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إدارة املعرفة وأثرها يف حتقيق اإلبداع املنظمي

م.م .عباس مزعل مشرف
جامعة الكوفة – كلٌة االدارة واالقتصاد
مقدمت البحث
زاد االهتمام بالمدخل المعرفً وتحدٌداً فً األطر النظرٌة المنبثقة عنه التً تعالج
موضوعات إدارٌة أو اقتصادٌة مع تنامً ظاهرة التغٌر المتسارع فً بٌئة األعمال
بسبب تضاإل النظرٌات والمداخل التً كانت سائدة عن وضع الحلول لمواجهة هذا
التغٌٌر والسٌما بعد إدراك أهمٌة المعرفة بوصفها موجوداً مهما ً فً تحقٌق أهداف
المنظمة ودورها فً التحول الكبٌر نحو االقتصاد المعرفً الذي ٌركز على
االستثمار فً الموجودات الفكرٌة والمعرفٌة غٌر الملموسة أكثر من تركٌزه على
الموجودات المادٌة الملموسة ،وازداد هذا الدور أهمٌة عند سٌادة مفهوم عصر
المعرفة الذي من متطلباته أال تكتفً المنظمات بتوفٌر المعلومات ،بل ٌجب التفكٌر
مع المعلومات ،وفً ضوء ذلك كان البد للفكر اإلداري المعاصر من أن ٌوجه
اهتمامه إلى إٌجاد أسالٌب تسعى للحصول على المعرفة واكتسابها وخزنها وتوزٌعها
ووضعها فً التطبٌق بما ٌكفل للمنظمة تحقٌق أهدافها والتكٌف مع استحقاقات
التغٌر.
تضمن هذا البحث أربعة مباحث ،جاء المبحث األول لبٌان اإلطار النظري إلدارة
المعرفة .أما المبحث الثانً فتضمن منهج البحث المتضمن أهمٌة البحث وهدفه
والمشكلة المراد بحثها.أما المبحث الثالث فقد جاء لبٌان الفروق والمقارنة بٌن كلٌتً
التربٌة للبنات واآلداب بالتحلٌالت اإلحصائٌة الستمارة االستبٌان .وقد ختم هذا
البحث بالمبحث الرابع الذي تضمن االستنتاجات والتوصٌات والمقترحات ،وقد
اعتمدنا على أسالٌب التحلٌل اإلحصائً فً معرفة التشابه والتباٌن فً إجابات عٌنة
البحث.

(  ....................................................................... )234مجلة آداب الكوفة – العدد ( )1

املبحث األول

اإلطار النظري للبحث

أوال :مفهىم إدارة املعرفت:
ٌعرف (  )1993-16-Wilgإدارة المعرفة بؤنها تخطٌط المعرفة وتنظٌمها
وتنسٌقها وتولٌفها واألصول المرتبطة برأس المال الفكري والعملٌات والقدرات
واإلمكانات الشخصٌة والتنظٌمٌة  ،وبشكل ٌتم معه انجاز اكبر قدر ممكن من األثر
االٌجابً فً نتائج المزٌة التنافسٌة.
أما (  )2004-8-Alleeفٌعرفها بؤنها إدارة تنظٌمٌة معلنة وواضحة لؤلنشطة
والممارسات والسٌاسات والبرامج الخاصة بالمعرفة داخل المنظمة.
وعرفها (  )2004-8-Haekettبؤنها :مدخل نظمً متكامل إلدارة وتفعٌل
المشاركة فً كل أصول معلومات المشروع بما فً ذلك قواعد البٌانات والوثائق
والسٌاسات واإلجراءات فضال عن خبرات وتجارب سابقة ٌحملها األفراد
والعاملون.
وٌعرفها (  Pervaizوآخرون  )2004-6-7بؤنها:مفهوم معقد متعدد المستوٌات
واألوجه.
وٌعرف كروس (  )2002-9-Crossبؤنها:إدارة المعرفة بؤنها نظام تولٌد عمل
مزدهر وبٌئة من شؤنه تشجٌع تولٌد كل من المعرفة الشخصٌة والمعرفة المنظمٌة
وتجمٌعها واستخدامها وإعادة استخدامها سعٌا ً وراء قٌمة جدٌدة لؤلعمال.
ونالحظ من التعرٌفات المذكورة إلدارة المعرفة أنها تلزم وجود تنسٌق فاعل بٌن
مختلف النشاطات والموجودات داخل المنظمة وٌشمل مجال موجودات إدارة
المعرفة ،الخبرة  ،التجربة ،الكفاءة  ،المهارات القدرات والقابلٌات ،اما النشاطات
فتشمل عملٌات التولٌد ،والبناء ،والنقل ،والمراقبة ،واالستخدام والتقٌٌم.
وٌشٌر (  Warnerو  )2004-94-Witzelإلى أنّ إدارة المعرفة ٌمكن استعمالها
داخل المنظمة لتنفٌذ العدٌد من المهام والنشاطات المتمحورة فً وضع خطة البحث
والتطوٌر استناداً إلى قٌم المعرفة لتولٌد المعرفة المفقودة ودعم عملٌة إعادة هندسة
عملٌات األعمال بوضع توزٌع أفضل النشاطات المعرفٌة فضال عن تحلٌل عملٌة
نقل المعرفة وتبادلها وإعادة تصحٌحها بٌن وظائف التشغٌل،وأخٌرا تحدٌد
االحتٌاجات التدرٌبٌة لمجموعات المستخدمٌن لتنفٌذ أفضل للمهام الموكلة إلى األٌدي
العاملة وإجراء المواجهات الدورٌة المعلوماتٌة لؤلفراد فٌما ٌتصل بمجاالت المعرفة.
ًا
اانا :اسرتاتنجناث إدارة املعرفت:
ٌعد مجال ممارسات إدارة المعرفة وتطبٌقاتها واسعا ً ٌمكن أن ٌغطً أوجه بناء
المعرفة كافة ابتدا ًء من التعلٌم فً أثناء العمل وبرامج التدرٌب وانتها ًء بالبحث
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والتطوٌر  ،وتبعا ً لذلك نالحظ أنّ (
المعرفة فً المنظمات هً-:
إستراتٌجٌة البحث التدرٌجً فً استعمال إدارة المعرفة،وٌمكن
-1
استعمال هذه اإلستراتٌجٌة تدرٌجٌاً.
استراتٌجٌة التروي والحذر وتعمد هذه اإلستراتٌجً ة على تبنً إدارة
-2
المعرفة.
استراتٌجٌة دعم وجهات النظر المتقدمة والفاعلة،وتع ّد هذه
-3
اإلستراتٌجٌة جزءا من محاولة واسعة تهدف إلى تجدٌد المنظمة وتقوٌتها.
وٌتضح مما سبق أنّ هناك إمكانا واسعا لتنفٌذ إدارة المعرفة فً المنظمة انطالقا ً
من حاجة المنظمة وعلى وفق رإٌتها وتطورها .وعلٌه فلزاما ًعلٌنا أن نحدد المدخل
المناسب لتنفٌذ إدارة المعرفة استناداً إلى االستراتٌجٌات آنفة الذكر.
وقد حدد ( )Wiig 1994-98المداخل بما ٌؤتً-:
Knowledge Transfer mode
مدخل نمط نقل المعرفة
.perspective
مدخل بناء الموجودات المعرفٌة Assete Building perspective
Knowledge
Maraqement perspective
مدخل إدارة الموجودات المعرفٌة
Knowledge Assete
مدخل العملٌة المستندة إلى الذكاء Intelligent – acting Operation
perspective
وٌتضح من ذلك أن هناك إمكانا واسعا لتنفٌذ إدارة المعرفة فً المنظمة انطالقا ً
من حاجة المنظمة ووفق رإٌتها ومنظورها.
ومما الشك فٌه أن إلدارة المعرفة فوائد جمة تؤتً بسبب اعتماد المنظمات هذه
المبادرة ومن قواعدها اآلتً-:
تحقٌق عملٌة اتخاذ القرارات.

تنفٌذ القرارات التً تم اتخاذها بشكل أفضل.

ٌصبح المستخدمون أكثر قدرة على المعرفة.

ٌصبح العاملون أكثر وعٌا ً وأفضل خبرة فٌما ٌتعلق بعملٌات التشغٌل.

تكون قدرة المنظمة على إرضاء الزبائن أفضل من خالل تقدٌم منتجات

وخدمات واستجابات ذات نوعٌة أعلى.
تحسٌن اإلبداع داخل المنظمة.

ًا
لاللا :أنواع المعرفة:
 )Wiigاقترح ثالث إستراتٌجٌا

ت إلدخال
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اجمع معظم الباحثٌن ومنهم )Heiluy – Wiig – Cullen ( :فً ظل إدارة
Tauit
المعرفة على وجود نوعٌـن مـن المعرفـة همـا :المعرفـة الضمنٌة
 ، Knowledeqeوالمعرفة المعلنة .Explicit Knowledeqe
 -1المعرفة الضمنٌة:
وهً المعرفة المعقدة (المركبة) المتراكمة على شكل معرفة الكٌف والفهم فً
عقـول النـاس الذٌـن ٌتمتعون باطالع واسـع ( Baloqun & Hailey 2004-62-
 )68و (.)Cullen 2005 , 311
وهً أٌضا المعرفة التً ال ٌمكن رإٌتها  ،أو التعبٌر عنها بسهولة فضال عن أنها
معرفة شخصٌة ٌ ،صعب تشكٌلها  ،وعلٌه ٌصعب نقلها أو إشراك اآلخرٌن بها.
وتتؤلف المعرفة الضمنٌة من (الحقائق والبٌانات الثابتة واألنماط الداخلٌة ووجهات
النظر  ،واألشكال والصور والمفاهٌم واألحكام والتوافقات والفرضٌات العاملة
واستراتٌجٌات والتفكٌر).)Wiig , 1993 , 206( .
وٌرى (  )2004 , 7 , Allenأن المعرفة الضمنٌة هً المعرفة التً ال ٌمكن
لؤلفراد تقاسمها علٌهم؛ ألنها تشمل على ما ٌكمن فً نفس الفرد أي المعرفة الضمنٌة
والمعرفة اإلدراكٌة والمعرفة السلوكٌة.
وٌشٌر (  )2003 , 33 , Cokesإلى أن المعرفة الضمنٌة تحتوي على أبعاد
معرفٌة  Cognitiveمهمة مثل :النماذج الذهنٌة ،والمعتقدات،والحدس ،وعلٌه ٌتولد
هذا النمط من المعرفة من خالل استخدام الخبرة الماضٌة فً البٌانات الجدٌدة.
 -2المعرفة المعلنة:
وهً المعرفة التً ٌمكن التعبٌر عنها بالكلمات واألرقام والصوت والتشارك فٌها
من خالل البٌانات والمعادالت العلمٌة والمرئٌات ومواصفات المنتج وبناء علٌه فؤنه
ٌمكن نقل المعرفة المعلنة إلى األفراد بسهولةNonaka Stakauehi , 2004 , ( .
.)3
وٌرى (  )Wiig , 1993 , 207أن المعرفة المعلنة هً المعرفة المتاح فحصها
واستخدامها مباشرة،ذلك بؤنها متاحة للعقول الواعٌة أو ألنها منظمة فً وثائق
وإجراءات وبرامجٌات أو أي شكل آخر،ومن ث ّم فهً معرفة عامة ٌمكن الوصول
إلٌها.
وأشارت صبري (  )2004 , 11فً ورقة العمل المقدمة إلى المإتمر السنوي
الدولً الرابع فً جامعة الزٌتونة أن المعرفة المعلنة توجه السلوك البشري فردٌا ً
ومإسسٌا ً فً مجاالت النشاط اإلنسانً كافة ،ألن هذه المعرفة مجموعة البٌانات
والمعلومات واإلرشادات واألفكار التً ٌحملها اإلنسان أو ٌعللها المجتمع،وذلك ما
ٌفسر سبب سعً المنظمات إلى زٌادة مخزونها من المعرفة المعلنة جزءاً من عملٌة
التعلٌم المنظمً.
* أنماط المعرفة:
صنف ( )2002 , 13 , Marqardtأنماط المعرفة على:
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معرفة ماذا  :Know – Whatوهً معرفة أي نوع من المعرفة

-1
هو المطلوب.
معرفة كٌف  :Know - Howوهً معرفة كٌف ٌجب التعامل مع
-2
المعرفة.
معرفة لماذا  :Know – Whyوهً معرفة لماذا هناك حاجة إلى
-3
نوع معٌن من المعرفة.
معرفة أٌن  :Know – Whereأٌن ٌمكن العثور على المعرفة.
-4
معرفة  :Know – Whenوهً معرفة نمط المعرفة المطلوبة هو
-5
أمر فً غاٌة األهمٌة إذ إن المنظمات التً تكون قادرة على تحدٌد نمط المعرفة هً
المنظمات التً سوف تكون قادرة على مواجهة احتٌاجاتها بفاعلٌة.
رابعا ًا :عملٌات إدارة المعرفة:
البد من اإلشارة إلى عملٌات إدارة المعرفة الرئٌسة والضرورٌة وهً تولٌد
المعرفة،ونقل المعرفة والتشارك فٌها،والتعلٌم المنظمً  ،فضال عن الخزن والترمٌز
واالسترجاع التً لم ٌتم اإلشارة إلٌها فً بحثنا هذا ألنها تعالج جوانب فنٌة بحتة ذات
عالقة بحقل تكنولوجٌا المعلومات.
 -1تولٌد المعرفة :Knowledge Creation
تعد المعرفة والقدرة علٌها واستخدامها من المصادر المهمة لتحقٌق الخبرة
التنافسٌة المستدامة للمنظمة (  ،)Waruer Switzcl 2004 , 91وان المعرفة
والخبرة التنافسٌة تقع فً إمكان تولٌد المعرفة لتقود إلى اإلبداع الذي بدوره أسس
الخبرة التنافسٌة ،وٌوضح ( )Marqnandt 2002 , 33انه ٌمكن تولٌد المعرفة بعدد
من العملٌات التً تمتد بٌن تحدي اإلبداع والبحث الجاد .وٌرى أٌضا أن نوع
المعرفة بحل المشكلة،وبالتجرٌب ٌمكن أن ٌكون مهما أهمٌة كبٌرة بالنسبة إلى
المنظمة.
وبنا ًء على ذلك فاألفراد هم الذٌن ٌولدون المعرفة وحدهم ،أي أن المنظمة ال
تستطٌع تولٌد المعرفة من دون األفراد .لذا ٌجب على المنظمة أن تدعم وتحفز
نشاطات تولٌد المعرفة التً ٌقوم األفراد بها .وعلٌها أٌضا أن توفر البٌئة المناسبة
لهم .وعلٌه فعملٌة تولٌد المعرفة المنظمٌة ٌجب فهمها بؤنها عملٌة توسٌع المعرفة
التً ٌولدها األفراد وبلورتها على مستوى الجماعة فً الحوار والمحادثة والتشارك
فً الخبرة أو مجتمع الممارسة.
 -2تحوٌل المعرفة:
تقوم المنظمات عادة بتولٌد المعرفة واستخدامها فً عملٌة ٌطلق علٌها (تحوٌل
المعرفة) وتعنً تحوٌل المعرفة إلى معرفة معلنة والعكس بالعكس.
وٌرى كل من (  )Nanaka Stakeuchi 2004 , su-66و ( Warner ,
 )Witzol 2004 , 91-93إن المنظمة ال تستطٌع تولٌد المعرفة بنفسها،ألنها
المعرفة الضمنٌة التً ٌحملها األفراد أو هً أساس عملٌة تولٌد المعرفة المنظمٌة.
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ومن ثم ٌجب على المنظمة أن تجمع المعرفة الضمنٌة وتراكمها على المستوى
الفردي،ثم ٌتم توسٌعها من خاللها أربعة أنماط من عملٌة تحوٌل المعرفة هً:
الم جتمعة  Socializationتحوٌل المعرفة الضمنٌة إلى معرفة ضمنٌة.
-1
التجسٌد  Externalizationتحوٌل المعرفة الضمنٌة إلى معرفة علنٌة.
-2
التركٌب  Combinationتحوٌل المعرفة العلنٌة إلى معرفة معلنة.
-3
التذوٌب  Internalizationتحوٌل المعرفة المعلنة إلى معرفة ضمنٌة.
-4
ففً النمط ( ٌ )1حدث التحوٌل فٌها بتشارك الفرد مع فرد آخر فٌما ٌمتلكه كل
منهما من معرفة ضمنٌة  ،وٌتم ذلك فً المالحظة أو التقلٌد أو الممارسة أو الحدٌث.
أما النمط (  )2فٌحدث فٌما ٌكون الفرد قادراً على أن ٌبٌن أو أن ٌلفظ بوضوح ما
ٌمتلكه من معرفة وهو بذلك ٌقوم بتحوٌل المعرفة الضمنٌة التً ٌمتلكها إلى معرفة
معلنة فاسحا المجال لآلخرٌن بؤن ٌشاركوه فً المعرفة الضمنٌة.
وٌحدث النمط ( )3فٌما ٌكون الفرد قادراً على دمج وتركٌب أجزاء غٌر مترابطة
من المعرفة المعلنة فً كل جدٌد على شكل دلٌل أو كتٌب أو جعلها جزءاً من المنتج
 )4فٌحدث عندما ٌبدأ
فٌحول المعرفة المعلنة إلى معلنة أخرى .أما النمط (
المستخدمون فً المنظمة عملٌة تذوٌب المعرفة التً كان تم التشارك فٌها فً مختلف
أنماط المنظمة،بمعنى أن هإالء األفراد ٌستخدمون هذه المعرفة التً تم التشارك فٌها
لتوسٌع ومد المعرفة الضمنٌة التً ٌمتلكونها ومن ثم إعادة تشكٌلها فً عقولهم  ،من
خالل تجربة تولٌد منتج جدٌد فؤن الفرد أو فرٌق العمل إنما ٌثرون المعرفة الضمنٌة
التً ٌمتلكها كل فرد منهم ومن ثم تحدث عملٌة التذوٌب.
وٌالحظ أن تولٌد المعرفة ٌبدأ بمرحلة (المجتمعة) ثم ٌتحرك عبر أنماط التحوٌل
األربعة اآلنفة الذكر .وٌع ّد النمطٌن (  )2و ( )4أهم مرحلتٌن من مراحل عملٌة
تحوٌل المعرفة ألنهما تتطلبان االلتزام الشخصً من الفرد .وألن المعرفة الضمنٌة
تحتوي على نماذج ذهنٌة ومعتقدات ،فضال عن معرفة الكٌف فؤن االنتقال من
المعرفة الضمنٌة إلى المعرفة المعلنة هو عملٌة مفصلة للرإٌا التً ٌمتلكها الفرد فٌما
ٌتعلق بالعالم المحٌط به .أي ما هو موجود وما ٌجب أن ٌكون فً المستقبل.
نلحظ مما ذكر أن لولب تحوٌل المعرفة ٌنشط فٌما ٌهدف التفاعل وبشكل دٌنامٌكً
بٌن المعرفة الضمنٌة والمعرفة المعلنة والشكل أالتً ٌجسد هذا التفاعل.

الحوار
التجسيد

المجتمعة

التركيب

بالعمل
التعلم
التذويب

المعرفة المعلنة

بناء الحقل
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شكل رقم (ٌ )1ملل التفاعل بٌن المعرفة الضمنٌة والمعرفة المعلنة
"المصدر" )Nona;a , Ikujiro Stakeuch , Hirotake (2004
Hitotsuboshi on knowled Menaqement , sinqapore , John wiley
& Jons (Asia) pte Ltd . 47
امما ًا :المعرفة ومقاٌٌس األداء:
من المثٌر لالهتمام أن كثٌراً من المنظمات لم تعمل حتى اآلن على تقوٌم أداء
أعضائها وبالشكل المناسب الذي ٌإهل اإلدارة العلٌا أن تكون فً ضمن المسإولٌة
االجتماعٌة فٌما ٌحقق العدالة والنزاهة والبعد المستقبلً ألداء العاملٌن .إذ تشعر
اإلدارة العلٌا بعدم الراحة حٌن توضع موضع المقوم والمشرف والقائد والمنظر
اإلستراتٌجي ،فالقٌم الموروثة لدى الفرد تجعلنا نشعر باأللم فٌما ٌجب علٌنا تحمل
مسإولٌة إصدار حكم على القٌمة الشخصٌة لزمٌل لنا  .ومع ذلك فؤن المدخل
التقلٌدي لتقوٌم األداء ألغلب المإسسات الحكومٌة ال ٌجبرنا فقط على إصدار مثل
هذا الحكم والعمل بموجبه،ولكن أٌضا على نقلها إلى أولئك الذٌن أصدرنا الحكم
علٌهم ومن ثم نالحظ النتائج السلبٌة والعثرات فً تنفٌذ القرارات االستراتٌجٌة التً
أصبحت محصلة األداء الحقٌقً للفرد نتٌجة عدم موضوعٌة التقوٌم .وعلٌه البد من
التحرر من الموروث القٌمً والكالسٌكٌة اإلدارٌة وانتهاج نهج علمً حضري
معتمد على المعرفة اإلدارٌة والتصنٌف فً التقٌم من خالل-:
المشاركة الفعالة مع العاملٌن فً إعداد أهداف األداء الخاصة بهم
-1
بفاعلٌة .وهذا وجه من أوجه التحفٌز للعاملٌن وكسب ثقتهم.
تدفق المعرفة وتشجٌع األفراد المبدعٌن فً تبنً معارفهم وتطوٌرها
-2
ونقلها لآلخرٌن.
تحدٌد األعمال لؤلفراد العاملٌن كافة .وهذا ٌعنً تبنً مبدأ تقسٌم
-3
العمل ووضع الشخص المناسب فً المكان المناسب بنا ًء على الكفاٌة واألداء الجٌد.
تصنٌف النشاطات ومجاالت العمل فً ضمن مجاالت رئٌسة ذات
-4
عالقة بالنتائج أو مجاالت رئٌسة تتعلق باألداء.
وٌمكن تجسٌد النقاط أعاله بالنموذج اآلتً الذي على العاملٌن ولكافة المستوٌات
اإلدارٌة.
 ان عملً هو القٌام بما ٌؤتً................................:
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اقوم بتنفٌذ المهام اآلتٌة...................................:
تتضمن هذه المهام النشاطات اآلتٌة.......................:
األهداف والنتائج التً ارغب فٌها..........................:

وبعد عملٌة جمع المعلومات نلحظ أن األهداف التً ٌسعى األفراد العاملون إلى
تحقٌقها تتماشى مع األهداف الكلٌة والشمولٌة للمنظمة .وعلٌه هنا ٌجب على اإلدارة
العلٌا أن تقوم باألمور اآلتٌة:
ما الذي ٌتوقع من الفرد ولماذا ؟

كٌف سٌتم قٌاس النتائج ومن الذي ٌقوم بقٌاس هذه النتائج ؟

ما الذي سٌحدث إذا كان هناك اداء متمٌز وما هً مكافآت االنجاز

االعلى ؟
وبعد تلك المحاوالت ٌجب على المدٌر او قائد الفرٌق او اإلدارة العلٌا فً المنظمة
ان ٌكونوا مستعدٌن الى تحلٌل االداء وان التغذٌة العكسٌة لتطوٌر األداء ٌجب ان
تكون اٌجابٌة ومحددة .وهنا تظهر لدٌنا مشكلة إٌضاح األدوار الرئٌسة وتحدٌد
الواجبات والمسإولٌات ذات العالقة  ،بسبب الغموض المتعلق باألدوار
والمسإولٌات وبهذا الشكل تكون مقاٌٌس األداء غٌر موضوعٌة وغٌر مالئمة وعلٌه
ٌجب ان تحدد الواجبات والمسإولٌات بدقة وتحاشً التداخل فً المسإولٌات
واحترام آراء االدارات االخرى فً التقٌٌم ووضعها موضع الجد واالحترام بوصفه
حافزاًُ من الحوافز المعنوٌة لتطوٌر االدارات الدنٌا فً المنظمة  ،واالبتعاد عن
المفهوم الخاطئ لدى بعض المدٌرٌن الذٌن ٌعدّون التقٌم مهمة روتٌنٌة  ،االمر الذي
ٌظهر  ،بشكل سلبً على االفراد العاملٌن فً حالة ادراكهم ذلك فٌفقدوا اٌمانهم
وثقتهم بنظام المنظمة.
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املبحث الثااي

منهجنت البـحث
ًا
اوال :مشكلت البحث:
ٌرى (  )2002 , Kothuriأن المنظمات ال تختلف بعضها عن بعض من حٌث
امتالك الموارد االساسٌة لرأس المال  ،القوة البشرٌة  ،او المواد الخام  ،وانما من
حٌث امتالك المنظمة للمٌزات التنافسٌة المستدامة الفرٌدة  ،وان رأس المال الفكري
( )Intellectual capitalاو المعرفة اصبحا فً السنوات االخٌرة بمثابة الخبرة
التنافسٌة للمنظمة الناجحة،لذا ٌمكن اجمال مشكلة البحث باالتً:
اإلدراك التام الهمٌة المعرفة  ،وادارتها وأثرها فً تحقٌق الخبرة
-1
التنافسٌة للمنظمة .اذ ان الفرٌد مارشال أوضح سنة (  )1890ان رأس المال ٌتؤلف
فً جزء كبٌر منه من المعرفة ومن المنظمة وان المعرفة هً المحرك االول
لالنتاج.
ان عوامل االنتاج التقلٌدٌة أصبحت فً مرتبة ثانوٌة فً عملٌة االنتاج
-2
وعلى المنظمة ان تعً وتدرك ان المعرفة هً العامل االساس فً تحقٌق المٌزة
التنافسٌة.
التغٌرات الجوهرٌة المتواصلة فً أسالٌب عمل منظمات األعمال
-3
وانماط المستهلكٌن األمر الذي ٌوجب على المنظمات ان تفهم وبشكل واضح اهمٌة
تحقٌق المعرفة فً كل مستوٌات المنظمة،وأن المعرفة هً العامل الذي ٌخلق قٌمة
للمنظمة.
ًا
اانا :أهمنت البحث:
فً اآلونة األخٌرة أصبح ٌنظر الى المعرفة على انها حجر االساس بالنسبة الى
جمٌع المشارٌع اذ انها العامل الذي ٌولد الرإى والقدرة التً تقود الى السلوك القائم
على العقالنٌة .لذا تكمن اهمٌة بحثنا باالتً-:
مواكبة التسارع الفنً واالداري والتكنولوج ي ولما لها من اسهام
-1
أساس فً النمو االقتصادي وتحقٌق المٌزة التنافسٌة.
بٌان محتوى ادارة المعرفة وتجسٌدها على انها فلسفة ادارٌة تسعى
-2
الى جعل المنظمة اكثر براعة وذكاء فضال عن كونها مبادرة ادارٌة تستخدم فً
مواقف عملٌاتٌة من اجل احداث التحسنٌات االستراتٌجٌة طوٌلة المدى.
ٌجب اجراء دراسة حول تنفٌذ ادارة المعرفة فً القطاع العام كون
-3
هذا القطاع هو الذي ٌسٌر كافة االمور وٌقدم مختلف الخدمات الرئٌسة التً تسهل
وتٌسر عمل بقٌة مرافق الدولة .االمر الذي ٌدعونا الى ضرورة تفهم ادارة المعرفة
بؤنها لٌست محصورة فً المنظمات الصناعٌة المنتجة للسلع حسب بل بدأت تخترق
قطاع الخدمات اٌضا ً.
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وجوب نشر التوعٌة المعرفٌة واالٌمان المطلق بؤن ادارة المعرفة هً
-4
مجموعة من المداخل والعملٌات الواضحة والمحددة على نحو جٌد تهدف الى
اكتشاف وظائف المعرفة االٌجابٌة منها والسلبٌة فً مختلف انواع العملٌات وادارتها
وتحدٌد االستراتٌجٌات الجدٌدة.
ًا
الثا :يهدف البحث اىل االتي-:
مسح وتطوٌر الموارد الفكرٌة والمعرفٌة التً تمتلكها المنظمة وتعزٌز
-1
هذه الموارد وحماٌتها.
تعزٌز تولٌد المعرفة االبداعٌة لدى كل فرد.
-2
تغٌٌر واعادة هٌكلة المشروع من اجل استخدام المعرفة بشكل اكثر
-3
فاعلٌة واغتنام الفرص الستغالل موجودات المعرفة والتقلٌل من فجوات المعرفة
وتعظٌم محتوى معرفة القٌمة المضافة الخاصة بالمنتجات والخدمات.
ٌهدف البحث الى ضرورة مشاركة االدارة العلٌا فً تطبٌق مبادرة
-4
ادارة المعرفة اذ ان ادارة المعرفة الشاملة تمس العدٌد من اعضاء المنظمة  ،لذلك
ٌجب على االدارة العلٌا ان ال تدعم ادارة المعرفة حسب  ،بل ان تكون مقتنعة بؤن
مثل هذه المبادرة مرغوب فٌها تماما ً  ،وان هناك خطوات فعالة ٌجب علٌها القٌام بها
بهدف احداث األثر االٌجابً الفاعل الدارة المعرفة.
ًا
رااعا :فرضناث الدراست:
انبثقت من خالل الدراسة الفرضٌة الرئٌسة اآلتٌة":هنالك عالقة ذات داللة
احصائٌة بٌن ادارة المعرفة واالبداع المنظمً" ،ومن الفرضٌة الرئٌسة اعاله اشتقت
الفرضٌات الفرعٌة اآلتٌة-:
هنالك عالقة ذات داللة احصائٌة بٌن المعرفة الظاهرٌة واالبداع
-1
االداري.
هنالك عالقة ذات داللة احصائٌة بٌن المعرفة الظاهرٌة واالبداع
-2
الفنً.
هنالك عالقة ذات داللة احصائٌة بٌن المعرفة الضمنٌة واالبداع
-3
االداري.
هنالك عالقة ذات داللة احصائٌة بٌن المعرفة الضمنٌة واالبداع
-4
الفنً.
ًا
امما :امنىذج الدراست:
ادارة المعرفة
الظاهرية

االبداع المنظمً
ابداع
اداري
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"الفرٌضة الرئٌمة"
انموذج البحث

ًا
سادسا :ادواث الدراست:
استخدم البحث طرٌقة جمع المعلومات والبٌانات باستمارة استبٌان وكما مبٌن
ادناه:
االمتبانة :وهً اداة القٌاس الرئٌسة والمعول علٌها فً هذا البحث لجمع البٌانات
وقد جمعت لتغطـً جمٌع المتغٌرات فً انموذج الدراسة وهً المعرفة الضمنٌة
والمعرفة الظاهرٌة واالبـداع االداري واالبداع الفنً ضمن اربعة اقسام رئٌسة
وعلى النحو اآلتً:
اوالًا :شمل القسم االول المعلومات التعرٌفٌة لعٌنة الدراسة.
لانٌا ًا :شمل القسم الثانً متغٌري المعرفة التنظٌمٌة "المعرفة الضمنٌة والمعرفة
الظاهرٌة" ومتغٌراتهـا الفرعٌة وهً االبداع االداري واالبداعى الفنً.
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املبحث الثالث

ا تبار العالقت والتأ ري والفروقاث اني متغرياث البحث
لبٌان عالقة ادارة المعرفة لغرض الحصول على حالة االبداع المنظمً بواقع اثر
المعرفة الضمنٌة والظاهرٌة فً اداء العاملٌن لكل من كلٌة االداب وكلٌة التربٌة
للبنات ،تم اعتماد اسلوب استمارة االستبٌان لتعرف مدى التؤثٌر الموضوعً للعالقة
بٌن متغٌرات البحث وعلٌه ٌكون الهدف االول للبحث النزول الى حٌز الواقع
ودراسة السلوك المنظمً للموارد البشرٌة والتؤثٌر فً المعرفة الضمنٌة والظاهرٌة
بغٌة خلق االبداع االداري والفنً .وقد اعد لهذا الغرض استمارة استبٌان تضمنت
مجموعة من االسئلة بكل متغٌرات البحث واعتماد الباحث على نموذج لٌكرت
( )Likertالخماسً وبه تجمع العبارات التً ترتبط فً المجال الذي تصل فٌه
االتجاهات.
جدول رقم ( )1عملٌة توزٌع االمتمارة

عدد
االمتمارات
الموزعة
20

عدد
االمتمارات
الممترجعة
20

عدد
االمتمارات
المهملة
-

عدد
االمتمارات
الفعلٌة
20

* ا تبار العالقة بٌن متغٌرات البحث
ً
ٌركز البحث على اختبار فرضٌات االرتباط التً صٌغت استرشادا بما افرزه
التراكم الفكري حول العالقة بٌن متغٌرات الدراسة وبالذات حول الداللة االحصائٌة
بٌن انواع المعرفة واالبداع المنظمً ،وسٌركز على اظهار العالقة تحت مستوى
داللة (  )0.05باستخدام اختبار (ت) للمقارنة بٌن كلٌة التربٌة للبنات وكلٌة اآلداب
بالنسبة إلى صفات االتفاق الثالثة وكانت نتائج االختبار كما فً الجداول المبٌنة ادناه
 ،اما بالنسبة إلى صفة عدم االتفاق ،إذ اهملت وذلك لكون البٌانات الخاصة بها قلٌلة
جداً ال تإثر فً نتٌجة المقارنة.
اوالًا :المعرفة الظاهرٌة:
شمل هذا المحور خمسة اسئلة الغرض االساس منها الوقوف على المعرفة
الظاهرٌة للكلٌتٌن موضوع البحث وبعد التفرٌغ فً البرنامج االحصائً الجاهز
( )Spssv. 10تـوصل الى الجدول رقم ( ،)2الذي ٌوضح الوسط الحسابً والتباٌن
الجابات افراد العٌنة للمعرفة الظاهرٌة.
جدول رقم ( ٌ )2بٌن المقارنة بٌن كلٌة اآلداب وكلٌة التربٌة للبنات بالنمبة
لصفات االتفاق اللاللة بعد امتبعاد عدم االتفاق لقلة البٌانات فٌها
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الصفات

درجة
الحرٌة

الوس
ط
الحمابً
109
3.4

اتفق
تماما ًا

9
9

اتفق

9
9

1.7
1.2

اتفق
الى حد ما

9
9

1.9
0.4

التبا

ت
المحموبٌة

2.7

2.54

ٌن

ت
،18
0.05
2.1

7

نتٌجة اال تبار
فروق معنوٌة
لصالح كلٌة اآلداب

0.7
1
0.9
2.1

1.04

2.1

ال توجد فروق
معنوٌة

1.8

3.13

2.1

فروق معنوٌة
لصالح كلٌة التربٌة
للبنات

8
8
0.4
2

من خالل الجدول اعاله الذي ٌوضح لنا الوسط الحسابً لمحور المعرفة الظاهرٌة
بلغ (  1.9و  )3.4لكلٌتً التربٌة للبنات واآلداب وتباٌن كلً بلغ (  2.77و )0.71
على التوالً ٌشٌر الى ان هنالك مإشراً اٌجابٌا ً لهذه الظاهرة فً كلٌة اآلداب اكثر
منه فً كلٌة التربٌة للبنات بدلٌل تفوق (ت المحسوبٌة) على التاء المجدولة وبمقدار
 2.54لالولى و  2.1للثانٌة باالتفاق التام على االسئلة المعروضة فً المحور
للمعرفة الظاهرٌة.
اما اجابات االتفاق التً اخذت تحت درجة حدٌة (  )9بوسط حسابً مقداره ( 1.7
 0.9و
و  )1.2لكل من كلٌة التربٌة للبنات واآلداب على التوالً وتباٌن مقداره (
1.04
 )2.18اٌضا ً ولكن مإشر التاء االختبارٌة بؤقل من التاء المجدولة بمقدار
لالختبارٌة و  2.1للمجدولة ،فٌدل على عدم وجود فروق معنوٌة لكل من الكلٌتٌن
األمر الذي ٌقود الى توافق االجابات لهذا المحور باالتفاق على طبٌعة االجابات
لمجال اسئلة المعرفة الظاهرٌة .اما مقٌاس االتفاق الى حد ما فتالحظ ان كلٌة التربٌة
للبنات حصلت على فروق معنوٌة لصالحها جاء بمقٌاس تفوق التاء االختٌارٌة
بمقدار  3.13على المجدولة  2.1وتباٌن مقداره (  1.88و  )0.42لكل من كلٌة
التربٌة للبنات واآلداب ،اما الوسط الحسابً فقد جاءنا بمإشر (  1.9و  )0.4لكل من
الكلٌتٌن على التوالً .وقد اهملت محاور عدم االتفاق وعدم االتفاق التام لعدم
تؤشٌرها والتركٌز على المقاٌٌس الثالثة اعاله .ومن خالله ٌتضح ان هنالك توازنا ً
وتوافقا ً فً طبٌعة ممارسة المعرفة الظاهرٌة وإدراك الدور الذي تإدٌه هذه المعرفة
لكافة المرافق األساسٌة فً الكلٌة من اجل التحسٌن والتطوٌر.
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ًا
اانا :املعرفت الضمننت:
وٌظهر الجدول رقم (  )3ضمن محور المعرفة الضمنٌة والمبٌن ادناه درجة
المقارنة والتشابه على اسئلة االستبٌان فً هذا المحور بوسط حسابً مقداره (  2.9و
 )2.2وتباٌن (  2.77و  )1.07لكل من كلٌتً التربٌة للبنات واآلداب على التوالً
بإجابات االتفاق التام التً حصلت علٌها مجمل االسئلة فً المحور المعنً مما ٌدل
على وجود تباٌن فً المستوٌات االدارٌة مدى االتفاق التام على تبلور المعرفة
الضمنٌة فً ذهنٌة العاملٌن فً ضمن مجاالتهم االدارٌة والفنٌة وعدم االكتراث للبعد
المعرفً فً تنظٌم وتخطٌط وتوجٌه العاملٌن لمواكبة التطوٌر والتحسٌن من خالل
تفوقات المجدولة بمقدار ( )2.1على التاء المحسوبٌة ()1.16
المحور اللانً – جدول رقم (  )3المقارنة بٌن كلٌة التربٌة للبنات واالداب
بالنمبة لصفات االتفاق اللاللة
نتٌجة
ت ( 18
ت
التبا
الومط
درج
الص
المحموبٌة و  )0.05اال تٌار
الحمابً ٌن
ة
فة
الحرٌة
ال توجد
2.1
1.16
2.
2.9
9
اتفق
تماما ًا
فروقات
77
2.9
9
معنوٌة
1.
07
ال توجد
2.1
1.33
1.
1.2
9
اتفق
فروقات
73
2
9
معنوٌة
2
التوجد
2.1
1
0.
0.7
9
اتفق
فروقات
9
0.3
9
الى حد
معنوٌة
0.
ما
27
لذلك ٌجب علٌنا حث كل من الكلٌتٌن المذكورتٌن على تنشٌط وتفعٌل ودعم
المهارات الضمنٌة والسعً الى نشر هذه المعرفة بٌن العاملٌن من خالل تشكٌل
وتنشٌط الجماعات الرسمٌة والعمل بمبدأ الفرٌق فضال عن ان القٌادات العلٌا لكال
الكلٌتٌن تعمل فً ضمن سٌاق رسمً مركزي من اجل انجاز االعمال اآلنٌة غٌر
المستقبلٌة وقد لوحظ ذلك من عدم وجود فروقات معنوٌة لصالح الكلٌتٌن معا ً.
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ومن خالل مالحظة اجابات العٌنة على صفات االتفاق واالتفاق التام للجدول
اعاله لم تشر فروقات اٌضا ً ال فً التباٌن وال فً الوسط الحسابً وان (ت
المحسوبٌة) اقل من المجدولة وبمستوى داللة (  )0.05االمر الذي ٌقودنا الى قراءة
مإشر مركزي فً طبٌعة عمل وانسابٌة االوامر والبالغات االدارٌة وان لدى
االدارة العلٌا واالدارات الوسطى الرغبة فً تبنً هذه المعرفة وتنشٌطها وتفعٌلها
والعمل على تشجٌع ادارة كل من الكلٌتٌن على تطوٌر المهارات الفردٌة ودعمها
ونقلها الى االخرٌن من خالل العمل الجماعً واالنجاز بروح الفرٌق والجماعات
الرسمٌة.
ًا
الثا :االاداع االداري:
وٌبٌن الجدول رقم (  )4المبٌن ادناه المقارنة بٌن كلٌة التربٌة للبنات واآلداب
بالبنسبة لصفات االتفاق الثالث ضمن محور االبداع االداري .وقد جاءت االجابات
الثالث فً االتفاق التام واالتفاق الى حد ما بدرجة حرٌة (  )9لكل المستوٌات وبوسط
حسابً وتباٌن مختلف وكما مبٌن ادناه:

جدول رقم ()4
الص

درج

ة
فة
الحرٌة
9
اتفق
تماما ًا
9

الومط
الحمابً
1
3.2

اتفق

9
9

1.7
1.2

اتفق
الى حد
ما

9
9

1.9
0.4

ت
التبا
المحموبٌة
ٌن
1.
56
2.
18
0.
9
2.
18
1.
88
0.
42

نتٌجة
المجدولة
اال تٌار

3.67

2.1

1.04

2.1

فروقات
معنوٌة
لصالح كلٌة
اآلداب
ال توجد
فروقات

3.13

2.1

فروقات
معنوٌة
لصالح كلٌة
التربٌة
للبنات
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فقد حصلت صفة االتفاق التام على وسط حسابً (  1و  )3.2وتباٌن ( 1.56و
 )2.18لكل من كلٌتً التربٌة للبنات واآلداب على التوالً مما ٌدلنا على التباٌن
الحاصل فً اجابات العٌنة لمحور االبداع االداري وتإشر كلٌة اآلداب فروقات
معنوٌة لصالحها مقارنة بكلٌة التربٌة للبنات من خالل تفوق ت المحسوبٌة بمقدار
( )3.67على ت المجدولة ( )2.1وان هذه الفروقات جاءت من خالل االجابات على
اسئلة محور االبداع االداري .اما صفة االتفاق فلم تإشر اٌة فروقات الي من
الكلٌتٌن حٌث ان هنالك تقارب فً اجابات العٌنة من خالل مإشر الوسط الحسابً
( 1.7و  )1.2وبتباٌن ( 0.09و  )2.18االمر الذي ٌدلنا على اختٌار (ت) بمقدار
 1.04مقارنة بتاء المحسوبٌة (  )2.1وبما ان االولى اقل من الثانٌة فال توجد
فروقات معنوٌة لكل من الكلٌتٌن أي ان اجابات العٌنة جاءت متوافقة لكال الكلٌتٌن
ولكن نالحظ ان هنالك فروقات معنوٌة لكلٌة التربٌة للبنات على حساب كلٌة االداب
من خالل اجابات العٌنة على صفة االتفاق الى حد ما بوسط حسابً (  1.9و )0.4
وتباٌن (  1.88و  )0.42لكل من التربٌة للبنات واآلداب على التوالً وان ت
االختٌارٌة اكبر من تاء المجدولة بمقدار ( )3.13لالولى و (  )2.1لثانٌة االمر الذي
ٌدلنا الى وجود فروقات معنوٌة لصالح كلٌة التربٌة للبنات من خالل فوارق الوسط
الحسابً والتباٌن.
ًا
رااعا :االاداع الفني:
اما الجدول رقم (  )5والمبٌن ادناه ٌبٌن لنا المقارنة بٌن كلٌة التربٌة للبنات
واالداب لصفات االتفاق اللالث ضمن محور االبداع الفنً.
جدول رقم ()5
نتٌجة
ت ( 18
ت
التبا
الومط
درج
الص
المحموبٌة و  )0.05اال تٌار
الحمابً ٌن
ة
فة
الحرٌة
ال توجد
2.1
0.71
1.
1.9
9
اتفق
تماما ًا
فروقات
34
2.4
9
معنوٌة
3.
6
ال توجد
2.1
0.43
2.
1.2
9
اتفق
فروقات
6
1.5
9
معنوٌة
2.
39
ال توجد
2.1
1.33
0.
0.9
9
اتفق
فروقات
77
0.5
9
الى حد
معنوٌة
0.
ما
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ومن خالل المالحظة للجدول اعاله والمؤخوذ تحت درجة حرٌة (  )9وبمستوى
داللة  0.05نالحظ عدم وجود فروقات كبٌرة تإشر الجابات عٌنة الدراسة على
الصفات الثالث بشؤن الوسط الحسابً والتباٌن فقد حصلت صفة االتفاق التام على
وسط حسابً (  1.9و  )2.4وتباٌن (  1.34و  ،)3.6اما االتفاق فقد جاء بوسط
حسابً (  1.2و  )1.5وتباٌن (  2.6و  )2.39وقد اشر االتفاق الى حد ما وسط
حسابً (  0.9و  )0.5وتباٌن (  0.77و  )0.28لكل من كلٌتً التربٌة للبنات
واآلداب على التوالً  ،مما ٌدلنا على احتساب ت االختٌارٌة بمقدار (  0.71و 0.43
و  )1.33لكل صفة من الصفات الثالث على التوالً وهً اقل من ت المجدولة
( )2.1لذلك ال توجد فروقات معنوٌة الي من الكلٌتٌن من خالل عدم االشارة الى
فوارق فً الوسط الحسابً والتباٌن اٌضا ً .لذلك نستطٌع القول ان كل من الكلٌتٌن
عٌنة البحث متوافقة فً اجاباتها على اسئلة محور االبداع الفنً وهما ٌسعٌان الى
تفعٌل وتنشٌط هذا المحور فً ضمن عمل الكلٌة وان االبداع الفنً عامل مهم فً
تحسٌن وتطوٌر اداء العاملٌن.
ومن خالل االجابات والتحلٌالت اعاله نستدل على الرغبة لكل من الكلٌتٌن فً
تشجٌع االفراد المبدعٌن وتبٌن حاالت االبداع ان وجدت فً المجاالت االدارٌة
والفنٌة غٌر انها لم تضع هذه النشاطات االبداعٌة فً ضمن خطة الكلٌة
االستراتٌجٌة.
ا تبار الفرضناث:
كما هو واضح من خالل التحلٌل السابق الذي تعرفنا من خالله اهم نتائج الصفات
الثالث فً استمارة االستبٌان بؤقل تباٌن ٌذكر لنفس الفقرات سٌتم اختبار فرضٌات
الدراسة وفقا ً لعالقة االرتباط ومعرفة العالقة بٌن المتغٌرات باالعتماد على اختٌار
( )T-Testوحسب البرنامج االحصائً (  )SPSSلغرض اختٌار درجة معنوٌة
العالقة بٌن المتغٌرات.
جدول رقم ()6
جدول ٌبٌن  +المحموبٌة والمجدولة للمعرفة الظاهرٌة

المعرفة
الظاهرٌة
اتفق تماما ًا
اتفق
اتفق الى
حد ما

المحموب المجد
ولة
ٌة
2.1
2.54
2.1
0.59
2.1
2.25

نتٌجة اال تبار
هنالك فروقات معنوٌة
لكال الكلٌتٌن
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اما المعرفة الضمنٌة فقد بٌنها الجدول رقم ()7
جدول رقم ()7
نتٌجة اال تبار
المحموب المجد
المعرفة
ولة
ٌة
الضمنٌة
اتفق تماما ًا
2.1
هنالك فروقات معنوٌة
1.16
2.1
اتفق
1.33
2.1
اتفق الى
1
حد ما
ٌتضح من خالل الجدولٌن اعاله الفروقات المعنوٌة بٌن ت المحسوبٌة وت
الجدولٌة لجمٌع متغٌرات المعرفة والمتجسدة بالفرضٌة الرئٌسة االولى القائلة بؤن
"هناك عالقة ذات داللة احصائٌة بٌن المعرفة واالبداع المنظمً" بالمقارنة مع
اجابات = عٌنة الدراسة فً محوري االبداع االداري والفنً المبٌنة فً الجدولٌن
ادناه.
جدول رقم ()8
بٌن ت المحموبٌة لالبداع االداري

المجد
ولة
2.1
2.1
2.1

نتٌجة اال تبار

+
االبداع
المحموبٌة
االداري
اتفق تماما ًا
هنالك فروقات معنوٌة
3.67
لكال الكلٌتٌن
اتفق
1.04
اتفق الى
3.13
حد ما
اما المحور االبداع الفنً مبٌنة الجدول ادناه
جدول رقم ( )9بٌن ت المحموبٌة والمجدولة
نتٌجة اال تبار
المحموب المجد
االبداع
ولة
ٌة
الفنً
اتفق تماما ًا
2.1
هنالك فروقات معنوٌة
0.71
 2.1لكال الكلٌتٌن
اتفق
0.43
2.1
اتفق الى
1.33
حد ما

ومن خالل المقارنة فً الجداول اعاله نالحظ ان هنالك فروقا ً معنوٌة مشار الٌها
فً اجابات عٌنة الدراسة لصالح كل من كلٌة التربٌة للبنات واآلداب مع عدم وجود
فوارق معنوٌة فً إجابات أخرى وبشكل متناسب وهو ما ٌدعونا الى القول ان
الفرضٌة الرئٌسة االولى جاءت متوافقة مع اجابات عٌنة الدراسة وٌثبت صحة
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فرضٌتنا القائلة بوجود عالقة احصائٌة بٌن ادارة المعرفة واالبداع المنظمً  ،حٌث
اشار الجدول رقم (  )6الى وجود فروقات معنوٌة فً اجابات االتفاق التام لصالح
كلٌة اآلداب واجابات االتفاق الى حد ما لصالح كلٌة التربٌة للبنات وعدم وجود
فوارق معنوٌة فً اجابات االتفاق ولم ٌظهر لنا جدول المعرفة الضمنٌة اٌة فروقات
معنوٌة تذكر لكال الكلٌتٌن االمر الذي ظهر اٌجابٌا ً على اجاباتهم فً محور االبداع
االداري ٌشٌر الى فوارق معنوٌة فً اجابات السإال االول والثالث وعدم وجود
فوارق فً اجابات السإال الثانً مع عدم االشارة الى اٌة فوارق معنوٌة فً االبداع
الفنً لذلك ان حالة التوازن تدلنا على وجود تفهم واضح لكال العاملٌن فً الكلٌتٌن
موضوع البحث الى العالقة المعنوٌة بٌن ادارة المعرفة واالبداع المنظمً من اجل
تحسٌن وتطوٌر االداء لذلك ظهرت النتائج االحصائٌة بإثبات صحة الفرضٌة
الرئٌسة االولى.
اما الفرضٌات الفرعٌة المنبثقة من الفرضٌة الرئٌسة االولى فهً باالستدالل
االحصائً من خالل الجداول اعاله المقدمة من استمارة االستبٌان الرئٌسة فً
المحاور االربعة لالستمارة واالشارة الى الفوارق المعنوٌة فً اجابات عٌنة الدراسة
نستدل ان لكل من المعرفة الظاهرٌة والضمنٌة دالالت احصائٌة ذات اثر معنوي
على كل من االبداع االداري والفنً لكال الكلٌتٌن موضوع البحث.
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املبحث الرااغ

االستنتاجاث والفرضناث واملقرتحاث
ٌتضمن هذا المبحث اهم االستنتاجات التً تم التوصل الٌها من خالل نتائج
التحلٌل وقد صنفت هذه االستنتاجات المتعلقة بؤدائه المعرفة اما المحور الثانً
ٌتضمن االستنتاجات المتعلقة باالبداع المنظمً.
 -1االمتنتاجات:
أ -االمتنتاجات المتعلقة بإدارة المعرفة:
ان العملٌة االدارٌة تجري ضمن نمطٌة خاصة بمركزٌة القرارات االدارٌة وتنفٌذ
التعلٌمات وان االدخاالت المعرفٌة فً مجاالت العمل ادخالت هامشٌة ال تتعدى
مجال الكتابة والتهمٌش بسبب التراكمات السلوكٌة فً مجال االدارة والسٌر ضمن
نظام مركزي االمر الذي ٌظهر على اسلوب تبنً المعرفة بشقٌها الظاهري
والضمنً ومعوقات ادخالها فً مجال العمل الٌومً .لذا نستنتج اآلتً:
هنالك رغبة واضحة لدى كل من االدارتٌن فً كلٌتً التربٌة للبنات
-1
واآلداب فً تبنً المعرفة واهمٌتها فً كافة المجاالت من خالل تبنً كلٌة اآلداب
االستراتٌجٌات التوسعٌة فً المجاالت العلمٌة واستحداث اقسام علمٌة جدٌدة.
 - 2ان االنظمة المركزٌة والعمل بنظام حجب الصالحٌات والمسإولٌات
لالدارات العلٌا فً الوسط المنظمً ٌقف عائقا ً فً تبنً الجدٌد والمستحدث من اجل
التحسٌن والتغٌر والتطوٌر وان مدة استحصال الموافقات هً فترة زمنٌة تشكل فجوة
فً ادارة الوقت لدى القٌادات العلٌا فً استغالل الفرص المتاحة ضمن نقاط القوة
المتٌسرة لدٌها وان مبدأ ضٌاع الفرص ضمن مركزٌة التعلٌمات ٌإدي بالمنظمة الى
التؤخر والتخلف ناهٌك عن عدم وجود البعد اإلستراتٌج ي فً التفكٌر والتخطٌط
والتوسع فً مدخالت هذه المنظمات من خالل استخدامها وادخالها نظام معرفً
متطور.
ب -االمتنتاجات المتعلقة باالبداع المنظمً:
من خالل التحلٌل االحصائً الذي بٌن التفاوت فً اجابات عٌنة البحث على اسئلة
استمارة االستبٌان ان مستوى االبداع فً عموم الكلٌتٌن موضوع البحث بالمستوى
المقبول متجسداً بالعالقة بٌن ادارة المعرفة واالبداع المنظمً .اذ ركزت كل من
الكلٌتٌن على الجوانب التطوٌرٌة والتوسٌعٌة لذا ٌمكن استنتاج االتً:
ان الفروقات المعنوٌة المشار الٌها لكل من كلٌة اآلداب والتربٌة للبنات
-1
فً مجال االبداع االداري ٌدل على وجود حافز معرفً لدى الكلٌتٌن فً التطوٌر
والتوسع فً المجال العلمً بغٌة مواكبة التطور فً المجاالت المعرفٌة.
 - 2ان درجة التوافق فً اجابات عٌنة الدراسة لكل من كلٌة اآلداب والتربٌة
للبنات ضمن محور االبداع الفنً ٌدلنا على وجود وعً كامل وتفهم واضح للعاملٌن
فً ضرورة تبنً واستخدام االفكار االبداعٌة فً المجاالت الفنٌة لغرض التحسٌن

مجلة آداب الكوفة – العدد ( )253 (....................................................................... )1

والتطوٌر أي ان االفكار االدارٌة هً افكار علمٌة متطورة تسعى دائما ً الى تبنً
حاالت جدٌدة فً مجال االبداع وتحسٌن االداء من خالل سعٌها الى اعتماد
استراتٌجٌا ت نمو توسعٌة فً المجاالت العلمٌة من اجل تحسٌن مخرجات العملٌة
العلمٌة والتربوٌة.
التوصٌات:
ً
ً
تواجه مإسسات التعلٌم العالً الٌوم تحدٌا واضحا نتٌجة التغٌٌر المتسارع فً
المجال االداري والفنً بغٌة مواكبة هذا التغٌر فً ظل ظروف اعتمدت بها المنافسة
من اجل التطور االفضل الن المتغٌرات البٌئٌة للعمل قد أدت الى توسٌع الفروق بٌن
االداء الرديء والجٌد وان المإسسة التً ال تواكب هذه التحدٌات ال مجال لها فً
سوق العلم والمعرفة لذا ٌوصً الباحث ما ٌلً:
التؤكٌد على ضرورة قٌام االدارة العلٌا فً كال الكلٌتٌن بعملٌات التحلٌل
-1
االستراتٌجً لتشخٌص نقاط قوتها ومعرفة حركة عوامل البٌئة الخارجٌة من حٌث
اهمٌتها ودرجة تغٌرها لتستطٌع من خالل ذلك تقرٌر الحالة التً تتسم بها تلك البٌئة
ومعرفة الفرص الواجب اقتناصها لغرض التوسع والنمو.
دعم وتنمٌة المهارات االدارٌة والعلمٌة والفنٌة واالستعداد للقٌام بنشاطات
-2
متنوعة ومتعددة تسهم فً تقدٌم افضل السبل من اجل التوسع والتحسٌن والتطوٌر.
اخفاء الهٌاكل التنظٌمٌة التقلٌدٌة والمستندة الى الهرمٌة وذلك فً اطار
-3
االستجابة المرنة للتغٌرات فً البٌئة العامة وممارسة الصالحٌات التطوٌرٌة المتمثلة
فً عقد االتفاقٌات الثقافٌة فً الكلٌات المناظرة فً العالم العربً والغربً وتبادل
هذه الثقافات.
حث كل من قٌادات الكلٌة موضوع البحث الى زٌادة رصٌدها من
-4
البعثات والزماالت الدراسٌة والبحثٌة وخلق حلقات نقاشٌة علمٌة بٌن االقسام
المتناظرة.
تحفٌز االدارٌٌن والتدرٌسٌٌن على اٌجاد روح المبادلة واالبتكار والتجدٌد
-5
من خالل استخدام معاٌٌر علمٌة لقٌاس االداء واالداء المستقبلً.
 - 6تحدٌد وتسمٌة االعمال وتوصٌف االداء المطلوب من خالل مبدأ تقسٌم
العمل ووضع الشخص المناسب فً المكان المناسب.
اعتماد مقاٌٌس حدٌثة الداء العاملٌن فً التقٌٌم وتقوٌم النتائج.
-7

املقرتحاث:
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اعد هذا البحث فً مجال العالقة بٌن ادارة المعرفة واالبداع المنظمً فً كل من
كلٌة التربٌة للبنات واآلداب لتحسٌن االداء وتطوٌره ومواكبة التغٌٌر فً المجال
العلمً واالداري والفنً وعلٌه نقترح األتً:
االهتمام برفع كفاٌة وفاعلٌة التخطٌط لبرامج التدرٌب وجعلها متوافقة
-1
مع االحتٌاجات الفعلٌة المستقبلٌة للكلٌة.
القٌام بؤجراء دراسة تحلٌلٌة الداء االقسام العلمٌة وتقوٌم مستوى االداء
-2
باستخدام مقاٌٌس حدٌثة لالشارة نقاط القوة والضعف ومعرفة الفرص والمخاطر
التً تواجه كل من هذه االقسام.
توثٌق وجمع المعلومات الدقٌقة عن كافة االفراد فً ضمن العملٌة
-3
االدارٌة والتعلٌمٌة ومإهالتهم الفنٌة واالدارٌة ومستوى ادائهم الفعلً ومٌولهم
واتجاهاتهم.
تفعٌل نظام بنك المعلومات وتحدٌثه من خالل االضافة والحذف وبما
-4
ٌتواءم مع التطور الفنً واالداري والعمل على اعتماد هذا البنك فً الخطط
المستقبلٌة للكلٌة بعد التؤكد من صحة المعلومات واستحداث نظام (دراسة الحالة) لكل
كلٌة من كلٌات جامعتنا.
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Abstract:
Because of the growing change in technological,
administrative and technical fields, it is a must for the
management of service and productive organizations to put in
consideration to match this change and to struggle for
competition and survival.
And as result of the decreasing role of theories and approaches
which were common when solvings were put to face this change
specially after realizing the significance of knowledge as an
important asset in achieving the organization goals and its role in
the great change towards knowledge economy which
concentrates on intellectual and knowledge assets.
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