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  ملخص

ى ھدفت الدراسة التعرف إدارة  إل ا ب ة األقصى وعالقتھ ائدة في جامع ة الس ة التنظيمي الثقاف
ية ة التدريس ة نظر أعضاء الھيئ ن وجھ ك م ة وذل نھج الوصفي . المعرف تخدم الباحث الم د اس وق

ى  كمافي ھذه الدراسة لمناسبتھا لھا، التحليلي  ا عل ية، وطبقھ أداة أساس تبانة ك استخدم الباحث اس
ا ) ٩٨(عينة بلغت  غ قوامھ ي تبل ة الت ة التدريسية في الجامع وتوصلت   ).٣٠٦(عضواً من الھيئ

ا أعضا) ١ :الدراسة إلى النتائج التالية ا يراھ ء أن الثقافة التنظيمية السائدة في جامعة األقصى كم
دره  وزن نسبي ق ك ب ة في ) ٢ %.٥٧.٧٦الھيئة التدريسية ضعيفة، وذل أن مستوى إدارة المعرف

دره  بي ق وزن نس ك ب عيفة، وذل اً ض ية أيض ة التدريس اء الھيئ ا أعض ا يراھ ة األقصى كم جامع
ة ) ٣%). ٥٩.١٠( ة بضعف الثقاف ه عالق ة األقصى ل أن ضعف مستوى إدارة المعرفة في جامع

 .ة في الجامعةالتنظيمية السائد
 
Abstract 

The study aimed at identifying the current organizational culture at 
Al-Aqsa University and its relationship with knowledge management 
from university lecturers,s point of view. The researcher used the 
analytical descriptive approach owing to its suitability to this study. The 
researcher also used a questionnaire which has been adopted an a sample 
of(98) university lecturers. The study reached the following conclusions: 
1) the current organizational culture at Al-Aqsa University as seen by 
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lecturers is weak, with a relation weight of 57.76%. 2) The level of 
knowledge management at Al-Aqsa University as seen by lecturers is 
weak, with a relation weight of 59.10%. 3) Weakness of the level of 
knowledge management at Al-Aqsa University has a relationship with 
the weakness of the current organizational culture at Al-Aqsa University 

  
  مقدمة

كثر األو ،رة في الفكر والممارسة اإلداريةاصالمعأحد التطورات  إدارة المعرفة لقد أصبحت
وم ييرات المتسارعة في عالممالءمة للتغ ه إ.  الي ذي أصبح في الم ال ذا الع اج ھ د ونت ةتولي  ،المعرف
ا أحد أھم المؤشرات التي يمكن من ھي السمة الغالبة واالستفادة منھا وتوظيفھا و ،ونشرھا خاللھ

ات دم المجتمع دى تق يس م ى أن نق درتھا عل ي وق ة ف اھمة الفعال زة  المس دارة والمي ق الج تحقي
  .  في عالم يعتمد في اقتصاده على المعرفة التنافسية

مؤسسات التعليم  ما ينبغي أن تقوم بهجوھر ھي رفية الثالثة سابقة الذكر، إن النشاطات المع
الي ة،. الع ف المعرف ك أن توظي ى ذل اف إل ذلك  ويُض ي، وك اطات البحث العلم دمھا نش ي تُق الت
دخل ضمن توظيف ألة ت دريب، مس يم والت  المھارات المعرفية التي تُمثل ُمخرجات نشاطات التعل

ات التع ل مؤسس ات تفاع فمھم ى توظي ة عل رى القائم ع األخ ات الُمجتم ع مؤسس الي م يم الع  ل
  .المعرفة عملياً واالستفادة من ُمعطياتھا

ز المعرفي يجب أنأي م أنمكن القول يوتأسيساً على ما سبق،  ى التمي ع إل تم  جتمع يتطل يھ
ي  اتنشاطسلسلة من البشكل أساسي بمؤسسات التعليم العالي، ألن ھذه المؤسسات تقوم بتنفيذ  الت

رھا ة ونش د المعرف ا مصطلح  تتضمن تولي ق عليھ ا يطل ا بم ة"وتوظيفھ إدارة ف ". إدارة المعرف
ادل أو استخدام سة من شأكل عملية أو ممار"ھي المعرفة  ق أو اكتساب أو تحصيل أو تب نھا خل

 ).٦ ،٢٠٠٧، عبد الوھاب( "المعرفة أينما كانت ،من أجل دعم التعليم واألداء في المنظمات

الكتابة في  الفالسفة علىدرج  إذ، قديمة وحديثة في نفس الوقتعملية إدارة المعرفة وتعتبر 
نين ذ آالف الس ذا الموضوع من ارس إدارة   .ھ ي تم ات الت ن المجتمع ر م اك الكثي ت ھن ا كان كم

ة ى المعرف ق عل أخرى، دون أن تطل ذا المصطلح بصورة أو ب اتھا ھ وم، اتخذت  . ممارس ا الي أم
ة العديد من رامج إدارة المعرف ب، واستحدثت ب ذا الجان د (. المجتمعات خطوات رسمية في ھ عب
ق إدارة . )٤: ٢٠٠٧،الوھاب  ي تطبي ذه الحكومات إل ة المتحدة، اتجھت ھ ففي استراليا، والمملك
ع . المعرفة ة، بحيث تكون جمي ق إدارة المعرف ادرات لتحقي ر من المب را، اتخذت الكثي ي إنجلت فف

دمات الحكو ةالخ ة الكتروني ة وبطريق بكة الدولي ن خالل الش ة م ة مقدم ادرات . مي ذه المب ن ھ وم
شبكة "ومشروع  ،١٩٩٩في عام " Government Modernizingتحديث الحكومة " مشروع
ا٢٠٠٠في عام " المعرفة اب، ( .، لدعم القطاعات الحكومية بالمعلومات والمشاركة فيھ د الوھ عب
٢: ٢٠٠٧(  
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ً مھم اً عنصرقافة التنظيمية الث ومن جھة أخرى، تعد فإدارة . في تبني وتطبيق إدارة المعرفة ا
التنظيمية ھي مجموعة القيم والمعتقدات  الثقافةو. ثقافة تنظيمية داعمة ومشجعة المعرفة تتطلب

واألحاسيس الموجودة في داخل المنظمة والتي تسود بين العاملين مثل طريقة تعامل األفراد مع 
 .وكيفية تفسيرھم لتصرفات اآلخرين فرد من األخر ومن المنظمة، بعضھم، وتوقعات كل

ويتطلب تطبيق إدارة المعرفة في أية منظمة أن تكون القيم الثقافية السائدة مالئمة ومتوافقة مع 
مبدأ االستمرار في التعلم وإدارة المعرفة، وأن تكون الثقافة التنظيمية مشجعة لروح الفريق في 

كار ومساعدة اآلخرين، والقدوة والمثل األعلى للقيادة الفعالة التي تعتني وتبادل األف العمل،
   . فز على تبنى مفھوم إدارة المعرفةبالمعرفة والعوامل التي تساعد وتح

في تحديد اتجاھات القادة والعاملين ) الجامعة(دور الثقافة التنظيمية للمنظمة  ألھميةونظراً 
المعرفة وإدارتھا فسوف يتناول الباحث بعدي الثقافة  نتاجإفيھا وتشجيعھم على المساھمة في 

التنظيمية وإدارة المعرفة بالدراسة للوقوف على طبيعة العالقة بين الثقافة التنظيمية في جامعة 
  :ا ھوفان ھذا البحث يثير تساؤال رئيس ومن ھنا،. األقصى وإدارة المعرفة

  عالقتھا بإدارة المعرفة؟ما واألقصى نظيمية السائدة في جامعة الثقافة الت ما مستوى

  :التساؤالت الفرعية التالية الرئيس السابق ويتفرع من ھذا السؤال

 الثقافة التنظيمية السائدة في جامعة األقصى؟ مستوى ما .١

 إدارة المعرفة في جامعة األقصى؟   مستوىما  .٢

ةوجد ھل ت .٣ ين  ذات عالق ة إحصائية ب ائ مستوىدالل ة الس ة التنظيمي إدارة مستوى ودة الثقاف
 ؟في جامعة األقصى المعرفة

  
  أھداف الدراسة

 .الكشف عن طبيعة الثقافة التنظيمية السائدة في جامعة األقصى .١

 .ع إدارة المعرفة في جامعة األقصىواق إبراز .٢

 .وإدارة المعرفةعالقة بين طبيعة الثقافة التنظيمية السائدة ال تحديد .٣
  

  أھمية الدراسة

ة  .١ ة الدراس ن أھمي ي تكم ة ف ن الموضوعات الالحالي د م ا تع ةأنھ دان  مھم ي مي ة ف والحديث
 .تتناول مفھومين حديثين ھما الثقافة التنظيمية وإدارة المعرفة ، إذاإلدارة

م  .٢ ين طبيلقد تسھم ھذه الدراسة في التوصل إلى فھ ة ب ة العالق يع ة ف ة التنظيمي ة  الثقاف جامع
 .األقصى وبين إدارة المعرفة

ع راسة الدقد تفيد ھذه  .٣ أنھا النھوض بواق تراتيجيات من ش ة بوضع اس ين في الجامع المھتم
  .الثقافة التنظيمية في جامعة األقصى حتى تساھم في إنتاج المعرفة
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  حدود الدراسة

  تتحدد الدراسة بالحدود التالية

 طبيعة الثقافة التنظيمية وعالقتھا بإدارة المعرفةاقتصرت الدراسة على / الحد الموضوعي .  

 غزةجامعة األقصى في الدراسة على أداة  تطبيقتم / حد المؤسسيال.  

 ى / الحد المكاني ونس تم تطبيق أداة الدراسة عل ة في كل من محافظة خان ي روع الجامع ف
  .غزة ومحافظة

 ٢٠٠٨/٢٠٠٩العام ني من االث الدراسي تم إجراء الدراسة في الفصل/ الحد الزمني.  

 في جامعة األقصى دريسأعضاء ھيئة التجميع / الحد البشري.  
  

  مصطلحات الدراسة

  الثقافة التنظيمية

يم " تعرف الثقافة التنظيمية بأنھا اس والق نظام من المعاني المشتركة التي تتضمن اللغة واللب
). ٧٠: ١٩٩٨ الكبيسي،" (والمشاعر واالتجاھات والتفاعالت والمعايير التي تحكم سلوك األفراد

ة مشكالتھا أنماط افتر"كما تعرف بأنھا  د مواجھ ق الجماعة عن اضات أساسية تتطور عن طري
ة ر ذات قيم ي تعتب اف لك د وك كل جي ل بش ي تعم داخلي والت ارجي والتواصل ال ف الخ  ."للتكي

ديلي،( اً ).  ٤٤٤: ١٩٩٥ الع رف أيض اوتع ي : "بأنھ راف والخصائص الت د واألع ع التقالي جمي
املي ؤثر في الع ة وت ل تشكل األجواء العامة للمنظم أثير وتنتق ة الت ن، وھي خصائص تكون عميق

  .)١٢١: ٢٠٠٤برنوطي، " (بر األجيال، ويكون تغييرھا بطيئاع

ة : "وفي ضوء ذلك يمكن تعريفھا إجرائيا بأنھا ائد في طبيع ةالسلوك اإلنساني الس ، الجامع
ادئ واالتجا والذي يعتمده أفرادھا في التعامل بينھم، وتشمل األفكار اتوالمعتقدات والمب يم  ھ والق

  ".واألعراف االجتماعية التي تعتمد على نقل المعرفة والمعلومات

  المعرفة

رف ا  تع ار"بأنھ ن األفك ة م ائق النوعي ن الحق ة م اق  مجموع اھيم واالتس ية والمف األساس
ع بمصداقية "كما تعرف بأنھا  . )١٨: ٢٠٠٤، الطيطي(" الفكري مجموعة من الحقائق التي تتمت

افية  تخدمھاوقواعد استكش زة اقتصادية لمس ي وآخرون،( "تعطي مي وتعرف  ).٢٦: ٢٠٠٦العل
ا أيضاَ  ارمجموعة "بأنھ د من والتصورات ا األفك ي تول ة الت ة لفكري ومن خالل مصادر المعرف
د  ارتولي ة أفك اال جدي ا االتص تخدام تكنولوجي يب+ ت باس ا الحواس ي ) تكنولوجي ي الت تخدم ف تس

ة ا والمؤسسات ،الجامعة ومؤسساتھا ة لغرض األخرىلمجتمعي اء مجتمع المعرف دي" (بن ، الزبي
٨ :٢٠٠٧.(    
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  إدارة المعرفة

ا ارة عن: "تعرف بأنھ ات  عب رتبط بالعملي ادالمراحل من اجل  أومصطلح ي ، ، ونشرإيج
، فيعرفھا على سكايرم أما . (Wikipedia 2003)" مفيدة ألغراض المعرفة ، واستخدامواختبار
ا ولنظامية والواضحة للمعرفة واإلدارة ا"نھا أ أساس ات المرتبطة بھ تحداثھا، باس الخاصةالعملي

بو. استغاللھا، واستخدامھاجمعھا، وتنظيمھا، ونشرھا، وو ل ھي تتطل ة تحوي الشخصية  المعرف
ة إلى ي من خالل المنظم ى  . )Skyrme, 1997( معرفة تعاونية يمكن تقاسمھا بشكل جل وتتبن

ا  يشير إليهذي الالدراسة الحالية التعريف  ى أنھ اب عل رة في "بعض الكت ة مثي اد بيئ تتضمن إيج
ة  ة التنظيمي اد الثقاف ى إيج التركيز عل ة، ب اركة المعرف ل ومش داع ونق ة إب ھل عملي ة تس المنظم
ادة والء  ى زي املين والعمل عل ز الع ة، وتحفي ة الثاقب ا ذات الرؤي ادة العلي الداعمة، وبدعم من القي

   .)٢٧:  ٢٠٠٦، العلي وآخرون" (الزبون
  

  الدراسات السابقة

ن  دد م ى ع ور عل ن العث ن م ة إال أن الباحث تمك ة موضوع الدراس ن حداث رغم م ى ال عل
ى قسمين ارة عن : الدراسات التي القريبة إلى حد ما من الموضوع، وقد قام بتقسيمھا إل األول عب

  .دراسات تناولت إدارة المعرفةدراسات تناولت الثقافة التنظيمية، أما القسم الثاني فھو عبارة عن 

  دراسات حول الثقافة التنظيمية  :أوالً 

دوره إلى ھدفت التعرف  ):٢٠٠٧الداعور، (دراسة  ة ل مدى ممارسة مدير المدرسة الثانوي
ة للمدرسة، ة التنظيمي ه بالثقاف ة الدراسة  كقائد تربوي وعالقت ا من ) ٣٦٠(حيث بلغت عين معلم

د   :تين، وأظھرت النتائج أنطبقت عليھم استبان )٣٠٤٠(أصل  دوره كقائ دير ل درجة ممارسة الم
روق ذات  تربوي كانت عالية، وكان أكثر المجاالت ممارسة ھو دوره تجاه المعلمين، وال توجد ف

رات  ى المتغي زى إل دور تع ذا ال دير لھ ة الم دى ممارس ين لم ديرات المعلم ي تق ة ف نس، (دالل الج
 ).تعليميةالمؤھل، سنوات الخدمة، المنطقة ال

ة  اف(دراس اجز وعس رف  :)٢٠٠٧ ،الع ة التع دفت الدراس ى ھ دير إل ة م دى ممارس م
ادئ  ة في ضوء مب المدرسة الثانوية لدوره االجتماعي في محافظة غزة وعالقته بالثقافة التنظيمي

ة الدراسة  الجودة، ي، حيث بلغت عين نھج الوصفي التحليل د استخدم الباحث الم دير )٣٩(وق  اً م
ى أن . فقرة) ٥٠(واستخدم الباحث استبانة من ، للمدارس الثانويةومديرة  وقد توصلت الدراسة إل

ة  ن درج ى م ة أعل ة الداخلي ي البيئ اعي ف دوره االجتم ة ل ة الثانوي دير المدرس ة م ة ممارس درج
ة التعاطف  ممارسته لنفس الدور في البيئة الخارجية، وان الثقافة السائدة بالمرتبة األولى ھي ثقاف

دراء اإل ين الم ة إحصائيا ب روق دال دم وجود ف ة ع ا بينت الدراس از، كم ة اإلنج ه ثقاف اني، يلي نس
ة  دير المدرس ين دور م ه ب ة ارتباطي د عالق ه يوج ا ان ة، كم رات الدراس ع متغي ى جمي زى إل تع

  .االجتماعي والثقافة التنظيمية السائدة
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ذه الدراسة التعرف  إذ :)١٤٢٦ قاري،(دراسة  ىاستھدفت ھ ة  إل المحاور األساسية للثقاف
ل، : التنظيمية المتمثلة في ات العم إحساس الفرد بأھميته التنظيمية، ورغبة الفرد في ترتيب أولوي

ا  ة وعالقتھ ة التنظيمي رد بالعدال اس الف ي وإحس زام التنظيم ة الواضحة، وااللت ة التنظيمي والرؤي
إلى نتائج تفيد في وضع توصيات بغرض الوصول . بمستوى وكفاءة األداء في المنظمات العامة

وقد تم اختيار أربع منظمات كمجتمع . تسھم في معالجة بعض ضعف األداء في المنظمات العامة
ة  راد العين رداً،  )٣٠٧(لھذه الدراسة، وتم اختيار عينة حصصية من كل منظمة وبلغ مجموع أف ف

نھم ات م د أوضحت. وقد تم استخدام أداة االستبيان لجمع البيان اد األساسية  وق أن األبع الدراسة ب
ر إيجابي  يللثقافة التنظيمية المذكورة أعاله لھا أث ك من خالل آراء  ف اءة األداء وذل مستوى وكف

ة، . العاملين في ھذه المنظمات ة تنظيمي إن الدراسة كشفت عن أن وجود عدال ك ف ى ذل إضافة إل
د في المنظمة، وقيام األفراد بترتيب والتزام تنظيمي، ووضوح الرؤية التنظيمية وأھمية دور الفر

اءة األداء  ع مستوى وكف أعمالھم حسب األولوية، تشجيع من اإلدارة في كل منظمة يساعد في رف
ة ا أوضحت . بالمنظمات وتوصف المنظمة التي يسود فيھا ذلك بأنھا ذات ثقافة تنظيمية إيجابي كم

منسوبي المنظمات  في مستوىوأثرھا البالغ الدراسة أھمية الثقافة التنظيمية في المنظمات العامة 
   .العامة

ة  :)٢٠٠٥المالح، (دراسة  ذه الدراس دفت ھ ودة  تعرفھ ايير إدارة الج ق مع ة تحقي درج
المتغيرات  ا ب دريس، ودرجة تأثرھ ة الت ا أعضاء ھيئ ا يراھ الشاملة في الجامعات الفلسطينية كم

ئة تدريس تم اختيارھم بطريقة عشوائية عضو ھي) ٣٤٦(واشتملت عينة الدراسة على  المستقلة، 
بته ا نس و%) ٣٢( طبقية بحيث تشكل ھذه العينة م ة التدريسيةمن المجم ي ألعضاء الھيئ . ع الكل

ة وھي) ٧٣(تكونت االستبانة من كما  ى مجاالت الدراسة األربع ة : فقرة موزعة عل مجال الثقاف
اديمي،  ال األك املة، والمج ودة الش ة إلدارة الج ة التنظيمي ال عالق ي، ومج و المھن ال النم ومج

ايير أ وقد كان من أھم ما توصلت إليه الدراسة ھو . الجامعة بالمجتمع المحلي ق مع ن درجة تحقي
ا أعضاء  إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية في محافظات الضفة ا يراھ ة كم الغربي

ا، كانت متوسطة بنسبة  دريس فيھ زى وجود فو %). ٦٥(ھيئة الت ة إحصائية تُع روق ذات دالل
ة و. لمتغير الخبرة في مجال الثقافة التنظيمية وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الرتب

ي المجتمع المحل ة ب وجود و .العملية في مجاالت الثقافة التنظيمية، والنمو المھني، وعالقة الجامع
وظيف ر المركز ال ةفروق ذات داللة إحصائيةُ تعزى لمتغي ة التنظيمي وجود و . ي في مجال الثقاف

  . فروق ذات داللة إحصائية ُتعزى لمتغير الجامعة في مجال الثقافة التنظيمية

ة  إلىالتعرف  إذ ھدفت :)٢٠٠٥ ،العوفي(دراسة  ة الرقاب ائدة في ھيئ ة الس ة التنظيمي الثقاف
ي د استخدم. والتحقيق في محافظة الرياض وعالقتھا بااللتزام التنظيم الباحث أسلوب دراسة  وق

ا) ١٦٧(حيث طبق استبانته على مجتمع الدراسة المكون من  ،الحالة توصلت الدراسة .  مواطن
ام  ةإلي وجود عالقة ارتباطي ة بشكل ع ة التنظيمي ين الثقاف ة إحصائية ب ة وذات دالل ة وقوي موجب

ة .  التنظيميوااللتزام التنظيمي،  وبين القيم المكونة للثقافة التنظيمية وااللتزام  وأن مستوى الثقاف
 .التنظيمية السائدة متوسطة، وكذلك القيم التنظيمية
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ة  ىمستو ف إلىرالتعالدراسة ھدفت  إذ :)٢٠٠٥الشلوي، (دراسة  ة بالكلي ة التنظيمي الثقاف
اء التنظيمي ،كذلك مستوي االنتماء التنظيمي لمنسوبھاو ة باالنتم ة التنظيمي ة الثقاف د عالق . وتحدي

ي في دراستهوقد اس د عل ،تخدم الباحث المنھج الوصف التحليل ا اعتم أداة جمع  ىكم تبانة ك االس
ا عل ي طبقھ ات الت ت  ىالمعلوم ة بلغ نھم ) ٢١٥(عين اً، م دنياً، و) ١١٢(شخص ن ) ١٠٣(م م

كريين ن أ. العس ان م د ك اء وق ة واالنتم ة التنظيمي ن الثقاف ة أن كال م ائج الدراس رز نت التنظيمي ب
ادمرتفع بكافة  اء التنظيمي و. األبع ة واالنتم ة التنظيمي ين الثقاف ة ب ة موجب ة طردي ه توجد عالق ان

 .بمختلف أبعاده وبين قيم الثقافة التنظيمية واالنتماء التنظيمي لدى منسوبي الكلية

 دراسات حول إدارة المعرفة: ثانياً 

ا  عرفةالم إدارة لقد تطرق ھذا البحث إلى أھمية :)ت.ب، دھمش وأبو زر (دراسة  وتطورھ
ادئ ك  والمب ر ذل ات، واث ا المعلوم ا بتكنولوجي ا وعالقتھ وم عليھ ي تق يالت ل المحاسبي ف  التأھي

ة في باستخدام األنظمة المحوسبة، ومعايير التطوير والتطبيق للنظم المستخدمة ال التجاري  .األعم
ا ق كم ن تطبي ة ع اكل الناجم ة والمش ارة اإللكتروني ى التج ةالمع إدارة تطرق إل ا  رف ونظمھ

تأھيل المحاسبين، من  لمتطلبات ات العالميةوتبني اإلرشادات والتوجيھ .الموجھة لھا واالنتقادات
ل المحاسبي دريس والتأھي رامج الت د بب د في خالل التزوي ة باستخدام  الجامعات والمعاھ التجاري

ري ذكاء االصطناعي والبش ا، وال ات وأمنھ ا المعلوم ق تكنولوجي الل إ وتطبي ن خ اء م اء وبن نش
ع  وإدارتھا، من اجل المعرفة وتقديم ات ذات مستوى رفي درات وأھلي اءات وق تزويد المجتمع بكف

ة عالم في الجديدة المتمثلة لتلبية متطلبات المحاسبة وأشار  .وعصر اإلبداع والمعلوماتية والمعرف
 وى الجودة الشاملةرفع مست في تكنولوجيا المعلومات ما ھي إال المحرك الرئيس الباحثان إلى أن
راً  .المعرفة لألعمال وإدارة د للمحاسبين في والتي أحدثت تحوالً كبي دور الجدي لكي يصبحوا  ال

ر ة أكث نعكس  في فاعلي ا ي دار، مم اءة واقت تھم بكف ى مھن ة المستجدات عل ة اإلدارة، ومواجھ خدم
 .وإدارتھا المعرفة المنظمات وتبادل أعمال على نجاح

ة  إذ :)٢٠٠٨معايعة، (دراسة  اذج العالمي نظم والنم ھدفت إلى تسليط الضوء على بعض ال
اط  ذه األنم الي، وتسليط الضوء نحو ھ يم الع إلدارة المعرفة ونظم المعلومات في مؤسسات التعل
ي  وطن العرب كل خاص وال ي األردن بش الي ف يم الع ات التعل ا مؤسس ن أن تتبناھ ن الممك ي م الت

ام كل ع اذج مؤسس. بش ذه النم ن ھ ة، وم تثمارية أو المنتج الي االفتراضية، واالس يم الع ات التعل
ق  ة من تحقي ة إلدارة المعرف ى التحتي ة والبن ة التكنولوجي وافر البيئ تطاعت من خالل ت ي اس والت
الي يم الع ين مؤسسات التعل افس ب .  الكثير من النجاحات في ظل التسارع الرھيب في سوق التن

ا ً (ج العلمي المنشور واستخدمت الدراسة أسلوب مسح النت ا ا أو ورقي ، وأجري البحث )إلكتروني
وكلاإلنترنت، وقواعد البيانات األ عن ذلك في ة اليرم ة جامع م . كترونية المتوافرة في مكتب ا ت كم

ال،  ات إدارة األعم ي دوري وع ف ذا الموض ن ھ ر ع ا نش ث عم دوريات للبح افات ال ح كش مس
ر عدد  ودوريات علم المعلومات، واعتمد البحث أسلوب عرض وجھات النظر سعياً لعرض أكب

 .ممكن من األفكار والتصورات الخاصة بھذا الموضوع وبما يمكننا من بناء وجھة نظرنا حوله
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دى  إذ :)٢٠٠٨السلمي والعمودي، (دراسة  ھدفت إلى استكشاف واقع الوعي المعلوماتي ل
ز، د العزي ك عب ة المل ه  الباحثات من طالبات الدراسات العليا بجامع ة واضحة لطبيعت ديم رؤي وتق

اتوتحديد ھويته، ودراسة مستواه في المجتمع األكاديمي بتحد دى الطالب ه ل د مظاھره ومھارات ، ي
وتحديد الصعوبات البحثية التي تواجھھن عند البحث عن المعلومات، والتعريف باتجاھات ودور 

اتي في دعم وتنمي المكتبة األكاديمية بجامعة الملك عبد العزيز ـ شطر الطالبات ـ ة الوعي المعلوم
ات دى الباحث دد . ل ي تح ات الت ات والمعلوم ى البيان ول عل حي للحص نھج المس تخدم الم د اُس وق

ى  الدراسات العليا من خالل استبانة مھارات ومظاھر الوعي المعلوماتي لدى طالبات وزعت عل
آلداب والعلوم اإلنسانية بنسبة عينة عشوائية من طالبات مرحلتي الماجستير والدكتوراه في كلية ا

بة %) ٤٥,٥( وم بنس ة العل ي كلي ات%) ٣٥(وف ي للطالب دد الكل الي الع ن إجم تخدم .  م ا اُس كم
ة  اتي في المكتب وعي المعلوم ة ال د األنشطة والخدمات الخاصة بتنمي ة لتحدي أسلوب دراسة الحال

ع و ة الشخصية م ى المقابل اد عل ات باالعتم ة بشطر الطالب اتاألكاديمي ؤون المكتب ة ش د . كيل وق
يم واستخدام المعلومات بشكل اأظھرت الدراسة مدى تو ارة تقي فر مھارة الحاجة للمعلومات ومھ

ة  ار غالبي ر افتق ين ظھ ي ح ة، ف ة الدراس ين عين ي الكليت ا ف ات العلي ات الدراس ين طالب واضح ب
ا أتضح أن أكث ة، كم ة والتكنولوجي ي تواجه الطالبات للمھارات المكتبية والبحثي ر الصعوبات الت

دماتھا  ة وخ تخدام المكتب تخدامھا واس رق اس ات وط ادر المعلوم ول مص زت ح ات ترك الباحث
  . وإمكانياتھا مما يقتضي ضرورة إعداد برامج موحدة لتعليم الطالبات على أسس علمية سليمة

ة  دي،(دراس رف  :)٢٠٠٧ الزبي دفت التع ث ھ ى حي اءإل ي بن ة ف ات العربي  دور الجامع
اتي وتأصيلھا في ظل معرفةال نھج اإلرھاب المعرفي أو المعلوم ى الم ، وھي دراسة اعتمدت عل

التحليلي النقدي لألدبيات الخاصة بكل من اإلرھاب المعلوماتي ومجتمع المعرفة ودور الجامعات 
اتي اإلرھاب الوقد توصل الباحث إلى أن . في بناء ھذه المعرفة في ضوء السرقات العلمية معلوم

راق  ل سرقةيمث ق الحاسوب أو شبكة المعلومات من خالل اخت ات عن طري المعلومات والبيان
بكة أو ر  الش ات أو تغي يم المعلوم ات األخر بتحط الحاسوب للطرف األخر لغرض شل معلوم
و عصر  البيانات أو استنساخ المعلومات أو إرسال الفيروسات أو التصنت والسرقة والسطو فھ
وھو ال يقل عن الحرب  ،لحرب غير المنظورة باستخدام سالح الحاسوبلمعلوماتي واا اإلرھاب
يرافق تطور  اً جديد اً عصر بالوقت الحاضر يمثل المعرفة كما إن بناء مجتمع  .ضد الدول المعلنة

 توليد(خالل من فيه المعلومات  تكنولوجيا المعلوماتية والمعرفة وعصر الموجة الثالثة التي تسمو
 .ونقلھا وتطبيقھا في ميادين الحياة المختلفة وزيعاوخزنھا وت المعرفة

اب،(دراسة  د الوھ ة :)٢٠٠٧عب ى معرف دفت إل ة  إذ ھ ر مالءم ة األكث اط القيادي م األنم أھ
د د البحث ا إلدارة المعرفة؟ وما مدى توافر سماتھا في مديري ورؤساء المدن المصرية ؟ وق عتم

كما . ت في مجال إدارة المعرفة ودور القيادة فيھاعلى المنھج الوصفي التحليلي لألدبيات التي كتب
ى تمت االستعانة ة بالمنھج السلوكي، للتعرف إل إدارة المعرف ا ب ة، ومدى عالقتھ اط القيادي . األنم

ى رؤساء المدن  ز عل ه التركي م من خالل ذي ت ة ال نھج دراسة الحال والى جانب ذلك، فان ھناك م
ة وقد كشفت الدراسة عن أن ھناك . المصرية ة إلدارة المعرف ر مالئم ة أكث نظريات وأنماطا قيادي

ة المسار اط ليكرت، ونظري ي تناسب . الھدف/مثل النمط الرابع من أنم ة الت اط القيادي ومن األنم
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ة ق إدارة المعرف راد،:تطبي ة لألف ادة الداعم ة،ونمط القي ادة الديمقراطي ط القي ادة  نم والقي
 . يةالتبادلية،والقيادة التحويلية والكاريزم

ة  ب، نصير(دراس ة  إذ :)٢٠٠٧ و لبي اليب الفني ل األدوات واألس د وتحلي ى تحدي دفت إل ھ
ب  د وترتي ت تحدي ا تناول ة، كم ال إدارة المعرف ق بمج ا يتعل ك فيم املة وذل ودة الش إلدارة الج

نظم ات لل ات ال األولوي ة والرئيسوالتقني ال مھم ي مج ديات ف ة التح ات ومواجھ اء بالحاج ة للوف
  .مكتبات ومراكز المعلوماتال خدمات

ة  ان(دراس رف  إذ :)٢٠٠٧، الغلب دفت التع ى ھ البإل تخدام ط ع اس ل  واق ا قب ة م مرحل
ك ة ذل ا من حيث نسبة المستخدمين وعالق ة طنط رات  التخرج لالنترنت في جامع بعض المتغي ب

تخدام االس أسباب إلى، باإلضافة إلى التعرف )المستوى(ل التخصص الدراسي والنوع والفرقةمث
االنترنت بشكل فعال،  وأشكاله ومجاالته، والمشكالت التي تحول دون تحقيق استفادة الطالب من

ديم ا، وتق ن خارجھ ات أو م ت بالكلي ل االنترن ن معام واء م بة  س ع نس ل رف ي تكف ات الت المقترح
نھج. االستخدام وزيادة فعاليته ى الم داني، لوصف وتحل المسحي وقد اعتمدت الدراسة عل ل المي ي

ة طنطا ل التخرج بجامع ا قب ة م ذا االستخدام  واقع استخدام طالب مرحل ان ھ لالنترنت سواء ك
ر اكن أخ ي أم ات أو ف ل الكلي ل معام تبيان كم. ىداخ ى االس ات عل ا للبيان ي جمعھ دت ف ا اعتم

ة . والمقابالت الشخصية د بلغت العين ون  ١٢٠٠وق ة يمثل ي  %٥طالب وطالب من المجموع الكل
 د أظھرت الدراسة العديد من النتائج التي كان أبرزھا أن نسبة الطالب المستخدمينوق.  للطالب

ة% ٣٦لالنترنت بلغت  يمن إجمالي الطالب عام ا ف ا قورنت بمثيالتھ ة إذا م  ، وھي نسبة قليل
ة ة واألجنبي دول العربي ةبعض ال وم البحت ات العل ي كلي بة ف ذه النس ع ھ ى  ، وترتف ة إل والتطبيقي

    %.٢٢.٧االجتماعية إلى  تنخفض ھذه النسبة في كليات اإلنسانيات والعلوم، بينما %٦٩.٣

د، (دراسة  ات إذ :)٢٠٠٥أبو عي ة المكتب ا تصف تجرب دبي في المساھمة في  أنھ ة ب العام
ة الحاسوب ة، ومحو أمي ة الرقمي ة الثقاف م وتنمي ارات،  دع ع اإلم راد مجتم دى أف ة ل والمعلوماتي

ة كونھا تعد واحدة من أھداف ات العام ات  المكتب ان اليونسكو للمكتب ا بي ا نص عليھ العصرية كم
رامج  في خلفية. ١٩٩٤العامة الصادر عام  ات والب الدراسة يصف الباحث أھم المبادرات والفعالي

مجال التقنية والمعلوماتية كمؤسسات لمجتمع المعلومات والمعرفة  التي تميزت بھا إمارة دبي في
ي ة دب ل حكوم ات، اإللكتر مث ة المعلوم تكس لتقني رض جي ت، ومع ي لإلنترن ة دب ة، ومدين وني
يخ امج الش ا وبرن ات وغيرھ ا المعلوم يم تكنولوجي وم لتعل د آل مكت ن راش د ب تكمل . محم ا يس كم

داف، والخدمات الباحث أة، واألھ  المعلومات األساسية حول المكتبات العامة لدبي من حيث النش
 . ية ألفرادذات العالقة بتنمية الثقافة الرقم

  
  اإلطار النظري 

  الثقافة التنظيمية  :أوال

ة للحضارة ذا تكون مرادف ه، وبھ . الثقافة بمفھومھا العام ھي كل ما صنعته يد اإلنسان وعقل
راز  وانين وط نظم والق راف وال يم واألع دات والق ة والمعتق دين واللغ ة بال ل عناصر الثقاف وتتمث
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ة وعلى مستوى المؤسسة   .إلخ .... ي والثقافيالمأكل والمسكن والملبس والتراث الماد أو المنظم
ي  ا تعن ن "فإنھ ة ع ز المنظم ي تمي نظم الت راف وال د واألع لوكيات والقواع يم والس ة الق مجموع

ات ا من المنظم ا، ( "غيرھ ا .  )١٤: ٢٠٠٦البن ا كم ) Grenberg and Baron (2004يعرفھ
ا يم وم: "بأنھ ات والق ن االتجاھ ون م ي مك ار معرف مھا إط ي يتقاس ات الت لوك والتوقع ايير الس ع

ى مجموعة م ة عل ذه الثقاف املون في المدرسة، حيث تتأصل ھ ي الع ن الخصائص األساسية الت
  .)٢٤: ٢٠٠٧،العاجز وعساف: نقالً عن" (يثمنوھا

ة  ة التنظيمي ا كانت الثقاف راَ من ھن ديا كبي ل تح ر  تمث ا غي ل في كونھ ديا يتمث ألي تنظيم، تح
اتظاھرة للعيان  ، وتجمع بين أعضاء المنظمة الواحدة، وتميزھم عن غيرھم من أعضاء المنظم

ون  األخرى، لذلك نجد أعضاء المؤسسة م يختلف م، يجعلھ الم خاص بھ اد ع ون إليج الواحدة يميل
   .عن الجماعات األخرى

ة، إال ة التنظيمي ة بالثقاف ات المتعلق دد التعريف ن تع رغم م ى ال ن  أن وعل ة م اك مجموع ھن
: ١٩٩٧حريم،(ذكرھا وفقاَ لما أشار إليه كل من  أمكنصائص المرتبطة بثقافة المنظمة، وقد الخ

  :على النحو التالي )٤٩: ٢٠٠٦، وبطاح، ٤٤٨

ة ومصطلحات يستخدم أفراد المنظمة مع بعضھم تظم، حيث االلتزام بالسلوك المن .١ بعض لغ
  .وعبارات مشتركة

  .حول مقدار العمل الواجب انجازه تتوجيھا توجد معايير سلوكية بما فيھا إذالمعايير،  .٢

ل  .٣ ا مث وا بھ ا أن يلتزم ع من أفرادھ ة وتتوق ا المنظم يم أساسية تتبناھ القيم المتحكمة، وھي ق
  ).كفاءة عالية –نسبة متدنية من الغياب  –جودة عالية (

  .الفلسفة، وھي سياسات توضح معتقدات المنظمة حول كيفية معاملة العاملين أو العمالء .٤

لقواعد حيث ھناك تعليمات صارمة تتعلق بكيفية تعايش الفرد مع المنظمة وعلى الموظفين ا .٥
  .الجدد أن يتعلموا تلك القواعد لكي يقبلوا كأعضاء عاملين في المنظمة

ب  .٦ يط والترتي اعد التخط ذي يس ام ال اس الع عور واإلحس ي الش ل ف ي، ويتمث اخ التنظيم المن
  .هالمكاني لألفراد واألجھزة في تكوين

  
  فھاووظائأھمية الثقافة التنظيمية 

تحدد نجاح المنظمة إلى حد كبير، كما " في أنھاالثقافة التنظيمية في أي مؤسسة  أھمية تكمن
ة تنسجم وتتناسب  ر والتصرف بطريق دماً للتفكي ا للمضي ق املين بھ ى الع د ضغوطاً عل ا تول أنھ

ا  نحصرة الثقافة التنظيمية تھميأفإن  وفي تحديد أدق). ٢٢٨: ٢٠٠٠القريوتي، " (معھا في قيامھ
  : بالعديد من الوظائف على النحو التالي
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 .ينھي بمثابة دليل لإلدارة والعامل .١

 .ھي إطار فكري يوجه أعضاء المنظمة الواحدة وينظم أعمالھم وعالقاتھم وإنجازاتھم .٢

ا في إطار العاملون بالمنظمات ال .٣ ا يشتھون، وإنم رادى، أي كم م ف تنظيمي  يؤدون أدوارھ
املين السلوك  يم، وقواعد سلوكية تحدد لھؤالء الع ه من ق ا تحوي ة بم واحد، لذلك فإن الثقاف

 .الوظيفي المتوقع منھم

ق  .٤ ى تحقي ا عل اعداَ لھ ألداء، ومس اً ل اعالَ ومؤدي راَ ف ة عنص ة القوي ر الثقاف دافتعتب  األھ
  .والطموحات

ا ت .٥ ة عن غيرھ زة للمنظم اتعتبر الثقافة من المالمح الممي ذلك مصدر ، وھي من المنظم ك
 .فيھافخر واعتزاز للعاملين 

ة  .٦ ة القوي ة اإلدارة الثقاف ھل مھم رقتس ادة الف أ وق ال يلج ى ف مية ون إل راءات الرس أو اإلج
 .للتأكيد على السلوك المطلوب الصارمة

 .تعتبر الثقافة القوية ميزة تنافسية إذا كانت تؤكد على سلوكيات خالقة .٧

ً ة عامالَ تعتبر ثقافة المنظم .٨  .في استجالب العاملين المالئمين مھما

ة  ا جذريا يؤثر على قابلية المنظمةة عنصرتعتبر ثقافة المنظم .٩ ى مواكب درتھا عل ر، وق للتغيي
 . التطورات الجارية من حولھا

افظ عل .١٠ ذيھا وتح ة تغ ودات واعي ى مجھ ة إل ة المنظم اج ثقاف بي ىتحت تقرارھا النس . اس
 .)٦٠ -٥٨ : ٢٠٠٠الرخيمي،(
  

  أنواع الثقافة التنظيمية

ة تختلف من قطاع  ات التنظيمي ى إلأشار علماء اإلدارة إلى انه توجد أنواع عديدة من الثقاف
واعآخر ومن منظمة إلى أخرى، ولعل من أبرز  ة  أن ة التنظيمي ا الثقاف يم اجز ( دراسة ورد ف الع

    :بأنھا )٢٦: ٢٠٠٧ وعساف،

اك تناسق وفي ھذه الثقافة ت :بيروقراطيةثقافة  .١ تحدد المسئوليات، فالعمل منظم وموزع وھن
ذه  د ھ ا، وتعتم ال المعلومات شكال ھرمي بين الوحدات المختلفة، ويأخذ تسلسل السلطة وانتق

  .الثقافة على التحكم وااللتزام

وتتميز بوجود بيئة عمل تساعد على اإلبداع، ويتسم أفرادھا بحب المخاطرة  :إبداعيةثقافة  .٢
 .رات ومواجھة التحدياتفي اتخاذ القرا

وة .٣ ة الق م، وي :ثقاف ى الحس وع عل ذا الن ز ھ ه، كويرك تم بنفس ه حضوره، ويھ دير ل ون الم
 .وبالمخلصين له، ولكنه واضح فيما يطلبه
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ى التعاطف والعال :ثقافة التعاطف اإلنساني .٤ وع عل أن يركز ھذا الن ز ب ة، وتتمي ات والخدم ق
ل، وين يتعاطفون مع العاملي درون بعضھم بعضھم في العم ً بعضق درون االنجازات ا ، ويق

 .ويشعرون باالنتماء

از .٥ ة االنج اح وا :ثقاف ى النج ات عل ن الثقاف وع م ذا الن ز ھ أن يرك ز ب ز، وتتمي و والتمي لنم
 .عرون بأھمية وسرعة تحقق األھدافن يشالعاملي

ا يمك يكم واع ھ ة أن ى ثالث يمھا إل ة مر: "ن تقس ة تنظيمي ة، وثقاف ة محافظ ة تنظيمي ة، ثقاف ن
ة ة مبدع ة تنظيمي ع، " (وثقاف رغم من  ). ٥٨: ٢٠٠٨المرب ى ال دد وعل ه تع يمات إال أن ذه التقس ھ

ا يين ھم وعين رئيس ى ن ا إل ا بينھ ابه فيم راً للتش ا نظ ن اختزالھ ة" يمك ة مرن دة وثقاف ة جام " ثقاف
 ).٥٨: ٢٠٠٨ المربع،(

  إدارة المعرفة: ثانياَ 

ة ھو  ،٢٠٠٣تقرير التنمية اإلنسانية للعام أشار  ه "إلى أن مجتمع المعرف ذي لدي المجتمع ال
ات اج المعلوم درات إلنت ة  ق ق المعرف اء وتطبي ل بن ن أج تخدامھا م ا واس ا وبثھ ا ونقلھ ومعالجتھ

وفي ضوء ذلك يمكن القول أننا نعيش اليوم ضمن . Unesco; 2005.- p.27)( للتنمية اإلنسانية
ـل المعلومات نحو عصر المعرفة وتغ التحول من عصر يراته ومستجداته حتى أشــرق فجـر جيـ

ل الثالث (التغيرات أدرجه خــــبراء التقنية تحت مسمى  جديد من ھذه ، )3rd Generationالجي
امن في  أن السمة المميزة لعصر المعرفة ھي التغير السريع في اكتشاف إذ راز المخزون الك وإب

التكنولوجيا لخدمة المجتمعات البشرية  عالعقل البشري من مستجدات تكنولوجية تساند على تطوي
ة  في شتى المجاالت الثقافية واالجتماعية ة واإلعالمي ة والترفيھي خ... والمھنية والتربوي ومن   .ال

ديھا ) الحادي والعشرين(ثم فإن البالد التي ستنجح في القرن الذي نعيش  ي سوف يكون ل ھي الت
اراتھممواطنين مبدعين ومھرة وقابلين للتكيف، أي أ واھبھم  ن الناس بمھ ارفھم وم دراتھم ومع وق

ين مجتمع المعلومات .  المستقبل وإبداعھم ھم المفتاح للنجاح في وفي ھذا السياق يمكن التفريق ب
ث أن ة حي ع المعرف وفر" ومجتم ي ت ة الت ى التحتي أمور البن غل ب ات ينش ع المعلوم اب مجتم  خط

ى مصادر المعلومات اذ إل ة للنف ة الوسائل العملي وم مجتمع المعرف ا مفھ ا، أم أعمق ھو ف وتبادلھ
ع القطاعات إذوأشمل،  ة جمي ورد لتنمي أھم م ة ك ى استغالل المعرف وم عل اء  يق االقتصادية والنم

ات ا  االجتماعي بصفة عامة، ومن ثم فإنه يتجاوز النفاذ إلى المعلوم ى تحويلھ ع إل ا للجمي وإتاحتھ
ل( في التنمية المستدامة للمجتمع بصورة مباشرةإلى موارد ملموسة من المعارف التي تسھم   ،نبي

٨٤-٨٣: ٢٠٠٧( .   

وكذلك بتباين  يتباين تعريف إدارة المعرفة بتباين مداخل المفھوم،ومن جھة أخرى 
إلى اتساع كما يرجع ھذا التباين  .تخصصات وخلفيات الباحثين والكتاب في مجال ھذا المفھوم

ومن أھم تعريفات إدارة المعرفة  .يرات السريعة التي تدخل عليهته أو التغيميدان المفھوم ودينامي
  :ما يلي
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ل .١ ات وتعم دخالت ومخرج ا م ة لھ ة إداري ي عملي ؤثر ف ة ت ة معين ة خارجي ار بيئ ي إط  ف
ع (وتنقسم إلى خطوات متعددة متتالية ومتشابكة  ،تفاعالتھا مثل خلق وجمع وتخزين وتوزي

يمنھا ھو م والھدف ،)المعرفة واستخدامھا ة ف أ صورة شاركة المعرف ى  ،أكف للحصول عل
 .أكبر قيمة للمنظمة

ة  .٢ ة الصريحة والمعرف ين المعرف ل ب ة والتكام ن ناحي ة م رد والمنظم ين الف ل ب اتج التفاع ن
 .الضمنية من ناحية أخرى

ا  .٣ ا وتنظيمھ العمليات التي تساعد المنظمات على توليد والحصول على المعلومات واختيارھ
ر ضرورية لألنشطة واستخدامھا ونشرھ ي تعتب رات الت ة والخب ا وتحويل المعلومات المھم

 .اإلدارية المختلفة كاتخاذ القرارات، وحل المشكالت والتخطيط االستراتيجي

املين  .٤ م الع العملية المنظمة للبحث واالختيار والتنظيم وعرض المعلومات بطريقة تحسن فھ
 .واالستخدام األمثل لموجودات منظمات األعمال

ا، من ع .٥ ة، وتسھيل المشاركة فيھ اءة وإدارة قاعدة المعرف ة بكف ار المعرف ع وابتك ملية تجمي
  .أجل تطبيقھا بفاعلية في المنظمة

ة  .٦ ادل أو استخدام المعرف ق أو اكتساب أو تحصيل أو تب انھا خل كل عملية أو ممارسة من ش
يم واألداء في المنظمات  ،أينما كانت ترات.من أجل دعم التعل تم اس ة وتھ يجيات إدارة المعرف

ى  راد وفرص حصولھم عل ين األف بترويج تبادل المعرفة،من خالل زيادة فرص االتصال ب
ة ارب الموثق الل التج ن خ م م زداد تعلمھ ث ي ات، بحي لمي،( المعلوم  ،١٧: ١٩٩٨ الس

Quinn ،٣٧: ١٩٩٢(.  

  .)١٥٣: ٢٠٠٧ ،سالم( :يز بين نوعين من المعرفة ھماأن نمومما سبق، يمكن 

ة وھي المعرفة التي يمكن : عرفة الصريحةالم رة المنظم ذلك  ،توفيرھا وتخزينھا في ذاك وب
رة للش ي متيس افھ ل بھ ذي يتعام ذه المعرف ،خص ال اتھ االت واتجاھ ا مج ة ،إدارة ،ة لھ  ،مالي

دخل ضمن . تربوية ،علمية ،ثقافية ،سياسية ،اقتصادية ،تسويقية ة الصريحة ت ان المعرف ه ف وعلي
ة ات التجاري راع والعالق راءات االخت ار ب وق  ،إط وث الس ال وبح ط األعم ة  ،وخط ا المعرف أم

ة للمؤسسة واألساس  تراتيجية التابع الصريحة المركزية فإنھا تمثل المعرفة الضرورة لتنفيذ اإلس
ا دافھا وخططھ ي أھ ة ف ذه المؤسس ة ھ ى علي ذي تبن تثمارھا .  ال ة واس ى المعرف إن الحصول عل

ذلك  ة وك دى المؤسس ة ل ور المھم ن األم ا واقتصاديا وم د إداري ة وتولي ل المؤسس ن قب ا م تطبيقھ
   .المعرفة الجدية

ة الضمنية ة الشخصية  : المعرف ي المعرف ا  أووھ ي يمتلكھ ة الت رادالفردي المختصون  األف
ارات ومؤھالت من بمستوى عالٍ  تحكم. مھ ا يكون في  ،وامل وظروفا عبھ وي ولكن توزيعھ
  .نطاق ضيق
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   : كما يليالمعرفة  أنماط نعددكما يمكن أن 

المادي وتتم عن ستدالل عن طريق اال إليھاوھي المعرفة التي يتم التعرف  :المعرفة األولية .١
 .طريق الحواس

ا  األشياءوھي المعرفة التي تصور  :العقليةالمعرفة  .٢ ة يعرفھ ول  بأصحابصورة عقلي العق
 .النيرة

ى  :المعرفة العلمية  .٣ ي تركز عل ة الت ة(وھي المعرف ل والتجرب وتأخذ المسار العلمي ) العق
 .)١٦٠: ٢٠٠٧سالم، (
  

  أھمية إدارة المعرفة

وبشكل تمثل إدارة المعرفة أھمية كبيرة، سواء بالنسبة للمنظمة أو لألفراد العاملين فيھا، 
  :ب عليه ما يلي، فإن تطبيق إدارة المعرفة يترتعام

  .تحسين جودة المنتج أو الخدمة .١

  .تكلفة اإلنتاجية واإلداريةالتقليل من ال .٢

  .تشجيع االبتكار .٣

   .إيجاد ثقافة تنظيمية تشجع التعلم .٤

  .لمنظمة من النمو والتطوير الدائمتمكين ا .٥

  )٧: ٢٠٠٧عبد الوھاب،( .المشاركة في المعرفة وإدارتھا تشجيع العاملين على .٦
  

  ة المعرفة للمنظمةميزات إدارم

  :دارة المعرفة بالنسبة للمنظمة يمكن تلخيصھا باالتينظم إ أو ميزة ان قيمة

انھا تسھل عملية تجميع وتسجيل وتنظيم وفلترة وتحليل واسترجاع المعرفة الواضحة  .١
وتتكون ھذه المعرفة من جميع الوثائق والسجالت المحاسبية، والبيانات . والمحددة ونشرھا

كما يجب ان تكون ھذه المعلومات متوافرة بشكل واسع . ذاكرة الحاسوب المخزنة في
دارة المعرفة ذات قيمة لمنظمة إوتعتبر نظم . وسھل بالنسبة الدارة المنظمة بشكل سلس

  .لتي تكون فيھا قادرة على عمل ذلكاالعمال للدرجة ا

المعرفة الضمنية تسھل عملية تجميع وتسجيل وتنظيم وفلترة وتحليل واسترجاع ونشر  أنھا .٢
ممارسات ومھارات  أوغير رسمية  إجراءاتوتتكون ھذه المعرفة من . ھومة ضمنياالمف أو

عن كفاءة تعطي صورة  ألنھا، وأساسيةوھذه الكيفية للمعرفة ضرورية . غير مكتوبة
درجة  إلى األعمالالمعرفة قيمة لمنظمة  إدارةلنظم  أنحيث . وأھلية وجدارة الموظفين
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  ٢٠١١، )١(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أجزاءالممارسات وتخزينھا وتوزيعھا على جميع  أفضلتصنيف وتجميع  تمكنھا من
 .وتجعل المنظمة اقل عرضة لدوران الموظفين. ذلك إلىالمنظمة كلما دعت الحاجة 

 األعمالن بأنه في بيئة ، حيث يشعر الكثيروواضحة إستراتيجية، تأدية وظيفة أيضايمكنھا  .٣
، وھذه يطول بقاؤھا واحدة فقط التي ةإستراتيجيالمتغيرة بشكل سريع، ھناك ميزة 

تساعد في بناء منظمة تكون يقظة وقادرة بنجاح على التغلب على أية  اإلستراتيجية
تكون  أنصعوبات ناتجة عن التغير، ومھما كانت الصعوبات فسرعة التكيف ھذه، يمكن 

ة تعدل بشكل ، والتي ينتج عنھا حلقات تعليميالمعرفة إدارةمتمشية فقط مع نظام مثل نظام 
 . ظمة في كل وقت يتم فيه استخدامھاأوتوماتيكي قاعدة معرفة المن

  دور الجامعات في إدارة المعرفة

وم ن المعل ود  أن م رن بوج ة يقت ود الجامع روج م و الفك ارةوالعل ذه   ،الحض ةوھ  مترابط
دريس والبحث العل لذا فإن ،األخرىالواحدة تكمل  ة مي ورسالة الجامعة ووظيفتھا تكمن بالت خدم

ه  ،المجتمع ة وتربوي ه وعلمي ة وثقافي ة مؤسسة اجتماعي د  ، وھيفالجامع ارتول ارف  األفك والمع
ز  ي مرك ذلك فھ عاعوب اري  إش انية،حض ا  لإلنس وء م ي ض دم وف ول أ ،تق تطيع الق ن دور نس

   :نحصر في النقاط التاليةإدارة المعرفة يفي الجامعة 

   .المتخصصةالكوادر الفنية  إعداد .١

  .ة التنمية وثورة المعلوماتقياد .٢

  .التدريب والتطوير في مجال البحث العلمي .٣

  .تقديم الخدمات للمجتمع في شتى مجاالت الحياة .٤

  .الكفوءة التدريسيةر الكوادر والھيئات افتو .٥

  .الحلول للمشكالت االجتماعية واالقتصادية في المجتمع إيجاد .٦

  .لحميدةا واألخالقتوجيه الطلبة نحو العلم والمعرفة  .٧

  .بخطط التنمية الشاملة ربط النتاجات العلمية واإلنسانية .٨

  .توسيع فرص التعليم والتدريب .٩

 .االبتكارات واالختراعات إيجادالمشاركة في  .١٠

 .تنمية المھارات والقدرات لدى الطلبة .١١

 .ذوي المستويات العليا لألفرادالتدريب المھني  .١٢

 .يرھاالقومية والوطنية وتطو الثقافةالحفاظ على  .١٣
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 .والعلماء والباحثين باألساتذةرفد المجتمع ومؤسساته  .١٤

 .والحكومات والجماعات لألفرادر المعلومات النصيحة مع تواف إسداء .١٥

 .العامةبالسياسة  حوث التي تستھدف حلول للمشكالت المتعلقةالب إجراء .١٦

 .وضع برامج للتدريب الطويل والقصير .١٧

ة و .١٨ ة الجامعي ة التعليمي ام بالعملي رھا االھتم تاذ،الطالب(عناص نھج،األس  اإلدارة ، الم
 .)الجامعية

 .واإلنسانيةنشر البحوث والدراسات العلمية  .١٩

 .بالتحديات الداخلية والخارجية الطلبةتبصير  .٢٠

 .توليد المعرفة وخزنھا وتوزيعھا واسترجاعھا وتطويرھا .٢١

 .ضمان المساواة للجميع لاللتحاق بالتعليم الجامعي وفق الكفاءة .٢٢

 ).٢٥:  ٢٠٠٧ الزبيدي،( الجودة الشاملة في برامجھا المستقبلية إدارةم تطبيق نظا .٢٣

 إدارة المعرفةو ببناء الثقافة التنظيميةعالقة  :ثالثاَ 

تدعم جھود وأنشطة العاملين ثقافة تنظيمية  على وجودتطبيق إدارة المعرفة يتوقف نجاح 
المعرفة، بحيث تكون بيئة من صول إلى أقصى استفادة ممكنة لوتؤدي إلى االتي  ،في المنظمة

لثقافة فا. ونقل وتطبيق المعرفةمشجعة على اإلدارة الفعالة للمعرفة، ومن ثم يمكن تخزين 
التنظيمية ھي مجموعة القيم والمعتقدات واألحاسيس الموجودة في داخل المنظمة والتي تسود 

 ن األخر ومن المنظمة،بين العاملين مثل طريقة تعامل األفراد مع بعضھم، وتوقعات كل فرد م
شركة أمريكية ) ٥٠(وفي دراسة أجريت على أكثر من  .وكيفية تفسيرھم لتصرفات اآلخرين

لديھا مشروعات في إدارة المعرفة، اتضح أن ھنالك اعتقاد سائد ومؤكد بأن المعوق األساسي في 
  .)١٥: ٢٠٠٥ عبيسات،( بناء واستثمار الموارد المعرفية ھي الثقافة التنظيمية

أن تكون القيم  يتطلب تطبيق إدارة المعرفة في أية منظمةوتأسيساَ على ما سبق، فإن 
الثقافية السائدة مالئمة ومتوافقة مع مبدأ االستمرار في التعلم وإدارة المعرفة، وأن تكون الثقافة 

ل وتبادل األفكار ومساعدة اآلخرين، والقدوة والمث التنظيمية مشجعة لروح الفريق في العمل،
والعوامل التي تساعد وتحفز على تبنى مفھوم إدارة  ،األعلى للقيادة الفعالة التي تعتني بالمعرفة

لبناء المعرفة، ولكن ھذه العملية  لمھمةكما تعد المشاركة في المعرفة من األساسيات ا  .المعرفة
ى النحو عل )٤: ٢٠٠٤ ،عبد الستار(تواجه مشكلة عدم رغبة األفراد في ذلك ألسباب ذكرھا 

  : التالي

  .فر الوقت الالزم للمشاركة المعرفية عندما تتوفر الرغبة بالمشاركةاعدم تو .١

  .نقص المھارات في مجال أساليب إدارة المعرفة .٢
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  .عدم فھم إدارة المعرفة وتطبيقاتھا وفوائدھا .٣

  .المعلومات المناسبة لتسھيل عملية المشاركة المعرفية بتكنولوجيانقص  .٤

  .العليا لبرامج وثقافة المشاركة المعرفية عدم تبني اإلدارة .٥

  .التي تسھل عملية المشاركة المعرفيةعدم وجود تخصيصات مالية كافية إلعداد البرامج  .٦

 .)١٥: ٢٠٠٥عبيسات، ( فشل المنظمات في تشجيع ثقافة المشاركة المعرفية .٧

ً لستيفن،  التحدث مع ، ضرورة )٢٠٠٠(كما أن عملية تطوير الثقافة السائدة تتطلب، وفقا
العاملين في المنظمات حول أھمية تغيير ھذه الثقافة، وحول مدى االستفادة التي يمكن للمنظمة 
تحقيقھا عن طريق نشر ھذه الثقافة داخل المؤسسة، وكذلك بيان إلى أي مدى قد تفقد المنظمة 

  .)١٠: ٢٠٠٧ عبد الوھاب،( الكثير من فاعليتھا وكفاءتھا بغياب مثل ھذه الثقافة

عوامل تؤثر سلباً في تبنى المنظمة إلدارة المعرفة، ولذلك ينبغي  ن جھة أخرى، فإن ھناكم
فراد التخلص منھا أوالً قبل محاولة إدخال ھذا المفھوم في المنظمة مثل االعتقاد بأن معرفة األ

الس ولقد أكدت الدراسات أن المج. ، وعدم فھم المعنى الحقيقي إلدارة المعرفةال قيمة لھانفسھم 
 .المحلية في أستراليا تفتقد بصورة قوية ثقافة تبادل المعلومات والمعرفة والمساھمة في انتقالھا

عبد الوھاب، ( المنظمة المراد تطبيق إدارة المعرفة فيھابد من تطوير الثقافة السائدة في وھنا، ال
٩: ٢٠٠٧(.  

  
  الطريقة واإلجراءات

  منھج الدراسة  :أوالَ 

  .في التحليليية المنھج الوصاتبعت الدراسة الحال

  مجتمع الدراسة  :ثانياَ 

الغ عددھم تكون مجتمع الدراسة من جميع  أعضاء الھيئة التدريسية في جامعة األقصى والب
اث) ٤٣(ذكور و) ٢٦٣(منھم . عضواً ) ٣٠٦( غ عدد .  من اإلن د بل ا بخصوص المؤھالت فق أم

ى درجة الماجستير أستاذاً، وعدد ا) ١٦٠(الحاصلين على درجة الدكتوراة  ) ١٢٤(لحاصلين عل
الوريوس أو الليسانس  ا يمكن . عضواً ) ٢٢(عضواً، أما عدد الذين يحصلون على درجة البك كم
الي ى النحو الت ا عل ي ينتسبون إليھ ة الت ة ) ٨٠: (توزيع مجتمع الدراسة وفقاً للكلي عضوا في كلي

وم،) ٩٢(اآلداب،  ة العل ي كلي ة ا) ٩٠( عضوا ف ي كلي ة،عضوا ف ة ) ١٣( لتربي ي كلي عضوا ف
  .في كلية اإلدارة) ٥( عضوا في كلية الرياضة،) ١٧(عضوا في كلية الفنون، ) ٩(اإلعالم، 
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  عينة الدراسة

ة الدراسة ب د عين ةالتم تحدي ة  إذ، العشوائية البسيطة طريق غ عدد العين رداَ ) ٩٨(بل نھم . ف م
  . من اإلناث) ١٨(من الذكور و) ٨٠(

  

  أداة الدراسة

اء  الموضوعب بوي، والدراسات السابقة المتعلقةعد اإلطالع على األدب الترب ام الباحث ببن ق
على مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص  ھاعرضومن ثم  ،وھي االستبانة أداة الدراسة

ائي. والخبرة ام الباحث بصياغتھا بشكلھا النھ داھا المحكمون ق  .وعلى ضوء المالحظات التي أب
  :النحو التالي كل من بعدي االستبانة الدراسة معيار للحكم على كما تبنت

  معيار الحكم  النسبة
  ضعيف  % ٦٠أقل من 

  متوسط  % ٦٩ -%٦٠من 
  قوي  فما فوق% ٧٠من 

  
 )المقياس( الدراسةأداة صدق 

  :االستبانة على النحو التالي تم التحقق من صدق

اس وقد اعتمد على الصدق المنطقي في ت :صدق المحتوى .١ اء المقي حديده وقد روعي أثناء بن
 .تمثيله أھداف البحث دون التطرق إلى أھداف أخرى

ين .٢ دق المحكم دو  :ص ث أب ين حي ن المحكم ة م ى مجموع اس عل رض المقي م ع ث ت حي
اس  مالحظاتھم عليه، ة للمقي رات في النسخة النھائي ى صياغة بعض الفق كما تم التعديل عل

 .في ضوء آراء السادة المحكمين

داخلياال .٣ اق ال ل  :تس اس كك د والمقي ين البع ون ب اط بيرس ل االرتب اب معام م احتس ث ت حي
  : )١(التالي رقم  الجدول ويظھر ذلك في

  .)٢٨= ن (معامالت االرتباط لكل بعد لالختبار :  )١(جدول 

 ٠.٣٧٤) = ٠.٠٥(قيمة ر الجدولية عند مستوى 

  ٠.٤٧٨) = ٠.٠١(قيمة ر الجدولية عند مستوى 

  الداللة اإلحصائية  معامل االرتباط بيرسون  البعد
  دالة ٠.٩٠٣  الثقافة التنظيمية
  دالة ٠  ادارة المعرفة
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  ٢٠١١، )١(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )المقياس(أداة الدراسة  ثبات

ة  قام الباحث بالتحقق من ثبات االستبانة باحتساب د تجرب ى  األداةمعامل ألفا كرونباخ بع عل
ة من عينة عشوائية  دريس) ٣٠(مكون ة ت ة األصليةمن خارج ال عضو ھيئ يم ، عين د كانت ق وق

  :يبين ذلك )٢(الجدول التالي رقم و وھذا يعني معدالً عالياً للثبات،) ٠.٩٥٤( معامل ألفا

  .)٣٠= ن (ألفا لكل مجال مع المقياس ككل  قيم ثبات  :)٢(جدول 

 
  ساليب المعالجة اإلحصائيةأ

التكرارات  ائية ك اليب اإلحص ن األس ة م ات مجموع ل البيان ي تحلي ث ف تخدم الباح اس
امال بية، فضالً عن استخدام مع ة واألوزان النس ات المعياري ابية واالنحراف ت والمتوسطات الحس

  .االرتباط ألفا كرونباخ
  

  نتائج الدراسة ومناقشتھا

ةما مست: إجابة السؤال األول ة األقصى السائدة وى الثقافة التنظيمي من وجھة  في جامع
 ؟  نظر أعضاء ھيئة التدريس فيھا 

ن ة ع الل  لإلجاب ن خ ة م راد العين تجابات أف ل اس ث بتحلي ام الباح ذكر ق ابق ال ؤال س الس
د  بية وق ة واألوزان النس ات المعياري ابية واالنحراف رارات والمتوسطات الحس الحصول على التك

  ):٣(ئج على النحو الذي يظھره الجدول التالي رقم كانت النتا

دول  بية :  )٣(ج ة واألوزان النس ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس رارات والمتوس التك
ً  الثقافة التنظيميةالستجابات أفراد العينة على فقرات االستبيان المتعلقة ب   .مرتبة تنازليا

 التكرار الفقرة  
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 لمعياريا

الوزن 
 النسبي

  الدرجة  الترتيب

يسود فھم متبادل بين   ١
 .العاملين في الجامعة

متوسطة ٩ %٦٠.٤١ ١.٠٣ ٣.٠٢ ٢٩٦

يكافأ األداء المتميز للعاملين   ٢
  .في الجامعة

 ضعيفة ٢٤ %٤٦.٥٣  ١.٠٢  ٢.٣٣  ٢٢٨

تصرف األموال في   ٣
الجامعة على األمور 

  .الضرورية

  ضعيفة ٢٢ %٥٠.٢٠ ١.١١ ٢.٥١ ٢٤٦

  معامل ألفا  المجال
  ٠.٧٧٢ الثقافة التنظيمية

 ٠.٩٨٤  المعرفة إدارة
 ٠.٩٤٥  المقياس ككل
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 )٣(تابع جدول رقم ... 

 التكرار الفقرة  
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

  الدرجة  الترتيب

تشجع الجامعة العاملين   ٤
  .على اإلبداع واالبتكار

 ضعيفة ١٢ %٥٨.٣٧ ١.١٠ ٢.٩٢ ٢٨٦

يتم توظيف العاملين على   ٥
أسس مھنية وبناًء على 

 .احتياج الجامعة

 ضعيفة ١٥ %٥٥.٩٢ ١.٢٨  ٢.٨٠  ٢٧٤

تعمل الجامعة على توافق   ٦
 .قيم العاملين مع قيمھا

 ضعيفة ١٨ %٥٣.٤٧ ١.٢٧ ٢.٦٧ ٢٦٢

ھناك ثقة متبادلة بين اإلدارة   ٧
والعاملين، وبين العاملين 

 .مع بعضھم

  ضعيفة ٢١ %٥٠.٤١ ١.٣٥ ٢.٥٢  ٢٤٧

تحظى اإلدارة باالحترام  ٨
والتقدير من قبل العاملين 

 لجامعةفي ا

متوسطة ٣ %٦٨.١٦ ١.١٤ ٣.٤١ ٣٣٤

يسير العمل بروح الفريق   ٩
  . داخل الجامعة

 ضعيفة ٢٠ %٥١.٤٣ ٠.٩٩ ٢.٥٧ ٢٥٢

تحفز إدارة الجامعة العاملين  ١٠
 .على األداء الجيد

متوسطة ٧ %٦٣.٢٧ ١.١٣ ٣.١٦ ٣١٠

يتم انجاز العمل في الجامعة  ١١
 .رغبة في االنجاز والنجاح

متوسطة ١٠ %٦٠.٢٠ ٠.٩٥ ٣.٠١ ٢٩٥

تفصل اإلدارة بين العمل  ١٢
 .والعالقات الشخصية 

 قوية ٢ %٧٠.٠٠ ٥.٨٥ ٣.٥٠ ٣٤٣

تدعو اإلدارة إلى احترام  ١٣
 .عادات وتقاليد المجتمع 

 قوية ١ %٧٠.٠٠ ٠.٩٠ ٣.٥٠ ٣٤٣

تسود عالقات اجتماعية  ١٤
طيبة بين العاملين في 

  الجامعة 

 فةضعي ١٤ %٥٦.١٢ ١.٢٥ ٢.٨١ ٢٧٥

تتسم القواعد والتعليمات  ١٥
التنظيمية في الجامعة 

 بالعدل 

 ضعيفة ٢٥ %٤٦.٣٣ ١.١٤ ٢.٣٢ ٢٢٧

تعتمد اإلدارة أسلوب الثواب  ١٦
والعقاب لتسيير العمل في 

 . الجامعة

 ضعيفة ١٦ %٥٣.٦٧ ٠.٩٨ ٢.٦٨ ٢٦٣
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  ٢٠١١، )١(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣(تابع جدول رقم ... 

 التكرار الفقرة  
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ريالمعيا

الوزن 
 النسبي

  الدرجة  الترتيب

تتغير القواعد والتعليمات  ١٧
في الجامعة وفقاً للتغيرات 

 .المجتمعية

متوسطة ٤ %٦٧.٣٥ ٠.٦٩ ٣.٣٧  ٣٣٠

تعتمد اإلدارة في عملية  ١٨
 .لتقويم على انجاز العاملين

 ضعيفة ١١ %٥٩.٨٠ ١.٠٣ ٢.٩٩ ٢٩٣

تفوض اإلدارة الصالحيات  ١٩
تطوير  في الجامعة من أجل

 العمل 

متوسطة ٨ %٦١.٨٤ ١.٠٧ ٣.٠٩ ٣٠٣

يتم اتخاذ القرارات داخل  ٢٠
 .الجامعة بطريقة تشاركيه 

 ضعيفة ١٩ %٥١.٦٣ ١.٣١ ٢.٥٨ ٢٥٣

يحظى العاملون في الجامعة  ٢١
 .بفرص متساوية للترقية

 ضعيفة ٢٣ %٤٨.٧٨ ١.٣٢ ٢.٤٤ ٢٣٩

تتناسب الصالحيات  ٢٢
الممنوحة لإلداريين مع 

  . سئولياتھمحجم م

متوسطة ٥ %٦٥.١٠ ١.٠٠ ٣.٢٦ ٣١٩

يدرك العاملون رؤية  ٢٣
ورسالة وأھداف الجامعة 

 .بشكل واضح

 ضعيفة ١٣ %٥٦.٥٣ ١.٢٧ ٢.٨٣ ٢٧٧

يتبادل العاملون سرد  ٢٤
قصص عن نجاحات 
  .وإبداعات الجامعة

 ضعيفة ١٧ %٥٣.٦٧ ١.٠٦ ٢.٦٨ ٢٦٣

تتاح الفرص للعاملين في  ٢٥
  .أدائھمالجامعة لتطوير 

متوسطة ٦ %٤٦.٦٩ ١.٠٤ ٣.٢٣ ٣١٧

 ضعيفة  %٥٧.٧٦ ٢٠.٤٤ ٧٢.١٩ ٧٠٧٥  البعد ككل

ابق دول الس ن الج م  يتضح م ا  )٣(رق ة األقصى كم ي جامع ائدة ف ة الس ة التنظيمي أن الثقاف
دره  بي ق وزن نس ك ب ية ضعيفة، وذل ة التدريس ا أعضاء الھيئ ا   %.٥٧.٧٦يراھ ن كم يتضح م

دول ه الج ى نفس ا أن أعل ال كانت ذا المج ي ھ رتين ف ات (: فق ل والعالق ين العم ل اإلدارة ب تفص
رة  ،)الشخصية ع(والفق د المجتم ادات وتقالي رام ع ى احت دعو اإلدارة إل بية . )ت أوزان نس ك ب وذل

درھا  والي%) ٧٠( ،%)٧٠(ق ى الت ذا المجال فھي. عل رات في ھ ى الفق ا أدن م القواعد : (أم تتس
ي ال ة ف ات التنظيمي دلوالتعليم ة بالع رة ) جامع ة(والفق ي الجامع املين ف ز للع أ األداء المتمي ) يكاف

إلى الفجوة الموجودة ذلك  على التوالي، ويعزو الباحث%) ٤٦.٥٣(و%) ٤٦.٣٣(بأوزان نسبية 
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ة التدريسيةوما بين إدارة الجامعة  ة  .أعضاء الھيئ ا تھمل أعضاء الھيئ اَ م ة غالب إن إدارة الجامع
ية، فضالَ ع ات التدريس ددھا المرجعي ا وتح اَ توجھھ املين عموم ين اإلدارة والع ة ب ن أن العالق

ات . السياسية ات واختالف ه من تجاذب ا يحتوي ة بم بمعنى آخر أن التسييس التنظيمي داخل الجامع
  . على مناخ الجامعة وبالتالي على ثقافة الجامعة وسلبي وصراعات له تأثير قوي

من وجھة نظر أعضاء  إدارة المعرفة في جامعة األقصىما مستوى :  إجابة السؤال الثاني
  ؟  ھيئة التدريس فيھا 

ة ع الل  نلإلجاب ن خ ة م راد العين تجابات أف ل اس ث بتحلي ام الباح ذكر ق ابق ال ؤال س الس
د  بية وق ة واألوزان النس ات المعياري ابية واالنحراف رارات والمتوسطات الحس الحصول على التك

  ):٤(ذي يظھره الجدول التالي رقم كانت النتائج على النحو ال

دول  بية :  )٤(ج ة واألوزان النس ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس رارات والمتوس التك
ً  بإدارة المعرفةالستجابات أفراد العينة على فقرات االستبيان المتعلقة    .مرتبة تنازليا

المتوسط التكرار الفقرة  
 الحسابي

االنحراف 
  الدرجة  الترتيب يالوزن النسب المعياري

تنشر الجامعة  ١
 الرسائل العلمية

 .المميزة

 ضعيفة  ١٢ %٥٩.١٨  ٢٩٠٢.٩٦١.١٩

توثق الجامعة رسائل  ٢
 الماجستير
 .والدكتوراه

 قوية  ٣%٧٢.٠٤ ٣٥٣٣.٦٠٠.٧٠

توفر الجامعة   ٣
الوسائل والتقنيات 

التربوية التي تساعد 
.على نقل المعرفة

 متوسطة  ١٣ %٦٠.٨٢  ٣.٠٤١.١٧ ٢٩٨

تنظم الجامعة  ٤
دورات مستمرة  في 

 .أساليب التدريس

 ضعيفة  ٢٧%٥٠.٤١ ٢٤٧٢.٥٢١.٠٣

تنظم الجامعة  ٥
دورات في استخدام 

 الحواسيب
.واالنترنت

 ضعيفة  ٢٢%٥٣.٤٧ ٢٦٢٢.٦٧١.٢٣

تسمح الجامعة  ٦
لعضو ھيئة التدريس 

.الدراسيبالتفرغ

 ضعيفة  ١٨%٥٥.٣١ ٢٧١٢.٧٧١.٣٥

تسھل الجامعة  ٧
مشاركة ھيئة 
التدريس في 

المؤتمرات خارج 
الدولة بدون 

.معوقات

 متوسطة  ٦%٦٥.٧١ ٣٢٢٣.٢٩٠.٨٧
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المتوسط التكرار الفقرة  
 الحسابي

االنحراف 
  الدرجة  الترتيب الوزن النسبي المعياري

تنظم الجامعة  ٨
 زيارات ميدانية

لمواقع العمل في 
.مجتمعال

 ضعيفة  ١٩%٥٥.١٠ ٢٧٠٢.٧٦١.٠٤

توفر الجامعة  ٩
 متطلبات الحياة

لألستاذ الجامعي 
لتحسين أداء التفرغ 

.الوظيفي

 ضعيفة  ٢٤%٥٢.٦٥ ٢٥٨٢.٦٣١.٢٧

توفر الجامعة فرص ١٠
 المشاركة للباحثين

.داخل الدولة

 متوسطة  ١٠%٦١.٢٢ ٣٠٠٣.٠٦١.٠٦

تحدد نصاب ١١
ول التدريس المعق

 وفقاً للقب العلمي
لعضو ھيئة 

.التدريس

 قوية  ٢%٧٩.١٨ ٣٨٨٣.٩٦٠.٦١

توفر لعضو ھيئة  ١٢
التدريس المكتب 

للقيام  المريح
 .بواجباته

 ضعيفة  ٣٠%٦٤.١٢ ٢٢٦٢.٣١١.٣٦

توفر لعضو ھيئة ١٣
التدريس المراجع 
والمصادر العلمية 

.اختصاصهلتدريس

 ةمتوسط  ٨%٦٢.٨٦ ٣٠٨٣.١٤١.٢٠

توفر لعضو ھيئة ١٤
التدريس ومن ھم 

 بدرجة أستاذ
حاسوب أو الب 

.توب

 ضعيفة  ٢٩%٤٨.٥٧ ٢٣٨٢.٤٣١.٢٨

توفر لعضو ھيئة ١٥
مصاريف   التدريس

اإليفاد والسفر خارج 
.الدولة

 متوسطة  ٥%٦٦.١٢ ٣٢٤٣.٣١٠.٩٨

تنشر البحوث ١٦
المتميزة لألستاذ 

وتمنحه  الجامعي
مكافأة مالية 

.يعهلتشج

 ضعيفة  ٢١%٥٣.٤٧ ٢٦٢٢.٦٧١.٣٠
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المتوسط التكرار الفقرة  
 الحسابي

االنحراف 
  الدرجة  الترتيب الوزن النسبي المعياري

تشجع الجامعة ١٧
عضو ھيئة التدريس 

على التفكير 
واإلبداع في كل 

.الميادين

 ضعيفة  ٢٣%٥٢.٨٦ ٢٥٩٢.٦٤١.٢٨

تحرص الجامعة ١٨
وباستمرار على 

جودة األداء 
التدريسي لعضو 
.ھيئة التدريس

 ضعيفة  ١٦%٥٦.٥٣ ٢٧٧٢.٨٣١.٢٤

تنفذ الجامعة مشاريع ١٩
علمية مشتركه مع 

 الجامعات
والمؤسسات 

.األخرى

 متوسطة  ٩%٦١.٨٤ ٣٠٣٣.٠٩٠.٩٠

تعتمد الجامعة على ٢٠
 خطط دراسية تواكب

التطورات 
والمستجدات 

.الحديثة

 متوسطة  ٤%٦٦.٥٣ ٣٢٦٣.٣٣١.٠٢

تحدث الجامعة ٢١
وباستمرار المصادر 
والمراجع التي يعتمد 

عليھا األساتذة 
.والطالب

 قوية  ١%٩١.٨٤ ٤٥٠٤.٥٩٦.١٧

تراعي الجامعة ٢٢
التطورات 

 والمستجدات الحديثة
في العالم في مجال 

تكنولوجيا 
.المعلومات

 ضعيفة  ١٤%٥٧.٥٥ ٢٨٢٢.٨٨١.٢٥

الجامعةتحرص ٢٣
على ربط الجوانب 

 للمنھج في النظرية
.الحياة العامة

 ضعيفة  ١٥%٥٦.٧٣ ٢٧٨٢.٨٤١.٠٩

تعمل الجامعة على ٢٤
زيادة كفاءة العاملين 

فيھا بالمعلومات 
 .النظرية والتطبيقية

 ضعيفة  ٢٥%٥٢.٦٥ ٢٥٨٢.٦٣١.٤٠
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 )٤(تابع جدول رقم ... 

المتوسط التكرار الفقرة  
 الحسابي

نحراف اال
  الدرجة  الترتيب الوزن النسبي المعياري

تحرص الجامعة ٢٥
على زيادة إنتاجية 

في بالجامعة  العاملين
.ومؤسساتھا

 ضعيفة  ١%٥٦.١٢ ٢٧٥٢.٨١١.٠٣

توظف الجامعة ٢٦
 المعلومات التي

حصلت عليھا في 
.ميادين االختصاص

 ضعيفة  ١٢%٥٩.٣٩ ٢.٩٧٠.٨٨ ٢٩١

تنمي الجامعة روح ٢٧
العاملين  التنافس بين

.فيھا

 ضعيفة  ٢٦%٥١.٢٢ ٢٥١٢.٥٦١.١٥

تتبادل الجامعة ٢٨
المعلومات مع 

الجامعات األخرى 
في موضوعات 
.الورش التدريبية

 متوسطة  ٧%٦٣.٢٧ ٣١٠٣.١٦٠.٩٧

تشجع الجامعة على ٢٩
 زيادة التبادل الثقافي

.بين طالبھا

 ضعيفة  ٢٠%٥٣.٦٧ ٢٦٣٢.٦٨٠.٩٤

جع الجامعة علىتش  ٣٠
 زيادة التبادل الثقافي

بين األساتذة 
الجامعين

 ضعيفة  ٢٨%٥٠.٤١ ٢٤٧٢.٥٢١.١١

 ضعيفة  %٥٩.١٠ ٨٦٨٧٨٨.٦٤٢٤.٦٥البعد ككل

ا مستوى أن ) ٤(يتضح من الجدول السابق رقم  ا يراھ إدارة المعرفة في جامعة األقصى كم
دره  أعضاء الھيئة التدريسية ضعيفة، وذلك بوزن نسبي ا يتضح من الجدول %).  ٥٩.١٠(ق كم

ي : (أعلى فقرتين في ھذا المجال كانتانفسه أن  تحدث الجامعة وباستمرار المصادر والمراجع الت
اتذة والطالب ا األس د عليھ تير -يعتم ائل الماجس ة رس ق الجامع دكتوراه توث أوزان )وال ك ب ، وذل

درھا  بية ق والي%) ٧٢.٠٤(، %)٩١.٨٤(نس ى الت ا أ. عل يأم ذا المجال فھ رات في ھ ى الفق : دن
ه توفر لعضو ھيئة التدريس المكتب المريح( رة ) للقيام بواجبات دريس (والفق ة الت وفر لعضو ھيئ ت

تاذ ة أس م بدرج ن ھ بية ) وبحاسوب أو الب ت وم أوزان نس ى %) ٤٨.٥٧(و%) ٤٦.١٢(ب عل
ى السبب وقد يعزى.  التوالي ران من أبج إل ابقتين تعتب رتين الس ة أن الفق ديات العمل لعضو ھيئ

وفرة ر مت ه غي ت ذات ي الوق ة؛ وھي ف ي أي جامع دريس ف تاذ  ،الت درة أس ن ق د م ذي يح ر ال األم
ام داخل  .الجامعة على اإلنتاج المعرفي عدا عن ذلك يؤكد الباحث من خالل المعايشة أن الجو الع
ي ال تكون ضمن إنتاج المعرف من االستقرار، وھذا كله يؤثر في الجامعة غير مستقر ويخلو ة الت

  .  أولويات الجامعة سواء على مستوى اإلدارة أو على مستوى األساتذة العاملين في الجامعة
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ا: إجابة السؤال الثالث ئدة ھل توجد عالقة دالة إحصائيا بين مستوى الثقافة التنظيمية الس
  ؟إدارة المعرفة ومستواھا فيفي جامعة األقصى 

م رص رض ت ذا الف ن ھ ق م ة وللتحق دريس عين ة الت اء ھيئ تجابات أعض ي د اس ث ف البح
، وحساب معامل االرتباط بيرسون بين متوسطات استجاباتھم، للكشف عن االستبانة المقدمة لھم

ة معامل االر اط داللة العالقة بين متوسطي االستجابات، حيث كانت قيم دل )٠.٧٩١(تب ذا ي ، وھ
ين على وجود  ينالثقافمستوى عالقة دالة إحصائيا ب ة األقصى وب ائدة في جامع ة الس  ة التنظيمي

ة  مستوى ةإدارة المعرف ي الجامع ى آخر أن ف ة ، وبمعن ي جامع ة ف ضعف مستوى إدارة المعرف
ذه النتيجة   .األقصى له عالقة بضعف الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعة أن ھ د الباحث ب ويعتق

ة اسة، حيث تنسجم إلى حد كبير مع ما أشارت إليه أدبيات الدر ق إدارة المعرف يتوقف نجاح تطبي
ذا  ة، وھ ي المنظم املين ف طة الع ود وأنش دعم جھ ة ت ة تنظيمي ود ثقاف ى وج ات، (أورده عل عبيس

ديھا مشروعات في ) ٥٠(في الدراسة التي أجريت على أكثر من ) ١٥: ٢٠٠٥ ة ل شركة أمريكي
و أن المع د ب ائد ومؤك اد س ك اعتق ة، اتضح أن ھنال تثمار إدارة المعرف اء واس ي بن ي ف ق األساس

  . الموارد المعرفية ھي الثقافة التنظيمية
  

  نتائج الدراسة وتوصياتھا

  نتائج الدراسة  :أوالً 

  :بعد ھذا العرض والتحليل يمكن ذكر أبرز نتائج الدراسة على النحو التالي

ة التدري .١ سية ضعيفة، أن الثقافة التنظيمية السائدة في جامعة األقصى كما يراھا أعضاء الھيئ
  %.٥٧.٧٦وذلك بوزن نسبي قدره 

ية  .٢ ة التدريس ا أعضاء الھيئ ا يراھ ة األقصى كم ي جامع ة ف توى إدارة المعرف اً أن مس أيض
  %).  ٥٩.١٠(ضعيفة، وذلك بوزن نسبي قدره 

ة أن ض .٣ ة التنظيمي ة بضعف الثقاف ه عالق ة األقصى ل ي جامع ة ف توى إدارة المعرف عف مس
 .السائدة في الجامعة

  توصيات الدراسة: ثانياً 

   :بناًء على ما توصلت إليه نتائج الدراسة فإن الباحث يوصي بما يلي

  .للعاملينة المبدعة والديمقراطية والمحفزة ضرورة التركيز على تعزيز الثقافة التنظيمي .١

ة ور .٢ ة ومعنوي آت مادي وافز ومكاف اد ح اعي إيج توى االقتصادي واالجتم ع المس ألعضاء ف
 .المعرفة إنتاجفي  ونسھمحتى يالھيئة التدريسية 

 .بين العاملين لتعزيز الثقافة التنظيمية أخالقية ومھنية واجتماعيةوقصص  تعميم قيم .٣

  .بما يتناسب مع التطور التكنولوجي المعاصر رفع كفاءة أعضاء الھيئة التدريسية .٤
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  ٢٠١١، )١(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ع مستوى ث أعضاء الھيئة التدريسيةإيجاد فرص مھنية لرفع مستوى  .٥ تھم مما يساھم في رف ق
  .بأنفسھم وتقليل الضغوط اإلدارية والمھنية الموجھة عليھم

ين االرتقاء بمستوى التعاون االجتماعي والنفسي بين  .٦ ة التدريسية واإلدارة، وب أعضاء الھيئ
 .بعضھيئة التدريسية مع بعضھم أعضاء ال

 .تشجيع العمل البحثي في الجامعة .٧

 .تسھيل عملية نشر البحوث والدراسات دونما عوائق .٨

  .االھتمام بتنظيم الندوات والمؤتمرات داخل الجامعة .٩
  

  واألجنبية المراجع العربية

 داعور عيد  ،ال زة " .)٢٠٠٧(س ي محافظات غ وي ف د ترب ة كقائ ة الثانوي دير المدرس دور م
ين ة نظر المعلم ة للمدرسة من وجھ ة التنظيمي تير ."وعالقته بالثقاف الة ماجس ة  .رس الجامع

 .غزة .اإلسالمية

 املة " .)٢٠٠٠( .جالل ممدوح ،ميالرخي ق إدارة الجودة الش دور الثقافة التنظيمية في تطبي
دة ة ج ة بمحافظ اع الصناعات الكيماوي ى قط تير ."عل الة ماجس ورة رس ر منش ة  .غي جامع

 .جدة .الملك عبد العزيز

 ي امر، الكبيس رة" .)١٩٩٨(. ع ايا معاص ي وقض وير التنظيم ة  ."التط رق للطباع دار الش
 .الدوحة .والتوزيعوالنشر 

 ديلي د ،الع ر محم ي" .)١٩٩٥(. ناص اني والتنظيم لوك اإلنس ارن .الس ي مق ور كل  ."منظ
 .معھد اإلدارة العامة .الرياض

 تار ،العلي ة" .)٢٠٠٦( .وآخرون .عبد الس ى إدارة المعرف دخل إل دار المسيرة للنشر  ."الم
  .عمان .والتوزيع والطباعة

 االلتزام التنظيمي" .)٢٠٠٥(. محمد بن غالب ،العوفي ا ب راسة د .الثقافة التنظيمية وعالقتھ
ة  .ماجستير غير منشورة رسالة ".التحقيق بمنطقة الرياضميدانية على ھيئة الرقابة و جامع

 .للعلوم األمنية نايف العربية

 اء التنظيمي" .)٢٠٠٥(. حمد بن فرحان ،الشلوي دراسة  .الثقافة التنظيمية وعالقتھا باالنتم
دنيين والعسكريينميدان د العسكرية الم ك خال ة الملل تير  ."ية على منسوبي كلي الة ماجس رس

 .جامعة نايف العربية للعلوم األمنية .غير منشورة

 اد ،البنا يم" .)٢٠٠٦( .رياض رش املة في التعل ى  ."إدارة الجودة الش ة إل ة عمل مقدم ورق
 .البحرين .دة شاملة ورؤية جديدةجو .التعليم االبتدائي :المؤتمر التربوي العشرون بعنوان
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 القاھرة .دار قباء للطباعة والنشر ."اإلدارة بالمعرفة" .)١٩٩٨( .علي ،السلمي.  

 لمي ة ،الس لو .فوزي دى ،فيص وديو .ھ د، العم ي " .)٢٠٠٨( .محم اتي ف وعي المعلوم ال
ع ا اديميالمجتم د  .ألك ك عب ة المل ا بجامع ات العلي ات الدراس ى طالب ة عل ة تطبيقي دراس
  .)٣( .مجلة دراسات المعلومات ."العزيز
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 ة في " .)٢٠٠٧( .محمود ،عسافو .فؤاد ،العاجز دير المدرسة الثانوي اعي لم الدور االجتم
يم ."محافظات غزة وان الجودة في التعل وي الثالث بعن ؤتمر الترب ى الم دم إل ام بحث مق  الع

 .أكتوبر ٣١ - ٣٠الذي عقدته الجامعة اإلسالمية في الفترة من " مدخل للتميز"الفلسطيني 

 ى س ،المرس لوك ال" .)٢٠٠٥(. إدري يالس ي إلدارة  .تنظيم ق عمل اذج وتطبي ات ونم نظري
   .اإلسكندرية .الدار الجامعية ."السلوك في المنظمة

 د و عي اد ،أب دبي في إرساء مجتمع" .)٢٠٠٥( .عم ة ب ات العام المعلومات  مساھمة المكتب
وب ادة الحاس ة لقي ة مشروع الرخصة الدولي ا (ICDL) والمعرف ة  ."نموذج ة العربي مجل

 ).١( .العربي للمعلوماتالنادي  - ٣٠٠٠
http.//www.arabcin.net/al_arabia_mag. 

 ى طالب  استخدام الطالب لإلنترنت" .)٢٠٠٧( .ثروت يوسف ،الغلبان ة عل دراسة ميداني
  ).٨. (النادي العربي للمعلومات - ٣٠٠٠مجلة العربية  ."جامعة طنطا

http.//www.arabcin.net/al_arabia_mag. 

 د ،الطيطي د حم اھيم .)٢٠٠٤( .محم اب المف ة الكتس ة المعرفي ا .البني ا وتعليمھ دار  .تعلمھ
   .عمان .األمل للنشر

 عمان .للنشردار الشروق  .قضايا معاصرة في اإلدارة التربوية .)٢٠٠٦( .أحمد ،بطاح. 

 د ن أحم د ،ب ات" .)٢٠٠٥( .محم ع المعلوم رات مجتم ول بعض مؤش ة  ".ح ة العربي المجل
  .)٥( .والمعلومات للعلوم

 ز ،قاري د العزي رحيم عب د ال ة . ")١٤٢٦( .بلقيس بنت عب ة المنظم المحاور األساسية لثقاف
ة جدة ة بمدين ر  الة ماجستيررس ".وعالقتھا باألداء دراسة ميدانية على المنظمات العام غي

  قسم الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز .منشورة
http.//www.kau.edu.sa/Show. 

 ارون .جيرالد ،جرينبرج ريخ  .إدارة السلوك في المنظمات .)٢٠٠٤( .روبرت ،وب دار الم
  .الرياض .للنشر
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 اف اسحقع ،وأبو زر .نعيم ،دھمش ة إدارة") ت. ب( .ف ا المعرف ين تكنولوجي المعلومات  ب
 www.jps-dir.com/Forum "والتأھيل المحاسبي

 ريم ين ،ح ي " .)١٩٩٧( .حس لوك التنظيم ات –الس راد والمنظم لوك األف را ن  ."س دار زھ
  .عمان .وزيعللنشر والت

 اء والنمو" .)٢٠٠٤(. عبد الستار ،حسين يوسف ؤتمر  ."إدارة المعرفة كأداة من أجل البق م
 .األردن .عمان .المعرفة الرابع

 ة الم،معايع ات ال" .)٢٠٠٨( .عادل س ي مؤسس ات ف ة والمعلوم اليإدارة المعرف يم الع  .تعل
  .)٣( .مجلة دراسات المعلومات ."تجارب عالمية
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 الح ى ،الم ي منتھ د عل ودة ال" .)٢٠٠٥( .أحم ايير إدارة الج ق مع ة تحقي ي درج املة ف ش
رسالة  ."الجامعات الفلسطينية في محافظات الضفة الغربية كما يراھا أعضاء ھيئة التدريس

 .فلسطين. نابلس .جامعة النجاح الوطنية .كلية الدراسات العليا .ماجستير غير منشورة

 ٣٤٢( .المستقبل العربي ."كمحور للنھضة إقامة مجتمع المعرفة" .)٢٠٠٧(. على ،نبيل(. 

 الم المح ،س د س ة" .)٢٠٠٧(. مي ع المعرف اء مجتم ي بن ا ف ة ودورھ ى  .الجامع دم إل بحث مق
 .١٣/١٢/٢٠٠٧-١١اربيل للفترة من  .المؤتمر العالمي للتعليم العالي في العراق

 في المعرفة في بناء مجتمع دور الجامعات العربية" .)٢٠٠٧(. صباح حسن ،عبد الزبيدي 
الحسين  للمشاركة في مؤتمر جامعة بحث مقدم ".يةنظرة نقد... ضوء اإلرھاب ألمعلوماتي 

 .١٣/٧/٢٠٠٨لغاية  -١٠للفترة من ) اإلرھاب في العصر الرقمي(الدولي بن طالل 

 اب د الوھ د ،عب ى " .)٢٠٠٧( .محم ارة إل ع اإلش ة م ي إدارة المعرف ة ف ادة المحلي دور القي
كلية االقتصاد والعلوم  .مركز دراسات واستشارات اإلدارة العامة ."رؤساء المدن المصرية

 .مصر .جامعة القاھرة .السياسية

 املة" .)٢٠٠٧( .أشرف ،ولبيب .عايدة ،نصير ة إلدارة الجودة الش اليب الفني في إدارة  األس
 النادي العربي للمعلومات  - ٣٠٠٠مجلة العربية  ."بالمكتبات ومراكز المعلومات المعرفة
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