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 األعمالفي منظمات  تطبيق إدارة المعرفةبناء والثقافة التنظيمية ودورها في 

  ، أ، ، جامعة مخيس مليانةأستاذ حماضر قسم   زبري حممد د.

 ، مايلمليانةجامعة مخيس استاذة مساعدة ب،  أ. بوزيان فتيحة

 

 ملخص

 يف إسهامها خالل من وذلك األعمال قطاع جمال يف بالغة ةیأهم تكتسي املعرفة إدارة أضحت
 نیالعامل أو األعمال ملنظمات بالنسبة تهایأهم ازدادت وقد املعريف، االقتصاد إىل حتوله
 والضغوط دیوالتجد االبتكار معدالت ادةیوز األسواق يف دةیالشد املنافسة بسبب وذلك ها،یف

 .ةیالتنافس
الثقافة التنظيمية على عملية بناء  مساهمةوتهدف هذه الورقة البحثية إىل الكشف عن 

يف حتقيق النجاح والتميز،  أهميتهااملعرفة وبيان  بإدارة، من خالل التعريف وتطبيق إدارة املعرفة

الدور الفعال الذي تلعبه  إبرازالنظري املتعلق مبوضوع الثقافة التنظيمية، ومن ثم  اإلطاروتقديم 

 .إدارة املعرفة يف منظمات األعمالملية تعزيز وبناء عقيم ومعايري الثقافة التنظيمية يف 
 املعرفة، الثقافة التنظيمية. إدارة: املعرفة، الكلمات املفتاحية

Summary 

 The Knowledge management is becoming a key element in business. This 

importance is growing bigger for the business organizations because of the fierce 

competition in the markets, creativity, innovation and stress. 

 This search is aiming at revealing the role of the organizational culture in the 

emergence and application of knowledge management through the definition of the 

knowledge management and showing its importance to success. Besides we aim at 

giving the theoretical side of the organizational culture and its contribution in the 

emergence of the knowledge management. 

Key words: Knowledge, Knowledge Management, Organizational Culture.  

 مقدمة

 األعمال التجما أهمها ومن اجملاالت خمتلف يف هائلة تطورات احلالي القرن يشهد
 التطورات هذه أبرز ومن األعمال، ملنظمات كبرية حتديات معها جلبت حيث واالقتصاد،

 املعرفة، ومنظمات املعريف االقتصاد حنو والتحول االقتصاد، وعوملة العوملة ظاهرة والتحديات
 وذات اوتنوع اوتعقيد ةكيدينامي أكثر أضحت املعاصرة املنظمات بيئة أن إىل باإلضافة هذا

 .مثيل هلا يسبق مل التأكد عدم من عالية درجة
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 ياألساس املورد املعرفة يعتربون واملديرين واملستشارين والباحثني املفكرين من الكثري أصبح فقد
 يعرف مل ما حمدودة قيمة ذات املادية وأصبحت املوجودات ،املال أرس من بدال التنافسية للميزة
 .جناحها أساس هو أعماهلا إجناز كيفيةل املنظمة معرفة فإن وهكذا، ابه يفعلون ماذا اسالن
 بتبين املؤسسات من العديد قامت وحتقيق النجاح والتميز التحديات هذه مواجهة أجل ومن
 إدارة على وتدريبها العاملة، القوى وتعليم تأهيل إعادة بعملية القيام خالل من املعرفة، إدارة

 املستويات كافة على ونشرها املعرفة، بتجميع تسمح ثرية معرفية قاعدة وبناء املعرفة،
 متتلكه ما وتوظيف جديدة، معرفة امتالك يف االستثمار حنو الدائم السعي مع فيها، اإلدارية

 .والفعالية الكفاءة من ميكن ما بأقصى معارف من
فمنظمات اليوم أصبحت تؤمن بأن املعرفة أصبحت هي املورد األكثر أهمية يف خلق الثروة وحتقيق 

التميز واإلبداع يف ظل املعطيات الفكرية اليت تصاعدت يف إطارها العديد من املفاهيم واألفكار، 

ورة ووجوب إدارتها حتى كالعوملة وثورة املعلومات والتكنولوجيات احلديثة، األمر الذي استدعى ضر

تتمكن املنظمات من حسن استغالل مواردها من بيانات ومعلومات بهدف زيادة فعاليتها وكفاءتها، 

 والقدرة على حتقيق ميزة تنافسية هلا.

 احلاضنة والوسائط املختلفة املعرفة إدارة بأنشطة للقيام الالزمة التحتية البنى إىل باإلضافةف
 معرفة من %80 حيمل الذي) البشري العنصر على قائم عموما العملية يف األهم العامل انفا، هل

 الفاعل االجتماعي تواصلوال التعاون منري بك قدرا يتطلب املعارف من الكم هذا ومثل (املنظمة
واملتمثلة  اهلامة املعرفة إدارة عمليات إحدى تفعيل وبالتالي املنظمة داخل األفراد مستوى على

 نه.مضمو من خال املعرفة إدارة مشروع يصبح بدونها واليت "ةكاملشارثقافة  "يف

جوانبه على وجود ثقافة تنظيمية  أهماملعرفة يعتمد يف احد  إدارةفنجاح ممارسة وتطبيق 

املعرفة بصورة تسمح  إدارةتعمل على توفري الظروف اليت تساعد يف تبين خمتلف عمليات 

بكفاءة وفعالية، وبذلك تتضح ضرورة دراسة موضوع مساهمة  املرسومة األهداف إىلبالوصول 

الثقافة التنظيمية يف جناح عملية تطبيق أو تبين إدارة املعرفة، وعليه ميكن إبراز إشكالية البحث 

 األساسية هلذه الدراسة يف التساؤل الرئيسي التالي:

 ؟منظمات األعمالهل للثقافة التنظيمية دور يف جناح عملية تطبيق إدارة املعرفة يف 

أساسية حماور ومن اجل اإلجابة عن هذا التساؤل الرئيسي سنقوم بتقسيم البحث إىل ثالث 

 :متمثلة يف

 إدارة املعرفة.احملور األول:  -
 الثقافة التنظيمية.احملور الثاني:  -
 .إدارة املعرفةوتطبيق مساهمة الثقافة التنظيمية يف عملية بناء احملور الثالث:  -
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 المعرفة إدارةأوال: 

النظرية املنبثقة عنها، واليت تعاجل موضوعات  األطرتزايد االهتمام باملعرفة وحتديدا يف لقد 

 أهدافاملعرفة بوصفها موردا مهما لتحقيق  أهمية إدراكسيما بعد اقتصادية، وال أو إدارية

ال تكتفي املنظمات بتوفري  أنبسيادة عصر املعرفة الذي يتطلب  أهميةاملنظمات، وازداد هذا الدور 

درجة ممكنة وذلك من خالل حسن إدارتها  أقصى إىلحماولة االستفادة منها واملعلومات، بل 

 والتحكم فيها.

 مفهوم املعرفة  -1

متثل إحدى املصطلحات اليت يصعب تعريفها، ويرجع هذا لطبيعتها ولتعدد أبعادها ولتعقيد 

الكثري من الباحثني  أسهم إذمضمونها، فلم يتفق الباحثون حول تعريف واحد شامل للمعرفة، 

حول مفهوم املعرفة وتركز مساهمتهم يف صياغة دالالت متنوعة للمعرفة  أرائهموالكتاب بطرح 

ظورهم اخلاص، على ضوء التحوالت الثالثة اليت حدثت حنو املعرفة )الصناعة، ثورة وفقا ملن

االتصاالت، وثورة املعلومات(.

1

 

 الشخص ميتلكها حقائق أو معلومات" هي (Knowledge) املعرفة أن (Oxford) قاموس يف جاء
. للمعرفة عليه متفق تعريف شامل يوجد ال انه إىل اإلشارة وجتدر  ".ما شيء عن عقله يف

 واملعلومات والقيم، اخلربة، من مزيج بأنها املعرفة (& Prusak   Davenport) عرف وقد
 جديدة، ومعلومات جديدة، خربات وضم لتقييم عمل إطار تقدم فهي اخلبري وفهم ،السياقية

 يف فقط ليس متوّطدة، تصبح ما غالبًا املنظمات ويف العارفني، عقول يف وتطبق توجد وهي
 2.وقواعد وممارسات، ات،وعملي تنظيمية، اتروتيني يف أيضا بل الوثائق،

لتحقيق  أداء إىل"القدرة على ترمجة املعلومات  أنهاعلى  (P. Druckerدريكر )بيرت كما عرفها 

عند البشر ذوي العقول واملهارات  إالشيء حمدد وهذه القدرة ال تكون  إجياد أومهمة حمددة، 

الفكرية."

3

  

العمل، واخلربات  وأساليب، واألحكام، واآلراءفهي بذلك متثل "جمموع احلقائق ووجهات النظر 

املنظمة،  أووالتجارب، واملعلومات، والبيانات واملفاهيم واالسرتاتيجيات، واملبادئ اليت ميتلكها الفرد 

وتستخدم املعرفة لتفسري املعلومات املتعلقة بظرف معني ومعاجلة هذا الظرف."

4 
بالرغم من  واحلكمة ضرورة التمييز والتفريق بني البيانات واملعلومات واملعرفة إىل اإلشارةوجتدر 

حقائق بسيطة متفرقة جيدر  أوكلمات  أورموز  إالارتباطها مع بعضها البعض، فالبيانات ما هي 

املعلومات فهي جمموعة من البيانات  أماتفسريها، فهي غالبا ما تكون غري دالة وقليلة الفائدة. 

 إىلذات معنى مجعت مع بعض لتصبح مهمة ميكن االستفادة منها. يف حني تشري املعرفة 

احلكمة  أمافهم ميكننا من االستنتاج.  إىلجتميع للمعلومات ذات معنى ووضعها يف نسق للوصول 

حكمة  إىللبشري لتقطري املعرفة فهي "متثل الذروة مبواجهة اعقد العمليات اليت ميارسها العقل ا
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مصفاة وجتاوز املتاح من املعرفة من اجل فتح أفاق معرفية جديدة."

5

وميكن متثيل مسار عملية  

 احلكمة بالشكل التالي: إىلاالرتقاء املعريف من مستوى البيانات 

 (: عملية االرتقاء املعريف01الشكل رقم )

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

دراسة حالة كلية –، تنمية املوارد البشرية يف ظل االقتصاد املبين على املعرفة أمينة: مزازرة املصدر

، رسالة ماجستري غري منشورة 02العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جبامعة قسنطينة 

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم  ختصص تسيري املوارد البشرية،علوم التسيري يف 

 .06ص   ،2014، 3التسيري، جامعة اجلزائر 

أنواعها وأشكاهلا، إال أن التصنيف األكثر شيوعا  ضحوتصنف املعرفة إىل أصناف عديدة تو

 شكالن للمعرفة هما املعرفة الصرحية واملعرفة الضمنية. يقر بوجودواستخداما هو الذي 

فاملعرفة الصرحية يقصد بها معرفة املؤسسة، واليت تكون خمزنة يف وسائل مادية مثل  

واملخططات، والنماذج، واملستندات..اخل. كما تعرف باملعرفة املعلنة  ،واإلجراءات، واملعطيات، األرشيف

 أولكل من يعلم عنها  إليها، واملعروف مستودعها واملتاح الوصول األفرادرائدة بني شائعة و ألنها

يرغب يف احلصول عليها.

6

املعرفة الضمنية فهي "معرفة متلكها وال تعرب عنها، وهي تشري  أما 

حتتوي على معاني داخلية ومناذج ذهنية وخربات وتبصر وبديهية وشعور معرفة شخصية  إىل

حيتوي على  إدراكيعمق املعرفة، والثاني له بعد  إىلحدسي، وهي نوعان: احدهما تقين يعود 

وسلوكهم اليومي". أفعاهلميف  األفرادخمطط ذهين ومناذج ذهنية ومعتقدات وادراكات تقود 

7

 

 مفهوم إدارة املعرفة  -2
فكما هو الشأن بالنسبة ملفهوم املعرفة، فان األدبيات املتعلقة مبوضوع إدارة املعرفة مل تستطيع 

حيث تباينت املفاهيم إدارة املعرفة، اإلمجاع على وجود تعريف واحد متفق عليه حول مصطلح 

وفقا للمناهج واملداخل املستخدمة لشرحها وتفسريها من منظور نظم املعلومات، إىل منظور 

  املصدر البشري، إىل منظور اسرتاتيجي لكسب امليزة التنافسية.

فإدارة املعرفة هي هندسة وتنظيم البيئة اإلنسانية والعمليات اليت تساعد املؤسسة على إنتاج 

املعرفة وتوليدها من خالل اختيارها وتنظيمها واستخدامها ونشرها وأخريا نقل وحتويل املعلومات 

 

 البيانات

 المعلومات
 المعرفة

 الحكمة

 بيانات خام

 بيانات ذات معنى

 معلومات ذات سياق

 معرفة دائمة

 الذكاء

 الوعي

 القيم
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متتلكها املؤسسة لألشخاص املناسبني يف الوقت املناسب ليتم تنظيمها يف اهلامة واخلربات اليت 

األنشطة اإلدارية املختلفة وتوظيفها يف صنع القرارات الرشيدة وحل املشكالت والتعلم التنظيمي 

والتخطيط االسرتاتيجي.

8

 كل بإشراك املعرفة ونشر ورمسلة لإلثراء لإلبداع، مسار هيف 
.ومنتجني كمستهلكني املؤسسة، يف الفاعلني

9

  

املعارف الضمنية للمنظمة  جتسيدكما أنها عبارة عن وظيفة تسيريية تبحث يف وسائل وطرق  

وهي تبحث يف نفس الوقت يف طرق حتسني ونشر  ،وجعلها مشرتكة ومتقامسة بني أفرادها

املعارف الظاهرة بهدف إضافة قيمة لألعمال وحتقيق ميزة تنافسية.

10 
أنها عملية يتم مبوجبها استخراج واستثمار رأس املال الفكري اخلاص باملنظمة، وتعرف أيضا على 

بهدف الوصول إىل قرارات تتصف بالكفاءة والفعالية واالبتكارية من اجل اكتساب املنظمة ميزة 

تنافسية واحلصول على والء والتزام العمالء.

11

 

املعرفة هي ختطيط وتنظيم ورقابة وتنسيق وتوليف املعرفة  إدارة أن( على Wiig) "ويغ"ويؤكد 

الشخصية والتنظيمية،  واإلمكاناتاملال الفكري، والعمليات والقدرات  بالرأساملرتبطة  واألصول

زة التنافسية.االجيابي يف نتائج املي التأثريحبيث جيري حتقيق اكرب ما ميكن من 

12

 

والتنظيم املنهجي لثروة املعرفة واخلربة املكتسبة من كما يعرفها البنك الدولي بأنها احلصول 

العاملني، الزبائن، وشركاء التطوير وجعل هذه املعرفة قابلة للوصول بشكل جاهز لذوي العالقات 

داخليا وخارجيا، وإنشاء الصالت بني اجلماعات اليت تعمل على موضوعات متماثلة.

13 
 املعرفة، استقطابب امیالقمن خالل ما سبق ميكن القول بان إدارة املعرفة تشري إىل عملية 

 املعلومات، ایتكنولوج على باالعتماد املنظمة أفراد نیب عهایوتوز نهایوختز املعرفة اختيار
 مال الرأس يف باالستثمار عرفی ما أو ةیالبشر املوارد بعقول املوجودة املعرفة يف واالستثمار
املعريف، أي القيام بعملية  االقتصاد ظل يف ةیالتنافس زةیامل قیحتق اجل من الفكري،

 التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة على كل ما له عالقة باملعرفة داخل املؤسسة.
 أهمية إدارة املعرفة     -3

بلد، وميكن أي  أو حتى بالنسبة القتصاد منظمةللكبرية سواءا للفرد أو  إلدارة املعرفة أهمية

التالية: النقاطهذه األهمية يف  توضيح

14

 

 صنع عملية حتسني عرب تالوق وتوفري الوظائف تنفيذ على املساعدة :لألفراد بالنسبة -أ

 على البقاء على وتساعد مة،املنظ ضمن اجملتمع بروابط اإلحساس وتبين املشكالت، وحل القرار
 .والفرص التحديات وتقدم جتديدات من حيدث مبا معرفة

وحتل املشاكل بسرعة، وتنشر  : تساعد على توجيه اإلسرتاتيجيةبالنسبة للمنظمات  -ب

املمارسة املثلى، وتعمل على تنقية األفكار وتزيد من فرص االبتكار، ومتكن املنظمات من البقاء يف 

 وضع تنافسي متقدم، وتبين ذاكرة مؤسساتية.
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العمل  مراقبة زمالء على وتشجع املهنية، املهارات : تطويراملمارسة للمجتمعات بالنسبة  -ت

 لغة رووتط يتبعوه، أن األعضاء بإمكان لألخالق، مهنيا دستورا وتطور البعض، لبعضهم

  .مشرتكة
كما تربز أهمية إدارة املعرفة من كونها املكافئ األكثر حيازة للقيمة واألكثر فاعلية للميزة 

التنافسية املستعملة، وذلك كونها:

15

 

  املكونات اجلوهرية لنجاح املنظمات وضمان بقائها من خالل قدرتها على  إحدىتعد

ترغب يف الذهاب  أينتعرب من خالهلا املنظمة  األمداملساهمة يف صيانة وتطوير رؤية طويلة 

ذلك عن طريق حتديد ماذا حيتاج السوق؟ فيما يرغب الزبائن؟ وما مستوى  ويأتيمستقبال؟ 

 املنافسة؟
 عرفة حتاف  على الزبائن ذوي الوالء كما جتذب الزبائن اجلدد الن قاعدة املعرفة امل إدارة

حباجات الزبائن وتطلعاتهم اليت تسمح للمنظمة باالخرتاق املبكر لألسواق املعرفة  أساس

 وبالتالي حتقيق ميزة تنافسية للمنظمة.
  صنع الكفاءات وخلق إدارة املعرفة تساهم يف تعزيز املركز التنافسي للمنظمات من خالل

اإلبداع وحتفيز التجديد واالبتكار وما لذلك من اثر على ختفيض التكاليف ومتييز منتجاتها 

 وخلق قيمة مضافة.
  إدارة املعرفة تشجع املسريين على حتديد األصناف اإلسرتاتيجية ذات الصلة باإلبداع

على الذكاء إىل املعرفة اجلماعية  والتجديد من اجل البقاء واالنتقال من املعرفة الفردية املبنية

من خالل تبادل وتثمني املعرفة، كما تسمح لألفراد بالتسريح عن معارفهم الضمنية وتنميتها 

 عن طريق توفري مناخ حمفز هلم والتفاعل بينهم.

  عمليات إدارة املعرفة  -4

 وكيف املعرفة، إدارة فهم إىل يؤدي الذي املفتاح تقدم تتضمنها اليت والعمليات املعرفة دورة إن
 هذه أن على اجملال هذا يف باحثونوال املفكرون ويتفق ما، منظمة داخل وجه أحسن على تنفذ

 .املعرفة إدارة لنجاح حامسة فهي املنظمة، منط حسب أهميتها يف ختتلف كانت وإن العمليات

 مصادرها ومن املعلومات من املشتقة املعرفة أن إىل قلاحل هذا يف الباحثني أغلب يشري كما
 إليها، الوصول من ومتكن تغذيها اليت العمليات تلك بدون شيئا تعين ال واخلارجية، الداخلية
ها تطبيقحسن  بقصد واسرتجاعها عليها واحملافظة وتوزيعها نهايزختو فيها واملشاركة

:ما يليتتمثل في األساسية املعرفة إدارة عمليات. فواستخدامها

16

 

  المعرفة تشخيص-أ

أن  جند لذلك املطلوبة، املعرفة إىل الوصول صعوبة هو للمنظمات بالنسبة عائق أكرب
 به يقدم الذي التشخيص دقة على يتوقف جناحها ألن املهمة، األمور من املعرفة تشخيص
 قدراتها ترصد أن املنظمة أرادت إذا لذلك ة.املعرفي املنظمات مشكلة جوهر هو وغيابه للمعرفة،
 لدى ما يف تتمثل اليت الداخلية املعرفة تعرف وهما أن حمورين يف تتحرك أن عليها املعرفية،
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 ومستقبلها، للمنظمة ذات فائدة وخربات معلومات من أفرادها لدى وما إمكانات، من املنظمة
 باملنظمة، احمليطة املعرفية البيئة يف تتمثل اليت اخلارجية مصادرها من عليها التعرف وثانيا

 .معها لالرتباط املنظمة سعي إطار يف املنظمة الهتمامات وفقا بدقة رصدها جيب واليت

 المعرفة توليد -ب

 تدعو اليت األسباب ومن له، مثيل ال مبعدل املنظمات داخل املعرفة بتوليد االهتمام يتزايد
 إىل املعتمد التنافس فيها حيتدم اليت األسواق يف أكرب بسرعة تنتشر املعرفة أن هو ذلك إىل
 املصادر من واستخدامها، املعرفة توليد على والقدرة املعرفة تعترب لذلك املعرفة، على كبري حد

 .للمنظمة ومستدام متميز أداء لتحيق أهمية األكثر
 لتوليد الداعمة العمل ومجاعات العمل فرق مشاركة خالل من تتحقق املعرفة توليد عملية إن
 وإجياد املشكالت تعريف يف تساهم جديدة، وممارسات قضايا يف جديد معريف مال رأس

 جيب املعرفة توليد عملية أن إىل اإلشارة وجيب .مستمرة ابتكاريه بصورة هلا اجلديدة احللول
 واخلربة العمل جماالت كل إىل متتد أن جيب بل والتطوير، البحث إدارات على تقتصر أال

 املالئمة البيئة توفري املنظمة تستطيع ولكي. التوليد عملية عن مسؤول فالكل باملنظمة،
  اآلتية: العناصر توافر جيب اجلماعي، املستوى على أو الفردي املستوى على سواء املعرفة لتوليد

 األفراد؛ بني الفعال والتفاعل االتصال -
 ز؛جاحلوا وتقليل الشفافية -
 .اخلربات بني التكامل -

 خزن المعرفة )االحتفاظ بها(-ج

 واالسرتجاع والوصول والبحث االحتفاظ تشمل اليت العمليات تلك تعين املعرفة خزن عمليات
 خطرا تواجه فاملنظمات التنظيمية، الذاكرة أهمية إىل املعرفة خزن عملية وتشري واملكان،
. آلخر أو لسبب يغادرونها الذين األفراد محلها اليت املعرفة من للكثري لفقدانها نتيجة كبريا

 ضياع يعين العملية هذه إهمال ألن جدا، مهما بها واالحتفاظ املعرفة خزن بات هنا ومن
 ذاكرتها يسمى ما ضياع أو مواقف، من له تتعرض ما إزاء وحتليالتها املنظمة خربات

 واليت حديثة خربات أو جديدة أفكار ألي االرتكاز نقطة تعترب األخرية هذه التنظيمية، ألن
 وخرباته املاضي معرفة تؤثر من خالهلا اليت بأنها الطرق (Stein and Zwass)من  كل يعرفها
 احلالية. التنظيمية األنشطة يف وأحداثه
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 المعرفة توزيعد.

 تعترب حيثها، وتشارك املعرفة ونقل ونشرها املعرفة تقاسم من كال املعرفة توزيع عملية وتشمل
 كافة على بتوزيعها تسمح وإجراءات نظام إطار يف وضعها أو املعرفة يف املشاركة إتاحة

 كل استفادة إىل ذلك يؤدي حيث املعرفة، هذه متتلك اليت للمنظمة حيويا أمرا بها، املهتمني
 .العامة املصلحة تتحقق ثم ومن منها، جزء بأي أو بها عالقة له من

 تكون أن ميكن اآلليات وهذه ذلك، تتيح فعالة آليات وجود على وتقامسها املعرفة نقل ويعتمد
 عادة وتتم مقننا، رمسيا طابعا تأخذ ال اليت النقاشية واحللقات والندوات التقارير مثل رمسية
 صغرية اجلماعات يف فعالة تكون أن فيمكن الرمسية غري اآلليات أما .العمل أوقات غري يف

 ألن ضمان هناك يكون ال إذ املعرفة، من جزء فقدان إىل تؤدي أن شأنها من أن إال احلجم،
 على املتلقي قدرة مدى إىل خضوعها جانب إىل آلخر، شخص من صحيح بشكل املعرفة قلتتن

 لآلليات ميكن اآلخر اجلانب وعلى .املرجعي إلطارها طبقا وتفسريها وتنقيتها املعرفة تشغيل
 االبتكار، عملية تعوق قد أنها إال للمعرفة أكرب نقال تضمن وأن فعالية، أكثر تكون أن الرمسية
 يف أكرب فعالية إىل يؤدي أن شأنه من الرمسية وغري الرمسية اآلليات بني اجلمع فإن وعليه
 وتقامسها. املعرفة نقل

 المعرفة تطبيق -ه

 املنظمات ليستف ،وتطبيقها املعرفة استخدام تفرتض املعرفة إدارة عمليات من عملية آخر إن
 املعرفة وتطبق تستخدم اليت تلك هي بل املتميز، األداء تضمن من معرفة أفضل متتلك اليت
 إجراء عرب األنشطة على بكاملها املعرفة تطبيق جيب امليزة هذه ولتوفري .وجه أحسن على
 جهودا يبذلوا أن على املديرين ينبغي ذلك ولتحقيق السابقة، املعرفة إدارة عمليات مجيع
من  أهمية أكثر يكون املعرفة فتطبيق .للمعرفة فعال تطبيق إىل تدعو ثقافة لنشر جبارة

 األداء حتسني إىل تؤدي توزيع( لن خزن، )توليد، السابقة العمليات من أيا وأن ذاتها، املعرفة
 أن جيب املعرفة تطبيق أن جند ثم ومن للمعرفة، فعال تطبيق هناك يكن مل ما التنظيمي،
 .والتكييف النمو هلا حتقق اليت الواسعة، واألغراض األهداف حتقيق إىل يهدف

 الثقافة التنظيمية: ثانيا

 والسلوك اإلسرتاتيجية اإلدارة منظري من كل اهتمام التنظيمية الثقافة موضوع نال     
 األساسية العوامل أحد املنظمات، باعتباره اجتماع علم وكذا البشرية املوارد وإدارة التنظيمي
 سريعة اليت تتميز بتغريات احلالية،األعمال  بيئة يف خاصة املنظمات، وتفوق لنجاح احملددة
ويعزى هذا النجاح والتفوق يف أحد  أهدافها، وحتقيق املنظمات أداء على التأثري انهشأ من
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 ثم ومن العاملني سلوك على التأثري يف أسبابه إىل الدور الكبري الذي تلعبه الثقافة التنظيمية
  .املنظمة أداء وفعالية يف

 مفهوم الثقافة التنظيمية  -1

مع تعدد وتنوع مفاهيم الثقافة التنظيمية بشكل عام، مل يتوصل علماء التنظيم إىل تعريف 

التداخل يف أحد عامل موحد حول هذا املفهوم، بل طوروا العديد من التعاريف اليت يغلب عليها 

جوانبها. ومن بني التعاريف اليت عرفت قبوال وتداوال لدى العديد من الباحثني حول موضوع 

(، حيث يرى بأنها "منط Edger Schein)شني" ايدقار الثقافة التنظيمية، هو التعريف الذي قدمه "

من االفرتاضات األساسية املشرتكة تعلمته جمموعة أثناء حلها ملشاكلها اخلاصة بالتأقلم 

اخلارجي والتكامل الداخلي، وجنح إىل حد كاف ألن جيعله صاحلا ألن جيري تعليمه لألعضاء 

د على أنه الطريقة الصحيحة للفهم واإلدراك والتفكري والشعور فيما يتعلق بتلك اجلد

املشكالت."

17

وعرفها على أنها "املستويات العميقة من القيم واملعتقدات اليت يتشارك بها أعضاء  

التنظيم. كما يعرفها أيضا بأنها جمموعة السلوك املنتظم واملالح  واملعتقدات املسيطرة 

شرتكة وجمموعة القواعد واملشاعر واملناخ الذي صخص جمموعة تنظيمية معينة."والفلسفة امل

18

 

"جمموعة االجتاهات والقيم واملعتقدات املشرتكة من طرف أعضاء املنظمة، واليت بأنها وعرفت 

توجه سلوكهم."

19

 

وزمالؤه ثقافة املنظمة بأنها تعين شيئا مشابها لثقافة  (Gibsonكما عرف "قيبسون" )       

اجملتمع، إذ تتكون ثقافة املنظمة من قيم واعتقادات ومدركات وافرتاضات وقواعد ومعايري وأشياء 

فقد عرف ثقافة  (Kurt Lewinمن صنع اإلنسان، وأمناط سلوكية مشرتكة...أما "كريت ليوين" )

ضات واالعتقادات والقيم والقواعد واملعايري اليت يشرتك بها املنظمة بأنها جمموعة من االفرتا

أفراد املنظمة، وهي مبثابة البيئة اإلنسانية اليت يؤدي املوظف عمله فيها.

20

 

بأنها جمموع القيم واملعتقدات  (Beltran et Ruffatوقد عرفها كل من" بارترون" و"رفات" )   

واملعايري اليت تبنتها مجاعة ما حلل مشكالت االندماج الداخلي اخلاصة بها وكذا مشكالت 

التأقلم مع بيئتها.

21

 

ن معظم هذه املفاهيم ركزت أنالح  من خالل املفاهيم املقدمة حول موضوع الثقافة التنظيمية ب

يف الواقع تتعدى الثقافة التنظيمية اجلوانب  على اجلوانب السلوكية فقط للثقافة، ولكن

السلوكية لتشمل أيضا اجلوانب املادية واهليكلية املعرب عنها بالثقافة اإلنتاجية، واليت تعرب عن 

طرق وأساليب اإلنتاج، "واخلدمات واملباني اليت يتم اختيارها والرتتيب الداخلي الماكن العمل 

ع والفرص اجلديدة وتنمية األطر اإلدارية.")ثقافة الرتتيب( ويف نظرتها لإلبدا

22

 

تشري إىل جمموعة القيم من خالل املفاهيم السابقة ميكننا القول بأن الثقافة التنظيمية 

 السلوك املساعدوالرموز واملثل العليا، واملعتقدات واالفرتاضات املوجهة واملّشكلة لإلدراك والتقدير و
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والبعد اخلفي الذي يشكل  املنظمةريات، فهي متثل روح خمتلف الظواهر واملتغ مععلى التعامل 

   الطابع املميز لشخصيتها.

 أهمية الثقافة التنظيمية -2

لقد أصبحت الثقافة التنظيمية وسيلة للتسيري وهذا بطريقتني: فهي تسعى لتأكيد صورة 

املؤسسة اخلارجية وتعزيز االنسجام الداخلي للمنظمة.

ألي فهي بذلك متس جانبني أساسني  23

تنظيم، األول مرتبط بتحسني صورة ومسعة املنظمة، والثاني متعلق بتحقيق االندماج واالنسجام 

 .ئهاوالتكامل بني أعضا
 العاملني، لسلوك واملرجعي الفكري اإلطار تشكل كونها من التنظيمية الثقافة أهمية تربزكما 
 والعمل فعله، على العمل وجمموعات األوائل املؤسسني يشجع الذي املقبول العمل حتدد اليت فهي
 التنظيمية للثقافة أن منهم. كما واالستهجان االستنكار يواجه أن يتوقع املقبول، الذي غري
 مكتوبة، سياسات أو قواعد وجود عدم حال يف املوظفني قبل من القرار اختاذ توجيه يف دورًا

 االسرتاتيجيات تطبيق جناح يف حامسًا عاماًل التنظيمية الثقافة اعتبار ميكن ثم وبالتالي

ويف ، املنظمة أهداف حتقيق ومن ثم يف اإلدارة كفاءة على يؤثر مما املنظمة، يف الوظيفية

 خلق ميزات وخصائص متيز املنظمة عن غريها.

كما تساهم الثقافة التنظيمية أيضا يف جذب الكفاءات والعمالة املالئمة، فاملنظمات الرائدة جتذب 

وحني، أما املنظمات اليت تتبنى قيم االبتكار والتفوق تستهوي العاملني املبدعني، يف العاملني الطم

 حني املنظمات اليت تشجع التميز والتطوير ينظم إليها العاملون اجملتهدون.

 العناصر املكونة للثقافة التنظيمية  -3

فيما بينها، واليت تعترب الثقافة التنظيمية مبثابة نظام مركب ومعقد من العناصر اليت تتفاعل 

 تعمل على توجيه سلوك األفراد حنو حتقيق أهداف املنظمة، هذه العناصر تتمثل يف:

تعرب عن التفضيالت املشرتكة اليت تفرض يف اجلماعة. القيم التنظيمية: -أ 

24

وتعرف أيضا  

ا بأنها القيم "اليت تسمح لكل فرد من املنظمة بتقييم األشياء أو احلكم عليها وتتجسد أهميته

يف كونها عبارة عن الدستور أو املرجع واملعرب عنه من خالل القانون الداخلي للمؤسسة والذي 

يسمح بتصور القرار ويسمح بالتعبري عن اإلدراك احلسن من السيئ يف السلوكات"

25

. فهي تعرب 

بذلك عن "التفضيالت اجلماعية باملنظمة حول ما ينبغي أن يكون مثاليا بها يف اجلانب 

ادي، واالجتماعي، واملؤسساتي. فقيم املنظمة تلعب دورا حموريا يف تكوين الثقافة."االقتص

26 
هي عبارة عن أفكار مشرتكة حول طبيعة العمل واحلياة االجتماعية  املعتقدات التنظيمية:  - ب

يف بيئة العمل، وكيفية اجناز العمل واملهام التنظيمية. ومن هذه املعتقدات أهمية املشاركة يف 

صنع القرارات، واملساهمة يف العمل اجلماعي واثر ذلك يف حتقيق األهداف التنظيمية.عملية 

27

 

كما مت تعريفها على أنها "التوجهات العامة اليت تعكس طريقة فهم القادة واليت متثل العامل الذي 

حييط بهم. ونتيجة لذلك فهي تعمل كخط توجيهي يسمح بتحديد خيارات املؤسسة من حيث 
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ألولويات اإلسرتاتيجية."الرؤية  وا

28

األفضل"، "رسالتنا هي  "حننومن أمثلة املعتقدات التنظيمية:  

اإلبداع"، "الشيء الوحيد الذي يهم هو الثمن."

29

: احرتام الفرد، حتسني خدمة IBMويف شركة 

العميل، مواصلة التميز.

30 
 اجلماعة جو يف تنشأ اليت واآلراء األفكار من "طائفة بالعرف يقصد األعراف التنظيمية:  - ت

 يف إليه يلجئون وما أعمال من األفراد يزاوله  ما فيها وتنعكس وحمرماتها، ومتثل مقدساتها
سلوكهم اجلماعي" مظاهر من كثري

31

معايري يلتزم  هي" فاألعراف التنظيمية يف املنظمة ، أما

بعدم تعيني األب  بها العاملون يف املنظمة باعتبارها معايري جمدية ومفيدة، مثل التزام املنظمة

واالبن يف نفس اجملال، ويفرتض أن تكون هذه األعراف مكتوبة وواجبة اإلتباع،"

32

ومن أمثلة ذلك 

أو عدم السماح ملن يشغل منصبا ، عدم توظيف اثنان من نفس العائلة يف مكان عمل واحد

 حساسا يف احلكومة بالزواج من امرأة ذات جنسية أجنبية.
التوقعات التنظيمية:  - ث

33

تتمثل التوقعات التنظيمية بالتعاقد السيكولوجي غري املكتوب  

والذي يعين جمموعة من التوقعات حيددها أو يتوقعها الفرد أو املنظمة كل منها من اآلخر خالل 

فرتة عمل الفرد يف املنظمة. مثال ذلك توقعات الرؤساء من املرؤوسني واملرؤوسني من الرؤساء، 

ة بالتقدير واالحرتام املتبادل، وتوفري بيئة تنظيمية ومناخ تنظيمي والزمالء اآلخرين واملتمثل

 يساعد ويدعم احتياجات الفرد العامل النفسية واالقتصادية.
تعترب املعايري إحدى مكونات الثقافة التنظيمية، فهي تعرب عن ما جيب أن يقوم به : املعايري - ج

ه، أو عالقاته مع زمالئه يف العمل، العامل وما ال جيب أن يقوم به سواء تعلق األمر بوظيفت

فاملعايري اليت تقرها الثقافة التنظيمية تعترب مبثابة "ميكانيزم للرقابة املعيارية للمنظمة، 

وتظهر من خالل األنشطة اجلارية."

34

كما جتدر اإلشارة إىل أن هذه املعايري قد ختتلف من  

 منظمة إىل أخرى، ومن مستوى تنظيمي آلخر.

 إدارة المعرفةوتطبيق لثقافة التنظيمية في عملية بناء مساهمة اثالثا: 

 إدارةالثقافة التنظيمية تسهم بدور حيوي يف عملية  أنيرى العديد من الكتاب والباحثني 

املعرفة يتوقف  إدارةجناح نظام  أن( ,2000Honeycuttاملعرفة، والسيما بناء املعرفة. ويؤكد الكاتب )

العاملني يف املنظمة لبناء وتطوير املعارف اليت  وأنشطةعلى وجود ثقافة تنظيمية تدعم جهود 

ثقافة تعزز وتساند  وإجيادالعمل، وهذا يتطلب من املنظمة تكوين  أداءميكن استخدامها لتحسني 

ض الوقت يف التعلم، ، وتشجيع الناس على قضاء بعاألفرادبناء املعرفة وتقامسها والتعاون بني 

 (De Long and Fahey, 2000الكاتبان ) آجراهاومكافأة اخلطأ والسلوك االجيابي. ويف دراسة 
هناك اعتقادا سائدا  أناملعرفة، اتضح  إدارةلديها مشروعات يف  أمريكيةشركة  50من  أكثرعلى 

قافة التنظيمية ... وان يف بناء واستثمار املوارد املعرفية هو الث األساسيومؤكدا بان املعوق 

املعرفة. إدارةالثقافة التنظيمية يف  بأهميةاملديرين الذين متت مقابلتهم اعرتفوا 

35

الدور ف 
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املعرفة التنظيمية  إدارةالفعال الذي تلعبه الثقافة التنظيمية يف جناح وفعالية تطبيق وتبين 

 :التاليةالعناصر التطرق إىل من خالل  بلورتهميكن  األعمالملنظمات 

الثقافة التنظيمية مفتاح جناح عملية تطبيق إدارة املعرفة -1

36

  

 إدارة، مبا يف ذلك إداريمفهوم  أيتعد الثقافة التنظيمية من العوامل املهمة والضرورية لنجاح 

ثقافة املنظمة تعرب عن البيئة اليت تتخذ فيها قرارات  أن( 113، 2005)كرمللي،  أكداملعرفة، فقد 

تكون مرنة، وان متتلك ثقافة  أنويتم تنفيذها، وان املنظمة اليت حتركها املعرفة جيب  األعمال

بيئة  إجياداملعرفة تعين  فإدارةتشاركية لتعزيز تدفق املعلومات بشكل حر، وتسهيل توليد املعرفة، 

تنظيمية تعمل على تسهيل توليد املعرفة ونقلها والتشارك بها، ومن ثم يكون الرتكيز على 

الثقافة التنظيمية تعد من  أنAlavi et al" (p 191 ،2006 )" أكدتثقافة منظمية مالئمة. كما  جيادإ

املعرفة وعملياتها  إدارةسليب يف برامج تطبيق  أوالعوامل احلرجة واملهمة، تؤثر بشكل اجيابي 

تعقيدا مما كان يعتقد  أكثرالعالقة  أنن التحري عن العالقة التبادلية بينهما، اظهر أواملختلفة، 

وتدفق املعرفة يف املنظمات، ويف املعرفة  إدارةيف السابق، فالثقافة التنظيمية تؤثر يف تقدم 

شجع على التشارك تمية وجود ثقافة تنظي أهميةاملعرفة، مما يؤكد  إدارةالنتائج املتوقعة من 

 .ناآلخري إىلصناع املعرفة على نقل معرفتهم  األفرادث باملعرفة وح

الثقافة التنظيمية تضم عوامل  أن( 2002-1995يف الفرتة ما بني ) أجريتالدراسات اليت  وأكدت

 اإلدارةاملعرفة يف املنظمة، ويف الوقت نفسه تتضمن املفاتيح الرئيسية لنجاح هذه  إدارةتعيق 

(Holowetzki, 2002, p8 كما وجد .)De Long & Fahey (2000,P 113, 118 يف دراستهما على )

هناك اعتقادا سائدا بان الثقافة التنظيمية  أناملعرفة  إدارةتطبق  أمريكية( منظمة 50من ) أكثر

هي املعوق الرئيسي يف بناء املوجودات املعرفية واستثمارها، وان املديرين الذين متت مقابلتهم 

ون من الصعب تنظيم العالقة ما املعرفة، ولكنهم جيد إدارةالثقافة التنظيمية يف  أهميةيدركون 

 إىلمعظم املنظمات تفتقر  أنالدراسة  أظهرتالفعل. كما  إىلبني الثقافة واملعرفة، يف طرق تؤدي 

 األمناملعرفة كملكية شخصية لضمان  إىلينظرون  فاألفرادالثقافة اليت تدعم العمل التعاوني، 

  .املعرفة إلدارةوهو العنصر املهم  الوظيفي هلم، لذلك هم ينفرون من التشارك يف املعرفة،

املنظمة )وضوح الدور،  أفراد إنتاجيةالثقافة التنظيمية البناءة تكون على عالقة اجيابية مع  إن

الذي ينعكس على تقوية  األمر، والرضا الوظيفي( واإلبداعونوعية االتصال، واملالءمة التنظيمية، 

ومساهمتهم يف  األفراد إنتاجيةة والعدوانية سلبا على املعرفة، فيما تنعكس الثقافة السلبي إدارة

 أن( Dalkir, 2005, P 185. كما يؤكد )(Baltharzard & cooke, 2004, P8املعرفة ) إدارة إجناح

مسح الثقافة  األقلمل يكن حتوال كامال، وعلى  إناملعرفة يتطلب دائما تغيريا ثقافيا  إدارةتنفيذ 

املعرفة التغيري الدائم الذي  إدارةاملوجودة بهدف دعم ثقافة تقاسم املعرفة، فالتعاون يفرض على 

بدوره يعمل على اكتمال العملية. وعلى كل حال، فان التغيري نادرا ما يالقي قبوال من املتلقي 

 أناعتقدوا  إذان ذلك يعارض التغيري بهدف املعارضة، ولكنهم يفعلو أنوليس بالضرورة دائما 
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التغري املقرتح هو فرض بدال من كونه حتسينا يف حياتهم العملية، فثقافة تقاسم املعرفة تبنى 

 الثقة. أساسعلى 

 بناء إدارة املعرفة التنظيميةاملساهمة يف الثقافة التنظيمية  عناصر  -2

بشكل فعال يف عملية تبين وتطبيق إدارة املعرفة )السائدة( ككل الثقافة التنظيمية  تساهم

القيام بذلك، كون الثقافة التنظيمية ما هي مكوناتها  أوالتنظيمية، كما ميكن ألحد عناصرها 

هذه العناصر ميكنها التأثري يف  نظام مركب ومعقد من العناصر اليت تتفاعل فيما بينها،إال 

:كما يلي جناح منظومة بناء إدارة املعرفة التنظيمية

37

 

 الثقة واملوثوقية - أ

             الثقة واملوثوقية يف بناء املعرفة، فيقول الكاتبان أهميةالعديد من الكتاب والباحثني  أكد

(1998Ghoshal and Tsai,)  انه حينما يثق الناس ببعضهم البعض يصبح لديهم استعداد مؤكد

. وكلما زادت ثقة الناس بشخص اآلخرونيستغلها  أنورغبة اكرب لتبادل مواردهم دون خوف من 

 .اآلخرينمعني ازداد شهرة ومسعة وموثوقية وازداد التبادل املعريف بينه وبني 

انه كلما كانت العالقات بني ( Ghoshal and Nahapiet, 1998مماثل يقول الكاتبان ) رأيويف 

تتصف بدرجة عالية من الثقة كان الناس على استعداد اكرب للتبادل االجتماعي بصفة  األفراد

تبقي العقول منفتحة  أنهاعامة، والتفاعل التعاوني بصفة خاصة. ومن فوائد الثقة بني الناس 

استعدادا للمخاطرة  أكثروتؤمن االتصال واحلوار، وكذلك جتعل الناس  واألدلةعلى مجيع احلقائق 

بشأن  أماخمتلفة من التعاون.  أنواعدل املعرفة ... وهذا ميثل استعدادا اكرب لتجريب ضم يف تبا

يؤدي  أنعالقة الثقة بالتعاون، فالثقة تعزز التعاون، والتعاون ذاته يولد الثقة، وهذا ميكن 

 للتبادل االجتماعي. األفرادمما يزيد من استعداد معايري عامة يف التعاون  إىلمستقبال 

 ة اجلماعيةافقالث  - ب

ومصاحله  أهدافهثقافة مجاعية توجه سلوك الفرد حبيث صخضع  إىلبناء املعرفة حيتاج  إن

مجاعية والعمل  أهدافوضع  أهمية... ثقافة تؤكد وأعماهلااجلماعة  ألهدافالشخصية  وأفعاله

اجلماعي لتحقيقها، وتنمي لدى الفرد الشعور بان جهوده اليت تفيد اجلماعة بصورة مباشرة 

والعمل معا والعمل بروح  التآزرسوف تفيده بشكل غري مباشر. ويتطلب بناء املعرفة التنظيمية 

 صلبة قاعدة جدتو أن التعاون ملعايري وميكنوالعمليات اجلماعية التعاونية.  واألنشطةالفريق 
 تأثري ذات تكون أن ميكن بالفعل، ملزمة املعايري تصبح وحينما املعريف،/الفكري املال رأس لبناء
 .املتبادلةاألطراف  أمام منافذ وتفتح التبادل عمليات على كبري
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 الرؤية املشرتكة  - ت

 يف يساعدهم هذا فإن مجاعية، ومصاحل ومدركات وتطلعات أهداف األفراد يف يشرتك حينما
 ...مواردهم ويتقامسوا شركاء يصبحوا أن وحيتمل مواردهم، وضم لتبادل املمكنة األهمية تصور
 على املنظمة يف املختلفة تساعد األجزاء ربط آلية مبثابة املشرتكة الرؤية اعتبار ميكن وهكذا

 سوء جتنب يف األفراد يساعد مشرتكة وأهداف وتطلعات رؤية وجود أن كما املوارد، وضم تكامل
 حبرية. وخرباتهم أرائهم لتبادل أكرب فرص لديهم وتصبح االتصاالت يف الفهم

 اللغة والقصص واحلكايات املشرتكة  - ث

واملراسيم والطقوس تؤدي دورا هاما يف  واألساطرياللغة املشرتكة والقصص واحلكايات واجملازات  أن

، وأفكارهم لآلخرينخلق وبناء املعرفة. فاللغة املشرتكة تزيد من مقدرة الناس على الوصول 

 أمامشرتكة لتقييم الفوائد احملتملة من التبادل والضم، وتعزز قدرات الضم،  إدراكيةوتوفر وسيلة 

توفر وسيلة قوية يف اجلماعات لبناء وتبادل القصص والروايات واخلرافات واجملازات وغريها ف

املعاني الثرية واحلفاظ عليها، وان القصص املشرتكة يف اجلماعة تسهل وتعزز تبادل املمارسات 

 احملسنة.واخلربة الضمنية، وبالتالي املساعدة يف اكتساب وتطوير املمارسات 

 أخرىمعايري  - ج

 الداخلية البيئة يف الذهين التفتح املعرفة بناء يتطلبها اليت األخرى اهلامة املعايري من
 عن والبحث واملخاطرة للتجديد الفرص املفتوح وإتاحة واالتصال اخلارجية البيئة على واالنفتاح
 (Adler and Won, 2002والتبصر. ويضيف الكاتبان ) واالستقصاء للتأمل الوقت وإعطاء املغامرات

الفرد من إنسان أناني يسعى لتحقيق مصاحله الذاتية ذي معايري التبادلية العامة، حبيث يتحول 

شعور ضعيف بااللتزام إىل فرد عضو يف اجلماعة اليت متتلك مصاحل وهوية مشرتكة والتزاما 

 بالعمل خلري اجلميع.

 املعرفة إدارةالثقافة التنظيمية على جناح تطبيق  أمناطاثر   -3

 املعرفة داخل املنظمات بشكل كبري بنوع وشكل الثقافة إدارةعملية تبين وتطبيق  تتأثر

فاملنظمة اليت تتبنى ثقافة بريوقراطية سيكون تأثريها على تبين التنظيمية السائدة فيها، 

ثقافة  وتطبيق إدارة املعرفة خمتلف عن املنظمة اليت تتبنى الثقافة اإلبداعية أو اليت تتبنى

 يلي: يمال توضيحه ف، وهذا ما سنحاواملهمة
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 ثر الثقافة البريوقراطية على جناح تطبيق إدارة املعرفةأ - أ

هي ثقافة ذات نظام هرمي، فاملسؤوليات والسلطات تكون حمددة بوضوح، الثقافة البريوقراطية 

ومتسلسلة هرميا، والعمل يكون منظما، والوحدات يتم التنسيق بينها بشكل كبري، وتقوم هذه 

تتميز بتحديد دقيق حلقوق وواجبات العمال، وكذا حدود  أنهاكما  الثقافة على التحكم وااللتزام،

 حمددة الختيار العاملني. إجراءاتوجود  إىل باإلضافةالسلطة، 
يف املنظمات اليت تتبنى الثقافة البريوقراطية على درجة كبرية من كما يكون اجناز العمل 

التنظيم والتنسيق والرتتيب اهلرمي لتدفق املعلومات واملعارف، حيث تركز هذه الثقافة بشكل 

كبري على اجلوانب السلبية الروتينية والتمسك بالتعليمات واإلجراءات، وإتباع األساليب الرقابية 

  واملركزية العالية.

املعرفة ومن جانبني، جانب  إدارةوبالتالي فان الثقافة البريوقراطية تلعب دورا مهما يف تطبيق 

إذا مت إدارة هذه الثقافة بشكل جيد، وجانب سليب إذا تعامل الرؤساء مع هذه الثقافة  اجيابي

بشكل غري جيد يؤدي إىل نقص أو انعدام الثقة بني العاملني،

38

قومات هذه األخرية تعترب من امل

 األساسية لبناء وتعزيز جناح تطبيق إدارة املعرفة يف أي منظمة كانت.

 ثر الثقافة اإلبداعية على جناح تطبيق إدارة املعرفةأ  - ب

بتوفري بيئة عمل تساعد أعضاء املنظمة على االبتكار واإلبداع، كما  اإلبداعيةتهتم الثقافة 

تشجع هذه الثقافة املوظفني على املخاطرة يف اختاذ القرارات ومواجهة التحديات. فهي بذلك 

ثقافة ديناميكية، تعمل على استقطاب املوظفني الطموحني يف هذه البيئة اليت تسودها الثقافة 

 اإلبداعية.
تدعم النمو والدافعية واإلبداع والرغبة يف العمل واملشاركة فيه، مما يعزز  بداعيةاإلفالثقافة 

الرضا الوظيفي والروح املعنوية العالية والوالء التنظيمي، األمر الذي يساهم بشكل كبري يف خلق 

وتوليد املعرفة، ومن ثم مشاركة أفراد التنظيم هلا، وقابلية تطبيقها بشكل مالئم وفعال، مما 

 تطبيق إدارة املعرفة يف املنظمة. وفعالية يسمح بشكل كبري يف جناح 

 ثر ثقافة املهمة على تطبيق إدارة املعرفةأ  - ت

تركز ثقافة املهمة على احلاجة إىل اجناز املهام دون اجلوانب األخرى. وتدعم مثل هذه النوعية 

املرونة والتكيف وتفويض من الثقافة التنظيمية العمل اجلماعي وروح الفريق، كما تشجع 

السلطة والصالحيات كمتطلبات لتحقيق األهداف التنظيمية، ويشيع استخدام هذه الثقافة يف 

العمليات اليت تستند إىل أساس املشروع مثل فريق االستشارات واملقاوالت والبحوث والتطوير.
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وثيق  بني األقسام  فثقافة املهمة تتجسد يف شكل مصفوفة أو شبكة، وتتميز برتابط وتكامل

سوف ختلق  فإنهاوالوظائف والتخصصات، وعليه فان هذا النوع من الثقافة اذا ساد يف املنظمة 
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نقل الذي يعزز الشعور باالنتماء هلذه اجلماعة، مما يساهم يف  األمرجو من العمل اجلماعي، 

جديدة كون  وأفكارف خلق معاربني أعضائها، باإلضافة إىل  واخلربات واألفكارتبادل املعارف و

الغالب أفكار جديدة، كما أن عملية املشاركة والقبول من طرف عملية املشاركة ترتتب عليها يف 

التكيف مع  أعضاء اجلماعة يدعم عملية تطبيق وتبين هذه األفكار واملعارف، مما ميكن املنظمة

 .السريعةالبيئية التغريات 

 الخاتمة

إن أهم ما ميكن التوصل إليه من خالل هذه الورقة البحثية هو أن اجلزء األصعب يف تبين فلسفة 

إدارة املعرفة هو وجود ثقافة تنظيمية مناسبة ومالئمة هلا، فقد أكد العديد من الباحثني 

واملفكرين على أن الثقافة التنظيمية تعترب مبثابة احد املفاتيح واملقومات األساسية لنجاح 

تطبيق إدارة املعرفة التنظيمية يف منظمات األعمال، باعتبار أن تطبيق عمليات إدارة املعرفة 

)توليد املعرفة، مشاركة املعرفة، تطبيق املعرفة( يعتمد يف األساس على ثقافة الثقة واملشاركة 

 أن قسب ما كل خالل من وميكنناوالعمل اجلماعي، وثقافة إبداعية سائدة بني أفراد التنظيم. 
 :أهمها البحثية النتائج من جمموعة نبلور

 تنافسية مزايا حتقيق ويف العاملني، ومهارات كفاءات صقل يف البالغة املعرفة إدارة أهمية 
 املعرفة. باقتصاد يسمى ما أو املعرفة على القائم احلديث االقتصاد ظل يف

 وتصل املعرفة بتشخيص تبدأ اخلطوات من جمموعة هي املعرفة إلدارة السليمة املنهجية إن 
 منها. القصوى لالستفادة تطبيقها إىل

  للثقافة التنظيمية دور كبري يف جناح بناء وإرساء وتطبيق إدارة املعرفة يف منظمات

 األعمال.
  على تسهيل  مناسبةتعمل مكونات الثقافة التنظيمية من قيم ومعايري ومعتقدات وأفكار

 عملية تبين فلسفة إدارة املعرفة التنظيمية.
  تساهم الثقافة اإلبداعية وثقافة املهمة السائدة يف منظمات األعمال بشكل كبري يف جناح

عملية بناء وتطبيق إدارة املعرفة، يف حني قد تثبط الثقافة البريوقراطية من قدرة املنظمة 

 ذلك.على 
منظمات  تفيد أن ميكن اليت االقرتاحات، من جمموعة تقديم ميكننا النتائج هذه ضوء على

 :منها اجملال هذا يف والباحثني األعمال
  ضرورة إدراك مجيع األفراد بأهمية وحيوية املعرفة لنجاح منظماتهم واحتفاظها مبركز

تنافسي جيد، األمر الذي يتطلب من اإلدارة االهتمام بإدارة املعرفة، ومن الضروري وضع وتطبيق 

 واضحة وصرحية متعلقة بتسيري املعرفة يف اقرب وقت ممكن. إسرتاتيجية
 ة واضحة املعامل بني مجيع أعضاء املنظمة، من خالل إشراك العمل على نشر ثقافة تنظيمي

كافة الفاعلني يف ذلك، واخلروج بدليل للمنظمة حيتوي على شعارها وثقافتها، مع بيان 

توصيف كل وظيفة داخل املنظمة، مبا تتضمنه من أهداف وصالحيات ومسؤوليات ومهارات الزمة 
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بة الدستور الذي يوجه سلوكيات وتصرفات األفراد ألداء الوظيفة. وبذلك يكون هذا الدليل مبثا

 داخل املنظمة.
  ضرورة تعزيز وتنمية هذه الثقافة، من خالل املراسيم واالحتفاالت والطقوس والشعائر اليت

هلا دور فعال يف التعريف بقيم املنظمة ومعتقداتها، وأعرافها، ومعايريها، ويف احملافظة عليها 

 وترسيخها.
 ية زيادة وعي قيادة املنظمات للدور الفعال الذي تلعبه الثقافة السائدة بني التأكيد على أهم

أفرادها يف مدى جناح وتعزيز عملية بناء وإدارة املعرفة بالشكل الذي حيقق التميز والنمو 

 والتطور.
 .عقد ورش عمل وندوات متخصصة تركز على بناء املعرفة وسبل ووسائل تعزيزها ودعمها 
  مكثفة ومتواصلة من اجل العمل على غرس قيم ومعايري الثقافة ضرورة بذل جهود

، واالنفتاح، والتسامح، وغريها من التنظيمية كالعمل اجلماعي واملشاركة، والثقة بني العاملني

 القيم واملعايري واملمارسات اليت تعزز وتشجع تبادل املعارف واألفكار واملعلومات.
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