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الملخص
هتدف هذه الدراسة إىل الكشف عن عالقة وأثر إدارة املعرفة ودورها يف عصرنة اجلامعة اجلزائرية وقد مت
 وباإلستعانة بربنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم،اإلعتماد يف هذه الدراسة على املنهج الوصفي واملنج التحليلي
 لتحليل نتائج وإختبار فرضيات هذه الدراسة اليت متت على عينة من األساتذة اجلامعينيspss20اإلجتماعية
 وقد مت التوصل إىل جمموعة من النتائج اليت أكدت على وجود إرتباط متوسط،مت إختيارها بطريقة عشوائية
 فكلما كان تطبيق إدارة املعرفة أحسن كلما نتج،وعالقة طردية إجيابية بني إدارة املعرفة وعصرنة اجلامعة اجلزائرية
.عن ذلك حتسن وتطور فتحديث وعصرنة اجلامعة أكثر
Abstract
Keywords

The purpose of this study is to explore the relationship between knowledge
management and the modernization of the Algerian University, and its impact factor.
The study was based on the descriptive and analytical methodology, using the statistical
package for social sciences (SPSS20) to analyse the results and test hypotheses of this
study represented on a sample of university professors randomly selected. The results
confirm the existence of an intermediate correlation and a positive relationship between
knowledge management and the modernization of the Algerian university. The more the
application of knowledge management is good, the more the modernization of the
university is better, and results are advanced.
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.1مقدمة:
إن تسارع التغريات واختالل موازين القوى يف ظل االقتصاد الرقمي اجلديد من جهة واشتداد املنافسة من
جهة أخرى ،جعل من التوجه لتطبيق إدارة املعرفة ضرورة حتمية ال مفر منها يف املؤسسات بصفة عامة ،واجلامعات
اجلزائرية بصفة خاصة ،نظراً ملا تلعبه هذه األخرية من دور مهم وحيوي يف بناء املؤسسات .حيث أهنا تؤثر بشكل
كبري على األداء املنظمي يف األبعاد املختلفة ،كاألفراد والعمليات واملنتجات باإلضافة إىل األداء العام للمؤسسة.
فتستطيع إدارة املعرفة املساعدة يف تطوير وتوليد املعرفة ذاهتا اليت تستطيع املسامهة يف حتسني أداء املؤسسة يف
املستويات األربعة ،فنظام املعرفة الكفء ال يكفي لضمان النجاح يف املؤسسة لكنه مبثابة خطوة إجيابية للتعلم وأن
القوة فيه تكمن يف إستخدامه ،وأن تطبيق املعرفة أكثر أمهية من املعرفة نفسها ولن تقود عمليات اإلبداع والتخزين
والتوزيع ،إىل حتسني األداء التنظيمي مثلما تقوم به عملية التطبيق الفعال للمعرفة ،وخاصة يف العملية اإلسرتاجتية يف
حتقيق اجلودة العالية للمنتجات واخلدمات ملقابلة حاجات الزبائن وحتقيق الرضا ،واجلامعات اجلزائرية غري بعيدة عن
هذا بإعتبارها يف وسط بيئة متغرية بإستمراروإنطالقاً من هذه الضرورة احلتمية نطرح اإلشكالية التالية:
كيف تساهم تطبيقات إدارة المعرفة في عصرنة الجامعات الجزائرية في ظل االقتصاد الرقمي الجديد
(الرقمنة)؟
ونطرح من خالل هذه اإلشكالية جمموعة األسئلة الفرعية التالية:
 هل هناك ثقافة لتطبيق إدارة املعرفة يف اجلامعات اجلزائرية؟ هل هناك عالقة واضحة تربط بني تطبيق إدارة املعرفة وعصرنة اجلامعات اجلزائرية؟ ما هو واقع إدارة املعرفة يف اجلامعات اجلزائرية؟.1.1الفرضية:
لإلجابة على هذه اإلشكالية نصوغ فرضية رئيسية تنبثق عنها جمموعة من الفرضيات اإلحصائية التالية:
.1.1.1الفرضية الرئيسية:
هناك عالقة بني تطبيق إدارة املعرفة وعصرنة اجلامعات اجلزائرية يف ظل عامل يعتمد على املعرفة كقوة يف كافة اجملاالت.
.1.1.1الفرضيات الفرعية:
هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≤ 0.05بني تشخيص املعرفة وعصرنة اجلامعة اجلزائرية.
هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≤ 0.05بني توليد املعرفة وعصرنة اجلامعة اجلزائرية.
هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≤ 0.05بني ختزين املعرفة وعصرنة اجلامعة اجلزائرية.
هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≤ 0.05بني مشاركة املعرفة وعصرنة اجلامعة اجلزائرية.
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.1.1أهمية الدراسة:
لكل دراسة أمهية خاصة هبا وتظهر أمهية هذه الدراسة يف كون احلاجة امللحة للمؤسسات بصفة عامة
واجلامعات اجلزائرية بصفة خاصة ،لنظام يسهر ويسمح هلا من تقدمي أحسن اخلدمات وكذلك حتديث أقسامها
وعصرنة التعامالت اخلارجية ،يف ظل التطورات اهلائلة خاصة التكنولوجية اليت حتدث الفارق بإستمرار ،ومن هذا
املنطلق وجدت اجلامعة اجلزائرية اليوم نفسها يف موقف ال يرتك هلا اإلختيار وإمنا هي جمربة على مواجهة هذه األخرية
لضمان بقائه ا وإستمرارها ،وكذا منافسة اجلامعات اخلارجية والعربية من جهة ومواجهة اجلامعات اخلاصة اليت يروج هلا
منذ األن يف املستقبل.
.3.1أهداف الدراسة:
هتدف هذه الدراسة إىل:
 التعريف النظري مبوضوع إدارة املعرفة كمصطلح قدمي حديث على املؤسسات اجلزائرية؛ التعرف والوقوف على واقع ودرجة ثقافة تطبيق إدارة املعرفة يف اجلامعات اجلزائرية؛ قياس العالقة اإلحصائية بني تطبيق إدارة املعرفة وعصرنة اجلامعات اجلزائرية؛ التعرف على مدى مسامهة تطبيق إدارة املعرفة يف حتديث وعصرنة اجلامعات اجلزائرية..1.1منهج الدراسة:
تعتمد هذه الدراسة على املنهج الوصفي من خالل التعريف باملتغري املستقل( إدارة املعرفة) ،ويشتمل على
اجلانب النظري هلذه الدراسة إعتماداً على الدراسات السابقة ومصادر املعلومات من كتب ودوريات ،وكذلك
اإلعتماد على املنهج التحليلي من خالل حماولة حتليل بيانات اإلستمارة اليت مت إرساهلا إلكرتونياً ألفراد عينة هذه
الدراسة ،ومناقشة واختبار فرضيات هذه الدراسة.
.1.1هيكل الدراسة:
لإلجابة عن اإلشكالية واإلملام الكامل مبوضوع هذه الدراسة فقد مت تقسيم هذه الدراسة إىل جانبني جانب
نظري وجانب تطبيقي ،فاإلطار النظري مت التطرق فيه إىل مفهوم إدارة املعرفة وأمهيتها يف حتديث وعصرنة املؤسسات،
أما اإلطار التطبيقي فقد مت القيام بدراسة على عينة من أفراد جمتمع الدراسة ومت حتليل نتائج اإلستبيان وكذا إختبار
الفرضيات فمناقشة النتائج يف األخري.
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.1اإلطار النظري:
.1.1إدارة المعرفة:
تلعب إدارة املعرفة دوراً حيوياً يف بناء املؤسسات حيث أهنا تؤثر بشكل كبري على األداء املنظمي يف األبعاد
املختلفة ،كاألفراد والعمليات واملنتجات باإلضافة إىل األداء العام للمؤسسة ،وتتم عملية التأثري من خالل طريقتني
األوىل تسطيع إدارة املعرفة من املساعدة يف تطوير وتوليد املعرفة ذاهتا اليت تستطيع املسامهة يف حتسني أداء املؤسسة يف
املستويات األربعة ،فنظام املعرفة الكفء ال يكفي لضمان النجاح يف املؤسسة لكنه مبثابة خطوة إجيابية للتعلم وأن
القوة فيه تكمن يف إستخدامه ،وأن تطبيق املعرفة أكثر أمهية من املعرفة نفسها ولن تقود عمليات اإلبداع والتخزين
والتوزيع ،إىل حتسني األداء التنظيمي مثلما تقوم به عملية التطبيق الفعال للمعرفة ،وخاصة يف العملية اإلسرتاجتية يف
حتقيق اجلودة العالية للمنتجات واخلدمات ملقابلة حاجات الزبائن ،1وقبل إعطاء مفهوم شامل إلدارة املعرفة جيب
التطرق ملفهوم املعرفة اليت " ذكر ابن فارة بأن املعرفة هي حقل فلسفي قدمي متجدد وهي ناتج نشاط وأعمال العقل
البشري ،وقد حاول الباحثون والعلماء توضيح مفهوم للمعرفة كوهنا مورداً مثيناً وهي ثروة حقيقية لألفراد والشعوب
واجملتمعات ،هلذا فهي تفاعل بني املعرفة الضمنية وما حتويه من خربات ومهارات وأفكار يكتسبها الفرد باملعرفة
الظاهرة الناجتة عن التفاعل مع البيئة اخلارجية ،2وتشتق كلمة معرفة من كلمة( عرف) فقط فطر اإلنسان على التعرف
باتت املعرفة شرطاً إلنسانيته ،وهي هبذا املفهوم تركز على أمهية اكتساهبا وتعلمها املستمرين وهذا املنظور له جذور
عميقة ضاربة يف النظام الرأمسايل اخلاص بامللكية ،فاملسيطر على املعرفة يف أفضل صورة جيين أكثر وميتلك القوة أعظم،
وعادة ما يستخدم مصطلح املعرفة للداللة على رصيد املعلومات املنظمة املرتاكمة ،والذي ميكن ألي إنسان أن يتمىن
حتصيله بالتعلم ،3وعرفت على مستوى األفراد على أهنا" مزيج من اخلربات والقيم واملعلومات اليت تشكل قاعدة لتقييم
وحتليل ودمج اخلربات واملعلومات من خالل تولدها وابتكارها لدى العلماء ،أما على مستوى املؤسسات فهي تلك
املعلومات املدونة يف الوثائق واملستندات وامللفات وخمازن املعلومات وخمتلف األعمال والسياسات واملناهج
واإلسرتاتيجيات والتطبيقات إلجناز مهام ووظائف املؤسسة ،"4يف حني تنص إدارة املعرفة على أهنا" املصطلح املعرب
عن العمليات واألداوات والسلوكيات اليت يشرتك بصياغتها وأدائها املستفيدون من املؤسسة الكتساب املعرفة وخزهنا
وتوزيعها وعكسها يف عمليات األعمال للوصول إىل أفضل التطبيقات بقصد املنافسة طويلة األمد والتكيف،
فالتحديات اجلديدة من عوملة وحرية تبادل ولدت ضغوطاً جوهرية عند املؤسسات كلها اليت يالحظ أهنا تنتقل إىل
إقتصاد عاملي أكثر تداخالً وتكامالً إلجياد ميزة تنافسية طويلة األمد ،5كما عرفت إدارة املعرفة" على أهنا الفهم
والواعي والذكي لثقافة املؤسسة والقدرة على استخدام وتطبيق التغيري احلاصل يف هذه الثقافة ،بإعتبارها العملية
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النظامية التكاملية لتنسيق نشاطات املؤسسة يف ضوء اكتساب املعرفة وخلقها وخزهنا واملشاركة فيها وتطويرها وتكرارها
من قبل األفراد واجلماعات الساعية وراء حتقيق األهداف التنظيمية الرئيسية ،فضالً على أهنا عملية لتعلم اإلستنباط
من خالل ما تتضمنه من العناية الفائقة وتطوير املعرفة واملهارات واالتصاالت بالرتكيز على الرؤية املشرتكة واملرغوب
فيها للمستقبل ،6فأيا كان املدخل الذي تستخدمه امل ؤسسة من أجل توظيف إدارة املعرفة فإنه من املهم إدراك أن
القيام بذلك ال ميس فقط جزءاً حمدداً من أجزاء املؤسسة ،وإمنا ميس أجزاء املؤسسة ككل ملا توظيف إدارة املعرفة
للمؤسسة من قيمة وهي بذلك تركز على عدد من اجملاالت اهلامة ،كمسح وتطوير املوارد الفكرية واملعرفية اليت متتلكها
املؤسسة ،تعزيز عملية توليد املعرفة واإلبداع لدى كل فرد ،كما تعمل على حتديد املعرفة واخلربة املطلوبتني لتنفيذ مهام
العمل وتنظيمها ،إمكانية تغيري وإعادة هيكلة املشروع من أجل إستخدام املعرفة بشكل أكثر فاعلية وإغتنام الفرص
إلستغالل املوجودات ،ال عمل على محاية املعرفة التنافسية اليت متتلكها املؤسسة ومراقبة إستخدام املعرفة للتأكد من أنه
يتم إستخدام أفضل ،قياس أداء موجودات املعرفة الشاملة يتطلب العديد من الوظائف اليت ميكن أن تكون ببعضها
مندجمة 7واملخطط فيمايلي كيف تؤثر إدارة املعرفة على األداء املنظمي .
األفراد
العمليات

األداء المنظمي

إدارة المعرفة

المنتجات
األداء العام

مخطط يوضح كيفية تأثير إدارة المعرفة على األداء المنظمي

.3اإلطار التطبيقي:
.1.3أدوات الدراسة:
إعتمدت هذه الدراسة على أدوات ومصادر معلوماتية نوضحها يف ما يلي:
.1.1.3البيانات األولية :اإلعتماد على اإلستبيان كوسيلة لتجميع البيانات الالزمة وحتليلها بربنامج احلزمة اإلحصائية
للعلوم اإلجتماعية

SPSS20

والقيام بإختبارات هذه الدراسة ،كما مت اإلعتماد على البيانات الثانوية من خالل

الرجوع للكتب واجملالت وجل املراجع اليت هلا صلة باملوضوع.
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.1.1.3األساليب اإلحصائية المستعملة:
أساليب الدراسة: معامل الثبات ألفا كرونباخ ) (Cronbach alphaللتحقق من ثبات القياس؛
 املتوسطات احلسابية واإلحنرفات املعيارية ملعرفة األمهية النسبية لعبارات كل بعد؛
 مت اإلعتماد على مقياس " ليكرت" اخلماسي لقياس اإلستبيان و مت تقسيمه حسب درجات األمهية.
املوضحة يف اجلدول التايل:
الجدول رقم (:)1درجة األهمية بالنسبة للفقرات
اجملال

مستوى األمهية

]] 2.33- 1

منخفض

]] 3.66-2.34

متوسط

]]5 -3.67

مرتفع

المصدر :من إعداد الباحثان بناء على الدراسات السابقة

ثبات األداة :للتحقق من ثبات أداة الدراسة أستخدمت معادلة ألفا كرونباخ حلساب الثبات كما موضحة يفاجلدول رقم ( :)2مقياس ثبات االتساق الداخلي ألبعاد االستبانة.
Statistiques de fiabilité
Alpha de
Nombre
Cronbach
d'éléments

املصدر :من إعداد الباحثان بناءً على نتائج
اإلستبيان و.spss20

25

,845

يبني اجلدول معامل الثبات ألفا كرونباخ ألداة الدراسة وقد بلغ ( )1.00وهو معامل جيد ،لتجاوزه القيمة
الطبيعية يف العلوم اإلجتماعية واإلدارية ( ) 1..1وهذا يدل على أن اإلستبيان اخلاص هبذه الدراسة يتمتع بدرجة
عالية من الثبات ،وبالتايل فهو صاحل لإلستعمال خاصة يف هذه الدراسة امليدانية.
تحديد عينة الدراسة:إعتمدت هذه الدراسة على عينة من األساتذة العاملني يف اجلامعات اجلزائرية من خالل إرسال إستبيان
إلكرتونياً نظرا إلستحالة القيام باحلصر الشامل جملتمع الدراسة ،بعدما مت إرسال أكثر من  011إستبيان مت إختيارهم
عشوائياً إال أنه مل يستجب إال  00فرد وهو ما ميثل عينة هذه الدراسة.
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الوصف االحصائي لعينة الدراسة:متثل اجلزء األول من اإلستبيان يف اخلصائص الشخصية لعينة الدراسة وسيتم التطرق إليها بالتفصيل والتحليل يف ما
يلي:
الجدول رقم( :)3توزيع عينة الدراسة حسب الجنس
اجلنس /أفراد العينة

التكرار

النسبة %

ذكر

01

6...

أنثى

9.

.6.0

اجملموع

00

011

المصدر :من إعداد الباحثان بناءً على نتائج اإلستبيان

نالحظ من خالل نتائج اجلدول أن ما نسبته  %.6.0إناث أكثر من فئة الذكور وهي تبني إستجابة فئة
اإلناث هلذه الدراسة ،يف حني بلغت نسبة الذكور .% 6...
السن:يبني اجلدول رقم( )4خصائص عينة الدراسة حسب السن حيث مت توزيعها على أربع فئات:
الجدول رقم( :)4توزيع عينة الدراسة حسب السن
السن/أفراد العينة

التكرار

النسبة %

61 -91

01

6...

0. – 6.

00

60.0

 00فما فوق

09

90.6

اجملموع

00

011

المصدر :من إعداد الباحثان بناءً على معلومات االستبيان

نالحظ من اجلدول رقم( ).أن أعلى نسبة مئوية  % 6...متثل الفئة ما بني  91سنة و 61سنة يف حني
جاءت الفئة من  6.سنة إىل  0.سنة يف املرتبة الثانية  %60.0وهي نسبة ترتاوح أعمارهم بني  6.و
 0.يف حني بلغت النسبة  90.6باملئة لألفراد األكثر من  00سنة.
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الجدول رقم( :)5توزيع عينة الدراسة حسب المستوى التعليمي
أفراد العينة /املستوى التعليمي

التكرار

النسبة %

أستاذ مؤقت (طالب دكتوراه)

01

6...

ماجستري

00

0..6

دكتوراه

0

00.0

اجملموع

00

011

املصدر :من إعداد الباحثان بناءً على نتائج .spss20

من خالل معطيات اجلدول نالحظ أن ما نسبته  % 0..6لديهم مستوى علمي بشهادة ماجيستري يف
الرتتيب األول ،يف حني إستجابةمانسبته  6...%من أفراد عينة الدراسة من أساتذة طلبة الدكتوراه بإعتباره أساتذة
مساعدين مؤقتني ،ويف األخري  %00.0نسبة متثل عدد األفراد احلاصلني على شهادة الدكتوراه من عينة الدراسة.
تحليل أبعاد الدراسة:بعد التعرف على خمتلف خصائص عينة الدراسة سيتم حتليل املتغريات املستقلة املمثلة إلدارة املعرفة وكذلك
املتغري التابع يف ما يلي:
 تشخيص المعرفة:
ميثل هذا البعد قيام اجلامعة بتشخيص املعرفة من خمتالف أماكنها.
الجدول رقم ( :)6المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري لعبارات تشخيص المعرفة.
املتوسط
احلسايب

اإلحنراف
املعياري

مستوى
األمهية

الرتتيب

العبارة
من خالل اخلربة املوجودة لدى العاملني

6.60

0.61

متوسط

6

من خالل اجراءات العمل الداخلية

6.10

0.00

متوسط

9

من خالل األقسام الداخلية يف اجلامعة

0.60

1.0.

مرتفع

0

من نظم املعلومات

9.00

0.61

متوسط

1

اإلعتماد على خرباء من خارج اجلامعة

9.01

0.60

متوسط

0

6.60

0.00

متوسط

املتوسط الكلي

المصدر :من إعداد الباحثان بناءً على نتائج.spss20

نالحظ من خالل اجلدول أنه بلغ املتوسط احلسايب الكلي لبعد تشخيص املعرفة  6.60ذات مستوى أمهية متوسط
وإحنراف معياري قدره  0.00يدل على تشتت إجتاه إجابات عينة الدراسة ومنه ميكن القول أن عملية التشخيص
متوسطة.
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 توليد المعرفة:ميثل هذا البعد توليد املعرفة يف اجلامعة اجلزائرية.
الجدول رقم ( :)7المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري لعبارات توليد المعرفة.
العبارة

املتوسط
احلسايب

اإلحنراف
املعياري

مستوى
األمهية

الرتتيب

القيام باجتماعات للعمال واإلداريني

9.01

0.10

متوسط

0

الندوات واملؤمترات الدولية والوطنية

0.11

1.00

مرتفع

0

من خالل األنرتنت واملواقع االلكرتونية

6...

0.96

متوسط

6

من خالل البحث والتطوير وتشجيع
الباحثني

0.11

0.11

مرتفع

9

من املصادر اخلارجية خاصة الرمسية من
الدولة

9...

0.66

متوسط

1

املتوسط الكلي

6.01

0.01

متوسط

المصدر :من إعداد الباحثان بناءً على نتائجspss20

من خالل اجلدول نالحظ أن املتوسط احلسايب الكلي  6.01طات مستوى أمهية متوسطة وإحنراف معياري قدره
 0.01يدل على تشتت إجتاه إجابات عينة الدراسة ويشري للدرجة املتوسطة لعملية توليد املعرفة.
 تخزين المعرفة:يهتم هذا البعد بتخزين اجلامعة اجلزائرية للمعارف املتحصل عليها.
الجدول رقم ( :)8المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري لعبارات تخزين المعرفة
العبارة

املتوسط احلسايب

اإلحنراف املعياري

مستوى األمهية الرتتيب

األرشيف االلكرتوين

6.01

0.11

مرتفع

6

توثيق املعرفة بطريقة سهلة السرتجاعها عند احلاجة

6.01

1.00

مرتعف

9

احملافظة على العمال ذوي اخلربة

6.01

0.10

متوسط

0

قواعد بيانات خاصة باجلامعة

0.19

1..0

مرتفع

0

تشجيع وحتفيز العاملني حفاظاً على اخلربات
املكتسبة

6.11

0.00

متوسط

1

املتوسط الكلي

6.10

0.11

متوسط

المصدر :من إعداد الباحثان بناءً على نتائجspss20

لقد بلغ املتوسط احلسايب الكلي  6.10مبستوى امهية متوسطة وإحنراف معياري قدره  011يدل على تشتت إجتاه
إجابات عينة الدراسة.
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 مشاركة المعرفة :يهتم هذا البعد بعملية مشاركة املعرفة يف اجلامعة اجلزائرية.
الجدول رقم ( :)9المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري لعبارات بعد مشاركة المعرفة
العبارة

املتوسط
احلسايب

اإلحنراف
املعياري

مستوى
األمهية

الرتتيب

الندوات واإلجتماعات

9.00

0.61

متوسط

0

من خالل تبادل املعارف بني العمال

9.99

0.10

منخفض

1

القيام بورشات تدريبية لتبادل املعارف

9.0.

1.00

متوسط

9

عن طريق خمتصني اليصال املعلومات

9..0

0.10

متوسط

6

االنرتنت والرسائل االلكرتونية

9.01

1.00

متوسط

0

املتوسط الكلي

9..0

0.16

متوسط

المصدر :من إعداد الباحثان بناءً على نتائجspss20

من خالل هذا اجلدول نالحظ أن املتوسط احلسايب الكلي لبعد مشاركة املعرفة ذات مستوى متوسط بقيمة 9..0
وإحنراف معياري قدره  0.16يدل على تشتت إجتاه عينة الدراسة.
 تفعيل وتحديث الجامعات الجزائرية
لقد خصص هذا احملور للمتغري التابع وهو حتديث اجلامعات اجلزائرية وتفعيلها لتحسني اخلدمات وكذا طرق تسيريها
وقد إشتمل هذا البعد على  1عبارات ليتم حساب املتوسطات احلسابية واإلحنراف املعياري لكل عبارة ومعرفة ترتيب
ومستوى األمهية لكل عبارة.
الجدول رقم ( :)10المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري لعبارات تحديث وتفعيل الجامعات
العبارة

املتوسط
احلسايب

اإلحنراف
املعياري

مستوى
األمهية

الرتتيب

متكن اجلامعة من حتقيق رضا األفراد العاملني

9..6

1.00

متوسط

1

جتعل اجلامعة متفتحة على البيئة اخلارجية

9.0.

0.60

متوسط

0

تعمل إدارة املعرفة على دعم وحتقيق اجلودة الشاملة للجامعة

9.06

0.9.

متوسط

6

تساعد إدارة املعرفة اجلامعة على التعلم املستمر وتدريب العمال

0..0

1..0

مرتفع

0

إدارة املعرفة أساس حتقيق ميزة للجامعة عن غريها

6.00

0.10

متوسط

9

املتوسط الكلي

6.9.

0.10

متوسط

المصدر :من إعداد الباحثان بناءً على نتائجspss20
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.1إختبار ومناقشة الفرضيات
إلثبات فرضيات هذه الدراسة سيتم اإلعتماد على معامل اإلرتباط بريسون وحتليل اإلحندار البسيط ملعرفة وجود
اإلرتباط بني املتغريات ،ومعامل التحديد لتفسري بكم يساهم املتغري املستقل يف تفسري املتغري التابع من خالل ما
يلي:
.1.1الفرضية الفرعية األولى :واليت تنص على أنه:

هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≤ 0.05بني تشخيص املعرفة وعصرنة اجلامعة اجلزائرية.
الفرضية الصفرية :H0ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≤ 0.05بني تشخيص املعرفة
وعصرنة اجلامعة اجلزائرية.
الفرضية البديلة  :H1توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≤ 0.05بني تشخيص املعرفة
وعصرنة اجلامعة اجلزائرية.
الجدول( :)11نتائج معامل اإلنحدار البسيط لبعد تشخيص المعرفة وعصرنة الجامعة الجزائرية
جمموع

درجات

متوسط

مستوى

املربعات

احلرية

املربعات

الداللة

اإلحندار

1.010

0

1.010

1.111

اخلطأ

1.69

60

1.110

اجملموع

1.000

01

العامل

معامل

معامل

معامل

التحديد

االرتباط

التحديد

()R2

()R

املعياري

1.09

1.01

1.09

A

1.00

المصدر :من إعداد الباحثان بناءً على نتائج .spss20

من خالل نتائج اجلدول ( )11نالحظ أن معامل اإلرتباط بريسون بني تشخيص املعرفة وعصرنة اجلامعة
اجلزائرية بلغ قيمة  R=0.90وهذا يدل على وجود عالقة طردية قوية بني تشخيص املعرفة وعصرنة اجلامعة اجلزائرية،
كما بلغت قيمة معامل التحديد  R2 =0,82وهودليل على قدرة املتغري املستقلتشخيص املعرفةبـ ـ ـ %82يف تفسري
املتغري التابع عصرنة اجلامعة اجلزائرية ،ويؤكد مدى صحة ودقة هذه الدراسة وتبقى  %18لعوامل غري مشخصة ميثلها
املتغري العشوائي أو لعوامل أخرى.
يف حني بلغت قيمة معامل اإلحندار للمتغري املستقل تشخيص املعرفة  A=0.99ومبا أن إشارة املعلمة
تشخيص املعرفة م وجبة هذا يدل على وجود عالقة طردية (تشخيص املعرفة وعصرنة اجلامعة اجلزائرية)،حيث إذا تغري
التشخيص بوحدة واحدة فإن عصرنة يتغري ب ـ  0.99وحدة ،وهذا دليل وبرهان آخر على تأكيد هذا اإلرتباط يف
حني بلغت قيمة  Fاحملسوبة  185وهي قيمة أكرب من قيمتها اجلدولية.وهي دالة إحصائيا بالنظر إىل مستوى معنوية
)(JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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الذي قدر بـ ـ SIG= 1.11أقل من مستوى الداللة املعتمد 1.11ومنه نرفض الفرضية الصفرية اليت تقر بعدم وجود
عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≤ 0.05بني تشخيص املعرفة وعصرنة اجلامعة اجلزائرية  ،ونقبل
الفرضية البديلة  H1اليت تقر بوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≤ 0.05بني تشخيص املعرفة
وعصرنة اجلامعة اجلزائرية.
.1.1الفرضية الفرعية الثانية :واليت تنص على أنه:
هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≤ 0.05بني توليد املعرفة وعصرنة اجلامعة اجلزائرية.
.1.1.1الفرضية الصفرية :H0ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≤ 0.05بني توليد
املعرفة وعصرنة اجلامعة اجلزائرية.
.1.1.1الفرضية البديلة  :H1توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≤ 0.05بني توليد املعرفة
وعصرنة اجلامعة اجلزائرية.
الجدول( :)12الخصائص اإلحصائية لبعد توليد المعرفة وعصرنة الجامعة الجزائرية.
جمموع

درجات

متوسط

مستوى

املربعات

احلرية

املربعات

الداللة

اإلحندار

1.011

0

1.011

1.111

اخلطأ

1.100

60

1.119

اجملموع

1.000

01

العامل

معامل

معامل

معامل

التحديد

االرتباط

التحديد

()R2

()R

املعياري

1.16

1.06

1.19

A

1.00

المصدر :من إعداد الباحثان بناءً على نتائج .spss20

من خالل نتائج اجلدول ( )12نالحظ أن معامل اإلرتباط بريسون بني توليد املعرفة وعصرنة اجلامعة اجلزائرية
بلغ قيمة  R=0.73وهذا يدل على وجود عالقة طردية متوسطةبني توليد املعرفة وعصرنة اجلامعة اجلزائرية ،كما
بلغت قيمة معامل التحديد  R2 =0.53وهودليل على قدرة املتغري املستقلتوليد املعرفةبـ ـ ـ %16يف تفسري املتغري
التابع عصرنة اجلامعة اجلزائرية ،ويؤكد مدى صحة ودقة هذه الدراسة وتبقى  %00لعوامل غري مشخصة ميثلها
املتغري العشوائي أو لعوامل أخرى.
يف حني بلغت قيمة معامل اإلحندار للمتغري املستقل تشخيص املعرفة  A=0.77ومبا أن إشارة املعلمة توليد
املعرفة موجبة هذا يدل على وجود عالقة طردية (توليد املعرفة وعصرنة اجلامعة اجلزائرية)،حيث إذا تغري توليد املعرفة
بوحدة واحدة فإن عصرنة يتغري ب ـ  0.77وحدة ،وهذا دليل وبرهان آخر على تأكيد هذا اإلرتباط يف حني بلغت
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قيمة  Fاحملسوبة  44وهي قيمة أكرب من قيمتها اجلدولية.وهي دالة إحصائيا بالنظر إىل مستوى معنوية الذي قدر
بـ ـ SIG= 1.11أقل من مستوى الداللة املعتمد 1.11ومنه نرفض الفرضية الصفرية اليت تقر بعدم وجود عالقة
ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة α≤ 0.05بني توليد املعرفة وعصرنة اجلامعة اجلزائرية  ،ونقبل الفرضية البديلة
 H1اليت تقر بوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≤ 0.05بني توليد املعرفة وعصرنة اجلامعة
اجلزائرية.
.3.1الفرضية الفرعية الثالثة :واليت تنص على أنه:
هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≤ 0.05بني ختزين املعرفة وعصرنة اجلامعة اجلزائرية.
.1.3.1الفرضية الصفرية :H0ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≤ 0.05بني بني ختزين
املعرفة وعصرنة اجلامعة اجلزائرية.
.1.3.1الفرضية البديلة  :H1توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≤ 0.05بني ختزين املعرفة
وعصرنة اجلامعة اجلزائرية.
الجدول ( :)13نتائج معامل اإلنحدار البسيط لبعد تخزين المعرفة وعصرنة الجامعة الجزائرية
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من خالل نتائج اجلدول ( )13نالحظ أن معامل اإلرتباط بريسون بني ختزين املعرفة وعصرنة اجلامعة اجلزائرية
بلغ قيمة  R=0.46وهذا يدل على وجود عالقة طردية ضعيفة بني ختزين املعرفة وعصرنة اجلامعة اجلزائرية ،كما
بلغت قيمة معامل التحديد  R2 =0.21وهودليل على قدرة املتغري املستقلتخزين املعرفةبـ ـ ـ %21يف تفسري املتغري
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التابع عصرنة اجلامعة اجلزائرية ،ويؤكد مدى صحة ودقة هذه الدراسة وتبقى  %79لعوامل غري مشخصة ميثلها
املتغري العشوائي أو لعوامل أخرى.
يف حني بلغت قيمة معامل اإلحندار للمتغري املستقل ختزين املعرفة  A=0.71ومبا أن إشارة املعلمة ختزين
املعرفة موجبة هذا يدل على وجود عالقة طردية (ختزين املعرفة وعصرنة اجلامعة اجلزائرية)،حيث إذا تغري ختزين املعرفة
بوحدة واحدة فإن عصرنة اجلامعة تتغري ب ـ  1.00وحدة وهذا دليل وبرهان آخر على تأكيد هذا اإلرتباط يف حني
بلغت قيمة  Fاحملسوبة  01وهي قيمة أكرب من قيمتها اجلدولية.وهي دالة إحصائيا بالنظر إىل مستوى معنوية الذي
قدر بـ ـ SIG= 1.11أقل من مستوى الداللة املعتمد 1.11ومنه نرفض الفرضية الصفرية اليت تقر بعدم وجود
عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≤ 0.05بني ختزين املعرفة وعصرنة اجلامعة اجلزائرية  ،ونقبل
الفرضية البديلة  H1اليت تقر بوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≤ 0.05بني ختزين املعرفة
وعصرنة اجلامعة اجلزائرية.
.1.1الفرضية الفرعية الرابعة :واليت تنص على أنه:
هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≤ 0.05بني مشاركة املعرفة وعصرنة اجلامعة اجلزائرية.
.1.1.1الفرضية الصفرية :H0ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≤ 0.05بني مشاركة
املعرفة وعصرنة اجلامعة اجلزائرية.
.1.1.1الفرضية البديلة  :H1توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≤ 0.05بني مشاركة
املعرفة وعصرنة اجلامعة اجلزائرية.
الجدول ( :)14نتائج معامل اإلنحدار البسيط لبعد مشاركة المعرفة وعصرنة الجامعة الجزائرية
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من خالل اجلدول ( )14نالحظ أن معامل اإلرتباط بريسون بني مشاركة املعرفة وعصرنة اجلامعة اجلزائرية بلغ
قيمة  R=0.38وهذا يدل على وجود عالقة طردية ضعيفة بني مشاركة املعرفة وعصرنة اجلامعة اجلزائرية ،كما بلغت
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قيمة معامل التحديد  R2 =0.15وهودليل على قدرة املتغري املستقلمشاركة املعرفةبـ ـ ـ %15يف تفسري املتغري التابع
عصرنة اجلامعة اجلزائرية ،ويؤكد مدى صحة ودقة هذه الدراسة وتبقى  %85لعوامل غري مشخصة ميثلها املتغري
العشوائي أو لعوامل أخرى.
يف حني بلغت قيمة معامل اإلحندار للمتغري املستقل مشاركة املعرفة  A=0.24ومبا أن إشارة املعلمة مشاركة املعرفة
موجبة هذا يدل على وجود عالقة طردية (مشاركة املعرفة وعصرنة اجلامعة اجلزائرية)،حيث إذا تغريت مشاركة املعرفة
بوحدة واحدة فإن عصرنة اجلامعة تتغري ب ـ  0.24وحدة وهذا دليل وبرهان آخر على تأكيد هذا اإلرتباط يف حني
بلغت قيمة  Fاحملسوبة  6وهي قيمة أكرب من قيمتها اجلدولية.وهي دالة إحصائيا بالنظر إىل مستوى معنوية الذي
قدر بـ ـ SIG= 1.11أقل من مستوى الداللة املعتمد 1.11ومنه نرفض الفرضية الصفرية اليت تقر بعدم وجود
عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≤ 0.05بني مشاركة املعرفة وعصرنة اجلامعة اجلزائرية ،ونقبل
الفرضية البديلة  H1اليت تقر بوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≤ 0.05بني مشاركة املعرفة
وعصرنة اجلامعة اجلزائرية.
.1الخاتمة:
يعترب موضوع إدارة املعرفة من املواضيع احلديثة والتوجهات اجلديدة يف عصر املعرفة الذي أصبحت فيه هذه
األخرية قوة ،ومورد رئيسي من موارد املؤسسة الذي ال تنخفض قيمته مهما مر الزمن بل هي يف تزايد مستمر وعليه
اليوم تسعى املؤسسات بصفة عامة واجلامعات بصفة خاصة لتحديثها وعصرنتها ،مع الرتكيز على طرق التسيري
احلديثة لألفراد العاملني هبا وعلى رأسهم هيئة التدريس اليت تلعب دور كبري يف هذا ،وهذا راجع ملا تلعبه إدارة املعرفة
من دور كبري يف تشخيص املعرفة وحتديدها يف أماكنها ليسهل على املؤسسة من توليدها إىل معارف صرحية ،بعدما
كانت معرفة كامنة يف األفراد وكذا السماح بتخزينها ومشاركتها جلميع األفراد ،ومن خالل هذه الدراسة توصلنا
جملموعة من النتائج:
 هناك عالقة طردية قوية بني تشخيص املعرفة وعصرنة اجلامعة اجلزائرية حيث بلغ معامل اإلرتباطR=0.90؛ هناك عالقة طردية متوسطةبني توليد املعرفة وعصرنة اجلامعة اجلزائرية حيث بلغ معامل اإلرتباطR=0.73؛ هناك عالقة طردية ضعيفةبني ختزين املعرفة وعصرنة اجلامعة اجلزائرية حيث بلغ معامل اإلرتباطR=0.46؛ هناك عالقة طردية ضعيفة بني مشاركة املعرفة وعصرنة اجلامعة اجلزائرية حيث بلغ معامل اإلرتباطR=0.38؛ -إن حتديث وعصرنة املؤسسات اليوم يتطلب من القادة الدعم الكلي وتوفري مجيع متطلبات تطبيق إدارة املعرفة؛
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 تتطلب عصرنة اجلامعات اجلزائرية تشجيع ومشاركة املعرفة وإيصاهلا للجميع مع جعلها متاحة من خالل إعتمادالوسائل احلديثة لنشر وتوزيع املعرفة؛
 توصلت الدراسة إىل أنه هناك أثر إجيايب بني تطبيق إدارة املعرفة وعصرنة اجلامعات اجلزائرية ويظهر هذا من خاللأن التخطيط املسبق لثقافة إدارة املعرفة وتوفري سبل تطبيقها والتغلب على العراقيل وصعوبات تطبيقها ،جيعل منها
نظام جاهز وحمفز لتحسني صورة اجلامعة من جهة ،والرفع من مكانتها وحتسني ترتيبها يف الرتتيب العريب والعاملي من
جهة أخرى.
.1الهوامش:
1عبد الستار العلي( "،)9110المدخل الى إدارة المعرفة" ،دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة :عمان ،ط  ،6ص.901
 2مجال يوسف بدير( "،)9101اتجاهات حديثة في ادارة المعرفة والمعلومات" ،كنوز املعرفة :عمان ،ط ،0ص.69

 3عمر أمحد مهشري( "،)9106إدارة المعرفة الطريق إلى التميز والريادة" ،دار صفاء للنشر والتوزيع :عمان ،ط ،0ص.11

 4مساح صوحل( "،)9101إدارة المعرفة وتسيير الكفاءات مستلزمات لتحقيق ميزة تنافسية للمؤسسة االقتصادية" ،جملة الواحات
للبحوث والدراسات ،العدد  ،0ص.00

5زنيين فريدة( 00-06ديسمرب  "،)9100أثر إدارة المعرفة على رفع كفاءة األداء في منظمات األعمال" ،ملتقى دويل " رأس
املال الفكري يف منظمات األعمال" ،ص.0

 6خالد يوسف الزعيب ،خالد حممد أبو الغنم( "،)9109أثر وظائف إدارة المعرفة في مستوى جودة الخدمات المقدمة من

سلطة المياه وشركة الكهرباء األردنية من وجهة نظر العاملين" ،جملة مؤتة للبحوث والدراسات ،اجمللد ،90العدد ، 9ص.9.0

 7رحبي مصطفى عليان( "،)9101إدارة المعرفة" ،دار صفاء للنشر والتوزيع:عمان ،ط ،9ص.00.

001

)Journal of International Economy and Globalization(JIEG

