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املشتدلص:
ىدؼ البحث الحالي إلى الكشؼ عف كاقع كؿ مف القدرات الديناميكية كقدرات إدارة
المعرفة كسمككيات العمؿ االبتكارم ألعضاء ىيئة التدريس بجامعة جنكب الكادم ،كذلؾ لمتكصؿ
إلى نمكذج يفسر العبلقات السببية بيف متغيرات البحث (قدرات إدارة المعرفة -القدرات
الديناميكية -سمككيات العمؿ االبتكارم) بجامعة جنكب الكادم في ضكء نتائج الدراسة الميدانية
كفقان لمنمكذج المقترح في البحث الحالي ،كاستخدـ المنيج الكصفي ،كتـ تطبيؽ استبانة لقياس
كؿ مف القدرات الديناميكية كقدرات إدارة المعرفة كسمككيات العمؿ االبتكارم بجامعة جنكب الكادم،

كتككنت عينة الدراسة مف ( )913مف قيادات جامعة جنكب الكادم( عمداء الكميات -ككبلء
الكميات  -رؤساء االقساـ) ،كأعضاء كؿ مف كحدة الجكدة كالتخطيط االستراتيجي كالخدمات
التكنكلكجية ،كتكصؿ إلى مجمكعة مف النتائج منيا :جاءت القدرات الديناميكية لمجامعة بدرجة
متكسطة ( ،)96.2كما جاءت قدرات البنية التحتية إلدارة المعرفة بدرجة متكسطة (،)96.2
كمجاالت القدرة عمى المعرفة بدرجة متكسطة ( ،)96.2كقدرات عمميات إدارة المعرفة بدرجة
( ،)96.2كما جاءت سمككيات العمؿ االبتكارم بدرحة متكسطة ( ،)9622ككذلؾ تكصؿ البحث
إلى أف المسار مف قدارات إدارة المعرفة إلى القدرات الديناميكية لمجامعة =  56.2.كىك داؿ عند
مستكل ( ،)5651أل أف قدرات إدارة المعرفة تؤثر إيجابيان فى القدرات الديناميكية لمجامعة ،أف

المسار مف القدرات الديناميكية لمجامعة إلى سمككيات العمؿ االبتكارل=  1651كىك داؿ عند

مستكل ( ،)5651أل أف القدرات الديناميكية لمجامعة تؤثر ايجابيان عمى سمككيات العمؿ

االبتكارل ،أف المسار مف قدرات إدارة المعرفة إلى سمكؾ العمؿ االبتكارم =  561.5كىك داؿ

عند مستكل ( ،)5651أم أف قدرات إدارة المعرفة تؤثر إيجابيان عمى سمككيات العمؿ االبتكارل،

كيككف التأثير غير المباشر لمقدرات إدارة المعرفة عمى سمككيات العمؿ االبتكارل فى حالة تكسط

القدرات الديناميكية لمجامعة =  ،565.2 = 56151 × 56.2.كىذا يعنى أنو يكجد تأثير غير
مباشر مف قدرات إدارة المعرفة فى سمككيات العمؿ االبتكارل مرك ارن بالقدرات الديناميكية لمجامعة،
كتـ كضع نمكذج سببي يفسر ىذه العبلقات6

الكممات المفتاحية :القدرات الديناميكية -قدرات إدارة المعرفة -سمككيات العمؿ االبتكارم-
جامعة جنكب الكادم
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The dynamic capabilities of the university as a mediating variable
between knowledge management capabilities and innovative work
behaviors of faculty members: An applied study at South Valley
University
Abstract:
The current research aimed to explain the reality of each of the dynamic
capabilities, knowledge management capabilities, and innovative work
behaviors of faculty members at South Valley University, in order to arrive at a
model that explains the causal relationships between research variables
(knowledge management capabilities - dynamic capabilities - innovative work
behaviors) in universities in light of The results of the field study according to
the proposed model in the current research, and the descriptive approach was
used, and a questionnaire was applied to measure both dynamic capabilities,
knowledge management capabilities and innovative work behaviors at South
Valley University, and the study sample consisted of (219) leaders of South
Valley University (faculty deans - faculty agents Heads of departments),
members of each of the Quality, Strategic Planning and Technology Services
unit, and reached a set of results, including: The dynamic capabilities of the
university came in a medium degree (2.64), the capabilities of the knowledge
management infrastructure came with a medium degree (2.68), and the areas of
knowledge capacity came with a degree. Medium (2.54), and the capabilities of
knowledge management processes with a score (2.58), and the innovative work
behaviors came with a medium score (2.83). A path from knowledge
management capabilities to the university’s dynamic capabilities = 0.545,
which is significant at the level of (0.01), meaning that knowledge
management capabilities positively affect the university’s dynamic capabilities.
The path from the university’s dynamic capabilities to innovative work
behaviors = 1.07, which is significant at the level of (0.01). That is, the
dynamic capabilities of the university positively affect the behaviors of
innovative work, that the path from knowledge management capabilities to
innovative work behavior = 0.150, which is indicative at the level of (0.01),
that is, knowledge management capabilities positively affect innovative work
behaviors, and the indirect effect of capabilities Knowledge management on
innovative work behaviors in the event that the dynamic capabilities of the
university are mediated = 0.545 x 0.107 = 0.058, and this means that there is an
indirect effect from knowledge management capabilities on innovative work
behaviors passing through the dynamic capabilities of the university, and a
causal model has been developed that explains these relationships.
Key words: dynamic capabilities - knowledge management capabilities innovative work behaviors - South Valley University
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مكدمة:
يشيد العالـ تغيرات اجتماعية كسياسية كاقتصادية كتكنكلكجية كبيرة ،فالبيئة التي
تعمؿ فييا المنظمات لـ تعد مستقرة كأصبحت أكثر تنافسية ،فمف نتائج القرف العشريف
التحكؿ إلى اقتصاد قائـ عمى المعرفة -حيث تمثؿ المعرفة مف أىـ السمع االقتصادية -أصبح
ا ألكثر ىيمنة عمى االقتصاد العالمي كالمكجو نحك التنمية الشاممة كركح االبتكار كاالستثمارات
الكبيرة في البحكث كرأس الماؿ البشرم كاالجتماعي ،كمف ثـ المكجو الرئيس لمجامعات نحك
المنافسة العالمية ،كليذا تكجب عمى الجامعات في دكؿ العالـ المتقدـ كالنامي التركيز عمى
ىذا االقتصاد المبتكر كركيزة أساسية لمتطمبات القرف الحادم كالعشريف ،كاعتماد إدارة المعرفة
كأحد العكامؿ الحاسمة في إدارة االبتكار بالجامعات في ظؿ البيئة المعكلمة6
كفي عصر المعرفةُ ،ينظر إلى المعرفة عمى أنيا المكرد االستراتيجي الرئيس لمبقاء
أساسا لتطكير
التنظيمي كاالستقرار كالنمك كالتحسيف ،باإلضافة إلى ذلؾ ،تعد المعرفة
ن

الكفاءات األساسية التي ستكلد مزايا تنافسية ،كمف خبلؿ مؤسسات المعرفة ،يمكف أف يعزز
التعاكف كتبادؿ المعمكمات بيف المكظفيف ،كصنع القرار كاإلنتاجية كاالبتكار ،فاليدؼ مف
إدارة المعرفة ىك تطكير مناىج تسيؿ الحصكؿ عمى المعرفة الصحيحة في الكقت المناسب
لمشخص المناسب كفي التنسيؽ الصحيح ،كما أف إدارة المعرفة ستساعد المنظمات عمى أف
تظؿ قادرة عمى المنافسة ،مف خبلؿ تبادؿ المعمكمات مع الشركاء الخارجييف & (Attia
).Essam Eldin, 2018, 1218
كخبلؿ العقكد الماضية ،تـ استخداـ تعبير "إدارة المعرفة" لمتعبير عف مساعي
الجامعات لمحصكؿ عمى المعرفة كتخزينيا كنقميا ،فالمعرفة ىي مزيج سائؿ مف الخبرة كالقيـ
إطار لتقييـ كادماج الخبرات كالمعمكمات
نا
كالمعمكمات السياقية كرؤل الخبراء التي تكفر
غالبا ما تصبح مدمجة ليس فقط في المستندات أك المستكدعات
الجديدة ،كفي المؤسسات ،ن
أيضا في اإلجراءات التنظيمية كالعمميات كالممارسات كالقكاعد
كلكف
ن
) .Prelipcean,2017,352كيمكف اعتبار الجامعات منظمات ذات تعقيد داخمي كخارجي،

& (Bejinaru

كيعتمد تعقيدىا الداخمي عمى كمية كدرجة تطكر مختمؼ مجاالت المعرفة كالميارات لدل
مكظفييا ،كيستمد تعقيدىا الخارجي مف درجة عدـ اليقيف كعدـ االستقرار في بيئتيا
)6(Navarro & Gallardo, 2003,201
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كما تعد البيئة الجامعية بطبيعتيا أكثر مناسبة لتطبيؽ مبادئ كأساليب إدارة المعرفة،
كيمكف تفسير ذلؾ بأف الجامعات تمتمؾ عادة بنية تحتية حديثة لممعمكمات؛ كيعد تبادؿ
طبيعيا لممحاضريف كرغبة الطبلب في اكتساب المعرفة مف مصادر
أمر
المعرفة مع اآلخريف نا
ن
يمكف الكصكؿ إلييا بأسرع كقت ممكف ،كبالتالي فإنو لتنكع أىداؼ الجامعات المتمثمة في:
تطكير المياـ مف أجؿ تحسيف الجكدة كالفعالية كتنمية المكارد البشرية في جميع مستكيات
التشغيؿ ،كتطكير قكاعد المعرفة لممنظمات أك القطاعات نحك االستثمار المعرفي المعزز ،فإنو
إذا ما تـ إتباع نيج كاسع في إدارة المعرفة بالجامعات فسيؤدم إلى تحسينات ىائمة في تبادؿ
المعرفة الصريح كالضمني ،كيمكف دعـ كؿ جزء مف ميمات الكميات كالجامعات إذا تـ تطبيؽ
ممارسات إدارة المعرفة مف التعميـ إلى الخدمة العامة إلى البحث العممي ،حيث إف تطبيقيا
بشكؿ فعاؿ ،يمكف أف يؤدم إلى تحسيف قدرات صنع القرار ،كتقصير كقت دكرة تطكير
"المنتج" ،كتحسيف الخدمات األكاديمية كاإلدارية )6(Ngoc-Tan & Gregar, 2018,305
كمف ثـ ،ت شارؾ الجامعات في جميع أنحاء العالـ مشاركة كاممة في عمميات التحكؿ
المكثفة مف أجؿ مكاجية التحديات الجديدة القتصاد قائـ عمى المعرفة مع ظكاىر متزايدة عمى
مستكل العالـ بصفتيا جيات فاعمة رئيسة في أنظمة االبتكار كأصحاب المصمحة األساسييف
في إنتاج كنشر المعرفة ،كأصبحت الجامعات اليكـ في صميـ سياسات أجندات مختمؼ
الحككمات ،لزيادة قدرتيا عمى مكاجية التحدم المتمثؿ في األعماؿ السريعة كالتطكر
التكنكلكجي كالتغيير االجتماعي ،كمف أجؿ جعؿ ىذه المنظمات أكثر قدرة عمى المنافسة كأكثر
استدامة مع مركر الكقت ،يجب عمى الجامعات كضع عمميات أساسية لبناء الرؤية كتقديـ
نماذج حككمة استراتيجية في شؤكنيا الداخمية كعبلقاتيا الخارجية6
كيشير ) Bejinaru (2017, 577في ىذا الصدد ،إلى أف اقتصاد المعرفة يزيد مف
المنافسة العالمية بيف الجامعات أل نيا تساىـ بشكؿ مباشر في تكليد كنقؿ كمعالجة
المعمكمات كالمعرفة الجديدة لممجتمع ،حيث يشكؿ تكليد كديناميات المعرفة مكارد استراتيجية،
كيمكف أف تصبح إدارة ديناميات المعرفة التنظيمية قدرة ديناميكية أساسية لمجامعات ،كلذا
فيي أكثر أىمية في تحقيؽ ميزة تنافسية في ىذا العالـ المضطرب ،حيث تؤدم الجامعات
كبير (يشمؿ "المعرفة" كعنصر أساسي) في إنتاج "ركاد المعرفة" المتكقع منيـ
دكر نا
اليكـ نا
تكفير المعرفة ،كتكفير االبتكار ،كدعـ ريادة األعماؿ  ،ليككنكا قادة في األعماؿ كالمجتمع6
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كفي المقابؿ ،فإف تمكيف المؤسسات مف إدارة المعرفة ،يتطمب مف المؤسسات امتبلؾ
قدرة إدارة المعرفة ) ،Knowledge Management Capacity (KMCالمتمثمة في
البنية التحتية (التكنكلكجيا ،كالييكؿ كالثقافة) كعمميات إدارة المعرفة ،حيث تكاجو المؤسسات
تعميميا يمكف أف يحسف قدراتيا في
تأثير
التي تعرض مستكل أكبر مف قدرات إدارة المعرفة نا
ن
تقميؿ التكرار ،كاالستجابة السريعة لمتغيير ،كتطكير األفكار اإلبداعية كاالبتكار ،كتعتمد جكدة
اتخاذ القرار عمى اكتساب المعرفة كتطبيقيا عبر األفراد كالمجمكعات التنظيمية عبر امتبلؾ
القدرات البلزمة لتحقيؽ ذلؾ) 6(Gharakhani & Mousakhan, 2012, 37حيث إف
قدرة إدارة المعرفة تشير إلى كيفية قياـ المنظمة بتجميع مكارد المعرفة الحيكية ككيفية إدارتيا
كاستغبلليا ،كفيـ قدرة إدارة المعرفة لممؤسسة ميـ لنشر مكاردىا بكفاءة كزيادة قيمتيا،
كبالتالي ،يمكف تنظيـ قدرة إدارة المعرفة بكاسطة المؤسسة لمحفاظ عمى األداء المتفكؽ في
بيئة ديناميكية ،كمف ثـ فإف الطريقة التي تكتسب بيا المنظمة المعرفة كاالحتفاظ بيا كتكزعيا
بفعالية مف أجؿ إنشاءىا كاعادة استخداميا يتـ تحديدىا بكاسطة القدرة التنظيمية إلدارة
المعرفةػ )6(Tseng, 2016, 204
كلذا ،فإنو عمى الرغـ مف أىمية إدارة المعرفة في المؤسسة مف أجؿ الحفاظ عمى
ميزتيا التنافسية في بيئة ديناميكية ،فإنو يجب عمى المؤسسات تطكير القدرة عمى إدارة
المعرفة ،أم القدرة الديناميكية عمى إنشاء المعرفة كتعديميا بمركر الكقت ،كبمعنى آخر ،ال
تعد المعرفة الفردية لممكظفيف شرطا مسبقا كافيا لنجاح المؤسسة ،كانما يجب عمى المكظفيف
تطبيؽ معرفتيـ مف أجؿ خمؽ قيمة إضافية لممؤسسة ،باإلضافة إلى ذلؾ ،ينبغي لؤلفراد تبادؿ
معارفيـ لخمؽ ظركؼ لتكامؿ المعرفة كترقيتيا المستمرة ،كليذا السبب ،تمثؿ إدارة المعرفة
مجمكعة مف العمميات الحيكية الكتساب المعرفة كتكامميا كترقيتيا كتطبيقيا6
كبناء عميو ،فإف معظـ عمميات إدارة المعرفة ليا األىداؼ الثبلثة التالية )1( :جعؿ
ن
المعرفة مرئية كتأكيد دكر المعرفة في المؤسسة؛ ( )9تطكير ثقافة تشجع عمى اكتساب
المعرفة كتقاسميا؛ ك( ) 2بناء بنية تحتية لممعرفة تشمؿ نظاـ تكنكلكجيا المعمكمات كالشبكة
لتمكيف االتصاؿ كتشجيع التعاكف ،كلذلؾ ،تشير إدارة المعرفة إلى عمميات اكتساب المعرفة
كتحكيميا كتطبيقيا ،كاليدؼ الرئيس مف القدرة عمى إدارة المعرفة ىك استكشاؼ المعرفة
كاستيعابيا كاستغبلليا مع مراعاة كؿ مف مصادر المعرفة الداخمية كالخارجية & (Turulja
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) .Bajgorić, 2018, 5وٌزا فبرا وبٔذ إدارة المعرفة ميمة في جميع أنكاع المؤسسات ،كأف
استخداميا الفعاؿ أمر بالغ األىمية في قطاع الخدمات ،إال أنو مع مركر الكقت ،زاد تعقيد
الكظائؼ كاستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات  ،مما أدل إلى قدر كبير مف المعمكمات كالمعرفة،
مما يجعؿ مف الضركرم امتبل ؾ قدرة فعالة إلدارة المعرفة المتاحة لمعمميات الناجحة
)6(Imran, Ilyas & Fatima, 2017, 105
ظر ألف التعميـ ىك أساس اقتصادات المعرفة ،ال يمكف إنتاج المكاىب المتميزة إال
كن نا
مف خبلؿ التعميـ العالي ذم الكفاءة ،حيث يتـ نقؿ المعرفة كتكزيعيا ،كبالتالي ،ينبغي التأكيد
عمى قدرتيا عمى إدارة المعرفة (البنية التحتية ،كعمميات إدارة المعرفة) حتى يمكف استخداـ
مكاردىا في اإلدارة كالتنظيـ كالتعميـ كالبحث بشكؿ فعاؿ لتحسيف فعاليتيا المؤسسية (Shih
)6& Tsai, 2016, 1373
كبالتااليُ ،ينظر إلى الجامعات عمى أنيا "كائنات حية" تنمك قدراتيا عمى نحك متغير
كتتكيؼ مع العكامؿ الخارجية أك العمميات الداخمية ،كلكي تتمكف مؤسسات التعميـ العالي مف
تنفيذ إدارة المعرفة بنجاح ،يتـ الحصكؿ عمى كؿ مف قدرات تمكيف إدارة المعرفة كامكانات
معالجة إدارة المعرفة ،كيتـ اكتساب قدرات التمكيف مثؿ اليياكؿ كالثقافات كالتكنكلكجيا ،كبعد
ذلؾ ،مف خبلؿ الجمع بيف مكارد المعرفة كاستخداميا مع قدرات عممية إدارة المعرفة ،كيمكف
لمؤسسات التعميـ العالي تحقيؽ الغرض المتمثؿ في الحفاظ عمى القدرة المعرفية العامة
كالقدرة التنافسية العامة كاستخداميما عمى نحك مناسب ،كبالتالي يمكنيا تحكيؿ المدخبلت
إلى أقصى مخرجاتيا مف خبلؿ مكاردىا الداخمية كاالستفادة مف المعرفة إلنشاء قيمة ،كلذا
محددا في مستكل قدرات إدارة المعرفة & (Shih
تمثؿ كيفية إدارة الجامعات لممعرفة عامبلن
ن
).Tsai, 2016, 1376
كعمى جانب أخر ،تساىـ إدارة المعرفة كقدراتيا بالجامعات عمى استدامة القدرات
الديناميكية ،حيث يرل حاتـ عمي الحمداني( )153،9512أف امتبلؾ المكارد المعرفية سكؼ
يعمؿ عمى بناء القدرات االستراتيجية كتمكنيا مف إعادة التجديد كاعادة تشكيؿ أسس مكاردىا
لبناء كاستدامة قدراتيا الديناميكية ،فعند دمج التطكرات في أسس النظرية المستندة عمى
المكارد كاألسس الفمسفية إلدارة المعرفة في القرف الجديد ،فإف النظرة المستندة عمى المعرفة
لمقدرات الديناميكية تعني أف المنظمات تتعمـ مف مكاردىا المعرفية كتعزز المكجكدات
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المعرفية ،فاألفراد يمثمكف المكرد التنظيمي األكثر أىمية كاألفضؿ قيمة الذم يمكنيا مف
تحقيؽ الميزة التنافسية ،كأف معرفة -كيؼ  Know- Howكميارات األفراد سكؼ تمثؿ رأس
الماؿ البشرم لممنظمة ،لتصبح قكة المنظمة الناتجة عف المعالجة البارعة لممكارد المعرفية
ىي القدرات الديناميكية ،ككفقان لنظرية القدرات الديناميكية فإف مف أسس المنظمة أف تككف

خالقة لممعرفة كتطكرىا كتطبيقيا باستمرار لمكاجية التغيرات ،كفي سياؽ إدارة المعرفة فإف
القدرات الديناميكية المكصكفة بالمعرفة كالقدرات كالميارات الجديدة سكؼ تصبح أساس

استدامة القدرات الديناميكية6
كيضيؼ )Hidalgo-Peñate, Padrón-Robaina and Nieves (2019,145
أنو مف كجية نظر المنظكر القائـ عمى المعرفة أف تككف قدرة المعرفة كالمؤسسات عمى تكليد
المعرفة كاستخداميا ىي األصؿ االستراتيجي األكثر تمي از ،كأف تكليد المعرفة كتراكميا
مصدر لؤلداء المتفكؽ ،كأف المعرفة السابقة تحدد القدرة عمى
نا
كتطبيقيا يمكف أف يككف
استيعاب المعرفة الجديدة كاستغبلليا ،بينما يقترح نيج القدرات الديناميكية أف يعتمد األداء
العالي عمى عمميات تنظيمية كادارية محددة تسمى القدرات الديناميكية ،كالتي يتـ تحديدىا
عمى أنيا القدرة عمى دمج مكارد المؤسسة كقدراتيا كاعادة تكزيعيا كتجديدىا كتعديميا في
مكارد جديدة أخرل تتكيؼ بشكؿ أفضؿ مع البيئة المتغيرة ،كأف ىذه القدرات ترعى كتتكيؼ
كتجدد قاعدة المعرفة لممؤسسة  ،كتطكر كتحافظ عمى القدرات التنظيمية التي تحكؿ قاعدة
المعرفة ىذه إلى أعماؿ مفيدة6
لقد أصبحت بيئة الجامعة معقدة بشكؿ متزايد لخضكعيا لمتغييرات العالمية ،كمارست
طا ساىمت في زيادة المنافسة بينيا ،كأدل ظيكر التكنكلكجيا إلى تعطيؿ
قكل العكلمة ضغك ن

التعميـ مما اضطر الجامعات إلى االنتقاؿ مف نيجيا التقميدم كاعادة النظر في نمكذجيا

التعميمي ،كبالتالي ،فإف إدارة الجامعة بفعالية كانت معقدة كصعبة ،كعمى الرغـ مف أف إطار
القدرات الديناميكية قد تـ تطبيقو بشكؿ مكثؼ عمى مختمؼ الصناعات ،إال أف تطبيقو عمى
قطاع الجامعة في مراحمو األكلى )6(Dzinekou & Arasa, 2018,142
كمف ثـ ،ف إف المكاءمة المستمرة لقدرات الجامعات مع البيئة التنافسية تتطمب مف
الجامعات أف يككف لدييا القدرة التي ستمكنيا مف فيـ تيديدات البيئات الجامعية كاتخاذ
الق اررات التي مف شأنيا أف تساعد الجامعات عمى خمؽ ميزة تنافسية ،كتمثؿ القدرات
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الديناميكية إطا ارن تـ تطكيره لئلدارة االستراتيجية لمجامعات كتـ تطبيقو فييا مؤخ ارن ،كذا أىمية
كبيرة لمجامعات كبيئتيا ،كىي في األساس إطار لتكجيو كؿ جامعة تسعى لتحقيؽ كالحفاظ

عمى المياقة ).(Teece, 2018,4
كيرل ) Ferreira, Coelho & Moutinho (2018أْ اٌمذساد اٌذَٕبُِىُخ رّضً
القدرة عمى حؿ المشكبلت بشكؿ منيجي ،كتمكينيا مف الميؿ إلى اإلحساس بالفرص
كالتيديدات ،كاتخاذ الق اررات في الكقت المناسب ،كتنفيذ الق اررات االستراتيجية كالتغييرات
بكفاءة ،كبالتالي ضماف االتجاه الصحيح 6كتتمثؿ القدرة الديناميكية لمجامعات في :تحديد
كتطكير الفرص كالمتطمبات (االستشعار)؛ إعادة تككيف كتعبئة المكارد كالقدرات اللتقاط ىذه
القيمة المضافة (التنسيؽ/االستيبلء) ؛ كالتحسيف كالتجديد باستمرار (التحكيؿ) (O’Reilly
) ،& Robbins, 2018,5ككذلؾ تـ تجميع أىـ فئات القدرات الديناميكية ألسباب عممية إلى
قدرات ( )1اإلحساس بالفرص كالتيديدات كتشكيميا )9( ،اغتناـ الفرص )2( ،الحفاظ عمى
القدرة التنافسية مف خبلؿ تعزيز ،كالجمع ،كالحماية ،كعند الضركرة ،إعادة تككيف أصكؿ
المنظمة غير المممكسة كالمممكسة)6(Teece, 2007: 1319
كتساعد القدرات الديناميكية القكية المنظمات– كمنيا الجامعات -عمى أف تككف مبتكرة
كناجحة كمرنة ،ال سيما في ظؿ االضطراب التقني كالسياسي كعدـ اليقيف العميؽ (الذم ال
يمكف التنبؤ بو) ،حيث تكاجو الجامعات حالة مف عدـ اليقيف عمى العديد مف الجبيات ،مثؿ
التطكرات السريعة كغير المتكقعة في التمكيؿ الحككمي كمنصات التدريس عبر اإلنترنت،
كالمنافسة العالمية لممكاىب ،حيث ستككف المنظمة عرضة لمخطر إذا تـ ترؾ كظائؼ
االستشعار كاإلبداع كالتعمـ لمسمات المعرفية لبعض األفراد ،كمع عدـ اليقيف ىناؾ "ضركرة
لمتصرؼ بناء عمى الرأم كليس المعرفة ،كالمشكمة ليست فقط حكؿ عدـ تماثؿ المعرفة
أيضا في تصفية كتفسير المعمكمات حكؿ التقنيات كاألسكاؽ المتطكرة،
كمشاكؿ الحكافز كلكف ن
).(Heaton,Siegel & Teece, 2019,5
كمف ثـ ،جادؿ العمماء في أف اإلدارة الممتازة لمجامعات أصبحت صعبة في جميع أنحاء
العالـ ،كتفتقر الجامعات إلى القدرة عمى تطبيؽ التفكير الشبيو باألعماؿ الذم يدفعيا إلى
المستقبؿ ،كىناؾ حاجة أكبر لمقدرات الديناميكية لتمكيف الجامعة مف مكاجية المنافسة العالية
كالتغيرات السريعة التي تحدث في قطاع التعميـ العالي ،فيي المحدد الرئيس في أداء
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الجامعة ،كمف ثـ فإف إطار القدرة الديناميكية مفيد في فيـ قضايا اإلدارة الحرجة التي تكاجو
الجامعات & (Leih & Teece, 2016,184; Elena- Pérez, Saritas, Pook,
).Warden, 2011,33
كيعد سمكؾ المكظفيف المبتكر في العمؿ اليكـ أقكل األصكؿ في اكتساب ميزة تنافسية
لممؤسسات 6كبالمثؿ ،فإف إنشاء معرفة جديدة كتطكير الثقافة التنافسية في مؤسسات التعميـ
العالي يكمف في سمككيات العمؿ االبتكارية ألعضاء ىيئة التدريس (Shahab & Imran,
) ،2018, 161كسمط ) Thurlings, Evers and Vermeulen (2015,10الضكء عمى
أىمية سمككيات العمؿ االبتكارية ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعات مف خبلؿ الدعكة إلى
ثبلثة أسباب رئيسة ،أكالن :إنيا تساعد األعضاء في الحفاظ عمى مكاكبة التغيرات الديناميكية

في المجتمع؛ ثانيا :تسيؿ التعمـ كالتقنيات الجديدة كتطبيؽ البحكث المبتكرة؛ ثالثنا :مف أجؿ
خمؽ سمكؾ عمؿ ابتكارم ل مجتمع تنافسي ،يعد نقطة االنطبلؽ لتنمية المكاطنيف كمفكريف

مبدعيف6
غالبا ما يتـ تعريؼ إدارة المعرفة كاالبتكار عمى أنيما الدكافع الرئيسة لتحسيف
ك ن
سمككيات العمؿ االبتكارم بالتعميـ العالي ،فمع تحكؿ الجامعات تدريجيان إلى مركز إنتاج

تنكعا في السعي لتحقيؽ ىذا الدكر،
المعرفة في المجتمع أصبح دكرىا في االبتكار أكثر
ن
كتمثؿ إدارة المعرفة العامؿ الرئيس في تنمية االبتكار في الجامعات ،فمف شأف عمميات إدارة
المعرفة أف تمكف أك تحسف أساس إدارة المعرفة في الجامعات مما يؤدم إلى إمكانية االبتكار،
ألف الشكؿ النيائي إلبداع المعرفة ىك االبتكار ،كسيتـ تحديث االبتكار كالحفاظ عمى أفضؿ
دائما دعـ الحياة التنظيمية كمنعيا مف أف تصبح قديمة ،كلذا تعد
الممارسات التي مف شأنيا ن
مصدر لميزتيا التنافسية (Widjaja
نا
حيكيا لمجامعة التي ستصبح
طا
عممية إدارة المعرفة نشا ن
ن

)6& Kuslina, 2018,256

إضافة لما سبؽ ،فإف ىناؾ عكامؿ كمتغيرات أخرل تساعد في تنمية سمككيات العمؿ
االبتكارم كمنيا القدرات الديناميكية لمجامعة ،حيث أنو أثناء تقديـ مفيكـ القدرات الديناميكية
مف قبؿ

) Teece, Pisano and Shuen (1997اقترح أىميتيا األساسية لمفعالية

النيائية لؤلداء التنظيمي بكجو عاـ 6كقد يتكقع المرء أف زيادة استخداـ القدرات الديناميكية
تمكف المنظمة مف الكصكؿ إلى أداء أفضؿ؛ عمى كجو الخصكص ،تمت مناقشة ذلؾ في
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المناقشات المبكرة حكؿ القدرات الديناميكية كتأثيرىا المباشر عمى األداء التنظيمي (Teece,
)Pisano & Shuen, 1997,511; Zollo & Winter, 2002,340
كبكجو عاـ ،تعد القدرات الديناميكي ة حاسمة لمغاية في مجاؿ االبتكار ،كتشارؾ
عمميات االبتكار في القدرات التشغيمية كالمكارد في سمسمة المدخبلت كالعمميات كالمخرجات،
كتعمؿ القدرات الديناميكية عمى تحديث كادماج كاعادة تككيف القدرات كالمكارد التشغيمية
الحالية ،كستبقى القدرات التشغيمية كما ىي ما لـ تحفزىا قدرات ديناميكية ،حيث يحدث
تحريؾ المكارد كالقدرات استجاب نة لمفرص كالتغييرات ،كبيذا المعنى ،تدعـ القدرات الديناميكية
الجيد التنظيمي لتطكير منتجات كعممية جديدة في الكقت المحدد ،كبالتالي ،فإف عدـ القدرة
التنظيمية عمى تغيير قاعدة مكاردىا مف شأنو أف يقكض جيكدىا إلنشاء منتجات جديدة،
كمف ثـ تشير األدلة التجريبية إلى أف القدرات الديناميكية تؤثر إيجابيان عمى االبتكار

) ،(Wendra, Sule, Joeliaty & Azis, 2019,125كيعترؼ الباحثكف (Eisenhardt
& Martin, 2000,1107; Porter, 1991,97;Teece, Pisano, & Shuen,
1997,510; Zollo & Winter, 2002,341, Giniunienea & Jurksiene,
) 2015,986بأف القدرات الديناميكية عامبلن رئيسان في ابتكار المنظمة كقدرتيا التنافسية6
كمف التحميؿ السابؽ ،يتضح أنو العقكد األخيرة ،تـ تعزيز دكر الجامعات كعامؿ قادر

عمى زيادة القدرة عمى االبتكار ،كمف خبلؿ التحميؿ السابؽ ،يتضح مدل أىمية تكافر إدارة
المعرفة كالقدرات الديناميكية ك سمككيات العمؿ االبتكارم بالجامعات لتحقيؽ الميزة التنافسية
في االقتصاد الجديد القائـ عمى المعرفة ،كأف إدارة المعرفة كقدراتيا قد تؤثر إيجابيان عمى كؿ

مف القدرات الديناميكية كاألداء االبتكارم بالجامعات ،ككذلؾ مف المتكقع أف تزيد القدرات

الديناميكية مف قدرة سمككيات العمؿ االبتكارم لمجامعات ،كلذلؾ جاء البحث الحالي لدراسة
القدرات الديناميكية كمتغير كسيط بيف إدارة المعرفة كسمككيات العمؿ االبتكارم بالجامعات،
كذلؾ عبر دراسة تطبيقية بجامعة جنكب الكادم6

مشهلة البخح:
تأخر ترتيب مصر عالميان ،حيث احتمت مصر لمعاـ 9513ـ المرتبة  32مف بيف

 121دكلة في تقرير التنافسية العالمية  -بعد أف احتمت المرتبة  155لمعاـ 9512ـ مف
بيف  121دكلة -كاحتمت المرتبة  .9في البنية التحتية ،ك 15.في الجاىزية التكنكلكجية،
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ك 33في الميارات ،ك .1في القدرة االبتكارية (منيا  .5في البحث كالتطكير) ،كما احتمت
المرتبة  121في رأس الماؿ االجتماعي ،ك 22في حقكؽ الممكية الفكرية ،ك 12.في
استقرار االقتصاد الكمي ،ك 33في ميارات القكل العاممة ( 193في جكدة التدريب الميني،
122في ميارات الخريجيف 192 ،في التدريب الناقد في التدريس) ،ك 3.في ديناميكية
األعماؿ (منيا 22 :في ثقافة ريادة األعماؿ) (World Econumic Forum, 2019,

)6199- 201

بالنظر إلي ترتيب جامعة جنكب الكادم في التصنيفات العالمية يجد تأخر ترتيبيا في عدة
تصنيفات عالمية حيث احتمت في تصنيؼ التايمز المركز  251مف أصؿ  1159في عاـ
 ،9512كالمركز 1551مف بيف  19.2جامعة

عاـ9513ـ( Times Higher

 6)Education, 2018,2019أما في تصنيؼ كيبمتركس األسباني جاء ترتيبيا  9.21لعاـ
 ، 9512كالترتيب  9222لعاـ 9513ـ ،كفي الترتيب  9..1لعاـ (Ranking 9595
)6Web Of Universities, 2019,2020
كقد يرجع ذلؾ إلى أف ىناؾ صعكبات تكاجو مصر في المحاؽ باالقتصاد المعرفي
العالمي التنافسي نظ ار لضعؼ النظاـ التعميمي ،أما بالنسبة لمجامعات المصرية فإنيا تعاني
مف العديد مف المشكبلت منيا:
 تعاني الجامعات المصرية مف العديد مف المعكقات المرتبطة بتنمية االبتكار في مصرعامة ،كالجامعات خاصة ،كذلؾ نظ ارن لكجكد العديد مف الحكاجز حكؿ النظاـ البيئي
لبلبتكار المصرم ،منيا :الحكاجز البحثية التجارية ،كحكاجز نقؿ التكنكلكجيا ،كحكاجز
ريادة األعماؿ كتكرار النجاح ،كحكاجز تعاكف األكساط الصناعية ،كحكاجز صندكؽ
أدكات االبتكار)6(Hassanin & Hamada, 2016,508
 انخفاض مستكل التعاكف بيف الجامعات كالصناعة ،كأف عدـ التعاكف ينبع أساسا مفتصكر الشركات بأف البحكث األكاديمية ليست ذات صمة بيا ،كعدـ التكافؽ بيف مصالح
كأىداؼ القطاعيف  ،كأف دكر الحككمة في الربط بينيا كبيف الجامعة كالصناعة ال يجرم
كفقان لمحمزكف الثبلثي ،كال تؤدم الجامعات المصرية دك ارن مممكسان في عممية االبتكار في

االقتصاد القائـ عمى المعرفة الحديثة كفقان لممثمث الحمزكني (الجامعة -الحككمة
االقتصاد) في تنظيـ المشركعات ،حيث إف دكر التعميـ العالي في عممية االبتكار ال يتـ
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تطكيرىما إال بشكؿ ضعيؼ )6(El Hadidi & Kirby, 2015 a.152, 2015b.197
 غياب التكجو االستراتيجي لدل بعض الجامعات المصرية المرتبطة بتحقيؽ الميزةالتنافسية ،كقمة استفادة الجامعات المصرية مف تجارب الجامعات األخرل في التخطيط
االستراتيجي باإلضافة إلي ضعؼ الميزانية المخصصة لعمميات التخطيط االستراتيجي
(حسيف كليد حسيف ،)921 ،9512 ،كما تعاني الجامعات المصرية ضعفان شديدان في

القدرة التنافسية ،كعدـ قدرتيا عمى التكيؼ مع االتجاىات العالمية في شتى المجاالت

البحثية األكاديمية ،كال تمتمؾ مقكمات القدرة التنافسية لمجامعات لغياب تكاجدىا عمى
مستكل التميز البحثي الدكلي ،كقمة إمكاناتيا كمحدكدية إنتاج المعرفة كتبادليا ،ككذلؾ
اتساع الفجكة بيف قدرات خريجييا كمتطمبات األسكاؽ المحمية كالدكلية ،كذلؾ لنقص
الكفاءة كضعؼ قدرة الخريجيف عمى مكاكبة التغيرات العالمية المتطكرة (محمد عبد اهلل
الفقي6)115 -153 ،9511 ،
 غياب اليياكؿ المختصة في نقؿ كتكزيع االبتكارات ،كضعؼ مستكم العبلقة بيفالجامعات كالشركات الصناعية ،كنقص الكفاءات العممية كالتكنكلكجية ،كضعؼ تسكيؽ
نتائج البحث العممي ،كضعؼ الييئات المساعدة كالداعمة ماليا لبلبتكار كاالختراع ،كقمة
مشاركة القطاع الخاص في عممية التمكيؿ لمبحث العممي بشكؿ فعاؿ مقارنة مع الدكؿ
المتقدمة(باسـ سميماف ،كصالح جاداهلل 6)912 ،9512 ،
 تكاضع فعالية البحث العممي بالجامعات المصرية نظ ارن إلىماؿ الكفاءات العممية كابعادىاعف مكاقع التخطيط كاتخاذ القرار ،كسيادة النظـ الركتينية في اإلدارة الجامعية كضعؼ

الكعي العممي كثقافة اإلبداع كاالبتكار (عمى السيد الشخيبي ،)29 ،9519 ،فبل تؤدم
الجامعات دك ارن ذا معنى في عممية البحث العممي كاالبتكار لعدـ كجكد إطار عاـ التخاذ
مبادرات مشتركة في البحث كالتنمية كاالبتكار بيف الجامعات كالمؤسسات األخرل

(منظمة التعاكف كالتنمية في الميداف االقتصادم ،البنؾ الدكلي لئلنشاء كالتعمير،
6)9515
 عمى الرغـ مف الجيكد المبذكلة لتأسيس التعميـ الريادم في مصر في ظؿ التحكؿالعالمي نحك اقتصاد المعرفة  ،إال أف ىناؾ قصكر كاضح في دكر الجامعات في تنمية
ثقافة ريادة األعماؿ لدل الطبلب في كؿ المحاكر ،كالتي شممت :الرؤية كالرسالة
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كاالستراتيجية كالقيادة كالحككمة كالمكارد البشرية كالبنية التحتية كالتعميـ لمريادة كالدعـ
الجامعي كالتدكيؿ كالعبلقات الجامعية الخارجية كتقكيـ ريادة األعماؿ(بساـ سمير
الرميدم6)212 ،9512 ،
 ىناؾ تحديات أماـ الجامعات الحككمية المصرية لتقديـ دعـ جكىرم لريادة األعماؿبل عاليان أك صناعيان؛ كال تتفيـ طبيعة
كاالبتكار ،منيا :أنيا ال تنتج خريجيف مؤىميف تأىي ن

الصناعة كتستكعبيا؛ كليس لدييا ما يكفي مف المكارد؛ كال يتـ االعتراؼ بيا العبان

أساسيان في االقتصاد؛ كال تتعاكف بجدية فيما بينيا كمع القطاعات ذات الصمة ،كعدـ
كجكد حافز ريادم في أكساط األكاديمييف كالبلمباالة في البحث كالتطكير نتيجة عدـ
كجكد أساس مشترؾ بيف الصناعة كالجامعة ،كعدـ كجكد تفاىمات قكية بيف األكساط
األكاديمية كالصناعة مما يصعب تبادؿ الخدمات )6(Ahmed, 2014,56
 تعاني الجامعات المصرية مف :تكافر البيئة الطاردة لمكفاءات كعدـ التشجيع عمىاالبتكار كاإلبداع ،كعدـ كجكد سياسة لمتعاكف داخؿ الجامعة كبيف الجامعات األخرل
داخؿ كخارج مصر ،كالممارسات البيركقراطية الخاطئة كالركتيف العائؽ لبلبتكار ،كال
يكجد ربط كتعاكف فعاؿ بيف الجامعة كالقطاعات الصناعية المختمفة داخؿ المجتمع،
كمشكمة تمكيؿ األبحاث ،كعدـ تكافر معظ ـ العناصر المطمكبة لتطبيؽ منيجية االبتكار
المفتكح فى الجامعات ،كما زالت الجامعات المصرية في حاجة إلى أف تتخطى العامميف
في مجاؿ التدريب لتشمؿ تكليد المعرفة كنشاط أساسي لتطكير اقتصاد
االبتكار)6(Ahmed, 2014, 52- 54
 تكاجو الجامعات المصرية التحديات التي أفرزتيا التغيرات السريعة المتبلحقة مثؿالتكجو نحك العكلمة ،كشدة المنافسة ،كالثكرة المعمكماتية كالتكنكلكجية اليائمة ،إال أف
ىذه الجامعات تعاني مف :غياب الفكر االستراتيجي لمجامعات ككحداتيا المختمفة ،كقيكد
المركزية ،كقصكر في تطبيؽ التكنكلكجيا ،كغياب المعايير المنضبطة لؤلداء المؤسسي،
كعدـ الدخكؿ في مبادرات تطكيرية تؤدم إلى تغيرات غير معركفة العكاقب ،كفجكة في
الرؤية بيف القيادات كىيئة التدريس كاإلدارييف ،فضبلن عف مشكبلت مرتبطة بالبنى
كالييكؿ التنظيمي ،كغياب الرؤية في ضكء التحديات المعاصرة ،كغياب التخطيط العممي

ألعماؿ ا إلدارة الجامعية ،كفقداف نسبي لممقكمات التي تدعـ مراحؿ اإلدارة االستراتيجية
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(صياغة كتنفيذ كرقابة كمتابعة االستراتيجية) مف حيث (المقكمات التشريعية كالمالية
كتنمية راس الماؿ البشرم كصياغة األىداؼ االستراتيجية ككضع الخطة التنفيذية
كتطكير مقاييس األداء كمقكمات الرقابة (ىناء شحتو السيد913 -912 ،9512 ،؛
حسف فتحي نجيب2.2 -2.1 ،955. ،؛ عبد الرازؽ محمد زياف-11،955. ،
6)12
 معظـ الجامعات غير فاعمة في عممية اإلدارة االستراتيجية ككضع الخطط المناسبة ليا،كضبابية الفمسفة كالرؤية كالرسالة ،فمناىجيا كبرامجيا ال تكاكب التطكرات الحديثة ،كال
تتناسب مع اإلمكانات المتاحة ،كضعؼ الشراكة مع المنظمات المجتمعية ،كاالنفصاؿ
بيف المخرجات كسكؽ العمؿ ،كاالنحصار في األنماط التنظيمية التقميدية ،كاستطالة
بل
اليياكؿ التنظيمية كتعدد مستكيات السمطة (سحر حسني أحمد ،). ،9512 ،فض ن

عف غياب الرؤية اال ستراتيجية الكاضحة لدكر الجامعات كمخطط معرفي لممجتمع ،كعدـ
القياـ بدكرىا في إنتاج العمـ كالمعرفة لخدمة التنمية ،كغياب كضعؼ قكل الدفع

بل عف قصكر كاضح في
التطكرم كالتنافسي عمى مستكل منظكمة الجامعات ،فض ن
مبادئ إدارة األداء االستراتيجي في ضكء منشكر األداء (االلتزاـ ،التمكيف ،القيادة

االستراتيجية الفعالة ،التعمـ التنظيمي ،المركنة) ،كممارسات إدارة األداء االستراتيجي
(رضا أصحاب المصالح ،إسيامات أصحاب المصالح ،االستراتيجيات ،العمميات،
القدرات /اإلمكانيات كالمكارد) (فاطمة أحمد زكي9511 ،ب6)915-951،
 تعاني إدارة المكارد البشرية بالجامعات مف المركزية ،كضعؼ االستجابة لمطالبالتغيير ،كنقص أجيزة الحاسب اآللي كشبكات االتصاؿ اإللكتركني ،كضعؼ التنسيؽ
بيف الكحدات اإلدارية (فاطمة عبد المنعـ محمد ،)929 ،9512 ،كقصكر شديد في
متابعة الجامعة لمككادر المعرفية لجذبيا كاستقطابيا كتكفير الفرص لمنابييف لتجريب
أفكارىـ كمشركعاتيـ (محمد عبد الرازؽ إبراىيـ ،).3 ،9512 ،كقمة اىتماـ القادة
كالرؤساء بأخذ اآلراء في سياسات العمؿ كفي البرامج التدريبية ،كقمة مناسبة بيئة
الجامعات لتطبيؽ إدارة المكاىب ،كقمة اكتشاؼ العامميف المكىكبيف ،كاالرتباط
باإلجراءات القانكنية كالتشريعات المقيدة لمعمؿ االبتكارم (فاطمة أحمد زكي9511 ،أ،
6)133 -132
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 تكصمت دراسة ياسر محمد خميؿ ( )9511إلى أكجو قصكر كاضحة في القيادةاالستراتيجية بالجامعات المصرية (التحكيمي ،اإلدارم ،السياسي ،األخبلقي ،الثقافي)
نتيجة ضعؼ المكارد كاإلمكانا ت ،كالرغبة في االعتماد عمى األساليب التقميدية في
األداء ،كقمة إطبلع القيادات عمى القضايا المعاصرة كالتكجيات المستقبمية كمحاكلة
بل
استشراؼ المستقبؿ كالتنبؤ باألحداث كاالستعداد ليا ،كترسخ الييكؿ البيركقراطي ،فض ن
عف قصكر في تحقيؽ الميزة التنافسية كذلؾ (الجكدة ،التكمفة ،المركنة ،التسميـ،

اإلبداع) نتيجة افتقار الجامعات لكثيقة لتحقيؽ الصدارة عمى المستكل الدكلي ،كجمكد
المكائح المالية كاإلدارية مما حد مف اإلبداع كالتميز 6بينما تكصمت دراسة عنتر محمد
عبد العاؿ ( )9513إلى كجكد جكانب الرشاقة التنظيمية بجامعة سكىاج بصكرة
متكسطة ،بينما جاءت رشاقة االستشعار بصكرة عالية6
 أما دراسة ناصؼ محمد ميدم ( )9511فتكصمت إلى تكافر عدد مف دكاعي التغييراالستراتيجي بالجامعات الحككمية المصرية تتمثؿ في تراجع التصنيؼ الدكلي لمجامعات
الحككمية ،كغياب اآلليات المبلءمة لمكاجية األعداد الكبيرة مف الطبلب المرشحيف،
كانخفاض جكدة الخدمة التعميمية ،كتراجع دكر الجامعات في خدمة المجتمع ،كتحتاج
الجامعات الحككمية المصرية إلي ضركرة تبني استراتيجيات حديثة لرفع األداء الميني
كتجديد معرفة أعضاء ىيئة التدريس ،كالحاجة إلي كجكد تصكرات جديدة لمكاجية
األعداد الكبيرة مف الطبلب ،كالحاجة إلي تجديد البيئة التشريعية كالمكائح كالقكانيف،
كأكدت نتائج الدراسة عمي أف اإلدارة العميا ىي التي تتكلي طرح مبادرات التغيير
االستراتيجي ،كتتكلي مسئكلية التنفيذ لمشركعات التغيير أيضا ،كضعؼ مشاركة
المستكيات التنظيمية األخرل في طرح مبادرات التغيير االستراتيجي ،كما تكاجو
الجامعات الحككمية المصرية عدد مف معكقات التغيير االستراتيجي بيا منيا غياب
المعمكمات ،كتمسؾ الناس يما اعتادكا عميو مف سمككيات ،كضعؼ القدرة عمي إدارة
الكقت ،كغياب الخبرة السابقة بالتغيير ،كضعؼ دكر الجامعة في تنسيؽ جيكد

األفراد.

 تشير دراسة السيدة محمكد سعد ( )9519إلى أنو عمى الرغـ مف الجيكد التي بذلتياكزارة التعميـ العالي في إدارة المعرفة ،كتطبيقيا عديدان مف المشركعات؛ مثؿ :مشركع

) (ICTPالذم بدأ التشغيؿ فى  12.كمية كانتياء المرحمة األكلى منو فى الفترة
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()9552 – 9552؛ فمـ تحقؽ الجامعات المصرية النجاحات المتكقعة مف تطبيؽ
المشركع ،حيث إف ال تمارس ممارسات عمميات :تشخيص كاكتساب كتكليد كتخزيف
المعرفة ،كما جاءت عمميتي نشر كتطبيؽ المعرفة بدكرة قميمة6
 كما تكصمت دراسة عمار فتحي مكسى ( )9519التي طبقت في ثبلث جامعات مصرية(القاىرة ،عيف شمس ،المنكفية) إلى كجكد العديد مف المعكقات التي تكاجو إدارة
المعرفة بالجامعات المصرية متعمقة ب :الكعي تجاه ثقافة إدارة المعرفة ،كدعـ كتأييد
الجامعة لمدخؿ إدارة المعرفة ،كالبناء اإلدارم كالتنظيمي لمجامعة ،بينما تكصمت دراسة
حبيبة رمضاف الجكىي ( )9519إلى عدـ تكافر القدر الكافي لمقكمات البيئة الجامعية
المناسبة لممارسة إدارة المعرفة ،فالقيادة كالثقافة التنظيمية تتسـ بالمركزية ،كاليياكؿ
التنظيمية ىرمية ،كما اف تكنكلكجيا المعمكمات تكاجييا العديد مف المعكقات ،كذلؾ
يشير إلى أف إطار البيئة الجامعية كالتفاعبلت بيف عناصره يسير نحك االتجاه السمبى
فى عصر يتطمب االىتماـ بالمعرفة كتكظيفيا ،حيث تعد المعرفة عامبل أساسيا لئلبداع
كاالبتكار6
 كما جاءت نتائج دراسة إيماف إبراىيـ الدسكقي ( )951.مؤكدة عمى أف درجة ممارسةعمميتي إنتاج كنشر المعرفة مرتفعة مف قبؿ أعضاء ىيئة التدريس ،بينما درجة
ممارسة عممية تطبيؽ المعرفة متكسطة ،كىذا يعني أنو ال يزاؿ ىناؾ قصك ارن في عممية

إدارة المعرفة مف قبؿ أعضاء ىيئة التدريس؛ ألف مرحمة تطبيؽ المعرفة تعد بمثابة أكثر
مراحؿ عمميات إدارة المعرفة أىمية ،حيث أنو ال يكجد فائدة لكافة المراحؿ كالعمميات

السابقة إلدارة المعرفة ،إذ لـ تستطع المؤسسة أك أعضائيا تطبيؽ تمؾ المعرفة
كاالستفادة منيا عمى أرض الكاقع لتحسيف األداء كاالرتقاء بمستكم خرجييا كتحقيؽ
الميزة التنافسية ليا6
 بينما تكصمت دراسة منى عمي سيد ( )9512إلى أف عمميات إدارة المعرفة لدلالقيادات األكاديمية جاءت متكسطة ،ككذلؾ جاءت متطمبات تطبيؽ عمميات إدارة
المعرفة لدل القيادات األكاديمية (التنظيمية كالبشرية) بدرجة متكسطة ،بينما جاء بعد
المتطمبات المادية بدرجة قميمة6
أما بالنسبة لجامعة جنكب الكادم ،فقد تكصمت دراسة محمد جاد حسيف (، )951.
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كدعاء محمد سيد ( )9595إلى قصكر في جكانب الميزة التنافسية بالجامعة حيث جاءت
بدرجة متكسطة (الجكدة ،التكمفة ،المركنة ،التسميـ ،اإلبداع ،فقد تكصمت دراسة محمد جاد
حسيف ( ) 951.إلى أنو جاءت جميع المحاكر التي تربط تقكيـ األداء المؤسسي بجامعة
جنكب الكادم في ضكء معايير التميز األكربي إلدارة التميز بدرجة متكسطة ،نتيجة عدد مف
المعكقات منيا :كثرة األعباء الممقاة عمى أعضاء الييئة األكاديمية كاإلدارية ،كغياب الدعـ
المالي لتطبيؽ إدارة التميز6
كما تكصمت دراسة دعاء محمد سيد ( )9595إلى تكافر الرشاقة التنظيمية (رشاقة
االستشعار ،اتخاذ القرار ،ثقافة االبتكار ،المركنة التنظيمية ،الرشاقة التكنكلكجية ،تمكيف
كمشاركة العامميف ،السرعة في األداء) بدرجة متكسطة ( ،)9612كيرجع ذلؾ إلى العديد مف
نقاط الضعؼ متمثمة في :غياب فرص التكاصؿ بيف األقساـ كالكحدات المختمفة بالجامعة،
كمحدكدية العمؿ الجماعي بيا ،غياب خطة كاضحة كممكلة لدعـ تنافسية كتميز الجامعة،
كضعؼ التكاصؿ المستمر مع المجتمع لتحديد احتياجاتيـ الفعمية كاالستجابة ليا ،كنقص
االعتمادات المالية لرعاية اإلبداع كاالبتكار في الجامعة ،كقمة البرامج التدريبية ألعضاء ىيئة
التدريس كالجياز اإلدارم بالجامعة عمي الميارات التكنكلكجية كثقافة الجكدة ،كندرة كجكد
قاعدة بيانات إلكتركنية لرصد كقياس مستكم الرضا عف الخدمات

كالمنتجات التعميمية

كالبحثية التي تقدميا الجامعة لممجتمع ،كقمة اإلمكانات المادية كالبشرية البلزمة لتحقيؽ
الجكدة في معظـ كميات الجامعة ،كجمكد الييكؿ التنظيمي بالجامعة بما ال يسمح بتطكير
األداء كالتكسع في األنشطة ،كضعؼ استقطاب الجامعة لمكفاءات العممية كأصحاب الخبرات،
كقمة تكافؽ المكائح الدراسية بالجامعة مع التطكرات العالمية كمتطمبات سكؽ العمؿ الحالية
كالمستقبمية ،كانخفاض جكدة كميارات المخرجات التعميمية كالبحثية بالجامعة6
كبناء عمى ما سبؽ ،يتضح أنو لتنمية سمككيات العمؿ االبتكارم االبتكارم بالجامعات
ن
المصرية ضركرة دراسة عبلقتو بكؿ مف إدارة المعرفة ،كالقدرات الديناميكية لمجامعات
المصرية ،كلذا يسعى البحث الحالي إلى التعرؼ عمى القدرات الديناميكية كمتغير كسيط
لمعبلقة بيف إدارة المعرفة كسمككيات العمؿ االبتكارم لمجامعات ،مف خبلؿ دراسة ميدانية
بجامعة جنكب الكادم6
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كمف ثـ يسعى البحث الحالي إلى اإلجابة عمى األسئمة التالية:
 -1ما األسس النظرية كالفكرية لمتغيرات البحث (قدرات إدارة المعرفة -القدرات
الديناميكية -سمككيات العمؿ االبتكارم) بالجامعات في األدبيات اإلدارية المعاصرة؟
 -9ما النمكذج المقترح لمعبلقات السببية بيف متغيرات البحث (قدرات إدارة المعرفة-
القدرات الديناميكية -سمككيات العمؿ االبتكارم) في ضكء األدبيات كالدراسات
السابقة؟
 -2ما كاقع ممارسات (قدرات إدارة المعرفة -القدرات الديناميكية -سمككيات العمؿ
االبتكارم) بجامعة جنكب الكادم مف كجية نظر قيادات جامعة جنكب الكادم( عمداء
الكميات -ككبلء الكميات -رؤساء االقساـ) ،كأعضاء كؿ مف كحدة الجكدة كالتخطيط
االستراتيجي كالخدمات التكنكلكجية ؟
 -2ما النمكذج الذم يفسر العبلقات السببية بيف متغيرات البحث (قدرات إدارة المعرفة-
القدرات الديناميكية -سمككيات العمؿ االبتكارم) بجامعة جنكب الكادم في ضكء
نتائج الدراسة الميدانية كفقان لمنمكذج المقترح؟

 -.ما التكصيات كالمقترحات البلزمة لتفعيؿ قدرات إدارة المعرفة كالقدرات الديناميكية
كسمككيات العمؿ االبتكارم بجامعة جنكب الكادم في ضكء العبلقات كالتأثيرات
المتبادلة بينيـ؟

أهداف البخح:
ييدؼ البحث الحالي إلى:
 -1التعرؼ عمى األسس النظرية كالفكرية لقدرات إدارة المعرفة كالقدرات الديناميكية
سمككيات العمؿ االبتكارم بالجامعات في األدبيات اإلدارية المعاصرة6
 -9الكشؼ عف نمكذج مقترح لمعبلقات السببية بيف متغيرات البحث (قدرات إدارة
المعرفة -القدرات الديناميكية -سمككيات العمؿ االبتكارم) في ضكء األدبيات
كالدراسات السابقة6
 -2الكشؼ عف كاقع ممارسات (قدرات إدارة المعرفة -القدرات الديناميكية -سمككيات
العمؿ االبتكارم) بجامعة جنكب الكادم مف كجية نظر قيادات جامعة جنكب الكادم(
عمداء الكميات -ككبلء الكميات  -رؤساء االقساـ) ،كأعضاء كؿ مف كحدة الجكدة
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كالتخطيط االستراتيجي كالخدمات التكنكلكجية6
 -2التكصؿ إلى لنمكذج الذم يفسر العبلقات السببية بيف متغيرات البحث (قدرات إدارة
المعرفة -القدرات الديناميكية -سمككيات العمؿ االبتكارم) بجامعة جنكب الكادم في
ضكء نتائج الدراسة الميدانية كفقان لمنمكذج المقترح6

 -.كضع مجمكعة مف التكصيات كالمقترحات البلزمة لتفعيؿ قدرات إدارة المعرفة
كالقدرات الديناميكية سمككيات العمؿ االبتكارم بجامعة جنكب الكادم في ضكء
العبلقات كالتأثيرات المتبادلة بينيـ6

أهمية البخح:
تنبع أىمية البحث مف عدة اعتبارات أىميا:
 -1تقديـ إطار فكرم لطبيعة متغيرات البحث (قدرات إدارة المعرفة -القدرات الديناميكية-
سمككيات العمؿ االبتكارم) بجامعة جنكب الكادم ،قد يساىـ في إثراء المكتبة العربية
كالمصرية خاصة في ظؿ ندرة الدراسات في ىذا المجاؿ6
 -9سد الفجكة في األدبيات البحثية مف خبلؿ تقديـ نمكذج مقترح لمعبلقات السببية بيف
قدرات إدارة المعرفة كالقدرات الديناميكية سمككيات العمؿ االبتكارم بجامعة جنكب
الكادم6
 -2مكاكبة التكجيات اإلدارية الحديثة التي تؤكد عمي أىمية سمككيات العمؿ االبتكارم
لمجامعة كمؤسسة ىامة لتكليد المعرفة6
 -2مف المتكقع أف تستفيد مف نتائج ىذا البحث الجيات القيادية كاإلدارية في
الجامعات إذ تكشؼ عف أىمية الدكر الذم تؤديو القدرات الديناميكية كمتغير كسيط
نتيجة تفعيؿ قدرات إدارة المعرفة كمف ثـ تنمية سمككيات العمؿ االبتكارم لدم
أعضاء ىيئة التدريس بجامعة جنكب الكادم6
 -.أىمية الجامعة حيث تحتؿ الجامعة مكانة متميزة في إنتاج المعرفة كتكظيفيا في حؿ
مشكبلت المجتمع ،كبالتالي مصد ارن لبلبتكار عمى كافة المستكيات ،كبالتالي قد

يساعد النمكذج السببي المقدـ في البحث الحالي في تفعيؿ المساىمة لقدرات إدارة

المعرفة في بناء القدرات الديناميكية لمجامعة ،كبالتالي تحسيف سمككيات العمؿ
االبتكارم6
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 -.قد يساىـ ىذا البحث في فتح المجاؿ لمدراسات المستقبمية عمي ضكء أدبياتو
كنتائجو6

حدود البخح:
تمثمت حدكد البحث في:
 -1حدكد مكضكعية :اقتصر البحث الحالي عمي دراسة القدرات الديناميكية لجامعة
جنكب الكادم (قدرة استشعار الفرص المتاحة -قدرة التعمـ -قدرة اقتناص الفرص
المتاحة -قدرات التكامؿ -قدرات التنسيؽ -قدرات إعادة التشكيؿ) كمتغير كسيط بيف
قدرات إدارة المعرفة (قدرات البنية التحتية " قدرة البنية التحتية الييكمية  -قدرة البنية
التحتية التكنكلكجية  -قدرة البنية التحتية الثقافية "؛ القدرة عمى المعرفة"6الخبرة-
الدركس المستفادة -كثائؽ المعرفة -البيانات -السياسات كاإلجراءات"-إدارة المعرفة
"تشخيص المعرفة -اكتساب المعرفة -تكليد المعرفة -تحكيؿ المعرفة -تخزيف
المعرفة -مشاركة كنشر المعرفة -تطبيؽ المعرفة" ،تشخيص المعرفة -اكتساب
المعرفة ،تكليد المعرفة  -تحكيؿ المعرفة -تخزيف المعرفة -مشاركة كنشر المعرفة-
تطبيؽ المعرفة) ،كسمككيات العمؿ االبتكارم ألعضاء ىيئة التدريس (تحدم
المشكمة -تكليد الفكرة -التركيج لمفكرة -تطبيؽ الفكرة)6
 -9حدكد بشرية :اقتصر البحث الحالي في تطبيؽ االستبياف عمى عينة عشكائية مف
مجتمع الدراسة المككنة قيادات جامعة جنكب الكادم( عمداء الكميات -ككبلء الكميات
رؤساء االقساـ) ،كأعضاء كؿ مف كحدة الجكدة كالتخطيط االستراتيجي كالخدماتفردا ،كاختيركا بالطريقة العشكائية مف إجمالي
التكنكلكجية ،كتككنت مف ( )913ن
فردا6
( ).53ن

 -2حدكد مكانية :اقتصر البحث الحالي عمي جامعة جنكب الكادم بجميكرية مصر
العربية بكمياتيا كأعضاء كؿ مف كحدة الجكدة كالتخطيط االستراتيجي كالخدمات
التكنكلكجية6
 -2حدكد زمانية :تـ تطبيؽ أداة الدراسة في الفصؿ الدراسي الثاني خبلؿ شير أبريؿ
لمعاـ الجامعي 9591 /9595ـ6
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مههج البخح وأدواته:
اعتمد البحث الحالي عمى المنيج الكصفي لمبلءمتو لطبيعة المكضكع ،حيث أف ىذا
المنيج ال يتكقؼ عند كصؼ الظاىرة أك المشكمة كالعكامؿ المؤثرة فييا ،بؿ يتعداىا إلى
تفسير الظاىرة كتحميميا كتطكيرىا ،كيتمثؿ في جمع البيانات كالمعمكمات حكؿ متغيرات
الدراسة ،كتحديد أك صياغة األدكات المستخدمة في جمع البيانات كتحميؿ النتائج كتفسيرىا،
ثـ كضع مجمكعة مف التكصيات المرتبطة بنتائج البحث يمكف االستفادة منيا6
كتتمثؿ أداة الدراسة في :استبياف كاقع (قدرات إدارة المعرفة -القدرات الديناميكية-
سمككيات العمؿ االبتكارم) بجامعة جنكب الكادم مف كجية نظر قيادات جامعة جنكب الكادم(
عمداء الكميات -ككبلء الكميات -رؤساء االقساـ) ،كأعضاء كؿ مف كحدة الجكدة كالتخطيط
االستراتيجي كالخدمات التكنكلكجية6

مصطلخات الدراسة:
اعتمد الباحثاف فى بحثيـ عمي المصطمحات التالية:
 -1القدرات الديناميكية Dynamic Capabilities :
يستخدـ مصطمح القدرات الديناميكية لكصؼ طاقة المنظمة لمخمؽ اليادؼ كرفع قيمة
مكاردىا المعرفية كقدراتيا التي تحقؽ الميزة التنافسية لممنظمة (& Lee 2004, 935
6)Sher
ككذلؾ يرل ) Teece, Peteraf and Leih (2016أف القدرات الديناميكية تمثؿ
قدرات المنظمة عمى دمج كبناء كاعادة تككيف الكفاءات الداخمية كالخارجية لمعالجة البيئات
المتغيرة بسرعة"6
كما يمكف تعريفيا عمي أنيا مجمكعة مف العمميات التنظيمية المترابطة التي تمكف
إدارة المنظمة مف فيـ التغيرات التي تحد ث في بيئة عمميا كاالستجابة ليا عف طريؽ تعديؿ
قاعدة مكاردىا كىيكميا التنظيمي كتكييؼ فعاليتيا بما ينسجـ مع تمؾ التغييرات( بشار عباس
الحميرم كمحمد جاسـ خميؿ6)151 ،9512 ،
ائيا عمى أنيا مدخؿ تطكيرم يتمثؿ في قدرة جامعة جنكب الكادم
كيعرفيا البحث إجر ن
عمي استشعار التغيرات البيئية كاالستجابة ليا بكفاءة كفاعمية مف خبلؿ خطكات استباقية
كعممبات تنظيمية كىي االستشعار كالتعمـ كالتكامؿ كالتنسيؽ مف أجؿ التكافؽ مع متطمبات
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البيئة المتغيرة كتحدياتيا كتحقيؽ ميزة تنافسية مستدامة ،كتقاس إجرائيان بالدرجة التي تحصؿ

عمييا جامعة جنكب الكادم مف كجية نظر قيادات كميات الجامعة (عمداء الكميات -ككبلء
الكميات -أعضاء ىيئة التدريس) ،كأعضاء كؿ مف كحدة الجكدة كالتخطيط االستراتيجي
كالخدمات التكنكلكجية عمى محكر القدرات الديناميكية (قدرة استشعار الفرص المتاحة -قدرة
التعمـ -قدرة اقتناص الفرص المتاحة -قدرات التكامؿ -قدرات التنسيؽ -قدرات إعادة
التشكيؿ) في االستبياف المعد في البحث الحالي6
 -9قدرات إدارة المعرفةKnowledge Management Capability:
تعرؼ إدارة المعرفة  Knowledge Managementعمي أنيا االستراتيجيات التي
تعظـ مف المكاد الفكرية كالمعمكماتية الظاىرة كالضمنية مف خبلؿ عمميات تتعمؽ بإيجاد كجمع
كمشاركة كاعادة تجميع كاستخداـ المعرفة بيدؼ إيجاد قيمة جديدة مف خبلؿ تحسيف الكفاءة
كالفاعمية الفردية كالجماعية في عمؿ المعرفة لزيادة االبتكار كاتخاذ القرار (صبرية بنت مسمـ
اليحيكم6)22: 9511 ،
كيشير مصطمح قدرات إدارة المعرفة إلي قدرة المنظمة عمى تعبئة مكارد المعرفة الميمة
كنشرىا كادارة استيعابيا كاستغبلليا عبر الحدكد الكظيفية )، (Liao et al, 2011,729
كيعرفيا ) Wong and Wong (2011, 942عمي أنيا تنفيذ المعرفة المكجكدة مسبقنا

كاستيعابيا كتطبيقيا لخمؽ معرفة كقدرات جديدة6

ائيا عمى أنيا قدرة جامعة جنكب الكادم عمى
كيعرفيا البحث قدرات إدارة المعرفة إجر ن

تعبئة مكارد المعرفة الميمة كنشرىا كادارة استيعابيا كاستغبلليا ،لتتمكف مف تمكيف كمعالجمة
كتنفيذ إدارة المعرفة بنجاح ،مف خبلؿ استكشاؼ المعرفة كاستيعابيا كاستغبلليا مع مراعاة كؿ
مف مصادر المعرفة الداخمية كالخارجية ،كتقاس إجرائيان بالدرجة التي تحصؿ عمييا جامعة

جنكب الكادم مف كجية نظر قيادات كميات الجامعة (عمداء الكميات -ككبلء الكميات-

أعضاء ىيئة التدريس) ،كأعضاء كؿ مف كحدة الجكدة كالتخطيط االستراتيجي كالخدمات
التكنكلكجية عمى محكر قدرات إدارة المعرفة قدرات البنية التحتية " قدرة البنية التحتية الييكمية
 قدرة البنية التحتية التكنكلكجية  -قدرة البنية التحتية الثقافية "؛ القدرة عمىالمعرفة"6الخبرة -الدركس المستفادة -كثائؽ المعرفة -البيانات -السياسات كاإلجراءات"-إدارة
المعرفة "تشخيص المعرفة -اكتساب المعرفة -تكليد المعرفة -تحكيؿ المعرفة -تخزيف
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المعرفة -مشاركة كنشر المعرفة -تطبيؽ المعرفة" ،تشخيص المعرفة -اكتساب المعرفة،
تكليد المعرفة  -تحكيؿ المعرفة -تخزيف المعرفة -مشاركة كنشر المعرفة-تطبيؽ المعرفة)
في االستبياف المعد في البحث الحالي6
 -2سمككيات العمؿ االبتكارم Innovative Work Behaviors
يعػػرؼ العمػػػؿ االبتكػػػارم عمػػػي أنػػو سػػػمكؾ المكظػػػؼ اإلضػػػافي اليػػادؼ إلػػػي تكليػػػد كتػػػركيج
كتطبيػػؽ األفكػػار الجديػػدة كالمفيػػد داخػػؿ المنظمػػة Spiegelaere Stan,Guy Van

(De

)Gyes&Geert Van Hootegem, 2014 ,149
ككفقا لػ ) Carmeli, Meitar and Weisberg (2006, 78يشػير مصػطمح سػمككيات
أفكػار
نا
العمؿ االبتكارم عمى أنو عممية متعددة المراحؿ يتعرؼ فييا الفػرد عمػى مشػكمة يكلػد ليػا
أكليػا
كحمكنال جديدة (جديدة أك معتمدة)  ،كيعمؿ عمى تعزيػز كبنػاء الػدعـ ليػا  ،كينػتج
نمكذجػا ن
ن

نمكذجا قاببلن لمتطبيؽ مف أجؿ استخدامو لتحقيؽ الفائدة لممنظمة أك األقساـ داخميا6
أك
ن
ائيػا عمػى أنيػا فػػػي قػػػدرة أعضػاء ىيئػة التػدريس بجامعػة جنػكب الػكادم
كيعرفيا البحث إجر ن

عمػػػػى إحػػػػداث تغيػػػػرات متعمػػػػػدة بغػػػػرض تحسػػػػيف أداء الجامعػػة عػػػػػف طريػػػػؽ إدخػػػػاؿ أفكػػػػػار
جديػػػػدة كتنفيػػػذىا ،مػػػف خػػػبلؿ أنمػػػاط معينػػػة لسػػػمككيانيـ فػػػي مكػػػاف العمػػػؿ ،مثػػػؿ تقبػػػؿ النقػػػد
ككجيػػػات النظػػػر المختمفػػػة ،كرفػػض مػػا ىػػك خػػػاط مػػػف تعميمػػػات كا جػػػراءات ،كطػػػرح األفكػػػار
الجديػػػدة دكف تػػػردد خكفػػػان مػػػف فشػػػميا ،كمحاكلػػػة إيجػػػاد طػػػرؽ جديػػػدة أكثػػػر فاعميػػػة النجػػػاز
العمػػػؿ ،كتطػػػكير بػػػدائؿ عديػػػدة لمتعامػػػؿ مػػػع المشػػػكبلت ،كاقتػػػراح حمػػػكؿ ابتكاريػػػو لممشػػكبلت،
كتطكير خطط كبرامج زمنية مبلئمة لتنفيذ األفكار ،كتقػاس إجرائيػان بالدرجػة التػي تحصػؿ عمييػا
أعضاء ىيئة التدريس بجامعػة جنػكب الػكادم مػف كجيػة نظػر قيػادات كميػات الجامعػة (عمػداء

الكميات -ككبلء الكميػات -أعضػاء ىيئػة التػدريس) ،كأعضػاء كػؿ مػف كحػدة الجػكدة كالتخطػيط
االستراتيجي كالخدمات التكنكلكجية عمى محكر القسمككيات العمػؿ االبتكػارم (تحػدم المشػكمة-
تكليد الفكرة -التركيج لمفكرة -تطبيؽ الفكرة) في االستبياف المعد في البحث الحالي6
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االطار الهظري للبخح:
لتحقيؽ أ ىداؼ البحث ،سيتـ إلقاء الضكء عمى متغيرات البحث الثبلثة عمى النحك
التالي:

أوالً :قدرات إدارة املعرفة بادتامعات
في عالـ يزداد تعقيدان كتقمبان ،تجد إدارة المعرفة اآلف مكانيا في الييكؿ الكظيفي لمنظمات

العصر الحديث كلذا يقاس تقدـ المجتمعات بمدل ما تمتمكو مف معرة كاستثمارىا بكفاءة
كفعالية ،كالقدرة عمى استخداميا كتكظيفيا في مختمؼ المجاالت لتحقيؽ الفائدة المرجكة ،إال
أف امتبلؾ ىذه المعرفة ال يحقؽ الفائدة منيا دكف كجكد إدارة مؤىمة كفعاليا لتكظيفيا ،كمف
ثـ ال تستطيع الجامعة أداء دكرىا في ضماف تحقيؽ أىداؼ األداء ما لـ تكجد أنظمة داخؿ
الجامعة تسمح بإنشاء كنقؿ المعرفة ،فعندما تككف المعرفة الجديدة مطمكبة ،كمما زادت
الحاجة إلى االستخداـ الفعاؿ لممعمكمات أم مؤسسة ،كتعد الحاجة إلى المعمكمات الجديدة
ميمة بشكؿ خاص في القطاعات كثيفة المعرفة ،كعمى رأسيا الجامعات ،كلذا يمكف تناكؿ
إدارة المعرفة مف الجكانب التالية:

 - 1مفهوم قدرات إدارة املعرفة:
تعد المعرفة مصطمحان معقدان كال يمكف تحديده بالضبط بعد ،كمع ذلؾ ،فإف المعرفة ىي

عبارة عف مجمكعة مف المعمكمات التي تؤدم إلى اتخاذ إجراء ما ،كىناؾ نكعاف مف المعرفة

في طيؼ أكبر ،أحدىما المعرفة الضمنية كاآلخر ىك المعرفة الصريحة ،كالمعرفة الضمنية ىي
كؿ شيء عف األفراد كمف الصعب تقميدىا ما لـ كالى أف يشاركيا المالؾ عف طيب خاطر،
كعمى الجانب اآلخر ،تتكفر المعرفة الصريحة في النماذج اإللكتركنية أك المنشكرة  ،مثؿ
األدلة أك النشرات أك الصكر أك الفيديك أك الصكت كما إلى ذلؾ ،كفي األكؿ ،تنتمي حقكؽ
الممكية لمفرد كتعكد ممكيتيا الحقنا لممؤسسات (Imran, Rehman & Fatima, 2017,
)6221

كتنكعت تعريفات إدارة المعرفة ،نظ ارن لظيكرىا في مجاالت متعددة ،كمف أبرز ىذه

المجاالت مجاالت الفمسفة كالعمكـ المعرفية كالعمكـ االجتماعية كعمكـ اإلدارة كعمكـ المعمكمات
كىندسة المعرفة كالذكاء االقتصادم كاالقتصاد ،كمف ثـ ركزت بعض التعريفات عمى أىداؼ
إدارة المعرفة ،حيث يعرفيا ) Yeh (2005,38عمى سبيؿ المثاؿ بأنيا مجمكعة مف
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الممارسات التي يتـ مف خبلليا استخداـ رأس الماؿ الفكرم لتحقيؽ المزايا التنافسية لممنظمة،
كالبعض األخر ركز عمى تعريؼ إدارة المعرفة عمى األنشطة كالعمميات ،حيث عرفيا
) Omerzel, Biloslavo and Trnavčevič (2011,117بأنيا مجمكعة األنشطة التي
يتـ مف خبلليا خمؽ كتخزيف كاعادة صياغة المعرفة كاستخداميا ،بينما عرفيا Mathew
) and Rodrigues (2019, 79عمى أنيا إنشاء معرفة جديدة ،كاكتساب ،كتبادؿ المعرفة
الحالية كتطبيؽ المعرفة لمعمؿ المعرفي 6إال أف الغالبية ركزت عمى تعريفيا إلدارة المعرفة عمى
األنشطة كالعمميات كاألىداؼ معان حيث عرفيا خالد مصطفى بركات ( )952 ،9511ىي
مدخؿ منظـ كمخطط إلدارة المكارد المعرفية كالفكرية لممنظمة ،مف خبلؿ حيازة كخمؽ المعرفة

كنشرىا كتسييؿ تطبيقيا كاستخداميا في إطار بيئة تنظيمية معينة ،بيدؼ تنمية رأس الماؿ
الفكرم كتعزيز األداء المؤسسي ،بينما يراىا Imran, Rehman and Fatima (2017,
) 221بأنيا فف اكتساب المعرفة المطمكبة كتحكيميا كتطبيقيا كادارتيا كتخزينيا مف أجؿ
الرفاىية التنظيمية ،أما عبد العزيز عبد الرحمف التكيجرم ( )9 ،9511فيعرفيا عمى أنيا
عممية خمؽ أك ممارسة ،مف أجؿ اكتساب كتخزيف كمشاركة كاستعماؿ المعرفة ،أينما كجدت،
كذلؾ بغية تحسيف التعمـ كاألداء في المنظمات ،كما عرفتيا ىيفاء منصكر الدخيؿ كسمية
صالح القرني ( )91 ،9512العمميات اإلدارية كالتنظيمية كالتي تيدؼ إلى تقدير قيمة معرفة
الجامعة مف خبلؿ اكتشاؼ كخزف كمشاركة كاستخداـ المعرفة6
إال أنو مع ظيكر مفيكـ القدرة  Capacitiesالتي تشير إلى القدرة عمى تنفيذ كدمج
المكارد لتحقيؽ أىداؼ المؤسسة ،ككذلؾ النتائج المكتسبة مف التراكـ طكيؿ األجؿ لمتفاعؿ
بيف المكارد المختمفة ) ،(Grant, 1995اتجيت األبحاث كالدراسات إلى التركيز عمى قدرات
إدارة المعرفة ،لمساعدة المؤسسات في سعييا جاىدة إلى تطكير مكارد المعرفة إلى الحد
األقصى مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ المؤسسة ،حيث يرل ) Chen and Fong (2015,433أف
جكىر إدارة المعرفة ىك تطكير قدرات إدارة المعرفة التي تربط مكارد المعرفة لدل المؤسسات
باحتياجات السكؽ المتغيرة 6كما يرل ) Tesng and Lee (2014,161أف المعرفة ىي أىـ
األصكؿ غير المممكسة ،لذلؾ تسعى المؤسسات في العديد مف الطرؽ الستخداـ ىذا األصؿ
إلنشاء أعمى قيمة ،كمع ذلؾ ،فإف كيفية التحكـ في المعرفة كتطبيقيا كتطكيرىا بشكؿ فعاؿ
مف أجؿ تكليد المعرفة كاعادة استخداميا بشكؿ فعاؿ يتـ تحديدىا بكاسطة قدرات إدارة المعرفة
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في المؤسسات ،كبعبارة أخرل ،مف الميـ استكشاؼ كيفية قياـ المؤسسة بتطكير قدرتيا عمى
إدارة المعرفة بفعالية مف أجؿ تكفير كمشاركة األصكؿ غير المممكسة لمفكز بالمنافسة في
السكؽ6
كالقدرة عمى إدارة المعرفة ىي العمميات التي تتطمبيا المؤسسة مف أجؿ تطكير معارفيا
كاستخداميا ) ،(Gold,Malhotra & Segars, 2001,188أك ىي آلية تنظيمية إلنشاء
المعرفة بشكؿ متعمد كمقصكد في المنظمات

(Von Krogh, Nonaka & Aben,

) ،2001,423أك ىي قدرة المنظمة عمى تعبئة كنشر المكارد المستندة إلى إدارة المعرفة مع
المكارد كالقدرات األخرل مما يؤدم إلى ميزة تنافسية مستدامة ،كبالتالي قدرة المؤسسة عمى
اكتساب المكارد كاألنشطة المرتبطة بالمعرفة كانشاءىا كنقميا كدمجيا كمشاركتيا كتطبيقيا
عبر الحدكد الكظيفية لتكليد معارؼ جديدة) ،(Chuang, 2004, 460أك ىي القدرات
المكجكدة داخؿ المنظمة كيمكف أف تؤثر عمى كيفية إدارة المؤسسات لمعرفتيا (Freeze,
) ،2006; Lee & Lee, 2007,25ككذلؾ ىي قدرة المؤسسة عمى االستفادة مف المعرفة
الحالية مف خبلؿ التعمـ المستمر إلنشاء معرفة جديدة & 2003,64; Patterson
) ،Ambrosini, 2015,79بينما يراىا

(Bose,

Aujirapongpan, Vadhanasindhu,

) Chandrachai and Cooparat (2010,184بأنيا القدرة عمى إنشاء كتطبيؽ المعرفة
مف خبلؿ دمج /الجمع بيف مختمؼ المكارد كاألنشطة في إدارة المعرفة لمتأثير بشكؿ إيجابي
عمى الميزة التنافسية كفعالية إدارة المعرفة كالفعالية التنظيمية ،كيشير Miranda, Lee
) and Lee (2011,385إلى أنيا كيفية قياـ المنظمة بتجميع مكارد المعرفة الحيكية ككيفية
إدارتيا كاستغبلليا6
كبناء عمى ما سبؽ ،يتضح أف قدرة إدارة المعرفة تتطمب الدمج بيف مختمؼ المكارد
ن
كاألنشطة في إدارة المعرفة ،فيي ال تشير فقط إلى القدرة عمى اكتساب المعرفة كالمعمكمات،
أيضا عمى القدرة التنظيمية لحماية المعرفة كالمعمكمات مف أجؿ تشجيع المكظفيف عمى
كلكف ن
استخداـ ىذه القدرة كأداة لمعمؿ بكفاءة أكبر ،أم أف األداء العالي يرتبط بآليات نقؿ المعرفة
التي تشجع بنشاط عمى تبادؿ المعمكمات عبر الكحدات التنظيمية كعبر الحدكد التنظيمية،
كبالتالي ،اكتساب المعرفة المتخصصة كتكامميا كتكافرىا ،حيث يدرؾ األفراد أف المياـ تتحقؽ
بشكؿ أفضؿ مف خبلؿ التفاعؿ الديناميكي كالتغذية الراجعة ،كمف ثـ ،فإف النجاح التنظيمي
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مرتبط بالقدرة عمى استيراد المعرفة الخارجية الجديدة كتكليؼ المعرفة الداخمية المكجكدة،
كيمثؿ الكصكؿ إلى المعرفة الخارجية نقؿ المعرفة مف الخارج إلى الداخؿ ،في حيف أف تكامؿ
المعرفة الداخمية يمتقط نقؿ المعرفة مف الداخؿ إلى الداخؿ6
كلذا تحتاج الجامعة إلى اعتماد نيج متكامؿ لتطكير قدرات إدارة المعرفة التي تغطي
جميع مصادر المعرفة المحتممة كتقمؿ مف الحكاجز التي تحكؿ دكف تبادؿ المعرفة كالتعمـ
التنظيمي ،كىذا يتطمب تكفر قدرات إدارة المعرفة المتمثمة في البنية التحتية كالعمميات،
كبالتالي تطكير قدرات إدارة المعرفة إلى حالة يتـ فييا إضفاء الطابع المؤسسي عمى
ممارسات إدارة المعارؼ كادراجيا في ممارسات العمؿ اليكمية ،كذلؾ عبر تطكير البنية التحتية
لممعرفة كقدرات العممية مف حالة أكلية مف قمة التكافر كامكانية الكصكؿ كاالستخداـ
كالممارسة إلى حالة مف القدرة التنظيمية ذات اإلتاحة العالية كامكانية الكصكؿ كاالستخداـ
كالممارسة6

 - 2أبعاد قدرات إدارة املعرفة:
تشير النظرة القائمة عمى المكارد ،كالتي نشأت مف األدب اإلدارم االستراتيجي ،إلى أف
المؤسسات تتنافس عمى أساس مكاردىا كقدراتيا ،كتتـ إحالة المكرد إلى أم شيء مممكس أك
غير مممكس تممكو أك تحصؿ عميو مؤسسة ،في حيف أف القدرة ىي القدرة عمى استخداـ
المكارد ألداء المياـ أك األنشطة ،كستتمكف المنظمات التي تتمتع بمكارد قيمة كنادرة كغير
قابمة لبلستبدا ؿ مف تنفيذ استراتيجيات لتككيف القيمة ال يمكف تكرارىا بسيكلة مف قبؿ
منافسيف آخريف ،كما أف المكارد كالقدرات المستندة إلى المعرفة ىي نتيجة الكصكؿ المتميز
إلى المعرفة المتخصصة التي مف شأنيا تكليد أداء مؤسسة متميز باإلضافة إلى ميزة تنافسية
مستدامة بيف المؤسسات ،فإف قدرة إدارة المعرفة ستمكف المؤسسة مف "تطكير معرفة نادرة
كقيمة مف خبلؿ التعمـ ،كبالتالي البناء عمى ىذه المعرفة النادرة كنشرىا في جميع أنحاء
المنظمة لتعزيز األداء ).(Attia & Essam Eldin, 2018, 1218
كقدـ ) Gold, Malhotra and Segars (2001,188نظرية القدرة التنظيمية التي
تتناكؿ فعالية إدارة المعرفة مف منظكر القدرة التنظيمية ،كجادؿ بأف االستعداد لفعالية إدارة
المعرفة يكمف في البنية التحتية إلدارة المعرفة كقدرات العممية ،كتتككف قدرات البنية التحتية
مف ثبلث قدرات رئيسة (أم الثقافية كالييكمية كالتكنكلكجية) كتتككف قدرات العممية مف
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اكتساب المعرفة كالتحكيؿ كالتطبيؽ كالحماية 6كما حددت دراسات أخرل مختمفة جانبيف
رئيسيف مف قدرة إدارة المعرفة :العكامؿ التمكينية كالعمميات ;(Lee & Choi, 2003,181
) ،Soon & Zainol, 2011,187كالقدرة واٌؼٍُّبد )،(Lee and Lee, 2007,24
كقد ارت البنية التحتية لممعرفة كقدرات عممية المعرفة ;(Lee & Sukoco 2007,551
).Miils & Smith, 2011,159; Smith, Mills & Dion, 2010,25
بينما جمع ) Fan et al. (2009,3348بيف البنية التحتية المعرفية كعمميات إدارة
المعرفة كالسمات السبع المقترحة (أم التكنكلكجيا ،كالييكؿ ،كالثقافة ،كاالستحكاذ ،كالتحكيؿ،
كالتطبيؽ ،كالحماية) ،كما حددىا ) Aujirapongpan et al. (2010,186في التكنكلكجيا
كالييكؿ التنظيمي كالثقافة ،بينما قسميا ) Ekionea and Fillion (2011,10إلى :قدرات
البنية التحتية ،كقدرات عمميات إدارة المعرفة ،كقدرات كفايات إدارة المعرفة ،بينما يرل
) Tseng and Lee (2014,161أنيا تتككف مف قدرة المؤسسة عمى االستفادة مف المعرفة
الحالية إلنشاء كحماية المعرفة الجديدة ،كيجب أف تجمع المؤسسة بيف الميارات كالمعارؼ
الشخصية كالمكارد المادية كالتقنية كالييكؿ كالثقافة لتحفيز ديناميكية المعرفة المستمرة،
كتشمؿ ىذه القدرات :نقؿ المعرفة ،كحماية المعرفة ،بينما حددتيا دراسة Anuar and
) Shahibi (2018,316في :القدرات الديناميكية ،كالقدرات االستيعابية ،كالتكنكلكجيا،
& (Demchig, 2015, 3635; Freeze
كالقدرات االبتكارية ،بينما ركز البعض
& Kulkarn, 2007, 96- 100; Kulkarni & Louis, 2003; Kulkarni
& Freeze, 2004,649; Aujirapongpan, Vadhanasindhu, Chandrachai
) Cooparat, 2010,186عمى مجاالت قدرة المعرفة كأحد قدرات إدارة المعرفة6
كشرح

and

Chandrachai

Aujirapongpan,Vadhanasindhu,

استنادا إلى كجيات نظر القدرات
) Cooparat (2010,188لذسح اداسح اٌّؼشفخ ٌٍّئعغبد
ن

القائمة عمى المكارد كالمعرفة ،كتشير القدرة المستندة إلى المكارد إلى عكامؿ مختمفة مف
المكارد لمتحقيؽ في  KMCكافتراض أف امتبلؾ مكارد مختمفة سيؤدم إلى  KMCمختمؼ
كسيؤثر عمى البنية التحتية لػ  ،KMCبما في ذلؾ التكنكلكجيا كالييكؿ التنظيمي كالثقافة،
كعبلكة عمى ذلؾ ،يركز منظكر القدرة المستندة إلى المعرفة بشكؿ خاص عمى األصكؿ غير
المممكسة ،كعمميات إدارة المعرفة ،كادارة أنكاع مختمفة مف المعرفة ،كالجكانب التي تؤثر عمى
 KMCعمى أساس المنظكر القائـ عمى المعرفة ىي الخبرة كالتعمـ ،كقدرات المعمكمات ،كمف
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ناحية أخرل اقترح) Miranda, Lee and Lee (2011,383مفيكـ  KMCمف كجيات
نظر تراكـ مخزكنات محددة (أم المكارد البشرية كالبنية التحتية التكنكلكجية كالقكالب
اإلستراتيجية) كالتخطيط لثبلثة تدفقات أك عمميات رئيسية (مثؿ إضفاء الطابع المؤسسي
كعمميات التعمـ الداخمية كالخارجية)6
كفي الجمع بيف الدراسات كالبحكث التي تناكلت قدرات إدارة المعرفة ،كنظرية القدرة
التنظيمية ،يرل البحث الحالي أف قدرات إدارة المعرفة تتمثؿ في:
(أ) قدرات البنية التحتية إلدارة المعرفة

Management infrastructure

Knowledge

:capability
يرل منظكر القدرة المرتكزة عمى المكارد

Resource-based capability

 perspectiveالذم يدرس قدرات إدارة المعرفة

Knowledge

Management

) capability (KMCالناتجة عف مكارد مختمفة أف :المنظمات ذات المكارد المختمفة
سيككف ليا  KMCمختمفة ،كتؤكد الدراسات التي تستخدـ منظكر القدرة عمى المكارد في
البداية عمى مكارد المنظمات التي تستنتج األصكؿ المادية ،مثؿ األرض كالمباني كاألدكات
المختمفة ،كلكف الدراسات البلحقة أعطت أىمية لؤلصكؿ غير المممكسة ،أم نظاـ ىيكمة
اإلدارة التنظيمية كالثقافة التنظيمية ،ألنيا مككنات ميمة تجعؿ المنظمات مختمفة كلدييا ميزة
تنافسية أكثر استدامة مف تمؾ العكامؿ التي تمثؿ األصكؿ المممكسة فقط & (Wade
)6Hulland, 2004,109
إف إمكانات تمكيف إدارة المعرفة المتمثمة في البنية التحتية إلدارة المعرفة ىي الشركط
المحددة مسبقنا كالمكارد التنظيمية التي تمتمكيا المنظمات عند تنفيذ أنشطة إدارة المعرفة
(Gold, Malhotra & Segars, 2001,190; Ichijo, Krogh & Nonaka,
) ،1998,175; Lee & Choi, 2003,183كال يمكف التركيج إلدارة المعرفة داخؿ المنظمات
إال مف خبلؿ امتبلؾ ىذه الشركط كالمكارد التنظيمية المحددة مسبقنا ،كحدد باحثكف مختمفكف

العديد مف الجكانب الرئيسة لعكامؿ تمكيف إدارة المعرفة ،بما في ذلؾ الييكؿ كالثقافة

كالتكنكلكجيا ) ،(Gold, Malhotra & Segars, 2001,192كالبنية كالثقافة كتكنكلكجيا
المعمكمات كاألفراد ) ،(Lee & Choi, 2003,185; Lee & Lee, 2007,26كالثقافة
كاألفراد ) ،(Soon & Zainol, 2011,187كقدرات تمكيف إدارة المعرفة ،كقدرات عمميات
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 033 -

القدرات الديناميكية للجامعة ...

عدد سبتمبر-ج2021 )98( -1م

إدارة المعرفة )6(shih & Tsai, 2016,1374
كقدرات البنية التحتية لممعرفة مطمكبة لبناء كصيانة القدرات العامة التي يتـ مشاركتيا مع
األنشطة كالكظائؼ التنظيمية ،ككفقا لمدراسة التي قاـ بيا

Gold, Malhotra and

) Segars (2001,185-214يمكف تقييـ قدرات البنية التحتية لممعرفة مف خبلؿ ثبلثة بنى
رئيسة :البنية التحتية الييكمية ،كالبنية التحتية التقنية ،كالبنية التحتية الثقافية ،كالتي اعتمد
عمييا البحث الحالي ،كتشمؿ بالتفصيؿ ما يمي:

( )1قدرة البهية التختية اهليهلية:
تشي ر البنية التحتية الييكمية إلى التسمسؿ اليرمي لممخطط كالتنظيـ المادم ،كالييكؿ
المادم المناسب ،مثؿ تصميـ المكاتب كمكاقع المكاتب ،مناسب لتبادؿ المعرفة ،كيمكف
لميياكؿ اليرمية المرنة ،مثؿ فرؽ المصفكفات أك المنظمات المسطحة ،أف تزيد مف التكاصؿ
مع األفراد كمشاركة السمكؾ داخؿ المنظمة ،كيمكف لممؤسسات أف تضع استراتيجيات لتشكيؿ
ثقافة لتبادؿ المعرفة ،مما يخمؽ رغبة في المعرفة بيف مكظفييا مما يبقي المؤسسات نفسيا
ثابتة فيما يتعمؽ بالتطبيؽ المستمر لمتكزيع كالتطبيؽ كخمؽ المعرفة (Chiu & Chen,
).2016, 4
كيضيؼ Aujirapongpan, Vadhanasindhu, Chandrachai and Cooparat
) (2010,186أف الييكؿ التنظيمي كذلؾ يشير إلى الييكؿ التشغيمي كالقيادم لممؤسسات،
اء كانت غير رسمية أك غير رسمية ،عبلكة عمى ذلؾ ،يشمؿ نظاـ الحكافز ،كتصميـ
سك ن
العمؿ ،كسياسة دعـ اإلدارة لممسئكليف كالقكاعد كالمكائح كالممارسات ،كالتي تؤثر عمى عممية
إدارة المعرفة كالقيادة التنظيمية ،كسيككف الييكؿ المبلئـ كالفعاؿ إلدارة المعرفة ىك الييكؿ
الذم لو حد أدنى مف التسمسبلت اليرمية كيعزز المعرفة الجماعية بدالن مف السمكؾ الفردم،

كتشمؿ المؤشرات المحتممة لفعالية إدارة المعرفة القدرة عمى تخطي الحدكد الكظيفية لمحصكؿ
عمى المعرفة كتبادؿ المعرفة كالسمكؾ الجماعي بيف المكظفيف.

ككذلؾ يرل ) Pandey and Dutta (2013, 437أف القدرة الييكمية تشير إلى
الييكؿ التشغيمي كالقيادة الرسمي في المؤسسات ،ككذلؾ كجكد القكاعد كآليات الثقة ،كتشير
األدبيات إلى أف اليياكؿ التي يمكف أف تشجع اإلبداع كخفة الحركة تشكؿ بنية إدارة معرفة
فعالة ،كالييكؿ ضركرم لبلستفادة مف اليندسة التكنكلكجية كشبكات االتصاؿ ،كالعناصر
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الييكمية في المنظمات ليا جانب سمبي غير مقصكد يتمثؿ في تثبيط التعاكف كتبادؿ المعرفة
مما أدل إلى كجكد عائؽ أماـ تميز إدارة المعرفة ،كمع ذلؾ يمكف لؤلشخاص في المؤسسات
تجنب الحكاجز الييكمية عف طريؽ تطكير عممياتيـ الخاصة6
كما تشير اليياكؿ "إلى كجكد قكاعد كاستراتيجيات مشجعة داخؿ إدارة المعرفة ،كتشمؿ
قيادة فريؽ إدارة المعرفة ،كتعزيز الخطط اإلستراتيجية كأم مكافآت لمفحص كالتقييـ (Shih
) 6& Tsai, 2016, 1375كمف ثـ ،يشجع الييكؿ التنظيمي المرف مشاركة كتبادؿ المعرفة
كالتعاكف عبر الحدكد داخؿ المنظمة ،في حيف أف البنية الصمبة غالبان ما يككف ليا نتيجة
غير مقصكدة لتثبيط مثؿ ىذه الممارسات ،تتشكؿ قدرة الييكؿ التنظيمي لتسييؿ تدفؽ المعرفة

م ف خبلؿ سياسات المنظمة كعممياتيا كنظاـ المكافآت كالحكافز ،التي تحدد القنكات التي
يمكف الكصكؿ إلى المعرفة بيا ككيؼ يتـ ذلؾ6

( )2قدرة البهية التختية التههولوجية:
تمثؿ تكنكلكجيا المعمكمات أحد قدرات البنية التحتية ألنيا تسيؿ المعرفة كتزيؿ
الحكاجز التي تعترض التكاصؿ داخؿ المنظمة (Sandhawalia & Dalcher, 2010,
) ،315كيتـ تقديـ التكنكلكجيا كشيء جديد ألنيا تقكد التغيير بمعدؿ متزايد باستمرار،
كالتكنكلكجيا ليا الدكر الرئيس بالمنظمة في جمع المعمكمات ،كعند امتبلؾ التكنكلكجيا ،يككف
مف السيؿ عمى المؤسسة معرفة معمكمات التحديث ،إضافة إلى ذلؾ ،مف خبلؿ امتبلكيـ
التكنكلكجيا ،يمكنيـ تعمـ شيء جديد مف خبلؿ محرؾ البحث ،كما أف تكنكلكجيا المعمكمات
ىي التقارب بيف تقنيات الحكسبة كاالتصاالت السمكية كالبلسمكية كالتصكير التي كاف ليا
تأثيرات جذرية عمى مستخدمي تكنكلكجيا المعمكمات كعمميـ كبيئات عمميـ ،كفي أشكاليا
المختمفة ،يمكف استخداـ التكنكلكجيا في العديد مف األشياء في معالجة البيانات ،كجمع
المعمكمات ،كتخزيف المكاد التي تـ جمعيا ،كتجميع المعرفة ،كتسريع االتصاالت ،كما أف
التكنكلكجيا تقكـ اآلف بأدكار كبيرة في العمميات التجارية مما يخمؽ احتياجات جديدة ،مما
يتسبب في تطكير منتجات جديدة ،كيتطمب إجراءات جديدة

(Anuar & Shahib,

)62018,317
كما أشار ) Imran ,Ilyas and Fatima (2017, 108إلى أف التكنكلكجيا تعد
اآللية داخؿ المنظمات التي تسيؿ النقؿ الفعاؿ لممعمكمات كالمعرفة كالحكمة داخؿ كخارج
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المنظمات ،كا ستخدمت المنظمات التكنكلكجيا في جكانب مختمفة ،مثؿ الحصكؿ عمى
المعمكمات كاالتصاالت كنشر المعرفة في الكقت المناسب ،كما تجعؿ التكنكلكجيا مف الممكف
تكثيؼ كقت االستجابة لمعمبلء ،كأداة فعالة مف حيث التكمفة لممؤسسات ،كما تتـ ىيكمة
المعرفة كنشرىا كرسـ الخرائط بمساعدة التقنيات الفعالة كتستخدـ لتحكيؿ المعرفة الضمنية
إلى المعرفة الكاضحة ،كمف ثـ أصبحت التكنكلكجيا اآللية الرئيسة لتبادؿ المعرفة كتخزينيا،
كبدكنيا ال يمكف استخداـ إدارة فعالة لممعرفة6
كذكر ) Gold, Malhotra and Segars (2001,194أف التكنكلكجيا تشير إلى
العنص ر الحاسـ لمبعد الييكمي البلزـ لتعبئة رأس الماؿ االجتماعي لخمؽ المعرفة ،عبلكة عمى
ذلؾ ،حددكا األبعاد التكنكلكجية عمى أنيا تمؾ التي تعد جزنءا مف اإلدارة الفعالة لممعرفة ،بما
في ذلؾ ذكاء األعماؿ ،كالتعاكف ،كالتعمـ المكزع ،كاكتشاؼ المعرفة ،كرسـ خرائط المعرفة،
غالبا ما يتـ االستشياد بتكنكلكجيا المعمكمات في األدبيات باعتبارىا
كتكليد الفرص ،كاألمف ،ك ن
قدرة ىامة عمى البنية األساسية إلدارة المعرفة ،كتمكيف أك دعـ أنشطة المعرفة األساسية مثؿ
إنشاء المعرفة كتكزيع المعرفة كتطبيؽ المعرفة ،كمف منظكر إدارة المعرفة ،يمكف أف تساعد
القدرة عمى إدارة المعرفة التقنية المؤسسات في تمكيف اكتساب المعرفة كتخزينيا كتبادليا
بشكؿ سريع ،كرسـ خرائط مصادر المعرفة الداخمية أك الخارجية ،كدمج تدفقات المعرفة
التنظيمية ،كتطبيؽ المعرفة الحالية إلنشاء معرفة جديدة 6
ووزٌه ،تشير القدرة التكنكلكجية إلى الييكؿ األساسي لتكنكلكجيا المعمكمات في
المنظمة ،بما في ذلؾ األجيزة كالبرامج كشبكات كقكاعد البيانات الداخمية كالخارجية لمنظاـ،
أيضا في تكامؿ المعرفة
كتساىـ في إزالة الحكاجز التي تعترض التكاصؿ كالمشاركة ،كتساعد ن
عبر اإلدارات كفرؽ ككحدات المؤسسة ) ،(Yang & Chen, 2007,97كيعالج دعـ تقنية
المعمكمات الركابط التي تدعـ التكنكلكجيا كالتي تكجد داخؿ النطاؽ ،كتتضمف البنية التحتية
لتكنكلكجيا المعمكمات كأنظمة إدارة المعرفة األساسية ).(Shih & Tsai, 2016, 1375
كالتكنكلكجيا التي تشير إلى الييكؿ التكنكلكجي األساسي لممعمكمات في المنظمة ،كؿ
مف األجيزة كالبرامج ،بما في ذلؾ قاعدة البيانات كنظاـ الشبكة داخؿ كخارج المنظمات،
كيمكف أف تؤثر المؤشرات المحتممة لقدرات التكنكلكجيا عمى فعالية إدارة المعرفة مف خبلؿ
مساريف :أكالن ،يجب أف تككف ىناؾ تقنية مناسبة في مكانيا مف أجؿ إدارة معرفة فعالة؛
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ثانيان ،يمكف أف تُم ّكف التكنكلكجيا اليياكؿ التنظيمية التي تـ اقتراحيا لزيادة فعالية إدارة

المعرفة ،كما تسمح البنية التحتية التكنكلكجية المتقدمة في شكؿ شبكات اتصاالت قكية بنيات
أكثر مبلءمة إلدارة المعرفة بصكرة فعالة (Aujirapongpan, Vadhanasindhu,
)Chandrachai & Cooparat, 2010, 186
ك لذلؾ ،فإف القدرة المعرفية التقنية ،أم القدرة عمى دمج المعرفة كنشرىا باستخداـ
تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت بفعالية ،ىي سمة أساسية في مؤسسة المعرفة ،كعند
تطكير اإلدارة الفعالة لممعرفة ،مف الميـ فيـ مراحؿ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت
كالقضايا كالعكامؿ األساسية التي تؤثر عمى اعتماد أك رفض التقنيات ،كيحتاج المكظفكف إلى
امتبلؾ األ دكات الخاصة بيـ لتحسيف قدرتيـ عمى مشاركة المعرفة مع الزمبلء أينما كاف
كمتى ،كتعزز ىذه التقنيات إدارة المعرفة كعادةن ما تُشرؾ المزيد مف األشخاص في عممية
إنشاء المعرفة ألنيا تسمح لعدة أشخاص بالتعاكف عند إنشاء المعرفة ( Majchrzak et
6)al. 2013,457

( )3قدرة البهية التختية الجكافية:
تشير القدرة الثقافية إلى رؤية المنظمة كقيميا كمكاقفيا مف التعمـ كنقؿ
المعرفة) ،(Pandey & Dutta, 2013, 437وّب رشُش إلى سمكؾ األعضاء الذم يحافظ
عمى المعرفة داخؿ المنظمة لتحقيؽ ميزة مبتكرة ،كتتضمف ثقافة التعاكف كالثقة كالمشاركة
كالتعمـ ) ،(Lee & Choi, 2003,188; Lee & Lee, 2007,27كما تشير إلى األجكاء
كممارسات العمؿ لمعامميف في المؤسسة كالتي تؤثر عمى كفاءة إدارة المعرفة 6كيشمؿ ثقافة
تبادؿ المعرفة كتنسيؽ المعرفة كالتعاكف في المعرفة كاكتساب المعرفة مف قبؿ العامميف في
المنظمات) ،(Chuang, 2004,461; Yang & Chen, 2007,98كما تشير كذلؾ إلى
أنيا مج مكعة مف القيـ كالمكاقؼ كالقكاعد المشتركة التي تسكد في المنظمة كالمكظفيف
يتصرفكف كفقنا لمتطمباتيا ،كلذا تعد الثقافة ضركرية لتطكير بيئة إدارة المعرفة في المنظمات،

فثقافة المعرفة تكفر البيئة العامة لجميع إمكانيات إدارة المعرفة لكي تعمؿ بشكؿ صحيح كتكلد
فكائد لممنظمة كالعامميف )6(Imran,Ilyas & Fatima,2017, 108
كذىب ) Gold, Malhotra and Segars (2001,195إلى أف الثقافة ىي القدرة
كتفاعميا بيف أعضاء المنظمة 6كتعتبر
تفاعميا
جكا
ن
ن
الداعمة لتقييـ المعرفة التنظيمية كتبني ن
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الثقافة التنظيمية مجمكعة معقدة مف القيـ كالمعتقدات كالسمككيات كالرمكز التي تؤثر عمى
إدارة المعرفة في المنظمات ،كبالتالي تعد ثقافة المعرفة الكدية العامؿ الرئيس الذم يؤثر عمى
غالبا
إدارة المعرفة كتطبيؽ نتائجيا ،عبلكة عمى ذلؾ ،فإف فشؿ العديد مف أنظمة نقؿ المعرفة ن

تكنكلكجيا ،كليذا السبب تعد الثقافة
ما يككف نتيجة عكامؿ ثقافية أكثر مف ككنيا إش ارفنا
ن
كبير أماـ النجاح في إدارة المعرفة ).(Chiu & Chen, 2016, 5
التنظيمية عائ نقا نا
إف أفضؿ مبادرات إدارة المعرفة ستفشؿ إذا لـ يكف لدل المنظمات ثقافة تقبؿ التغيير

بسيكلة ،عبلكة عمى ذلؾ ،فإف الثقافة التنظيمية تؤثر عمى تبني مبادرات إدارة المعرفة ،كتعد
كاحدة مف أىـ عقبات فعالية إدارة المعرفة ،كعمى الرغـ مف أف تشكيؿ الثقافة لمتكافؽ مع
أىداؼ إدارة المعرفة أمر ضركرم ،فإف ىذا التكافؽ في الممارسة العممية عممية معقدة،
خاصة في المنظمات التي لدييا ىيكؿ ىرمي كضكابط بيركقراطية ،كمف المحتمؿ أف تككف
التحكالت الثقافية مقبكلة بسيكلة في المؤسسات التي بيا عدد أقؿ مف المكظفيف،
كالم جمكعات األصغر في المؤسسات الكبيرة ،كالييئات التجارية ذات الطبيعة الريادية كذلؾ
بسبب "قابمية الثقافات الفرعية" ،أما في المؤسسات الكبيرة ،يمكف تنفيذ إدارة المعرفة بشكؿ
أكثر فاعمية في الفرؽ التي تحددىا الشبكات االجتماعية ،كبالتالي ربط الفرؽ داخؿ المنظمة
) .(Pandey & Dutta, 2013, 437كلذا قد تككف الثقافة التنظيمية المناسبة شرطا
مسبقا إدارة معرفة فعالة ،كاذا لـ تكف الثقافة التنظيمية تقبؿ التغيير بسيكلة ،فقد يفشؿ
أفضؿ تنفيذ لمبرامج ،كتشمؿ المؤشرات المحتممة لجكانب الثقافة ذات الصمة رؤية مؤسسية
(Aujirapongpan,
معركفة ،كاالعتراؼ بالخبرة كالمكاقؼ كالتعاكف كاالبتكار
).Vadhanasindhu, Chandrachai & Cooparat, 2010, 186
أساسيا لتشجيع التفاعؿ كالتعاكف بيف
أمر
كمف ثـ ،تعد الثقافة التنظيمية لمجامعة نا
ن
األفراد الميميف لتسييؿ المعرفة ،كتكفر لؤلفراد القدرة عمى التنظيـ الذاتي لشبكات المعرفة

كالممارسة الخاصة بيـ لتسييؿ حمكؿ المشكبلت كتبادؿ المعرفة ،كتجسد الرؤية التنظيمية
كالرسالة كالقيـ ثقافة المنظمة كتحدد أنكاع المعرفة المطمكبة كأنكاع األنشطة المتعمقة
بالمعرفة التي يتـ تشجيعيا6
(ب) مجاالت القدرة عمى المعرفة ):knowledge capability areas (KCA
يمثؿ منظكر القدرة عمى المعرفة

Knowledge-based capability
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 perspectiveالنيج الذم يدرس القدرة عمى المعرفة مع إيبلء أىمية خاصة لؤلصكؿ غير
المممكسة (أم المعرفة كالخبرة) ،كادارة المعرفة كادارة أنكاع مختمفة مف المعرفة :المعرفة
الضمنية كالمعرفة الصريحة ،كالمفيكـ األساسي ىك أف المعرفة متأصمة في الناس كيمكف
تطكيرىا لتككف معرفة تنظيمية مف خبلؿ عممية إدارة المعرفة ،أم إنشاء المعرفة كاكتساب
المعرفة كالتقاط المعرفة كتبادؿ المعرفة كالتطبيؽ حتى تحقؽ المنظمات أىدافيا أك تحقؽ
فعاليتيا مف خبلؿ فعالية إدارة المعارؼ6
كتمثؿ مجاالت القدرة تمؾ المعرفة المكجكدة في معظـ المنظمات ،بما في ذلؾ
مؤسسات التعميـ العالي ،كمع ذلؾ ،فإف المنظمات لدييا ممارسة محدكدة لمغاية في اكتشافيا
كتخزينيا كاستخداميا في العمؿ الركتيني كاتخاذ الق اررات ،كتمتمؾ كؿ مؤسسة مستكيات
مختمفة مف القدرة أك النضج في تراكـ كاستخداـ ىذه المجاالت ،كىذا التمايز يؤدم إلى األداء
كالجكدة التنظيمية المختمفة ،كتتمثؿ في & (Demchig, 2015, 3635; Freeze
& Kulkarn, 2007, 96- 100; Kulkarni & Louis, 2003,2544; Kulkarni
& Freeze, 2004,649; Aujirapongpan, Vadhanasindhu, Chandrachai
)Cooparat, 2010, 187- 188
-1الخبرة  :Expertiseكىي المعرفة المتكفرة في رؤكس الناس ،كيمكف اكتساب ىذه
المعرفة مف خبلؿ الخبرة أك التعميـ الرسمي ،كال يتـ التعبير عف ىذه المعرفة بسيكلة
بالكممات أك الصكر ،كلكف يمكف مشاركتيا مع شخص آخر مف خبلؿ العمؿ م نعا أك المبلحظة
أك التكجيو ،كتمثؿ أدلة كأنظمة المؤسسات حكؿ الخبراء (ما كراء المعرفة) كطرؽ لتسييؿ
تبادؿ المعرفة في ىذا المجاؿ ،كيجب أف تستيدؼ اإلستراتيجية التنظيمية االحتفاظ بالخبرة
كتشجيع استخداميا ،كبالتالي الحفاظ عمى الكفاءات األساسية ذات الصمة في المنظمة
كتعزيزىا ،كتشمؿ العمميات البلزمة لبمكغ ىذا اليدؼ :تحديد الخبراء في المجاالت األساسية
كالمجاالت ذات الصمة ،كتسجيؿ خبراتيـ ،كتيسير اتصاالت الخبراء ،كتنمية الخبرات مف خبلؿ
التعاكف الفردم كالجماعي ،كالتقنيات التي يمكف أف تسيؿ ىذه العمميات تشمؿ تصنيفات
الخبرة المتطكرة كأنظمة التعاكف ،كما يمكف تحسيف نمك ميارات الخبراء كتحسينيا كعممتيا
مف خبلؿ الفرص المتاحة لرفع مستكل مياراتيـ عف طريؽ التعميـ كالبحث كمكاصمة المشاركة
في العمؿ ،ككذلؾ يمكف كضع مسؤكلية مزدكجة عمى ىؤالء الخبراء لممشاركة في نقؿ
معارفيـ الضمنية إلى أفراد المجتمع اآلخريف كتكضيح معرفتيـ الضمنية قدر اإلمكاف لضماف
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االحتفاظ بيا داخؿ المنظمة ،كلذا إف العامؿ األكؿ الذم يؤثر عمى قدرة إدارة المعرفة ىك
الخبرة التي تكلي أىمية خاصة لممعرفة الضمنية  -القدرة عمى القياـ بأم شيء بطريقة
مكاتية نتيجة كجكد نكع خاص مف المعرفة التي تأتي مف الخبرة كالممارسة كالتعاكف ،كيعد
أم شخص يتمتع بالخبرة أك المعرفة كالكفاءة بطؿ المعرفة كلو أىمية في تطكير المعرفة
التنظيمية ،كسيككف لو  /ليا دكر حيكم في نقؿ المعرفة أك تبادؿ المعرفة داخؿ المنظمة،
كينبغي لممنظمات أف تنش

مسارات مينية ليؤالء الخبراء ،ألف كؿ خبير يمكنو بناء فريؽ

دائما معرفة جديدة مف الخارج،
إبداعي ،إلى جانب ذلؾ ،سيككف الخبراء ىـ الذيف يريدكف ن
كبالتالي سيزيدكف المعرفة الضمنية ،بما في ذلؾ القدرة عمى نقؿ المعرفة ،مما يعني القدرة
عمى تغيير المعرفة مف المعرفة الضمنية إلى المعرفة الصريحة ،كتتمثؿ المؤشرات المحتممة
في مجاؿ قدرة خبرات المكظفيف في فعالية إدارة المعرفة في القدرة عمى مراقبة المعرفة كالبحث
عنيا لئلجابة عمى األسئمة ،كالميارة الستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كالمغة ،كالقدرة عمى بناء
شبكة المعرفة ،كالقدرة عمى تبادؿ المعرفة كنقميا كالتحفيز 6لخمؽ اإلبداع6
 -9الدركس المستفادة  :Lessons Learnedإنيا "نجاحات كاخفاقات في مشاريع سابقة
مماثمة كيشار إلييا أحيانا عمى أنيا أفضؿ الطرؽ المعركفة" ،كما تشمؿ المعرفة المكتسبة
ضا باسـ
أثناء إتماـ المياـ أك المشركعات ،كالميمة  /المكاقؼ المحددة ،كيشار إلييا أي ن
أفضؿ الطرؽ المعركفة كأفضؿ الممارسات كالمعيار الداخمي ،كتـ التعرؼ عمى الدركس
المستفادة ،مثؿ التقييـ الداخمي أك نقؿ أفضؿ الممارسات عمى أنيا "كاحدة مف أكثر التطبيقات
شيكعا" ،كتأتي قيمة الدرس المستفاد عندما يتـ تكثيقيا كمشاركتيا كتطبيقيا كاعادة
ن
استخداميا ،كبينما يمكف تعمـ الدركس في مكقؼ محدد ،يمكف تطكير عممية ناضجة
كاستراتيجية لتشجيع استخداميا في ظركؼ بديمة مختمفة كلكف متشابية ،كيجب أف تركز
المؤسسات عمى مطابقة المكاقؼ الحالية مع المكاقؼ السابقة المماثمة مف أجؿ نقؿ المعرفة
بنجاح ،كما يككف إنشاء مستكدع ألفضؿ الممارسات مع العديد مف المؤسسات ،كما يجب أف
تستخدـ التقنيات التمكينية تصنيفنا لمترميز بحيث يمكف تكثيقو كتطبيقو كاعادة استخدامو

بمجرد تعمـ الدرس ،كتركز الدركس المستفادة عمى المعرفة المفيدة المكتسبة أثناء إكماؿ
المياـ أك المشاريع داخؿ المنظمة ،كتعد الدركس المستفادة مفردة بالنسبة لممكاقؼ
كالعمميات كتمثؿ في الغالب المعرفة الييكمية الضمنية التي تـ ترميزىا مؤخ ارن أك جعميا
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كاضحة ،كال يأتي إنشاء ىذه المعرفة كبالتالي مصدرىا بالضركرة مف خبراء محدديف،
كاإلستراتيجية التنظيمية ىي التقاط ىذا التعمـ الضمني مف جميع جكانب رأس الماؿ البشرم
لممنظمة ،كيمكف تناكؿ الدركس المستفادة مف منظكر القدرة عمى التعمـ

Learning

 ،capabilityوهٍ الدركس التي يتـ مف خبلليا اكتساب المعرفة بينما يعمؿ الشخص في
ظؿ ظركؼ مختمفة ،كأنكاع العمؿ عديدة كعمى العديد مف المستكيات ،كقد تككف الدركس
المستفادة في شكؿ أفضؿ ممارسات أك معايير مرجعية تعتبر استخدامات جيدة في إدارة
المعرفة ،كاف استخداـ أفضؿ الممارسات أك التقييـ المعيارم لتعمـ الدركس سكؼ يعزز التعمـ
الجيد كىك مفيد في اكتساب المعرفة كالتقاطيا كخمؽ المعرفة كنقميا ،كستساىـ شبكات
المعرفة في إدارة المعرفة ،كلذلؾ يمكف أف يتاح التعمـ مف مختمؼ الدركس مف داخؿ
المنظمات كخارجيا ،كالمؤشرات المحتممة المتعمقة بقدرة تعمـ المكظفيف عمى فعالية إدارة
المعرفة ىي القدرة عمى التعمـ مف الدركس المستفادة كأفضؿ الممارسات كالخبرات كعممية
العمؿ6
 -2كثائؽ المعرفة  :Knowledge Documentsكتمثؿ كبلن مف أشكاؿ المعرفة المشفرة

خارجيا كقد تـ تأسيسيا كعممة ممتدة،
داخميا أك
التي تككف كاضحة لمغاية ،كيمكف أف تنشأ
ن
ن
كيمكف أف يشمؿ حقؿ المعمكمات ىذا (المعرفة البرمجية) اإلحصائيات كالخرائط كاإلجراءات
كالتحميبلت ،كىي "معرفة صريحة مقننة لبلستخداـ المستقبمي" ،بما في ذلؾ "المستندات
المستندة إلى نص مثؿ تقارير المشركع كالتقارير الفنية كالسياسات كاإلجراءات كالتقارير
البحثية كالمنشكرات كالصكر كالرسكمات كالمخططات كالصكت كمقاطع الفيديك" ،حيث يمكف
أف تككف كثائؽ المعرفة ىي عبارة عف معارؼ منظمة تقميدية في أشكاؿ قائمة عمى
النصكص تشمؿ :تقارير المشركع كالتقارير الفنية كالتقارير البحثية كالمنشكرات ،كيمكف أف
يككف في أشكاؿ غير منظمة ،كالتي يمكف أف تشمؿ :الصكر كالرسكمات كالمخططات
كالعركض التقديمية كمقاطع الصكت كالفيديك كاألدلة عمى اإلنترنت كالدركس التعميمية كما

إلى ذلؾ ،كلذا قد ال تككف مستندات المعرفة "مستندات" في بالمعنى التقميدم ،كلكف يجب أف
تمثؿ المعرفة الكاضحة تماما مع عممة مكسعة مف أنكاع مختمفة ،كتتمثؿ إستراتيجية كثائؽ
المعرفة في تحقيؽ تحديد سيؿ لمصادر المعرفة ذات الصمة التي تعزز التعمـ ،كحددت
إستراتيجية الترميز إ نشاء "كائنات المعرفة" التي تسمح بإعادة استخداـ المعرفة المشفرة دكف
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الحاجة إلى االتصاؿ بالشخص الذم قاـ بتطكير الكائنات في األصؿ ،كىنا يجب أف تكفر
المؤسسات تصنيفات بدييية كفيرسة ذكية كأساليب بحث متنكعة 6تتضمف عمميات استخداـ
مستندات المعرفة طرؽ الفيرسة كالتخزيف كاالسترجاع ،كيجب تصميـ ىذه العمميات لمكصكؿ
أيضا الحصكؿ عمى
إلى المعرفة المنظمة كغير المنظمة بأشكاليا المتنكعة العديدة ،كينبغي ن
نظر ألف كثائؽ المعرفة تمثؿ معرفة
كثائؽ المعرفة بشكؿ مكجز كفي شكميا األصمي الكامؿ ،ك نا

صريحة لمغاية ،يجب أف يفيـ رأس الماؿ البشرم لممنظمة المكاقع المعتادة كتعمميا كالتعرؼ
عمييا لمحصكؿ عمى ىذا النكع مف المعرفة6
 -.البيانات " :Dataحقائؽ أك أرقاـ تـ الحصكؿ عمييا مف العمميات أك التجارب أك
الدراسات االستقصائية ،المخزنة في قكاعد البيانات كمستكدعات البيانات ،كيتـ استخداـ
البيانات كأساس ال تخاذ الق اررات (إجراء العمميات الحسابية كاستخبلص النتائج) ،كيمكف
االستعبلـ عف البيانات كتحميميا ،كتستخدـ أدكات دعـ اتخاذ القرار لمتنبؤ كالتخطيط ،،،كما
أيضا استخداـ البيانات ،كمف الناحية العممية ،تتضمف البيانات الحقائؽ أك
إلى ذلؾ ،ك ن
اإلجراءات المكجزة (المعرف ة الكاضحة لمغاية) التي تـ الحصكؿ عمييا مف العمميات كالتجارب
كالدراسات االستقصائية كما إلى ذلؾ ،كاالستخداـ االستراتيجي لمبيانات ىك في تعزيز عممية
صنع القرار القائمة عمى البيانات (عممية ضمنية محتممة) ،كتتضمف العمميات التنظيمية
تحديد ىذه البيانات القابمة لمتنفيذ كجمعيا كصيانتيا كتحميميا ،كتشمؿ التقنيات التمكينية
المستخدمة لتسييؿ قدرة المعرفة أنظمة معالجة المعامبلت كمستكدعات البيانات التي يمكنيا
أتمتة التقاط ىذه المعرفة ،كتحتكم البيانات عمى عممة طكيمة مع مككف ضمني يتـ التعرؼ
عميو عند إنشاء طريقة عرض أك رؤية جديدة تصبح قابمة لمتنفيذ بالنسبة لممؤسسة،
كالمؤشرات المحتممة المتعمقة بقدرة بيانات المنظمة عمى فعالية إدارة المعرفة ىي الحداثة
كامكانية الكصكؿ إلييا كاسترجاعيا كالتنكع كاالختبار كفحص قيمة البيانات كفحصيا6
 -.السياسات كاإلجراءات  :Policies and proceduresإف الكثير مف معارؼ المنظمة
مضمنة في ممارساتيا في شكؿ إجراءات كاجراءات تشغيؿ ،كأف قد ارن كبي ارن مف المعرفة

التنظيمية حكؿ كيفية القياـ باألشياء يتـ تخزينيا في شكؿ إجراءات التشغيؿ القياسية،

الركتيف كالبرامج النصية ،كتـ تحديد السياسات كاإلجراءات لتمثيؿ المعرفة المؤسسية
المطمكبة لمتشغيؿ الفعاؿ كالمتسؽ لممنظمة ،كعند استكشاؼ الطبيعة الضمنية لمسياسات
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كاإلجراءات ،يجب إدراؾ أنو قد تككف ىناؾ فجكة كبيرة بيف الشكؿ الذم تبدك عميو الميمة في
اإلجراء كبيف ما تبدك عميو في الكاقع ،كتكثؽ اإلجراءات مسارات العمؿ لمعمميات الركتينية،
كتساعد كضكح كاتساؽ ىذه اإلجراءات في استيعاب (تعمـ) المكظفيف الجدد ككذلؾ تعزيز
كانفاذ التشغيؿ السمس لممكظفيف الحالييف ،كبالتالي فإف اإلستراتيجية في الصياغة تتمثؿ في
تعزيز كتكفير تكضيح كاضح كمختصر لممعرفة الكظيفية لمجميكر المناسب ،كقد ينشأ مصدر
ىذه السياسات كاإلجراءات مف الجكانب الضمنية لكؿ مف قدرة المعرفة لمدركس المستفادة
ضمف في فرادل األعضاء (ال
كالخبرة ،كيتـ التعرؼ عمى ىذا مف خبلؿ أف المعرفة يمكف أف تُ ّ
تزاؿ المعرفة الضمنية) ،في قكاعد المنظمة ،الركتيف (الصريح) ،كالثقافات ،كاليياكؿ
كالتكنكلكجيات ،كاإلستراتيجية التنظيمية ىي إستراتيجية لمتحكيؿ مف خبرات أخرل ك قدرات
المعرفة لتأميف عممة ممتدة لبلحتفاظ بيذه المعرفة ،كبمجرد تكضيحيا تحصؿ سياسات
كاجراءات المنظمة عمى قكة التاريخ كتصبح ممارسة مضمنة6
(ج) قدرات عمميات إدارة المعرفة

The Knowledge Management process

:capabilities
تنكعت البحكث كالدراسات في تناكليا لعمميات إدارة المعرفة بالجامعات أك غيرىا مف
المؤسسات ،فقد حددتيا دراسة محمد ىمسو ( )9512في تشخيص المعرفة ،كحفظ البيانات
كتكثيقيا ،كتكزيع المعرفة كتنافميا ،كتطبيؽ المعرفة ،كتطكير المعرفة كتجديدىا ،بينما حددتيا
دراسة ىيفاء منصكر الدخيؿ ( )9512في اكتشاؼ المعرفة ،كخزف المعرفة ،كمشاركة
المعرفة ،كاستخداـ المعرفة ،بينما حددتيا دراسة خكلة راضي عذاب ( )9511في تكليد
المعرفة ،كخزف المعرفة ،كتكزيع المعرفة ،كتطبيؽ المعرفة ،كما حددتيا دراسة ىكيدا آدـ
الميع ،كأماني عبد اهلل السيد ( ) 9512في تكليد المعرفة ،كخزف المعرفة ،كتطبيؽ المعرفة،
كنشر كتكزيع المعرفة ،كما حددتيا دراسة مناؿ حسيف الحميدم( )9513في تشخيص
المعرفة ،كاكت ساب المعرفة ،كتكليد المعرفة ،كتخزيف المعرفة ،كتكزيع المعرفة ،كتطبيؽ
المعرفة ،أما دراسة ختيرم كىيبة ( )9513فتضمنت اكتساب المعرفة ،كتخزيف المعرفة،
كتطبيؽ المعرفة6
أما بالنسبة لقدرات عمميات إدارة المعرفة فيي التنفيذ األساسي ألنشطة المعرفة لزيادة
فعالية المعرفة كتحكيؿ المعرفة مف االكتساب إلى التطبيؽ

(Shih & Tsai, 2016,
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) ،1376كتشير إلى قدرة العممية عمى تحكيؿ المعرفة التي يتـ تخزينيا في شكؿ إجراءات
تشغيمية كاجراءات قياسية طكاؿ فترة التشغيؿ إلى معرفة كميارة كخبرة تنظيمية قيمة،
كلبلستفادة مف قدرة البنية التحتية لممعرفة (الثقافة  ،كالييكؿ ،كالتكنكلكجيا) ،يجب أف تككف
عمميات إدارة المعرفة في مكانيا الصحيح حتى يمكف الحصكؿ عمى المعرفة كتخزينيا
كمشاركتيا كتطبيقيا بفعالية ( ،)Paisittanand et al., 2007,86أك ىي قدرة إدارة
المعرفة مف حيث إنشاء معرفة جديدة ،كاكتساب ،كتبادؿ المعرفة الحالية كتطبيؽ المعرفة
لمعمؿ المعرفي ،كمف ىنا فإف القدرة عمى إدارة المعرفة ىي تمؾ التي تعزز نجاح نظاـ إدارة
المعرفة )6(Mathew & Rodrigues, 2019, 79
إف م عظـ عمميات إدارة المعرفة ليا أحد األىداؼ الثبلثة التالية )1( :جعؿ المعرفة
مرئية كتأكيد دكر المعرفة في الشركة؛ ( )9تطكير ثقافة تشجع عمى اكتساب المعرفة
كتقاسميا؛ ك ( )2بناء بنية تحتية لممعرفة ،تشمؿ نظاـ تكنكلكجيا المعمكمات كالشبكة لتمكيف
االتصاؿ كتشجيع التعاكف ،كلذلؾ ،تشير إدارة المعرفة إلى عمميات اكتساب المعرفة كتحكيميا
كتطبيقيا ،كاليدؼ الرئيسي مف القدرة عمى إدارة المعرفة ىك استكشاؼ المعرفة كاستيعابيا
كاستغبلليا مع مراعاة كؿ مف مصادر المعرفة الداخمية كالخارجية
).Bajgorić, 2018, 5
فيي مجمكعة ديناميكية كمستمرة مف العمميات كالممارسات كجزءا ال يتج أز مف األفراد ككذلؾ
& (Turulja

في اليياكؿ الجماعية كالمادية ،كفي أم كقت مف األكقات في أم منظمة ،قد يشارؾ األفراد
كالجماعات في جكانب مختمفة مف عممية إدارة المعرفة

& (Pirk- kalainen

) ،Pawlowski 2013,7كبالتالي ،يجب اعتبار إدارة المعرفة سمسمة مف األنشطة كاألحداث
(أم إنشاء المعرفة أك تخزينيا أك نقميا أك تطبيقيا) التي تؤدم في النياية إلى نتائج إدارة
المعارؼ ) ،(Eaves, 2014,72وٌزا هٍ بمثابة الدعامة األساسية لميثاؽ إدارة المعرفة
كتكفر األدكات األساسية لتكجيو المعرفة بشكؿ فعاؿ داخؿ كخارج حدكد المنظمة6
كحدد باحثكف مختمفكف عدة جكانب رئيسة لقدرات عمميات إدارة المعرفة ،فحددىا
) Muhammad et al. (2011,22في التكليد كالترميز كالمشاركة كاالستخداـ ،بينما حددىا
) Zwain, Teong and Othman (2012,274في تحديد اليكية كاالستحكاذ كالتخزيف
كالمشاركة كالتطبيؽ ،بينما حدده ) Shih and Tsai (2016, 1376في االكتساب كالتخزيف
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كالمشاركة كالتطبيؽ ،كما حددىا ) Chiu and Chen (2016,11في االكتساب كالتحكيؿ
كالتطبيؽ ،بينما حددىا Aujirapongpan, Vadhanasindhu, Chandrachai and
) Cooparat (2010,185في اكتساب كتكليد كتخزيف كتطبيؽ المعرفة ،بينما حددىا
) Sandhawalia and Dalcher (2011,315في إنشاء المعرفة كتحكيميا كنقميا
كمشاركتيا كتطبيقيا ،بينما حددىا ) Pandey and Dutta (2013,438في اكتساب
المعرفة كتحكيميا كتطبيقيا كحمايتيا ،أما

and Fatima

Imran, Rehman

) (2017,221فحددىا في ثبلثة عمميات ىي :اكتساب المعرفة كالتحكيؿ كالتخزيف ،ككذلؾ
حددىا ) Liu and Deng (2015.126في اكتساب المعرفة كالتحكيؿ كالتطبيؽ كالحماية6
كيتبني البحث الحالي في ضكء تحميؿ الدراسات التي تناكلت قدرات عمميات إدارة
المعرفة القدرات التالية:

 - 1قدرة تشديص املعرفة:
كيتـ تحديد المعرفة المطمكبة لكي يتـ كضع السياسات كبرامج العمميات األخرل،
كتتمثؿ في تحديد مكاف كجك المعرفة ،ىؿ ىي تكجد في األفراد أـ في النظـ كاإلجراءات ،كما
تتضمف أيضان المقارنة بيف المعرفة المكجكدة في المنظمة كالمعرفة المستيدفة كالمتكفرة في
المنظمات المنافسة األخرل لتقدير حجـ الفجكة بيف المعرفة المتكفرة في المنظمة كبيف
المعرفة المستيدفة مف أجؿ تحسيف أداء المنظمة كبيف المعرفة المستيدفة مف أجؿ تحسيف
أداء المنظمة في كافة عممياتيا ،كتعد ىذه المرحمة خطكة ىامة في طريؽ إصبلح كتطكير
المنظمة (مناؿ حسيف الحميدم6)2.2 ،9513 ،
 -9قدرة انتشاب املعرفة :Knowledge Acquisition Capacity
كتعد مف أىـ عنصر في عممية إدارة المعرفة ،كتضمف عممية الحصكؿ عمى المعرفة
المستمرة تكفير ىذه المعرفة كتحديثيا في الكقت المناسب ،كما أف عممية اال كتساب تضع
األساس لباقي العمميات لتعمؿ بفعالية )،(Imran, Rehman & Fatima, 2017, 222
كىي تمثؿ القدرة عمى اكتساب كتكديس المعرفة داخؿ كخارج المنظمات (Liu & Deng,
) ،2015, 127كما تشير إلى العمميات التي تسعى إلى الحصكؿ عمى المعرفة كتكتسبيا
كتكلد معرفة جديدة ،أم عمميات الحصكؿ عمى المعرفة كتراكميا (Turulja & Bajgorić,
) ،2018, 5ككذلؾ ىي الطرؽ التي يكتسب بيا األفراد كالمؤسسات معرفة جديدة كمخزنة
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كمحدثة يتـ استخداميا ألداء مياـ محددة عمى مستكيات مختمفة (Franco & Mariano,
) ،2010,148; Zaied, Hussein & Hassan, 2012,29أك ىي قدرة المؤسسة عمى
اكتساب معرفة جديدة داخؿ كخارج المنظمة لمعالجة المشاكؿ الحالية كالجديدة ،كاالبتكار
كاكتساب ميزة تنافسية ) ،(Imran, Ilyas & Fatima,, 2017, 108أو هي قدرة
المؤسسة على تحديد الوصول وجمع المعرفة الداخلية والخارجية الضرورية ألنشطتها
) ،(Zahra & George, 2002,188ولذا ،فإن عمميات إدارة المعرفة المكجية نحك
االكتساب مكجية نحك الحصكؿ عمى اكتساب معرفة جديدة ،كبالتالي فيي عنصر ميـ في
إدارة المعرفة داخؿ المنظمة6
ككذلؾ ،يمثؿ اكتساب المعرفة جزنءا مف إدارة المعرفة التي تـ تحديدىا بدكرىا عمى أنيا
عم مية اإلدارة الناقدة لممعرفة لتمبية االحتياجات الحالية ،كتحديد كاستغبلؿ أصكؿ المعرفة
الحالية كالمكتسبة كتطكير فرص جديدة ،كبالتالي ىي العممية التي يتـ مف خبلليا الحصكؿ
عمى المعرفة ،كتتـ مف خبلؿ مف المشاركة الفردية كالتفاعبلت مع المياـ كالتقنيات كالمكارد
كاألشخاص في سياؽ معيف ،كتتمثؿ الكسيمة األساسية لجمع المعرفة في السعي لمحصكؿ
عمى المعرفة الجديدة بالكامؿ كاكتسابيا كانشاء معرفة جديدة مف المعرفة المكجكدة مف خبلؿ
التعاكف بيف األفراد كبيف الشركاء ،كيعد التعاكف مع المنظمات األخرل أمر حاسـ الكتساب
المعرفة).(Gharakhani & Mousakhani, 2012, 38
كتتككف عممية االكتساب مف تراكـ المعرفة مف المصادر الداخمية كالخارجية ،حيث تيتـ
العممية بالسعي لمحصكؿ عمى المعرفة مف خارج المؤسسة كخمؽ معرفة جديدة مف التفاعؿ
بيف المعرفة الجديدة كالمعرفة السابقة في المؤسسة كبالتالي فإف المعرفة الجديدة تستفيد مف
تطكير االبتكار كالفعالية التنظيمي ،لمحصكؿ عمى المعرفة كجمعيا مف مصادر المعرفة
الداخمية أم المعرفة بممارسات العمؿ كالتقارير كالكثائؽ ذات المعرفة المختمفة ،كقد تككف
غالبا ما تكفر المصادر الخارجية
القنكات الخارجية لممنظمة كسيمة ميمة الكتساب المعرفة ،ك ن
لممعرفة المشفرة كغير المشفرة معمكمات قيمة كتسيؿ ابتكار المعرفة ،كعمى الرغـ مف أف
تجريدا كصعكبة في اكتسابيا ،إال أنيا قد تككف ذات
المعرفة مف خارج المنظمة قد تككف أكثر
ن

قيمة أكبر ،كتشمؿ قنكات اكتساب المعرفة الخارجية اكتساب األفراد لممعمكمات العامة عبر
اإلنترنت أك الكتب المتخصصة ،باإلضافة إلى اكتساب معارؼ خارجية جديدة مف خبلؿ
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الشبكات الشخصية كالجمعيات المينية ،كيمكف لممنظمة الحصكؿ عمى المعرفة الخارجية مف
خبلؿ التدريب الخارجي ،كتكظيؼ مكظفي الشركات األخرل ،كالمشاركة الفردية كالتفاعبلت بيف
المياـ كالتقنيات كالمكارد كاألشخاص في سياؽ معيف ،كيكفر اكتساب المعرفة مف السكؽ
فرصا إلعادة دمج المعرفة الحالية كخمؽ معرفة جديدة،
الخارجي كالمكظفيف الداخمييف
ن
كالمؤسسات ذات القدرة الجيدة عمى اكتساب المعرفة الخارجية كالداخمية مف شأنيا أف تقمؿ
عددا أكبر مف التميز اإلدارم كالتكنكلكجي ،بما أف اكتساب
مف حالة عدـ اليقيف كتحقؽ ن

كمبلئما الحتياجات
مفيدا
المعرفة سكؼ يفيد المنظمات ،يجب أف يككف اكتساب المعرفة
ن
ن
المنظمات مف خبلؿ تحديدىا في الرؤية كاستراتيجيات كاتجاه المعرفة المطمكبة في الجزء
المسمى تحديد المعرفة ;(Gharakhani & Mousakhani, 2012, 38
Aujirapongpan, Vadhanasindhu, Chandrachai & Cooparat,
) 62010,189

كمف ثـ ،تتمثؿ المصادر في المشاركة كتبادؿ الخبرات كالمؤتمرات كالندكات كاألبحاث
العممية ،كالخبراء المتخصصكف ،كاستقطاب كتعييف األفراد المؤىميف ،كقكاعد البيانات التي
تساعد المن ظمة عمى تحقيؽ أىدافيا المنشكدة ،كبالتالي تتـ مف خبلؿ عدد مف العمميات تبدأ
بالبحث الجاد عف المعرفة كتنتيي باإلبداع كاالبتكار ،كتككف المعرفة التي يتـ اكتشافيا مف
خبلؿ حؿ المشكبلت كالتجربة أكثر قيمة لممنظمة مما يحقؽ ليا الميزة التنافسية (مناؿ حسيف
الحميدم6)2.2 -2.2 ،9513 ،

 - 3قدرة توليد املعرفة:
حيكيا لكؿ
يعد تكليد المعرفة الجديدة أحد أىـ نتائج اكتساب المعرفة ،كالذم يعد مكردان
ن
مؤسسة مف حيث نتائجيا في االبتكار كالمزايا التنافسية البلحقة (Tseng & Lee,
) ،2014,161ييتـ تكليد المعرفة بتطكير معرفة تنظيمية جديدة في ىذا المجاؿ ،كيتـ التركيز
عمى تطكير المعرفة بشكؿ رسمي ،عمى سبيؿ المثاؿ مشركعات كمحاكالت كبرامج رسمية
لتطكير معارؼ جديدة ،كيجب التأكيد عمى أف أنشطة إدارة المعرفة األخرل إلى جانب إنشاء
أيضا في
المعرفة قد تؤدم إلى معرفة جديدة ،كيمكف أف يساىـ تكامؿ المعرفة كاستغبلليا ن
تطكير معرفة تنظيمية جديدة مف خبلؿ تراكـ الخبرة التي تنبثؽ مف أنشطة إدارة المعرفة ىذه،

مصدر لممعرفة الجديدة ألف تكامؿ المعرفة يتطمب تطكير
نا
كيمكف أف يككف تكامؿ المعرفة
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أيضا أف يخمؽ حاجة لتكييؼ مكارد المعرفة التي يتـ
المعرفة التكاممية ،كيمكف لتكامؿ المعرفة ن

دمجيا ،كيمكف أف يكفر استغبلؿ المعرفة تجارب جديدة حكؿ الطرؽ الممكنة الستغبلؿ
المعرفة ،عمى سبيؿ المثاؿ مف خبلؿ التعاكف مع "المستخدميف الرئيسيف" ،أك مف خبلؿ
التغذية المرتدة مف السكؽ ،كما يتـ تمكيف إنشاء المعرفة مف خبلؿ عمميات كأنشطة التفاعؿ
كالتغذية المرتدة كاالبتكار كالعصؼ الذىني كالقياس )6(Nielsen, 2006, 62
كيضيؼ الحضيبي ( )125 ،951.أف تكليد المعرفة يتـ مف خبلؿ تشجيع العامميف عمى
إنتاج المعرفة الجديدة كسعي المنظمة إلى تحكيؿ المعرفة الضمنية إلى معرفة صريحة كتبني
األفكار اإلبداعية إلنتاج معرفة جديدة ،ككضع الحكافز المجزية لتشجيع العامميف عمى إنتاج
البحكث العممية ذات الجدة كالحداثة ،كتنظيـ االجتماعات الرسمية كغير الرسمية لمحصكؿ
عمى المعرفة الجديدة 6كما أف حضكر المؤتمرات المتخصصة كمتابعة الخبرات كالتجارب التي
يقكـ بيا األفراد ذم الميارات الخاصة يسيـ في تكليد معارؼ جديدة لممنظمة ،ككذلؾ فإف
عقد شراكات كاتفاقيات تبادؿ الخبرات كالتعاكف بيف المنظمة كالمنظمات األخرل يسيـ في
تزكيد المنظمة بالمعرفة الجديدة التي تمكنيا مف رفع مستكل أدائيا كتحقيؽ التميز ليا (مناؿ
حسيف الحميدم6)2.2 ،9513 ،
كفي ىذا السياؽ تحتؿ الجامعة مكانة متميزة في إنتاج المعرفة كتكظيفيا في حؿ مشكبلت
المجتمع ،لما تمتمكو مف رصيد معرفي ىائؿ ،كعقكؿ بشرية مبدعة كمبتكرة ،كيعد البحث
العممي مف أىـ آليات تكليد المعرفة ،كىك مف أكثر الكظائؼ التصاقان بالجامعة ،ألنيا

المؤسسة التي يتكفر فييا الكادر البشرم المتخصص في البحث العممي (نبكية عيسي ،
6)9511
 - 4قدرة حتويل املعرفة :Knowledge conversion Capacity
كىي ت تعامؿ مع القدرة التنظيمية عمى صنع أك تحكيؿ المعرفة الحالية إلى شكؿ مفيد،

كيجب تنظيـ المعرفة كتنظيميا بشكؿ صحيح ،كىي تعتمد عمى قدرة المؤسسة عمى تنظيـ
أيضا اآلليات المستخدمة لدمج أك تكامؿ
المعرفة كتنسيقيا كدمجيا كتكزيعيا ،كتتضمف ن
المعرفة مف مصادر مختمفة ،كيساعد ىذا التكامؿ المؤسسات عمى تقميؿ التكرار ،كبالتالي
تحسيف الكفاءة مف خبلؿ التخمص مف الحجـ الزائد ،كبالمثؿ ،فإف التحكيؿ يم ّكف المؤسسة

أيضا مف استبداؿ المعرفة التي أصبحت قديمة ).(Obitade, 2019, 6
ن
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كتُعد عممية تحكيؿ المعرفة عممية ميمة في إدارة المعرفة في اإلعدادات التنظيمية كتشير
إلى نقؿ المعرفة إلى المكاقع التي تحتاج إلييا كيمكف استخداميا ،كيجب عمى المؤسسة أف
تحكؿ بعناية جكانب المعرفة الضمنية إلى معرفة كاضحة؛ خبلؼ ذلؾ ،قد تضيع المعرفة
الضمنية ،كالتحكؿ ىك قدرة المؤسسات عمى تحكيؿ المعرفة بحيث يتـ استيعابيا أك الكصكؿ
إلييا داخؿ المنظمة ،كاذا تمكنت المؤسسات مف تحكيؿ المعرفة الضمنية إلى معرفة صريحة
كضكحا بكفاءة كفعالية لبلبتكار أك األداء
كمدكنة ،فستستفيد المؤسسات مف المعرفة األكثر
ن
ّ
األفضؿ ،كيتطمب االستخداـ الفعاؿ لممعرفة في مجاؿ األعماؿ تحكيؿ المعرفة المكتسبة مف
جنبا إلى
المكارد الداخمية كالخارجية إلى المعرفة التنظيمية ،كاف ىذه التحكالت التي تحدث ن
جنب مع تكفير البيانات كالمعمكمات كدكرة المعرفة عابرة كيجب أف تحكؿ البيانات إلى
معمكمات كتحكؿ المعمكمات إلى معرفة تنظيمية لتعظيـ فكائد ىذه العممية (Pirkkalainen
) 6& Pawlowski, 2013,6كقد أصبح تحكيؿ المعرفة ممكنا مف خبلؿ عمميات كأنشطة

التكليؼ كاالستعادة كالتكامؿ كالجمع كالتنسيؽ كالتكزيع كاعادة ىيكمة المعرفة ،كما إف
السياقات المشتركة كالتمثيؿ المشترؾ مطمكبة لتحكيؿ المعرفة ،كيسيؿ حؿ المشكبلت
الجماعية كاتخاذ الق اررات ،كتمعب تقنيات المعمكمات مثؿ البريد اإللكتركني كالمستكدعات
رئيسا في تحكيؿ
دكر
كبكابة إنترانت كالمؤتمرات عف بعد كأنشطة التكجيو كالتعاكف كالتدريب نا
ن
المعرفة ،كتكفر منتديات مثؿ مجتمعات الممارسة كمراكز التميز كالتدريب منصة لتحكيؿ
المعرفة )6(Sandhawalia & Dalcher, 2010, 316

 - 5قدرة ختزيو املعرفة:
تتضمف عممية التخزيف تنظيـ كىيكمة المعرفة داخؿ المنظمة مف أجؿ االستفادة مف
أعضائيا ،كتقمؿ مف خطر فقداف الذاكرة ال تنظيمية المكتسبة مف األفراد في شكؿ المعرفة
الضمنية ) ،(Shih & Tsai, 2016,1376كتعني االحتفاظ بالمعرفة كادامتيا كتنظيميا
كتسييؿ البحث كالكصكؿ إلييا كتيسير سبؿ استرجاعيا ،كتشير إلى أىمية الذاكرة التنظيمية
لممؤسسة ،كىي ذات أىمية لممؤسسات التي تعتمد عمى التكظيؼ كاالستخداـ بصيغة العقكد
المؤقتة كاالستشارية لتكليد المعرفة فييا ،ألف ىؤالء يأخذكف معيـ معرفتيـ الضمنية غير
المكثقة ،أما المكثقة فتبقى مخزنة في قكاعدىا ،ككاقع األمر أنو في ظؿ الكـ الكبير مف
المعمكمات التي تستقبميا الجامعات المعاصرة أك تبتكرىا ،يصبح تجميع كتنظيـ كتصنيؼ
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المعرفة باالستعانة بالتقنيات الحديثة أم ارن ضركريان كفقان الىتماماتيا ،كفي إطار يمكف أفراد

المجتمع الجامعي مف الكصكؿ إلييا كاالستفادة منيا (محمد يكسؼ المنتشرم ،كعثماف

مكسى عقيمي6)132 -132 ،9513 ،
إف الجيكد المبذكلة مف قبؿ األفراد في عمميات تكليد المعرفة البد مف أف تخزف كتجمع في
قكاعد بيانات لتككف رصيد معرفي كفكرم لممنظمة تستعيف بو كقت الحاجة لحؿ المشكبلت أك
اتخاذ الق اررات اإلدارية ،كيككف لتكنكلكجيا المعمكمات دكر فعاؿ في عممية تخزيف المعرفة نظران
لما تنتجو مف نظـ متطكرة تعمؿ عمى القياـ بعمميات تنظيـ كتخزيف كاسترجاع البيانات كنظـ

إدارتيا بما يضمف االحتفاظ بالمعرفة كسيكلة استرجاعيا (مناؿ حسيف الحميدم،9513 ،
 6)2.2كمف ثـ ،يجب أف يتـ تخزيف المعرفة التي تـ إنشاؤىا كتصنيفيا بشكؿ منيجي بحيث
يمكف استرجاعيا بسيكلة كيسر لتصبح مناسبة لنشر المعرفة كمفيدة كقيمة لممنظمة6

 -.قدرة مشارنة ونشر املعرفة

Knowledge sharing and Dissemination

:capacity
يمكف لمشاركة المعرفة أف تككف ثقافة تفاعمية اجتماعية ،بما في ذلؾ تبادؿ معارؼ
المكظفيف كخبراتيـ كمياراتيـ مف خبلؿ اإلدارة أك المؤسسة بأكمميا ،كتشتمؿ مشاركة المعرفة
عمى مجمكعة مف المفاىيـ المشتركة المتعمقة بتكفير كصكؿ المكظفيف إلى المعمكمات ذات
الصمة كبناء كاستخداـ شبكات المعرفة داخؿ المنظمات ،كتشير إلى المعرفة إلى المعتقدات
الجماعية أك اإلجراءات السمككية المتعمقة بانتشار التعمـ بيف األفراد أك الكحدات المختمفة
داخؿ المنظمة ،إنو يتعمؽ بكيفية تكاصؿ األفراد كالجماعات كالمنظمات كالتعمـ مف بعضيـ
البعض ،بالنسبة لممؤسسة فإف مشاركة المعرفة ىي التقاط كتنظيـ كاعادة استخداـ كنقؿ
فرصا
المعرفة القائمة عمى الخبرة المكجكدة داخؿ المنظمة كاتاحة تمؾ المعرفة لآلخريف لخمؽ ن
لزيادة قدرة المؤسسة عمى تمبية تمؾ االحتياجات كتكليد الحمكؿ كالكفاءات التي تكفر لمؤسسة

ما ميزة تنافسية ) ،(Gharakhani & Mousakhani. 2012, 38- 39كما تشير إلى
تصرفات األعضاء في استخداـ قنكات مختمفة لتبادؿ المعرفة كتكزيعيا بشكؿ فعاؿ عمى فرد
أك كحدة بحيث يمكف تكسيع قيمة المعرفة

(Zwain, Teong and Othman,

) ،2012,275وارا وبٔذ اداسح اٌّؼشفخ إستراتيجية تتيح لؤلفراد اكتساب المعرفة كالقدرة عمى
الكفاء بتكنكلكجيا المجمكعات كزيادة االستجابة التنظيمية كالقدرات اإلبداعية ،فإف ذلؾ ال
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يككف إال مف خبلؿ مشاركة المعرفة ،حيث يمكف أف يككف ىدؼ مشاركة المعرفة إما إنشاء
معرفة جديدة عف طريؽ الجمع بيف المعرفة المكجكدة بشكؿ مختمؼ أك أف تصبح أفضؿ في
استغبلؿ المعرفة الحالية6
كيمكف تقسيـ مشاركة المعرفة إلى منح المعرفة كجمع المعرفة ،حيث تتضمف المشاركة
النشطة لمعارؼ المكظفيف "بنشاط" إعطاء اآلخريف المعرفة الخاصة بيـ ك"بنشاط" جمع
المعرفة البلزمة مف اآلخريف ،كبالتالي فإف المنظمة بأكمميا تنش نظاـ تداكؿ لتبادؿ المعرفة،
كتككف المشاركة الفعالة في المعرفة الفردية ىي أساس المشاركة الناجحة لممجمكعة أك
المعرفة ،كما أف كؿ كحدة في المنظمة كانت نقطة كأف نشر المعرفة مف خبلؿ القنكات بيف
النقاط يمكف أف يزيد مف أداء التنظيـ العاـ ،كيعد مشاركة المعرفة ىك النشاط الذم ينقؿ أك
ينشر المعرفة مف األفراد أك الجماعات أك المنظمات إلى اآلخريف ،أك ىك القكة التي تحفز
إنشاء المعرفة التنظيمية أك نقميا ،كىك عامؿ التنبؤ الرئيس في نتائج نشاط االستعانة
بمصادر خارجية لممؤسسات ،كأف المشاركة المعرفية الناجحة فقط ىي التي يمكنيا زيادة رأس
الماؿ الفكرم كمشاركة المكارد اليامة ،كلذا يجب عمى إدارة المعرفة التركيز عمى مشاركة
المعرفة ) .(Liu & Tsai, 2015, 85- 86كىنا ،يجب إتاحة المعرفة بتنسيؽ مفيد ألم
شخص في المنظمة يحتاج إلييا في أم مكاف كزماف 6تساعد التقنيات الجديدة مثؿ المجاميع
كاإلنترنت  /إنترانت كتقنيات  DSSاألخرل في نشر المعرفة (Rahimi, Rostami, Shad
)6& Vafaei, 2017, 69
ميما في الكصكؿ إلى المعرفة ،كيتـ تسييؿ
كتمعب الشبكات الشخصية أك التنظيمية نا
دكر ن
مشاركة المعرفة عف طريؽ نكع مف الشبكات الشخصية أك االفتراضية ،كبدكف الشبكات ال
تكجد فرصة لمكصكؿ إلى المعرفة ،كيمكف الحفاظ عمى الشبكات مف خبلؿ اجتماعات رسمية
أك غير رسمية كجيان لكجو ،أك -االتجاه األخير -مف خبلؿ اليياكؿ المادية التي ال تسمح
بمقصكرات فردية ،كلكنيا تؤكد عمى المساحات المجتمعية الشفافة ،كتتمثؿ المشكبلت الرئيسة

لمشاركة المعرفة في إقناع األشخاص داخؿ المنظمة أك إكراىيـ أك تكجيييـ أك حثيـ بطريقة
أخرل عمى مشاركة معمكماتيـ )6(Gharakhani & Mousakhani. 2012, 38- 39
 -1قدرة تطبيل املعرفة :Knowledge application capacity
تعد غاية إدارة المعرفة ،فيي تمؾ المكجية نحك االستخداـ الفعمي لممعرفة المتراكمة،
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حيث تكمف قيمة المعرفة الفردية كالتنظيمية بشكؿ أساسي في تطبيقيا ،فقيمة أصكؿ المعرفة
تتحقؽ عند استخداـ األصكؿ إلنشاء منتجات أك تقديـ خدمات ،أك عندما يتـ بيعيا أك
المتاجرة بيا بقيمة ،كي تـ تطبيؽ المعرفة بفعالية خبلؿ العمميات التنمكية لممؤسسة مف خبلؿ
القكاعد كالتكجييات كالركتيف كالفرؽ ذاتية التنظيـ ،كيتـ تطبيؽ المعرفة لصياغة المعايير
كاإلجراءات كالعمميات التي تـ تطكيرىا لتنفيذ المياـ داخؿ المنظمة كاستعادتيا ،كىي تمثؿ
قدرة المنظمة عمى تنفيذ مصادر المعرفة التي يتـ إنشاؤىا مف عممية اكتساب المعرفة عند
االقتضاء لمحصكؿ عمى النتائج المرجكة ،فتكليد معرفة جديدة ال طائؿ منو حتى يتـ تطبيقيا
بشكؿ فعاؿ لخمؽ نتائج تنظيمية إيجابية )6(Zaied, Hussein & Hassan, 2012,30
كما تشير إلى تحكيؿ المعرفة إلى عمميات تنظيمية ،كاالستخداـ المناسب لممعرفة في
الكقت المناسب ،كاستثمار فرصة كجكدىا في المؤسسة مف خبلؿ تكظيفيا في النشاطات
كالعمميات التنظيمية ،كإدارة المكارد البشرية ،كاإلدارة المالية ،كاتخاذ الق اررات ،كتحسيف جكدة
الخدمات كالسمع ،كحؿ المشكبل ت ،كما تماثؿ عممية تطبيؽ المعرفة نقؿ األفكار كالمعارؼ
كالخبرات الثمينة إلى ممارسات مندمجة مع األداء التنظيمي بيدؼ تحسيف جكدة األداء،
ككفاءة العمؿ ،كفعاليتو ،كيستيدؼ ىذا التطبيؽ تحقيؽ أىداؼ كأغراض المنظمة ،حيث ال
يككف لممعرفة فائدة إذا لـ تكضع مكضع التطبيؽ العممي ،كترتبط بمفيكـ التعمـ التنظيمي،
كجماعات التطبيؽ ،كمجتمعات المعرفة ،كنظـ تطبيؽ المعرفة (محمد يكسؼ المنتشرم،
كعثماف مكسى عقيمي6)132 ،9513 ،
كيمكف ب مساعدة تقنية المعمكمات مثؿ إنترانت أك أنظمة قكاعد البيانات أك أدكات غير تقنية
مثؿ جمسات العصؼ الذىني كالتعاكف البحثي المساىمة في تطبيؽ المعرفة ،كيتضمف تطبيؽ
المعرفة األنشطة التي تظير أف المنظمة تطبؽ معرفتيا ،فيي تمثؿ تفعيؿ المعرفة لخمؽ قيمة
في المنظمة ،كالتي يمكف أف تنعكس في االبتكارات كاإلبداعات كالمنتجات الجديدة ،كستنجح
المؤسسات في خمؽ ميزة تنافسية عمى المدل الطكيؿ إذا كانت تنتج المعرفة بتكمفة أقؿ
كسرعة أعمى مقارنة بالمنافسيف كتطبيقيا بفعالية ككفاءة ).(Chiu & Chen, 2016, 6- 7
كمف ثـ ،فإف تطبيؽ لممعرفة كاستخداميا يمثؿ عممية إضافة القيمة لممؤسسة،
كيشمؿ تطكير العمميات البحثية كالتعميمية كالتنظيمية ،كزيادة القدرة عمى التعمـ ،كانشاء أك
تطكير القدرة التنظيمية ،كتكييؼ المعرفة كدمجيا كتطبيقيا عمى عمميات المنظمة كمنتجاتيا،
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كيمكف أف تككف قدرة تطبيؽ المعرفة بمثابة قدرة المكظفيف عمى استخداـ المعرفة لغرض
إنشاء أطر لحؿ المشكبلت كالتعامؿ مع التحديات في المؤسسة ،كمف خبل ؿ التطبيؽ الفعاؿ
لممعرفة ،قد يرتكب األفراد أخطاء أقؿ أك يحسنكف مف كفاءتيـ كيقممكف مف
التكرار)6(Gharakhani & Mousakhani. 2012, 38- 39
كمف ثـ ،فإف نظاـ إدارة المعرفة يؤدم إلى استنتاج مفاده أف أم منظمة قادرة عمى
إدارة المعرفة بصكرة فعالة ،كمف الضركرم التأكيد عمى أىمية قدرات إدارة المعرفة (عمميات
إدارة المعرفة كاستراتيجياتيا كالبنية التحتية إلدارة المعرفة) ،كالتي سكؼ تساعد المؤسسات أك
المسئكليف عمى تحديد اتجاه تطكير إدارة المعرفة كالتأثير الفعاؿ ليا كاليدؼ األساسي منيا
في مختمؼ المؤسسات6

ثانياً :الكدرات الديهاميهية بادتامعات
يمكف تناكؿ القدرات الديناميكية مف الجكانب التالية:

 - 1مفهوم الكدرة الديهاميهية:
زاد االىتماـ مؤخ ارن مف قبؿ الباحثيف في مجاؿ العمكـ اإلدارية بكجو عاـ،

كالمتخصصيف في اإلدارة االستراتيجي بشكؿ خاص بمفيكـ القدرات الديناميكية ،كمدخؿ رئيس
لتحقي ؽ الميزة التنافسية لممؤسسات المرتكز عمى ىيكؿ المكارد الذم تممكو ،ككذلؾ الزمف
الذم يحدث األثر في ىذه المكارد مف حيث كفاءتيا كجكدتيا كتغييرىا ،كذلؾ نظ ارن لتعقد البيئة

كسرعة تغييرىا نتيجة تداخؿ عدة عكامؿ أخرل ،كمف ىنا يأتي دكر ىذه المؤسسات لتقديـ كؿ

ما ىك جدي د كفريد لممحافظة عمى الميزة التنافسية كاستدامتيا ،أخذة في االعتبار متطمبات
السكؽ كديناميكياتو سريعة التغيير كالتعقيد6
كمنذ تقديـ ) Teece, Pisano & Shuen (1997, 516أصؿ مصطمح القدرات
الديناميكية كقدرات لػ "دمج كبناء ،كتككيف الكفاءات الداخمية كالخارجية لمعالجة البيئات
المتغيرة بسرعة" 6أصبح مفيكـ القدرات الديناميكية أحد أكثر النظريات الميمة في اإلدارة
المعاصرة ،كىناؾ إجماع في األدبيات عمى أف دكرىا ىك تعديؿ قاعدة مكارد المؤسسة الحالية
كتحكيميا عف قصد كبما يتماشى مع االفتراضات اإلستراتيجية بحيث يتـ إنشاء حزمة جديدة
أيضا في التمييز بيف القدرات الديناميكية
أك تككيف المكارد التنظيمية ،كينعكس ىذا الدكر ن
كاإلمكانيات "العادية" ،فالقدرات العادية مسئكلة عف تكليد القيمة لمؤسسة (عمى سبيؿ المثاؿ
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 ،إدارة سمسمة التكريد لشركة تصنيع السيارات ؛ تقديـ تعميـ إدارة عالي الجكدة في كمية إدارة
األعماؿ) ،كفي المقابؿ ،تقكـ القدرات الديناميكية بتمديد كتعديؿ كانشاء القدرات العادية،
كىناؾ اتفاؽ في األدبيات عمى أنو مف خبلؿ ىذا التعديؿ لمقدرات العادية ،قد تساىـ القدرات
الديناميكية في الميزة التنافسية
).Helfat, 2018,391
كتمثؿ القدرات  Capacitiesمجمكعة مف المكارد التي تمتمكيا المنظمة ،كتميزىا عف
& (Wilden et al., 2016,998; Schilke, Hu

غيرىا ،كتمكنيا مف إيصاؿ القيمة لمعمبلء ،كتجعميا تتمتع بسمعة عالية لدييـ ،كتمكنيا –
أفضؿ مف منافسييا -مف تطكير أدائيا كأعماليا الداخمية ،كقد تحكؿ مصطمح القدرات مؤخ ارن
مف االعتماد عمى مجمكعة محددة مف القدرات الجكىرية إلى القدرة عمى التغيير كالتطكر

السريع لمقدرات الجكىرية ،كمتطمب رئيس لتحقيؽ الميزة التنافسية ،كىنا ظير مفيكـ القدرات
الديناميكية 6(Sune & Gibb, 2015,214) Dynamic Capacities
ككذلؾ يعترؼ مصطمح الديناميكية

 Dynamicبأىمية القدرة عمى تجديد الكفاءات

لمعالجة التغييرات الرئيسة في بيئة األعماؿ ;& Teece 2008,1188
Eisenhardt & Martin 2000,1107; Peteraf, Stefano & Verona,
) ،2013,1390ىذه القدرات  Capacitiesمطمكبة خاصة عندما تككف ظركؼ السكؽ
(Augier

سريعا ،كيشدد مصطمح القدرات Capacities
صعبة كمتى يككف معدؿ التغير التكنكلكجي
ن
عمى أىمية تكييؼ الميارات التنظيمية كالكفاءات الكظيفية الداخمية كالخارجية كدمجيا كاعادة
تككينيا لتحقيؽ التكافؽ مع البيئات المتغيرة ).(Teece, Pisano & Shuen, 1997,509
كتطكر مفيكـ القدرات الديناميكية مع مركر الكقت ،حيث عرفو

Teece and Pisano

) (1994,539عمى أنيا قدرة المنظمة عمى تجديد الكفاءات مف أجؿ تحقيؽ التطابؽ مع بيئة
األعماؿ المتغيرة مف خبلؿ تكييؼ كتكامؿ كاعادة تشكيؿ الميارات التنظيمية الداخمية
كالخارجية كالمكارد كالكفاءات الكظيفية6
أك ىك قدرة المنظمة عمى تحقيؽ التكامؿ كبناء كاعادة تكزيع القدرات داخميان كخارجيان

لكاجية البيئة سريعة التغيير ،كتحقيؽ أشكاؿ جديدة كمبتكرة مف المزايا التنافسية التي ترتكز
عمى التنسيؽ كالتكحيد لمكارد المنظمة صعبة التقميد كالمحاكاة كالمكارد التكميمية كالمسارات
التطكيرية التي تتبناىا المنظمة ،كتركز عمى جانبيف أساسييف مف اإلستراتيجية ،ىما:
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الديناميكية  :Dynamicالتأكيد عمى قدرة المنظمة في تجديد الكفاءات /الجدارات لتحقيؽ
المكاءمة مع بيئة األعماؿ المتغيرة؛ كالقدرات  :Capacitiesكتشمؿ التركيز عمى الدكر
الرئيس لئلدارة اإلستراتيجية في تكييؼ كدمج كاعادة تشكيؿ الميارات التنظيمية الداخمية
كالخارجية كالمكارد كالجدارات ،حتى تتناسب مع متطمبات البيئية المتغيرة (Teece, Pisano
)6& Shuen, 1997,512
أك ىي عمميات المؤسسة التي تستخدـ المكارد  -كتحديدان العمميات لدمج المكارد كاعادة

تككينيا ككسبيا كاطبلقيا  -لمطابقة أك حتى إحداث تغيير في السكؽ ،كىكذا فإف القدرات
الديناميكية ىي الركتيف التنظيمي كاالستراتيجي الذم تحقؽ مف خبللو المؤسسات تككينات
جديدة لممكارد مع ظيكر السكؽ ،كالتصادـ ،كاالنقساـ ،كالتطكر ،كالمكت & (Eisenhardt
) ،Martin, 2000,1109أك ىي القدرة عمى اإلحساس ثـ اغتناـ الفرص بسرعة
ككفاءة)6(Teece, 2000,39
ككذلؾ ىي مصدر أحدث لمميزة التنافسية في تصكر كيؼ تككف الشركات قادرة عمى التعامؿ
مع التغيرات البيئية ) ،(Lee, Lee and Rho, 2002,728أك ىي قدرات مكجية نحك
التغيير تساعد الشركات عمى إعادة نشر قاعدة مكاردىا كاعادة تككينيا لتمبية متطمبات
العمبلء المتطكرة كاستراتيجيات المنافسيف) ،(Zahra & Georg,, 2002,188أك ىي نمط
مستقر مف النشاط الجماعي تقكـ مف خبللو المنظمة بشكؿ منيجي بإنشاء كتعديؿ إجراءات
التشغيؿ الخاصة بيا سعيان إلى تحسيف الفعالية).(Zollo & Winter, 2002,341
كاقترح )Helfat (2003,1013

 Adner andمفيكـ القدرات اإلدارية الديناميكية،

كالقدرات التي يبني بيا المديركف المكارد كالكفاءات التنظيمية كتكامميا كاعادة تككينيا6
متأصمة في ثبلثة عكامؿ أساسية (رأس الماؿ البشرم اإلدارم ،رأس الماؿ االجتماعي اإلدارم،
كاإلدراؾ اإلدارم) ،تؤثر القدرة اإلدارية الديناميكية عمى الق اررات اإلستراتيجية كالتشغيمية
لممديريف ،كبالتالي تكفر ميزة تنافسية محتممة لممنظمة6
كربط كؿ مف ) Branzei and Vertinsky (2006,78القدرات الديناميكية بمراحؿ دكرة
فيما أكبر لتكقيت كمدل العائدات المتكقعة ،كىكذا فإف القدرات الديناميكية
الحياة ،مما يكفر ن
ىي الركتيف التنظيمي كاالستراتيجي الذم تحقؽ مف خبللو المنظمات تككينات جديدة لممكارد
مع ظيكر األسكاؽ ،كالتصادـ ،كاالنقساـ ،كالتطكر ،كالمكت6
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أك أنيا طاقة المنظمة في الخمؽ اليادؼ كتعديؿ ركائز مكاردىا المممكسة كغير المممكسة
كمكجكداتيا البشرية ،كذلؾ الستنباط أشكاؿ جديدة كمبتكرة مف الميزة التنافسية المرتكزة عمى
العمميات اإلدارية كالتنظيمية عبر مسارىا التطكرم (Helfat al., 2007; Chen & Law.
)62009, 250
بينما ميز ) Helfat et al. (2009القدرات الديناميكية عف القدرات التشغيمية (كالتي
تتعمؽ بالعمميات الحالية لممنظمة ،حيث تمثؿ نشاطان باستخداـ مجمكعة مف اإلجراءات

الركتينية لتنفيذ كتنسيؽ مجمكعة مف المياـ لتنفيذ النشاط) ،حيث أشار إلى أف القدرات

الديناميكية تعني قدرة المنظمة عمى خمؽ أك تكسيع قاعدة مصادرىا كمكاردىا بطريقة ىادفة،
كبالتالي تمثؿ القدرة عمى بناء كاعادة تشكيؿ كتكامؿ القدرات التشغيمية6
أك ىي قدرة المنظمة عمى حؿ المشكبلت بشكؿ منيجي ،كالتي تشكمت بسبب ميميا إلى
الشعكر بالفرص كالتيديدات ،كاتخاذ الق اررات في الكقت المناسب كالمكجية نحك السكؽ،
كتغيير قاعدة مكاردىا ).(Barreto, 2010,259
أما ) Protogerou, Caloghirou and Lioukas (2012,621فيرل بأنيا قدرة
المنظمة عمى تحكيؿ مكاردىا بيدؼ تحسيف مستكيات أدائيا ،ككذلؾ تشير عبارة "القدرات
الديناميكية" فكرة التجديد المستمر لمكفاءات التنظيمية كتركز عمى تأثير اإلدارة اإلستراتيجية
لتتكيؼ كتكامؿ الميارات كالمكارد كالكفاءات التنظيمية لغرض مكاجية تحديات المنافسة
العالمية (6)Felin & Powell, 2016,82; Teece, 2009, 2012,1398
بينما عرفيا ) Danneels (2016,2177بأنيا تمؾ التي تنطكم عمى بناء مكارد جديدة أك
قدرات حؿ المشكبلت في المستقبؿ ،كما عرفيا Osisioma, Nzewi and Mgbemena
) (2016,100أنيا تكقع مف المنظمة لمكاردىا ذات القيمة كالتي تتمكف مف خبلليا في
التعامؿ مع التغيرات كالتطكرات كاالضطرابات البيئية ،كالتحديد المبكر لمتيديدات كالفرص التي
تكاجييا6
أك ىي مجمكعة مف العمميات المحددة كالتي يمكف تحديدىا ،مثؿ تطكير المنتجات،
كالق اررات اإلستراتيجية كالتحالفات ،كالتي تعمؿ بشكؿ مشترؾ نحك دمج أك تكسيع أك تعديؿ
المكارد ،كىذه العمميات قادرة عمى االستجابة السريعة لمتغيرات ،مف خبلؿ إنشاء كتعديؿ
إجراءات التشغيؿ الخاصة بيا ،كالتي تكلد استراتيجيات جديدة إلضافة قيمة إلى المنظمة
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).(Freitas & Salerno, 2018,500
بينما عرفيا حاتـ عمي الحمداني( )111 ،9512مف منظكر معرفي عمى أنيا طاقة
المنظمة لمخمؽ اليادؼ كرفع قيمة مكاردىا كالقدرات لتكليد كانجاز األىداؼ التنظيمية ،أم أف
المنظمات تستفيد مف مكاردىا المعرفية لبناء كتعزيز المكجكدات المعرفية ليشير بذلؾ إلى
عمميات التعمـ التنظيمي كتحسيف األفعاؿ كالفيـ األفضؿ التي تحدث مف خبلؿ التشارؾ

المعرفي6

كيرل ) Becker, Schneider and Finamor (2019, 93أنيا قدرة المنظمة عمى
تحسيف المنتج ،كتجديد إستراتيجية أك خطة اإلنتاج ،لتغيير الركتيف أك الطريقة التقميدية
لمعمؿ ،كترجـ مف المغة اإلنجميزية ،كتستند ىذه الترجمة إلى أشخاص لدييـ القدرة عمى تنفيذ
اإلجراءات ،عمى سبيؿ المثاؿ ،ال تنتج المعدات بدكف مشغميف مؤىميف  ،أم المعرفة كالقكل
العاممة لمعمؿ ،كمف ثـ القدرة الديناميكية لممنظمة تمثؿ تحسيف المنتج بأكممو أك تجديد
اإلستراتيجية أك خطة اإلنتاج لتغيير اإلجراءات أك الطريقة التقميدية لمعمؿ6
كمما سبؽ ،يتضح أنو:
بناء عمى النظرية األصمية لمميزة التنافسية ،بحيث تككف
 تـ تطكير القدرات الديناميكية نقادرة عمى الجمع بيف البيئة الخارجية مع المكارد الداخمية ،مع التركيز عمى التحسيف
الديناميكي لممكارد كقدرة المنظمة عمى االستجابة كالتكيؼ مع البيئة المعقدة6
 تعكس قدرة المنظمة /الجامعة في مجاؿ معيف قدرتيا عمى استخداـ مكاردىا بأكبر قدرممكف مف الكفاءة ،حتى تتحكؿ اإلمكانات الحالية إلى نتائج مفيدة لممنظمة قدر اإلمكاف6
 تتميز الجامعة بكجكد المكارد كالقدرات كتميز نفسيا عف المنظمات األخرل مف خبلؿالقدرة عمى االستفادة منيا في بيئة تنافسية6
 مف الميـ لمغاية التمييز بيف المكارد كالقدرات ،فيمكف أف تمتمؾ الجامعة مكارد قيمة ،لكفإذا لـ تكف لدييا القدرات البلزمة الستخداـ ىذه المكارد بذكاء كابداع ،فمف تتمكف مف
الحصكؿ عمى ميزة تنافسية في البيئة الخارجية6
 يرتبط مفيكـ القدرات الديناميكية بقدرة المنظمة لبلستجابة بشكؿ مباشر لمتغيرات في بيئةاألعماؿ مف خبلؿ مسارات إستراتيجية جديدة مف أجؿ تحسيف أداء المنظمات كتحسيف
مستكل المزايا التنافسية بشكؿ مباشر أك غير مباشر6
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 تجمع القدرات الديناميكية بيف المكارد الثابتة كالميارات كالمعرفة لتحكيميا إلى منتجاتمبتكرة ،حيث تشجع عمى تجديد العمميات القائمة كاالبتكار لمتكيؼ مع البيئة المعقدة
سريعة التغيير6
 تـ اقتراح إطار القدرة الديناميكية لمعالجة بيئة األعماؿ العالمية المتغيرة التي تتطمب مفالمؤسسات االستجابة السريعة لمسكؽ كالمشاركة في االبتكار السريع كالتكيؼ مع
المنافسة كاألسكاؽ المستقبمية ،كلممنافسة في ىذه البيئة المتغيرة  ،يجب عمى
المؤسسات تطكير قدرات لمتكيؼ كدمج كاعادة التأىيؿ لمكفاءات الداخمية كالخارجية عمى
حد سكاء6
 في إطار القدرة الديناميكية لتحقيؽ ميزة تنافسية في األسكاؽ العالمية سريعة الحركةكالتغيير ،يككف مف خبلؿ قدرة المنظمة عمى اإلحساس بالفرص كاغتناميا كتحكيميا عف
طريؽ إنشاء أك تجديد أك تغيير مزيج المكارد6
 -9أبعاد القدرات الديناميكية:
قدـ العديد مف الدراسات كالبحكث مساىمات فعالة في معالجة أبعاد القدرات
الديناميكية لممنظمات ،كيكضح الجدكؿ التالي جيكد الباحثيف في تحديد أبعاد القدرات
الديناميكية ،كىي عمى النحك التالي:

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 030 -

عدد سبتمبر-ج2021 )98( -1م

القدرات الديناميكية للجامعة ...
عذوي ()3
أثؼبد اٌمذساد اٌذَٕبُِىُخ
َ
3
2

اٌجبؽش
)Teece et al. (1997
)Teece (2007

0

)Wang & Ahmed (2007

3

)Teece ( 2014

3

،Shafia, Shavvalpour
Hosseini, and Hosseini
)(2016
Lopez-Cabrales, BornayBarrachina, and Diaz)Fernandez (2017
ٌُّظ ػبسف اٌّؾبعٕخ ()2333

3

33

Pandit, Joshi, Gupta, and
)Sahay (2017
،Rashidirad, Salimian
)Soltani, and Fazeli (2017
ؽّذ ؽُّذ اٌششُذٌ ()2333

33

ِشَُ ٔشؤد اٌؼجُذٌ ()2333

32

)Åberg and Torchia (2019

30

Kump & Kessler,
Engelmann & Schweiger,
)(2019
ػُذ عٍُّبْ اٌؾغٍُخ ()2333

3
3

3

33

األثؼبد
االعزشؼبس ،اٌزؼٍُ ،اٌزٕغُك ،اٌزىبًِ
لذساد (االعزشؼبس اٌؼبَ ،الزٕبص اٌفشص ،اػبدح
رشىًُ اٌمذساد)
اٌؼىاًِ اٌّىىٔخ (اٌمذسح ػًٍ اٌزىُف ،اٌمذسح
االعزُؼبثُخ ،اٌمذسح ػًٍ االثزىبس) ،واٌؼٍُّبد
األعبعُخ (اٌزىبًِ ،اػبدح اٌزشرُت ،اٌزغذَذ ،اػبدح
اٌجٕبء)
لذسد (االعزشؼبس اٌؼبَ ،الزٕبص اٌفشص ،رؾىًَ
اٌمذساد)
لذسد (االعزشؼبس ،الزٕبص اٌفشص ،رؾىًَ /اػبدح
رشىًُ اٌمذساد)
لذسد (االعزشؼبس ،الزٕبص اٌفشص ،رؾىًَ /اػبدح
رشىًُ اٌمذساد)
لذساد (اعزشؼبس اٌفشص اٌّزبؽخ ،اٌزؼٍُ ،اٌزىبًِ،
اٌزٕغُك)
لذساد (اٌزؼٍُ ،اٌزىبًِ ،اٌزٕغُك)
لذساد (االعزشؼبس ،اٌزؼٍُ ،اٌزىبًِ ،اٌزٕغُك)
اٌمذسح ػًٍ االعزشؼبس ،اٌمذسح ػًٍ اغزٕبَ اٌفشص،
اٌمذسح ػًٍ اػبدح اٌزشىًُ
لذساد (اعزشؼبس اٌفشص اٌّزبؽخ ،اٌزؼٍُ ،اٌزىبًِ،
اٌزٕغُك)
لذسد (االعزشؼبس ،الزٕبص اٌفشص ،رؾىًَ /اػبدح
رشىًُ اٌمذساد)
لذسد (االعزشؼبس ،الزٕبص اٌفشص ،رؾىًَ /اػبدح
رشىًُ اٌمذساد)
لذساد (اعزشؼبس اٌفشص اٌّزبؽخ ،اٌزؼٍُ اٌغشَغ،
اٌزىبًِ ،اٌزٕغُك)

يتضح مما سبؽ ،أف ىناؾ العديد مف األبعاد التي تناكلتيا الدراسات كالبحكث السابقة،
كتركز الدراسة الحالية عمى ستة أبعاد لمقدرات الديناميكية ،كىي :قدرات استشعار الفرص
المتاحة ،قدرات اقتناص الفرص ،قدرات التعمـ ،قدرات التكامؿ ،قدرات التنسيؽ ،قدرات إعادة
التشكيؿ ،كيمكف تناكليا بالتفصيؿ عمى النحك التالي:
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أ -قدرة استشعار الفرص المتاحة : Sensing capability
يشير االستشعار إلى قدرة المؤسسة عمى المسح الضكئي لمبيئة التنظيمية بشكؿ
مستمر ،أك القدرة عمى اكتشاؼ الفرص في البيئة كتفسيرىا كمتابعتيا (Teece,
2007,1320, 2014,331; Makkonen et al., 2014,2709; Pavlou & El).Sawy, 2011,243
ككف نقا لػ ) Teece (2007, 1323يشير االستشعار إلى تجميع المعمكمات كتصفيتيا مف

البيئة "إلنشاء تخميف أك فرضية حكؿ التطكر المحتمؿ لمتكنكلكجيات كاحتياجات العمبلء
كاستجابات السكؽ 6كيشمؿ مسح كمراقبة التطكرات التكنكلكجية الداخمية كالخارجية كتقييـ
احتياجات العمبلء

المعبر عنيا كالكامنة" ،باإلضافة إلى تشكيؿ فرص السكؽ كمراقبة

التيديدات 6كقد يشمؿ االستشعار ما يصؿ إلى العديد مف الجكانب مثؿ "تحديد كتقييـ كتطكير
أك تنمية الفرص التكنكلكجية فيما يتعمؽ باحتياجات العمبلء" ).(Teece, 2014, 332
كأكضح ) Babelytė-Labanauskė and Nedzinskas (2017,611أف االستشعار
ضا :فقد يشمؿ ،عمى سبيؿ المثاؿ،
جانبا
داخميا أي ن
ن
ال يقتصر فقط عمى تركيز خارجي كلكف لو ن
تحديد التطكرات كالفرص الجديدة داخؿ المؤسسة 6بينما ركز Helfat and Peteraf,
) (2015,836عمى سبيؿ المثاؿ عمى اإلدراؾ كاالنتباه (أم منظكر خارجي إلى حد ما) ،في
حيف ركز ) Hodgkinson & Healey( 2011,1503عمى سبيؿ المثاؿ بشكؿ أساسي في
الحاجة إلى التفكير /االنعكاس (أم منظكر داخمي إلى حد ما) 6كمع ذلؾ ،فإف المفيكـ
األصمي ؿ ) Teece’s (2007, 2014ىك أكثر تكجيان نحك البيئة الخارجية لممنظمة6

كمف ثـ ،فإف االستشعار عف بعد ىك االستشعار الخارجي بشكؿ أساسي ،كيتضمف

عنصر االستشعار ىذا كبلن مف ،التعرؼ عمى الفرص ،كتكقع التيديدات التنافسية (Helfat

) ،and Peteraf, 2015كقد يحدث ىذا بشكؿ رسمي (عمى سبيؿ المثاؿ  ،مف خبلؿ إجراء
أبحاث منيجية في السكؽ) أك بشكؿ غير رسمي (عمى سبيؿ المثاؿ  ،مف خبلؿ قراءة ذاتية
الدكافع لصحؼ الصناعة مف قبؿ المكظفيف) ،كلذا فإف أم مؤسسة ذات قدرة عالية عمى
االستشعار قادرة عمى الحصكؿ بشكؿ مستمر كمكثكؽ عمى المعمكمات ذات الصمة مف

الناحية اإلستراتيجية مف البيئة  ،بما في ذلؾ اتجاىات السكؽ كأفضؿ الممارسات كأنشطة
المنافسيف)6 (Kump & Kessler, Engelmann & Schweiger, 2019,1150
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كتمثؿ اإلجراءات األساسية الثبلثة لقدرة االستشعار في )1( :تكليد معمكمات السكؽ
"تحديد احتياجات العمبلء ،االستجابة التجاىات السكؽ ،تحديد فرص السكؽ ،االعتراؼ
بالصبلبة ،اكتشاؼ مجمكعات المكارد" ( )9نشر معمكمات السكؽ " يتعمؽ نشر ذكاء السكؽ
بتفسير معمكمات السكؽ ،فيـ األحداث كالتطكرات ،كاستكشاؼ فرص جديدة" ( )2االستجابة
لمعمكمات السكؽ "كتتعمؽ ببدء خطط لبلستفادة مف معمكمات السكؽ ،متابعة قطاعات السكؽ
المحددة بخطط القتناص فرص السكؽ الجديدة" ).(Teece, 2007,1322
كتُقترح قدرة االستشعار الخاصة بالمؤسسة لتمكيف إعادة تقييـ قدراتيا التشغيمية
الحالية ،أكالن ،إف تكليد معمكمات عف السكؽ يثير إمكانات المؤسسة في تحديد فرص جديدة
لمسكؽ لمتكامؿ؛ ثانيان ،إف نشر معمكمات السكؽ يساعد المؤسسة عمى تحقيؽ االستجابة
الحتياجات العمبلء؛ ثالثنا  ،تشجع االستجابة لمعمكمات السكؽ عمى ابتكار المنتجات كتمكيف

كحدات المؤسسة مف استكشاؼ الفرص الناشئة لممنتجات الجديدة التي تمبي احتياجات
العمبلء بشكؿ أفضؿ ).(Pavlou & El Sawy, 2011,244
كبالتالي ،فإف أم مؤسسة ذات قدرة عالية عمى االستشعار قادرة عمى الحصكؿ بشكؿ
منيجي كمستمر كمكثكؽ عمى المعمكمات ذات الصمة مف الناحية اإلستراتيجية مف البيئة ،
بما في ذلؾ اتجاىات السكؽ كأفضؿ الممارسات كأنشطة المنافسيف ،أم المعمكمات مف خارج
المنظمة ،كاستخدمت المفاىيـ المتعمقة بقدرة االستشعار مصطمحات اكتساب المعرفة أك
المسح البيئي ،كتزيد المراقبة المنيجية لمبيئة مف فرص إدراؾ األسكاؽ كاالتجاىات كالتطكرات
التكنكلكجية القادمة كاالستفادة مف مجاالت األعماؿ الجديدة ،كبالتالي ،قد يحدث االستشعار
عبر قنكات مختمفة  ،مثؿ األدب المتخصص أك المشاركة في شبكات المعرفة ،كقد يحدث
رسميا (عمى سبيؿ المثاؿ  ،في عمميات مخصصة) أك بشكؿ غير رسمي (عمى سبيؿ المثاؿ ،
ن
مف خبلؿ الدردشة مع العمبلء) (Kump & Kessler, Engelmann & Schweiger,
)62019,1153
كمف ثـ يجب أف تشعر الجامعة بالبيئة لجمع معمكمات السكؽ حكؿ احتياجات السكؽ،
كتحركات المنافسيف ،كالتقنيات الجديدة حتى يتمكف قادتيا مف تحديد فرص المنتجات
الجديدة ،كيقرركف االنخراط في أنشطة بحثية في المرحمة المبكرة الستكشاؼ ىذه الفرص مع
نماذج المنتج الجديد6
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ب -قدرة التعمـ :Learning capability
بمجرد تحديد فرصة السكؽ  ،يجب معالجتيا بمنتجات جديدة تتطمب اتخاذ قرار لتجديد
القدرات التشغيمية الحالية بالتعمـ ،كمعرفة كميارات جديدة ) ،(Teece, 2007,1324كلكي
تستفيد المؤسسات مف فرص السكؽ في بيئة متغيرة ،يجب أف تشارؾ في تعمـ إيجاد حمكؿ
جديدة ،كخمؽ معرفة جديدة ،كاستعادة قدرات المؤسسة التشغيمية الحالية لتطكير منتجات
جديدة ،كىناؾ عبلقة ثنائية متبادلة بيف قدرات االستشعار كالتعمـ ألف التعمـ يعزز قدرة
المؤسسة عمى اكتشاؼ فرص جديدة ،حيث إف قدرات االستشعار كالتعمـ قدرات مميزة ألف
االستشعار يركز عمى جمع معمكمات سكقية جديدة  ،كالتعمـ يركز عمى استخداـ معمكمات
السكؽ إلنشاء معرفة جديدة ).(Pavlou & El Sawy, 2011,245
كتـ تحديد القدرة عمى التعمـ باعتبارىا القدرة عمى تجديد القدرات التشغيمية الحالية بمعرفة
جديدة ) ،(Pavlou & El Sawy, 2011,247كما يمثؿ التعمـ في القدرة عمى إنشاء
المعرفة كاكتسابيا كمشاركتيا لبلستجابة لمفرص كالتيديدات مف بيئة التشغيؿ
) ،(Chukwuemeka & Onuoha, 2018, 8كىك عممية تمكف التكرار كالتجريب مف
أداء المياـ بشكؿ أفضؿ كأسرع )6(Teece et al., 1997,512
يتيح التعمـ تحديد فرص اإلنتاج الجديدة ،كفي سياؽ التجربة -إف لـ يكف بشكؿ عاـ -
يككف لمتعمـ العديد مف الخصائص الرئيسة؛ أكالن :يتضمف التعمـ ميارات تنظيمية كفردية ،كفي

حيف أف الميارات الفردية ذات صمة ،فإف قيمتيا تعتمد عمى تكظيفيـ ،كال سيما في اإلعدادات

التنظيمية ،كعمميات التعمـ ىي اجتماعية كجماعية في جكىرىا كال تحدث فقط مف خبلؿ تقميد
أيضا بسبب المساىمات المشتركة
كمضاىاة األفراد ،كما ىك الحاؿ مع المعمـ  -الطالب ،كلكف ن
في فيـ المشكبلت المعقدة ،كيتطمب التعمـ قكاعد اتصاؿ مشتركة كاجراءات بحث منسقة؛
ثانيان :تكمف المعرفة التنظيمية الناتجة عف ىذا النشاط في أنماط جديدة مف النشاط ،أك في
طا مف التفاعبلت التي
"ركتيف" ،أك في منطؽ جديد لممنظمة ،كتمثؿ اإلجراءات الركتينية أنما ن

تمثؿ حمكنال ناجحة لمشاكؿ معينة ،كيمكف أف يككف التعاكف كالشراكة كسيمة لمتعمـ التنظيمي
كظيفيا (Teece, Pisano and ،
الجديد مما يساعد في التعرؼ عمى الركتيف المختؿ
ن
)6Shuen, 1997,514

ككفقنا ؿ ) Zahra and George (2002,188الذيف طك ار القدرة االستيعابية (التعمـ)
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كقدرة ديناميكية ،فإف اإلجراءات الركتينية األربعة المتكاصمة إلمكانية التعمـ المقترحة ىي
اكتساب المعرفة كاستيعابيا كتحكيميا كاستغبلليا 6كتتعمؽ ىذه اإلجراءات بمصطمحات فريدة
في أدبيات القدرات الديناميكية ،أكالن ،يتعمؽ اكتساب المعرفة بالحصكؿ عمى معرفة جديدة؛

ثانيان ،يرتبط استيعاب المعرفة بتعبير المعرفة ،كسمسرة المعرفة؛ ثالثنا ،يتعمؽ تحكيؿ المعرفة
أخيرا ،يرتبط استغبلؿ
بحؿ المشكبلت المبتكر كعصؼ ذىني كالتفكير اإلبداعي الجديد؛
ن
المعرفة بمتابعة المبادرات الجديدة ،كاغتناـ الفرص بالتعمـ ،كتجديد اإلمكانات التشغيمية ،كمف

ثـ ،فإف التعمـ يساعد المجمكعات عمى أف تككف أكثر نشاطنا مف خبلؿ تعزيز "قدرتيا

اإلبداعية" ،كما يسيؿ التعمـ عممية االبتكار ،لذلؾ فيك عنصر تمكيف لمتطبيؽ مف خبلؿ
المساعدة في استعادة القدرات التشغيمية الحالية ).(Teece, 2007,1326
ج -قدرة اقتناص الفرص المتاحة :Seizing capability
يشير اقتناص الفرص إلى تطكير كاختيار فرص العمؿ التي تتناسب مع بيئة المنظمة كنقاط
القكة كالضعؼ فييا ،كتمثؿ اإلجراءات المحددة التي تيدؼ إلى تطكير إستراتيجية ،كاعادة
تصميـ نمكذج العمؿ ،كتحديد ىيكؿ الحككمة مف أجؿ متابعة الفرص التي تـ استشعارىا
حديثنا ) ،(Teece, 2007,1229كبالتالي ،فإف اغتناـ الفرص السكقية ُيستغؿ بنجاح كأف
طا
التيديدات يتـ التخمص منيا ،كيرتبط اقتناص المعمكمات كالمعارؼ الخارجية كالداخمية ارتبا ن

كثيقنا باتخاذ الق اررات اإلستراتيجية ،خاصة فيما يتعمؽ بق اررات االستثمار ،كيبدأ مف إستراتيجية

تمكف مف التعرؼ عمى المعرفة القيمة ،كيعتمد ىذا التقييـ عمى المعرفة السابقة ،كيؤدم إلى

اختيار مف مجمكعة متنكعة مف الخيارات اإلستراتيجية ،كتعد قدرة االستيعاب داخؿ المؤسسة
عالية إذا كانت المؤسسة قادرة عمى تحديد ما إذا كانت بعض المعمكمات ذات قيمة محتممة ،
كتحكيؿ المعمكمات القيمة إلى فرص أعماؿ مممكسة تتناسب مع نقاط القكة كالضعؼ فييا
كاتخاذ الق اررات كفقنا لذلؾ

(Kump & Kessler, Engelmann & Schweiger,

)62019,1155

كيضيؼ ) Teece (2007,1330أف قدرات االقتناص تشير إلى األنشطة التي تركز عمى
تنفيذ ىذه الفرصة ،كالتي تـ تحديدىا عمى أنيا تفضي إلى ميزة تنافسية ،ينطكم عمى تعبئة
المكارد كالكفاءات الداخمية كالخارجية ،كالغتناـ الفرص بفعالية فإنو يجب أف تتمتع
المؤسسات بالقدرة عمى اتخاذ ق اررات استثمارية جيدة كانشاء نماذج تجارية مناسبة كتحسيف
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الكفاءات التكنكلكجية كالحفاظ عمى األصكؿ ،باإلضافة إلى ذلؾ ،يعد تحفيز المكظفيف
أيضا6
كعبلقاتيـ القكية مع المكرديف كالعمبلء مف األمكر الميمة ن

كىناؾ حاجة إلى قدرة اقتناص الفرص المتاحة مف أجؿ ضماف قدرة المؤسسة عمى القياـ

باالستثمار البلزـ لتغيير اإلجراءات الحالية ،لذلؾ ،يجب أف يككف لدل المؤسسات بركتكككالت
(إجراءات داخمية) التخاذ ق اررات مكجية نحك التغيير كحتى لجاف رسمية إلدارة إطبلؽ منتجات
جديدة ،كليس مف المستغرب أف تشعر مؤسسة ما بفرصة متاحة كلكنيا فشمت في االستثمار
).(Lopez-Cabrales, Bornay-Barrachina & Diaz-Fernandez, 2017,259
كتعتمد ميزة االقتناص عمى مككنات اإلدارة التنظيمية اإلستراتيجية؛ كبالتالي ،فإنو يشمؿ
التخطيط االستراتيجي كالتصميـ التنظيمي كقاعدة البنية التحتية كالعمميات التنظيمية ،كتتطمب
نسبيا لمنشاط ،عمى الرغـ مف أف المنظمات البحثية ،كخاصة
نمكذجا
معالجة الفرصة
ن
ن
المؤسسات العامة  ،تجد أحيانا صعكبة في األداء بطريقة مرنة ،إال أنو تتيح بنية الييكؿ
التنظيمي كالعمميات ،ككذلؾ صيانة األصكؿ التكنكلكجية كتحسينيا ،كىنا ،يمعب التكافؽ

كبير في اإلدارة اإلستراتيجية الفعالة لمنظمة األبحاث ،كيشير ىذا البعد إلى
دكر نا
التنظيمي نا
حالة الثقافة التنظيمية ،كأسمكب العمؿ التعاكني ،كدكافع كالء المكظفيف ،كصنع القرار ،كأحكاـ
حؿ النزاعات ،فضبلن عف التخصص الميني المشترؾ ،الذم يشكؿ خمفية عمؿ الفريؽ
).(Babelytė-Labanauskė & Nedzinskas, 2017,612
كمف ثـ ،فإنو لبلستفادة مف فرصة السكؽ أك "اغتناميا"  ،تحتاج األعماؿ المكجية نحك
الخدمات إلى االستفادة مف الرؤية التي يكفرىا المديركف الذيف يستخدمكف قدرات االستشعار
كتحديد الفرص الخارجية ،كالقدرة عمى تحديد فرص السكؽ ليست كافية لنجاح اغتناـ ىذه
الفرص ،كيجب أف يككف ىيكؿ المؤسسة كنمكذج العمؿ جاىزيف لمثؿ ىذا االستغبلؿ لمفرص
).(Kindström, Kowalkowski, Sandberg & Enabling, 2013,1065
كيمثؿ اغتناـ الفرص ىك صياغة استجابة إستراتيجية لمفرص التي تكفرىا البيئة التنافسية
المتغيرة ،كيعتمد قرار اغتناـ الفرص عمى الدخكؿ المخطط في السكؽ ،كيعتبر اغتناـ الفرص
بمثابة صياغة استراتيجيات مخططة ،كيمكف أف تشمؿ ىذه االستراتيجيات )1 :تكامؿ األنظمة
 دمج المككنات في نظاـ يعمؿ :كيمكف أف تشمؿ العممية التجارية كتكامؿ التطبيقات التقنية،كتكامؿ العمميات التجارية يستحكذ عمى قيمة العميؿ مف خبلؿ دمج العمميات التجارية لمعميؿ،
بينما يتضمف جزء التكامؿ الفني تخصيص الحمكؿ التقنية لتناسب االحتياجات الفردية لمعميؿ،
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 )9الخدمات التشغيمية  -خدمات لتشغيؿ كصيانة المنتجات :كتقدـ خدمات التشغيؿ خدمة
بناء عمى االحتياجات الفردية،
الصيانة أك الضماف ،أك تخصيص الخدمات المتعمقة بالمنتج ن
 )2استشارات األعماؿ :كتزكد العمبلء بالتصميـ كالتمكيؿ كالشراء كالمحافظة عمى األصكؿ
المختمفة كتشغيميا ).(Žitkienė, Kazlauskienė & Deksnys, 2015,271
د -قدرة التكامؿ :Integrating capability
تعتمد عممية التكامؿ عمى دمج المكارد الجديدة كاألصكؿ (Galunic & Eisenhardt,
جماعيا كأنماط
) ،2001,1232كذلؾ ألف إعادة بناء القدرات التشغيمية الحالية تتطمب منطقنا
ن
نظر ألف المعرفة الجديدة
تفاعؿ مشتركة ) ،(Okhuysen & Eisenhardt, 2002,371ك نا

التي أنشأىا التعمـ مممككة في معظميا لؤلفراد ،فيجب دمجيا في المستكل الجماعي ،كفي

نظر ألف القدرات التشغيمية فردية كال تتكاجد في أم فرد محدد ،يجب أف
سياؽ المؤسسة فإنو نا
تدمج كحدات المؤسسة معارفيا كأنماط تفاعميا الفردية في نظاـ جماعي لنشر االتصاالت
الجديدة لمقدرات التشغيمية )6(Teece, 2000,37
كتـ تحديد القدرة عمى التكامؿ باعتبارىا القدرة عمى الجمع بيف المعرفة الفردية في القدرات
التشغيمية الجديدة لممؤسسة ،كىذا يتطمب المساىمة في نشر المدخبلت الفردية داخؿ كحدة
األعماؿ ،كالتمثيؿ الذم يتعمؽ بتمثيؿ كيفية مشاركة األشخاص ككيؼ يتصرؼ اآلخركف ككيؼ
معا ،كالترابط الذم يتعمؽ بدمج المدخبلت الفردية داخؿ كحدة لصقؿ
تعمؿ أنشطة المؤسسة ن
القدرات التشغيمية المستعادة مف خبلؿ تنفيذ نشاط جماعي (Pavlou & El Sawy,
).2011,249
كُيقترح دمج القدرة عمى تسييؿ عممية المتابعة مف خبلؿ إجراءاتيا األساسية الثبلثة :أكالن،

تفاىما
ثانيا ،يبني التمثيؿ
تساعد المساىمة في المؤسسة في جمع كدمج المدخبلت الفردية؛ ن
ن
جديدا؛ ثالثنا ،نظ نار ألف التطبيؽ يتطمب
اكيا
ن
مشترنكا كيخمؽ أرضية مشتركة كيطكر مخططنا إدر ن

جديدا لمتفاعؿ الجماعي فإف العبلقة تساعد في إجراء ركتيني لمقدرات التشغيمية
منطقنا
ن
المعينة ،كبالتالي فإف المجمكعات ذات القدرات األكثر تكامبلن يمكف أف تتفاعؿ بشكؿ أفضؿ
في المكاقؼ الجديدة ،كمف ثـ ينظر إلى القدرة الديناميكية كنشاط جماعي مف خبلؿ مناقشة

ذلؾ بإعادة التفكير بطريقة مفككة بأف المؤسسة ال تمارس حتى قدرة ديناميكية & (Pavlou
أخير  ،يرل ) Teece (2007أف دمج المعرفة كأساس لمقدرات
) ،El Sawy, 2011,251و نا
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الديناميكية6
ق -قدرات التنسيؽ :Coordinating capability
فعاال لممياـ كالمكارد
ن نا
ظر ألف االتصاالت الجديدة لمقدرات التشغيمية تتطمب تنسيقنا ن
كمزامنة األنشطة ،تتيح القدرة التنسيقية المتابعة مف خبلؿ إدارة المياـ كاألنشطة كالمكارد
البلزمة لمنشر القدرات التشغيمية المؤكدة ،كتـ تحديد القدرة عمى التنسيؽ باعتبارىا القدرة عمى
تنظيـ كنشر المياـ كالمكارد كاألنشطة في القدرات التشغيمية الجديدة ،كتعتمد اإلجراءات
أيضا عمى أدبيات القدرات الديناميكية أم تخصيص المكارد لممياـ،
األساسية لقدرة التنسيؽ ن
كتعييف الشخص المناسب في الميمة الصحيحة ،كتحديد أكجو التكامؿ كالتآزر بيف المياـ
كالمكارد ،كتنظيـ األنشطة الجماعية ).(Pavlou & El Sawy, 2011,253
كعمى الرغـ مف أف القدرة عمى التكامؿ مرتبطة بشكؿ إيجابي مع القدرة التنسيقية ألف
نظريا
التنسيؽ يتـ تعزيزه مف خبلؿ لغة مشتركة ،فإف قدرات التكامؿ كالتنسيؽ متميزة
ن

كتجريبيا ،عمى الرغـ مف أف التنسيؽ يركز عمى تنظيـ المياـ كاألنشطة الفردية  ،فإف التكامؿ
ن
يركز عمى بناء اإلدراؾ الجماعي الشامؿ كالفيـ6
كتُقترح القدرة التنسيقية لتسييؿ عممية دمج القدرات التشغيمية ،أكالن  ،إنو ُيم ّكف المؤسسة مف
التعرؼ عمى المكارد كتخصيصيا مف خبلؿ تسييؿ نشر معمكمات استخبارات السكؽ عبر
الكحدة؛ ثانيان ،تساعد القدرة التنسيقية المؤسسة عمى تعييف الشخص المناسب لمميمة

الصحيحة؛ ثالثنا ،تساعد القدرة التنسيقية كحدات المؤسسة عمى تحسيف مزامنة مياميا
كأنشطتيا (.)Helfat & Peteraf, 2003,998

ككفقان ؿ ) Teece, Pisano and Shuen (1997, 519يجادؿ بأف "القدرة الديناميكية

أيضا" :باختصار ،قد
مضمنة بطرؽ مميزة لمتنسيؽ" ،كما ناقش ) Teece (2007, 1338ن
يتطمب كؿ مف االبتكار كالتكامؿ األصكؿ المختمطة التي تجمعيا اإلدارة مف أجؿ أف يحدث
االبتكار (النظامي)" ،كما أف التخصيص الفعاؿ لممكارد يعزز مف قابمية المؤسسة مف خبلؿ
المساعدة في تعييف الشخص المناسب لمميمة الصحيحة ،كىك عنصر أساسي مف عناصر
النجاح ،كمف ثـ فإف التنسيؽ ىك العممية التي يستخدميا الناس إلنشاء المنظمات كتكيفيا
كاعادة إنشائيا ،كبالتالي  ،فإف القدرة عمى التنسيؽ تساعد في تنفيذ كنشر القدرات التشغيمية
المعينة6
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ك -قدرات التحكيؿ /إعادة تشكيؿ :Transforming capability
كفقنا لػ ) Teece (2007, 1319يتضمف التحكيؿ "تحسيف األصكؿ غير المممكسة

كالمممكسة لممؤسسة كالجمع بينيا كحمايتيا كاعادة تشكيميا عند الضركرة" ،بحيث يتـ تجنب
التبعيات كالقصكر الذاتي في المسار

أم أف التحكيؿ يشير إلى كضع الق اررات الخاصة

بنماذج األعماؿ الجديدة أك ابتكارات المنتجات أك العمميات مكضع التنفيذ مف خبلؿ تنفيذ
اليياكؿ كاإلجراءات المطمكبة ،كتكفير البنية التحتية ،كضماف أف القكل العاممة لدييا الميارات
المطمكبة ،كما إلى ذلؾ ،كيتميز التحكيؿ بالتحقيؽ الفعمي لمتجديد االستراتيجي داخؿ المؤسسة
مف خبلؿ إعادة تشكيؿ المكارد كاليياكؿ كالعمميات ،كيعرؼ التحكيؿ (إعادة التشكيؿ) بأنو
"القدرة عمى إعادة تككيف األصكؿ كاعادة ىيكمة األصكؿ التنظيمية مع نمك المؤسسة ،كمع
تغير األسكاؽ كالتقنيات"6
كبالتالي ،يشبو التحكيؿ القدرة التنفيذية كما يراىا ) ،Lui and Li (2014,2795كالتي
تُعرؼ بأنيا "القدرة عمى تنفيذ كتنسيؽ القرار االستراتيجي كتغيير المؤسسة ،كالذم يتضمف
اعتمادا عمى طبيعة اليدؼ" ،كيشير
مجمكعة متنكعة مف العمميات اإلدارية كالتنظيمية،
ن
التنفيذ بالتالي إلى تكصيؿ الخطط اإلستراتيجية كتفسيرىا كاعتمادىا كسنيا ،كال يتحقؽ

التجديد إال مف خبلؿ التنفيذ؛ كخبلؼ ذلؾ ،تظؿ المعمكمات كاألفكار الجديدة داخؿ المنظمة
مدخبلت نظرية كتغييرات محتممة ،كالمنظمة ذات قدرة تحكيؿ عالية تنفذ باستمرار أنشطة
التجديد المحددة مف خبلؿ إسناد المسؤكليات ،كتخصيص المكارد ،كضماف امتبلؾ القكل
العاممة المعرفة المطمكبة حديثنا6

ثالجا :سلونيات العمل االبتهاري بادتامعات
ميما في تعزيز التنمية االقتصادية ألم بمد ،فإنو ال يضمف النمك
دكر
يمعب االبتكار نا
ن
أيضا في اكتساب القدرة التنافسية المستدامة ،كيعد المكظفكف
االقتصادم فحسب ،بؿ يساعد ن

الذيف يقكم كف بإنشاء كاقتراح كتنفيذ كفرض أفكار جديدة داخؿ المنظمة مصادر االستدامة
لممنظمة ) ،(Akhtar, Syed, Husnain & Naseer, 2019, 311كفي ضكء العكلمة
مؤشر
نا
كالتغيرات االقتصادية السريعة ،أصبح االبتكار ضركرة لجميع المنظمات ،فيك يعد
أساسيا ألداء المنظمات كالدكؿ ،كيمثؿ ميزة تنافسية مستدامة ألنو يتيح لممؤسسات التكيؼ
ن
كالتفاعؿ بسرعة مع التغييرات كلمحماية مف البيئات غير المناسبة ،كيختمؼ االبتكار مف نكع
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تعقيدا في حالة الجامعات ) ،(Khayati & Selim, 2019,5حيث يعد
إلى آخر ،كيعد أكثر
ن
االبتكار في الجامعات أكثر صعكبة مف االبتكار في الشركات كالمؤسسات األخرل ،كخاصة في

حالة البمداف المتقدمة ،فالجامعة ىي مؤسسة تعميمية معقدة ،كيكمف ىذا التعقيد في غمكض
األىداؼ كالغايات ،كاالفتقار إلى الكضكح في تقسيـ العمؿ ،كمشاكؿ السمطة كانعداـ التنسيؽ
بيف األطراؼ في عمميات صنع القرار ،كالتفاعؿ المؤسسي بيف البيئات الداخمية كالخارجية
).(Pinheiro & Young, 2017,120
كفي العقكد األخيرة ،تـ تعزيز دكر الجامعات كعامؿ قادر عمى زيادة القدرة عمى االبتكار،
كبدءا مف أكائؿ التسعينيات في أكركبا،
كخبلؿ الثمانينيات في الكاليات المتحدة األمريكية
ن
كانت التغييرات المؤسس ية تيدؼ إلى تسييؿ انتشار المعرفة التي تـ إنشاؤىا في الجامعات
لصالح المجتمع (Rodríguez-Gulías, Rodeiro-Pazos & Fernández-Lópe,
) ،2016,869- 870كقد تسبب تحكؿ االقتصاد الصناعي العالمي إلى اقتصاد قائـ عمى
المعرفة أك مجتمع رقمي (مف الصناعة  165إلى الصناعة  )265في تحديث التعميـ الجامعي
العالمي ،ففي اآلكنة األخيرة تـ تركيز اىتماـ كبير في األدبيات العممية لتقييـ اإلمكانات
المبتكرة لؤلنظمة االقتصادية المختمفة ،كأصبح عدـ كفاية النمكذج التقميدم لتنظيـ الجامعة
اضحا بالنسبة لجزء كبير مف الممارسيف كالباحثيف
كأدائيا لحقائؽ مجتمع المعمكمات العالمي ك ن
(Stavytskyy, Dluhopolsky, Kharlamova,
في إدارة الجامعة كاالقتصاد
)66Karpuk & Osetskyi, 2019, 274
كقد دخمت الجامعات مف جيؿ إلى آخر خبلؿ تطكرىا ،كيمكف اعتبار معظـ مؤسسات التعميـ
العالي كجامعات مف الجيؿ الثاني ،كلكف المزيد كالمزيد منيا قريب مف التغيير بيف األجياؿ،
حيث إف الفرؽ األكبر بيف جامعات الجيؿ الثاني كالثالث ىك أنو بينما تركز جامعات الجيؿ
أساسا عمى التعميـ كالبحث ،يتـ تكسيع أىداؼ جامعات الجيؿ الثالث عف طريؽ أنشطة
الثاني
ن
الميمة الثالثة التي تتكافؽ مع التكقعات االجتماعية كاالقتصادية المتغيرة ،كتمثؿ الميمة
الثالثة العبلقات مع الشركاء خارج الجامعة كاالستفادة مف المعرفة الناتجة عف ىذه الركابط،
ثـ ظيرت جامعات الجيؿ الرابع ،كفييا يمكف أف يككف لممؤسسة أىمية أكبر في كسائؿ التأثير
عمى االقتصاد كالمجتمع المحمي ،ففي حيف تحاكؿ جامعات الجيؿ الثالث تمبية احتياجات
االقتصاد كالمجتمع ،تركز جامعات "الجيؿ الرابع" عمى تشكيؿ بيئتيا االجتماعية كاالقتصادية،
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كيمكف أف يرتبط ىذا ارتباطنا كثيقنا بتكسيع عبلقة الجيات الفاعمة في نمكذج الحمزكف الثبلثي

أيضا ،كالى جانب التعميـ ،يمكف أف يككف لبلستفادة مف المعرفة كالبحث
 Triple Helixن
المسؤكؿ كالتطكير كاالبتكار كالتنمية االقتصادية االستباقية أىمية كبيرة بيف أىداؼ جامعات

"الجيؿ الرابع" ،كىنا ،يمكف أف يككف االستخداـ المسؤكؿ لبلبتكار كنشره جزنءا ال يتج أز مف
أىداؼ الجامعات ).(Molnár & Lukovics, 2016,518
كىنا يشير

(2018,312) ZhangLiu and Zhang,

اًٌ أٔه يجب أف تشارؾ

الجامعات المبتكرة أكثر في خمؽ التميز ،كمف منظكر إضافة قيمة ستكاصؿ الجامعات المبتكرة
تطكير نفسيا كتبذؿ الجيكد لبناء أربعة أنظمة مبتكرة لمتميز ،أكالن  :نظاـ ممتاز لتنمية
المكاىب :تسييؿ الطبلب المتفكقيف لمنمك ليصبحكا قادة ،كالعمماء الشباب كالعمماء ليصبحكا

أساتذة أكاديمييف مؤثريف؛ ثانيان :نظاـ ممتاز لبلبتكار العممي ،كيككف حكؿ تحكيؿ األفكار إلى
إنتاجات أكاديمية ذات تأثير كاسع ،كتحكيؿ الخياؿ إلى اختراقات تكنكلكجية ذات قيمة عممية؛

ثالثنا :نظاـ ممتاز لمخدمة ،أم نقؿ أحدث البحكث إلى إنتاجية متقدمة ،كتحكيؿ المكارد
األكاديمية الغنية إلى نافكرة نابضة بالحياة مف االبتكار؛ رابعان :كجكد نظاـ ممتاز لكراثة

التراث الثقافي كنقمو ،مف خبلؿ جعؿ التبادالت األكاديمية التفاعمية كالتفاعبلت كسيمة فعالة
عالميا6
لكراثة التراث الثقافي كنقمو ،كتقطير التجارب الناجحة في نماذج تنمكية معترؼ بيا
ن

( )1مفيكـ سمكؾ العمؿ االبتكارم:

يعرؼ قامكس األعماؿ االبتكار بأنو عممية ترجمة فكرة أك اختراع إلى سمعة أك خدمة
تخمؽ قيمة أك سيدفع العمبلء مقابميا ،كىك أداة إستراتيجية لممؤسسات لمبقاء عمى قيد الحياة
متعمدا لممعمكمات
كاكتساب مزايا تنافسية في السكؽ العالمية ،كيتضمف االبتكار تطبيقنا
ن
كالخياؿ كالمبادرة في استنباط قيـ أكبر أك مختمفة مف المكارد كيشمؿ جميع العمميات التي يتـ
مف خبلليا تكليد األفكار الجديدة كتحكيميا إلى منتجات مفيدة

(Karabulut,

) ،2015,1357وكفقنا لدليؿ أكسمك حكؿ منظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية (OECD,

محسف بشكؿ كبير (سمعة أك خدمة) ،أك عممية ،أك
) 2005,46فإنو تنفيذ منتج جديد أك
ّ
طريقة تسكيؽ جديدة ،أك طريقة مؤسسية جديدة في ممارسات العمؿ ،أك تنظيـ مكاف العمؿ

أك العبلقات الخارجية6
غالبا ما يتـ استخداـ كممة االبتكار لئلشارة إلى شيء جديد كفريد مف نكعو ،باإلضافة
ك ن
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إلى األفكار الرائعة ،كما ينبغي اإلشارة إليو ىك أف القدرة عمى االبتكار ليست ىدية تُعطى
لمجمكعة مختارة مف األفراد ،كبدالن مف ذلؾ ،يمتمؾ كؿ فرد طاقة مبتكرة ىائمة ،كلذلؾ االبتكار
مفيكـ شامؿ ،كيمكف تعريفو عمى أنو اإلجراءات التي يتخذىا األفراد كالمؤسسات ،سكاء بشكؿ
أيضا إلى مجمكعة
مباشر أك غير مباشر ،مف أجؿ الحصكؿ عمى نتائج إيجابية ،كيشير ن
المعرفة كالخبرة كالممارسات التقنية كالعبلقات المتبادلة ،حيث يساىـ تطبيقو في تمبية
االحتياجات االقتصادية كاالجتماعية الحقيقية كالمتكقعة ،كيبدك أف االبتكار ال يرتبط فقط
أيضا فكرة أك أداء لميمة محددة بطريقة
باختراع جياز جديد أك بشيء جديد ،كلكنو قد يككف ن
غير عادية كفعالة) ،(Khayati & Selim, 2019,8كمف كجية نظر عممية كسمككية،
عرؼ االبتكار عمى أنو "عممية االنخراط في السمككيات المصممة لتكليد كتنفيذ األفكار
ّ
كالعمميات كالمنتجات كالخدمات الجديدة كتنفيذىا ،بغض النظر عف النجاح النيائي لمظكاىر
).(Unsworth & Parker, 2003, 180
كالقدرة عمى االبتكار أمر بالغ األىمية لمبقاء التنظيمي & Crossan, 2004, (Vera
) ،223كتشير إلى القدرة عمى إنشاء معارؼ جديدة كمفيدة مستمدة مف المعمكمات السابقة،
كتتككف ىذه القدرة مف مجمكعة شاممة مف خصائص المؤسسة التي تسيؿ كتدعـ
استراتيجيات االبتكار ،كتخمؽ ىذه القدرة كتدير القدرات التنظيمية كالمكارد األخرل التي تحفز
أنشطة االبتكار ،كعادةن ما يتـ تنفيذ العديد مف االبتكارات لتحسيف كتقكية المنتجات كالخدمات
كالعمميات الحالية باستخداـ المعرفة الحالية لممؤسسة ،كيكفر االبتكار طرقنا أكثر فائدة

لممؤسسة لتقديـ خدماتيا كمنتجاتيا ،كيساعد المؤسسات عمى اغتناـ الفرص في بيئة غير
مستقرة ،كاكتساب ميزة تنافسية تؤثر في نياية المطاؼ عمى أدائيا عمى المدل الطكيؿ
)6(Pudjiarti, 2018, 6-7
كبالنسبة لؤلداء االبتكارم لمفرد ،فاالبتكار ىك بنية غير متجانسة تشير إلى عمميتيف عمى
األقؿ ،العممية األكلى ىي تكليد أفكار جديدة كمفيدة ،كالعممية الثانية ىي تنفيذ ىذه األفكار
) ،(Rosing & Zacher, 2017,700كيعرفو ) Gupta and Singh (2015,24بأنو
مجمكعة مف األنشطة المترابطة التي ال يمكف رصدىا كيمكف مبلحظتيا ،كالتي تحدث استجابة
لميمة معينة ذات نتائج مبتكرة ،كتعد سابقة لمنتاج االبتكارم ،كىي أفكار كنماذج أكلية
كمنتجات تفيد كيحكميا أصحاب المصمحة ذكم الصمة لتككف معاصرة كمفيدة 6أك أنو
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السمككيات المرتبطة بالتطبيؽ العممي ألفكار جديدة خبلقة لـ تطبؽ مف قبؿ أك كضعيا مكضع
التطبيؽ في مجاؿ المنتجات كالعمميات كاألساليب الجديدة التي تمكف مف تحقيؽ قيمة مضافة
لممنظمة كعمبلئيا (أحمد محمد رشكاف ،)921 ،9511 ،كما يشير األداء المبتكر لممكظؼ
إلى كفاءة سمككيات المكظفيف المصممة لتحقيؽ نتائج مبتكرة بما في ذلؾ تكليد كتنفيذ أفكار
جديدة كمفيدة )،(Rosing & Zacher, 2017,26
كما تـ تناكؿ مفيكـ سمككيات العمؿ المبتكر في األدبيات مف قبؿ  Jongكآخركف عاـ
9551ـ في إشارة إلى جميع سمككيات العامميف المكجية نحك تكليد كتقديـ ك/أك تطبيؽ
لؤلفكار أك العمميات أك المنتجات أك اإلجراءات الجديدة (ضمف الدكر الكظيفي أك مجمكعة
العمؿ أك المنظمة) بالنسبة لمكحدة التنظيمية ذات الصمة ،كعمى ذلؾ تشمؿ سمككيات العمؿ
االبتكارم جميع العامميف المحفزيف بشكؿ مباشر كغير مباشر لمتطكير كادخاؿ االبتكارات في
مكاف العمؿ (عبد العزيز عمي مرزكؽ ،كمحمد فكزم البرداف6)9.3 ،9512 ،
كما يراه ) Akhavan, Hosseini, Abbasi and Manteghi (2015, 569عمى أنو
سمكؾ الفرد الذم ييدؼ إلى تحقيؽ البدء كاإلدخاؿ المتعمد (ضمف دكر عمؿ أك مجمكعة أك
مؤسسة) ألفكار أك عمميات أك منتجات أك إجراءات جديدة كمفيدة ،كمف ثـ فإف األفراد الذيف
لدييـ الرغبة كالقدرة عمى االبتكار ،يمدكف مساىمتيـ إلى ما يتجاكز نطاؽ متطمبات
كظيفتيـ ،كفي الكقت نفسو ،يدرككف التدفؽ المستمر لبلبتكارات 6كما يرل Tri, Nga and
)Sipko (2019, 191أف سمكؾ العمؿ المبتكر يعتبر مكظفنا يقكـ عمدان بابتكار كتقديـ
كتطبيؽ األفكار الجديدة التي تستفيد مف األداء داخؿ دكر العمؿ أك المجمكعة أك المنظمة6

أك باعتباره الخمؽ المتعمد مف خبلؿ تقديـ كتطبيؽ أفكار جديدة داخؿ العمؿ عمى المستكل
الفردم أك الجماعي أك التنظيمي لغرض تحقيؽ فكائد مشتركة (Shahab & Imran,
)62018, 191
كي ختمؼ سمكؾ العمؿ المبتكر عف إبداع المكظؼ ،كالذم يتـ تعريفو عمى أنو إنتاج أفكار
جديدة كمفيدة فيما يتعمؽ بالمنتجات كالخدمات كالعمميات كاإلجراءات ،كتـ تأكيد اإلبداع كعامؿ
أساسي يتعمؽ باالبت كار بسبب تنفيذ أفكار لسمكؾ العمؿ المبتكر ،كاإلبداع أساس األفكار
المبتكرة ،مما يشير إلى أف األفكار اإلبداعية تصبح الخطكة األكلى في عممية االبتكار،
كبالتالي يرتبط اإلبداع باالبتكار ) ،(Tri, Nga & Sipko,2019, 191وثبٌزبٌٍ َخزٍف
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أيضا تنفيذ األفكار ،كعمى
االثزىبس عف اإلبداع في الطريقة التي يتعدل فييا التكليد فقط ككذلؾ ن
كبير باالبتكار ،إال أف نقطة اإلبداع ىي نقطة البداية
الرغـ مف أف اإلبداع يرتبط ارتباطنا نا
) ، (Baer,2012,1104كما يشمؿ االبتكار تطبيؽ األفكار كليس مجرد إنتاجيا كما ىك الحاؿ

أيضا تركيج كتنفيذ األفكار
في اإلبداع ،فاالبتكار ال يعني فقط إنشاء أفكار جديدة كلكف ن
المفيدة (De Jong & Den Hartog, 2007,42; Javed, Abdullah, Zaffar, ul
) .Haque & Rubab, 2019,556فعمى الرغـ مف االرتباط الكثيؽ بيف سمكؾ العمؿ
إبداعيا ،فالمبدعكف
المبتكر بإبداع المكظؼ ،فإف سمكؾ العمؿ المبتكر يتضمف أكثر مف ككنو
ن
دائما عمى درجة عالية مف االبتكار ،فييدؼ سمكؾ العمؿ المبتكر إلى تكليد نكع مف
ليسكا ن
المنفعة كيحتكم عمى مككف تطبيقي أكضح ).(de Jong & Den Hartog, 2007,43

جذريا
كمف ثـ ،تراكح سمكؾ العمؿ المبتكر مف التحسينات التدريجية إلى تطكير أفكار جديدة
ن

تؤثر عمى العمميات أك المنتجات عبر المؤسسة بأكمميا ،كفي حيف أف ىذه األخيرة نادرة إلى
حد ما كمعظـ المكظفيف الذيف يعممكف في مجاؿ البحث كالتطكير ىـ فقط القادركف عمى
شيكعا
المساىمة بيذه الطريقة ،إال أف االقتراحات كالتحسينات األصغر حجمان السابقة أكثر
ن

كتيـ المكظفيف مف جميع المجاالت ،كتتضمف أمثمة العمؿ المبتكر التفكير بطرؽ بديمة،
كالبحث عف التحسينات ،كاستكشاؼ طرؽ جديدة إلنجاز المياـ ،كالبحث عف تكنكلكجيات
جديدة ،كتطبيؽ أساليب عمؿ جديدة ،كاستكشاؼ كتأميف المكارد إلحداث أفكار جديدة ،كعادة
يككف سمكؾ العمؿ المبتكر ليس جزنءا مف الكظيفة النمكذجية لمعظـ المكظفيف ،فيك في
الغالب يعد سمككان خارج الدكر كيشير إلى سمكؾ تقديرم غير محدد في الكصؼ الكظيفي،
كلكف مع ذلؾ تحاكؿ المنظمة االستفادة منو6

كقد حصرت دراسة ) Oukes (2010بعض العكامؿ الداعمة لسمككيات العمؿ المبتكر في:
عكامؿ فردية (شخصية ركح المبادرة ،الكفاءة الذاتية ،أخذ المبادرة ،شخصية استباقية ،قابمية
التكظيؼ ،المستكل التعميمي ،أسمكب حؿ المشكبلت ،تكجيو أىداؼ التعمـ ،نتائج األداء
المتكقعة ،نتائج الصكرة المتكقعة) ،كعكامؿ مرتبطة بالكظيفة (استقبللية الكظيفة ،مطالب
الكظيفة ،المركنة الكظيفية ،تكجيو األدكار ،مدة الكظيفة ،التحكـ في الكظيفة ،االلتزاـ
باالبتكار ،التأثير في مكاف العمؿ ،التمكيف النفسي ،التمكيف الييكمي) ،كعكامؿ مرتبطة
بالفريؽ (دعـ قائد الفريؽ ،التحكـ في طريقة الفريؽ ،دعـ الفريؽ) ،كعكامؿ مرتبطة بالعبلقات
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(القيادة التشاركية ،القيادة الداعمة ،القيادة التحكيمية ،القيادة التبادلية ،قيادة النفكذ ،تبادؿ
األعضاء القيادييف ،سمككيات تحفيز القيادة ،جيات اتصاؿ العمؿ الخارجي) ،كالعكامؿ
التنظيمية (المناخ التنظيمي ،دعـ االبتكار ،إستراتيجية ريادة األعماؿ ،إستراتيجية االبتكار،
ىيكؿ المعرفة ،الراتب ،الرغبة في ابتكار المكظؼ)6
كيتضمف نمك القدرات االبتكارية بالجامعة في :التطكير الفعاؿ لممكارد البشرية كقاعدة
البحث (إمكانات /قكة العامميف)؛ التفاعؿ مع المؤسسات الصناعية (إمكانات ابتكارية)؛ تحقيؽ
المزايا التنافسية (إمكانات البحث كالتطكير كامكانات اإلنتاج كالتكنكلكجيا)؛ كتحسيف الييكؿ
التنظيمي كاإلدارم (إمكانات اإلدارة كاإلمكانات المالية)؛ تنمية ثقافة الشركات؛ إنشاء منتجات
محدثة بمركر سريع لمرحمة التسكيؽ كالدخكؿ إلى السكؽ الكطنية كالعالمية
عممية كتعميمية ّ
(البحث كالتطكير)؛ كجذب مصادر جديدة لمتمكيؿ كإضافة إلى المصادر التقميدية (جمع
األمكاؿ كالتمكيؿ الجماعي) ،كمع ذلؾ ،يمكف تمييز المككنات الرئيسة التالية )1( :االجتماعية
األكاديمية :التحكؿ في ىيكؿ الجامعة ،كالتغييرات في البيئة األكاديمية كالعممية التعميمية
كاألنشطة التعميمية؛ تطكر عممي كتعميمي متقدـ؛ ( )9البحث كاالبتكار :تشكيؿ مراكز البحث
كالتميز التكنكلكجي ،كتطكير االبتكار المفتكح ،كتنفيذ مفيكـ "الجامعة في مركز النظاـ
اإليككلكجي لؤلعماؿ التجارية؛" ( )2االستجابة االقتصادية المرنة لسكؽ العمؿ (التعميـ
المزدكج ،إشراؾ أصحاب المصمحة في العممية التعميمية):

تركز عمى عناصر االقتصاد

اقتصاديا لمشركات
الرقمي كشبكة االقتصاد ،كادارة الممكية الفكرية ،كالعناصر الكاعدة
ن
كالشركات نماذج الحرـ الجامعي (Stavytskyy, Dluhopolsky, Kharlamova,
)6Karpuk & Osetskyi, 2019, 279, 280
( )9أبعاد سمكؾ العمؿ االبتكارم:
تشير األدبيات المتعمقة بأداء ابتكار المكظؼ أك سمككو المبتكر إلى أف جميع أنكاع
االبتكار تبدأ بالمرحمة األكلى :كىي تكليد األفكار كالتي يمكف مف خبلليا تكليد أفكار جديدة
كمفيدة في أم مجاؿ؛ كالمرحمة الثانية :ىي تطكير األفكار ،حيث يتـ بناء تحالؼ مف
المؤيديف كالحصكؿ عمى المكافقات عمى األفكار مف الزمبلء ك /أك المديريف؛ كالمرحمة األخيرة
ىي إدراؾ الفكرة  ،حيث تتحكؿ ىذه األفكار إلى تطبيقات مفيدة ضمف دكر أك مجمكعة عمؿ
أك داخؿ المؤسسة بأكمميا ،كتجدر اإلشارة إلى أف األداء االبتكارم لممكظؼ ىك عممية متعددة
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المراحؿ مع أنشطة مختمفة ،كمراحؿ مختمفة مف التنمية ،كسمككيات المكظفيف المختمفة
نظر ألف أداء ابتكار المكظؼ يكصؼ بأنو أنشطة متكقفة بدالن مف
البلزمة لكؿ مرحمة ،ك نا
مراحؿ منفصمة كمتسمسمة ،فمف المحتمؿ أف يشارؾ المكظفكف في أم مجمكعة مف ىذه
غالبا ما يمكف القياـ باالبتكارات البسيطة مف قبؿ المكظفيف
السمككيات في أم كقت ،ك ن
جيدا مشترنكا ،أم العمؿ
عقيدا يتطمب عادة
ن
المعنييف ،في حيف أف تحقيؽ ابتكارات أكثر ت ن
الجماعي عمى أساس مجمكعة مف المعرفة الدقيقة كالكفاءة كأدكار العمؿ (Alghamdi,

)62018, 4-5
كتنكعت أبعاد سمككيات العمؿ المبتكر في الدراسات السابقة ،فقد حددىا De Jong and
) ،den Hartog (2010في :تكليد الفكر ،التركيج لمفكرة ،تطبيؽ الفكرة ،بينما يرل Kang
) (2013أنيا تتككف مف أربعة مراحؿ ىي :التعرؼ عمى المشكمة ،تككيف األفكار ،بناء الدعـ
لتمؾ األفكار ،تطبيؽ تمؾ األفكار ،كما حددت دراسة صييب عبد المطيؼ العماكم ()9512
سمكؾ األداء االبتكارم في :تحديد المشكمة ،البحث عف المعمكمات ،تكليد األفكار ،تركيج
األفكار ،بينما حددتيا دراسة زياد عمي قكقزة ( )9513في :تحديد المشكمة ،البحث عف
المعمكمات ،تكليد األفكار ،تركيج األفكار ، ،بينما تناكلت بعض الدراسات (Ahmed,
Hassan, Ayub and Klimoski, 2018; Shahab & Imran, 2018; Javed,
)Abdullah, Zaffar, ul Haque & Rubab, 2019; Tri, Nga & Sipko,2019
 :تكليد الفكرة ،التركيج لمفكرة ،تنفيذ/تطبيؽ الفكرة ،بينما تناكلت بعض الدراسات (De Jong
) and Den Hartog, 2010; Li, Makhdoom & Asim, 2020,106ثبلثة أبعاد
ىي :تكليد المعرفة ،حفظ المعرفة ،تطبيؽ المعرفة6
كيتبني البحث الحالي أربعة أبعاد لسمكؾ العمؿ االبتكارم ألعضاء ىيئة التدريس
بالجامعة ،كىي:
 تحديد المشكمة :كتمثؿ تحديد سبب عدـ عمؿ الشيء كما ىك متكقع ككيفية حمو) ،(Zhang & Bartol, 2010,112كتتضمف المدة الزمنية المطمكبة لتطكير العمؿ
إضافة إلى الخطكات البلزمة لئلحاطة بكافة أبعاد المشكمة كاإلحساس بيا ،كىك ما يحتاج
إلى إيضاح المشكمة كاعادة صياغتيا إذا ما تطمب األمر بطريقة تساعد عمى إنتاج
األفكار كالكصكؿ إلى حمكؿ رشيدة (الركاشدة ،)9512 ،كما تمثؿ ىذه المرحمة استكشاؼ
غالبا ما يشتمؿ بدء عممية االبتكار عمى عنصر الصدفة :اكتشاؼ فرصة أك
الفكرة ،ك ن
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حدكث مشكمة ما ،كقد يككف المشغؿ فرصة لتحسيف الظركؼ أك التيديد الذم يتطمب
استجابة فكرية ،كىناؾ سبعة مصادر لمفرص ،بما في ذلؾ :حاالت فشؿ أك أحداث غير
متكقعة ؛ الفجكات بيف "ما ىك" ك "ما ينبغي أف يككف" ؛ احتياجات العممية في مكاجية
مشاكؿ أك فشؿ محدد ؛ التغييرات في اليياكؿ الصناعية أك السكؽ ؛ التغيرات في التركيبة
السكانية مثؿ تككيف القكل العاممة ؛ التغييرات في اإلدراؾ ؛ كأخي ار  ،معرفة جديدة،
كيتضمف استكشاؼ الفكرة البحث عف طرؽ لتحسيف المنتجات أك الخدمات أك العمميات
الحالية أك محاكلة التفكير فييا بطرؽ بديمة (Drucker, 1985; De Jong & Den
).Hartog, 2010,25
 تكليد الفكرة :كيقكـ عمى اقتحاـ األفكار كحؿ المشكبلت ،كيقكـ فيو األعضاء بإنشاء أفكارجديدة أك اقتراح حمكؿ أصمية لممشاكؿ المتعمقة باألعماؿ أك تحسيف المنتجات أك
الخدمات ) ،(Asmawi, Rahim & Zainuddin, 2015,1944كقد يرتبط تكليد
األفكار بمنتجات أك خدمات أك عمميات جديدة أك الدخكؿ إلى أسكاؽ جديدة أك تحسينات
في أساليب العمؿ الحالية أك بشكؿ عاـ حمكؿ لممشاكؿ المحددة ،كيبدك أف مفتاح تكليد
األفكار ىك تجميع المعمكمات كاعادة تنظيميا كالمفاىيـ القائمة لحؿ المشكبلت أك
لتحسيف األداء ،كتعالج المكلدات ذات األفكار الجيدة المشكبلت أك فجكات األداء مف
غالبا ما ينطكم عمى
زاكية مختمفة ،كىنا يظير التفكير غير التقميدم ،ألف تكليد األفكار ن
إعادة ترتيب القطع المكجكدة بالفعؿ إلى كمي جديد (De Jong & Den Hartog,
) ،2010,26كالمفتاح الرئيس لتكليد الفكرة ىك تجميع كاعادة المفاىيـ المكجكدة لحؿ
المشكبلت كتحسيف األداء ،كاعادة تنظيـ المفاىيـ ج أز ال يتج أز مف األداء
االبتكارم)6(Zhang & Bartol, 2010,113
 التركيج لمفكرة :تشير الدعكة إلى التركيج لمفكرة المكركثة بغرض إيجاد الدعـ كبناءاالئتبلؼ ،كالتي تشارؾ بشكؿ رئيسي األفكار عمى المنصات الرسمية  ،كىنا يقكـ
المكظؼ بالدعكة أك "بطؿ" األفكار الجديدة المتعمقة بخدمات المؤسسة كمنتجاتيا
كعممياتيا ) ،(Asmawi, Rahim & Zainuddin, 2015,1945كيصبح بطؿ الفكرة
غالبا ما ال تتطابؽ مع ما
مناسبان بمجرد إنشاء فكرة ،كيجب التركيج لمعظـ األفكار ألنيا ن
يتـ استخدامو بالفعؿ في مجمكعة العمؿ أك المنظمة ،كحتى لك كانت األفكار ليا شرعية
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أك يبدك أنيا ستؤدم إلى كجكد فجكة في األداء ،فبالنسبة لمعظـ األفكار ،مف غير المؤكد
كغالبا ما تحدث مقاكمة التغيير،
ما إذا كانت فكائدىا ستتجاكز تكمفة تطكيرىا كتنفيذىا،
ن
كفي ىذا الصدد ،يركز أبطاؿ أدب االبتكار عمى األشخاص الذيف يقكمكف بأدكار غير
رسمية كالذيف يدفعكف األفكار اإلبداعية إلى ما كراء حكاجز الطرؽ في مؤسساتيـ
كيساعدكف في تحقيؽ األفكار المبتكرة ،كتشمؿ البطكلة تعزيز الدعـ كبناء االئتبلفات مف
خبلؿ التعبير عف الحماس كالثقة بشأف نجاح االبتكار كالمثابرة كاشراؾ األشخاص
المناسبيف ) ،(Howell, Shea & Higgins, 2005,642كبالتالي ىي تمثؿ استثمار
حاجات األفراد إلقناع اآلخريف بتبني أفكار ليا آثار إيجابية ،كيتضمف اإلحاطة بجميع
العكامؿ المؤثرة في نقؿ األفكار كتككينيا ،كىذا يساعد عمى معرفة كيؼ تقاد العقكؿ ،كىنا
يتـ صياغة معايير لتقييـ األفكار كتطبيقيا ،كمف ثـ تقديميا إلى األشخاص المعنييف
بالتنفيذ ،إذ يعتبر تكقع كجكد مصادر مقاكمة ليذه األفكار جزءان أساسيان مف عممية تركيج

الفكرة ،كما أف تركيج الفكرة عادة ما تخضع لبلختبار بيدؼ التأكد مف صحتيا

كمصداقيتيا كصبلحيتيا لمتطبيؽ كفكرة جديدة ).(Gupta & Singh, 2015,23
 تطبيؽ الفكرة :كتعني تطبيؽ األفكار كتحكيميا إلى كاقع ،كتعكس ىذه السمككيات الجيكدالمبذكلة في "تنفيذ الفكرة" ،كتتضمف تمؾ األنشطة المصممة لتحكيؿ األفكار إلى حقيقة
غالبا ما يأخذ القكالب عمى إنشاء إصدارات تشغيمية أك نمكذج أكلي كاقعي
كاقعة ،كىذا ن
يمكف استخدامو داخؿ المنظمة أك تقديمو لمعمبلء لمنظر فيو (Ahmed, Hassan,
) ،Ayub and Klimoski, 2018,31كىناؾ حاجة إلى جيد كبير كمكقؼ مكجو نحك
أيضا جعؿ االبتكارات جزنءا مف
تحقيؽ النتائج لجعؿ األفكار تحدث ،كيتضمف تطبيؽ الفكرة ن
عمميات العمؿ المنتظمة ،كالسمككيات مثؿ تطكير منتجات جديدة أك عمميات عمؿ،
كاختبارىا كتعديميا ). (De Jong & Den Hartog, 2010,26

رابعا :العالقات بني متيارات البخح (قدرات إدارة املعرفة الكدرات الديهاميهية سلونيات العمل
االبتهاري) :والهموذج املكرتح
يمكف تناكؿ ىذه العبلقات بيف متغيرات البحث كفقان لميدؼ الرئيس لمبحث الحالي كىك

دراسة القدرات الديناميكية لمجامعة كمتغير كسيط بيف قدرات إدارة المعرفة كسمككيات العمؿ
االبتكارم ألعضاء ىيئة التدريس ،كذلؾ عمى النحك التالي:
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( )1العالقة بني إدارة املعرفة والكدرات الديهاميهية:
كبير (يشمؿ "المعرفة" كعنصر أساسي) يتـ اعتبارىا مف خبللو
دكر نا
تؤدم الجامعات اليكـ نا
"ركاد المعرفة" التي ُيتكقع منيا تكفير المعرفة ،كتكفير االبتكار ،كدعـ ريادة األعماؿ ،ليككنكا
قادة في قطاع األعماؿ كالمجتمع ;2017,352

Prelipcean,

&

(Bejinaru

)6Duderstadt, 2000; Guerrero, Cunningham, & Urbano, 2015,750
كبداية ترتبط قدرات إدارة المعرفة (قدرات البنية التحتية ،مجاالت القدرة عمى المعرفة،
كق درات عمميات المعرفة) مع عمميات إدارة المعرفة ،فمكي تتـ ىذه العمميات بنجاح البد مف
تكافر ىذه القدرات بكفاءة ،فقد ذىب ) Gold, Malhotra and Segars (2001,189إلى
أف قدرات إدارة المعرفة تتككف مف البنى التحتية لممعرفة كعمميات إدارة المعرفة ،كتشمؿ البنية
التحتية لممعرفة التكنكلكجيا كالييكؿ كالثقافة ،بينما تتضمف عمميات إدارة المعارؼ القدرات
التنظيمية الكتساب المعرفة كالتحكيؿ كالتطبيؽ كالحماية ،كفي نفس الكقت ،مف أجؿ االستفادة
الفعالة مف البنية التحتية لممعرفة ،مف الضركرم االعتماد عمى عمميات إدارة المعرفة ،مما
يجعؿ مف الممكف تخزيف المعرفة كتحكيميا كنقميا6
كيدعـ ذلؾ ،أنو بما أف اكتساب المعرفة سكؼ يفيد المنظمات ،يجب أف يككف اكتساب
كمبلئما الحتياجات المنظمات مف خبلؿ تحديدىا في الرؤية ،كاستراتيجيات
مفيدا
المعرفة
ن
ن
كاتجاه المعرفة المطمكبة في الجزء المسمى تحديد المعرفة ،كيمكف الحصكؿ عمى المعرفة
كجمعيا مف مصادر المعرفة الداخمية ،أم المعرفة بممارسات العمؿ كالتقارير كالكثائؽ ذات
المعرفة المختمفة كمف مصادر المعرفة الخارجية ،مثؿ البيانات البيئية كبيانات العمبلء
كبيانات المنافسيف كغيرىا مف المكارد بما في ذلؾ القياس الخارجي ،كستؤثر قاعدة بيانات
المعرفة الكافية المتاحة مف الناحيتيف الكمية كالنكعية بشكؿ إيجابي عمى القدرة عمى اكتساب
المعرفة ،كالمكارد التنظيمية التي تشارؾ في دعـ كجعؿ اكتساب المعرفة كامكانية الكصكؿ
إلييا ىي تكنكلكجيا المعمكمات كالييكؿ التنظيمي ،كالتي تشمؿ القيادة كالثقافة التنظيمية
أيضا في جعؿ
الحالية ،كأف استخداـ أفضؿ الممارسات أك التقييـ كدركس مستفادة سيساعد ن
اكتساب المعرفة كالتقاط المعرفة أكثر فاعمية ;(Vouros, 2003,115; Peachey, 2006
)6Freeze, 2006
إضافة لما سبؽ ،فإف تكليد المعرفة يجب أف يبنى مف المعرفة كعمى الدركس المستفادة مف
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معا في المنظمات ،كخاصة أكلئؾ الذيف لدييـ معرفة ككفاءة
الخبرات المشتركة لكؿ مف يعمؿ ن
أك لدييـ خبرة يكتسبكنيا مف قكاعد البيانات الداخمية أك الخارجية ،كجميع الممارسات التي
تأتي مف التجارب السابقة ترتبط جميعيا بشكؿ إيجابي بتكليد المعرفة ،ككذلؾ فإنو مف خبلؿ
األنشطة التي تشجع تبادؿ المعرفة كتؤدم إلى تكليد المعرفة ،أم الممارسات ،التجارب
كالتدريب كالندكات كالمؤتمرات كالعمؿ الجماعي ،كالى جانب ذلؾ ،فإف عامؿ المكارد التنظيمية،
أم تكنكلكجيا المعمكمات الفعالة كالكفؤة ،كالبنية التنظيمية القابمة لمتنفيذ ،كالسياسة الجيدة،
كنظاـ التحفيز الجيد ،كالثقافة التنظيمية المؤدية إلى العمؿ الجماعي كالتعاكف ،ترتبط ارتباطنا

إيجابيا بإنشاء أنشطة تبادؿ المعرفة (Tiwana & Mclean, 2005,168; Coulson-
ن
).Thomas, 2004,87 ; Yang & Chen, 2007,97
ظر ألف المعرفة التي سيتـ تخزينيا كاسترجاعيا ىي معرفة ضمنية يتـ
ككذلؾ ،فإنو ن نا
حفظيا داخؿ الفرد  ،كالمعرفة الكاضحة التي يتـ االحتفاظ بيا في العديد مف الكسائط ،فإف
حقيقة أف المنظمة التي لدييا خبراء ذكك معرفة ككفاءة سيساعدكف في تخزيف المعرفة –
الضمنية كالكاضحة – تككف أكثر فاعمية في استرجاع المعرفة كتطبيقيا ،كستؤثر قدرة تعمـ
المكظفيف كالدركس المستفادة أك الممارسات السابقة لممنظمات عمى تطكير مفيكـ كعممية
كاجراءات تخزيف المعرفة كاسترجاعيا ،كاف تقديـ المعرفة لؤلعضاء في المنظمة سيجعميـ
يفيمكف قاعدة البيانات كالمعرفة المكجكدة في المنظمات كيككنكا عمى دراية بيا ،ككذلؾ فإف
المعمكمات المخزنة في قاعدة البيانات تحتاج إلى تصميمات ىيكمية جيدة كراحة في
أيضا كجكد عدد مناسب مف قكاعد البيانات كالراحة في االسترجاع مف
االسترجاع ،كسيؤثر ن
خبلؿ تكنكلكجيا معمكمات مناسبة كفعالة ،سكاء مف حيث األدكات كالنظاـ ،عمى تخزيف
المعرفة كاستعادتيا بشكؿ فعاؿ ،ككذلؾ فإف الثقافة التنظيمية التي تؤكد عمى أىمية المعرفة
كاكتساب المعرفة ،بما في ذلؾ قبكؿ المعرفة كتطبيقيا في ممارسات العمؿ ،ستجعؿ تخزيف
المعرفة أكثر فاعمية ،ككذلؾ فإف الييكؿ التنظيمي مع نظاـ الحكافز الذم يشجع تخزيف
جاىز لمتنفيذ في ممارسات العمؿ سيؤثر عمى التخزيف الفعاؿ
نا
المعرفة بشكؿ منيجي ليككف
لممعرفة (Aujirapongpan, Vadhanasindhu, Chandrachai & Cooparat,
).2010,190
عبلكة عمى ذلؾ ،فإف عممية العمؿ كالعكامؿ التي ستحقؽ الكفاءة في نقؿ المعرفة كتطبيؽ
المعرفة ىي القدرة عمى تكنكلكجيا المعمكمات التنظيمية ،كالييكؿ التنظيمي كالثقافة التنظيمية،
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إلى جانب ذلؾ ،يستخدـ تطبيؽ المعرفة عمى نطاؽ كاسع في مجتمع الخبراء ،كستؤثر أفضؿ
الممارسات عمى تطبيؽ المعرفة عف طريؽ زيادة مستكل قيمة ممارسات العمؿ ،كاف استخداـ
المعرفة لفائدة خمؽ القيمة كقرار التأثير عمى الكفاءة في الممارسات التنظيمية يحتاج إلى
قاعدة بيانات أك معمكمات مناسبة كصحيحة الستخداميا في تحميؿ ك /أك التنبؤ بالقرار في
حؿ المشكبلت كتحديد اتجاه المنظمات

(Aujirapongpan, Vadhanasindhu,

) ،Chandrachai & Cooparat, 2010,192كمف ثـ ،فإنو لكي تككف إدارة المعرفة
فعالة كتحقؽ فعالية إدارة المعرفة  ،فإف المطمكب ىك القدرة عمى استخداـ المكارد التي تشمؿ
التكنكلكجيا كالييكؿ كالثقافة التنظيمية ،كالقدرة عمى المعرفة التي تشمؿ الخبرة كالتعمـ
كالمعمكمات  -سكاء الكمية كالنكعية -كغيرىا مف القدرات6
أما بالنسبة لمعبلقة بيف إدارة المعرفة كالقدرات الديناميكية ،فقد أشار )Drucker (1993
إلى أف المجتمع القائـ عمى المعرفة كاالقتصاد ىك نمط اجتماعي مكجو نحك اإلدارة ،في حيف
أف الغرض الرئيس مف اإلدارة ىك معرفة المعارؼ البلزمة إلنشاء تأثيرات أك تنفيذ إدارة
المعرفة بشكؿ فعاؿ لتسييؿ التشغيؿ السمس لممؤسسة ،كقد قاـ كؿ Zahra and George
) (2002,189بتقسيـ القدرة االستيعابية لممعرفة إلى قدرة استيعابية معرفة محتممة كقدرة
استيعابية لممعرفة ،كتكفر القدرة االستيعابية لممعرفة المحتممة لممؤسسات مركنة إستراتيجية
كحرية الستيعاب اتجاىات البيئات الخارجية مف أجؿ التكيؼ بسرعة كالتطكر إلى السكؽ
المتغير الذم يعزز القدرات الديناميكية في نياية المطاؼ ،كتيدؼ القدرة االستيعابية لممعرفة
إلى دمج المعرفة بشكؿ منظـ في المنظمة مف أجؿ تعزيز األداء التنظيمي ،كاعتبر Zollo
) and Winter (2002,340أنو يجب عمى المنظمة تحكيؿ المعرفة المممككة لؤلفراد إلى
معرفة تنظيمية ،ككذلؾ الحفاظ عمى عممية التعمـ كمشاركة المعرفة كاعادة استخداميا مف
أجؿ تعزيز القدرة الديناميكية عمى التكيؼ مع البيئة المتغيرة كاالستجابة ليا ،كما أكضحت
العديد مف الدراسات ;(Bowman & Ambrosini, 2003; Iansiti & Clark, 1994
) Cepeda & Vera, 2007أف القدرة الديناميكية ىي قدرة المؤسسة عمى ابتكار كتكامؿ
كاعادة تككيف كتحرير المكارد الداخمية كالخارجية ،حيث ترتبط عمميات التحكؿ ىذه بقدرات
استخداـ كادارة مكارد المعرفة التنظيمية6
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أيضا إلى أف القدرة الديناميكية تتكلد عف آلية لمتعمـ
كما أشار ) Shuen (1994,ن

تتككف مف العمميات الثبلث التالية  -تراكـ الخبرة ،كربط المعرفة ،كترميز المعرفة  -لذلؾ ،تعد
اإلدارة التنظيمية كتعمـ المعرفة مف المصادر الحاسمة لمقدرة الديناميكية ،كافترض Sher

) and Lee (2004,935أف قدرات إدارة المعرفة يمكف أف ينظر إلييا عمى أنيا كسيمة
لتحسيف المنتجات كالعمميات ،كتحسيف إستراتيجية صنع القرار ،كتعديؿ كتحديث القدرات
أيضا مفتاح المنظمة لتأسيس القدرة الديناميكية كالمحافظة
األساسية التنظيمية ،كالتي ىي ن

عمييا ،كلذلؾ إذا كانت المؤسسة مجيزة بقدرة إدارة معرفة ممتازة فمف الممكف تعزيز قدرتيا
الديناميكية6
ككذلؾ ،يرل ) Bergman, Jantunen and Saksa (2004,67أف التعمـ كتكليد
المعرفة أمراف أساسياف لتكليد القدرات الديناميكية ،بينما يرل ) Nelson (2006, 907أف
القدرات الديناميكية تمثؿ "أنشطة إدارة معارؼ مممكسة كمعركفة" لممؤسسة حيث "يعتمد أداء
المؤسسة عمى القدرة عمى استغبلؿ مكارد المعرفة المتكاممة 6ككذلؾ يشكؿ تكليد المعرفة
كديناميكيات المعرفة مكارد إستراتيجية ،كيمكف أف تصبح إدارة ديناميكيات المعرفة التنظيمية
قدرة ديناميكية أساسية لمجامعات & & Bratianu, 2012,259; Sadlak

(Ghinea

) ،Liu, 2007,18كما ت عكس "قدرة" المنظمة  ،في حقؿ معيف ،قدرتيا عمى استخداـ مكاردىا
بأكبر قدر ممكف مف الكفاءة ،حتى تتحكؿ اإلمكانات الحالية إلى نتائج مفيدة لممنظمة قدر
اإلمكاف ،كتتميز المنظمة بكجكد المكارد كالقدرات كتميز نفسيا عف المنظمات األخرل مف
خبلؿ القدرة عمى االستفادة منيا في بيئة تنافسية ،كتـ تحقيؽ القدرات مف خبلؿ دمج جكدة
المكارد البشرية كالمعرفة كالييكؿ التنظيمي كالتنظيـ الثقافي في الكقت المناسب ،فالمنظمات
في جميع أنحاء العالـ تمثؿ ليا القدرة الديناميكية الناشئة بشكؿ متزايد ىي القدرة عمى أف
تككف منظمة متعممة ،كىذا يعني التطكير المستمر لقاعدة المعرفة كتحسيف إدارة المعرفة
).(Bejinaru, 2017, 582
كما أشار ) Iris and Vikas (2011,1870إلى أنو يمكف لممؤسسة تعزيز تبادؿ
المعرفة مف خبلؿ التعميـ اإللكتركني لتعزيز قدرات إدارة المعرفة ،ككذلؾ التأثير إيجابيا عمى
القدرة الديناميكية ،كبالتالي ،مف المعركؼ أف قدرات إدارة المعرفة ىي مصدر ميـ لمقدرة
الديناميكية التنظيمية ،كما تكصمت دراسة ) Tseng and Lee (2014,160إلى أف القدرة
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الديناميكية ىي آلية تنظيمية كسيطة ميمة يتـ مف خبلليا تحكيؿ فكائد قدرة إدارة المعرفة إلى
تأثيرات أداء عمى مستكل المؤسسة ،كىذا يعني أف ىذه القدرة تعزز القدرة الديناميكية
لممؤسسات ،في حيف أف القدرة الديناميكية بدكرىا تزيد مف األداء التنظيمي كتكفر مزايا
تنافسية6
كيشير ) Najmi, Kadir and Kadir (2018,520إلى أف إدارة المعرفة ىي حزمة مكارد
مصدر لمميزة التنافسية المستدامة ،كتتمتع المعرفة بأكبر
نا
غير مممكسة ميمة يمكف أف تككف
قدر مف القدرة بيف جميع مكارد المؤسسة في تكفير مصادر التمايز المستداـ ،كالمعرفة ىي
أيضا ىذه
محرؾ ميـ لممؤسسة كىي عامؿ رئيس في خمؽ القيمة ،كتعد بعض المؤسسات ن
المعرفة مكردان استراتيجيان يكفر الكسائؿ البلزمة إلنشاء منتجات كخدمات مبتكرة ،كذلؾ لمنح
ار أساسية في األداء السمس
ميزة تنافسية في السكؽ ،كتؤدم المعرفة كرأس الماؿ الفكرم أدك نا
لممؤسسات الحديثة ،كمف المسمـ بو عمى نطاؽ كاسع أف األصكؿ القائمة عمى المعرفة

ستككف أساس النجاح في القرف الحادم كالعشريف ،كالمعرفة باألصكؿ ىي أيضا عنصر
رئيس في القدرة التنافسية ،كبالتالي فيي مصدر لمميزة التنافسية المستدامة ،كذلؾ عبر دكرىا
الفاعؿ في تنمية القدرات الديناميكية لممؤسسات6
ككذلؾ ،أشار البعض أف مصادر المعرفة تؤدم إلى تطكير قدرات ديناميكية (Grifﬁth,
) ،Huergo, Mairesse & Petters, 2006; Liao, Kickul & Ma, 2009كأشارت
دراسة ) Easterby- Smith & Prito (2008, 235عمى الدكر الصريح لقابمية المنظمة
عمى خمؽ كتكامؿ كتشارؾ كتطبيؽ المعرفة في تعزيز قدرات المنظمة عمى تحقيؽ الميزة
التنافسية ،كأف القدرات الديناميكية تسيؿ كتتحقؽ مف خبلؿ إدارة المعرفة ،بينما حددت دراسة
), Nelson (2006,910ثمانية أنشطة إلدارة المعرفة؛ خمؽ المعرفة ،اكتساب ،القبض،
التجمع ،المشاركة ،التكامؿ ،النفكذ ،كاالستغبلؿ ،كيتـ تجميع ىذه األنشطة في القدرات
الديناميكية الثبلثة لتطكير المعرفة ،كالجمع بيف المعرفة (إعادة) ،كاستخداـ المعرفة ،كتخمؽ
القدرات الديناميكية كأنشطة إدارة المعرفة المرتبطة بيا تدفقات مف ك إلى مخزكف المعرفة
كتؤيد إنشاء كاستخداـ القدرات التنظيمية ،كمف ثـ دمج إدارة المعرفة مع نيج القدرات
الديناميكية مف خبلؿ إظيار أف القدرات الديناميكية يمكف اعتبارىا مؤلفة مف أنشطة إدارة
معارؼ مممكسة كمعركفة ،كما تكصمت ال دراسة إلى التأثير اإليجابي لممارسات إدارة المعرفة
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(تشخيص المعرفة -اكتساب المعرفة -مشاركة المعرفة) في تطكير القدرات الديناميكية ،بينما
تكصمت دراسة and Foorthuis. Van Reijsen,

Helms, Batenburg,

) (2015,402إلى االعتراؼ بالمعرفة باعتبارىا سابقة لمقدرات الديناميكية ،كأف نيج إدارة
المعرفة الرسمي يعزز القدرات الديناميكية ،بينما درس

Gonzalez and Melo

) (2017,2257تأثير عكامؿ إدارة المعرفة عمى القدرات الديناميكية ،كتكصؿ إلى أف الييكؿ
التنظيمي ىك العامؿ السياقي الرئيس المتعمؽ بإدارة المعرفة كيدعـ القدرات الديناميكية ،كما
تكصمت ) Al-Hyari (2017إلى التأثير المباشر إلدارة المعرفة في تنمية القدرات
الديناميكية ،بينما تكصمت دراسة

) Gonzalez and Melo (2017,2258مف خبلؿ

البحث في النظرة القائمة عمى المكارد لممؤسسة كالتي تؤكد عمى دكر الجكانب الييكمية،
كالرأم القائـ عمى المعرفة التي تقدر األصكؿ غير المممكسة إلى التأثير اإليجابي لممكارد
البشرية كالثقافة التنظيمية كالييكؿ في القدرة الديناميكية لممؤسسة ،كأظير نتائج دراسة
) Pereira, Mellahi, Temouri, Patnaik and Roohanifar (2018أف زيادة
االستثمارات في القدرات الديناميكية تسمح لممؤسسات بأف تككف أكثر مركنة كاكتساب كفاءات
مف خبلؿ إدارة المعرفة كبالتالي الحفاظ عمى القدرة التنافسية في الدكؿ األكركبية الرائدة،
بينما أظيرت دراسة ) Najmi, Kadir and Kadir (2018أف القدرات الديناميكية كمتغير
الكساطة في العبلقة بيف إدارة المعرفة كاألداء ،إلى أف إدارة المعرفة العميا ستؤدم إلى تحسيف
أيضا ،كما تشير القدرات الديناميكية مثؿ
األداء إذا كانت القدرة الديناميكية الكسيطة أعمى ن
الكساطة في العبلقة بيف القيادة اإلستراتيجية كاألداء إلى أف القيادة اإلستراتيجية األعمى
أيضا6
ستؤدم إلى تحسيف األداء إذا كانت القدرة الديناميكية الكسيطة أعمى ن

كيرجع ذلؾ إلى أف القدرات الديناميكية جزنءا مف نمكذج المنظكر القائـ عمى المكارد
 ،Resource Based View (RBV) paradigmكىي األصكؿ اإلستراتيجية األكثر

أىمية في أم نكع مف أنكاع المؤسسات ألنيا أصبحت جزنءا منيا إلنشاء قدرات أك ميارات
بناء عمى عدـ تجانس مكارد
الستغبلؿ المكارد ،كبينما تعتبر  RBVالميزة التنافسية المكتسبة ن

المؤسسة  ،فإف نيج القدرة الديناميكية يفحص إدارة تمؾ القدرات ،كتـ تطكير نيج القدرة
الديناميكية في األصؿ استجاب نة لبلعتراؼ بأف تطبيؽ  RBVعمى المؤسسات في بيئة مف
التغير التكنكلكجي السريع يمثؿ مشكمة ،ككفقنا ليذا النيج ،فإف التغييرات في البيئة الخارجية
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تقترف بتركيز شديد عمى األصكؿ "غير المرئية" ،كمع زيادة سرعة التكسع التكنكلكجي ،تبدأ
داخميا ،كأف المفتاح الحقيقي
المؤسسات في االعتماد بدرجة أكبر عمى مزاياىا المتطكرة
ن
لنجاح المؤسسة يكمف في قدرتيا عمى إيجاد أك إنشاء كفاءة مميزة حقنا ،كىذه الفكرة تتناقض
مع إطار  RBVالذم يركز عمى اإليجارات المتراكمة ألصحاب المكارد النادرة الخاصة

بالمؤسسة ،كيقكـ إطار القدرات الديناميكية بتحميؿ مصادر كطرؽ تككيف الثركات كاالستحكاذ
عمييا مف قبؿ المؤسسات العاممة في بيئات التغيير السريع (Ma & Todorovic, 2011,
)62-3
كمف المنظكر القائـ عمى المكارد ،فإف المكارد كالقدرات التنظيمية ىي المصادر الرئيسة
لمميزة التنافسية ،كالمكارد التنظيمية مثؿ المعدات كبراءات االختراع كالماؿ ىي المدخبلت
األساسية لتحقيؽ ميزة تنافسية ،كالقدرة التنظيمية ىي قدرة المؤسسة عمى الحصكؿ عمى
المكارد كاستخداميا لتنفيذ أنشطة تؤدم إلى ميزة تنافسية ،كفي حيف أف المكارد تمثؿ المصدر
الرئيس لقدرة المؤسسة ،فإف القدرات ىي المصدر الرئيس لمميزة التنافسية ،فإف المؤسسات
أيضا تدعـ استراتيجياتيا
تتنافس ليس فقط في منظكر قائـ عمى استغبلؿ قدراتيا ،كلكف ن
التنافسية في تطكير قدراتيا التنظيمية كاالحتفاظ بيا ،كما ترتبط قدرات إدارة المعرفة بقدرة
المؤسسة عمى االستفادة مف المعرفة المكتسبة مف خبلؿ التعمـ المستمر إل نتاج معرفة
جديدة ،كالمفيكـ األساسي حكؿ قدرة إدارة المعرفة ىك أف المعرفة متأصمة في الناس كيمكف
تطكيرىا لتصبح معرفة تنظيمية مف خبلؿ عممية إدارة المعرفة ،أم اكتساب المعرفة كاالحتفاظ
بيا كتكزيعيا التي تدعـ تحكيؿ المعرفة كتمكيف القدرات الديناميكية ،كبالتالي ،يعتمد نجاح
إدارة المعرفة عمى تطكير العكامؿ التي تزيد مف المعرفة الفردية ،كتحفز تبادؿ المعرفة ،ككذلؾ
تعزز تكامؿ األفراد (Patterson and Ambrosini, 2015,78; Gonzalez & Melo,
) 62017 , 2257ككذلؾ يؤكد المنظكر القائـ عمى المكارد ( )RBVأف المؤسسات يمكف أف
تصبح أكثر قدرة عمى المنافسة مف خبلؿ نشر مكارد قيمة ،كيجب أف يككف األداء القائـ عمى
متجذر في تحديد مكارد المعرفة ،كالتي تشمؿ أصكؿ المعرفة كقدراتو ،فمف حيث
نا
إدارة المعرفة
عرؼ القدرة الديناميكية بأنيا عممية التحكؿ بتككيف أكلي ألصكؿ المعرفة
إدارة المعرفة تُ ّ
كمدخؿ كتشكيؿ جديد لقدرات المعرفة كمخرجات ،كقد تتفاعؿ أصكؿ كقدرات المعرفة مع
بعضيا البعض لتطكير القدرة التنظيمية كتحسيف األداء التنظيمي ،كلذا فإف المعرفة غير
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المممكسة بيذا المعنى ىي مكرد ميـ لمحفاظ عمى األداء التنافسي مف منظكر (Wu RBV
).& Hu, 2012,979
كلذا ،فإف القدرات الديناميكية تتككف مف إنشاء مكارد المعرفة كالحصكؿ عمييا كدمجيا
كاعادة نشرىا كما أف القدرات الديناميكية القائمة عمى المعرفة تشمؿ استيعاب المعرفة كخمؽ
المعرفة مف خبلؿ استكشافيا كاستغبلليا مف أجؿ تكليد القدرة عمى التكيؼ كاالبتكار ،حيث إف
القدرة عمى التكيؼ ىي قدرة الشركة عمى تحديد فرص السكؽ المحتممة كاستخداميا ،كترتبط
القدرة االبتكارية بالقدرة عمى تطكير منتجات أك أسكاؽ جديدة عف طريؽ ترتيب التكجو
االستراتيجي لبلبتكار مع السمكؾ كالعمميات المبتكرة ،كمف ثـ فإف نجاح المؤسسات في
التنافس في بيئات مستقرة يرتبط باستغبلؿ الكفاءات المكحدة ،بينما يرتبط البقاء عمى قيد
الحياة في بيئات ديناميكية باستكشاؼ كفاءات جديدة ،كىذا يتطمب تكافر قدرات إدارة المعرفة
المتميزة التي تنمي القدرات الديناميكية لممؤسسة )6(Gonzalez & Melo, 2017 , 2257
كما شرح

Aujirapongpan, Vadhanasindhu, Chandrachai and

) Cooparat (2010,192قدرة إدارة المعرفة عمى أساس كجيات النظر القائمة عمى المكارد
كالمعرفة ،كتشير القدرة المستندة إلى المكارد إلى أنكاع مختمفة مف المكارد الستقصاء قدرة
إدارة المعرفة كافتراض أف امتبلؾ مكارد مختمفة سيؤدم إلى إمكانيات مختمفة في إدارة المعرفة
كالتأثير عمى قدرة البنية األساسية لقدرة إدارة المعرفة

بما في ذلؾ التكنكلكجيا كالييكؿ

التنظيمي كالثقافة ،عبلكة عمى ذلؾ ،فإف منظكر القدرة عمى المعرفة يركز بشكؿ خاص عمى
األصكؿ غير المممكسة ،كال سيما خبرة المكارد البشرية كقدرات التعمـ ،ككبلىما يؤثر في تنمية
القدرات الديناميكية لممنظمة ،فمع تقدـ البحكث المتعمقة بالمنظكر القائـ عمى المعرفة ،أصبح
أيضا عمى قدراتيا،
مف الكاضح أف ىذا الرأم ال ينطبؽ فقط عمى أصكؿ المنظمة ،كلكف ن

كأدل استخداـ مكارد المعرفة في عمميات المؤسسة إلى ظيكر إدارة المعرفة حيث أصبحت
القدرة عمى إدارة أصكؿ المعرفة مف الكفاءات األساسية لممؤسسة لمحصكؿ عمى أداء متفكؽ،
حيث تسعى إدارة لتعزيز القدرات المعرفية إلنشاء أصكؿ المعرفة كتحكيميا كتطبيقيا كحمايتيا
في المؤسسات ،كبالتالي تنمية قدراتيا الديناميكية6
كيضيؼ ) Denford (2013, 176- 177أف القدرات الديناميكية تقكـ في تراثيا الفكرم
عمى المنظكر القائـ عمى المكارد ( )RBVكالمنظكر القائـ عمى المعرفة
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091
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) ،knowledge-based view (KBVحيث أدت تطكرات المنظكر القائـ عمى المكارد إلى
ظيكر المنظكر القائـ عمى المعرفة ،كتشير  RBVإلى أف حكاجز كضع المكارد أك مكارد
اليبات يمكف أف تؤدم إلى ميزة تنافسية حيث تككف مكارد المؤسسة ذات قيمة كنادرة كغير
قابمة لئلكماؿ كغير قابمة لبلستبداؿ ،كتشير  KBVإلى أف زيادة المعرفة يمكف أف تزيد
اإلنتاجية بشكؿ مستقؿ عف المدخبلت األخرل ،كأف مكارد المعرفة التنظيمية تنمك مف خبلؿ
إعادة تجميع القدرات الحالية كتبادؿ المعرفة داخؿ كخارج المؤسسة ،كتستند في ذلؾ إلى أف
المكرد ىك "األصؿ أك اٌّذخالد لئلنتاج (المممكسة أك غير المممكسة) التي تممكيا المنظمة
أك تتحكـ فييا أك تستطيع الكصكؿ إلييا عمى أساس شبو دائـ ،كبعض المكارد تفكؽ غيرىا
مف المكارد بسبب عيكب السكؽ مما أدل إلى مستكيات مختمفة مف الكفاءة ،كأف مزيج
الخصكصيات بيف ىذه المكارد ىك مصدر عدـ التجانس التنافسي ،كال يمكف أف تشمؿ المكارد
أيضا المكارد غير المممكسة المضمنة في العكاصـ
رأس الماؿ المادم فحسب ،بؿ تشمؿ ن
البشرية كالتنظيمية مثؿ المعرفة6
ككذلؾ ،يمكف القكؿ
 إنو في  :RBVتكصؼ قدرات العمميات قدرة المؤسسة عمى إنشاء قيمة بطريقة فريدةمف خبلؿ استخداـ المكارد ،كيمكف التعرؼ عمى أنكاع معينة مف القدرات المميزة في جميع
المنظمات ،كالتي تتكافؽ مع العمميات األساسية لخمؽ قيمة اقتصادية ،كيقترح بعض
العمماء تصنيفنا مف ثبلث فئات لتحديد إمكانيات العمميات التجارية؛ أم "القدرة الخارجية"،

"القدرة الداخمية" ،ك"القدرة الممتدة" ،كتشير القدرة الخارجية إلى قدرة المؤسسة عمى

الشعكر بالقدرة التنافسية لمبيئة الخارجية ،كانشاء عبلقات طكيمة األمد مع أصحاب
المصمحة الخارجييف ،كاالستجابة السريعة لمتغيرات في السكؽ ،لذلؾ تميؿ القدرة
خارجيا كتشدد عمى قدرة المنظمة عمى استيعاب التغيرات البيئية
الخارجية إلى التركيز
ن
الخارجية كاالستجابة ليا )(Wade & Hulland, 2004,109؛ كتشير القدرة الداخمية
إلى قدرة المؤسسة عمى تحسيف عممياتيا الداخمية ،كغال نبا ما يتـ تنشيطو بكاسطة
متطمبات السكؽ كالمنافسة كالفرص الخارجية 6لذلؾ ،تركز القدرة الداخمية عمى تكفير بنية
تحتية أفضؿ كعمميات أكثر فاعمية تساعد المؤسسات عمى تطكير مقترحات قيمة متباينة
كالحفاظ عمى مركزىا التنافسي

Lin,

& Chang,
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)2006,317؛ كتشير القدرات الممتدة االمتداد إلى قدرة المؤسسة عمى دمج القدرات
الخارجية كالداخمية ،كباستخداـ التحميبلت الداخمية كالخارجية ،تتيح القدرة عمى االمتداد
لممؤسسات االستفادة مف نقاط القكة القيمة ،كتجنب نقاط الضعؼ المحتممة ،كاستكشاؼ
فرص السكؽ ،كتحييد التيديدات الخارجية ،كىنا يمكف القكؿ أف قدرات العممية المميزة
ليا مكاقع مختمفة في المنظمة ،فيي متغيرات حصرية متبادلة في تركيبة لشرح قدرات
العممية ،كتميؿ ىذه التغييرات إلى إحداث تغييرات في قدرات المعالجة
).Straub & Rai, 2007,626
ميما
 كمف المنظكر القائـ عمى المعرفة :أشارت األدبيات إلى أف إدارة المعرفة تؤدم نادكر ن
في تمكيف إعادة تصميـ العمميات التجارية ،كتمثؿ أصكؿ كقدرات المعرفة أىـ مصادر
(Petter,

نظر ألنو يمكف دمجيا إلنشاء إمكانيات أداء
المعرفة اإلستراتيجية في أم مؤسسة نا
األعماؿ كبالتالي تحسيف األداء ،كعمى كجو التحديد ،مف خبلؿ التعمـ التنظيمي ،يتـ دمج
أصكؿ المعرفة كدمجيا في العمميات التجارية ،كبالتالي إنشاء أك تجديد الكفاءات
كبير عمى اآللية التي
اعتمادا نا
األساسية لممنظمة ،كبالتالي ،يعتمد تطكير قدرات العممية
ن
يتـ بمكجبيا دمج أصكؿ المعرفة في المنظمات ،كيتضمف تكامؿ أصكؿ المعرفة سمسمة
مف قدرات العمميات التي تحدث في السياؽ التنظيمي ،فإف قدرات المعرفة يمكف أف تثرم
قدرات العممية بطريقة تدمج كتستخدـ األصكؿ المممكسة كغير المممكسة بفعالية ككفاءة
مما يزيد مف القدرات الديناميكية عامة لممؤسسة )6(Wu & Hu, 2012,980
كمف ثـ ،فإف امتبل ؾ قدرات المعرفة يعني امتبلؾ مؤسسات المعرفة األسس البلزمة لتجديد
أك إعادة تأىيؿ قاعدة مصادرىا أم بناء قدرات ديناميكية ،كتعد مكارد المعرفة حيكية بشكؿ
خاص في المنظمات التي يعتمد نجاحيا بشكؿ أساسي عمى األفراد كمياراتيـ ،فاألفراد الذيف
لدييـ مستكيات عالية مف ا لمعرفة ىـ أكثر قدرة عمى فيـ كاستيعاب المعرفة التي يتعرضكف
ليا ،كيكجيكف بشكؿ أكثر فعالية العمميات المعقدة التي تصاحب التغييرات ،كتمييز أكجو
التشابو كاالختبلؼ بيف اإلجراءات السابقة كاإلجراءات الحالية ،كما أف المؤسسات التي يتمتع
مكظفكىا بمستكيات عالية مف المعرفة أكثر قدرة عمى تحديد قاعدة مكاردىـ كفيـ الحاجة إلى
إجراء التعديبلت البلزمة لمتعامؿ مع بيئة متغيرة ،فمعرفتيـ تحدد قدرة المنظمة عمى حؿ
المشكبلت أك إنشاء معرفة جديدة ،كبالتالي فإف تطكير القدرات الديناميكية أمر ممكف إذا
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091
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كانت المنظمات لدييا مستكيات عالية مف قدرات إدارة المعرفة ،إضافة لما سبؽ فإف ظركؼ
البيئة يمكف أف تخفؼ مف العبلقة بيف المعرفة التنظيمية كعمميات التغيير التنظيمي ،ففي ظؿ
بيئة تحدث فييا تغييرات سريعة فإف المعرفة الحالية لف تككف مفيدة لمغاية ،كمف ثـ فإف
قدرات إدارة المعرفة القكية تحفز التغييرات اإلضافية ،كتزيد مف القدرة الديناميكية(Hidalgo-
)6Peñate, Padrón-Robaina & Nieves, 2019, 145- 146
كبناء عمى ما سبؽ ،يكجد تأثير لقدرات إدارة المعرفة في تعزيز القدرات الديناميكية
لمجامعة6

( )2العالقة بني قدرات إدارة املعرفة وسلونيات العمل االبتهاري
في ىذا العالـ المعاصر  ،اعتمدت المنظمات عمى مكظفييا مف أجؿ البقاء كالمنافسة
غالبا ما يمكف القياـ باالبتكارات البسيطة مف قبؿ المكظفيف المعنييف،
في البيئة التنافسية ،ك ن
جيدا مشترنكا ،أم العمؿ الجماعي عمى
في حيف أف تحقيؽ ابتكارات أكثر
تعقيدا يتطمب عادة ن
ن

أساس مجمكعة مف المعرفة الدقيقة كالكفاءة كأدكار العمؿ ،كىذا يتطمب تنمية قدرات إدارة
المعرفة بالمؤسسات ) ،(Alghamdi, 2018, 4-5كتعد إدارة المعرفة أم ارن حاسمان بالنسبة
لنتائج المستكل الفردم في المنظمات ،كيشكؿ تعزيز سمكؾ العمؿ االبتكارم لممكظفيف أحد

أىـ مزايا إدارة المعرفة مف خبلؿ تكفير فرص لمتعمـ المتبادؿ كتيسير إنشاء المعرفة كاعادة
استخداميا عمى المستكييف الفردم كالتنظيمي ،كبالتالي ،مف المرجح أف تحفز المنظمات التي
ترغب في رفع سمككيات العمؿ االبتكارم لدل مكظفييا عمى تعزيز استعدادىـ لتبادؿ معارفيـ
)6(Radaelli, Lettieri, Mura & Spiller, 2014,402
كيتفؽ البعض (Almatrooshi, Singh & Farouk, 2016; Brüggemann and
Meub, 2017; Collins & Kehoe, 2017; Andreeva et al., 2017; Tsai,
) ،2018أنو في بيئة أعماؿ شديدة التنافسية ،يعد السعي المستمر لبلبتكار لشغؿ المناصب
ىاما لنجاح القطاعات المختمفة ،كتعتمد فعالية االبتكار إلى حد كبير عمى
المميزة عامبلن ن
مساىمة العامميف في مجاؿ المعرفة الذيف يميدكف الطريؽ الحتضاف االبتكار كتحكيؿ االبتكار
إلى مخرجات تجارية ،كيعد تعزيز السمكؾ المبتكر لمعامميف في مجاؿ المعرفة ،مف الناحيتيف
النظرية كالعممية ،ميمة رئيسة إلدارة المعرفة6
كيضيؼ  Kotwal (2011,318)Gupta and Jyoti,أف األدبيات الحالية ترل إدارة
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091
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المعرفة بأنيا تكامؿ كتنسيؽ المعرفة الفردية كالتنظيمية مف خبلؿ إدارة المعرفة التنظيمية
الحالية كخمؽ معرفة جديدة ،كانيا عممية تمكف المنظمات مف تعمـ كانشاء كتطكير كتطبيؽ
المعرفة الضركرية ،كىك يشمؿ أم عمميات كممارسات تتعمؽ بإنشاء المعارؼ كالميارات
كالخبرات كاكتسابيا كالتقاطيا كمشاركتيا كاستخداميا ،كأينما كاف ،لتعزيز التعمـ كاألداء في
المؤسسات ،كبالتالي فإف إدارة المعرفة تمثؿ العممية المنيجية الكتساب المعارؼ التنظيمية
كتنظيميا كايصاليا بطريقة يمكف لآلخريف االستفادة منيا بكفاءة أكبر لممساىمة اإليجابية في
العممية التنظيمية أم االبتكار كالميزة التنافسية ،كفي النياية تطكير سمككيات العمؿ المبتكر6
كقد أصبحت إدارة المعرفة حجر الزاكية في استراتيجيات األعماؿ الناشئة ،كتعتمد مؤسسات
ما بعد الصناعة عمى المعرفة ،كيعتمد نجاحيا كبقائيا عمى اإلبداع كاالبتكار كاالكتشاؼ
كاالبتكار ،كاف رد الفعؿ الفعاؿ ليذه المطالب ال يؤدم فقط إلى تغييرات في األفراد كسمككيـ
أيضا إلى تغييرات مبتكرة في المنظمات لضماف كجكدىا ،كيبدك أف معدؿ التغيير يتسارع
كلكف ن
بسرعة مع ازدياد المعرفة الجديدة كتكليد األفكار كنشرىا عمى المستكل العالمي ،فمقد تغيرت
طبيعة النمك االقتصادم العالمي بسبب سرعة االبتكار ،كالذم أصبح ممكنا بفضؿ التكنكلكجيا
المتطكرة بسرعة ،كدكرات حياة أقصر لممنتج كمعدؿ أعمى مف تطكير المنتجات الجديدة ،كزاد
اعتمادا
تعقيد االبتكار مف خبلؿ النمك في كمية المعرفة المتاحة لممؤسسات ،كيعتمد االبتكار
ن

كبير عمى تكفر المعرفة ) ،(Du Plessis, 2007,21كلذا تـ تحديد إدارة المعرفة في كثير مف
نا
األحياف باعتبارىا سابقة ىامة لبلبتكار ،ألف المؤسسة ذات القدرة عمى إدارة المعرفة
ستستخدـ المكارد بشكؿ أكثر كفاءة كستككف أكثر ابتكا ار كأداء أفضؿ

(Darroch,

)62005,101
كما يؤثر إدخاؿ برنامج إدارة المعرفة في المؤسسة عمى تكليد كفاءات إبداعية كمميزة مف
خبلؿ تطكير الميارات في إدارة االستثمار كتدفؽ المعرفة؛ اكتساب المعرفة الداخمية؛ نقؿ
المعرفة المتراكمة كتطبيقيا الداخمي؛ كزيادة في مجمكعة متنكعة مف الذاكرة التنظيمية
) ،(Gloet & Terziovski, 2004,404كما يدعـ األدب أف تمؾ المنظمات التي تحفز
تبادؿ المعرفة عبر الحدكد التنظيمية الداخمية كالخارجية ىي مؤدية كمبتكرة بشكؿ جيد
(Ashley et al., 2011,390; Howell & Annansingh, 2013,32;Zhou & Li,
) ،2012,1091كلقد أثبتت كمتا الطريقتيف النظرية كالتجريبية أف قدرة إدارة المعرفة التنظيمية
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عمى االبتكار التنظيمي تعد إيجابية )6(Chen & Huang, 2009; Du Plessis, 2007
إضافة لما سبؽ ،يعد االبتكار الريادم ،بما في ذلؾ المنتجات الجديدة كاالبتكار في العمؿ
بمثابة رصيد لممنافسة المستدامة ،كما يصؼ الباحثكف االبتكار بأنو تقدـ في إنشاء المعرفة
مف خبلؿ استكشاؼ المعرفة لمعالجة المشكبلت الجديدة ،فييدؼ االبتكار التنظيمي إلى خمؽ
معرفة جديدة لتمبية المتطمبات التنظيمية لمتنمية ،كتساىـ مشاركة المعرفة كخمقيا في ابتكار
المنتجات كالخدمات التنظيمية ،كتـ االعتراؼ بتقدـ إدارة المعرفة باعتباره إدارة أصكؿ المعرفة،
كتعد إدارة المعرفة بما في ذلؾ اكتساب المعرفة كالمشاركة كالتطبيؽ القكة الدافعة األساسية
لبلبتكار في العمؿ كدعمو باستمرار ،كبالمثؿ ،فإف آليات التنسيؽ في إدارة المعرفة تشجع
أعضاء المنظمات عمى نقؿ معارفيـ الفردية إلى المعرفة الجماعية ،كتدعـ تحكيؿ المعرفة إلى
قدرات تنظيمية مبتكرة ،كمف ثـ فإف قدرة إدارة المعارؼ الفعالة قد يككف لدييا القدرة عمى
تعزيز الفعالية التنظيمية المبتكرة ،كبالتالي تنمية السمكؾ االبتكارم في العمؿ (Ding, Choi
)6& Aoyama, 2019,311
كبشكؿ عاـ ،فإنو يتـ تحديد األداء المبتكر لممؤسسة بالسرعة التي تحدد بيا تطكير
الكفاءات القائمة عمى المعرفة ،بالنظر إلى أف المعرفة ىي أحد األصكؿ التنافسية اليامة،
فإف قدرات كأدكات إدارة المعرفة تساعد في اكتساب المعرفة كتخزينيا كاستخداميا لمياـ مثؿ
حؿ المشكبلت كالتعمـ الديناميكي كالتخطيط االستراتيجي كصنع القرار ،كبدكره تحسيف نتائج
اإلبداع كاالبتكار ،كنتيجة لذلؾ ،تستغؿ المؤسسات عمميات إدارة المعرفة (كالتي تشمؿ
اكتساب المعرفة كتحكيؿ المعرفة كتطبيؽ المعرفة) لخمؽ ميزة تنافسية مف خبلؿ اإلدارة
النظامية لتدفقات المعرفة ذات الصمة ،كمف ثـ ،فإف المؤسسات المبتكرة ىي أكثر قدرة عمى
إنشاء كاستخداـ المعرفة بسرعة كفعالية مف تمؾ التي ال تفعؿ ذلؾ ،حيث إف المؤسسات التي
تستثمر أكثر في ممارسات إدارة المعرفة تحقؽ درجة أعمى مف األداء االبتكار في العمؿ
)6.(Ferraris Santoro & Dezi, 2017,541
كما تـ االتفاؽ عمى نطاؽ كاسع عمى كجكد عبلقة مباشرة كايجابية بيف االبتكار كاألداء،
كتـ دع ـ الدكر الحاسـ لبلبتكار في تعزيز األداء المؤسسي عمى نطاؽ كاسع ،كال يكجد نقص
في األدبيات التي تؤكد أىميتيا ،ففي حيف أف المكارد مثؿ براءات االختراع المبتكرة في حد
ذاتيا يمكف أف تحقؽ مزايا كبيرة لمنجاح إال أف ىناؾ حاجة إلى ابتكار مثؿ ىذه البراءات
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ضركريا لتحقيؽ ىذا اليدؼ كتحتاج
أمر
باستمرار ،كبالتالي ،تعد إمكانات االبتكار المختمفة نا
ن
ديناميكيا لبلبتكار كانشاء ميزتيا
دائما إلى نشر كتعبئة كدمج مكاردىا كقدراتيا كمكاءمتيا
ن
ن

التنافسية الخاصة ،كتـ تحديد االبتكار كتطبيؽ لممعرفة إلنتاج معرفة جديدة ،كىذا يتطمب
تكافر كافة قدرات إدارة المعرفة داخؿ المؤسسات ;(Liao, Kickul, & Ma, 2009,265
).Yam, Lo, Tang, & Lau, 2011,392
كمف ناحية العبلقة بيف إدارة المعرفة كاألداء االبتكارم أك سمكؾ العمؿ االبتكارم لؤلفراد،
فقد تكصمت الدراسات إلى أف ىناؾ عبلقة طردية بيف إدارة المعرفة كسمككيات العمؿ
االبتكارم ،فيرم ) Rhodes et al., (2008أف المعرفة ىي مكرد ىاـ لممؤسسة اإلستراتيجية
في تعزيز االبتكار كتحسيف األداء ،كيضيؼ البعض ;)(Bierly III & Daly, (2007

رئيسا في األداء التنظيمي
دكر
) Choi et al.,( 2008أف إدارة المعرفة يمكف أف تؤدم نا
ن
االبتكارم العالي ،كيرل ) Goh (2002بأنيا عممية لتعزيز تطبيؽ المعرفة لتحقيؽ االبتكار أك
تحسيف أداء األعماؿ في الكقت نفسو ،كيضيؼ  2018)Kuslina (Widjaja andأف
االبتكار في المنظمة يرتبط ارتباطنا كثيقنا بقدرتيا عمى استخداـ مكارد المعرفة الخاصة بيا،

مركز لآلليات لتسييؿ أداء
نا
كما يرل ) Huang et al. (2011أف إدارة المعرفة أصبحت
المنظمات مف أجؿ الكصكؿ إلى الحدكد التنافسية األكسع في االقتصاد القائـ عمى المعرفة،
كما تكصمت دراسة

 Kotwal (2011)Gupta and Jyoti,إلى أف إدارة المعرفة ىي

عممية تمكف المؤسسات مف تعمـ كانشاء كتطكير كتطبيؽ المعرفة الضركرية التي تجعؿ
المنظمات أكثر ربحية كابتكا ار ،ككشفت النتائج كجكد عبلقة كبيرة بيف إدارة المعرفة كاالبتكار،
ككذلؾ يؤثر نيج المعرفة كحماية المعرفة كعمميات استخداـ المعرفة في إدارة المعرفة عمى
االبتكار الفني كغير الفني ،كيضيؼ

Alegre, Sengupta and Lapiedra

) ، (2011,455بينما تكصمت دراسة ) Tabatabaei (2015إلى التأثير اإليجابي إلدارة
المعرفة في تنمية األداء االبتكارم بالمنظمات (االبتكار اإلدارم كاالبتكار في العممية) ،كما
أشارت نتائج دراسة  , Abbasi and Manteghi (2015) HosseiniAkhavan,إلى
أف سمككيات مشاركة المعرفة لدل المكظفيف تعزز سمككياتيـ االبتكارية في العمؿ ،كما أثبتت
نتائج دراسة ) Ramezani, Safari, Hashemiamin and Karimi (2017آثار
جكانب القيادة المكجية نحك المعرفة عمى األداء االبتكارم مف خبلؿ النظر في دكر الكساطة
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لممارسات إدارة المعرفة ،ككذلؾ تبيف نتائج دراسة , Moradi , Mardani
) Nikoosokhan and Doustar (2018كجد أف إنشاء المعرفة  ،كتكامؿ المعرفة،
كتطبيؽ المعرفة يسيؿ االبتكار كاألداء ،كيككف إلنشاء المعرفة تأثيرات أكثر أىمية عمى
سرعة االبتكار ،كجكدة االبتكار ،ككمية االبتكار ،في حيف أف جكدة االبتكار ،كخمؽ المعرفة،
كدمج المعرفة ليا تأثيرات أكثر أىمية عمى األداء ،بينما تقدـ نتائج دراسة Chen and
) Hung (2009دليبلن عمى أف قدرة إدارة المعرفة تمعب دكر الكسيط بيف ممارسات المكارد

البشرية اإلستراتيجية كاألداء االبتكارم ،كما أثبتت دراسة Aoyama Choi and Ding,
() 2019أف قدرة إدارة المعرفة كاف ليا تأثير في التكسط بيف القيادة الحكيمة كسمكؾ العمؿ
االبتكارم ،بينما تكصمت دراسة ) Liu and Deng (2015إلى أف أقكل قدرات إدارة المعرفة
في صناعات التكنكلكجيا الفائقة في تايكاف أكثر أىمية في تنمية األداء كاألىـ مف ذلؾ تطكير
أداء المنتج الجديد القائـ عمى االبتكار.
كبناء عمى ما سبؽ ،يكجد تأثير لقدرات إدارة المعرفة في تعزيز سمككيات العمؿ االبتكارم
لدل أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة6

( )3العالقة بني الكدرات الديهاميهية وسلونيات العمل االبتهاري
عرؼ االبتكار بأنو "نتيجة لمجمكعة مف األنشطة يتـ مف خبلليا دمج أنكاع مختمفة
ُي ّ
مف المعرفة إلنشاء حمكؿ كتدخبلت لحؿ المشكبلت ،مما يجعؿ المجتمع في نياية المطاؼ
مكانا أفضؿ" ،كيمثؿ االبتكار التنظيمي قدرة المنظمات عمى التصرؼ بشكؿ ابتكارم مف خبلؿ
الجمع بيف التكجو االستراتيجي كالسمكؾ االبتكارم كالعممية ،كطكر الباحثكف أدكات كمنيجيات
لتقييـ كقياس البنى ذات الصمة مف القدرة االبتكارية ،ثقافة االبتكار كالكاقع االبتكارم في
المنظمة ،كيمكف القكؿ أف العكامؿ المساىمة في ثقافة االبتكار ىي نفس محددات االبتكار
التي تسيـ في القدرات الديناميكية داخؿ المنظمات )،(O’Reill & Robbins, 2018, 3
كلذا يقترح ) Rao and Weintraub (2013أف الثقافة كالقدرة االبتكارية لؤلفراد مبنية
ديناميكيا بالمكارد كالعمميات كالقيـ كالسمكؾ كالمناخ كالنجاح6
عمى القدرات المرتبطة
ن
كقد يرجع ذلؾ إلى ما اعتمدت عميو األدبيات األكاديمية حكؿ القدرات الديناميكية ،كالتي
اعتمدت عمى كؿ مف "المنظكر القائـ المكارد ( ")RBVلممؤسسات كمفيكـ "الركتيف" في
نظرية التطكر التنظيمي حيث إنيا ىي قدرة المؤسسة عمى استخداـ المكارد في عممية دمج
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المكارد كاعادة تككينيا كاكتسابيا كاطبلقيا كتشير القدرات الديناميكية إلى قدرة المؤسسة عمى
استيعاب كتطكير كاعادة بناء القدرات الداخمية كالخارجية بصكرة مبتكرة لتناسب البيئة المتغيرة
بسرعة ) ،(Chen & Fong, 2015,432حيث تساىـ القدرات الديناميكية في :سرعة
المنظمة في االستجابة لبلحتياجات المتغيرة لمعميؿ ،كزيادة القدرة عمى التكيؼ مع المتطمبات
المتغيرة لبيئة األعماؿ ،كتكامؿ المنظمات مع الشركاء ،كزيادة القدرة عمى إنتاج منتجات
كعمميات جديدة مبتكرة لتمبية احتياجات العمبلء المتغيرة باستمرار & (Najmi, Kadir
).Kadir, 2018,519
كيضيؼ Alves, Barbieux, Reichert, Tello-Gamarra and Zawislak
) (2017,234أف القدرات الديناميكية ىي حقؿ بحث يسعى إلى فيـ سبب تفكؽ مؤسسة ما
يعرؼ المؤلفكف بشكؿ كبلسيكي القدرات الديناميكية بأنيا "القدرة عمى دمج
عمى أخرل ،ك ّ
كبناء /إعادة تككيف المكارد /الكفاءات الداخمية كالخارجية لمعالجة كتشكيؿ بيئات العمؿ
سريعة التغير" ،كتمكف القدرات الديناميكية المؤسسة مف تشغيؿ كتكسيع كتعديؿ كخمؽ قدرات
عادية ،كعبلكة عمى ذلؾ يمكنيـ تغيير قاعدة مكارد المؤسسة لمحصكؿ عمى ميزة تنافسية
مستدامة ،كيبدك أف االبتكار بيذا المعنى ينشأ كنتيجة منطقية إيجابية مف امتبلؾ قدرات
ديناميكية؛ مف كجية النظر ىذه ،يجب اعتبار القدرات الديناميكية دافعة لبلبتكار ،فالقدرات
استنادا إلى ميميا إلى
الديناميكية تمثؿ إمكانات المؤسسة في حؿ المشكبلت بشكؿ منيجي
ن
الشعكر بالفرص كاتخاذ ق اررات مكجية نحك السكؽ في الكقت المناسب6
كيرل ) Giniunienea and Jurksiene (2015,986أف االبتكار العاـ ىي عممية
ُينظر إلييا عمى أنيا تيدؼ إلى استحداث مختمؼ المستجدات في أنشطة مختمفة :مف خبلؿ
صنع المنتجات ،كانشاء الخدمات كانتاج عبلمات تجارية جديدة  ،كتثبيت أنظمة إدارة جديدة
 ،كانشاء قيمة اقتصادية أك عامة جديدة ،كما إلى ذلؾ ،كيمكف اعتبار االبتكارات بمثابة
عممية لؤلنشطة المختمفة ،أم االستجابة لمتغيرات الديناميكية كتحسيف المنتجات كالخدمات
كالكفاءات كنماذج األعماؿ الحالية ،كما إلى ذلؾ ،كيمكف اعتبار االبتكارات عمى قدـ المساكاة
نتيجة لذلؾ ،أم االستجابة لممنافسة العالية كتطكير منتجات كخدمات جديدة كالتقنيات كانشاء
نماذج أعماؿ جديدة كأسكاؽ كما إلى ذلؾ ،أف نتيجة حتمية المتبلؾ المؤسسات لمقدرات
الديناميكية العالية6
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كما ذكر ) Tseng and Lee (2014,160أف ىناؾ ثبلثة مككنات أساسية لمقدرة
الديناميكية ،كىي :امتبلؾ القدرة (أم امتبلؾ مكارد مميزة) ،كنشر القدرات (أم تخصيص مكارد
مميزة) ،كرفع مستكل القدرات (أم التعمـ الديناميكي كبناء قدرات جديدة) ،كالقدرات التكيفية
كاالستيعابية كالمبتكرة باعتبارىا ثبلثة عكامؿ رئيسة لمقدرة الديناميكية ،كالقدرة عمى التكيؼ
ىي قدرة المؤسسة عمى تحديد فرص السكؽ المحتممة كاالستفادة منيا؛ كالقدرة االستيعابية
ىي قدرة المؤسسة عمى التعمـ مف الشركاء ،كدمج المعمكمات الخارجية كتحكيميا إلى معرفة
مضمنة في الشركة؛ كتشير القدرة االبتكارية إلى القدرة عمى تطكير منتجات أك أسكاؽ جديدة
مف خبلؿ مكاءمة التكجو االستراتيجي المبتكر مع السمككيات كالعمميات المبتكرة بالنسبة
لؤلفراد كالمؤسسات6
كلذا يرل ) Wendra, Sule, Joeliaty and Azis (2019,125أف القدرات الديناميكية
تعد حاسمة لمغاية في مجاؿ االبتكار ،كتشارؾ عمميات االبتكار في القدرات التشغيمية كالمكارد
في سمسمة المدخبلت كالعمميات كالمخرجات ،كتعمؿ القدرات الديناميكية عمى تحديث كادماج
كاعادة تككيف القدرات كالمكارد التشغيمية الحالية ،كستبقى القدرات التشغيمية كما ىي ما لـ
تحفزىا القدرات الديناميكية عمى التغيير ،كبعبارة أخرل ،يحدث تحريؾ المكارد كالقدرات
استجاب نة لمفرص كالتغييرات ،كبيذا المعنى ،تدعـ القدرات الديناميكية الجيد التنظيمي لتطكير
منتجات كعممية جديدة في الكقت المحدد ،كبالتالي ،فإف عدـ القدرة التنظيمية عمى تغيير
قاعدة مكاردىا مف شأنو أف يقكض جيكدىا إلنشاء منتجات جديدة ،كلذا تشير األدلة
التجريبية إلى أف القدرات الديناميكية تؤثر إيجابيان عمى االبتكار6

إضافة لما سبؽ ،فعند تحميؿ القدرات الديناميكية ،يبلحظ أنو بالنسبة إلى القدرة عمى

االستشعار مف الميـ بالنسبة لمبحث عف الفرص

كاستكشافيا باستمرار عبر التقنيات

كاألسكاؽ ،كيتضمف االستشعار االستثمار في النشاط البحثي كاستكشاؼ اإلمكانيات
التكنكلكجية كرصدىا ،كأ ف النشاط البحثي سيزيد مف المعرفة الخاصة كأف المعرفة السابقة
ذات الصمة أمر بالغ األىمية بالنسبة لممنظمات لتقييـ المعمكمات الجديدة ،كلقد تـ تحديد أف
خارجيا تؤثر عمى جميع أنشطة االبتكار كتطكير اإلدارة ،ككذلؾ
المعمكمات كالمكارد المتاحة
ن
فإف قدرة االستشعار ال يمكف أف تساعد فقط في فيـ التقنيات التي ينبغي استكشافيا ،بؿ
أيضا األساس البلزـ ليـ لمتعرؼ عمى قطاعات السكؽ التي ينبغي استيدافيا ،مما يزيد
تكفر ن
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مف السمككيات االبتكارية لؤلفراد ،ككذلؾ قدرة التكامؿ تعد كاحدة مف الفئات الثبلث لمكظائؼ
اإلدارية ،أم التكامؿ كالتعمـ المكجو كاعادة التكجيو /التحكؿ ،كالتي ليا صمة باإلمكانيات
الديناميكية ،كتشمؿ التكامؿ بيف الكحدات التنظيمية الداخمية كالقدرة عمى دمج المكارد
الخارجية مما يحكؿ المكارد إلى مخرجات مبتكرة ،كفتح طرقنا لمتعمـ كالمشاركة الفنية كالخبرة،

كي مكف أف تساعد كؿ مف قدرة التكامؿ الداخمية كالخارجية عمى نقؿ معمكمات السكؽ عبر

الكحدات التنظيمية ،كتستند إمكانية تكامؿ المكارد إلى إجراءات كآليات تسمح لممؤسسة
أيضا آليات تمكف األعضاء مف تفسير
بالتنبؤ بمتطمبات العمبلء ،كاألىـ مف ذلؾ ،أنو يتضمف ن
معمكمات السكؽ الحالية كبناء رؤل لمسكؽ المستقبمية ،كيمكف ترجمة الرؤية إلى سمكؾ
ابتكارم يتبلءـ مع تكقعات السكؽ المستقبمية ،ككذلؾ تساىـ القدرة التحكيمية في تعزيز كؿ
أيضا آلية لمحصكؿ عمى
مف االبتكار التكنكلكجي كاالبتكار في السكؽ ،كيمكف أف تصبح ن
مكارد جديدة كالحصكؿ عمى فكائد االبتكار (Zhou, Jzhou, Feng and
)6Jiang,2019,733
ككذلؾ ،ربطت العديد مف الدراسات بيف القدرات الديناميكية كسمككيات العمؿ االبتكارم ،فمف
الكاضح أف المقترحات المبكرة في ىذا المجاؿ تشير إلى أف القدرات الديناميكية كاف ليا تأثير
مباشر عمى األداء الفعاؿ ) ،(Teece, Pisano, & Shuen, 1997كما تكصمت دراسة
) Chiu, Chang, Chi and Chen (2016إلى أف التطكير المنيجي لمقدرات الديناميكية
يمكنو تحسيف األداء االبتكارم الجذرم ،بينما تكصمت دراسة Wendra, Sule, Joeliaty
) and Azis (2019إلى أ ف القدرات الديناميكية كاف ليا تأثير كبير عمى رأس الماؿ الفكرم
كاألداء االبتكارم ،كيتكسط رأس الماؿ الفكرم جزئيا في تأثير القدرات الديناميكية عمى األداء
االبتكارم ،لذلؾ مف المتكقع أف تنمك المؤسسات كتنفذ كتحافظ عمى قدراتيا الديناميكية مف
أجؿ تحسيف رأس الماؿ الفكرم كنتائج االبتكار ،كما تكصمت دراسة Giniuniene and
) Jurksiene (2015إلى التأثير اإليجابي لمقدرات الديناميكية عمى االبتكار كاألداء
كاالبتكارم ،كما كشفت النتائج التجريبية لدراسة

Babelytė-Labanauskė and

إيجابيا عمى القدرات الديناميكية عمى البحث كالتطكير
تأثير
) Nedzinskas (2017أف ىناؾ نا
ن
في مؤسسات البحث كاألداء االبتكارم ،كبشكؿ صريح ،فإف أبعاد االستشعار كاإلمساؾ كاعادة
استيعاب الق درات الديناميكية ليا تأثير إيجابي عمى نتائج البحث كالتطكير كاالبتكار ،كما أقترح
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المديركف في دراسة  Sharabiani (2016)Barati and Ansari,محاكلة رفع مستكل
المعرفة كالميارات كتدريب المكظفيف مف خبلؿ استخداـ رأس الماؿ الفكرم كالقدرة الديناميكية

كمحفِّزيف لجعؿ االبتكار كاإلنتاج التنافسي أفضؿ أداء لمكاجية البيئات المتغيرة كاالستقرار في
عالـ تنافسي ،كما تكصمت دراسة ) Zhou, Jzhou, Feng and Jiang (2019أف
القدرات الديناميكية ،كالتي يمكف تحديدىا مف خبلؿ ثبلثة أبعاد مميزة (القدرة عمى االستشعار
اعا مختمفة مف االبتكار كالتي
 ،كامكانية التكامؿ  ،كالقدرة عمى إعادة التنفيذ) ،تسيؿ أنك ن
بدكرىا تعمؿ عمى تحسيف األداء6
كبناء عمى ما سبؽ ،يكجد تأثير لمقدرات الديناميكية في تعزيز سمككيات العمؿ االبتكارم
لدل أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة6

( )4الكدرات الديهاميهية نمتيار وسيط بني قدرات إدارة املعرفة وسلونيات العمل االبتهاري:
تعد المعرفة ىي أىـ األصكؿ غير المممكسة ،لذلؾ يسعى مديرك المؤسسات في العديد مف
الطرؽ الستخداـ ىذا األصؿ إلنشاء أعمى قيمة ،كمع ذلؾ ،فإف كيفية التحكـ في المعرفة
كتطبيقيا كتطكيرىا بشكؿ فعاؿ مف أجؿ تكليد المعرفة كاعادة استخداميا بشكؿ فعاؿ يتـ
تحديدىا بكاسطة قدرات إدارة المعرفة في المؤسسات ،فمف الميـ استكشاؼ كيفية قياـ
المؤسسة بتطكير قدرتيا عمى إدارة المعرفة بفعالية مف أجؿ تكفير كمشاركة األصكؿ غير
المممكسة لمفكز بالمنافسة في السكؽ ،ككذلؾ ال يؤدم التطكر السريع لمتكنكلكجيا كاإلنترنت
أيضا عمى المؤسسات إلدراؾ
إلى تسريع التغييرات في البيئات الخارجية فحسب ،بؿ يضغط ن
نظر لحقيقة
جنبا إلى جنب مع اتجاىات السكؽ كالتغيرات البيئية ،ك نا
أنيا بحاجة إلى التطكر ن

أف المنظكرات األساسية لممكارد التقميدية تفتقر إلى آلية لتحكيؿ المكارد إلى مزايا تنافسية،

فقد ال تتمكف المؤسسة مف تحديد التغيرات الديناميكية المتكسطة كالطكيمة األجؿ في البيئة
مف أجؿ االستجابة الفكرية لتغيرات السكؽ ،كلذلؾ ،فإف الحؿ الكحيد لمؤسسة ما لتحسيف
األداء االبتكارم عبر إدارة المعرفة ىك مف خبلؿ تعزيز قدرتيا الديناميكية (Tseng & Lee,
)62014, 158- 159
كيدعـ ذلؾ أف المعرفة ىي النمكذج المركزم الذم يجمع بيف القدرات الديناميكية كأداء
البحث كالتطكير كاالبتكار في المؤسسات البحثية (Easterby-Smith and Prieto,
) ،2008,237; Zheng, Yan & McLean, 2010,764كأف قدرات اكتساب المعرفة
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 333 -

القدرات الديناميكية للجامعة ...

عدد سبتمبر-ج2021 )98( -1م

كنشرىا تمكف كتدعـ كظائؼ االبتكار اليائمة لممؤسسة ،كلكف يجب تحقيؽ ذلؾ مف أجؿ
تحقيؽ نتائج أفضؿ عف طريؽ إدارة القدرات الديناميكية لممنظمة(6)Jantunen, 2005,338
كما أف القدرات الديناميكية مصنكعة مف إدارة المعرفة كقدراتيا ،بما يسيؿ قدرتيا عمى
التكيؼ مع التغيير مف خبلؿ االبتكار عمى المستكل الفردم كالمؤسسي

& (Hill

) ،Rothaermel , 2003,259وإلى جانب ذلؾ ،تتعامؿ القدرات الديناميكية مع آليات
التغيير ،كالتي تعد ضركرية لؤلداء االبتكارم ،باإلضافة إلى ذلؾ ،تـ تحميؿ القدرات الديناميكية
إلى حد محاكلة الكشؼ عف أسسيا الجزئية -تصنيفيا إلى مككنات  -في السعي لتحقيؽ
األداء المستداـ لممنظمة ) ،(Teece, 2007,1322لتككف القدرات الديناميكية ىي تمؾ
العمميات التي تعيد تككيف قاعدة مكارد المؤسسة لدعـ االبتكار بغية تحقيؽ ميزة تنافسية،
كيتـ تطكير ىذه القدرات كصنعيا عبر إجراءات تنظيمية تدعـ تراكـ الخبرة كتعبير المعرفة
كترميز المعرفة ).(Mcelroy, 2008
كما تناكلت بعد الدراسات القدرات الديناميكية كمتغير كسيط أثبت ايجابيتو في تعزيز العبلقة
بيف المتغيريف المستقؿ كالتابع ،فتناكلت دراسة ) Al-Hyari (2017الدكر الكسيط لمقدرات
الديناميكية لتعزيز أثر ممارسات إدارة المعرفة عمى استراتيجيات العمميات ،كما أشارت نتائج
دراسة ) Tseng and Lee (2014إلى أف القدرة الديناميكية ىي آلية تنظيمية كسيطة ميمة
يتـ مف خبلليا تحكيؿ فكائد إمكانيات اإلدارة المتكاممة إلى تأثيرات أداء عمى مستكل
المؤسسة ،كىذا يعني أف قدرات إدارة المعرفة تعزز القدرة الديناميكية لممؤسسات ،في حيف أف
القدرة الديناميكية بدكرىا تزيد مف األداء التنظيمي كتكفر مزايا تنافسية ،كما تكصمت دراسة
) Sarkar, Coelho and Maroco (2016إلى أف القدرات الديناميكية تتكسط في
العبلقات بيف بعض التكجيات اإلستراتيجية كأداء المؤسسة ،فعندما يتـ دمج القدرات
الديناميكية مع التكجيات اإلستراتيجية المناسبة فإنيا تعزز أداء المؤسسة ،كما تكصمت
دراسة ) Najmi, Kadir and Kadir (2018إلى قياـ القدرات الديناميكية كمتغير
الكساطة في العبلقة بيف إدارة المعرفة كأداء المستشفيات ،فإدارة المعرفة العميا ستؤدم إلى
أيضا ،ككذلؾ تعمؿ
تحسيف أداء المؤسسة ،كاذا كانت القدرة الديناميكية الكسيطة أعمى ن
القدرات الديناميكية ككسيط في العبلقة بيف القيادة اإلستراتيجية كأداء المؤسسة ،أم أف
القيادة اإلستراتيجية األعمى ستؤدم إلى تحسيف أداء المؤسسة إذا كانت القدرة الديناميكية
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أيضا ،كما كشفت دراسة )Falasca, Zhang, Conchar and Li (2017
الكسيطة أعمى ن

الدكر الكسيط لمقدرة التسكيقية الديناميكية في العبلقة بيف إدارة معرفة العمبلء كأداء ابتكار

المنتجات ،كأظيرت نتائج دراسة ) Han and Li (2015أف رأس الماؿ الفكرم يؤثر بشكؿ
إيجابي عمى األداء المبتكر ،كأف القدرة الديناميكية القائمة عمى المعرفة ىي كسيط كليس
جزئيا في العبلقة بيف رأس الماؿ الفكرم كاألداء المبتكر6
كسي ن
طا يتكسط ن
كبناء عمى ما سبؽ ،يتضح مف تحميؿ الدراسات السابقة أف قدرات إدارة المعرفة قد يمكنيا
تعزيز القدرات الديناميكية لممؤسسة ،كالتي قد تعزز بدكرىا سمككيات العمؿ االبتكارم ،كما أف
القدرات الديناميكية لممؤسسة قد عممت كمتغير كسيط في عدد مف الدراسات ،لذا يدرس
البحث الحالي القدرات الديناميكية كمتغير كسيط بيف قدرات إدارة المعرفة كسمككيات العمؿ
االبتكارم لدل أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة ،كمف ثـ فإف القدرات الديناميكية لمجامعة
تتكسط بشكؿ إيجابي العبلقة بيف قدرات إدارة المعرفة كسمككيات العمؿ االبتكارم لدل أعضاء
ىيئة التدريس
كبناء عمى ما سبؽ ،اعتمد البحث الحالي عمى النمكذج المقترح التالي (شكؿ،)1
معتمدا عمى العبلقات السببية في جزئياتو التصميمية تبعان لمحداثة التي أبرزتيا البحكث

السابقة6

قدرات
إدارة
المعرفة

القدرات
الديناميكية
سلوكيات
العمل

شكؿ ( )1نمكذج البحث المقترح لمعبلقة بيف متغيرات البحث

خامشا :الدراسة امليدانية
بعد االنتياء مف اإلطار النظرم لمبحث ،جاءت الدراسة الميدانية لتجيب عف السؤاليف
البحثييف الثالث "ما كاقع ممارسات (قدرات إدارة المعرفة -القدرات الديناميكية -سمككيات
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العمؿ االبتكارم) بجامعة جنكب الكادم مف كجية قيادات جامعة جنكب الكادم( عمداء
الكميات -ككبلء الكميات -رؤساء االقساـ) ،كأعضاء كؿ مف كحدة الجكدة كالتخطيط
االستراتيجي كالخدمات التكنكلكجية ؟" كالرابع" ما النمكذج الذم يفسر العبلقات السببية بيف
متغيرات البحث (قدرات إدارة المعرفة -القدرات الديناميكية -سمككيات العمؿ االبتكارم)
بالجامعات في ضكء نتائج الدراسة الميدانية كفقان لمنمكذج المقترح؟" ،كيمكف تناكؿ الدراسة

الميدانية مف حيث أىدافيا كاجراءاتيا كنتائجيا عمى النحك التالي:

()1أهداف الدراسة امليدانية:
تسعى الدراسة الميدانية إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:
 الكشؼ عف كاقع ممارسات (قدرات إدارة المعرفة -القدرات الديناميكية -سمككيات العمؿاالبتكارم) بجامعة جنكب الكادم مف كجية نظر قيادات جامعة جنكب الكادم( عمداء
الكميات -ككبلء الكميات -رؤساء االقساـ) ،كأعضاء كؿ مف كحدة الجكدة كالتخطيط
االستراتيجي كالخدمات التكنكلكجية6
 معرفة النمكذج الذم يفسػر العبلقػات السػببية بػيف متغيػرات البحػث (قػدرات إدارة المعرفػة-القدرات الديناميكية -سمككيات العمؿ االبتكارم) بجامعة جنكب الكدام في ضكء نتػائج الدراسػة
الميدانية كفقان لمنمكذج المقترح6

( )2إجراءات الدراسة امليدانية
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحثاف بما يمى:
 حصر مجتمع الدراسة المتمثؿ في قيادات جامعة جنكب الكادم ( عمداء الكميات-ككبلء الكميات -رؤساء االقساـ) ،كأعضاء كؿ مف كحدة الجكدة كالتخطيط
االستراتيجي كالخدمات التكنكلكجية6
 تحديد عينة الدراسة6 إعداد أداة الدراسة (االستبانة) كتكفيرىا6 عرض األداة عمى المحكميف لمحصكؿ عمى صدؽ المحكميف6 جمع استبانات أفراد عينة الدراسة كاستبعاد االستبانات غير المكتممة6 تفريغ االستجابات كادخاؿ البيانات إلى الحاسب اآللى بغية المعالجة اإلحصائية6 تحميؿ النتائج باستخداـ برنامج الرزـ اإلحصائية فى العمكـ االجتماعية ( SPSS,)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091
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6)23
كيمكف تكضيح ذلؾ بالتفصيؿ كفقنا لما يمي:

(أ) جمتمع وعيهة الدراسة:
تككف مجتمع الدراسة قيادات جامعة جنكب الكادم ( عمداء الكميات -ككبلء الكميات
رؤساء االقساـ) ،كأعضاء كؿ مف كحدة الجكدة كالتخطيط االستراتيجي كالخدماتالتكنكلكجية 6كيكضح جدكؿ ( )9إحصائية قيادات جامعة جنكب الكادم ( عمداء الكميات-
ككبلء الكميات -رؤساء االقساـ) ،كأعضاء كؿ مف كحدة الجكدة كالتخطيط االستراتيجي
كالخدمات التكنكلكجية6
عذوي ()2
اؽظبئُخ ثؼذد لُبداد عبِؼخ عٕىة اٌىادٌ ( ػّذاء اٌىٍُبد -ووالء اٌىٍُبد  -سإعبء االلغبَ)،
وأػضبء وً ِٓ وؽذح اٌغىدح واٌزخطُظ االعزشارُغٍ واٌخذِبد اٌزىٕىٌىعُخ.
األػضبء
اٌىٍُخ

اٌؼُّذ

ووالء

سإعبء
األلغبَ

اٌؼٍىَ
اٌضساػخ
اٌهٕذعخ
اِداة
اٌزغبسح
رشثُخ لٕب
طت ثُطشٌ
رشثُخ ٔىػُخ
االصبس
اٌؾمىق
اٌزشثُخ اٌشَبضُخ
اٌطت
اٌزّشَض
وٍُخ اٌزشثُخ ثبٌغشدلخ
طت اٌفُ واالعٕبْ
االػالَ
اٌظُذٌخ
اٌؼالط اٌطجُؼٍ
اٌؾبعجبد واٌّؼٍىِبد
اٌؾبعجبد واٌّؼٍىِبد
واٌزوبء االططٕبػٍ
ثبٌغشدلخ
اإلعّبٌٍ

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
0
0
2
0
0
0
0
0
2
0
2
0
0
3
2
3
3
3
2

3
3
0
33
3
3
33
3
0
3
3
02
3
3
3
3
33
3
0
-

وؽذح
اداسح
اٌغىدح
33
33
30
33
33
33
30
20
33
3
33
33
33
33
33
3
3
-

وؽذح
اٌزخطُظ
االعزشارُغٍ
3
3
3
3
3
-

وؽذح
اٌخذِبد
اٌزىٕىٌىعُخ
3
3
0
3
3
0
0
0
3
0
3
3
3
3
0
0
0
0

23
00
20
03
20
23
03
03
22
33
03
32
23
23
3
23
23
33
3
3

23

33

333
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فردا ،اختيركا
كلقد اختيرت عينة عشكائية مف مجتمع الدراسة تككنت مف(  )913ن

بالطريقة العشكائية بنسبة  ،%43.02كىي نسبة مبلئمة لطبيعة الدراسة عند مستكل ثقة
 593.كفقنا لمعادلة ريتشارد6

(ب) أداة الدراسة:
تـ االستعانة باالستبياف كأداة لمدراسة الميدانية ،حيث يتـ استخدامو مف قبؿ في البحكث
التربكية عمى نطاؽ كاسع مف أجؿ الحصكؿ عمى حقائؽ عف الظركؼ القائمة بالفعؿ مف
المعايشيف أك المشاركيف أك الميتميف بمشكمة الدراسة ،كقاـ الباحثاف بإعداد أداة الدراسة
(استبياف) لتقيس كاقع كاقع ممارسات (قدرات إدارة المعرفة -القدرات الديناميكية -سمككيات
العمؿ االبتكارم) بجامعة جنكب الكادم مف كجية نظر قيادات الجامعة كأعضاء كؿ مف كحدة
الجكدة كالتخطيط االستراتيجي كالخدمات التكنكلكجية ،كالتكصؿ إلى النمكذج الذم يفسر
العبلقات السببية بيف متغيرات البحث (قدرات إدارة المعرفة -القدرات الديناميكية -سمككيات
العمؿ االبتكارم) بالجامعات مف خبلؿ االستعانة باألدب النظرل كالدراسات السابقة كالمقاييس
المتعمقة بقدرات إدارة المعرفة -كالقدرات الديناميكية -كسمككيات العمؿ االبتكارم ،إذ كضعت
أداة الدراسة بصكرتيا األكلية مف خبلؿ كضع قائمة بأىـ الممارسات كتككنت مف ( )922فقرة
(ممارسة قيادية) مكزعة إلى ثبلثة مقاييس(قدرات إدارة المعرفة -القدرات الديناميكية-
سمككيات العمؿ االبتكارم)6

(ج) تكهني أداة الدراسة ( الجبات والصدم)
(ج )1-الصدؽ:
كتـ قياس صدؽ أداة الدراسة بكاسطة:
* صدؽ االتساؽ الداخمي:
يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي التأكد مف مدم اال رتباط بيف أبعػاد كػؿ محػكر مػف محػاكر
االسػػتبانة كالمجمػػكع الكمػػى لممحػػكر ،كذلػػؾ بحسػػاب معػػامبلت االرتبػػاط بػػيف كػػؿ عبػػارة بعػػد مػػف
األبعػػاد الفرعيػػة كالمحػػكر الػػرئيس التػػابع لػػو ،حيػػث تقػػيس االسػػتبانة ثبلثػػة مجػػاالت مختمفػػة
(القػػدرات الديناميكيػػة -قػػدرات إدارة المعرفػػة -سػػمككيات العمػػؿ االبتكػػارم) ،كذلػػؾ يتضػػح عمػػي
النحك التالي:
أكال :القدرات الديناميكيػة :االتسػاؽ الػداخمي لكػؿ بعػد مػف أبعػاد القػدرات الديناميكيػة كالمجمػكع
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الكمي لمقدرات الديناميكية :كجدكؿ ( )2يكضح ذلؾ
عذوي ()0
االرغبق اٌذاخٍٍ ٌىً ثؼذ ِٓ أثؼبد اٌمذساد اٌذَٕبُِىُخ واٌّغّىع اٌىٍٍ ٌٍمذساد اٌذَٕبُِىُخ
اٌمذساد اٌذَٕبُِىخ
أثؼبد اٌمذساد اٌذَٕبُِىخ ٌٍغبِؼخ
َ
ٌٍغبِؼخ
**3.333
لذسح اعزشؼبس اٌفشص اٌّزبؽخ
3
**3.333
لذسح اٌزؼٍُ
2
**3.333
لذسح الزٕبص اٌفشص اٌّزبؽخ
0
**3.333
لذساد اٌزىبًِ
3
**3.333
لذساد اٌزٕغُك
3
**3.323
لذساد اػبدح اٌزشىًُ
3
** رىعذ دالٌخ اؽظبئُخ ػٕذ ِغزىي ()3.33

ثانيا :قدرات إدارة المعرفة:
()1االتساؽ الداخمي لكؿ قدرة مف قدرات البنيػة التحتيػة إلدارة المعرفػة كالمجمػكع الكمػي لقػدرات
البنية التحتية إلدارة المعرفة 6كجدكؿ ( )2يكضح ذلؾ
عذوي ()3
االرغبق اٌذاخٍٍ ٌىً لذسح ِٓ لذساد اٌجُٕخ اٌزؾزُخ إلداسح اٌّؼشفخ واٌّغّىع اٌىٍٍ ٌمذساد
اٌجُٕخ اٌزؾزُخ إلداسح اٌّؼشفخ
لذساد اٌجُٕخ اٌزؾزُخ
األثؼبد
َ
إلداسح اٌّؼشفخ
**3.333
لذسح اٌجُٕخ اٌزؾزُخ اٌهُىٍُخ
3
**3.333
لذسح اٌجُٕخ اٌزؾزُخ اٌزىٕىٌىعُخ
2
**3.303
لذسح اٌجُٕخ اٌزؾزُخ اٌضمبفُخ
0
** رىعذ دالٌخ اؽظبئُخ ػٕذ ِغزىي ()3.33

()9االتساؽ الداخمي لكؿ بعد مف أبعاد مجاالت القػدرة عمػي المعرفػة كالمجمػكع الكمػي لمجػاالت
القدرة عمى المعرفة 6كجدكؿ ( ).يكضح ذلؾ
عذوي ()3
االرغبق اٌذاخٍٍ ٌىً ثؼذ ِٓ أثؼبد ِغبالد اٌمذسح ػٍٍ اٌّؼشفخ واٌّغّىع اٌىٍٍ ٌّغبالد اٌمذسح ػًٍ
اٌّؼشفخ.
َ
أثؼبد ِغبالد اٌمذسح ػٍٍ اٌّؼشفخ
اٌخجشح
3
اٌذسوط اٌّغزفبدح
2
وصبئك اٌّؼشفخ
0
اٌجُبٔبد
3
اٌغُبعبد واإلعشاءاد
3
** تكجد داللة إحصائية عند مستكل ()5651
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( )2االتساؽ الداخمي لكؿ بعد مف أبعاد قػدرات عمميػات إدارة المعرفػة كالمجمػكع الكمػي لقػدرات
عمميات إدارة المعرفة 6كجدكؿ ( ).يكضح ذلؾ
عذوي ()3
االرغبق اٌذاخٍٍ ٌىً ثؼذ ِٓ أثؼبد لذساد ػٍُّبد اداسح اٌّؼشفخ واٌّغّىع اٌىٍٍ ٌمذساد ػٍُّبد
اداسح اٌّؼشفخ
لذساد ػٍُّبد اداسح
األثؼبد
َ
اٌّؼشفخ
**3.302
رشخُض اٌّؼشفخ
3
**3.333
اوزغبة اٌّؼشفخ
2
**3.303
رىٌُذ اٌّؼشفخ
0
**3.322
رؾىًَ اٌّؼشفخ
3
**3.322
رخضَٓ اٌّؼشفخ
3
**3.303
ِشبسوخ ؤشش اٌّؼشفخ
3
**3.333
رطجُك اٌّؼشفخ
3
** رىعذ دالٌخ اؽظبئُخ ػٕذ ِغزىي ()3.33

( )2االتساؽ الداخمي لكؿ محكر مف محاكر قدرات إدارة المعرفػة كالمجمػكع الكمػي لقػدرات إدارة
المعرفة 6كجدكؿ ( )1يكضح ذلؾ
عذوي ()3
االرغبق اٌذاخٍٍ ٌىً ِؾىس ِٓ ِؾبوس لذساد اداسح اٌّؼشفخ واٌّغّىع اٌىٍٍ ٌمذساد اداسح اٌّؼشفخ
لذساد اداسح
اٌّؾبوس
َ
اٌّؼشفخ
**3.332
لذساد اٌجُٕخ اٌزؾزُخ إلداسح اٌّؼشفخ
3
**3.333
ِغبالد اٌمذسح ػًٍ اٌّؼشفخ
2
**3.320
لذساد ػٍُّبد اداسح اٌّؼشفخ
0
** رىعذ دالٌخ اؽظبئُخ ػٕذ ِغزىي ()3.33

ثالثا :سمككيات العمؿ االبتكارم :االتساؽ الداخمي لكؿ بعد مف أبعاد سػمككيات العمػؿ االبتكػارم
كالمجمكع الكمي لسمككيات العمؿ االبتكارم 6كجدكؿ ( )2يكضح ذلؾ
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عذوي ()3
االرغبق اٌذاخٍٍ ٌىً ثؼذ ِٓ أثؼبد عٍىوُبد اٌؼًّ االثزىبسٌ واٌّغّىع اٌىٍٍ ٌغٍىوُبد اٌؼًّ
االثزىبسٌ
عٍىوُبد اٌؼًّ االثزىبسٌ
أثؼبد عٍىوُبد اٌؼًّ االثزىبسٌ
**3.323
رؾذَذ اٌّشىٍخ
**3.333
رىٌُذ اٌفىشح
**3.333
رشوَظ اٌفىشح:
**3.333
رطجُك اٌفىشح
** رىعذ دالٌخ اؽظبئُخ ػٕذ ِغزىي ()3.33

(ج  )9-الثبات
كتـ قياس ثبات أداة الدراسة بكاسطة :

•التجزئة الهصفية :
تـ حساب ثبات المقياس بيف درجات العبارات الفردية كالعبارات الزكجية عف طريؽ معادلة
سيبرماف بركاف ،كذلؾ عمى مجمكعة مف قيادات جامعة جنكب الكادم ( عمداء الكميات-
ككبلء الكميات -رؤساء االقساـ) ،كأعضاء كؿ مف كحدة الجكدة كالتخطيط االستراتيجي
كالخدمات التكنكلكجية (ف= )155كالجدكؿ التالي يكضح قيـ معامبلت الثبات عف طريؽ
التجزئة النصفية التي تكصؿ إلييا الباحثاف 6كما ىي مكضحة في جدكؿ (6)3
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عذوي ()3
لُُ ِؼبِالد االسرجبط ثُٓ دسعبد اٌؼجبساد اٌفشدَخ واٌؼجبساد اٌضوعُخ
ثبعزخذاَ ِؼبدٌخ "عجُشِبْ ثشواْ"
َ
3
2
0
3
3
3
3
3
3
33
33
32
30
33
33
33
33
33
33
23
23
22
20
23
23

األثؼــــبد
لذسح اعزشؼبس اٌفشص
اٌّزبؽخ
لذسح اٌزؼٍُ
لذسح الزٕبص اٌفشص
اٌّزبؽخ
لذساد اٌزىبًِ
لذساد اٌزٕغُك
لذساد اػبدح اٌزشىًُ
لذسح اٌجُٕخ اٌزؾزُخ
اٌهُىٍُخ
لذسح اٌجُٕخ اٌزؾزُخ
اٌزىٕىٌىعُخ
لذسح اٌجُٕخ اٌزؾزُخ اٌضمبفُخ
اٌخجشح
اٌذسوط اٌّغزفبدح
وصبئك اٌّؼشفخ
اٌجُبٔبد
اٌغُبعبد واإلعشاءاد
رشخُض اٌّؼشفخ
اوزغبة اٌّؼشفخ
رىٌُذ اٌّؼشفخ
رؾىًَ اٌّؼشفخ
رخضَٓ اٌّؼشفخ
ِشبسوخ ؤشش اٌّؼشفخ
رطجُك اٌّؼشفخ
رؾذَذ اٌّشىٍخ
رىٌُذ اٌفىشح
رشوَظ اٌفىشح
رطجُك اٌفىشح

ِؼبًِ االسرجبط (اٌضجبد)
لجً اٌزظؾُؼ

ِؼبًِ االسرجبط (اٌضجبد) ثؼذ اٌزظؾُؼ
ثّؼبدٌخ عجُشِبْ  -ثشواْ

3.333

**3.300

3.333

**3.333

3.333

**3.333

3.333
3.333
3.323

**3.333
**3.333
**3.333

3.333

**3.330

3.333

**3.333

3.333
3.332
3.333
3.323
3.333
3.303
3.333
3.330
3.333
3.332
3.333
3.333
3.333
3.333
3.333
3.333
3.330

**3.323
**3.333
**3.333
**3.332
**3.323
**3.333
**3.332
**3.332
**3.333
**3.302
**3.303
**3.332
**3.333
**3.323
**3.333
**3.332
**3.333

** رىعذ دالٌخ اؽظبئُخ ػٕذ ِغزىي ()3.33

(د) الصكرة النيائية لبلستبياف:
تككف االستبياف في صكرتو النيائية مف ( )1.5عبارة مكزعة عمى ثبلثة مقاييس،
جدا ،عالية ،متكسطة،
كتصحح االستجابات كف نقا لتدريج ليكرت خماسي االستجابات (عالية ن
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جدا) كتمثؿ( ،)1 ،9 ،2 ،2 ،.كيعكس ذلؾ بالنسبة لمعبارات السمبية،
منخفضة ،منخفضة ن
كتتمثؿ أبعاده كعبارات عمى النحك التالي:
َ
3
2
0
3

عذوي ()33
ثُبْ ثّؾبوس (ِمبَظ) وػذد ػجبساد االعزجُبْ
اٌجؼذ
اٌمذساد اٌذَٕبُِىُخ ٌٍغبِؼخ
لذساد اداسح اٌّؼشفخ
اٌغٍىن االثزىبسٌ
االعّبٌٍ

ػذد اٌؼجبساد
32
33
03
333

( )3املعادتة االحصائية للهتائج
استخدـ الباحثاف لئلجابة كالتصيح تدريج ليكرت الخماسي في االستبياف ،كيكضح
الجدكؿ التالي درجة القطع لفئات الدرجات لكؿ مستكل مف مستكيات الدراسة6
عذوي ()33
دسعخ اٌمطغ وِغزىَبد اٌزمذَش العزغبثبد اٌؼُٕخ
فئبد اٌذسعبد
ِٓ  3.2اًٌ 3
ِٓ  0.3اًٌ ألً
ِٓ 3.2
ِٓ  2.3اًٌ ألً
ِٓ 0.3
ِٓ  3.3اًٌ ألً
ِٓ 2.3
ِٓ  3اًٌ ألً ِٓ
3.3

إٌغجخ اٌّئىَخ

اٌزمذَش فٍ أداح اٌذساعخ

اٌزمذَش اٌؼبَ (دسعخ
اٌّّبسعخ)

ِٓ  33اًٌ
%333
ِٓ  33اًٌ ألً ِٓ
%33
ِٓ  32اًٌ ألً ِٓ
%33
ِٓ  03اًٌ ألً ِٓ
%32
ِٓ  03اًٌ ألً ِٓ
%03

َزؾمك ثذسعخ ػبٌُخ
عذًا

دسعخ ػبٌُخ عذًا

َزؾمك ثذسعخ ػبٌُخ

دسعخ ػبٌُخ

َزؾمك ثذسعخ ِزىعطخ

دسعخ ِزىعطخ

َزؾمك ثذسعخ ِٕخفضخ

دسعخ ِٕخفضخ

َزؾمك ثذسعخ ِٕخفضخ
عذًا

دسعخ ِٕخفضخ عذًا

كتتـ معالجة بيانات الدراسة الميدانية كفقنا لبرنامج الحزـ اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية

اختصار  SPSSحيث
نا
 ،Statistical Package for Social Scienceكالذم يعبر عنو
استخدـ الباحثاف لتحقيؽ أىداؼ الدراسة الميدانية 6

( )4نتائج الدراسة وحتليلها وتفشارها:
لئلجابة عف السؤاؿ الثالث كالذل نصو ":ما كاقع ممارسات (قدرات إدارة المعرفة-
القدرات الديناميكية -سمككيات العمؿ االبتكارم) بجامعة جنكب الكادم مف كجية نظر قيادات
جامعة جنكب الكادم( عمداء الكميات -ككبلء الكميات -رؤساء االقساـ) ،كأعضاء كؿ مف
كحدة الجكدة كالتخطيط االستراتيجي كالخدمات التكنكلكجية ؟
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أ) نتائح الدراسة الخاصة بكاقع ممارسات القدرات الديناميكية بجامعة جنكب الكادم مف
كجية نظر العينة:
كلتحقيؽ ذلؾ تـ حساب المتكسط الحسابى ،كاالنحراؼ المعيارل لكؿ فقرة (ممارسة)
مف الفقرات الكاردة فى أداة الدراسة ،التى تقيس كاقع ممارسات القدرات الديناميكية بجامعة
جنكب الكادم مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس كالقيادات ،:كالبالغ عددىا ( )29فقرة
كفؽ كاقع ممارستيا ،كتفيس ىذه العبارات ست قدرات( قدرة استشعار الفرص المتاحة ،قدرة
التعمـ ،قدرة اقتناص الفرص المتاحة ،قدرات التكامؿ ،قدرات التنسيؽ ،قدرات إعادة التشكيؿ)
كما يكضح جدكؿ ( )19عمى النحك التالي:
عذوي ()32
اٌّزىعطبد اٌؾغبثُخ واالٔؾشافبد اٌّؼُبسَخ واٌشرجخٌّّ ،بسعبد اٌمذساد اٌذَٕبُِىُخ
ثغبِؼخ عٕىة اٌىادٌ ِٓ وعهخ ٔظش اٌؼُٕخ
َ
3
2
0
3
3
3

3

3
3

اٌؼجبساد
رؾذد اٌغبِؼخ ثبعزّشاس اٌزطىساد
واٌفشص اٌغذَذح داخٍهب.
رّزٍه اٌغبِؼخ آٌُبد واعشاءاد
فؼبٌخ ٌٍؾظىي ػًٍ ِؼٍىِبد
ِىصىلخ ٌىضغ اعزشارُغُزهب.
رّزٍه اٌغبِؼخ آٌُبد واعشاءاد
فؼبٌخ ٌزؾذَذ ؽبعبد اٌّغزفُذَٓ
ِٓ خذِبرهب.
رضغ اٌغبِؼخ ثبعزّشاس خطظ
رغبػذ فٍ اٌزغذَذ اٌّغزّش
ٌخذِبرهب.
رضغ اٌغبِؼخ ثبعزّشاس خطظ
ٌزمذَُ خذِبد عذَذح رٍجٍ ؽبعبد
اٌّغزفُذَٓ ثشىً أفضً.
رؾذد اٌغبِؼخ ورمُُ ورطىس اٌفشص
اٌزىٕىٌىعُخ فُّب َزؼٍك ثبؽزُبعبد
اٌؼّالء.
رغبهُ وؽذاد وِشاوض اٌزخطُظ
االعزشارُغٍ ثبٌغبِؼخ ثفؼبٌُخ فٍ
رطىَش اٌمذسح االعزشؼبسَخ
ٌٍغبِؼخ.
رشغغ اٌغبِؼخ ِغبهّخ أػضبء
هُئخ اٌزذسَظ فٍ رطىَش اٌمذسح
االعزشؼبسَخ ٌٍغبِؼخ.
رّزٍه اٌغبِؼخ وؽذادِ /شاوض/
أخشي ٌزُّٕخ سَبدح األػّبي
ثبٌغبِؼخ.
لذسح اعزشؼبس اٌفشص اٌّزبؽخ

اٌؼذد

اٌّزىعظ اٌؾغبثٍ

االٔؾشاف اٌّؼُبسٌ

دسعخ
اٌزىافش
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اٌؼجبساد

اٌؼذد

اٌّزىعظ اٌؾغبثٍ

االٔؾشاف اٌّؼُبسٌ

َ

اٌؼجبساد

اٌؼذد

اٌّزىعظ اٌؾغبثً

االٔؾشاف اٌّؼُبسي

3
2
0
3
3
3
3

3
2
0
3
3
3
3

3
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رّزٍه اٌغبِؼخ ِشاوض فؼبٌخ إلداسح
اٌّؼشفخ.
رّزٍه اٌغبِؼخ آٌُبد واعشاءاد
فؼبٌخ العزُؼبة اٌّؼبسف اٌغذَذح.
رّزٍه اٌغبِؼخ لذساد فؼبٌخ ٌزطىَش
ِؼشفزهب اٌؾبٌُخ ثهذف رؾغُٓ
خذِبرهب وِزغبرهب اٌؾبٌُخ.
رغذد اٌغبِؼخ لذسارهب اٌزشغٍُُخ
اٌؾبٌُخ ثّؼبسف عذَذح ثظىسح
ِغزّشح.
رزجًٕ اٌغبِؼخ ٔهظ اٌزؼٍُ ِٓ
أخطبئهب ٌّٕغ رىشاسهب فٍ
اٌّغزمجً.
رىفش اٌغبِؼخ اٌجُئخ إٌّبعجخ
ٌٍجؾش واٌزطىَش واالثزىبس.
رّزٍه اٌغبِؼخ آٌُبد واعشاءاد
فؼبٌخ ٌٍؾظىي ػًٍ ِؼبسف عذَذح
لذسح اٌزؼٍُ
رّزٍه اٌغبِؼخ هُىً ٌٍؾىوّخ ِٓ
أعً ِزبثؼخ اٌفشص اٌزٍ رُ
اعزشؼبسهب ؽذَضًب.
رّزٍه اٌغبِؼخ خُبساد اعزشارُغُخ
اللزٕبص اٌفشص ورؾىٍَهب اًٌ
خذِبد وِٕزغبد عذَذح.
رىفش اٌغبِؼخ ثُئخ ِبدَخ وِؼٕىَخ
ِٕبعجخ اللزٕبص ورٕفُز اٌفشص
اٌّزبؽخ.
رّزٍه اٌغبِؼخ خطخ اعزشارُغُخ
رغبػذ فٍ اوزشبف اٌفشص
ورمُُّهب ورٕفُزهب.
رغزضّش اٌغبِؼخ اِىبٔبرهب ثشىً
فؼبي ٌزمذَُ خذِبد ِٕبعجخ
ٌؼّالئهب.
رزجًٕ اٌغبِؼخ أفضً األعبٌُت
واٌّّبسعبد اإلداسَخ فٍ اداسح
ػٍُّبرهب اٌزشغٍُُخ.
رغزغُت اٌغبِؼخ ثذلخ ٌىً األخطبء
اٌزٕظُُّخ واٌخذُِخ اٌزٍ َشُش
اٌُهب اٌؼبٍِىْ واٌّغزفُذوْ.
لذسح الزٕبص اٌفشص اٌّزبؽخ
رغبهُ اٌغبِؼخ ثشىً فؼبي فٍ
رشىًُ فشق اٌؼًّ ورؾذَذ ِذخالرهب
وِخشعبرهب.
رؾذد اٌغبِؼخ االعزشرُغُخ
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اٌؼجبساد
إٌّبعجخ ٌٍزؼبًِ ِغ اٌزؾذَبد اٌزٍ
رىاعههب.
رغزخذَ اٌغبِؼخ فشق اٌؼًّ راد
اٌّهبَ اٌّزخظظخ إلٔغبص أػّبٌهب.
رّزٍه اٌغبِؼخ اداسح فؼبٌخ لبدسح
ػًٍ سثظ أٔشطزهب وػٍُّبرهب
اٌّخزٍفخ ثٕغبػ.
رزىبًِ وؽذاد اٌغبِؼخ ٌزؾمُك
أهذافهب وفك أطش ِئعغُخ.
رؼًّ اٌغبِؼخ ثبعزّشاس ػًٍ اػبدح
رىصَغ ِىاسدهب ٌزطىَش ثشاِغهب
اٌّخزٍفخ.
لذساد اٌزىبًِ
رٕغك اٌغبِؼخ ثُٓ وبفخ ػٍُّبرهب
ثّب َؾمك وظبئف اٌغبِؼخ ثٕغبػ.
رؾشص اٌغبِؼخ ػًٍ اٌزىافك
واٌزىبًِ فٍ خجشاد وِئهالد فشق
اٌؼًّ ٌذَهب.
رهُىً اٌغبِؼخ وؽذارهب وػٍُّبرهب
ثّب َضّٓ رفبدٌ االصدواعُخ.
رّزٍه اٌغبِؼخ آٌُبد ِفؼٍخ ٌّمبسٔخ
ٔزبئظ أػّبٌهب ِغ أػّبي إٌّبفغُٓ.
رّزٍه اٌغبِؼخ ٔظبَ فؼبي ٌزخظُض
اٌّىاسد اٌضشوسَخ ٌفشق اٌؼًّ
وفمب ً الؽزُبعبرهب.
رىفش اٌغبِؼخ لٕىاد االرظبي
واٌزٕغُك اٌفؼبي ثُٓ وبفخ فشق
اٌؼًّ واٌىؽذاد.
رٕغك اٌغبِؼخ ِغ اٌغبِؼبد
إٌّبظشح ِؾٍُب ً ودوٌُب ً ٌزؾمُك
اٌُّضح اٌزٕبفغُخ.
لذساد اٌزٕغُك
رّزٍه اٌغبِؼخ اٌمذسح ػًٍ دِظ
اٌّؼشفخ اٌّىزغجخ ِغ اٌّؼشفخ
اٌؾبٌُخ ثٕغبػ.
رّزٍه اٌغبِؼخ اعشاءاد واضؾخ
إلػبدح رىصَغ اٌّىاسد اٌجششَخ
واٌّبدَخ وفمب ً ٌٍزغُشاد اٌّؼبطشح.
رّزٍه اٌغبِؼخ اداسح ػٍُب لبدسح
ػًٍ أغبص ػٍُّبرهب فٍ رىفُش
خذِبد ِزُّضح ٌٍفئبد اٌّغزهذفخ.
رغزفُذ اٌغبِؼخ ِٓ ِخزٍف
االرفبلُبد واٌزؾبٌفبد اٌّجشِخ فٍ
رغذَذ خذِبرهب.
رّزٍه اٌغبِؼخ خططب ً إلٔشبء
ورطىَش وؽذاد ِشاوض سَبدح
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االٔؾشاف اٌّؼُبسٌ

دسعخ
اٌزىافش

اٌزشرُت

األػّبي ثهب.
رّزٍه اٌغبِؼخ خطخ اعزشارُغُخ
ٌزُّٕخ ورطىَش ِهبساد اٌؼبٍُِٓ
ثهب.
لذساد اػبدح اٌزشىًُ
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يتضح مف الجدكؿ السابؽ (جدكؿ  )19أف القدرات الديناميكية بجامعة جنكب الكادم
جاءت بدرجة متكسطة ( ،)96.2مما يدؿ عمى أف الجامعة ما زالت في حاجة إلى تنمية
كتطكير قدراتيا الديناميكية ،حيث كقعت في الحد األدنى لممتكسط ،كيمكف تناكؿ كؿ محكر
مف ىذه المحاكر عمى النحك التالي:
 جاء بعد "قدرة استشعار الفرص المتاحة" في المرتبة األكلى بمتكسط حسابي( )9612كانحراؼ معيارم ( ،)5623كبمستكم متكسط مف كجية نظر العينة،
كجاءت العبارة ( )1بدرجة مرتفعة ،بينما جاءت العبارات ( )3 ،2 ،.بدرجة
متكسطة ،كجاءت العبارات ( )،. ،2 ،2 ،2 ،1بدرجة منخفضة ،كجاءت في
المرتبة األكلى العبارة "تساىـ كحدات كمراكز التخطيط االستراتيجي بالجامعة بفعالية
في تطكير القدرة االستشعارية لمجامعة" بمتكسط حسابي ( 6)262.كانحراؼ معيارم
( ،)169.بينما جاءت العبارة ( ).كنصيا " تضع الجامعة باستمرار خطط لتقديـ
خدمات جديدة تمبي حاجات المستفيديف بشكؿ أفضؿ" في المرتبة األخيرة بدرجة
منخفضة ،كبمتكسط حسابي ( ،)9691كانحراؼ معيارم ( ،)1622كذلؾ لكجكد
مركز لمتخطيط االستراتيجي بالجامعة ككحدات تابعة لو في بعض الكميات تقكـ
بكضع خطة استراتيجية لمجامعة كىذه الكميات يتـ مف خبلليا المسح الضكئي لمبيئة
الدخمية لمجامعة ب(نقاط القكة كالضعؼ) شكؿ مستمر ،كاكتشاؼ الفرص كالتيديدات
في البيئة الخارجية كتفسيرىا كمتابعتيا ،إال أنو ال يتـ بصكرة كافية لتحديد
التطكرات كالفرص الجديدة لمجامعة ،كتكقع التيديدات التنافسية ،مف خبلؿ إجراء
أبحاث منيجية في السكؽ ،كاتجاىات السكؽ كأفضؿ الممارسات كأنشطة
المنافسيف ،كتحديد احتياجات العمبلء ،كفيـ األحداث كالتطكرات ،القتناص فرص
سكؽ التعميـ العالي الجديدة ،كال يتـ بصكرة كافية استخداـ التقنيات الجديدة حتى
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يتمكف قادتيا مف تحديد الفرص الجديدة ،كاالنخراط في أنشطة بحثية في المرحمة
المبكرة الستكشاؼ ىذه الفرص مع نماذج التكجيات الجديدة6
 جاء بعد قدرة التعمـ في المرتبة الثانية بمتكسط حسابي ( )9611كانحراؼ معيارم( ،)5632كبمستكل متكسط ،كجاءت العبارتاف ( )1 ،.بدرجة مرتفعة ،كجاءت
العبارات ( ).-1بدرجة منخفضة ،كجاءت العبارة ( " )1تمتمؾ الجامعة آليات
كاجراءات فعالة لمحصكؿ عمى معارؼ جديدة " في المرتبة األ كلى بمتكسط حسابي
( )26.1كانحراؼ معيارم ( ،)1615بينما جاءت العبارة ( " )2تمتمؾ الجامعة قدرات
فعالة لتطكير معرفتيا الحالية بيدؼ تحسيف خدماتيا كمتجاتيا الحالية" بمتكسى
منخفض ،كبمتكسط حسابي ( ،)9629كانحراؼ معيارم ( ،)1691كقد يرجع ذلؾ
إلى اتصاؿ الجامعة ببنؾ المعرفة الذم يتصمف محركات بحث متعددة عربية
كأجنبية ،كعقد االتفاقيات مع جامعات أجنبية ،كالبعثات ،إال أف الجامعة ال تستغؿ
معارفيا المكتسبة في تحسيف خدماتيا الحالية تمبي متطمبات السكؽ كتككف قادرة
عمى المنافسة ،لحاجة الجامعة إلى التعمـ المستمر مف خبراتيا كخبرات المنافسيف،
كالمشاركة في تعمـ إيجاد حمكؿ جديدة ،كاستخداـ معمكمات السكؽ إلنشاء معرفة
جديدة ،كتجديد القدرات التشغيمية الحالية بمعرفة جديدة ،كتكظيؼ الميارات الفردية
كالجماعية كالمؤسسية ،كتعقد اإلجراءات الركتينية 6كما أف الجامعة ال تفعؿ أك
تستفيد مف مختمؼ االتفاقيات كالشراكات التي تجرييا 6كال تستخدـ التكجيات
الحديثة في حؿ المشكبلت المبتكر كالعصؼ الذىني كالتفكير اإلبداعي6
 جاء بعد "قدرة التنسؽ" في المرتبة الثالثة بمتكسط حسابي ( )96.2كانحراؼمعيارم ( ،)563.كبمستكم متكسط مف كجية نظر العينة ،كجاءت العبارتاف (،.
 )1بدرجة مرتفعة ،بينما جاءت العبارات( )،. ،2 ،2 ،2 ،1بدرجة منخفضة،
كجاءت في المرتبة األكلى العبارة ( " ).تكفر الجامعة قنكات االتصاؿ كالتنسيؽ
الفعاؿ بيف كافة فرؽ العمؿ كالكحدات" بمتكسط حسابي ( 6)26.2كانحراؼ معيارم
( ،)1692بينما جاءت العبارة ( ).كنصيا " تمتمؾ الجامعة نظاـ فعاؿ لتخصيص
المكارد الضركرية لفرؽ العمؿ كفقان الحتياجاتيا" في المرتبة األخيرة بدرجة
منخفضة ،كبمتكسط حسابي ( ،)9621كانحراؼ معيارم ( ،)1621كذلؾ نظ ارن لكجكد
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البرامج الحديثة مثؿ "مسؾ" كادارة االجتماعات ،كتكافر شبكات االنترنت ،كالتكجو
إلى استخداـ كسائ ؿ التكاصؿ االجتماعي في تحسيف عمميات التكاصؿ بيف فرؽ
العمؿ بالجامعة ،بينما يكجد نقص في اإلمكانات المتاحة في ضكء الميزانيات
الضعيفة لمجامعات في ضكء متطمباتيا التنافسية ،كعدـ كجكد معايير كاضحة
لتكزيع المياـ ،كتعييف الشخص المناسب في الميمة الصحيحة ،كتحديد أكجو
التكامؿ كالتآزر بيف المياـ كالمكارد ،كتنظيـ األنشطة الجماعية ،كعد كجكد آليات
حديثة تساعد في تنفيذ كنشر القدرات التشغيمية المعنية6
 جاء بعد "قدرة اقتناص الفرص المتاحة" في المرتبة الرابعة بمتكسط حسابي( )96..كانحراؼ معيارم ( ،)5632كبمستكم متكسط مف كجية نظر العينة،
كجاءت العبارة ( )1بدرجة مرتفعة ،بينما جاءت العبارة( ).بدرجة متكسطة ،كجاءت
العبارات ( ). ،2 ،2 ،9 ،1بدرجة مخفضة ،كجاءت في المرتبة األكلى العبارة ()1
" تستجيب الجامعة بدقة لكؿ األخطاء التنظيمية كالخدمية التي يشير إلييا العاممكف
كالمستفيدكف" بمتكسط حسابي ( 6)26.5كانحراؼ معيارم ( ،)1691بينما جاءت
العبارة ( )2كنصيا "ت متمؾ الجامعة خطة إستراتيجية تساعد في اكتشاؼ الفرص
كتقييميا كتنفيذىا" في المرتبة األخيرة بدرجة منخفضة ،كبمتكسط حسابي (،)969.
كانحراؼ معيارم ( ،)1613كيعزل ذلؾ إلى تكجو الجامعة لمحصكؿ عمى االعتماد
المؤسسي ،كعمؿ كافة األدكات لتشخيص الكاقع مف كجية نظر العامميف
كالمستفيديف ،إال أنو ال تتكافر تغذية راجعة عف تطبيؽ ىذه األدكات ،كانما بغرض
حصر الكاقع ،كما ال تتكافر أدكات قياس الكتركنيان لتسييؿ عمميات التشخيص

كحصر المعكقات ،كعمى الرغـ مف كجكد خطة استراتيجية لمجامعة تقيس الفرص
كالتيديدات كنقاط القكة كالضعؼ ،إال أف العينة ترل أنيا تتـ بصكرة ركتينية ال يتـ

تنفيذىا كفقان لما ىك مخطط لو ،فبل يتـ تطكير كاختيار فرص العمؿ التي تتناسب
مع بيئة الجامعة كنقاط القكة كالضعؼ فييا ،كتحديداإلجراءات التي تيدؼ إلى

تطكير اإلستراتيجية ،كاعادة تصميـ نمكذج العمؿ ،كتحديد ىيكؿ الحككمة مف أجؿ
متابعة الفرص التي تـ استشعارىا حديثنان ،كال تقكـ الجامعة بتحديد ما إذا كانت
بعض المعمكمات ذات قيمة محتممة  ،كتحكيؿ المعمكمات القيمة إلى فرص أعماؿ
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مممكسة تتناسب مع نقاط القكة كالضعؼ فييا كاتخاذ الق اررات كفقنا لذلؾ ،كعدـ

التركيز عمى األنشطة التي تركز عمى تنفيذ ىذه الفرصة ،كالتي تـ تحديدىا عمى
أنيا تفضي إلى ميزة تنافسية ،ينطكم عمى تعبئة المكارد كالكفاءات الداخمية
كالخارجية ،كالغتناـ الفرص بفعالية ،كبالتالي فإف ىيكؿ الجامعة كنمكذج العمؿ غير
جاىزيف لمثؿ ىذا االستغبلؿ لمفرص6
 جاء بعد "قدرة التكامؿ" في المرتبة الخامسة بمتكسط حسابي ( )96.2كانحراؼمعيارم ( ،)165.كبمستكم متكسط مف كجية نظر العينة ،كجاءت العبارة ().
بدرجة متكسطة ،بينما جاءت العبارات ( ).-1بدرجة مخفضة ،كجاءت في المرتبة
األكلى العبارة ( " ).تعمؿ الجامعة باستمرار عمى إعادة تكزيع مكاردىا لتطكير
برامجيا المختمفة" بمتكسط حسابي ( 6)2625كانحراؼ معيارم ( ،)1691بينما
جاءت العبارة ( )9كنصيا " تحدد الجامعة االسترتيجية المناسبة لمتعامؿ مع
التحديات التي تكاجييا " في المرتبة األخيرة بدرجة منخفضة ،كبمتكسط حسابي
( ،)962.كانحراؼ معيارم ( ،)1621كيعزل ذلؾ إلى أف الجامعة ما زالت في حاجة
إلى الدمج بيف المكارد كاألصكؿ كفقان لخطة استراتيجية كتشغيمية منفذة عمى أرض

الكاقع ،فما زالت الجامعة غير قادرىا عمى دمج المعرة الفردية في المستكل

الجماعي ،كاالستفادة مف الكفاءات الفردية ،كدمج كحدات الجامعة لمعارفيا كأنماط
تفاعميا الفردية في نظاـ جماعي لنشر االتصاالت الجديدة لمقدرات التشغيمية،
فالجامعة ال زالت ال تمتمؾ اآلليات المناسبة في نشر المدخبلت الفردية داخؿ كحدة
األعماؿ ،كالتمثيؿ الذم يتعمؽ بتمثيؿ كيفية مشاركة األشخاص ككيؼ يتصرؼ
معا ،فمتفكير ما زاؿ مفككان كفي حاجة إلى
اآلخركف ككيؼ تعمؿ أنشطة المؤسسة ن
تكامؿ6
 جاء بعد "قدرة إعادة التشكيؿ" في المرتبة السادسة بمتكسط حسابي ()9622كانحراؼ معيارم ( ،)1659كبمستكم منخفض مف كجية نظر العينة ،كجاءت
العبارة ( ).بدرجة متكسطة ،بينما جاءت العبارات ( ).-1بدرجة مخفضة ،كجاءت
في المرتبة األكلى العبارة ( " ).تمتمؾ الجامعة خطة إستراتيجية لتنمية كتطكير
ميارات العامميف بيا" بمتكسط حسابي ( 6)2619كانحراؼ معيارم ( ،)1613بينما
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جاءت العبارة ( )2كنصيا " تمتمؾ الجامعة إدارة عميا قادرة عمى انجاز عممياتيا في
تكفير خدمات متميزة لمفئات المستيدفة " في المرتبة األخيرة بدرجة منخفضة،
كبمتكسط حسابي ( ،)969.كانحراؼ معيارم ( ،)1613كيعزل ذلؾ إلى قصكر
الخطط االستراتيجية لمجامعة إلى عممية التنفيذ عمى أرض الكاقع كفقان لجداكؿ

زمنية ،كما أف معظـ التدريبات مدفكعة األجر كتمثؿ عبئان عمى العامميف ،ككذلؾ

عدـ رصد الكاقع كاحتياجات المستفيديف في ضكء الجامعات المنافسة ككفقان آلليات

جديدة ،فما زالت الجامعة في حاجة شديدة إلى كضع الق اررات الخاصة بنماذج
األعماؿ الجديدة أك ابتكارات المنتجات أك العمميات مكضع التنفيذ مف خبلؿ تنفيذ

اليياكؿ كاإلج راءات المطمكبة ،كتكفير البنية التحتية ،كضماف أف القكل العاممة
لدييا الميارات المطمكبة ،كاعادة تشكيؿ المكارد كاليياكؿ كالعمميات ،فالتخطيط
االستراتيجي ال يتحقؽ إال مف خبلؿ تنفيذ كاع ،كاسناد المسؤكليات ،كتخصيص
المكارد ،كضماف امتبلؾ القكل العاممة المعرفة المطمكبة حديثنا6

كبالنسبة إلجمالي القدرات الديناميكية كمحاكرىا ،يكضح جدكؿ ( )12حساب المتكسط
الحسابى ،كاالنحراؼ المعيارل لكؿ قدرة مف القدرات الديناميكية لجامعة جنكب الكادم كترتيبيا
تنازليا حسب المتكسط الحسابي لممارسة كؿ قدرة6
()30
ؽغبة اٌّزىعظ اٌؾغبثً ،واالٔؾشاف اٌّؼُبسي ٌىً لذسح ِٓ
اٌمذساد اٌذَٕبُِىُخ
َ

اٌؼذد

اٌّزىعظ
اٌؾغبثٍ

االٔؾشاف
اٌّؼُبسٌ

لذسح اعزشؼبس اٌفشص
اٌّزبؽخ
لذسح اٌزؼٍُ
لذسح الزٕبص اٌفشص
اٌّزبؽخ
لذساد اٌزىبًِ
لذساد اٌزٕغُك
لذساد اػبدح اٌزشىًُ

233

2.32

3.33

233

2.33

3.30

233

2.33

3.33

233
233
233

2.33
2.33
2.33

3.33
3.33
3.32

اٌمذساد اٌذَٕبِىُخ ٌٍغبِؼخ

233

2.33

3.32

اٌؼجبساد

دسعخ
اٌزىافش

اٌزشرُت

ِزىعطخ
ِزىعطخ

1
2

ِزىعطخ
ِٕخفضخ
ِزىعطخ
ِٕخفضخ
ِزىعطخ

4
5
3
6

يكضح جدكؿ ( )12أف تقديرات أفراد العينة بالنسبة لكاقع ممارسات القدرات
الديناميكية بالجامعة جاءت ضمف فئة التقدير بدرجة متكسطة فتراكح المتكسط الحسابى ليا
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بيف ( ،)2.48 - 2.72كبمتكسط كمي مقدره(  (2.64الذم يشير إلي المستكم المتكسط
لممارسة القدرات الديناميكية لمجامعة،إذا جاءت في المرتبة األكلي "قدرة استشعار الفرص
المتاحة"بمتكسط حسابي بمغ ( ( 2.72كىك أعمي مف المتكسط الحسابي العاـ البالغ(،)2.64
كانحراؼ معيارم بمغ ( ،)0.89فيما حصمت "قدرة إعادة التشكيؿ" عمي المرتبة السادسة
كاألخيرة بيف القدرات الديناميكية بمتكسط حسابي بمغ ( )2.48كىك أقؿ مف المتكسط
الحسابي العاـ كالبالغ ( ،)2.64كانحراؼ معيارم بمغ ( ،)1.02كيمكف تفسير ذلؾ بأف
الجامعة ما زالت في حاجة إلى تطكير قدراتيا الديناميكية ،فعمى الرغـ مف قدرة الجامعة – كاف
كانت متكسطة -عمى استشعار الفرص المتاحة ،إال أنو لمقصكر في باقي أبعاد القدرات
الديناميكية ال يساعد في اقتناص ىذه الفرص ،كتحقيؽ التنسيؽ كالتشكيؿ كالتكامؿ ،نظ ارن
لقدرة التدريبات حكؿ إمكانية تطكير القدرات الديناميكية لمجامعة لدل القيادات كأعضاء ىيئة

التدريس ،كنقص اإلمكانات كالميزانيات كالتمكيؿ المناسب لذلؾ ،كالبنية التكنكلكجية الرقمية
كاإلدارة االلكتركنية لكافة عمميات الجامعة ،ككضع األدكات البلزمة لقياس احتياجات
المستفيديف كالتخطيط االستراتيجي لتحقيقيا6
نتائح الدراسة الخاصة بكاقع ممارسات قدرات إدارة المعرفة بجامعة جنكب الكادم مف
كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس كالقيادات كتنقسـ إلي :
ب )16قدرات البنية التحتية إلدارة المعرفة :تـ حساب المتكسط الحسابى ،كاالنحراؼ المعيارل
لكؿ فقرة (ممارسة) كالبالغ عددىا ( )95فقرة تقيس ثبلثة قدرات لمبنية التحتية(قدرة البنية
التحتية الييكمية ،قدرة البنية التحتية التكنكلكجية ،قدرة البنية التحتية الثقافية) كما يكضح
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عذوي ()33
عذوي ( )33اٌّزىعطبد اٌؾغبثُخ واالٔؾشافبد اٌّؼُبسَخ ٌّبسعبد لذساد اٌجُٕخ اٌزؾزُخ إلداسح اٌّؼشفخ
ثغبِؼخ عٕىة اٌىادٌ ِٓ وعهخ ٔظش أػضبء هُئخ اٌزذسَظ واٌمُبداد
َ

3

2
0
3
3
3

3
2
0

3

3

3
3
3

اٌؼجبساد
رضغ اٌغبِؼخ لىاػذ
اعزشارُغُبد فؼبٌخ ِشغؼخ
إلداسح اٌّؼشفخ (ورشًّ لُبدح
فشَك اداسح اٌّؼشفخ ،ورؼضَض
اٌخطظ اإلعزشارُغُخ وأٌ ِىبفآد
ٌٍفؾض واٌزمُُُ).
هُىً اٌغبِؼخ ِشْ وِٕبعت
إلداسح اٌّؼشفخ ثظىسح عّبػُخ
رزخطٍ اٌؾذود اٌىظُفُخ.
هُىً اٌغبِؼخ ِشْ وِٕبعت
ٌزشغُغ اإلثذاع وخفخ اٌؾشوخ فٍ
رشىً ثُٕخ اداسح ِؼشفخ فؼبٌخ،
رظُُّ اٌؼًّ داخً اٌغبِؼخ َذػُ
اداسح اٌّؼشفخ اٌغّبػُخ.
رضغ اٌغبِؼخ اعزشارُغُبد فؼبٌخ
ٌزشىًُ صمبفخ إلداسح اٌّؼشفخ.
رىفش اٌغبِؼخ ضّٓ هُبوٍهب
هُىً خبص ثبداسح اٌّؼشفخ.
لذسح اٌجُٕخ اٌزؾزُخ اٌهُىٍُخ
 .رزُ هُىٍخ اٌّؼشفخ ثبٌغبِؼخ
ؤششهب وسعُ اٌخشائظ ثّغبػذح
اٌزمُٕبد اٌفؼبٌخ
رىظف اٌغبِؼخ اٌجُٕخ اٌزؾزُخ
اٌزىٕىٌىعُخ فٍ اداسح اٌّؼشفخ.
 .رزجًٕ اٌغبِؼخ اعشاءاد فؼبٌخ
الِزالن ِٕغىثُهب األدواد
اٌخبطخ ثهُ ٌزؾغُٓ لذسرهُ
ػًٍ اداسح اٌّؼشفخ..
رغبػذ اٌجُٕخ اٌزؾزُخ
اٌزىٕىٌىعُخ ثبٌغبِؼخ فٍ رىبًِ
اٌّؼشفخ ػجش اإلداساد وفشق
ووؽذاد اٌؼًّ.
رُّ ّىٓ اٌزىٕىٌىعُب ثبٌغبِؼخ
اٌهُبوً اٌزٕظُُّخ ٌضَبدح فؼبٌُخ
اداسح اٌّؼشفخ،
رىظف اٌزىٕىٌىعُب فٍ دِظ
اٌّؼشفخ ؤششهب ثبعزخذاَ
رىٕىٌىعُب اٌّؼٍىِبد
واالرظبالد ثفؼبٌُخ
َزىافش ثبٌغبِؼخ ثُٕخ رؾزُخ
رىٕىٌىعُخ ؽذَضخ وفؼبٌخ
لذسح اٌجُٕخ اٌزؾزُخ اٌزىٕىٌىعُخ
رّزٍه اٌغبِؼخ اعزشارُغُخ

اٌؼذد

اٌّزىعظ اٌؾغبثً

االٔؾشاف اٌّؼُبسي

دسعخ
اٌزشافش

اٌزشرُت

233

2.33

3.02

ِٕخفضخ

2

233

2.30

3.03

ِٕخفضخ

0

233

2.33

3.23

ِٕخفضخ

3

233

2.32

3.23

ِٕخفضخ

3

233

2.03

3.00

ِٕخفضخ

3

233

0.33

3.33

ِشرفؼخ

3

233

2.33

3.33

ِٕخفضخ

0

233

2.03

3.23

ِٕخفضخ

3

233

2.00

3.23

ِٕخفضخ

3

233

2.03

3.23

ِٕخفضخ

3

233

2.33

3.23

ِٕخفضخ

0

233

2.03

3.00

ِٕخفضخ

3

233

0.33

3.20

ِزىعطخ

2

233

0.33

3.33

ِشرفؼخ

3

233
233

2.33
2.33

3.33
3.23

ِزىعطخ
ِٕخفضخ

3
0
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اٌؼجبساد

ِىزىثخ إلداسح اٌّؼشفخ.
رضغ اٌغبِؼخ اعشاءاد رشرجظ
ثبٌضاُِخ اٌؼبٍُِٓ ٌٕمً ورجبدي
اٌّؼشفخ اٌغذَذح ثؼذ ؽضىس
2
إٌذواد ووسػ اٌؼًّ
واٌّئرّشاد.
عٍىن اداسح اٌغبِؼخ َؼىظ
اٌّؾبفظخ ػًٍ اٌّؼشفخ داخً
0
إٌّظّخ ٌزؾمُك ُِضح ِجزىشح.
رؼضص اٌغبِؼخ صمبفخ اداسح
اٌّؼشفخ (صمبفخ رجبدي اٌّؼشفخ
ورٕغُك اٌّؼشفخ واٌزؼبوْ فٍ
3
اٌّؼشفخ واوزغبة اٌّؼشفخ ِٓ
لجً اٌؼبٍُِٓ فٍ اٌغبِؼخ.)....
رذػُ اٌغبِؼخ اٌضمبفخ اٌذاػّخ
إلداسح اٌّؼشفخ (االػزشاف
ثبٌخجشح واٌزؼبوْ واالثزىبس
3
وسوػ اٌفشَك واٌؼًّ اٌغّبػٍ
واداسح اٌزغُُش واٌزذسَت.)..
رٍّٕ اٌغبِؼخ اعزؼذاد اٌؼبٍُِٓ
ٌ 3زجبدي اٌّؼشفخ داخً اٌّغّىػخ /
اٌمغُ  /اٌغبِؼخ.
رضغ لُبداد اٌغبِؼخ اعزشارُغُخ
وأهذاف وِّبسعبد اداسح
3
اٌّؼشفخ داخً اٌّغّىػخ  /اٌمغُ
 /اٌغبِؼخ
لذسح اٌجُٕخ اٌزؾزُخ اٌضمبفُخ
لذساد اٌجُٕخ اٌزؾزُخ إلداسح اٌّؼشفخ

عدد سبتمبر-ج2021 )98( -1م
اٌؼذد

اٌّزىعظ اٌؾغبثً

االٔؾشاف اٌّؼُبسي

دسعخ
اٌزشافش

اٌزشرُت

233

2.03

3.03

ِٕخفضخ

3

233

2.03

3.23

ِٕخفضخ

3

233

2.33

3.23

ِٕخفضخ

3

233

2.03

3.00

ِٕخفضخ

3

233

0.33

3.33

ِشرفؼخ

2

233

0.33

3.30

ِشرفؼخ

3

233
233

2.32
2.33

3.33
3.33

ِزىعطخ
ِزىعطخ

2
3

يتضح مف الجدكؿ السابؽ (جدكؿ  )12أف قدرات البنية التحتية إلدارة المعرفة بجامعة
جنكب الكادم جاءت بدرجة متكسطة ( ،)96.2مما يدؿ عمى أف الجامعة ما زالت في حاجة
إلى تطكير قدرات البنية التحتية إلدارة المعرفة ،حيث كقعت تقريبان في الحد األدنى لممتكسط،
كيمكف تناكؿ كؿ محكر مف ىذه المحاكر عمى النحك التالي:

 جاء بعد " قدرة البنية التحتية التكنكلكجية في المرتبة األكلى بمتكسط حسابي( )9612كانحراؼ معيارم ( ،)5621كبمستكم متكسط مف كجية نظر العينة،
كجاءت العبارة ( )1بدرجة مرتفعة ،كجاءت العبارة ( ).بمستكل متكسط ،بينما
جاءت العبارات ( ).-1بدرجة منخفضة ،كجاءت في المرتبة األكلى العبارة (" )1
يتكافر بالجامعة بنية تحتية تكنكلكجية حديثة كفعالة" بمتكسط حسابي (،)261.
كانحراؼ معيارم ( ،)5631بينما جاءت العبارة ( )1كنصيا " تكظؼ الجامعة البنية
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التحتية التكنكلكجية في إدارة المعرفة (معالجة البيانات ،كجمع المعمكمات ،كتخزيف
المكاد التي تـ جمعيا ،كتجميع المعرفة ،كتسريع االتصاالت) ،في المرتبة األخيرة
بدرجة منخفضة ،كبمتكسط حسابي ( ،)9622كانحراؼ معيارم ( ،)169.كيعزل
ذلؾ إلى تكاؼ البنية التحتية التكنكلكجية ،إال انيا ما زالت الجامعة في مرحمة إعداد
اإلدارة االلكتركنية كبرامجيا المختمفة ،إال الجامعة ال تكظؼ البنية التحتية
التكنكلكجية في إدارة المعرفة ،إال أف الجامعة ما زالدة غير قادرة عمى استخداـ
التكنكلكجيا في العديد مف األشياء في معالجة البيانات ،كجمع المعمكمات ،كتخزيف
المكاد التي تـ جمعيا ،كتجميع المعرفة ،كتسريع االتصاالت ،كعدـ تبني آليات
حديثة في تكامؿ المعرفة عبر اإلدارات كفرؽ ككحدات الجامعة ،ككذلؾ آليات دمج
المعرفة كنشرىا باستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت بفعالية ،كلست ىناؾ
تقنية مناسبة في مكانيا مف أجؿ إدارة معرفة فعالة؛ كتكظيؼ التكنكلكجيا لميياكؿ
التنظيمية لزيادة فعالية إدارة المعرفة6
 جاء بعد " قدرة البنية التحتية الثقافية في المرتبة الثانية بمتكسط حسابي ()9619كانحراؼ معيارم ( ،)162.كبمستكم متكسط مف كجية نظر العينة ،كجاءت
العبارتاف ( )1 ،.بدرجة مرتفعة ،بينما جاءت العبارات ( ).-1بدرجة منخفضة،
كجاءت في المرتبة األكلى العبارة ( " )1تضع قيادات الجامعة إستراتيجية كأىداؼ
كممارسات إدارة المعرفة داخؿ المجمكعة  /القسـ  /الجامعة" بمستكل عاؿ،
كبمتكسط حسابي ( 6)26.3كانحراؼ معيارم ( ،)165.بينما جاءت العبارة ().
كنصيا " تدعـ الجامعة الثقافة الداعمة إلدارة المعرفة (االعتراؼ بالخبرة كالتعاكف
كاالبتكار كركح الفريؽ كالعمؿ الجماعي كادارة التغيير كالتدريب ")66في المرتبة
األخيرة بدرجة منخفضة ،كبمتكسط حسابي ( ،)9621كانحراؼ معيارم (،)1622
كقد يرجع ذلؾ إلى تكافر الخطط االستراتيجية لؤلقساـ كباقي كحدات الجامعة
لتكجييا إلى االعتماد المؤسسي ،إال أف رؤية الجامعة كقيميا كمكاقفيا مف التعمـ
كنقؿ المعرفة ما زالت في حاجة إلى تطكير ،كرسـ سياسات لمتشارؾ المعرفي
كالبحث العممي كالبحكث المدعكمة ،كتكجيت الجامعة إلى ثقافة النشر العممي كدعـ
النشر ،كما أف ىناؾ فقر في ثقافة تبادؿ المعرفة كتنسيؽ المعرفة كالتعاكف في
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المعرفة كاكتساب المعرفة مف قبؿ العامميف في المنظمات ،كما زالت السرية كالحفاظ
عمى المعمكمات الفردية دكف مشاركتيا قائمان ،كالجامعة في حاجة إلى تبني الثقافة

التنظيمية البلزمة لتشجيع التفاعؿ كالتعاكف بيف األفراد الميميف لتسييؿ المعرفة،
كتكفر لؤلفراد القدرة عمى التنظيـ الذاتي لشبكات المعرفة كالممارسة الخاصة بيـ
لتسييؿ حمكؿ المشكبلت كتبادؿ المعرفة ،كأف تجسد الرؤية التنظيمية كالرسالة
كالقيـ ثقافة الجامعة كتحدد أنكاع المعرفة المطمكبة كأنكاع األنشطة المتعمقة
بالمعرفة التي يتـ تشجيعيا6

 جاء بعد " قدرة البنية التحتية الييكمية في المرتبة الثالثة بمتكسط حسابي ()96.3كانحراؼ معيارم ( ،)1651كبمستكم منخفض مف كجية نظر العينة ،كجاءت
العبارة ( ).بدرجة مرتفعة ،بينما جاءت العبارات ( ).-1بدرجة منخفضة ،كجاءت
في المرتبة األكلى العبارة (" ).تكفر الجامعة ضمف ىياكميا ىيكؿ خاص بإدارة
المعرفة" بمتكسط حسابي ( 6)26.1كانحراؼ معيارم ( ،)165.بينما جاءت العبارة
( )2كنصيا "ىيكؿ الجامعة مرف كمناسب لتشجيع اإلبداع كخفة الحركة في تشكؿ
بنية إدارة معرفة فعالة" في المرتبة األخيرة بدرجة منخفضة ،كبمتكسط حسابي
( ،)9621كانحراؼ معيارم ( ،)1622حيث إنو ال تتكافر اليياكؿ اليرمية المرنة،
كىياكؿ خاصة بإدارة المعرفة ،مثؿ فرؽ المصفكفات أك المنظمات المسطحة ،كال
تكجد تضع استراتيجيات لتشكيؿ ثقافة لتبادؿ المعرفة ،كسياسة دعـ اإلدارة
لممسئكليف كالقكاعد كالمكائح كالممارسات ،كالتي تؤثر عمى عممية إدارة المعرفة
كالقيادة التنظيمية ،كعدـ تكافر اليياكؿ التي يمكف أف تشجع اإلبداع كخفة الحركة6
كمشاركة كتبادؿ المعرفة كالتعاكف عبر الحدكد داخؿ المنظمة ،كالقصكر في
سياسات المنظمة كعممياتيا كنظاـ المكافآت كالحكافز6
كبالنسبة إلجمالي ىذا المحكر ،كيكضح جدكؿ ( )1.حساب المتكسط الحسابى،
كاالنحراؼ المعيارل لكؿ قدرة مف قدرات البنية التحتية إلدارة المعرفة لجامعة جنكب الكادم
كترتيبيا تنازليا حسب المتكسط الحسابي لممارسة كؿ قدرة6
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عذوي ()33
اٌّزىعظ اٌؾغبثً ،واالٔؾشاف اٌّؼُبسي ٌىً لذسح ِٓ لذساد اٌجُٕخ اٌزؾزُخ
إلداسح اٌّؼشفخ ٌغبِؼخ عٕىة اٌىادٌ ورشرُجهب رٕبصٌُب
دسعخ
اٌّزىعظ االٔؾشاف
اٌؼذد
األثؼبد
اٌزشافش
اٌؾغبثً اٌّؼُبسي

اٌزشرُت

3

لذسح اٌجُٕخ اٌزؾزُخ اٌزىٕىٌىعُخ

233

2.33

3.33

ِزىعطخ

3

2

لذسح اٌجُٕخ اٌزؾزُخ اٌضمبفُخ

219

2.72

0.86

ِزىعطخ

2

0

لذسح اٌجُٕخ اٌزؾزُخ اٌهُىٍُخ
لذساد اٌجُٕخ اٌزؾزُخ إلداسح
اٌّؼشفخ

233

2.33

3.33

ِٕخفضخ

0

219

2.68

0.89

ِزىعطخ

يتضح مف جدكؿ ( )1.أف تقديرات أفراد العينة بالنسبة لكاقع ممارسات قدرات البنية
التحتية إلدارة المعرفة بالجامعة جاءت ضمف فئة التقدير بدرجة متكسطة فتراكح المتكسط
الحسابى ليا بيف ( ،) 9612 - 96.3كبمتكسط كمي مقدره ) )96.2الذم يشير إلي
المستكم المتكسط لممارسة قدرات البنية التحتية إلدارة المعرفة لمجامعة،إذا جاءت في المرتبة
األكلي "قدرة البنية التحتية التكنكلكجية"بمتكسط حسابي بمغ ( )9612كىك أعمي مف المتكسط
الحسابي العاـ البالغ( ،)96.2كانحراؼ معيارم بمغ(  ،)5621كيمكف تفسير ذلؾ بأف الجامعة
تحاكؿ تكظيؼ التكنكلكجيا في دمج المعرفة كنشرىا باستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات
كاالتصاالت بفعالية ،كما أف جامعة جنكب الكادم تحاكؿ بدرجة مقبكلة تبنى إجراءات فعالة
المتبلؾ أعضائيا األدكات الخاصة بيـ لتحسيف قدرتيـ عمى إدارة المعرفة بكاسطة أدكات
التكتكلكجيا الحديثة ،كلكف يقابؿ ىذا ضعؼ تكافر بنية تحتية تكنكلكجية حديثة كفعالة
بالجامعة ،كضعؼ تكظيؼ الجامعة البنية التحتية التكنكلكجية في إدارة المعرفة (معالجة
البيانات ،كجمع المعمكمات ،كتخزيف المكاد التي تـ جمعيا ،كتجميع المعرفة ،كتسريع
االتصاالت) ،فيما حصمت "قدرة البنية التحتية الييكمية" عمي المرتبة الثالثة كاألخيرة بيف
قدرات البنية التحتية إلدارة المعرفة بمتكسط حسابي بمغ(  ) 96.3كىك أقؿ مف المتكسط
الحسابي العاـ كالبالغ ( ،)96.2كانحراؼ معيارم بمغ( ،) 1651كيمكف تفسير ذلؾ بضعؼ
قدرة الجامعة التي تمكنيا مف أف تضع قكاعد كاستراتيجيات فعالة مشجعة إلدارة المعرفة
(كتشمؿ قيادة فريؽ إدارة المعرفة ،كتعزيز الخطط اإلستراتيجية كأم مكافآت لمفحص كالتقييـ)،
ىيكؿ الجامعة جامد كغير مرف

كمناسب إلدارة المعرفة بصكرة جماعية تتخطي الحدكد
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الكظيفية ،ىيكؿ الجامعة غير مرف ليناسب تشجيع اإلبداع كخفة الحركة في تشكؿ بنية إدارة
معرفة فعالة6
ب )96مجاالت القدرة عمى المعرفة  :تـ حساب المتكسط الحسابى ،كاالنحراؼ المعيارل لكؿ
فقرة (ممارسة) كالبالغ عددىا ( )92فقرة تقيس خمس مجاالت القدرة عمي المعرفة ( الخبرة،
الدركس المستفادة ،كثائؽ المعرفة ،البيانات ،السياسات كاالجراءات) كما يكضح جدكؿ ()1.
عذوي ()33
اٌّزىعظ اٌؾغبثً ،واالٔؾشاف اٌّؼُبسي ٌّغبالد اٌمذسح ػٍٍ اٌّؼشفخ
َ
3
2
0
3
3

3
2
0
3

3

3

اٌؼجبساد
رمش اٌغبِؼخ ثؤهُّخ اٌخجشح
واٌخجشاء فٍ ِغبي اٌّؼشفخ
واٌزشغُغ ػًٍ ِشبسوزهُ.
رىظف اٌغبِؼخ اعشاءاد فؼبٌخ
ٌزىافش واِىبُٔخ اٌىطىي اًٌ
ِغزىدع (ِغزىدػبد)
رىظف اٌغبِؼخ اعشاءاد فؼبٌخ
ٌٕغبػ ػٍُّبد ِشبسوخ اٌخجشاء
فٍ اٌّؼشفخ.
رىظف اٌغبِؼخ اعشاءاد فؼبٌخ
ٌزغهًُ اٌجؾش فٍ ِغزىدػبد
اٌخجشح .
رىظف اٌغبِؼخ اعشاءاد فؼبي
ٌزؾغُٓ لبثٍُخ اٌزىعغ فٍ
اٌزظُٕف.
اٌخجشح
رمش اٌغبِؼخ فٍ وصبئك ِٕشىسح
ثبٌذسوط اٌّغزفبدح عبثمبً.
رهزُ اٌغبِؼخ ثبٌجؾش ػٓ
اٌذسوط اٌّغزفبدح واإلشبسح
اٌُه.
رىظف اٌغبِؼخ اعشاءاد فؼبٌخ
ٌزؾمُك اٌزطجُك إٌبعؼ ٌٍذسوط
اٌّغزفبدح.
رىظف اٌغبِؼخ اعشاءاد فؼبٌخ
ٌزغهًُ اٌجؾش فٍ ِغزىدع
اٌّؼشفخ.
رىظف اٌغبِؼخ اعشاءاد فؼبٌخ
ٌزمُُُ  /رؾذَش اٌذلخ  /ؽذاصخ
اٌذسوط اٌّغزفبدح (اٌّشاعؼخ
اٌذوسَخ ٌؼٍُّبد االٌزمبط  /اػبدح
االعزخذاَ).
اٌذسوط اٌّغزفبدح
رهزُ اٌغبِؼخ ثىعىد وأهُّخ
وصبئك اٌّؼشفخ.

اٌؼذد

اٌّزىعظ اٌؾغبثً

االٔؾشاف اٌّؼُبسي

دسعخ
اٌزشافش

اٌزشرُت

233

2.03

3.23

ِٕخفضخ

2

233

2.03

3.03

ِٕخفضخ

3

233

2.03

3.23

ِٕخفضخ

0

233

2.03

3.23

ِٕخفضخ

3

233

2.03

3.03

ِٕخفضخ

3

233

2.03

3.33

ِٕخفضخ

3

233

2.33

3.33

ِٕخفضخ

3

233

2.33

3.33

ِٕخفضخ

2

233

2.03

3.22

ِٕخفضخ

0

233

2.03

3.20

ِٕخفضخ

3

233

2.03

3.03

ِٕخفضخ

3

233

2.32

3.33

ِٕخفضخ

0

233

2.33

3.02

ِٕخفضخ

2
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2
0
3

3
2
0
3

3

2
0
3
3
3

اٌؼجبساد
رىفش اٌغبِؼخ اِىبُٔخ اٌىطىي
اًٌ ِغزىدع وصبئك
اٌّؼشفخ(اٌّغزىدػبد).
َذػُ ِغزىدع وصبئك اٌّؼشفخ
ثبٌغبِؼخ ٔظبَ اداسح اٌّغزٕذاد .
اٌّشاعؼخ اٌذوسَخ  /رؾغُٓ
أدواد اٌجؾش  /االعزشعبع ؛
اٌّشاعؼخ اٌذوسَخ ٌّخططبد
رظُٕف وصبئك اٌّؼشفخ
وصبئك اٌّؼشفخ
رشعخ اٌغبِؼخ أهُّخ طٕغ
اٌمشاس اٌّجٍٕ ػًٍ اٌجُبٔبد.
رشغغ اٌغبِؼخ ارخبر اٌمشاس
اٌمبئُ ػًٍ اٌجُبٔبد وغضء ِٓ
ػًّ اٌفشد.
رهزُ اٌغبِؼخ رذاوي اٌجُبٔبد
وغضء ِٓ ػٍُّخ ارخبر اٌمشاس .
رغشٌ اٌغبِؼخ ِشاعؼخ دوسَخ
ٌؼٍُّخ اداسح اٌجُبٔبد (رؾغُٓ
اٌىطىي  /أدواد اٌزؾًٍُ).
اٌجُبٔبد
رىظف اٌغبِؼخ اٌّؼشفخ
اٌزٕظُُّخ فٍ طىسح اعشاءاد
اٌزشغًُ اٌمُبعُخ ؽىي وُفُخ
اٌمُبَ ثبألػّبي.
رىصك اٌغبِؼخ ِغبساد اٌؼًّ
ٌٍؼٍُّبد اٌشورُُٕخ ثهذف اٌزؼٍُ
ٌٍغُّغ.
رضغ اٌغبِؼخ اعزشارُغُخ
رٕظُُّخ فؼبٌخ ٌزؤُِٓ ػٍُّخ
ِّزذح إلداسح اٌّؼشفخ
رضغ اٌغبِؼخ عُبعبد
واعشاءاد فؼبٌخ ٌزؼضَض ِغبالد
اٌمذسح ػًٍ اٌّؼشفخ.
رضغ اٌغبِؼخ عُبعبد
واعشاءاد فؼبٌخ ٌزؼضَض اٌجُٕخ
اٌزؾزُخ إلداسح اٌّؼشفخ.
رضغ اٌغبِؼخ عُبعبد
واعشاءاد فؼبٌخ ٌزؼضَض ػٍُّبد
اداسح اٌّؼشفخ.
اٌغُبعبد واإلعشاءاد
ِغبالد اٌمذسح ػًٍ اٌّؼشفخ
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اٌؼذد

اٌّزىعظ اٌؾغبثً

االٔؾشاف اٌّؼُبسي

دسعخ
اٌزشافش

اٌزشرُت

233

2.33

3.03

ِٕخفضخ

3

233

2.03

3.23

ِٕخفضخ

3

233

2.32

3.23

ِٕخفضخ

0

233

2.30

3.33

ِٕخفضخ

2

233

2.33

3.03

ِٕخفضخ

3

233

2.32

3.03

ِٕخفضخ

2

233

2.03

3.23

ِٕخفضخ

3

233

2.03

3.20

ِٕخفضخ

0

233

2.33

3.33

ِٕخفضخ

3

233

2.33

3.02

ِٕخفضخ

3

233

0.23

3.33

ِزىعطخ

2

233

0.33

3.30

ِزىعطخ

0

233

2.33

3.33

ِٕخفضخ

3

233

2.03

3.03

ِٕخفضخ

3

233

0.33

3.33

ِزىعطخ

3

233

2.33

3.33

ِزىعطخ

3

233

2.33

3.33

ِٕخفضخ

0

يتضح مف الجدكؿ السابؽ (جدكؿ  )1.أف مجاالت القدرة عمى المعرفة بجامعة جنكب الكادم
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جاءت بدرجة منخفضة ( ،)96.2مما يدؿ عمى أف الجامعة ما زالت في حاجة إلى تطكير
القدرة عمى المعرفة بصكرة ممحة كيمكف تناكؿ كؿ محكر مف ىذه المحاكر عمى النحك التالي:
 جاء بعد " السياسات كاإلجراءات في المرتبة األكلى بمتكسط حسابي ()9631كانحراؼ معيارم ( ،)561.كبمستكل متكسط مف كجية نظر العينة ،كجاءت العبارة
( ).بدرجة متكسطة ،كجاءت باقي العبارات بدرجة منخفضة ،كىذا يعني أف
سياسات الجامعة ال ترقي إلى تحقيؽ المنشكد مف إدارة المعرفة ،فما زالت في حاجة
ممحة ل تحديد السياسات كاإلجراءات لتمثيؿ المعرفة المؤسسية المطمكبة لمتشغيؿ
الفعاؿ كالمتسؽ لممنظمة ،كىناؾ فجكة كبيرة بيف الشكؿ الذم تبدك عميو المياـ في
اإلجراء كبيف ما تبدك عميو في الكاقع ،ةفي حاجة إلى آليات فعالة الستيعاب (تعمـ)
المكظفيف الجدد ككذلؾ تعزيز كانفاذ التشغيؿ السمس لممكظفيف الحالييف ،كآليات
ضمف في فرادل األعضاء (ال تزاؿ المعرفة الضمنية) ،في قكاعد المنظمة ،الركتيف
تُ ّ
(الصريح) ،كالثقافات ،كاليياكؿ كالتكنكلكجيات ،كاإلست ارتيجية التنظيمية ىي
إستراتيجية لمتحكيؿ مف خبرات أخرل ك قدرات المعرفة لتأميف عممة ممتدة لبلحتفاظ
بيذه المعرفة6
 جاء بعد " كثائؽ المعرفة في المرتبة الثانية بمتكسط حسابي ( )9622كانحراؼمعيارم ( ،)1611كبمستكل منخفط مف كجية نظر العينة ،حيث جاءت جميع
العبارات بدرجة منخفضة ،كيعزل ذلؾ إلى لضعؼ العناية بكجكد اإلحصائيات
كالخرائط كاإلجراءات كالتحميبلت ،ككذلؾ التدكيف لمكثائؽ عبر تقارير المشركع
كالتقارير الفنية كالسياسات كاإلجراءات كالتقارير البحثية كالمنشكرات كالصكر
كالرسكمات كالمخططات كالصكت كمقاطع الفيديك ،كضعؼ االىتماـ بتكفير تصنيفات
بدييية كفيرسة ذكية كأساليب بحث متنكعة ،أك استخداـ مستندات المعرفة طرؽ
الفيرسة كالتخزيف كاالسترجاع6
 جاء بعد " الدركس المستفادة في المرتبة الثالثة بمتكسط حسابي ( )9629كانحراؼمعيارم ( ،)1613كبمستكل منخفط مف كجية نظر العينة ،حيث جاءت جميع
العبارات بدرجة منخفضة ،كيعزل لعدـ كجكد تقارير كسجبلت تدكف النجاحات
كاالخفاقات في مشاريع سابقة مماثمة لتككف تغذية راجعة مستقببلن ،كعدـ كجكد
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آليات فعالة لنقؿ أفضؿ الممارسات عبر تكثيقيا كمشاركتيا كتطبيقيا كاعادة
استخداميا 6بمجرد تعمـ الدرس ،6ككذلؾ عدـ تدكيف الدركس المستفادة في شكؿ
أفضؿ ممارسات أك معايير مرجعية تعتبر استخدامات جيدة في إدارة المعرفة،
 جاء بعد " البيانات في المرتبة الرابعة بمتكسط حسابي ( )9625كانحراؼ معيارم( ،) 161.كبمستكل منخفط مف كجية نظر العينة ،حيث جاءت جميع العبارات
بدرجة منخفضة ،لعدـ سيكلة الحصكؿ عمى حقائؽ أك أرقاـ تـ الحصكؿ عمييا مف
العمميات أك التجارب أك الدراسات االستقصائية ،كاالستعبلـ عف البيانات كتحميميا،
كاالستخداـ االستراتيجي لمبيانات ىك في تعزيز عممية صنع القرار ،كقصكر كاضح
في العمميات التنظيمية بالنسبة لتحديد ىذه البيانات القابمة لمتنفيذ كجمعيا
كصيانتيا كتحميميا ،كالتقنيات التمكينية المستخدمة لتسييؿ قدرة المعرفة أنظمة
معالجة المعامبلت كمستكدعات البيانات التي يمكنيا أتمتة التقاط ىذه المعرفة6
 جاء بعد " الخبرة في المرتبة الخامسة بمتكسط حسابي ( )9621كانحراؼ معيارم( ،)161.كبمستكل منخفط مف كجية نظر العينة ،حيث جاءت جميع العبارات
بدرجة منخفضة ،لعدـ كجكد أدلة كأنظمة المؤسسات حكؿ الخبراء (ما كراء
المعرفة) كطرؽ لتسييؿ تبادؿ المعرفة ،كعدـ كجكد إستراتيجية تنظيمية لبلحتفاظ
بالخبرة كتشجيع استخداميا ،كبالتالي الحفاظ عمى الكفاءات األساسية ذات الصمة
في المنظمة كتعزيزىا ،كتيسير اتصاالت الخبراء ،كتنمية الخبرات مف خبلؿ التعاكف
الفردم كالجماعي ،كالتقنيات التي يمكف أف تسيؿ ىذه العمميات ،كما زالت في
حاجة إلى بناء القدرة عمى بناء شبكة المعرفة ،كالقدرة عمى تبادؿ المعرفة كنقميا
كالتحفيز لخمؽ اإلبداع6
أما بالنسبة إلجمالي المحكر ،يكضح جدكؿ ( )11حساب المتكسط الحسابى ،كاالنحراؼ
المعيارل لكؿ مجاؿ مف مجاالت القدرة عمي المعرفة لجامعة جنكب الكادم كترتيبيا تنازليا
حسب المتكسط الحسابي لممارسة كؿ مجاؿ6
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عذوي ()33
اٌّزىعظ اٌؾغبثً ،واالٔؾشاف اٌّؼُبسي ٌّغبالد اٌمذسح ػٍٍ اٌّؼشفخ وىً
َ
3
2
0
3
3

األثؼبد
اٌغُبعبد واإلعشاءاد
وصبئك اٌّؼشفخ
اٌذسوط اٌّغزفبدح
اٌجُبٔبد
اٌخجشح
ِغبالد اٌمذسح ػًٍ اٌّؼشفخ

اٌؼذد
233
233
233
233
233
233

اٌّزىعظ االٔؾشاف دسعخ
اٌؾغبثً اٌّؼُبسي اٌزشافش
2.33
2.30
2.32
2.33
2.03
2.33

3.33
3.33
3.33
3.33
3.33
3.33

ِزىعطخ
ِٕخفضخ
ِٕخفضخ
ِٕخفضخ
ِٕخفضخ
ِٕخفضخ

اٌزشرُت
3
2
0
33
3

يتضح مف جدكؿ (  )11أف تقديرات أفراد العينة بالنسبة لكاقع ممارسات مجاالت
القدرة عمي المعرفة بالجامعة جاءت بدرجة ضعيفة بمتكسط حسابي كمي قدره)،)96.2
كانحراؼ معيارم ) )1651حيث أف مجاؿ السياسات كاالجراءات جاء بدرجة متكسطة حيث
المتكسط الحسابى ليا ( ،)9631كىك أعمي مف المتكسط الحسابي العاـ البمغ))96.2
كانحراؼ معيارم بمغ) ،)561.كيمكف تفسير ذلؾ بضعؼ قدرة الجامعة عمي كضع سياسات
كاجراءات فعالة لتعزيز مجاالت القدرة عمى المعرفة ،أك صياغة سياسات كاجراءات فعالة
لتعزيز البنية التحتية إلدارة المعرفة ،أك اتخاذ سياسات كاجراءات فعالة لتعزيز عمميات إدارة
المعرفة 6فيما حصؿ مجاؿ الخبرة عمي المرتبة الخامسة كاألخيرة بيف مجاالت القدرة عمي
المعرفة بمتكسط حسابي بمغ(  )9621كىك أقؿ مف المتكسط الحسابي العاـ كالبالغ (،)96.2
كانحراؼ معيارم بمغ( ،)1651كيمكف تفسير ذلؾ بضعؼ قدرة الجامعة عمي تكظيؼ إجراءات
فعالة لتكفر إمكانية الكصكؿ إلى مستكدع (مستكدعات) الخبرة (فائدة محتكل المستكدع؛
معمكمات في المستكدع عف الخبراء الداخمييف كالخارجييف ؛ قدرات البحث في المستكدعات)،
كندرة تكظيؼ الجامعة إلجراءات فعالة لنجاح عمميات مشاركة الخبراء في المعرفة (ممارسة
البحث عف الخبرة المتاحة؛ الكصكؿ إلى الخبراء كجزء مف ممارسات العمؿ العادية ؛ الكصكؿ
إلى الخبراء الداخمييف /الخارجييف باستخداـ أدكات التعاكف ؛ تكافر الخبراء ذكم الصمة)6
كضعؼ اىتماـ الحامعة بتكظيؼ إجراءات فعالة لتسييؿ البحث في مستكدعات الخبرة (معايير
بحث متعددة عف المستكدع؛ كضكح التصنيؼ كتكحيده كشمكلو)6
ب )26قدرات عمميات إدارة المعرفة :تـ حساب المتكسط الحسابى ،كاالنحراؼ المعيارل لكؿ
فقرة (ممارسة ) كالبالغ عددىا ( )22فقرة تقيس سبع عمميات إلدارة المعرفة( تشخيص
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المعرفة ،اكتساب المعرفة ،تكليد المعرفة ،تحكيؿ المعرفة ،تخزيف المعرفة ،مشاركة كنشر
المعرفة ،تطبيؽ المعرفة) كما يكضح جدكؿ ()12
َ
3
2
0
3

3

3

3

2

0

3
3
3

عذوي ()33
اٌّزىعظ اٌؾغبثً ،واالٔؾشاف اٌّؼُبسي ٌّغبالد لذساد ػٍُّبد اداسح اٌّؼشفخ
دسعخ
االٔؾشاف
اٌّزىعظ
اٌؼذد
اٌؼجبساد
اٌزشافش
اٌّؼُبسي
اٌؾغبثً
رمبسْ اٌغبِؼخ ثظفخ دوسَخ ثُٓ
ِٕخفضخ
3.23
2.03
اٌّؼشفخ اٌؾبٌُخ ثهب واٌّغزهذفخ 233
فٍ اٌغبِؼبد إٌّبفغخ.
رىظف اٌغبِؼخ ِمبسٔبد
ِٕخفضخ
3.03
2.33
233
رشخُض اٌّؼشفخ فٍ رؾغُٓ
أداء اٌغبِؼخ.
رمىَ اٌغبِؼخ ثشطذ دوسٌ
ِٕخفضخ
3.33
2.23
ٌٍّؼشفخ اٌّزبؽخ واٌّزغذدح ِٓ 233
ِظبدسهب اٌّخزٍفخ.
رشغغ اٌغبِؼخ ػًٍ اثذاء
ِٕخفضخ
3.23
2.03
233
اِساء ؽىي لضبَب اٌّؼشفخ
اٌّخزٍفخ.
رزجغ اٌغبِؼخ ٔظُ ٌزىصُك
ِخزٍف اٌغُبعبد واإلعشاءاد
ِٕخفضخ
3.03
2.02
233
اٌخبطخ ثزطجُك ػٍُّبد اداسح
اٌّؼشفخ
رؼزّذ اٌغبِؼخ ػًٍ رٕىع
ِزىعطخ
3.33
0.33
233
اٌىفبءاد اٌذاخٍُخ واٌخبسؽُخ
فٍ رشخُض اٌّؼشفخ اٌّزبؽخ
ِٕخفضخ
3.33
2.30
233
رشخُض اٌّؼشفخ
رضغ اٌغبِؼخ آٌُبد واعشاءاد
ِٕخفضخ
3.23
2.03
233
فؼبٌخ الوزغبة اٌّؼشفخ
ورؾذَضهب فٍ اٌىلذ إٌّبعت.
رضغ اٌغبِؼخ آٌُبد واعشاءاد
فؼبٌخ الوزغبة ِؼشفخ عذَذح
داخً وخبسط اٌغبِؼخ ٌّؼبٌغخ
ِزىعطخ
3.33
0.23
233
اٌّشبوً اٌؾبٌُخ واٌغذَذح،
واالثزىبس واوزغبة ُِضح
رٕبفغُخ.
رزؼبوْ اٌغبِؼخ وفمب ً الرفبلُبد
ورؾبٌفبد لىَخ وفؼبٌخ ِغ
ِزىعطخ
3.30
0.33
233
اٌششوبء الوزغبة اٌّؼبسف
اٌغذَذح.
رزجًٕ اٌغبِؼخ عُبعبد صَبدح
ِٕخفضخ
3.33
2.33
ؽظٍُزهب اٌّؼشفُخ ِٓ ثشاءاد 233
االخزشاع واٌٍّىُخ اٌفىشَخ.
رذػُ اٌغبِؼخ عُبعبد اٌؼًّ
ِٕخفضخ
3.33
2.33
233
اٌذاػّخ ٌٍزفىُش االثزىبسٌ
رؼًّ اٌغبِؼخ ػًٍ اششان
ِزىعطخ
3.22
0.23
233
ِغزىَبرهب اٌزٕظُُّخ فٍ
اٌّؼٍىِبد اٌّزبؽخ

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

اٌزشرُت
3
2
3
0

3

3
3
3

3

0

3
3
2

- 333 -

القدرات الديناميكية للجامعة ...
َ
3

3

2

0

3

3

3

3

3

2

اٌؼجبساد
رمىَ اٌغبِؼخ ثبالطالع ػًٍ
ِّبسعبد اٌّئعغبد اٌّخزٍفخ
فٍ ِغبي اداسح اٌّؼشفخ
ٌالعزفبدح ِٓ رغبسثهب
اوزغبة اٌّؼشفخ
رذػُ اٌغبِؼخ ؽشَخ اٌجؾش
اٌؼٍٍّ وفك لىاػذ عٍىن
ِىزىثخ.
رضغ اٌغبِؼخ ٔظبَ ٌٍّىبفؤد
واٌؾىافض ٌالٔغبصاد
اٌّؼشفُخ ٌٍؼبٍُِٓ (أثؾبس-
ثشاءاد اخزشاع.)...د
ٌذي اٌغبِؼخ عُبعبد ِفؼٍخ
ٌغزة اٌىفبءاد
اٌّزُّضح ِٓ خبسط اٌغبِؼخ
ٌٍّغبػذح فٍ رىٌُذ اٌّؼشفخ.
رىظف اٌغبِؼخ رىٕىٌىعُب
اٌّؼٍىِبد ٌّؼبٌغخ
األطىي اٌّؼشفُخ ثفؼبٌُخ وّذخً
ٌزىٌُذ اٌّؼشفخ.
عزمطت اٌغبِؼخ اٌىفبءاد
اٌجششَخ اٌّزُّضح العزفبدح
ِٓ ِخضؤهب اٌفىشٌ فٍ رطجُك
ػٍُّبد اداسح اٌّؼشفخ
رؼًّ اٌغبِؼخ ػًٍ رىىَٓ فشق
ػًّ ثهذف رطىَش
اٌّىعىداد اٌّؼشفُخ.
رذػُ اٌغبِؼخ اٌؾشَخ األوبدَُّخ
ألػضبء هُئخ اٌزذسَظ
وِؼبؤُهُ.
رىٌُذ اٌّؼشفخ
ٔؼمذ اٌغبِؼخ فؼبٌُبد ِخزٍفخ
ٌزؾىًَ اٌّؼشفخ اًٌ شىً ِفُذ
(ٔذواد ،رذسَجبدِٕ ،زذ\َبد،
ِئرّشاد ثؾضُخ ،اعزّبػبد
دوسَخ).
رغشٌ اٌغبِؼخ وبفخ اٌؼٍُّبد
ٌزؾىًَ اٌّؼشفخ ِٓ ِؼشفخ
ضُّٕخ اًٌ ِؼشفخ طشَؾخ
َفهّهب األخشوْ (اٌزىصُك:
خجشاد وِهبساد األفشاد؛
اٌزمبسَش ،اٌؼٍُّبد اٌمُبعُخ،
وزت واسشبداد ِغبػذح
واسشبداد رذسَت اٌخجشاء،
رمذَُ سإي ولشاساد ووصبئك

عدد سبتمبر-ج2021 )98( -1م
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اٌؼجبساد

عدد سبتمبر-ج2021 )98( -1م
اٌؼذد

اٌّزىعظ
اٌؾغبثً

االٔؾشاف
اٌّؼُبسي

دسعخ
اٌزشافش

اٌزشرُت

ٌالعزّبػبد إٌّؼمذح ؤششهب).

0

3

3

2

0
3
3
3

رغشٌ اٌغبِؼخ وبفخ اٌؼٍُّبد
ٌزؾىًَ اٌّؼشفخ اٌىاضؾخ اًٌ
شىً آخش ِٓ أشىبي اٌّؼشفخ
اٌظشَؾخ ِٓ خالي رذوَٓ
اٌّؼشفخ ورظُٕفهب ِٓ أعً
اعزشعبع أفضً ورمبعُ أعهً
فٍ اٌّغزمجً (اٌّشاعؼخ
اٌذاخٍُخ ٌأللشاْ ،اٌزذوَش
اٌىظُفٍ ،رؼُُٓ ِششذَٓ
ٌٍّىظفُٓ اٌغذد ،اثالؽ
اٌزغُُشاد فٍ اإلعشاءاد واٌىزت
اٌّغبػذح).
رغشٌ اٌغبِؼخ وبفخ اٌؼٍُّبد
ٌزؾىًَ اٌّؼشفخ اٌظشَؾخ اًٌ
ِؼشفخ ضُّٕخ ٌزؾمُك
االعزُؼبة اٌذاخٍٍ (ؽضضس
االعزّبػبد ،وطف رفظٍٍُ
ٌّٕهغُبد اٌؼًّ ِٓ لجً
اٌخجشاء ،اٌىطىي اًٌ لىاػذ
اٌجُبٔبد ،اٌّمبثالد ،ثشاِظ
اداسح ػاللخ اٌؼّالء ،اٌىصبئك،
اٌزمبسَش ،خطظ اٌؼًِّ ،ؼبٌغخ
ثُبٔبد رفبػً اٌؼّالٌ ،رؾذَش
اٌّىالغ االٌىزشؤُخ)..
رؾىًَ اٌّؼشفخ
رزؾمك اٌغبِؼخ ثبعزّشاس ِٓ
ِظذالُخ اٌجُبٔبد واٌّؼٍىِبد
اٌّزبؽخ ثبعزّشاس.
رىفش اٌغبِؼخ اٌّؼٍىِبد
واٌّؼبسف ؽىي ِغبالد
رخظض اٌؼبٍُِٓ اٌّخزٍفخ وفٍ
اٌىلذ إٌّبعت.
رزجًٕ اٌغبِؼخ عُبعبد
واعشاءاد فؼبٌخ ٌّىاعهخ
اٌّخبطش اٌزٍ لذ رئصش ػًٍ
ِؾزىَبرهب اٌّؼشفُخ.
رؾذس اٌغبِؼخ ِخضؤهب
اٌّؼشفٍ ثبعزّشاس.
رؼزّذ اٌغبِؼخ اعشاءاد واضؾخ
ٌؾّبَخ اٌٍّىُخ اٌفىشَخ وثشاءاد
االخزشاع ألطؾبثهب.
رضغ اٌغبِؼخ عُبعبد
واعشاءاد فؼبٌخ ألِٓ
وخظىطُخ اٌجُبٔبد
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اٌؼجبساد
واٌّؼٍىِبد.
رذوْ اٌغبِؼخ اِساء واٌخجشاد
واٌزغبسة فٍ لىاػذ اٌجُبٔبد
وؤٔظّخ خجشح.
رخضَٓ اٌّؼشفخ
رىفش اٌغبِؼخ رغهُالد
رىٕىٌىعُخ ؽذَضخ ٌّشبسوخ
ؤمً ؤشش اٌّؼشفخ داخً
وخبسط اٌغبِؼخ.
رزجًٕ اٌغبِؼخ عُبعبد
واعشاءاد فؼبٌخ ٌزشغُغ
اٌجبؽضُٓ ٌٕشش ثؾىصهُ اٌؼٍُّخ
فٍ اٌّغالد اٌؼبٌُّخ.
رىظف اٌغبِؼخ شجىبد اٌزىاطً
االعزّبػٍ ٌزىىَٓ اٌّؼشفخ
اٌغّبػُخ.
رؼضص اٌغبِؼخ رجبدي اٌخجشاد
واٌّؼبسف داخً اٌغبِؼخ
وخبسعهب.
رغزخذَ اٌغبِؼخ اإلداسح
االٌىزشؤُخ فٍ ٔشش ورذاوي
اٌّؼشفخ.
رٕظُ اٌغبِؼخ ٌمبءاد دوسَخ ثُٓ
أػضبء هُئخ اٌزذسَظ ٌٍزشبسن
اٌّؼشفٍ.
ِشبسوخ ؤشش اٌّؼشفخ
رضغ اٌغبِؼخ اعشاءاد فؼبٌخ
ٌزىظُف اٌّؼشفخ فٍ سفغ
ِغزىي وعىدح اٌخذِبد
واعشاءد اٌؼًّ.
رؾشص اٌغبِؼخ ػًٍ رؼضَض
رطجُمبد اداسح اٌّؼشفخ ِٓ خالي
إٌشبطبد اٌؼٍُّخ واٌجؾضُخ.
رىظف اٌغبِؼخ اٌّؼشفخ فٍ
ِؼبٌغخ اٌّشىالد فٍ ثُئخ
اٌؼًّ ثذلخ وعشػخ.
رزجًٕ لُبداد اٌغبِؼخ اٌمشاساد
اٌّجُٕخ ػًٍ اٌّؼشفخ اٌذلُمخ
واٌؾذَضخ.
رىظف اٌغبِؼخ اٌّؼشفخ فٍ
رؾمُك وظبئف اٌغبِؼخ وفمب ً
ٌّزطٍجبد عىق اٌؼًّ اٌؾبٌُخ
واٌّغزمجٍُخ.
رىظف اٌغبِؼخ اٌّؼشفخ فٍ
رمذَُ اٌخذِبد وإٌّزغبد
اٌّؼشفُخ وبالعزشبساد
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اٌؼجبساد

اٌؼذد

3

واالخزشاػبد وغُشهب.
رىفش اٌغبِؼخ اٌزذسَت وفمب ً
ٌؾبعبد اٌؼبٍُِٓ اٌّؼشفُخ.
رطجُك اٌّؼشفخ
لذساد ػٍُّبد اداسح اٌّؼشفخ

اٌّزىعظ
اٌؾغبثً

االٔؾشاف
اٌّؼُبسي

دسعخ
اٌزشافش

اٌزشرُت
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يتضح مف الجدكؿ السابؽ (جدكؿ  )12أف قدرات عمميات إدارة المعرفة بجامعة جنكب
الكادم جاءت بدرجة منخفضة ( ،)96.2مما يدؿ عمى أف الجامعة ما زالت في حاجة إلى
تطكير قدرات عمميات إدارة المعرفة بصكرة ممحة كيمكف تناكؿ كؿ محكر مف ىذه المحاكر
عمى النحك التالي:
 جاء بعد " تخزيف المعرفة" في المرتبة األكلى بمتكسط حسابي ( )9631كانحراؼمعيارم ( ،)5621كبمستكل متكسط مف كجية نظر العينة ،كجاءت العبارة(،9 ،1
 )2 ،.بدرجة متكسطة ،كجاءت باقي العبارات بدرجة منخفضة ،كىذا يعزم إلى أف
الجامعة تعمؿ إلى حد ما عمى تبني سياسات كاجراءات فعالة لتشجيع الباحثيف
لنشر بحكثيـ العممية في المجبلت العالمية عبر الدعـ المالي لمبحكث المنشكرة في
مجبلت عممية عالمية ،كما تقـ بعمؿ مجمكعات عبر الكاتس أب لفرؽ العمؿ
المككنة لمشاركة المعرفة ،إال أنيا ال تكفر بالصكرة الكافية تسييبلت تكنكلكجية
حديثة لمشاركة كنقؿ كنشر المعرفة داخؿ كخارج الجامعة ،أك تبادؿ الخبرات ،أك
اإلدارة االلكتركنية الحديثة التي بدأت فييا مؤخ ارن تحت التنفيذ عبر عدد مف

التطبيقات ،أك تنظيـ لقاءات دكرية بيف أعضاء ىيئة التدريس لمتشارؾ المعرفي
باستنثاء بعض السيمنارات لباحثي الماجستير كالدكتكراه ،6إال أف عممية التخزيف
تنظيـ كىيكمة المعرفة داخؿ المنظمة في حاجة إلى تطكير ممح ،ككذلؾ في حاجة
شديدة لتكظيؼ التكنكلكجيا لتخزيف كتجميع البيانات في قكاعد بيانات لتككف رصيد
معرفي كفكرم لممنظمة تستعيف بو كقت الحاجة لحؿ المشكبلت أك اتخاذ الق اررات
اإلدارية6
 جاء بعد " تكليد المعرفة" في المرتبة الثانية بمتكسط حسابي ( )9623كانحراؼمعيارم ( ،)562.كبمستكل متكسط مف كجية نظر العينة ،كجاءت العبارة ()1
بدرجة مرتفعة ،كجاءت العبارتيف ( )992بدرجة متكسطة ،باقي العبارات بدرجة
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منخفضة ،كىذا يعزم إلى تكفير الجامعة الحرية األكاديمية ألعضاء ىيئة التدريس،
كتشجيع المبدعيف كالمبتكريف عبر كحدة ريادة األعماؿ بالجامعة ،إال أنيا ما زالت
في حاجة إلى سياسات مكتكبة لمبحث العممي ،كجذب الكفاءات المتميزة مف خارج
الجامعة لتكليد المعرفة ،كفرؽ عمؿ بحثية مدعكمة لتكليد المعرفة ،فالجامعة في
حاجة إلى كجكد مشركعات كمحاكالت كبرامج رسمية لتطكير معارؼ جديدة ،حيث
إف التمكيؿ المقدـ لمبحكث المدعكمة ليست كافية ،ككما زاؿ ىناؾ قصكر شديد في
تنظيـ االجتماعات الرسمية كغير الرسمية لمحصكؿ عمى المعرفة الجديدة6
 جاء بعد " تحكيؿ المعرفة" في المرتبة الثالثة بمتكسط حسابي ( )9621كانحراؼمعيارم ( ،)5622كبمستكل متكسط مف كجية نظر العينة ،كجاءت العبارتيف (،9
 )2بدرجة متكسطة ،كجاءت باقي العبارات بدرجة منخفضة ،كىذا يكضح القصكر
الشديد في تدكيف المعرفة كتصنيفيا مف أجؿ استرجاع أفضؿ كتقاسـ أسيؿ في
المستقبؿ ،ككذلؾ كعقد فعاليات مختمفة لتحكيؿ المعرفة إلى شكؿ مفيد ،كتكثيؽ
خبرات كميارات األفراد؛ التقارير ،العمميات القياسية ،كتب كارشادات مساعدة
كارشادات تدريب الخبراء ،تقديـ رؤل كق اررات ككثائؽ لبلجتماعات المنعقدة كنشرىا،
ككذلؾ القصكر في حضكر االجتماعات ،ككصؼ تفصيمي لمنيجيات العمؿ مف قبؿ
الخبراء ،كالكصكؿ إلى قكاعد البيانات ،كالمقاببلت ،كبرامج إدارة عبلقة العمبلء،
كالكثائؽ ،كالتقارير ،كخطط العمؿ ،كمعالجة بيانات تفاعؿ العمبلء ،كتحديث المكاقع
االلكتركنية ،كبالتالي القصكر في اآلليات المستخدمة لدمج أك تكامؿ المعرفة مف
مصادر مختمفة ،كنقؿ المعرفة إلى المكاقع التي تحتاج إلييا كيمكف استخداميا،
كتحكي ؿ البيانات إلى معمكمات كتحكؿ المعمكمات إلى معرفة تنظيمية لتعظيـ فكائد
ىذه العممية6
-

جاء بعد " مشاركة كنشر المعرفة" في المرتبة الرابعة بمتكسط حسابي ()9622
كانحراؼ معيارم ( ،)5622كبمستكل متكسط مف كجية نظر العينة ،كجاءت
كالعبارات ( )2 ،. ،9بدرجة متكسطة ،كجاءت باقي العبارات بدرجة منخفضة ،كىذا
يكضح أف الجامعة في حاجة إلى تكافر سمكؾ التشارؾ المعرفي في الجامعة الذم
سكؼ يقكدىا حتما الى التعمـ التنظيمي كاكتساب ميارات كقدرات جديدة التي تمثؿ
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بفمسفتيا االساس المنيجي الستدامة القدرات الديناميكية ،كلك طبقت ىذه الفمسفة
عمي جامعة جنكب الكادم سكؼ يبلحظ أف ىناؾ ضعؼ في الكعي لدم أعضاء
ىيئة التدريس بالجامعة بأىمية سمكؾ التشارؾ المعرفي في بناء كاستدامة القدرات
الديناميكية لمجامعة مف خبلؿ نظريات التبادؿ االجتماعي ،فمف خبلؿ التفاعبلت بيف
افراد المنظمة الكاحدة سكؼ تتككف سمككيات لمتشارؾ نابعة مف صدؽ التفاعبلت
كقكتيا ،كبالتالي فإف شيكع سمكؾ التشارؾ لدل افراد المنظمة سكؼ يؤدم الى
تكسيع كاستدامة القدرات الديناميكية بفعؿ التشارؾ  ،كضعؼ الكعي لدم أعضاء
ىيئة التدريس بأىمية االستفادة مف الذاكرة التنظيمية لمجامعة كالمخزكف المعرفي
ألفرادىا في مكاجية التغيرات البيئية كاالستجابة لمتطمباتيا ،كضعؼ إدراؾ القائميف
عمي إدارة الجامعة بأىمية القيادة التشاركية التباعيـ النمط المركزم في اإلدارة مما
يحد مف التشارؾ المعرفي بيف المسئكليف عف إدارة الجامعة كيضعؼ مف القدرات
الديناميكية لمجامعة ،كيؤكد ذلؾ أف كاقع ممارسة قدرات إدارة المعرفة في جامعة
جنكب الكادم كانت متكسطة  ،كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة Bejinaru
) (2017التي ترم أف بالنسبة لمجامعة

فإف أىـ المكارد االستراتيجية ىي

المعمكمات كالمعرفة كاألفكار التي تشكؿ رأسماليا الفكرم كتساعدىا عمي ممارسة
القدرات الديناميكية لمجامعة ،ودساعخ) Cepeda and Vera(2007التي ترم أف
المكارد مثؿ أدكات البحث عف المعرفة كممارسات مشاركة المعرفة مفيدة في خمؽ
بيئة داخمية بالمنظمة أك الشركة كتساعد في بناء القدرات الديناميكية كدراسة حاتـ
عمي الحمداني ( )9512التي تؤكد أف القدرات الديناميكية تتأثر بعكامؿ التشارؾ
المعرفي كالعكامؿ االجتماعية6
 جاء بعد " اكتساب المعرفة "في المرتبة الخامسة بمتكسط حسابي ( )9625كانحراؼمعيارم ( ،)56.2كبمستكل متكسط مف كجية نظر العينة ،كجاءت كالعبارات (،9
 )2 ،.بدرجة متكسطة ،كجاءت باقي العبارات بدرجة منخفضة ،كىذا يرجع إلى
ضعؼ استفادة الجامعة مف عمميات الحصكؿ عمى المعرفة كتراكميا ،أك اكتساب
معرفة جديدة داخؿ كخارج المنظمة لمعالجة المشاكؿ الحالية كالجديدة ،كاالبتكار
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كاكتساب ميزة تنافسية ،لقصكر كاضح في تكافر االستراتيجيات كاآلليات التنفيذية
البلزمة لذلؾ6
 جاء بعد " تطبيؽ المعرفة" في المرتبة السادسة بمتكسط حسابي ( )96.9كانحراؼمعيارم ( ،)5625كبمستكل متكسط مف كجية نظر العينة ،كجاءت كالعبارات (،2
 )1 ،2 ،.بدرجة متكسطة ،كجاءت باقي العبارات بدرجة منخفضة ،كىذا يرجع إلى
أف الجامعة تفتقر إلى كجكد إجراءات فعالة مكتكبة لتكظيؼ المعرفة في رفع مستكل
كجكدة الخدمات كاجراءت العمؿ ،كالتكظيؼ الفعالمممعرفة المتراكة لدييا ،كأخذ
الق اررات بناء عمى معمكمات دقيقة تتكفر فكريان ،كالتدريبات البلزمة لتنمية ميارات
تطبيؽ المعرفة كفقان لخطة زمنية مكضكعة ،كىذا يؤدم إلى قصكر شديد في كضع

استراتيجية مكتكبة لتحكيؿ المعرفة إلى عمميات تنظيمية ،كاالستخداـ المناسب

لممعرفة في الكقت المناسب ،كاستثمار فرصة كجكدىا في المؤسسة مف خبلؿ
تكظيفيا في النشاطات كالعمميات التنظيمية ،كإدارة المكارد البشرية ،كاإلدارة المالية،
كاتخاذ الق اررات كغيرىا لخمؽ ميزة تنافسية عمى المدل الطكيؿ6
 جاء بعد " تشخيص المعرفة" في المرتبة السابعة بمتكسط حسابي ( )96.2كانح ارؼمعيارم ( ،)5631كبمستكل منخفط مف كجية نظر العينة ،كجاءت العبارة ().
بدرجة متكسطة ،كجاءت باقي العبارات بدرجة منخفضة ،كيرجع ذلؾ إلى القصكر
الكاضح في عمؿ مقارنات مرجعية بيف المعرفة المكجكدة في المنظمة كالمعرفة
المستيدفة كالمتكفرة في المنظمات المنافسة األخرل لتقدير حجـ الفجكة بيف المعرفة
المتكفرة في المنظمة كبيف المعرفة المستيدفة مف أجؿ تحسيف أداء المنظمة كبيف
المعرفة المستيدفة مف أجؿ تحسيف أداء المنظمة في كافة عممياتيا6
أما بالنسبة إلجمالي المحكر (قدرات عممية إدارة المعرفة)،

كيكضح جدكؿ ()13

حساب المتكسط الحسابى ،كاالنحراؼ المعيارل لكؿ قدرة مف قدرات عمميات إدارة المعرفة
لجامعة جنكب الكادم كترتيبيا تنازليا حسب المتكسط الحسابي لممارسة كؿ مجاؿ6
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عذوي ()33
اٌّزىعظ اٌؾغبثً ،واالٔؾشاف اٌّؼُبسي ٌّغبالد لذساد ػٍُّبد اداسح اٌّؼشفخ
اٌّزىعظ االٔؾشاف دسعخ
اٌؼذد
األثؼبد
اٌؾغبثً اٌّؼُبسي اٌزشافش
3.33
2.33
233
رخضَٓ اٌّؼشفخ
ِزىعطخ
3.33
2.33
233
رىٌُذ اٌّؼشفخ
ِزىعطخ
3.30
2.33
233
رؾىًَ اٌّؼشفخ
ِزىعطخ
3.30
2.33
233
اٌّؼشفخ
ِشبسوخ ؤشش
ِزىعطخ
3.33
2.33
233
اوزغبة اٌّؼشفخ
ِزىعطخ
3.33
2.32
233
رطجُك اٌّؼشفخ
ِزىعطخ
3.33
2.30
233
رشخُض اٌّؼشفخ
ِٕخفضخ
3.33
2.33
233
لذساد ػٍُّبد اداسح اٌّؼشفخ
ِٕخفضخ

اٌزشرُت
3
2
0
3
3
3
3

يتضح مف جدكؿ (  )13أف تقديرات أفراد العينة بالنسبة لكاقع ممارسات قدرات عمميات
إدارة المعرفة بالجامعة جاءت بدرجة ضعيفة بمتكسط حسابي كمي قدره( ،)96.2كانحراؼ
معيارم(  )56..حيث أف القدرة عمي تخزيف المعرفة جاءت بدرجة متكسطة حيث المتكسط
الحسابى ليا ( ،)9631كىك أعمي مف المتكسط الحسابي العاـ البمغ(  )96.2كانحراؼ
معيارم بمغ( ،)56..كيمكف تفسير ذلؾ بمحدكدية قدرة الجامعة عمي

تبنى سياسات

كاجراءات فعالة لتشجيع الباحثيف لنشر بحكثيـ العممية في المجبلت العالمية ،أك تكظيؼ
الجامعة لشبكات التكاصؿ االجتماعي لتككيف المعرفة الجماعية ،أك تنظيـ كعقد الجامعة
لقاءات دكرية بيف أعضاء ىيئة التدريس لمتشارؾ المعرفي ،فيما حصؿ القدرة عمي تشخيص
المعرفة عمي المرتبة السابعة كاألخيرة بيف قدرات عمميات إدارة المعرفة بمتكسط حسابي
بمغ(  ) 96.2كىك أقؿ مف المتكسط الحسابي العاـ كالبالغ ( ،)96.2كانحراؼ معيارم
بمغ( ،) 56..كيمكف تفسير ذلؾ بضعؼ قدرة الجامعة عمي أف تقارف بصفة دكرية بيف
المعرفة الحالية بيا كالمستيدفة في الجامعات المنافسة ،كتكظيؼ الجامعة مقارنات تشخيص
المعرفة في تحسيف أداء الجامعة ،كندرة قياـ الجامعة برصد دكرم لممعرفة المتاحة كالمتجددة
مف مصادرىا المختمفة ،كضعؼ تشجع الجامعة عمى ابداء اآلراء حكؿ قضايا المعرفة
المختمفة ،كندرة قياـ الجامعة باالطبلع عمى ممارسات المؤسسات المختمفة في مجاؿ إدارة
المعرفة لبلستفادة مف تجاربيا 6كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة كؿ مف حبيبة رمضاف الجكىي
( )9519التي تكصمت إلي عدـ تكافر القدر الكافي لمقكمات البيئة الجامعية المناسبة
لممارسة إدارة المعرفة ،فالقيادة كالثقافة التنظيمية تتسـ بالمركزية ،كاليياكؿ التنظيمية ىرمية،
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كدراسة إيماف إبراىيـ الدسكقي ( )951.التي أشارت إلي أف درجة ممارسة عمميتي إنتاج
كنشر المعرفة مرتفعة مف قبؿ أعضاء ىيئة التدريس ،بينما درجة ممارسة عممية تطبيؽ
المعرفة متكسطة ،كدراسة منى عمي سيد ( )9512التي تكصمت إلى أف عمميات إدارة
المعرفة لدل القيادات األكاديمية جاءت متكسطة ،ككذلؾ جاءت متطمبات تطبيؽ عمميات إدارة
المعرفة لدل القيادات األكاديمية (التنظيمية كالبشرية) بدرجة متكسطة ،بينما جاء بعد
المتطمبات المادية بدرجة قميمة6
ج) نتائج الدراسة الخاصة بكاقع ممارسات العمؿ االبتكارم بجامعة جنكب الكادم مف كجية
نظر أعضاء ىيئة التدريس كالقيادات :تـ حساب المتكسط الحسابى ،كاالنحراؼ المعيارل
لكؿ فقرة (ممارسة ) كالبالغ عددىا ( )25فقرة تقيس أربعة سمككيات العمؿ
االبتكارم(تحديد المشكمة ،تكليد الفكرة ،تركيج الفكرة ،تطبيؽ الفكرة) كما يكضح جدكؿ
()95
َ
3
2
0
3
3
3
3
3

3
2
0

عذوي ()23
اٌّزىعظ اٌؾغبثً ،واالٔؾشاف اٌّؼُبسي ٌّغبالد عٍىوُبد اٌؼًّ االثزىبسٌ
دسعخ
اٌّزىعظ االٔؾشاف
اٌؼذد
اٌؼجبساد
اٌزشافش
اٌؾغبثٍ اٌّؼُبسٌ
اثمبء ٔفغه ػًٍ اطالع ثبٌّفبهُُ  /اٌشإي اٌغذَذح
ِٕخفضخ
3.23
2.23
233
داخً اٌّغبي اٌّهٍٕ ٌٍفشد.
ِزىعطخ
3.33
2.33
233
اثمبء ٔفغه ػًٍ ػٍُ ثآخش اٌزطىساد فٍ اٌغبِؼخ.
ِزىعطخ
3.33
0.23
233
اثمبء ٔفغه ػًٍ ػٍُ ثهُبوً اٌغبِؼخ وػٍُّبرهب.
اثمبء ٔفغه ػًٍ اطالع ػًٍ اٌزطىساد اٌغذَذح فٍ
ِزىعطخ
3.30
0.33
233
اٌغبِؼبد األخشي.
ٍُِ ثبٌّشىالد اٌظؼجخ اٌزٍ رىاعه اٌؼًّ /االٔزبط
ِزىعطخ
3.33
2.33
233
وأثؼبدهب.
ِزىعطخ
3.33
2.33
233
َىظف آٌُبد ؽذَضخ فٍ رؾذَذ اٌّشىالد.
َغّغ ثُٓ األعبٌُت اٌىُّخ وإٌىػُخ فٍ رؾذَذ
ِزىعطخ
3.33
2.33
233
اٌّشىالد.
ػًٍ اطالع دائُ ثبٌجؾىس اٌغذَذح فٍ ِغبي
ِزىعطخ
3.33
2.30
233
اٌزخظض.
ِزىعطخ
3.33
2.33
233
رؾذَذ اٌّشىٍخ
رمذَُ أفىبس ِجزىشح لبثٍخ ٌٍزطجُك ٌزطىَش اٌجؾش
ِزىعطخ
3.32
2.33
233
اٌؼٍٍّ ورطجُمبره.
اَغبد ؽٍىي أطٍُخ واثزىبسَخ ٌٍّشىالد اٌظؼجخ فٍ
ِزىعطخ
3.33
2.33
233
اٌؼًّ.
ِزىعطخ
3.33
0.23
233
رمذَُ أفىبس عذَذح ٌزؾغُٓ األداء.

3

ِزىعطخ

2

 3طشػ طشق عذَذح ألداء ِهبَ اٌؼًّ.

233

0.33
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اٌؼجبساد

اٌؼذد

3

ِؼبٌغخ األشُبء اٌزٍ َغت أْ رزغُش ِجبششح.
اخزجبس اٌؾٍىي اٌّزطىسح ألوعه اٌمظىس ػٕذ وضغ
األفىبس ِىضغ اٌزٕفُز.
رؾًٍُ اٌؾٍىي اٌّزطىسح ٌٍزؤصُشاد غُش اٌّشغىة
فُهب ػٕذ وضغ األفىبس ِىضغ اٌزٕفُز
اٌجؾش ػٓ أعبٌُت أو رمُٕبد أو أدواد ػًّ عذَذح.
رىٌُذ اٌفىشح
ؽشذ اٌذػُ ٌألفىبس اٌّجزىشح.
اٌؾظىي ػًٍ اٌّىافمخ ػًٍ األفىبس اٌّجزىشح
اٌزشوَظ ألفىبس عذَذح ٌٍضِالء ِٓ أعً اٌؾظىي
ػًٍ دػّهُ اٌفؼبي.
اٌجؾش ػٓ ِّىٌُٓ ٌزؾىًَ أفىبسهُ اًٌ ِٕزغبد أو
خذِبد.
الٕبع اِخشَٓ ثؤهُّخ اٌفىشح أو اٌؾً اٌغذَذ.
اٌزشوَظ ٌزطجُك اٌؾً اٌغذَذ فٍ عُبق ػًّ اٌفشد.
رشوَظ اٌفىشح:
اٌزفىُش ثشىً ِٕهغٍ فٍ اٌزغبسة اٌزٍ رُ اعشاإهب
ِئخ ًشا.
ادخبي األفىبس اٌّجزىشح فٍ ثُئخ اٌؼًّ ثطشَمخ
ِٕهغُخ.
عؼً االثزىبساد عض ًءا ِٓ ػٍُّبد اٌؼًّ إٌّزظّخ.
رمُُُ اٌزمذَ أصٕبء وضغ األفىبس ِىضغ اٌزٕفُز.
رؾذَذ ِؼبَُش إٌغبػ ٌزؾمُك اٌفىشح.
رؾىًَ األفىبس اٌّجزىشح اًٌ رطجُمبد ِفُذح.
اٌؾظىي ػًٍ ثشاءح اخزشاع ٌجؼض االثزىبساد اٌزٍ
رُ اٌمُبَ ثهب.
اٌؾظىي ػًٍ ٔغجخ اعزشهبداد ػٍُّخ ػبٌُخ
ٌٍجؾىس إٌّشىسح
رطجُك اٌفىشح
عٍىوُبد اٌؼًّ االثزىبسٌ

233

اٌّزىعظ
اٌؾغبثٍ
2.33

االٔؾشاف
اٌّؼُبسٌ
3.33

دسعخ
اٌزشافش
ِزىعطخ

اٌزشر
َت
3

233

2.33

3.23

ِزىعطخ

0

233

2.33

3.23

ِزىعطخ

3

233
233
233
233

2.20
2.33
2.23
2.33

3.23
3.33
3.23
3.33

ِٕخفضخ
ِزىعطخ
ِٕخفضخ
ِزىعطخ

3
2
3
3

233

0.23

3.33

ِزىعطخ

3

233

0.33

3.30

ِزىعطخ

2

233
233
233

2.33
0.33
2.33

3.33
3.33
3.32

ِزىعطخ
ِزىعطخ
ِزىعطخ

3
0
3

233

2.33

3.23

ِزىعطخ

3

233

2.33

3.33

ِزىعطخ

3

233
233
233
233

0.23
0.33
2.33
2.23

3.33
3.30
3.33
3.20

ِزىعطخ
ِزىعطخ
ِزىعطخ
ِٕخفضخ

3
2
3
3

233

2.33

3.00

ِزىعطخ

3

233

2.33

3.23

ِزىعطخ

0

233
233

2.33
2.30

3.33
3.33

ِزىعطخ
ِزىعطخ

3

3
3
3
3
2
0
3
3
3
3
2
0
3
3
3
3
3

يتضح مف الجدكؿ السابؽ (جدكؿ  )95أف سمككيات العمؿ االبتكارم بجامعة جنكب
الكادم جاءت بدرجة متكسطة ( ،)9622مما يدؿ عمى أف الجامعة ما زالت في حاجة إلى
تطكير سمككيات العمؿ االبتكارم بصكرة ممحة كيمكف تناكؿ كؿ محكر مف ىذه المحاكر عمى
النحك التالي:
 جاء بعد " تركيج الفكرة " في المرتبة األكلى بمتكسط حسابي ( )9623كانحراؼمعيارم ( ،)5629كبمستكل متكسط مف كجية نظر العينة ،كجاءت جميع العبارات
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بدرجة متكسطة ،ما عدا العبارة ( )1بدرجة منخفطة ،كيعزم إلى القصكر الكاضح
في تقديـ الب ارمج التدريبة البلزمة لتنمية ميارات الباحثيف في التركيج لؤلفكار
المبتكرة ،كصياغة معايير لتقييـ األفكار كتطبيقيا ،كمف ثـ تقديميا إلى األشخاص
المعنييف بالتنفيذ ،كعدـ تكافر حاضنات أعماؿ بالجامعة ،كتكفير شراكات كممكليف
كداعميف لؤلفكار الجديدة القابمة لمتطبيؽ في الجامعة66
 جاء بعد " تكليد الفكرة " في المرتبة الثانية بمتكسط حسابي ( )962.كانحراؼمعيارم ( ،)56.2كبمستكل متكسط مف كجية نظر العينة ،كجاءت جميع العبارات
بدرجة متكسطة ،ما عدا العبارة ( )2بدرجة منخفطة ،كيعزم ذلؾ إلى لقصكر
الكاضح في الشراكات بيف الجامعة كقطاعات اإلنتاج كالتصنيع كالخدمات ،حيث يرل
) De Jong and Den Hartog (2010,26ضركرة الربط بيف تكليد األفكار
كمنتجات أك خدمات أك عمميات جديدة أك الدخكؿ إلى أسكاؽ جديدة أك تحسينات
في أساليب العمؿ الحالية أك بشكؿ عاـ حمكؿ لممشاكؿ المحددة ،كتعالج المكلدات
ذات األفكار الجيدة المشكبلت أك فجكات األداء مف زاكية مختمفة ،فضبلن عف نقص
التدريبات ككرش العمؿ ذات الصمة6

 جاء بعد " تحديد المشكمة " في المرتبة الثالثة بمتكسط حسابي ( )9625كانحراؼمعيارم ( ،)56.3كبمستكل متكسط مف كجية نظر العينة ،كجاءت جميع العبارات
بدرجة متكسطة ،ما عدا العبارة ( )1بدرجة منخفطة ،كقد يعكد ذلؾ إلى القصكر في
تككيف المجمكعات البحثية لتحديد كحؿ المكشبلت ،كأيضان ضعؼ الشراكات مع

الصناعة ،كقصكر المعمكمات حكؿ التطكرات الجديدة كالمشكبلت التي تكاجو

المؤسسات الحديثة  ،كالتغييرات في اليياكؿ الصناعية أك السكؽ ؛ التغيرات في
التركيبة السكانية مثؿ تككيف القكل العاممة ،مما يؤدم إلى قصكر في اكتشاؼ
استكشاؼ الفكرة ،كالبحث عف طرؽ لتحسيف المنتجات أك الخدمات أك العمميات
الحالية أك محاكلة التفكير فييا بطرؽ بديمة6
 جاء بعد " تطبيؽ الفكرة " في المرتبة الرابعة بمتكسط حسابي ( )9612كانحراؼمعيارم ( ،)5611كبمستكل متكسط مف كجية نظر العينة ،كجاءت جميع العبارات
بدرجة متكسطة ،ما عدا العبارة ( ).بدرجة منخفطة ،كيرجع ذلؾ إلى االفتقار إلى
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التدريبات ككرش العمؿ حكؿ عمؿ مشركع بحثي مبتكر قابؿ لمتطبيؽ كتركيج
األفكار كمسابقات ريادة األعماؿ ،كضعؼ الشراكات مع المؤسسات الناجحة مف
الجامعات كالصناعة ،كنقص التمكيؿ كالداعميف ،كاالفتقار إلى حاضنات أعماؿ
كمراكز فعالة لريادة األعماؿ 6حيث أنو يتطمب عؼً االثزىبساد عض ًءا ِٓ ػٍُّبد
اٌؼًّ إٌّزظّخ ،واٌغٍىوُبد ِضً رطىَش ِٕزغبد عذَذح أو ػٍُّبد ػًّ ،واخزجبسهب
ورؼذٍَهب ). (De Jong & Den Hartog, 2010,26
أما بالنسبة إلجمالي محكر سمككيات العمؿ االبتكارم ،يكضح جدكؿ ( )91حساب
المتكسط الحسابى ،كاالنحراؼ المعيارل لكؿ سمكؾ مف مف سمككيات العمؿ االبتكارم لجامعة
جنكب الكادم كترتيبيا تنازليا حسب المتكسط الحسابي لممارسة كؿ سمكؾ6

َ
3
2
0
3

عذوي ()23
اٌّزىعظ اٌؾغبثً ،واالٔؾشاف اٌّؼُبسي ٌّغبالد عٍىوُبد اٌؼًّ االثزىبسٌ وىً
دسعخ
اٌزشرُت
اٌؼذد اٌّزىعظ اٌؾغبثً االٔؾشاف اٌّؼُبسي
اٌّؾبوس
اٌزشافش
3
3.32
2.33
رشوَظ اٌفىشح 233
ِزىعطخ
2
3.33
2.33
233
رىٌُذ اٌفىشح
ِزىعطخ
0
3.33
2.33
رؾذَذ اٌّشىٍخ 233
ِزىعطخ
3
3.33
2.33
رطجُك اٌفىشح 233
ِزىعطخ
عٍىوُبد اٌؼًّ
3.33
2.30
233
ِزىعطخ
االثزىبسٌ

يتضح مف جدكؿ ( )91أف تقديرات أفراد العينة بالنسبة لكاقع ممارسات سمككيات
العمؿ االبتكارم بالجامعة جاءت بدرجة متكسطة بمتكسط حسابي كمي قدره( ،)9622كانحراؼ
معيارم(  )56..حيث أف سمكؾ تركيج الفكرة جاءت بدرجة متكسطة حيث المتكسط الحسابى
ليا ( ،)9623كىك أعمي مف المتكسط الحسابي العاـ البالغ(  )9622كانحراؼ معيارم
بمغ( ،)56..كيمكف تفسير ذلؾ بمحدكدية قدرة الجامعة عمي حشد الدعـ لؤلفكار المبتكرة،
أك الحصكؿ عمى المكافقة عمى األفكار المبتكرة ،أك التركيج ألفكار جديدة لمزمبلء مف أجؿ
الحصكؿ عمى دعميـ الفعاؿ ،أك البحث عف ممكليف لتحكيؿ أفكارىـ إلى منتجات أك خدمات،
أك إقناع اآلخريف بأىمية الفكرة أك الحؿ الجديد ،أك التركيج لتطبيؽ الحؿ الجديد في سياؽ
عمؿ الفرد 6فيما حصؿ سمكؾ تطبيؽ الفكرة عمي المرتبة الرابعة كاألخيرة بيف سمككيات العمؿ
االبتكارم بمتكسط حسابي بمغ(  ) 9612كىك أقؿ مف المتكسط الحسابي العاـ كالبالغ
( ،)9622كانحراؼ معيارم بمغ( ،) 56..كيمكف تفسير ذلؾ بضعؼ قدرة الجامعة عمي تحكيؿ
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 332 -

القدرات الديناميكية للجامعة ...

عدد سبتمبر-ج2021 )98( -1م

األفكار المبتكرة إلى تطبيقات مفيدة ،أك إدخاؿ األفكار المبتكرة في بيئة العمؿ بطريقة
منيجية ،أك جعؿ االبتكارات جزنءا مف عمميات العمؿ المنتظمة ،أك تقييـ التقدـ أثناء كضع
األفكار مكضع التنفيذ ،أك تحديد معايير النجاح لتحقيؽ الفكرة 6كما يمكف تفسير ىذه النتيجة
إلي ضعؼ قدرة الجامعة عمي ممارسة أبعاد إدارة المعرفة مما يكثر عمي سمككيات األداء
االبتكارم كىذا يتفؽ مع نتائج دراسة كؿ مف Widjaja and Kuslina (2018( :أف
االبتكار في المنظمة يرتبط ارتباطنا كثيقنا بقدرتيا عمى استخداـ مكارد المعرفة الخاصة بيا،
ودساعخ ) Jyoti, Gupta and Kotwal (2011التي تكصمت إلي أف إدارة المعرفة ىي

عممية تمكف المؤسسات مف تعمـ كانشاء كتطكير كتطبيؽ المعرفة الضركرية التي تجعؿ
المنظمات أكثر ربحية كابتكارا6
سادسان :النمكذج الذم يفسر العبلقات السببية بيف متغيرات البحث (قدرات إدارة المعرفة-

القدرات الديناميكية -سمككيات العمؿ االبتكارم)

لئلجابة عمى السؤاؿ الرابع كالذل نصو" ما النمكذج الذم يفسر العبلقات السببية بيف
متغيرات البحث (قدرات إدارة المعرفة -القدرات الديناميكية -سمككيات العمؿ االبتكارم)
بالجامعات في ضكء نتائج الدراسة الميدانية كفقان لمنمكذج المقترح؟" ،قاـ الباحثاف بالتعرؼ

عمى التأثيرات المباشرة كغير المباشرة لممتغيرات عمى بعضيا بعضا ،عند افتراض أف
المتغيرات تتمثؿ فى (قدرات إدارة المعرفة -القدرات الديناميكية -سمككيات العمؿ االبتكارم)
كلمعالجة ذلؾ إحصائيان تـ استخداـ أسمكب تحميؿ المسار  Path Analysisكذلؾ بإتباع

الخطكات التالية:

 افتراض النمكذج السببى  Causal Modelكىك النمكذج الذم يكضح العبلقاتبيف المتغيرات المستقمة مكضكع البحث  ،كذلؾ اعتمادان عمى األطر النظرية

كالدراسات كالبحكث المرتبطة  ،كىذا النمكذج يسمى بالنمكذج السببى المفترض،

كىذا ما تـ التكصؿ إليو فى ضكء اإلطار النظرل6
 إيجاد المصفكفة االرتباطية  Correlation Matrixكىى تعبر عف جميعمعامبلت االرتباط الممكنة بيف المتغيرات المستقمة كالتابعة مكضكع البحث ،كحيث
أف عدد ىذه المتغيرات مجتمعة =  2فإف عدد معامبلت االرتباط الممكنة ().
معامؿ ارتباط مكضحيف في جدكؿ ( ،)99كيمكف لمتكضيح بصكرة أكبر استخداـ
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معامؿ ارتباط بيرسكف إليجاد العبلقات االرتباطية بيف أبعاد االستبيانات الثبلثة،
كيكضح جدكؿ ( )99نتائج معامبلت االرتباط كداللتيا اإلحصائية بيف ىذه
االستجابات كيتضح مف الجدكؿ ( )99كجكد عبلقات ارتباطية بيف جميع متغيرات
البحث كىى كالتالى:
 عبلقات ارتباطية دالة مكجبة عند مستكل ( )5651بيف قدرات إدارة المعرفةكالقدرات الديناميكية لمجامعة6
 كجكد عبلقات ارتباطية دالة مكجبة عند مستكل ( )5651بيف قدرات إدارةالمعرفة كسمككيات العمؿ االبتكارل6
 عبلقات ارتباطية دالة مكجبة عند مستكل ( )5651بيف القدرات الديناميكيةلمجامعة كسمككيات العمؿ االبتكارل6

اٌّزغُشاد
اٌمذساد
اٌذَٕبُِىُخ
ٌٍغبِؼخ
لذساد اداسح
اٌّؼشفخ
عٍىوُبد اٌؼًّ
االثزىبسٌ

عذوي ()22
ِؼبِالد االسرجبط ودالٌزهب ثُٓ ِزغُشاد اٌجؾش
اٌمذساد
لذساد اداسح
عٍىوُبد اٌؼًّ االثزىبسٌ
اٌذَٕبُِىُخ
االسرجبط
اٌّؼشفخ
ٌٍغبِؼخ
ِؼبًِ اسرجبط ثُشعىْ
**3.320
**3.332
اٌذالٌخ اإلؽظبئُخ
3.33
3.33
اٌؼذد
233
233
233
**3.333
ِؼبًِ اسرجبط ثُشعىْ **3.332
اٌذالٌخ اإلؽظبئُخ
اٌؼذد
ِؼبًِ اسرجبط ثُشعىْ

3.33
233

233

**3.320

**3.333

اٌذالٌخ اإلؽظبئُخ
اٌؼذد

3.33
233

3.33
233

3.33
233

233

 حساب أكزاف االنحدار المعيارية )  Standardized Coefficient ( βمف تحميؿاالنحدار المتعدد لتقدير معامبلت المسار  Path Coefficientsفي النمكذج

المفترض 6حيث أف كزف االنحدار المعيارم )  ( βالمأخكذ مف تحميؿ االنحدار المتعدد
ىك نفسو معامؿ المسار في أسمكب تحميؿ المسار كالذم يدؿ عمى التأثير المباشر
لممتغيرات عمى بعضيا بعضا  ،كبذلؾ يتـ إجراء التحميؿ الخاص بانحدار كؿ مف
قدارات إدارة المعرفة ( ،)1القدرات الديناميكية لمجامعة ( ،)9سمككيات العمؿ االبتكارل
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( ) 2كمتغيرات مستقمة كتابعة ،باستثناء قدارات إدارة المعرفة كمتغير مستقؿ فقط كىذا
يعنى أف التأثيرات المباشرة ىى معامبلت المسار ( أكزاف االنحدار المعيارية) ،أما
التأثيرات غير المباشرة فتنتج مف طرح التأثيرات المباشرة مف معامبلت االرتباط،
كالتأثير غير المباشر لمتغر مستقؿ عمى متغرات أخرل يمكف أف يحدث بطريقتيف:
 األكلى :يككف م ف خبلؿ االرتباط بيف المتغير المستقؿ كمتغير مستقؿ آخر لو تأثير
مباشر عمى متغيرات مستقمة آخرل6
 الثانى :مف خبلؿ االرتباط بيف المتغيرات المستقمة بعضيا ببعض6
كيمكف تمخيص التأثيرات السببية المباشرة كغير المباشرة بيف المتغيرات عمى بعضا ببعض
فى الجدكؿ ( )92اآلتي:
عذوي ()20
اٌزؤصُشاد اٌّجبششح وغُش اٌّجبششح ثُٓ ِزغُشاد اٌجؾش
اٌمذساد اٌذَٕبُِىُخ ٌٍغبِؼخ
لذاساد اداسح ٌّؼشفخ
اٌّزغُشاد

ِؼبًِ
االسرجبط

لذاساد اداسح
ٌّؼشفخ
اٌمذساد اٌذَٕبُِىُخ
ٌٍغبِؼخ
عٍىوُبد اٌؼًّ
االثزىبسي

اٌزؤصُشاد
اٌّجبششح

اٌضبصُشاد
غُش
اٌّجبششح

**3.332

3.333

3.333

**3.333

3.333

3.233

ِؼبًِ
االسرجبط

**3.320

اٌزؤصُشاد
اٌّجبششح

3.33

اٌضبصُشاد
غُش
اٌّجبششح

3.033 -

يتضح مف الجدكؿ السابؽ ما يمى:
أوالً :بالهشبة للتأثارات املباشرة بني متيارات البخح يتضح ما يلى:
 أف المسار مف قدارات إدارة المعرفة إلى القدرات الديناميكية لمجامعة =  56.2.كىكداؿ عند مستكل ( ،)5651أل أف قدرات إدارة المعرفة تؤثر إيجابيان فى القدرات

الديناميكية لمجامعة6

 أف المسار مف القدرات الديناميكية لمجامعة إلى سمككيات العمؿ االبتكارل= 1651كىك داؿ عند مستكل ( ،)5651أل أف القدرات الديناميكية لمجامعة تؤثر ايجابيان

عمى سمككيات العمؿ االبتكارل6
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 أف المسار مف قدرات إدارة المعرفة إلى سمكؾ العمؿ االبتكارم =  561.5كىك داؿعند مستكل (،)5651أم أف قدرات إدارة المعرفة تؤثر ايجابيان عمى سمككيات العمؿ
االبتكارل6

كبذلؾ يككف النمكذج السبب ى األساسى لمتأثيرات المباشرة مف خبلؿ التعكيض فى النمكذج
السببى المفترض بقيـ كؿ مف أكزاف االنحدار المعيارية (معامبلت المسار) المأخكذة مف
المصفكفة االرتباطية يتـ الحصكؿ عمى النمكذج السببى األساسى6
 أف المسار مف قدرات إدارة المعرفة إلى سمككيات العمؿ االبتكارل =  561.5كىكداؿ عند مستكل ( ،)5651أل أف قدرات إدارة المعرفة تؤثر إيجابيان سمككيات العمؿ

االبتكارل6

كما ىك مكضح فى شكؿ ( )9التالى:

شىً ( )2إٌّىرط اٌغججً األعبعً ٌٍزؤصُشاد اٌّجبششح ثُٓ ِزغُشاد اٌجؾش

كتكصمت نتائج إلى مطابقة النمكذج لمفرض ،حيث كانت قيمة كا ،)2631( 9كىي
إحصائيا ،كما كانت قيمة مؤشر الجذر التربيعي لمتكسط مربعات خطأ االقتراب
قيمة غير دالة
ن
) (RMSEAلمنمكذج ()565.؛ كىي قيمة مطابقة أقؿ مف ( ،)5652كما بمغ مؤشر جكدة
المطابقة ) ،(GFIكمؤشر المبلئمة المقارف ) (CFIكمؤشر تاكر -لكيس ) (TLIكمؤشر
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المطابقة المعيارم ) (NFIلمنمكذج ( )5632 ،5631 ،5639 ،5635عمى التكالي ،كىي قيـ
تقع في الحد القبكؿ (أكبر مف 6)56535
كما تكسطت القدرات الديناميكية لمجامعة بشكؿ إيجابي العبلقة بيف قدرات إدارة
المعرفة كسمككيات العمؿ االبتكارم لدل أعضاء ىيئة التدريس بقيمة تأثير مباشر ()56992
عند مستكل داللة ( ،)5651كيتضح مف الشكؿ السابؽ ،كالنتائج السابقة ما يمى:
 أف قدرات إدارة المعرفة تؤثر إيجابيان فى القدرات الديناميكية لمجامعة ،كىذا يرجع إلىأف قدارات إدارة المعرفة تعد عامبلن أساسيان فى تككيف القددرات الديناميكية لمجامعة،

كيتفؽ ذلؾ مع الدراسات ;(Drucker, 1993; Zahra and George, 2002
Zollo and Winter, 2002; Bowman & Ambrosini, 2003; Iansiti
& & Clark, 1994; Cepeda & Vera, 2007; Shuen, 1994; Sher
Lee, 2004; Ghinea & Bratianu, 2012,259; Sadlak & Liu,
2007; Nelson, 2006; Bejinaru, 2017; Iris & Vikas, 2011; Najmi,
Kadir & Kadir, 2018; Gonzalez & Melo, 2017; Hidalgo-Peñate,
) ،Padrón-Robaina & Nieves, 2019كيرجع ذلؾ إلى أف نيج إدارة المعرفة
الرسمي يعزز القدرات الديناميكية  ،كأف القدرات الديناميكية تسيؿ كتتحقؽ مف خبلؿ
إدارة المعرفة  ،فمف خبلؿ النظرة القائمة عمى المكارد لممؤسسة فإف دكر الجكانب
الييكمية ،كالرأم القائـ عمى المعرفة التي تقدر األصكؿ غير المممكسة إلى التأثير
اإليجابي لممكارد البشرية كالثقافة التنظيمية كالييكؿ في القدرة الديناميكية لمجامعة،
ككذلؾ فإف قدرة إدارة المعرفة عمى أساس كجيات النظر القائمة عمى المكارد
كالمعرفة ،أصبحت القدرة عمى إدارة أصكؿ المعرفة مف الكفاءات األساسية لممؤسسة
لمحصكؿ عمى أداء متفكؽ ،حيث تسعى إدارة لتعزيز القدرات المعرفية إلنشاء أصكؿ
المعرفة كتحكيميا كتطبيقيا كحمايتيا في المؤسسات ،كبالتالي تنمية قدراتيا
الديناميكي ة ،كبالتالي فإف امتبلؾ قدرات المعرفة يعني امتبلؾ مؤسسات المعرفة
األسس البلزمة لتجديد أك إعادة تأىيؿ قاعدة مصادرىا أم بناء قدرات ديناميكية،
كلذا يشير ) Hidalgo-Peñate, Padrón-Robaina & Nieves (2019إلى
أف تطكير القدرات الديناميكية أمر ممكف إذا كانت المنظمات لدييا مستكيات عالية
مف قدرات إدارة المعرفة ،إضافة لما سبؽ فإف ظركؼ البيئة يمكف أف تخفؼ مف
العبلقة بيف المعرفة التنظيمية كعمميات التغيير التنظيمي ،ففي ظؿ بيئة تحدث فييا
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تغييرات سريعة فإف المعرفة الحالية لف تككف مفيدة لمغاية ،كمف ثـ فإف قدرات إدارة
المعرفة القكية تحفز التغييرات اإلضافية ،كتزيد مف القدرة الديناميكية6
 أف قدرات إدارة المعرفة تؤثر إيجابيان فى سمككيات العمؿ االبتكارل ،كىذا يرجعإلى أف قدارات إدارة المعرفة تعد عامبلن أساسيان فى تككيف القددرات الديناميكية

لمجامعة 6كيتفؽ ذلؾ مع عدد مف الدراسات ،فقد أشارت دراسة

Jyoti,

 Kotwal (2011)Gupta andإلى أف إدارة المعرفة ىي عممية تمكف
المؤسسات مف تعمـ كانشاء كتطكير كتطبيؽ المعرفة الضركرية التي تجعؿ
المنظمات أكثر ربحية كابتكا ار ،ككشفت النتائج كجكد عبلقة كبيرة بيف إدارة
المعرفة كاالبتكار ،ككذلؾ يؤثر نيج المعرفة كحماية المعرفة كعمميات استخداـ
المعرفة في إدارة المعرفة عمى االبتكار الفني كغير الفني ،كيضيؼ Alegre,
) ، Sengupta and Lapiedra (2011,455بينما تكصمت دراسة
) Tabatabaei (2015إلى التأثير اإليجابي إلدارة المعرفة في تنمية األداء
االبتكارم بالمنظمات (االبتكار اإلدارم كاالبتكار في العممية) ،كما أشارت نتائج
دراسة  , Abbasi and Manteghi (2015) HosseiniAkhavan,إلى
أف سمككيات مشاركة المعرفة لدل المكظفيف تعزز سمككياتيـ االبتكارية في
العمؿ ،كما أثبتت نتائج دراسة Ramezani, Safari, Hashemiamin
) and Karimi (2017آثار جكانب القيادة المكجية نحك المعرفة عمى األداء
االبتكارم مف خبلؿ النظر في دكر الكساطة لممارسات إدارة المعرفة ،ككذلؾ تبيف
نتائج دراسة , Moradi , Nikoosokhan and Doustar Mardani
) (2018كجد أف إنشاء المعرفة  ،كتكامؿ المعرفة ،كتطبيؽ المعرفة يسيؿ
االبتكار كاألداء ،كيككف إلنشاء المعرفة تأثيرات أكثر أىمية عمى سرعة االبتكار،
كجكدة االبتكار ،ككمية االبتكار ،في حيف أف جكدة االبتكار ،كخمؽ المعرفة،
كدمج المعرفة ليا تأثيرات أكثر أىمية عمى األداء ،بينما تقدـ نتائج
دراسة) Chen and Hung (2009دليبلن عمى أف قدرة إدارة المعرفة تمعب دكر

الكسيط بيف ممارسات المكارد البشرية اإلستراتيجية كاألداء االبتكارم ،كما أثبتت

دراسة  2019)Aoyama (Choi and Ding,أف قدرة إدارة المعرفة كاف ليا
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تأثير في التكسط بيف القيادة الحكيمة كسمكؾ العمؿ االبتكارم ،بينما تكصمت
دراسة ) Liu and Deng (2015إلى أف أقكل قدرات إدارة المعرفة في
صناعات التكنكلكجيا الفائقة في تايكاف أكثر أىمية في تنمية األداء كاألىـ مف
ذلؾ تطكير أداء المنتج الجديد القائـ عمى االبتكار ،فيرم Rhodes et al.,
) (2008أف المعرفة ىي مكرد ىاـ لممؤسسة اإلستراتيجية في تعزيز االبتكار
كتحسيف األداء ،كيضيؼ البعض (Bierly III & Daly, (2007); Choi et
رئيسا في األداء التنظيمي
دكر
) al.,( 2008أف إدارة المعرفة يمكف أف تؤدم نا
ن
االبتكارم العالي ،كيرل ) Goh (2002بأنيا عممية لتعزيز تطبيؽ المعرفة
لتحقيؽ االبتكار أك تحسيف أداء األعماؿ في الكقت نفسو ،كيضيؼ Widjaja
طا كثيقنا بقدرتيا
 2018)Kuslina (andأف االبتكار في المنظمة يرتبط ارتبا ن

عمى استخداـ مكارد المعرفة الخاصة بيا ،كيرجع ذلؾ إلى أف تكافر قدرات إدارة
المعرفة أم ارن حاسمان في تعزيز سمكؾ العمؿ االبتكارم لممكظفيف مف خبلؿ تكفير
فرص لمتعمـ المتبادؿ كتيسير إنشاء المعرفة كاعادة استخداميا عمى المستكييف

الفردم كالتنظيمي ،كما تعتمد فعالية االبتكار في الجامعة إلى حد كبير عمى
مساىمة العامميف في مجاؿ المعرفة الذيف يميدكف الطريؽ الحتضاف االبتكار
كتحكيؿ االبتكار إلى مخرجات تجارية ،كبالتالي فإف إدارة المعرفة تمثؿ العممية
المنيجية الكتساب المعارؼ التنظيمية كتنظيميا كايصاليا بطريقة يمكف لآلخريف
االستفاد ة منيا بكفاءة أكبر لممساىمة اإليجابية في العممية التنظيمية

أم

االبتكار كالميزة التنافسية ،كفي النياية تطكير سمككيات العمؿ االبتكارم6
 أف القدرات الديناميكية لمجامعة تؤثر إيجابيان فى سمككيات العمؿ االبتكارل ،كىذايرجع إلى أف قدارات إدارة المعرفة تعد عامبلن أساسيان فى تككيف القددرات

الديناميكية لمجامعة 6كيتفؽ ذلؾ مع العديد مف الدراسات ،كمنيا(Teece, :
;Pisano, & Shuen, 1997; Chiu, Chang, Chi & Chen, 2016
& Wendra, Sule, Joeliaty & Azis; 2019; Giniuniene
Jurksiene, 2015; Babelytė-Labanauskė & Nedzinskas,
) ،2017; Ansari, Barati & Sharabiani, 2016كيرجع ذلؾ إلى أف
العكامؿ المساىمة في ثقافة االبتكار ىي نفس محددات االبتكار التي تسيـ في
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القدرات الديناميكية داخؿ المنظمات ،فالثقافة كالقدرة االبتكارية لؤلفراد مبنية عمى

ديناميكيا بالمكارد كالعمميات كالقيـ كالسمكؾ كالمناخ كالنجاح،
القدرات المرتبطة
ن

مف "المنظكر القائـ المكارد ( ")RBVلممؤسسات كمفيكـ "الركتيف" في نظرية

التطكر التنظيمي حيث إنيا ىي قدرة المؤسسة عمى استخداـ المكارد في عممية
دمج المكارد كاعادة تككينيا كاكتسابيا كاطبلقيا كتشير القدرات الديناميكية إلى
قدرة المؤسسة عمى استيعاب كتطكير كاعادة بناء القدرات الداخمية كالخارجية
بصكرة مبتكرة لتناسب البيئة المتغيرة بسرعة

& Fong,

(Chen

) ،2015,432حيث تساىـ القدرات الديناميكية في :سرعة الجامعة في
االستجابة لبلحتياجات المتغيرة لمعميؿ ،كزيادة القدرة عمى التكيؼ مع المتطمبات
المتغيرة لبيئة األعماؿ ،كتكامؿ المنظمات مع الشركاء ،كزيادة القدرة عمى إنتاج
منتجات كعمميات جديدة مبتكرة لتمبية احتياجات العمبلء المتغيرة باستمرار
) ،(Najmi, Kadir & Kadir, 2018,519فاالبتكار بيذا المعنى ينشأ
كنتيجة منطقية إيجابية مف امتبلؾ قدرات ديناميكية؛ مف كجية النظر ىذه ،يجب
اعتبار القدرات الديناميكية دافعة لبلبتكار ،كلذا يرل يرل Wendra, Sule,
) Joeliaty and Azis (2019,125أف القدرات الديناميكية تعد حاسمة لمغاية
في مجاؿ االبتكار6

ثانياً :بالهشبة للتأثارات غار املباشرة بني متيارات البخح:
كيتككف ىذا التأثير مف حاصؿ ضرب معامبلت االنحدار فى المساريف المطمكب معرفة
التأثيرات المباشرة لمتغير فى حالة تكسط متغير آخر ،كيككف التأثير غير المباشر لمقدرات
إدارة المعرفة عمى سمككيات العمؿ االبتكارل فى حالة تكسط القدرات الديناميكية لمجامعة =
 ،565.2 = 56151 × 56.2.كىذا يعنى أنو يكجد تأثير غير مباشر مف قدرات إدارة
المعرفة فى سمككيات العمؿ االبتكارل مرك ارن بالقدرات الديناميكية لمجامعة ،كىذا يعنى تكسط

القدرات الديناميكية لمجامعة بيف قدارات إدارة المعرفة كسمككيات العمؿ االبتكارل ،ألف قيمة

التأثير غير المباشر تعادؿ تقريبان حكالى ضعؼ كنصؼ قيمة التأثير المباشر لقدرات إدارة
المعرفة عمى سمككيات العمؿ االبتكارل ( )561.5مف دكف تكسط القدرات الديناميكية لمجامعة
كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما أشارت إليو عدد مف الدراسات منيا2017; :
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Tseng & Lee, 2014; Coelho & Maroco, 2016; Najmi, Kadir & Kadir,
) ،2018; Falasca, Zhang, Conchar &; Li; 2017كيرجع ذلؾ إلى أف القدرات
الديناميكية ىي تمؾ العمميات التي تعيد تككيف قاعدة مكارد المؤسسة لدعـ سمكؾ العمؿ
االبتكارم بغية تحقيؽ ميزة تنافسية ،كيتـ تطكير ىذه القدرات الديناميكية كصنعيا عبر
إجراءات تنظيمية تدعـ تراكـ الخبرة كتعبير المعرفة كترميز المعرفة ،أم قدرات إدارة المعرفة،
كيتفؽ ذلؾ مع ما أشار إليو) Tseng and Lee (2014, 158- 159مف أف الحؿ الكحيد
لمؤسسة ما لتحسيف األداء االبتكارم عبر إدارة المعرفة ىك مف خبلؿ تعزيز قدرتيا
الديناميكية 6ف المعرفة ىي النمكذج المركزم الذم يجمع بيف القدرات الديناميكية كسمكؾ العمؿ
االبتكارم

في المؤسسات البحثية كعمى رأسيا الجامعات

(Easterby-Smith and

) ،Prieto, 2008,237; Zheng, Yan & McLean, 2010,764كأف قدرات اكتساب
المعرفة كنشرىا تمكف كتدعـ كظائؼ االبتكار اليائمة لممؤسسة ،كلكف يجب تحقيؽ ذلؾ مف
أجؿ تحقيؽ نتائج أفضؿ عف طريؽ إدارة القدرات الديناميكية لممنظمة

(Jantunen,

) 6)2005,338كبالتالي يتحقؽ صحة النمكذج السببي المفترض في اإلطار النظرم لمبحث6
سابعان :التكصيات كالمقترحات البلزمة لتفعيؿ قدرات إدارة المعرفة كالقدرات الديناميكية

كسمككيات العمؿ االبتكارم بجامعة جنكب الكادم في ضكء العبلقات كالتأثيرات المتبادلة بينيـ:

انتياجا مما سبؽ يتضح لما أسفرت عنو األدبيات كالدراسات السابقة مف أىمية
ن
القدرات الديناميكية ككسيط ميـ كفعاؿ لمجامعة بيف استغبلؿ قدرات إدارة المعرفة كتحقيؽ
سمككيات العمؿ االبتكارم ،حيث أف القدرة الديناميكية ىي آلية تنظيمية كسيطة يتـ مف
خبلليا تحكيؿ فكائد قدرة إدارة المعارؼ إلى تأثيرات أداء عمى مستكل الجامعة أم أف قدرة
إدارة المعرفة تعزز القدرة الديناميكية ،بينما القدرة الديناميكية بدكرىا تزيد مف سمكؾ العمؿ
االبتكارم كتكفر مزايا تنافسية ،كفي ضكء اإلطار النظرم كالنتائج التي أسفرت عنيا الدراسة
الميدانية يكصي البحث باآلتي:
 -1ضركرة أف تككف جامعة جنكب الكادم قادرة عمى إغتناـ الفرص ،كتطكير جميع الجكانب
التنظيمية كالثقافية بشكؿ دكرم حتى تككف قادرة عمى إعادة الكضع بشكؿ استباقي
لمكاجية التيديدات كالفرص الجديدة عند ظيكرىا ،كأف تتفكؽ الجامعة في استثمار
الفرص الجديدة ككذلؾ استغبلؿ المكارد المتاحة6
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 -9التطكير المنيجي لمعمميات كاألساليب كاإلجراءات الركتينية بالجامعة الستشعار الفرص
كاغتناميا بما في ذلؾ تسييؿ التعمـ بيف المجمكعات ،كتقييـ عقبات االبتكار كالقيمة
المحتممة ،كالتنفيذ المتكرر كالفعاؿ6
 -2تنظيـ األدكار الريادية بالجامعة ،لمشركاء كأصحاب المصمحة ،ككذلؾ إدارة المشاريع
البلحقة لتحقيؽ االبتكار6
 -2تعزيز قدرات االبتكار الديناميكي بدالن مف التركيز فقط عمى قدرات االبتكار الكظيفية ،مف
خبلؿ التأكيد عمى قدرات االبتكار عمى المستكييف التشغيمي كاالستراتيجي بالجامعة ،بحيث

متكامبل مف اإلدارة االستراتيجية6
تصبح جزنءا
ن
 -.ضركرة التكظيؼ الفعاؿ لقدرات إدارة المعرفة مف خبلؿ دعـ التعمـ التنظيمي ،كيظير ذلؾ
بإنشاء المعرفة الجديدة مف خبلؿ التركيز الديناميكي كليس التركيز الثابت ،فالقدرات
الديناميكية ىي إنشاء كقبكؿ كتنفيذ فكرة كمنتج كخدمة جديدة ،فعندما تككف الجامعة
متعممة ،يصبح مف السيؿ عمييا التكيؼ مع المتغيرات المستقبمية6
 -.إيجاد تكافؽ بيف أنظمتيا التكنكلكجية كاالجتماعية ،باستخداـ التقنيات الحديثة لزيادة
كفاءة األفراد كتعزيز تدفؽ المعمكمات داخؿ الجامعة ،بينما تعمؿ األنظمة االجتماعية مثؿ
مجتمعات الممارسة عمى تحسيف التفسيرات ،مف خبلؿ تقديـ كجيات نظر متعددة حكؿ
المعمكمات6
 -1تكظيؼ التكنكلكجيا المستخدمة في الجامعة لممكظفيف لمتعمـ كالتدريب لتحسيف األداء
كاستغبلؿ المكارد المتاحة أفضؿ استغبلؿ بأقؿ التكاليؼ6
 -2ضركرة تشجيع التعمـ المستمر كالتدريب كالتطكير بالجامعة ،مع التركيز عمى استثمار
قدرات إدارة المعرفة لتحقؽ الجامعة أىدافيا المنشكدة6
 -3تكفير بيئة تدعـ االبتكار مف أجؿ تمكيف المكظفيف مف تكليد كتطبيؽ األفكار كاألساليب
المبتكرة لمممارسة ،كيحفز ىذا الدعـ المكظفيف كيدفعيـ إلي المشاركة في الجامعة6
 -15السعي إلى إنشاء حاضنات أعماؿ ،كمراكز ريادة األعماؿ بالجامعة ،لتعزيز البحث
العممي التطبيقي ،كتحكيؿ األفكار إلى مبتكرات6
 -11ضركرة أف تمتمؾ الجامعة آليات فعالة لمحصكؿ عمى معمكمات مكثكقة لكضع
إستراتيجيتيا ،كلتحديد حاجات المستفيديف مف خدماتيا ،كأف تضع الجامعة خطط
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لتحديث خدماتيا باستمرار ،كلتقديـ خدمات جديدة تمبي حاجات المستفيديف بشكؿ
أفضؿ6
 -19أف تساعـ كحدات كمراكز التخطيط االستراتيجي بالجامعة بفعالية في تطكير القدرة
االستشعارية لمجامعة6
 -12أف تمتمؾ الجامعة مراكز فعالة إلدارة المعرفة ،مع كضع كافة الخطط كاآلليات البلزمة
لتفعيميا في تحقيؽ أىداؼ الجامعة ،كأف تككف ضمف خططيا االستراتيجية6
 -12تكفير البيئة المناسبة لمبحث كالتطكير كاالبتكار ،كتتبنى نيج التعمـ مف أخطائيا لمنع
تكرارىا في المستقبؿ ،كتجدد قدراتيا التشغيمية الحالية بمعارؼ جديدة بصكرة مستمرة،
مع مراعاة كجكد الكثائؽ الرسمية الداعمة لذلؾ كتدكينيا كنشرىا6
 -1.أف تمتمؾ الجامعة ىيكؿ لمحككمة لمتابعة الفرص التي تـ استشعارىا حديثنا ،كأف
تحرص عمى التكافؽ بيف خبرات كمؤىبلت فرؽ العمؿ لدييا ،كأف تكفر قنكات االتصاؿ
كالتنسيؽ الفعاؿ بيف كافة فرؽ العمؿ كالكحدات ،كأف يككف لدييا خيارات إستراتيجية
الستثمار الفرص كتحكيميا إلى خدمات كمنتجات جديدة ،كأف تتبنى الجامعة أفضؿ
األساليب كالممارسات اإلدارية في إدارة عممياتيا التشغيمية6
 -1.أف تحقؽ الجامعة الميزة التنافسية في إدارة عممياتيا المعرفية بتنسيقيا مع الجامعات
المناظرة محميان كدكليان ،كأف تعقد مقارنات مرجعية مستمرة ألدائيا لمكصكؿ إلى أفضؿ

الممارسات6

أف تُككف الجامعة فرؽ العمؿ ذات المياـ المتخصصة إلنجاز أعماليا ،كأف
-11 -11
تتكامؿ كحداتيا لتحقيؽ أىدافيا كفؽ أطر مؤسسية ،مع تكفير المكارد البلزمة لتحقيؽ
ذلؾ6
 -12أف تضع الجامعة خطة تنفيذيو لتحقيؽ أقصى استفادة ممكنة مف مختمؼ االتفاقيات
كالتحالفات المبرمة في تجديد خدماتيا كعممياتيا6
 -13أف ترسي الجامعة قكاعد استراتيجيات فعالة إلدارة المعرفة (كتشمؿ قيادة فريؽ إدارة
المعرفة ،كتعزيز الخطط االستراتيجية كمكافآت الفحص كالتقييـ)6
 -95أف تعزز الجامعة ثقافة إدارة المعرفة (مثؿ ثقافة تبادؿ المعرفة كتنسيقيا كاكتسابيا
كالتعاكف مف قبؿ العامميف بالجامعة6)6666
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 -91أف تستثمر الجامعة البنية التحتية التكنكلكجية في إدارة المعرفة (مثؿ معالجة البيانات،
كجمع المعمكمات ،كتخزيف المكاد التي تـ جمعيا ،كتجميع المعرفة ،كتسريع
االتصاالت) ،كأف تتخذ إجراءات فعالة المتبلؾ منسكبييا األدكات الخاصة بيـ لتحسيف
قدرتيـ عمى إدارة المعرفة6
 -99أف تضع الجامعة آليات ترتبط بإلزامية العامميف لنقؿ كتبادؿ المعرفة الجديدة بعد
حضكر التدريبات كالندكات ككرش العمؿ كالمؤتمرات ،كتعزيز ثقافة إدارة المعرفة (مثؿ
ثقافة تبادؿ المعرفة كتنسيقيا كاكتسابيا كالتعاكف مف قبؿ العامميف بالجامعة،)6666
كتدعـ الثقافة الداعمة إلدارة المعرفة (االعتراؼ بالخبرة كالتعاكف كاالبتكار كركح
الفريؽ كالعمؿ الجماعي كادارة التغيير كالتدريب6)66
 -92ضركرة تكفير الجامعة إمكانية الكصكؿ إلى مستكدعات الخبرة (فائدة محتكل
المستكدع ،معمكمات في المستكدع عف الخبراء الداخمييف كالخارجييف ،قدرات البحث
في المستكدعات ،كجكد التصنيؼ ،كجكد تسجيؿ كتنميط) ،كتتخذ اجراءات فعالة
لتفعيميا6
 -92ضركرة مشاركة الجامعة الخبراء في المعرفة (ممارسة البحث عف الخبرة المتاحة،
الكصكؿ إلى الخبراء كجزء مف ممارسات العمؿ العادية ،الكصكؿ إلى الخبراء الداخمييف
 /الخارجييف باستخداـ أدكات التعاكف ،المشاركة في مجمكعات االىتمامات الخاصة،
تكافر الخبراء ذكم الصمة) كمساىمتيا في نجاح عممياتيا6
 -9.أف تسيؿ الجامعة البحث في مستكدعات الخبرة (معايير بحث متعددة عف المستكدع،
كضكح التصنيؼ كتكحيده كشمكلو ،سيكلة استخداـ التسجيؿ كالتنميط كتحديث الممؼ
الشخصي ،اتساؽ /إدارة الممفات الشخصية ،سيكلة العثكر عمى الخبراء المعنييف،
سيكلة استخداـ أدكات التعاكف ،مجمكعات أدكات متعددة لمتعاكف ،الدعـ المالي /
كقت العمؿ لمشاركة الخبراء كالخبرة)6
 -9.أف تحسف الجامعة إدارة عممياتيا المعرفية بقابمية التكسع في التصنيؼ (أدكات
التعاكف مقبكلة عمى نطاؽ كاسع /مستخدمة بشكؿ ركتيني ،المراجعة الدكرية /
تحسيف أدكات التكصيؼ /البحث ،المراجعة الدكرية لعمميات تبادؿ الخبرات)6
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 -91أف تتضمف الجامعة إجراءات فعالة لتحقيؽ التطبيؽ الناجح لمدركس المستفادة (تكافر
كامكانية الكصكؿ إلى مستكدع (مستكدعات) الدركس المستفادة ،فائدة محتكل
مستكدع الدركس المستفادة ،قدرات البحث كاالسترجاع في المستكدع ،كجكد التصنيؼ،
ممارسة التقاط الدركس المستفادة ،التقاط الدركس المستفادة كمسؤكليات فردية /
جماعية ،تطبيؽ  /استخداـ الدركس المستفادة ،تضميف البحث عف الدركس المستفادة
في ممارسات العمؿ العادية)6
 -92أف تنتيج الجامعة أساليب فعالة لتسييؿ البحث في المستكدع (معايير بحث متعددة
عف المستكدع ،كضكح التصنيؼ كتكحيده كشمكلو ،تكحيد كادارة الدركس المستفادة،
كجكد عمميات منيجية لمحصكؿ عمى الدركس المستفادة ،سيكلة العثكر عمى الدركس
المستفادة ذات الصمة)
 -93أف تراجع الجامعة باستمرار أدكات تقييـ  /تحديث الدقة  /حداثة الدركس المستفادة
(المراجعة الدكرية لعمميات االلتقاط  /إعادة االستخداـ)6
 -25أف تكفر الجامعة إمكانية الكصكؿ إلى مستكدع كثائؽ المعرفة(المستكدعات) (فائدة
محتكل المستكدع ،الكصكؿ إلى الكثائؽ الداخمية كالخارجية في المستكدع ،كجكد
عممية تصنيؼ ،ممارسة اإلشارة إلى كثائؽ المعرفة كاستخداميا) ،كأف يدعـ مستكدع
كثائؽ المعرفة بالجامعة نظاـ إدارة المستندات(كضكح البيانات الكصفية ،التكحيد
القياسي كالشمكلية لمتصنيؼ ،سيكلة استخداـ عممية التصنيؼ ،الفيرسة ،إدارة عممية
التصنيؼ لضماف االلتزاـ ،سيكلة العثكر عمى المستندات ،سيكلة استخداـ األدكات
لمعثكر عمى المستندات المعرفية ،أدكات استرجاع كثائؽ المعرفة ذات الصمة ،أدكات
لدعـ معايير البحث المتعددة)6
 -21أف تشرؾ الجامعة األفراد في اتخاذ القرار العتماد البيانات (تكافر كامكانية الكصكؿ إلى
المستكدع (المستكدعات) ،التكقيت  /الفترة الزمنية ،اكتماؿ كفاية أدكات الدعـ)6
 -29أف تيتـ الجامعة بتداكؿ البيانات كجزء مف عممية اتخاذ القرار (مبلءمة مستكل
التمخيص لمبيانات ،كضكح البيانات الكصفية ،فائدة تنسيؽ العرض ،صحة البيانات،
سيكلة استخداـ أدكات دعـ القرار)6
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املراجع
 -1إبراىيم بن عبدالرحمن الحضيبي( ،)6106واقع تطبيق عمداء كميات جامعة شقراء بالمممكة
العربية السعودية لعمميات إدارة
التربية ،جامعة األزىر ،068 (1) ،إبريل .748-760 ،

المعرفة من وجية نظرىم ،مجمة كمية

 -2أحمد محمد عبدالعال رشوان( )6107تأثير إدارة الجودة الشاممة عمى األداء التنظيمي في ظل كل
من األداء االبتكاري وأداء العاممين كمتغيرات وسيطة ،مجمة التجارة كالتمكيؿ ،كمية التجارة -جامعة
طنطا ،ع  ،0مارس . 676-638 ،

 -3إيمان إبراىيم الدسوقي ( .)6106متطمبات تطوير ممارسة إدارة المعرفة لدى أعضاء ىيئة التدريس
والييئة المعاونة بكمية التربية جامعة المنوفية من وجية نظرىم .مجمة كمية التربية ،جامعة طنطا،

.611 -050 ،)3(63

 -4آسم طو الرواشده( ،)6103أثر ممارسة اإلدارة بالتجوال عمي السموك اإلبداعي في شركة البوتاس
العربية ،رسالة ماجستير ،عمادة الدراسات العميا ،جامعة مؤتة ،األردن

 -5باسم سميمان صالح جاداهلل (  .)6108دور حاضنات األعمال البحثية الجامعية في تنمية ثقافة
ريادة األعمال بمصر-دراسة ميدانية .مجمة كمية التربية ،جامعة المنوفية.663 -038 ،)4(33 ،

 -6بسام سمير الرميدي .)6108( ،تقييم دور الجامعات المصرية في تنمية ثقافة ريادة األعمال لدى
الطالب :استراتيجية مقترحة لمتحسين .المركز الجامعي عبد الحفظ بكالصكؼ ميمة -معيد العموم

االقتصادية والتجارية وعموم التسيير.394 -376 ،)6( ،

 -7بشار عباس الحميري ومحمدجاسم خميل :)16108عالقة رأس المال االجتماعي بالقدرات
الديناميكية وتأثيرىا في ريادية المنظمة :دراسة استطالعية آلراءعينة من العاممين في جامع بابل،
مجمة كمية اإلدارة كاالقتصاد لمدراسات االقتصادية كاإلدارية كالمالية ،جامعة بابل  ،العراق(3) ،

. 061 -96 ،05

 -8حاتم عمي الحمداني ( .)6108أثر التشارك المعرفي في استدامة القدرات الديناميكية :بحث تحميمي
لعينة من تدريسي كمية بغداد لمعموم االقتصادية الجامعة .مجمة كمية بغداد لمعمكـ االقتصادية
الجامعة.030 -015 ،)54( ،

 -9حبيبة رمضان الجوىي ( .)6106إدارة المعرفة ومتطمبات تطبيقيا في التعميم الجامعي المصري:
دراسة ميدانية عمى جامعة الزقازيق .رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية ،جامعة الزقازيق.
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 -11حسن فتحي نجيب ( .)6116رؤية إلدارة الجامعات المصرية الحكومية .المؤتمر العربي األول:
جودة الجامعات ومتطمبات الت ارخيص واالعتماد .المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية ،جامعة الشارقة،

 66 -63أبريل.374 -367 ،

 -11حسين وليد حسين ( .)6108دور حاضنات األعمال في تحديد التوجو االستراتيجي لمنظمات
األعمال .مجمة كمية الرافديف الجامعة لمعمكـ  ،و ازرة التربية والتعميم والبحث العممي،)43( ،

.665 -636

 -12حمد حميد مزوق الرشيدى( ،)6108أثر التعمم االستراتيجي لمموارد البشريةفي القدرات الديناميكية
لشركات الطيران في الكويت ،رسالة ماجستير  ،كمية االقتصاد والغموم اإلدارية ،جامعة آل البيت،
األردن .

 -13خولة راضي عذاب( ،)6107عمميات ادارة المعرفة في األداء المنظمي  :دراسة استطالعية آلراء
عينة من اعضاء الييئة التدريسية في كمية االدارة واالقتصاد  /جامعة القادسية ،مجمة القادسية

لمعمكـ اإلدارية كاالقتصادية ،جامعة القادسية  -كمية االدارة واالقتصاد ).054-033 ،09(2

 -14زياد عمي محمد قوقزة( ،)6109المرونة البشرية وأثرىا في األداء االبتكاري :الدور الوسيط لرأس
المال النفسي في شركات االتصاالت األردنية ،رسالة دكتكراه ،كمية الدراسات العميا  ،جامعة العموم

اإلسالمية العالمية ،األردن .

 -15سحر حسني أحمد ( .)6103اإلدارة االستراتيجية كمدخل إلصالح التعميم الجامعي المصري:
دراسة مقارنة لخب ارت بعض الدول .رسالة دكتكراه غير منشكرة ،كمية التربية ،جامعة بنيا.

 -16السيدة محمود سعد ( .)6106ممارسات إدارة المعرفة لدى القيادات الجامعية :دراسة تطبيقية عمى
جامعة اإلسكندرية .دراسات في التعميم الجامعي.096 -90 ،)63( ،

 -17عبد الرازق محمد زيان ( .)6116نمكذج مقترح لقيادة أنشطة التغير التنظيمي بالجامعات
المصرية في ضكء أىداؼ اإلدارة الجامعية المعاصرة(06 .عدد خاص).96 -5 ،

 -18عمى السيد الشخيبي ( .)6106آفاؽ جديدة في التعميـ الجامعي العربي .القاىرة :دار الفكر
العربي.

 -19عمار فتحي موسى ( .)6106معوقات تطبيق مدخل إدارة المعرفة في مؤسسات التعميم العالي في
مصر (مدخل القياس المقارن) .بحث مقدـ إلى المؤتمر السنكم (العربي السابع -الدكلي الرابع)،

إدارة المعرفة وادارة رأس المال الفكري في مؤسسات التعميم العالي في مصر والوطن العربي ،كمية

التجارة ،جامعة المنصورة 06 -00 ،أبريل.66 -0 ،
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 -21عنتر محمد عبد العال ( .)6109متطمبات تكنولوجيا المعمومات لتحقيق الرشاقة االستراتيجية
بالجامعات المصرية :جامعة سوىاج نموذجا .المجمة التربكية.306 -656 ،)59( ،

 -21عبدالعزيز عمي مرزوق و ومحمد فوزي البردان( ،)6108دور نظم العمل عالية األداء في بناء
مرونة الموارد البشرية وأثرىا عمى سموكيات العمل االبتكاري  :دراسة تطبيقية عمى الشركات العاممة

بكتونموجيا المعمومات واالتصاالت بالقرية الذكية  ،المجمة العممية لمبحكث التجارية ،كمية التجارة،
جامعة المنوفية ،5 (4) ،أكتوبر. 696-660 ،

 -22عيد سمبمان الحجيمة( ،)6109القدرات الديناميكية وأثرىا في تحقيق البرعة االسترتيجية :الدور
الوسيط لممرونة االستراتيجية :دراسة ميدانية الشركات الصناعية األردنية الكبري الحائزة عمي جائزة
الممك عبد اهلل الثاني لمتميز ،رسالة دكتكراه ،كمية الدراسات العميا ،جامع مؤتة ،األردن.

 -23صبرية بنت مسمم اليحيوي ( ،)6100إدارة المعرفة اإلدارية ودورىا في فاعمية العمل اإلداري في
الجامعات بالمممكة العربية السعودية" ،المجمة التربكية ،جامعة الكويت  -مجمس النشر العممي،

).093 - 77 ، 65 (99

 -24صييب عبد المطيف العماوي( ،)6108أثر عمميات توليد المعرفة عمي سموك األداء االبتكاري:
الدور الوسيط لرأس المال النفسي في البنوك التجارية األردنية ،رسالة ماجستير ،كمية األعمال،

جامعة الشرق األوسط ،األردن.

 -25فاطة أحمد زكي (6107ب) .دراسة تقويمية إلدارة األداء االستراتيجي في الجامعات المصرية في
ضوء منشور األداء  .The Performance Prismمجمة اإلدارة التربكية ،الجمعية المصرية
لمتربية المقارنة كاإلدارة التعميمية.305 -610 ،)03(4 ،

 -26فاطمة أحمد زكي (6107أ) .إدارة المواىب اإلدارية في الجامعات المصرية في مجتمع المعرفة.
مجمة اإلدارة التربكية ،الجمعية المصرية لمتربية المقارنة واإلدارة التعميمية.341 -087 ،)07(5 ،

 -27فاطمة عبد المنعم محمد ( .)6104متطمبات تطوير إدارة الموارد البشرية بالجامعات المصرية في
ضوء الفكري اإلداري اإلسالمي ومتطمبات العصر .مجمة كمية التربية ،جامعة بنيا،)98(65 ،

.640 -664

 -28لميس عمرف عبد ربو المحاسنو( ،)6107الدور الوسيط لمبراعة التنظيمية في العالقة بين القدرات
الديناميكية والرشاقة التنظيمية :دراسة ميدانية عمي الشركات االردنية لمصناعات الصيدالنية ،

رسالة ماجستير ،كمية االعمال  ،جامعة الشرق األوسط ،األردن,
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 -29محمد جاد حسين ( .)6105تطوير األداء المؤسسي بجامعة جنوب الوادي في ضوء معايير التميز
لممؤسسة األوروبية إلدارة الجودة :النموذج األوربي إلدارة التميز .مجمة اإلدارة التربكية ،الجمعية
المصرية لمتربية المقارنة كاإلدارة التعميمية.076 -05 ،)7(6 ،

 -31محمد عبد الرازق إبراىيم ( .)6103متطمبات تطوير رأس المال الفكري لتحقيق الميزة التنافسية
لمجامعات :دراسة ميدانية عمى جامعة بنيا .مجمة كمية التربية ،جامعة بنيا-639 ،)95(34 ،

.644

 -31محمد عبد اهلل الفقي ( .)6107تدويل التعميم العالي :مدخل لتحقيق رؤية مصر في التعميم العالي
 .6131مجمة كمية التربية بجامعة المنوفية.045 -66 ،)4(36 ،

 -32محمد بن يوسف المنتشري ،وعثمان موسى عقيمي ( ،)6109دور إدارة المعرفة في تنمية أبعاد
المواطنة الرقمية من وجية نظر طالب الدراسات العميا في جامعة الممك عبدالعزيز،مجمة جامعة
الممؾ عبد العزيز– اآلداب والعموم األنسانية604-089 67 (5) ،

 -33محمد ىمسو ( ، )6108إدارة المعرفة وعالقتيا بمستوى التميز في األداء من وجية نظر أعضاء
الييئة التدريسية في جامعة االستقالل ،مجمة جامعة االستقبلؿ لؤلبحاث ،جامعة االستقالل -

عمادة البحث العممي والدراسات العميا،3 (1) ،يونيو. 644 -618 ،

 -34مريم نشأت عزيز العبيدي( ،)6108أثر القدرات الديناميكية في العوامل البيئية -الدور الوسيط
لعمميات الذكاء التنظيمي:دراسة ميدانية عمي الشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في

بورصة عمان ،رسالة ماجستير ،كمية األعمال ،جامعة الشرق األوسط ،األردن.

 -35منال حسين الحميدي( ،)6109دور إدارة المعرفة في تحقيق الميزة التنافسية بالجامعات السعودية:
دراسة تطبيقية عمى جامعة الطائف ،مجمة كمية التربية ،جامعة أسيوط. 481-446 ،)5(35 ،

 -36منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير ( .)6101مراجعة
لسياسات التعميم العالي (التعميم العالي في مصر) .البنؾ الدكلي :إصدارات البنك الدولي.

 -37منى عمي سيد ( .)6108تطوير أداء القيادات الجامعية بجامعة المنيا باستخدام مدخل إدارة
المعرفة عمى ضوء خبرات بعض الدول .رسالة دكتكراه غير منشكرة ،كمية التربية ،جامعة المنيا.

 -38ناصف محمد ميدي ( .)6107تصور مقترح لمتغيير االستراتيجي في الجامعات المصرية في ضوء
مدخل إدارة المعرفة .رسالة دكتكراه غير منشكرة ،كمية التربية ،جامعة بني سويف.

 -39نبوية عيسي( ، )6107توظيف إدارة المعرفة في مؤسسات التعميم العالي :دراسة حالة كمية العموم
االقتصادية والتسيير لجامعة تممسان ،مجمة العمكـ اإلنسانية ،المركز الجامعي عمي كافي تندوف،
اإلصدار . 061-96 ، 0
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 -41ىيفاء منصور الدخيل  ،سمية صالح القرني( ،)6108واقع عمميات إدارة المعرفة (اكتشاف
المعرفة ،خزن المعرفة ،مشاركة المعرفة،استخدام المعرفة) في جامعة الممك سعود :دراسة مسحية
عمى موظفي وموظفات كمية إدارة اإلعمال في جامعة الممك سعود بمدينة الرياض ،مجمة العمكـ
اإلقتصادية كاإلدارية كالقانكنية ،المركز القومي لمبحوث غزة 6 (1)،يناير46.-09 ،

 -41ىناء شحتو السيد ( .)6104متطمبات تحقيق التميز التنظيمي بالجامعات المصرية :دراسة تحميمية.
مجمة اإلدارة التربكية ،الجمعية المصرية لمتربية المقارنة واإلدارة التعميمية.331 -677 ،)6(0 ،
 -42ىناء شحتو مندور ( .)6104متطمبات تحقيق التنظيمي بالجامعات المصرية :دراسة تحميمية .مجمة
اإلدارة التربكية.331 -677 ،)6(0 ،

 -43ىويدا آدم الميع ،أماني عبدااهلل السيد ( ، )6108واقع تطبيق عمميات إدارة المعرفة في جامعة
تبوك  :دراسة تحميمية ،مجمة رماح لمبحكث كالدراسات ،مركز البحث وتطوير الموارد البشرية –
رماح ،ع  ، 65مارس . 061-93

 -44وىيبة ختيري( ،)6109صياغة الثقافة التنظيمية كمتطمب أساسي لنجاح تطبيق عمميات إدارة
المعرفة :دراسة حالة جامعة يحي فارس بالمدية ،مجمة االستراتيجية كالتنمية ،جامعة عبدالحميد بن

باديس مستغانم  -كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير536 ،503 ،9 (3) ،

 -45ياسر محمد خميل ( .)6107استراتيجية مقترحة لتفعيل القيادة االستراتيجية كمدخل لتحسين الميزة
التنافسية بالجامعات المصرية .رسالة دكتكراه غير منشكرة ،كمية التربية بالغردقة ،جامعة جنوب

الوادي.

ثانياً :املراجع االجهبية:
Åberg, C. & Torchia, M. (2019). Do boards of directors foster strategic
change? A dynamic
managerial capabilities perspective.
Journal of Management and Governance, 1- 31.
Adner, R., & Helfat, C. (2003). Corporate effects and dynamic
managerial capabilities. Strategic
Management Journal, 24,
1011–1025.
Ahmed, F., Hassan, A., Ayub, M. & Klimoski, R. (2018). High
commitment work system and
innovative work behavior: The
mediating role of knowledge sharing. Pakistan Journal of
Commerce and Social Sciences, 12(1), 29-51.
Ahmed, H. (2014). Public Universities Faculty and Leaders' Perspectives
on the Role of Public
Egyptian Universities in Developing
National Innovation System. Journal of Education
and
Practice, 5(36), 52- 70.
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

464748-

49-

- 333 -

م2021 )98( -1ج-عدد سبتمبر

50-

51-

52-

53-

54-

55-

5657-

5859-

... القدرات الديناميكية للجامعة

Akhavan, P., Hosseini, S., Abbasi, M. & Manteghi, M. (2015).
Knowledge-sharing determinants,
behaviors, and innovative
work behaviors: An integrated theoretical view and empirical
examination. Aslib Journal of Information Management, 67(5), 562591.
Akhtar, M., Syed, F., Husnain, M. & Naseer, S. (2019). PersonOrganization Fit and Innovative
Work Behavior: The
Mediating Role of Perceived Organizational Support, Affective
Commitment and Trust. Pakistan Journal of Commerce and Social
Sciences, 13 (2), 311-333.
Alegre, J., Sengupta, K. & Lapiedra, R. (2011). Knowledge management
and the innovation
performance in a high-tech SMEs
industry. International Small Business Journal 31(4),
454–
470.
Alghamdi, F. (2018). Ambidextrous leadership, ambidextrous employee,
and the interaction
between ambidextrous leadership and
employee innovative performance. Journal of
Innovation and Entrepreneurship, 7(1), 1- 14.
Al-Hyari, R. (2017). Impact of knowledge management practices on
operations strategy, The
mediating role of dynamic
capacities: Felid study in Jordanian commercial banks.
Unpublished doctoral dissertation, The World Islamic Sciences and
Education University.
Almatrooshi, B., Singh, S. & Farouk, S. (2016). Determinants of
organizational performance: a
proposed framework.
International Journal of Productivity & Performance Management,
65(6), 844-859.
Alves, A., Barbieux, D., Reichert, F., Tello-Gamarra, J. & Zawislak, P.
(2017). Innovation and
dynamic capacities of the firm:
Defining an assessment model. São Paulo, 57(3), 232-244.
Andreeva, T., Vanhala, M., Sergeeva, A., Ritala, P. & Kianto, A. (2017).
When the fit between HR
practices backfires: exploring the
interaction effects between rewards for and appraisal of
knowledge behaviour on innovation. Human Resource Management
Journal, 27(2), 209-227.
Ansari, R., Barati, A. & Sharabiani, A. (2016). The role of dynamic
capability in intellectual capital
and innovative performance.
International Journal of Innovation and Learning, 20(1), 47-67.
Anuar, N. & Shahibi, M. (2018). The Effect Of Knowledge Management
Capacity In Innovation
Performance. International Journal of

- 333 -

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)

م2021 )98( -1ج-عدد سبتمبر

60-

61-

62-

63-

64-

65-

66676869-

... القدرات الديناميكية للجامعة

Academic Research in Progressive Education and
Development, 7(3), 314–326.
Ashley, C., Carnes, E., Phillips, G., Padilla, D., Durfee, P., Brown, P. &
Carter, M. (2011). The
targeted delivery of multicomponent
cargos to cancer cells by nanoporous particlesupported
lipid bilayers. Nature Materials, 10(5), 389−397.
Asmawi, A., Rahim, M. & Zainuddin, M. (2015). A study of leadership
styles and organizational
commitment in a Malaysian private
university. Advanced Science Letters, 21(6),
1944−1947.
Attia, A. & Essam Eldin, I. (2018). Organizational learning, knowledge
management capability and
supply chain management practices in
the Saudi food industry. Journal of Knowledge
Management, 22(6), 1217- 1242.
Augier, M., & Teece, D. (2008). Strategy as evolution with design: The
foundations of dynamic
capabilities and the role of managers
in the economic system. Organization Studies,
29(8– 9),
1187–1208.
Aujirapongpan, S., Vadhanasindhu, P., Chandrachai, A. & Cooparat, P.
(2010). Indicators of
knowledge management capability for
KM effectiveness. The journal of information and
knowledge management systems, 40(2), 183-203.
Babelytė-Labanauskė, K. & Nedzinskas, Š. (2017). Dynamic capabilities
and their impact on
research organizations’ R&D and innovation performance. Journal of Modelling in
Management, 12 (4), 603-630.
Baer, M. (2012). Putting creativity to work: The implementation of
creative ideas in organizations.
Academy of Management
Journal, 55(5), 1102–1119.
Banker, R., Bardhan, I., Chang, H. & Lin, S. (2006). Plant information
systems, manufacturing
capabilities, and plant performance.
MIS Quarterly, 30(2), 315-337.
Barreto, I. (2010). Dynamic capabilities: A review of past research and
an agenda for the future.
Journal of Management, 36(1), 256–
280.
Becker, A., Schneider, A. & Finamor, J. (2019). Industry concepts 4.0
associated with the dynamic
capacity approach the manufacture of
medical and hospital products for radioprotections applied
to nuclear
medicine. International Journal of Advances in Engineering &
Technology, 12(6),
89- 98.

- 332 -

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)

م2021 )98( -1ج-عدد سبتمبر

707172-

73-

74-

75767778798081-

... القدرات الديناميكية للجامعة

Bejinaru, R. & Prelipcean, G. (2017). Successful strategies to be learnt
from world-class
universities. Proceedings of the
International Conference on Business Excellence, 11(1), 350-358.
Bejinaru, R. (2017). Dynamic capabilities of universities in the
knowledge economy.
Management Dynamics in
the Knowledge Economy, 5(4), 577-595.
Bergman, J., Jantunen, A. & Saksa, J. (2004). Managing knowledge
creation and sharing–scenarios
and dynamic capabilities in interindustrial knowledge networks. Journal of Knowledge
Management, 8(6), 63-76.
Bierly III, P. & Daly, P. (2007). Alternative knowledge strategies,
competitive environment, and
organizational performance in
small manufacturing firms. Entrepreneurship theory and
practice, 31(4), 493-516.
Bolisani, M., Paiola, E. & Scarso, E. (2013). Characterisation of
knowledge-based networking
strategies: Insights from the KIBS
sector. International Journal of Networking and Virtual
Organisations, 13(3), 263 – 281.
Bose, R. (2003). Knowledge management-enabled health care
management systems: Capabilities,
infrastructure, and decisionsupport. Expert Systems with Applications, 24, 59-71.
Bowman, C. & Ambrosini, V. (2003). How the resource-based and the
dynamic capability views of
the firm inform corporate-level strategy.
British Journal of Management 14(4), 289–303.
Branzei, O & Vertinsky, I. (2006). Strategic pathways to product
innovation capabilities in SMEs.
Journal of Business Venturing,
21 (1), 75-105.
Bru¨ggemann, J. & Meub, L. (2017). Experimental evidence on the
effects of innovation contests.
Information Economics and
Policy, 39(1), 72-83.
Carmeli, A., Meitar, R., & Weisberg, J. (2006). Self-leadership skills and
innovative behavior at
work. International Journal of
Manpower, 27(1), 75–90
Cepeda, G., & Vera, D. (2007). Dynamic capabilities and operational
capabilities: A knowledge
management perspective. Journal of
Business Research, 60(5), 426–437.
Chen, C. & Huang, J. (2007). How organizational climate and structure
affect knowledge
management:The social interaction
perspective. International Journal of Information
Management, 27(2), 104−118.

- 330 -

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)

م2021 )98( -1ج-عدد سبتمبر

82-

8384-

85-

868788-

8990919293-

... القدرات الديناميكية للجامعة

Chen, C. & Huang, J.(2009). Strategic human resource practices and
innovation performance-The
mediating role of knowledge
management capacity. Journal of Business Research, 62, 104–
114.
Chen, L. & Fong, P. (2015). Evaluation of knowledge management
performance: An organic
approach. Information &
Management, 52(4), 431-453.
Chiu, C. & Chen, H. (2016). The study of knowledge management
capability and organizational
effectiveness in Taiwanese public
utility: the mediator role of organizational
commitment. SpringerPlus , 5(1520), 1- 34.
Chiu, W., Chang, Y., Chi, H. & Chen, M. (2016). Dynamic capabilities
and radical innovation
performance in established firms: a
structural model. Technology Analysis & Strategic
Management, 28(4), 965- 978.
Choi, B., Poon, S. & Davis, J. (2008). Effects of knowledge management
strategy on organizational
performance: A complementarity theorybased approach. Omega, 36(2), 235-251.
Chuang, S. (2004). A resource-based perspective on knowledge
management capability and
competitive advantage: an
empirical investigation. Expert Syst Appl, 27(3), 459–465.
Chukwuemeka, O. & Onuoha, B. (2018). Dynamic Capabilities and
Competitive Advantage of Fast
Foods Restaurants. International
Journal of Management Science and Business
Administration, 4(3), 7-14.
Collins, C. & Kehoe, R. (2017). Examining strategic fit and misfit in the
management of knowledge workers. ILR Review, 70(2), 308-335.
Coulson-Thomas, C. (2004). The knowledge entrepreneurship challenge:
moving on from
knowledge sharing to knowledge creation
and exploitation. The Learning Organization, 11(1),
84-93.
Danneels, E. (2016). Survey measures of first- and second-order
competences. Strategic
Management Journal, 37(10),
2174–2188.
Darroch, J. (2005). Knowledge management, innovation and firm
performance. Journal of
Knowledge Management, 9(3),
101-115.
De Jong, J. & Den Hartog, D. (2007). How leaders influence employees’
innovative behaviour. European Journal of Innovation Management,
10(1), 41–64.

- 333 -

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)

م2021 )98( -1ج-عدد سبتمبر

949596-

9798-

99100101102103-

104105106107-

... القدرات الديناميكية للجامعة

De Jong, J. & Den Hartog, D. (2010). Measuring innovative work
behaviour. Creativity and
Innovation Management,
19(1), 23–36.
De Spiegelaere Stan,Guy Van Gyes&Geert Van Hootegem(2014).The
Innovative Work Behaviour
concept: definition and
orientation,Gedrag & Organisatie, 27(2), 139–156
Demchig, B. (2015). Knowledge management capability level
assessment of the higher education
institutions: Case study from
Mongolia. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 174,
3633 – 3640.
Denford, J. (2013). Building knowledge: developing a knowledge-based
dynamic capabilities
typology. Journal of Knowledge
Management, 17(2), 175-194.
Ding, W., Choi, E. & Aoyama, A. (2019). Relational study of wise
(phronetic) leadership,
knowledge management
capability, and innovation performance. Asia Pacific
Management Review, 24, 310-317.
Drucker, P. (1985). Innovation and Entrepreneurship: Practice and
Principles. Harper and
Row, New York.
Drucker, P. F. (1993). Concept of the corporation. New York:
Transaction.
Du Plessis, M. (2007). The role of knowledge management in innovation.
Journal of Knowledge Management, 11(4), 20-29.
Duderstadt, J. (2000). A university for the 21st century. Ann Arbor: The
University of
Michigan Press.
Dzinekou, J. & Arasa, R. (2018). Managerial capabilities and private
university Performance
in Kenya. International Journal of
Research and Innovation in Social Science (IJRISS),
II(VIII),
141- 149.
Easterby-Smith, M. & Prieto, I. (2008). Dynamic capabilities and
knowledge management:
An integrative role for learning?.
British Journal of Management, 19 (3), 235-249.
Eaves, S. (2014). Middle management knowledge by possession and
position: a panoptic
xamination of individual knowledge sharing
influences. Electron J Knowl Manag, 12(1),69–86.
Eisenhardt, K. &Martin, J. (2000). Dynamic capabilities: what are they?
Strategic
Management Journal, 21, 1105–1121.
Ekionea, J. & Fillion, G. (2011). Knowledge management capacities
consensus: Evidence
from a Delphi study. Proceedings of the
Academy of Information and Management
Sciences,
13(2), 9- 13.

- 333 -

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)

م2021 )98( -1ج-عدد سبتمبر

... القدرات الديناميكية للجامعة

108- Elena‐ Pérez, S., Saritas, O., Pook, K., & Warden, C. (2011). Ready for
the future?
Universities’ capabilities to strategically manage
their intellectual capital. Foresight, 13(2), 31–48.
109- El hadidi, H. & Kirby, D. (2015a). Universities and Innovation in a
Factor-Driven Economy:
The Egyptian Case. Industry and
Higher Education, 29(2), 150- 160.
110- El Hadidi , H. & Kirby D. (2015b). University–industry collaboration in
a factor-driven
economy: The perspective of Egyptian
industry. Industry and Higher Education, 31, 195-203.
111- Falasca, M., Zhang, F., Conchar, M. & Li, L. (2017). The impact of
customer knowledge and
marketing dynamic capability on innovation
performance: an empirical analysis. Journal of
Business &
Industrial Marketing, 32/7, 901–912.
112- Fan, Z., Feng, B., Sun, Y. & Ou,W. (2009). Evaluating knowledge
management capability of
organizations: a fuzzy linguistic method.
Expert Systems with Applications, 36(2), 3346-3354.
113- Felin, F. & Powell, T. (2016) Designing organizations for dynamic
capabilities – Introduction.
California Management Review, 58(4),
78-96.
114- Ferraris, A., Santoro, G. & Dezi, L. (2017). How MNC’s subsidiaries
may improve their
innovative performance? The role of
external sources and knowledge management capabilities.
Journal of
Knowledge Management, 21(3), 540-552.
115- Ferreira, J., Coelho, A., & Moutinho, L. (2018). Dynamic capabilities,
creativity and
innovation capability and their impact on
competitive advantage and firm performance: The
moderating
role of entrepreneurial
orientation. Technovation. https://doi.org/10.1016/j.technovation.201
8.11.004.
116- Franco, M. & Mariano, S. (2010). Meeting organizational performance
with shared
knowledge
management processes.
Process management, 15(2) 147-158.
117- Freeze , R. & Kulkarn, U. (2007). Knowledge management capability:
Defining knowledge
assets. Journal of Knowledge
Management, 11(6), 94- 109.
118- Freeze, R.D. (2006). Relating knowledge management capability to
organizational outcomes.
Unpublished doctoral dissertation,
Arizona State University, Phoenix, AZ.

- 333 -

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)

م2021 )98( -1ج-عدد سبتمبر

... القدرات الديناميكية للجامعة

119- Freitas, S. & Salerno, M. (2018). Creation of dynamic capacities and
their evolution through
engineering projects. Rev. Bras. Gest.
Neg. São Paulo, 20(4), 495-515.
120- Galunic, D. & Eisenhardt, K. (2001). Architectural innovation and
modular corporate forms.
Academy of Management Journal,
44, 1229-1250.
121- Gharakhani, D. & Mousakhan, M. (2012). Knowledge management
capabilities and SMEs’
organizational performance. Journal
of Chinese Entrepreneurship, 4(1), 35-49.
122- Ghinea, V. & Bratianu, C. (2012). Organizational culture modeling.
Management &
Marketing. Challenges for the
Knowledge Society, 7(2), 257-276.
123- Giniuniene, J. & Jurksiene, L. (2015). Dynamic capabilities, innovation
and organizational
learning: Interrelations and impact on
firm performance. Procedia - Social and
Behavioral
Sciences, 213, 985 – 991.
124- Gloet, M., & Terziovski, M. (2004). Exploring the relationship between
knowledge
management practices and innovation
performance. Journal of Manufacturing
Technology
Management, 15(5), 402-409.
125- Gold, A., Malhotra, A., & Segars, A. (2001). Knowledge management:
An organizational
capabilities perspective. Journal of
Management Information Systems, 18(1), 185-214.
126- Gonzalez, R. & Melo, T. (2017). Linkage between dynamics capability
and knowledge
management factors: A structural
equation model. Management Decision, 55(10), 22562276.
127- Grant, R. (1995). Contemporary strategy analysis: concepts,
techniques, applications (2nd
ed.), Cambridge.
128- Griffith, R., Huergo, J. Mairesse, & Petters. B. (2006). Innovation and
Productivity across
Four European Countries. Oxford
Review of Economic Policy, 22 (4), 483–498.
129- Guerrero, M., Cunningham, J. & Urbano, D. (2015). Economic impact of
entrepreneurial
universities’ activities: An exploratory study of
the United Kingdom. Research Policy, 44(3),
748–764.
130- Gupta, V., & Singh, S. (2015). Leadership and Creative Performance
Behaviors in R&D
Laboratories: Examining the Role of
Justice Perceptions. Journal of Leadership and
Organizational Studies, 22(1), 21-36.
131- Han, Y. & Li, D. (2015). Effects of intellectual capital on innovative
performance.
Management Decision, 53(1), 40-56.
- 333 -

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)

م2021 )98( -1ج-عدد سبتمبر

... القدرات الديناميكية للجامعة

132- Hassanin, M. & Hamada, M. (2016). Intelligent National Innovation
System for Regional
Development in Egypt A Proposed
Conceptual Model. International Review of
Management and Business Research, 1(2), 507- 518.
133- Heaton, S., Siegel, D. & Teece, D. (2019). Universities and innovation
ecosystems: a dynamic
capabilities perspective. Industrial and
Corporate Change, 1–19.
134- Helfat, C. & Peteraf, M. (2003). The dynamic resource-based view:
Capability lifecycles.
Stratetgic Management Journal, 24
(10), 997-1010.
135- Helfat, C. & Peteraf, M. (2015). Managerial cognitive capabilities and
the microfoundations of
dynamic capabilities. Strategic
Management Journal, 36(6), 831–850.
136- Helfat, C., Finkelstein, S., Mitchell, W., Peteraf, M., Singh, H., Teece,
D., & Winter, S. (2009).
Dynamic capabilities: Understanding
strategic change in organizations. Malden, MA:
Blackwell
Publishing.
137- Helfat. E., Finkelstein, S., Mitchell, W., Peteraf, M., Singh, H., Teece, D
& Winter, S. (2007).
Managers, markets and dynamic
capabilities. In Dynamic Capabilities: Understanding
Strategic Change in Organizations. Blackwell: Oxford.
138- Hidalgo-Peñate, A., Padrón-Robaina,
V. & Nieves, J. (2019).
Knowledge as a driver of
dynamic capabilities and
learning outcomes. Journal of Hospitality, Leisure, Sport &
Tourism Education, 24, 143–154.
139- Hill, C. & Rothaermel, F. (2003). The performance of incumbent firms in
the face of radical
technological innovation. Academy of
Management Review, 28(2), 257-274.
140- Hodgkinson, G. & Healey, M. (2011). Psychological foundations of
dynamic capabilities:
Reflexion and reflection in strategic
management. Strategic Management Journal, 32,
1500–
1516.
141- Howell, J., Shea, C. & Higgins, C. (2005). Champions of Product
Innovations: Defining,
Developing, and Validating a
Measure of Champion Behavior. Journal of Business
Venturing, 20, 641–661.
142- Howell, K. & Annansingh, F. (2013). Knowledge generation and sharing
in UK universities: A
tale of two cultures? International Journal
of Information Management, 33(1), 32−39.
143- Huang, L., Quaddus, M., Rowe, A. & Lai, C.(2011). An investigation
into the factors affecting
knowledge management adoption and
- 333 -

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)

م2021 )98( -1ج-عدد سبتمبر

144145-

146147-

148-

149150151152-

153-

154-

... القدرات الديناميكية للجامعة

practices in the life insurance business. Knowledge
Management Research and Practices, 9, 58-72.
Hurmelinna-Laukkanen, P. (2011). Enabling collaborative innovation –
knowledge protection
for knowledge sharing. European Journal
of Innovation Management, 14(3), 303-321.
Iansiti, M., & Clark, K. (1994). Integration and dynamic capability:
Evidence from product
development in automobiles and
mainframe computers. Industrial and Corporate
Change, 3(3), 557–605.
Ichijo, K., Krogh, G. & Nonaka, I. (1998).Knowledge enablers. in Krogh,
G., Roos, J. and
Kleine, D. (Eds), Knowing in Companies,
Sage, Thousand Oaks, CA, pp. 173-203.
Imran, M., Ilyas, M. & Fatima, T. (2017). Achieving Organizational
Performance through
Knowledge Management Capabilities:
Mediating Role of Organizational Learning.
Pakistan
Journal of Commerce and Social Sciences, 11 (1), 105-124
Imran, M., Rehman, M. & Fatima, T. (2017). Investigating the
moderating effect of knowledge
intensive culture on knowledge
management process capacity and organizational performance.
City University Research Journal, 7(2), 219-233.
Iris, R. & Vikas, A. (2011). E-learning technologies: a key to dynamic
capabilities. Computers
in Human Behavior, 27(5), 18681874.
Jantunen, A. (2005). Knowledge-processing capabilities and innovative
performance: an
empirical study. European Journal of
Innovation Management, 8(3), 336- 349.
Janssen,O.&Van
Yperen,N.(2004).Employees’Gol
Orientations,the
Quality of Leader-Membe
Exchange,and Job
Satisfaction,Academy of Management Journal,47(3),:368-384
Javed, B., Abdullah, I., Zaffar, M., ul Haque, A. & Rubab, U. (2019).
Inclusive leadership and
innovative work behavior: The role of
psychological empowerment. Journal of Management
&
Organization, 25, 554–571.
Jyoti, J., Gupta, P. & Kotwal, S. (2011). Impact of knowledge
management practices on
innovative capacity: a study of
telecommunication sector. Vision: The Journal of
Business Perspective, 15(4), 315-330.
Karabulut, A. (2015). Effects of innovation types on performance of
manufacturing firms in
Turkey. Procedia-Social and
Behavioral Sciences, 195(3), 1355–1364.

- 333 -

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)

م2021 )98( -1ج-عدد سبتمبر

... القدرات الديناميكية للجامعة

155- Khayati, A. & Selim, M. (2019). The status of innovation in Saudi
universities. Cogent
Education, 6: 1653635 (Open
Access), 1-13.
156- Kindström, D.; Kowalkowski, C.; Sandberg, E. Enabling, E. (2013).
Service innovation: A
dynamic capabilities approach. J. Bus.
Res, 66, 1063–1073.
157- Kulkarni U. & Louis, R. (2003). Organizational self assessment of
Knowledge Management
Maturity. Ninth Americas
Conference on Information Systems (pp. 25422551),Fromhttp://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.
86.801
&rep=rep1&type=pdf.
158- Kulkarni, U. & Freeze, R. (2004). Development and Validation of a
Knowledge Management
Capability Assessment Model.
Twenty-Fifth International Conference on Information
Systems (pp. 647-670),From http://pdf.aminer.org/000/326/698/

159-

160-

161162163-

164165-

development_and_validation_of_a_knowledge_management_capabil
ity_assessment_model.pdf.
Kump, B., Kessler, A., Engelmann, A. & Schweiger, C. (2019). oward a
dynamic capabilities
scale: measuring organizational sensing,
seizing, and transforming capacities. Industrial
and
Corporate Change, 28(5),1149-1172.
Kunttu, L. & Neuvo, Y. (2019). Balancing learning and knowledge
protection in universityindustry collaborations. The
Learning Organization, 26(2), 190-204.
Lee, H. & Choi, B. (2003). Knowledge management enablers, processes
and organizational
performance: an integrative view and
empirical examination. J Manag Inf Syst, 20,179–228.
Lee, J., Lee, K. & Rho, S. (2002). An evolutionary perspective on
strategic group emergence: a
genetic algorithm-based model.
Strategic Management Journal, 23, 727–746.
Lee, L. & Sukoco, B. (2007). The effects of entrepreneurial orientation
and knowledge
management capability on organizational
effectiveness in Taiwan: the moderating role of
social capital.
Int J Manag, 24(3), 549–573.
Lee, Y. & Lee, S. (2007). Capabilities, processes and performance of
knowledge management
a structural approach. Human Factors
and Ergonomics in Manufacturing, 17(1), 21-41.
Leih, S., & Teece, D. (2016). Campus Leadership and the
Entrepreneurial University: A
Dynamic Capabilities
Perspective. Academy of Management Perspectives, 30(2), 182–210.

- 333 -

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)

م2021 )98( -1ج-عدد سبتمبر

... القدرات الديناميكية للجامعة

166- Li, C., Makhdoom, H. & Asim, S. (2020). Impact of entrepreneurial
leadership on innovative
work Behavior: Examining mediation
and moderation mechanisms. Psychology Research
and
Behavior Management, 13, 105–118.
167- Liao, J., Kickul, J. & Ma, H. (2009). Organizational dynamic capability
and innovation: An
empirical examination of internet firms.
Journal of Small Business Management, 47(3),
263–286.
168- Liao, C., Chuang, S.-H., and To, P.-L. (2011). How knowledge
management mediates the
relationship between
environment and organizational structure. Journal of Business
Research, 64(7), pp 728- 736
169- Liu, S. & Deng, Z. (2015). Understanding knowledge management
capability in business
process outsourcing: A cluster
analysis. Management Decision, 53(1), 124-138.
170- Lopez-Cabrales, A.,Bornay-Barrachina & Diaz-Fernandez, M. (2017).
Leadership and
dynamic capabilities: The role of HR
systems. Personnel Review, 46, 255–276.
171- Lui, D. & Li, J. (2014). Dynamic capabilities, environmental dynamism,
and competitive
advantage: Evidence from China. Journal
of Business Research, 67 (1), 2793-2799.
172- Ma, J. & Todorovic, Z. (2011). Making universities relevant: Market
orientation as a dynamic
capacity within institutions of higher
learning. Academy of Marketing Studies
Journal,
15(2), 1- 16.
173- Majchrzak A., Wagner C., Yates, D. (2013). The impact of shaping on
knowledge reuse for
organizational improvement with
Wikis. IS Q, 37(2),455–469.
174- Makkonen, H., Pohjola, M., Olkkonen, R., & Koponen, A. (2014).
Dynamic capabilities and
firm performance in a financial
crisis.’Journal of Business Research 67 (1), 2707–2719.
175- Mardani , A., Moradi , M., Nikoosokhan, S. & Doustar, M. (2018). The
Relationship Between
Knowledge Managment and Innovation
Performance. The Journal of High
Technology
Management Research 29(1), 12- 26.
176- Mathew, A. & Rodrigues, L. (2019). Knowledge Resource Quality,
Knowledge Management
Process Capability, and
Effectiveness: A Simulation Approach. Quality Management,
20(170), 78- 84.
177- Mcelroy, M. (2008) Social footprints: Measuring the social sustainability
performance of
organizations. Unpublished doctoral
- 333 -

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)

م2021 )98( -1ج-عدد سبتمبر

178179-

180181-

182183-

184185186-

187-

... القدرات الديناميكية للجامعة

dissertation, Groningen University, Groningen, The
Netherlands.
Miils, A. & Smith, T. (2011). Knowledge management and
organizational performance: a
decomposed view. J Know
Manag, 15(1),156–171.
Miranda, S., Lee, J. & Lee, J. (2011). Stocks and flows underlying
organizations’ knowledge
management capability: synergistic
versus contingent complementarities over time.
Information & Management, 48(8), 382-392.
Molnár, G. & Lukovics,M. (2016). Universities and responsible
innovation. International
Journal of Arts & Sciences,
09(01), 517–526.
Muhammad, N., Rahman, B., Abd Rahman, W., Idris, A., Sabri, S.&
Jusoff, K. (2011).
Knowledge management practices
(KMP) and school effectiveness in Universiti
Teknologi
Mara (UITM) Terengganu, Malaysia. World Applied Sciences Journal,
12, 21-26.
Mulders,D., Berends, G. & Romme, P. (2010). Dynamic capability and
staff induction
practices in small firms. Society and
Business Review, 5(2),155-169 ·
Najmi, K., Kadir, A. & Kadir, M. (2018). Mediation effect of dynamic
capability in the
relationship between knowledge
management and strategic leadership on organizational
performance accountability. International Journal of Law and
Management, 60(2), 517-529.
Navarro, J. & Gallardo, F. (2003). A Model of Strategic Change:
Universities and Dynamic
Capabilities. Higher Education
Policy, 16, 199–212.
Nelson, R. (2006). Reflections on ‘The simple economics of basic
scientific research’:
looking back and looking forward.
Industrial and Corporate Change, 15(6), 903-917.
Ngoc-Tan, N. & Gregar, A. (2018). Impacts of Knowledge Management
on Innovation in
Higher Education Institutions: An
Empirical Evidence from Vietnam. Economics and
Sociology, 11(3), 301-320.
O’Reilly, N. & Robbins, P. (2018). Dynamic capabilities and the
entrepreneurial university: a
perspective on the knowledge
transfer capabilities of universities. This paper was presented
at
The ISPIM Innovation Conference – Innovation, The Name of The
Game, Stockholm,
Sweden on 17-20 June 2018. The publication

- 332 -

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)

م2021 )98( -1ج-عدد سبتمبر

188189-

190191-

192-

193194-

195196-

197198199-

... القدرات الديناميكية للجامعة

is available to ISPIM members at
www.ispim.org, 113.
Obitade, O. (2019). Big data analytics: A link between knowledge
management capabilities
and superior cyber protection.
Journal of Big Data, 6(71), 1- 28.
OECD (2005). Oslo manual proposed guidelines for collecting and
interpreting technological
innovation data (Paris) of radical
innovation: Insights from pharmaceuticals. Journal of
Marketing, 67(4), 82–102.
Okhuysen, G. & Eisenhardt, K. (2002). Integrating knowledge in groups:
How formal
interventions enable flexibility.
Organizational Science, 13(4), 370–386.
Omerzel, D., Biloslavo, R. &Trnavčevič, A. (2011). Knowledge
management and
organisational culture in higher
education institutions. Journal of East European
Management Studies, 16(2), 111-139.
Osisioma, H., Nzewi, H. & Mgbemena. I. (2016). Fynamic capacities and
performance of
selected commercial banks in Awka,
Anambra state, Nigeria. European Journal of
Business and Social Sciences, 4(10), 98- 110.
Oukes, T. (2010). Innovative work behavior: A case study at a tire
manufacturer. Bachelor
thesis, Business Administration,
University of Twente.
Paisittanand, S., Digman, L. & Lee, S. (2007). Managing knowledge
capabilities for strategy
implementation effectiveness,
International Journal of Knowledge Management, 3(4),
84110.
Pandey , S. & Dutta, A. (2013). Role of knowledge infrastructure
capabilities in knowledge
management. Journal of
Knowledge Management, 17(3), 435- 453.
Pandit, D., Joshi, R. Gupta, K. & Sahay, A. (2017). Disruptive innovation
through a dynamic
capabilities lens: An exploration of the auto
component sector in India. International
Journal of
Indian Culture and Business Management, 14, 109-130.
Patterson, W. & Ambrosini, V. (2015). Configuring absorptive capacity
as a key process for
research intensive firms.
Technovation, 36-37, 77-89.
Pavlou, P. & El Sawy, O. (2011).Understanding the elusive black box of
dynamic Capabilities
Decision Sciences, 42(1), 239-273.
Peachey, T. (2006). An examination of the effects of cultural, climatic,
structural, and
technological factors on knowledge

- 330 -

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)

م2021 )98( -1ج-عدد سبتمبر

200-

201-

202203-

204-

205206207208-

209-

210-

... القدرات الديناميكية للجامعة

management effectiveness. Unpublished doctoral
dissertation, Auburn University, Auburn, AL.
Pereira, V., Mellahi, K., Temouri, Y., Patnaik, S. & Roohanifar, M.
(2018). Investigating
dynamic capabilities, agility and
knowledge management within EMNEs-longitudinal
evidence from Europe. Journal of Knowledge Management, 23(9),
708-1728.
Peteraf, M., Di Stefano, G., & Verona, G. (2013). The elephant in the
room of dynamic
capabilities: Bringing two diverging
conversations together. Strategic Management
Journal, 34(12), 1389–1410.
Petter, S., Straub, D. & Rai, A. (2007). Specifying formative constructs
in information systems
research. MIS Quarterly, 31(4), 623656.
Peter J. Shera,b& Vivid C. Lee(2004),Information technology as a
facilitator for enhancing
dynamic capabilities through
knowledge management,Information & Management 41
.
933–945
Pinheiro, R., & Young, M. (2017). The university as an adaptive resilient
organization: A
complex systems perspective. In Huisman,
J. and Tight, M. (Eds.) Theory and method in
higher
education research (pp. 119–136). Emerald Publishing Limited.
Pirkkalainen, H. & Pawlowski, J. (2013). Global social knowledge
management: from barriers
to the selection of social tools.
Electron J Knowl Manag, 11(1),3–17.
Porter, M. (1991). Towards a dynamic theory of strategy. Strategic
Management Journal,
12(S2), 95-117.
Protogerou, A., Caloghirou, Y., & Lioukas, S. (2012). Dynamic
capabilities and their indirect
impact on firm performance.
Industrial and Corporate Change, 21(3), 615–647.
Pudjiarti, E. (2018). Elements of entrepreneurship in private universities:
Organizational
change capacity, innovative capacity and
the performance. Journal of Entrepreneurship
Education,
21(2), 1- 16.
Radaelli, G., Lettieri, E., Mura, M., & Spiller, N. (2014). Knowledge
sharing and innovative
work behaviour in healthcare: A micro
level investigation of direct and indirect effects.
Creativity
and Innovation Management, 23(4), 400−414.
Rahimi, E., Rostami, N., Shad, F., & Vafaei, V. (2017). The importance
of knowledge
management on innovation. Applied

- 333 -

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)

م2021 )98( -1ج-عدد سبتمبر

211-

212213-

214-

215-

216-

217-

218219-

220-

... القدرات الديناميكية للجامعة

Mathematics in Engineering, Management and
Technology, 5(1), 68-73.
Ramezani, Y., Safari, Z., Hashemiamin, A., & Karimi, Z. (2017). The
impact of knowledgeoriented leadership on innovative
performance through considering the mediating role of
knowledge management practices. Industrial Engineering and
Management
Systems, 16(4), 495-506.
Rao, J., & Weintraub, J. (2013). How Innovative Is Your Company's
Culture?. MIT Sloan
Management Review 54 (3), 29.- 42.
Rashidirad, M., Salimian, E. Soltani & Z. Fazeli (2017). Competitive
strategy, dynamic
capability, and value creation: Some
empirical evidence from UK telecommunications
firms.
Strategic Change, 26, 333–42.
Rhodes, J., Hung, R., Lok, P., Lien, B. & Wu, C-M. (2008). Factors
influencing organizational
knowledge transfer: implication for
corporate performance. Journal of Knowledge
Management, 12 (3), 84-100.
Rodríguez-Gulías, M., Rodeiro-Pazos, D. & Fernández-Lópe, S. (2016).
The regional effect
on the innovative performance of
university spin-offs: a multilevel approach. Knowl
Econ,
7, 869–889.
Rosing, K, & Zacher, H. (2017). Individual ambidexterity: the duality of
exploration and
exploitation and its relationship with
innovative performance. European Journal of Work
and
Organizational Psychology, 26(5), 694–709.
Sadlak, J. & Liu, N. (2007). Introduction to the topic: Expectations and
realities of world-class
university status and ranking practices.
In Sadlak, J., and Liu, N.C. (Eds.), The worldclass
university and ranking: Aiming beyond status (pp.17–23). Bucharest
and ClujNapoca: UNESCO-CEPES and Cluj University
Press.
Sandhawalia, B. & Dalcher, D. (2010). Developing knowledge
management capabilities: a
structured approach. Journal of
Knowledge Management, 15(2), . 313-328.
Sarkar, S., Coelho, D. & Maroco, J. (2016). Strategic Orientations,
Dynamic Capabilities, and
Firm Performance: an Analysis
for Knowledge Intensive Business Services. J Knowl
Econ, 7, 1000–1020.
Schilke, O., Hu, S. & Helfat, C. (2018). Quo vadis, dynamic capabilities?
A content-analytic
review of the current state of knowledge

- 333 -

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)

م2021 )98( -1ج-عدد سبتمبر

221-

222223-

224-

225226227228-

229-

230-

... القدرات الديناميكية للجامعة

and recommendations for future research.
Academy of
Management Annals, 12, 390-439.
Shafia, M., Shavvalpour, S., Hosseini, M., & Hosseini, R. (2016).
Mediating effect of
technological innovation capabilities
between dynamic capabilities and competitiveness of
research
and technology organisations. Technology Analysis & Strategic
Management,
28(7), 1-16.
Shahab, H. & Imran, R. (2018). Cultivating university teacher’s
Innovative Work Behavior:
The case of Pakistan. Business
& Economic Review, 10(1), 1-24.
Sher, P. & Lee, V. (2004). Information technology as a facilitator for
enhancing dynamic
capabilities through knowledge
management. Information and Management, (41),
933945.
Shih, W. & Tsai, C. (2016). The effects of knowledge management
capabilities on perceived
school effectiveness in career and
technical education. Journal of Knowledge
Management, 20(6), 1373- 1392.
Shuen, A. (1994). Technology Sourcing and Learning Strategies in the
Semiconductor
Industry. Unpublished doctoral
dissertation, University of California, Berkeley.
Smith, T., Mills, A. & Dion, P. (2010). Linking business strategy and
knowledge management
capabilities for organizational
effectiveness. Int J Knowl Manag, 6(3), 22–43.
Soon, T. & Zainol, F. (2011). Knowledge management enablers, process
and organizational
performance: evidence from Malaysian
enterprises. Asian Social Science, 7(8), 186-202.
Stavytskyy, A., Dluhopolsky, O., Kharlamova, G., Karpuk, A. &
Osetskyi, V. (2019). Testing the
fruitfulness of the institutional
environment for the development of innovative-entrepreneurial
universities in Ukraine. Problems and Perspectives in Management,
17(4), 274- 288.
Sune, A. & Gibb, J. (2015). Dynamic capabilities as patterns of
organizational change: An
empirical study on transforming a
firm’s resource base. Journal of Organizational Change
Management, 28(2), 213-231.
Teece, D. & Pisano, G. (1994). The dynamic capabilities of firms: An
introduction. Industrial
and Corporate Change, 3(3): 537556.

- 333 -

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)

م2021 )98( -1ج-عدد سبتمبر

... القدرات الديناميكية للجامعة

231- Teece, D. (2000). Strategies for managing knowledge assets: The role of
firm structure and
industrial context. Long Range
Planning, 33(1), 35–54.
232- Teece, D. (2007). Explicating dynamic capabilities: The nature and
microfoundations of
(sustainable) enterprise performance.
Strategic Management Journal, 28 (13), 1319-1350.
233- Teece, D. (2009). Dynamic capabilities and strategic management:
organizing for
innovation and growth. Oxford: Oxford
University Press.
234- Teece, D. (2012). Dynamic capabilities: routines versus
entrepreneurial action. Journal of
Management Studies,
49(8), 1395–1401.
235- Teece, D. (2014). The foundation of enterprise performance: Dynamic
and ordinary
capabilities in an (economic) theory of
firms. The Academy of Management
Perspectives, 28, 328–352.
236- Teece, D. (2018). Dynamic capabilities as (workable) management
systems theory. Journal of
Management & Organization, 1–10.
237- Teece, D., Peteraf, M., & Leih, S. (2016). Dynamic Capabilities and
Organizational Agility:
Risk, Uncertainty, and Strategy in the
Innovation Economy. California Management
Review,
58(4), .
238- Teece, D., Pisano, G. & Schuen, A. (1992). Dynamic capabilities and
strategic
management. Mimeo, Haas School of
Business, University of California, Berkeley, CA.
239- Teece, D., Pisano, G. & Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and
strategic management.
Strategic Management Journal, 18
(7), 509-533.
240- Thurlings, M., Evers, T. & Vermeulen, M. (2015). Toward a Model of
Explaining Teachers’
Innovative Behavior: A Literature Review.
Review of Educational Research, 20(10), 1–42.
241- Tiwana, A. & Mclean, E. (2005). Expertise integration and creativity in
information systems
development. Journal of Management
Information Systems, 22 (1), 13-43.
242- Tri, H., Nga, V. & Sipko, J. (2019). Predicting overall staffs’ creativity
and innovative work
behavior in banking. Management &
Marketing. Challenges for the Knowledge Society,
14(2), 188202.
243- Tsai, S. (2018). Innovative behaviour of knowledge workers and social
exchange attributes of
financial incentive: implications for
- 333 -

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)

م2021 )98( -1ج-عدد سبتمبر

244-

245246247-

248-

249250251252-

253254-

... القدرات الديناميكية للجامعة

knowledge management. Journal of Knowledge
Management, 22(8), . 1712-1735.
Tseng, S. & Lee, P. (2014). The effect of knowledge management
capability and dynamic
capability on organizational
performance. Journal of Enterprise Information, 27(2), 158179.
Tseng, S. (2016). Knowledge management capability, customer
relationship management, and
service quality. Journal of
Enterprise Information Management, 29(2), 202-221.
Turulja, L. & Bajgorić, N. (2018). Knowing means existing:
Organizational learning
dimensions and knowledge
management capability. Business Systems Research, 9(1), 1- 18.
Unsworth, K. & Parker, S. (2003). Proactivitiy and innovation:
promoting a new workforce for
the new workplace. in Holman, T.,
Wall, T.D., Clegg, C.W., Sparrow, P. and Howard, A.
(Eds),
The New Workplace: A Guide to the Human Impact of Modern Work
Practices,
Wiley, Chichester, pp. 175-96.
Van Reijsen, J., Helms, R., Batenburg, R. & Foorthuis. R. (2015). The
impact of knowledge
management and social capital on
dynamic capability in organizations. Knowledge
Management Research & Practice, 13, 401–417.
Vera, D., & Crossan, M. (2004). Strategic leadership and organizational
learning. Academy of
Management Review, 29(2), 222-240.
Von Krogh, G, Nonaka, I & Aben, M (2001). Making the most of your
company’s knowledge:
a strategic framework. Long Range
Plan, 34, 421–439.
Vouros, G. (2003). Technological issues towards knowledge-powered
organizations. Journal
of Knowledge Management, 7(2),
114-27.
Wade, M. & Hulland, J. (2004). Review: the resource-based view and
information systems
research: review, extension, and
suggestions for future research. MIS Quarterly, 28(1),
10742.
Wang, C. & Ahmed, P. (2007). Dynamic capabilities: A review and
research agenda.
International Journal of
Management Reviews, 9(1), 31–51.
Wendra, W., Sule, E., Joeliaty, J. & Azis, Y. (2019). Exploring dynamic
capacities, intellectual
capital and innovation performance
relationship: Evidence from the garment manufacturing.
VERSLAS: TEORIJA IR PRAKTIKA / BUSINESS: THEORY AND
PRACTICE, 20,
123- 136.

- 333 -

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)

م2021 )98( -1ج-عدد سبتمبر

... القدرات الديناميكية للجامعة

255- Widjaja, J. & Kuslina, B. (2018). The role of organizational culture and
knowledge
management to encourage innovation in
governance in an Indonesian private university.
Review of
Integrative Business and Economics Research, 17(1), 255- 265.
256- Wilden, R., Devinney, T. & Dowling, G. (2016). The architecture of
dynamic capability
research: Identifying the building blocks
of a configurational approach. Academy of
Management Annals, 10, 997-1076.
257- World Econumic Forum (2019). The Global Competitiveness Report
2019. Retrieved 1/12l
2019 from
.http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitiveness
Report2019.pdf,
258- Wong, W. P., and Wong, K. Y. (2011). Supply chain management,
knowledge management
capability, and their linkages towards
firm performance. Business Process Management
Journal,
17 (6), pp 940-964
259- Wu, I. & Hu, Y. (2012). Examining knowledge management enabled
performance for hospital
professionals: A dynamic capability
view and the mediating role of process capability.
Journal
of the association for information systems, 13(2), 976-999.
260- Yam, R., Lo, W., Tang, E. & Lau, A. (2011). Analysis of sources of
innovation, technological
innovation capabilities, and
performance: An empirical study of Hong Kong
manufacturing industries. Research Policy, 40(3), 391–402.
261- Yang, C. & Chen, L. (2007). Can organizational knowledge capabilities
affect knowledge
sharing behavior?. Journal of Information
Science, 33 (1), 95–109.
262- Yeh, Y. (2005). The implementation of knowledge management system
in Taiwan’s higher
education. Journal of College Teaching
& Learning, 2(9), 35-41.
263- Zahra,S. & George, G. (2002). Absorptive Capacity: A review,
Reconceptualization, and
Extension. Academy of
Management Review, 27(2), 185-203.
264- Zaied, A., Hussein, G. & Hassan, M. (2012). The role of knowledge
management in enhancing
organizational performance.
International Journal of Information Engineering and
Electronic Business (IJIEEB), 4(5), 27-35.
265- Zhang, L., Liu, J. & Zhang, J. (2018). The mission and responsibilities of
innovative
universities. European Review, 26 (2),
311–318.
- 333 -

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)

م2021 )98( -1ج-عدد سبتمبر

... القدرات الديناميكية للجامعة

266- Zhang, X., & Bartol, K. (2010). Linking empowering leadership and
employee creativity: The
influence of psychological
empowerment, intrinsic motivation, and creative process
engagement. Academy of Management Journal, 53(1), 107-128.
267- Zheng, W., Yan, B. & McLean, G. (2010). Linking organizational
culture, structure, strategy,
and organizational effectiveness:
mediating role of knowledge management. Journal of
Business Research, 63(7), 763-771.
268- Zhou, K. & Li, C. (2012). How knowledge affects radical innovation:
Knowledge base,
market knowledge acquisition, and
internal knowledge sharing. Strategic Management
Journal, 33(9), 1090−1102.
269- Zhou, S., Jzhou, A., Feng, J. & Jiang, S. (2019). Dynamic capabilities
and organizational
performance: The mediating role of
innovation. Journal of Management &
Organization, 25(5), 731–747.
270- Žitkienė, R., Kazlauskienė, E. & Deksnys, M. (2015). Dynamic
capabilities for service
innovation. A paper presented to
Management International Conference, Portoroz,
Slovenia, 28- 30 May, 269- 278.
271- Zollo, M. & Winter, S. (2002). Deliberate learning and the evolution of
dynamic capabilities.
Organization Science, 13 (3), 339351.
272- Zwain, A., Teong, L.& Othman, S. (2012). Knowledge management
processes and school
effectiveness in Iraqi HEIs: an
empirical investigation. International Journal of
Academic Research in Business and Social Sciences, 2(6), 273-293.

- 333 -

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)

