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المستخلص:
اصبح من اولويات الجامعات في العصر الحالي االهتمام بمواردها البشرية الموهوبة التي
تشكل فرق عمل داعمة للتميز ،وتوظيف وتبني كل الوسائل التكنولوجية المستخدمة لتطبيق إدارة
المعرفة ،وقد جاءت الدراسة الحالية لتحدد متطلبات تطبيق إدارة المعرفة وانعكاسها على
استراتيجيات تمكين فرق العمل من خالل اليقظة التكنولوجية ،من خالل دراسة استطالعية في
جامعة تكريت وجامعة االنبار ،ان اليقظة التكنولوجي تمكن الجامعات من تطبيق إدارة بالشكل الذي
ينعكس على فرق عملها التي تمتلك معارف متراكمة والتي بدورها تمكن الجامعات من توليد
وابتكار م عارف جديدة  ،ولمحدودية الدراسات التي تناولت العالقة بين هذه المتغيرات فقد تضمن
الباحثان هذه المتغيرات ضمن اطار شمولي في محاولة لدراسة العالقة واالثر بينهما  ،وشملت
الدراسة عينة عشوائية مكونة من ( )111شخصا ً من أعضاء اللجان االمتحانية العاملين في
الجامعات ال مبحوثة  ،وبشكل عام تحاول الدراسة اإلجابة على التساؤل االتي ماهي انعكاسات توافر
متطلبات تطبيق إدارة المعرفة على استراتيجية تمكين فرق العمل من خالل اليقظة التكنولوجية ؟
وتوصلت الدراسة الى عدد من االستنتاجات كان من أهمها هو تحقق وجود عالقة ارتباط وأثر بين
متغيرات البحث ،وقدم الباحثان عدد من المقترحات التي تتالءم مع ما تم التوصل اليه من
استنتاجات.
Requirements for the application of knowledge management and its
reflection on the strategies of empowering teams through technological
vigilance
Study of the views of a sample of the members of the examination committees at the
University of Tikrit and Anbar University
Abstract:
It is a priority for universities in the present era to pay attention to their talented
human resources, which form teams that support excellence, employ and adopt all the
technological means used in the application of knowledge management. The present
study aims to determine the requirements of the application of knowledge management
and its reflection on the strategies of empowering teams through technological vigilance
through An survey study at the University of Tikrit and Anbar University. The
technological vigilance enables universities to apply management in a way that reflects
their work teams, which have accumulated knowledge, which in turn enables
universities to generate and create new knowledge, and to the limited studies that dealt
with the relationship between these variables. The researchers included these variables
within a holistic framework in an attempt to study the relationship and effect between
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them, the study included a random sample of (301) members of the examination
committees working in the surveyed universities. In general, the study attempts to
answer the following question: What are the implications of the availability of
knowledge management application requirements on the strategy of empowering the
teams through technological vigilance? The study reached a number of conclusions, the
most important of which is to investigate the existence of a relationship of correlation
between the variables of the study, and the researchers presented a set of proposals that
are consistent with those conclusions.

المقدمة:
تعد الجامعات منارات للمعرفة اذ يتم فيها إنتاج المعرفة من خالل اكتساب الطلبة المفاهيم
األساسية للعديد من العلوم ،وفيها يتم تنمية وتطبيق المعرفة من خالل وحدات البحث العلمي
والدراسات العليا ،لذا فإن إدارة المعرفة هي إحدى الضرورات الحتمية للجامعات التي بها ترتقي،
وتعد البيئة التنظيمية للجامعات من أكثر البيئات مناسبة لتطبيق إدارة المعرفة ،وذلك ألن الجامعات
هي المسئولة عن إعداد وتأهيل الكوادر البشرية ،التي تعد العنصر الحيوي لجميع عمليات التنمية
في المجتمع .ونتيجة لظهور تحديات امام المنظمات وضغوط كبيرة ليست بالبسيطة في كيفية تحفيز
مواردها البشرية المتمثلة في فرق العمل ،وتشكيل قدراتها لكي تتمكن من بناء استراتيجية مالئمة
لهم مع كل ما هو جديد .وانسجاما ً مع هذه التطورات تبرز الكثير من الطروحات الفكرية لمواضيع
لم تكن تناقش في السابق من ضمنها متطلبات تطبيق إدارة المعرفة والتي لها الدور البارز في
تعزيز فرق العمل من خالل زيادة قدراتهم ومهاراتهم الفكرية واعطائهم الصالحيات،
والمسؤوليات ،وتشجيعهم على المشاركة والمبادرة باتخاذ القرارات المناسبة ،ومنحهم الحرية
والثقة ألداء العمل بطريقتهم وتمكينهم بشكل فعال في انجاز مهامهم ،ولكي يتم ذلك بطريقة اكثر
كفاءة يجب البحث عن وسائل حديثة وعن طريق اليقظة التكنولوجية التي تعد المنهجية التي يتم من
خاللها جمع البيانات والمعلومات ومن ثم تحليلها للوصول الى المعرفة ونشرها للحفاظ على بقاء
المنظمة وديمومتها ،ومن هذا المنطق تبلورت فكرة الدراسة لكي تتناول موضوعات معاصرة لها
الدور الكبير والمتميز في اداء الجامعات العراقية.

المبحث األول منهجية الدراسة
اوالً :مشكلة الدراسة
من خالل الدراسة االستطالعية التي أجراها الباحثان فإن المشكلة األساسية للبحث تتمحوور
حووول أداء فوورق العموول فووي الجامعووات العراقيووة واسووتخدام اسووتراتيجيات التمكووين والتكيّووف والتعووديل
للعوامل والمتغيرات المعرفية والتكنولوجية المختلفة  ،وعلى األخص فرق العمل متمثلة فوي اللجوان
االمتحانية  ،وبالتالي تحتاج الى رفع قدرتها على أداء مهامها بطريقة اكثر سرعة ودقة ،مما يتطلوب
التغييور والتكييووف وفهووم المتغيوورات التكنولوجيووة الحاصوولة فووي البيئووة  ،فضوالً عوون الفهووم التووام إلدارة
المعرفة ومتطلباتها والوسائل واألساليب التكنولوجية المطلوبة الداعمة الستراتيجيات التمكين لفورق
العمل إلجراء التغييرات المطلوبة في الجامعات لتحسين فاعلية األداء
وقد ت ّم تحديد مشكلة البحث من خالل التساؤالت اآلتية:
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 .1هل تتوفر متطلبات تطبيق ادارة المعرفة واليقظة التكنولوجي في الجامعات المبحوثة؟
 .2هل هناك تصور واضح لدى اللجان االمتحانية المختارة في الجامعات المبحوثة عن متطلبات
تطبيق إدارة المعرفة واليقظة التكنولوجية؟
 .1هل لدى فرق العمل في الجامعة المبحوثة فكرة كافية عن استراتيجيات تمكين فرق العمل؟
 .2هل تسهم اليقظة التكنولوجية في توفير متطلبات تطبيق إدارة المعرفة وتعزيز استراتيجيات تمكين
فرق العمل؟
 .5ما طبيعة عالقات االرتباط ونوعها والتأثير بين كل من متطلبات تطبيق إدارة المعرفة
واستراتيجيات تمكين فرق العمل وهل يزداد األثر عبر اليقظة التكنولوجية في الجامعات المبحوثة؟
ثانياً :أهمية الدراسة
تتجلى أهمية الدراسة من خالل االتي:
 .3أهمية الدراسة للباحثين :تعد الدراسة الحالية إضافة علمية وتحليالً موضوعيا ً عن متطلبات تطبيق
إدارة المعرفة وانعكاسها في تعزيز استراتيجيات فرق العمل من خالل تسخير كل ما هو جديد من
التكنولوجيا الحديثة في الجامعات العراقية ،وان تناول مثل هذه المواضيع في البيئة العراقية يعد
قليالً .ويمكن اعتبار نتائج الدراسة عنصراً مساعداً للباحثين في اجراء أبحاث ودراسات في بيئات
مختلفة.
 .2أهمية الدراسة للجامعات العراتقية :تعد الدراسة الحالية مساعدة لفرق العمل في الجامعات وتمكينهم
من خالل استراتيجيات تساعدهم في اتخاذ التدابير الالزمة للتطوير والتجديد لرفع كفاءة األداء .كما
تقف هذه الدراسة على تفضيل بعض فرق العمل في كليات عن كليات أخرى من خالل
استراتيجيات التمكين لهذه الفرق ،وتعد هذه النتائج مهمة للجامعات حيث ترشدها على التخطيط
الفعال في استقطاب المتطلبات األساسية للمعرفة والتكنولوجيا الالزمة في تمكين فرق عملها من
خالل استراتيجيات تمكنها من رفع مستوى أدائها.
ثالثا :اهداف الدراسة
تهوودف الدراسووة الحاليووة الووى معرفووة العالقووة واالثوور بووين متطلبووات تطبيووق ادارة المعرفووة
وانعكاساتها في اسوتراتيجيات تمكوين فورق العمول فوي الجامعوات العراقيوة عبور اليقظوة التكنولوجيوة،
باإلضافة الى تحقيق األهداف االتية:
 .1وضع إطار نظري يحدد متطلبات تطبيق إدارة المعرفة واليقظة التكنولوجية ومدى إمكانية
توفيرها ،وتأثير ذلك على استراتيجيات تمكين فرق العمل في الجامعة المبحوثة.
 .2التعرف على متطلبات تطبيق ادارة المعرفة في الجامعة المبحوثة.
 .1اختبار العالقة بين متطلبات تطبيق إدارة المعرفة واليقظة التكنولوجية وتأثيرها على استراتيجيات
تمكين فرق العمل.
 .2انشاء مخطط واختباره للوصول إلى صورة تعكس مدى توفر متطلبات تطبيق إدارة المعرفة
وانعكاسها على استراتيجيات تمكين فرق العمل.
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رابعاً :مخطط الدراسة
استراتيجيات تمكين فرق العمل
 المقدرة مدلولية الهدف -االستقاللية

-

التأثير

انعكاسات
متطلبات
إدارة

اليقظة التكنولوجية

المعرفة على

استراتيجيات
فرق العمل

متطلبات تطبيق ادارة المعرفة
-

الثقافة التنظيمية
القيادة التنظيمية
القوى البشرية
التكنولوجيا

الشكل ( )3مخطط الدراسة
المصدر :من اعداد الباحثان
خامساً :فرضيات الدراسة
الفرضية األولى :يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمتطلبات تطبيق إدارة المعرفة في استراتيجيات فرق
العمل بداللة ابعادهما.
الفرضية الثانية :يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمتطلبات تطبيق إدارة المعرفة في اليقظة التكنولوجية
بداللة ابعادهما.
الفرضييية الثالثيية :يوجوود أثوور ذو داللووة إحصووائية لليقظووة التكنولوجيووة فووي اسووتراتيجيات فوورق العموول
بداللة ابعادهما.
الفرضية الرابعة :يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمتطلبات إدارة المعرفة في استراتيجيات فرق العمل
بتوسيط اليقظة التكنولوجية.
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سادساً :حدود الدراسة
 .3الحدود البشرية :تمثلت الحدود البشرية للدراسة على عينة من األساتذة العاملين في اللجان
االمتحانية كفرق عمل رسمية في جامعة تكريت وجامعة االنبار.
 .2الحدود المكانية والبشرية :تمثلت الحدود المكانية للدراسة على عينة من أعضاء اللجان االمتحانية
في مجموعة كليات مختارة في جامعة تكريت وجامعة االنبار.
 .1الحدود الزمانية :تمثلت الحدود الزمانية للدراسة بالمدة الزمنية الالزمة إلنجازها بالفترة من
( 2111/11/1حتى  ،)2112/2/11وتم التركيز على هذه الفترة ألنها تزامنت مع سير االمتحانات
للكورس األول لضمان وجود أعضاء اللجان االمتحانية ألغراض المقابالت الشخصية وتوزيع
استمارات االستبيان على المبحوثين.
سابعا :أساليب جمع البيانات والمعلومات والتحليل االحاائي
اعتمد الباحثان على المنهج الوصفي والتحليلي في الدراسة من خالل المسح المكتبي وذلك
لالستفادة من المراجع والمصادر في بناء الجانب النظري ،باإلضافة الى استخدام االستبانة لجمع
البيانات من الجامعة المبحوثة وتحليلها احصائيا ً الختبار فرضيات الدراسة .واعتمدت الدراسة على
مجموعة من االدوات االحصائية في التحليل تتمثل باستخدام برنامج( )SPSSوذلك ألجراء التحليل
الوصفي للوصول إلى أهمية األبعاد في الميدان المبحوث ،واألثبات الفرضيات عن طريق اإلحصاء
االستداللي من خالل إيجاد معامل االرتباط واالنحدار واختبار ( ،)Fمعتمداً على مقياس ليكرت
الخماسي.

المبحث الثاني الجانب النظري
اوالً :إدارة المعرفة وضرورة تطبيقها في الجامعات
ان المعرفة تعبر عن قدرات االفراد والمنظمات على الفهم والتصرف بصورة فاعلة في
بيئة العمل ،وهذه المعرفة عادة يقوم بإدارتها المديرون واالفراد ذوي القدرات المتميزة وصناع
المعرفة ،وهؤالء يكونون مسؤولين عن تحقيق بقاء المنظمة في بيئة العمل التنافسية ،ويعمل كل من
هؤالء على بناء أفضل معرفة ممكنة في كل جانب من مجاالت المنظمة .أي انها كل ما هو كامن
داخل الفرد وما هو ظاهر من معارف تساعد في اتخاذ قرارات صائبة تجعل من أدائه أكثر فاعلية
( .)Robert & Wadle, 2000: 187ويرتبط مفهوم إدارة المعرفة بشكل كبير في مفهوم إدارة
البيانات والمعلومات الكترونيا ً من خالل التكنولوجيا التي تتعلق بالمحطات الهندسية ومعالجة
البيانات والمحطات اإلدارية ،وتصوير الوثائق واألنشطة اليومية التي تخدم مستوى العمل المعرفي
والنظم اإلدارية (السمير .)2 :2111 ،يمكن تعرف إدارة المعرفة وفق هذا المدخل بأنها صياغة
تقنيات المعرفة لدعم االستخدام المعرفي الى جانب تقنيات إدارة االعمال التقليدية وتقديم نقطة بداية
إلدارة الموجودات المعرفية داخل المنظمة (سليحات والمحاميد .)21 :2111 ،وهي االستغالل
األمثل للمعلومات والخبرات والمهارات والقدرات المتوفرة لدى المنظمة وتوجيهها نحو تحقيق
األهداف ،وذلك من خالل تشخيص المعرفة وتوليدها وتخزينها ومشاركتها وتطبيقها (عبدالغفور،
 )12 :2115ومن خالل المفاهيم أعاله يمكن تعريف إدارة المعرفة بانها هي عمليات لجمع البيانات
والمعلومات باالعتماد على التكنولوجية الحديثة التي تساهم في وخزنها وتنظيمها وتطبيقها في
عملياتها ومنتجاتها بطريقة فعالة تساهم في تعزيز أداء وتفوق الجامعات .وان تطبيق إدارة المعرفة
في الجامعات العراقية يحقق لها العديد من المزايا التي تضمن لها مواكبة التطورات العلمية
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المتالحقة ،كما ان قيام الجامعات بأدوارها ومهامها يتطلب امتالك إدارة حكيمة للمعرفة ،وهذه
يشكل ضرورة تزداد من خالل العوامل االتية (الصاوي:)21 :2111 ،
 .1تنوع األنشطة الجامعية وترابطها.
 .2كثرة وترابط الجهات التي تتطلب متابعة دقيقة وسريعة مثل قاعات التدريس ،المختبرات،
المستودعات ،األجهزة واالفراد.
 .1حد مركزية المعلومات واتاحتها للمخولين وسهولة وصولهم له وفق احتياجاتهم.
 .2الكثير من المنتسبين اليها وتعدد ارتباطاتهم وحاجاتهم الى اتصاالت سريعة بينهم.
 .5توحيد أسلوب العمل اإلداري داخل الجامعة.
ثانياً :متطببات تطبيق إدارة المعرفة
يتطلب تطبيق إدارة المعرفة تهيئوة البيئوة المالئموة للوصوول إلوى أقصوى اسوتفادة ممكنوة مون
المعرفة ،بحيث تكون هذه البيئة مشجعة علوى اإلدارة الفعالوة للمعرفوة ،ومون ثوم يمكون تخوزين ونقول
وتطبيوووق المعرفوووة (عبووودالوهاب .)121 :2111 ،وان تطبيوووق إدارة المعرفوووة فوووي الجامعوووات عاموووة
واللجان االمتحانية خاصة هو الغاية والهدف األساسي إلدارة المعرفة ،حيث تعد من أبرز عملياتها،
تطبيق المعرفة يعني جعلها أكثر مالئموة لالسوتخدام فوي تنفيوذ أنشوطة اللجوان وأكثور ارتباطوا ً بالمهوام
التي تقوم بها (الزيادات .)111 :2112 ،وان الجامعة في حوال بغيتهوا الوصوول الوى أفضول النتوائج
إلدارة المعرفووة البوود موون ان تمتلووك الرؤيووة الواضووحة لمتطلبووات النيووة التحتيووة بأنواعهووا األساسووية،
اإلداريووة والتقنيووة والثقافووة التنظيميووة التووي تسووهل علميووة تحقيووق األهووداف (النعمووي.)152 :2111 ،
ولكي يتم تطبيق إدارة المعرفة بطريقة تقود الجامعات الى النجوا يجوب ان تتووافر لودبها المتطلبوات
االتية كما حددها (البيشي )2112 ،و (السمير )2111 ،و (عبدالغفور:)2115 ،
 .3الثقافة التنظيمية  :ان الثقافة كموجود ال تقل أهمية عن الموجودات االخرى فالمنظمة التي تملك
ثقافة قوية ومتزنة وصحيحة يمكنها ان تحقق التميز ومواجهة التحديات  ،لذا فان المنظمات الناجحة
تحتاج إلى قيادة داعمة للثقافة تشـجع التفويض وسرعة اتخاذ القرار (بوراس، )21: 2112،
وتعتبر الثقافة من المالمح المميزة للمنظمة عن غيرها من المنظمات  ،وهـي كـذلك مصدر فخر
واعتزاز للعاملين بها  ،وخاصة إذا كانت تؤكد قيمة معينـة مثـل االبتكـار والتميز والريادة
والتحسين والتطوير المستمر والمرونة والتغلب على المنافسين (الغالبي وادريس، )221 :2111،
وان االبعاد الثقافية هي التي تساعد المؤسسة التعليمية على التميز وتساعد المؤسسة التعليمية على
أن تتحول إلى مؤسسة أكثر فعالية في مواجهة االزمات (خلف  . )11 : 2111 ،والبد من تطوير
الثقافة السائدة الجامعة أو في المنظمة المراد تطبيق إدارة المعرفة فيها ،اذ أصبح التعلم المستمر
والمشاركة في المعرفة من الجوانب المهمة في ثقافة الجامعة التي تعمل على خلق ثقافة تنظيمية
تتيح المشاركة في المعرفة والتعلم من اآلخرين.
 .2القيادة التنظيمية :البد أن تتبنى اإلدارة العليا أنظمة إدارة المعرفة ،حيث ان تطبيق إدارة المعرفة
يتطلب قيادة حكيمة تتصف بالقدرة على شر الرؤية لآلخرين ،والقدرة على االتصال الفعال
والمرن (عبدالغفور .)21 :2115 ،وإن إدارة المعرفة تتطلب نمطا ً غير عادي من القيادة يتمكن
من قيادة اآلخرين ،لتحقيق أعلى مستويات من اإلنتاجية في المنظمة .فالقادة لم يعد يوصفون بأنهم
رؤساء ،ولكنهم يوصفون بأنهم منسقون ،ومدربون ،ويجب ان يحافظوا على امن المعلومات
(.)Newman, 2000: 17
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 .1رأس المال الفكري :يعد الجانب البشري من اهم األجزاء في إدارة المعرفة ،ومن المقومات التي
يتوقف عليها تحقيق اهداف إدارة المعرفة حيث تعتبر األساس الذي تنتقل من خالله المعرفة
(فوزي .)222 :2115 ،كما تغيرت النظرة الى الموارد والقوى البشرية في العصر الحالي بحيث
أصبح االهتمام بهم وتطويرهم واالنتقال بها من مرحلة التعامل السلبي مع االفراد الى مرحلة يرتفع
ويرتقي المورد البشري فيها الى مستوى الشريك في السلطة والمسؤولية (البيشي.)11 :2112 ،
وفي مجال إدارة المعرفة فان أهمية المور البشري تبرز كم خالل كونه أحد المتطلبات الرئيسة
لتطبيق المعرفة ،والمتمثل بــ (فرق أنظمة المعلومات ،وفرق إدارة المعرفة ،ومدراء األتقسام،
وتقادة فرق المشروعات ،واالفراد المساهمون في عمليات إدارة المعرفة) وانهم المكونات
الرئيسية في برامج إدارة المعرفة في المنظمة ،لذا يجب تهيئة وتنمية القوى البشرية في المنظمة
واعداد فرق وقيادة إلدارة المعرفة (الكبيسي.)21 :2115 ،
 .4تكنولوجيا المعلومات :توفر تكنولوجيا المعلومات الكثير من اإلمكانيات والتسهيالت إلدارة
المعرفة مثل :شبكات المعلومات ،والشبكات الداخلية ،وبرامج التصفح ،ومخازن البيانات ،ومصفاة
البيانات ،وبرامج ( )Softwareوأهمها مجموعة األوفيس ،مما يسهل ويسرع من إدارة المعرفة في
المنظمات .ولكي تكون هناك عملية مستمرة لتبادل المعرفة يجب أن تتوافر أربعة شروط في نظام
التكنولوجيا هي القدرة على إدراك ومراقبة وإجراء مسح للنواحي المهمة في البيئة المحيطة،
والقدرة على ربط هذه المعلومات بالقيم والقواعد اإلرشادية لسلوك النظام والتعرف على القيود ذات
الداللة عن هذه القيم والقواعد ،والقدرة على البدء في القيام بأفعال إصالحية مناسبة عن التأكد من
وجود تناقضات (عبدالوهاب.)122 :2111 ،
ثالثا :اليقظة التكنولوجية
تعتبر اليقظة التكنولوجية من العمليات المهمة التي تسعي المنظمات وراء تنشيطها لمواكبة
التطور الحاصل في ميدان األعمال من خالل توظيفها بشكلها الصحيح ،وهذا ما فرض على
المنظمات التركيز والبحث في مختلف الجوانب لتعرف على الوسائل واألساليب التي يمكن أن
تعتمدها في تنشيط التكنلوجية في محيط معلوم التكنولوجيا الجديدة ،والذي أصبح ضرورة حتمية
لزيادة قدرة المنظمات في مواكبة التغيرات المتسارعة والمفاجئة وألضافه قيمة من خالل إمكانية
تنافسها.
وتمثل اليقظة التكنلوجية أحد اهم أنواع اليقظة االستراتيجية تهتم في كل الجوانب
التكنولوجية للمنظمة ،وبهذا اختلف الباحثون في تعريف اليقظة التكنولوجية فمنهم من يعرفها على
أنها مالحظة وتحليل المحيط العلمي التقني التكنلوجي والتأثيرات االقتصادية الحالية والمستقبلية من
أجل توقع المخاطر والتهديدات وفرص التطور (الطيب .)11 :2111،كما ركزت بعض الدراسات
على الجانب التقني معتبرين اليقظة منهجية يتم من خاللها جمع البيانات ومن ثم تحليلها للوصول
الى المعلومات ونشرها للحفاظ على بقاء المنظمة وديمومتها ( .)Marinet, 2008:109وبهذا أكد
العلماء في مجال التكنولوجيا أن مفهوم اليقظة التكنولوجية يكون بمثابة النشاط الذي يساعد المنظمة
على التعرف على نقاط الضعف من خالل إبرازها ليتنسى للقائمين من معالجتها عن طريق إدخال
تكنولوجيا متطورة تعالج نواحي القصور (اسماء .)12: 2112 ،وهذا المفهوم على وفق الدراسة
الحالية انبثق ليركز على:
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 .1القدرة على جمع وترتيب المعلومات العملية والتقنية والتكنولوجية ،إنما يشكل اهمية بالنسبة
للمنظمة لزيادة معرفة الموظفين وفق قاعدة السعي الى تحقيق كل ما هو أفضل.
 .2تسخير التكنولوجيا الحديثة للتعرف على االكتشافات العلمية المتطورة وزيادة المعرفة والتي تمثل
أساس الحياة اليوم.
 .1تمكين المنظمات من التعرف على الفرص للقدرة على استغاللها وظهار التهديدات لتجاوزها من
منطلق االرتقاء في البيانات والمعلومات الى المعرفة والحكمة التي يمكن ان تساعد اليقظة
االستراتيجية.
من جميع ما تقدم يمكن التوصل إلى حقيقة مفادها أن اليقظة التكنولوجية تمثل أحد أهم
ادوات المنظمات المتطورة تمكنها من االرتقاء بالبيانات والمعلومات ألتصل الى المعرفة معرفة
معمقة يجسدها التحقق والتأمل وأخير الوصول الى حكمة تزيد مكانيات متخذي القرار للتنبؤ
باألخطار والحوادث المتوقعة وكما موضح في الشكل (.)2
خبرة وحسن تقدير

القيمة

عالقة

تركيب وتوليف

تحليل وتفسير

احلكمة
املعرفة

عايل

املعلومات

وسط

البيانات

ضعيف

مرتفع

منخفض

الشكل ( )2االرتقاء بالبيانات والمعلومات إلى المعرفة والحكمة
Source: Bahra, Nicholas, (2001), "Competitive Knowledge Management", Palgrave,
New York, p: 33.

"لذا فإن اليقظة التكنولوجية وفق المنظور التقني – االجتماعي يركز على الطبيعة
االجتماعية التي من خاللها يجري توليد المعرفة والمشاركة بها ،واستخدام الوسائل بأنواعها
لتسهيل التفاعل بين العاملين" ،ومن اجل نجا عملية اليقظة التكنولوجية البد من توفر الوسائل
االتية (اسماء:)52 :2112 ،
أ .الموارد البشرية :تتمثل في قدرات ومهات القوى العاملة المتوفرة في المنظمة ،مع التأكيد على
اختصاص كل شخص ،وبهذا يجب أن يكون المورد البشري ملم قادر على استخدام التكنولوجية
الحديثة.
ب .الموارد المالية" :أي توفر ميزانية مستقلة خاصة باليقظة االستراتيجية ككل ،والتكنولوجيا بصفة
خاصة فتكلفة المعلومة معتبرة في الوقت الحالي.
وبهذا تم َكن اليقظة التكنولوجية من تدعيم المعرفة اإلبداعية للمنظمة وجعلها في صدارة
القطاع االقتصادي من خالل التركيز على استراتيجيات تمكين فرق العاملين لتغيير أحكام لعبة
المنافسة (وسيلة.)21 :2112 ،

211

جامعة تكريت  -كلية اإلدارة واالقتصاد /مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية /المجلد ( )2العدد ( )22ج2112/ 1

وتؤكد االدبيات الحديثة على أهمية مراحل اليقظة التكنولوجية من منطلق الترابط بين
وظائف المنظمة وعالقة المنظمة كلها بالبيئة ،واتضح أن هناك خمس مراحل تعتبر من أكثر
المراحل أهمية للمفكرين وتتمثل في االتي:
 .1االستهداف وتحديد الحاجات :ويتم من خالل هذه المرحلة إدراك البيئة الخارجية وتحديد العوامل
التي تهدد مستقبل المنظمة لتشخيصها وجمع المعلومات الالزمة حولها.
 .2التنقيب الجمع :تظهر معالم هذه المرحلة من السعي وراء تحديد التغيرات واألحداث المهمة في
المنظمة.
 .1تافية المعلومات :من خالل االطالع على مصدر المعلومات للتعرف على مدى إمكانية الوثوق
بها كونها تعتبر األساس التي على ضوؤها يتم تزويد القوى العاملة بالمعرفة والحكمة وتمثل منطلق
اتخاذ القرارات.
 .2التخزين والنشر :تكمن هذه المرحلة في تخزين ونشر المعرفة وإيصالها إلى المستخدمين حسب
الحاجة لها.
 .5االستغالل" :تتم بإعطاء معنى للمعلومة وإثراء للمعارف والنماذج الذهنية للمسيرين وتسخير تلك
المعلومات باتجاه استراتيجيات تمكن العاملين في المنظمات للوصول إلى األهداف المنشورة.
وهناك نماذج أخرى لليقظة التكنولوجية أكثر بساطة تساعد في استغالل المعلومة لزيادة المعرفة
والتمكن من اتخاذ القرار ويمكن النموذج بالشكل االتي:

الشكل ( )1نموذج يمثل مراحل اليقظة التكنولوجية
Source: MATMAR dalila, la veille technologique : une necessité pour l’integration des
entreprises à l’economie mondiale, www.harduscussion.gov consulté le 14/07/2012 à 17
:24.

وفقا ً لما تقدم تعتبر اليقظة التكنولوجية أساس تطور المنظمات على اخوتالف أشوكالها كونهوا
تمكن المنظمات عبر أوجه متعددة من السيطرة على البيئوة التنافسوية مون خوالل تجودد الطورق ودعوم
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المبادرات الالزمة لتطبيق إدارة معرفة وتدعيم العاملين مون خوالل وضوع اسوتراتيجيات تمكون فورق
العمل من إنجاز األداء بكفاءة وفاعلية.
رابعاً :تمكين فرق العمل
كلمة التمكين لغة تعني التقوية أو التعزيز ،والتمكين هو دعم البنية التحتية في المنظمة،
وذلك من خالل تقديم المصادر الفنية وتعزيز االستقاللية والمسؤولية الذاتية والتركيز على العاملين
في المنظمة ،واعطائهم القوة والمعلومات والمكافآت والمعرفة وحمايتهم في الحاالت الطارئة وغير
المتوقعة خالل تقديم الخدمات ،وكذلك التركيز على العاملين الذين يتعاملون مع الزبون ويتفاعلون
معه (مازن .)1: 2111 ،وأن فريق العمل هو عدد محدد من األعضاء الذين يتمتعون بكفاءة
ومهارة وخبرة عالية ويبذلون أقصى جهودهم لتحقيق األهداف المحددة ،وتكون مسؤولياتهم
مشتركة (الجميل .)2 :2115 ،وعلى مستوى الجامعات فأن فريق العمل هو أكثر من مجرد
مجموعة من األفراد ،أي أن فريق العمل يتطلب جهداً تعاونيا ً بينهم وليس تنافسياً ،حيث أن كل
عضو يأخذ مسؤولية كفاءة أداء الفريق ككل بدالً من إبراز االهتمام بكفاءة أدائه الشخصية
( .)Torrington et al., 2002, 317ويعد تمكين فريق العمل أحد االساليب التي تعتمدها ادارة
الجودة الشاملة فيعرف التمكين بانه منح االفراد العاملين القوة والحرية والمعلومات في عملية اتخاذ
القرارات ( .)Daft, 2001, 501ونظرا ألهمية التمكين في استثمار رأس المال الفكري فلقد سعت
العديد من المنظمات المعاصرة الى تطبيق برامج مختلفة ومتفاوتة ،والشكل ( )2يوضح مستويات
التمكين المعتمدة وعالقتها بالمهارات التي تطلبها فرق العمل اذ يوضح مراحل تطبيق التمكين على
نحو متسلسل (عباس.)121 ،2112 ،
عالية

فرق المشاريع الخاصة
فرق المهارة الذاتية

فرق المهارة الخاصة

التمكين

الفرق الوظيفية المتقاطعة

صنع الق اررات

وحلقات الجودة

المشاركة الجماعية

المشاركة

نظم المقترحات

نشاطات اعتيادية
(عدم وجود صالحية اتخاذ القرار)
المهارات المطلوبة

اعادة

التصميم

منخفضة

االغناء الوظيفي

معقدة

مستويات التمكين

فرق حل المشكالت

الوظيفي

بسيطة

الشكل ( )4التتابع المرحلي للتمكين حيث يبين العالتقة بين مستويات التمكين ومهارات العاملين
Source: Daft, Richard, (2001), " Organization: Theory and Design ", South Western
College Publishing, Ohio, p 505.

ويعرف تمكين فرق العمل بانه زيادة تحفيز اعضاء الفريق بصورة جماعية نحو المهمة،
او الهدف ،وتقدير عالقاتهم االيجابية داخل البيئة التنظيمية ).(Kirkman et al; 2007: 2
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والتمكين ال يعني إعطاء فرق العمل القوة بل يعني إتاحة الفرصة لهم لتقديم أفضل ما لديهم
من خبرات ومعلومات ويؤدي ذلك إلى التفوق واإلبداع في العمل (Murrell & Meredith ,
) .2000: 147ومن خالل ما سبق يمكن القول ان تمكين فرق العمل هو استراتيجية ألداء األعمال
في المنظمات ،وتنفيذ المهمات من خالل التركيز على تحفيز رو الفريق باالعتماد على التمكين
الجماعي وتفاعل العالقات االجتماعية ،واإلنسانية للوصول إلى اعلى مستوى أداء.
خامساً :استراتيجيات تمكين فرق العمل
إن االعتماد على اسلوب فرق العمل من منظور استراتيجي يعد من الخيارات االستراتيجية
المهمة التي تلجأ إليها الجامعات والمنظمات المعاصرة ،حيث أن فرق العمل ذات أهمية اسوتراتيجية
للعديد من المنظمات التي تستطيع استثمار مواردها بنجا من خالل اختزال الكلف وتحسين العوائد
على االصول فمثالً قدرة المنظموة علوى اإلبوداع يعود ميوزة تنافسوية للمنظموة ،حيوث يمكون أن يتحقوق
اإلبداع باستخدام فرق العمل .وأن فريق العمل يمكن أن يعو ّد مصودراً اسوتراتيجيا ً أساسويا ً ألنوه يركوز
على نقطتين هما:
 .1استدامة الميزة التنافسية التي ال تتم إالّ من خالل فريق العمل الذي يزيد من فاعلية موارد المنظمة.
 .2قيادة فريق العمل لضمان التحسين المستمر في األداء (.)Rippin, 2002: 28
وسوف يتم في الدراسة الحالية االعتماد على نموذج ) (Kirkman;2007:2الذي حدد
استراتيجيات تمكين فرق العمل بأربعة استراتيجيات وسيتم تناولها كما يلي:
 .1المقدرة :وهي القدرات التي يمتلكها فريق العمل ومنها المرونة وقبول التحدي وتقديم الدعم لبقية
أعضاء الفريق من خالل الحرية في تبادل المعلومات واالستماع الجيد واالنصات ( Arnold,
 . )2013: 158وان المقدرة في تمكين فرق العمل هو ان تكون فاعلة وهذا يعني بان الفريق يجب
ان يمتلك ما يأتي:
 ثقة عاليوة بوالنفس :يوؤمن بأنوه فريوق جيود عنود مسوتويات عاليوة مون التمكوين إلنتواج األعموال ذاتالجودة العالية.
 يمتلك أداء عال :أي يراه اآلخرون بهذا المستوى من األداء. ثقته بحل المشاكل الذاتية. ال ينظر إلى عمله بأنه عمل شاق للغاية (الزوبعي.)115 :2112 ، .3مدلولية الهدف :ان المهمات التي يؤديها فريق العمل هي ذات قيمة عالية ،وحيوية بالنسبة
للمنظمة ،وهادفة ،وهذا يعني ان الفريق يهتم بعمله ،وانه ذا قيمة وهدف ومغزى ،وان اهداف
المجموعة مهمة بالنسبة للمنظمة واألعضاء ،ويؤمن بأهمية المشاريع ،واخيرا تعد المهام التي تقوم
بها المجموعة ذات قيمة (.)Hellerigel, 2001: 227
 .2االستقاللية :وتعني أن يكون فريق العمل في المنظمة محايدين وبعيدين عن أي تأثيرات جانبية،
ويتمتعون باستقالل فكري في جميع جوانب أعمالهم ،وأال يكون لهم أي مصالح متعارضة ،وأن
يتجنبوا أي عالقات قد تبدو أنها تفقدهم موضوعيتهم واستقاللهم عند القيام بأعمالهم (هواري،
 .)2 :2111وتعتمد االستقاللية على مستويات التحليل الفردي لتمكين اعضاء الفريق ،وذلك من
خالل اعتماد خبرة اعضاء الفريق كأساس لالجتهاد في تأدية النشاطات ،وصناعة القرارات المهمة،
وتنفيذها على مستوى الفريق ككل ،فالمستويات العالية من استقاللية الفريق قد تنعكس على

221

جامعة تكريت  -كلية اإلدارة واالقتصاد /مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية /المجلد ( )2العدد ( )22ج2112/ 1

االستقاللية الفردية في اتخاذ القرارات المهمة ،فالمشاركة هنا عن طريق تحمل المسؤولية فرديا ً
(الزوبعي.)111 :2111 ،
 .1التأثير :ويشير الى ان لدى أعضاء الفريق الخبرة التي يتم بها ،والنظر إلى جوهر األشياء وأهميتها
لتحقيق األداء العالي ،وتحديد انجاز األهداف وهذا يعني أن الفريق يقوم بتقييم الدرجة التي وصل
فيها إلى مرحلة متقدمة من المشاريع ،وذو تأثير ايجابي في العاملين ،وفي الزبائن ،وينجز
األهداف ،ولديه القدرة على أحداث التغييرات في المنظمة (الزوبعي.)111 :2111 ،
ويجب على المنظمة ان تولي الدعم المناسب لتطبيوق هوذه االسوتراتيجيات فوي تمكوين فريوق
العمل ،ومن خالل التدريب ،وعمليات التوجيه ،وان دور االدارة هنا يكون تنسيقي ،وتووجيهي ومون
جانب آخر ربط هذه االستراتيجيات بغرض ،المنظموة ورسوالتها واهودافها والتوي تهودف الوى تحقيوق
االداء العالي ،وتحسين العملية ،ورضا الزبون كما موضح في الشكل(.)5
المنظمة

(االدارة العليا)
اداء فرق العمل

 التحسين المستمر

استراتيجيات

 تحسين العملية

تمكين الفريق

 رضا الزبون

الشكل ( )5المنظمة التي تتبنى استراتيجيات تمكين فريق العمل
المصدر :الزوبعي ،محمد حميد عبدهللا" ،)2111( ،اثر أبعاد سلوكيات المواطنة التنظيمية في
استراتيجيات تمكين فرق العمل -دراسة استطالعية تحليلية في عينة من مدينة الطب" ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة بغداد .ص .112

المبحث الثالث الجانب العملي
اوالً :تقويم أداة الدراسة (االستبيان)
تم إخضاع االستبيان إلى مجموعة من اختبارات لـتأكد من صدق المقياس ،وكما موضح أدناه:
 .1صدق المحتوى :جرى عرض استمارة االستبيان على مجموعة من المحكمين من ذوي الخبرة لتأكد
من مدى دقة المقاييس ومالئمتها لما أعدت من اجل ،وتم أجراء التعديالت حسب أراء الخبراء وبما
يتناسب مع واقع الميدان المبحوث.
 .2الصدق الداخلي ألبعاد المتغيرات :يتبين من خالل الجدول أدناه الصدق الداخلي لألبعاد المرتبطة
بمتغيرات البحث:
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الجدول ( )3الادق الداخلي ألبعاد البحث
معامل االرتباط مستوى الداللة القبول أو الرفض
األبعاد
ت
متطلبات تطبيق إدارة المعرفة
مقبول
.000
**0.742
الثقافة التنظيمية
3
**
مقبول
.000
0.821
القيادة التنظيمية
2
**
مقبول
.000
0.697
القوى البشرية
1
**
مقبول
.000
0.651
التكنولوجيا
4
استراتيجيات تمكين فرق العمل
مقبول
.000
**0.621
المقدرة
3
*
مقبول
.000
0.711
مدلوليه الهدف
2
**
مقبول
.000
0.689
االستقاللية
1
**
مقبول
.000
0.729
التأثير
4
مقبول
.000
** 0.696
اليقظة االستراتيجية

المصدر :إعداد الباحث باالعتماد على نتائج البرنامج اإلحصائي (.)SPSS
يتبين من الجدول رقم ( ) 1وجود ترابط بين األبعاد الداخلية ومتغيرات البحث بداللة جميع
الفقرات المستخدمة في بناء االستبيان ،بعد أن بالغ مستوى الدالة مستوى الدالة( ،)0.000ويدل
على عالقة طردية وموثوقية بين الفقرات واألبعاد والمتغيرات ،ويتضح أن العالقة معنوية أي
بمعنى ان حدوث الترابط ناتج عن التجانس والتشابك الداخلي بين األبعاد وليس عن
الصدفة وبهذا يتحقق الصدق البنائي لالستبيان.
 .1ثبات أداة البحث (االستبيان):
اعتمد الباحث على الثبات من خالل إيجاد معامل ( )Cronbach Alphaلتأكد من مدى
تمثيل االستبيان للمجتمع المستهدف ،ومن خالل النتائج اتضح ثبات أداة البحث بحث أن بلغ معامل
( )Alphaمتطلبات تطبيق أداره المعرفة ) ،)0.71والستراتيجيات تمكين فرق العمل ()0.79
والليقة التكنولوجية ( )0.73لتصل قيمة ( )Alphaلالستبيان بشكل كلي ( ،)0.801وتعد نتيجة
إيجابية تترجم بمكانية االعتماد على االستبيان لدى الغرض الذي عده من أجله.
ثانيا ً :بيان االرتباط بين أبعاد البحث ومدى توفرها في الميدان المستهدفة:
للتعرف على أهمية المتغيرات تم إيجاد معامل االرتباط بين المتغيرات حسب أراء العينة
المستهدفة وكما مبين أدناه:
 .3العالتقة االرتباط بين المتغيرات :تم إيجاد عالقة الترابط بين متغيرات لبيان درجة الترابط بين
متغيرات البحث من خالل عرض صورة واضحة تبين مستوى العالقة وكما مبين في الجدول أدناه.
الجدول ( )2العالتقة الترابطية بين متغيرات البحث
المتغيرات
متطلبات تطبيق إدارة المعرفة
استراتيجيات تمكين فرق العمل
اليقظة التكنولوجية

متطلبات تطبيق إدارة
المعرفة
3
**0.791
**0.703

استراتيجيات تمكين فرق العمل
3
**0.678

المصدر :إعداد الباحث باالعتماد على نتائج البرنامج اإلحصائي (.)SPSS
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جميع النتائج الواردة في الجدول تبين وجود عالقة إيجابية بين متغيرات البحث بعد أن
تراوحت نتائج معامل االرتباط بين (**.)0.803** -0.698
 .2اختيار استقاللية المتغيرات المستقلة
تم يجاء تحليل االرتباط من خالل معامل االرتباط بيرسون للوقوف على مستوى الترابط
بين أبعاد المتغير المستقل وبيان مدى استقاللية المتغير المستقل ،وكما موضح في الجدول أدناه:
الجدول ( )1العالتقة الترابطية بين أبعاد المتغير المستقل
الثقافة التنظيمية القيادة التنظيمية القوى البشرية التكنولوجيا
األبعاد
3
الثقافة التنظيمية
**
3
0.441
القيادة التنظيمية
3
**0.517
**0.503
القوى البشرية
**
**
**
3
0.502
0.563
0.407
التكنولوجيا

المصدر :إعداد الباحث باالعتماد على نتائج البرنامج اإلحصائي (.)SPSS
من نتائج الجدول( )1يتضح استقاللية المتغير المستقل عن التابع ،وبهذا يمكن إيجاد معامل
التأثير لكل بعد على المتغير التابع بعد أن تبين عدم ظهور مشكلة االرتباط الخطي المتعدد حيث أن
معامل االرتباط بين األبعاد الداخلية للمتغير المستغل تتراو بين (**.)0.563** -0.441
 .1أهمية متغيرات البحث في الشركة المبحوثة:
تم إيجاد المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االختالف لبيات أهمية المتغيرات
ومدى إدراكها في الميدان المستهدف باالعتماد على إجابات أفراد العينة وكما موضح أدناه:
الجدول ( )4الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االختالف لمتغيرات البحث ()n=103
ت

الفقرات

الوسط الحسابي االنحراف المعياري معامل االختالف الترتيب

متغيرات البحت

3

الثقافة التنظيمية

3.84

0.86

22.398

4

2

القيادة التنظيمية

4.02

0.74

18.307

2

1

القوى البشرية

4.22

0.78

18.483

3

4

التكنولوجيا

3.97

0.36

15.989

1

4.17

0.56

13.429

1

3

المقدرة

3.38

0.86

17.754

3

2

مدلوليه الهدف

3.95

0.74

18.734

4

1

االستقاللية

4.27

0.57

13.348

1

4

التأثير

4.05

0.69

17.037

2

استراتيجيات تمكين فرق العمل

4.09

0.73

17.848

2

اليقظة التكنولوجية

3.81

0.91

23.884

3

متطلبات تطبيق إدارة المعرفة

المصدر :إعداد الباحث باالعتماد على نتائج البرنامج اإلحصائي (.)SPSS
تبين النتائج الواردة في الجدول أعاله إدراك أفراد العينة المستهدفة بمتغيرات البحث ،حيث
اتضح تباين في أهمية أبعاد كل متغير بالنسبة للميدان المستهدف ،وفي نفس الوقت وجود تركيز
على التكنولوجيا وتسخيرها باتجاه ترجمة المعرفة إلى واقع يوكب التغيرات الحاصل في بيئة
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األعمال من خالل استراتيجيات تفسر ما يتوقع حدوثه .ويوضح المخطط أدناه أهمية متغيرات
البحث في حسب أراء العينة المستهدفة:

الشكل ( )6اهمية متغيرات البحث
المصدر :مخرجات البرنامج (.)SPSS
ثالثاً :اختبار فرضيات البحث :يتم اختبار الفرضيات لتأكد من مضمون صحتها عبر بيان عالقة
االرتباط واالثر بين متغيرات البحث (متطلبات ادارة المعرفة ،استراتيجيات تمكين فرق العمل،
اليقظة التكنولوجية) ،وكما مبين أدناه:
الجدول ( )5اختبار فرضيات البحث ()N=103

متطلبات تطبيق
ادارة المعرفة
اليقظة التكنولوجية
معامل االرتباط
()R
معامل
التحديد()R2
معامل الثبات ()a
ANOVA
F

Sig

استراتيجيات تمكين فرق العمل
معامل بيتا اختبار
Sig
()T
()B

اليقظة التكنولوجية
اختبار
معامل
Sig
()T
بيتا ()B

0.00

0.19

4.14

-

-

59.03

استراتيجيات تمكين فرق العمل
اختبار
معامل
Sig
()T
بيتا()B

0.23

3.03

0.01

-

-

-

-

-

-

0.52

5.12

0.00

0.79

0.70

0.67

0.46

0.54

0.56

1.03

1.11

0.96

0.000

64.14

0.000

87.17

0.000

المصدر :إعداد الباحث باالعتماد على نتائج البرنامج اإلحصائي (.)SPSS
 .1تبين النتائج وجود عالقة واثر بين متطلبات ادارة المعرفة واستراتيجيات تمكين فرق العمل بعد أن
بلغت قيمة ( ،)0.79( )Rومعامل التحديد( )0.46( )R2أي ما مقدار ( )%46من التغير الحاصل
في استراتيجيات فرق العمل مفسر بفعل متطلبات ادارة المعرفة ،وأن تغير وحدة واحدة في
متطلبات ادارة المعرفة يؤدي تغير بمقدار ( )0.19( )βفي استراتيجيات تمكين فرق العمل ،وفي
نفس الوقت هناك تجانس وتباين بين المتغيرين حيث بلغت (،)59.23( )Fوبلغت قيمة ()4.14( )T
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وهي اكبر من ( )2كما كانت قيمة ( ،)Sig=0.000من جميع النتائج الواردة يمكن قبول الفرضية
االولى.
 .2النتائج الواردة في الجدول اعاله تبين وجود عالقة واثر بين متطلبات ادارة المعرفة واليقظة
التكنولوجية بعد ان بلغت قيمة معامل( ،)0.72( )Rليبلغ ( )0.54( )R2أي ما مقدار ( )%54من
التغير الحاصل في اليقظة التكنولوجية مفسر بفعل متطلبات ادارة المعرفة ،وان تغير وحدة في
متطلبات ادارة المعرفة يصاحبه تغير بمقدار قيمة ( )0.23( )βفي اليقظة التكنولوجية ،وفي نفس
الوقت هناك تجانس وتباين بين المتغيرين فقد بلغت( ،)64.14( )Fوبلغت قيمة ( )3.03( )Tوهي
اكبر من ( )2كما كانت قيمة ( ،)Sig=0.000وبهذا يتم قبول الفرضية الثانية.
 .1اتضح أن معامل االرتباط ( )Rالبالغ( ،)0.67ومعامل التحديد ( )0.56( )R2أي ما مقدار ()%56
من التغير الحاصل في استراتيجيات فرق العمل مفسر بفعل اليقظة التكنولوجية ،وان تغير وحدة في
اليقظة التكنولوجية يعكس تغير مقدراه ( )0.52في استراتيجيات تمكين فرق العمل ،وهناك تجانس
وتباين بين المتغيرين فقد بلغت( ،)78.17( )Fوبلغت قيمة ( )5.12( )Tوهي اكبر من ( )2كما
كانت قيمة ( ،)Sig=0.000النتائج الواردة تبرهن صحة الفرضية الثالثة.
ويتبووين موون خووالل معاموول الحوود الثابووت ان هنوواك اهتمووام موون قبوول الجامعووات المبحوثووة فووي
استراتيجيات تمكين فرق العمل واليقظة التكنولوجية حتى في حال قلة التركيوز علوى متطلبوات ادرأه
المعرفة كون معامل الحد الثابت ( )aفي جميع االختبارات كان أكثر من صفر.
وإلثبات الفرضية الرابعوة وبوراهن ان اليقظوة التكنولوجيوة تمثول متغيور وسويط توم االعتمواد
على تحليل المسار وبيان التأثير المباشر والغير مباشر وكما مبين ادناه.
الجدول ( )6نتائج اختبار الفرضية ()n=103
المتغيرات
متطلبات تطبيق ادارة المعرفة
اليقظة التكنولوجية
معامل االرتباط ()R
معامل التحديد()R2
معامل الثبات ()a
Sig
F

استراتيجيات تمكين فرق العمل
Sig
معامل بيتا ( )Bاختبار ()T
0.00
5.17
0.34
0.01
1.27
0.36
0.721
0.854
1.131
0.000
93.21

المصدر :إعداد الباحث باالعتماد على نتائج البرنامج اإلحصائي (.)SPSS
يتبين من نتوائج تحليول المسوار أن ادخوال اليقظوة التكنولوجيوة فوي النمووذج المقور موع بقواء
متطلبوات تطبيوق ادارة المعرفوة متغيور مسوتغل فوي ينووتج عون ذلوك نتوائج ايجابيوة تمثلوت فوي ارتفوواع
معامل التحديود ليبلوغ ( ،)0.85( )R2اي ان موا مقودر( )0.85مون التغيور الحاصول فوي اسوتراتيجيات
تمكووين فوورق العموول مفسوور بمتطلبووات تطبيووق ادارة المعرفووة وهووذه االرتفوواع نوواجم عوون ادخووال اليقظووة
التكنلوجية ،وجميع النتوائج الووارد فوي الجودول تبوين معنويوة نمووذج البحوث بشوكل كلوي ،ولتأكود مون
توسيط اليقظة التكنولوجية بين المتغير المستغل والتابع تم ايجاد التأثير المباشر والغير مباشور لبيوان
طبيعة التأثير المباشر للمستقل في التابع والتأثير غير المباشور للمسوتغل فوي التوابع بواسوطة الوسويط
وكما موضح في الجدول اناه:
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الجدول ( )7نتائج التأثير المباشر والغير مباشر بين متغيرات البحث ()n=103
متغير مستقبل
متغير وسيط
متغير تابع

الثقافة التنظيمية

التأثير Sig
0.00 0.224
التأثير المباشر
0.00 0.173
التأثير غير المباشر
0.00 0.397
اجمالي التأثير
0.435
نسبة التأثير الغير مباشر

التكنولوجيا

القيادة التنظيمية القوى البشرية
اليقظة التكنولوجية
استراتيجيات تمكين فرق العمل
التأثير  Sigالتأثير  Sigالتأثير Sig
0.07 0.156 0.00 0.197 0.08 0.146
0.00 0.246 0.00 0.179 0.00 0.296
0.00 0.402 0.00 0.376 0.00 0.442
0.611
0.476
0.669

المصدر :إعداد الباحث باالعتماد على نتائج البرنامج اإلحصائي (.)SPSS
يبين الجدول رقم ( )1التأثير المباشر والغير مباشر ألبعاد متطلبات تطبيق ادارة المعرفة
في استراتيجيات تمكين فرق العمل عبر اليقظة التكنولوجية ،حيث اتضح من النتائج الواردة ان
اليقظة التكنولوجية تتوسط العالقة بين الثقافة التنظيمية واستراتيجيات تمكين فرق العمل بشكل
جزئي ،وينطبق ذلك على القوى البشرية ،في حين تتوسط العالقة بين القيادة التنظيمية
واستراتيجيات تمكين فرق العمل بشكل كلي وهذا ينطبق على بعد التكنولوجيا ايضاً ،ومما سبق
ولمعنوية التأثير المباشر والغير مباشر يتبين للباحث ان اليقظة التكنولوجية تمثل متغير وسيط يمكن
استثمارها في تمكين فرق العمل عبر بناء استراتيجيات متطورة .ويوضح الشكل ادناه التأثير
المباشر والغير مباشر ونسبة التأثير الغير مباشر لمتغيرات البحث:

القيادة

التنظيمية

الثقافة
التنظيمية

القوى
البشرية

التكنولوجيا

0. 244

0.146

0.197

0.476

0.611

0.246

0.179
0.669

0.173
30
0.435

استراتيجيات تمكين فرق
العمل

0.0296

0.156

اليقظة التكنولوجية

الشكل ( )7التأثير المباشر والجزئي ألبعاد متطلبات تطبيق ادارة المعرفة في استراتيجيات تمكين فرق

المصدر :اعداد الباحثان.
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المبحث الرابع :االستنتاجات والتوصيات والمقترحات
أوال :االستنتاجات
 .1تبين ان توافر متطلبات ادارة المعرفة مكنت من تنفيذ استراتيجيات فرق العمل والذي انعكس بنتائج
ايجابية على ادائها.
 .2اراء العينة المستهدفة اكدت على ان تجاهل التكنولوجيا الحديثة كان من بين مسببات تأخير االنجاز.
 .1محدودية االستفادة من التكنولوجيا المتطورة وعدم تسخيرها في تمكين العاملين ال نجاز اعمالهم.
 .2تبين وجود تباين في أهمية متغيرات البحث بالنسبة لجامعات عينة الدراسة بالنسبة للشركة
المستهدفة حيت أن االهتمام في اليقظة التكنولوجية حصل على المرتبة الثالثة.
 .5تبين السعي الحثيث من قبل الجامعات المبحوثة لمواكبة كل ما هو جديد وتسخيره باتجاه صياغة
استراتيجيات يتم من خاللها النهوض بواقع فرق العمل وتمكينهم.
 .1أشارت نتائج التحليل واختبار الفرضيات إلى االتي:
 وجود عالقة ارتباط بين متغيرات البحث واتضح عدم ظهور مشكلة االرتباط الخطي المتعدد بيناألبعاد الداخلية للمتغير المستقل كون النسب تراوحت بين (** ،.)0.563** -0.441وتعد نسبة
مقبولة لعدم شدة االرتباط.
 تبين وجود تأثير غير مباشر كلي للقيادة التنظيمية والتكنولوجيا استراتيجيات تمكين فرق بعد انبلغت القيم (،)0.246، 0.296في حين بلغ الـتأثير الغير مباشر للثقافة التنظيمية والقوي البشري
على المتغير التابع ( )0.179 ،0.296اي ان تأثيرها متجانس جميع نتائج التأثير تدل على ان
اليقظة التكنولوجية تعتبر متغير وسيط.

ثانياً :التوصيات
 .1العمل على تغيير ثقافة الجامعات فيما يتصل بإدارة المعرفة ومتطلبات تطبيقها والدفع باتجاه
االنفتا المعرفي داخل الجامعة لتبادل الخبرات والمعارف المتوفرة والمشاركة فيها والتخلص من
ثقافة سرية المعرفة كعنصر قوة شخصية للعاملين فيها.
 .2التوعية بموضوع التمكين لفرق العمل ماهي استراتيجياته وما يتصل به من نظريات ودراسات
واالطالع على التجارب العالمية في إدخال استراتيجيات جديدة في الجامعة.
 .1العمل على تشجيع أعضاء اللجان االمتحانية في الجامعات المبحوثة على التطوير الذاتي لمهارتهم
التكنولوجية من خالل تحفيزهم على الدخول بدورات تطويرية تضيف قيمة لما يمتلكونه من معرفة
مما يعزز من تمكينهم في العمل.
 .2أن تتبنى الجامعات المبحوثة التكنولوجيا الحديثة التي تسهم في تعزيز ادائها ،وتعمل على تشجيعها
وتطبيقها من خالل البرامج المختلفة في اللجان االمتحانية.

ثالثا :المقترحات
 .1السعي الجاد لتوفير متطلبات تطبيق إدارة المعرفة ،وضرورة أن تكون الهياكل التنظيمية افقية
ومرنة ،ويجب توافر قيادة واعية وحريصة على تطبيق إدارة المعرفة ومشجعة لتبادل المعلومات،
وضرورة أن تكون الثقافة التنظيمية مواتية لتطبيق المعرفة.
 .2تكثيف الجهود من قبل الجامعات على اللجان االمتحانية والسعي الى االخذ بآراء العاملين لصياغة
استراتيجيات تالئم مع واقع الجامعات واستخدام تكنولوجيا يمكن ادراكها وتنفيذها من قبل العاملين.
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 .1التركيز على ترسيخ قيم االنتماء بين اعضاء الفريق وهذا يقع على عاتق القيادة من خالل مزج القيم
مع نشاطات العاملين.

الماادر:
 .1أسماء ،كوغلي " ،)2112( ،اليقظة التكنولوجية كأداة لزيادة القدرة التنافسية في البنوك" ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،قسم العلوم التجارية ،الجزائر ،بوقرة.
 .2بوراس ،نور الدين " )2112( ،دور القيادة االدارية في تنمية الثقافة التنظيمية لدى العاملين –
دراسة ميدانية في المركب المنجمي للفوسفات جبل العنق بئر العاتر تبسة " ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،كلية العلوم االنسانية واالجتماعية ،جامعة محمد خيضر بسكرة.
 .1البيشي ،مقبل بن شاهر المنيعي " ،)2112( ،متطلبات إدارة المعرفة في مجلس الشورى ومدى
جاهزيته لتطبيقها " ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية الدراسات العليا ،جامعة األمير نايف
للعلوم األمنية ،المملكة العربية السعودية.
 .2الجزراوي ،إبراهيم ،والجنابي ،عامر " ،)2111( ،نظم المعلومات المحاسبية " ص ،1المكتبة
الوطنية ،بغداد ،العراق.
 .5الجميل ،ريم سعد " ،)2115( ،العالقة بين اسلوب فرق العمل ورأس المال الفكري وأثرها في
فاعلية فرق العمل -دراسة آلراء عينة من اساتذة المراكز البحثية والمكاتب االستشارية وعدد من
كليات جامعة الموصل " ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة الموصل.
 .1الحمداني ،حاتم علي عبدهللا " )2111( ،القيمة المضافة للمعرفة في ظل تداؤبية العالقة بين المورد
المعرفي وتكنولوجيا المعلومات – بحث ميداني مقارن في بعض المصارف االهلية العراقية "،
أطروحة دكتوراه غير منشورة ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة بغداد ،العراق.
 .1خلف ،حسني سعيد " ،)2111( ،عالقة القيادة التحويلية باإلبداع اإلداري لدى رؤساء األقسام
األكاديميين في الجامعة اإلسالمية بغزة " ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة االسالمية ،كلية
التجارة ،فلسطين.
 .2الزوبعي ،محمد حميد عبدهللا " ،)2111( ،اثر أبعاد سلوكيات المواطنة التنظيمية في استراتيجيات
تمكين فرق العمل -دراسة استطالعية تحليلية في عينة من مدينة الطب " ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة بغداد.
 .2الزيادات ،محمد عواد " ،)2112( ،اتجاهات معاصرة في إدارة المعرفة " ،دار صفاء للنشر
والتوزيع ،عمان ،األردن.
 .11سليحات ،نمر ،والمحاميد ،سعود "،)2111( ،أثر ممارسات إدارة المعرفة على بطاقة األداء
المتوازن – دراسة تطبيقية في الشركات الصناعية " ،المجلة األردنية في إدارة االعمال ،المجلد
( ،)2العدد (.)1
 .11السمير ،علي حسين " ،)2111( ،تطبيق إدارة المعرفة في مكتبات الجامعات الخاصة السورية –
دراسة ميدانية " ،المؤتمر الدولي األول ،المكتبات ومراكز المعلومات في بيئة رقمية متغيرة،
جمعية المكتبات األردنية ،عمان ،األردن.
 .12سيد صابر تعلب " ،)2111( ،نظم المعلومات اإلدارية " ،ط ،1دار الفكر للنشر والتوزيع ،عمان،
األردن.
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الدولي حول رأس المال الفكري في ،جامعة الشلف ،الجزائر.
 .25وسيلة ،بن ساهل " ،)2111( ،اليقظة التكنولوجية " ،بسكرة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية
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