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إﱃ ﲨيع من ذ رت ٔ ..هد ﲂ هذا العمل اﳌتواضع مع جزيل م نان لوقوفﲂ ﲜانﱯ ودﲻﲂ
اﳌتواصل ﱄ

ب

الشﻜر
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إشراف الدكتور :معاذ الصباغ
تهدف هذه الدراســة إلى ﻣﻌﺮﻓة دور إدارة المﻌﺮﻓة ﻓي تحقيق اﻹبداع اﻹداري ،وذلك ﻣن خﻼل ﻣﻌﺮﻓة
دور تشــــخيص المﻌﺮﻓـة ،وتوليـد المﻌﺮﻓـة ،وتخزين المﻌﺮﻓـة ،وتوزيع المﻌﺮﻓـة وتطبيق المﻌﺮﻓـة ﻓي
تحقيق اﻹبداع اﻹداري لدى ﻣوظفي بﺮناﻣج اﻷغذية الﻌالمي واللجنة الدولية للصليب اﻷحمﺮ ﻓي ﻣدينة
دﻣشق.
ولتحقيق ذلـك ،قـاﻣـت البـاحثـة بـاســــتخـدام كـل ﻣن ﻣقيـاس )حﻼق ريمـا (2014 ،لقيـاس إدارة المﻌﺮﻓـة
وﻣقياس )جبﺮ عبد الﺮحمن (2010 ،لقياس اﻹبداع اﻹداري ،حيث قام ﻣوظفو بﺮناﻣج اﻷغذية الﻌالمي
واللجنة الدولية للصـليب اﻷحمﺮ عينة الدراسـة باﻹجابة على أسـئلة اﻻسـتبيان ،وتم الحصـول على 162
اســتبيان صــالح للدراســة ،وقد اســتخدﻣت الباحثة عددا ً ﻣن اﻷســاليب اﻹحصــائية باســتخدام بﺮناﻣج
 SPSSلﻌﺮض وتحليل نتائج الدراسة.
وقد خلصـت الدراسـة إلى ﻣجموعة ﻣن النتائج ،أهمها ،وجود تأثيﺮ ذو دﻻلة إحصـائية ﻹدارة المﻌﺮﻓة
على تحقيق اﻹبداع اﻹداري ،وكذلك وجود تأثيﺮ ذو دﻻلة إحصـائية ﻷبﻌاد )تشـخيص المﻌﺮﻓة ،تخزين
المﻌﺮﻓـة ،توزيع المﻌﺮﻓـة ،تطبيق المﻌﺮﻓـة( على تحقيق اﻹبـداع اﻹداري ،بينمـا تبيّن عـدم وجود تـأثيﺮ
ذو دﻻلة إحصائية لتوليد المﻌﺮﻓة على تحقيق اﻹبداع اﻹداري.
وانتهـت الـدراســــة بتقـديم ﻣجموعـة ﻣن المقتﺮحـات أهمهـا إشــــﺮاك كـاﻓـة أﻓﺮاد بﺮنـاﻣج اﻷغـذيـة الﻌـالمي
واللجنة الدولية للصــليب اﻷحمﺮ بكاﻓة المســتويات اﻹدارية ﻓي دورات ﻣتخصــصــة ﻓي إدارة المﻌﺮﻓة
بهدف التوعية والتدريب على ﻣمارسات ونظم وبﺮاﻣج إدارة المﻌﺮﻓة ،باﻹضاﻓة إلى ضﺮورة ﻣشاركة
الموظفين ﻓي بﺮنـاﻣج اﻷغـذيـة الﻌـالمي واللجنـة الـدوليـة للصــــليـب اﻷحمﺮ للمﻌلوﻣـات التي يحصــــلون
عليها.
الكلمات المفتاحية :إدارة المﻌﺮﻓة ،اﻹبداع اﻹداري.
د

Abstract:
The aim of this study is to learn about the impact of knowledge Management
in achieving managerial innovation by learning the impact of knowledge
diagnosis, knowledge generation, knowledge storage, knowledge distribution
and the application of knowledge in achieving managerial innovation among
the employees of the World Food Programme and the International
Committee of the Red Cross in Damascus.
In order to achieve this, the researcher used (Rima Halak, 2014) scale to
measure the knowledge management and (Jabr Abdel Rahman, 2010) scale to
measure managerial innovation. The sample of this study answered the
questionnaire and 162 questionnaires were obtained. The researcher used a
number of statistical methods using the SPSS program to present and analyze
the results of the study.
The study found a number of results, the most important of which is a
statistically significant effect of knowledge management in achieving
managerial innovation, as well as a statistically significant effect of
dimensions

(knowledge

diagnosis,

knowledge

storage,

knowledge

distribution and application of knowledge) in achieving managerial
innovation, while the absence of a statistically significant effect of knowledge
generation in achieving managerial innovation. The study ended with a set of
Proposals, the most important of which is involvement of the World Food
programme and the International Committee of the Red Cross employees at
all levels of management in specialized courses in knowledge management to
raise awareness and training in knowledge management practices, systems
and programs, as well as employees in those organizations should share the
information they receive.
Keywords: knowledge management, managerial innovation.
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الفصل اﻷول
اﻹطار العام للبحث
 مقدمة البحث مشكلة وتساؤﻻت البحث منهجية البحث الدراسات السابقة أهداف البحث فرضيات البحث أهمية البحث متغيرات البحث نموذج البحث المقترح حدود البحث -مصطلحات البحث
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 .1-1مقدمة البحث:
يشــهد الﻌالم اليوم ﻣجموعة ﻣن التغيﺮات والتطورات والتحوﻻت التي تؤثﺮ ﻓي شــتى ﻣجاﻻت الحياة،
والتي ﻻ تقف عنـد حـد ﻣﻌين ،وبمـا ﱠ
أن المنظمـة هي جزء ﻣن هـذا الﻌـالم ﻓﻼ يمكن أن تﻌيش بمﻌزل عن
هـذه التطورات ،وﻻبـدّ لهـا ﻣن أن تواكـب هـذه التطورات والتغيﺮات الﻌلميـة والتكنولوجيـة التي ظهﺮت
على شــــكـل أﻓكـار ونمـاذج ﻓكﺮيـة تﻌبّﺮ عن تطور الفكﺮ اﻹداري ،اﻷﻣﺮ الـذي لفـت اﻻنتبـاه إلى أهميـة
إدارة المﻌﺮﻓة ودورها ﻓي إتمام اﻷنشــطة وزادت ﻣﻌها أهمية اﻹبداع كضــﺮورة للبقاء ســوا ًء بالنســبة
لﻸﻓﺮاد أو المنظمات أو المجتمﻌات ،ﻓالمتبصــــﺮ ﻓي الﻌملية اﻹبداعية يجد ﱠ
أن عناصــــﺮها وﻣقوﻣاتها
عديدة ،ولكن تبقى المﻌﺮﻓة هي المكون اﻷساسي وعصب الﻌملية اﻹبداعية ،كما تُﻌدﱡ المﻌﺮﻓة ﻣن حيث
إدارتها وخلقها وتبادلها ووضـﻌها ﻣوضـع التطبيق الﺮكيزة اﻷسـاسـية للﻌملية اﻹبداعية ،ﻓبدون المﻌﺮﻓة
وﻣكونـاتهـا ﻻ يمكن اﻻرتقـاء بـالﻌمـل اﻹبـداعي وﻻ يمكن جﻌلـه نمطـا ً ﻓكﺮيـا ً وأســــلوب عمـل ،وﻣهمـا
تطورت الﻌملية اﻹبداعية وتوســـﻌت ﻻ يمكن أن يكتب لها البقاء واﻻســـتمﺮار إن لم تقم على أســـاس
ﻣﻌﺮﻓي واضــح ،وبالتالي يمكن القول ﱠ
أن المﻌﺮﻓة هي أســاس وجوهﺮ التفكيﺮ اﻹبداعي )ﻣﺮعي ونجم،
 ،2013ص .(2
ﻣن هذا المنطلق ســــوف تحـاول هذه الدراســــة الكشــــف عن واقع إدارة المﻌﺮﻓة ﻓي بﺮناﻣج اﻷغذية
الﻌـالمي واللجنـة الـدوليـة للصــــليـب اﻷحمﺮ ﻓي ﻣـدينـة دﻣشــــق ،وﻣﻌﺮﻓـة دور إدارة المﻌﺮﻓـة ﻓي تحقيق
اﻹبداع اﻹداري ﻓي هاتين المنظمتين.

 .2-1مشكلة وتساؤﻻت البحث:
يُﻌدﱡ اﻹبداع اﻹداري ﻣن المواضـــيع الهاﻣة ﻓي الﻌمل اﻹداري لما له ﻣن تأثيﺮ إيجابي يﻌود بالنفع على
المنظمــات والﻌــاﻣلين ﻓيهــا ،وﻓي بيئــة عمــل المنظمــات غيﺮ الﺮبحيــة التي تتســــم بــالتغييﺮ التقني
والتكنولوجي الســــﺮيع أصــــبح ﻣن الضــــﺮوري تطويﺮ الﻌمـل اﻹداري بمـا يتﻼءم ﻣع التطورات
المتســـــارعـة ﻓي عـالمنـا ،وذلـك ﻓي ظـل الخبﺮات والمﻌﺮﻓـة والمهـارات التي يمتلكهـا ﻣوظفو هـذه
المنظمات.
وبالتالي يمكن القول ﱠ
أن ﻣشــكلة البحث تتمثل بالتســاؤل الﺮئيســي التالي :ﻣا هو دور إدارة المﻌﺮﻓة ﻓي
تحقيق اﻹبداع اﻹداري ﻓي بﺮناﻣج اﻷغذية الﻌالمي واللجنة الدولية للصـليب اﻷحمﺮ ﻓي ﻣدينة دﻣشـق؟،
وينتج عن التساؤل الﺮئيسي التساؤﻻت البحثية التالية:
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 ﻣـا ﻣـدى تواﻓﺮ إدارة المﻌﺮﻓـة ﻓي بﺮنـاﻣج اﻷغـذيـة الﻌـالمي واللجنـة الـدوليـة للصــــليـب اﻷحمﺮ ﻓيﻣدينة دﻣشق؟
 ﻣـا ﻣـدى تواﻓﺮ اﻹبـداع اﻹداري ﻓي بﺮنـاﻣج اﻷغـذيـة الﻌـالمي واللجنـة الـدوليـة للصــــليـب اﻷحمﺮ ﻓيﻣدينة دﻣشق؟
 ﻣا هو تأثيﺮ تشخيص المﻌﺮﻓة ﻓي تحقيق اﻹبداع اﻹداري؟ ﻣا هو تأثيﺮ توليد المﻌﺮﻓة ﻓي تحقيق اﻹبداع اﻹداري؟ ﻣا هو تأثيﺮ تخزين المﻌﺮﻓة ﻓي تحقيق اﻹبداع اﻹداري؟ ﻣا هو تأثيﺮ توزيع المﻌﺮﻓة ﻓي تحقيق اﻹبداع اﻹداري؟ ﻣا هو تأثيﺮ تطبيق المﻌﺮﻓة ﻓي تحقيق اﻹبداع اﻹداري؟ ﻣا ﻣدى تباين آراء ﻣوظفي بﺮناﻣج اﻷغذية الﻌالمي واللجنة الدولية للصــــليب اﻷحمﺮ تجاه تحقيقاﻹبداع اﻹداري لديهما تبﻌا ً للمتغيﺮات الديموغﺮاﻓية )الجنس ،والﻌمﺮ ،والمؤهل الﻌلمي ،وﻣستوى
الدخل ،والمستويات اﻹدارية ،وعدد سنوات الخبﺮة(؟

 .3-1منهجية البحث:
اعتمـدت البـاحثـة المنهج الوصــــفي التحليلي ﻓي إجﺮاء البحـث نظﺮا ً لمنـاســــبـة هـذا المنهج ﻣع طبيﻌـة
وأهداف البحث ،وذلك بهدف وصـــف الظاهﺮة ﻣوضـــوع البحث ،وتحليل بياناتها ،وبيان الﻌﻼقة بين
ﻣكوناتها ،ﻣن خﻼل اﻻعتماد على جانبين أساسيين هما:
 (1الجـانـب النظري :اعتمـدت البـاحثـة ﻓي ﻣﻌـالجـة الجـانـب النظﺮي للـدراســــة على عـدد ﻣن الكتـب
والدوريات المحكمة ،الﻌﺮبية ﻣنها واﻷجنبية ،إضاﻓةً إلى ﻣواقع اﻹنتﺮنت المتخصصة.
 (2الجانب العملي :قاﻣت الباحثة باستقصاء آراء عينة البحث ﻣن خﻼل استخدام ﻣقياس )حﻼق ريما،
 (2014لقيـاس إدارة المﻌﺮﻓة وﻣقيـاس )جبﺮ عبـد الﺮحمن (2010 ،لقيـاس اﻹبداع اﻹداري ،وقد تم
ذلك ﻣن خﻼل توزيع اﻻســـتبانة على عينة البحث ثم تحليل وﻣﻌالجة البيانات باســـتخدام البﺮناﻣج
اﻹحصائي ).(SPSS
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 .4-1الدراسات السابقة:
أوﻻً :الدراسات السابقة:
 .1الدراسات العربية:
الدراسة اﻷولى:
دراســة )شــﻌباني (2016،بﻌنوان )ﻣســاهمة إدارة المﻌﺮﻓة ﻓي تنمية اﻹبداع اﻹداري :دراســة ﻣيدانية
بمؤسسة سوناطﺮاك ﻣديﺮية الصيانة "بسكﺮة"(
هدﻓت هذه الدراسـة إلى التﻌﺮف على ﻣسـتوى إدارة المﻌﺮﻓة بمؤسـسـة سـوناطﺮاك –ﻣديﺮية الصـيانة-
بسـكﺮة ،وكذلك التﻌﺮف على ﻣسـتوى اﻹبداع اﻹداري لدى الموظفين بمؤسـسـة سـوناطﺮاك –ﻣديﺮية
تكون ﻣجتمع الدراســـة ﻣن جميع الﻌاﻣلين لدى ﻣديﺮية الصـــيانة بمؤســـســـة
الصـــيانة-بســـكﺮة ،حيث ّ
ســوناطﺮاك والبالغ عددهم  205عاﻣل ،تم اختيار عينة تتألف ﻣن  35عاﻣﻼً ،وقد توصــلت الدراســة
لنتائج أهمها :ﻣسـاهمة توليد واسـتقطاب المﻌﺮﻓة ﻓي تنمية اﻹبداع اﻹداري ﻣن خﻼل اسـتقطاب اﻷﻓﺮاد
ـاع ل
ذوي الخبﺮات والمهـارات الﻌـاليـة ودعم لﻸﻓكـار الجـديـدة التي تتﻌلق بتحســــين طﺮق الﻌمـل وتف ـ
اﻷﻓﺮاد ﻹيجاد الحلول وتوليد اﻷﻓكار وتطبيق المﻌارف الجديدة ﻓي الﻌمل واﻹشـﺮاف والبحث الﻌلمي،
وكـذلـك ﻣســــاهمـة نشــــﺮ وتخزين المﻌﺮﻓـة ﻓي تنميـة اﻹبـداع اﻹداري ﻣن خﻼل توزيع المﻌﺮﻓـة على
الﻌـاﻣلين وتزويـد الﻌـاﻣلين بـالبيـانـات والمﻌلوﻣـات لﻼســــتفـادة ﻣنهـا وتوﻓيﺮ ﻣنـاخ ﻣﻼئم لتبـادل المﻌﺮﻓـة
ضمن المديﺮية.
الدراسة الثانية:
دراســة )ﻣﺮعي؛ ونجم  (2013،بﻌنوان )دور إدارة المﻌﺮﻓة ﻓي تحقيق اﻹبداع :دراســة تحليلية ﻵراء
عينة ﻣن التدريسيين ﻓي المﻌهد التقني بالموصل(
تكون ﻣجتمع
هدﻓت هذه الدراســة إلى ﻣﻌﺮﻓة طبيﻌة الﻌﻼقة والتأثيﺮ بين إدارة المﻌﺮﻓة واﻹبداع ،حيث ّ
الدراسـة ﻣن جميع المدرسـين ﻓي المﻌهد التقاني بالموصـل والبالغ عددهم  310ﻣدرسـاً ،تم اختيار عينة
تتألف ﻣن  30ﻣدرس ،وقد توصـلت الدراسـة لنتائج أهمها :كان بﻌد تطبيق المﻌﺮﻓة أكثﺮ اﻷبﻌاد تواجدا ً
ﻓي المﻌهـد التقـاني بـالموصــــل ،ووجود عﻼقـة ارتبـاط قويـة بين إدارة المﻌﺮﻓـة واﻹبـداع ،وكـذلـك وجود
تـأثيﺮ ذو دﻻلـة إحصــــائيـة ﻹدارة المﻌﺮﻓـة ﻓي تحقيق اﻹبـداع ،كمـا تبيّن ﱠ
أن  % 58.6ﻣن اﻹبـداع ﻓي
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المﻌهد التقاني بالموصــل يﻌود إلى إدارة المﻌﺮﻓة ،وقد تضــمنت الدراســة عددا ً ﻣن المقتﺮحات أهمها:
التأكيد على ﻣبدأ التﻌلم والمشــــاركة ﻓي المﻌلوﻣات واﻷﻓكار الحديثة وﻣكاﻓأة المبدعين ،وكذلك تطويﺮ
البﺮاﻣج التي تتبنى المشـــــاركـة ﻓي المﻌﺮﻓـة واﻹبـداع وتحـديـد اﻷدوار والمهـام للمشـــــاركـة الفﺮديـة
والجماعية ﻓي بﺮناﻣج إدارة المﻌﺮﻓة.
الدراسة الثالثة:
دراســــة )الطيار  (2010،بﻌنوان )إدارة المﻌﺮﻓة وتأثيﺮها على ﻣمارســــة اﻹبداع اﻹداري كما يﺮاها
الﻌاﻣلون ﻓي وزارة الصحة الﻌﺮاقية(
هدﻓت هذه الدراســة إلى ﻣﻌﺮﻓة تأثيﺮ إدارة المﻌﺮﻓة على ﻣمارســة اﻹبداع اﻹداري ﻓي وزارة الصــحة
تكون ﻣجتمع الدراســة ﻣن جميع المدراء اﻹداريين ﻓي
الﻌﺮاقية وﻣؤســســاتها ﻓي ﻣحاﻓظة بغداد ،حيث ّ
اﻹدارات الﻌليا والوســطى والتنفيذية والموظفين ﻓي ﻣﺮكز الوزارة والمؤســســات الصــحية الحكوﻣية
التابﻌة لها ﻓي ﻣحاﻓظة بغداد ،تم اختيار عينة تتألف ﻣن  375ﻣوظف وﻣديﺮ ،وقد توصـــلت الدراســـة
لنتائج أهمها :كان ﻣسـتوى تطبيق إدارة المﻌﺮﻓة ﻓي المؤسـسـات الصـحية الﻌﺮاقية بمسـتوى ﻣتوسـط،
وكذلك كان ﻣستوى ﻣمارسة اﻹبداع اﻹداري ﻓي وزارة الصحة وﻣؤسساتها الصحيّة بدرجة ﻣتوسطة،
كما تبيّن وجود عﻼقة إيجابية ذات دﻻلة إحصـــائية بين إدارة المﻌﺮﻓة وﻣســـتوى اﻹبداع اﻹداري ﻓي
المؤسـسـات الصـحيّة الﻌﺮاقية ،وعدم وجود ﻓﺮوق ذات دﻻلة إحصـائية ﻓي اتجاهات المبحوثين ﻷبﻌاد
إدارة المﻌﺮﻓة تُﻌزَ ى لمتغيﺮات )الجنس ،والﻌمﺮ ،والمؤهل الﻌلمي( ووجود ﻓﺮوق ذات دﻻلة إحصائية
لمتغيﺮات )المســـمى الوظيفي ،وعدد ســـنوات الخدﻣة( ،وقد تضـــمنت الدراســـة عددا ً ﻣن المقتﺮحات
أهمها :تشـــجيع الموظفين على اﻻبتﻌاد عن الﺮوتين ﻓي تأدية ﻣهاﻣهم وﻣمارســـة اﻹبداع اﻹداري ﻣن
خﻼل تقـديم الحواﻓز والمكـاﻓـآت لﻸﻓﺮاد المبـدعين ،وكـذلـك عقـد دورات ونـدوات وورش حول إدارة
المﻌﺮﻓة وتشجيع روح المجازﻓة.
الدراسة الرابعة:
دراســـــة )درويش (2006،بﻌنوان )إدارة المﻌﺮﻓـة ودورهـا ﻓي تحقيق اﻹبـداع اﻹداري لـدى ﻣـديﺮي
ﻓﺮوع البنوك الﻌاﻣلة ﻓي ﻓلسطين(.
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هـدﻓـت هـذه الـدراســـــة إلى ﻣﻌﺮﻓـة دور إدارة المﻌﺮﻓـة ﻓي تحقيق اﻹبـداع اﻹداري لـدى ﻣـديﺮي ﻓﺮوع
تكون ﻣجتمع الدراســة ﻣن جميع ﻣدراء البنوك الﻌاﻣلة ﻓي ﻓلســطين
البنوك الﻌاﻣلة ﻓي ﻓلســطين ،حيث ّ
البالغ عددهم  140ﻣديﺮا ً ،تم اختيار عينة تتألف ﻣن  129ﻣديﺮ ،وقد توصــلت الدراســة لنتائج أهمها:
كان ﻣسـتوى اﻹبداع اﻹداري لدى ﻣديﺮي ﻓﺮوع البنوك الﻌاﻣلة ﻓي ﻓلسـطين ﻣﺮتفﻌا ً جداً ،وكذلك أهمية
إدارة المﻌﺮﻓة ﻓي الﻌمل اﻹداري ﻓي تلك البنوك وﻣســـاهمتها ﻓي نشـــﺮ الوعي وتحقيق أهداف البنك،
كما أظهﺮت الدراسـة ﱠ
أن تطبيق إدارة المﻌﺮﻓة ﻓي البنوك الﻌاﻣلة ﻓي ﻓلسـطين ي ـس هم ﻓي تحقيق اﻹبداع
اﻹداري ويﻌ ّززه ،وقد تضــمنت الدراســة عددا ً ﻣن المقتﺮحات أهمها :ضــﺮورة المشــاركة الفاعلة ﻓي
المﻌﺮﻓـة ﻣن خﻼل الﻌمـل على رﻓع كفـاءة ﻣـديﺮي الفﺮوع وجميع الﻌـاﻣلين ﻓيهـا ،وﻣنح ﻣـديﺮي الفﺮوع
ﻣزيدا ً ﻣن اﻻســـتقﻼلية والمﺮونة ﻻســـتخدام ﻣا لديهم ﻣن ﻣﻌﺮﻓة وإﻣكانات إبداعية ﻓي حل المشـــكﻼت
التي تواجههم ﻓي الﻌمل.
 .2الدراسات اﻷجنبية:
الدراسة اﻷولى:
دراسـة ) (Kabilwa, 2018بﻌنوان ) Knowledge Management Practices in Zambian
(Higher Education: An Exploratory Study of Three Public Universities
هدﻓت هذه الدراسـة إلى تحديد ﻣمارسـات إدارة المﻌﺮﻓة ﻓي ﻣؤسـسـات التﻌليم الﻌالي ﻓي زاﻣبيا بغﺮض
تكون ﻣجتمع الدراسـة ﻣن ﻣوظفي أكبﺮ ثﻼث جاﻣﻌات ﻓي
ﻣﻌﺮﻓة حالة وقدرات هذه المؤسـسـات ،حيث ّ
زاﻣبيـا ،وقـد تم اختيـار عينـة تتـألف ﻣن  103ﻣـديﺮ إداري يﻌملون ﻓي هـذه الجـاﻣﻌـات ،وقـد توصــــ لـت
الدراسـة لنتائج أهمها :وجود عﻼقة ارتباط ضـﻌيفة ﻣوجبة )طﺮدية( بين سـياسـات واسـتﺮاتيجيات إدارة
المﻌﺮﻓة والحصـول على المﻌﺮﻓة ،وكذلك وجود عﻼقة ارتباط ﻣتوسـطة ﻣوجبة )طﺮدية( بين سـياسـات
واســـتﺮاتيجيات إدارة المﻌﺮﻓة والتدريب والمﺮاقبة ،ووجود عﻼقة ارتباط ﻣتوســـطة ﻣوجبة )طﺮدية(
بين ســياســات واســتﺮاتيجيات إدارة المﻌﺮﻓة واﻻتصــال ،ووجود تأثيﺮ ذو دﻻلة إحصــائية لســياســات
واســــتﺮاتيجيـات إدارة المﻌﺮﻓـة على الحصــــول على المﻌﺮﻓـة والتـدريـب والمﺮاقبـة واﻻتصــــال ،وقـد
تضـمنت الدراسـة عدداً ﻣن المقتﺮحات أهمها :إدخال إدارة المﻌﺮﻓة ﻓي الجاﻣﻌات ﻣن خﻼل السـياسـات
والحواﻓز واﻻتصاﻻت والتدريب والتوجيه.
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الدراسة الثانية:
دراسة ) (Aree, 2015بﻌنوان ) The Role of Knowledge Management in Achieving
(Managerial Innovation
هدﻓت هذه الدراســـة إلى ﻣﻌﺮﻓة أهمية إدارة المﻌﺮﻓة وﻣســـتوى اﻹبداع اﻹداري لدى الﻌاﻣلين ﻓي كلية
اﻹدارة واﻻقتصـــــاد ﻓي الﻌﺮاق ،وكـذلـك ﻣﻌﺮﻓـة تـأثيﺮ إدارة المﻌﺮﻓـة على اﻹبـداع اﻹداري ﻓي كليـة
تكون ﻣجتمع الـدراســــة ﻣن جميع الموظفين واﻹداريين ﻓي كليـة اﻹدارة
اﻹدارة واﻻقتصــــاد ،حيـث ّ
واﻻقتصــاد ،وقد تم اختيار عينة تتألف ﻣن  100إداري وﻣوظف يﻌملون ﻓي كلية اﻹدارة واﻻقتصــاد،
وقد توصــلت الدراســة لنتائج أهمها :وجود عﻼقة ارتباط ضــﻌيفة ﻣوجبة بين إدارة المﻌﺮﻓة واﻹبداع
اﻹداري ،ووجود تأثيﺮ ﻣﻌنوي ذو دﻻلة إحصــــائية ﻹدارة المﻌﺮﻓة على اﻹبداع اﻹداري ،كما تبيّن ﱠ
أن
 % 21.9ﻣن اﻹبداع اﻹداري يﻌود إلى إدارة المﻌﺮﻓة ،وقد تضــــمنت الدراســــة عددا ً ﻣن المقتﺮحات
أهمهـا :ضــــﺮورة إﻓســــاح المجـال ﻣن قبـل اﻹدارة لتوليـد المﻌﺮﻓـة وتشــــجيع نموهـا ،وتبـادل المﻌﺮﻓـة
وﻣشاركتها ﻣن قبل أصحاب الكفاءات والخبﺮة الجيدة ،وكذلك نشﺮ ثقاﻓة اﻹبداع اﻹداري لدى الﻌاﻣلين
ﻓي كلية اﻹدارة واﻻقتصــاد وﻓتح دورات تدريبية للﻌاﻣلين ﻣن أجل تشــجيﻌهم على اﻹبداع وﻣشــاركة
المﻌﺮﻓة الضمنية لديهم.
الدراسة الثالثة:
دراســــــة ) (Trevor, 2014بـﻌـنـوان ) An Evaluation of Knowledge Management
(Practices in Non-Profit Community Services Organizations in Australia
هـدﻓـت هـذه الـدراســـــة إلى تقييم ﻣـدى ﻓﻌـاليـة إدارة المﻌﺮﻓـة ،وتحـديـد الﻌواﻣـل التي تؤثﺮ على إدارة
المﻌﺮﻓة ،باﻹضــاﻓة إلى تقييم ﻣمارســات إدارة المﻌﺮﻓة ﻓي ﻣنظمات الخدﻣات المجتمﻌية غيﺮ الﺮبحية
تكون ﻣجتمع الـدراســــة ﻣن ﻣوظفي المنظمـات غيﺮ
)ﻣنظمـات المجتمع المـدني( ﻓي أســــتﺮاليـا ،حيـث ّ
الﺮبحية ﻓي أســـتﺮاليا ،وقد تم اختيار عينة تتألف ﻣن  538ﻣوظف يﻌملون ﻓي  89ﻣنظمة غيﺮ ربحية
ﻓي أســـتﺮاليا ،وقد توصـــلت الدراســـة لنتائج أهمها :كانت ﻓﻌالية إدارة المﻌﺮﻓة ﻓي ﻣنظمات الخدﻣات
المجتمﻌية غيﺮ الﺮبحية )ﻣنظمات المجتمع المدني( ﻓي أســتﺮاليا بمســتوى ﻣقبول ،وكذلك وجود تأثيﺮ
ذو دﻻلة إحصــائية لمشــاركة المﻌلوﻣات والهيكل التنظيمي والبنية اﻻجتماعية على ﻣمارســات إدارة
المﻌﺮﻓة ﻓي ﻣنظمات الخدﻣات المجتمﻌية غيﺮ الﺮبحية ﻓي أستﺮاليا ،ووجود عﻼقة ارتباط قوية ﻣوجبة
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)طﺮدية( بين اﻻتصـــاﻻت اﻹدارية والبنية اﻹدارية ﻣن جهة وﻣمارســـات إدارة المﻌﺮﻓة ﻓي ﻣنظمات
الخدﻣات المجتمﻌية غيﺮ الﺮبحية ﻓي أســـتﺮاليا ،وقد تضـــمنت الدراســـة عددا ً ﻣن المقتﺮحات أهمها:
تحسـين ﻣسـتوى إدارة المﻌﺮﻓة ﻓي ﻣنظمات المجتمع المدني ﻓي أسـتﺮاليا ،وكذلك التﺮويج ودعم أنشـطة
إدارة المﻌﺮﻓة ،وتشجيع التواصل ﻣن أجل تبادل وتنمية المﻌﺮﻓة.
التعليق على الدراسات السابقة:
تنـاولـت الـدراســــات الســــابقـة تـأثيﺮ إدارة المﻌﺮﻓـة على اﻹبـداع اﻹداري ﻓي ﻣنظمـات خـدﻣيـة ﻣختلفـة
)ﻣصــارف ،ﻣؤســســات التﻌليم الﻌالي ،ﻣنظمات المجتمع المدني .الخ( ،وقد أظهﺮت الدراســات وجود
تـأثيﺮ ﻹدارة المﻌﺮﻓـة ﻓي تحقيق اﻹبـداع اﻹداري ﻓي هـذه المنظمـات ،كمـا أظهﺮت الـدراســــات ﱠ
أن أهم
عاﻣل لتحقيق اﻹبداع اﻹداري هو إدارة المﻌﺮﻓة ضمن هذه المنظمات.
وقد اســتفادت الباحثة ﻣن الدراســات الســابقة ﻓي اختيار اﻷبﻌاد التي قاﻣت الباحثة بدراســتها ضــمن
الدراســــة الميدانية للبحث ،كما اســــتفادت الباحثة ﻣن الدراســــات الســــابقة ﻓي تجهيز وإعداد اﻹطار
النظﺮي للبحث.
نقاط التشابه واﻻختﻼف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
 نقاط التشـابه :اعتمدت الدراسـة الحالية نفس اﻷبﻌاد التي اعتمدتها ﻣﻌظم الدراسـات السـابقة بالنسـبةإلى ﻣتغيﺮي إدارة المﻌﺮﻓة واﻹبداع اﻹداري ،كما تم تطبيق الدراسـات السـابقة ﻓي ﻣنظمات خدﻣية
ﻣختلفة كان إحداها ﻣنظمات المجتمع المدني التي كانت ﻣيدان تطبيق للدراسة الحالية.
 نقاط اﻻختﻼف :تم إجﺮاء الدراسـة الحالية ﻓي ﻣدينة دﻣشـق ﻓيما كانت الدراسـات السـابقة ﻓي دولعﺮبيـة وأجنبيـة ﻣختلفـة ،وبـالتـالي يختلف التطبيق كليـا ً نظﺮا ً ﻻختﻼف بيئـة الﻌمـل اﻹداري ﻓي
بﺮناﻣج اﻷغذية الﻌالمي واللجنة الدولية للصــــليب اﻷحمﺮ ﻓي ﻣدينة دﻣشــــق عن بيئات الﻌمل ﻓي
الدول اﻷخﺮى.
وســوف تقوم الباحثة ﻣن خﻼل الدراســة الحالية بدراســة تأثيﺮ إدارة المﻌﺮﻓة على اﻹبداع اﻹداري ﻓي
بﺮناﻣج اﻷغذية الﻌالمي واللجنة الدولية للصـليب اﻷحمﺮ ﻓي دﻣشـق ،وتﻌد هذه الدراسـة "على حد علم
الباحثة" ﻣن أوائل الدراســــات التي تجﺮي ﻓي ﻣدينة دﻣشــــق عن هاتين المنظمتين ،وهذا ﻣا يﻌد قيمةً
ﻣضاﻓةً للبحث.
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 .5-1أهداف البحث:
تســﻌى الباحثة ﻣن خﻼل دراســة "دور إدارة المﻌﺮﻓة ﻓي تحقيق اﻹبداع اﻹداري" إلى تحقيق اﻷهداف
التالية:
 تحـديـد دور إدارة المﻌﺮﻓـة ﻓي تحقيق اﻹبـداع اﻹداري لـدى بﺮنـاﻣج اﻷغـذيـة الﻌـالمي واللجنـة الـدوليـةللصليب اﻷحمﺮ ﻓي ﻣدينة دﻣشق.
 تحـديـد دور أبﻌـاد إدارة المﻌﺮﻓـة )تشــــخيص المﻌﺮﻓـة ،توليـد المﻌﺮﻓـة ،تخزين المﻌﺮﻓـة ،توزيعالمﻌﺮﻓة ،تطبيق المﻌﺮﻓة( ﻓي تحقيق اﻹبداع اﻹداري.
 تحـديد ﻣدى وجود ﻓﺮوق جوهﺮية ذات دﻻلة إحصــــائيـة ﻓي آراء ﻣوظفي بﺮناﻣج اﻷغذية الﻌـالميواللجنـة الـدوليـة للصــــليـب اﻷحمﺮ حول اﻹبـداع اﻹداري لـديه ـم ا تبﻌـا ً للمتغيﺮات الـديموغﺮاﻓيـة
)الجنس ،والﻌمﺮ ،والمؤهـل الﻌلمي ،وﻣســــتوى الـدخـل ،والمســــتويـات اﻹداريـة ،وعـدد ســــنوات
الخبﺮة(.

 .6-1فرضيات البحث:
  :HO 1يوجد تأثيﺮ ذو دﻻلة إحصائية ﻹدارة المﻌﺮﻓة على تحقيق اﻹبداع اﻹداري ،ينتج عن هذهالفﺮضية الﺮئيسية الفﺮضيات الفﺮعية التالية:
  :HO 1-1يوجد تأثيﺮ ذو دﻻلة إحصائية لتشخيص المﻌﺮﻓة على تحقيق اﻹبداع اﻹداري.  :HO 1-2يوجد تأثيﺮ ذو دﻻلة إحصائية لتوليد المﻌﺮﻓة على تحقيق اﻹبداع اﻹداري.  :HO 1-3يوجد تأثيﺮ ذو دﻻلة إحصائية لتخزين المﻌﺮﻓة على تحقيق اﻹبداع اﻹداري.  :HO 1-4يوجد تأثيﺮ ذو دﻻلة إحصائية لتوزيع المﻌﺮﻓة على تحقيق اﻹبداع اﻹداري.  :HO 1-5يوجد تأثيﺮ ذو دﻻلة إحصائية لتطبيق المﻌﺮﻓة على تحقيق اﻹبداع اﻹداري.  :HO 2توجـد ﻓﺮوق جوهﺮيـة ذات دﻻلـة إحصــــائيـة ﻓي آراء ﻣوظفي بﺮنـاﻣج اﻷغـذيـة الﻌـالميواللجنـة الـدوليـة للصــــليـب اﻷحمﺮ تجـاه تحقيق اﻹـب داع اﻹداري تبﻌـا ً للمتغيﺮات الـديموغﺮاﻓيـة
)الجنس ،والﻌمﺮ ،والمؤهـل الﻌلمي ،وﻣســــتوى الـدخـل ،والمســــتويـات اﻹداريـة ،وعـدد ســــنوات
الخبﺮة(  ،ينتج عن هذه الفﺮضية الﺮئيسية الفﺮضيات الفﺮعية التالية:
  :HO 2-1توجـد ﻓﺮوق جوهﺮيـة ذات دﻻلـة إحصــــائيـة ﻓي آراء ﻣوظفي بﺮنـاﻣج اﻷغـذيـة الﻌـالميواللجنـة الـدوليـة للصــــليـب اﻷحمﺮ تجـاه تحقيق اﻹبـداع اﻹداري لـديه ـم ا تبﻌـا ً للمتغيﺮ الـديموغﺮاﻓي
الجنس.
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  :HO 2-2توجـد ﻓﺮوق جوهﺮيـة ذات دﻻلـة إحصــــائيـة ﻓي آراء ﻣوظفي بﺮنـاﻣج اﻷغـذيـة الﻌـالميواللجنـة الـدوليـة للصــــليـب اﻷحمﺮ تجـاه تحقيق اﻹبـداع اﻹداري لـديه ـم ا تبﻌـا ً للمتغيﺮ الـديموغﺮاﻓي
الﻌمﺮ.
  :HO 2-3توجـد ﻓﺮوق جوهﺮيـة ذات دﻻلـة إحصــــائيـة ﻓي آراء ﻣوظفي بﺮنـاﻣج اﻷغـذيـة الﻌـالميواللجنـة الـدوليـة للصــــليـب اﻷحمﺮ تجـاه تحقيق اﻹبـداع اﻹداري لـديه ـم ا تبﻌـا ً للمتغيﺮ الـديموغﺮاﻓي
المؤهل الﻌلمي.
  :HO 2-4توجـد ﻓﺮوق جوهﺮيـة ذات دﻻلـة إحصــــائيـة ﻓي آراء ﻣوظفي بﺮنـاﻣج اﻷغـذيـة الﻌـالميواللجنـة الـدوليـة للصــــليـب اﻷحمﺮ تجـاه تحقيق اﻹبـداع اﻹداري لـديه ـم ا تبﻌـا ً للمتغيﺮ الـديموغﺮاﻓي
ﻣستوى الدخل.
  :HO 2-5توجـد ﻓﺮوق جوهﺮيـة ذات دﻻلـة إحصــــائيـة ﻓي آراء ﻣوظفي بﺮنـاﻣج اﻷغـذيـة الﻌـالميواللجنـة الـدوليـة للصــــليـب اﻷحمﺮ تجـاه تحقيق اﻹبـداع اﻹداري لـديه ـم ا تبﻌـا ً للمتغيﺮ الـديموغﺮاﻓي
المستويات اﻹدارية.
  :HO 2-6توجـد ﻓﺮوق جوهﺮيـة ذات دﻻلـة إحصــــائيـة ﻓي آراء ﻣوظفي بﺮنـاﻣج اﻷغـذيـة الﻌـالميواللجنـة الـدوليـة للصــــليـب اﻷحمﺮ تجـاه تحقيق اﻹبـداع اﻹداري لـديه ـم ا تبﻌـا ً للمتغيﺮ الـديموغﺮاﻓي
عدد سنوات الخبﺮة.

 .7-1أهمية البحث:
اﻷهمية العلمية :تأتي أهمية هذه الدراسـة ﻣن التأثيﺮ الحيوي الحاسـم ﻹدارة المﻌﺮﻓة ﻓي تحقيق وتنمية
اﻹبداع اﻹداري ﻓي ظل التﺮاكم المﻌﺮﻓي الكبيﺮ ﻣما يسهم ﻓي تحقيق أهداف المنظمات.
توضــــح دور إدارة المﻌﺮﻓـة ﻓي تحقيق اﻹبـداع
اﻷهميـة العمليـة :تـأﻣـل البـاحثـة تقـديم نتـائج إحصــــائيـة
ّ
اﻹداري ،إضــــاﻓةً إلى تقـديم ﻣقتﺮحات وتوصــــيـات تســــاعد بﺮناﻣج اﻷغذية الﻌـالمي واللجنـة الدوليـة
للصليب اﻷحمﺮ ﻓي ﻣدينة دﻣشق على تحقيق وتنمية اﻹبداع اﻹداري لديهما.
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 .8-1متغيرات البحث:
استﻌﺮضت الباحثة كاﻓة الدراسات السابقة وقد اختارت المتغيﺮات التالية لمﻼئمتها ﻣع طبيﻌة الدراسة
وﻣتطلبات البحث:
 oالمتغير المستقل :إدارة المعرفة :تشمل أبﻌاد إدارة المﻌﺮﻓة:
-

تشخيص المﻌﺮﻓة

-

توليد المﻌﺮﻓة

 تخزين المﻌﺮﻓة توزيع المﻌﺮﻓة-

تطبيق المﻌﺮﻓة

 oالمتغير التابع :اﻹبداع اﻹداري

11

 .9-1نموذج البحث المقترح:

المتغير المستقل :إدارة المعرفة

ت

المتغير التابع :اﻹبداع اﻹداري

ال ع فة

ت ل ال ع فة

ت

ال ع فة

اﻹب اع اﻹدار

ت زع ال ع فة

ت

ال ع فة

المصدر :من إعداد الباحثة باﻻعتماد على الدراسات السابقة
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 .10-1حدود البحث:
 (1حدود زمانية2019 :
 (2حدود مكانية :تم إجﺮاء هذه الدراسـة ﻓي بﺮناﻣج اﻷغذية الﻌالمي واللجنة الدولية للصـليب اﻷحمﺮ
ﻓي ﻣدينة دﻣشق.

 .11-1مصطلحات البحث:
 إدارة المعرفــة )" :(Knowledge Managementكــل الﻌمليــات المتﻌلقــة بتوليــد المﻌﺮﻓــةوتخزينها ونقلها وﻣشـــاركتها بين اﻷﻓﺮاد وتطبيقها بغﺮض تحقيق أهداف المؤســـســـة ،وذلك ﻣن
خﻼل إتاحة ﻣوارد المﻌﺮﻓة المتوﻓﺮة للجميع" )شﻌباني ،2016 ،ص .(11
-

اﻹبداع اﻹداري ) :(Managerial Innovationاســــتخدام الموظف المهارات الشــــخصــــية
اﻹبداعية ﻓي اســـتنباط أســـاليب إدارية جديدة توصـــله إلى حلول ابتكارية لمشـــكلة إدارية تواجه
ﻣصــلحة التنظيم أو تصــورات جديدة لمﻌالجة تلك المشــكلة باﻻعتماد على التحليل الهادف والجهد
اﻹبداعي المنظم الذي يتصــل باﻹدراك الحســي القائم على التحليل المنطقي واﻻختيار والتجﺮيب
والتقويم )القحطاني ،2010 ،ص.(370
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الفصل الثاني
اﻹطار النظري للبحث
يحتوي هذا الفصل على مبحثين رئيسيين:
 .1المبحث اﻷول :إدارة المعرفة
 .2المبحث الثاني :اﻹبداع اﻹداري
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الف ل ال اني
اﻹ ار ال

لل

المبحث اﻷول
إدارة المعرفة

تُﻌـدﱡ إدارة المﻌﺮﻓـة ﻣن أحـدث المفـاهيم اﻹداريـة التي شــــهـدت تطورا ً ﻣلحوظـا ً ﻓي الســــنوات اﻷخيﺮة،
باعتبارها عاﻣﻼً ﻣهما ً ﻣن عواﻣل النجاح لكل المؤســــســــات ﻓي القطاعين الﻌام والخاص ،واليوم تُﻌدﱡ
إدارة المﻌﺮﻓة ﻣنهجا ً علميا ً ﻣتكاﻣﻼً يهدف إلى تطويﺮ اﻷداء ﻓي المؤســــســــات بهدف تحســــين جودة
المنتجات أو الخدﻣات )الطحاينة والخالدي ،2015 ،ص .(571
ويﻌتبﺮ ﻣصـطلح إدارة المﻌﺮﻓة ﻣصـطلحا ً حديثاً ،إﻻ أ ﱠن إدارة المﻌﺮﻓة ﻓي ﻣضـمونها ﻣفهوم قديم وقيمة
حﺮصت عليها الحضارات عبﺮ عصور التاريخ المختلفة ،لذا ﻓإ ﱠن تطبيق إدارة المﻌﺮﻓة ﻓي المؤسسات
التناﻓس ية ،ﻷنﱠها أداة تناﻓسـية
ـ
المﻌاصـﺮة قد ﻓتح لها آﻓاقا ً واسـﻌة نحو تﻌزيز ﻣكانتها وإﻣكاناتها وقدراتها
ﻓاعلة تسـاعد المؤسـسـات المﻌاصـﺮة على الدخول ﻓي عصـﺮ المﻌﺮﻓة والمﻌلوﻣاتية )بوركوة،2012 ،
ص .(2

 .1-2مفهوم المعرفة:
تناﻣى دور المﻌﺮﻓة ﻓي نجاح ﻣنظمات اﻷعمال ﻣع ﻣسـاهماتها ﻓي تحويل تلك المنظمات إلى اﻻقتصـاد
الﻌالمي الجديد الذي بات يﻌﺮف باقتصـــاد المﻌﺮﻓة والذي يؤكد على رأس المال الفكﺮي والمﻌﺮﻓي
وعلى التناﻓس ﻣن خﻼل القدرات البشـــﺮية ،ﻓضـــﻼً عن دورها الحاســـم ﻓي تحول المنظمات إلى
ﻣجتمﻌات ﻣﻌﺮﻓية ،التي تحدث التغييﺮ الجذري ﻓي المنظمة لتتكيف ﻣع التغيﺮ الســــﺮيع ﻓي بيئتها
)الزطمة ،2011 ،ص .(14
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وتُﻌدﱡ القدرة على التجميع إحدى الخصائص المﻌﺮﻓية ﻓيما يتﻌلق بسياق اﻷعمال التجارية ،ﻣما يﻌني ﱠ
أن
لكل ﻓﺮد قدرة ﻣحدودة على اكتساب المﻌﺮﻓة ونتيجةً لهذه الحقيقة ،عادة ً ﻣا يكون هناك أخصائيون
ﻣحددون داخل المنظمة يكون لديهم درجة عالية ﻣن المﻌﺮﻓة ﻓيما يتﻌلق بمجال ﻣحدد.
ويمكن القول بأن اكتســــاب المﻌارف واســــتخداﻣها ﻓيما يتﻌلق باﻷصــــول التكنولوجية الجديدة يﺮتبط
بالمﻌﺮﻓة الضـــمنية والدراية الفنية ،وهذا يﻌني أن المﻌﺮﻓة تنشـــأ عن التفاعل بين اﻷﻓﺮاد واﻷصـــول
التكنولوجية ﻓي الﻌمليات الﺮوتينية ).(Hernandez, 2015, p. 42
وعلى الﺮغم ﻣن تحديدها كمفهوم واسع النطاق لﻼستكشاف ،ﻻ يوجد الكثيﺮ ﻣن المؤلفات المحددة التي
تناقش استخدام المﻌﺮﻓة ،ويﺮجع ذلك إلى أن استخدام المﻌﺮﻓة ﻣدﻣج ﻓي الﻌديد ﻣن الﻌناصﺮ الثابتة
اﻷخﺮى ،ﻓﻌلى سبيل المثال ،سيكون ﻣن المﻌقد جداً ﻓصل ﻣشاركة المﻌﺮﻓة عن استخداﻣها ،وﻓي الوقت
نفسه يمكن القول ﱠ
بأن استخداﻣها كمورد يﻌد جزء ﻣن عملية تنمية القدرات ،التي تكون ﻓيها اﻹجﺮاءات
التشغيلية ﻣدﻣجة وجنبا ً إلى جنب ﻣع الموارد التنظيمية حيث يتم تضمين المﻌﺮﻓة.
وكما ورد ﻓي بداية قسم إدارة المﻌﺮﻓة ،ﱠ
ﻓإن خلق المﻌﺮﻓة )الداخلية والخارجية على السواء( له عﻼقة
ﻣباشﺮة باﻻبتكار ،غيﺮ ﱠ
أن استخدام المﻌﺮﻓة الذي يسمح ﻓﻌﻼً بنشﺮ هذه اﻷصول المﻌﺮﻓية بفﻌالية أﻣﺮ
بالغ اﻷهمية أيضا ً ،وبهذه الطﺮيقة ،ليس ﻣن المهم ﻓقط إنشاء ﻣوارد ﻣﻌﺮﻓية ولكن أيضا ً استخدام الموارد
الصحيحة عند الحاجة وتوعية اﻷﻓﺮاد بها ).(Hernandez, 2015, p. 20-21
وقد تﻌددت وتنوعت التﻌﺮيفات الموضـــحة لمفهوم المﻌﺮﻓة بتنوع الكتاب والباحثين ﻓي هذا المجال
ولم يتم التوصـــل إلى تﻌﺮيف ﻣحدد ﻣتفق عليه لمفهوم المﻌﺮﻓة بشـــكل دقيق )الزطمة ،2011 ،ص
.(14
وقـد عﺮف )يـاســــين ،2007 ،ص  (25المﻌﺮﻓـة بـأنﱠهـا "ﻣزيج ﻣن المفـاهيم واﻷﻓكـار والقواعـد
واﻹجﺮاءات التي تهـدي اﻷﻓﻌـال والقﺮارات ،أي بمﻌنى آخﺮ هي عبـارة عن" :ﻣﻌلوﻣـات ﻣمتزجـة
بالتجﺮبة والحقـائق واﻷحكـام والقيم التي يﻌمل بﻌضــــها ﻣع بﻌﺾ كتﺮكيب ﻓﺮيد يســــمح لﻸﻓﺮاد
والمنظمات بخلق أوضاع جديدة وإدارة التغييﺮ".
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بينمـا عﺮف )قواســــمـة وآخﺮون ،2008 ،ص  (14المﻌﺮﻓـة بـأنﱠهـا "ﻣﻌنيـة بـالﻌﻼقـات والﺮوابط التي
تﺮبط بين المﻌلوﻣات ،وﻣا يتم تﺮجمته ﻣنها إلى صـــور ذهنية ﻣن خﻼل الممارســـات والتجارب
والخبﺮات الناجمة عنها".

 .2-2أنواع المعرفة:
صنّف )بوركوة ،2012 ،ص  (5المﻌﺮﻓة إلى:
 (1المعرفة الضمنية )الكامنة(:
وهي المﻌﺮﻓة المخفية ،وتتضـمن الﻌمليات الشـاﻣلة وقد تكون غيﺮ ﻣكتوبة وتنﻌكس على السـلوك ،ﻓهي
حصـيلة المهارات الموجودة ﻓي عقل كل ﻓﺮد ،والتي ﻣن الصـﻌب نقلها أو تحويلها لﻶخﺮين ،وليس ﻣن
السـهل ﻓهمها كﻌملية التﻌبيﺮ عنها بكلمات ﻻ نسـتطيع اﻻسـتيﻼء عليها ،ولكن يمكن السـيطﺮة عليها ﻣن
خﻼل الﻌمليات الﻌقلية.
وتمثل المﻌﺮﻓة الضــمنية الﻌادات والتقاليد والثقاﻓة ،ﻓهي حصــيلة الﻌمليات الﻌقلية التي تتم داخل عقل
اﻹنسان ،لذلك ﻣن الصﻌب إدارة ﻣثل هذه المﻌﺮﻓة والتحكم ﻓيها ﻷنﱠها ﻣوجودة ﻓي رؤوس ﻣالكيها ﻓقط،
ويمكن استشارتها ﻣن خﻼل بﻌﺾ الممارسات الخاصة.
وعليـه ﻣن الممكن تحويـل بﻌﺾ المﻌﺮﻓـة الضــــمنيـة إلى ظـاهﺮيـة عن طﺮيق المﻼحظـة والممـارســــة
الﻌملية وتدوينها بنشــﺮات وكتيبات لتصــبح ﻣﻌلوﻣات ،ولذلك تلجأ بﻌﺾ المؤســســات إلى اتباع نظام
حواﻓز تشجع به اﻷﻓﺮاد على تقاسم المﻌﺮﻓة واستخدام ﻣﻌﺮﻓة اﻵخﺮين.
 (2المعرفة الظاهرة )الصريحة(:
تتﻌلق بالمﻌلوﻣات الظاهﺮة الموجودة والمخزنة باﻷرشــــيف ﻣثل الكتاب واﻷشــــﺮطة المضــــغوطة،
وباســــتطاعة الجميع الوصــــول إليها واســــتخداﻣها ويمكن تقاســــمها ﻣن خﻼل اﻷدوات والمؤتمﺮات
واللقاءات والكتيبات ..الخ.
وهـذا يؤكـد ﱠ
أن اﻹنســــان يﻌﺮف أكثﺮ ﻣمـا يقول ،وقـد يﻌود الســــبـب ﻓي ذلـك إلى ﻣحـدوديـة قـدرتـه على
التﻌبيﺮ بكلمات ﻣحددة وواضــحة عن المﻌلوﻣات والمﻌارف المختزلة داخل الﻌقل البشــﺮي خاص ـةً إذا
كانت المﻌﺮﻓة تتﻌلق بمهارة ﻓنية ﻣثل التقنيات.
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وقد يﻌود السـبب إلى السـﺮية النابﻌة عن رغبة الفﺮد بالمحاﻓظة على المﻌلوﻣات ،ولﻌلنا ﻓي هذا السـياق
نفﺮق بين المﻌﺮﻓة الضــــمنيـة والمﻌﺮﻓة الظـاهﺮة ،وﻻ ﻣجـال لتحقيق ذلك إﻻ عن طﺮيق اﻹشــــارة إلى
ّ
أﻓكار واضـحة وﻣحددة يمكن نقلها وتﺮﻣيزها يتﻌاﻣل ﻣﻌها الجميع ،هذا ﻓيما يتﻌلق بالمﻌﺮﻓة الظاهﺮية،
ض منية حدسـية وﻓنية وتقنية ﻣن الصـﻌب التﻌبيﺮ عنها لفظيا ً وهي أيضـا ً ﻓﺮدية يمتلكها
بينما المﻌﺮﻓة ال ـ
المختصـــون والخبﺮاء ،وبالغالب يصـــﻌب إيصـــالها لﻶخﺮين وهي ﻣن الممتلكات التي تحاﻓظ عليها
المؤسسة لكسب الميزة التناﻓسية.

 .3-2خصائص المعرفة:
 (1الذاتية:
المﻌﺮﻓة هي نتاج تفاعل اﻹنسـان والمﻌلوﻣات وبذلك ﻓإنها تتأثﺮ بﻌمق بخلفية الشـخص الذي يتﻌاطى
ﻣﻌها وكذلك بالسـياق الذي يتم ﻓيه تناول هذه المﻌلوﻣات وﻣن هنا ﻓإن قﺮاءة أو ﻓهم المﻌﺮﻓة أو بتﻌبيﺮ
أدق ﻣكوناتها المﻌلوﻣاتية وتأويل هذه المكونات وتفسـيﺮها ﻻسـتخﺮاج ﻣﻌﺮﻓة ﻣنها سـيخضـع بالتأكيد
للمؤثﺮات الشــخصــية وبالتالي يمكن توليد وابتكار ﻣﻌﺮﻓة جديدة لدى قﺮاءتها ﻣن قبل شــخص آخﺮ
وهكذا بل أكثﺮ ﻣن ذلك أن المﻌﺮﻓة المتولدة ﻣن قﺮاءة الشــخص نفســه للمكونات المﻌلوﻣاتية نفســها
ربما تختلف ﻣن ســياق ﻵخﺮ تختلف ﻓيه المؤثﺮات الفكﺮية والنفســية وغيﺮها )الزطمة ،2011 ،ص
.(21
 (2القابلية لﻼنتقال:
إن هذه الخاصـية ﻓي المﻌﺮﻓة ظاهﺮة للﻌيان ،ﻓالشـخص ﻓي عمله على سـبيل المثال قد يجﺮب أسـلوبا ً
ﻣﻌينا ً ﻓي تنفيذ ﻣهمة ﻣا ﻓإذا نجح ﻓي ذلك ﻓإنه يفكﺮ تلقائيا ً ﻓي إﻣكانية نقل هذه المﻌﺮﻓة إلى ﻣهمة
أخﺮى ،والمنظمات تقوم بالشــيء نفســه إذ تحاول تﻌميم تجاربها الناجحة ونقل المﻌﺮﻓة البناءة بين
ﻣواقﻌها أو ﻓﺮوعها أو أقساﻣها )الزطمة ،2011 ،ص .(21
 (3الطبيعة المضمرة:
يجب أﻻ يغيب عن بالنا أن المﻌﺮﻓة تتولد ﻣن عقل اﻹنسـان وليس على الورق أو ﻣكان آخﺮ ،وبالتالي
ﻓليس ﻣن الســـهل ﻣﻼحظة أو ﻣتابﻌة المﻌﺮﻓة كﻌملية وﻻ كنتيجة أو ثمﺮة لهذه الﻌملية إذ عندﻣا تتم
عملية المﻌﺮﻓة وتنتهي ﻓإن الناتج المﻌﺮﻓي يختزن ﻓي الﻌقل وقد ﻻ يخﺮجه صــاحبه ﻣطلقا ً أو يخﺮج
جزءا ً ﻣنه أو يخﺮجه بشـكل ﻣﻌين بﻌد ﻓتﺮة ﻣن الزﻣن .إن ﻓهم هذه الخاصـية للمﻌﺮﻓة غاية ﻓي اﻷهمية
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لنجاح بﺮاﻣج إدارة المﻌﺮﻓة ولتحديد اﻷسـاليب المﻼئمة ﻻسـتخﺮاج الممكن ﻣن هذه المﻌﺮﻓة المضـمﺮة
)الزطمة ،2011 ،ص .(21
 (4التعزيز الذاتي:
تتميز المﻌﺮﻓة عن غيﺮها ﻣن الثﺮوات بأن المشـاركة ﻓيها ﻻ تنقصـها ﻓالشـخص الذي يمتلك المﻌﺮﻓة
ويشــارك بها غيﺮه ســتبقى ﻣﻌﺮﻓته لدية ﻓي حين أنه يضــيف إلى ﻣﻌﺮﻓة غيﺮه هذا ﻓي الحد اﻷدنى،
والمتوقع أكثﺮ ﻣن ذلك أن المشـاركة المﻌﺮﻓية بينهما سـتضـيف قيمة جديدة لمﻌﺮﻓة ك ٍل ﻣنهما )الزطمة،
 ،2011ص .(22
 (5الزوال:
إن قيمة المﻌﺮﻓة وأهميتها ليســت ثابتة ﻣع الزﻣن بل هي عﺮضــة للتغيﺮ ﻻ بل والزوال ﻣع ﻣﺮور
الوقت ﻻســيما ﻓي ﻣجال اﻷعمال التي تﻌمل وتناﻓس ﻓي بيئة ﻣفتوحة والســباق بين المتناﻓســين ﻓي
ﻣجال اﻣتﻼك التقنيات الجديدة واختﺮاع تقنيات إضــاﻓية يمكن أن تنهى قيمة ﻣا تمتلكه ﻣنظمة أعمال
ﻣا وتحقق ﻣن خﻼله ﻣيزة تناﻓسية عالية وربحية كبيﺮة الزطمة ،2011 ،ص .(22
 (6اللحظية:
هذه الخاصـية للمﻌﺮﻓة ﻻ تﻌني أبدا ً الﻌشـوائية كما أنها ﻻ تﻌني أيضـا ً عدم إﻣكانية إدارة المﻌﺮﻓة بسـبب
هذه الخاصــية إذ المطلوب هو تهيئة المناخ المناســب لتوليد المﻌﺮﻓة وﻣن المؤكد عندئذ إن شــيئا ً ﻣا
سيتولد دون أن نجزم بالضبط بتوقيته أو ﻣدى ﻓائدته الزطمة ،2011 ،ص .(22
 (7التجديد واﻻستمرارية:
ﻓالمﻌﺮﻓة تتﺮاكم وتتفاعل ﻣع ﻣﻌطيات ﻣﻌﺮﻓية جديدة لتتولد باﻹبداع واﻻبتكار ﻣﻌﺮﻓة جديدة وهذه
بدورها تتفاعل ﻣع المﻌطيات واﻷحداث وهذا ﻣا يﻌطيها خاصــــية اﻻســــتمﺮارية والتجدد الزطمة،
 ،2011ص .(22

 .4-2مفهوم إدارة المعرفة:
تﻌد إدارة المﻌﺮﻓة ﻣن الميادين الﻌلمية الحديثة نســبيا ً وﻻســيما المســتوى التطبيقي ،إذ لم تﻌتﺮف بها
جﺮاء تلبية حاجات الزبائن ورغباتهم ،وﻣواجهة التغيﺮات البيئية الســﺮيﻌة
ﻣنظمات اﻷعمال إﻻ ﻣن ّ
وﻣا يتطلب ذلك ﻣن إعادة النظﺮ ﻓي الهياكل التنظيمية والوظيفية واﻷهداف اﻻســـتﺮاتيجية بقصـــد
التأقلم ﻣع تلك التغيﺮات ،وﻻســـيما تلك المتﻌلقة بالســـوق وإن اﻻســـتخدام المتزايد لتقانة المﻌلوﻣات
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واﻻتصـاﻻت هو أهم الﻌواﻣل التي حفزت على نشـوء إدارة المﻌﺮﻓة ،ﻓلم يﻌد التحدي ﻣقتصـﺮا ً على
إيجـاد المﻌلوﻣـات للمنظمـة وﻷهـداﻓهـا ،بـل ﻓي كيفيـة البحـث خﻼل المﻌلوﻣـات المتواﻓﺮة ﻹيجـاد
المﻌلوﻣات اﻷكثﺮ ﻓائدة )الزطمة ،2011 ،ص . (28
إن المنظمة ينشط أدائها ﻣن خﻼل إدارة المﻌﺮﻓة ﻣن أجل إنشاء أصول ﻣﻌﺮﻓية وحيازتها وﻣشاركتها
ونقلها واستخداﻣها على نحو ﻓﻌال على نطاق المنظمة .وبﻌبارة أخﺮى ،ﻓإن اﻹدارة الفﻌالة للمﻌﺮﻓة
تزيد ﻣن ﻣجموعة المﻌارف كمورد ﻓي المنظمة .وﻓي الوقت نفسه ،يتﻌين إدﻣاج هذه الموارد ﻓي
اﻹجﺮاءات واﻷنشطة اليوﻣية ﻣن خﻼل الﻌمليات والنظم وبالتالي ﻓي القدرات التنظيمية الﺮاسخة.
باﻹضاﻓة إلى ذلك ،هذه الموارد تحتاج أيضا إلى إعادة تشكيلها إلى ﻣوارد جديدة ﻣشﺮوطة بتغيﺮات
السوق .وتﻌتمد هذه القدرة ﻓي إعادة تكوين الموارد على القدرات الديناﻣيكية للشﺮكة التي ﻣن شأنها
تسهيل قدرة الشﺮكة على تغييﺮ إجﺮاءاتها وأنشطتها.
وبالتالي ،يمكن القول بأن هناك تبﻌية ﻣتبادلة بين الموارد والقدرات عندﻣا تهدف إلى تحقيق ﻣيزة
تناﻓسية ﻣستداﻣة .وتستند هذا التبﻌية على حقيقة أن كل ﻣن هذه المفاهيم تفقد قيمتها إذا كان هناك نقص
ﻓي اﻵخﺮ .وبهذه الطﺮيقة ،إذا لم تكن عملية إدارة المﻌﺮﻓة جيدة اﻷداء ،ﻓإن حجم الموارد ونوعيتها لن
يؤديا إلى ﻣيزة تناﻓسية ﻣستداﻣة عند إدﻣاجها ﻓي قدرات المنظمة-27 Hernandez, 2015, p.) .
.(28
وهناك ثﻼثة ﻣداخل رئيسية ﻹدارة المﻌﺮﻓة:
 المدخل المﻌلوﻣاتي :يتضــمن أنشــطة ﻣﻌالجة البيانات وإدارة تدﻓقات المﻌلوﻣات وتطويﺮ قواعدبيانات وتوثيق أنشطة اﻷعمال ﻓي المنظمة.
 المدخل التقني :يهتم ببناء وتطويﺮ نظم إدارة المﻌﺮﻓة المســـتندة على تقنية المﻌلوﻣات ﻣثل نظمالتنقيب عن البيانات ،ﻣســتودعات البيانات ،النظم الخبيﺮة ،نظم المﻌالجة التحليلية الفورية ،نظم
المﻌلوﻣات المستندة على الويب وغيﺮها.
 المدخل الثقاﻓي :يهتم باﻷبﻌاد الســـلوكية أو الفكﺮية ﻹدارة المﻌﺮﻓة ﻣن خﻼل تناول حقول التﻌلمالجماعي ،التﻌلم المتواصل ،وبناء المنظمات الساعية للتﻌلم.
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وﻓي كل هذه المداخل تسـﻌى إدارة المﻌﺮﻓة إلى تقديم حلول لﻺدارة ﻣن خﻼل اسـتثمار ﻣوارد المﻌﺮﻓة
وبناء ذاكﺮة للمﻌﺮﻓة والتﺮكيز على تبادل المﻌﺮﻓة والمشـاركة ﻓيها ﻣن خﻼل ﻣدخل ﻣنهجي ﻣنظم .لذا
حﺮص الباحث على تقديم ﻣجموعة التﻌاريف التي تخدم هدف الدراسة )الزطمة ،2011 ،ص .(29
حيث عﺮف ) (Delong, 2004, p.52إدارة المﻌﺮﻓة بأنﱠها "ﻣنظوﻣة اﻷنشـطة اﻹدارية القائمة على
احتواء وتجميع وصـياغة كل ﻣا يتﻌلق باﻷنشـطة الحﺮجة والمهمة بالمؤسـسـة بهدف رﻓع كفاءة اﻷداء
وضـمان اسـتمﺮارية تطور المؤسـسـة ﻓي ﻣواجهة المتغيﺮات المحيطة بها" ،بمﻌنى آخﺮ" :هي عملية
ﻣؤســســية تهدف إلى تنســيق وتكاﻣل عمليات ﻣﻌالجة البيانات والمﻌلوﻣات والتكنولوجيا المســتخدﻣة
والموارد البشﺮية والﻌواﻣل المحيطة بالمؤسسة".
وعﺮف )الزطمة ،2011 ،ص  (30إدارة المﻌﺮﻓة بأ ﱠنها "عملية ديناﻣيكية ﻣسـتمﺮة تتضـمن ﻣجموعة
ّ
ﻣن اﻷنشــطة والممارســات الهادﻓة إلى تحديد المﻌﺮﻓة وإيجادها وتطويﺮها وتوزيﻌها واســتخداﻣها
وحفظها وتيسـيﺮ اسـتﺮجاعها ،ﻣما ينتج عنه رﻓع ﻣسـتوى اﻷداء وخفﺾ التكاليف وتحسـين القدرات
المتﻌلقة بﻌملية التكيف ﻣع ﻣتطلبات التغييﺮ السﺮيع ﻓي البيئة المحيطة بالمنظمة".
عﺮﻓـت )شــــﻌبـاني ،2016 ،ص  (11إدارة المﻌﺮﻓـة بـأنﱠهـا "كـل الﻌمليـات المتﻌلقـة بتوليـد المﻌﺮﻓـة
بينمـا ّ
وتخزينها ونقلها وﻣشــاركتها بين اﻷﻓﺮاد وتطبيقها بغﺮض تحقيق أهداف المؤســســة ،وذلك ﻣن خﻼل
إتاحة ﻣوارد المﻌﺮﻓة المتوﻓﺮة للجميع".
عﺮف )صـــــالح ،2017 ،ص  (13إدارة المﻌﺮﻓـة بـأنَهـا "الجهـد المنظم الواعي الموجـه ﻣن قبـل
كمـا ّ
ﻣنظمة أو ﻣؤسـسـة ﻣا ﻣن أجل التقاط وجمع وتصـنيف وخزن كاﻓة أنواع المﻌﺮﻓة ذات الﻌﻼقة بنشـاط
تلك المؤسسة وجﻌلها جاهزة للتداول والمشاركة بين أﻓﺮاد وأقسام ووحدات المؤسسة بما يﺮﻓع ﻣستوى
كفاءة اتخاذ القﺮارات واﻷداء التنظيمي".
وقد تبنيت الباحثة تﻌﺮيف )شـﻌباني ،2016 ،ص  (11كونه اﻷكثﺮ شـموﻻً ويﻌﺮف إدارة المﻌﺮﻓة وﻓقا ً
ﻷبﻌادها أو عناصﺮها كاﻓة.

 .5-2نشأة وتطور إدارة المعرفة:
يﻌد  Don Marchandأول ﻣن اسـتخدم ﻣصـطلح" إدارة المﻌﺮﻓة "قبل ﻣا يقارب الﻌقود الثﻼثة ،ثم
توالت أسماء الﺮواد اﻷوائل ﻹدارة المﻌﺮﻓة حتى وصل المفهوم إلى ﻣا هو عليه اﻵن.
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وبوجه عام ،يمكن القول :إن التﺮاكم المﻌﺮﻓي والتغيﺮات التي شـــهدها الﻌالم نهاية القﺮن الماضـــي
وإسـهاﻣات ﻣﻌاﻣل باكمان والبنك الﻌالمي والشـﺮكات اليابانية كانت البذور اﻷولى لوﻻدة إدارة المﻌﺮﻓة
ووضع نماذجها وﻣقاييسها التطبيقية.
تﻌود الجذور الفكﺮية ﻹدارة المﻌﺮﻓة إلى التفكيﺮ الفلســــفي ﻣن جانب وإلى التﺮكيز على ﻣتطلبات
الخبﺮة ﻓي ﻣكان الﻌمل ،كما أن بﻌﺾ الجذور ﻣن جانب آخﺮ جاء ﻣن خﻼل المناظيﺮ المختلفة لقادة
اﻷعمال وتﻌلمهم.
وقد تنبأ رائد اﻹدارة بيتﺮ داركﺮ ﻣن أن الﻌمل النموذجي سـيكون قائما ً على المﻌﺮﻓة وأن المؤسـسـات
بشــقيها اﻹنتاجية والخدﻣية التي تمثل القوة المهيمنة ﻓي اﻻقتصــاد وﻓي المجتمع ســتكون ﻣن صــناع
المﻌﺮﻓة )الزطمة ،2011 ،ص .(26

 .6-2أهمية إدارة المعرفة:
تبﺮز أهمية المﻌﺮﻓة ﻣن خﻼل اعتبارها جزءا ً أســاســيا ً ﻓي تقدم المجتمﻌات وتحقيق غاياتها ،وجزء ﻻ
يتجزأ ﻣن المؤسسات التي تتﻌاﻣل بالمﻌﺮﻓة ،ويمكن تلخيص تلك اﻷهمية وﻓقا ً لــــ ِـ )الﻌجﺮﻓي،2017 ،
ص  (69بما يلي:
 تُﻌـدﱡ إدارة المﻌﺮﻓـة ﻓﺮصــــة كبيﺮة للمنظمـات لتخفيﺾ التكـاليف ورﻓع ﻣوجوداتهـا الـداخليـة لتوليـداﻹيﺮادات الجديدة.
 تُﻌدﱡ عملية نظاﻣية تكاﻣلية لتنسيق أنشطة المنظمة المختلفة باتجاه تحقيق أهداﻓها. تﻌزز قدرة المنظمة على اﻻحتفاظ باﻷداء التنظيمي المﻌتمد على الخبﺮة والمﻌﺮﻓة وتحسينه. تتيح إدارة المﻌﺮﻓة للمنظمة تحديد المﻌﺮﻓة المطلوبة ،وتوثيق المتواﻓﺮ ﻣنها وتطويﺮها والمشـاركةبها وتطبيقها وتقييمها.
 تُﻌدﱡ إدارة المﻌﺮﻓة أداة المنظمات الفاعلة ﻻسـتثمار رأسـمالها الفكﺮي ﻣن خﻼل جﻌل الوصـول إلىالمﻌﺮﻓة المتولدة عنها بالنسبة لﻸشخاص اﻵخﺮين المحتاجين إليها عملية سهلة ﻣمكنة.
 تُﻌدﱡ أداة تحفيز للمنظمات لتشـجيع القدرات اﻹبداعية لمواردها البشـﺮية لخلق ﻣﻌﺮﻓة جيدة والك ـشفالمسبق عن الﻌﻼقات غيﺮ المﻌﺮوﻓة والفجوات ﻓي توقﻌاتهم.
 -تسهم ﻓي تحفيز المنظمات على تجديد ذاتها وﻣواجهة التغيﺮات البيئية غيﺮ المستقﺮة.
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 توﻓﺮ الفﺮصــــة للحصــــول على الميزة التناﻓســــية الدائمة للمنظمات ،عبﺮ ﻣســــاهمتها ﻓي تمكينالمنظمة ﻣن تبني المزيد ﻣن اﻹبداعات المتمثلة ﻓي طﺮح سلع وخدﻣات جديدة.
 تدعم الجهود لﻼستفادة ﻣن جميع الموجودات الملموسة وغيﺮ الملموسة ،بتوﻓيﺮ إطار عمل لتﻌزيزالمﻌﺮﻓة التنظيمية.

 .7-2أهداف إدارة المعرفة:
يﺮى )الﻌجﺮﻓي ،2017 ،ص  (69أ ﱠن أهداف إدارة المﻌﺮﻓة تتمثل بالنقاط التالية:
 تحديد وجمع المﻌﺮﻓة وتوﻓيﺮها بالشكل المناسب والسﺮعة المناسبة ،لتستخدم ﻓي الوقت المناسب. بناء قواعد ﻣﻌلوﻣات لتخزين المﻌﺮﻓة وتوﻓيﺮها واستﺮجاعها عند الحاجة إليها. تسهيل عمليات تبادل وﻣشاركة المﻌﺮﻓة بين جميع الﻌاﻣلين ﻓي المنظمة. نقل المﻌﺮﻓة الكاﻣنة )الضمنية( ﻓي عقول ﻣﻼكها وتحويلها إلى ﻣﻌﺮﻓة ظاهﺮة. تحويل المﻌﺮﻓة الداخلية والخارجية إلى ﻣﻌﺮﻓة يمكن توظيفها واســـتثمارها ﻓي عمليات وأنشـــطةالمنظمة المختلفة.
 تحسـين عملية صـنع القﺮارات ،ﻣن خﻼل توﻓيﺮ المﻌلوﻣات بشـكل دقيق وﻓي الوقت المناسـب ،ﻣمايساعد ﻓي تحقيق أﻓضل النتائج.
 اﻹســـهام ﻓي حل المشـــكﻼت التي تواجه المنظمة والتي قد تؤدي إلى نقص كفاءتها أو هدر وقتهاوأﻣوالها.
 إرضــــاء الﻌمﻼء بـأقصــــى درجـة ﻣمكنـة ﻣن خﻼل تقليـل الزﻣن المســــتغﺮق ﻓي إنجـاز الخـدﻣـاتالمطلوبة ،وتحسين وتطويﺮ ﻣستوى الخدﻣات المقدﻣة باستمﺮار.
 تشــــجيع الﻌمـل بﺮوح الفﺮيق ،وتحقيق التفـاعـل اﻹيجـابي بين ﻣجموعـة الﻌمـل ،وذلـك ﻣن خﻼلالممارسات واﻷساليب المختلفة التي تتبناها المنظمة لتبادل المﻌﺮﻓة وﻣشاركتها.
 نشﺮ وتبادل الخبﺮات وأﻓضل الممارسات الداخلية والخارجية. اﻹسـهام ﻓي تسـﺮيع عمليات التطويﺮ بالمنظمة ،لتلبية ﻣتطلبات التكيف ﻣع التغيﺮ السـﺮيع ﻓي البيئةالمحيطة بالمنظمة.

 .8-2عناصر إدارة المعرفة:
يمكن ذكﺮ أهم عناصﺮ إدارة المﻌﺮﻓة بالنقاط التالية:
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 (1التعاون :تؤثﺮ إشـــاعة ثقاﻓة التﻌاون ﻓي عملية خلق المﻌﺮﻓة ﻣن خﻼل زيادة ﻣســـتوى تبادلها بين
اﻷﻓﺮاد واﻷقسام.
 (2الثقة :هي الحفاظ على ﻣســتوى ﻣميز وﻣتبادل ﻣن اﻹيمان بقدرات بﻌضــنا البﻌﺾ على ﻣســتوى
السلوك.
 (3التعلم :هو عملية اكتســـاب المﻌﺮﻓة الجديدة ﻣن قبل اﻷﻓﺮاد القادرين والمســـتﻌدين ﻻســـتخدام تلك
المﻌﺮﻓة ﻓي اتخاذ القﺮارات.
 (4المركزية :تشيﺮ إلى صﻼحيات اتخاذ القﺮار والﺮقابة بيد الهيئة الﻌليا للمؤسسة.
 (5الرســــميـة :هي المـدى الـذي تتحكم بـه القواعـد الﺮســــميـة بﻌمليـة اتخـاذ القﺮارات وعﻼقـات الﻌمـل
ضمن إطار المؤسسة.
 (6الخبرة الواسعة العميقة :أي ﱠ
أن خبﺮة اﻷﻓﺮاد تكون واسﻌة أﻓقيا ً وﻣتنوعة وعميقة.
 (7تسهيﻼت ودعم نظام تكنولوجيا المعلومات :التي تﻌد عنصﺮ حاسم ﻓي عملية خلق المﻌﺮﻓة.
 (8اﻹبـداع التنظيمي :هو القـدرة على خلق القيمـة ،والخـدﻣـات ،واﻷﻓكـار أو اﻹجﺮاءات المفيـدة عن
طﺮيق ﻣا يبتكﺮه اﻷﻓﺮاد الذين يﻌملون ﻣﻌا ً ﻓي نظام اجتماعي ﻣﻌقد.
وتﺮى )حﻼق (2014 ،ﱠ
أن اﻷﻣﺮ يتطلب إدارة وتشـــجيع اﻻبتكار أو اﻹبداع ﻣﻌا ً ﻣن أجل اســـتمﺮارية
البحـث والتطويﺮ ،وبـالتـالي يمكن التســــليم بحقيقـة ﱠ
وث ائق وﻣلفـات وبﺮاﻣج،
أن المﻌﺮﻓـة ليســــت ﻣجﺮد ـ
بمﻌنى أدق ﻣا هي إﻻ جملـة خبﺮات وتجـارب تكمن ﻓي عقول كفاءات بشــــﺮية ﻣن ﻓئة عمال المﻌﺮﻓة،
وتقع على عاتق المؤســســة توﻓيﺮ تقنيات المﻌلوﻣات واﻻتصــال ﻣن أجل توظيفها ﻓي رﻓع ﻣســتويات
اﻷداء ،وﻣساندة اتخاذ القﺮارات )حﻼق ،2014 ،ص .(44

 .9-2مراحل إدارة المعرفة:
تمﺮ إدارة المﻌﺮﻓة بﻌدة ﻣﺮاحل هي:
 (1مرحلة المبادرة:
يتم ﻓي هـذه المﺮحلـة إدراك أهميـة إدارة المﻌﺮﻓـة التنظيميـة ،إذ تﻌتبﺮ إدارة المﻌﺮﻓـة نشــــاطـا ً اجتمـاعيـا ً
يتطلـب ﻣشــــاركـة كـل اﻷﻓﺮاد ،وبـالتـالي ﻻبـدّ ﻣن تحـديـد اﻷهـداف والﺮؤى المشــــتﺮكـة ﻹدارة المﻌﺮﻓـة
ونشﺮها عبﺮ قنوات اﻻتصال المفتوحة ،وتﺮتكز هذه المﺮحلة على ﻣا يلي:
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 بناء البنية التحتية لتكنولوجيا اﻻتصـــاﻻت ،بناء الﻌﻼقات اﻻنســـانية ،نظم المكاﻓآت ،إدارة الثقاﻓةالتنظيمية.
 بناء قواعد البيانات والحصول على اﻷﻓكار واﻵراء المقتﺮحة. (2مرحلة النشر:
يتم ﻓي هذه المﺮحلة البدء باســتثمار وضــع البنية اﻷســاســية للمﻌﺮﻓة بهدف تســهيل وتحفيز أنشــطة
المﻌﺮﻓة ﻣثل إيجاد واكتســاب وتخزين واســتخدام المﻌﺮﻓة ،ويﺮ ّكز المديﺮون ﻓيها على كيفية بناء هذه
القـاعـدة المﻌﺮﻓيـة بكفـاءة ،وكيفيـة زيـادة اﻷنشــــطـة المﺮتبطـة بـالمﻌﺮﻓـة داخـل المنظوﻣـة التي تحـاول بنـاء
قاعدة ﻓنية وتنظيمية خاصة بها ،ويكون التﺮكيز على النقاط التالية:
 تبﺮيﺮ اﻷﻓكار ،ووضع سياسات وإجﺮاءات التبﺮيﺮ. استخدام تكنولوجيا المﻌلوﻣات ﻓي ﻣﻌالجة وتحليل اﻷﻓكار لتبﺮيﺮها. ﻣﺮاقبة المﻌﺮﻓة وأدوات التحكيم. الحصول على المﻌﺮﻓة التي تم تبﺮيﺮها وتحكيمها. (3مرحلة التكامل الداخلي:
ﻓي هذه المﺮحلة ينظﺮ إلى أنشــــطة المﻌﺮﻓة على أنﱠها أنشــــطة يوﻣية لدى المنظمة ،وينصــــب اهتمام
المـديﺮين ﻓي هـذه المﺮحلـة على كيفيـة إحـداث نوع ﻣن التكـاﻣـل بين المﻌﺮﻓـة الموزعـة وتجميﻌهـا ﻓي
ﻣنتجـات ﻣﻌﺮﻓيـة وخـدﻣـات عمليـات خـاصـــــة بـالمﻌﺮﻓـة ،وتلﻌـب التقنيـة دورا ً ﻣهمـا ً ﻓي ﻣﺮاقبـة تـدﻓق
المﻌﺮﻓة ،ويكون التﺮكيز على:
 التكاﻣل والتمويل المﻌﺮﻓي طبقا ً لمستوى ﻣتطلبات السوق. هيكلة المﻌﺮﻓة ورسم خﺮيطتها. استخدام ﻣحﺮكات البحث واستﺮاتيجياتها. اعتماد التكنولوجيا ﻓي نظم قياس اﻷداء. الحصول على المﻌﺮﻓة الممولة والمتكاﻣلة. (4مرحلة التكامل الخارجي )مرحلة التداخل(:
حيث تحاول المنظمة أن تتكاﻣل ﻣع بﻌﺾ المنظمات واﻷﻓﺮاد الخارجيين ﻣثل المؤســــســــات البحثية،
وﻓي هذه المﺮحلة توﻓﺮ المنظمة الموارد والوقت ،واﻷنشــطة لتحســين اﻷداء للوصــول إلى المســتوى
الﻌالمي بما يتناسب ﻣع المناﻓسة بين التنظيمات المختلفة ،ويكون التﺮكيز على:
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 كفاءة إدارة المﻌﺮﻓة ،الشبكات المتداخلة ،التمويل الخارجي ،إدارة التﻌاون. -المؤتمﺮات عن بﻌد ،البﺮيد اﻹلكتﺮوني ،نظم المشاركة بالمﻌﺮﻓة )حﻼق ،2014 ،ص .(50-49

 .10-2أبعاد )عمليات( إدارة المعرفة:
 (1تشخيص المعرفة:
ﱠ
إن البناء الهيكلي للنظام المﻌﺮﻓي ﻓي المؤســـســـة يتطلب أوﻻً عملية تشـــخيص المﻌﺮﻓة ثم بﻌد ذلك يتم
الﻌمـل أو البحـث عنهـا أهي ﻣوجودة ﻓي رؤوس الﻌـاﻣلين أم ﻓي النظم أم ﻓي اﻹجﺮاءات ،ولغﺮض خلق
وابتكار المﻌﺮﻓة التي تم تشـــخيصـــها ينبغي على المؤســـســـة أن تحدد حجم ونوعية المﻌﺮﻓة المتاحة
وﻣقارنتها بحجم ونوعية الموجودات المﻌﺮﻓية لكي يتم تحديد الجهد الذي تحتاجه المؤسـسـة لﻼسـتمﺮار
ﻓي عملية اﻻســـتثمار المﻌﺮﻓي ،ثم بﻌد ذلك يتم اختيار ﻣصـــادر المﻌﺮﻓة التي تزود عناصـــﺮ )القيمة
المنتجة( وبﻌدها يتم اكتســــاب المﻌﺮﻓة وتنظيمها وتمكين الﻌاﻣلين ﻣن اســــتخداﻣها ونقلها )شــــﻌباني،
 ،2016ص .(29
وتﺮتبط المﻌﺮﻓــة المتوﻓﺮة بكــل ﻣكونــات المنظمــة الــداخليــة أو الخــارجيــة كــالﻌمﻼء ،والموردين،
والمناﻓسين ،والسوق ،والمنتج )الطيط والﻌايد ،2017 ،ص .(25
 (2توليد المعرفة:
وهي إبـداع المﻌﺮﻓـة ،ويتم ذلـك ﻣن خﻼل ﻣشــــاركـة ﻓﺮق الﻌمـل وجمـاعـات الﻌمـل الـداعمـة لتوليـد رأس
المال الفكﺮي ،ويســـهم ذلك ﻓي تﻌﺮيف المشـــكﻼت وإيجاد الحلول بصـــورة ابتكارية تزود الشـــﺮكة
بالقدرة على التفوق ﻓي اﻹنجاز وتحقيق ﻣكانة ســـوقية عالية ﻣما يﻌزز ﻣن ضـــﺮورة ﻓهم ﱠ
أن المﻌﺮﻓة
واﻻبتكـار عمليـة ﻣزدوجـة ذات اتجـاهين ،ﻓـالمﻌﺮﻓـة ﻣصــــدر لﻼبتكـار ويكون ذلـك كنتيجـة للتفـاعـل بين
المﻌﺮﻓة الضــمنية والمﻌﺮﻓة الصــﺮيحة ،ويحدث ذلك بأربع أشــكال يطلق عليها أنماط تحويل المﻌﺮﻓة
وهي:
أ-

المﻌﺮﻓة المشتﺮكة:

تتضـمن تحويل المﻌﺮﻓة ﻣن ضـمنية إلى ضـمنية وتسـمى التطبيع اﻻجتماعي ،وهي عملية اﻻشـتﺮاك ﻓي
الخبﺮات وﻣن ثم إيجاد ﻣﻌﺮﻓة ضــمنية ﻣثل النماذج الﻌقلية والمهارات الفنية المشــتﺮكة ،ويمكن للفﺮد
أن يكتسـب المﻌﺮﻓة الضـمنية ﻣباشـﺮةً ﻣن اﻵخﺮين بدون اسـتخدام اللغة ،ويتم ذلك ﻣن خﻼل المﻼحظة
أو المحاكاة أو الممارســـة ،وﻓي ســـياق اﻷعمال يطبق التدريب الﻌملي على أداء الوظيفة المبدأ ذاته،
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حيث أ ﱠن ﻣفتاح اكتسـاب المﻌﺮﻓة الضـمنية هو الخبﺮة ،وبدون وجود شـكل ﻣن أشـكال الخبﺮة المشـتﺮكة
يصـبح ﻣن الصـﻌب على الفﺮد أن يتخيل نفسـه ﻣمارسـا ً لﻌملية تفكيﺮ ﻓﺮد آخﺮ ،وﻣجﺮد نقل المﻌلوﻣات
يكون ضـئيل الجدوى ﻓي الغالب إذا ﻣا جﺮد ﻣن اﻻنفﻌاﻻت ذات الصـلة بالسـياقات الخاصـة المطمورة
ﻓيها الخبﺮات المشتﺮكة.
ب -المﻌﺮﻓة الخارجية:
تتضـــمن تحويل المﻌﺮﻓة ﻣن ﻣﻌﺮﻓة ضـــمنية إلى ﻣﻌﺮﻓة صـــﺮيحة أو ظاهﺮة وتســـمى "اﻹظهار أو
اﻹخﺮاج" ،وهي عمليـة تحـديـد لفظي للمﻌﺮﻓـة الضــــمنيـة تتحول ﻣن خﻼلهـا إلى ﻣفـاهيم ظـاهﺮة ،وهي
عمليـة إيجـاد ﻣﻌﺮﻓـة جوهﺮيـة بـاللغـة أو الكتـابـة ،غيﺮ ﱠ
أن كثيﺮا ً ﻣـا تكون غيﺮ كـاﻓيـة وغيﺮ ﻣتســــقـة نتيجـة
لﻼختﻼﻓات والفجوات بين الصــور الذهنية والتﻌبيﺮات التي تســاعد على تنشــيط التأﻣل والتفاعل بين
اﻷﻓﺮاد.
ت -المﻌﺮﻓة التجميﻌية:
تتضـــمن تحويل المﻌﺮﻓة الصـــﺮيحة إلى صـــﺮيحة وتســـمى "الدﻣج" ،وهي عملية التنظيم المنهجي
للمفـاهيم بشــــكـل يحولهـا إلى نظـام ﻣﻌﺮﻓي ،ويتضــــمن هـذا النمط دﻣج ﻣجموعـات ﻣختلفـة ﻣن المﻌﺮﻓـة
الظـاهﺮة ،ويتبـادل اﻷﻓﺮاد المﻌﺮﻓـة ويـدﻣجونهـا ﻣن خﻼل وســــائط كـالوثـائق واﻻجتمـاعـات والمحـادثـات
الهاتفية أو شـبكات اﻻتصـال عبﺮ الحاسـب اﻵلي ،ويمكن أن يؤدي إعادة تشـكيل المﻌلوﻣات القائمة ﻣن
خﻼل تصـنيف وإضـاﻓة ودﻣج وتبويب المﻌﺮﻓة الظاهﺮة إلى نشـوء ﻣﻌﺮﻓة جديدة ،وعادة ً ﻣا يأخذ خلق
المﻌﺮﻓة ﻣن خﻼل التﻌليم والتدريب.
ث -المﻌﺮﻓة الداخلية:
تتضــــمن تحويل المﻌﺮﻓة الظاهﺮة إلى ﻣﻌﺮﻓة ضــــمنية ،ويﺮتبط ذلك ارتباطا ً وثيقا ً بالتﻌلم عن طﺮيق
الﻌمل ،وعندﻣا يتم إدخال الخبﺮات المتصــــلة بالمﻌﺮﻓة المشــــتﺮكة واﻹخﺮاج والدﻣج ضــــمن قواعد
المﻌﺮﻓة الضمنية لﻸﻓﺮاد ﻓي صورة نماذج عقلية ﻣشتﺮكة أو ﻣﻌﺮﻓة تقنية تصبح المﻌﺮﻓة أصوﻻً قيّمة.
 (3تخزين المعرفة:
تمثّل جســﺮا ً بين الحصــول على المﻌﺮﻓة وعملية اســتﺮجاعها ،وهي تﻌود إلى الذاكﺮة التنظيمية التي
تحتوي على المﻌﺮﻓة الموجودة ﻓي أشــــكال ﻣختلفة بما ﻓيها الوثائق المكتوبة والمﻌلوﻣات المخزنة ﻓي
قواعـد البيـانـات اﻹلكتﺮونيـة والمﻌﺮﻓـة اﻹنســــانيـة المخزنـة ﻓي النظم الخبيﺮة والمﻌﺮﻓـة الموجودة ﻓي
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اﻹجﺮاءات والﻌمليات التنظيمية الموقﻌة ،وتلﻌب تكنولوجيا المﻌلوﻣات دورا ً ﻣهما ً ﻓي توســـيع الذاكﺮة
التنظيميـة واســــتﺮجـاع المﻌلوﻣـات والمﻌﺮﻓـة المخزنـة ،بحيـث تقوم إدارة المخزون بﻌمليـة اكتســــاب
وتوظيف المﻌﺮﻓة بمساعدة التكنولوجيا )شﻌباني ،2016 ،ص .(31-30
 (4توزيع المعرفة:
تمثل هذه الﻌملية المشـــاركة ﻓي المﻌﺮﻓة ،وتبادل الخبﺮات ،والتﻌﺮف على اﻷﻓكار بين أﻓﺮاد المنظمة،
ويﻌتمـد نجـاح توزيع المﻌﺮﻓـة على التوزيع الﻌـادل والكفؤ بين أﻓﺮاد المنظمـة ﻻ ســــيمـا ﻓي ظـل توﻓﺮ
الوسـائل اﻹلكتﺮونية لتوزيع المﻌﺮﻓة ،ولنجاح توزيع المﻌﺮﻓة وﻣشـاركتها ﻻبدّ ﻣن اﻻعتماد على الﻌمل
الجماعي ﻓي المنظمة وتﻌدد وســــائل المشــــاركة وتحفيز أﻓﺮاد المنظمة عل التفكيﺮ اﻹبداعي لتطويﺮ
المﻌﺮﻓة.
وﻣن أجل ﻣشاركة المﻌﺮﻓة بكفاءة ،يجب أن تكون المنظمة على وعي بطبيﻌة المﻌﺮﻓة ،ﱠ
ﻷن المﻌﺮﻓة
الضمنية يمكن أن تكون أكثﺮ تﻌقيدا ً ﻓي المشاركة بسبب التصاقها بالشخص ،ولذلك ﱠ
ﻓإن الداﻓع لتبادل
المﻌﺮﻓة هو عاﻣل آخﺮ يجب النظﺮ إليه ﱠ
ﻷن المﻌﺮﻓة تﺮتبط باﻷنا ودواﻓع اﻷشخاص وبالتالي ﻓهم ليسوا
على استﻌداد لتبادل المﻌﺮﻓة دون دواﻓع شخصية قوية.
وباﻹضاﻓة إلى ذلك ،ﻓإن ﻓﺮص تبادل هذه المﻌﺮﻓة عاﻣل ﻣهم وﻻ سيما الحاﻻت غيﺮ الﺮسمية ،ﻷن هذه
القنوات تس ّهل عملية التفاعل المباشﺮ بين اﻷﻓﺮاد ﻣما يزيد ﻣن الثقة التي تم تسليط الضوء عليها بالفﻌل
بوصفها نقطة رئيسية لتبادل المﻌﺮﻓة ).(Hernandez, 2015, p. 18-19
 (5تطبيق المعرفة:
تمثل هذه الﻌملية الﻌمل بالمﻌﺮﻓة وتطبيقها ﻓي المنظمة ،ونقلها وتﻌليمها ﻷﻓﺮاد المنظمة ،ﻣما يشيﺮ إلى
ﱠ
أن عملية تطبيق المﻌﺮﻓة تﻌتمد على التﻌلم والتحســـين ،ﻣما يســـهم ﻓي تﻌزيز ﻓﺮص ﻣواجهة ﻣﻌوقات
تطبيق المﻌﺮﻓة ،وهذا التطبيق يصــاحب بارتكاب أخطاء ﻓي أداء الﻌمل ،ولهذا تســﻌى عملية التطويﺮ
المسـتمﺮ إلى التقليل ﻣن اﻷخطاء إلى أدنى حد ﻣمكن ،وﻻ يكفي نظام المﻌﺮﻓة الكفؤ لضـمان النجاح ﻓي
الشـﺮكة ،لكنه يﻌدﱡ بمثابة خطوة إيجابية للتﻌلم ،وأ ﱠن القوة ﻓيه تكمن ﻓي اسـتخداﻣه ،ويﻌدﱡ تطبيق المﻌﺮﻓة
أكثﺮ أهمية ﻣن المﻌﺮﻓة نفســـها ،ولن تقود عمليات اﻹبداع ،والتخزين ،والتوزيع ،إلى تحســـين اﻷداء
التنظيمي ﻣثلما تقوم به عملية التطبيق الفﻌّال للمﻌﺮﻓة ،وخاص ـةً ﻓي الﻌمليات اﻻســتﺮاتيجية ﻓي تحقيق
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الجودة الﻌـاليـة للمنتجـات والخـدﻣـات لمقـابلـة حـاجـات الزبـائن ،لـذلـك يمكن اعتبـار المﻌﺮﻓـة قوة إن طبقـت
)الطيط والﻌايد ،2017 ،ص .(25

 .11-2نماذج إدارة المعرفة:
لقـد قـدﻣـت عـدة نمـاذج ﻹدارة المﻌﺮﻓـة ﻓي ﻣحـاولـة لفهم وتوجيـه جهود وأنشــــطـة إدارة المﻌﺮﻓـة ﻓي
الشـﺮكات ﻓي بناء اسـتﺮاتيجياتها واﻓتﺮاضـاتها اﻷسـاسـية ،ونﻌﺮض ﻓيما يلي بﻌﺾ النماذج التي يمكن
اﻻستفادة ﻣنها ﻓي تطويﺮ وﻓهم إدارة المﻌﺮﻓة ﻓي المنظمات:
 (1نموذج :Gupa et Jaston
يقـدم كـل ﻣن  Gupa et Jastonنموذجـا ً ﻹدارة المﻌﺮﻓـة انطﻼقـا ً ﻣن رؤيتهم ﱠ
أن إدارة المﻌﺮﻓـة عمليـة
اسـتﺮاتيجية تتضـمن تحقيق هدف التميز ،ويفتﺮض هذا النموذج وجود خمسـة ﻣكونات أسـاسـية ﻹنتاج
إدارة المﻌﺮﻓة الفﻌّالة ،وتسيﺮ هذه المكونات الخمسة وﻓق التسلسل التالي:
أ-

تجميع المﻌﺮﻓة :حيث يتم الحصـــول على المﻌﺮﻓة ﻣن المصـــادر الداخلية أو المصـــادر الخارجية
للمنظمة.

ب -التنقيـة :تلي الﻌمليـة اﻷولى عمليـة التنقيـة للكم الهـائـل ﻣن المﻌـارف والمﻌلوﻣـات التي تم جمﻌهـا
واﻹبقاء على ﻣا يتﻼءم ﻣع استﺮاتيجية المنظمة.
ت -تﺮتيـب وتنظيم المﻌﺮﻓـة :تقوم المنظمـة بتطويﺮ آليـات لتنظيم وتخزين المﻌﺮﻓـة وذلـك لمســـــاعـدة
المستخدﻣين والمستفيدين ﻣنها للحصول عليها ﻓي عملية اتخاذ القﺮار بأقل تكلفة وأقل وقت.
ث -نشــــﺮ وتوزيع المﻌﺮﻓة :تزيد عملية النشــــﺮ الكفء للمﻌﺮﻓة قدرة المنظمات على اتخاذ القﺮارات
بشــكل ﻣثيﺮ ،ﻷ ﱠنها تســاعد على تقاســم المﻌﺮﻓة واﻷﻓكار اﻻســتﺮاتيجية وإيصــالها إلى جميع أﻓﺮاد
المنظمة بدﻻً ﻣن أن تبقى حكﺮا ً لدى اﻹدارة الﻌليا.
ج -تطبيق المﻌﺮﻓـة :تحقيق الميزة التنـاﻓســــيـة ﻻ يكون للمنظمـات التي تمتلـك أﻓضـــــل ﻣﻌﺮﻓـة ،بـل
للمنظمات التي تستﻌمل المﻌﺮﻓة بشكل أﻓضل ،والﻌمليات السابقة تكون بﻼ جدوى إذا لم يكن هناك
تطبيق ﻓﻌّال للمﻌﺮﻓة.
 (2نموذج :Marquardt
اقتﺮح  Marquardtﻣدخﻼً نظميا ً شــموليا ً ﻹدارة المﻌﺮﻓة ﻓي المنظمة يتألف ﻣن ســت ﻣﺮاحل ،تغطي
عملية نقل المﻌﺮﻓة إلى المستخدم ﻣن خﻼل الخطوات التالية ووﻓق التسلسل التالي:
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 اﻻكتساب. التوليد. التخزين. استخﺮاج المﻌلوﻣات وتحليلها. النقل والنشﺮ. التطبيق والمصادقة. (3نموذج :OSD Comptroller
قدّم ﻣﺮكز  Comptrollerلتطويﺮ المنظمة نموذجا ً
يوضــح ﱠ
أن إدارة المﻌﺮﻓة هي ﻣفتاح لتفاعل ثﻼث
ّ
ﻣكونات هي:
 الﻌمليات. اﻷﻓﺮاد. الثقاﻓة )بوزناق ،2013 ،ص .(16-14 (4نموذج حلزونية المعرفة عند :Nonaka and Takeuchi
قدم كل ﻣن  Nonakaو Takeuchiنموذجا ً ﻹدارة المﻌﺮﻓة يقوم على توضـــيح كيفية تحويل المﻌﺮﻓة
ﻣن ضـمنية إلى ضـمنية أو إلى صـﺮيحة ،وأيضـا ً ﻣن ﻣﻌﺮﻓة صـﺮيحة إلى صـﺮيحة أو ضـمنية ،وهي
تتواﻓق ﻣع ﻣا تم التطﺮق إليه ســابقاً ،وقد أضــاف كل ﻣن  Nonakaو Takeuchiﻣا يســمى بحلزون
المﻌﺮﻓة )حميود ،2017 ،ص .(36
وقد أشـارت دراسـة ) (Nonaka and Takeuchi, 2004المتﻌلقة بتحويل المﻌﺮﻓة إلى وجود بﻌدين
لتوليد المﻌﺮﻓة هما :البﻌد النظﺮي المﻌﺮﻓي ،والبﻌد الوجودي ،وضمن هذين البﻌدين يحدث لولب توليد
المﻌﺮﻓة نتيجة التفاعل بين أنماط تحويل المﻌﺮﻓة اﻷربﻌة التي هي ﻓي حالة تفاعل ديناﻣيكي ،وينشــــط
هذا اللولب حينما يحدث التفاعل بشــكل ديناﻣيكي بين المﻌﺮﻓة الضــمنية والمﻌﺮﻓة الصــﺮيحة ،انطﻼقا ً
ﻣن ﻣسـتوى البﻌد الوجودي اﻷدنى إلى ﻣسـتوى البﻌد النظﺮي المﻌﺮﻓي صـﻌودا ً )الزطمة ،2017 ،ص
 ،(47ويظهﺮ نموذج حلزون المﻌﺮﻓـة كيف يمكن للمنظمـات اﻹﻓصــــاح عن المﻌﺮﻓـة الضــــمنيـة التي
يمتلكهـا اﻷﻓﺮاد ،وكيفيـة تنظيمهـا وجﻌلهـا ﻓي شــــكـل نظـاﻣي ،حيـث على المنظمـات أن تقوم بـإنتـاج
وتطويﺮ اﻷدوات والهياكل البنائية ،والنماذج التي تمكنها ﻣن جمع المﻌﺮﻓة وتوﻓيﺮ أســاليب ﻣشــاركتها
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بين جميع أﻓﺮادهـا ،وحلزون المﻌﺮﻓـة هو عبـارة عن نشــــاط ﻣســــتمﺮ لتـدﻓق المﻌﺮﻓـة ،وﻣشــــاركتهـا
وتحويلها وانتقالها بين اﻷﻓﺮاد والجماعات وخﻼل المنظمة ذاتها )حميود ،2017 ،ص .(37
 (5نموذج :Nonaka-Baumard
ﻻ يتم انتقـال المﻌﺮﻓـة إلى الفﺮد كمـا يتم عنـدﻣـا يتم اﻷﻣﺮ بـالجمـاعـة ،ﻓـالتﻌلم الفﺮدي يختلف عن التﻌلم
الجمـاعي ﻣن حيـث طﺮقـه وﻣنهجيتـه وكـذلـك ﻣن حيـث اﻷدوات التي تﻌتمـد عليهـا ،كمـا ﱠ
أن المﻌـارف
الفﺮدية يختلف التﻌاﻣل ﻣﻌها عن المﻌارف الجماعية.
انطﻼقا ً ﻣن هذا اﻻعتبار جاء النموذج الذي يدﻣج البﻌدين الفﺮدي والجماعي ،والذي ســـاهم بوضـــﻌه
 ،Baumardحيث ﱠ
أن ﻣزج طبيﻌة المﻌارف بالبﻌدين الفﺮدي والجماعي وﻓقا ً ِلــــــ  Baumardيؤدي
إلى بﺮوز ثماني كيفيات لنقل المﻌﺮﻓة هي:
 عند انتقال المﻌﺮﻓة الصﺮيحة ﻣن الفﺮد إلى الجماعة يحدث توسع ﻓي المﻌارف. ﻓي اﻻتجاه المﻌاكس )ﻣن الجماعة إلى الفﺮد( يحدث اﻣتﻼك ﻣن طﺮف واحد. عند انتقال المﻌﺮﻓة الضمنية ﻣن الفﺮد إلى الجماعة ،نكون ﻓي حالة تﻌميم. أﻣا عند انتقالها ﻓي اﻻتجاه الﻌكسي ﻓتحدث ﻓﺮدنة بمﻌنى ﱠأن المﻌارف تصبح على ﻣستوى الفﺮد.
 عند انتقال المﻌﺮﻓة الشخصية )الفﺮدية( الضمنية لتصبح ظاهﺮة لدى نفس الفﺮد يصبح هذا اﻷخيﺮواعيا ً بها.
 وعند تحول المﻌﺮﻓة الظاهﺮة الفﺮدية إلى ضــمنية عند نفس الفﺮد تكون قد انضــمت إلى المﻌارفالضمنية ،أي يكون الفﺮد قد دﻣجها واستوعبها.
 يدل تحول المﻌارف الجماعية الباطنية إلى ظاهﺮة تكون ﻓي حالة ارتباط. -وﻓي اﻻتجاه المﻌاكس يكون ﻓي حالة إدخال )بوزناق ،2013 ،ص .(18-17

 .12-2متطلبات إدارة المعرفة:
لبناء نظام إدارة المﻌﺮﻓة ﻻبدّ أن تتوﻓﺮ المقوﻣات والمتطلبات اﻷساسية والتي يمكن إيجازها ﻓيما يلي:
 (1تكنولوجيا المعلومات:
هي جميع ﻣا يســـتخدم ﻣن أجهزة الكمبيوتﺮ والبﺮاﻣج الحاســـوبية التي تســـاعد ﻓي ضـــمان أﻣن كاﻓة
اﻹحصـاءات المﻌلوﻣاتية وتخزينها ووضـﻌها ﻓي اﻻسـتﻌمال ﻣن قبل المسـتويات اﻹدارية ،والتي تمكنهم
ﻣن تبادل المﻌلوﻣات والتﺮاســل بﻌضــهم ﻣع بﻌﺾ ،ﻣن اجل الوصــول إلى أعلى ﻣســتوى ﻣن الكفاءة
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اﻹنتـاجيـة ،ﻓﻼ يمكن التﻌـاﻣـل اليوم ﻣع الكم الهـائـل ﻣن المﻌلوﻣـات التقليـديـة ،ـﻓ اﻷﻣﺮ يحتـاج إلى نظـام
إلكتﺮوني ﻣتكاﻣل للمﻌلوﻣات يتيح للمستخدم إﻣكانية الوصول إلى المﻌلوﻣات ﻓي الوقت المناسب.
 (2توفير الموارد البشرية الﻼزمة:
تســــتلزم إدارة المﻌﺮﻓة توﻓﺮ ﻣوارد بشــــﺮية ـﻣبدعة قادرة على توليـد المﻌـارف وتبادلها ﻣع اﻵخﺮين،
وباﻷخص ﻣع شـــيوع اســـتخدام ﻓﺮق الﻌمل ﻹنجاز المهام التنظيمية ،ﻓﻌالم المﻌﺮﻓة يتطلب ﻣن اﻷﻓﺮاد
ﻓي المؤسسة اﻣتﻼك قدرة تحديد المﻌلوﻣات المطلوبة أوﻻً ،واستخدام تلك المﻌلوﻣات بشكل دقيق ثانياً،
وﻓهم نتائج اﻻســتخدام ثالثاً ،ﻓالتغييﺮ ﻓي ﻣحتوى الﻌمل يتطلب أن تكون الموارد البشــﺮية ﻣتطورة بما
يواكب المســتجدات البيئية ،وعملية خلق المﻌﺮﻓة تﻌتمد على نوع الﻌﻼقات بين اﻷﻓﺮاد ﻓي المؤســســة
وبين قيادة المؤسسة ،أي أنﱠها تتطلب بيئة اجتماعية تش ّجع اﻹبداع واﻻبتكار.
 (3الهيكل التنظيمي:
يُﻌـدﱡ ﻣن المتطلبـات اﻷســــاســــيـة لنجـاح أي عمـل بمـا يحتويـه ﻣن ﻣفﺮدات تقيـد الحﺮيـة بـالﻌمـل وإطﻼق
اﻹبـداعـات الكـاﻣنـة لـدى الموظفين ،لـذا ﻻبـدّ أن يتصــــف بـالمﺮونـة ليســــتطيع أﻓﺮاد المﻌﺮﻓـة إطﻼق
إبداعاتهم والﻌمل بحﺮية ﻻكتشـــاف وتوليد المﻌﺮﻓة ،إذ يتحكم بكيفية الحصـــول على المﻌﺮﻓة والتحكم
بهـا وإدارتهـا ،وتخزينهـا ،وتﻌزيزهـا ،وإعـادة اســــتخـداﻣهـا ،ويتﻌلق أيضــــا ً بتحـديـد وتجـديـد اﻹجﺮاءات
والتسهيﻼت والوسائل المساعدة والﻌمليات الﻼزﻣة ﻹدارة المﻌﺮﻓة بصورة ﻓاعلة وذات كفاءة ﻣن أجل
كسب قيمة اقتصادية ﻣجدية.
 (4الثقافة التنظيمية:
هي بطاقة تﻌﺮيف المؤسـسـة للمجتمع ،وهي المكونة لشـخصـية المؤسـسـة ،وﻻبدّ ﻣن أن تكون ﻣنفﺮدة
وﻣتميزة ﻓي نظﺮ الﻌـاﻣلين والﻌمﻼء ،ﻓهي توﻓﺮ صــــورة ﻣتكـاﻣلـة تﻌكس القيم والمﻌتقـدات حول أين
كانت المؤسـسـة ،ﻣا هو ﻣﺮكزها اﻵن ،وكيف سـتكون ﻓي المسـتقبل ،ويتوقف نجاح نظام إدارة المﻌﺮﻓة
على وجود ثقاﻓة تنظيمية تدعم جهود وأنشـــطة الﻌاﻣلين ﻓي المؤســـســـة ،حيث ﱠ
أن تكوين وإيجاد ثقاﻓة
تنظيمية يﻌزز ويساند بناء المﻌﺮﻓة وتقاسمها والتﻌاون بين اﻷﻓﺮاد ،والتشجيع على قضاء بﻌﺾ الوقت
ﻓي التﻌليم ،وﻣكاﻓأة السلوك اﻹيجابي )شﻌباني ،2016 ،ص .(34-33
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خﻼصة المبحث:
تناولت الباحثة ﻓي هذا المبحث ﻣفهوم وأنواع وخصـائص المﻌﺮﻓة ،باﻹضـاﻓة إلى ﻣفهوم إدارة المﻌﺮﻓة
ونشــــ أة وتطور إدارة المﻌﺮﻓة وأهميـة وأهداف وعنـاصــــﺮ وﻣﺮاحل إدارة المﻌﺮﻓة ،كمـا تنـاولت أبﻌـاد
)عمليات( إدارة المﻌﺮﻓة ونماذج وﻣتطلبات إدارة المﻌﺮﻓة.
انطﻼقا ً ﻣما ســـبق يمكن القول ﱠ
أن المﻌﺮﻓة تُﻌدﱡ الموجود الجوهﺮي غيﺮ الملموس الذي تناﻣى دوره ﻓي
نجـاح ﻣنظمات اﻷعمال ،والتي أدت إلى تحول بيئة اﻷعمال ﻓي تلك المنظمات ﻣن اقتصــــاد قائم على
اﻷشــياء إلى اقتصــاد جديد قائم على المﻌﺮﻓة المتواجدة ﻓي عقول أﻓﺮادها ﻣن خﻼل خبﺮاتهم وقدراتهم
والمﻌلوﻣات التي يمكن الحصول عليها ﻣن بيئتها المحيطة بها.
وبالتالي يمكن اعتبار إدارة المﻌﺮﻓة تطور طبيﻌي للفكﺮ اﻹداري وﻣختلف اﻷسـاليب اﻹدارية وتماشـيا ً
ﻣع اﻷحداث والتغيﺮات الحاصـــلة ،إذ تســـﻌى إدارة المﻌﺮﻓة ﻓي المنظمات إلى اﻹبداع وتدعيم قدرتها
التنـاﻓســــيـة اعتمـاداً على ﻣبـادرات وأســــاليـب خـاصــــة بهـا ،وعلى هـذا ﻓ ﱠ
ـإن إدارة المﻌﺮﻓـة تﺮ ّكز على
تكنولوجيا المﻌلوﻣات وﻣﻌﺮﻓة الﻌنصﺮ البشﺮي الذي يكسبها ﻣيزة تناﻓسية حقيقة صﻌبة التقليد.
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المبحث الثاني
اﻹبداع اﻹداري

يتميز الﻌصـﺮ الحالي بالتغيﺮات المتسـارعة وثورة المﻌلوﻣات واﻻنفجار المﻌﺮﻓي والتكنولوجي ،اﻷﻣﺮ
الذي نتج عنه الﻌديد ﻣن المشـكﻼت التي تواجهها المنظمات المﻌاصـﺮة ،إذ يتطلب حل هذه المشـكﻼت
اســتخدام طﺮائق جديدة إبداعية ونبذ الطﺮائق واﻹجﺮاءات القديمة ،وﻻ يتم ذلك إﻻ بإيجاد اﻷشــخاص
المبدعين وتوﻓيﺮ الوسـائل المناسـبة التي تسـاعد على إيجاد طﺮائق جديدة وحلول إدارية سـﺮيﻌة ،وﻣن
هنـا يمكن اعتبـار اﻹبداع اﻹداري أحد المكونات اﻹدارية اﻷســــاســــيـة للمنظمـات اﻹدارية )شــــيحي،
 ،2014ص .(61

 .1-3مفهوم اﻹبداع:
اﻹبـداع ﻓي اﻹدارة ﻣتﻌلق بـاﻷﻓكـار الجـديـدة ﻓي ﻣجـال اﻹدارة وتطويﺮ المنتجـات وقيـادة ﻓﺮق الﻌمـل
وتحسـين الخدﻣات للﻌمﻼء ،وهناك تﻌدد وتباين ﻓي وجهات النظﺮ حول تحديد ﻣفهوم اﻹبداع وﻣاهيته،
ﻓﻼ يوجـد اتفـاق بين البـاحثين حول تﻌﺮيفـه ويﻌود ذلـك إلى تﻌقـد الظـاهﺮة اﻹبـداعيـة نفســــهـا ﻣن جهـة،
وتﻌـدد المجـاﻻت التي انتشــــﺮ ﻓيهـا ﻣفهوم اﻹبـداع ﻣن جهـة أخﺮى ،ﻣمـا أدى إلى اختﻼف المنطلقـات
النظﺮية لموضوع اﻹبداع )علي والحاكم ،2015 ،ص .(181
عﺮف )الحﺮاحشة وآخﺮون ،2006 ،ص  (248اﻹبداع على أنﱠه "ﻓكﺮة جديدة يتم تنفيذها بقصد
حيث ّ
تطويﺮ اﻹنتاج أو الﻌملية أو الخدﻣة ،ويمكن أن يتﺮاوح تأثيﺮ اﻹبداع ﻓي المنظمات ﻣن إحداث تحسينات
طفيفة على اﻷداء إلى إحداث تطويﺮ جوهﺮي وهائل ،يمكن أن تتضمن هذه التحسينات ،اﻹنتاج،
والطﺮق الجديدة ﻓي التكنولوجيا والهياكل التنظيمية واﻷنظمة اﻹدارية ،والخطط ،والبﺮاﻣج الجديدة
المتﻌلقة باﻷﻓﺮاد الﻌاﻣلين".
عﺮف )حنان ،2010 ،ص  (47اﻹبداع بأنﱠه "تطبيق ﻓكﺮة تطورت داخل المنظمة ،أو تمت
كما ّ
استﻌارتها ﻣن خارج المنظمة ،سوا ًء كانت تتﻌلق بالمنتج أو الوسيلة أو النظام أو الﻌملية أو السياسة أو
.

البﺮاﻣج أو الخدﻣة ،وهي جديدة بالنسبة للمنظمة عندﻣا تطبقها"
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 .2-3مفهوم اﻹبداع اﻹداري:
على الﺮغم ﻣن ﱠ
أن ﻣصطلح اﻹبداع اﻹداري يُﻌدﱡ ﻣن بين أكثﺮ المصطلحات شيوعا ً ﻓي الوقت الﺮاهن
ﻓي أدبيات اﻹدارة إﻻ أنﱠه يستخدم ﻣقﺮونا ً بالمنظمة أو اﻹدارة كاﻹبداع اﻹداري ،ﻓإنﱠه يحمل ﻣضاﻣين
وتفسيﺮات ﻣتﻌددة تدخل ﻓيها الﻌديد ﻣن الﻌواﻣل التي تضم السمات الشخصية والمهارات الذهنية لﻸﻓﺮاد
المبدعين إلى جانب المتغيﺮات التنظيمية التي تميز كل ﻣنظمة عن غيﺮها )الناصﺮ وزينة ،2018 ،ص
.(156
عﺮف )الﻌاﻣﺮي وآخﺮون ،2007 ،ص  (180اﻹبداع اﻹداري بأ ﱠنه "التغيﺮ ﻓي الﻌمل ،بحيث يؤدي
وقد ّ
إلى التحسين ﻓي إجﺮاءات الﻌمل واﻷساليب التنظيمية ،التي تؤدي إلى إنتاج وتسليم المنتج".
عﺮف )القحطاني ،2010 ،ص  (370اﻹبداع اﻹداري بأنﱠه "استخدام الموظف المهارات
بينما ّ
الشخصية اﻹبداعية ﻓي استنباط أساليب إدارية جديدة توصله إلى حلول ابتكارية لمشكلة إدارية تواجه
ﻣصلحة التنظيم أو تصورات جديدة لمﻌالجة تلك المشكلة باﻻعتماد على التحليل الهادف والجهد
اﻹبداعي المنظم الذي يتصل باﻹدراك الحسي القائم على التحليل المنطقي واﻻختيار والتجﺮيب
والتقويم".
وعﺮف كـل ﻣن ) (Blandine and Nathan, 2013, p.11اﻹبـداع اﻹداري ﱠ
بـأنـه "تنفيـذ هيـاكـل
ّ
تنظيميـة جديدة ،وأنظمة إدارية ،وﻣمارســــات اﻹدارة ،والﻌمليات ،والتقنيات التي يمكن أن تخلق قيمة
للمنظمـة" ،ويمكن القول أ ﱠن اﻹبـداع اﻹداري يجمع ثﻼثـة أنواع لﻼبتكـار هي اﻹبـداع ﻓي الممـارســــات
والﻌمليات وإدارة الهيكل التنظيمي.
عﺮﻓـت )لولو ،2015 ،ص  (40اﻹبـداع اﻹداري ب ﱠ
ـأنـه "ﻣزيج ﻣن القـدرات التي تمكن الفﺮد ﻣن
كمـا ّ
إنتاج ﻓكﺮة جديدة ﻣتميزة قابلة للتطبيق بهدف حل ﻣشــكلة أو تطويﺮ نظام قائم يؤدي إلى الوصــول إلى
اﻷهداف المطلوبة بكفاء وﻓاعلية".
وبالتالي يمكن القول ﱠ
أن اﻹبداع اﻹداري هو ذلك النوع ﻣن اﻹبداع المﺮكز ﻓي ﻣجال اﻹدارة ،ويﻌني
تقديم شيء جديد أو قيمة ﻣضاﻓة سوا ًء ﻓي الفكﺮ اﻹداري أو اﻷساليب أو التقنيات )الﻌاﻣﺮي وآخﺮون،
 ،2007ص .(180
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وقد تبنت الباحثة تﻌﺮيف )القحطاني ،2010 ،ص  (370لﻺبداع اﻹداري كونه اﻷكثﺮ شمولية وتﻌبيﺮا ً
عن اﻹبداع اﻹداري داخل المنظمات.

 .3-3عناصر اﻹبداع اﻹداري:
 (1الطﻼقة:
تقاس وتحدد الطﻼقة بﻌدد وكمية ﻣا يﻌطي الشــخص ﻣن نوع ﻣﻌين ﻣن المﻌلوﻣات ﻓي وحدة زﻣنية
ﻣحددة ويقصـــد بها إنتاج أكبﺮ قدر ﻣمكن ﻣن اﻷﻓكار حول ﻣوضـــوع ﻣﻌين ﻓي وحدة زﻣنية ﻣﻌينة
شﺮط أن تكون هذه اﻷﻓكار جديدة ونادرة لم يسبق إليها أحد ويمكن تحديد أربع أنواع للطﻼقة:
 الطﻼقة اللفظية :هي قدرة الفﺮد على اســـتدعاء أكبﺮ عدد ﻣمكن ﻣن الجمل ذات المﻌنى والتيتحتوي على الكلمات المﻌطاة بالتﺮتيب أو تحتوي على حﺮوف ﻣﻌينة.
 الطﻼقة الفكﺮية :هي قدرة الفﺮد على استدعاء عدد كبيﺮ ﻣن اﻷﻓكار استجابة للموقف أو المشكلة. طﻼقة التداعي :هي القدرة على إنتاج أكبﺮ عدد ﻣمكن ﻣن اﻷلفاظ ذات المﻌنى الواحد. طﻼقة التﻌبيﺮ :هي القدرة على صياغة اﻷﻓكار ﻓي عبارات ﻣفيدة. (2المرونة:
تشـيﺮ إلى ﻣﺮونة الفﺮد الﻌقلية والسـهولة التي يغيﺮ بها ﻣوقفه الﻌقلي كما أنها القدرة على سـﺮعة إنتاج
أكبﺮ عدد ﻣن أنواع ﻣختلفة ﻣن اﻷﻓكار التي تﺮتبط بموقف ﻣﻌين ،ويوجد نوعين ﻣن المﺮونة:
 المﺮونة التلقائية :تتضـمن قدرة الفﺮد على إعطاء ﻣﻌلوﻣات ﻣتنوعة تلقائيا ً ﻻ تنتمي لفئة أو أصـلواحد ،كما أنها تشــيﺮ إلى المﺮونة التي تظهﺮ عند الفﺮد دون حاجة ضــﺮورية يتطلبها الموقف،
ﻓيﻌطي الشـخص عدد ﻣن اﻻسـتجابات ﻻ تنتمي إلى ﻓئة واحدة وإنما تنتمي إلى عدد ﻣتنوع ،وهذا
يميزها عن الطﻼقة بأنواعها ،حيث يبﺮز عاﻣل المﺮونة أهمية تغييﺮ اتجاه أﻓكارنا ،بينما يبﺮز
عاﻣل الطﻼقة أهمية كثﺮة هذه اﻷﻓكار ﻓقط.
 المﺮونة التكيفية :هي قدرة الفﺮد على تغييﺮ وجهته الذهنية حين يكون بصـــدد النظﺮ إلى حلﻣشــكلة ﻣﻌينة ،ويمكن النظﺮ إليها باعتبارها الطﺮف الموجب للتكيف الﻌقلي ،ﻓالفﺮد المﺮن ﻣن
حيث التكيف الﻌقلي ﻣضـاد للفﺮد المتصـلب عقليا ،وسـمي هذا النوع ﻣن المﺮونة باسـم المﺮونة
التكيفية ﻷنها تحتاج إلى تﻌديل ﻓي السلوك ليتفق ﻣع الحل السليم.
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 (3الحساسية للمشكﻼت:
يقصـد بها الوعي بوجود ﻣشـكﻼت أو حاجات أو عناصـﺮ ضـﻌف ﻓي البيئة أو الموقف ،ويﻌني ذلك أن
بﻌﺾ اﻷﻓﺮاد أسـﺮع ﻣن غيﺮهم ﻓي ﻣﻼحظة المشـكلة والتحقق ﻣن وجودها ﻓي الموقف ،وﻻ شـك أن
اكتشــاف المشــكلة يمثل الخطوة اﻷولى ﻓي عملية البحث عن حل لها ،ويﺮتبط بهذه القدرة ﻣﻼحظة
اﻷشياء غيﺮ الﻌادية أو المحيﺮة ﻓي ﻣحيط الفﺮد ،أو إعادة توظيفها وإثارة تساؤﻻت ﻣن حولها.
 (4المخاطرة:
يقصـد بها أخذ زﻣام المبادرة ﻓي تبني اﻷﻓكار واﻷسـاليب الجديدة ،والبحث عن حلول لها ﻓي الوقت
نفســه الذي يكون ﻓيه الفﺮد على اســتﻌداد لتحمل المخاطﺮة الناتجة عن اﻷعمال التي يقوم بها ولديه
اﻻستﻌداد لتحمل المسؤوليات المتﺮتبة على ذلك.
 (5الخروج عن المألوف:
يقصـــد به القدرة على التحﺮر ﻣن النزعة التقليدية والتطورات الشـــائﻌة ،والقدرة على التﻌاﻣل ﻣع
اﻷنظمة الجاﻣدة وتطويﻌها لواقع الﻌمل ويتطلب ذلك شجاعة كاﻓية.
 (6اﻷصالة:
يقصـد بها القدرة على إنتاج أﻓكار غيﺮ ﻣسـبوقة وغيﺮ ﻣألوﻓة ،ﻓالمبدع يملك تفكيﺮ أصـيل يبتﻌد عن
المألوف أو الشـائع ،وهي إنتاج غيﺮ ﻣألوف وبﻌيد المدى ،ويتفق عدد ﻣن الباحثين على أن اﻷصـالة
هي" :القدرة على إنتاج اســتجابات أصــيلة أي قليلة التكﺮار بالمﻌنى اﻹحصــائي داخل الجماعة التي
ينتمي إليها الفﺮد ،أي أنه كلما قلت درجة شـيوع الفكﺮة زادت درجة أصـالتها ،وتشـمل اﻷصـالة ثﻼثة
جوانب رئيسية:
 اﻻستجابة غيﺮ الشائﻌة )القدرة على إنتاج أﻓكار نادرة(. اﻻستجابة البﻌيدة )القدرة على ذكﺮ تداعيات بﻌيدة غيﺮ ﻣباشﺮة(. اﻻسـتجابة الماهﺮة )القدرة على إنتاج استجابات يحكم عليها بالمهارة( )شﻌباني ،2016 ،ص -56.(58

 .4-3خصائص اﻹبداع اﻹداري:
اهتم الباحثون بالتﻌﺮف على خصـــائص اﻹبداع اﻹداري نظﺮا لما يمثله ﻣن أهمية وقيمة للخﺮوج
بمســـاهمات تؤدي إلى تنمية وتطويﺮ القدرات والﻌمليات اﻹبداعية ،وبما أن اﻹبداع اﻹداري يتﻌلق
بكاﻓة نشاطات الﻌمل اﻹداري والتنظيمي داخل المنظمة ﻓإنه يمكن تحديد خصائصه بما يلي:
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 اﻹبـداع ظـاهﺮة ﻓﺮديـة )نتـاج جهود ﻓﺮديـة( وجمـاعيـة )نتـاج جهود جمـاعيـة( ،ﻓـاﻷﻓكـار اﻹبـداعيـةتكون ﻓي البداية ﻓكﺮ ﻓﺮدي تنطلق ﻣن ذهن الفﺮد يتم اﻻســـتفادة ﻣنها ،عن طﺮيق ﻣتابﻌة هذه
اﻷﻓكار وأثﺮها ﻣن خﻼل الﻌمل الجماعي المنظمي ،خاصــــة أن الكثيﺮ ﻣن اﻷعمال اﻹبداعية
تﻼشــــت واختفت لدى أﻓﺮاد ﻣجهولين ﻷنها ظهﺮت بشــــكل ﻓﺮدي نتيجة عجز الفﺮد وإهمال
الجماعة وتقصيﺮ المنظمة.
 اﻹبداع ظاهﺮة إنســانية عاﻣة وليســت ظاهﺮة خاصــة بأحد ولكنها تختلف ﻣن شــخص إلى آخﺮحسب الفطﺮة والظﺮوف التي يﻌيش وسطها ويتﻌاﻣل ﻣﻌها.
 يﺮتبط اﻹبداع بالﻌواﻣل الموروثة ويمكن تنميته وتطويﺮه. هو ﻣهمة تضﻌها اﻹدارة الﻌليا ﻓي المنظمة والتي تقود عملية اﻹبداع. يﻌتبﺮ عملية تنظيمية واسـﻌة يتدخل بها ﻣﻌظم الﻌاﻣلين والدوائﺮ واﻷقسـام ﻓي المنظمة )شـﻌباني، ،2016ص .(55
هناك رأي آخﺮ أ ﱠن خصائص اﻹبداع اﻹداري تتمثل ﻓي:
 الجدية والحداثة :حيث أن المنتج اﻹبداعي سـواء كان أسـلوب أو تقنية ،أو السـلﻌة أو خدﻣة يجبأن يكون جديد ﻣن حيث الخصـــائص واﻻســـتﻌمال والمنفﻌة التي يمكن أن يقدﻣها هذا المنتج
اﻹبداعي.
 المنفﻌة أو القيمة :أي أنه يجب أن يكون المنتج اﻹبداعي ذا ﻣنفﻌة أو قيمة ،وليس هذا ﻓحسـب بليجب أن يأتي بقيمة أو ﻣنفﻌة إضاﻓية عن ﻣنتجات المنظمات التي كانت ﻣن قبل.
 التكاﻣل والتﺮابط :حيث يشـــتﺮط ﻓي المنتج اﻹبداعي أن يتصـــف بوضـــوح أبﻌاده وﻣكوناتهوالتكاﻣل ﻓيما بينها ليحققه بحيث يكون اﻹبداع ﻣؤســـس على نتائج وﻣﻌطيات ســـابقة ،ويكون
خﻼصة الجهود التﺮاكمية ،التي هي ﻣيزة تناﻓسية للمؤسسة.
 التﺮاكمية :بحيث يكون اﻹبداع ﻣؤســس على نتائج وﻣﻌطيات ســابقة ،ويكون خﻼصــة الجهودالتﺮاكمية ،التي تستﻌمل كمﻌطيات وﻣدخﻼت لﻌملية اﻹبداع.
 الموائمة الزﻣنية :يﻌني ذلك تقديم المنتج اﻹبداعي ﻓي الوقت المناســـب ،إذ أنه ﻣهما كان نوعالﻌمـل وجودته ﻓإنه يفقد قيمته عند تنفيذه ﻓي الوقت غيﺮ المﻼئم ،ﻓلذلك ﻣن شــــﺮوط اﻹبداع
اﻹداري أن يكون ﻓي الوقت المناســب لكي تســتفيد ﻣنه ﻣنظمات اﻷعمال )شــﻌباني ،2016 ،ص
.(56
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 .5-3أهمية اﻹبداع اﻹداري:
يمكن إجمال اﻹيجابيات التي توﻓﺮها ظاهﺮة اﻹبداع ﻓي التنظيمات على النحو التالي:
 القدرة على اﻻسـتجابة لمتغيﺮات البيئة المحيطة ،ﻣما يجﻌل التنظيم ﻓي وضـع ﻣسـتقﺮ إذ يكون لديهاﻻستﻌداد لمواجهة هذه التغيﺮات بشكل ﻻ يؤثﺮ على سيﺮ الﻌمليات التنظيمية.
 تحسين خدﻣات التنظيم بما يﻌود بالنفع على التنظيم والفﺮد. المساهمة ﻓي تنمية القدرات الفكﺮية والﻌقلية للﻌاﻣلين ﻓي التنظيم عن طﺮيق إتاحة الفﺮصة لهم ﻓياختبار تلك القدرات.
 اﻻستغﻼل اﻷﻣثل للموارد المالية عن طﺮيق استخدام أساليب عملية تتواكب ﻣع التطورات الحديثةوالقدرة على إحداث التوازن بين البﺮاﻣج اﻹنمائية المختلفة واﻹﻣكانيات المادية المتاحة.
 حسـن اسـتغﻼل الموارد البشـﺮية واﻻسـتفادة ﻣن قدراتهم عن طﺮيق إتاحة الفﺮصـة لها ﻓي البحثعن الجـديـد ﻓي ﻣجـال الﻌمـل والتحـديـث المســــتمﺮ ﻷنظمـة الﻌمـل بمـا يتفق ﻣع التغيﺮات المحيطـة
وحاجة المنظمات إلى اﻹبداع اﻹداري )لولو ،2015 ،ص .(41

 .6-3مستويات اﻹبداع اﻹداري:
هناك ثﻼث ﻣستويات لﻺبداع هي:
 (1اﻹبداع على مستوى الفرد:
هو اﻹبداع الذي يتم التوصــل إليه ﻣن قبل أحد اﻷﻓﺮاد ،وﻣن الســمات التي يتميز بها الشــخص المبدع
وتميزه عن غيﺮه حب اﻻســـتطﻼع ،والمثابﺮة ،والثقة بالنفس ،واﻻســـتقﻼل ﻓي الحكم ،وتأكيد الذات،
والذكاء ،والمﺮونة ،وحب المخاطﺮة ،والطموح ،والقدرة على التحليل.
 (2اﻹبداع على مستوى الجماعة:
هو اﻹبداع الذي يتم تقديمه أو التوصـــل إليه ﻣن قبل الجماعة ،ويمكن ذكﺮ خصـــائص إبداع الجماعة
بالنقاط التالية:
أن الجماعة شـــديدة التنوع تتيح حلوﻻً أﻓضـــل ،ﱠ
ﱠ
وان الحل اﻹبداعي للجماعة يتطلب أن تتكون ﻣن
أشخاص لهم شخصيات ﻣختلفة.
 الجماعة المتماسكة أكثﺮ استﻌدادا ً أو حماسا ً ونشاطا ً للﻌمل ﻣقارنة بالجماعة اﻷقل تماسكاً.39

 أﻓﺮاد الجماعة المنسجمة أكثﺮ ﻣيﻼً لﻺبداع ﻣن الجماعة التي ليس بينها انسجام. تميل الجماعة حديثة التكوين إلى اﻹبداع أكثﺮ ﻣن الجماعة القديمة. يزداد اﻹبداع ﻣع ازدياد عدد أعضاء الجماعة ،حيث تتوسع القدرات والمﻌﺮﻓة والمهارات.ويتأثﺮ اﻹبداع على ﻣستوى الجماعة بالنقاط التالية:
 البصــــيﺮة والﺮؤية :ويشــــيﺮ إلى اﻷﻓكار المشــــتﺮكة ،والنتائج القيمة للجماعة ،وتزداد احتماﻻتاﻹبداع لدى الجماعة عندﻣا يتشارك أﻓﺮاد المجموعة ﻓيما يتﻌلق باﻷهداف الموضوعة.
 المشـــاركة اﻵﻣنة :ﻣن المﻌﺮوف ﱠأن المشـــاركة تقلّل ﻣن ﻣقاوﻣة التحيز ،لذا ﻓالبيئة والمناخ اللذان
يشجﻌان اﻷﻓﺮاد على التﻌبيﺮ بحﺮية عن أﻓكارهم هما اﻷكثﺮ احتماﻻً لتﻌزيز اﻹبداع الناجح.
 اﻻلتزام بـالتميز ﻓي اﻷداء :يشــــجع اﻻلتزام بـالتميز والتفوق ﻓي اﻷداء على إيجـاد ﻣنـاخ يقوم بتقييمإجﺮاءات الﻌمل وتحديها بشـكل ﻣسـتمﺮ ﻣن خﻼل إثارة الجدل والبناء تظهﺮ أﻓكار جديدة ،وبانﻌدام
ﻣثل هذا المناخ ﻓإن الجماعة ﻻ تقوم بفحص إجﺮاءات الﻌمل ،وبالتالي تقل احتماﻻت اﻹبداع.
 (3اﻹبداع على مستوى المنظمة:
هو اﻹبـداع الـذي يتم التوصـــــل إليـه عن طﺮيق الجهـد التﻌـاوني لجميع أعضـــــاء المنظمـة ،وتتميز
المنظمات المبدعة بالصفات التالية:
 اﻻتجاه الميداني والميل نحو الممارسة والتجﺮيب رغم الفشل. قوة اﻻتصال. وجود أنصار وﻣؤيدين لﻺبداع يقوﻣون بتشجيع المبدعين وتوجيههم. تطويﺮ ﻣبادئ وقيم وأخﻼقيات للﻌمل يﻌﺮﻓها الجميع ويﻌملون على احتﺮاﻣها وتطبيقها. اﻻلتزام بالمهارة اﻷصـــلية للمنظمة المبدعة وعدم التحويل إلى ﻣجاﻻت عمل ليس للمنظمة ﻣهارةﻣتأصلة ﻓيها.
 البسـاطة وعدم التﻌقيد ﻓي الهيكل التنظيمي ﻣن حيث عدد المسـتويات والوحدات اﻹدارية )شـيحي، ،2014ص .(70-68

40

 .7-3أساليب اﻹبداع اﻹداري:
 (1أسلوب العصف الذهني:
تﻌتمد هذه الطﺮيقة على توليد اﻷﻓكار ،بمﻌنى طﺮح المشـكلة على أكبﺮ عدد ﻣمكن يهمهم التوصـل إلى
حل بشـأنها بصـﺮف النظﺮ عن المسـتوى اﻹداري الذي ينتمون إليه ،ﻣع ﻓتح باب تلقي اﻵراء واﻷﻓكار
تجاه الحلول المقتﺮحة كﻼً وﻓق وجهة نظﺮه ،ويﻌتمد نجاح هذا اﻷسلوب على أربع قواعد أساسية هي:
 إرجاء وتأجيـل الحكم ســــوا ًء كان إيجـابيـا ً أو ســــلبيـا ً على أي ﻓكﺮة إلى ﻣا بﻌـد نهاية جلســــة توليداﻷﻓكار.
 تشجيع اﻻنطﻼق ﻓي اﻷﻓكار ،ﻓكلما كانت الفكﺮة جاﻣحة كان ذلك أﻓضل. توليـد أكبﺮ عـدد ﻣمكن اﻷﻓكـار ،والتﺮكيز على الكم على حســـــاب الكيف ،وتقييم كـل اﻷﻓكـاربالتساوي.
 التهجين أو البناء على أﻓكار اﻵخﺮين ،وتوليد اﻷﻓكار باســــتخدام اﻷﻓكار الســــابقة كنقاط انطﻼقﻻكتشاف أﻓكار جديدة )عموﻣن ،2014 ،ص .(119-118
 (2أسلوب ديلفي:
تﻌتمد هذه الطﺮيقة على تحديد البدائل الممكنة للمشــــكلة وﻣناقشــــتها غيابيا ً ﻓي اجتماع أعضــــاء غيﺮ
ﻣوجودين وجها ً لوجه ،حيث تمﺮ هذه الطﺮيقة بالخطوات التالية:
 تحديد المشكلة تحديدا ً واضحاً. تحديد أعضاء اﻻجتماع ﻣن الخبﺮاء وذوي الﺮأي. تصــميم قائمة أســئلة تحتوي على تســاؤﻻت عن بدائل الحل وســلوك المشــكلة ،وتأثيﺮ بدائل الحلعليه ،وإرسال القائمة للخبﺮاء.
 تحليل اﻹجابات واختصــــارها وتجميﻌها ﻓي ﻣجموعات ﻣتشــــابهة ،وكتابة ذلك ﻓي شــــكل تقﺮيﺮﻣختصﺮ.
 إرســـال التقﺮيﺮ المختصـــﺮ للخبﺮاء ﻣﺮة ثانية طالبين رد ﻓﻌلهم بالنســـبة لتوقﻌاتهم عن المشـــكلةالمطﺮوحة.
 تﻌاد الخطوة الﺮابﻌة والخاﻣسة ﻣﺮة أخﺮى. تجميع اﻵراء النهائية ووضـﻌها ﻓي شـكل تقﺮيﺮ نهائي عن أسـلوب حل المشـكلة )عموﻣن،2014 ،ص .(120-119
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 (3أسلوب المجموعة اﻻسمية:
يسـتﻌمل هذا اﻷسـلوب لتشـخيص المشـكﻼت التنظيمية وإيجاد الحلول اﻹبداعية لها ،ويطلق ﻣصـطلح
اســمية على جماعة ﻣن اﻷﻓﺮاد تﻌمل ﻓي حضــور ﻣشــتﺮك دون التفاعل ﻣع أعضــائها ،يتﺮاوح عدد
أﻓﺮادهـا ﻣـا بين  9-6أﻓﺮاد ،حيـث يطلـب ﻣن كـل ﻓﺮد تقـديم الحـل على بطـاقـة دون المنـاقشــــة ﻣع غيﺮه،
وذلك بهدف خلق الضــغط اﻹبداعي ،ثم يطلب ﻣنهم ﻣقﺮر الجلســة قﺮاءة ﻣقتﺮحاتهم ويقوم بتســجيلها
على لوحـة كبيﺮة ﻣﻌلقـة أﻣـاﻣهم دون إطﻼق أيـة أحكـام أو تﻌليقـات ﻣن قبـل أﻓﺮاد الجمـاعـة ،وبﻌـد ذلـك
تتاح الفﺮصـــة لمناقشـــة المقتﺮحات والدﻓاع عنها أو ﻣناقشـــة اﻵخﺮين ﻓي آرائهم ،وﻓي نهاية الجلســـة
يجﺮى تصويت سﺮي ﻻختيار أﻓضل البدائل )عموﻣن ،2014 ،ص .(120

 .8-3حاجة المنظمات إلى اﻹبداع اﻹداري:
 يﻌتبﺮ اﻹبداع اﻹداري عنصــﺮاً أســاســيا ً ﻓي جميع نشــاطات أي ﻣنظمة لﺮﻓع كفاءتها وإنتاجيتها،وبالتالي تحسين ﻣخﺮجاتها سوا ًء كانت ﻣنتجات أو خدﻣات.
 تﻌيش المنظمات الحديثة ظﺮوﻓا ً ﻣتغيﺮة وﻣﻌقدة ﻓﺮضت الحاجة إلى اﻹدارة اﻹبداعية. تزايـد المشــــكﻼت اﻹداريـة والتنظيميـة دا ـخ ل المنظمـات الحـديثـة يفﺮض التغييﺮ والتطويﺮ الـذييتطلب اﻹبداع ﻓي إحداثه.
 تزايد حدة المناﻓسة الشﺮسة يفﺮض الحاجة إلى اﻹبداع اﻹداري لزيادة القدرة التناﻓسية. تقنيات اﻻتصـــاﻻت وثورة المﻌلوﻣات وشـ ـ بكة اﻹنتﺮنت وﻣا تتيحه ﻣن قدرات غيﺮ ﻣســـبوقة نتجعنها الﻌديد ﻣن المشـــكﻼت التي تواجهها المنظمات الحديثة اﻷﻣﺮ الذي يتطلب إدارة إبداعية لحل
هذه المشكﻼت.
 حاجة الدول الﻌﺮبية المســتمﺮة إلى اﻹبداع اﻹداري نابع ﻣن كونها دول ناﻣية تمكنها ﻣن ﻣســايﺮةركب التطور.
 وسيلة للتطويﺮ والتجديد وابتكار طﺮق وحلول لمشكﻼت قائمة. يبﺮز اﻹبداع كمطلب أسـاسـي ﻣن بين المطالب التي تكون الغاية الﻌليا للظاهﺮة اﻹدارية ،حيث ﱠأن
أية قيادة إدارية تغفل عن اﻹبداع تحكم على نفسها بالتخلف واﻻنهيار.
 تتميز بﻌﺾ المنظمـات بـالكفـاءة ﻓي ﻣﺮحلـة ﻣﻌينـة ،وقـد تتفوق على غيﺮهـا ،وللحفـاظ على هـذاالتفوق ينبغي توﻓيﺮ ﻣقوﻣات اﻹبداع كوسـيلة ﻓﻌّالة للدخول إلى عالم المسـتقبل )لولو ،2015 ،ص
.(42-41
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 .9-3الخصائص الرئيسية للمنظمات اﻹبداعية:
تتسـم المنظمات اﻹبداعية بخصـائص رئيسـية تميزها عن غيﺮها ﻣن المنظمات التقليدية ،وﻣن أهم هذه
الخصائص:
 النظﺮ إلى اﻷسلوب البيﺮوقﺮاطي كﻌدو رئيسي لﻺنجاز. تحفيز جميع الﻌاﻣلين على التجﺮيب. تدعيم قيم تنظيمية تمثل عنصﺮ قوة دﻓع للمنظمة وتتطابق ﻣع قيم التغييﺮ واﻹبداع. إعطاء أسبقية ﻣتميزة لتنمية قدرات الﻌاﻣلين وتحفيزهم لتحقيق اﻷداء المتميز واﻹبداع ﻓيه. تتسم عملية اﻻتصال بالمﺮونة واﻻنفتاح. تكوين ﻓﺮق عمل وتهيئة المناخ المﻼئم للتفكيﺮ اﻹبداعي. وجود عدد ﻣن اﻷﻓﺮاد المبدعين لديهم الداﻓع الداخلي لطﺮح اﻷﻓكار اﻹبداعية وﻣواصـلة الجهد ﻣنأجل حل ﻣشكﻼت المنظمة.
 اسـتثمار اﻷبحاث الﻌلمية ﻓي ﻣجال عمل المنظمة وتشـجيع التخطيط اﻻسـتﺮاتيجي المﺮن وﻣسـاندةاﻷﻓكار الجديدة.
 تواﻓﺮ القيادة الواعية التي تؤﻣن بأهمية الﻌمل اﻹبداعي وتشجيﻌه. تهيئة البيئة الداخلية للتفكيﺮ اﻹبداعي الذي يتســـم بوجود رســـالة ﻣحددة للمنظمة واســـتﺮاتيجية أوخطـة دقيقـة تتﺮجم هـذه الﺮســــالـة وقيم واضــــحـة وﻣشــــجﻌـة للﻌمليـة اﻹبـداعيـة ﻣع الحﺮص على
الﻼﻣﺮكزية ﻓي اتخاذ القﺮارات.
 حﺮص المنظمـة على تـأﻣين عﻼقـة قويـة ﻣع البيئـة الخـارجيـة التي تﻌمـل بهـا ،وبخـاصــــة ﻓيمـا يتﻌلقبالصـلة الوثيقة ﻣع المسـتفيدين ﻣن الخدﻣة أو السـلﻌة التي تقدﻣها المنظمة بالقدر الذي يجﻌل جميع
عمليات التطويﺮ والتجديد واﻹبداع ﻣوجهة نحو تحقيق رغبات المتﻌاﻣلين ﻣع المنظمة.
 زيادة اﻻنتماء لقيم المنظمة وأهداﻓها والﻌمل ﻓي جو يتسم بالثقة والمﺮونة. تشــــجيع المناقشــــات والحوار الهادئ البنّاء بغﺮض النقد البنّاء وليس بغﺮض النقد والهدم )لولو، ،2015ص .(45-44

43

 .10-3معوقات اﻹبداع اﻹداري:
يمكن تصنيف ﻣﻌوقات اﻹبداع اﻹداري باﻵتي:
 (1المعوقات العقلية:
تتمثل بإصـدار اﻷحكام المسـبقة غيﺮ المدروسـة وغيﺮ المتأنية على اﻷشـخاص والمشـكﻼت ،وضـﻌف
المﻼحظة والنظﺮة السـطحية للمشـكﻼت واﻷﻣور المهمة ،وإتباع عادات التفكيﺮ النمطية ،والقيود وقلة
الحﺮكة الفكﺮية.
 (2المعوقات اﻻنفعالية:
ﻣثـل الثقـة بـالنفس ،والميـل للمخـاطﺮة ،واﻻســــ تقﻼل ﻓي التفكيﺮ ،ولﻼنفﻌـال قوة تـدﻓع الفﺮد إلى تنويع
ســــلوكـه حتى يحقق الهـدف ﻣن اﻻنفﻌـال ،ويخفّﺾ ﻣن حـدة التوتﺮ الـذي يســــببـه ،ولكن المغـاﻻة ﻓي
اﻻنفﻌال ﻣثل الخوف أو القلق قد تسبب الحد ﻣن اﻹبداع.
 (3معوقات الدافعية:
أثبتت اﻷبحاث أن توصــــل الفﺮد الجديد يتطلب رغبة حقيقة ﻣن جانبه تدﻓﻌه للتوصــــل إليه ،وﻻبدّ أن
يكون الفﺮد ﻣدﻓوعا ً للدرجة التي تجﻌله يبذل الجهد اﻹيجابي المحقق لﻺبداع ،ويؤدي عدم تشجيع الفﺮد
وتحفيزه بـالطﺮيقـة المﻼئمـة وعـدم حصــــولـه على احتﺮام وتقـديﺮ اﻵخﺮين وﻣســــانـدتهم لـه إلى إعـاقـة
اﻹبداع وضع حاجز ضد اﻷﻓكار الجديدة.
 (4المعوقات التنظيمية:
يؤدي التنظيم الذي يسـمح للﺮؤسـاء بتﺮكيز السـلطة ﻓي أيديهم وﻻ يسـمح للﻌاﻣلين باﻻشـتﺮاك ﻓي ﻣناقشـة
أوضـاع الﻌمل والمسـاهمة ﻓي رسـم خططه ،والذي تحدد اللوائح والتﻌليمات ﻓيه أدوار الﻌاﻣلين بشـكل
ﻣفصل دقيق ،إلى عدم تشجيع اﻷﻓﺮاد على اﻹبداع واﻻبتكار ،بل يجﻌلهم يتهﺮبون ﻣن المسؤولية خوﻓا ً
ﻣن الفشـل والﻌقاب ،وتتمثل المﻌيقات التنظيمية ﻓي ﻣيل نمط القيادة إلى المﺮكزية ﻓي اتخاذ القﺮارات،
والتحيز ﻣن قبل الﺮؤسـاء لبﻌﺾ المﺮؤوسـين ،وتؤثﺮ القﺮارات المتخذة بالﻌﻼقات الشـخصـية ،وانﻌدام
تفويﺾ السـلطة ،وإلزام الﻌاﻣلين بالتقيد باﻹجﺮاءات واﻷنظمة المتبﻌة ﻓي الﻌمل وضـﻌف نظم الحواﻓز
المادية والمﻌنوية وغياب الﻌدالة ﻓي توزيع المكاﻓآت والحواﻓز ،وغياب أنظمة اﻻتصــال الفﻌّالة )علي
والحاكم ،2015 ،ص .(186-185
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 .11-3عﻼقة إدارة المعرفة باﻹبداع اﻹداري:
بيّنـت الﻌـديـد ﻣن الـدراســـــات أهميـة إدارة المﻌﺮﻓـة ﻓي تحقيق اﻹبـداع بمختلف أنواعـه ،حيـث أ ّكـدت
الدراســـات على ّ
أن المﻌﺮﻓة الجديدة تبدأ ﻣع اﻷﻓﺮاد الذين يملكون البصـــيﺮة التي تﺮشـــدهم إلى إبداع
جديد ،ﱠ
وأن الحدس الجيد للمديﺮ يكون حاﻓزا ً ﻻبتكار ﻣنتج جديد أو تقديم صيغ عمل جديدة ،كما أبﺮزت
بﻌضـــها المســـائل الحﺮجة التي تقدﻣها إدارة المﻌﺮﻓة ﻓي التكيف التنظيمي وإﻣكانية البقاء والمناﻓســـة
لمواجهة التغيﺮات التي تجســد بشــكل أســاســي الﻌملية التنظيمية التي تســﻌى إلى الﺮبط الف ّﻌال للبيانات
وإﻣكانية ﻣﻌالجة المﻌلوﻣات وإﻣكانية اﻻبتكار للﻌنصﺮ البشﺮي.
وقـد اعتمـد اﻹبـداع عبﺮ التـاريخ على المﻌﺮﻓـة الجـديـدة ،ﻓـاﻹبـداعـات المﻌتمـدة على المﻌﺮﻓـة تفوق
اﻹبـداعـات اﻷخﺮى ،كمـا أدركـت ﻣنظمـات اﻷعمـال ﱠ
أن المﻌﺮﻓـة هي نقطـة حﺮجـة لبقـائهـا الحـالي
والمســتقبلي ،حيث أصــبحت المﻌﺮﻓة أو ﻣا يﻌﺮف بﺮأس المال الفكﺮي أحد أهم أســباب بقاء الﻌمل ﻓي
هذه المنظمات ،وبغﺾ النظﺮ عن نوع المﻌﺮﻓة سـوا ًء كانت ضـمنية أو صـﺮيحة ﻓهي تلﻌب دورا ً ﻣهما ً
ﻓي اﻹبداع ،كما ﱠ
أن المنظمات التي تســـﻌى للتميز ﻣن خﻼل المﻌﺮﻓة بوســـﻌها اﻹبداع ﻣن خﻼل زيادة
المﻌﺮﻓة الضـمنية ﻷعضـائها والتاي تسـ ّهل تحديد وحل المشـكﻼت والتنبؤ بنتائج الحل الممكنة ،واعتبﺮ
ﱠ
أن إحداث التغييﺮ الحقيقي وتحقيق اﻹبداع يســـتوجب نقل المﻌﺮﻓة الضـــمنية والمشـــاركة ﻓيها ،حيث
تلﻌـب ﻣجتمﻌـات الممـارســـــة دورا ً ﻣهمـا ً ﻓي إدارة المﻌﺮﻓـة ﻓي ﻣجـال اﻹبـداع اﻹداري واﻹبـداع
التكنولوجي ،حيـث تنبثق اﻹبـداعـات ﻣن هـذه المجتمﻌـات ﻣن خﻼل تﻌـاونهم ﻓي إبـداع أﻓكـار جـديـدة
وتطبيقها ،و تدعم إدارة المﻌﺮﻓة الجهود لﻼســـتفادة ﻣن الموجودات الملوســـة للمنظمة ،والتي تشـــجع
وتﺮوج للمﻌﺮﻓة القائمة كأســاس لﻸﻓكار الجديدة ،كما أشــار إلى ضــﺮورة توزيع المﻌﺮﻓة الذي
اﻹبداع
ّ
سن اﻷداء ويساعد المنظمة على التأكد ﻣن ﱠ
أن المﻌﺮﻓة قد تم استخداﻣها ﻓي تﻌزيز اﻹبداع.
يح ّ
وهناك أربع استﺮاتيجيات للمﻌﺮﻓة تسهم ﻓي تﻌزيز اﻹبداع هي:
 استﺮاتيجية الﺮﻓع :والتي تؤكد على نشﺮ المﻌﺮﻓة بين ﻣجاﻻت المنظمة لتحسين عمليات اﻹبداع. اﻻستﺮاتيجية التخصصية :تشيﺮ إلى تحول المﻌﺮﻓة الجديدة ﻣن اﻷقسام لتﻌزيز اﻹبداع ﻣستقبﻼً. استﺮاتيجية الفحص :والتي تؤكد على ابتكار المﻌﺮﻓة الجديدة التي تساهم ﻓي اﻹبداع. -استﺮاتيجية التوسع :ﻣن خﻼل توسيع المﻌﺮﻓة الحالية ﻣن أجل اﻹبداع.
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وﻣن الناحية التطبيقية تتحسـن قدرة المنظمات على اﻹبداع ﻣن خﻼل تضـمين عناصـﺮ المﻌﺮﻓة وتوليد
عناصـﺮ ﻣﻌﺮﻓة ضـمنية جديدة تمثل نتاج هذا اﻹبداع ،كما ﱠ
أن المنظمات ﻻ تسـتطيع إجبار اﻷﻓﺮاد على
اﻹبـداع ولكنهـا تﻌمـل جـاهـدة ﻹخﺮاج اﻹبـداع ﻣنهم ،حيـث يـأخـذ الﻌـاﻣلون ذوي المﻌﺮﻓـة الوقـت والجهـد
والمخاطﺮ التي يمكن أن تحفّز اﻹبداع )درويش ﻣﺮوان ،2006 ،ص.(12-11

خﻼصة المبحث:
تنـاولـت البـاحثـة ﻓي هـذا المبحـث ﻣفهوم اﻹبـداع وﻣفهوم وعنـاصــــﺮ وخصـــــائص اﻹبـداع اﻹداري،
باﻹضــاﻓة إلى ﻣســتويات وأســاليب اﻹبداع اﻹداري وحاجة المنظمات لﻺبداع اﻹداري والخصــائص
الﺮئيســــيـة للمنظمـات اﻹبـداعيـة ،وﻓي النهـايـة نـاقشــــت البـاحثـة ﻣﻌوقـات اﻹبـداع اﻹداري وعﻼقـة إدارة
المﻌﺮﻓة باﻹبداع اﻹداري.
وﻻ تقتصـــﺮ قيمة المشـــاركة اﻹبداعية على المنظمة لوحدها ،بل ﱠ
أن القدرة على الوصـــول إلى أﻓكار
وحلول ﻣبتكﺮة يمكن ان تﻌود بـالفـائـدة والمنفﻌـة على اﻷﻓﺮاد أيضــــاً ،ﻓـاﻹبـداع يـدعم قوة أي ﻣنظمـة ﻓي
تميزها عن المنظمات اﻷخﺮى ،كما أ ﱠن اﻹدارة التقليدية أصــبحت غيﺮ ﻣمكنة ﻓي الوقت الحالي لما لها
تحول اﻷﻓﺮاد الﻌـاﻣلين إلى بيﺮوقﺮاطيين وتســــلبهم قـدرتهم على التفكيﺮ
ﻣن عواقـب وخيمـة ،ﻓهي ّ
واﻹبداع.
حيث ٍّ
أن الظﺮوف المتغيﺮة التي تﻌيشـــها المنظمات اليوم ســـوا ًء كانت ظﺮوﻓا ً ســـياســـية أو ثقاﻓية أو
اجتماعية أو اقتصــادية تحتم على المنظمات اﻻســتجابة لهذه التغيﺮات بأســلوب إبداعي يضــمن بقاءها
واستمﺮارها.
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الفصل الثالث
اﻹطار الميداني للبحث

المبحث اﻷول
لمحة عن برنامج اﻷغذية العالمي واللجنة الدولية للصليب اﻷحمر

أوﻻً :برنامج اﻷغذية العالمية:
يقوم بﺮنـاﻣج اﻷغـذيـة الﻌـالمي ،بوصــــفـه وكـالـة اﻷﻣم المتحـدة المﻌنيـة بمكـاﻓحـة الجوع ،بـاﻻســــتجـابـة
المســــتمﺮة لحــاﻻت الطوارئ ،ﻓهو يﻌمــل على إنقــاذ اﻷرواح عن طﺮيق توﻓيﺮ الغــذاء للجوعى
والمســتضــﻌفين على نحو الســﺮعة .كما يﻌمل البﺮناﻣج أيضـا ً على ﻣســاعدة الجوعى ﻓي تأﻣين الغذاء
الكاﻓي لهم ﻓي المســتقبل ،ويقوم بذلك ﻣن خﻼل ﻣشــﺮوعات تســتخدم الغذاء كوســيلة لبناء اﻷصــول،
ونشﺮ المﻌﺮﻓة وتﻌزيز قدرات المجتمﻌات لتكون أقوى وتصل إلى ﻣﺮحلة اﻻكتفاء الذاتي.
يقوم البﺮناﻣج بتنفيذ ﻣشــﺮوعات طارئة وتنموية ﻓي أكثﺮ ﻣن  70بلدا ً حول الﻌالم ﻣن أجل كســﺮ حلقة
الفقﺮ ﻣن خﻼل تشـجيع ودعم المؤسـسـات التﻌليمية والصـحية وﻣشـﺮوعات البنية التحتية الصـغيﺮة التي
يمكن أن يقوم بها الفقﺮاء ذاتيا ً وﻣساعدة الﻼجئين على الﻌودة إلى أوطانهم .
المتح دة وتﻌلن بيـان ﻣبـادئ
ـ
ﻓي عـام  ،1994أصــــبح بﺮنـاﻣج اﻷغـذيـة الﻌـالمي أول ﻣنظمـة تتبع اﻷﻣم
لﻌملها ،ويﻌتبﺮ هذا البيان بمثابة حجﺮ الزاوية لســياســة البﺮناﻣج وعمله ﻣن أجل ﻣســاعدة المحتاجين
واختيار أﻣاكن تقديم المســاعدات وكيفية الﻌمل بنظﺮة ﻣســتقبلية ﻣن أجل وضــع نهاية للجوع والفقﺮ .
وبوصـــفه ذراع اﻷﻣم المتحدة لتقديم المســـاعدات الغذائية ،ﻓإن بﺮناﻣج اﻷغذية الﻌالمي يوظف الغذاء
ﻣن أجل :


تلبية احتياجات الطوارئ



تﻌزيز التنمية اﻻقتصادية واﻻجتماعية
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ويقوم بﺮناﻣج اﻷغذية أيضــا بتقديم الدعم اللوجســتي لضــمان حصــول المحتاجين على المســاعدات
الغذائية ﻓي الوقت المناســب والمكان المناســب ،وﻻ يدخﺮ بﺮناﻣج اﻷغذية الﻌالمي وســ يلة ﻓي وضــع
قضـية الجوع على رأس قائمة اﻻهتماﻣات الدولية وتشـجيع السـياسـات واﻻسـتﺮاتيجيات والﻌمليات التي
تفيد الفقﺮاء والجوعى ﻣباشﺮة.

ثانياً :اللجنة الدولية للصليب اﻷحمر:
تم تأســـيســـها ﻓي الﻌام  ،1863وتسـ ـ ﻌى هذه المنظمة إلى الحفاظ على قدر ﻣن اﻹنســـانية ﻓي خضـــم
الحﺮوب ،ويســـتﺮشـــد عملها بالمبدأ القائل بوضـــع حدود للحﺮب نفســـها :أي حدود لتســـييﺮ اﻷعمال
الحﺮبية وحدود لســلوك الجنود ،وتُﻌﺮف ﻣجموعة اﻷحكام التي وضــﻌت اســتنادا ً إلى هذا المبدأ والتي
أقﺮتها كل أﻣم الﻌالم تقﺮيبا ،بالقانون الدولي اﻹنساني الذي تشكل اتفاقيات جنيف حجﺮ أساسه.
ّ
اللجنة الدولية للصـليب اﻷحمﺮ ﻣنظمة ﻣسـتقلة وﻣحايدة تقوم بمهام الحماية اﻹنسـانية وتقديم المسـاعدة
لضــحايا الحﺮب والﻌنف المســلح ،وقد أوكلت إلى اللجنة الدولية ،بموجب القانون الدولي ،ﻣهمة دائمة
بالﻌمل غيﺮ المتحيز لصـــالح الســـجناء والجﺮحى والمﺮضـــى والســـكان المدنيين المتضـــﺮرين ﻣن
النزاعـات ،وإلى جـانـب ﻣقﺮهـا الﺮئيســــي ﻓي جنيف ،هنـاك ﻣﺮاكز للجنـة الـدوليـة ﻓي حوالي  80بلـدا ً
ويﻌمـل ﻣﻌهـا عـدد ﻣن الموظفين يتجـاوز ﻣجموعهم  12000ﻣوظف .هـذا وﻓي حـاﻻت النزاع ،تتولى
اللجنة الدولية تنسـيق الﻌمل الذي تقوم به الجمﻌيات الوطنية للصـليب اﻷحمﺮ والهﻼل اﻷحمﺮ واتحادها
الﻌام ،واللجنة الدولية هي ﻣؤســس الحﺮكة الدولية للصــليب اﻷحمﺮ والهﻼل اﻷحمﺮ وﻣصــدر إنشــاء
القانون الدولي اﻹنساني ﻻسيما اتفاقيات جنيف.
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المبحث الثاني
خطوات الدراسة الميدانية
ت ُﻌدﱡ الدراسة الميدانية عنصﺮاً أساسيا ً ﻓي إعداد اﻷبحاث ،ويقصد بها تلك الدراسة التي تهدف إلى جمع
البيانات اﻷولية ﻓي ﻣجتمع البحث ،والتي تســـهم ﻓي تحقيق أهداف البحث ،ﻣن خﻼل توضـــيح ﻣجتمع
وعينة البحث واســتﻌﺮاض أســاليب جمع البيانات ،ثم اختبار صــدق وثبات المقاييس المســتخدﻣة ﻓي
البحـث ،ثم التطﺮق لﻸداة التي اســــتخـدﻣـت ﻓي البحـث ﻓي جميع البيـانـات والمﻌلوﻣـات ،ثم اســــتخـدام
اﻷساليب اﻹحصائية ﻓي الحصول على النتائج ،حيث يتناول ﻣا يلي:
ﻣجتمع وعينة البحث.
ﻣنهجية البحث.
أساليب جمع البيانات.
أداة الدراسة الميدانية.
اﻷساليب اﻹحصائية المستخدﻣة ﻓي التحليل.
اختبار ثبات المقاييس المستخدﻣة ﻓي البحث.
اختبار صدق المقاييس المستخدﻣة ﻓي البحث.

49

 .1-1-4مجتمع وعينة البحث:
 (1مجتمع البحث:
يتكون ﻣجتمع البحـث ﻣن ﻣوظفي بﺮنـاﻣج اﻷغـذيـة الﻌـالمي واللجنـة الـدوليـة للصــــليـب اﻷحمﺮ الﻌـاﻣلين
ّ
ضــــمن ﻣـدينـة دﻣشــــق ،وقـد بلغ الﻌـدد اﻹجمـالي لمفﺮدات ﻣجتمع البحـث  270ﻣوظف وﻓق البيـانـات
اﻹحصائية الواردة لدى أقسام الموارد البشﺮية ﻓي هذه المنظمات.
 (2عينة البحث:
تم اختيار عينة عشـوائية بسـيطة تتألف ﻣن  162ﻣوظف يﻌملون لدى بﺮناﻣج اﻷغذية الﻌالمي واللجنة
الـدوليـة للصــــليـب اﻷحمﺮ ﻓي ﻣـدينـة دﻣشــــق ،وتُﻌـدﱡ الﻌينـة كـاﻓيـة لتمثيـل ﻣجتمع البحـث وﻓقـا ً لجـدول
كﺮيجسي ﻣورجان  Krejcie&Morganلتحديد الحد اﻷدنى لﻌدد أﻓﺮاد الﻌينة.1

 .2-1-4منهجية البحث:
اعتمـدت البـاحثـة المنهج الوصــــفي التحليلي ﻓي إجﺮاء البحـث نظﺮا ً لمنـاســــبـة هـذا المنهج ﻣع طبيﻌـة
وأهداف البحث ،وذلك بهدف وصـــف الظاهﺮة ﻣوضـــوع البحث ،وتحليل بياناتها ،وبيان الﻌﻼقة بين
ﻣكوناتها ،ﻣن خﻼل اﻻعتماد على جانبين أساسيين هما:
 (3الجـانـب النظري :اعتمـدت البـاحثـة ﻓي ﻣﻌـالجـة الجـانـب النظﺮي للـدراســــة على عـدد ﻣن الكتـب
والدوريات المحكمة ،الﻌﺮبية ﻣنها واﻷجنبية ،إضاﻓةً إلى ﻣواقع اﻹنتﺮنت المتخصصة.
 (4الجانب العملي :قاﻣت الباحثة باستقصاء آراء عينة البحث ﻣن خﻼل استخدام ﻣقياس )حﻼق ريما،
 (2014لقيـاس إدارة المﻌﺮﻓة وﻣقيـاس )جبﺮ عبـد الﺮحمن (2010 ،لقيـاس اﻹبداع اﻹداري ،وقد تم
ذلك ﻣن خﻼل توزيع اﻻســـتبانة على عينة البحث ثم تحليل وﻣﻌالجة البيانات باســـتخدام البﺮناﻣج
اﻹحصائي ).(SPSS

 .3-1-4أساليب جمع البيانات:
اعتمدت الباحثة على ﻣصـدرين أسـاسـيين ﻓي جمع البيانات ،المصـادر اﻷولية ﻣن خﻼل اﻻعتماد على
اﻻسـتبانة كأداة رئيسـة للبحث ،لمﻌالجة الجوانب التحليلية للدراسـة ،وتم ﻣﻌالجة اﻹطار النظﺮي للبحث
ﻣن خﻼل ﻣصـــادر البيانات الثانوية التي تتمثل بالكتب ،واﻷبحاث ،والﺮســـائل الﻌﺮبية واﻷجنبية ذات
الﻌﻼقة بموضوع البحث.

Krejcie Robert and Morgan Daryle, 1970, opt-cit, pp: 607, 610.
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 .4-1-4أداة الدراسة الميدانية:
تم اسـتخدام اﻻسـتبانة ﻓي جمع البيانات ،حيث تم توزيﻌها على ﻣوظفي بﺮناﻣج اﻷغذية الﻌالمي واللجنة
الدولية للصليب اﻷحمﺮ ﻓي ﻣدينة دﻣشق ،وتضمنت قسمين:
 القســـم اﻷول :يﻌبّﺮ عن اﻷســـئلة التي تخص المتغيﺮات الديموغﺮاﻓية )الجنس ،والﻌمﺮ ،والمؤهل
الﻌلمي ،وﻣستوى الدخل ،والمستويات اﻹدارية ،وعدد سنوات الخبﺮة(.
 القســم الثاني :تم اســتخدام ﻣقياس )حﻼق ريما (2014 ،لقياس إدارة المﻌﺮﻓة ،حيث تم تطبيق هذا
المقياس ﻓي بيئات عﺮبية وأجنبية ،وثبت صدقه وثباته ﻓي أغلب هذه الدراسات رغم تباين المواقع
والثقـاﻓـات ،كمـا تم اســــتخـدام ﻣقيـاس )جبﺮ عبـد الﺮحمن (2010 ،لقيـاس اﻹبـداع اﻹداري ،حيـث تم
تطبيق هذا المقياس ﻓي بيئات عﺮبية وأجنبية ،وثبت صــدقه وثباته ﻓي أغلب هذه الدراســات رغم
تباين المواقع والثقاﻓات ،ويشــمل القســم الثاني الﻌبارات التي تخص ﻣحور إدارة المﻌﺮﻓة وﻣحور
ضح ﻓي الجدول رقم ).(1
اﻹبداع اﻹداري ،كما هو ﻣو ّ
الجدول رقم ) (1عدد أسئلة المتغيرات

محاور البحث

أبعاد البحث

عدد العبارات

المحور اﻷول )إدارة المعرفة(

تشخيص المعرفة

5

توليد المعرفة

4

تخزين المعرفة

5

توزيع المعرفة

5

تطبيق المعرفة

4

اﻷصالة

5

الطﻼقة

3

المرونة

4

اﻻنفتاح على التغيير

3

الحساسية للمشكﻼت

4

تقبل المخاطرة

4

القدرة على التحليل والربط

3

المحور الثاني )اﻹبداع اﻹداري(

المصدر :من إعداد الباحثة
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وقد استخدﻣت الباحثة ﻣقياس ليكﺮت الخماسي ،ﻓيما يخص القسم الثاني ،وذلك على الشكل التالي:
الجدول رقم ) (2تثقيل اﻹجابات المتاحة ﻷسئلة اﻻستبيان

الرأي

موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق بشدة

درجات الرأي

5

4

3

2

1

المصدر :من إعداد الباحثة

كما تم تحديد دوال الفئات ﻓي ﻣقياس ليكﺮت الخماســي ،ﻣن خﻼل حســاب المدى بين درجات المقياس
ﻣن خﻼل الﻌﻼقة:
أكبﺮ قيمة ﻓي تدرج المقياس – أصغﺮ قيمة ﻓي تدرج المقياس = 4 =1-5
وطول الفئة = المدى  /عدد ﻓئات المقياس = 0.80 =4/5
وبﻌد ذلك تم إضاﻓة هذه القيمة إلى أقل قيمة ﻓي المقياس وهي واحد صحيح ،وذلك لتحديد الحد اﻷعلى
لهذه الفئة ،وكون اﻹجابات تﻌتمد على ﻣقياس ليكﺮت الخماسي ،ﻓمن المتوسط تظهﺮ اﻹجابات كما
يلي:
 .1إذا كان المتوسط الحسابي ﻣن  1.00إلى  1.80ﱠ
ﻓإن درجة التوﻓﺮ هي )قليلة جداً(.
 .2إذا كان المتوسط الحسابي ﻣن  1.81إلى  2.60ﱠ
ﻓإن درجة التوﻓﺮ هي )قليلة(.
 .3إذا كان المتوسط الحسابي ﻣن  2.61إلى  3.40ﱠ
ﻓإن درجة التوﻓﺮ هي )ﻣتوسطة(.
 .4إذا كان المتوسط الحسابي ﻣن  3.41إلى  4.20ﱠ
ﻓإن درجة التوﻓﺮ هي )كبيﺮة(.
 .5إذا كان المتوسط الحسابي ﻣن  4.21إلى  5.00ﱠ
ﻓإن درجة التوﻓﺮ هي )كبيﺮة جداً(.

 .5-1-4اﻷساليب اﻹحصائية المستخدمة في التحليل:
قاﻣت الباحثة بتفﺮيغ وتحليل البيانات ﻣن خﻼل بﺮناﻣج التحليل اﻻحصائي ) ،(SPSS 20واستخدﻣت
الباحثة اﻷدوات اﻹحصائية اﻵتية:
 (1اختبــار ألفــا-كرونبــاخ ) :(Cronbach's Alphaلجميع ﻣتغيﺮات البحــث عــدا المتغيﺮات
الديموغﺮاﻓية ،وذلك لمﻌﺮﻓة ﻣدى ثبات ﻣحاور اﻻستبانة.
 (2التكرارات والنســــب المئوية ) :(frequencies and percentagesلمﻌﺮﻓة توزيع ﻣفﺮدات
الﻌينــة وﻓقـا ً للﻌواﻣــل الــديموغﺮاﻓيــة )الجنس ،والﻌمﺮ ،والمؤهــل الﻌلمي ،وﻣســــتوى الــدخــل،
والمستويات اﻹدارية ،وعدد سنوات الخبﺮة(.
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 (3اﻹحصــــــاءات الوصــــفيــة "الوســــط الحســــــابي ،واﻻنحراف المعيــاري ) Mean and
 (Std.Deviationلﻌبارات وأبﻌاد وﻣحاور البحث.
 (4معامل اﻻرتباط بيرسـون ) :(Person Correlationﻣن أجل حسـاب الصـدق الداخلي لﻌبارات
البحث ،وكذلك ﻣن أجل ﻣﻌﺮﻓة درجة اﻻرتباط بين أبﻌاد البحث.
 (5تحليل اﻻنحدار البســيط ) :(Simple Regressionﻣن أجل ﻣﻌﺮﻓة تأثيﺮ المتغيﺮ المســتقل على
المتغيﺮ التابع ،ولمﻌﺮﻓة النسبة المئوية التي يفسﺮها المتغيﺮ المستقل ﻣن تغيﺮ المتغيﺮ التابع.
 (6تحليـل اﻻنحـدار المتعـدد ) (Multiple Regressionبطريقـة ) :(Stepwiseﻣن أجـل ﻣﻌﺮﻓـة
تأثيﺮ المتغيﺮات المستقلة كل ﻣنها على حدا ﻓي المتغيﺮ التابع.
 (7اختبار ) :(Independent Samples T-Testلدراسـة الدﻻلة اﻹحصـائية لتأثيﺮ الفﺮوقات ﻓي
الﻌاﻣل الديموغﺮاﻓي )الجنس( تجاه المتغيﺮ التابع.
 (8اختبار تحليل التباين أحادي اﻻتجاه ) :(One Way ANOVAلدراســــة الدﻻلة اﻹحصــــائية
لتــأثيﺮ الفﺮوقــات ﻓي الﻌواﻣــل الــديموغﺮاﻓيــة )الﻌمﺮ ،والمؤهــل الﻌلمي ،وﻣســــتوى الــدخــل،
والمستويات اﻹدارية ،وعدد سنوات الخبﺮة( تجاه المتغيﺮ التابع.

 .6-1-4اختبار ثبات أداة القياس المستخدمة في البحث:
يقصـد بثبات اﻻسـتبانة أن تﻌطي النتائج نفسـها إذا أعيد تطبيقها على الﻌينة نفسـها ﻓي الظﺮوف نفسـها،
ولثبات اﻻستبانة جانبين هما:
 (1ثبات اﻻستبانة :أي الحصول على النتائج نفسها إذا قيس المتغيﺮ ﻣﺮات ﻣتتالية.
(2

موضـوعية اﻻسـتبانة :أي الحصـول على الدرجة نفسـها ،بغﺾ النظﺮ عن الشـخص الذي يطبق
اﻻختبارات الخاصة باﻻستبانة أو الذي يصممه.

ـاحثة ﻣن ثبـات اﻻســــتبـانة ﻣن خﻼل اســــتخـدام ﻣﻌـاﻣل ألفـا كﺮونبـاخ باســــتخـدام بﺮناﻣج
تحققت الب ـ
وقد ـ
 ،SPSSحيث تتﺮاوح قيمة هذا المﻌاﻣل بين  0و ،1وتﻌتبﺮ النســبة المقبولة ﻓي الدراســات اﻻجتماعية
هي  ،1%60وبالتطبيق على البيانات التي تم الحصول عليها ،وجدت الباحثة أن ﻣﻌاﻣل الثبات يتﺮاوح
ﻣـا بين )َ (0.847و ) ،(0.862وهو يزيـد عن  %60ﻣمـا يـدل على ﱠ
أن هنـاك ثبـات ﻓي البيـانـات والﻌينـة
ﻣقبولة إحصائياً.

making sense of Cronbach’s alpha, International Journal of ,) Mohsen Tavakol, Reg Dennick, (20111
Medical Education, p53-55.
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جدول رقم ) (3معامل ألفا كرونباخ ﻷبعاد البحث

محاور البحث

معامل الثبات

المحور اﻷول )إدارة المعرفة(

0.847

المحور الثاني )اﻹبداع اﻹداري(

0.862

المصدر :نتائج التحليل اﻹحصائي

 .7-1-4اختبار صدق أداة القياس المستخدمة في البحث:
يقصــد بصــدق اﻻســتبانة ﻣدى قدرتها على قياس ﻣتغيﺮات البحث بدقة ،وقد قاﻣت الباحثة بالتأكد ﻣن
صدق اﻻستبانة بطﺮيقتين:1
ُقصـد به ﻣدى نجاح الﻌبارات المسـتخدﻣة ﻓي أداة القياس ﻓي تمثيل ﻣتغيﺮات
 الصـدق الظاهري :وي َالبحث بدقة.
 صـــــدق المحتوى :وهو أن تحتوي عبـارات ﻣقيـاس ﻣتغيﺮ ﻣـا على جميع عنـاصــــﺮ التﻌﺮيفالمفاهيمي لذلك المتغيﺮ )أبﻌاد المتغيﺮ(.
وقد تحققت الباحثة ﻣن صـــدق المقياس عن طﺮيق ﻣﻌاﻣل الصـــدق ،والذي يســـاوي الجذر التﺮبيﻌي
ـاحث ة ﱠ
أن ﻣﻌـاﻣـل
لمﻌـاﻣـل ألفـا كﺮونبـاخ ،وبـالتطبيق على البيـانـات التي تم الحصــــول عليهـا ،وجـدت الب ـ
الصدق يتﺮاوح بين ) (0.920و ) ،(0.926وهي قيم ﻣقبولة ﻷنها تزيد عن ).(%60
جدول رقم ) (4معامل الصدق ﻷبعاد البحث

محاور البحث

معامل الصدق

المحور اﻷول )إدارة المعرفة(

0.920

المحور الثاني )اﻹبداع اﻹداري(

0.928

المصدر :نتائج التحليل اﻹحصائي

GUPTA V., 1999, SPSS for Beginners. VJ Book. Inc.، P52.
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المبحث الثالث
توصيف متغيرات البحث
يهدف هذا الجزء إلى حســاب التكﺮارات والنســب المئوية للمتغيﺮات الديموغﺮاﻓية )الجنس ،والﻌمﺮ،
والمؤهل الﻌلمي ،وﻣسـتوى الدخل ،والمسـتويات اﻹدارية ،وعدد سـنوات الخبﺮة( باﻹضـاﻓة إلى حسـاب
المتوسط الحسابي واﻻنحﺮاف المﻌياري لﻌبارات وأبﻌاد وﻣحاور الدراسة ،كما يلي:
أوﻻً :حساب التكرارات والنسب المئوية للمتغيرات الديموغرافية:
ضح الجدول رقم ) (5توزيع أﻓﺮاد الﻌينة حسب ﻣتغيﺮ الجنس.
 متغير الجنس :يو ّ
الجدول رقم ) (5توزيع العينة وفق الجنس

الجنس

التكرارات

النسبة المئوية

ذكر

107

% 66

أنثى

55

% 34

المجموع

162

% 100

المصدر :نتائج التحليل اﻹحصائي

نﻼحظ ﻣن الجـدول الســــابق أن عـدد ـالذكور أكبﺮ عـدد اﻹنـاث ﻓي عينـة البحـث ،حيـث بلغ عـدد الـذكور
 107ﻣوظف بنسبة  ،%66بينما بلغ عدد اﻹناث  55ﻣوظفة بنسبة  %34ﻣن حجم الﻌينة المدروسة.

الشكل البياني رقم ) :(1توزيع عينة البحث وﻓق ﻣتغيﺮ الجنس
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يوضـــح الجدول رقم ) (6توزيع أﻓﺮاد الﻌينة حســـب ﻣتغيﺮ الﻌمﺮ ،حيث تم تقســـيم
 متغير العمر:
ّ
الﻌينة بحسب الﻌمﺮ إلى  3ﻓئات
الجدول رقم ) (6توزيع العينة وفق الفئات العمرية

النسبة المئوية

العمر

التكرارات

أقل من  30سنة

24

% 14.8

من  45-30سنة

118

% 72.8

أكبر من  45سنة

20

% 12.3

المجموع

162

% 100

المصدر :نتائج التحليل اﻹحصائي

نﻼحظ ﻣن الجـدول الســــابق ﱠ
أن النســــبـة اﻷكبﺮ ﻣن أﻓﺮاد الﻌينـة هم ﻣن الفئـة الﻌمﺮيـة التي تتﺮاوح
أعمارها بين  45-30ســنة حيث بلغت نســبتهم ) (%72.8أي أكثﺮ ﻣن ثلثي أﻓﺮاد عينة البحث ،أ ّﻣا
الفئة الﻌمﺮية اﻷصــغﺮ التي يقل عمﺮها عن  30ســنة ﻓقد بلغت نســبتها ) ،(%14.8وكانت النســبة
اﻷقل لﻸﻓﺮاد الذين أعمارهم أكبﺮ ﻣن  45سنة حيث بلغت نسبتهم ).(%12.3

الشكل البياني رقم ) :(2توزيع عينة البحث وﻓق ﻣتغيﺮ الﻌمﺮ
المصدر :نتائج التحليل اﻹحصائي
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 متغير المؤهل العلمي :تم تقسيم هذا المتغيﺮ إلى  4ﻓئات )الشهادة الثانوية ،ﻣﻌهد ،إجازة جاﻣﻌية،
دراسات عليا( ويوضّح الجدول رقم ) (7توزيع أﻓﺮاد الﻌينة حسب المؤهل الﻌلمي.
الجدول رقم ) (7توزيع العينة وفق المؤهل العلمي

المؤهل العلمي

التكرارات

النسبة المئوية

الشهادة الثانوية

4

% 2.5

معهد

16

% 9.9

إجازة جامعية

86

% 53.1

دراسات عليا

56

% 34.6

المجموع

162

% 100

المصدر :نتائج التحليل اﻹحصائي

نﻼحظ ﻣن الجدول السـابق ﱠ
أن نسـبة اﻷﻓﺮاد الحاصـلين على اﻹجازة الجاﻣﻌية كانت هي النسـبة اﻷكبﺮ
حيـث بلغـت نســــبتهم ) (%53.1أي أكثﺮ ﻣن نصــــف أﻓﺮاد عينـة البحـث ،بينمـا بلغـت نســــبـة اﻷﻓﺮاد
الحاصـلين على شـهادة الدراسـات الﻌليا )ﻣاجسـتيﺮ ودكتوراه( ) (%34.6أي أكثﺮ ﻣن ثلث أﻓﺮاد عينة
البحث ،وبلغت نسـبة اﻷﻓﺮاد الحاصـلين على شـهادة المﻌاهد المتوسـطة ) ،(%9.9وكانت النسـبة اﻷقل
لﻸﻓﺮاد الحاصلين على الشهادة الثانوية بنسبة ).(%2.5

الشكل البياني رقم ) :(3توزيع عينة البحث وﻓق ﻣتغيﺮ المؤهل الﻌلمي
المصدر :نتائج التحليل اﻹحصائي

57

 متغير مسـتوى الدخل :يوضـّح الجدول رقم ) (8توزيع أﻓﺮاد الﻌينة حسـب ﻣسـتوى الدخل ،حيث تم
تقسيم الﻌينة بحسب الدخل إلى  5ﻓئات.
الجدول رقم ) (8توزيع العينة وفق مستوى الدخل

فئات الدخل

التكرارات

النسبة المئوية

أقل من  50ألف ليرة سورية

3

% 1.9

من  50ألف إلى  100ألف ليرة

1

% 0.6

سورية
أكثر من  100ألف وأقل من  150ألف

9

% 5.6

ليرة سورية
من  150ألف إلى  200ألف ليرة

5

% 3.1

سورية
أكثر من  200ألف ليرة سورية

144

% 88.9

المجموع

162

% 100

المصدر :نتائج التحليل اﻹحصائي

نﻼحظ ﻣن الجدول الســــابق أ ﱠن النســــبة اﻷكبﺮ ﻣن أﻓﺮاد الﻌينة هم ﻣن الفئة التي يزيد دخلها ﻣن 200
ألف ليﺮة ســـورية بنســـبة ) ،(%88.9بينما بلغت نســـبة اﻷﻓﺮاد الذين دخلهم أكثﺮ ﻣن  100ألف ليﺮة
سـورية وأقل ﻣن  150ألف ليﺮة سـورية ) ،(%5.6وبلغت نسـبة اﻷﻓﺮاد الذين يتﺮاوح دخلهم ﻣن 150
ألف إلى  200ألف ليﺮة ســــورية ) ،(%3.1وبلغت نســــبة اﻷﻓﺮاد الذين دخلهم أقل ﻣن  50ألف ليﺮة
سورية ) ،(%1.9وكانت النسبة اﻷقل لﻸﻓﺮاد الذين يتﺮاوح دخلهم ﻣا بين  50ألف إلى  100ألف ليﺮة
سورية حيث بلغت نسبتهم ).(%0.6
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الشكل البياني رقم ) :(4توزيع عينة البحث وﻓق ﻣتغيﺮ ﻣستوى الدخل
المصدر :نتائج التحليل اﻹحصائي

يوضـ ـح الجدول رقم ) (9توزيع أﻓﺮاد الﻌينة حســـب المســـتويات اﻹدارية
 المســـتويات اﻹدارية:
ّ
لموظفي بﺮناﻣج اﻷغذية الﻌالمي واللجنة الدولية للصليب اﻷحمﺮ عينة البحث
جدول رقم ) (9توزيع العينة وفق المستويات اﻹدارية

المستويات اﻹدارية

عدد التكرارات

الوزن النسبي )(%

إدارة وسطى

99

% 61.1

إدارة عليا

22

% 13.6

إدارة تنفيذية

41

% 25.3

المجموع

162

% 100

المصدر :نتائج التحليل اﻹحصائي

نﻼحظ ﻣن الجدول السـابق ﱠ
أن أكثﺮ ﻣن نصـف أﻓﺮاد عينة البحث هم ﻣدراء ﻓي اﻹدارة الوسـطى حيث
بلغت نســــبتهم ) ،(%61.1بينما بلغت نســــبة اﻷﻓﺮاد المدراء ﻓي اﻹدارة التنفيذية ) ،(%25.3وكانت
النسبة اﻷقل لﻸﻓﺮاد المدراء ﻓي اﻹدارة الﻌليا وبلغت نسبتهم ).(%13.6
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الشكل البياني رقم ) :(5توزيع عينة البحث وﻓق ﻣتغيﺮ المستويات اﻹدارية
المصدر :نتائج التحليل اﻹحصائي

يوضــح الجدول رقم ) (10توزيع أﻓﺮاد الﻌينة حســب عدد ســنوات الخبﺮة
 عدد ســنوات الخبرة:
ّ
لموظفي بﺮناﻣج اﻷغذية الﻌالمي واللجنة الدولية للصليب اﻷحمﺮ عينة البحث
جدول رقم ) (10توزيع العينة وفق عدد سنوات الخبرة

عدد سنوات الخبرة

عدد التكرارات

الوزن النسبي )(%

أقل من  5سنوات

14

% 8.6

من  5إلى  10سنوات

51

% 31.5

من  10إلى  15سنة

54

% 33.3

أكثر من  15سنة

43

% 26.5

المجموع

162

% 100

المصدر :نتائج التحليل اﻹحصائي

نﻼحظ ﻣن الجدول السـابق ﱠ
أن ثلث أﻓﺮاد عينة البحث لديهم خبﺮة عمل تتﺮاوح ﻣا بين  10إلى  15سـنة
ﻓي ﻣجال عمل المنظمات غيﺮ الﺮبحية حيث بلغت نسـبتهم ) ،(%33.3بينما بلغت نسـبة اﻷﻓﺮاد الذين
تتﺮاوح خبﺮتهم ﻓي ﻣجـال عمـل المنظمـات غيﺮ الﺮبحيـة ﻣن  5إلى  10ســــنوات ) ،(%31.5وبلغـت
نســـبة اﻷﻓﺮاد الذين تزيد خبﺮتهم عن  15ســـنة ) (%26.5أي أكثﺮ ﻣن ربع نســـبة أﻓﺮاد عينة البحث
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بقليل ،وكانت النسـبة اﻷقل لﻸﻓﺮاد الذين تقل خبﺮتهم ﻓي ﻣجال المنظمات غيﺮ الﺮبحية عن  5سـنوات
وبلغت نسبتهم ).(%8.6

الشكل البياني رقم ) :(6توزيع عينة البحث وﻓق ﻣتغيﺮ عدد سنوات الخبﺮة
المصدر :نتائج التحليل اﻹحصائي

ثانياً :حساب المتوسط الحسابي واﻻنحراف المعياري لعبارات وأبعاد ومحاور البحث:
 (1المتوسط الحسابي واﻻنحﺮاف المﻌياري لمحور إدارة المﻌﺮﻓة:
جدول رقم ) (11المتوسط الحسابي واﻻنحراف المعياري لمحور إدارة المعرفة

عبارات البحث

المتوسط الحسابي

اﻻنحراف المعياري

تدعم المنظمة اﻷﻓكار الجديدة واﻹبداعية

3.49

0.934

تشجّع المنظمة الحوار الفﻌّال بين زﻣﻼء الﻌمل

3.48

1.010

تشجّع المنظمة المبادرات الفﺮدية والجماعية ﻓي

3.62

0.869

الﻌمل
أسﻌى ﻹخبار زﻣﻼء الﻌمل بالمستجدات المﻌﺮﻓية

3.66

0.985

التي أحصل عليها
أحتفظ بالمﻌلوﻣات التي أحصل عليها ﻣن المنظمة

3.28

1.100
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تشخيص المعرفة

3.51

0.628

توﻓّﺮ المنظمة الفﺮصة ﻣن أجل الحوار والنقاش بين

3.67

0.777

زﻣﻼء الﻌمل
يتم تشكيل ﻓﺮق عمل داخل المنظمة تساهم ﻓي

3.29

1.062

الحصول على المﻌﺮﻓة
توﻓﺮ المنظمة جلسات دورية ﻣن أجل تبادل اﻷﻓكار

3.38

1.052

والمﻌﺮﻓة
تستقطب المنظمة اﻷشخاص المبدعين ﻣن أجل

3.30

0.986

الﻌمل لديها
توليد المعرفة

3.41

0.748

تﻌتمد المنظمة على عقول وخبﺮات وكفاءات

3.58

0.930

اﻷﻓﺮاد الﻌاﻣلين ﻓي المنظمة
تﻌتمد المنظمة على الحوار والتدريب لحفظ المﻌﺮﻓة

3.60

0.814

تستخدم المنظمة تكنولوجيا المﻌلوﻣات لتخزين

3.98

0.767

المﻌﺮﻓة
أشجع زﻣﻼئي الذين يمتلكون الخبﺮة والمﻌﺮﻓة ﻓي

4.08

0.578

الﻌمل
أشجّع الﻌمل الجماعي وورشات الﻌمل داخل

4.10

0.718

المنظمة
تخزين المعرفة

3.87

0.517

يستطيع اﻷﻓﺮاد داخل المنظمة تبادل المﻌﺮﻓة

3.64

0.744

بسهولة
تصلني المﻌﺮﻓة التي تتﻌلق بﻌملي ﻓي الوقت

3.23

1.006

المناسب
تمتلك المنظمة القدرة على إيصال المﻌﺮﻓة ﻷﻓﺮاد

3.59

0.830

المنظمة
المﻌﺮﻓة الموجودة ضمن المنظمة ﻣتاحة لكاﻓة

3.33

1.045

اﻷﻓﺮاد

62

أشارك ﻓي الدورات التدريبية التي تقوم بها المنظمة

3.70

0.833

توزيع المعرفة

3.50

0.663

المﻌﺮﻓة التي أحصل عليها ﻣناسبة وتلبي احتياجات

3.61

0.797

الﻌمل
تسهم المﻌﺮﻓة التي أحصل عليها ﻓي تحقيق أهداف

3.87

0.628

المنظمة
أربط بين أسباب المشكلة ونتائجها قيل وضع

4.11

0.515

الحلول
أستطيع حل المشاكل التي تواجهني ﻓي الﻌمل

4.01

0.589

تطبيق المعرفة

3.90

0.437

إدارة المعرفة

3.64

0.418

المصدر :نتائج التحليل اﻹحصائي

بلغت قيمة المتوســــط الحســــابي لمحور إدارة المﻌﺮﻓة ) ،(3.64أي ﱠ
أن قدرة بﺮناﻣج اﻷغذية الﻌالمي
واللجنة الدولية للصليب اﻷحمﺮ عينة البحث على تحديد وتوليد وتخزين وتوزيع وتطبيق المﻌﺮﻓة التي
تمتلكها كان كبيﺮا ً.
 (2المتوسط الحسابي واﻻنحﺮاف المﻌياري لمحور اﻹبداع اﻹداري:
جدول رقم ) (12المتوسط الحسابي واﻻنحراف المعياري لمحور اﻹبداع اﻹداري

عبارات البحث

المتوسط الحسابي

اﻻنحراف المعياري

أوظف طﺮقا ً غيﺮ ﻣألوﻓة ﻷداء ﻣهاﻣي الوظيفية

3.53

0.979

أزود الﻌاﻣلين ﻣﻌي بحلول إبداعية للمشكﻼت التي

2.55

1.103

تواجههم
بتﻌد عن تقليد اﻵخﺮين ﻓي إنجاز ﻣا أكلف به ﻣن

3.20

1.010

أعمال
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أشﻌﺮ بالملل ﻣن تكﺮار اﻹجﺮاءات المتبﻌة ﻓي

2.91

0.996

إنجاز الﻌمل
أﻣيل للتصﺮف وﻓق ﻣا هو ﻣألوف ﻓي المواقف

3.35

1.106

المختلفة
اﻷصالة

3.11

0.779

أقدم الكثيﺮ ﻣن البدائل عند التﻌاﻣل ﻣع المواقف

3.44

1.009

المختلفة
أقتﺮح الحلول السﺮيﻌة لمواجهة ﻣشاكل الﻌمل

3.40

0.993

أستثمﺮ خبﺮاتي السابقة ﻓي التﻌاﻣل ﻣع ﻣواقف

3.29

1.020

جديدة وﻣختلفة
الطﻼقة

3.38

0.837

أعدل أسلوب عملي لمواجهة المواقف الطارئة التي

3.51

0.893

تحدث ﻣﻌي ﻓي الﻌمل
أحﺮص على ﻣﻌﺮﻓة الﺮأي المخالف لﺮأيي

3.54

0.899

واﻻستفادة ﻣنه
أتخلى عن أسلوب الﻌمل ﻓي ظل اختﻼف الظﺮوف

3.35

1.006

ي القدرة على رؤية اﻷشياء ﻣن زوايا ﻣختلفة
لد ّ

3.38

0.985

المرونة

3.42

0.686

أكون ﻓي ﻣقدﻣة الذين يحاولون تجﺮبة ﻓكﺮة أو

2.61

1.121

طﺮيقة عمل جديدة
أرغب ﻓي الحصول على ﻣوقع ذي ﻣكانة واﻣتياز

3.31

1.006

أعلى
أتمسك بمواقفي بغﺾ النظﺮ عن رأي رئيسي

2.96

1.005

المباشﺮ
اﻻنفتاح على التغيير

2.96

0.865

أتمتع بقدرة كبيﺮة على التنبؤ بالمشكﻼت المتﻌلقة

3.79

0.742

بالﻌمل قبل وقوعها
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ي درجة عالية ﻣن الوعي بنقاط الضﻌف المتﻌلقة
لد ّ

3.90

0.706

بأنظمة الﻌمل
أعد خططا ً خاصة لمواجهة اﻷزﻣات المتوقﻌة ﻓي

3.77

0.741

الﻌمل
أﻣتلك رؤية دقيقة ﻻكتشاف المشكﻼت التي يﻌاني

3.58

0.745

ﻣنها اﻵخﺮون ﻓي الﻌمل
الحساسية للمشكﻼت

3.76

0.586

أرغب ﻓي تجﺮبة أساليب جديدة ﻓي الﻌمل حتى لو

2.07

1.072

كان هناك احتمال لفشلها
أعبّﺮ بكل صﺮاحة عن وجهة نظﺮي حتى لو كانت

3.59

1.066

تتﻌارض ﻣع وجهة نظﺮ ﻣديﺮي المباشﺮ
أتﺮدد ﻓي اتخاذ بﻌﺾ القﺮارات خوﻓا ً ﻣن تأثيﺮ ذلك

2.90

1.175

على تقييم أدائي ﻓي الﻌمل
أرغب ﻓي الﻌمل ضمن ﻓﺮيق تسوده روح المجازﻓة

3.33

1.200

تقبل المخاطرة

2.97

0.816

ي القدرة على تنظيم أﻓكاري
لد ّ

3.49

0.934

ي القدرة على إدراك الﻌﻼقة بين اﻷشياء
لد ّ

3.48

1.010

وتفسيﺮها والمقارنة بينها
أستطيع المزج بين وجهات النظﺮ المختلفة لتوليد

3.62

0.869

أﻓكار جديدة
القدرة على التحليل والربط

3.53

0.752

اﻹبداع اﻹداري

3.30

0.484

المصدر :نتائج التحليل اﻹحصائي

بلغت قيمة المتوســط الحســابي لمحور اﻹبداع اﻹداري ) ،(3.30أي ﱠ
أن قدرة ﻣوظفي بﺮناﻣج اﻷغذية
الﻌـالمي واللجنـة الدوليـة للصــــليب اﻷحمﺮ على ابتكار أســــاليب جديدة توصــــلهم إلى حلول ابتكارية
للمشكﻼت اﻹدارية التي يواجهونها كان ﻣتوسطاً.
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المبحث الرابع
اختبار فرضيات البحث
.1-3-4

تحليل اﻻعتدالية:

يشـيﺮ )أبو عﻼم (2006 ،إلى أنﱠه ﻓي حال كان حجم الﻌينة ﻣتوسـطا ً أو كبيﺮا ً يمكن تجاوز هذا الشـﺮط،
وبما ﱠ
أن حجم الﻌينة كبيﺮ تجاوزت الباحثة هذا الشﺮط.1

اختبار الفرضيات:

.2-3-4

أوﻻً :اختبار الفرضية الرئيسية اﻷولى:
"يوجد تأثير ذو دﻻلة إحصائية ﻹدارة المعرفة على اﻹبداع اﻹداري"
سـيتم دراسـة الفﺮضـية الﺮئيسـية باسـتخدام تحليل اﻻنحدار البسـيط وﻓق نموذج  Enterعند ﻣسـتوى ثقة
.%95
جدول رقم ) (13معامل التحديد للعﻼقة بين المتغير المستقل )إدارة المعرفة( والمتغير التابع )اﻹبداع اﻹداري(
Model Summary
Std. Error of

Adjusted R

R

the Estimate

Square

Square

.62282

.223

.228

Model

R

.478a

1

إدارة المعرفة a. Predictors: (Constant),

المصدر :نتائج التحليل اﻹحصائي
جدول رقم ) (14نتائج اﻻنحدار البسيط لتأثير إدارة المعرفة على اﻹبداع اﻹداري
Coefficientsa
Sig.

T

Standardized

Unstandardized

Coefficients

Coefficients

Beta

Std. Error

Model

B

 1أبو عﻼم ،رجاء ،(2006) ،التحليل اﻹحصائي باستخدام بﺮناﻣج  ،spssدار النشﺮ للجاﻣﻌات ،القاهﺮة ،ﻣصﺮ ،ص.335 :
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.000

7.514

.000

6.876

.478

.295

2.219

)(Constant

.081

.558

إدارة المعرفة

1

اﻹبداع اﻹداري a. Dependent Variable:

المصدر :نتائج التحليل اﻹحصائي

بلغـت قيمـة ﻣﻌاﻣل اﻻرتباط  (0.478) Rﻣما يدل على وجود عﻼقة ارتباط ﻣوجبة )طﺮدية( ضــــﻌيفة
بين إدارة المﻌﺮﻓة واﻹبداع اﻹداري.
بينما بلغت قيمة ﻣﻌاﻣل التحديد  (0.228) R2وهذا يﻌني ﱠ
سـﺮ ﻣا
أن المتغيﺮ المسـتقل )إدارة المﻌﺮﻓة( يف ّ
ﻣقداره  % 22.8ﻣن التغيﺮ الحاصل ﻓي المتغيﺮ التابع )اﻹبداع اﻹداري(.
وبلغـت قيمـة المﻌنويـة  0.00وهي أقـل ﻣن  0.05وهـذا يـدل على ﱠ
أن النموذج ﻣﻌنوي عنـد درجـة ثقـة
 ،%95وبالتالي ﻻ نقبل بفﺮضــية الﻌدم ،ونقبل بالفﺮضــية البديلة التي تنص على أنﱠه" :يوجد تأثير ذو
دﻻلة إحصائية ﻹدارة المعرفة على اﻹبداع اﻹداري"
أي ﱠ
أن قـدرة بﺮنـاﻣج اﻷغـذيـة الﻌـالمي واللجنـة الـدوليـة للصــــليـب اﻷحمﺮ على تحـديـد وتوليـد وتخزين
وتوزيع وتطبيق المﻌﺮﻓة يؤثﺮ على قدرة ﻣوظفي هاتين المنظمتين على ابتكار أسـاليب جديدة توصـلهم
إلى حلول ابتكارية للمشكﻼت اﻹدارية التي يواجهونها.
ويرجع ذلك بحســب رأي الباحثة إلى اســتفادة موظفي المنظمات هاتين المنظمتين من المعرفة التي
تمتلكانها في أداء أعمالهم بشكل إبداعي.
وتتفق نتائج الدراســة الحالية ﻣع دراســة )ﻣﺮعي؛ ونجم (2013 ،ودراســة )الطيار (2010 ،ودراســة
)درويش (2006 ،ودراســة ) (Aree, 2015ﻓي وجود تأثيﺮ ذو دﻻلة إحصــائية ﻹدارة المﻌﺮﻓة على
اﻹبداع اﻹداري.
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 (1اختبار الفرضيات الفرعية:
ســـيتم دراســـة الفﺮضـــيات الفﺮعية باســـتخدام تحليل اﻻنحدار المتﻌدد وﻓق نموذج  Stepwiseعند
ﻣستوى ثقة  %95وهي النسبة المﻌتمدة للدراسات اﻻجتماعية.
جدول رقم ) (15ترتيب المتغيرات في النموذج
المتغيﺮات المستقلة الداخلة ﻓي النموذج

تﺮتيب المتغيﺮات ﻓي النموذج

تخزين المعرفة

1

تطبيق المعرفة

2

تشخيص المعرفة

3

توزيع المعرفة

4

توليد المعرفة

5

المصدر :من إعداد الباحثة

جدول رقم ) (16نتائج ملخصة لتحليل اﻻنحدار الخطي المتعدد باستخدام طريقة ) (Stepwiseلمعرفة تأثير أبعاد إدارة المعرفة على
اﻹبداع اﻹداري
Sig

Adjusted

R2

R

المتغيرات المستقلة الداخلة

النموذج

في النموذج

R2
0.000

0.268

0.273

0.522

تخزين المعرفة

1

0.000

0.304

0.313

0.559

تخزين المعرفة

2

0.000

0.326

0.338

0.582

0.000

0.342

0.358

0.598

تطبيق المعرفة
تخزين المعرفة

3

تطبيق المعرفة
تشخيص المعرفة
تخزين المعرفة

4

تطبيق المعرفة
تشخيص المعرفة
توزيع المعرفة
0.088

توليد المعرفة

5

المصدر :نتائج التحليل اﻹحصائي

68

 (1اختبار الفرضية الفرعية اﻷولى:
"يوجد تأثيﺮ ذو دﻻلة إحصائية لتخزين المﻌﺮﻓة على اﻹبداع اﻹداري"
قاﻣت الباحثة باستخدام اﻻنحدار المتﻌدد ﻻختبار الفﺮضية الفﺮعية اﻷولى ،كما هو ﻣوضح ﻓي الجدول
رقم ).(16
بلغت قيمة ﻣﻌاﻣل اﻻرتباط  (0.522) Rﻣما يدل على وجود عﻼقة ارتباط ﻣوجبة )طﺮدية( ﻣتوســطة
بين تخزين المﻌﺮﻓة واﻹبداع اﻹداري.
بينما بلغت قيمة ﻣﻌاﻣل التحديد  (0.273) R2وهذا يﻌني ﱠ
يفس ـﺮ
أن المتغيﺮ المســتقل )تخزين المﻌﺮﻓة( ّ
ﻣا ﻣقداره  % 27.3ﻣن التغيﺮ الحاصل ﻓي المتغيﺮ التابع )اﻹبداع اﻹداري(.
أن قيمة المﻌنوية  0.00وهي أقل ﻣن  0.05وهذا يدل على ﱠ
يتضـــح ﻣن الجدول رقم ) (16ﱠ
أن النموذج
ﻣﻌنوي عند درجة ثقة  ،%95وبالتالي ﻻ نقبل بفﺮضـية الﻌدم ،ونقبل بالفﺮضـية البديلة التي تنص على
أ ﱠنه" :يوجد تأثير ذو دﻻلة إحصائية لتخزين المعرفة على اﻹبداع اﻹداري"
أي ﱠ
أن قدرة بﺮناﻣج اﻷغذية الﻌالمي واللجنة الدولية للصـــليب اﻷحمﺮ على تحديد حجم ونوع المﻌﺮﻓة
يؤثﺮ على قـدرة ﻣوظفي هـاتين المنظمتين على ابتكـار أســــاليـب جـديـدة توصــــلهم إلى حلول ابتكـاريـة
للمشكﻼت اﻹدارية التي يواجهونها.
وتتفق نتائج الدراســة الحالية ﻣع دراســة )شــﻌباني (2016 ،ودراســة ) (Kabilwa, 2018ﻓي وجود
تأثيﺮ ذو دﻻلة إحصائية لتخزين المﻌﺮﻓة على اﻹبداع اﻹداري.
 (2اختبار الفرضية الفرعية الثانية:
"يوجد تأثيﺮ ذو دﻻلة إحصائية لتطبيق المﻌﺮﻓة على اﻹبداع اﻹداري"
قاﻣت الباحثة باسـتخدام اﻻنحدار المتﻌدد ﻻختبار الفﺮضـية الفﺮعية الثانية ،كما هو ﻣوضـح ﻓي الجدول
رقم ).(16
بلغت قيمة ﻣﻌاﻣل اﻻرتباط  (0.559) Rﻣما يدل على وجود عﻼقة ارتباط ﻣوجبة )طﺮدية( ﻣتوســطة
بين تطبيق المﻌﺮﻓة واﻹبداع اﻹداري.
بينما بلغت قيمة ﻣﻌاﻣل التحديد  (0.313) R2وهذا يﻌني ﱠ
يفس ـﺮ
أن المتغيﺮ المســتقل )تطبيق المﻌﺮﻓة( ّ
ﻣا ﻣقداره  % 31.3ﻣن التغيﺮ الحاصل ﻓي المتغيﺮ التابع )اﻹبداع اﻹداري(.
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أن قيمة المﻌنوية  0.00وهي أقل ﻣن  0.05وهذا يدل على ﱠ
يتضـــح ﻣن الجدول رقم ) (16ﱠ
أن النموذج
ﻣﻌنوي عند درجة ثقة  ،%95وبالتالي ﻻ نقبل بفﺮضـية الﻌدم ،ونقبل بالفﺮضـية البديلة التي تنص على
أ ﱠنه" :يوجد تأثير ذو دﻻلة إحصائية لتطبيق المعرفة على اﻹبداع اﻹداري"
أي ﱠ
أن قدرة بﺮناﻣج اﻷغذية الﻌالمي واللجنة الدولية للصـــليب اﻷحمﺮ عينة البحث على اﻻســـتفادة ﻣن
المﻌﺮﻓـة التي تمتلكـانهـا ﻓي اﻷعمـال المختلفـة يؤثﺮ على قـدرة ﻣوظفي ـه اتين المنظمتين على ابتكـار
أساليب جديدة توصلهم إلى حلول ابتكارية للمشكﻼت اﻹدارية التي يواجهونها.
وتتفق نتائج الدراسـة الحالية ﻣع دراسـة )شـﻌباني (2016 ،ودراسـة )درويش (2006 ،ﻓي وجود تأثيﺮ
ذو دﻻلة إحصائية للتطبيق المﻌﺮﻓة على اﻹبداع اﻹداري.
 (3اختبار الفرضية الفرعية الثالثة:
"يوجد تأثيﺮ ذو دﻻلة إحصائية لتشخيص المﻌﺮﻓة على اﻹبداع اﻹداري"
ﻣوضــح بالجدول
قاﻣت الباحثة باســتخدام اﻻنحدار المتﻌدد ﻻختبار الفﺮضــية الفﺮعية الثالثة ،كما هو
ّ
رقم ).(16
بلغت قيمة ﻣﻌاﻣل اﻻرتباط  (0.582) Rﻣما يدل على وجود عﻼقة ارتباط ﻣوجبة )طﺮدية( ﻣتوســطة
بين تشخيص المﻌﺮﻓة واﻹبداع اﻹداري.
بينمـا بلغـت قيمـة ﻣﻌـاﻣـل التحـديـد  (0.338) R2وهـذا يﻌني ﱠ
أن المتغيﺮ المســــتقـل )تشــــخيص المﻌﺮﻓـة(
سﺮ ﻣا ﻣقداره  % 33.8ﻣن التغيﺮ الحاصل ﻓي المتغيﺮ التابع )اﻹبداع اﻹداري(.
يف ّ
أن قيمة المﻌنوية  0.00وهي أقل ﻣن  0.05وهذا يدل على ﱠ
يتضـــح ﻣن الجدول رقم ) (16ﱠ
أن النموذج
ﻣﻌنوي عند درجة ثقة  ،%95وبالتالي ﻻ نقبل بفﺮضـية الﻌدم ،ونقبل بالفﺮضـية البديلة التي تنص على
أ ﱠنه" :يوجد تأثير ذو دﻻلة إحصائية لتشخيص المعرفة على اﻹبداع اﻹداري"
أي ﱠ
أن قدرة بﺮناﻣج اﻷغذية الﻌالمي واللجنة الدولية للصـــليب اﻷحمﺮ على تحديد حجم ونوع المﻌﺮﻓة
التي تمتلكانها يؤثﺮ على قدرة ﻣوظفي هاتين المنظمتين على ابتكار أسـاليب جديدة توصـلهم إلى حلول
ابتكارية للمشكﻼت اﻹدارية التي يواجهونها.
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 (4اختبار الفرضية الفرعية الرابعة:
"يوجد تأثيﺮ ذو دﻻلة إحصائية لتوزيع المﻌﺮﻓة على اﻹبداع اﻹداري"
ﻣوضـح بالجدول
قاﻣت الباحثة باسـتخدام اﻻنحدار المتﻌدد ﻻختبار الفﺮضـية الفﺮعية الﺮابﻌة ،كما هو
ّ
رقم ).(16
بلغت قيمة ﻣﻌاﻣل اﻻرتباط  (0.598) Rﻣما يدل على وجود عﻼقة ارتباط ﻣوجبة )طﺮدية( ﻣتوســطة
بين توزيع المﻌﺮﻓة واﻹبداع اﻹداري.
بينما بلغت قيمة ﻣﻌاﻣل التحديد  (0.358) R2وهذا يﻌني ﱠ
يفســﺮ
أن المتغيﺮ المســتقل )توزيع المﻌﺮﻓة( ّ
ﻣا ﻣقداره  % 35.8ﻣن التغيﺮ الحاصل ﻓي المتغيﺮ التابع )اﻹبداع اﻹداري(.
أن قيمة المﻌنوية  0.00وهي أقل ﻣن  0.05وهذا يدل على ﱠ
يتضـــح ﻣن الجدول رقم ) (16ﱠ
أن النموذج
ﻣﻌنوي عند درجة ثقة  ،%95وبالتالي ﻻ نقبل بفﺮضـية الﻌدم ،ونقبل بالفﺮضـية البديلة التي تنص على
أ ﱠنه" :يوجد تأثير ذو دﻻلة إحصائية لتوزيع المعرفة على اﻹبداع اﻹداري"
أي ﱠ
أن قدرة بﺮناﻣج اﻷغذية الﻌالمي واللجنة الدولية للصــليب اﻷحمﺮ عينة البحث على نشــﺮ المﻌﺮﻓة
التي تمتلكانها بين الموظفين واﻷقســــام المختلفة يؤثﺮ على قدرة ﻣوظفي هاتين المنظمتين على ابتكار
أساليب جديدة توصلهم إلى حلول ابتكارية للمشكﻼت اﻹدارية التي يواجهونها.
وتتفق نتائج الدراسة الحالية ﻣع دراسة )شﻌباني (2016 ،ودراسة ) (Trevor, 2014ﻓي وجود تأثيﺮ
ذو دﻻلة إحصائية لتشخيص المﻌﺮﻓة على اﻹبداع اﻹداري.
 (5اختبار الفرضية الفرعية الخامسة:
"يوجد تأثيﺮ ذو دﻻلة إحصائية لتوليد المﻌﺮﻓة على اﻹبداع اﻹداري"
ﻣوضـح بالجدول
قاﻣت الباحثة باسـتخدام اﻻنحدار المتﻌدد ﻻختبار الفﺮضـية الفﺮعية الﺮابﻌة ،كما هو
ّ
رقم ).(16
أن قيمـة المﻌنويـة  0.088وهي أكبﺮ ﻣن  0.05وهـذا يـدل على ﱠ
يتضــــح ﻣن الجـدول رقم ) (16ﱠ
أن
النموذج غيﺮ ﻣﻌنوي عنـد درجـة ثقـة  ،%95وبـالتـالي نقبـل بفﺮضــــيـة الﻌـدم التي تنص على أ ﱠنـه" :ﻻ
يوجد تأثير ذو دﻻلة إحصائية لتوليد المعرفة على اﻹبداع اﻹداري".
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وتختلف نتائج الدراسـة الحالية ﻣع دراسـة )شـﻌباني (2016 ،ﻓي وجود تأثيﺮ ذو دﻻلة إحصـائية لتوليد
المﻌﺮﻓة على اﻹبداع اﻹداري.

ثانياً :اختبار الفرضية الرئيسية الثانية:
توجـد ﻓﺮوق جوهﺮيـة ذات دﻻلـة إحصــــائيـة ﻓي آراء ﻣوظفي بﺮنـاﻣج اﻷغـذيـة الﻌـالمي واللجنـة الـدوليـة
للصـليب اﻷحمﺮ تجاه اﻹبداع اﻹداري لديهما تبﻌا ً للمتغيﺮات الديموغﺮاﻓية )الجنس ،والﻌمﺮ ،والمؤهل
الﻌلمي ،وﻣســـتوى الدخل ،والمســـتويات اﻹدارية ،وعدد ســـنوات الخبﺮة( ،ينتج عن هذه الفﺮضـــية
الﺮئيسية الفﺮضيات الفﺮعية التالية:
 :HO 2-1توجد ﻓﺮوق جوهﺮية ذات دﻻلة إحصائية ﻓي آراء ﻣوظفي بﺮناﻣج اﻷغذية الﻌالمي واللجنة
الدولية للصليب اﻷحمﺮ تجاه اﻹبداع اﻹداري لديهما تبﻌا ً لمتغيﺮ الجنس.
 :HO 2-2توجد ﻓﺮوق جوهﺮية ذات دﻻلة إحصائية ﻓي آراء ﻣوظفي بﺮناﻣج اﻷغذية الﻌالمي واللجنة
الدولية للصليب اﻷحمﺮ تجاه اﻹبداع اﻹداري لديهما تبﻌا ً لمتغيﺮ الﻌمﺮ.
 :HO 2-3توجد ﻓﺮوق جوهﺮية ذات دﻻلة إحصائية ﻓي آراء ﻣوظفي بﺮناﻣج اﻷغذية الﻌالمي واللجنة
الدولية للصليب اﻷحمﺮ تجاه اﻹبداع اﻹداري لديهما تبﻌا ً لمتغيﺮ المؤهل الﻌلمي.
 :HO 2-4توجد ﻓﺮوق جوهﺮية ذات دﻻلة إحصائية ﻓي آراء ﻣوظفي بﺮناﻣج اﻷغذية الﻌالمي واللجنة
الدولية للصليب اﻷحمﺮ تجاه اﻹبداع اﻹداري لديهما تبﻌا ً لمتغيﺮ ﻣستوى الدخل.
 :HO 2-5توجد ﻓﺮوق جوهﺮية ذات دﻻلة إحصائية ﻓي آراء ﻣوظفي بﺮناﻣج اﻷغذية الﻌالمي واللجنة
الدولية للصليب اﻷحمﺮ تجاه اﻹبداع اﻹداري لديهما تبﻌا ً لمتغيﺮ المستويات اﻹدارية.
 :HO 2-6توجد ﻓﺮوق جوهﺮية ذات دﻻلة إحصائية ﻓي آراء ﻣوظفي بﺮناﻣج اﻷغذية الﻌالمي واللجنة
الدولية للصليب اﻷحمﺮ تجاه اﻹبداع اﻹداري لديهما تبﻌا ً لمتغيﺮ عدد سنوات الخبﺮة.
وقد اسـتخدﻣت الباحثة تحليل ) (Independent Samples T Testsلدراسـة الفﺮوق الجوهﺮية ذات
ـال دﻻلـة اﻹحصــــائيـة ﻓي آراء ﻣوظفي بﺮنـاﻣج اﻷغـذيـة الﻌـالمي واللجنـة الـدوليـة للصــــليـب اﻷحمﺮ تجـاه
اﻹبـداع اﻹداري لـديه ـم ا تبﻌـا ً للمتغيﺮ الـديموغﺮاﻓي الجنس ،كمـا هو ﻣوضــــح ﻓي الجـدول رقم )،(17
وتحليـل التبـاين أحـادي اﻻتجـاه ) (One Way Anovaلـدراســـــة الفﺮوق الجوهﺮيـة ذات اـل دﻻلـة
اﻹحصــــائية ﻓي آراء ﻣوظفي بﺮناﻣج اﻷغذية الﻌالمي واللجنة الدولية للصــــليب اﻷحمﺮ تجاه اﻹبداع
اﻹداري لديهما تبﻌا ً للمتغيﺮات الديموغﺮاﻓية )الﻌمﺮ ،والمؤهل الﻌلمي ،وﻣسـتوى الدخل ،والمسـتويات
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ﻣوضــح ﻓي الجداول رقم ) (18و ) (19و ) (20و ) (21و
اﻹدارية ،وعدد ســنوات الخبﺮة( ،كما هو
ّ
).(22
 (1الفرضية الفرعية اﻷولى:
جدول رقم ) (17اختبار تحليل ) (Independent Samples T_testبالنسبة للمتغير الديموغرافي )الجنس(
Levine’s Test for Equality of

t-test for Equality of Means

Variances
)Sig. (2-tailed

Df

T

Sig.

F

0.615

160

-0.504

0.177

1.835

0.590

131.819

-0.541

Equal variances assumed

اﻹبداع اﻹداري

Equal variances not
assumed

المصدر :نتائج التحليل اﻹحصائي

يتضـح ﻣن الجدول السـابق ﱠ
أن قيمة ) (Sigالجدولية للجنس ) (0.590وهي أكبﺮ ﻣن ) ،(0.05وبالتالي
نقبل بفﺮضية الﻌدم ،التي تنص على أنﱠه:
"ﻻ توجد فروق جوهرية ذات دﻻلة إحصائية لتأثير الجنس على اﻹبداع اﻹداري"
أي أ ﱠن اﻹبداع اﻹداري ﻻ يختلف بين ﻣوظفي بﺮناﻣج اﻷغذية الﻌالمي واللجنة الدولية للصليب اﻷحمﺮ
سوا ًء كانوا ذكورا ً أو إناث.
وتتفق نتائج الدراسة الحالية ﻣع دراسة )الطيار (2010 ،ﻓي عدم وجود ﻓﺮوق جوهﺮية لمتغيﺮالجنس
تجاه اﻹبداع اﻹداري.
 (2الفرضية الفرعية الثانية:
جدول رقم ) (18اختبار تحليل ) (one way anovaبالنسبة للمتغير الديموغرافي )العمر(
ANOVA
اﻹبداع اﻹداري
Sig.

F

.285

1.263

Mean

Df

Square

Sum of
Squares

.295

2

.591

Between Groups

.234

159

37.180

Within Groups

161

37.771

Total

المصدر :نتائج التحليل اﻹحصائي
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يتضـح ﻣن الجدول السـابق ﱠ
أن قيمة ) (Sigالجدولية للﻌمﺮ ) (0.285وهي أكبﺮ ﻣن ) ،(0.05وبالتالي
نقبل بفﺮضية الﻌدم التي تنص على أنﱠه:
"ﻻ توجد فروق جوهرية ذات دﻻلة إحصائية لتأثير العمر على اﻹبداع اﻹداري"
أي أ ﱠن اﻹبداع اﻹداري ﻻ يختلف بين ﻣوظفي بﺮناﻣج اﻷغذية الﻌالمي واللجنة الدولية للصليب اﻷحمﺮ
ﻣهما كانت أعمارهم.
وتتفق نتائج الدراسة الحالية ﻣع دراسة )الطيار (2010 ،ﻓي عدم وجود ﻓﺮوق جوهﺮية لمتغيﺮ الﻌمﺮ
تجاه اﻹبداع اﻹداري.
 (3الفرضية الفرعية الثالثة:
جدول رقم ) (19اختبار تحليل ) (one way anovaبالنسبة للمتغير الديموغرافي )المؤهل العلمي(
ANOVA
اﻹبداع اﻹداري
Sig.

F

.817

.312

Mean

Df

Square

Sum of
Squares

.074

3

.222

Between Groups

.238

158

37.548

Within Groups

161

37.771

Total

المصدر :نتائج التحليل اﻹحصائي

يتضـح ﻣن الجدول السـابق ﱠ
أن قيمة ) (Sigالجدولية للمؤهل الﻌلمي ) (0.817وهي أكبﺮ ﻣن )،(0.05
وبالتالي نقبل بفﺮضية الﻌدم التي تنص على أنﱠه:
"ﻻ توجد فروق جوهرية ذات دﻻلة إحصائية لتأثير المؤهل العلمي على اﻹبداع اﻹداري"
أي أ ﱠن اﻹبداع اﻹداري ﻻ يختلف بين ﻣوظفي بﺮناﻣج اﻷغذية الﻌالمي واللجنة الدولية للصليب اﻷحمﺮ
ﻣهما كان المؤهل الﻌلمي الذي حصلوا عليه.
وتتفق نتائج الدراسة الحالية ﻣع دراسة )الطيار (2010 ،ﻓي عدم وجود ﻓﺮوق جوهﺮية لمتغيﺮ
المؤهل الﻌلمي تجاه اﻹبداع اﻹداري.
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 (4الفرضية الفرعية الرابعة:
جدول رقم ) (20اختبار تحليل ) (one way anovaبالنسبة للمتغير الديموغرافي )مستوى الدخل(
ANOVA
اﻹبداع اﻹداري
Sig.

F

.969

.135

Df

Mean
Square

Sum of
Squares

.032

4

.130

Between Groups

.240

157

37.641

Within Groups

161

37.771

Total

المصدر :نتائج التحليل اﻹحصائي

يتضـح ﻣن الجدول السـابق ﱠ
أن قيمة ) (Sigالجدولية لمسـتوى الدخل ) (0.969وهي أكبﺮ ﻣن )،(0.05
وبالتالي نقبل بفﺮضية الﻌدم التي تنص على أنﱠه:
"ﻻ توجد فروق ذات دﻻلة إحصائية لتأثير مستوى الدخل على اﻹبداع اﻹداري"
أي أ ﱠن اﻹبداع اﻹداري ﻻ يختلف بين ﻣوظفي بﺮناﻣج اﻷغذية الﻌالمي واللجنة الدولية للصليب اﻷحمﺮ
ﻣهما كان ﻣستوى دخلهم.
 (5الفرضية الفرعية الخامسة:
جدول رقم ) (21اختبار تحليل ) (one way anovaبالنسبة للمتغير الديموغرافي )المستويات اﻹدارية(
ANOVA
اﻹداري اﻹبداع
Sig.

F

.438

.829

Mean

Df

Square

Sum of
Squares

.195

2

.390

Between Groups

.235

159

37.381

Within Groups

161

37.771

Total

المصدر :نتائج التحليل اﻹحصائي

يتضـــح ﻣن الجدول الســـابق ﱠ
أن قيمة ) (Sigالجدولية للمســـتويات اﻹدارية ) (0.438وهي أكبﺮ ﻣن
) ،(0.05وبالتالي نقبل بفﺮضية الﻌدم التي تنص على أنﱠه:
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"ﻻ توجد فروق ذات دﻻلة إحصائية لتأثير المستويات اﻹدارية على اﻹبداع اﻹداري"
أي أ ﱠن اﻹبداع اﻹداري ﻻ يختلف بين ﻣوظفي بﺮناﻣج اﻷغذية الﻌالمي واللجنة الدولية للصليب اﻷحمﺮ
ﻣهما كان ﻣستواهم اﻹداري.
وتختلف نتـائج الـدراســـــة الحـاليـة ﻣع دراســـــة )الطيـار (2010 ،ﻓي وجود ﻓﺮوق جوهﺮيـة لمتغيﺮ
المستويات اﻹدارية تجاه اﻹبداع اﻹداري.
 (6الفرضية الفرعية السادسة:
جدول رقم ) (22اختبار تحليل ) (one way anovaبالنسبة للمتغير الديموغرافي )عدد سنوات الخبرة(
ANOVA
اﻹداري اﻹبداع
Sig.

F

.147

1.811

Mean

df

Square

Sum of
Squares

.419

3

1.256

Between Groups

.231

158

36.515

Within Groups

161

37.771

Total

المصدر :نتائج التحليل اﻹحصائي

يتضح ﻣن الجدول السابق ﱠ
أن قيمة ) (Sigالجدولية لﻌدد سنوات الخبﺮة ) (0.147وهي أكبﺮ ﻣن
) ،(0.05وبالتالي نقبل بفﺮضية الﻌدم التي تنص على أنﱠه:
"ﻻ توجد فروق ذات دﻻلة إحصائية لتأثير عدد سنوات الخبرة على اﻹبداع اﻹداري"
أي أ ﱠن اﻹبداع اﻹداري ﻻ يختلف بين ﻣوظفي بﺮناﻣج اﻷغذية الﻌالمي واللجنة الدولية للصليب اﻷحمﺮ
ﻣهما كان لديهم ﻣن سنوات خبﺮة.
وتختلف نتائج الدراسة الحالية ﻣع دراسة )الطيار (2010 ،ﻓي وجود ﻓﺮوق جوهﺮية لمتغيﺮ سنوات
الخبﺮة تجاه اﻹبداع اﻹداري.
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ثالثاً :النتائج:
استناداً إلى الدراسة الميدانية التي قاﻣت بها الباحثة تم التوصل للنتائج التالية:
 (1يوجد تأثيﺮ ذو دﻻلة إحصـائية ﻹدارة المﻌﺮﻓة ﻓي بﺮناﻣج اﻷغذية الﻌالمي واللجنة الدولية للصـليب
اﻷحمﺮ على اﻹبداع اﻹداري ،أي ﱠ
أن قدرتهمـا على تحـديد وتوليد وتخزين وتوزيع وتطبيق المﻌﺮﻓة
يؤثﺮ على قـدرة ﻣوظفي هـذه المنظمـات على ابتكـار أســــاليـب جـديـدة توصــــلهم إلى حلول ابتكـارية
للمشــكﻼت اﻹدارية التي يواجهونها ،ويﺮجع ذلك بحســب رأي الباحثة إلى اســتفادة ﻣوظفي هاتين
المنظمتين ﻣن المﻌﺮﻓة التي يمتلكونها ﻓي أداء أعمالهم بشكل إبداعي.
 (2يوجد تأثيﺮ ذو دﻻلة إحصـائية لتخزين المﻌﺮﻓة ﻓي بﺮناﻣج اﻷغذية الﻌالمي واللجنة الدولية للصـليب
اﻷحمﺮ على اﻹبـداع اﻹداري ،أي ﱠ
أن قـدرته ـم ا على تحـديـد حجم ونوع المﻌﺮﻓـة يؤثﺮ على قـدرة
ﻣوظفيهم على ابتكـار أســـــاليـب جـديـدة توصــــلهم إلى حلول ابتكـاريـة للمشــــكﻼت اﻹداريـة التي
يواجهونها.
 (3يوجد تأثيﺮ ذو دﻻلة إحصـائية لتطبيق المﻌﺮﻓة ﻓي بﺮناﻣج اﻷغذية الﻌالمي واللجنة الدولية للصـليب
اﻷحمﺮ على اﻹبداع اﻹداري ،أي ﱠ
أن قدرة هاتين المنظمتين عينة البحث على اﻻستفادة ﻣن المﻌﺮﻓة
التي تمتلكانها ﻓي اﻷعمال المختلفة يؤثﺮ على قدرة ﻣوظفيهم على ابتكار أســـاليب جديدة توصـــلهم
إلى حلول ابتكارية للمشكﻼت اﻹدارية التي يواجهونها.
 (4يوجـد تـأثيﺮ ذو دﻻلـة إحصــــائيـة لتشــــخيص المﻌﺮﻓـة ﻓي بﺮنـاﻣج اﻷغـذيـة الﻌـالمي واللجنـة الـدوليـة
للصــــليـب اﻷحمﺮ على اﻹبـداع اﻹداري ،أي ﱠ
أن قـدرتهمـا على تحـديـد حجم ونوع المﻌﺮﻓـة التي
تمتل ـك انهـا يؤثﺮ على قـدرة ﻣوظفيهم على ابتكـار أســـــاليـب جـديـدة توصــــلهم إلى حلول ابتكـاريـة
للمشكﻼت اﻹدارية التي يواجهونها.
 (5يوجد تأثيﺮ ذو دﻻلة إحصـائية لتوزيع المﻌﺮﻓة ﻓي بﺮناﻣج اﻷغذية الﻌالمي واللجنة الدولية للصـليب
اﻷحمﺮ على اﻹبـداع اﻹداري ،أي ﱠ
أن قـدرة هـاتين المنظمتين عينـة البحـث على نشــــﺮ المﻌﺮﻓـة التي
يمتلكانها الموظفين بين اﻷقسـام المختلفة يؤثﺮ على قدرتهم على ابتكار أسـاليب جديدة توصـلهم إلى
حلول ابتكارية للمشكﻼت اﻹدارية التي يواجهونها.
 (6ﻻ يوجـد تـأثيﺮ ذو دﻻلـة إحصـــــائيـة لتوليـد المﻌﺮﻓـة ﻓي بﺮنـاﻣج اﻷغـذيـة الﻌـالمي واللجنـة الـدوليـة
للصــــليـب اﻷحمﺮ على اﻹبـداع اﻹداري أي ﱠ
أن قـدرة هـاتين المنظمتين عينـة البحـث على إنتـاج
ﻣﻌلوﻣات جديدة ﻻ يؤثﺮ على قدرة ﻣوظفيهم على ابتكار أساليب جديدة توصلهم إلى حلول ابتكارية
للمشكﻼت اﻹدارية التي يواجهونها.
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 (7ﻻ توجــد ﻓﺮوق جوهﺮيــة ﻓي آراء الﻌــاﻣلين حول تواﻓﺮ اﻹبــداع اﻹداري لــديهم بــاختﻼف النوع
اﻻجتمـاعي أي ﱠ
أن اﻹبـداع اﻹداري ﻻ يختلف بين ﻣوظفي بﺮنـاﻣج اﻷغـذيـة الﻌـالمي واللجنـة الـدوليـة
للصليب اﻷحمﺮ سوا ًء كانوا ذكورا ً أو إناث.
 (8ﻻ توجـد ﻓﺮوق جوهﺮيـة ﻓي آراء الﻌـاﻣلين حول تواﻓﺮ اﻹبـداع اﻹداري لـديهم بـاختﻼف أعمـارهم أي
ﱠ
أن اﻹبداع اﻹداري ﻻ يختلف بين ﻣوظفي بﺮناﻣج اﻷغذية الﻌالمي واللجنة الدولية للصـليب اﻷحمﺮ
ﻣهما كانت أعمارهم.
 (9ﻻ توجـد ﻓﺮوق جوهﺮيـة ﻓي آراء الﻌـاﻣلين حول تواﻓﺮ اﻹبـداع اﻹداري لـديهم بـاختﻼف المؤهـل
الﻌلمي أي ﱠ
أن اﻹبـداع اﻹداري ﻻ يختلف بين ﻣوظفي بﺮنـاﻣج اﻷغـذيـة الﻌـالمي واللجنـة الـدوليـة
للصليب اﻷحمﺮ ﻣهما كان المؤهل الﻌلمي الذي حصلوا عليه.
 (10ﻻ توجـد ﻓﺮوق جوهﺮيـة ﻓي آراء الﻌـاﻣلين حول تواﻓﺮ اﻹبـداع اﻹداري لـديهم بـاختﻼف ﻣســــتوى
دخلهم أي ﱠ
أن اﻹبـداع اﻹداري ﻻ يختلف بين ﻣوظفي بﺮنـاﻣج اﻷغـذيـة الﻌـالمي واللجنـة الـدوليـة
للصليب اﻷحمﺮ ﻣهما كان ﻣستوى دخلهم.
 (11ﻻ توجـد ﻓﺮوق جوهﺮيـة ﻓي آراء الﻌـاﻣلين حول تواﻓﺮ اﻹبـداع اﻹداري لـديهم بـاختﻼف المســــتوى
اﻹداري أي ﱠ
أن اﻹبـداع اﻹداري ﻻ يختلف بين ﻣوظفي بﺮنـاﻣج اﻷغـذيـة الﻌـالمي واللجنـة الـدوليـة
للصليب اﻷحمﺮ ﻣهما كان ﻣستواهم اﻹداري.
 (12ﻻ توجد ﻓﺮوق جوهﺮية ﻓي آراء الﻌاﻣلين حول تواﻓﺮ اﻹبداع اﻹداري لديهم باختﻼف عدد ســنوات
الخبﺮة أي ﱠ
أن اﻹبـداع اﻹداري ﻻ يختلف بين ﻣوظفي بﺮنـاﻣج اﻷغـذيـة الﻌـالمي واللجنـة الـدوليـة
للصليب اﻷحمﺮ ﻣهما كان لديهم ﻣن سنوات خبﺮة.
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رابعاً :التوصيات والمقترحات:
 (1ضــــﺮورة حفـاظ الﻌـاﻣلين ﻓي بﺮنـاﻣج اﻷغـذيـة الﻌـالمي واللجنـة الـدوليـة للصــــليـب اﻷحمﺮ على
المﻌلوﻣات التي يحصـــلون عليها وﻣشـــاركة هذه المﻌلوﻣات ﻣع كاﻓة الﻌاﻣلين ﻣن أجل اﻻســـتفادة
ﻣنها أثناء أداء أعمالهم.
 (2اﻻعتماد على أســــلوب ﻓﺮق الﻌمل كأســــلوب ﻷداء المهام داخل المنظمة وخارجها بما يضــــمن
اﻻستفادة ﻣن الخبﺮات والمﻌﺮﻓة الفﺮدية لكاﻓة أعضاء الفﺮيق.
 (3الﻌمل على اســـتقطاب اﻷشـــخاص المبدعين عند توظيف الﻌاﻣلين الجدد نظﺮا ً لتأثيﺮهم الف ّﻌال ﻓي
التأثيﺮ على ﻓاعلية أداء بﺮناﻣج اﻷغذية الﻌالمي واللجنة الدولية للصليب اﻷحمﺮ.
 (4ضـﺮورة ﻣشـاركة المﻌﺮﻓة بين الموظفين ﻣن خﻼل جلسـات الﻌصـف الذهني والتي تضـمن حصـول
الﻌاﻣلين ﻓي المنظمة على المﻌﺮﻓة ﻣن زﻣﻼئهم.
 (5تحفيز الﻌـاﻣلين على إنجـاز أعمـالهم بطﺮق جـديـدة إبـداعيـة تكفـل الفﻌـاليـة وتضــــمن عـدم شــــﻌور
الﻌاﻣلين بالملل ﻣن تكﺮار نفس اﻹجﺮاءات الﺮوتينية.
 (6تشـجيع الﻌاﻣلين على ﻣسـاعدة بﻌضـهم البﻌﺾ عند ﻣواجهة أي ﻣشـكلة قد تحصـل أثناء الﻌمل ﻣما
قد يولد حلول إبداعية تسهم ﻓي حل هذه المشاكل.
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قائمة اﻻستبيان

 -1الجنس:
ذكﺮ

أنثى

 -2العمر:
أقل ﻣن  30سنة

ﻣن  45-30سنة

أكبﺮ ﻣن  45سنة

 -3المؤهل العلمي الحاصل عليه:
شهادة ثانوية
إجازة جاﻣﻌية

ﻣﻌهد
دراسات عليا

 -4مستوى الدخل:
أقل ﻣن  50ألف ليﺮة سورية

ﻣن  50ألف إلى  100ألف ليﺮة سورية

أكثﺮ ﻣن  100ألف وأقل ﻣن  150ألف ليﺮة سورية
ﻣن  150ألف إلى  200ألف ليﺮة سورية

أكثﺮ ﻣن  200ألف ليﺮة سورية

 -5المستويات اﻹدارية:
إدارة وسطى

إدارة عليا

إدارة تنفيذية

 -6عدد سنوات الخبرة:
أقل ﻣن  5سنوات
ﻣن  10إلى  15سنة

ﻣن  5إلى  10سنوات
أكثﺮ ﻣن  15سنة
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ضع إشارة صح للخيار الذي تﺮاه ﻣناسبا ً:

درجة اﻻستجابة

العبارة
موافق
بشدة

موافق

محايد

غير

غير موافق

موافق

بشدة

 .1إدارة المعرفة:
 (1تشخيص المعرفة:
1

تدعم المنظمة اﻷﻓكار الجديدة واﻹبداعية

2

تشجّع المنظمة الحوار الفﻌّال بين زﻣﻼء الﻌمل

3

تشجّع المنظمة المبادرات الفﺮدية والجماعية ﻓي الﻌمل

4

أسﻌى ﻹخبار زﻣﻼء الﻌمل بالمستجدات المﻌﺮﻓية التي
أحصل عليها

5

أحتفظ بالمﻌلوﻣات التي أحصل عليها ﻣن المنظمة

 (2توليد المعرفة:
6

توﻓّﺮ المنظمة الفﺮصة ﻣن أجل الحوار والنقاش بين
زﻣﻼء الﻌمل

7

يتم تشكيل ﻓﺮق عمل داخل المنظمة تساهم ﻓي الحصول
على المﻌﺮﻓة

8

توﻓﺮ المنظمة جلسات دورية ﻣن أجل تبادل اﻷﻓكار
والمﻌﺮﻓة

9

تستقطب المنظمة اﻷشخاص المبدعين ﻣن أجل الﻌمل
لديها
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 (3تخزين المعرفة:
10

تﻌتمد المنظمة على عقول وخبﺮات وكفاءات اﻷﻓﺮاد
الﻌاﻣلين ﻓي المنظمة

11

تﻌتمد المنظمة على الحوار والتدريب لحفظ المﻌﺮﻓة

12

تستخدم المنظمة تكنولوجيا المﻌلوﻣات لتخزين المﻌﺮﻓة

13

أشجّع زﻣﻼئي الذين يمتلكون الخبﺮة والمﻌﺮﻓة ﻓي الﻌمل

14

أشجّع الﻌمل الجماعي وورشات الﻌمل داخل المنظمة

 (4توزيع المعرفة:
15

يستطيع اﻷﻓﺮاد داخل المنظمة تبادل المﻌﺮﻓة بسهولة

16

تصلني المﻌﺮﻓة التي تتﻌلق بﻌملي ﻓي الوقت المناسب

17

تمتلك المنظمة القدرة على إيصال المﻌﺮﻓة ﻷﻓﺮاد
المنظمة

18

المﻌﺮﻓة الموجودة ضمن المنظمة ﻣتاحة لكاﻓة اﻷﻓﺮاد

19

أشارك ﻓي الدورات التدريبية التي تقوم بها المنظمة

 (5تطبيق المعرفة:
20

المﻌﺮﻓة التي أحصل عليها ﻣناسبة وتلبي احتياجات الﻌمل

21

تسهم المﻌﺮﻓة التي أحصل عليها ﻓي تحقيق أهداف
المنظمة

22

أربط بين أسباب المشكلة ونتائجها قيل وضع الحلول

23

أستطيع حل المشاكل التي تواجهني ﻓي الﻌمل
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 .2اﻹبداع اﻹداري:
 (1اﻷصالة:
24

أوظف طﺮقا ً غيﺮ ﻣألوﻓة ﻷداء ﻣهاﻣي الوظيفية

25

أزود الﻌاﻣلين ﻣﻌي بحلول إبداعية للمشكﻼت التي
تواجههم

26

أبتﻌد عن تقليد اﻵخﺮين ﻓي إنجاز ﻣا أكلف به ﻣن أعمال

27

أشﻌﺮ بالملل ﻣن تكﺮار اﻹجﺮاءات المتبﻌة ﻓي إنجاز
الﻌمل

28

أﻣيل للتصﺮف وﻓق ﻣا هو ﻣألوف ﻓي المواقف المختلفة

 (2الطﻼقة:
29

أقدم الكثيﺮ ﻣن البدائل عند التﻌاﻣل ﻣع المواقف المختلفة

30

أقتﺮح الحلول السﺮيﻌة لمواجهة ﻣشاكل الﻌمل

31

أستثمﺮ خبﺮاتي السابقة ﻓي التﻌاﻣل ﻣع ﻣواقف جديدة
وﻣختلفة

 (3المرونة:
32

أعدل أسلوب عملي لمواجهة المواقف الطارئة التي
تحدث ﻣﻌي ﻓي الﻌمل

33

أحﺮص على ﻣﻌﺮﻓة الﺮأي المخالف لﺮأيي واﻻستفادة ﻣنه

34

أتخلى عن أسلوب الﻌمل ﻓي ظل اختﻼف الظﺮوف

35

ي القدرة على رؤية اﻷشياء ﻣن زوايا ﻣختلفة
لد ّ

 (4اﻻنفتاح على التغيير:
36

أكون ﻓي ﻣقدﻣة الذين يحاولون تجﺮبة ﻓكﺮة أو طﺮيقة
عمل جديدة
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37

أرغب ﻓي الحصول على ﻣوقع ذي ﻣكانة واﻣتياز أعلى

38

أتمسك بمواقفي بغﺾ النظﺮ عن رأي رئيسي المباشﺮ

 (5الحساسية للمشكﻼت:
39

أتمتع بقدرة كبيﺮة على التنبؤ بالمشكﻼت المتﻌلقة بالﻌمل
قبل وقوعها

40

ي درجة عالية ﻣن الوعي بنقاط الضﻌف المتﻌلقة
لد ّ
بأنظمة الﻌمل

41

أعد خططا ً خاصة لمواجهة اﻷزﻣات المتوقﻌة ﻓي الﻌمل

42

أﻣتلك رؤية دقيقة ﻻكتشاف المشكﻼت التي يﻌاني ﻣنها
اﻵخﺮون ﻓي الﻌمل

 (6تقبل المخاطرة:
43

أرغب ﻓي تجﺮبة أساليب جديدة ﻓي الﻌمل حتى لو كان
هناك احتمال لفشلها

44

أعبّﺮ بكل صﺮاحة عن وجهة نظﺮي حتى لو كانت
تتﻌارض ﻣع وجهة نظﺮ ﻣديﺮي المباشﺮ

45

أتﺮدد ﻓي اتخاذ بﻌﺾ القﺮارات خوﻓا ً ﻣن تأثيﺮ ذلك على
تقييم أدائي ﻓي الﻌمل

46

أرغب ﻓي الﻌمل ضمن ﻓﺮيق تسوده روح المجازﻓة

 (7القدرة على التحليل والربط:
47

ي القدرة على تنظيم أﻓكاري
لد ّ

48

ي القدرة على إدراك الﻌﻼقة بين اﻷشياء وتفسيﺮها
لد ّ
والمقارنة بينها

49

أستطيع المزج بين وجهات النظﺮ المختلفة لتوليد أﻓكار
جديدة

87

88

