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سطینیة     ات الفل ي الجامع ة ف ق إدارة المعرف ات تطبی ى متطلب ھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف عل

زة اع غ ي قط ي، ف في التحلیل نھج الوص ث الم تخدم الباح ن ، واس ة م ع الدراس ار مجتم م اختی وت

ع العاملین في الجامعات الفلسطینیة بقطاع غزة حی سیة لجم أداة رئی تبانة ك د الباحث االس ث اعتم

اتا ع ، لبیان م توزی ات ) 396(وت ي الجامع ین ف ة واإلداری ة إداری ادیمیین برتب ى األك تبانة عل اس

سبة  ) 334(الفلسطینیة وتم استرداد  تبانة بن ائج  % 84.34اس م النت ى أھ د توصلت الدراسة إل وق

ة ات ا: التالی ساعد الجامع ة ت دافھاأن إدارة المعرف ق أھ ى تحقی زة عل اع غ ي قط سطینیة ف ، لفل

ود ى وج ة إل ارت الدراس ي وأش ة ف ة متمثل ات إدارة المعرف ین متطلب ة ب ة ایجابی ة ( عالق الثقاف

ة، الھیكل التنظیمي، التنظیمیة ات، القیادة اإلداری ا المعلوم ي ) وتكنولوجی ة ف ق إدارة المعرف وتطبی

ث األولىجیا المعلومات المرتبة احتل بعد تكنولوحیث ، الجامعات الفلسطینیة ن حی أثیر م ى الت  عل

ق  دره إدارةتطبی ط حسابي ق ة بمتوس ادة ، )4.06( المعرف د القی اله بع ةت سابي اإلداری ط ح  بمتوس

ة بمتوسط ، )3.89(تاله بعد الھیكل التنظیمي بمتوسط حسابي ، )3.93( ة التنظیمی د الثقاف اله بع ت

ق وكشفت الدراسة عن وج، )  3.82(حسابي  ات تطبی ة إحصائیة حول متطلب ود فروق ذات دالل

ر زى لمتغی اع غزة تع ي قط سطینیة ف ات الفل ي الجامع ة ف وظیفي(إدارة المعرف سمى ال صالح الم  ل

ة، اإلداریین ة اإلسالمیةوالجامع صالح الجامع ة إحصائیة ، )  ل روق ذات دالل دم وجود ف ن ع وع

ات الف ي الجامع ة ف ق إدارة المعرف ات تطبی ول متطلب زى ح زة تع اع غ ي قط سطینیة ف ل

ر نس(لمتغی ة، الج نوات الخدم ا، )س ان أھمھ یات ك دة توص ة بع ت الدراس د خرج رورة : وق ض

ة دورات التدریبی ؤتمرات ، االھتمام بعقد سلسلة من الندوات والمحاضرات وورش العمل وال والم

ة ة إدارة المعرف وعي وثقاف اتو ، في مجال إدارة المعرفة لنشر ال اد الجامع ى اعتم سطینیة عل  الفل

ات و، تنمیة عملیات اإلبداع في إدارة المعرفة كجزء من عملھا الیومي ة األسالیب والمنھجی مواكب

ي  زون المعرف تثمار المخ ویر واس سین وتط ة لتح إدارة المعرف ة ب ة المتعلق ات اإلداری والممارس

ات بمراكو ، المتوافر لدى الموارد البشریة واالھتمام بھ ط الجامع د ضرورة رب ز البحوث وقواع

ا ة وتطویرھ ات و، البیانات الكبرى من أجل اإلسھام في بناء المعرف دة بیان ى تصمیم قاع سعي إل ال

سطینیة ات الفل ین الجامع ة وتب، مركزیة ب ن خزن المعرف ا م املیناتمكنھ ین الع ا ب ام و ، دلھ االھتم

الي والفكري شقیھا الم وارد ب  شبكات اتصال لتأسیس بالبنیة التحتیة والتكنولوجیة وتخصیص الم

  .فاعلة في الجامعات الفلسطینیة

  



ه  

ABSTRACT 
 
The aim of this study is to explore the requirements of implementing 
knowledge management (KM) in the Palestinian universities in 
Gaza. The researcher used the descriptive analytical approach and 
the study population was the employees working in these 
universities in Gaza. The questionnaire were used as a tool for data 
collection as (396) questionnaires was distributed on academics in 
managerial position and on the managerial staff. (334) 
questionnaires were returned with a response rate of 84.34% . The 
study reach the following main conclusions. KM assists the 
Palestinian universities to achieve their objectives, and that there 
exist a positive relationship between the requirements of 
implementing KM (organizational culture, organizational structure, 
leadership, information technology) and KM in the Palestinian 
universities. 
Information technology took the first place with a mean that equals 
(4.06) followed by leadership with a mean that equals (3.93), 
organizational structure (3.89), organizational culture (3.82). The 
study revealed that there are significant statistical differences 
between the answers of the respondents concerning the requirement 
of implementing KM due to position in favour of those of those in 
managerial position and to university in favour of the Islamic 
university. The study also revealed that there are no significant 
statistical differences in the responses due to (gender, and years of 
experience). The study reached many recommendations such as: The 
need to conduct a series of seminars, lectures, workshops, training, 
and conferences in the field of  KM in order to increase the 
awareness about KM. The universities should also be creative in 
KM, and modern managerial methods and approached related to KM 
should be implemented. This will lend to improving, developing, 
and investing in the knowledge of the human resources. The 
universities should also be linked to the research centers and large 
data bases to further improve and build KM the universities are also 
advised to design central data base and exchange the data between 
the staff of these universities. Finally, the universities should devote 
more care to the technological infrastructure and secure financial and 
mental resources to establish effective communication channels. 
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  :مقدمة

   فراینبـوم أشـار إدوارد، وفـي المـؤتمر األمریكـي األول للـذكاء االصـطناعي، م1980فـي عـام     

(Edward Freignebaum)  ة قـوةإلـى عبارتـه الـشهیرة المعرفـ  "Knowledge is Power"  

   ومـع والدتـه اسـتحدثت سـیرة "هندسـة المعرفـة"ومنذ ذلك الوقت ولد حقل معرفي جدید أطلق علیه 

نتیجــة إلدراك ، م ظهــر حقــل جدیــد آخــر1997 وفــي عــام ،المعرفــة وظیفیــة جدیــدة هــي مهنــدس

 "Knowledge Management" عــصر المعلومــات وهــو إدارة المعرفــة أهمیــة المعرفــة فــي

  ).111: 2004،رزوقي(

بــــدأت الحكومــــات الغربیــــة تعطــــي اهتمامــــا كبیــــرا ، ومــــع بدایــــة التــــسعینات مــــن القــــرن الماضــــي   

بمعنــى أنهــا ذات ، "Know Best"للــشركات والمنظمــات التــي لــدیها مــستوى أفــضل مــن المعرفــة 

ا واالسـتفادة مستوى متمیز ومتفوق في مجال كیفیة الحـصول علـى المعرفـة والتعامـل معهـا وتطبیقهـ

هـذا وقـد تـم ، "Knowledge Management"وفـي هـذا اإلطـار بـرز مفهـوم إدارة المعرفـة . منهـا

وتحدیــدا فــي األطــر النظریــة التــي تعــالج موضــوعات إداریــة وذلــك مــع ، االهتمــام بالمــدخل المعرفــي

المــداخل وذلــك نتیجــة لتــضاؤل دور النظریــات و ، تنــامي ظــاهرة التغییــر المتــسارع فــي بیئــة األعمــال

ال ســـیما بعـــد إدراك أهمیـــة المعرفـــة ، التـــي كانـــت ســـائدة عـــن وضـــع حلـــول لمواجهـــة هـــذا التغییـــر

بوصــفها موجـــودا مهمـــا فـــي تحقیــق أهـــداف المنظمـــات ودورهـــا فــي التحـــول الكبیـــر نحـــو االقتـــصاد 

المعرفـي الـذي یركـز علـى االسـتثمار فـي الموجــودات الفكریـة غیـر الملموسـة أكثـر مـن تركیـزه علــى 

ولقـــد ازداد هـــذا الـــدور أهمیـــة مـــع ســـیادة مفهـــوم عـــصر المعرفـــة الـــذي مـــن ، موجـــودات الملموســـةال

            بـــــــل یجـــــــب التفكیـــــــر مـــــــع المعلومـــــــات ، متطلباتـــــــه أن ال تكتفـــــــي المنظمـــــــات بتـــــــوفیر المعلومـــــــات

  ).114:2006، عبد الوهاب (
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ریــة هادفــة ومعاصــرة ووســیلة إدا، وتعــد المعرفــة والمعلومــات العــصب الحقیقــي لمنظمــات الیــوم    

إذ أن المعرفــة هــي المــورد األكثــر أهمیــة فــي خلــق الثــروة وتحقیــق ، للتكیــف مــع متطلبــات العــصر

التمیز واإلبداع في ظـل المعطیـات الفكریـة التـي تـصاعدت فـي إطارهـا العدیـد مـن المفـاهیم الفكریـة 

ین المجتمعـــات كالعولمـــة والخصخـــصة وثـــورة المعلومـــات واالتـــصاالت واتـــساع رقعـــة العالقـــات بـــ

وتكـاد إدارة المعرفـة ال تتـرك أي عملیـة أو نـشاط فـي المنظمـة إال وارتبطـت بــه ، اإلنـسانیة المختلفـة

حیـــث إن المعلومـــات تمثـــل جـــوهر العملیـــات التنظیمیـــة والمحـــرك ، بـــشكل مباشـــر أو غیـــر مباشـــر

  .)59:2010،حمود(الفعلي لمختلف النشاطات اإلداریة في جمیع المنظمات اإلنسانیة 

  

وبنـاء علـى مـا سـبق فـإن حقـل إدارة المعرفــة بمفهومـه العـصري وتحدیاتـه العالمیـة یفـرض علــى     

، فــإدارة المعرفــة، الجامعــات والتــي هــي مــن أهــم المنظمــات  أن تقــوم بجهــد اكبــر فــي هــذا المجــال

وهــي الـشغل الــشاغل ، أصــبحت مـن األســس التـي تبنــى علیهـا األمــم المتقدمـة، ورأس المـال الفكـري

ویفـرض علیهـا أن تحـدث نقلـة ، وهـذا یـشكل اكبـر تحـد للجامعـات، ء العالم فـي وقتنـا الحاضـرلخبرا

  ).15:2007،العتیبي(تیجیها على هذا األساس وتبني استرا، نوعیة في إدارة المعرفة

  

  :دراسةمشكلة ال

یقـه إال انـه ثبـت أن باإلمكـان تطب، على الرغم من أن مفهوم إدارة المعرفة من المفـاهیم الحدیثـة    

ونجــد أن العدیــد مــن الدراســات الــسابقة حــول ، فــي غیــر مجــال مــن المجــاالت التجاریــة والــصناعیة

وتــشیر إلــى العدیــد مــن ، وضــع هــذا المفهــوم تــشیر إلــى أهمیــة اســتخدامه فــي الكثیــر مــن المجــاالت

كمـــا نجـــد تأكیـــدات علـــى إمكانیـــة تطبیـــق هـــذا ، الفوائـــد التـــي یمكـــن تحقیقهـــا نتیجـــة هـــذا االســـتخدام

  .)79:2008،عبد الغفور(لمفهوم في المؤسسات التربویة والتعلیمیة ا
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ـــة إدارة المعرفــــة فــــي مقــــدرة المنظمــــات علــــى التعامــــل مــــع الظــــروف وتــــصور      كمــــا تتمثــــل قیمـ

أمــا فــي حالــة تــوفر إدارة ، فبــدون إدارة المعرفــة تعــالج القــضایا فــي إطــار خلفیــة األفــراد، المــستقبل

المخزون المعرفي للمنظمة الذي یـساهم فیـه كـل فـرد بمـا لدیـه مـن المعرفة تعالج القضایا في إطار 

وأن نمـــو القیمـــة المـــضافة الحقیقـــي فـــي الـــصناعات القائمـــة علـــى ، )16:2007،العتیبـــي(معرفـــة  

منظمـة التعـاون االقتـصادي "المعرفة جاوزت بثبـات معـدالت النمـو اإلجمـالي فـي العدیـد مـن بلـدان 

 )%3( بلـــغ1994 -1986فنمـــو القیمـــة المـــضافة لفتـــرة ، رینعلـــى مـــدى العقـــدین األخیـــ" والتنمیـــة

وفــــي مــــا بــــین عــــامي ،  لقطــــاع األعمــــال ككــــل)%2.3(للــــصناعات القائمــــة علــــى المعرفــــة مقابــــل

 إلـــــى % 45 (ومـــــن، فـــــي ألمانیـــــا) % 59 إلـــــى % 51( ارتفعـــــت الحـــــصة مـــــن 1997 -1985

ــــــــــى % 34(ومــــــــــن ،  فــــــــــي المملكــــــــــة المتحــــــــــدة)51% ــــــــــك تقریــــــــــر ( فــــــــــي فنلنــــــــــدة )%42 إل البن

ومــن الــشركات التــي أطلقــت نظــام إدارة المعرفــة هــي شــركة كــواكر للــصناعات ، )9:2004،يالــدول

م حیــث حققــت الــشركة العدیــد مــن 2000الكیماویــة الخاصــة بالــسیارات وذلــك فــي منتــصف العــام 

المنافع من الناحیة الكمیة من خالل النظام حیث أنها استطاعت أن توفر للشركة فـي أربعـة أشـهر 

ألــف دوالر عــن طریـق تــوفیر ثالثــة مختبــرات فــي مواقـع مختلفــة هــي عبــارة عــن  ) 300(قیمتــه مـا 

وبیانـات النظـام الخـاص ، قواعد بیانات لكافة مشاركات العاملین في الشركة من تجاربهم وأخطـائهم

: 2006، وآخــرونالعلــي(وذلــك بــدال مــن إعــادة العمــل والجهــد البحثــي والبــدء بــه مجــددا ، بالمنــشأة

206-207 .(  

وبــالرغم مـــن أن الجامعـــات الفلــسطینیة  قـــادرة علـــى مواكبـــة آخــر التطـــورات التكنولوجیـــة ســـواء     

ـــــا  ـــــة وذلـــــك مـــــن خـــــالل تأســـــیس مراكـــــز تكنولوجی ـــــشؤون األكادیمیـــــة أو اإلداری كانـــــت مختـــــصة بال

المعلومات التي من خاللها یتم إدخـال التكنولوجیـا الحدیثـة للجامعـات وتـسخیرها فـي خدمـة العملیـة 

لذلك فهي تمتلك أهم مقومات النجاح للدخول في مجتمع المعرفة وهـو الكـادر البـشري ، ألكادیمیة ا
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إال أنـه ال یـتم اسـتخدام تلـك ، )66:2007،المـصري(المتعلم والقابل للتطور من خـالل تلـك المراكـز

ا یخــدم الوســائل للــتعلم والتــدریب المــستمر لتلــك الكــوادر ممــا یجعلهــا قــادرة علــى تطبیــق المعرفــة بمــ

  ).217:2009،أبو أمونه(أهداف تلك الجامعات 

،  الجامعات الفلسطینیة تعاني من العدیـد مـن المـشاكل التـي لهـا عالقـة بالمعرفـة تتمثـل فـي إن    

ــــــــة أداء األعمــــــــال كأعــــــــضاء فریــــــــق عمــــــــل متعــــــــاونین مــــــــع زمالئهــــــــم  عبــــــــد (عــــــــدم وجــــــــود ثقاف

 أن اإلدارة العلیــا تتخــذ القــرارات ومــشاكل المــشاركة فــي اتخــاذ القــرارات حیــث،  )82:2006،اإللــه

 المقدمـــــة مـــــن قـــــبلهم بعـــــین دون الرجـــــوع للعـــــاملین فـــــي المـــــستویات األخـــــرى وعـــــدم أخـــــذ التقـــــاریر

 وقلـــة التعــاون وتبـــادل الخبـــرات بــین إدارات الجامعـــات الفلـــسطینیة ،)229:2006،عمـــار(االعتبــار

 ضـــــرورة اهتمـــــام إلـــــى) 183: 2008، أبـــــو عـــــامر(وكمـــــا اشـــــارت دراســـــة ، )91: 2008،وهبـــــة(

  .وتشجیع إدارات الجامعات بالعمل الجماعي بین الموظفین لمختلف المستویات اإلداریة

خالصــة لمــا ذكــر یمكــن القــول أن الجامعــات بمــا تمتلكــه مــن بنیــة أساســیة معرفیــة قویــة تتمثــل     

وبمــا تــسهم بــه ،فــي وجــود العناصــر البــشریة والتقنیــة ومــا تتــضمنه مــن تخصــصات علمیــة ونظریــة 

هــــي مــــن أولــــى المنظمــــات ألن تــــسلك مــــدخل إدارة المعرفــــة فــــي إدارة ،  الخدمــــة المجتمعیــــة فــــي

ومــن أكثــر المنظمــات مالئمــة لتبنــي هــذا المبــدأ ومــن ،  الملموســة لــدیهارالموجــودات الملموســة وغیــ

  :هنا تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئیس التالي

  ؟قطاع غزةب ةت الفلسطینیما هي متطلبات تطبیق إدارة المعرفة في الجامعا
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  :فرضیات الدراسة

  :تركزت الدراسة حول الفرضیات الرئیسیة اآلتیة

  
  : الفرضیة الرئیسة األولى

 بــین متطلبـــات إدارة المعرفــة وتطبیـــق إدارة 0.05توجــد عالقــة ذات داللـــة إحــصائیة عنـــد مــستوى 

  :لفرضیات الفرعیة التالیةوتنبثق منها ا. المعرفة في الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة 

 بـــین الثقافـــة التنظیمیـــة وتطبیـــق إدارة 0.05 توجـــد عالقـــة ذات داللـــة إحـــصائیة عنـــد مـــستوى :أوالً 

  .المعرفة في الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة 

 بــین الهیكــل التنظیمــي وتطبیــق إدارة 0.05 توجــد عالقــة ذات داللــة إحــصائیة عنــد مــستوى :ثانیــاً 

  .معات الفلسطینیة في قطاع غزة المعرفة في الجا

 بین القیادة اإلداریة وتطبیق إدارة 0.05 توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى :ثالثاً 

  .المعرفة في الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة 

 بین تكنولوجیا المعلومات وتطبیق 0.05 توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى :رابعاً 

  .ة في الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة إدارة المعرف

  :الفرضیة الرئیسة الثانیة

 بـــین اســـتجابات المبحــوثین حـــول متطلبـــات 0.05توجــد فـــروق ذات داللــة إحـــصائیة عنـــد مــستوى 

، الجامعــة(تطبیــق إدارة المعرفــة فــي الجامعــات الفلــسطینیة بقطــاع غــزة تعــزى للمتغیــرات الشخــصیة 

 ). الخدمةسنوات، المسمى الوظیفي، الجنس
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  :متغیرات الدراسة

  : المتغیرات المستقلة-1

  الثقافة التنظیمیة -

 الهیكل التنظیمي -

 القیادة اإلداریة -

  تكنولوجیا المعلومات -

) 1( وقد تم استخدام هذه المتغیرات في معظم دراسات إدارة المعرفة الموضحة في جدول رقم

  على الترتیب      

  

  

   تناولت متغیرات الدراسةیوضح الدراسات التي) 1(جدول رقم 

 

 المحاور التي اهتمت بها الدراسة

 

 السنة

 

 الباحث 

 م

 تكنولوجیا -الهیكل التنظیمي- القیادة اإلداریة-الثقافة التنظیمیة
 المعلومات

2010    Akhavan , 
et al   

 
1 

   تكنولوجیا المعلومات-الثقافة التنظیمیة
  

 2  البیشي 2009

  وجیا المعلومات تكنول-الثقافة التنظیمیة
2009 

 
Orth , et al 

 
3 

 تكنولوجیا -الهیكل التنظیمي- القیادة اإلداریة-الثقافة التنظیمیة
 المعلومات

2009 Frey, et al 
 

4 
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 5  الصاوي 2007   القیادة اإلداریة- تكنولوجیا المعلومات

   اإلدارة العلیا-  تكنولوجیا معلومات-الثقافة التنظیمیة
2007 Basu  and 

Sengupta 
6 

 تكنولوجیا -الهیكل التنظیمي- القیادة اإلداریة-الثقافة التنظیمیة
  المعلومات

2006 
 7  عبد الوهاب

 تكنولوجیا -الهیكل التنظیمي- القیادة اإلداریة-الثقافة التنظیمیة
  المعلومات

2001  
 8  العلواني

 9  وآخرونالعلي 2006  تكنولوجیا المعلومات-الهیكل التنظیمي-الثقافة التنظیمیة

 Wong 11 2005   تكنولوجیا معلومات- الثقافة التنظیمیة- القیادة اإلداریة

  التكنولوجیا-الهیكل التنظیمي-الثقافة التنظیمیة
2004 Ikhsan, and 

Rowland 
12 

 Mathi 13 2004  تكنولوجیا المعلومات-الثقافة التنظیمیة

  . تكنولوجیا المعلومات-  القیادة -الثقافة التنظیمیة
2003 Khalifa and 

Liu 
14 

 تكنولوجیا المعلومات

2003 Gottschalk 
and  

Khandelwal  
  

15 

 الثقافة التنظیمیة
  

2002 
Holowetzki 16 

   تكنولوجیا المعلومات-الهیكل التنظیمي-الثقافة التنظیمیة
2001 Gold, et al  

 
17 

  القیادة اإلداریة
2001 Politis 

 
18 
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 : المتغیر التابع-2

  .تطبیق إدارة المعرفة

  

  متطلبات تطبیق إدارة المعرفة) 1(شكل رقم 

  
  

  
  جرد بواسطة الباحث

  

  :أهداف الدراسة

  . تطبیق إدارة المعرفةالتي تؤثر في الثقافة التنظیمیة التعرف على أهم متطلبات - 1

 .ارة المعرفةتطبیق إدل  المالئمة  الهیكل التنظیميمواصفاتالكشف عن  - 2

 . تطبیق إدارة المعرفةالتي تناسب القیادة اإلداریة صفات التعرف على  - 3

 .تطبیق إدارة المعرفةل التكنولوجیة الالزمة التعرف على المتطلبات  - 4
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ــدیم مجموعـــة مـــن التوصـــیات والمقترحـــات حـــول متطلبـــات إدارة المعرفـــة فـــي الجامعـــات  - 5 تقـ

أن تخدم إدارة الجامعات فـي التطـویر والتحـسین والتي من شأنها ، الفلسطینیة في قطاع غزة

 .المستمر

  

  :    أهمیة الدراسة

  :األهمیة العلمیة

 تعـــــد هـــــذه الدراســـــة محاولـــــة لتـــــسلیط الـــــضوء علـــــى متطلبـــــات تطبیـــــق إدارة المعرفـــــة فـــــي -1

الجامعــات وذلــك مــن خــالل أهمیــة مــدخل إدارة المعرفــة كأســلوب فــي تحــسین النظـــام اإلداري 

  .معات الفلسطینیةوتطویره في الجا

دارة المعرفـة انطالقـا مــن رصـید الجامعـات الفكــري -2 ٕ  الوقـوف علـى العالقـة بــین الجامعـات وا

  .ودورها في بناء العنصر البشري، والمعرفي

 یمكــــن اعتبــــار هــــذه الدراســــة كمــــصدر للبــــاحثین والدارســــین اللــــذین یــــودون التعــــرف علــــى -3

لفلسطینیة في قطاع غزة وقـد تـشكل هـذه الدراسـة متطلبات تطبیق إدارة المعرفة في الجامعات ا

  .نقطة انطالق الباحثین والمهتمین إلجراء المزید من البحوث في هذا المجال

  :األهمیة العملیة

 قــد تـــسهم نتـــائج هـــذه الدراســـة مـــن خـــالل تحدیـــد واقـــع تطبیـــق متطلبـــات إدارة المعرفـــة فـــي -1

جامعــــات ممــــا یــــؤدي إلــــى زیــــادة كفــــاءة الجامعــــات الفلــــسطینیة فــــي تطــــویر النظــــام اإلداري بال

  .المؤسسة في إرضاء المستفیدین 

 یتطلــع الباحــث أن تــسهم هــذه الدراســة فــي تعریــف القیــادات اإلداریــة فــي الجامعــات بــإدارة -2

  .المعرفة ومجاالت توظیفها واالستفادة منها
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  :منهجیة الدراسة

متطلبـات تطبیـق  "قیـیم واقـع  استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي والذي یحاول وصف وت   
ویحـاول المـنهج الوصـفي التحلیلـي أن یقـارن  " إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطینیة بقطاع غزة

  . إلي تعمیمات ذات معني یزید بها رصید المعرفة عن الموضوعلویفسر ویقیم أمًال في التوص
  

  :مصطلحات الدراسة

 طــار عــام لتقیــیم ت والقــیم والمعار هــي مــزیج مــن الخبــ: المعرفــة ٕ لومــات التــي تزودنــا ببیئــة وا

ودمـــج الخبـــرات والمعلومـــات الجدیـــدة واالســـتفادة منهـــا واســـتخدامها فـــي عملیـــات وأنظمـــة 

  .)62:2010،حمود(المعلومات 

 اإلدارة بــشكل عــام هــي فــن و حــسن اســتغالل المــوارد المتاحــة وحــسن قیــادة : إدارة المعرفــة

أمـــا إدارة المعرفـــة فهـــي الجهـــد المـــنظم ، )6:2007،المطیـــران(النـــاس نحـــو العمـــل بإتقـــان

الــواعي الموجــه مــن قبــل منظمــة أو مؤســسة مــا مــن اجــل التقــاط وجمــع وتــصنیف وتنظــیم 

وخــــزن كافــــة أنــــواع المعرفــــة ذات العالقــــة بنــــشاط تلــــك المؤســــسة وجعلهــــا جــــاهزة للتــــداول 

ذ القـــرارات والمـــشاركة بـــین أفـــراد وأقـــسام ووحـــدات المؤســـسة بمـــا یرفـــع مـــستوى كفـــاءة اتخـــا

 .)55:2008،الزیادات(واألداء التنظیمي 

 تتمثل في القیم والمعتقـدات التـي تقـود الـسلوك اإلنـساني لألفـراد العـاملین :الثقافة التنظیمیة 

ــــضروریة إلدارة المعرفــــة فــــي ، فــــي المنظمــــة وتعتبــــر احــــد العوامــــل المــــساندة الرئیــــسیة وال

 ).305: 2006، العلي وآخرون(المنظمة 

 وتحدیـــد األدوار الرئیـــسة ،  الطریقـــة التـــي یـــتم مـــن خاللهـــا تنظـــیم المهـــام:لتنظیمـــيالهیكــل ا

وأنمــاط التفاعــل الالزمــة ، وتحدیــد آلیــات التنــسیق، وتبــین نظــام تبــادل المعلومــات، للعــاملین

 ).50: 2006،القریوتي(بین األقسام المختلفة والعاملین فیها 
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 صـــدار القــــرار النـــشاط الـــذي یمارســـه القائـــد: القیـــادة اإلداریـــة ٕ  اإلداري فـــي مجـــال اتخـــاذ وا

صــدار األوامــر واإلشــراف اإلداري علــى اآلخــرین باســتخدام الــسلطة الرســمیة عــن طریــق  ٕ وا

فالقیــادة فــي هــذا المفهــوم تجمــع بــین اســتخدام الــسلطة ، التــأثیر بقــصد تحقیــق هــدف معــین

هـــــــدف الرســــــمیة وبـــــــین التـــــــأثیر علــــــى ســـــــلوك اآلخـــــــرین واســــــتمالتهم للتعـــــــاون لتحقیـــــــق ال

 ).25: 2008،عبوي(

 الوسائل والطرق المبتكرة والحدیثة والمتقدمـة فـي معالجـة المعلومـات :تكنولوجیا المعلومات 

والمعرفـــــة مـــــن حواســـــیب وشـــــبكة معلومـــــات واســـــعة النطـــــاق للحـــــصول علـــــى المعلومـــــات 

عـادة اســتخدامها فـي المنظمــة مـن اجــل الوصـول إلــى  ٕ وتخزینهـا وربمــا تطویرهـا وتحــدیثها وا

نــــور (ف بــــسرعة فائقــــة وبــــأداء عــــالي فــــي عــــالم متطــــور تــــسوده المنافــــسة الهائلــــة األهــــدا

  ).107: 2009،الدین
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  :مقدمة
  

ذلــك الن تنظــیم اإلنــسان ألعمالــه وشــؤون حیاتــه ، ن اإلدارة قدیمــة قــدم اإلنــسانأ    یمكــن القــول 

وتعـــد ، ة فإنهـــا تعـــد حدیثـــة نـــسبیاأمـــا اإلدارة كعلـــم أو حقـــل مـــن حقـــول المعرفـــ، یعـــد ســـلوكا إداریـــا

وعلـى الـرغم مـن أهمیــة اإلدارة ، العـشرینیات مـن القـرن العـشرین  البدایـة الحقیقیـة لنـشأة علـم اإلدارة

إال انــه ال یوجــد اتفــاق واضــح بــین الخبــراء والبــاحثین فــي ، فــي كافــة األعمــال واألنــشطة اإلنــسانیة

  ).13: 2008،انعلی(مجال اإلدارة على تعریف موحد أو متفق علیة 

ثــم ، المعرفــة الــصحیحة لمــا یــراد أن یقــوم األفــراد بــه: " وقــد عــرف فریــدریك تــایلور اإلدارة بأنهــا   

یوضـح هـذا التعریـف نقطتـین هـامتین " التأكد من أنهم یفعلون ذلـك بأحـسن طریقـة وارخـص تكـالیف

ألعمـــــال ضـــــروریة والثانیــــة أن الكفـــــاءة فـــــي أداء هــــذه ا، األولــــى أن األعمـــــال تــــتم عبـــــر اآلخـــــرین

  ).311: 1987،شریف(

  :نشأة المعرفة

وهـداه  تعود بدایة المعرفة إلى بدایة خلق اإلنسان، حیث خلقه اهللا تعـالى علـى الفطـرة ثـم علمـه    

  ).41من آیة ، سورة الرحمن ("خلق اإلنسان علمه البیان"السبیل، قال تعالى في كتابه العزیز 

: رفة ال بد من التعرف على جـذور المعرفـة والتـي تتكـون مـنبدایة قبل أن نتعرف على مفهوم المع

وتتـــضح هـــذه العالقـــة مـــن  ،)37: 2008،علیـــان(المعرفـــة وأخیـــرا الحكمـــة ، المعلومـــات، البیانـــات

  ).2( خالل شكل رقم
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مجموعة من الحقائق أو الرسائل أو اإلشارات أو اآلراء "  یمكن تعریفها بأنها :البیانات -

 ).29: 2002، مغربيال" (بحاجة إلى معالجة

 بیانـــات تمـــت عرفهـــا الـــبعض بأنهـــا كلمـــة معلومـــات مـــشتقة مـــن كلمـــة یعلـــم؟ :المعلومـــات -

وهـي  ، )114: 2006،العلـي(یقود إلى اتخـاذ قـرار ، معالجتها بغرض تحقیق هدف معین

إذ تمثــل المــادة األولیــة والخــام لنــشاطات إدارة المعرفــة والمعلومــات والتــي تتطلــب مجموعــة 

 ).61:2010،حمود( ات بغیة تحویلها إلى معلوماتمن العملی

، )506: 2004،البعلبكـي( في ابسط معانیها هي مدى اطـالع شـخص أو فهمـه :المعرفة -

أو هـــي مجموعـــة مـــن المعلومـــات واألفكـــار ومختلـــف المنتجـــات الفكریـــة التـــي تعبـــر عـــن 

كــاة أو كانــت سـواء كانــت علنیــة ظــاهرة قابلـة للتــداول والمحا، حقـائق أو عالقــات أو نمــاذج

ــــة ، ضــــمنیة تظهــــر فــــي شــــكل تــــصرفات وســــلوكیات األفــــراد فــــي اإلدارة بحیــــث تكــــون قابل

لالســتخدام ألغــراض علمیــة أو عملیــة لتنفیــذ كافــة اإلجــراءات المتعلقــة بالعملیــات المعرفیــة 

 .)24-23: 2009،المسند (وتوثیق اإلجراءات وفق معاییر منهجیة 

ذ یــتم مــن خاللهــا ممارســة الــسلوك اإلنــساني وفــق إ،  وتعــد أعلــى مراتــب المعرفــة:الحكمــة -

رؤیا واضحة تستمد أبعادهـا مـن التـراكم المعرفـي للفـرد أو الجماعـة أو المجتمـع وهـي التـي 

تمثــل الـــسلوك اإلنـــساني الـــذي یتـــسم بـــالتروي والدقـــة واســـتنباط األبعـــاد االســـتقرائیة لطبیعـــة 

ر إلـى عمـق المـدلول المعرفـي الـذي فهـي تـشی،البناء المعرفـي والمعلومـاتي للفـرد والمنظمـة 

یـــؤطر الـــسلوك اإلنـــساني إزاء اتخـــاذ القـــرار المالئـــم فـــي معالجـــة المـــشكلة أو التعامـــل مـــع 

 ).63: 2010،حمود(الظاهرة بنمط سلوكي هادف وبناء 
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  العالقة بین البیانات والمعلومات والمعرفة ) 2(شكل رقم 

  ).37: 2005،لجنابيقندلجي وا(
  

  

  :مفهوم المعرفة

 وسـلعة إسـتراتیجیة ومـصدرا للـدخل اعتبـار المعرفـة مـوردا اسـتثماریا یعد هنالك خـالف فـي       لم

القــومي ومجــاال للقــوى العاملــة مــن خــالل توظیــف كافــة إمكانیــات تقنیــات المعلومــات واالتــصاالت 

زاء التـي أصــبحت مــن أكثــر القطاعــات نمــوًا بمــا تحظـى الیــوم  ٕ بــأعلى نــسبة مــن القیمــة المــضافة، وا

 یقاس بمـدى التقـدم الـذي تحـرزه فـي مجـاالت تولیـد المعرفـة  و مـا المنظماتذلك بات مقیاس تقدم 

یــنعكس علــى التقــدم الــدائم للمنظمــة مــن خــالل تغییــرات جوهریــة بــسبب عملیتــي البحــث والتطــویر 

، )2: 2006،بیـــزان( ي العلــم والتقنیـــة المــصاحبتین للتطـــور النــاجم عـــن الزیـــادة المعرفیــة لمنظـــومت

 علـى اإلنتاجیة، فلیس كـل مـن یكـون قـادر وا وهذا هو حال المعرفة في مؤسساتنا التعلیمیة والخدمیة

 المعلومات البیانات

وسائل وتكنولوجیا  معالجة
 معلومات واتصاالت

 المعرفة

/ منتجات/ قرارات
 خدمات

مصادر من داخل 
 وخارج المنظمة
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ن كان متمیز  ٕ  علـى التـصریح عـن المعلومـات المتعلقـة بتأدیـة العمـل لالحتفـاظ اقادر  یكون، ااألداء وا

  ).117: 2004،رزوقي(ل فیها بها كجزء من معرفة أو أصول المؤسسة التي یعم

  : للعدید من الباحثینالمعرفةفقد وردت تعریفات متعددة في 

 هــي مــزیج مــن الخبــرة والقــیم والمعلومــات الــسیاقیة وبــصیرة الخبیــر التــي تــزود بإطــار عــام لتقیــیم -

وهــي متــضمنة ، فهــي متأصــلة ومطبقــة فــي عقــل العــارف بهــا، ودمــج الخبــرات والمعلومــات الجدیــدة

ــــــــي الوثـــــــــــــــائق ومـــــــــــــــستودعات المعرفـــــــــــــــة فحـــــــــــــــسب فـــــــــــــــي الم                      نظمـــــــــــــــة والمجتمـــــــــــــــع ولـــــــــــــــیس فـــــــ

  ).25: 2006،العلي وآخرون(

ومتخــذي القــرار ،  الحــصیلة النهائیــة الســتخدام واســتثمار المعلومــات مــن قبــل البــاحثین والعــاملین-

  ).62: 2010،حمود(والمستخدمین الذین یحولون المعلومات إلى معرفة 

ة فــي عملیـــة خلــق األفكـــار وتحقیــق مـــستویات عالیــة مــن الجـــودة واإلبــداع التقنـــي بــل هـــي       القــدر -

ــــة بكفــــاءة وفاعلیــــة، وفــــق هــــذا المفهــــوم للمعرفــــة أن مــــا تمتلكــــه  ــــذ األنــــشطة اإلداری ضــــروریة لتنفی

 مـــن معلومـــات فـــي أنظمتهـــا الداخلیـــة والمهـــارات والقـــدرات العقلیـــة لـــدى العـــاملین تـــشكل  المنظمـــة

دارتــه بــشكل علمــي ومنطقــي یــنعكس بالــضرورة  هــا مــوردًا للمنظمــة إذا مــا تــمبمجموع ٕ  اســتخدامه وا

  ).24: 2006،یاسین(على أداء المنظمة إذ یوفر لها میزة على غیرها من المنظمات المنافسة 

بمـــا یتــــیح الفهــــم ،  أو هـــي تفــــسیر المعلومـــات اســــتنادا إلـــى الخبــــرات والمهــــارات والقـــدرات والقــــیم-

مكانیــة تطبیقهــا عنــد ممارســة األعمــال واألنــشطة الواضــح لل ٕ حقــائق والطــرق واألســالیب والمبــادئ وا

   ).301: 2001، العلواني(ذات العالقة 

هــي حـصیلة االمتــزاج بـین المعلومــة والخبـرة والمــدركات  بأنهـا إجرائیــاویعـرف الباحــث المعرفــة     

معالجـة أي مـشكلة "قـادرا علـى  حیث تؤدي هـذه المعرفـة إلـى اتـساع إدراك اإلنـسان لتجعلـه الحسیة

  .تواجهه في مجاالت المعرفة التي تعلمها
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  :أنواع المعرفة

وهذه حقیقة ألن المعرفة لیس لهـا شـكال محـددا وال ،     المعرفة لیست نوعا واحدا متجانسا ونمطیا

بــل إن المنظمـة عنـدما تقــدم منتجاتهـا أو خـدماتها وخبراتهــا ، یمكـن أن توضـع كلهـا فــي إطـار واحـد

ومـــن أجـــل تحقیـــق اإلدارة ، فإنهــا ال تقـــدم إال جـــزءا مـــن معرفتهــا وهـــو الجـــزء القابـــل للتحدیــد والنقـــل

الفاعلــة للمعرفــة فــي المنظمــة البــد مــن تــصنیف المعــارف فیهــا لتحــسین اســتخدامها أو تحدیــد فجــوة 

لذا فقد صنفت المعرفة إلى عدة تصنیفات حـسب وجهـات نظـر ) 40 :2008،علیان(المعرفة فیها 

: لبـــاحثین فـــي هـــذا الموضـــوع ومـــن ابـــرز هـــذه التـــصنیفات المعرفـــة الـــصریحة والمعرفـــة الـــضمنیة ا

  وطالـــــــــــــــــــب(،)27: 2008،المحامیـــــــــــــــــــد(،)21: 2007،المطیـــــــــــــــــــران(،)62: 2010،حمـــــــــــــــــــود(

  )58: 2009،الجنابي

 وتمثـــل المعرفـــة الواضـــحة والـــصریحة وقابلـــة الوصـــول وهـــي الموثقـــة فــــي : المعرفـــة الـــصریحة-

الرســمیة والتــي غالبــا مــا تتــسم بــالتنظیم الــسلیم كالوثــائق الرســمیة فــي  المنظمــات مــصادر المعرفــة 

یـًة (أو هي التي یمكن أن یؤسر ویعبـر عنهـا فـي كلمـات وأعـداد ، اإلنسانیة ّ ویمكـن أن ) أشـیاء  كم

أو ، تتبــادل علــى شــكل بیانــات بواســطة المحاضــرات أو كتــب للقــراءة الذاتیــة أو صــیغة علمیــة تقنیــة

وهــذا النــوع مــن المعرفــة یمكــن أن تتنقــل بــسهولة ، وهكــذا، أو علــى شــكل یــدوي، محــددةمواصــفات 

  .بین األفراد على شكل  رسمي  ونظامي

 وتتمثل المعرفة الضمنیة بالمعلومـات فـي الفكـر اإلنـساني والتـي یـتم الوصـول :المعرفة الضمنیة -

 ولـــدى المعرفـــة الـــضمنیة ،إلیهـــا مـــن خـــالل االســـتعالم والمناقـــشة وهـــي معرفـــة غیـــر رســـمیة عـــادة

األول البعد التقني الذي یشمل نوع المهارات الشخـصیة الغیـر رسـمیة أو البراعـة التـي تعـود : بعدان

ن مــــن المعتقــــدات واألمثلــــة والقــــیم ، إلـــى الخبــــرة والمهــــارات ّ الثــــاني هـــو البعــــد المعرفــــي  وهــــو یتكـــو
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نــسلم بهــا بینمــا مــن الــصعب النطــق والمخطـط والنمــاذج العقلیــة التــي تغــرس بــشدة فینــا والتــي غالبــا 

  . وهذا البعد من المعرفة الضمنیة یشكل الطریقة التي بها نعي وندرك العالم، بها

المعرفــــة الــــصریحة یمكــــن : ویـــضاف إلــــى الفــــرق بــــین المعــــرفتین الــــصریحة والـــضمنیة مــــا یلــــي   

 ومتیــسرة وتكــون جــاهزة، "الــذاكرة المؤســسیة"ترمیزهــا ومــن ثــم تخزینهــا ضــمن مــا اصــطلح تــسمیته 

علــى فـــي حـــین أن ، للعــاملین فـــي بنیــة المؤســـسة وربمــا بعـــض مـــن تتعامــل المؤســـسة معهــم أیـــضا

المعرفـــة الـــضمنیة هـــي  معرفـــة فردیـــة یمتلكهـــا المختـــصون ویـــصعب غالبـــا إیـــصالها إلـــى اآلخـــرین 

  ).9: 2004،هیئة األمم المتحدةتقریر (

  

  :آلیات تشكل المعرفة

  )2: 2006،ناصر:(ومن أهمها، عناصرهاتتشكل المعرفة بتوافر وتكامل    

أو ،  وهــي إمــا تكــون داخلیــة نابعــة مــن المؤســسة نفــسها وتعكــس نتــائج تجاربهــا:المعلومــة -

فهــي متــوفرة وبـــشكل ، خارجیــة تعكــس تجــارب المؤســسات األخــرى أو البــاحثین المــستقلین

 طریقـة لـذا البـد مـن إیجـاد، عشوائي فهي في اغلب األحیـان مـضلله ومتغیـرة بـسرعة كبیـرة

وتحویلهــا ، وتوجیههــا لفریــق العمــل لمعالجتهــا، والمطلوبــة، مــا لتحدیــد المعلومــة الــصحیحة

 . إلى معرفة

، المعلومــات عــادة تتــدفق عبــر نظــم االتــصاالت: الباحــث عــن المعلومــة ومولــد المعرفــة -

كــل حــسب ، ویلتقطهــا البــاحثون بــشكل فــردي أو جمــاعي، بــشكل كبیــر غیــر مــنظم تمامــا

والــى مــن یجــب أن ، لــذا البــد مــن تنظــیم تــدفق المعلومــات حــسب نوعهــا، ادهمقدرتــه واجتهــ

وترمیـز البـاحثین ضـمن ، لتصل إلى الباحث المناسب وهذا یتطلـب ترمیـز المعلومـة، تصل
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ــدة وبــــــشكل دینــــــامیكي یتناســــــب ودینامكیــــــة التطــــــور الــــــسریع للخــــــدمات  المؤســــــسة الواحــــ

  . والمنتجات

، وتلقیهـــا مـــن قبـــل فریـــق عمـــل متخـــصص ، حة بتـــوفر المعلومـــة الـــصحی:تـــشكل المعرفـــة -

، ووجود حاجة فعلیة لتطبیق هذه المعرفة في تطویر فكـرة أو منـتج أو حـل إشـكالیة محـددة

والغیــر معنــي ، فالمعلومـة مهمــا بلغـت دقتهــا ال تعنـي شــيء لفریــق العمـل الغیــر متخـصص

  .مباشرة في حل مسالة مرتبطة بما هیة المعلومة المتوفرة

  

  :ةخصائص المعرف

وقــــد تــــشعبت خصائــــصها تبعــــا ،      للمعرفــــة خــــصائص وســــمات تمیزهــــا عــــن األنــــشطة األخــــرى

  . وجهات النظر التي یحملها المهتمون والباحثون في هذا المجالالختالف

  )94: 2008،علیان (:  إلى ثالثة خصائص تتمیز بها المعرفة علیانفمثال أشار

وذلـــك كمـــا فـــي خبـــرة ، تج معرفـــيإن المعرفـــة یمكـــن أن توجـــد كمعرفـــة مجـــردة أو كمنـــ -

  .األفراد وبراعتهم ومعرفتهم المهنیة

، التوالــد المتزایــد للمعرفــة فــي كــل اتــصال أو تبــادل دون فقــدان حیازتهــا خالفــا لألشــیاء -

ــل المعرفــــة ســــریعة االنتــــشار واالنتقـــال وربمــــا الــــتعلم إذا مــــا تــــوفرت ظــــروف  ممـــا یجعــ

  .المناقشة والحوار والعمل المشترك

لمعـــارف المـــستخدمة بالتماســـك والتـــرابط فیمـــا بینهـــا وذلـــك إلضـــافة معـــارف  تتـــسم اأن -

 . ارتباطها مع المعارف المتوفرة یزید قبول األفراد لهاأنحیث ، جدیدة
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  )21: 2008،الزیادات (:  إلى مجموعة من الخصائص أهمها الزیاداتوأشار

معرفــة الجدیــدة إلــى ولكــن بــصیغة إضــافة ال،  وهــذا یعنــي أن المعرفــة متغیــرة:التراكمیــة -

 .المعرفة القدیمة

 المعرفــة المتولـــدة ترتــب بطریقــة تتـــیح للمــستفید الوصــول إلیهـــا وانتقــاء الجـــزء :التنظــیم -

 .المقصود منها

 بفعـــل معـــدالت التعلـــیم العـــالي فـــإن اغلـــب المعـــارف ذات :المعرفـــة یمكـــن أن تمتلـــك -

مــارس المنظمــات دورا لـذلك ت، القیمـة مــن اجــل زیـادة ثــروة المنظمــات یـتم اإلمــساك بهــا

كبیـــرا فـــي تحویـــل المعرفـــة التـــي تمتلكهـــا إلـــى بـــراءات اختـــراع أو أســـرار تجاریـــة تتمتـــع 

 .بالحمایة القانونیة

 حیــث أن المعرفــة كمنتــوج غیــر ملمــوس مادیــا بدرجــة :المعرفــة ال ملموســیة القیــاس -

، نـافس بهـاولكنهـا قیاسـیة بدرجـة كافیـة للـسماح بالت، كافیة یحد من المتاجرة بها كـسلعة

  .وهذه الالملموسیة القیاسیة هي محور اهتمام المنظمات المعتمدة على المعرفة

  

  :نشأة إدارة المعرفة

فقــد درج الفالســفة علــى الكتابــة فــي هــذا ،       تعتبــر إدارة المعرفــة قدیمــة وجدیــدة فــي الوقــت نفــسه

، اكن العمـل هـي جدیـدة نـسبیاولكـن االهتمـام بعالقـة المعرفـة بهیكلـة أمـ، الموضوع منـذ آالف الـسنین

إن التحـول إلـى ، فقد كتب الكثیر عن هذه العالقة ولكن معظمه كان خالل الـسنوات القلیلـة الماضـیة

نمـا هـو ، الشركات واألعمال القائمة على المعرفة لم یعد عمال معزوال أو مغـامرة كـالقفز فـي الهـواء ٕ وا

مجــاالت الحیــاة المختلفــة فــي الكثیــر مــن اتجــاه واســع وعمیــق ومتنــوع أصــبح یغطــي اقتــصاد الــدول و 

فلــیس غریبـا ظهــور االهتمـام الكبیــر بـإدارة المعرفــة إذ ، )124: 2008،علیـان(المجتمعـات المعاصــرة
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أن ظهورهــا فــي بدایــة القــرن الحــادي والعــشرین بهــذه القــوة یمكــن اعتبــاره امتــدادا طبیعیــا لتطــور إدارة 

إذ ، فـي التــسعینات) الهنــدرة(ت إعـادة هندســة األعمـال وتطـور عملیــا، الجـودة الــشاملة فـي الثمانینــات

ركز أسلوب إعـادة الهندسـة علـى دور التكنولوجیـا فـي توجیـه األعمـال نحـو االتجـاه الـصحیح وغـرس  

 ، )35: 2006،الجنـــابي( هـــذا التوجـــه بثبـــات فـــي الثقافـــة اإلداریـــة وتعزیـــز اهتمـــام األعمـــال بالتنمیـــة

لمعرفـــة مـــع تطـــورات أخـــرى مثـــل التطـــورات اإلبداعیـــة فـــي وفـــي وقـــت اقـــرب عهـــدا تالحمـــت إدارة ا

ویمثـــل ، وبــروز االنترنـــت والتجـــارة االلكترونیــة والمفـــاهیم التــشاركیة إلدارة األفـــراد، صــناعة الخـــدمات

إن هـــذه ، الـــتعلم المؤســـسي المعتمـــدة علـــى الفـــرق مفـــاهیم أخـــرى تـــصف هـــذه المقاربـــة إلدارة المعرفـــة

وبنـــاء القـــدرات مـــن ، ة تـــرتبط ارتباطـــا وثیقـــا بنظریـــات إدارة اإلبـــداع الجوانـــب الجدیـــدة إلدارة المعرفـــ

خالل إحداث جماعـات أو وحـدات تتمتـع بـشبكات اجتماعیـة قویـة مـع االسـتمرار فـي إدخـال المبـادئ 

  ).5: 2007، عیدأبو(المفیدة في تصنیف المعرفة وتوزیعها 

: 2008،علیـــان(وبحـــسب ، قبـــةو لعـــل تطـــور إدارة المعرفـــة یمكـــن أن یأخـــذ شـــكل األجیـــال المتعا

  :هناك ثالثة أجیال لتطور إدارة المعرفة هي) 135-133: 2005،نجم(و )129

ــــة - ــــل األول إلدارة المعرف ــــالتركیز علــــى تقاســــم المعلومــــات،الجی مــــستودعات ،  تمیــــز ب

وهـذا الجیـل رغـم تطـور إدارة المعرفـة فانـه ال ، ومحاسـبة رأس المـال الفكـري،المعلومات

ثیر المجتمـع المعلومـاتي الـذي یركـز علـى خـزن المعلومـات والوصـول زال قویا تحت تـأ

  .إلیها

، الـتعلم االجتمـاعي،  ركـز علـى مفـاهیم المعرفـة الـضمنیة،الجیل الثاني إلدارة المعرفـة -

ومـــن الناحیـــة العلمیـــة فـــإن هـــذا الجیـــل كـــان ، والمعرفـــة المجـــسدة وجماعـــات الممارســـة

ــــى التغییــــر التنظیمــــي مــــن حیــــث أن ال ــــه تطــــویر ممارســــات إدارة یركــــز عل مطلــــوب فی

والتأكید على الـتعلم كنـشاط اجتمـاعي وبـدال ، األدوات، الحوافز، أنظمة القیاس،المعرفة
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مـــــن محاســــــبة رأس المــــــال الفكــــــري توســــــع االهتمـــــام بــــــالتطویر الفعــــــال لــــــرأس المــــــال 

  .االجتماعي

إدارة المعرفـة  والذي یركز علـى المـستقبل والـى أیـن تتجـه ،الجیل الثالث إلدارة المعرفة -

وفي هذا الجیل ستكون المعرفة الجیـدة هـي التـي تـسمح بـالتفكیر المـرن والخـالق وبنـاء 

الـــصناعات القائمـــة علـــى المعرفـــة ولعـــل األهـــم فـــي هـــذا الجیـــل ســـیكون بـــربط المعرفـــة 

باألبعـاد االجتمـاعي والثقــافي بمـا یجعــل كـل معرفــة المنظمـة متالزمــة اجتماعیـا وثقافیــا 

 المعرفــة تغیــرا اجتماعیــا وثقافیــا وهــذا كلــه یجعــل الجیــل الثالــث إلدارة وان یفــرض تولیــد

 .المعرفة بیني هیاكله المتعلقة بالتعلم التنظیمي وتولید المعرفة وعملیات االبتكار

  

  :مفهوم إدارة المعرفة

الكتـاب یتباین تعریف إدارة المعرفة بتباین مداخل المفهوم،وكذلك بتبـاین تخصـصات وخلفیـات البـاحثین و    

كمـا یرجـع هـذا التبـاین إلـى اتـساع میـدان المفهـوم ودینامیكیتـه أو التغییـرات الـسریعة .في مجـال هـذا المفهـوم

  :التي تدخل علیه ومن أهم تعریفات إدارة المعرفة ما یلي

، وتنظیمهــــا وتخزینهــــا، وتولیــــدها،  مجموعــــة العملیــــات التــــي تــــساعد المنظمــــات علــــى التــــشارك بالمعرفــــة-

إلـــى ) بیانـــات ومعلومـــات واتجاهـــات وقـــدرات( والعمـــل علـــى تحویـــل المعرفـــة بمـــا تتـــضمنه مـــن ،وتطبیقهـــا

وحـــل المـــشكالت وتحقیـــق ، منتجـــات وخـــدمات واســـتخدام مخرجـــات إدارة المعرفـــة فـــي رســـم عملیـــات الـــتعلم

  ).61: 2010،بدر(رسالة المنظمة المتعلمة 

، ممتلكــات الفكریــة المتاحــة للمؤســسات واألفــراد  ویكمــن فهــم إدارة المعرفــة علــى أنهــا تــدقیق إداري فــي ال-

ویمكـــن فهمهــا أیـــضا علـــى أنهـــا جملـــة األســـالیب الرامیـــة ، ویركــز علـــى المـــوارد الفریـــدة ووظائفهـــا األساســـیة

والتـــدقیق اإلداري یـــضیف ، لتجــاوز العوائـــق التـــي تحـــول دون تـــدفق المعرفـــة واســتثمارها فـــي القـــرار والعمـــل
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ن ، ممتلكــات الفكریــةمعلومــات وقیمــة ومرونــة إلــى ال ــن مــن اســتثمارها فــي تحــیّ ویحمیهــا مــن االنحــسار ویمكّ

  ). 7: 2004،تقریر هیئة األمم المتحدة( الفرص وتحسین القرارات والخدمات والمنتجات

وبالتــالي فــإن التركیــز ،  إیجــاد بیئــة داخــل المنظمــة تعمــل علــى تــسهیل تولیــد ونقــل المعرفــة والتــشارك فیهــا-

  ).7: 2005،كرماللي(وعلى إیجاد القیادة الفاعلة ، قافة منظمیة مالئمةیكون على إیجاد ث

مــن خــالل قیامهــا ،  وقـد تــشیر إلــى االســتراتیجیات والتراكیـب التــي تعظــم مــن المــوارد الفكریـة والمعلوماتیــة-

عــادة اســتخدام المعرفــة ٕ عــادة تجمیــع وا ٕ بهــدف ، بعملیــات شــفافة وتكنولوجیــة تتعلــق بإیجــاد وجمــع ومــشاركة وا

إیجــاد قیمــة جدیــدة مــن خــالل تحــسین الكفــاءة والفاعلیــة الفردیــة والتعــاون فــي عمــل المعرفــة لزیــادة االبتكــار 

  ). 198: 2008،السامرائي و العمري(واتخاذ القرار 

ومحاولـة إنتاجهـا أو اكتـسابها ،  مجموعة العملیات التي تـشمل تحدیـد الفجـوة المعرفیـة لألفـراد أو المنظمـة-

بمــا یــساهم فــي ،وضــمان تــدفقها بــین التــشكیالت اإلداریــة كافــة وتحقیــق أعلــى مــشاركة فیهــاوالحفــاظ علیهــا 

ثراء خبرات المنظمـة واألفـراد العـاملین فیهـا علـى اتخـاذ ا ٕ صـالح و ( لقـرارات الفاعلـة والكفـؤة تطویر قدرات وا

  ).56: 2009،الدوري

  وتسهیل تولیـد ونقـل المعرفـة والخبرات استغالل المهاراتأنهاعلى  إجرائیا المعرفة إدارةویعرف الباحث    

   .أهداف المنظمة   لتحقیقالالزمةالعمل الجماعي والبحث عن المعلومات  لدى أفراد المنظمة من خالل

  :أهمیة إدارة المعرفة 

وهــذا مـا دعــي ،     یـدرك عـدد كبیــر مـن المــدراء أن إدارة المعرفـة تعـد أكثــر المـصادر التنظیمیــة فائـدة لهـم

لـــو أن هیولیـــت باكـــارد "الـــرئیس التنفیـــذي الـــسابق لـــشركة هیولیـــت باكـــارد لقولـــه عبارتـــه الـــشهیرة ) لیولیـــات(

ــــا ــــة أضــــعاف أرباحن ــــا ثالث ــــذي تواجهــــه إدارة " عرفــــت مــــا تعرفــــه اآلن لحققن ــــارة التحــــدي ال تــــوجز هــــذه العب

، )35: 2006،أمیـــرة الجنـــابي(المنظمـــات التـــي تـــسعى إلیجـــاد قیمـــة إضـــافیة مـــن المعرفـــة المتـــوفرة لـــدیها 

فـإدارة المعلومـات كانـت ، وتكمن أهمیـة إدارة المعرفـة فـي أنهـا تحـوال مـن إدارة المعلومـات إلـى إدارة المعرفـة
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بینمـا إدارة المعرفـة تعـد العنـصر البـشري أهـم ، تعتبر النظم التكنولوجیة أهم عناصر اإلنتاج في المؤسـسات

( ات وتربطهــــا بالقــــدرات اإلبداعیــــة لإلنــــسان العناصــــر التــــي تتعامــــل مــــع المعلومــــات وتكنولوجیــــا المعلومــــ

  :فإن أهمیة إدارة المعرفة تكمن فیما یلي )  58: 2010،حمود(وبحسب ، )3: 2006،العباس

تــساعد فــي نــشر المعلومــات والمعرفــة بــین جمیــع األفــراد فــي التنظــیم ممــا یــؤدي إلــى زیــادة  -

  .نجاز المستهدفتمكین العاملین ورفع مستوى األداء وتحقیق كفاءة وفاعلیة اال

مـــــصدر اســـــتراتیجي یـــــدعم المنظمـــــة فـــــي تحقیـــــق أهـــــدافها فـــــي مختلـــــف األزمنـــــة البعیـــــدة  -

 .والمتوسطة والقریبة على حد سواء

 .یزید من القدرة التنافسیة للتنظیم ویجعلها سالحا تنافسیا حادا إزاء المنافسین -

علقـــة بالمنظمـــة زیـــادة مـــشاركة العـــامین نظـــرا لـــسهولة الوصـــول إلـــى كافـــة المعلومـــات المت -

 .وأهدافها وسیاساتها

تكمن أهمیة إدارة المعرفة بالنسبة للمؤسسات التعلیمیة ) 72: 2007،الصاوي(وبحسب    

  :الجامعیة فیما یلي

 .األعداد الكبیرة من المنتسبین إلیها وتشعب ارتباطاتهم وحاجاتهم إلى اتصاالت سریعة -

 .تنوع األنشطة الجامعیة وترابطها -

وسائل ، مثل قاعات التدریس، بط الجهات تتطلب متابعة سریعة ودقیقةكثرة وتنوع وترا -

 .المختبرات العلمیة، االتصال 

الحد من ازدواجیة وجود قاعدة بیانات مركزیة یمكن لألشخاص المخولین فقط من  -

 .الوصول إلى أجزاء منها وفق احتیاجات الجامعة

 .اوصول التغییرات في البیانات إلى مواضعها حال اعتماده -

  .توحید أسلوب العمل اإلداري داخل الجامعة -
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   أهداف إدارة المعرفة

    إن ممارســات إدارة المعرفــة تتــضمن مجموعــة مــن الفعالیــات والجهــود التــي تهــدف إلــى تحقیــق 

وحتــــى تحقــــق المنظمــــة النجــــاح المطلــــوب فإنــــه ینبغــــي أن تتبنــــى مــــدخال شــــامال ، أهـــداف متعــــددة

  )80: 2004،فارة أبو(: ا المدخل ینبغي أن یكونوهذ، متكامال في إدارة المعرفة 

 .تزوید المنظمة بالدعم المعرفي الكافي لبناء بنیة تحتیة متینة تحقق للمنظمة أهدافها -

 .قادرا على توفیر المعرفة الكافیة والضروریة لتحقیق عملیة توجیه وقیادة فاعلة -

  .ت التطویر والتحسینقادرا على تزوید المنظمة بالمعرفة الضروریة الالزمة لعملیا -

قـادرا علــى تحویــل العملیــات المعرفیــة لتــساهم بـصورة فاعلــة فــي تحــسین وتطــویر وتقــدیم  -

 .المنتجات والخدمات الجدیدة

قــادرا علــى التحقــق مــن قــدرة األصــول المعرفیــة ورأس المــال الفكــري علــى تحقیــق قــدرات  -

 .الرفع اإلداري والرفع التنظیمي

رأس المــــال الفكــــري والمعرفــــة الالزمــــة لتحقیــــق رســــالة قــــادرا علــــى تحدیــــد نــــوع وطبیعــــة  -

 .المنظمة وأهدافها وتحقیق میزة تنافسیة قادرة على العمل بنجاح في البیئة التنافسیة

 .قادرا على التحكم في العملیات المعرفیة والعالقات المعرفیة -

 .لةقادرا على توفیر المعرفة الكافیة والضروریة لتحقیق عملیة توجیه وقیادة فاع -

  :تهدف إدارة المعرفة إلى تحقیق اآلتي) 60: 2008،الزیادات(وبحسب 

عادة استعمالهاأ - ٕ   .سر المعرفة من مصادرها وخزنها وا

 .جذب رأس مال فكري اكبر لوضع الحلول للمشكالت التي تواجه المنظمة -

خلـــق البیئـــة التنظیمیـــة التـــي تـــشجع كـــل فـــرد مـــن المنظمـــة علـــى المـــشاركة بالمعرفـــة لرفـــع  -

 .وى معرفة اآلخرینمست
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 .تحدید المعرفة الجوهریة وكیفیة الحصول علیها وحمایتها -

دارة وتطــویر العــاملین  - ٕ خلــق القیمــة لألعمــال مــن خــالل التخطــیط لهــا والجــودة العملیاتیــة وا

دارة الزبائن وتقییم اإلنتاج ٕ  .وا

  :مبادئ إدارة المعرفة

تحـدثت عـن محـددات إدارة والتـي ) Lee and Choi,2003: 179(أكـدت دراسـة كـل مـن     

  :على مجموعة من المبادئ تتضمنها إدارة المعرفة وأهمها، المعرفة

 وهو المستوى الذي یستطیع فیه العاملین في المنظمـة مـن العمـل كفریـق واحـد :التعاون -

  .مما یسهل عملیة التشارك المعرفي

 . مما یسهل عملیة التبادل الحقیقي والمؤثر للمعرفة:الثقة -

ومــن قبــل العــاملین القــادرین والمــستعدین ، هــو عملیــة اكتــساب المعرفــة الجدیــدة و :الــتعلم -

 .الستخدام تلك المعرفة في تطویر المنتجات والخدمات وحل المشكالت إن وجدت

حیـث أن تولیـد المعـارف یحتـاج إلـى ،  وهـي تـشیر إلـى تفـویض الـصالحیات:الالمركزیـة -

 .الالمركزیة العالیة

 . التي تدعم  عملیات إدارة المعرفةجیا المعلوماتتسهیالت ودعم نظم تكنولو  -

ویعنـــي ذلـــك أن تكـــون خبـــرة العـــاملین بالمنظمـــة ، الخبـــرة الواســـعة والعمیقـــة للعـــاملین -

 .واسعة أفقیا ومتنوعة وتخصصیه

  

  

  

  



 28

  :عملیات إدارة المعرفة

 عملیـة علـى إذ تعتمـد كـل،        إن عملیات إدارة المعرفة تعمل بشكل تتابعي وتتكامل فیما بینهـا

) 20: 2008، و العمـــــريمرائياالـــــس( :هـــــيوهـــــذه العملیـــــات ، األخـــــرى وتتكامـــــل معهـــــا وتـــــدعمها

  )29: 2008،المحامید (و )38: 2006، وآخرونالعلي  (و )90: 2008،الزیادات(و

 عملیة تشخیص المعرفة:  

فــــي    یعــــد التــــشخیص مــــن األمــــور المهمــــة فــــي برنــــامج إدارة المعرفــــة الن الهــــدف منهــــا یتمثــــل 

اكتشاف معرفة المنظمة وتحدید األشخاص الحاملین لها ومـواقعهم كـذلك تحـدد مكـان هـذه المعرفـة 

  .المالئمة لوضع الحلول للمشكلة  وتحدد لنا المعرفة،في القواعد

 عملیة تخطیط المعرفة :  

ــــإدارة المعرفــــة      ــــاط ب ودعــــم أهــــداف إدارة المعرفــــة ، تتعلــــق برســــم الخطــــط المختلفــــة ذات االرتب

والسعي إلى توفیر القدرات واإلمكانـات الالزمـة لـسیر األعمـال بكفـاءة ، األنشطة الفردیة والمنظمیةو 

  .  وتحدید التسهیالت التكنولوجیة الالزمة، وتوفیر الطواقم الخبیرة المتخصصة، وفاعلیة

 عملیة تولید المعرفة:  

اكتــساب واالســتحواذ علــى وهــو مــا یتعلــق بالعملیــات التــي تركــز علــى شــراء وابتكــار واكتــشاف و     

ویـــرى الـــبعض انـــه یمكـــن تولیــد المعرفـــة مـــن خـــالل عـــدد مــن العملیـــات التـــي تمتـــد بـــین ، المعرفــة 

وتركـز عملیـة ، كمـا أن  األفـراد فقـط هـم الـذین یولـدون المعرفـة، تحدي اإلبداع وبین البحـث الجـاد 

فــراد ومــن ثــم بلورتهــا علــى تولیــد المعرفــة المنظمیــة علــى توســیع المعرفــة التــي تولــد علــى أیــدي األ

  .مستوى الجماعة من خالل الحوار والتشارك في الخبرة أو مجتمع الممارسة
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 عملیة تخزین المعرفة :  

فالمنظمـات تواجـه خطـرا كبیـرا نتیجـة ،    تشیر عملیة تخـزین المعرفـة إلـى أهمیـة الـذاكرة التنظیمیـة

لـذلك بــات خــزن ،  یغادرونهــا لـسبب أو ألخــرفقـدانها الكثیــر مـن المعرفــة التـي یحملهــا األفــراد الـذین

  .المعرفة واالحتفاظ بها مهما جدا الستمرار المنظمات وتحقیق أهدافها وتطویر خدماتها

 عملیة توزیع المعرفة :  

    إن توزیـــع المعرفـــة یـــشیر إلـــى ضـــمان وصـــول المعرفـــة المالئمـــة للـــشخص الباحـــث عنهـــا فـــي 

ویجــب أن یكــون ، األشــخاص العــاملین فــي المنظمــةالوقــت المالئــم ووصــولها إلــى اكبــر عــدد مــن 

هنـــاك وســـائل لنقـــل هـــذه المعرفـــة مـــن مـــستوى آلخـــر بمـــا یـــضمن وصـــول المعرفـــة دون وجـــود أي 

ـــنظم المـــسندة بالمعرفـــة المؤتمتـــة وشـــبكات ، عـــائق ـــیم والبـــرامج التدریبیـــة وال وذلـــك عـــن طریـــق التعل

  .األعمال

سـیا  أن مـن األمـور المـشجعة فـي إدارة المعرفـة وتشیر اللجنـة االقتـصادیة واالجتماعیـة لغربـي آ   

حیـــث أن قـــسم لـــوتس فـــي شـــركة ، تقـــویم عاملیهـــا الـــذین یتقاســـمون ویـــستعملون المعرفـــة ومكـــافئتهم

IBM  مـــن مجمــوع نقـــاط تقــویم األداء لـــدى موظفیهـــا % 25 یعطــي لتقاســـم المعرفــة أهمیـــة تبلــغ

  .العاملین في خدمة الزبائن

 عملیة تطبیق المعرفة:  

ویحــب توجیــه المــساهمة ، ن تطبیــق المعرفــة یعبــر عــن تحویــل المعرفــة إلــى عملیــات تنفیذیــة    إ

المعرفیة مباشرة نحـو تحـسین األداء المنظمـي فـي حـاالت صـنع القـرار واألداء الـوظیفي إذ انـه مـن 

الطبیعـي أن تكــون عملیــة تطبیــق المعرفـة مــستندة إلــى المعرفــة المتاحـة وتطبــق المعرفــة مــن خــالل 

 وتعنـــي العملیـــة التـــي یقـــوم بهـــا األفـــراد )المباشـــرة(العملیـــات الموجهـــة :مـــن العملیـــات همـــانــوعین 

بمعالجة المعرفة مباشرة نحو الفعـل األخـر مـن دون االنتقـال أو تحویـل المعرفـة إلـى ذلـك الـشخص 
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 وتعنــي االنتفــاع مــن المعرفــة التــي یمكــن الحــصول :المعرفــة الروتینیــة ،الــذي وجهــت إلیــه المعرفــة

  .ا من التعلیمات واألنظمة والقواعد والنماذج التي توجه اآلخرین نحو السلوك المستقبليعلیه

  عملیة الرفع المعرفي : 

وهنــا ،     فــي هــذه المرحلــة تكــون المؤســسة قــد تبنــت وطبقــت المعرفــة كمحــصلة للمراحــل الــسابقة

لــــى مــــن اســــتثمار المرحلــــة التــــي یــــتم فیهــــا تحقیــــق أع(تبــــدأ المؤســــسة تحقــــق میــــزة الرفــــع المعرفــــي 

 عملیــات االبتكـــار للمنظمــةوهــي تحقــق ، وهــذه المیــزة تــشبه میــزة الرفــع المــالي) المــصادر المتاحــة

  . وهو ما یمكن أن نطلق علیه االستثمار المعرفي، واإلبداع

  

  :السمات الرئیسیة للمنظمة العاملة بمفهوم إدارة المعرفة

: 2002،الـسلمي(: یتمثـل فـي األتـيلعـل أهمهـا      إن سمات المنظمة العاملـة بالمعرفـة متعـددة و 

   :)205: 2010، المشابقة و البطاینة (و )211

إتبــاع منهجیــة البحــث العلمــي وطــرق التفكیــر المنظــومي كأســاس فــي التخطــیط والتفكیــر  -

  .واتخاذ القرارات

والتحـدیث ، الحرص على تنمیة التراكم المعرفي من مختلف مصادره الداخلیـة والخارجیـة -

واالتـــــصال االیجـــــابي بمـــــصادر المعرفـــــة األهـــــم بالنـــــسبة ، صـــــل للمعرفـــــة المتاحـــــةالمتوا

 .ألنشطة المنظمة وغایاتها

تخطـیط البـرامج ،االستخدام الواعي والذكي للمعرفة المتاحة في تحدید األهداف والغایات -

ثـم متابعـة األداء ، تنفیذ الواجبات والمهـام علـى جمیـع المـستویات، والتوجهات المستقبلیة

 .قویم االنجازاتوت
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التـــي تـــستثمر فـــي بنـــاء ، تزایـــد أهمیـــة األنـــشطة المعرفیـــة ذات القیمـــة المـــضافة األعلـــى -

وتنمیـــة القــــدرات المحوریــــة التـــي تــــستثمر فــــي رفـــع عوائــــد األنــــشطة فـــي سلــــسلة القیمــــة 

 .للمنظمة

وضـــوح المیـــل إلـــى تمكــــین العـــاملین ذوي المعرفـــة والتحـــول بعیــــدا عـــن أنمـــاط التنظــــیم  -

إلـــى مزیـــد مـــن الالمركزیـــة القائمـــة علـــى هیاكـــل تنظیمیـــة منبـــسطة  تقـــل فیهـــا المركزیـــة 

 .المستویات التنظیمیة

واتجــاه ، ارتفــاع معــدل وســرعة عملیــات اإلبــداع واالبتكــار وتطــویر المنتجــات والخــدمات -

العــاملین إلــى المــشاركة الفعالــة بتقــدیم مقترحــاتهم ومبتكــراتهم ممــا یزیــد القــدرة التنافـــسیة 

 .للمنظمة

وضــع العملیــات فــي مكانهــا الــصحیح بحیــث تــستخدم المعرفــة لتحــسین المهمــة وأهــداف  -

  .المنظمة

  

  :متطلبات تطبیق إدارة المعرفة

بــــل تعمــــل فــــي إطــــار بیئــــة تنظیمیــــة تتــــضمن العدیــــد مــــن ، ال تعمــــل إدارة المعرفــــة فــــي فــــراغ     

تــؤثر علــى عملیـــة إدارة غیـــر أن هنــاك متغیــرات أربعـــة تتفاعــل فیمــا بینهـــا و ، العناصــر والمتغیــرات

كمـا أنهـا قـد ، بمعنى أنهـا قـد تكـون مـساندة إلدارة المعرفـة بمـا یحقـق فعالیـة تنظیمیـة اكبـر، المعرفة

ـــــة، تكـــــون معوقـــــة ـــــرات األربعـــــة هـــــي الثقافـــــة التنظیمی ـــــا ، الهیكـــــل التنظیمـــــي، هـــــذه المتغی تكنولوجی

حـــث ات بالتفـــصیل فـــي المباوســـوف یـــتم الحـــدیث عـــن هـــذه المتغیـــر ، القیـــادة التنظیمیـــة، المعلومـــات

  .)316: 2001،العلواني(الالحقة 
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  :نماذج إدارة المعرفة

 المعرفة قد تشكل دلـیال عامـا للمنظمـات إلدارة المعرفة عن عدة نماذج بإدارةتحدث المهتمین      

 أو أي نمـوذج أن المعرفـة لـدیها یراعـي خـصوصیتها ونـستطیع القـول إلدارةالتي ترغـب ببنـاء نظـام 

 المرجـوة األهـداف لكـي یحقـق األساسـیة تتوفر فیـه بعـض الخـصائص أن المعرفة ال بد إلدارةنظام 

  )217: 2008،علیان (:منه وأهمها

 .الشمول -

  .المرونة -

 .القیادة ذات الكفاءة -

 .االتفاق واالنسجام مع أهداف المنظمة وخطتها اإلستراتیجیة وأنشطتها -

 .الزمةأن یكون قادرا على تزوید المنظمة بالمعرفة ال -

 .توفر العناصر البشریة المؤهلة القادرة على إدارة نظام المعرفة -

  

  :ومن أهم هذه النماذج ما یلي

  : أنموذج ویج: أوال

: 2008، الزیــــادات (: أهـــداف رئیـــسیةأربعـــةمـــن وجهـــة نظـــر ویــــج فـــإن هـــذا األنمـــوذج یحقــــق    

123-122(  

 أنهــالفـرد ووظائفــه علـى  یـتم تـصویر نــشاطات ااألنمــوذج مـن خــالل هـذا : المعرفــةبنـاء -

 . عملیة تسهیل بناء المعرفة واستخدامهاأنهاخطوات متسلسلة أي 

ــاظ بالمعرفــة - وفــي أي شــكل ،  وفــي قواعــد المعرفــة المحوســبةاألفــراد فــي عقــول :االحتف

 .یمكن من خالله حفظ المعارف



 33

، ات المنظمـة فـي كافـة المناسـبأفـراد التـي تـتم بـین الحوارات من خالل :تجمیع المعارف -

 .وفرق العمل، وشبكات الخبرة

 ویمكــن تحقیــق ذلــك مــن خــالل اســتخدام المعرفــة فــي كافــة عملیــات :اســتخدام المعرفــة -

  ،وذلك اعتمادا على الموقف، المنظمة لتحقیق كافة أهدافها

ــــاج واألفــــراد علــــى تحدیــــد وربــــط الوظــــائف التــــي تنهمــــك بهــــا المنظمــــة األنمــــوذجویركــــز هــــذا   إلنت

  ).3( وذلك كما في الشكل ،المنتجات والخدمات

  

  

 

 
 
 
 
 
 

    
                                                                                                                   نطاق بناء المعرفة

 
    

 
 

 نطاق استخدام المعرفة  
 
 
 
 
 
 
 
 

  جویأنموذج إدارة المعرفة عند ) 3(الشكل 
  )124: 2008،الزیادات(

  

  
 بناء المعرفة

  
 استخدام المعرفة

 تجمیع المعرفة

  
 اإلمساك بالمعرفة

  التعلم من الخبرات 
  الشخصیة والكتب

  ووسائل االعالم

  نظم قواعد المعرفة
 عقول األفراد

  
 الوثائق

  
  
  

 مھمة العمل

  العملموضوع
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  :أنموذج مازي وآخرون : ثانیا

 نجــاح أن علــى األنمــوذجو یــستند هــذا ،  إلدارة المعرفــة الناجحــةأنمــوذج   قــام مــازي ورفاقــه ببنــاء 

وطبقـا ،  المعرفة ینبع مـن فهـم المؤسـسة ومـستخدمي المعرفـة التنظیمیـة وكیفیـة اسـتخدامهم لهـاإدارة

 عملیات التغییر التنظیمي التي ال یمكـن فـصل نجاحهـا إحدىمعرفة هي  الإدارة فان األنموذجلهذا 

 أربعـــة مــن األنمــوذجویتكــون هــذا ،  التنظیمــي ككــلاألداءعــن نجــاح عملیــة التغییــر الــذي یعكــس 

  )220-219: 2008، علیان (:عناصر وهي

ــةإدارة إســتراتیجیة -  ، معرفــة یــتم اكتــسابهاوأي،  وتحــدد عملیــة اســتخدام المعرفــة: المعرف

  .وشكل هذه المعرفة، ومستخدمیها، ومصادرها

 إدارة ومــــوارد اإلدارة مـــن قبـــل اإلداریـــة تحــــدد المـــساندة :األساســـیة اإلداریـــة التـــأثیرات -

 .والتنسیق والرقابة على الموارد، البرامج

ومـصادر المعرفـة التـي تحتاجهـا لبنـاء ،  وتشمل المـوارد المالیـة: الموارد البشریةتأثیرات -

 .معرفة الإدارةنظام 

 وتــــصف القـــوى الخارجیــــة التـــي توجــــه المنظمـــة الســــتثمار :األساســـیة البنیــــة تـــأثیرات -

 .معرفتها التي تمكنها من موقعها الممیز بین المنظمات

  : أنموذج  دیفد سكایروم: ثالثا

وتتمثـــل القـــوة ، إســـتراتیجیة قـــوتین محـــركتین وســـبع رافعـــات أســـاس علـــى األنمـــوذج     ویقـــوم هـــذا 

والطـرق التـي تحقـق ذلـك هـي تقاسـم ، لمعرفة الموجودة لدى المؤسـسةل األفضلستخدام  باال:األولى

فهـــي تتمثـــل : الثانیـــة القـــوة أمـــا، وحـــل المـــشكالت،  وتطـــویر قواعـــد البیانـــاتاألفـــضلالممارســـات 

نـشاءباالبتكار  ٕ ویكـون التركیـز هنـا علـى ،  جدیـدةوأنـشطة عملیـات إلـى المعرفـة الجدیـدة وتحویلهـا وا
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 علــى ســبع عوامــل للنجــاح فــي األنمــوذجویقــوم هــذا ، الــة فــي تــشجیع وتحفیــز االبتكــارالطــرق الفع

  )127-126: 2005،نجم (:وهي كما یلي،  المعرفةإدارة

 مـــن خـــالل تطـــویر المعرفـــة العمیقـــة مـــن خـــالل العالقـــة بـــین :المعرفـــة فـــي العـــاملین  -

  .العاملین

 مـن خـدمات مكثفـة ألنـشطةا ومـا تـرتبط بهـذه : المقدمةواألنشطةالمعرفة في الخدمات  -

 .للمعرفة

 حیـث الـتعلم وتقاسـم المعرفـة لهـا لثقافـة االبتكاریـة مـن خـالل تنمیـة ا:األفـرادالمعرفة في  -

 .قیمة عالیة

مكانیـــة وتجـــسد المعرفـــة فـــي عملیـــات محـــددة :المعرفـــة فـــي العملیـــات - ٕ  إلـــى الوصـــول وا

 .الخدمة في النقاط الحرجة

ــــة - ــــذاكرة التنظیمی ــــة مــــن اجــــل االســــتخدام المــــستقبلي  وهــــي الخدمــــة الحا:ال ــــة المخزن لی

 . المعرفة المخزنة لدى المؤسسة أو من خالل تطویر المعرفة الحالیةسواء، للمؤسسة

 . وذلك من خالل تحسین تدفق المعرفة داخل وخارج المنظمة:المعرفة في العالقات -

 .تغالله المال الفكري وتطویره وحسن اسرأس ویتمثل هذا في قیاس : المعرفیةاألصول -
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  :مفهوم الثقافة التنظیمیة

مادیـا (وهـذا االخـتالف قـد یكـون ظـاهرا،     من الواضح أن هناك اختالفا كبیرا بین منظمـة وأخـرى

ویعزي الكثیر مـن المهتمـین بـشؤون المنظمـات هـذه االختالفـات إلـى االخـتالف ، أو ضمنیا) ومرئیا

لذلك یمكن النظر إلى الثقافـة التنظیمیـة علـى أنهـا القـیم المـشتركة المعتقـدات ، لتنظیمیةفي ثقافتها ا

والتوقعــات والمعــاییر التــي یتعلمهــا األفــراد والتــي تــصبح جــزءا مــن المنظمــة ذاتهــا مــع مــرور الوقــت 

  ).605: 2011،جالب(

، ملین فــي المنظمـــةوهــي تتمثــل فــي القــیم والمعتقــدات التــي تقــود الــسلوك اإلنــساني لألفــراد العــا   

ـــــــــــي المنظمـــــــــــة ـــــــــــة ف ـــــــــــضروریة إلدارة المعرف ـــــــــــسیة وال ـــــــــــر احـــــــــــد العوامـــــــــــل المـــــــــــساندة الرئی                       وتعتب

  ).305: 2006، العلي وآخرون(

وبهـــذا فـــإن ثقافـــة المنظمـــة تمثـــل مجموعـــة مـــن الممیـــزات التـــي تتمیـــز بهـــا المنظمـــة عـــن بـــاقي    

وتمثــل ، أثیرا كبیــرا علــى ســلوك األفــراد فــي المنظمــةوتمــارس هــذه الممیــزات تــ، المنظمــات األخــرى

اإلطـــار الـــذي یوجـــه ســـلوك األفـــراد أثنـــاء العمـــل كتبنـــي المنظمـــة قیمـــا معینـــة كالخـــضوع لألنظمـــة 

  ).358: 2009،السكارنة(والقوانین واالهتمام بالعمالء وتحسن الفاعلیة والكفاءة 

ریفـات تـشترك بعنـصر ممیـز هـو القــیم ومهمـا تنوعـت تعریفـات الثقافـة التنظیمیـة فـان جمیـع التع    

وتــشیر هــذه القــیم إلــى االتجاهــات ،  المختلفــةریفــات القاســم المــشترك بــین تلــك التعوهــي التــي تمثــل

ولــــذلك تعتبــــر القــــیم المفهــــوم األساســــي لتقیــــیم موقــــف ، والمعتقــــدات واألفكــــار فــــي منظمــــة معینــــة 

  ).311: 2010، العمیان(وتصرفات األفراد وسلوكهم في المنظمات 
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  : عناصر الثقافة التنظیمیة

 :    مـــــن خــــــالل التعریفـــــات الــــــسابقة نجـــــد أن الثقافــــــة التنظیمیـــــة تتــــــضمن أربعـــــة عناصــــــر هــــــي

   )312: 2005،العمیان(

أمــا ،  القــیم هــي عبــارة عــن اتفاقــات مــشتركة بــین أعــضاء التنظــیم الواحــد:القــیم التنظیمیــة -

بحیــث تعمــل هــذه القــیم علــى ، العمــلالقــیم التنظیمیــة فهــي تمثــل القــیم فــي مكــان أو بیئــة 

توجیــه ســلوك العــاملین ضــمن الظــروف التنظیمیــة المختلفــة ومــن هــذه القــیم المــساواة بــین 

  .واالهتمام باألداء واحترام اآلخرین، واالهتمام بإدارة المعرفة، العاملین

ــــة - ــــارة عــــن أفكــــار مــــشتركة حــــول طبیعــــة العمــــل والحیــــاة :المعتقــــدات التنظیمی  وهــــي عب

ومـن هـذه المعتقـدات ، وكیفیـة انجـاز العمـل والمهـام التنظیمیـة، اعیة فـي بیئـة العمـلاالجتم

واثــر ذلــك فــي تحقیــق ، والمــساهمة فــي العمــل الجمــاعي،أهمیــة المــشاركة فــي صــنع القــرار

 .األهداف التنظیمیة

 وهي عبارة عـن معـاییر یلتـزم بهـا العـاملون فـي المنظمـة علـى اعتبـار :األعراف التنظیمیة -

مثـــال ذلـــك التــزام المنظمـــة بعـــدم توظیـــف األب واالبـــن فـــي ، معـــاییر مفیـــدة للمنظمـــةأنهــا  

 .نفس المنظمة

ــة -  وتتمثــل بالتعاقــد الــسیكولوجي غیــر المكتــوب والــذي یعنــي مجموعــة :التوقعــات التنظیمی

مـــن التوقعـــات یحـــددها أو یتوقعهـــا الفـــرد أو المنظمـــة كـــل منهمـــا مـــن اآلخـــر خـــالل فتـــرة 

والمرؤوســین مــن الرؤســاء والمتمثلــة ، عــات الرؤســاء مــن المرؤوســینمثــال ذلــك توق، العمــل

وتوفیر بیئـة تنظیمیـة ومنـاخ تنظیمـي یـساعد ویـدعم احتیاجـات ، بالتقدیر واالحترام المتبادل

 .الفرد النفسیة واالقتصادیة
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ومیــول التــصرف التــي ، المــشاعر العاطفیــة،  تــشیر االتجاهــات إلــى التقییمــات:االتجاهــات -

 . كانت مرغوبة أو غیر مرغوبةسواءرد یعتنقها الف

  

  :أهمیة الثقافة التنظیمیة في إدارة المعرفة

، تــأتي أهمیــة الثقافــة التنظیمیــة مــن كونهــا تــشكل اإلطــار الفكــري والمرجعــي لــسلوك العــاملین     

، فهـــي التـــي تحـــدد العمـــل المقبـــول الـــذي یـــشجع المؤســـسین األوائـــل ومجموعـــات العمـــل علـــى فعلـــه

ـــــف(المقبـــــول الـــــذي یتوقـــــع أن یواجـــــه االســـــتنكار واالســـــتهجان مـــــنهم والعمـــــل غیـــــر    وعبـــــد اللطی

وتـــؤثر بــــشكل ، وان الثقافـــة التنظیمیـــة تعــــد مـــن العوامـــل الحرجــــة والمهمـــة، )123: 2010،جـــودة

وان الدراســات التــي تناولــت ، ایجــابي أو ســلبي فــي بــرامج تطبیــق إدارة المعرفــة وعملیاتهــا المختلفــة

فالثقافــة التنظیمیــة تــؤثر فــي ، العالقــة أكثــر تعقیــدا ممــا كــان یعتقـد فــي الــسابقالجـانبین أظهــرت أن 

ممـــا ، وفــي النتـــائج المتوقعــة مـــن إدارة المعرفــة، تقــدم إدارة المعرفــة وتـــدفق المعرفــة فـــي المنظمــات

تـشجع علـى التـشارك المعرفـي وحـث األفـراد صـناع المعرفـة علـى ، یؤكد أهمیة وجود ثقافة تنظیمیة

وأكــدت الدراســات التــي أجریــت فــي الفتــرة ، )8: 2010،جــواد وآخــرون(م إلــى اآلخــرین نقــل معــرفته

، إن الثقافــة التنظیمیـــة تــضم عوامـــل تعیــق إدارة المعرفـــة فــي المنظمـــات) 2002-1998(الزمنیــة 

وتعتبـر ، )Holowetzki,2002:8(وفي الوقت نفسه تتضمن المفاتیح الرئیسیة لنجاح هـذه اإلدارة 

عرفة من األساسیات لبنـاء المعرفـة ولكـن هـذه العملیـة قـد تواجـه مـشكلة عـدم رغبـة المشاركة في الم

  ) : 15: 2005،عبیسات(األفراد في ذلك لألسباب التالیة 

  .عدم توفر الوقت الالزم للمشاركة المعرفیة عندما تتوفر الرغبة بالمشاركة -

 .نقص المهارات في مجال أسالیب إدارة المعرفة -

 .رفة وتطبیقاتها وفوائدهاعدم فهم إدارة المع -
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 .عدم تبني اإلدارة العلیا لبرامج وثقافة المشاركة المعرفیة -

 . فشل المنظمات في تشجیع ثقافة المشاركة المعرفیة -

  

  :أنواع الثقافات التنظیمیة

     تصنف الثقافة التنظیمیة إلى أربعة أنواع في ضوء التناسـب بـین الثقافـة مـن جهـة وبـین البیئـة 

لتنظیمي والتركیز االستراتیجي من جهـة ثانیـة وعلـى النحـو الـذي یـؤدي إلـى بلـوغ الفاعلیـة والهیكل ا

  )609-608: 2011،جالب (:التنظیمیة

 وتتمیــز بـالتركیز االســتراتیجي علــى البیئـة الخارجیــة باالعتمــاد :التكیفیــة/ الثقافـة الریادیــة -

حداث التغییر بقصد تلبیة احتیاجات الزبون ٕ شجع هـذا النـوع مـن الثقافـة ویـ، على المرونة وا

المعـــاییر والمعتقـــدات التـــي تزیـــد مـــن قـــدرة المنظمـــة علـــى التعـــاطي مـــع التغیـــرات البیئیـــة 

  .وترجمتها إلى استجابات بیئیة جدیدة مناسبة لها

 تتمیـــز المنظمـــات التـــي تتبنـــى هـــذا النـــوع مـــن الثقافـــة :المنظمـــة) غـــرض(ثقافـــة رســـالة  -

ن الزبـــائن الخـــارجیین دون رغبـــة منهـــا فـــي إحـــداث التنظیمیـــة بتوجههـــا نحـــو فئـــة معینـــة مـــ

 .تغییرات جذریة في المنظمة

 یركــز هــذا النــوع مــن الثقافــة التنظیمیــة علــى المــشاركة والعمــل الجمــاعي :ثقافــة الجماعــة -

یخلــق بــین ، بموجــب مفهــوم هــذا النــوع مــن الثقافــة، والعمــل الجمــاعي، بــین أفــراد المنظمــة 

لملكیــــة والــــوالء األمــــر الــــذي یــــنعكس إیجابــــا فــــي زیــــادة األفــــراد اإلحــــساس بالمــــسؤولیة وا

 .مستویات هؤالء األفراد

 یركز هذا النوع مـن الثقافـة علـى داخـل المنظمـة انطالقـا مـن مـسلمة :الثقافة البیروقراطیة -

فالمنظمـات التـي تـؤمن بهـذا النـوع مـن الثقافـة ، مفادها أن البیئة الخارجیة هي بیئـة مـستقرة
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إجـراءات العمـل وسیاسـاته وممارسـته اإلجرائیـة بغیـة انجـاز األهـداف التنظیمیة تركـز علـى 

 .التنظیمیة

  

  :كیف یجب أن تكون ثقافة المنظمة التي تحركها المعرفة

    إن ثقافــة المنظمــة التــي تحركهــا المعرفــة یجــب أن تكــون ثقافــة تــشاركیه مــن اجــل تعزیــز تــدفق 

 والتــشارك فیهـا ویجــب علــى القائــد الفعــال ،ومــن اجـل تــسهیل تولیــد المعرفــة، المعلومـات بــشكل حــر

وبقـــیم ، أن یركــز علـــى االنتبـــاه علــى الثقافـــة المنظمیـــة وبخاصــة فیمـــا یتعلـــق بالمعتقــدات المـــشتركة

وبالتـــالي تـــؤثر فـــي ، األفـــراد وتوقعـــاتهم فـــي المنظمـــة الن الثقافـــة المنظمیـــة تـــؤثر فـــي أداء كـــل فـــرد

ـــــذلك یجـــــ، )114: 2005،كرمـــــاللي(األداء المنظمـــــي  ـــــصالح إدارة ل ـــــسخیر ثقافـــــة المنظمـــــة ل ري ت

 ) 326: 2008، الزیادات (:المعرفة من خالل الطرق التالیة

  .وحول المعرفة التي تجب إدارتها، تكوین افتراضات حول ماهیة المعرفة -

 مـن هـو الـشخص الـذي یتوقـع ،تحدید العالقة بین المعرفـة الفردیـة وبـین المعرفـة المنظمیـة -

ومــن الــذي یــستطیع ،  ومــن الــشخص الــذي یجــب أن یــشترك فیهــا،أن یكــون مالكــا للمعرفــة

 .خزنها

 .إیجاد بیئة للتفاعل االجتماعي تحدد كیفیة استخدام المعرفة في مواقف وظروف معینة -

وتوزیعهــا فــي ، والتحقــق مــن صــحتها، تــشكیل العملیــة التــي یــتم مــن خاللهــا تولیــد المعرفــة -

  .أنحاء المنظمة

إلـــى أن هنـــاك مجموعـــة مـــن العوامـــل الثقافیـــة یمكـــن للمنظمـــات وتـــشیر أدبیـــات إدارة المعرفـــة     

، والبنـاء علـى أفكـار اآلخـرین، والتـشارك فیهـا، اعتمادها من اجل تشجیع األفراد على تولید المعرفة
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 )106: 2008،علیـــــــــــــان(و )327: 2008،الزیـــــــــــــادات(: ومـــــــــــــن هـــــــــــــذه العوامـــــــــــــل مـــــــــــــا یـــــــــــــأتي

  )79: 2005،كرماللي(و

  .ك في المعرفة وبین أهداف المنظمةإیجاد رابط بین عملیة التشار  -

 .ارتباط عملیة التشارك في المعرفة بالقیمة األساسیة للمنظمة -

 .تشجیع األفراد على التعاون ومساعدة بعضهم البعض من خالل إدارة قویة -

تكامـــل عملیــــة التــــشارك فــــي المعرفـــة مــــع األعمــــال الیومیــــة مـــن خــــالل تجــــسید ذلــــك فــــي  -

 .العملیات الروتینیة

م الـــدعم الــــذي تقدمـــه اإلدارة لعملیـــة التـــشارك فــــي المعرفـــة مـــع حجـــم الجهــــد تناســـب حجـــ -

 .المبذول من اجل ذلك

 .دعم الشبكات غیر الرسمیة لتجنب تحولها إلى شبكات رسمیة -

تقـــدیم التـــسهیالت المطلوبـــة للـــشبكات الرســـمیة وغیـــر الرســـمیة بهـــدف التأكـــد مـــن حـــدوث  -

 .التشارك الفعال في المعرفة من قبل األفراد

 .استخدام أنظمة المكافأة والتقدیر لدعم عملیة التشارك المعرفي -

  

  :تأثیر الثقافة التنظیمیة على المنظمة

تـــشیر العدیــــد مــــن الدارســــات إلــــى تــــأثیر الثقافــــة التنظیمیــــة علــــى جوانــــب وأبعــــاد عدیــــدة علــــى     

  )374: 2009،السكارنة(:المنظمة

ظمــات التــي تتمتــع بثقافــة تنظیمیــة  المنأن :ثــر الثقافــة التنظیمیــة علــى فعالیــة المنظمــةأ -

متجانسة وقویة  هي األكثر إبـداعا وان التـأثیر االیجـابي للثقافـة القویـة علـى أداء المنظمـة 
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تـسمح بتحفیـز العمــال علـى العمــل بـالرجوع إلــى القـیم المـشتركة ممــا یخلـق نــوع مـن الرضــا 

  .لدى العمال بجعلهم یستغلون طاقاتهم ویعملون على تحسینها

 تــوثر الثقافــة التنظیمیــة فــي نــوع الهیكــل :قافــة التنظیمیــة علــى الهیاكــل التنظیمیــةثــر الثأ -

التنظیمـــي والممارســــات اإلداریــــة كالقیــــادة واتخــــاذ القــــرارات وان مالئمــــة الهیكــــل التنظیمــــي 

 .لثقافة المنظمة یساعد على تحقیق الفاعلیة للمنظمة

ز األفراد في المنظمـات ذات الثقافـة  یتمی:تأثیر الثقافة التنظیمیة على االنتماء التنظیمي -

فاإلجمــاع علــى القــیم واالعتقــادات یزیــد مــن إخــالص ، القویــة بــااللتزام واالنتمــاء للمنظمــة

العمــال ووالئهــم والتــصاقهم الــشدید بالمنظمــة وهــذا یمثــل میــزه تنافــسیة هامــة للمنظمــة تعــود 

  .بالنتائج االیجابیة علیها

 إیجــاد ثقافــة منظمیــة قویــة تــدعم روح المــشاركة وتحفــز  أنیــرى الباحــث خالصــة لمــا ذكــرو       

مـن شـأنه أن یـؤدي ، العاملین على العمل بروح الفریق ومساعدة بعضهم بعضا في انجـاز أعمـالهم

حیـــث أن قــسما كبیــرا مـــن ،إلــى لعــب دورا مهمــا وفـــاعال فــي إدارة المعرفــة والتـــشارك بهــا وتولیــدها 

ممـــا یـــساعدهم علـــى التغلـــب علـــى المـــشكالت التـــي ، ینالمعرفـــة موجـــود فـــي أذهـــان األفـــراد العـــامل

 . یواجهونها
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  :مفهوم الهیكل التنظیمي

     إن أول العناصــــر التنظیمیــــة التــــي تــــرتبط بأذهــــان الكثیــــرین عــــن معنــــى التنظــــیم هــــو الهیكــــل 

ومـن خـالل ذلـك یمكـن ، ل التنظـیم علـى تحقیقهـاالتنظیمي الذي یتحدد فیه المهام الرئیسة التي یعمـ

وتحدیـد األدوار الرئیـسة ، تعریـف الهیكـل التنظیمـي بأنـه الطریقـة التـي یـتم مـن خاللهـا تنظـیم المهـام

وأنمـــاط التفاعـــل الالزمـــة بـــین ، وتحدیـــد آلیـــات التنـــسیق، وتبـــین نظـــام تبـــادل المعلومـــات، للعـــاملین

  ).50: 2006،یوتيالقر (األقسام المختلفة والعاملین فیها 

والمسؤول الـذي یتبـع لـه كـل ، إن الهیكل التنظیمي یوضح ویحدد كیفیة توزیع المهام والواجبات    

وأنمــــــاط التفاعـــــل الواجــــــب إتباعهـــــا وتطبیقهــــــا وان الهیكــــــل ، وأدوات التنــــــسیق الرســـــمیة،  موظـــــف

  ).45: 2006، حریم (ةالتنظیمي یتضمن ثالثة أبعاد رئیسیة هي التعقید والرسمیة والمركزی

  

  :أهمیة الهیكل التنظیمي كمتطلب إلدارة المعرفة

تعتمــــد عملیــــات إدارة المعرفــــة علــــى الثقافــــة الــــسلوكیة الــــسائدة فــــي المؤســــسة وعلــــى هیكلهــــا 

التنظیمــي فالعقلیــة اإلداریــة القائمــة علــى األمــر واإلشــراف تحــد مــن فــرص تــشكیل الفــرق والتفاعــل 

ات الــضروریة فـي نقــل المعرفــة وخلــق معرفــة جدیــدة، كمــا بـین األفــراد والوحــدات وهــذه مــن االعتبــار 

یقــــوم الهیكــــل التنظیمــــي الهرمــــي علــــى أســــس بیروقراطیــــة تتــــسم بعــــدم المرونــــة فــــي نقــــل المعرفــــة 

والتـشارك بهـا فـاألوامر اإلداریـة التــي تقـضي بنقـل المعرفـة الرسـمیة عبــر قنـوات محـدودة سـوف لــن 
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ا أكثــــر مالئمــــة لالســـتخدام فــــي تنفیــــذ أنــــشطة تـــسمح بتــــدفقها، ومــــن اجـــل تطبیــــق المعرفــــة وجعلهـــ

  .)12: 2006،بیزان(المؤسسة البد من توفر هیكل تنظیمي یسمح بنقل المعرفة والتشارك فیها 

، ومــن جانــب آخــر أشــار العلــي  إلــى أن إدارة المعرفــة تعتمــد علــى الهیكــل التنظیمــي فــي المنظمــة

ذلـــك لمـــا لـــه مـــن تـــأثیر فـــي ســـلوكیات وتبـــرز هنـــا أهمیـــة مرونـــة الهیكـــل التنظیمـــي فـــي المنظمـــة و 

وذلــك الن إدارة المعرفــة ، فالعالقــة بــین الــرئیس والمرؤوســین قائمــة علــى التعــاون والثقــة، العــاملین

وان هنــاك العدیــد مــن األبعــاد المــؤثرة فــي تنظــیم إدارة المعرفــة ، تحتــاج إلــى الالمركزیــة فــي العمــل

  )305-303: 2006،العلي وآخرون (:منها

ل في المنظمـة والتـي تـؤثر علـى األفـراد العـاملین فـي المنظمـة والعالقـات فیمـا هرمیة الهیك -

  .بینهم

مــن الممكــن أن تــساند الهیاكــل التنظیمیــة داخــل المنظمــة عملیــة تفعیــل إدارة المعرفــة مــن  -

 .التنظیم غیر الرسمي

یعتبــــر تــــسطیح الهیاكــــل التنظیمیــــة مــــن وســــائل تفعیــــل إدارة المعرفــــة مــــن خــــالل الهیاكــــل  -

 . وفرق العمل التي تساند بصورة مباشرة إدارة المعرفة، صة والقواعد التنظیمیةالخا

      وبصفة عامة، فـان تهیئـة المنـاخ المناسـب لتطبیـق إدارة المعرفـة التنظیمیـة تتطلـب بالـضرورة 

عبــد  (:التحــول إلــى الممارســات اإلداریــة المعتــادة األكثــر توافقــًا مــع معطیــات عــصر المعرفــة، مثــل

  )120: 2006،الوهاب

التحــول مــن الهیكــل التنظیمــي الهرمــي الــشكل المتعــدد المــستویات إلــى الهیاكــل التنظیمیــة  -

 . األكثر تفلطحًا واألبعد عن الشكل الهرمي

التحـول مــن أنمـاط التنظــیم القائمـة علــى العمـل الفــردي المنعـزل إلــى نمـط العمــل الجمــاعي  -

  . في فرق عمل ذاتیة
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 یوجـــد شــكل تنظیمـــي بذاتـــه یمكــن األخـــذ بـــه فــي ســـبیل إدارة فعالـــة      و علــى الـــرغم مــن انـــه ال

للمعرفـــة إال أن ثمـــة هیاكـــل تنظیمیـــة یترتـــب علـــى األخـــذ بهـــا إلغـــاء الكثیـــر مـــن النفقـــات الخاصـــة 

، وتحقیـق درجـة اكبـر مــن المرونـة تمكنهـا مـن تنفیــذ الخطـط الخاصـة بـإدارة المعرفــة، بالبیروقراطیـة

اال معینـة للهیاكـل التنظیمیـة أكثـر مالئمـة مـن بینهـا الهیكـل األفقــي وفـي هـذا اإلطـار فقـد تبـدو أشـك

والهیكل الشبكي والهیاكل المعكوسة التي یتم النظر فیها إلـى العمیـل باعتبـاره أهـم شـخص وتـصبح 

ویـــرتبط بالهیكـــل التنظیمـــي عناصـــر أخـــرى إلـــى جانـــب ، نقطـــة االلتقـــاء معـــه علـــى رأس المنظمـــة

 والعملیــات ونظــم الحــوافز والمكافئــات ممــا قــد تــدعم بــرامج إدارة الــشكل التنظیمــي مثــل الــسیاسات

  ).317: 2001،العلواني(المعرفة أو تكون عقبة في سبیلها 

  

  :سمات الهیكل التنظیمي الجید

،    لكـي یحقــق الهیكـل التنظیمــي للمنظمــة الكفـاءة والفاعلیــة فــي اإلسـهام بمتطلبــات العمــل اإلداري

  )58-57: 2010،الرحاحلة (:ائص اآلتیةفإنه ال بد من اتسامه بالخص

 یتـــضمن هـــذا المبـــدأ تحقیـــق العالقـــات المتوازنـــة بـــین الـــصالحیات والمـــسؤولیات :التـــوازن -

واعتمــاد ، وكــذلك التـوازن فــي نطــاق اإلشــراف وخطـوط االتــصال الوظیفیــة، الممنوحـة للفــرد

  .مبدأ وحدة األوامر الصادرة من المستویات اإلداریة المختلفة

 یتطلــب مبــدأ المرونــة قابلیــة الهیاكــل التنظیمیــة المــراد تــصمیمها علــى اســتیعاب :المرونــة -

التعـــدیالت التنظیمیــــة المـــستمرة تبعــــا للمتغیـــرات الداخلیــــة والخارجیـــة التــــي یتطلبهـــا البنــــاء 

 .التنظیمي الفعال
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 یـــشیر هـــذا المبـــدأ إلـــى ضـــرورة اعتمـــاد القواعـــد العلمیـــة الرصـــینة فـــي بنـــاء :االســـتمراریة -

ــــى جانــــب استــــشراف التغیــــرات الهیاكــــ ل التنظیمیــــة وتــــوخي الدقــــة فــــي تــــشخیص الواقــــع إل

 . یتعرض البناء إلى تغیرات جوهریة متكررة من شأنها إرباكهأنالمستقبلیة بدون 

 

  :الهیاكل التنظیمیة المالئمة إلدارة المعرفة

لمعرفــــة فــــي    بحــــسب مــــا ورد فــــي األجــــزاء الــــسابقة فــــان أكثــــر الهیاكــــل مالئمــــة لتطبیــــق إدارة ا

والتـــي تتـــسم بالحركیـــة ، المنظمـــات هـــي الهیاكـــل التـــي تـــساعد علـــى تنمیـــة روح الفریـــق فـــي العمـــل

وسـوف ، والمرونة وذلك لضمان استمرار تدفق المعارف والتـشارك بهـا فـي كافـة مـستویات المنظمـة

 )238-233: 2011،شــــــــیخة أبــــــــو (:یــــــــتم الحــــــــدیث عــــــــن أهــــــــم هــــــــذه الهیاكــــــــل وهــــــــي كــــــــاآلتي

  )44: 2009،البیشي( و )61: 2010،الرحاحلة(و

كمــا ،  أهــم مــا یمیــز هــذا الــشكل مــن التنظــیم كفــاءة اســتخدام المــوارد:الهیكــل المــصفوفي -

وتهیئــــة فــــرص تطــــویر المهــــارات اإلداریــــة ، یتمیــــز بالمرونــــة والتكیــــف مــــع البیئــــة المتغیــــرة

 خــالل لــذلك فهــو یتــیح فرصــا للــتعلم مــن، وتنمیــة روح التعــاون بــین فریــق العمــل، للمــدیرین

ــــین األفــــراد ــــدة ب ــــة الجی ــــادل المعرفــــة ، التفــــاعالت االجتماعی ــــة تب ــــى إمكانی ممــــا یــــساعد عل

  .والتفاعل مع البیئة المحیطة

 مــن أشــكال هیكــل الفریــق فریــق العمــل متعــدد الوظــائف الــذي یتكــون عــادة :هیكــل الفریــق -

هــذا ویــستهدف ، مــن بــضعة أفــراد یمثلــون وظــائف أو وحــدات تنظیمیــة معینــة فــي المنظمــة

یجـاد اتـصاالت جانبیـة لحـل  ٕ الفریق عادة تسهیل عملیة االتصال والتنسیق بـین الوظـائف وا

مــن مزایــا هــذا الــشكل مــن التنظــیم اإلفــادة مــن المواهــب المتعــددة لألفــراد ، مــشكالت العمــل

كمــــا ینمـــي الــــشعور باالنجــــاز ویوجــــد جـــوا مــــن التعــــاون بــــین ، فهـــم خبــــراء ومتخصــــصون
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ویتـیح الفرصـة للمـشاركة فـي المعرفـة فـي ، ت والتجارب والخبراتاألعضاء لتبادل المعلوما

 . كافة المستویات

ــشبكي -  وفــق هــذا الــنمط مــن الهیاكــل التنظیمیــة تبــدو المنظمــة كمحــور مركــزي :الهیكــل ال

وان أهـم مـا ، تحیط به شبكة مـن المتخصـصین تـرتبط بـالمركز الرئیـسي للمنظمـة الكترونیـا

باإلضــافة إلـــى ، مــل علـــى اإلفــادة مـــن الخبــرات الخارجیـــةیمیــز هــذا النـــوع مــن التنظـــیم الع

ویتـرك فرصـا ، المرونة فـي العمـل والقـدرة علـى تحـسین المهـارات الخاصـة بحـل المـشكالت

 .اكبر للحوار وتبادل األفكار مما یشجع التبادل المعرفي

  

  :المركزیة والالمركزیة

التنظیمیــة األساســیة ویــرتبط كــال المركزیــة والالمركزیــة مفهومــان متعاكــسان وهمــا مــن المفــاهیم     

، )145: 2007،نالعتیبــــي وآخــــرو ( المفهــــومین ارتباطــــا وثیقــــا بمــــسألة تفــــویض الــــسلطة وتوزیعهــــا

والالمركزیة في ابسط معانیها تعني مدى رغبة المدیر في تفویض أجـزاء مـن سـلطته علـى أفـراد أو 

 الجهـات بالمـشاركة فـي عملیـة جهات متعددة عبر المستویات اإلداریة المختلفة بـصورة تـسمح لهـذه

  ).145: 2004، عباس(اتخاذ القرارات وتصریف األمور اإلداریة في المنظمة 

والحــد مــن ، وممــا یــدعم تطبیــق إدارة المعرفــة ســعي المنظمــات نحــو االســتفادة مــن مزایــا الالمركزیــة

ائــــــــد كزیــــــــة لهــــــــا العدیــــــــد مــــــــن الفو وذلــــــــك كمــــــــا یفیــــــــد القریــــــــوتي بــــــــأن الالمر ، المركزیــــــــة المطلقــــــــة

  )2006,153،القریوتي:(منها

  .تفرغ السلطة العلیا لألمور اإلستراتیجیة بدل االنشغال بالتفصیالت -
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تعتبـر أسـلوبا تحفیزیـا وتـدریبیا للعـاملین یـؤدي إلـى إشـعارهم بـأهمیتهم مـن خـالل ممارســتهم  -

وتكـــون وســـیلة مناســـبة لتـــدریبهم علـــى القیـــام بالمـــسؤولیات ، للـــسلطة بـــشكل كلـــي أو جزئـــي

 .زهم لشغل وظائف أهم في المستقبلوتحفی

توفر الفرصة للتعرف على الظروف الخاصة لكل قرار مـن قبـل المطلعـین علـى الموضـوع  -

 .بشكل مباشر

ظهـــور األفكـــار الجدیـــدة والحلـــول المبتكـــرة نتیجـــة لزیـــادة حمـــاس العـــاملین فـــي المـــستویات  -

 .ماإلداریة المختلفة ورغبتهم واهتمامهم بحل المشكالت التي تواجهه

مـــساعدة المرؤوســـین علـــى زیـــادة خبـــراتهم واالســـتفادة مـــن ومـــواهبهم وقـــدراتهم فـــي انجـــاز  -

 .األعمال وتهیئتهم لشغل المناصب العلیا

  

 نجـــد أن الالمركزیـــة فـــي إدارة المعرفـــة تعتمـــد علـــى العنـــصر البـــشري ذوي وخالصـــة لمـــا ذكـــر    

الالمركزیـة تحقـق مبـدأ  التـشارك وان ، الخبرة والتجارب لكي یوظفهـا فـي أعمالـه بمـا یحقـق الفاعلیـة

وكـــذلك بـــث روح التـــشارك بـــین ، وتبـــادل المعلومـــات، فـــي اتخـــاذ القـــرارات مـــن خـــالل فـــرق العمـــل

 المعرفــة مــن تولیــد وتــشارك وتطبیــق ةوهــذا كلــه یحقــق فرصــة كبیــرة لتحقیــق عملیــات إدار ، العــاملین

  . المعرفة وبما یتناسب مع أهداف المنظمة
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  :تعریف القیادة اإلداریة
  

    إن القیادة وفـق التعریـف اإلداري هـي القـدرة علـى التـأثیر فـي العـاملین مـن اجـل تحقیـق أهـداف 

ولكــــون إدارة المعرفــــة هــــي اســــتثمارا تقــــوم بــــه المنظمــــات بهــــدف توظیفــــه فــــي أنــــشطتها ، المنظمــــة

 تـصبح الجهـة األولـى المـسئولة عـن دعـم وتطبیـق إدارة لـذا، لتطویرها وتحقیق أهدافها اإلسـتراتیجیة

المعرفــة ونــشرها فكــرا وتطبیقــا  بــین أقــسام المنظمــة بعامــة وفــي أنــشطتها وعملیاتهــا المتمثلــة بالقــدرة 

وقـــد تعـــددت تعریفـــات القیـــادة ، )23: 2011،نجـــم(فـــي التـــأثیر فـــي اآلخـــرین هـــي القیـــادة اإلداریـــة 

  : اإلداریة ومن أهمها

ة تفاعلیــــة تحـــدث بــــین شخـــصیة القائـــد والتــــابعین، ویجمعهـــم ظــــرف وهـــدف مــــشترك  أنهـــا عملیـــ-

یـــسعون لتحقیقـــه، وتبـــرز مالمـــح القیـــادة فـــي قـــدرتها علـــى التـــأثیر فـــي التـــابعین دون االتكـــال علـــى 

تبــاع أســالیب تحفیزیــة تــساهم فــي تحقیــق األهــداف المــشتركة  ٕ ســلطاته القانونیــة مــن خــالل اإلقنــاع وا

  ).2009:53،الحسیني( ا الجمیعالتي أجتمع من أجله

صـــدار - ٕ صـــدار القـــرار وا ٕ  وتعـــرف بأنهـــا النـــشاط الـــذي یمارســـه القائـــد اإلداري فـــي مجـــال اتخـــاذ وا

األوامـــر واإلشـــراف اإلداري علـــى اآلخـــرین باســـتخدام الـــسلطة الرســـمیة عـــن طریـــق التـــأثیر بقـــصد 

 الرســمیة وبــین التــأثیر فالقیــادة فــي هــذا المفهــوم تجمــع بــین اســتخدام الــسلطة، تحقیــق هــدف معــین

  ).25: 2008،عبوي(على سلوك اآلخرین واستمالتهم للتعاون لتحقیق الهدف 

حیـث أشـار ، وفـي إطـار منظمـة المعرفـة فالقیـادة تلعـب دورا فـاعال فـي تحقیـق أهـداف المنظمـة    

 مـن تحقیـق المنظمـة ألهـدافها وال یـشكل )%85( بان النظام العام في المنظمة یـشكل  دامنغادوارد
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 وهـذا یــدل بوضـوح أن القیــادة اإلداریــة فـي المنظمــة تأخـذ دورا كبیــرا فــي )%15(العـاملون فیهــا إال 

  ).102: 2010، حمود(منظمة المعرفة على ضوء االتجاهات الفكریة المعاصرة 

  

  :أهمیة القیادة 

ى   یحتــاج تطبیــق إدارة المعرفــة فــي المنظمــات اإلداریــة إلــى مجموعــة مــن المتطلبــات یــأتي علــ  

وتعد القیـادة ركیزتهـا األساسـیة فلـو اجتمعـت كـل عوامـل اإلنتـاج وتـوفرت كـل رأسها عنصر القیادة، 

ولـم تتهیـأ القیـادة ، العناصر الباقیـة مـن تخطـیط وبیـان لألهـداف وتنظـیم وتحدیـد الوظـائف وشـاغلها

فیهـا المهـام اإلداریة الناجحة، فمما الشك فیه أن هذه العملیـة ستـصل برمتهـا إلـى نقطـة قـد تتقـاطع 

وتتداخل، مما یسبب إرباك فـي حركـة العمـل وسـینعكس ذلـك علـى فـشل التنظـیم فـي تحقیـق أهدافـه 

 )66: 2008،العجمــــــــــــي (:تكمــــــــــــن أهمیــــــــــــة القیــــــــــــادة فــــــــــــي أنهــــــــــــاو، )54: 2009،الحــــــــــــسیني(

                                                                                    )21: 2010،السكارنة(و

  .حلقة الوصل بین العاملین وبین خطط المنظمة وتصوراتها المستقبلیة -

 . البوتقة التي تنصهر بداخلها طاقة المفاهیم والسیاسات واالستراتیجیات -

 .قیادة المنظمة من اجل تحقیق األهداف المرسومة -

 .تعمیم القوى االیجابیة في المنظمة وتقلیص الجوانب السلبیة بقدر اإلمكان -

 .ومواكبة التغیرات المحیطة وتوظیفها لخدمة المنظمة، میة وتدریب األفرادتن -

  .السیطرة على مشكالت العمل ورسم الخطط الالزمة لعملها -
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  :مصادر قوة القیادة اإلداریة

والقــوة تعنــي قــدرة ،    نجــد أن الــسبب الــرئیس فــي أن النــاس یقبلــون تــأثیر القــادة هــو امتالكــه للقــوة

ــــــــأثیر علــــــــى ســــــــل ویعتمــــــــد القــــــــادة فــــــــي المنظمــــــــات علــــــــى عــــــــدة أنــــــــواع مــــــــن ، وك اآلخــــــــرینالت

  )155: 2010، وآخرونعلیان(و )2006:183،محمد(:القوة

وتـــأتي مــن المركـــز الرســمي فـــي الهــرم اإلداري والـــسلطة الرســمیة الممنوحـــة : قــوة الــشرعیة -

  .لذلك المركز

كــون لهــا قیمــة لآلخــرین وتعنــي القــدرة علــى الــسیطرة وتقــدیم المكافــآت التــي ت: قـوة المكافــأة  -

 .مثل الترقیة

 . وذلك في حالة عدم قیام العاملین بعمل مطلوب منهم: قوة العقاب  -

تعتمــــد علــــى امــــتالك المعرفــــة والمهــــارات الفنیــــة والخبــــرة الــــضروریة لنجــــاح : قــــوة الخبــــرة  -

 .المرؤوسین

علــــق تعتمــــد علــــى امــــتالك المعلومــــات والــــسیطرة علــــى توزیعهــــا فیمــــا یت: قــــوة المعلومــــات  -

 .ات التنظیمیة والخطط المستقبلیةبالعملی

  
  :األنماط القیادیة التي تدعم إدارة المعرفة

  
ولـذلك فـإن هنـاك بعـض ،     مما الشك فیه أن القیادة عنصر مهم في تبني وتطبیق إدارة المعرفـة

ت فنظریــة ســما، النظریــات الخاصــة بالقیــادة تكــون أكثــر مالئمــة إلدارة المعرفــة مــن نظریــات أخــرى

أمــا نظریــات التــشاركیة ونظریــة القیــادة ، هــا ال تناســب تطبیــق إدارة المعرفــةیــرى الــبعض أن القیــادة 

       الذاتیـــــــــــــة هـــــــــــــي أكثـــــــــــــر مالئمـــــــــــــة واتفاقـــــــــــــا مـــــــــــــع نمـــــــــــــط القیـــــــــــــادة المطلـــــــــــــوب إلدارة المعرفـــــــــــــة

(Crawford,2003: 7).  
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فــي تطـویر وتنفیــذ  وتعنـي المـشاركة تــشجیع المـوظفین علــى التـأثیر بنـشاط :القیـادة المــشاركة -

وان هـــذه النظریـــة لهـــا العدیـــد مـــن الفوائـــد المـــشتقة مـــن الـــسماح ، القـــرارات المـــؤثرة فـــي وظـــائفهم

ـــــــة بوظـــــــائفهم ـــــــرارات المتعلق ـــــــي الق ـــــــي، للمرؤوســـــــین بالمـــــــشاركة ف ـــــــصها فیمـــــــا یل  :ویمكـــــــن تلخی

  )169: 2006،الصیرفي(

 تحسینهایدرك الموظفون أن لهم تأثیرا اكبر على القرار حینما یشاركون في .  

 إن المرؤوسین الذین یشاركون في صنع القرار یكونون أكثر مسؤولیة عن القرارات. 

  عنــدما یــشارك الموظفــون فــي إحــداث التغییــرات فــإن إدراك هــذه التغیــرات یكــون أیــسر

 .مما لو تم تخصیص المهام دون مشاركتهم

 إن المشاركة تدعك تأخذ كثیرا من وجهات النظر في االعتبار.  

ن   ٕ وحتى تكون قائد فریـق فعـال ال بـد أن یكـون ،  نجاح فرق العمل یبدأ بالثقة وقادة فرق مؤثرینوا

هنــاك رغبـــة لـــدى المرؤوســـین بتغییـــر أنفـــسهم لكـــي یتخلـــوا عـــن كثیـــر مـــن االفتراضـــات التـــي أثـــرت 

ویجــــب أن یــــشعر أعــــضاء الفریــــق أن قائــــدهم یــــؤازرهم ویحمــــیهم وان ، بتــــصرفاتهم فــــي الماضــــي

ــوم كــــــل مــــــنهم بعملــــــه بفاعلیــــــة وان یكــــــون مــــــدافعا عــــــن الفریــــــق یعطــــــیهم مــــــا یحتــــــ اجوه حتــــــى یقــــ

  ).102-101: 2008،عبوي(

 وهي أن یقود المرؤوس نفسه وذلـك مـن خـالل تمكیـنهم بطریقـة تـضمن مـن أن : القیادة الذاتیة -

وان یعمــل كــل مــنهم ،یمتلكــوا عملهــم ویمارســونه بطــریقتهم الخاصــة بمــا یحقــق النتــائج المرجــوة منهــا

وهـي ترتكــز علـى أن العــاملین ، وصـفه قائـدا ذاتــي لعملـه وبمــا یحقـق مفهـوم أن كــل واحـد هــو قائـدب

في حاالت كثیرة هم األكثر معرفة وخبـرة بالعمـل الـذي یؤدونـه مـن غیـرهم وبالتـالي هـم األكثـر قـدرة 
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ــــة فیمــــا ، علــــى تحدیــــد طریقــــة انجــــازه ویمكــــن تحــــدي االفتراضــــات األساســــیة لمفهــــوم القیــــادة الذاتی

  )112-111: 2011،نجم(:یأتي

  أن كل واحد من العاملین یمارس القیادة الذاتیة بدرجة معینـة وان كـان كـل واحـد مـنهم

  .سیكون قائدا ذاتیا فعاال

  إن القیادة الذاتیة یمكن تعلمها ولذا فهي لیست محـصورة بـاألفراد الـذین یولـدون كـأفراد

 .محفزین الن یكونوا قادة

 تعلـــق بالمـــدیرین التنفیـــذیین فـــي اإلدارة العلیـــا أو بمـــدیري اإلدارة إن القیـــادة الذاتیـــة ال ت

نما أیضا بجمیع العاملین ٕ  . الوسطى وا

وكــذلك فــان القــادة یتأكــدون مــن أن المــوظفین یملكــون المعلومــات التــي یحتاجونهــا حتــى یــؤدوا     

ومـن خـالل ربـط ، عملهم بفاعلیة وأنهم یفهمون كیف أن وظائفهم لها عالقة بتحقیق رؤیـة المنظمـة

فالقیـادة اإلداریـة  ، یتكون لدى الموظفین إطار عمل یعملون مـن خاللـه، الوظائف الفردیة مع الرؤیا

  ). 100: 2008،عبوي(تتوقف على توفیر هذه االستقاللیة المباشرة للموظفین

  :صفات قیادة إدارة المعرفة

یـدة كمـا یركـزوا علـى القـیم والمـصداقیة    یواجه القادة الفاعلون تحدیات العولمة والتكنولوجیـا الجد 

والقوة والجدارة المعرفیة لدى العاملین ویحفزونهم نحـو المـشاركة فیهـا وتعمیـق عملیـة نقلهـا وخاصـة 

: 2006،العلـي وآخـرون(:في المنظمات المعتمدة على المعرفة والتـي تتـصف مهمـة قادتهـا بـاالتي 

  Singh,2008:7)(و )350-351

دارة المعرفـــة إذ أنهـــم یفكـــرون فـــي أعمـــالهم امـــتالك رؤیـــة واضـــحة حـــو  - ٕ ل أجنـــدة المعرفـــة وا

  .وبیئاتها وأهداف المعرفة

 .لدیهم منظور شمولي یتضمن المناظیر التنظیمیة والتكنولوجیة واإلستراتیجیة -
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 .حتى لو كانت إمكانیة قیاس المنافع والكلف صعبة، یراهنون على نجاح المعرفة -

 .بین المستویات التنظیمیة، لید المعرفةیشجعون حریة وحركة المعلومات وتو  -

 .یحرصون على تكوین فرق العمل التي یتكون أعضائها من مختلف التخصصات -

 .یطورون برامج الحوافز وتنمیة الموارد البشریة التي تساهم في تغییر السلوك -

مــــوه وكیفیـــة مـــشاركتهم بمـــا  - ــــق تطبیــــق مـــا تعّل وتحفیـــز العـــاملین علـــى المـــشاركــة عـــن طریــ

یملكــــون مــــن معرفــــــة وكیــــف یمكــــن تفــــسیــر تلــــك المعرفــــة وترجمتهـــــا لمهــــارات وســــلوكیات 

 . لتحسین األداء

نهـا إذا مـا تـوافرت فـي ،   إلى مجموعـة مـن الـسمات تـصور بأنهـا ضـروریة للقیـادة كنعانوأشار   ٕ وا

  )313-312: 2009، كنعان (:واهم هذه السمات ما یلي، شخص ما أن تجعل منه قائدا ناجحا

  .والعدالة، األصالة، الیقظة، طالقة اللسان،  وتتضمن الذكاء:المقدرة -

والقـدرة علـى انجـاز األعمـال ، والمعرفـة الواسـعة،  وتتـضمن الثقافـة والتعلـیم:مهـارة االنجـاز -

 .ببراعة ونشاط

ــــنفس، المثــــابرة، الثقــــة بــــالنفس،  وتتطلــــب المبــــادأة:تحمــــل المــــسؤولیة - ، االعتمــــاد علــــى ال

 .والطموح،  في التفوقوالرغبة، السیطرة

القــدرة ، المــساهمة والتعــاون، الــروح االجتماعیــة الطیبــة،  وتتطلــب النــشاط:روح المــشاركة -

 .على التكیف

 داخـل التنظـیم أو سـواءأي أن یكـون القائـد محبوبـا ،  وتتطلب الشعبیة:المكانة االجتماعیة -

 .كما تتطلب أن یكون له مركزا اجتماعیا ومالیا، خارجه
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 وهــذا یتطلــب مــستوى ذهنیــا جیــدا ومهــارة فــي تلبیــة حاجــات : تفهــم الموقــفالقــدرة علــى -

ــــذي یقــــوده مهمــــا كانــــت ، مرؤوســــیه ومــــصالحهم ــــى تحقیــــق أهــــداف التنظــــیم ال والقــــدرة عل

 .الظروف

 :المهارات التي یتمتع بها قائد المعرفة الناجح

رات یجـب أن     إلى مجموعـة مـن المهـا) 217: 2006،حریم(،)184: 2005، العتیبي(      أشار 

  :یتمتع بها القائد الناجح

 وهي مهارة تنبثق عن جاذبیة القائد وقدرته فـي االتـصال مـع أتباعـه :مهارة الهام اآلخرین -

مكاناته اللغویة في اإلقناع ٕ   .وا

 وتنبثــق مــن قدرتــه علــى فهــم الــسلوك اإلنــساني :مهــارة حــل المــشاكل وتــسویة الخالفــات -

 .ارهم وتشجیع التكافل والتضامن فیما بینهمومتابعة أمور أتباعه وتحدید أدو 

 وهــذا یتطلــب مــن القائــد أن یتمتــع :القــدرة علــى اخــذ المبــادرات أو المجازفــات المحــسوبة -

 .بشفافیة ویقظة عالیة بالنسبة لمحیطه وان یكون مرنا ونشطا في موقعه

كـل شـيء  إن القائـد فـي نظـر أتباعـه القـدوة فـي :االلتزام وتكریس الذات ألهداف المنظمـة -

إذ یجــــب أن یــــضحي أكثــــر مــــن أتباعــــه ، وهــــذا هــــو الــــرابط المقــــدس بــــین القائــــد واألتبــــاع

 .بمصلحته الذاتیة في سبیل مصلحة جماعته

واتخـاذ القـرارات المتعلقـة ،  وهي مشاركة القائد أتباعه في أعمـال التـأثیر والـسیطرة:التمكین -

 .بعمل الجماعة
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  :المعرفةمجاالت وأبعاد دور القیادة في إدارة 

    یتفق الباحثون على أهمیة دور القائـد فـي المنظمـة التعلیمـة انطالقـا مـن مبـدأ الـتعلم مـن خـالل 

ویمكـــن  القـــدوة، ففـــي هـــذه المنظمـــة یكـــون القائـــد معلمـــًا ومـــصممًا ومـــدربًا ومـــشرفًا فـــي نفـــس الوقـــت

 )  136: 2009،الحسیني(:توضیح دور القائد في إدارة المعرفة في إطار العناصر اآلتیة 

 والمقابلــة مـــع ةانوتـــتم هــذه المرحلــة مـــن خــالل االســـتب: المــسح العـــام للمعرفــة الموجـــودة -

العـاملین والعمـالء داخـل المنظمـة وخارجهـا ویـستطیع القائـد هنـا تحدیـد مـا إذا كانـت هنــاك 

ــــة  ــات وسیاســــات موجــــودة إلدارة المعرفــــة  وكــــذلك مــــدى مالئمــــة الهیاكــــل التنظیمی ممارســ

  .على المعلومات ومدى وجود آلیات لحفظ المعرفةوكیفیة الحصول 

یتــــولى القائــــد هنــــا تخطــــیط وتــــصمیم االســــتراتیجیات : وضــــع إســــتراتیجیة إلدارة المعرفــــة -

ــــإدارة المعرفــــة وذلــــك مــــن خــــالل االســــتفادة مــــن المعرفــــة ،والخطــــط المــــستقبلیة المتعلقــــة ب

 .الموجودة  وخلق معرفة جدیدة وتحویلها إلى عملیات أو خدمات جدیدة

تقــوم القیــادة فــي هــذا المجــال بإنــشاء إطــار تنظیمــي إلدارة المعرفــة : تنظــیم إدارة المعرفــة -

كمــا تــستطیع القیــادة تبــسیط اإلجــراءات والعملیــات لكافــة اإلدارات بالمنظمــة وكــذلك تــؤدي 

دورًا مهما في إیجاد ثقافة تنظیمیة مالئمة تتیح المشاركة فـي المعرفـة والـتعلم مـن اآلخـرین 

 .تمرةبصفة مس

ــیم إدارة المعرفــة - م تطبیــق إدارة المعرفــة مــن خــالل استقــصاء : تقی ّ ویــستطیع القائــد أن یقــی

آراء العـــاملین حـــول مـــدى تحقیـــق المنظمـــة لألهـــداف الخاصـــة بـــإدارة المعرفـــة مـــع معرفـــة 

  .آرائهم ومقترحاتهم للتحسن وبحث الشكاوى إن وجدت

ــــادة فــــي إدارة ا   ــــى وبحــــسب الكبیــــسي  فقــــد حــــدد دور القی لمعرفــــة فــــي األنــــشطة التــــي یؤدیهــــا عل

  )114: 2005، الكبیسي (:األصعدة اآلتیة
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 ویكــون دوره هنــا مراقبـة أنــشطة إدارة المعرفــة عنــد المــستویات المتفاعلــة لألفــراد :المــستوى -

وتبــادل األفكــار بیــنهم ، والمــشاركة بمعــرفتهم، والفــرق وجماعــات الممارســة والمنظمــة ككــل

  .بطریقة منتظمة ومستمرة

  . یكون دوره هنا تطویر وتوسیع وتنسیق عملیات إدارة المعرفة في كل المنظمة:العملیة -

 وذلــك مــن خــالل تــسهیل وتطــویر وتفعیــل الكفــاءات الموجــودة وابتكــار :تطــویر القابلیــات -

مثــل ، وهــذه الكفــاءات والقابلیــات هــي مجــامیع معقــدة مــن المهــارات والمعرفــة، الجدیــد منهــا

 .ستیعاب تكنولوجیا جدیدة قابلة للمحاكاةأو ا، تطویر منتج جدید

وتـــصمیم تكنولوجیـــا ،  وذلـــك مـــن خـــالل تقیـــیم التكنولوجیـــا المالئمـــة للمنظمـــة:التكنولوجیـــا -

 .المعلومات التي تدعم البنیة التحتیة إلدارة المعرفة

 مـن خـالل االهتمـام بـإدارة بـرامج الـتعلم والتـدریب فـي المنظمـة :تطویر رأس المال البشري -

نشاء مراكز التعلم الـداخليوتطویر  ٕ وتنفیـذ أنظمـة الحـوافز المنـسجمة مـع أهـداف إدارة ، ها وا

 .المعرفة

 یـــساهم فـــي تـــصمیم وتنفیـــذ مـــصفوفات األداء بهـــدف قیـــاس نـــشاط وفاعلیـــة إدارة :النتـــائج -

 .المعرفة

 

أن مـساهمة القیـادات اإلداریـة فـي خلـق أجـواء العمـل الجمـاعي  یمكـن القـول وخالصة لما ذكـر    

ـــــشر الـــــوعي التنظیمـــــي الـــــداعي للمـــــشاركة وتناقـــــل بـــــین  العـــــاملین ومختلـــــف اإلدارات والفـــــروع، ون

تاحة المجال للعاملین إلطالق أفكارهم اإلبداعیة، المعلومات ٕ ومـشاركتهم فـي اتخـاذ القـرارات فـي ، وا

كافـــة المـــستویات اإلداریـــة مـــن شـــأنه أن یـــسهم فـــي الوصـــول إلـــى تطبیـــق إدارة المعرفـــة بمـــا یحقـــق 

  . المنظمةأهداف
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  :مفهوم تكنولوجیا المعلومات

   ظهـــر مـــصطلح تكنولوجیـــا المعلومـــات فـــي بدایـــة الـــسبعینات مـــع ظهـــور الحواســـیب االلكترونیـــة 

علــى نطــاق تجــاري وأن مفهــوم تكنولوجیــا المعلومــات یعنــي كافــة األمــور التــي تتــضمن الحواســیب 

ا وشـبكات الحواسـیب بأنواعهـا المختلفـة ومعالجـة البیانـات والمعلومـات بكافــة واألجهـزة المـساعدة لهـ

أشـكالها وكافـة المراكــز والوظـائف المتعلقـة بالتكنولوجیــا وخـدماتها فـي األنظمــة والمؤسـسات إضــافة 

إلى البرامج التي تستخدم في أداء األعمال والوظائف وتسویق المنتجـات والخـدمات وكـل مـا یتعلـق 

  ).63: 2009،العاني(برامج وأجهزة ومعدات في ذلك من 

ـــات الوســــــائل والطــــــرق المبتكــــــرة والحدیثــــــة والمتقدمــــــة فــــــي معالجــــــة      تعنــــــي تكنولوجیــــــا المعلومـــ

المعلومـــات والمعرفـــة مـــن حواســـیب وشـــبكة معلومـــات واســـعة النطـــاق للحـــصول علـــى المعلومـــات 

عـادة اسـتخدامها فـي المنظمـة مـن ٕ  اجـل الوصـول إلـى األهـداف وتخزینها وربما تطویرها وتحدیثها وا

  ).107: 2009،نور الدین(بسرعة فائقة وبأداء عالي في عالم متطور تسوده المنافسة الهائلة 

ویعــد اســتخدام تكنولوجیــا المعلومــات الحدیثــة للحــصول علــى أفــضل الممیــزات مــن المتطلبــات     

دارة المعرفــة فــي حاجــة إلــ، الرئیـسیة ألي مؤســسة تریــد أن تكــون فــي المقدمــة ٕ ى تطبیــق تكنولوجیــا وا

وتعــــــد تلــــــك األدوات ، المعلومـــــات بغیــــــة تحــــــسین إنــــــشاء المعرفــــــة وتنظیمهـــــا وتقاســــــمها وتطبیقهــــــا

التكنولوجیــــة مــــن األســــس الهامــــة والتــــي دونهـــــا ال یمكــــن تطبیــــق وممارســــة إدارة المعرفــــة بـــــشكل 

نهـا بحاجـة لكو ، وكثیر ما تكـون المؤسـسات المبعثـرة جغرافیـا فـي حاجـة ماسـة إلـى هـذه األداة،كامل

وتحتـاج بعـض الحـاالت تكنولوجیـا تعاونیـة أكثـر ، أكثر إلى التواصل والتعاون بطرق مفیـدة ومنتجـة

، اتقانـــا فـــي التعقیـــد مثـــل اجتماعـــات الفیـــدیو واالجتماعـــات االلكترونیـــة بواســـطة البریـــد االلكترونـــي
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علـیم ومتخــذي  إلــى نظـام تكنولوجیـا معلومـات یــزود مخططـي سیاسـات التالمنظمـاتولهـذا سـتحتاج 

بالمعلومـــات الالزمـــة إلنجـــاح مـــا هـــو منـــوط بهـــم مـــن أعمـــال ، القـــرار وكـــذلك المـــسئولین التنفیـــذیین

وعلــى هـــذا فــإن تكنولوجیـــا المعلومــات لیـــست غایــة فـــي حـــد ، )73-67: 2007،الـــصاوي(ومهــام 

ر ضـمن إطـا) وبـضمنها نظـم المعلومـات اإلداریـة(ذاتها إنما هي وسـائل تـستخدمها نظـم المعلومـات

  ).21: 2007،یاسین(تولیفة متكاملة ومترابطة لدعم اإلدارة واألعمال

فالمرحلــة األولــى التــي : وقــد مــرت نظــم التكنولوجیــا التــي تواكــب عــصر المعرفــة بأربعــة مراحــل    

، وتم فیها صنع قواعد بیانات جدیدة للمشاریع وقواعـد بیانـات جدیـدة ألفـضل 1992بدأت في عام 

دأت المرحلــة الثانیــة بعــد ذلــك بــالتركیز علــى العمیــل، وكــان هــدفها هــو الممارســات العملیــة، كمــا بــ

اســتخدام كــل مــا لــدى المنظمــة للوصــول إلــى أفــضل الطــرق لخدمــة العمیــل، وكــان تخــزین البیانــات 

-1999(أمـا المرحلـة الثالثـة ، هو محـور كـل العملیـات، ولـم یكـن هنـاك تفاعـل مـع متلقـي المعرفـة

 بــین متلقــي المعرفــة والمعرفــة، فأصــبح هنــاك صــفحات علــى شــبكة والتــي تــم فیهــا التفاعــل) 2001

المعلومـــات، یقـــوم المـــستخدم بالتفاعـــل معهـــا، كمـــا أصـــبحت هنـــاك التجـــارة االلكترونیـــة، واألعمـــال 

وقـد أدت هـذه المرحلـة إلـى حمـاس واهتمـام عـال ، ، والمعامالت البنكیـةE-businessااللكترونیة 

دارتهــا ٕ ، حیــث أصــبح التركیــز علــى 2001ت المرحلــة الرابعــة فــي عــام وقــد بــدأ،بمفهــوم المعرفــة وا

كیفیة تعظیم قدرة المنظمة على خلق معرفـة جدیـدة، وكیفیـة خلـق بیئـة داخلیـة تـشجع المـشاركة فـي 

  ).122: 2006،عبد الوهاب(المعلومات 

  

  :دور تكنولوجیا المعلومات في إدارة المعرفة

 أن تكـــون فعالـــة جـــدا للمنظمـــات التـــي ترغـــب فـــي    إن تكنولوجیـــا اكتـــشاف المعرفـــة باســـتطاعتها

أصـبح ، وان ما یسمى اكتـشاف المعرفـة فـي قواعـد البیانـات ، الحصول على میزة تنافسیة مستدامة
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مـن جانـب آخـر فـان مـصطلح مـنجم البیانـات مـشتق ، یطلق علیه مـسمى آخـر وهـو مـنجم البیانـات

 هــام فــي تــسهیل اكتــشاف المعرفــة فهمــا لهمــا دور، ومــرتبط بمــصطلح آخــر هــو مــستودع البیانــات

فمــستودع البیانــات هــو عبــارة عــن أرشــیف للمعلومــات یــتم الحــصول علیهــا مــن مــصادر ، وتناقلهــا

وهــي مــصممة لغــرض التحلیــل بمــا ، ثــم یــتم تخزینهــا وفــق خطــة موحــدة وفــي موقــع واحــد، متعــددة

لكمیـــة كبیـــرة مـــن أمـــا مـــنجم البیانـــات هـــو عبـــارة عـــن تحلـــیالت ، ینـــسجم مـــع طبیعـــة بنیـــة األعمـــال

ـــة ونمـــاذج یمكـــن أن تـــستخدم وتـــدل أصـــحاب القـــرار، البیانـــات وتتنبـــأ ، بغـــرض إیجـــاد قواعـــد وأمثل

أو التنبـؤ بمـا یمكـن ، وهو یهدف إلى توصیف للحالة الموجـودة أو التـي حـدثت، بالسلوك المستقبلي

  ).158-152: 2006،العلي وآخرون(أن یحدث 

 فـي تولیـد المعرفـة واكتـسابها أو نـشرها أو سـواء، ة المعرفـةتؤدي التكنولوجیـا دورا مهمـا فـي إدار     

ـــــــــــاط ، االحتفـــــــــــاظ بهـــــــــــا ـــــــــــي النق ـــــــــــة ف ـــــــــــي إدارة المعرف ویمكـــــــــــن أن نلخـــــــــــص دور التكنولوجیـــــــــــا ف

  )95-94: 2005،الكبیسي(:التالیة

اإلسهام في تعزیز أمكان السیطرة علـى المعرفـة الموجـودة والتـي جعلـت منهـا عملیـة سـهلة  -

  .وذات تكلفة اقل

 .وتساند تفاعل الموارد البشریة لتولید معرفة جدیدة، عدة في تهیئة بیئة مالئمةالمسا -

ــسریع وتبــــسیط كــــل عملیــــات إدارة المعرفــــة مــــن تحلیــــل وخــــزن ومــــشاركة ونقــــل  - تــــسهیل وتــ

 .وتطبیق واسترجاع البحث

تحتاجهـــــا الجماعـــــات ، تـــــوفیر وســـــائل اتـــــصال ســـــهلت مـــــن تكـــــوین ورش عمـــــل مـــــشتركة -

وتـوفیر قاعـدة معرفیـة تحتـوى علـى جمیـع المعـارف ، افیـة مختلفـةالمتفاعلة في مناطق جغر 

 .حول المواضیع ذات الصلة بعملیات المنظمة
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عــداد الوثــائق وزیــادة ســرعة ودقــة ومعالجــة هــذه  - ٕ والمــساعدة فــي انجــاز الوظــائف الكتابیــة وا

 .الوثائق وسهولة تداولها

  

  :استخدام االنترنت في إدارة المعرفة

ة تحتیة تكنولوجیة تستخدم بروتوكوالت وقواعد نظم االنترانـت المفتوحـة لتنفیـذ     االنترانت هي بنی

إذ تقـدم سـرعة ، واكبـر وقـع لهـا هـو الـسرعة، واالنترانت هو وسـیلة ، شبكة تكون خاصة بشركة ما 

ویـساعد فــي تنفیـذ النـشاطات األساسـیة المختلفـة والـضروریة لتولیــد ، فـي الحـصول علـى المعلومـات

ومــــن هــــذه النــــشاطات دمــــج المعرفــــة فــــي المنتجــــات والعملیــــات ، لهــــا والتــــشارك فیهــــاونق، المعرفــــة

وهــي ، عــالوة علــى ذلــك فــان االنترانــت تلعــب دورا هامــا فــي تــسهیل التفاعــل بــین الزبــائن، واألفــراد

یمكـن بناؤهــا بعـد ذلــك بطریقـة هادفــة ، ساعد منظمــات األعمـال علــى الحـصول علــى بیانـات قیمــةتـ

ویــــساعد فـــي االتــــصال والتنــــسیق بــــین ، )98-95: 2005،يلرمــــاك ( الزبـــائنلتولیـــد المعرفــــة عــــن

ویعتبـر وســیلة ، مختلـف أقـسام المنظمـة ممــا یـسهل علیـة اإلدارة والـتحكم بكــل النـشاطات والعملیـات

فعالـة إلجــراء عملیـات التــدریب ونـشر المعرفــة والــوعي واإلرشـادات المتعلقــة بالعمـل والمنتجــات فــي 

ســیلة اتــصاالت بــین كافــة أجــزاء المنظمــة وبتكلفــة بــسیطة جــدا مقارنــة مــع وهــو أیــضا و ، المنظمــة

  ).158: 2010، طیطيال(وسائل االتصال األخرى 
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    : البنى التكنولوجیة لنظام إدارة المعرفة

دارة المعرفــة بتكنولوجیــا المعلومــات ونظــم الحاســوب ٕ فعملیــة الحــصول علــى ، تــرتبط المعرفــة وا

البـد لهـا مــن تـامین البنـى األساســیة ، وحتـى تكوینهــا، والمــشاركة بهـا، میزهـاالمعرفـة واسـتقطابها وتر 

ولعل أهـم عناصـر البنیـة األساسـیة لتكنولوجیـا المعلومـات والتـي تتـضح فـي ، لتكنولوجیا المعلومات

  )76: 2009،العاني(و )169: 2008،اتالزیاد (:تتمثل فیما یلي) 4(الشكل 

لتــي تــستخدم إلدخــال وخــراج المعلومــات والمتعلقــة أدوات وأجهــزة المــدخالت والمخرجــات ا -

  .بالحاسوب

، البرمجیات أو مجموعـة التعلیمـات المـستخدمة ألداء مهمـة معینـة وتـشمل أنظمـة التـشغیل -

 .واالتصاالت

 .أدوات وأجهزة االتصاالت وهي تشمل المودمات واألقمار الصناعیة والكابالت -

ركزیـة والتـي تقـوم بتنفیـذ البرمجیـات لتأدیـة وحدة المعالجة وتحتـوي علـى وحـدة المعالجـة الم -

 .والذاكرة الداخلیة والتي تقوم بالعمل كمنطقة التخزین للمعلومات، مهمة معینة

 ).األقراص المدمجة(أدوات وأجهزة التخزین التي تحفظ المعلومات والبرمجیات -

 .شبكة االنترانت -
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                               توزیع المعرفةمقاسمة المعرفة                           

  

  

  

  

  

  

  
  الحصول والترمیز                                                     إنشاء المعرفة     

  للمعرفة

  

  
    

  عملیة إدارة المعرفة وتكنولوجیا المعلومات) 4( شكل

  )104: 2005،نجمنجم عبود                                        (

  

ــــسابقة فتــــشمل   البطاینــــة(:أمــــا بالنــــسبة لخــــصائص هــــذه العناصــــر التــــي ذكــــرت فــــي الفقــــرة ال

  )73: 2010،المشابقةو 

والتـــي تخــــص الـــربط والــــدخول إلـــى قواعــــد ، )Reach(ســـهولة الوصــــول إلــــى المعــــارف -

  .البیانات ومستودعات المعرفة المتوافرة بالمنظمة

 .بأي طریقة ومن قبل أي فرد یرغب بذلك، )Access(إمكانیة الوصول إلیها -

         أنظمة المكتب أنظمة التشارك الجماعي
   معالج الكلمات -    التشارك الجماعي  -
  الصورة ونشر الویب-    الشبكات الداخلیة   -

   سطح المكتببیانات قواعد -                              
  

  
  

  رفيالذكاء الصناعي                أنظمة العمل المع
   تصمیم بمساندة الحاسوب- األنظمة الخبیرة             -
   الحقیقة االفتراضیة- الشبكات المحایدة           -
                 محطات العمل- المندوبون األذكیاء         -

 الشبكات دقواع المعالجات البرمجیات أدوات

  البنیة التحتیة
  لتكنولوجیا 
  المعلومات
  في إدارة 

 المعرفة
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 الــذي یركــز علــى التفاصــیل وكمیــة المعلومــات والمعــارف الموجــودة فــي ،)Depth(العمــق -

والتـــي یمكـــن اســـتخدامها بفاعلیـــة والقـــدرة علـــى اســـتثمارها مـــن ، المنظمـــة بجمیـــع مواقعهـــا

 .الجمیع

وتقـدیم التغذیـة ، دد حیث یعتمد على القدرة على تقـدیم الـدور المتعـ،)Richness(اإلغناء -

یجاد لغة مـشتركة ٕ واالسـتفادة مـن الـدروس الـسابقة واكتـساب الخبـرات مـن خـالل ، المرتدة وا

 .ذلك

ومــن ،  وهــو القــدرة علــى الخــزن والمعالجــة الــسریعة للمعلومــات،)Aggregation(التكتــل -

 .خالل تطبیق هذه العناصر یمكن تحقیق إدارة معرفیة سلیمة واستغاللها بأفضل الطرق

  

  :نظم إدارة المعرفة 

    تكمـــن الفكـــرة األساســـیة فـــي عمـــل نظـــم إدارة المعرفـــة فـــي تمكـــین العـــاملین فـــي المنظمـــة مـــن 

، الوصـــول إلـــى معرفـــة المنظمـــة عـــن الحقـــائق ومـــصادر المعلومـــات والحلـــول الالزمـــة للمـــشكالت 

 التــي یــتم فیهــا وبالمقابــل فــإن العــاملین یتــشاركون فــي المعرفــة الموجــودة فــي رؤوســهم وفــي الملفــات

تــسجیل الحلــول المناســبة للمــشكالت وبالتــالي تتــشكل لــدیهم تراكمیــة معرفیــة جدیــدة یــستطیعون مــن 

وبنـاءا علـى مـا ، خاللها إبداع أفكار جدیدة بخصوص المنتجات أو الخدمات التي تقـدمها المنظمـة

تحتــوي علــى المعرفــة تقــدم فــان نظــم إدارة المعرفــة عــادة مــا تبــدأ بقواعــد البیانــات المحوســبة التــي 

ولعــل أهــم مكــون لتنظــیم إدارة المعرفــة هــو مــستودعات المعرفــة التــي تتكــون مــن ، المهمــة للمنظمــة

  ).209-208: 2008، السامرائي والعمري(الذاكرة التنظیمیة والوثائق وقواعد البیانات المحوسبة 

جــال نظــم المعرفــة ســوف    ونظــرا ألهمیــة المعرفــة المتراكمــة والتــي تتواجــد بأشــكال مختلفــة فــي م

فـن الحـصول علـى أسـس وأدوات البحـث : نتطرق للحدیث عـن هندسـة المعرفـة والتـي عرفـت بأنهـا 
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، وعرضــها ، للتغلــب علــى المــشاكل التــي تحتــاج إلــى القــضایا الفنیــة للحــصول علــى هــذه المعرفــة

وفــن والقــضایا المهمــة فــي تــصمیم المعرفــة ، بــشكل صــحیح وتوضــیح خطــوط البحــث، واســتخدامها

وأنها فن نظـام الحاسـب المعقـد الـذي یمثـل ویـتالءم ، إقامة األدوات في جزء أو على امتداد التنظیم

وتتعلـــق هندســــة المعرفـــة بالعملیــــة الكاملـــة لتطــــویر وتـــوفیر نظــــم الــــذكاء ، مـــع المعرفــــة فـــي العــــالم

المعرفــة والهــدف األساســي لهندســة ، وان هندســة المعرفــة تكــون لهــا عــادة تــأثیر تعــاوني، الــصناعي

هــو بنــاء أنظمــة ذات طبیعــة مرنــة لیكــون باإلمكــان اإلضــافة أو التغییــر بــدون التــأثیر علــى عمــل 

  وآخــــرونالــــسالمي(، )5(وتتـــضح عملیــــة هندســـة المعرفــــة مـــن خــــالل الـــشكل ، الوحـــدات األخــــرى

,2009 :246-247.(  

خــالل إعــداد قواعــد     ومــن المهــام الرئیــسیة لهندســة المعرفــة ودورهــا فــي دعــم إدارة المعرفــة مــن 

وبنـــاء البـــرامج ، بیانـــات واختیـــار لغـــات البرمجـــة وتحویلهـــا إلـــى معلومـــات ونظـــم ومعـــارف وقـــرارات

الذكیة التي تحاكي ذكاء وتفكیر البشر وتمثیـل بعـض الخـواص اإلنـسانیة وعملیاتـه الذهنیـة المعقـدة 

ألنـشطة والمجـاالت بما یوازیها من خطوات حاسـوبیة تـساعد فـي حـل المـشكالت المعقـدة لمختلـف ا

: 2009، الكبیـــــسي( التنظیمیـــــة واإلداریـــــة واســـــتحداث ردود فعـــــل واســـــتجابات بمـــــا یتناســـــب معهـــــا

561.(  
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  عملیة ھندسة المعرفة) 5(شكل 
  )249: 2009،وآخرونالسالمي (

  
  .قواعد البیانات أو ،األجهزة، الوثائق، الكتب، تتضمن الخبراء:مصادر المعرفة -

 ).باستخدام اختبارات الحاالت(المعرفة مستمرة ومؤكدة : استمراریة المعرفة -

وتــــسجیل المعرفــــة نقطــــة انطــــالق ) خارطــــة المعرفــــة(وتتــــضمن تجهیــــز : تنظــــیم المعرفــــة -

 .المعرفة

تــصمیم البــرامج التــي تمكــن الحاســوب مــن االســتدالل علــى أســاس قــائم علــى : االســتدالل -

 .ون النظام قادرا على إرشاد المستخدم إلى قضایا محددةلیك، المعرفة

أو كیـــف یمكـــن اســـتخالص نتیجـــة معینـــة ، تتـــضمن التـــصمیم والبرمجـــة: الـــشرح والتعلیـــل -

 )248: 2009، وآخرونالسالمي. (بواسطة الحاسوب

  قاعدة 
 المعرفة

  الشرح
 والتعلیل

  
 االستدالل

  تنظیم
 المعرفة

مصادر 
 المعرفة

  استمراریة
 المعرفة
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   :دور نظم إدارة المعرفة في المنظمة

ــــة    تكمــــن  ــــةالن المعرفــــة داخــــل المنظمــــات فــــي إدارة نظــــم أهمی ــــدلجي والجنــــابي(: قــــاط اآلتی ، قن

  )221-220: 2008،الزیادات(و )86: 2005

إضــافة إلــى الوصــول إلــى مــصادر المعلومــات والمعرفــة الداخلیــة ، إیجــاد وتــامین المعرفــة -

  .والخارجیة

ـــــشاف وتـــــصنیف المعرفـــــة - ـــــستطیع أن یـــــستبط، اكت ـــــذكاء االصـــــطناعي ی ویـــــدمج ، نظـــــم ال

 .في كمیات كبیرة من البیانات، ج وعالقاتمن الخبراء لغرض إیجاد نماذ، الخبرات

والعمـل فـي آن واحـد علـى ، المشاركة بالمعرفة فنظم التعاون تساعد العـاملین فـي الوصـول -

 .ومن ثم التنسیق بین نشاطاتهم، ومن مواقع مختلفة، نفس الوثیقة

توزیــع المعرفــة وذلــك مــن خــالل تــامین وتوزیــع الوثــائق واألشــكال األخــرى مــن المعلومــات  -

 .لى العاملین في مجال المعرفةع

   :النظم المعلوماتیة الداعمة إلدارة المعرفة

،    إن إلدارة المعرفــة قاعــدة تقنیــة تمثــل البنیــة التحتیــة التكنولوجیــة النطــالق نــشاط إدارة المعرفــة 

  )122-120: 2009،یاسین( :ومن أهم هذه النظم المعلوماتیة التي تدعم إدارة المعرفة

وهــي نظــم معلومــات محوســبة تعمــل علــى تلبیــة احتیاجــات :  اإلســتراتیجیةنظــم المعلومــات -

وتعتبــر هــذه الــنظم ، والمعلومــات الــضروریة ألغــراض اتخــاذ القــرارات، اإلدارة اإلســتراتیجیة

بمثابــة منظومــات مــساندة ودعــم شــامل لــإلدارة العلیــا بمــا تقدمــه مــن دعــم متعــدد الوســائط 

  .ومتنوع األشكال
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وهـــي نظـــم معلومـــات حاســـوبیة تفاعلیـــة تـــساند اإلدارة علـــى اتخـــاذ : تنظـــم مـــساندة القـــرارا -

وتتمیـــز بـــدعمها المباشـــر ، القـــرارات وذلـــك مـــن خـــالل اســـتخدام النمـــاذج وقواعـــد البیانـــات

لـإلدارة العلیـا والوسـطى وبـسهولة االسـتخدام بكونهــا تـستند إلـى قواعـد البیانـات وتعمـل هــذه 

ة وتحلیــل البیانــات ونمذجــة المــشكالت واقتــراح الــنظم علــى نــشر وتوزیــع قــدراتها فــي معالجــ

 .الحلول بدال من تقدیم المعلومات التي تحتاج إلیها اإلدارة

وتعتبـــر اإلطـــار التكـــویني الـــشامل الـــذي یـــضم كـــل أنـــواع نظـــم : نظـــم المعلومـــات اإلداریـــة -

ویمكـن اعتبارهـا اتحـادا لـنظم وظیفیـة ، المعلومات المحوسبة في منظمات األعمال الحدیثة

رعیــة للمعلومــات تعمــل فــي إطــار مــن التنــسیق المــشترك والبنیــة المتكاملــة مــن اجــل تلبیــة ف

 .ولدعم عملیاتها وأنشطتها، علوماتاحتیاجات اإلدارة العلیا والوسطى من الم

  

 أن تكنولوجیـا المعلومــات تــوفر الكثیـر مــن اإلمكانیــات لتطبیـق إدارة المعرفــة مثــل ویــرى الباحــث   

والــشبكات الخبیــرة ممــا یــسهل ویــسرع تناقــل ، وقواعــد البیانــات،  وبــرامج التــصفح،الــشبكات الداخلیــة

فإننـــا بـــدون االعتمـــاد علـــى تقنیـــة المعلومـــات واالتـــصاالت ال ، المعـــارف فـــي كافـــة أرجـــاء المنظمـــة

ن نظــــم المعلومــــات اإلســــتراتیجیة و ، نــــستطیع بنــــا نظــــام إلدارة المعرفــــة ٕ ونظــــم مــــساندة ) التنفیذیــــة(ا

 المعلومــات اإلداریــة هــي الــنظم التــي ال غنــى عنهــا لالنتقــال بتكنولوجیــا المعلومــات القــرارات ونظــم

، من مستوى المعلومات إلى مستوى اسـتثمار المعرفـة وتحقیـق تـراكم فـي الـذاكرة التنظیمیـة للمنظمـة

  .تراكم نوعي بالمعرفة الشاملة في كل أنواعها ومجاالت تطبیقها
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  :مقدمة

ممـــا ال شـــك فیـــه أن التعلـــیم العـــالي شـــهد تطـــورًا فـــي فلـــسطین خـــالل العقـــد األخیـــر بـــالرغم مـــن    

ویشهد التعلیم الجامعي اهتمامـًا كبیـرا علـى مختلـف ، الصعوبات التي یواجهها مجتمعنا الفلسطیني 

األفـضل لمواكبـة المستویات في كافة محافظات الـوطن، إضـافة إلـى انـه یـشهد تطـورًا مـستمرا نحـو 

حاجات الفرد والمجتمع وخصائص العصر العلمي والتقني، وبناء على ذلك فإنـه ینظـر إلـى التعلـیم 

الجــامعي علــى أســاس الــدور المتمیــز الــذي یلبیــه فــي تقــدم المجتمعــات وتنمیتهــا وذلــك عــن طریــق 

عــداد القیــادات الفكریــة إعــداد الكــوادر والطاقــات البــشریة الفنیــة والعلمیــة والثقافیــة والمهنیــة وكــذلك إ

  .في مجاالت التعلیم المختلفة التربویة والعلمیة والمهنیة

  

  : لمحة عامة عن الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة

  :الجامعة اإلسالمیة

وهــــي مؤســــسة أكادیمیــــة مــــستقلة مــــن ، م1978 بغــــزة فــــي العــــام الجامعــــة اإلســــالمیةتأســــست    

، وهـي وزارة التربیـة والتعلـیم العـالي الفلـسطینیة، تعمـل بإشـراف فلسطینمؤسسات التعلیم العالي في 

ورابطــــة جامعــــات البحــــر ، ورابطــــة الجامعــــات اإلســــالمیة، اتحــــاد الجامعــــات العربیــــة: عــــضو فــــي

، وتربطهـــا عالقـــات تعـــاون بـــالكثیر مـــن الجامعـــات واالتحـــاد الـــدولي للجامعـــات، األبــیض المتوســـط

تهدف الجامعة إلـى تـوفیر جـو أكـادیمي لطلبتهـا ملتـزم بـالقیم اإلسـالمیة ومراعـي . العربیة واألجنبیة

 وتقالیــــده، وتــــسعي لوضــــع كــــل اإلمكانیــــات المتاحــــة لخدمــــة العملیــــة الــــشعب الفلــــسطینيلظــــروف 
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التعلیمیــــة، وتهــــتم بالجانــــب التطبیقــــي اهتمامهــــا بالجانـــــب النظــــري، كمــــا وتهــــتم بتوظیــــف وســـــائل 

  .خدمة العملیة التعلیمیةالتكنولوجیا المتوفرة في 

   : رؤیة الجامعة

     " منارة علمیة رائدة للمعرفة والثقافة وخدمة اإلنسانیة إلحداث نهضة مجتمعیة شاملة"  

  : رسالة الجامعة

الجامعــة اإلســالمیة مؤســسة أكادیمیــة تــسعى للنهــوض بالمــستوى العلمــي والثقــافي والحــضاري، "   

ثـــة فـــي التعلــیم العـــالي والتطـــور التكنولـــوجي، وتـــشجع البحـــث تعمــل علـــى مواكبـــة االتجاهـــات الحدی

ـــــــاء األجیـــــــال وتنمیـــــــة المجتمـــــــع فـــــــي إطـــــــار مـــــــن القـــــــیم اإلســـــــالمیة  ". العلمـــــــي وتـــــــساهم فـــــــي بن

   : التبادل األكادیمي

الفلـــسطینیة  تهـــتم الجامعـــة بالتعـــاون وتبـــادل الخبـــرات واألســـاتذة المتخصـــصین مـــع الجامعـــات   

وللجامعـة عالقـات وطیـدة  المیـة فـي مختلـف مجـاالت العلـوم والتكنولوجیـا،والعربیـة واإلسـالمیة والع

  .وتوأمة مع عدد من الجامعات تربطها بالكثیر من الجامعات، وتنظم عالقتها اتفاقیات تعاون

  

   :تمنحها الجامعة التخصصات والدرجات العلمیة التي

 :البكالوریوس درجة

  . الطب والجراحة :كلیة الطب -

 - الهندسة الصناعیة-  الهندسة المدنیة-  هندسة الحاسوب-البیئیة الهندسة :كلیة الهندسة -

 .الهندسة المیكانیكیة- الهندسة الكهربائیة -الهندسة  المعماریة

 . تطویر البرمجیات-  تكنولوجیا المعلومات -الحاسوب   علم:كلیة تكنولوجیا المعلومات -

 . القبالة القانونیة - التمریض:كلیة التمریض -
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 علوم - الفیزیاء – أحیاء -  الكیمیاء- علوم الطبیة المخبریة  ال-ضیات الریا :لعلومكلیة ا -

 . تكنولوجیا البصریات الطبیة-األرض والبیئة 

  إدارة األعمال-إحصاء تطبیقي/  االقتصاد -  االقتصاد والعلوم السیاسیة  :التجارة كلیة -

  العلوم- ة باللغة اإلنجلیزیةالمحاسب - المحاسبة -إدارة األعمال باللغة اإلنجلیزیة -

 .المالیة والمصرفیة

 تعلیم التربیة - المرحلة األساسیة- النفسي والتوجیه التربوي اإلرشاد :كلیة التربیة -

 - تعلیم اللغة العربیة-  تعلیم الریاضیات- تعلیم العلوم-اجتماعیات  تعلیم-اإلسالمیة

 . تعلیم العلوم والتكنولوجیا-االنجلیزیة تعلیم اللغة

 .عام أصول دین :كلیة أصول الدین -

 .اإلسالمیة  الشریعة- الشریعة والقانون :الشریعة والقانون كلیة -

  

  :العلیا الدراسات

التحتیـــة، إدارة  ة تأهیـــل وتـــصمیم المنـــشآت، البنیـــ( یـــةالهندســـة المدن :كلیـــة الهندســـة -

 أنظمــة اتــصاالت ، ( الهندســة الكهربائیــة،)المــشروعات الهندســیة، هندســة مــصادر المیــاه

  .) هندسة الحاسوب، الهندسة المعماریة-التحكم

 .تكنولوجیا المعلومات: المعلومات كلیة تكنولوجیا -

 - العلــوم البیئیــة- الریاضــیات- الفیزیــاء-أحیــاء دقیقــة: الحیاتیــة العلــوم :كلیــة العلــوم -

 .الكیمیاء

 .التنمیة اقتصادیات- المحاسبة والتمویل-إدارة األعمال :كلیة التجارة -
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  المنــاهج وطــرق-إدارة تربویــة: أصــول التربیــة-إرشــاد نفــسي:علــم الــنفس :التربیــة ةكلیــ -

 .التدریس

 . الجغرافیا- التاریخ-اللغة العربیة :اآلداب كلیة -

 . العقیدة-الحدیث الشریف -التفسیر:كلیة أصول الدین -

 .المقارن الفقه :كلیة الشریعة والقانون -

  :  الدبلوم العام 

  . في التربیة بلوم العامدرجة الد تمنح الجامعة -

 :العالي الدبلوم

الصحة  -  الدراسات اإلسالمیة - التربویة اإلدارة: في درجة الدبلوم العالي تمنح الجامعة -  

  .والتربوي  اإلرشاد النفسي - النفسیة والمجتمعیة 

 

ة الالزمـة العلمیـة تتـوفر فیهـا أفـضل األجهـزة العلمیـ و تـضم الجامعـة عـددًا كبیـرًا مـن المختبـرات   

جــراء التجــارب ٕ إلــى جانــب الدراســـة النظریــة، وتحــرص الجامعــة علــى تحـــدیث  للدراســة العلمیــة وا

باسـتخدام وسـائل التكنولوجیـا فـي العملیـة التعلیمیـة، وتهـتم اهتمامـًا  مختبراتها بشكل مستمر، وتعنـى

وب لخدمــة اســتخدام الحاســوب، وتــوفر الجامعــة عــددًا كبیــرًا مــن مختبــرات الحاســ خاصــًا بتوســیع

االتـصال  التعلیمیة والبحث العلمي، كما تقدم الجامعة لطلبتها خدمة اإلنترنت لتمكیـنهم مـن العلمیة

تقـدم المكتبــة  بالمكتبـات ومراكـز األبحـاث والحـصول علــى المعلومـات مـن مختلـف المــصادر، كمـا

  .مختلفةالعلمیة ال خدماتها للطلبة والباحثین حیث یتوفر بالجامعة عدد كبیر من المواد

)ps.edu.iugaza.www(  
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  : غزة-جامعة األزهر

الــشعب  كمؤســسة للتعلــیم العــالي تلبــي طموحــات م1991 بغــزة فــي العــام جامعــة األزهــرأنــشئت    

س  رئـییاسـر عرفـات وتكون عنوانًا لقدرة هذا الـشعب علـى البـذل والعطـاء وقـد كـان قـرار الفلسطیني

 في إنشاء هـذه الجامعـة هادفـًا إلـى غـرس الـشباب الفلـسطیني فـي بلـده وتـدعیم جـذوره دولة فلسطین

  .دیرفیها، وقد نمت هذه الجامعة نموًا سریعًا یستحق كل اإلعجاب والتق

  :رسالة الجامعة

تهـدف إلـى ،  غزة هي مؤسسة تعلیم عالٍ فلسطینیة عامة، مستقلة وغیر ربحیـة-جامعة األزهر    

ــــسطیني والعربــــي مــــن المــــوارد البــــشریة المؤهلــــة فــــي التخصــــصات  ــــة احتیاجــــات المجتمــــع الفل تلبی

وظیـف تقنیـات العـصر والتنمیـة المـستدامة مـع التركیـز علـى ت، والبحـوث العلمیـة، المعرفیة المختلفة

والمحافظــــة علــــى أصــــالة التــــراث الفلــــسطیني والعربــــي واإلســــالمي، ، فــــي تحــــصیل العلــــم والمعرفــــة

وااللتـــزام بمبــــادئ الدیمقراطیــــة وحقـــوق اإلنــــسان، وقــــیم العدالــــة والمـــساواة، وااللتــــزام بحكــــم القــــانون 

  .عیةوالشفافیة والتسامح واالحترام وعدم التمییز والتنوع، والشراكة المجتم

، وكلیـة التربیـة )الحقـوق اآلن(كلیة الـشریعة والقـانون : فقد بدأت جامعة األزهر بكلیتین فقط هما   

الـصیدلة، الزراعـة، العلـوم، واآلداب اإلنـسانیة، :  تم إنشاء أربع كلیات أخرى هـي1992وفي العام 

  . كلیة سابعة وهي كلیة االقتصاد والعلوم اإلداریةم 1993 في العام ثم أضیفت لها

حتیاجــات المجتمــع  فقــد تــم إنــشاء كلیــة العلــوم الطبیــة التطبیقیــة تلبیــة الم 1997أمــا فــي العــام    

 تمــــت م 1999وفــــي العــــام . الفلــــسطیني القــــادر علــــى الخــــوض فــــي مجــــال التخصــــصات الدقیقــــة

الموافقة على إنشاء كلیة طب فلسطین فرع جامعـة األزهـر، حیـث باشـر طلبـة كلیـة الطـب دراسـتهم 

  . األكادیمیة
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 ونتیجـــة للتطـــور الهائـــل فـــي علـــوم الحاســـوب وتكنولوجیـــا المعلومـــات كـــان م 2001لعـــام وفـــي ا   

هندســة وتكنولوجیــا اللجامعــة األزهــر القــرار الحكــیم فــي إنــشاء الكلیــة العاشــرة بالجامعــة وهــي كلیــة 

، لمـي والتطــور الـسریع فــي مجـال التخصــصات العلمیـة الحدیثــةالمعلومـات وذلــك لمواكبـة التقــدم الع

هندسـة قـسم وتم بعد ذلك وفي السنوات الالحقة استحداث بعض الكلیات مثـل كلیـة طـب األسـنان و 

  .  الحاسوب واالتصاالت في كلیة الهندسة

  :الدرجات التي تمنحها الجامعة على مستوى درجة البكالوریوس

فرعـــي لغـــة /اللغـــة االنجلیزیـــة - اللغـــة االنجلیزیـــة وآدابهـــا: نیةكلیـــة اآلداب والعلـــوم اإلنـــسا -

فرعــي علـــوم سیاســي وعلــم نفــس وخدمـــة /علــم اجتمــاع -  اللغــة العربیــة وآدابهـــا- فرنــسیة

  .الجغرافیا - تاریخ – اجتماعیة

اإلحـــصاء  - اإلحـــصاء – االقتـــصاد-العلـــوم الـــسیاسیة: كلیـــة االقتـــصاد والعلـــوم اإلداریـــة -

 . إدارة األعمال- سبةالمحا – التطبیقي

اللغــــة  - تعلــــیم التربیــــة اإلســــالمیة - تخــــصص المرحلــــة األساســــیة األولــــى: كلیــــة التربیــــة -

 - تـــاریخ - الریاضـــیات - األحیـــاء - الكیمیـــاء - الفیزیـــاء -اللغـــة االنجلیزیـــة  -العربیـــة 

 .إرشاد نفسي - جغرافیا

 .القانون: كلیة الحقوق -

 .جیولوجیا - الفیزیاء - العلوم الحیاتیة - الكیمیاء - الریاضیات :كلیة العلوم -

- اإلنتـاج الحیـواني - الصناعات الغذائیـة - العلوم الزراعیة والبیئیة: كلیة الزراعة والبیئة -

 .اإلنتاج النباتي والوقایة
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 أنظمـةهندسـة  - علـوم الحاسـوب - نظـم المعلومـات :كلیة الهندسة وتكنولوجیا المعلومات -

تكنولوجیــــــا  - هندســــــة الحاســــــوب واالتــــــصاالت - رونكسهندســــــة المیكــــــات - الحاســــــوب

 .المعلومات

 .طب األسنان: كلیة الدكتور حیدر عبد الشافي لطب األسنان -

 .الطب البشري: كلیة الطب -

 .الطب المخبري -  التصویر الطبي-العالج الطبیعي: كلیة العلوم التطبیقیة -

 .الصیدلة: كلیة الصیدلة -

 .الشریعة: كلیة الشریعة -

 : التي تمنحها الجامعة على مستوى درجة الماجستیرالدرجات

 - اللغة العربیة األدب والنقد - دراسات الشرق األوسط: كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة -

  .اللغة العربیة والعلوم اللغویة

إدارة  - االقتصاد- اإلحصاء -  العلوم السیاسیة: كلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة -

 .المحاسبة-األعمال

دبلوم التأهیل  - أصول التربیة - مناهج وأسالیب التدریس - علم النفس: ة التربیةكلی -

 .عام/التربوي 

 .القانون العام: كلیة الحقوق -

 .العلوم الحیاتیة -  الریاضیات – الكیمیاء: كلیة العلوم -

 .علوم المیاه والبیئة - الزراعة: كلیة الزراعة والبیئة -

 .الصیدلة - ةالتغذیة اإلكلینیكی: كلیة الصیدلة -
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 فقـد عملـت الجامعـة لتوصـیل اإلنترنـتأما في مجال االتصال بالعالم الخارجي من خالل شـبكة    

واء كانــــت فــــي حقــــل بیاناتهــــا ومعلوماتهــــا إلــــى الخــــارج وكــــذلك مــــا یفیــــد الطلبــــة مــــن معلومــــات ســــ

  .االستعالم عن الدرجات أو أمور أخرى، حیث قامت الجامعة بتوفیر اإلمكانیات في هذا المجال

تتمتـع جامعـة األزهـر بـاعتراف عربـي ودولـي كبیــر وتنـسج عالقـات كثیـرة ومتنوعـة مـع العدیـد مــن و 

ـــة االعتـــراف االتحـــادات والمنظمـــات والـــشبكات العربیـــة والدولیـــة المختلفـــة والتـــي تـــدعم وتقـــوي  حال

  :وتمتاز جامعة األزهر بغزة بعضویتها في. بشهاداتها وخریجیها وأنظمتها األكادیمیة

  .اتحاد الجامعات العربیة -

 .االتحاد الدولي لرؤساء الجامعات -

 .الشبكة العربیة األوروبیة للبحوث العلمیة -

 .االتحاد الدولي لجامعات البحر األبیض المتوسط -

 .ولین عن القبول والتسجیل بالجامعات العربیةالمنظمة العربیة للمسئ -

  IAU(.                    http://alazhar.edu.ps(اتحاد الجامعات الدولیة   -
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  :األقصىجامعة 

م كمعهــد للمعلمــین تحـــت إدارة الحكومــة المــصریة، وكـــان 1955 ســنة جامعــة األقـــصى    بــدأت 

م تطــور المعهـــد إلــى كلیــة عرفـــت 1991وفـــي عــام ، همالهــدف آنــذاك هــو إعـــداد المعلمــین وتــأهیل

بكلیـة التربیــة الحكومیـة، ومنــذ ذلـك الحــین أخــذت الكلیـة تتنــامى شـیئًا فــشیئًا فـي خططهــا التعلیمیــة، 

وأقسامها العلمیة، وأساتذتها، وطالبها، وخرجت كثیرًا مـن المدرسـین والبـاحثین ذوى الكفـاءة العلمیـة 

بكالوریوس واللیسانس والـدكتوراه عبـر برنـامج الدراسـات العلیـا المـشترك والتربویة العالیة من حملة ال

م تــم تحویــل الكلیــة إلــى جامعــة 2000/2001مــع جامعــة عــین شــمس ومــع بدایــة العــام الجــامعي 

، كلیـة اآلداب والعلـوم األقـصىكلیـة مجتمـع : األقصى حیث تضم الجامعة حالیًا ثماني كلیـات هـي

كلیـة التربیــة ، كلیــة اإلعـالم، وكلیـة الفنـون الجمیلـة، لیـة العلـوم التطبیقیـةاإلنـسانیة ، كلیـة التربیـة، ك

 .كلیة العلوم اإلداریة ،البدنیة والریاضیة

  :رؤیة الجامعة

 جامعــة األقــصى أن تكــون متمیــزة بــین الجامعــات الفلــسطینیة، واإلقلیمیــة فــي مجــاالت تــسعى  

  .الشاملة بنیة على ثقافة الجودةالتعلیم الجامعي، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع الم

  :رسالة الجامعة

مـــزود  جامعــة األقــصى هــي مؤســسة تعلـــیم عــالٍ حكومیــة فلــسطینیة تهـــدف إلــى إعــداد إنــسان  

تكنولوجیـا المعلومـات مـن  بالمعرفة، و المهارات، والقیم، ولدیه القدرة على التعلم المستمر وتوظیـف

تلتــزم . وتنمیــة وخدمــة المجتمــع ، والبحــث العلمــي،خــالل بــرامج بنــاء القــدرات، والتعلــیم الجــامعي

واإلسـالمیة، ومبـادئ حقـوق اإلنـسان التـي  جامعة األقـصى خـالل تحقیقهـا لرؤیتهـا بالثقافـة العربیـة،

والــشفافیة، واالحتــرام، والتــسامح، والعدالــة، والمــساواة،  تــشمل المــسئولیة، وااللتــزام بحكــم القــانون،

  .مصلحةال والتمكین، والمشاركة ألصحاب
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م، وذلــك 1994المـشترك للدراســات العلیـا عــام  أمـا بالنــسبة للدراسـات العلیــا فقـد تأســس البرنـامج  

بین جامعة األقصى ، وكلیتي البنـات والتربیـة فـي جامعـة عـین شـمس فـي جمهوریـة مـصر العربیـة 

 إلتمـــام إلتاحـــة الفرصـــة للطلبـــة والعـــاملین فـــي أقـــسام الجامعـــة وكلیاتهـــا المختلفـــة الــشقیقة، وذلـــك

الماجــــستیر  العــــالي مــــن خــــالل الدراســــة فــــي برنــــامج الــــدبلوم العــــام والخــــاص، وبرنــــامجم مهتعلــــی

ثــم توسـع برنـامج الدراسـات العلیـا نتیجـة اإلقبــال الملحـوظ مـن مؤسـسات التعلـیم العــالي  والـدكتوراه،

 ةداخـل محافظـات غـزة والـضفة الغربیـة، ومـن مؤسـسات الـوطن المختلفـة، وذلـك لیتـیح فرصـ فـي

  .العلیا لقطاع واسع من الدارسین في الوطنالدراسات 

  : الجامعةأهدافومن أهم 

  خلـــق الكفـــاءات المتمیـــزة وتنمیتهـــا وتطویرهـــا ومـــا یتطلبـــه ذلـــك مـــن بنـــاء العقـــل والـــضمیر

  .والسلوك والنظرة الشمولیة للحیاة

  العالمیـــــة تنمیـــــة الـــــشعور باالنتمـــــاء للـــــوطن وروح المـــــسئولیة واالهتمـــــام بالثقافـــــة القومیـــــة و

  .وتطویر التراث الوطني

  نشر المعرفة وتأصیلها بإتاحة فـرص التعلـیم العـالي والتخـصص ألبنـاء الـشعب الفلـسطیني

  .في مجاالت العلوم المختلفة

  القیـــــام بالبحـــــث العلمـــــي وتـــــشجیعه وتنظیمـــــه فـــــي المجـــــاالت المختلفـــــة، لخدمـــــة المجتمـــــع

  .وتطویره، والمساعدة في حل مشكالته

 العلمیـــــة والثقافیـــــة المتمیـــــزة عـــــن طریـــــق تبـــــادل الخبـــــرات والمعـــــارف مـــــع توثیـــــق الـــــروابط 

  .الجامعات والهیئات والمؤسسات العلمیة والثقافیة الفلسطینیة والعربیة والعالمیة
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  ،االنفتاح على اإلنجازات العلمیة في العالم، وتسخیرها لخدمـة أهـداف المجتمـع الفلـسطیني

  .الشاملةوتطویعها لمستلزمات التنمیة الوطنیة 

  االهتمــام بشخــصیة الطالــب ومــسلكه ومواطنتــه الــصالحة، وتوجیهــه إیجابیــًا لخدمــة الــوطن

  .واألمة

  تنمیـــة الشخـــصیة المـــستقلة للطالـــب وصـــقلها، وتعویـــده علـــى تحمـــل المـــسئولیة، وبـــث روح

  .التعاون لدیه، والعمل على تكامل شخصیته بتنمیة قدراته الفكریة واإلبداعیة

 لعربیة الفصحى، وتوظیف استخدامها في المجاالت المعرفیة كافةالعنایة باللغة ا.  

  ــــین الجامعــــة ومؤســــسات تــــشجیع العمــــل التطــــوعي وخدمــــة المجتمــــع وتــــدعیم الــــصالت ب

 .المجتمع كافة

 العنایة بالحضارة العربیة واإلسالمیة ونشر تراثها واالهتمام بالقیم األخالقیة.  

http://www.alaqsa.edu.ps 
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  :مقدمة
  

بعد االطالع على الدراسات السابقة سواء كانت عربیة أو أجنبیة تم اختیـار الدراسـات التـي تفیـد    

المتغیـــرات الباحــث فــي دراســته وذلــك مــن خــالل اشـــتراك الدراســات مــع دراســة الباحــث فــي إحــدى 

ولــم یــتم االســتفادة مــن دراســات فلــسطینیة فــي هــذا المجــال وذلــك لعــدم وجــود ، المــستقلة علــى األقــل

  .  دراسة تتقاطع مع إحدى المتغیرات المستقلة على األقل وذلك على حد علم الباحث

  
  :الدراسات العربیة: أوال
  
  )2010، جواد وآخرون(دراسة  -1

ة التنظیمیــة فــي تنفیــذ إدارة المعرفــة فــي مجموعــة االتــصاالت قیــاس اثــر عوامــل الثقافــ"بعنــوان 

  "دراسة حالة):أورانج(األردنیة 

 فـي مجموعـة  إلى قیاس أثر عوامل الثقافة التنظیمیة فـي تنفیـذ إدارة المعرفـةهدفت هذه الدراسة   

یـــة وتمثلــت عوامـــل الثقافــة التنظیم، مـــن وجهــة نظـــر العــاملین فیهـــا ) ورانــجأ(االتــصاالت األردنیـــة 

  ).والعاملین والقیادة، والعملیات، وأنظمة الحوافز، والهیكل التنظیمي، نظم المعلومات(في

 إلـى وجـود اثـر ذو داللـة إحـصائیة لعوامـل الثقافـة التنظیمیـة فـي تنفیـذ إدارة وتوصلت هـذه الدراسـة

مـن %) 72.9(حیث أظهرت نتائج الدراسة أن عوامل الثقافـة التنظیمیـة تفـسر مـا نـسبته ، المعرفة 

كمــا توصــلت إلـى أن القیــادة كانــت العامـل األكثــر تــأثیرا مـن بــین عوامــل ، التبـاین فــي إدارة المعرفـة

  .الثقافة التنظیمیة في تنفیذ إدارة المعرفة
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  ) 2009، البیشي( دراسة -2

  "  الریاض-متطلبات إدارة المعرفة في مجلس الشورى ومدى جاهزیته لتطبیقها"بعنوان 

والثقافـة التنظیمیـة ،  إلى التعرف على المتطلبات التنظیمیة والتكنولوجیـة والبـشریةةهدفت الدراس   

 أن المتطلبـات التنظیمیـة والتـي تتمثــل وقــد أظهـرت نتـائج الدراســة، المطلوبـة لتطبیـق إدارة المعرفـة

یجــاد إســتراتیجیة إلدارة المعرفــة، فــي نــشر المعلومــات التــي تزیــد مــن المعــارف ٕ شــراك العــاملی، وا ٕ ن وا

وأظهـرت أیـضا أن ، في بناء إستراتیجیة المعرفة تسهم بشكل مباشر في نجاح تطبیـق إدارة المعرفـة

تـوفیر قاعـدة بیانـات خاصـة ، المتطلبات التكنولوجیة والمتمثلة في تعمـیم خدمـة االتـصال باالنترنـت

ت إیجـــاد أســـالیب اتـــصال الكترونیـــة عـــن بعـــد تـــساعد فـــي اللقـــاءات واالجتماعـــا، بمجلـــس الـــشورى

یجــــاد منتــــدیات الكترونیــــة تــــساعد فــــي تبــــادل وتوثیــــق  ٕ وتــــوفیر رابــــط الكترونــــي خــــاص بكــــل إدارة وا

كما أظهرت النتـائج أن أهـم المتطلبـات ، المعرفة تسهم بشكل مباشر في نجاح تطبیق إدارة المعرفة

البــــشریة الالزمـــــة لنجـــــاح تطبیــــق إدارة المعرفـــــة تتمثـــــل فــــي اســـــتقطاب خبـــــراء فــــي مجـــــال تقنیـــــات 

وتـــشارك المـــوظفین مـــع خبـــراء ومستـــشارین فـــي أداء ، وقواعـــد البیانـــات ، لومـــات واالتـــصاالتالمع

سـناد فریـق إدارة المعرفـة لقائـد مـستقل یـسهم فـي بنـاء جـسور التعـاون ، العمل بالمجاالت المختلفـة ٕ وا

وقــــد تمثلـــت أهــــم نتـــائج هـــذه الدراســــة فـــي معرفــــة الثقافـــة التنظیمیــــة ، مـــع كافـــة الوحــــدات اإلداریـــة

مطلوبـة لنجــاح تطبیــق إدارة المعرفـة وذلــك فــي وجـود الثقــة المتبادلــة بـین العــاملین لتبــادل المعرفــة ال

ــــة والجماعیــــة، والخبــــرات ــــا ألداء العمــــل بــــشكل ، ونــــشر ثقافــــة المبــــادرة الفردی وتــــشجیع اإلدارة العلی

یجاد السبل التنظیمیة التي تدعم التشارك في المعرفة، جماعي من خالل فرق العمل ٕ   .وا
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  )2009، ناجي( دراسة -3

 دراســـة تطبیقیـــة علـــى شـــركة –نمـــوذج مقتـــرح لمحـــددات ونتـــائج إدارة المعرفـــة "بعنـــوان 

  "االتصاالت المتنقلة بدولة الكویت

عـرض اإلطـار النظـري لمفهـوم إدارة المعرفـة وأبعادهـا وأهمیتهـا وتطویرهـا     هدفت الدراسة إلى  

تحدیــد مفهــوم الثقافــة التنظیمیــة كمحــدد إلدارة المعرفــة كمــا هــدفت إلــى ، وعالقتهــا بــبعض المفــاهیم

وهـــدفت إلـــى مـــدى تـــأثیر إدارة ، مـــع توضـــیح أبعـــاد الثقافـــة التنظیمیـــة وطبیعـــة وقـــوة هـــذه العالقـــة

و ، وجــودة الخدمــة المقدمــة للعمــالء، المعرفــة فــي زیــادة رضــاء العــاملین ومعــدل تماســك الجماعــة

أن أبعــاد إدارة المعرفــة المتمثلــة فــي اكتــساب همهــا  إلــى مجموعــة مــن النتــائج أ الدراســةتوصــلت

كمــا توصـــلت ، واالســتجابة تتــأثر تــأثیرا ایجابیــا بالثقافــة التنظیمیــة الكلیــة، ونــشر المعرفــة، المعرفــة

   . هذه الدراسة أیضا إلى أن تماسك الجماعة یتأثر تأثیرا طردیا بإدارة المعرفة الكلیة

  

   ) 2009، المسند(دراسة  - 4

  "متطلبات نجاح تطبیق إدارة المعرفة في العمل األمني" بعنوان

إلــى عــرض أهــم المتطلبــات البــشریة والتنظیمیــة والتقنیــة لنجــاح تطبیــق      هــدفت هــذه الدراســة 

بــراز أهــم المعوقــات التــي یمكــن أن تواجــه توظیــف إدارة ، بــرامج إدارة المعرفــة فــي العمــل األمنــي ٕ وا

ــــة وســــبل  إلــــي أن أبــــرز و توصــــلت هــــذه الدراســــة.  مواجهتهــــاالمعرفــــة داخــــل المنظمــــات األمنی

وتتمثــل ابــرز المتطلبــات ، المتطلبــات البــشریة تتمثــل فــي تمكــین العــاملین بالتنمیــة الذاتیــة وعــن بعــد

وتتمثـل أبـرز المتطلبــات التقنیـة وجـود مرونــة ، التنظیمیـة فـي وجــود إدارة متخصـصة بـإدارة المعرفــة

  .اآللي المستخدمةكافیة لتعدیل أو تطویر أنظمة الحاسب 
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 )2009، السحیمي( دراسة 5-

جامعـة الملـك عبـد العزیـز : حالـة تطبیقیـة(جاهزیة المنظمات العامـة إلدارة المعرفـة "  بعنوان   

 )"بجدة

 إدارة المعرفـة كتوجـه إداري حـدیث وحتمـي للمنظمـات المعاصـرة فـي یهتم هذا البحث بدراسـة     

فهــــو یعــــرض مبــــررات اللجــــوء إلــــى إدارة المعرفــــة . معلومــــاتظــــل التطــــورات الهائلــــة لتكنولوجیــــا ال

وأهمیتها وفوائدها والتي تتمثل فـي اسـتغالل تكنولوجیـا المعلومـات لالسـتحواذ ، ومفهومها وعناصرها

ویركـز البحـث  ، على المعرفة المطلوبة للمنظمة وتولیدها وتوزیعها ونـشرها وتطویرهـا بـشكل مـستمر

لملــك عبــد العزیــز لتطبیــق إدارة المعرفــة مــن خــالل أربعــة أبعــاد علــى قیــاس مــدى اســتعداد جامعــة ا

والبعـــد البـــشري أي القـــوة ، بعـــد العملیـــات اإلداریـــة،البعـــد التكنولـــوجي، البعـــد االســـتراتیجي: أساســـیة

  .البشریة المؤهلة بمهارات العمل المعرفي

نحــــو الــــتعلم  إلــــى مجموعــــة مــــن النتــــائج أهمهــــا أن دعــــم القیــــادة الجامعیــــة و توصــــلت الدراســــة  

ــــى تطبیــــق إدارة المعرفــــة ــــة التــــأثیر عل ــــى مــــن ناحی یلیــــه وجــــود ، والتطــــویر جــــاء فــــي المرتبــــة األول

والثالثــة ، إســتراتیجیة اتــصال قائمــة علــى النــشرات والرســائل اإلخباریــة وشــبكة المعلومــات الجامعیــة

  .لعنصر التدریبوالرابعة ، دور ثقافة الجامعة لدعم التعلم والمشاركة في األفكار والمعلومات 
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  )2008،دروزة (دراسة  -6

  " المعرفة وعملیاتها وأثرها على تمیز األداء المؤسسيإدارةالعالقة بین متطلبات "بعنوان 

 المعرفــة كمـا وردت فــي جــائزة إدارة الكـشف عــن العالقـة بــین متطلبـات إلــى هـدفت هــذه الدراســة  

الــوعي وااللتــزام ، االحتیاجــات المعرفیــة( شفافیة الملــك عبــد اهللا الثــاني لتمیــز األداء المؤســسي والــ

، الخـــزن، التولیـــد، التـــشخیص( المعرفـــة إدارةوعملیـــات ) االتـــصاالت الداخلیـــة والخارجیـــة، المعرفـــي

  .األردنیة المؤسسي في وزارة التعلیم العالي األداءواثر هذه العالقة على تمیز ) التطبیق، التوزیع

 بــین إحــصائیة وجــود عالقــة ذات داللــة ن النتــائج أهمهــا إلــى عــدد مــوتوصــلت هــذه الدراســة    

، توزیـع المعرفـة، خـزن المعرفـة، وتولیـد المعرفـة،  المعرفة وكل من تشخیص المعرفةإدارةمتطلبات 

 المعرفـة وعملیاتهــا إدارة بـین متطلبـات إحـصائیةوكـذلك وجـود عالقـة ذات داللـة ، وتطبیـق المعرفـة

  .أخرىوكفاءة العملیات الداخلیة من جهة ، مؤسسيوالتعلم ال، من جهة ورضا العاملین

  
  
  ) 2007، العتیبي( دراسة  -7

مكانیــة تطبیقهــا فــي الجامعــات الــسعودیة"  بعنــوان  ٕ دراســة تطبیقیــة علــى ، إدارة المعرفــة وا

  "بمكة المكرمة، جامعة أم القرى

، معاصــــر إلــــى توضــــیح مفهــــوم إدارة المعرفــــة وأهمیتهــــا فــــي الفكــــر اإلداري الهــــدفت الدراســــة

دارة المعرفــــة انطالقــــا مــــن رصــــید الجامعــــات المعرفــــي  ٕ والوقــــوف علــــى العالقــــة بــــین الجامعــــات وا

 كمــا هــدفت إلــى توضــیح أهــم عملیــات إدارة المعرفــة ،ودورهــا فــي بنــاء العنــصر البــشري، والفكــري

  .والممارسات التي تؤدي إلى تفعیلها
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فـراد العینـة أهمهـا أن الجامعـة ال  إلى مجموعة من النتائج من وجهة نظـر أو توصلت الدراسة

وأنـــه ال یـــتم تـــداول مـــصطلح إدارة المعرفـــة فـــي الجامعـــات بـــشكل ، تعطـــي األولویـــة إلدارة المعرفـــة

  . وأنه ال توجد إستراتیجیة واضحة إلدارة المعرفة، مكثف

  

  )2006، عبد الوهاب( دراسة -8

  "مدینة القاهرةعلى اسة حالة  متطلبات تطبیق إدارة المعرفة في المدن العربیة در " بعنوان 

، التعـرف علـى مفهـوم إدارة المعرفـة وعالقتـه بالمفـاهیم األخـرى المرتبطـة بـه إلـى هدفت الدراسـة   

، والتعــرف علــى متطلبــات تطبیــق إدارة المعرفــة ، ومــدى توافرهــا فــي المــدن العربیــة بــصفة خاصــة

  .بجمهوریة مصر العربیةومدى توافر متطلبات تطبیق إدارة المعرفة في مدینة القاهرة 

أن هنــاك متطلبــات لتطبیــق إدارة المعرفــة تتمثــل فــي أن یكــون و تبــین مــن خــالل هــذه الدراســة   

الهیكــل التنظیمــي مرنــا وأفقیــا، ولــیس راســیا هرمیــا، وان تكــون هنــاك قیــادة واعیــة ومهتمــة بتطبیــق 

كمـا یجـب أن تكـون .لمـواطنینإدارة المعرفة ومشجعة لتبادل المعلومات بین العاملین، مـع إتاحتهـا ل

ــة لتطبیــــق إدارة المعرفـــة، فتنطــــوي علــــى القــــیم التـــي تــــشجع الــــتعلم الــــذاتي  الثقافـــة التنظیمیــــة مواتیــ

رضـاء المـواطنین والمتعـاملین مـع المجـالس  ٕ والحرص علـى االسـتفادة مـن اآلخـرین والـتعلم مـنهم، وا

ا المعلومـــات التـــي یمكـــن مـــن والـــى جانـــب مـــا ســـبق، یتعـــین تـــوافر تكنولوجیـــ.واإلدارات الحكومیـــة

  .خاللها تبادل المعلومات

 أن هذه المتطلبات ال تتوافر بالدرجـة الكافیـة فـي المـدن العربیة،خاصـة مدینـة وكشفت الدراسة    

فالهیاكــل التنظیمیــة فــي هــذه المــدن هیاكــل هرمیــة ، ونمــط القیــادة  والثقافــة التنظیمیــة تتــسم .القــاهرة

كمـــــا أن تكنولوجیـــــا ،ات للجمیـــــع بمـــــا ال یتفـــــق مـــــع إدارة المعرفـــــةبالمركزیــــة وعـــــدم إتاحـــــة المعلومـــــ

  .المعلومات تعترضها العدید من المشاكل مثل األمیة واإلمكانیات المادیة 
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  )2005، عبیسات(دراسة  -9

  "الثقافة التنظیمیة وتأثیرها على بناء المعرفة المؤسسیة" بعنوان

: قافــة التنظیمیــة والتــي تتمثــل فــي األبعــاد التالیــةإلـى تــشخیص تــأثیر الث وتهــدف هــذه الدراســة     

ممارســــــات ، اللغـــــة والقــــــصص والروایـــــات المـــــشتركة، الرؤیــــــة المـــــشتركة،الثقافـــــة الجماعیـــــة،الثقـــــة

  .على بناء المعرفة المتمثل في تبادل الموارد المعرفیة بین العاملین، المعاییر الثقافیة،اإلدارة

 أهمهـــا أن الزیـــادة فـــي تبـــادل المـــوارد بـــین ائجوقـــد توصـــلت الدراســـة إلـــى مجموعـــة مـــن النتـــ

وأشـارت الدراسـة إلـى وجـود عالقـة ، العاملین یؤدي إلى الزیادة في مستوى بنـاء المعرفـة التنظیمیـة 

بین الثقافـة التنظیمیـة الـسائدة فـي المنظمـة وبـین تبـادل المـوارد بـین العـاملین وبالتـالي بنـاء المعرفـة 

  . التنظیمیة

  
  :األجنبیةالدراسات :ثانیا 
  

 )Ghorbani et al, 2011(دراسة  -1
  

"Relationship Between Organizational Structure Dimensions and 
Knowledge Management (KM) in Educational Organization" 

عــرض اإلطــار النظــري لمفهــوم إدارة المعرفــة وأهمیتهــا وعالقتهــا هــو  الهــدف مــن هــذه الدراســة  

دارة المعرفـــة فـــي وزارة كمـــا تهـــدف إلـــى ،بـــبعض المفـــاهیم ٕ  تقیـــیم العالقـــة بـــین الهیكـــل التنظیمـــي وا

  .التربیة والتعلیم اإلیرانیة

دارة المعرفــة فــي  هنــاك عالقــة ایجابیــة بــین الهیكــل التنظیمــي أن إلــى  توصــلت هــذه الدراســةو   ٕ وا

) لتعقیـد والمركزیـة والـشكلا(حیث تمثلـت أبعـاد الهیكـل التنظیمـي فـي  ،وزارة التربیة والتعلیم اإلیرانیة

  .)اكتساب وتشارك وتطبیق وتقییم المعرفة(وتمثلت أبعاد إدارة المعرفة في 
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    (Akhavan et al, 2010) دراسة  -2

"The challenges of knowledge management portals application and 

implementation: An Iranian organizations case study" 

 إلـى اسـتعراض وتحدیـد العوامـل المهمـة التـي تحـد مـن تنفیـذ إدارة المعرفـة هذه الدراسةهدفت      

تطبیـق  مجموعة من النتائج ذات تـأثیر مباشـر فـي و توصلت الدراسة إلى، في المنظمات اإلیرانیة

والتكنولوجیـا المـستخدمة فـي النــواحي ، تنفیـذ إدارة المعرفـة وتتمثـل فـي أمـن المعلومـات وحمایتهـا و 

ــم اإلدارة العلیـــا لعملیـــات إدارة المعرفـــة والتـــي تتمثـــل فـــي اكتـــساب وخلـــق وتـــشارك ، إلداریـــة ا ودعـ

وقــد أظهــرت ، ودعــم التغییــر والتــدریب المــستمر، والثقافــة الــسائدة فــي المنظمــة ، وتطبیــق المعرفــة

طبیـق النتائج أن عدم وجود تكامـل بـین الهیكـل التنظیمـي ومـداخل إدارة المعرفـة یـؤدي إلـى إعاقـة ت

وأن ضــعف البنیــة التحتیــة للتكنولوجیــا فــي المنظمــة یــشكل أیــضا تحــدیا أمــام تطبیــق ، إدارة المعرفــة

  .   إدارة المعرفة

  
   (Frey et al, 2009) دراسة   -3

"Project Knowledge Management Organizational Design and 
Success Factors- an Empirical Study in Germany"  

 هـو التعـرف علــى أهـم العوامـل التـي تــسهل نجـاح إدارة المعرفـة والتعــرف ف مـن الدراســةالهـد     

  .على أفضل الممارسات اإلداریة الفعالة للمعرفة 

 إلــى ضــرورة االهتمــام بمــشروع إدارة المعرفــة فــي المنظمــات المعاصــرة وذلــك و توصــلت الدراســة

یمیـة والقیـادة اإلداریـة  متمثلـة فـي الثقـة فـي و أن محـور الثقافـة التنظ،وصوال إلى الكفاءة والفاعلیـة 

تبادل المعارف ودعم اإلدارة العلیا لثقافة الحریة واإلبداع والتسامح هـي مـن عوامـل نجـاح الوصـول 

ومــن نتــائج هــذه الدراســة أیــضا تــوفر هیكــل تنظیمــي مــرن یتبنــى تحدیــد األدوار ، إلــى إدارة المعرفــة
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ومـن العوامــل المهمــة لنجــاح ، ة علــى عملیــات إدارة المعرفــة الالزمـة لتطبیــق إدارة المعرفــة والـسیطر 

إدارة المعرفــة كمــا جــاءت بهــا النتــائج هــو تــوفر بنیــة تحتیــة مــن االتــصاالت وتكنولوجیــا المعلومــات 

التــي تــسمح وتــدعم بنــاء قاعــدة معلومــات للمنظمــة وتــوفر االتــصال المــستمر بــین كافــة مــستویات 

  .وتطبیق المعرفةالمنظمة مما یساعد في خلق وتشارك 

  
   (Orth et al, 2009)دراسة 4- 

  
"The Relevance of Integration for Knowledge Management Success: 
Conceptual and Empirical Findings" 

والتعــرف علــى أهــم عوامــل ،  هــو إلقــاء الــضوء علــى مفهــوم إدارة المعرفــةالهــدف مــن الدراســة    

  .المقارنة بین نتائج هذه الدراسة ودراسات سابقة لها نفس األهدافو ، نجاح تطبیق إدارة المعرفة

 إلى مجموعة من النتائج تؤكد صحة فرضـیات الدراسـة وتتمثـل هـذه النتـائج فـي و توصلت الدراسة

أهمیــة التكامــل بــین عملیــات إدارة المعرفــة المتمثلــة فــي اكتــساب وتحویــل وتــشارك وتطبیــق المعرفــة 

وتوصــلت إلــى  ضــرورة تكامــل عملیــات ، مثلــة فــي الدافعیــة و االلتــزام الــذاتيوالثقافــة التنظیمیــة المت

إدارة المعرفــة مـــع البنـــى التكنولوجیـــة المتـــوفرة لتحقیـــق نجــاح تطبیـــق إدارة المعرفـــة مـــن خـــال تـــوفیر 

قواعـد البیانـات ووسـائل االتــصال الداخلیـة علـى كافـة المــستویات اإلداریـة والخارجیـة أیـضا لمتابعــة 

ومن النتائج التي توصـلت إلیهـا الدراسـة والتـي هـي مـن عوامـل نجـاح تطبیـق إدارة ، ارجیةالبیئة الخ

المعرفـة هــو عوامــل النجــاح اإلسـتراتیجیة المتمثلــة فــي تكــوین هیكـل المعرفــة وصــیاغة أهــداف إدارة 

ث المعرفة والتركیز على إستراتیجیة المعرفة الشاملة وضرورة التكامل بین هـذه االسـتراتیجیات الـثال

  .   لتحقیق نجاح إدارة المعرفة جنبا إلى جنب مع الثقافة التنظیمیة وتكنولوجیا المعلومات
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  )Mo, 2008(دراسة   - 5

   "Contribute knowledge to knowledge management systems in 

Chinese enterprises : culture influences, motivators, and 

inhibitors"  

 للتعـــرف علـــى العوامـــل التـــي تجعـــل الموظـــف الـــصیني أكثـــر مـــشاركة فـــي ســـة      تهـــدف الدرا

ومــن أهــم هـذه العوامــل والتـي تولیهــا هـذه الدراســة اهتمامــا ، المعرفـة وصــوال إلـى نظــام إدارة المعرفـة

  . هي الثقافة ومن ثم الحوافز والمعوقات

أثیر ایجـابي علـى إسـهام  إلـى أن الـسمعة الجیـدة للمنظمـة لـدى الفـرد لهـا تـ و توصـلت الدراسـة    

   وأن التعــرف علــى أســلوب المعاملــة بــین مــوظفي المعرفــة، هــذا الفــرد بالمــشاركة فــي تبــادل المعرفــة

وان الثقافــة الــسائدة ، یــسهم فــي جعــل الموظــف أكثــر تــشاركا للمعرفــة فــي المنظمــة) الــرد بالمثــل( 

، ل المحـور األهـم فـي هـذه الدراسـةلدى الموظف لها تأثیرا مباشرا على الثقافة التنظیمیة والتـي تـشك

وتوصــلت  الدراســـة إلـــى ضــرورة التعـــرف علـــى الــسمات الشخـــصیة للموظـــف وربــط ذلـــك بـــالحوافز 

وتوصــلت  أیــضا إلــى ضــرورة تــوفر ، المقدمــة للمــوظفین والتــي تــشكل المحــور الثــاني فــي الدراســة

ركة فــي المعرفــة ممــا معلومــات أساســیة حــول ممــارس إدارة المعرفــة وذلــك لتعزیــز المــساهمة والمــشا

  .یحقق هدف  الفاعلیة التنظیمیة

  
   (Basu and Sengupta, 2007) دراسة 6-

   
"Assessing Success Factors of Knowledge Management Initiatives 
of Academic Institutions – a Case of an Indian Business School" 

 فـــي نجـــاح تطبیـــق إدارة المعرفـــة فـــي المؤســـسات  إلـــى شـــرح العوامـــل المـــؤثرةتهـــدف الدراســـة     

وقـــد وضـــعت هـــذه الدراســـة ، األكادیمیــة وبنـــاء نمـــوذج لهـــذه الدراســـة لتطبیقـــه علــى الحالـــة الدراســـیة



 91

مجموعــة مــن العوامــل لدراســة تأثیرهــا علــى نجــاح تطبیــق إدارة المعرفــة وتتمثــل فــي البنــى التحتیــة 

  .دعم اإلدارة العلیا، ذاتي من قبل العاملینااللتزام ال، الثقافة التنظیمیة، التكنولوجیة

هــو تــوفر البنــى التكنولوجیــة المتمثلــة فــي  إلــى مجموعــة مــن النتــائج أهمهــا و توصــلت الدراســة   

وجود قواعـد بیانـات وأنظمـة اتـصاالت داخلیـة وخارجیـة تتـیح لكافـة أعـضاء المنظمـة الوصـول إلـى 

ظیمیـــة تـــدعم امـــة أیـــضا هـــو تـــوفر ثقافـــة تنومـــن النتـــائج اله. المعلومـــات والمعـــارف فـــي أي وقـــت

مشاركة أعضاء هیئة التدریس في المؤتمرات والندوات العلمیة ووجوب تحفیـز العـاملین علـى القیـام 

ومـن النتـائج ، باألبحاث العلمیة ذات االختصاص مما یؤدي إلى اكتساب المعرفـة مـن خـالل ذلـك 

ق إدارة المعرفــة المهمــة التــي توصــلت إلیهــا الدراســة هــو مــدى تــأثیر القیــادة العلیــا علــى نجــاح تطبیــ

وذلــك مــن خــالل التــزام الــدارة العلیــا بتــشجیع الهیئــة التدریــسیة بمتابعــة األبحــاث والنــشرات العلمیــة 

التي تؤدي إلي تطویر البرامج التعلیمیـة ممـا یـودي إلـي اكتـساب وتـشارك المعـارف ووضـع الخطـط 

دیهم مــن خبــرات متراكمــة والبـرامج التــي تحفــز العــاملین علــى المــشاركة وفــي كافـة المــستویات بمــا لــ

ـــذاتي مـــن العـــاملین مـــن خـــالل تحفیـــزهم وتـــوجیههم ، لتحقیـــق إدارة ناجحـــة للمعرفـــة و أن االلتـــزام ال

  . یؤدي إلى النجاح في تطبیق إدارة المعرفة

  )(Wong, 2005 دراسة -7

"Critical success factors for implementing knowledge management 

in small and medium enterprises"  

 هـو التحقـق بـصورة منهجیـة عـن عوامـل نجـاح تطبیـق إدارة المعرفـة الهدف من هـذه الدراسـة     

فــي الـــشركات الـــصغیرة والمتوســـطة ومــن أهـــم النتـــائج التـــي توصــلت إلیهـــا هـــذه الدراســـة أن القیـــادة 

دوة لتجــسید اإلداریــة تلعــب دورا رئیــسا فــي نجــاح إدارة المعرفــة وذلــك مــن خــالل أن یكــون القائــد قــ

، الــسلوك المطلــوب إلدارة المعرفــة مــن خــالل اســتعداده لتقــدیم وتبــادل المعرفــة مــع اآلخــرین بحریــة
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ــائج، ودعــم جهــود التغییــر التــي تــدعم إدارة المعرفــة  أن الثقافــة التنظیمیــة متمثلــة فــي وأظهــرت النت

ة والتـي تـشجع علـى القیم والمعتقدات والعـادات االجتماعیـة التـي تحكـم تـصرف األفـراد فـي المؤسـس

خلـــق المعرفــــة وتطبیقهــــا والتعـــاون فــــي تناقلهــــا هـــي مــــن العوامــــل المهمـــة فــــي نجــــاح تطبیــــق إدارة 

ووســائل االتــصال عــن ، واالنترنــت، و أن تكنولوجیــا المعلومــات متمثلــة فــي قاعــدة البیانــات،المعرفــة

 المعلومـات هـي عبـارة بعد هي من احد العوامل الرئیسة في تنفیـذ إدارة المعرفـة حیـث أن تكنولوجیـا

ومن احـد العوامـل المهمـة التـي ذكرتهـا الدراسـة ، عن أداة ألرشفة المعلومات واسترجاعها متى شئنا

والتــي تــساعد فــي نجــاح تطبیــق إدارة المعرفــة هــو تقــدیم الحــوافز للعــاملین لكــي یكــون لــدیهم دافــع 

  .ذاتي لخلق وتشارك وتطبیق المعرفة

  

   ) Mládková, 2004(دراسة  -8

"Analyze Of Interrelation Between Knowledge Management and 

Organizational Structure Of Organization"  

،  المعرفــة والهیكـل التنظیمــيإدارةهـو التعـرف علــى العالقـة المتبادلــة بـین الهـدف مــن الدراســة     

یقیــة علــى عــدة منظمــات فــي  دراســة تطب المعرفــةإدارة مناســبة لتنفیــذ األكثــروالتعــرف علــى الهیاكــل 

 أعلـى إلـى أسـفلومـن ، أسـفل إلـى أعلـىمـن ( من الهیاكل أنواعوتم دراسة ثالثة ، جمهوریة التشیك

  .)والنظامین معا، 

 المنظمـات التـي تـستخدم الهیاكـل أن هـو أهمها مجموعة من النتائج إلىوتوصلت هذه الدراسة     

 إدارةتناسـبا مـع المنظمـات التـي تـسعى لتطبیـق  األكثـر والعكـس هـي أعلى إلى أسفلالمزدوجة من 

  .المعرفة
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  (Mathi, 2004) دراسة  -9
  

"Key Success Factors For Knowledge Management"  
 إلــى التعــرف علــى العوامــل الرئیــسیة الالزمــة لتطبیــق إدارة المعرفــة فــي تهــدف هــذه الدراســة      

ت الالزمــة لتــشارك المعرفــة داخــل المنظمــة المنظمـات والتعــرف علــى أفــضل الممارســات والمـساهما

 إلى مجموعة من النتائج أهما أن عامل  الثقافة التنظیمیة الـسائدة لـدى القـادة وقد توصلت الدراسة

، هي دعـم وتحفیـز العـاملین ومكـافئتهم علـى تبـادل المعرفـة وذلـك بمـا یتناسـب مـع أهـداف المنظمـة

ومـن النتـائج الهامـة لنجـاح تطبیـق إدارة ، ل النجـاحوأن وجود بنیة تحتیة تكنولوجیة عامل من عوام

المعرفـة هـو أن تكــون عملیـات إدارة المعرفـة منهجیــة وفعالـة وذلــك مـن خـالل عــدم وجـود ازدواجیــة 

فــي الجهــود داخــل المنظمــة وســهولة الحــصول علــى المعلومــات وذلــك مــن خــالل أرشــفتها والتوثیــق 

وقـــد توصـــلت الدراســـة إلـــى أهمیـــة تـــوفیر ، ریـــةالمـــستمر لألعمـــال والمهمـــات وحمایـــة األصـــول الفك

الموارد الالزمة للتـدریب المـستمر وتطـویر األفـراد و التقیـیم المـستمر لألصـول الفكریـة والعمـل علـى 

تولیـد أفكـار جدیــدة داخـل المنظمــة ممـا یـؤدي إلــى تكامـل العوامــل مـع بعـضها الــبعض وصـوال إلــى 

  . النجاح في تطبیق إدارة المعرفة
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   Ikhsan and Rowland) (2004 , دراسة  10-

"Knowledge Management in a public organization: a study on the 

relationship between organizational elements and the performance 

of knowledge transfer" 

لمتمثلــة فــي الثقافــة  إلــى التعــرف علــى العالقــة بــین المكونــات التنظیمیــة اتهــدف هــذه الدراســة     

و الـــسیاسات داخـــل ، و المـــوارد البـــشریة، وتكنولوجیـــا المعلومـــات، و الهیكـــل التنظیمـــي، التنظیمیـــة

  .المنظمة وبین إنشاء أصول المعرفة ونقل المعرفة

 إلـى مجموعـة مــن النتـائج أهمهـا إن جمیـع المنظمــات سـواء كانـت فــي وقـد توصـلت الدراســة      

هــي بحاجــة إلدارة المعرفــة الــصریحة والــضمنیة وذلــك لكــي تحقــق أعلــى القطــاع العــام أو الخــاص 

ومـــن النتـــائج أیـــضا أن هنـــاك عالقـــة ایجابیـــة بـــین ثقافـــة تــــشارك ، فاعلیـــة فـــي المعرفـــة التنظیمیـــة

المعلومــات وبــین أداء نقـــل المعرفــة وأصـــول المعرفــة حیــث أن ثقافـــة التــشارك للمعرفـــة الزمــة لكـــل 

وأن هنــــاك عالقــــة بــــین المكونــــات التكنولوجیــــة المتمثلــــة فــــي ، عرفــــةمنظمــــة تتبنــــى مفهــــوم إدارة الم

ریب وان هنــاك عالقــة بــین تــد، تكنولوجیــا االتــصاالت وأدواتهــا وبــین نقــل المعرفــة وأصــول المعرفــة

وانـــــه ال توجـــــد عالقـــــة بـــــین الهیكـــــل التنظیمـــــي متمـــــثال بتـــــدفق ، المـــــوظفین وعملیـــــة نقـــــل المعرفـــــة

  .  مستویات التنظیمیة وبین إدارة المعرفةاالتصاالت وسریة المعلومات في ال
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   (Khalifa and Liu, 2003)دراسة  -11
  

Determinants of Successful Knowledge Management program"  "  
 إلــى إلقـــاء الـــضوء علـــى أهـــم محـــددات نجـــاح إدارة المعرفـــة  ومـــن هـــذه هـــدفت هـــذه الدراســـة     

مــدى تـأثیر تكنولوجیــا المعلومـات علــى نجـاح تطبیــق إدارة  اهتمــت بهـا الدراســة هـوالمحـددات التـي 

نمـا ربـط ذلـك بعملیـات إدارة المعرفـة ٕ ومـن المحـددات المباشـرة ، المعرفـة ولكـن لـیس بـشكل مباشـر وا

  . القیادة اإلداریة والثقافة التنظیمیة

  إلـــى مجموعـــة مـــن النتـــائج أهمهـــا أن الثقافـــة التنظیمیـــة تعتبـــر مـــن البنـــىو توصـــلت الدراســـة   

التحتیــة المهمــة لتحقیــق النجــاح فــي تطبیــق إدارة المعرفــة حیــث جــاءت فــي المرتبــة الثانیــة وتعتبــر 

أیضا قدرة القیادة مـن البنـى التحتیـة لنجـاح تطبیـق إدارة المعرفـة كمـا أظهـرت الدراسـة حیـث جـاءت 

رة المعرفــة وجـاء فــي المرتبـة األولـى فـي التـأثیر علـى نجـاح إدا،فـي المرتبـة الثالثـة مـن حیـث التـأثیر

نقـاط القـوة (القـدرات الداخلیـة للـشركة  التوازن بـین تحقیقاستراتیجیات إدارة المعرفة والتي تتمثل في 

  .)الفرص والتهدیدات( والبیئة الخارجیة) ونقاط الضعف

  
  (Holowetzki, 2002) دراسة - 12

"The Relationship Between knowledge Management and 

Organizational Culture: An examination of cultural factors that 

support the flow and management of knowledge within an 

organization" 

وذلـك مـن خـالل ،  إلـى بیـان أثـر العوامـل الثقافیـة فـي مبـادرات المعرفـةهدفت هذه الدراسةوقد     

مـــن لـــه عالقـــة بـــإدارة المعرفـــة فـــي وذلـــك لیـــتمكن كـــل ، دراســـة مـــا ورد فـــي أدبیـــات إدارة المعرفـــة
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المنظمــات الربحیـــة والغیــر ربحیـــة مــن اســـتخدام هــذه النتـــائج فــي تنفیـــذ مبــادرات إدارة المعرفـــة فـــي 

 أن هنـاك سـتة عوامـل ثقافیـة تـؤثر فـي مبـادرات ومن أهم ما توصلت إلیه هذه الدراسة. منظماتهم

ومـن ) القیـادة،األفـراد، العملیـات، لحـوافزأنظمـة ا، الهیكـل التنظیمـي، نظم المعلومات(إدارة المعرفة 

ومــن النتــائج ، خــالل هــذه العوامــل یــتم تقیــیم قــدرة واســتعداد المنظمــات لتنفیــذ مبــادرات إدارة المعرفــة

أیــــضا أن مبــــادرات إدارة المعرفــــة المــــستندة إلــــى التكنولوجیــــا لیــــست هــــي العامــــل األمثــــل إلنجــــاح 

التركیــز علــى العوامــل الثقافیــة وقــدرتها علــى إیجــاد مبــادرات إدارة المعرفــة بــل إن الحــل یكمــن فــي 

  . بیئة تساعد على تشارك المعرفة بین العاملین والتي هي مفتاح لتنفیذ إدارة معرفة فاعلة

  )  (Gold et al, 2001دراسة  - 13

"Knowledge Management: An Organizational Capabilities 
Perspective"  

التعــرف علــى متطلبــات إدارة المعرفــة التــي تحقــق مــن خاللهــا   هــو الهــدف مــن هــذه الدراســة 

وتــم اخــذ هــذا المحــور مــن جــانبین األول تحــدث عــن البنــى التحتیــة التنظیمیــة ،الفاعلیــة التنظیمیــة 

الالزمـــة لتطبیــــق إدارة المعرفـــة وقــــد أخـــذت هــــذه البنــــى مـــن ثالثــــة محـــاور رئیــــسیة المحــــور األول 

افــــة أجـــزاء المنظمــــة بأنظمــــة اتـــصاالت قــــادرة علــــى تحقیــــق التكنولوجیـــا والــــذي یتمثــــل فـــي ربــــط ك

یجــاد نظــم وقواعــد معلومــات تــستطیع المنظمــة الرجــوع إلیهــا فــي أي وقــت  ٕ عملیــات إدارة المعرفــة وا

المحور الثاني هو الهیكـل التنظیمـي مـن خـالل هـذا المحـور یـتم التعـرف علـى الهیكـل المتبـع ، كان

المحــور الثالـث هـو الثقافــة ، م الحــوافز والمكافـآت المتبـع ومـدى دعمـه لعملیــات إدارة المعرفـة ونظـا

التنظیمیة التي تتبعها المنظمة من حیث رؤیتهـا و دعمهـا للقـیم والمبـادئ التـي تـدعم عملیـات إدارة 

  . المعرفة 
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أمـــا الجانـــب اآلخـــر المـــرتبط بـــإدارة المعرفـــة تحـــدث عـــن عملیـــات إدارة المعرفـــة والتـــي تـــشمل 

  .حمایة المعرفة، تطبیق المعرفة، وتشارك المعرفةتحویل ،اكتساب المعرفة

ــد توصــلت هــذه الدراســة  إلــى مجموعــة مــن النتــائج أهمــا هــو أن متطلبــات وعملیــات إدارة وق

حیـث جـاءت الثقافـة التنظیمیـة فـي المرتبـة ، المعرفة لها تأثیر قوي للوصول إلى الفاعلیـة التنظیمیـة

فة وجـاءت التكنولوجیـا المـستخدمة فـي الدرجـة الثانیـة األولى من حیث التأثیر على بناء إدارة المعر 

أمـــا بالنـــسبة لعملیـــات إدارة المعرفـــة جـــاء فـــي الدرجـــة ، وجــاء الهیكـــل التنظیمـــي فـــي الدرجـــة الثالثـــة

وجـاء فـي الدرجــة الثانیـة تحویـل وتــشارك ، األولـى مـن حیـث التــأثیر علـى العملیـات تطبیــق المعرفـة

وجاءت عملیة االكتـساب فـي الدرجـة الرابعـة مـن ، طبیق المعرفةوجاء في الدرجة الثالثة ت، المعرفة

  . حیث التأثیر

  
    ) (Politis,2001 دراسة  - 14

"The Relationship of Various Leadership Styles to Knowledge 

Management"   

اط  تحدیــد العالقــة بــین إدارة المعرفــة داخــل المنظمــات وبــین أنمــوقــد هــدفت هــذه الدراســة إلــى   

أي مــن أنمــاط القیــادة : واإلجابــة عــن عـدد مــن األســئلة منهـا، القیـادة الــسائدة داخــل هـذه المنظمــات

یـــدعم بـــشكل أفــــضل إدارة المعرفـــة؟ وهــــل تمتلـــك القیــــادة فهمـــا واضــــحا للـــدور االســــتراتیجي إلدارة 

  المعرفة؟ 

   اركیة والذاتیـة  مجموعة من النتـائج أهمهـا أن نمـط اإلدارة التـشوقد توصلت هذه الدراسة إلى  

 Participative and self Management Leadership همـا النمطـان اللـذان یعمـالن علـى 

ویـــشجعان علـــى اتخـــاذ القـــرار بـــصورة ، وعلـــى التفاعـــل اإلنـــساني ، تـــشجیع وتـــسهیل إدارة المعرفـــة
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ن یمتلكــان وأن هــذین النمطــی، تــشاركیه وكــل ذلــك یــرتبط ایجابیــا بالمهــارات الالزمــة إلدارة المعرفــة

استراتیجیه واضحة وواعیة إذا أرید للمنظمة أن تمتلك میزة تـوافر المعرفـة فـي وضـع تنافـسي مـؤثر 

وتوصـــلت الدراســـة إلــــى أن اإلدارة الوســـطى ینظـــر إلیهـــا علـــى أنهـــا هــــي ، فـــي كفاءتهـــا وفاعلیتهـــا

غیـر الجـذري بهـدف وان اإلدارة العلیا هي التي تقود عملیـة الت، الحارس لبوابة المعرفة والمعلومات 

  . تولید المعرفة وذلك بإشراك كافة العاملین في هذه العملیة لتكون عملیة تغیر ثقافي ناجحة

  
  :ملخص الدراسات السابقة

قـــام ،  التـــي تناولـــت متطلبـــات وعوامـــل نجـــاح تطبیـــق إدارة المعرفـــةمـــن العـــرض الـــسابق للدراســـات

والتـي ، والدراسـات األجنبیـة، لدراسـات العربیـةا:  محورین رئیسین وهمـاإلىالباحث بتقسیم الدراسات 

بــین احــد المتغیــرات محــل البحــث علــى األقــل وبــین تطبیــق إمــا  جمیعهــا علــى وجــود عالقــة أكــدت

  .أو المتغیرات مجتمعة، إدارة المعرفة

  : من الدراسات السابقةاإلفادةأوجه 

 موضـوع الدراسـة أهمیـة علـى  المعرفـةإدارةتدل الدراسات السابقة التي تناولت عوامل نجاح تطبیـق 

  : فیما یليإجمالهایمكن وقد تحقق للباحث جملة من الفوائد ، الحالیة

والجوانــب التــي لــم تبحــث مــن قبــل ، تحدیــد الجوانــب التــي تــم بحثهــا مــن موضــوع الدراســة - 1

  .لیتسنى للباحث من حیث انتهى غیرة من الباحثین

 .المساعدة في تحدید مشكلة الدراسة - 2

 . النظري للدراسةاإلطار أركانء بعض  في بنااإلسهام - 3

 . المتعلقة بمتغیرات البحثةصیاغة فقرات االستبان - 4

 . كثیر من المراجعإلىتوجیه الباحث  - 5
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 :االختالف بین الدراسة الحالیة والدراسات السابقة

علـــى حـــد علــــم  الدراســــة الحالیـــة أنمـــن خـــالل اســـتعراض الدراســــات الـــسابقة اتـــضح للباحـــث     

، الهیكــــل التنظیمــــي، اإلداریــــةالقیــــادة ،  بمحاولــــة تحدیــــد متطلبــــات الثقافـــة التنظیمیــــةالباحـــث تنفــــرد

 إداري المعرفــة فـــي الجامعــات الفلــسطینیة بقطــاع غــزة كمفهـــوم إدارةتكنولوجیــا المعلومــات لتطبیــق 

 الوحیــدة  وكــذلك الدراســة،  المعرفــة فــي تلــك الجامعــاتإدارة تطبیــق إلــىومــن ثــم الوصــول ، حــدیث

تطبیــق إلدارة المعرفــة باســتخدام المــنهج الوصــفي ل متغیــرات كمتطلبــات األربعــة بدراســةرد التــي تنفــ

  .التحلیلي

وكـــذلك مجتمـــع ، كمـــا اختلفـــت هـــذه الدراســـة عـــن الدراســـات الـــسابقة مـــن حیـــث هـــدف الدراســـة    

  . النظري المفصلاإلطاروكذلك في ، الدراسة 
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  :مقدمة
  

جراءاتهــا محــورا رئیــسیا یــتم مــن خاللــه انجــاز الجانــب التطبیقــي مــن      ٕ تعتبــر منهجیــة الدراســة وا

طریقهــا یــتم الحــصول علــى البیانــات المطلوبــة إلجــراء التحلیــل اإلحــصائي للتوصــل وعــن ، الدراســة

وبالتـالي تحقـق ، إلى النتائج التي یتم تفسیرها في ضـوء أدبیـات الدراسـة المتعلقـة بموضـوع الدراسـة 

  . األهداف التي تسعى إلى تحقیقها 

أداة الدراسـة المـستخدمة وكـذلك ، حیث تناول هذا الفصل وصفا للمنهج المتبـع ومجتمـع الدراسـة   

كمــا یتــضمن وصــفا لإلجــراءات . ومــدى صــدقها وثباتهــا، وطریقــة إعــدادها وكیفیــة بنائهــا وتطویرهــا

واألدوات التـــي اســـتخدمها لجمـــع بیانـــات ، التــي قـــام بهـــا الباحـــث فـــي تـــصمیم أداة الدراســـة وتقنینهـــا

لیـل البیانـات واسـتخالص وینتهي الفصل بالمعالجـات اإلحـصائیة التـي اسـتخدمت فـي تح، الدراسة 

  .وفیما یلي وصف لهذه اإلجراءات، النتائج 

  

  :أسلوب الدارسة

متطلبـات تطبیـق  "استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي والذي یحاول وصف وتقیـیم واقـع     

ویحـاول المـنهج الوصـفي التحلیلـي أن یقـارن  " إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطینیة بقطاع غزة

  .قیم أمًال في التوصل إلي تعمیمات ذات معني یزید بها رصید المعرفة عن الموضوعویفسر وی

  :وقد استخدم الباحث مصدرین أساسین للمعلومات

ـــة .1 حیـــث اتجـــه الباحـــث فـــي معالجـــة اإلطـــار النظـــري للبحـــث إلـــي مـــصادر : المـــصادر الثانوی

ة ذات العالقــة، والــدوریات البیانــات الثانویــة والتــي تتمثــل فــي الكتــب والمراجــع العربیــة واألجنبیــ
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والمقـــاالت والتقـــاریر، واألبحـــاث والدراســـات الـــسابقة التـــي تناولـــت موضـــوع الدارســـة، والبحــــث 

 .والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة

جمـع البیانـات لمعالجة الجوانـب التحلیلیـة لموضـوع البحـث لجـأ الباحـث إلـي : المصادر األولیة .2

لهــذا الغــرض، ووزعــت  كــةســتباناألولیــة مــن خــالل اال أداة رئیــسیة للبحــث، صــممت خصیــصا ً

 .على العاملین في الجامعات الفلسطینیة بقطاع غزة

  

  :مجتمع وعینة الدراسة

یتمثل مجتمع الدراسة مـن األكـادیمیین برتبـة إداریـة واإلداریـین فـي الجامعـات الفلـسطینیة بقطـاع    

وتـــم اســـتثناء جامعـــة القـــدس ، األقـــصىوجامعـــة ، الجامعـــة اإلســـالمیة، وهـــي جامعـــة األزهـــر، غـــزة

قـام الباحــث باسـتخدام طریقــة ، المفتوحـة بـسبب مركزیــة قرارهـا ووجــود إدارتهـا العلیــا بالـضفة الغربیــة

 علـى عینـة مختـارة ةسـتبانا )40(العینـة الطبقیـة العـشوائیة، حیـث توزیـع عینـة اسـتطالعیة حجمهـا 

د التأكـد مـن  وبعـ،ةسـتبانالـداخلي وثبـات االختبـار االتـساق ال) pilot study(مـن مجتمـع الدراسـة 

 على عینة الدراسـة وتـم الحـصول علـى ةستبانا )396( لالختبار تم توزیع ةصدق وسالمة االستبان

  %.84.34  بنسبة استردادةستبانا )334(

  

  یوضح عینة الدراسة) 2(جدول رقم 
  األقصى   اإلسالمیة   األزهر  مجتمع الدراسة

  37  38  29  مدیرین ومساعدین ،  عمیدنائب، عمداء، نائب رئیس
  24  48  32  رؤساء أقسام

  271  438  205  إداریین
  332  524  266  )1122 (المجموع
 %32.9 %44.6 %22.5  لكل جامعةالنسبة 
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 عینة الدراسة
 10 9  7  العینة لنواب الرئیس والعمداء ونوابهم والمساعدین

 7 11 8  العینة لرؤساء األقسام 
  77 107 50  ین العینة لإلداری

 94 127  65  العینة حسب الجامعة 
 )286(  مطلوب حجم العینة ال

  
  )Moore et al, 2003:(اآلتیةتم حساب حجم العینة من المعادلة 

  
n = (Z÷2m)^2                (1) 

 
  :حیث

Z : مثال(المقابلة لمستوى داللة معلوم القیمة المعیاریة :Z=1.69 0.05= لمستوى داللةα.(  

m :0.05:مثال(ویعبر عنه بالعالمة العشریة : الخطأ الهامشي ± (  

  :یتم تصحیح حجم العینة في حالة المجتمعات النهائیة من المعادلة 

 n = (nN÷(N+n-1))      (2)       المعدل  

   تمثل حجم المجتمع  Nحیث 

  : حجم العینة یساويأننجد ) 1(باستخدام المعادلة 

n = (1.96÷2*0.05)^2 = 384 

  :یساوي) 2( فإن حجم العینة المعدل باستخدام معادلة 1122=  مجتمع الدراسة أنحیث 

n = (384*1122÷(1122+384-1)) = 286المعدل   

  .األقلعلى ) 286(وبذلك فان حجم العینة المناسب في هذه الحالة یساوي 
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  :ةستبانء االخطوات بنا

واالســتفادة ، اســةات الــصلة بموضــوع الدر الدراســات الــسابقة ذاألدب اإلداري و اإلطــالع علــى  - 1

  . وصیاغة فقراتهاةستبانمنها في بناء اال

فین اإلداریـــین فـــي استــشار الباحـــث المـــشرف وعــددًا مـــن أســـاتذة الجامعـــات الفلــسطینیة والمـــشر  - 2

 .ستبانة وفقراتهاتحدید أبعاد اال

 .ةستبانجاالت الرئیسیة التي شملتها االتحدید الم - 3

 .ع تحت كل مجالتحدید الفقرات التي تق - 4

 .فقرة) 50(مجاالت و ) 5(ستبانة في صورتها األولیة وقد تكونت من تم تصمیم اال - 5

من المحكمین اإلداریین من أعضاء هیئة التدریس فـي جامعـة  )12( على ةستبانتم عرض اال - 6

 .یبین أسماء أعضاء لجنة التحكیم) 2( والملحق رقم ،األزهر واإلسالمیة

،  أو اإلضافة والتعدیل من حیث الحذفةستبانم تعدیل بعض فقرات اال المحكمین تفي ضوء أراء

  ).1(ملحق ، فقرة) 57( في صورتها النهائیة على ةستبانلتستقر اال

  

  :أداة الدراسة

   ".متطلبات تطبیق إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطینیة بقطاع غزة"  حول  ةستباناتم إعداد 

  : رئیسیین هما الدارسة من قسمینةستباناتتكون 

الجــــنس، ، اســــم الجامعــــة(وهــــو عبــــارة عــــن الــــسمات الشخــــصیة عــــن المــــستجیب : القــــسم األول

  ).سنوات الخدمة، المسمى الوظیفي

فقـــرة موزعـــة علـــى ) 57( مـــن ةســـتبانالعبـــارة عـــن محـــاور الدراســـة وتتكـــون اوهـــو  :القـــسم الثـــاني

  :محورین رئیسیین هما
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  .فقرة ) 13(تكون من وی تطبیق إدارة المعرفة :المحور األول

وینقــسم هــذا المحــور إلــى أربعــة ، فقــرة ) 44( ویتكــون مــن متطلبــات إدارة المعرفــة: المحــور الثــاني

  :محاور فرعیة هي

  . فقرة) 12( ویتكون من الثقافة التنظیمیةمحور : أوالً 

  .فقرة ) 11(ویتكون من الهیكل التنظیمي محور : ثانیاً 

  .فقرة ) 11(ویتكون من القیادة اإلداریة محور : ثالثاً 

   .فقرات) 10( ویتكون من تكنولوجیا المعلوماتمحور : رابعاً 

  . لم یتم حذف أي فقرة حسب نتیجة العینة االستطالعیة:مالحظة
  

  ):3( حسب جدول ةانستجابات المبحوثین لفقرات االستبوقد تم استخدام مقیاس لیكرت لقیاس ا
  

  )3(جدول رقم 
  اسي درجات مقیاس لیكرت الخم

  غیر موافق بشدة  غیر موافق  محاید  موافق  موافق بشدة  االستجابة

  1  2  3  4  5  الدرجة

  
وبــذلك یكــون الــوزن النــسبي فــي هــذه " غیــر موافــق بــشدة " لالســتجابة ) 1(اختــار الباحــث الدرجــة 

  .وهو یتناسب مع هذه االستجابة%) 20(الحالة هو 
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  :اختبار التوزیع الطبیعي

 K-S) (   Kolmogorov-Smirnovســمرنوف-بــار كولمجــوروفاســتخدم الباحــث اخت

Testوكانـــت النتـــائج كمـــا هـــي الختبـــار مـــا إذا كانـــت البیانـــات تتبـــع التوزیـــع الطبیعـــي مـــن عدمـــه ،

  ).4(مبینة في جدول 

  )4(جدول رقم  
  یوضح نتائج اختبار التوزیع الطبیعي

 (.Sig)القیمة االحتمالیة   المحور   م 

 0.577  تطبیق إدارة المعرفة .1

 0.427  الثقافة التنظیمیة .2

 0.509 الهیكل التنظیمي .3

 0.661 القیادة اإلداریة .4

 0.920  تكنولوجیا المعلومات .5

 0.770  متطلبات إدارة المعرفة .6

  
جمیـــع  ل(.Sig)أن القیمـــة االحتمالیـــة ) 4 ( رقـــمواضـــح مـــن النتـــائج الموضـــحة فـــي جـــدول

0.05 مستوى الداللةأكبر من محاور الدراسة كانت   وبـذلك فـإن توزیـع البیانـات لهـذه المحـاور 

  . وبذلك سیتم استخدام االختبارات المعلمیة لإلجابة على فرضیات الدراسةیتبع التوزیع الطبیعي 

  :وقد تم استخدام األدوات اإلحصائیة التالیة 

مـر بـشكل أساسـي ألغـراض یستخدم هذا األ: النسب المئویة والتكرارات والمتوسط الحسابي - 1

 . معرفة تكرار فئات متغیر ما وتفید الباحث في وصف عینة الدراسة

  .ةستبانلمعرفة ثبات فقرات اال) Cronbach's Alpha( اختبار ألفا كرونباخ - 2



 107

لقیــــاس درجــــة ) Pearson Correlation Coefficient(معامــــل ارتبــــاط بیرســــون  - 3

 وقـــد اســـتخدمه الباحـــث. القـــة بـــین متغیـــرینیقـــوم هـــذا االختبـــار علـــى دراســـة الع: االرتبـــاط

 . والصدق البنائي وكذلك لدراسة العالقة بین المحاور ةلحساب االتساق الداخلي لالستبان

لمعرفـة مـا إذا كانـت متوسـط درجـة االسـتجابة ) T-Test ( في حالة عینة واحـدةTاختبار  - 4

د اســـتخدمه ولقـــ. أم زادت أو قلـــت عـــن ذلـــك 3قـــد وصـــلت إلـــي الدرجـــة المتوســـطة وهـــي 

  .ةتوسط لكل فقرة من فقرات االستبانالباحث للتأكد من داللة الم

لمعرفـة مـا إذا ) Independent Samples T-Test ( في حالـة عینـة عینتـینTاختبار  - 5

اســتخدمه الباحــث . كــان هنــاك فروقــات ذات داللــة إحــصائیة بــین مجمــوعتین مــن البیانــات

 .ى مجموعتینللفروق التي تعزى للمتغیر الذي یشتمل عل

) ( One Way Analysis of Variance - ANOVAاختبـار تحلیـل التبـاین األحـادي - 6

لمعرفة ما إذا كان هنـاك فروقـات ذات داللـة إحـصائیة بـین ثـالث مجموعـات أو أكثـر مـن 

ـــــات ـــــى ثـــــالث  ،البیان ـــــشتمل عل ـــــذي ی ـــــر ال ـــــي تعـــــزى للمتغی اســـــتخدمه الباحـــــث للفـــــروق الت

 .مجموعات فأكثر

  

  :ةصدق االستبان

، وقـام الباحـث بالتأكـد مـن  مـا وضـعت لقیاسـهةسـتبان أن تقـیس أسـئلة االةسـتبانیقصد بصدق اال   

  : بطریقتینةستبانصدق اال

  :صدق المحكمین-1

متخصـصین فـي مـن ال  )12( على مجموعة من المحكمین تألفت من ةستبانعرض الباحث اال   

، وقــد )2(ء المحكمــین بــالملحق رقــم   وأســما،إدارة األعمــال واإلحــصاء فــي الجامعــات الفلــسطینیة
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حـــات اســتجاب الباحــث آلراء المحكمــین وقــام بـــإجراء مــا یلــزم مــن حـــذف وتعــدیل فــي ضــوء المقتر 

  .)1( انظر الملحق رقم - في صورته النهائیة ةان االستبتالمقدمة، وبذلك خرج

  

  : صدق المقیاس-2

 :Internal Validityاالتساق الداخلي : أوال

 مـــع المحــور الـــذي ةســتباني مــدى اتـــساق كــل فقـــرة مــن فقـــرات االاق الـــداخلیقــصد بـــصدق االتــس  

 وذلـك مـن خـالل حـساب ةستبانالباحث بحساب االتساق الداخلي لالتنتمي إلیة هذه الفقرة، وقد قام 

  . والدرجة الكلیة للمحور نفسهةستبانط بین كل فقرة من فقرات محاور االمعامالت االرتبا

 :Structure Validityالصدق البنائي : ثانیا

یعتبر الصدق البنائي أحد مقاییس صدق األداة الذي یقیس مدى تحقـق األهـداف التـي تریـد األداة  

  .ةستبانالدرجة الكلیة لفقرات االالوصول إلیها، ویبین مدي ارتباط كل محور من محاور الدراسة ب

   :Reliability ةبانست ثبات اال-3

 أكثـر ةسـتبانفـس النتیجـة لـو تـم إعـادة توزیـع االستبانة نه اال أن تعطي هذةستبانیقصد بثبات اال   

 یعنــي االســتقرار فــي ةبانســتشروط، أو بعبــارة أخــرى أن ثبــات االمــن مــرة تحــت نفــس الظــروف والــ

ســتبانة وعــدم تغییرهــا بــشكل كبیــر فیمــا لــو تــم إعــادة توزیعهــا علــى أفــراد العینــة عــدة مــرات نتــائج اال

  .خالل فترات زمنیة معینة

  :نتائج االتساق الداخلي: أوالً 

معامـــل االرتبــاط بـــین كـــل فقـــرة مــن فقـــرات محـــور إدارة المعرفـــة والدرجـــة ) 5(جـــدول رقـــم یوضــح    

 α =0.05 معنویـــة  االرتبـــاط المبینـــة دالـــة عنـــد مـــستوىالكلیـــة للمحـــور ، والـــذي یبـــین أن معـــامالت

  .وبذلك یعتبر المحور صادق لما وضع لقیاسه
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  )5(جدول رقم 
   تباط بین كل فقرة من فقرات محور إدارة المعرفة والدرجة الكلیة للمحورمعامل االر 

  الفقرة  م

ن 
سو

بیر
مل 

معا
  

باط
الرت

ل
 

یة 
مال

الحت
ة ا

قیم
ال

)
Si

g
(.  

 0.000* 0.670  .یعد مصطلح إدارة المعرفة من المصطلحات المتداولة بالجامعة .1

 0.007* 0.389  .تساعد إدارة المعرفة على تحقیق أهداف الجامعة .2

 0.000* 0.620  .یتوفر لدى الجامعة رؤیة واضحة نحو استراتیجیات ومداخل إدارة المعرفة لدیها .3

4. 
ــل ــة لــإلدارة مث ــسلوكیات المعرفی ــشكل ال ــة( ت ـــقدیر المعرف ــة، ت ــشارك بالمعرفــة ، بنــاء المعرف ) الت

  .نموذجا للعاملین
0.808 *0.000 

 0.000* 0.684  .لخبرات والمعلومات مع الجامعات األخرىالعالقات التعاونیة لدى الجامعة تتیح لها تبادل ا .5

 0.000* 0.790  .تستخدم الجامعة أسلوب البحث العلمي لتولید المعرفة المتعلقة بتحقیق أهدافها العامة .6

 0.000* 0.735  .تشارك الجامعة في المؤتمرات العلمیة بما یسهم في اكتساب المعرفة .7

8. 
حطـات المعرفــة لتعزیـز التواصـل مــع جمهـور المـستفیدین مــن تـساهم الجامعـة بإقامــة وتـوفیر م

  .خدماتها
0.771 *0.000 

 0.000* 0.759  .تقاسم ومشاركة المعرفة والمعلومات بین العاملین ال یؤثر على فقدان وظیفتهم أو استغاللهم .9

 0.000* 0.844  .یتم االستعانة بالخبراء المتخصصین لتطبیق برامج إدارة المعرفة.10

 0.000* 0.764  .التحدیث المستمر للمعلومات من خالل التواصل مع البیئة الخارجیة أسالیب توفر.11

نشاء مراكز التعلم الداخلي.12 ٕ  0.000* 0.756  .تهتم الجامعة بإدارة برامج التدریب والتعلم وا

تــسعى الجامعــة لجــذب الكفــاءات المتمیــزة مــن خــارج الجامعــة للمــساعدة فــي تولیــد المعــارف .13
  .الجدیدة

0.795 *0.000 

  . α =0.05 داللة  االرتباط دال إحصائیًا عند مستوى*

  



 110

معامـل االرتبـاط بـین كـل فقـرة مـن فقـرات محـور الثقافـة التنظیمیـة والدرجـة ) 6(جدول رقـم یوضح    

 α =0.05 معنویـــة  االرتبـــاط المبینـــة دالـــة عنـــد مـــستوىالكلیـــة للمحـــور ، والـــذي یبـــین أن معـــامالت

  .صادق لما وضع لقیاسهوبذلك یعتبر المحور 

  )6(جدول رقم 
  معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات محور الثقافة التنظیمیة والدرجة الكلیة للمحور 

  الفقرة  م

ن 
سو

بیر
مل 

معا
  

باط
الرت

ل
 

یة 
مال

الحت
ة ا

قیم
ال

)
Si

g
(.  

 0.000* 0.834  .تشجیع العاملین على تولید األفكار االبتكاریه .1

 0.000* 0.745  .ماعي لتبادل األفكار والخبرات بین العاملینتعزیز فلسفة العمل الج .2

 0.000* 0.723  .توفیر القیم التي تشجع العاملین باتجاه إطالق مبادراتهم الفردیة والجماعیة .3

 0.001* 0.470  .الطقوس والتقالید وتنظیم االحتفاالت التي تساعد على التعلم واكتساب المعرفة .4

 0.000* 0.595  .عاملین لمشاركة وتطبیق المعرفةتوفیر الوقت الالزم لل .5

 0.000* 0.676  .االعتراف باألخطاء واكتشافها وتصویبها واعتبارها مصدرا للتعلم .6

 0.000* 0.709  .تعزیز التقالید والممارسات التي تشجع العاملین على تطویر أفكارهم وخبراتهم ومهاراتهم  .7

 0.000* 0.805  . المرتكزات في عملیة اختیار الموظف المتمیزاعتماد معیار المشاركة بالمعرفة كأحد .8

9. 
  تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشجیع المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوظفین علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتخدام 

  .معرفة اآلخرین لحل مشاكل  العمل الیومیة
0.601 *0.000 

 0.000* 0.651  .وجود معاییر وافتراضات مشتركة تدفع العاملین على تحمل مخاطر إطالق أفكارهم اإلبداعیة .10

 0.000* 0.724  .ة تساعد وتدعم احتیاجات الفرد المعنویةتوفیر بیئة تنظیمی .11

 0.000* 0.684  .تحفیز العاملین على تطویر مهاراتهم وترجمتها إلى معارف یتم االستفادة منها .12

  . α =0.05 داللة  االرتباط دال إحصائیًا عند مستوى*
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 التنظیمــــي معامـــل االرتبـــاط بــــین كـــل فقــــرة مـــن فقـــرات محــــور الهیكـــل) 7(جـــدول رقــــم یوضـــح    

ـــة عنـــد مـــستوىوالدرجـــة الكلیـــة للمحـــور ، والـــذي یبـــین أن معـــامالت  معنویـــة  االرتبـــاط المبینـــة دال

0.05= αوبذلك یعتبر المحور صادق لما وضع لقیاسه .  

  )7(جدول رقم 
   التنظیمي والدرجة الكلیة للمحور الهیكلمعامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات محور 

  الفقرة  م

سو
بیر

مل 
معا

  ن 

باط
الرت

ل
 

یة 
مال

الحت
ة ا

قیم
ال

)
Si

g
(.  

 0.000* 0.600  .توفیر هیكل تنظیمي مرن یسمح باستیعاب متغیرات البیئة الداخلیة والخارجیة .1

 0.000* 0.739  .الالمركزیة في العمل والتي تتیح فرصة تقاسم المعرفة بین العاملین .2

 0.000* 0.684  .ن مما یسهم في نقل المعرفةتوفیر هیكل تنظیمي یسهل عملیة الدوران الوظیفي للعاملی .3

 0.000* 0.725  .توفیر هیكل تنظیمي یحقق  التكامل والتنسیق والتفاعل في الموجودات المعرفیة .4

5. 
ـــل االتجاهـــات  ـــات فـــي ك ـــدفق المعـــارف والمعلوم ـــسمح  بت ـــي ی ـــوفیر هیكـــل تنظیم ـــصاالت (ت ات

  ).قطریة_رأسیة_أفقیة
0.712 *0.000 

 0.000* 0.695  .لهرمیة أو اإلشرافیة لیتیح التقارب بین المستویات التنظیمیةتقلیل المستویات ا .6

 0.000* 0.659  .تحقیق التوازن بین الصالحیات والمسؤولیات الممنوحة للفرد .7

8. 
المراجعــة الدوریــة للهیاكــل التنظیمیــة تبعــا للمتغیــرات الداخلیــة والخارجیــة التــي یتطلبهــا البنــاء 

  .التنظیمي الفعال
0.720 *0.000 

 0.000* 0.622  .التحول من أنماط العمل الفردي إلى نمط العمل الجماعي في فرق عمل ذاتیة .9

 0.000* 0.605  .وجود عالقة بین الرئیس والمرؤوسین قائمة على التعاون والثقة .10

11. 
م من خدمات الجامعة واألخذ بآرائهم على سل) الداخلیین والخارجیین(االهتمام العالي بالمنتفعین 

  .األولویات
0.552 *0.000 

  . α =0.05 داللة  االرتباط دال إحصائیًا عند مستوى*
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معامــل االرتبــاط بــین كــل فقــرة مــن فقــرات محــور القیــادة اإلداریــة والدرجــة ) 8(جــدول رقــم یوضــح    

 α =0.05 معنویـــة  االرتبـــاط المبینـــة دالـــة عنـــد مـــستوىالكلیـــة للمحـــور ، والـــذي یبـــین أن معـــامالت

  .بر المحور صادق لما وضع لقیاسهوبذلك یعت

  )8(جدول رقم 
  معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات محور القیادة اإلداریة والدرجة الكلیة للمحور 

  الفقرة  م

ن 
سو

بیر
مل 

معا
  

باط
الرت

ل
 

یة 
مال

الحت
ة ا

قیم
ال

)
Si

g
(.  

 0.000* 0.729  .تشجیع العاملین على تقدیم أفكارهم ومقترحاتهم .1

 0.000* 0.698  .لحوافز والمكافئات بین العاملینالعدالة في ا .2

 0.000* 0.608  .توفیر فرص التعلم والتطویر المستمر للعاملین .3

 0.000* 0.728  .التركیز على انجاز المهام واألعمال بروح الفریق والعمل الجماعي .4

 0.000* 0.822  .مشاركة العاملین في صنع القرار في كافة المستویات التنظیمیة .5

 0.000* 0.651  .المشاركة في مؤتمرات علمیة محلیة ودولیة مما یساهم في اكتساب معارف جدیدة .6

 0.000* 0.642  .االعتماد على األسالیب القیادیة القائمة على منح الصالحیات للعاملین .7

 0.000* 0.665  .رفع مستوى التفاعل اإلداري بین القادة والعاملین .8

9. 
متلكــوا عملهــم ویمارســونه بطــریقتهم الخاصــة بمــا یحقــق النتــائج تمكــین العــاملین وجعلهــم ی

  .المرجوة
0.715 *0.000 

 0.000* 0.770  .القدرة على التأثیر في المرؤوسین . 10

 0.000* 0.730  .امتالك المعلومات والسیطرة على توزیعها فیما یتعلق بالخطط المستقبلیة . 11

  . α =0.05 داللة  االرتباط دال إحصائیًا عند مستوى*
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معامـــل االرتبـــاط بـــین كـــل فقـــرة مـــن فقـــرات محـــور تكنولوجیـــا المعلومـــات ) 9(جـــدول رقـــم یوضـــح    

 0.05 معنویـة  االرتبـاط المبینـة دالـة عنـد مـستوىوالدرجة الكلیة للمحـور ، والـذي یبـین أن معـامالت

=αوبذلك یعتبر المحور صادق لما وضع لقیاسه .  

  )9(جدول رقم 
   من فقرات محور تكنولوجیا المعلومات والدرجة الكلیة للمحور معامل االرتباط بین كل فقرة

  الفقرة  م

ن 
سو

بیر
مل 

معا
  

باط
الرت

ل
 

یة 
مال

الحت
ة ا

قیم
ال

)
Si

g
(.  

 0.000* 0.594  . توفیر نظم قواعد البیانات لدى الجامعة .1

 0.000* 0.626  ).نظم أرشفة، أجهزة حاسوب(توفیر شبكة معلومات داخلیة للوصول إلى قواعد البیانات  .2

 0.002* 0.458  .تعمیم خدمة االتصال باالنترنت للعاملین في كافة المستویات .3

 0.000* 0.663  .توفیر منتدیات الكترونیة متخصصة تساهم في توثیق وتبادل المعرفة .4

 0.000* 0.517  .وجود رابط الكتروني لكل إدارة یوضح من خالله انجازاته وأهدافه ومهامه .5

 0.000* 0.626  .ترونیة تساعد في عقد اللقاءات واالجتماعات ونقل التجارب عن بعدتوفیر أسالیب الك .6

 0.000* 0.578  .توفیر مكتبة الكترونیة تتیح للعاملین االستفادة منها .7

 0.000* 0.548  . توفیر المعلومات والمعارف الالزمة من خالل المشاركة في قواعد البیانات الدولیة .8

 0.000* 0.607  .خاص على االنترنت متاح للجمیع كل حسب حاجتهتوفیر الجامعة موقع  .9

 0.000* 0.590  .توفیر البرامج الحاسوبیة الالزمة الكتساب المعرفة والتشارك بها . 10

  . α =0.05 داللة  االرتباط دال إحصائیًا عند مستوى*
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  :Structure Validityالصدق البنائي : ثانیا

ییس صدق األداة الـذي یقـیس مـدى تحقـق األهـداف التـي تریـد األداة یعتبر الصدق البنائي أحد مقا

  .ةستبانلدراسة بالدرجة الكلیة لفقرات االالوصول إلیها، ویبین مدي ارتباط كل محور من محاور ا

عنـد  دالـة إحـصائیًا ةسـتبان االأن جمیع معامالت االرتباط في جمیـع محـاور) 10(یبین جدول رقم 

  . صادقه لما وضع لقیاسهةستبانبذلك یعتبر جمیع محاور اال و α =0.05 معنویة مستوى

  
  )10(جدول رقم 

  .ةستبان والدرجة الكلیة لالةستباناط بین درجة كل محور من محاور االمعامل االرتب

  المحور   م
  معامل بیرسون

  لالرتباط
القیمة 

  (.Sig)االحتمالیة

 0.000* 0.663  تطبیق إدارة المعرفة   .1

 0.000* 0.834  ةالثقافة التنظیمی   .2

 0.000* 0.856 الهیكل التنظیمي   .3

 0.000* 0.873 القیادة اإلداریة   .4

 0.000* 0.803  تكنولوجیا المعلومات   .5

 0.000* 0.912  متطلبات إدارة المعرفة   .6

  . α =0.05 داللة  االرتباط دال إحصائیًا عند مستوى  *

   
   :Reliability ةستبان ثبات اال-3

 أكثـر ةسـتبانفـس النتیجـة لـو تـم إعـادة توزیـع اال نةستبان أن تعطي هذه االةستبانیقصد بثبات اال   

 یعنــي االســتقرار فــي ةبانســتشروط، أو بعبــارة أخــرى أن ثبــات االمــن مــرة تحــت نفــس الظــروف والــ

 وعــدم تغییرهــا بــشكل كبیــر فیمــا لــو تــم إعــادة توزیعهــا علــى أفــراد العینــة عــدة مــرات ةســتباننتــائج اال

  .ة معینةخالل فترات زمنی
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  : الدراسة من خالل طریقتین وذلك كما یليةستباناوقد تحقق الباحث من ثبات 

  :Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ   -أ

، وكانـت النتـائج كمـا هـي مبینـة ةسـتبانریقة ألفا كرونباخ لقیـاس ثبـات االاستخدم الباحث ط  

  ).11(في جدول رقم 

  )11(جدول رقم 
  ةستبانفا كرونباخ  لقیاس ثبات االامل ألمع

  *ذاتيالصدق ال  )الثبات(معامل ألفا كرونباخ   المحور   م

 0.962 0.925 تطبیق إدارة المعرفة   .1

 0.947 0.897  الثقافة التنظیمیة   .2

 0.934 0.873 الهیكل التنظیمي   .3

 0.950 0.902  القیادة اإلداریة   .4

 0.882 0.777  تكنولوجیا المعلومات   .5

 0.980 0.961  إدارة المعرفةمتطلبات    .6
 0.979 0.959   معاً ةجمیع فقرات االستبان  

  الجذر التربیعي الموجب للثبات= الصدق الذاتي * 
  

أن قیمــة معامــل ألفــا كرونبــاخ كانــت ) 11(واضــح مــن النتــائج الموضــحة فــي جــدول رقــم 

 كـــذلك ، ةســتبانلكــل محــور مــن محــاور اال) 0.961-0.777(مرتفعــة لكــل محــور  وتتــراوح بــین 

وكذلك قیمة الـصدق الـذاتي كانـت ). 0.959( كانت ةستبان قیمة معامل ألفا لجمیع فقرات االكانت

 كـــذلك ، ةســـتبان لكـــل محـــور مـــن محـــاور اال)0.980-0.882(مرتفعـــة لكـــل محـــور وتتـــراوح بـــین 

ت ، وهـذا یعنـى أن معـاملي الثبـا)0.979( كانت ةستباناالكانت قیمة الصدق الذاتي لجمیع فقرات 

   .والصدق مرتفع
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 :Split Half Method التجزئة النصفیة ة طریق-ب

األسـئلة ذات األرقـام الفردیـة ، واألسـئلة ذات األرقـام (حیث تم تجزئة فقرات االختبار إلي جـزئین   

ثــم تــم حـــساب معامــل االرتبــاط بـــین درجــات األســئلة الفردیـــة ودرجــات األســئلة الزوجیـــة ) الزوجیــة

  :Spearman-Brown براون  -امل االرتباط بمعادلة سبیرمان وبعد ذلك تم تصحیح مع

2r=  معامل االرتباط المعدل 
1 r

 الفردیة ودرجات  معامل االرتباط بین درجات األسئلةr حیث 

  )12(وتم الحصول على النتائج الموضحة في جدول رقم ، األسئلة الزوجیة

  )12(جدول رقم 
  ةستبانلقیاس ثبات االنصفیة  التجزئة الةطریق

  معامل االرتباط   المحور   م
معامل االرتباط 

  المعدل

 0.914 0.841 تطبیق إدارة المعرفة   .1

 0.891 0.803  الثقافة التنظیمیة   .2

 0.921 0.853 الهیكل التنظیمي   .3

 0.931 0.870 القیادة اإلداریة   .4

 0.748 0.598  تكنولوجیا المعلومات   .5

 0.980 0.961  رفةمتطلبات إدارة المع   .6

 0.977 0.954  معاً  ةجمیع ففرات االستبان  

  
 -سـبیرمان(االرتبـاط المعـدل أن قیمـة معامـل ) 12( رقـم لواضح من النتائج الموضحة فـي جـدو   

ا ) (Spearman-Brown )براون ً   .مرتفع ودال إحصائی
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 وبـــذلك ، یــعقابلــة للتوز ) 1 ( رقــم فــي صــورتها النهائیــة كمــا هـــي فــي الملحــقةســتبانوتكــون اال    

 ممـــا یجعلـــه علـــى ثقـــة تامـــة بـــصحة  الدراســـةةســـتبانایكـــون الباحـــث قـــد تأكـــد مـــن صـــدق وثبـــات 

  . وصالحیتها لتحلیل النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضیاتهاةستباناال
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  :مقدمة

یتــضمن هــذا الفـــصل عرضــا لتحلیـــل البیانــات واختبـــار فرضــیات الدراســـة وذلــك مـــن 

 والتـي تـم التوصـل ةائج االسـتبان الدراسة واستعراض ابرز نتأسئلة على اإلجابةخالل 

  . فقراتها  من خالل تحلیلإلیها

 الدراســـة إذ تـــم ةئیة للبیانـــات المتجمعــة مـــن اســتبانلــذا تـــم إجــراء المعالجـــات اإلحــصا

ـــرزم اإلحـــصائیة للدراســـات االجتماعیـــة  للحـــصول علـــى ) spss(اســـتخدام برنـــامج ال

  .نتائج الدراسة التي سیتم عرضها وتحلیلها في هذا الفصل

  :ت الشخصیة الوصف اإلحصائي لعینة الدراسة وفق الخصائص والسما

  وفیما یلي عرض لعینة الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصیة 

  )13(جدول رقم 
  الخصائص والسمات الشخصیة لعینة الدراسة

 %النسبة  التكرار لعینة الدراسةالخصائص والسمات الشخصیة 
 22.5 75 األزهر

 44.6 149 اإلسالمیة
 32.9 110 األقصى

  اسم 
 الجامعة

 100.0 334 المجموع
 75.1 251 ذكر
 24.9 83 أنثى

  
  الجنس

 100.0 334 المجموع 
 0.9 3 نائب رئیس

 3.0 10 عمید
  المسمى 
 الوظیفي

 3.3 11 نائب عمید
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 7.2 24 مدیر
 12.6 42 رئیس قسم

 73.1 244 إداري
 100.0 334 المجموع

 15.6 52 أقل من خمس سنوات
 30.2 101  سنوات10 من  سنوات اقل5من 
 32.9 110  سنة15 سنوات اقل من 10من 

 21.3 71  سنة فأكثر15

  سنوات 
  الخدمة

 100.0 334 المجموع
   

  :یمكن استنتاج ما یلي ) 13(من جدول رقم 

  مــن % 22.5مــا نــسبته فیمــا یتعلــق بتوزیــع عینــة الدراســة حــسب الجامعــة، یالحــظ أن

مــــــن جامعــــــة % 32.9 ، وأن مــــــن الجامعــــــة اإلســــــالمیة% 44.6جامعــــــة األزهــــــر ، 

 كـان إداریـة برتبـة واألكـادیمیین اإلداریـین أعـداد أن إلـى ذلـك ویعزو الباحث، األقـصى

 .األزهر ویلیها األقصى ویلیها اإلسالمیةاكبر في الجامعة 

 بینمـــــا البـــــاقي  ،مـــــن الـــــذكور% 75.1یالحـــــظ أن مـــــا نـــــسبته ، أمـــــا بالنـــــسبة للجـــــنس 

ك إلـى طبیعـة المجتمـع الفلـسطیني حیـث یـتم  ذلـویعزو الباحث،  من اإلناث% 24.9

 .االعتماد في اغلب الوظائف على الذكور أكثر من اإلناث

 3.0، مــــسماهم نائــــب رئــــیس % 0.9یالحــــظ أن ، أمــــا بالنــــسبة للمــــسمى الــــوظیفي %

% 12.6 ، مــــدیرمــــسماهم% 7.2،   نائــــب عمیــــدمــــسماهم% 3.3 ، عمیــــدمــــسماهم

ــــــیس قــــــسممــــــسماهم ــــــك الن، يمــــــسماهم إدار % 73.1 ، وأن  رئ ــــــین فــــــي وذل  اإلداری

حیـــث أن العمـــل اإلداري هـــو أســــاس الجامعـــات أكثـــر مـــن األكـــادیمیین برتبـــة إداریـــة 

  .العمل واستمراره
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  أقــل مـن عینـة الدراسـة لـدیهم خبـرة % 15.6یالحـظ أن ، أمـا بالنـسبة لـسنوات الخدمـة

،  ســـنوات10 ســـنوات إلـــى اقـــل مـــن 5مــن  لـــدیهم خبـــرة %30.2، مــن خمـــس ســـنوات

لــدیهم خبــرة % 21.3وأن ،   ســنوات15 إلــى اقــل مــن 10 لــدیهم خبــرة مــن 32.9%

 . فأكثر سنة15

  

  : اختبار فرضیات الدراسة

 لمعرفة ما إذا كان المتوسط الحسابي لدرجـة االسـتجابة لكـل Tفیما یلي نتائج استخدام اختبار     

 عنهـا اختالفـًا جوهریـًا أم تختلـف 3 تـساوي القیمـة المتوسـطة وهـي ةور االسـتبانفقرة من فقرات محا

0.05 أكبـــر مـــن مـــستوى الداللـــة Sig.(P-value)إذا كانـــت  .أي بـــصورة واضـــحة )  حـــسب

الفرضــیة الــصفریة ویكــون فــي هــذه الحالــة آراء أفــراد فإنــه ال یمكــن رفــض ) SPSSنتــائج برنــامج 

 أقــل مــن Sig.(P-value)كانــت  ، أمــا إذا3وهــى ) المحایــد(العینــة تقتــرب مــن القیمــة المتوســطة 

0.05مستوى الداللة   فیتم رفض الفرضیة الصفریة وقبول الفرضیة البدیلـة القائلـة بـأن متوسـط 

 وفـي هـذه الحالـة یمكـن تحدیـد مـا إذا كـان ،) المحایـد(القیمـة المتوسـطة درجة اإلجابة تختلف عن 

 وذلـك مـن خـالل ،)المحایـد(القیمـة المتوسـطة هریـة عـن متوسط اإلجابة یزیـد أو یـنقص بـصورة جو 

إشــارة قیمــة االختبــار فــإذا كانــت اإلشــارة موجبــة فمعنــاه أن المتوســط الحــسابي لإلجابــة  یزیــد عــن 

  .والعكس صحیح) المحاید(القیمة المتوسطة 
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حالة والختبار فرضیات الدراسة تم استخدام اختبار داللة معامل ارتباط بیرسون وفي هذه ال

  :سیتم اختبار الفرضیة اإلحصائیة التالیة

   :الفرضیة الصفریة

  .ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین محورین من محاور الدراسة موضع االهتمام 

   :الفرضیة البدیلة

  .توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین محورین من محاور الدراسة موضع االهتمام 

ــــــت    0.05بــــــر مــــــن مــــــستوى الداللــــــة  أكSig.(P-value)إذا كان )  حــــــسب نتــــــائج برنــــــامج

SPSS ( الفرضیة الصفریة وبالتالي ال توجد عالقـة ذات داللـة إحـصائیة بـین فإنه ال یمكن رفض

 أقـــــل مـــــن مـــــستوى الداللـــــة Sig.(P-value)كانـــــت محـــــورین مـــــن محـــــاور  الدراســـــة ، أمـــــا إذا 

0.05 توجـــد عالقـــة ذات م رفـــض الفرضـــیة الـــصفریة وقبـــول الفرضـــیة البدیلـــة القائلـــة بأنـــه  فیـــت

  .داللة إحصائیة بین محورین من محاور الدراسة

  " تطبیق إدارة المعرفة " تحلیل فقرات محور 

قــــد وصــــلت إلــــي الدرجــــة  لمعرفــــة مـــا إذا كانــــت متوســــط درجــــة الموافقـــة Tتـــم اســــتخدام اختبــــار   

  أم ال أم زادت أو قلت عن ذلك 3وهي ) المحاید(المتوسطة 
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  )14(جدول رقم 
  "تطبیق إدارة المعرفة "  لكل فقرة من فقرات محور (.Sig)المتوسط الحسابي والقیمة االحتمالیة 
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ة المعرفـــة مـــن المـــصطلحات المتداولـــة یعـــد مـــصطلح إدار   1
  .بالجامعة

3.17 63.31 2.62 *0.005 13 

 1 0.000* 15.80 76.19 3.81  .تساعد إدارة المعرفة على تحقیق أهداف الجامعة  2

یتوفر لدى الجامعة رؤیة واضحة نحو استراتیجیات ومداخل   3
  .إدارة المعرفة لدیها

3.19 63.84 3.29 *0.001 11 

بناء ، تـقدیر المعرفة( لوكیات المعرفیة لإلدارة مثلتشكل الس  4
  .نموذجا للعاملین) التشارك بالمعرفة ، المعرفة

3.25 65.06 4.63 *0.000 10 

العالقــات التعاونیــة لــدى الجامعــة تتــیح لهــا تبــادل الخبــرات   5
  .والمعلومات مع الجامعات األخرى

3.56 71.27 9.20 *0.000 3 

ب البحـــث العلمـــي لتولیـــد المعرفـــة تـــستخدم الجامعـــة أســـلو   6
  .المتعلقة بتحقیق أهدافها العامة

3.46 69.12 7.25 *0.000 5 

ـــسهم فـــي   7 ـــة بمـــا ی تـــشارك الجامعـــة فـــي المـــؤتمرات العلمی
  .اكتساب المعرفة

3.69 73.88 10.97 *0.000 2 

تـــساهم الجامعـــة بإقامـــة وتـــوفیر محطـــات المعرفـــة لتعزیـــز   8
  .ین من خدماتهاالتواصل مع جمهور المستفید

3.30 65.96 4.78 *0.000 9 

تقاسم ومشاركة المعرفـة والمعلومـات بـین العـاملین ال یـؤثر   9
  .على فقدان وظیفتهم أو استغاللهم

3.40 68.04 6.63 *0.000 6 

ــرامج إدارة   10 ــالخبراء المتخصــصین لتطبیــق ب ــتم االســتعانة ب ی
  .المعرفة

3.17 63.37 2.55 *0.006 12 

التحدیث المستمر للمعلومات من خالل الیب توفر أس  11
  .التواصل مع البیئة الخارجیة

3.31 66.10 4.80 *0.000 8 
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نــشاء مراكــز   12 ٕ تهـتم الجامعــة بــإدارة بــرامج التــدریب والــتعلم وا
  .التعلم الداخلي

3.49 69.76 8.12 *0.000 4 

تسعى الجامعة لجذب الكفاءات المتمیزة من خـارج الجامعـة   13
  . في تولید المعارف الجدیدةللمساعدة

3.33 66.65 4.63 *0.000 7 

  0.000* 8.81 67.93 3.40  جمیع فقرات المحور معاً   

0.05 داللة ط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوى المتوس* .  

  
  :یمكن استخالص ما یلي) 14(من جدول 

المرتبــــة األولــــى  " ة علــــى تحقیــــق أهــــداف الجامعــــة تــــساعد إدارة المعرفــــ" احتلــــت الفقــــرة الثانیــــة -

ــــــة مــــــن  (3.81بمتوســــــط حــــــسابي یــــــساوي  ــــــسبي ) 5الدرجــــــة الكلی أي أن المتوســــــط الحــــــسابي الن

 لــذلك 0.000تــساوي  )Sig(.القیمــة االحتمالیــة  وأن 15.80 تــساوي T، قیمــة اختبــار %76.19

0.05تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحــصائیًا عنــد مــستوى داللــة   ، ممــا یــدل علــى أن متوســط درجــة

 وهــذا یعنــي أن 3وهــي " درجــة الموافقــة المتوســطة"االســتجابة لهــذه الفقــرة قــد زاد عــن درجــة الحیــاد 

  . هناك موافقة من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة

لیـــل علـــى  حـــصول الفقـــرة الثانیـــة علـــى أعلـــى ترتیـــب وموافقـــة أفـــراد الدراســـة دویعـــزو الباحـــث     

مـن خـالل مـا تمتلكـه مـن ، وعیهم بأهمیة إدارة المعرفـة ومـا تـؤدي إلیـه مـن تحقیـق أهـداف الجامعـة

  . كفاءات وطاقات بشریة

المرتبـة " . یعد مصطلح إدارة المعرفة من المصطلحات المتداولـة بالجامعـة"الفقرة األولى احتلت  -

أي أن المتوســــط الحــــسابي ) 5مــــن الدرجـــة الكلیــــة  (3.17الثالثـــة عــــشر بمتوســــط حــــسابي یــــساوي

 0.005تــساوي  )Sig(.القیمــة االحتمالیــة  وأن 2.62 تــساوي T، قیمــة اختبــار % 63.31النــسبي

0.05لــذلك تعتبـــر هــذه الفقـــرة دالــة إحـــصائیًا عنــد مـــستوى داللــة   ، ممـــا یــدل علـــى أن متوســـط
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 وهـذا یعنـي 3وهـي " درجـة الموافقـة المتوسـطة"یاد درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الح

  . أن هناك موافقة من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة

إلــى حداثــة هــذا المــصطلح وعــدم ،  حــصول هــذه الفقــرة علــى المرتبــة األخیــرةویعــزو الباحــث     

  .إدراجه ضمن التوجهات الحدیثة في الجامعات

 وأن 3.40الحـــسابي لجمیــــع فقـــرات المحـــور یــــساوي وبـــشكل عـــام یمكـــن القــــول بـــأن المتوســـط    

ــــــسبي یــــــساوي  ــــــار  %67.93المتوســــــط الحــــــسابي الن القیمــــــة  وأن 8.81 تــــــساوي T، قیمــــــة اختب

دال إحـصائیًا عنـد "  تطبیـق إدارة المعرفـة " لذلك یعتبر محـور 0.000تساوي  )Sig(.االحتمالیة 

0.05مستوى داللة   ، أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذا المحـور یختلـف جوهریـًا مما یدل علـى

 وهــذا یعنـي أن هنــاك موافقــة مـن قبــل أفــراد العینــة 3وهــي " درجــة الموافقـة المتوســطة"درجـة الحیــاد 

  . على فقرات هذا المحور 

 بان هناك وعي إلى حد ما لدى العـاملین ألهمیـة تطبیـق إدارة المعرفـة فـي ویمكن تفسیر ذلك     

باعتبـار أن المعرفـة لـن ، وذلـك بهـدف التمیـز فـي كافـة المجـاالت،  التي تقوم بهـا الجامعـةاألنشطة

  . تكون ذات جدوى إذا لم یتم استثمارها واستخدامها بما یضمن تحقیق أهداف الجامعة

والتـي بینـت أن أفـراد عینـة الدراسـة ) 142 :2007،العتیبـي(  مع دراسة وتطابقت هذه النتائج

ـــه فـــي الجامعـــات الـــسعودیة بـــشكل مكثـــفیـــرون أن مـــصطلح إ وكـــذلك ، دارة المعرفـــة ال یـــتم تداول

التــي أوضـحت موافقــة أفـراد عینــة الدراسـة علــى عناصـر تطبیــق إدارة ) 22: 2010، جـواد(دراسـة 

وكمـا أشـار ،  ممـا یؤكـد علـى أهمیـة تطبیـق إدارة المعرفـة3.22المعرفة بمتوسط نسبي كلي مقداره 

رة المعرفــــة تعتبــــر مــــصدر اســــتراتیجي یــــدعم المنظمــــة فــــي تحقیــــق أن إدا)  58: 2010،حمــــود(

 IKsan(وكـذلك دراسـة ، أهـدافها فـي مختلـف األزمنـة البعیـدة والمتوسـطة والقریبـة علـى حـد سـواء

and Rowland,2004 ( التـي أشـارت نتائجهـا إلـى أن جمیـع المنظمـات سـواء كانـت فـي القطـاع
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لصریحة والضمنیة وذلك لكي تحقق أعلـى فاعلیـة فـي الخاص أو العام هي بحاجة إلدارة المعرفة ا

مــن أفــراد عینــة الدراســة % 81إلــى أن ) 216 :2009،الحــسیني(وكمــا أشــار ، المعرفــة التنظیمیــة

  .  اتفقوا على أن وجود إدارة المعرفة تساعد على تحقیق أهداف المنظمة

 تقاسـم ومــشاركة "تاســعةفــي الفقـرة ال) 19: 2005،عبیـسات( مـع دراســة واختلفـت هــذه النتــائج    

 حیـث أشـرت الدراسـة "المعرفة والمعلومات بین العاملین ال یؤثر على فقدان وظیفـتهم أو اسـتغاللهم

مما یدل علـى عـدم موافقـة عینـة الدراسـة علـى تلـك ) 5 من2.66( إلى متوسط حسابي لتلك الفقرة 

فــة ككــل بحیــث أشــرت فــي محــور تطبیــق المعر ) 101: 2008،دروزة(وكــذلك مــع دراســة ، الفقــرة  

، أي عــدم موافقــة افــراد عینــة الدراســة) 5 مــن2.94(نتــائج هــذا البعــد إلــى وســطا حــسابیا عــام بلــغ 

التـــي اشــارت نتائجهـــا الــى عـــدم موافقــة افـــراد عینــة الدراســـة علـــى ) 2009،البیــشي(وكــذلك دراســـة 

 بمتوســط حــسابي "یعــد مــصطلح ادارة المعرفــة مــن المــصطلحات المتداولــة بالجامعــة"الفقــرة االولــى 

  ).5 من2.51(قدره 

  فرضیات الدراسة 
  : الفرضیة الرئیسة األولى

 بین متطلبات إدارة المعرفة وتطبیق 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

وتنبثق منهـا الفرضـیات الفرعیـة . إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة 

  :التالیة

 بـین الثقافـة التنظیمیـة وتطبیـق إدارة 0.05ذات داللة إحصائیة عند مـستوى توجد عالقة : أوالً 

  .المعرفة في الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة 

قد وصلت إلـي الدرجـة المتوسـطة  لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة الموافقة Tتم استخدام اختبار 

  .أم ال أم زادت أو قلت عن ذلك 3وهي ) المحاید(
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  )15(جدول رقم 
  "الثقافة التنظیمیة "  لكل فقرة من فقرات محور (.Sig)المتوسط الحسابي والقیمة االحتمالیة 
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 2 0.000* 15.51 77.58 3.88  .تشجیع العاملین على تولید األفكار االبتكاریه  1

تعزیــز فلــسفة العمــل الجمــاعي لتبــادل األفكــار والخبــرات   2
  .بین العاملین

3.82 76.30 16.80 *0.000 7 

توفیر القیم التي تشجع العاملین باتجاه إطالق مبادراتهم   3
  .الفردیة والجماعیة

3.83 76.56 15.98 *0.000 5 

الطقوس والتقالید وتنظـیم االحتفـاالت التـي تـساعد علـى   4
  .لم واكتساب المعرفةالتع

3.73 74.68 13.30 *0.000 11 

 12 0.000* 13.01 74.62 3.73  .توفیر الوقت الالزم للعاملین لمشاركة وتطبیق المعرفة  5

االعتــــراف باألخطــــاء واكتــــشافها وتــــصویبها واعتبارهــــا   6
  .مصدرا للتعلم

3.75 75.05 13.04 *0.000 9 

ع العــاملین علــى تعزیــز التقالیــد والممارســات التــي تــشج  7
  .تطویر أفكارهم وخبراتهم ومهاراتهم 

3.99 79.76 18.03 *0.000 1 

ــي   8 ــزات ف ــة كأحــد المرتك ــار المــشاركة بالمعرف اعتمــاد معی
  .عملیة اختیار الموظف المتمیز

3.79 75.76 15.54 *0.000 8 

  تــــــــــــــــشجیع المـــــــــــــــــوظفین علـــــــــــــــــى اســـــــــــــــــتخدام   9
  .معرفة اآلخرین لحل مشاكل  العمل الیومیة

3.86 77.26 15.69 *0.000 3 

وجــود معــاییر وافتراضــات مــشتركة تــدفع العــاملین علــى   10
  .تحمل مخاطر إطالق أفكارهم اإلبداعیة

3.75 75.05 15.14 *0.000 9 

ـــساعد وتـــدعم احتیاجـــات الفـــرد   11 ـــة تنظیمیـــة ت تـــوفیر بیئ
  .المعنویة

3.85 76.97 15.11 *0.000 4 
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اتهم وترجمتهــا إلــى تحفیــز العــاملین علــى تطــویر مهــار   12
  .معارف یتم االستفادة منها

3.82 76.42 14.50 *0.000 6 

  0.000* 19.53 76.33 3.82  جمیع فقرات المحور معاً   

0.05 داللة حسابي دال إحصائیًا عند مستوى المتوسط ال* .  

  

  :یمكن استخالص ما یلي) 15(من جدول رقم 

 تعزیــز التقالیــد والممارســات التــي تــشجع العــاملین علــى تطــویر أفكــارهم "عة الفقــرة الــساباحتلــت  -

أي أن ) 5الدرجـة الكلیـة مـن  (3.99المرتبة األولى بمتوسـط حـسابي یـساوي " وخبراتهم ومهاراتهم 

ــــة  وأن 18.03 تــــساوي T، قیمــــة اختبــــار % 79.76المتوســــط الحــــسابي النــــسبي القیمــــة االحتمالی

.)Sig(  0.05ك تعتبــر هــذه الفقــرة دالـة إحــصائیًا عنــد مــستوى داللــة  لــذل0.000تـساوي  ، ممــا

ــــى أن متوســــط درجــــة االســــتجابة لهــــذه الفقــــرة قــــد زاد عــــن درجــــة الحیــــاد  درجــــة الموافقــــة "یــــدل عل

  . وهذا یعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة3وهي " المتوسطة

 أن التقالیـــد الـــى، صول هـــذه الفقـــرة علـــى أعلـــى ترتیـــب وموافقـــة أفـــراد الدراســـة حـــویعـــزو الباحـــث  

ــــة وان المنظمــــة التــــي تــــسعى لتطبیــــق إدارة ، والممارســــات مــــن العناصــــر المهمــــة للثقافــــة التنظیمی

بغـــرس القـــیم وتكــوین االتجاهـــات مــن خـــالل ممارســـات وتقالیــد تؤكـــد القـــیم المعرفــة یجـــب أن تهــتم 

  .لعاملین على تطویر أفكارهم وخبراتهم بما یحقق تطبیق إدارة المعرفةوالتقالید التي تشجع ا

المرتبـة األخیـرة "  توفیر الوقـت الـالزم للعـاملین لمـشاركة وتطبیـق المعرفـة"لفقرة الخامسة احتلت ا -

 74.62أي أن المتوســط الحــسابي النــسبي) 5الدرجــة الكلیــة مــن  (3.73بمتوســط حــسابي یــساوي 

 لـــذلك تعتبـــر 0.000تـــساوي  )Sig(.القیمـــة االحتمالیـــة  وأن 13.01اوي  تـــسT، قیمـــة اختبـــار %

0.05هذه الفقرة دالة إحصائیًا عند مستوى داللة   ، مما یـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة



 129

ة  وهـذا یعنـي أن هنـاك موافقـ3وهـي " درجـة الموافقـة المتوسـطة"لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحیاد 

  . من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة

 تـوفر الوسـائل التكنولوجیـة الفائقــة إلـى،  حـصول هـذه الفقـرة علـى المرتبـة األخیـرةویعـزو الباحـث   

الـــسرعة  التـــي تـــساعد العـــاملین فـــي اكتـــساب ونقـــل المعرفـــة وتطبیقهـــا بواســـطة تلـــك الوســـائل فـــي 

  . أعمالهم الیومیة

 وأن 3.82ن المتوســـط الحـــسابي لجمیـــع فقـــرات المحـــور یـــساوي وبـــشكل عـــام یمكـــن القـــول بـــأ    

القیمـــــة  وأن 19.53 تـــــساوي T، قیمـــــة اختبـــــار  %76.33المتوســـــط الحـــــسابي النـــــسبي یـــــساوي 

 دال إحــصائیًا عنـــد "الثقافــة التنظیمیــة "  لــذلك یعتبــر محـــور 0.000تــساوي  )Sig(.االحتمالیــة 

0.05مستوى داللة   ،یدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذا المحـور یختلـف جوهریـًا مما 

 وهــذا یعنـي أن هنــاك موافقــة مـن قبــل أفــراد العینــة 3وهــي " درجــة الموافقـة المتوســطة"درجـة الحیــاد 

  . على فقرات هذا المحور 

  
حیـث أشـارت إلـى أهمیـة كـل مـن الفقـرتین ) 2010،جـواد( هذا المحـور مـع دارسـة تطابقت نتائج  

تحفیــز العــاملین علــى ، تــشجیع العــاملین علــى تولیــد األفكــار االبتكاریــة: تطلــب الثقافــة التنظیمیــةلم

التـي ) 2005،عبیـسات(وكـذلك مـع دراسـة ، تطویر مهاراتهم وترجمتهـا إلـى معـارف لالسـتفادة منهـا

مـن اعتبرت اعتراف العاملین بأخطـائهم واكتـشافها وتـصویبها واعتبـار تلـك األخطـاء مـصدرا للـتعلم 

 المعرفـة توجـد فـي عقـول أن إلـى) 316: 2001،العلـواني(وكمـا أشـار ، متطلبات الثقافة التنظیمیـة

األفـراد والجماعــات البــشریة وذلــك یعنـي أن العالقــات بــین البــشر لتبـادل األفكــار تلعــب دورا حاســما 

ة التـي هـي مثـل تلـك العالقـات هـي وظیفـة الثقافـة التنظیمیـ، في إبداع المعرفة ونشرها فـي المنظمـة

وذلــك یتفــق مــع " القــیم والمعــاییر والممارســات المــشتركة للبــشر داخــل المنظمــة"فــي ابــسط معانیهــا 
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حیــث وافــق " تعزیــز فلــسفة العمــل الجمــاعي لتبــادل األفكــار والخبــرات بــین العــاملین" الفقــرة الثانیــة 

والتــي ) 2009،الــسحیمي(وكــذلك دراســة ، )3.82(أفــراد العینــة علــى هــذه الفقــرة بمتوســط حــسابي 

 أهمیــة دور الثقافــة التــي تــدعم الــتعلم والمــشاركة فــي المعلومــات واألفكــار  الــىأشــارت فــي نتائجهــا

وجـود معـاییر "ومكافئة المبدعون وتشجیعهم على التعلم من األخطاء وذلك یتفق مع الفقرة العاشـرة 

مــا أشـــار العمیـــان وك، وافتراضــات مـــشتركة تــدفع العـــاملین علــى تحمـــل مخـــاطر أفكــارهم اإلبداعیـــة

بــان تــوفیر بیئــة تنظیمیــة ومنــاخ تنظیمــي یــساعد ویــدعم احتیاجــات الفــرد ) 312: 2005،العمیــان(

المعنویــة تعتبــر مــن التوقعــات التنظیمیــة والتــي تمثــل عنــصرا مــن عناصــر الثقافــة وذلــك یتفــق مــع 

حیــث اعتبرهــا " تــوفیر بیئــة تنظیمیــة تــساعد وتــدعم احتیاجــات الفــرد المعنویــة"الفقــرة الحادیــة عــشر

لدراســة بمتوســط أفــراد عینــة الدراســة مــن متطلبــات الثقافــة حیــث حــصلت علــى موافقــة عینــة أفــراد ا

  .)3.85(حسابي 

وتطبیـق إدارة المعرفـة فـي الجامعـات  أن معامل االرتباط بین الثقافـة التنظیمیـة) 16(جدول یبین   

وهــي  0.000تــساوي .) Sig(لیــة القیمــة االحتما، وأن 0.592یــساوي  الفلــسطینیة فــي قطــاع غــزة

الثقافــة بــین  وهــذا یــدل علـى وجــود عالقــة ذات داللـة إحــصائیة α =0.05 الداللـة مــن مــستوىأقـل 

  .تطبیق إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة و التنظیمیة

 
  )16(جدول رقم 

  وتطبیق إدارة المعرفة  بین الثقافة التنظیمیة معامل االرتباط 
  لجامعات الفلسطینیة في قطاع غزةفي ا

  معامل بیرسون  المحور 

  لالرتباط
  (.Sig)القیمة االحتمالیة

 0.000* 0.592  الثقافة التنظیمیة

0.05 داللةاالرتباط دال إحصائیًا عند مستوى * .  
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 :نتیجة الفرضیة

افـــة التنظیمیـــة وتطبیـــق إدارة  بـــین الثق0.05توجــد عالقـــة ذات داللـــة إحـــصائیة عنـــد مــستوى 

   .المعرفة في الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة 

 التـي أشـارت إلـى (Akhavan et al, 2010) مـع دراسـة كـل مـن تطابقـت نتـائج هـذه الدراسـة  

وكــذلك مــع ، أن الثقافــة التنظیمیــة الــسائدة فــي المنظمــة لهــا تــأثیر مباشــر فــي تطبیــق إدارة المعرفــة

والتــي أشــارت إلــى أن أفــراد عینــة الدراســة موافقــون بــشدة علــى أن هنــاك ) 2009،البیــشي(دراســة 

وكـــذلك مـــع دراســـة ، متطلبـــات ثقافـــة تنظیمیـــة مطلوبـــة لتطبیـــق إدارة المعرفـــة فـــي مجلـــس الـــشورى

والتـــي أشـــارت إلـــى وجـــود عالقـــة ارتبـــاط طردیـــة ذات داللـــة إحـــصائیة بـــین جمیـــع ) 2009،نـــاجي(

قیـاس الكلـي للثقافـة التنظیمیـة وبـین جمیـع أبعـاد إدارة المعرفـة والمقیــاس أبعـاد الثقافـة التنظیمیـة والم

التــي أوضـحت نتائجهــا أن محــور ) Frey et al, 2009(وكـذلك دراســة ، الكلـي إلدارة المعرفــة

الثقافة التنظیمیة متمثلة بالثقة في تبادل المعـارف وتـشجیع العـاملین علـى تطـویر أفكـارهم وخبـراتهم 

التـي كانـت ) Orth et al, 2009(وكذلك دراسـة ، ة لنجاح تطبیق إدارة المعرفةمن العوامل المهم

إحدى نتائجها تشیر إلى ضـرورة التكامـل بـین عملیـات إدارة المعرفـة المتمثلـة فـي اكتـساب وتـشارك 

وتطبیق المعرفة والثقافة التنظیمیة المتمثلة فـي الدافعیـة وااللتـزام الـذاتي لتحقیـق نجـاح تطبیـق إدارة 

التـــي توصـــلت إلـــى أن الثقافـــة الـــسائدة لـــدى العـــاملین ذات ) Mo,2008(وكـــذلك دراســـة ، عرفـــةالم

وكــذلك ، تأشــیر مباشــر فــي الثقافــة التنظیمیــة والتــي هــي أســاس الوصــول إلــى تطبیــق إدارة المعرفــة

والتـــي أشــارت إلـــى أن تــوفر ثقافـــة تنظیمیــة تـــدعم ) Basu and Sengupta,2007(دراســة 

التـــدریس فـــي المــــؤتمرات والنـــدوات العلمیـــة وتحفیــــز العـــاملین علـــى القیــــام مـــشاركة أعـــضاء هیئــــة 
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باألبحـــاث العلمیـــة ذات االختـــصاص ممـــا یـــؤدي إلـــى اكتـــساب المعرفـــة عامـــل أساســـي فـــي نجـــاح 

التـــي أوضـــحت أن هنـــاك متطلبــــات ) 2006،عبــــد الوهـــاب(وكـــذلك دراســـة ، تطبیـــق إدارة المعرفـــة

قافــة تنظیمیــة تنطــوي علــى القــیم التــي تــشجع الــتعلم الــذاتي لتطبیــق إدارة المعرفــة تتمثــل فــي وجــود ث

والحـرص علـى رضـا المتعـاملین مــع اإلدارات ، والحـرص علـى االسـتفادة مـن اآلخـرین والــتعلم مـنهم

التــي أشــارت إلــى وجــود عالقــة بــین الثقافــة التنظیمیــة ) 2005،عبیــسات(وكــذلك دراســة ، الحكومیــة

، رد المعرفیــة بــین العــاملین وبالتــالي بنــاء المعرفــة التنظیمیــةالــسائدة فــي المنظمــة وبــین تبــادل المــوا

ــــة فــــي القــــیم ) Wong,2005(وكــــذلك دراســــة  ــــة متمثل التــــي أظهــــرت نتائجهــــا أن الثقافــــة التنظیمی

والمعتقدات والعادات االجتماعیة التـي تحكـم تـصرف األفـراد فـي المؤسـسة والتـي تـشجع علـى خلـق 

، هــا هــي مــن العوامــل المهمــة فــي نجــاح تطبیــق إدارة المعرفــةالمعرفــة وتطبیقهــا والتعــاون فــي تناقل

التـــي أشـــارت أن الثقافـــة التنظیمیـــة التـــي تـــدعم وتحفـــز العـــاملین ) Mathi,2004(وكـــذلك دراســـة 

وتكــافئهم علــى تبــادل المعرفــة بمــا یتناســب مــع أهــداف المنظمــة مــن عوامــل النجــاح الرئیــسیة إلدارة 

التــي أشــارت إلــى وجــود عالقـــة ) Ikhsan and Rowland,2004(وكــذلك دراســة ، المعرفــة

ایجابیة بین الثقافة التنظیمیة متمثلة فـي ثقافـة التـشارك المعرفـي والمواقـف والـسلوك الـداعم لتـشارك 

التـي أوضـحت نتائجهـا ) Khalifa and Liu,2003(وكـذلك دراسـة ، المعرفـة وبـین إدارة المعرفـة

،  المعرفـــةإدارةیـــة المهمـــة لتحقیـــق النجـــاح فـــي تطبیـــق أن الثقافـــة التنظیمیـــة تعتبـــر مـــن البنیـــة التحت

التي أشـارت أن هنـاك عالقـة ایجابیـه بـین الثقافـة التنظیمیـة ) Holowetzki,2002(وكذلك دراسة 

التــي أشــارت إلــى أن ) Gold et al,2001(وكــذلك دراســة ، وبــین تنفیــذ مبــادرات إدارة المعرفــة

  . تحتیة لتطبیق إدارة المعرفة احد مكونات البنیة الالثقافة التنظیمیة هي
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 بـین الهیكـل التنظیمـي وتطبیـق إدارة 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى : ثانیاً 

  .المعرفة في الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة 

قد وصلت إلـي الدرجـة المتوسـطة  لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة الموافقة Tتم استخدام اختبار 

  .أم ال أم زادت أو قلت عن ذلك 3وهي ) المحاید(

  

  )17(جدول رقم 
  "الهیكل التنظیمي "  لكل فقرة من فقرات محور (.Sig)المتوسط الحسابي والقیمة االحتمالیة 

  م
  الفقرة  

بي
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الح
سط 

متو
ال
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ن یــسمح باســتیعاب متغیــرات تــوفیر هیكــل تنظیمــي مــر  1
  .البیئة الداخلیة والخارجیة

4.05 80.97 19.84 *0.000 1 

الالمركزیة في العمـل والتـي تتـیح فرصـة تقاسـم المعرفـة   2
  .بین العاملین

3.85 76.91 16.50 *0.000 6 

تــوفیر هیكــل تنظیمــي یــسهل عملیــة الــدوران الــوظیفي   3
  .للعاملین مما یسهم في نقل المعرفة

3.84 76.78 14.98 *0.000 10 

توفیر هیكل تنظیمي یحقق  التكامـل والتنـسیق والتفاعـل   4
  .في الموجودات المعرفیة

4.00 79.94 19.55 *0.000 2 

توفیر هیكل تنظیمي یسمح  بتدفق المعارف والمعلومات   5
  ).قطریة_رأسیة_اتصاالت أفقیة(في كل االتجاهات 

3.84 76.84 18.41 *0.000 7 

ــل  6 ــیح التقــارب تقلی ــة أو اإلشــرافیة لیت  المــستویات الهرمی
  .بین المستویات التنظیمیة

3.86 77.14 15.40 *0.000 5 

تحقیق التوازن بین الصالحیات والمـسؤولیات الممنوحـة   7
  .للفرد

3.86 77.25 16.57 *0.000 4 
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ـــرات   8 ـــة تبعـــا للمتغی ـــة للهیاكـــل التنظیمی المراجعـــة الدوری
  .تي یتطلبها البناء التنظیمي الفعالالداخلیة والخارجیة ال

3.84 76.78 15.11 *0.000 10 

التحـــول مـــن أنمـــاط العمـــل الفـــردي إلـــى نمـــط العمــــل   9
  .الجماعي في فرق عمل ذاتیة

3.84 76.83 16.36 *0.000 9 

ـــى   10 ـــة عل ـــرئیس والمرؤوســـین قائم ـــین ال ـــة ب وجـــود عالق
  .التعاون والثقة

3.98 79.70 18.35 *0.000 3 

مـن ) الـداخلیین والخـارجیین(هتمام العالي بـالمنتفعین اال  11
  .خدمات الجامعة واألخذ بآرائهم على سلم األولویات

3.84 76.84 14.96 *0.000 7 

  0.000* 21.46 77.81 3.89  جمیع فقرات المحور معاً   12

0.05 داللة ط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوى المتوس* .  
  

  :یمكن استخالص ما یلي) 17( جدول رقم من

 تـــوفیر هیكـــل تنظیمـــي مـــرن یـــسمح باســـتیعاب متغیـــرات البیئـــة الداخلیـــة "األولـــى احتلـــت الفقـــرة  -

أي أن ) 5الدرجـــة الكلیـــة مـــن  (4.05علـــى المرتبـــة األولـــى بمتوســـط حـــسابي یـــساوي  " والخارجیـــة

ــــة  وأن 19.84 تــــساوي T، قیمــــة اختبــــار % 80.97المتوســــط الحــــسابي النــــسبي القیمــــة االحتمالی

.)Sig(  0.05 لــذلك تعتبــر هــذه الفقــرة دالـة إحــصائیًا عنــد مــستوى داللــة 0.000تـساوي  ، ممــا

ــــى أن متوســــط درجــــة االســــتجابة لهــــذه الفقــــرة قــــد زاد عــــن درجــــة الحیــــاد  درجــــة الموافقــــة "یــــدل عل

  . ل أفراد العینة على هذه الفقرة وهذا یعني أن هناك موافقة من قب3وهي " المتوسطة

 حصول الفقـرة األولـى علـى أعلـى ترتیـب وموافقـة أفـراد عینـة الدراسـة بدرجـة كبیـرة ویعزو الباحث  

إلـى أن مرونـة الهیكـل التنظیمـي للمنظمـة تتـیح للمنظمــة التكیـف مـع التغیـرات التـي قـد تحـصل فــي 

ل الفـرص الخارجیـة والبعـد عـن التهدیـدات البیئة الخارجیة   مما یجعـل المنظمـة قـادرة علـى اسـتغال

  .    والسماح بتبادل األفكار والمعارف بین العاملین مما یسهم في نجاح تطبیق إدارة المعرفة، 
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 تــوفیر هیكـل تنظیمـي یــسهل عملیـة الـدوران الــوظیفي للعـاملین ممـا یــسهم " احتلـت الفقـرة  الثالثـة -

أي أن ) 5الدرجــة الكلیــة مــن  (3.84سابي  یــساوي المرتبــة األخیــرة بمتوســط حــ"فــي نقــل المعرفــة 

ــــة  وأن 14.98 تــــساوي T، قیمــــة اختبــــار % 76.78المتوســــط الحــــسابي النــــسبي القیمــــة االحتمالی

.)Sig(  0.05 لــذلك تعتبــر هــذه الفقــرة دالـة إحــصائیًا عنــد مــستوى داللــة 0.000تـساوي  ، ممــا

ــــى أن متوســــط درجــــة االســــتجا درجــــة الموافقــــة "بة لهــــذه الفقــــرة قــــد زاد عــــن درجــــة الحیــــاد یــــدل عل

  . وهذا یعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة3وهي " المتوسطة

 حــصول الفقــرة الثالثــة علــى المرتبــة الخیــرة علــى الــرغم مــن الموافقــة المتوســطة ویعــزو الباحــث   

 وجـــود ثقافـــة التـــدویر الـــوظیفي فـــي الجامعـــات نعـــدامالـــى ا، ألفـــراد عینـــة الدراســـة علـــى تلـــك الفقـــرة

  .  المستهدفة وما قد ینتج عنها من تبادل الخبرات ونقل المعارف بین العاملین

 وأن 3.89وبـــشكل عـــام یمكـــن القـــول بـــأن المتوســـط الحـــسابي لجمیـــع فقـــرات المحـــور یـــساوي     

القیمـــــة  وأن 21.46 تـــــساوي T، قیمـــــة اختبـــــار  %77.81المتوســـــط الحـــــسابي النـــــسبي یـــــساوي 

 دال إحــصائیًا عنــد "الهیكــل التنظیمــي "  لــذلك یعتبــر محــور  0.000تــساوي  )Sig(.االحتمالیــة 

0.05مستوى داللة   ، مما یدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذا المحـور یختلـف جوهریـًا

أن هنــاك موافقــة مـن قبــل أفــراد العینــة  وهــذا یعنـي 3وهــي " درجــة الموافقـة المتوســطة"درجـة الحیــاد 

  . على فقرات هذا المحور 

التــي أشــارت ) 20: 2006،عبــد الوهــاب( مــع مــا توصــلت إلیــه دراســة وتطابقــت هــذه النتــائج    

 توفر هیكل تنظیمي یتسم بالمرونة والتكیـف مـع البیئـة وسـهولة االتـصاالت وقدرتـه علـى إلى أهمیة

التـي أشـارت إلـى أهمیـة ) 16: 2010،جواد وآخـرون(كذلك دراسة و ، االستجابة السریعة للمتغیرات

توفر هیكل تنظیمي یسهل عملیة الدوران الوظیفي ممـا یـسهم فـي نقـل المعرفـة وبالتـالي النجـاح فـي 

حیـث أكـدت نتـائج الدراسـة علـى أهمیـة تطبیـق ) 2009،البیـشي(وكذلك دراسـة ، تنفیذ إدارة المعرفة
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تاحــة الفرصــة للعــاملین إلبــراز إبــداعاتهم الالمركزیــة فــي العمــل لتــوفیر ف ٕ رصــة التــشارك بالمعرفــة وا

وكذلك تقلیل المستویات الهرمیة من اجل إیصال مشاكل العمـل الیومیـة بـسهولة وطـرح ، وابتكاراتهم

عبــد (وكمـا أشـار عبــد الغفـور ، المقترحـات للقیـادة بیــسر ممـا یـسهم فــي إنجـاح تطبیـق إدارة المعرفــة

مــا یتعلــق بتطبیــق إدارة المعرفــة فــي المواقــف التعلیمیــة الجامعیــة أن هنــاك فی) 90: 2008،الغفــور

وكمــا ، ومـن هـذه المتطلبـات ضــرورة وجـود هیكـل تنظیمـي یتـصف بالمرونـة، العدیـد مـن المتطلبـات

إن مــن شــأن الهیكــل التنظیمــي الــذي یتــسم بالمرونــة والبعــد عــن ) 317: 2001، العلــواني(أشــار 

وكمــــا أشــــار ، جیع التعــــاون والتــــشارك فــــي المعرفــــة داخــــل المنظمــــةتــــش، اإلطــــار الهرمــــي الجامــــد

),2004: 537  Mládková ( فــإن الهیاكــل التنظیمیــة التــي یــتم فیهــا االتــصال مــن أســفل إلــى

أعلـــى والهیاكـــل المـــسطحة تتـــسم بإمكانیـــة كبیـــرة لتـــشارك المعرفـــة بـــین العـــاملین ومـــن خـــالل فـــرق 

ــــسحیمي(وكــــذلك دراســــة ، العمــــل ــــى أهمیــــة فــــتح قنــــوات ا) 6: 2009،ال لتــــي أوضــــحت نتائجهــــا إل

االتـصاالت مـن اجـل تــدفق وتبـادل المعلومـات بــین جمیـع أفـراد المنظمــة ومـستویاتها اإلداریـة وبــین 

فــإن هنــاك العدیــد ) 305-303: 2006،العلــي وآخــرون(وكمــا أشــار ، المنظمــة وبیئتهــا الخارجیــة

ن یكــون هنــاك عالقــة بــین الــرئیس والمــرؤوس أ: مـن األبعــاد المــؤثرة فــي تنظــیم إدارة المعرفــة ومنهـا

وتكــوین فـرق العمــل ، وان تكـون الهیكــل التنظیمیـة مـسطحة إلــى حـد مـا، قائمـة علـى التعــاون والثقـة

التـي أشـارت إلـى ) Frey et al, 2009(وكـذلك دراسـة ، التـي تـساند بـصورة مباشـرة إدارة المعرفـة

الالزمـة لتطبیـق إدارة المعرفـة والـسیطرة علـى أهمیة توفر هیكـل تنظیمـي مـرن یتبنـى تحدیـد األدوار 

التـي توصـلت نتائجهـا إلـى أن تعزیـز الثقـة ) 2009، المـسند(وكـذلك دراسـة ، المعرفةعملیات إدارة 

، بــین القیـــادات والمرؤوســـین لتبـــادل المعلومـــات مـــن أهـــم المتطلبـــات البـــشریة لتطبیـــق إدارة المعرفـــة

إلــى أهمیــة زیـــادة المعرفــة عــن العمــالء الحـــالیین التـــي أشــارت ) 2009، الحــسیني(وكــذلك دراســة 
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ـــین فالمنظمـــات البـــد أن تكثـــف مـــن معرفتهـــا عـــن عمالئهـــا لكـــي تـــنجح فـــي تطبیـــق إدارة  والمحتمل

  .المعرفة

وتطبیـــق إدارة المعرفـــة فـــي  أن معامـــل االرتبـــاط بـــین الهیكـــل التنظیمـــي) 18(جـــدول رقـــم یبـــین    

تـــساوي .) Sig(القیمـــة االحتمالیـــة ، وأن )0.593(یـــساوي  الجامعـــات الفلـــسطینیة فـــي قطـــاع غـــزة

 وهـــــذا یــــدل علــــى وجــــود عالقــــة ذات داللـــــة α =0.05 الداللــــة وهــــي أقــــل مــــن مــــستوى 0.000

 .تطبیق إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة و الهیكل التنظیميبین إحصائیة 

 
  )18(جدول رقم 

  یق إدارة المعرفة وتطب بین الهیكل التنظیمي معامل االرتباط 
  في الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة

  معامل بیرسون  المحور 

  لالرتباط
  (.Sig)القیمة االحتمالیة

 0.000* 0.593  الهیكل التنظیمي

0.05 داللةاالرتباط دال إحصائیًا عند مستوى * .  

  
 :نتیجة الفرضیة

 بین الهیكل التنظیمي وتطبیق إدارة 0.05مستوى توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند 
  .المعرفة في الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة 

  
بـان هنـاك عالقـة ایجابیـة ) Ghorbani et al,2011( مـع نتـائج دراسـة تطابقـت هـذه النتیجـة   

التـي ) Akavan et al, 2010(وكـذلك دراسـة ، بـین أبعـاد الهیكـل التنظیمـي وبـین إدارة المعرفـة

أشــارت إلــى ضــرورة التكامـــل بــین الهیكــل التنظیمــي ومـــداخل إدارة المعرفــة لــضمان نجــاح تطبیـــق 

التـــي أشـــارت إلـــى أن الهیكـــل التنظیمـــي احـــد ) 2006،عبـــد الوهـــاب(وكـــذلك دراســـة ، إدارة المعرفـــة

التــــي أشــــارت إلــــى وجــــود ) Mládková,2004(وكــــذلك دراســــة ، متطلبــــات تطبیــــق إدارة المعرفــــة
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دارة المعرفـةعالقـة ایجابیـة  ٕ التـي ) Gold et al, 2001(وكـذلك دراسـة ، بـین الهیكـل التنظیمـي وا

  . أشارت إلى أن الهیكل التنظیمي هو احد مكونات البنیة التحتیة لتطبیق إدارة المعرفة

التــي أشــارات إلــى ) Ikhsan and Rowland,2004(واختلفــت نتــائج هــذه الدراســة مــع دراســة 

  .التنظیمي وبین إدارة المعرفةعدم وجود عالقة بین الهیكل 

  

 بین القیادة اإلداریة وتطبیق إدارة 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى : ثالثاً 

  .المعرفة في الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة 

قد وصلت إلي الدرجة المتوسطة  لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة الموافقة Tتم استخدام اختبار 

  .أم ال أم زادت أو قلت عن ذلك 3وهي ) المحاید(

  

  )19(جدول رقم 
  "القیادة اإلداریة "  لكل فقرة من فقرات محور (.Sig)المتوسط الحسابي والقیمة االحتمالیة 

  م
  الفقرة  

بي
سا

الح
سط 

متو
ال

بي 
نس

ي ال
ساب

الح
سط 

متو
ال

  

بار
الخت

ة ا
قیم

 

یة 
مال

الحت
ة ا

قیم
ال

)
Si

g
(. 

یب
ترت

ال
  

 2 0.000* 19.04 81.30 4.07  .تقدیم أفكارهم ومقترحاتهمتشجیع العاملین على   1

 4 0.000* 17.41 78.94 3.95  .العدالة في الحوافز والمكافئات بین العاملین  2

 1 0.000* 20.54 82.13 4.11  .توفیر فرص التعلم والتطویر المستمر للعاملین  3

التركیز على انجاز المهام واألعمال بروح الفریق والعمل   4
  .جماعيال

3.94 78.84 19.21 *0.000 5 

 6 0.000* 15.59 78.23 3.91مـشاركة العـاملین فـي صـنع القـرار فـي كافـة المـستویات   5
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  .التنظیمیة

المشاركة في مؤتمرات علمیة محلیة ودولیة ممـا یـساهم   6
  .في اكتساب معارف جدیدة

4.05 81.10 21.14 *0.000 3 

ـــة   7 ـــى األســـالیب القیادی ـــى مـــنح االعتمـــاد عل القائمـــة عل
  .الصالحیات للعاملین

3.91 78.17 16.40 *0.000 7 

 11 0.000* 11.82 74.95 3.75  .رفع مستوى التفاعل اإلداري بین القادة والعاملین  8

ـــم یمتلكـــوا عملهـــم ویمارســـونه   9 ـــاملین وجعله تمكـــین الع
  .بطریقتهم الخاصة بما یحقق النتائج المرجوة

3.87 77.45 16.05 *0.000 9 

 10 0.000* 15.73 77.02 3.85  .القدرة على التأثیر في المرؤوسین  10

امــتالك المعلومــات والــسیطرة علــى توزیعهــا فیمــا یتعلــق   11
  .بالخطط المستقبلیة

3.91 78.10 16.95 *0.000 8 

  0.000* 21.50 78.67 3.93  جمیع فقرات المحور معاً   12

0.05 داللة ط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوى المتوس* .  

  
  :یمكن استخالص ما یلي) 19(من جدول رقم 

المرتبـة األولـى بمتوسـط  " تـوفیر فـرص الـتعلم والتطـویر المـستمر للعـاملین" الفقـرة الثالثـة احتلت  -

، قیمـة % 82.13أي أن المتوسـط الحـسابي النـسبي) 5الدرجة الكلیة من  (4.11حسابي یساوي  

 لــذلك تعتبــر هــذه الفقــرة 0.000تــساوي  )Sig(.القیمــة االحتمالیــة  وأن 20.54 تــساوي Tاختبــار 

0.05دالة إحصائیًا عند مستوى داللة   ، مما یدل على أن متوسط درجة االسـتجابة لهـذه الفقـرة

وافقــة مــن قبــل  وهــذا یعنــي أنــا هنــاك م3وهــي " درجــة الموافقــة المتوســطة"قــد زاد عــن درجــة الحیــاد 

  . أفراد العینة على هذه الفقرة

 حصول الفقـرة الثالثـة علـى أعلـى ترتیـب وموافقـة أفـراد الدراسـة بدرجـة كبیـرة دلیـل ویعزو الباحث   

مـؤتمرات ، أهمیة توفیر فرص الـتعلم والتطـویر مـن خـالل كافـة الوسـائل سـواء كانـت دورات تدریبیـة
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املین فـــي اكتـــساب دائـــم للمعـــارف الجدیـــدة وبالتـــالي ممـــا یجعـــل العـــ، ورش عمـــل، محلیـــة أو دولیـــة

  .  مشاركة زمالئهم في تلك المعارف وتطبیقها في أعمالهم الیومیة

المرتبــــة األخیــــرة  " رفــــع مــــستوى التفاعــــل اإلداري بــــین القــــادة والعــــاملین "لفقــــرة الثامنــــة احتلــــت  -

 74.95لحــسابي النــسبيأي أن المتوســط ا) 5الدرجــة الكلیــة مــن  (3.75بمتوســط حــسابي یــساوي 

 لـــذلك تعتبـــر 0.000تـــساوي  )Sig(.القیمـــة االحتمالیـــة  وأن 11.82 تـــساوي T، قیمـــة اختبـــار %

0.05هذه الفقرة دالة إحصائیًا عند مستوى داللة   ، مما یـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة

 وهـذا یعنـي أن هنـاك موافقـة 3وهـي " لمتوسـطةدرجـة الموافقـة ا"لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحیاد 

  . من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة

،  حـصول الفقـرة الثامنـة علـى المرتبـة األخیـرة مـن وجهـة نظـر أفـراد عینـة الدراسـةیعزو الباحـث    

 بـــین اإلداريالتفاعـــل أهمیـــة بـــالرغم مـــن موافقـــة أفـــراد الدراســـة علـــى هـــذه الفقـــرة إلـــى عـــدم وضـــوح 

، حیـث أن زیـادة فعالیـة االتـصاالت بـین العـاملین والقیـادة، ن ومدى تأثیره على إدارة المعرفـةیالعامل

یـــصال التغذیـــة الرجعیـــة للعـــاملین عـــن نتـــائج ، تـــدفع العـــاملین للمبـــادرة بإیـــصال مـــشكالت العمـــل ٕ وا

  .  أعمالهم

 وأن 3.93 وبـــشكل عـــام یمكـــن القـــول بـــأن المتوســـط الحـــسابي لجمیـــع فقـــرات المحـــور یـــساوي    

القیمـــــة  وأن 21.50 تـــــساوي T، قیمـــــة اختبـــــار  %78.67المتوســـــط الحـــــسابي النـــــسبي یـــــساوي 

 دال إحـــصائیًا عنـــد "القیـــادة اإلداریـــة "  لـــذلك یعتبـــر محـــور  0.000تـــساوي  )Sig(.االحتمالیـــة 

0.05مستوى داللة   ،ختلـف جوهریـًا مما یدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذا المحـور ی

 وهــذا یعنـي أن هنــاك موافقــة مـن قبــل أفــراد العینــة 3وهــي " درجــة الموافقـة المتوســطة"درجـة الحیــاد 

  . على فقرات هذا المحور 
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مـن حیـث أهمیـة دعـم القیـادة اإلداریـة نحـو ) 2009،السحیمي (اتفقت نتائج الدراسة مع دراسة   

یمــانهم باالسـتثمار لتطـویر الــت ٕ  Basu and(وكــذلك دراسـة ، علم فـي المـستقبلالـتعلم والتطـویر وا

Sengupta,2007 ( والتـي أشــارت إلـى أهمیــة اكتـساب وتــشارك المعرفـة مــن خـالل دعــم مــشاركة

" األكــــادیمیین فــــي المــــؤتمرات والنــــدوات العلمیــــة وذلــــك یتفــــق مــــع مــــا أشــــارت إلیــــه الفقــــرة الــــسادسة

حیــث كانــت " ساب معــارف جدیــدةالمــشاركة فــي مــؤتمرات علیمــة محلیــة ودولیــة ممــا یــسهم فــي اكتــ

وكمـــا أشــــار ، )4.05(الموافقـــة علیـــه بــــشده مـــن قبـــل أفــــراد عینـــة الدراســــة بمتوســـط حـــسابي قــــدره 

)Uday et al, 2006 ( فـان تقـدیم الحـوافر والمكافئـات سـواء كانـت نقدیـة أو عینیـة مـع مراعـاة

ذلـك هـو عامـل رئـیس مـن و ، المساواة في ذلك بین العاملین یؤدي إلى تحفیزهم على تبـادل المعرفـة

التـي أوضـحت نتائجهـا إلـى ضـرورة ) 2005، عبیـسات(وكـذلك دراسـة ، عوامل نجاح إدارة المعرفة

اهتمام اإلدارة بتوفیر فرص التعلم والتطـویر للمـوظفین وذلـك مـن خـالل الـدورات التدریبیـة والبعثـات 

التــــي ) 2009، المــــسند(وكــــذلك دراســــة ، التعلیمیــــة وتــــشكیل اللجــــان المتنوعــــة وتمكــــین المــــوظفین

والعدالـة فـي الحـوافز ، أشارت نتائجها إلى أن تـوفر األسـلوب القیـادي القـائم علـى مـنح الـصالحیات

مــن أهــم المتطلبــات التنظیمیــة لنجــاح ، ومــشاركة العــاملین فــي صــنع واتخــاذ القــرار، بــین العــاملین

ین وجعلهـــم یمتلكـــون فـــان تمكـــین العـــامل) 111: 2011،نجـــم(وكمـــا أشـــار ، تطبیـــق إدارة المعرفـــة

وان یعمـل كــل مـنهم بوصـفه قائــد ذاتـي لعملـه هــي مـن األنمـاط القیادیــة التـي تـدعم تطبیــق ، عملهـم

أن مــن ) 350: 2006،العلــي وآخــرون(وكمــا أشــار ، إدارة المعرفــة وذلــك یتفــق مــع الفقــرة التاســعة 

جــــاز أعمــــالهم صــــفات قیــــادة إدارة المعرفــــة أوالئــــك الــــذین یحرصــــون علــــى تكــــوین فــــرق العمــــل الن

التــــي ) Mathi,2004(وكــــذلك دراســــة ، ومهــــامهم وذلــــك مــــا یتفــــق مــــع مــــا ورد فــــي الفقــــرة الرابعــــة

توصــــلت نتائجهــــا إلــــى أهمیــــة تــــوفیر المــــوارد الالزمــــة للتــــدریب المــــستمر وتطــــویر األفــــراد والتقیــــیم 

  . المستمر لألصول الفكریة داخل المنظمات للوصول إلى اكتساب المعارف الجدیدة
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أن معامــــل االرتبــــاط بــــین القیــــادة اإلداریــــة وتطبیــــق إدارة المعرفــــة فــــي ) 20(جــــدول رقــــم یبــــین    

ــــسطینیة فــــي قطــــاع غــــزة یــــساوي  ــــة ، وأن 0.529الجامعــــات الفل تــــساوي .) Sig(القیمــــة االحتمالی

 وهـــــذا یــــدل علــــى وجــــود عالقــــة ذات داللـــــة α =0.05 الداللــــة وهــــي أقــــل مــــن مــــستوى 0.000

  .تطبیق إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة و اإلداریةالقیادة بین إحصائیة 

 
  )20(جدول رقم 

  وتطبیق إدارة المعرفة  بین القیادة اإلداریة معامل االرتباط 
  في الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة

  معامل بیرسون  المحور 

  لالرتباط
  (.Sig)القیمة االحتمالیة

 0.000* 0.529  القیادة اإلداریة

0.05 داللةستوى االرتباط دال إحصائیًا عند م* .  

  

 :نتیجة الفرضیة

 بین القیادة اإلداریة وتطبیق إدارة 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى : ثالثاً 

  .المعرفة في الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة 

  
مــن المبحــوثین % 70حیــث أكــد ) 233: 2009،حــسیني ال( مــع دراســة تطابقــت هــذه النتــائج   

          وكـــــــذلك دراســـــــة، علـــــــى إن القیـــــــادة اإلداریـــــــة مـــــــن أهـــــــم المتطلبـــــــات فـــــــي تطبیـــــــق أدارة المعرفـــــــة

)Akhavan et al, 2010 ( التــي أشــارت نتائجهــا إلــى أن دعــم اإلدارة العلیــا هــي مــن عوامــل

التـــي أشـــارت إلـــى أن القیـــادة ) 2006، بعبـــد الوهـــا(وكـــذلك دراســـة ، نجـــاح تطبیـــق إدارة المعرفـــة
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اإلداریـة هــي احــد متطلبــات تطبیــق إدارة المعرفــة ممــا یـدلل علــى وجــود عالقــة بــین القیــادة اإلداریــة 

 التي أشـارت إلـى وجـود عالقـة بـین أنمـاط Politis, 2001)(وكذلك دراسة ، وتطبیق إدارة المعرفة

 Khalifa and(وكـذلك دراسـة ، إدارة المعرفـةالقیادة السائدة داخـل المنظمـات وبـین الوصـول إلـى 

liu,2003 ( التــي أوضــحت نتائجهــا أن القیــادة اإلداریــة احــد المكونــات الهامــة للبنیــة التحتیــة إلدارة

وكـــذلك دراســـة ، المعرفــة ممـــا یـــدلل علـــى وجـــود عالقـــة بــین القیـــادة اإلداریـــة وتطبیـــق إدارة المعرفـــة

)Wong,2005 ( القیـــــادة هــــي إحــــدى عوامـــــل نجــــاح تطبیـــــق إدارة التــــي أثبتــــت نتائجهـــــا إلــــى أن

  .المعرفة في المنظمات

  
 بین تكنولوجیا المعلومات وتطبیق 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى : رابعاً 

  .إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة 

 وصلت إلي الدرجة المتوسطة قد لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة الموافقة Tتم استخدام اختبار 

  أم ال أم زادت أو قلت عن ذلك 3وهي ) المحاید(

  )21(جدول رقم 
  "تكنولوجیا المعلومات "  لكل فقرة من فقرات محور (.Sig)المتوسط الحسابي والقیمة االحتمالیة 

  م
  الفقرة  

بي
سا

الح
سط 

متو
ال

بي 
نس

ي ال
ساب

الح
سط 

متو
ال

  

بار
الخت

ة ا
قیم

  

یة 
مال

الحت
ة ا

قیم
ال

)
Si

g
(. 

یب
ترت

ال
  

 2 0.000* 26.98 84.97 4.25  . توفیر نظم قواعد البیانات لدى الجامعة  1

ـــوفیر شـــبكة معلومـــات داخلیـــة للوصـــول إلـــى قواعـــد   2 ت
  ).نظم أرشفة، أجهزة حاسوب(البیانات 

4.07 81.35 22.50 *0.000 5 

ـــة   3 ـــي كاف ـــاملین ف ـــت للع ـــصال باالنترن ـــة االت  1 0.000* 29.00 86.24 4.31تعمـــیم خدم
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  .المستویات

تـوفیر منتـدیات الكترونیـة متخصـصة تـساهم فـي توثیـق   4
  .وتبادل المعرفة

3.86 77.20 18.35 *0.000 10 

وجود رابط الكتروني لكل إدارة یوضح من خالله انجازاته   5
  .وأهدافه ومهامه

4.02 80.43 20.03 *0.000 6 

ـــد اللقـــاءات   6 ـــساعد فـــي عق ـــوفیر أســـالیب الكترونیـــة ت ت
  .االجتماعات ونقل التجارب عن بعدو 

3.97 79.45 19.54 *0.000 7 

 8 0.000* 18.42 78.96 3.95  .توفیر مكتبة الكترونیة تتیح للعاملین االستفادة منها  7

توفیر المعلومات والمعارف الالزمـة مـن خـالل المـشاركة   8
  . في قواعد البیانات الدولیة

3.88 77.68 16.46 *0.000 9 

لجامعة موقع خاص على االنترنت متـاح للجمیـع توفیر ا  9
  .كل حسب حاجته

4.15 82.99 25.75 *0.000 3 

ـــة   10 ـــساب المعرف ـــة الكت ـــرامج الحاســـوبیة الالزم ـــوفیر الب ت
  .والتشارك بها

4.10 81.95 23.97 *0.000 4 

  0.000* 32.01 81.13 4.06  جمیع فقرات المحور معاً   11

0.05 داللة  عند مستوىط الحسابي دال إحصائیاً  المتوس* .  

  
  :یمكن استخالص ما یلي) 21(من جدول رقم 

المرتبــة "  تعمــیم خدمــة االتــصال باالنترنــت للعــاملین فــي كافــة المــستویات "الفقــرة الثالثــة احتلــت  -

ــــــساوي  ــــــة مــــــن  (4.31األولــــــى بمتوســــــط حــــــسابي ی أي أن المتوســــــط الحــــــسابي ) 5الدرجــــــة الكلی

ــــــسبي تــــــساوي  )Sig(.القیمــــــة االحتمالیــــــة  وأن 29.00 تــــــساوي T، قیمــــــة اختبــــــار % 86.24الن

0.05 لــذلك تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحــصائیًا عنــد مــستوى داللــة 0.000  ، ممــا یــدل علــى أن

 3وهــي " درجــة الموافقــة المتوســطة"متوســط درجــة االســتجابة لهــذه الفقــرة قــد زاد عــن درجــة الحیــاد 

  .وهذا یعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة
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 حـــصول الفقـــرة الثالثـــة علـــى المرتبـــة األولـــى بدرجـــة موافقـــة كبیـــرة مـــن قبـــل أفـــراد یعـــزو الباحـــث   

إلــى أن تعمــیم خدمــة االتــصال باالنترنــت فــي الجامعــات یتــیح لكافــة المــوظفین تحـــصیل ، الدراســة

واالطــالع علــى كافــة المـــستجدات ،  والتواصــل بـــین مختلــف اإلدارات،المعلومــات الخاصــة بالعمــل

واالستفادة مما یتوافر بالصفحة الداخلیـة للجامعـة مـن ، والوصول إلى قواعد البیانات، لدى الجامعة

  .وحفظها، أو وسائل الكترونیة حواریة مما یساعد على تولید المعرفة، منتدیات، مكتبة الكترونیة

"  تـوفیر منتـدیات الكترونیـة متخصـصة تـساهم فـي توثیـق وتبـادل المعرفـة "عـة لفقرة الرابحصلت  -

أي أن المتوســــط ) 5الدرجــــة الكلیــــة مــــن  (3.86علــــى المرتبــــة األخیــــرة بمتوســــط حــــسابي یــــساوي 

ـــــسبي ـــــار % 77.20الحـــــسابي الن ـــــة  وأن 18.35 تـــــساوي T، قیمـــــة اختب  )Sig(.القیمـــــة االحتمالی

0.05رة دالة إحصائیًا عنـد مـستوى داللـة  لذلك تعتبر هذه الفق0.000تساوي   ، ممـا یـدل علـى

 3وهـي " درجـة الموافقـة المتوسـطة"أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحیـاد 

  . وهذا یعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة

قلــة التجــارب فــي هــذا المجــال إلــى ابعــة علــى المرتبــة األخیــرة  حــصول الفقــرة الر ویعــزو الباحــث   

داخــل الجامعــات أو الن المنتــدیات االلكترونیــة تكــون متاحــة للمناســبات االجتماعیــة أو مــا یواجــه 

ومـــع ذلـــك فقـــد أخـــذت هـــذه الفقـــرة درجـــة الموافقـــة ، العـــاملین مـــن مـــشكالت تتعلـــق بظـــروف عملهـــم

،  بالجامعــــة تجــــاه المنتــــدیات االلكترونیــــة المتخصــــصةالمتوســــطة ممــــا یــــدلل علــــى وعــــي العــــاملین

  .ووجودها یساعد في تشارك العاملین في المعرفة الضمنیة بمجاالت عملهم

 وأن 4.06وبشكل عام یمكـن القـول بـأن المتوسـط الحـسابي لجمیـع فقـرات المحـور یـساوي  -

 وأن 32.01 تـــــساوي T، قیمـــــة اختبـــــار  %81.13المتوســـــط الحـــــسابي النـــــسبي یـــــساوي 

 "تكنولوجیــا المعلومــات "  لــذلك یعتبــر محــور  0.000تــساوي  )Sig(.القیمــة االحتمالیــة 

0.05دال إحــصائیًا عنــد مــستوى داللــة   ، ممــا یــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة
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 وهــذا یعنــي 3وهــي " درجــة الموافقــة المتوســطة"لهــذا المحــور یختلــف جوهریــًا درجــة الحیــاد 

  . اك موافقة من قبل أفراد العینة على فقرات هذا المحور أن هن

ـــائج   التـــي توصـــلت ) 2009، المـــسند( مـــع نتـــائج بعـــض الدراســـات كدراســـة وتطابقـــت هـــذه النت

نتائجهــا إلــى أن تــوفیر االنترنــت لخدمــة بــرامج إدارة المعرفــة مــن المتطلبــات التقنیــة الهامــة لنجــاح 

التي تطابقت نتائجها مـن حیـث موافقـة أفـراد ) 2009، لبیشيا(وكذلك دراسة ، تطبیق إدارة المعرفة

وأهمیـة تـوفیر ، عینة الدراسة على أهمیة تعمیم خدمة االتصال باالنترنت للعاملین بمجلـس الـشورى

وتـــــوفیر رابـــــط الكترونـــــي لكـــــل إدارة یوضـــــح أهـــــدافها ومهامهـــــا ، قاعــــدة بیانـــــات خاصـــــة بـــــالمجلس

ـــــواني(وكمـــــا أشـــــار ، وانجازاتهـــــا إلـــــى أهمیـــــة تكـــــوین قاعـــــدة بیانـــــات لتخـــــزین ) 313: 2001،العل

المعلومـــات وجعلهـــا متاحـــة ولعـــل ذلـــك مـــرده أن تخـــزین المعلومـــات هـــو المرحلـــة األولـــى فـــي إدارة 

إلــى أهمیــة تــوفر وســائل )  Boumarafi,2006(وكمــا أشــار ، المعرفــة كمــا أنهــا األســهل واألیــسر

شارك بهـــا وذلــك یتفـــق مــع مـــا ورد بـــالفقرة تكنولوجیــة تـــساعد العــاملین علـــى اكتــساب المعـــارف والتــ

التـــــي أشـــــارت إلـــــى أهمیـــــة تطـــــویر قواعـــــد البیانـــــات ) 2009،الحـــــسیني(وكـــــذلك دراســـــة ، العاشـــــرة

والمعلومات والمعرفة لتمكین الموظفین من الوصـول إلیهـا وفـق الحاجـة وتطـویر البـرامج الحاسـوبیة 

 Orth,2009)(وكـذلك دراسـة ، معرفـةالتي تسهل للمحتاجین للمعرفة التعرف والوصول إلى تلـك ال

التـــي أشـــارت إلـــى أهمیـــة تـــوفیر قواعـــد البیانـــات ووســـائل االتـــصال الداخلیـــة بـــین كافـــة المـــستویات 

  .اإلداریة وأهمیة التواصل مع البیئة الخارجیة من خالل الوسائل التكنولوجیة ذات الصلة
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وتطبیـق إدارة المعرفـة فــي   المعلومـاتأن معامـل االرتبـاط بـین تكنولوجیـا) 22(جـدول رقـم یبـین    

 0.000تـساوي .) Sig(القیمـة االحتمالیـة  وأن 0.593الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة یساوي

بــین  وهــذا یــدل علــى وجــود عالقــة ذات داللــة إحــصائیة α =0.05 الداللــة وهــي أقــل مــن مــستوى

  طینیة في قطاع غزةتطبیق إدارة المعرفة في الجامعات الفلس و تكنولوجیا المعلومات

  
  )22(جدول رقم 

  بین تكنولوجیا المعلومات وتطبیق إدارة المعرفة  معامل االرتباط 
  في الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة

  معامل بیرسون  المحور 

  لالرتباط
  (.Sig)القیمة االحتمالیة

 0.000* 0.593  تكنولوجیا المعلومات

0.05لة دالاالرتباط دال إحصائیًا عند مستوى * .  

  
 :نتیجة الفرضیة

 بین تكنولوجیا المعلومات وتطبیق إدارة 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

  .المعرفة في الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة 

توجـد عالقـة  )Khalifa and Liu,2003(  مع بعـض الدراسـات كدراسـةوتطابقت هذه النتائج   

التـــي ) Wong,2005(وكـــذلك دراســـة ، جابیـــة بـــین تكنولوجیـــا المعلومـــات وعملیـــة إدارة المعرفـــةای

توصـلت نتائجهــا إلــى أن تكنولوجیــا المعلومــات هــي إحــدى عوامــل نجــاح تطبیــق إدارة المعرفــة ممــا 

 التـي توصـلت نتائجهـا Akhavan et al, 2010)(وكذلك دراسة ، یدل على وجود عالقة ایجابیة

، لوجیــا المــستخدمة فــي النــواحي اإلداریــة هــي ذات تــأثیر مباشــر فــي تنفیــذ إدارة المعرفــةبــان التكنو 
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التــي أشــارت نتائجهــا أن هنــاك متطلبــات تكنولوجیــة تــسهم بــشكل ) 2009،البیــشي(وكــذلك دراســة 

التـي توصـلت نتائجهـا إلـى ) 2009،المـسند(وكـذلك دراسـة ، مباشر في نجـاح تطبیـق إدارة المعرفـة

             وكــــــذلك دراســــــة ،  التقنیــــــة تــــــسهم بــــــشكل مباشــــــر فــــــي نجــــــاح بــــــرامج إدارة المعرفــــــةأن المتطلبــــــات

 )Frey et al, 2009 (  التــي توصــلت نتائجهـــا إلــى وجــود عالقـــة ایجابیــة بــین تكنولوجیـــا

التــــي ) Orth,2009(وكــــذلك دراســــة ، المعلومــــات واالتــــصاالت وبــــین تخطــــیط مــــشاریع المعرفــــة

 التكامل بین تكامل عملیات إدارة المعرفـة مـع البنـى التكنولوجیـة المتـوفرة أشارت نتائجها إلى أهمیة

التــي ) (Basu and Sengupta,2007وكــذلك دراســة  ، لتحقیــق نجــاح تطبیــق إدارة المعرفــة

وكـــذلك ،أكـــدت نتائجهـــا إلـــى أن تـــوفر البنـــى التكنولوجیـــة مـــن عوامـــل نجـــاح مبـــادرات إدارة المعرفـــة

شـارت نتائجهـا إلـى أن وجـود بنیـة تحتیـة لتكنولوجیـا المعلومـات مـن التـي أ) Mathi,2004(دراسة 

التــي توصــلت ) Ikhsan and Rowland,2004(وكــذلك دراســة ، عوامــل نجــاح إدارة المعرفــة

وكـــذلك دراســـة ، نتائجهـــا إلـــى وجـــود عالقـــة ایجابیـــة بـــین تكنولوجیـــا المعلومـــات وبـــین إدارة المعرفـــة

)(Gold et al, 2001جهـا بـان تكنولوجیـا المعلومـات هـي احـد مكونـات البنیـة  التـي توصـلت نتائ

  . التحتیة لتطبیق إدارة المعرفة

  
  جمیع فقرات محاور متطلبات إدارة المعرفة

لمعرفـــة مـــا إذا كانـــت متوســـط درجـــة االســـتجابة قـــد وصـــلت إلـــي درجـــة  Tتـــم اســـتخدام اختبـــار    

  ).23( جدول رقم  النتائج موضحة في،أم ال 3وهي ) الحیاد(الموافقة المتوسطة 
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  )23(جدول رقم 

   لجمیع فقرات محاور متطلبات إدارة المعرفة(.Sig)المتوسط الحسابي وقیمة االحتمال 

  البند

بي
سا

الح
سط 

متو
ال

بي  
نس

ي ال
ساب

الح
سط 

متو
ال

 

بار
الخت

ة ا
قیم

 

یة 
مال

الحت
ة ا

قیم
ال

)
Si

g
(. 

 0.000* 25.17 78.34 3.92  جمیع فقرات محاور متطلبات إدارة المعرفة

0.05 داللة یًا عند مستوى المتوسط الحسابي دال إحصائ* .  

  
  :یمكن استخالص ما یلي) 23(من جدول رقم 

الدرجــــة  ()3.92(المتوســــط الحــــسابي لجمیــــع فقــــرات محــــاور متطلبــــات إدارة المعرفــــة یــــساوي  -

ــــــة مــــــن  ــــــسبي ) 5الكلی ــــــار ، قیمــــــة ا% 78.34أي أن المتوســــــط الحــــــسابي الن  تــــــساوي Tختب

ـــذلك تعتبـــر جمیـــع فقـــرات محـــاور 0.000تـــساوي  )Sig(.القیمـــة االحتمالیـــة  وأن )25.17(  ل

0.05متطلبات إدارة المعرفة دالة إحصائیًا عند مستوى داللـة   ، ممـا یـدل علـى أن متوسـط

ن درجــــة الموافقــــة درجــــة االســــتجابة لجمیــــع فقــــرات محــــاور متطلبــــات إدارة المعرفــــة قــــد زاد عــــ

 وهذا یعني أن هناك موافقـة مـن قبـل أفـراد العینـة علـى جمیـع 3وهي ) درجة الحیاد(المتوسطة 

 . فقرات محاور متطلبات إدارة المعرفة

التــي توصــلت نتائجهــا إلــى أن ) 2006، عبــد الوهــاب( مــع دراســة تطابقــت نتــائج هــذه الدراســة   

وكـذلك دراســة ،  األساسـیة لنجـاح تطبیـق إدارة المعرفـةالمحـاور األربعـة الـسابقة هـي مـن المتطلبــات

)Akhavan et al, 2010 ( التي أشارات نتائجها إلى أن المحـاور األربعـة ذات تـأثیر مباشـر فـي
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التـي أشـارت نتائجهـا إلـى أن العناصـر ) Frey et al, 2009(وكـذلك دراسـة ، تنفیـذ إدارة المعرفـة

  .عرفةاألربعة مجتمعة هي أساس نجاح إدارة الم

وتطبیــق إدارة المعرفــة فــي  متطلبــات إدارة المعرفــةأن معامــل االرتبــاط بــین ) 24(جــدول یبــین    

تـــساوي .) Sig(القیمـــة االحتمالیـــة ، وأن )(0.573یـــساوي  الجامعـــات الفلـــسطینیة فـــي قطـــاع غـــزة

 وهـــــذا یــــدل علــــى وجــــود عالقــــة ذات داللـــــة α =0.05 الداللــــة وهــــي أقــــل مــــن مــــستوى 0.000

تطبیـق إدارة المعرفـة فـي الجامعـات الفلـسطینیة فـي قطـاع  و متطلبـات إدارة المعرفـةین بإحصائیة 

  .غزة

 
  )24(جدول رقم 

وتطبیق إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطینیة  متطلبات إدارة المعرفةبین  معامل االرتباط 
  في قطاع غزة

  المحور
  معامل بیرسون

  لالرتباط
  (.Sig)القیمة االحتمالیة

 0.000*  0.592  ة التنظیمیةالثقاف

  0.000*  0.593  الهیكل التنظیمي

  0.000*  0.529  القیادة اإلداریة

  0.000*  0.593  تكنولوجیا المعلومات

 0.000* 0.573  متطلبات إدارة المعرفة
0.05 داللةیًا عند مستوى االرتباط دال إحصائ* .  
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 :نتیجة الفرضیة

 بین متطلبات إدارة المعرفة وتطبیق 0.05ذات داللة إحصائیة عند مستوى توجد عالقة 

  .إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة

ـــائج    التـــي توصـــلت ) 2006، عبـــد الوهـــاب(  مـــع بعـــض الدراســـات كدراســـةوتطابقـــت هـــذه النت

،  المعرفـة فـي المـدن العربیـةنتائجها إلى أن هنـاك عالقـة بـین متطلبـات إدارة المعرفـة وتطبیـق إدارة

التـي أشـارات نتائجهـا إلـى أن المحـاور األربعـة ذات ) Akhavan et al, 2010(وكـذلك دراسـة 

  وكـذلك دراسـة ، تأثیر في تنفیذ إدارة المعرفة في المنظمات اإلیرانیة مما یعنـي وجـود عالقـة ایجابیـة

)Frey et al, 2009 (ألربعـة مجتمعـة هـي أسـاس نجـاح التـي أشـارت نتائجهـا إلـى أن العناصـر ا

  . إدارة المعرفة

  :الفرضیة الرئیسة الثانیة

 بـین اسـتجابات المبحـوثین حـول متطلبـات 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مـستوى 

ـــات الفلـــسطینیة بقطـــاع غـــزة تعـــزى  ـــي الجامع ـــق إدارة المعرفـــة ف ـــات تطبی ـــة متطلب إدارة المعرف

  ).سنوات الخدمة، المسمى الوظیفي، جنسال، الجامعة(للمتغیرات الشخصیة 

 
 فـي حالـة العینتـین المـستقلتین لمعرفـة مـا إذا كـان هنـاك فـروق ذات داللـة Tتم استخدام اختبـار    

كـذلك تـم اسـتخدام . إحصائیة وهو اختبار معلمي یصلح لمقارنة متوسـطي مجمـوعتین مـن البیانـات

ان هنــــاك فـــروق ذات داللــــة إحــــصائیة وهــــذا لمعرفـــة مــــا إذا كــــ" تحلیــــل التبــــاین األحــــادي" اختبـــار 

  . متوسطات أو أكثر3االختبار المعلمي یصلح لمقارنة 
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  :ویتفرع من هذا الفرض الفروض الفرعیة التالیة

 بین استجابات المبحوثین حول متطلبات 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

  . جامعات الفلسطینیة بقطاع غزة تعزى للجنسإدارة المعرفة متطلبات تطبیق إدارة المعرفة في ال

  :یمكن استنتاج ما یلي) 25(من النتائج الموضحة في جدول رقم 

  تبــین أن القیمــة االحتمالیــة(Sig.) المقابلــة الختبــار T 0.05 أكبــر مــن مــستوى الداللــة  

ن متوسـطات تقـدیرات عینــة وبـذلك یمكـن اسـتنتاج أنـه ال توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائیة بـی

 .الدراسة حول هذه المحاور تعزى إلى الجنس

یة بقطـاع وذلك یعني أن متغیر الجنس ال یؤثر في تطبیق إدارة المعرفة فـي الجامعـات الفلـسطین 

  .غزة
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  )25( جدول رقم 
   متغیر الجنس- اختبار تحلیل التباین 

  
  1.967 تساوي 0.05ومستوى معنویة ) 332(یة عند درجة حریة  الجدولtقیمة 

  

   بین استجابات المبحوثین حول متطلبات0.05توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

 . إدارة المعرفة متطلبات تطبیق إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطینیة بقطاع غزة تعزى للجامعة

  :یمكن استنتاج ما یلي) 26( من النتائج الموضحة في جدول رقم 

  تبـــین أن القیمـــة االحتمالیـــة(Sig.) المقابلـــة الختبـــار T 0.05 أقـــل مـــن مـــستوى الداللـــة  

وـبـذلك یمكــن اســتنتاج أنـــه توجــد فــروق ذات داللــة إحـــصائیة بــین متوســطات تقــدیرات عینـــة 

  .الدراسة حول هذه المحاور تعزى إلى الجامعة

نوع  المحور
 المدیر

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

مستوى  tقیمة 
 الداللة

 تطبیق إدارة المعرفة 0.823 3.427 251 ذكر

 0.814 3.303 83 أنثى 
1.19

7 
0.232 

 الثقافة التنظیمیة 0.731 3.854 251 ذكر

 0.839 3.706 83 أنثى
1.537 0.125 

 الهیكل التنظیمي 0.742 3.907 251 ذكر

 0.789 3.840 83 أنثى  
0.703 0.483 

 القیادة اإلداریة 0.735 3.968 251 ذكر

 0.928 3.833 83 أنثى
1.349 0.178 

 تكنولوجیا المعلومات 0.565 4.088 251  ذكر

 0.680 3.964 83  أنثي
1.639 0.102 

 0.643 3.946 251  ذكر
 متطلبات إدارة المعرفة

 0.720 3.830 83  أنثي
1.375 0.170 
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  )26(جدول رقم 
   متغیر الجامعة- اختبار تحلیل التباین 

مجموع   مصدر التباین  المحور
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

  مستوى الداللة  "F"قیمة 

 9.883 2 19.765 بین المجموعات
 330 204.022 داخل المجموعات

 تطبیق إدارة المعرفة

 
 332 223.787 المجموع

0.618 
  

15.985 
  
  

*0.000 
  
  

 10.316 2 20.631 بین المجموعات
 الثقافة التنظیمیة 328 170.249 داخل المجموعات

 330 190.880 المجموع
0.519 

  

19.874 
  
  

*0.000 
  
  

 6.606 2 13.211 بین المجموعات
 327 173.649 داخل المجموعات

 الهیكل التنظیمي

 
 329 186.860 جموعالم

0.531 
  

12.439 
  
  

*0.000 
  
  

 9.202 2 18.405 بین المجموعات
 327 186.354 داخل المجموعات

 
 القیادة اإلداریة

 329 204.759 المجموع 
0.570 

  

16.148 
  
  

*0.000 
  
  

 3.938 2 7.875 بین المجموعات
 تكنولوجیا المعلومات 325 108.963 داخل المجموعات

 327 116.838 المجموع
0.335 

  

11.745 
  
  

*0.000 
  
  

 7.686 2 15.372 بین المجموعات
 متطلبات إدارة المعرفة 329 130.471 داخل المجموعات

 331 145.843 المجموع
0.397 

  

19.381 
  
  

*0.000 
  
  

0.05الفرق بین المتوسطات دال إحصائیًا عند مستوى  * .  
  .3.023  تساوي0.05ومستوى داللة ) 330، 2(جدولیة عند درجتي حریة  الFقیمة 

  
 حسب (.Sig)یوضح الفرق بین متوسطات فئات الجامعة والقیمة االحتمالیة ) 26(جدول رقم 

  .اختبار شیفیه
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تطبیــق "تبــین أنــه بالنــسبة لمحـور ) 26(ومـن خــالل نتــائج االختبـار الموضــحة فــي جــدول رقـم     

تـساوي " اإلسـالمیة " و " األزهـر " أن القیمة االحتمالیة للفرق بین متوسطي الفئتین  "إدارة المعرفة

 ، (0.604-) وأن الفـــرق بــین متوســـطیهما یـــساوي 0.05 وهــي أقـــل مــن مـــستوى الداللــة 0.000

وتوضــح ، " اإلسـالمیة " هـذا یعنـي أنــه توجـد فـروق ذات داللــة إحـصائیة بـین متوســطیهما لـصالح 

" األقــــصى " و " اإلســــالمیة " لقیمــــة االحتمالیــــة للفــــرق بــــین متوســــطي الفئتــــین النتــــائج أیــــضا أن ا

 وأن الفـــــرق بـــــین متوســـــطیهما یـــــساوي 0.05وهـــــي أقـــــل مـــــن مـــــستوى الداللـــــة ) (0.001تـــــساوي 

اإلسـالمیة "  ، هذا یعنـي أنـه توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائیة بـین متوسـطیهما لـصالح (0.350)

  ".اإلسالمیة "  كانت أكبر لدى "بیق إدارة المعرفة تط" أي أن الموافقة على محور " 

 تبــین أن القیمــة االحتمالیــة للفــرق بــین متوســطي "متطلبــات إدارة المعرفــة"أمــا بالنــسبة لمحــور     

 وأن الفـرق 0.05 وهي أقل مـن مـستوى الداللـة 0.000تساوي " اإلسالمیة " و " األزهر " الفئتین 

ا یعنـــــي أنـــــه توجـــــد فـــــروق ذات داللـــــة إحـــــصائیة بـــــین ، هـــــذ)(0.345-بـــــین متوســـــطیهما یـــــساوي

وتوضــــح النتـــــائج أیـــــضا أن القیمــــة االحتمالیـــــة للفـــــرق بـــــین ، " اإلســـــالمیة " متوســــطیهما لـــــصالح 

 وهــــي أقـــل مــــن مــــستوى الداللــــة 0.000تــــساوي " األقـــصى " و " اإلســــالمیة " متوســـطي الفئتــــین 

ي أنــــه توجـــد فـــروق ذات داللــــة  ، هـــذا یعنـــ)(0.475 وأن الفـــرق بـــین متوســـطیهما یــــساوي 0.05

متطلبـــات إدارة " أي أن الموافقـــة علـــى محـــور " اإلســـالمیة " إحـــصائیة بـــین متوســـطیهما لـــصالح 

  ".اإلسالمیة "  كانت أكبر لدى "المعرفة 

  :إلىویعزو الباحث ذلك 

مدى إدراك إدارة الجامعة اإلسالمیة ألهمیة تطبیق إدارة المعرفة في الجامعة مما یؤدي إلى  -

و تحقیق ، كین العاملین ورفع مستوى األداء وتحقیق كفاءة وفاعلیة االنجاز المستهدفتم

  .مركز تنافسي مع باقي الجامعات
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وتقدیم الدورات ، االهتمام المتزاید من قبل الجامعة اإلسالمیة بمواكبة التطورات التكنولوجیة -

 . ومشاركة العاملین بالمؤتمرات العلمیة ذات الصلة، التدریبیة

  )27(دول ج
  "تطبیق إدارة المعرفة و متطلبات إدارة المعرفة"  مقارنة متوسطات فئات الجامعة للمحورین

  الفئات  المحور
  الفرق بین
  المتوسطین

القیمة 
  االحتمالیة

     (Sig.)    
 األزهر 0.000* 0.604- اإلسالمیة
 0.094 0.254- األقصى

  تطبیق
  إدارة 
 0.001* 0.350 األقصى اإلسالمیة  المعرفة

 األزهر 0.000* 0.345- اإلسالمیة
 0.510 0.130 األقصى

  متطلبات 
  إدارة 
 0.000* 0.475 األقصى اإلسالمیة  المعرفة
  0.05الفرق بین المتوسطین دال إحصائیًا عند مستوى داللة          * 

  
 متطلبات  بین استجابات لمبحوثین حول0.05توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

إدارة المعرفة متطلبات تطبیق إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطینیة بقطاع غزة تعزى للمسمى 
  . الوظیفي

 
  :یمكن استنتاج ما یلي) 28( من النتائج الموضحة في جدول رقم 

  تبـــین أن القیمـــة االحتمالیـــة(Sig.) ذو االتجـــاه الواحـــد– المقابلـــة الختبـــار تحلیـــل التبـــاین - 

0.05ن مــــــستوى الداللــــــة أكبـــــر مــــــ  تطبیــــــق إدارة المعرفــــــة ، تكنولوجیــــــا "  للمحــــــورین

، وبذلك یمكن استنتاج أنه ال توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائیة بـین متوسـطات   "المعلومات

  .تقدیرات عینة الدراسة حول هذین المحورین تعزى للمسمى الوظیفي

 تبـــین أن القیمــة االحتمالیــة أمــا بالنــسبة لبــاقي المحــاور فقــد (Sig.) المقابلــة الختبــار تحلیـــل 

0.05 أقــل مــن مــستوى الداللــة - ذو االتجــاه الواحــد–التبــاین   وبــذلك یمكــن اســتنتاج أنــه 
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توجـــد فــــروق ذات داللــــة إحــــصائیة بــــین متوســــطات تقــــدیرات عینــــة الدراســــة تعــــزى للمــــسمى 

  .الوظیفي

  
  )28(جدول 

   متغیر المسمى الوظیفي-ار تحلیل التباین  اختب
مجموع   مصدر التباین  المحور

  المربعات
درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

  مستوى الداللة  "F"قیمة 

 1.006 5 5.029 بین المجموعات
 327 218.758 داخل المجموعات

 تطبیق إدارة المعرفة

 
 332 223.787 المجموع

0.669 
  

1.503 
  
  

0.188 
  
  

 1.909 5 9.546 بین المجموعات
 الثقافة التنظیمیة 325 181.334 داخل المجموعات

 330 190.880 المجموع
0.558 

  

3.422 
  
  

*0.005 
  
  

 2.727 5 13.635 بین المجموعات
 324 173.226 داخل المجموعات

 الهیكل التنظیمي

 
 329 186.860 المجموع

0.535 
  

5.100 
  
  

*0.000 
  
  

 2.315 5 11.576 بین المجموعات
 324 193.183 داخل المجموعات

 
 القیادة اإلداریة

 329 204.759 المجموع 
0.596 

  

3.883 
  
  

*0.002 
  
  

 0.637 5 3.183 بین المجموعات
 تكنولوجیا المعلومات 322 113.655 داخل المجموعات

 327 116.838 المجموع
0.353 

  

1.804 
  
  

0.112 
  
  

 1.658 5 8.290 بین المجموعات
 متطلبات إدارة المعرفة 326 137.553 داخل المجموعات

 331 145.843 المجموع
0.422 

  

3.930 
  
  

*0.002 
  
  

0.05 الفرق بین المتوسطات دال إحصائیًا عند مستوى * .  
  .2.241  تساوي0.05ومستوى داللة ) 329، 5(جتي حریة  الجدولیة عند در Fقیمة 

  

 (.Sig)یوضح الفرق بین متوسطات فئات المسمى الوظیفي والقیمة االحتمالیة ) 29(جدول رقم 
  .حسب اختبار شیفیه
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متطلبات "لمحور تبین أنه بالنسبة ) 29(ومن خالل نتائج االختبار الموضحة في جدول رقم     

تساوي " اإلداري " و " المدیر " لقیمة االحتمالیة للفرق بین متوسطي الفئتین  أن ا"إدارة المعرفة

 ، هذا 0.475- وأن الفرق بین متوسطیهما یساوي 0.05 وهي أقل من مستوى الداللة 0.011

أي أن الموافقة " اإلداریین " یعني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطیهما لصالح 

  ".اإلداریین "  كانت أكبر لدى "دارة المعرفة تطبیق إ" على محور 

% 73.1 إلى أن حجم عینة اإلداریین كانت األكبر حیث بلغت نسبتها ویعزو الباحث ذلك   
  . من حجم العینة الكلي

  )29(جدول رقم 
  "متطلبات إدارة المعرفة" مقارنة متوسطات فئات المسمى الوظیفي لمحور

  الفئات  المحور
  الفرق بین

  ینالمتوسط
القیمة 

  االحتمالیة
     (Sig.)    

 1.000 0.515-  عمید
 1.000 0.356- نائب عمید

 1.000 0.110- مدیر
 1.000 0.283- رئیس قسم

  نائب 

 رئیس

 1.000 0.585- إداري
 1.000 0.160 نائب عمید

 1.000 0.405 مدیر
 1.000 0.232 رئیس قسم

 عمید

 1.000 0.069-  إداري
 1.000 0.246 مدیر

 نائب عمید 1.000 0.072 رئیس قسم

 1.000 0.229- إداري
 مدیر 1.000 0.173- رئیس قسم

 0.011* 0.475- إداري

  متطلبات 
   إدارة

  المعرفة

 0.096 0.301- إداري رئیس قسم
ً عند مستوى داللة          *    0.05الفرق بین المتوسطین دال إحصائیا
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 بین استجابات المبحوثین حول متطلبات 0.05ذات داللة إحصائیة عند مستوى توجد فروق 
إدارة المعرفة متطلبات تطبیق إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطینیة بقطاع غزة تعزى لسنوات 

  .الخدمة
  :یمكن استنتاج ما یلي) 30(من النتائج الموضحة في جدول رقم 

  تبــین أن القیمــة االحتمالیــة(Sig.)قابلــة الختبــار  المT 0.05 أكبــر مــن مــستوى الداللــة  

وبـذلك یمكـن اسـتنتاج أنـه ال توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائیة بـین متوسـطات تقـدیرات عینــة 

  .الدراسة حول هذه المحاور تعزى إلى الخدمة

ي العمل یعملون  إلى أن أفراد عینة الدراسة وباختالف عدد سنوات الخدمة فویعزو الباحث ذلك

بذات بیئة العمل وما تشمله من لوائح وأنظمة وما تقدمه لهم من دورات تدریبیة مما یقلل الفروق 

  . بین وجهات نظرهم حول تطبیق إدارة المعرفة لدیهم باختالف سنوات خبرتهم في العمل

  )30(جدول رقم 
   سنوات الخدمة–اختبار تحلیل التباین 

ع مجمو   مصدر التباین  المحور
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

  مستوى الداللة  "F"قیمة 

 0.426 3 1.278 بین المجموعات
 329 222.509 داخل المجموعات

 تطبیق إدارة المعرفة

 
 332 223.787 المجموع

0.676 
  

0.630 
  
  

0.596 
  
  

 0.965 3 2.894 بین المجموعات
 الثقافة التنظیمیة 327 187.986 داخل المجموعات

 330 190.880 المجموع
0.575 

  

1.678 
  
  

0.172 
  
  

 0.566 3 1.698 بین المجموعات
 326 185.162 داخل المجموعات

 الهیكل التنظیمي

 
 329 186.860 المجموع

0.568 
  

0.997 
  
  

0.395 
  
  

 0.733 3 2.199 بین المجموعات
 326 202.560 داخل المجموعات

 
 القیادة اإلداریة

 
 329 204.759 المجموع

0.621 
  

1.180 
  
  

0.317 
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 0.589 3 1.768 بین المجموعات
 تكنولوجیا المعلومات 324 115.070 داخل المجموعات

 327 116.838 المجموع
0.355 

  

1.659 
  
  

0.176 
  
  

 0.741 3 2.224 بین المجموعات
 متطلبات إدارة المعرفة 328 143.619 داخل المجموعات

 331 145.843 المجموع
0.438 

  

1.693 
  
  

0.168 
  
  

  .2.632  تساوي0.05ومستوى داللة ) 331، 3( الجدولیة عند درجتي حریة Fقیمة 
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  :مقدمة

ائیة للدراســة تــم اســتخالص أهــم النتــائج والتوصــیات لهــذه الدراســة بعــد النظــر إلــى النتــائج اإلحــص

حیــث ســیتم تقــسیم النتــائج إلــى محــورین األول یتعلــق بتطبیــق إدارة المعرفــة والمحــور الثــاني یتعلــق 

بمتطلبات إدارة المعرفة متمثلة في الثقافـة التنظیمیـة والهیكـل التنظیمـي والقیـادة اإلداریـة وتكنولوجیـا 

  .المعلومات

  :تائج الدراسةن

  :فیما یتعلق بمحور تطبیق إدارة المعرفة: أوال

 إلــى أن المبحــوثین فــي الجامعــات قیــد الدراســة یوافقــون علــى تــوفر عناصــر توصــلت الدراســة -

وجــاء فـــي الدرجــة األولــى مـــن حیــث الموافقــة أن تطبیـــق أدارة ، تطبیــق المعرفــة فـــي جامعــاتهم

وان الجامعـــات تـــدعم باتجـــاه المـــشاركة فـــي ، المعرفـــة یـــساعد علـــى تحقیـــق أهـــداف الجامعـــات

وان الجامعــات لــدیها مــن العالقــات ، المــؤتمرات العلمیــة بمــا یــسهم فــي اكتــساب معــارف جدیــدة

وان ،التعاونیــة مــع الجامعــات األخــرى مــا یتــیح لهــا مزیــد مــن التبــادل فــي الخبــرات والمعلومــات

نـــش ٕ وان ، اء مراكـــز للـــتعلم الـــداخليهنـــاك مزیـــد مـــن االهتمـــام بـــإدارة بـــرامج التـــدریب والـــتعلم وا

الجامعات تسعى وباستمرار لجذب الكفاءات المتمیزة من خارجها للمساعدة فـي تولیـد المعـارف 

وأنهـــا تهـــتم بتـــوفیر األســالیب التحـــدیث المـــستمر للمعلومـــات مــن خـــالل توصـــلها مـــع ، الجدیــدة

تقــدیر (ت المعرفیــة مثــل وان هنــاك اهتمــام مــن قبــل إدارة الجامعــات بالــسلوكیا، البیئــة الخارجیــة

  ).والتشارك بالمعرفة، بناء المعرفة، المعرفة
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  :فیما یتعلق بمتطلبات تطبیق إدارة المعرفة: ثانیا

  :    متطلبات الثقافة التنظیمیة

 علــى أن هنــاك متطلبــات ثقافــة تنظیمــه  مــوافقینفــراد عینــة الدراســةى أن أ     توصــلت الدراســة إلــ

  .الجامعات الفلسطینیةلتطبیق إدارة المعرفة في 

 علــى جمیــع متطلبــات الثقافــة التنظیمیــة لتطبیــق إدارة المعرفــة فــي مــوافقین   أفــراد عینــة الدراســة 

  :الجامعات الفلسطینیة وتتمثل فیما یلي بحسب درجة األهمیة

  .تعزیز التقالید والممارسات التي تشجع العاملین على تطویر أفكارهم وخبراتهم ومهاراتهم - 1

 .عاملین على تولید األفكار االبتكاریهتشجیع ال - 2

 .تشجیع الموظفین على استخدام معرفة اآلخرین لحل مشاكل  العمل الیومیة - 3

 .توفیر بیئة تنظیمیة تساعد وتدعم احتیاجات الفرد المعنویة - 4

 .توفیر القیم التي تشجع العاملین باتجاه إطالق مبادراتهم الفردیة والجماعیة - 5

 .ر مهاراتهم وترجمتها إلى معارف یتم االستفادة منهاتحفیز العاملین على تطوی - 6

 .تعزیز فلسفة العمل الجماعي لتبادل األفكار والخبرات بین العاملین - 7

 .اعتماد معیار المشاركة بالمعرفة كأحد المرتكزات في عملیة اختیار الموظف المتمیز - 8

 .االعتراف باألخطاء واكتشافها وتصویبها واعتبارها مصدرا للتعلم - 9

د معاییر وافتراضات مشتركة تدفع العاملین على تحمل مخاطر إطالق أفكارهم وجو  -10

 .اإلبداعیة

 .الطقوس والتقالید وتنظیم االحتفاالت التي تساعد على التعلم واكتساب المعرفة -11

 .توفیر الوقت الالزم للعاملین لمشاركة وتطبیق المعرفة -12
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  :متطلب الهیكل التنظیمي   

 على أن هناك متطلبات هیكل تنظیمي موافقینراد عینة الدراسة توصلت الدراسة إلى أن إف

  .لتطبیق إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطینیة

 إدارة علـــى اثنـــین مـــن متطلبـــات الهیكـــل التنظیمـــي لتطبیـــق مـــوافقین بـــشدة   أفـــراد عینـــة الدراســـة 

  :المعرفة في الجامعات الفلسطینیة وتتمثل فیما یلي

  .یسمح باستیعاب متغیرات البیئة الداخلیة والخارجیةتوفر هیكل تنظیمي مرن  - 1

 .توفر هیكل تنظیمي یحقق التكامل والتنسیق والتفاعل في الموجودات المعرفیة - 2

 المعرفــة إدارة علــى تــسعة مــن متطلبــات الهیكــل التنظیمــي لتطبیــق مــوافقینأفــراد عینــة الدراســة    

  :همیتهافي الجامعات الفلسطینیة وتتمثل فیما یلي حسب درجة أ

  .وجود عالقة الرئیس والمرؤوس قائمة على التعاون والثقة - 1

 .تحقیق التوازن بین الصالحیات والمسؤولیات الممنوحة للفرد - 2

 .تقلیل المستویات الهرمیة لیتیح التقارب بین المستویات التنظیمیة - 3

 .الالمركزیة والتي تتیح فرصة تقاسم المعرفة بین العاملین - 4

 .تفعین من خدمات الجامعات واألخذ بآرائهم على سلم األولویاتاالهتمام العالي بالمن - 5

 .توفیر هیكل تنظیمي یسمح بتدفق المعرفة والمعلومات في كافة االتجاهات - 6

 .التحول من أنماط العمل الجماعي في فرق عمل ذاتیة - 7

 .المراجعة الدوریة للهیاكل التنظیمیة تبعا للمتغیرات - 8

  .وران الوظیفيتوفر هیكل تنظیمي یسمح بعملیة الد - 9
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  :متطلبات القیادة اإلداریة    

 إداریة على أن هناك متطلبات قیادة موافقینتوصلت الدراسة إلى أن إفراد عینة الدراسة   

  .لتطبیق إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطینیة

 المعرفة ةإدار  لتطبیق اإلداریة على ثالثة من متطلبات القیادة موافقین بشدةأفراد عینة الدراسة   

  :في الجامعات الفلسطینیة وتتمثل فیما یلي

  .توفیر فرص التعلم والتطویر المستمر للعاملین - 1

 .تشجیع العاملین على تقدیم أفكارهم ومقترحاتهم - 2

تـــشجیع المـــشاركة فـــي مـــؤتمرات علمیـــة محلیـــة ودولیـــة ممـــا یـــسهم فـــي اكتـــساب معـــارف  - 3

 .جدیدة

مـن متطلبـات القیــادة اإلداریـة لتطبیـق إدارة المعرفـة فــي  علـى ثمانیـة مــوافقینفـراد عینـة الدراسـة أ  

  :الجامعات الفلسطینیة وتتمثل فیما یلي بحسب درجة أهمیتها

  .العدالة في الحوافز والمكافئات بین العاملین - 1

 .التركیز على انجاز المهام واألعمال بروح الفریق - 2

 .مشاركة العاملین في صنع القرار في كافة المستویات التنظیمیة - 3

 .االعتماد على األسالیب القیادیة القائمة على منح الصالحیات - 4

 .امتالك المعلومات من قبل القیادة والسیطرة على توزیعها فیما یتعلق بالخطط المستقبلیة - 5

 .تمكین العاملین والتحول إلى القیادة الذاتیة من قبلهم - 6

  .ین القیادة والعاملینرفع مستوى التفاعل اإلداري بو ، القدرة على التأثیر في المرؤوسین - 7
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  :متطلبات تكنولوجیا المعلومات    

 على أن هناك متطلبات تكنولوجیا موافقین بشدةتوصلت الدراسة إلى أن إفراد عینة الدراسة    

  .معلومات لتطبیق إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطینیة

یــا المعلومــات لتطبیــق إدارة  علــى ســتة مــن متطلبــات تكنولوجمــوافقین بــشدة   أفــراد عینــة الدراســة 

  :المعرفة في الجامعات الفلسطینیة وتتمثل فیما یلي

  .تعمیم خدمة االتصال باالنترنت للعاملین في كافة المستویات - 1

 .توفیر نظم قواعد البیانات لدى الجامعات - 2

 توفیر موقع خاص على االنترنت متاح للجمیع كل حسب حاجته - 3

 .كتساب المعرفة والتشارك بهاتوفیر البرامج الحاسوبیة الالزمة ال - 4

 .توفیر شبكة معلومات داخلیة للوصول إلى قواعد البیانات - 5

 .وجود رابط الكتروني لكل إدارة یوضح من خالله انجازاته وأهدافه - 6

 علــــى أربعــــة مــــن متطلبــــات تكنولوجیــــا المعلومــــات لتطبیــــق إدارة مــــوافقینأفــــراد عینــــة الدراســــة    

  :ة وتتمثل فیما یليالمعرفة في الجامعات الفلسطینی

  .توفیر أسالیب الكترونیة تساعد في عقد اللقاءات واالجتماعات ونقل التجارب عن بعد - 1

 .توفیر مكتبة الكترونیة تتیح للعاملین االستفادة منها - 2

 .توفیر المعلومات والمعارف الالزمة من خالل المشاركة في قواعد البیانات الدولیة - 3

  . تساهم في توثیق وتبادل المعارفتوفیر منتدیات الكترونیة متخصصة - 4
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الثقافـــة ( بــین متطلبــات إدارة المعرفـــة متمثلــة فــي عالقــة ایجابیـــةتوصــلت الدراســة إلــى وجـــود  -

وبـــــین تطبیـــــق إدارة ) تكنولوجیـــــا المعلومـــــات، القیـــــادة اإلداریـــــة، الهیكـــــل التنظیمـــــي، التنظیمیـــــة

  .في الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزةالمعرفة 

متطلبات تطبیق  العینة حول أراء ذات داللة إحصائیة في وجود فروقإلى توصلت الدراسة  -

 لصالح المسمى الوظیفي(  لمتغیر إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطینیة بقطاع غزة تعزى

  ). لصالح الجامعة اإلسالمیةوالجامعة، اإلداریین

متطلبات ة حول  ذات داللة إحصائیة في أراء العینعدم وجود فروقتوصلت الدراسة إلى  -

وسنوات ، الجنس(  لمتغیر تطبیق إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطینیة بقطاع غزة تعزى

 ).الخدمة

 من حیث التأثیر على تطبیق إدارة المعرفة تكنولوجیا المعلومات المرتبة األولىاحتل بعد  -

تاله بعد ، )3.93( بمتوسط حسابي القیادة اإلداریةتاله بعد ، )4.06(بمتوسط حسابي قدره 

 بمتوسط حسابي الثقافة التنظیمیةتاله بعد ، )3.89( بمتوسط حسابي الهیكل التنظیمي

)3.82    .( 

  

  :توصیات الدراسة

ــــدورات التدریبیــــة - 1 ــــسلة مــــن النــــدوات والمحاضــــرات وورش العمــــل وال ، االهتمــــام بعقــــد سل

 وتبـادل المعلومـات والمؤتمرات في مجال إدارة المعرفة لنشر الوعي وثقافـة إدارة المعرفـة

  .والخبرات في هذا المجال
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اعتمــاد الجامعــات الفلــسطینیة علــى تنمیــة عملیــات اإلبــداع فــي إدارة المعرفــة كجــزء مــن  - 2

، وتقییمهـــا واختیـــار األفـــضل، عبـــر متابعـــة الفـــرص اإلبداعیـــة الجدیـــدة، عملهـــا الیـــومي

 .منافسة بین العاملینوااللتزام بتنفیذها كأساس لل، وتوفیر الدعم المادي والمعنوي لذلك

ــة األســـالیب والمنهجیــــات والممارســـات اإلداریــــة المتعلقـــة بــــإدارة المعرفـــة لتحــــسین  - 3 مواكبـ

وتطــویر واســتثمار المخــزون المعرفــي المتــوافر لــدى المــوارد البــشریة واالهتمــام بــه كثــروة 

 .كبیرة تزید من النجاح أو تحول الفشل إلى نجاح

 وقواعــد البیانــات الكبــرى مــن أجــل اإلســهام فــي ضــرورة ربــط الجامعــات بمراكــز البحــوث - 4

 .بناء المعرفة وتطویرها

تمكنهـا مــن خــزن ، الـسعي إلــى تــصمیم قاعـدة بیانــات مركزیــة بـین الجامعــات الفلــسطینیة - 5

 .المعرفة وتبدلها بین العاملین

ضرورة االهتمام بالبنیة التحتیة والتكنولوجیـة وتخـصیص المـوارد بـشقیها المـالي والفكـري  - 6

 .س شبكات اتصال فاعلة في الجامعات الفلسطینیةلتأسی

التـــــشجیع والتحفیـــــز علـــــى توظیـــــف تقنیـــــات المعلومـــــات واالتـــــصاالت واســـــتثمار الـــــنظم  - 7

وبالتـالي تنـامي ، المعرفیة فـي اتخـاذ القـرارات النجـاز األعمـال بمـستوى عـالي مـن األداء

  .خصائص إدارة المعرفة على المدى البعید

  :مقترحات لدراسات مستقبلیة

  . المعرفةإدارة التجارب الناجحة في تطبیق إلحدى أكثر أودراسة حالة  - 1

 .اإلداریة المعرفة في المنظمات إدارةدراسة مقارنة لمعوقات تطبیق  - 2
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  المراجع 

  : المراجع العربیة:أوال

 رونیـــا واقـــع إدارة المـــوارد البـــشریة الكت). "2009(یوســـف محمـــد ، أبـــو أمونـــةe-HRM فــــي 

الجامعــــة ، رســـالة ماجـــستیر غیــــر منـــشورة ، " قطـــاع غــــزة–الجامعـــات الفلـــسطینیة النظامیــــة 

 .غزة، اإلسالمیة

 دار صــــفاء للنــــشر والتوزیــــع، "التنظــــیم وأســــالیب العمـــل)." 2011(نــــادر احمـــد،  شــــیخةأبـــو ،

 .عمان

 سطینیة مـن وجهـة واقـع الجـودة اإلداریـة فـي الجامعـات الفلـ)."2008(آمال محمود، أبو عامر

 .غزة، الجامعة اإلسالمیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، "نظر اإلداریین وسبل تطوره

 تبنــي مبــادئ إدارة المعرفــة فــي القطــاع الحكــومي فــي دول الخلــیج )."2007(عمــاد، أبــو عیــد

ـــــــة ـــــــات والمعلومـــــــات ،"العربی ـــــــة المكتب ـــــــث عـــــــشر لجمعی ـــــــة عمـــــــل مقدمـــــــة للمـــــــؤتمر الثال ورق

 .المنعقدة في المنامة، لیجفرع الخ-المتخصصة

  مجلـة الرابطـة، "العالقة فـي اسـتخدام مـدخل إدارة المعرفـة واألداء):"2004(یوسف، فارةأبو ،

 .2004السنة ، 4-3العدد ، 4المجلد 

 تطویر مهـارات مـدیري المـدارس الثانویـة فـي محافظـات قطـاع غـزة فـي )."2010(یسرى، بدر

 .غزة، الجامعة اإلسالمیة، یر غیر منشورةرسالة ماجست، " المعرفةإدارةضوء مفهوم 

 تـاریخ ، "رؤیـة مـستقبلیة: نحـو إدارة عربیـة للمـوارد المعلوماتیـة)." 2006(حنان صـادق، بیزان

: متـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي > ، 24/5/2011< االطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالع 

htm.info/8no/journal/info.cybrarians.www://http 
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  التحـدیات الجدیـدة التـي تواجـه التعلـیم : مجتمعـات المعرفـةبنـاء )." 2004(البنك الدوليتقریر

 ".العالي

 مقاربـــة تجریبیـــة فـــي قطاعـــات : منهجیـــة إدارة المعرفـــة)." 2004(تقریـــر هیئـــة األمـــم المتحـــدة

 .نیویورك، "مركزیة في دول االسكوا األعضاء

 العالقـــة بـــین متطلبـــات إدارة المعرفـــة وعملیاتهـــا وأثرهـــا علـــى )."2008(ســـوزان صـــالح، دروزة

جامعـــة الـــشرق األوســـط للدراســـات ، رســـالة ماجـــستیر غیـــر منـــشورة، "تمیـــز األداء المؤســـسي

 .عمان، العلیا

 بیروت ،دار العلم للمالیین للنشر والتوزیع ،"قاموس المورد)."2004(منیر، البعلبكي. 

 إدارة المعرفـة بـین النظریـة والتطبیـق)."2010(زیـاد محمـد، بقةمحمد تركي والمشا، البطاینة" ،

 .عمان، دار جلیس الزمان للنشر والتوزیع

 متطلبــــات إدارة المعرفــــة فــــي مجلــــس الــــشورى ومــــدى جــــاهز یتــــه ). " 2009(مقبــــل، البیـــشي

جامعـــــــة نـــــــایف العربیـــــــة للعلـــــــوم ، رســـــــالة ماجـــــــستیر غیـــــــر منـــــــشورة، " الریـــــــاض-لتطبیقهـــــــا

 .الریاض،األمنیة

 رســـــالة ، "أثـــــر إدارة معرفـــــة الزبـــــون فــــي تحقیـــــق التفـــــوق التنافـــــسي)."2006(أمیـــــرة، الجنــــابي

 .النجف، جامعة الكوفة، ماجستیر غیر منشورة

 ــــب،الجنــــابي دار ، "إدارة معرفــــة الزبــــون: إدارة المعرفــــة)."2009(عــــالء فرحــــان،  أمیــــرة وطال

 .عمان، الصفاء للنشر والتوزیع

 ــــــشریة القیــــــادة )." 2009(صــــــالح هــــــادي، الحــــــسیني ــــــة وأثرهــــــا فــــــي إدارة المــــــوارد الب اإلداری

 .الدینمارك، األكادیمیة العربیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، "استراتیجیا
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 مكتبــــة المجتمــــع العربــــي للنــــشر ، "نظریــــة المنظمــــة)." 2010(عبــــد الــــرازق ســــالم، الرحاحلــــة

  .عمان، والتوزیع

 دار صـــفاء للنـــشر ،"ي إدارة المعرفـــةاتجاهـــات معاصـــرة فـــ"). 2008(محمـــد عـــواد، الزیـــادات 

ان، والتوزیع ّ  .عم

 أساســـیات نظـــم المعلومـــات )." 2009(هـــالل، عثمـــان والبیـــاتي، عـــالء و الكیالنـــي، الـــسالمي

 .عمان، دار المناهج للنشر والتوزیع، "اإلداریة

 نظـــم المعلومـــات اإلســـتراتیجیة)."2008(غـــسان عیـــسى، ســـلوى أمـــین والعمـــري، الـــسامرائي :

 .عمان، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، "اتیجي معاصرمدخل استر 

 دار المـــــسیرة للنـــــشر والتوزیـــــع ، "القیـــــادة اإلداریـــــة الفعالـــــة)." 2010(بـــــالل خلـــــف، الـــــسكارنة

 .عمان، والطباعة

 دار المـــسیرة للنـــشر والتوزیـــع ، "التطـــویر التنظیمـــي واإلداري)."2009(بـــالل خلـــف، الـــسكارنة

 .عمان، والطباعة

 دار غریــب ، "إدارة التمیـز نمـاذج وتقنیــات اإلدارة فـي عـصر المعرفـة)."2002(علـي، يالـسلم

 .القاهرة، للطباعة والنشر والتوزیع

 حالــــة (المنظمــــات العامــــة إلدارة المعرفــــةجاهزیــــة ). "2009(زینــــب عبــــد الــــرحمن، حیميالــــس

للتنمیــــة دراســــة مقدمــــة إلــــى المــــؤتمر الــــدولي ، ")جامعــــة الملــــك عبــــد العزیــــز بجــــدة: تطبیقیــــة

 .جدة،نحو أداء متمیز للقطاع الحكومي: اإلداریة

 ــــــة وتكنولوجیــــــا المعلومــــــات)." 2007(یاســــــر، الــــــصاوي ــــــشر ، "إدارة المعرف ــــــسحاب للن دار ال

   .القاهرة، والتوزیع

 اإلسكندریة، دار الفكر الجامعي، "القیادة اإلداریة اإلبداعیة)."2006(محمد، الصیرفي. 



 173

 دار حامــد ، "التحــدیات والتقنیــات والحلــول: إدارة المعرفــة").2010(إســماعیل محمــد، الطیطــي

 .عمان، للنشر والتوزیع

 دار وائــــل ، "منظــــور تكنولــــوجي: نظــــم المعلومــــات اإلداریــــة)."2009(مزهــــر شــــعبان، العـــاني

 .عمان، للنشر والتوزیع

 موائمــــة التعلـــیم الجــــامعي مــــع عــــصر إدارة واقتــــصاد )."2006(هــــشام بــــن عبــــدا هللا، العبـــاس

:( متـــــــــــــــــــــــــــــــــاح فـــــــــــــــــــــــــــــــــي>، 24/5/2011<تـــــــــــــــــــــــــــــــــاریخ االطــــــــــــــــــــــــــــــــالع ، "ةالمعرفــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&vi

ew=article&id=99:2010-06-29-05-09-40&catid=48:2010-06-29-

05-08-10&Itemid=54.( 

 مكانیـــة تطبیقهــا فـــي الجامعــ). "2007(یاســر عبـــدا هللا، العتیبــي ٕ ات الـــسعودیة إدارة المعرفــة وا

مكــة ،جامعــة أم القــرى،رســالة دكتــوراه غیــر منــشورة،")دراســة تطبیقیــة علــى جامعــة أم القــرى(

 . المكرمة

 دار الحامــــد للنــــشر ، "تطــــور الفكــــر واألســــالیب فــــي اإلدارة)."2005(صــــبحي جبــــر، العتیبــــي

 .عمان، "والتوزیع

 داریـة مبـادئ وأصـول العملیـة اإل)."2007(إبـراهیم، نضال وخـریس، ضرار والحواري، العتیبي

 .عمان، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، "وعلم وفن

 االتجاهــات الحدیثــة فـي القیــادة اإلداریــة والتنمیــة البــشریة)."2008(محمــد حــسنین، العجمـي" ،

 .عمان، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة
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 ــــةإدارة المعرفــــة المفهــــوم والمــــداخل الن). " 2001(حــــسن، العلــــوانى ــــى ، "ظری ورقــــة مقدمــــة إل

القیـادة اإلبداعیــة فـي مواجهـة التحــدیات المعاصـرة لــإلدارة " المـؤتمر العربـي الثــاني فـي اإلدارة

 .القاهرة،المنعقدة في المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة التابعة لجامعة الدول العربیة"العربیة

 المـــدخل إلـــى إدارة )." 2006(غـــسان، عـــامر إبـــراهیم والعمـــري، عبـــد الـــستار وقنـــدلجي،العلـــي

ان،الطبعة األولى، دار المسیرة للنشر والتوزیع، "المعرفة ّ  .عم

 دار وائـل للنـشر ، "السلوك التنظیمي في منظمـات األعمـال)."2010(محمود سلمان، العمیان

 .عمان، والتوزیع

 دار وائـل للنـشر ، "السلوك التنظیمي في منظمـات األعمـال)."2005(محمود سلمان، العمیان

 .عمان، والتوزیع

 عمان، دار وائل للنشر والتوزیع، "نظریة المنظمة والتنظیم)."2006(محمد قاسم، القریوتي. 

 ـــــــن خـــــــضر، الكبیـــــــسي إدارة المعرفـــــــة وتطـــــــویر المنظمـــــــات الطموحـــــــات )."2009(عـــــــامر ب

 .العدد الرابع، 49مجلد ، مجلة اإلدارة العامة، "والتحدیات

 المكتــــب الجـــامعي الحــــدیث، " وتطـــویر المنظمـــاتإدارة المعرفــــة)."2005(عـــامر، الكبیـــسي ،

 .اإلسكندریة

 رســـــالة ،"دور إدارة المعرفـــــة فـــــي تحقیــــق جـــــودة التعلـــــیم العـــــالي)"2008(ربـــــا جـــــزا، المحامیــــد

  .عمان، جامعة الشرق األوسط للدراسات العلیا، ماجستیر غیر منشورة

 العمــل األمنــيمتطلبــات نجــاح تطبیــق إدارة المعرفــة فــي )." 2009(طــارق صــالح، المــسند" ،

 .الریاض،جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة
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 متطلبـــات اســــتخدام التوقیــــع االلكترونــــي فــــي إدارة )."2007(صــــالح عبــــد الحكــــیم، المـــصري

رسـالة ماجـستیر غیـر ، "مراكز تكنولوجیا المعلومات في الجامعات الفلـسطینیة فـي قطـاع غـزة

 .غزة، إلسالمیةالجامعة ا، منشورة

 ـــــران ـــــران،المطی ـــــد اهللا المطی ـــــشورة،"إدارة نظـــــم المعرفـــــة)."2007(عب ـــــر من جامعـــــة ،دراســـــة غی

 .األردن،الزیتونة

 نظـــم المعلومـــات اإلداریـــة األســـس والمبـــادئ). "2002(عبـــد الحمیـــد عبـــد الفتـــاح، المغربـــي" ،

 .المنصورة، المكتبة العصریة

 دار صـــفاء ، "یمـــي فـــي عـــصر التغییـــرإدارة الـــسلوك التنظ)."2011(إحـــسان دهـــشن، جـــالب

 .عمان، للنشر والتوزیع

 قیـــاس اثـــر عوامـــل )" 2010(ســـامي، صـــباح محمـــد والمـــدان، شـــوقي نـــاجي وموســـى، جـــواد

دراســة ): اورانــج(الثقافــة التنظیمیــة فــي تنفیــذ إدارة المعرفــة فــي مجموعــة االتــصاالت األردنیــة 

 .2010السنة ، 44العدد ، السنة السابعة، مجلة علوم إنسانیة، "حالة

 جــراءات العمــل)." 2006(حــسین محمــود، حــریم ٕ دار ، "تــصمیم المنظمــة الهیكــل التنظیمــي وا

 .عمان، الحامد للنشر والتوزیع

 وظـــــائف ، العملیـــــات اإلداریـــــة، النظریـــــات: مبـــــادئ اإلدارة الحدیثـــــة)."2006(حـــــسین، حـــــریم

 .عمان، دار الحامد للنشر والتوزیع، "المنظمة

 عمان، دار الصفاء للنشر والتوزیع، "منظمة المعرفة). "2010(خضیر كاظم، حمود. 

 رؤیـة مـستقبلیة لـذوي اختـصاصیي المعلومـات فـي إدارة )." 2004(نعیمة حسن جبر، رزوقي

 .العدد الثاني، 9مجلد ، مجلة مكتبة الملك فهد الوطنیة، بحث منشور،"المعرفة

 اإلسكندریة، عیةالدار الجام، "إدارة المنظمات العامة). "1987(علي، شریف. 
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 الفكـــر االســـتراتیجي وانعكاســـاته علـــى نجـــاح )."2009(زكریـــا، علـــي احمـــد والـــدوري، صـــالح

 .عمان، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، "منظمات األعمال قراءات وبحوث

 عمان، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، "أساسیات علم اإلدارة)."2004(علي، عباس.  

 واقـع الثقافـة التنظیمیـة الـسائدة فـي الجامعـات الفلـسطینیة ). "2006(سمیر یوسـف، عبد اإلله

رســــالة ، "دراســــة مقارنــــة: بقطــــاع غــــزة وأثرهــــا علــــى مــــستوى التطــــویر التنظیمــــي للجامعــــات 

 .غزة، الجامعة اإلسالمیة، ماجستیر غیر منشورة

 تنظیمیـة فـي التنبـؤ دور الثقافـة ال)."2010(محفـوظ احمـد، عبـد اللطیـف وجـودة، عبد اللطیف

دراســـة میدانیـــة علـــى أعـــضاء هیئـــة التـــدریس فـــي الجامعـــات األردنیـــة :بقـــوة الهویـــة التنظیمیـــة

سـنة ، العـدد الثـاني، 26المجلـد ، مجلـة جامعـة دمـشق للعلـوم االقتـصادیة والقانونیـة،"الخاصة

2010. 

 عربیــــة متطلبــــات تطبیــــق إدارة المعرفــــة فــــي المــــدن ال). "2006(ســــمیر محمــــد، عبــــد الوهــــاب

  ".)دراسة حالة على مدینة القاهرة(

 مـــدى مراعـــاة متطلبـــات تطبیـــق إدارة المعرفـــة فـــي التـــدریس ). " 2008(نـــضال، عبـــد الغفـــور

، بحــث منــشور،"الجــامعي مــن وجهــة نظــر أعــضاء هیئــة التــدریس فــي الجامعــات الفلــسطینیة
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  رتها النهائیة في صو ةاالستبان): 1(ملحق رقم 
  

 زةــــــــــــ غ ـــــــرــــــــــــــــــــة األزهـــــــــــــــجامـع

   والبحث العلـــمياعمادة الدراسات العلی
  ةــــــوم اإلداریـــــاد والعلـــــة االقتصـــــــكلی

  ـالـــــــــــــــــــــــــــــــمـ إدارة األعماجســــــــتـیـر
  
 

  ةاناستب
  :عزيزي الموظف

  
 التي صممت استكماال لمتطلبات الحصول ةي أن أقدم لكم ھذه االستبانیسرن

   :على درجة الماجستیر في العلوم اإلداریة حول

  ).متطلبات تطبیق إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطینیة بقطاع غزة(

 ، لغرض البحث العلمي فقطةانمعلومات الواردة في ھذا االستبوستستعمل ال

اونكم والت و تع ذا نرج تبانل رات االس ى فق ة عل رم باإلجاب راحة ةك ل ص  بك

  .وموضوعیة نظرا ألھمیة إجابتكم على نتائج ھذه الدراسة

  

  .ودعم مسیرة العلم، شاكرین جھودكم لتشجیع البحث العلمي

  

  
  الباحث                                                                            

  محمد احمد الرقب
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  :تعاریف إجرائیة

 إدارة المعرفة:  

وتنظیمهـا ، وتولیدها، مجموعة العملیات التي تساعد المنظمات على التشارك بالمعرفة

بیانـات ومعلومـات (والعمل على تحویل المعرفة بما تتـضمنه مـن ، وتطبیقها، وتخزینها

 المعرفـة فـي رسـم إلـى منتجـات وخـدمات واسـتخدام مخرجـات إدارة) واتجاهات وقدرات

  .وحل المشكالت وتحقیق رسالة المنظمة المتعلمة، عملیات التعلم

 متطلبات إدارة المعرفة:  

  :ویقصد بها نظریا كل ما یجب أن یتوافر في أي منظمة لتطبیق إدارة المعرفة وهذه المتطلبات

  .الثقافة التنظیمیة -

 .الهیكل التنظیمي -

 .القیادة اإلداریة -

 . تكنولوجیا المعلومات -

 وتكمن أهمیة إدارة المعرفة فیما یلي:  

تــساعد فــي نــشر المعلومــات والمعرفــة بــین جمیــع األفــراد فــي التنظــیم ممــا یــؤدي إلــى زیــادة  -

  .تمكین العاملین ورفع مستوى األداء وتحقیق كفاءة وفاعلیة االنجاز المستهدف

 .لمنافسینیزید من القدرة التنافسیة للتنظیم ویجعلها سالحا تنافسیا حادا إزاء ا -

زیـــادة مـــشاركة العـــامین نظـــرا لـــسهولة الوصـــول إلـــى كافـــة المعلومـــات المتعلقـــة بالمنظمـــة  -

  .وأهدافها وسیاساتها
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  :المعلومات الشخصية:أوال

  

  :اسم الجامعة -1

  
  جامعة األزھر             الجامعة اإلسالمیة                 جامعة األقصى                   

  

  : الجنس - 2

      

         أنثى         ذكر 

  

  :المسمى الوظیفي - 3

  

                         نائب عمید                                                                                         عمید      نائب رئیس 

                  إداري                مدیر                                  رئیس قسم 

  

  : سنوات الخدمة- 4

  

     سنوات 10 اقل من -  سنوات5       من  سنوات                      5    اقل من 

   سنة فأكثر 15 سنة            15 اقل من -  سنوات10  من 
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  :محاور الدراسة: ثانيا
  ناسبة من وجھة نظركل اإلجابة المفي الخانة التي تقاب) X(یرجى وضع إشارة 

  إدارة المعرفة : المحور األول
  
  
  م

  
  العبـــــــــــــــــــــارة

  
  
  

  
دة
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م

  

  
م

ــــ
ــــ

فق
وا

  

م  
ــــ

ــــ
اید

ح
  

  
فق

وا
 م

یر
غ

  

  
فق

وا
 م

یر
غ

  
دة

بش
  

ن المصطلحات   .1 ة م یعد مصطلح إدارة المعرف
  .المتداولة بالجامعة

          

ق أھ  .2 ى تحقی ة عل ساعد إدارة المعرف داف ت
  .الجامعة

          

و   .3 حة نح ة واض ة رؤی دى الجامع وفر ل یت
  .استراتیجیات ومداخل إدارة المعرفة لدیھا

          

4.  
ل إلدارة مث ة ل سلوكیات المعرفی شكل ال ( ت

ة ـقدیر المعرف ة، ت اء المعرف شارك ، بن الت
  .نموذجا للعاملین) بالمعرفة 

          

ادل العالقات التعاونیة لدى الجامعة تتیح لھا   .5 تب
  .الخبرات والمعلومات مع الجامعات األخرى

          

د   .6 تستخدم الجامعة أسلوب البحث العلمي لتولی
  .المعرفة المتعلقة بتحقیق أھدافھا العامة

          

ا   .7 ة بم ؤتمرات العلمی ي الم ة ف شارك الجامع ت
  .یسھم في اكتساب المعرفة

          

8.  
ة تساھم الجامعة بإقامة وتوفیر محطات المعرف

ن  ستفیدین م ور الم ع جمھ ل م ز التواص لتعزی
  .خدماتھا

          

9.  
ین  ات ب ة والمعلوم شاركة المعرف م وم تقاس
تھم أو  دان وظیف ى فق ؤثر عل املین ال ی الع

  .استغاللھم

          

10.  
ق  صین لتطبی الخبراء المتخص تعانة ب تم االس ی

  .برامج إدارة المعرفة
          

  
  

لمعلومات من توفر أسالیب التحدیث المستمر ل  .11
  .خالل التواصل مع البیئة الخارجیة
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تعلم   .12 دریب وال رامج الت إدارة ب ة ب تم الجامع تھ
  .وإنشاء مراكز التعلم الداخلي

          

13.  
سعى الجامع ن ت زة م اءات المتمی ذب الكف ة لج

ارف  د المع ي تولی ساعدة ف ة للم ارج الجامع خ
  .الجدیدة

          

  
  متطلبات إدارة المعرفة: المحور الثاني

  
  
  م
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 لتطبیق إدارة المعرفة برجاء متطلبات الثقافة التنظیمیةات تصف  فیما یلي عدد من العبار:أوال

  .في المربع الذي یوافق رأیك) X(وضع عالمة 

1.  
  

  .تشجیع العاملین على تولید األفكار االبتكاریھ
  

          

2.  
  

ار  ادل األفك اعي لتب ل الجم سفة العم ز فل تعزی
  .والخبرات بین العاملین

          

3.  
  

املین باتجاه إطالق توفیر القیم التي تشج ع الع
  .مبادراتھم الفردیة والجماعیة

          

4.  
  

ي  االت الت یم االحتف د وتنظ وس والتقالی الطق
  .تساعد على التعلم واكتساب المعرفة

          

5.  
  

توفیر الوقت الالزم للعاملین لمشاركة وتطبیق 
  .المعرفة

          
  
  
  

6.  
  

صویبھا  شافھا وت اء واكت راف باألخط االعت
  .ھا مصدرا للتعلمواعتبار
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7.  
شجع  ي ت ات الت د والممارس ز التقالی تعزی
راتھم  ارھم وخب ویر أفك ى تط املین عل الع

  .ومھاراتھم 

          

8.  
شاركة با ار الم اد معی د اعتم ة كأح لمعرف

ف  ار الموظ ة اختی ي عملی زات ف المرتك
  .المتمیز

          

تخدام   .9 ى اس وظفین عل شجیع الم   ت
  .ة العمل الیومی مشاكل معرفة اآلخرین لحل

          

10.  
دفع  شتركة ت ات م اییر وافتراض ود مع وج
ارھم  الق أفك ل مخاطر إط ى تحم املین عل الع

  .اإلبداعیة

          

سا  .11 ة ت ة تنظیمی وفیر بیئ ات ت دعم احتیاج عد وت
  .الفرد المعنویة

          

اراتھم   .12 ویر مھ ى تط املین عل ز الع تحفی
  .وترجمتھا إلى معارف یتم االستفادة منھا
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 لتطبیق إدارة المعرفة برجاء الھیكل التنظیميمتطلبات لعبارات تصف  فیما یلي عدد من ا:ثانیا

  .في المربع الذي یوافق رأیك) X(وضع عالمة 

تیعاب   .1 سمح باس رن ی ي م ل تنظیم وفیر ھیك ت
  .متغیرات البیئة الداخلیة والخارجیة

          

الالمركزیة في العمل والتي تتیح فرصة تقاسم   .2
  .المعرفة بین العاملین

          

دوران   .3 ة ال سھل عملی ي ی ل تنظیم وفیر ھیك ت
  .الوظیفي للعاملین مما یسھم في نقل المعرفة
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سیق   .4 ق  التكامل والتن توفیر ھیكل تنظیمي یحق
  . في الموجودات المعرفیةوالتفاعل

          

5.  
وف سمح  یت ي ی ل تنظیم ارف ر ھیك دفق المع بت

ات ات والمعلوم ل االتجاھ ي ك صاالت ( ف ات
  ).قطریة_رأسیة_أفقیة

          

یح   .6 رافیة لیت ة أو اإلش ستویات الھرمی ل الم تقلی
  .التقارب بین المستویات التنظیمیة

          

لیات تحقیق التوازن بین الصالحیات والمسؤو  .7
  .الممنوحة للفرد

          

8.  
ا  ة تبع ل التنظیمی ة للھیاك ة الدوری المراجع
ا  ي یتطلبھ ة الت ة والخارجی رات الداخلی للمتغی

  .البناء التنظیمي الفعال

          

ط   .9 ى نم ردي إل ل الف اط العم ن أنم ول م التح
  .العمل الجماعي في فرق عمل ذاتیة

          

ی  .10 رئیس والمرؤوس ین ال ة ب ة نوجود عالق  قائم
  .على التعاون والثقة

          

11.  
المنتفعین  الي ب ام الع داخلیین (االھتم ال

ارجیین ذ ) والخ ة واألخ دمات الجامع ن خ م
  .بآرائھم على سلم األولویات
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 لتطبیق إدارة المعرفة برجاء وضع القیادة اإلداریةمتطلبات  فیما یلي عدد من العبارات تصف :ثاثال

  .في المربع الذي یوافق رأیك) X(عالمة 

ارھم   .1 دیم أفك ى تق املین عل شجیع الع ت
  .ومقترحاتھم
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ادة   .2 ین الق ل اإلداري ب ستوى التفاع ع م رف
  .والعاملین

          
  
  

ت  .3 رص ال وفیر ف ستمر ت ویر الم علم والتط
            .للعاملین

روح   .4 ال ب ام واألعم از المھ ى انج ز عل التركی
  .الفریق والعمل الجماعي

          

ة   .5 ي كاف رار ف نع الق ي ص املین ف شاركة الع م
  .المستویات التنظیمیة

          

ة   .6 ة ودولی ة محلی ؤتمرات علمی ي م المشاركة ف
  .مما یساھم في اكتساب معارف جدیدة

          

ى   .7 ة عل ة القائم الیب القیادی ى األس اد عل االعتم
  .منح الصالحیات للعاملین

          

8.    
  .العدالة في الحوافز والمكافئات بین العاملین

          

9.  
و م یمتلك املین وجعلھ ین الع م اتمك  عملھ

ق  ا یحق ة بم ریقتھم الخاص ونھ بط ویمارس
  .النتائج المرجوة

          

10.    
  .نلمرؤوسیالقدرة على التأثیر في ا

          

ا   .11 ى توزیعھ سیطرة عل ات وال تالك المعلوم ام
  .فیما یتعلق بالخطط المستقبلیة
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 لتطبیق إدارة المعرفة برجاء  المعلوماتتكنولوجیامتطلبات  فیما یلي عدد من العبارات تصف :رابعا

  .في المربع الذي یوافق رأیك) X(وضع عالمة 

1.  
  

  . توفیر نظم قواعد البیانات لدى الجامعة
  

          

ى   .2 ول إل ة للوص ات داخلی بكة معلوم وفیر ش ت
  ).نظم أرشفة، أجھزة حاسوب(قواعد البیانات 
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ي   .3 املین ف ت للع ة االتصال باالنترن یم خدم تعم
            .كافة المستویات

ساھم   .4 صة ت ة متخص دیات الكترونی وفیر منت ت
  .في توثیق وتبادل المعرفة

          

ن   .5 ح م ل إدارة یوض ي لك ط الكترون ود راب وج
  .ازاتھ وأھدافھ ومھامھخاللھ انج

          

6.  
د  ي عق ساعد ف ة ت الیب الكترونی وفیر أس ت

اءا ن تاللق ارب ع ل التج ات ونق  واالجتماع
  .بعد

          

تفادة   .7 املین االس توفیر مكتبة الكترونیة تتیح للع
  .منھا

          

ن   .8 ة م ارف الالزم ات والمع وفیر المعلوم ت
  . خالل المشاركة في قواعد البیانات الدولیة

          

ت   .9 ى االنترن اص عل ع خ ة موق وفیر الجامع ت
  .متاح للجمیع كل حسب حاجتھ

          

ساب   .10 ة الكت وبیة الالزم رامج الحاس وفیر الب ت
  .المعرفة والتشارك بھا
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  قائمة المحكمین: )2(ملحق رقم 

  الجامعة  اسم المحكم  م

  الجامعة اإلسالمیة  ماجد الفرا. د.أ  .1

  الجامعة اإلسالمیة  یوسف عاشور . د.أ  .2

  الجامعة اإلسالمیة  رشدي وادي. د  .3

  الجامعة اإلسالمیة  سمیر صافي. د  .4

  الجامعة اإلسالمیة  یوسف بحر. د  .5

  جامعة األزهر  خلیل حجاج . د  .6

  جامعة األزهر  محمد فارس. د  .7

  جامعة األزهر  محمود عكاشة. د  .8

   األزهرجامعة  مؤمن الحنجوري. د  .9

  جامعة األزهر  مروان األغا. د  .10

  جامعة األزهر  وائل ثابت. د  .11

  جامعة األزهر  وفیق األغا. د  .12

  

  


