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المستخمص

تعد إدارة المعرفة من المفاىيم الحديثة في قطاع األعمال و بعض الجيات الحكومية ،و

ىي من أىم المؤشرات الحيوية لتحقيق التنمية المستدامة ،و يقاس تطور المنظمات عمى مدى
قدرتيا عمى االستفادة من الموارد المعرفية .و مع ما نشيده من تطورات و تغيرات تقنية و ثقافية

و اقتصادية و يظير ذلك من االنتقال من مجتمع زراعي و صناعي إلى التوجو نحو مجتمع

معرفي ،تتأكد أىمية إدارة المعرفة.

إال أن اإلشكالية في تطبيق إدارة المعرفة تكمن في مدى قدرة فاعمية و قوة الثقافة التنظيمية في

تشجيع الجمع و المشاركة و تكوين المعرفة .و لمثقافة التنظيمية تأثير قوي عمى مختمف
نشاطات و سموكيات األفراد في المنظمة و العمميات التنظيمية ،باإلضافة إلى ذلك ،الثقافة

التنظيمية ليا أىمية بالغة في التأثير عمى فعالية المنظمة ومستوى أدائيا وعمى تبادل الموارد

المعرفية بين العمال و كذلك تشجيع تقاسم المعرفة المختمفة من أفكار و خبرات و معمومات و
بالتالي في بناء المعرفة.

نتيجة لذلك تسعي المنظمات إلى ترسيخ ثقافة فعالة من شأنيا تنمية قدرات وميارات األفراد و

تدعم و ترعى نشاطات إدارة المعرفة لتحقيق أىدافيا في دعم و تعزيز كفاءة و فاعمية العاممين.
الكممات المفتاحية  :الثقافة التنظيمية  ،إدارة المعرفة

The readiness contribution of the organizational culture of
the application of knowledge management

Keywords: organizational culture, knowledge management

Abstract

The knowledge of modern management concepts in the business

sector and some government agencies, and is one of the most vital
indicators for sustainable development, and development organizations

is measured on its ability to take advantage of the knowledge resources.
And with what we are seeing developments and changes in technology,
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cultural and economic and it shows the transition from an agricultural to

an industrial society and move towards a knowledge society, the
importance sure knowledge management However, the problem in the
application of knowledge management lies in the ability of the
effectiveness and power of organizational culture in combination and

encourage participation and formation of knowledge. And the culture of
organizational a strong impact on the various activities and behaviors of
individuals in the organization and organizational processes, in addition,

the organizational culture is of extreme importance in influencing the
effectiveness of the organization and the level of performance and the

exchange of knowledge resources between workers and also to

encourage the sharing of different knowledge of ideas and experiences
and Information and thus in building knowledge

As a result, organizations seeking to establish an effective culture that
will develop the capacity and skills of individuals and supporting and

caring for knowledge management activities to achieve its objectives in
supporting and enhancing the efficiency and effectiveness of employees

المقدمة

تعد بؤرة التركيز
ّ  كما،تعد إدارة المعرفة من أكثر الموضوعات الميمة في وقتنا الحاضر
 عمى وجـو الخصوص العاممين في، لجيـود أطراف متعـددة بوجيات نظر واىتمامات مختمفة
.مجال إدارة األعمال والتكنولوجيا
لقــد اعتبــر اإلنســان المــورد. وبالمقابــل احتــل العنصــر البشــري الــدور الحقيقــي ليــذا العصــر
األساس لممعرفة بما يدفن في دماغو مـن خبـرة ومعرفـة وميـارة ال يمكـن ألي تكنولوجيـا مـن التنبـؤ

بيا ما لم يصرح عنيا وتنقل منو إلى العقـل اإللكترونـي لتخـزن فيـو كمـا تخـزن بقيـة أنـواع المعرفـة

.الموثقة

يتضــمن البحــث أربعــة محــاور فــي األول استعرضــنا منيجيــة البحــث لتتضــمن مشــكمة وأىميــة

 فيما تضمن المحور الثاني تأطير جاىزية الثقافة التنظيميـة لتطبيـق إدارة المعرفـة،وأىداف البحث
 والمحــور الثالــث استعرضــنا فيـو اإلطــار التحميمــي لمبحــث أمــا المحــور ال اربــع فقــد تضــمن البحــث،
.باالستنتاجات والمقترحات
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المحور األول  :منهجية البحث
اوآل :مشكمة الدراسة
يتطمب من المنظمات ان توفر لدييا وثائق نصية في تعزيز إدارة المعرفة من خالل توفير جاىزية
إدارة المعرفة و شموليتيا لموصول بالكفاءة المنظماتية إلى أعمى المستويات في ظل االقتصاد الرقمي

و المعرفي .

ىل ىنالك جاىزية لمثقافة التنظيمية لتطبق إدارة المعرفة عمى عينة من دوائر في نينوى؟
ثانيا:أهداف الدراسة:
 .1بيان مفيوم إدارة المعرفة وأىميتيا وفوائدىا.
 .2بيان مفيوم الثقافة التنظيمية وأىميتيا وخصائصيا.
 .3قياس مدى جاىزية الثقافة التنظيمية لتطبيق ادارة المعرفة.
 .4تقديم المقترحات لتطوير الثقافة التنظيمية و إدارة المعرفة.
ثالثا  :أهمية البحث:
وتتجسد بما سيشمل عميو اإلطار الميداني لمبحث الذي سيوفر اإلجابات عمى التساؤالت المثارة

بخصوص جاىزية الثقافة التنظيمية لتطبيق إدارة المعرفة ،وذلك ميدانيا باإلفادة من البيانات التي سيتم

تحصيميا من المجتمع المبحوث والتي ربما تفيد بنتائجيا وما ينجم عن مقترحات يصددىا الحقا .
رابعا :أنموذج البحث الفرضي وفرضياته:
شكل (  ( )1نموذج فرضية البحث)
متغيرات جاهزية الثقافة التنظيمية

متغيرات إدارة المعرفة
المصدر :من عمل الباحث
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 -1ال توجد ىنالك عالقة ارتباط بين الثقافة التنظيمية و ادارة المعرفة.
 -2ال توجد ىنالك عالقة تأثير بين الثقافة التنظيمية و ادارة المعرفة.
خامسا:حدود البحث
يمكن إن تقسم حدود البحث إلى قسمين:

 _1الحدود الزمنية :وتشمل الفترة الزمنية التي امتدت خالليا إجراء ىذا البحث ابتدءا من جمع
المعمومات في الجانب النظري وانتييت بجمع وتحميل البيانات في الجانب العممي ،حيث

انحصرت لمفترة ما بين أيمول  2013إلى نيسان  2014بوصفيا حدود البحث الزمانية.

 _2الحدود المكانية :يتضح من عنوان البحث إن الحدود المكانية لمبحث شممت دوائر في

محافظة نينوى والموضوع أدناه:
* دائرة كيرباء نينوى
* دائرة صحة نينوى

سادسا :أسموب جمع البيانات والمعمومات.
تم االعتماد في الجانب النظري عمى المصادر المتاحة والدراسات العربية واألجنبية التي تتعمق
في موضوع البحث،فضال عن المصادر التي تم الحصول عميو من االنترنت.

أما الجانب العممي فقد اعتمد البحث عمى استمارة االستبيان بشكل أساسي في جمع
البيانات،حيث تم تصميم استمارة استبيان متكونة من( )24سؤال تشمل معظم المتطمبات الواجب

توفرىا من اجل قياس جاىزية الثقافة التنظيمية لتطبيق إدارة المعرفة .وقد تم االعتماد عمى

مقياس ليكرت الثالثي في االستمارة.
سابعا :وصف األفراد المبحوثين.

انسجاما مع توجيات البحث قام الباحث بتوزيع استمارة استبيان عمى األفراد المبحوثين ،حيث بمغ

عدد االستبانة الموزعة( )45استبانو ،أعيد منيا( )39استبانو كانت صالحة لمتحميل اإلحصائي
ولم يتم إرجاع ( )6ألسباب خاصة بالمبحوثين.

المحور الثاني :التأطير النظري الثقافة التنظيمية

أوالً :الثقافة التنظيمية : Organization Culture
إن مصطمح "الثقافة التنظيمية" مصطمح واسع يضم ويجسَّد جوانب عديدة في المنظمة .وىناك
عدة تعاريف قد ذكرىا الباحثون في نظرية التنظيم لمثقافة التنظيمية ونستعرض ىنا تمك التعاريف.
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في تعريف "روجر ىاريسون" لمثقافة التنظيمية بأنيا" :األيدلوجيات والمعتقدات والقيم المغروسة في

كل المنظمات وأيضاً العادات الراسخة لمطرق التي يجب عمى األفراد العمل بموجبيا في تمك

المنظمات"( .حريم1999 ،م ،ص.)445

أما أحمد سيد مصطفى أشار بأنيا" :شعور تنظيمي غير مكتوب يشيع بين أعضاء المنظمة

سواء كانت شركة أو مصمحة أو ىيئة حكومية أو مستشفى أو نادي… الخ" .كما أنو يعرفيا بأنيا
" :مجموعة من القيم والمعتقدات الحاكمة يتشارك بيا أعضاء التنظيم أو المنظمة .وتنتقل إلييم
من خالل وقائع احتفاالت أو من قصص ورموز وشعارات"(مصطفى ،2000،ص.)414

وأشار سعيد محمد المصري إلى أن الثقافة التنظيمية ىي " :ذلك النمط العام لمتصرفات،

والمعتقدات المشتركة  ،Shared Beliefsوالقيم  ،Valuesوقواعد السموك

Rules of

 Behaviorالتي يتقبميا أعضاء التنظيم ويمتزمون بتطبيقيا" (المصري1999 ،م ،ص.)183

ويعرفيا (الييجان1992 ،م ،ص )13و(البداينو ،والعضايمة1996 ،م ،ص )6بأنيا" :تعبير عن
قيم األفراد ذوي النفوذ في منظمة ما حيث االعتقاد أن ىذه القيم تؤثر في الق اررات ونمط اإلدارة

لممديرين وعمى عالقاتيم وتفاعالتيم مع مرءوسييم".

وتعرف بأنيا "مجموعة المعتقدات والقيم والتوقعات المشتركة التي تتفاعل مع بناء المنظمة فتنتج

قواعد السموك" (السواط ،والعتيبي1998 ،م ،ص.)58

وتعرف كذلك بأنيا" :محصمة العالقات االجتماعية المتكررة بين العاممين والتي تشكل بالتالي

أنماطاً سموكية لمنظام االجتماعي التنظيمي" (الصباب وآخرون2002 ،ـ ،ص.)359

كذلك الثقافة التنظيمية" :تعني ما تعممو أفراد المنظمة خالل فترة زمنية معينة من خالل
محاوالتيم لمتعامل مع مشاكل بيئتيم الخارجية التي تيدد بقاء التنظيم ومنسوبيو ،إضافة إلى

المشكالت الداخمية لمتنظيم .وعممية التعمّم ىذه تشتمل عمى الجوانب السموكية )(Behavioral
واإلدراكية )( ")(Emotionalالسواط ،والشريف ، 1998 ،ص.)294

وتعرفيا ) (Patricia Buhler,2002بأنيا" :مجموعة القيم والمعتقدات والمشاعر واالفتراضات
المشتركة بين العاممين في المنظمة والتي تعكس سموكياتيم داخل المنظمة" (Buhler, 2001,

).p: 242

ويشير معنى الثقافة التنظيمية إلى التأثير عمى بيئة المنظمة والناجم عن مجموعة قواعد السموك

والقيم والفمسفة واألنشطة غير الرسمية داخل المنظمة(Donnelly, el, 1995, p: 477) .

كذلك ىي مجموعة القيم واالفتراضات والتوقعات والمعتقدات وقواعد السموك المشتركة بين
أعضاء المنظمة الواحدة.(Daft, Marcic, 2001, p:59) .
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ومن خالل العرض السابق لكل التعاريف السابقة التي صاغيا الباحثون والكتاب .يمكن صياغة
تعر ٍ
ٍ
شامل لمثقافة التنظيمية حيث أرى بأن الثقافة التنظيمية Organizational Culture
يف
تتمثل في مجموعة القيم والمعتقدات واألعراف والمعايير ،والتوقعات المشتركة بين العاممين في

المنظمة الواحدة والتي تنتقل إلييم من خالل وقائع احتفاالت أو من قصص ورموز وشعارات.
تحكم سموك العاممين في المنظمة.

ثانياً :أهمية الثقافة التنظيمية لممنظمة.

يساعد وجود ثقافة تنظيمية مميزة عمى تحقيق العديد من المزايا أىميا :ـ

 -1تحقيق اليوية التنظيمية .

 -2تنمية الوالء االنتماء لممؤسسة .
 -3تحقيق االستقرار التنظيمي .

 -4تنمية الشعور باألحداث والقضايا المحيطة .
 -5تحديد مجاالت االىتمام المشترك .
 -6التعرف عمى األولويات اإلدارية .

 -7التنبؤ بأنماط التصرفات اإلدارية في المواقف الصعبة واألزمات .
 -8تعزيز األدوار القيادية واإلرشادية المرغوبة .

 -9ترشيح أسس تخصص الحوافز والمراكز الوظيفية .

-10
-10

تحديد معايير االستقطاب واالختيار والترقية .

توفير معايير لم يجب أن يقولو أو يفعمو العاممين .

ثالثاً :خصائص الثقافة التنظيمية.
يرى القريوتي أن خصائص الثقافة التنظيمية ىي كالتالي( :القريوتي2000 ،م  ،ص)152
-1

انتظام /تناسق سموكيات ظاىرة تتمثل في المغة والمفردات والعادات.

-2

معايير تنعكس في أشياء مثل حجم العمل الواجب إنجازه ،ودرجة التعاون بين اإلدارة
والعاممين.

-3

قيم متحكمة تتبناىا المنظمة وتتوقع من أعضائيا أن يشاركوىا مثل تحقيق جودة عالية،

-4

فمسفة وتتمثل في االعتقادات بشأن كيف يجب التعامل مع العاممين والجميور.

-5

قواعد تممي ما ىي السموكيات المقبولة وغير المقبولة.

تقميل الغياب ،كفاءة األداء.
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-6

المن ــاخ التنظيم ــي  :الج ــو الع ــام لممنظم ــة وال ــذي ي ــنعكس ف ــي طريق ــة تفاع ــل األفـ ـراد م ــع
بعضــيم الــبعض ،وكيــف يتصــرف العــاممون مــع العمــالء ،وكيــف يشــعرون حــول الطريقــة

التي تعامميم بيا اإلدارة.
رابعاً :محددات الثقافة التنظيمية
تشير نتائج الدراسات والبحوث التي استيدفت تحميل وتشخيص الثقافة التنظيمية إلي وجود ستة
محددات لمثقافة التنظيمية وىي كاألتي:ـ

 –1التاريخ والممكية :يعكس تاريخ تطور المؤسسة ونوعيات القيادات التي تبادلت إدارتيا جزءا
من ثقافتيا  ،كما يعكس نوعية الممكية وىل ىي عامة أم خاصة  ،محمية أم دولية جانبا آخر من

الثقافة السائدة في المنظمة .

 –2الحجم :ال يعني بالضرورة اختالف الثقافة بين المؤسسات الكبيرة والصغيرة  ،بقدر ما يعكس
أسموب اإلدارة وأنماط االتصاالت ونماذج التصرفات في مواجية المواقف والتي تتأثر باعتبارات

الحجم .

 –3التكنولوجيا :عمى سبيل المثال  ،تركز المؤسسات المتخصصة في استخدام التكنولوجيا
المتقدمة في عممياتيا عمي القيم الخاصة بالميارات الفنية في صياغة ثقافتيا التنظيمية  ،في

حين تركز المؤسسات الخدمية مثل المؤسسات عمى ثقافة خدمة العمالء والميارات الشخصية .

 –4األفراد :تؤثر الطريقة التي يفضميا أعضاء اإلدارة العميا في ممارسة العمل ،وكذلك

تفضيالت العاممين لألساليب المستخدمة في التعامل معيم في تشكيل قيم العمل السائدة في

المنظمة وكذلك ثقافتيا المميزة ،فاإلدارة يصعب عمييا فرض ثقافة ال يؤمن بيا العاممون والعكس

صحيح .

 –5البيئة :فالطريقة التي تختارىا المؤسسة في التعامل مع عناصر بيئتيا الداخمية والخارجية من
عمالء ومنافسين وموردين وعاممين ..الخ  ،سوف تؤثر في الكيفية التي تنظم بيا مواردىا

وأنشطتيا وتشكيل بيا ثقافتيا .

 –6الغايات واألىداف :تتأثر الثقافة السائدة بنوعية الغايات واألىداف التي تسعي المؤسسة إلي

تحقيقيا ،عمى سبيل المثال  ،فان المؤسسات التي تسعي إلي تحقيق الزيادة في خدمة العمالء
سوف تركز عمى غرس القيم الخاصة بعالقات العمالء في ثقافتيا التنظيمية (القريوتي 2000،م،

ص.)54
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المحور الثاني :التأطير النظري إدارة المعرفة
أوال :إدارة المعرفة:
يقصد بإدارة المعرفة في ىذه الدراسة جميع العمميات التي تساعد المنظمة عمى توليد المعرفة
واختيارىا ،وتنظيميا ،واستخداميا ،ونشرىا ،وتحويل المعمومات اليامة والخبرات التي تمتمكيا

قادر
المنظمة وتعتمد درجة الفيم لمجموعة البيانات بال شك عمى العالقات التي يكون ذلك الفرد ًا
عمى تبنييا وتطبيقيا ،وىذا بدوره يعتمد عمى جميع العالقات التي سبق لـو إدراكيا في الماضي
وبالتالي يكون فيم المعمومات عمى أنيا فيم العالقات بين أجزاء البيانات أو بين أجزاء البيانات

ومعمومات أخرى.وما بعد العالقات يأتي النمط ) (Patternوىو أكثر من مجرد عالقة لمعالقات،
إنو يجسد م ًعا ثبوت ) (Consistencyوكمال ) (Completenessالعالقات التي تُحدث لنفسيا
سياقيا الخاص .عندما تحصل عالقة النمط وسط البيانات والمعمومات يكون ذلك النمط ىو
نادر ما تكون ثابتة.ولكي ندرك مفيوم المعرفة بشكل أكثر
األساس لتمثيل المعرفة .واألنماط ًا
وضوحا وبما لو عالقة بورقة العمل ىذه ،البد من تعريف أصناف المعرفة لكي توضح عممية
ً
إدارة كل صنف منيا وتحديد دور اختصاصيي المعمومات في العمميات اإلدارية ليا.تصنيف

المعرفة :يصنف )(Nanoka and Takeuchi, 1995,80المعرفة حسب إدارتيا إلى صنفين ,
ىما :

 – 1المعرفة الصريحة ) (Explicit Knowledgeوىي المعرفة المنظمة المحدودة المحتوى
التي تتصف بالمظاىر الخارجية ليا ويعبر عنيا بالرسم والكتابة والتحدث وتتيح التكنولوجيا

تحويميا وتناقميا.
 – 2المعرفة الضمنية )(Tacit Knowledgeوىي المعرفة القاطنة في عقول وسموك األفراد
وىي تشير إلى الحدس والبدييية واإلحساس الداخمي ،إنيا معرفة خفية تعتمد عمى الخبرة
ويصعب تحويميا بالتكنولوجيا ،بـل ىـي تنتقل بالتفاعل االجتماعي.ومع ذلك فإن المؤلفين يعرفان

أربعة أنماط من عمميات التحويل لممعرفة بين الصنفين أعاله ،وىذه العمميات تشمل :
 – 1عممية تحويل معرفة ضمنية إلى معرفة ضمنية أخرى عنـد مشاركة الفرد بمعرفتو الضمنية
مع اآلخرين وجيًا لوجو.
قطعا أو أجزاء من
 – 2عممية تحويل معرفة صريحة إلى معرفة صريحة أخرى عندما يمزج الفرد ً
المعرفة الصريحة ليخرج بحكم ميارتو وخبرتو بمعرفة جديدة.
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 – 3عممية تحويل معرفة ضمنية إلى معرفة صريحة وىذه العممية من أساسيات التوسع في
قاعدة المعرفة التنظيمية من خالل ترميز أو تدوين الخبرات وتخزينيا بالشكل الذي يمكن بو

إعادة استخداميا والمشاركة بيا مع اآلخرين.
 – 4عممية تحويل معرفة صريحة إلى ضمنية عندما يبدأ الموظفون بتطبيع المعرفة الصريحة أو
المشاركة بيا واستخداميا في توسيع أو إعادة دراسة معرفتيم الضمنية.وتكمن تحديات إدارة
معا ..ومن ناحية أخرى
المعرفة في النمطين األخيرين الـمذين يتطمبـان إدارة االبتكار وتشجيعو ً
يركز )(Spender , 1996,67عمى المعرفة التنظيمية ويرى أنيا نتاج لمتفاعل بين الفرد
والمؤسسة ويصنفيا إلى أربعة أصناف ىي :

 - 1المعرفة الصريحة الواعية ) (Conscious Knowledgeالتي تتمثل بالحقائق والنظريات
والمفاىيم التي تعمميا الفرد أو اكتشفيا بالخبرة.

 – 2المعرفة الموضوعية ) (Objective Knowledgeوىي معرفة يتقاسميا أفراد المؤسسة

(معرفة ضمنية) وتتمثل بجسد المعرفة المينية المشتركة.

 – 3المعرفة اآللية ) (Automatic Knowledgeوىي معرفة يكتسبيا الفرد خـالل العمل (وىي
ضمنية) وتتمثل بالميارات والمواىب واآلراء الشخصية.

أيضا تتمثل بمعرفة
 – 4المعرفة التجميعية ) (Collective Knowledgeوىي معرفة ضمنية ً
اعتمادا عمى العالقة
الجماعة الكامنة.بينما يصنفيا )(Boisot,1997,88إلى أربعة أصناف
ً
بين متغيرينيما مدى تصنيف المعرفة ودرجة انتشارىا ,واألصناف ىي :

 المعرفة الخاصة وىي معرفة مصنفة ولكنيا غير منتشرة جاىزة لمتداول ولكنيا محدودة
االنتشار.

 المعرفة الشخصية غير المصنفة وغير المنتشرة التي تمثل إدراك الفرد وخبرتو وبصيرتو
في العمل.

 المعرفة العامة وىي معرفة مصنفة منتشرة مثل الصحف والكتب والتقارير والمكتبات.
 الفيم العام ويمثل المعرفة غير المصنفة ولكنيا منتشرة بالتواصل االجتماعي والمناقشات
واألفكار العامة.

) ( 161

جامعة تكريت  -كلية اإلدارة واالقتصاد  /مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية  /المجلد  / 11 -العدد – 5112 / 33

ثانيا :أهمية إدارة المعرفة
تكمن أىمية إدارة المعرفة فيما تقدمو من فوائد عديدة ()Dalikir,2005,p20وكما يمي:
 .1بالنسبة الى اإلفراد :المساعدة عمى تنفيذ الوظائف وتوفير الوقت،غبر تحسين عممية
صنع القرار وحل المشكالت ،وتبني اإلحساس بروابط المجتمع ضمن المنظمة،وتساعد

عمى البقاء عمى معرفة بما يحدث من تجديدات ،وتقدم التحديات والفرص.

 .2بالنسبة إلى مجتمعات الممارسة :تطوير الميارات المينية ،وتشجيع عمى مراقبة زمالء
العمل لبعضيم بعضا ،وتطور دستو ار مينيا لألخالق،بإمكان األعضاء إن يتبعوه،

وتطور لغة مشتركة.

 .3بالنسبة الى المنظمات :تساعد عمى توجيو اإلستراتيجية ،وتحل المشاكل بسرعة ،وتنشر
الممارسة ألفضمي ،وتعمل عمى تنقية األفكار وتزيد من فرص االبتكار ،وتمكن

المنظمات من البقاء في وضع تنافسي متقدم،وتبني ذاكرة منظميو.

ثالثا :عناصر إدارة المعرفة:

المعرفة نتاج لعناصر متعددة ،والتى من أىميا:
 .1البيانات

 .2المعمومات
 .3القدرات

 .4االتجاىات

 1ـ المعمومات

المعمومات ىي في حقيقة األمر عبارة عن بيانات تمنح صفة المصداقية ويتم تقديميا لغرض

محدد .فالمعمومات يتم تطويرىا وترقى لمكانة المعرفة عندما تستخدم لمقيام أو لغرض مقارنة،
وتقييم نتائج مسبقة ومحددة ،أو لغرض االتصال ،أو المشاركة في حوار أو نقاش .فالمعمومات
ىي بيانات توضح في إطار ومحتوى واضح ومحدد وذلك ال مكانية استخداميا التخاذ قرار.

ويمكن تقديم المعمومات في أشكال متعددة ومنيا الشكل الكتابي ،صورة ،أو محادثة مع طرف
آخر.

 2ـ البيانات
البيانات مجموعة من الحقائق الموضوعية الغير مترابطة يتم إبرازىا وتقديميا دون أحكام أولية
مسبقة .وتصبح البيانات معمومات عندما يتم تصنيفيا ،تنقيحيا ،تحميميا ووضعيا في إطار

واضح ومفيوم لممتمقي.
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 1ـ القدرات
المعرفة بجانب المعمومات تحتاج لقدرة عمى صنع معمومات من البيانات التي يتم الحصول

عمييا لتحويميا إلى معمومات يمكن استخداميا واالستفادة منيا .وقد منح اهلل بعض األفراد القدرة
عمى التفكير بطريقة إبداعية والقدرة عمى تحميل وتفسير المعمومات ومن ثم التصرف بناءا عمى

ما يتوفر من معمومات .إذا إذ لم يتوافر لدى األفراد القدرات والكفاءات األساسية لمتعامل مع
المعمومات عندئذ نستطيع القول أن أحد المحاور األساسية لممعرفة مفقودة.
 1ـ االتجاهات

فوق كل ىذا وذاك المعرفة وثيقة الصمة باالتجاىات .أنة في حقيقة األمر االتجاىات التي تدفع

األفراد لمرغبة في التفكير والتحميل والتصرف .لذا ،يشكل عنصر االتجاىات عنص اًر أساسياً إلدارة

المعرفة وذلك من خالل حفز فضول األفراد ،وايجاد الرغبة وتحفيزىم لإلبداع .وىذا بالتأكد ينقص
العديد من المنظمات؟؟؟

رابعا :عمميات إدارة المعرفة :Operation of KM
تناولت اغمب المداخل و المفاىيم المعرفة عمى انيا عممية  ،وقد اشار اغمب الباحثين في حقل

ادارة المعرفة الى ذلك  ،فالمعرفة المشتقة من المعمومات ومن مصادرىا الداخمية و الخارجية ال
يعني شيئا بدون تمك العمميات التي تغنييا و تمكن من الوصول الييا و المشاركة فييا و خزنيا

و توزيعيا و المحافظة عمييا و استرجاعيا بقصد التطبيق و اعادة االستخدام .

و اختمفت وجيات نظر الكتاب و الباحثين حول عمميات إدارة المعرفة و سيتم توضيح بعض
وجيات نظر الكتاب و الباحثين .

اشار ( )D. skyrme, 2001, 5-6عمميات ادارة المعرفة ىي  -1انشاء المعرفة -2تحديد

المعرفة  -3الجمع و الحصول عمى المعرفة  -4تنظيم المعرفة  -5تقاسم المعرفة  -6التعمم
 -7تطبيق المعرفة  -8استغالل المعرفة -9حماية المعرفة -10التقييم .

كما ذكر ) (Grosbois,2002,16ان عمميات المعرفة ىي (التحويل،النقل،الخزن،التمثيل) وفق
مفيوم ) (Nasa Knowledge Management,2002.16عمميات ادارة المعرفة موضحة
بالشكل االتي
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شكل (  ( )2عمميات ادارة المعرفة ) حسب ناسا

strategic

Source: Nasa Knowledge Management team,(2002).
plan Knowledge management ,p 16

اما ) (Laudon and Laudon , 2003 , 317ذكر ان عمميات ادارة المعرفة تشمل الخمق ،
الخزن  ،التحويل  ،التطبيق .

وحدد ) (Turban, 2003 , 396العمميات -1انشاء المعرفة -2الحصول عمى المعرفة -3
تنقيح المعرفة  -4خزن المعرفة  -5ادارة المعرفة  -6نشر المعرفة .
و ذكر ) (Janzon,2003,46عمميات ادارة المعرفة ىي تشحيص المعرفة  ،تحديد اىدافيا
،توليدىا و خزنيا و توزيعيا و تطبيقيا .
اما (سممان  )45 ، 2005،يذكر بان عمميات ادارة المعرفة ىي -1 :خمق المعرفة -2االحتفاظ
بالمعرفة  -3تحويل -4االستفادة  .كما في الشكل االتي:
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شكل رقم ( عمميات ادارة المعرفة)

المصدر :قيس سممان ،)2005(،ادارة المعرفة الشاممة و اثرىا في الفاعمية التنظيمية وفق مدخل
رأس المال الفكري ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية االدارة واالقتصاد  ،جامعة بغداد ،

ص .51

كما ذكر (الجرجري  )21,25، 2006،ان عمميات ادارة المعرفة ىي اربع عمميات وىي توليد ،
خزن  ،توزيع  ،تطبيق .كما في الشكل االتي:

شكل رقم ( عمميات الجوىرية إلدارة المعرفة)

المصدر :الزيادات  ،محمد عواد " ،)2008(،اتجاىات معاصرة في ادارة المعرفة " ،الطبعة
االولى  ،دار صفاء لمنشر و التوزيع ،عمان  ،ص . 91
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أما ) (Raicu and Nital , 2010 , 571حدد عمميات ادارة المعرفة بستة عمميات :
 -1خمق المعرفة من خالل التعميم .
 -2االستحواذ عمى المعرفة .
 -3المشاركة بالمعرفة .
 -4الحصول عمى المعرفة .
 -5استخدام و اعادة استخدام المعرفة .
 -6ارشفة المعرفة .
كما في الشكل االتي :
شكل (  )5عمميات KM

Source : Raicu,Gabriel , Nital , Alexander ,(2001) , improve economical
Performance using Knowledge management, Wiley since , p571 .
عمى الرغم من وجود اختالف في اراء الباحثين حول عمميات ادارة المعرفة اال ان االتفاق يظير

في العمميات االتية :
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 -1تشخيص المعرفة

Knowledge Identification

يعد تشخيص المعرفة من االمور الميمة في اي برنامج الدارة المعرفة  ،وعمى ضوء ىذا
التشخيص يتم وضع سياسات و برامج العمميات االخرى  ،الن من نتائج عممية
التشخيص معرفة نوع المعرفة المتوافرة  ،ومن خالل مقارنتيا بما ىو مطموب يمكن

تحديد الفجوة (الكبيسي . )63، 2005،

وتعد عممية تمثيل المعرفة من اولويات عممية التشخيص اي تمثيميا في ىيأة قواعد اذ
يقوم خبراء المعرفة باستخالص المعرفة من الخبراء مباشرة او من الوثائق الفنية ويتم

تمثيل المعرفة بالشبكات الداللية ( )semantic Netsوالداللة الصورية

Formal

( )semanticلتحويل العالقة المنظمة من خالل استخدام دوال االسناد
(نايف. ) 17,2007،

-2تحديد اىداف المعرفة Define Knowledge Goals

ان القيام بأي عمل في المنظمة ال بد ان يراد من خاللو تحقيق عدد من االىداف ،وان

ادارة المعرفة عممية ىادفة وليست موضة عابرة تمر بيا المنظمات في العصر الحالي

حيث تدرك المنظمات السيما الصناعية منيا ان ادارة المعرفة وادارتيا ليست ىي اليدف

بل ىي وسيمة لتحقيق اىداف المنظمة ،وتدرك ايضا ان اليدف ليذه الوسيمة اىداف
معينة وبدون تحديد تمك االىداف تصبح مجرد كمفة وعممية مربكة،وفي ضوء اىداف

المعرفة المحددة تعتمد االساليب لمعمميات المعرفية االخرى مثل التوليد ،الخزن ،التوزيع
،التطبيق (الكبيسي )68,2005،

فالجانب الميم في اىداف المعرفة ىو العمق و السعي لتبني التحوالت الجذرية والغايات
الواسعة وتحقيق القفزات ،وىذا يدور حول البراعة وتحقيق الجودة الفائقة  ،وانتاج السمع

والخدمات البراقة التقميدية.

-3توليد المعرفة Generating Knowledge
توليد المعرفة  ،تعني عممية ابداع المعرفة ويتم ذلك من خالل مشاركة فرق العمل
وجماعات العمل الداعمة لتوليد رأس مال معرفي جديد من قضايا وممارسات جديدة

تساىم فبتعريف المشكالت وإليجاد الحمول الجديدة ليا بصورة ابتكاريو مستمرة كما تزود
الشركة بالقدرة عمى التفوق في االنجاز وتحقيق مكانو سوقية عالية في ساحات مختمفة
مثل ممارسة االستراتيجية وتنفيذ خطوط عمل جديدة والتسريع في حل المشكالت وتطوير

ميارات العاممين ومساعدة االدارة في توظيف المواىب واالحتفاظ بيا مما يعزز ذلك
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ضرورة فيم ان (المعرفة واالبتكار مزدوجة ذات اتجاىين ،فالمعرفة مصدر لالبتكار

عندما يتحقق يصبح مصدر لمعرفة جديدة (العمي واخرون)142,2006،
-4خزن المعرفة Knowledge Storage

تشير عممية خزن المعرفة الى االحتفاظ  ،Keepingاالدامة، Maintenance،البحث

 Searchالوصول ،Accessاالسترجاع ،Retrievalالمكان

(الكبيسي.)73 ،2005،

Warehousing

ان عممية تخزين المعرفة تقود الى الذاكرة التنظيمية  Organization memoryوالتي
تحتوي عمى الموجودة في اشكال مختمفة بما فييا الوثائق المكتوبة والمعمومات المخزونة

في قواعد البيانات االلكترونية ،والمعرفة االنسانية المخزونة في النظم الخبيرة والمعرفة
الموجودة في االجراءات والعمميات التنظيمية الموثقة.

والمعرفة الضمنية المكتسبة من االفراد وشبكات العمل (العمي واخرون )43,2006،
ويشير (مكميود  )451,2000،الى ان ىناك نوعين من الخزن:

-1الخزن التتابعي Sequential Storageوالياتو الشريط الممغنط الذي يستخدم في
خزن المعرفة التراكمية.

-2الخزن لموصول المباشر  Direct Access Storageوالياتو استخدام القرص
الممغنط ( ) CDحيث يستخدم القرص إلجراء الكتابة لمرة واحدة ،ولكن ىذا النوع لمقراءة
واالطالع لمرات عديدة ولسنوات طويمة وال بد من التأكد عمى ضرورة توفر المعرفة في

الوقت الصحيح والحجم الصحيح والطريقة الصحيحة.

 -5توزيع المعرفة Knowledge Distribution

المعرفة بوصفيا موجودا تزداد باالستخدام و المشاركة و تبادل االفكار و الخبرات و

الميارات بين االشخاص تنمو لدى كل منيم  ،لذا فان عممية التوزيع تشير الى التوزيع و

النشر  ، Distributingالمشاركة  ، Sheringالتدفق  ، Flowالنقل ، Transfer
التحريك ( Movingالكبيسي ،المحياوي . )75 ، 2005،

 -6تطبيق المعرفة Knowledge Application

ان اليدف و الغاية من ادارة المعرفة ىو تطبيق المعرفة المتاحة لممنظمة و التطبيق من

ابرز عممياتيا  ،حيث تشير العممية الى االستعمال  ، useاعدة االستعمال ، Reuse

االستفادة  ، utilizationالتطبيق ( Applicationالكبيسي . )76 ،2002
و -ىناك ثمان خطوات لتطبيق ادارة المعرفة :

)(Awad,2003,30)(albers,Trinidad,2006,2
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 -1التقييم االستراتيجي – اين المنظمة تذىب ؟
 -2تدفق – ماذا نعرف ؟

 -3محاذاة استراتيجية المعرفة بإستراتيجية العمل – ماذا نحتاج لممعرفة ؟
 -4اختيار فريق ادارة المعرفة – من الالعبين الرئيسيين ؟

 -5تقييم تكنولوجيا المعمومات – ما ىي البنية التحتية الحالية لتكنولوجيا المعمومات ؟

 -6ادارة تغيير استراتيجية تكنولوجيا المعمومات – ما ىي التغييرات التي نحتاجيا لبناء
البنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات ؟

 -7ادارة تغيير استراتيجية المنظمة – ما ىي التغييرات التي تحتاجيا المنظمة ؟
 -8انتشارانظمة ادارة المعرفة .
 -9انظمة مقياس .
المحور الثالث :اإلطار التحميمي لمبحث
يعرض ىذا المحور وصفاً وتشخيصاً لمتغيـرات البحـث بيـدف معالجتيـا مسـتخدمين بـذلك

التوزيعــات التك ارريــة والنســب المئويــة واألوســاط الحســابية واالنح ارفــات المعياريــة ،ولكــل متغيــر مــن

متغيراتيــا باســتخدام البرمجيــة الحاســوبية  ،Minitabفض ـالً عــن عــرض وتحميــل عالقــات التــأثير
لجاىزية الثقافة التنظيمية في إدارة المعرفة ،وبموجب ذلك تم تقسيم المحور إلى:
أوالً :وصف متغيرات البحث وتشخيصها

 .1وصف متغير جاهزية الثقافة التنظيمية وتشخيصه
تشــير معطيــات الجــدول ( )1أن إجابــات األف ـراد المبحــوثين حــول ىــذا المتغيــر مــن خــالل

مؤشر ِ
اتو ( )X1-X12كانت باتجـاه االتفـاق وبنسـبة ( ،)50.42%فـي حـين شـ ّكل االتجـاه السـمبي
(عدم االتفاق) لتمك اإلجابات نسبة ( ،)11.32%فيما بمغت نسبة المحايدين ( )38.24%والـذي

جاء كموُ بوسط حسابي قدرهُ ( )2.38وبانحراف معياري قدرهُ (.)0.67
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الجدول ()1

التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لجاهزية
الثقافة التنظيمية

المتغير

أتفق

ال أتفق

محايد

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

الوسط

االنحراف

الحسابي المعياري

X1

17

43.59

17

43.59

5

12.82

2.30

0.69

X2

20

51.28

15

38.46

4

10.26

2.41

0.67

X3

21

53.85

14

35.90

4

10.26

2.43

0.68

X4

12

30.77

22

56.41

5

12.82

2.17

0.64

X5

27

69.23

8

20.51

4

10.26

2.59

0.67

X6

23

58.97

12

30.77

4

10.26

2.48

0.68

X7

19

48.72

13

33.33

7

17.95

2.30

0.76

X8

20

51.28

15

38.46

4

10.26

2.41

0.67

X9

20

51.28

13

33.33

6

15.38

2.35

0.74

X10

15

38.46

21

53.85

3

7.69

2.30

0.61

X11

22

56.41

13

33.33

4

10.26

2.46

0.68

X12

20

51.28

16

41.03

3

7.69

2.43

0.64

2.38

0.67

المؤشر
الكمي

50.42%

38.24%

المصدر :إعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج الحاسوب

) ( 111

11.32%

جامعة تكريت  -كلية اإلدارة واالقتصاد  /مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية  /المجلد  / 11 -العدد – 5112 / 33

 .1وصف متغير إدارة المعرفة وتشخيصه
يتضح من خالل الجدول ( )2أن إجابات األفراد المبحوثين حـول ىـذا المتغيـر مـن خـالل

مؤشـر ِ
اتو ( )X13-X24تميــل باتجــاه االتفــاق وبنســبة ( )48.21%مــن تمــك اإلجابــات ،فــي حــين
بمغ ــت نس ــبة ع ــدم االتف ــاق ( )14.53%ونس ــبة المحاي ــدين ( )37.82%وال ــذي ج ــاء كم ــوُ بوس ــط
حسابي قدرهُ ( )2.35وبانحراف معياري قدرهُ (.)0.68
الجدول ()1

التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية إلدارة المعرفة
المتغير

أتفق

ال أتفق

محايد

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري
0.77

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

X13

21

53.85

11

28.21

7

17.95

2.35

X14

18

46.15

14

35.90

7

17.95

2.28

0.75

X15

15

38.46

18

46.15

6

15.38

2.23

0.70

X16

15

38.46

21

53.85

3

7.69

2.30

0.61

X17

16

41.03

15

38.46

8

20.51

2.20

0.76

X18

18

46.15

14

35.90

7

17.95

2.28

0.75

X19

20

51.28

16

41.03

3

7.69

2.43

0.64

X20

14

35.90

17

43.59

8

35.90

2.15

0.74

X21

23

58.97

15

38.46

1

2.56

2.56

0.55

X22

29

74.36

7

17.95

3

7.69

2.66

0.62

X23

20

51.28

14

35.90

5

12.82

2.38

0.71

X24

20

51.28

15

38.46

4

10.26

2.41

0.67

2.35

0.68

المؤشر
الكمي

48.21%

37.82%

المصدر :إعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج الحاسوب.
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ثانياً :عرض وتحميل عالقات التأثير لجاهزية الثقافة التنظيمية في إدارة المعرفة

تشير نتائج تحميل االنحدار والموضحة في الجدول ( )3وجـود تـأثير ذي داللـة معنويـة لجاىزيـة

الثقافة التنظيمية في إدارة المعرفة ،إذ بمغت قيمة ( )Fالمحسوبة ( )50.43وىي أكبر مـن قيمتيـا
الجدوليــة البالغــة ( (4.084عنــد مســتوى معنويــة ( )0.05ودرجتــي حريــة ( ،)1, 37فيمــا بمغــت
قيم ــة معام ــل التحدي ــد ( ،)57.7%( )R²وى ــذا يعن ــي أن جاىزي ــة الثقاف ــة التنظيمي ــة ق ــد أس ــيمت
وفس ـ ــرت ( )57.7%م ـ ــن االختالف ـ ــات الحاصـ ـ ــمة ف ـ ــي إدارة المعرف ـ ــة وأن نح ـ ــو ( )42.3%مــ ــن

المتغي ـرات ىــي عش ـوائية ال يمكــن الســيطرة عمييــا أو أنيــا غيــر داخمــة فــي أنمــوذج البحــث أص ـالً.

تبين أن قيمـة ( )Tالمحسـوبة بمغـت ( )7.10وىـي
ومن خالل متابعة معامالت ( )βواختبار (ّ )T
أكبــر مــن قيمتيــا الجدوليــة البالغــة ( )1.684عنــد مســتوى معنويــة ( )0.05ودرجتــي حريــة ( 1,

 ،)37وبيــذه النتيجــة ســيتم قبــول الفرضــية البديمــة ورفــض فرضــية العــدم والتــي تــنص عمــى أنــوُ ال
توجـ ــد عالقـ ــة ارتبـ ــاط بـ ــين جاىزيـ ــة الثقافـ ــة التنظيميـ ــة وادارة المعرفـ ــة فـ ــي المنظمـ ــة قيـ ــد البحـ ــث
والفرضيات الفرعية المنبثقة عنيا.

الجدول ( )1نتائج تأثير جاهزية الثقافة التنظيمية في إدارة المعرفة
جاهزية الثقافة التنظيمية

المتغير المستقل
β1

المتغير المعتمد
إدارة المعرفة

0.67

)df = (1, 37

T
المحسوبة

الجدولية

7.10

1.684

P <= 0.05

R²

57.7%

F
المحسوبة

الجدولية

50.43

4.084

N = 39

المصدر :إعداد الباحث في ضوء نتائج البرمجية .Minitab
ثانياً :اختبار عالقات االرتباط

توضح نتائج الجدول ( )4إن ىناك عالقة ارتباط جيدة القوة بين جاىزية الثقافة التنظيمية وادارة

المعرفة.
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جدول ( )1معامل االرتباط بين جاهزية الثقافة التنظيمية وادارة المعرفة
المتغير

المعتمد

إدارة المعرفة

المتغير المستقل
جاهزية الثقافة التنظيمية
)df = (1, 38

**0.759
P <= 0.05

N = 39

المصدر :إعداد الباحث في ضوء نتائج البرمجية .Minitab

أوال  :االستنتاجات

االستنتاجات والمقترحات

 -1إن اتجا ىات عينة الدراسة نحو دور الثقافة التنظيمية جاءت ايجابية في جميع جوانبيا
األمر الذي يشير إلى أىمية الثقافة التنظيمية بالنسبة إلى المنظمات والعاممين فييا.

 -2كشفت نتائج الدراسة إن اتجاىات عينة الدراسة نحو تطبيق ادراة المعرفة أظيرت وجود
اتجاىات ايجابية لدى عينة الدراسة حول عمميات ادراة المعرفة.

 -3أظيرت نتائج الدراسة وجود اثر ذي داللة إحصائية لمثقافة التنظيمية في تطبيق إدارة
المعرفة.

 -4كذلك كشفت نتائج الدراسة إن اإلفراد العاممين يمتمكون مستوى مقبول من المعرفة
الضمنية والمعرفة الظاىرة

ولكن الضمنية بنسبة اقل من الظاىرة ،وىذا مؤشر ان

العاممين استفادوا من المعرفة الظاىرة لدى المدراء.
ثانيا :المقترحات

 -1لما أظيرت النتائج ان الثقافة التنظيمية أكثر تأثي ار في إدارة المعرفة في المنظمات توصي
الدراسة اإلدارة العميا بضرورة االنخراط بشكل اكبر في برامج إدارة المعرفة.

 -2ضرورة تبني إستراتيجية إلدارة المعرفة ،ووضع إدارة المعرفة في أولوية االىتمامات
وتوفير المستمزمات كافة اإلدارية والفنية والتكنولوجيا والبشرية التي تسيم في توليد ونقل

المعرفة والتشارك بيا وتطبيقيا.
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 -3ضرورة العمل عمى زيادة الوعي واإلدراك لمفيوم الثقافة التنظيمية وأىميتيا ودورىا الحرج
في إدارة المعرفة  ،والعمل عمى غرس ثقافة تنظيمية تشجع عمى توليد المعرفة والتشارك فييا

وتطبيقيا ،واالستفادة من الدروس المتعممة من خالل تعزيز البرامج واألنشطة التي تساعد في

تطبيق إدارة المعرفة.

 -4عقد دورات وندوات تدريبية وورش عمل حول الثقافة التنظيمية وادارة المعرفة.
 -5تشجيع الموظفين عمى اكتساب المعرفة من خالل حثيم عمى البحث عن البيانات

والمعمومات الالزمة النجاز مياميم وتدربييم عمى اكتساب معارف وميارات جديدة والحصول

عمى البيانات والمعمومات من مصادر مختمفة.

المصادر

أوالً :المصادر العربية

 .1البداينة ،ذياب ،وعمي محمد العضايمة (1996م)،

قيم المديرين كمؤشر لثقافة

المنظمات :دراسة مقارنة بين األردن والسعودية ،مجمة جامعة الممك سعود :العموم

اإلدارية ،مج ( ،)8ع ( ،)1الرياض :جامعة الممك سعود.

 .2الزيادات  ،محمد عواد " ،)2008(،اتجاىات معاصرة في ادارة المعرفة " ،الطبعة
.3

االولى  ،دار صفاء لمنشر و التوزيع ،عمان  ،ص . 91

السواط ،طمق ،وسعود العتيبي (1998م) ،البعد الوقتي لثقافة التنظيم ،مجمة

جامعة الممك

الجامعة.

عبدالعزيز :االقتصاد واإلدارة ،مج ( ،)12ع ( ،)1جدة :مطابع

 .4الصباب ،أحمد عبداهلل  ،وآخرون (2002م) ،ط ،1أساسيات اإلدارة الحديثة ،جدة.
 .5محمد قاسم القريوتي ( نظرية المنظمة والتنظيم ) األردن  :دار وائل لمطباعة
والنشر ،ـ  2000م .

 .6المصري ،سعيد محمد (1999م) ،التنظيم واإلدارة "مدخل معاصر لعمميات التخطيط
والتنظيم والقيادة والرقابة ،اإلسكندرية :الدار الجامعية.

 .7الكبيسي  ،صالح الدين عواد كريم  "، )2002( ،ادارة المعرفة واثرىا في
االبداع التنظيمي " اطروحة دكتوراه (،غير منشورة )  ،الجامعة المستنصرية
 ،كمية االدارة واالقتصاد .
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