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عالقة نمط القيادة بنقل المعرفة
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الملخص

نهدف من خالل هذه الدراسة إلى الوقوف على الدور الذي تلعبه القيادة في دعم وسيرورة

، إذ تتأثر قيادة المؤسسة بمحددات تحتم عليها انتهاج نمط قيادة معين دون آخر.نقل المعرفة
وهذا النمط يتحكم بدوره في كيفية جعل عملية تبادل المعرفة وتناقلها تتم بطريقة فعالة فيما بين
 من خالل استجواب، سنحاول بحث هذه اإلشكالية ميدانيا في قطاع البريد بالجزائر.موظفيها

 إلى أن، وقد خلصت هذه الدراسة. مبحوثا من الموظفين59 واستبيان لعينة تتكون من

 منها ما يتعلق بخصائص القائد،األسلوب الذي ينتهجه القائد هو نتيجة لعدة محددات وأسباب

 وان األسلوب الديمقراطي هو األسلوب، ومناخ العمل المعاش، وكذا خصائص مرؤوسيه،نفسه
.األمثل لدعم نقل المعرفة
. انماط القيادة، القيادة، نقل المعرفة، ادارة المعرفة:الكلمات المفتاحية
Résumé
À travers cette étude, on vise à se tenir sur le rôle important joué par le
leadership en ce qui concerne le soutien dans le processus de transfert de
connaissances. La direction de l'institution est influencée par des
facteurs
déterminants qui lui obligent à adopter un autre style particulier sans aucun autre. Et
ce dernier contrôle e à son tour la façon de rendre le processus d'échange et de
transfert des connaissances plus efficaces entre ses employés. On va essayer de
discuter cette problématique sur le terrain dans le secteur postal en Algérie, en
posant des questions et des questionnaires à un échantillon de 59 répondants du
personnel, cette étude a conclu que la méthode suivie par le chef est le résultat de
plusieurs facteurs déterminants et de raisons, y compris ceux liés aux caractéristiques
du chef lui même, ainsi que les caractéristiques de ses subordonnées, et le climat du
travail, la méthode démocratique est la meilleure façon pour soutenir le transfert des
connaissances.
Mots-clés: Gestion des Connaissances, Transfert de Connaissances, Leadership,
Styles de Leadership .
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المقدمة :
عالم األعمال اليوم هو عالم المعرفة بامتياز ،ال مكان فيه إال للمنظمات التي تعتمد المعرفة
كمورد أساسي في سيرها ،كيف ال وهي المصدر األول للثروة في المؤسسات الحديثة ،وأساس
قدراتها ومزاياها التنافسية ،لذلك وجب على المؤسسات االهتمام بهذا المورد االستراتيجي،
وتوفير كل سبل خلقه ونقله واستغالله من خالل تبني توجه إدارة المعرفة.
كما تعد القيادة جوهر ولب المنظمات ،باعتبارها أساس السلطة وثقلها ،والمصدر األول
لألوامر والتوجيهات .لذلك يلعب قائد المنظمة الدور األساسي في نجاحها ،من خالل ما يملكه
من سلطات وقدرات وأساليب تأثير تمكنه من النجاح في صناعة القرار وتوجيه اآلخرين
ألفضل نماذج التنفيذ ،فعمله يترجم بالتالي في أسلوب التوجيه واإلرشاد نحو األهداف المراد
تحقيقها ،وهذا األسلوب العاكس والراجع إلى طبيعة صناعة القائد نفسه ،صناعة يدخل في
تركيبها بيئة العمل في المنظمة وبنيتها التنظيمية ،لذلك نجد أنفسنا أمام تساؤل رئيسي :ما
العالقة بين نمط القيادة و عملية نقل المعرفة؟
فرضيات الدراسة :تتطلب ادارة المعرفة واساسها عملية نقل المعرفة وتشاركها ،ان يتبع القائد
نمط او اسلوب يتماشى وخصائصها المميزة لها عن باقي المصادر االخرى ( فهي اثيرية
تتجدد وتتوالد باالستخدام وتموت وتختفي في الغالب بزوال حاملها) ،لذلك وجب على اسلوب

القائد ان يكون مباد ار ومنفتحا على االفكار الجديدة ،متساهال مع مقوديه ،هذا االخير الذي
يدخل في تحديده عدة محددات ابرزها شخصيته وخصائصها ،خصائص مرؤوسيه ،وكذا مناخ

العمل السائد في منظمته .
أهداف واهمية الدراسة :تكمن اهمية الدراسة لهدفها في ابراز الدور الذي يلعبه القائد في دعم
وتبني التوجه نحو ادارة المعرفة ،وخاصة عملية نقل المعرفة وتشاركها داخل منظمته ،وابراز
اهم الصفات الواجب توفرها فيه لتحقيق ذلك ،العاكس لعدة محددات كشخصيته وخصائص
مرؤوسيه الى مناخ العمل السائد المحاكي لإلدارة المعرفة وعلمية نقلها.
خلفية الدراسة :لغاية االحاطة بأهم مفاصل الدراسة ،حاولنا في البداية االلمام بجزء القيادة
وانماطها من خالل تحديد مفهوم شامل لكل وجهات النظر التي تناولتها ،والتي انعكست في
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عملية صنع القائد من خالل تعدد النظريات المفسرة والمتدرجة تاريخيا ،العاكسة للواقع
المعاش ،باإلضافة الى االلمام بمفهوم المعرفة ،عن طريق التوقف على ابرز خصائصها التي
ميزتها ،واهم السياسات الهادفة الى استغاللها من خالل ادارتها واتاحة نقلها وتشاركها داخل
المنظمة،

لنحاول في الجانب التطبيقي محاكاة ذلك واقعيا في احدى كبريات مؤسسات

الوطن ،المتمثلة في مؤسسة بريد الجزائر ممثلة في المديرية الجهوية ومختلف

الفروع التابعة

لها المغطية لوالية المسيلة.
أوال  :اإلطار النظري للدراسة
 -1القيادة وأنماطها :لعل ما يعكس اهمية القيادة في حياتنا وفي تسيير المنظماات ،الترساانة
م اان االبح اااس والد ارس ااات التاااي تناول اات موضاااوع القي ااادة ،والمنتج ااة لكا اام هائ اال م اان المفااااهيم
والنظريااات المفس ارة لهااا ،ظاال خاللهااا مفهااوم القيااادة موازيااا للواقااع المعاااش ،فحسااب سيشالالالر
 ، Sichaelrالقيادة "تعني التأثير فاي األفاراد وتنشايطهم للعمال معاا فاي مجهاود مشاتري لتحقياق
أهااداف التنظاايم اإلداري"،1حصاار فيااه القيااادة فااي التااأثير ماان جانااب واحااد الااذي يمارسااه القائااد
على مقوديه لتحقيق اهداف ما ،وهاو ماا زاد علياه مااكجريجر  Makgreggrمان خاالل التاأثير
المتباادل باين القائاد ومرؤوسايه ،حياث يعرفهاا " بانهاا تاأثير شخصاي متباادل يظهار بوضاوح فااي
حاالت معيناة ويوجاه مان خاالل وساائل االتصاال باين الارئيس ومرؤوسايه نحاو تحقياق األهاداف
المنشااودة " ،2وهناااي ماان اعطااى للقيااادة حي ا از اشاامل ماان القاادرة علااى التااأثير ،حيااث ي ارهااا فيفناار
وبرساتوس (  ) pfiffner a presthuبأنهاا ناوع مان الاروح المعنوياة والمساؤولية التاي تتجساد فاي
الماادير ،والتااي تعماال علااى توحيااد جهااود مرؤوساايه لتحقيااق األهااداف المطلوبااة  ،والتااي تتجاااوز
مصااالحهم اآلنيااة " ،3حيااث جساادا القيااادة فااي كاماال شخصااية القائااد ماان تااأثير وساالوي وحتااى
صاافات ،تاادفع المقااودين الااى تحقيااق االهااداف المرجااوة ،إذن فالقيااادة هااي القاادرة علااى التوجيااه
والتأثير في مجموعة أفراد لتحقيق هدف معين.
هااذه القاادرة التااي مهاادت للتساااؤل التاااريخي هاال القائااد يولااد ام يصاانع؟ تساااؤل حفااز لظهااور
عديد النظريات المحاولة االجابة عليه ،أبرزها :4
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نظريالالة الر الالل العظالالي  :قاادمها توماااس كارياال  Thomasعااام  ،1910ومفادهااا أن القااادة هاام
شخصيات عظام ،يتصفون بخصائص ال يتصف بها غيرهم.
نظريالالة السالالمات :لمؤطرهااا اردواي تيااد  ،Tead.Oومفادهااا أن القيااادة تقااوم علااى مجموعااة ماان
الساامات أو الصاافات يتمتااع بهااا فاارد معااين وان ماان يتااوفر علااى هااذه الساامات يكااون بالضاارورة

قائدا ناجحا.

نظريالالة المو ال

 :ارتكاازت علااى فك ارة االرتباااط بااين الموقااف والقيااادة ،أي أن طبيعااة الموقااف

والظااروف هااي التااي تحاادد نوعيااة القائااد ،طالمااا أنهااا تتباااين وتختلااف ماان تنظاايم إلااى أخاار ،إذ

حسبها انه من الممكن أن يكون الفرد قائدا في موقف معين وتابعا في أخر.

النظريالالة التفاعليالالة :نالات هااذه النظريااة رضااا الكثيار ماان الباااحثين والمفكارين ،لقاادرتها فااي تقااديم
تفسااير شااامل لمفهااوم القيااادة ،وتقااوم علااى مفهااوم رئيسااي وهااو أن القيااادة خالصااة تفاعاال عاادة
عوام اال وتكامله ااا وهي(خص ااائص القائ ااد ،خص ااائص المرؤوس ااين وحاج اااتهم ،طبيع ااة الموق ااف،
طبيعة العمل والمناخ السائد فاي المؤسساة) ،كماا تشاير إلاى أن نجااح القائاد يتوقاف علاى قدرتاه
في التعامل مع مرؤوسيه وتحقيق أهدافهم وحل مشاكلهم وإشباع حاجاتهم.

متبعا ااا فا ااي سا اابيل ذلا ااك عا اادة اسا اااليب(انماط)،مكيفة ونا ااوع العما اال او المهما ااة الم ا اراد انجازها ااا،

والمقصااود بالالنمط القيالالادة "هااو مجموعااة ماان الساالوكيات التااي تباارز لاادى القائااد فااي تااأثيره علااى
مرؤوسيه باتجاه تحقيق األهداف" .5انماط تعدد الباحثون في حصرها،تعود مبادئ اهام تصانيف
الى ليفيين كورت:6 L. Kurt
نمط القيادة األوتوقراطي  :يركز فيه القائد جميع السلطات في ياده وال يفاوش شايئا لمرؤوسايه،
ويتوقع منهم الطاعة التامة وتنفيذ األوامر والتعليمات التي يصدرها ،وفي نفس الوقت ال يستمع
إلى أرائهم في حل مشكالتهم ،وصفه ريدن  Reddinب" االنتقاادي  ،يهادد كثيا ار  ،يعتبار أي
مخالفااة ألواماره هااو تحااد لااه ،ال يتسااامل مااع أخطاااء العاااملين بسااهولة ،يصااب جاال تركيازه علااى
تحقيااق األهااداف المسااطرة ،االتخاااذ الفااردي للق ا اررات واتجاااه االتصاااالت دائمااا نحااو األساافل ،ال
يؤمن بالتحفيز والتهديد هاو المحفاز الكبيار للعمال ،ال ي ارعاي اهتماماات مرؤوسايه وال يعيرهاا أي
اهتمام" ،7يحاول ابداء بعض الليونة باعتماد" طريقة الماؤتمرات االخبارياة إليصاال ق ار ارتاه الاى
مرؤوسيه يقول سايروهيس. Saaroheesنمط وان والم عديد التطبيقات العملية كحالاة الفوضاى
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العارماة مثلماا يشاير مااكموري و باروم ماان ، 8 Mcmurray a Bromميازة باين سالبيات كثيارة،
ابرزها قتل روح االبداع.
نمط القيادة الديمقراطي  :فالقائد يلجا هنا إلاى مشااورة مرؤوسايه ومشااركتهم فاي حال المشاكلة
وكااذلك اتخاااذ الق ا اررات ،يعتمااد علااى العالقااات االنسااانية فااي ذلااك حسااب دافااز  9Davisممااا
يساعد على حلق جو تنافساي يادفع العااملين الاى بادل اقاص جهاوده للرقاي باإلنتااج يقاول دافياد
امري  . D.Emeryنمط وان تعاددت محاسانه مان تشااورية فاي القارار ،سالبي فاي المبالغاة فاي
تقدير مشاعر المرؤوسين ،ما قد يخلاق االهماال والت ارخاي مثلماا تشاير د ارساة جامعاة ميتشاغان
األمريكية المطروحة من قبل ستاندلي وسيشور.Standly a Seashore
نمالالط القيالالادة ال الالرة  :فالقائااد هنااا يعماال علااى إعطاااء اكباار قاادر ماان الحريااة والتفااويض الواسااع
لسلطاته ،لصالل مقوديه في ممارساة نشااطهم وإصادار القا اررات وإتبااع اإلجاراءات التاي يرونهاا

مالئمة إلنجاز العمل.
وهااذا وقااد شااخص ليكارت هااذه التصاانيفات فااي هرميااة تسلساات ماان اعلااى قااوة للساالطة ماان قيااادة
تحكمياة مساتغلة الاى قياادة ديمقراطياة مشااركة .حصارها بلياك وموتاون  Blake a Moutonفاي

شبكة من تسعة انمااط متمركازة علاى محاوري متعامادان " االهتماام باالفرد ،مساتوى االنتااج وفاق

نظريااة الشاابكة اإلداريااة" .10ليطورهااا الحقااا رياادن ،.Riddinحااول خاللهااا محااوري المعلاام ماان
االهتماام باااألفراد الااى االهتمااام بالعالقااات االجتماعياة ،االهتمااام باإلنتاااج الااى االهتمااام بالعماال،
طارحا انماط بمسميات  :11القيادة المتفانية (العمل اوال) ،القيادة المرتبطة(العالقات العامة باين
الناس اهم) ،القيادة المتكاملاة المتناقضاة والقياادة المنفصالة( المزجاة باين العمال وبالعالقاات ماع

الناس).
 - 2المعرفة وعملية نقلها
 -1-2مفهالالوا المعرفالالة  :لتشااخيص مفهااوم المعرفااة البااد ماان إ ازلااة االلتباااس الواقااع بينهااا وبااين
مصاطلحي المعلوماات والبيانااات ،حياث يميزهاا باراين  Bryanبقولاه "أن البياناات علااى أنهاا
معطي ااات مس ااتمدة م اان المالحظ ااة أو التجرب ااة ،والمعلوم ااات ه ااي بيان ااات ف ااي س اايا مع ااين(أي
بياناات مرتبطااة بتفسااير ماا ،أمااا المعرفااة فهاي معلومااات تاام تنظيمهاا وتوليفهااا ،أو مااوجز لتعزيااز
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الفهاام والااوعي) "،12

فالبيانااات ه ااي المعطيااات األوليااة أو الخ ااام ماان مثياال األرقااام والصااور

المستوحاة م ن الواقع ،أما المعلومات فهي نتاج معالجة البيانات يادويا أو حاساوبيا أو بالحاالتين
معااا ممااا يجعلهااا "أكثاار قيمااة "

13

وعلااى مسااتوى عااال ماان الدقااة ،لتااأتي بعاادها المعرفااة بشااقيها

الضمني والصريل ذات القيمة األكبر و األعلى من حيث الدقة والثقة ،تكسب حاملها نوع مان
الحكماة والرشاادة فاي اتخااذ القا اررات ،واهام ماا يميزهاا عان المعلوماة هاو أنهاا قاد تكاون ضاامنية
(الجزء األكبر منها) أو صريحة عكس المعلومة كونها صريحة دائما.
كما تعددت المفاهيم المقدمة للمعرفة ،فهناي من حصرها في كونها "معلومات يمكان
تخزينهااا ومعالجتهااا" 14ركااز علااى جانبهااا الملمااوس فقااط وهااو مكماان النقااد الموجااه الااذي وجااه
لهااذا الحصاار ،خاصااة ماان  ،Polaniالااذي اضاااف خبارة الفاارد كمكااون رئاايس للمعرفااة ،حيااث

يعرفها" أنها خبرات متراكمة ساواء فاي رؤوس األفاراد أو فاي الاذاكرة التنظيمياة للمؤسساة "،15

بل االكثر من ذلك ذهب نوناكا  Nonakaفي تحديده للمعرفة واعتباره لها علاى انهاا ناوع مان

االيمااان ،حيااث يعرفهااا بانهااا "اإليمااان المحقااق الااذي يزيااد ماان قاادرة الوحاادة أو الكيااان علااى
العمال الفعاال " ،16كماا نجااد اوهنااي مان أعطاى لهااا صايغة رياضاية " "K=(I+T)*S17حيااث
( = kالمعرفة =I ،المعلومات=T ،التكنولوجيا =S ،التقاسم) ،هذا التعريف االخيار المحااكي

للتطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات .اال اناه وباالرغم مان تعادد هاذا المفااهيم يمكان القاول
انهااا حملاات نظارة جزئيااة للمعرفااة او مساات جانااب منهااا ،او ربمااا تحاااكي الصااناعة الموجااودة
فيها منظمة االعمال ،وكتعقيب اخير نقول ان المعرفة هي كل نتاج فاردي او جمااعي يادعم
عمل المنظمة .مج أزة في نوعيها:

 -1-1-2المعرفالالة اليالالري ة :هااي المعرفااة الرساامية ،المكتوبااة أو المرم ازة والمخزنااة  ،يقااول
عنه ااا  Allenبأنه ااا " ه ااي المعرف ااة الت ااي يمك اان لألفا اراد تقاس اامها فيم ااا يب اانهم ،وتش اامل ك اال م اان
البيانات والمعلومات التي يمكن الحصول عليها ".18
 -2-1-2المعرفة الضالمنية :يوضاحها باوالني  Polanyبقولاه" نحان نعارف أكثار مماا نقاول

" ،19صااعبة النقاال و التشاااري ،يميزهااا  Wiigعاان سااابقتها بقولااه "هااي معرفااة ذاتيااة تكوناات ممااا
تعلمه الفارد ،وتكمان فاي عقلاه  ،ولاذلك فمنهاا ماا لام ياتم تحويلهاا إلاى معرفاة معلناة فمنهاا ساتبقى

مح اادودة االس ااتخدام  ،ومح اادودة الفائ اادة  ،ومح اادودة القيم ااة ،ألنه ااا غي اار متاح ااة إال لحامله ااا ،
وبالتالي فان المؤسسة قد تخسرها في حالة مغادرة حاملها لسبب ما ".20
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 -2-2إدارة المعرفة وعملياتها:

قدمت العديد من المفاهيم إلدارة المعرفة ،مع التسجيل الواضل لالخاتالف بينهاا خاصاة فاي

المقاربة بين نوعيهاا الصاريحة والضامنية ،فحساب " Wiigهاي تخطايط وتنظايم ومراقباة وتنسايق

وتوليااف المعرفااة واألصااول المرتبطااة ب ارأس المااال الفكااري ،والعمليااات ،والقاادرات ،واإلمكانااات
الشخصااية والتنظيميااة ،وبشااكل يااتم معااه انجاااز اكباار قاادر ممكاان ماان األثاار االيجااابي فااي نتااائ

الميزة التنافسية" ،21كذا يرى  Newmanان إدارة المعرفة هاي " مجموعاة العملياات التاي تاتحكم
وتخلق وتنشر وتستخدم المعرفة من قبل الممارساين لتزويادهم بالخلفياة النظرياة المعرفياة أالزماة

لتحسااين نوعيااة الق ا اررات وتنفيااذها" ،22إذن فاامدارة المعرفااة ومهمااا تعااددت المفاااهيم ،هااي القاادرة
على استغاللها لخدمة المنظمة ،من خالل إدارتها وفق عمليات مدروسة لذلك ،هي:23
-1-2-2خلق وتوليالد المعرفالة :يقصاد بهاا إباداع المعرفاة "ساواء عان طرياق شارائها ،ابتكارهاا،
اكتشافها .

 -2-2-2نقالالل وتشالالارم المعرفالالة :حيااث تعااد ماان أهاام العمليااات المشااكلة إلدارة المعرفااة ،اذ ال

معنى ومغزى من المعرفة إذا لم يتم التشااري فيهاا باين أفاراد المنظماة ،الن العادو األول لهاا أن
تظاال حبيسااة األذهااان واألدراج " سااجينة صااندوقها األسااود المخزنااة فيااه "

24

 ،ويوضاال Alavi

إلى أن احد ابرز األسباب في التركيز على نقل المعرفة هو أن عملية توليد المعرفة بحاد ذاتهاا
ال تؤدي إلى أداء متفو للمنظمة إذا لم يتم نقلها إلاى اآلخارين .25نقال المعرفاة هاذا المصاطلل
( ) Knowledgetransferالما ا ارتبط والما ا ارادف لمفه ا ااوم مش ا اااركة المعرف ا ااة

Knowledge

 ، Sharingويعني "كل نشاط يهدف إلاى نقال فكارة أو معلوماة أو معرفاة أو شايئا ماا يملكاه احاد
األفراد إلى أخر أو إلاى مجموعاة مان األفاراد ،كماا يباين  Coakesأن عملياة نقال المعرفاة هاي
الخطوة األولى في عملية التشاري فاي المعرفاة ،وتعناي إيصاال المعرفاة المناسابة إلاى الشاخص

المناسب في الوقات المناساب وضامن الشاكل المناساب" ،كماا يشارح Tardiffمفهاوم وأهمياة نقال
المعرفااة بقولااه "كيااف يمكاان للخب ارة المكتساابة فااي تنفيااذ مهمااة مااا أن تااؤثر علااى تنفيااذ مهمااات
أخرى".26

وغالبا ما تكون المعرفة المنقولة هي معرفة صريحة(مكتوبة أو مرمزة ) ،تنقل عبر

وسائل الكترونية أو يدوية ،أما عند نقل المعرفة الضمنية يتداخل عندها مفهوم النقل مع
المشاركة ،اذ تنقل في المنظمة وفق شكلين مثلما يشير :27Marquardt
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 الشكل المقصود  :تنقل فيه المعرفة عن قصد داخل المنظمة من خالل االتصاالتالفردية المبرمجة بين األفراد ،أو عبر المذكرات ،والتقارير ،والنشرات الدورية ،الفيديو
واألشرطة الصوتية ،برام التدريب ،تدوير األعمال بين االفراد.

 -الشكل غير المقصود  :تنقل فيه المعرفة دون قصد وبشكل غير رسمي ،كاللقاءات

عند برادات المياه ،وفي غرف المحادثة ،المعارش والمنتديات المفتوحة ،واالنترنيت ،
واجتماعات ما بعد العمل.

دور التعل في نقل المعرفة(المؤسسات المتعلمة):

للاتعلم دور مهام فاي نقاال المعرفاة ،فهاو سامة المؤسسااات الحديثاة "المؤسساات المتعلماة "،حيااث

يعتبر بيتر سينغ  Petter singأول من أشار واستعمل هذا المصطلل ،والتي عرفها على أنها
"المؤسسات التي يوساع فيهاا األفاراد باساتمرار مان قادرتهم علاى خلاق النتاائ التاي يردونهاا فعاال

والتااي يجااري فيهااا تنشاائة أنماااط جدياادة وشاااملة ماان التفكياار" ،كمااا تعاارف علااى أنهااا المؤسسااات

الماهرة والقادرة على إنشاء واكتساب ونقل المعرفاة وتعاديل السالوي بماا يعكاس المعرفاة والرؤياا

الجديدة ،من خالل قيامها باستمرار ب :28
 اكتساب أفكار ومعرفاة جديادة ونقلهاا ،تحويال ونقال المعرفاة إلاي كافاة أنحااء وأقساام المنظماةوأفرادها.
التبادل الحار والمساتمر لألفكاار والمعلوماات والمعاارف باين أعضاائها ،تغييار السالوي التنظيماي
نتيجة هذه المعارف الجديدة ،قياس نتائ التغيير الحاصلة من خالل قياس أدائه

 -3-2-2اسالالتعماو وتجد الالد المعرفالالة :ماان خااالل توظيااف المعرفااة فااي الوقاات المناسااب وفااي
المكا ااان المناسا ااب ،لتحقيا ااق المي ا ازة التنافسا ااية المرجا ااوة ،دون أن تنسا ااى العما اال علا ااى تجديا اادها
وتطويرها .
 -3نمط القيادة ونقل المعرفة
نظا ار ألهمياة للقياادة فاي هرمياة منظماات االعماال ،وماع ماا تتمياز باه المعرفاة مان خصاائص،
هااذه االخي ارة التااي تتطلااب ساالوكيات واوصاااف وجااب توفرهااا فااي القائااد ،بغيااة التبنااي الصااحيل
إلدارة المعرفا ااة وخاصا ااة عمليا ااة نقا اال المعرفا ااة ،اذ يجا ااب ان يكا ااون " قا اااد ار علا ااى شا اارح رؤيتا ااه
لألخا ارين ،ان يك ااون ق اادوة له اام ،وان يك ااون ق اااد ار عل ااى رب ااط رؤيت ااه م ااع المض اامون ال ااذي يه اام
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منظمتااه" ،وهااو مااا يتااوفر فااي "نظريااة الظرفيااة للقيااادة والمكرسااة لمااألة ساالوي القائااد والظاارف
المعاش" ،29قائد من صفاته:30
امتالي الرؤية الواضاحة حاول اجنادة المعرفاة ،داعام ألبطاال المعرفاة وصاناعها ومثيار للحمااس
ف اايهم ،لدي ااه المنظ ااور الش ااامل م اان بني ااة تنظيمي ااة و تكنولوجي ااا واس ااتراتيجية مناس اابة ،مس ااتعمال
التصااال فاعلااة فااي التسااويق واعااادة الهندسااة ،فااي تفاعاال مسااتمر وفعااال مااع كاال المسااتويات
مسااتندا علااى شاابكة ماان العالقااات االنسااانية ،مشاابع بثقافااة االنفتاااح والفضااول الماادعم بااالتحفيز
المتواصاال ،وف ااق باارام مط ااورة ألليااات التحفي ااز وتنمي ااة الم اوارد البشا ارية المساااهمة ف ااي تغيي اار
السلوي.
ثانيا:الجانب التطبيقي
 -1منهج الب ال ::الن طبيعاة بحثناا تماس السالوي اإلنسااني لكال مان القائاد والمقاودين ،والتاي
نهدف فيها إلى معرفاة العوامال أو المحاددات التاي تلازم القائاد إتبااع أسالوب معاين دون األخار،
خاصااة إذا تعلااق األماار بأساالوب يساااعد علااى تبااادل الخب ارات والمعلومااات بااين أف اراد المؤسسااة،
اسااتخدمنا الماانه الوصاافي التحليلااي (التوجااه الوضااعي القااائم عل ااى االفت اراش-االسااتنباطي)،
الذي يكفل لنا جمع اكبر قدر ممكن من البيانات و المعلوماات الالزماة لغارش التحليال لمعرفاة
الواقع.
 -2عينة الدراسة :للد ارساة الميدانياة ،اختيارت مؤسساة برياد الج ازئار ممثلاة فاي الوحادة الوالئياة
بالمسيلة ،حيث اختيرت كعينة بحث ،مكونة  59موظف.
 -3أدوات مالالا البيانالالات :بهاادف الحصااول علااى اكباار قاادر ممكاان ماان البيانااات والمعلومااات
المرتبط ااة ببحثن ااا ،ت اام توزي ااع  101اس الالتمارة اس الالتبيا  ،أعي ااد منه ااا 61نس ااخة ،اس ااتبعدنا منه ااا
اثنت ااين( ،)02األول ااى لعشا اوائية اإلجاب ااة وع اادم التقي ااد بقواع ااد اإلجاب ااة ،والثاني ااة إلهم ااال غالبي ااة
األساائلة ،مركبااة ماان نااوعين ماان األساائلة ،أسالالةلة صخيالالية )تقاايس لنااا كاال ماان متغي ارة الجاانس،
المس ا ااتوى العلم ا ااي ،االقدمي ا ااة ف ا ااي العم ا اال ،المرك ا ااز ال ا ااوظيفي) ،وأس الالالالةلة خات الالالالة مت ي الالالالرات
الدراسة (من خالل عبارات تقيس متغيرات الدارسة )
العدد الثاني العشرون -ديسمبر 2017
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-4وتف ديموغرافية(خيائص) أفراد العينة
جاااءت عينااة الدارسااة متنوعااة ومتباينااة فااي بعااض الخصااائص الديموغرافيااة ،غلااب
فيها الجنس الذكري بنسبة  ،%68.3حيث نجد مثال خاصية المستوى العلمي متنوعة بين عدة
مسااتويات ،اعالهااا درجااة الاادكتوراه ولااو تمثلاات بمسااتوجب واحااد ،واكثرهااا تمثاايال حاااملي شااهادة
الليساانس  ،48.3%نفااس الشاايء لخاصااية االقدميااة ،اذ تنوعات وتبايناات ايضااا ولااو بشااكل اقاال
ماان المسااتوى العلمااي ،حيااث نجااد ان  36.7%ماان حجاام العينااة تتاراوح ماادة عملهاام بااين  6الااى
 10ساانوات ،أمااا حسااب المركااز الااوظيفي ،فقااد انحصاارت بشااكل كبياار بااين األع اوان التنفيااذيين
واالطارات بنسبة قدرها %40 ،%43.3على التوالي.
 -5عرض وت ليل عبارات مت يرات الدراسة
جا اااءت النتا ااائ بعا ااد ترتيا ااب العبا ااارات باالعتما اااد علا ااى كا اال ما اان  :المتوسا ااط الحسا ااابي ، X
x
االنحراف المعياري  ، xiالوزن الحسابي =( *100
5
حازت على متوسط حسابي اكبر من  3وتشتت ضعيف ووزن نسبي يفو تفو . %60

) ،حيث تكون العبارة نالات الموافقاة إذا

 -1-5ت ليالالل عبالالارات الم الالور األوو المتعلالالق خيالالائص صخيالالية القائالالد :جاااءت نتااائ
إجاب ااات أفا اراد العين ااة ح ااول عب ااارات خص ااائص القائ ااد بع ااد تحليله ااا وترتيبه ااا  ،كم ااا يوض ااحها،
الجدول التالي :الجدول رقم  :01نتائ تحليل عبارات المحور األول المتعلق بخصائص القائد

الميدر ; باالعتماد على مخرجات الspss
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حااازت غالبيااة العبااارات الموافقااة بدرجااة عاليااة ،مرتبااة تنازليااا كمااا فااي الجاادول ،إذ جائاات اوال
بمتوسط حسابي ،4.52وانحراف معيااري  ، 0.873ووزن حساابي يقاارب  ،%90.4مماا يؤكاد
ان المستجوبين يصرون على أن اكبر خاصية تاؤثر فايهم هاي بمعااملتهم بشافافية وأماناة تاماة،
األم اار ال ااذي ي اانعكس ف ااي س االوكهم أثن اااء تأدي ااة عمله اام ،ث اام العب ااارة الثاني ااة بمتوس ااط حس ااابي
قا ا اادره ،4.32ووزن حسا ا ااابي قا ا اادره  ،%86.6وانح ا ا اراف معيا ا اااري قا ا اادره  ، 0.752توضا ا اال أن
المساتجوبين يوافقاون علاى أن حارم المادير علااى وجاود العالقاات الطيباة تحكام تعاامالتهم ماان
ش ااانه أن يع اازز م اان والئه اام ل ااه ويع اازز م اان مص ااداقيته نحاااوهم ،وهك ااذا بقي ااة العب ااارات .نف ااس
الم الحظااة مااع بقيااة العبااارات التااي نالاات الموافقااة ،مااع تسااجيل رفااض للعبااارة المرتبااة اخي ارا،
بمتوسااط حسااابي قاادره ، 2.97حيااث حسااب المسااتجوبين أن القائااد ال يحبااذ فك ارة مخالفااة أ ارئااه
ماان طاارف مرؤوساايه ،وكااذا معاماال اخااتالف قاادرب %33.9ممااا يعكااس وجااود اخااتالف نااوع مااا
بين إجابات المستوجبين.
وكاستنتاج عام نرى انه متفق على وجود خصائص ينبغي توفرها في القائد حتى يؤدي عمله
محققا رضا مرؤوسيه ورؤسائه ،هذه الخصائص التي يبني عليها أسلوبه في التعامل معهم.
 -2-5ت ليالالل فقالالرات الم الالور العالالاني المتعلالالق خيالالائص المر وسالالين  :يلخااص الجاادول
الموالي  ،نتائ تحليل العبارات المتعلقة بخصائص المرؤوسين بعد ترتبها وتحليلها :
الجدول رقم : 02نتائ تحليل الفقرات المتعلقة بخصائص المرؤوسين

المصدر; باالعتماد على مخرجات الspss
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ماان الجاادول ،نجااد ان كاال عبااارات محااور المروؤسااين نالاات الموافقااة ،ولكاان باادرجات
متفاوت ااة مرتب ااة تنازلي ااا كم ااا ف ااي الج اادول ،اذ ج اااءت اوال العب ااارة بمتوس ااط حس ااابي ق اادرب،4.2
وانحراف معياري  ،0.755ووز نسبي قدره  ،%84مما يعني أن هناي انساجام باين الماوظفين،
وان هناااي عالقااات ود وتفاااهم بياانهم ،ثاام ثانيااا بمتوسااط حسااابي قاادره 4.03وانحااراف معياااري
قدره ،% 0.901حيث جاءت لتأكد الفقرة التي سبقتها بتأثر الموظفين بق اررات اإلدارة  ،خاصاة
المديرين المتسلطين(البيروقراطيين) ،مما يفقدهم الثقة في اإلدارة العليا ،ثم جاءت بقية العبارات
مرتبا ااة تنازليا ااا حسا ااب درجا ااة الموافقا ااة بمتوسا ااط حسا ااابي با ااين3.9و ،3.17ومعاما اال اخا ااتالف
بين %20و ،%34إذ جاءت كلها لتأكاد العالقاة باين خصاائص المرؤوساين والقياادة  ،إذ يتاأثر
ك اال منه ااا ب اااألخر ،فالقائ ااد يت ااأثر حس ااب النت ااائ

بق اايم ووع ااي موظفي ااه ،ومه ااارتهم المكتس اابة،

وانفتااحهم وعالقااتهم فيماا بيانهم ،نفاس الشايء بالنسابة للماوظفين فسالوي قائادهم يانعكس مباشارة
على سلوكهم وأدائهم في العمل.
 -3-5ت ليل الم ور المتعلق مناخ العمل
جاءت نتيجة تحليل و ترتيب عبارات المحور المتعلق بمناخ العمل ،كما يوضحه الجادول
التالي :الجدول رقم  :03نتائ تحليل عبارات المحور الثالث المتعلق بمناخ العمل

المصدر ; باالعتماد على مخرجات الspss
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نالت غالبية فقرات محور مناخ العمل القبول ،حيث صابت فاي نفاس اتجااه المحاورين
السابقين ،بحكم أن مناخ العمل هو حصيلة لسالوي كال مان القائاد والمرؤوساين ،حياث نجاد اوال
العبارة بمتوسط قدره4.15وانحراف معياري قدره 0.899ووزن حسابي قدره ، %83مما الموافقة
بدرجااة عاليااة علااى تفضاايل الهيكاال التنظيمااي الشاابكي ،ثاام ثانيااا العبااارة بمتوسااط حسااابي قاادره
4.07وانحراف معياري قدره ،0.821مما يعني الموافقة بدرجة عالية على ضرورة وجاود توافاق
بين القيم التنظيمية للمدير والموظفين ماع القايم التنظيمياة للمؤسساة مان اجال تجناب الصاراعات
والن ازع ااات الداخلي ااة ،وه ااو م ااا أكدت ااه عباااارات ساااابقة فاااي كااال م اان مح ااوري خصاااائص القائاااد
والمرؤوسين ،وكذا بقية العبارات ،مع تسجيل رفض لعبارتين حصدتا متوسط
حسابي قادره2.98و 2.77علاى التاوالي ،داللاة علاى أن منااخ عمال المؤسساة الحاالي ال يتاوفر
علااى الثقااة داخاال المؤسسااة بااين مسااتخدميها وكااذا عاادم الرضااا علااى متطلبااات العماال التااي ال
تتوافق مع قدراتهم.
 -4-5المتعلق علمية نقل المعرفة
جاءت نتائ عبارات المحور الرابع المتعلق بعلمية نقل المعرفة بعد ترتيبها وتحليلها كاألتي
الجدول رقم  :04نتائ تحليل عبارات المحور الرابع المتعلق بنقل المعرفة

المصدر :باالعتماد على مخرجات الspss
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نالاات جميااع العبااارات نالاات الموافقااة باادرجات قااوة متباينااة ،حي اث جاااءت اوال العبااارة بمتوسااط
حسابي قدره  4.05وانحراف معياري قادره  1.096ووزن نسابي قادره %81مماا يعناي الموافقاة
بدرج ااة عالي ااة عل ااى أن إقام ااة المؤسس ااة ألبا اواب مفتوح ااة أم ااام عام ااة الش ااعب يف ااتل له ااا حق اال
معلوماااتي وافاار ويقربهااا أكثاار ماان زبائنهااا وتلبيااة مطااالبهم وتطلعاااتهم ،تليهااا ة الثانيااة بمتوس اط
حس ااابي يس اااوي  4وانحا اراف معيااااري ق اادره  ،1.12والمؤكااادة عل ااى ان رباااط المؤسس ااة بش اابكة
االنترنيت ونشرها لمجالت وقصاصات إخبارية عن وضعها وقيامها بتدويل وتدوير مساتخدميها
ب ااين فروعه ااا يس اااهم وبش ااكل فع ااال ف ااي تب ااادل المع ااارف وتناقله ااا ،وك ااذا األم اار بالنس اابة لبقي ااة
العبارات ،والتي تباين فيها درجة الموافقة وكذا معامل انحرافها ،مثلما يوضحه الجدول أعاله.
 -6االختبارات اإلحيائية
بهدف معرفة مدى ثبات وتجانس االفراد في اإلجابة على فقرات محااور الد ارساة ،قمناا بامجراء
بعض االختبارات اإلحصائية ،منها :
 -1-5معامل ألفا كرونباخ Alpha Gronbach

لقياس مدى ثبات ومصداقية اإلجابات على أسئلة االستبيان التي تقيس لنا متغي ارت
الدراسة ،قمنا بحساب معامل ألفا كرونباخ ومعامل الصد على التولي ،حيث تكون االجابات
ذات ثبات ومصداقية كلما اقترب العاملين من الواحد الموجب ،والنتائ موضحة في الجدول
التالي:
الجدول رقم  :05نتائ اختبار Alpha Gronbach
محاور متغيرات الدراسة

قيمة (Alpha Gronbach) α

معامل الصد =

 -1خصائص شخصية القائد

0.927

0.962

 -2خصائص المرؤوسين

0.325

0.57

 -3مناخ العمل

0.610

0.781

 -4نقل المعرفة

0.840

0.916
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حيااث جاااءت االجابااات ذات ثبااات وصاادقية بدرجااة عاليااة فااي كاال المحاااور ،ماعاادا محااور
المرؤوسين كان هناي تشتت وعدم استقرار في اجابات افراد العينة حول العبارات التي تقيسه.
 -2-5اختبار التوزيا الطبيعي (كولمجروف سميرنوف)Sample K.S
لكون االختباارين المعلماين اللاذان سانجريهما الحقاا يشاترطان أن تكاون البياناات تتباع
التوزيااع الطبيعااي ،قمنااا باامجراء اختبااار k.s ،حيااث تكااون البيانااات تتبااع التوزيااع الطبيعااي اذا
جائت معنوية االختبار اكبر من  ،0.05والنتائ موضحة في الجدول التالي :
الجدول رقم: 06نتائ اختبار One-Sample Kolmogorov-Smirnov
قيمة مستوى المعنوية Sig

محاور متغيرات الدراسة

قيمة Kolmogorov-Smirnov Z

 -1خصائص شخصية القائد

0.773

0.589

 -2خصائص المرؤوسين

1.297

0.069

 -3مناخ العمل

0.729

0.662

 -4نقل المعرفة

0.536

0.963

المصدر  :باالعتماد على مخرجات الspss
نالحظ من الجدول أن مستوى المعنوية إلجمالي متوسطات متغيرات الد ارساة فاا ،0.05
ومنه البيانات تتبع التوزيع الطبيعي.
 -3-5اختبار ت ليل التبا ن ((ANOVA

بهاادف معرفااة ماادى ثبااات وتجااانس إجابااات أفا اراد العينااة عب ااارات مح اااور الد ارسااة الخااتالف
ديموغرافيتهم ،اي هل اإلجاباات ذات دالالت أو فارو معنوياة ،الخاتالف مساتواهم العلماي ،أو
مركزهم الوظيفي ،أو اقدميتهم في العمل قمنا بامجراء اختباار تحليال التبااين ANOVAإلجماالي
كل متغير ،وحسب الجنس (ذكار أو أنثاى) قمناا بامجراء اختباار Independent sample t-test

 ،حيااث ال توجااد فاارو اذا كاناات معنويااة نتااائ االختبااارين اكباار ماان  ,0.05وقااد جاااءت
النتائ كما هي موضحة في الجدول التالي:
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الجدول رقم  :07نتائ اختبارANOVA

الميدر :من مخر ات spss

بم ااا ان ش اارط اعتدالي ااة التوزي ااع وشااارط التج ااانس محقق(مثلم ااا توض ااحه قااايم اختباااار
 leveneاكبا اار ما اان  ،)0.05مثلما ااا يوضا ااحه الجا اادول جا اااءت جميا ااع قا اايم مسا ااتوى المعنويا ااة
الختبارين اكبر من ،0.05مما يعني عدم وجود فرو

معنوية سببها ديموغرافية أفراد العينة.

 -7اختبار فرضيات الدراسة الفرعية والرئيسة
قبل الحكم النهائي على نتائ اختبار فرضيات الدراسة ،قمنا بتشكيل مصفوفة االرتباط بين
متغيرات الدراسة ،حيث قمنا بحساب معامل االرتباط بيرسون Correlation Perrsonبينها،
فكانت النتائ كالتالي :الجدول رقم : 08حساب معامل االرتباط بين المحاور األربعة

المصدر  :باالعتماد على مخرجات ال*/ SPSS

بمس ااتوى ثق ااة  ** ،%95بمس ااتوى ثق ااة
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ماان جاادول االرتباااط نالحااظ أن العالقااة بااين المحاااور طرديااة وذات معنويااة إحصااائية عاليااة
ج اادا اق اال م اان  ،0.01أو عالي ااة اق اال م اان ، 0.05أي أن هن اااي ارتب اااط معن ااوي ايج ااابي باااين
متغيرات الدراسة ،وعليه بناءا على ما ذكر سالفا مان اختباارات ونتاائ إحصاائية ،جااءت نتاائ
اختبار فرضيات الدراسة كما يلي:
الفرضية األولى
بناااءا علااى اإلحصاااءات واالختبااارات السااابقة ،حيااث نجااد أن قيمااة الوسااط الحسااابي
لعب ا ا ااارات خص ا ا ااائص القائ ا ا ااد مجتمع ا ا ااة يس ا ا اااوي  %3.79ووزن نس ا ا اابي  ، %75.8وانحا ا ا اراف
معياااري ،0.917ممااا يعنااي وجااود انسااجام فااي اإلجابااات ،إضااافة إلااى أن قيمااة معاماال بيرسااون
Pearsonبااين متغي ارة خصااائص القائااد ومتغي ارة نقاال المعرفااة جاااءت ضااعيفة مايقااارب0.316
بمسا ااتوى معنويا ااة يقا اال علا ااى  0.05مما ااا يعنا ااي وجا ااود ارتبا اااط ضا ااعيف ذوا معنويا ااة إحصا ااائية
قوية(تقل عن  ) 0.05بين خصاائص القائاد فاي المؤسساة وعملياة نقال المعرفاة ،إضاافة إلاى أن
غالبي ااة اإلجاب ااات ج اااءت متماثل ااة رغ اام الف اارو ف ااي الج اانس وك ااذا المرك ااز ال ااوظيفي ،المس ااتوى
العلمااي ،االقدميااة ،وعليالالت تو الالد عالقالالة ايجابيالالة بالالين خيالالائص صخيالالية القائالالد وعمليالالة نقالالل
المعرفة.
الفرضية العانية:
بنا اااءا علا ااى اإلحصا اااءات واالختبا ااارات السا ااابقة ،نجا ااد أن قيما ااة الوسا ااط الحسا ااابي لعبا ااارات
خص ا ااائص المرؤوس ا ااين مجتمع ا ااة تس ا اااوي  3.664ووزن نس ا اابي 73.28وانحا ا اراف معي ا اااري
 ، 0.997مما ااا يعنا ااي وجا ااود انسا ااجام فا ااي اإلجابا ااات ،إضا ااافة إلا ااى أن قيما ااة معاما اال بيرسا ااون
Pearsonباين متغيارة خصااائص المرؤوساين ومتغيارة نقاال المعرفاة هاي0.211ممااا يعناي وجااود
ارتباااط ضااعيف ذوا معنويااة عاليااة تقاال علااى  0.05بااين خصااائص المرؤوسااين وعمليااة نقاال
المعرفة ،إضافة إلى أن غالبية اإلجاباات جااءت متماثلاة رغام الفارو فاي الجانس وكاذا المركاز
الوظيفي ،المستوى العلمي ،االقدمياة ،وعلياه تو الد عالقالة ايجابيالة بالين خيالائص المر وسالين
وعملية نقل المعرفة.
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الفرضية العالعة:
بناااءا علااى اإلحصاااءات واالختبااارات السااابقة ،حيااث نجااد أن قيمااة المتوسااط الحسااابي
لعبارات مناخ العمل مجتمعة تساوي  3.49ووزن نسبي  69.91واحاراف معيااري  ،0.99مماا
يعني وجاود انساجام فاي اإلجاباات ،إضاافة إلاى أن قيماة معامال بيرساون Pearsonباين متغيارة
مناخ العمل ومتغيرة نقل المعرفة جاءت ضعيفة تقارب0.279بمستوى معنوية يقل علاى 0.05
ممااا يعنااي وجااود ارتباااط ضااعيف ذوا معنويااة عاليااة بااين خصااائص القائااد وعمليااة نقاال المعرفااة،
إضافة إلى أن غالبية اإلجابات جاءت متماثلة رغم الفرو فاي الجانس وكاذا المركاز الاوظيفي،
المستوى العلمي ،االقدمية ،وعليه ،توجد عالقة ايجابيالة بالين طبيعالة منالاخ العمالل وعمليالة نقالل
المعرفة.
 -2-7اختبار الفرضية الرئيسية
من اجل اختبار الفرضية الرئيسية قمنا بحساب إجمالي المتوسطات لكل من خصائص
القائد وخصائص المرؤوسين ،وكذا مناخ العمل ،ووضعناها في متغيرة واحدة  ،وذلك من اجل
حساب معامل االرتباط بين المتوسط اإلجمالي للمحاور الثالثة ومحور نقل المعرفة ،وعليه
أن العالقة بين المتغيرين (نقل المعرفة ومحددات أنماط القيادة) عالقة ايجابية وذات داللة
إحصائية عالية (اقل من أو تساوي ،)0.01وهما مرتبطين ارتباط ضعيف ،0.372وعليه نقبل
الفرضية التي تنص على وجود محددات ألنماط القيادة المساعدة على نقل المعرفة ،هي:
 مح ااددات تم ااس شخص ااية القائ ااد نفس ااه (أن يك ااون مب ااادرا ،منفتح ااا علا اى اآلخا ارين ،تش اااوري،مااتفهم ،مشااجع ،تحااذوه الرغبااة لتحقيااق األفضاال ،ذوا مسااتوى علمااي وكااذا تااوفره علااى خب ارة فااي
المجال ،متخلق وذوا قيم وعادات حميدة وحسنة ،الشفافية والنزاهة....الخ)
 محااددات تمااس خصااائص المرؤوسااين(متفتحين ومبااادرين ،الرغبااة لتحقيااق األفضاال وتطااويرالمؤسسة ،متشاورين ومتعاونين فيما بينهم...الخ)
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 محددات يفرضها مناخ عمل المؤسسة (طبيعة عملية نقل المعرفة التي تتطلب السرعةوالدقة ،الهيكل التنظيمي المساعد والمعزز والمحفز لتواصل العاملين أو الموظفين  ،الثقافة
التنظيمية الداعية إلى روح المشاركة والتعاون ،روح الفريق...،الخ)
 -8النتائج والتوتيات
 -1-8النتائج :في ختام بحثنا توصلنا إلى جملة نتائ يبقى أهمها أن القائاد يبناي أسالوبه فاي
التعاماال مااع مقوديااه علااى جملااة أسااباب ودوافااع ،منهااا مااا تعلااق بااه شخصاايا فااي فاارش نفسااه
وأسالوبه فاي التساايير ،ومناه مااا تعلاق بمرؤوساايه الاذين يحتمااون علياه انتهاااج أسالوب معااين دون
األخار ،ومناه ماا تعلااق بمنااخ العمال وفااي طليعتاه هيكال المؤسساة الهرمااي الاذي يقادس الهرميااة
في توزيع المسؤولية.
أم عن تبادل الخبرات والمعلومات أي المعرفة بصفة عامة وتناقلها ،فمنها تتطلب جو يسوده
روح الفريق والجماعة ،أساسه قائد يتفاعل ويتعايش مع موظفيه في الحياة العملية ،مرؤوسين
مبادرين ومتفتحين على بعضهم ومع رؤسائهم المباشرين وغير المباشرين ،في ظل مناخ عمل
مساند ومدعم لذلك ،بداية بهيكل تنظيمي يعزز قنوات االتصال المباشرة وغير المباشرة وثقافة
تنظيمية تدعوا إلى روح المشاركة و والتعاون ،وهو ما ال يتحقق جز ء كبير منه لألسف في
مؤسسة البريد .
 -2-8التوتيات :كتعقيب أخير في بحثنا ،نقدم بعض التوصيات واالقتراحات ،ي:
 ضرورة تبني المؤسسات الوطنية لمقاربات كفيلة باالهتمام بعنصر المعرفة كمورد اساسيفي عملها.
 ضرورة توفير وتعزيز البنية التحتية للمؤسسات الوطنية من اجل استيعاب اكبر لعملياتإدارة المعرفة.
 ضرورة ترسيخ وتبني ثقافة تنظيمية تعزز عمليات إدارة المعرفة. التوجه أكثر نحو أسلوب اإلدارة المنفتحة من قبل قيادات المؤسسات الوطنية. زيادة االستثمار اكبر في الرأسمال البشري والفكريالعدد الثاني العشرون -ديسمبر 2017
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