إدارة الـمعــرفــة
كمدخــل لتعزيــز اإلبــداع التنظيمــي فــي
األجهزة الحكومية المركزية في المملكة
العربيــة الســعودية :دراســة ميدانيــة

تأليف :د .طارق عطية عبد الرحمن

المقدمة

لــم يعــد امتــاك ث
الــروات هــو العامــل الوحيــد المحــدد لمكانــة
أ
المنظمــات والمجتمعــات ،بــل أصبــح المحــدد الهــم هــو القــدرات
تأث�هــا ف ي� كل المجــاالت
العلميــة وامتــاك المعرفــة بســبب ي
االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية ت
وال�بويــة والثقافيــة .وتُعد إدارة
المعرفــة أحــد التطــورات الفكريــة المعــارصة ف ي� العلــوم االجتماعيــة
والداريــة ،ت
يز
المــرة
والــى تزايــدت أهميتهــا بعــد إدراك اعتمــاد
إ
ي
التنافســية عــى الموجــودات الفكريــة وأصــول المعرفــة واســتثمارها
ن
ش
الم�وعــات
بمــا يعــزز االبــداع المســتمر ،االمــر الــذي أدى إىل تبـ ي
والمبــادرات ذات الصلــة بــإدارة المعرفــة ،خاصــة أن هــذا يتوافــق
مــع تغـ يـرات أشــمل تتمثــل ف ي� االنتقــال مــن االقتصــاد التقليــدي إىل
االقتصــاد القائــم عــى المعرفــة ،وأن المعرفــة تمثــل أســاس عمليــات
الداري ،وتحقيــق الكفــاءة والفعاليــة.
البــداع والرشــد إ
إ
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ويعتــر موضــوع إدارة المعرفــة ف� أ
الجهــزة والمؤسســات الحكوميــة
ب
ي
موضوعـاً حديثـاً نســبياً؛ لــذا فــإن المعلومــات المتوافــرة عنــه قليلــة
إىل حــد مــا .وقــد ذكــر الباحثــون والكتــاب أن إدارة المعرفــة يمكــن أن
الدوار المهمــة ف� أ
تقــوم بمجموعــة مــن أ
الجهــزة الحكوميــة منهــا أنهــا
ي
ـ� العاملـ ي ن
ـ� عمليــة اتخــاذ الق ـرارات ،وتمكـ ي ن
تســاعد ف� تحسـ ي ن
ـ� مــن
ي
المشــاركة ف ي� صناعــة واتخــاذ الق ـرارات ،وتســاعد عــى بنــاء مجتمــع
لديــه القــدرة عــى المنافســة باســتخدام رأس المــال الفكــري ،كمــا
أن إدارة المعرفــة تســهم ف ي� تطويــر قــوة عمــل معرفيــة ،ودعــم
الدارة العامــة ،وتمكـ ي ن
ـ� المجتمــع لتحقيــق النجــاح والنمــو وأن يكون
إ
ث
مجتمــع أكــر حيويــة ،وبصفــة عامــة فــإن إدارة المعرفــة بهــذه
ين
تحســ� نوعيــة الحيــاة للنــاس داخــل
الطريقــة ســوف تــؤدي إىل
المجتمــع.
أ
ف
والمؤسســات والجهــزة الحكوميــة ي� المملكــة العربيــة الســعودية
أ
ف
الداريــة الحديثــة لتتمكــن
بصفــة عامــة ي� حاجــة إىل تبـن ي الســاليب إ
أ
ت
ـى ُوجــدت مــن أجلهــا ،ومواجهــة التغـ يـرات
مــن تحقيــق الهــداف الـ ي
البيئيــة المســتمرة والرسيعــة والتكيــف معهــا .وتعتـ بـر إدارة المعرفــة
والبــداع التنظيمــي مــن أهــم هــذه أ
الســاليب ،إذ تســهم ف ي� تحقيــق
إ
أ
ز
المـ يـرة التنافســية وتقديــم خدمــات أفضــل ،حيــث تمتلــك الجهــزة
الحكوميــة قاعــدة مــن المعلومــات ت
والخــرات
الم�اكمــة والمخزنــة
ب
ف
الـ ت
ـى مــن الممكــن أن تكــون نمــاذج يســتعان بهــا ي� تلــك المجــاالت
ي
المعرفيــة ،كمــا يمكــن أن تســتخدم إدارة المعرفــة ف ي� مســاعدة هــذه
أ
الجهــزة ف ي� عمليــات التخطيــط واتخــاذ الق ـرارات وحــل المشــكالت،
ت
ـى بدورهــا تســهم ف ي� رفــع مســتوى أدائهــا التنظيمــي ورفــع كفــاءة
والـ ي
وإنتاجيــة منســوبيها.
كبــراً بــإدارة
وقــد أولــت المملكــة العربيــة الســعودية اهتمامــاً ي
المعرفــة ،حيــث جــاء ف ي� االسـ تـراتيجية الوطنيــة للتحــول إىل مجتمــع
المعرفــة (وزارة االقتصــاد والتخطيــط1435 ،ه) أن المملكــة العربيــة
الســعودية ،واحــدة من الــدول الناهضــة اقتصادياً ،تــدرك أن التحول
إىل مجتمــع المعرفــة قــد أصبــح �ض ورة ،تمليهــا متطلبــات النمــو ف ي�
ت
ـى تغـ يـر فيهــا مفهــوم
المملكــة والظــروف والتطــورات الدوليــة ،والـ ي
المنافســة العالميــة ،لتصبــح المعرفــة أســاس المزايــا التنافســية بـ ي ن
ـ�
الــدول ،مــع ضعــف تأثـ يـر المزايــا النســبية أو التفاضليــة .وأن هــذا
التحــول يتطلــب ت
ال� ي ز
كــر عــى تطويــر العنــر البــرش ي وتوجيهــه
ليكــون مبدع ـاً وأكـ ثـر إنتاجيــة.

الفرق بين المعرفة والبيانات والمعلومات

أ
بالشــارات ( )Signalsوتتــدرج إىل البيانــات ( )Dataثــم إىل المعلومــات
تشــكل المعرفــة أحــد العنــارص الساســية ضمــن سلســلة متكاملــة تبــدأ إ
ت
للبــداع .ويوجــد فــرق بـ ي ن
ـ� البيانــات
ـى تعـ ّـد أساسـاً فاعـا ً إ
( )Informationثــم إىل المعرفــة ( )Knowledgeثــم إىل الحكمــة ( )Wisdomوالـ ف ي
أ
ول طالمــا لــم تتحــول إىل معلومــات مفهومــة
والمعلومــات؛ فالبيانــات هــي «مــواد وحقائــق خــام أوليــة ،أليســت ذات قيمــة ي� شــكلها ال ي
ت
ـ� تتحــول
ومفيــدة ،وتشـ
ـى تحتــاج إىل معالجــة وتنظيــم أو إعــادة تنظيــم لـ ي
ـتمل البيانــات عــى مجموعــة مــن المفاهيــم والرقــام والرمــوز الـ ي
ف
ن
ت
ن
إىل معلومــات ،ي� حـ يـ� أن المعلومــات هــي بيانــات خضعــت لتفسـ يـر وتحليــل حــى أصبحــت ذات مدلــول ومعــى مفيــد ،أي أنهــا البيانــات
الـ تـى خضعــت لعمليــات إداريــة وفنيــة فأصبحــت معلومــات .وأشــار دافــت ( )Daftإىل أن أهــم اختــاف بـ ي ن
ـ� المعرفــة وكل مــن البيانــات
ي
ف
ث
النســان ي� بنــاء المعرفــة ،وللتوضيــح أكــر فــان الكتــب تحتــوي عــى المعلومــات ولكنهــا تتحــول إىل معــارف حالمــا
والمعلومــات هــو دور إ
ف
ف
ـر�.
ـا� والمعـ ي
ـ� تصبــح معرفــة جديــدة يكتســبها ويضيفهــا إىل رصيــده الثقـ ي
يقرأهــا شــخص مــا ويســتوعب المعلومــات لـ ي

المعرفة التنظيمية
مــن خــال مراجعــة التعريفــات المتعــددة للمعرفــة والمعرفــة التنظيميــة يمكــن القــول أن المعرفــة التنظيميــة هــي مــا يعرفــه الموظفــون
حــول العمــاء ،والمنتجــات والخدمــات ،والعمليــات ،أ
والخطــاء والنجاحــات .وتتواجــد المعرفــة التنظيميــة ف ي� قواعــد البيانــات أو مــن خــال
تبــادل ومشــاركة الخــرات وأفضــل الممارســات ،أو مــن خــال المصــادر أ
الخــرى ســواء الخارجيــة أو الداخليــة للمنظمــة ،ت
وت�اكــم المعرفــة
ب
ف
ت
ـى تــؤدي إىل المهــارة والفطنــة ي� أداء
التنظيميــة عـ بـر الزمــن وتمكــن المنظمــات مــن تحقيــق مســتويات أعمــق مــن الفهــم إ
والدراك والـ ي
أ
العمــال وإنجــاز المهــام.
ت
ال ت
ـى تتعامــل
لك�ونيــة ( )2009المعرفــة الحكوميــة بأنهــا «مجموعــة مــن المعلومــات والبيانــات إ
ويعــرف مركــز دراســات الحكومــة إ
والجـراءات الـ ي
معهــا الحكومــة مــن أجــل تقديــم خدماتهــا للجمهــور وإدارة أنظمتهــا الداخليــة وعالقاتهــا الخارجيــة ،وعــا ًدة مــا تكــون هــذه المعرفــة عــى
شــكل أصــول معرفيــة ماديــة موجــودة ف ي� الوثائــق والمســتندات المختلفــة أو تأخــذ شــكل المعرفــة غـ يـر المحسوســة والمتمثلــة بالخـ بـرة
ت
ـى اكتســبها رجــاالت الحكــم والموظفــون خــال مراحــل عملهــم ف ي� القطــاع العــام.
والحكمــة الـ ي
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أنواع المعرفة التنظيمية
ـ� وجــود ( )٢٥نوعـاً مــن المعرفــة اســتخدم تســمياتها ( )٣٠باحثـاً للفـ تـرة مــا بـ ي ن
ف� مســح ألنــواع المعرفــة تبـ ي ن
ـ� ١٩٤٩م إىل ٢٠٠١م .وقــــد اتضــــح
ي
النــــواع شــيوعاً هــــي المعرفــــة الضمنيــة والمعرفــــة الظــــاهرة؛ إذ اســتخدم الباحثــون أ
أن أكثــــر أ
الوىل ( )١٧مــرة ،واســتخدموا الثانيــة ()١٥
مـــرة .بينمــا لـــم تســـتخدم التســميات أ
ـ� حــد أعــى قــدره ( )٤مـرات وحــد ن
الخــرى إال ف� حــدود ضيقــة تراوحــت بـ ي ن
أد� قــدرة مــرة واحــدة.
ي
( )1المعرفــة الضمنيــة :هــي المعرفــة المعقــدة ت
الم�اكمــة عــى شــكل معرفــة الكيــف والفهــم ف ي� عقــول النــاس الذيــن يتمتعــون باطــاع
ف
ت
ـى ال يســهل تقاســمها
واسـ
ـع .فالمعرفــة الضمنيــة تتعلــق بمــا يكمــن ي� نفــس الفــرد مــن معرفــة فنيــة ومعرفــة إدراكيــة ومعرفــة ســلوكية ،والـ ي
آ
ت
ـى يمتلكهــا الفــرد بمســتوى عــال مــن المهــارات،
مــع الخريــن أو نقلهــا إليهــم بسـ آـهولة .فالمعرفــة الضمنيــة هــي المعرفــة الشــخصية الـ ي
فهــي غـ يـر معلومــة وغـ يـر متاحــة للخريــن وتتعلــق بالمهــارات ( )Know-Howوتوجــد داخــل عقــل وقلــب كل فــرد وال يتــم نقلهــا أو تحويلهــا
آ
للخريــن بســهولة.
( )2المعرفــة الرصيحــة (الظاهــرة) :يقصــد بهــا المعرفــة الـ تـى يمكــن تقاســمها مــع آ
الخريــن ،وتتعلــق هــذه المعرفــة بالبيانــات والمعلومات
ي
ت
ـى يمكــن الحصــول عليهــا وتخزينهــا ف ي� ملفــات وســجالت المنظمــة ،وكذلــك الموجــودة والمخزنــة ف ي� ملفــات وســجالت المنظمــة
الظاهريــة الـ ي
ت
ـى تتعلــق بسياســات المنظمــة وإجراءاتهــا وبرامجهــا وموازناتهــا ومســتنداتها ،وأســس ومعايـ يـر التقويــم والتشــغيل واالتصــال ومختلــف
الـ ي
أ
وغ�هــا ،ويمكــن نقــل المعرفــة المعلنــة إىل الفـراد بســهولة.
العمليــات الوظيفيــة ي
ن
ن
وقــد أشــار الباحثــون إىل إمكانيــة حــدوث عمليــات تحويــل المعرفــة التنظيميــة فيمــا بـ يـ� نمطيهــا الرصيــح والضمـ ي  ،وحــددوا أربعــة أنمــاط
ـ� الصنفـ ي ن
مــن عمليــات التحويــل للمعرفــة بـ ي ن
ـ� أعــاه ،وهــذه العمليــات تشــمل:
• عملية تحويل معرفة ضمنية إىل معرفة ضمنية أخرى عنـد مشاركة الفرد بمعرفته الضمنية مع آ
الخرين وج ًها لوجه.
قطعــا أو أج ـزاء مــن المعرفــة الرصيحــة ليخــرج بحكــم
• عمليــة تحويــل معرفــة رصيحــة إىل معرفــة رصيحــة أخــرى عندمــا يمــزج الفــرد ً
وخ�تــه بمعرفــة جديــدة.
مهارتــه ب
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تكوين المعرفة التنظيمية
ت
ن
ن
ـى يمثلهــا
أشــار بعــض الباحثـ يـ� إىل أنــه لفهــم كيفيــة تكويــن معرفــة المنظمــة البــد مــن الرب فــط بـ يـ� البيئــة والمصــادر الداخليــة للمعرفــة الـ ي
ت
ت
ـى تعتـ بـر مصــدراً
ـى تتمثــل ي� إدارة البنــاء الخارجــي للمنظمــة ،والـ ي
صانعــو المعرفــة ومديــرو المعرفــة ،والبيئــة الخارجيــة للمعرفــة ،والـ ي
ولنشــاء قيمــة ذات عائــد حــدي أعــى ممــا يجعلهــا مصــدراً فعــاال ً
أساســيا لمعرفــة متجــددة و�ض وريــة للتعــرف عــى الفــرص والتهديــدات ،إ
للمـ ي ز
ـرة التنافســية .فمديــرو المعرفــة هــؤالء هــم المســئولون عــن االهتمــام بــإدارة المعرفــة ،وهــم خـ بـراء االسـ تـراتيجية والمنافســة القائمــة
عــى المعرفــة ،وهــؤالء هــم الذيــن يكتشــفون بشــكل عميــق وفعــال أ
الدوار الجديــدة للمعرفــة داخــل المنظمــة بوصفهــا رأس المــال
ت
ـ�
الفكــري ،والمصــدر الجديــد لحقــوق الملكيــة ف ي� المنظمــة مــن جهـ
ـة ،وخــارج المنظمـ فـة بوصــف المعرفــة هــي الســاح االســراتيجي التنافـ ي
ف
ـر� وهــم الخـ بـراء ي� التعامــل مــع فجــوات المعرفــة الداخليــة والخارجيــة
الجديــد مــن جهــة أخــرى ،وهــم الذيــن يســتوعبون الغــرض المعـ ي
المتعلقــة بالمعرفــة التنافســية .ف� حـ ي ن
وغ�هــم،
والم�مجــون ي
ـ� أن صنــاع  /عمــال المعرفــة هــم الباحثــون والمصممــون ومحللــو النظــم ب
ي
وهــم مســئولون عــن توليــد المعرفــة الجديــدة وتطويرهــا وتضمينهــا مــع المعرفــة القائمــة ،فهــم الذيــن يعملــون ف ي� مجــال المعرفــة مــن
والســناد لمديــري المعرفــة ،وهــم الذيــن يقومــون بجمــع المعلومــات وتطبيقهــا وجدولتهــا وخزنهــا وإيصالهــا
أجــل توفـ يـر عوامــل الدعــم إ
واالســتجابة لــكل الطلبــات ذات العالقــة بالمــواد المعرفيــة الخــام .لــذا فــإن صنــاع المعرفــة يمثلــون الكفــاءة التشــغيلية التفصيليــة المتعلقة
بتنفيــذ مــا يطلــب منهــم ممــا يجعلهــم أكـ ثـر قــدرة عــى القيــام بمهامهــم .أمــا إدارة معرفــة العمــاء فهــي تتمثــل ف ي� إدارة البنــاء الخارجــي
الط ـراف الخارجيــة أ
للمنظمــة ،وتعــر عــن معرفــة أ
الكـ ثـر تأثـ يـراً ف ي� المنظمــة وهــم الزبائــن ،المــوردون ،المنافســون ،ال ـرش كاء ،فهــي إدارة
ب
أ
ف
رش
تهــدف إىل اكتســاب المعرفــة الموجــودة عنــد هــؤالء الط ـراف وإدخالهــم ك ـ كاء ي� المعرفــة وتقاســمها معهــم وتحقيــق الفائــدة لهــم
وللمنظمــة عــى حــد ســواء.

إدارة المعرفة التنظيمية
ـر بـ ي ن
يمكــن التميـ ي ز
ـ� أربعــة مداخــل ف ي� تعريــف إدارة المعرفــة ودراســتها ،وهــذه المداخــل هــي :المدخــل االقتصــادي ،والمدخــل االجتماعــي،
أ
الداري ف ي� تعريــف ودراســة إدارة المعرفــة هــو المدخــل الكـ ثـر شــموال ً
الداري .ويمكــن القــول إن المدخــل إ
والمدخــل التق ـن ي  ،والمدخــل إ
حيــث يتضمــن المداخــل الثالثــة أ
الخــرى ،فــإدارة المعرفــة كأســلوب إداري تســعى إىل تحقيــق أهــداف المنظمــة مــن خــال اســتغالل المعرفــة
ـ� العاملـ ي ن
كأحــد المــوارد التنظيميــة (المدخــل االقتصــادي) وتوجيــه التفاعــل بـ ي ن
ـ� بالمنظمــة مــن مختلــف المســتويات مــن خــال أنشــطة
اجتماعيــة تتعامــل مــع العنــر البـرش ي (المدخــل االجتماعــي) اعتمــاداً عــى تقنيــة المعلومــات (المدخــل التقـن ي ).
وعــى الرغــم مــن تعــدد تعريفــات إدارة المعرفــة ،إال أن معظمهــا تركــز عــى العمليــات الخاصــة بــإدارة المعرفــة مــن توليــد وخــزن وتوزيــع
وتطبيــق واســتخدام المعرفــة بهــدف تحقيــق قيمــة مضافــة للمنظمــة تحقــق االســتمرارية والنمــو .ومــن خــال اســتعراض عــدد كبـ يـر مــن
التعريفــات لمفهــوم إدارة المعرفــة يمكــن تعريفهــا بأنهــا «أســلوب إداري يهــدف إىل التعامــل مــع جميــع أنــواع المعرفــة ف ي� بيئــة المنظمــة
ف
ـو� المنظمــة والمســتفيدين مــن خارجهــا ،وذلــك مــن خــال إيجــاد بيئــة محفــزة
ي
وتوف�هــا وإتاحتهــا ي� الوقــت والكيفيــة المالئمــة لجميــع منسـ ب ي
ن
ش
لتســهيل عمليــات اكتســاب المعرفــة ،وتخزينهــا ،ون�هــا ،وتطبيقهــا واالنتفــاع بهــا بمــا يــؤدي إىل تحسـ يـ� القــدرات التنظيميــة وزيــادة
البــداع الفــردي والتنظيمــي وتحقيــق قيمــة مضافــة للمنظمــة».
إ
ف
ف
وتختلــف إدارة المعرفــة ي� القطــاع الحكومــي عنهــا ي� القطــاع الخــاص ،مــن حيــث النطــاق والغايــة .فمــن حيــث النطــاق ،يُعــد نطــاق
إدارة المعرفــة ف ي� القطــاع الحكومــي أوســع عــن القطــاع الخــاص ،حيــث تعمــل أكـ ثـر المنظمــات الخاصــة ضمــن نطــاق ضيــق ومحــدود
كالتخصــص ف� صناعــة معينــة أو خدمــة ش�يحــة معينــة مــن أ
الفـراد ،ممــا يســاعدها ف ي� تحديــد قاعــدة العمــاء وتوجهاتهــم بســهولة .بينمــا
ي
العمــل الحكومــي يرتبــط بجميــع أوجــه الحيــاة ولــه عالقــة بكافــة المواطنـ ن ف
بالضافــة اىل أن دور القطــاع العــام يشــمل توفـ يـر
ـ� ي� الدولــة ،إ
ي
كافــة الســلع والخدمــات الـ ت
ـى ال يقدمهــا القطــاع الخــاص -أو ال يســتطيع تقديمهــا -ويحتاجهــا المواطــن ،وهــذا يتطلــب اســتغالل المعرفــة
ي
ف
فبالضافــة لغايــات الفاعليــة والكفــاءة كأحــد أهــداف إدارة المعرفــة ف ي�
بمســتويات أعــى ي� المنظمــات الحكوميــة .أمــا مــن ناحيــة الغايــة ،إ
القطــاع الحكومــي ،وبخــاف منظمــات القطــاع الخــاص؛ يجــب عــى القطــاع العــام أال تقتــر جهــوده ف ي� إدارة المعرفــة عنــد هــذا الحــد،
وإنمــا البــد أن تعمــل المنظمــات الحكوميــة عــى خلــق بيئــة تمكــن جميــع أ
الط ـراف مــن االســتفادة والمســاهمة ف ي� تطويــر شــبكة إلدارة
المعرفــة الوطنيــة .أ
ـ� والمسـ ي ن
ولن الحكومــة أحــد أكـ بـر المنتجـ ي ن
ـتهلك� للمعلومــات والمعرفــة ،ونظـ ًـرا لقيامهــا بــأدوار صناعــة السياســات
العامــة للدولــة وتعزيــز المعرفــة لتنميــة المــوارد ش
الب�يــة ،فإنــه بإمكانهــا أن تلعــب دور «وســيط المعرفــة» والــذي ال يمكــن للقطــاع الخــاص
أن يلعبــه نظـ ًـرا لمحدوديــة إمكانياتــه ومجــال عملــه.
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أهمية ومبررات التحول
نحو إدارة المعرفة
وم�رات التحول نحو إدارة المعرفة
أهمية ب
ف
الكبــر للمعرفــة ي� دفــع
الدارة عــى الــدور
أكــدت أدبيــات إ
ي
المنظمــات نحــو تحقيــق أهدافهــا ،وأن أهميــة المعرفــة تكمــن �ف
ي
كونهــا المــورد الوحيــد الــذي ال يخضــع لقانــون تناقــص الغلــة ،وأنهــا
ن
ـا� مــن مشــكلة النــدرة باعتبارهــا المــورد الوحيــد الوافــر الــذي
ال تعـ ي
يبـ نـى ت
بال�اكــم وال يتناقــص باالســتخدام ،بــل عــى العكــس يمكــن
اســتخدامها ف ي� توليــد وتطويــر أفــكار جديــدة بتكلفــة أرخــص أو بــدون
تكلفــة إضافيــة .كمــا أشــار أحــد الباحثـ ي ن
ـ� اىل أن إدارة المعرفــة تهدف
أ
البــداع واالبتــكار عــن طريــق تدفــق الفــكار بحريــة،
إىل تب ـن ي فكــرة إ
وتحسـ ي ن
ـ� صــورة المنظمــة وتطويــر عالقاتهــا بمثيالتهــا ،وإيجــاد بيئــة
تفاعليــة لتجميــع وتوثيــق ونقــل الخـ بـرات ت
ال�اكميــة المكتســبة.
ين
وتحســ�
وتتمثــل أهــداف إدارة المعرفــة ف ي� المؤسســات ف ي� تنميــة
ت
االســراتيجي والتنبــؤ
نوعيــة القــرارات ،والمســاعدة ف ي� التخطيــط
بالمســتقبل ،والمســاعدة ف ي� حــل المشــكالت والتنبــؤ بها ،والمســاهمة
ف� رفــع كفــاءة أ
يز
وتحفــر االبتــكار والمبــادرات،
الداء والفاعليــة،
ي

ـ� العاملـ ي ن
وتشــجيع التشــارك ف� المعرفــة بـ ي ن
ـ� ،وأخـ يـراً تشــجيع نـرش
ي
ثقافــة التعلــم بـ ي ن
ـ� أف ـراد المؤسســة.
أ
وأشــار تقريــر صــادر عــن برنامــج المــم المتحــدة إ ئ
ـا� (,UNDP
النمـ ي
ـال:
 )2007أنــه مــن خــال نظــم إدارة المعرفــة يمكــن تحقيــق التـ ي
 تجنب تكرار أخطاء ضالما�.
ي
أ
ف
 يزنواح أخرى.
تمي� الممارسات الناجحة لن تكون مكررة ي� ٍ
 جعل العمل ثأك� أهمية وذي فاعلية عالية.
ت
المش�كة.
 مقارنة التجارب واستخالص القضايا والتحدياتاالس�اتيجي من خالل ت
التفك� ت
االش�اك ف ي� التجربة.
 تعزيزي
أ
ف
ن
 المساعدة ي� تطوير شبكات قوية يب� الشخاص.الب�يــة يمثــل أحــد أهــم المخاطــر الــىت
ولمــا كان تــرب المــوارد ش
ي
أ
ينبغــي عــى المنظمــات الحــد منهــا ،لنهــا تؤثــر عــى رأس مالهــا
ف
ـر� ،فــإن هنــاك هدف ـاً مهم ـاً إلدارة المعرفــة يتمثــل ف ي� حفــظ
المعـ ي
ت
الــى يمتلكهــا العاملــون بالمنظمــة ،وخصوصــاً
المعرفــة الضمنيــة ي
ذوي القــدرات العاليــة الذيــن قــد تي�كــون العمــل بالمنظمــة دون
خ�اتهــم وتســجيلها ونقلهــا إىل مــن يخلفهــم ف ي�
االســتفادة مــن ب
أ
كبــرة
العمــل ،لن هــذا يمثــل خســارة معرفيــة وثقافيــة ومهنيــة ي
للمنظمــة.

حاجة مؤسسات القطاع الحكومي في
المملكة العربية السعودية إلى إدارة المعرفة

ال يختلــف القطــاع الحكومــي ف ي� المملكــة العربيــة الســعودية ف ي�
متطلباتــه المتعلقــة بتطبيــق إدارة المعرفــة ومــا يتبــع ذلــك مــن
غــره مــن القطاعــات الحكوميــة ف ي� دول العالــم،
إجــراءات عــن ي
وعــى الرغــم مــن أنــه لــم يكــن هنــاك مبــادرة ناجحــة بشــكل رصيــح
ومبـ ش
ـا� تتبـ نـى مفهــوم إدارة المعرفــة ف ي� القطــاع العــام الســعودي،
إال أن الكثـ يـر مــن المبــادرات المتعلقــة بالخطــة االسـ تـراتيجية الوطنية
ال ت
لك�ونيــة وبرامجهــا المختلفــة مثــل
للتقنيــة ومبــادرات الحكومــة إ
ال ت
لك�ونيــة (يــر) وغـ يـره مــن المبــادرات الفرديــة
برنامــج المعامــات إ
ف
للعديــد مــن منظمــات القطــاع الحكومــي تصــب ي� إطــار تطبيقــات
إدارة المعرفــة بشــكل غـ يـر مبـ ش
ـا�.
أ
أ
ت
الــى تجعــل الجهــزة والمنظمــات
وهنــاك
عــدد مــن الســباب ي
ف
ن
ث
الحكوميــة ي� المملكــة العربيــة الســعودية بحاجــة أكــر إىل تبـ ي إدارة
والبــداع التنظيمــي منهــا:
المعرفــة إ
الداريــة بـ يـ�ن
 كـ بـر حجــم المنظمــات الحكوميــة وتوزيــع وظائفهــا إالســلطات الثــاث للدولــة :التنفيذيــة ،القضائيــة ،ش
والت�يعيــة.
 اتســام أهــداف المنظمــات الحكوميــة بجمودهــا ،وعــدم تطويرهــاأ
ف
ت
بـ ي ن
ـى تتحكــم ف ي� القــدرة عــى
ـ� وقـ ٍ
ـت أوآخــر بمــا ي� ذلــك النظمــة الـ ي
بالضافــة إىل عــدم اســتجابتها
تحقيــق الهــداف المخطــط لهــا ،إ
ن
والداري والتق ـ ي .
لظــروف التطــور االجتماعــي ،واالقتصــادي ،إ
المتعاملــ�ن
 �ض ورة اســتجابة المنظمــات الحكوميــة لمتطلبــاتي
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ن ت
ـى تحــدد مــدى فعاليــة هــذه المنظمــات
فمعهــا مــن المواطنـ يـ� والـ ي
ي� تحقيــق أهدافهــا.
أ
ف
 الدعــوة إىل اتبــاع منهجيــات القطــاع الخــاص ي� إدارة الجهــزةالحكوميــة.
أ
ف
 توجهــات المملكــة نحــو التحــول والتطــور ي� الجهــزة الحكوميــةوتب ـن ي برامــج ومبــادرات تحقيــق النمــو االقتصــادي وتنويــع مصــادر
الدخــل.
أ
 توجــه المملكــة نحــو قيــاس أداء الجهــزة الحكوميــة وفقــاً لقــرارمجلــس الــوزراء رقــم ( )17وتاريــخ 1437 /1/6ه.
أ
 تأثـ يـر وســائل التواصــل االجتماعــي وزيــادة التواصــل مــع الجهــزةوالمؤسســات الحكوميــة.
جعل العمل أكثر
أهمية وذي
فاعلية عالية
تمييز
الممارسات
الناجحة ألن تكون
نواح
مكررة في
ٍ
أخرى

جنب تكرار أخطاء
الماضي

مقارنة التجارب
واستخالص القضايا
والتحديات
المشتركة

يمــكـــــن
تحقيق

تعزيز التفكير
االستراتيجي من
خالل االشتراك
في التجربة

المساعدة في
تطوير شبكات
قوية بين
األشخاص

عمليات إدارة المعرفة
تعــرف عمليــات إدارة المعرفــة بأنهــا تلــك الوســائل الـ ت
ـى يتــم مــن خاللهــا إضـــافة القيمــة إىل المعرفــة الخــام (المدخــات) وذلــك بهــدف
ي
خلــق أو إبــداع معرفـــة معالجـــة (المخرجــات) .كمــا يمكــن تعريــف عمليــات إدارة المعرفــة بأنهــا مجموعــة العمليــات الرئيســية أ
والنشــطة
الفرعيــة الالزمــة لتوليــد المعرفــة ،وقــد تختلــف هــذه العمليــات حســب طبيعــة عمــل المنظمــة إال أنهــا حاســمة لنجــاح أي نظــام مــن نظــم
إدارة المعرفــة.
ف
ن
ومــن خــال اســتعراض آراء الكتــاب والباحثـ يـ� ي� عمليــات إدارة المعرفــة نجــد أنهــا متعــددة ومتشــعبة ،واختلــف الكتــاب بشــأن تحديــد هــذه
ـا� عمليــات ف� حدهــا أ
ف
ن
أ ن
العمليــات الـ ت
ـ� الباحثـ ي ن
العــى .كمــا يالحــظ أن هنــاك اتفاقـاً بـ ي ن
ـ�
ـى تراوحــت مــن ثــاث عمليــات ي� حدهــا الد� وثمـ ي
ي
ي
عــى بعــض عمليــات إدارة المعرفــة مثــل :اكتســاب المعرفــة ،وتخزيــن المعرفــة ،ونـرش المعرفــة ،وتطبيــق المعرفــة ف� حـ ي ن
ـ� يوجــد اختــاف
ي
ـ� حــول العمليــات أ
ـ� الباحثـ ي ن
بـ ي ن
الخــرى إلدارة المعرفــة .كمــا أن هنــاك اتفاقـاً عــى أن عمليــات إدارة المعرفــة تعمــل بشــكل تتابعــي وتتكامــل
أ
فيمــا بينهــا ،إذ تعتمــد كل عمليــة عــى الخــرى وتتكامــل معهــا وتدعمهــا.
ت
ـى تبحــث عنهــا ،فقــد تحصــل عليهــا مــن
-1اكتســاب المعرفــة :تحصــل المنظمــات عــى المعرفــة بعــدة طــرق اعتمــاداً عــى نــوع المعرفــة الـ ي
ت
الن�نــت بحيــث يجــد العاملــون الخـ بـرة
خــال الوثائــق والتقاريــر والتطبيقــات الخاصــة بالمنظمــة أو مــن خــال تطويــر شــبكات الخـ بـرة عـ بـر إ
ف� المنظمــة الـ ت
ـى تمتلــك المعرفــة ،وأحيان ـاً تخلــق المنظمــات المعرفــة مــن خــال اكتشــاف نمــاذج للبيانــات أو اســتخدام محطــات عمــل
ي
ي
آ
والحصــاءات
المعرفــة ،وكذلــك يمكــن الحصــول عــى المعرفــة مــن المصــادر الخارجيــة مثــل التقاريــر والراء القانونيــة والبحــوث العلميــة إ
الحكوميــة.
ت
ـى يمتلكهــا العاملــون ،وتحويــل هــذه المعرفــة
-2تخزيــن المعرفــة :تشـ يـر إىل حفــظ المعرفــة مــن الضيــاع ،وتتضمــن حفــظ المعلوم فــات الـ ي
ـ� ي ز
إىل بنــاء داخــ� يتضمــن إخ ـراج المعرفــة الضمنيــة مــن أذهــان العاملـ ي ن
المم�يــن ي� المعرفــة بالمنظمــة عــن طريــق التدريــب والحــوار
ي
ف
ف
وتنظيمهــا عــى نحــو تكــون ي� متنــاول أف ـراد المنظمــة ،وكذلــك حفــظ المعرفــة الظاهــرة الموجــودة ي� المنظمــة ،كالدفاتــر والســجالت
والجـراءات وتوثيقهــا باســتخدام وســائط التخزيــن المتطــورة .ويعــد خــزن المعرفــة واالحتفــاظ بهــا مهــم
والكتيبــات المتعلقــة بالسياســات إ
أ
ت
ـى تواجــه خطــر فقــدان المعرفــة وخاصــة الضمنيــة عنــد مغــادرة الفـراد للمنظمــة.
جــداً خاصــة للمنظمــات ذات دوران العمــل العاليــة والـ ي
-3تقاســم المعرفــة :تســمى أحيان ـاً توزيــع المعرفــة ،أو نقــل المعرفــة ،أو تبــادل المعرفــة ،أو مشــاركة المعرفــة ،وهــي عمليــة تــداول
العاملــ� الذيــن يحتاجــون إليهــا ف� الوقــت المناســب بهــدف القيــام بمهــام جوهريــة .كمــا تعــن تبــادل أ
ين
الفــكار
المعرفــة ونقلهــا إىل
ي
ي
ـ� العاملـ ي ن
والخـ بـرات والممارســات بـ ي ن
ـ� ،وتتطلــب أن يقــوم العاملــون باالتصــال بعضهــم البعــض ،واســتعمال مــا يعرفونــه لحــل المشــكالت
عــى نحــو مبــدع ،فالمعرفــة حقيقــة تنمــو عندمــا يتــم تقاســمها واســتعمالها .وقــد أصبــح توزيــع المعرفــة والتشــارك بهــا أمـراً أكـ ثـر ســهولة
كال تن�نــت ،وشــبكات االتصــال المتطــورة.
باســتخدام التقنيــات المتطــورة ،إ
ف
ت
ـى تشـ يـر إىل مصطلحــات
-4تطبيــق المعرفــة :تكمــن أهميــة المعرفــة ي� إمكانيــة تطبيقهــا واســتخدامها .وتطبيــق المعرفــة هــي العمليــة الـ ي
االســتعمال وإعــادة االســتعمال واالســتفادة .وتوجــد عــدة أســاليب لتطبيــق المعرفــة منهــا الفــرق المتعــددة الخـ بـرات ،ومبــادرات العمــل،
ف
ت
الــى يتــم تطبيقهــا .وتطبيــق
والخبــر
ي
ي
الداخــ� ،والتدريــب ،ويتوقــف نجــاح أي منظمــة ي� برامــج إدارة المعرفــة عــى حجــم المعرفــة ي
المعرفــة هــو غايــة إدارة المعرفــة فالحصــول عليهــا وخزنهــا والمشــاركة فيهــا أمــور ال تعــد كافيــة ،والمهــم هــو تحويــل هــذه المعرفــة إىل
التنفيــذ ،فالمعرفــة الـ ت
ـى ال تُعكــس ف ي� التنفيــذ تعــد مجــرد تكلفــة ،وأن نجــاح أي منظمــة ف ي� برامــج إدارة المعرفــة لديهــا يتوقــف عــى حجــم
ي
المعرفــة المنفــذة قياسـاً لمــا هــو متوافــر لديهــا ،فالفجــوة بـ ي ن
ـ� مــا تعرفــه ومــا نفذتــه ممــا تعرفــه يعــد أحــد أهــم معايـ يـر التقييــم ف ي� هــذا
المجــال.
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القيادة
التنظيمية

الهيكل
التنظيمي

الثقافة
التنظيمية

تقنية
المعلومات

نظام
الحوافز

متطلبات إدارة المعرفة

ف
ت
ـى تمتلكهــا ،وتعــرف القــوة الدافعــة هــذه باســم متطلبــات أو مقومــات إدارة المعرفــة
المنظمــات ي� حاجــة إىل قــوة دافعــة إلدارة المعرفــة الـ في
ت
ت
ت
ن
ـى تكــون بمثابــة القــوة الدافعــة لتنفيــذ ممارســات إدارة المعرفــة.
ـى تشـ يـر إىل العوامـ
ـى يتعـ يـ� تطويرهــا ي� منظمــة مــا والـ ي
ـل المهمــة الـ ي
والـ ي
ف
وإدارة المعرفــة تعمــل ي� إطــار بيئــة تنظيميــة تتضمــن العديــد مــن العنــارص والمتغـ يـرات ،غـ يـر أن هنــاك متغـ يـرات أربعــة تتفاعــل فيمــا
بينهــا وتؤثــر عــى عمليــة إدارة المعرفــة ،بمعـ نـى أنهــا قــد تكــون مســاندة إلدارة المعرفــة بمــا يحقــق فعاليــة تنظيميــة أكـ بـر ،كمــا أنهــا قــد
أ
بالضافــة
تكــون معوقــة ،هــذه المتغـ يـرات الربعــة هــي الثقافــة التنظيميــة ،والهيــكل التنظيمــي ،وتقنيــة المعلومــات ،والقيــادة التنظيميــة ،إ
إىل نظــام الحوافــز.

-١القيــادة التنظيميــة :يتمثــل دور القيــادة ف ي� إدارة المعرفــة ف ي� المســح العــام للمعرفــة الموجــودة؛ ووضــع اسـ تـراتيجية إلدارة المعرفــة؛
وتنظيــم إدارة المعرفــة؛ وتقييــم إدارة المعرفــة.
أ
أ
ت
-٢الهيــكل التنظيمــي :ال يوجــد هيــكل تنظيمــي محــدد يمكــن الخــذ بــه إلدارة المعرفــة ،إال أن ثمــة هيــاكل تنظيميــة ي�تــب عــى الخــذ
بهــا تحقيــق درجــة أكـ بـر مــن المرونــة تمكــن المنظمــة مــن تنفيــذ الخطــط الخاصــة بــإدارة المعرفــة .وقــد أشــار بعــض الباحثـ ي ن
ـ� اىل أن أكـ ثـر
ف
ف
ت
ت
ـى تتســم بالحركيــة
ـى تســاعد عــى تنميــة روح الفريــق ي� العمــل ،والـ ي
الهيــاكل مالءمــة لتطبيــق إدارة المعرفــة ي� المنظمــات هــي الهيــاكل الـ ي
ف
ف
ـو� ،وهيــكل الفريــق،
والمرونــة وذلــك لضمــان اســتمرار تدفــق المعــارف والتشــارك بهــا ي� كافــة مســتويات المنظمــة ومنهــا الهيــكل المصفـ ي
ـبك.
والهيــكل الشـ ي
ت
ـى تحركهــا المعرفــة يجــب أن تكــون ثقافــة تشــاركية مــن أجــل تعزيــز تدفــق المعلومــات بشــكل
-٣الثقافــة التنظيميــة :ثقافــة المنظمــة الـ ي
حــر لتســهيل توليــد المعرفــة ،والتشــارك فيهــا .ويجــب عــى القائــد الفعــال أن يركــز االنتبــاه عــى الثقافــة التنظيميــة وبخاصــة فيمــا يتعلــق
الفــراد وتوقعاتهــم ف� المنظمــة؛ ألن الثقافــة التنظيميــة تؤثــر ف� أداء كل فــرد ،وبالتــال تؤثــر ف� أ
المشــركة ،وقيــم أ
ت
الداء
بالمعتقــدات
ي
ي
ي
ي
التنظيمــي.
ف
ن
-٤تقنيــة المعلومــات :تع ـ ي تقنيــة المعلومــات الوســائل والطــرق المبتكــرة والحديثــة والمتقدمــة ي� معالجــة المعلومــات والمعرفــة مــن
حواســيب وشــبكة معلومــات واســعة النطــاق للحصــول عــى المعلومــات وتخزينهــا وربما تطويرهــا وتحديثهــا وإعــادة اســتخدامها ف ي� المنظمة
أ
ـال ف ي� عالــم متطــور تســوده المنافســة الهائلــة.
مــن أجــل الوصــول إىل الهــداف برسعــة فائقــة وبــأداء عـ ٍ
ـ� الفــرد والمنظمــة ،وتمنــع شــعور الفــرد بالحبــاط ،ألنهــا توفــر أ
-٥نظــام الحوافــز :تظهــر أهميــة الحوافــز ف� تحقيــق التفاعــل بـ ي ن
الجــواء
إ
ي
ف
ف
ف
ن
المناســبة مادي ـاً ومعنوي ـاً لدفــع العاملـ ي ن
ـ� للمثابــرة ي� العمــل .وتتمثــل أهميــة الحوافــز ي� المســاهمة ي� إشــباع حاجــات الموظفـ يـ� ورفــع
ـ� العاملـ ي ن
روحهــم المعنويــة ،وتعزيــز انتمائهــم للمنظمــة ،وتنميــة عــادات وقيــم ســلوكية جديــدة تســعى المنظمــة لوجودهــا بـ ي ن
ـ� ،وتنميــة
ـ� ،كمــا تعتـ بـر الحوافــز عوامــل جــذب واســتقطاب للعمــل ف� المنظمــة أو البقــاء فيهــا ،كمــا تدفــع العاملـ ي ن
البداعيــة لــدى العاملـ ي ن
ـ�
الطاقــات إ
ي
إلظهــار المزيــد مــن االهتمــام بأعمالهــم ،للوصــول إىل اســتخدام أفضــل لطاقاتهــم.
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اإلبداع التنظيمي في
األجهزة الحكومية

يعــرف البــداع ف� أ
الجهــزة الحكوميــة عــى أنــه ابتــكار وتنفيــذ عمليات
إ
ي
جديــدة ،ومنتجــات أو خدمــات جديــدة ،وطــرق جديــدة لتقديــم
وتوصيــل خدمــة أو منتــج .فالبــداع هــو تطبيــق أ
الفــكار الجديــدة
إ
لتقديــم أفضــل للمنتجــات والمخرجــات .كمــا يعــرف بأنــه الســعي
مــن أجــل تحقيــق االبتــكار أو الجديــد ف ي� حــل المشــكالت ،وتلبيــة
االحتياجــات بمــا ف� ذلــك الخدمــات الجديــدة ،أ
والشــكال التنظيميــة
ي
الجديــدة ،وتحسـ ي ن
ـ� العمليــات.
البــداع التنظيمــي بحســب مجالــه إىل نوعـ ي ن
البــداع
ـ� همــا إ
ويصنــف إ
ن
الداري إىل التغـ يـرات
البــداع إ
الداري واالبــداع التقـ ي  .حيــث يشـ يـر إ
إ
ش
ف ي� الهيــكل التنظيمــي وعمليــات المنظمــة ،ووظائــف المــوارد الب�يــة
أ
الداريــة مثــل إعــادة تصميــم العمــل والسياســات
والســاليب إ
وغ�هــا .أمــا
إ
والجــراءات الجديــدة وبرامــج التدريــب الجديــدة ي
ن
ن
ش
البــداع التق ـ ي فهــو تب ـ ي فكــرة جديــدة تؤثــر بشــكل مبــا� عــى
إ
الخــراج الرئيســية للمنظمــة ويشــمل تطويــر منتجــات
عمليــات إ
وخدمــات جديــدة أو عمليــات إنتــاج جديــدة ،أو إج ـراء تحســينات
عــى المنتجــات والعمليــات القائمــة.
وعــى الرغــم مــن أن أ
الجهــزة الحكوميــة بشــكل عــام ال تواجــه
منافســة ف ي� الســوق وال تســعى إىل توســيع نطــاق عملهــا مــن أجــل
الربــاح -وذلــك عكــس منظمــات أ
البقــاء وتحقيــق زيــادة أ
العمــال
ن
الربحيــة -باعتبارهــا المقــدم الوحيــد للخدمــات العامــة ممــا يع ـ ي
ن
ـال كان االتجــاه الســائد
ضعــف دوافعهــا أللتحسـ يـ� والتطويــر وبالتـ ي
البــداع أصبــح
بالبــداع ،إال أن إ
ضعــف اهتمــام الجهــزة الحكوميــة إ
أ
أمـراً مهمـاً ف� أ
ف
الجهــزة الحكوميــة وذلــك لن القطــاع العــام ي� جميــع
ي
الــدول يواجــه ثالثــة تحديــات داخليــة رئيســيه وهامــة تتمثــل �ف
ي
الدارة
تقديــم الخدمــات العامــة بجــودة عاليــة ،وخضــوع أجهــزة إ
ين
المواطنــ� .مــن أجــل
العامــة للمســاءلة ،واالســتجابة لمطالــب
هــذا كلــه ،تســعى العديــد مــن البلــدان ف ي� جميــع أنحــاء العالــم إىل
تنشــيط إداراتهــا العامــة وجعلهــا أكـ ثـر كفــاءة وإبداعـاً ،وأكـ ثـر تركـ ي ز
ـراً
ت
الــى
عــى ي
توفــر الخدمــات العامــة بالكفــاءة والفعاليــة والجــودة ي
يطلبهــا المواطنــون.
وتوجــد عالقــة ي ن
والبــداع التنظيمــي ،فــإدارة
بــ� إدارة المعرفــة إ
بطريقتــ� .أ
ين
الوىل تســاعد إدارة المعرفــة
البــداع
المعرفــة تدعــم إ
ف
البداعيــة ي� البيئــة
المنظمــات عــى تحديــد موقــع المعرفــة إ
الخارجيــة للمنظمــة ،وجلــب تلــك المعرفــة إىل داخــل المنظمــة
ودمجهــا ف ي� ممارســات العمــل بشــكل فعــال .والثانيــة ،مــن خــال
مســاعدة المنظمــات عــى أداء أعمالهــا بطريقــة ث
أكــر إنتاجيــة.
ت
الــى
ويمكــن أن يتحقــق فذلــك مــن خــال عمليــات إدارة المعرفــة ي
البداعيــة الخارجيــة،
تســاعد المنظمــات ي� الحصــول عــى المعرفــة إ
واســتيعابها ،واســتخدامها.
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الدراسة الميدانية
اســتهدفت الدراســة الميدانيــة بصفــة أساســية التعــرف عــى مــدى مســاهمة
إدارة المعرفــة ف� تعزيــز البــداع التنظيمــي ف� أ
الجهــزة الحكوميــة المركزيــة ف ي�
إ
ي
ي
المملكــة العربيــة الســعودية ،وذلــك مــن خــال تحديــد درجــة إدراك القيــادات
الداريــة إلدارة المعرفــة ،ودرجــة توفــر متطلبــات إدارة المعرفــة ف ي� هــذه
إ
الجهــزة ،ومســتوى ممارســة هــذه أ
أ
الجهــزة لــكل مــن عمليــات إدارة المعرفــة،
(الداري والتقــن ي ) ،والتعــرف عــى
والبــداع التنظيمــي إ
البداعــي ،إ
والســلوك إ
أ
ف
معوقــات تطبيــق وممارســة إدارة المعرفــة – إن وجــدت -ي� هــذه الجهــزة،
البــداع التنظيمي
وتقديــم نمــوذج مقـ تـرح لتطبيــق إدارة المعرفــة بهــدف تعزيــز إ
ف� هــذه أ
الجهــزة.
ي
ولتحقيــق هــذه أ
الهــداف اســتخدمت الدراســة نمــوذج (المدخالت-العمليــات-
ت
الــى تقــدم رؤيــة متكاملــة وشــاملة
المخرجــات) والــذي ب
يعتــر مــن النمــاذج ي
ت
للعالقــات بـ ي ن
ـ� مكونــات المنظومــة ،حيــث يفــرض أن المدخــات تؤثــر عــى
ت
المخرجــات مــن خــال أنــواع محــددة مــن العمليــات التفاعليــة .ويفــرض نموذج
البــداع التنظيمــي
الدراســة أن متطلبــات إدارة المعرفــة كمدخــات تؤثــر عــى إ
والداري) كمخرجــات مــن خــال عمليــات إدارة المعرفــة .وعــى ذلــك
(التق ـن ي  ،إ
ف
و� نفــس
تعتـ بـر عمليــات إدارة المعرفــة متغـ يـراً تابعـاً لمتطلبــات إدارة المعرفــة ،ي
الوقــت تعتـ بـر متغـ يـراً مســتقال ً للإبــداع التنظيمــي.
وقــد تكــون مجتمــع الدراســة العام-الــذي يمكــن تعميــم نتائــج الدراســة
عليه-مــن جميــع القيــادات الداريــة ف� أ
الجهــزة الحكوميــة المركزيــة ف ي� المملكــة
إ
ي
العربيــة الســعودية .أمــا مجتمــع الدراســة المســتهدف والــذي أمكــن التعــرف
عليــه وســحب العينــة منــه فيتكــون مــن جميــع العاملـ ن ف
الدارة العليــا
ـ� ي� فئــات إ
ي
العاملــ� ف� أ
الجهــزة الحكوميــة المركزيــة (الــوزارات) �ف
ن
والوســطي والدنيــا
ي
ي ي
مدينــة الريــاض بالمملكــة العربيــة الســعودية.
واجريــت الدراســة عــى ( )١٠وزارات تــم اختيارهــم بطريقــة عشــوائية بســيطة،
بعــد اســتبعاد ثــاث وزارات مــن مجموعــة الــوزارات ذات الطابــع الســيادي
الحصائيــة تــم تحديــد
لخصوصيــة طبيعــة عملهــا .وباســتخدام المعــادالت إ
حجــم عينــة للدراســة ب ( )385قيــادة إداريــة .وتــم اســتخدام أســلوب العينــة
الداريــة ف ي�
العشــوائية الطبقيــة ذات التوزيــع المتســاوي الختيــار القيــادات إ
ف
الــوزارات عينــة الدراســة ،وتــم اختيــار مفــردات العينــة بطريقــة عشــوائية ي� كل
ئ
ـا� ()٣١٥
وزارة .وبلــغ عــدد االســتبيانات المكتملــة والصالحــة للتحليــل إ
الحصـ ي
اســتبانة يمثلــون مــا نســبته ( )%٨٢مــن العينــة المســتهدفة.
واعتمــدت الدراســة عــى االســتبانة ف ي� جمــع بياناتهــا .وتــم تقييــم جــودة
ين
بأســلوب� همــا
المقاييــس المســتخدمة مــن خــال تقديــر صــدق المقاييــس
ـ�
ـ� باســتخدام أســلوب التحليــل العامـ ي
الصــدق الظاهــري ،والصــدق العامـ ي
التوكيــدي ( ،)CFAكمــا تــم اســتخدام معامــل ألفــا كرونبــاخ للتأكــد مــن ثبــات
المتغــرات .وبعــد معالجــة البيانــات ،تــم تحليلهــا باســتخدام العديــد مــن
ي
أ
الحصائيــة المناســبة لطبيعــة البيانــات باســتخدام برنامــج ()SPSS
الســاليب إ
الحصــاء الوصفــي ،واختبــار «ت» ،وأســلوب تحليــل المســار
منهــا أســاليب إ
ن
لبيــان العالقــات الســببية بـ يـ� متغـ يـرات النمــوذج واختبــار الفرضيــات البحثيــة.
تعريف اإلبداع
ابتــكار وتنفيــذ عمليــات ،ومنتجــات أو خدمــات ،وطــرق
جديــدة لتقديــم وتوصيــل خدمــة أو منتــج.

أهم نتائج
الدراسة
الميدانية
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الداريــة عينــة الدراســة إدراك مرتفــع إلدارة المعرفــة مــن حيــث
 يوجــد لــدى القيــادات إالمفهــوم أ
والهميــة.
 تتوفــر متطلبــات ومقومــات إدارة المعرفــة ف� أالجهــزة الحكوميــة المركزيــة بدرجــة متوســطة
ي
ولكنهــا بمتوســطات حســابية ليســت مرتفعــة .وكانــت متوســطات االســتجابة بدرجــة مقبولــة
ألربعــة مــن هــذه المتطلبــات هــي عــى ت
ال�تيــب الثقافــة التنظيميــة ،وتقنيــة المعلومــات،
الداريــة ،والهيــكل التنظيمــي .ف� حـ ي ن
ـ� كان متوســط االســتجابة بدرجــة غـ يـر مقبولــة
والقيــادة إ
ي
لمتطلــب واحــد فقــط هــو نظــام الحوافــز.
 تمــارس أالجهــزة الحكوميــة المركزيــة عمليــات إدارة المعرفــة بمســتوى متوســط .كمــا تبـ ي ن
ـ�
أ
ف
ت
ـأ� عمليــة اكتســاب
وجــود اختــاف ي� درجــة الهميــة والممارســة لهــذه العمليــات حيــث تـ ي
المعرفــة ف� المرتبــة أ
الوىل ،يليهــا عمليــة تخزيــن المعرفــة ،ثــم عمليــة تطبيــق المعرفــة،
ي
وأخـ يـراً عمليــة تقاســم المعرفــة.
الداريــة عــى المعرفــة الالزمــة إلنجــاز المهــام عــى
 كانــت أهــم مصــادر حصــول القيــادات إأ
ـا� �ف
ت
ال�تيــب هــي :اللوائــح والنظمــة ،والخـ بـرات الشــخصية ،ثــم توجيهــات الرئيــس المبـ ش ي
أ
ال�امــج التدريبيــة ،فالزمــاء والصدقــاء ،ثــم التقاريــر
العمــل ،ثــم المهــام الوظيفيــة ،ثــم ب
الدوريــة ،وأخـ يـرا الدراســات والبحــوث العلميــة.
 كان مســتوى البــداع الداري ف� أف
ن
الجهــزة الحكوميــة المركزيــة متوســطاً ،ي� حـ يـ� كان مســتوى
إ
إ
ي
البــداع التق ـن مرتفع ـاً إىل حــد مــا ،ممــا يشــر إىل اهتمــام هــذه أ
البــداع
ـق
ـ
بتطبي
ـزة
ـ
جه
ال
إ
إ
ي
ي
ث
ن
الداري.
البــداع إ
التقـ ي أكــر مــن إ
أ
ف
 بلغــت نســبة الموافقــة عــى وجــود معوقــات لممارســة إدارة المعرفــة ي� الجهــزة الحكوميــةالمركزيــة (  ،)%68وكانــت أهــم المعوقــات عــى ت
ال�تيــب هــي :االفتقــار إىل التدريــب المتعلق
بــإدارة المعرفــة ،وعــدم وجــود وحــدة تنظيميــة مســتقلة تُ ن
عــى بــإدارة المعرفــة ف ي� جهــة
العمــل ،وضعــف وجــود محف ـزات إيجابيــة تشــجع الموظفـ ي ن
ـ� عــى تطبيــق إدارة المعرفــة،
ـال مخصــص إلدارة
واالفتقــار إىل القيــادة الداعمــة إلدارة المعرفــة ،وعــدم وجــود دعــم مـ ي
المعرفــة ،وعــدم وضــوح اسـ تـراتيجية وأهــداف إدارة المعرفــة ف ي� جهــة العمــل ،وتجاهــل
ف
البداعيــة ت
ين
الخــرات
ومق�حاتهــم ،وعــدم وجــود الوقــت
أفــكار
الموظفــ� إ
الــكا� لتبــادل ب
ي
ن
والمعــارف بـ يـ� الزمــاء.
ـ� معظــم المتغـ يـرات الــىت
ـا�ة بـ ي ن
ـا�ة وغـ يـر مبـ ش
 بينــت نتائــج الدراســة وجــود عالقــات مبـ شي
تضمنهــا نمــوذج الدراســة.

النموذج المقترح لتفعيل إدارة المعرفة

بهدف تعزيز اإلبداع التنظيمي في األجهزة الحكومية المركزية
ف ي� ضــوء مــا توصلــت إليــه الدراســة مــن نتائــج ،ومراجعــة الدراســات الســابقة ذات الصلــة،
البــداع التنظيمــي ف ي�
تــم اقـ تـراح نمــوذج للتطبيــق الفعــال إلدارة المعرفــة بهــدف تعزيــز إ
أ
الجهــزة الحكوميــة المركزيــة ،حيــث تضمــن هــذا التصــور بعــض آليــات التطبيــق ت
المق�حــة
ت
ـى تســاعد عــى تنفيــذ مكونــات النمــوذج .ويوضــح الشــكل رقــم ( )1هــذا النمــوذج.
الـ ي
وينطلــق النمــوذج المقـ تـرح مــن أن المعرفــة وإدارة المعرفــة تعتـ بـر الـ ثـروة الحقيقيــة وعصــب
ث
تأثــراً ف ي� نجــاح المنظمــة أو فشــلها.
نمــو المنظمــات باختــاف أنواعهــا ،والعامــل
االكــر ي
ف
البــداع التنظيمــي يمثــل أحــد الـ ضـرورات المهمــة ي� إدارة المنظمــات بصفــة عامــة
كمــا أن إ
أ
أ
ت
ز
والجهــزة الحكوميــة تحديــداً نتيجــة ل�ايــد الطموحــات وتعــدد الحاجــات وتنوعهــا لف ـراد
والبــداع التنظيمــي مــن أهــم مدخــات التطويــر
المجتمــع .لذلــك أصبحــت إدارة المعرفــة إ
أ
أ
ت
ـى بإمكانهــا إحــداث نقلــة نوعيــة ف ي� مســتوى أداء مختلــف المؤسســات والجهــزة ،المــر
الـ ي
والبــداع التنظيمــي كمدخــل لتطويــر
الــذي يجعــل هنــاك �ض ورة لتبــن ي إدارة المعرفــة إ
الداء الفــردي والمؤســ� أ
وتحســ� أ
ت
ين
المقــرح مــن
للجهــزة الحكوميــة .ويتكــون النمــوذج
ي
أربعــة مكونــات هــي:
-1مدخــات النمــوذج وتتضمــن بعديــن همــا :البعــد التثقيفــي وبعــد المقومــات والمتطلبــات
الواجــب توافرهــا.
أ
ف
-2عمليات النموذج وتتضمن ممارسة عمليات إدارة المعرفة ي� الجهزة الحكومية المركزية.
القصــر (ممارســة الســلوك
-3مخرجــات النمــوذج وتنقســم إىل مخرجــات عــى المــدى
ي
البداعــي) ومخرجــات عــى المــدى البعيــد (البــداع التنظيمــي بشــقيه الداري والتق ـن ) �ف
إ
إ
إ
ي ي
أ
الجهــزة الحكوميــة المركزيــة.
-4التقويم والتغذية الراجعة.

مدخــات النمــوذج وتتضمــن بعديــن
همــا :البعــد التثقيفــي وبعــد
المقومــات والمتطلبــات الواجــب
توافرهــا

عمليــات النمــوذج وتتضمــن ممارســة
عمليــات إدارة المعرفــة ف� أ
الجهــزة
ي
الحكوميــة المركزيــة

مخرجــات النمــوذج وتنقســم إىل مخرجــات
القصــر (ممارســة الســلوك
عــى المــدى
ي
البداعــي) ومخرجــات عــى المــدى البعيــد
إ
الداري
(البــداع التنظيمــي بشــقيه إ
إ
والتق ـن ) ف� أ
الجهــزة الحكوميــة المركزيــة.
ي ي
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التقويم والتغذية الراجعة

المق�ح لتفعيل إدارة المعرفة بهدف تعزيز البداع التنظيمي ف� أ
شكل رقم ( :)1النموذج ت
الجهزة الحكومية المركزية
إ
ي
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