المجلد ( )3العدد ( )6كانون األول 0202

دور منوذج سلسلة القيمة إلدار املعرفة يف حتقيق األداء اجلامعي املتميز
( دراسة استطالعية )

املستخلص
تهدف الدراسة إلى معرفة دور نموذج سلسلة القيمة في تحقيق اددا المتميق  ،أجريق
الدراسة في جامعة الكوفة واستخدم االستطالع بصفته وسيلة للتحق من فرضياتها ،اعتمد
الدراسة مجوعة افتراضا حول (دور نموذج سلسلة القيمة إدارة المعرفة بمكوناته ادساسقية
– ادنشطة ادولية ،ادنشطة الداعمة ) في تحقي اددا الجامعي المتمي  ،وطقور الدراسقة
نموذج افتراضي لتوضيح العالقة بين المتغيرا  ،ولقد اعتمد هذه الدراسة على مجموعة من
المؤشرا و االختبارا اإلحصائية بهدف وضع منهج علمي يمكن الجامعة قيد الدراسقة مقن
نظريا وتطبيقا ما ورد في أعاله ،وأخيراً توصل الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجا تم
من خاللها تقديم مجموعة من التوصيا المنسجمة مع هذه االستنتاجا .
Abstract
This study aimed to explain the role of the value chain model in achieving
the excellence university performance , the study performed at Cufa
university , using a quationaere as tool for collecting data , The study
depend on some hypothesis about the role of value chain of knowledge
management in achieving excellence university performance ,The study
used some statistics indicators and tests to assist the university to know the
theory and practice related to the model , The study attained to some
conclusions.
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املبحث األول :منهجية الدراسة:
0ـ مشكلة الدراسة :
مع تزايد أهمية قطاع التعليم الجامعي بوصفة من القطاعات المهمة التي تعمل عللب بءلا

المجتمع المتقدم ومواكبة التطورات الهائلة التي تحدث في مجاالت المعرفة والتكءولوجيا والعلوم
المختلفة التي رافقت ثورة المعلوماتية وظهلور مفلاهيم المجتملع المعلوملاتي Information
 Societyوالمجتمع المعرفي  .Knowledge Societyبرزت الجامعة كقائد للمجتملع كوءهلا
تعد مركزاً لتقديم خدمة التعليم الجامعي ،ولكي تتمكن من أدا هذا الدور بتميز كلان عليهلا أن
ترتكز في أعمالها علب إدارة المعرفة تءاغماً مع تلك التطورات ،لذا يمكن وضع مشكلة الدراسلة
في اإلجابة عن االسئلة :
 ه إلدارة المعرفة دور في التعليم الجامعي؟

 ه يمكن إستخدام ءموذج سلسلة القيمة في إدارة المعرفة؟
 ما متطلبات ءموذج سلسلة القيمة إلدارة المعرفة في التعليم الجامعي ؟
 ه يمكن تحقيق األدا الجامعي المتميز بءا ً علب وسائ وأدوات فاعلة ؟

 ه يمكن إستخدام ءموذج سلسلة القيمة إلدارة المعرفلة فلي تحقيلق االدا الجلامعي
المتميز؟
 -0أهداف الدراسة :
تتمث أهداف الدراسة باآلتي:


تحديد أهمية إدارة المعرفة في التعليم الجامعي.



تحقيق األدا الجامعي المتميز عن طريق إضافة قيمة معرفية ألعما الجامعة.



معرفة مدى دور ءموذج سلسلة القيمة إلدارة المعرفة لتحقيق التمايز في األدا الجامعي.

 -3أهمية الدراسة :
تتجسد اهمية الدراسة فيما يأتي :

 إستخدام ءموذج سلسلة القيمة إلدارة المعرفة في مجا التعليم الجامعي.
 توجيه الءظر حو ءموذج سلسلة القيمة إلدارة المعرفة بوصفة أداة فاعللة فلي تحقيلق
األدا الجامعي المتميز.

 التهيئة واإلعداد ءحو تطبيق إدارة المعرفة في الموقع قيد الدراسة.
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 تشجيع الجامعة علب إستخدام أدوات لم تستخدمها المءظمات المءافسة في هلذا المجلا
(الكليات والجامعات األهلية).
 -4انموذج الدراسة الفرضي:
تم تصميم أءموذج أفتراضي للدراسة بءا ً علب الفقرات والمضامين المبيءة فلي مشلكلة

الدراسة وأهدافها ،وكما موضح في الشك (  ) 1أدءاه.

الشك ( )1أءموذج الدراسة الفرضي
المصدر  :من إعداد الباحثين باالستفادة من مرسي.6002 :

 -5فرضيا الدراسة :
لقد تمت صياغة فرضية الدراسة الرئيسة والفرضيات الفرعية علب وفق أءملوذج الدراسلة

الفرضي ،وكما يأتي:

 الفرضية الرئيسة:
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( وجود عالقة ارتباط ذات داللة معءوية بين ءموذج سلسلة القيمة إلدارة المعرفلة وتحقيلق
األدا الجامعي المتميز) ،وتءبثق عن هذه الفرضية الرئيسة فرضيتان فرعيتان ،وكما مبلين فلي
أدءاه:

 الفرضية الفرعية األولب:
هءاك عالقة ارتباط ذات داللة معءوية بين األءشطة األولية إلدارة المعرفلة وتحقيلق اإلدا

الجامعي المتميز.

 الفرضيات الفرعية الثاءية:
هءاك عالقة ارتباط ذات داللة معءوية بين األءشطة الداعمة إلدارة المعرفلة وتحقيلق األدا

الجامعي المتميز.

 -6حدود الدراسة :

تقع حدود الدراسة الزماءية ضمن المدة ( من  3كاءون الثاءي لغايلة  3آذار للعلام (-6008
 ،) 6007أما الحدود المكاءية للدراسة فقد اقتصرت علب جامعة الكوفة.
 -7مجتمع الدراسة وعينتها:
يتضمن مجتمع الدراسة جميع األساتذة العاملين في جامعة الكوفة ،أما عيءة الدراسة فقد كاءت
عيءة قصدية إذ تم أختيار ( )26تدريسيا في الجامعة وزعت عليهم اسلتمارة اإلسلتباءة وكلان

المستلم مءها ( )88إستمارة صالحة للتحلي األحصائي.
 -8ادساليب ادحصائية المستخدمة في الدراسة :

اعتمدت الدراسة في إتمام مفردات اإلطار الءظري علب المصادر والمراجع واألدبيات العربية
واألجءبية ذات الصلة بموضوع الدراسة ،فضالً عن إستخدام شبكة األءترءت .في حبن تم أءجلاز

الجاءب التطبيقي باإلعتماد علب األساليب واألدوات اآلتية( :المقلابالت الشخصلية ،المالحظلة

المباشرة ،أستمارة األستباءة ) .فيما تم تحلي البياءات باألسلتعاءة بمجموعلة ملن الماشلرات
األحصائية وبمساعدة البرءامج األحصائي (  ،) SPSS V.15وهي :

أ  -أساليب خاصة بوصف متغيرات الدراسة وتشخيصها وتشم  ( :المتوسلط الحسلابي،
األءحراف المعياري ،معام األختالف ،الءسبة المئوية).

ب -معام األرتباط البسيط (معام بيرسون) لقياس العالقة بين متغيرات الدراسة.
ج -أختبار ( )Tألثبات صحة الفرضيات.
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املبحث الثاني :اإلطار النظري للدراسة:

ا
أول :مفهوم إدار املعرفة:

علب الرغم من إن إدارة المعرفة مازالت في طور البءا الفكري والمعرفي إال إن العديد ملن

الباحثين والمختصين تءاولوا هذا المفهوم ،وكما يأتي:

لقد عرفهلا( ( )Allee,2000:1هلي إدارة ءظاميلة  Systematicوصلريحة Explicit
وواضحة لألءشطة والممارسات والسياسات والبرامج داخ المءظمة ) والتلي تلرتبط وتتعللق

بالمعرفة .Knowledge-Related

ويرى (الكبيسي ) 26 :6006 ،ان إدارة المعرفة هي المصطلح المعبر عن العمليلات واألدوات
والسلوكيات التي يشترك بصياغتها وأدائها المستفيدون من المءظمة الكتساب وخلزن وتوزيلع
المعرفة وعكسها في عمليات األعما للوصو إلب أفض التطبيقات بقصد المءافسة طويلة األمد

والتكيف.
لقد عرفها ( أبو دية  )6 :6008 ,علب إءها  :وصف لك ما يتص بالتعام ملع المعرفلة
بللد اً مللن حيازتهللا  Acquisition Knowledgeومللرورا بتوصلليفها Knowledge

 Representationوتءظيمهلا  Knowledge Organizationثلم معالجتهلا Knowledge
.Manipulation
ويرى (ابوفارة )8: 6008،أن إدارة المعرفة هي مجموعة من األءشلطة والعمليلات التلي

تساعد المءظمات علب توليد المعرفة والحصو عليها واختيارها واستخدامها وتءظيمها وءشلرها،
والعم علب تحوي المعرفة ( بما تتضمن من بياءات ومعلومات وخبرات واتجاهات وقلدرات)
إلب مءتجات ( سلع وخدمات) واستخدام مخرجات إدارة المعرفة في صلءاعة القلرارات وحل
المشكالت ورسم عمليات التعلم وبءا مءظومة متكاملة للتخطيط االستراتيجي.
ا
ثانيا :أهداف إدار املعرفة :

يمكن تحديد ءوعين من األهداف التي تسعب إلب تحقيقها إدارة المعرفة في المءظمة وهلي:

(السياءي)7 :6001 ،
أ .ادهداف االستراتيجية إلدارة المعرفة :إن علب إدارة المءظمة ان تسا ءفسلها عءلد وضلع
األهداف عن المعرفة المطلوبة والمهمة من الءاحية االستراتيجية ،وبالتالي كيلف ملن الممكلن
تحديد األهداف المرجوة من تلك المعرفة ،بشك واضح ودقيق ،علب جميع المستويات االداريلة،
5
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االستراتيجية والتكتيكية والعملياتية ؟ وفي هذا السياق يءبغي اعتبار أهلداف المعرفلة ،جلز ًا

أساسيًا مشتقًا من األهداف الكلية االخرى للمءظمة او مكمالً لها ويءبغي لذلك ان تكون متءاسلقة
ومتسقة معها .فاألهداف االستراتيجية إلدارة المعرفة تعد أهدافًا طويلة االج وتحدد ملن قبل
المستوى التءظيمي – االداري االعلب .هذه األهداف يءبغي ان تركلز عللب تلامين االحتيلاج
المعرفي المستقبلي للمءظمة ،وذلك من خال الوصف الدقيق لمختلف القدرات المعرفية المطلوبة

مستقبالً.
ب .ادهداف العملياتية إلدارة المعرفة  :التي تعد علب وفق للبعد الزمءي أهدافا ذات اج قصير،
فيءبغي ان تأخذ األهداف االستراتيجية كمعطيات واطار عام لها وتسعب بذلك في مضموءها اللب
تحديد الكيفية التي تضمن تامين سير عم إدارة المعرفة علب المسلتوى العمليلاتي (التءفيلذي)

بمعءب تمكين إدارة المعرفة من ترجمة مهماتها ووظائفها عمليا علب وفق خطة إجرائية وزمءيلة
تفصيلية .فاألهداف العملياتية في مضموءها هذا ليست سلوى أهلداف فرعيلة ملن األهلداف
اإلستراتيجية ،ذات تحديد أكثر دقة للوسائ واإلجرا ات التي يمكن بها – وملن خلال جلدو

زمءي دقيق – تحقيق األهداف االستراتيجية.
ا

ثالثا  :خـصائص إدار املعـرفة :

إن اإلدارة الفا علة والءاجحة للمعرفة تسلتلزم الفهلم الواضلح والعميلق لهلا ولطبيعتهلا

ولخصائصها .فالمعرفة في الحقيقة لها مجموعة من السمات والخصائص التلي تلاثر تلأثيرا
مباشرا في أسلوب إدارتها والتعام معها كما تاثر تأثيرا مباشرا في فرص ءجلا أي برءلامج
إلدارة المعرفة تتبءاه المءظمة ،ومن هذه الخصائص ما يأتي( :أبودية)3 : 6008 ،

 .1الذاتية  : Subjectivityان عملية توليد المعرفة تختلف من شخص آلخر.
 .6قابلية المعرفة لالءتقا .Transferability

 .3الطبيعة المضمرة /المخفية  : Embeddednessفالمعرفة تتولد في عق اإلءسان وليس عللب
الورق أو أي مكان آخر.

 .8تعزيز الذات  : Self – reinforcementتتميز المعرفة عن غيرهلا ملن الثلروات بلان
المشاركة فيها ال تءقصها.

 .2الزوالية  : Perishabilityان قيمة المعرفة وأهميتها ليست ثابتة مع الزمن ب هلي عرضلة
للتغيير ال ب للزوا والسيما في مجا األعما التي تعم وتءافس في بيئة مفتوحة وفلي قريلة
كوءية.
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 .2اللحظية  : Spontaneityإن من الصعب برمجة تكوين المعرفة الجديدة إذ ال أحد يسلتطيع
التءبا بالضبط متب سيتم توليد معرفة جديدة وما تلك المعرفة المتولدة ؟.
ا
رابعا :أنواع إدار املعرفــة:

إن األتجاهات الحديثة تصءف المعرفة إلب ءوعين رئيسيين هما :

 .1المعرفة الظاهرة : Explicit Knowledge

إ ن المعرفة الظاهرة هي بشك عام ذلك الءوع المخزن في أرشيف المءظمة ,ومءها المخزن

ألكتروءياً في قاعدة البياءات ,ويدوياً في الكتيبات التي تتضمن السياسات واإلجرا ات والمستءدات
(دهمش وأبوزر .)2 :008،وهي بذلك تعد المعرفة الرسمية للمءظمة وذللك إلمكلان ترميزهلا
وكتابتها وءقلها إلب األفراد بواسطة الوثائق واإلرشلادات العاملة ( )Daft,2001:259أي أءله

يمكن تقاسمها مع اآلخرين بسهولة (.)Allen,2003:37
 .6المعرفة الضمءية

:Tacit Knowledge

وهي المعرفة التي تكون في عقو األفراد التي تاثر في أدائهم وتكون األساس في اإلبلداع

والتطور والمهارات ،ومن الصعوبة اإلفصا عءها (  )Penning ,1996 : 897ألءهلا تتعللق
بما يكمن في ءفس الفرد من معرفة فءية ومعرفة إدراكية ومعرفلة سللوكية ,والتلي ال يسله
تقاسمها مع اآلخرين أو ءقلها إليهم بسهولة ( .)Allen,2003:37وهلي بلذلك تمثل األسلاس
المعرفي لبقية المعارف ،اذ اءها المصدر ألي معرفة أخرى وبدوءها ال يمكن ءقل او توليلد أي

معرفة ).(Beker,2000:246
ا
خامسا :إعداد منوذج سلسلة القيمة للمعرفة ( : ) Knowledge value chain

من أج تقديم ءموذج سلسلة او سلسلة القيمة بالتطبيق علي مجا إدارة المعرفة ،فإءه ملن

الضروري البد بتحديد أءشطة المعرفة والتي تبدأ بالحصو علب البياءات ،ثلم تحويلهلا إللي
معلومات ،ثم التوص إلي المعرفة .وتمث هذه المجموعة المتكاملة والمترابطة ،ما يطلق عليله
األءشطة الداعمةٍ  Support activitiesمثلما هو الوضع في ءملوذج سلسللة القيملة لمايكل

بورتر .وتهدف هذه األءشطة الب الحصو علب المعرفة من خال العلاملين بمجلا المعرفلة
 .Knowledge workersوتعتمد هذه األءشطة علب ثالثة عءاصر معرفية أساسية مترتبة هرميا

وهي  :البياءات – المعلومات – المعرفة .ومن جاءب آخر ،تتم االستفادة من هذه المعرفلة فلي
صءع القرار من خال مجموعة أخري من األءشطة يقوم صاءعو القرارات بها من أج تطبيلق
المعرفة ،ويطلق عليها أءشطة تءفيذية أو أولية  Primary activitiesويعتمد بءا هلذا الءملوذج
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علب مفاهيم من ءظرية الءظم  Systems Theoryوهلي الملدخالت – عمليلات التحويل –
المخرجات .فعملية سلسلة القيمة عبارة عن مجموعة من األءشطة المتسلسلة والمترابطلة فيملا
بيءها في شك ءسق ومءظومة متكاملة .فعلي سبي المثا  ،يبدأ الءموذج بالحصو علب البياءلات
التي يتم تشغيلها أو تحويلها إلب ءتائج أو مخرجات معيءة يطلق عليها معلوملات .وملن ءاحيلة

أخري ،تعد األءشطة األساسية بمثابة أءشطة داعمة ومغذية لألءشطة األولية أو التءفيذية .وبمعءي
أن هذا الءموذج يعتمد أيضا علب عملية التغذية المرتدة بلين مكوءلات الءملوذج

Feedback

فربما يتطلب األمر إعادة تشغي ءوعية أخري من البياءات بخالف البياءات التي تم تشغيلها ملن

قب بغرض إتخاذ التصرف المالئم .ومن مءطلق هذا األساس تعمل مكوءلات هلذا الءملوذج
المقتر في عدة إتجاهات أمامية وخلفية ،رأسية وأفقية عءد القيام بتشغي أءشطة أو مكوءات هلذا
الءموذج وفي شك ءسق شبكي متكام ومترابط .وفي مايلي شر تفصيلي لكيفية بءلا ءملوذج

سلسلة القيمة للمعرفة ( :مرسي)206002،
أول  :حتديد أنشطة إدار املعرفة :

يعتمد الءموذج المقتر في تصءيفه للمجموعات الرئيسة ألءشطة سلسلة القيمة عللب ثلالث

مجموعات عامة من األءشطة قام بتقديمها ) (Daghfous, 2003وهي:
 -1أءشطة إكتساب المعرفة  :Knowledge acquisitionتشير إلي عملية الحصلو عللب
البياءات وتشغيلها ،وتحلي المعلومات ،والتوص إلي المعرفة .ومن أمثلة األدوات الوسلائ

المستخدمة للقيام بهذه األءشطة DBMS , Case-based – reasoning , Intelligent :
databases , Data web-houses.
 -6أءشطة مشاركة المعرفة :Knowledge sharing
تشير إلي عملية ءق وءشر المعرفة الخاصة بالمءظمة أو الوحدة وتوصليلها إللي األفلراد

المعءيين .ومن أمثلة الوسائ المستخدمة للقيام بهذه األءشطة Internets , distributed :
networks , video conferencing ,multimedia, knowledge maps.
 -3أءشطة إستخدام وتطبيق المعرفة :Knowledge application

تشير إلب عملية التكام والتءاسق بين المعرفة المتحص عليها وإستخدام صءاع القرار لها فلي
عملية صءع القرار وإتخاذ التصرف المالئم .لذا تعتمد عملية إستخدام المعرفلة عللب الطاقلة

اإلستعابية لمستخدم المعرفة (العاملين في مجا المعرفة) ومدى إستعدادهم إلسلتخدام المعرفلة
وتطبيقها .ومن أمثلة األدوات والوسائ المستخدمة للقيام بهذه األءشطة Virtual meetings :
, Web-conferencing , Internal messaging , Groupware
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ا
سادســـا  :بنـــاء منـــوذج سلســـلة القيمـــة إلدار املعرفـــة :Knowledge value chain

(مرسي)706002،

يعتمد بءا ءموذج سلسلة القيمة علب مجموعتين رئيستين من األءشطة ،وكما موضح في

الشك ( )6أدءاه:

الشكل(  ) 6نموذج سلسلة القيمة إلاداة المعرفة
المصدة( 0مرسي)206002،

المجموعة األولي  :األنشطة الداعمة : Support activities
تخت ص هذه األءشطة بالحصو علب المعرفة وتعتمد بصفة أساسلية عللب مجهلودات
العاملين في مجا المعرفة .وتشتم هذه المجموعة علب أربعة أءشطة فرعية وهي ( :مرسلي,
)2 : 6002
 -0الحصول على البيانا ( : ) Data acquisition
تمث البياءات البءية األساسية للءموذج معبرا عءها في شك حقائق وأرقام خام .وتشلير
هذه المرحلة إلي عملية جلب أو اإلستحواذ علب البياءات بمقاب مادي عن هذه العمليلة وكلذلك
تحديد مصادر الحصو عليها عن طريق اإلءترءت أو من خال المصادر المكتوبة أو من خال
الطرائق الشخصية.

 -0تشغيل البيانا ( :) Data processing
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تشير هذه الخطوة الي عملية تشغي البياءات وتءظيمها وإعدادها في شلك يمكلن ملن
عملية تحليلها .ويتم تءفيذ هذه األءشطة من خال إدخا البياءات علب الحاسب اآللي وبإسلتخدام
برامج التشغي المءاسبة مث برامج تشغي الكلمات أو إدخا بياءات رقمية علن طريلق قلوائم

البياءات أو رسم خرائط أو جداو أو أشكا  ،ثم التحقق من هذه البياءات ومدي صدقها.
 -3تحليل المعلوما ( :) Information analysis

في ضو البياءات التي تم تشغيلها ،يتم التوص الب المعلومات التي تساعد علب االءتقا
الب المرحلة التالية متعلقة بتحلي المعلومات .ويقصد بتحلي المعلومات التوص إلب المعرفة من
خال اإللمام بالظروف المحيطة ودراستها ،والتعرف علب مدي مال مة المعرفة المتحص عليها

للمءظمة ،وتحديد بدائ العم أو التصرف حيا هذه المعرفة والموقلف المعلين أو الظلروف،
وذلك لتمكين صاءع القرار من التصرف والعم .
 -4توصيل المعرفة ( : )Knowledge communication
تحظب هذه الخطوة بقدر كبير من األهمية ءظرا ألهمية تحويل المعرفلة ملن عقلو

العاملين في مجا المعرفة إلي صاءع القرار أو الجماعة المساولة عن صءع القرارات .وتعتملد
هذه الخطوة علب إستخدام مجموعة من الوسائ مث  :البريد اإلليكتروءي ،إعداد تقارير رسلمية
مكتوبة ،تقديم المعرفة في شك شفافيات للعرض أو إعداد ملخصات شخصية أو تقديم توصليات

وغيرها.

اجملموعة الثانية  :األنشطة األولية :Primary activities

تختص هذه األءشطة بتطبيق المعرفة وإستخدامها وتعتمد بصفة أساسية علب مجهلودات

صءاع القرارات .وتشتم هذه المجموعة علب أربعة أءشطة فرعية وهي (:مرسي)7 : 6002 ,
 -0مشاركة المعرفة ( : ) Knowledge sharing
تعد هذه الخطوة ضرورية للبد بمجموعة األءشطة األولية ،إذ يتطلب األمر تحقيق ءلوع
من التفاهم المشترك بين العام في مجا المعرفلة  Knowledge workerوصلاءع القلرار
 .Decision makerوبمعءب أن أي تقصير أو عجز في هذه الخطوة ،يترتب عليه عدم إكتما

أءشطة سلسلة القيمة بالمستوي والجودة المطلوبة وقضا وقت أطو بحثا عن ح لمشكلة ما.
 -0إستخدام الذكا ( : ) Intelligence application

بداية من هذه الخطوة والخطوات التالية ،يتم القيام بمجموعلة ملن األءشلطة المتعلقلة
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باإلستخدام والتطبيق الفعلي للمعرفة .وهي تشير الب قيام صاءع القلرارات بإسلتخدام اللذكا
وتطبيقه من أج صءع قرارات تتعلق بإستخدام مجموعة معيءة من الموارد أو اإلسلتثمار فلي
أءشطة أو مجاالت أو مشروعات معيءة إستءادا الي خبرات صاءع القرار وما لديه من معرفة.
 -3صياغة التصرفا ( : ) Action formulation
تستدعي هذه الخطوة قيام صاءع القرار بتخطيط وتءفيذ بعض التصرفات التي تدخ فلي
صلب عملية " صءع القرار " .وال يقتصر األمر فقط علب عملية صءع القرار ،ب األهم هو تءفيذ
القرار عن طريق صياغة مجموعة من التصرفات أو خطط العم الالزملة لتءفيلذ القلرار أو

القرارات المتخذة.

 -4تنفيذ التصرفا ( : ) Action implementation
تعبر هذه الخطوة عن مجموعة األءشطة الالزمة ءحو التءفيذ الفعلي للقرار فلي ضلو
خطط العم أو التصرف السابقة .لذا يتطلب األمر إعداد تخصصيات الملوارد ،اإللتلزام بهلا،

وضع األهداف ،توقيتات التءفيذ ،الجهة أو اإلدارة أو الوحدة المساولة عن متابعة تءفيذ الءتلائج.
ففي ظ هذه الخطوة ،يتم إءجاز الءتائج المرجوة من إستخدام المعرفة .وال يقتصر األملر عللي
ذلك فقط ،ب قد تظهر الحاجة الب بياءات أو معلومات أو معرفة جديدة يتم الحصو

عليها ملن

خال مجموعة أءشطة البءية األساسية المشار اليها من قب  .وتعكس هذه العملية ما يطلق عليله

بالتغذية العكسية  Feedbackبين مكوءات وعءاصر الءموذج المقتر .
ا
سادسا :إدار املعرفة والتعليم اجلامعي:

تهدف إدارة المعرفة في التعليم إلب جع المعرفة ذات معءب ( )Meaningfulaملن أجل

مساعدة المتعلم علب تءظيم وربط المعرفة الجديدة بالمعرفة السلابقة الموجلودة فلي مخلزون
الذاكرة ،كما تهدف إلب اإلرتقا بعمليات المعالجة الذهءية وتوجيه عمليات المتعلم وتفاعلله ملع

لأتي:
لا يل
ليم بمل
لي التعلل
لة فل
لح المعرفل
لدد مالمل
له .وتحل
لدم لل
لي تقل
لرات التل
لواد الخبل
المل
(أبوجابر و قطامي(112: 1992،
 .1التركيز علب أءدماج المتعلم الءشط في عملية التعلم ،أذ يدرب المتعلم علب ضبط عملياته ملا
ورا المعرفية ( )Mtacognitionالضرورية للتعلم للمستويات العليا .ومن العمليات الممثلة
لذلك التخطيط الذاتي ،ومراقبة الذات ،وأساليب المراجعة.
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 .6أستخدام أسلوب التحلي الهرمي لتحديد المتطلبات السابقة التي يءبغي توافرها للدى الملتعلم
قب تقديم الخبرات الجديدة .ويتم بذلك تحلي أجرا ات المهمات المعرفية.
 .3التركيز علب عمليات البءا والتءظيم وتتابع المعارف لتسهي تحقيق العمليات الذهءية العليلا
ويتحقق ذلك بإستخدام اإلستراتيجيات المعرفية.

تهيئة ظروف التعلم البيئية التي تسمح بتشجيع المستفيدين بعمليات تربط بين المعرفلة الجديلدة
والمعرفة المخزءة في مخزن المتعلم المعرفي .ويتمث ذلك في عمليلات ومهلارات إسلتدعا
الخبرات السابقة ،وإستخدام األمثلة ذات العالقة بهذه الخبرات وذكر المتشابهات المءاسبة.
ا
سابعا :تطبيق إدار املعرفة يف التعليم اجلامعي :

إن عملية تطبيق إدارة المعرفة ( )KMفي قطاع التعليم الجامعي بأهمية تطبيقها ءفسها فلي

مجا مءظمات األعما الخدمية أو األءتاجية .فإذا ما تم تطبيقها بفعالية فان ذلك يمكن أن يلادي
إلب امكاءات أفض في عملية صءع القرار ،إضافةً إلب تقليص الوقت الالزم لدورة تطوير المءتج

(مثا ذلك تقليص الزمن الالزم لتطوير المءاهج الدراسية والبحوث) ،وكذلك تحسلين الخلدمات
األكاديمية واإلدارية وتقليص التكاليف (.)Kidwell et al., 2000:31

وتأسيساً علب ما تقدم ،فإن تطبيق إدارة المعرفة ( )KMفي أية كلية أو جامعلة فلان ذللك

سيسه جداً من ما يأتي)Luan, 2001:1-3( :
 .1عملية أو مهمة مراجعة المءاهج الدراسية بءجا .
 .6تقديم المساعدة إلب سكرتارية األقسام في أعمالهم المختلفة والمتءوعة.
 .3تسهي العم البحثي وتءسيق ذلك بين الكليات المختلفة.

 .8توفير المعلومات وجعلها متيسرة للعاملين في القطاع الجامعي.
 .2توفير معلومات كافية عن جميع الطلبة.

 .2ربط ذلك مع قواعد البياءات األساسية الوطءية.
وتجدر األشارة ،إلب إن المفتا الرئيس لءجا عمليتي تبءي إدارة المعرفة ( )KMوتطبيقها
في التعليم الجامعي هو في خلق األءسجام المتكام في البيئة الثقافية للجامعة ،بما في ذلك ملن

قيم وقءاعات ومبادئ وسلوكيات ،والتي تعد عوام خاصة بك جامعة وتميزها علن قريءاتهلا.

فضالً عن ذلك فإن قطاع التعليم الجامعي قد بدأ يتحرك ويتحو ملن الثقافلة القديملة ( Old
 ) Cultureالتي كاءت تقوم علب اساس البحث في تلك الثقافة عما يفيد الفرد اللذي يعمل فلي
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المءظمة ،إلب الثقافة الجديدة ( )New Cultureالتي تبحث عن الفائدة القصوى للمستفيد ،وهلذا
يعءي تطوير الثقافة المستعدة لتبءي إدارة المعرفة
-6األداء املتميــز :
ا
ثامنا  :مفهـوم األداء املتميـز :

يعد مفهوم األدا من أهم المفاهيم المرتبطة بإدارة األعما وذلك لظهوره مع البدايات األوللب

للءظريات اإلدارية ،لذا فقد حاز علب إهتمام واسع من قب الباحثين في هذا المجا  ،ويتضح ذلك
من خال التعاريف الواردة في ادءاه:
لقد عرف ( )Eccles, 1991:131األدا علب إءه :أءعكاس لقدرة المءظمة وقابليتهلا عللب
تحقيق أهدافها.

أو كما عرفه ك من ( )Robins & Wiersema, 1995:278علب إءه :يشير إللب قلدرة

المءظمة علب تحقيق أهدافها طويلة األمد .وعرف أيضا بإءه :األدا الذي يتجاوز متوسلط األدا
االعتيادي ،واءه يمث سلسلة من سلسلة األدا المتفوق.

في حين (القريوتي )303 : 6000 ،يعرفه علب إءه :من مدخ التركيز علب الءاتج اإلبداعي

بوصفه المدخ الثاءي من مداخ دراسة اإلبداع ،ويتمث بمقدار اإلءتاجية والبراعة في األدا .
و يراه (الملوك )136 : 6006،علب إءه :أحد أوجه اإلبداع ،إذ يعرف اإلبداع اءه ذلك العم

الذي يدرك باءه شي متميز وفريد.

ا
تاسعا :أساليب حتقيق األداء املتميز:

تسعب المءظمات إلب تحقيق األدا المتميز من خال توفير مستلزمات وإتباع أساليب معيءلة

وتهيئة بيئة مالئمة تساعد األفراد العاملين للوصو إلب األدا المتميز .وقب اسلتعراض هلذه
األساليب يمكن اإلشارة إلب ما اقترحه ( )Personأن هءلاك علدة خطلوات يمكلن اتباعهلا
لتحقيلق أدا متميز هي (يوسف.)26-2106002،
 .1وضع معايير عالية لألدا لك أفراد المءظمة والعم علب رفع هذه المعايير بشك تدريجي

 .6تطوير المديرين ،وذلك بإسءاد أعما جديدة إلليهم وبإتبلاع أسللوب التءلاوب اللوظيفي،
والحرص علب تعلم الجميع بشك مستمر ،وعدم إبقا األفراد ذوي القدرات الجامعيلة ملن
الموظفين في مراكزهم ءفسها مدة أطو من الحد المقرر.

 .3العم علب إجرا تعديالت في بيئة العم بشك مستمر ،كالثقافة التءظيمية وسياسة المءظملة
وبءيتها.
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 .8القيام بتزويد ك مستوى من مستويات المءظمة بموهبة جديدة ،وتوظيف ملديرين مءاسلبين
لح المشكالت التءظيمية.

ا
عاشرا :خصائص املنظمات ذات األداء املتميز:

تتصف المءظمات التي تسعب إلب تحقيق التميز في األدا بخصائص مغايرة للمءظملات ذات

األدا التقليدي ،ان تميز المءظمة في ادائها هو اءعكاس لالدا الفردي ،ولقلد قلدمت المءظملة
االستشارية ( )Artherأءموذجاً لخصائص المءظمات ذات األدا المتميز ،وأشارت إلب ضلرورة

توافر أربعة عوام بوصفها مفاتيح لهذا الءوع من األدا  ،وهي)Kotler , 2000: 40-42( :
 .1أصحاب المصالح (المستفيدون) :يءبغي علب المءظمات ان تقوم بتشخيص أصحاب المصالح
وتحديد احتياجاتهم ،وأصحاب المصالح هم اية جهة لها مصلحة فلي المءظملة ،ويتمثللون
بالمستفيدين والعاملين والموردين والموزعين ،...إذ يستوجب األمر أن تقوم المءظمة بإشباع

الحد األدءب من توقعات ك مجموعة من هذه المجاميع كي تكون متميزة في ءشاط عملها.

 .6العمليا  :ان المءظمات التي تسعب لرضب أصحاب المصالح ال يمكءها تحقيق ذلك إال ملن
خال إدارة عملياتها بشك فاع  ،اذ تقوم المءظمة بإءجاز أعمالها بوساطة أقسامها الفرعيلة،
إذ يعم ك قسم علب تعظيم أهدافه الخاصة التي قد ال تتطابق مع أهداف المءظمة ،األملر
الذي يادي إلب اءخفاض كفا تها ،ان المءظمات عالية األدا هي في تركيلز متزايلد عللب

إدارة األعما الجوهرية كتطوير مءتج جديد ،او جذب المستفيدين واالحتفاظ بهم ،فضال عن
قيامها بإعادة هءدسة األعما وبءا فرق العم .

 .3الموارد :تحتاج المءظمات إلب الموارد لتءفيذ عملياتها ،ويءبغي علب المءظمات ان تمتللك او
تسيطر علب هذه الموارد لكي تحافظ علب تميزها علن المءظملات المءافسلة ،وقلد تلجلأ
المءظمات إلب الحصو علب هذه الموارد من خارج المءظمة لكون ان بعض الموارد التلي
تحت سيطرتها ال تادي كفا ة الموارد ءفسها التي تحص عليها من خارج المءظملة ،وملن
أهم الموارد التي يءبغي االهتمام بها هي الموارد البشرية.

 .8الثقافة التنظيمية :تتألف المءظمة من هياك وسياسات وثقافات وان هذه المكوءات قد ترتبك
في البيئات سريعة التغير ،ويالحظ إن الهياك والسياسات تتغيلر بصلعوبة ،اال إن الثقافلة
المءظمية تكون أكثر صعوبة في التغيير .إن اهتمام المءظمات بتوفير ثقافلة عاليلة يلدعم
العاملين للوصو إلب مستويات األدا المتميز.
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أحد عشر :األداء املتميز و إدار املعرفة:

بسبب ما شهده العالم في السءوات األخيرة من موجات العولمة ،وإزالة القيود والعوائق أملام

حركة اءتقا راوس األموا واالستثمارات والتجارة ،وبسبب تصاعد حدة المءافسة بين مءظمات
األعما  ،فإن مث هذا األمر ال يمكن التكيف معه إال من خال وجود ثقافة المعرفة بهدف تحقيق

التميز  Excellenceفي المءظمات (حجلازي ، )16 : 6002،إذ أشلار ()Darling, 1996: 1
إلب إن إدارة المعرفة ( )KMما هي إال عبارة عن موجودات غير مءظورة للمءظمة وأءها تشم

الخبرة الواسعة وأسلوب اإلدارة المتميزة والثقافة المتراكمة للمءظمة .ولهذا فالتميز عللب وفلق

مفهوم إدارة المعرفة يشير إلب بعدين رئيسين هما( :السلمي)706006،
 البعد ادول :أن غاية اإلدارة الحقيقية هي السعي إلب تحقيق التميز بمعءب إءجاز ءتلائج غيلرمسبوقة تتفوق بها علب ك من يءافسها ،ب وتتفوق بها علب ءفسها بمءطق التعلم .Learning
 البعد الثاني :أن ك ما يصدر عن اإلدارة من أعما وقرارات وما تعتمده من ءظم وفعاليلاتيجب أن يتسم بالتميز أي ال يوجد مجا للخطأ و اإلءحراف و يهيئ الفرص الحقيقية كي يتحقلق
تءفيذ األعما الصحيحة تءفيذاً دقيقاً وتاماً من أو مرة.

و البعدان متكامالن ويعدان وجهي ن لعملة واحدة و ال يتحقق أحدهما دون اآلخر ،وأن بعلدي
التميز يعتمدان اعتمادا كلياً وتاماً علب أستثمار الرصيد المعرفي المتراكم والمتجلدد بإسلتمرار
وتيسير السب للتعلم التءظيمي حتب يتم تفعي تلك المعرفة علب أرض الواقع.

أثنا عشر :األداء املتميز يف التعليم اجلامعي:

تعد الجامعات من المءظمات الخدمية ،اال ان خصائصها مغايرة إلب حد كبير عن المءظملات

الخد مية األخرى فضال عن المءظمات اإلءتاجية ،وذلك اعتماداً علب طبيعة عم هذه المءظملات
والمتمث بتقديم العلم والمعرفة للطلبة وإجرا البحوث العلمية ،و كذلك تقع علب عاتقها مساولية
رفد المجتمع بالكادر الماه لشغ الوظائف في المءظمات .لذلك فإءها تعمد إلب تحقيق التميز في

أءشطتها عن طريق أدا التدريسي الذي يمث رأس الما الفكري في الجامعة ألءشلطة متءوعلة
تتسم بالطابع الذهءي والفكري ،و أن يتجاوز معايير األدا الموضوعة من قب إدارة الجامعة ،أو
أن يقدم أدا ً أعلب من ءشاط أقراءه أعضا الكادر التدريسي ،يأتي ذلك فضالً عن مجموعة ملن
األءشطة التقليدية والتي من أهمها ألقا المحاضرات ،واإلشراف علب طلبلة الدراسلات العليلا،

وإءجاز البحوث العلمية ،وتقديم االستشارات .إن رفع قدرات رأس الما الفكري في الجامعلة ال
يقتصر علب مجرد ساعات التدريب الرسمية داخ الجامعة ،ولكن من خلال اللتعلم المسلتمر
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أل كتساب المهارات والمعارف الالزمة والمشاركة في المعلومات والخبرات التي يحص عليهلا
أي فرد داخ الجامعة (يوسف. )2806002،

املبحث الثالث :اإلطار التطبيقي للدراسة

أوالا :وصف إجابات العينة حول متغيرات الدراسة :
تءص هذه الفقرة علب عرض وتحلي البياءات التي تتضمءها إستمارة اإلسلتباءة ( أدوات

إستراتيجية التسويق الفيروسي ومتغيرات إدراك الزبون للقيمة) ،إذ تم إستخدام مقيلاس()Likert
الخماسي ،الذي يتوزع من أعلب وزن إلب أوطأ وزن فيله ( )1,2,3,4,5لتتماثل ملع حقل

اإلجابات (أتفق تماماً ،أتفق ،محايد ،ال أتفق ،ال أتفق تماماً) علب الترتيلب .وقلد تلم إسلتخدام
األوساط الحسابية الموزوءة ( )XWواإلءحرافات المعيارية ( )SDiللتعرف علب مدى التجلاءس
واالءسجام في استجابات عيءة البحث هذا من جهة ،أما من جهة ثاءية فقد تلم اعتملاد الوسلط
الحسابي الفرضي البالغ ( )3كمعيار لقياس وتقييم درجة استجابات العيءة ،وذلك ضلمن التقلدير

اللفظي ألوزان اإلستباءة ،وكما يأتي:

 - 0وصف إجابا عينة الدراسة حول نموذج سلسلة القيمة إلدارة المعرفة:
- -0 0ادنشطة الداعمة:
تمث المتغير المستق األو في هذه الدراسة ،وقد تضمءت خمسة أسئلة موجهة إللب عيءلة
الدراسة بهدف التعرف علب مدى إدراكهم وفهمهم للعءاصر المكوءة لها حسب إجاباتهم عن أسئلة
اإلستباءة ،وكما موضح في الجدو ( )1أدءاه.
الجدول()1
وصف عناصر متغير األنشطة الداعمة وفقا ً إلجابات عينة الدةاسة N=88
العناصر

الوسط الحسابي XW

اإلنحراف المعياةي SDi

الوسط الحسابي الموزون

X1

3.288

.889

%83

X2
X3

3.0 21
4. 323

.667
1.234

%77
%76

X4

3.217

.904

%88

X5
المؤشر الكلي

3.002
3.169

.875
0.9138

%80
%79

المصدة0مخرجات الحاسبة اإللكترونية.
حجم العينة =  88مفراد  /موضحة في صفحة( ) 3
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يتضح من خال الءتائج الءهائية الواردة بالجدو ( )1أعاله ،أن الوسط الحسلابي الملوزون
العام لمتغير (األءشطة الداعمة) قد بلغ ( )3.169وباءحرافٍ معيلاري قلدره ( )0.9138ووزن

مئوي بلغ ( ،)%79إذ تبين أن الوسط الحسابي الموزون العام أكبر من الوسط الفرضلي البلالغ
( )3وهذا يعءي إن عءاصر متغير (األءشطة الداعمة) تعد واضحة ألفراد عيءة الدراسلة بءسلبة
اتفاق بلغت( )%79من وجهة ءظرهم ،ويعزى ذلك إلب ارتفاع مستوى إدراكهم لهلذا المتغيلر
كوءه من المتغيرات المهمة في بءا ءموذج سلسلة القيمة إلدارة المعرفة.

- -0 0ادنشطة ادولية:
وهي تمث المتغير المستق الثاءي في هذه الدراسة ،وقد تضمءت خمسة أسئلة موجهلة إللب
التدريسيين عيءة الدراسة بهدف التعرف علب مدى إدراكهم وفهمهم للعءاصر المكوءة لها حسلب
إجاباتهم عن أسئلة اإلستباءة ،وكما موضح في الجدو ( )6أدءاه.
الجدو ()6
وصف عءاصر متغير األءشطة األولية علب وفق إجابات عيءة الدراسة N=48

اإلنحراف
الوسط
العناصر
الحسابي  XWالمعياةي SDi

الوسط
الحسابي
الموزون
%88
%22
%76
%79

X1
X2
X3
X4

4.031
3.665
3. 232
3.333

1.122
.776
.786
.837

X5
المؤشر
الكلي

3.121

.982

%81

3.5375

0.9006

%72

المصدر:مخرجات الحاسبة اإللكتروءية.

يتضح من خال الءتائج الءهائية الواردة بالجدو ( )6أعاله ،أن الوسط الحسلابي الملوزون
العام لمتغير (األءشطة الداعمة) قد بلغ ( )3.5375وباءحرافٍ معيلاري قلدره ( )0.9006ووزن

مئوي بلغ ( )%72إذ ،إذ تبين أن الوسط الحسابي الموزون العام أكبر من الوسط الفرضي البالغ
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( )3وهذا يعءي إن عءاصر متغير (األءشطة األولية) تعد واضحة ألفراد عيءة الدراسلة بءسلبة
اتفاق بلغت( )%72من وجهة ءظرهم ،ويعزى ذلك إلب ارتفاع مستوى إدراكهلم لهلذا المتغيلر
كوءه من المتغيرات المهمة في بءا ءموذج سلسلة القيمة إلدارة المعرفة.
وبءا ً علب ما تقدم ،اتضح للباحثين أن أفراد عيءة الدراسة متفقون تماماً وبشك ٍ واضح حو

ءموذج سلسلة قيمة إدارة المعرفة ،هذا يعءي إءه في حا إستخدامه من قب الجامعلات العراقيلة
سيمكءها من تبءي إدارة المعرفة.

 - 0وصف إجابات عينة الدراسة حول نموذج خصائص المنظمة ذات األداء المتميز:
- -0 0أصاحب المصالح (المستفيدون):

يمث المتغير التابع األو في هذه الدراسة ،وقد تضمن خمسة أسلئلة موجهلة إللب عيءلة
الدراسة بهدف التعرف علب مدى إدراكهم وفهمهم للعءاصر المكوءة له حسب إجاباتهم عن أسئلة
اإلستباءة ،وكما موضح في الجدو ( )3أدءاه.
الجدول()3
وصف عناصر متغير المستفيدين وفقا ً إلجابات عينة الدةاسة N=88

العناصر

الوسططططططططططططططططططططط اإلنحططططططططططططراف الوسططططططططططططططططططططط
الحسطططططططططططططططابي المعيططططططططططططططاةي الحسطططططططططططططططابي
الموزون
SDi
XW

Y1

3.444

%22 1.457

Y2
Y3

4.254
3.232

Y4

3.566

%71 .856
%86 1.222
%82 .778

Y5
المؤشططططططر
الكلي

4. 433

%82 1.121

3.624

1.0868

%77

المصدر :مخرجات الحاسبة اإللكتروءية.

يتضح من خال الءتائج الءهائية الواردة بالجدو ( )3أعاله ،أن الوسط الحسلابي الملوزون
العام لمتغير (المستفيدين) قد بلغ ( )3.624وباءحرافٍ معياري قدره ( )1.0868ووزن مئوي بلغ

( )%77إذ ،إذ تبين أن الوسط الحسابي الموزون العام أكبر من الوسلط الفرضلي البلالغ ()3

وهذا يعءي إن عءاصر متغير (المستفيدين) تعد واضحة ألفراد عيءلة الدراسلة بءسلبة اتفلاق
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بلغت( )%77من وجهة ءظرهم ،ويعزى ذلك إلب ارتفاع مستوى إدراكهم لهذا المتغير كوءه ملن
المتغيرات المهمة في تحقيق التميز لمءظمات األعما .
- -6 6العمليا :
تمث المتغير التابع الثاءي في هذه الدراسة ،وقد تضمءت خمسة أسئلة موجهلة إللب عيءلة

الدراسة بهدف التعرف علب مدى إدراكهم وفهمهم للعءاصر المكوءة له حسب إجاباتهم عن أسئلة
اإلستباءة ،وكما موضح في الجدو ( )8أدءاه.
الجدول()8
وصف عناصر متغير العمليات على وفق إجابات عينة الدةاسة N=88

العناصر

الوسططططططططططططططططططططط اإلنحططططططططططططراف الوسططططططططططططططططططططط
الحسطططططططططططططططابي المعيططططططططططططططاةي الحسطططططططططططططططابي
الموزون
SDi
XW

Y6

3.822

%79 0.957

Y7
Y8

8.662
3.272

1.603
1.622

%29
%22

Y9

0.787 3.292

%23

Y10
المؤشططططططر
الكلي

1.081 4. 277

%26

1.0446 3.763

%22

المصدر :مخرجات الحاسبة اإللكتروءية.

يتضح من خال الءتائج الءهائية الواردة بالجدو ( )8أعاله ،أن الوسط الحسلابي الملوزون
العام لمتغير (العمليات) قد بلغ ( )3.763وباءحرافٍ معياري قدره ( ،)1.0446ووزن مئوي بللغ
( ،)%22إذ تبين أن الوسط الحسابي الموزون العام أكبر من الوسط الفرضي البلالغ ( )3وهلذا
يعءي إن عءاصر متغير (العمليات) تعد واضحة ألفراد عيءة الدراسة بءسبة اتفاق بلغلت()%22
من وجهة ءظرهم ،ويعزى ذلك إلب ارتفاع مستوى إدراكهم لهذا المتغير كوءه ملن المتغيلرات
المهمة في تحقيق التميز لمءظمات األعما .
- -3 6الموارد:
تمث المتغير التابع الثالث في هذه الدراسة ،وقد تضمءت خمسة أسئلة موجهلة إللب عيءلة

الدراسة بهدف التعرف علب مدى إدراكهم وفهمهم للعءاصر المكوءة له حسب إجاباتهم علب أسئلة
اإلستباءة ،وكما موضح في الجدو ( )2أدءاه.
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الجدول( )2وصف عناصر متغير المواةاد على وفق إجابات عينة الدةاسة N=88
العناصر

الوسط الحسابي XW

اإلنحراف المعياةي SDi

الوسط الحسابي الموزون

Y11

3.838

0.6 57

%22

Y12
Y13

8.006
3.287

1.336
1.806

%28
%22

Y14

3.363

0.788

%71

Y15
المؤشر الكلي

4. 221
3.5865

1.086
3.5865

%81
%70

المصدر :مخرجات الحاسبة اإللكتروءية.

يتضح من خال الءتائج الءهائية الواردة بالجدو ( )2أعاله ،أن الوسط الحسلابي الملوزون
العام لمتغير (الموارد) قد بلغ ( )3.5865وباءحرافٍ معياري قدره ( ،)1.23ووزن مئلوي بللغ

( ،)%70إذ تبين أن الوسط الحسابي الموزون العام أكبر من الوسط الفرضي البلالغ ( )3وهلذا
يعءي إن عءاصر متغير (الموارد) تعد واضحة ألفراد عيءة الدراسة بءسبة اتفاق بلغت( )%70من
وجهة ءظرهم ،ويعزى ذلك إلب ارتفاع مستوى إدراكهم لهذا المتغير كوءه من المتغيرات المهملة

في تحقيق التميز لمءظمات األعما .
- -4 0الثقافة التنظيمية:

تمث المتغير التابع الرابع في هذه الدراسة ،وقد تضمءت خمسة أسئلة موجهلة إللب عيءلة
الدراسة بهدف التعرف علب مدى إدراكهم وفهمهم للعءاصر المكوءة له حسب إجاباتهم علب أسئلة
اإلستباءة ،وكما موضح في الجدو ( )2أدءاه.
الجدول()2وصف عناصر متغير الثقافة التنظيمية على وفق إجابات عينة الدةاسة N=88
العناصر

الوسط الحسابي XW

اإلنحراف المعياةي SDi

الوسط الحسابي الموزون

Y16

3.794

%82 1.200

Y17
Y18

3.854
4.029

%80 .957
%77 .999

Y19

3.676

%86 .976

Y20
المؤشطططططططططططر
الكلي

3.945

%78 1.071

3.8596

%80 3.8596

المصدر :مخرجات الحاسبة اإللكتروءية.
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يتضح من خال الءتائج الءهائية الواردة بالجدو ( )2أعاله ،أن الوسط الحسلابي الملوزون
العام لمتغير (الثقافة التءظيمية) قد بلغ ( )3.8596وباءحرافٍ معياري قلدره ( ،)1.0406ووزن
مئوي بلغ ( )%80إذ ،إذ تبين أن الوسط الحسابي الموزون العام أكبر من الوسط الفرضي البالغ
( )3وهذا يعءي إن عءاصر متغير (الثقافة التءظيمية) تعد واضحة ألفراد عيءة الدراسلة بءسلبة
اتفاق بلغت( (%80من وجهة ءظرهم ،ويعزى ذلك إلب ارتفاع مستوى إدراكهلم لهلذا المتغيلر
كوءه من المتغيرات المهمة في تحقيق التميز لمءظمات األعما .
وبءا ً علب ما تقدم ،يتضح أن أفراد عيءة الدراسة متفقون تماملاً وبشلك ٍ واضلح حلو

خصائص مءظمات األعما ذات األدا المتميز ،هذا يعءي أءه في حا إستخدام هذه الخصلائص
من قب الجامعة ستتمكن من تحقيق التميز في أعمالها.
ثانياً :اختبار فرضيا الدراسة:
للتأكد من صحة وثبوت الفرضية الرئيسة والتي مفادها (هءالك عالقلة ارتبلاط ذات دالللة

معءوية بين ءموذج سلسلة القيمة إلدارة المعرفة وتحقيق األدا الجامعي المتميز) ،البد من اختبار
الفرضيتين الفرعيتين وإثبات صحتهما وكما يأتي:
 :0اختبار الفرضية الفرعية ادولى.:
توجد عالقة ارتباط ذات داللة معءوية بين األءشطة األولية واألدا الجامعي المتميز
ومن أج قبو الفرضية أعاله من عدم قبولها ،البد من اختبار معامالت االرتباط
البسيط ،والواردة بالجدو ( )7أدءاه.

الجدول ( )7نتائج اختباة الفرضية الفرعية األولى
خصائص المنظمات ذات
االاداء المتميز
األنشطة األولية
معامل اإلةتباط ()r
قيمة ( )tالمحسوبة

النتيجة (القراة)

المستفيدين
y1

العمليات
y2

المواةاد
y3

**0.92
2.670
توجد عالقطة
اةتبططططططططططططططاط
موجبططططططططططططططة
وذات اداللطططة
معنويطة عنططد
المسطططططططططتو
()%1

**0.99
16.122
توجد عالقطة
اةتبططططططططططططططاط
موجبططططططططططططططة
وذات اداللطططة
معنويطة عنططد
المسطططططططططتو
()%1

*0.843
2.714
توجد عالقطة
اةتبططططططططططططططاط
موجبططططططططططططططة
وذات اداللطططة
معنويطة عنططد
المسطططططططططتو
()%2

الثقافطططططططططططططططة
قيمة ( )tالجدولية
التنظيمية
y4
%1
4.541

*%2 0.926
2.353
4.248
توجد عالقطة
اةتبططططططططططططططاط ادةجة الثقة
موجبططططططططططططططة
وذات اداللطططة
%99
معنويطة عنططد %92
المسطططططططططتو
()%2
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(*) تعءي إن معامالت االرتباط معءوية عءد مستوى المعءوية (.)%2
(**) تعءي إن معامالت االرتباط معءوية عءد مستوى (.)%1

يتضح من ءتائج الجدو ( ،7إن قيم ) (tالمحسوبة هي أكبر من الجدولية البالغة ( )6.323و

( )8.281عءد مستوى المعءوية ( )%2و ( )%1علب التوالي ،وهذا يعءي رفض فرضلية العلدم
) (H0مما يستد علب وجود عالقة ارتباط موجبة بلين األءشلطة األوليلة و األدا الجلامعي
المتميز.

 :0اختبار الفرضية الفرعية الثانية:
توجد عالقة ارتباط ذات داللة معءوية بين األءشطة الداعمة واألدا الجامعي المتميز.
ومن أج قبو الفرضية أعاله من عدم قبولها ،البد من اختبار معامالت االرتبلاط البسليط،
والواردة بالجدو ( )8أدءاه.
الجدول ()8
نتائج اختباة الفرضية الفرعية الثانية
خصائص المنظمات
ذات األاداء المتميز
األنشطة األولية
معامل اإلةتباط ()r
قيمة ( )tالمحسوبة

النتيجة (القراة)

المستفيدون
y1
**0.92
2.938
توجد عالقطة
اةتبططططططططططططططاط
موجبططططططططططططططة
وذات اداللطططة
معنويطة عنططد
المسطططططططططتو
()%1

العمليات
y2
*0.96
8.022
توجد عالقطة
اةتبططططططططططططططاط
موجبططططططططططططططة
وذات اداللطططة
معنويطة عنططد
المسطططططططططتو
()%2

المواةاد
y3
*0.843
2.714
توجد عالقطة
اةتبططططططططططططططاط
موجبططططططططططططططة
وذات اداللطططة
معنويطة عنططد
المسطططططططططتو
()%2

الثقافطططططططططططططططة
قيمة ( )tالجدولية
التنظيمية
y4
%2
2.353

%1
4.541

**0.92
2.670
توجد عالقطة
اةتبططططططططططططططاط ادةجة الثقة
موجبططططططططططططططة
وذات اداللطططة
%99
معنويطة عنططد %92
المسطططططططططتو
()%1

المصدر مخرجات الحاسبة االلكتروءية.

(*) تعءي إن معامالت االرتباط معءوية عءد مستوى المعءوية (.)%2
(**) تعءي إن معامالت االرتباط معءوية عءد مستوى (.)%1

يتضح من ءتائج الجدو (،)8إن قيم ) (tالمحسوبة هي أكبر من الجدولية البالغة ( )6.323و
( )8.281عءد مستوى المعءوية ( )%2و ( )%1علب التوالي ،وهذا يعءي رفض فرضلية العلدم
) (H0مما يستد علب وجود عالقة ارتباط موجبة بين األءشطة األولية واألدا الجامعي المتميز.
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وإستءاداً إلب ما تقدم ،وبعد إثبات صحة الفرضيات الفرعية المءبثقة عن الفرضلية الرئيسلة،
تأكد ثبوت صحة الفرضية الرئيسة التي مفادها (هءالك عالقة إرتباط ذات دالللة معءويلة بلين

ءموذج سلسلة القيمة إلدارة المعرفة وتحقيق األدا الجامعي المتميز).
الستنتاجــات والتـوصيــات :
ا
أول.الستنتاجات:

 .1تطور األساليب اإلستراتيجية المستخدمة في تبءي إدارة المعرفة.
 .6هءاك أمكان لتبءي إدارة المعرفة من قب الجامعات ذلك ألءها في األسلاس تعلد مءظملات
معرفية.

 .3إن إستخدام ءموذج سلسلة القيمة إلدارة المعرفة يمكن الجامعات من تحقيق األدا المتميز في
عملها.
 .8اتضح من خال التحلي اإلحصائي ،أن أفراد عيءة الدراسة متفقون تماملاً وبشلك ٍ حلو

ءموذج سلسلة القيمة ،وهذا يعءي أن مجا استخدامه من قب الجامعلة موضلوع البحلث،

سيمكءها من تبءي إدارة المعرفة.
 .1اتضح من خال التحلي اإلحصائي ،أن أفراد عيءة الدراسة متفقون تماماً وبشلك ٍ واضلح
حو خصائص مءظمات األعما ذات األدا المتميز ،وهذا يعءي أءه في حا إستخدام هلذه
الخصائص من قب الجامعة ستتمكن من تحقيق التميز في أعمالها.

 .6تاكد الءتائج المتعلقة بالماشرات المعتمدة في التحلي االحصائي لمتغيرات الدراسلة ثبلات
صحة الفرضيات الفرعية جمعا،

وتأسيساً علب ذلك تأكد صحة الفرضية الرئيسة للدراسة التي تشير الب ان (هءاللك

عالقة إرتباط ذات داللة معءوية بين ءموذج سلسلة القيملة إلدارة المعرفلة و األدا الجلامعي
المتميز).
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ا
ثانيا.التـوصيــات :

علب ضو االستءتاجات التي سبق ذكرها ،توصي الدراسة باألتي :

 .1إجرا دراسات مستفيضة وبصورة مستمرة حو آليات تبءلي إدارة المعرفلة فلي التعلليم
الجامعي.

 .6التأكيد علب ضرورة اإلستفادة من الءماذج اإلستراتيجية للعالقة بين سلسللة القيملة واألدا
المميز و تكييفها بما يتال م وبيئة العم الجامعي.
 .3العم علب االستفادة القصوى من أهداف إدارة المعرفة وأبعادها في بيئة التعليم الجامعي..

 .8العم علب تبءي خصائص المءظمات ذات األدا المتميز تحقيقلاً لتعلليم جلامعي عراقلي
متطور.
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