تحديد أهداف إدارة المعرفة والتحسين المستمر
لتحقيق متطمبات جودة أداء التعميم االهمي

االستاذ الدكتور غسان قاسم داود الالمي
كمية بغداد لمعموم االقتصادية لمجامعة
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تحدٌد اهداف ادارة المعرفة..

المستخمص

ييدف البحث الى التعرف عمى ضرورات تحديد االىداف كاحدى العمميات االساسية الدارة المعرفة وتاثيرىا في

ِ
عشر كميات اىمية وبمختمف تخصصاتيا العممية ضمن
التحسين المستمر لجودة أداء العمل في عينة مكونة من

مدينة بغداد  ،وشممت عينة الدراسة ( )33فرداً من القيادات اإلدارية في الكميات االىمية والتي تتمثل في العمداء
ومعاوني العمداء ورؤساء االقسام بوصفيم يمثمون مراكز القرار في تمك الكميات  .وقد جمعت البيانات باستعمال
أسموب االستبانة والتي صممت عمى إنموذج مقياس ليكرت  ،وجرى تحميل النتائج احصائيا مختب ار فرضيتين لعالقة

وتاثير متغيري البحث .
وتوصل البحث الى ضرورات قيام الكميات االىمية باستمرار عمى تحسين عممياتيا وتوضيح مجاالت عمميا
وتعاني من ضعف في توضيح المشكالت وتحديد الحاجة البعيدة لممعرفة  ..وتضمن عدداً من التوصيات اىميا
العمل عمى صياغة الرؤية المستقبمية لمكميات االىمية والتكيف مع المتغيرات المعرفية  ،وضرورة وضع رؤية
إستراتيجية عمى اسس المعرفة العممية تراعي رسالة الكمية ووظائفيا (التدريس  ،والبحث العممي  ،وخدمة المجتمع).

Abstract:
The research aims to identify the necessities of setting goals as a basic for the
management of knowledge and its impact on the continuous improvement of the quality
of work performance is made up of ten colleges sample civil and various scientific
specializations within the city of Baghdad operations, and included a sample of the
study (83) members of the administrative leaders in community colleges, which are in
Deans and assistants deans and heads of departments as representing decision-making
positions in those colleges. Data using the questionnaire method which is designed on
the model of Likert scale were collected, and the results were analyzed statistically
laboratory two assumptions for relationship and the impact of the variables of the
research. The research found to the necessities of the community colleges constantly
improve their operations and to clarify the areas of work and suffer from weakness in
clarifying the problems and determine the remote need to know.. and included a
number of recommendations including work on a future vision for colleges civil and
adapt to the cognitive variables, and the need to develop a strategic vision on the basis
of knowledge Scientific take into account the overall message and functions (teaching,
scientific research, and community service).
المقدمة:

تعد إدارة المعرفة احد التطورات المعاصرة الميمة في الفكر والممارسة اإلدارية  ،واألكثر مالئمة لمتغييرات

المتسارعة في عالم اليوم ،الذي أصبح فيو إنتاج وتوليد المعرفة ونشرىا وتوظيفيا واالفادة منيا ىي السمة الغالبة
واحد اىم المؤشرات التي تقيس مدى تقدم المجتمعات وقدرتيا عمى المساىمة الفاعمة في تحقيق تحسين جودة
مؤسسات التعميم العالي التي تقوم بتنفيذ سمسمة من النشاطات التي تتضمن توليد المعرفة ونشرىا وتوظيفيا بما

يطمق عمييا "مصطمح إدارة المعرفة " فإدارة المعرفة أينما كانت ىي من اجل دعم التعميم واألداء في المنظمات .لذا

يسعى البحث الى تبيان االدوار الحقيقية الدارة المعرفة في تحقيق متطمبات التحسين المستمر لجودة كميات التعميم
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العالي االىمي  .يتضمن البحث أربع مباحث رئيسة  ،تناول االول منو منيجية البحث ( المشكمة ،واالىداف،
والفرضيات  ،وادوات جمع وتحميل البيانات واالساليب االحصائية المستخدمة ) ،واىتم المبحث الثاني باالسس
النظرية والفكرية لمتغيرات البحث ،وانصب المبحث الثالث عمى تحميل النتائج العممية واختبار لمفرضيات واختتم

البحث بالمبحث الرابع منو الىم االستنتاجات والتوصيات

1

المبحث االول /منهجية البحث

 1-1مشكمة البحث :

تكمن مشكمة البحث في محدودية تناول تحديد أىداف ادارة المعرفة من النواحي التطبيقية في قطاع التعميم األىمي

في العراق وتاثيراتيا في تحقيق التحسين المستمر الداء العمل مما تحتم التأكد من معالم ىذه المشكمة في عدد من

الكميات األىمية المتعددة االختصاصات من خالل اثارة التساؤالت االتية :

أ -ىل تيتم الكميات األىمية ( المبحوثة ) بعممية تحديد أىداف ادارة المعرفة وتطبيقاتيا العممية لتطوير مساراتيا
العممية العممية والتربوية ؟

ب -ماىي التصورات الفعمية عند الكميات األىمية ( المبحوثة ) لضرورات التحسين المسمتر لتحقيق متطمبات
جودة أداء العمل ؟

ج -ما تأثير تحديد أىداف ادارة المعرفة في التحسين المستمر لتحقيق متطمبات جودة أداءالمسيرة العممية في
الكميات االىمية المبحوثة؟

 2-1أهداف البحث:

 . 1تقديم أطر جديدة تساعد منظمات التعميم العالي عامة والسيما الكميات األىمية( المبحوثة ) في االستعداد
والتييئة لموصول إلى تحديد أىداف عمميات إدارة المعرفة وتطبيقاتيا العممية.

 .2تشخيص واقع عممية تحديد أىداف إدارة المعرفة في الكميات األىمية ( المبحوثة ) .

 .3تحديد عالقة وتأثير تحديد أىداف ادارة المعرفة في تحقيق التحسين المستمر لجودة اداء الكميات االىمية .
 3-1فرضيات البحث:

 1-3-1توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية معنوية بين عممية تحديد اىداف إدارة المعرفة و التحسين
المستمر بغية تنفيذ متطمبات الجودة في التعميم االىمي.
 2-3-1ىناك تأثير معنوي الىداف إدارة المعرفة في تحقيق متطمبات التحسين المستمر لجودة اداء العمل .

 1اعتمد البحث فً بعض فقراته على رسالة ماجستٌر أشرف علٌها الباحث والموسومة
الشاملة وادارة المعرفة) جامعةبغداد  /كلٌة االدارة واالقتصاد 2013
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تحدٌد اهداف ادارة المعرفة..

 4-1مجتمع وعينة البحث:

يتمثل مجتمع البحث بقطاع التعميم االىمي العالي والبالغ عدده ( )27سبع وعشرين جامعة وكمية والتي تعد أىم

القطاعات الميمة والحيوية والبناﹼءة في البمد لكونو يرفد ميادين العمل والمجتمع بالمالكات المتخصصة ويعدﹼ ركيزة
أساس في الحياة العممية واالجتماعية الن ما يميز المجتمعات المتقدمة والمتطورة الحصول عمى المخرجات
(التعميمية ) وأصحاب الكفاءات العممية والثقافية.

تركزت عينة ا لبحث في عدد من الكميات األىمية اعتمادا عمى أسموب العينة القصدية ( العمدية ) والتي تمثمت

في الكميات التي تكون عمى األقل قد خرجت دورة كاممة من الطمبة وأمضت عمى األقل أربع سنوات في ظل
اعتراف و ازرة التعميم العالي والبحث العممي  ،من اجل ضمان تجسيد واقعي لممارسات متغيرات البحث بشكل
موضوعي لتحقيق األىداف المرجوة لمبحث ونتيجة لذلك فقد ضمت العينة المكانية ( )10كميات أىمية جامعة من
مجموع ( )14كمية موزعة في محافظتي بغداد وديالى ويوضح الجدول ( )1العينة المكانية لمبحث.
جدول ( )1العينة المكانية لمبحث
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

سنة التأسٌس
1988
1988
1988
1990
1996
1996
2000
2004
2005
2009

الكلٌة
كلٌة التراث الجامعة
كلٌة المنصور الجامعة
كلٌة الرافدٌن الجامعة
كلٌة المأمون الجامعة
كلٌة بغداد للعلوم االقتصادٌة
كلٌة الٌرموك الجامعة
كلٌة بغداد للصٌدلة
كلٌة دجلة الجامعة
كلٌة مدٌنة العلم الجامعة
جامعة االمام جعفر الصادق (ع)

الموقع الجغرافً
بغداد
بغداد
بغداد
بغداد
بغداد
دٌالى
بغداد
بغداد
بغداد
بغداد

تشمل عينة البحث الحالية عمى القيادات اإلدارية في الكميات األىمية الجامعة والتي تتمثل في العمداء  ،معاوني

العمداء  ،ورؤساء األقسام بوصفيم يمثمون مراكز القرار في تمك الكميات ومن ثم فأنيم أفضل من يجسد ممارسات
وتطبيقات إدارة الجودة الشاممة وادارة المعرفة والتكامل بينيما  .وبمغ حجم عينة البحث ( )33فرداً بين (عمداء
ومعاوني العمداء ورؤساء األقسام ) موزعة بين مؤسسات التعميم العالي (األىمي) من مجموع ( )103فرداً أي بنسبة

( )%30من حجم العينة .ووزعت ( )99استبانة تم استرجاع (  )38استبانو واستبعد ( )3استبانات لعدم استيفائيا
لمشروط .
وصف السمات الديموغرافية لعينة البحث  :من خالل إجابات العينة عن فقرات االستبانو الخاصة بالمعمومات
التعريفية (الشخصية) فإنيا أظيرت تميزىا بالسمات اآلتية والموضحة في الجدول ( )2وصفاً إلفراد العينة البشرية

مع ابرز خصائصيا .
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جدول ( )2الخصائص البشرٌة لعٌنة البحث
المعلومات التعرٌفٌة
الجنس

العمر

المؤهل العلمً

الجهة المانحة للشهادة

التخصص

هل شاركت بدورات تدرٌبٌة

مكان اقامة الدورة

المنصب الحالً

طبٌعة عمل القسم الذي تترأسه
(لرؤساء األقسام األكادٌمٌة)

المؤشرات
ذكر
أنثى
المجموع
أقل من 91
01 – 91
01 – 00
61 – 00
أكثر من 61
المجموع
ماجستٌر
دكتوراه
المجموع
العراق
دولة عربٌة
دولة أجنبٌة
المجموع
علمً
إنسانً
المجموع
نعم
ال
المجموع
داخل العراق
خارج العراق
داخل وخارج العراق
المجموع
رئٌس جامعة
م  .رئٌس جامعة
عمٌد
معاون عمٌد
رئٌس قسم
المجموع
علمً
إنسانً
أخرى
المجموع
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العدد والنسبة المئوٌة
العدد
77
6
89
2
8
21
29
91
89
09
60
89
08
2
99
89
00
92
89
70
8
89
96
09
26
70
0
0
7
02
62
89
06
29
00
89

النسبة
%99
%7
%011
%2
%01
%20
%28
%96
%011
%29
%77
%011
%08
%2
%01
%011
%60
%99
%011
%91
%01
%011
%08
%07
%90
%011
%0
%0
%8
%00
%76
%011
%00
%28
%07
%011
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نطاق اإلشراف
(عدد الموظفٌن الذٌن فً إمرتكم)

هل أنتم من المؤسسٌن

عدد سنوات الخدمة الوظٌفٌة

أقل من  6موظفٌن
01 – 6
00 – 00
21 – 06
أكثر من 21
المجموع
نعم
ال
المجموع
0سنوات فما دون
 01-6سنوات
00سنة فأكثر
المجموع

%21
%09
%07
%08
%92
%011
%08
%82
%011
%09
%02
%69
%011

07
00
00
00
26
89
00
68
89
06
01
07
89

 5 -1أدوات البحث المستخدمة في جمع البيانات والمعمومات :
استند البحث عمى :

أ -المسح المكتبي  :من اجل أغناء الجانب النظري لمبحث ،فقد أجرت الباحثة مسحاً عن ما ىو متاح من

المصادر العربية واألجنبية التي تناولت موضوع البحث من ( كتب ،وأطروحات  ،وبحوث  ،ودراسات،

ومقاالت ،وشبكة االنترنت )

ب -االستبانة  :تعد أداة رئيسة في جمع البيانات والمعمومات لمبحث الحالي ( ممحق  )1فيي تتيح تشخيصاً دقيقاً،
فضالً عن الحصول عمى بيانات كثيرة في وقت واحد  ،وقد اشتممت االستبانة عمى محورين رئيسين ىما محور
المعمومات الشخصية إلفراد عينة البحث مثل ( الجنس  ،والعمر ،و المؤىل العممي  ،و الجية المانحة لمشيادة

العممية  ،والتخصص  ،والمشاركة في الدورات التدريبية ومكان اقامة الدورة التدريبية  ،والمنصب  ،و طبيعة
عمل القسم  ،و نطاق االشراف  ،و المشاركة في التأسيس ،وعدد سنوات الخدمة الوظيفية)  ،و محور ادارة
المعرفة  ،وتضمن كل متغير من ىذين المتغيرين ست متغيرات فرعية موضحة في الجدول ( )3والذي يمثل
ىيكمية استبانة البحث.
جدول ( )9هٌكلٌة استبانة البحث
المعلومات
تحدٌد اهداف المعرفة

التحسٌن المستمر

عدد
الفقرات
6

6

تدرج المقٌاس
اتفق بشدة  ،اتفق  ،غٌر متأكد
 ،ال اتفق  ،ال اتفق ابدا
0 ،2، 9 ،0، 0
اتفق بشدة  ،اتفق  ،غٌر متأكد
 ،ال اتفق  ،ال اتفق ابدا
0 ،2، 9 ،0، 0
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المبحث الثاني /الجانب النظري

 : 1-2مفهوم إدارة المعرفة في مؤسسات التعميم العالي

تعرف المعرفة عمى أنيا الخبرة والفيم والحدس الناشئة من المعمومات والحقائق التي تحفظ في العقل البشري

لتكون باجماليا وتفاعالتيا قدرة حامميا عمى الفعل او اإلفصاح مع شرط توافر مستمزمات القيام بذلك  ،وتزداد فيو
المعرفة بعدى ا من الموارد غير الممموسة من خالل المشاركة بيا ،ونقل المعرفة من فرد إلى آخر مع بقائيا في عقل
الفرد الذي نقمت منو كما أنيا ال يعاد امتالكيا (القيسي والطائي .)702:2013،
تتولد المعرفة في األفراد ولكن تجسد في الفرق والمنظمات في القطاع التعميمي واألمثمة حول المعرفة الصريحة في
المؤسسات التعميمية ىي االستراتيجيات التعميمية  ،ومنيجيات التعميم  ،وعمميات التعميم والتعمم  .والمعرفة الضمنية

في سياق المؤسسات ىي الميارات والقدرات و الخبرات والعالقات داخل وخارج بيئة مؤسسات التعميم العالي التي
تكون فييا مكونات التعميم والتعمم في الممارسة العممية (. )Ramanigopal,2012:21
استعمل مصطمح إدارة المعرفة ( )Knowledge Managementمن قبل " " Don Marchandفي بداية

الثمانينيات من القرن الماضي عمى انيا المرحمة النيائية من الفرضيات المتعمقة بتطور نظم المعمومات لكنو لم يشر

إلييا بشكل مستقل او بوصفيا عمميات .وفي المرحمة ذاتيا تنبأ رائد اإلدارة ( )Druckerمن ان العمل االنموذجي

سيكون قائماً عمى المعرفة وتكون المنظمات من صناع المعرفة الذين يوجيون أداءىم من خالل التغذية العكسية
لزمالئيم من الزبائن (الكبيسي . )57:2002،

تواجو المنظات المعاصرة عمى اختالف أنواعيا ومنيا مؤسسات التعميم العالي موجة من التحوالت والتغييرات

المتسارعة التي تجتاح عالم اليوم وفي مقدمتيا الثورة المعموماتية والتقنية  ،تمك الثورة التي تعتمد عمى المعرفة العممية
المتقدمة واالستعمال األمثل لممعمومات المت دفقة الناتجة عن التقدم اليائل في تقنيات الحاسب اآللي والشبكة العالمية

لالتصاالت ( االنترنت ) ونتيجة لتمك التحوالت أصبحت المعرفة تمثل المصدر االستراتيجي األكثر أىمية في بناء
الميزة التنافسية لممنظمات  ،بل أصبحت العامل األقوى واألكثر تأثي اًر وسيطرة في نجاح المنظمة أو فشميا

(. )Schwandt&Marqurdt,2003:3

ويشير (عودة  ) 92:2010،الى ان الدول التي تمتمك رؤية ثاقبة لمتنمية االقتصادية تدرك أكثر من غيرىا ان

التعمم الجيد ىو مفتاح التنمية  ،لذلك دأبت عمى االىتمام بالمؤسسات التعميمية  ،والسيما الجامعات ومع انطالق نظم
إدا رة المعرفة أصبح من الضرورة ان تحدد األدوار الجديدة لمؤسسات التعميم العالي في ظل إدارة المعرفة من اجل
الوصول الى مجتمع معرفة ناجح وتتضمن ىذه األدوار :

 .1إعادة النظر في رسالة مؤسسات التعميم وأىدافيا إذ تصبح مركز إشعاع معرفي .
 .2تحويل مؤسسات التعمم إلى منظمات تعمم  ،وتطوير المناىج وطرائق التدريس وأساليب التقويم.
 .3تطبيق تقنيات االتصال والمعمومات في التعميم  ،واستيعاب متطمبات العولمة فال يمكن لدولة ميما كبر حجميا أو
ثروتيا المعرفية أو المادية أن تتحمل بمفردىا أعباء بناء مجتمع المعرفة .

 .4إصالح إدارة المؤسسات التعميمة فيي بحاجة اكبر لمتوجو نحو ال مركزية القرار ألنو يساعد عمى اختصار دورة
اتخاذ القرار.
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واشار( الزطمة  )53:2011،الى انو مازال مفيوم ادارة المعرفة يعد مفيوماً حديثاً في المؤسسات التعميمية ،

السيما من الناحية التطبيقية وال يوجد تعريف واحد متفق عميو إلدارة المعرفة في الجامعات والكميات  .وعرف
( )Petrides&Nodine,2003:10ادارة المعرفة في المؤسسات التعميمية بأنيا إطار أو طريقة تمكن األفراد

العاممين في المؤسسات التعميمية من تطوير مجموعة من الممارسات لجمع المعمومات ومشاركة ما يعرفونو  ،مما

ينتج عنو سموكيات أو تصرفات تؤدي إلى تحسين مستوى الخدمات والمنتجات التي تقدميا المؤسسة التعميمية.
ويبين بأن إدارة المعرفة تعمل عمى الربط بين ثالثة مصادر أساس في المنظمة وىي ( األفراد والعمميات والتقنيات )
لتمكين المنظمة من استثمار ومشاركة المعمومات والمعرفة المتوفرة لدييا بطريقة أكثر فاعمية.
أما ( أبو خضير )13:2009،فعرف إدارة المعرفة في المؤسسة التعميمية بأنيا جمع األنشطة والممارسات

اإلنسانية والتقنية اليادفة إلى الربط بين األفراد في مختمف المستويات اإلدارية واألقسام بالمؤسسة التعميمية في شكل
فرق أو جماعات عمل ينشأ بينيا عالقات ثقة متبادلة  ،مما ينتج عنو وبشكل تمقائي مشاركة وتبادل لما يمتمكو
ىؤالء األفراد من موارد ذاتية ( معمومات  ،معارف ،ميارات  ،خبرات  ،قدرات) مما يدعم عمميات التعمم الفردي
والجماعي  ،ومن ثم تحسين وتطوير االداء الفردي والتنظيمي.

وتعرف أيضاً بأنيا عممية يتم بموجبيا استخراج واستثمار رأس المال الفكري الخاص بالمنظمة بيدف الوصول الى

ق اررات تتصف بالكفاءة والفاعمية واالبتكارية من اجل إكساب المنظمة الريادة والحصول عمى والء والتزام الزبائن
( ، )Yeh&Mary,2005:26وعرفت عممية إدارة المعرفة ايضاً بأنيا عممية تنظيمية ونظامية محددة الكتساب
المعرفة  ،وايصاليا الى العاممين  ،ولكي يتمكن ىؤالء وآخرون من اعتمادىا ،بما يجعميم أكثر فاعمية وكفاءة في

اداء أعماليم ( الطائي .)39:2011،

وأشار إلييا ( عودة  )23:2010،و( )Rainer et al ,2009:123بأنيا جيد منظم يستيدف تنمية واستثمار
رأس المال الفكري في المؤسسات التعميمية من خالل حصر المعرفة وتوليدىا من مصادرىا الداخمية والخارجية ،
وتنظيميا  ،وخزنيا  ،وتوزيعيا والتشارك فييا بين األفراد واستعماليا لخمق معرفة جديدة وتطبيقيا في األنشطة
اإلدارية كاتخاذ الق اررات وحل المشكالت وبالتالي تطوير ىذه المعرفة في المؤسسات التعميمية المتمثمة في الجامعات
يبدأ من منطمقات وتتمثل بان إدارة المعرفة أصبحت ضرورة من ضروريات التطور والتقدم في المؤسسات التعميمية

عد انو األساس في عممية التطور وتأىيل
والسيما الجامعات  ،والتوجو نحو االستثمار في رأس المال الفكري عمى ﹼ
العنصر البشري لمعمل في ظل اقتصاد المعرفة وادارتيا بكل جدارة ونجاح .
ازاء ما تقدم تنسجم توجيات الدراسة الحالية مع مفيوم ادارة المعرفة بمدخمين  ،مدخل ثقافي ييتم باألبعاد

السموكية أو الفكرية إلدارة المعرفة من خالل تناول حقول التعمم الجماعي  ،التعمم المتواصل  ،وبناء المنظمات
الساعية لمتعمم  ،ومدخل معموماتي يتضمن أنشطة معالجة البيانات وادارة تدفقات المعمومات وتطوير قواعد بيانات
وتوثيق أنشطة األعمال في المنظمة .
 :2-2أهداف إدارة المعرفة في مؤسسات التعميم العالي

تعد عممية تحديد االىداف واحدة من العمميات والمكونات االساسية الدارة المعرفة اذ يشير ( عميان  )172:2012،إلى

أىداف إدارة المعرفة بتوليد المعرفة الالزمة لتحويل المعرفة وتحقيق عمميات التعمم  ،ونشر المعرفة وتوزيعيا عمى
9
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الجيات ذات العالقة وفق الحاجة إلييا  ،والعمل عمى تجديد وتطوير المعرفة بشكل مستمر  ،والسعي الى إيجاد القيادة
القادرة عمى بناء النظام المعرفي  ،ويتولى عممية إدارة النشاطات كافة ذات العالقة بإدارة المعرفة  ،وحفظ المعرفة أي
تخزينيا باألماكن المخصصة ليا  ،وتسيم المعرفة بتغيير السموك اتجاه األفضل  ،وتعد إدارة المعرفة دليل العمل الجيد

و تسييل عممية تقاسم المعرفة  ،وتساعد في بناء ما يسمى بمتخصصي المعرفة وىم األشخاص الذين لدييم معمومات
حول موضوع او تخصص ما  .ويمخص ( عودة  )27:2010،أىداف إدارة المعرفة في المؤسسات التعميمية  ،من
خالل النقاط اآلتية :
 .1تساىم إدارة المعرفة في نشر الوعي بمجال العمل في المؤسسة ،ونقل الخبرات من جيل آلخر ضمن المؤسسة
التعميمية.

 .2الربط بين مصادر ا لمعرفة التي تتعمق بالمؤسسة كافة  ،وتوفير القاعدة المعرفية لبناء الكوادر البشرية الفنية واإلدارية
الالزمة  ،وتوفير المرونة الالزمة إلجراء التعديالت التي يفرضيا تنامي الوعي العام .
 .3االبتكار واإلبداع وتقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية وتطوير االبتكار وتحسين الخدمات الجديدة.
 .4زيادة رضا العاممين والزبائن المستفيدين من خدمات المؤسسة  ،ورفع إنتاجية العاممين وتحسين فاعميتيم و تقميل
ازدواجية الجيد والحد من ضياع المعرفة  ،وتبسيط اإلجراءات ( حذف العمميات غير الضرورية ) .

 : 3-2التعريف بأهداف المعرفة

Define of Knowledge Goals

تدرك مختمف المنظمات السيما التعميمية منيا الى أي نظام يتم تبنيو ال يعد ىو اليدف وانما يعد وسيمة لموصول إلى

األىداف المنشودة  .وقد تأتي ىذه المرحمة متزامنة مع مرحمة تشخيص المعرفة ،ففي ضوء ىذه الغايات الطويمة
والقصيرة األمد تحدد المنظمة أنواع المعرفة الالزمة لمقابمة ىذه األىداف ( نايف .)81:2012،
تبدأ إدارة المعرفة بتجديد أىداف واضحة لممعرفة ومن ىذه األىداف التي تم اعتمدت في دراستيم تتمثل في تحسين
العمميات  ،ووضوح مجاالت عمل المنظمة المحتممة  ،وتسييل التنبؤ واتخاذ القرار والتوجو نحو إرضاء الزبون والتفوق

ووضوح المشكالت والحالة المستقبمية لممعرفة وتسييل اإلبداع ووضوح العمميات (.)Mertins et al,2001:116
وىنالك نوعان من األىداف التي تيدف إلييا إدارة المعرفة في المنظمة وىي ( :المعاضيدي )59:2005،
أ.

األىداف اإلست ارتيجية إلدارة المعرفة  :ىنا تحدد إدارة المنظمة عند وضع أىداف المعرفة المطموبة والميمة من
الناحية اإلستراتيجية  ،وبالتالي كيف من الممكن تحديد األىداف المرجوة من تمك المعرفة بشكل واضح ودقيق

عد أىداف المعرفة
عمى المستويات اإلدارية  ،واإلستراتيجية والتكتيكية و العممياتية جميعيا وفي ىذا السياق ينبغي ﹼ
جزءاً أساساً مشتقاً أو مكمالً لألىداف الكمية األخرى لممنظمة وينبغي إن تكون متناسقة ومتسقة معيا  ،فاألىداف

اإلستراتيجية إلدارة المعرفة تعد أىدافاً طويمة اآلجل وتحدد من قبل المستوى التنظيمي واإلداري األعمى وىذه

األىداف تركز عمى تأمين االحتياج المعرفي المستقبمي لممنظمة وذلك من خالل الوصف الدقيق لمختمف القدرات
المعرفية المطموبة مستقبالً .

ة .األىداف العممياتية إلدارة المعرفة  :والتي تعد وفقاً لمبعد الزمني أىدافاً ذات اجل قصير ،فينبغي أن تأخذ


األىداف اإلستراتيجية كمعطيات واطار عام ليا وتسعى بذلك في مضمونيا إلى تحديد الكيفية التي تضمن تامين
سير عمل إدارة المعرفة عمى المستوى العممياتي ( التنفيذي ) بمعنى تمكن إدارة المعرفة من ترجمة مياميا
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ووظائفيا عممياً عمى وفق خطة إجرائية وزمنية تفصيمية فاألىداف العممياتية في مضمونيا ىذا ليست سوى أىداف
فرعية من األىداف اإلستراتيجية،ذات تحديد أكثر دقة لموسائل واإلجراءات الالزمة لتحقيق كل ىذه األىداف .

وازاء م ا تقدم يمكن القول ان اليدف من ادارة المعرفة في الممارسة العممية ىو الحصول عمى المعرفة ،وتوثيقيا ،

وترتيبيا  ،وتنظيميا واإلفادة منيا لموصول الى االىداف المطموبة والتي تطمح المؤسسة التعميمية لموصول الييا
وبموغيا .
 : 4-2التحسين المستمر Continuous Improvement

ترتكز فكرة التحسين المستمر عمى مبدأ كل شىء قابل لمتحسين بصفة مستمرة  ،وىذا ال يقتصر عمى المنتجات

والخدمات التي تقدميا مؤسسات التعميم العالي بل يشمل المؤسسة وما يتصل بيا كمو  ،وتنصب فمسفة التحسين
المستمر التي تمثل جوىر ادارة الجودة الشاممة في جعل كل مظير من مظاىر عمميات تقديم الخدمات محسناً بدقة
وضمن نطاق الواجبات اليومية لمعاممين و المسؤولين

عنيا  ،وىي تسعى الى تحقيق ىدفين ىما( باسردة

 )111:2006،األول  :بذل الجيود جميعيا ليكون التحسين سيالً في كل جزء من أجزاء المنظمة ،والثاني :
التركيز الكبير عمى العمميات التي تجعل السمع والخدمات المقدمة كاممة.

وتؤكد إدارة الجودة الشاممة عمى أىمية التحسين المستمر لمختمف األنشطة والعمميات في المؤسسات التعميمية من
خالل تدعيم البحث والتطوير وتشجيع اإلبداع وتنمية المعرفة والميارات لدى الكفاءات البشرية في المؤسسة

( ) Psychogios,2007:46ويعد التحسين قيمة ضرورية في العمل لزيادة رضا الزبون في مؤسسات التعميم وىو
غالباً ما تفيم من خالل استعمال عجمة ( )Demingلتحسين األنظمة وطور " "Walter Shewhartرائدة أخرى

في ادارة الجودة وضع أنموذجاً معروفاً باسم  PDCAكنسخة لمتحسين المستمر()Heizer&Render,2011:226

و( )Reid&Sanders,2010: 150و( )Evans& Dean,2003:53والتي تتكون من أربع مراحل :
أ .خطط  : Planيتم تحديد المشكمة بوضوح ومن ثم القيام بتطوير الخطة لتحسين األداء.

ب .اعمل  : Doالقيام بتنفيذ الخطة واختبار األداء.

ج .ادرس  Checkاو : Studyالتأكد من عمل الخطة أثناء التنفيذ .

د .صحح  : Actالقيام بالتحسين والتطوير عمى الخطة واالستمرار بالخطة واعادة الدورة.

يعمل اسموب ( ) PDCAعمى تقميص العممية لجعل نظام ادارة الجودة الشاممة يقترب من العمميات التي تكون

أساساً لضمان الجودة التي تعمل بدورىا عمى تييئة األساس المطموب بشكل اكبر ليتم البناء عميو ( & Kulkarni

 . ) Bewoor,2009:82وىذه األدوار تتمركز حوليا التحسين المستمر لنظام ادارة الجودة الشاممة وىي العمميات
التي تكون من مسؤولية االدارة جراء وضع سياسة الجودة واألىداف التي تحققيا واالتصال ومراجعة االدارة  ،كذلك
عمميات ادارة الموارد البشرية واألسس الييكمية التي تبنى عمييا الجودة الشاممة وىذه تساىم في تحقيق الخدمة التي

من خالليا تعرف عمميات القياس والتحميل والتحسين التي تساىم في رضا المستفيد  .ويبين (الفتالوي )49:2006،
أنموذج ىذه األدوار والعمميات لنظام ادارة الجودة الشاممة كما في الشكل(. )2

11

العدد الخاص بالمؤتمر العلمً السادس 5115

مجلة كلٌة بغداد للعلوم االقتصادٌة الجامعة

عملياث التحسين المستمز لنظام ادارة الجودة الشاملت

المتطلبات

عًهيبثانقيبس
وانتحهيم
وانتحضينعًهيبث
إظهبرانًطببقتيع
نظىاإلدارة
عًهيبثاظهبر
انًطببقتعًهيبث
أخري

خدمة

خطط

اعمل

نفذ

دقق

عًهيبثإدارة
انًىاردعًهيبث
تحديدوتىفير
انًىاردانبشريت
األصشانهيكهيت
بيئتانعًم

أخري
عملٌات تحقٌق الخدمة
عملٌات التخطٌط
العملٌات المرتبطة
بالطالب
عملٌات التطوٌر
عملٌات اخرى

المتطلبات

الطلبت

عًهيبثاخري

الطلبت

عًهيبثيضؤونيتاإلدارة
عًهيبثوضعصيبصتانجىدة
وأهدافهب
عًهيبثاالتصبل
عًهيبثيراجعتاإلدارة

مدخال
ت

انشكم()1إنًىذجاالدواروانعًهيبثننظبوادارةانجىدةانشبيهت
انًصدر:انفتالوي،يبجدجببرغزاي()2002اثرتطبيقادارةانجىدةانشبيهتفيانعًهيت
انتعهيًيتدراصتحبنتفيكهيتانتربيت/جبيعتبببم،رصبنتيبجضتير،عهىوادارةاعًبل،
جبيعتانكىفت،ص00

يعد التحسين المستمر ىدفاً دائماً لممؤسسات التعميمية ( مجيد والزيادات  ، )25:2008،وبغية تبنى فمسفة ادارة

الجودة الشاممة يقتضي االمر عممية تحسين مستمرة تشمل العناصر الموجودة في مؤسسات التعميم العالي ونظاميا

وعممياتيا وأدواتيا ومواردىا والقوى البشرية فييا جميعاً  .وان تكون عممية التحسين في مختمف أوجو عمل مؤسسات

التعميم ونظاميا التي ال نياية ليا والسعي الدائم لبموغ الكمال دون وجود محطة واحدة لمتوقف عندىا  ،يعد مفيوم
التحسين المستمر عامل نجاح حرج ألي منظمة او مؤسسة تعميمية وينبغي استعمالو بمثابة حجر أساس تبنى عميو

كل مبادرة ناجحة  . TQMاذ يرى ( )Zakuan et al,2012:27عدﹼ التحسين المستمر كعجمة لممركبة التنظيمية
وانو الجيد الذي تنتجو العجالت التي تجعل المركبة متحركة صوب األمام .وقدم ( )Edward Demingبرنامجاً

مقترحاً من ( )14فقرة في تحسين جودة الجامعات ومؤسسات التعميم العالي وىي( :القيسي )212:2013،
أ -خمق حاجة مستمرة لمتعميم الجامعي .

ب -تبني فمسفة جديدة لمتطوير المستمر .

ت -منع الحاجة الى التفتيش  %100بالكامل .
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ث -عدم بناء الق اررات الجامعية عمى أساس التكاليف فقط .
ج -تطبيق فمسفة التحسينات المستمرة .

ح -االىتمام بالتدريب المستمر في الوظائف الجامعية جميعيا.
خ -توفر قيادة جامعية واعية ديمقراطية .

د -القضاء عمى الخوف لدى قيادات الجامعة .

ذ -إلغاء الحواجز في االتصاالت بين العاممين والقيادات .

ر -منع الشعارات والتركيز عمى االنجازات والحقائق.

ز -منع استعمال الحدود القصوى لألداء "ال حدود لمتفوق أطمقوا العنان لألداء واإلنتاجية" .
س -تشجيع التعبير عن الشعور باالعتزاز والثقة .

ش -تطبيق برنامج التحسينات المستمرة في الكميات جميعيا.

ص -التعرف عمى جوانب العمل المختمفة.

إزاء ما تقدم يعد نظام ادارة الجودة الشاممة جيود لمتحسين والتطوير بشكل مستمر دون توقف فيي تقوم عمى مبدأ

ان فرص التطوير والتحسين مستمران وال ينتييان ابداً وان رغبات المستفيدين متغيرة وليست ثابتة.
المبحث الثالث /الجانب العممي

 1-3وصف و تشخيص عممية تحديد اهداف ادارة المعرفة في الكميات االهمية

يشير الجدول ( ) 4الى االوساط الحسابية واالنحراف المعياري الىداف ادارة المعرفة اذ بمغت قيمة الوسط
الحسابي ( )4.10وىي اكبر من الوسط الفرضي والبالغ ( )3وىذا يعني بان اجابات العينة في ىذا المحور متجو

نحو االتفاق واالتفاق التام ،وبانحراف معياري ( ،)0.50و تشير اغمب اجابات االفراد المبحوثين في الكميات
االىمية عينة الدراسة سعي الكميات المبحوثة في العمل باستمرار عمى تحسين عممياتيا وتمتمك القدرة لتوضيح
مجاالت عمميا المحتممة  ،و قيس ىذا المتغير من خالل ست فقرات و كانت :
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جدول ( )4وصف بعد تحديد اهداف المعرفة في الكميات االهمية المبحوثة
الفقرات

أتفق تماما
ت

1

2

3

4

5

6

تعمل الكلٌة
باستمرار
على تحسٌن
عملٌاتها
توضح الكلٌة
مجاالت عملها
المحتملة
تعمل إدارة
الكلٌة على
انجاز عملٌات
التنبؤ واتخاذ
القرار
التوجه نحو
الزبون (
الطلبة وسوق
العمل )
وتحقٌق
رضاه
وضوح
المشكالت
والحاجة
البعٌدة
للمعرفة
وضوح
عملٌات
المعرفة فً
الكلٌة

%

أتفق
ت

%

محاٌد
%

ت

الأتفق
ت

%

الأتفق
مطلقا
%
ت

الوسط

االنحراف

الحسابً

المعٌاري

44 44.6 37

53.0

2

2.4

--

--

--

--

4.42

.54

46 36.1 30

55.4

6

7.2

1

1.2

--

--

4.27

.65

52 20.5 17

62.7

15.7 13

1

1.2

--

--

4.02

.64

48 22.9 19

57.8

16.9 14

2

2.4

--

--

4.01

.71

48 18.1 15

57.8

21.7 18

2

2.4

--

--

3.92

.70

50 19.3 16

60.2

20.5 17

--

--

--

--

3.99

.63

4.10

0.50

الوسط الحسابً العام

توزعت النتائج المبينة في الجدول (لتحديد اىداف المعرفة) مبينا اعمى مستوى اجابة حققتيا الفقرة ( )1التي تنص
تعمل الكمية باستمرار عمى تحسين عممياتيا اتجيت اجابات العينة نحو االتفاق واالتفاق التام وبنسبة ()%97.6

وىذا ماأكده الوسط الحسابي والذي بمغت قيمتو ( )4.42وىي اكبر من الوسط الفرضي  ،وىذا يشير الى ايالء
الكميات االىمية بتحسين عممياتيا بشكل دائم لما تحققيا من اىمية عالية لمتكيف مع متطمبات التغيير السريع في
البيئة المحيطة بيا واكسابيا ميزة تتفوق بيا عمى غيرىا من الكميات وقد يكون ذلك من خالل تحقيق التحسين
المستمر لممناىج والبرامج التعميمية وجعل سماتيا االبداع واالبتكار وصنع المعرفة وكذلك التغيير الواسع والسريع

في اذواق واتجاىات الزبون تدفع الكمية عمى تحسين عممياتيا باستمرار.

وتمتيا الفقرة ( )2التي تنص توضح الكمية مجاالت عمميا المحتممة اتجيت اجابات العينة نحو االتفاق واالتفاق التام
بنسبة ( )%91.5وىذا ما اكده الوسط الحسابي الذي بمغت قيمتو ( )4.27وىي اكبر من قيمة الوسط الفرضي ،
14
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وىذه يشير الى ان عمادة الكمية تولي ىدف توضيح مجاالت عمميا المحتممة اىمية كبيرة وتتطمب ادارة المعرفة
والتخطيط االستراتيجي وضع خطة منيجية سميمة تراعي االحتياجات المستقبمية لمكمية وكان ذلك واضحاً من خالل
المقابالت التي اجريت مع اغمب المسؤولين في تمك الكميات واثبتوا ذلك .

وجاءت الفقرتان ( )3و( )4بعدىا إذ اتجيت اجابات العينة نحو االتفاق واالتفاق التام بنسب متقاربة تصل الى

()%83.2و( )%80.7وىذا ما اكده الوسط الحسابي ليما والذي بمغت قيمتو ( )4.02و( )4.01وىي اكبر من
قيمة الوسط الفرضي وىذا يشير الى ان عمادة الكمية تعمل عمى انجاز عمميات التنبؤ واتخاذ القرار والتوجو نحو
الزبون ( الطمبة وسوق العمل ) وتحقيق رضاه الن الزبون يعد بمثابة الخطوة الدافعة لمكمية في محاولة لكسب الميزة
التنافسية ليا .

وتمتيما الفقرة ( ) 6والتي تنص ( وضوح عمميات المعرفة في الكمية ) واتجو اجابات العينة نحو االتفاق واالتفاق

التام وبنسبة ( )%79.5وىذا ما اكده الوسط الحسابي والذي بمغت قيمتو ( )3.99وىي اكبر من قيمة الوسط
الفرضي  ،وعمى الرغم من اتفاق العينة عمى ىذا المحور لكنيا تبين النسبة المتوسط نحوىا مقارنة بالمحاور االخرى
مما يتوجب عمى عمادة الكمية ان تولي ىدف وضوح عممياتيا المعرفية اىمية اكبر من خالل قياميا بوضع برامج

تعريفية تتعمق بإدارة المعرفة وعممياتيا وتوضح اىميتيا وفوائدىا لخدمة المجتمع .

واما الفقرة ( ) 5تولي عمادة الكمية ىدف وضوح المشكالت والحاجة البعيدة لممعرفة اىمية عالية  ،اذ اتجيت
اجابات العينة نحو االتفاق واالتفاق التام وبنسبة ( )%75.9وىذا ماأكده الوسط الحسابي والذي بمغت قيمتو
( ) 3.92وىي اكبر من قيمة الوسط الفرضي  ،لكنيا تمثل اقل قيمة بالنسبة لفقرات تحديد اىداف المعرفة  ،وىذا

يشير الى ضعف قدرة عمادة الكميات االىمية من توضيح المشاكالت التي تواجييا وعدم قدرتيا في تحديد حاجتيا

البعيدة لممعرفة.
 2-3وصف حاالت التحسين المستمر

يشير الجدول ( )5الى االوساط الحسابية واالنحراف المعياري  ،اذ بمغت قيمة الوسط الحسابي لمحور (التحسين

المستمر) ضمن المتغير (ادارة الجودة الشاممة) ( )4.03وىي اكبر من الوسط الفرضي والبالغ ( )3وىذا يعني بان
اجابات العينة في ىذا المحور متجو نحو االتفاق واالتفاق التام ،وبانحراف معياري ( ،)0.55ويكون ذلك من خالل
سعي الكميات االىمية الى تحمل مسؤوليتيا اتجاه المجتمع بالتحسين والتطوير المستمر لمخدمات المقدمة ووتنظر

الى التحسين عمى انو جزء ال يتجزء من متطمبات الجودة وتواصميا مع مختمف اقسام الكمية عند القيام بتطوير

وتحسين خدمة مقدمة او خدمة جديدة  ،اما فقرات ىذا المحور تضمنت ست فقرات وكانت كاالتي:
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جدول ( )5وصف عام لفقرات التحسين المستمر في الكميات االهمية المبحوثة
الفقرات

أتفق تماما
ت

1

2

3

4

5

6

تسعى الكلٌة الى
تحمل مسؤولٌاتها
اتجاه المجتمع
من خالل
التحسٌن
والتطوٌر
المستمر
للخدمات المقدمة
تنظر االدارة
الى التحسٌن
المستمر على انه
جزء ال ٌتجزأ
من متطلبات
الجودة .
ٌتم تقٌٌم مختلف
عملٌات
وإجراءات
الخدمات بصورة
مخططة
ومنتظمة بهدف
إحداث التغٌر
والتطور .
ٌتم التواصل بٌن
مختلف اقسام
الكلٌة عند القٌام
بتطوٌر وتحسٌن
خدمة مقدمة او
خدمة جدٌدة
ٌتم تحلٌل
العالقة الحالٌة
مع الزبائن
والمخرجات
واالستعانة بها
لتطوٌر الخدمات
المقدمة .
توفر الكلٌة دلٌل
للجودة ٌتضمن
تفاصٌل مشارٌع
التحسٌن
والتطوٌر المزمع
تنفٌذها جمٌعاً.

%

أتفق
ت

%

محاٌد
%

ت

الأتفق
مطلقا
%
ت

الأتفق
ت

%

-

الوسط
الحسابً

االنحراف
المعٌاري

30

36.1

52

62.7

1

1.2

--

37

44.6

40

48.2

5

6.0

1

1.2

23

27.7

45

54.2

13

15.7

2

2.4

--

25

30.1

50

60.2

7

8.4

1

1.2

--

--

11

13.3

42

50.6

23

27.7

7

8.4

--

--

3.69

12

14.5

33

39.8

23

27.7

14

16.9

1

1.2

3.49

.98

4.03

0.55

الوسط الحسابً العام

-

--

--

4.35

.50

--

--

4.36

.65

--

4.07

37.

4.19

.63

.81

يالحظ من الجدول ( )5ان ىناك اتفاقاً كبي اًر بين افراد العينة عن فقرات متغير التحسين المستمر  ،باستثناء
الفقرتين ( )5و( )6فانيما يمثالن اقل قيم في المتغير فبمغ وسطيما الحسابي ( )3.69و( )3.49عمى التوالي و
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بانحراف معياري يبمغ نحو ( )0.81و( )0.98عمى التوالي وىذا يشير الى ان عمادة الكمية يجب ان تقوم بتحميل
العالقة مع الزبائن والمخرجات واالستعانة بيا لتطوير الخدمات المقدمة ويتم ذلك من خالل تتبع حاجات الزبون
لالرتقاء بمستوى العممية التعميمية ككل من مدخالت وعمميات ومخرجات وتغذية عكسية وعمى االدارة العميا عمادة
الكمية ان توفر في الكمية دليل لمجودة يتضمن تفاصيل مشاريع التحسين والتطوير المزمع تنفيذىا جميعاً ووضع نظام
واضح في التعامل مع معايير الجودة وتمتزم بو االقسام والكميات وادارة الجامعة وىذا يشمل توضيح االىداف وخطوات
العمل والية التنفيذ اذا ينبغي ضرورة ان يكون لدى الكميات االىمية نموذج او دليل الدارة الجودة الشاممة يعمل عمى
عالج مشكالتيا  ،وقضاياىا الجوىرية  ،ويتالءم مع اوضاعيا الحالية  ،وما تنشده مستقبالً  ،وفيما عدا ذلك فإن افراد
العينة يتفقون عمى باقي الفقرات .
وكان اكبر اتفاق ليم حول الفقرة ( )1تسعى الكمية الى تحمل مسؤولياتيا اتجاه المجتمع من خالل التحسين والتطوير
المستمر لمخدمات المقدمة ،اتجيت اجابات العينة نحو االتفاق واالتفاق التام وبنسبة ( )%98.8وىذا ماأكده الوسط
الحسابي والذي بمغت قيمتو ( )4.35وىي اكبر من قيمة الوسط الفرضي .وىذا االتفاق يدل الى ان التحسين والتطوير
اتجاه المجتمع يعد قيمة ضرورية في العمل لزيادة رضا الزبون في المؤسسات التعميمية  ،وتؤكد  TQMعمى اىمية
التحسين المستمر في العممية التعميمية من خالل تدعيم البحث والتطوير لمخدمات المقدمة لالرتقاء بالسمعة العممية
لممؤسسات التعميمية متمثمة بالكميات والقدرة عمى التميز عمى االصعدة والمحمية واالقميمية والعالمية وىذا ما اثبتو واقع
الكميات االىمية في القطر.
واتفقت اجابات العينة حول الفقرتان ( )2و ( )4نحو االتفاق واالتفاق التام بنسب ( )%92.8و( )%90.3وىذا ما
اكده الوسط الحسابي ليما والذي بمغت قيمو ( )4.36و( )4.19عمى التوالي وىي اكبر من قيمة الوسط الفرضي  ،إذ
ان االدارة العاليا ( عمادة الكمية ) تنظر الى التحسين المستمر عمى انو جزء ال يتج أز من متطمبات الجودة وانو يعد

حاف اًز يدفع بو العاممين عمى انجاز اعماليم بجودة عالية نسبياً و وان االدارة العميا تقوم بالتواصل بين مختمف اقسام
الكمية عند القيام بتطوير او تحسين خدمة مقدمة او خدمة جديدة وان من خالل توسيع قاعدة المشاركة لالقسام
واالدارات جميعيا فضالً عن جميع االفراد في الكمية لالرتقاء بمستوى اداء الجودة .
وتمتيما الفقرة ( )3إذ اتجيت اجابات العينة نحو االتفاق واالتفاق التام وبنسبة ( )%81.9وىذا ما اكده الوسط
الحسابي والذي بمغت قيمتو ( ) 4.07وىي اكبر من قيمة الوسط الفرضي  ،لكنيا تشير الى نسبة اقل من التي سبقتيا
وىذا ما يؤكد عمى عمادة الكمية انو تولي تقييم مختمف عمميات واجراءات الخدمات بصورة مخططة ومنتظمة بيدف
احداث التغير والتطوير اىتمام اكثر ويتم ذلك من خالل التقويم والتصحيح المستمر لخطوات تطبيق الجودة الشاممة
ومراقبة عممية الخدمة التعميمية بما يحقق جودة افضل.
 3-3اختبار فرضيات البحث:
 1-3-3االرتباط بين اهداف ادارة المعرفة والتحسين المستمر

تيتم ىذه الفقرة بعممية التحقق من صحة الفرضية االولى والتي تنص عمى " عالقة ارتباط معنوية بين اىداف

ادارة المعرفة والتحسين المستمر "

اذ تشير معطيات الجدول ( ) 8الى عالقة ارتباط طردية ذات داللة معنوية بين اىداف ادارة المعرفة والتحسين

المستمر.
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جدول ( ) 6معامل ارتباط سبيرمان واالختبار لالرتباط بين أهداف ادارة المعرفة والتحسين المستمر
القٌمة
0.77
10.86
دال

البٌانات
معامل االرتباط
T-Test
الداللة

قيمة ( )Tالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية 1.97 = 81

بمغت قيمة معامل االرتباط  0.00بين اىداف ادارة المعرفة والتحسين المستمر وىي قيمة موجبة ودالة حيث

بمغت القيمة التائية المحسوبة ( )10.86وىي اكبر من قيمتيا الجدولية عند مستوى داللة ( )0.05والبالغة
( ) 1.97وىي عالقة معنوية ايجابية  ،ويعزز ىذا االرتباط اىمية الدور الذي تمعبو عمميات ادارة المعرفة في
توفير المعرفة المناسبة القامة متطمبات التحسين المستمر  ،وىذه النتيجة اكدت عمييا دراسات عديدة اىميا دراسة

كل من ( )Pabedinskate& Vitkauskas,2010:4والتي اكدت عمى ان مشكمة تفاعل ادارة الجودة الشاممة
وادارة المعرفة ىي مدارية في التحسين المستمر الذي ىو عنصر اساس في ادارة الجودة الشاممة ويشكل نظام
ادارة المعرفة ىيكل العمميات وتحسينيا اذ ان الشرط الرئيس لمتحسين المستمر ىو التعمم التنظيمي ونجاح الكمية
يعتمد عمى صدق المعرفة وان مبادىء ادارة الجودة الشاممة ىي مطابقة لمقضايا الرئيسة التي تعاممت معيا ادارة
المعرفة وان الرابطة بين نظريات االدارة ىو رأس المال الفكري .
 2-3-3تأثير تحديد أهداف ادارة المعرفة في التحسين المستمر

يركز ىذا المحور عمى عممية التحقق من صحة الفرضية الثانية والتي تنص عمى ان ىناك " تأثير معنوي لتحديد

أىداف ادارة المعرفة في التحسين المستمر لجودة التعميم االىمي "  ،ويتضح ذلك من الجدول ()0

جدول ( )7تاثير تحديد أهداف ادارة المعرفة في التحسين المستمر لجودة التعميم االهمي
المتغٌر المستقل

المتغٌر
المعتمد

قٌمة
الثابت

قٌمة
معامل بٌتا

أهداف ادارة المعرفة

التحسٌن
المستمر

0.68

0.79

قٌمة
معامل
التحدٌد %
0.59

القٌمة
الفائٌة
المحسوبة
115.40

الداللة
وجود تأثٌر

تبين النتائج المبينة في الجدول تاثير تحديد أىداف ادارة المعرفة في التحسين المستمر لجودة التعميم االىمي  ،إذ

بمغت قيمة  Fالمحسوبة ( )115.40وىي اكبر من قيمتيا الجدولية عند مستوى داللة ( )0.05ودرجة حرية
( )81.1والبالغة ( ، )3.96وبما ان اشارة معامل بيتا موجبة ىذا يعني بان التاثير ايجابي ،وبمغت قيمة معامل
التحديد ( )0.59مما يعني ان التحسين المستمر سوف يفسر بمقدار ( )%59من اىداف ادارة المعرفة  ،وقد بمغت
قيمة معامل بيتا ( ) 0.79وىي قيمة موجبة وىذا يعني عند تغيير وحدة واحدة في التحسين المستمر سوف يكون
ىناك زيادة بمقدار ( )%79في اىداف ادارة المعرفة ،اما معادلة االنحدار فكانت بالشكل اآلتي:
Y = 0.68 + 0.79 X

إذ ان:
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 :Xالتحسين المستمر
وتأتي كل ىذه النتائج تحقيقاً لنتائج دراسة ( )Bertels,2002:2الذي يرى بأن ادارة المعرفة ال تتطبيق اال من
خالل التحسين المستمر في الكميات االىمية الن عمميات ادارة المعرفة ىي عمميات نظامية اليجاد المعمومات

واستحصاليا وتنظيميا وتنقيتيا وتحميميا وعرضيا بأسموب يعمل عمى تحسين قدرات الفرد في الكمية وفي محيط

عممو  .وكذلك مع دراسة ( )Nickols,2003الذي يرى ان عمميات ادارة المعرفة ىي عبارة عن ادارة عمميات الكمية
باتجاه التجديد المستمر لقاعدة معرفة الكمية  ،وىذا يعني بأن التحسين المستمر سوف يتيح الدارة المعرفة بأن تكون
البنية الداعمة لمكمية وتقديم تسييالت الفراد الكمية وانتشار المعرفة من خالل التحسن المستمر وخمق الحاجة
المتزايدة الى المعرفة لتحسين اداء الكميات االىمية  ،وعمى ىذا االساس يتم قبول الفرضية الثانية لمبحث .
المبحث الرابع /االستنتاجات والتوصيات

االستنتاجات

 -1تسعى الكميات المبحوثة الى تحمل مسؤولياتيا اتجاه المجتمع من خالل التحسين والتطوير المستمر لمخدمات
المقدمة ،وقياميا بالتواصل بين مختمف اقسام الكمية لكنيا تعاني من ضعف في تحميل العالقة الحالية مع

الزبائن والمخرجات لتطوير الخدمات المقدمة ،وعدم توفير دليل لمجودة يتضمن تفاصيل مشاريع التحسين
والتطوير لتنفيذىا جميعاً.

 -2تعمل الكميات االىمية باستمرار عمى تحسين عممياتيا وتوضيح مجاالت عمميا وتعاني من ضعف في توضيح
المشكالت وتحديد الحاجة البعيدة لممعرفة .

 -3تتابع عمادات الكميات األىمية شكاوى الطمبة  ،وتحدد الجودة من خالل تمبية احتياجات ورضا الزبائن وىناك
قصور كبير وفي اعتماد الكمية جيوداً منظمة لمتابعة شؤون الخريجين.

 -4تتكامل ادارة الجودة مع ادارة المعرفة من خالل اشتراك التزام االدارة العميا بتحديد اىداف المعرفة و توليد
المعرفة الجديدة التي يمكن االفادة التامة منيا في اقسام الكمية كافة .
التوصيات
 -1العمل عمى صياغة الرؤية المستقبمية لمكميات االىمية والتكيف مع المتغيرات المعرفية  ،وضرورة وضع رؤية

إستراتيجية عمى اسس المعرفة العممية  ،تراعي رسالة الكمية ووظائفيا ( التدريس  ،والبحث العممي  ،وخدمة
المجتمع ) .

 -2تبني ادارة المعرفة كمدخل لتطوير وتحسين االداء الفردي والمؤسسي لتحسين مستوى مخرجات مؤسسات
التعميم العالي  ،وزيادة قدرتيا عمى التكيف لمتغييرات سريعة  ،وتمبية احتياجات المجتمع وزيادة قدرتيا عمى

االبداع واالبتكار .

 - 3تفعيل االتفاقيات مع الجامعات الرصينة لتدريب األساتذة والطمبة المتفوقين خالل سنوات الدراسة الجامعية
إلكسابيم معارف جديدة.
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-4تشجيع المنافسة بين الكميات االىمية إلشاعة ثقافة الجودة من خالل مسابقات يتم فييا تكريم الكميات المتميزة
لتكون إنموذجاً لباقي الكميات األىمية لمعمل عمى تحقيق التمايز.
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ملحق ( )0استمارة االستبٌان
االساتذة االفاضل:
بٌن أٌدٌكم استمارة استبٌان المتعلقة بانجاز البحث الموسوم (تحدٌد أهداف ادارة المعرفة والتحسٌن المستمر
لتحقٌق متطلبات جودة أداء التعلٌم االهلً ) آملٌن تعاونكم معنا فً ابداء الرأي الصرٌح على فقرات هذه االستمارة
لما لذلك من اهمٌة كبٌرة فً التوصل الى نتائج دقٌقة وموضوعٌة نتمنى لكم دوام النجاح والتوفٌق نأمل منكم
االجابة على االسئلة خدمة لحركة البحث العلمً فً عراقنا العزٌز .مع فائق التقدٌــر واالحتــرام
ا.د.غسان قاسم الالمً
اوال :المعلومات الشخصٌــــة
أنثى
ذكر
 .0الجنس:
 .2العمر :أقل من  30سنة  40-30سنة  50- 41سنة  60- 51سنة أكثر من 60
أخرى تذكر
دكتوراه
ماجستٌر
 .3التحصٌل العلمً:
دولة اجنبٌة
دولة عربٌة
 .0الجهة المانحة للشهادة :من العراق
انسانً
 .0التخصص :علمً
ال
 .6هل شاركت بدورات التدرٌبٌة :نعم
خارج العراق
داخل العراق
 .7إذا كانت اإلجابة بنعم فهل اقٌمت الدورات
رئٌس قسم
معاون عمٌد
 .8الموقع االداري :عمٌد
أخرى تذكر
انسانً
علمً
 .9هل القسم
 .01نطاق اإلشراف (عدد الموظفٌن فً امرتكم):
ال
 .00هل انتم من المؤسسٌن فً الكلٌة :نعم
 11سنة فأكثر
 10-6سنوات
 .02عدد سنوات الخدمة الوظٌفٌة  5 :سنوات فما دون
االستجابة
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

الفقرة
اتفق
بشدة
ثانٌا ً  :تحدٌد أهداف المعرفة  :تولً عمادة الكلٌة األهداف أدناه أهمٌة عالٌة -:
تعمل الكلٌة باستمرار على تحسٌن عملٌاتها.
توضح الكلٌة مجاالت عملها المحتملة .
تعمل إدارة الكلٌة على انجاز عملٌات التنبؤ واتخاذ القرار.
التوجه نحو الزبون ( الطلبة وسوق العمل ) وتحقٌق رضاه.
وضوح المشكالت والحاجة البعٌدة للمعرفة .
وضوح عملٌات المعرفة فً الكلٌة .
ثالثا . :التحسٌن المستمر
تسعى الكلٌة الى تحمل مسؤولٌاتها اتجاه المجتمع من خالل
التحسٌن والتطوٌر المستمر للخدمات المقدمة .
تنظر االدارة الى التحسٌن المستمر على انه جزء ال ٌتجزأ
من متطلبات الجودة .
ٌتم تقٌٌم مختلف عملٌات وإجراءات الخدمات بصورة
مخططة ومنتظمة بهدف إحداث التغٌر والتطور .
ٌتم التواصل بٌن مختلف اقسام الكلٌة عند القٌام بتطوٌر
وتحسٌن خدمة مقدمة او خدمة جدٌدة
ٌتم تحلٌل العالقة الحالٌة مع الزبائن والمخرجات واالستعانة
بها لتطوٌر الخدمات المقدمة .
اتفق
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غٌر
متأكد

ال اتفق

ال اتفق
ابداً
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توفر الكلٌة دلٌل للجودة ٌتضمن تفاصٌل مشارٌع التحسٌن
والتطوٌر المزمع تنفٌذها جمٌعا ً .
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