   ▪

تمام املوظفني  جاء التعلم الفردي يف املرتبة األوىل وهذا داللة على إه ظهر ذلك جليا من خالل إجاابهتم حيث  

 ابلتعلم أمهيته الكبرية. 

متثل نقطة قوة  وجود نوع من احلرية  قبول من االستقاللية واختاذ القرارات أي  وجود فرق عمل متكاملة مبستوى م ▪
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ومنه  للمؤسسة   والتواصل  العمل  على  يساعد  املرونة  من  نوع  هناك  تكون  املركزية  قلت  تسهيل مشاركة  فكلما 

 املعلومات. 

هذا البعد    زيزتعيدل على وجود خلل وجب على اإلدارة  يتضح أن نسبة التعلم املنظمي منخفضة نوعا ما، مما   ▪

 التميز. تبلغ مستوى    فبتعلم املنظمةألمهيته 

أكثر من التعلم التنظيمي، واألصح أن بتفاعل كال املتغريين تكون النتائج  مت استنتاج أن املؤسسة هتتم إبدارة املعرفة   ▪

 أحسن. أفضل و 

وجود إدارة املعرفة والتعلم التنظيمي  ضمن املوافقة وهو ما يدل فعليا على  كانت االجتاه العام ألفراد العينة    يف األخري ▪

      ه املعدنية.يف مؤسسة قديلة للميا

 :ملؤسسة قديلة للمياه املعدنيةالتالية  التوصياتيف ضوء النتائج السابقة مت تقدي  ➢

 .التعلم بكل مستوايتهوتشجيع  إبدارة املعرفةزايدة االهتمام  ▪

 عملياهتا.مبختلف إدارة املعرفة التعلم و  الذي يسمح مبمارسةالتنظيمي توفري املناخ  ▪

 االجتماعات خاصة مع ذوي الكفاءة.كذا و حسب حاجة العاملني تكثيف الربامج التكوينية اهلادفة  ▪

 مساعدة العاملني على توسيع معارفهم من خالل تشجيع العمل اجلماعي وفرق العمل. ▪

 الستكمال ومواصلة التعلم.تقدمي فرص  ▪

ــرف لفرق  من  منح املزيد   ▪ ــتقاللية وحرية التصــــ ــل وإجياد احللول    العملاالســــ ــهل عملية التواصــــ ــاكل  فهي تســــ للمشــــ

 .بسرعة

ع.مؤسسات أخرى حىت تتكامل اجلهود البحثية يف هذا املوضو إجراء دراسات مماثلة على  ▪
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 قائمة املراجع:
 الكتب ابللغة العربية:  ➢

(. إدارة السلوك التنظيمي يف عصر التغيري . عمان، األردن: دار صفاء للنشر  2011إحسان جالب دهش. )  -
 والتوزيع. 

 ونظم املعلومات. األردن: عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع. (. إدارة املعرفة 2009أمحد اخلطيب، و خالد زيغان. )   -
 (. إدارة املعرفة النظم والعمليات. الرايض: مكتبة امللك فهد أثناء النشر. 2014إرمابسريا فراننديز راجيف سابريوال. )   -
يمية. الدار اجلزائرية ابلتعاون مع  (. أثر إستخدام تكنولوجيا املعلومات يف إدارة املعرفة التنظ2015مجانة زايد الزعيب. )   -

 املنظمة العربية للتنمية اإلدارية جامعة الدول العربية . 
 (. إدارة املعرفة:التحدايت والتقنيات واحللول. عمان: دار احلامد للنشر والتوزيع. 2009خضر مصباح الطيطي. )  -
 الكفاءات اجلوهرية . عمان: مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع. (. إدارة املعرفة يف بناء 2012سامل أكرم اجلناب. )  -
(. نظم إدارة املعرفة و رأس املال الفكري العرب. أبو ظيب: مركز اإلمارات للدراسات  2007سعد غالب ايسني. )  -

 والبحوث اإلسرتاتيجية. 
 ة اإلدارية. (. إدارة املعرفة. بغداد: املنظمة العربية للتنمي2005صالح الدين الكبيسي. )   -
(. التعلم التنظيمي وأثره يف حتسني األداء الوظيفي. عمان: دار جليس الزمانللنشر  2010عبد الرمحان فايز الفروخ. )  -

 والتوزيع. 
 (. إدارة املعرفة واملعلومات. عمان: دار كنوز املعرفةالعلمية. 2007عبد اللطيف حممود مطر. )  -
 (. إدارة املعرفة وتكنولوجيا املعلومات. عمان: دار املعتز للنشر والتوزيع. 2015)عبد هللا حسن مسلم .    -
 (. إدارة املعرفة املفاهيم واالسرتاتيجيات والعمليات. األردن: دار الوراق للنشر والتوزيع. 2005عبود جنم جنم. )  -
 األردن: دار املسرية للنشر والتوزيع. (. السلوك التنظيمي. عمان، 2016ماجد عبد املهدي حممد مساعده. )   -
 (. إجتاهات معاصرة يف إدارة املعرفة. عمان: دار الصفاء للنشر والتوزيع.2008حممد عواد الزايدات. )  -
 (. إدارة املعرفة يف تكنولوجيا املعلومات. عمان: دار جليس الزمان للنشر والتوزيع. 2012حممود بسام املهريات. )  -
(. إدارة املعرفة املفاهيم واالسرتاتيجيات والعمليات. عمان، األردن: مؤسسة الوراق للنشر  2008جنم. )جنم عبود   -

 والتوزيع. 
 (. إدارة املعرفة. األردن: جدارا للكتاب العاملي. 2009نعيم إبراهيم الظاهر. )   -
 ردن: دار أسامة للنشر والتوزيع. (. إدارة املعرفة وتكنولوجيا املعلومات احلديثة. األ2010نور الدين مصباح. )   -
(. التعلم التنظيمي واملنظمة املتعلمة وعالقتها ابملفاهيم اإلدارية املعاصرة.  2010هاشم العبادي، و عادل البغدادي. )  -

 عمان، األردن: الوراق للنشر والتوزيع
 سحاب للنشر والتوزيع. (. إدارة املعرفة ةتكنولوجيا املعلومات. الكويت: دار ال2007ايسر الصاوي. )   -
 (. إدارة املعرفة )مفاهيم نظم تقنيات(. عمان: دار املناهج للنشر والتوزيع.2007ايسني غالب سعد. )   -

 وأطروحات الدكتوراه: رسائل املاجيسرت   ➢



 قـــــــــــــائــــــــمــة الــــمــراجـــــــــع  

69 
 

عمال  (. التعلم التنظيمي وعالقته بتمكني العاملني، دراسة ميدانية على عينة من 2014/2015بلقاسم جوادي. )   -
مديرية توزيع الكهرابء والغاز. بسكرة، كلية العلوم االنسانية واالجتماعية، قسم العلوم اإلجتماعية، ختصص :  

 علم النفس العمل والتنظيم، اجلزائر. 
(. أثر إدارة املعرفة يف جودة التعليم العايل دراسة حالة يف املركز الرئيسي جلامعة   2015مجال حممد صاحل العميسي. )     -

 العلوم التكنولوجية . جامعة ذمار، ختصص إدارة أعمال، اليمن. 
(. اثر القيادة االسرتاتيجية على التشارك يف املعرفةـ دراسة حالة جمموعة فنادق جزائرية، مذكرة  2014جوهرة أقطي. )  -

.  اثر القيادة االسرتاتيجية على التشارك يف املعرفةـ دراسة حالة جمموعة فنادق جزائرية دكتوراه غري منشورة. 
،  –بسكرة   –لوم التسيريقسم علوم التسيري جــامعة حمــمد خيضــر  اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و ع

 بسكرة: غري منشورة. 
(. رضا نعيجة، التعلم التنظيمي وعالقته بتمكني العاملني ـ دراسة ميدانية مبؤسسة سونطراك فرع  2011رضا نعيجة. )  -

، بسكرة:  -بسكرة- يري جامعة حممد خيضرالتنقيب ابدرار. اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التس
 غري منشورة. 

(. متكني املعرفة يف املنظمة اجلزائرية، دراسة ميدانية مبكتبات جامعة ابتنة. قسنطينة، كلية  2009مسراء كحالت. )   -
 قسنـطينة، اجلزائر.  –العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية جامعة منتوري  

دراسة حالة مؤسسة  -ر التعلم التنظيمي يف دعم االبتـكار يف املؤسسة االقتصادية(. دو 2017/2018صباح ترغيين. ) -
دراسة حالة مؤسسة  - دور التعلم التنظيمي يف دعم االبتـكار يف املؤسسة االقتصادية. -كوندور برج بوعريريج
التسييـــــر قسم علوم التسيري جامعة  . بسكرة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم -كوندور برج بوعريريج

 بسكــــــرة، اجلزائر. - حممد خيضر 
(. أطروحة دوكتوراه حول دور إدارة املعرفة يف الرفع من أداء التنظيم الصناعي  2015/2016عادل غزايل . )  -

رد البشرية جامعة  اجلزائري. اجلزائر، كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية، قسم علم اإلجتماع،ختصص إدارة املوا
 ، اجلزائر. 02سطيف

(. إدارة املعرفة كمدخل لتدعيم القدرة التنافسية للمؤسسة االقتصادية، دراسة  2012/ 2011عبد املالك بوركوة. )  -
ميدانية لشركة جنمة لالتصاالت. قسنطينة، قسم علوم التسيري، فرع تسيري املوارد البشرية، جامعة متنوري،  

 قسنطينة، اجلزائر. 
(. دور إدارة املعرفة يف حتسني األداء املستدام يف املؤسسة االقتصادية دراسة حالة شركة مناجم  2013عمران العرب. )  -

. اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري،  35"بـتبـسة.   SOMIPHOSالفوسفاث "
 اجلزائر. 

- دراسة حالة مؤسسة سونطراك-(. التعلم التنظيمي كمدخل لتحسني أداء املؤسسة 2010/2011عيشوش خرية. )  -
. تلمسان، كلية العلوم  - دراسة حالة مؤسسة سونطراك-التعلم التنظيمي كمدخل لتحسني أداء املؤسسة  .

يل الدويل للمؤسسات ختصص مالية  مدرسة الدوكتوراه: التسيري الدو   -االقتصادية والتجارية وعلوم التسيـري 
 دولية. 
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مية التعلم التنظيمي يف تكوين رأس املال الفكري، دراسة حالة: مؤسسة  ه(. أ 2016/ 2015فاطمة الزهرة بريطل. )  -
سوانطراك. بسكرة، كــلية العلــوم االقتصــادية و التجــارية و علــوم التسييــر، قســـم علـــوم التسييــر، ختصص تسيري  

 املنظمات، اجلزائر. 
(. متطلبات تطبيق إدارة املعرفة يف اجلامعات الفلسطينية بقطاع غزة. غزة، كلية  2011حممد أمحد سلمان الرقب. )  -

 االقتصاد والعلـوم اإلدارية ماجسـتـيـر إدارة األعـمال، فلسطني. 
املعرفة داخل املؤسسة اجلزائريةدراسة حال  (. دور تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف إدارة 2010/2009مرمي زملاط. )    -

. تلمسان، شهادة املاجستري مبدرسة الدكتوراه، ختصص تسيري املوارد البشرية، كلية  STHبسوانطراك فرع 
 العلوم االقتصادية والتسيري قسم علوم التسيري، جامعة أبو بكر بلقايد،، اجلزائر. 

رسالة دوكتوراه حول عوامل الثقافة التنظيمية على تطبيق إدارة املعرفة يف  (. أثر 2017/ 2016نور الدين مدوري. )   -
. اجلزائر، مدرسة الدكتوراه :إدارة األفراد وحوكمة  - دراسة حالة مؤسسة اتصاالت اجلزائر  -املؤسسة

 ، اجلزائر. -جامعة تلمسان  - الشركات،ختصص: تسيري املوارد البشرية
(. دور إدارة املعرفة يف تعزيز امليزة التنافسية يف اجلامعات الفلسطينية  2016, 06  01هناء فوزي حممد عامر. )  -

 حمافظة الشمال. فلسطني، جامعة القدس معهد التنمية املستدامة، القدس. 
ة  (. أثر الثقافة التنظيمية على إدارة املعرفة دراسة عينة من املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية. بسكر 2014وهيبة داسي. )   -

 ، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جامعة بسكرة، اجلزائر. 
 : اجملالت العلمية  ➢

(. دور إسرتاتيجية إدارة املعرفة يف دعم تنمية املوارد البشرية يف ظل اإلقتصاد املبين على  2012أبو القاسم محدي. )   -
 . 291البشرية، صفحة  املعرفة. جملة اإلقتصاد والتنمية 

(. أثر عمليات إدارة املعرفة والتعلم التنظيمي يف األداء  2013أكرم حمسن الياسري، و حسني انصر ظفر. ) -
االسرتاتيجي دراسة استطالعية آلراء عينة من القيادات اإلدارية يف جامعات الفرات األوسط. جملة القادسية  

 . 263-241(، الصفحات 15)3للعلوم اإلدارية واالقتصادية، 
(. أثر التعلم التنظيمي يف تطوير املسار الوظيفي)دراسة تطبيقية يف قطاع املصارف(. جملة  2013حسن ديوب. )أمين    -

 .30- 1(، الصفحات 29)2جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، 
. جملة  -عرفةمدخل للتعلم التنظيمي يف جمتمع امل-(. إدارة املعرفة واملنظمة املتعلمة 2015حسان حامي. )ديسمرب,   -

 . 66-55(، الصفحات 21العلوم االجتماعية)
(. واقع إدارة املعرفة وتنمية املوارد البشرية يف املؤسسات اجلزائرية يف ظل التحوالت حنو اقتصاد  2015حسني بركايت. )  -

 (. 13تجارية ) املعريف: دراسة حالة بعض املؤسسات بوالية املسيلة. جملة العلوم اإلقتصادية والتسيري والعلوم ال
(. تفعيل عمليات التعلم التنظيمي ابالستناد  2016حسني وليد حسني، أمحد عبد حممود، و سلمان رسل نعمه. )  -

 . 21(، صفحة 24)6العلوم الصرفة والتطبيقية،   -اىل ابعاد ادارة املعرفة. جملة جامعة اببل 
لتنظيمي وإدارة املعرفة على اإلبداع التنظيمي يف املؤسسات  خرية عيشوش، و رفيقة بوسامل. )بال اتري (. أتثري التعلم ا   -

 . 24-5((، الصفحات 7) 4)4اجلزائرية : منذجة هيكلية مع منوذج مفاهيمي. جملة التنظيم والعمل، 
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(. عمليات إدارة املعرفة وأتثريها يف  2011ماي,  23راتب صويص، حممد فالق، جناة بوقجاين، و أمين أبو محاد. )  -
(،  4. اجمللة األردنية يف إدارة األعمال)Oranمليزة التنافسية دراسة حالة جملموعة االتصاالت األردنية (.)حتقيق ا

 .516-515الصفحات 
(. دور إدارة املعرفة يف رفع كفاءة أداء املنظمات دراسة ميدانية على شركات الصناعات  2010سليمان الفارس. )  -

 (. 2)26دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، التحويلية اخلاصة بدمشق. جملة جامعة 
(. التعلم أملنظمي وأثره يف جناح املنظمات  2007صالح الدين عواد كرمي الكبيسي، و عبد الستار ابراهيم دهام. )    -

(،  45)13دراسة ميدانية يف شركات وزارة اإلعمار واإلسكان يف العراق. جملة العلوم االقتصادية واالدارية، 
 .160-135الصفحات 

(. دور عمليات ادارة املعرفة يف بناء املنظمة  2012صالح عبد القادر أمحد النعيمي، و ابسم فيصل عبد انيف. )   -
 .190-161(، الصفحات 31املتعلمة . جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة )

(،  33اإلقتصادية. جملة العلوم اإلنسانية) (. أمهية التعلم التنظيمي يف جناح املؤسسات2014حممد شنشونه. )جانفي,  -
 .121-107الصفحات 

(. ثقافة التعلم التنظيمي كأسبقية للتشارك يف املعرفة: دراسة  2018نور الدين حامد، و جوهرة أقطي. )أكتوبر,    -
 .62-46(، الصفحات 24)3ميدانية يف جمموعة فنادق جزائرية. التواصل يف االقتصاد واإلدارة والقـانون، 

(. ممارسات التعلم التنظيمي واسرتاتيجية ادارة املعرفة وعالقتهما أبداء ادارة  2014هناء جاسم حممد العسكري. )   -
 . 167-139(، الصفحات  10)4املعرفة. جملة املثىن للعلوم االدارية واالقتصادية، 

كرة التنظيمية على التشارك يف املعرفة:  (. أثر التعلم التنظيمي والذا 2015وهيبة داسي، و جوهرة أقطي. )جوان,    -
- جامعة حممد خيضر بسكرة - دراسة ميدانية )مؤسسة اتصاالت اجلزائر بوالية بسكرة(. جملة العلوم االنسانية 

 . 174-159(، الصفحات 40)
 املؤمترات وامللتقيات:  ➢
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 جامعة الشلف ، اجلزائر. 
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. اجللفة،  –مدخل للمنظمات املتعلمة يف عصر املعرفة    –مراد عل ة. )بال اتري (. التعلم التنظيمي يف ظل اإلدارة املعرفية    -
 جامعة اجللفة ، اجلزائر. 
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جامعــــــة 
محمد 

 خیضــــــــــــر

بــســكـــ

 

جامعــــــة 

محمد 

خیضــــــــــــ

 ر

بــســكـــ

 

 لجمهــورية الجزائــرية الديمقــراطية الشعبيـــة ا
 العلمي  والبحث العالي التعليم وزارة

 -بسكرة  -جامعة محمد خيضر 

 االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير العلوم كلية

 الدراسةاستمارة 

 قسم علوم التسيير  

 التخصص: إدارة الموارد البشرية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  المشرف األستاذ                              :                               البالط

 شنشونه محمد .د.أ -               مداس عمار                                    -

 

 
 

 ة... محترمال ي سیدت ، محترمي السید

 تحیة طیبة وبعد:  

االستمارة والتي هي أداة لجمع البیانات إلجراء  نضع بین أیدیكم الكریمة هذه

دور عمليات إدارة المعرفة في تعزيز التعلم التنظيمي  الدراسة الموسومة بـ: "

" وذلك استكماال  دراسة ميدانية مؤسسة قديلة للمياه المعدنية - بالمنظمة 

االقتصادیة   العلوم لمتطلبات الحصول على شهادة الماستر على مستوى كلیة

 . 2019/2020والتجاریة وعلوم التسییر للسنة الجامعیة 

وذلك على أمل اإلجابة على األسئلة المطروحة علیكم، وتقدیم المساعدة في 

إتمام هذه الدراسة، علما أن هذه البیانات لن تستخدم إال ألغراض البحث  

 مي.  العل

 .والتقدیر االحترام فائق منا ولكم
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 أوال: المعلومات الشخصية 
 المناسبة:  الخانة في (x) عالمة  يرجى وضع

 

 أنثى       ذكر                           :               / الجنس1

 

        سنة  40 أقل من إلى  30من                  سنة       30 أقل من إلى 25من       سن        25اقل من   :     / السن2

 سنة 50أكبر من            سنة         50 أقل من  إلى 40من               

 

            تكوين مهني                     جامعي                        ثانوي    :     المستوى التعليمي/ 3
 دراسات عليا 

  :عدد سنوات الخبرة /4
سنة   15 أقل من إلى  10من                واتسن  10 أقل من إلى  5من            سنوات  5أقل من 

 سنة   15أكثر من 

 

 اثنيا: متغيات الدراسة      إدارة املعرفة 
 املناسبة:  اخلانة يف (x) عالمة يرجى وضع

 العبارة  الرقم 
غي 

موافق 
 بشدة 

غي 
 موافق حمايد  موافق

موافق 
 بشدة 

   ( توليد املعرفة1
      إدارة املعرفة. ميزانية مناسبة لدعم مشاريع  املؤسسة ختصص  01
      ابالقرتاحات واألفكار اجلديدة وتشجعها. املؤسسة  هتتم  02
      يسعى مجيع املوظفني إىل البحث عن املعرفة.   03
فرصة للموظفني الستكمال الدراسة لتوسيع  املؤسسة متنح  04

 معارفهم. 
     

املعرفة اليت  للموظفني الوصول إىل قواعد املؤسسة تسهل  05
 متتلكها. 

     

      املعلومات من االنرتنت. املؤسسة تكتسب  06
 ختزين املعرفة ( 2
يف ختزين املعرفة على األرشيف واملستندات  املؤسسة تعتمد  07

 الورقية. 
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يف ختزين املعرفة على احلاسب وأنظمة  املؤسسة تعتمد  08
هي برانمج ذكي   اخلبية:النظم  املعلومات اخلبرية )

 للحاسوب حلل املشاكل الصعبة اليت حتتاج إىل خرباء (. 

     

جتارب وخربات املوظفني وحتفظها يف قواعد  املؤسسة  تدون  09
 املعرفة. 

     

اخلربات املكتسبة مبختلف الصيغ لالستفادة  املؤسسة توثق  10
 منها الحقا. 

     

 تشارك وتوزيع املعرفة ( 3
تشارك وتبادل املعرفة  املؤسسة يستطيع األفراد العاملني يف  11

 بسهولة. 
     

تبادل  تسهل   توجد شبكة اتصال داخلية )انرتانت( 12
 بني العاملني. املعلومات واملعارف 

     

      إبجراء برامج التدريب املتنوعة من قبل اخلرباء. املؤسسة  تقوم  13
واالصدارات واملستجدات حول  ابلنشرات  املؤسسة  هتتم  14

 جمال عملكم. 
     

وسائل اإلعالم املختلفة يف توزيع ونقل  املؤسسة تستخدم  15
 املعرفة.  

     

يتقبل األفراد التشارك يف املعرفة وال يتكروهنا كمصدر قوة   16
 هلم.

     

توفر املؤسسة فرص التنقالت والدوران الوظيفي للعاملني   17
 املعرفة. لتشارك 

     

 تطبيق املعرفة ( 4
      إىل تطبيق املعرفة املتحصل عليها يف امليدان. املؤسسة تسعى  18
وحتل    اجاهتماملعرفة اليت تصل إىل العاملني مناسبة وتليب احتي 19

 اليت تواجههم. املشاكل 
     

      تساهم املعرفة املتحصل عليها يف حتقيق أهداف املؤسسة.  20
      تشجع اإلدارة العاملني على تطبيق املعرفة واالستفادة منها.  21
      . اليت تساعد على تطبيق املعرفةاإلجراءات املؤسسة تدعم  22

 التعلم التنظيمي

   ( التعلم الفردي )الشخصي(1
      .تعلم مهارات جديدةلديك الرغبة يف  01
      الذاتية يف العمل. تعمل على تنمية وتطوير قدراتك  02
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قدرتك على حتديد املهارات اليت حتتاجها يف مهامك    03
 الوظيفية واملستقبلية. 

     

األفراد على مواصلة تعلمهم وزايدة  املؤسسة تشجع  04
 معارفهم ابستمرار. 

     

تقدم املؤسسة مكافآت تساعد العاملني على زايدة   05
 معارفهم الفردية. 

     

تساهم الربامج التدريبية يف زايدة معارف ومهارات   06
 األفراد. 

     

 ( التعلم اجلماعي )الفرقي( 2
تشجع املؤسسة أفرادها على تبادل املعارف واألفكار   07

 وثقافة احلوار.  
     

قدرة فرق العمل على حتديد أهدافهم وجتديدها حسب   08
 احلاجة. 

     

يتم اختاذ القرارات بني األفراد يف املؤسسة من خالل   09
 نتائج املناقشات واالجتماعات حول العمل.  

     

يتقبل األفراد التشارك يف املعرفة مع بعضهم البعض ومع   10
 الزمالء اجلدد بدون حتفظ. 

     

تعمل املؤسسة على بناء فرق عمل مع ذوي اخلربة   11
 لتقدمي االستشارة. 

     

تعاون العاملني فيما بينهم على عملية التعلم وتقدمي   12
 تغذية عكسية صادقة لتحسني أدائهم.

     

 ( التعلم التنظيمي )على مستوى املنظمة( 3
      توفر املؤسسة فرص التعلم لكل العاملني.  13
      حتتفظ املؤسسة ببياانت حديثة عن مهارات أفرادها.  14
املؤسسة األفراد على التعلم من أصحاب اخلربات  تشجع  15

 قبل تقاعدهم. 
     

تشجع املؤسسة العاملني على تقدمي إجاابت وحلول   16
 ملشاكل العمل أبنفسهم. 

     

تدعم إدارة املؤسسة تعلم املوظفني والعاملني لديها وتوفر   17
 هلم املتطلبات الضرورية لذلك. 

     

احلفاظ على خرباهتا وتطوير قدراهتا  تسعى املؤسسة إىل  18
 ملواجهة خمتلف التحدايت. 

     

شكرا على حسن تعاونكم                                                                                                       


