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دور تكنولوجيا المعمومات في خزن ومشاركة المعرفة
دراسة استطالعية في جامعة تكريت
أ.د .العميش محمد الحسن

م.م .عامر عمي حمد

جامعة النيمين  /كمية التجارة

جامعة تكريت  /كمية االدارة واالقتصاد

المستخمص
اصبح من اولويات الجامعات في العصر الحالي توظيف وتبني كل الوسائل التكنولوجية
المستخدمة في خزن ومشاركة المعرفة  ،وقد جاءت الدراسة الحالية لتحديد اثر التكنولوجيا في خزن
ومشاركة المعرفة من خبلل دراسة استطبلعية في جامعة تكريت  ،وان تكنولوجيا المعمومات تمكن

الجامعات من خزن ومشاركة معارفيا المتراكمة والتي بدورىا تمكن الجامعات من توليد وابتكار

معارف جديدة  ،ولمحدودية الدراسات التي تناولت العبلقة بين ىذه المتغيرات فقد تضمن الباحثان
ىذه المتغيرات ضمن اطار شمولي في محاولة لدراسة العبلقة واالثر بينيما  ،وشممت الدراسة عينة

عشوائية مكونة من ( )72شخصاً من العاممين في جامعة تكريت  ،وبشكل عام تحاول الدراسة
اإلجابة عمى التساؤل االتي ما العبلقة واالثر بين تكنولوجيا المعمومات وخزن المعرفة ومشاركتيا ؟

وتوصمت الدراسة الى مجموعة من االستنتاجات أىميا تحقق وجود عبلقة ارتباط واثر بين متغيرات

الدراسة  ،وقدم الباحثان مجموعة من المقترحات التي تنسجم مع تمك االستنتاجات .

The role of information technology in the storage and
sharing of knowledge - A prospective study in the
University of Tikrit

Abstract
It has become a priority for universities in the current era hiring and
embrace all the technological means used to store and share knowledge,

and the current study was to determine the impact of technology in the
storage and sharing of knowledge through a prospective study at the
University of Tikrit , And that information technology enables universities
from store and share their knowledge accumulated which in turn enables

universities to generate new knowledge and innovation, and limited
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studies on the relationship between these variables, the researchers
have included these variables within the framework of totalitarian in an
attempt to study the relationship between them and the effect , The

research involved a random sample of (72) people working in the
University of Tikrit, and in general the study attempts to answer the

question follows what impact the relationship between information
?technology and store of knowledge and participation

المقدمة
يشيد عالم اليوم نموا كبي ار في مجال استخدام تكنولوجيا المعمومات في مختمف المجاالت بحيث

أصبحت تكنولوجيا المعمومات بمختمف مكوناتيا عنص ار ىاما من عناصر النشاط الذي تقوم بو
المؤسسات التعميمية نظ ار لما توفره ىذه التكنولوجيا من معمومات دقيقة وسريعة تساعد اإلدارة العميا

في اتخاذ القرار بسرعة .وأن الجامعات ىي إحدى المؤسسات الرائدة في استخدام تكنولوجيا

المعمومات نتيجة لما تواجيو من تحديات قوية عمى كافة المستويات وقدرتيا عمى انجاز اىدافيا ال
يتم اال من خبلل امتبلكيا لمتكنولوجيا .فيناك العديد من الجامعات العراقية  ،إن لم تكن كميا أخذت

باستخدام تكنولوجيا المعمومات  ،وتُعد تكنولوجيا المعمومات عامبلً حيوياً في خزن المعرفة ومن
الوسائل األساسية في مشاركتيا  ،ومصد اًر لمتنافسية والقوة لتحقيق النجاح التنظيمي ،لما ليا من دور

ميم في إيجاد السياسات واالستراتيجيات الناجحة والتي تؤدي إلى امتبلك المنظمات لممعرفة
واستخداميا لكي تستطيع القيام بأعباء العمل في شتى الميادين والمجاالت  ،ومن ىنا سعت الدراسة

الحالي الى تحديد دور تكنولوجيا المعمومات في خزن ومشاركة المعرفة وقد تم اختيار جامعة تكريت
ميدانا لمبحث حيث تتضمن عددا كبي ار من المعرفة والتي يجب خزنيا ومشاركتيا لتوليد معرفة جديدة.
المحور األول  /منيجية الدراسة واجرائاتيا
اوالُ  :مشكمة الدراسة
اصبح من الضروري عمى المؤسسات التعميمية السعي الجاد إلى التغيير بشكل يواكب التطوير
المستمر والمتسارع في بيئة األعمال,،ومن بين ىذه التطورات ىو القطاع التكنولوجي األمر الذي
يجعميا أكثر حاجة إلى توظيف تكنولوجيا المعمومات في تحسين أداء الموارد البشرية  ،ذلك أن
توظيف تكنولوجيا المعمومات لو العديد من المزايا اإليجابية والفعالة والتي تنعكس عمى المنظمة
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وتميزىا  ،كونيا تمكن األفراد من التشارك المعرفي فيما بينيم وتبادل التجارب والخبرات ليكونوا أكثر

قدرة عمى اتخاذ القرار الصائب ويمكن تحديد مشكمة الدراسة بالتساؤالت التالية:

 -1ما مدى استخدام تكنولوجيا المعمومات في الجامعة المبحوثة ؟

 -2ىل يتم االىتمام بتكنولوجيا المعمومات واستخداميا بخزن المعرفة ومشاركتيا في الجامعة
المبحوثة ؟

 -3ىل تساىم تكنولوجيا المعمومات في خزن المعرفة ومشاركتيا الجامعة المبحوثة ؟
ثانياُ  :اىمية الدراسة

ان استعمال تكنولوجيا المعمومات أصبحت محور اىتمام الجامعات العراقية  ،لذا فأن مثل ىذه

الدراسات يمكن ان تكون محفزة لممؤسسات التعميمية لمتوسع في استخدام التكنولوجيا وادراجيا ضمن
الخطط االستراتيجية لمجامعات والسيما تمك المتعمقة بالمعرفة وخزنيا ومشاركتيا .كما تقترح الدراسة
االعتماد عمى اتمتة نظم المعمومات المتعمقة بالمعرفة من خبلل استخدام الحاسوب والبرامج

االلكترونية كمداخل لتحسين عممية إدارة المعرفة في مجاالت الخزن والمشاركة .
ثالثا  :اىداف الدراسة

 -1التعرف عمى تبني تكنولوجيا المعمومات في الجامعة المبحوثة.

 -2تحديد مفيوم لمتغيرات الدراسة المتمثمة بتكنولوجيا المعمومات وخززن ومشزاركة المعرفزة مزن خزبلل
توضيح مختمف آراء الباحثين في ىذا المضمار .

 -3تحديد العبلقة بين تكنولوجيا المعمومات وخزن المعرفة ومشاركتيا وبيان العبلقة و التأثير بينيما.

 -4التعرف عمى نوع التكنولوجيا المستخدمة في المنظمة المبحوثة ودورىا في خزن ومشاركة المعرفة
رابعاً  :انموذج الدراسة االفتراضي

تكنولوجيا المعلومات
األجيزة
والمعدات

الجيد

البشري

البرمجيات

التطبيقات

خزن ومشاركة المعرفة
تحديد العالقة

المصدر /من اعداد الباحثان

تحديد التأثير
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خامساً  :فرضيات الدراسة

الفرضية االولى

(وجود عبلقة ارتباط معنوية بين تكنولوجيا المعمومات وخزن ومشاركة المعرفة عمى المستوى الكمي
وعمى مستوى المتغيرات الفرعية في المنظمة المبحوثة) .

الفرضية الثانية

(وجو اثر معنوي بين تكنولوجيا المعمومات و وخزن ومشاركة المعرفة عمى المستوى الكمي وعمى
مستوى المتغيرات الفرعية في المنظمة المبحوثة) .

سادساً  :منيج الدراسة

اعتمد الباحث عمى المنيجين الوصفي والتحميمي لغرض اختبار انموذج الدراسة وفرضياتو  ،وتحديد
عبلقات االرتباط والتأثير بين المتغيرات الرئيسية والفرعية لمخطط الدراسة .

سابعاً  :حدود الدراسة

تتمثل حدود الدراسة باالتي

 -1الحدود المكانية  :اقتصرت الحدود المكانية لمدراسة عمى عينة عشوائية في مجموعة كميات في
جامعة تكريت .

 -2الحدود الزمانية  :تحددت مدة الدراسة بز ز ( )2016 /2/5 – 2015/11/1وىي فترة توزيع

استمارة االستبا نة  ،فضبل عن اجراء المقاببلت الشخصية مع افراد عينة الدراسة في الكميات
واالقسام في المنظمة المبحوثة .

ثامناً  :اساليب جمع البيانات والمعمومات

تم االعتماد عمى مجموعة من االساليب في جمع البيانات والمعمومات الخاصة بالدراسة وعمى

النحو التالي :

 -1االستعانة بمجموعة من المصادر العربية واالجنبية ذات العبلقة بموضوع الدراسة لدعميا من
في الجانب النظري والعممي .

 -2استمارة االستبانة  :لغرض الحصول عمى البيانات المتعمقة بافراد عينة الدراسة مع البيانات
التي تسيم في التوصل الى تحديد عبلقات االرتباط والتأثير بين متغيرات الدراسة تم تصميم استمارة
استبانة متضمنة متغيرات الدراسة  ،وقد تم االعتماد في اعداد العبارات المتعمقة بمتغيرات تكنولوجيا

المعمومات عمى اراء عدد من الكتاب وكما مبين في الجدول االتي :
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الجدول رقم ( )1متغيرات اسـتمارة االسـتبانة
ت

عدد

المتغيرات

أوالً

الرئيسة

المتغيرات الفرعية

األسئمة

المجموع

المصـدر

معمومات

 -معمومات تعريفية

3

3

الزيارات الميدانية لمجامعة

األجيزة والمعدات

3

12

(الزىراني )2011 ،

الجيد البشري

3

(الجبوري )2008 ،

البرامجيات

3

(أبو غيم )2007 ،

التطبيقات

3

خزن المعرفة

6

تعريفيـة

بالمستجيب.

ثانياً
تكنولوجيا

المعمومات

ثالثاً

خزن

 -المشاركة

والمشاركة

بالمعرفة

6

12

المبحوثة.

( الناصري )2011 ،
(زلماط )2010 ،
(العاني )2008 ،

بالمعرفة

المصدر من إعداد الباحث
تاسعاً  :مجتمع الدراسة وعينتيا
يتمثل محتمع الدراسة بعدد من التدريسيين العاممين في المجان االمتحانية و الموظفين العاممين في

جامعة تكريت ممن يستخدمون التكنولوجيا في خزن المعرفة  ،لذا فقد تم االعتماد عمى االستبانة لجمع
البيانات  ،وقام الباحثان بتوزيع االستمارة عمى افراد عينة الدراسة البالغ عددىم ( )80استمارة وبمغ

عدد االستمارات الصالحة لمتحميل االحصائي ( )72استمارة وبمعدل االستجابة ( ، )%90وتضمن

المحور االول عمى البيانات الشخصية لبلفراد عينة الدراسة (الجنس  ،التحصيل الدراسي  ،سنوات

الخدمة ) وتضمن المحور الثاني عمى العبارات المتعمقة بمكونات تكنولوجيا المعمومات  ،فيما اشتمل
المحور الثالث عمى العبارات المتعمقة بخزن ومشاركة المعرفة واستخدام مقياس ليكرت الخماسي في

قياس ابعاد الدراسة .
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عاش ارً  :االساليب االحصائية المستخدمة

 -1النسب المئوية والتك اررات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االختبلف لوصف
متغيرات الدراسة وتشخيصيا .

 -2معامل االرتباط (بيرسون) الغراض قياس قوة العبلقة بين متغيرات الدراسة .
 -3معامل االنحدار البسيط الغراض قياس قوة التأثير بيمن متغيرات الدراسة.
 -4استخدام اختبار ( )Fلتحديد العبلقة التأثيرية بين متغيرات الدراسة .
اوالً  :المفيوم واالىمية

المحور الثاني  /تكنولوجيا المعمومات

أن الثززورة التقنيززة اليائمززة فززي مجززال تكنولوجيززا المعمومززات واالتصززاالت أدت الززى نمززو وتطززور

المعرفززة عززن طريززق تطبيززق وشززيوع أدوات تكنولوجيززا المعمومززات ويمثززل امززتبلك التكنولوجيززا وكفززاءة

االستفادة منيا تحديا أساسيا لمجامعزات فزي لمزدول الناميزة بشزكل عزام والزدول العربيزة بشزكل خزاص

اذ أن نجززاح توظيفيززا لصززالح خططيززا التنمويززة الب ززد أن يعتمززد عمززى معرفززة عمميززة كافيززة بكيفي ززة

اسززتخداميا بشززكل أفضززل لززدعم احتياجززات متخززذي الق ز اررات وواضززعي االسززتراتيجيات  .والبززد مززن

االشارة ىنزا إلزى مفيزوم تكنولوجيزا المعمومزات وتوضزيح مفيزومي المعمومزات والتكنولوجيزا كزبلً عمزى

حززدة( .فالمعمومززات) ىززي المعرفززة او الززذكاء .امززا المعرفززة فيززتم الحصززول عمييززا مززن خززبلل لبحززث
والدراسة والتعمم واالخبار والبيانات والمعمومات الواقعية مثل (المقاييس واالحصاءات) والتزي يمكزن

اسززتخداميا كقاعززدة لمتفكيززر والمناقشززة وحسززاب المعمومززات باسززموب رياضززي ومززن ثززم يمكززن نقميززا

ومعالجتيزا وتحويميزا بشزكل رقمزي ).(Janisse, 2002: 11امـا (التكنولوجيزا) فيزي التطبيقزات
العمميزززة لممعرفز ززة وبشز ززكل خز ززاص فز ززي المجز ززاالت التخصص ززية وفز ززي القز ززدرات المقدم ززة مز ززن خز ززبلل
التطبيق ززات العممي ززة لممعرف ززة وعب ززر اس ززاليب انج ززاز المي ززام االساس ززية باس ززتعمال العممي ززات التقني ززة

والمن ززاىج والمعرف ززة .ام ززا (تكنولوجي ززا المعموم ززات) في ززو مص ززطمح يتض ززمن جمي ززع العم ززوم واألدوات

التعميميززة والم زوارد غيززر المحززددة المرتبطززة بالحواسززيب والمعززدات واالج ززاء االخززرى الممحقززة بيززا ,
) .(Lardner, et, a.2001: 32ان تكنولوجيزا المعمومزات تقنيزة تسزتخدم بشزكل واسزع لقزدرتيا

الكبيرة فزي تخززين المعمومزات واسزترجاعيا واالسزتفادة منيزا فزي حزل المشزاكل المستعصزية ،وجعزل
الناس أكثر فعالية فزي انجزاز أعمزاليم المختمفزة ) . (Calderon& Kim,2001:406وتكنولوجيزا

المعمومز ززات خمز ززيط مز ززن أجي ز ززة الحواسزززيب االلكترونيزززة ووسز ززائل االتصز ززال المختمف ززة مثز ززل األليز ززاف

الضززوئية واألقمززار الصززناعية وكززذلك تقنيززات المص ززغرات الفيمميززة (المززايكرو فمززم والمززايكرو ف ززش)
والمجموعز ززات األخز ززرى مز ززن االخت ارعز ززات والوسز ززائل التز ززي يسز ززتخدميا اإلنسز ززان فز ززي السز ززيطرة عمز ززى

المعمومززات واسززتثمارىا فززي المجززاالت الحياتيززة المختمفززة (أبززو غنززيم  . )93 : 2007 ،كمززا تعززرف
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تكنولوجيززا المعمومززات عمززى انيززا فززرع مززن التكنولوجيززا يتعمززق بد ارسززة واسززتعمال البيانززات ومعالجتيززا

لمحصززول عمييززا تمقائي زاً وخزنيززا وتنظيميززا وتحريكيززا ورقابتيززا وعرضززيا وتحويززل اشززكاليا وتبادليززا
وايصز ززاليا وتسز ززميميا (الجبز ززوري  . )26 : 2008 ،أمز ززا (الودن و آخز ززرون) فيز ززرون أن تكنولوجيز ززا

المعموم ززات ى ززي أح ززد األدوات الكثيز زرة المت ززوفرة لمم ززد راء لمتعام ززل م ززع التغي ززر فالحاس ززب ا ل ززي ى ززو
الجيزاز المزادي المسزتخدم لممزدخبلت ومعالجزة النشززاطات فزي نظزام المعمومزات ويتكزون مزن وحززدة

المعالجزة ا ليزة ،مزدخبلت متعززددة وأجيززة تخززين باإلضزافة إلززى الوسزط المزادي لزربط ىززذه األدوات

مع بعضيا(الحاج .)197 : 2005 ،

ومن خالل ما سبق يمكن القول ان تكنولوجيا المعمومات ىي المعالجة ا لية لمعمومات
تعميمية والصفة الرقمية لممعمومات ىي التي تضعيا في إطار التكنولوجيا الحديثة ،وىذه المعمومة

يمكن أن تخزن ،تعالج ،ترسل وتستعاد من طرف أجيزة معموماتية أخرى من أجل إعادة إستعماليا
عند الحاجة  ،وتوزيعيا عل أشكال مختمفة ولمجموعة من األشخاص الذين طمبوا ىذه المعمومة

دفعة واحدة.

اما أىميتيا فإن ظيور تكنولوجيا المعمومات أوجد فرصا جديدة أمام مدراء المنظمات إليجاد

مجاالت الستخداميا في استراتيجيات األعمال إذ يمكن استخداميا في ثبلث مستويات لتحسين

الوضع التنافسي لممنظمة وىي (حسن : )56 : 2008 ،

 عمى مستوى الصناعة :ممكن أن تساىم تكنولوجيا المعمومات في تغيير طبيعة الصناعة التي
تتنافس فييا المنظمات .إذ أن التصنيع يتكامل ا ن بالتصنيع المتكامل بالحواسيب والتشكيبلت
األخرى لئلنتاج المرن.
 عمى مستوى اقتصاديات اإلنتاج :حيث تساىم تكنولوجيا المعمومات في تدنية التكاليف وتقميل
الكثير من الجيد واالستخدام األمثل لمموارد المتاحة في المنظمة.

 عمى مستوى نشاط التوزيع والتسويق :تستطيع المنظمة التي تمتمك شبكة اتصاالت حديثة
وتكنولوجية من المعمومات المتطورة أن تسيطر عمى مواطن القوة والضعف في السوق واتخاذ
الق اررات التسويقية المناسبة.

كما يشير (الزىراني  )21 : 2011 ،الى ان الممفات اإللكترونية أكثر سيولة في الوصول

لمبيانات واقل تكمفة من الورق واكثر دقة واقل تكمفة من االفراد  ،حيث مشاركة المعمومات تكون
اسرع من خبلل التكنولوجيا .ويضيف (رايس  )41-40 : 2006 ،ان أىمية تكنولوجيا

المعمومات تكمن فيما يمي :

( ) 16
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 -1الخدمات التي تقدميا التكنولوجيا في مجال التعميم والطب والتجارة ...الخ  ،زادت من شعور
االنسان بالحرية  ،ورمت عن كاىمو قيود إيقاع الزمن .

 -2و في المجال العممي ،ساىمت التكنولوجيا في تعزيز العمل األكاديمي الجامعي ،وفتحت أفاًقا

جديدة أمام البحث العممي في مختمف مجاالتو .

 -3تقدم تكنولوجية المعمومات مواردا غنية ،وتوفر المعمومات في مختمف مجاالت الحياة كالميو،

السفر والسياحة فضبل عن منتديات الحوار و النقاش االلكترونية التي تساىم في تشجيع التفاعل
والتواصل بين البشر .

 -4كان لثورة المعمومات أثر كبير عمى النشاط التجاري لمختمف الشركات والمؤسسات التجارية،

فنمت التجارة االلكترونية ،ووفرت إتاحة السمع والخدمات لمجميور الكبير .

 -5تساىم تكنولوجيا المعمومات عمى الترويج وبيع مختمف أنواع الكتب وتبادل المعرفة بالسرعة

العالية .

كما يشير (عاصم  ،وابراىيم  ) 235 : 2013 ،ان من مبررات استخدام تكنولوجيا المعمومات

واالتصاالت ىي :

 -1تعمل ثقافة تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت عمى تغيير الطبيعة االساسية لممعرفة
والمعمومات لممجتمع.

 -2ثقافة تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت باشكاليا المختمفة وتنوعيا الواسع واجياليا المتعاقبة
ليا القدرة عمى تطوير انماط الحياة  ،والتعمم  ،والعمل.

 -3وجود نقص في المعمومات حول المستويات الحالية لثقافة تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت
في معظم دول العالم.

ثانياً  -:مكونات تكنولوجيا المعمومات

وتعرف جمعية االتصاالت األمريكية تكنولوجيا التعميم بأنيا عممية متشابكة ومتداخمة تشمل

اإلفراد واألشخاص واألساليب واألفكار واألدوات والتنظيمات البلزمة لتحديد المشكبلت .و

تكنولوجيا التعميم يطمق عمييا التقنيات التعميمة ىي مجموعة فرعية من التقنيات التربوية وىي
عممية متكاممة ( مركبة ) تشمل األفراد واألساليب واألفكار واألدوات والتنظيمات التي تتبع في

تحديد المشكبلت واستنباط الحمول المناسبة ليا وتنفيذىا وادارتيا من ىذا المنطمق يتحول التعميم
إلى تعميم ىادف وموجو يمكن التحكم فيو) .(Stair,2002:132والشكل ( )2يبين لنا مكونات

التكنولوجيا في المنظمة التعميمية .

( ) 17
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الشكل ( )2مكونات تكنولوجيا المعمومات

األجيزة والمعدات

البرامج

الجنظجة
التعليجية

التطبيقات

الجيد البشري

المصدر  :من اعداد الباحثان
 -1األجيـــزة و المعـــدات  :وىززي تمززك األج ززاء الممموسززة والمرئيززة مززن التقنيززات التززي تمثززل عززادة
بالحاسززبة االلكترونيززة وممحقاتيززا  ،وتقسززم األج ززاء الماديززة الززى وحززدات اإلدخززال كموحززة المفززاتيح

والمخصصز ززة إلدخز ززال البيانز ززات إلز ززى الحاسز ززبة  ،وأجي ز ززة اإلدخز ززال الصز ززوتية كبلقطز ززات الصز ززوت
والماسززحات الضززوئية والجزززء األخززر مززن األجززاء الماديززة ىززي وحززدات اإلخزراج وىززي المسززئولة عززن

أظيززار النتززائج عمززى شززكل معمومززات صززوتية عبززر مكب زرات الصززوت  ،او معمومززات مرئيززة عب ززر

الشاشززات  ،او نصززوص مطبوعززة عمززى الززورق عززن طريززق الطابعززات ،وأخي ز ار فززان وحززدات خزززن
المعمومززات تعززد احززدى أشززكال األج ززاء الماديززة كززاألقراص الميزريززة والصززمبة والمرنززة (أبززو غنززيم ،
 . )107 : 2007و تُشز ز تك ُل تقان ز زةُ أجي ز ز ِزة الحاس ز ِ
زوب األسز ززاس المز ززادي لمبن ززى التحتيز ززة لتكنولوجيز ززا

المعمومات  ،والمكونات األخرى ( البرمجيات ،والبيانات ،والشبكات ) بحاجة الى أجيزةَ الحاس ِ
زوب
ّ
إلنجاز مياميا .والمكونزات الماديزة ىزي عبزارة عزن حاسزوب وأجيززة ممحقزة ب ز ز ززو & (Krajewski
) .Ritzman;2005;513وي ز ز ززرى (النعم ز ز ززة  )41 : 2009،إن األجيز ز ز ززة والمع ز ز ززدات لتكنولوجي ز ز ززا

المعمومات ىي عبارة عن خمس مكونات ىي:

( ) 18

جامعة تكريت  -كلية اإلدارة واالقتصاد  /مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية  /الججل  / 12 -الع د – 2016 / 34

 وسززائل اإلدخ ززال )Devices

والكامي ار ،وغيرىا من األدوات .

 (Inputوتتضززمن لوح ززة المف ززاتيح ،والف ززأرة ،والقط ززة الص ززوت،

 وحززدة المعالجززة المركزيززة ) (Central Processing Unit-CPUالتززي تعززالج البيانززات
وتسيطر عمى نظام الحاسوب .

 وسائل الخزن ) (Storage Devicesمثل الخزن األولي الداخمي ،والخزن الثانوي كاألقراص
واألشرطة الممغنطة ،واألقراص الضوئية .

 وسائل اإلخراج ) (Output Devicesمثل الطابعات ،والشاشات ،ووسائل اإلخراج الصوتي

 وسائل اإلتصال ) (Communication Devicesوتُستخدم لربط الحواسيب ببعضيا.
 -2البرامجيات  :تتكون البرمجيات من خطوات متسمسمة تحكميا مجموعة ارشادات لبليعاز
الى الحاسوب بما يجب ان يفعل  ،اي انيا تمثل مجموعة تعميمات معالجة المعمومات التي
تسيطر وتوجو في الحاسوب .وتعرف بأنيا االرشادات المكتوبة بمغة برمجة الحاسوب والتي
توجو عمميات الحاسوب وتجعمو ينجز االعمال (الخناق  .)24 : 2006 ،ويجب أن تتميز

البرمجيات الكفوءة بما يأتي(العبادي :)39 : 2006 ،
 أن يكون لبرامج النظام قدرة عالية عمى الخزن.

 أن توافر ألكثر من مستفيد اإلتصال معاً في وقت واحد.

 أن تعمل عمى تحميل البيانات وتبوبيا وتمخص المعمومات التي تطمبيا اإلدارة وصانعو القرار.
 أن تكون من أفضل وأحدث البرمجيات المتوافرة في األسواق.

ويرى البعض أن دور البرمجيزات فزي دعزم وتنسزيق الوظزائف الداخميزة والمعرفزة والفعاليزات ،يعتمزد

عمززى قابميززة المنظمززة بتعزيزىززا تكامززل ا ليززات التززي تززدعم تززدفق النقززل المحمززي والعززالمي لممعرفززة
ومستوى الفعاليات ،باعتبار أن تقانة المعمومات عنص ار الغنى عنو في الممارسات إلدارة المعرفة

( عجام . )52 : 2007 ،

 -3الجيد البشري  :وىم االفراد الذين يقومون بادارة وتشغيل تكنولوجيا المعمومات من اداريين
ومتخصصين ومستخدمين نيائيين لمنظام ..ويكاد يتفق اغمب المتخصصين في مجال نظم
المعمومات عمى ان اىمية العنصر البشري في ادارة نظام المعمومات تفوق اىمية المستمزمات

المادية عمى نحو كبير وكذلك تعزى الييم اسباب اغمب حاالت الفشل في النظام (الطائي:2005 ،

 .)141ويشير (  ) Laudon & Laudon, 2003:321إلى عمال المعرفة

باعتبارىم

مستخدمين نيائيين كعاممين في حقل الحاسوب في المنظمات حيث يشكمون الغالبية من العاممين

في ىذا الحقل .وىؤالء يعتمدون عمى أنظمة المكتب ،مثبل معالج النصوص ( )wordوالبريد
الصوتي

وغيرىا ،ويحتاجون أنظمة عمل متخصصة ،وان عمميم بالدرجة األولى ىو خمق
( ) 19

جامعة تكريت  -كلية اإلدارة واالقتصاد  /مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية  /الججل  / 12 -الع د – 2016 / 34

معمومات ومعرفة جديدة ،وبالتالي يجعمون المنظمة مواكبة لمتطور ،ويخدمون كمستشارين في

وظائفيم ،وكوكبلء لمتغيير  .ويصنف( )OBrien, 2003: 11االفراد إلى:

 المتخصصين :وىم المحممون ،ومصممو النظم والمبرمجين ومتخصصو تشغيل االجيزة
وصيانتيا.

 االداريين :وىم المستخدمون ألنظمة المعمومات كمستفيدين لمنتجات النظام (من المحاسبين
ورجال البيع وميندسين ومدراء وغيرىم) .

 -4التطبيقات  :تمثل التطبيقات الجانب العممي في تكنولوجيا المعمومات إذ تعمل عمى حل الكثير
من المعضبلت التي تواجو المنظمة وىي التقتصر عمى جياز الكومبيوتر كأساس في عمميا وحسب

 ،وانما تشمل تكنولوجيا االتصاالت والشبكات وأية تكنولوجيا أخرى تستخدم لخزن وجمع ومعالجة
ونشر المعمومات  ،وبستخدم المدراء التطبيقات في تكنولوجيا المعمومات في جميع عناصر العممية
اإلدارية( التخطيط ،التنظيم ،التوجيو ،الرقابة) فعمى صعيد أتمتة المكاتب فقد حققت مساىمة فعالة

لمتخزين اليائل لممعمومات ومعالجتيا وبثيا ،وفي االتصاالت اإللكترونية واألنشطة الروتينية المييكمة

وادارة الممفات أما معالجة الكممات فيعد من اىم تطبيقات األعمال اإلدارية اذ حل وجودىا الكثير من
المشاكل الطباعة اإلدارية التي يصادفيا األفراد العاممون أثناء عمميم  ،فيي عبارة عن تطبيق

تكنولوجيا المعمومات في مجال إدخال النص ودمجو وتحريره وطباعتو (ابوغنيم . )112: 2007 ،
المحور الثالث  /خزن ومشاركة المعرفة
اوالً  :مفيوم المعرفة
بدأت المعرفة مع خمق اإلنسان ،إذ بدأ يستمد طاقاتو الذىنية في ظواىر الطبيعة وتعاممو
معيا ،فبدأ باكتساب المعرفة من المحيط الذي يعيش فيو  ،والمعرفة التي وصمتنا اليوم ىي من

تراكم خبرات اإلنسان وتجاربو منذ المراحل األولى لخمقو  ،نزل القرآن الكريم ليِكون العين التي ال
تنضب من المعارف والعموم في شتى مجاالت الحياة سواء في اإلدارة والطب والفمك والجيولوجيا

والطبيعة......الخ  .وىناك شواىد ونصوص قرآنية وأحاديث نبوية تثبت ماجرى وما سيجري

اكتشافو من ىذه المعرفة بقولو تعالى ((وعمم اإلنسان مالم يعمم)) ((،وفوق كل ذي عمم عميم))

(القيسي  . )26 : 2008 ،ولقد وردت مفاىيم متعددة لممعرفة تباينت وفقا الختبلف إسيامات
الباحثين وانو من الصعوبة تعريف المعرفة ألنيا تضم العديد من الموجودات غير الممموسة
( الخبرات  ،البديييات  ،،ادراكات  ،ميارات دروس  ،تجارب) والتي ليا االحتمالية في خمق

القيمة لؤلعمال عن طريق التوصل لمق اررات وتحسين اإلجراءات ()Koganurmath , 2005: 2
( ) 20
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 .ويمكن القول ان المعرفة ىي حصيمة امتزاج وتفاعل خفي بين المعمومات والخبرة والمدركات
الحسية والقدرة عمى الحكم ،وتتم عممية المزج داخل عقل الفرد لتنتج بعده المعرفة التي توصل

ألفضل النتائج والق اررات واستخبلص مفاىيم جديدة (العمري  . )8 : 2007 ،و ىي مجموعة من

الحقائق التي يحصل عمييا اإلنسان من خبلل بحوثو حسب طرق البحث العممي المنطقية ،أو

من خبلل تجاربو السابقة التي قد توصمو إلى درجة الخبرة ومن ثم الحكمة وتوجد المعرفة عمى

شكل تعاؤيف أو نظريات أو فرضيات أو نماذج و قياسات  ،كما أنيا تتضمن عوامل بشرية

وغير بشرية وغير حية مثل الحقائق و المعتقدات و الرؤى و وجيات النظر و المفاىيم و البراعة

(العطوي . )43 : 2010 ،

ثانيـاً :خـزن المعرفـة) :(Knowledge Storageتتضزمن كزل النشزاطات التزي تحفزظ المعرفزة
وتسمح ليا بالبقاء في األنظمة وأدواتيا وتحديثيا وسيولة استرجاعيا من قبل المستفيدين  ،فعمميزة

الخ زززن تش ززير إل ززى أىمي ززة ال ززذاكرة التنظيمي ززة .فالمنظم ززات تواج ززو خطز ز اًر كبيز ز اًر بفق ززدانيا الكثي ززر م ززن
المعرفة التزي يحمميزا األشزخاص الزذين يغادرونيزا لسزبب أو خزر ،وبزات خززن المعرفزة واالحتفزاظ

بيا ميزم جزداً .وعمميزة خززن المعرفزة تعنزي عمميزات تشزمل االحتفزاظ ،الوصزول ،اإلدامزة (العزاني ،

 .)150: 2008ويشززير ) (Maier, 2002: 69أن االتجززاه العززام فززي المنظمززات الحاليززة نحززو
معرفة أكثر شفافية ،والتي تتجو مزن المعرفزة الضزمنية المخزنزة فزي عقزول األشزخاص إلزى المعرفزة
الظززاىرة كظيززور الخب زراء والمعرفززة والشززبكات واليياكززل بشززكل معمززن ،لكنززو قززد يزيززد مززن المخززاطر.
وبززذلك فززان المعرفززة الميمززة ستنسززاب نحززو المنافسززين ،ممززا قززد يززؤدي إلززى تيديززد المي ززة التنافسززية

لممنظمز ززة ،لز ززذلك فز ززان الس ز زرية والحمايز ززة ىمز ززا قضز ززيتان ميمتز ززان يشز ززيران ليز ززات قانونيز ززة رسز ززمية
مصدقة،عمى الزرغم مزن أن قاعزدة المعرفزة غيزر الرسزمية اقزل شزفافية .وان عمميزة التخززين لممعرفزة
تتضمن تجميع وتصنيف لممعرفة وترتيبيا في مسزتودعات (قواعزد معرفزة) يزتم الزدخول إلييزا الحقزا

إليجاد ما ىو مطموب منا من معرفة عن طريق آلية البحث ومن خبلل تدابير أخرى  ،وتتضزمن

عممي ززة تخز ززين المعرف ززة تق ززديم ط ارئ ززق منظم ززة إليج ززاد األش ززخاص ال ززذين يحت ززاجون لي ززذه المعرف ززة
(ألعبيززدي  ) 30: 2006 ،ويشززير (محمززد ) 68 : 2006 ،أن دور تكنولوجيززا المعمومززات يكمززن
في جوانب خزن المعرفة والذي يتطمب تقنيات مثل االنترنت  ،برمجيات المجموعة  ،البحث عزن

البيانززات  ،االكسززترانيت  ،ونظززام الرسززائل الموحززد  ،إدارة الوثززائق الكترونيززا  .أمززا (سززمطان  ،وعبززد

العالي  ) 47: 2007 :يؤكدان أن عممية خزن المعرفة تتم بعدة طرائق منيا الطريقزة التقميديزة او
اليدوية فزي الخززن أي السزجبلت والمسزتندات  ،والطريقزة الحديثزة ويكزون االعتمزاد عمزى الحواسزيب
االلكترونيززة فالمعرفززة قززد تكززون مخزونززة فززي عقززول األفزراد وفززي تقززارير المنظمززة وفززي أنظمززة قواعززد
بياناتيا وأنظمة قواعد معرفتيا متمثمة بأىدافيا وأغراضيا وخططيا
( ) 21
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ثالثـاً :مشـاركة المعرفـة( :)Knowledge Sharingإن تبزادل األفكزار والخبزرات والميزارات بزين
األشززخاص ينمززي المعرفززة لززدى كززل مززنيم وىززذا التبززادل ىززو مصززدر لممي ززة التنافسززية لممنظمززة .إن
عمميززة تقاسززم المعرفززة تشززمل النقززل ،المشززاركة والتوزيززع ،والنشززر ،والتحريززك ،والتززدفق .و أن عمميززة

مشززاركة المعرفززة تسززتوجب تحوليززا مززن المعرفززة الضززمنية إلززى الظززاىرة .كمززا تززدفق وتقاسززم المعرفززة
يتوقززف عمززى عززدة عوامززل ىززي :القززدرة والسززعة االمتصاصززية لوحززدة اليززدف ،واالسززتعداد والدافعيززة

لوحززدة اليززدف ،وقيمززة المعرفززة الموجززودة لززدى المصززدر ) .(Herschel, 2000: 38أن عمميززة
مشاركة المعرفة التحدث عن طريق الكتب والمجبلت فحسب ولكنيا تحدث بشكل اكبر عن طريق
الحززديث بززين األصززدقاء كمززا أن نقززل المعرفززة مززن شززخص إلززى آخززر يتطمززب تحويميززا إلززى معرفززة

صريحة عن طريق تقاسم التجربة والمنافسة والحوار ومعرفة كيفية التعمم (الخشالي) 52 :2009،

 .ويؤكززد (الكبيسززي  ) 75 : 2005 ،أن ىززذه العمميززة تشززمل مصززطمحات مثززل التوزيززع والنشززر ،
المشاركة  ،التدفق  ،النقل  ،التحريك .وانو يجب توافر أربعة شروط لمشاركة المعرفة ىي:

أ -يجب أن تكون ىذه الوسيمة مدركة تماما ليذه المعرفة وفحواىا وقادرة أيضا عمى نقميا.
ب -يجب أن تكون لدى الوسيمة الحافز لمقيام بذلك.
جز -يجب أن التكون ىناك معوقات تحول دون ىذا النقل المعرفي.
المحور الرابع  /دور تكنولوجيا المعمومات في خزن ومشاركة المعرفة
تستخدم ادارة المعرفة تكنولوجيا المعمومات لجمع وتدوين المعمومات والمعرفة وتحديد قيمتيا ،
ونشرىا ضمن المنظمة وتمكينيا لتصبح معرفة لعمميات االعمال ولتكون أكثر مبدعة ومجيزة ومفخرة
لمنتجات وخدمات عالية الجودة و المنافسة في االسواق  .و تستفاد إدارة المعرفة من انظمة
تكنولوجيا المعمومات وبشكل خاص من االنظمة التي تتحسس وتستجيب لبيئة المنظمة الداخمية

والخارجية ،وتخصص بشكل مباشر لميمات تعمم المنظمة .

وان انتشار تكنولوجيا المعمومات وانصيارىا في المنظمات سيجعل من المعرفة اىم أسس التفوق

وابراز عوامل النجاح المنظمي  ،يعني ذلك ان غياب المعرفة وعتمة المعمومات سيؤديان الى فشل
المنظمة  ،واشاعة المعرفة وخزىا وسيولة الوصول الييا سوف تزيد من فعالية المنظمة  ،وتكنولوجيا

المعمومات ىي صنيعة االمتزاج بين األجيزة والمعدات والبرامجيات وشبكات االتصاالت وفي الوقت

الحاضر وبسبب التطورات المتسارعة ارتقت تكنولوجيا المعمومات بصورة غير مسبوقة لتتوالى اجياليا

ويتسارع معدل ظيورىا وارتقائيا تماشياً مع التطور الحاصل في المجال المعرفي والتحول الى اقتصاد

المعرفة (عبدالرحمن  . )49 : 2005 ،وظير مفيوم ىندسة المعرفة ونظميا الخبيرة التي تحاكي
( ) 22
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ال خبير البشري ذو المعرفة  ،كتمك المستخدمة في تشخيص االمراض  ،وتصحيح النصوص  ،وتمقين
العموم وتوالى ظيور النظم الذكية المستندة عمى المعرفة من نظم تسمع وتق أر وترى  ،ونظم تفيم وتحل

المسائل وتبرىن النظريات وتتخذ القرارت ونظم ذكية ذات قدرة ذاتية لتطوير نفسيا بنفسيا (عمي ،

 . )71 : 2001كما تمعب تكنولوجيا المعمومات دو ار كبي ار في التوجو االستراتيجي من خبلل دورىا

في تعزيز القدرة التنافسية لممنظمات المعاصرة .فيناك من يؤكد ان ممتمكي المعرفة وتقانة المعمومات
قد أصبحوا اقوى من ا
مبلك االموال فمن يمتمك تقانة المعمومات يكون متمكنا من تطوير الخدمات
والمنتجات وعمميات االنتاج والتسويق(صبري .)215 :2002 ،وتساعد ايضاُ في خفض التكمفة
وتحسين الجودة في بيئة تزداد فييا حدة المنافسة العالمية حتى قيل ان احد اىم الركائز لثورة

المعمومات ىو ان المعرفة رديف القوة (.)Jon Bill, 2006: 2

كما أشار ( زلماط  ) 63 : 2010 ،الى ان تكنولوجيا المعمومات تساعد في خزن المعرفة من خبلل
قواعد البيانات  ،اذ تحتوي قاعدة المعرفة عمى مجموعة من المعارف والخبرات المرتبطة بمجال

معرفي معين ويتم تطوير قاعدة مستقمة لكل مجال معرفي لتمثل الخبرة التي اكتسبت من العمل
والبحث في مجال معين عمى ان تتضمن القاعدة اكبر قدر من المعرفة يمكن الحصول عميو في

المجال المحدد وىناك اساليب عديدة لتمثيل معرفة الخبراء مثل القواعد والحقائق واألطر ويجب

التمييز بين قاعدة معرفة المنظمة وقاعدة معرفة النظم الخبيرة إذ إن قاعدة المعرفة التنظيمية تكون

اكثر اتساعا وعمومية وتحتوي عمى المعرفة المجمعة والمكدسة لحل مشاكل متعددة من ذلك يمكن
القول بان تمثيل المعرفة في قاعدة البيانات ياتي بعد الحصول عمييا من الخبراء والمصادر الموثوقة

وبطريقة يمكن فيميا ثم ترجمتيا الى قواعد او الى صور اخرى من تمثيل المعرفة .

و يضيف ( عمي  ،واخرون  )199 : 2005 ،ان تكنولوجيا المعمومات تساىم ايضاً في مشاركة

المعرفة من خبلل نظم خاصة بيذا الجانب  ،اذ تحتاج المنظمات الى دعم اعمال الجماعات الرسمية

وغير الرسمية العاممة لدييا والتي تكون تجاربيا مصدر ميم لخبرات المنظمة والتي يمكن ان يطمق

عمييا جماعات الخبرة وىي جماعات غير رسمية من االفراد والعاممين في المنظمة واصحاب
اىتمامات مينية ،مثل الجماعة الخاصة الميتمة في نشاط االقراض في اي مصرف ومن انظمة تقانة

المعمومات المستخدمة في المشاركة الجماعية ىي :
أ-

المشاركة الجماعية وادوات التعاون عبر الشبكة  :تنبني المشاركة الجماعية حول ثبلثة

مبادئ اساسية ىي  :االتصاالت ،التعاون  ،التنسيق ،والتي تسمح لممجاميع ان تعمل معاً في التوثيق
 ،الجدولة  ،المقاءات  ،ممفات الدخول المشترك ،قواعد البيانات المشتركة المتطورة  ،والبريد

االلكتروني ووجدت المنظمات المؤكدة لممعرفة مثل الشركات االستشارية  ،الموسسات القانونية ،
( ) 23
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شركات ادارة االموال ان انظمة المشاركة الجماعية تمثل قوة خاصة لدفع الموجودات المعرفية  ،وان
ادوات االنترنت مثل البريد االلكتروني  ،حوارات االخبار الجماعية  ،النشر عبر الشبكة وعقد

الممتقيات والمؤتمرات المباشرة ( )On lineوالمحادثة والحوارات والتمفون والفيديو كل ىذه االدوات
تبلئم بشكل جيد المشاركة الجماعية وتعد بدائل منخفضة التكاليف لمعمل الجماعي.

ب-االنترنت وبيئات معرفة المنظمة  :يقدم االنترنت أساس لبيئات معرفة المنظمة عن طريق
النصوص ،الصوت  ،الفيديو ،الشرائح الرقمية مشاركتيا ،وعرضيا عبر واجية بينية تقميدية بسيطة
إضافة إلى مساعدة المنظمة بتقديم خرائط المعرفة ()Organizational Knowledge Mapsوىي

أدوات لتعريف وتجديد مكان مصادر معرفة المنظمة  .إن بيئات معرفة المنظمة غنية جدا وواسعة

ولذلك تبنى بعض المنظمات بوابات شراكة متخصصة (. )Specialized Corporate Portals
لمساعدة األفراد لئلبحار عبر مصادر متنوعة لممعرفة ( )Enterprise Knowledge Portalsتوجو
األفراد نحو مواضيع المعرفة الرقمية وتطبيقات نظام المعمومات  ،ومساعدتيم في اإلحساس بحجم

المعمومات المتاحة وتعرض ليم أيضا كيفية تواصل معرفة المنظمة.

ويمكن تمخيص تكنولوجيا المعمومات في دعم عمميات إدارة المعرفة كما في الجدول رقم (. )2
الجدول رقم ( )2أنظمة تكنولوجيا المعمومات ودورىا في دعم عمميات إدارة المعرفة
ت عمميات
إدارة

أنظمة ITاألساسية أنظمة  ITالفرعية

المعرفة

 1ابتكار

المعرفة

 2الحصول
عمى

المعرفة

وترميزىا

أنظمة عمل

المعرفة

انظمة الذكاء

االصطناعي

دور أنظمة إدارة المعرفة المعتمدة

عمى الحاسوب

 -التصميم

تجييز عمال المعرفة

 -تطبيقات

ادوات التوثيق اإلدارية وكذلك السبيل

بمساندة الحاسوب .بالمخططات،التحميالت،االتصاالت،
الواقع االفتراضي

لمموارد الداخمية والخارجية لمبيانات

 -االنظمة الخبيرة

تساعد انظمة الذكاء االصطناعي في

الضبابي

من الخبراء البشريين ،وايجاد

 نظام المنطق -الشبكات

العصبية

( ) 24

لمساعدتيم لتوليد افكار جديدة.

استنباط المعرفة والحصول عمييا

النماذج والعالقات من الكمية اليائمة
من البيانات ،ويقوم نظام دعم القرار
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 -الخوارزميات

بتحميل قواعد بيانات كبيرة يمكن

انظمة قاعدة

 -الحقائق

تاسيس قواعد معرفة منظمية

 4مشاركة

انظمة المشاركة

 -ادوات التعاون

تساعد في امكانية دخول العاممين

 -االنترنت

عمى نفس الوثائق من مواقع

 5نشر

انظمة المكتب

الجينية.
 3خزن

المعرفة

 -القواعد

المعرفة

استخداميا الكتشاف المعرفة.

لممعرفة لخزن المعرفة والخبرات التي
تمتمكيا المنظمة والتي يجري

تصنيفيا وصيانتيا بشكل كامل.
المعرفة

الجماعية

عبر الشبكة

(متعددين) والعمل في الوقت ذاتو
مختمفة واجراء التنسيق الالزم

النشطتيا.
وتوزيع

 -معالج الكممات

تقويم انظمة المكتب وادوات

 -التنظيم

االخرى من المعمومات من خالل

 -الناشر المكتبي االتصاالت بتوزيع الوثائق والصيغ

المعرفة

االلكتروني

عمال المعرفة والمعمومات وربط

 -نظام ادارة

داخل وخار

لممواعيد
الوثائق

المكاتب عبر وحدات العمل االخرى

المصدر  :عبد الستار عمي ،عامر القندليجي ،غسان العمري ،المدخل إلى إدارة المعرفة ،دار

المسيرة ،عمان ،2005 ،ص198
اوالً  :وصف مجتمع الدراسة

المحور الخامس  /الجانب العممي

تم اختيار جامعة تكريت في محافظة صبلح الدين ميداناً لمبحث لؤلسباب االتية :
 -1الخبرة الواسعة التي يمتمكيا الموظفين والتدريسيين العاممين فييا .

 -2تميز ىذه الجامعة لكونيا تستخدم وتتبنى الوسائل التكنولوجية الخاصة في خزن المعمومات .

 -3تنوع التخصصات في الجامعة  ،اذ انيا تتكون من ( )21كمية باختصاصات متنوعة  ،اذ انيا
تغطي كل احتياجات المحافظة وسوق العمل من التخصصات المختمفة .
( ) 25
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ثانياً  :وصف عينة الدراسة

تم اختيار عينة عشوائية مؤلفة من التدريسيين العاممين في المجان االمتحانية و الموظفين في

جامعة تكريت من الذين يمتمكون المعرفة الكاممة بأنشطة الجامعة  ،والجدول ( )3يوضح وصف

االفراد المبحوثين  ،ويشير الجدول الى ان وصف افراد العينة وفق الجنس بأن نسبة الذكور يشكمون
النسبة االكبر من مجموع افراد العينة  ،في حين شكمت االناث النسبة األدنى  ،وقد كانت مؤىبلت

االفراد المبحوثين جيدة بحيث بمغت نسبة البكالوريوس األكثر ( )%53ثم يمييا الماجستير ( )%28ثم
الدكتوراه ( )% 9بينما نسبة اإلعدادية كانت األقل وىذا يدل عمى تمكنيم من فيم االستمارة والتعامل
معيا بشكل صحيح  ،ومن جية أخرى فان نسبة الذين يمتمكون خبرة اثر من ثبلث سنوات بمغت

نسبتيم ( )% 79أي انيم قد مضى عمييم سنوات كبيرة يمتمكون من خبلليا معرفة ودراية كبيرة بأنشطة
الجامعة ومالمجاالت التكنولوجية والمعرفة المستخدمة .

الجدول ( )3وصف االفراد المبحوثين
الجنس
انثى

ذكر
العدد

النسبة

العدد

النسبة

54

%75

18

%25

التحصيل الدراسي
اعدادية
العدد
5

يكالوريوس

النسبة العدد
%7

38

ماجستير

النسبة العدد
%53

20

دكتوراه

النسبة

العدد

النسبة

%28

9

%12

سنوات الخدمة
اقل من  3سنوات
العدد
15

من 5 – 3

النسبة العدد
%21

25

من 10 - 5

النسبة العدد
%35

18

اكثر من 10

النسبة

العدد

النسبة

%25

14

%19

المصدر  /من اعداد الباحثان

ثانياُ  :اختبار انموذج الدراسة وفرضياتيا

بيدف التعرف عمى طبيعة العبلقة واالثر بين تكنولوجيا المعمومات (ممثبلُ بعناصرىا) في خزن

ومشاركة المعرفة في المنظمة المبحوثة  ،ولمتأكد من سريان االنموذج االفتراضي لمبحث وكما يمي :

( ) 26
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 -1العالقة بين تكنولوجيا المعمومات وخزن ومشاركة المعرفة  :كما موضح في الجدول (. )4
يوضح الجدول ( )4وجود عبلقة ارتباط معنوية بين المتغير المستقل (تكنولوجيا المعمومات)

والمتغير المعتمد (خزن ومشاركة المعرفة) حيث بمغت قيمة ىذا االرتباط لممؤشر الكمي

(* )0.931وىو دليل عمى قوة العبلقة بين متغيرات الدراسة  ،واتساقاً مع ما تقدم تقبل الفرضية
األولى .

الجدول رقم ( )4العالقة بين تكنولوجيا المعمومات وخزن ومشاركة المعرفة في الجامعة قيد الدراسة
خزن ومشاركة المعرفة

المتغير المعتمد
المتغير المستقل
مكونات تكنولوجيا المعمومات

األجيزة والمعدات

*0.953

الموارد البشرية

*0.844

البرمجيات

*0.808

التطبيقات

*0.869

المؤشر العام

*0.931
, N= 72

المصدر  /من اعداد الباحثان

*p≤ 0.05

وسيتم استعراض العبلقة بين كل مكون من مكومات تكنولوجيا المعموامت وخزن ومشاركة

المعرفة كما يمي :

أ -العالقة بين األجيزة والمعدات وخزن ومشاركة المعرفة
يشير الجدول ( )4الى وجود عبلقة ارتباط معنوية بين األجيزة والمعدات وخزن ومشاركة
المعرفة  ،حيث بمغت قيمة معامل االرتباط (* ، )0.953وىذا يدل عمى قوة العبلقة بين

المتغيرين .

ب -العالقة بين الموارد البشرية وخزن ومشاركة المعرفة
يشير الجدول ( )4الى وجود عبلقة ارتباط معنوية بين الموارد البشرية وخزن ومشاركة المعرفة ،
حيث بمغت قيمة معامل االرتباط (* ، )0.0844وىذا يدل عمى قوة العبلقة بين المتغيرين .

ت -العالقة بين البرمجيات وخزن ومشاركة المعرفة

يشير الجدول ( )4الى وجود عبلقة ارتباط معنوية بين البرمجيات وخزن ومشاركة المعرفة ،
حيث بمغت قيمة معامل االرتباط (* ، )0.808وىذا يدل عمى قوة العبلقة بين المتغيرين .

( ) 27
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ث -العالقة بين التطبيقات وخزن ومشاركة المعرفة
يشير الجدول ( )4الى وجود عبلقة ارتباط معنوية بين التطبيقات وخزن ومشاركة المعرفة ،

حيث بمغت قيمة معامل االرتباط (* ، )0.869وىذا يدل عمى قوة العبلقة بين المتغيرين .

 -2تأثير تكنولوجيا المعمومات في خزن ومشاركة المعرفة.

يتبين لنا من الجدول ( )5ان تكنولوجيا المعمومات تؤثر عمى مجتمعة في خزن ومشاركة المعرفة
 ،ويدعم ذلك قيمة ) )Fالمحسوبة والتي بمغت ( )272.32وىي اكبر من قيمتيا الجدولية عند

درجتي حرية ( )1338وقد بمغت قيمة معامل التحديد ( )0.769ويعني ذلك ان ( )%76.9من
االختبلفات في خزن ومشاركة المعرفة تفسرىا تكنولوجيا المعمومات التي تم تبنييا في الدراسة  ،ومن

خبلل متابعة قيمة ) )Tالمحسوبة نجد انيا بمغت ( )15.127وىي قيمة معنوية واكبر من قيمتيا

الجدولية البالغة ( )1.54عند درجتي حرية ( )1.38ومستوى معنوية ( . )0.05وتأسيساً عمى ما
تقدم تقبل الفرضية الرئيسة الثانية .

الجدول رقم ( )5تأثير تكنولوجيا المعمومات في خزن ومشاركة المعرفة

تكنولوجيا المعمومات

β0

β1

R2

خزن ومشاركة المعرفة

0.431

0.929

272.32 0.769

F
المحسوبة

الجدولية
4

()15.127

)d.f (1.38

المصدر /من اعداد الباحثان

*p≤ 0

N=72

وبيدف الوصول الى تأثير كل مكون من مكونات تكنولوجيا المعمومات بصورة منفردة في خزن

ومشاركة المعرفة تم اعداد الجدول ( )6كما مبين ادناه لبيان العبلقة التأثيرية .

الجدول رقم ( )6تأثير مكونات تكنولوجيا المعمومات في خزن ومشاركة المعرفة
مكونات

β1

المحسوبة

والمعدات

البشرية

المعمومات
β2

β1
خزن
ومشاركة

0.33

β3

الجدولية

تكنولوجيا

األجيزة

الموارد

البرمجيات

التطبيقات

R2

F

β4

0.670

0.788 0.5242

0.774

()8.180

()7.010( )5.321

()6.842

2.55 420.152 0.962

المعرفة

d.f
)المصدر /من اعداد الباحثان)
( ) 28

N=72

43.6*p≤ 0
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أ -تأثير األجيزة والمعدات في خزن ومشاركة المعرفة
يبين الجدول ( )6بأن ىناك تأثير معنوي لؤلجيزة والمعدات كمتغير مستقل في خزن ومشاركة
المعرفة كمتغير معتمد  ،وما يعزز ذلك قيمة ( )Fالمحسوبة والتي بمغت ( )420.152وىي اكبر

من قيمتيا الجدولية البالغة ( )2.55عند درجتي حرية ( )6.43ومستوى معنوية ( ، )0.05وقد

بمغت قيمة ( )Tالمحسوبة ( )8.180وىي قيمة معنوية واكبر من قيمتيا الجدولية البالغة

( )1.721بدرجتي حرية ( )6.43ومستوى معنوية (. )0.05

ب -تأثير الموارد البشرية في خزن ومشاركة المعرفة

يبين الجدول ( )6بأن ىناك تأثير معنوي لؤلجيزة والمعدات كمتغير مستقل في خزن ومشاركة

المعرفة كمتغير معتمد  ،وما يعزز ذلك قيمة ( )Fالمحسوبة والتي بمغت ( )420.152وىي اكبر
من قيمتيا الجدولية البالغة ( )2.55عند درجتي حرية ( )6.43ومستوى معنوية ( ، )0.05وقد

بمغت قيمة ( )Tالمحسوبة ( )5.321وىي قيمة معنوية واكبر من قيمتيا الجدولية البالغة

( )1.721بدرجتي حرية ( )6.43ومستوى معنوية (. )0.05

ت -تأثير البرمجيات في خزن ومشاركة المعرفة

يبين الجدول ( )6بأن ىناك تأثير معنوي لؤلجيزة والمعدات كمتغير مستقل في خزن ومشاركة
المعرفة كمتغير معتمد  ،وما يعزز ذلك قيمة ( )Fالمحسوبة والتي بمغت ( )420.152وىي اكبر

من قيمتيا الجدولية البالغة ( )2.55عند درجتي حرية ( )6.43ومستوى معنوية ( ، )0.05وقد

بمغت قيمة ( )Tالمحسوبة ( )7.010وىي قيمة معنوية واكبر من قيمتيا الجدولية البالغة

( )1.721بدرجتي حرية ( )6.43ومستوى معنوية (. )0.05

ث -تأثير التطبيقات في خزن ومشاركة المعرفة

يبين الجدول ( )6بأن ىناك تأثير معنوي لؤلجيزة والمعدات كمتغير مستقل في خزن ومشاركة
المعرفة كمتغير معتمد  ،وما يعزز ذلك قيمة ( )Fالمحسوبة والتي بمغت ( )420.152وىي اكبر

من قيمتيا الجدولية البالغة ( )2.55عند درجتي حرية ( )6.43ومستوى معنوية ( ، )0.05وقد

بمغت قيمة ( )Tالمحسوبة ( )6.842وىي قيمة معنوية واكبر من قيمتيا الجدولية البالغة

( )1.721بدرجتي حرية ( )6.43ومستوى معنوية (. )0.05

ثالثاُ  :االستنتاجات والمقترحات
أ -االستنتاجات

 -1ان التمثيل التكنولوجي لنظم المعمومات في الجامعة يكون من خبلل مجموعة مكونات ىي
المكونات المادية لمحاسوب وممحقاتو ،والبرمجيات ،واالتصاالت ،والبيانات ،واألفراد  ،وتعمل
سوية لتحقيق أىدافيا.

( ) 29

جامعة تكريت  -كلية اإلدارة واالقتصاد  /مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية  /الججل  / 12 -الع د – 2016 / 34

 -2تكمن قيمة الجامعات اليوم في موجوداتيا المعرفية والمتمثمة بإدارة المعرفة التي تقوم بتحقيق
أىدافيا من خبلل تكوين المعرفة وابتكارىا ،والحصول عمييا من مصادرىا المختمفة ،وخزنيا في

قاعدة معرفة الجامعة  ،ومشاركتيا لغرض تحسين عمميات وخدمات الجامعة المعرفية  ،ونشرىا
وتوزيعيا عبر الجامعات .

 -3تساىم تكنولوجيا المعمومات في اتمتتة عممية خزن ومشاركة المعرفة  ،ولتحقق زيادة وسرعة
وكفاءة وجودة عممياتيا ،إذا ما أحسن استخداميا.

 -4وجود عبلقة ارتباط معنوية بين تكنولوجيا المعمومات وخزن مشاركة المعرفة عمى المستوى الكمي
وعمى مستوى المتغيرات الفرعية .

 -5وجود اثر معنوي بين تكنولوجيا المعمومات وخزن مشاركة المعرفة عمى المستوى الكمي وعمى
مستوى المتغيرات الفرعية .

ب -التوصيات

 -1زيادة اىتمام الجامعات بمواردىا المعرفية من خبلل استحداث نشاط (يتناسب وحجم الجامعة)
يعمل عمى تكامل إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعمومات  ،يأخذ عمى عاتقو مواكبة التطورات

التكنولوجية وتسخيرىا ألعمال الجامعة .

 -2ضرورة تبني الجامعات إلى استراتيجيات تكوين وتعزيز البنى التحتية لتكنولوجيا المعمومات
ومحاولة االستفادة من تطبيقاتيا في تحسين أداء المنظمة بشكل عام وادارة المعرفة بكل خاص.

 -3التعرف عمى مستوى البني التحتية لتكنولوجيات المعمومات واالتصاالت المستخدمة في
الجامعات العراقية والسعي الجاد لتطويرىا .

 -4السعي الحثيث لتبني التكنولوجيا والتي لدييا القدرة العالية عمى الخزن واالحتفاظ بالمعرفة
والتمكن من سيولة الوصول الييا ومشاركتيا مما يساعد عمى التحسين المستمر .
المصادر العربية
اوالً  :الرسائل واالطاريح

 -1أبو غنيم ،أزىار نعمة عبد الزىرة " ، )2007( ،المعرفة التسويقية وتكنولوجيا المعمومات

واثرىما في األداء التسويقي  -دراسة حالة في الشركة العامة لمسمنت الجنوبية "  ،أطروحة

دكتوراه غير منشورة  ،كمية اإلدارة واالقتصاد  ،الجامعة المستنصرية .
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 -2ألعبيدي  ،نشوان محمد عبد العالي  " ، )2006( ،اثر عمميات إدارة المعرفة في إقامة
متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة  ،دراسة استطالعية في عينة من الشركات الصناعية

المساىمة في محافظة نينوى "  ،رسالة ماجستير (غير منشورة)  ،كمية اإلدارة االقتصاد ،

جامعة الموصل .

 -3الجبوري  ،حمزة محمد كاظم  " ، )2008( ،اثر تكنولوجيا المعمومات في إدارة سمسمة

التجييز – دراسة حالة في شركة بغداد لممشروبات الغازية المساىمة المختمطة "  ،رسالة
ماجستير غير منشورة  ،الكمية التقنية اإلدارية بغداد  ،ىيئة التعميم التقني .

 -4الخناق  ،سناء عبد الكريم عبد الحسين  " ، )2006( ،العالقة بين مصادر المعرفة وتقانة

المعمومات وىندسة المعرفة واثرىا في عناصر ومتطمبات استحداث المنظمة االفتراضية -
دراسة تطبيقية في بعض االقسام العممية لعدد من الجامعات العراقية "  ،اطروجة دكتواره غير

منشورة  ،كمية اإلدارة واالقتصاد  ،الجامعة المستنصرية .

 -5رايس  ،مراد  " ، )2005( ،أثر تكنولوجية المعمومات عمى الموارد البشرية في المؤسسة
دراسة حالة :مديرية الصيانة لسوناطراك باالغواط "  ،كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير ،
جامعة الجزائر .
 -6زلماط  ،مريم  " ، )2010( ،دور تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في إدارة المعرفة داخل
المؤسسة الجزائرية دراسة حال بسوناطراك فرع ، " STHرسالة ماجستير غير منشورة  ،كمية

العموم االقتصادية والتسيير  ،جامعة أبو بكر بمقايد  ،الجزائر .

 -7الزىراني  ،عبداهلل محمد  " ، )2011( ،أثر استخدام تكنولوجيا المعمومات عمى فاعمية

وظائف إدارة الموارد البشرية في ديوان وزارة الداخمية في المممكة العربية السعودية :دراسة
تطبيقية "  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،عمادة الدراسات العميا  ،جامعة مؤتة.

 -8شبيل  ،محمد حسن عبد المنعم  " ، )2008( ،أثر تقانة المعمومات في األداء المنظمي -
دراسة استطالعية آلراء عينة من المديرين في الييئة العامة لمضرائب "  ،رسالة دبموم غير

منشورة  ،الكمية التقنية اإلدارية  /بغداد  ،ىيئة التعميم التقني .

 -9العاني  ،اريج سعيد خميل  " ، )2008( ،تقييم دور ثقافة المنظمة ونجاح إدارة المعرفة في
تطوير الميزة التنافسية المستدامة "  ،دراسة تطبيقية في شركات االتصال الخموي العاممة في

العراق أطروحة دكتوراه غير منشورة  ،كمية اإلدارة واالقتصاد  ،جامعة بغداد .
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 -10العبادي ،باسمة عبود مجيد  " ، )2006( ،أثر نظام المعمومات في دعم صناعة القرار-
دراسة حالة في المركز الوطني لإلستشارات والتطوير اإلداري"  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،

الكمية التقنية اإلدارية  /بغداد  ،ىيئة التعميم التقني.

 -11عبدالرحمن  ،كعواش  " ، )2005( ،تكنولوجيا المعمومات  ،افتصاد المعرفة  ،و مجتمع
ما بعد الحداثة  -دراسة نظرية تحميمية "  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،كمية العموم

السياسية واالعبلم  ،جامعة الجزائر .

 -12عجام  ،إبراىيم محمد حسن  " ، )2007( ،تقانة المعمومات وادارة المعرفة واثرىما في
الخيار االستراتيجي  -دراسة تحميمية مقارنة آلراء عينة من مديري المصارف العراقية األىمية
والحكومية "  ،أطروحة دكتوراه غير منشورة  ،كمية اإلدارة واالقتصاد  ،الجامعة المستنصرية .

 -13العطوي  ،محمد إبراىيم خميل  " ، )2010( ،دور أسموب القيادة التحويمية في تفعيل
إدارة المعرفة واثرىما عمى أداء المنظمة دراسة تطبيقية عمى شركات البالستيك لمصناعات

اإلنشائية األردنية "  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،كمية االعمال  ،جامعة الشرق األوسط ،
األردن .
 -14محمد  ،خميس ناصر  " ، )2006( ،اثر إدارة المعرفة في اإلبداع والتنافسية دراسة
تطبيقية مقارنة في الشركة العامة لمصناعات الجمدية والمركز الوطني لالستشارات والتطوير

اإلداري "  ،أطروحة دكتوراه (غير منشورة)  ،كمية اإلدارة واالقتصاد  ،جامعة بغداد .

 -15النعمة  ،نور عبد المعيد محمود  " ، )2009( ،تقانة المعمومات وأثرىا في سمسمة
التجييز  -دراسة حالة في الشركة العامة لمصناعات الجمدية "  ،رسالة ماجستير غير منشورة
 ،كمية اإلدارة واالقتصاد  ،جامعة بغداد .
ثانياً  :المؤتمرات والمجالت
 -16الحاج  ،طارق  " ، )2005( ،أثر استخدام تكنولوجيا المعمومات عمى النشاط المصرفي

في فمسطين "  ،المؤتمر العربي األول االستثمار في بنية المعمومات والمعرفة 31-28

أغسطس (آب)  ،اإلسكندرية – جميورية مصر العربية .
 -17الخشالي  ،شاكر جار اهلل  " ، )2009( ،إدارة المعرفة وأثرىا في األداء التنظيمي  ،دراسة
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إلى  /السيدات والسادة األفاضل

م /استمارة االستبيان

السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو

تعد االستمارة التي بين أيديكم جزءاً من متطمبات اعداد البحث الموسوم بـ(دور تكنولوجيا

المعمومات في خزن ومشاركة المعرفة  -دراسة استطالعية في جامعة تكريت) ان حرصكم
عمى تقديم المعمومات الكافية والمطموبة بدقة وموضوعية سيؤدي ببل شك الى تحقيق اىداف
البحث والخروج بالتوصيات المناسبة .
مالحظات عامة:

 .1يأمل الباحثان من السادة المجيبين قراءة العبارات بدقة .

 .2يرجى عدم ترك أي سؤال دون إجابة ألن ذلك يعني عدم صبلحية االستمارة لمتحميل.
 .3ا راء والمقترحات التي سوف يحصل عمييا الباحث لن تستخدم إال إلغراض البحث العممي فقط .
أوالً .معمومات تعريفية عامة (خاصة بمستخدمي خدمات االتصال)

 .1الجنس:

أنثى

ذكر

 .2التحصيل الدراسي:
إعدادية (

 -3سنوات الخدمة

) دبموم (

اقز ز ز ز ز ززل مز ز ز ز ز ززن  3سز ز ز ز ز ززنوات (
اكثر من  10سنوات (

) بكالوريوس (
)

) ماجستير (

 5-3سز ز ز ز ز ززنوات (

)

)

) دكتوراه (

)

 10 -5سز ز ز ز ز ززنوات (

)
الباحثان
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ثانياً  :تكنولوجيا المعمومات

ت

اتفق محايد

ال
اتفق

ىناك استعداد دائم لدى الجامعة الستخدام تكنولوجيا

1

المعمومات الحديثة كالحاسوب وممحقاتو
ىناك اىتمام متزايد من قبل العاممين الجامعة في تعمم كيفية

2

التعامل مع الحاسوب وممحقاتو
تسعى الجامعة الى توفير أجيزة الحاسوب الحديثة والمتطورة

3

بيدف رفع مستوى أداء المدراء والعاممين
يمجا المدراء الى استخدام الحاسوب وممحقاتو لتوفير السرعة

4

والدقة في انجاز الميام
تمتمك الكوادر البشرية في المنظمة الخبرة في التعامل مع

5

البرمجيات الحديثة لمحاسوب
6

ىنالك استعدا لدى الكوادر البشرية الستخدام البرامج التطبيقية

7

ىنالك استعدا لدى الكوادر البشرية في المشاركة بالدورات

الجاىزة عن الحاسوب النجاز االنشطة .

المتخصصة بالبرمجيات التي تساعد في تطوير إمكانياتيم
البرمجية

8

تمبي البرمجيات المتاحة احتياجات العاممين في الجامعة

9

لدى ألجامعة ادراك بدقة المعمومات التي تولدىا البرمجيات

10

تمتاز التكنولوجية المستخدمة بالجامعة بكفائتيا بمعالجة

البيانات من حيث -:

التصنيف
التخزين

االسترجاع

التحديث
11



تتصف التكنولوجيا المستخدمة في الجامعة بكونيا
سيمة التعمم عمى استخداميا

* القدرة في الحصول عمى معمومات
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* القدرة عمى تقميل اخطاء البيانات




* امكانية استخداميا في جميع كميات واقسام الجامعة

12

يتوفر لدى المنظمة األدوات األزمة لتطبيقات التكنولوجية

والمتمثمة -:

وجود قسم متخصص لديو القدرة في البحث والتنقيب عن



البيانات

* وجود شبكة اتصاالت داخمية بين األقسام في المنظمة



* وجود مواقع لممنظمة عمى شبكة االتصاالت الخارجية
ثالثاً  :خزن ومشاركة المعرفة

13

تنظيم وتصنيف البيانات والمعمومزات المتزوفرة ثزم تخزينيزا حتزى

14

وجود تعميمات واضحة السترجاع المعرفة المخزونة لدينا .

يسيل تجميعيا ثم تبويبيا.

توفير نظام فعال لتقانة المعمومات في الخزن .

15
16

لدينا مرونة عالية في عمميات خزن واسترجاع المعرفة.

17

تنظز ززيم المحتز ززوى المعرفز ززي عمز ززى أسز ززاس تز ززداخل التخصصز ززات
العممية ووحدة المعرفة .

18

وجود نظام دائم لصيانة الموجزودات المعرفيزة والمحافظزة عمييزا
.

19

تستخدم الجامعة األرشفة االلكترونية لممعرفة

20

استحداث طاولة نقاش معرفية

21

تقوم جامعتنا بنشر المعرفة ومشاركتيا ونقميا الى حيث يمكن

22

يق ززود نش ززر المعرف ززة ف ززي جامعتن ززا ال ززى ت ززوفير خبز زرات وتج ززارب

23

تززؤدي عمميززة نشززر المعرفززة فززي جامعتنززا الززى رفززع معرفززة األفزراد

االستفادة منيا .

األفراد لآلخرين إلمكانية االستفادة منيا في أدائيم لعمميم .
الشخصية ومياراتيم وخبراتيم .

24

عممية مشاركة المعرفة في الجامعة تتم بشكل كفوء عن طريق
تدريب األفراد عمى أيدي متخصصين ذوي خمفية معرفية .
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