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المستخمص :
استند البحث في توجياتو عمى مناقشة اثر موارد إدارة المعرفة في األداء المنظمي حسب
بطاقة األداء المتوازنة ،مستندا عمى الطروحات الفكرية التي حددت ابعاد كل متغير ومتوافقا مع
الفمسفة الشمولية لمموضوع قيد البحث لالستفادة منيا في خدمة البيئة العراقية ،مما دعا الباحثون
التوجو إلى احدى المؤسسات التعميمية بوصفيا مجتمعا بحثيا واختيرت عينة عشوائية بواقع ()30
فردا لتمثل المجتمع ،توصل البحث إلى مجموعة من النتائج من أىميا أىمية التأثير لالبعاد
الييكمية والثقافية في األداء المنظمي عمى خالف البعدين االخرين ،وبنيت عمى أساسيا مجموعة
من االستنتاجات كان أىميا دور كل من الموارد الييكمية والثقافية في األداء المنظمي ،وأوصى
بزيادة االىتمام ببقية الموارد لعدم ادراك العينة ألىميتيا وخصوصيتيا.
الكممات المفتاحية :إدارة المعرفة ،موارد إدارة المعرفة ،األداء المنظمي
The impact of knowledge Management Resources on Organizational
Performance
(An analytical study of the views of a sample of employees of the
)Administration and Economics college, University of Tikrit
Abstract
The purpose of the research is to discuss the impact of knowledge
management resources on organizational performance according to the
balanced performance card, based on the intellectual ideas that determined
the dimensions of each variable and are consistent with the holistic
philosophy of the subject under consideration for benefiting the Iraqi
environment.
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One of the educational institutions was chosen as a research society. A
random sample of 30 individuals was chosen to represent the society.
The study found a number of conclusions, the most important being the
role of both structural and cultural resources in organizational performance.
The recommendations focused on the need to increase attention to
other resources because the sample is not aware of its importance and
specificity.
Keywords: Knowledge Management, Knowledge Management Resource,
Organizational Performance
المـقــــــــدمـــــة  :تواجو المنظمات المعاصرة الكثير من التغيرات المتسارعة التي تجتاح عالم اليوم
وفي مقدمتيا الثورة المعموماتية والتقنية والتي تطمبت من المنظمات التكيف مع ىذه المتغيرات من
خالل تطوير مواردىا المعرفية ليتسنى ليا النجاح واالستمرار في العمل ،وتعد المعرفة اليوم وسيمة
ادارية ىادفة لمتكيف مع متطمبات العصر ،وان االىتمام بموارد إدارة المعرفة اليوم أصبح ضرورة؛
ألن المنظمة تستطيع من خالليا تحقيق اإلبداع واحداث نقمة نوعية في مستوى أداء المنظمات
وخاصة المنظمات التعميمية منيا .فضال عن ذلك فإن ىنالك ت اربط بين موارد إدارة المعرفة وأنشطة
وفعاليات المؤسسات التعميمية ،وان تبني المنظمات إلدارة المعرفة يحقق ليا زيادة في الكفاءة
والفاعمية وتحسين اتخاذ الق اررات وسرعة االستجابة لمتغيرات البيئة المحيطة وبالتالي تحسين األداء.
وان استخدام موارد إدارة المعرفة في مؤسسات التعميم العالي يعد أم اًر جوىرياً واذا ما تم استخداميا
بفاعمية فانيا حتماً ستؤدي إلى تميز المنظمات التعميمية في مواردىا عمى اتخاذ الق اررات وخاصة
وان المنظمات التعميمية ليا دور ىام في المجتمع بحكم عمميا وطبيعة وظائفيا حيث تقدم مجموعة
من التخصصات العممية والمينية.
المحور االول /اإلطار المنيجي

اوالً  -:مشكمة البحث  :ان المتتبع ألدبيات االدارة االستراتيجية يمكنو من مالحظة انيا تركز

عمى فيم مصادر الميزة التنافسية ،وان مصادر الميزة التنافسية شغمت اىتمام الباحثين عمى مدار

العقود الثالثة المنصرمة ،فضال عن ذلك فإن تشكيمة الموارد ليا اثر كبير في اكتساب المنظمة

لمميزة التنافسية التي منيا تطوير موارد المنظمة بشكل ايجابي .ىذا عمى المستوى العام اما في

مجتمعات المعرفة فإن المعرفة وادارة ىذه المعرفة اصبحت القضية االساسية في خمق الميزة
التنافسية المستدامة لممنظمات ،واذا كان األساس في أداء المنظمات وميزتيا ىو االداء المنظمي

الممكن مالحظتو فإن واحدة من اىم القضايا التي يجب ان تقاس بشكل شمولي ىو موارد إدارة
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المعرفة ،التي تكتمل بتوظيف النظرة المستندة عمى الموارد ،اذ ان ىذه الموارد إلدارة المعرفة يمكن

ان تحدد االداء المنظمي األمثل .وبالتالي فإن مشكمة البحث تدور حول توظيف المنظور المستند
عمى الموارد لتطوير روابط نظرية واختبارىا تجريباً من خالل العالقة بين موارد إدارة المعرفة

واألداء المنظمي ،ولتصبح مشكمة البحث متمثمة بالتساؤل االتي ( ما ىو اثر موارد إدارة المعرفة

في األداء المنظمي؟)

ثانياً  -:أىمية البحث  :تنبع االىمية لمبحث من توظيفو لمنظرية االكثر شيرة في عالم االدارة

االستراتيجية وىي النظرية المستندة عمى الموارد لبيان تأثير موارد ادرة المعرفة في االداء المنظمي

لممنظمات التعميمية وخصوصاً انيا أشرت قمة االبحاث التي تناولت موارد إدارة المعرفة من
المنظور االستراتيجي ،فضال عن توجيو االنظار نحو االداء المنظمي وكيفية تحقيقو من خالل

موارد إدارة المعرفة.

ثالثاً  -:اىداف البحث  :ييدف البحث بداية إلى تأشير االسس الفمسفية في اداء منظمات االعمال
وتحفيز المتطمبات الفكرية ليذا االداء من خالل مساىمة موارد إدارة المعرفة في األداء المنظمي

والتي تنشق إلى :

 .1معرفة واقع موارد إدارة المعرفة في المنظمة المبحوثة.
 .2معرفة واقع االداء المنظمي في المنظمة المبحوثة .

 .3بيان مساىمة موارد إدارة المعرفة في تحقيق االداء المنظمي لممنظمة المبحوثة.

 .4معرفة أي الموارد األكثر تأثي ار واألكثر أىمية في األداء المنظمي في منظماتنا التعميمية.

رابعاً :مخطط البحث :يعبر الشكل ( )1العالقة بين المتغيرات وكاالتي:
موارد إدارة المعرفة

المىارد الهيكلية

المىارد التقنية

المىارد البشرية

المىارد الثقافية

األداء المنظمي

شكل ( )1مخطط البحث الفرضي
البعد المالي

بعد العمليات
الداخلية

بعد الزبائن

المصدر :اعداد الباحثان
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خامساً :فرضيات البحث  :تتابعاً مع االساس المنطقي لمبحث وانطالقاً من رؤية مخططو الذي

يمكن ان تؤشر إلى ان البحث يستند عمى فرضية رئيسة مفادىا ( يتحقق االداء المنظمي في

المنظمة التعميمية من خالل مساىمة موارد إدارة المعرفة فيو) ،اال ان ىذه الفرضية تتطمب اإلجابة
عمييا بداية اإلجابة عمى الفرضيات االتية والمشتقة منيا:

 .1تتوافر مجموعة من موارد إدارة المعرفة في المنظمة المبحوثة.
 .2تتوافر ابعاد األداء المنظمي في المنظمة المبحوثة.

 .3توجد عالقة ارتباط معنوية بين موارد إدارة المعرفة واالداء المنظمة مجتمعة ولكل بعد من
ابعادىا.

 .4يوجد تأثير لموارد إدارة المعرفة في االداء المنظمي.

 .5يتباين تأثير موارد إدارة المعرفة في االداء المنظمي تبعا لمساىمة كل مورد.

سادساً :األساليب اإلحصائية المستعممة في التحميل  :استعممت مجموعة من األدوات اإلحصائية
منيا ما يتعمق بوصف متغيرات البحث ،وأخرى أدوات تحميمية لمعرفة االرتباط والتأثير ،وكما يأتي:

 .1األدوات اإلحصائية الوصفية ،وتتمثل بـ :الوسط الحسابي ،واالنحراف المعياري ،ومعامل
االختالف لمعرفة مستوى تطبيق متغيرات البحث.
 .2األدوات اإلحصائية ألتحميمية وتشتمل عمى اآلتي :تحميل االرتباط( بيرسون) ،تحميل االنحدار(
البسيط ،المتدرج) لمعرفة العالقات بين متغيرات البحث واثر المتغير المستقل عمى المعتمد
فضال عن معرفة أىمية كل بعد فرعي من المتغير المعتمد واىميتو في تحقيق المتغير المعتمد.
سابعاً -:مجتمع البحث وعينتو  :اختيرت كمية اإلدارة واالقتصاد /جامعة تكريت مجتمعا لمبحث،

وقد اختيرت منيا عينة عشوائية بواقع( )30فردا ليمثموا مجتمع البحث تمثيال صحيحا ،وزعت
االستبانة وقد اعيدت الينا ( )29استمارة صالحة لمتحميل.
ثامنا :منيج البحث وحدوده :اعتمد الباحثان عمى المنيج الوصفي التحميمي لتأشير المنطمقات
الفكرية وجمع المعمومات وتحميميا باالدوات االحصائية ،وصوال إلى النتائج واالستنتاجات ثم
التوصيات.
تاسعا :حدود البحث  :تمثمت حدود البحث المكانية بجامعة تكريت /كمية االدارة واالقتصاد ،فيما
تمثمت الحدود الزمانية ابتدءا من  2017/6/1ولغاية ،2017 /10/1في حين تمثمت الحدود
البشرية بالكادر الوظيفي العامل في الكمية اعاله.
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عاش ار :اختبارات الصدق والثبات
 .1اختبارات الصدق :قيس الصدق عبر الصدق من معامل الثبات ،وكاالتي( الدليمي:2014،
:)28
الصدق =

الثبات )1(...................

وبما إن معامل الثبات الذي تم التوصل إليو عن طريق التجزئة النصفية ىو ( )0.81فإن:
صدق المقياس=

0.89

=  0.94وىي نسبة صدق عالية.

 .2اختبار الثبات :يمكن التحقق من ثبات اداة القياس من خالل تحقق االتساق الداخمي وثبات
فقرات اداة القياس .وقد اُجري التحقق من االتساق الداخمي لفقرات مقاييس البحث من خالل
اختبارين :االول تمثل بمعامل الفا-كرونباخ ( ،)Cronbach-Alphaالتي كانت) (0.83بشكل
اجمالي بينما تمثل الثاني بمعامل ( )Guttmanلمتجزئة النصفية التي بمغت( )0.89مع االشارة
إلى ان قيم الفا-كرونباخ ( )Cronbach's-Alphaيمكن االعتماد عمييا واتساميا بالموثوقية
عندما ال تقل عن ( ،)Hair et al,2010:124()%70كما ان معامل التجزئة النصفية Guttman
) )Split-Half Coefficientىو االخر قد عزز القوة االحصائية من خالل ما مؤشر  ،وىي
نسبة عالية وتعطي مقبولية قوية لثبات اداة القياس .وىو دليل عمى ان االستبانة تتميز بالثبات في
القياس وتعطي الباحثين الحق في اعتماد نتائجيا وتعميميا عمى المجتمع.
اوالً  :موارد إدارة المعرفة

المحور الثاني/االطار النظري

 -1مفيوم إدارة المعرفة  :اشار( ) wig ,1999إلى أن مفيوم إدارة المعرفة قد تـم ابتكـاره فـي
عــام  ، 1986وقــد تطــور بعــد ذلــك فــي الفتـرة مــا بــين أواســط إلــى أواخــر التســعينيات وذلــك
بظيــور العديــد مــن المجــالت والمــؤتمرات االكاديميــة المتنوعــة حــول ىــذا الموضــوع ( شــاكر
 )55 :2006،عمــى الــرنم مــن ان جــذور تصــنيف المعرفــة ترجــع إلــى ســنة( )1958عنــدما
نبو العالم الينغاري إلى أىمية المعرفة الضـمنية (الكبيسـي والحمـداني .)58 :2016،وبـين
)  ( Daft,2001:259بــأن ىنالــك مفيــومين إلدارة المعرفــة تبعـاً الخــتالف نظرتــو إلــى
المعرفـ ــة  ،فـ ــاألول يتعمـ ــق بمفيـ ــوم إدارة المعرفـ ــة الظـ ــاىرة الـ ــذي يتعمـ ــق بجمـ ــع المعمومـ ــات
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وتصــنيفيا وترميزىــا لغــرض خزنيــا فــي قواعــد البيانــات لتمكــين العــاممين فــي المنظمــة مــن
الوصــول إلييــا وقــت الحاجــة والثــاني ىــو مفيــوم إدارة المعرفــة الضــمنية وىــو قيــام المنظمــة
برفع مستوى معرفة العاممين فييا وزيادة خبراتيم .ويرى ( الكبيسي )63:2002،أن مفيـوم
إدارة المعرف ــة يمث ــل المص ــطمح المعب ــر ع ــن العممي ــات واألدوات والس ــموكيات الت ــي يش ــترك
بصــيانتيا وأدائيــا المســتفيدون مــن المنظمــة الكتســاب وخــزن وتوزيــع المعرفــة وعكســيا فــي
عمميــات األعمــال لموصــول إلــى أفضــل التطبيقــات بقصــد المنافســة طويمــة األمــد والتكيــف.
وىناك الكثير مـن البـاحثين الـذين ينظـرون إلـى ىـذا المصـطمح عمـى أنـو حقـل جديـد ال يـزال
في مرحمة التطور ،ويعرض الجدول مجموعة من التعاريف من وجيات نظر مختمفة:
الجدول (  )1مفيوم إدارة المعرفة تبعاً لمجموعة من الباحثين
التعريف

ت

اسم الباحث

رقم الصفحة

1

Hoffman et al

 93: 2005عممية تجميع وخمق المعرفة التي تسيل التشارك في المعرفة بحيث يمكن

2

2011 Laudon & Laudon

تطبيقيا بشكل فاعل في عموم المنظمة.
434:

ىي مجموعة من العمميات التي طورت في المنظمات لتوليد وخزن ونقل

وتطبيق المعرفة وىي ت زيد من قابمية المنظمة لمتعمم من بيئتيا الخارجية
والداخمية بيدف صنع القرار.

3

جرادات ،وآخرون

4

دوش

 80 :2011ىي عممية ايجاد وتحميل وتقديم ومشاركة وتجديد المعرفة من اجل تعزيز
وتحسين االداء المنظمي.

5

2011

ىو اإلدارة التي تسعى إلى تطوير قابميات وامكانيات الفرد والجماعات

332:

الموجودة في المنظمة من أجل اكتساب وتطوير فرص جديدة
ىي عممية تحميل وتركيب وتقييم وتنفيذ التغيرات المتعمقة بالمعرفة لتحقيق

أمينة

 33 :2015االىداف الموضوعية بشكل نظمي مقصود وىادف من اجل ايجاد قيمة
لألعمال وتوليد لمميزة التنافسية .

6

الكبيسي والحمداني

 61: 2016ىي حقل عممي منظم ومجموعة من المداخل التي تمكن المعمومات
والمعرفة من النمو والتدفق وتوليد القيمة في المنظمة.

 .2مفيوم الموارد المعرفية  :تناول الباحثون تسميات مختمفة لمموارد المعرفية فمنيم من اشار إلى
انيا الموارد العقمية وفسرىا آخرون بالذكاء بكل متغيراتو ونظر إلييا آخرون عمى أنيا الذكاء
والمعرفة والقدرة الكالمية واالقناع والمنطق ،وان معظم الباحثين يشيرون إلى ان الموارد
المعرفية تنعكس في سرعة البديية والقدرة عمى التعمم والبراعات المتعددة .وقد عرفيا (Baldwin
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) et al,2008من منطمق القدرات بأنيا القدرة عمى التعمم ومعالجة المعمومات المعرفية مثل
الفيم والق ارءة واالنماط الرياضية والمكانية ،اما من وجيو نظر (السماك )2011،فقد وصف
مفيوم الموارد المعرفية عمى انيا من المفاىيم االكثر شيوعاً في الناتج الفكري االداري في
الوقت الحاضر نظ ار لمتغيرات والتحوالت الكبيرة في بيئة العمل لذلك فإن الحديث عن الموارد

المعرفية يرتبط ارتباط مباش ارً بالخصائص المعرفية التي يمتمكيا العنصر البشري عمى صعيد

المستوى الفردي والجماعي في المنظمة فضال عن كون جوىر عممية التميز والتفوق يقع في

نطاق تنمية الموارد المعرفية(االعظمي  .)35: 2013،وىي تسمى في بعض األحيان بقدرات
إدارة المعرفة بالبنى التحتية التي تقدم الدعم لمييكل المطموب لممشاركة بالمعرفة ضمن المنظمة

( .)Sandhawalia & Dalcher,2011:315ومن منظور النظرة المستندة عمى الموارد فإن

( )Chuang et al,2012:260أشار بانيا المصادر الممكنة لتحقيق الميزة التنافسية التي من
الصعب تقميدىا من قبل المنافسين.

 .3انواع الموارد المعرفية  :أشار( )Gold et al,2001إلى ان تكنموجيا المعمومات والييكل
التنظيمي والثقافة بانيا البنى التحتية إلدارة المعرفة ،بينما أشار( )Khalifa & Liu,2003إلى ان
القيادة والثقافة واالستراتيجية ىي البنى التحتية المطموبة لتطوير إدارة المعرفة( & Sandhawalia
 ،)Dalcher,2011:315بينما قسم ( )Chunag,2004:460موارد إدارة المعرفة طبقا لمنظرة

المستندة عمى الموارد إلى موارد إدارة المعرفة التقنية التي تمثل تكنولوجيا المعمومات ومواد إدارة
المعرفة االجتماعية تصف االبعاد الحرجة التي تتمثل بالموارد الييكمية المتمثمة بتشجيع المنظمة

او تعزيزىا إلدارة المعرفة والموارد الثقافية مثل الثقافة المالئمة التي تشجع االفراد عمى خمق
والتشارك بالمعرفة ضمن المنظمة والموارد البشرية المتمثمة برأس المال البشري.

وبذات السياق فقد اشار (البنا )4: 2010 ،إلى ان تطبيق إدارة المعرفة تتطمب توافر مجموعة

من الموارد كما يوضحيا الشكل (-:)1
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موارد إدارة المعرفة

موارد

موارد

موارد

تكنولوجية

بشرية

هيكلية

المعارف

تعليم

نظم المعلومات

تدريب

الشكل( )1موارد إدارة المعرفة

معلوماتلمتنمية البشرية في
المصدر :البنا ،بشير عبد العظيم  ،2010،رأس المال الفكري (المعرفي) ركيزةنظمأساسـ ـ ـ ــية
المنتدى العربي الدارة الموارد البشرية www.hrdiscussion.com.
المنطقة العربية ،المعارف

إال ان الباحثين وجدوا ان تقسيم ( )Chuang et al,2012:462-463ىو اكثر التقسيمات

لموارد إدارة المعرفة والمالئمة وىو يتوافق مع جميع البحوث التي اشارت إلى عوامل النجاح الحرجة
او ممكنات او تحديات إدارة المعرفة ،وبالتالي فإن ىذه االبعاد ىي (الييكمية  ،الثقافية  ،البشرية ،

التقنية ) وىذا ما يتالءم مع مجتمع البحث ،لذلك فسوف يتم االعتماد عمى ذات المقياس لقياس
توجيات البحث الحالي.وبالتالي يمكن تمخيصيا فيما يأتي-:

أ .موارد  KMالييكمية  :يعد الييكل المنظمي من المتطمبات االساسية لنجاح اي عمل ،لذا
ينبغي ان يتصف الييكل المنظمي بالمرونة ليستطيع العاممين اطالق ابداعاتيم والعمل

بحرية الكتشاف وتوليد المعرفة والذي من خاللو يمكن تحديد وتجديد االجراءات
والتسييالت والعمميات الالزمة إلدارة المعرفة بصورة فاعمة وذات كفاءة من اجل كسب

قيمة اقتصادية مجدية(ابو خضير ،)12: 2009:وان الييكل المنظمي اليرمي القائم عمى
اسس بيروقراطية يتسم بعدم المرونة في نقل وتشارك المعرفة بينما اذا اخذت قنوات توزيع

المعرفة نمط نير رسمي اساسو الثقة والتعاون سيتم نقل المعرفة بشكل اسرع واكثر فاعمية.
(االنا

وابو

الخير2012،

،)40-39:

وىو

ما

أشار

اليو( &Lee

 )Vorakulpipat,2008:19()Choi,2000:3بأن الييكل التنظيمي يعد من محددات
إدارة المعرفة الرئيسة ،الن الييكل المرن يشجع عمى التشارك بالمعرفة والتعاون عبر
الحدود ضمن المنظمة( بين األقسام)() Sandhawalia & Dalcher,2011:315

08

جامعة تكريت  -كلية اإلدارة واالقتصاد  /مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية  /المجلد  / 3 -العدد – 7102 / 33

واشار( )Jay,2000:45إلى أن اليياكل التنظيمية األكثر مالءمة إلدارة المعرفة ىي تمك اليياكل

التي تتسم بالمرونة والتكيف مع البيئة وسيولة االتصاالت وقدرتيا عمى االستجابة السريعة
لممتغيرات ،وىذا يكون واضحا في الييكل الشبكي حيث تكون فيو المنظمات تعمل بجد ويكون دور
المركز تجميع المعمومات والمعرفة وتخزينيا بطريقة فعالة ،وتوزيعيا عمى الوحدات ،والمركز ال يولد

المعمومات بنفسو أو لنفسو ،وبالتالي فإن كل وحدة لدييا معرفتيا ومعموماتيا وىي عن طريق قنوات
االتصال الشبكية بين الوحدات تستطيع مبادلتيا مباشرة أيضاً مع الوحدات األخرى .

 -1موارد  KMالثقافية  :يتطمب تطبيق إدارة المعرفة خمق ثقافة ايجابية داعمة إلنتاج المعرفة
وتقاسميا وتأسيس بيئة تنظيمية تقوم عمى اساس المشاركة بالمعرفة والخبرات الشخصية بناء شبكات
فاعمة في العالقات بين االفراد وتأسيس ثقافة تنظيمية داعمة لممعرفة ،ولتوليد ثقافة المعرفة البد من
وجود مناخ تنظيمي مناسب قائم عمى الثقة ويقدر جيود افراد المعرفة ويشجع عمى تشارك المعرفة

(ابو خضير ،)12: 2009:وىذا يتطمب تغير في العقمية التقميدية ونقميا من مفيوم "اختزان المعرفة"
إلى مفيوم "تقاسم المعرفة" من خالل وجود نظام حوافز يدفع االفراد إلى تقاسم المعرفة ،حيث ان

نجاح المنظمة يعتمد إلى حد كبير عمى الثقافة المنظمية نير التقميدية التي تساىم في تحويل

المعرفة الفردية إلى معرفة تنظيمية (االنا وابو الخير )40-39: 2012،وىو ما ركز عميو بحثنا
األخير (الحمداني :2016،بال) والذي ذكر فيو ان ( )Iqor,2010:111الذي شدد بالقول( ان عمى

حسن) .ويتطمب تطبيق إدارة المعرفة في أية
المنظمات ان تؤسس لمبدأ التشارك بالمعرفة امر ً
منظمة أن تكون القيم الثقافية السائدة مالئمة ومتوافقة مع مبدأ االستمرار في التعمم وادارة المعرفة،
وأن تكون الثقافة المنظمية مشجعة لروح الفريق في العمل.

ويقصد بيا الثقافة التي تشجع وتحث

عمى العمل بروح الفريق وتبادل األفكار ومساعدة اآلخرين ،والقدوة والمثل األعمى لمقيادة الفعالة التي

تعتني بالمعرفة والعوامل التي تساعد وتحفز عمى تبنى مفيوم إدارة المعرفة( Dermott &Dell

 .),2001 :76-78وىذا يعني ان تطبيق إدارة المعرفة واستخداميا يستمزم وجود موارد بشرية ذات
مؤىالت عالية وثقافة رفيعة ،أي بمعنى ان المنظمة عمييا أن تحصن نفسيا ومواردىا البشرية

ثقافيا .وتعد الثقافة المنظمية من العوامل اليامة المؤثرة عمي مدى نجاح أو فشل إدارة المعرفة .وقد

يعدىا البعض إحدى المعوقات األساسية إلدارة األصول الفكرية في المنظمات .فالثقافة بما تحممو
من قيم وأعراف ومفاىيم وممارسات تؤثر عمي سموكيات األفراد في التعامل مع المعرفة.

 -2موارد  KMالبشرية  :تعد الموارد البشرية من اىم المقومات التي يتوقف عمييا نجاح إدارة
المعرفة في تحقيق اىدافيا وىم ما يعرفون بأفراد المعرفة التي تقع عمى عاتقيم مسؤولية القيام

بالنشاطات الالزمة لتوليد المعرفة وحفظيا وتوزيعيا (ابو خضير ، )12: 2009:ويقع عمى القائد
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عبء تصميم استراتيجيات إدارة المعرفة في المنظمة وتحديد الدور المنوط لكل فرد او مجموعة

عمل وىذا يتطمب ايجاد طرق واساليب جديدة من شئنيا زيادة وبناء قاعدة المعرفة لدى المنظمة
واشراك العاممين واخذ آرائيم في االعتبار لكي يضمن وجود رؤية واحدة تسود المنظمة (االنا وابو

الخير .)40-39: 2012،ويؤكد (الخيرو و وجالل  )5، 2004،بان االنسان لو دور ميم في بناء

المعرفة لذا يكون من الضروري بناء وادامة عالقات وثيقة فيما بين الموارد البشرية من جية وفيما

بين العقول البشرية والمعرفة من جية أخرى ،وان عممية القيادة وارشاد االفراد العاممين وترسيخ

قناعاتيم بأىمية إدارة المعرفة يؤثر ايجابا في نمو ومستقبل المنظمة (احمد .)68: 2005،

لذا فإن إدارة المعرفة تتطمب نمطاً نير عادي من القيادة يتمكن من قيادة اآلخرين ،لتحقيق أعمى

مستويات من اإلنتاجية في المنظمة وعميو أن يعمل عمى بناء رؤية مشتركة  ،واالتصال والتعامل

الدائم مع اآلخرين في المنظمة وسماع ردود أفعاليم عن رؤيتو مع تقييم ىذه الرؤية واعادة تشكيميا
وتنميتيا ،كمما لزم األمر.

 -3موارد  KMالتقنية :يعتمد نقل المعرفة وتقاسميا عمى وجود اليات فعالة تتيح ذلك  .وىذه
االليات يمكن ان تكون رسمية مثل التقارير وادلة العمل والتدريب واالجتماعات الرسمية المخططة
والتعمم اثناء العمل او نير رسمية مثل االجتماعات والندوات والحمقات النقاشية التي ال تتخذ طابعاُ

رسميا وتتم عادة في نير اوقات العمل  .مثل ىذه االليات نير الرسمية يمكن ان تكون فعالة في

الجماعات صغيرة الحجم اال ان من شأنيا ان تؤدي إلى فقدان جزء من المعرفة حيث ال يكون ىناك
ضمان الن تنقل المعرفة بشكل صحيح من شخصاً إلى آخر (االنا وابو الخير،)40-39: 2012،

ىنا يأتي الدور الفاعل لتكنولوجيا المعمومات ،حيث والقول لـ( & Sandhawalia

 ،)Dalcher,2011:315وان تكنولوجيا المعمومات تسيل من تدفق المعرفة وتخفض الحدود

لتوصيل المعرفة ضمن المنظمة ،واشار ( )Gareth,1997:86إلى ان تكنولوجيا المعمومات
الحديثة توفر إلدارة المعرفة الكثير من اإلمكانيات مثل :شبكة المعمومات ،والشبكة الداخمية

 ،Internetوبرنامج تصفح  ،Browsersومخازن البيانات ،ومصفاة البيانات ،Data Filer
وبرنامج  Softwareمما يسيل ويسرع من إدارة المعرفة في المنظمات  ،وبحسب النظرة المستندة

عمى الموارد فإن الموارد التقنية تزود بالموارد التي تجعل االبداع ممكنا وتمكن من التحسين المستمر

في المنتجات .فضال ان الخاصية الفريدة فيو انيا تمكن المنظمة من تنفيذ التطبيقات الصحيحة في

الوقت الصحيح وبالتالي فيي .1تسيل من تراكم وخزن وتبادل المعرفة  .2تكامل تدفق المعرفة.3.
تحول المعرفة وتخمق معرفة جديدة( .)Chuang et al,2012:460وقد بين (مسمم )6: 2009،

انو ال يمكن التعامل اليوم مع الكم اليائل من المعمومات والمعرفة المتوافرة لدى المنظمات باستعمال
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طرق حفظ واسترجاع المعمومات التقميدية ،فاألمر يحتاج إلى نظام الكتروني متكامل لممعمومات
يتيح لممستعمل إمكانية الوصول لممعمومات في الوقت المناسب.

ثانياً :االداء المنظمي  :يعــد موضــوع األداء المنظمي مــن الموضـوعات الرئيســة فــي نظريــات
التنظــيم اإلداري بصــفة خاصــة ،والسموك اإلداري بصفة عامة ،وعمى الرنم من ذلك فإن ىذا

الموضوع ال يزال من أكثر الموضـوعات نموضـا ،سواء فيما يتعمق بالتعريف أو العناصر التي

يتضمنيا ويتفق معظـم البـاحثين عمـى أن األداء المنظمـي عبـارة عـن مفيـوم واسـع يشـمل معـايير
نوعيـة داخمية وخارجية ،تعكس قدرة المنظمة عمى تحقيق مجموعة واسعة من األىـداف تجـاه أطـراف

عـدة ،كالعـاممين والمساىمين ،والزبائن ،واإلدارة ،والمجتمع (الماضي ، )6: 2010 ،وأضاف (

الفارس ) 72 ،2010،ان األداء المنظمي يعد نتاج أفراد المنظمة ومدى مساىمتيم في تحقيق
أىدافيا  ،ومدى إشراك الموظفين في اإلنتاج وتقديم خدمات معنية ومساىمتيم في إحداث التغيير

المطموب و كذلك تنمية الموارد والمواىب لمعاممين.

 .1مفيوم االداء  :عرفو (  ) Alian et,al,2000بانو البحث عن تنظيم العالقة بين النتائج
والموارد ،وذلك وفق أىداف محددة لعكس توجيات المنظمة بينما اشار توماس جيمبرت إلى

أنو :التفاعل بين السموك و االنجاز ،و أنو السموك والنتائج معا ،وىو اتحاد السموك و نتائجو،
و ما تسعى المنظمة لموصول إليو  .ويعرف األداء بأنو :تحقيق الشروط أو الظروف التي

تعكس نتيجة،أومجموعة نتائج معينة لسموك شخص معين ،أو مجموعة أشخاص

(القرالة.)48 :2009،ويمكن تعريف األداء المنظمي عمى أنو عبارة عن ناية أو ىدف يراد

الوصول إليو ،و من زاوية أخرى نالحظ أن ىناك مناظير و زوايا متباينة ،فالبعض يتناولو من

خالل أداء الفرد أو أداء فريق العمل(الجماعة)،والبعض يتناولو من خالل النظر إلى أداء

المنظمة ككل ،وبالتالي يتضح قدرة المنظمة عمى تحقيق أىدافيا( )Martine et,al,2009 :28

 .2أىمية األداء المنظمي  :تتبمور أىمية األداء المنظمي فيما يمي(النسور:)32 :2010،

أ .المنظمات بحاجة إلى وسائل وطرق لمتعرف عمى العقبات التي تواجييا حال ظيورىا.

ب .المنظمات بحاجة إلى وسيمة لجمع المعمومات حتى تتمكن من اتخاذ الق اررات الميمة بخصوص
الموارد البشرية.

ج .المنظمة بحاجة إلى تطوير اعضائيا بصفة مستمرة سواء المديرين او الموظفين حتى يتمكن من

المساعدة في تطوير اداء المنظمة.

د .المنظمة بحاجة إلى توفير الميارات الالزمة لصانع القرار سواء أكان فرداً او جماعة.
بينما اشار (بالسكة )3 :2012،إلى ان أىمية االداء تكمن في النقاط التالية -:
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أ .يعد أداة توجيو بالنسبة لممنظمة من أجل تحقيق أىدافيا.

ب .يعد أداة لمعرفة حالة المنظمة.

ج .يستعمل أداة لمعرفة االختالل الواقع عند تحقيق األىداف.

د .تحديد سبل لتطوير العاممين ودفعيم نحو تطوير أنفسيم

واضاف (عبيد )56 :2000 ،بأن اىمية األداء المنظمي تأتي من كونو يعبر عن قابمية
المنظمة عمى إيجاد النتائج المقبولة في تحقيق طمبات الجماعات الميتمة بالمنظمة بوصفو يمثل
المدى الذي تستطيع فيو أن تنجز ميمة بنجاح أو تحقق ىدفا بتفوق.
 .3مفيوم بطاقة االداء المتوازن  :ان بطاقة األداء المتوازن " ما ىي إال مدخل استراتيجي لتقويم
األداء يقوم عمى أساس خمق التنانم واالنسجام بين مقاييس وأىداف األداء من جية و عناصر
النجاح الحاسمة من جية أخرى فضال عن تقديميا تغذية عكسية تسيم في تعزيز التحسينات

المستمرة في األداء االستراتيجي لممنظمة "( عبيد  . ) 67 :2005،كما تم تعريف بطاقة األداء

المتوازن من قبل العديد من الباحثين  ،ومنيا ىي نموذج لتقويم األداء الشامل لممنظمة يتكون من

مجموعة من المقاييس المالية ونير المالية التي تبين نتائج تنفيذ األداء وتربطيا باستراتيجية
ورسالة المنظمة من خالل أربعة مناظير رئيسة  ،ىي  :المنظور المالي  ،ومنظور الزبون ،

ومنظور العمميات الداخمية ومنظور التعمم والنمو  ،وان ىذه المنظورات ومقاييسيا يمكن زيادتيا أو
تخفيضيا طبقا لحاجة وطبيعة المنظمة واستراتيجيتيا وأىدافيا فبطاقة األداء المتوازن تقدم مقاييس

لألداء الحالي والمستقبمي من خالل التفاعل بين المنظورات األربعة التي سيتم التعرف عمييا الحقاً
(محمد ، ) 121 :2008،إن بطاقة األداء المتوازن ترتكز عمى أربع منظورات وليس فقط
المنظور المالي وىي :المنظور المالي ،منظور الزبائن ،منظور العمميات الداخمية ،منظور التعمم
والنمو( )Rankins,2006:3وفيما يمي سوف يتم توضيح كل منظور:

أ -المنظور المالي  :يعبر المنظور المالي عن مدى مساىمة استراتيجية الشركة وتنفيذىا في
تحسين الخط األدنى من االداء ،انو يمثل األىداف االستراتيجية طويمة األجل لممنظمة
وبالتالي

فانو

يتضمن

النتائج

االستراتيجية

الممموسة

من

الناحية

المالية

التقميدية(  )BA-ABAAD,2009:39إن مؤشرات القياس المالية متعمقة بالربحية ،معدل
نمو المبيعات ،معدل العائد عمى االستثمار ،معدل العائد عمى الموجودات ،معدل العائد

عل حق الممكية ،ربحية السيم الواحد ،والقيمة االقتصادية المضافة( & Chi

 .)Hung,2011:226واكد( المغربي ) 23 :2006 ،ان ىناك العديد من أدوات الرقابة

اإلدارية التقميدية  ،تتمثل في صورة مقاييس مالية ونسب أساسية .وبين(يوسف:2004،
05
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 )53بان ىذا المحور يعد المحصمة النيائية لكافة المتغيرات ،وحتى يمكن تحقيق النجاح

المالي لممنظمة يجب عمييا أن تحدد بدقة ما ىو المطموب أن تعممو لتحقيق ىذا اليدف؟

وكيف يمكن أن تحقق أىدافيا؟  ،والنقطة اليامة ىي كيف يمكن لممؤسسة أن تقيس النجاح

في تحقيق ىذه األىداف ؟

ب -منظور الزبائن  :تعد خدمة الزبون عممية معقدة نتيجة لتنوع حاجاتو ،ولتطوير ىذه
الخدمة يجب عمينا ان نحدد ماىي األشياء التي يريدىا الزبون وترتكز استراتيجية خدمة
الزبون عمى تحقيق توقعاتو ،وىدف ىذه اإلستراتيجية ىو تحقيق أىداف المنظمة بكفاءة

وفعالية (يوسف .)53 :2004،بينما يصف ( المغربي ) 23 :2006 ،ىذا المنظور بأنو
خمق قيمة لمزبائن وكيف سيتم تحقيق ذلك  ،وماىي األسباب التي ستجعل الزبائن عمى
استعداد لدفع المقابل المالي ليا  ،ويمكن القول أن ىذا الجزء يشكل قمب المقاييس  ،فإذا

أخفقت المنظمة في تقديم المنتجات والخدمات المناسبة وفي الوقت المناسب بشكل يمبي
احتياجات الزبائن وبتكاليف فعالة عمى المدى القصير والطويل ،فمن تتولد إيرادات وسوف
تتدىور المنظمة وتموت لذا فإن عمى المنظمة ان تصل إلى إرضاء الزبائن وتوليد

المبيعات المطموبة من قبل اكبر عدد من الزبائن (  ، )BA-ABAAD,2009:40و ان
مؤشرات القياس المتعمقة برضا الزبون تتمثل ،بعدد شكاوى الزبون ،االحتفاظ بالزبون،

معدل نمو السوق ،والحصة السوقية( .)Chi & Hung,2011:226وكذلك تقديم الخدمة

في الوقت المناسب ،والجودة المطموبة  ،والتكاليف المناسبة لمزبون  ،ان كل ذلك سيؤدي

إلى زيادة القيمة المقدمة لمزبون وبالتالي زيادة رضا الزبون( .)BA-ABAAD,2009:40

ت -منظور العمميات الداخمية  :يجب دراسة وتحميل العمميات التي تولد األشكال المناسبة
لمقيمة بالنسبة لمزبائن وتقود كذلك إلى الوفاء بتوقعات حممة األسيم وىذه ميمة

الموضوعات االستراتيجية التي يدرسيا منظور العمميات الداخمية ،ومن ثم ينبغي التعرف

عمى عمميات المنظمة عمى المستوى العام( المغربي .)23 :2006،بينما يرى

(يوسف )53 :2004،بأن ىذا المحور يركز عمى العناصر واألنشطة الداخمية لعمميات
التشغيل بالمنظمة ،لتحديد المراحل الداخمية التي يحدث فييا نوع من الصعوبات والمشاكل

أثناء اإلنتاج ،ومحاولة التغمب عمييا برفع ميارات وكفاءات عمميات التشغيل واإلنتاج.

وقد حدد ( ) AB-ABAAD,2009: 40المقاييس التي تتوافق مع منظور العمميات الداخمية

حيث اقترح كال من كابالن ونورتن باستخدام العناقيد ()clustersالتي تجمع القيمة المتشابية في
عمميات المنظمة ،العناقيد لمنظور العمميات الداخمية ىي إدارة العمميات(من خالل تحسين
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استخدام الموجودات ،إدارة سمسمة التجييز...الخ) وادارة الزبون(بتوسيع وتعميق العالقات)
واالبتكار( تقديم منتجات وخدمات جديدة) والعالقات المنظمية واالجتماعية(من خالل إقامة

العالقات الجيدة مع أصحاب المصالح الخارجيين.
ث -منظور التعمم والنمو :يمكن منظور التعمم والنمو المنظمة من ضمان قدرتيا عمى التجديد،
بوصفو شرطا أساسيا الستمرارىا وبقائيا عمى المدى الطويل .في ىذا المنظور تدرس
المنظمة ما يجب أن تفعمو لالحتفاظ بالمعرفة التقنية المطموبة لفيم واشباع حاجات الزبائن
وتطوير تمك المعرفة إلى جانب اىتماميا بدراسة كيفية االحتفاظ بالكفاءة واإلنتاجية

الضرورية لمعمميات التي تخمق قيمة لمزبون .إن تعرض المعرفة التقنية لمتمف باستمرار ُيمزم

منظمات األعمال بالبحث الدائم والسعي لتحديد الموارد المحورية التي يجب أن تكتسبيا كأساس

لتطورىا المستقبمي .ونتيجة ليذا التوجو االستراتيجي يتعين عمى المنظمة أن تقرر كيفية الحصول
عمى المعرفة التقنية التي ستظل في حاجة ليا في المجاالت والنواحي المختمفة  ،ومن ثم يجب

ال لتقرر أنواع المعرفة والموارد الواجب إدراجيا ضمن مجموعة مواردىا
أن تجرى المنظمة تحمي ً
المحورية ثم تتخذ ق ار اًر استراتيجيا بشأن أي من ىذه الموارد التي ينبغي تمويميا وتبنييا(المغربي ،

.)23: 2006ويمثل ىذا المحور البنية األساسية والميمة لنجاح المنظمة حيث انو يعمل
عمى تييئة المناخ ورفع مستوى الميارات والكفاءات لدى القاعدة العريضة من العاممين
بالمنظمة ،حتى يمكنيا إن تتعامل مع عمميات التحديث والتطوير التي يمكن ان تتم في

عمميات التشغيل الداخمية (يوسف .) 141:2004 ،وبين ()AB- ABAAD,2009:40
ان عمى المنظمة التركيز عمى األصول نير الممموسة لممنظمة وبشكل رئيسي عمى

الميارات والموارد الداخمية المطموبة لخمق قيمة لممنظمة ،وييتم بـ(رأس المال البشري ،رأس

المال ألمعموماتي ،والعمميات المنظمية) .وحدد( )Chi & Hung,2011:226مؤشرات
القياس التي تتعمق بالنمو طويل األجل لممنظمة من خالل تطوير القوى البشرية و أنظمة
وبرامج المنظمة وتحفيز امكانيات العاممين وتنشيط كفاءة نظام المعمومات وتنشيط السمطة

والمسؤولية والحوافز وتحفيض معدل دوران العمل ورضا العاممين.ان توليد المعرفة الجديدة
يتم من خالل اقسام البحث والتطوير والتجريب وتعمم الدروس والتفكير االبداعي  ،وتكتسب

المعرفة عبر طرائق ثالثة ىي التعمم والبحث العممي والتطوير التقاني  ،وىناك أربعة
عناصر أساسية تمكن المنظمة من إدارة المعرفة ىي(الخيرو وجالل :)5: 2004،

 -1تعمم فردي  :اذ وضعت مسؤولية التعمم المستمر عمى االفراد انفسيم.

 -2تعمم الفريق  :تحميل المجموعة المكمفة بإدارة المعرفة مسؤولية التعمم الذاتي.
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 -3تعمم المنظمة  :عن طريق نشر المعرفة المتولدة في التنظيم من خالل شبكة التعمم.

 -4تعمم الزبون  :أن تدرك المنظمة ان زبائنيا بحاجة إلى المعرفة والسيما المتعمقة بأنشطتيا
فتبادر بفتح دورات عامة لمزبائن بيذا الخصوص.
المحور الثالث/الجانب الميداني
يمثل الجانب الميداني التفسير المنطقي لخارطة الطريق المعدة في المحور المنيجي ،واستنادا
إلى ذلك سوف يتضمن ىذا المحور عمى االتي:

اوالً -:عرض وتحميل نتائج اإلحصاء الوصفي لمموارد المعرفية

مستوى عالياً ألدراك عينة البحث ألىمية موارد إدارة
اشرت نتائج التحميل االحصائي ان ىنالك
ً
المعرفة وىو ما لوحظ من خالل قيمة الوسط الحسابي العالية( ،)3.775وبانسجام عال في اجابات
العينة التي عكسيا االنحراف المعياري( )0.490ومعامل االختالف( )12.98المنخفضين ،مما

يدلل عمى تجانس ادراكات العينة حول ىذا المتغير وينسحب ىذا التقدير عمى مستوى االبعاد

الفرعية ،وليتحقق لنا قبول الفرضية الفرعية األولى.

 -1الموارد التقنية  :حصل ىذا البعد عمى وسط حسابي عام( )3.88وبانحراف معياري عام

( )0.62ومعمل اختالف ( )%15.9مما يشير إلى انسجام اإلجابات الواردة بخصوص فقرات ىذا
البعد ،وكذلك يدل البعد عمى تقبل عال من العاممين عينة البحث اتجاه الموارد التقنية التي قيست
بأربعة أسئمة ( ،)X1 ,X2 ,X3 ,X4حققت الفقرة ) ) X2التي تشير إلى ( استخدام تكنولوجيا

المعمومات لمبحث عن المعرفة الجديدة) عمى أعمى وسطاً حسابياً حيث بمغ ( )4.27ودل عمى

اتفاق اراء العاممين اىمية استخدام تكنولوجيا المعمومات والتي تساعدىم في عممية البحث عن
المعرفة الجديدة ،وىو ما تم تأكيده من خالل انسجام اجابات افراد العينة التي يعكسيا االنحراف

المعياري ( )0.75ومعامل االختالف ()%17.56المنخفضين ،بينما حققت الفقرة )  )X4والتي
تشير إلى (استخدام تكنولوجيا المعمومات لمبحث عن االسواق والمنافسين ) إلى اقل وسط حسابي
والذي بمغ ( )3.68والذي يشير بدوره إلى ان مستواه ىو اعمى من الوسط الفرضي أيضا و بدوره

يعزز اتفاق اراء الموظفين ولكن بشكل اقل ويؤكد وجود انسجام في اجابات العينة التي يعكسيا
االنحراف المعياري البالغ( )1.10ومعامل االختالف ( )%29.95وىو ما يتوافق مع الطبيعة
العامة لمبحث المتمثمة في بيئة البحث التي ال تركز عمى البحث عن األسواق والمنافسين ألنيا

منظمة عامة.

 .3الموارد الييكمية  :حقق ىذا البعد وسط حسابي عام ( )3.55وبانحراف معياري عام
( )0.64ومعامل اختالف مقداره ( )%18.1مما يشير إلى انسجام االجابات الواردة
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بخصوص فقرات ىذا البعد،وكذلك يدل البعد عمى تقبل عال من العاممين عينة البحث تجاه

الموارد الييكمية والتي قيست بخمس فقرات ( )X5 ,X6 ,X7 ,X8 ,X9حيث حققت الفقرة

( )X5التي تشير إلى ( ان ىيكل منظمتنا يسيل من اكتشاف المعرفة الجديدة ) عمى أعمى

وسطاً حسابياً ،بمغ ( )3.89ويدل عمى اتفاق عينة البحث عمى ان الييكل المنظمي
المستخدم ىو ىيكل يساعدىم عمى اكتشاف المعرفة الجديدة وىو ما تم تأكيده من خالل

انسجام اجابات افراد العينة التي يعكسيا االنحراف المعياري ( )0.81ومعامل االختالف

()%20.9المنخفضين ،بينما حققت الفقرة )  )X8والتي تشير إلى ( ان منظمتنا تسيل
تحويل المعرفة عبر الحدود الوظيفية ) اقل وسط حسابي ( )3.20والذي يشير بدوره إلى
مستواه العالي

نسبيا والذي يبين ان المنظمة تعمل عمى تسييل تحويل المعرفة بين

المستويات الوظيفية من جية وبين الموظفين في نفس المستوى من جية اخرى ويؤكد
وجود انسجام في اجابات العينة التي عكسيا االنحراف المعياري ( )0.77ومعامل

االختالف(.)%24.16

 -3الموارد الثقافية  :حصل ىذا البعد عمى وسط حسابي عام( )3.76وبانحراف معياري عام
( )0.72ومعامل اختالف ( )%19.2مما يشير إلى انسجام االجابات الواردة بخصوص فقرات ىذا

البعد  ،وكذلك يدل البعد عمى تقبل عالي من العاممين عينة البحث تجاه الموارد الثقافية التي قيست
بأربع فقرات( )X10,X11 ,X12 ,X13حيث حققت الفقرة ( )X12التي تشير إلى (لموظفينا

القابمية عمى التفاعل مع االخرين ) عمى أعمى وسطاً حسابياً بمغ ( )4.0مما يدل عمى ان موظفينا
لدييم ميارات جيدة لمتفاعل فيما بينيم من جية وبين الزبائن الداخميين ( الطمبة ) من جية اخرى

وىو ما تم تأكيده من خالل انسجام اجابات افراد العينة التي يعكسيا االنحراف المعياري ()0.84
ومعامل االختالف ( )%21.1المنخفضين ،بينما حققت الفقرة( )X10التي تشير( ان موظفينا
يفيمون اىمية المعرفة ) عمى اقل وسط حسابي ( )3.41والذي يوضح ان عمى موظفينا االىتمام

بأىمية المعرفة ويؤكد وجود انسجام في اجابات العينة التي عكسيا االنحراف المعياري()1.01

ومعامل االختالف (.)%29.8

 -4الموارد البشرية  :حقق ىذا البعد عمى وسط حسابي عام( )3.88وبانحراف معياري عام
( )0.72ومعامل اختالف ( )%18.6مما يشير إلى انسجام االجابات الواردة بخصوص فقرات ىذا

البعد ،وكذلك يدل البعد عمى تقبل عالي من الموظفين عينة البحث تجاه الموارد البشرية التي

قيست بخمس فقرات( )X14, X15, X16, X17حيث حققت الفقرة ( )X17التي تشير إلى (
يتخصص كل موظف بجزء اساس من العمل ) عمى أعمى وسطاً حسابياً بمغ ( )4.13والذي يدل
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عمى اىمية التخصص في انجاز االعمال لما يحققو التخصص من اداء ذا جودة عالية وىو ما تم

تأكيده من خالل انسجام اجابات افراد العينة التي يعكسيا االنحراف المعياري ( )0.83ومعامل
االختالف ( )%20.1المنخفضين ،بينما حققت الفقرة )  )X15والتي تشير ان (يمكن لموظفينا ان
يقدموا اقتراحات حول ميام االخرين ) اقل وسط حسابي( )3.51والذي يشير إلى ان الموظفين ليس
لدييم خبرة او معرفة حول االعمال االخرى التي ال يقومون بإنجازىا  ،ويؤكد وجود انسجام في

اجابات العينة التي عكسيا االنحراف المعياري ( )1.18ومعامل االختالف(.)%33.6

جدول ( )2الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االختالف لموارد إدارة المعرفة

المتغيرات

الوسط

االنحراف

معامل

الفق ار

وصف الفقرات

الحسابي

المعياري

االختالف

X1

يستعمل الموظفين التكنولوجيا لالتصال مع االفراد االخرين

3.758

0.830

22.09

X2

تستخدم التكنولوجيا لمبحث عن المعرفة الجديدة

4.275

0.751

17.57

X3

تستخدم التكنولوجيا السترجاع المعرفة

3.827

0.848

22.16

X4

تستخدم التكنولوجيا لمبحث عن االسواق والمنافسين

3.689

1.105

29.95

3.887

0.621

15.99

X5

ان ىيكل منظمتنا يسيل اكتشاف المعرفة الجديدة

3.896

0.817

20.97

X6

ان ىيكل منظمتنا يساعد عمى خمق المعرفة الجديدة

3.586

0.907

25.29

X7

تمتمك منظمتنا ىيكل مكافآت يعزز التشارك المعرفي

3.517

0.911

25.9

X8

تسيل منظمتنا تحويل المعرفة عبر الحدود الوظيفية

3.206

0.773

24.11

X9

يمتمك الموظفين الحرية بالبحث عن المعمومات التي يحتاجونيا 3.586

0.866

24.15

3.558

0.644

18.10

X10

ان الموظفين يفيمون اىمية المعرفة

3.413

1.018

29.83

X11

يقيم موظفونا اىمية خبراتيم الفردية

3.896

1.012

25.98

X12

لموظفينا القابمية عمى التفاعل مع االخرين

4.000

0.845

21.13

X13

تشجع منظمتنا موظفييا عمى النضوج والتجربة

3.758

0.912

24.27

3.767

0.725

19.26

3.862

0.915

23.69

X15

يمكن لموظفينا ان يقدموا اقتراحات حول ميام االخرين

3.517

1.183

33.64

X16

يمكن لموظفينا االتصال بكل االقسام االخرى

4.034

0.944

23.4

X17

يتخصص كل موظف بجزء اساس من العمل

4.137

0.833

20.14

اجمالي الموارد البشرية

3.887

0.724

18.63

اجمالي موارد إدارة المعرفة

3.775

0.490

12.98

ت

%
الموارد التقنية

اجمالي الموارد التقنية
الموارد الييكمية

اجمالي الموارد الييكمية
الموارد الثقافية

اجمالي الموارد الثقافية
الموارد البشرية

X14

يعي موظفينا لمميام الموكمة ليم ولغيرىم

66

جامعة تكريت  -كلية اإلدارة واالقتصاد  /مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية  /المجلد  / 3 -العدد – 7102 / 33

ثانيا-:عرض وتحميل نتائج اإلحصاء الوصفي لألداء المنظمي :اشرت نتائج التحميل االحصائي
مستوى عالياً ألدراك عينة البحث ألىمية موارد إدارة المعرفة وىو ما لوحظ من خالل
ان ىنالك
ً

قيمة الوسط الحسابي العالية( ،)3.710وبانسجام عالي في اجابات العينة التي عكسيا االنحراف

المعياري( )0.657ومعامل االختالف( )17.70المنخفضين ،مما يدلل عمى تجانس ادراكات العينة
حول ىذا المتغير وينسحب ىذا التقدير عمى مستوى االبعاد الفرعية ،وليتحقق لنا قبول الفرضية
الفرعية الثانية.
 .1البعد المالي  :حصل ىذا البعد عمى وسط حسابي عام( )4.02وبانحراف معياري عام ()0.63
ومعامل اختالف ( )%15.7مما يشير إلى انسجام االجابات الواردة بخصوص فقرات ىذا
البعد ،وكذلك يدل ىذا البعد عمى تقبل عال من الموظفين عينة البحث تجاه البعد المالي التي

قيست بخمس فقرات ( )Y1, Y2, Y3, Y4, Y5حققت الفقرة ( )Y5التي تشير إلى ( تعمل
الكمية عمى زيادة عائداتيا من خالل فتح اقسام مسائية أو دراسات عميا عمى النفقة الخاصة او

فتح مكاتب استشارية) عمى أعمى وسطاً حسابياً بمغ ( )4.34والذي يدل عمى اىتمام الكمية

بمصادر التمويل وزيادة عائداتيا لتغطية مصروفاتيا الخاصة والتي ال يمكن تغطييا عن
طريق الموازنة ،وىو ما تم تأكيده من خالل انسجام اجابات افراد العينة التي يعكسيا االنحراف

المعياري ( )0.85ومعامل االختالف ( )%19.7المنخفضين ،بينما حققت الفقرة )  )Y4والتي
تشير( تعمل الكمية عمى وضع خطط مستمرة لزيادة استثمار االموال في خدمة الطمبة) عمى اقل

وسط حسابي ( )3.41والذي يشير إلى ان الكمية تضع الخطط بشكل مستمر ولكنيا ال تناسب
مع زيادة االستثمار او انيا ال تخدم الطمبة بشكل جيد ،ويؤكد وجود انسجام في اجابات العينة

التي عكسيا االنحراف المعياري ( )1.05ومعامل االختالف()%30.8

 .2بعد الزبائن  :تظير نتائج ىذا البعد انو حقق وسط حسابي عام( )3.73وبانحراف معياري
( )0.60ومعامل اختالف ( )%16.2مما يشير إلى انسجام االجابات الواردة بخصوص فقرات

ىذا البعد ،وكذلك يدل ىذا البعد عمى تقبل عال من الموظفين عينة البحث تجاه بعد الزبائن

التي قيست بخمس فقرات( )Y6, Y7, Y8, Y9, Y10حيث حققت الفقرة ( )Y10التي تشير

إلى (تقوم الكمية بوضع جدولة متكاممة لجميع االقسام لتجنب االختناقات والتزاحم بين الطمبة)
عمى أعمى وسطاً حسابياً ،بمغ ( )4.10وىذا يدل عمى نجاح الكمية بشكل جيد في الجدولة التي
وضعتيا لكي يتجنب الطمبة التزاحم داخل الكمية وىو ما تم تأكيده من خالل انسجام اجابات

افراد العينة التي يعكسيا االنحراف المعياري( )0.72ومعامل االختالف ()%17.6
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المنخفضين ،بينما حققت الفقرة )  )Y8والتي تشير( تسعى الكمية لعمل مسح ميداني بين فترة

واخرى لقياس مدى رضا المجتمع من خدماتيا ) عمى اقل وسط حسابي ( )3.00والذي يشير

إلى ان الكمية تقوم بعممية المسح ولكنيا ربما ال تقوم بأجراء التعديالت المطموبة في ضوء

نتائج المسح ليؤكد وجود انسجام في اجابات العينة التي عكسيا االنحراف المعياري ()1.13

ومعامل االختالف(.)%37.7

 .3بعد العمميات الداخمية  :تظير نتائج ىذا البعد انو حقق وسط حسابي عام( )3.83وبانحراف
معياري عام ( )0.81ومعامل اختالف ( )%21.0مما يشير إلى انسجام االجابات الواردة

بخصوص فقرات في ىذا البعد ،وكذلك يدل ىذا البعد عمى تقبل عال من الموظفين عينة

البحث تجاه بعد العمميات الداخمية التي قيست بخمس فقرات( Y11, Y12, Y13, Y14,

 )Y15حيث حققت الفقرة ( )Y11التي تشير إلى ( تسعى الكمية إلى توفير ىيئات تدريسية
متخصصة وكفوءة ) عمى أعمى وسطاً حسابياً ،بمغ ( )4.24والذي يدل عمى ان الكمية سعت

وبشكل جاد عمى توفير ىيئات تدريسية متخصصة وكفوءة وىو ما تم تأكيده من خالل انسجام

اجابات افراد العينة التي يعكسيا االنحراف المعياري ( )0.83ومعامل االختالف ()%19.5
المنخفضين ،بينما حققت الفقرة )  )Y14والتي تشير( تكفي المقررات الدراسية الحالية ألعداد

الطمبة اعداداً متخصصاً وتعمل الكمية عمى تطويرىا بما يتناسب مع التطوير الحاصل في

المجتمع ) عمى اقل وسط حسابي ( )3.48والذي يشير ان الكمية قد حددت المقررات الدراسية
لتالئم تخصص الطمبة ولكن ربما تحتاج إلى تطويره بشكل افضل ليتناسب مع التطور الحاصل
وثورة المعمومات العالمية ويؤكد وجود انسجام في اجابات العينة التي عكسيا االنحراف

المعياري( )1.08ومعامل االختالف(.)%31.2

 .4بعد التعمم والنمو :حقق ىذا البعد وسط حسابي عام( )3.21وبانحراف معياري عام ()0.65
ومعامل اختالف ( )%28.9مما يشير إلى انسجام االجابات الواردة بخصوص فقرات في ىذا

البعد ،وكذلك يدل ىذا البعد عمى تقبل عال من الموظفين عينة البحث تجاه البعد التعمم والنمو

التي قيست بأربع فقرات ( )Y16, Y17, Y18, Y19حيث حققت الفقرة ( )Y18التي تشير

إلى تشجع الكمية المبدعين وتتبنى افكارىم االبداعية عمى أعمى وسطاً حسابياً بمغ ( ،)3.34دل
عمى المستوى العالي جداً وىو ما تم تأكيده من خالل انسجام اجابات افراد العينة التي يعكسيا

االنحراف المعياري ( )1.04ومعامل االختالف ( )%31.2المنخفضين ،بينما حققت الفقرة

)  )Y17والتي تشير (تعتمد الكمية عمى برامج تدريبية مختمفة داخل وخارج العراق وتمكنيم من
االرتقاء بمستويات األداء) عمى اقل وسط حسابي ( )2.96والذي يشير بدوره إلى مستواىا
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العالي ليؤكد وجود انسجام في اجابات العينة التي عكسيا االنحراف المعياري ( )0.98ومعامل

االختالف()%33.0

جدول ( )3الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االختالف لألداء المنظمي
المتغيرات

الفقرات

البعد المالي

Y1

وصف الفقرات

الوسط

االنحراف

معامل

الحسابي

المعياري

االختالف

0.80

23.20

تسعى الكمية إلى الوفاء بالتزاماتيا تجاه المجتمع من خالل تقديم 4.31
الخدمات اليادفة إلى نشر الوعي المعرفي

Y2

تسعى الكمية إلى تقميل التكاليف التشغيمية نير الضرورية والتي 4.06

0.75

18.49

Y3

تقوم الكمية بزيادة كفاءة الخدمات المقدمة لتحسين عائداتيا

4.00

0.80

20.04

Y4

تعمل الكمية عمى وضع خطط مستمرة لزيادة استثمار االموال في 3.41

1.05

30.83

تساىم بشكل فعال في تحسين جودة الخدمة المقدمة إلى طمبتيا

خدمة الطمبة
Y5

تعمل الكمية عمى زيادة عائداتيا من خالل فتح اقسام مسائية أو 4.34

0.85

19.71

دراسات عميا عمى الحساب الخاص او فتح مكاتب استشارية
اجمالي البعد المالي
بعد الزبائن

4.02

0.63

15.74

Y6

تحرص الكمية عل تطوير خدماتيا التي تقدميا لممجتمع المحمي بما 3.89

0.77

19.81

Y7

تعمل الكمية عمى تقديم االستشارات والبحوث العممية والتي تعود 3.82

0.80

21.02

يتناسب مع مسؤوليتيا االجتماعية
بالنفع والفائدة لممجتمع

Y8

تسعى الكمية لعمل مسح ميداني بين فترة واخرى لقياس مدى رضا 3.00

1.13

37.79

المجتمع من خدماتيا
Y9

تحاول الكمية تبسيط اجراءات العمل بإرضاء طمبتيا

3.82

0.75

19.83

Y10

تقوم الكمية بوضع جدولة متكاممة لجميع االقسام لتجنب االختناقات 4.10

0.72

17.65

والتزاحم بين الطمبة
بعد العمميات الداخمية

اجمالي بعد الزبائن

3.73

0.60

16.22

Y11

تسعى الكمية إلى توفير ىيئات تدريس متخصصة وكفؤة

4.24

0.83

19.57

Y12

توفر الكمية التقنيات التعميمية الحديثة ومتطورة الالزمة لنجاح 3.89

0.90

23.10

االىداف العممية من مختبرات ووسائل ايضاح
Y13

تسعى الكمية لمحصول عمى المراجع العممية والكتب الحديثة

3.89

1.11

28.56

Y14

تكفي المقررات الدراسية الحالية ألعداد الطمبة اعدادا متخصصاً 3.48

1.08

31.28
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وتعمل الكمية عمى تطويرىا بما يتناسب مع التطوير الحاصل في
المجتمع
3.82

0.96

25.24

Y15

تقوم الكمية بتشجيع االبحاث العممية المتميزة التي يقوم بيا الطمبة

3.86

0.81

21.01

Y16

تعمل الكمية عمى زيادة عدد براءات االختراع وتقديم االفكار الجديدة

3.31

1.13

34.35

Y17

تعتمد الكمية عمى برامج تدريبية مختمفة داخل وخارج العراق وتمكنيم 2.96

0.98

33.09

اجمالي بعد العمميات الداخمية
بعد التعمم والنمو

من االرتقاء بمستويات االداء
Y18

تشجع الكمية المبدعين وتتبنى افكارىم االبداعية

3.34

1.04

31.22

Y19

تستثمر الكمية أمواال كثيرة في تأىيل وتطوير الموارد البشرية عمميا 3.24

1.18

36.55

وعمميا
اجمالي بعد التعمم والنمو

3.21

0.92

28.92

اجمالي األداء المنظمي

3.710

0.657

17.70

المصدر :اعداد الباحثان اعتمادا عمى نتائج برنامج(.)SPSS

ثالثاً :اختبار عالقات االرتباط بين متغيرات الدراسة:يمثل اختبار العالقات بين متغيرات البحث

بداية الطريق ألجراء االختبارات اإلحصائية األخرى ،وبعد اختبار عالقات االرتباط بين المتغيرات

المبحوثة والتي استخمصت في الجدول( )5االتي:

جدول( )4معامالت ارتباط بيرسون بين متغيرات الدراسة
بعد

المتغيرات

األداء

المنظمي

المالي

موارد المعرفة

0.743

0.589

0.732

الموارد التقنية

0.233

0.189

0.297

0.115

الموارد الييكمية

0.731

0.541

0.662

0.644

0.704

الموارد الثقافية

0.638

0.488

0.613

0.543

0.596

الموارد البشرية

0.522

0.462

0.523

0.450

0.425

N=29

ومن الجدول( )4فقد ظيرت لنا المؤشرات االتية:

بعد الزبائن

بعد العمميات

بعد التعمم

0.615

0.684
0.236

الداخمية

والنمو

*P ≤ 0.05

 اظير اجمالي موارد إدارة المعرفة خمس عالقات ارتباط ايجابية مع ابعاد األداء المنظميفضال عن المستوى االجمالي وبمستوى معنوية ( )0.05من اصل خمس عالقات ،اي ما

نسبتو ( )%100وكانت معامالت االرتباط جيدة نوعا ما ،لتوفر دعماً كافياً لقبول الفرضية

الرئيسة االولى عمى المستوى االجمالي.
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 -اظيرت الموارد التقنية خمس عالقات ارتباط ايجابية مع ابعاد األداء المنظمي فضال عن

المستوى االجمالي وبمستوى معنوية( )0.05من اصل خمس عالقات ،اي ما نسبتو

( )%100وكانت معامالت االرتباط جيدة نوعا ما ،وىذا ما يؤشر ان النتيجة توفر دعماً كافياً
لقبول الفرضية الفرعية االولى من الفرضية الرئيسة االولى.

 اظيرت الموارد الييكمية خمس عالقات ارتباط ايجابية مع ابعاد األداء المنظمي فضال عنالمستوى االجمالي وبمستوى معنوية ( )0.05من اصل خمس عالقات ،اي ما نسبتو

( )%100وكانت معامالت االرتباط جيدة نوعا ما ،لتوفر دعماً كافياً لقبول الفرضية الفرعية
الثانية من الفرضية الرئيسة االولى.

 اظيرت الموارد البشرية خمس عالقات ارتباط ايجابية مع ابعاد األداء المنظمي فضال عنالمستوى االجمالي وبمستوى معنوية ( )0.05من اصل خمس عالقات ،اي ما نسبتو

( )%100وكانت معامالت االرتباط جيدة نوعا ما ،لتوفر دعماً كافياً لقبول الفرضية الفرعية
الثالثة من الفرضية الرئيسة االولى.

 اظيرت الموارد الثقافية خمس عالقات ارتباط ايجابية مع ابعاد األداء المنظمي فضال عنالمستوى االجمالي وبمستوى معنوية ( )0.05من اصل خمس عالقات ،اي ما نسبتو

( )%100وكانت معامالت االرتباط جيدة نوعا ما ،لتوفر دعماً كافياً لقبول الفرضية الفرعية
الرابعة من الفرضية الرئيسة االولى.

توفر النتيجة السابقة التييئة الختبار مدى التأثير لممتغير المستقل في المتغير المعتمد لمعرفة
األثر الناجم عن موارد إدارة المعرفة في تحقيق األداء المنظمي.
رابعاً :اختبار عالقات التثثير بين متغيرات البحث :استنادا إلى مضمون الفرضية الرئيسية التي

تنص عمى (يتحقق االداء المنظمي في المنظمة التعميمية من خالل مساىمة موارد إدارة المعرفة

فيو) يأتي مضمون ىذه الفقرة الختبار عالقة التأثير لتفسير المحور االول ،إذ اختبرت العالقة
من خالل معادالت االنحدار الخطي البسيط ،والتي شكمت ابعاد موارد إدارة المعرفة المتغير

المفسر ،في حين مثل األداء المنظمي المتغير المستجيب ،كما في الصف االول من الجدول(.)5

وكذلك تضمن ذات الجدول تفسير المحور الثاني من خالل االنحدار المتدرج لتوضيح الموارد
األكثر تأثي اًر في األداء المنظمي كما في الصف الثاني والثالث.
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جدول( )5تحميل التأثير ألبعاد الموارد المعرفية في األداء المنظمي
المتغير المستجيب
المتغيرات المفسرة

األداء المنظمي
a

Β

T

ابعاد الموارد المعرفية

0.047

0.995

5.768

الييكمية

0.521

0.558

3.896

0.319

الثقافية
N=29

2.508

F

R2

33.267

0.55

21.715

0.63

*P ≤ 0.05

ومن خالل معطيات الجدول( )5اعاله تم التوصل إلى النقاط اآلتية:

أ -عمى المستوى الكمي :يتضح من تقدير معادلـة انحـدار االداء المنظمـي عمـى المـوارد المعرفيـة
،أن ىنــاك تــأثي ار معنويــا ألبعــاد الم ـوارد المعرفي ـة فــي االداء المنظمــي ،واســتدل عمــى ذلــك مــن
خالل قيمة معامل االنحدار( ،)β=0.995والذي يعني إن زاد األول بمقدار وحدة واحدة فسوف
ي ــزداد األخي ــر بنس ــبة ( ،)%99وى ــو ت ــأثير معن ــوي وفق ــا لقيم ــة ( )t=5.768الت ــي تعتب ــر قيم ــة

معنوية ،فضال عن المعنوية االجمالية حسب اختبار( ، )F= 33.267وقـد فسـرت ابعـاد مـوارد
المعرفــة جــزءا ميمــا مــن تبــاين االداء المنظمــي بمقــدار معامــل التحديــد ( ،)R2=0.552وىــذا

يعن ــي أن المـ ـوارد المعرفي ــة تفس ــر م ــا قيمت ــو %55م ــن التغي ــر ف ــي االداء المنظم ــي أم ــا الج ــزء

المتبقي فيعـود إلـى متغيـرات عشـوائية ال يمكـن السـيطرة عمييـا ،أو إنيـا نيـر داخمـة فـي أنمـوذج

االنحــدار أص ـال ،وىــذا يعنــي تحقــق المحــور األول مــن الفرضــية الرئيســة ،وىــي تتفــق مــع مــا
وجده( )Lee & Choi,2003في ان موارد إدارة المعرفة(الثقافة والييكل واالستراتيجية واالفراد)
ليــا عالقــة مــع األداء التنظيمــي فضــال عــن( )Davenport & Grover,2001فــي ان ىــذه

الموارد ليا أثير عمى نمو االعمال وتحسين التنافسية (.)Chuang etal,2012:260

ب -عمى المستوى الفرعي:

بناءاُ عمى نتائج التحميل في الخطوة السابقة فقد تطمب منا القيام بتحميل االنحدار المتعدد

(المتدرج) من اجل معرفة المتغيرات االكثر تأثي اًر في األداء المنظمي وبعد اجراء عممية التحميل

تبين ان متغيرات الموارد الييكمية والثقافية كان ليا األثر االكبر في نموذج االنحدار حيث فسرت ما

نسبتو  %63من التغيرات الحاصمة في األداء المنظمي ،وان النموذج معنوي بشكمو اإلجمالي

حسب قيمة ( )Fالتي بمغت ( )21.715فضال عن ذلك فإن قيمة ( )tلكل متغير كانت معنوية
ايضاً ( )2.508( )3.896عمى التوالي فتعتبر قيمة( )tمعنوية اذا تجاوزت ( )2صحيح.

56

جامعة تكريت  -كلية اإلدارة واالقتصاد  /مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية  /المجلد  / 3 -العدد – 7102 / 33

ومن الجدير بالذكر ان نتائج االختبار أظيرت استبعاد المتغيرات التقنية والبشرية اذا بمغت قيمة

( )tلكل منيما ( )-0.58و( )1.027عمى التوالي بسبب من االسباب  :اما عدم تشجيع الكمية
وتحفيز افرادىاعمى استخدام االساليب االلكترونية في اعماليم فضالً عن ابداعاتيم في العمل او
لعدم ادراك عينة البحث اىمية المتغيرات البشرية والتقنية في اداء االعمال الموكمة الييم بسبب

طبيعة الثقافة المحمية السائدة والبيئة المتعمقة نوعاً ما.

االستنتاجات والتوصيات

اوالً :االستنتاجات

خرج البحث بمجموعو من االستنتاجات معتمدا في ذلك عمى نتائجو التحميمية وكان ذلك كاالتي:

 .1تبين ان المنظمة المبحوثة لدييا اىتمام كاف بما تمتمكو من موارد ثقافية عززت من قيمتيا في
تحقيق األداء المنظمي

 .2ادرك االفراد عينة البحث أىميو الييكل المنظمي في عمميم وقاموا بعكسيا في اداء الميام
الموكمة الييم التي حققت بالتالي اداءاً منظمياً البأس بو .

 .3ان االفراد عينة البحث لم يولون االىتمام لما يمتمكونو من معرفة وخبرات في تحقيق األداء
المنظمي وقد يعود السبب اما عمى خفق التشجيع من قبل اإلدارة العميا عمى اطالق ابداعاتيم

فضال عن عدم وجود وسائل تواصل بينيم.

 .4ارتباطاً مع االستنتاج الثالث فإن الموارد التقنية لممنظمة المبحوثة كانت ضعيفة وقد استبعدت

من أثرىا االجمالي في األداء المنظمي بسبب عدم وجود ثقافة تكنولوجية او بناء تحتي لتكنولوجيا

المعمومات يساعد عمى إدارة المعرفة في المنظمة .
ثانياُ :التوصيات

اعتماداً عمى االستنتاجات أعاله فإن الباحثين يوصيان بالتوصيات اآلتية-:

 .1ايالء االىتمام من قبل اإلدارة العميا بما تمتمكو منظمتيم من موارد ثقافية تعكس الفعل الحقيقي

لممجتمع في محافظة صالح الدين القائم عمى الثقة والعالقات االجتماعية العالية.

 . 2التركيز عمى اعطاء اىمية في بناء ىياكل تنظيمية منفتحة وتساعد عمى االبداع والتجديد ورفع

الحواجز التي تعيق من إدارة المعرفة .

 .3تشجيع اإلفراد عمى اطالق إبداعاتيم وما يمتمكوه من معرفة لتعزيز مواقعيم الوظيفية بيذه

المعرفة وجعميا ميداناً تطبيقياً لكثير من االعمال التي تسود في المجتمع االكاديمي .

 .4توفير وسائل تكنولوجيا المعمومات التي تساعد عمى انجاز اعمال المنظمة ،وتوفير ثقافة داعمة
وىي األىم لمتشجيع عمى استخدام أدوات تكنولوجيا المعمومات.
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