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هدفت الدراسة إ�� إلقاء الضوء و�سليطھ ع�� واقع استخدام الشب�ات الرقمية ودورها �� فاعلية إدارة 

وقد توصلت الدراسة إ�� جملة من  املعرفة، وتحس�ن جودة القرارات إلادار�ة �� مدير�ة ال��بية لوالية املدية،

املزايا ال�ي تقدمها إدارة املعرفة �� ممارسة النشاطات إلادار�ة تت�خص �� توف�� الوقت النتائج من أهمها أن 

وا�جهد، �سهيل تصنيف املعلومات، سهولة أرشفة امللفات واس��جاعها، واملرونة �� تناقل املعلومات وامللفات 

ات الرقمية �� عملية بفضل الشبكة الداخلية، كما أن رد فعل متخذي القرار ايجا�ي حول استخدام الشب�

وذلك أن استخدام الشب�ات الرقمية أعطى إم�انية التحكم �� س��ورة عملية اتخاذ . اتخاذ القرارات إلادار�ة

 .القرارات

  .القرارات، الان��نت، الان��انت، إلاكس��انت مدير�ة ال��بية، ،�إدارة املعرفة: ال�لمات�املفتاحية

 
ABSTRACT  

 

The study aimed at shedding light on the reality of the use of digital networks and 

their role in the effectiveness of knowledge management and improving the quality of 

administrative decisions in the Directorate of Education for the State of Medea. The 

study reached a number of results, the most important of which is that the advantages 

offered by knowledge management in the practice of administrative activities The ease 

of data classification, the ease of archiving and retrieving files, the flexibility of 

transferring information and files via the internal network, and the positive reaction of 

decision-makers about the use of digital networks in the decision-making process. 
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The use of digital networks gave the possibility of controlling the process of decision-

making. 

Keywords: Knowledge Management, Directorate of Education, Decisions, Internet, 

Intranet, Extranet. 
   

ÏŸÅŒŸ  
لقد غ��ت البيئة التقنية ا�حديثة ال�ي أفرز��ا الثورة التكنولوجية �ش�ل جوهري �ل من حياة إلا�سان، 

إلادار�ة، وخلقت أمام ا�جميع تحديات كب��ة وأسهمت �� ظهور وعالم ألاعمال وح�ى ش�ل ومضمون العملية 

 .فرص جديدة �� أوساط العمل �ساعد �� ز�ادة فاعلية الاتصاالت والقرارات إلادار�ة

ويشهد تب�ي الشب�ات الرقمية الاتصالية من قبل املؤسسات �� الدول املتقدمة نموا متسارعا، أدى  

ملتعلقة ��ا، فالتقدم التكنولو�� خلق نوعا من التسارع �� �شاطات إ�� تحس�ن عمليات اتخاذ القرارات ا

املؤسسات، وأصبح عامل الوقت ذو أهمية بالغة مما خلق نوعا من الضغط الذه�ي والعص�ي وضغط 

 .املسؤولية ع�� متخذ القرار

ع �� وحيث أن تطور املعرفة وتكنولوجيات ا�حصول عل��ا بال حدود فإننا ندخل بحق مرحلة التسار  

تطو�ر عمليات وأساليب العمل ومنتجات وخدمات املؤسسات و�لها تقوم ع�� املعرفة وتلعب ف��ا إدارة املعرفة 

 .دورا جوهر�ا �� هذا املجال

و�� هذا الصدد سنحاول من خالل هذه الدراسة إلاحاطة بمدى استخدام الشب�ات الرقمية زإدارة  

إ�� أي مدى : ذ القرارات إلادار�ة، وعليھ نطرح إلاش�الية التاليةاملعرفة  بمدير�ة ال��بية �� عمليات اتخا

؟�ساهم الشب�ات الرقمية �� تفعيل إدارة املعرفة لتعز�ز عملية اتخاذ القرار بمدير�ة ال��بية لوالية املدية

  

 :تندرج عن هذه إلاش�الية التساؤالت الفرعية التالية 

  الرقمية؟ما مدى استخدام مدير�ة ال��بية للشب�ات 

 كيف تؤثر الشب�ات الرقمية ع�� فاعلية إدارة املعرفة؟ 

 كيف غ��ت تكنولوجيا إدارة املعرفة �� طبيعة عملية اتخاذ القرارات باملدير�ة؟ 

ÏË⁄·^ Ïà\ÑÅ’\;U;

نحو  التوجھ �� اليوم منظمات إليھ �س�� الذي التوجھ ضمن جاء موضوعها �ون  �� الدراسة هذه أهمية تأ�ي

ال��بية من  قطاع ع��ا، و�ون  غ�ى ال ال�ي إلاس��اتيجيات من املعرفة إدارة مفهوم تب�ي �عد حيث والتم��، إلابداع

قطاعات ال�ي تحتم عل��ا العديد من العوامل ال�جوء إ�� أف�ار وسبل وطرائق جديدة، تمك��ا من جهة من 

 .وتيس��هامواكبة التطورات وتخط��ا لتحديات العصر وتطو�ر ا�خدمات إلادار�ة 

Ïà\ÑÅ’\;Ã\Å·^U;
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 .التعرف ع�� مدى استغالل مدير�ة ال��بية لوالية املدية ل�ل من الشب�ات الرقمية وإدارة املعرفة -1

 .إبراز دور إدارة املعرفة وأهمي��ا �� تحس�ن أداء املمارسات إلادار�ة �� إدارة مدير�ة ال��بية -2

عمليات إدارة املعرفة املساهمة �� اتخاذ رصد و�حث وتقييم أثار استخدام الشب�ات الرقمية ��   -3

 . القرارات �� مدير�ة ال��بية بوالية املدية

 

Ïà\ÑÅ’\;€Ë·] Ÿ;U;
إلادارة النظامية والوا�حة للمعرفة واملرتبطة ��ا : ع�� أ��ا" Skyrmeس�ايرم "�عرفها  :إدارة املعرفة -1

تتطلب تحو�ل املعرفة ال�خصية إ�� معرفة وخاصة باستحدا��ا، جمعها وتنظيمها، �شرها واستغاللها، و�� 

 1.�عاونية يمكن تقاسمها �ش�ل ج�� من خالل املنظمة

فان الان��نت �� شبكة ا�حواسيب الالك��ونية املرتبطة " نابل ا�خش�ي"عرفها  :شبكة الان��نت -2

اعية أو ع�� ببعضها ع�� خطوط خاصة بنقل املعطيات �األلياف البصر�ة فائقة السرعة أو ع�� ألاقمار الصن

 2.املز�ج من هذه ا�خطوط

�عرف الان��انت بأ��ا �ستخدم ألتمتة أعمال الشر�ات واملؤسسات ع�� اختالف أحجامها : الان��انت  -3

وأنواعها بما تقدمھ من رفع مردود العمل إلاداري والتشارك �� املوارد واملعلومات، وكذا الاستفادة من تقنيات 

مع املحافظة ع�� حق  "fire wall"ن��انت سورا متينا حول محتو�ا��ا �س�ى ا�حوسبة املش��كة كما تؤمن الا 

 3.وصول العامل�ن إل��ا ب�ل سهولة

�� شبكة املؤسسة ا�خاصة تصمم لتلبية احتياجات الناس من معلومات ومتطلبات  :إلاكس��انت  -4

املؤسسات ألاخرى املوجودة �� بيئة ألاعمال، و�ستخدم �� هذه الشبكة أيضا تقنيات ا�حماية و�تطلب 

 4.الدخول إل��ا �لمة املرور ذلك أن الشبكة غ�� موجهة ل�جمهور العام

عمل فكري وموضو�� �سعال إ�� اختيار البديل ل�ل مش�لة : بأنھ" الهمشري "�عرفھ  :اتخاذ القرار  -5

من ب�ن مجموعة من البدائل املتاحة أمام متخد القرار، وذلك باملفاضلة بي��ا باستخدام معاي�� محددة و�ما 

 5.يتما�ىى مع الظروف الداخلية وا�خارجية إ�� توجيھ متخذ القرار

الة ألنھ املالئم ملثل هذه الدراسات، ف�انت مدير�ة ال��بية �� اعتمدنا ع�� من�ج دراسة ح: من�ج الدراسة

ا�حالة ال�ي اخ��ناها ملعرفة دور الشب�ات الرقمية �� عملية  تحس�ن اتخاذ  القرارات إلادار�ة، ومن ثم القيام 

� كما اعتمدنا ع�. بدراسة متعمقة توصلنا إ�� مجموعة من النتائج قد يمكن �عميمها ع�� مؤسسات مشا��ة

 .املن�ج إلاحصائي كمن�ج مساعد �� عملية تحليل البيانات املتحصل عل��ا

يتمثل مجتمع بحثنا �� رؤساء املصا�ح وامل�اتب بمدير�ة ال��بية لوالية املدية : مجتمع البحث وعينتھ

ونظرا لتشابھ وتجا�س خصائص مفردات مجتمع البحث فقد  باعتبارهم متخذي القرارات داخل املؤسسة،

 .مفردة 25نا ع�� العينة املنتظمة القصدية تمثلت �� اعتمد
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ولقد استخدمنا �� هذه الدراسة طر�قة توزيع الاستمارة باملقابلة كأداة أساسية، وذلك �� : أدوات الدراسة

 .محاولة لتجنب إقصاء أية استمارة

لنظر �� ال��اث النظري مرت الاستمارة ال�ي اعتمدنا عل��ا بمراحل عدة أولها ا: مواصفات استمارة الدراسة

للدراسة ومعاينة �عض الدراسات السابقة ال�ي تتمحور �� نفس السياق الذي تحذو فيھ دراستنا لالستفادة 

 : م��ا تم تقسيمها إ�� محاور أساسية و�� �األ�ي

 ).ا�خ��ةاملستوى التعلي�ي، : (يحتوي ع�� البيانات ال�خصية ألفراد العينة وتضم متغ��ات: املحور ألاول 

 .أسئلة 03يتعلق بواقع الشب�ات الرقمية الاتصالية �� مدير�ة ال��بية لوالية املدية و�حتوي ع��: املحور الثا�ي

 .أسئلة 03يتعلق بواقع ممارسات إدارة املعرفة �� مدير�ة ال��بية لوالية املدية و�حتوي ع��: املحور الثالث

 04لشب�ات الرقمية �� تفعيل عملية اتخاذ القرارات و�حتوي ع�� يتعلق أثر إدارة املعرفة وا :املحور الرا�ع

 .أسئلة

 :إجراءات التطبيق إلاحصائية

�ش�� هذه العملية إ�� التحليل املنطقي ملحتوى الاستمارة أو التثبيت من تمثيلھ للمحتوى املراد : صدق ألاداة 

إذا يفحص ألاداة للكشف عن مدى تمثيل أسئلة جوانب السمة ال�ي تف��ض أن يقيسها، �ع��   6،قياسھ

 : صدق ألاداة عن مدى صالحي��ا لقياس ما وضعت لقياسھ، حيث تم التأكد من صدق فقرا��ا �التا��

تم عرض الاستمارة ع�� عينة من أساتذة املن�جية وعلوم إلاعالم و الاتصال، وقد استجبنا  :املحكم�نصدق 

ألراء املحكم�ن بإجراء ما يلزم من التعديالت �� فحوى الاستمارة وحذف ما ينب�� حذفھ لتتخذ الاستمارة 

 .ش�لها ال��ائي 

 ألافرادا�خاصية نفسها أو  رار القياس ع��بتك إل��او�قصد بھ ثبات النتائج ال�ي يتم التوصل   :ألاداةثبات 

فقد أجر�نا خطوات الثبات ع�� أداة الدراسة عن طر�ق التطبيق و ، نفسهم �� املواقف والظروف نفسها

 ".Test retes method "    إعادة التطبيق

بتكرار العملية يوما قمنا  15مفردة و�عد مرور  50حيث قمنا باختبار الاستمارة ع�� عينة قبلية قواهما 

وهذا ) 0.01(دال عند  1.85للمرة الثانية، أظهرت املعا�جة إلاحصائية بأن معامل الارتباط ب��سون �ساوي 

�عد جمعها و  املعا�جة إلاحصائية للبيانات�عد ذلك تمت  .�ع�ي أن أداة الدراسة ع�� درجة مقبولة من الثبات 

 . Spss V23ستخدام برنامج إحصائي للعلوم الاجتماعية مراجع��ا وإدخالها �� ا�حاسب ألا�ي من خالل ا

مجال الدراسة خطوة أساسية �� البناء امل���� ألي بحث عل�ي ألنھ يؤطر الدراسة �� قالب : مجاالت الدراسة

 :أنواع من املجاالت�� �ل خطوات بحثنا، و�مكن أن نم�� من خالل هذه الدراسة ثالثة  �سمح لنا �� التحكم

و�قصد بھ عينة مجتمع بحث الدراسة و�تعلق مجتمع البحث ذات الصلة : لبشري للدراسةاملجال ا -1

 باملوضوع دراستنا 
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و�قصد بھ  الوقت الذي استغرقتھ الدراسة أو الف��ة الزمنية ال�ي أجر�ت ف��ا  : املجال الزم�ي للدراسة -2

، وتخلل��ا الدراسة امليدانية من ف��ة توزيع 2018جو�لية  05م إ�� 2018ماي  14الدراسة وال�ي امتدت من 

 .الاستبيان وتحليل وتفريغ  الاستمارات وصوال إ�� النتائج املطلو�ة

و�قصد بھ امل�ان الذي تم إجراء الدراسة فيھ و�تمثل املجال امل�ا�ي هنا �� مدير�ة : اسةاملجال امل�ا�ي للدر  -3

 .ال��بية لوالية املدية

 

 

 

;◊Ëê_i’\ÍÖæfi’\;Ïà\ÑÅ÷’U 

 :تأث�� الشب�ات الرقمية ع�� عملية اتخاذ القرار -1

�� ألاداء ومرونة �� إن ما يم�� تكنولوجيا الاتصال ا�حديثة من سرعة �� الانجاز ودقة وكفاءة عاليت�ن 

بحيث . تبادل املعلومات وتداولها، جعل املؤسسات ع�� اختالف �شاطا��ا ترتكز عل��ا كمدخل اس��اتي��

 .احدث هذا املدخل �غ��ات عديدة �� أنماط العمل ع�� رأسها عملية اتخاذ القرارات

ا، وتحتاج هذه العملية عنصرا مهما إذ تب�ن القرارات إلادار�ة قدرة املؤسسة ع�� �سي�� شؤو��ا واستقاللي��

يتمثل �� املعلومات ال�حيحة وال�ي وفر��ا تكنولوجيا الاتصال أو باألحرى �جلت ا�حصول عل��ا،  كما أن 

شب�ات الاتصال الرقمية قد أثرت ع�� مركز�ة وال مركز�ة اتخاذ القرار، حيث هناك اتجاهان حول هذه 

استخدام حاسوب كب�� �� املقر املركزي الرئي�ىي يرتبط بجميع أجزاء  املسألة إذ يذهب الاتجاه ألاول إ�� أن

املؤسسة بواسطة شب�ات الاتصاالت ال�ي �سمح بمركزة �عض عمليات صناعة القرار، وكذا بالعمليات ال�ي 

بينما يرى الاتجاه الثا�ي أن استخدام ا�حاسوب .سينجر ع��ا تخفيض �� عدد الفروع واملخازن ومواقع العمل

ي إ�� الالمركز�ة  أك��، وذلك الن شب�ات ا�حاسوب موزعة ع�� مواقع العمل املختلفة وهذا ما مكن يؤد

 .املدراء �� إلادارات العليا من تحو�ل صالحيات اتخاذ القرارات إ�� إلادارات الوسطى

� تحس�ن إن خاصية السرعة �� ألاداء ال�ي تتمتع ��ا تقنيات الاتصاالت ا�حديثة أدت �� إحدى صورها إ�

أساليب الاتصال ب�ن الوحدات إلادار�ة ع�� ش�ل نقل بيانات واملعلومات، سواء �ان ذلك داخل املؤسسة أو 

خارجها، وكذلك حر�ة ممارسة ذلك الاتصال، حيث تحافظ الوسائط التقنية ع�� سالمة املعلومات وسهولة 

ال �عدد من قواعد البيانات داخل ا�سيا��ا، كما استطاعت املؤسسات عن طر�ق ا�حاسوب وشب�اتھ الاتص

إلادارة وخارجها ل�حصول ع�� املعلومات ال�ي ��مها، و�تم ذلك خصوصا عن طر�ق شبكة إلان��انت 

وإلاكس��انت، وما تتيحھ هذه الشب�ات من املشاركة �� الوقت أو ما يطلق عليھ باملشاركة الزمنية، بمع�ى 

 .�� ا�حاسوب املركزي متاح لعدة أ�خاص �� الوقت نفسھ إم�انية الوصول إ�� أجهزة إلادخال وإلاخراج

 :معيقات الشب�ات الرقمية �� عملية اتخاذ القرارات إلادار�ة -2
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�عت�� معوقات الشب�ات الرقمية من أهم أسباب فشل املنظمات �� تحقيق غايا��ا، وفيما ي�� عرض ألهم 

 : املعوقات

نتيجة لطبيعة تنظيم املنظمة وسياس��ا، أهدافها، ثقاف��ا، �� املعوقات ال�ي تظهر : املعوقات التنظيمية -1

وهي�لها التنظي�ي، باإلضافة إ�� أساليب العمل ال�ي �عتمدها، وملا �ان الهي�ل التنظي�ي ألي منظمة من 

املنظمات إلادار�ة يحدد الاختصاصات واملسؤوليات أمام العامل�ن، و�و�ح خطوط السلطة واملستو�ات 

مدى مركز�ة اتخاذ القرارات، وكذا مستوى العالقات الرسمية ب�ن أفراد التنظيم وأسلوب  التنظيمية ويع�ن

تدفق املعلومات ووسائلها، فإن فاعلية الاتصال إلاداري تتوقف ع�� مدى مرونة وتحديث الهيا�ل التنظيمية 

 .وثقافات املنظمات

ية املرسل واملستقبل �� عملية الاتصال و�� مجموعة املؤشرات ال�ي �عزى إ�� �خص: املعوقات الذاتية  -2 

وتؤثر ف��ا سلبا أو إيجابا، وت��كز بصفة عامة �� الفروق الفردية ب�ن العامل�ن ال�ي تؤدي إ�� اختالف عواطفهم 

وميوال��م واتجاها��م، وإ�� تباين إدرا�ا��م  وتفس��ا��م للمعا�ي والرموز، وإ�� صدور ردود أفعال مختلفة إزاء 

 .صال، باإلضافة إ�� قدرا��م العلمية والعملية �� استعمال  هذه الشب�اتوسائل الات

هذه العوامل ترتبط بمناخ العمل داخل املنظمة و�مناخ البيئة ا�خارجية املحيطة ��ا، : املعوقات البيئية -3

ال�ي  وتتمثل هذه العوامل �� مجموعة القيم ألاف�ار وا�خلفيات الثقافية لدى املوظف�ن، القيود ا�خارجية

 7.تفرضها أجهزة الرقابة ع�� عمل املنظمة

 أهمية إدارة املعرفة

 :يمكن إجمال أهمية إدارة املعرفة �� النقاط التالية

  عد إدارة املعرفة فرصة كب��ة للمنظمات لتخفيض الت�اليف ووضع موجودا��ا الداخلية لتوليد إلايرادات�

 .ا�جديدة

 املنظمة املختلفة �� اتجاه تحقيق أهدافها �عد عملية نظامية ت�املية لتنسيق أ�شطة. 

 .�عزز قدرة املنظمة لالحتفاظ باألداء املنظ�ي املعتمد ع�� ا�خ��ة واملعرفة وتحسينھ •

تتيح إدارة املعرفة للمنظمة تحديد املعرفة املطلو�ة، وتوثيق املتوافر م��ا وتطو�رها واملشاركة ��ا وتطبيقها  •

 .وتقييمها

أداة املنظمات الفاعلة الستثمار رأس مالها الفكري من خالل جعل الوصول إ�� املنسبة �عد إدارة املعرفة  •

 .لأل�خاص آلاخر�ن املحتاج�ن إل��ا عملية سهلة وممكنة

�عد أداة تحف�� للمنظمات لت�جيع القدرات إلابداعية ملواردها البشر�ة �خلق معرفة جديدة والكشف  •

 .وات �� توقعا��ماملسبق عن العالقات غ�� املعرفة والفج

 .�سهم �� تحف�� املنظمات لتجديد ذا��ا ومواجهة التغي��ات البيئية غ�� املستقرة •
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توفر الفرصة ل�حصول ع�� امل��ة التنافسية الدائمة للمنظمات ع�� مساهم��ا �� تمك�ن املنظمة من تب�ي  •

 .املز�د من إلابداعات املتمثلة �� طرح سلع وخدمات جديدة

ستفادة من جميع املوجودات امللموسة وغ�� امللموسة بتوف�� إطار عمل لتعز�ز املعرفة تدعم ا�جهود لال  •

 .التنظيمية

 .�سهم �� �عظيم قيمة املعرفة ذا��ا ع�� ال��ك�� ع�� املحتوى  •

 أهداف إدارة املعرفة 

علومات، يجب أن نتو�� ا�حذر حينما نصف إدارة املعرفة بأ��ا وسيلة من وسائل جمع البيانات وتبادل امل

 :فوظيف��ا ألاساسية �� التعاون وتنظيم ألافراد واملعرفة التنظيمية، و��دف إدارة املعرفة إ�� تحقيق آلا�ي

 أسر املعرفة من مصادرها وخز��ا وإعادة استعمالها. 

 جذب رأس مال فكري أك�� لوضع ا�حلول للمشكالت ال�ي تواجھ املنظمة 

  د من املنظمة ع�� املشاركة باملعرفة لرفع مستوى معرفة آلاخر�نخلق البيئة التنظيمية ال�ي ��جع �ل فر. 

 تحديد املعرفة ا�جوهر�ة وكيفية ا�حصول عل��ا وحماي��ا. 

  إعادة استخدام والتحف�� لتطو�رها والتنافس من خالل الذ�اء البشري. 

 ذ�اء البشري بناء إم�انات التعلم وإشاعة ثقافة املعرفة والتحف�� لتطو�رها والتنافس من خالل ال. 

  التأكد من فاعلية تقنيات املنظمة ومن تحو�ل املعرفة الضمنية إ�� معرفة ظاهرة و�عظيم العوائد من

 .امللكية الفكر�ة ع�� استخدام الاخ��اعات واملعرفة ال�ي بحوز��ا واملتاجرة باالبت�ارات

  و�عمل كشبكة ) صاد املعرفةاقت(تحول املنظمات من الاقتصاد التقليدي إ�� الاقتصاد العال�ي ا�جديد

 .لأل�شطة حيث �سهم �� التحول نحو الشب�ات الاقتصادية الواسعة والتجارة الالك��ونية

 عمل ع�� جمع ألاف�ار الذكية من امليدان و�سهم �� �شر أفضل املمارسات �� الداخل�. 

  والتنظيم الذا�ي والذ�اء ��دف إ�� إلابداع والو�� والتصميم الهادف والتكيف لالضطراب والتعقيد البيئي

 .والتعلم

  خلق القيمة لألعمال من خالل التخطيط لها وا�جودة العملياتية وإدارة وتطو�ر العامل�ن وإدارة الز�ائن

  8.وتقييم إلانتاج

 :أن أهداف إدارة املعرفة ما يأ�ي "Holsapple and Singh"وأكد الباحثان 

  بمعليات التحو�ل املعرفية وتحقيق عمليات التعليم وعمليات �شر توليد املعرفة الالزمة وال�افية والقيام

 .املعرفة إ�� �ل ألاطراف ذات العالقة

 التأكد من انھ يجري تطو�ر وتجديد وتحديث املعرفة بصورة مستمرة. 

 تحديد طبيعة ونوع رأس املال الفكري الذي يلزم للمنظمة وتحديد كيفية تطو�ره وإدامتھ. 

 ��العمليات ذات العالقة بإدارة املعرفة التحكم والسيطرة ع. 

 الس�� إ�� إيجاد قيادة فعالة قادرة ع�� بناء وتطبيق مدخل إدارة املعرفة 
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  تحقيق قدرة الرفع �� أسواق ألاعمال عن طر�ق رأس املال الفكري.P8F9 

 

 

 

 

 

 

 

 

È›\ÅË∏\;f›]°\;Ïà\ÑÅ÷’;

 �عر�ف مجال الدراسة -1

 ملدير�ة ال��بية بوالية املديةالهي�ل التنظيمي ): 01(الش�ل رقم 

 
، 2018-05-14مقابلة مع حفيظة الع��ي، مسؤولة خلية الاتصال بمقر مدير�ة ال��بية بوالية املدية،  :املصدر

10:30. 

م 7991- 09 -09يحدد القرار الوزاري املش��ك املؤرخ �� : مهام وصالحيات مدير�ة ال��بية لوالية املدية

 :كما ي��صالحيات مدير ال��بية 

 .تقييم الاحتياجات وتحديد حالة الانجازات: �� مجال التخطيط والانجازات -

 .إعداد برنامج الهي�ل ألاسا�ىي إلاداري واملدر�ىي، متا�عة الانجاز: �� املجال ال��بوي  -

 .تنشيط املؤسسات ال��بو�ة ومراقب��ا: �� مجال التنظيم ال��بوي  -

 .مجموع ألاعمال ال��بو�ة وتنسيقها، تنشيط ومراقبة النشاطات الثقافية تنظيم: �� مجال التنشيط الثقا�� -

 .تطبيق  التعليمات بقصد توجيھ التالميذ توج��ا عقالنيا: �� مجال التوجيھ املدر�ىي -

املراقبة ال��بو�ة ملؤسسات الت�و�ن ا�خاصة بموظفي ال��بية، تنظيم وأئط�� الت�و�ن : �� مجال التكو�ن -

عة الت�و�ن أثناء ا�خدمة، وضع خر�طة الت�و�ن ال��بو�ة، حصر حاجات التعليم من املوظف�ن ألاو��، متا�

 .وإلاطارات
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توزيع املوظف�ن ع�� املستوى الوالئي، إدارة املوظف�ن و�سي�� ملفا��م، ت�و�ن ملفات : �� مجال املوظف�ن -

 .التقاعد والر�وع واملعاشات ا�خاصة بحوادث العمل ورأسمال الوفاة

دراسة مشاريع إلاصالحات الك��ى، دراسة الوثائق ا�حسابية للمؤسسات  :�� مجال الوصاية املالية للوسائل -

 .الك��ى واستغاللها، مراقبة التسي�� املا�� للمؤسسات، دراسة مشاريع م��انيات �سي�� املؤسسات

ألامن �� املؤسسات، تنفيذ السهر ع�� الوقاية ال�حية والتغذية املدرسية و: مجال ا�خدمة الاجتماعية -

 10.التداب�� املقررة لفائدة املوظف�ن وذوي ا�حقوق 

 : تحليل البيانات -2

 البيانات ال�خصية :املحور ألاول 

�ساعد البيانات ال�خصية الباحث �� التعرف ع�� مالمح وخصائص املبحوث�ن  :البيانات ال�خصية 

البيانات واملعطيات امليدانية، حسبما تقتض��م �غ��ات  وخلفيا��م، وكث��ا ما �عتمد عل��ا كمؤشر �� تحليل

الدراسة وأهدافها، ومن هذا املنطلق اشتملت استمارة هذه الدراسة ع�� محور خاص بالبيانات ال�خصية 

 .ضم سؤال�ن يتعلقان املستوى التعلي�ي، وسنوات ا�خ��ة

 توزيع العينة حسب املستوى التعليمي): 1(ا�جدول رقم

 
يؤثر املستوى التعلي�ي بصفة كب��ة ع�� درجة الو�� بأهمية ألاف�ار املستحدثة، كما أن لھ تأث��ات مباشرة 

ع�� تباين املبتكرات، إذ يكمن الهدف من إدراج ا�جدول أعاله �� معرفة املستوى التعلي�ي للعينة وال�ي يتوزع 

، وهذه النسبة ترجع إ�� %48تبة ألاو�� بنسبة  أفرادها إ�� ثالث فئات رئيسية، يحتل ف��ا ا�جامعيون  املر 

طبيعة العمل ا�خاص باملناصب العليا باملدير�ة باملدير�ة، و�التا�� ف�ي �عتمد ع�� إطارات �� �سي�� شؤو��ا 

تمثل أ�حاب املستوى الثانوي و�� �سبة كب��ة نوعا ما قد  % 32وفق تخصصات أ�اديمية،  تل��ا �سبة 

تتما�ىى مع الوظائف املنوطة ��م ال�ي قد �ستلزم ا�خ��ة  العملية أك�� من املستوى التعلي�ي ، أما املرتبة 

 s% 18.33الثالثة ف�انت من نصيب حام�� شهادات ما �عد التدرج بنسبة 

 .ا�خ��ة توزيع العينة حسب سنوات): 02(ا�جدول رقم 
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إضافة إ�� أهمية املستوى التعلي�ي �� التكفل بتسي�� املصا�ح �� مدير�ة ال��بية لوالية املدية، �عت�� ا�خ��ة 

أيضا من أساسيات كفاءة العمل، ومن خالل إلاحصائيات املدرجة �� ا�جدول أعاله يالحظ أن اك�� �سبة 

وال�ي �عود إ��  %12، تل��ا �سبة %80واملقدرة بـ  ترجع للموظف�ن الذين فاقت سنوات خ����م العشر سنوات

ف�ي من  %8املوظف�ن الذين تقدر سنوات خ����م من سبعة إ�� عشر سنوات، أما النسبة املتبقية واملقدرة بـ 

نصيب املوظف�ن الذين ت��اوح سنوات خ����م ب�ن أر�ع وست سنوات، وهذا يدل ع�� حرص املدير�ة ع�� أن 

 .ذو خ��ة عملية كب��ة، مما �عزز القراراتي�ون متخذ القرار 

 

 

 

 

 

 

 .واقع الشب�ات الرقمية �� مدير�ة ال��بية لوالية املدية: املحور الثا�ي 

 مدى استخدام الشب�ات الرقمية �� املدير�ة) 03(ا�جدول رقم 

 
الهدف من إدراج ا�جدول أعاله هو معرفة مدى استغالل العامل �� مدير�ة ال��بية  للوسائل التكنولوجية 

�ستغلون �ل ما  %64املتاحة لھ �� انجاز وظائفھ، ومن خالل إجابات املبحوث�ن فإن الغالبية واملقدرة بنسبة 

املهام ع�� أحسن وجھ وكذا إتقان العمل توفر لد��م من إم�انيات وموارد  �ش�ل دائم، وذلك لضمان القيام ب

والتقليل من ألاخطاء ال�ي �ستد�� الت�حيح أو إعادة املعاملة من جديد، و�التا�� يرون أن �ل ما توفره لهم 

ف�ي الفئة ال�ي ال �ستغل ما  %36إلادارة من موارد فهو ضرورة حتمية لتسي�� املعامالت إلادار�ة، أما �سبة 

يتوفر لد��ا من موارد خاصة الشب�ات الرقمية النجاز مهامها، ففي �عض إلاجابات �� املقابالت ورد أ��م 

يرجعون السبب إ�� عدم ت�و���م �� مجال تكنولوجيا املعلومات إلادار�ة، إضافة إ�� نقص ا�حوافز وامل�افئات 

 .داء املهام املنوطة بھال�ي تدفع العامل إ�� ا�حرص ع�� أ

 نوعية الوسائل الاتصالية ألاك�� استخداما داخل املدير�ة): 04(ا�جدول رقم 
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 املؤسسات �� الكمبيوتر استعمال أصبح ولهذا التكنولوجيا، تار�خ �� حدث أهم الكمبيوتر جهاز ظهور  �ش�ل

و�سارع  قوة ازداد بل يضعف لم تأث��ه إن ثم والاتصالية، املعلوماتية الوسائط لعصر الرئي�ىي املحرك بمثابة

أن غالبية املبحوث�ن  حيث أعاله، املو�ح ا�جدول  بيانات تدعمھ ما خاصة �عد ر�طھ بالشب�ات الرقمية، وهذا

 إ�� ا�حاسوب �عتمدون ع�� الوسائل التكنولوجية ا�حديثة، حيث يرون أن إدخال %76 واملقدرة �سب��م بـ

 أن �عد قص��، وقت �� تنجز أصبحت وال�ي إلادار�ة، العمليات من الكث�� حوسبة ساهم ��  املؤسسا�ي العمل

 الاتصال ب�ن ألاقسام، تدو�ن املعلومات واس��جاعها، حفظ التقار�ر، ككتابة كب��ين، وجهد وقت �ستغرق  �انت

 إنجاز �� باألسلوب التقليدي ا�حاالت �عض �� �ستع�ن %24بإحصاءات، أما �سبة  والقيام املؤسسة جديد

العمل  بجدوى  اقتناعهم عدم إ�� ، و�رجعون السبب �� ذلك باإلضافة إ�� الوسائل ا�حديثة  املهام �عض

أو ي�ون السبب مشا�ل ترتبط بالتقنية  واملقاومة، الرفض من هامشا هناك أن يو�ح مما بالوسائل ا�حديثة،

 .الكهر�ائي أو مشا�ل �� الشبكة التيار �انقطاع

 تحس�ن الشب�ات الرقمية للعمل): 5(ا�جدول رقم 

 
 تحس�ن إ�� صورها إحدى �� أدت ا�حديثة، الاتصالية التقنيات ��ا تتم�� ال�ي ألاداء �� السرعة خاصية إن

 حدود داخل سواء واملعلومات البيانات نقل ش�ل ع�� للمؤسسة إلادار�ة الوحدات ب�ن الاتصال أساليب

 بالتواصل �سمح تصالية ال�ي الا شب�ات الرقمية توف�� ع�� عملت ال�ي التا�عة ومقاطعا��ا فروعها و�� املؤسسة،

 .واملصا�ح ألاقسام ختلفم وكذا املقاطعات، ب�ن العالقات ويعزز  املستخدم�ن، ب�ن

 الاتصال تكنولوجيا أن املبحوث�ن من%  88إذ ترى �سبة  أعاله، املب�ن ا�جدول  معطيات تأكده ما وهذا

 أ��ا يرون والوصول إ�� املعلومات، فهم  الاتصال وأساليب طرق  تحس�ن �� كب�� �ش�ل ساهمت ا�حديثة

 باملشاركة يتسم الذي املباشر، ا�خط ع�� املعلومات تقديم �� ساهمت املوظف�ن، ب�ن الاتصال �سهيل استطاعت

 آلخر فرع ومن آلخر قسم من امللفات وتحو�ل نقل تتيح أ��ا الاس��جاع، كما �� والسهولة السرعة وكذا الوقت ��

 الاتصال عوائق ع�� القضاء �� تتمثل نتيجة إ�� التحسينات هذه �ل أدت وقد  .وقت طو�ل �� يتم �ان ما وهذا

 العمل وا�حصول ع�� عدد من البدائل، س��ورة �سهل ا�حديثة الاتصال تكنولوجيا أن ذلك واتخاذ القرارات،
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ف��ى أن التحسينات الزالت �� بدايا��ا  %12أما �سبة . متجددة املهام وتجعل مرونة أك�� املؤسسة تجعل ف�ي

ولم يتم اقتطاف ثمرات تب�ي الشب�ات الرقمية �� مجال الاتصال واتخاذ القرار و�رجعون هذا إ�� عدم �عميم 

 .هذه الشب�ات ع�� �افة املوظف�ن ف�ي الزالت خاصة بصناع القرارات فقط

  املعرفة �� مدير�ة ال��بية لوالية املدية ممارسة إدارة: املحور الثالث

 مظاهر تكنولوجيا إدارة املعرفة �� م�اتب مدير�ة ال��بية): 06(ا�جدول رقم 

 
ما يم�� إلادارة املعاصرة �� الوقت ا�حا�� هو مدى مواكب��ا للتطور التكنولو�� واستغاللھ �ش�ل واسع 

و�أدق ألاساليب �� أداء الوظائف والرفع من كفاءة مستخدم��ا، والهدف من إدراج ا�جدول أعاله هو معرفة 

فة �� امل�اتب، أي مدى استغالل اتجاهات آراء مفردات العينة حول املظاهر ال�ي تجسد صورة إدارة املعر 

تكنولوجيا �� عمليات تخز�ن واس��جاع وتناقل املعرفة، حيث تو�ح إلاحصائيات املدرجة أعاله أن الغالبية 

تتمثل  ترى أن إدارة املعرفة  %76، واملقدرة بنسبة )املستوى التعلي�ي وسنوات ا�خ��ة(وفقا �جميع املتغ��ات 

� ممارسة �شاطا��ا، واستنادا ع�� وجهة نظرهم فهم يرون أن إدارة املعرفة ما �� اعتماد املؤسسة ا�حاسوب �

 باالتصاالت تتعلق وال�ي الرسمية وغ�� الالك��ونية الرسمية النظم �ل ع�� تحتوي  أ��ا أتمتة امل�اتب، كما �� إال

إدخال شب�ات املعلومات، املؤسسة، و�التا�� ف�ي  وخارج داخل ألا�خاص وا�� من املعلومات ع�� ل�حصول 

وحسب وجهة نظرهم فإن تزو�د إلادارة بأحدث التكنولوجيات واعتمادها من أهم مم��ات ومؤشرات تطور 

 استثناءا �عت�� التكنولوجيات هذه مثل يملك ال الذي وأن النظامإلادارة خاصة مع ظهور إلادارة الالك��ونية، 

إدارة املعرفة تتمثل �� مدى اعتماد املؤسسة ع�� فرق العمل �� أداء املهام،  ف��ى أن %24أما النسبة  اليوم

و�� ترى أن فرق العمل �ساهم �� انجاز املهام وتبادل املعارف وا�خ��ات كما ��جع ع�� إبداع طرق جديدة �� 

ؤسسات كما ورد �� ايجابيات البعض من املبحوث�ن �� املقابالت ال�خصية أن معظم املممارسة النشاط، 

فضال عن مؤسس��م �س�� إ�� مواكبة التطور التكنولو�� إال أن احت�ار املعلومة وعدم مشارك��ا أو عدم 

تبادل ا�خ��ات �� مجال استغالل وسائل تناقل املعرفة قد ي�ون حائال دون تطبيق مفهوم إدارة املعرفة ب�ل 

 .تفاصيلھ

 فة �� م�اتب مدير�ة ال��بية لوالية املديةأهداف تب�ي تكنولوجيا إدارة املعر ) 07(ا�جدول رقم 
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�س�� املؤسسات ع�� اختالف أنواعها إ�� تحقيق جملة من الغايات املسطرة من خالل إدخالها 

لتكنولوجيا الاتصاالت واملعلومات، والوالية كغ��ها عملت ع�� تب�ي أحدث التكنولوجيات وقامت بإعادة 

هدف من إدراج ا�جدول هندسة أعمالها من خالل تب�ي املفاهيم إلادار�ة ا�جديدة كإدارة املعرفة، لذا �ان ال

أعاله الكشف عن ألاهداف ال�ي �س�� املدير�ة إ�� بلوغها من خالل اعتمادها ع�� تكنولوجيا إدارة املعرفة، 

من أفراد العينة يرون أن الهدف هو تحس�ن املمارسات واملهام إلادار�ة ال�ي  %56ومن خالل إلاحصائيات فإن 

�ح الوقت وتقليص ا�جهد إضافة إ�� إعطاء ش�ل أك�� عصرنة تتحقق بمدى مساهمة هذه التكنولوجيا �� ر 

 وقتما للعمالء خدما��ا توفر ال�يالتحول نحو إلادارة إلالك��ونية   %44أما �سبة  .للمعلومات واملعامالت

 يتسم الذي التقليدي إلاداري  العمل �� جذر�ا �غي��ا �ستوجب إلالك��ونية واملدير�ة ير�دون، وأينما �شاؤون

 ال�ي إلادار�ة العمليات بطء وكذا إلادار�ة املهام تنفيذ �� املدير أو املشرف إ�� الرجوع وضرورة إلادار�ة باملركز�ة

 إلادار�ة إلاجراءات �افة مع التعامل �� التنظيمية اللوائح إ�� والاستناد الزم�ي وق��ا �ستوجب مما أطول  وقتا تأخذ

يطلبو��ا، �ل هذا يتحقق من خالل  ال�ي إلادار�ة ا�خدمات وتقديم حاجا��م تلبية أجل من العمالء انتظار وطول 

 . تب�ي تكنولوجيا إدارة املعرفة والعديد من املفاهيم والعمليات إلادار�ة ا�حديثة

 

 

 

 

 عوائق تطبيق تكنولوجيا إدارة املعرفة �ش�ل تام �� م�اتب مدير�ة ال��بية): 08(ا�جدول رقم 

 
الغاية من إدراج ا�جدول أعاله هو توضيح عوائق فشل تطبيق إدارة املعرفة �� م�اتب املدير�ة، ووفقا 

ترجع أسباب ترجع إ�� نقص �� البنية  %48لإلحصائيات املدرجة أعاله فإن غالبية املوظف�ن واملقدرة بنسبة 

لبية العينة أن أجيال ا�حاسوب التكنولوجية ال�ي تمثل أبرز متطلبات تب�ي إدارة املعرفة، حيث ترى غا

املستعملة �� املدير�ة مثال من ألاجيال القديمة، كما أن الشبكة الداخلية يقتصر استعمالهم ع�� �عض 

 بمع�ى التغي�� أو هذا املدخل هو مسألة مقاومة املؤسسة ترى أن العائق من تب�ي %40أما �سبة . امل�اتب فقط

 من كما قد ي�ون السبب خوفا.عل��ا اعتادوا ال�ي الضوابط ترتيب إعادة يتطلب الذي التجديد رفض واقع آخر

 م��أ إذ الثالث، العالم دول  وعمال موظفو م��ا �عا�ي ما غالبا ال�ي "السر�ة"عقدة  إ�� البطالة، إضافة �� الوقوع

 بھ يقومون  ما ع�� لإلطالع الغ�� يد �� وسيلة أنھ �ل ما يتعلق بتكنولوجيا الاتصاالت واملعلومات ع�� إ�� ينظرون

أما با�� العينة واملقدرة . العمل سواء قانونية �انت أو غ�� قانونية بمجاالت تتعلق ال ال�ي خاصة أعمال من
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نقص خ��ة العمال �� سبب عدم تطبيق إدارة املعرفة �ش�ل تام  �� م�اتب املدير�ة،  ترى أن %12�سب��م بـ

، إال أن )مهندس�ن �� إلاعالم آلا��(� تكنولوجيا نظم إدارة املعرفة حيث أنھ و�الرغم من وجود أخصائي�ن �

استخدام هذه النظم ال يزال حديثا �� املدير�ة كما أن الصيغة املتجددة لهذه التكنولوجيات تحول دون قدرة 

 املوظف ع�� استيعا��ا وإم�انية التحكم ف��ا، هذا ما يمكن �سميتھ الفجوة العلمية ب�ن مصمم النظام

 .ومستخدمھ

 تأث�� الشب�ات الرقمية وإدارة املعرفة �� عملية اتخاذ القرار بمدير�ة ال��بية لوالية املدية: املحور الرا�ع

 الهدف من استخدام الشب�ات الرقمية �� عملية اتخاذ القرار باملدير�ة): 09(ا�جدول رقم 

 
�س�� املؤسسات ع�� اختالف أنواعها إ�� تحقيق جملة من الغايات املسطرة من خالل إدخالها 

لتكنولوجيا الاتصاالت الرقمية، ومدير�ة ال��بية كغ��ها عملت ع�� تب�ي أحدث التكنولوجيات لذا �ان الهدف 

خالل اعتمادها ع��  من إدراج ا�جدول أعاله هو الكشف عن ألاهداف ال�ي �س�� املدير�ة إ�� بلوغها من

من أفراد العينة هدفهم هو تحس�ن املمارسات واملهام  %52الشب�ات الرقمية، ومن خالل إلاحصائيات فإن 

إلادار�ة ال�ي تتحقق بمدى مساهمة هذه التكنولوجيا �� ر�ح الوقت وتقليص ا�جهد إضافة إ�� إعطاء ش�ل 

املوظف�ن ف��ى أن بناء بنية تحتية تكنولوجية �ساهم من  %40أك�� عصرنة للمعلومات واملعامالت، أما �سبة 

�� سرعة الوصول إ�� املعلومات وتوليدها وتنوعها و�التا�� إم�انية توافر البدائل ال�ي �ساعد �� اتخاذ 

من املبحوث�ن ف��ون أن مواكبة التطور التكنولو�� هو الغاية من إقحام الشب�ات  %8القرارات، أما �سبة 

الاتصالية �� أعمال املدير�ة، إذ ترجع هذه الفئة سع��م هذا إ�� رغب��م �� الدخول إ�� عصر واقتصاد الرقمية 

 .املعرفة

 اق��احات املوظف�ن فيما يتعلق باستخدام الشب�ات الرقمية �� عملية اتخاذ القرار): 10(ا�جدول رقم 
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يب�ن ا�جدول أعاله الاق��احات ال�ي ركز عل��ا املوظفون �� املدير�ة ال��بية من أجل الز�ادة �� فاعلية 

اق��حت  %60أداءهم واتخاذ قرارا��م من خالل استغالل الشب�ات الرقمية، حيث ركزت الغالبية املتمثلة �� 

�عميم استعمال الوسائل ا�حديثة ور�ط املوظف�ن بالشب�ات الرقمية، والتحس�ن من املتطلبات التكنولوجية 

مثل عتاد ا�حاسوب و�رمجياتھ ألن ما يمتل�ونھ من حواسيب �� أجيال قديمة نوعا ما، وقد اق��حت �سبة 

كنولوجيا نظم املعلومات، خاصة أ��م من العينة دعت إ�� تخصيص برامج ت�و�نية وتكثيفها �� مجال ت 28%

ال �عت��ون أنفسهم بحاجة إ�� الوسائل بقدر حاج��م إ�� القدرات والكفاءات ال�ي تمك��م من التحكم �� 

استخدام تلك الوسائل خاصة إذا �علق ألامر بصيان��ا، وكذا تحس�ن كيفيات استعمال شبكة الان��انت ��دف 

فهم  %12عرف باإلدارة الالك��ونية، أما بقية املبحوث�ن واملقدرة �سب��م بـاستغاللها �ش�ل �سمح بتحقيق ما �

وذلك من خالل ��جيع ت�و�ن  ،لتبادل آلاراء ال�ي تخص عملية اتخاذ القرار يدعون ع�� فتح مجال ا�حر�ة

يز�د فرق العمل وتبادل ا�خ��ات واملعارف عن طر�ق الاتصال املباشر والاحت�اك ال�خ�ىي ب�ن املوظف�ن ما 

 .من دافعي��م وإزالة ا�حواجز إلادار�ة �التسلسل الهرمي و�التا�� تحف�� املشاركة باملعرفة

 

 

 

 

 

 مساهمة عمليات إدارة املعرفة بتفعيل تنفيذ املمارسات إلادار�ة ): 11(ا�جدول رقم 

 
تتمثل الغاية من تزو�د إدارة املدير�ة بتكنولوجيا إدارة املعرفة �� �سهيل تنفيذ املعامالت، ومن خالل 

أن إضافات تكنولوجيا إدارة  %56إلاحصائيات املدرجة �� ا�جدول أعاله فإن غالبية املوظف�ن واملمثلة بنسبة 

ذا راجع إ�� عدم ت�و�ن املوظف�ن بما املعرفة محدودة ولم تظهر �ش�ل جيد و�ان تقديرهم لها متوسط، وه

�سهم �� استغالل هذه التكنولوجيا بالش�ل ألامثل إضافة إ�� نقص �� توف�� املتطلبات التكنولوجية وال�ي من 

من العينة أن عملية ألاتمتة وتطبيق عمليات إدارة املعرفة  %36أهمها شب�ات املعلومات، �� ح�ن ترى �سبة 

تيس�� انجاز املعامالت واملهام وهذا راجع إ�� عدم �عميم هذا املدخل ع�� �افة قد ساهمت �ش�ل متوسط �� 

مصا�ح وم�اتب املدير�ة، كما �عت�� تب�ي هذا املدخل حديثا يتطلب وقتا لتظهر نتائجھ، أما النسبة املتبقية 

دار�ة و تحس�ن أداء ترى أن تكنولوجيا إدارة املعرفة ساهمت �ش�ل جيد �� تفعيل املعامالت إلا  %8واملقدرة بـ

املوظف�ن، وذلك من خالل سهولة الوصول إ�� املعلومات ومعا�ج��ا بطر�قة آلية وتناقلها ب�ن املصا�ح وامل�اتب 

 .ال �ستد�� تنقل املوظف ب�ن امل�اتب
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 اق��احات لتحسينات عملية تطبيق إدارة املعرفة �� مؤسستك) 12(ا�جدول رقم 

يب�ن ا�جدول أعاله الاق��احات ال�ي ركز عل��ا املوظفون �� مدير�ة ال��بية للوالية املدية من أجل  

الز�ادة �� فاعلية أداءهم من خالل تطبيق عمليات واس��اتيجيات إدارة املعرفة، حيث ركزت الغالبية املتمثلة 

�رمجياتھ ألن ما يمتل�ونھ من اق��حت التحس�ن املتطلبات التكنولوجية مثل عتاد ا�حاسوب و  48%�� 

من العينة تحس�ن املتطلبات املعرفية وذلك من  %36حواسيب �� أجيال قديمة نوعا ما، وقد اق��حت �سبة 

خالل ��جيع ت�و�ن فرق العمل وتبادل ا�خ��ات واملعارف عن طر�ق الاتصال املباشر والاحت�اك ال�خ�ىي 

ب�ن املوظف�ن ما يز�د من دافعي��م وإزالة ا�حواجز إلادار�ة �التسلسل الهرمي و�التا�� تحف�� املشاركة باملعرفة،  

تخصيص برامج ت�و�نية وتكثيفها �� مجال تكنولوجيا نظم املعلومات، خاصة أ��م ال �عت��ون  باإلضافة إ��

أنفسهم بحاجة إ�� الوسائل بقدر حاج��م إ�� القدرات والكفاءات ال�ي تمك��م من التحكم �� استخدام تلك 

نت ��دف استغاللها الوسائل خاصة إذا �علق ألامر بصيان��ا، وكذا تحس�ن كيفيات استعمال شبكة الان��ا

فقد اق��حت ز�ادة  %16�ش�ل �سمح بتحقيق ما �عرف باإلدارة الالك��ونية، أما النسبة املتبقية واملقدرة بـ

توف�� املتطلبات البشر�ة وذلك باستقطاب عدد املتخصص�ن �� مجال تكنولوجيا نظم املعلومات إلادار�ة نظرا 

 .إ�� نقص عدد املهندس�ن �� إلاعالم آلا��

›Ïà\ÑÅ’\;r]i: 

 :من خالل الدراسة امليدانية لوالية املدية تمكنا من الوصول إ�� جملة من النتائج �عرضها �التا��

  يرى موظفو مدير�ة ال��بية لوالية املدية أن تطبيق تكنولوجيا إدارة املعرفة يتم و�تجسد من خالل توفر

املعلومات مثل الاتصالية ا�حديثة لنقل املتطلبات التكنولوجية، أي عن طر�ق توف�� مختلف الوسائل 

 ).الان��نت الان��انت والاكس��انت( ا�حاسوب وم�حقاتھ، وكذا ر�ط هذه ا�حواسيب بالشب�ات املعلوماتية 

  لقد ساهمت تكنولوجيا إدارة املعرفة �ش�ل ضعيف إ�� متوسط نوعا ما �� تحس�ن أداء املوظف�ن

الصورة الذهنية السيئة ال�ي رسمها املوظفون عن �ل ما يتعلق باألتمتة واملعامالت إلادار�ة، وهذا راجع إ�� 

وتكنولوجيا الاتصال، فهم يرون ف��ا البديل لهم، وهذا ما أدى إ�� مقاومة التجديد والتعصب لفكرة ألاداء 

 .التقليدي للمهام

 ة اتخاذ القراراتإن استخدام الشب�ات الرقمية �� املدير�ة فعال مما يجعلها تتحكم �� س��ورة عملي. 

  املدير�ة �عت�� سرعة الوصول إ�� املعلومات وامللفات وحفظها واستخراجها وتناقلها �� وقت قص�� ألهم ��

 .محدد لز�ادة فعالية اتخاذ القرار

  ،الشب�ات الرقمية املعتمدة �� املدير�ة �ساهم بقدر كب�� �� ز�ادة دقة املعلومات وتوفرها �� وقت سريع

 .ال أحسن للمعلومات مما �سهل التعامل معها والاستفادة م��اكما �عطي شك

 :تب�ن النتائج أن املزايا ال�ي تقدمها الشب�ات الرقمية �� عملية اتخاذ القرارات تتمثل فيما ي��
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 توف�� الوقت وا�جهد •

 �سهيل الاتصال ب�ن املوظف�ن •

 يةمرونة تناقل املعلومات وامللفات �� املدير�ة بفضل الشب�ات الرقم •

 تحس�ن صورة املدير�ة وسمع��ا •

 تحس�ن الاتصاالت ا�خاصة باتخاذ القرارات ب�ن مختلف املصا�ح وألاقسام. 

  اق��ح املوظفون تحس�ن املتطلبات التكنولوجية ال�ي أساس تطبيق إدارة املعرفة، وكذا تحس�ن املتطلبات

�� املؤسسات وامل�اسب ال�ي يمكن تحقيقها املعرفية وذلك من خالل �عز�ز الو�� املعر�� بأهمية إدارة املعرفة 

 .من خالل اعتماد هذا املدخل

k]t\2Õˆ\U 
�عد الاطالع ع�� واقع استغالل الشب�ات الرقمية �� عملية اتخاذ القرار ومالحظة النتائج ال�ي تم  

املسؤول�ن استنتاجها من خالل الدراسة امليدانية، يمكن تقديم �عض الاق��احات والتوصيات ال�ي قد تفيد 

 .باملدير�ة �� ز�ادة تحس�ن اعتمادها ع�� تكنولوجيات الاتصاالت ا�حديثة

ال�ي تتمتع ��ا مدير�ة ال��بية لوالية  )La Veille Technologique(ا�حفاظ ع�� اليقظة التكنولوجية    -

 عتاد(التسي�� مجال تخص ال�ي تلك خاصة ا�حديثة، التكنولوجية للتطوراتاملدية، ح�ى تبقى دائما مواكبة 

 تقوم الذي ألاساس �عد التكنولوجيات هذه مثل فإدماج )ا�خ...ا�حديثة، الاتصال و�رمجياتھ وسائل ا�حاسوب

 .ا�حديثة لالتصاالت عل��ا الشب�ات الرقمية

 تكنولوجيا مع التعامل املوظف�ن �� كفاءة لز�ادة دور�ة بصفة وجعلها والتدر�بية، الت�و�نية الدورات تكثيف  -

 وتكريسها ومستمرة، سريعة تطورات �شهد وال�ي آلا�� والشب�ات الرقمية، ا�حاسب ع�� املبنية املعلومات ونظم

 التكنولو�� وا�جانب إلا�سا�ي ا�جانب ب�ن والتنسيق الر�ط ضرورة والرفع من أداء العامل�ن أي  �� التحس�ن

 .أجلها من ال�ي اعتمدت ألاهداف لتحقيق يرام ما أحسن ع�� بوظائفھ للمعلومات آلا�� النظام قيام لضمان

الس�� السلطات املعنية إ�� إدخال مقياس تكنولوجيا الاتصال ا�حديثة ضمن ال��امج التعليمية ا�جامعية   -

خاصة �� الاختصاصات إلادار�ة، الاقتصادية، الاتصال املؤسسا�ي، ملنح الطلبة خلفية علمية حول املمارسات 

 .دور تكنولوجيات إلاعالم والاتصال �� ز�ادة كفاء��ا وفعالي��اإلادار�ة و 

Ï≤]|U;
يمكن اعتبار ظهور مصط�ح إدارة املعرفة �� بدايات القرن ا�حادي والعشر�ن تطورا طبيعيا لتطور إدارة 

ا�جودة الشاملة ومفاهيمها، تطورا لعمليات إعادة التصميم الهند�ىي لألعمال �� التسعينات اعتمادا ع�� دور 

كما أن قدرة أي مؤسسة ع�� . إلادار�ة تكنولوجيا املعلومات �� توجيھ ألاعمال وغرس هذا التوجھ �� الثقافة

تحقيق أهدافها �عتمد ع�� مدى نجاحها �� تخطيط، تنظيم، �سي�� ومراقبة أعمالها، وهذا يتطلب توفر 

معلومات دقيقة �حيحة و�� أوقات قياسية من أجل عملية اتخاذ القرارات الرشيدة، وقد ساهمت 

ة ا�حصول ع�� املعلومات وتناقلها ونذكر بوجھ ا�خصوص التطورات التكنولوجية �� وسائل الاتصال �� عملي

 .الشب�ات الرقمية بأنواعها

ومن خالل ما سبق فإن املؤسسات ال��بية لم تكن بمعزل عن هذه التطورات وهذا ما تمت مالحظتھ من 

فاعلية  خالل النتائج املتوصل إل��ا �� هذه الدراسة، أين تم إثبات أن الشب�ات الرقمية لها أثر كب�� ع��

القرارات املتخذة ع�� مستوى مدير�ة ال��بية لوالية املدية، وذلك بمساهم��ا �� فتح املجال لفرصة ا�حصول 
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ع�� املعلومات الضرور�ة التخاذ القرارات �� وقت قيا�ىي، كما أضفت ع�� هذه املعلومات خاصية املرونة 

 .و�التا�� تيس�� التعامل معها ومعا�ج��ا والاستفادة م��ا
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