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 :توطئة

في السنوات األخيرة مجموعة من التطورات والتحوالت في مختمف  األعمال شيدت المنظمات
تطوير أعماليا قوم بتالمجاالت خاصة في مجال التكنولوجي والمعموماتي، حيث أصبحت ىذه المنظمات 

اإلدارية كتوظيف إدارة المعرفة في ممارستيا اإلدارية بغية التحدي والتنافس في مجال توليد المعرفة وتخزينيا 
 .وتشاركيا وتطبيقيا

 ان إدارة المعرفة من أىم المفاىيم الحديثة التي تتداول في وقتنا الراىن، باعتبارىا الوسيمة التي
، حيث يقترن نجاح المنظمة بقدرتيا عمى جل البقاء واالستمراريةمن أ العصرتتماشى مع متطمبات ىذا 

يات إدارة استخدام المعرفة وما تمتمكو من بنية تحتية لتكنولوجيا المعمومات، التي بدورىا تساىم في تكامل عمم
زالة العراقيل المكانية والزم المعرفة واختصار الوقت  نية في اتخاذ القرارات السريعة.اوا 

لتصبح  رقىوى األعمى واألتلى المسإالمنظمات دفع يحتاج الى ىياكل تنظيمية حديثة الذي ي العصر فيذا
حد الميارات الواجب غرسيا في المنظمات الراغبة في أوفي ىذا المنبر يعد التعمم التنظيمي منظمة متعممة 
 تحقيق التميز.

من خالل التعمم التنظيمي وتبني إدارة المعرفة تحقيق التميز و من بين المنظمات التي تسعى الى العصرنة 
 .وتنسيق بينيما بفعل تكنولوجيا المعمومات نجد منظمات التعميم العالي والبحث العممي

 : البحث إشكالية

 :سبق يمكن صياغة التساؤل الرئيسي عمى النحو التاليومن خالل ما 

 ؟في جامعة أدرار جياو لدور الوسيط لتكنولما مدى تأثير إدارة المعرفة عمى التعمم التنظيمي في ظل ا 

 األسئمة الفرعية:

 طرح عدة تساؤالت وىي:

  تكنولوجيا المعمومات؟  عرفة عمىىل يوجد أثر إدارة الم 

 لتعمم التنظيمي؟ىل يوجد أثر إلدارة المعرفة عمى ا 

 ؟ التعمم التنظيمي وجد أثر التكنولوجيا المعمومات عمىىل ي 

 التعمم التنظيمي؟مات العالقة بين إدارة المعرفة و وجيا المعمو ىل يمكن أن تتوسط تكنول 
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   فرضيات البحث:

 المعرفة عمى إدارة ألثر 0.05الداللة  مستوى الفرضية األولى: يوجد أثر معنوي ذو داللة إحصائية عند 
 المعمومات. تكنولوجيا

 عمى المعرفة إدارة ألثر 0.05 لةالدال مستوى الفرضية الثانية: يوجد أثر معنوي ذو داللة إحصائية عند 
 التنظيمي. التعمم
 التعمم عمى المعمومات لمتكنولوجيا 0.05 عند إحصائية داللة ذو الفرضية الثالثة: يوجد أثر معنوي 

 التنظيمي.
 التعمم عمى المعرفة إدارة بين العالقة المعمومات تكنولوجيا يتوسط ان المتوقع الفرضية الرابعة: من 

 .0.05 عند إحصائية داللةعند  التنظيمي

 :مبررات اختيار البحث

 ما يمي: إلى الموضوعية والذاتية تعود أسباب 

 .يندرج ىدا الموضوع في مجال تخصصنا ورغبتنا في تزويد وتطوير معارفنا في إدارة المعرفة 

  لمنظمات.االىتمام الكبير بموضوع تكنولوجيا المعمومات وما لو من أىمية في وقتنا الحالي داخل كل ا 

   ييدف موضوع التعمم التنظيمي إلى تطوير أفكار األفراد داخل المنظمة فيو يأخذ مكانة   بين
 .خصائص تصميم الييكل التنظيمي لممنظمة

 أىمية البحث:

 تتجمى أىمية ىذا البحث في ما يمي:  

 أصبحت تكنولوجيا المعمومات جزءًا ىامًا من حياتنا اليومية؛ 

 جيوداتيا الداخمية لتوليد اإليرادات منظمات لتخفيض التكاليف ورفع مفرصة كبيرة لم تعتبر إدارة المعرفة
 الجديدة؛

 ي أداء المنظمة وذلك من خالل االلتزام بالمعرفة وتكيفيا من خالل عممية يقدم أفكار وتصورات جديدة ف
 التجديد الذي يتم تشجيعو.

 أىداف البحث:

 لتالية:تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيق األىداف ا 
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  القدرة عمى االتصال بأية معمومات يريدىا الشخص في أي مجال وفي أي وقت من خالل االتصال
 بالشبكة البيئية )االنترنت(؛ 

 توليد إدارة المعرفة الالزمة لتحقيق عمميات التعمم وعمميات نشر المعرفة إلى كل األطراف ذات عالقة؛ 

  لزيادة قدرتيا عمى تطوير المشاريع المعقدة والمنتجات إن المؤسسات تتعمم من خالل عمميات اإلبداع
 الجديدة. 

  وتتمثل في:حدود الدراسة: 
 ثر إدارة المعرفة والتعمم التنظيمي في ظل تكنولوجيا المعمومات.الموضوعية: كانت الدراسة عمى أ حدود 
 :حيث كانت الدراسة عمى جامعة أحمد دراية بأدرار حدود المكانية. 
 3732 أفريل إلى غاية3732ة: حيث كانت الدراسة خالل الفترة من أكتوبر الحدود الزمني . 

والمنيج التحميل في  تم التطرق إليو في الجانب النظريالمنيج الوصفي في كل ما  تتبعتم  المنيج المتبع:
باإلضافة  (SPSSاالستبيان باستعمال األساليب اإلحصائية ضمن برنامج اإلحصائي )تحميل 

 . (PROCESS)إلى
 صعوبات الدراسة: 

 .عدم وجود استجابة من بعض المعنيين لمأل االستمارة 

 .تماطل المستجيبين في ملء اإلستمارة 

  عدم الدقة في اإلجابة عن األسئمة التي تتضمنيا استمارات اإلستقصاء التي يقوم الباحثين بتوزيعيا، وىذا
 .ما يؤدي إلى الوصول إلى خمل فالنتائج

 ىيكل الدراسة: 
 :حيث تناولنا بالرجوع إلى إشكالية البحث والتساؤالت الفرعية قسمنا ىذه الدراسة إلى فصمين 

 مراجعة األدبيات.الفصل األول: 
 .الفصل الثاني: الدراسة الميدانية
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 تمييد:
إلدارة المعرفة في الوقت الحاضر أدى إلى اكتساب معارف ومعمومات كثيرة التزايد الكبير  إن 

ويعد التعمم التنظيمي من أىم العوامل الرئيسية بيا الفرد داخل المؤسسة المعموماتية التي يكتس خاصة في ظل
 والضرورية لممؤسسات الناجحة والظيور في العالم االقتصادي المعاصر.

ومنو يمكن أن نتناول في ىذا الفصل دراسة نظرية حول أثر إدارة المعرفة عمى التعمم التنظيمي في  
 ا المعمومات. وقد قسمنا ىذا الفصل إلى مبحثين أساسيين وىما: ظل تكنولوجي

 : مدخل مفاىيمي إلدارة المعرفة وتكنولوجيا المعمومات والتعمم التنظيمي.المبحث األول
 الدراسات السابقة.  المبحث الثاني:
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 ظيميالمبحث األول: مدخل مفاىيمي إلدارة المعرفة وتكنولوجيا المعمومات والتعمم التن
القائمة عمى  من المفاىيم اإلدارية الحديثة التي ظيرت نتيجة ثورة االتصاالتتعد إدارة المعرفة  

فيي ترتبط بالمنظمات التفاعمية التي تجعل من التطوير ميمة مستديمة وعمل دائم ، الحاسوب والبرمجيات
م التنظيمي من المفاىيم ومن جية ثانية يعتبر التعم، (9صفحة  2007)الخموف الممكاوي،  لممنظمات

 اإلدارية الحديثة التي تم تطويرىا لتمكين المنظمات من البقاء واالستمرار وتحقيق أىدافيا 
   المطمب األول: ماىية إدارة المعرفة

 تعريف المعرفة وأنواعياالفرع األول: 
لية من الجودة واإلبداع أساس القدرة في عممية خمق األفكار وتحقيق مستويات عا"ىي  المعرفة:اوال: تعريف 

 (136م صفحة 2015-ه1436)أبو كشك،  التقني بل ىو ضرورة لتنفيذ األنشطة اإلدارية بكفاءة وفعالية".
 أنواع المعرفة :ثانيا

 يمكن تقسيميا إلى ما يمي:
وىو مدى قدرة المعرفة عمى إعطاء إجابات محددة لتساؤالت معينة، ويمكن تصنيفيا  :تساؤالت المعرفة .1

 ىي معمومات حول من يعرف ماذا؛ معرفة من: ؛ءتدل عمى كيفية عمل األشيا معرفة كيف: إلى:
 ؛ترمزوتختص الحقائق التي  معرفة ماذا: تدل عمى العمم أن مثال شيء ىكذا؛ معرفة أن:

   (28صفحة  2018-2017)تيقاوي،  وىي المعرفة حول المبادئ والقوانين. معرفة لماذا:
 إلى ثالثة أنواع وىي:  نيفياويمكن تص: مدى المعرفة .0
 ؛المعرفة الجوىرية: وىي المعرفة األساسية التي تمزم المنظمات لمعمل 
  ؛المتالكيا معرفة خاصة بياوالتفوق المعرفة المتقدمة: وىي التي تجعل المنظمة قادرة عمى التنافس 
  ،والتفوق عمى منافسييا المعرفة االبتكارية: وىي التي تمكن المنظمات من لعب دور قيادي في مجاليا

 .(60صفحة  2015)زياد الزغبي،  والتميز عنيم بشكل كبير.
 وفق التصنيف الذي يندرج من المعرفة اإلجرائية وصوال إلى معرفة اإلغراض وىي: وصف المعرفة:  .3
 المعرفة اإلجرائية: وىي فيم كيفية عمل األشياء، وتتضمن طرق االستجابة اآللية لممشكالت؛ 
 دراكية: وىي التي تذىب إلى ما بعد األساسية وتحقيق الميارات األعمى في معرفة الموضوع المعرفة اإل

 والمشكمة إلدراك الحل؛
 .يجاد الحمول المناسبة ليا  المعرفة السببية: ىي التي تتطمب فيم أعمق لمعالقات والمشكالت وا 
  تيقاوي،  ل مباشر أو مخفي.ىذه المعرفة تتطمب مجموعة سياقية اجتماعية توجو بشكمعرفة األغراض: و(

 (27صفحة  2017-2018
 تتشكل المعرفة من نوعين أساسين وىما:شكل المعرفة:  .4
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 تيح المعرفة الظاىرة )الصريحة(: وتمثل المعرفة الواضحة والتي يعبر عنيا بالرسم والكتابة والتحدث وت
ول إلييا واستخداميا كما يمكن وفي الغالب يمكن لألفراد في المنظمات الوص التكنولوجيا نقميا وتحويميا

 .تقاسميا من قبل جميع األفراد باعتبارىا معرفة رسمية
  المعرفة الضمنية: وىي عبارة عن معمومات في فكر اإلنسان والتي يتم الوصول إلييا من خالل االستعالم

تمد عمى وتنامت لدى الفرد، كما يذكر عن طريق التجارب وتعة والمناقشة، وىي معرفة غير رسمية عاد
       (8صفحة  2011)نوري،  . الشخصي ويستفاد منيا حامميا فقط الخبرة والحكم

 الفرع الثاني: نشأة ومفيوم إدارة المعرفة
 أوال: نشأة إدارة المعرفة 

 : ويمكن تمثيل نشأة إدارة المعرفة في الجدول التالي
 (: تطور أجيال إدارة المعرفة.1-1-1) رقم الجدول

 الجيل الثالث لجيل الثانيا الجيل األول
 تميز بالتركيز عمى تقاسم

المعمومات، مستودعات  
المعمومات، ومحاسبة رأس المال 

الجيل رغم تطور  الفكري، وىذا
و ال زال قويًا إنإدارة المعرفة ف

المجتمع المعموماتي  تحت تأثير
الذي يركز عمى خزن المعمومات 

 .والوصول إلييا
 

ركز عمى مفاىيم المعرفة 
الضمنية، التعمم االجتماعي، 
والمعرفة المجسدة وجماعات 

الممارسة، ومن الناحية العممية 
فإن ىذا الجيل كان يركز عمى 
التغيير التنظيمي من حيث أن 
المطموب فيو تطوير ممارسات 

 .إدارة المعرفة

لى أين تتجو  يركز عمى المستقبل وا 
إدارة المعرفة ولعل األىم في ىذا 

 الجيل
 بط المعرفة باألبعادسيكون بر  
 االجتماعية والثقافية بما يجعل كل 
معرفة في المنظمة متالزمة اجتماعيًا  

وثقافيًا وأن يفرض توليد المعرفة تغيرًا 
اجتماعيًا وثقافيًا وىذا كمو يجعل 
الجيل الثالث إلدارة المعرفة بيني 
ىياكمو المتعمقة بالتعمم التنظيمي 

 كار.وتوليد المعرفة وعمميات االبت
 (23-22 الصفحات 2011سممان الرقب، من إعداد الطالبتين باإلعتماد عمى مرجع )المصدر: 

 ثانيا: مفيوم إدارة المعرفة
ىناك اختالف كبير حول تحديد مفيوم إدارة المعرفة، حيث يرى فيريان بأنيا: " عمم حديث يركز   

المعرفة الكثير من التوجيات المرتبطة والتي عمى الجوانب الخاصة بالمعرفة في إطار المنظمة وتتضمن ىذه 
 2014)السالم،  ليا عالقة بخطط سير العمل وبإدارة المعمومات واألفراد والتكنولوجيا في تمك المنظمة."

 .(23صفحة 
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إدارة المعرفة بأنيا: الممارسات والتقنيات التي تسّيل  Frappaola و Capshawيعرف كل من     
 .(74صفحة  2007)الخموف الممكاوي،  عمى مستوى المنظمة".توليد وتبادل المعرفة 

نما ىي عممية فعالة ىناك من يرى:     " بأنيا ليست سمعة تتقمص وتقل مع مرور الزمن، وا 
وديناميكية تتطور باستمرار، أي أن إدارة المعرفة عمى عكس الموجودات المادية التي تقل قيمتيا كمما 

 .(21صفحة  2017-2016)حميود،  ة دائمة كمما استخدمت وطبقت".استيمكت، فيي تزيد قيمتيا بصف
إدارة المعرفة: "وىي غرس ثقافة التعمم حينما يجتمع Coulter و Robbinsعرف كل من       

)الياسري،  أعضاء المنظمة بشكل منظم داخل منظماتيم لتقاسم المعرفة مع بعضيم لتحقيق أداء أفضل".
 .(243صفحة  2013وآخرون، 

 نو خالل التعاريف السابقة إلدارة المعرفة يمكن صياغة التعريف الشامل كما يمي:وم
 وىي عبارة عن نمط إداري متكامل يتولى معرفة ويوجييا وقف أسس معينة، وذلك الستغالل األمثل  "

 لممعمومات والخبرات والميارات والقدرات المتوفرة لدى المؤسسة من أجل تحقيق أىداف جيدة".
 لثالث: مكونات وعمميات إدارة المعرفةالفرع ا

 إدارة المعرفةأوال: مكونات 
 : وىييمكن تحديد عدة مكونات أساسية وميمة لإلدارة المعرفة   
ىناك عالقة مباشرة بين المنظمة التي تطبق إدارة المعرفة وقدرتيا عمى تحقيق أىداف أىداف العمل:  .1

ن تقييم نجاح المنظمة يأتي من خالل  مقارنة نتائج االستثمار المتحققة مع أىداف إدارة العمل العمل، وا 
 .المخططة

تؤدي دورًا ميمًا في تعزيز إدارة المعرفة من خالل دعميا ومشاركتيا الفاعمة في ذلك، فعممية قيادة:  .0
رشاد األفراد العاممين وترسيخ قناعاتيم بأىمية إدارة المعرفة يؤثر إيجابًا في مستقبل المنظمة   .ونموىاالقيادة وا 

عمى الرغم من فاعمية قواعد البيانات كأداة لخزن المعرفة ونشرىا إال أن ىناك العديد من  التقنيات: .3
 .برنامج تطوير ساىم في تفعيل إدارة المعرفة مثلالوسائل األخرى التي ت

والتفكير أن توليد المعرفة الجديدة يتم من خالل أقسام البحث والتطوير والتجريب وتعمم الدروس  التعمم: .4
 .اإلبداعي، وتكتسب المعرفة عبر طرائق ثالثة وىي التعمم والبحث العممي والتطوير الثقافي

إن عمل إدارة المعرفة المتعمق بتعريفيا وخزنيا ونشرىا واستخداميا يتطمب تنظيمًا فائقًا وقيادة  التنظيم: .5
 .بأقسام إدارة المعرفةمركزية فضال من ضرورة توافر فرق عمل تسيم في انجاز الميام الخاصة 

يمكن اإلشارة إلى إدارة المعرفة بأنيا العممية النظامية التكاممية لتنسيق نشاطات المنظمة في  العمميات: .6
ضوء اكتساب المعرفة وتوليدىا وخزنيا وتطويرىا من قبل األفراد والجماعات الساعية وراء تحقيق األىداف 

 .(1690-1689الصفحات  2016)حسين، وآخرون،  الرئيسية.
 فةعمميات إدارة المعر  ثانيا:

 :مخطط مختصر يوضح عمميات إدارة المعرفة تدريجيا
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 يمي: أىميا فيماصياغتيا  تتكون إدارة المعرفة من عدة عمميات يمكن 
 

 (:  عمميات إدارة المعرفة1-1-1الشكل رقم)
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 (45إلى  38من  الصفحات 2009 د الستار،)عمي عب من إعداد الطالبتين باإلعتماد عمى مرجعالمصدر:  
 

تمثل الخطوة األولى عممية تشخيص المعرفة أي تحديد نوعية المعرفة المطموبة التي تريدىا المنظمة 
وتشير العممية الثانية إلى  (28صفحة  2011)سممان الرقب،  وتحديد مصادرىا وطرق الحصول عمييا
ماىي األىداف والفوائد التي ستكتسبيا المنظمة في حال حصوليا تحديد األىداف الغايات المراد تحقيقيا أي 

، وبعدىا تأتي عممية توليد المعرفة وتعني اإلبداع من (141صفحة  2010-2009)شفرير،  عمى المعرفة
 2015)زياد الزغبي،  خالل مشاركة فرق العمل وجماعات العمل الداعمة لتوليد رأس مال معرفي جديد

االتصال بعض العناصر أىميا ع المنظمة الدخول في بيئة تنافسية يجب توفير ولكي تستطي (84صفحة 
ومن ثم  (80صفحة  2011-2010)حمموس،  التكامل بين الخبرات ،الشفافية وتقميل الحواجز ،والتفاعل

ذين تخزين المعرفة فإن المنظمات تواجو خطرا كبيرا نتيجة فقدانيا الكثير من المعرفة التي يحمميا األفراد ال
)سممان  يغادرونيا لسبب أو ألخر لذلك بات االحتفاظ بيا ميما جدا الستمرار المنظمات وتحقيق أىدافيا

، وىذا يقود إلى ضرورة والعممية قبل األخيرة يتم توزيع المعرفة عمى المعنيين (29صفحة  2011الرقب، 
 العاممين في مجال المعرفة االستثمار في رأس المال البشري الذي يساعدىا عمى جذب واستقطاب أفضل

في وكالء المعرفةـ، فرق الخبرة ، وثائق أساليب لتوزيع المعرفة  وتتمثل (44صفحة  2009)العمي، وآخرون، 

مــع
ـــمي

ات إدارة المعرف
ـــــ

ة
 

 التشخيص

 األىداف

 التوليد

 التخزين

 التوزيع

 التطبيق والمتابعة
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ليصار إلى تطبيق المعرفة وانتظار النتائج والبد من المتابعة  (23صفحة  2016)أبو عوده،  ونشرات داخمية
 .(71صفحة  2014)ريحي،  خالل جميع العمميات السابقة

 حول تكنولوجيا المعمومات المطمب الثاني: مفاىيم أساسية 
تعتبر تكنولوجيا المعمومات من الموارد اليامة التي تمتمكيا المنظمة، باعتبارىا أداة لتحويل 

 مخرجات متعددة تحتاجيا المنظمة في وقتيا الحالي أو في المستقبل. إلى تالمداخال
 جيا المعموماتالفرع األول: تعريف تكنولو 

تكنولوجيا المعمومات بأنيا تمك التكنولوجيا التي تمثل نطاقا واسعا من القدرات : senn (0222)عرف  -
)زياد  فضال عن دورىا في توليد المعرفة والمكونات لمعناصر المتنوعة المستخدمة في خزن المعمومات

 .(23صفحة  2015الزغبي، 
ت: ىي عبارة عن استخدام التقنيات )الوسائل( الحديثة مثل ( تكنولوجيا المعموما2012) لطيطيعرف ا -

الحاسوب و الطابعة واالنترنت والشبكات الالسمكية و الماسحات الضوئية واألجيزة الخموية وأجيزة المراقبة و 
البرمجيات وغيرىا من الوسائل الحديثة في عمميات جمع البيانات وحفظيا ومعالجتيا وتوزيعيا وبثيا بسرعة 

ت من أجل تحقيق كبيرة من أجل المساعدة في عمميات دعم اتخاذ القرارات وحل المشكالت وتحميل البيانادقة 
 .(28صفحة  2012)الطيطي،  األىداف الموضوعة

 تكنولوجيا المعمومات ىي جميع أشكال التكنولوجيا المطبقة عمى المعالجة، :Henry C( 2009) عرف -
االتصاالت تستخدم ليذا الغرض وتشمل أجيزة الكمبيوتر ومعدات  نيتخزين ونقل المعمومات في شكل إلكترو 

 .(11صفحة  2009، وآخرون، Henry) والشبكات وآالت الفاكس
البرامج، لمعالجة و  من خالل ىذه التعاريف نستنتج أن تكنولوجيا المعمومات ىي مختمف الوسائل المادية

 يا عند الحاجة الييا. مختمف البيانات لمحصول عمى معمومات متعددة واستعمال
 الفرع الثاني: أبعاد تكنولوجيا المعمومات

 مجموعة من أبعاد والتي تتمثل فيما يمي: تتكون تكنولوجيا المعمومات من
السرعة في التنفيذ اسيب( التي تفوق قدرات اإلنسان و األجيزة: تتمثل في مجموعة من اآلالت )مختمف حو  .1
 قل تكمفة.بأو 
نات من األوامر المنتظمة التي من خالليا يستطيع المستخدمين التعامل مع البياالبرمجيات: ىي مجموعة  .2

 .وتخزينيا ومعالجتيا وتشغيميا
الشبكات: ىي عبارة عن تركيبة من األجيزة المرتبطة فيما بينيا بخطوط االتصال، بحيث يستطيع العمال  .3

االتصال الدائم والفعال بين األشخاص ما بينيم واليدف من ىذه الشبكات ىو  المشاركة ونقل المعمومات في
 والوصول إلى معمومات عن بعد وتقميل التكاليف.
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البيانات: ىي التي يمكن الحصول عمييا عن طريق النشاطات والمالحظات التي يتم تسجمييا وتخزينيا  .4
ية اليجائية، منيا: البيانات البيانية، البيانات العددبسيولة وليا عدة أشكال  يااسترجعبدون ترتيب ويمكن 

 .الخالبيانات النصية، البيانات الصوتية... 
)بداع،  دارة وتشغيل تكنولوجيا المعمومات. األفراد: وىم األفراد المختصين واإلداريين الذين يقومون بإ5

 .(6-5الصفحات  2016-2017
 الفرع الثالث: عالقة تكنولوجيا المعمومات بإدارة المعرفة

تكنولوجيا المعمومات بإدارة المعرفة والتي تظير ىذه العالقة أن  ( عالقةالطيب داودياشار )
 تكنولوجيا المعمومات وتدعم عمميات إدارة المعرفة )اكتشاف وتوليد المعرفة، تخزينيا، توزيع، تطبيقيا(

وتتمثل في مستودع البيانات التي تعرف عمى أنيا تكنولوجيا المعمومات المساندة في اكتشاف المعرفة:  .1
ة ضخمة من أرشيف البيانات التي تم الحصول عمييا من مصادر مختمفة وتشخيصيا وتحويميا مجموع

 وتجميعيا وحفظيا لكي تساعد في اكتشاف المعارف.
تمثل في تمك األنظمة التي تعمل عمى توليد معرفة جديدة تكنولوجيا المعمومات المساندة لتوليد المعرفة:  .0

أن ىناك أنظمة تصمم بشكل حيث مناسبة لتعديل منتج حالي. أو ايجاد طرق  جديد، شيءمثل ابتكار 
خاص لتوليد المعرفة من بينيا نظم تصميم بمساعدة الحاسوب التي تقوم بحل السريع لرسوم البيانية 

 والحسابات المعقدة لعمال المعرفة.
حيث تعتبر ب (Knowledge Baseوتتمثل في نظم قاعدة المعرفة ) :تكنولوجيا المعمومات لخزن المعرفة .3

قواعد المعرفة ىي مخزن لممعرفة التي تم الحصول عمييا من مصادر مختمفة وتحتوي قاعدة المعرفة عمى 
نجد: مخازن البيانات، خرائط  مجموعة من المعارف والخبرات في مجال معين، ومن آليات تخزين المعرفة

 المعرفة، المكتبات اإللكترونية.
 واإلكسترانتتتمثل في شبكات العمل الجماعي االنترنت وزيع المعرفة: تكنولوجيا المعمومات المساندة لت .4
تشارك المعمومات فيما بينيم بشكل الكتروني،  من تسمح لمعاممين في المنظمة: (Internat) تاالنترن 4-1

 ..الخ..وتستخدميا المنظمة من اجل تخفيض التكاليف وتوفير الوقت
عن  مرتبطة فيما بينيانترانت اإلمن مجموعة شبكات  كونةشبكة م وىي :(Extranet)اإلكسترانت  4-0

 .أداء نشاطيم بشكل الكترونيالحصول عمى معرفة و بخارج المنظمة  من طريق االنترنت. وتسمح لألفراد
 تكنولوجيا المعمومات المساندة لتطبيق المعرفة: .5

الى فيم طبيعة  والتي تيدف (Intelligence Artificiel)تتمثل في أنظمة الذكاء االصطناعي 
لقد ، و ي تحاكي التفكير البشري المتسم بالذكاءتالذكاء اإلنساني عن طريق عمل و تطوير برامج الحاسوب ال

التي تساعد  خزن المعارف والخبراتت :النظم الخبيرة :تبمور ىذا المفيوم في مجال إدارة المعرفة من خالل
 فيإلنسان ل استخدام المعرفة الضمنيةب: تقوم ةالشبكات العصبي، ذ القراراتعمى حل المشكالت واتخا



مراجعة األدبيات                                               الفصل األول                               
 

 

12 

: يتم من خالليا استدالل المعرفة غير مؤكدة نظم المنطق الضبابي، خبرات سابقة إلىمواقف التي تحتاج ال
 .(14إلى10صفحة  2016)داودي،  أو الغامضة

 المطمب الثالث: أساسيات عممية لتعمم التنظيمي
 ومستوياتوي الفرع األول: مفيوم التعمم التنظيم

يعد التعمم التنظيمي مصطمحًا حديثًا في المفاىيم اإلدارية التي ما زالت في مرحمة التطور، وقبل   
التطرق إلى مفيوم التعمم التنظيمي ال بد من معرفة مفيوم التعمم لما لو من اىتمام من قبل الباحثين 

 والمفكرين. 
 أوال: تعريف التعمم التنظيمي

 تعريف التعمم:  .1
"وىو عبارة عن جميع العمميات المستمرة التي تيدف إلى اكتساب الفرد المعارف والميارات من           

صفحة  2005)سممان العميان،  ".حداث تغيير نسبي ودائم في سموكوحياتيو إلفي خالل تعرضو لتجارب 
140). 

 تعريف التعمم التنظيمي .0
 يمي: ىناك تعاريف عديدة لمتعمم التنظيمي نذكر منيا ما

 " عبارة عن نظام يشتمل عمى الرؤية واإلستراتيجية والثقافة والقيادة والييكل واألنظمة والعمميات".يعرف بأنو:
 .(139صفحة  2007)عواد كريم الكبيسي، وآخرون، 

"الوسيمة التي من خالليا يكشف األفراد في منظماتيم أنيم ىم الذين سينج فيرى أن التعمم التنظيمي ىو:أما   
 2014)صالح دروزة، وآخرون،  شكمون الواقع الذي يعممون فيو، وأنيم القادرون عمى تغيير ذلك الواقع".ي

 .(647صفحة 
مكانية العاممين لفيم اإلدارة ويعرف كذلك بأنو   " العممية التي يسعى من خالليا المديرون لتحسين رغبة وا 

 .(246صفحة  2013)الياسري، وآخرون،  المنظمة وبيئة الميمة".
العممية التي تسعى المنظمات من خالليا إلى تحسين قدراتيا وتطوير ذاتيا وتفعيل عالقاتيا مع بيئتيا ىو " 

ليكونوا وكالء لمتابعة واكتساب  فييا مع ظروفيا ومتغيراتيا الداخمية والخارجية وتعبئة العاممينوالتكيف 
 .(145صفحة  2007ممكاوي، )الخموف ال ".توظيفيا ألغراض التطوير والتمييزالمعرفة و 

 يف السابقة لمتعمم التنظيمي نستنتج بأنو:من خالل ىذه تعار   
في ال يقتصر عمى ما يتم اكتسابو من خبرات وميارات، بل يتعداىا إلى التعمم والتطور "التعمم التنظيمي  

مم األفراد العاممين العمميات العقمية واإلدراكية، فيو قادر عمى أن يحول المنظمات إلى إطار مؤسسي لتع
 ."فييا
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 ثانيا: مستويات التعمم التنظيمي
يشير مختمف الباحثين الميتمين بنظريات التعمم التنظيمي، أن نتائج التعمم الفردي تمثل نقطة    

وأن المنظمة تتعمم من خالل  نظرا لوجود عالقة وطيدة بين مختمف مستوياتو انطالق لمتعمم التنظيمي
 ؛ وىذه المستويات كما يمي: الجماعيمون التعمم أعضائيا الذين يشك

  :ألنو يكون أقل تقنينا ورسمية في المنظمة، فيو  يتعمق بالفرد في حد ذاتوالتعمم عمى المستوى الفردي
 غير رسمية؛ وقاتاألالرسمية و التعمم  يميز بين أوقات

 :المنفذة عمى مستوى  طريق فرق العمل من خالل األعمال يكون عن التعمم عمى المستوى الجماعي
، ويعد دور رقابة اإلدارية الزما في ىذا المستوى ليسيل عممية التعمم و الجماعة وبطريقة تعاونية وتشاركيو

 المتابعة؛
 :ويعني المنظمة التي تتعمم عن طريق حفظ نتائج تجاربيا واكتسابيا من  التعمم عمى المستوى التنظيمي

ي ىذا المستوى الحالة التي يتم فييا تبادل المعرفة والمعمومات والخبرات خالل نشاطات أفرادىا، يمثل التعمم ف
 .(20صفحة  2011-2010)خيرة،  بين األفراد بغض النظر عن مستوياتيم.

 وطرق التعمم التنظيمي الفرع الثاني: خصائص 
 أوال: خصائص التعمم التنظيمي

 نيا ما يمي:ىناك عددا من الخصائص المتعمقة بالتعمم التنظيمي من بي  
إنو عممية مستمرة تحدث تمقائيا كجزء من نشاط وثقافة المنظمة وال يعتبرىا األفراد شيئا مضافًا إلى  .1

 أعماليم وواجباتيم اليومية.
 يعتبر وجود رؤية مشتركة بين أعضاء المنظمة حول ىدف ومستقبل المنظمة عنصرًا أساسيًا التعمم. .2
 خمية والخارجية لممنظمة.التعمم ىو نتاج الخبرة والتجارب الدا .3
 .معقدة ومتشابكة تحتاج إلى التخطيط والتنظيم والمتابعةىو عممية  .4
 إن عممية التعمم التنظيمي ال يمكن أن تحقق النتائج الموجودة منيا دون مساندة من قيادة المنظمة. .5

 .(148صفحة  2014)السالم، 
 طرق التعمم التنظيمي:  ثانيا:
 التالية:الباحثين عمى خمسة ويتفق دة طرق من أجل فيم عممية التعمم تشير األدبيات إلى ع     

ويقصد بو "التعمم الذي يستجيب لمظروف المتغيرة في بيئة المنظمة"، ويركز التعمم عمى  التعمم التكيفي: .1
 يساعد المنظمة عمى البقاء واالستمرار ولكنو ال يوفر ليا الميزة التنافسية.و  اة،التقميد أو المحاك

 ويركز ىذا النوع من التعمم عمى تحدي الواقع القائم وتطويره؛ حيث ييتم العاممين بمحاولة تعمم التوليدي:ال .2
تقاللية لتجريب ، ويتطمب ذلك تمتع المرؤوسين بدرجة عالية من االستصور مستقبل األعمال التي تخصيم

ىذا عندما تتغير المعتقدات والمفاىيم  التفكير خارج األطر النمطية والروتينية، ويتحققب ، وذاكأساليب جديدة
 .(214-213الصفحات  2018)بن حنش سعيد الزىراني،  التقميدية.
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، لذلك فإن ال تعمم بال عملالتعمم من خالل العمل حيث يقوم عمى فكرة أنو ويعني التعمم التفاعمي:  .3
مة لمتعمم، وأن الفرد يتعمم من كل المنّظّرين لمتعمم التفاعمي يرون أن الواجبات والميام الوظيفية وسيمة فاع

المواقف االجتماعية، وأن فرق العمل واالجتماعات الدورية المبرمجة وغير المبرمجة، والمناقشة الجماعية 
 .(40صفحة  2015-2014)جرادي،  لمقضايا التنظيمية من قبل القادة والعاممين تدعم التعمم التفاعمي.

لمعرفة الناتجة عن تصور المستقبل واالستعداد لو أي التغيرات ويشير إلى اكتساب ا التعمم التنبؤي: .4
عمى أفضل الفرص المستقبمية واكتشاف الطرق واألساليب يتم التعرف التنظيمية المخططة التي من خالليا 

 لالستفادة منيا.
التعمم وىو الذي يتطمب عددًا من القدرات مثل حل المشكالت والتجريب بمداخل جديدة و  التعمم الجماعي:  .5

من خالل الممارسات الجيدة وتحويل المعرفة بكفاءة عبر المنظمة إذ يؤدي إلى زيادة اكتشاف واستغالل 
 .(2014؛ ريحي، 6صفحة  2011)رحماني،  التعمم.

 رة المعرفة وتكنولوجيا المعموماتالفرع الثالث: عالقة التعمم التنظيمي بإدا
 ة:المعرف دارةبإأوال: عالقة التعمم التنظيمي 

إن إدارة المعرفة تسعى إلى رصد مصادر المعرفة الخارجية والداخمية وتحميميا وتفسيرىا لمتعرف عمى 
عمميات المنظمة، وبذلك تعتبر عممية الرصد والتحميل ىذه  عمى تأثير من ليالما  ما تنطوي عميو من تغيرات

 .لمتعمم التنظيميالبداية الحقيقية 
دارية المؤمنة بمفاىيم إدارة المعرفة، الساعية إلى تدعيم تطبيقيا في من جانب آخر، فإن القيادات اإل

لإلدارة التي تحتكر المعرفة  المنظمة ىم من أسس تسريع التعمم التنظيمي من خالل الممارسة الديمقراطية
كة في اتخاذ القرار، بل تعتمد إلى تمكين الموارد البشرية ذوي المعرفة وتتيح ليم حرية الحركة والمشار  وحق

مما يحفزىم عمى استخدام ما لدييم من معارف، ومن ثم االنتقال  ،اتخاذ القرارات وتحمل المسؤوليات
ز عمى سرعة يتحفال بمعنىمتطمبات، البالممارسة التنظيمية من مستوى إلى آخر وفق تطورات الموافق و 

 .(309صفحة  2010)عبد المطمب عامر، وآخرون،  وعمق التعمم التنظيمي.
 المعمومات: ا: عالقة التعمم التنظيمي بتكنولوجياثاني

أصبحت تكنولوجيا المعمومات تشكل إحدى الموارد األساسية التي تتميز من خالليا المنظمات، 
فالعالم يعيش اليوم تقدما تكنولوجيا كبيرا، احتل فيو قطاع المعمومات الصدارة بين القطاعات التقميدية 

مصدرا أساسيا في المنظمات المتعممة ذات تأثير قوي وواضح عمى جميع األخرى، حيث أصبحت المعمومات 
وقوة ىذه  اء عمى الصعيد المحمي أو العالميالمنظمات سو  ألنشطة التي يقوم بيا األفراد أوا

األخيرة)المنظمات( تتوقف عمى امتالكيا ألكبر قدر من المعمومات وال تستطيع تحقيق ذلك إال بضمان وجود 
ومعرفة كيفية التحكم المعمومة  وتصنيفيا وتنظيميا ثم إرساليا،  اغبة فيوقادرة عمى التعمم ور  إطارات بشرية

الموجو األساسي لعمميات  ومن أجل ذلك تم استخدام  التعمم التنظيمي كوسيمة لتسيير التكنولوجيا الحديثة ألنو
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مم في جميع المستويات اإلدارية ويتطمب ذلك أن تتم عممية التع وفي كل مستوياتيا داخل المنظمة التعمم
 .االستمرارلمحفاظ عمى كفاءة المنظمة وفاعميتيا وقدرتيا عمى 

 الدراسات السابقة المبحث الثاني: 
 العربية  المطمب األول: الدراسات

 وىي : القة بمتغيرات الدراسةذات العالعربية  يتناول ىذا المبحث مجموعة من الدراسات السابقة
تطبيقية في  أثر إدارة المعرفة في التعمم التنظيمي: دراسة ( بعنوان0216المخيزم) دراسة عمي محمد 

 البنوك اإلسالمية الكويتية:

تعرف عمى أثر إدارة المعرفة في التعمم التنظيمي في البنوك اإلسالمية  إلىىدفت ىذه الدراسة 
يانات والمعمومات الالزمة لدراسة، الكويتية. ولتحقيق أىداف ىذه الدراسة تم استخدام االستبيان لجمع الب

( إداريا من 180وأجريت ىذه الدراسة عمى خمس بنوك إسالمية وتم تطبيقيا عمى عينة الدراسة البالغة )
الوسطى، قد استخدمت عدد مـن المؤشـرات اإلحصـائية المتنوعـة في اختبـار الفرضيات،  واإلدارةاإلدارة العميا 

 .إلدارة المعرفة في التعمم التنظيمي في البنوك اإلسالمية الكويتية أثرحيث توصمت الدراسة بوجود 

أثر إدارة المعرفة في التعمم التنظيمي: دراسة تطبيقية في كمية ( بعنوان 0216خير )الدراسة رزوقي أم  
 .والتجارية وعموم التسيير االقتصاديةالعموم 

من خالل معرفة ما إذا  التعمم التنظيمي، ىدفت الدراسة إلى البحث عن توضيح أثر إدارة المعرفة في
كان ىناك وجود عالقة تأثير ذات داللة معنوية إحصائيا بين إدارة المعرفة والتعمم التنظيمي، وبغية تحقيق 

 ، تم توزيعيا عمى عينة من أساتذة كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير،ةذلك تم إعداد استبان
 أستاذ.50عشوائية البالغ حجميا  حيث أعتمد عمى عينة

 .لمعرفة والتعمم التنظيميوتوصمت الدارسة بوجود عالقة تأثير ذات داللة معنوية إحصائيا بين إدارة ا 

معة البمقاء التطبيقية في ( درجة تطبيق إدارة المعرفة في جا0216دراسة عمر محمد عبد اهلل الخرابشة ) 
 .تدريسيمن وجية نظر أعضاء ىيئتيا ال األردن

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى درجة تطبيق عمميات إدارة المعرفة في جامعة البمقاء التطبيقية            
و لغرض جمع البيانات  ( عضوا.652في األردن من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس فييا البالغ عددىم )

لمتأكد من ثبات  لمتحميل اإلحصائي، الحةص استبانة (171( عضوا العائد منيا )215ى )تم توزيع إستبانة عم
عضو ىيئة تدريس من مجتمع الدراسة ومن خارج  40)األداة تم تطبيقيا عمى عينة استطالعية مكونة من )

ضعيفة باستثناء مجال إدراك  ق إدارة المعرفة من حيث مجاالتياعينة. وتوصمت الدراسة بأن درجة تطبي
كما وصت الدراسة بأن تولي إدارة الجامعة موضوع إدارة  توسطة.الدور جاء بالمرتبة األولى وبدرجة م

 المعرفة أىمية أكبر لما لذلك من أىمية ودور كبيرين في أثراء العممية التدريسية والتعميمية.
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( بعنوان: أثر التعمم التنظيمي في تطوير المسار الوظيفي دراسية تطبيقية 0213دراسة أيمن حسن ديوب )
 في قطاع المصارف.

البحث في تحديد العالقة بين التعمم التنظيمي وتطوير المسار الوظيفي في  إلىىدفت ىذه الدراسة 
التي كان عددىا عمى الترتيب سة  من المصارف العامة والخاصة و القطاع المصارف، وتكون مجتمع الدرا

ىي المصرف التجاري وتكونت عينة الدراسة من العاممين في المصارف العامة و  ( مصرفا14( و)6التالي )
السوري، والمصرف العقاري، ومن العاممين في المصارف الخاصة وىي البنك الدولي لمتجارة والتمويل، وبنك 

توصمت الدراسة إلى وجود عالقة ذات داللة و   سورية –اإلسالمي، وبنك عودة وبنك الشام  سورية والميجر،
بتطوير  ارتباطاوأن التعمم التنظيمي ىو األكثر  الوظيفيالتنظيمي وتطوير المسار معنوية بين أنماط التعمم 

 المسار الوظيفي. 

االدارى في  اإلبداع( بعنوان تكنولوجيا المعمومات وأثرىا عمى 0217) إبراىيمعبد المحسن الفاتح  دراسة  
 القطاع المصرفي السوداني.

اإلداري، تكون  عبداواإلت ابحث عن طبيعة العالقة بين تكنولوجيا المعموم إلىىدفت ىده الدراسة 
 مجتمع ىذه الدراسة من الموظفين العاممين بالمصارف السودانية )مديرو إدارات، رؤساء أقسام،

عتمد الباحث او  فاظ( مو 135تتكون حجم ىذه العينة )و  مشرفين وموظفين( وتم اختيار عينية غير االحتمالية
وتم استخدام  SMART PLS ) ) جة المعادلة البنائيةنمذ أسموبلمبيانات عمى  اإلحصائيفي عممية التحميل 

 اإلبداع. توصمت الدراسة بان تكنولوجيا المعمومات تؤثر عمى ( SPSS)إحصائيحزمة برنامج التحميل 
 ىناك عالقة ايجابية بين أبعاد اإلبداع اإلداري وتكنولوجيا المعمومات.و ( جزئي)تأثير  دارياإل

رة المعرفة بالجامعات وان تكنولوجيا المعمومات وأثرىا عمى إدا( بعن0218دراسة بن عيشي عمار ) 
 الجزائرية 

تيدف ىذه الدارسة إلى معرفة أثر تكنولوجيا المعمومات عمى إدارة المعرفة بالجامعات الجزائرية، ومن         
كون من ( عامل من مجتمع الدراسة المت150) أجل تحقيق ذلك قام الباحث باختيار عينة عشوائية عددىا

داريين وفنيين في كمية  بسكرة. وتوصمت الدراسة إلى أن تكنولوجيا  -بجامعة خيضر االقتصادأساتذة وا 
المعمومات تؤثر في ثقافة وىيكل المنظمة وكذلك تساىم تكنولوجيا المعمومات في تسييل عمميات إدارة 

 المعرفة.
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 األجنبية:  الدراسات :المطمب الثاني
 وىي: القة بمتغيرات الدراسةذات العاألجنبية  وعة من الدراسات السابقةيتناول ىذا المبحث مجم

 ( بعنوان:Ayesha Khalid &  Muhammad Ahmed (2015, :دراسة -

         Impact of knowledge sharing on organizational learning: Moderating 

effect of organizational leadership.  

 

شارك المعرفة والتعمم التنظيمي أىمية أساسية في أي منظمة خاصة الناشطة تكتسي العالقة بين ت
في القطاع المصرفي. إذا كانت المنظمة قادرة عمى تعزيز التعمم من خالل تشارك المعرفة، فيمكنيا أن تعمل 

ر القيادة بشكل أكثر فعالية. حاولت ىذه الدراسة استكشاف العالقة بين تشارك المعرفة والتعمم التنظيمي ودو 
 130المعدل. تم جمع البيانات من خالل االستبيانات من خالل أخذ عينة عنقودية. تم توزيع ما مجموعو 

٪. واستخدم اإلحصاء  79ردود صالحة، مع إعطاء الدراسة معدل استجابة قدره  103استبانة، منيا 
دعم نتائج البيانات وجود عالقة بين االرتباط لتحميل البيانات. ت وأساليبالوصفي، واالنحدار الخطي البسيط 
لذلك، تمعب القيادة دورًا إيجابيًا قويًا كمشرف وتسيل العالقة بين  باإلضافةتشارك المعرفة والتعمم التنظيمي. 

دارتو لتحسين األداء عمى  تشارك المعرفة والتعمم التنظيمي. ىذه الدراسة مفيدة لقيادة القطاع المصرفي وا 
اك حاجة إلى توجيو قوي لمتعمم لمحفاظ عمى ميزة تنافسية عمى عدد متزايد من المدى الطويل ألن ىن

المنافسين. حاولت ىذا الدراسة المساىمة في تحسين تعمم القطاع المصرفي من خالل تشارك المعرفة وفيم 
 .أدوار القادة وتعزيزىا

 ( بعنوان: ,Seyed Ahmad Hashemin,2017)  & Yousef Ravanpeykar :دراسة -

           Investigating The Relationship Between Knowledge Management And 

Organizational Learing In The National South Oil Company (Case Study: Oil 

Welfare Services Companies). 

 
دمات الرعاية بحثت ىذه الدراسة في العالقة بين إدارة المعرفة والتعمم التنظيمي في شركات خ     

موظف من شركات خدمات  400لعينة عشوائية تتألف من  تم جمع البيانات باستخدام استبيان النفطية
الوصفي  اإلحصاءىذه الدراسة  استخدمت شخًصا يستخدمون جدول مورغان 196الرعاية النفطية من بينيم 

 .رة المعرفة والتعمم التنظيميأن ىناك عالقة كبيرة بين إدا إلىتوصمت الدراسة    االرتباط وأساليب
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 :بعنوان ( (Raed Ismail Ababneh,2005 دراسة -

          The Impact of Knowledge Management and Organization Learning on 

Organizational Innovation: The Case of the Greater Amman Municipality in 

Jordan. 

 

عمى االبتكار التنظيمي كما  والتعمم التنظيمي تأثير إدارة المعرفة استكشافتيدف ىذه الدراسة إلى         
 موظف لإلجابة 255تم اختيار عينة عشوائية من نو  موظفو بمدية عمان الكبرى في األردن. ا يتصور

من ٪  59شرح حوالي  كل من إدارة المعرفة والتعمم التنظيميفي  االستبيان المعين. نتائج الدراسة تظير ذلك
االبتكار تظير أن إدارة المعرفة والتعمم التنظيمي لو عالقة إيجابية مع االختالف التنظيمي. النتائج أيضا 

دورة تدريبية، طبيعة  ،العمر عالوة عمى ذلك، تكشف النتائج أن متغيرات )المسمى الوظيفي، التنظيمي.
يكشف أن مستوى التعميم وعوامل حجم  حميلفإن الت ير عمى ممارسة كل البعد. وأخيراتأث الوظيفة( ليا أىمية

 ليس ليا تأثير كبير عمى جميع متغيرات الدراسة. القسم

 بعنوان:  (Jamal Hatamian, Abolhasan Mahrouei, and all , 2016 ) دراسة -

          The relationship between applying communication and technology tools 

with organization learning of school trainers. 

أدوات التكنولوجيا في  الدراسة إلى دراسة العالقة بين استخدام المعمومات واالتصاالت ىذه تيدف       
تم تضمين دراسة مقطعية لجميع المدربين من الفنيين والمينيين والعمل  تمكين التعمم التنظيمي والتعميم. ىذه
طريقة أخذ العينات  طالًبا من خالل 546حالة من بين  225تم اختيار  ومدارس المعرفة. في ىذه الدراسة،

استبيانات التكنولوجيا والتعمم التنظيمي المستخدمة لتقييم  التصنيف. األدوات القياسية لتواصل المعمومات
اف، االنحر  . تحميل البيانات عن طريق المعيار0/84إلى  0/79كانت موثوقية االستبيان بين  لتيالعينات. ا

 بين استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت معكبيرة بيرسون واالنحدار. كشفت النتائج أن ىناك العالقة 
 .ومستوى استخدام المعمومات وتوقعت تكنولوجيا االتصاالت التعمم التنظيمي التعمم التنظيمي لممدربين. أيضا
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 خالصة:
فة ليا دورًا كبيرًا في الوقت الحالي، وذلك لما دارة المعر نستنتج أن إتطرق إليو تم ال ومن خالل ما       

تحققو من فرص تنافسية والتي تمثل أىم عوامل النجاح في المجتمعات واعتمادىا عمى تكنولوجيات معموماتية 
كل وسيمة ىامة أما التعمم التنظيمي يش ،حديثة، ألنيا تدعم جوىر ىذه اإلدارة الذي يمثل الجانب البشري

ونو  وفعالة في إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعمومات وذلك  لتحسين أداء المنظمة بشكل عام وثمرة  ميمة لك
 .يتمثل في المنظمة المتعممة
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 :تمييد
بعد التطرق في الفصل األول إلى اإلطار النظري إلدارة المعرفة وتكنولوجيا المعمومات والتعمم  

حاول في ىذا الفصل دراسة تطبيقية لمعرفة أثر ادارة المعرفة عمى التعمم التنظيمي في ظل التنظيمي، سوف ن
 .تكنولوجيا المعمومات

ويختص ىذا الفصل بتحديد مجتمع الدراسة وعينتيا وعرض األساليب اإلحصائية المستخدمة ومناقشة تحميل 
 :مبحثين أساسين ومناقشة نتائج الدراسة الميدانية. وقد تم تقسيم ىذا الفصل الى

 .: يتم التطرق فيو الى الطرق واألدوات المستخدمةالمبحث األول 

 .: يتم التطرق فيو إلى تحميل ومناقشة نتائج الدراسة الميدانيةالمبحث الثاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  الدراسة الميدانية                                                                       : الفصل الثاني
 

 
22 

 المبحث األول: الطرق واإلجراءات المتبعة في الدراس الميدانية
 ديد الطرق واألدوات المستخدمة في جمع البيانات المتعمقة بيذه الدراسة.يتضمن ىذا المبحث عمى تح   

 المطمب األول: الطرق المتبعة في الدراسة
في ىذا المطمب سنتعرف عمى مجتمع وعينة الدراسة وكذا األداة التي اعتمدت عمييا الدراسة في 

  جمع البيانات.

 عينة الدراسةمجتمع أواًل: 

ة أثر إدارة المعرفة عمى التعمم التنظيمي، ومن أجل تطبيق ىذه الدراسة تم تيدف الدراسة الى معرف 
تحديد مجتمع وعينة الدراسة والمتمثل في جامعة أدرار والتي تعتبر كمرفق عمومي ذات طابع عممي وثقافي 

المعدل والمتمم بالمرسوم  06/05/1986المؤرخ في  118/86بموجب المرسوم رقم ، 1986نشأت في سنة 
والمتضمن إنشاء المعيد الوطني العالي لمشريعة بأدرار ليتوسع إلى  05/08/86المؤرخ في  175/86 رقم

الموافق لـ  1422جمادى الثانية عام  30المؤرخ في  269-01جامعة أدرار بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
الموافق   1425م رجب عا 13المؤرخ في  259-04المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم  2001سبتمبر سنة  18
 .2004غشت سنة  29لـ 

ر الى عدة اىداف من بينيا تقوم عمى تشجيع االبداع العممي والمعرفي وذلك بفضل وتيدف جامعة أدرا
 الموظفين وىيئات التدريس.

 .في جامعة أحمد دراية بأدرارالمتواجدين مجتمع الدراسة يتمثل من جميع العاممين وفي صدد ىذا فإن  

 المعاينة: وحدةثانيًا: 

داريين، وظائف أخرى...الخ( المتواجدين  تتضمن وحدة الدراسة العاممين )اداريين، أساتذة، أساتذة وا 
في كميات الخمس بالجامعة، وتم توزيع االستبانة عمة ىذه العينة بغية الحصول عمى بيانات ومعمومات من 

 أجل تحقيق ىدف الدراسة.

 :عينة الدراسةثالثا:  

عمى مفردات الدراسة استبانو   125االستبانة عمى عينة صدفية حيث كان تم توزيع وقد تم توزيع 
استبيانات لعدم استكمال إجاباتيا. وبالتالي أصبح عدد  8استبانة وتم استبعاد  97فكان المسترجع منيا 

 .استبانة وىذا ما يمثل حجم عينة الدراسة 89االستبيانات القابمة لمتحميل 
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 (: عينة الدراسة0-1-1الجدول رقم )

 النيائي غير صالحة لتحميل غير المسترجعة المسترجعة الموزعة االستبيانات
 89 8 28 97 125 العدد

 71.2% 6.4% 22.4% 77.6% %100 نسبة المئوية
 .(77، الصفحة 2014باإلعتماد عمى مرجع )قمبو حسينة،  : إعداد الطالبتينرالمصد                  

)نموذج الدراسة(:ات الدراسة متغير رابعًا:   
وضع نموذج يمخص العالقة االفتراضية بين متغيرات تم يا تحقيق أىدافوفي ضوء إشكالية الدراسة و  

 وتكنولوجيا المعمومات متغير وسيط Xوتم ترميزه برمز  اختيار ادارة المعرفة كمتغير مستقلالدراسة حيث تم 
 .Yبرمز  وتم ترميزهع والتعمم التنظيمي كمتغير تاب  Zرمز بالرمز

 وصف متغيرات الدراسة: (0-1-0)الجدول رقم
 الترميز المتغيرات المحاور

 X مستقل إدارة المعرفة
 Y وسيط تكنولوجيا المعمومات

 Z تابع التعمم التنظيمي
، الصفحة  2013، باإلعتماد عمى مرجع )توفيق صراع نالطالبتي إعدادمن المصدر:                
160) . 

 ولتوضيح أكثر تم نمذجتو عمى الشكل التالي:
 نموذج الدراسة (:0-1-1)الشكل رقم

 
 
 
 

           
  
  
 
 
 

 (.98، الصفحة 2016باإلعتماد عمى مرجع أم الخير رزوقي،  من إعداد الطالبتينالمصدر:                

 إدارة المعرفة

 )المتغير المستقل(

 التعمم التنظيمي

(التابع)المتغير   

 تكنولوجيا المعمومات
(الوسيط)المتغير   
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التنظيمي في ظل تواجد تكنولوجيا تم صياغة ىذا النموذج من اجل إيجاد أثر إدارة المعرفة عمى التعمم 
 المعمومات.

 المطمب الثاني: األدوات المستخدمة في الدراسة
 بغية تحقيق ىدف الدراسة تم استخدام مجموعة ومن األدوات التي يتم توضيحيا كما يمي:

 أوال: أداة الدراسة: 
ات الدراسة، حيث خصص ىذا كأداة رئيسية لجمع بيان (01الممحق رقم ) لقد تم استخدام االستبانة       

االستبيان لمعرفة العمال مدى استجابتيم لمفيوم إلدارة المعرفة والتعمم التنظيمي وتكنولوجيا المعمومات بصفة 
عامة، ومعرفة أثر إدارة المعرفة عمى التعمم التنظيمي في ظل تكنولوجيا المعمومات وقد تم اعداد االستبيان 

 جزئيين  الى وتم تقسيموق، غير موافق، محايد، موافق، موافق بشدة(. )مواف الخماسي وفق مقياس ليكرت
 الجزء األول: 
 .يتضمن المعمومات الشخصية )الجنس، المؤىل العممي، الخبرة، المسمى الوظيف( 
 : يتضمن محاور الدراسة وينقسم بدوره الى ثالث محاور:الجزء الثاني  
 دارة المعرفة بأبعادىا األربعة )توليد المعرفة، تخزينيا، يتضمن المتغير المستقل وىو إ: المحور األول

 .عبارة موزعة لكل بعد وقسمت وفق مقياس ليكرت 11اشتراكيا، تطبيقيا( وشممت ىذه األبعاد 
 عبارة وقسمت وفق  12م ضيتضمن المتغير الوسيط وىو تكنولوجيا المعمومات والتي ي ني:المحور الثا

 .مقياس ليكرت
 عبارة 12يتضمن المتغير التابع وىو التعمم التنظيمي ويضم ىذا الجزءو : ثالثالمحور ال. 

 ثانيًا: مقياس األداة
كما ذكر سابقا لقد تم اختيار مقياس ليكرت الخماسي في اإلجابة عمى محاور الدراسة ماعدا محور المتعمق 

 بالمعمومات الشخصية وذلك حسب الدرجات التالية: 
 ياس ليكرت الخماسيدرجات مق: (0-1-3) الجدول رقم

 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة

1 2 3 4 5 

 باإلعتماد عمى مرجع )عمي محمد المخيزيم(. من إعداد الطالبتينالمصدر:                               
اءًا عمى المعادلة ولتحديد دراجة الموافقة، لقد تم تحديد ثالث مستويات وىي مرتفع، متوسط، منخفض وذلك بن

 التالية:
 

 
 الحد األدنى لمبديل( / عدد المستويات  -الحد األعمى لمبديل طول الفترة= )
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 3(/ 5-1طول الفترة = )
 1.33طول الفترة = 
 نحدد المستويات في الجدول التالي. وفي صدد ىذا

 : مستويات الموافقة لمقياس ليكارت (0-1-4) الجدول رقم
 الدرجة المستوى

 منخفضة ]2.33 -1]

 متوسطة ]3.66 -2.33]

 مرتفعة ]5 -3.66]

 (.78، الصفحة 2014باإلعتماد عمى مرجع )قمبو حسينة،  إعداد الطالبتينمن المصدر:                  
 

 ثالثًا: صدق وثبات قائمة اإلستقصاء
 صدق قائمة االستقصاء: 3-1 

بيدف التأكد من صحة قائمة االستقصاء تم عرضيا عمى مجموعة من األساتذة المتواجدين في كمية    
تجارية وعموم التسيير بأدرار، حيث بمغ عدد األساتذة المحكمين عمى االستبيان العموم االقتصادية والعموم ال

 :وإلبداء رأييم عمى فقرات االستبيان من حيث (02 )ممحق رقم أساتذة وذلك لتأكد من صدقيا الظاىري ثالثة
 الصياغة المغوية؛سالمة مدى  -
 ؛تسمسل الفقرات  -
 .ت ومناسبتيا لموضوع الدراسةانتماء الفقرا -
فقرة موزعة حسب محاور  39تطبيق مالحظاتيم، تم وضع االستبيان بصورة نيائية ومستقرة، يتضمن وب

 .الدراسة
 ثبات أداة االستبيان:  3-0

يعد الثبات من أىم المواضيع التي ييتم بيا الباحثين من حيث تأثيرىا البالغ عمى النتائج، ويعد من  
 Cronbachستخدم معامل الثبات )تم ا مصداقية االستبيان جراء إختبارمتطمبات األساسية ألداة الدراسة. إل

Alphaفي المئة وما فوق. 60وتكون قيمة مقبولة عند ( 1-0) ( وىو يأخذ القيمة ما بين  
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 يبين معامل الثبات االستبيان(: 0-1-5) الجدول رقم

 معامل الثبات عدد العبارات محاورال
 0.747 11 إدارة المعرفة

 0.853 12 ماتتكنولوجيا المعمو 
 0.827 12 التعمم التنظيمي

 11900 53 اإلستبانة 

                SPSSالطالبتين وفقا لمخرجات برنامج  إعدادمن المصدر:                                 
 يشير الجدول أعاله إلى قيمة معامل الثبات لمحاور األداة حيث أتضح ان معامالت الثبات كل محور   

، أما 0.747بــــ  إدارة المعرفة األول حاور االستبانة جيدة حيث بمغت قيمة معامل الثبات في المحورمن م
وفي محور التعمم التنظيمي فقد بمغت قيمة معامل الثبات بــ  0.853بــمحور التكنولوجيا المعمومات فقد بمغت 

 وبالتالي 0.6 نسبة من أكبر وىي 0.911، في حين بمغت قيمة معامل الثبات لالستبانة ككل 0.827
 .بثبات تمتاز الدراسة أداة أن القول يمكننا

. نصفين الى االستبيان فقرات بتقسيم النصفية التجزئة ثبات طريقة عمى اعتماد يمكن أخرى جية ومن  
 تساوي عدم حالة في استخدامو يتم والذي جتمان ومعامل لمجزئيين ثبات معامل قيمة يوضح التالي والجدول
 .لمنصفين ألفاكرنباخ الثبات معامل

 لالستبيان النصفية التجزئة معامل ثبات يبين(: 0-1-6) رقم الجدول
 الجزء الثاني الجزء األول التجزئة النصفية
 87 88 عدد العبارات

 0.874 0.830 قيمة معامل الثبات

 0.826 قيمة معامل جتمان

 SPSSبرنامج لمخرجات وفقا الطالبتين إعداد من: لمصدرا                                           
نالحظ من خالل الجدول أن قيمة معامل الثبات لمنصفين غير متساوين حيث أن النصف األول  

)تكنولوجيا  انيفقرات األولى من المحور الث سبع)إدارة المعرفة( و  لوالذي يتكون من كل فقرات المحور األو 
والمحور ني ، أما النصف الثاني والذي يتضمن ما تبقى من المحور الثا0.830بـخ المعمومات( تقدر ألفاكرنبا

قيمة معامل جتمان والتي تقدر  لذلك نعتمد عمى .0.874ـ)التعمم التنظيمي( وتقدر ألفاكرنباخ ب ثالثال
 وىي قيمة تدل عمى الثبات العالي ألداة الدراسة. 0.826ـب
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 رابعًا: اختبار اعتدالية التوزيع:

( لمبيانات ذات البارامتري) االختبارات اإلحصائية كثيرة ومتنوعة، بحيث تنقسم الى اختبارات معممية
 .لمبيانات التي ليس ليا توزيع طبيعي (الالبارامتري) معممية التوزيع الطبيعي واختبارات ال

صائي، وبما أن حجم لذلك يجب تشخيص البيانات الدراسة من أجل اختيار االختبارات المناسبة لتحميل االح
 والجدول التالي يوضح ذلك:                 سمرنوف –كولمجروف مشاىدة فيتم اختيار اختبار  50العينة أكبر من

 : اختبار اعتدالية التوزيع.(0-1-7)الجدول رقم 

 الداللة اإلحصائية  المتغيرات
 0.053 0.093 المحور األول )إدارة المعرفة(

لوجيا المحور الثاني )تكنو 
 المعمومات(

0.09 0.070 

 0.006 0.115 المحور الثالث )التعمم التنظيمي(
 SPSS: إعداد الطالبتين بناء عمى مخرجات لمصدرا                                     

القيمة االحتمالية إلدارة المعرفة وتكنولوجيا المعمومات جاءت أكبر بقميل  يوضح الجدول أعاله أن 
، اما المتغير الثالث المتمثل في التعمم التنظيمي فكانت القيمة االحتمالية أقل من 0.05الداللة  من مستوى

 .وبناءا على هذا فإن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي  1113≥2.226أي    0.05مستوى الداللة 

 (variance inflation factorخامسا: احتساب معامل تضخم التباين ) 

ذا  VIFين معامل تضخم التبا يقيس أثر التعدد الخطي الذي يكون دائما أكبر من أو يساوي الواحد. وا 
فيذا يدل عمى أن ىناك مشكمة التعدد الخطي. كذلك يتم استخدام مقياس  10تجاوزت قيمة التضخم التباين 

 0.1رات ويكون أكبر من لمكشف عن وجود التعدد الخطي بين المتغي( Tolerance) التباين المسموح بو
 تكنولوجيا المعمومات.اه معامل التضخم إلدارة المعرفة في الجدول أدن سيتم توضيح

 (: يوضح معامل تضخم التباين0-1-8) الجدول رقم

 VIF Tolerance المتغيرات

 0.796 1.256 إدارة المعرفة

 0.796 1.256 تكنولوجيا المعمومات

 SPSS: من إعداد الطالبتين بناء عمى مخرجات المصدر  
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، 10وىي قيمة أقل من  (1.256) واضح من الجدول أن معامل التضخم التباين لممتغيرين يساوي
وبالتالي يمكن ان نستدل عمى أن النموذج  0.1وىي قيم أكبر من (0.796)كما أن التباين المسموح لو بمغ 

 ال يعاني من مشكمة التعدد الخطي.

 سادسًا: اختبار صدق مقياس المتغيرات الدراسة

اعتمــدت الدراســة فــي اختبــار ثبــات عمــى طريقــة المقارنــة  تاختبــار صــدق مقــاييس المتغيــران أجــل مــ
الداخمية وفقا ليذه الطريقة يتم حساب معامل الفا كرونباخ لكل متغيـر مـن متغيـرات الدراسـة لمتحقـق مـن تـرابط 

م التعـرف عمـى مـدى العبارات التي تقـيس ىـذا المتغيـر مـع بعضـيا الـبعض، ولمتعـرف عمـى صـدق المقيـاس، تـ
 0.5صدق البناء من خالل حساب الصدق التطابقي بواسطة التباين المفسر لممقياس والـذي يجـب ان يتعـدى 

 ويوضح الجداول التالية نتائج صدق المتغيرات: فأكثر 0.6ومعامالت التحميل المقابمة 
 (المعرفة إدارة) صدق مقياس المتغير المستقل(: 0-1-9م )الجدول رق

معامل  المتغيرات الرمز
 التحميل

الفا 
 كرونباخ

نسبة 
التباين 

 المستخرج
X إدارة المعرفة - 

0.693 0.522 

X1  تيتم الجامعة باستخدام المعارف الموجودة في أذىان
 0,603 .موظفييا

X2 0.721 .تقوم الجامعة بعممية اكتساب المعارف والخبرات الجديدة 
X3  المستمر لموظفييا في مجال تقوم ادارة الجامعة بالتدريب

 0.742 .ادارة المعرفة

X4  تقوم الجامعة بتطوير المعارف عن طريق تنظيم دورات
 0,583 .تكوينية وممتقيات

X5 تتم عممية تخزين المعرفة بالجامعة عبر مستندات ورقية 
 0,021- )يدوية(.

X6  ً0,445 .تتم عممية تخزين المعرفة في الجامعة الكترونيا 
X7  تتوفر إدارة الجامعة عمى تقنيات ذات قيمة لنشر واستخدام

 0,521 .المعرفة في الجامعة
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X8  تعتمد الجامعة عمى إنشاء فريق عمل من أجل نشر المعرفة
وانتقاليا بسيولة بين العاممين أي تحويل المعرفة من معرفة 

 .فردية إلى معرفة جماعية
0,480 

X9  0.658 .عممية تطبيق المعرفةتقوم الجامعة بتسييل 
X10  توظيف المعرفة الجديدة التي تم الحصول عمييا في

 0.765 .الجامعة

X11 0,537 .تتوفر الجامعة عمى وسائل تطبيق المعرفة 
 SPSSاعداد الطالبتين باالعتماد عمى مخرجات المصدر: 

ة المعرفة(، ومن خالل ىذا الجدول يوضح الجدول أعاله نتائج صدق مقياس المتغير المستقل )إدار  
 .x1،x2،x3،x9،x10ماعدا البنود التالية  0.6أن معامالت التحميل لمبنود نصفيا لم يتجاوز 

من أجل أن يتعدى المتوسط نسبة التباين  0.6وتم حذف البنود التي لم يتجاوز معامل التحميل 
لم تتعدى  ، حيث اتضح بعد حذف تمك البنود أن قيمة المتوسط نسبة التباين المستخرج0.5المستخرج العتبة 

 .(0.603بـ)ث قدرت قيمتو حي 0.6العتبة وثَّم حذف البند األول ألنو ىو أصغر من البنود التي تجاوز قيمتو 
 .(0.522ـ)وبعد تم حذفيم تبين أن قيمة المتوسط نسبة التباين المستخرج قيمة العتبة وتمثمت قيمتو ب

 (المعمومات تكنولوجيا) : صدق مقياس المتغير الوسيط(0-1-12) الجدول رقم

معامل  المتغيرات الرمز
 التحميل

الفا 
 كرونباخ

نسبة 
التباين 
 المستخرج

Y ولوجيا المعموماتتكن - 

0.769 0.5278 

Y12 
تقوم إدارة الجامعة بتوفير معمومات ذات جودة عالية من 

 .خالل استخدام تكنولوجيا المعمومات
0,634 

Y13 
تعمل إدارة الجامعة عمى زيادة وتطوير خبرات وكفاءات 

   ت.باعتماد عمى تكنولوجيا المعموما العاممين
0,515 

Y14 
ا المعمومات إلى توفير برامج وتطبيقات تيدف تكنولوجي

 . تساعد الموظفين واألستاذة في عمميم وتسيمو عمييم
0,718 

Y15 
تقوم تكنولوجيا المعمومات عمى تقييم عمل إدارة الجامعة من 

 .خالل الرقابة عمى العمميات التشغيمية
0,797 
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Y16 
اطن تقوم تكنولوجيا المعمومات في إدارة الجامعة بتحديد مو 

الضعف )في البرامج والتطبيقات أو عمى مستوى متعاونييا( 
 .وتعمل عمى تحسينيا

0,473 

Y17 
تعمل تكنولوجيا المعمومات عمى تحديث البرنامج والتطبيقات 

 .في إدارة الجامعة بشكل مستمر
0,581 

Y18 
تقوم تكنولوجيا المعمومات بوضع ضوابط تمنع حدوث 

 .ي إدارة الجامعةاألخطار أثناء المعالجة ف
0,723 

Y19 
استخدام تكنولوجيا المعمومات يساعد األستاذة والموظفين 

عمى التأكد من سالمة وصحة معموماتو والعمل عمى 
 .تحديثيا

0,750 

Y20 
تقوم تكنولوجيا المعمومات بنشر ومشاركة المعارف 

 )أساتذة، والصريحة( بين مختمف المتعاونين )الضمنية
 .بة( وبأشكاليا الحديثةطم إداريين،

0,594 

Y21 
تعمل تكنولوجيا المعمومات في الجامعة عمى رفع جودة 

 .التعميم وتسييل عممية تحصيل العمم
0,698 

Y22 
االستخدام الكفء لتكنولوجيا المعمومات يساعد المتعاونين 

)األساتذة واإلداريين( عمى تحسين معارفيم المكتسبة 
 .صفة مستمرة)الضمنية والصريحة( وب

0,562 

Y23 
تقوم تكنولوجيا المعمومات عمى مواكبة التطور السريع في 
كافة أشكال التكنولوجيا المختمفة ليتمكن األستاذ والموظف 

 .من استعماليا وتحقيق أكبر قدر من الكفاءة والمعرفة

0,387 

 SPSSاعداد الطالبتين باالعتماد عمى مخرجات المصدر: 
 

عاله نتائج صدق بنود التكنولوجيا المعمومات، حيث يتضح لنا أن معظم معامالت يوضح الجدول أ
التحميل لم تتجاوز المستوى المطموب وذلك بسبب حجم العينة، حيث أن كمما كبرت حجم العينة انخفض 

حيث تمثمت  Y13،Y16 ،Y17 ،Y20 ،Y21،Y22،Y23قيمة معامل التحميل.  وتم حذف البنود التالية 
وبالتالي يتطمب حذف ىده البنود من متغير تكنولوجيا  0.5278وسط نسبة التباين المستخرج قيمة المت
 .المعمومات
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 ) التنظيمي التعمم (صدق مقياس المتغير التابع(: 0-1-11) الجدول رقم

معامل  المتغيرات الرمز
 التحميل

الفا 
 كرونباخ

نسبة 
التباين 
 المستخرج

Z التعمم التنظيمي - 

0.809 0.512 

Z24 0,723 .تشجع الجامعة عمى التعمم التنظيمي لتطوير إدارتيا 

Z25 
تتم عممية التعمم عن طريق الخبرات والمعارف المكتسبة 

 .لدى الموظفين القدامى
0,779 

Z26 
تتم عممية التعمم عن طريق اكتساب المعمومات 

 .والتجارب من الجامعات المنافسة
0,712 

Z27 
تطوير القدرات العممية لعماليا عن تسعى الجامعة إلى 

 .طريق التعمم الذاتي والتعمم المستمر
0,523 

Z28 
تسعى الجامعة إلى ترسيخ ثقافة التعمم في أذىان 

 .عماليا
0,577 

Z29 0,742 .يقوم التعمم التنظيمي بتحقيق الرؤية المستقبمية لمجامعة 

Z30 
تستخدم الجامعة منيجيات متنوعة في التعمم 

م حظات، المقابالت، ممتقيات، التعم)المال
 .االلكتروني...الخ(

0,583 

Z31 
تعتمد الجامعة عمى تشكيل فرق العمل من أجل تشجيع 

 .التعمم مع بعضيا البعض
0,557 

Z32 
يتعمم فريق العمل بالتفكير الجيد في حل مشاكميم 

والصعوبات التي تواجييم وتطبيق معرفتيم الجديدة من 
 .ستقبلأجل الم

0,579 

Z33 
يتم إدراج التعمم التنظيمي ضمن األنشطة والبرامج في 

 .الجامعة
0,631 

Z34  0,676مكافأة فرق العمل والموظفين عمى التعمم وتعميميم 
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 .لغيرييم

Z35 
قدرة الموظفين عمى التفكير والتصرف في مختمف 

 .المواقف
0,656 

 SPSSمى مخرجات : من إعداد الطالبتين بناءا عالمصدر
يوضح الجدول أعاله نتائج صدق مقياس المتغير التابع )التعمم التنظيمي(، حيث نالحظ أن 

 Z24 ،Z25 ،Z27  ، Z33. حيث أن البنود التالية،(0.7) الى (0.5) معامالت التحميل محصورة ما بين
 Z34 ،Z35 ،حذفيم مع حذف كذلك  أما الباقية البنود تم (0.6) سجمت معامالت التحميل مرضية تفوق

 (.0.5)حتى يتعدى متوسط نسبة التباين المستخرج  (33)البند رقم
 : األدوات اإلحصائية المستخدمةسابعا

لتحميـل بيانـات الدراسـة واختبـار  PROCESS(، IBM SPSS24تم استخدام برنامجي التحميل اإلحصـائي )
 فرضياتيا، وقد تم استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية:

 كرارات والنسب المئوية من أجل وصف خصائص عينة الدراسة.الت 
  المتوسـطات الحســابية واالنحرافـات المعياريــة بيـدف التعــرف عمـى اتجاىــات أفـراد عينــة الدراسـة لفقــرات أداة

 الدراسة وترتبييا حسب درجة أىميتيا.
  ير أداة الدراسة.التحميل العاممي الستخراج المؤشرات الخاصة بقياس متغيرات الدراسة أثناء تطو 
 .التحميل العاممي التوكيدي بيدف بناء النموذج العاممي والتحقق من جودة مطابقة البيانات 
 معامل كرونباخ الفا (Cronbach alpha( )AVE()CR) .لمتحقق من ثبات أداة الدراسة 
 .اختبار التوزيع الطبيعي لمبيانات 
 ين والتبــاين المســموح بــو مــن أجــل التأكــد مــن خمــو اختبــار االزدواج الخطــي باســتخدام معامــل تضــخم التبــا

 البيانات من مشكمة التداخل الخطي.
 .معامل ارتباط بيرسون لتشكيل مصفوفة االرتباط التي تبين درجة ارتباط متغيرات الدراسة ببعضيا البعض 
 .مؤشر جودة مطابقة النموذج البنائي 
 ميل المسار في الفرضيات(.تحميل المسار الختبار فرضيات الدارسة )تم استخدام تح 
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 النتائج ومناقشتيا :المبحث الثاني
تحميـل اراء عينـة الدراسـة ونتـائج المتعمقـة يتضمن ىذا المبحث مـا تـم توصـل اليـو مـن نتـائج المتعمقـة ب

 بالنتائج الفرضيات، ومن ثم مناقشتيا.
 المطمب االول: النتائج 

األساليب والبرامج اإلحصـائية  خدامميمو باستحتو ي يسعى ىذا المطمب الى عرض نتائج البحث الميدان
 .المناسبة

 :وصف عينة الدراسةاواًل: 

يتضمن ىذا الجزء خصائص عينة الدراسة حسب المتغيرات الشخصية والمتمثمة في النوع، المؤىل        
 :العممي، الخبرة والمسمى الوظيفي ويمكن تمخصييا في الجدول ادناه

 توزيع أفراد العينة حسب المتغيرات الشخصية (:0-0-10) مالجدول رق

 النسبة المئوية التكرارات الفئات المتغيرات

 النوع

 60.7% 54 ذكر

 %39.3 35 أنثى

 %011 99 المجموع

 المؤىل العممي

 %2.2 2 أقل من الثانوي

 %23.6 28 ثانوي

 %7.9 7 بكالوريا

 %  41.6 37 ليسانس

 24.7% 22 دراسات عميا

 %011 99 مجموعال

 الخبرة

 %  30.3 27 سنوات 5أقل من 

 %52.8 47 سنة 15الى  6من 

 %7.9 7 سنة 25إلى 16من 

 %9 8 سنوات 25أكثر من 
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 %011 99 المجموع

 المسمى الوظيفي

 %83.5 82 أستاذ

 %84.6 83 أستاذ واداري

 %65.2 58 اداري

 %6.7 6 وظيفة أخرى

 %011 99 مجموع

  SPSSالطالبتين وفقا لمخرجات برنامج  إعدادالمصدر:                                  

 من خالل الجدول أعاله يتضح لنا ما يمي:

 النوع: .1
في المئة من عينة الدراسة وىم ذكور، بحيث تمثل  60.7من خالل الجدول أعاله نالحظ نسبة  

في المئة وىي نسبة منخفضة مقارنة  39.3اإلناث أعمى نسبة مئوية في أفراد العينة، في حين بمغت نسبة 
 مع الذكور. 

 المؤىل العممي: .0
فيما يخص توزيع عينة الدراسة حسب المؤىالت العممية يبن الجدول أعاله أن أعمى نسبة ىي  

في المئة من الدراسات العميا ثم تمييا  24.7في المئة، ونسبة  41.6المستوى الجامعي تدرج والتي تقدر بـ
في  2.2في المئة حاممي شيادة بكالوريا، وأدنى قيمة ىي  7.9في المئة مستواىم ثانوي ونسبة  23.6نسبة 

 المئة تتمثل في المستوى أقل من الثانوي. 
 الخبرة: .3

سنة ونسبة 15و 6في المئة خبرتيم تتراوح بين  52.8نالحظ من خالل الجدول أعاله أن نسبة  
سنة بنسبة  25، ثم تمييا الفئة التي لدييا الخبرة المينية أكثر من سنوات 5في المئة خبرتيم أقل من  30.7

في المئة من  7.9سنة حيث تمثل  25إلى  16في المئة وفي األخير الفئة التي تتراوح خبرتيم أكثر من  9
 عينة الدراسة.

 المسمى الوظيفي: .4
يشغمون وظيفة اداري  في المئة 14.6في المئة يشغمون وظيفة اداري، ونسبة  65.2نالحظ ان نسبة  

 .في المئة، اما نسبة األخيرة تتمثل في وظائف األخرى 12وفي نفس الوقت أستاذ، وتمييا وظيفة أستاذ بنسبة 
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 ثانيا: تحميل الوصفي لمتغيرات الدراسة
يتضمن ىذا الجزء التحميل الوصفي آلراء عينة الدراسة بصدد معرفة اثر إدارة المعرفة عمى التعمم 

ي ظل تكنولوجيا المعمومات في الجامعة، فقد تم االعتماد لمعالجة البيانات الوسط الحسابي التنظيمي ف
 .كمقياس إلجابات أفراد العينة، و االنحراف المعياري لقياس مدى تشتت في إجابات أفراد العينة

 تحميل آراء افراد العينة حول إدارة المعرفة )المتغير المستقل( .1
. وتم تحميميا لمحصول عمى نتائجفقرًة  11بالمتغير المستقل عمى  تعمقتضمن المحور الثاني الم  

 ويوضح الجدول التالي نتائج تحميل الوصفي لمعينة ككل
 : لممتوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلدارة المعرفة (0-0-13)جدول رقم

 درجة التقييم االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المحور الثاني الرمز

X متوسطة 0.5827 3.0697 ارة المعرفةإد 

 SPSS : من إعداد الطالبتين بناءا عمى مخرجاتالمصدر                                          

من خالل نتائج الجدول أعاله نالحظ أن عينة الدراسة ككل متفقين بدرجة متوسطة عمى محور إدارة 
البالغ  الحسابي بالمتوسط يؤكده والذي متوسط أدرار جامعة في المعرفة إدارة مستوى المعرفة، أي أن

وبتحميل رأي عينة الدراسة عمى  (0.5827) قدره معياري بانحراف ]3.66 -2.33] بين ما( 3.0697)
 مستوى كل فقرة تبين ما يمي:

  أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات(: 0-0-14جدول رقم)

 المعرفة إدارة حورم فقرات عن العينة

درجة 
 التقييم

 

 االنحراف
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 

رقم  الفقرات
 الفقرة

 الرتبة

عبر  بالجامعة المعرفة تخزين عممية تتم 3.382 1.0170 متوسطة
 .)يدوية( ورقية مستندات

X5 1 

 الجامعة في المعرفة تخزين عممية تتم 3.348 1.0986 متوسطة
 .الكترونياً 

X6 0 

سطةمتو   طريق عن المعارف بتطوير الجامعة تقوم 3.281 1.2059 
 .وممتقيات تكوينية دورات تنظيم

X4 3 
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 المعارف اكتساب بعممية الجامعة تقوم 3.236 0.9417 متوسطة
 .الجديدة والخبرات

X2 4 

 قيمة ذات تقنيات عمى الجامعة إدارة تتوفر 3.124 1.0093 متوسطة
 .امعةالج في المعرفة واستخدام لنشر

X7 5 

 X9 6 .تقوم الجامعة بتسييل عممية تطبيق المعرفة 3.090 0.9959 متوسطة

توظيف المعرفة الجديدة التي تم الحصول  2.955 1.1472 متوسطة
 .عمييا في الجامعة

X10 7 

 لموظفييا المستمر بالتدريب الجامعة ادارة تقوم 2.910 1.1836 متوسطة
 .المعرفة ادارة مجال في

X3 8 

توسطةم  في الموجودة المعارف باستخدام الجامعة تيتم 2.820 1.2207 
 .موظفييا أذىان

X1 9 

 أجل من عمل فريق إنشاء عمى الجامعة تعتمد 2.775 1.1653 متوسطة
 أي العاممين بين بسيولة وانتقاليا المعرفة نشر

 معرفة إلى فردية معرفة من المعرفة تحويل
 .جماعية

X8 12 

 X11 11  .وسائل تطبيق المعرفة ىتتوفر الجامعة عم 2.596 1.2128 متوسطة

 SPSS من إعداد الطالبتين بناءا عمى مخرجاتالمصدر: 

بين أعمى قيمة لمفقرات  تراوحت قيم المتوسط الحسابي قد (0-0-14) تبين من خالل الجدول رقم       
تخزين المعرفة في جامعة أدرار تكون ( وىذا يدل عمى أن عممية 5( التي تحصمت عمييا الفقرة رقم )3.382)

( ويعني ذلك أن 11( والتي تحصمت عمييا الفقرة رقم )2.596) عبر مستندات ورقية أي يدويا وأدنى قيمة
( 1.0170أما قيم االنحراف تراوحت بين ) المعرفة جامعة أدرار تفتقر في توفر وسائل الالزمة لتطبيق

االىتمام أكثر بعمميات إدارة المعرفة لموصل الى األىداف (. وعميو يجب عمى جامعة ادرار 1.2128و)
 المرجوة.

 تحميل آراء افراد العينة حول تكنولوجيا المعمومات )متغير الوسيط( .0
البيانات التي تم الحصول عمييا  وتم تحميل فقرةً  12عمى لث في االستبانة تضمن المحور الثا  

 تي تم التوصل إلييا لعينة الدراسة ككل ليذا المحور.ويوضح الجدول التالي نتائج التحميل الوصفي ال
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  لتكنولوجيا المعمومات : لممتوسط الحسابي واالنحراف المعياري (0-0-15)جدول رقم
 درجة التقييم االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المحور الثاني الرمز

Y  تكنولوجيا
 المعمومات

 متوسطة 0.6726 3.1328

 SPSS من إعداد الطالبتين بناءا عمى مخرجاتالمصدر:                                            

 بانحراف( 3.1328) بمغ المحور ىذا عن لإلجابات الحسابي المتوسط أن أعاله الجدول منيتضح 
.متوسطة بدرجة المحورـ ىذا عمى يوافقون الدراسة عينة أفراد أن عمى يدل وىذا، (0.6726) قدره معياري

 :يمي ما تبين فقرة كل مستوى عمى الدراسة عينة رأي حميلوبت 
 عن العينة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات(: 0-0-16) جدول رقم

 المعمومات تكنولوجيا محور فقرات

درجة 
 التقييم

 

 االنحراف
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

رقم  الفقرات
 الفقرة

 الرتبة

 يساعد المعمومات لتكنولوجيا الكفء االستخدام 3.506 1.0014 متوسطة
 تحسين عمى( واإلداريين األساتذة) المتعاونين
 وبصفة( والصريحة الضمنية) المكتسبة معارفيم
 مستمرة

Y00 1 

 رفع عمى الجامعة في المعمومات تكنولوجيا تعمل 3.371 1.0911 متوسطة
 .العمم تحصيل عممية وتسييل التعميم جودة

Y01 0 

 التطور مواكبة عمى المعمومات تكنولوجيا تقوم 3.337 1.1276 متوسطة
 المختمفة التكنولوجيا أشكال كافة في السريع
 وتحقيق استعماليا من والموظف األستاذ ليتمكن
 والمعرفة. الكفاءة من قدر أكبر

Y03 3 

 برامج توفير إلى المعمومات تكنولوجيا تيدف 3.114 1.1186 متوسطة
 عمميم في واألستاذة الموظفين تساعد قاتوتطبي
 . عمييم وتسيمو

Y14 4 
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 األستاذة يساعد المعمومات تكنولوجيا استخدام 3.270 1.0951 متوسطة
 وصحة سالمة من التأكد عمى والموظفين
 تحديثيا. عمى والعمل معموماتو

Y19 5 

 جالبرنام تحديث عمى المعمومات تكنولوجيا تعمل 3.247 1.0900 متوسطة
 .مستمر بشكل الجامعة إدارة في والتطبيقات

Y18 6 

 ومشاركة بنشر المعمومات تكنولوجيا تقوم 3.034 1.1022 متوسطة
 مختمف بين( والصريحة الضمنية) المعارف
 وبأشكاليا( أساتذة، إداريين، طمبة) المتعاونين
 .الحديثة

Y02 7 

 إدارة عمل ييمتق عمى المعمومات تكنولوجيا تقوم 3.034 0.9706 متوسطة
 العمميات عمى الرقابة خالل من الجامعة
 .التشغيمية

Y15 8 

 جودة ذات معمومات بتوفير الجامعة إدارة تقوم 2.989 1.1331 متوسطة
 .المعمومات تكنولوجيا استخدام خالل من عالية

Y10 9 

 تقوم تكنولوجيا المعمومات في إدارة الجامعة 2.933 1.0745 متوسطة
الضعف )في البرامج والتطبيقات  بتحديد مواطن

 .عمى مستوى متعاونييا( وتعمل عمى تحسينيا أو

Y16 12 

تعمل تكنولوجيا المعمومات عمى تحديث البرنامج  2.910 1.1740 متوسطة
 .والتطبيقات في إدارة الجامعة بشكل مستمر

Y17 11 

 خبرات وتطوير زيادة عمى الجامعة إدارة تعمل 2.854 1.0929 متوسطة
 تكنولوجيا عمى باعتماد العاممين كفاءاتو 

 المعمومات.

Y13 12 

 SPSS مخرجات عمى بناءا الطالبتين إعداد من: المصدر
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ما بين تراوحت متوسطات إجابات أفراد العينة عمى فقرات تبين من خالل الجدول أعاله             
  ( وانحراف معياري3.506( بمتوسط حسابي)22(، وكان أعمى متوسط لمفقرة )3.506 -3.1328)

(، مما يدل عمى إستخدام الكفء لتكنولوجيا المعمومات  يساعد المتعاونين عمى تحسين معارفيم 110014 )
( و 3.1328) ( قدر بـ13المكتسبة الضمنية والصريحة وبصفة مستمرة. وكان أدنى متوسط حسابي لمفقرة )

معة أدرار تعتمد عمى تكنولوجيا المعمومات في ( مما يدل عمى أن الجا0.6726) انحراف معياري قدر بـ
 زيادة وتطوير خبرات و كفاءات العاممين ولكن ليس بالمستوى المرغوب.

 تحميل آراء افراد العينة حول التعمم التنظيمي )متغير التابع( .3
يا البيانات التي تم الحصول عمي وتم تحميل فقرةً  12عمى رابع في االستبانة تضمن المحور ال  

 ويوضح الجدول التالي نتائج التحميل الوصفي التي تم التوصل إلييا لعينة الدراسة ككل ليذا المحور.
  لمتعمم التنظيمي: لممتوسط الحسابي واالنحراف المعياري (-2-017) جدول رقم

 درجة التقييم االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المحور الرابع الرمز

Z متوسطة 0.63467 3.0946 التعمم التنظيمي 

 SPSS : من إعداد الطالبتين بناءا عمى مخرجاتالمصدر                                          

( بانحراف معياري 3.0946بمغ المتوسط الحسابي لممحور ككل )تشير نتائج الجدول أعاله 
. حيث تم تحميل اممين( حيث نجد التعمم التنظيمي في الجامعة كان متوسطا في نظر الع0.63467)

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات محور التعمم التنظيمي 
 وتبينت النتائج كما موضحة في الجدول التالي:

  فقرات عن العينة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات(: 2-2-18جدول رقم)

 التعمم التنظيمي ورمح

درجة 
 التقييم

 

 االنحراف
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

رقم  الفقرات
 الفقرة

 الرتبة

 التعمم في متنوعة منيجيات الجامعة تستخدم 3.461 1.0666 متوسطة
 التعمم ممتقيات، المقابالت، المالحظات،)

 (الخ...االلكتروني

Z32 1 
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 في والتصرف التفكير عمى الموظفين قدرة 3.292 1.0787 متوسطة
 المواقف. مختمف

Z35 0 

 المستقبمية الرؤية بتحقيق التنظيمي التعمم يقوم 3.225 0.9857 متوسطة
 .لمجامعة

Z09 3 

 لتطوير التنظيمي التعمم عمى الجامعة تشجع 3.169 1.2176 متوسطة
 .إدارتيا

Z04 4 

 عارفوالم الخبرات طريق عن التعمم عممية تتم 3.157 1.1068 متوسطة
 القدامى. الموظفين لدى المكتسبة

Z25 5 

 العممية القدرات تطوير إلى الجامعة تسعى 3.112 1.0050 متوسطة
 المستمر. والتعمم الذاتي التعمم طريق عن لعماليا

Z07 6 

 أذىان في التعمم ثقافة ترسيخ إلى الجامعة تسعى 3.056 1.1517 متوسطة
 عماليا.

Z08 7 

 المعمومات اكتساب طريق عن التعمم عممية تتم 3.056 1.0804 متوسطة
 المنافسة. الجامعات من والتجارب

Z06 8 

 مشاكميم حل في الجيد بالتفكير العمل فريق يتعمم 3.045 1.0215 متوسطة
 معرفتيم وتطبيق تواجييم التي والصعوبات

 المستقبل. أجل من الجديدة

Z30 9 

 األنشطة ضمن نظيميالت التعمم إدراج يتم 2.899 1.0665 متوسطة
 الجامعة. في والبرامج

Z33 12 

 أجل من العمل فرق تشكيل عمى الجامعة تعتمد 2.876 1.0093 متوسطة
 .البعض بعضيا مع التعمم تشجيع

Z31 11 

 التعمم عمى والموظفين العمل فرق مكافأة 2.787 1.1528 متوسطة
 .لغيرييم وتعميميم

Z34 12 

 SPSS مخرجات عمى بناءا الطالبتين إعداد من: المصدر

 ( بعد ترتيب البنود تنازليا،2.787-3.461من خالل الجدول السابق نالحظ أن المتوسطات تتراوح بين )
( وىذا يدل 1.0666( وانحراف معياري )3.461( أعمى متوسط حسابي يقدر بــ)30) بمغت الفقرة رقم حيث
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فييا المالحظات، الممتقيات...الخ، وكانت أدنى  عمى أن الجامعة تستخدم منيجيات متنوعة في التعميم بما
( وانحراف معياري يقدر 2.787( بمتوسط حسابي يقدر بـــ)34قيمة لممتوسط الحسابي لمفقرة رقم)

 ( وىذا يدل عمى أن مكافأة فرق العمل والموظفين عمى التعمم و تعميميم لغيرييم غير كافية.1.1528بــــ)

 :البحث فروض اختبار :ثالثاً 
 والـتعمم المعرفـة إدارة بـين العالقـة دراسـة أىـداف وتحقيـق البحـث أسـئمة عمـى اإلجابة الجزء ىذا حاولي
 جامعــة فــي التنظيمــي والــتعمم المعرفــة إدارة بــين العالقــة فــي المعمومــات لمتكنولوجيــا الوســيط والــدور التنظيمــي
 ,Mediation اســموب امباســتخد البحــث فــروض صــحة اختبــار الــى الجــزء ىــذا يســعى خاللــو ومــن ادرار،

Moderation برنـامج باسـتخدام PROCESS Procedure for SPSS Version 3.00، والختبـار 
  المعنوية مستوى اي 0.05 تتعدى ال احتمالية قيمة عند البديل الفرض قبول قاعدة استخدام تم البحث فروض

a=0.05 
 اختبار الفرض االول: 3-1

ــــو " يوجــــد ا ــــنص الفــــرض االول عمــــى ان عمــــى  المعرفــــة دارةإل 0.05د عنــــثــــر ذو داللــــة إحصــــائية ي
تكنولوجيـــا المعمومـــات "، والختبـــار ىـــذا الفـــرض يمكـــن االعتمـــاد عمـــى نتـــائج تحميـــل االنحـــدار الموضـــحة فـــي 

 الجدول التالي:
  المعمومات تكنولوجيا عمى المعرفة إدارة (: نتائج تحميل االنحدار ألثر219-2-) الجدول رقم

 النموذج
 ر المستقلالمتغي

 المعمومات المتغير التابع: تكنولوجيا
 معنوية معامالت النموذح معنوية النموذج

معامل 
 التحديد

احصاء 
 فيشر

مستوى 
 المعنوية

معامل 
 االنحدار

احصاء 
 ستودنت

مستوى 
 المعنوية

 0.000 6.0935 0.5352 0.000 37.83 %29.98 إدارة المعرفة

 PROCESS Procedure for SPSS Version 3.00 مخرجاتالعتماد عمى : اعداد الطالبتين باالمصدر    

اثـر معنـوي حيـث بمـغ  المعمومات تكنولوجيا عمى المعرفة إدارةمن خالل الجدول اعاله يتضح ان اثر 
وعميـــو يقبـــل ىـــذا  0.05وىـــي اقـــل مـــن  0.000وقيمـــة احتماليـــة  6.0935بإحصـــاء اختبـــار بمـــغ  0.5352

 تكنولوجيـــــا عمــــى المعرفــــة إلدارة 0.05 عنــــد احصــــائية داللــــة ذو" يوجــــد  الفــــرض والــــذي يــــنص عمــــى انــــو:
 ".المعمومات
 اختبار الفرض الثاني: 3-0

عمــى الــتعمم  المعرفــة دارةإل 0.05عنــد احصــائية داللــة ذو يــنص الفــرض الثــاني عمــى انــو "يوجــد أثــر
 لموضحة في الجدول التالي:التنظيمي"، والختبار ىذا الفرض يمكن االعتماد عمى نتائج تحميل االنحدار ا
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 التنظيمي التعمم عمى المعرفة إلدارةنتائج تحميل االنحدار ألثر  ( :2-2-20)الجدول رقم

 النموذج
 

 المتغيرات   

 المتغير التابع: التعمم التنظيمي
 معنوية معامالت النموذح معنوية النموذج

معامل 
 التحديد

احصاء 
 فيشر

مستوى 
 المعنوية

معامل 
 اراالنحد

احصاء 
 ستودنت

مستوى 
 المعنوية

 إدارة المعرفة
56.76% 56.5 0.000 

0.8533 8.77 0.08 

 0.000 7.8 0.6987 تكنولوجيا المعمومات

 PROCESS Procedure for SPSS Version 3.00 مخرجات: اعداد الطالبتين باالعتماد عمى المصدر     

اثر غير معنوي حيث بمغ  التنظيمي التعممعمى  رفةالمع إدارة من خالل الجدول اعاله يتضح ان اثر
وعميو يرفض ىذا  0.05وىي اكبر من  )0.08(وقيمة احتمالية ) 1.77 (بإحصاء اختبار بمغ (0.1533)

 المعرفة دارةإل 0.05 دعن احصائية داللة ذو الفرض مقابل قبول الفرض والذي ينص عمى انو: "ال يوجد اثر
 ".التنظيمي التعمم عمى

 اختبار الفرض الثالث: 3-3
 عمى المعمومات لتكنولوجيا 0.05 عند إحصائية داللة ذو ينص الفرض الثالث عمى انو " يوجد اثر

"، والختبار ىذا الفرض يمكن االعتماد عمى نتائج تحميل االنحدار الموضحة في الجدول التنظيمي التعمم
 التالي:

 التنظيمي التعممعمى  المعمومات لتكنولوجيار نتائج تحميل االنحدار ألث: ( 201-2-)الجدول رقم 

 النموذج
 المتغيرات

 

 ظيمينالمتغير التابع: التعمم الت
 جمعنوية معامالت النموذ معنوية النموذج

معامل 
 التحديد

احصاء 
 فيشر

مستوى 
 المعنوية

معامل 
 االنحدار

احصاء 
 ستودنت

مستوى 
 المعنوية

 إدارة المعرفة
56.76% 56.5 0.000 

0.8533 8.77 0.08 

 0.000 7.8 0.6987 تكنولوجيا المعمومات

 PROCESS Procedure for SPSS Version 3.00 مخرجات: اعداد الطالبتين باالعتماد عمى المصدر     

اثـر معنـوي حيـث  ظيمـينالت الـتعمم عمـى المعمومـات تكنولوجيـامن خالل الجدول اعاله يتضح ان أثر 
وعميـو يقبـل ىـذا  0.05وىـي اقـل مـن  (0.000) وقيمة احتماليـة( 7.8)ار بمغ باحصاء اختب (0.6917)بمغ 

 الــتعمم عمـى المعمومـات لتكنولوجيـا 0.05 عنــد احصـائية داللـة ذو الفـرض والـذي يـنص عمـى انــو: " يوجـد اثـر
 ".ظيمينالت
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 اختبار الفرض الرابع: 3-4
مـات العالقـة بـين ادارة المعرفـة معمو ينص الفرض الرابع عمى انو " من المتوقع ان يتوسط تكنولوجيا ال

"، والختبـــار ىــــذا الفـــرض يمكــــن االعتمـــاد عمــــى نتـــائج تحميــــل 0.05الـــتعمم التنظيمـــي عنــــد داللـــة احصــــائية و 
 االنحدار لمدور الوسيط الموضحة في الجدول التالي:

 نتائج تحميل االنحدار ألثر المباشر وغير المباشر لدور الوسيط: (0-0-00م)الجدول رق
 التعمم التنظيمي( في العالقة بين إدارة المعرفة و ولوجيا المعمومات)تكن

 المتغير
 المتغير التابع: التعمم التنظيمي

االنحراف  معامل االنحدار األثر
 المعياري

 القيمة االحتمالية احصاء االختبار

المتغير المستقل: 
 إدارة المعرفة 

 T=8.38 0.000 0.0624 0.5235 األثر الكمي

 8.77t= 0.08 0.0867 0.1533 ر المباشراألث

 Z=4.0064 0.000 0.0924 0.3702 األثر غير المباشر

 PROCESS Procedure for SPSS Version 3.00 مخرجات: اعداد الطالبتين باالعتماد عمى المصدر    

ن إدارة " مـــن المتوقـــع ان يتوســـط تكنولوجيـــا المعمومـــات العالقـــة بـــيالختبـــار الفـــرض الرابـــع عمـــى انـــو 
ــــة احصــــائية  والمعرفــــة  ــــد دالل ــــتعمم التنظيمــــي عن ــــل االنحــــدار "0.05ال ــــائج تحمي ــــى نت ، يمكــــن  االعتمــــاد عم

، ومـــن خـــالل الجـــدول اعـــاله يتضـــح ان األثـــر الكمـــي لمـــدور الوســـيط تكنولوجيـــا الموضـــحة فـــي الجـــدول التـــالي
حيث بمـغ ىـذا  0.05عند مستوى داللة المعمومات في العالقة بين إدارة المعرفة والتعمم التنظيمي كان معنوي 

كـان غيـر معنـوي حيـث بمـغ  التنظيمـي والـتعمم المعرفـة إدارةبينما االثر المباشـر لمعالقـة بـين  (0.5235األثر)
، فــي حــين كــان 0.05وىــي اكبــر مــن  (0.08)ومســتوى معنويــة (1.77)اختبــار بمغــت  ( بإحصــاء0.1533)

كــان  التنظيمــي والــتعمم المعرفــة إدارةفــي العالقــة بــين  المعمومــات تكنولوجيــااالثــر غيــر المباشــر لمــدور الوســيط 
وقيمــــة  (4.0064)بإحصــــاء اختبــــار  (0.3702)حيــــث بمــــغ ىــــذا االثــــر  0.05معنــــوي عنــــد مســــتوى داللــــة 

وعميو بما ان االثـر الكمـي معنـوي واالثـر المباشـر غيـر معنـوي واالثـر  0.05وىي اقل من ( 0.000)احتمالية
 والــتعمم المعرفــة إدارة ىــذا يؤكــد الــدور الوســيط الكامــل لممتغيــر الوســيط فــي العالقــة بــين غيــر المباشــر معنــوي

 المعمومــات تكنولوجيــاوعميــو تقبــل الفرضــية الرابعــة التــي تــنص عمــى انــو " مــن المتوقــع ان يتوســط  التنظيمــي
 "0.05عند داللة احصائية  التنظيمي التعممو  المعرفة إدارةالعالقة بين 
 ي: مناقشة النتائجالمطمب الثان

متعمقـة بتحميـل  بعد تحميل البيانات التي تم معالجتيا بطرق إحصائية سـابقا، وتـم التوصـل الـى النتـائج
الوصفي واألخرى متعمقة بالفرضـيات، حيـث أن ىـذا الجـزء مـرتبط بمناقشـة نتـائج الفرضـيات التـي تـم التوصـل 

 الييا.
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 اسةأوال: مناقشة نتائج التحميل الوصفي لعينة الدر 
نالحــظ أن نســبة الــذكور   ول الســابق لوصــف عينــة الدراســةجــدوصــل اليــو فــي الالت مــن خــالل مــا تــم 

ن عينـة الدراسـة أويـدل ذلـك عمـى  (60.7)المستوجبين عمى أداة الدراسة أكبر من نسبة االناث والتـي قـدرت بــ
العمميـة المتواجـدة بجامعـة  ىذا في ما يخص نوع العينة، أما فيما يخص المؤىالت تغمب عمييا طابع الذكوري

 س وماستر وكذلك االطارات العميا أدرار معظميا لدييا مستوى جامعي والتي تتمثل في حاممي شيادة ليسان
عة أدرار تقوم بتوظيف األشـخاص كذلك توجد فييا مؤىالت عممية ذو مستوى ثانوي وبناءا عمى ىذا أن جامو 

ي المعاىــد والتكــوين. أمــا بالنســبة لمخبــرة فجامعــة أحمــد مســتوى عــالي وكــذلك تمــنح فرصــة تشــغيل لخرجــ ذوي
ســنة فقــد  15ى ســنوات الــ 5درايــة بــأدرار لــدييا اســتقرار وظيفــي ألن نصــف عينــة الدراســة تتــراوح خبــرتيم مــن 

ـــ )بمغــت ىــذه النســبة ب وفــي الحــين نجــد أن ىــذه العينــة تمثــل معظميــا أنيــم يشــغمون وظيفــة  فــي المئــة (52.8ـــ
ستاذ في نفـس الوقـت وىـذا راجـع لكـون طبيعـة نشـاط تعميمـي وعممـي ومعرفـي )أسـاتذة( داري وأة ووظيفة إإداري

 وخدمي )كثرة اإلدارات(.
 لمتغيرات المحاورمناقشة نتائج التحميل الوصفي  :ثانيا
 مناقشة النتائج المتعمقة بالمتوسطات الحسابية إلدارة المعرفة  1.0

درار بتطبيــق إدارة المعرفــة كــان متوســطا مــن وجيــة نظــر أظيــرت النتــائج أن مســتوى اىتمــام جامعــة أ
ويمكـــن أن تفســـر ىـــذه النتيجـــة مـــن جيـــة أن أفـــراد المنظمـــة لـــيس لـــدييم درايـــة  الدراســـة اســـتجابات أفـــراد عينـــة

وتطمعـــات وواعـــي حـــول مفيـــوم إدارة المعرفـــة ومـــا ليـــا مـــن أىميـــة عنـــد تطبيقيـــا عمـــى غـــرار بعـــض األســـاتذة 
أن جامعة أدرار ال تمتمك تقنيـات الالزمـة لتوليـد المعرفـة واكتسـابيا وتحويميـا مـن والموظفين. ومن جية أخرى 
 معرفة ضمنية الى صريحة. 

 لتكنولوجيا المعمومات  الحسابية بالمتوسطات المتعمقة النتائج مناقشة 0.0
 د فروقــات بــين آراءىــم، حيــث ال توجــمتوســطا كــاناســتجابات أفــراد عينــة الدراســة  أن النتــائج أظيــرت
ويمكــن تفســير النتيجــة ان جامعــة أدرار ممكــن أنيــا تمتمــك وســائل حديثــة لتكنولوجيــا المعمومــات  حــول الفقــرات

ولكــن ال تتــوافر لــدييا مــوارد بشــرية ذات كفــاءة عاليــة التــي تقــول باســتخدام تكنولوجيــا المعمومــات حيــث ميمــا 
 فر عنصر بشري مؤىل.توافرت تجييزات تكنولوجيا متطورة ال يمكن االستفادة منيا اال بتو 

 لتعمم التنظيمي الحسابية بالمتوسطات المتعمقة النتائج مناقشة 3.0
مـن وجيـة نظـر  تبين من خالل النتائج أن مستوى اىتمام جامعة أدرار بالتعمم التنظيمي كان متوسـطا

ا ممتقيات ولكن ويدل ذلك عمى أن جامعة أدرار تقوم بعدة منيجيات من أجل التعمم من بيي أفراد عينة الدراسة
ال تقــوم بتحفيــز وتشــجيع العــاممين مــن أجــل زيــادة انــدفاعيم نحــو الــتعمم بغيــة مشــاركة العــاممين المعــارف فيمــا 

 بينيم.
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  مناقشة الفرضياتثالثا: 
 مناقشة نتيجة اختبار الفرض االول: 1.3

 تكنولوجيا عمى المعرفة إدارة "0.05 عند احصائية داللة ذو ثرأ يوجد"  انو عمى لو األ الفرض ينص
وتم قبول ىذه الفرضية ألن عمميات تكنولوجيا المعمومات تحتاج الى عمميات إدارة المعرفة . " المعمومات

حيث أن تكنولوجيا المعمومات تدعم وتساند إدارة المعرفة وىذا من أجل إقامة عالقة متكاممة ومتناسقة بين 
ت تساعد عمى استغالل المعارف الموجودة  في أذىان عمميات إدارة المعرفة، حيث أن تكنولوجيا المعموما

واكتساب معارف جديدة من المحيط الخارجي  رفة ضمنية الى صريحة في الجامعةالموظفين وتحويميا من مع
وتقوم أيضا تكنولوجيا المعمومات بعممية تخزين المعرفة اف المعارف وتوليدىا بشكل مستمر من أجل اكتش

ونشرىا وانتقاليا بسيولة بين العاممين ماية المعرفة من الضياع والتسرب جامعة من حالكترونيا بحيث تتمكن ال
في أي مكان سواء كانوا العمال داخل الجامعة أو خارجيا وذلك عبر وسائل الكترونية من بينيا البريد 

تحقيق  بغية اتخاذ قرارات وتطبيق  بشكل الصحيح بغية، موقع االلكتروني لمجامعة...الخ. االلكتروني
 األىداف المرجوة.

 تكنولوجياوالتي كانت تيدف الى معرفة أثر  (2018) عمار عيشي بن وىذا ما تتفق مع دراسة  
 والتي توصمت دراستو الى أن تكنولوجيا المعمومات  الجزائرية بالجامعات المعرفة إدارة عمى المعمومات

دل المعمومات بين العاممين، وتخزينيا لمرجوع من خالل تسييل تبا المعرفة إدارة عمميات تسييل في تساىم
الييا في وقت الحاجة. تعتبر تكنولوجيا المعمومات من الدعائم األساسية التي تعزز المعارف، وتساىم في 

 حل الصعوبات في تدفق المعمومات والمعارف.
 مناقشة نتيجة اختبار الفرض الثاني: 0.3

إدارة المعرفة عمى التعمم  0.05 عند احصائية اللةد ذو ينص الفرض الثاني عمى أنو "يوجد أثر
دارة المعرفة التنظيمي"، تم رفض ىذا الفرض مقابل قبول الفرض العدمي الذي تنص عمى أنو ال يوجد أثر إ

ة توليد المعرفة وذلك نظرا ألن التعمم والمعرفة ىما وجيان لعممة واحدة حيث أن عممي في التعمم التنظيمي.
ونستنتج من ذلك أن التعمم ىو ناتج لممعرفة. وجامعة أدرار تجد صعوبة في عممية ترسيخ  ىي نفسيا التعمم

التعمم في أذىان موظفييا نظرا ألنيا تعتمد عمى ىيكل تنظمي تقميدي، وكذلك تواجو صعوبة في تشارك 
تنظيمي يسعى الى المعارف الضمنية بين أفرادىا وتتطمب الفيم الدقيق والتحميل العميق لتطبيقيا. فالتعمم ال

تحسين أداء ىيئة التدريس واإلداريين والفنين، ويعمل عمى اكتساب الخبرات والمعارف من الموظفين القدامى 
 ورسكمة الموظفين الجدد وتحفيزىم بغية تشارك معارف الجديدة واكساب طرق تنظيمية جديدة.

التي كانت تيدف لمعرفة ( 2016) المخيزم محمد عميوتتعارض ىذه الدراسة مع دراسة السابقة ل 
، حيث توصمت عمى أن ىناك أثر إلدارة الكويتية اإلسالمية البنوك في التنظيمي التعمم في المعرفة إدارة أثر

المعرفة في التعمم التنظيمي، ويعود السبب في ذلك إلى أن إيجاد المعرفة ونقميا بين أعضاء التنظيم أحد 
المعارف والخبرات يتم من خالل التعمم، وتبادل المعرفة بين أعضاء أبعاد التعمم التنظيمي، حيث اكتساب 



  الدراسة الميدانية                                                                       : الفصل الثاني
 

 
46 

التنظيم مما يؤكد ىذا عمى تأثير إدارة المعرفة عمى التعمم التنظيمي، حيث فسرت  الدراسة الحالية أن إدارة 
 المعرفة لم يتم استغالليا بشكل الكافي لتساىم في توطين عممية التعمم التنظيمي 

 اختبار الفرض الثالث: مناقشة نتيجة  3.3
المعمومات  لمتكنولوجيا "0.05 عند احصائية داللة ذو ينص الفرض الثالث عمى أنو" يوجد أثر

وأشرت نتيجة ىذه الفرضية عمى أنو يوجد أثر لمتكنولوجيا المعمومات في التعمم  عمى التعمم التنظيمي".
ساعد وتقدم لممنظمة المتعممة ما تحتاجو، ألنيا التنظيمي حيث تعتبر تكنولوجيا المعمومات من تقنيات التي ت

وتخزينيا ومعالجتيا واتخاد القرارات المناسبة. ىذا ما  مومات من داخل المنظمة أو خارجياتسمح بتوفير المع
يجعل المنظمة تمتاز بالمرونة التنظيمية، حيث تؤدي ىذه المرونة الى التعمم بطريقة سريعة لجميع أفراد 

وكذلك تكنولوجيا المعمومات تساعد في عممية التعمم  مييا ما يسمى بالمنظمة المتعممةعالمنظمة ويطمق 
التنظيمية التنظيمي من خالل الذاكرة التنظيمية، حيث تعتبر ىذه األخيرة كالمخزن الذي يخزن فيو المعرفة 

المخزن فإن ذلك  وكمما كانت المنظمات ليا فاعمية عالية ومميزة في استعمال ىذابيدف استعمال مستقبمي 
لمنظمة الى ا تحويل الى يودي داخل المنظمة  التنظيمي التعمم تكريس أن أي يدل عمى التعمم التنظيمي،

 ولموصول الى المعرفة التنظيمية يجب استخدام تكنولوجيا المعمومات بشكل صحيح.  منظمة متميزة ومتعممة
 وفي ىذا الصدد لم توجد دراسات سابقة مشابية ليا.

 مناقشة نتيجة اختبار الفرض الرابع: 4.4 
 المعرفة إدارة بين العالقة المعمومات تكنولوجيا يتوسط ان المتوقع من""  أنو عمى الرابع الفرض ينص

 داخــــل ممكــــن قــــدر بــــأكبر المعــــارف مــــن الســــتفادة وذلــــك ،"0.05 احصــــائية داللــــة دعنــــ التنظيمــــي الــــتعمم و
دخـال  الـربط من البد المعرفة إدارة تعمميا جميع سير ولضمان والمنشآت المنظمات  المعمومـات تكنولوجيـا وا 

 المنظمــة أداء مــن وتحســن العمميــات كفــاءة مــن تحســن المعمومــات تكنولوجيــا ألن نظــرا األىــداف، تحقيــق بغيــة
 وتحقيــق نقــل فــي تســاىم التــي والضــرورية الميمــة الوســائل أحــد مــن المعمومــات تكنولوجيــا وتعتبــر فعــال بشــكل

 العـودة ويمكـن المنظمـة ذاكـرة فـي وتخزينيـا المعمومـات اكتساب عممية ىو التنظيمي التعمم أن ظيرويالمعرفة 
 داخـل التنظيمـي الـتعمم ويـؤدي المعمومـات تكنولوجيـا باسـتخدام وذلـك آلخـر حين من وتنقيحيا ومراجعتيا الييا

 مـــع التكيـــف عمـــى والقـــدرة ةالمنظمـــ داخـــل امتالكيـــا ومـــدى التكنولوجيـــا بواســـطة المعرفـــة توليـــد إلـــى المنظمـــة
 ككــــل  التنظيمـــي األداء وتحســـين اإلبــــداع إلـــى الوصـــولو   المنظمــــة تطـــوير بيـــدف بيــــا المحيطـــة المتغيـــرات
 .لممنظمة
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 :خالصة 
تـم تعــرض فـي ىــذا الفصــل لدارسـة الحالــة التـي تناولــت أثــر إدارة المعرفـة عمــة الـتعمم التنظيمــي فــي  

دراية بـأدرار، حيـث تـم االعتمـاد عمـى توزيـع االسـتبانة عمـى عينـة مـن  ظل تكنولوجيا المعمومات بجامعة أحمد
وكــان ىــدف الدراســة ىــو اإلجابــة عمــى إشــكالية  عمــال مينــين بالمؤسســة محــل الدراســة.األســاتذة واإلداريــين و 

ا والوصـول الـى اليـدف المرغـوب . وتم تفريغ البيانـات التـي تـم جمعيـا فـي بـرامج إحصـائية بغيـة تحميميـالبحث
 وتم توصل الى عدة نتائج من أىميا: منو

 تكنولوجيا المعرفة عمى إدارة حول أثر 0.05الداللة  مستوى داللة إحصائية عند وذيوجد أثر معنوي  -
 المعمومات.

 إدارة أثـر مـن خـالل أراء المبحـوثين حـول0.05 الداللـة مستوى عندال يوجد أثر معنوي ذو داللة إحصائية  -
 .يالتنظيم التعمم عمى المعرفة

 .التنظيمي التعمم في المعمومات لمتكنولوجيا 0.05 عند إحصائية داللة ذو وجود أثر معنوي -

 عنـــد داللـــة التنظيمـــي الـــتعمم فـــي المعرفـــة إدارة بـــين العالقـــة المعمومـــات تكنولوجيـــا يتوســـط ان المتوقـــع مـــن -
 .0.05 عند إحصائية
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تحــديات كبيــرة، والتــي تفــرض عمييــا مواكبــة التغيــرات تواجــو منظمــات التعمــيم العــالي والبحــث العممــي 
 الحاصمة والقيام بتغيير طبيعتيا واالتجاه لمعمل بأسموب عمل جديد.

ونظرا ما تتطمبو بيئة التعميم العالي من قدرات ومعارف قيمة وتتطمب كذلك تعميما متميزا من اجـل أن 
الراقيـــة فـــي توليـــد المعـــارف جديـــدة وتطويرىـــا، تترقـــى الـــى منظمـــة متعممـــة التـــي تســـمح ليـــا بالبقـــاء ومســـاىمة 

فيمــا بيــنيم مــن خــالل تطبيــق تكنولوجيــا المعمومــات حيــث يــنجم عــن اســتغالليا تحويــل  وفعــال دائــميا اتصــال
ومـن جيـة تكـون ىـذه المنظمـة متعممـة مـن جيـة التدريجي من منظمة تقميديـة الـى منظمـة الكترونيـة. وبالتـالي 

متطــورة مــن شــبكات معمومــات التــي تســاعدىا فــي تبــادل الــتعمم وابتكــار معــارف أخــرى لــدييا بنيــة تحتيــة قويــة و 
 جديدة، واتخاذ قرارات صائبة ومواجية التحديات.

وتوصــــمت الدراســــة الــــى مجموعــــة مــــن اســــتنتاجات عمــــى الصــــعيدين النظــــري والتطبيقــــي، باإلضــــافة 
ر الــى اســتغالل نقــاط قوتيــا مــن لمجموعــة مــن التوصــيات تــم اقتراحيــا لمســاعدة الجامعــة مــن أجــل إعــادة النظــ

. ومـن تـم إقتـراح بعـض النقـاط البحثيـة التـي غابـت فـي ىـذه الدراسـة بغيـة اكماليـا ضـعفياجوانب  معالجةأجل 
 في دراسات الالحقة.

 النتائج:

 توصمت الدراسة الى مجموعة من النتائج نظرية وتطبيقية، والتي جاءت كما يمي:
الجامعة، حيث أن الجامعة مدركة  كافة مصالحلم يتم تعميميا في رغم توفر االنترنت في الجامعة لكن  -

 بأن:
 .تكنولوجيا المعمومات ىي من تقنيات التي تساىم في تفعيل وتطوير عمميات إدارة المعرفة 
  تمكن تكنولوجيا المعمومات من الحصول عمى المعارف من الخبراء كأساتذة جامعيين لمواجية بعص

 تواجو الجامعة.الصعوبات والعراقيل التي 
  تساىم تكنولوجيا المعمومات في تحقق مدى مصداقية المعرفة، والحفاظ عمييا واستعماليا في أوقات

)أثر ادراة المعرفة في الحاجة الييا. من خالل ىذه النتائج التالية يمكن تأكيد صحة الفرضية األولى 
 تكنولوجيا المعمومات(.

، حيث لم يجد العاممين فرص لتبادل المعارف فيما بينيم كياعتماد الجامعة عمى ىيكل تنظيمي كالسي -
ويساىم  يعتبر الييكل التنظيمي الحديث من أىم البعد التنظيمي المالئم لمتعممو   بسبب االعتماد عمى المركزية

 في إتاحة فرص التعمم بين العاممين وتبادل وتشارك المعارف دون نظر الى مستويات السمطة.
 التالية النتائج ىذه خالل من منة ال يمكن لألفراد اكتشافيا الى من خالل التعمم الجماعيكذلك المعرفة الكا

 .(تعمم التنظيمي في المعرفة ادراة أثر) الثانية الفرضية صحة تأكيد يمكن
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يوجد تقصير من طرف الجامعة في استعمال تكنولوجيا المعمومات لتفعيل االتصاالت بين االفراد من أجل  -
ردي والجماعي ومن المعروف أن تكنولوجيا المعمومات توفر لمستخدمييا نظاما معموماتيا يتيح ليم التعمم الف
 تعمم في تكنولوجيا المعمومات أثر) لثةالثا الفرضية صحة تأكيد يمكنيجة النت ىذه خالل منفرصة 

 (.التنظيمي
 التوصيات:

 .ا من خالل التكنولوجيادارة المعرفة وتوفير مناخ مناسب لتطبيقياإلاالىتمام بضرورة  -
 استغالل تطبيق المعرفة في عمميات التعمم الفردي والجماعي وىذا يؤدي الى ابتكار المعرفة الجديدة. -
القيام بدورات تكوينية مستمرة لزيادة كفاءة مستخدمي تكنولوجيا المعمومات من أجل ضمان قيام عمميات  -

 إدارة المعرفة بشكل جيد.
 دعيم لخمق المعرفة وتبادليا وتشاركيا.حث العاممين وتحفيزىم و  -
 .تجييز الجامعة بالوسائل التكنولوجيا بغية تكامميا مع إدارة المعرفة  -
تغيير الييكل الكالسيكي إلى ىيكل نيو كالسيكي )الحديث( من أجل إتاحة فرص لنقاش وتبادل األفكار  -

 واآلراء من أجل تعميم التعمم.
 لجامعة من أجل مواكبة التطورات.زيادة وتيرة التعمم التنظيمي في ا -
الحرص عمى إيجاد وسائل متطورة لمحصول عمى المعرفة الضمنية وتحولييا الى معرفة صريحة  -

 لمشاركتيا بين أفراد العاممين.
يجب عمى الجامعة أن تتبنى سياسة اتصالية داخمية وخارجية قوية لممساىمة في توفير المعمومات واتخاذ  -

 القرارات المناسبة.
رورة استثمار المعرفة الضمنية لدى المنظمة من خالل التحفيزات المقدمة بغية تحويميا الى معرفة ض -

 موثقة.
 آفاق الدراسة:

الدراسة المتمثمة في أثر ادرة المعرفة عمى التعمم التنظيمي في ظل التكنولوجيا فقد أفرز  في ظل ىذه
ولكن تبقى مجموعة من النقاط التي قد أغفمت بسبب  يجابية المتعمقة بموضوع الدراسةمجموعة من النتائج اإل

 البيانات والمتمثمة في االستبانةاإلطار الزمني المحدود لمدارسة، كذلك استعممت الدراسة أداة واحدة فقط لجمع 
وبالتالي كثر دقة وىي المالحظة والمقابمة وربما ىذه األداة غير كافية لمجمع البيانات حيث ىناك أدوات أ

 ا النقص حافزا لمقيام بدراسات مستقبمية أكثر دقة نذكر منيا عمى سبيل المثال:يشكل ىذ

 دور تكنولوجيا المعمومات في تكامل عمميات ادراة المعرفة. -
 دور إدارة المعرفة في تحقيق الميزة التنافسية. -
 متطمبات إدارة المعرفة في مؤسسات التعميم الثانوي. -
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 متعممة.دور إدارة المعرفة في بناء منظمات  -
 معوقات تطبيق إدارة المعرفة في مؤسسات التعميم بالجزائز. -
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 أواًل: بالمغة العربية

 الكتب

 والتوزيع، لمنشر الوراق مؤسسة ،عمان، فاىيمموال الممارسات: المعرفة إدارة  ،الممكاوي الخموف إبراىيم (1
3770. 

 حامد دار عمان، ،األولى الطبعة عمومات،الم وتكنولوجيا المشاريع إدارة أساسيات ،الطيطي مصباح خضر (2
 .3733 والتوزيع، لمنشر

 لمنشر الفكر دار ،عمان ،التنظيمي التطور ،قنديل سيد محمد عالء و عامر المطمب عبد سامح (3
 .3737 والتوزيع،

 األردنية المممكة والتوزيع، لمنشر األكادميون ،األردن، اإلدارية المعمومات نظم، كشك أبو صالح سميمان (4
 .م3732-ه3222 الياشمية،

 الميسرة دار:  عمان. المعرفة إدارة إلى المدخل ،العمري غسان و قندياجي عامر العمي، الستار عبد (5
 .3772 والطباعة، والتوزيع لمنشر

 والتوزيع، لمنشر وائل دار ،عمان ،األعمال منظمات في التنظيمي السموك ،العميان سممان محمود (6
 .3772 ،2الطبعة

 .3732 الثانية، الطبعة والتوزيع، لمنشر الصفاء دار ، عمان ،المعرفة إقتصاد ،ريحي انعمي مصطفى (7
 والتوزيع، لمنشر الجامعي الكتاب دار ،المتحدة العربية اإلمارات ،التنظيمية المعرفة إدارة ،السالم مؤيد (8

3732. 

 المذكرات واألطروحات:

يمي، مذكرة مقدمة كجزء من متطمبات نيل شيادة ام الخير رزوقي، أثر إدارة المعرفة في التعمم التنظ (9
الماستر في عموم التسيير، كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير، جامعة محمد خيضر، 

 .3732/3730بسكرة،

 إدارة لتطبيق والمتوسطة الصغيرة المؤسسات استعداد مدى حول استكشافية دراسة ،حمموس األمين (11
– الجامعي المركز ،التسيير عموم، التسيير عموم في الماجيستير شيادة لنيل مقدمة مذكرة-المعرفة
 .3733-3737 ،)الجزائر(الوادي
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 توزيع مديرية عمال من لعينة ميدانية دراسة ، العاممين بتمكين وعالقتو التنظيمي التعمم ،جرادي بمقاسم (11
 بسكرة، -خيضر محمد جامعة ،نفسال عمم في ماجستير شيادة لنيل مقدمة مذكرة األغواط، لوالية الغاز

3732-3732. 

إدارة المعرفة ودورىا في تحقيق جودة التعميم العالي، مذكرة مقدمة ضمن متطمبات نيل صراع، توفيق  (12
 .3732،3732، السنة  2جامعة الجزائر  كمية العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير،شيادة الماجسترا، 

عرفة في تحسين اآلداء المؤسسي، مذكرة مقدمة كجزء من متطمبات نيل دور إدارة الم حسينة قمبو، (13
كمية العموم اإلقتصادية والتجارية شيادة الماستر في عموم التسيير تخصص تسيير اإلستراتيجي لممنظمات، 

 .3732،3732جامعة محمد خيضر يسكرة  وعموم التسيير،

ألداء الوظيفي في المؤسسات الصغيرة أثر تكنولوجيا المعمومات واإلتصال عمى ا اضية بداع،ر  (14
والمتوسطة، مذكرة مقدمة لنيل شيادة ماستر أكاديمي، الطور الثاني، كمية العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم 

  .3730-3732ورقمة، -التسيير، جامعة قاصدي مرباح 

 قوى لمنتسبي المعرفة إدارة عمميات ممارسة تعزيز في القيادية األنماط دور عوده، أبو اسماعيل صالح (15
 ،)فمسطين(غزة األقصى جامعة ،ماجستير شيادة لنيل مقدمة مذكرة الجنوبية، بالمحافظات الفمسطيني األمن
3732. 

 بالمكتبة ميدانية دراسة ،المعرفة إدارة تحقيق في ودوره الفكري المال رأس استثمار شفرير، عائشة (16
 اإلنسانية العموم كمية المكتبات، عمم في ماجستير دةشيا لنيل مقدمة مذكرة منتوري، لجامعة المركزية

 .3737-3772 قسنطينة، – منتوري جامعة ،واإلجتماعية
 المؤسسات من لعينة ميدانية دراسة ،التسويقي اإلبتكار عمى المعرفة إدارة نظم تأثير حميود، عمار (17

 -مرباح قاصدي جامعة ،تسييرال عمومالتسيير، عموم في الدكتورة شيادة لنيل مقدمة أطروحة الجزائرية،
 .3730-3732 ورقمة،
 مذكرة سونطراك، مؤسسة حالة دراسة ،المؤسسة آداء لتحسين كمدخل التنظيمي التعمم خيرة، عيشوش (18

 .3733-3737 تممسان، -بمقايد بكر أبي جامعة، اإلقتصادية العموم في ماجستير شيادة لنيل مقدمة

رىا عمى ادراة المعرفة بالجامعات الجزائرية، كمية العموم تكنولوجيا المعمومات واثعمار بن عيشي،  (19
 .3772-3770االقتصادية والتجارية وعموم التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة،

 مذكرة غزة، بقطاع الفمسطينية الجامعات في المعرفة إدارة تطبيق متطمباتالرقب،  سممان أحمد محمد (21
 .3733 األزىر، جامعة، الاألعم إدارة في ماجيستير شيادة لنيل مقدمة
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تكنولوجية المعمومات وأثرىا عمى اإلبداع اإلداري في القطاع المصرفي عبد المحسن فاتح إبراىيم،  (21
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 10الممحق رقم:

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 جامعة أدرار

 كمية العموم االقتصادية، التجارية وعموم التسيير

 قسم عموم التسيير

 السنة ثانية ماستر 

 تخصص إدارة أعمال

 اإلستبانة 
إدارة المعرفة عمى التعمم التنظيمي في ظل "أثر في إطار التحضير لمذكرة تحت عنوان:  
 التكنولوجيا"

يسرنا أن نضع بين أيديكم ىذه اإلستبانة التي صممت لجمع المعمومات الالزمة لمدراسة التي تدخل ضمن  
 عممي لنيل شيادة الماستر تخصص ادراة أعمال.الاطار البحث 

التنظيمي في ظل التكنولوجيا، لذلك نود وتيدف ىذه الدراسة لمعرفة أثر إدارة المعرفة عمى التعمم 
عمى ىذا االستبيان بكل موضوعية ودقة، حيث ان صحة  باإلجابةمنكم المشاركة في ىذه الدراسة وىذا 

كما نعمم سيادتكم ان جميع إجابتكم لن تستخدم إال  ،إجاباتكمالنتائج تعتمد بدرجة كبيرة عمى مدى موضوعية 
اباتكم الدقيقة مساىمة فعالة وعونا كبيرا في التوصل الى نتائج ألغراض البحث العممي، وستقدم إج

 موضوعية.

 وتقبموا منا فائق االحترام والتقدير

 

                                                       

 من إعداد الطمبة:                                                      تحت اشراف:   

 د. ساوس الشيخ                                                                            فنيش أسماء   -

 طمحاوي نادية  -
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 البيانات الشخصية :زء األولالج

ييدف ىذا الجزء الى التعرف عمى بعض الخصائص االجتماعية والوظيفية لمموظفين لذلك نرجو منكم 
 .الختيارك( في المربع المناسب Xوضع  إشارة )

 

 الجنس:  .0

 ذكر                   أنثى                

 الخبرة:   .2

 سنة          55إلى  6من                             سنوات  5أقل من      

 سنة 26أكثر من                 سنة          25إلى  56من      

 المؤىل العممي:  .3

        بكالوريا             ثانوي                            ثانويأقل من ال             

 دراسات عميا                   جامعي                   

 

 المسمى الوظيفي: .4

         وأداري أستاذ                       أستاذ             

 كرىا.....أخرى أذ                      إداري             
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 متغيرات الدراسة: الثاني الجزء
 ادارة المعرفة: :أوالً 

ىي عممية منتظمة وفاعمة لإلدارة تعمل عمى تفعيل مخازن المعرفة في المنظمة وتوظيفيا لتحقيق أىداف 
 .المنظمة

 .دارة المعرفةإلالمؤسسة  استخدام يمي مجموعة من العبارات لتعرف عمى رأيكم في مدى فيما
 أمام العبارة التي تتناسب مع درجة الموافقة Xعالمة  علرجاء وضا

 
 الرقم

 
 العبـــــــارة

ق 
مواف

ير 
غ

شدة
ب

فق 
موا
ير 
غ

 

حايد
م

فق 
موا

شدة 
ق ب

مواف
 

استخدام المعارف الموجودة في أذىان بتيتم الجامعة  15
 .موظفييا

     

      .تقوم الجامعة بعممية اكتساب المعارف والخبرات الجديدة 12
تقوم ادارة الجامعة بالتدريب المستمر لموظفييا في مجال  10

  .ادارة المعرفة

     

تقوم الجامعة بتطوير المعارف عن طريق تنظيم دورات  10
 .تكوينية وممتقيات

     

 ت ورقية تتم عممية تخزين المعرفة بالجامعة عبر مستندا 15
 .) يدوية(

     

      .ي الجامعة الكترونياً تتم عممية تخزين المعرفة ف 16
تتوفر إدارة الجامعة عمى تقنيات ذات قيمة لنشر  17

 .واستخدام المعرفة في الجامعة

     

تعتمد الجامعة عمى إنشاء فريق عمل من أجل نشر  18
المعرفة وانتقاليا بسيولة بين العاممين  أي تحويل 

 .المعرفة من  معرفة فردية إلى معرفة جماعية

     

      .تقوم الجامعة بتسييل عممية تطبيق المعرفة 19
توظيف المعرفة الجديدة التي تم الحصول عمييا في  51

 .الجامعة
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      .تتوفر الجامعة عمى وسائل تطبيق المعرفة 55
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 تكنولوجيا المعمومات : ثانياً 
تي تساىم في تسييل طرق توصيل المعمومات ىي عبارة عن مجموعة من األدوات والعمميات والمنيجيات ال

 .اإلداريةو كذا القدرة عمى تبسيط الميام 
 يمي مجموعة من العبارات لتعرف عمى مفيوم وأىداف تكنولوجيا المعمومات فيما

 أمام العبارة التي تتناسب مع درجة الموافقة Xعالمة  عالرجاء وض
 
 
 

 الرقم

 
 العبــــــارة

ق 
مواف

ير 
غ

شدة
ب

موا 
ير 
غ

 فق

حايد
م

فق 
موا

شدة 
ق ب

مواف
 

معمومات ذات جودة عالية من قوم إدارة الجامعة بتوفير ت 01
 .حديثةخالل استخدام تكنولوجيا 

     

إدارة الجامعة عمى زيادة وتطوير خبرات وكفاءات  عملت 02
 العاممين باعتماد عمى تكنولوجيا المعمومات.   

     

فير برامج وتطبيقات تيدف تكنولوجيا المعمومات إلى تو  03
 .تساعد الموظفين واألستاذة في عمميم وتسيمو عمييم

     

تقوم تكنولوجيا المعمومات عمى تقييم عمل إدارة الجامعة  04
 من خالل الرقابة عمى العمميات التشغيمية.

     

تقوم تكنولوجيا المعمومات في إدارة الجامعة بتحديد  05
عمى مستوى  بيقات أو)في البرامج والتطمواطن الضعف 

 وتعمل عمى تحسينيا.متعاونييا( 

     

تعمل تكنولوجيا المعمومات عمى تحديث البرنامج  06
 والتطبيقات في إدارة الجامعة بشكل مستمر.

     

تقوم تكنولوجيا المعمومات بوضع ضوابط تمنع حدوث  07
 األخطار أثناء المعالجة في إدارة الجامعة.

     

كنولوجيا المعمومات يساعد األستاذة والموظفين استخدام ت 08
عمى التأكد من سالمة وصحة معموماتو والعمل عمى 

 .تحديثيا

     

تقوم تكنولوجيا المعمومات بنشر ومشاركة المعارف  09
 )أساتذة، )الضمنية والصريحة( بين مختمف المتعاونين

 .طمبة( وبأشكاليا الحديثة إداريين،
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جيا المعمومات في الجامعة عمى رفع جودة تعمل تكنولو  51
 التعميم وتسييل عممية تحصيل العمم.

     

االستخدام الكفء لتكنولوجيا المعمومات يساعد  55
المتعاونين )األساتذة واإلداريين( عمى تحسين معارفيم 

 .المكتسبة )الضمنية والصريحة( وبصفة مستمرة

     

واكبة التطور السريع في تقوم تكنولوجيا المعمومات عمى م 52
كافة أشكال التكنولوجيا المختمفة ليتمكن األستاذ 

والموظف من استعماليا وتحقيق أكبر قدر من الكفاءة 
 .والمعرفة
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 التعمم التنظيمي : ثالثاً 
عدادىا لتكون قابمة لمتكيف مع  ىو العممية التي يتم من خالليا إحداث التغيير المخطط بالمنظمة وا 

 بيدف االستفادة منيا في حل المشكالت اليوميةتغيرات الحاصمة في البيئة المحيطة بيا بالسرعة المناسبة، ال
 التي تواجييا.

 يمي مجموعة من العبارات لتعرف عمى اجراءات وتوفر مقومات التعمم التنظيمي بالجامعة فيما
 أمام العبارة التي تتناسب مع درجة الموافقة Xالرجاء وضو عالمة 
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فق 
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شدة 
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      .تشجع الجامعة عمى التعمم التنظيمي لتطوير إدارتيا 01
تتم عممية التعمم عن طريق الخبرات والمعارف المكتسبة  02

 .لدى الموظفين القدامى

     

مات تتم عممية التعمم عن طريق اكتساب المعمو  00
 .والتجارب من الجامعات المنافسة

     

تسعى الجامعة إلى تطوير القدرات العممية لعماليا عن  04
 .طريق التعمم الذاتي والتعمم المستمر

     

تسعى الجامعة إلى ترسيخ ثقافة التعمم في أذىان  05
 .عماليا

     

      .يقوم التعمم التنظيمي بتحقيق الرؤية المستقبمية لمجامعة 60
تستخدم الجامعة منيجيات متنوعة في التعمم  70

)المالحظات، المقابالت، ممتقيات، التعمم 
 .االلكتروني...الخ(

     

تعتمد الجامعة عمى تشكيل فرق العمل من أجل تشجيع  80
 التعمم مع بعضيا البعض.

     

حل مشاكميم و ليتعمم فريق العمل بالتفكير الجيد  90
 .التي تواجييم مواجية الصعوبات

     

يتم إدراج التعمم التنظيمي ضمن األنشطة والبرامج في  51
 .الجامعة

     

مكافأة فرق العمل والموظفين عمى التعمم وتعميميم تتم  55
 .لغيرييم
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قدرة الموظفين عمى التفكير والتصرف  يزيد التعمم من  52
 . في مختمف المواقف

     

 
 
 

 شكرا لتعاونكم
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 20لملحق رقم ا



 

 

 
 

 

Par :Fenniche Asma, Talhaoui nadia                                                                         Dirctor : Saous Elcheikh 

 
 ممخص الدراسة

من خالل تيدف الدارسة الحالية إلى  توضيح أثر إدارة المعرفة عمى التعمم التنظيمي في ظل التكنولوجيا وذلك 
بناء نموذج قابل لمتطبيق يتكون من ثالثة متغيرات أساسية المتمثمين في إدارة المعرفة كمتغير مستقل، التكنولوجيا كمتغير 

 وسيط، والتعمم التنظيمي كمتغير تابع.
 وبغية تحقيق ذلك تم تصميم إستبانة مكونة من جزئين حيث يحتوي الجزء األول عمى المعمومات الشخصية ألفراد

فقرة، وتم توزيعيا عمى عينة من  35عينة الدراسة والجزء الثاني يتضمن ثالثة محاور لمتغيرات الدراسة والذي يتكون من 
موظف، في  125الموظفين المتواجدين في جامعة أحمد دراية بأدرار ، حيث اعتمدنا عمى عينة عشوائية البالغ حجميا 

ر صالحة لمتحميل، وتم تحميل البيانات المتحصل عمييا بواسطة برنامج غي 8استمارة فكانت منيا  97حين تم استرجاع 
(SPSS(و )PROCESS).  

ومن أىم النتائج التي تم التوصل إلييا أنو يوجد أثر إلدارة المعرفة عمى التعمم التنظيمي في ظل التكنولوجيا في 
 المؤسسة عينة الدراسة .

 التعمم التنظيمي، المنظمة المتعممة، تكنولوجيا المعموماتإدارة المعرفة، المعرفة، الكممات المفتاحية: 
 

Abstract:       

       The current study aims to illustrate the impact of knowledge management on organizational learning under 

technology by building a viable model consisting of three basic variables: knowledge management as an 

independent variable, technology as an intermediate variable, and organizational learning as a dependent 

variable. 

        In order to achieve this, a two-part questionnaire was designed. The first part contains the personal 

information of the study sample. The second part includes three axes of the study variables, which consists of 35 

paragraphs. They were distributed to a sample of the employees at Ahmed Draia University in Adrar. Of the 125 

employees, 97 were retrieved, 8 of which were not valid for analysis, and the data obtained by (SPSS) and 

(PROCESS) were analyzed. 

        One of the most important findings was that there is an impact of knowledge management on organizational 

learning under the technology in the sample study. 

Keywords: knowledge management, knowledge, organizational learning, learning organization, information 

technology 

 

 المعمومات لتكنولوجيا المعدل الدور  :التنظيمي التعمم عمى المعرفة ةر إدا أثر
The impact of the knowledge Management on organizational learning: 

The Modified Role of Information Technology 


