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دكر إدارة المعرفػة في تنمية المكارد البشرية األكاديمية
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قدمت ىذه الدراسة استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في أصكؿ التربية
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شاء َك َمف ُي ْؤ َت ا ْل ِح ْك َم َة فَقَ ْد
" ُيؤِتي ا ْل ِح ْك َم َة َمف َي َ
أُكِتي َخ ْي ار َك ِ
ير َكما َي َّذ َّكػػػػػػػػػػػر إِالَّ أ ُْكلُكاْ األَ ْل َب ِ
اب"
ا
ث
ُ
َ ن ن َ

(البقرة  ،اآلية (269:

-أ -

إهداء
إلى نجوـ سمائي المتأللئة التي طالما اىتديت بيا في ظممة دروبي ....
إلى روحي الغالييف التي أنارت لي الطريؽ وأوصموني إلى ىذه الدرجة العممية  ،إلى
الوالد  ،والوالدة رحميما اهلل وأسكنيما فسيح جناتو ....
إلى أخي وحبيبي محمد ( أبو عمار ) الذي لـ يدخر جيداً مف أجؿ مساعدتي في

إنجاز ىذا العمؿ ....

إلى زوجي العزيز الذي دعمني وشاركني المشقة والعناء متنازالً عف الكثير مما يستحؽ

 ،وباذالً لي الكثير ....

إلى أوالدي وبناتي الغالييف ( ىديؿ – شيد – محمود – محمد ) حفظيـ اهلل  ،والذيف

تحمموا معي عبء ىذا العمؿ حتى تـ إنجازه  ،وأخص بالذكر ابنتي ىديؿ التي
ساىمت معي مساىمة جادة في طباعة ىذه الرسالة ....
أىدي ثمرة جيدي المتواضع إلييـ جميعاً راجية مف اهلل العمي القدير التوفيؽ  ،وراجية
لمجميع كؿ السعادة والرضا وراحة الباؿ بإذف اهلل .

واهلل ولي التوفيؽ

الباحثة
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شكر وتقدير
"

ش ُك َر ِن ْع َمتَ َؾ الَّ ِتي أَ ْن َع ْم َت َعمَ َّي َك َعمَى َكالِ َد َّ
َف أَ ْ
م َكأ ْ
َر ِّب أ َْك ِز ْع ِني أ ْ
صالِ نحا تَْر َ
َف أ ْ
ضاهُ
َع َم َؿ َ
يػػف "
َكأ َْد ِخ ْم ِني ِب َر ْح َم ِت َؾ ِفي ِع َب ِاد َؾ َّ
الصالِ ِح َ
(النمؿ ،اآلية ( ٩١:

الحمد اهلل حمداً كثي اًر طيباً غير مكفي وال مستغني عنو ،والصالة والسالـ عمى خير مف عممنػا

أدب الشكر وعمؿ بو  ،سيدنا محمد وعمى آؿ بيتو وأصحابو ومف اقتدى بو وبعد ...

فإف الشكر مف قبؿ ومف بعد لممولى عز وجؿ الذي مف عمي بسابغ فضػمو وأنعػـ عمػي ب جػؿ نعمػو  ،إذ
ىداني إلى طريؽ العمـ وبمغني مناىمو  ،ومف ثـ فإف وافر الشكر وغزير االمتناف أجزيو لكؿ مف مد لي

يدًا بيضاء دعمت جيودي المبذولة في إعداد ىذه الرسالة واخراجيا إلى خير الوجود والنور.

وأخػػص بالػػذكر سػػعادة الػػدكتور  /صػػػييب كمػػػاؿ األغػػػا ،المشػػرؼ ال ػرئيس عمػػى ىػػذه الرسػػالة

وسعادة األستاذ الدكتور  /عامر يكسؼ الخطيب ،المشرؼ الثاني عمػى مػا قػدموه لػي مػف نصػح وارشػاد

وتوجييات صائبة طواؿ فترة إعداد ىذه الدراسة .

كمػػا وأتقػػدـ بخػػالص شػػكري إلػػى عميػػد كميػػة التربيػػة الػػدكتور  /سػػفياف أبػػك نجيمػػو وعميػػد كميػػة

الدراسات العميا األستاذ الدكتور  /جياد أبك طكيمة عمى ما قدموه لػي مػف تسػييالت انجػاز ىػذا العمػؿ
المتواضػػع  ،ونائػػب مػػدير عػػاـ ااشػراؼ والت ىيػػؿ التربػػوي الػػدكتور /خميػػؿ حمػػاد عمػػى مراجعتػػو الرسػػالة

لغويا.

كما أتقدـ بخالص شكري وامتناني لجميع األساتذة الذيف ساعدوني خالؿ فترة العمؿ في ىػذه

الد ارسػػة وأخػػص بالػػذكر الػػدكتور سػػامي أبػػو ناصػػر  ،والػػدكتور محمػػد فػؤاد السػػمطاف  ،والػػدكتور تيسػػير
ابوعجوة  ،والدكتور خالد صافي  ،والػدكتور احمػد المغػاري  ،والػدكتور فػوزي عػوض والػدكتور عػاطؼ

مطر  ،واألستاذ ماىر الشافعي  ،واألستاذة ىدى النجار  ،مديرة مدرسة المجدؿ سابقا ،واألستاذة روال
قاسـ  ،مديرة مدرسة المجدؿ حاليا .

كمػػا ال أنسػػى الشػػكر الخػػالص إلػػى زوجػػي وأوالدي وأخػواتي عمػػى مػػا قػػدموه لػػي مػػف دعػػـ طػواؿ

ىذه الفترة ولكؿ مف ساىـ معي ولو بدعاء فمو جزيؿ الشكر والتقدير .

وفي الختاـ أتقدـ بالشكر الجزيؿ لكؿ مف ساىـ في إنجاز ىذا العمؿ  ،داعية المولى القدير

أف أكوف مف العارفيف لمناس فضميـ ،وأف يمكنني مف رد الجميؿ . ..
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الباحثة

ممخص الدراسة

الد ارسػػة بعنػ ػواف " دور إدارة المعرف ػػة فػػي تنمي ػػة المػ ػوارد البشػ ػرية األكاديمي ػػة فػػي الجامع ػػات

الفمسطينية بقطاع غزة " .

كىدفت الدراسة إلى :

 .1التعػػرؼ إلػػى مفيػػوـ إدارة المعرفػػة فػػي مجػػاؿ تنميػػة الم ػوارد البش ػرية األكاديميػػة فػػي ظػػؿ الفكػػر
ااداري المعاصر في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة .

 .2تحديػ ػػد درجػ ػػة ممارسػ ػػة العػ ػػامميف األكػ ػػاديمييف لػ ػػدور إدارة المعرفػ ػػة فػ ػػي تنميػ ػػة الم ػ ػوارد البش ػ ػرية
األكاديمية في الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة .

 .3توضػػيح الف ػػروؽ ذات الدالل ػػة ااحص ػػائية ب ػػيف درج ػػة ممارس ػػة الع ػػامميف األك ػػاديمييف ل ػػدور إدارة
المعرفة في تنمية الموارد البشرية في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة تبعاً لمتغير

( الجنس – المسمى الوظيفي – المؤىؿ العممي -عدد سنوات الخبرة  -التخصص– الجامعة )

كاستخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي  ،الذي يعتمد عمى الوصؼ والتحميؿ

أمالً في التوصؿ إلى حقائؽ جديدة تزيد بيا رصيد العمـ والمعرفة .

كتكػػكف مجتمػػد الدراسػػة مػػف جميػػع األكػػاديمييف العػػامميف فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية بقطػػاع

غػ ػزة ( األزى ػػر – األقص ػػى – ااس ػػالمية – الق ػػدس المفتوح ػػة ) لمع ػػاـ الد ارس ػػي 2009ـ، 2010-
والبالغ عددىـ (  ) 1309أكاديمياً .

كتـ أخذ عينػة طبقيػة مػف جميػع الجامعػات الفمسػطينية بنسػبة  %15مػف مجتمػع الد ارسػة ،

وقد بمغت عينة الدراسة (  )196أكاديمياً  ،وكذلؾ قامت الباحثة باختيار أفراد العينة مف كؿ جامعة

بنسبة ( )%15مف عدد األكاديمييف .

ككانت أداة الدراسػة  :حيػث طبقػت الباحثػة اسػتبانة إدارة المعرفػة فػي تنميػة المػوارد البشػرية

األكاديمية في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة.

كمػػا كاسػػتخدمت األسػػاليب اإلحصػػالية التاليػػة  :التكػ اررات والمتوسػػطات الحسػػابية والنسػػب

المئويػػة .معام ػػؿ ارتبػػاط بيرس ػػوف  ،و معام ػػؿ ارتبػػاط س ػػبيرماف ب ػػرواف لمتجزئػػة النص ػػفية المتس ػػاوية،
ومعادلة جتماف لمتجزئة النصفية غير المتساوية ،ومعامؿ ارتبػاط ألفػا كرونبػاخ ،.واختبػار  Tلعينتػيف

مستقمتيف  ،وتحميؿ التبايف األحادي

كقد تكصمت الدراسة إلى النتالج التالية :

 .1إف درجة ممارسػة العػامميف األكػاديمييف لػدور إدارة المعرفػة فػي تنميػة المػوارد البشػرية األكاديميػة
في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة كانت بوزف نسبي (. )%52
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 .2وج ػػود ف ػػروؽ جوىري ػػة ذات دالل ػػة إحص ػػائية لدرج ػػة ممارس ػػة الع ػػامميف األك ػػاديمييف ل ػػدور إدارة
المعرفة في تنمية الموارد البشرية األكاديمية في الجامعات الفمسطينية بقطػاع غػزة تعػزى لمتغيػر

الجنس وذلؾ لصالح ااناث .

 .3ال توجد فروؽ جوىرية ذات دالة إحصائية بيف المسمى الوظيفي بالنسبة لدور إدارة المعرفػة فػي
تنمية الموارد البشرية األكاديمية في الجامعات الفمسطينية _ بقطاع غزة .

 .4عػػدـ وجػػود فػػروؽ جوىريػػة ذات داللػػة إحصػػائية لدرجػػة ممارسػػة العػػامميف األكػػاديمييف لػػدور إدارة
المعرفة في تنمية الموارد البشرية األكاديمية في الجامعات الفمسطينية بقطػاع غػزة تعػزى لمتغيػر

المؤىؿ العممي .

 .5ال توجػػد فػػروؽ جوىريػػة ذات دالػػة إحصػػائيةً بػػيف عػػدد سػػنوات الخبػرة بالنسػػبة لػػدور إدارة المعرفػػة
في تنمية الموارد البشرية األكاديمية في الجامعة الفمسطينية بقطاع غزة.

 .6توجػػد فػػروؽ جوىريػػة ذات دالػػة إحصػػائيةً بػػيف التخصػػص بالنسػػبة ل ػدور إدارة المعرفػػة فػػي تنميػػة
الموارد البشرية األكاديميػة فػي الجامعػات الفمسػطينية بقطػاع غػزة  ،وذلػؾ لصػالح كميػة ا داب

والتجارة .

 .7توجد فروؽ جوىرية ذات دالة إحصػائيةً بػيف نػوع الجامعػة بالنسػبة لػدور إدارة المعرفػة فػي تنميػة
المػ ػوارد البشػ ػرية األكاديمي ػػة ف ػػي الجامع ػػات الفمس ػػطينية بقط ػػاع غػ ػزة  ،وذل ػػؾ لص ػػالح الجامع ػػة
ااسالمية واألزىر واألقصى .
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Summary
The study entitled : The Role of knowledge Management and processes of the
academic and Human Resource Development in the Palestinian Universities in Gaza
Governorates.
The study aims at :

1. Recognize the concept of a knowledge management and processes in the field of
academic and human resources during the modern ideology in the Palestinian
universities.
2. Determine the degree of the academic staff practice for a knowledge management
to develop the human resources.
3. Clarify differences of statistical significance of a knowledge practice among the
academic staff in terms of (Gender - Job title - qualification - the number of years
of experience - specilization – University )

The researcher addressed the descriptive analytical method, which is based on the
description and analysis in order to reach new facts more than the balance of science
and knowledge.

The study population consisted of( 1309 ) all academic staff at the following
Palestinian universities (Al-Azhar – Al-Aqsa - the Islamic – Open Jerusalem) for the
academic year 2010 - 2011,

A stratified random sample was taken of all the Palestinian universities by 15% of

the population of the study. The study sample has reached (196) academics, as well
as the researcher chose a sample of each university by 15% of the number of
academics from each university.

Research tool: the researcher applied the questionnaire of knowledge management

and processes for Human and Academic Resources Development in the Palestinian
universities.

The following statistical methods were used: frequencies, averages and
percentages, Pearson correlation coefficient, correlation coefficient and Spearman

Brown indivisible equal mid-term, and equation Jtman indivisible mid-term is equal,
and Cronbach's alpha correlation coefficient., And T test for independent samples and
analysis of variance
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The study reached the following important conclusions:
1. That the degree of academic staff of the role of knowledge management in human
resources development at the Palestinian university, Gaza Strip equals (52%).
2.

There are significant differences with statistical significance for the degree of
academic staff of the role of knowledge management for the development of
human and academic resources in the Palestinian universities in Gaza
Governorates attributed to the variable of sex in favor of females.

3. No statistically significant differences between the job title for the role of knowledge
management and processes for the the development of Human and Academic
Resources Development at the Palestinian university, Gaza Strip.
4.

The absence of significant differences with statistical significance for the degree of
academic staff of the role of knowledge management for the development

of

academic and human resorces in the Palestinian universities in Gaza Governorates
due to the variant qualification.
5. No statistically significant differences between the number of years of experience

to the role of knowledge management for the development of Human and
Academic Resource at the Palestinian University in Gaza Strip governorates.
6. There are significant differences statistically significant between the specialization

for the role of knowledge management for the Development of Human and
Academic Resources at the Palestinian University in Gaza governorates, and for
the benefit of the Faculty of Arts and Trade.

7. There are significant differences statistically significant between the type of
university for the role of knowledge management for the development of Human
and Academic Resources at the Palestinian University in Gaza governorates , it's
for the benefit of the Islamic University, Al-Azhar and Al-Aqsa.
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الفصؿ األكؿ

مدخؿ إلى الدراسة
المقدمة :

يشػػيد عالمنػػا المعاصػػر ثػػورة ىائمػػة مػػف تقنيػػة المعمومػػات  ،فمػػا مػػف يػػوـ يمػػر إال واانسػػانية

تسػػجؿ انتصػػا ار جديػػدا فػػي حقػػؿ المعموماتيػػة فػػي جميػػع المجػػاالت ( طػػب ،ىندسػػة ،تعمػػيـ ،فضػػاء،
صناعة ،تجارة )  ،إضافة إلى عموـ الحاسب ا لي التي تحمؿ في طياتيا حموال عمميػة تسػيـ فػي

رفاىية اانساف  ،وتزيد مف إنتاجيتو وكفاءتو في إدارة شؤوف الحياة .

وفي ظؿ ىذا التسارع التقني تدور عممية التقدـ والتطور بسرعة فائقة جدا  ،فتتقدـ أمـ عمى

أخ ػػرى ألني ػػا آمن ػػت برس ػػالة العم ػػـ والتق ػػدـ التقن ػػي  ،وأرس ػػت دعائم ػػو وش ػػيدت ص ػػروحو وأيقنػػػت أف
االستثمار في مواردىا البشرية  ،وت ىيؿ السواعد الوطنية بما ينسجـ مع روح العصر الحػديث  ،ىػو

السبيؿ الوحيد لكي تتمكف تمؾ السواعد مف المحافظة عمى مكانتيا المتميزة في الصدارة .

ومػػف أجػػؿ مواجيػػة تمػػؾ التحػػديات والمتمثمػػة بالتقػػدـ العممػػي والتسػػارع التقنػػي وتحسػػيف األداء

ف ػػإف تطبي ػػؽ إدارة المعرف ػػة (Management

 )Knowledgeتع ػػد أفض ػػؿ الس ػػبؿ الت ػػي يمك ػػف

لممنظمات والمؤسسات المجوء إلييا  ،ويتـ ذلؾ مف خالؿ القياـ بعمميات إعادة وتعميـ القػوى العاممػة
وت ػػدريبيا عم ػػى إدارة المعرف ػػة وبن ػػاء القاع ػػدة المعرفي ػػة ل ػػدى المنظم ػػات  ،وك ػػذلؾ م ػػف خ ػػالؿ توجي ػػو
المنظمات نحػو تجميػع المعرفػة  ،ونشػرىا عمػى كافػة المسػتويات ااداريػة فييػا ،وتطػوير سػعييا نحػو

االستثمار في امػتالؾ معرفػة جديػدة  ،وتوظيػؼ المعرفػة التػي تمتمكيػا ب قصػى مػا يمكػف مػف الكفػاءة
والفاعميػة  ،وصػوال إلػى مرحمػة التميػز مػف خػالؿ مػا يسػمى الممارسػة األفضػؿ ((Best Practic

( حجازي . ) 12 : 2005 ،

حيث إف إدارة المعرفة تعد في عالمنا المعاصػر مػف أىػـ األفكػار الحديثػة ذات األثػر الفعػاؿ

عمى نجاح األعماؿ والمؤسسات  ،انطالقا مف مفيوـ رأس الماؿ الفكري  ،فإف إدارة المعرفة تؤسػس

عمػػى فك ػرة مفادىػػا أف المنظمػػات والمؤسسػػات ممزمػػة باسػػتغالؿ مػػا لػػدييا مػػف معرفػػة بكػػؿ مػػا تشػػممو

لمتغيير الذي يقود إلى التطور ( الصباغ . ) 25: 2002 ،

ومػف أجػػؿ الوصػػوؿ إلػػى نجػػاح األعمػػاؿ وتطػػور وتقػػدـ المؤسسػػات ال بػػد مػػف ترسػػيا مفػػاىيـ

إدارة المعرفة حتى تصبح قادرة عمى المشاركة في عممية التغيير اايجابي الػذي يػؤدي إلػى التطػوير
والتصػػحيح المسػػتمر  ،وال بػػد مػػف االعتمػػاد عمػػى العنصػػر البشػػري مػػف أجػػؿ توليػػد معرفػػة جديػػدة ،
وبذلؾ تتحقؽ العممية المولبية في انعكاس المعرفة عمى التكنولوجيا  ،وتطبيقاتيا مما يؤدي إلى زيادة
وجودة اانتاج  ،وتحقيؽ الزيادة في األرباح مما ينعكس عمى نمو المعرفػة  ،وممػا يػؤدي إلػى تطػور

وتقدـ كؿ منيا بصورة ديناميكية ( الخطيب 1995 ،ـ . )175:
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وىذا مما جعؿ اانساف وبمساعدة التكنولوجيا ىو القادر عمى تفسير الخبرة التي في عقمو ،

واعادة استخداميا لتوليد خبػرة جديػدة ويؤكػد ىػذا الػرأي كػؿ مػف ( نوناكػا  ،تاكيوشػي  ) 1995 :فػي
كتابيما الشيير عف الشركة الخالقة لممعرفة  ،إذ يرياف ب ف األفراد فقػط ىػـ الػذيف يمكػنيـ أف ي خػذوا

ال ػػدور األساس ػػي ف ػػي تك ػػويف المعرف ػػة  ،واف الحواس ػػيب مج ػػرد أدوات تكم ػػف إمكانياتي ػػا العظيم ػػة ف ػػي
معالجػػة المعمومػػات  ،وأف مخرجػػات المعالجػػة ليسػػت نػػاقال ثريػػا لمتفسػػيرات البش ػرية المتعمقػػة بالعمػػؿ

المحتمؿ  ،بؿ تقطف المعرفة في السياؽ الشخصػي لممسػتفيد اعتمػادا عمػى تمػؾ المعمومػات المخرجػة

( العتيبي )4 : 2007،

حيػػث إف المعرفػػة ىػػي األصػػؿ الجديػػد وىػػي إحػػدى عوامػػؿ اانتػػاج المعتػػرؼ بيػػا باعتبارىػػا

مصد ار أساسيا لمميزة التنافسية ( نجـ . ) 79 : 2004 ،

فعندما طمب مف رائد الفكر الحديث بيتػر داكػر عػاـ (  ) 1993أف يستشػرؼ األلفيػة الثالثػة

 ،كاف مف أىـ النقاط التي أثارىا ىي أف الميزة التنافسية لمدوؿ المتقدمة تتمثؿ في اسػتقطاب صػناع

المعرفة (  ، ( Knowledge Workersمشػي ار إلػى أف ىػذه الميػزة ال تكمػف فػي الجانػب النػوعي
فقط  ،ألف المفكريف صناع المعرفة ال يميزىـ التمييز في الجانب الكمي ( نجػـ ) 437 : 2004 ،
 ،أي أف المي ػزة التنافسػػية تكمػػف فػػي ازديػػاد عػػدد صػػناع المعرفػػة  ،وتتحقػػؽ سػػرعة التقػػدـ فػػي الركػػب

الحضاري بمقدار العدد المتوافر مف صناع المعرفة اعداد األفراد ألدوارىـ المستقبمية  ،وىذا ااقرار
ب ػػالتميز الكم ػػي والتف ػػوؽ الن ػػوعي لمم ػػورد البش ػػري ال ػػذي تق ػػوـ ب ػػو الجامع ػػات يج ػػب أف يك ػػوف الخي ػػار
االستراتيجي لمؤسسات التعميـ التػي يعػزى إلييػا مسػؤولية قيػادة مجتمعاتيػا نحػو المسػتقبؿ  ،كػوف أف

التعمػػيـ محػػور أساسػػي فػػي تشػػكيؿ البنػػاء االجتمػػاعي فػػي عصػػر المعرفػػة  ،و الػػذي يػػدور حػػوؿ بنػػاء
مجتمع المعرفة  ،ومؤسسات التعميـ العالي  ،والجامعات تحديدا  ،حيث إنيا تمثؿ قمة اليرـ القيادي

لممجتمعػػات نحػػو المسػػتقبؿ  ،ألنيػػا تقػػوـ بالػػدور األساسػػي فػػي بنػػاء مجتمػػع المعرف ػة  ،الػػذي يتطمػػب
منيػ ػػا اسػ ػػتثمار مواردىػ ػػا البش ػ ػرية فػ ػػي اسػ ػػتيعاب التطػ ػػورات المعرفيػ ػػة المتسػ ػػارعة لعصػ ػػر المعرفػ ػػة ،
وتوظيفيا لصػالح نموىػا وتميزىػا  ،وحتػى تكػوف الجامعػات قػادرة عمػى اسػتثمار المػوارد البشػرية فيػي

بحاجػػة ممحػػة إلػػى المعرفػػة وادارتيػػا مػػف أجػػؿ الوصػػوؿ إلػػى بنػػاء وتنميػػة الم ػوارد البش ػرية المنافسػػة
والقادرة عمى مسايرة ركب الحضارة والتقدـ العممي .

وبمػػا أف فمسػػطيف تعػػد مػػف الػػدوؿ الناميػػة  ،وليػػا ظروفيػػا السياسػػية الخاصػػة  ،وتػػرى الباحثػػة

أن ػػو م ػػف الض ػػروري وم ػػف األج ػػدر أف ت خ ػػذ الجامع ػػات الفمس ػػطينية بمب ػػدأ إدارة المعرف ػػة  ،م ػػف أج ػػؿ
الوصػػوؿ إلػػى مصػػاؼ الػػدوؿ المتقدمػػة  ،ومػػف أجػػؿ مسػػايرة التطػػور العممػػي المتسػػارع  ،ألننػػا كشػػعب

فمسػػطيف أحػػوج شػػعوب العػػالـ إلػػى أف نحػػافظ عمػػى مواردنػػا البش ػرية وأف نخمػػؽ جػػيال متطػػو ار مسػػاي ار

لمتط ػػور الع ػػالمي وخاص ػػة ف ػػي الجامع ػػات والمؤسس ػػات التربوي ػػة  ،وى ػػذا يتطم ػػب أف تك ػػوف المعرف ػػة

متكاممة  ،وشاممة  ،ومتوازية  ،ومنظمة  ،ومستمرة .
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مشكمة الدراسة كتساؤالتيا :

تعتبػػر إدارة المعرفػػة دو ار حيويػػا فػػي بنػػاء المنظمػػات ،حيػػث إنيػػا تػػؤثر وبشػػكؿ كبيػػر عمػػى

األداء المنظمػي فػي العػادة  ،كػاألفراد والعمميػات والمخرجػات بااضػافة إلػى األداء العػاـ لممنظمػػة أو

المؤسسة ( حجازي . ) 275 : 2005،

إف تبنػػي إدارة المعرفػػة فػػي المنظمػػات والمؤسسػػات المختمفػػة يحقػػؽ عػػددا مػػف الفوائػػد منيػػا :

تطػػور ونمػػو المنظمػػات ،تحسػػيف عمميػػة اتخػػاذ الق ػ اررات  ،تحقيػػؽ المي ػزة التنافسػػية  ،تحسػػيف اابػػداع
وسػػرعة االسػػتجابة  ،زيػػادة اانتاجيػػة  ،خفػػض التكػػاليؼ  ،زيػػادة الكفػػاءة والفعاليػػة  ،تحسػػيف األداء

( الصباغ . ) 9 : 2002 ،

وبمػا أف الجامعػػات ىػػي المؤسسػة التربويػػة المنتجػػة لممػػورد البشػري الفعػػاؿ الصػػانع لممسػػتقبؿ

كاف البد مف ااشارة إلى دور إدارة المعرفة في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة لموقوؼ عمى مدى

تطبيؽ ىذه المعرفة ومدى ممارستيا والعمؿ بيا.

فالتعميـ بطبيعتو يعد مجاال جاذباً لالستثمار ،ففوائػد اسػتثماراتو فػي العنصػر البشػري مت ازيػدة

وغير محدودة  ،وتعد الجامعات مف أىـ المنظمات التي تقوـ عمى إنتاج المعرفػة واالسػتثمار فييػا ،

وىي مف أكثر المنظمات المالئمة لتبني إدارة المعرفة .

والجامعات تعد مراكز إشعاع عممػي وىػي نمػوذج لمنظمػات التعمػيـ ومواردىػا البشػرية ممثمػة

فػػي األسػػتاذ الجػػامعي  ،وعمالػػة المعرفػػة التػػي بيػػـ وعػػف ط ػريقيـ ينش ػ ويتبمػػور المشػػروع الحضػػاري
لألمة  ،فعمميـ الجوىري ىو المعرفة المتخصصة المتقدمة التي ىػي ممػؾ العمػؿ العممػي التقنػي فػي

ابتكار ما ىو جديد وادارتو وتنظيمو وتحفيزه ( نجـ . ) 440 : 2004 ،

وترى الباحثة إف الجامعات الفمسطينية ال تعطي أولوية بتطبيؽ إدارة المعرفػة ممػا أثػر عمػى

مستوى أداء اادارة الجامعية واألساتذة األكاديمييف  ،وىذا انعكس سمباً عمى المستوى العاـ لمطمبة ،
ومف ىنا يتضح أف ادارة المعرفة دور ايجابي في تقدـ الجامعات ورفع المستوى األكاديمي لكؿ مف

األستاذ األكاديمي والطالب .

إف االىتمػػاـ بتنميػػة العنصػػر البشػػري ىػػو الركيػزة األساسػػية التػػي يجػػب أف يؤخػػذ بيػػا لتحقيػػؽ

ميزة تنافسية لمنظمة التعميـ مف أجؿ أف تساىـ ىذه المنافسة في مواكبػة العصػر الحػديث ،ومواجيػة
زيػ ػػادة الض ػ ػػغوط االقتص ػ ػػادية واالجتماعيػ ػػة والمعرفي ػ ػػة المختمف ػ ػػة لتحسػ ػػيف كوادرى ػ ػػا وزي ػ ػػادة كفاءتي ػ ػػا
وفعاليتيا .

ولتحسيف ذلؾ  ،فإف عمى الجامعات الفمسطينية إعادة ىيكمة وتصػميـ العمػوـ والتخصصػات

الجامعية  ،وبناء البػرامج التعميميػة التػي تسػيـ فػي تطػوير الثقافػة المجتمعيػة نحػو إدراؾ مفيػوـ إدارة

المعرفػػة ،وتفعيػػؿ العمميػػات الخاصػػة بيػػا مػػف ( تنظػػيـ – توليػػد -تخ ػزيف -تطبيػػؽ -تػػداوؿ ) وتبنػػى
االسػػتراتيجيات التػػي تعظػػـ مػػف المػوارد الفكريػػة والمعموماتيػػة  ،وممارسػػة طػػرؽ جديػػدة لتحسػػيف جػػودة
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العم ػػؿ والخدمػػػة  ،واسػػػتثمار الم ػ ػوارد الماليػػػة والبش ػ ػرية بالشػ ػػكؿ األمثػ ػػؿ ومػ ػػا أحوجنػ ػػا نحػػػف الشػ ػػعب

فمسػػطيني المحتػػؿ أف نسػػاير ركػػب الحضػػارة وأف نسػػتثمر مواردنػػا بالصػػورة المثمػػى لنثبػػت لمعػػالـ ب ننػػا
شعب متعمـ ومثقؼ  ،مبدع وحضاري .

وفػػي ضػػوء أىميػػة إدارة المعرفػػة فػػي المؤسسػػات والمنظمػػات و انعكاسػػات ذلػػؾ عمػػى تنميػػة

الموارد البشرية فإف الباحثة تحدد مشكمة الدراسة بالسؤاؿ التالي :

* مػػػا دكر إدارة المعرفػػػة فػػػي تنميػػػة المػػػكارد البشػػػرية ،األكاديميػػػة فػػػي الجامعػػػات

الفمسطينية بقطاع غزة ؟

كتتطمب اإلجابة عف السؤاؿ الرليس طرح األسلمة الفرعية التالية -:

 .1م ػػا درج ػػة ممارس ػػة الع ػػامميف األك ػػاديمييف ل ػػدور إدارة المعرف ػػة ف ػػي تنمي ػػة المػ ػوارد البشػ ػرية ف ػػي
الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة ؟

 .2ى ػػؿ توج ػػد ف ػػروؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية ب ػػيف درج ػػة ممارس ػػة الع ػػامميف األك ػػاديمييف ل ػػدور إدارة
المعرفػػة فػػي تنميػػة الم ػوارد البش ػرية األكاديميػػة فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية بقطػػاع غ ػزة تعػػزى

لمتغير

( الجنس) ؟

 .3ىػػؿ توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف درجػػة ممارسػػة الع ػامميف األكػػاديمييف لػػدور إدارة
المعرفػػة فػػي تنميػػة الم ػوارد البش ػرية األكاديميػػة فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية بقطػػاع غ ػزة تعػػزى

لمتغير ( المسمى الوظيفي ) ؟

 .4ى ػػؿ توج ػػد ف ػػروؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية ب ػػيف درج ػػة ممارس ػػة الع ػػامميف األك ػػاديمييف ل ػػدور إدارة
المعرفػػة فػػي تنميػػة الم ػوارد البش ػرية األكاديميػػة فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية بقطػػاع غ ػزة تعػػزى

لمتغير (المؤىؿ العممي) ؟

 .5ى ػػؿ توج ػػد ف ػػروؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية ب ػػيف درج ػػة ممارس ػػة الع ػػامميف األك ػػاديمييف ل ػػدور إدارة
المعرفػػة فػػي تنميػػة الم ػوارد البش ػرية األكاديميػػة فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية بقطػػاع غ ػزة تعػػزى

لمتغير

( عدد سنوات الخبرة ) ؟

 .6ى ػػؿ توج ػػد ف ػػروؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية ب ػػيف درج ػػة ممارس ػػة الع ػػامميف األك ػػاديمييف ل ػػدور إدارة
المعرفػػة فػػي تنميػػة الم ػوارد البش ػرية األكاديميػػة فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية بقطػػاع غ ػزة تعػػزى

لمتغير

( التخصص ) ؟

 .7ى ػػؿ توج ػػد ف ػػروؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية ب ػػيف درج ػػة ممارس ػػة الع ػػامميف األك ػػاديمييف ل ػػدور إدارة
المعرفػػة فػػي تنميػػة الم ػوارد البش ػرية األكاديميػػة فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية بقطػػاع غ ػزة تعػػزى

لمتغير

( الجامعة ) ؟
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فركض الدراسة :

 .1ال توج ػ ػػد ف ػ ػػروؽ ذات دالل ػ ػػة إحص ػ ػػائية عن ػ ػػد مس ػ ػػتوى ( )0.05ب ػ ػػيف درج ػ ػػة ممارس ػ ػػة الع ػ ػػامميف
األكػػاديمييف لػػدور إدارة المعرفػػة فػػي تنميػػة المػوارد البش ػرية األكاديميػػة فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية
بقطاع غزة تعزى لمتغير الجنس ( ذكر – أنثى ) .

 .2ال توج ػ ػػد ف ػ ػػروؽ ذات دالل ػ ػػة إحص ػ ػػائية عن ػ ػػد مس ػ ػػتوى ( )0.05ب ػ ػػيف درج ػ ػػة ممارس ػ ػػة الع ػ ػػامميف
األكػػاديمييف لػػدور إدارة المعرفػػة فػػي تنميػػة المػوارد البش ػرية األكاديميػػة فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية
بقطاع غزة تعزى لمتغير المسمى الوظيفي ( محاضر ،أستاذ مساعد ،أستاذ مشارؾ ،أستاذ )

 .3ال توج ػ ػػد ف ػ ػػروؽ ذات دالل ػ ػػة إحص ػ ػػائية عن ػ ػػد مس ػ ػػتوى ( )0.05ب ػ ػػيف درج ػ ػػة ممارس ػ ػػة الع ػ ػػامميف
األكػػاديمييف لػػدور إدارة المعرفػػة فػػي تنميػػة المػوارد البش ػرية األكاديميػػة فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية

بقطاع غزة تعزى لمتغير المؤىؿ التعميمي ( ماجستير – دكتوراه ) .

 .4ال توج ػ ػػد ف ػ ػػروؽ ذات دالل ػ ػػة إحص ػ ػػائية عن ػ ػػد مس ػ ػػتوى(  )0.05ب ػ ػػيف درج ػ ػػة ممارس ػ ػػة الع ػ ػػامميف
األكػػاديمييف لػػدور إدارة المعرفػػة فػػي تنميػػة المػوارد البش ػرية األكاديميػػة فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية

بقطػػاع غ ػزة تعػػزى لمتغيػػر المسػػمى الػػوظيفي لعػػدد سػػنوات الخب ػرة ( ، 15-7 ، 10-6 ، 5-1

مف  16ف كثر ) .

 .5ال توجػ ػػد فػ ػػروؽ ذات داللػ ػػة إحصػ ػػائية عنػ ػػد مسػ ػػتوى ( ) 0.05بػ ػػيف درجػ ػػة ممارسػ ػػة العػ ػػامميف
األكػػاديمييف لػػدور إدارة المعرفػػة فػػي تنميػػة المػوارد البش ػرية األكاديميػػة فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية

بقطاع غزة تعزى لمتغير التخصص ( تربية – آداب – تجارة – عموـ ) .
 .6ال توج ػ ػػد ف ػ ػػروؽ ذات دالل ػ ػػة إحص ػ ػػائية عن ػ ػػد مس ػ ػػتوى ( )0.05ب ػ ػػيف درج ػ ػػة ممارس ػ ػػة الع ػ ػػامميف
األكػػاديمييف لػػدور إدارة المعرفػػة فػػي تنميػػة المػوارد البش ػرية األكاديميػػة فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية

بقطاع غزة تعزى لمتغير نوع الجامعة ( األزىر– األقصى– ااسالمية– القدس المفتوحة ) .

تيدؼ الدراسة إلى :

 .1تحديػػد درجػػة ممارسػػة العػػامميف األكػػاديمييف لػػدور إدارة المعرفػػة فػػي تنميػػة الم ػوارد البش ػرية فػػي
الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة .

 .2توضػػيح الف ػػروؽ ذات الدالل ػػة ااحص ػػائية ب ػػيف درج ػػة ممارس ػػة الع ػػامميف األك ػػاديمييف ل ػػدور إدارة
المعرفة في تنمية الموارد البشرية في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة تبعػاً لمتغيػر ( الجػنس –
المسمى الوظيفي – المؤىؿ العممي -عدد سنوات الخبرة  -التخصص – الجامعة ) .
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أىمية الدراسة :

تعد ىذه الدراسة ميمة لما يأتي :

 .1كوني ػػا تع ػػالج موض ػػوعاً ح ػػديثاً في ػػي تتن ػػاوؿ واح ػػدة م ػػف أى ػػـ المب ػػادرات المطروح ػػة ف ػػي الوق ػػت
الحاضر .

 .2تحتػػؿ ىػػذه الد ارسػػة أىميػػة نظ ػ ار لمتغي ػرات المتسػػارعة التػػي حػػدثت فػػي االقتصػػاد العػػالمي حيػػث
جعمػػت مػػف عمميػػة إدارة المعرفػػة ضػػرورة الزمػػة لجميػػع منظمػػات المجتمػػع وبخاصػػة المنظمػػات
التربوية ( الجامعات ) التي تعتبر أضخـ حقؿ يمكف استثماره في عصر المعرفة .

 .3الد ارسػػة تتنػػاوؿ إدارة المعرفػػة فػػي الجامعػػات نظ ػ ار لمػػا تمتمكػػو تمػػؾ الجامعػػات مػػف ب ػرامج لتعمػػيـ
وتػػدريب العنصػػر البشػػري وتزويػػده بالميػػارات الالزمػػة لػػذا يحػػتـ عمػػى الجامعػػات اعتمػػاد التطػػور
والتغيير والتجديد منيجا أساسيا في تخطػيط برامجيػا المسػتقبمية ،لكػي تػتمكف مػف تحقيػؽ التميػز

وأف تساير التطور العممي العالمي المتسارع .

 .4العمؿ بإدارة المعرفة يساىـ في تخفيض التكمفة وزيادة اانتاج .

 .5أىميػػة الد ارسػػة تػ تي نظ ػ ار لقمػػة الد ارسػػات الخاصػػة بيػػذا الموضػػوع وخصوصػػا الد ارسػػات المحميػػة
مقارنػ ػةً بالد ارس ػػات األخ ػػرى  ،فين ػػاؾ إمكاني ػػة تبن ػػي المؤسس ػػات التربوي ػػة عممي ػػات إدارة المعرف ػػة
واالسترشاد بيا ،وقد تفيد طمبة البحث العممي والدراسات العميا .

 .6م ػػف الممك ػػف أف تك ػػوف ى ػػذه الد ارس ػػة مرجع ػػا يسترش ػػد ب ػػو الع ػػامموف ف ػػي الجامع ػػات الفمس ػػطينية
ومساعدتيـ فػي اتخػاذ التػدابير الالزمػة لمتطػوير مػف أجػؿ الوصػوؿ إلػى تحقيػؽ أىػداؼ المجتمػع

المحمي بطريقة تتالءـ مع ىيمنة عصر المعرفة واتساع قطاعاتيا .

حدكد الدراسة :
* الحد المكضكعي  :تقتصر ىذه الدراسة عمى معرفة دور إدارة المعرفة في الجامعات الفمسطينية

بقطاع غزة  ،في تنمية الموارد البشرية األكاديمية .

* الحد المكاني  :قطاع غزة .

* الحػػد الزمػػاني  :تػػـ جم ػع البيانػػات المتعمقػػة بيػػذه الد ارسػػة فػػي الفصػػؿ األوؿ مػػف العػػاـ الجػػامعي
2009ـ –  2010ـ .

* الحد المؤسسػاتي  :اقتصػرت ىػذه الد ارسػة عمػى الجامعػات الفمسػطينية الكبيػرة بقطػاع غػزة وىػي
( جامعة األزىر  ،جامعة األقصى  ،الجامعة ااسالمية  ،جامعة القدس المفتوحة )  .كما اقتصرت
عمى الكميات الرئيسة بيا وىي ( التربية  ،ا داب  ،التجارة  ،العموـ ) .
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مصطمحات الدراسة :
المعرفة Knowledge :
.1

فاألصػػؿ فػػي كممػػة معرفػػة اشػػتقاقيا مػػف الفعػػؿ ( عػػرؼ) ومعرفػػة الشػػيء إد اركػػو بحاسػػة مػػف

الحواس (لمفيروزآبادي .) 595 : 1996 ،

ويعػ ػػرؼ ( السػ ػػكري 1999 ،ـ  ) 125 :المعرفػ ػػة ب نيػ ػػا مجموعػ ػػة مػ ػػف المفػ ػػاىيـ واألفكػ ػػار

والتصػػورات والقضػػايا التػػي يكونيػػا اانسػػاف فػػي حياتػػو اليوميػػة عػػف العػػالـ الخػػارجي بكػػؿ مػػا فيػػو مػػف
موجودات وحركات وظواىر مختمفة .

أمػػا ( الصػػباغ  ) 6 : 2003،فيعرفيػػا ب ػ ََنيػػا مصػػطمح يسػػتخدـ لوصػػؼ وفيػػـ الحقيقيػػة ،

ويمكف وصؼ المعرفة عمى أنيػا  :مجموعػة مػف النمػاذج التػي تصػؼ خصػائص متعػددة وسػموكيات
ضمف نطاؽ محدد  ،ويمكف لممعرفة أف تختزف في أدمغة األفػراد أو يػتـ تسػجيميا وخزنيػا فػي وثػائؽ
المجتمع أو ( المنظمة ) ومنتجاتو وممتمكاتو  ،ونظمو وعممياتو.

أما التعريؼ اإلجرالي لممعرفة  :فيو أف المعرفة عبارة عػف مػزيج مػف الخبػرات والميػارات

والقدرات والمعمومات المتراكمة لدى األكاديمييف ولػدى الجامعػات أو المؤسسػات التربويػة لمسػاعدتيـ
عمى الفيـ الصحيح واتخاذ القرار المناسب مف أجؿ التوصؿ إلى أفضؿ النتائج والممارسات .

إدارة المعرفة Knowledge Management :

تعبر إدارة المعرفة عف العمميات التي تساعد المنظمات عمى توليد المعرفة والحصوؿ عمييا

 ،واختيارىا – تنظيميا – اسػتخداميا – نشػرىا – وتحويػؿ المعمومػات اليامػة والخبػرات التػي تمتمكيػا
المنظمة والتي تعتبر ضرورية لألنشطة اادارية المختمفة كاتخػاذ القػ اررات  ،حػؿ المشػكالت  ،الػتعمـ

 ،التخطيط االستراتيجي ). )www.alnoor-word.com

ويصػ ػػؼ (المطي ػ ػراف  ) 2 :2006 ،إدارة المعرفػ ػػة ب نيػ ػػا :إيجػ ػػاد الطػ ػػرؽ ل بػ ػػداع وحصػ ػػر

معرفػػة المؤسسػػة لمحصػػوؿ عمييػػا واالسػػتفادة منيػػا والمشػػاركة فييػػا ونقميػػا إلػػى المػػوظفيف الػػذيف فػػي
حاجػػة إلييػػا ألداء أعمػػاليـ بفاعميػػة وبكفػػاءة وباسػػتخداـ اامكانيػػات الحديثػػة وتقنيػػة المعمومػػات بػ كثر

قدر ممكف .

التعريػػؼ اإلجرالػػي إلدارة المعرفػػة  :ىػػي عمميػػة تحميػػؿ وتركيػػب وتنظػػيـ وتنفيػػذ التغي ػرات

المتعمقػػة بالمعرفػػة لتحقيػػؽ األىػػداؼ المنشػػودة بشػػكؿ مػػنظـ وىػػادؼ ،مػػف أجػػؿ إيجػػاد قيمػػة لألعم ػاؿ
وتوليػػد الميػزة التنافسػػية  ،التػػي يػػتـ مػػف خالليػػا اسػػتغالؿ المعرفػػة لحػػؿ مشػػكمة أو معالجػػة موقػػؼ مػػا

داخؿ الجامعة أو المؤسسة التربوية .
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تنمية المكارد البشريةHuman Resources Development:

َعػػرؼ التقريػػر األوؿ ،الصػػادر عػػاـ  ،1990التنميػػة البشػرية ،ب نيػػا عمميػػة توسػػيع اختيػػارات
الشػػعوب ،وتسػػتيدؼ أف يتمتػػع النػػاس بمسػػتوى مرتفػػع مػػف الػػدخؿ ،وبحيػػاة طويمػػة ،وصػػحية وتنميػػة

القدرات اانسانية ،مف خالؿ توفير فرص مالئمة لمتعميـ (. )www.almoqatel.com

كترل الباحثة ب ف التنمية البشرية ىػي كػؿ ااجػ ارءات والسياسػات المتعمقػة باختيػار وتعيػيف

وتدريب وتنظيـ العامميف داخؿ الجامعػة عمػى جميػع المسػتويات والعمػؿ مػف أجػؿ خمػؽ روح التعػاوف

مػػا بػػيف العػػامميف داخػػؿ الجامعػػة ومػػا بػػيف اادارة مػػف أجػػؿ الوصػػوؿ بالجامعػػة إلػػى أعمػػي الػػدرجات
اانتاجية .

تحدد الباحثة المكارد البشرية األكاديميػة فػي ىػذه الد ارسػة عمػى أعضػاء ىيئػة التػدريس

ف ػػي الجامع ػػات الفمس ػػطينية  ،وأعض ػػاء الت ػػدريس ى ػػـ أس ػػتاذ – وأس ػػتاذ مش ػػارؾ – وأس ػػتاذ مس ػػاعد –

محاضر .
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الفصؿ الثاني
الدراسات السابقة

أكال  -الدراسات المحمية .

ثانيا  -الدراسات العربية .
ثالثا  -الدراسات األجنبية .

 اربعا  -تعقيب عمى الدراسات السابقة .
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الفصؿ الثاني
الدراسات السابقة
لقػػد وجػػدت الباحثػػة صػػعوبة فػػي إيجػػاد د ارسػػات محميػػة تماثػػؿ مضػػموف ىػػذه الد ارسػػة نفسػػو ،
لػذلؾ اعتمػدت فػػي البحػث عػف د ارسػػات أعػدت فػي دوؿ عربيػػة ودوؿ أجنبيػة  ،حيػث إف مفيػػوـ إدارة

المعرفػػة مصػػطمح أجنب ػي تػػـ التعامػػؿ معػػو والعمػػؿ بػػو فػػي الػػدوؿ األجنبيػػة بصػػورة أكثػػر وأشػػمؿ مػػف
الدوؿ العربية .

أكال  -الدراسات المحمية :
( )1دراسػػػة الشػػػرفا ( : )2008بعنػػػكاف " دكر إدارة المعرفػػػة كتكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات فػػػي
تحقيؽ المزايا التنافسية في المصارؼ العاممة في قطاع غزة " .

ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى دور إدارة المعرفػػة وتكنولوجيػػا المعمومػػات فػػي تحقيػػؽ

المزايا التنافسية في المصارؼ العاممة في قطاع غزة .

المػػػنيج كاألداة كالعينػػػة  :اسػػتخدمت الباحثػػة المػػنيج الكصػػػفي التحميمػػػي بينمػػا كانػػت أداة الد ارسػػة
استبانة تـ توزيعيا عمى جميع المدراء العامميف ورؤسػاء األقسػاـ فػي المصػارؼ المبحوثػة  ،وعػددىـ
( )174موظفا.
النتالج:

أظيػػرت نتػػائج الد ارسػػة عػػدـ وجػػود وحػػدة تنظيميػػة أو قسػػـ خػػاص ادارة المعرفػػة وتكنولوجيػػا
المعموم ػػات داخ ػػؿ أي مص ػػرؼ ف ػػي قط ػػاع غػ ػزة إال أن ػػو ي ػػتـ تطبي ػػؽ نظ ػػـ إدارة المعرف ػػة وتكنولوجي ػػا

المعمومات داخؿ المصارؼ .

( )2دراسة أبك زايد ( : )2008بعنكاف " كاقد إدارة كتنمية المكارد البشػرية فػي المصػارؼ
العاممة في فمسطيف كسبؿ تطكيره ".

ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى تقيػػيـ واقػػع إدارة وتنميػػة المػوارد البشػرية فػػي المصػػارؼ العاممػػة فػػي

فمسطيف وسبؿ تطويره  ،وتحديػد الجوانػب المختمفػة ليػذا الواقػع  ،وتحديػد مػواطف القػوة والضػعؼ فػي
تخطيط إدارة وتنمية الموارد البشرية في ىذه المصارؼ .

المنيج كاألداة كالعينة  :أستخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي مف خالؿ توزيع اسػتبانة محكمػة
عمى أفراد العينة والبالغ عددىـ (. )376

نتالج الدراسة :

 -1وجود سياسات وخطط واضحة لتنمية الموارد البشرية في المصارؼ العاممة في فمسطيف .
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 -2وجود تطوير لمسياسات المتبعة في تنميػة المػوارد البشػرية ومواكبػة الجديػد فػي عمػـ إدارة المػوارد
البشرية.

 -3كفاءة الطاقـ الوظيفي العامؿ في دوائر الموارد البشرية .

( )3دراسػػة صػػياـ (  )2007بعنكاف"فعاليػػة متطمبػػات تطبيػػؽ كظػػالؼ إدارة كتنميػػة الم ػكارد
البشرية في جياز الشرطة الفمسطينية في قطاع غزة".

ىػػدفت ىػػذه الد ارس ػػة إلػػى التعػػرؼ عم ػػى وجيػػة نظ ػػر الضػػباط العػػامميف ف ػػي جيػػاز الش ػػرطة

ومحاول ػػة التع ػػرؼ إل ػػى الف ػػروؽ ف ػػي د ارس ػػة فعالي ػػة إدارة وتنمي ػػة المػ ػوارد البشػ ػرية ف ػػي جي ػػاز الش ػػرطة

الفمسطينية .

المػػنيج كاألداة كالعينػػة  :اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج الوصػػفي التحميمػػي وجمعػػت معموماتػػو باسػػتبانو تػػـ
توزيعيا فئة مف الضباط في قطاع غزة البالغ عددىـ (. )180

النتالج :

 -1وجػػود تكػػدس فػػي الكػػادر البشػػري وذلػػؾ نتيجػػة لغيػػاب األنظمػػة المتبعػػة فػػي إدارة وتنميػػة الم ػوارد
البشرية في عممية التوظيؼ .

ثانيا  -الدراسات العربية :
( )1دراسػػػة الغامػػػدم ( : )2008بعنػػػكاف " إدارة المعرفػػػة كمػػػدخؿ لتطػػػكير اإلدارة التعميمػػػة
لمبنات بمحافظة جدة ".

ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى مػػدى أىميػػة إدارة المعرفػػة مػػف وجيػػة نظػػر كػػؿ مػػف

اادارات ورئيسات األقساـ وكؿ المعنيات بتطبيؽ إدارة المعرفة في اادارة التعميمية وتطويرىا.

المنيج كاألداة كالعينة  :وقد استخدمت الباحثة المػنيج الوصػفي التحميمػي الػذي يتناسػب مػع طبيعػة
الد ارسػػة  ،وصػػمـ لجمػػع المعمومػػات اسػػتبانة تػػـ إيجػػاد مػػدى صػػدقيا وذلػػؾ بعرضػػيا عمػػى عػػدد مػػف
المحكمػػيف وقيػػاس ثباتيػػا باسػػتخداـ معامػػؿ ألفػػا بالتجزئػػة النصػػفية لمجتمػػع الد ارسػػة  ،ثػػـ تػػـ تطبيقيػػا
عمى عينة الدراسة البالغ عددىـ (. )140

النتالج :

 -1إف درجػػة أىميػػة إدارة عمميػػات المعرفػػة لتطػػوير أسػػاليب اادارة التعميميػػة لػػدى مسػػتويات اادارة
التعميمية لمبنات بمدينة جدة قد حظيت باىتماـ ضعيؼ .

 -2إف درجة توفر عمميات إدارة المعرفة تعتبر ضعيفة .
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( )2دراسة طاشكندم (  : )2008بعنكاف " إدارة المعرفة أىميتيا كمدل تطبيؽ عممياتيػا
مػػف كجيػػة نظػػر مػػديرات اإلدارات كالمشػػرفات اإلداريػػات بػػودارة التربيػػة كالتعمػػيـ بمدينػػة مكػػة

المكرمة كمحافظة جدة ".

ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى  :توضػػيح أىميػػة توظيػػؼ إدارة المعرفػػة وتوضػػيح مفيوميػػا وأىػػـ

عممياتيػػا فػػي إدارة التربيػػة والتعمػػيـ وبيػػاف أثػػر ذلػػؾ فػػي التطػػوير التربػػوي ثػػـ د ارسػػة وتحميػػؿ الواقػػع

الحالي ادارة المعرفة في إدارة التربية والتعميـ بمدينة مكة ومحافظة جدة .

المنيج كاألداة كالعينة  :استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي وصممت اسػتبانة كػ داة لجمػع
المعمومات مف عينة الدراسة البالغ عددىـ (. )130

النتالج:

 -1يدرؾ أفراد عينة الدراسة أىمية توظيؼ إدارة المعرفة في إدارة التربية والتعميـ .

 -2إف أفراد عينة الدراسة يروف ب ف إدارة التربية والتعميـ ال تعطي األولوية ادارة المعرفة .
 -3يجػػد أف ػراد عينػػة الد ارسػػة أف عمميػػة اكتسػػاب المعرفػػة وتطويرىػػا مػػف أىػػـ عمميػػات إدارة المعرفػػة
وأكثرىا ممارسة يميو عممية نقؿ المعرفة واستخداميا ثـ عممية تنظيـ المعرفة وتقييميا .

( )3دراسػػة المحاميػػد (  : )2008بعن ػكاف " دكر إدارة المعرفػػة فػػي تحقيػػؽ ضػػماف جػػكدة
التعميـ العالي " دراسة تطبيقية في الجامعات األردنية الخاصة " .

ىػدفت الد ارسػة إلػػى بيػاف أثػػر تطبيػؽ مفيػػوـ إدارة المعرفػة فػػي ضػماف الجػػودة فػي الجامعػػات

األردنية الخاصة .

المنيج كاألداة كالعينة :إتبع الباحث المػنيج الوصػفي فػي عػرض البيانػات  ،والمػنيج التحميمػي فػي
تحمي ػػؿ النت ػػائج بي ػػدؼ معرف ػػة دور إدارة المعرف ػػة ف ػػي تحقي ػػؽ ض ػػماف ج ػػودة التعم ػػيـ الع ػػالي  ،وذل ػػؾ
باسػػتخداـ األسػػموب التطبيقػػي  ،وقػػد تػػـ إعػػداد اسػػتبانة كػ داة لجمػػع المعمومػػات  ،وطبقػػت عمػػى عينػػة

الدراسة البالغ عددىا ( )240أستاذا جامعيا  ،تـ اختيارىـ مف  6جامعات أردنية خاصة .

النتالج :

 .1عػػدـ وجػػود عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف النشػػاطات العمميػػة التػػي تنجزىػػا الييئػػة التدريسػػية
وضماف الجودة في الجامعات األردنية الخاصة .

 .2وجود عالقة ذات داللة إحصائية بيف المراتب العممية ( األستاذ المشارؾ -األستاذ المساعد )
 .3ع ػػدـ وج ػػود عالق ػػة ذات دالل ػػة إحص ػػائية ب ػػيف الحػ ػوافز والتكريم ػػات الت ػػي تحص ػػؿ عميي ػػا الييئ ػػة
التدريسية وضماف الجودة في الجامعات األردنية الخاصة .

 .4وجود عالقة ذات داللة إحصائية بيف الخبرة التدريسية وضماف الجودة .
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( )4دراسػػة العتيبػػي (  : )2007بعن ػكاف "إدارة المعرفػػة نكامكانيػػة تطبيقيػػا فػػي الجامعػػات

السعكدية ( دراسة تطبيقية عمى جامعة أـ القرل) " .

كىدفت ىذه الدراسة إلى :

 -1الوق ػػوؼ عم ػػى العالق ػػة ب ػػيف الجامع ػػات وادارة المعرف ػػة انطالق ػػا م ػػف رص ػػيد الجامع ػػات المعرف ػػي
والفكري ودورىا في بناء العنصر البشري.

 -2تحديد أىـ عمميات إدارة المعرفة والممارسات التي تؤدي إلي تفعيميا.

المػػنيج كاألداة كالعينػػة :اسػػتخدـ الباحػػث الم ػنيج الوصػػفي التحميمػػي  ،وصػػمـ اسػػتبانة ك ػ داة لجمػػع
المعمومات مف عينة الدراسة والبالغ عددىـ (. )492

النتالج:

 -1يرى أفراد عينية الدراسة أف الجامعة ال تعطي األولوية ادارة المعرفة .

 -2يرى أفراد عينة الدراسة أنو ال يتـ تداوؿ مصطمح إدارة المعرفة في الجامعة بشكؿ مكثؼ .
 -3يرى أفراد عينة الدراسة أنو ال توجد استراتيجية واضحة ادارة المعرفة .

( )5دراسػػة الكذينػػاني(  : )2007بعن ػكاف "إدارة المعرفػػة مػػدخؿ لتحقيػػؽ نمػػكذج الجامعػػة
المنتجة ".

كىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى  :التعػػرؼ عمػػى عمميػػات إدارة المعرفػػة التػػي تسػػيـ فػػي تحقيػػؽ نمػػوذج

الجامعػػة المنتجػػة فػي الجامعػػات السػػعودية ثػػـ إلقػػاء الضػػوء عمػػى المعوقػػات التػػي تحػػوؿ دوف تطبيػػؽ
إدارة المعرفة في الجامعات السعودية .

المنيج كاألداة كالعينة  :وقد استخدمت الباحثة المنيج الوصفي كمػا تػـ االسػتعانة باالسػتبانة لجمػع
المعمومات،وقد بمغ عينة الدراسة (  )189ممثمة في مديري الجامعات  ،ووكالئيـ  ،عمداء الكميػات
والعمادات والمعاىد ووكالئيـ،ورؤساء األقساـ ،وقد تـ إجراء الدراسة في كػؿ مػف جامعػة أـ القػرى ،

عبد العزيز ،الممؾ فيد  ،الممؾ خالد .

النتالج :

 أف عممي ػػات إدارة المعرف ػػة تس ػػيـ وبدرج ػػة كبيػ ػرة ج ػػدا ف ػػي تحقي ػػؽ نم ػػوذج الجامع ػػة المنتج ػػة ف ػػي
الجامعات السعودية .

 وجود معوقات تحوؿ دوف تطبيؽ إدارة المعرفة في الجامعات السعودية بدرجة كبيرة .

 توجػد فػروؽ ذات داللػػة إحصػائية بػيف متوسػػطات اسػتجابات أفػراد الد ارسػػة حػوؿ محػور عمميػػات
إدارة المعرفة تبعا لمتغير ( الجامعة والخمفية العممية عف إدارة المعرفة) .
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( )6دراسػػة عبػػد الكىػػاب ( :)2006بعن ػكاف " متطمبػػات إدارة المعرفػػة فػػي المػػدف العربيػػة
دراسة حالة عمى مدينة القاىرة " .

ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى متطمبػػات إدارة المعرفػػة  ،والتعػػرؼ إلػػى مػػدى ت ػوافر

متطمبات تطبيؽ إدارة المعرفة في مدينة القاىرة بجميورية مصر العربية .

المنيج كاألداة كالعينة :تـ اسػتخداـ المػنيج الوصػفي التحميمػي فػي ىػذه الد ارسػة  ،باسػتخداـ اسػتبانة
محكمة تـ توزيعيا عمى عينة عشوائية (. )500

النتالج :

قػػد توصػػمت إلػػى أف ىنػػاؾ متطمبػػات لتطبيػػؽ إدارة المعرفػػة مثػػؿ أف يكػػوف الييكػػؿ التنظيمػػي مرنػػا

وأفقيػػا  ،ضػػرورة وجػػود قيػػادة واعيػػة وميتمػػة بتطبيػػؽ إدارة المعرفػػة ومشػػجعة لتبػػادؿ المعمومػػات بػػيف
العامميف  ،كمػا يجػب أف تكػوف الثقافػة التنظيميػة مواتيػة لتطبيػؽ إدارة المعرفػة  ،وكشػفت الد ارسػة أف

ى ػػذه المتطمب ػػات ال تتػ ػوافر بالدرج ػػة الكافي ػػة ف ػػي الم ػػدف العربي ػػة  ،وخاص ػػة مدين ػػة الق ػػاىرة  ،كم ػػا أف

تكنولوجيا المعمومات تعترضيا العديد مف المشاكؿ واامكانيات المادية التي تعيؽ تطورىا .

( )7دراسػػة القطارنػػة ( : )2006بعن ػكاف " مػػدل ت ػكافر كظػػالؼ إدارة المعرفػػة كأثرىػػا فػػي
فعالية المديريف في الك ازرات األردنية " .

ى ػػدفت الد ارس ػػة إل ػػى تحمي ػػؿ وفح ػػص أث ػػر إدارة المعرف ػػة ف ػػي فعالي ػػة الم ػػديريف ف ػػي ال ػػوزارات

األردنية .

المنيج كاألداة كالعينة  :استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي وتـ توزيػع اسػتبانة عمػى ()131

مدي اًر و ( )336موظفاً في الو ازرات األردنية .
النتالج :

 -أف مستوى توافر إدارة المعرفة في الو ازرات مف وجية نظر المديريف جاء بدرجة متوسطة.

( )8دراسة النعيمػي كنجػـ ( : )2006بعنػكاف " نحػك إطػار مفػاىيمي لدراسػة كتقيػيـ رأس
الماؿ الفكرم في الجامعات المصرية ".

ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى تطػػوير إطػػار مفػػاىيمي ل ػرأس المػػاؿ الفكػػري ومكوناتػػو فػػي الجامعػػات ،

وكذلؾ تطوير أداة لتقييمو مف أجؿ قياسو وترشيد عممية إدارتو.

المػػنيج كاألداة كالعينػػة  :اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج الوصػػفي التحميمػػي باسػػتخداـ اسػػتبانة محكمػػة تػػـ
توزيعيا عمى عينة ( )420أستاذا أكاديميان في الجامعات المصرية .

النتالج :

 -1أف ىناؾ عالقة طردية بيف التعميـ بشكؿ عاـ واألداء االقتصادي أو اانتاجية

- 35 -

 -2أف التعميـ الجامعي يساىـ بطريقة مباشرة في النمو االقتصادي ،أو اانتاجية .

 -3أف التعمػػيـ الجػػامعي يسػػاىـ بطريقػػة مباشػرة فػػي النمػػو االقتصػػادي ،ويمػػارس تػ ثي ار إيجابيػػا غيػػر
مباشر في القطاعات األخرى فيما يشبو المضاعؼ في االقتصػاد  ،وال يػزاؿ رأس المػاؿ الفكػري فػي

الجامعات العربية يعاني مف ضعؼ االىتماـ سواء عمى مسػتوى القيػاس والمحاسػبة أـ عمػى مسػتوى
التقييـ والمقارنة وفؽ مكوناتو ومؤشراتو مابيف الجامعات.

( )9دراسػػة الحياصػػات ( )2006بعن ػكاف " معػػايير قيػػاس كفػػاءة كفعاليػػة اسػػتراتيجية إدارة
المكارد البشرية كعالقتيػا بػاألداء المؤسسػي فػي المؤسسػات الصػحفية األردنيػة مػف كجيػة
نظر المكظفيف" .

ى ػػدفت الد ارس ػػة إل ػػى التع ػػرؼ إل ػػى كف ػػاءة وفاعمي ػػة واس ػػتراتيجيات إدارة المػ ػوارد البشػ ػرية ف ػػي

المؤسسات الصحفية األردنية المتمثمة في تخطيط الموارد البشرية  ،واالختيار والتعييف  ،وتقييـ أداء
العامميف  ،وتدريب العامميف وعالقاتيا باألداء المؤسسي .

المػػػنيج كاألداة كالعينػػػة  :اس ػػتخدـ الباح ػػث الم ػػنيج الوص ػػفي التحميم ػػي بتوزي ػػع اس ػػتبانة عم ػػى 200
صحفي مف () 21مؤسسة .

النتالج :

 -1توجػػد عالقػػة إيجابيػػة بػػيف كفػػاءة وفاعميػػة إسػػتراتيجيات تخطػػيط الم ػوارد البش ػرية فػػي المؤسسػػات
الصحفية األردنية وأدائيا المؤسسي .

 -2توج ػػد عالق ػػة إيجابيػ ػػة ب ػػيف كف ػػاءة وفاعميػ ػػة إس ػػتراتيجيات االختي ػػار و التعي ػػيف ف ػػي المؤسسػ ػػات
الصحفية في األردف وأدائيا المؤسسي .

( )10دراسػػة حجػػازم ( : )2005بعن ػكاف " قيػػاس أثػػر إدراؾ المعرفػػة فػػي تكظيفيػػا لػػدل
المنظمػػات األردنيػػة دراسػػة تحميميػػة مقارنػػة بػػيف القطػػاعيف العػػاـ كالخػػاص باتجػػاه نمػػكذج
لتكظيؼ إدارة المعرفة".

ى ػػدفت الد ارس ػػة إل ػػى بن ػػاء أنم ػػوذج لتوظي ػػؼ إدارة المعرف ػػة ف ػػي المنظم ػػات األردني ػػة العام ػػة

والخاصػػة  ،مػػف خػػالؿ إجػراء د ارسػػة تحميميػػة مقارنػػة بػػيف القطػػاعييف العػػاـ و الخػػاص لمعرفػػة مػػا إذا
كانت المنظمات األردنية توظؼ إدارة المعرفة في أعماليا .

المنيج كاألداة كالعينة  :قد أجريت ىذه الدراسة في ( )21منظمة أردنية  ،منيا (  )11مف القطػاع
الع ػػاـ و(  )10م ػػف القط ػػاع الخ ػػاص  .وت ػػـ ذل ػػؾ بتوزي ػػع اس ػػتبانة محكم ػػة  ،حي ػػث اس ػػتخدـ الباح ػػث
المنيج الوصفي التحميمي  ،وقد بمغ عدد أفراد وحدة المعاينة والتحميؿ ( )385فػردا  ،مػنيـ ()240

فردا مف القطاع العاـ  ،و ( )145فردا مف القطاع الخاص.
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النتالج :
 .1أف المنظمػ ػػات األردنيػ ػػة العامػ ػػة والخاصػ ػػة ،عمػ ػػى حػ ػػد س ػ ػواء  ،تػ ػػدرؾ مػ ػػا ىػ ػػي إدارة المعرفػ ػػة
،وبمختمػػؼ أبعادىػػا ،مػػف حيػػث  :المفيػػوـ  ،والػػدور  ،والموجػػودات  ،واألىػػداؼ  ،والفوائػػد  ،وقيػػادة

المعرفة  ،والثقافة المنظمية .

 .2أف المنظمات األردنية في القطاعيف  :العاـ والخػاص تمػارس عمميػات إدارة المعرفػة مػف حيػث
 :التوليد  ،والتشارؾ  ،والتعمـ  .ونتيجة لػذلؾ ،توصػمت الد ارسػة إلػى أف المنظمػات األردنيػة العامػة

والخاصة توظؼ إدارة المعرفة في أعماليا واف كاف ذلؾ بدرجة محدودة تقريبا.

( )11دراسة المكمني ( : )2005بعنػكاف " اتجاىػات المػديريف نحػك تطبيػؽ إدارة المعرفػة
في المؤسسات العامة في األردف  :دراسة ميدانية ".

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى اتجاىػات المػديريف نحػو تطبيػؽ إدارة المعرفػة وبرامجيػا فػي

المؤسس ػ ػػات العام ػ ػػة ف ػ ػػي األردف .وبم ػ ػػا أف إدارة المعرف ػ ػػة كم ػ ػػنيج إداري ح ػ ػػديث غي ػ ػػر مطب ػ ػػؽ ف ػ ػػي

المؤسسات العامة والدوائر الحكومية بمفيومو الشامؿ .

المػػنيج كاألداة كالعينػػة  :اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج الوصػػفي التحميمػػي وتػػـ إعػػداد اسػػتبانة عمػػى أفػراد
العينة البالغ عددىـ ( )320مدي اًر في مؤسسات عامة مختمفة .

النتالج :

 -1وجػػود ارتباطػػات ضػػعيفة إلػػى متوسػػطة القػػوة عكسػػية بػػيف المعوقػػات والصػػعوبات وبػػيف مسػػتوى

استعداد العناصر التالية ( مستوى دعػـ مجػالس اادارة  ،مسػتوى اسػتعداد المػوارد البشػرية  ،مسػتوى
استعداد البنية التحتية ).

 -2عدـ وجود عالقة ارتبػاط ذات داللػة إحصػائية بػيف أفػراد عينػة الد ارسػة نحػو مػدى األخػذ بػإدارة

المعرفة تعزى لممتغيرات الديمغرافية باستثناء متغير التخصص العممي.

( )12دراسػػػة ىاشػػػـ ( : )2005بعنػػػكاف " إدارة المعرفػػػػة مػػػدخؿ لظبػػػداع التنظيمػػػي فػػػػي
الجامعات المصرية " .

ى ػػدفت ى ػػذه الد ارس ػػة إل ػػى تق ػػديـ بع ػػض المرتكػ ػزات الت ػػي تص ػػمح ك س ػػاس الس ػػتراتيجيو إدارة

المعرف ػػة بالجامع ػػات المصػ ػرية لموص ػػوؿ إل ػػى مع ػػدالت عالي ػػة م ػػف ااب ػػداع ف ػػي أداء ميامي ػػا  ،وق ػػد
تضمنت ىذه الدراسة األبعاد المختمفة لكؿ مف إدارة المعرفة واابداع .

المػػنيج كاألداة كالعينػػة  :قػػد جػػرى تطبيػػؽ المػػنيج الوصػػفي التحميمػػي فػػي ىػػذه الد ارسػػة  ،باسػػتخداـ
استبانة تـ توزيعيا عمى ( )450مف أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات .
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النتالج :
 -1وجػػود قصػػور فػػي جيػػود المعرفػػة القائمػػة عمػػى أسػػاس التفاعػػؿ واالحتكػػاؾ بػػيف أعضػػاء ىيئػػة

التدريس بالجامعات المصرية ونظائرىا مف الجامعات األجنبية .

( )13دراسػػػة أبكدكلػػػة كالصػػػالحية ( " )2004بعنػػػكاف تقيػػػيـ مسػػػتكل ممارسػػػة التخطػػػيط
االسػػتراتيجي فػػي إدارة الم ػكارد البشػػرية  ،دراسػػة مقارنػػة بػػيف منظمػػات القطػػاعييف العػػالـ
كالخاص األردنية .

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى اتجاىات مػديري إدارات المػوارد البشػرية نجػو تقيػيـ مسػتوى ممارسػة
التخطيط االستراتيجي في منظمات القطاع العاـ والخاص األردنية مف خالؿ بعديف ىما مدى وجود

خطػػط اسػػتراتيجية رسػػمية عمػػى مسػػتوى المنظمػػة ككػػؿ وعمػػى مسػػتوى إدارة الم ػوارد البش ػرية  ،ومػػدى
تحقيؽ عممية الربط والتكامؿ .

المػػنيج كاألداة كالعينػػة  :قػػاـ الباحثػػاف بتوزيػػع(  ) 96اسػػتبانة تػػـ تػػوزيعيـ عمػػى عينػػة الد ارسػػة وىػػـ
عبارة عف فئة مف الموظفيف في القطاعييف العاـ والخاص األردنية .

نتالج الدراسة :

 -1عدـ وجود خطط إستراتيجية متكاممة ادارة الموارد البشرية في أغمب المنظمات المبحوثة.
 -2وجود العديد مف المعوقات التي تحوؿ دوف تبني خطة استراتيجية لتبني الموارد البشرية .

( )14دراسػػػػة حجػػػػازم ( : )2004بعنػػػػكاف " مػػػػدم تكظيػػػػؼ المنظمػػػػات األردنيػػػػة إلدارة
المعرفة " .

ىدفت الدراسة إلي معرفة ما إذا كانت المنظمات األردنية قد بدأت توظؼ إدارة المعرفػة فػي

أعماليػا ،وفػػي أي مجػػاالت العمػػؿ يمكػػف أف توظػؼ إدارة المعرفػػة لتحسػػيف أداء المنظمػػات  ،وكػػذلؾ

العمؿ عمي التحسينات الضرورية لتطوير نظاـ إدارة المعرفة.

المنيج كاألداة كالعينة  :المنيج المستخدـ دراسة الحالة ومجتمع الدراسة عينة عشوائية مف موظفي
المنظم ػ ػػات العام ػ ػػة والخاص ػ ػػة األردني ػ ػػة ومني ػ ػػا و ازرة التربي ػ ػػة والتعم ػ ػػيـ حي ػ ػػث احت ػ ػػوت العين ػ ػػة عم ػ ػػي

()385فرداً ،وأدوات الدراسة االستبانة والمقابالت الشخصية.
النتالج :

أ -أف المنظمات األردنية توظؼ إدارة المعرفة في أعماليا بشكؿ محدود وبدرجات متفاوتػة فػي ىػذه
المنظمات.

ب -ندرة الموارد االقتصادية والطبيعية في األردف ووجودىا فػي بيئػة دائمػة التػوتر أثػرت فػي تحقيػؽ
التنمية الشاممة التي تعتبر العصب الرئيسي لممعرفة وادارة المعرفة.
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( )15دراسة رزكقي ( : )2004بعنكاف " رؤية مستقبمية لدكر اختصاصي المعمكمات في
إدارة المعرفة بالرياض " .

ىدفت الد ارسػة إلػى التعريػؼ بالمعرفػة المطمػوب إدارتيػا وأنواعيػا  ،كمػا تبػيف عمميػات إدارة

المعرفػة وم ارحػػؿ تنفيػػذىا مػػف أجػؿ استشػراؼ الػػدور المفػػروض ت ديتػو مػػف قبػػؿ المعمومػػات والميػػارات

المطموب اكتسابيا لمعمؿ ضمف فريؽ إدارة المعرفة  ،وركزت ىذه الدراسة عمػى فئػة معينػة مػف أفػراد
عص ػػر المعرف ػػة  ،فئ ػػة اختص ػػت بجم ػػع المعرف ػػة وتنظيمي ػػا واتاحتي ػػا وبثي ػػا  ،وى ػػي فئ ػػة المختص ػػيف
بالمعمومات ،كما تركز عمى دورىـ الجديد والرؤيا المستقبمية ليـ في عصر إدارة المعرفة.

المػػنيج كاألداة كالعينػػة  :قػػد جػػرى تطبيػػؽ المػػنيج الوصػػفي التحميمػػي فػػي ىػػذه الد ارسػػة عمػػى عينػػة
عش ػوائية ( )340باسػػتخداـ اسػػتبانة لمعػػامميف داخػػؿ الجامعػػات فػػي قسػػـ إدارة المعمومػػات فػػي مدينػػة
الرياض .

النتالج :

خمصت ىذه الدراسة إلى أف العنصػر البشػري ىػو األسػاس فػي عصػر إدارة المعرفػة  ،بينمػا
أصبحت التكنولوجيا ىي األداة المساعدة لديمومة التنافس.

( )16دراسػػة أبكقبػػة ( : )2004بعن ػكاف " مػػدل تطبيػػؽ إدارة المعرفػػة كالمعمكمػػات فػػي
الك ازرات المركزية في األردف " .

ىدفت الدراسة إلى معرفة مػدى تطبيػؽ تمػؾ الػو ازرات لبرنػامج وأنظمػة إدارة والمعمومػات فييػا

وكػػذلؾ معرف ػة المشػػاكؿ والتحػػديات التػػي تواجػػو اادارة المعرفيػػة والمعموماتيػػة  ،وكيفيػػة التغمػػب عمػػى
ىذه المشاكؿ وعالجيا .

المػػػنيج كاألداة كالعينػػػة  :تػػـ اسػػتخداـ المػػنيج الوصػػفي التحميمػػي  ،وتشػػكمت عينػػة الد ارسػػة مػػف (
 )303مػػف مػػديري اادارة العميػػا والوسػػطى ورؤسػػاء األقسػػاـ فػػي الػػو ازرات المبحوثػػة وتوزيػػع اسػػتبانة
محكمة.

النتالج :
 -1أف الػػو ازرات المركزيػػة تطبػػؽ برنػػامج وأنظمػػة إدارة المعرفػػة والمعمومػػات باسػػتثناء نظػػاـ المكتبػػات
االلكترونية .

 -2أف إدارة المعرفػػة والمعمومػػات تحسػػف مػػف عمميػػة اتخػػاذ الق ػ اررات ااداريػػة  ،وتسػػيـ فػػي تفعيػػؿ

عمميات االتصاؿ والتنسيؽ بيف األفراد العامميف والدوائر التنظيمية في الو ازرات المركزية .
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( )17دراسػػػػة الصػػػػباغ ( : )2002بعنػػػػكاف " إدارة المعرفػػػػة كدكرىػػػػا فػػػػي إرسػػػػاؿ مجتمػػػػد
المعمكمات " .

ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى تعريػػؼ مصػػطمح إدارة المعرفػػة وتحديػػد مكوناتػػو ومحاولػػة التعػػرؼ إلػػى

م ػػدى قرب ػػو أو بع ػػده ع ػػف إدارة المعموم ػػات  ،كم ػػا يس ػػعى إل ػػى التعري ػػؼ بال ػػدور االس ػػتراتيجي ادارة
المعرفػػة فػػي المجتمعػػات وتنظيمػػات اليػػوـ  ،وخاصػػة دورىػػا فػػي تحقيػػؽ التقػػدـ التنافسػػي لممجتمػػع أو

لممنظمة .

المػػنيج كاألداة كالعينػػة  :اسػػتخدـ الباحػػث أسػػموب مسػػح النتػػاج العممػػي المنشػػور إلكترونيػاً أو ورقيػػا

حتى شير فبراير ( 2002ـ)  ،وتـ توزيع استبانة عمى عينة الدراسة في قسػـ تكنولوجيػا المعمومػات
والبالغ عددىـ (  )250موظفاً .

النتالج :

 .1تحتاج إدارة المعرفة إلى ميارات وطرؽ جديدة لتطبيقيا  ،وىػي حقػؿ جديػد نسػبيا لػـ يػتـ تطػوير

طرقو بشكؿ جيد.

 .2إف إدارة المعرفة تستطيع أف تسيـ في إرساء أسس المجتمع المعموماتي مف خالؿ تبادؿ أفضؿ

لألفكار مما يتيح استفادة أكبر مف الموارد الذىنية المتاحة وامكانية أحسف لالبتكار والتطور.
 .3إدارة المعرفة حقؿ جديد نسبيا لـ يتـ تطوير طرقو بشكؿ جيد حتى ا ف .

 .4إدارة المعرفة وادارة المعمومات ليسا وجييف لعممة واحد فيما مصطمحاف مختمفاف .

 .5الزالت المجتمعات قاصرة عمى إدماج إدارة المعرفة بشكؿ كامؿ بفعالياتيا وق ارراتيا المجتمعية .

( )18دراسة المالؾ كاألثرم ( : )2002بعنكاف " إدارة المعرفػة كدكرىػا فػي دعػـ الميػارات
التنمكية لممنظمات " .

ىػػدفت الد ارسػػة إلػػي بيػػاف أىميػػة إدارة المعرفػػة كمبػػدأ مػػف المبػػادئ الحديثػػة فػػي العػػالـ ،وبيػػاف

أثره عمي تطػور المنظمػة والعػامميف فييػا ،وكػذلؾ فحػص الواقػع الحػالي ادارة المعرفػة فػي مؤسسػات
الكويت وكيؼ يمكف أف نحسف الواقع لتحقيؽ أىداؼ التطور والنمو والمنافسة لممؤسسات ؟!

المنيج كاألداة كالعينة :

استخدـ الباحثاف المنيج الوصفي التحميمي ،وكانت العينة عينة عشوائية مف  108مؤسسة حكوميػة
وخاص ػػة عامم ػػة ف ػػي الكوي ػػت وى ػػـ م ػػديرو التط ػػوير ااداري والبش ػػري ،أم ػػا ع ػػف أداة الد ارس ػػة في ػػي

االستبانة.
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النتالج :
 .1إف الغالبيػػة العظمػػي مػػف القطػػاعيف العػػاـ والخػػاص يػػروف أف نظػػاـ إدارة المعرفػػة مػػف األنظمػػة
الميمة لتطػور ونمػو منظمػاتيـ  ،والمصػدر الػرئيس لتزويػد النظػاـ بالمعػارؼ والخبػرات ىػـ العػامموف

بالمنظمة.

 .2إف أىـ وسائؿ تسييؿ عممية التشارؾ في المعارؼ ىي النشرات والمجالت الداخمية.

 .3يجب عمي اادارة الكويتية أف تشجع العامميف عمي المشاركة في نقؿ الخبرات والمعارؼ وايجػاد
بيئة عمؿ مناسبة لمثؿ ىذه األجواء.

ثالثا  -الدراسات األجنبية :

( )1دراسة جميفكرد ( : )2006بعنكاف " إدارة المعرفة مف أجؿ التجديد التكنكلكجي داخػؿ
المؤسسات  :عممية االندماج مف أجؿ إيجاد القدرات الفكرية " .

"Knowledge management for technological innovation in

"organizations: The fusion process for creating intellectual capital
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى تقػػديـ إطػػار متكامػػؿ لمفيػػوـ إدارة المعرفػػة والػػذي يشػػتمؿ عمػػى عمميػػة

اندماج مف أجؿ إيجاد معرفة جديدة ومف أجؿ التجديد في المجاؿ التكنولوجي .

المنيج كاألداة كالعينة  :تـ صقؿ وتحقيؽ إطار العمؿ ىذا مف خالؿ عػدة وسػائؿ و ىػي  :التغذيػة
الراجعة مف المشػاركيف فػي المػؤتمرات ،مقػابالت مػع المختصػيف والتطبيقيػيف  ،وقػد اسػتخدـ الباحػث

المنيج الوصفي التحميمي .

النتالج -:

 -1فيػػـ تعريػػؼ إدارة المعرفػػة واسػػتخداميا يتنػػوع بػػيف أصػػحاب االختصػػاص والممارسػػيف حتػػى ف ػي
إطار الصناعة الواحدة .

 -2ىنػ ػػاؾ فػ ػػروؽ جوىريػ ػػة فػ ػػي األولويػ ػػات بػ ػػيف المختصػ ػػيف فػ ػػي إدارة المعرفػ ػػة وبػ ػػيف االستشػ ػػارييف
الممارسيف.

 -3المعرفػػة التػػي تتطػػور فػػي المحػػيط المؤسسػػي البػػد أف يعػػاد اسػػتيعابيا مػػف جانػػب األف ػراد الػػذيف
يمثموف عوامؿ أساسية في الفصؿ .

( )2دراسة كانجس ( : )2006بعنػكاف " تقيػيـ العالقػة بػيف الثقافػة التنظيميػة كمبػادرات
إدارة المعرفة المستمرة " .

"An assessment of the relation-ship between organizational culture
"and continuous knowledge management initiatives
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ىدفت الدراسة إلى تقييـ العالقة بيف أنماط الثقافة التنظيمية فػي مؤسسػات األعمػاؿ وبػيف

المبادرات المستمرة ادارة المعرفة في مؤسسات األعماؿ االلكترونية وصناعة النقؿ والمواصالت .

المنيج كاألداة كالعينة  :تقػدـ ىػذه الد ارسػة أسسػاً لمفػاىيـ التقنيػة  ،البشػر ،والمعرفػة فػي إطػار بيئػي
عمػػى د ارسػػة حالػػة  ،قػػد طبقػػت عمػػى ( )31مػػف المتخصصػػيف فػػي المبيعػػات  ،وقػػد اسػػتخدـ الباحػػث

المنيج الوصفي .

النتالج :

 -1تحديػد مػػدى قػػدرة مبػػادرات إدارة المعرفػػة عمػػى تقػديـ الفائػػدة والمسػػاعدة لمؤسسػػات األعمػػاؿ التػػي
لػػدييا أنمػػاط ثقافيػػة معينػػة وتقػػوـ بتفعيػػؿ مبػػادرات إدارة المعرفػػة  ،وىػػي المؤسسػػات التػػي لػػدييا ثقافػػة

صػػحيحة نجػػد أف إدارة المعرفػػة قػػد تمثػػؿ اسػػتراتيجية فعالػػة ومػػؤثرة أو مبػػادرة إسػػتراتجية فعالػػة تكسػػب
المؤسسػػة القػػدرة عمػػى تحقيػػؽ النجػػاح طويػػؿ المػػدى ويعػػزز مػػف القيمػػة ويسػػاعد عمػػى زيػػادة كفػػاءة

المؤسسة واكسابيا العديد مف المميزات .

( )3دراسة إيدج ( : )2005بعنكاف " إدارة المعرفة كأداة لتجديد التعميـ عمى المستكل المحمي.

"Knowledge Management as atool for District-Level Instructional
Renewal".

ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى اسػػتخداـ إطػػار عمػػؿ إدارة المعرفػػة وذلػػؾ لفحػػص ود ارسػػة المجيػػودات

المبذولػػة عمػػى مسػػتوى األحيػػاء مػػف أجػػؿ إيجػػاد ونقػػؿ المعرفػػة المبكػرة و األوليػػة فػػي السػنوات األولػػى
مف التعمـ .

المػػنيج كاألداة كالعينػػة  :اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج الوصػػفي التحميمػػي وتػػـ توزيػػع اسػػتبانو عمػػى عينػػة
الدراسة والبالغ عددىـ ( )340معمماً مف المراحؿ الدراسية المختمفة .

النتالج :

 -1شرح وتفسير قائمة كبيرة مف استراتيجيات إدارة المعرفة والتي يمكف تساعد في العممية التعميمية
 ،وى ػػذه االس ػػتراتيجيات يمك ػػف مناقش ػػتيا ف ػػي إط ػػار مجموع ػػة األدبي ػػات كط ػػرؽ ممكن ػػة لتعزي ػػز إدارة

المعرفة وممارستيا في كؿ القطاعات .

 -2تقديـ مناقشػة تفصػيمية لمتحػديات والفػرص المتاحػة والمرتبطػة بػإدارة المعرفػة فػي التعمػيـ بمػا فػي

ذلؾ التقنيات والمسارات المالية .

( )4دراسة شاكدرم كىجنس( : )2002بعنكاف "تعميـ إدارة المعرفة .

Knowledge management teaching .
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ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى مػػدى تخصػػيص الجامعػػات ألقسػػاـ خاصػػة ادارة المعرفػػة والتعػػرؼ إلػػى

مدى نشر ثقافة المعرفة مف خالؿ وضع برامج لتدريسيا في الجامعات .

المػػػنيج كاألداة كالعينػػػة  :أجريػػت د ارسػػة مسػػحية باسػػتخداـ المػػنيج الوصػػفي لألقسػػاـ ذات العالقػػة
ب ػػإدارة المعرف ػػة ف ػػي جامع ػػات ك ػػؿ م ػػف (اس ػػتراليا  ،كن ػػدا ،س ػػنغافورا ،الوالي ػػات المتح ػػدة األمريكي ػػة ،
بريطانيا) وتـ توزيع استبانة لعينة الدراسة البالغ عددىـ ( )600طالباً .

النتالج :

 .1أف  %40مػ ػػف كميػ ػػات المعمومػ ػػات والػ ػػنظـ و %35مػ ػػف كميػ ػػات األعمػ ػػاؿ و %14مػ ػػف كميػ ػػات
الحاسب ا لي و  %11مف بقية التخصصات في عينة الدراسة تقدـ مادة في إدارة المعرفة

 .2أف معظـ الجامعات في عينة الدراسة تقدـ مادة إدارة المعرفة في مرحمة الدراسات العميا

 .3أف المػواد المقدمػػة فػػي إدارة المعرفػػة تتنػػاوؿ عػػدة جوانػػب منيػػا (أسػػس إدارة المعرفػػة  ،تكنولوجيػػا
إدارة المعرفة  ،عمميات إدارة المعرفة  ،تطبيؽ إدارة المعرفة  ،إستراتيجيات إدارة المعرفة ).

( )5دراسة نيكتف ( : )2004عنكاف الدراسة " إدارة المعرفة في لكحات التعمـ " .

"Knowledge management in school board".

ىػ ػػدفت الد ارسػ ػػة إلػ ػػى فحػ ػػص اادارة المعرفيػ ػػة مثػ ػػؿ ( قاعػ ػػدة المعػ ػػارؼ  ،انتقػ ػػاؿ المعػ ػػارؼ
ومعالجتيػ ػػا ) فػ ػػي إدارات التعمػ ػػيـ  ،والقػ ػػدرة عمػ ػػى إدارة المعرفػ ػػة فػ ػػي ىػ ػػذه اادارات عنػ ػػدما تواجييػ ػػا

الق اررات الصعبة التي يجب اتخاذىا .

المنيج كاألداة كالعينة  :اسػتخدـ الباحػث المػنيج الوصػفي التحميمػي وتػـ توزيػع اسػتبانة عمػى عينػة

الد ارس ػػة والب ػػالغ ع ػػددىـ  650موظف ػػا م ػػف الع ػػامميف ف ػػي إدارات التربي ػػة والتعم ػػيـ ف ػػي مدين ػػة لن ػػدف .

النتالج :

إف ىناؾ فروقاً في القواعد المعموماتية المسػتخدمة بػيف اادارة التعميميػة و اادارة المدرسػية  ،وىػذه

الفروؽ تظير في المعارؼ وادارتيا وتقنية المعرفة كذلؾ النشاطات التي تستخدـ في اابداع .

 .1إف جميع أعضاء الفريؽ كانوا يتفاعموف بشكؿ مستمر مع انتقاؿ الييكػؿ المعرفػي  ،كػذلؾ كػانوا

متفػ ػػاعميف فػ ػػي عمميػ ػػة انتقػ ػػاؿ المعمومػ ػػات والمعػ ػػارؼ حػ ػػوؿ إج ػ ػراءات إدارة المعرفػ ػػة  ،واف بنػ ػػاء
الق اررات يتـ عمى مدى حجـ المعرفة التي لدييـ والتػي تغطػي موضػوعات الييكمػة المسػتخدمة ،

ثـ بعػد أف يػتـ تحديػد نقطػة القػرار الواحػد لػدى كػؿ مجموعػة وكػؿ مجموعػة تسػتخدـ وقتػاً محػدداً

انتاج ىذا القرار.

( )6دراسػػػة كيمػػػي ( : )2004بعنػػػكاف " البحػػػث الجػػػامعي كعامػػػؿ مسػػػاعد لمػػػدل كفاعميػػػة
ممارسات إدارة المعرفة في تحسيف كاتخاذ القرار في مؤسسات التعميـ الجامعي " .
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"Institutional Research as the Catalyst for the Extent and

effectiveness of Knowledge management Practices in Improving

"planning and Decision Making in Higher Education Organizations
ىػدفت الد ارسػػة إلػػى تحديػػد مػػدى وفاعميػػة ممارسػة إدارة المعرفػػة فػػي تطػػوير التخطػػيط واتخػػاذ

القرار في العديد مف أنواع وأنماط مؤسسات التعميـ العالي في الواليات المتحدة األمريكية.

المػػػنيج كاألداة كالعينػػػة  :اس ػػتخدـ الباح ػػث الم ػػنيج الوص ػػفي الكم ػػي  ،وق ػػد اس ػػتخدـ اختب ػػا اًر بع ػػدياً
وتصميماً غير تجريبي لمخاطبة أسئمة الدراسة  ،حيث تـ اختيار مسئوليف فػي البحػث الجػامعي مػف

()450مؤسسة اختيا اًر عشوائياً لممشاركة في ىذه الدراسة .
النتالج :

 -1وجود عالقة قوية بيف التعميـ التنظيمي المؤسسي الفعاؿ وبيف وجود برنػامج رسػمي فعػاؿ ادارة
المعرفة .

 -2مؤسسات التعميـ العالي مارست إدارة المعرفة مف خالؿ ىيئة البحث الجامعي .

 -3مؤسسات التعميـ العالي التي قدمت بنية تحتيػة قويػة مػف الػنظـ واألجيػزة التػي تػدعـ المعرفػة قػد
ضاعفت فرص األفراد في المشاركة المعرفية سواء أكانت بالوسػائؿ االلكترونيػة أـ المشػاركة الفعميػة

وجياً لوجو  ،وقد أفرزت خطوات ناجحة في تطوير التخطيط واتخاذ القرار .

( )7دراسػػػػػة كػػػػػاركليف ( : )2002بعنػػػػػكاف " التحقػػػػػؽ مػػػػػف صػػػػػدؽ اإلطػػػػػار العػػػػػاـ إلدارة
المعرفة " .

"Validating A unified framework for Knowledge Management".

ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى تقػػديـ إطػػار نظػػري وعممػػي مػػف أجػػؿ التحقػػؽ مػػف صػػدؽ ااطػػار العػػاـ
ادارة المعرفة في عدد مف قطاعات األعماؿ المختمفة.

المنيج كاألداة كالعينة  :عبارة عف دراسة مسحية أجريت عمى عدد مف الباحثيف والمديريف في عدد
مػػف قطاعػػات األعمػػاؿ المختمفػػة باسػػتخداـ المػػنيج الوصػػفي وتػػـ توزيػػع اسػػتبانة عمػػى عينػػة الد ارسػػة
والبالغ عددىـ ( )375موظفاً .
النتالج :

 -1إف إدارة المعرفة ترتبط بتقنية ونظـ المعمومات ونظـ الخبرة ا لية.

 -2إف إدارة المعرفة عبارة عف حقؿ معرفي لو فمسفتو ونظريتو وأسسو االجتماعية واالقتصادية.
 -3إف إدارة المعرفػػة تتػ لؼ مػػف عػػدة عناصػػر تشػػمؿ القيػػادة التقنيػػة والعنصػػر البشػػري  ،وقػػد أكػػدت
الدراسة عمى ضرورة دمج إدارة المعرفة في التخصصات األكاديمية في الجامعات .
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تعميؽ عمى الدراسات السابقة :

بعد إطالع الباحثة عمى الدراسات السابقة التػي تناولػت دور إدارة المعرفػة فػي تنميػة المػوارد

البشػرية  ،قامػت بتقسػيميا إلػى ثػالث محػػاور رئيسػة وىػي  :الد ارسػات المحميػة  ،الد ارسػات العربيػة ،
الد ارس ػػات األجنبي ػػة  ،والت ػػي أك ػػدت جميعي ػػا عم ػػى أىمي ػػة دور المعرف ػػة ف ػػي كاف ػػة مج ػػاالت الحي ػػاة ،

وخاصة في مجاؿ تنمية الموارد البشرية .

أكجو اإلفادة مف الدراسات السابقة :

تدؿ الدراسات السابقة التي تمت مراجعتيا عمى أىمية موضوع الدراسة الحاليػة  .وقػد تحقػؽ

لمباحثة جممة مف الفوائد يمكف إجماليا فيما يمي :

 -1تحديػػد الجوانػػب التػػي سػػبؽ بحثيػػا مػػف موضػػوع الد ارسػػة  ،والجوانػػب التػػي لػػـ تبحػػث مػػف قبػػؿ ليتسػػنى
لمباحثة أف تبدأ مف حيث انتيى غيرىا مف الباحثيف .

 -2المساعدة في تحديد مشكمة الدراسة  ،وبياف أىمية الدراسة ومبرر إجرائيا .
 -3ااجابة عف األسئمة المتعمقة بااطار النظري  ،وتدعيـ بنائو .
 -4توجيو الباحثة إلى كثير مف المراجع .

 -5المساعدة في اختيار المنيج المالئـ وادارة الدراسة المناسبة وااسياـ في بنائيا .
 -6المساعدة في اختيار واشتقاؽ عينة الدراسة لتكوف ممثمة لمجتمع الدراسة .

 -7االستفادة مف نتائج الدراسات السابقة في مناقشة النتائج التي تـ التوصؿ إلييا .

االختالؼ بيف الدراسة الحالية كالدراسات السابقة :

مػػف خػػالؿ اسػػتعراض الد ارسػػات السػػابقة اتضػػح لمباحثػػة أف الد ارسػػة الحاليػػة تنفػػرد بمحاولػػة

تحدي ػػد درج ػػة إدراؾ الع ػػامميف بالجامع ػػات الفمس ػػطينية بقط ػػاع غػ ػزة لمفي ػػوـ إدارة المعرفػ ػة وأىميتي ػػا ،
وتحديػػد درجػػة ممارسػػة الجامعػػات الفمسػػطينية بقطػػاع غ ػزة واألكػػاديمييف العػػامميف بيػػا لعمميػػات إدارة

المعرفػػة  ،ومػػف ثػػـ الوصػػوؿ لسػػبؿ تطػػوير ادارة المعرفػػة فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية بقطػػاع غػزة مػػف

خالؿ عرض أىـ التوصيات .

كمػػا اختمفػػت ىػػذه الد ارسػػة عػػف الد ارسػػات السػػابقة مػػف ىػػدؼ الد ارسػػة  ،وكػػذلؾ فػػي التعريػػؼ

ااج ارئػػي الػػذي تبنتػػو الباحثػػة فػػي د ارسػػتيا  ،وكػػذلؾ فػػي األداة المسػػتخدمة  ،وكػػذلؾ مػػف حيػػث عينػػة

الدراسة  ،وأيضاً في ااطار النظري المفصؿ .
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الفصؿ الثالث
اإلطػار النظػػرم

المبحث األكؿ  -المعرفة .

المبحث الثاني  -إدارة المعرفة .

المبحث الثالث  -عمميات إدارة المعرفة .

المبحث الرابد  -إدارة المعرفة كالجامعات المعاصرة .
المبحث الخامس  -إدارة المعرفة كالمكارد البشرية .
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الػمػبػحػث األكؿ
الػمػعػرفػػة

 مفيكـ البيانات  ،المعمكمات  ،المعرفة .
 اليرـ المعرفي أك ( ىرـ المعرفة) .
 أىمية المعرفة .

 خصالص المعرفة كمصادرىا .
 أقساـ المعرفة .

 المالحة المعرفية.
 إنتاج المعرفة .

 فجكة كجكدة المعرفة .
 خريطة المعرفة .
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الفصػؿ الثالػػث
اإلطار النظرم

المبحػػػث األكؿ
أكالن  -المعرفة :

إف المعرفة ىي مف الحقوؿ الجديدة القديمة التي تمتد إلى آالؼ السنيف عبر التػاريا الغػابر

 ،وقد حظيت باىتماـ كبيػر مػف فالسػفة الشػرؽ والغػرب  ،وفػي حقػؿ المعرفػة ال يجػري التركيػز عمػى

المعرفػػة فقػػط بػػؿ يجػػري التركيػػز بصػػورة متزامنػػة عمػػى أسػػباب تحصػػيؿ المعرفػػة  ،وقػػد كػػاف الفالسػػفة
القدماء يركزوف ويؤكدوف عمى أىمية المعرفة بسبب ما تقوـ بو مف أدوار ميمة في الجانب الروحي
والجانػػب الحيػػاتي وكػػانوا يركػػزوف عمػػى توثيػػؽ المعرفػػة وأسػػبابيا  ،والمعرفػػة حقػػؿ أساسػػي تنبثػػؽ عنػػو
أمور عديػدة وليػا حقػوؿ متعػددة وال تتوقػؼ جيػود العممػاء والبػاحثيف عػف العمػؿ عمػى وضػع األسػس

واألصوؿ النظرية والفيـ والتطبيؽ العممي لكؿ جانب ولكؿ حقؿ فرعي مف حقوؿ المعرفة .

ويش ػ ػػير (ىي ػ ػػرس وىندروس ػ ػػوف  ) 92 : 1999 ،إل ػ ػػى أف المعرف ػ ػػة تش ػ ػػكؿ أح ػ ػػد العناص ػ ػػر

األساسػية ضػمف سمسػمة متكاممػة تبػدأ بااشػارات  Signalsوتػدرج إلػى بيانػات  Dataثػـ إلػى

معمومػػات  informationثػػـ إلػػى معرفػػة  Knowledgeثػػـ إلػػى حكمػػة  ( Wisdomواألخيػرة
تع ػػد أساس ػػا فع ػػاال لالبتك ػػار ) ويتض ػػح أف المعرف ػػة الفاعم ػػة والس ػػميمة والكافي ػػة ى ػػي ج ػػوىر الحكم ػػة
واابداع واالبتكار  ،ومف ىنا ال بد مف التمييز بيف المصطمحات الثالثة  :البيانات  ،المعمكمات ،

المعرفة .

 -1مفيكـ البيانات  ،المعمكمات  ،المعرفة :
البيانات : Data

مجموعػػة مػػف الحقػػائؽ الموضػػوعية الغيػػر المترابطػػة بػػتـ إبرازىػػا وتقػػديميا دوف أحكػػاـ أوليػػة

مسػػبقة وتصػػبح البيانػػات معمومػػات عنػػدما يػػتـ تصػػنيفيا  ،تنقيحيػػا  ،تحميميػػا ووضػػعيا فػػي إطػػار
واضح ومفيوـ لممتمقى (.) www.alnoor-word.com

ويعرؼ  ( Laudon and Laudonلوديف ولوديف  ) 9 : 2000ب نيا عبارة عف أرقاـ أو

حق ػػائؽ أو ح ػػروؼ ل ػػيس لي ػػا معن ػػى إال بع ػػد إجػ ػراء عممي ػػة المعالج ػػة عميي ػػا واالس ػػتفادة مني ػػا  ،أم ػػا
( المطيػ ػراف  ) 2: 2006 ،فيعرفي ػػا ب ني ػػا " مػ ػواد خ ػػاـ وحق ػػائؽ مج ػػردة غي ػػر منظم ػػة ومس ػػتقمة ع ػػف
بعضيا البعض عمى شكؿ أرقاـ أو كممات " .

كترل الباحثة أف البيانات عبارة عف رموز وحروؼ لػيس ليػا أي معنػى إال بعػد التصػنيؼ والتحميػؿ
والمعالجة حتى تتـ االستفادة منيا

.
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المعمكمات : information

ىي  -في حقيقة األمر -عبارة عف بيانات تمنح صفة المصداقية ويتـ تقديميا لغرض محدد

 .فالمعمومات يتـ تطويرىا وترقى لمكانة المعرفة عندما تستخدـ لمقياـ بعمؿ ما  ،أو لغرض المقارنة

 ،وتقي ػ ػػيـ نت ػ ػػائج مس ػ ػػبقة ومح ػ ػػددة أو لغ ػ ػػرض االتص ػ ػػاؿ  ،أو المش ػ ػػاركة  ،ف ػ ػػي حػ ػ ػوار أو نق ػ ػػاش ،
فالمعمومات ىي بيانات توضع في إطار ومحتوى واضح ومحػدد وذلػؾ امكانيػة اسػتخداميا التخػاذ

ق ػرار  .ويمكػػف تقػػديـ المعمومػػات فػػي أشػػكاؿ متعػػددة ومنيػػا الشػػكؿ الكتػػابي  ،صػػورة أو محادثػػة مػػع
طرؼ آخر http://www.syria-bourse.com/forum/showthread

تعرؼ المعمكمات بأنيا  " :عبػارة عػف مجموعػة الحقػائؽ وا راء التػي تنشػ عػف أنشػطة الفػرد

بوصفو منتجاً ليا أو مستفيداً منيا "( عمي . ) 7: 2001 ،

ويعرفيػػا  Leesrب نيػػا " البيانػػات التػػي تمحػػؽ بشػػيء مػػف الػػروابط األخػػرى مثػػؿ اليػػدؼ أو

بعض الصالت والروابط األخرى " ( ليسر . ) 3 : 2000 ،

كترل الباحثة أف المعمومػات عبػارة عػف بيانػات ولكػف نسػمـ بصػدقيا مسػبقا مػف أجػؿ معالجػة

أمػػر مػػا وترتقػػي ىػػذه المعمومػػات لمسػػتوى المعرفػػة إذا تػػـ تطويرىػػا وىػػي باألصػػؿ ناتجػػة عػػف أنشػػطة

الفرد .

المعرفة : Knowledge

األصػػؿ فػػي كممػػة معرفػػة اشػػتقاقيا مػػف الفعػػؿ ( عػػرؼ) ومعرفػػة الشػػيء إد اركػػو بحاسػػة م ػػف

الحواس ( الفيروز آبادي .) 595 : 1996 ،

وم ػػف ىن ػػا فالمعرف ػػة ليس ػػت موض ػػوعا جدي ػػدا بق ػػدر م ػػا ى ػػي مص ػػطمح ق ػػديـ بمعن ػػى " العم ػػـ "

( صبري . ) 3: 2004 ،

وفػي القػرآف الكػريـ سػبعمائة وخمسػوف آيػػة تحػث المػػؤمنيف عمػى الت مػؿ واعمػػاؿ الفعػؿ والفكػػر

ؽ ِ
اف َ ،عمَّ َم ُو
والمنطؽ  ،وت كيداً لذلؾ قاؿ تعالى في كاتبو الكريـ " َّ
آف َ ،خمَ َ
نس َ
الر ْح َم ُف َ ،عمَّ َـ ا ْلقُ ْر َ
اإل َ
ػػف ا ْل ِع ْمػ ِػػـ إِالَّ َقمِػػػيالن "
ػػاف " ( ال ػػرحمف  . ) 4 :وف ػػي موض ػػع آخ ػػر ق ػػاؿ تع ػػالى " َك َمػػػا أُكِتيػػػتُ ْـ ِمػ ْ
ا ْل َب َيػ َ

( ااس ػراء  . ) 85 :ىاتػػاف ا يتػػاف وغيرىػػا دالئػػؿ واضػػحة عمػػى أف العمػػـ والمعرفػػة وجػػدا منػػذ بػػدأ
الخميقػػة  ،وجميعيػػا مؤشػرات إلييػػة عمػػى اسػػتمرار المعرفػػة وعػػدـ نضػػوجيا بالشػػكؿ الكامػػؿ  ،ثػػـ حػػث
بنػػي البشػػر عمػػى إكمػػاؿ العقػػؿ والسػػعي فػػي طمػػب العمػػـ مػػف كنػػوز المعرفػػة فالمعرفػػة مػػورد إنسػػاني ال

ينقص بؿ ينمو باستخداـ اانساف لو .

ولقػػد خضػػع موضػػوع المعرفػػة إلػػى كػػـ ىائػػؿ لالجتيػػاد فينػػاؾ مػػف اسػػتيدفو لغػػة واصػػطالحاً

وآخروف وجدوه دالة اقتصادية أو ثقافية  ( Brain and Conrad ،برايف وكونرود .)2 : 1999 ،
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فالمعرفػػة  :ىػػي االعتقػػاد الشخصػػي " المؤسسػػي" المتولػػد مػػف أخػذ العمػػـ بالمعمومػػة  ،ومعالجتيػػا فػػي
موضوع محدد ( مركز الدراسات والبحوث العميمة  ،دمشؽ  ،دكتور  :أكرـ ناصػر  ،الموقػع  :آفػاؽ

البحث العممي والتطوير التكنولوجي في الوطف العربي ).

كيػػػػرل ماروي ػػؾ أف المعرف ػػة " تش ػػتمؿ عم ػػى ك ػػؿ م ػػف خبػ ػرات البش ػػر وفيمي ػػـ ف ػػي المنظمػػػة

والمعمومات التي صنعيا اانساف داخؿ ىذه المنظمة مثػؿ الوثػائؽ والتقػارير المتاحػة داخػؿ المنظمػة

في محيط العالـ الخارجي ( مارويؾ .) 24 : 2001 ،

كيرل عرؼ  Kaniki and Mbhohleleأف المعرفة ىي " المزيج المركب مف الخبػرة والقػيـ

والمعمومات اليامة ،وبصيرة الخبير التي تزود بإطار عاـ لتقييـ ودمج الخبرات والمعمومػات الجديػدة
فيي مت صمة ومطبقة في عقؿ العارؼ بيا " ( كانيكي و موفوىمي . ) 16: 2002،

بينمػػا عػػرؼ  Stettnerالمعرفػػة " عمميػػة تراكميػػة تكامميػػة تتكػػوف وتحػػدث عمػػى امتػػداد فتػرات

زمنية طويمة نسبياً كي تصبح متاحة لمتطبيؽ واالستخداـ مف أجؿ معالجة مشكالت وظروؼ معينة
 ،وبالتػػالي فػػإف المعرفػػة إنمػػا يػػتـ اسػػتخداميا لتفسػػير المعمومػػات المت ػوافرة عػػف حالػػة معينػػة  ،واتخػػاذ

قرار حوؿ كيفية إدارة ىذه الحالة ومعالجتيا " ( ستيتر . ) 27 : 2000 ،

كعػػرؼ الكبيسػػي المعرفػػة "ب نيػػا القػػوة فػػي منظمػػات األعمػػاؿ اليػػوـ  ،والمفتػػاح لحػػؿ مشػػكالت

األعماؿ الغامضة " ( الكبيسي . ) 46 : 2002 ،

كيعرؼ محجوب المعرفة ب نيا " معاني ومفاىيـ ومعتقدات ذىنية ل جابة عف تساؤالت الفػرد

مشبعة طموحاتو  ،ومحققة إبداعاتو لما يريد أف يعرؼ " ( محجوب . )20 : 2002

وبعػػد االطػػالع عمػػى المف ػػاىيـ السػػابقة وجػػود مػػداخؿ متع ػػددة لتعريػػؼ المعرفػػة ومفاىيمي ػػا ،

فيناؾ مف اعتبر المعرفة موجوداً منظماً  ،وركػز عمػى اتجػاه آخػر عمػى أنيػا رأس مػاؿ فكػري وقيمػة
مضػػافة  ،كونيػػا أحػػد جوانػػب المػػادة الفكريػػة ل ػرأس المػػاؿ الفكػػري  ،إلػػى جانػػب المعمومػػات والخب ػرات

والميػ ػ ػػارات ذات القيمػ ػ ػػة االقتصػ ػ ػػادية  ،والتػ ػ ػػي يمكػ ػ ػػف وضػ ػ ػػعيا موضػ ػ ػػع التطبيػ ػ ػػؽ ايجػ ػ ػػاد الثػ ػ ػػروة
( ريد . ) 1 : 1998 ،

كترل الباحثة أف نجاح المنظمة أو أي مؤسسة يعتمد عمى نيؿ أصحاب ىذه المؤسسة مف

محتويات المعرفة .
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كالشكالف التالياف يكضحاف العالقة بيف البيانات كالمعمكمات كالمعرفة :
الشكؿ ( )1العالقة بيف البيانات والمعمومات والمعرفة

.................................................

البيانات (المدخالت)

تقريب متتالي

التشغيل

المعلومات (مخرجات) ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ تجريد وروابط

المعرفة

المصدر  ( :ىاللي ) 6 : 2004 ،
الشكؿ (  ) 2العالقة بيف البيانات والمعمومات والمعرفة

إشارات رموز

الفرد تفكير /

تفسير معالجة
ذىنية

بيانات

إشارات

ورموز

ذكاء

ق اررات

نتائج

سموؾ

معالجة

أفعاؿ

معرفة

جديدة

معمومات

معالجة الكترونية

تراكـ

المعرفة

معرفة

معمومات أخري
تفسير

ثقافة معمومات

استنتاج

نظـ معمومات

الفرد استناداً

إلى خبراتو مياراتو /قدراتو

المصدر  ( :حسيف )8 : 2004 ،

مػ ػػف ىػ ػػذيف الشػ ػػكميف نسػ ػػتخمص منظومػ ػػة عمميػ ػػة ىػ ػػي أف البيانػ ػػات تتحػ ػػوؿ إلػ ػػى معمومػ ػػات

والمعمومات بالنياية تتحوؿ إلى معرفة مف خالؿ البيئة المحيطة ومػف ىػذه البيئػة يػتـ اتخػاذ القػ اررات

 ،ولكػ ػػف عمميػ ػػات تحويػ ػػؿ البيانػ ػػات إلػ ػػى معمومػ ػػات والمعمومػ ػػات إلػ ػػى معرفػ ػػة ليسػ ػػت بيػ ػػذه البسػ ػػاطة
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( فػرينيش  ، ) 60 : 2001 ،ويضػيؼ  Brownأف التحػوؿ مػف بيانػات إلػى معمومػات إلػى معرفػة
لعػػب دو اًر ارئػػداً فػػي تشػػكيؿ الكيفيػػة التػػي تطػػورت بيػػا المؤسسػػات والمنظمػػات واالسػػتراتجيات وخطػػط

لي ػػا م ػػف أج ػػؿ المس ػػتقبؿ  ،ب ػػؿ ويعتق ػػد بعض ػػيـ أف المؤسس ػػات الناجح ػػة الت ػػي تس ػػير ق ػػدماً ف ػػي بيئ ػػة

أعم ػ ػ ػػاؿ متغيػ ػ ػ ػرة يمكني ػ ػ ػػا تحقي ػ ػ ػػؽ النج ػ ػ ػػاح م ػ ػ ػػف خ ػ ػ ػػالؿ إيج ػ ػ ػػاد معرف ػ ػ ػػة جدي ػ ػ ػػدة والمش ػ ػ ػػاركة فيي ػ ػ ػػا

( براوف .) 70 : 1999 ،

كيكجد عدة مناىج لتعريؼ المعرفػة لكػؿ مػنيج حججػو كبراىينػو  ،كمػف تمػؾ المنػاىج
نذكر اآلتي :

 -1المنيج االجتماعي  :وينظر في تصوره لممعرفة  :كونيػا بنيػة اجتماعيػة تعمػؿ المنظمػة عمػى
توظيؼ عناصرىا لتحقيؽ أىدافيا ( ويؾ . ) 525 : 2000

 -2المنيج اإلدارم  :ويرى في المعرفة  " :موجوداً تتعامؿ معػو إدارة المنظمػة فػي سػعييا انتػاج
السمع والخدمات " ( أندرس . ) 161 : 1997 ،

 -3المنيج التقني  :ويرى في المعرفة قدرات تقنية تػتمكف المنظمػة مػف توظيفيػا لتحقيػؽ أىػدافيا
( برايف وكورت . ) 5 : 1999 ،

 -4المػػػنيج المعمكمػػػاتي  :وىػػو ال ػػذي يػػرى فػػي المعرفػػة  " :ق ػػدرة عمػػى التعامػػؿ مػػع المعموم ػػات
وتوظيفيا لتحقيؽ ىدؼ موصوؼ " ( نيوماف . ) 71 : 2000 ،

 -5المػػنيج االقتصػػادم  :الػػذي يػرى فػػي المعرفػػة  " :رأس مػػاؿ فكػري وقيمػػة مضػػافة تتحقػػؽ عنػػد
استثمارىا الفعمي " ( ستيورت . ) 58 : 1999،

 -6المػػدخؿ الػػكظيفي  :ويػػرى لممعرفػػة " وظيفػػة تجعػػؿ منيػػا قػػوة تتػػيح لممنظمػػة مواجيػػة تحػػدياتيا
وتحقيؽ تميزىا واقتدارىا " ( ىويؿ . ) 5: 1998 ،

 -7المػػنيج الثنػػالي المصػػػطمحي  :ويشػػير إلػػى أف المعرفػػة " تتكػػوف مػػف ج ػزأيف  ،األوؿ ظػػاىر
يمكػ ػػف التعامػ ػػؿ المباشػ ػػر معػ ػػو وتحويمػ ػػو إلػ ػػى وثػ ػػائؽ قابمػ ػػة لمنقػ ػػؿ  ،أمػ ػػا الجػ ػػزء الثػ ػػاني فيػ ػػو ذو

س ػ ػ ػ ػ ػػمة ض ػ ػ ػ ػ ػػمنية غي ػ ػ ػ ػ ػػر ظ ػ ػ ػ ػ ػػاىرة مض ػ ػ ػ ػ ػػمونيا المي ػ ػ ػ ػ ػػارات والخبػ ػ ػ ػ ػ ػرة واالس ػ ػ ػ ػ ػػتدالؿ والحكم ػ ػ ػ ػ ػػة "
( ىيرسؿ . )42 ، 2000 ،

 -8المػػػنيج الشػػػمكلي  " :ويتض ػػمف تص ػػو اًر يض ػػـ كاف ػػة المن ػػاىج الس ػػابقة وبالت ػػالي في ػػو موج ػػود
اقتصػػادي ذو ىيكػػؿ اجتمػػاعي ينػػتج عػػف تفاعػػؿ العوامػػؿ التقنيػػة والتنظيميػػة ويمػػد المنظمػػة بقػػدرة

تجعميا في موقؼ يتيح ليا إدراؾ التميز "( جميند و آخروف . ) 45 : 2000 ،

كترل الباحثة أف مفاىيـ مناىج المعرفة تعد دوف شػؾ نتػائج لجيػد نظػري متواصػؿ اسػتوعب
وجيات نظر الدارسيف والباحثيف والتي أظيرت مسمسؿ التطور النظري لممعرفة .
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كتتبنى الباحثة المنيج الشمولي نظ اًر الحتوائو عمى عدد مف الوظائؼ والمياـ التي يتضمنو

مفيوـ المعرفة  ،وألف المعرفة اجتماعيػة واقتصػادية ووظيفيػة  ،إضػافة إلػى كونيػا تعمػؿ عمػى تنميػة

العنصر البشري في جميع المجاالت .

أمػػا بالنسػػبة لمفيػػوـ المعرفػػة فيػػرى كػػؿ مػػف بالكويػػؿ وجامبػػؿ أف المعرفػػة ىػػي مجموعػػة مػػف

الخبػرات والقػػيـ والبيانػػات المرتبطػػة واادراؾ المػػتمعف والمسػممات البديييػػة القائمػػة عمػػى فكػػر معػػيف ،

والتي تجتمع سوياً كي توفر البيئة المواتية وااطار المناسب الذي مػف شػ نو أف يسػاعد عمػى التقيػيـ
والجمع بيف الخبرات والمعمومات ( بالكويؿ وجامبؿ . ) 9 : 2003 ،

كمف خالؿ ما سبؽ يتبيف لنا مبادئ المعرفة كىي :




أف المعرفة تنظـ نفسيا بنفسيا تمقائياً .

أف المعرفة تسعى لالستم اررية  ،فالمعرفة تريد أف تكوف وتدوـ كاستم اررية الحياة .

أف المعرفػػة تنتقػػؿ مػػف خػػالؿ المغػػة  ،فالمغػػة وسػػيمة لوصػػؼ الخب ػرة وال يمكننػػا بػػدونيا إيصػػاؿ مػػا

نعرفػػو ويعنػ ػي انتشػػار واتس ػػاع المعرفػػة التنظيمي ػػة أنػػو يج ػػب عمينػػا تط ػػوير المغػػات الت ػػي نس ػػتخدميا
لوصؼ خبرة أعمالنا التي نقوـ بت ديتيا .


أف اتصاؼ المعرفة بالمرونة يعتبر أم ار مفضال حيث إف النظـ القابمػة لمتكيػؼ تػؤدي إلػى ااتقػاف

ويصبح معدؿ النماء لمنظـ الالمركزية بدرجػة أعمػى وىػذا يعنػي أننػا يمكػف أف نيػدر المػوارد والطاقػة

عندما نحاوؿ أف نراقب أو نسيطر عمى المعرفة بشكؿ محكـ أو ضيؽ .


ال يوجػػد حػػؿ واحػػد لألمػػور المعرفيػػة  ،فبالمعرفػػة تتغيػػر بشػػكؿ مسػػتمر دائمػػا حيػػث أف األسػػموب

األفض ػػؿ ادارتي ػػا ف ػػي الوق ػػت الحاض ػػر ى ػػو ذل ػػؾ األس ػػموب ال ػػذي يت ػػرؾ األم ػػور تس ػػير بينم ػػا تبق ػػى

الخيارات قائمة .


إف المعرفػػة ال تنمػػو إلػػى مػػا ال نيايػػة ففػػي آخػػر األمػػر تضػػيع بعػػض المعرفػػة أو تنفػػى تمامػػا كمػػا

تنفػػى األشػػياء فػػي الطبيعػػة فعػػدـ الػػتعمـ وااىمػػاؿ فيػػو واسػػتم اررية اسػػتخداـ الطػػرؽ القديمػػة لمتفكيػػر

يؤدياف إلى تراجع مجموعة المعرفة الكاممة التي تساىـ في القدرة عمى إنماء وتطور المعرفة .


أف مسئولية تطور المعرفة ال تقػع عمػى أحػد بشػكؿ فػردي  ،فالمعرفػة عمميػة اجتماعيػة وتعنػي أنػو

ال يستطيع أي شخص تحمؿ المسئولية لممعرفة التجميعية ( الجماعية) .

ال يستطيع أحد فرض األحكاـ والقواعد والنظـ فإذا كانت المعرفة حقا تنظـ نفسيا بنفسيا ذاتيػا

فإف الطريؽ األكثر أىمية لتقدميا ىي إزالة الحػواجز التػي تقػؼ أمػاـ التنظػيـ الػذاتي وفػي بيئػة مسػاندة

فإف المعرفة سوؼ تيتـ بنفسيا ( دىمش وأبو زر . ) 7 – 6 : 2004 ،

وبع ػػد التميي ػػز ب ػػيف المص ػػطمحات الثالث ػػة ( البيان ػػات – المعموم ػػات – المعرف ػػة ) والتوس ػػع فػ ػي

توضػػيح تعريفػػات المعرفػػة ومنػػاىج ىػػذه التعريفػػات  ،وحتػػى يػػتـ الوصػػوؿ إلػػى فكػرة أكثػػر وضػػوحا عػػف
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( البيانػ ػػات – المعمومػ ػػات – المعرفػ ػػة ) ال بػ ػػد مػ ػػف ااشػ ػػارة إلػ ػػى اليػ ػػرـ المعرفػ ػػي أو مػ ػػا يسػ ػػمى بيػ ػػرـ

المعرفة .

ثانيان -اليرـ المعرفي أك ( ىرـ المعرفة) :

يتحدث الباحثوف في مجاؿ إدارة المعرفة عما يسمى ىرـ المعرفة  ،وىو شكؿ ىرمػي يصػور

عػػالـ المعرفػػة الػػذي يبنػػى مػػف البيانػػات الخػػاـ التػػي تشػػكؿ قاعػػدة اليػػرـ  ،وص ػوال إلػػى الحكمػػة التػػي
تشػػكؿ بػػدورىا رأس اليػػرـ  ،وقػػد اختمفػػت ا راء حػػوؿ التفصػػيالت الدقيقػػة لكػػؿ مسػػتوى مػػف مسػػتويات

اليرـ  ،ومع ذلؾ فإف ىناؾ إجماعاً عاماً تـ التوصؿ إليو حوؿ التشكيمة الرئيسػية ليػرـ المعرفػة كمػا

ورد في كتاب ( حجازي  ) 62 -59 :2005 ،ففي نموذج اليرـ الذي وضعو Raddund and

 ( Alanكػػوكيز  ) 74 : 2003 ،تشػػكؿ البيانػػات الخػػاـ والبيانػػات الضػػمنية أسػػفؿ اليػػرـ أو قاعدتػػو
وتسجؿ البيانات في قواعد البيانات ومخازف البيانات األخرى .

وتعكس البيانػات العممياتيػة  /التشػغيمية  Operationalإجػراءات كاممػة تكامميػة يشػار إلييػا

بمػػا يعػػرؼ باسػػـ " التفصػػيؿ الػػذرم "  Atomic Detailوعنػػد مسػػتوى إدارة المعمومػػات تحػػدث
تغيرات ىامة  ،إذ يتضمف ىػذا المسػتوى بيانػات ممخصػة بشػكؿ سػيؿ  ،ومصػنفة ضػمف مجموعػات
ومخزنػػة ومفمتػرة ( منقػػاة ) ومنظمػػة لتكشػػؼ عػػف السػػياؽ  .وبالصػػعود إلػػى أعمػػى  ،يتحقػػؽ الوصػػوؿ

إلى مستوى المعمومات الممخصة بشكؿ مركز وىو ما يطمؽ عميو " ذكاء األعماؿ " Business

 Intelligenceال ػػذي ينػػػتج عنػ ػػدما تػػػتـ معالجػػػة البيانػ ػػات والمعمومػ ػػات  ،وتنظيميػػػا  ،وتنقيتيػػػا ،
وربطيا  ،وتحميمييا بشكؿ قوى ومكثؼ .

إف القياـ بعممية تمخيص أخرى لممعمومات تقود إلى المعرفة  ،وفي ىذه الحالة يمكف وصػؼ

المعرفة ب نيا تبصيرات مشتقة مف المعمومات والبيانات والتي يمكػف العمػؿ بموجبيػا  ،والتشػارؾ بيػا
فػػي ظػػروؼ مختمفػػة وب سػػاليب مختمفػػة وأخيػ ار وعنػػد قمػػة اليػػرـ  ،تكمػػف الحكمػػة  .وتبػػدو الحكمػػة ىنػػا
عمى أنيا خمود  Timelessالمعرفة وخالصتيا .
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الحكمة
معرفة المنظمة

ذكاء األعماؿ
إدارة المعمومات

البيانات العممياتية
البيانات الخادـ
الشكؿ ( )3ىرـ المعرفة كما صوره Raddund and Alan
المصدر ) Coakes, Elyane, 2003: 74) /

كقػاـ كػؿ مػف  ( Beckaman and Liebowitsمػاركوردت  ، )23 : 2002 ،بتصػور
ىػػرـ آخػػر لممعرفػػة أو مػػا يسػػمى السمس ػمة المتصػػمة لممعرفػػة  ،فيبػػدأ ىػػذا اليػػرـ مػػف قاعدتػػو السػػفمى
( البيانػات ) التػػي تشػتمؿ عمػػى الحقػائؽ  ،والصػػور المفصػمة ،والرمػػوز العدديػة غيػػر المفسػرة  " ،أي
دوف أي سػػياؽ وبالتػػالي دوف أي معنػػى " ويمػػي ذلػػؾ المعمومػػات  ،وىػػي البيانػػات المش ػربة بسػػياؽ

ومعنػػى  ،والتػػي يمكػػف اسػػتخداـ شػػكميا ومحتواىػػا فػػي ميمػػة معينػػة  ،بعػػد أف يكػػوف قػػد تػػـ تشػػكيميا ،
وتصنيفيا  ،ومعالجتيا  ،وت طيرىا .
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القدرة

الخبرة

المعرفت

البياناث

المعلوماث

الشكؿ ( )4ىرـ المعرفة كما صوره Beckaman and Liebowits

المصدر ) Marquardt, Michael J. 2002: 23) :

أم ػػا المعرف ػػة (المس ػػتوى الثال ػػث م ػػف مس ػػتويات الي ػػرـ ) فتش ػػتمؿ عم ػػى ىياك ػػؿ المعموم ػػات ،

والمبػػادئ  ،والخبػ ػرات  ،واتخػػاذ القػ ػرار  ،وحػػؿ المش ػػكمة  ،وتمك ػػف المعرفػػة الن ػػاس مػػف إيج ػػاد معن ػػى
لمبيانات  ،وبالتالي توليد المعمومات  .وعند ىذا المستوى الثالػث  ،يػتمكف النػاس مػف التعامػؿ بػذكاء

مع مصادر المعمومات المتاحة  ،ومف ثـ اتخاذ خطوات العمؿ  ،يمي ذلػؾ مسػتوى الخبػرة التػي ىػي
مسػػتوى االسػػتخداـ المالئػػـ والفعػػاؿ لممعرفػػة مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ النتػػائج وتحسػػيف األداء  .وأخي ػ ار ت ػ تي
القػػدرة التػػي تعنػػى القػػدرة والخب ػرة المنظميػػة لتوليػػد منػػتج أو خدمػػة أو عمميػػة عمػػى مسػػتوى عػ ٍ
ػاؿ مػػف
األداء  .وتتطمب القدرة تكامؿ وتعاوف العديد مف األفراد والفرؽ  ،والتنسػيؽ فيمػا بيػنيـ  ،فالقػدرة ىػي
أكثر مف كونيا مجرد أداة بؿ ىي القدرة عمى التعمـ واالبتكار والتوليد .

ومػػف خػػالؿ األشػػكاؿ اليرميػػة السػػابقة تسػػتطيد الباحثػػة القػػكؿ إف المعرفػػة لػػـ تنش ػ فج ػ ة أو

بخطوة واحدة إنما مرت بعدة خطوات  ،وعدة مراحؿ حيث أنيػا بػدأت بالبيانػات الخػاـ  ،وصػوال إلػى
المعمومات وتـ ذلػؾ مػف خػالؿ عمميػة الػربط والتنظػيـ مػع بيانػات أخػرى ثػـ تحولػت إلػى معمومػات ،
والمعمومات إلى معرفة وعند الوصوؿ إلى المعرفة يتـ تحميمييا وربطيا بمعمومات أخرى وصوال إلػى

مرحمػة المعرفػػة المبتكػرة  ،التػػي ىػي خالصػػة المعرفػػة والتػػي مػف خالليػػا تسػػتطيع المؤسسػػة الوصػػوؿ
إلى النجاح والتميز إذا أحسف استخداميا .
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ثالثان -أىمية المعرفة :

مػف خػػالؿ مػػا تػـ عرضػػو مػػف تعريفػػات متنوعػة لممعرفػػة وخطػوات اليػرـ المعرفػػي وصػوال إلػػى

المعرفة كاف ال بد مف ااشػارة إلػى أىميػة وضػرورة المعرفػة وخصوصػا فػي القػرف الحػادي والعشػريف

لممنظم ػػات  ،واافػ ػراد  ،والمؤسس ػػات حي ػػث تكم ػػف أىمي ػػة المعرف ػػة ف ػػي كوني ػػا مص ػػد اًر لممعموم ػػات ،
ومصد اًر لتنظيـ األدوار  ،وحسػف األداء ونتيجػة لمتغيػرات والتطػورات العالميػة المتسػارعة ودورىػا فػي
تعاظـ المعرفة وتحويميا إلى عمـ قائـ بذاتو لو أدبياتو الخاصة بو  ،ككحداتو التنظيمية الكبيػرة فػي

المؤسسات الحديثة فتظير أىمية المعرفة مف خالؿ ما يمي -:
 االبتكار والتدفؽ الغزير والمستمر لمبيانات والمعمومات . -التخصص الدقيؽ .

 -ث ػػورة االتص ػػاؿ وحري ػػة وس ػػرعة انتق ػػاؿ المعموم ػػات وتكاممي ػػا وتكاثرى ػػا واس ػػتثمارىا بفع ػػؿ االنترن ػػت

والفضائيات .
 -المنافسة .

 -ضخامة التراث المعموماتي ل نسانية .

 النمور المستمر بفعؿ التحديث السريع .وقػػد فرض ػػت سػػمة جدي ػػدة عم ػػى القػػرف الح ػػادي والعش ػريف أن ػػو ق ػػرف المعرفػػة حي ػػث إف الق ػػدرة

والغمبة والتفوؽ بال شؾ ستكوف لألكثر معرفة ( يػتمكف مػف امػتالؾ المعػارؼ بسػرعة وتوظيفيػا ربمػا
في وقت تعمميا ذاتو ) (. )www.ao-academy.org

كىناؾ نقاطان أخرل يظير مف خالليا أىمية المعرفة كىي كالتالي -:

-الميزة التنافسية  :تجعؿ مجموعة مف العوامػؿ مثػؿ زيػادة التنػافس والعولمػة والجوانػب االقتصػادية

الخاصة بالمعرفة التي استجدت مف المحافظة عمى نمو األعماؿ مما يجعؿ التنافس أكثر قوة .

التقنية  :أثرت التقنية عمى معدؿ التغييػر وتطمػب وجػود قػوة عاممػة قابمػة لمتكيػؼ ومػاىرة ومتعممػةفالفعؿ يتزايد تعقيده  ،إال أف التقنيػة قػد منحػت األفػراد فرصػة فػي مشػاركة المعمومػات ،كمػا سػاعدت

خبػ ػرات التػ ػدريب عم ػػى إع ػػادة التفكي ػػر ف ػػي األس ػػاليب الت ػػي ي ػػتعمـ بي ػػا األفػػراد داخ ػػؿ فص ػػوؿ الد ارس ػػة
وخارجيا .

 مركنة التكظيؼ  :باتت المعرفة أكثر سرعة في الزواؿ كما كانت قبؿ ذلؾ حيث يقوـ الموظفوفبتغيي ػػر مين ػػتيـ ووظ ػػائفيـ بتكػ ػرار أكب ػػر  ،فالمؤسس ػػات الت ػػي تعتم ػػد ف ػػي مص ػػادرىا عم ػػى المص ػػادر

الخارجيػػة تواجػػو خطػػر فقػػداف المعرفػػة التػػي توجػػد داخػػؿ المنظمػػة الخاصػػة بيػػـ  ،وبيػػذا يصػػبحوف
معتمديف بشدة عمى المؤسسات الخارجية .
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التغيرات التنظيمية  :أثػرت عمميػات التقمػيص واالنػدماج واالسػتحواذ وغيػر ذلػؾ عمػى الطػرؽ التػيتعم ػػؿ بي ػػا المنظم ػػة  ،فم ػػثال ب ػػإجراء التقم ػػيص عم ػػى بع ػػض العم ػػاؿ كب ػػار الس ػػف األكث ػػر خبػ ػرة ف ػػإف

الشركات سرحت معرفة ميمة وجوىرية ممف أثبتت نجاحاً في العمؿ أو لـ تثبت ىذا النجاح.
( غريب . )11 : 2000 ،

كتػػرل الباحثػػة أف عمػػى المؤسسػػة التربويػػة أو المنظمػػة أف تطمػػح لمميػزة التنافسػػية ويػػتـ ذلػػؾ بالعمػػؿ
بالتقنيػ ػػة الحديثػ ػػة ووضػ ػػع الشػ ػػخص المناسػ ػػب فػ ػػي المكػ ػػاف المناسػ ػػب واسػ ػػتخداـ المعرفػ ػػة الداخميػ ػػة
واسػػتثمارىا وعػػدـ االعتمػػاد الكمػػي عمػػى المعرفػػة الخارجيػػة  ،ويجػػب عمػػى المؤسسػػة التربويػػة أف تيػػتـ

االىتماـ األكبر بالخبرات السابقة مف أجؿ بناء خبرات جديدة تساعد المؤسسة في الوصوؿ إلى ىذه

الميزة التنافسية والحصوؿ عمى أفضؿ النتائج .

رابعان  -خصالص المعرفة كمصادرىا :

المعرف ػػة مفي ػػوـ واس ػػع متع ػػدد األبع ػػاد ومتن ػػوع الموض ػػوعات  ،ل ػػذا تتن ػػوع خص ػػائص المعرف ػػة

ومصػػادرىا وال يمكػػف حصػػرىا فينػػاؾ العديػػد منيػػا وستقتصػػر الباحثػػة عمػػى بعػػض أىػػـ جوانبيػػا عمػػى

النحو التالي :

أ -خصالص المعرفة :
ىي :


لقػػد أشػػار  ( Sveibyسػػيفبي  ) 28-17 : 1997 ،إلػػى أف المعرفػػة تتميػػز بصػػفات أربػػع

أنيا ضمنية  : Tacitويعني ذلػؾ أف األشػخاص ال يعمنػوف جميػع المعػارؼ التػي تحػتفظ بيػا

عقوليـ  ،بؿ يحتفظوف بجزء منيا .


أنيا مكجية باألفعاؿ  Action-Orientedوذلؾ مف خػالؿ الطريقػة التػي تتولػد بيػا معرفػة

جديدة عبر تحميؿ االنطباعات الحسية  Sensoryالتي يتـ تمقييا  ،وتتضح ىذه النوعية الديناميكية
مف المعرفة مف خالؿ أفعاؿ التعمـ  ،والنسياف  ،والتذكر ،و الفيـ .

 أنيػػا مدعكمػػة بالقكاعػػد  : Supported By Rulesأي أف ىنػػاؾ قواعػػد لعمميػػات الػػوعي
والالوعي الخاصة بالمعرفة  ،إذ تساعد ىذه القواعد عمى التصرؼ والعمؿ  ،وتػوفر قػد ار مػف الطاقػة
حينما ال يكوف الفرد بحاجة إلى التفكير قبؿ العمؿ .

 أنيػا متغيػرة كمتطػكرة باسػتمرار  : Constantly Changingأي أف المعرفػة متغيػرة بشػكؿ
مستمر ( حجازي . ) 70- 69 : 2005 ،
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كيشير(  ، Housel and Bellىكيسؿ كبيؿ ) إلى مجمكعة خصالص أساسية لممعرفة :


أف المعػػارؼ يمكػػف أف تولػػد  :إف بعػػض المؤسسػػات لػػدييا خصػػوبة ذىنيػػة ممػػا يجعميػػا قػػادرة

عمػػى توليػػد المعرفػػة الجديػػدة وىػػذا مػػا يمثمػػو األف ػراد المبتكػػروف الػػذيف يػػتـ التعويػػؿ عمػػييـ فػػي عمميػػة

استدامة االبتكار وتوليد المعرفة .


المعرفة يمكف أف تموت  :وكما تولد المعرفة فإنيا تموت أيضا  .إف القميؿ جدا مف المعػارؼ

التي تتكوف خالؿ تجاربنا ىي التي تسجؿ  .واف ما يكتب منيا في الكتب والدوريات ىو القميؿ جػدا
مػػف معرفتنػػا ( واف كػػاف ذا جػػودة عاليػػة تعػػوض أحيانػػا عمػػا ال يكتػػب ولػػو بقػػدر ) لػػذا فػػإف الغالبيػػة

العظمػػى مػػف المعػػارؼ تمػػوت مػػع الشػػخص  .ومػػع ذلػػؾ فػػإف فكػرة مػػوت المعرفػػة ذات خصوصػػية .
فبعض المعارؼ تموت بموت الشخص والبعض األخػر يمػوت بػإحالؿ معػارؼ جديػدة محػؿ القديمػة

لتتقاعد عف االستخداـ .

وىذا ما يحدث مع االبتكػار الجػذري أو عنػد تغييػر المعتقػدات  ،فػي حػيف أف الػبعض ا خػر

يصػػبح بػػدوف قيمػػة فػػي األعمػػاؿ ( المػػوت النسػػبي ) لػػيس ألنيػػا بػػدوف اسػػتخداـ وانمػػا ألف المعرفػػة

تحولت مف معرفة خاصة ومف داخؿ المؤسسة إلى معرفة عامة والػى الميػداف العػاـ لتصػبح معرفػة
ليس ليا أي خصوصية  ،أي ما يشػبو السػمع العامػة ( كػاليواء  ،لػوف السػماء ) ال تػؤثر فػي السػوؽ

كعمميات تكمفة أو عائد .

المعرفػػػة يمكػػف أف تمتمػػؾ بفعػػؿ معػػدالت التعمػػيـ العالي،فػػإف أغمػػب المعػػارؼ



ذات القيمة تعمؿ عمى زيادة ثروة المؤسسات لذلؾ يتـ اامساؾ بيا  .والمؤسسات تمارس دو ار كبي ار
في تحويؿ المعرفة التي تمتمكيا إلى براءات اختراع أو أسرار تجارية تتمتع بالحماية القانونيػة شػ نيا

ش ف الممكية المادية ( نجـ . ) 30-28: 2005 ،

كترل الباحثة ب ف المؤسسات التربوية ( الجامعات ) قادرة عمى تحويؿ المعرفة التي

تمتمكيا إلى براءات اختراع وعمميات تربوية مميزة خاصة بالجامعة  ،تستطيع مف خالليا الجامعات

الوصوؿ إلى الميزة التنافسية وتحقيؽ أفضؿ النتائج .

وقػد ذكػر  ( Kluge and Otherكمػوجي وآخػروف  ) 2 : 2001 ،عػددا آخػر مػف السػمات

والخصائص التي تؤثر ت ثي ار مباش ار عمى أسػموب إدارة المعرفػة والتعامػؿ معيػا كمػا تػؤثر تػ ثي ار مباشػ ار

عمى فرص نجاح أي برنامج ادارة المعرفة تتبناه المنظمة كمف ىذه الخصالص - :

 -1الذاتية :

إف المعرفػػة ىػػي نتػػاج تفاعػػؿ اانسػػاف مػػع المعمومػػات وبػػذلؾ فإنيػػا تتػ ثر بعمػػؽ خمفيػػة الشػػخص
التي يتعاطى معيا وكذلؾ بالسياؽ التي يتـ فيو تناوؿ ىذه المعمومات  ،ومف ىنػا فػإف قػراءة أو فيػـ

المعرفة أو بتعبير أدؽ مكوناتيا المعموماتية وت ويؿ ىذه المعمومات وتفسيرىا السػتخراج معرفػة منيػا
سيخضع بالت كيد لممؤثرات الشخصية وبالتالي يمكف توليد ابتكار معرفة جديدة لدى قراءتيا مف قبػؿ
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شػػخص آخ ػػر وىكػػذا ب ػػؿ أكثػػر م ػػف ذلػػؾ أف المعرف ػػة المتولػػدة م ػػف ق ػراءة الش ػػخص نفسػػو لممكون ػػات
المعموماتية نفسيا ربما تختمؼ مف سياؽ خر  ،تختمؼ فيو المؤثرات الفكرية والنفسية وغيرىا .

 -2قابمية المعرفة لالنتقاؿ :

إف ىػػذه الخاصػػية فػػي المعرفػػة ظػػاىرة لمعيػػاف فالشػػخص فػػي عممػػو عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ قػػد يجػػرب

أسموبا معينا في تنفيذ ميمة ما فإذا ما نجح في ذلؾ فإنو يفكػر تمقائيػا فػي إمكانيػة نقػؿ ىػذه المعرفػة

إلػػى ميمػػة أخػػرى وقػػد يفعػػؿ والمنظمػػات تقػػوـ بالشػػيء نفسػػو إذ تحػػاوؿ تعمػػيـ تجاربيػػا الناجحػػة ونقػػؿ
المعرفة البناءة بيف مواقعيا أو فروعيا أو أقساميا الا . ...

-3الطبيعة المضمرة – المخفية :

يجػػب أف ال يغيػػب عػػف بالنػػا أف المعرفػػة تتولػػد فػػي عقػػؿ اانسػػاف ولػػيس عمػػى الػػورؽ أو فػػي أي
مكاف آخر  ،إنيا ىناؾ في األعماؽ الخاصة ما كاف منيا دقيقا وحساسا وليس مف السيؿ مالحظة
أو متابعة المعرفة كعممية وال كنتيجة أو ثمرة ليذه العممية إال عندما تتـ عممية المعرفػة وتنتيػي فػإف

الناتج المعرفي يختزف في العقػؿ وقػد ال يخرجػو صػاحبو إطالقػا أو يخػرج جػزاء منػو أو يخػرج بشػكؿ
معػػيف بع ػػد فت ػرة م ػػف الػػزمف  ،إف ف ػػي ى ػػذه الخاصػػة لممعرف ػػة غايػػة ف ػػي األىميػػة لنج ػػاح بػػرامج إدارة

المعرفة ولتحديد األساليب المالئمة الستخراج الممكف مف ىذه المعرفة المضمرة .

 -4التعزيز الذاتي :

تتميز المعرفة عف غيرىا مػف الثػروات بػ ف المشػاركة فييػا ال نتقصػيا فالشػخص الػذي يمتمػؾ

المعرفة ويشارؾ بيا غيره ستبقى معرفتو لديو في حيف أنو يضػيؼ إلػى معرفػة غيػره  ،ىػذا ىػو الحػد

األدنػػى والمتوقػػع أكثػػر مػػف ذلػػؾ  ،إف المشػػاركة المعرفيػػة بينيمػػا ستضػػيؼ قيمػػة جديػػدة لمعرفػػة كػػؿ
منيما .

 -5الزكالية :
إف قيمػػة المعرفػػة وأىميتيػػا ليسػػت ثابتػػة مػػع الػػزمف بػػؿ ىػػي عرضػػة لمتغيػػر ال بػػؿ والػػزواؿ مػػع
م ػػرور الوق ػػت والس ػػيما فػ ػػي مج ػػاؿ األعم ػػاؿ التػ ػػي تعم ػػؿ وتن ػػافس ف ػػي بيئػػػة مفتوح ػػة والس ػػباؽ بػػػيف

المتنافسػػيف فػػي مجػػاؿ امػػتالؾ التقنيػػات الجديػػدة واخت ػراع تقنيػػات إضػػافية يمكػػف أف ينيػػي قيمػػة مػػا
تمتمكػػو منظمػػة أعمػػاؿ وتحقػػؽ مػػف خاللػػو مي ػزة تنافسػػية عاليػػة وربحيػػة كبي ػرة وىػػذا ال ينطبػػؽ عمػػى

المعرفة الحقيقية الخالدة .
 -6المحظية :

إف مف الصعوبة البالغة برمجة توليد المعرفة الجديدة إذ ال أحد يستطيع التنبؤ بالضػبط متػى

سػػيتـ توليػػد معرفػػة جديػػدة ومػػا ىػػي تمػػؾ المعرفػػة المتولػػدة ذلػػؾ أف طبيعػػة المعرفػػة ىػػي المحظيػػة  ،إف
ىذه الخاصػية لممعرفػة ال تعنػى أبػدا العشػوائية  ،كمػا أنيػا ال تعنػي أيضػا عػدـ إمكانيػة إدارة المعرفػة
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بسبب ىذه الخاصية إذ المطموب ىو تييئة المناخ المناسب لتوليد المعرفة ومف المؤكد أف شػيئاً مػا
سيتولد دوف أف نجزـ بالضبط بتوقيتو أو مدى فائدتو ونوعو

 -7التراكمية :

المعرفػة تظػػؿ صػػحيحة وتنافسػػية فػػي المحظػػة الراىنػة  ،لكػػف ليسػػت بالضػػرورة أف تبقػػى كػػذلؾ

فػػي المرحمػػة القادمػػة  ،وىػػذا يعنػػي أف المعرفػػة متغي ػرة ولكػػف بصػػيغة إضػػافة المعرفػػة الجديػػدة إلػػى

المعرفة القديمة .

 -8التنظيـ :
منيا .

المعرفػػة المتولػػدة ترتػػب بطريقػػة تتػػيح لممسػػتفيد الوصػػوؿ إلييػػا وانتقػػاء الجػػزء المقصػػود والميػػـ

 -9البحث عف األسباب :
التسػػبيب والتعميػػؿ ييػػدفاف إلػػى إشػػباع رغبػػة اانسػػاف إلػػى البحػػث والتعميػػؿ لكػػؿ شػػيء والػػى

معرفة أسباب الظواىر  ،ألف ذلؾ يمكننا مف أف نتحكـ بالمعرفة عمى نحو أفضؿ .

-10الشمكلية كاليقيف :

شػػمولية المعرفػػة ال تسػػري عمػػى الظػػاىرة التػػي تبحثيػػا فحسػػب بػػؿ عمػػى العقػػوؿ التػػي تتمقاىػػا
فالحقيقة تفرض نفسيا عمى الجميع بمجرد ظيورىا وىي قابمة ألف تنقؿ إلى كؿ الناس  ،واليقينية ال

تعني أف المعرفة ثابتة  ،بؿ تعني االعتماد عمى أدلة مقنعة ودامغة  ،لكنيا ال تعني أنيا تعمو عمى

التغيير ( . )www.hrdiscussion.com
حيث إف المعرفة تتضمف مجمكعة مف الخصالص مف أىميا :
 -1عمنية .
 -2واضحة ومستترة .

 -3تتضمف ما ىو كائف وما يجب أف يكوف .
 -4واقعية ومثالية .

 -5ثابتة ومتغيرة ( الخطيب . ) 252-251 :1995 ،

كتؤيد الباحثة ما قالو ( نجـ  : ) 2005 :إف المعرفة ىي فعؿ إنساني ار ٍ
ؽ ليس فقط ألنيا

ميزت اانساف منذ الخميقة  ،وانما أيضا ألنيا تتراكـ وتنتقؿ مف جيؿ خر بشكؿ يحمؿ معو قدرتنا
عمى البقاء  ،و أيضاً بالمعرفة نرتقي ونتميز عف الكائنات الحية األخرى حيث إف اانساف يسػتطيع

أف يولػػد المعرفػػة  ،ألن ػػو ك ػائف مفكػػر ويت م ػػؿ ولػػيس متمقي ػاً س ػػمبياً  ،والمعرفػػة ال تسػػتيمؾ وال تنتي ػػي
باالستخداـ بؿ تزيد وتتوالد كمما أحسف استخداميا واستثمارىا .
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بعػػد أف تػػـ التعػػرؼ إلػػى خصػػائص متعػػددة ومتنوعػػة لممعرفػػة البػػد مػػف التعػػرؼ إلػػى مصػػادر

المعرفة وكيفية الحصوؿ عمييا .

ب -مصادر المعرفة :

المعرفة مفيوـ واسع متعدد األبعاد ومتنوع الموضوعات لذا تتنوع مصادر المعرفة وخصوصا

في العصر الحالي فيناؾ العديد منيا  ،ولكف الباحثة سوؼ تقتصر عمى األىـ منيا .

فقد ذكر  ( cullenكوليف  ) 425 : 2005 ،نوعيف مف المصادر مف أجؿ الحصوؿ عمى المعرفة
واكتسابيا كىما :

 مصادر داخمية :تعػػد المعرفػػة الضػػمنية أحػػد المصػػادر الداخميػػة الكتسػػاب المعرفػػة وتشػػتمؿ المعرفػػة ال ػػضمنية

( التػػي مػػا سػػيتـ التط ػػرؽ ليػػا فيمػػا بع ػػد)  ،عمػػى خب ػرات األفػػراد ومعتقػػداتيـ وافت ارضػػاتيـ وذاكػػرتيـ
وحقػػوقيـ وفػػي الطمػػب يكػػوف ىػػذا النػػوع مػػف المعرفػػة صػػعب النقػػؿ أو الشػػرح  ،وفػػي الوقػػت ذاتػػو قػػد
تكوف ليذا النوع مصالحو الكثيرة لصالح المنظمة أو المؤسسة .

-المصادر الخارجية :

ىنػػاؾ عػػدد كبيػػر مػػف المصػػادر الخارجيػػة التػػي يمكػػف لممنظمػػة أو المؤسسػػة الحصػػوؿ منيػػا

عمػػى المعرفػػة ومػػف ىػػذه المصػػادر :التصػػورية ( االقتػػداء) أمػػاـ المنظم ػات األخػػرى والمشػػاركة فػػي
المػػؤتمرات واسػػتئجار الخب ػراء ومتابعػػة الصػػحؼ والمجػػالت والم ػواد المنشػػورة عمػػى شػػبكة المعمومػػات
العالمية ومشاىدة التمفزيوف وأفالـ الفيديو ومراقبة االتجاىات االقتصادية واالجتماعية والتقنية وجمع

المعموم ػػات والبيان ػػات م ػػف الزب ػػائف والمنافس ػػيف والم ػػورديف والتع ػػاوف م ػػع المنظم ػػات األخ ػػرى وانش ػػاء
التحالفات واقامة المشاريع المشتركة وغير ذلؾ مف المصادر األخرى .

كقػػد طػػرح  ( Badaracoبػػادراكك )189 :1991 ،مصػػادر أخػػرل لممعرفػػة كالتػػي يمكػػف
تحديدىا باآلتي :

 -1اإلنساف أك الفرد العامؿ:
يعػػد الفػػرد العامػػؿ فػػي أي مجػػاؿ مص ػد اًر لممعرفػػة ولكػػف لػػيس كػػؿ العػػامميف فػػي محػػيط العمػػؿ

اانت ػػاجي حي ػػث يش ػػمؿ فق ػػط الع ػػامميف ال ػػذيف لي ػػـ مع ػػارؼ وخبػػرات ف ػػي كيفي ػػة إنج ػػاز األعم ػػاؿ ذات

الطبيعة الخاصة والتي تتطمب إبداعاً في العمؿ ،وعف طريؽ ىذه المعرفة اسػتطاعت شػركات إنتػاج

الس ػػيارات م ػػثال إنت ػػاج س ػػيارات ب فك ػػار ومع ػػارؼ الع ػػامميف ويطم ػػؽ عم ػػى ىػ ػؤالء ف ػػي مجتم ػػع المعرف ػػة
بالرأسماؿ الفكري (. )intellectual capital

 -2فػػرؽ العمػػؿ  :ى ػؤالء يمثمػػوف مجموعػػة مػػف العػػامميف ضػػمف مجػػاؿ وظيفػػي معػػيف أو مجػػاالت
مختمفة ويتميزوف بقدرات إبداعية ويعمموف معا البتكار معارؼ جديدة في مجاؿ عمميـ.
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 -3البحػكث كالدراسػات  :وتعتبػر مصػد ار ميمػا انتػاج المعرفػة ومثػاؿ عمػى ذلػؾ التسػويؽ وبحػػوث
تطػػوير المنتجػػات  ،حيػػث تسػػاىـ فػػي وايجػػاد معرفػػة جديػػدة يكػػوف ليػػا دور فعػػاؿ فػػي تطػػوير أنشػػطة

المنظمات والمؤسسات .

كتػػػرل الباحثػػػة أنػػو مػػف السػػيؿ عمػػى المؤسسػػات التربويػػة ( الجامعػػات ) أف تحصػػؿ عمػػى

مصادر المعرفة  ،سواء أكانت داخمية أـ خارجية وذلؾ مف خالؿ استثمار ما ىو موجود واالسػتفادة

واالطػػالع عمػػى مػػا ىػػو أحػػدث  ،مػػف أجػػؿ تطػػوير الموجػػود مػػف المعرفػػة وعمػػى المؤسس ػػات التربويػػة

( الجامعات ) أف تستثمر رأس الماؿ الفكري حيث إنو ىو عمػاد التنميػة فػي جميػع المجػاالت  ،فػإذا
أحسف استخدامو واستثماره وتدريبو وصمت المؤسسات التربوية إلى مستوى التميز واألداء .

خامسان – أقساـ المعرفة :

بعػػد أف تػػـ التعػػرؼ إلػػى مصػػادر وخصػػائص المعرفػػة البػػد مػػف ااشػػارة إلػػى أقسػػاـ المعرفػػة ،

فالمعرفػػة معػػارؼ أي أنيػػا ليسػػت نوعػاً واحػػداً متجانسػػا ونمطيػػا  .ىػػذه حقيقػػة ألف المعرفػػة لػػيس ليػػا
شكال محدد وال يمكف أف توضع فػي إطػار واحػد  ،فػإف المؤسسػة عنػدما تقػدـ منتجاتيػا أو خػدماتيا

وخبراتيا فإنيا ال تقدـ إال جزءاً مف معرفتيا وىو الجزء القابؿ لمتحديد والنقؿ وربما فػي حػاالت كثيػرة

سػػيؿ التقميػػد أيضػػا  .لتظػػؿ المعرفػػة األكثػػر أىميػػة داخػػؿ المؤسس ػة فػػي رؤوس أفرادىػػا وعالقػػاتيـ
المتميزة وتداؤب فرؽ العمؿ فييا مػا ال يمكػف نفمػو ليخػريف وال التػدريب عميػو مػف خػالؿ أدلػة العمػؿ

التي توزع عادة عمى العامميف الجدد في المؤسسة ( عبود ) 43: 2004 ،ومػف أجػؿ تحقيػؽ اادارة

الفاعمة في الشركة البػد مػف تصػنيؼ المعػارؼ فييػا لتحسػيف اسػتخداميا أو تحديػد فجػوة المعرفػة -
( سيتـ تناوؿ فجوة المعرفة فيما بعد) أو تطوير آليػة وعمميػات إنشػاء المعرفػة الجديػدة  ،ولقػد قػدمت
تصنيفات عديدة مف قبؿ المختصيف في إدارة المعرفة ،في تي في المقدمة مف حيث التصنيؼ األقدـ

واألىـ مف لممعرفة .

(  M.polanyميتشؿ بوالني ) حيث قسـ المعرفة ىنا إلػى قسػميف  :المعرفػة الصػريحة كالمعرفػة
الضمنية .
القسـ األكؿ  :المعرفة الضمنية أك الكامنة :Tacit k

وى ػػذا الن ػػوع م ػػف المعرف ػػة ى ػػو المعرف ػػة الذاتي ػػة والت ػػي تػ ػرتبط بالقناع ػػات واألفك ػػار والنظػ ػرات

واألحاسػػيس والفط ػرة  ،إنيػػا المعرفػػة حػػوؿ عالقػػة األشػػياء ببعضػػيا الػػبعض والفيػػـ السػػببي لألشػػياء
واألحداث  ،إنو ما يميز بو أي إنساف عف غيره وىو بالضبط ما يعطي لكؿ إنسػاف إحساسػو وفيمػو

الخاص لمعالـ مف حولو .
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القسـ الثاني  :المعرفة الصريحة :Explicit k
ذكر  ( Allenإليف  ) 37 : 2003 ،أف المعرفة الظاىرة التي يمكف تقاسميا مع ا خريف ،

وتتعمؽ ىذه المعرفة بالبيانات والمعمومات الظاىرية التي يمكف الحصوؿ عمييا وتخزينيا فػي ممفػات
وسػ ػػجالت المنظمػ ػػة  ،وكػ ػػذلؾ الموجػ ػػودة والمخزنػ ػػة فػ ػػي ممفػ ػػات وسػ ػػجالت المؤسسػ ػػة والتػ ػػي تتعمػ ػػؽ

بسياسػػات المنظمػػة والمؤسسػػة واجراءاتيػػا وبرامجيػػا وموازناتيػػا ومسػتنداتيا  ،وأسػػس ومعػػايير التقػػويـ
والتشغيؿ واالتصاؿ ومختمؼ العمميات الوظيفية وغيرىا .

كما قػدـ ( ميتشػؿ زاؾ  ) M.Hzackتصػنيفا آخػ ار لممعرفػة فػي الشػركات القالمػة لممعرفػة

حيث صنؼ المعرفة إلي ثالثة أنكاع أك مستكيات كىي :

أكال -المعرفة الجكىرية ( :) Core knowledge

وىػػي النػػوع أو النطػػاؽ األدنػػى مػػف المعرفػػة والػػذي يكػػوف مطموبػػا مػػف أجػػؿ الصػػناعة حسػػب
قواعد المعبة وىذا النوع مػف المعرفػة ال يضػمف لممؤسسػة قابميػة بقػاء تنافسػية طويمػة األمػد ومػع ذلػؾ

فػػإف ىػػذه المعرفػػة تمثػػؿ المعرفػػة األساسػػية الخاصػػة بالصػػناعة لتقػػوـ بػػدورىا كسػػمة دخػػوؿ لمصػػناعة

وىي محفوظة لدى المؤسسات .

ثانيا -المعرفة المتقدمة) :( Advananced knowledge
وىي النوع أو النطاؽ الػذي يجعػؿ الشػركة تتمتػع بقابميػة بقػاء تنافسػية فمػع أف الشػركة تمتمػؾ

بش ػػكؿ ع ػػاـ المس ػػتوى نفس ػػو والج ػػودة م ػػف المعرف ػػة الت ػػي يتممكي ػػا المنافس ػػوف  ،إال أني ػػا تختم ػػؼ عػ ػف
المنافسػػيف فػػي تعويميػػا عمػػى قػػدرتيا عمػػى التميػػز فػػي معرفتيػػا لكسػػب ميػزة تنافسػػية فػػي ىػػذا التميػػز .
وىػػذا يعنػػي أف الشػػركة ذات المعرفػػة المتقدمػػة تسػػعى لتحقيػػؽ مركػػز تنافسػػي فػػي السػػوؽ عمومػػا أو

التميز في شريحة سوقية عمييـ مف خالؿ معرفتيا المتقدمة .
ثالثا -المعرفة االبتكارية ( :) Inovation knowledge
وىي المعرفة التي تمكف الشركة مػف أف تقػود صػناعتيا ومنافسػييا وتميػز نفسػيا بشػكؿ كبيػر
عنيـ  .فيذا النوع مف المعرفة(الػذي يػرتبط باالبتكػار لمػا ىػو جديػد فػي المعرفػة ومصػادر قػدرتيا )

يجعؿ الشركة قادرة عمى تغيير قواعد المعبة نفسيا في مجاؿ صناعتيا .

كمػػا طػػرح ( باكمػػاف  ) T.Bakemanتصػػنيفا أكسػػد لممعرفػػة حيػػث صػػنفيا إلػػي أربعػػة أن ػكاع

كىي :

-1المعرفة الصريحة  :وىي معرفة جاىزة وقابمة الوصوؿ موثقة في مصادر المعرفة الرسػمية التػي
عادة ما تكوف جيدة التنظيـ.
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 -2المعرفة الضمنية ( العقؿ اانساني،المنظمة أو التنظيـ)  :قابمة لموصػوؿ مػف خػالؿ االسػتعالـ
والمناقشة  ،لكنيا معرفة غير رسمية .

 -3المعرفة الكامنة ( العقؿ اانساني ،التنظيـ )  :قابمة لمتوصؿ بشكؿ غير مباشر فقط ويػتـ ذلػؾ
مف خالؿ أساليب االستنباط العرفي ومالحظة السموؾ .

-4المعرفػػة المجيكلػػة ( العقػػؿ اانسػػاني  ،التنظػػيـ وىػػي المبتكػرة أو المكتشػػفة مػػف خػػالؿ النشػػاط ،
المناقشة والبحث التجريب)  ( .عبود . )46 : 2004 ،
كما قسـ اإلغريؽ المعرفة إلى أربعة أقساـ رليسية كىي :

 -1المعرفػػػة اإلدراكيػػػة :تتعم ػػؽ ىػػذه المعرف ػػة بالمب ػػادئ والق ػوانيف العام ػػة النظريػػة واألس ػػس والقواع ػػد
األساسية لمعموـ والقوانيف والقواعد العممية .

 -2المعرفػػػة الفنيػػػة ( التقنيػػػة) :تتعمػػؽ ىػػذه المعرفػػة بالميػػارة والب ارعػػة الفنيػػة والقػػدرة عمػػى إنجػػاز
األعمػػاؿ واألشػػياء وامػػتالؾ التمرينػػات والتػػدريب الكػػافي وتحقيػػؽ التماثػػؿ والتطػػابؽ فػػي الممارسػػات

العممية لمعامميف الذيف يؤدوف المياـ ذاتيا .

 -3معرفة الحكمة التطبيقية كالعممية  :والتي تظير في الممارسات االجتماعية بصورة أساسية.

 -4المعرفة اليجينة  :وىي تعبر عف مزيج مف النزاعات واالتجاىات والقدرات الخاصة والتػي تمػزـ
في حقؿ ما وتؤدي إلى النجاح والتفوؽ في ذلؾ الحقؿ ( بروسؾ. ) 27: 2000،
بينما قسـ (Stewartستيوارت ) 43 :1997،المعرفة إلي :
 -1المعرفة التمقائية
 -2المعرفة التجميعية

 -3المعرفة الموضوعية
 -4المعرفة الضمنية
 -5المعرفة الكامنة

 -6المعرفة الصريحة
وبعد أف تـ التعرؼ إلى أقساـ وأنواع متعددة لممعرفة إال أف معظـ الباحثيف قد أجمعوا عمػى

وجػ ػػود فػ ػػرعيف أساس ػ ػييف مػ ػػف المعرفػ ػػة وىمػ ػػا المعرفػ ػػة الضػ ػػمنية والمعرفػ ػػة المعمنػ ػػة أو الص ػ ػريحة أو
الظاىرة .

ػاء عمػػى ذلػػؾ
كتتبنػػى الباحثػػة موقػػؼ البػػاحثيف فػػي حقػػؿ إدارة المعرفػػة فقػػد قامػػت الباحثػػة بنػ ً
عمػى التركيػز عمػى نػوعيف مػف أنػواع المعرفػة وىػي المعرفػة الضػمنية والصػريحة  ،ثػـ الفصػؿ بينيمػػا

عمى النحو التالي :
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النكع األكؿ /المعرفة الضمنية :
وىػػي المعرفػػة المعقػػدة ( المركبػػة غيػػر المصػػقولة والمتراكمػػة عمػػى

شػػكؿ معرفػػة الكيػػؼ

والفيـ في عقوؿ الناس الذيف يتمتعوف باطالع واسع ( بالوجف وىيمي . ) 68: 2004،

كقد ذكر( أبوديػة ) 2: 2004 ،أف أوؿ مػف اسػتخدـ ىػذا المصػطمح مايكػؿ بػوالي ( وقػد تػـ

ااشػػارة مسػػبقا ) فػػي كتابػػو البعػػد الضػػمني  Tacit dimensionعػػاـ  1966وفػػي كتابػػو الثػػاني

المعرفػة الشخصػية  Personal knowledgeعػاـ  1973وكانػت إشػارتو ليػذا المفيػوـ مػف خػالؿ
عبارتو الشييرة ( إننا نعرؼ أكثر بكثير مما يمكننا أف نتحدث ).

كيػرل  ) Davenport & prusakدافينبػورت وبروسػؾ  ) 705 :1998 ،أف المعرفػة الضػمنية
يمكف الوصوؿ إلييا بشكؿ رمزي مف خالؿ األفراد كما يمكف الحصػوؿ عمييػا فقػط بمجيػودات غيػر
عادية ويسمي الباحثاف المعرفة الضمنية ( بالصامتة  ،غير المتبمورة ) .

كيؤكػػد (أبوفػػارة  ) 4 : 2004 ،أف المعرفػػة الضػػمنية ىػػي التػػي تتعمػػؽ بمػػا يكمػػف فػػي نفػػس

الفرد مف معرفة فنية ومعرفة إدراكية ومعرفة سموكية  ،والتي ال يسيؿ تقاسميا مع ا خريف أو نقميػا

إلييـ بسيولة  .كما يؤكد  ( Rocenbergروسبرنج ) 43 : 2001،أف المعرفة الضػمنية الصػامتة
تشير إلي وجيات النظر أو البصيرة و الرؤية الذاتية والمشاعر والحدس لدى األفراد  ،وىو يػرى أف

ىػػذا الػػنمط صػػعب التعامػػؿ معػػو مػػف حيػػث االتصػػاؿ  ،وىػػو يفقػػد عػػادة مػػف المعرفػػة الضػػمنية جػػزءاً

كبيػ ػ ػ ػ اًر ج ػ ػ ػػداً عن ػ ػ ػػدما يت ػ ػ ػػرؾ الع ػ ػ ػػامميف ال ػ ػ ػػذيف ل ػ ػ ػػدييـ مث ػ ػ ػػؿ ى ػ ػ ػػذه المعرف ػ ػ ػػة  ،وأض ػ ػ ػػاؼ كػ ػ ػ ػ ٌؿ م ػ ػ ػػف
 ( Nonaka&Taeucheiناوناك ػػا وتاكوشػ ػػي  ) 144: 2004،إف المعرفػ ػػة الضػ ػػمنية ىػػػي معرفػػػة
الكيؼ وىي تتصؼ بالمعنوية وصعوبة التعبير عنيا إضػافة إلػى أنيػا معرفػة شخصػية جػدا يصػعب

ػاء عمػػى ذلػػؾ يصػػبح نقميػػا ليخ ػريف واش ػراكيـ فييػػا أم ػ اًر صػػعباً ،ويت ػ لؼ البعػػد المعرفػػي
تشػػكيميا بنػ ً
لممعرفػػة الضػػمنية مػػف معتقػػدات  ،إدراؾ ،مثاليػػات  ،قػػيـ  ،عواطػػؼ  ،نمػػاذج ذىنيػػة وىػػي جميعيػػا
مت صػػمة فػػي النػػاس وي خػػذونيا عمػػى أنيػػا أمػػر مسػػمـ بػػو  ،وىػػذا البعػػد يشػػكؿ الطريقػػة التػػي نػػدرؾ بيػػا

العالـ وكما أف ىناؾ بعداً تقنياً لممعرفة الضمنية يت لؼ مف ميارات و براعات .
كتتألؼ المعرفة الضمنية عند  Wiigمف :
الحقائؽ والبيانات الثابتة واألنماط الذىنية -األشكاؿ والصور والمفاىيـ

 األحكاـ والتوقعات والفرضيات العاممة والمعتقدات -استراتيجيات التفكير.

كيضيؼ ( كيج ) أف المعرفة الضمنية ىي معرفة مدونة تكونت مما قػد تعممػو الفػرد وتكمػف

فػػي عقمػػو ولػػذلؾ ،فإنػػو مػػا لػػـ يػػتـ تحويمػػو إلػػى معرفػػة معمػػف فإنيػػا سػػوؼ تبق ػى محػػدودة االسػػتخداـ ،
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الفائدة  ،القيمة ألنيا غير متاحة إال لحامميا وبالتالي فإف المنظمة قد تخسر ىذه المعرفة الضمنية

إذا غادر حامميا المنظمة لسبب ما.

كمف خالؿ التعريفات السابقة تستطيد الباحثة أف نستنتج سمات المعرفة الضمنية ،كمف أبرزىا:

 .1يصعب التعبير عف ىذه المعرفة أو معالجتيا أو نقميا أي أنيا معقدة التراكيب.
 .2ذاتية التكويف.

 .3ال تقبؿ التشارؾ والتقاسـ والتخزيف .

 .4توجو السموؾ الفردي ( ويج .) 206 :1993،
ومع ذلؾ  ،فإف عمى أي منظمة تريػد أف تػدير معرفتيػا المختزنػة فػي عقػوؿ موظفييػا عمييػا

أف تسػػعى لتحويػػؿ المعرفػػة الضػػمنية إل ػى معرفػػة معمنػػة وذلػػؾ بعػػدة طػػرؽ ومنيػػا حفػػز األف ػراد عمػػى
إظيار المعارؼ التي يمتمكونيا ثـ تقوـ بنشرىا بيف أفرادىا لتطويرىا واالستفادة منيا.

النكع الثاني  /المعرفة البينية ( الصريحة الكاضحة ( :Explicit knowledge

يذكر) (Allenأف المعرفة الظاىرة ىي التي يمكف تقاسميا مع ا خريف وتتعمؽ ىذه المعرفػة

بالبيانات والمعمومات الظاىرية التي يمكف الحصوؿ عمييا وتخزينيا في ممفات وسجالت المنظمة ،

وكذلؾ الموجودة والمخزنة في ممفات وسػجالت المنظمػة والتػي تتعمػؽ بسياسػات المنظمػة واجراءاتيػا
وبرامجيػػا وموازنتيػػا ومسػػتنداتيا  ،وأسػػس ومعػػايير التقػػويـ والتشػػغيؿ واالتصػػاؿ ),.

) 37:

إلػػيف 2003،

وأضػاؼ كػؿ مػف  Nonaka &Takeuchi,بػ ف المعرفػة المعمنػة أو الصػريحة ىػي المعرفػة

التػػي يمكػػف التعبيػػر عنيػػا بالكممػػات  ،واألرقػػاـ  ،والصػػوت  ،والتشػػارؾ فييػػا مػػف خػػالؿ البيانػػات ،

وبناء عميو فإنو يمكف نفؿ المعرفة
والمعادالت العممية  ،والمرئيات ومواصفات المنتج  ،والكتيبات ،
ً
المعمنة إليو إلى األفراد بسيولة ( نوناكا وتاكوشي. ) 144: 2004 ،
ويؤكد  Wiig,ب ف المعرفة الصريحة المعمنة ىي المعرفة المتاح فحصيا واستخداميا مباشرة

مف خالؿ كونيا متاحة لمعقػوؿ الواعيػة أو مػف خػالؿ كونيػا مشػكمة ومنظمػة فػي وثػائؽ ،إجػراءات ،
وبرمجي ػػات أو أي ش ػػكؿ آخ ػػر وبالت ػػالي في ػػي معرف ػػة عام ػػة وخبػ ػرة مش ػػتركة يمك ػػف الوص ػػوؿ إليي ػػا ،

ػاء عميػ ػ ػػو فػ ػ ػػإف ىػ ػ ػػذا النػ ػ ػػوع مػ ػ ػػف المعرفػ ػ ػػة يمكػ ػ ػػف التشػ ػ ػػارؾ فيػ ػ ػػو و مراكمتػ ػ ػػو ونقمػ ػ ػػو وتحميمػ ػ ػػو
وبنػ ػ ػ ً
( ويج .) 207 : 1993،
كما ويرى أف المعرفة المعمنػة ىػي المعرفػة التػي يمكػف لألفػراد تقاسػميا فيمػا بيػنيـ  ،وتشػمؿ

كػ ػالً م ػػف البيان ػػات الت ػػي يمك ػػف الحص ػػوؿ عميي ػػا وتخزيني ػػا  ،وك ػػذلؾ البيان ػػات المخزن ػػة الت ػػي تتعم ػػؽ
بالسياسػػات وااج ػراءات والب ػرامج والموازنػػات والمسػػتندات الخاصػػة بالمنظمػػة ،بااضػػافة إلػػي أسػػس

التقويـ ومعاييرىا ومختمؼ العمميات والوظيفية ( أبو فارة . ) 7: 2004 ،
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ويؤكػػد

)(Rosenperg

أف المعرف ػػة الظ ػػاىرة ى ػػي معرف ػػة ممموس ػػة ويمك ػػف إحص ػػاؤىا

والحصوؿ عمييا وممكنة التخزيف والنشر واعداد التقارير المكتوبة التي تمثؿ نموذجا فييا .
( روسبرنج .) 44: 2001 ،

أف المعرفػػة الصػريحة التػػي تمتمكيػػا أي منظمػػة أعمػػاؿ دوف شػػؾ ىػػي أسػػاس المعرفػػة لػػدييا

ألني ػػا تتضػ ػػمف الكثي ػػر مػػػف البن ػػى التحتيػػػة المعموماتي ػػة لألعم ػػاؿ مث ػػؿ االسػ ػػتراتيجيات والسياسػػػيات
والعمميات وااجراءات والميزانيات والموازنات وحقػوؽ الممكيػة ..إلػا  ،ويضػيؼ أبػو ديػة عػف سػابقيو

أف إدارة ىػذا النػػوع مػػف المعرفػػة سػيمة غيػػر أف الواقػػع لػيس  ،كػػذلؾ وقػد دلػػت تجػػارب كثيػرة عمػػى أف
تػػوفر ىػػذه المعرفػػة فػػي منظمػػة مػػا ال يعنػػي سػػيولة االطػػالع عمييػػا واافػػادة منيػػا بالضػػرورة بسػػبب

البيروقراطية أحيانا أو سوء التنظيـ أو التخزيف الا  ( .أبودية .) 7: 2004،

أمػػا عنػػد كػػؿ مػػف ( (Cark&Rolloفالمعرفػػة الص ػريحة ىػػي التػػي توجػػو السػػموؾ البشػػري

كاألفراد أو المنظمات في جميع األنشطة اانسانية حيث أنيا عبارة عف مجموعة بيانات ومعمومات

وارشادات وأفكار يحمميا اانساف أو يمتمكيا المجتمع .
( كالرؾ ورولو .)2006: 2001،

كترل الباحثػة أف نػوعي المعرفػة السػابؽ ذكرىمػا متكػامالف بغػض النظػر عػف خصػائص كػؿ منيمػا

وقابميتػػو ل ػ دارة وكالىمػػا عمػػى درجػػة كبي ػرة مػػف األىميػػة ألي منظمػػة ممػػا يسػػتدعي وضػػع الب ػرامج

المالئمػػة ادارتيػػا أي بمعنػػى أف تجػػد المنظمػػة الطػػرؽ واألسػػاليب المناسػػبة لنقػػؿ ىػػذيف النػػوعيف مػػف
المعرفة أي كيفية تحويؿ المعرفة الضمنية ( الفردية ) إلي معرفة صريحة(منظمة).
كمف أجؿ تكضيح ذلؾ قامت الباحث بوعداد جدكؿ لممقارنة بيف المعرفة الضمنية كالمعرفة البينية

( الصريحة ) عمى النحك التالي :

جدكؿ رقـ ( ) 1

المعرفة البينية

المعرفة الضمنية
 -1غير قابمة لظدراؾ

 -1قابمة لظدراؾ

 -2غير مكثقة لكنيا مكجكدة

-2مكثقة في محتكل مناسب

 -3آمنة كال يتـ الحصكؿ عمييا إال بمكافقة مالكيا

-3غير آمنة يستطيد أم شخص الحصكؿ عمييا

-4متضمنة في خبرات األشخاص كعقكليـ

 -4سيمة االنتقاؿ بيف األفراد

-5الحصػػػكؿ عمييػػػا يعتبػػػر تحػػػديا فػػػي إدارة المعرفػػػة -5يسػػيؿ الحصػػكؿ عمييػػا كيسػػيؿ تناقميػػا داخػػؿ
ككذلؾ تناقميا صعب إف لـ تتحكؿ إلي معرفة بينية

المنظمة

 -6غيػػػػػر منتشػػػػػرة كال يمكػػػػػف الحصػػػػػكؿ عمييػػػػػا إال  -6منتشػػػرة بكثػػػرة كخصكصػػػا مػػػف خػػػالؿ كسػػػالؿ
بتحكيميا أك مف خالؿ النقاش المباشر مد الشخص

اإلعالـ االلكتركنية مثؿ االنترنت
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وبعد المقارنة تؤكد الباحثة عمى أنو يجب عمى أي منظمة أو مؤسسة العمؿ بالمعرفة سواء
أكانػ ػػت ضػ ػػمنية أـ ص ػ ػريحة وال يقػ ػػؼ الحػ ػػاؿ عمػ ػػى منظمػ ػػات معينػ ػػة إنمػ ػػا يشػ ػػمؿ أيضػ ػػا منظمػ ػػات

الػػتعمـ( )learning organizationوفػػي ىػػذا الصػػدد أشػػار ( دافػػت ) 9: 2001،إلػػى أف()%80
تقريبػػا فػػي ىػػذه المنظمػػة ىػػي معرفػػة ضػػمنية ( أي المعرفػػة التػػي تكمػػف فػػي عقػػوؿ األفػراد العػػامميف )

والذي يطمؽ عمييـ رأس الماؿ الفكري وتكمف ااشارة إلي اكتساب أو توليػد المعرفػة ونقميػا وتخزينيػا
ونشرىا ىي مػف عمميػات إدارة المعرفػة ،لػذلؾ فػإف تحويػؿ المعرفػة ( الفرديػة ) إلػى معرفػة ( صػريحة
منظمية ) أو جماعية يمكف أف تتـ ضمف إطار عمميات إدارة المعرفة .

كترل الباحثة أنو يجب عمػى المنظمػات التربويػة أف تحػوؿ كػؿ مػا لػدييا مػف معرفػة ضػمنية

إلى معرفة صريحة باستخداـ إدارة المعرفػة االسػتخداـ األمثػؿ حتػى تسػتطيع ىػذه المنظمػات التربويػة
االسػػتفادة والتميػػز والمنافسػػة  ،ويػػتـ ذلػػؾ مػػف خػػالؿ التشػػاور والتعػػاوف وتبػػادؿ المعرفػػة بػػيف األسػػاتذة

األكاديمييف داخؿ الجامعات .

 -ما ىي أنكاع المعرفة التي تيتـ بيا المنظمات ؟

 -1البيانات  :نحف نفترض أف أىػـ معرفػة ىػي التػي تتػوافر فػي قواعػد البيانػات فػنحف نبنػى مخػازف
لمبيانات تسعى لوضع كؿ المعمومات المتوافرة في المنظمة قيد أنماؿ المديريف ولكػف ىػذا جػزء واحػد

مف معرفة المنظمة  ،وىي تقتصر عمى معمومات عف المنتجات واألفراد والفعاليات  ،ومػا إلػى ذلػؾ
مف أشياء ىي جزء مف البيئة الحاليػة فمخػازف البيانػات ال تمتمػؾ إال أقػؿ القميػؿ مػف المعمومػات عػف

المستقبؿ .

 -2رأس المػػػاؿ الفكػػػرم  :نحػػف نجػػد فػػي بطػػوف أرشػػيفات المنظمػػة نتػػائج بحوثيػػا التطويريػػة فينػػا
تتواجد براءات االختراع وحقوؽ النشر فاألفكار التي بدت رائعة ولكنيػا لػـ ت ِ
ػؤد

نتائجيػا فػي ذلػؾ

الحػػيف  ،ال ازلػػت متػوافرة فػػي ىػػذا األرشػػيؼ ،ىنػػا يتػوافر لنػػا مصػػدر ميػػـ لمنمػػو المسػػتقبمي  ،فػػالرأس

المػػاؿ الفكػػري الػػذي تمتمكػػو المنظمػػة ولػػـ تػػتمكف منػػو فػػي السػػابؽ قػػد يكػػوف مصػػد اًر ل ليػػاـ واالبتكػػار
ا ف أو في المستقبؿ المنظور .

 -3الخبرة :الفئة الثالثة مف فئات المعرفة ىي التي نعاني صػعوبة أكبػر فػي تحصػيميا وىػي خبػرات
العػػامميف فػػي المنظمػػة  ،فػػاألفراد يعرفػػوف أشػػياء عػػف كػػؿ مػػا يعمػػؿ وعػػف كػػؿ مػػاال يعمػػؿ  ،والمنظمػػة

التي ال تعاني مف تسرب العمالة تمتمؾ أحجاماً كبيرة مف المعرفػة  ،لػو اسػتطاعت أف تعػرؼ كيػؼ

تصػػؿ إلييػػا وعمػػى العكػػس مػػف ذلػػؾ فػػإف المنظمػػة تفقػػد جػػزءاً مػػف ثرواتيػػا فػػي كػػؿ م ػرة يتػػرؾ أحػػد

العامميف ذو الخبرة فييا عممو ( ىاي . ) 3: 2000،
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كترل الباحثة أف لمخبرة دو اًر ميماً وفعاالً في زيادة المردود اايجابي لممؤسسة التربوية لذلؾ

تؤك ػد الباحثػػة انػػو يجػػب الحفػػاظ عمػػى ىػػذه الخب ػرات وتقػػديـ الح ػوافز ليػػـ مػػف أجػػؿ المحافظػػة عمػػى

المستوى األمثؿ لمجامعات

وبػػيف (  ، Kermallyكريممػػي ) أف القيمػػة فػػي الموجػػودات غيػػر الممموسػػة تقػػاس مػػف عػػدة

مستويات  :النمو والتجديد والكفاءة واالستقرار .وأف مف أكثػر مؤشػرات النمػو قاعػدة الزبػوف ،فػإذا مػا

حافظػػت عمػػى الزبػػوف المناسػػب فػػإف قاعػػدة معرفػػة الشػػركة سػػتزداد بشػػكؿ تمقػػائي ،وأنػػو ال يجػػب أف
ينظر لالستثمار في الموجودات غير الممموسة مف حيث ت ثيرىا في األداء المالي فقط وانما لما ليا
مف ت ثير استراتيجي عمػى المػدى الطويػؿ ومػا سػيدفع ليػا مػف ثمػف الحقػا ( العمػي وآخػروف 2005،

. ) 46:

كترل الباحثة أف عمى الجامعات الفمسػطينية أف تحػافظ عمػى األسػاتذة ذي الخبػرة لػدييا وأف

تسػػتثمر ىػػذه الطاقػػات فػػي خمػػؽ طاقػػات إبداعيػػة جديػػدة  ،حتػػى تسػػتطيع الجامعػػات أف تصػػؿ إلػػى

أفض ػػؿ مس ػػتوى م ػػف الخبػ ػرة  ،والثقاف ػػة  ،والعم ػػـ  ،والمعرف ػػة  ،والتن ػػافس م ػػع بقي ػػة الجامع ػػات العربي ػػة
والعالمية  ،مما يحقؽ المزيد مف الكفاءة لدى الجامعات الفمسطينية  ،ويتـ ذلؾ مف خالؿ المكافئات

والترقيات واالشتراؾ بالمؤتمرات التربوية .

وأشػػير إلػػى أف المعرفػػة ليػػا مسػػتويات رئيسػػة لمفعاليػػات التػػي ترتكػػز عمييػػا المنظمػػات فػػي المعرفػػة

كىي :

 -1توليد المعرفة الجديدة .

 -2النفاذ والوصوؿ إلى المعرفة ذات القيمة مف المصادر الخارجية .

 -3استخداـ المعرفة التي تـ الوصوؿ إلييا وتداوليا في عممية اتخاذ القرار .
 -4الحفاظ عمى المعرفة المؤسسية الخاصة بالمؤسسة المتداولة الخاصة بالمنتجات أو الخدمات
 -5تدويف المعرفة في وثائؽ قواعد وبيانات  ،وبرمجيات

 -6تسييؿ عممية نشر المعرفة مف خالؿ إشاعة الثقافة الخاصة بذلؾ والحوافز المناسبة

 -7نقؿ المعرفة القائمة والموجودة في األقساـ والمواقع األخرى إلى قاعدة أو نطاؽ موحد
 -8قياس قيمة األصؿ المعرفي ك صؿ رأسمالي ( روجميز. ) 40: 1998 ،

وبعد ما تـ عرضو توضح الباحثػة جانبػا أساسػيا مػف جانػب المشػاركة فػي المعرفػة أي مػدى

ق ػػدرة المنظم ػػة والمؤسس ػػات التربوي ػػة عم ػػى ت ػػوفير س ػػبؿ االس ػػتخداـ المش ػػتركة لالس ػػتفادة م ػػف الكن ػػوز
المعرفيػػة التػػي تمتمكيػػا المنظمػػات والمؤسسػػات التربويػػة واشػػاعة ثقافػػة التعػػاوف والمشػػاركة المعرفيػػة
التي مف خالليا سػيتـ رفػع مسػتوى األداء ويتحقػؽ النمػو والنجػاح المتواصػؿ  ،وتضػيؼ الباحثػة بػ ف
النجػ ػػاح المتواصػ ػػؿ يتحقػ ػػؽ لممؤسسػ ػػات التربويػ ػػة  ،والمنظمػ ػػات األخػ ػػرى بػ ػػروح التعػ ػػاوف والتشػ ػػاور
والمشاركة المعرفية في جميع المجاالت حتى نصؿ إلى أفضؿ ما نصبو إليو .
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وى ػػذا م ػػا ي ػػدفعنا لمتع ػػرؼ إل ػػى إنتاجي ػػة المعرف ػػة والوس ػػائؿ المس ػػتخدمة ف ػػي تب ػػادؿ المع ػػارؼ

والخبرات وكذلؾ التعرؼ إلى المالحة المعرفيػة التػي ستسػاعدنا عمػى االنطػالؽ نحػو مسػتقبؿ أفضػؿ
 ،ونحػػو حيػػاة ثريػػة بالتجػػارب والخب ػرات ومجتمعػػات تبػػدأ بالبدايػػة بالمالحػػة المعرفيػػة ومػػف ثػػـ إنتػػاج

المعرفة.

سادسان  -المالحة المعرفية :

معينات المالحة في ميداف المعرفة .

 .1النجـ القطبي  :ىػو الحكمػة التنظيميػة التػي توجػو المنشػ ة نحػو حمػوؿ مسػتدامة  ،وبػدوف وجػود
نجػػـ قطبػػي متمثػػؿ فػػي الغايػػة والقػػيـ  ،تصػػبح المعرفػػة عديمػػة الفائػػدة ويػػتـ إيصػػاؿ مثػػؿ ىػػذه القػػيـ

والغاية عادة مف خالؿ رؤية الشركة أو بياف الغاية ولكف ليس دائما  ،والواقع أف القيـ غير الرسمية

وغيػػر المنطوقػػة تكػػوف فػػي أحيػػاف كثيػرة أىػػـ مػػف بيػػاف الرسػػالة واذا كانػػت المعرفػػة محػػؿ تقػػدير فعػػال
فسوؼ ينعكس ذلؾ في نظاـ المعتقدات الموجو لممنش ة

 .2البكصمة  :تتكوف البوصمة التنظيمية مف مبادئ واستراتيجية موجية  .ولقػد تمثمػت القػيـ والغايػة
عمميا مف المبادئ المنظمة لعمؿ األفراد معاً  ،واالستراتيجيات الناجحػة لعصػر المعرفػة ترتكػز عمػى
مبادئ النظـ وت خذ بمنيج متكامؿ متعدد النماذج .

 .3الطػػاقـ :المعرفػػة مجسػػدة فػػي األف ػراد ويسػػتحيؿ التحػػدث عػػف المعرفػػة دوف تنػػاوؿ أسػػموب عمػػؿ
األفراد معاً وكيؼ يتعمموف معاً وكيؼ ينموف معارفيـ فرديا وجماعيا والشركات الجادة بش ف المعرفة
تشجع عمى إيجاد بيئة وثقافة مساندة لمتعمـ المتواصؿ واالشتراؾ في المعرفة .

 .4الخرالط كاألدلة  :تسعى الشركات المعتمدة عمى المعرفة بشكؿ حثيث ومػدروس لمحصػوؿ عمػى
خػ ػرائط ومس ػػارات جي ػػدة لبن ػػاء المعرف ػػة عب ػػر مس ػػتويات متع ػػددة ل ػػألداء  ،والعممي ػػات المس ػػاندة لخم ػػؽ
المعرفػػة واكتسػػابيا واالشػػتراؾ فييػػا وتوصػػيميا وتنظيميػػا يجػػب تطويرىػػا وتنقيحيػػا وتحسػػينيا بصػػورة

متواصمة .

 .5السػػفف السػػميمة  :يجػػب أف يكػػوف ىنػػاؾ وسػػائط ماديػػة أو سػػفف لمسػػاندة االستكشػػاؼ والتجريػػب

المعرفي كتشمؿ ىذه السفينة ما يمي :

*مساندة تكنكلكجية ( نظـ معمومات ،قواعد بيانات  ،تكنولوجيات اتصاؿ  ،تكنولوجيات انترنػت و
بريد إلكتروني ) .

 معدات (سبورات بيضاء  ،أجيزة التحاور عبر الفيديو نظـ التصنيع المرف ) .

 أدكات ( معينات وظيفية  ،خرائط معرفية  ،مساندة األداء باستخداـ الحاسب ا لي) .

 ىياكؿ مادية ( مراكز لمتعمـ  ،مكتبات  ،قاعات لالجتماعات  ،قاعات استراتيجية تنفيذية ).
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 -6التغذيػػة المرتػػدة كالقيػػاس  :يجػػب أف تكػػوف ىنػػاؾ أسػػاليب لتعػػرؼ إذا كنػػت سػػائ ار فػػي المسػػار
الصػػحيح أـ ال  ،وتشػػبو التغذيػػة المرتػػدة الش ػريط األزرؽ الصػػغير المثبػػت فػػي الش ػراع والػػذي يسػػتدؿ

منو عمى امػتالء الشػراع بالريػاح أو مقيػاس العمػؽ الػذي ينبيػؾ لمميػاه الضػحمة  ( .توفيػؽ :2004،

.) 183 ،182

كترل الباحثة بػ ف أي عمػؿ نػاجح ال بػد لػو مػف وجػود خطػوات مسػبقة ااعػداد  ،وال بػد مػف

وجػػود خطػػوط واضػػحة المعػػالـ  ،وخريطػػة معرفيػػة يسػػتطيع الفػػرد مػػف خالليػػا أف يسػػير إلػػى األمػػاكف
التي يريدىا ويميز أيف يقؼ وأيف يسير ومف أيف ي خذ ومف أيف يستفيد ....

سابعان  -إنتاج المعرفة :

بعد أف تـ التعرؼ إلى خريطة المعرفة ومحتويات الخريطة ال بد مف الوقوؼ عمى إنتاج المعرفة .
ت خػػذ إدارة المعرفػػة عمميػػا ت إنتػػاج المعرفػػة لػػدعـ األنشػػطة األساسػػية لممنظمػػة  ،أو إنتػػاج

المعرفة وبيع سمع المعمومات والمعرفة باعتبارىا النشاط األساسي لممنظمة .

وتس ػػتطيع المنظم ػػة تحقي ػػؽ قيم ػػة مض ػػافة كبيػ ػرة  ،وبخاص ػػة أف التك ػػاليؼ المتغيػ ػرة انت ػػاج

المعرفة ليا خصائص فريدة وىي أف تكمفػة الوحػدة المنتجػة لنسػخة إضػافية مػف منػتج المعمومػات أو

لمعرفة ال تزيد حتى لو طبعت كميات كبيرة منيا.

وبسػػبب ىيكػػؿ تكمفػػة المعمومػػات والمعرفػػة فػػإف ىػػذه السػػمع تقػػدـ اقتصػػاديات سػريعة الحجػػـ ،

أي بمعنػى أنػػو كممػػا أنتجػػت المنظمػػة كميػػات أكبػػر كػػاف متوسػػط التكمفػػة أقػػؿ ل نتػػاج  ،وليػػذا السػػبب

فػػإف شػػركة ( مايكركسػػكفت ) عنػػدما سػػيطرت عمػػى برمجي ػات صػػناعة الحاسػػوب الشخصػػي ونظػػـ
تشغيمو استمتعت بربج يصؿ إلى  (. %92ياسيف . ) 127: 2000،
كىناؾ ثالثة مداخؿ الستخداـ المعرفة في ىذا المجاؿ .
 -1التحسيف المستمر وىو العمؿ عمى تطوير العمميات  ،الخدمات الحالية بتطبيؽ المعرفة المتاحة.
 -2استخداـ المعرفة الحالية انتاج عمميات ،خدمات جديدة و مختمفة .

 -3ابتكار عمميات وخدمات لـ تكف معروفة مف قبؿ ( .السممي وعمي .) 166 :2004،

ترل الباحثة أنػو مػف الضػروري األخػذ بالوسػائؿ واألسػاليب التػي تسػيؿ عمميػة إنتػاج المعرفػة  ،ويػتـ
ذلػػؾ عػػف طريػػؽ تبػػادؿ المعػػارؼ والخبػرات  ،وتشػػكيؿ المعػػارؼ التػػي تسػػاعد عمػػى التطػػوير  ،وايجػػاد
بيئة تساىـ لممشاركة في المعارؼ والخبرات  ،مف أجؿ الوصوؿ لممنظمػة أو المؤسسػة التربويػة إلػى

مستوى التنافس مع المؤسسات التربوية األخرى .
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ثامنان  -فجكة ك جكدة المعرفة :

ولكي يتـ إنتاج المعرفة بالشكؿ الصحيح والوصوؿ إلى أفضؿ النتائج ترى الباحثػة أنػو البػد

مف التعرؼ إلى مصطمحي فجوة المعرفة وجودة المعرفة.

أكال  -نبدأ بفجكة المعرفة ( . ) knowledge Gab

ظيػػر فػػي حقػػؿ إدارة المعرفػػة مصػػطمح أطمػػؽ عميػػو فجػػوة المعرفػػة وقػػد أخػػذ االىتمػػاـ بيػػذا

المصطمح يتزايد نظ ار ليثار السمبية التي يخمفيا وجود ىذه الفجوة  ،ويشير( ويج  )1994:77،إلى
أنواع عديدة مف فجوة المعرفة  ،ويضيؼ أف بعض ىذه الفجوات تظير مف خالؿ حدوث فجوة بػيف

المعرفة الموجودة و المعرفة المطموبة لمتعامؿ مع المواقؼ فمثالً قد تتولػد فجػوة مػف خػالؿ العالقػات
بيف مختمؼ األطػراؼ ،كػ ف يكػوف لػدى أحػد األطػراؼ معرفػة متفوقػة فػي حػيف أف األطػراؼ األخػرى

تمتمػػؾ معرفػػة أقػػؿ  .وقػػد تحػػدث فجػػوة معرفػػة بػػيف الػػدوؿ والشػػعوب حينمػػا تكػػوف إحػػدى الػػدوؿ عمػػى
درجػة مػػف التعمػػيـ أعمػػى مػػف األخػػرى  ،أو حينمػػا تكػػوف القاعػػدة التكنولوجيػػة لػػدى شػػعب أفضػػؿ منيػػا

لػػدى شػػعب آخػػر  .كمػػا يمكػػف أف تحػػدث فجػػوة معرفػػة حينمػػا يكػػوف أحػػد األط ػراؼ يعػػرؼ أكثػػر مػػف
الطػػرؼ ا خػػر  ،كمػػا قػػد تحػػدث فجػػوة معرفػػة بػػيف صػػانع المعرفػػة وبػػيف العمػػؿ حينمػػا يتطمػػب العمػػؿ
توافر ميارة معينة ال يمتمكيا صانع المعرفة وىكذا .
كمف أجؿ إدارة فجكة المعرفة ال بد مف إتباع الخطكات التالية -:
 -1تحديد طبيعة فجوة المعرفة .

 -2تحديد أفضؿ خيارات إدارة الفجوة .

 -3تنفيذ الخيارات فيما يتعمؽ بالتدريب  ،واعادة تحديد واجبات األفراد ( حجازي .)71 :2005 ،

كترل الباحثة ب ف عمى الجامعػات أف تعػالج نقػاط الضػعؼ أوالً بػ وؿ وأف تصػؿ إلػى الفجػوة

المعرفية وتعمؿ عمى ردميا حتى ال تزداد وتؤثر عمى مسار ونتائج العممية التعميمية .

كىناؾ أسباب أخرل تعمؿ عمى حدكث فجكة المعرفة كقػد قسػمت إلػى أسػباب متعمقػة بالمؤسسػة ،

وأسباب متعمقة باألفراد عمى النحك التالي :

/ 1األسباب المتعمقة بالمؤسسة نجمميا باالتي :
 -نقص األشكاؿ التنظيمية

 -نقص الخبرة في إدارة المعرفة

 نقص منظورية المعرفة مف قبؿ المؤسسة -نقص الحوافز .
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 - 2األسباب المتعمقة باألفراد نجمميا عمى النحك التالي -:

 -نقص الخبرة الذاتية  :إف المعرفة ال ازلػت خبػرة جديػدة سػواء كمبػادئ أو قواعػد أو أسػاليب  ،ليػذا

فػػإف األف ػراد بحاجػػة إلػػى خب ػرات إدارة الػػذات وخاصػػة مػػا يتعمػػؽ بطػػرؽ اسػػتغالؿ المعرفػػة الذاتيػػة فػػي
ذاكرتيا وحدسيا ومياراتيا الذىنية .

كترل الباحثة ب ف عمى الجامعات أف تحرص كؿ الحرص عمى تدريب األسػاتذة لػدييا عمػى

أحدث الطرؽ التكنولوجية والمعرفية حتى ال تصؿ ىػذه المؤسسػة والصػرح العممػي العظػيـ إلػى فجػوة

المعرفة .

 الدكافد الضيقة  :حيث إف البعض يتصرؼ بدوافع ضيقة ترتبط ب ف تقاسـ المعرفة يعني فقػدافشيء مف القوة واألىمية  ،وأف ما يزيد مف تمؾ الدوافع الضيقة حدة ت ثيرىا ىو أف المؤسسػات بفعػؿ
ت كيدىا عمى األداء العالي ىي نفسيا تتصرؼ بدوافع أنانية ضيقة تجاه أفرادىا.

وىذا ما نجده مثال لدى شركة (مايكروسوفت ) التي تندفع وراء اانجػاز المتميػز فمػف ينجػز

بتفوؽ يبقى ومف يت خر قميالً يغادر مما يجعؿ منيا مؤسسة بدوف روح  ( .نجـ .) 63: 2005 ،

كتػػرم الباحثػػة ب ػ ف تقاسػػـ المعرفػػة داخػػؿ الجامعػػة والتشػػارؾ فييػػا يػػؤدي إلػػى رفػػع المسػػتوى

الثقافي والمعرفي لمجامعة .

ثانيا  -أما بالنسبة لجكدة المعرفة :

جكدة المعرفة  :إف جودة المعرفػة أصػعب فػي التعبيػر والتحديػد والقيػاس مػف جػودة المعمومػات ومػع
ذلػػؾ فػػإف جػػودة المعمومػػات ليسػػت أقػػؿ صػػعوبة واف جػػرت محػػاوالت مػػف أجػػؿ تحديػػدييا عػػف طريػػؽ
سمات قابمة لمتحديد بقدر مف الدقة .

كيمكف تحديد جكدة المعمكمات مف خالؿ السمات المرتبطة بثالثة أبعاد كاآلتي :
 )1البعد الزمني  :كيتحدد بالسمات التالية :

 التكقيت  :وىي المعمومات التي يجب أف تقدـ عندما تكوف مطموبة . اآلنية  :المعمومات يجب أف تكوف األحدث عندما تقدـ . -التكرار  :المعمومات تقدـ كمما تكوف مطموبة .

 الفترة الزمنية  :وىي المعمومات التي يمكف أف تقدـ حوؿ الماضي والحاضر والمستقبؿ . )2البعد المتعمؽ المضمكف  :كيتحدد بالسمات اآلتية :

 -الدقة  :أف تكوف خالية مف األخطاء .

 -ذات الصمة  :المعمومات يجب أف تكوف مرتبطة بالحاجػة إلػى المعمومػات مػف قبػؿ شػخص معػيف

في حالة معينة .

 -االكتماؿ  :كؿ المعمومات المطموبة يجب تقديميا .
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 -الكعي  :ىي تمؾ المعمومات المطموبة والتي يجب أف تقدـ فقط .

 النطاؽ  :وىي المعمومػات التػي يمكػف أف يكػوف ليػا نطػاؽ واسػع أو ضػيؽ أو ذات تركيػز داخمػيأو خارجي .

 -األداء  :وىػػي المعمومػػات التػػي يجػػب أف تظيػػر األداء مػػف األنشػػطة المنجػزة  ،التقػػدـ المتحقػػؽ أو

الموارد المتراكمة .

 )3البعد الشكمي  :كيتحدد بالسمات اآلتية :

 -الكضكح  :وىي المعمومات التي يجب أف تقدـ بشكؿ سيؿ الفيـ .

 التفصيؿ  :وىي المعمومات التي يمكف أف تكوف بشكؿ تفصيمي أو ممخص . -الطمبية  :وىي المعمومات التي يمكف ترتيبيا بتعاقب محدد مسبقا .

 -التقديـ  :وىي المعمومات التي يمكف أف تقدـ بشكؿ سردي  ،رقمي  ،بياني  ،أو بشكؿ آخر.

 الكسػػػالط المتعػػػددة  :وى ػػي المعموم ػػات الت ػػي يمك ػػف أف تق ػػدـ مطبوع ػػة  ،في ػػديو  ،أو أي وس ػػائطأخرى (.نجـ .)65 : 2005 ،

كتػػرل الباحثػػة ب نػػو ال بػػد مػػف معالجػػة أي نقطػػة مػػف نقػػاط الضػػعؼ التػػي تواجػػو المؤسسػػة

التربوية أو المنظمة  ،وال بد مف التعرؼ إلى أسػباب الفجػوة فػي المعرفػة حتػى تصػؿ الجامعػات إلػى

طريػػؽ الص ػواب وطريػػؽ اانتػػاج الصػػحيح ويػػتـ ذلػػؾ مػػف خػػالؿ تحويػػؿ ىػػذه الفجػػوة إلػػى جػػودة فػػي
األداء  ،ويتـ ذلؾ عف طريؽ تبادؿ المعرفة وتناقميا بيف األفراد العامميف داخؿ الجامعة .

تاسعا  -خريطة المعرفة :

بعػػد مػػا تػػـ استع ارضػػو عػػف المعرفػػة وعػػف خصائصػػيا وأنواعيػػا وأىميتيػػا وغيػػر ذلػػؾ فإننػػا

تائيوف في عصر المعرفػة بػدوف خريطػة كمػا قػاؿ ( توفيػؽ  ) 186 : 2004 ،وال نممػؾ توصػيفات

موثوقة التي نحف بصدد ارتيادىا ،ونستخدـ كممات مثؿ معمومات ومعرفػة ومعنػى وفيػـ كمػا لػو كنػا
ٍ
شيء واحد  ،ولكننا ال نفعؿ في الحقيقة ويبدو األمر كما لػو كنػا انطمقنػا جميعػا فػي زيػارة
نتكمـ عف
لبمد ما أجنبي  ،ولكف شخصا ما عبث باألدلة التي نحمميا فاختمطػت أسػماء المعػالـ وبػدت الخػرائط

معكوسة وراح شخص آخر يعبث بالبوصمة .

أيف الخرائط واألدلة لتساعدنا عمى استكشاؼ ىذا العالـ الجديد مف المعارؼ والمعمومات.

لقػػد استكشػػؼ المفكػػروف الجػػادوف منطقػػة المعرفػػة المسػػمى تقميػػديا نظريػػة المعرفػػة لعػػدة مئػػات مػػف

الس ػػنوات فم ػػـ نك ػػف نح ػػف أوؿ م ػػف ارت ػػاد ى ػػذه المنطق ػػة ،غي ػػر أف ىن ػػاؾ ع ػػدداً كبيػ ػ اًر م ػػف المنظ ػػورات

المطروحة عمى بساط البحث وتبدو جميعيا باعثة عمى االرتباؾ والحيرة بعض الشيء كيؼ يمكننا
أف نستخمص شيئاً منطقياً مف ىذا المجاؿ المعرفي لتطبيقو عمى عالـ األعماؿ ؟ .
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– دعكنا نجمد معا أجزاء الخرالط المكجكدة لدينا كنتعرؼ إلى طبيعة األرض التي نسػير عمييػا .

كقد كاف مف المتعارؼ عميو سابقا باف معارؼ الخػرالط فػي المنظمػات كاألعمػاؿ ثالثػة أنػكاع مػف

المعارؼ كىي :

-1مكاد معرفية خرالطية موثقة تمثؿ مواقع مثؿ األقساـ  ،قواعد البيانات وما شابو ذلؾ .
 -2خرالط لألفراد كالمكجكدات في موقع عمؿ خبرتيـ المحددة

 -3خػػػرالط لػػػدركس مقتبسػػػة كمكتسػػػبة منسػػوبة إلػػى تقاريرىػػا وحكاياتيػػا األصػػمية الم ػ خوذة منيػػا
( عمياف ) 109 : 2008 ،

إف أف ػراد المنظمػػة التػػي تكػػوف بحػػوزتيـ خريطػػة معرفػػة جيػػدة تكػػوف لػػدييـ قػػدرة جيػػدة عمػػى

الوصػػوؿ إلػػى مصػػادر المعرفػػة  ،وبػػدوف ىػػذه الخريطػػة سػػيكوف مػػف الصػػعوبة العثػػور عمػػى المعرفػػة
خاصػػة وأف خريطػػة المعرفػػة تعتبػػر أداة تقيػػيـ لممخػػزوف المعرفػػي التػػي تمتمكػػو المنظمػػة وتكشػػؼ عػػف
نقاط القوة ليتـ استخداميا وعف الفجوات ليتـ ردميا ( حجازي .) 72 :2005 ،
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المبحث الثاني
إدارة المعرفة

 المفيكـ كالنشأة .

 أىمية إدارة المعرفة كأىدافيا.
 متطمبات إدارة المعرفة .

 مجاالت كمبادئ إدارة المعرفة .
 إدارة المعرفة كالتكنكلكجيا .
 نماذج إدارة المعرفة .

 عكالؽ تنفيذ إدارة المعرفة .
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المبحث الثاني
إدارة المعرفة

ثانيا – إدارة المعرفة:

تعػػد إدارة المعرفػػة مػػف المفػػاىيـ ااداريػػة التربويػػة الحديثػػة والتػػي تمقػػى اىتمامػػا مت ازيػػداً مػػف

الميتمػػيف بػػإدارة المؤسسػػات التربويػػة وتسػػعى العديػػد مػػف الشػػركات إلػػى تحويػػؿ أعماليػػا إلػػى أعمػػاؿ
ونشاطات قائمة عمى المعرفة فتعمؿ عمى توجيو استثمارىا تجاه توليد المعرفة واالىتمػاـ بالنشػاطات

واألفراد والوسائؿ األخػرى التػي تعمػؿ عمػى خمػؽ المعرفػة لتتحػوؿ إلػى مؤسسػات تعميميػة تمتمػؾ رأس

مػػاؿ فكػػري  ،وتبتعػػد عػػف األعمػػاؿ التقميديػػة التػػي يقػػوـ بيػػا األف ػراد العػػاديوف قػػدر اامكػػاف واتجيػػت
صوب أفراد المعرفة الذيف يعتبروف األصؿ واألكثر أىمية ومساىمة في تحقيؽ المزايا التنافسية التي

تسعى إلييا العديد مف مؤسسات التعميـ في مختمؼ المجاالت .

-1المفيكـ كالنشأة :

نبدأ أوال بػالمفيكـ حيػث يتبػايف تعريػؼ إدارة المعرفػة بتبػايف مػداخؿ المفيػوـ ،وكػذلؾ بتبػايف

تخصصات وخمفيات الباحثيف والكتاب في مجاؿ المفيوـ  ،كما يرجع ىذا التبػايف إلػى اتسػاع ميػداف
المفيوـ وديناميكيتو أو التغيرات السريعة التي تدخؿ عميو فمف أىـ التعريفات :

* أف إدارة المعرفػ ػػة مػ ػػدخؿ نظػ ػػامي متكامػ ػػؿ ادارة وتفعيػ ػػؿ المشػ ػػاركة فػ ػػي كػ ػػؿ أصػ ػػوؿ معمومػ ػػات

المؤسسة التعميمية بما في ذلؾ قواعد البيانات والوثػائؽ والسياسػات واجػراءات بااضػافة إلػى تجػارب
وخبرات سابقة يحمميا األفراد العامموف ( ىايكت . ) 6: 2003،

* أنيػػا عمميػػة يػػتـ مػػف خالليػػا إيجػػاد المعمومػػات كنتيجػػة لمتصػػنيفات متعػػددة األبعػػاد لممعمومػػات فػػي
العديد مف البيئات المختمفة بواسطة مستخدميف متعدديف( ليفيف . ) 22: 2001،

* أنيا االسػـ المعطػى لمجموعػة مػف األعمػاؿ النظاميػة والمرتبػة والتػي يمكػف لممؤسسػة التعميميػة أف

تقوـ بيا لمحصوؿ عمى أكبر قيمة مف المعرفة المتاحة لديو ( مارويؾ.) 24: 2001،

كعرفت إدارة المعرفة أيضا أنيا :

أ-عمميػػة إداريػػة ليػػا مػػدخالت ومخرجػػات وتعمػػؿ فػػي إطػػار بيئػػة خارجيػػة معينػػة تػػؤثر عمييػػا وعمػػى
تفعيالتيا وتنقسـ إلى خطوات متعددة ومتتالية ومتشابكة ( مثؿ خمؽ وجمػع وتخػزيف وتوزيػع المعرفػة

واستخداميا ) واليدؼ منيا ىو مشاركة المعرفة فػي أكفػ صػورة لمحصػوؿ عمػى أكبػر قيمػة لممؤسسػة
التعميمية.

ب-ىػػي نتػػاج التفاعػػؿ بػػيف الفػػرد كالمؤسسػػة مػػف ناحيػػة والتكامػػؿ بػػيف المعرفػػة الصػريحة والمعرفػػة
الضمنية مف ناحية أخرى .
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ج-ىػػػي العمميػػػات التػػػي تسػػػاعد المؤسسػػػات عم ػػى تولي ػػد والحص ػػوؿ عم ػػى المعموم ػػات واختيارى ػػا
وتنظيميػػا واسػػتخداميا ونشػػرىا وتحويػػؿ المعمومػػات الميمػػة والخبػرات التػػي تعتبػػر ضػػرورية لألنشػػطة

اادارية المختمفة كاتخاذ الق اررات  ،وحؿ المشكالت ،والتخطيط االستراتيجي
( السممي .) 17: 1998،

* وعرفػػت إدارة المعرفػػة ب نيػػا مجموعػػة مػػف المػػداخؿ والعمميػػات الواضػػحة والمحػػددة عمػػى نحػػو جيػػد
تيػدؼ إلػػى اكتشػػاؼ وظػػائؼ المعرفػػة الخطػرة  ،اايجابيػة منيػػا والسػػمبية فػػي مختمػػؼ أنػواع العمميػػات

وادارتيػػا وتحديػػد المنتجػػات أو االسػػتراتيجيات الجديػػدة  ،وتعزيػػز إدارة الم ػوارد البش ػرية وتحقيػػؽ عػػدد

آخر مف األىداؼ األخرى المرغوب فييا( ويج .)16 : 1993،

* ب نيػػا إدارة نظاميػػة معمنػػة وواضػػحة لألنشػػطة والممارسػػات والسياسػػات والب ػرامج الخاصػػة بالمعرفػػة
داخؿ المنظمة ( أبوفارة .) 8: 2004،

* أف إدارة المعرفػة مػػدخؿ نظمػػي متكامػػؿ ادارة وتفعيػؿ المشػػاركة بػػيف األفػراد بمػا فػػي ذلػػؾ قواعػػد
البيان ػػات والوث ػػائؽ والسياس ػػات وااجػ ػراءات بااض ػػافة إل ػػى تج ػػارب وخبػ ػرات س ػػابقة يحممي ػػا األفػ ػراد
العامموف داخؿ المؤسسة( الرفاعي وياسيف . ) 8: 2004،

* ب نيا العمميات التي تساعد المنظمات عمى توليد المعرفة واختيارىا وتنظيميا واستخداميا ونشرىا
،وأخي ار تحويؿ المعمومات اليامة والخبرات التي تمتمكيا المنظمة والتي تعتبر ضػرورية فػي األنشػطة

ااداريػ ػ ػ ػ ػػة المختمفػ ػ ػ ػ ػػة كاتخػ ػ ػ ػ ػػاذ الق ػ ػ ػ ػ ػ اررات وحػ ػ ػ ػ ػػؿ المشػ ػ ػ ػ ػػكالت والػ ػ ػ ػ ػػتعمـ والتخطػ ػ ػ ػ ػػيط االسػ ػ ػ ػ ػػتراتيجي

( الزامؿ . ) 1: 2003،

كتالحػػظ الباحثػػػة ممػػا سػػبؽ أنػػو ال يوجػػد تعريػػؼ متفػػؽ عميػػو لمفيػػوـ إدارة المعرفػػة  ،ومػػف

المالحظ أف إدارة المعرفة ليست وظيفة إدارية مستقمة أو عممية مستقمة عف بقية األنشطة التنظيميػة
ألف إدارة المعرفة حزمة مف األنشطة والعمميات التنظيمية المتنوعة العابرة لممجػاالت التنظيميػة التػي

تق ػػوـ بعممي ػػة تك ػػويف المعرف ػػة الجدي ػػدة بص ػػورة مس ػػتمرة وادارة التعاض ػػد ب ػػيف تقني ػػة المعموم ػػات وق ػػدرة

االبتكار الخالقة لمموارد البشرية الموجودة في المنظمة  ،وىػذا يعنػي بػ ف جػوىر إدارة المعرفػة يتمثػؿ
بػػإدارة وتوجيػػو األنشػػطة االجتماعيػػة فػػي بيئػػة العمػػؿ لتمكػػيف األفػراد والجماعػػات فػػي عمميػػة المشػػاركة

ونقؿ المعرفة وعممية تكويف المعرفة.

كترل الباحثة أف المؤسسات التربوية ( الجامعػات ) أحػوج المؤسسػات لتطبيػؽ إدارة المعرفػة

واالسػتفادة منيػا مػف أجػؿ خمػؽ جيػؿ قػادر عمػى المنافسػة وقػادر عمػى مسػايرة ركػب الحضػارة والتقػدـ
العممي والتكنولوجي .

وفي ىذا الصدد تبيف أف رأس الماؿ البشري يتمثؿ في كفاءة الموظؼ وىذه الكفاءة متمثمػة

في قدراتو داخؿ المؤسسة  ،وىذه الكفاءات مرتبطػة بوجػود العػامميف فػي المؤسسػة فػإف تركوىػا مؤقتػاً
أو بصػػفة دائمػػة فقػػد فقػػدت معيػػـ المؤسسػػة تمػػؾ الكفػػاءات وتػػزداد أىميػػة الكفػػاءة بت ازيػػد مػػا يكتسػػبو
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العػامموف مػف معمومػات عػف مؤسسػاتيـ ،وكػػذلؾ بحسػف اسػتخداـ المؤسسػة لمعمومػات موظفييػػا  ،وال

يحص ػػؿ ذل ػػؾ إال بإيج ػػاد البيئ ػػة الخص ػػبة الت ػػي تت ػػيح لمع ػػامميف نق ػػؿ معموم ػػاتيـ الض ػػمنية إل ػػى جان ػػب
ضػػرورة زيػػادة الثقػػة بيػػنيـ  ،ومػػع رفػػع كفػػاءة المػػوظفيف يصػػبح األداء أفضػػؿ ويكػػوف ىنػػاؾ ابتكػػار

( بريس ويورؾ.) 17: 2005،

م ػػف خ ػػالؿ م ػػا س ػػبؽ تػػػرل الباحثػػػة أف إدارة المعرف ػػة نم ػػط إداري متكام ػػؿ يت ػػولى المعرف ػػة

ويوجييػػا وفػػؽ أس ػس معينػػة  ،وىػػي جمعيػػا وتنظيميػػا ثػػـ ابتكػػار وتوليػػد معػػارؼ جديػػدة حتػػى تحقػػؽ
المؤسسة أىدافيا بالتجديد والتطوير وكؿ ذلؾ يتـ في إطار يضمف لممؤسسة ميزة تنافسية .

نشأة إدارة المعرفة كتطكرىا :

تعتبػر إدارة المعرفػة قديمػة وجديػدة فػي الوقػت نفسػو  ،فقػد درج الفالسػفة فػي الكتابػة فػي ىػذا

الموضوع منذ آالؼ السنيف ولكف االىتماـ بعالقة المعرفة بييكمػة أمػاكف العمػؿ جديػدة نسػبيا  .ومػف

المؤكػػد أف الكثيػػر قػػد كتػػب عػػف ىػػذه العالقػػة ولكػػف معظمػػو كػػاف خػػالؿ السػػنوات القالئػػؿ الماضػػية ،
فمنػػذ مطمػػع التسػػعينات مػػف القػػرف المنصػػرـ فػػي عػػاـ  1980وفػػي المػػؤتمر األمريكػػي األوؿ لمػػذكاء
االصطناعي أشار (ايدوارد فراينبػوـ) إلػى عبارتػو الشػييرة (المعرفػة قػكة) ومنػذ ذلػؾ الوقػت ولػد حقػؿ

معرفػي جديػػد أطمػػؽ عميػػو ىندسػػة المعرفػػة  ،ومػػع والدتػو اسػػتحدثت سػػيرة وظيفيػػة جديػػدة ىػػي مينػػدس

المعرف ػػة  ،فف ػػي ع ػػاـ  1997ظي ػػر حق ػػؿ جدي ػػد آخ ػػر  ،نتيج ػػة ادراؾ التط ػػور و تغي ػػر ف ػػي عنػ ػاويف
الدوريات المتعمقة بالموضوع  ،وفي النصؼ األخير مف التسعينات أصبح موضوع إدارة المعرفة مف
المواضيع الساخنة و األكثر ديناميكية في اانتاج الفكري في اادارة فإف التحػوؿ إلػى المؤسسػات أو

األعماؿ القائمة عمى المعرفة لـ يعد عمال معزوال أو مغامرة كالقفز في اليواء وانما ىػو اتجػاه واسػع
وعميػػؽ ومتنػػوع أصػػبح يغطػػي اقتصػػاد الػػدوؿ ومجػػاالت الحيػػاة المختمفػػة فػػي كثيػػر مػػف المجتمعػػات

المعاصرة ( عمياف  ) 123: 2008 ،وفي ىذا الصدد يؤكد ( دىمش وأبػو رز  ) 5: 2004 ،أنػو
بدوف أي شكؿ ادارة المعرفة ال تستطيع أغمب المؤسسات التعميمية أف تعمػؿ بشػكؿ مػربح والحقيقػة

تتمثػػؿ فػػي أف المؤسسػػات التربويػػة تتكػػوف مػػف أشػػخاص يسػػتخدموف المعمومػػات وىػػي أكثػػر النمػػاذج
األوليػػة ادارة المعرفػػة وأف المعرفػػة المتحصػػمة والمحػػافظ عمييػػا مػػف قبػػؿ أي منظمػػة ىػػي واحػػدة مػػف

أكث ػػر أص ػػوليا ميم ػػة  ،كم ػػا أف الكيفي ػػة الت ػػي تحص ػػؿ بموجبي ػػا المؤسس ػػات التربوي ػػة عم ػػى المعرف ػػة
واسػػتخداميا تػػزود األسػػاس أو القاعػػدة ادارة المعرفػػة  ،وفػػي الوقػػت الحاضػػر حيػػث نعػػيش فػػي بيئػػة

عصػػر المعمومػػات واالسػػتخداـ المت ازيػػد لمحواسػػيب وشػػبكات االنترنػػت  ،نحتػػاج إلػػى مجيػػود مػػدروس
ومنتظـ لكيفية التعامؿ مع العمميات التربوية خاصة في محيط المؤسسات التربوية المتنوعػة المعقػدة

والمتزايدة حجما وكما .
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مما سبؽ ترل الباحثة أف الجامعات والمؤسسات التعميمية والتربوية األخرى في أشد الحاجة
ليػػذا الػػنمط ااداري نظػ ار لمػػا تممكػػو مػػف مخػػزوف ىائػػؿ مػػف المعػػارؼ المتراكمػػة  ،كػػذلؾ ليػػا دور فػػي
تنمية وتطوير الكوادر البشرية التي تشكؿ رأس الماؿ الفكري لممجتمع .

-2أىمية إدارة المعرفة كأىدافيا :

تعػػد إدارة المعرفػػة مػػف أكثػػر الموضػػوعات سػػخونة فػػي وقتنػػا الحاضػػر كمػػا تعػػد بػػؤرة التركيػػز

لجيود أطػراؼ متعػددة بوجيػات نظػر واىتمامػات مختمفػة ،وخصوصػا عمػى العػامميف فػي مجػاؿ إدارة
األعماؿ والتكنولوجيا حيث تنبع أىمية إدارة المعرفة مف كونيا موضوعاً حديثاً يتكامػؿ مػع غيػره مػف

المواضػػيع الفكريػػة الحديثػػة فػػي مجػػاؿ اادارة ،وحيػػث إنيػػا تسػػيـ فػػي تطػػور المعرفػػة وايجػػاد الت ػراكـ
المعرف ػػي ف ػػي ظ ػػؿ انتش ػػار نظ ػػـ االتص ػػاالت الحديث ػػة واتس ػػاع ش ػػبكة المعموماتي ػػة مم ػػا س ػػيؿ انتش ػػار

المعرفة وتبادليػا  ،وكػذلؾ تسػيـ فػي رفػع مسػتوى أداء المنظمػات وتحقيػؽ األىػداؼ المرغوبػة  ،فمػف
خالليػػا تسػػتطيع إدراؾ تمػػؾ المنظمػػات ماىيػػة المعرفػػة المسػػتخدمة فػػي أعماليػػا وتطبيقاتيػػا ومػػف ثػػـ
كيفيػ ػػة العمػ ػػؿ عمػ ػػى رفػ ػػع وتطػ ػػوير ىػ ػػذه المعرفػ ػػة مػ ػػف أجػ ػػؿ تحقيػ ػػؽ األىػ ػػداؼ المرجػ ػػوة حيػ ػػث أكػ ػػد

(الساعد وحريـ  ) 6 : 2004،أف أىمية إدارة المعرفة تكمف في اآلتي :

 -1زيادة حدة المنافسة في األسواؽ وسرعة وازدياد االبتكػارات واالكتشػافات الجديػدة أدى إلػى وجػود
ما يسمى حديثا إدارة المعرفة .

 -2ازديػػاد حػػدة المنافسػػة قمصػػت أعػػداد العػػامميف فػػي المنظمػػات ذات المعرفػػة المتمي ػزة  ،وىنػػا كػػاف
البد مف المنافسة عمى كيفية استقطاب ىذه الكفاءات أو االستعانة بقوة لمعرفة أخرى بديمة .

 -3إف تحجيـ وتقميص التوظيؼ أدى إلى ظيور المعرفة التقنية بدال مف المعرفة الفردية .
 -4التقاعد المبكر وانتقاؿ األيدي العاممة إلى الخارج أدى إلى نقصاف المعرفة الفردية .

 -5التغيير في االستراتيجيات والتوجيات ربمػا يػؤدي إلػى فقػداف المعرفػة فػي بعػض المنػاطؽ ولػذلؾ
البد مف إدارة ليذه المعرفة .
كيتضح أف الفكالد الناجمة عف تنفيذ مبادرات كمشاريد إدارة المعرفة مف خالؿ ما حققتػو

المنظمات عمى النحك التالي :

 تحسيف عممية اتخاذ الق اررات  ،بحيث تصبح ىذه الق اررات تتخذ بشكؿ أسرع مف قبؿ المستويات
ااداري ػػة ال ػػدنيا  ،وباس ػػتخداـ مػ ػوارد بشػ ػرية أق ػػؿ  ،وبش ػػكؿ أفض ػػؿ مم ػػا ل ػػو أني ػػا اتخ ػػذت م ػػف قب ػػؿ

المستويات اادارية العميا

 تنفيػػذ الق ػ اررات التػػي تػػـ اتخاذىػػا بصػػورة أفضػػؿ  ،إذ أنػػو ليسػػت ىنػػاؾ حاجػػة كبي ػرة لشػػرح ىػػذه
الق اررات  ،وألف حمقات االتصاؿ تكوف أقصر.
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 يصػػبح المسػػتخدموف أكثػػر قػػدرة عمػػى المعرفػػة فيمػػا يتعمػػؽ بوظػػائؼ عمميػػـ وبالوظػػائؼ األخػػرى
المجاورة(القريب ػػة ) م ػػف وظ ػػائفيـ  .ونتيج ػػة ل ػػذلؾ ،يص ػػبح ىػ ػؤالء المس ػػتخدموف ق ػػادريف عم ػػى ط ػػرح

مبػ ػػادرات اج ػ ػراءات تحسػ ػػينات أفضػ ػػؿ  ،وتعمػ ػػـ إج ػ ػراءات جديػ ػػدة أسػ ػػرع تتعمػ ػػؽ بعمميػ ػػات األعمػ ػػاؿ

والمساعدة في تحسيف العممية التشغيمية بطريقة أكثر خبرة وعقالنية .

 يصػػبح المسػػتخدموف أكثػػر وعيػػا وأفضػػؿ خبػرة فيمػػا يتعمػػؽ بعمميػػات التشػػغيؿ  ،ومحتػػوى وطبيعػػة
المنتجػػات والخػػدمات وحاجػػات الزبػػائف  ،وسياسػػات المؤسسػػة واجراءاتيػػا  .وبالتػػالي ،يصػػبح ى ػؤالء
المسػػتخدموف قػػادريف عمػػى تقػػديـ عمػػؿ ذي جػػودة أفضػػؿ  ،ويعممػػوف عمػػى تصػػحيح األخطػػاء دوف
تدخؿ مف قبؿ المشرفيف أو دوف الحاجة إلى مراقبة الجودة .

 يصػػبح المسػػتخدموف أكثػػر وعيػػا بمػػا يحػػدث فػػي موقػػع العمػػؿ وفػػي المنظمػػة  ،وبالتػػالي فػػإنيـ

يفيمػػوف مػػا يحػػدث بشػػكؿ أفضػػؿ  .كمػػا تػػنخفض نسػػبة الغيػػاب والػػدوراف الػػوظيفي  ،ويصػػبح مكػػاف

العمؿ أكثر إيجابية .

 يصبح المستخدموف قادريف عمى التعاوف فيما بينيـ بصورة أفضػؿ  ،اذ يصػبح لػدييـ فيػـ حػوؿ
كيفية اعتماد كؿ منيـ عمى ا خر  ،وكيؼ يتمـ كؿ منيـ بمعرفتو المعرفة التي يمتمكيا ا خروف ،

وفيـ مقاصدىـ.

 يميؿ المستخدموف إلى البحث عف طرؽ وأساليب جديدة لمعمؿ بب ارعػة أكثػر  ،كمػا أنيػـ يميمػوف
إلى العمؿ بجدية أكثر.

 تصبح قدرة المنظمة عمى إرضاء الزبائف أفضػؿ مػف خػالؿ تقػديـ منتجػات وخػدمات واسػتجابات
ذات نوعية أعمى .

 تحسف العمميات الداخمية مما يؤدي إلى خفض التكاليؼ .

 تحسػػيف اابػػداع داخػػؿ المنظمػػة  ،خاصػػة وأف اابػػداع ىػػو االسػػتجابة الرئيسػػية لممنافسػػة األخػػذة
باالزدياد  .واابداع ال يعني فقط توليػد منتجػات وخػدمات جديػدة  ،ولكنػو يعنػي أيضػا رؤيػة األشػياء

القديمة بمنظور جديد  ،ومف ضمف ذلؾ تحسيف العمميات .

 زيادة إنتاجية المنظمة  ،وىي أمر رئيس وىاـ في بيئة األعماؿ الدولية التي تحيط بيا المنافسػة

العالمية  .ويمكف زيادة اانتاجية وتحسينيا مف خالؿ إتاحة الفرصة أماـ المستخدميف لموصوؿ إلػى
المعرفة التي تساعدىـ عمى تنفيذ المياـ بفاعمية أكثر.

 خفػػض التكػػاليؼ ،فمبػػادرات إدارة المعرفػػة تتطمػػب االسػػتثمار فػػي التكنولوجيػػا  ،وطػواقـ األفػراد ،
والم ػواد األخ ػػرى ،وبالت ػػالي  ،ف ػػإف قيمػػة ىػ ػذه المب ػػادرات وى ػػذا االس ػػتثمار تكمػػف ف ػػي العائ ػػد م ػػف تم ػػؾ
المبادرات واالستثمارات وليس مػف القيمػة المبػررة لخفػض التكػاليؼ( الرفػاعي وياسػيف )3 : 2004،

.
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وباختصػػار تػػرل الباحثػػة أف المعػػارؼ والمعمومػػات أصػػبحتا الوسػػط الػػذي مػػف خاللػػو تظيػػر
المشػػكالت المتعػػددة ونتيج ػػة لػػذلؾ ف ػػإف إدارة المعرفػػة ىػػذه تعتب ػػر الفرصػػة األول ػػى لتػػوفير العائ ػػدات
االقتصادية وتحقيؽ الميزة التنافسية .
كتتبيف أىمية المعرفة في ما يمي :
 -1تت ازيػػد أىميػػة إدارة المعرفػػة بسػػبب التح ػوالت مػػف نظػػاـ عػػالمي يمكػػف توقعػػو إلػػى عػػالـ محكػػوـ
بتغيرات متالحقة .

 -2تمثػػؿ عمميػػة أساسػػية لحي ػػاة المنظمػػة و اسػػتم ارريتيا عمػػى الم ػػدى الطويػػؿ فيػػذه المعرفػػة تػػرتبط
بمنتجات جديدة أو خدمات جديدة أو ترتبط بتعريؼ المنتج الجديد أو الخدمة الجديدة

 -3إدارة المعرفة تتجسد في كؿ عمميات وأعماؿ المنظمة .

 -4إف أحدث اانجازات في تقنية المعمومات يمكف أف تيسر مف العمميات مثؿ عمميات التجميع أو
التفريغ أو انتشار المعمومات ومع ذلؾ فإف العبء األكبر يقع عمى اانسػاف وىػذا العػبء يتمثػؿ فػي
ترجمة ىػذه المعمومػات إلػى معرفػة إجرائيػة يمكػف توظيفيػا اعتمػادا عمػى الفيػـ الػدقيؽ لبيئػة األعمػاؿ

لديو ( ابف حسيف . ) 3: 2000،

ونتيج ػػة لم ػػا س ػػبؽ تقػػػكؿ الباحثػػػة إف تطبي ػػؽ المعرف ػػة ى ػػي غاي ػػة إدارة المعرف ػػة وى ػػي تعن ػػي

استثمار المعرفة والحصوؿ عمييا وخزنيا والمشاركة فييا واألىـ ىو تحويؿ ىػذه المعرفػة إلػى التنفيػذ
فالمعرفػػة التػػي تػػنعكس فػػي التنفيػػذ تعتبػػر مجػػرد كمفػػة ضػػائعة  ،وأف نجػػاح أي منظمػػة فػػي برنػػامج

المعرفة لدييا يتوقؼ عمى حجـ المعرفة المنفذة قياسا لما يتوفر لدييا حيث إف الفجوة بػيف مػا تعرفػو
وم ػػا نفذت ػػو المنظم ػػة يع ػػد أح ػػد مع ػػايير التقي ػػيـ ف ػػي ى ػػذا المج ػػاؿ  ،والمؤسس ػػات التربوي ػػة ى ػػي أكث ػػر

المؤسسات التي يجب أف تسعى إلى العمؿ بإدارة المعرفة والتعرؼ إلى عممياتيا ألف الجامعات ىي

المؤسسات التربوية المسئولة عمى إصدار وتخريج مف يحمموف تقدـ وتطور المجتمع .

ومػ ػػف أجػ ػػؿ إنجػ ػػاح أىميػ ػػة المعرفػ ػػة واالسػ ػػتفادة مػ ػػف فوائػ ػػدىا البػ ػػد مػ ػػف ت ػ ػوافر متطمبػ ػػات ادارة
المعرفة وىي :

-3متطمبات إدارة المعرفة :

إف متطمبات إدارة المعرفة تتضمف ما يمي -:

 الشراكة ( المشاركة) األولية في المعرفة  ،الخبرات  ،الميارات  ،الممارسات بيف أعضػاء الفػرؽ
داخؿ المؤسسة التربوية .

ٍ
أساس ايجاد الخدمة والمنتج الجديد .
 تطبيؽ مفيوـ الشراكة بالمعرفة واعتمادىا

 ضبط تمؾ المفاىيـ وتعميقيا في مجاالت عمميػة مثػؿ د ارسػات السػوؽ  ،االتجاىػات االقتصػادية
 ،المقابالت البناءة  ،قواعد المقارنة واستراتيجية المؤسسة أو المنظمة .
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 إعداد نموذج لممنتج أو الخدمة األساسية التي تقدميا المؤسسة التربوية .

 االرتف ػػاع لممس ػػتوى الع ػػالمي لممعرف ػػة م ػػف مف ػػاىيـ ونم ػػاذج وغيرى ػػا وعرض ػػيا م ػػف خ ػػالؿ الش ػػبكة
الخاصة بالمؤسسة التربوية (.(Von Krogh, 1998
كفػػي ىػػذا الصػػدد البػػد أف تت ػوافر المقومػػات والمتطمبػػات األساسػػية لبنػػاء نظػػاـ إدارة المعرفػػة كالتػػي
تتمخص فيما يمي:

 توفير البنية التحتية الالزمة والمتمثمة بالتقنية ( التكنولوجيا الالزمة لذلؾ والتي قواميا الحاسػوب
والبرمجيات الخاصة بذلؾ مثؿ البرمجيات ومحركات البحػث االلكترونػي وكافػة األمػور ذات العالقػة

)  ،وىذه تشير بطريقة أو ب خرى إلى تكنولوجيا المعمومات وأنظمة المعمومات.

 وتػرى الباحثػة بػ ف البنيػة التحتيػة ضػػرورية ويجػب االىتمػػاـ بيػا ودعميػا الػػدعـ الكامػؿ وخصوصػاً
ف ػػي الجامع ػػات رم ػػز الحض ػػارة والتق ػػدـ  ،حت ػػى تس ػػتطيع ى ػػذه الجامع ػػات التواص ػػؿ وتحقي ػػؽ الميػ ػزة

التنافسية مع بقية الجامعات األخرى .

 تػػوفير المػوارد البشػرية الالزمػػة حيػػث تعتبػػر مػػف أىػػـ مقومػػات وأدوات إدارة المعرفػػة وعمييػػا يتوقػػؼ
نجػػاح إدارة المعرفػػة فػػي تحقيػػؽ أىػػدافيا  ،وىػػـ مػػا يعرفػػوف ب ػ فراد المعرفػػة التػػي تقػػع عمػػى عػػاتقيـ

مسؤولية القياـ بالنشاطات الالزمة و توليد المعرفة وحفظيا وتوزيعيا .

 وترى الباحثة أف نجاح الجامعة ىو باعتمادىا واىتماميا بالعنصر البشري ألف تقدـ األمـ الحالية

ال يعتمػػد عمػػى رأس المػػاؿ  ،وانمػػا يعتمػػد عمػػى الػرأس الفكػػري وىػػذا مػػا أثبتتػػو دولػػة اامػػارات العربيػػة
المتحػػدة فػػي التقػػدـ والتطػػور الػػذي يعػػود إلػػى اىتماميػػا بالتنميػػة البشػرية  ،ألف العنصػػر البشػػري ىػػو
عماد التقدـ والتطوير والتحديث والمنافسة .

 الييكؿ التنظيمي  :إذ يعد مف المتطمبات لنجاح أي عمؿ بما يحتويو مف مفػردات قػد تقيػد الحريػة
بالعمؿ أو إطالؽ اابداعات الكامنة لدى الموظفيف  ،لػذا البػد مػف ىيكػؿ تنظيمػي يتصػؼ بالمرونػة

ليستطيع أفراد المعرفة مف إطالؽ إبداعاتيـ لمعمؿ بحرية الكتشاؼ وتوليد المعرفة .

اع ومعرفػػي يسػػتطيع أف يػػوزع األعمػػاؿ بطريقػػة
 وتػػرى الباحثػػة أف وجػػود ىيكػػؿ تنظيمػػي مػػنظـ وو ٍ

مناسبة وجيدة  ،فمف خاللو تستطيع الجامعات أف تسير العممية التعميمية عمى أكمؿ وجو  ،ألنو إذا

نجحت اادارة نجح العامموف داخؿ المؤسسة التي تعمؿ بيا اادارة .

 العامؿ الثقافي :حيث يعتبر ميما في إدارة المعرفة عف طريػؽ خمػؽ ثقافػة إيجابيػة داعمػة لممعرفػة

وانتاج وتقاسـ المعرفة وت سػيس المجتمػع عمػى أسػاس المشػاركة بالمعرفػة والخبػرات الشخصػية وبنػاء
شبكات فاعمة في العالقات بيف األفراد وت سيس ثقافة مجتمعية وتنظيمية داعمة لممعرفة( الممكػاوي،

إبراىيـ . ) 85 : 2007 ،
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كتػػػرل الباحثػػػػة بض ػػرورة إشػ ػراؾ األس ػػاتذة ف ػػي الجامع ػػات ف ػػي دورات تدريبي ػػة وورش عم ػػؿ
ومؤتمرات دولية حتى تزداد ثقافتيـ  ،الف األساتذة في الجامعات يمثموف النخبة المثقفة في المجتمع

فمف خالليـ تصػبح الجامعػات أكثػر قػدرة عمػى الحصػوؿ عمػى الميػزة التنافسػية والوصػوؿ إلػي أعمػى
المستويات.

كما أف ىناؾ ثالثة متطمبات أساسية إلدارة المعرفة كىي :

 -1متطمب التكنكلكجيا  :ومػف أمثمػة ىػذا محركػات البحػث ومنتجػات الكيػاف الجمػاعي البرمجػي وقواعػد
بيانػات إدارة رأس المػاؿ الفكػري والتكنولوجيػا المتميػزة  ،والتػي تعمػؿ جميعيػا عمػى معالجػة مشػػكالت
إدارة المعرفة بصورة تكنولوجية  ،ولذلؾ فإف المنظمة تسعى إلى التميز مف خالؿ امتالؾ تكنولوجيا

المعرفة .

 -2المتطمػػب التنظيمػػي كالمكجسػػتي لممعرفػػة  :حيػػث أف ىػػذا المتطمػػب يعبػػر عػػف كيفيػػة الحصػػوؿ عمػػى
المعرفة والتحكـ بيا وادارتيا وتخزينيا ونشرىا وتعزيزىا ومضاعفتيا واعادة استخداميا  ،ويتعمؽ ىذا
المتطم ػػب بتحدي ػػد الط ارئ ػػؽ وااجػ ػراءات والتس ػػييالت والوس ػػائؿ المس ػػاعدة والعممي ػػات الالزم ػػة ادارة
المعرفة بصورة فاعمة مف أجؿ تحقيؽ قيمة اقتصادية مجدية .

 -3المتطمػػب االجتمػػاعي لممعرفػػة  :أف ىػػذا المتطمػػب يركػػز عمػػى تقاسػػـ المعرفػػة بػػيف األف ػراد  ،وبنػػاء
جماعػػات مػػف صػػناع المعرفػػة  ،وت سػػيس المجتمػػع عمػػى أسػػاس ابتكػػارات صػػناع المعرفػػة  ،والتقاسػػـ
والمشػػاركة فػػي الخبػرات الشخصػػية وبنػػاء شػػبكات فاعمػػة مػػف العالقػػات بػػيف األفػراد  ،وت سػػيس ثقافػػة

تنظيمية داعمة ).(Duek.2001:885

كىناؾ متطمبات أخرل إلدارة المعرفة يمكف تمثيميا باآلتي:

أ -مشاركة األفراد  :حيث أف المشاركة بيف األفراد بالمعرفة المتاحة  ،وتوسيع وبناء قدرات معرفية
واسعة ومتميزة يحقؽ لممنظمات مزايا تنافسية .

ب -تكنكلكجيػػا المعمكمػػات  :والتػػي يػػتـ فييػػا التركيػػز عمػػى إدارة المعمومػػات بااضػػافة إلػػى التركيػػز عمػػى
المعرفػػة المتعمقػػة بػػإدارة المعمومػػات وتكنولوجيػػا المعمومػػات  ،ويجػػري الت كيػػد والتركيػػز عمػػى المعرفػػة

المرتبطة بالتكنولوجيا واستخداماتيا .

األصكؿ الفكرية كرأس الماؿ الفكرم  :وضػمف ىػذا المتطمػب يجػري التركيػز عمػى اسػتخداـ المعرفػة
بمػػا يػػؤدي إلػػى دعػػـ وتعزيػػز القيمػػة االقتصػػادية لممنظمػػة وضػػماف تػػوفير رأس المػػاؿ الفكػػري الػػذي
يحقؽ ميزة تنافسية مستدامة تكفؿ نجاحا طويؿ األمد(. )Despres & Chauvel.2002:5

ت -فاعميػة المنظمػػة  :ويػتـ ىنػػا التركيػز عمػػى اسػتخداـ المعرفػػة بمػا يقػػود إلػى تطػػوير وتحسػيف الفاعميػػة
التشغيمية والفاعمية التنظيمية ( ليونتديس. ) 53-52 :2001 ،
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مما سبؽ تستنتج الباحثة أنو أياً كػاف المػدخؿ الػذي تسػتخدمو المؤسسػة مػف أجػؿ توظيػؼ

إدارة المعرفػػة فػػإف مػػف الميػػـ إدراؾ أف القيػػاـ بػػذلؾ ال يمػػس فقػػط جػػزءا محػػددا مػػف أج ػزاء المؤسسػػة

إنمػػا يمػػس أجػزاء المؤسسػػة كميػػا  ،ألف توظيػػؼ قيمػػة المعرفػػة يضػػيؼ قيمػػة إلػػى المؤسسػػة التربويػػة
التي تسعى دوماً إلى التقدـ والمنافسة البناءة .

-4مجاالت كمبادئ إدارة المعرفة :

يمكف القكؿ إف إدارة المعرفة ترتكز عمى عدد مف المجػاالت اليامػة فقػد ذكػر ( حجػازي ،

 ) 25: 2005أف ىذه المجاالت تتمثؿ باآلتي :

 -1مسح وتطوير الموارد الفكرية والمعرفية التي تمتمكيا المنظمة،وتعزيز ىذه الموارد وحمايتيا
 -2تعزيز وتوليد المعرفة واابداع .

 -3تحديػػد المعرفػػة والخبػرة الالزمتػػيف لتنفيػػذ ميػػاـ العمػػؿ ،وتنظيميػػا واتاحػػة مسػػتمزمات المعرفػػة أمػػاـ
الجميع .

 -4تغييػػر واعػػادة ىيكمػػة المشػػروع مػػف أجػػؿ اسػػتخداـ المعرفػػة بشػػكؿ أكثػػر فاعميػػة  ،واغتنػػاـ الفػػرص
السػتغالؿ موجػودات المعرفػة  ،والتقميػػؿ مػف فجػوات المعرفػػة واختناقاتيػا Gaps & Bottleneck

وتعظيـ محتوى معرفة القيمة المضافة الخاصة بالمنتجات والخدمات .

 -5توليػػد النشػػاطات واالسػػتراتيجيات المس ػػتندة إلػػى المعرفػػة المتسمس ػػمة ومراقبتيػػا والسػػيطرة عميي ػػا،
والبحوث والتطوير ،والتحالفات االستراتيجية ،وغير ذلؾ .

 -6حمايػػة المعرفػػة التنافسػػية التػػي تمتمكيػػا المنظمػػة  ،ومراقبػػة اسػػتخداـ المعرفػػة لمت كػػد مػػف أنػػو يػػتـ
اسػػتخداـ أفضػػؿ مػػا تمتمكػػو المنظمػػة مػػف المعرفػػة  ،ومػػف أف المعرفػػة الضػػمنية غيػػر آخػػذة بالتالشػػي

والضمور  ،وأنو ال يتـ إفشاء ىذه المعرفة إلى المنافسيف .

 -7قياس أداء موجودات المعرفة الشاممة يتطمب العديد مػف الوظػائؼ التػي يمكػف أف يكػوف بعضػيا
مندمجا مع البعض ا خر ،في حيف أف ىناؾ وظائؼ أخرى يمكف أف تعمؿ ك جزاء منفصمة .
كىناؾ مجاالت أخرل خاصة بودارة المعرفة عمى النحك التالي :
 توليد معرفة جديدة مف خالؿ التعميـ  ،ومف خالؿ التعمـ  ،ومف خالؿ البحث والتطوير وكذلؾ
اكتس ػػاب المعرف ػػة وجمعي ػػا واس ػػتنباطيا م ػػف الخبػ ػراء وم ػػف ال ػػذيف يممك ػػوف المعرف ػػة المناس ػػبة  ،وم ػػف

المصادر الخارجية مف خالؿ التعاقد  ،وغير ذلؾ.

 استكشػاؼ المػواد التػػي يمكػػف أف تحتػوي عمػػى المعرفػػة ذات العالقػػة  ،وذلػؾ بيػػدؼ العثػػور عمػػى
المعرفة القيمة واختيارىا .

 تحميؿ وتنظيـ المعرفة بيدؼ عرضيا وتركيبيا بفاعمية .
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 تثبيت شرعية المعرفة وصالحيتيا لمت كد مػف أنيػا صػحيحة  ،وأنيػا أفضػؿ مػا ىػو متػاح  ،وأنيػا
مالئمة .

 تخزيف المعرفة في قواعد المعرفة  Knowledge-Baseومخازف المعرفة األخرى.

 تحويؿ المعرفة إلى أشكاؿ مختمفة تتناسب مع نشر المعرفة واستخداميا مف قبؿ ا خريف.

 استخداـ المعرفة مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ العمؿ  ،وتحقيؽ المصالح األفضؿ لممؤسسة التربوية.
 تسييؿ استخداـ المعرفة  ،وتحفيز وترويج ىذا االستخداـ داخؿ أوساط المؤسسة التربوية .

 مراقبة استخداـ المؤسسة التربوية لمتحقػؽ مػف أنيػا ستسػتخدـ بالشػكؿ المناسػب وبفاعميػة  ،وأنيػا
تمبي االحتياجات الفعمية لممنظمة.

 تعمـ كيفية نقؿ المعرفة،ونشرىا  ،وكيفية تحسيف األوجو األخرى المرتبطة بالمعرفة.
ومف أجؿ تغطيػة المجػاالت السػابقة البػد ااشػارة إلػى المبػادئ العامػة ادارة المعرفػة( ويػج :1994،

.) 149

كتتبنػػػى الباحثػػػة م ػػا ذكػ ػره وي ػػج ع ػػف المج ػػاالت الوظيفي ػػة الخاص ػػة ب ػػإدارة المعرف ػػة حي ػػث إن ػػو ال ب ػػد
لممؤسسة التربوية مف توفير المعرفة واستكشاؼ المواد التي يمكف أف تحتوى عمى المعرفة  ،وتحميػؿ
وتنظػػيـ المعرفػػة وتخزينيػػا وتحويميػػا إلػػى أشػػكاؿ تناسػػب المسػػتوى العػػاـ داخػػؿ المؤسسػػة التربويػػة ،
واسػػتخداـ ىػػذه األشػػكاؿ مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ العمػػؿ األفضػػؿ داخػػؿ المؤسسػػة التربويػػة والوصػػوؿ إلػػى

أفضؿ النتائج والى أفضؿ المستويات الثقافية المنافسة .

مبادئ إدارة المعرفة :

تكجد مجمكعة مف مبادئ إدارة المعرفة في منظكمة  ،كتتمثؿ ىذه المبادئ فيما يمي-:
 -1تعتبر إدارة المعرفة عممية مكمفة .
 -2تتطمب اادارة الفعالة لممعرفة سرعة إصدار وايجاد الحموؿ بالنسبة لمناس والتكنولوجيا .
 -3إدارة المعرفة عممية سياسية وحيوية جدا.

 -4تتطمب إدارة المعرفة وجود مديريف لممعرفة .
 -5تستفيد إدارة المعرفة مف الخرائط أكثر مف النماذج ومف األسواؽ أكثر مف المراكز الوظيفية.
 -6غالبا ما تكوف عمميتا المشاركة واستخداـ المعرفة غير طبيعيتيف .
 -7تعني إدارة المعرفة تحسيف عمميات العمؿ المعرفي .
 -8يعتبر مدخؿ المعرفة بداية فقط .

 -9إدارة المعرفة عممية غير منتيية  ( .البيالوي  ،حسف . ) 88: 2007 ،

كتستنج الباحثة مما سبؽ أف إدارة المعرفة يجب أف تتسـ بالسمات التالية :

 أف تكوف في المتناوؿ ( بحيث لو وجدت المعرفة فإنيا تكوف ممكنة االستدعاء ) .
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 الدقة في عممية استرجاع المعرفة ( فإذا كانت في المتناوؿ يتـ استدعاؤىا ) .

 أف تكوف فعالة ومؤثرة ( بحيث آف المعرفة التي يتـ استدعاؤىا تكوف مفيدة وصحيحة ).
 سيولة التوصؿ لممعرفة وقت الحاجة .

-5إدارة المعرفة كالتكنكلكجيا :

تعتبر التكنولوجيا عامال ىاما في عممية توليد المعرفة ،عمى الػرغـ مػف أف اسػتخداـ الحمػوؿ

التكنولوجية في ىذه الحالة ليس ظاىرة حديثة  ،إذ كاف يتـ استخداـ تكنولوجيا الشبكات واالنترنت ،

وذلػػؾ قبػػؿ التوصػػؿ إلػػى بعػػض الحمػػوؿ التكنولوجيػػة الحديثػػة مثػػؿ Notes

االبتكار األساسي الممكف لتوليد المعرفة واكتسابيا اليوـ .

 Lotusالػػذي يعتبػػر

ومف أجؿ إدارة المعرفػة بفاعميػة وكفػاءة فقػد تػـ تصػميـ نظػـ خاصػة بػإدارة المعرفػة ،وتيػدؼ

إلػػى جمػػع المعمومػػات وتخزينيػػا واسػػترجاعيا ونقميػػا وبحيػػث تعمػػؿ ىػػذه الوظػػائؼ مػػع بعضػػيا بشػػكؿ
متكامؿ وىناؾ العديد مف نظـ إدارة المعرفة كما ذكر ( حجازي .)48 : 2005 ،
منيا عمى سبيؿ المثاؿ-:
* -حصر نظـ الذكاء الصناعي  ،وتشػمؿ  :الػنظـ الخبيػرة  ،والشػبكات العصػبية  ،والػنظـ المنطػؽ
الغامض  ،والخوارزميات الجينية .

* -تكنولوجيا الشبكات  ،وتشمؿ االنترنت واالنترنات واالكسترانات والوكيؿ الذكي .
* -نظـ المعمومات اادارية الذكية المستندة عمى الويب .

* -نظػػـ دعػػـ اادارة  ،وتشػػمؿ ب ػرامج الػػدعـ الجمػػاعي وتظػػـ إدارة الوثػػائؽ ومسػػتودعات البيانػػات،
ونظـ التنقيب عف البيانات ونظـ مساندة الق اررات .

كتػػرل الباحثػػة أف اسػػتخداـ التكنولوجيػػا بمختمػػؼ أنماطيػػا وأشػػكاليا فػػي إدارة المعرفػػة توليػػداً

ونفػػال وتشػػاركا وغيػػر ذلػػؾ مػػف خػػالؿ التوظيػػؼ الػػذكي الفعػػاؿ والكػػؼء مػػف ش ػ نو أف يجعػػؿ المعرفػػة

متاحػػة لمجميػػع  ،فػػي األمكنػػة كافػػة واألزمنػػة كافػػة  ،وىػػذا االسػػتخداـ الػػذكي مػػف ش ػ نو أيضػػا توليػػد
التفاعؿ بيف األفراد وبيف األفراد والمجموعات  ،ويتـ ذلػؾ مػف خػالؿ مػا يسػمى بالبنيػة التحتيػة ادارة

المعرفة والمتمثمة فيما يمي -:

 البنية التحتية - :

تعػػرؼ ب نيػػا " التطبيػػؽ المػػنظـ لممعرفػػة العمميػػة ومسػػتجداتيا مػػف االكتشػػافات فػػي تطبيقػػات

وأغراض عممية ( قنديمجي والسامرائي . )35 :2002 ،

واسػػتنادا إلػػى نظريػػة النظػػاـ المفتػػوح واسترشػػاداً بمفيػػوـ تكنولوجيػػا المعمومػػات عنػػد عػػدد مػػف

المختصػيف مػنيـ ) )Obrien ,2002:8) )Seen, 1998:7يمكػف تعريػؼ تكنولوجيػا المعمومػات
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ب نيػػا نظػػاـ مكػػوف مػػف مجموعػػة مػػف الم ػوارد المت اربطػػة والمتفاعمػػة يشػػتمؿ عمػػى األجيػزة والبرمجيػػات
والمػ ػوارد البشػ ػرية والبيان ػػات والش ػػبكات واالتص ػػاالت الت ػػي تس ػػتخدـ نظ ػػـ المعموم ػػات المعتم ػػدة عم ػػى

الحاسوب وسيتـ توضيح ىذه المكونات تباعاً وكما يمي -:

أكال  -األجيزة كمستخدمك األجيزة :

تعود األجيزة إلى المعدات المادية المستخدمة في اادخاؿ والمعالجة وااخراج والتخزيف في

نظػػاـ الحاسػػوب وبالتػػالي فيػػي تحتػػوي عمػػى سػػتة عناصػػر رئيسػػة ىػػي  :وحػػدة المعالجػػة المركزيػػة ،
ال ػ ػػذاكرة الرئيس ػ ػػية والثانوي ػ ػػة  ،تكنولوجي ػ ػػا اادخ ػ ػػاؿ  ،وتكنولوجي ػ ػػا ااخػ ػ ػراج  ،وتكنولوجي ػ ػػا االتص ػ ػػاؿ
) (Turban & Aronson ,2002:162وميز )(Alter,2002:312بيف الحاسوب كجيػاز ينفػذ

األوامػر المخزنػة سػابقا أي البػرامج  ،وبػيف نظػاـ الحاسػػوب الػذي يحتػوي إلػػى أجيػزة حاسػوب وأجيػزة

أخرى تمتقط وترسؿ وتسترجع وتعالج وتعرض البيانات مف خالؿ تنفيذ البرامج .

ثانيا  -البرمجيات :

تعتبػػر البرمجيػػات تعميمػػات (أوامػػر) تفصػػيمية تضػػبط عمميػػات نظػػاـ المعمومػػات وىػػي تحقػػؽ
ثػػالث وظػػائؼ رئيسػػة ىػػي  :إدارة مػوارد الحاسػػوب فػػي المنظمػػة وتزويػػد العػػامميف بم ازيػػا ىػػذه المػوارد
والتوسط بيف المنظمة والمعمومات المخزنة ) (Laudon&Laudon,2007:172وتنقسـ إلى نوعيف
رئيسيف ىما برمجيات النظاـ التي تيتـ بشكؿ أساسي بإرادة ودعـ عمميات نظـ الحاسوب والشبكات

 ،أما برمجيات التطبيقات فيي التي تعمؿ عمى إنجاز مياـ ومعالجة المستخدـ النيائي (Obrien

). ,2002:432

ثالثػا  -أكضػح ) )Oz.2002:228أف الشػبكة عبػارة عػف تركيبػة مػف األجيػزة تتكػوف عمػى األقػؿ

مػػف جيػػازي حاسػػوب يتصػػؿ كػػؿ ميمػػا بػػا خر مػػف خػػالؿ قنػػاة اتصػػاؿ  ،يػػتـ خالليػػا تػ ميف خػػدمات
إشارة الحاسوب الرئيسي لمطرفيات لتصبح ليا قيمة عمى الحاسوب الصغير مباشرة .

وأشػار ( العمػري )26 : 2004 ،إلػى أف االتصػاالت سػواء أكانػت سػمكية أـ السػمكية تعنػػي

بإرساؿ المعمومات ب ي شكؿ مف مكاف خر باستخداـ وسائط الكترونيػة أو ضػوئية  ،واف الشػبكات

بمكوناتيا متطمبات لربط واتماـ االتصاالت عف بعد  .وىذا وتتجمى الشػبكات بالمشػاركة فػي المػوارد
التكنولوجية  ،والمشاركة في البيانات  ،وعممية توزيع البيانات  ،نظاـ خدمة الزبوف  ،وأخي ار تحسػيف

االتصاالت مما يجعؿ المؤسسة تتميز بميزة تنافسية ). (Martin,2002:100

رابعا  -البيانػات  :فالبيانػات عبػارة عػف " حقػائؽ أو صػور أو أصػوات ربمػا تكػوف وثيقػة الصػمة أو
غير وثيقة الصمة أو ذات فائدة لميمة خاصة " ويمكف تصػنيؼ البيانػات فػي خمسػة أشػكاؿ أساسػية

ىػػي  :البنػػود  ،وتكػػوف رقميػػة أو ىجائيػػة  ،ونصػػية عمػػى شػػكؿ رسػػائؿ أو سػػياؽ جمػػؿ تحمػػؿ معنػػى

داال عمييػػا  ،وصػػو ار بمختمػػؼ أنواعيػػا  ،وصػػوتية  ،وفيػػديو تجمػػع بػػيف الصػػوت والصػػورة  ،كمػػا أف

ىناؾ بيانات تعتمد عمى الممس والشـ والذوؽ ). (Alter ,2002:71
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مما سبؽ ترل الباحثة أنو مف أجؿ الوصوؿ إلى التقدـ العممي والحضاري والمحاؽ بالركب
العالمي والتفوؽ التكنولوجي البػد مػف األخػذ بػإدارة المعرفػة والتكنولوجيػا التػي تعمػؿ عمػى تػوفير بيئػة
تعمـ إلكتروني تتيح أماـ األعضاء جميعيـ فرصة متساوية لموصوؿ إلى المعرفة المطموبة

لذلؾ البد مف التعرؼ إلى نماذج إلدارة المعرفة كاالستفادة منيا .
 -6نماذج إلدارة المعرفة :

يمكػػف القػػوؿ إف أي نظػػاـ أو نمػػوذج ادارة المعرفػػة البػػد أف تتػػوفر فيػػو بعػػض الخصػػائص األساسػػية
ليكوف قاد اًر عمى تحقيؽ األىداؼ التي صمـ مف أجؿ تحقيقيا ومف أبرزىا ما يمي -:

 -المركنة :فالبد أف يكوف النظاـ مرنا قاد ار عمى استيعاب المتغيرات وادخاؿ التعديالت الضػرورية

سواء بالزيادة أو النقصاف أو كمييما معاً.

الشمكؿ  :البد أف يكوف شامال لجميع المتطمبات األساسية التي تتوفر لو أسباب االستم اررية .-أف يككف قاد ارن عمى تزويد المنظمة بالمعرفة الالزمة وضماف ديمومتيا واستم ارريتيا .

-تكفر العناصر البشرية المؤىمة القادر عمى إدارة النظاـ وقد يكوف فريؽ عمؿ متخصص .

االتفاؽ كاالنسجاـ مع أىداؼ المنظمة وخطتيا االستراتيجية وأنشطتيا واجراءات العمؿ لػدييا فػالبد مف عمؿ الموالفة الالزمة بيف ىذه المتغيرات ونظاـ إدارة لمعرفة .

القيػػادة الكفػػؤة :حيػػث تعػػد مػػف األمػػور الميمػة والضػػرورية  ،إذ تتمحػػور إدارة المعرفػػة حػػوؿ تػػوفيرالبيئة التنظيمية التي تؤدي إلى توليد المعرفة والتشارؾ فييا ( السامرائي . ) 52-49: 2004،
وتكمف القيمة الكبيرة لنمذجة عمميات إدارة المعرفة في تحديػد عوامػؿ األنمػوذج التػي يمكػف

أف تت ػ ثر بعمميػػات اادارة وال ػػت ثير فييػػا .وحينمػػا يػػتـ بنػػاء المعرفػػة خػػارج األفراد،فإنمػػا يػػػتـ تػػػذكيب
المعرفػػة وتجميعيػػا  ،وتصػػنيفيا فػػي نمػػاذج المعرفػػة  Knowledge Modelsوبحيػػث تكػػوف ىػػذه
النمػػاذج مبينػػة بشػػكؿ مػػتقف ووفػػؽ قواعػػد المعرفػػة  ،وتتخػػذ النمػػاذج أشػػكاال عديػػدة  ،وتكػػوف مجػػردة،

وعب ػ ػػارة ع ػ ػػف ع ػ ػػروض مبس ػ ػػطة لممعرف ػ ػػة الرئيس ػ ػػية ،وبحي ػ ػػث ال تتض ػ ػػمف النم ػ ػػاذج أوج ػ ػػو المعرف ػ ػػة
وخصائصػػيا األساسػػية كميػػا التػػي يمتمكيػػا الفػػرد فػػي أرسػػو .وقػػد حػػاوؿ الفالسػػفة وعممػػاء الػػنفس شػػرح
وتفسير كيؼ يفكر األفراد ،وكيؼ يعمموف  ،وكذلؾ الكيفية التي يقوموف مف خالليا بتنظيـ المعرفة

التي يمتمكونيا  .ومف أجؿ إيصاؿ فكرتيـ ،وشرح ما يالحظونو ،قاـ ىػؤالء الفالسػفة بتوليػد النمػاذج

 .وقد تـ بناء نماذج عديدة ادارة المعرفة في المنظمات ومف ىذه النماذج :

أكال – نمكذج ىكب) (Hopeإلدارة المعرفة -:

ويتضمف أربعة أبعاد رئيسية كما ذكرىا ( اليجاف . ) 981 : 1998 ،

 المعرفة والخبرات المتراكمة التي تؤدي إلى اابداع في حؿ المشكمة .

 تطبيؽ وتحقيؽ التكامؿ باألدوات والتقنيات المنيجية الجديدة لتعزيز العمميات الداخمية.
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 تجارب المنظمة لبناء القدرات الموجية لممستقبؿ.

 أنشطة استيراد المعرفة والخبرة مف الخارج بيدؼ تحسيف القدرات الجوىرية لممنظمة.
ويوضح الشكؿ رقـ (  ) 5نموذج إدارة المعرفة كما اقترح ىوب ) . ( Hope

إف منظمػػات المعرفػػة والمنظمػػات التػػي تنػػتج وتسػػوؽ منتجػػات وخػػدمات المعرفػػة ىػػي قبػػؿ كػػؿ شػػيء

منظمات ساعية لمػتعمـ )  ، ) Learning Organizationواف عمميػة الػتعمـ فػي منظمػات المعرفػة
ىػػي عمميػػة مسػػتمرة أو كمػػا يقػػوؿ عنيػػا فػػالور ( )Flower ،1996ب نيػػا رحمػػة متواصػػمة ليسػػت ليػػا
محطة وصوؿ  ،وي خذ التعمـ في منظمات المعرفة – وكمػا ىػو واضػح فػي النمػوذج السػابؽ – عػدة

أبعاد ىي :

حؿ المشكالت

Problem Solving

التنفيذ كاإلكماؿ

Implementing and Integrating

القدرات المركزية

استيراد المعرفة

knowledgeImporting

Core Capabilities

التجربة
Experimenting
الشكؿ رقـ ( : )5نمكذج ىكب ( ) H0pe

المصدر  ( /ياسيف 200 ،ـ )131 :

 -1التعمـ مف التجربة ( )learning by Experimentation
 -2التعمـ مف ا خريف ()Experience of Others

 -3التعمـ مف نظاـ األعماؿ ككؿ )(Experience of Whole Business

إف حقيقػػة تعمػػـ منظمػػات المعرفػػة بحسػػب نمػػوذج ىػػوب ىػػو الػػتعمـ مػػف تجػػارب الػػذات فػػي

الماضي والحاضر واالستفادة مف تجارب ومعارؼ ا خريف  ،ومف بيئة ونظـ األعماؿ في الصناعة
أو السػوؽ  .ولػػذلؾ نجػد أف شػػركات صػػناعة المعرفػة التقنيػػة العاليػػة مثػؿ ( Mckinsey Apple,

 ) Microsoftوغيرىا تعتمد أكبر استثمار ممكف بالمعرفة الثمينة مػع شػركائيا وعمالئيػا ومنافسػييا
 ،وذل ػػؾ م ػػف أج ػػؿ تحقي ػػؽ أكب ػػر اس ػػتثمار ممك ػػف بالمعرف ػػة الش ػػاممة والمتخصص ػػة سػ ػواء م ػػف خ ػػالؿ
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التحالؼ ااستراتيجي أـ المشروعات الدولية المشػتركة (  ) Joint Ventureأو المشػاركة بػالبحوث
والتطوير.

وفػػي الوقػػت نفسػػو تقػػوـ ىػػذه الشػػركات بػػدفع مبػػالغ طائمػػة مػػف أجػػؿ الحصػػوؿ عمػػى أفضػػؿ

األدمغة الموجودة في العالـ  ،ناىيؾ عف بػرامج التػدريب المسػتمر مػدى الحيػاة لممػوارد البشػرية التػي

تمتمكيا المنظمة .

كتؤيد الباحثة الخطوات التي جاء بيا نموذج ىوب حيث إف دفع مبالغ طائمة مف أجؿ بناء

العنصػ ػػر البشػ ػػري ىػ ػػو أفضػ ػػؿ الطريػ ػػؽ لموصػ ػػوؿ إلػ ػػى المي ػ ػزة التنافسػ ػػية التػ ػػي تمتمكيػ ػػا الجامعػ ػػة أو
المؤسسات األخرى وتتمنى الباحثة أف تسير جامعاتنا وفؽ الخطوات التي سار بيا ىوب .

كقد قاـ بعض الفالسػفة بتكليػد نمػاذج أخػرل عديػدة إلدارة المعرفػة فػي المنظمػات  ،كمػف
ىذه النماذج -:

ثانيا  -نمكذج سمسمة القيـ المعرفية ( بكتس كبركجيف ) :
ويرى كؿ مف بوتسBotsوبروجيف Bruijinأف أفضؿ السبؿ ادارة المعرفة وتقييميا يتـ مػف

خالؿ سمسمة القيـ المعرفيػة  ،والتػي تػتـ فييػا تقيػيـ الفاعميػة فػي كػؿ خطػوة لمعمميػة المعرفيػة  ،حيػث
تعتبر فعالة وناجحة إذا تـ أداء ىذه األنشطة المختمفػة بصػورة جيػدة ،ويوضػح الشػكؿ التػالي سمسػمة

القيـ المعرفية :

الشكؿ رقـ ( : )6سمسمة القيـ المعرفية
إدارة المعرفة وتقويـ العممية

تحديد

الرؤية
التطكرات الخارجية
التطكرات الداخمية

المصدر /

االستراتيجية
كالسياسية

بناء استقصاء
يحدد المعرفة
المطمكبة

مشاركة

تطبيؽ

المعرفة

المعرفة

العكدة

(البيالكم )143 : 2007 ،
ويعتم ػػد النم ػػوذج عم ػػى تن ػػاوؿ إدارة المعرف ػػة م ػػف منظ ػػور فني/تحميم ػػي أو نم ػػوذج المس ػػتخدـ
وتعتبر ىذه المنظومة متصاعدة ومتناقضة  ،وتحػدث عمميػة تقػويـ المعرفػة عػف طريػؽ تحديػد كيفيػة

مواكبة إدارة المعرفة لكؿ منظور في جميع المراحؿ .
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كترل الباحثة ب ف تقييـ الخطػوات خطػوة خطػوة مػف شػ نو أف يرفػع مػف كفػاءة العمػؿ داخػؿ الجامعػة
ألف ما يبنى عمى خط يظؿ عمى خط والعكس صحيح( البيالوي. )143 : 2007،
ثالثا  -نمكذج مازم كآخريفMassey et al.
قػاـ مػػازي ورفاقػو ببنػػاء نمػوذج ادارة المعرفػػة الناجحػة عػػف طريػؽ د ارسػػة الحالػة لفورتيػػؿ Vortel,

ويسػتند ىػذا النمػوذج عمػى ااطػار الػذي قدمػو ىػوؿ سػابؿ  Holsapleوجوشػي Joshi,وىػو الػذي
يرى أف نجاح إدارة المعرفة ينبع مف فيـ التنظيـ ومستخدمي المعرفػة التنظيميػة وكيفيػة اسػتخداميـ

ليػػا  ،وطبقػػا ليػػذا النمػػوذج فػػإف إدارة المعرفػػة ىػػي إحػػدى عمميػػات التغيػػر التنظيمػػي التػػي ال يمكػػف

فصؿ نجاحيا عف نجاح عممية التغير الذي ينعكس بدوره عمى األداء التنظيمي ككؿ.

كيتككف ىذا النمكذج مف مجمكعة مف العناصر كىي:

 -1استراتيجية إدارة المعرفة :تتحدد عممية استخداـ المعرفة  ،وأي معرفة يػتـ اكتسػابيا ومصػدرىا ،
ومستخدمييا  ،وشكؿ ىذه المعرفة.

 -2التػ ػ ثيرات ااداري ػػة الرئيس ػػية :تح ػػدد المس ػػاندة ااداري ػػة م ػػف قب ػػؿ اادارة ومػ ػوارد إدارة البػ ػرامج ،
وعممية التنسيؽ والرقابة عمى الموارد.

-3ت ثيرات الموارد الرئيسية  :وتشمؿ الموارد المالية ومصادر المعرفة التي تحتاجيا لبناء نظاـ إدارة

المعرفة .

-4تػ ثيرات البنيػػة األساسػػية  :وتصػػؼ القػػوى الخارجيػػة التػػي توجػػو الجامعػػة السػػتثمار معرفتيػػا التػػي
تمكنيا مف موقعيا المميز بيف المنظمات( البيالوي. )145 : 2007،

كترل الباحثة ب ف عمى إدارة الجامعات أف توفر كؿ اامكانيػات الماديػة مػف أجػؿ بنػاء نظػاـ معرفػي
تستطيع الجامعات مف خاللو الوصوؿ إلى األداء الجيد وتحقيؽ الميزة التنافسية .
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شكؿ رقـ ( )7نمكذج مازم كآخركف

الت ثيرات اادارية الرئيسية

التنسيؽ

إدارة البرنامج

تحديد العممية

فيـ األفراد

إستراتيجية إدارة المعرفة

وظيفي

برامج متعددة
الوظائؼ

القيادة

التكنولوجيا

المستخدمة

الفرد
المعرفة

نجاح محاوالت

التنافس

الفرص

سياسي  /حكومي

ت ثيرات الموارد األساسية

إدارة المعرفة

التكنولوجية

ت ثيرات البيئة األساسية

المصدر  ( /ياسيف )134 : 200 ،
رابعا  -نمكذج  Wiigكيج :
كذلؾ تـ تقديـ نموذج آخر ادارة المعرفة:

أكال -نمكذج دكرة تطكير المعرفة المؤسسية :

يتكوف نموذج دورة تطوير المعرفة المؤسسية مف خمس مراحؿ أساسية وىي:

 -1مرحمة تطوير واعادة المعرفةKnowledge Development

يجػػري تطػػوير المعرفػػة واعػػدادىا مػػف خػػالؿ عمميػػات الػػتعمـ واابػػداع واالبتكػػار ،ومػػف خػػالؿ

جيود البحث التي تيدؼ إلى جمب واستيراد المعرفة مف خارج المنظمة.

 -2مرحمة اكتساب المعرفة Knowledge Acquisition

فػػي ىػػذه المرحمػػة تػػتـ السػػيطرة عمػػى المعرفػػة واكتسػػابيا وتخزينيػػا واالحتفػػاظ بيػػا مػػف أجػػؿ

االستخداـ وعمميات المعالجة المختمفة مف أجؿ تحقيؽ عمميات الرفع مف خالؿ المعرفة .

 -3مرحمة غربمة وتيذيب المعرفة : Knowledge Refinement

في ىذه المرحمة يجري تنظيـ المعرفة وتحويميا إلى أشػكاؿ مفيػدة لممنظمػة  ،وىنػا قػد تحػوؿ المعرفػة

إلى مواد مكتوبة أو إلى قواعػد معرفػة  Knowledge Baseممػا يجعػؿ المعرفػة قػادرة عمػى تحقيػؽ

المنافع لممنظمة .

 -4مرحمة توزيع ونشر المعرفة :Knowledge Distribution and Deployment
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خػػالؿ ىػػذه المعرفػػة يجػػري توزيػػع ونشػػر المعرفػػة حتػػى تصػػؿ إلػػى كػػؿ مركػػز وكػؿ نقطػػة مػػف

نقػػاط العمػػؿ  ،وتجػػري عمميػػة التزويػػد والنشػػر عػػف طريػػؽ التعمػػيـ والب ػرامج التدريسػػية والػػنظـ المسػػندة
بالمعرف ػػة وش ػػبكات األعمػ ػػاؿ الخبيػ ػرة  ،ويػػػتـ توزي ػػع المعرفػ ػػة لتش ػػمؿ األف ػ ػراد وااجػ ػراءات والتقنيػ ػػات

والمنتجات (سمع وخدمات ).

-5مرحمة الرفع المعرفي :Knowledge Leveraging

في ىذه المرحمة تكوف المنظمة قد تبنت وطبقت المعرفة كمحصػمة لمم ارحػؿ األربعػة السػابقة

 ،وىنا تبدأ المنظمة تحقؽ ميزة الرفع المعرفي ،وىذه الميػزة تشػبو ميػزة الرفػع المػالي ( الرافعػة الماليػة
في حقؿ اادارة المالية)  ،وىي تحقؽ لممنظمة عمميات تعمـ أفضؿ وتزيد عمميات االبتكػار واابػداع

 ،وتكوف أساسا متينا لمميزة التنافسية .

ثانيا – نمكذج دكرة تطكر المعرفة الشخصي فونو يتككف مف المراحؿ الخمس اآلتية :
 -1مرحمة المعرفة الكامنة غير المدركة :Tacit Subliminal Knowledge

ىذه المعرفة تكوف في األغمب غير واضحة وغير مفيومػة بصػورة جيػدة  ،وىػي عػادة تعبػر

عف لمحة عابرة عف انطباع أولي عف مفيوـ جديد.

 -2مرحمة المعرفة المثالية :Idealistic Knowledge

إف أغمػػب ىػػذه المعرفػػة تتعمػػؽ بػػالرؤى والنمػػاذج العقميػػة فإنيػػا ليسػػت معروفػػة بصػػورة كافيػػة

وتكػػوف ضػػمنية ويكػػوف بموغيػػا والوصػػوؿ إلييػػا فػػي صػػورة غيػػر واضػػحة  ،ويمكػػف القػػوؿ إف المقارنػػة

الرجعية Benchmarkingتقع ضمف ىذه الرحمة .

 -3مرحمة المعرفة النظامية :Systematic Knowledge

تتعمؽ ىذه المعرفة بالنظـ األساسية واستراتيجيات حؿ المشكالت  ،وتتعمؽ بالمبادئ العامػة

 ،وبتعبير آخر فإف ىذه المرحمة تتعمؽ بالمعرفة الصريحة الواضػحة المعروفػة جيػدا  ،وىػذه المعرفػة
يطمؽ عمييا أحيانا المعرفة العميقة  ،ويجري استخداميا مف أجؿ بناء النظـ المسندة بالمعرفة .

- 4مرحمة المعرفة ( العممية ) :Pragmatic Knowledge

ىذه المرحمة تتعمؽ بالمعرفة بصناعة الق اررات وىي معرفة تكوف في األغمب معرفة صريحة

 ،وتتعمؽ بدعـ الق اررات واألعماؿ اليومية  ،وتستخدـ بصورة واضحة ،وتقع عمميات التدريب ضػمف

ىذه المرحمة .

-5مرحمة المعرفة العاممة الروتينية المؤتمتة:Automated Routine Working Knowledge

فػي ىػػذه المرحمػة تصػػبح المعرفػة واضػػحة بصػورة كافيػػة إلػى درجػػة تجعػؿ مػػف الممكػف أتمتػػة

ىػػذه المعرفػػة  ،وتسػػتخدـ المعرفػػة فػػي ىػػذه المرحمػػة مػػف أجػػؿ أداء الميػػاـ بصػػورة مؤتمتػػة وبصػػورة
روتينية دوف الحاجة إلى إعطاء مبررات وشرح األسباب( ويج .) 3 : 1999،
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خامسا -نمكذج  :Jennex&Olfmanيستند ىذا النمكذج عمى استخداـ التأثيرات الناجحػة فػي
نظـ إدارة المعرفة كتتضمف أبعاد النمكذج ما يمي:

 جػػودة النظػػاـ  :كيػػؼ يػػؤدي نظػػاـ إدارة المعرفػػة  ،وظػػائؼ ابتكػػار وتخ ػزيف واسػػترجاع وتحويػػؿ
وتطبيؽ المعرفة .

 جودة المعرفة  :ضماف أف المعرفة المكتسبة متاحة لكؿ المستخدميف .

 رضػػا المسػػتخدـ  :توضػػح المسػػتوى الػػذي عنػػده يحقػػؽ نظػػاـ إدارة المعرفػػة مسػػتوى عاليػػا مػػف
الرضا لمستخدمو.

 العوائد الممكنة  :قياس الفوائد وا ثار التي يحدثيا نظاـ إدارة المعرفة لكؿ مف المستخدـ.

 األثر الجمعي  :يؤدي استخداـ الفرد لنظاـ إدارة المعرفة لتحسيف جودة أدائػو فػي موقػع العمػؿ ،
وذلؾ بدوره ينعكس عمى األداء داخؿ الجامعات .

ونمػػاذج تطبيػػؽ إدارة المعرفػػة فػػي المنظمػات التػػي تػػـ عرضػػيا فػػي الفقػرة السػػابقة تقودنػػا إلػػى

معرفة العوائؽ التي تعيؽ تطبيؽ ىذا النظاـ( جينكس كأكلفماف . ) 146 : 2004 ،
الشكؿ ( )8نموذج جينكس و أولفماف ادارة المعرفة
مستوى نظاـ إدارة المعرفة
المواد

التكنولوجية
الفوائد المدركة

شكؿ نظاـ ادارة المعرفة

الفوائد الخالصة
رضا المستخدـ

ا راء
استراتيجية أو

عممية المعرفة

الربط

جودة المعرفة  /المعمومات

المصدر  (/جينكس ك أكلفماف )146: 2004 ،
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كتػػرل الباحثػػة أف أفضػػؿ نمػػوذج يمكػػف اف يسػػتخدـ فػػي الجامعػػات ىػػو مػػا قدمػػو ويػػج ألنػػو
تتضمف عدة مراحؿ حتى تـ الوصوؿ إلى المعرفة إضػافة إلػى اىتمامػو بالعػامميف واانتػاج حتػى يػتـ

انجاز المياـ عمى أكمؿ وجو .

-7عكالؽ تنفيذ إدارة المعرفة :

تواجو إدارة المعرفة مجموعة مف المعوقات أو المشكالت التي قد تواجييػا أثنػاء التطبيػؽ أو

قبؿ التطبيؽ ونذكر منيا ما يمي.)Wilson,2004,19( :

 ىناؾ غموض في الحػدود الفاصػمة بػيف المعرفػة الظاىريػة والمعرفػة الضػمنية بسػبب التػداخؿ بػيفاالثنيف بحيث يجعؿ مف الصعب الفصؿ بينيما .

 -صعوبة قياس مدى نجاح برامج إدارة المعرفة حيث أف آثارىا ومردوداتيا لـ تفحص بعد .

 صػػعوبة تحديػػد المعمومػػات والمعػػارؼ التػػي مػػف الضػػروري وضػػعيا فػػي ب ػرامج إدارة المعرفػػة وىػػؿالمعرفة التي وضعت كافية أـ ال  ،وما ىي نوعيتيا ؟ .

ك ىناؾ بعض المشكالت التي تكاجو عممية تطبيؽ إدارة المعرفة كمف أبرزىا:

 -1العزلػػػة  :حي ػػث إف منف ػػذي نظ ػػاـ أو برن ػػامج إدارة المعرف ػػة ق ػػد يعمم ػػوف بعي ػػدا ع ػػف غي ػػرىـ م ػػف
الموظفيف مما قد يسبب ليـ عزلة  ،األمر الذي قد يؤدي إلى بنػاء وتطػوير قػدرات وامكانػات تػتالءـ
مػػع معتقػػدات منفػػذي النظػػاـ الشخصػػية  ،ممػػا يػػنعكس عمػػى قنػػاعتيـ باألنشػػطة واألعمػػاؿ التشػػغيمية

والوظيفي ػػة األفض ػػؿ الت ػػي ق ػػد ال تفض ػػميا اادارة العمي ػػا  ،مم ػػا يعن ػػي وج ػػود اخ ػػتالؼ ح ػػوؿ الق ػػدرات
واامكانات وااجراءات بيف منفذي النظاـ واادارة العميػا إذ تػؤدي إدارة نظػاـ المعرفػة إلػى ممارسػات

قػػد تكػػوف ىػػي األفضػػؿ مػػف وجيػػة نظػػر اادارة العميػػا وفقػػا لنظػػاـ إدارة المعرفػػة التػػي قػػد تػػـ وضػػعو

مسبقا باالتفاؽ مع اادارة العميا .

 -2عػػدـ تػػوفر الكػػادر البشػػري المؤىػػؿ بالشػػكؿ الكػػافي لمقيػػاـ بميػػاـ نظػػاـ إدارة المعرفػػة وىػػذا يعنػػي
نقصاً واضحاً ببرامج التدريب النوعية اليادفة .

 -3ع ػػدـ ت ػػوفر البني ػػة التحتي ػػة الالزم ػػة مم ػػا يعن ػػي الفش ػػؿ ال ػػذي ي ػػؤدي إل ػػى انعكاس ػػات س ػػمبية عم ػػى
المنظمة.

-4الفجوة بيف اامكانػات والطمػوح حيػث يتوقػع مػف نظػاـ إدارة المعرفػة بعػد تطبيقػو أف يحقػؽ الميػزة

التنافسية التي تسعى إلييا المنظمة ). )Thierruaf,2003:100

لذلؾ تؤكد الباحثة أف نجاح الجامعػات أو أي مؤسسػة أخػرى يرتكػز عمػى التعػاوف المشػترؾ

بيف األعضاء العامميف وعمى توفير بنية تحتية مناسبة وعمى ردـ الفجوة بيف اامكانيات والطمػوح ،

كتؤيد الباحثة ما ذكره ( ثيروؼ ) في ىذا الصدد .
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وفي ىذا الصدد ىناؾ أخطػاء فػي إدارة المعرفػة تػـ الوصػوؿ إلييػا مػف خػالؿ د ارسػة قػاـ بيػا

الباحثػاف ) )Sutton & Fefferحيػػث اكتشػػفا أف ىنػػاؾ العديػػد مػف األخطػػاء والخطايػػا نػػذكر منيػػا
عمى سبيؿ المثاؿ :

 -عػػدـ تحديػػد التعػػاريؼ ااجرائيػػة والعمميػػة لممصػػطمحات التػػي تػػرد فػػي األبحػػاث والد ارسػػات بشػػكؿ

دقيؽ .

 احتكػػار المعمومػػات مػػف قبػػؿ اادارة العميػػا التقميديػػة  ،حيػػث تحتجػػز المعمومػػات األمػػر الػػذي يمنػػعوصوليا لممعنييف وتداوليا في المستويات الوسطى والدنيا .

 عدـ توظيؼ المعرفة اشاعة الفيـ المشترؾ حوؿ القضايا والظواىر ذات العالقة بموضػوعاتيا ،فتبايف مستوى المعرفة بيف العامميف يؤدي إلى اختالؼ المواقؼ حوؿ تفسير المعرفة وتعميميا.

 التوىـ ب ف الحواسيب ىي التي تحفظ المعرفة وليس عقوؿ البشر  ،فالمعرفة ىي ما يعرفو األفرادوليس ما يخزف في ذاكرة الحاسوب .

 -عػدـ االىتمػاـ بالمعرفػة الكامنػة التػي يمكػػف أف تسػتمد منيػا المعرفػة الصػريحة،وىذه المعرفػة أكثػػر

أىمية مف المعرفة الصريحة المعمنة.

 -شراء المعرفة مف الجيػات المختصػة ،قػد يػؤدي ذلػؾ إلػى وقػؼ عمميػات التفكيػر والتعميػؿ والبحػث

مف قبؿ العامميف في المعرفة( الكبيسي .)63 : 2002 ،

كتػػرل الباحثػػة بػ ف عمػػى الجامعػػات أف تحػػرص كػػؿ الحػػرص عمػػى توظيػػؼ المعرفػػة واالىتمػػاـ ببنػػاء
العنصر البشري لػدييا  ،والبحػث عػف المعرفػة الخارجيػة بمػا يناسػب معرفتنػا الداخميػة والػتمحص فػي

ىذه المعرفة واستثمارىا وليس فقط نقميا .

ككذلؾ ىناؾ بعض العكالؽ تتمثؿ بما يمي :
إف ىن ػػاؾ ت ػػردداً ف ػػي مش ػػاركة المعرف ػػة واس ػػتخداميا بس ػػبب ش ػػعور الم ػػوظفيف بػ ػ ف س ػػيطرتيـ

الوحيػػدة عمػػى المعرفػػة يعطػػييـ السػػمطة إذا كػػانوا الطػػرؼ الوحيػػد بالمنش ػ ة الػػذي يعػػرؼ كيفيػػة القيػػاـ
بالعمػػؿ وقمػػة احتمػػاؿ االسػػتغناء ع ػػنيـ  ،وىنػػاؾ احتمػػاؿ أكبػػر لحص ػػوليـ عمػػى زيػػادة فػػي الروات ػػب
واألجػػور ومػػف وجيػػة النظػػر الفرديػػة لػػيس ىنػػاؾ أي معنػػى لمسػػماح لغيػػرىـ بالمشػػاركة فػػي المعرفػػة

والميارة التي يتصفوف بيا في ظروؼ تتصؼ بالمنافسة.

 -إف عدـ نضوج التقنية يمكف أف يكوف مشكمة حيث إف ىناؾ مشاكؿ مع الدمج والتكامؿ في نظػـ

المعمومات اادارة األخرى وخاصة تمؾ النظـ القديمة الموروثة .

 -إف عػػدـ نضػػوج أسػػاس المعرفػػة فػػي الصػػناعة يمكػػف أف يكػػوف مشػػكمة فينػػاؾ خبػراء قمػػة حتػػى فػػي

حالة تعمميـ خالؿ عمميـ .

 -قد تكوف تكاليؼ نظاـ إدارة المعرفة مرتفعة(دىمش وأبو زر . )6 : 2004 ،
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كتػػرل الباحثػػة أف إدارة المعرفػػة ىػػي مػػف الميػػاديف الحديثػػة نسػػبيا والتػػي ال تػزاؿ بحاجػػة إلػػى
عمميات تطوير شاممة  ،فتطبيؽ منيج إدارة المعرفة في الجامعات الحديثة يوفر ليا إمكانات جديػدة

وقدرات تنافسية متميزة  ،ومردوداً عممياً جيداً وأداء متمي اًز لألساتذة داخؿ الجامعات .
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المبحث الثالث
عمميات إدارة المعرفة

 تصنيؼ العمماء لعمميات إدارة المعرفة .
 تشخيص المعرفة .
 تكليد المعرفة .
 خزف المعرفة .

 تكزيد المعرفة .

 تطبيؽ المعرفة .
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المبحث الثالث

عمميات إدارة المعرفة
ثالثا-عمميات إدارة المعرفة

تناولػػت الباحثػػة فيمػا سػػبؽ إدارة المعرفػػة مػػف حيػػث المفيػػوـ والنشػ ة ثػػـ أىميتيػػا ثػػـ متطمبػػات

إدارة المعرفػة ومجاالتيػا ومبادئيػػا ومػف ثػػـ إدارة المعرفػة والتكنولوجيػػا ،وتػـ اسػػتعراض بعػض النمػػاذج

لتطبيؽ إدارة المعرفة وأخي ار عوائؽ ومشكالت إدارة المعرفة .

وفػػي ىػػذا المحػػور تسػػتعرض الباحثػػة أىػػـ عمميػػات إدارة المعرفػػة  ،حيػػث اختمػػؼ البػػاحثوف

والكتاب فيما تتضمنو إدارة المعرفة مف عمميات وأنشطة فنجد أف بعضيـ صنفيا إلى ثالثة عمميػات
بينما توسع آخروف وجعموىا نشمؿ أكثر مف ذلؾ  ،ولغرض التعرؼ إلى أىـ تمؾ العمميات تـ انتقاء

عدد مف التصنيفات وىي كا تي :

 -1تصنيؼ العمماء لعمميات إدارة المعرفة :

قسـ ( ،Warner&Witzelورنير و تيزيؿ 2004 ،ـ )93:عمميات إدارة المعرفة إلى ثالث

عمميات وىي توليد المعرفة – نقؿ المعرفة والتشارؾ فييا – التعمـ التنظيمي .

بينم ػػا قسػ ػػميا(،Wickويػ ػػؾ 2000،ـ )519-517:إلػػػى أربػ ػػع م ارحػ ػػؿ وىػػػي  :إدامػػػة ورفػ ػػع

المعرفة الحالية – اكتسابيا – استخداميا ثـ إعادة االستخداـ .

وتشػػابو(،Alaviآالفػػي 1997،ـ )63:مػػع ويػػؾ فػػي تقسػػيـ إدارة المعرفػػة إلػػى أربعػػة عناصػػر

وىػػي كالتػػالي  :تكػػويف المعرفػػة واقتناؤىػػا ثػػـ تنظػػيـ المعرفػػة وتخزينيػػا  ،توزيػػع المعرفػػة وبثيػػا  ،ثػػـ
تطبيؽ المعرفة.
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بينما يوضح الجدوؿ التالي عمميات إدارة المعرفة وأنشطة ىذه العمميات .

الجدوؿ ( : )2عمميات إدارة المعرفة عند آالفي

عمميات إدارة المعرفة

أنشطة العمميات

 -1تكويف المعرفة

اكتشاؼ المعرفة . اامساؾ بيا .-التزويد.

 تطويرىا و تنميتيا . تحديثيا وانعاشيا. -2تنظيـ المعرفة

 تفسير المعرفة . تصنيفيا . -توحيدىا .

 تجميعيا وتبويبيا . -تقييميا .

 صيانتيا والمحافظة عمييا . -3توزيع المعرفة

 تخزيف المعرفة . -حمايتيا .

 تحقيؽ سبؿ الوصوؿ إلييا . -ثبوتيا واقرارىا رسميا.

 جعميا سارية المفعوؿ .-4تطبيؽ المعرفة

استغالؿ المعرفة . استخداميا . -بثيا .

 نشرىا . التوصؿ إلييا . -المشاركة بيا .

أمػا بالنسػبة لكػؿ مػف (  ،Kim&Leeلػي وكػيـ 2002 ،ـ  )169 :فيقتػرح الباحثػاف اسػتخداـ
عبارة مراحؿ إدارة المعرفة كيصنفاىا إلى أربد مراحؿ تظير في الجدكؿ التالي:
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الجدوؿ ( )3مراحؿ إدارة المعرفة عند لي وكيـ
مراحؿ إدارة المعرفة

األنشطة التي تتضمنيا كؿ مرحمة

 -1مرحمة المبادرة

يككف التركيز عمى :
 بناء البنية التحتية . بناء العالقات اإلنسانية . تطكير المكافآت . إدارة الثقافة التنظيمية . تقنية االتصاالت . -بناء قكاعد البيانات .

 -2مرحمة النشر

يككف التركيز عمى :
 تبرير األفكار . كضد إجراءات كسياسات التبرير . استخداـ تقنية المعمكمات في معالجة كتحميؿ األفكار لتبريرىا . مراقبة المعرفة كأدكات التحكيـ . -الحصكؿ عمى المعرفة التي تـ تبريرىا كتحكيميا .

 -3مرحمة التكامؿ الداخمي

يككف التركيز عمى :
 التكامؿ كالتمكيؿ المعرفي طبقا لمستكل متطمبات السكؽ . ىيكمة المعرفة كرسـ خريطتيا . استخداـ محركات البحث كاستراتيجياتيا . اعتماد التقنية في نظـ قياس األداء . -الحصكؿ عمى المعرفة الممكلة كالمتكاممة .

-4مرحمة التكامؿ الخارجي

يككف التركيز عمى :
 كفاءة إدارة المعرفة . الشبكات المتداخمة . التمكيؿ الخارجي . إدارة التعاكف . المؤتمرات عف بعد كالمؤتمرات الفيديكية . البريد االلكتركني .نظـ المشاركة بالمعرفة .
مكضكعات التكحيد .
الحصكؿ عمى معرفة أساسية كشبكية .
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كػػذلؾ حػػدد (  ، Daniel&Guptaجكباتػػا ك دانييػػؿ 2002 ،ـ )6 :مراحػػؿ إدارة المعرفػػة
في:

 .1قيػػاـ المنظمػػة الجػػادة بتطػػوير ىياكػػؿ وعمميػػات وجيػػود متكاممػػة الكتسػػاب المعرفػػة مػػف داخػػؿ أو
خارج المنظمة .

 .2تعػػاوف أفرادىػػا لتحويػػؿ المعرفػػة الضػػمنية إلػػى ظػػاىرة بمػػا يجعميػػـ ذوي خمفيػػات وخب ػرات متنوعػػة
ويعتمدوف عمى طرؽ مختمفة ألداء األشياء واعتمادىا كآليات استراتيجية أىداؼ المنظمة وتوليد

معارؼ جديدة باستمرار .

 .3غربمة المنظمة لممعارؼ واختيار المنطقي منيا والقابؿ لمتطبيؽ وبما يحقؽ ليا أىدافيا ثـ الميػزة
التنافسػػية عبػػر قيػػاـ فريػػؽ عمػػؿ متخصػػص بعمميػػة التقيػػيـ والغربمػػة وتػػوفير المسػػتمزمات التقنيػػة

والبشرية لتقدير المعرفة األفضؿ .

 .4نشػ ػػر المعرفػ ػػة (التػ ػػرويج ليػ ػػا ) بتغييػ ػػر ثقافػ ػػة المؤسسػ ػػة وتسػ ػػييؿ االتصػ ػػاالت داخػ ػػؿ المؤسسػ ػػة
وتوظيفيا في صنع الق اررات المؤسساتية .

 .5تحقيؽ ميزة تنافسية باستخداـ المعرفة بالشكؿ األفضؿ .
وقػػد تناولػػت أغمػػب المػػداخؿ والمفػػاىيـ إدارة المعرف ػػة عمػػى أنيػػا عمميػػة  ،كمػػا أشػػار أغم ػػب

الباحثيف في حقؿ إدارة المعرفة إلى ذلؾ  ،فالمعرفة المشتقة مف المعمومات ومػف مصػادرىا الداخميػة
والخارجية ال تعني شيئا  ،دوف تمؾ العمميات التي تعنييا وتمكف مػف الوصػوؿ إلييػا والمشػاركة فييػا

وخزنيػػا وتوزيعيػػا والمحافظػػة عمييػػا واسػػترجاعيا بقصػػد التطبيػػؽ أو إعػػادة االسػػتخداـ  ،وبيػػذا أشػػير
إلى أف المعرفة إذا ما أخذت كما ىي تكوف مجردة عف القيمة  ،لذا فإنيا تحتػاج إلػى إعػادة اغنائيػا

كػػي تصػػبح قابمػػة لمتطبيػػؽ فػػي ميػػداف جيػػد قبػػؿ تطبيقيػػا لتوليػػد القيمػػة .

إف عمميػػات إدارة المعرفػػة

تعمؿ بشكؿ تتابعي وتتكامؿ فييا بينيا فكؿ منيا تعتمد عمى سػابقتيا وتػدعـ العمميػة التػي تمييػا كمػا

يرى ( الكبيسي ، )79-57: 2005 ،كستعتمد الباحثة المراحؿ التي اعتمدىا الكبيسي .

 -1تشخيص المعرفة :

ى ػػي الت ػػي تش ػػير إل ػػى وض ػػع سياس ػػات وبػ ػرامج العممي ػػات األخ ػػرى  ،ألف م ػػف نت ػػائج عممي ػػة

التشخيص معرفة ما نوع المعرفة المتوافرة ومػف خػالؿ مقارنتيػا بمػا ىػو مطمػوب يمكػف تحديػد الفجػوة
عمميػػة التشػػخيص أمػػر حتمػػي ألف اليػػدؼ منيػػا ىػػو اكتشػػاؼ معرفػػة المنظمػػة  ،وتحديػػد األشػػخاص

الحػػامميف ليػػا ومػواقعيـ  ،وتعػػد عمميػػة التشػػخيص مػػف أىػػـ التحػػديات التػػي تواجػػو منظمػػات األعمػػاؿ

ألف النج ػ ػ ػ ػ ػػاح ف ػ ػ ػ ػ ػػي مش ػ ػ ػ ػ ػػروع إدارة المعرف ػ ػ ػ ػ ػػة يتوق ػ ػ ػ ػ ػػؼ عم ػ ػ ػ ػ ػػى دق ػ ػ ػ ػ ػػة التش ػ ػ ػ ػ ػػخيص  .فق ػ ػ ػ ػ ػػد أش ػ ػ ػ ػ ػػار

(  )Alvesson,1993إلى أف المعرفة ليست غامضة بحد ذاتيا  ،بؿ أف الغامض يتمثؿ في الدور
التػػي تؤديػػو فػػي المنظمػػة  ،فعمميػػة التشػػخيص تحػػدد لنػػا المعرفػػة المالئمػػة لوضػػع الحمػػوؿ لممشػػكمة ،
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وتعتمػػد عمميػػة التشػػخيص عمػػى اسػػتخداـ آليػػات االكتشػػاؼ وآليػػات البحػػث العديػػدة وقػػد تكػػوف عمميػػة

ذات مراحؿ متعددة .

كتػػػرل الباحثػػػة ب ػ ف بتشػػخيص المعرفػػة يمكننػػا مػػف تحديػػد فجػػوة المعرفػػة أو جػػودة المعرفػػة

الموجودة داخؿ الجامعات ومف خالليا تستطيع الجامعات الوصػوؿ إلػى حمػوؿ مناسػبة ألي مشػكمة
يمكف أف تعترض العممية التعميمية .

-2تكليد المعرفة :

إف توليػػد المعرفػػة يعنػػي إبػػداع المعرفػػة ويػػتـ ذلػػؾ مػػف خػػالؿ مشػػاركة فػػرؽ العمػػؿ وجماعػػات

العم ػػؿ الداعم ػػة لتولي ػػد رأس م ػػاؿ معرف ػػي جدي ػػد ف ػػي قض ػػايا وممارس ػػات جدي ػػدة تس ػػاىـ ف ػػي تعري ػػؼ
المشكالت وايجاد الحموؿ ليا بصورة ابتكارية ومسػتمرة  ،كمػا تػزود الشػركة بالقػدرة عمػى التفػوؽ فػي
اانجػػاز وتحقيػػؽ مكانػػة سػػوقية عاليػػة فػػي مجػػاالت مختمفػػة مثػػؿ ممارسػػة االسػػتراتيجية وبػػدء خطػػوط

عم ػػؿ جدي ػػدة والتسػ ػريع ف ػػي ح ػػؿ المش ػػكالت ونق ػػؿ الممارس ػػات األفض ػػؿ وتط ػػوير مي ػػارات الميني ػػيف
ومساعدة اادارة في توظيؼ المواىب واالحتفاظ بيا .وىذا يعزز ضرورة الفيـ ب ف المعرفة واالبتكار

عمميػػة مزدوجػػة ذات اتجػػاىيف  :فالمعرفػػة مصػػدر لالبتكػػار واالبتكػػار يعػػود ليصػػبح مصػػد اًر لمعرفػػة

جديدة .

تػػرل الباحثػػة ب ػ ف توليػػد المعرفػػة وخصوص ػاً فػػي الجامعػػات يحتػػاج إلػػى دعػػـ مػػالي واداري

لمعناصر البشرية العاممة ( األساتذة ) حتى تصؿ جامعاتنا إلى المستوى العالمي والميزة التنافسية .

-3خزف المعرفة :

عمميات خزف المعرفة تعنى تمؾ العمميات التي تشمؿ االحتفاظ و اادامة والبحث والوصوؿ

واالسترجاع ومكاف التخػزيف وتشػير عمميػة خػزف المعرفػة إلػى أىميػة الػذاكرة التنظيميػة  ،فالمنظمػات
تواجػو خطػ ار كبيػ ار نتيجػػة فقػػدانيا لمكثيػر مػػف المعرفػػة التػي يحمميػػا األفػراد الػذيف يغادرونيػػا لسػػبب أو
خر  ،وبات خزف المعرفة واالحتفاظ بيػا ميمػاً جػداً و السػيما لممنظمػات التػي تعػاني مػف معػدالت

عاليػػة لػػدوراف العمػػؿ والتػػي تعتمػػد عمػػى التوظيػػؼ واالسػػتخداـ بصػػيغة العقػػود المؤقتػػة واالستشػػارية
لتوليد المعرفة فييػا  .ألف ىػؤالء ي خػذوف معيػـ معػرفتيـ الضػمنية غيػر الموثقػة  ،أمػا الموثقػة فتبقػى

مخزونة بقواعدىا .

وطبقػا ل ػ ) (Heidig & Vorbeck,2000:119فػإف ىنػاؾ جممػة أسػاليب لتوزيػع المعرفػة

مثػػؿ فػػرؽ المشػػروع وشػػبكة المعمومػػات الداخميػػة والتػػدريب مػػف قبػػؿ زمػػالء الخب ػرة القػػدامى ووكػػالء
المعرفة  ،وأشار إلى أف خبػراء إدارة المعرفػة ذوي الخمفيػة التعميميػة يؤكػدوف عمػى أف التػدريب يعػزز
معرفة المستخدميف  ،أمػا ا خػروف الميتمػوف فػي العالقػات المتبادلػة فيمػا بػيف األشػخاص فيروجػوف

ألساليب المشاركة بالمعرفة بيف الفرؽ ومجموعات العمؿ .
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كترل الباحثة ب ف أصحاب الخبرة والميارة قالئؿ لذلؾ يجب عمى جامعاتنا أف تعمؿ كؿ ما
ف ػػي جي ػػدىا م ػػف أج ػػؿ االحتف ػػاظ بي ػػذه األدمغ ػػة والعم ػػؿ عم ػػى إبقائي ػػا ألف خسػ ػراف ى ػػذه األدمغ ػػة أو

مغادرتيػػا لمجامعػػة يعتبػػر فقػػداف ثػػروة عظيمػػة ليػػا  ،لػػذلؾ تتمنػػى الباحثػػة عمػػى الجامعػػات االحتفػػاظ
بالمعرفة وتخزينيا ألي ظرؼ طاريء مف أجؿ استثمار ىذه المعرفة في بناء كوادر عممية جديدة .

-4تكزيد المعرفة :

ما لـ تقـ المنظمػة بتوزيػع المعرفػة بشػكؿ كفػؤ فمػف تولػد عائػدا مقابػؿ التكمفػة  ،وانػو إذا كػاف

مف السيؿ توزيع المعرفة الواضحة مف خالؿ استخداـ األدوات االلكترونية  ،فإنو ما زاؿ يتطمع إلى
توزيع المعرفة الضمنية الموجودة في عقوؿ العامميف وخبراتيـ  ،وىو ما يشكؿ التحدي األكبر ادارة

المعرفة .

وأضػػاؼ )Snowden,2000:1

( أف العديػػد مػػف الشػػركات الكبػػرى باتػػت تػػدرؾ القيمػػة

الضػػمنية المت تي ػػة مػػف توزي ػػع المعرف ػػة  ،وتسػػتخدـ ف ػػي ذلػػؾ عممي ػػة توزي ػػع قصػػص النج ػػاح المقنع ػػة

لمعػػامميف ممػػا يمكػػنيـ مػػف اسػػتخالص القيمػػة فػػي سػػموكيات الجماعػػة ويسػػمح بإبػػداع قصػػص أخػػرى

معتمدة عمى قيـ مرغوبة .

وبػيف ) ( Alavi & Leidner,2001:29أف المنظمػات تسػتخدـ قنػوات توزيػع لممعرفػة ،

بعضػػيا رسػػمي مثػػؿ جمسػػات التػػدريب والتج ػواؿ االتصػػاؿ الشخصػػي  ،والػػبعض ا خػػر غيػػر رسػػمي
مثؿ حمقػات الد ارسػة والمػؤتمرات الفيديويػة لكػف األخيػرة ال تعطػي ضػمانة أكيػدة عمػى انتقػاؿ المعرفػة

إلى كؿ األعضاء .

كترل الباحثة ب ف توزيع المعرفة بالشػكؿ المناسػب عمػى األسػاتذة العػامميف بالجامعػات يعػود

بالفائدة والمردود اايجابي لمجامعة .

-5تطبيؽ المعرفة :

إف اليدؼ والغاية مف إدارة المعرفة ىو تطبيؽ المعرفة المتاحة لممنظمة  ،لذا تعد مػف أبػرز

عممياتيا وتشير ىذه العمميات إلى مصطمحات االسػتعماؿ واعػادة االسػتعماؿ واالسػتفادة إضػافة إلػى

التطبيؽ .

إف اادارة الناجحة لممعرفة ىي التػي تسػتخدـ المعرفػة المتػوافرة فػي الوقػت المناسػب  ،ودوف

أف تفقػػد اسػػتثمار فرصػػة تػػوفر تحقيػػؽ مي ػزة ليػػا أو لحػػؿ مشػػكمة قائمػػة  ،ولتطبيػػؽ المعرفػػة أسػػاليب
وتقنيػات  ،فقػد أشػار ) )Burk,1999:72إلػى أف المنظمػات السػاعية لمتطبيػؽ الجيػد لممعرفػة عمييػا
تعيػػيف مػػدير لممعرفػػة والػػذي يقػػع عميػػو واجػػب الحػػث عمػػى تطبيػػؽ الجيػػد وأنػػو يعمػػؿ كعنصػػر مكػػرس

لتطبيقات مشاركة المعرفػة  ،ويؤكػد عمػى أف االسػتخداـ واعػادة االسػتخداـ تتضػمف االتصػاالت غيػر
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الرسػػمية والحصػػوؿ عم ػػى التقػػارير والتطبيقػػات الجي ػػدة والقصػػص الناجحػػة وأش ػػكاؿ أخػػرى بمػػا فيي ػػا

العرض وجمسات التدريب .

لقػػد وفػػرت التقنيػػات الحديثػػة وخاصػػة االنترنػػت المزيػػد مػػف الفػػرص السػػتخداـ المعرفػػة واعػػادة

استخداميا في أماكف بعيدة عف أماكف توليدىا .

كتػػرل الباحثػػة أف تطبيػػؽ المعرفػػة ىػػي غايػػة إدارة المعرفػػة وىػػي تعنػػي اسػػتثمار المعرفػػة ،

فالحصوؿ عمييا وخزنيا والمشاركة فييا ال تعد كافية  ،والميـ ىو تحويؿ ىػذه المعرفػة إلػى التنفيػذ ،
فالمعرفة التي ال تنعكس في التنفيذ تعد مجرد كمفة  ،وأف نجاح أي منظمة في برنػامج إدارة المعرفػة

لدييا يتوقؼ عمى حجـ المعرفة المنفذة قياسا بما ىو متوفر لدييا فالفجوة بيف ما تعرفو المنظمة وما
نفذتػػو يعػػد أحػػد معػػايير التقيػػيـ فػػي ىػػذا المجػػاؿ  ،وقػػد سػػبؽ لمباحثػػة التطػػرؽ ليػػذا الموضػػوع ولكػػي
تستطيع المنظمات تنفيػذ مػا تعرفػو عمييػا أف تحػدد النمػوذج  ،فنمػاذج إدارة المعرفػة ىػي التػي ترشػد

اادارات إلى كيفية استثمار المعرفة وتحويميا إلى التنفيذ وقد تـ ااشارة مسبقا إلػى أنػواع مػف نمػاذج
المعرفة .

وبعد ما تـ استعراضو مسبقا مف عمميات إدارة المعرفة بشكؿ عاـ ترل الباحثػة أف عمميػات

إدارة المعرفػػة كمػػا ذكرىػػا ( الكبيسػػي ) مػػف تشػػخيص ثػػـ توليػػد ثػػـ خػػزف ثػػـ توزيػػع ثػػـ تطبيػػؽ ىػػذه
العمميات المتتالية إذا تـ األخذ بيا مف قبػؿ الجامعػات فسػوؼ تسػمو الجامعػات فػي تنميػة عناصػرىا

البشرية إلى مستوى ثقافي ار ٍ
ؽ  ،تستطيع مف خاللو أف تنافس جامعات عربية وعالميػة وصػمت إلػى
مستويات عميا مف العمـ والثقافة .

وبعد أف تـ استعراض عمميات المعرفػة تػرى الباحثػة أنػو البػد مػف الػربط بػيف إدارة المعرفػة وتطبيقيػا

في الجامعات المعاصرة وىذا ما سوؼ نتعرؼ عميو في المبحث الرابع .

- 87 -

المبحث الرابد

إدارة المعرفة كالجامعات المعاصرة
 إدارة المعرفة في الجامعات المعاصرة .

 ممارسة إدارة المعرفة في الجامعات المعاصرة .

 سمات إدارة المعرفة المرجكة في مؤسسات التعميـ العالي .
 ضركرات تطبيؽ إدارة المعرفة في المؤسسات التعميمية .
 أىداؼ التعميـ الجامعي في قطاع غزة .
 الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة .
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المبحث الرابد

إدارة المعرفة كالجامعات المعاصرة
 -1إدارة المعرفة في الجامعات المعاصرة:

ىنػػاؾ اعت ػراؼ مت ازيػػد ب ػ ف المنػػاخ االقتصػػادي لمعػػالـ يتجػػو نحػػو اقتصػػاد مبنػػي عمػػى المعرفػػة حيػػث
ستكوف المعرفة عزيزة كالثروة الثمينة وبيذا الخصوص يمكف تعزيز التكنولوجيػا كػ داة مفيػدة وبشػكؿ

فع ػػاؿ وادارة رأس م ػػاؿ معرف ػػة المنظم ػػات  ،وب ػػالرغـ م ػػف أف ع ػػدة د ارس ػػات بحثي ػػة ق ػػدمت أط ػػر إدارة
المعرفػػة لتمبػػي متطمبػػات المنظمػػات المتخصصػػة فػػي الحقػػوؿ المتنوعػػة لممعرفػػة ،فػػإف إدارة المعرفػػة
الشػػاممة لػػـ توجػػد كتكنولوجيػػا وسػػيطة وموجيػػة نحػػو الحاجػػات الظػػاىرة لمنظمػػات البحػػوث التربويػػة ،
ومػػف ىنػػا ضػػرورة اسػػتخداـ مػػدخؿ إدارة المعرفػػة المشػػكمة كبوابػػة مطػػورة لخمػػؽ المخػػزوف ولتسػػييؿ

الموارد المشتركة في المنظمات البحثية  ،ويشمؿ ىذا ااطار المبني عمى التكنولوجيػا عمميػات إدارة
المعرفػػة التػػي ت سػػر وتػػدمج م ػوارد المعرفػػة الواضػػحة لممنظمػػات البحثيػػة وىػػذا ااطػػار أيضػػا يػػدعـ

الش ػػبكات االجتماعي ػػة الت ػػي ت ػػتمكف م ػػف المس ػػاىمة وتش ػػييد المعرف ػػة الض ػػمنية ع ػػف طري ػػؽ تس ػػييؿ

التبادالت والتغذية الراجعة عبر اانترنت .

واذا حاولنا تطبيػؽ إدارة المعرفػة مػف أجػؿ تعزيػز اسػتخداـ المػوارد البشػرية فػي بيئػة الجامعػة

فػػإف قضػػايا تصػػميـ بػرامج العمػػـ االكترونيػػة يمكػػف أف تحػػافظ عمػػى معرفػػة المعمػػـ  ،حيػػث إف الػػتعمـ
االكترون ػػي يع ػػد معرف ػػة رئيس ػػية ومص ػػد اًر رئيس ػػياً لمعدي ػػد م ػػف الجامع ػػات  ،ل ػػذا ف ػػإف تص ػػميـ ال ػػتعمـ

االكترون ػ ػػي يج ػ ػػب أف يك ػ ػػوف ج ػ ػػزءا ميم ػ ػػا م ػ ػػف عممي ػ ػػة إدارة معرف ػ ػػة الجامع ػ ػػة ومع ػ ػػارؼ المعمم ػ ػػيف
والمحاضريف في أي موضوع أو حقؿ ميـ بؿ يجب أف تػدار بطريقػة إلكترونيػة مػف الجامعػة  ،التػي
يمكػػف أف تسػػتفيد منيػػا فػػي حالػػة اسػػتقالة المعمػػـ أو تقاعػػده  .فمػػف ىنػػا فػػإف إدارة المعرفػػة الشخصػػية

الثقافيػػة ستكتشػػؼ مػػف خػػالؿ تطػػوير أنظمػػة التطػػوير االكترونيػػة بعػػض المفػػاىيـ فػػي مجػػاؿ الػػذكاء
االصػػطناعي حيػػث يمكػػف أف تسػػتخدـ فػػي تطػػوير مثػػؿ ىػػذه األنظمػػة  ،فإمكانيػػة اسػػتعماؿ المعرفػػة
اانسػػانية ف ػػي بيئ ػػة الجامعػػة س ػػوؼ تحس ػػف الم ػوارد  ،ويمك ػػف أف تك ػػوف مػػف عوام ػػؿ تحقي ػػؽ الج ػػودة

وفاعمية الكمفة وتزود الجامعة بميزة تنافسية مستمرة

). )www.ahewar-org/debat/show.art.asp?aid=164568

كتػػرل الباحثػػة أف ضػػماف إدارة المعرفػػة المالئمػػة ضػػمف بيئػػة الجامعػػة قضػػية أكثػػر تعقيػػدا

بسبب تنوع المواضيع مف جية وسموؾ الطالب والمحاضريف مف ناحية أخرى  ،لذا يتطمب التطبيؽ

والنجػػاح الفعػػاؿ الكثيػػر مػػف الجيػػود التػػي ستضػػمف اسػػتخداـ الػرأس مػػاؿ الثقػػافي الفكػػري ضػػمف بيئػػة
الجامعة  ،سيتـ التطرؽ لموضوع تنمية الموارد البشرية في الجامعة في الفصؿ التالي .
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وجػاء ( فػػي التقريػػر الصػػادر عػف البنػػؾ الػػدولي)  ،أنػػو مػف أجػػؿ أف تحقػػؽ مؤسسػػات التعمػػيـ

العػالي وظائفيػػا التعميمػػة والبحثيػػة والمعموماتيػة فػػي القػػرف الحػػادي والعشػريف وتمبيتيػػا بنجػػاح  ،عمييػػا
أف تكوف قػادرة عمػى االسػتجابة بفاعميػة لحاجػات التعمػيـ والتػدريب المتغيػرة وتكيفيػا بمػا يالئػـ التبػدؿ

والتغيير الذي ط أر عمى كؿ التعميـ العػالي وتبنػي أسػاليب وصػيغ مػف التنظػيـ والوظائفيػة تتسػـ بقػدر

أكبر مف المرونة لذا يجب عمى مؤسسات التعميـ العالي أف تعمػؿ عمػى دعػـ العمػؿ بػودارة المعرفػة

كيتـ ذلؾ مف خالؿ :

 -1دعػػـ االبتكػػار بتوليػػد معرفػػة جديػػدة والوصػػوؿ إلػػى مخػػازف المعرفػػة العالميػػة  ،وتكيػػؼ المعرفػػة
لتصبح ممبية لمتطمبات االستعماؿ المحمي .

 -2ااسػػياـ فػػي تكػػويف رأس مػػاؿ البشػػري بتػػدريب قػػوى عاممػػة مؤىمػػة وقابمػػة لمتكيػػؼ بمػػف فػػي ذلػػؾ
العمماء رفيعو المستوى والمينيوف وأصحاب الميف  ....الا.

وتضيؼ الباحثة وتؤكد أنو مف الضروري جدا أف تتبنى جامعاتنا الفمسطينية مبدأ إدارة المعرفة لكػي

تسػػتطيع ىػػذه الجامعػػات أف تواكػػب التقػػدـ الحضػػاري والتسػػارع الفكػػري العػػالمي مػػف أجػػؿ بنػػاء مػوارد
بشرية قادرة عمى تحقيؽ الميزة التنافسية( .) 25 : 2002

-2ممارسات إدارة المعرفة في الجامعات المعاصرة:

اكتسػػبت إدارة المعرفػػة فػػي مجػػاؿ مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي أىميػػة واضػػحة فػػي نجػػاح تمػػؾ

المؤسسػػات وفػػي إسػػياميا بتحوليػػا إلػػى االقتصػػاد المعرف ػي وقػػد تعػػاظـ دورىػػا بعػػد أف تبػػيف أف بنػػاء
الميػزة التنافسػػية يعتمػػد أساسػػا عمػػى الموجػػودات الفكريػػة وتحديػػدا عمػػى األصػػوؿ المعرفيػػة واالسػػتثمار

فييا بمػا يعػزز اابػداع المسػتمر سػواء عمػى صػعيد المنػتج أو عمػى صػعيد العمميػة  ،والػذي يعػد ىػو

ا خر أي مقومات تعاظـ تمؾ الميزة ومف أجؿ إدارة المعرفة وممارستيا بشكؿ جيد ومثمػر البػد أف

ترتكز إدارة المعرفة عمى أسس ثالث:

 ق ػػدرة الجامع ػػات عم ػػى تك ػػويف رص ػػيد معرف ػػي جدي ػػد  ،نتيج ػػة لمتفاع ػػؿ ب ػػيف المعرف ػػة الكامن ػػة ل ػػدى
العامميف والمعرفة المعمنة التي تمثؿ رصيد إدارة الجامعات مف خبراتيا وتعامالتيا وسياستيا .

 نش ػػر ىػ ػذه المعرف ػػة ب ػػيف الع ػػامميف لتك ػػوف األس ػػاس ف ػػي توجي ػػو األنش ػػطة المعرفي ػػة وم ػػف ث ػػـ العم ػػؿ
اانتاجي المنظـ فييا .

 تجسػػيد ىػػذه المعرفػػة فػػي جميػػع العمميػػات واألنشػػطة والخػػدمات والبػرامج التػػي تقػػدميا  ،وممػػا سػػبؽ
يتض ػػح أف عم ػػى الجامع ػػات عن ػػد إدارتي ػػا أف تتبن ػػى إدارة المعرف ػػة وأف تس ػػير ف ػػي ى ػػذا ال ػػنيج وف ػػؽ

إستراتيجيات معػدة أعػدادا جػادا وتفعيػؿ عمميػات إدارة المعرفػة بممارسػات إيجابيػة وبنػاءة كػي تػتمكف

مف ت دية دورىا بفاعمية وتميز) نوناكا وتاكوشي . ) 3 : 1995 ،
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كتقتػػرح الباحثػػة عػػرض الممارسػػات المتعمقػػة بػػإدارة المعرفػػة فػػي الجامعػػات المعاص ػرة وفقػػا
لترابطيا لمعالقات المتبادلة بينيا مف خالؿ نمطيف أساسيف مف الممارسات عمى النحو التالي :

أكال-ممارسات إيجابية كداعمة :

ويقصد بيا جميػع الممارسػات التػي تصػدر مػف العػامميف بػإدارة الجامعػات المعاصػرة وتحقػؽ
التمكػيف مػف المعرفػة ونشػرىا وتوليػدىا وتقسػيميا والتشػارؾ فييػا ( Nonaka & Takeuchiنوناكػا

وتاكوشي 1995 ،ـ . )68 :

كتتناكؿ الباحثة ىذه الممارسات اإليجابية مف خالؿ القضايا الخمس اآلتية :

القضية األكلى -تحديد فجكة المعرفة :

وتح ػػدث ى ػػذه الفج ػػوة عن ػػد قص ػػور المعرف ػػة الموج ػػودة ع ػػف الوص ػػوؿ إل ػػى المعرف ػػة المطموب ػػة

ولمتعامؿ مع ما تواجيو الجامعات مف مواقػؼ ( قػد تػـ توضػيح فجػوة المعرفػة بالتفصػيؿ فػي الفصػؿ
السابؽ ) لذا يجب عمػى الجامعػات القيػاـ بممارسػات معينػة لتحديػد ىػذه الفجػوة ووضػع االسػتراتيجية

الالزمة لتالفييا ومف أبرز ىذه الممارسات :

 -1إيضاح فجوة المعرفة داخؿ الجامعات لمعامميف بوضوح وشفافية .
 -2تحديد قوائـ لمخبراء وخرائط لممعرفة

 -3إيجاد البيئة المناسبة التي تحقؽ التمكيف المعرفي
 -4تعزيز الطرؽ المناسبة الكتساب المعرفة بشرائيا أ ،استئجارىا وتوفير الدعـ المالي ليا
( ويج.) 77 : 1994 ،

كتػػرل الباحثػػة أنػػو مػػف الضػػروري االىتمػػاـ بػردـ فجػػوة المعرفػػة فػػي الجامعػػات وتحويميػػا إلػػى

جودة في المعرفة لموصوؿ إلى أفضؿ المستويات .

القضية الثانية  -تحديث كتطكير أنظمة االتصاؿ :
تعتبر ىذه األنظمة داخؿ الجامعات مف أىـ الوسائؿ التي تساعد عمى نشر المعرفة ونقميا

وتداوليا والتشارؾ فييا داخؿ المنظمة وخارجيا وتعتبر الموجودات التكنولوجية مف أكثر الموجودات
أىمية ادارة المعرفة.

ومف أبز الممارسات التي تدعـ ىذا المجاؿ :

أ -توفير أحدث األنظمة االكترونية واالستم اررية في تحديث األنظمة المتوفرة .
ب -اادارة الجيدة لالتصاؿ داخؿ الجامعات وخارجيا .

ت -توظيؼ التقنية الحديثة في نقؿ المعمومات وايصاليا لجميع العامميف داخؿ الجامعات .
ث -إدارة اجتماعػات غيػػر رسػػمية لتخفيػػؼ حػدة التػػوتر الػػذي يسػػود العالقػات الرسػػمية داخػػؿ الجامعػػة
( ويج . ) 134 : 1994 ،
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كتػػػرل الباحثػػػة ب نػػو كممػػا زادت الجامعػػات مػػف اسػػتخداميا ألجي ػزة االتصػػاؿ الحديثػػة كممػػا
أصبح األمر أسيؿ لمتواصؿ داخمياً وخارجيػاً مػف أجػؿ الحصػوؿ عمػى األداء الجيػد والمميػز وتحقيػؽ

الميزة التنافسية .

القضية الثالثة -تعزيز ثقافة المعرفة التنظيمية :
ويتحدد ىذا المجاؿ في جميػع الوسػائؿ التػي تسػتخدميا الجامعػات الكتشػاؼ سمسػمة السػموؾ

الممكف والتي ستتبع فعال بما يسيـ فػي تكػويف آراء واتجاىػات وتوقعػات تييػة رؤيػة دقيقػة عػف بيئػة

الجامعات ونوع االختيار ااستراتيجي المعزز لبقائيا وفي ىذا الصدد يؤكد

 (Teceتيسي ) 35 : 2000 ،أننا عندما ننجح في جعؿ المعرفة معمومة واضػحة لمجميػع سػيكوف

مػػف السػػيؿ خزنيػػا واشػػاعتيا ونقميػػا ومػػف ثػػـ إعػػادة اسػػتخداميا  ،ويػػتـ ذلػػؾ مػػف خػػالؿ الممارسػػات

اآلتية :

 إيجاد منظمة أفقية تعتمد سياسة الباب المفتوح  ،وتمكف مف تدفؽ المعرفة .
 عقد الندوات والمؤتمرات واشراؾ المنظمات واألفراد فييا .

 تفعيؿ ثقافة المعرفة وغرس الرؤية المعرفية لدى األفراد حوؿ ىذا المفيوـ .

كترل الباحثة ب ف اىتماـ الجامعات برفع المستوى العممي والثقافي لألساتذة لػدييا سػيعمؿ عمػى رفػع
مستوى الجامعة إلى أرقي المستويات ألف العمـ معرفة وبدوف معرفة ال يكوف ىناؾ عمـ

القضية الرابعة  -تحفيز عمى تكليد المعرفة كنشرىا تداكليا :

إف توليد المعرفة يشكؿ فكرة محورية لدى إدارة الجامعػات وىػي تعػادؿ االبتكػار أو االختػ ارع

المستمر والمتصاعد مما يؤدي إلى تحقيؽ الميزة التنافسػية  ،لػذلؾ يتحػتـ عمػى إدارة الجامعػات دعػـ
ىذا االتجاه وتقديـ الحوافز لمعػامميف مػف أجػؿ االسػتفادة مػف معػرفتيـ الضػمنية وتوظيفيػا فيمػا يخػدـ

توجييات إدارة الجامعات  ،ومف أىـ الممارسات في ىذا المجاؿ :

 -1استخداـ التحفيز كعنصر أساسي في عمميات إدارة المعرفة ( اكتساب المعرفة وتطويرىا).
 -2تنظيـ المعرفة وتقييميا – نقؿ المعرفة واستخداميا ) .

-3حث األفراد عمى التجريب والتعمـ والمالحظة وتشجيع مثؿ ىذه األنشطة.
-4االعتناء بالمبدعيف وقبوؿ أفكارىـ وتشجيعيـ .

-5ترجمة المعرفة الضمنية التي تـ شرحيا مف خالؿ ربطيا ب نظمة التعويض والمكافآت.

كترل الباحثة ب ف االىتماـ بتنمية األدمغة البشرية المبدعة في الجامعات مف ش نو أف يرفع

مكانػػة الجامعػػة بػػيف الجامعػػات األخػػرى وأف يرتقػػي بػػالمجتمع ككػػؿ ألف الجامعػػة مؤسسػػة تعبػػر عػػف

ثقافة المجتمع .
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القضية الخامسة  -تكظيؼ المعرفة كتفعيميا كاالستفادة منيا :
إف توظيؼ المعرفة في الجامعات يسيـ في إيجاد مجتمع معرفي جديد قوامو رجػاؿ المعرفػة

وأدواتػػو اانتاجيػػة و االبتكػػار وجمػػيعيـ يباشػػروف األنشػػطة المعرفيػػة وىػػي المصػػدر الحقيقػػي لمقػػدرة
التنافسية فييا مما يجعؿ ممارستيا أكثر توافقا مع معطيات العصر  ،ومف أىػـ الممارسػات فػي ىػذا

المجاؿ:

 -1إيجاد أقساـ لنقؿ المعرفة وتنسيؽ جيود اكتساب المعرفة .
 -2أف تربط الجامعة بيف التعمـ واابداع وتوفير المناخ والدعـ المناسبيف لذلؾ .
 -3توفير المعمومات المتعمقة بنشاطات الجامعة لجميع األفراد .

 -4تطوير قواعد وبيانات ألفضؿ الممارسات في أداء العمؿ داخؿ الجامعة

( السممي ) 161 : 2002،

.

كتػػرل الباحثػػػة أف اىتمػػاـ الجامعػػة بتوظيػػؼ المعرفػػة وتوزيعيػػا بالشػػكؿ الصػػحيح  ،واسػػتثمارىا

سيعود بالفائدة عمى الجامعة وعمى المجتمع الفمسطيني حتى يصؿ ىذا المجتمع إلى مصاؼ الػدوؿ
المتقدمة .

ثانيا -ممارسات سمبية كمعيقة :

ويقصد بيا جميع الممارسات السمبية التي تصدر مف المديريف والعامميف بالجامعات وتحوؿ

دوف التمكيف مف المعرفة ونشرىا وتوليدىا وتقاسميا والتشارؾ فييا
( نوناكا وتاكوشي ) 68 : 2004 ،

كتتناكؿ الباحثة ىذه الممارسات مف خالؿ القضايا الخمس التالية-:
القضية األكلى  :القيادة كأساليب الرقابة التقميدية :

في المنظمات التقميدية تكتسب المعرفة بشكؿ مج أز وذلؾ عف طريػؽ برنػامج تػدريبي معػيف

 ،أو إجػراء بحػػوث ود ارسػػات معينػػة ولكػػف ىػػذه المعرفػػة المكتسػػبة ال يػػتـ نشػػرىا أو تػػداوليا  ،وتعجػػز

القيادات اادارية فػي الجامعػات عػف توظيفيػا واالسػتفادة منيػا وتصػبح الجامعػات خميطػا مػف األفػراد
الذيف يتمتعوف بمعرفػة متطػورة ولكػنيـ فػي عزلػة عػف بعضػيـ بعضػا  ،وعػف الجسػد الرئيسػي لػ دارة

كمف أبرز الممارسات المعيقة في ىذه القضية :

 -1القيادة التقميدية التي تعتمد عمى المركز الوظيفي في اادارة .
 -2عدـ تقديـ الحوافز الكافية ل بداع واالستكشاؼ .
 -3نقص دعـ والتزاـ اادارة العميا بإدارة المعرفة .

 -4التركيز عمى الماضي والحاضر وليس عمى المستقبؿ وىذا يعيؽ المشروعات الطميعة .
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كتػػرل الباحثػػة بػ ف اختيػػار القيػػادة الحسػػنة والقيػػادة المشػػاركة والمتعاونػػة مػػف شػ نو اف يخمػػؽ
أفراداً منتجيف معرفياً  ،لذلؾ تتمنى الباحثة مف الجامعات أف تحرص عمى اختيار القيادة اايجابيػة
وأف تسػػتخدـ أسػػاليب تكنولوجيػػة حديثػػة مػػف أجػػؿ الوصػػوؿ إلػػى أفضػػؿ النتػػائج وردـ أي فجػػوة تعمػػؿ

عمى إعاقة العمؿ .

القضية الثانية  -عدـ قبكؿ التغيير ( رفض التغيير ) :
التغيي ػػر والتط ػػوير م ػػف أى ػػـ س ػػمات المنظم ػػات المعاصػ ػرة  ،ولك ػػف م ػػف أخط ػػر م ػػا تواجي ػػو

المنظمػػات وخاصػػة الجامعػػات عػػدـ قبػػوؿ األف ػراد ليػػذا التغييػػر وذلػػؾ لعػػدة أسػػباب تتعمػػؽ بمعطيػػاتيـ
الثقافية واالجتماعية والوظيفية والنفسية  ،ومف أبرز الممارسات المعيقة في ىذا المجاؿ :

 -1مقاومة األف ارد لمتغيير حفاظا عمى ىويتيـ الذاتية أو عدـ قدرتيـ عمى فيـ األفكار الجديدة .
 -2عدـ السماح لألفراد بتولي المياـ والمسؤوليات ااضافية .

 -3نقص الحوافز مف أجؿ استخداـ المعرفة وابتكارىا وتقاسميا .

 -4خ ػػوؼ األفػ ػراد م ػػف فق ػػداف أىمي ػػتيـ الوظيفي ػػة مم ػػا ي ػػدفعيـ لالحتف ػػاظ بمعػ ػرفتيـ الض ػػمنية وع ػػدـ
التصريح بيا .

كتػػرل الباحثػػة ب ػ ف رفػػض التغييػػر سػػيبقي الجامعػػات كمػػا ىػػي دوف تطػػور أو تقػػدـ  ،ونحػػف

ا ف نعػػيش فػػي تسػػارع مػػع العمػػـ والتكنولوجيػػا لػػذلؾ تتمنػػى الباحثػػة بػ ف يكػػوف التغييػػر التػػي ت خػػذ بػػو
الجامعات تغيي اًر ايجابياً يؤدي إلى التقدـ والتطور وليس إلى التقميد فقط .

القضية الثالثة -غياب الثقافة التنظيمية :

إف وجود الثقافة التنظيمية التي تدعـ المعرفػة وتوليػدىا والتشػارؾ فييػا عنصػر أساسػي لبنػاء

الصػػرح المػػتعمـ وىػػي الحػػافز والمحػػرؾ نحػػو التغييػػر والتطػػوير ولكػػف غيػػاب ىػػذه الثقافػػة يحػػوؿ دوف
التقدـ في مجاؿ المعرفة  ،ممػا يجعػؿ الجامعػات عػاجزة عػف تحقيػؽ األىػداؼ المتوخػاه منيػا  ،ومػف
أبرز الممارسات المعيقة في ىذا المجاؿ :

 -1االفتقار إلى اادراؾ الكافي لمفيوـ إدارة المعرفة
 -2سيطرة الثقافة التي تكبح التشارؾ في المعرفة

 -3ضعؼ اادارة في اارشاد والتطبيؽ وتبادؿ الخبرات

كترل الباحثة ب ف غيػاب النظػاـ والثقافػة التنظيميػة سػيؤدي بالجامعػة إلػى أف تكػوف أعماليػا

واداراتيا مفككة وغير منتجة مما سيؤدي إلى إعاقة التطور والتحديث .

القضية الرابعة  -قصكر أنظمة االتصاؿ :

سػػػبؽ لمباحثػػػة توض ػػيح أىمي ػػة وسػػائؿ االتص ػػاؿ ودورى ػػا فػػي اس ػػتقطاب المعرف ػػة  ،ونش ػػرىا

وتداوليا والتشارؾ فييا  ،ولكف بالمقابػؿ فػإف أي قصػور فػي ىػذا المجػاؿ يعيػؽ التمكػيف مػف المعرفػة
ويعكس أث ار سمبيا عمى الجامعات ،ومف أبرز الممارسات المعيقة في ىذا المجاؿ :
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 -1عزؿ المعرفة عف العامميف وحفظيا في ممفات القيادة العميا .

 -2عدـ فيـ مبادرة إدارة المعرفة بشكؿ صحيح بسبب االتصاؿ غير الفعاؿ .
 -3االكتفاء ب نظمة االتصاؿ الموجودة بالجامعات وعدـ السعي لتطويرىا .
 -4عدـ تطوير تعريؼ عممي ادارة المعرفة عبر نظـ المعمومات .

كترل الباحثة ب ف أنظمة االتصاؿ ضرورية لمتواصؿ داخمياً وخارجياً وخصوصاً لمجامعات

الت ػػي تعتب ػػر مرك ػػز عم ػػـ وثقاف ػػة ومعرف ػػة  ،ل ػػذلؾ تتمن ػػى الباحث ػػة أف تت ػػوفر داخ ػػؿ الجامع ػػات وس ػػائؿ
االتصاؿ التكنولوجية الحديثة مف أجؿ مسايرة ركب الحضارة .

القضية الخامسة  -االفتقار إلى التكامؿ بيف األنشطة:

البد لمجامعات مف السعي لتحقيؽ التكامؿ والتػرابط بػيف جميػع األجيػزة فييػا  ،وبػيف البػرامج
واألنشطة والعامميف  ،بحيث تصبح الجامعات خمية فاعمة ادارة المعرفة وفؽ اسػتراتيجية متكاممػة ،

ومف أبرز الممارسات المعيقة في ىذا المجاؿ :

- 1عدـ وجود برامج تدريبية تتعمؽ بإدارة المعرفة .
 -2تقسيـ العمؿ الوظيفي مما يؤدي إلى جماعات متعاونة .

 -3عدـ تنظيـ وتفعيؿ أنظمة االتصاالت داخؿ المنظمة وخارجيا .
 -4إىماؿ التكامػؿ بػيف النشػاطات المتعمقػة بػإدارة المعرفػة وبػيف تعزيػز عمميػات االكتسػاب والتنظػيـ
واالستخداـ( تيسي. ) 35 : 2000 ،

كتػػرل الباحثػػة بػ ف العمػػؿ بػػروح الفريػػؽ والمشػاركة بػػالبرامج التدريبيػػة داخػػؿ الجامعػػة وتنظػػيـ

العمػػؿ بشػػكؿ متكامػػؿ سػػيخمؽ مجػػاالً منتج ػاً وجػػيالً واعي ػاً مثقف ػاً قػػاد اًر عمػػى مواكبػػة تطػػورات العصػػر

الحديث .

وبعػػد مػػا تػػـ عػػرض ممارسػػات إدارة المعرفػػة فػػي الجامعػػات س ػواء أكانػػت إيجابيػػة داعمػػة أـ

سػمبية معيقػة تػػرل الباحثػة أنػػو مػف الضػروري أف تمتػػزـ إدارة المعرفػة فػي مؤسسػػات التعمػيـ الجػػامعي
بالممارسػػات اايجابيػػة التػػي تػػدفع بالعمميػػة التعميميػػة إلػػى األمػػاـ ويػػتـ ذلػػؾ مػػف خػػالؿ إدراؾ أىميػػة
المعرفػػة واكتسػػابيا وتنظيميػػا ونقميػػا وتقيميػػا واسػػتخداميا وتطبيقيػػا مػػف أجػػؿ الوصػػوؿ إلػػى أفضػػؿ

النتائج  ،واف تبتعد الجامعات عف أي ممارسات معيقة لمعممية التعميمية .

 -3سمات إدارة المعرفة المرجكة في مؤسسات التعميـ الجامعي
حيث تـ تحديد عدداً مف ىذه السمات نوجزىا بالنقاط التالية :

 اإلدارة الجامعية دكف التقيد بالكرؽ :
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تش ػػمؿ مجموع ػػة م ػػف األساس ػػيات حي ػػث يوج ػػد ال ػػورؽ ولك ػػف ال يس ػػتخدـ بكثاف ػػة ولك ػػف يوج ػػد

األرش ػػيؼ االكترون ػػي والبري ػػد االكترون ػػي واألدل ػػة والمفكػ ػرات االكتروني ػػة والرس ػػائؿ الص ػػوتية ونظ ػػـ
تطبيقات المتابعة ا لية .

كتػػرل الباحثػػة ب ػ ف اادارة االلكترونيػػة والعمػػؿ االلكترونػػي أصػػبح ضػػرورة ممحػػة فػػي وقتنػػا

الحاضر والسيما في المؤسسات التربوية ( الجامعات ) .
 اإلدارة الجامعية دكف التقيد بالمكاف :

حيث يمكف االعتمػاد عمػى نظػـ المػؤتمرات االكترونيػة ومػؤتمرات الفيػديو فػي جعػؿ متخػذي
القرار عمى االتصاؿ الدائـ والمستمر باادارة والقدرة عمى التفاعؿ مع المؤسسة الجامعية .

كترل الباحثة ب ف التواصؿ عبر االنترنت أو المشاركة في المػؤتمرات االلكترونيػة مػف شػ نو

اف يرفع مف مستوى الجامعات إلى أرقى الدرجات العممية .
 اإلدارة الجامعية دكف التقيد بالزماف :
أصبح الزمف الحقيقػي( )24سػاعة فػي اليػوـ و ( )365يومػاً فػي السػنة  ،خاصػة مػع اتسػاع

رقعة المكاف الجغرافي واختالؼ مواعيد ااجازات بيف المجتمعات مما يحتـ عمى متخذ القرار العمؿ
بشكؿ مستمر وبال زمف محدد في اادارة واالتصاؿ مع ا خريف .

كتػػرل الباحثػػة أف تقػػوـ الجامعػػات بقطػػاع غ ػزة باسػػتثمار الوقػػت ألف الوقػػت كالسػػيؼ إف لػػـ تقطعػػو
قطعؾ .

 اإلدارة الجامعية دكف التقيد بالتنظيمات الجامدة :
تعتمد المنظمات الناجحة عمى إدارة المعرفة وصناعتيا ونشرىا بػال قيػوـ جامػدة تعمػؿ عمػى

التقميؿ مف ا ثار اايجابية الزدىار المعرفة داخؿ المجتمعات وضرورة تغيير الػنظـ ااداريػة الباليػة
التي تعمؿ عمى دعـ تدفؽ المعرفة بيف أفراد المجتمع المعرفي.

وتعد المعرفة ىي النتاج النيائي لنش ة البيانات التي يػتـ تحميميػا السػتخراج المعمومػات التػي

تقودنا إلى حصوؿ المعرفػة  ،ويحػدث ذلػؾ كمػو فػي إطػار دورة ادارة المعرفػة  ،حيػث البػد لممعرفػة
مػػف حػػدوث لنش ػ تيا وتطويرىػػا  ،ومػػف ثػػـ تنظيميػػا  ،كػػي يػػتـ تقاسػػميا ونشػػرىا عمػػى أف ػراد المجتمػػع

المعرفي كمو  ،كي تتاح ليـ القدرة عمى استخداميا ( حسني .) 17 : 2003 ،

كتػػرل الباحثػػة بػ ف التجديػػد فػػي اادارة وفػػي أنػواع وأسػػاليب وطػػرؽ ومسػػتويات العمػػؿ داخػػؿ

الجامعة مف ش نو أف يرفع بالمستوى األكاديمي لمجامعة  ،وتتمنى الباحثة عمػى الجامعػات أف تتػرؾ
األساليب التقميدية في التعميـ وأف تواكب ما ىو جديد وحديث في ىذا الش ف .

كتضػػيؼ الباحثػػة أف لتكنولوجيػػا المعمومػػات دو اًر فػػاعال فػػي تحسػػيف وتطػػوير أسػػس المعرفػػة

وتنظيمي ػػا وتقاس ػػميا وتطبيقي ػػا  ،ف ػػي إط ػػار ح ػػرص الجامع ػػة عم ػػى العم ػػؿ ب ػػإدارة المعرف ػػة ،ل ػػذا م ػػف
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الضروري والضروري جػدا تطبيػؽ إدارة المعرفػة فػي المؤسسػات التعميميػة الجامعيػة إذ إف الجامعػات

ىي أحوج المؤسسات لتطبيؽ المعرفة بشكؿ كامؿ ومكثؼ في إدارتيا وخدماتيا .

 -5ضركرات تطبيؽ إدارة المعرفة في المؤسسات التعميمية( الجامعات )

 -1األعداد الكبيرة مف المنتسبيف إلييا وتشعب ارتباطاتيـ وحاجاتيـ إلى اتصاالت سريعة بينيـ
-2تنوع األنشطة الجامعية وترابطيا .

0-3كثرة وتنوع وترابط الجيات التػي تتطمػب متابعػة دقيقػة وسػريعة  :مثػؿ قاعػات التػدريس ،وسػائؿ
المواصالت  ،المختبرات  ،المستودعات  ،األجيزة واألفراد.

-4الحد مف ازدواجية وجود قاعدة بيانات مركزية يمكف لألشخاص المخوليف فقط مف الوصػوؿ إلػى
أجزاء منيا وفؽ احتياجات الجامعة .

-5وصوؿ التغيرات في البيانات إلى موضعيا حاؿ اعتمادىا .
-6توحيد أسموب العمؿ ااداري داخؿ الجامعة ( مازف. ) 33 : 2001 ،

كترل الباحثة أف ىناؾ إقباالً شديداً عمى التعميـ في قطاع غزة في كافة المجاالت مما أدى

إلى تكدس في أعداد الطمبة وزيادة األنشطة الجامعية مما سبب زيادة العػبء عمػى الجامعػة مػع قمػة

في الموارد المالية والمباني الكافية  ،لذا تتمنى الباحثة تطبيؽ إدارة المعرفة في جامعتنا لكػي نخفػؼ
مف العبء ولكي نستطيع التواصؿ داخميا وخارجيا مف أجؿ الوصػؿ إلػى النيضػة الحقيقيػة والشػاممة

بالجامعات .

 -5أىداؼ التعميـ الجامعي الفمسطيني في قطاع غزة :

وقد حدد قانوف التعميـ العالي رقـ  11لسنة 1998ـ في المادة( )4أىداؼ التعميـ العالي الفمسػطيني
بما يمي (السمطة الوطنية الفمسطينية. )2 :2008،

أ -فػػتح المجػػاؿ أمػػاـ جميػػع الطمبػػة المػػؤىميف لاللتحػػاؽ بػػالتعميـ العالي،ومتابعػػة الكفػػاءات العمميػػة فػػي
الداخؿ والخارج وتنميتيا .

ب -تشػ ػػجيع حركػ ػػة الت ػ ػ ليؼ والترجمػ ػػة والبحػ ػػث العممػ ػػي،ودعـ ب ػ ػرامج التعمػ ػػيـ المسػ ػػتمرة التػ ػػي تقػ ػػدميا
مؤسسات التعميـ العالي الفمسطينية .

ت -تمكػ ػػيف المجتمػ ػػع الفمسػ ػػطيني مػ ػػف التعامػ ػػؿ مػ ػػع المسػ ػػتجدات العمميػ ػػة والتكنولوجيػ ػػة والمعموماتيػ ػػة
واستثمارىا وتطويرىا .

ث -توثيػؽ أطػػر التعػاوف العممػػي مػػع الييئػات العمميػػة والدوليػة ،ودعػػـ تطػػوير مؤسسػات التعمػػيـ العػػالي
ومراكز البحث العممي .

- 97 -

ج -العناية بدراسة الحضارة العربية ااسالمية واكساب الطمبة ميػارات التفكيػر الناقػد وتشػجيع اابػداع
واالبتكار العممي ،والقدرة عمى البحث والتقصي ومواكبة التقدـ العممي.

ح -تنمية القيـ العمميػة والروحية،وتنشػئة أفػراد منتمػيف لػوطنيـ وعػروبتيـ وتعزيػز روح التعػاوف والعمػؿ
الجماعي لدى الطمبة .

خ -ااسياـ في تقديـ العمـ وصوف الحريات األكاديمية ونزاىة البحث العممي وبناء الدولة عمى أسػس
تضمف سيادة القانوف واحتراـ الحقوؽ والحريات العامة .

وبػػذلؾ تتميػػز ىػػذه األىػػداؼ ب نيػػا تمبػػي حاجػػات المجتمػػع الفمسػػطيني وتتػػيح الفػػرص لجميػػع

الطمبة لتحقيؽ ذاتيػـ وخدمػة مجػتمعيـ وتمكيػنيـ مػف االلتحػاؽ بػالتعميـ العػالي ونيػؿ أعمػى الػدرجات

مػع االىتمػػاـ بتنميػة القػػيـ العمميػة والروحيػػة لػػدييـ وتنميػة ميػػاراتيـ ل سػياـ فػػي ت ىيػؿ كػوادر بشػرية

مؤىمة في مختمؼ المجاالت العممية والعممية والثقافية .

 - 6الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة :

في ظؿ أىمية التعميـ الجامعي وحاجات المجتمع الفمسطيني  ،فقد عمؿ الشعب الفمسطيني

جاىػػدا فػػي إنشػػاء الجامعػػات الفمسػػطينية ،رغبػػة منػػو واص ػرار عمػػى تحصػػيؿ العمـ،ولمواكبػػة التطػػور
المسػػتمر والتنػػافس الكبيػػر الػػذي يشػػيده العمػػـ فػػي شػػتى مجػػاالت الحيػػاة ،ويبمػػغ عػػدد الجامعػػات فػػي
قطاع غزة أربع جامعات منيا ثالث جامعات تتبع التعميـ النظامي وىي الجامعة ااسػالمية وجامعػة

األزىػػر وجامعػػة األقصػػى ،أمػػا جامعػػة القػػدس المفتوحػػة فتتبػػع نظػػاـ التعمػػيـ عػػف بعػػد وفيمػػا يمػػي نبػػذة

مختصرة عف ىذه الجامعات .
أكالن  -الجامعة اإلسالمية :

نشػ ت الجامعػػة ااسػػالمية بغػزة عػػاـ 1978انبثاقػػا عػػف معيػػد فمسػػطيف الػػديني ،الػػذي أنشػػة

عاـ، 1954وظمت الجامعة إلى عاـ 1991ـ الجامعة الوحيدة التي تخدـ قطاع غزة .

بػػدأت الجامعػػة ااسػػالمية بػػثالث كميػػات ىػػي  :كميػػة الشػريعة التػػي أصػػبحت الحقػػا كميػػة الشػريعة

والقانوف ،وكمية أصػوؿ الػديف ،وكميػة المغػة العربيػة التػي أصػبحت الحقػا كميػة ا داب ،ونظػ ار لحاجػة
المجتمع الفمسطيني الماسة إلػى التخصصػات األخػرى فقػد تػـ فػي عػاـ 1980ـ افتتػاح ثػالث كميػات

أخرى ىي :التربية ،والتجػارة ،والعمػوـ،ثـ افتتحػت كميػة اليندسػة عػاـ1992ـ ،وكميػة التمػريض مطمػع

الع ػػاـ الد ارس ػػي1993-1992ـ ،وكمي ػػة تكنولوجي ػػا المعموم ػػات ف ػػي الع ػػاـ الد ارس ػػي2005-2004ـ،
وكمية الطب مطمع العاـ الدراسي2007-2006ـ .
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وعمػػى مػػدار تمػػؾ السػػنوات شػػيدت الجامعػػة تطػػو ار فػػي ىيئتيػػا األكاديميػػة وااداريػػة ،وأعػػداد

طمبتيػػا وخريجييػػا ،إلػػى جانػػب مرافقيػػا ،ووحػػداتيا،ومختبراتيا ،وخػػدماتيا فػػي مجػػالي البحػػث العممػػي
والتنمية المجتمعية ،عالوة عمى عالقاتيا الوطنية وااقميمية والعالمية(الجامعة ااسالمية .)2008،
أىداؼ الجامعة اإلسالمية :
 توفير خدمة التعميـ العالي ألبناء قطاع غزة والشعب الفمسطيني عامة . -مواكبة التقدـ العممي في مختمؼ مناحي الحياة .

 تقوية العالقات العممية والثقافية مع المجتمعات . خدمة المجتمع الفمسطيني .ثانيان  -جامعة األقصى :

سػعت جامعػػة األقصػى منػػذ نشػ تيا إلػػى تػوفير فػػرص التعمػيـ ألبنػػاء فمسػطيف لتجنيػػبيـ مػ اررة

الغربة والدراسة داخؿ وطننا الحبيػب ،بػدأت الجامعػة كمعيػد لممعممػيف فػي العػاـ 1955ـ تحػت إدارة
الحكومػػة المص ػرية وفػػي العػػاـ 1991تطػػور المعيػػد إلػػى كميػػة عرفػػت بكميػػة التربيػػة الحكوميػػة التػػي
أخذت في التطور شيئا فشيئا في خططيا الدراسية وأقساميا العممية وأساتذتيا وعدد طالبيا( جامعػة

األقصى. )2008،
أىداؼ جامعة األقصى :
 .1تيدؼ الجامعة إلى نشر المعرفة ،وتعميؽ جذورىا وخدمة المجتمع الفمسطيني وتطػويره خاصػة،
والمجتمع العربي واانساني عامة .

 .2خمػػؽ الكفػػاءات المتمي ػزة وتطويرىػػا ومػػا يتطمبػػو ذلػػؾ مػػف بنػػاء العقػػؿ والضػػمير والسػػموؾ والنظ ػرة
الشمولية لمحياة .

 .3تنمية الشعور باالنتماء لموطف وروح المسئولية واالىتماـ بالثقافية القومية والعالمية .

 .4نشػػر المعرفػػة وت صػػيميا بإتاحػػة فػػرص التعمػػيـ العػػالي والتخصػػص ألبنػػاء الشػػعب الفمسػػطيني فػػي
مجاالت العموـ المختمفة .

 .5االىتماـ بشخصية الطالب ومسمكو ومواطنتو الصالحة ،وتوجييو إيجابيا لخدمة الوطف واألمة.
 .6تنميػػة الشخصػػية المسػػتقمة لمطالػػب وصػػقميا ،وتعويػػده عمػػى تحمػػؿ المسػػئولية وبػػث روح التعػػاوف
لديو والعمؿ عمى تكامؿ شخصيتو بتنمية قدراتو الفكرية واابداعية .
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ثالثان  -جامعة األزىر :

أنشػػئت جامعػػة األزىػػر فػػي عػػاـ 1991ـ بقػرار مػػف منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية ،وقػػد بػػدأت

جامعػػة األزىػػر بكميتػػي الش ػريعة والقػػانوف والتربيػػة ،وفػػي عػػاـ1992ـ تػػـ إنشػػاء أربػػع كميػػات أخػػرى
الص ػػيدلة والز ارع ػػة ،ا داب والعم ػػوـ اانس ػػانية ،ث ػػـ أض ػػيفت لي ػػا ف ػػي ع ػػاـ1993ـ كمي ػػة س ػػابعة ى ػػي

االقتصاد والعموـ اادارية ،وفي عاـ1997ـ تـ إنشاء كمية العموـ التطبيقية ،ثـ تـ افتتاح كمية الطب

فػػي عػػاـ1999ـ ،وفػػي عػػاـ  2001تػػـ افتتػػاح كميػػة الحاسػػوب وتكنولوجيػػا المعمومات(دليػػؿ جامعػػة
األزىر.)2004،
أىداؼ جامعة األزىر :
 -توفير فرص التعميـ العالي لمشباب الفمسطيني .

 -تعويد الطالب عمى أسموب الحوار وتقدير قيمة الرأي المخالؼ .

 صقؿ شخصية المتخصص بحيث يتذوؽ حب المعرفة واالعتزاز ب صالة حضارتو ااسالمية. -تشجيع البحث العممي ورعايتو .

 تعميؽ حب الوطف وتعزيز االنتماء لو،وترسيا مفيوـ الحرية وتقديس قيمة العمؿ . -ت صيؿ العمؿ الذاتي لألمة والتخمص مف التبعية العممية .

 تشجيع العمؿ التطوعي وخدمة المجتمع وتمتيف األواصر بيف الجامعة والبيئة المحمية .رابعان  -جامعة القدس المفتكحة :

مػػرت نش ػ ة جامعػػة القػػدس المفتوحػػة بػػثالث م ارحػػؿ ىػػي :مرحمػػة التخطػػيط ،ومرحمػػة إعػػداد

المن ػػاىج والمق ػػررات ،ث ػػـ مرحم ػػة الوج ػػود الفعم ػػي عم ػػى أرض فمس ػػطيف،حيث ب ػػدأ التفكي ػػر ف ػػي إنش ػػاء
الجامع ػػة ع ػػاـ1975ـ انطالق ػػا م ػػف احتياج ػػات الش ػػعب الفمس ػػطيني لمتعم ػػيـ الع ػػالي ف ػػي ظ ػػؿ ظروف ػػو
السكانية واالجتماعية واالقتصادية تحت االحتالؿ ااسرائيمي وبطمب مف منظمة التحرير الفمسطينية
قامت منظمػة اليونسػكو بإعػداد د ارسػة الجػدوى لمشػروع الجامعػة والتػي اسػتكممت عػاـ1980ـ وأقرىػا

المؤتمر العاـ لميونسكو(دليؿ جامعة القدس المفتوحة. )2004،

وفػػي عػػاـ1991ـ ،باشػػرت الجامعػػة خػػدماتيا التعميميػػة فػػي فمسػػطيف متخػػذة مػػف مدينػػة القػػدس

الشريؼ مق ار رئيسا ليا وأنش ت مناطؽ تعميمية وم اركػز د ارسػية فػي المػدف الفمسػطينية الكبرى،ضػمت
في البداية المئات مف الدارسيف وبدأ العدد باالزديػاد سػنويا إلػى أف أصػبح حػوالي  60.000ألفػا فػي

العػ ػػاـ2008ـ ،وق ػ ػػد خرج ػ ػػت الجامعػ ػػة الكوكب ػ ػػة األول ػ ػػى م ػ ػػف طمبتيػ ػػا ع ػ ػػاـ1997ـ(جامع ػ ػػة الق ػ ػػدس
المفتوحة. )2008،
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أىداؼ جامعة القدس المفتكحة :
 .1ااسياـ في تحقيؽ مبدأ ديمقراطية التعمـ والتعميـ .

 .2توفير فرص التعمـ والتدرب المستمريف في أثناء الخدمة لمواكبة التطػورات فػي مجػاالت المعرفػة
وتكنولوجيا المعمومات .

 .3إعداد الدارس لكي يتخرج إنسػانا يممػؾ المعػارؼ والميػارات الكافيػة لالسػتمرار فػي الػتعمـ معتمػدا
عمى نفسو ،ويتسـ بروح المبادرة والفاعمية والتنظيـ والقدرة عمى مواجية التحديات .

 .4ااسياـ في إكساب المتعمـ شخصية محمية وعربية،قوية االنتماء لموطف واألمة .

 .5زيػػادة االىتمػػاـ بشػ ػرائح المجتمػػع المعاقػػة مجتمعي ػػا أو ماليػػا أو جغرافيػػا لمحص ػػوؿ عمػػى التعم ػػيـ
العالي ،والعمؿ عمى تحسيف وزيادة فرص إلحاقيا بالتعميـ العالي والنجاح فيو .
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المبحث الخامس

إدارة المعرفة كالمكارد البشرية
 مفيكـ المكارد البشرية .
 أىداؼ تنمية المكارد البشرية .
 عالقة إدارة المعرفة بالمكرد البشرم .
 أبعاد االستثمار في رأس الماؿ البشرم .
 العكامؿ المؤثرة في رأس الماؿ البشرم .
 الصفات الكاجب تكافرىا في المكارد البشرية المميزة .
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المبحث الخامس

مقدمة :

إدارة المعرفة كالمكارد البشرية

أف أىػػـ مػػا يمي ػز القػػرف الحػػادي والعش ػريف ىػػو ظيػػور قػػوة المعرفػػة  ،وكيفيػػة اسػػتخداميا فػػي

المنظمات ذات القاعدة المعرفية  ،وأىمية عماؿ المعرفة ( صناعيا ) في تكويف الثروة والقوة معا .

ػاء عمػػى ذلػػؾ أصػػبحت تنميػػة الم ػوارد البش ػرية عػػامال ميمػػا فػػي تعزيػػز القػػدرات اانتاجيػػة
وبنػ ً
والتنافسية لممنظمات ،وعميو تـ ااشارة إلى موضوع استقطابيا وتوظيفيػا والمحافظػة عمييػا وتػدريبيا
وتحفيزىا وعنايتيا العناية األكبر  ،كما تـ اعتبار مدخؿ محاسبة الموارد البشرية أحد مداخؿ حساب

الموجودات المعرفية بااضافة إلى مداخؿ أخرى  ،مػدخؿ الممكيػة الفكريػة والػتعمـ التنظيمػي وغيرىػا(

عبد الستار . ) 343: 2006 ،

إف العنصػر البشػري ثػػروة وأغمػى مػا تممكػػو الجامعػات فيػػو الوسػيمة األولػى لتحقيػػؽ الجػودة والتميػػز ،
وعف طريقو يتحقؽ الرضا والسػعادة لػدى المسػتفيديف مػف الطمبػة وأوليػاء األمػور والمجتمػع المحمػي ،

ولموصػػوؿ إلػػى تفػػوؽ الجامعػػة الناجحػػة وتميزىػػا  ،ال ب ػد مػػف التركيػػز عمػػى تطػػوير الم ػوارد البش ػرية
وتنميتيػػا باعتبارىػػا الركي ػزة األساسػػية لخمػػؽ التميػػز وتمكينيػػا مػػف المنافسػػة فػػي ىػػذا العػػالـ المتغيػػر

( بػػدح  ) 60 :2006 ،وذلػػؾ مػػف خػػالؿ القيػػاـ بالوظػػائؼ والميػػاـ األساسػػية ادارة الم ػوارد البش ػرية
وى ػػي ( تخط ػػيط المػ ػوارد البشػ ػرية  ،والت ػػدريب  ،ونظ ػػاـ الحػ ػوافز والمكاف ػػآت  ،والمش ػػاركة ف ػػي اتخ ػػاذ

الق اررات).

 -1مفيكـ المكارد البشرية :

تعػػرؼ تنميػػة الم ػوارد البش ػرية ب نيػػا " مجموعػػة مػػف األنشػػطة المتمثمػػة فػػي تحميػػؿ العمػػؿ ،

واالختيار والتعييف  ،وتقويـ أداء العامميف وترقيتيـ  ،ونقميـ وتصميـ ىيكؿ أجورىـ وتدريبيـ وتػوفير

سبؿ األمف والسالمة ليـ " ( ربايعة. ) 20 : 2003 ،

أف مفيوـ الموارد البشرية تقسـ إلى قسػميف مػوارد بشػرية وأخػرى غيػر بشػرية وتنقسػـ المػوارد

البش ػرية إلػػى مجمػػوعتيف تتمثػػؿ األولػػى فػػي الم ػوارد البش ػرية االقتصػػادية التػػي تشػػير إلػػى الجػػزء مػػف

الم ػوارد البش ػرية الػػذي يممػػؾ القػػدرة والرغبػػة فػػي العمػػؿ وتسػػمح الظػػروؼ االجتماعيػػة والقانونيػػة فػػي
المجتمػػع بتشػػغيمو وتتمثػػؿ المجموعػػة الثانيػػة مػػف الم ػوارد البش ػرية غيػػر االقتصػػادية والتػػي تشػػير إلػػى

الجزء الذي ال يقوـ ب ي نشاط اقتصادي( أبوبكر .) 52 : 2000 ،

كتشتمؿ تنمية المكارد البشرية عمى جكانب متعددة تتعمؽ بجكدة تشغيؿ كاستثمار المكارد البشرية

كىي كالتالي.

 .1تبني أسموب فرؽ العمؿ لتحقيؽ التعاوف والجيود المشتركة .
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 .2مشاركة العامميف وادماجيـ في تخطيط الجودة الشاممة مس لة ضرورية .

 .3تسيـ سياسة التحفيز اانسػاني فػي رفػع الػروح المعنويػة لػدى العػامميف  ،وبشػكؿ خػاص  ،تقػدير
جيودىـ المبذولة في إنجاح إدارة الجودة الشاممة .

 .4قيػػاس وتػػدريب الم ػوارد البش ػرية مس ػ لة ذات عالقػػة مباش ػرة بتطبيػػؽ إدارة الجػػودة الشػػاممة  ،فيمػػا
يساعداف عمى رفع مقدرتيا عمى تطبيقيا بشكؿ جيد .

 .5االىتماـ والعناية بصحة وسالمة العامميف .

 .6تبني سياسة لقياس وتقييـ أداء العامميف ألنيما يعػداف مسػ لة جوىريػة لموقػوؼ عمػى مسػتوى ىػذا
األداء وتحسينو( مجيد والزيادات . ) 72 : 2007 ،

 -2أىداؼ تنمية المكارد البشرية :

يمكف إجماؿ أىداؼ تنمية الموارد البشرية في النقاط التالية:

 .1تنمية الميارات اادارية في مجاؿ ااشراؼ والقيػادة وصػيانة العنصػر البشػري ،وفػي العالقػة
اانسانية لدى المديريف وتحقيؽ الت ثير اايجابي في سموؾ العامميف .

 .2تحقيػ ػػؽ االنسػ ػػجاـ والت ػ ػرابط والتكامػ ػػؿ بػ ػػيف سياسػ ػػات األف ػ ػراد مػ ػػف اختيػ ػػار وتعيػ ػػيف ووصػ ػػؼ
الوظائؼ واألجور والمرتبات .

 .3يسػػعى نحػػو تحقيػػؽ االنسػػجاـ والت ػرابط بػػيف جمػػوع العػػامميف بالمؤسسػػة مػػف خػػالؿ الػػرحالت
والبرامج الترفييية والخدمات الصحية واالجتماعية .

 .4االرتفػػاع بإنتاجيػػة العػػامميف مػػف خػػالؿ تشػػجيعيـ عمػػى بػػذؿ جيػػودىـ الجسػػمانية والعقميػػة فػػي
العمؿ .

 .5وضع الشخص المناسب في المكاف المناسب وتحفيزه بشكؿ يدفعو نحو بذؿ أقصى جيد
 .6إحساس الموظفيف بعدالة ما يحصموف عميو مف أدوار مقارنة بنظرائيـ في المؤسسة .
 .7تعييف قوة العمؿ واالحتفاظ بيا في حالة جيدة ( الصيرفي.)13 :2003 ،

كترل الباحثة أنو إذا تـ االىتماـ بالمورد البشري داخؿ الجامعات وتـ توفير كؿ اامكانيات

المادية والمعنوية واألكاديمية لو ستصؿ جامعاتنػا إلػى مسػتوى رفيػع مػف المعرفػة والثقافػة  ،وسػتكوف

منارة لمعمـ والمعرفة والثقافة .

 -3عالقة إدارة المعرفة بالمكرد البشرم:

المعرفة وظيفة اانسػاف فيػي موجػودة فػي المػورد البشػري  ،ولػذلؾ يقتضػي األمػر مػف القػادة

األذكيػػاء أف يعرف ػوا وأف يركػػزوا عمػػى الطػػرؽ التػػي تسػػتخدـ بيػػا المعرفػػة وبنػػاء الػػنظـ وا ليػػات التػػي
تساعد في التعبير عنيا ومشاركتيا في تطبيقيا .
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إف القػادة الفػػاعميف يواجيػػوف تحػػديات العولمػػة والتكنولوجيػا الجديػػدة كمػػا يرتكػػزوف عمػػى القػػيـ

والمصػداقية والقػػوة والجػدارات المعرفيػػة لػدى العػػامميف ويحفػػزونيـ لػدى المشػػاركة فييػا وتعميػػؽ عمميػػة

نقميا وخاصة في المنظمات المعتمدة عمى المعرفة كالتي تتصؼ ميمة قادتيا بالميمات اآلتية:
 -1تدريب العامميف .

 -2تشجيع حرية وحركة المعموماتية وتوليد المعرفة .
 -3توفير الموارد المختمفة لزيادة االلتزاـ التنظيمي .
 -4يقودوف المنظمة مف خالؿ ثقافتيا المسئولة.
 -5يكافئوف جيود العامميف المميزيف.

 -6يسيموف عمؿ األفراد وتنمية فرؽ العمؿ .

 -7يعطوف جزءا مف ميمتيـ لممنظمة التعميمة والتعمـ التنظيمي.

 -8يشاركوف األفراد في الرؤية وصياغة ااستراتيجية( عبد الستار .) 350 : 2006 ،
كتؤكػػػػد الباحثػػػػة عمػ ػػى أىميػ ػػة االسػ ػػتثمار البشػ ػػري فػ ػػي تحقيػ ػػؽ التقػ ػػدـ والنمػ ػػو االجتمػ ػػاعي
واالقتصادي فنجد دولة مثؿ الصيف والياباف قد حققت معػدالت عاليػة لمنمػو االقتصػادي واسػتطاعت
أف تتخطػػى حػػاجز التخمػػؼ وتتب ػوأ مكانػػة متقدمػػة بػػيف دوؿ العػػالـ ارتكػػا از عمػػى مػػا لػػدييا مػػف م ػوارد
بش ػرية حرصػػت عمػػى ت ىيميػػا وتنميػػة مياراتيػػا وقػػدراتيا  ،كمػػا أف مػػا يشػػيده العػػالـ ا ف خاصػػة فػػي

تكنولوجيا المعمومات المرتبطة باستخدامات الحاسب ا لي واالتصاالت واالكترونيات يرجع إلػي مػا
تػػـ ت ىيمػػو مػػف قػػدرات وميػػارات عاليػػة المسػػتوى ألفػراد مػػف العنصػػر البشػػري لػػذلؾ يجػػب التعػػرؼ إلػػى

أبعاد االستثمار في رأس الماؿ البشري .

 -4أبعاد االستثمار في رأس الماؿ البشرم :

جاءت أىمية العناية بتنمية الموارد البشرية بمنظر متعدد األبعاد

 البعػػػد الثقػػػافي  :حي ػػث ي ػػنعكس ت ازي ػػد نس ػػبة المثقف ػػيف م ػػف المػ ػوارد البشػػرية ف ػػي التنمي ػػة الحض ػػارية
لممجتمػػع وزيػػادة معرفػػة الفػػرد وتمسػػكو بمػػا يخػػص وطنػػو مػػف العقائػػد الدينيػػة والت ػراث الثقػػافي والمغػػة
وا داب  ،وازدياد درجة الوعي لديو بما يدور حولو .

كتػػرل الباحثػػة بػ ف كممػػا زادت ثقافػػة العنصػػر البشػػري كممػػا كػػاف أقػػدر عمػػى إنجػػاز األعمػػاؿ

بشكؿ أسرع وبصورة أفضؿ .

 البعد االقتصػادم  :مػف خػالؿ المػوارد البشػرية المؤىمػة والمدربػة يػتـ تنفيػذ بػرامج التنميػة االقتصػادية
بما يحقؽ التقدـ لمدولػة ويػوفر احتياجػات سػكانيا مػف السػمع والخػدمات إضػافة إلػى أف الفػرد المؤىػؿ
تعميمػا وتػدريبيا لديػػو فرصػة أكبػػر لمعمػؿ كمػواطف منػتج يحقػػؽ قيمػة مضػػافة تسػيـ فػػي تنشػيط الػػدورة

االقتصادية .
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كترل الباحثة أنو مف الضروري تدريب الموارد البشرية في الجامعات عمى كؿ ما ىو جديػد
حتى نصؿ إلى مستوى الجامعات المعاصرة .

 البعػػد االجتمػػاعي  :فمػػف المعػػروؼ أف التعمػػيـ ينمػػي قػػدرات الفػػرد الذىنيػػة والفكريػػة ويكسػػبو األنمػػاط
والقػػيـ السػػموكية المتوازنػػة ممػػا يجعمػػو أكثػػر قػػدرة عمػػى تفيػػـ المشػػكالت االجتماعيػػة وترسػػيا الػػروابط
األسرية  ،إضافة إلى ت ثيره الممموس في شعور اانساف بالذات .

كتػػػػرل الباحثػػػػة بػ ػ ف اانس ػػاف الم ػػتعمـ المثق ػػؼ الػ ػواعي لدي ػػو الق ػػدرة عم ػػى ح ػػؿ المشػػػكالت

ومواجيتيا بصورة أفضؿ مف اانساف غير المتعمـ وغير الواعي .

 البعد العممي  :حيث يوفر التعميـ الكوادر العممية القادرة عمى البحػث واالبتكػار واالختػراع والتطػوير
بمػػا يسػػيـ فػػي إحػػداث الػػنقالت الحضػػارية المختمفػػة واحػػداث التقػػدـ التقنػػي فػػي شػػتى مجػػاالت الحيػػاة
والتحسيف المستمر في وسائؿ المعيشة .

كترل الباحثة بػ ف اانسػاف المػتعمـ أكثػر قػدرة عمػى البحػث واالبتكػار والتطػوير مػف اانسػاف

غيػػر المػػتعمـ  ،فػػالمتعمـ ىػػو القػػادر عمػػى إحػػداث نقمػػة نوعيػػة ومعرفيػػة داخػػؿ المؤسسػػات التربويػػة أو

غير التربوية .

 البعد األمني  :حيث تؤدي العناية بتعميـ وتدريب الفرد إلى تخفيض نسبة البطالة والتي تتناقص مع
ارتفػػاع المسػػتوى التعمػػيـ والتػػدريبي ممػػا يسػػيـ فػػي تحقيػػؽ االسػػتقرار األمنػػي لممجتمػػع  ،إضػػافة إلػػى

قناعة األفراد أنفسيـ بضرورة وجود ىذا االستقرار .
( ) www.hrdiscussion.com

كتػػػػرل الباحثػػػػة ب نػ ػػو كممػ ػػا زادت نسػ ػػبة البطالػ ػػة فػػػي المجتمػ ػػع زادت المشػ ػػاكؿ االجتماعيػ ػػة

واالقتصادية واألمنية والعكس لو استطعنا أف نحػوؿ مجتمعنػا إلػى مجتمػع مػتعمـ سنصػؿ مػف خاللػو

إلى االستقرار األمني واالستقرار في جميع المجاالت .

بعػػد التعػػرؼ عمػػى مػػا سػػبؽ مػػف أبعػػاد االسػػتثمار فػػي رأس المػػاؿ البشػػري تقػػكؿ الباحثػػة ىػػؿ
جميع الدوؿ تتساوى في المعرفة وفي إدارتيا وكمية ونوعية المػوارد البشػرية لػدييا  ،ال بػد مػف وجػود
عوامؿ مؤثرة في استثمار رأس الماؿ البشري .

 -5العكامؿ المؤثرة في استثمار رأس الماؿ البشرم :

يرتبط االستثمار بالرأس الماؿ البشري بمجموعة مف العوامؿ تختمػؼ مػف دولػة إلػى أخػرى ومػف ىػذه

العوامؿ -:

 العكامػػػؿ الجغرافيػػػة  :تش ػػمؿ ى ػػذه العوام ػػؿ موق ػػع الدول ػػة ومناخي ػػا وبيئتي ػػا الطبيعي ػػة ومص ػػادر
مواردىا .
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فالمنػػاخ يحػػدد السػػف المالئػػـ لبػػدء التعمػػيـ ونيايػػة السػػنة الد ارسػػية ففػػي الجيػػات الشػػمالية التػػي

تنتشر فييا العواصؼ الثمجية والبرودة مثػؿ السػويد والنػرويج والػدينمارؾ يتػ خر سػف التعمػيـ اال ازمػي
إلى السابعة  ،بينما في المناطؽ المعتدلة الح اررة يبدأ مف السادسة  ،أما العطالت الدراسية الصيفية

ففػػي معظػػـ الػػبالد العربيػػة تبػػدأ فػػي شػػير يوليػػو وتنتيػػي فػػي سػػبتمبر الرتفػػاع درجػػة الح ػ اررة فػػي ىػػذه
الفترة  ،بينما تبدأ ىذه العطمة في الب ارزيؿ في شير ديسمبر وتنتيي فػي فبراير،ألنيػا شػيور الصػيؼ
في النصؼ الجنوبي مف الكرة األرضػية  ،كمػا يػؤثر المنػاخ فػي شػكؿ وتكمفػة المبػاني المدرسػية ومػا

تحتاجو مف تدفئػة صػناعية أو تبريػد صػناعي وفػي كثيػر مػف الػدوؿ يػتـ إدخػاؿ جانػب مػف المقػررات
الدراسية بتعمؽ بطبيعة البيئة ساحمية أو زراعية أو صػناعية أو صػحراوية ضػمف محتويػات المنػاىج

التدريبية .

كتػػرل الباحثػػة بػ ف العوامػػؿ الجغرافيػػة فػػي دولتنػػا فمسػػطيف تمتػػاز بجػػو معتػػدؿ دافػػيء يسػػاعد

عمػػى نشػ ة جيػػؿ مػػتعمـ واعػػي  ،فػػال توجػػد فػػي دولتنػػا بػػرودة قاسػػية تقػػؼ حػػائالً أمػػاـ التعمػػيـ وال توجػػد

ح اررة شديدة تعيؽ العممية التعميمية .

 العكامؿ السكانية  :يت ثر االستثمار في الرأس المػاؿ البشػري بالعوامػؿ السػكانية خاصػة التركيبػة
السػكانية ومعػؿ النمػو السػكاني حيػػث يحػدد التوزيػع العمػري لمسػػكاف فػي الفئػات الموازيػة لممرحمػػة
التعميمية الكـ المطموب مف المرافؽ والموارد التعميمية  ،كما يترتب عمى الزيادة فػي معػدؿ النمػو

السكاني الحاجة إلى توفير المزيد مف ىذه المرافؽ

وفي حالة عجز اامكانيات االقتصادية عف تػوفير ىػذه الم ارفػؽ والمػوارد فػي دولػة مػا تتفػاقـ

مشكالت األمية وازدحاـ الفصوؿ التعميمة والضغط عمى الجامعات ب عداد كبيرة واالىتمػاـ فػي كافػة
المراحؿ التعميمية في الجانب الكمي عمى حساب الجانػب النػوعي ممػا يترتػب عميػو إىػدار االسػتفادة
مف الموارد البشرية وضػعؼ التوافػؽ بػيف مخرجػات التعمػيـ واحتياجػات سػوؽ العمػؿ وانتشػار البطالػة

وغيرىا مف المشكالت .

كترل الباحثة ب ف المجتمع الفمسطيني في قطاع غزة يعاني مف ازدحاـ سكاني في المدارس

والجامعات لذا تتمنى الباحثة مف الوصوؿ إلى حموؿ لمواجية ىذه الزيادة المستقبمية .

 العكامؿ االجتماعية  :وتشمؿ المؤثرات المرتبطة بالديف والمغة والتكويف االجتماعي وي تي ت ثير
الػػديف بشػػكؿ مباشػػر فػػي النظػػاـ التعميمػػي مػػع تمسػػؾ المجتمػػع بالحفػػاظ عمػػى العقائػػد الدينيػػة ممػػا
يمتزـ معو المختصوف بوضع المقررات التعميميػة عمػى أسػس دينيػة تنمػي الثقافػة الدينيػة وترسػيا

العقائد والمبادئ وااللتزامات المرتبطة بيا .

أم ػػا المغ ػػة في ػػي ت ػػؤدي دورى ػػا ف ػػي تش ػػكيؿ ال ػػنظـ التعميمي ػػة باعتبارى ػػا تش ػػكؿ التػػراث الثق ػػافي

والفكري لممجتمع ووسيمة التعبير واالتصاؿ بيف أفراده .
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وفيمػػا يتعمػػؽ بػػالتكويف االجتمػػاعي فإنػػو يػػؤثر فػػي النظػػاـ التعميمػػي مػػف خػػالؿ ارتبػػاط الفػػرد

بالمجتمع مف ناحية وتكويف المجتمع في تركيبتو مف األفراد القائميف بو  ،ويؤدي مدى االتجاه الذي
يتبنػػاه المجتمػػع اتاحػػة فػػرص التعمػػيـ ألف ػراده إلػػى تحديػػد حجػػـ شػػمولية التعمػػيـ وفرصػػو س ػواء لكافػػة

سكاف المجتمع في سف التعميـ أو لفئات معينة منو .

وتػػرى الباحثػػة بػ ف المجتمػػع الفمسػػطيني فػػي قطػػاع غػزة يعتبػػر مجتمعػاً متماسػػكاً مػػف الناحيػػة

االجتماعية وذلؾ بسبب وحدة كػؿ مػف الػديف والمغػة والعػادات والتقاليػد لغالبيػة المجتمػع وىػذا سػاعد

عمى تماسؾ المجتمع .

 العكامػػؿ االقتصػػادية  :ىنػػاؾ ارتبػػاط وثيػػؽ بػػيف كػػؿ مػػف االقتصػػاد والتعمػػيـ والتػػدريب حيػػث تػػؤثر
األوضػػاع االقتصػػادية فػػي الػػنظـ التعميميػػة والتدريبيػػة مػػف حيػػث تحديػػد محتػػوى التعمػػيـ والتػػدريب

ومناىجيػػا وأسػػاليبيا ومػػدتيا وتػػوفير التكػػاليؼ س ػواء ل نفػػاؽ الكامػػؿ عمييػػا أو لػػدعميا ،كمػػا أف
المؤسسات التعميمية والتدريبية تمد المشروعات االقتصادية باأليدي العاممة المؤىمة والمدربة في

مجاؿ أنشطتيا .

كترل الباحثة ب ف العوامؿ االقتصادية في المجتمع الفمسطيني بقطاع غزة تعػاني مػف نقػص

في الموارد وقمة في رأس المػاؿ ورغػـ ذلػؾ يحػاوؿ ىػذا المجتمػع اف يتخطػى كػؿ الصػعاب وال يجعػؿ
ىذه األمور تقؼ حائالً أو عائقاً أماـ التعميـ .

العكامػػؿ السياسػػية  :حيػػث تػػؤثر األوضػػاع السياسػػية السػػائدة فػػي حركػػة النظػػاـ التعميمػػي ومحت ػواه
فاأليدلوجية التي تشػكؿ مجموعػة األفكػار المػؤثرة فػي النظػاـ السياسػي لمدولػة تجعػؿ النظػاـ التعميمػي
يختمػػؼ مػػف دولػػة أو مجموعػػة مػػف الػػدوؿ األخػػرى حيػػث يختمػػؼ ىػػذا النظػػاـ فػػي الػػدوؿ التػػي تتبنػػى

النظريػػة ال ػرأس ماليػػة عػػف تمػػؾ الػػدوؿ ذات األيدلوجيػػة االشػػتراكية  ،والػػدوؿ التػػي عانػػت مػػف احػػتالؿ

دوؿ أخرى ليا قد ت ثرت برامج تعميميا بثقافة الدولة المحتمة بااضافة إلى ت ثير االسػتقرار السياسػي
في فعالية التعميـ واستم ارريتو ( ) www.hrm-group.com

كتػػػرل الباحثػػػة ب ػ ف ىنػػاؾ تماسػػكاً واتفاق ػاً فػػي إعػػداد المنػػاىج وطػػرؽ تنفيػػذىا فػػي المجتمػػع

الفمسػ ػػطيني دوف وجػ ػػود أي عوائػ ػػؽ سياسػ ػػية وىػ ػػذا يسػ ػػاىـ فػ ػػي رفػ ػػع مسػ ػػتوى التعمػ ػػيـ فػ ػػي المجتمػ ػػع
الفمسطيني .

كتضػػيؼ الباحثػػة أنػػو ليسػػت تمػػؾ العوامػػؿ فقػػط ىػػي التػػي تػػؤثر فػػي اسػػتثمار وتنميػػة المػػورد

البشري بؿ ىناؾ عوامػؿ خاصػة بػالمورد البشػري نفسػو تعمػؿ عمػى نجػاح وتفػوؽ منظمػة أو مؤسسػة

مػػا عػػف مؤسسػػة أخػػرى ومػػف ىػػذه العوامػػؿ و الصػػفات التػػي يجػػب أف تتػػوفر فػػي المػػورد البشػػري و
تساىـ في جودة العمؿ.
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 -6الصفات الكاجب تكافرىا في المكارد البشرية المميزة :

 أف تكػػوف نػػادرة بمعنػػى أنيػػا غيػػر متاحػػة لممنافسػػيف  ،أي أف يت ػوافر لممنظمػػة م ػوارد بشػرية نػػادرة
الميػارات والقػػدرات ال يمكػػف لممنافسػيف الحصػػوؿ عمػػى مثميػػا ( كمػػا فػػي حالػػة أف يكػػوف لممنظمػػة
مػػثال قػػدرة تدريبيػػة متمي ػزة تعمػػؿ عمػػى بنػػاء وتنميػػة ميػػارات العػػامميف فييػػا بطريقػػة غيػػر مسػػبوقة

وبتقنيات غير متوفرة لممنافسيف ) .

 أف تكػػوف الم ػوارد البش ػرية قػػادرة عمػػى إنتػػاج القػػيـ مػػف خػػالؿ تنظيميػػا غيػػر المسػػبوؽ وتجػػانس
وتكامؿ الميارات والخبرات .

 أف يصعب عمى المنافسيف تقميد الموارد البشرية المتميزة سواء بالتدريب والت ىيؿ أو السحب مػف
المنظمػػة فتكػػوف الم ػوارد البش ػرية مصػػدر القػػدرة التنافسػػية األعمػػى غيػػر قابمػػة لمتقميػػد  ،ولعػػؿ مػػا
يذكر عف الموارد البشرية في الياباف ىي نوع مف الموارد التي يصعب تقميده .

( السممي .) 113: 2001 ،

كتػػػذكر الباحثػػػة أن ػػو م ػػف أج ػػؿ الوص ػػوؿ إل ػػى كف ػػاءة وتمي ػػز وأداء لممػ ػوارد البشػػرية وتنميتي ػػا

بالصػػورة التػػي تجعػػؿ منيػػا م ػوارد تتماشػػى مػػع متطمبػػات ىػػذا العصػػر الحػػالي وتتماشػػى مػػع التسػػارع
العمم ػػي والتكنول ػػوجي ال بػػػد لي ػػذه الم ػ ػوارد أف تش ػػارؾ فػ ػػي الت ػػدريب – نظ ػػاـ الحػ ػوافز والمكافػ ػػآت –

المشاركة في اتخاذ القرار – التقييـ  .نبدأ بالبداية بالتدريب .

 -التدريب:

التدريب ىو عممية تعمـ ،يكتسب فييا األفػراد ميػارات ومعػارؼ تسػاعدىـ فػي بمػوغ األىػداؼ

 ،كمػػا يع ػػرؼ التػػدريب ب ن ػػو النش ػػاط الفعمػػي ال ػػذي يس ػػيـ فػػي زي ػػادة مي ػػارة الم ػوارد البشػػرية ف ػػي أداء
أعماليـ لتنفيذ خطط وبرامج العمؿ الحالية والمستقبمية  ،وذلؾ عمى أسس عممية وعممية بيدؼ رفع

كفاءة المنظمة وفعاليتيا ( ربابعة . ) 53 :2003،

ومػػف أىػػـ متطمبػػات تنفيػػذ ب ػرامج إدارة المعرفػػة فػػي المؤسسػػة بنجػػاح  ،ىػػو تنميػػة الكفايػػات

المعرفيػػة والميػػارات الفنيػػة الالزمػػة لػػدى العػػامميف لتنفيػػذ األنشػػطة المنسػػجمة مػػع الخطػػة  ،لػػذا فمػػف
الضروري التركيز عمى التدريب المتخصص المرتبط ببرامج إدارة الجودة الشاممة وأنشطتيا  ،لتنميػة
السموكيات والميارات التػي تػدعـ توجيػات الخطػة وتسػاعد عمػى تحقيػؽ أىػدافيا  ،وينبغػي أف يشػمؿ

التدريب كافة المستويات التنظيمية في المؤسسة دوف استثناء ( ضياء الديف . ) 151 :2004 ،

وقػػد أشػػار الخطيػػب إلػػى أف التػػدريب واجػػب وظيفػػي ومتجػػدد  ،لكػػؿ العػػامميف فػػي مؤسسػػة

الجامعة أو غيرىا مف المؤسسات التعميـ العالي  ،حيث إف التدريب في جوىره جيد نظامي متكامػؿ

ومسػػتمر ،ييػػدؼ إلػػى إث ػراء المعرفػػة وتنميتيػػا  ،وكػػذلؾ إلػػى إث ػراء ميػػارة الفػػرد وسػػموكو ألداء عممػػو
بدرجة عالية مف الكفاية والفعالية  ،وفي ضوء ذلؾ فالتدريب يعني بعناصر ثالثة أساسية
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 -1تنمية المعرفة والتي تتناوؿ الجوانب الكمية لمعمؿ .
 -2زيادة ميارة الفرد وقدرتو عمى أداء العمؿ .

 -3تنمية قيـ واتجاىات إيجابية نحو العمؿ (الخطيب . )42 :2000 ،

مزايا التدريب :

ىناؾ بعض المزايا التي تعود عمى الفرد المتدرب  ،ومزايا أخرى تعود عمى المؤسسة نتيجػة

قياميا بتدريب العامميف بيا  ،ومف ىذه المزايا.

 .1اكتساب الفرد خبرات جديدة تؤىمو لشغؿ المناصب القيادية

 .2اكتساب الفرد الصفات التي تؤىمو لشغؿ المناصب القيادية
 .3زيادة ثقة العامميف ب نفسيـ نتيجة الكتساب معمومات وخبرات وقدرات جديدة

 .4تنمية كفاءات وخبرات العامميف وزيادة مياراتيـ لزيادة قدراتيـ عمى تطوير العمؿ

 .5إعداد أجياؿ مف األفراد لشغؿ الوظائؼ القيادية عمى جميع مستويات العمؿ داخؿ المؤسسة
( عبد الباقي.) 210 :2002 ،
في ضػوء مػا سػبؽ تػرل الباحثػة أف التػدريب يعػد مػف أىػـ متطمبػات نجػاح تنفيػذ بػرامج إدارة
المعرفة في المؤسسة  ،فتحديد االحتياجات التدريبية لمعامميف  ،وتنفيذ دورات بشكؿ دوري مػف قبػؿ
اادارة يخدـ تطوير وكفاءة العامميف وتنميتيـ .
 نظاـ الحكافز كالمكافآتنظػػاـ التعويضػػات والح ػوافز عبػػارة عػػف " جميػػع المكافػػآت التػػي يتقاضػػاىا المػػوظفيف مقابػػؿ

إنجػ ػػازىـ لألعمػ ػػاؿ والخػ ػػدمات داخػ ػػؿ المؤسسػ ػػة  ،وتنقسػ ػػـ إلػ ػػى تعويضػ ػػات ماليػ ػػة مباش ػ ػرة وتشػ ػػمؿ

التسييالت المقدمة في بيئة العمؿ ( أبوشيخة .) 112 :2005 ،

كما يعرؼ الحافز ب نو  " :مػؤثر خػارجي يحػرؾ شػعور اانسػاف ويجعمػو يسػمؾ سػموكا معينػا
لتحقيؽ اليدؼ المطموب  ،مف خالؿ توفير مجموعة مف الظروؼ فػي جػو العمػؿ تػؤدي إلػى إشػباع

رغبات األفراد عف طريؽ العمؿ ( ربابعة . ) 78 : 2003 ،

شركط الحكافز المادية

 مكافآت عادلة  :يشعر العامموف ب ف نظاـ المكافآت قائـ عمى أسس موضوعية وليس شخصية

.

 توقيت دفػع الحػوافز الماديػة بحيػث يكػوف وقػت الػدفع قريبػاً مػف الوقػت الػذي تػـ فيػو العمػؿ وذلػؾ

حتى يربط العامؿ بيف األداء وبيف الحافز .
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 ضػػرورة مػػنح الح ػوافز الماديػػة أو المعنويػػة لمسػػتحقييا أمػػاـ العػػامميف  ،وذلػػؾ ألجػػؿ زيػػادة فعال ػة

ت ثير ىذه الحوافز .

 منح عالوة جودة سنوية لكافة العامميف عمى أساس نتائج المنظمة .

 اسػػتخداـ الح ػوافز المعنويػػة بشػػكؿ مت ػوازي مػػع الح ػوافز الماديػػة  ،وبالػػذات لمعػػامميف الػػذيف لػػدييـ

جيود مميزة.

 استخداـ الحوافز الجماعية ألجؿ تعزيز روح الفريؽ .

كتػػرل الباحثػػػة أف الح ػوافز الماديػػة والمعنويػػة ضػػرورة تعػػزز روح ال ػوالء واالنتمػػاء لمعػػامميف

داخؿ المؤسسة  ،وتزيد مف تنمية روح التعاوف وروح الفريػؽ ممػا يػنعكس بشػكؿ إيجػابي عمػى األداء
المتميز.

 -المشاركة في اتخاذ الق اررات :

إف العمميػػات ااداريػػة أو القياديػػة  ،بمػػا تتضػػمنو مػػف قػػدرات وكفايػػات فػػي صػػناعة الق ػ اررات

ىػػي التػػي تشػػكؿ العامػػؿ الحاسػػـ فػػي زيػػادة الكفػػاءة والفعاليػػة لمؤسسػػات التعمػػيـ الجػػامعي وتطويرىػػا
وتحػػديثيا  ،بااضػػافة إلػػى أنيػػا المسػػئولة عػػف االسػػتثمار األمثػػؿ لمم ػوارد الماديػػة والتقنيػػة والبش ػرية

وتعزيػز الكفػاءة الداخميػة والكفػاءة الخارجيػة لتمػؾ المؤسسػات ( معايعػة وسػالـ  )127 :2008 ،كمػػا
أف غالبي ػػة الجامع ػػات العربي ػػة تفتق ػػر إل ػػى الفعالي ػػة وتع ػػاني م ػػف انع ػػداـ االس ػػتقالؿ ال ػػذاتي وض ػػخامة
األنظمة والتعميمات وغموضيا وتناقضيا  ،وتعدد المستويات أو الحمقػات اادارة واليرميػة فػي كتابػة

التقػػارير والضػػبط  ،فػػالق اررات يػػتـ اتخاذىػػا عمػػى أعمػػى مسػػتوى فػػي قمػػة اليػػرـ ااداري واىمػػاؿ دور
القيػػادات ااداريػػة الوسػػطى والتنفيذيػػة  ،األمػػر الػػذي ترتػػب عميػػو عجػػز فػػي ااداريػػيف المقتػػدريف  ،وال
توجد أي سػيطرة إداريػة عمػى أداء العػامميف مػف أكػاديمييف أو إداريػيف  ،وبالتػالي معرفػة مسػتوى ىػذا

األداء ( المقابمة . ) 36: 2006،

ويعتبر نجاح القائد في وظيفتو ىو نجاحػو فػي إشػراؾ العػامميف فػي تحديػد اليػدؼ الػذي مػف

أجمػػو يتخػػذ الق ػرار ،ويجػػب أف ال يفػػرض اليػػدؼ عمػػى الجماعػػة دوف مشػػاركة أعضػػائيا فػػي اتخػػاذ
الق ػرار وانمػػا ينبغػػي أف يوضػػع اليػػدؼ مػػع الجماعػػة  ،وتػػؤدي المشػػاركة فػػي اتخػػاذ الق ػرار و تحديػػد

اليػػدؼ إلػػى شػػعور األف ػراد ب ػ ف نجػػاح ىػػذا الق ػرار لموصػػوؿ إلػػي اليػػدؼ يعنػػييـ كمػػا يعنػػي المشػػرؼ
عمييـ ( العنزي . ) 212 : 2005 ،

كمػػا أف عمميػػة اتخػػاذ الق ػ اررات تػػتـ بمعالجػػة مشػػكالت قائمػػة أو لمواجيػػة حػػاالت أو مواقػػؼ

معينػة محتممػة الوقػوع أو لتحقيػؽ أىػداؼ مرسػومة  ،وغالبػػا مػا يتعػرض متخػذ القػرار لمشػكمة تتطمػػب
منو تحديد حؿ إزاءىا وقد تتضمف المشكمة أىدافا متناقضة إلى جانب العديد مف البدائؿ المطروحػة
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لالختيػػار  ،فالتوصػػيؿ إلػػى أفضػػؿ البػػدائؿ تتطمػػب وجػػود أسػػس وض ػوابط لقيػػاس العائػػد أو النتيجػػة

المتوقعة مف كؿ بديؿ ومقارنة تمؾ النتائج المتوقعة النتقاء العائد منيا ( المقابمة .)45 : 2004 ،

وتتػيح إدارة المعرفػػة لممنظمػػة أف تتبنػى مفيػػوـ مؤسػػس لحػؿ المشػػكالت مػػف خػالؿ مػػا يطمػػؽ

عمي ػػو ف ػػرص التحس ػػيف  ،ويش ػػترؾ ف ػػي تنفي ػػذه كاف ػػة الع ػػامميف عم ػػى اخ ػػتالؼ مس ػػتوياتيـ بااض ػػافة

لممسػػتيمكيف  ،وىػػذا يتطمػػب جيػػاز كػػؼء لػػنظـ المعمومػػات فػػي المنظمػػة ( أحمػػد وحػػافظ :2003 ،
. ) 164
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الفصؿ الرابد
الطريقة كاإلجراءات
يتناوؿ ىذا الفصؿ وصفاً مفصػالً ل جػراءات التػي اتبعتيػا الباحثػة فػي تنفيػذ الد ارسػة  ،ومػف

ذلؾ تعريؼ منيج الدراسة  ،ووصؼ مجتمع الدراسة  ،وتحديد عينة الدراسة  ،واعػداد أداة الد ارسػة ،
والت كػػد مػػف صػػدقيا وثباتيػػا  ،وبيػػاف إجػراءات الد ارسػػة  ،واألسػػاليب ااحصػػائية التػػي اسػػتخدمتيا فػػي

معالجة النتائج  ،وفيما يمي وصؼ ليذه ااجراءات .

منيج الدراسة:

تبنت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي  ،ألنو المنيج الذي يدرس ظاىرة أو حػدثاً أو قضػية

موجودة حاليػا  ،ويمكػف الحصػوؿ منيػا عمػى معمومػات تجيػب عػف أسػئمة البحػث دوف تػدخؿ الباحثػة

فييا ( .األغا ،األستاذ ، ) 83 ،1999 ،ويعػد ىػذا المػنيج مناسػباً ألنػو يعتمػد عمػى تجميػع الحقػائؽ
والمعمومات ثـ مقارنتيا وتحميمييا وتفسيرىا لموصوؿ إلى تعميمات مقبولة .

مجتمد الدراسة:

يتكوف مجتمع الدراسة مف جميع األكاديمييف العامميف في الجامعات الفمسطينية ( األزىػر –

األقص ػػى – ااس ػػالمية – الق ػػدس المفتوح ػػة ) لمع ػػاـ الد ارس ػػي 2010ـ – 2011ـ  ،والب ػػالغ ع ػػددىـ
(  ) 1309أكاديمياً ،

جدكؿ ()1
تكزيد مجتمد الدراسة

مجتمد الدراسة

النسبة

الرقـ

اسـ الجامعة

1

جامعة األقصى

595

% 45.45

2

الجامعة ااسالمية

390

% 29.79

3

جامعة األزىر

263

% 20.1

4

جامعة القدس المفتوحة

61

% 4.66

1309

% 100

المجمكع

( )%45.45مف أفراد العينة مف جامعة األقصى ،و( ) % 29.79مف الجامعة

ااسالمية ،و( ) % 20.1مف جامعة األزىر ،و ( ) % 4.66مف القدس المفتوحة.
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عينة الدراسة  :تكونت عينة الدراسة مف مجموعتيف :
العينة االستطالعية :

تـ تطبيؽ االستبانة عمى ( )60أكاديمياً مف األكاديمييف العامميف فػي الجامعػات الفمسػطينية

( األزىػػر – األقصػػى – ااسػػالمية – القػػدس المفتوحػػة )  ،تػػـ اختيػػارىـ بالطريقػػة العش ػوائية بغػػرض
الت كد مف صالحية االستبانة ولحساب صدؽ وثبات األداة .

العينة الفعمية :

تـ أخػذ عينػة طبقيػة مػف جميػع الجامعػات الفمسػطينية بنسػبة(  )%15مػف مجتمػع الد ارسػة ،

والعينػػة الطبقيػػة مناسػػبة وذلػػؾ ألف الباحثػػة اختػػارت نوعيػػات مختمفػػة مػػف المجموعػػات تشػػتمؿ عمػػى
عناصػ ػ ػػر غيػ ػ ػػر متجانسػ ػ ػػة  ،فػ ػ ػػي حػ ػ ػػيف أف كػ ػ ػػؿ مجموعػ ػ ػػة تمثػ ػ ػػؿ مفػ ػ ػػردات أو عناصػ ػ ػػر متجانسػ ػ ػػة

( عفانة . ) 9 : 1997 ،

وقد بمغت عينػة الد ارسػة (  )196أكػاديمي  ،وكػذلؾ قامػت الباحثػة باختيػار أفػراد العينػة مػف

كؿ جامعة بنسبة  %15مف عدد األكاديمييف بكؿ جامعة .

والجداوؿ التالية توضح توزيع واختيار أفراد العينة .
جدكؿ ()2
نكع الجامعة ألفراد العينة

نكع الجامعة

عينة الدراسة

النسبة %

األقصى

89

45.4

ااسالمية

58

29.6

األزىر

39

19.9

القدس المفتوحة

10

5.1

المجموع

196

100.0

( )%45.4مف أفراد العينة مف جامعة األقصى ،و(  )%29.6مف الجامعة ااسالمية،

و( ، )19.9مف جامعة األزىر ،و(  )% 5.1مف القدس المفتوحة.
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جدكؿ ()3
نكع الجنس ألفراد العينة

نكع الجنس

التكرار

النسبة%

ذكور

161

82.1

إناث

35

17.9

المجموع

196

100

شكؿ الذكور في العينة نسبة ( ، )%82.1وكذلؾ شكمت ااناث نسبة ( )%17.9في العينة.
جدكؿ ()4
المسمى الكظيفي ألفراد العينة

المسمى الكظيفي

التكرار

النسبة %

محاضر

87

44.4

أستاذ مساعد

77

39.3

أستاذ مشارؾ

21

10.7

أستاذ

11

5.6

المجمكع

196

100.0

ش ػ ػػكؿ المحاضػ ػ ػريف ف ػ ػػي العين ػ ػػة نس ػ ػػبة ( ،) %44.4بينم ػ ػػا ( )%39.3أس ػ ػػتاذ مس ػ ػػاعد ،و

 %10.7منيـ أستاذ مشارؾ ،و  % 5.6منيـ دكتوراه.
جدكؿ ()5

المؤىؿ التعميمي أفراد العينة

المؤىؿ التعميمي

التكرار

النسبة %

ماجستير

93

47.4

دكتوراه

103

52.6

المجمكع

196

100.0

تبػػيف أف ( )%52.6مػػف أفػراد العينػػة حاصػػميف عمػػى دكتػػوراه ،و ( )%47.4حاصػػميف عمػػى
ماجستير.

- 336 -

جدكؿ ()6
عدد سنكات الخبرة أفراد العينة

عدد سنكات الخبرة

التكرار

النسبة %

5-1

60

30.6

10-6

73

37.2

15-7

41

20.9

مف  16ف كثر

22

11.2

المجموع

196

100.0

وبالنس ػ ػػبة لع ػ ػػدد س ػ ػػنوات الخبػ ػ ػرة فق ػ ػػد وج ػ ػػد أف ( )%37.2م ػ ػػنيـ م ػ ػػف  10-6س ػ ػػنوات ،و

( )%30.6مػػنيـ مػػف  5-1سػػنوات ،و( )%20.9مػػنيـ  15-7سػػنة وكػػذلؾ ( )%11.2مػػنيـ مػػف
 16سنة ف كثر.
جدكؿ ()7
التخصص ألفراد العينة.

التخصص

التكرار

النسبة %

آداب

94

47.9

التربية

47

24.0

عموـ

31

15.8

تجارة وادارة

24

12.2

المجموع

196

100

لػػوحظ أف ( )%47.9مػػنيـ تخصصػػيـ آداب ،و( )%24مػػنيـ تربيػػة ،و ( )%15.8عمػػوـ

،و( )%12.2منيـ تجارة وادارة .
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أداة الدراسة :

استبانة إدارة المعرفة في تنمية المكارد البشرية األكاديمية في الجامعات الفمسطينية :

بعػػد االطػػالع عمػػى األدب التربػػوي والد ارسػػات السػػابقة المتعمقػػة بمشػػكمة الد ارسػػة واسػػتطالع

رأي عينة مف األكاديمييف عف طريؽ المقػابالت الشخصػية ذات الطػابع غيػر الرسػمي قامػت الباحثػة

ببناء االستبانة وفؽ الخطوات ا تية :
-

صياغة فقرات االستبانة.

عػػرض االسػػتبانة عمػػى السػػادة المحكمػػيف مػػف أجػػؿ اختيػػار مػػدي مالءمتيػػا لجمػػع البيانػػات ،

ممحؽ رقـ (  ) 1قائمة ب سماء السادة المحكميف .

-

تعػػديؿ االسػػتبانة بشػػكؿ أولػػي حسػػب مػػا يػراه المحكمػػوف  ،وقػػد بمغػػت عػػدد فقػرات االسػػتبانة قبػػؿ

-

وبعد إجراء التعديالت التي أوصى بيا المحكموف تـ حذؼ وتعديؿ بعض الفقرات وقد بمغ عدد

التحكيـ ( )104فقرة  ،ممحؽ رقـ ( )2االستبانة في صورتيا األولية .

فقػرات االسػػتبانة بعػػد صػػياغتيا النيائيػػة ( )50فقػرة  ،ممحػػؽ رقػػـ (  )3االسػػتبانة فػػي صػػورتيا

النيائية .
-

تػػـ تطبيػػؽ االسػػتبانة عمػػى عينػػة اسػػتطالعية مكونػػة مػػف ( )60أكاديمي ػاً  ،وبعػػد إج ػراء الصػػدؽ

والثبات تـ حذؼ الفقرة ( )8في المحور األوؿ وبذلؾ أصبحت األداة مكونة مف ( )49فقرة.

تصحيح االستبانة :
تـ إعطاء وزف مدرج لكؿ فقرة وفؽ سمـ متدرج خماسي (كبيػرة جػداً  ،كبيػرة  ،ميممػة  ،قميمػة

 ،قميمة جداً )  ،وكانت األوزاف كالتالي (  ) 1 ، 2 ، 3 ، 4 ،5لمعرفة دور إدارة المعرفة  ،وبػذلؾ
تنحص ػػر درج ػػات أفػ ػراد عين ػػة الد ارس ػػة م ػػا ب ػػيف (  ) 245 ،50درج ػػة  ،والممح ػػؽ رق ػػـ (  ) 3يب ػػيف

االستبانة في صورتيا النيائية

أبعاد االستبانة :
وىكذا تكونت االستبانة مف (  ) 49فقرة موزعة عمى أربعة أبعاد كالتالي :
 -1البعد األكؿ  :متطمبات إدارة المعرفة

(  ) 9فقرات .

 -2البعد الثاني  :البنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات

(  ) 20فقرة .

 -3البعد الثالث  :عمميات إدارة المعرفة

(  ) 10فقرات .

 -4البعد الرابد  :تنمية الموارد البشرية

(  ) 10فقرات .
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 -1صدؽ االستبانة :
أكالن -صدؽ المحكميف:
ت ػ ػػـ ع ػ ػػرض االس ػ ػػتبانة ف ػ ػػي ص ػ ػػورتيا األولي ػ ػػة عم ػ ػػى مجموع ػ ػػة م ػ ػػف أس ػ ػػاتذة ج ػ ػػامعييف م ػ ػػف
المتخصصيف فػي تخصػص أصػوؿ التربيػة  ،والمنػاىج وطػرؽ التػدريس ممػف يعممػوف فػي الجامعػات

الفمسػطينية فػي قطػػاع غػزة  ،حيػث قػػاموا بإبػداء آرائيػػـ ومالحظػاتيـ حػوؿ مناسػػبة فقػرات االسػػتبانة ،

ومدى انتماء الفقرات إلى الدرجة الكمية لالستبانة  ،وكذلؾ وضوح صياغتيا المغوية ،وفي ضوء تمؾ
ا راء تـ استبعاد بعض الفقرات وتعديؿ بعضيا ا خر ليصبح عدد فقرات ( )50فقرة .

ثانيان -صدؽ االتساؽ الداخمي:
جرى التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي االستبانة بتطبيؽ االستبانة عمى عينة استطالعية

مكونة مف ( )60أكاديمياً مف خارج عينة الدراسة  ،وتػـ حسػاب معامػؿ ارتبػاط بيرسػوف بػيف درجػات
ك ػػؿ فقػ ػرة م ػػف فقػ ػرات االس ػػتبانة والدرج ػػة الكمي ػػة لمبع ػػد ال ػػذي تنتم ػػي إلي ػػو وذل ػػؾ باس ػػتخداـ البرن ػػامج

ااحصائي (، )SPSSوالجدوؿ التالي يوضح ذلؾ :

معادلة بيرسكف ( ثورانديؾ وىيجف . ) 82 : 1991 ،

.
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 .1معػػامالت االتسػػاؽ الػػداخمي لفق ػرات البعػػد األكؿ متطمبػػات إدارة المعرفػػة والدرجػػة الكميػػة لفق ارتػػو
كما ىو مبيف بالجدوؿ رقـ (:)8
الجدكؿ ()8
معامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات البعد األكؿ " متطمبات إدارة المعرفة " مد الدرجة الكمية لمبعد

الفقرة

ـ
.1
.2

تػػكفر الجامعػػة معمكمػػات تسػػاعد العػػامميف األكػػاديمييف عمػػى إيجػػاد
حمكؿ لممشكالت التي تكاجييـ .
تسػػتخدـ الجامعػػة االجتماعػػات لتحكيػػؿ المعمكمػػات كتكزيعيػػا عمػػى

العامميف لتصبح معرفة .

 .3تمتمؾ الجامعة الخبرات الفنية كاإلدارية الكافية .
.4

تمتمػػؾ الجامعػػة أفػػرادا لػػدييـ القػػدرة عمػػى حػػؿ المشػػاكؿ المرتبطػػػة

بأعماليا باالعتماد عمى خبراتيـ ككفاءتيـ .

 .5لدل الجامعة معرفة باحتياجاتيا المستقبمية مف المكارد البشرية .
.6
.7
.8

لػػػػدل الجامعػػػػة معرفػػػػة باحتياجػػػػات الجيػػػػات ذات العالقػػػػة بطبيعػػػػة
أعماليا (المؤسسات المختمفة  ،الك ازرات)

تتبنػػػػى الجامعػػػػة أحػػػػدث الكسػػػػالؿ التكنكلكجيػػػػة لتطػػػػكير كتحسػػػػيف

أعماليا .

لػػدل الجامعػػة معرفػػة بػػاألفراد العػػامميف الػػذيف لػػدييـ ممكيػػات فكريػػة
كبراءة اختراع .

معامؿ االرتباط مستكل الداللة
0.78

دالة عند 0.01

0.78

دالة عند 0.01

0.78

دالة عند 0.01

0.77

دالة عند 0.01

0.78

دالة عند 0.01

0.77

دالة عند 0.01

0.79

دالة عند 0.01

0.01

غير دالة عند
0.01

 .9تستخدـ الجامعة أكثر مف قاعدة لمبيانات لتصنيؼ المعرفة .

0.78

دالة عند 0.01

تحػػكؿ الجامعػػة البيانػػات إلػػى معمكمػػات بطريقػػة عمميػػة لالسػػتفادة
.10
منيا في الكصكؿ إلى المعرفة

0.80

دالة عند 0.01

يبيف الجدوؿ السابؽ معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقػرات البعػد األوؿ والدرجػة الكميػة
لفق ارتػ ػ ػ ػػو ،دالػ ػ ػ ػػة عنػ ػ ػ ػػد مسػ ػ ػ ػػتوى داللػ ػ ػ ػػة ( ،)0.01ومعػ ػ ػ ػػامالت االرتبػ ػ ػ ػػاط محصػ ػ ػ ػػورة بػ ػ ػ ػػيف المػ ػ ػ ػػدى
(  ، ) 0.80-0.77مػػا عػػدا الفقػرة ( )8فقػػد كانػػت غيػػر دالػػة ،لػػذلؾ تػػـ حػػذفيا مػػف االسػػتبانة  .وىػػذا
يدؿ عمى أف الفقرات قوية ومنتمية لمبعد بشكؿ جيد .
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 -2االتساؽ الداخمي لفقرات البعد الثاني( :البنية التحتية لتكنكلكجيػا المعمكمػات) كالدرجػة الكميػة
لفقراتو كما ىك مبيف بالجدكؿ رقـ (: )9
الجدكؿ ()9

معامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات البعد الثاني" البنية التحتية لتكنكلكجيا المعمكمات " مد الدرجة الكمية لمبعد
الفقرة
.11
.12

تعتمد الجامعة حكسبة المكتبات في مكاجية الزيادة اليالمة في المعمكمات كمصػادرىا
المختمفة .
تيتـ الجامعة بحكسبة المكتبات مف أجؿ تػكفير الكقػت كالجيػد فػي اإلجػراءات كتقػديـ
الخدمات لمطمبة

 .13لدل الجامعة نظاـ مشترؾ لمتعاكف مد المكتبات كالمراكز البحثية األخرل .
.14

يتػػكفر االنترنػػت فػػي مكاتػػب الييلػػة التدريسػػية فػػي الجامعػػة ممػػا يسػػاعده عمػػى جمػػد

المعمكمات الالزمة ألغراض البحث العممي .

معامؿ
االرتباط

مستكل الداللة

 0.72دالة عند 0.01
 0.70دالة عند 0.01
 0.75دالة عند 0.01
 0.70دالة عند 0.05

 .15يستخدـ أعضاء الييلة التدريسية االنترنت لالطالع عمى ما ىك جديد .

 0.68دالة عند 0.01

 .16يستخدـ أعضاء الييلة التدريسية االنترنت لمتكاصؿ مد الطمبة داخؿ كخارج الجامعة

 0.59دالة عند 0.01

 .17تمتمؾ الجامعة شبكة انترنت ترتبط بأقساـ نكادارات الجامعة (اتصاؿ داخمي).

 0.69دالة عند 0.01

 .18تقدـ الجامعة كافة الخدمات االلكتركنية التعميمة لمجيات المحمية كالخارجية .

 0.70دالة عند 0.01

 .19تكفر الجامعة برامج تدريبية كمدربيف متخصصيف في كافة المجاالت العممية كالعممية  0.76دالة عند 0.01
.20

تػػكفر الجامعػػة خدمػػة البريػػد االلكتركنػػي لمطمبػػة كأعضػػاء ىيلػػة التػػدريس كالمعنيػػيف
اآلخريف مف المكظفيف

 0.58دالة عند 0.05

 .21يقدـ مكقد الجامعة عمى شبكة االنترنت خدمات مميزة .

 0.51دالة عند 0.01

 .22تشارؾ الجامعة في المؤتمرات كالفعاليات الخارجية سعياَ إلحداث التطكيرات

 0.65دالة عند 0.01

 .23تيتـ الجامعة بمتابعة النشرات كالكتب الحديثة بشكؿ كبير كمستمر .

 0.74دالة عند 0.01

 .24لدل مكتبة الجامعة قسـ خاص لالطالع عمى الكتب النادرة .

 0.62دالة عند 0.01

 .25لدل الجامعة مكتبة لخدمة احتياجات القارليف كالباحثيف في معظـ المجاالت .

 0.68دالة عند 0.01

.26

لػػدل مكتبػػة الجامعػػة قسػػـ خػػاص بالكسػػالط المتعػػددة مػػف أق ػراص سػػمعية – كمرليػػة

مضغكطة.

 0.68دالة عند 0.05

 .27لدل مكتبة الجامعة قسـ خاص لالطالع عمى الميكركفيمـ

 0.48دالة عند 0.01

 .28لدل مكتبة الجامعة اتصاؿ مستمر بالناشريف كباعة الكتب .

 0.64دالة عند 0.01

 .29تمتمؾ الجامعة تكنكلكجيا معمكمات تكاكب كؿ ماىك جديد عالميا .

 0.75دالة عند 0.01

 .30يتكفر داخؿ الجامعة أجيزة كبرمجيات حاسكب متطكرة .

 0.76دالة عند 0.01

يبيف الجدوؿ السابؽ معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات البعد الثػاني والدرجػة الكميػة
لفق ارتػ ػ ػ ػػو ،دالػ ػ ػ ػػة عنػ ػ ػ ػػد مسػ ػ ػ ػػتوى داللػ ػ ػ ػػة ( ،)0.01ومعػ ػ ػ ػػامالت االرتبػ ػ ػ ػػاط محصػ ػ ػ ػػورة بػ ػ ػ ػػيف المػ ػ ػ ػػدى
(  .) 0.76-0.48وىذا يدؿ عمى أف الفقرات قوية ومنتمية لمبعد بشكؿ جيد .
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 -3االتساؽ الداخمي لفقرات البعد الثالث( :عمميات إدارة المعرفة) كالدرجة الكمية لفقراتو كما ىػك
مبيف بالجدكؿ رقـ (:)10
الجدكؿ ()10
معامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات البعد الثالث " عمميات إدارة المعرفة " مد الدرجة الكمية لمبعد
معامؿ
االرتباط

مستكل الداللة

 .31تستند الجامعة في أسمكب عمميا عمى نشر االبتكار كالتحديث .

0.81

دالة عند 0.01

 .32تمتمؾ الجامعة محفظة خاصة لممعرفة الداخمية إزاء المعرفة الخارجية .

0.78

دالة عند 0.01

 .33تعتمد الجامعة بتكليد معارفيا عمى االكتساب مف مصادر خارجية .

0.80

دالة عند 0.01

 .34تتبد الجامعة في تكليد المعرفة لدييا أسمكب كرش التعمـ المنظـ .

0.85

دالة عند 0.05

 .35تقكـ الجامعة كبشكؿ مستمر بمراقبة كمتابعة سير العمؿ .

0.78

دالة عند 0.01

 .36تمتمؾ الجامعة أنظمة معمكمات ذات عالقة بطبيعة عمميا ( نظـ دعـ القرار )

0.81

دالة عند 0.01

 .37تقكـ الجامعة بتكزيد المعرفة داخميا مف خالؿ الفرؽ المتنكعة معرفيان .

0.86

دالة عند 0.01

0.85

دالة عند 0.01

0.81

دالة عند 0.01

0.85

دالة عند 0.01

الفقرة

.38
.39

تقكـ الجامعة بتطبيؽ المبادرات كالبرامج ذات العالقػة بالمعرفػة كبشػكؿ مسػتمر

.

تعتمػد الجامعػة كبشػػكؿ رليسػي عمػػى رأم الخبيػر الػداخمي حػػكؿ نتػالج أعماليػػا

كنشاطاتيا .

 .40تقكـ الجامعة كبشكؿ مستمر بتدريب مكظفييا مف قبؿ خبراء متمرسيف .

يبيف الجدوؿ السابؽ معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات البعد الثالث والدرجػة الكميػة
لفق ارتػ ػػو ،دالػػػة عنػػػد مسػ ػػتوى داللػ ػػة ( ،)0.01ومعػ ػػامالت االرتبػ ػػاط محص ػػورة ب ػػيف المػ ػػدى (-0.78
 .)0.86وىذا يدؿ عمى أف الفقرات قوية ومنتمية لمبعد بشكؿ جيد .
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 -4االتساؽ الداخمي لفقرات البعد الرابد( :تنمية المكارد البشرية) كالدرجة الكمية لفقراتو كمػا ىػك
مبيف بالجدكؿ رقـ (:)11
الجدكؿ ()11
معامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات البعد الرابد" تنمية المكارد البشرية " مد الدرجة الكمية لمبعد
معامؿ
االرتباط

مستكل الداللة

 .41تعتمد الجامعة عمى العامميف مف ذكم الميارات الفنية كالخبرة في إنجاز
أعماليا كنشاطاتيا .

0.81

دالة عند 0.01

 .42تراعي الجامعة رغبة األكاديمييف كقدرتيـ في األداء عند تكزيد األعماؿ في
المجاالت العممية كالمعرفية .

0.84

دالة عند 0.01

بناء عمى دراسات
 .43تحدد الجامعة االحتياجات التدريبية لألساتذة األكاديمييف ن
دقيقة مسبقة .

0.81

دالة عند 0.01

 .44تؤدم الحكافز إلى رفد مستكل الكالء كاالنتماء لدل األساتذة األكاديمييف .

0.73

دالة عند 0.05

 .45تمنح الجامعة مكافلات لألساتذة عمى مشاركتيـ المتميزة في تحقيؽ األداء
المميز في العمؿ .

0.77

دالة عند 0.01

 .46تحرص الجامعة عمى إشراؾ المكظفيف في اتخاذ القرار تدعيما لممركنة
كاالبتكارية كسرعة االستجابة

0.86

دالة عند 0.01

 .47تعمؿ الجامعة بالتعاكف بيف أعضاء الييلة التدريسية عمى كضد الحمكؿ
المناسبة لممشكالت .

0.83

دالة عند 0.01

 .48تضد الجامعة معايير كاضحة لتقييـ األداء المميز لألساتذة في الجامعة .

0.83

دالة عند 0.01

 .49تقكـ الجامعة بزيارات تفتيشية مفاجلة الكتشاؼ األخطاء كتقييـ العمؿ .

0.69

دالة عند 0.01

 .50تبتعد الجامعة عف التقييـ لممكظفيف كفؽ التحزب السياسي .

0.70

دالة عند 0.01

الفقرة

يبيف الجدوؿ السابؽ معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقػ ارت البعػد ال اربػع والدرجػة الكميػة
لفقراتو ،دالة عند مستوى داللة ( ،)0.01ومعامالت االرتباط محصورة بػيف المػدى ()0.86-0.69
 .وىذا يدؿ عمى أف الفقرات قوية ومنتمية لمبعد بشكؿ جيد .
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ولمتحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لألبعػاد قامػت الباحثػة بحسػاب معػامالت االرتبػاط بػيف
درجػ ػة ك ػػؿ بع ػػد م ػػف أبع ػػاد االس ػػتبانة واألبع ػػاد األخ ػػرى  ،وك ػػذلؾ ك ػػؿ بع ػػد بالدرج ػػة الكمي ػػة لالس ػػتبانة
والجدوؿ ( )12يوضح ذلؾ.
الجدكؿ ()12
مصفكفة معامالت ارتباط كؿ بعد مف أبعاد االستبانة كاألبعاد األخرل لالستبانة ككذلؾ مد الدرجة
الكمية
األبعاد

المجمكع

البعػد األكؿ

البعد الثاني

البعد الثالث

البعد الرابد1

البعػد األكؿ

0.90

1

0.81

0.80

0.68

البعد الثاني

0.93

0.81

1

0.81

0.66

البعد الثالث

0.93

0.80

0.81

1

0.79

البعد الرابد

0.85

0.68

0.66

0.79

1

الدرجة الكمية

1

0.90

0.93

0.93

0.85

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف األبعاد مرتبطػات ببعضػيا الػبعض وبالدرجػة الكميػة لالسػتبانة
ارتباطاً ذو داللة إحصػائية عنػد مسػتوى داللػة ( )0.01وىػذا يؤكػد أف االسػتبانة تتمتػع بدرجػة عاليػة
م ػػف الثب ػػات واالتس ػػاؽ ال ػػداخمي .وى ػػذا ي ػػدؿ عم ػػى األس ػػتبانة وأبعادى ػػا جي ػػدة واطمئن ػػت الباحث ػػة ب ػػذلؾ
الستخداميا .

-2ثبات االستبانة :Reliability

أجػ ػػرت الباحثػ ػػة خط ػ ػوات الت كػ ػػد مػ ػػف ثبػ ػػات االسػ ػػتبانة وذلػ ػػؾ بعػ ػػد تطبيقيػ ػػا عمػ ػػى أف ػ ػراد العينػ ػػة
االستطالعية بطريقتيف وىما التجزئة النصفية ومعامؿ ألفا كرونباخ.

-1طريقة التجزلة

النصفيةSplit-Half method:

تػـ اسػتخداـ درجػػات العينػة االسػػتطالعية لحسػاب ثبػات االسػػتبانة بطريقػة التجزئػػة النصػفية حيػػث
احتسبت درجة النصؼ األوؿ لكؿ بعد مف أبعاد االستبانة وكذلؾ درجػة النصػؼ الثػاني لكػؿ بعػد
مف أبعاد االستبانة وذلؾ بحساب معامؿ االرتباط بيف النصفيف ثـ جػرى تعػديؿ الطػوؿ باسػتخداـ
معادلة سبيرماف براوف فكانت معػامالت الثبػات بطريقػة التجزئػة النصػفية قبػؿ التعػديؿ () 0.97
وبعػػد تطبيػػؽ معادلػػة تعػػديؿ الثبػػات لسػػبيرماف بػراوف ) (Spearman-Brownوالجػػدوؿ ()13
يوضح ذلؾ:

ثر=

2ر
 +1ر

( ثورانديؾ وىيجف . ) 78 : 1991 ،
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الجدكؿ ()13
يكضح معامالت االرتباط بيف نصفي كؿ بعد مف أبعاد االستبانة قبؿ التعديؿ كمعامؿ االرتباط بعد التعديؿ

البعد

عدد
الفقرات

معامؿ االرتباط معامؿ االرتباط
بعد التعديؿ
قبؿ التعديؿ
0.94

0.96

البعػد األكؿ

10

0.97

البعد الثاني

20

0.96

البعد الثالث

10

0.96

0.97

البعد الرابد

10

0.91

0.94

الدرجة الكمية

50

0.97

0.98

* تـ استخداـ معادلة جتماف الف النصفيف غير متساكييف.

وكاف بعد التعديؿ فوؽ ( )0.98وىذا يدؿ عمى أف االستبانة تتمتع بدرجة عالية مف الثبات
تطمئف الباحث إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة.

-2طريقة ألفا كركنباخ:

استخدمت الباحثة طريقة أخرى مف طرؽ حساب الثبات وىي طريقة ألفا كرونباخ ،وذلؾ
ايجاد معامؿ ثبات االستبانة ،حيث حصؿ عمى قيمة معامؿ ألفا لكؿ بعد مف أبعاد االستبانة
وكذلؾ لالستبانة ككؿ والجدوؿ ( )14يوضح ذلؾ:
معامؿ الفا كركنباخ =

ف

فػ1

( أبو حطب  ،وعثماف ) 89 : 1984 ،

(  – 1مجمكع تباينات األسلمة )
تبايف الدرجات الكمية

الجدكؿ ()14
يكضح معامالت ألفا كركنباخ لكؿ بعد مف أبعاد االستبانة

البعد

عدد
الفقرات

معامؿ ألفا كركنباخ

البعػد األكؿ

10

البعد الثاني

20

0.77

البعد الثالث

10

0.57

البعد الرابد

10

0.57

الدرجة الكمية

50

0.83
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0.55

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامالت الثبات أعمى مف ( )0.54وىذا يدؿ عمى أف
االستبانة تتمتع بدرجة عالية مف الثبات تطمئف الباحثة إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة.

المعالجات اإلحصالية المستخدمة في الدراسة:
لتحميؿ البيانات ومعالجتيا قامت الباحثة باستخداـ البرنامج ااحصائي )(SPSS
 ، Social Science Stochastic Package forكما تـ استخداـ األساليب ااحصائية
التالية :
 -1التك اررات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية.

 -2ايجاد صدؽ االتساؽ الداخمي لممقياس تـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف "."Pearson
 -3ايج ػػاد معام ػػؿ ثب ػػات االس ػػتبانة ت ػػـ اس ػػتخداـ معام ػػؿ ارتب ػػاط س ػػبيرماف ب ػػرواف لمتجزئ ػػة النص ػػفية
المتساوية ،ومعادلة جتماف لمتجزئة النصفية غير المتساوية ،ومعامؿ ارتباط ألفا كرونباخ.

 -4اختبار  Tلعينتيف مستقمتيف.

 -5اختبار تحميؿ التبايف األحادي . One Way ANOVA
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الفصؿ الخامس

نتػالج الدراسػة كمناقشتيا
 مناقشة النتالج المتعمقة بالتساؤؿ األكؿ .
 مناقشة النتالج المتعمقة بالفرض األكؿ .
 مناقشة النتالج المتعمقة بالفرض الثاني .
 مناقشة النتالج المتعمقة بالفرض الثالث .
 مناقشة النتالج المتعمقة بالفرض الرابد .

 مناقشة النتالج المتعمقة بالفرض الخامس .
 مناقشة النتالج المتعمقة بالفرض السادس .
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الفصؿ الخامس
نتالج الدراسة كمناقشتيا
تتنػػاوؿ الباحثػػة فػػي ىػػذا الفصػػؿ ااجابػػة عػػف تسػػاؤالت الد ارسػػة مػػع اسػػتعراض ألىػػـ النتػػائج

التػػػي ظيػ ػػرت مػػػف خػ ػػالؿ قيػ ػػاـ الباحثػػػة بتطبيػػػؽ اسػػػتبانة إدارة المعرفػ ػػة فػػػي تنمي ػػة الم ػ ػوارد البش ػ ػرية
األكاديميػػة  ،وذلػػؾ بيػػدؼ التعػػرؼ إلػػى دور إدارة المعرفػػة فػػي تنميػػة الم ػوارد البش ػرية األكاديميػػة فػػي
الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة  ،وتحميؿ الباحثة لمنتائج ومناقشتيا وتفسيرىا مف أجؿ التعرؼ إلى

درجة ممارسة األكاديمييف في الجامعة الفمسطينية ادارة المعرفة  ،والخروج بتوصيات لمعمؿ بيا .

نتالج اإلجابة عف أسلمة الدراسة:
لظجابة عف سؤاؿ الدراسة الرليسػي كالػذم نصػو " مػا دكر إدارة المعرفػة فػي تنميػة
المكارد البشرية األكاديمية في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة ؟
قام ػػت الباحث ػػة بااجاب ػػة عم ػػى التس ػػاؤؿ الػ ػرئيس م ػػف خ ػػالؿ ااجاب ػػة ع ػػف تس ػػاؤالت الد ارس ػػة

الفرعية :

 -1ما درجة ممارسة العامميف األكػاديمييف لػدكر إدارة المعرفػة فػي تنميػة المػكارد البشػرية
في الجامعة الفمسطينية بقطاع غزة ؟
ول جابة عف ىذا التساؤؿ قامت الباحثة باسػتخداـ التكػ اررات والمتوسػطات والنسػب المئويػة،
والجداوؿ التالية توضح ذلؾ:

واجمػػاؿ النتػػائج قامػػت الباحثػػة بحسػػاب مجمػػوع الػػدرجات والمتوسػػطات والػػوزف النسػػبي لكػػؿ

محور مف محاور االستبانة والجدوؿ ( )15يوضح ذلؾ:
الجدكؿ ()15

التك اررات كالمتكسطات كاالنحرافات المعيارية كالكزف النسبي لكؿ بعد مف أبعاد االستبانة ككذلؾ ترتيبيا
(ف =) 196
عدد
الفقرات

مجمكع
االستجابات

المتكسط

االنحراؼ
المعيارم

الكزف
النسبي

متطمبات إدارة المعرفة

9

البنية التحتية لتكنكلكجيا المعمكمات

20

5029

25.6582

8.30881

47.4898

14.76985

0.57

الترتيب
في
المجاؿ
1

عمميات إدارة المعرفة

10

27.0153

8.54159

0.47

4

تنمية المكارد البشرية

10

27.9184

9.81696

0.54

3

128.0817

37.78921

0.56

2

األبعاد

الدرجة الكمية

49

9308
5295
5472
25104
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0.52

يتضػػح م ػػف الج ػػدوؿ الس ػػابؽ أف البع ػػد األوؿ :متطمبػػات إدارة المعرف ػػة حص ػػؿ عم ػػى المرتب ػػة

األولى بوزف نسبي قدره ( ، )%57وحصؿ البعد ال اربػع  :تنميػة المػوارد البشػرية عمػى المرتبػة الثانيػة
بوزف نسبي ( ، )%56وحصؿ البعد الثالث  :عمميات إدارة المعرفة عمى المرتبة الثالثة بػوزف نسػبي

( ، )%54وحصؿ البعد الثاني  :البنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات عمى وزف نسبي ( . )%47

ويتضح أف درجة ممارسة العامميف األكاديمييف لدور إدارة المعرفة في تنمية المػوارد البشػرية

في الجامعة الفمسطينية بقطاع غزة كانت بوزف نسبي ( ، )%52وىي نسبة غير مرتفعة .

ومػػف خػػالؿ الجػػداوؿ التاليػػة تفسػػر الباحثػػة درجػػة ممارسػػة العػػامميف األكػػاديمييف لػػدور إدارة

المعرف ػػة ف ػػي تنمي ػػة المػ ػوارد البشػ ػرية ف ػػي الجامع ػػة الفمس ػػطينية بقط ػػاع غػ ػزة ف ػػي ك ػػؿ بع ػػد م ػػف أبع ػػاد

االستبانة .

الجدكؿ () 16
التك اررات كالمتكسطات كاالنحرافات المعيارية كالكزف النسبي لبعد متطمبات إدارة المعرفة( :ف = ) 196
متطمبات إدارة المعرفة

ـ
.1
.2

تػكفر الجامعػػة معمكمػػات تسػاعد العػػامميف األكػػاديمييف عمػػى

إيجاد حمكؿ لممشكالت التي تكاجييـ .

تستخدـ الجامعة االجتماعػات لتحكيػؿ المعمكمػات كتكزيعيػا
عمى العامميف لتصبح معرفة .

 .3تمتمؾ الجامعة الخبرات الفنية كاإلدارية الكافية .
.4
.5
.6
.7
.8
.9

تمتمػػػؾ الجامعػػػة أفػػػرادا لػػػدييـ القػػػدرة عمػػػى حػػػؿ المشػػػاكؿ
المرتبطة بأعماليا باالعتماد عمى خبراتيـ ككفاءتيـ .
لػػدل الجامعػػة معرفػػة باحتياجاتيػػا المسػػتقبمية مػػف الم ػكارد

البشرية .

لػػػػدل الجامعػػػػة معرفػػػػة باحتياجػػػػات الجيػػػػات ذات العالقػػػػة
بطبيعة أعماليا (المؤسسات المختمفة  ،الك ازرات)

تتبنى الجامعة أحدث الكسالؿ التكنكلكجية لتطكير كتحسػيف
أعماليا .
تستخدـ الجامعة أكثر مف قاعدة لمبيانات لتصػنيؼ المعرفػة

.

تحػػػػكؿ الجامعػػػػة البيانػػػػات إلػػػػى معمكمػػػػات بطريقػػػػة عمميػػػػة

لالستفادة منيا في الكصكؿ إلى المعرفة

مجمكع
االستجابا المتكسط
ت

الكزف
االنحراؼ
النسبي الترتيب
المعيارم

512

52 1.06826 2.6122

5

525

53 1.02969 2.6786

2

446

45 0.96907 2.2755

9

459

46 0.96103 2.3418

8

493

50 1.08829 2.5153

6

532

54 1.08604 2.7143

1

476

48 1.00256 2.4286

7

522

53 1.05679 2.6633

3

53

4

522

يتضح مف الجدكؿ السابؽ :
أف أعمى  3فقرات في ىذا البعد كانت :
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2.6633

0.97079

 -الفقػرة ( )6والتػػي تػػنص  :لػػدى الجامعػػة معرفػػة باحتياجػػات الجيػػات ذات العالقػػة بطبيعػػة أعماليػػا

(المؤسسات المختمفة  ،الو ازرات)  ،حصمت عمى المرتبة األولى بوزف نسبي (. )54

 الفقػ ػرة ( : )2والت ػػي ت ػػنص :تس ػػتخدـ الجامع ػػة االجتماع ػػات لتحوي ػػؿ المعموم ػػات وتوزيعي ػػا عمػػػىالعامميف لتصبح معرفة  ،حصمت عمى المرتبة الثانية بوزف نسبي (. )53

 الفقرة ( )8والتػي تػنص  :تسػتخدـ الجامعػة أكثػر مػف قاعػدة لمبيانػات لتصػنيؼ المعرفػة  ،حصػمتعمى المرتبة الثالثة بوزف نسبي (. )53

إف أقؿ  3فقرات في ىذا البعد كانت :

 -الفقرة ( )3والتي تنص  :تمتمؾ الجامعة الخبرات الفنية كاإلدارية الكافية  ،حصمت عمػى المرتبػة

التاسعة بوزف نسبي (. )45

 -الفق ػرة ( )4والتػػي تػػنص  :تمتمػػػؾ الجامعػػػة أفػػػرادا لػػػدييـ القػػػدرة عمػػػى حػػػؿ المشػػػاكؿ المرتبطػػػة

بأعماليا باالعتماد عمى خبراتيـ ككفاءتيـ  ،حصمت عمى المرتبة الثامنة بوزف نسبي (. )46

 -الفقرة ( )7والتي تػنص  :تتبنى الجامعة أحدث الكسالؿ التكنكلكجية لتطكير كتحسيف أعماليػا ،

حصمت عمى المرتبة السابعة بوزف نسبي (. )48
كتفسػػر الباحثػػة ذلػػؾ بػػأف  :الجامعػػات الفمسػػطينية فػػي قطػػاع غػزة تفػػتح الكميػػات  ،وتقبػػؿ

بناء عمى دراسة مسبقة واعتمادا عمى حاجة المجتمع المحمي لمثؿ ىؤالء الخريجيف ويكػوف
الطمبة ً ،
بناء عمى خطة مدروسة ومتفؽ عمييا مع و ازرة التعمػيـ
قبوؿ الطمبة داخؿ الكميات ليس عفويا  ،إنما ً

العالي ومع الجامعات الفمسطينية المحمية المجاورة وحتى ال يكوف ىؤالء الخريجوف عبئاً عمى الدولة
وال يش ػػكموف أي ن ػػوع م ػػف أنػ ػواع البطال ػػة  ،ب ػػؿ يكون ػػوف عنصػ ػ ار منتج ػػا ونافع ػػا وى ػػذا يؤك ػػد ح ػػرص
الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة عمى السير ضمف إدارة معرفيػة محػددة واضػحة المعػالـ وضػمف

اسػػتراتيجية فعالػػة ومػػؤثرة تكسػػب الجامعػػة قػػدرة عمػػى تحقيػػؽ النجػػاح والزيػػادة فػػي الكفػػاءة الجامعيػػة
واكسابيا العديد مف المميزات .

وتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع د ارسػػة كػػانجس ( )2006التػػي أكػػدت عمػػى أف إدارة المعرفػػة تمثػػؿ

استراتيجية فعالة ومؤثرة في تحقيؽ النجاح لممؤسسة واكسابيا الكفاءة والتميز .

كتضيؼ الباحثة أنو بااضافة إلى أف الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة تسير وفؽ خطة

مدروسػػة إال أنيػػا أيضػػا تعقػػد االجتماعػػات الدوريػػة مػػع الكميػػات والعمػػادات مػػف أجػػؿ مناقشػػة القضػػايا
اليامة والعمؿ بروح الفريؽ  ،ومف أجؿ النيوض بالعممية التعميمية وىذا إف دؿ عمى شيء دؿ عمػى

كف ػػاءة العم ػػؿ ااداري داخ ػػؿ الجامع ػػات الفمس ػػطينية واألخ ػػذ بمب ػػدأ اادارة المعرفي ػػة  ،حي ػػث إف ى ػػذه

الجامعػػات تسػػتخدـ أكثػػر مػػف قاعػػدة لمبيانػػات لموصػػوؿ إلػػى المعرفػػة والمعمومػػات اليامػػة التػػي تػػدفع
بالعممية التعميمية داخؿ الجامعات إلى ااماـ والتقدـ .
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وتتف ػػؽ ى ػػذه النتيج ػػة م ػػع دارسػ ػة ني ػػوتف ( )2004الت ػػي أك ػػدت بػ ػ ف جمي ػػع أعض ػػاء الفري ػػؽ

يتفػػاعموف بشػػكؿ مسػػتمر لتبػػادؿ المعرفػػة ونقػػؿ المعمومػػات والمعػػارؼ واتخػػاذ الق ػ اررات المناسػػبة التػػي
تخدـ العممية التعميمية .

وتختمؼ ىذه النتيجة مع دارسة ىاشـ (  )2005التي أكدت عمى قصور في جيود المعرفػة

وقصور في التفاعؿ بيف أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات المصرية .

كتضيؼ الباحثة ب ف الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة واف كانت حديثة النش ة مقارنة بالجامعات
العربية والعالمية حيث ال يزيد عمر الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة عف العشريف عامػا إال أنيػا

تحػػاوؿ االرتقػػاء بالمسػػتوى العممػػي ليػا  ،لػػذلؾ تػػرى الباحثػػة أف الجامعػػات الفمسػػطينية فػػي قطػػاع غػزة
بحاجة إلى تواصؿ مع الجامعات العربية والعالمية مف أجؿ االرتقاء بالمستوى الفني وااداري لتصؿ

إلى ما ىػو أفضػؿ منػو ا ف لمنيػوض بالعمميػة التعميميػة ومسػايرة ركػب الحضػارة والتقػدـ التكنولػوجي

الحديث .

كتضػػيؼ الباحثػػة ب ػ ف الجامعػػات الفمسػػطينية فػػي قطػػاع غ ػزة لػػدييا مجموعػػة مػػف الكفػػاءات
العممية ذوي الخبرة العالية ولكف ليس ىنػاؾ اسػتثمار إيجػابي ك ٍ
ػاؼ لمثػؿ ىػذه الكػوادر فػي الجامعػات
الفمسطينية مف أجؿ بناء كوادر عممية جديدة تحمؿ الراية مف بعدىـ .

كتكصػػمت الباحثػػة إلػػى نتيجػػة ىامػػة وىػػي أنػػو رغػػـ الظػػروؼ الصػػعبة التػػي يمػػر فييػػا شػػعبنا

الفمسػػطيني فػػي قطػػاع غ ػزة إال أف بعػػض الجامعػػات تحػػرص الحػػرص الشػػديد عمػػى اسػػتخداـ أحػػدث
الوسائؿ التكنولوجية والمتطورة لتحسيف األداء والوصوؿ إلى التميز في العمؿ.
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الجدكؿ () 17

التك اررات كالمتكسطات كاالنحرافات المعيارية كالكزف النسبي لبعد البنية التحتية لتكنكلكجيا المعمكمات( :ف = ) 196
ـ.
.10
.11
.12
.13
.14
.15

البنية التحتية لتكنكلكجيا المعمكمات
تعتمػػد الجامعػػة حكسػػبة المكتبػػات فػػي مكاجيػػة الزيػػادة اليالمػػة فػػي

المعمكمات كمصادرىا المختمفة .

تيػتـ الجامعػة بحكسػػبة المكتبػات مػػف أجػؿ تػكفير الكقػػت كالجيػد فػػي

اإلجراءات كتقديـ الخدمات لمطمبة

لػػدل الجامعػػة نظػػاـ مشػػترؾ لمتعػػاكف مػػد المكتبػػات كالمراكػػز البحثيػػة

األخرل .

يتكفر اال نترنت في مكاتب الييلة التدريسية في الجامعة مما يساعده
عمى جمد المعمكمات الالزمة ألغراض البحث العممي .

يسػػتخدـ أعضػػاء الييلػػة التدريسػػية االنترنػػت لالطػػالع عمػػى مػػا ىػػك

جديد .

يستخدـ أعضاء الييلة التدريسية االنترنت لمتكاصؿ مد الطمبة داخؿ

كخارج الجامعة .

تمتمؾ الجامعة شبكة انترنػت تػرتبط بأقسػاـ نكادارات الجامعػة (اتصػاؿ
.16
داخمي).
.17
.18
.19

تقػػدـ الجامعػػة كافػػة الخػػدمات االلكتركنيػػة التعميمػػة لمجيػػات المحميػػة

كالخارجية .

تكفر الجامعة برامج تدريبية كمدربيف متخصصيف في كافة المجػاالت

العممية كالعممية .

تكفر الجامعة خدمة البريد االلكتركني لمطمبة كأعضاء ىيلة التدريس

كالمعنييف اآلخريف مف المكظفيف .

 .20يقدـ مكقد الجامعة عمى شبكة االنترنت خدمات مميزة .
.21

تشػػارؾ الجامعػػة فػػي المػػؤتمرات كالفعاليػػات الخارجيػػة سػػعياَ إلحػػداث

التطكيرات .

 .22تيتـ الجامعة بمتابعة النشرات كالكتب الحديثة بشكؿ كبير كمستمر .
 .23لدل مكتبة الجامعة قسـ خاص لالطالع عمى الكتب النادرة .
.24
.25

لدل الجامعة مكتبػة لخدمػة احتياجػات القػارليف كالبػاحثيف فػي معظػـ

المجاالت .
لػػػدل مكتبػػػة الجامعػػػة قسػػػـ خػػػاص بالكسػػػالط المتعػػػددة مػػػف أقػػػراص
سمعية – كمرلية مضغكطة.

 .26لدل مكتبة الجامعة قسـ خاص لالطالع عمى الميكركفيمـ .

 .27لدل مكتبة الجامعة اتصاؿ مستمر بالناشريف كباعة الكتب .

 .28تمتمؾ الجامعة تكنكلكجيا معمكمات تكاكب كؿ ما ىك جديد عالميا .
 .29يتكفر داخؿ الجامعة أجيزة كبرمجيات حاسكب متطكرة .

الكزف
النسبي

الترتيب

مجمكع
االستجابات
445

1.03445 2.2704

45

13

461

1.02959 2.3520

47

12

504

1.05247 2.5714

53

5

389

1.06928 1.9847

39

19

399

1.04942 2.0357

40

18

462

1.12546 2.3571

47

11

403

1.08695 2.0561

41

15

473

1.04151 2.4133

48

9

480

2.4490

99869.

48

8

498

1.04223 2.0306

40

17

303

0.87292 1.5459

30

399

0.93026 2.0357

40

16

481

1.05875 2.4541

49

7

543

1.12926 2.7704

55

3

465

0.97615 2.3724

47

10

524

1.09802 2.6735

53

4

650

1.16440 3.3163

66

1

581

1.15192 2.9643

59

2

507

1.09901 2.5867

51

6

441

1.05915 2.2500

45

14
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المتكسط

االنحراؼ
المعيارم

يتضح مف الجدكؿ السابؽ :
أف أعمى  3فقرات في ىذا البعد كانت :

 -الفقػرة ( )26والتػػي تػػنص لػػدى مكتبػػة الجامعػػة قسػػـ خػػاص لالطػػالع عمػػى الميكػػروفيمـ  ،حصػػمت

عمى المرتبة األولى بوزف نسبي (. )66

 -الفقػ ػرة ( : )27والت ػػي ت ػػنص  :ل ػػدى مكتب ػػة الجامع ػػة اتص ػػاؿ مس ػػتمر بالناشػػريف وباع ػػة الكت ػػب ،

حصمت عمى المرتبة الثانية بوزف نسبي (. )59

 -الفقرة ( )23والتي تنص  :لدى مكتبة الجامعة قسـ خاص لالطالع عمى الكتب النادرة  ،حصمت

عمى المرتبة الثالثة بوزف نسبي (. )55

أف أقؿ  3فقرات في ىذا البعد كانت :

 -الفقرة ( )20والتي تنص  :يقدـ موقع الجامعة عمى شبكة االنترنت خدمات مميزة  ،حصمت عمػى

المرتبة العشروف بوزف نسبي (. )30

 -الفقرة ( )13والتي تنص  :يتػوفر االنترنػت فػي مكاتػب الييئػة التدريسػية فػي الجامعػة ممػا يسػاعده

عمى جمع المعمومات الالزمة ألغػراض البحػث العممػي  ،حصػمت عمػى المرتبػة التاسػعة عشػر بػوزف

نسبي (. )39

 -الفق ػرة ( )21والتػػي تػػنص  :تشػػارؾ الجامعػػة فػػي المػػؤتمرات والفعاليػػات الخارجيػػة سػػعياَ احػػداث

التطويرات  ،حصمت عمى المرتبة السابعة عشر بوزف نسبي (. )40

كتفسػػر الباحثػػة ذلػػؾ بػػأف  :الجامعػػات الفمس ػطينية فػػي قطػػاع غ ػزة وبػػالرغـ مػػف الظػػروؼ

الصػػعبة وقمػػة الم ػوارد الماليػػة إال أنيػػا تيػػتـ بتطػػوير المكتبػػات  ،وتعطػػي األولويػػة لالىتمػػاـ بتػػوفير

الكتػػب النػػادرة والم ارجػػع الحديثػػة وتػػوفير كػػؿ األجيػزة المتقدمػػة والمتطػػورة لتسػػييؿ العمميػػة التعميميػػة ،
ومساعدة الباحثيف اعداد أبحاث ود ارسات حديثة .

كتضػػيؼ الباحثػػة ب ػ ف كػػؿ جامعػػة مػػف جامعػػات غ ػزة لػػدييا صػػفحة عمػػى االنترنػػت تتضػػمف

العديد مف المعمومات ذات العالقة بطبيعة أعماليا وكمياتيا ومكتباتيا  ،وىذا إف دؿ عمى شيء إنما

يدؿ عمى حرص إدارة الجامعات وأعضاء ىيئة التدريس فييا إلى االرتقاء ب نفسيـ والعمؿ عمى تقدـ
مستمر يفوؽ تقدـ جامعات عربية مجاورة لنا إذا تمت المقارنة .

وتتفؽ ىػذه النتيجػة مػع د ارسػة كػاروليف ( )2002التػي توصػمت إلػى أف إدارة المعرفػة تػرتبط

بتقنية ونظـ المعمومات ونظـ الخبرة ا لية .

كترل الباحثة أنو وبالرغـ مف وجود خاص عمى شبكة االنترنػت لكػؿ جامعػة مػف الجامعػات

الفمس ػػطينية ف ػػي قط ػػاع غػ ػزة  ،ى ػػذا الموق ػػع مع ػػد بطريق ػػة مرتب ػػة ومنظم ػػة وموج ػػود عمي ػػو الكثي ػػر م ػػف
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المعمومات المفيدة ومتوفر بو قسـ خاص لممكتبة االلكترونية يستطيع الجميع الدخوؿ إليو واالستفادة

م ػػف األبح ػػاث الموج ػػودة ب ػػو والتواص ػػؿ م ػػع الجامع ػػات األخ ػػرى  ،إال أف ىن ػػاؾ قص ػػور م ػػف بع ػػض
األساتذة في استخداـ موقع الجامعة.

كمػػا وتوجػػد فػػي بعػػض الجامعػػات مػػا يسػػمى بالبوابػػة االلكترونيػػة حيػػث يسػػتطيع كػػؿ أسػػتاذ

التواصػػؿ مػػع إدارة الجامعػػة ومػػع طالبػػو بشػػكؿ مسػػتمر وبسػػيولة  ،إال انػػو يوجػػد عػػدـ االكت ػراث مػػف
بعض األساتذة لتمؾ التقنية .

وتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع د ارسػػة ىاشػػـ ( )2005التػػي توصػػمت إلػػى وجػػود قصػػور فػػي جيػػود

المعرفة وأسس التفاعؿ بيف أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات المصرية .

وتتفؽ ىذه النتيجػة مػع د ارسػة رزوقػي ( )2004التػي توصػمت إلػى أف العنصػر البشػري ىػو

األساس فػي عصػر إدارة المعرفػة بينمػا أصػبحت التكنولوجيػا ىػي األداة المسػاعدة السػتمرار التنػافس
وتتفؽ ىذه النتيجػة أيضػا مػع د ارسػة حجػازي ( )2004التػي توصػمت إلػى ضػرورة تػوفير اامكانيػات
المادية والبيئة المناسبة لمعمػؿ ومسػايرة ركػب التحضػر والتكنولوجيػا مػف أجػؿ تحقيػؽ التنميػة الشػاممة

داخؿ المؤسسات .

وتختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة أبوقبو ( )2004التي توصمت إلى أف الو ازرات المركزية فػي

األردف تطبؽ إدارة المعرفة والمعمومات باستثناء استخداـ نظاـ المكتبات االلكترونية .

كتضػػيؼ الباحثػػة أنػػو وبػػالرغـ مػػف وجػػود مختبػػر لمحاسػػوب فػػي كػػؿ جامعػػة وتػػوفير بعػػض

أجيزة الحواسيب داخؿ مكاتػب الييئػة التدريسػية  ،إال أنػو ال يوجػد العػدد الكػافي مػف الحواسػيب التػي
تفي بإعداد األساتذة حتى يتمكف كؿ أستاذ جامعي مف اسػتخداـ الحاسػوب واالنترنػت بشػكؿ سػيؿ ،

ويعود ذلؾ إلى قمة اامكانيات المادية وعػدـ تػوفر األمػاكف والغػرؼ الكافيػة لمييئػة التدريسػية  ،وكمػا

كترل الباحثة أف القصور في استخداـ االنترنت مف قبؿ بعػض األسػاتذة يعػود إلػى انشػغاؿ األسػاتذة
في أكثر مف عمؿ .

كما وأف الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة تحرص عمى المشػاركة فػي المػؤتمرات العمميػة

سواء أكانت داخمية أـ خارجية وقد الحظت الباحثة أف ىناؾ أعػداداً مقبولػة مػف المشػاركيف فػي ىػذه
المؤتمرات رغـ القيود الخارجية مػف قبػؿ االحػتالؿ  ،إال أف ىػذه الجامعػات تعمػؿ كػؿ مػا فػي وسػعيا
وجػػدىا مػػف أجػػؿ المشػػاركة واالسػػتفادة مػػف ىػػذه المػػؤتمرات حتػػى ولػػو كانػػت المشػػاركة الكترونيػػة ،

وتتمنػػى الباحثػػة المزيػػد مػػف األبحػػاث العمميػػة والمشػػاركات الدوليػػة الفعالػػة لجميػػع الييئػػات التدريسػػية

لكافة الكميات .
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الجدكؿ () 18
التك اررات كالمتكسطات كاالنحرافات المعيارية كالكزف النسبي لبعد عمميات إدارة المعرفة( :ف = ) 196

عمميات إدارة المعرفة

.30

.31

.32

.33
.34
.35

.36
.37
.38

.39

مجمكع

تسػػػػتند الجامعػػػػة فػػػػي أسػػػػمكب عمميػػػػا عمػػػػى نشػػػػر االبتكػػػػار
كالتحديث .
تمتمؾ الجامعة محفظة خاصة لممعرفػة الداخميػة إزاء المعرفػة
الخارجية .
تعتمػػد الجامعػػة بتكليػػد معارفيػػا عمػػى االكتسػػاب مػػف مصػػادر
خارجية .
تتبػػد الجامعػػة فػػي تكليػػد المعرفػػة لػػدييا أسػػمكب كرش الػػتعمـ
المنظـ .
تقكـ الجامعة كبشكؿ مستمر بمراقبة كمتابعة سير العمؿ .
تمتمؾ الجامعة أنظمة معمكمات ذات عالقػة بطبيعػة عمميػا (
نظـ دعـ القرار ) .
تقػػػكـ الجامعػػػة بتكزيػػػد المعرفػػػة داخميػػػا مػػػف خػػػالؿ الفػػػرؽ
المتنكعة معرفيان .

تقكـ الجامعة بتطبيؽ المبادرات كالبرامج ذات العالقة
بالمعرفة كبشكؿ مستمر .
تعتمد الجامعة كبشكؿ رليسي عمى رأم الخبير الداخمي حكؿ

نتالج أعماليا كنشاطاتيا .
تقػػػكـ الجامعػػػة كبشػػػكؿ مسػػػتمر بتػػػدريب مكظفييػػػا مػػػف قبػػػؿ
خبراء متمرسيف .

المتكسط

االستجابات

االنحراؼ
المعيارم

الكزف

النسبي

الترتيب

512

1.01408 2.6122

52

9

556

0.90235 2.8367

56

1

529

1.03091 2.6990

53

7

537

1.02214 2.7398

54

4

482

1.00428 2.4592

49

413

0.94000 2.6173

52

8

548

1.04719 2.7959

55

3

533

1.01164 2.7194

54

5

553

1.04942 2.8214

56

2

532

1.11861 2.7143

54

6

يتضح مف الجدكؿ السابؽ :
أف أعمى  3فقرات في ىذا البعد كانت :

 -الفقرة ( )31والتي تنص  :تمتمؾ الجامعة محفظة خاصة لممعرفػة الداخميػة إزاء المعرفػة الخارجيػة

 ،حصمت عمى المرتبة األولى بوزف نسبي (. )56

 -الفقرة ( : )38والتي تنص  :تعتمد الجامعة وبشكؿ رئيسي عمى رأي الخبيػر الػداخمي حػوؿ نتػائج

أعماليا ونشاطاتيا  ،حصمت عمى المرتبة الثانية بوزف نسبي (. )56
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 -الفقرة ( )36والتي تنص  :تقوـ الجامعة بتوزيع المعرفة داخميا مف خالؿ الفرؽ المتنوعة معرفياً ،

حصمت عمى المرتبة الثالثة بوزف نسبي (. )55

أف أقؿ  3فقرات في ىذا البعد كانت :

 -الفقػرة ( )34والتػػي تػػنص  :تقػػوـ الجامعػػة وبشػػكؿ مسػػتمر بمراقبػػة ومتابعػػة سػػير العمػػؿ  ،حصػػمت

عمى المرتبة العاشرة بوزف نسبي (. )49

 -الفقرة ( )35والتي تنص  :تمتمؾ الجامعة أنظمة معمومات ذات عالقة بطبيعة عمميا ( نظـ دعـ

القرار )  ،حصمت عمى المرتبة التاسعة بوزف نسبي (. )52

 -الفق ػرة ( )30والتػػي تػػنص  :تسػػتند الجامعػػة فػػي أسػػموب عمميػػا عمػػى نشػػر االبتكػػار والتحػػديث ،

حصمت عمى المرتبة الثامنة بوزف نسبي (. )52

كتفسػػػر الباحثػػػة ذلػػػؾ أنػػػو  :وب ػػالرغـ م ػػف القي ػػود المفروض ػػة عم ػػى المجتم ػػع الفمس ػػطيني

والمجتمػػع فػػي قطػػاع غ ػزة خاصػػة إال أف الجامعػػات الفمسػػطينية فػػي قطػػاع غ ػزة ال تػػدخر جيػػداً فػػي
البحث عف المعرفة الخارجية واستثمارىا داخميا مف أجؿ النيوض واالرتقاء بالعممية التعميمة  ،ولكي

نثبت لمعالـ أننا شعب ال يقؿ في مستواه الثقافي والعممي عف أي شعب آخر .

كتضيؼ الباحثة ب ف سير العمؿ داخؿ الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة يسػير بالتشػاور

والتعاوف ما بػيف اادارة وأعضػاء ىيئػة التػدريس حيػث تقػوـ الجامعػات بتوزيػع العمػؿ مػف خػالؿ فػرؽ
متنوعة ومختصة كؿ في مجالػو داخػؿ الكميػات  ،وىػذا إف دؿ عمػى شػيء فإنمػا يػدؿ عمػى حػرص

اادارة فػػي الجامعػػات عمػػى سػػير العمػػؿ وفػػؽ خطػػة مدروسػػة ووفػػؽ تعػػاوف وتشػػاور مشػػترؾ مػػا بػػيف
اادارة والعامميف داخؿ الجامعة  ،كما وتتمنى الباحثة مزيدا مف التطور في استخداـ ىذه الفرؽ لػتعـ

الفائدة عمى الجميع .

كما أنو يجب زيادة عدد ىؤالء الخبراء ليس في كؿ جامعة إنما لكؿ قسـ مف أقساـ الجامعة

(الكميات) لمنيوض بالعممية التعميمية ومعالجة المشاكؿ الموجودة داخؿ األقساـ .

كتكصػػػمت الباحثػػػة مػػف خػػالؿ الد ارسػػة إلػػى أف الجامعػػات الفمسػػطينية فػػي قطػػاع غ ػزة تقػػوـ

وبش ػػكؿ مس ػػتمر بمراقب ػػة ومتابع ػػة س ػػير العم ػػؿ داخ ػػؿ الكمي ػػات بالجامع ػػة إال أف زي ػػادة ع ػػدد الطمب ػػة

والعامميف بالجامعػات الفمسػطينية جعػؿ ىنػاؾ عبئػاً عمػى القػائميف بالمراقبػة والمتابعػة  ،ممػا أدى إلػى

قصور في المتابعة في بعض األحياف .

وتتفػؽ ىػذه النتيجػة مػع د ارسػة النعيمػي ونجػػـ ( )2006التػي جػاء بيػا أنػو مػازاؿ رأس المػػاؿ

الفكػري فػي الجامعػات العربيػػة يعػاني مػف ضػػعؼ االىتمػاـ سػواء عمػػى مسػتوى القيػاس والمحاسػػبة أو
عمى مستوى التقييـ .
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كما وتمتمؾ جميع الجامعات الفمسػطينية فػي قطػاع غػزة تتعمػؽ بطبيعػة عمميػا فينػاؾ أنظمػة

تتعمؽ بالعامميف وىناؾ أنظمة تتعمؽ بالطمبػة وىنػاؾ أنظمػة أخػرى تتعمػؽ بعالقػة الجامعػة وسياسػاتيا
بالجامعػػات األخػػرى  ،وىػػذا يػػدؿ عمػػى حسػػف اادارة المعرفيػػة داخػػؿ الجامعػػات الفمسػػطينية وتتمنػػى
الباحثػػة مػػف الجميػػع االطػػالع عمػػى ىػػذه الق ػ اررات مػػف أجػػؿ التقيػػد وااللت ػزاـ بيػػا لمنيػػوض واالرتقػػاء

التعميمي .

الجدكؿ () 19
التك اررات كالمتكسطات كاالنحرافات المعيارية كالكزف النسبي لبعد تنمية المكارد البشرية( :ف = ) 196

تنمية المكارد البشرية

ـ
.40
.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48
.49

مجمكع

االستجابات

تعتمد الجامعة عمى العامميف مف ذكم الميارات الفنية

كالخبرة في انجاز أعماليا كنشاطاتيا .

تراعي الجامعة رغبة األكاديمييف كقدرتيـ في األداء عند
تكزيد األعماؿ في المجاالت العممية كالمعرفية .

تحدد الجامعة االحتياجات التدريبية لألساتذة األكاديمييف

بناء عمى دراسات دقيقة مسبقة .
ن
تؤدم الحكافز إلى رفد مستكل الكالء كاالنتماء لدل
األساتذة األ كاديمييف .

تمنح الجامعة مكافلات لألساتذة عمى مشاركتيـ المتميزة
في تحقيؽ األداء المميز في العمؿ .
تحرص الجامعة عمى إشراؾ المكظفيف في اتخاذ القرار

تدعيما لممركنة ك االبتكارية كسرعة االستجابة

تعمؿ الجامعة بالتعاكف بيف أعضاء الييلة التدريسية

عمى كضد الحمكؿ المناسبة لممشكالت .

تضد الجامعة معايير كاضحة لتقييـ األداء المميز
لألساتذة في الجامعة .
تقكـ الجامعة بزيارات تفتيشية مفاجلة الكتشاؼ األخطاء

كتقييـ العمؿ .

تبتعد الجامعة عف التقييـ لممكظفيف كفؽ التحزب

السياسي .

المتكسط

االنحراؼ
المعيارم

الكزف

النسبي

الترتيب

469

49 1.07358 2.3929

10

528

53 1.18459 2.6939

8

559

57 1.12480 2.8520

5

501

51 1.24114 2.5561

9

587

59 1.22578 2.9949

2

582

59 1.22750 2.9694

3

563

57 1.15428 2.8724

4

533

54 1.27212 2.7194

7

600

61 1.20526 3.0612

1

56

6

550

يتضح مف الجدكؿ السابؽ :

أف أعمى  3فقرات في ىذا البعد كانت :
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2.8061

1.36369

 -الفقرة ( )48والتي تنص  :تقوـ الجامعة بزيارات تفتيشية مفاجئة الكتشاؼ األخطاء وتقييـ العمػؿ

 ،حصمت عمى المرتبة األولى بوزف نسبي (. )61

 الفقرة ( : )44والتي تنص  :تمنح الجامعة مكافئات لألساتذة عمى مشػاركتيـ المتميػزة فػي تحقيػؽاألداء المميز في العمؿ  ،حصمت عمى المرتبة الثانية بوزف نسبي (. )59

 الفقػ ػرة ( )45والت ػػي ت ػػنص  :تح ػػرص الجامع ػػة عم ػػى إشػ ػراؾ الم ػػوظفيف ف ػػي اتخ ػػاذ القػ ػرار ت ػػدعيمالممرونة و االبتكارية وسرعة االستجابة  ،حصمت عمى المرتبة الثالثة بوزف نسبي (. )59

أف أقؿ  3فقرات في ىذا البعد كانت :

 -الفق ػرة ( )40والتػػي تػػنص  :تعتمػػد الجامعػػة عمػػى العػػامميف مػػف ذوي الميػػارات الفنيػػة والخب ػرة فػػي

إنجاز أعماليا ونشاطاتيا  ،حصمت عمى المرتبة العاشرة بوزف نسبي (. )49

 -الفق ػ ػرة ( )43والتػ ػػي تػ ػػنص  :تػ ػػؤدي الح ػ ػوافز إلػ ػػى رفػ ػػع مسػ ػػتوى ال ػ ػوالء واالنتمػ ػػاء لػ ػػدى األسػ ػػاتذة

األكاديميوف  ،حصمت عمى المرتبة التاسعة بوزف نسبي (. )51

 الفقػ ػرة ( )41والت ػػي ت ػػنص  :ت ارع ػػي الجامع ػػة رغب ػػة األك ػػاديمييف وق ػػدرتيـ ف ػػي األداء عن ػػد توزي ػػعاألعماؿ في المجاالت العممية والمعرفية  ،حصمت عمى المرتبة الثامنة بوزف نسبي (. )53
كتفسر الباحثة ذلؾ بأف  :الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة تعمؿ عمى زيادة وتحسػيف

س ػػير العممي ػػة التعميمي ػػة لالرتق ػػاء بالطمب ػػة وتحس ػػيف مس ػػتواىـ العمم ػػي واألك ػػاديمي  ،ل ػػذلؾ تخص ػػص
الجامعة لجنة رقابػة خاصػة تقػوـ بزيػارات تفتيشػية الكتشػاؼ األخطػاء والقصػور وتقيػيـ العمػؿ الػذي

يقوـ بو األساتذة األكاديميوف في الجامعة .

وىذا عمؿ متميز يجعؿ الجميع يمتػزـ بػاألداء والقػ اررات التػي تتخػذىا الجامعػة  ،كمػا وتتميػز

الجامع ػ ػػات الفمس ػ ػػطينية بإشػػ ػراؾ الم ػ ػػوظفيف ف ػ ػػي بع ػ ػػض االجتماع ػ ػػات الخاص ػ ػػة باألقس ػ ػػاـ والكمي ػ ػػات

والعمادات مف أجؿ مشاركتيـ فػي اتخػاذ القػرار  ،وتػدعيماً ُه لػو ومػف أجػؿ المرونػة واالبتكػار وسػرعة
التطبيؽ وحسف األداء  ،ونشر روح التعاوف بيف العامميف وحتى يشعر كؿ أكاديمي ب ىميتو وأف ىذا

القرار الذي شارؾ في اتخاذه يجب االلتزاـ بو .

وتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع د ارسػػة المػػالؾ واألثػػري ( )2002التػػي أكػػدت عمػػى ضػػرورة تشػػجيع

العامميف داخؿ المؤسسة عمػى المشػاركة فػي نقػؿ الخبػرات والمعػارؼ وايجػاد بيئػة عمػؿ مناسػبة لمثػؿ
ىذه األجواء  ،كما وتتفؽ ىذه النتيجة مػع د ارسػة نيػوتف ( )2004التػي توصػمت إلػى أف عمػى جميػع
أعضاء الفريػؽ التفاعػؿ المسػتمر وأف يػتـ بنػاء القػ اررات عمػى مػدى حجػـ المعرفػة التػي لػدييـ ثػـ بعػد

ذلػػؾ يػػتـ تحديػػد نقطػػة الق ػرار الواحػػد لكػػؿ مجموعػػة  ،وتتفػػؽ أيضػػا ىػػذه النتيجػػة مػػع (د ارسػػة أبػػو قبػػو

 )2002التي أكدت عمى أف إدارة المعرفة والمعمومات تحسف مف عممية اتخاذ القرار .
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ػاء عمػػى األداء
وتقػػدـ الجامعػػات الفمسػػطينية فػػي قطػػاع غ ػزة منح ػاً لألسػػاتذة األكػػاديمييف بنػ ً
والبحػػث الجيػػد  ،وتتمنػػى الباحثػػة مػػف األسػػاتذة مزيػػدا مػػف التميػػز فػػي العمػػؿ واالبتكػػار والمشػػاركة فػػي
األبحاث لالرتقاء بالمستوى العممي لمجامعة  ،ورفع مكانتيا بيف الجامعات العربية والعالمية  ،وعمػى

الجامعات الفمسطينية زيادة تمؾ المكافآت والحوافز لتحفيز األساتذة األكاديمييف.

وتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع د ارسػػة القطارنػػة ( )2006التػػي توصػػمت إلػػى ضػػرورة وجػػود نظػػاـ

لمح ػ ػ ػوافز يشػ ػ ػػجع العػ ػ ػػامميف فػ ػ ػػي الػ ػ ػػو ازرات عمػ ػ ػػى تطبيػ ػ ػػؽ معػ ػ ػػارفيـ وخب ػ ػ ػراتيـ والمشػ ػ ػػاركة فييػ ػ ػػا .
وتػػرى الباحثػػة أف الجامعػػات الفمسػػطينية فػػي قطػػاع غػزة تػػولي اىتمامػػا كبيػرة باألكػػاديمييف مػػف خػػالؿ

التوزيػػع المناسػػب ليػػـ كػػؿ عمػػى حسػػب مؤىمػػو وخبرتػػو داخػػؿ الكميػػات مػػف أجػػؿ أف يقػػدـ كػػؿ أسػػتاذ

أفضؿ ما لديػو وأفضػؿ مػا يممكػو مػف خبػرة عمميػة ومعرفيػة لتزويػدىا واكسػابيا إلػى طالبػو والنيػوض
بالمستوى العاـ ليـ .

كما كترل الباحثة أف الحوافز المادية واف كانت ميمة مف أجػؿ رفػع مسػتوى الػوالء لمجامعػة

واالنتم ػػاء حي ػػث إف ى ػػذا الػ ػوالء واالنتم ػػاء يعم ػػالف عم ػػى تحس ػػيف األداء لألس ػػاتذة مم ػػا يع ػػود ب ػػالنفع

اايجابي عمى الجامعة وعمى الطمبة .

إال أف عمى األساتذة األكاديمييف أف يكوف مستوى االنتماء والوالء مرتفعاً بغض النظػر عػف

الحػوافز الماديػػة ألف ىػػذا الصػػرح الحضػػاري الػػذي يعممػػوف بػػو ومػػف أجمػػو ىػػو عمػػؿ عظػػيـ يجػػب أف

ٍ
وتفاف لموصوؿ إلى أفضؿ المستويات .
يقدموا لو كؿ اىتماـ وخبرة

كم ػ ػػا كتكصػػػػػمت الباحثػػػػػة إل ػ ػػى أف الجامع ػ ػػات ف ػ ػػي قط ػ ػػاع غ ػ ػزة تعتم ػ ػػد عم ػ ػػى أى ػ ػػؿ الخبػػ ػرة

واالختصػػاص فػػي إنجػػاز كػػؿ عمػػؿ مػػف أعماليػػا وتتمنػػى الباحثػػة مػػف الجامعػػات الفمسػػطينية إعطػػاء

األولوية لالىتمػاـ بػالخبرات المعرفيػة ليػؤالء المختصػيف كػؿ فػي مجالػو وحسػب قدرتػو بغػض النظػر
عف أي تدخالت أو اعتبارات .
تفسير عاـ عمى السؤاؿ األكؿ -:

كتكصػػػػمت الباحثػػػػة إل ػػى أف درج ػػة ممارس ػػة األس ػػاتذة األك ػػاديمييف ل ػػدور إدارة المعرف ػػة ف ػػي

الجامعػػة الفمسػػطينية فػػي قطػػاع غػزة قػػد حصػػمت عمػػى نسػػبة ( )%52وتعتبػػر ىػػذه النسػػبة مقبولػػة فػػي
الجامعػػات الفمسػػطينية فػػي قطػػاع غ ػزة بسػػبب صػػعوبة األوضػػاع التػػي مػػرت وال ت ػزاؿ تمػػر بيػػا تمػػؾ

الجامعات حتى ا ف .

تتفػػؽ مػػع د ارسػػة القطارنػػة ( )2006التػػي أكػػدت عمػػى أف مسػػتوى تػػوفر إدارة المعرفػػة فػػي الػػو ازرات
األردنيػػة كانػػت بدرجػػة متوسػػطة  ،ومػػع د ارسػػة حجػػازي ( )2005التػػي توصػػمت إلػػى أف المنظمػػات

األردنية العامة والخاصة توظؼ إدارة المعرفة في أعماليا ولكف بدرجة محدودة تقريباً.
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وتختمػػؼ ىػػذه النتيجػػة عػػف د ارس ػة الغامػػدي ( )2008التػػي أثبتػػت أف درجػػة االىتمػػاـ بػػإدارة

المعرفة داخؿ اادارات التعميمية في مدينة جدة قد حظيت باىتماـ ضػعيؼ  ،وتختمػؼ ىػذه النتيجػة
مػػع د ارسػػة العتيبػػي ( )2008التػػي توصػػمت ب ػ ف جامعػػة أـ القػػرى ال تعطػػي األولويػػة ادارة المعرفػػة
وتختم ػػؼ أيض ػػا م ػػع د ارس ػػة الوذي ػػاني ( )2007الت ػػي توص ػػمت إل ػػى أف عممي ػػات إدارة المعرف ػػة تس ػػيـ
بدرجػة كبيػرة فػي تحقيػؽ نمػوذج الجامعػة المنتجػة حيػث أف ىػذه الد ارسػة توصػمت بػ ف درجػة ممارسػة

العامميف ادارة المعرفة في الجامعات الفمسطينية بمغت %52
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-2ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصالية عند مسػتكل  0.05بػيف درجػة ممارسػة العػامميف
األكػػػاديمييف لػػػدكر إدارة المعرفػػػة فػػػي تنميػػػة المػػػكارد البشػػػرية األكاديميػػػة فػػػي الجامعػػػات

الفمسطينية بقطاع غزة تعزم لمتغير الجنس (ذكر – أنثى ) .

الختبػار ىػذا الفػرض تػـ اسػتخداـ اختبػار (ت) )(Independent - Sample T-Test
لعينت ػػيف مس ػػتقمتيف لممقارن ػػة ب ػػيف متوس ػػط ال ػػدرجات بالنس ػػبة ل ػػدور إدارة المعرف ػػة ف ػػي تنمي ػػة المػ ػوارد
البشرية األكاديمية في الجامعة الفمسطينية بقطاع غزة  ،ويتضح ذلؾ مف خالؿ جدوؿ (:)20
جدكؿ ()20

يبيف نتالج اختبار (ت) لممقارنة بيف متكسط الدرجات

المحاور
متطمبات إدارة المعرفة
البنية التحتية

لتكنكلكجيا المعمكمات
عمميات إدارة المعرفة
تنمية المكارد البشرية
الدرجة الكمية

االنحراؼ

الجنس

العدد

المتوسط

ذكر

161

25.1925

8.37818

أنثى

35

27.8000

7.73761

ذكر

161

46.5466

14.70967

أنثى

35

51.8286

14.46799

ذكر

161

26.3602

8.58600

أنثى

35

30.0286

7.75540

ذكر

161

27.4845

9.75648

أنثى

35

29.9143

9.98932

ذكر

125.5839 161

38.00108

أنثى

35

المعياري

35.05734 139.5714

قيمة "ت" مستوى الداللة
1.6
1.9
2.3
1.3
2

0.09

غير دالة
0.05
دالة

0.02
دالة

0.18
غير دالة
0.04
دالة

قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية  196كمستكل داللة ( ) 0.05تساكل 1.65

يتضػػح مػػف خػػالؿ الجػػدوؿ السػػابؽ وجػػود فػػروؽ جوىريػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػط

الدرجات بالنسبة لممحاور ،وذلؾ لصالح ااناث  ،حيث إف قيمة "ت" المحسوبة أكبػر مػف قيمػة "ت"
الجدوليػػة وبػػذلؾ تػػـ رفػػض الفػػرض عنػػد مسػػتوى معنويػػة  ، 0.05وتبػػيف وجػػود فػػروؽ جوىريػػة ذات
داللة إحصائية فػي المحػور الثػاني البنيػة التحتيػة لتكنولوجيػا المعمومػات وذلػؾ لصػالح اانػاث  ،كمػا

تب ػػيف وج ػػود ف ػػروؽ جوىري ػػة ذات دالل ػػة إحص ػػائية ف ػػي المح ػػور الثال ػػث عممي ػػات إدارة المعرف ػػة وذل ػػؾ

لصالح ااناث
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كتفسػػػر الباحثػػػة ذلػػػؾ  :بػ ػ ف دخ ػػوؿ اان ػػاث ف ػػي مج ػػاؿ العم ػػؿ ف ػػي المجتم ػػع الفمس ػػطيني

وخصوصا داخؿ الجامعات يعتبر حديث إذا ما قورف بتػاريا دخػوؿ الػذكور ليػذا المجػاؿ  ،أو بعمػر

الجامعػػة ليػػذا تحػػرص اانػػاث عمػػى إثبػػات ذواتيػػف ووجػػودىف مػػف خػػالؿ تنميػػة الميػػارات والخب ػرات
ومسػػايرة التقػػدـ التكنولػػوجي والمشػػاركة فػػي األبحػػاث والمػػؤتمرات حتػػى تثبػػت لنفسػػيا ولممجتمػػع أنيػػا

قػػادرة عمػػى خػػوض ىػػذا الغمػػار والتنػػافس فيػػو مػػع الػػذكور والحصػػوؿ عمػػى أفضػػؿ النتػػائج بػػالرغـ مػػف
انشغاؿ ااناث ب عماؿ منزلية واجتماعية تفوؽ الذكور .

تتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع د ارسػػة طاجشػػكندي ( )2008التػػي أثبتػػت وجػػود فػػروؽ دالػػة تع ػػزى

لمتغير الجنس .

وتختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة الشرفا ( )2008التي أثبتت عدـ وجود فػروؽ تعػزى لمتغيػر

الجنس .
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-3ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصالية عند مسػتكل  0.05بػيف درجػة ممارسػة العػامميف
األكػػػاديمييف لػػػدكر إدارة المعرفػػػة فػػػي تنميػػػة المػػػكارد البشػػػرية األكاديميػػػة فػػػي الجامعػػػات
الفمسطينية بقطػاع غػزة تعػزم لمتغيػر المسػمى الػكظيفي ( محاضػر ،أسػتاذ مسػاعد ،أسػتاذ

مشارؾ ،أستاذ ) .

لمتحقػؽ مػف ذلػؾ قامػت الباحثػة باسػتخداـ اختبػار (تحميػؿ التبػايف األحػاديOne-Way -

 )ANOVAلدارسة الفروقات بيف مستويات المسمى الوظيفي وىي ( محاضر ،أستاذ مساعد ،أستاذ
مش ػػارؾ ،أس ػػتاذ) بالنس ػػبة دور إدارة المعرف ػػة ف ػػي تنمي ػػة المػ ػوارد البشػ ػرية األكاديمي ػػة ف ػػي الجامع ػػة
الفمسطينية بقطاع غزة ،ويتضح ذلؾ مف خالؿ الجدوؿ التالي:
جدكؿ ()21

يكضح نتيجة اختبار تحميؿ التبايف األحادم لدكر إدارة المعرفة في تنمية المكارد البشرية األكاديمية في
الجامعة الفمسطينية بقطاع غزة تبعان لممسمى الكظيفي.

المحاكر

مصدر التبايف

متطمبات إدارة المعرفة

بيف المجمكعات

البنية التحتية لتكنكلكجيا
المعمكمات

عمميات إدارة المعرفة

تنمية المكارد البشرية

الدرجة الكمية

درجات

متكسط

3

31.522

داخؿ المجمكعات 13367.530

192

69.623

المجمكع

13462.097

195

بيف المجمكعات

369.861

3

مجمكع المربعات
94.567

الحرية

المربعات

داخؿ المجمكعات 42169.118
المجمكع

42538.980

195

بيف المجمكعات

92.164

3

30.721

داخؿ المجمكعات 14134.790

192

73.619

المجمكع

14226.954

195

بيف المجمكعات

53.661

3

17.887

داخؿ المجمكعات 18739.032

192

97.599

المجمكع

18792.694

195

بيف المجمكعات

1189.411

3

المجمكع

278464.694

0.453

0.561 219.631

396.470

1444.142 192
195

المحسكبة

0.71
غير دالة

123.287

192

داخؿ المجمكعات 277275.283

قيمة (ؼ) مستكل الداللة

0.417

0.183

0.275

0.64

غير دالة
0.74

غير دالة
0.90

غير دالة

غير دالة

قيمة ( ) Fالجدكلية عند مستكم ( )0.05بدرجات حرية (  3ك = )192القيمة الجدكلية ( .)2.6
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0.84

تبيف مف الجدكؿ السابؽ ما يمي :
بالنسبة لمدرجة الكمية أتضػح مػف الجػدوؿ السػابؽ أف قيمػة ( )Fالمحسػوبة وتسػاوى ()0.27

وىى أصغر مف قيمة ( ) Fالجدولية وتساوى (  )2.6عند مستوى  ، 0.05وبذلؾ يمكف القوؿ ب نػو

ال توجػػد فػػروؽ جوىريػػة دالػػة إحصػػائياً بػػيف المسػػمى الػػوظيفي بالنسػػبة لػػدور إدارة المعرفػػة فػػي تنميػػة

الموارد البشرية األكاديمية في الجامعة الفمسطينية _ بقطاع غزة  ،أمػا بالنسػبة ألبعػاد االسػتبانة دور
إدارة المعرفػػة فػػي تنميػػة الم ػوارد البش ػرية األكاديميػػة فػػي الجامعػػة الفمسػػطينية بقطػػاع غ ػزة فقػػد تبػػيف

عدـ وجود فروؽ جوىرية دالة إحصائياً بيف المسمى الوظيفي  ،ودرجات االستبانة.
كتفسػػر الباحثػػة ذلػػؾ  :ب ػ ف عػػدـ وجػػود فػػروؽ لػػدور إدارة المعرفػػة يعػػزى لمتغيػػر المسػػمى

الوظيفي  ،ب ف جميع األكاديمييف يحرصػوف عمػى العمػؿ الػدؤوب مػف أجػؿ تحسػيف مسػتواىـ العممػي

واألكػػاديمي ومواكبػػة التقػػدـ التكنولػػوجي  ،وذلػػؾ مػػف خػػالؿ األبحػػاث العمميػػة والمشػػاركة بػػالمؤتمرات

المستمرة وبيذا تجد الباحثة أف غالبية األساتذة لػدييـ حضػور فعػاؿ فػي المجػالت والػدوريات العمميػة
وىذا يدؿ عمى أنيـ يمارسػوف دور إدارة المعرفػة بشػكؿ جيػد وتتمنػى الباحثػة مػنيـ مزيػدا مػف العطػاء

والتقدـ ووجود تنافس شريؼ بينيـ يخدـ العممية التعميمية .

وتتفػ ػػؽ ىػ ػػذه النتيجػ ػػة مػ ػػع د ارسػ ػػة الش ػ ػرفا ( )2008والمحاميػ ػػد ( )2008والغامػ ػػدي()2008

والمػػومني ( )2005الت ػػي أثبت ػػت ع ػػدـ وجػػود ف ػػروؽ تع ػػزى لمتغي ػػر المسػػمى ال ػػوظيفي وتختم ػػؼ ى ػػذه

النتيجة مع دراسة العتيبي ( )2008التي أثبتت وجود فروؽ دالة تعزى لمتغير المسمى الوظيفي.
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-4ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصالية عند مسػتكل  0.05بػيف درجػة ممارسػة العػامميف
األكػػػاديمييف لػػػدكر إدارة المعرفػػػة فػػػي تنميػػػة المػػػكارد البشػػػرية األكاديميػػػة فػػػي الجامعػػػات

الفمسطينية بقطاع غزة تعزم لمتغير المؤىؿ التعميمي (ماجستير – دكتكراه ).

الختبػار ىػذا الفػرض تػـ اسػتخداـ اختبػار (ت) )(Independent - Sample T-Test

لعينت ػػيف مس ػػتقمتيف لممقارن ػػة ب ػػيف متوس ػػط ال ػػدرجات بالنس ػػبة ل ػػدور إدارة المعرف ػػة ف ػػي تنمي ػػة المػ ػوارد
البشرية األكاديمية في الجامعة الفمسطينية بقطاع غزة  ،ويتضح ذلؾ مف خالؿ جدوؿ (:)22
جدكؿ ()22

يبيف نتالج اختبار (ت) لممقارنة بيف متكسط الدرجات

المحاكر
متطمبات إدارة المعرفة
البنية التحتية

لتكنكلكجيا المعمكمات
عمميات إدارة المعرفة
تنمية المكارد البشرية
الدرجة الكمية

االنحراؼ

الجنس

العدد

المتكسط

ماجستير

93

25.1398

8.02251

دكتكراه

103

26.1262

8.57113

ماجستير

93

46.0968

13.81167

دكتكراه

103

48.7476

15.54419

ماجستير

93

26.1720

8.27729

دكتكراه

103

27.7767

8.74355

ماجستير

93

27.6667

9.92946

دكتكراه

103

28.1456

9.75726

ماجستير

93

125.0753

36.06794

دكتكراه

103

39.25566 130.7961

المعيارم

قيمة "ت"
0.82

1.2
1.3
0.34
1.05

مستكل الداللة
0.40

غير دالة
0.21
غير دالة
0.19

غير دالة
0.73

غير دالة
0.29

غير دالة

قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية  194كمستكل داللة ( ) 0.05تساكل 1.65

يتضح مف خالؿ الجدوؿ السابؽ عدـ وجود فروؽ جوىرية ذات داللة إحصائية بيف متوسط

الدرجات بالنسبة لممحاور ،مما يدؿ عمى أف الحاصميف عمى ماجستير ودكتوراه ليـ المتوسط نفسػو
ولدييـ الدرجات ذاتيا ،وبذلؾ يتحقؽ الفرض عند مستوى معنوية . 0.05

أما بالنسبة ألبعاد مقياس دور إدارة المعرفة في تنمية الموارد البشرية األكاديمية في الجامعػة

الفمسػػطينية بقط ػػاع غػ ػزة فق ػػد تب ػػيف ع ػػدـ وج ػػود ف ػػروؽ جوىري ػػة دال ػػة إحص ػػائياً ب ػػيف المؤى ػػؿ العمم ػػي
ودرجات االستبانة.
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كتفسر الباحثة ذلؾ  :ب ف عدـ وجود فروؽ دالة بيف األساتذة األكاديمييف مػف ذوي المؤىػؿ
العممػػي (ماجسػػتير ودكتػػوراه) ب ػ ف الجميػػع لػػدييـ خب ػرة فػػي إدارة المعرفػػة لتنميػػة أنفسػػيـ  ،وتحسػػيف

المستوى العػاـ لػدييـ  ،كمػا تبػيف عػدـ وجػود فػروؽ فػي جميػع محػاور إدارة المعرفػة بػيف األكػاديمييف
ويرجػع ذلػؾ إلػى أف الجميػع يكتسػػبوف الخبػرات نفسػيا فػي المعرفػػة ويطبقونيػا الدرجػة ذاتيػا  ،وكانػػت

تتمن ػػى الباحث ػػة أف يك ػػوف ىن ػػاؾ ف ػػروؽ ب ػػيف األس ػػاتذة األك ػػاديمييف ك ػػؿ حس ػػب خبرت ػػو وقدرت ػػو عم ػػى

المشػػاركة فػػي األبحػػاث والمػػؤتمرات العمميػػة والخب ػرة المعرفيػػة فػػي إدارة المعرفػػة إضػػافة إلػػى أف إدارة
المعرفة كانت ترتئي أف يكوف ىناؾ منافسة مف أجؿ أف ينيض كؿ مف األساتذة عمى حسب مؤىمػو
بتطبيػؽ إدارة المعرفػػة ومسػػايرة ركػػب الحضػػارة والتقػدـ واالشػػتراؾ فػػي تكنولوجيػػا المعمومػػات لمحصػػوؿ

عمى أبحاث عممية جديدة .

وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة الشرفا ( )2008ومع طاجشكندي ( )2008حيػث أثبتػت عػدـ

وجود فروؽ ذات دالة تعزى إلى المؤىؿ العممي  ،وتختمؼ ىذه النتيجة مع د ارسػة العتيبػي ()2007
ودراسة الوذياني ( )2007التي أثبتت وجود فروؽ تعزى لممؤىؿ العممي .

- 346 -

 -5ال تكجد فركؽ ذات داللػة إحصػالية عنػد مسػتكل  0.05بػيف درجػة ممارسػة العػامميف
األكػػػاديمييف لػػػدكر إدارة المعرفػػػة فػػػي تنميػػػة المػػػكارد البشػػػرية األكاديميػػػة فػػػي الجامعػػػات

الفمسطينية بقطاع غزة لعدد سنكات الخبرة (  ،15-7 ،10-6 ،5-1مف  16فأكثر) .

لمتحقػؽ مػف ذلػؾ قامػت الباحثػة باسػتخداـ اختبػار (تحميػؿ التبػايف األحػاديOne-Way -

 )ANOVAلدارسة الفروقات بيف مستويات عدد سنكات الخبرة وىي (  ،15-7 ،10-6 ،5-1مف
 16ف كثر) بالنسبة لدور إدارة المعرفة في تنمية الموارد البشرية األكاديمية في الجامعة الفمسطينية
بقطاع غزة  ،ويتضح ذلؾ مف خالؿ الجدوؿ التالي:

جدكؿ ()23
يكضح نتيجة اختبار تحميؿ التبايف األحادم لدكر إدارة المعرفة في تنمية المكارد البشرية األكاديمية في
الجامعة الفمسطينية بقطاع غزة تبعان لعدد سنكات الخبرة.

المحاور

مصدر التبايف

متطمبات إدارة المعرفة

بيف المجمكعات

50.491

داخؿ المجمكعات

13411.606

192

المجمكع

13462.097

195

بيف المجمكعات

92.243

3

30.748

داخؿ المجمكعات

42446.737

192

221.077

المجمكع

42538.980

195

بيف المجمكعات

150.723

3

50.241

داخؿ المجمكعات

14076.231

192

73.314

المجمكع

14226.954

195

بيف المجمكعات

478.708

3

159.569

داخؿ المجمكعات

18313.986

192

95.385

المجمكع

18792.694

195

بيف المجمكعات

2424.988

3

البنية التحتية لتكنكلكجيا
المعمكمات

عمميات إدارة المعرفة

تنمية المكارد البشرية

الدرجة الكمية

مجمكع المربعات

درجات

متكسط

3

16.830
69.852

الحرية

المربعات

808.329

داخؿ المجمكعات 1437.707 192 276039.706
المجمكع

قيمة (ؼ)
المحسكبة
0.24

0.13

0.68

1.6

0.56

195 278464.694

مستكل
الداللة

0.86

غير دالة
0.93

غير دالة
0.56
غير دالة
0.17

غير دالة
0.64

غير دالة

قيمة ( ) Fالجدكلية عند مستكم ( )0.05بدرجات حرية (  3ك = )192القيمة الجدكلية ( .)2.6

تبيف مف الجدكؿ السابؽ ما يمي :

بالنسػػبة لمدرجػػة الكميػػة أتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف قيمػػة ( )Fالمحسػػوبة وتسػػاوى ()056

وىى أصغر مف قيمة ( ) Fالجدولية وتساوى (  )2.6عند مستوى  ، 0.05وبذلؾ يمكف القوؿ ب نػو
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ال توجد فروؽ جوىرية دالة إحصائياً بيف عػدد سػنوات الخبػرة بالنسػبة لػدور إدارة المعرفػة فػي تنميػة
الموارد البشرية األكاديمية في الجامعة الفمسطينية بقطاع غزة .

أم ػػا بالنس ػػبة ألبع ػػاد مقي ػػاس دور إدارة المعرف ػػة ف ػػي تنمي ػػة المػ ػوارد البشػ ػرية األكاديمي ػػة ف ػػي

الجامعة الفمسطينية بقطاع غزة فقد تبيف عدـ وجػود فػروؽ جوىريػة دالػة إحصػائياً بػيف عػدد سػنوات

الخبرة ،ودرجات االستبانة.

كتفسػػػر الباحثػػػة :ع ػػدـ وج ػػود ف ػػروؽ دال ػػة تع ػػزى لمتغي ػػر س ػػنوات الخبػ ػرة ف ػػي دور ممارس ػػة

العػػامميف ادارة المعرفػػة يعػػود إلػػى أف إدارة المعرفػػة عمػػـ جديػػد ويحػػاوؿ الجميػػع اكتسػػاب ىػػذا العمػػـ
لتنميػػة أنفسػػيـ والنيػػوض بالعمميػػة التعميميػػة  ،وكانػػت تتمنػػى الباحثػػة أف يكػػوف ىنػػاؾ فػػروؽ فػػي إدارة

المعرفة ومحاورىا بحسب سنوات خبرة األستاذ األكاديمي لكي يتـ التفاعؿ ما بيف الخبرة القديمة وما
بيف العمـ الحديث لموصوؿ إلى نيضة عممية متطورة .

كترل الباحثة أنو يجب عمى األساتذة األكاديمييف زيادة استخداميـ ادارة المعرفة واسػتخداـ

التكنولوجيػػا الحديثػػة لػػيس فقػػط مػػف أجػػؿ األبحػػاث العمميػػة ولكػػف لمتواصػػؿ مػػع الطمبػػة لنصػػؿ إلػػى مػػا
يسمى بالتعميـ االلكتروني .

ىذا وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة طاشكنتدي ( )2008والغامدي ( )2008التي أثبتت عدـ

وج ػػود ف ػػروؽ تع ػػزى لمتغي ػػر الخبػ ػرة  ،وتختم ػػؼ ى ػػذه النتيج ػػة م ػػع د ارس ػػة ك ػػؿ م ػػف العتيب ػػي ()2007

والمحاميد ( )2008والشرفا ( )2008التي أثبتت وجود فروؽ تعزى لمتغير الخبرة .
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 -6ال تكجد فركؽ ذات داللػة إحصػالية عنػد مسػتكل  0.05بػيف درجػة ممارسػة العػامميف
األكػػػاديمييف لػػػدكر إدارة المعرفػػػة فػػػي تنميػػػة المػػػكارد البشػػػرية األكاديميػػػة فػػػي الجامعػػػات

الفمسطينية بقطاع غزة تعزم لمتغير التخصص ( تربية – آداب – تجارة – عمكـ ) .

لمتحقػؽ مػف ذلػؾ قامػت الباحثػة باسػتخداـ اختبػار (تحميػؿ التبػايف األحػاديOne-Way -
 )ANOVAلدارسػػة الفروقػػات بػػيف مسػػتويات التخصػػص وىػػي ( تربيػػة ،آداب ،تجػػارة وادارة ،عمػػوـ)
بالنسػبة لػػدور إدارة المعرفػػة فػي تنميػػة المػوارد البشػرية األكاديميػػة فػػي الجامعػة الفمسػػطينية _ بقطػػاع

غزة ،ويتضح ذلؾ مف خالؿ الجدوؿ التالي:
جدكؿ ()24

يكضح نتيجة اختبار تحميؿ التبايف األحادم لدكر إدارة المعرفة في تنمية المكارد البشرية األكاديمية في
الجامعة الفمسطينية بقطاع غزة تبعان لمتخصص.

المحاور
متطمبات إدارة المعرفة
البنية التحتية

لتكنكلكجيا المعمكمات
عمميات إدارة المعرفة

تنمية المكارد البشرية

الدرجة الكمية

درجات

متكسط

مصدر التبايف

المربعات

المحسكبة

بيف المجمكعات

700.429

3

233.476

3.513

داخؿ المجمكعات

12761.668

192

66.467

المجمكع

13462.097

195

بيف المجمكعات

2678.677

3

892.892

داخؿ المجمكعات

39860.303

192

207.606

المجمكع

42538.980

195

بيف المجمكعات

468.045

3

156.015

داخؿ المجمكعات

13758.910

192

71.661

المجمكع

14226.954

195

بيف المجمكعات

518.624

3

172.875

داخؿ المجمكعات

18274.070

192

95.177

المجمكع

18792.694

195

بيف المجمكعات

14362.314

3

داخؿ المجمكعات

264102.380

192

المجمكع

278464.694

195

مجمكع المربعات

الحرية

قيمة (ؼ) مستكل الداللة

0.016
دالة

4.301

0.006
دالة

2.177

0.092

غير دالة
1.816

4787.438
3.480 1375.533

0.14
غير دالة
0.017
دالة

قيمة ( ) Fالجدكلية عند مستكم ( )0.05بدرجات حرية (  3ك = )192القيمة الجدكلية ( .)2.6

تبيف مف الجدكؿ السابؽ ما يمي :

بالنسػػبة لمدرجػػة الكميػػة أتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف قيمػػة ( )Fالمحسػػوبة وتسػػاوى ()3.48

وىى أكبر مػف قيمػة ( ) Fالجدوليػة وتسػاوى (  )2.6عنػد مسػتوى  ، 0.05وبػذلؾ يمكػف القػوؿ ب نػو
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توجػػد فػػروؽ جوىريػػة دالػػة إحصػػائياً بػػيف التخصػػص بالنسػػبة لػػدور إدارة المعرفػػة فػػي تنميػػة الم ػوارد
البشرية األكاديمية في الجامعة الفمسطينية بقطاع غزة .

أما بالنسبة ألبعاد استبانة دور إدارة المعرفة في تنمية الموارد البشػرية األكاديميػة فػي الجامعػة

الفمسػػطينية _ بقطػػاع غػزة فقػػد تبػػيف وجػػود فػػروؽ جوىريػػة دالػػة إحصػػائياً بػػيف التخصػػص ،ودرجػػات
االستبانة ،ما عدا البعد الثالث والرابع .

ذلؾ :

ولبياف اتجاه ىذه الفروؽ قامت الباحثة باستخداـ اختبار شيفيو البعدى والجدوؿ ( )25يوضػح
جدكؿ ()25

اختبار شيفيو البعدم لمعرفة اتجاه الفركؽ في بعد متطمبات إدارة المعرفة تبعان لمتخصص
األبعاد

التخصص

مقارنة التخصص
مد باقي

التخصصات
تربية

آداب
متطمبات إدارة المعرفة
تجارة

عمكـ

الفركؽ لشيفية مستكل الداللة

آداب

2.1499-

0.595

تجارة

3.8475

0.319

عمكـ

8642.

0.961

تربية

2.1499

0.595

تجارة

5.9974

0.026

عمكـ

3.0141

0.238

تربية

3.8475

0.319

آداب

5.9974

0.026

عمكـ

2.9833

0.515

تربية

8642.-

0.961

آداب

3.0141-

0.238

تجارة

2.9833

0.515

يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أنػػو توجػػد فػػروؽ فػػي متطمبػػات إدارة المعرفػػة بػػيف األكػػاديمييف

تخصص آداب وتجارة فقط .

ولبيػػاف اتجػػاه ىػػذه الفػػروؽ قامػػت الباحثػػة باسػػتخداـ اختبػػار( شػػيفيو البعػػدى ) والجػػدوؿ ()26

يوضح ذلؾ :
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جدكؿ ()26

اختبار شيفيو البعدم لمعرفة اتجاه الفركؽ في بعد البنية التحتية لتكنكلكجيا المعمكمات تبعان لمتخصص
التخصص
األبعاد

مع باقي

الفروؽ لشيفية

مستوى الداللة

آداب

5.9502-

0.203

تجارة

5.7491

0.472

عموـ

8592.-

0.993

تربية

5.9502

0.203

تجارة

11.6994

0.010

عموـ

5.0910

0.276

تربية

5.7491

0.472

آداب

11.6994

0.010

عموـ

6.6083

0.310

تربية

8592.

0.993

آداب

5.0910-

0.276

تجارة

6.6083

0.310

التخصصات
تربية

البنية التحتية لتكنكلكجيا

مقارنة التخصص

آداب

المعمكمات

تجارة

عموـ

يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أنػػو توجػػد فػػروؽ فػػي البنيػػة التحتيػػة لتكنولوجيػػا المعمومػػات بػػيف

األكاديمييف تخصص آداب وتجارة فقط .

كترل الباحثة مف خالؿ الجداوؿ السػابقة وجػود فػروؽ فػي إدارة المعرفػة وكػذلؾ فػي محػور

متطمبات إدارة المعرفة والبنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات والدرجة الكمية لممحور ،كتفسػر الباحثػة
ذلػػؾ بػ ف الجامعػػات الفمسػػطينية فػػي قطػػاع غ ػزة تعطػػي اىتمامػاً كبيػ اًر بػػإدارة المعرفػػة ومتطمباتيػػا كمػػا
وتعم ؿ عمى تحسيف البنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات مف استخداـ االنترنت والوسائؿ الحديثة في
المكتبات وحرص إدارة الجامعات عمى توفير أجيزة حاسوب حديثة وأجيزة تكنولوجية أخرى .

كما تبيف وجود فروؽ في ىذه المحاور يعود إلى األساتذة في كميتي ا داب والتجارة اذ أنيـ

أكثر حرصا واستخداما ومعرفة بمتطمبات إدارة المعرفة مقارنة بباقي الكميات الجامعية األخرى وذلؾ
بسػػبب كث ػرة اسػػتخداـ التكنولوجيػػا مػػف أجػػؿ إعػػداد األبحػػاث العمميػػة والمشػػاركة فػػي المػػؤتمرات وفػػي
التواصؿ أيضا مع الطمبة  ،أما بالنسبة لكمية التجارة فطبيعة عمميػا أيضػا والمنػاىج التػي تػدرس بيػا

تحتـ استخداـ تمؾ التكنولوجيا الحديثة .
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وتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع د ارسػػة جيمفػػورد ( )2006ود ارسػػة شػػاودري وىػػنجس ( )2002التػػي
توصمت إلى فروؽ دالة تعزى لمتغير التخصص .

وتختمػػؼ ىػػذه النتيجػػة مػػع د ارسػػة كػػؿ مػػف الش ػرفا ( )2008والمػػومني ( )2005التػػي أثبتػػت

عدـ وجود فروؽ دالة تعزى لمتخصص .
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 -7ال تكجد فركؽ ذات داللػة إحصػالية عنػد مسػتكل  0.05بػيف درجػة ممارسػة العػامميف
األكػػػاديمييف لػػػدكر إدارة المعرفػػػة فػػػي تنميػػػة المػػػكارد البشػػػرية األكاديميػػػة فػػػي الجامعػػػات

الفمسػػطينية بقطػػاع غػػزة تعػػزل لمتغيػػر نػػكع الجامعػػة ( األزىػػر – األقصػػى – اإلسػػالمية –
القدس المفتكحة ) .
لمتحقػؽ مػف ذلػؾ قامػت الباحثػة باسػتخداـ اختبػار (تحميػؿ التبػايف األحػاديOne-Way -
 )ANOVAلدارسػ ػػة الفروقػ ػػات بػ ػػيف نػ ػػوع الجامعػ ػػة وىػ ػػي ( ااسػ ػػالمية ،األقصػ ػػى ،األزىػ ػػر ،القػ ػػدس
المفتوحة) بالنسبة لدور إدارة المعرفة في تنمية الموارد البشػرية األكاديميػة فػي الجامعػة الفمسػطينية

بقطاع غزة  ،ويتضح ذلؾ مف خالؿ الجدوؿ التالي:

جدكؿ ()27

يكضح نتيجة اختبار تحميؿ التبايف األحادم أدكر إدارة المعرفة في تنمية المكارد البشرية األكاديمية في
الجامعة الفمسطينية بقطاع غزة تبعان لنكع الجامعة.

المحاور
متطمبات إدارة المعرفة
البنية التحتية لتكنكلكجيا
المعمكمات

عمميات إدارة المعرفة

تنمية المكارد البشرية

الدرجة الكمية

درجات

متكسط

مصدر التبايف
بيف المجمكعات

2792.402

3

930.801

داخؿ المجمكعات

10669.694

192

55.571

المجمكع

13462.097

195

بيف المجمكعات

6296.767

3

2098.922

داخؿ المجمكعات

36242.213

192

188.762

المجمكع

42538.980

195

بيف المجمكعات

3150.353

3

1050.118

داخؿ المجمكعات

11076.601

192

57.691

المجمكع

14226.954

195

بيف المجمكعات

4074.954

3

1358.318

داخؿ المجمكعات

14717.740

192

76.655

المجمكع

18792.694

195

بيف المجمكعات

62989.119

3

20996.373

داخؿ المجمكعات

215475.575

192

1122.269

المجمكع

278464.694

195

مجمكع المربعات

الحرية

المربعات

قيمة (ؼ)
المحسكبة
16.7

11.1

18.2

17.7

18.7

مستكل
الداللة

0.000
دالة
0.000
دالة

0.000
دالة

0.000
دالة

0.000

قيمة ( ) Fالجدكلية عند مستكم ( )0.05بدرجات حرية (  3ك = )192القيمة الجدكلية ( .)2.60
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دالة

تبيف مف الجدكؿ السابؽ ما يمي :
بالنسبة لمدرجة الكمية اتضػح مػف الجػدوؿ السػابؽ أف قيمػة ( )Fالمحسػوبة وتسػاوى ()18.7

وىى أكبر مف قيمة ( ) Fالجدولية وتساوى (  )2.60عند مستوى  ، 0.05وبذلؾ يمكف القػوؿ ب نػو

توجػػد فػػروؽ جوىريػػة دالػػة إحصػػائياً بػػيف نػػوع الجامعػػة بالنسػػبة لػػدور إدارة المعرفػػة فػػي تنميػػة المػوارد
البشرية األكاديمية في الجامعة الفمسطينية بقطاع غزة .

أم ػػا بالنس ػػبة ألبع ػػاد اس ػػتبانة دور إدارة المعرف ػػة ف ػػي تنمي ػػة المػ ػوارد البشػ ػرية األكاديمي ػػة فػ ػي

الجامعػػة الفمسػػطينية بقطػػاع غ ػزة فقػػد تبػػيف وجػػود فػػروؽ جوىريػػة دالػػة إحصػػائياً بػػيف نػػوع الجامعػػة،
ودرجات االستبانة .

ولبي ػػاف اتج ػػاه ى ػػذه الف ػػروؽ قام ػػت الباحث ػػة باس ػػتخداـ اختب ػػار ش ػػيفيو البع ػػدى والج ػػداوؿ التالي ػػة

توضح ذلؾ :

جدكؿ ()28
اختبار شيفيو البعدم لمعرفة اتجاه الفركؽ في بعد متطمبات إدارة المعرفة تبعان لنكع الجامعة
األبعاد

الجامعات

مقارنة الجامعة مد
باقي الجامعات

القدس المفتكحة

اإلسالمية

متطمبات إدارة المعرفة
األقصى

األزىر

الفركؽ لشيفية مستكل الداللة

اإلسالمية

4.6310

0.352

األقصى

4.1539-

0.427

األزىر

2.2231-

0.871

القدس المفتكحة

4.6310

0.352

األقصى

8.7850

0.000

األزىر

6.8541

0.000

القدس المفتكحة

4.1539

0.427

اإلسالمية

8.7850

0.000

األزىر

1.9309

0.612

القدس المفتكحة

2.2231

0.871

اإلسالمية

6.8541

0.000

األقصى

1.9309-

0.612

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أنو توجد فروؽ في متطمبات إدارة المعرفػة بػيف األكػاديمييف غػي

الجامعة ااسالمية وبيف جامعة األقصى واألزىر .
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جدكؿ ()29

اختبار شيفيو البعدم لمعرفة اتجاه الفركؽ في بعد البنية التحتية لتكنكلكجيا المعمكمات تبعان لنكع الجامعة
األبعاد

الجامعات

مقارنة الجامعة مد
باقي الجامعات

القدس المفتكحة

اإلسالمية

البنية التحتية لتكنكلكجيا
المعمكمات

األقصى

األزىر

الفركؽ لشيفية مستكل الداللة

اإلسالمية

5.5517

0.211

األقصى

3.5449-

0.582

األزىر

2.7564-

0.790

القدس المفتكحة

5.5517-

0.211

األقصى

9.0967-

0.000

األزىر

8.3081-

0.000

القدس المفتكحة

3.5449

0.582

اإلسالمية

9.0967

0.000

األزىر

7885.

0.961

القدس المفتكحة

2.7564

0.790

اإلسالمية

8.3081

0.000

األقصى

7885.-

0.961

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أنػو توجػد فػروؽ فػي متطمبػات إدارة المعرفػة بػيف األكػاديمييف فػي
الجامعة ااسالمية وبيف جامعتي األقصى واألزىر .
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جدكؿ ()30

اختبار شيفيو البعدم لمعرفة اتجاه الفركؽ في بعد عمميات أدارة المعرفة تبعان لنكع الجامعة
األبعاد

الجامعات

مقارنة الجامعة مد
باقي الجامعات

القدس المفتكحة

اإلسالمية

عمميات إدارة المعرفة
األقصى

األزىر

الفركؽ لشيفية مستكل الداللة

اإلسالمية

4.6310

0.352

األقصى

4.1539-

0.427

األزىر

2.2231-

0.871

القدس المفتكحة

23.4

0.003

األقصى

1.9

0.957

األزىر

0.22

1.000

القدس المفتكحة

25.3

0.000

اإلسالمية

1.97

0.957

األزىر

2.19

0.838

القدس المفتكحة

23.17

0.001

اإلسالمية

0.22

1.000

األقصى

2.19

0.838

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أنػو توجػد فػروؽ فػي متطمبػات إدارة المعرفػة بػيف األكػاديمييف فػي
الجامعة ااسالمية وبيف جامعتي األقصى واألزىر .
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جدكؿ ()31

اختبار شيفيو البعدم لمعرفة اتجاه الفركؽ في بعد تنمية المكارد البشرية تبعان لنكع الجامعة
األبعاد

الجامعات

مقارنة الجامعة مد
باقي الجامعات

القدس المفتكحة

اإلسالمية

تنمية المكارد البشرية
األقصى

األزىر

الفركؽ لشيفية مستكل الداللة

اإلسالمية

6.1897

0.238

األقصى

4.5674-

0.487

األزىر

8846.-

0.994

القدس المفتكحة

6.1897-

0.238

األقصى

10.7571-

0.000

األزىر

7.0743-

0.002

القدس المفتكحة

4.5674

0.487

اإلسالمية

10.7571

0.000

األزىر

3.6828

0.191

القدس المفتكحة

8846.

0.994

اإلسالمية

7.0743

0.002

األقصى

3.6828-

0.191

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أنػو توجػد فػروؽ فػي متطمبػات إدارة المعرفػة بػيف األكػاديمييف فػي
الجامعة ااسالمية وبيف جامعتي األقصى واألزىر .

كتفسر الباحثػة ذلػؾ  :بػ ف وجػود فػروؽ دالػة فػي إدارة المعرفػة يعػزى لمتغيػر الجامعػة عمػى

جميػػع محػػاور االسػػتبانة وعمػػى الدرجػػة الكميػػة وىػػذا يػػدؿ عمػػى وجػػود تنػػافس حقيقػػي وش ػريؼ مػػا بػػيف
الجامعػػات الفمسػػطينية فػػي قطػػاع غػزة لالرتقػػاء بالعمميػػة التعميميػػة والنيػػوض بيػػا لموصػػوؿ إلػػى مكانػػة

مرموقة بيف الجامعات المتميزة .

كقػػػد كجػػػدت الباحثػػػة أف الف ػػروؽ موج ػػودة مػػا ب ػػيف الجامع ػػة ااسػػالمية وج ػػامعتي األقص ػػى

واألزىػػر فػػي كػػؿ محػػاور االسػػتبانة وىػػذه الفػػروؽ تعػػود إلػػى أف الجامعػػة ااسػػالمية مػػف الجامعػػات
المتميػ ػزة بالمب ػػاني الحديث ػػة  ،والتط ػػور ف ػػي اس ػػتخداـ التكنولوجي ػػا الحديث ػػة واالش ػػتراؾ ف ػػي الم ػػؤتمرات

العممي ػػة العربي ػػة والعالمي ػػة بش ػػكؿ مس ػػتمر ودوري  ،كم ػػا وتعم ػػؿ الجامع ػػة عم ػػى إيف ػػاد مجموع ػػة م ػػف
األسػاتذة األكػػاديمييف إلػػى الخػػارج الكتسػػاب الخبػرات وتنميػػة الميػػارات واسػػتكماؿ لمد ارسػػات العمميػػة ،
كمػا وتحػػرص الجامعػػة عمػى تػػوفير الحػوافز المناسػبة لألكػػاديمييف حرصػػا منيػا عمػػى المحافظػػة عمػػى
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إبقػػاء ىػؤالء األكػػاديمييف كرمػػوز تفتخػػر بيػػـ الجامعػػة  ،كمػػا وتعمػػؿ الجامعػػة عمػػى التوأمػػة مػػع بعػػض

الجامعات العربية والعالمية لالستفادة مف الخبرات التي تـ تطبيقيا في ىذه الدوؿ .

وتػ ػػرى الباحثػ ػػة أف جامعػ ػػة األقصػ ػػى بػ ػػالرغـ مػ ػػف زيػ ػػادة عػ ػػدد األكػ ػػاديمييف فييػ ػػا عػ ػػف بػ ػػاقي

الجامعػػات المحميػػة وتعػػدد مبػػاني الجامعػػة إضػػافة إلػػى كونيػػا جامعػػة حديثػػة النش ػ ة مقارنػػة بجامعػػة

األزىػػر والجامعػػة ااسػػالمية وقمػػة الم ػوارد الماليػػة ليػػا وقمػػة الح ػوافز لألكػػاديمييف مقارنػػة بالجامعػػات
األخرى مما ساعد عمى وجود فروؽ لصالح الجامعة ااسالمية .

أما بالنسبة لجامعة األزىر فتبيف وجود فروؽ بينيا وبيف الجامعة ااسػالمية وىػذا يعػود إلػى

أف جامعة األزىر ىي الجامعة العمالقة مف حيث إعداد الطمبػة والمبػاني المنتشػرة فػي بقعػة محػدودة
 ،مع قمػة اامكانيػات وكثػرة الضػغوط الداخميػة والخارجيػة التػي تتعػرض ليػا الجامعػة اال أنيػا تحػاوؿ
جادة أف تصؿ إلى دور إيجابي وىاـ في تحسيف المسيرة التعميمية والنيوض واالرتقاء بيػذه الجامعػة

لتكوف منارة عمـ ومعرفة .
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خالصة الدراسة

* إف درجة ممارسة العامميف األكاديمييف لػدور إدارة المعرفػة فػي تنميػة المػوارد البشػرية فػي الجامعػة

الفمسػػطينية بقطػػاع غ ػزة كانػػت بػػوزف نسػػبي ( . )%52وكػػاف البعػػد األوؿ :متطمبػػات إدارة المعرفػػة
حصؿ عمى المرتبة األولى بوزف نسبي قدره ( ، )%57وحصؿ البعػد ال اربػع  :تنميػة المػوارد البشػرية

عم ػػى المرتب ػػة الثاني ػػة ب ػػوزف نس ػػبي ( ، )%56وحص ػػؿ البع ػػد الثال ػػث  :عممي ػػات إدارة المعرف ػػة عم ػػى

المرتبػػة الثالثػػة بػػوزف نسػػبي ( ، )%54وحصػػؿ البعػػد الثػػاني  :البنيػػة التحتيػػة لتكنولوجيػػا المعمومػػات
عمى وزف نسبي ( . )%47

* وجود فروؽ جوىرية ذات داللة إحصائية لدرجة ممارسة العامميف األكػاديمييف لػدور إدارة المعرفػة
في تنمية الموارد البشرية األكاديمية في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة تعزى لمتغير الجنس وذلؾ
لصالح اانػاث  ،وتبػيف وجػود فػروؽ جوىريػة ذات داللػة إحصػائية فػي المحػور الثػاني البنيػة التحتيػة

لتكنولوجيا المعمومات وذلؾ لصالح ااناث  ،كما تبيف وجود فروؽ جوىرية ذات داللة إحصائية فػي
المحور الثالث عمميات إدارة المعرفة وذلؾ لصالح ااناث

* ال توجد فروؽ جوىرية دالة إحصائياً بيف المسمى الوظيفي بالنسبة لدور إدارة المعرفة فػي تنميػة

الموارد البشرية األكاديمية في الجامعة الفمسطينية _ بقطاع غزة .

* عػػدـ وجػػود فػػروؽ جوىريػػة ذات داللػػة إحصػػائية لدرجػػة ممارسػػة العػػامميف األكػػاديمييف لػػدور إدارة

المعرفػػة فػػي تنميػػة الم ػوارد البش ػرية األكاديميػػة فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية بقطػػاع غ ػزة تعػػزي لمتغيػػر
المؤىؿ العممي .

* ال توجػػد فػػروؽ جوىريػػة دالػػة إحصػػائياً بػػيف عػػدد سػػنوات الخب ػرة بالنسػػبة لػػدور إدارة المعرفػػة فػػي
تنمية الموارد البشرية األكاديمية في الجامعة الفمسطينية بقطاع غزة .

* توجد فروؽ جوىريػة دالػة إحصػائياً بػيف التخصػص بالنسػبة لػدور إدارة المعرفػة فػي تنميػة المػوارد
البشرية األكاديميػة فػي الجامعػة الفمسػطينية بقطػاع غػزة  ،وذلػؾ لصػالح كميػة ا داب والتجػارة  .أمػا
بالنسػػبة ألبعػػاد االسػػتبانة فقػػد تبػػيف وجػػود فػػروؽ فػػي متطمبػػات إدارة المعرفػػة  ،وفػػي البنيػػة التحتيػػة

لتكنولوجيا المعمومات وذلؾ لصالح كمية ا داب والتجارة

* توجد فروؽ جوىرية دالة إحصائياً بيف نوع الجامعة بالنسبة لدور إدارة المعرفة فػي تنميػة المػوارد
البشػرية األكاديميػػة فػي الجامعػػة الفمسػطينية بقطػػاع غػزة  ،وذلػػؾ لصػالح الجامعػػة ااسػالمية واألزىػػر
واألقصػػى  .أمػػا بالنسػػبة ألبعػػاد االسػػتبانة فقػػد تبػػيف وجػػود فػػروؽ جوىريػػة بػػيف نػػوع الجامعػػة ،وجميػػع

أبعاد االستبانة .
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تكصيات الدراسة :
بناء عمى نتالج الدراسة التي تكصمت إلييا فاف الباحثة تكصي باآلتي
ن
 -1أف تتبنى الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة إدارة المعرفة .
 -2إيجاد قسـ لمتخطيط ومستشار وخبير بكؿ جامعة .

 -3توظيؼ التكنولوجيا الحديثة في نظـ المعمومات في أقساـ الجامعات كافة .
 -4توفير البيئة المناسبة واامكانات المادية التي تحقؽ التمكيف المعرفي .

 -5تطػػوير مكتبػػات الجامعػػة بكػػؿ مػػا ىػػو حػػديث ،واشػراكيا مػػع مواقػػع مكتبػػات الجامعػػات العربيػػة
والمحمية .

 -6تخصيص مساؽ إدارة المعرفة كمتطمب جامعي لكؿ التخصصات .

 -7تحفيز وتكريـ األكاديمييف الذيف يشاركوف في المؤتمرات واألبحاث العممية .
 -8إعداد دورات تدريبية في إدارة المعرفة لألكاديمييف وخاصة الذكور .
 -9تفعيؿ البوابة األكاديمية في الجامعات بيف الطالب واألكاديمييف .

 -10إشراؾ األكاديمييف داخؿ األقساـ في اتخاذ القرار .

 -11العمؿ عمى تنشيط األكاديمييف ب قساـ التربية والعموـ عمى ممارسة إدارة المعرفة .
 -12بث روح التنافس الشريؼ بيف األكاديمييف ذوى الخبرة الطويمة .
 -13المنافسة الشريفة بيف الجامعات في ممارسة إدارة المعرفة .
 -14العمؿ عمى تحسيف البنية التحتية لمجامعات الفمسطينية .
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المقترحات :
بعد إتماـ ىذا العمؿ فقد رأت الباحثة أف ىناؾ بعض الجكانب التي يمكف تغطيتيا مػف

قبؿ الباحثيف فمذلؾ تقترح الباحثة إجراء مزيدا مف الدراسات حكؿ :

 .1د ارسػػة مقارنػػة بػػيف درجػػة ممارسػػة األكػػاديمييف ادارة المعرفػػة فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية وكميػػات
المجتمع .

 .2د ارسػة ممارسػة األكػاديمييف ادارة المعرفػة فػي الجامعػات الفمسػطينية وعالقتػو بػ دائيـ مػف وجيػة
نظر عمداء الكميات .

 .3دراسة ممارسة األكاديمييف ادارة المعرفػة فػي الجامعػات الفمسػطينية وعالقتػو بمسػتوى التحصػيؿ
العممي لمطمبة .

 .4د ارس ػػة اس ػػتخداـ البني ػػة التحتي ػػة لتكنولوجي ػػا المعموم ػػات بالجامع ػػات الفمس ػػطينية وعالقت ػػو ب ػػإدارة
المعرفة .

 .5برنػ ػػامج إرشػ ػػادي مقتػ ػػرح لتفعيػ ػػؿ دور إدارة المعرفػػػة فػػػي تنمي ػػة الم ػ ػوارد البش ػ ػرية فػػػي الجامعػ ػػات
الفمسطينية .

 .6إدارة المعرفة ومدى تطبيقيا في مديريات التربية والتعميـ بقطاع غزة .
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المصادر كالمراجد
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المصادر كالمراجد
المراجد العربية:
 .1أبػػو بكػػر  ،مصػػطفي حمػػودة ( : )2000التفكيػػر االسػػت ارتيجي نكاعػػداد الخطػػة اإلسػػتراتيجية ،
الدار الجامعية لمطباعة والنشر والتوزيع  ،القاىرة .
 .2أب ػػو حط ػػب  ،فػ ػؤاد وعثم ػػاف  ،س ػػيد ( : )1984التقػػػكيـ النفسػػػي  ،مكتب ػػة األنجم ػػو المصػػرية ،
.3

.4

القاىرة .

أبو دولة  ،جماؿ وصالحية  ،لؤي ( " : )2004تقييـ مستوى ممارسػة التخطػيط ااسػتراتيجي

فػػي إدارة الم ػوارد البش ػرية  ،د ارسػػة مقارنػػة بػػيف منظمػػات القطػػاعييف العػػاـ والخػػاص األردنيػػة " ،
مجمة كمية اإلدارة كاالقتصاد القادسية  ،المجمد ، 2العدد الثالث  ،عماف  ،ص . 63 -45

أبػػو ديػػة  ،عمػػاد ( : )2004برنػػامج مقػػدـ ادارة المعرفػػة فػػي المستشػػفيات األردنيػػة  ،بحػػػث

مقدـ إلى المؤتمر العممي الدكلي السنكم الرابػد  ،إدارة المعرفػة فػي العػالـ العربػي /28 ،أبريػؿ
.5

 ،جامعة الزيتونة  ،عماف  ،ص . 53 -42

أبػػو فػػارة  ،يوسػػؼ ( " :)2004العالقػػة بػػيف اسػػتخداـ مػػدخؿ إدارة المعرفػػة واألداء "  ،بحػػػث

مقػػػػدـ إلػػػػى المػػػػؤتمر العممػػػػي الػػػػدكلي السػػػػنكم الرابػػػػد  ،إدارة المعرفػػػة فػ ػػي العػػػالـ العربػ ػػي ،
.6

 ، 2004/4/26جامعة الزيتونة  ،عماف  ،ص . 28-26

أبوشػػيخة  ،نػػادر أحمػػد ( : ) 2005إدارة الم ػكارد البشػػرية  ،األردف  ،دار الصػػفاء لمطباعػػة

والنشر والتوزيع .
.7

أبوقبػ ػػو  ،عاىػ ػػد جبػ ػػر ( " : )2004مػ ػػدى تطبيػ ػػؽ إدارة المعرفػ ػػة والمعمومػ ػػات فػ ػػي الػ ػػو ازرات

.8

أحمػػد  ،حػػافظ ( " : )2003الجػػكدة الشػػاممة فػػي المؤسسػػات التربكيػػة "  ،الطبعػػة األولػػى ،

.9

المركزية في األردف"  ،رسالة ماجستير غير منشكرة  ،الجامعة األردنية  ،عماف :األردف .
عالـ الكتب  ،القاىرة .

األغا ،إحساف و األسػتاذ  ،محمػود ( : )1999تصػميـ البحػث التربػكم النظريػة كالتطبيػؽ ،

الطبعة الثانية  ،غزة  :مطبعة الرنتيسي .
 .10بدح  ،أحمد ( " : )2006نموذج مقترح ادارة الجػودة الشػاممة فػي الجامعػة األردنيػة العامػة "
 ،مجمة اتحاد الجامعات العربية  ،العدد  ، 46ص . 131 – 89

 .11البنؾ الػدولي (  : ) 2002بناء مجتمعات المعرفة  ،التحػديات الجديػدة التػي تكاجػو التعمػيـ
العالي  ،تقرير صادر عف البنؾ الدولي  ،الطبعػة األولػى ،الناشػر مركػز معمومػات قػراءة الشػرؽ
األوسط .
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 .12البيالوي  ،حسف وحسيف  ،سالمة ( " : )2007إدارة المعرفة في التعميـ "  ،دار الوفاء لدنيا
الطباعة والنشر  ،ااسكندرية .

 .13توفي ػػؽ  ،عب ػػد ال ػػرحمف ( " : )2004اإلدارة بالمعرفػػػػة "  ،مرك ػػز الخبػ ػرات الميني ػػة لػ ػ دارة "
بيمبؾ "  ،القاىرة .

 .14ثورندايؾ  ،روبرت وىيجف  ،إلزابيت ( : )1991القياس كالتقكيـ في عمـ الػنفس كالتربيػة ،
ترجمة ( عبد اهلل الكيالني وعبد الرحمف عدس )  ،مركز الكتب األردني  ،عماف .

 .15جامعة القدس المفتوحة ( : )2004دليؿ جامعة القدس المفتكحة  ،مف منشػورات الجامعػة ،
عماف .

 .16جودة  ،محفوظ ( " : )2004إدارة الجكدة الشاممة -مفاىيـ كتطبيقات "  ،الطبعػة األولػى ،
دار وائؿ  ،عماف .
 .17حجازي  ،ىيثـ (  " : )2005قياس أثػر إدراؾ المعرفػة فػي توظيفيػا لػدى المنظمػات األردنيػة
دراسة تحميمية مقارنة بيف القطاعييف العاـ والخاص باتجاه بناء أنمػوذج لتوظيػؼ إدارة المعرفػة "

 ،أطركحة دكتكراه غير منشكرة  ،جامعة عماف العربية لمدراسات العميا  ،األردف .

 .18حجازي  ،ىيثـ عمي ( " : )2005إدارة المعرفة مدخؿ نظرم "  ،األىمية  :بيروت .

 .19حسػػني  ،حػػازـ ورض ػواف  ،أرفػػت ( " : )2003اإلدارة االلكتركنيػػة "  ،جامعػػة القػػاىرة  ،كميػػة
االقتصاد والعموـ السياسية  ،مركز دراسات واستشارات  ،اادارة العامة  ،ص . 17 -14

 .20الحياصػات  ،خالػد ( " : )2006معػػايير قيػاس كفػػاءة وفعاليػة إسػػتراتيجية إدارة المػواد البشػرية
وعالقتيػا فػي األداء المؤسسػػي فػي المؤسسػػات الصػحفية األردنيػػة مػف وجيػػة نظػر المػػوظفيف " ،

رسالة ماجستير غير منشكرة  ،الجامعة األردنية  ،األردف .

 .21الخطيػػب  ،أحمػػد ( " : )2000إدارة الجػػودة الشػػاممة تطبيقػػات فػػي اادارة الجامعيػػة "  ،بحػػث
مقػػػدـ لمػػػؤتمر العممػػػي المصػػػاحب ،الع ػػدد  33لمجم ػػس اتح ػػاد الجامع ػػات العربي ػػة ،الجامع ػػات

المبنانية ،بيروت.

 .22الخطيػ ػػب  ،عػ ػػامر ( " : )1995أصػػػػكؿ التربيػػػػة الثقافيػػػػة كاالجتماعيػػػػة "  ،غ ػ ػزة  ،مكتبػ ػػة
المقداد .

 .23الخطيػػب  ،أحمػػد ومعايعػػة  ،عػػادؿ ( : )2007اإلدارة اإلبداعيػػة لمجامعػػات نمػػاذج حديثػػة ،
جدا ار لمكتاب العالمي  ،عالـ الكتب الحديثة  ،األردف .
 .24دىمش ،نعيـ وأبو زر ،عفاؼ ( " : )2004إدارة المعرفػة بػيف تكنولوجيػا المعمومػات والت ىيػؿ
المحاسبي "  ،بحث بعنكاف :إدارة المعرفة فػي العػالـ الغربػي ، 2004/4/28 ،جامعػة الزيتونػة

 ،األردف .
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 .25ربايعة  ،عمى محمػد ( : )2003إدارة المكارد البشػرية تخصػص نظػـ المعمكمػات االداريػة ،
دار الصفاء لمنشر والتوزيع  ،عماف .

 .26رزوق ػػي  ،نعيم ػػة حس ػػف ( " : )2004رؤي ػػة مس ػػتقبمية ل ػػدور اختص ػػاص المعموم ػػات ف ػػي إدارة
المعرفة "  ،مجمػة مكتبػة الممػؾ فيػد الكطنيػة  ،الريػاض  .المجمػد التاسػع – العػدد ( الثػاني ) ،

ص .183 - 155

 .27رسػػمي  ،محمػػد ( " : )2004أساسػػػيات اإلدارة التربكيػػػة "  ،الطبعػػة األولػػى  ،دار الوفػػاء ،
ااسكندرية .

 .28الرفاعي  ،غالب وياسيف  ،سعد ( " : )2008دور إدارة المعرفة في تقميػؿ مخػاطر االئتمػاف:
دراسة ميدانية "  ،كرقػة مقدمػة إلػى المػؤتمر العممػي الػدكلي السػنكم الرابػد (إدارة المعرفػة فػي
العالـ العربي)  ،جامعة الزيتونة  ،عماف. 2004/4/28 ،
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ممحؽ رقـ ( : )1قالمة بأسماء السادة المحكميف

ممحؽ رقـ ( : )2االستبانة قبؿ التحكيـ
ممحؽ رقـ ( : )3االستبانة بعد التحكيـ

ممحؽ رقـ ( : )4كتب المكافقة عمى تطبيؽ االستبانة
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ممحؽ رقـ ( : )1قالمة بأسماء السادة المحكميف
 1د .محمد أغا

أصكؿ تربية

جامعة األزىر

 2د .صالح حماد

أصكؿ تربية

جامعة األقصى

 3د .محمد سمماف

أصكؿ تربية

جامعة األقصى

 4د .أشرؼ السيد

أصكؿ تربية

جامعة األقصى

 5د .بساـ أبك حشيش

أصكؿ تربية

جامعة األقصى

 6د .زياد الجرجاكم

أصكؿ تربية

جامعة القدس المفتكحة

 7د .إبراىيـ المشيراكم

أصكؿ تربية

جامعة القدس المفتكحة

 8د .أحمد أبك الخير

أصكؿ تربية

جامعة القدس المفتكحة

 9د .أنكر نصار

أصكؿ التربية

جامعة القدس المفتكحة

 10د .محمد أبك ممكح

أصكؿ تربية

مركز قطاف التربكم

 11د .ناجي سكر

أصكؿ تربية

الجامعة اإلسالمية

 12د .عمي نصار

مناىج كطرؽ تدريس جامعة األزىر

 13د .بساـ ذياب

مناىج كطرؽ تدريس جامعة األقصى

 14د .إياد عبد الجكاد

مناىج كطرؽ التدريس جامعة األقصى

 15د .فتحية المكلك

مناىج كطرؽ التدريس الجامعة اإلسالمية

 16د .فضؿ أبك ىيف

عمـ النفس
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جامعة األقصى

ممحؽ رقـ ( : )2االستبانة قبؿ التحكيـ
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
استبانة آراء محكميف
الس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيد ............................................................................... /

المحترـ.

السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو . ،،،

تقوـ الباحثة بإجراء دراسة بعنواف " دور إدارة المعرفة في تنميػة المػوارد البشػرية األكاديميػة

فالجامعات الفمسطينية بقطاع غزة " .

وق ػػد أع ػػدت الباحث ػػة أداة د ارس ػػة وى ػػي مقي ػػاس ( اس ػػتبانة) ح ػػوؿ واق ػػع إدارة المعرف ػػة ف ػػي الجامع ػػات

الفمسطينية بقطاع غزة .

تتكوف ىذه االستبانة مف ثالث محاور وكؿ محور يشتمؿ عمى عدة نقاط .

المحور األوؿ  /متطمبات إدارة المعرفة  -ويتمثؿ في -:
االحتياجات المعرفية ( البيانات والمعمومات )

البنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات

المحور الثاني  /عمميات إدارة المعرفة – ويتمثؿ في -:
توليد المعرفة

تشخيص المعرفة

توزيع المعرفة

تطبيؽ المعرفة

المحور الثالث  /تنمية الموارد البشرية – ويتمثؿ في -:
رأس الماؿ البشري

التدريب

نظاـ الحوافز والمكافآت

المشاركة في اتخاذ القرار

التقييـ

ونظ ار لما لديكـ مف معرفة واطالع ودراية في ىػذا المجػاؿ  ،يسػر الباحثػة أف تضػع بػيف أيػديكـ ىػذه
االستبانة ابداء آرائكـ وتضميف خبراتكـ ومقترحاتكـ وذلؾ بإبداء مالحظاتكـ حوؿ ىذه األداة .

مالحظػػة  /تعػػرؼ إدارة المعرفػػة ب نيػػا العمميػػات التػػي تسػػاعد المنظمػػات عمػػى توليػػد والحصػػوؿ عمػػى
المعمومات واختيارىا وتنظيميا واستخداميا ونشرىا وتحويؿ المعمومػات الميمػة والخبػرات التػي تعتبػر

ضرورية لألنشطة اادارية المختمفة كاتخاذ الق اررات  ،وحؿ المشكالت ،والتخطيط االستراتيجي .
"وتفضموا بقبوؿ فائؽ الشكر والتقدير واالحتراـ عمى تعاونكـ"
"واهلل الموفؽ"

إشراؼ الدكتور  /صييب كماؿ األغا
الباحثة  /سمر محمد العموؿ .
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المحور األوؿ  /متطمبات إدارة المعرفة .
أوال  :أ  /االحتياجات المعرفية ( البيانات والمعمومات) .
درجة الموافقة

ـ

الفقػ ػ ػرة

1

توفر الجامعة معمومات تساعد العامميف األكػاديمييف عمػى إيجػاد حمػوؿ لممشػكالت التػي تػواجييـ

2

يكتسب العامموف األكاديمييف بالجامعة المعرفة مف خالؿ توفير مصادر متعددة لممعمومات .

3

تق ػػوـ الجامع ػػة بتحوي ػػؿ البيان ػػات والمعموم ػػات بط ػػرؽ عممي ػػة لالس ػػتفادة مني ػػا ف ػػي الوص ػػوؿ إل ػػى

4

لدى الجامعة أكثر مف قاعدة لمبيانات لتصنيؼ المعرفة .

5

تستخدـ الجامعة االجتماعات لتحويؿ المعمومات وتوزيعيا عمى العامميف لتصبح معرفة .

كبي ػ ػ ػ ػ ػ ػرة كبيرة
جداً

متو

سط

ة

.

المعرفة.

ب  /المعرفة الضمنية/ويعني ذلؾ أف األشخاص ال يعمنوف جميع المعارؼ التي تحتفظ بيا عقوليـ  ،بؿ يحتفظوف بجزء منيا.

6

لدى الجامعة الخبرات الفنية واادارية الكافية .

7

الميارات الفردية التي تمتمكيا الجامعة تتالءـ مع األنشطة المختمفة .

8
9

تمتمؾ الجامعة قد اًر كافياً مف القدرات لتعميـ ا خريف .

الوقت المخصص لمتفكير بمستقبؿ الجامعة وتطويرىا ىو وقت كافي .

10

تمتمؾ الجامعة أفرادا لػدييـ القػدرة عمػى حػؿ المشػاكؿ المرتبطػة ب عماليػا باالعتمػاد عمػى خبػراتيـ

وكفاءتيـ .

ج /المعرفة الصريحة  /يقصد بيا أف األشخاص ال يعمنوف جميع المعارؼ التي تحتفظ بيا عقوليـ  ،بؿ يحتفظوف بجزء منيا

11

لدى الجامعة معرفة باحتياجاتيا المستقبمية مف الموارد البشرية .

12

لػػدى الجامعػػة معرفػػة باحتياجػػات الجيػػات ذات العالقػػة بطبيعػػة أعماليػػا (المؤسسػػات المختمفػػة ،

13

تمتمؾ الجامعة المعرفة الكافية بنػوع االتصػاالت سػواء الداخميػة منيػا أو الخارجيػة لتنسػيؽ الميػاـ

14

تتبنى الجامعة أحدث الوسائؿ التكنولوجية لتطوير وتحسيف أعماليا .

15

لدى الجامعة معرفة باألفراد العامميف الذيف لدييـ ممكيات فكرية وبراءة اختراع .

الو ازرات)

المرتبطة ب عماليا .

ثانيا  /البنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات .

أ  :حوسبة المكتبات -:
1

تساعد حوسػبة المكتبػات فػي مواجيػة الزيػادة اليائمػة فػي المعمومػات ومصػادرىا المختمفػة وارتفػاع

2

تمكػػف حوسػػبة المكتبػػات مػػف تػػوفير الوقػػت والجيػػد فػػي ااجػراءات وتقػػديـ الخػػدمات لمطمبػػة داخػػؿ

3

تساعد حوسبة المكتبات عمى توفير بنية مشتركة لمتعاوف مع المكتبات والمراكز البحثية األخرى.

أسعارىا .

الجامعة .
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قميمة

قميمػػة

جدا

4

تؤدي حوسبة المكتبات داخؿ الجامعة إلى إتاحة المعمومات المتنوعة وخاصة الفيرس المحوسب

5

تساىـ حوسبة المكتبات داخؿ الجامعة برفع كفاءة الطمبة .

6

تساىـ حوسبة المكتبات داخؿ الجامعة برفع كفاءة األكاديمييف .

عمى الخط المحوسب . online

ب /ربط االنترنت مع مكاتب الييئة التدريسية .

7

يسػػاعد وجػػود االنترنػػت فػػي مكاتػػب الييئػػة التدريسػػية عمػػى جمػػع المعمومػػات الالزمػػة ألغػ ػراض

8

يمكف وجود االنترنت في مكاتب الييئػة التدريسػية فػي اطالعيػـ عمػى كػؿ مػاىو جديػد فػي مجػاؿ

9

يػػؤدي وجػػود االنترنػػت فػػي مكاتػػب الييئػػة التدريسػػية إلػػى تفاعػػؿ أكثػػر مرونػػة بػػيف أطػراؼ العمميػػة

10

وجود االنترنت في مكاتب الييئة التدريسية يعمؿ عمى نشر المعمومات بكفاءة وفعالية .

11

يسػػاعد وجػػود االنترنػػت فػػي مكاتػػب الييئػػة التدريسػػية داخػػؿ الجامعػػة عمػػى تحسػػيف جػػودة القػػدرة

12

تخدـ شبكة االنترنت احتياجات الموظفيف داخؿ الجامعة .

13

يوجد تواصؿ الكتروني عبر االنترنت بيف الطمبة واألساتذة في الجامعة .

14

ترتبط أقساـ وادارات الجامعة بشبكة اتصاؿ داخمي ( االنترنت) .

15

يتوفر داخؿ الجامعة أجيزة وبرمجيات حاسوب متطورة .

البحث العممي .
العمـ .

التعميمية داخؿ الجامعة .

التعميمية ألعضاء الييئة التدريسية .

ج /توفير المستمزمات العممية الحديثة .

16

تتوفر الوسائؿ التكنولوجية الحديثة والمناسبة لمتعمـ الذاتي ( مختبرات حاسوب )داخؿ الجامعة.

17

تتوفر في الجامعة برامج تدريبية ومدربيف متخصصيف في كافة المجاالت العممية والعممية .

18

لدى الجامعة قواعد بيانات شاممة ومتجددة باستمرار لتمبية االحتياجات المختمفة لممستفيديف .

19

تستخدـ الجامعة قاعدة معرفية تخدـ جميع الفروع المختمفة .

20

تػػوفر الجامعػػة خدمػػة البريػػد االلكترونػػي لمطمبػػة وأعضػػاء ىيئػػة التػػدريس والمعنيػػيف ا خ ػريف مػػف

21

لدى الجامعة موقع خاص عمى شبكة االنترنت .

22

تمتمؾ الجامعة تكنولوجيا معمومات تواكب كؿ ماىو جديد عالمياً .

23

تشترؾ الجامعة بقواعد بيانات لمؤسسات محمية .

24

تشترؾ الجامعة بقواعد بيانات لمؤسسات دولية

25

لدى الجامعة اتصاؿ مستمر بالناشريف وباعت الكتب .

26

ىناؾ إمكانية لتداوؿ المعمومات بيف جميع الموظفيف والمدربيف داخؿ الجامعة بسيولة .

27

تقدـ الجامعة كافة الخدمات االلكترونية التعميمية لمجيات المحمية والخارجية .

28

تيتـ الجامعة بمتابعة النشرات والكتب الحديثة بشكؿ كبير .

29

تعي الجامعة أىمية المشاركة في المؤتمرات والفعاليات الخارجية سعياً ألحداث التطويرات .

30

لدى الجامعة مكتبة متكاممة لخدمة احتياجات القارئيف والباحثيف .

الموظفيف .

د /االشتراؾ بقواعد البيانات الخارجية .

ىػ /تنويع المكتبة .
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31

لدى الجامعة مكتبة متخصصة لمشباب تيدؼ إلى ت ىيػؿ الشػباب وتػدريبيـ عمػى القػراءة والبحػث

32

لدى الجامعة قسـ يختص بالوسائط المتعددة مف أقراص سمعية  ،ومرئية مضغوطة .

33

لدى مكتبة الجامعة قسـ خاص باالطالع عمى الميكروفمـ .

34

لدى مكتبة الجامعة قسـ خاص باالطالع عمى الكتب النادرة .

.

ثانيا  /المحور الثاني  :عمميات إدارة المعرفة .
أ  :تشخيص المعرفة

.

ـ

درجة الموافقة

الفقػ ػ ػرة
كبيرة جداً

1

تعتمد الجامعة أسموب العرض الصوري لخرائط المعرفة ( مخططات ورسوـ داللية ).

2

تقوـ الجامعة بتصميـ خريطة خاصة لممعرفة والخبرات الداخمية .

3

تقوـ الجامعة بالمقارنة المرجعية الداخمية والخارجية .

4

تستند الجامعة في أسموب عمميا عمى نشر االبتكار والتحديث .

5

تمتمؾ الجامعة محفظة خاصة لممعرفة الداخمية إزاء المعرفة الخارجية .

ب  /توليد المعرفة  /ويقصد بيا عممية إيجاد المعرفة واشتقاقيا وتكوينيا داخؿ المنظمة .

6

تعتمد الجامعة بتوليد معارفيا عمى االكتساب مف مصادر خارجية .

7

تتب ػػع الجامع ػػة ف ػػي تولي ػػد المعرف ػػة أس ػػموب المعالج ػػة النظامي ػػة لممعرف ػػة الض ػػمنية م ػػف الداخػ ػػؿ (

8

تقوـ الجامعة بتشكيؿ فرؽ التعمـ المتنوعة معرفيا مع الخبراء الداخميف وبشكؿ مستمر .

9

تتبع الجامعة في توليد المعرفة لدييا أسموب ورش التعمـ المنظـ .

10

تقوـ الجامعة باستخداـ أسموب المحاكاة المستقبمية في توليد معارفيا (سيناريوىات التعمـ ) .

استنباط دروس متعممة ) .

ج  /تخزيف المعرفة .

11

تمتمؾ الجامعة قواعد بيانات مزودة بمعمومات حوؿ الموضوعات المعرفية التعميمية .

12

لدى الجامعة آلية محددة لممعايير المعرفية الخاصة بطبيعة عمميا .

13

تقوـ الجامعة وبشكؿ مستمر بمراقبة ومتابعة سير العمؿ .

14

تمتمؾ الجامعة أنظمة معمومات ذات عالقة بطبيعة عمميا ( نظـ دعـ القرار ) .

15

تمتمؾ الجامعة أسموب خزف المعمومات الضمنية ( الخبرات وتبادؿ الخبرات) .

د  /توزيع المعرفة .

16

تقوـ الجامعة بتوزيع المعرفة داخميا مف خالؿ الفرؽ المتنوعة معرفياً .

17

تمتم ػػؾ الجامع ػػة ش ػػبكة معموم ػػات داخمي ػػة لموص ػػوؿ إل ػػى قواع ػػد البيان ػػات ( أجيػ ػزة الحاس ػػوب _

18

تقوـ الجامعة باستخداـ تقنية أصحاب الخبرة لمتوزيع الفردي لممعرفة .

19

تتبػع الجامعػػة أسػموب التػػدريب مػف قبػػؿ زمػالء الخبػرة القػدامى ليػػدؼ تحسػيف عممياتيػػا وتخفػػيض

األرشيؼ) .

التكاليؼ
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كبيرة

متوسػ ػ ػ ػ
طة

قميمة

قميمػ ػ ػ ػ ػػة

جدا

20

تعتمد الجامعة آلية داخمية لنشر وتعميـ المعرفة .

ىػ /تطبيؽ المعرفة .

21

لدى الجامعة فرؽ الخبرة الداخمية المتنوعة معرفيا والمستقمة .

22

تقوـ الجامعة بتطبيؽ المبادرات والبرامج ذات العالقة بالمعرفة وبشكؿ مستمر .

23

تعتمد الجامعة وبشكؿ رئيسي عمى رأي الخبير الداخمي حوؿ نتائج أعماليا ونشاطاتيا .

24

تستخدـ الجامعة العديد مف المقاييس لمسيطرة عمى المعرفة المطبقة .

25

تقوـ الجامعة وبشكؿ مستمر بتدريب موظفييا مف قبؿ خبراء متمرسيف .

ثالثا  /المحور الثالث  :تنمية الموارد البشرية .

ويقصػد بيػا  /ب نيػا عمميػة توسػيع اختيػارات الشػعوب ،وتسػتيدؼ أف يتمتػع النػاس بمسػتوى مرتفػع مػف الػدخؿ ،وبحيػػاة

طويمة ،وصحية وتنمية القدرات اانسانية ،مف خالؿ توفير فرص مالئمة لمتعميـ .
أ  /رأس الماؿ البشري -:

درجة الموافقة

الفقػ ػ ػرة
كبيرة جدًا

1

تعتمد الجامعة عمى العامميف مف ذوي الميارات الفنية والخبرة في انجاز أعماليا ونشاطاتيا .

2

تيتـ الجامعة باألفكار والمعالجات التي يقترحيا العامموف لمعالجة المشكالت وحميا .

3

تشجع الجامعة عمى إقامة الحمقات النقاشية بيف األساتذة األكاديمييف الستثمار طاقاتيـ في

4

تشجع الجامعة عمى إقامة الحمقات النقاشية بيف الطمبة واألساتذة لحؿ المشاكؿ المتعمقة بالطمبة

5

تعمؿ الجامعة بتقميؿ الوقت المستغرؽ بيف اتصاؿ المؤسسات ذات العالقة وتقديـ الخدمة

6

تراعي الجامعة رغبة األكاديمييف وقدرتيـ في األداء عند توزيع األعماؿ في المجاالت العممية

المجاالت المعرفية .
.

المطموبة

والمعرفية .

ب /التدريب .

7

بناء ًه عمى دراسات دقيقة مسبقة .
تحدد الجامعة االحتياجات التدريبية لألساتذة األكاديمييف ً
تسعى الجامعة إلى تحسيف التدريب بشكؿ مستمر لتحقيؽ األداء المميز في العمميات التعميمية

9

بناء
تنفذ الجامعة خطة واضحة لتدريب العامميف األكاديمييف عمى اختالؼ مستوياتيـ الوظيفية ً
عمى احتياجات العمؿ الفعمية .

10

تعمؿ الجامعة وباستمرار عمى تنفيذ برامج تدريبية بشكؿ مستمر لتحسيف أداء األساتذة

8

.

األكاديمييف .

ج /نظاـ الحوافز والمكافآت .

11

توفر الجامعة نظاـ خاص لمحوافز والمكافآت المادية والمعنوية تقدي اًر لجيود األساتذة

12

تعمؿ الحوافز المعنوية والمادية عمى تقوية الروابط والتعاوف بيف األساتذة األكاديمييف واادارة

األكاديمييف المتميزيف في العمؿ .

داخؿ الجامعة .
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كبيرة

متوس
طة

قميمة

قميمة

جدا

13

تؤدي الحوافز إلى رفع مستوى الوالء واالنتماء لدى األساتذة األكاديمييف .

14

تؤدي الحوافز إلى رفع مستوى األداء لألساتذة األكاديمييف تجاه الطمبة .

15

تمنح الجامعة مكافئات لألساتذة عمى مشاركتيـ المتميزة في تحقيؽ األداء المميز في العمؿ .

16

تيتـ الجامعة بمنح جائزة التميز في التدريس ألعضاء الييئة التدريسية بالجامعة .

د /المشاركة في اتخاذ القرار .

17

تحرص الجامعة عمى إشراؾ الموظفيف في اتخاذ القرار تدعيما لممرونة واالبتكارية وسرعة

18

لدى الجامعة فرؽ عمؿ خاصة لتجميع البيانات وحؿ المشكالت .

19

تمنح الجامعة فرؽ العمؿ الحرية الكاممة لتجميع البيانات وحؿ المشكالت .

20

توفر الجامعة الفرصة الكافية لألساتذة في مناقشة المشاكؿ المتعمقة بسير العمؿ .

21

ت خذ الجامعة بالرأي الصواب مف قبؿ األساتذة الموظفيف بعيدا عف أي تدخالت خارجية

22

تعمؿ الجامعة عمى اطالع األساتذة عمى البيانات األساسية لمعمؿ وكيفية التعامؿ معيا .

23

تيتـ الجامعة بتحديد أكثر األسباب المؤدية لحدوث المشكالت .

24

تعمؿ الجامعة بالتعاوف بيف أعضاء الييئة التدريسية عمى وضع الحموؿ المناسبة لممشكالت .

االستجابة

(واسطة_انتماء حزبي _ مركز اجتماعي ) .

ىػ /التقييـ .

25

تضع الجامعة معايير واضحة لتقييـ األداء المميز لألساتذة في الجامعة .

26

تقوـ الجامعة بزيارات تفتيشية مفاجئة الكتشاؼ األخطاء وتقييـ العمؿ .

27

تحرص الجامعة عمى استخداـ نتائج تقييـ أداء الموظفيف بدقة وموضوعية .

28

تعتمد الجامعة نظاـ الكفاءة لمحكـ عمى أداء العامميف .

29

تحرص الجامعة عمى استخداـ معايير األداء الفردي لتحديد مستوى األداء المرغوب مف قبؿ

30

تبتعد الجامعة عف التقييـ لمموظفيف وفؽ التحزب السياسي .

الموظفيف
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ممحؽ رقـ ( : )3االستبانة بعد التحكيـ
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

جامعة األزىر –غزة

عمادة الدراسات العميا

كمية التربية

قسـ أصوؿ التربية .

تطبيؽ االستبانة

السيد  /......................................................................... /المحترـ .
السالـ عميكـ وحمة اهلل وبركاتو ،،،
تقوـ الباحثة بإجراء دراسة بعنواف ( دور إدارة المعرفة في تنمية المػوارد البشػرية األكاديميػة

في الجامعة الفمسطينية _ بقطاع غزة )  ،استكماال لمحصوؿ عمى درجة الماجستير في قسـ أصػوؿ

التربية .

وقد أعدت الباحثة أداة الدراسة وىي عبارة عف استبانة تتكوف مف أربعة محاور -:

( متطمبػػات إدارة المعرفػػة – البنيػػة التحتيػػة لتكنولوجيػػا المعمومػػات – عمميػػات إدارة المعرفػػة – تنميػػة
الموارد البشرية ) .
لذا ترجو الباحثة مف سيادتكـ ااجابة عمى فقرات االستبانة بوضع إشارة (√) فػي الخانػة التػي تعبػر
عف مدى موافقتكـ عمييا كما توجد في واقع الجامعة التي تعمؿ بيا  ،عمما بػاف البيانػات التػي سػيتـ

جمعيػا سػوؼ تعامػػؿ بسػرية تامػة ولػػف تسػتخدـ إال فػي أغػراض البحػث العممػي وتتوقػػؼ عمػى دقتيػػا
صحة النتائج التي تتوصؿ إلييا الدراسة .

مالحظ ػػة  :إدارة المعرف ػػة ى ػػي  :العممي ػػات الت ػػي تس ػػاعد المنظم ػػات والمؤسس ػػات عم ػػى تولي ػػد المعرف ػػة

والحصػػوؿ عمػػى المعمومػػات واختيارىػػا وتنظيميػػا واسػػتخداميا ونشػػرىا وتحويػػؿ المعمومػػات والخب ػرات
الميم ػ ػػة الت ػ ػػي تعتب ػ ػػر ض ػ ػػرورية لألنش ػ ػػطة ااداري ػ ػػة المختمف ػ ػػة  ،كاتخ ػ ػػاذ القػ ػ ػ اررات واح ػ ػػؿ المش ػ ػػكالت
والتخطيط االستراتيجي مف أجؿ الوصوؿ إلى أفضؿ النتائج .

وتفضموا بقبوؿ فائؽ الشكر والتقدير عمى تعاونكـ
الباحثة  /سمر محمد العموؿ
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بيانات خاصة
أرجك التكرـ مف سيادتكـ بتعبلة ىذه البيانات بكضد إشارة (  (xفي المربد المناسب :
ذكر

أنثي

 .1النكع :

 .2المسمى الكظيفي  :محاضر

أستاذ مساعد

أستاذ مشارؾ

أستاذ
دكتكراه

 .3المؤىؿ العممي  :ماجستير
 .5عدد سنكات الخبرة :
5-1
10-6

15-11
مف  16فأكثر
 .7التخصص  :تربية

آداب

عمكـ
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تجارة

المحور األوؿ  /متطمبات إدارة المعرفة .

ـ

درجة الموافقة

الفقػ ػ ػرة
كبي ػ ػ ػ ػرة

1

تػػوفر الجامعػػة معمومػػات تسػػاعد العػػامميف األكػػاديمييف عمػػى إيجػػاد حمػػوؿ لممشػػكالت التػػي

2

تستخدـ الجامعة االجتماعات لتحويؿ المعمومات وتوزيعيا عمى العامميف لتصبح معرفة .

3

تمتمؾ الجامعة الخبرات الفنية واادارية الكافية .

4

تمتمػػؾ الجامعػػة أف ػرادا لػػدييـ القػػدرة عمػػى حػػؿ المشػػاكؿ المرتبطػػة ب عماليػػا باالعتمػػاد عمػػى

5

لدى الجامعة معرفة باحتياجاتيا المستقبمية مف الموارد البشرية .

6

لدى الجامعة معرفة باحتياجات الجيات ذات العالقة بطبيعة أعماليا (المؤسسػات المختمفػة

7

تتبنى الجامعة أحدث الوسائؿ التكنولوجية لتطوير وتحسيف أعماليا .

8

تستخدـ الجامعة أكثر مف قاعدة لمبيانات لتصنيؼ المعرفة .

9

تحػػوؿ الجامعػػة البيانػػات إلػػى معمومػػات بطريقػػة عمميػػة لالسػػتفادة منيػػا فػػي الوصػػوؿ إلػػى

تواجييـ .

خبراتيـ وكفاءتيـ .

 ،الو ازرات)

المعرفة

المحور الثاني  :البنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات .

10

تعتمػػد الجامع ػػة حوس ػػبة المكتب ػػات ف ػػي مواجي ػػة الزي ػػادة اليائم ػػة ف ػػي المعموم ػػات ومص ػػادرىا

11

تي ػػتـ الجامع ػػة بحوس ػػبة المكتب ػػات م ػػف أج ػػؿ ت ػػوفير الوق ػػت والجي ػػد ف ػػي ااجػ ػراءات وتق ػػديـ

12

لدى الجامعة نظاـ مشترؾ لمتعاوف مع المكتبات والمراكز البحثية األخرى .

13

يتوفر االنترنت في مكاتب الييئة التدريسية في الجامعة مما يسػاعده عمػى جمػع المعمومػات

14

يستخدـ أعضاء الييئة التدريسية االنترنت لالطالع عمى ما ىو جديد .

15

يستخدـ أعضاء الييئة التدريسية االنترنت لمتواصؿ مع الطمبة داخؿ وخارج الجامعة .

16

تمتمؾ الجامعة شبكة انترنت ترتبط ب قساـ وادارات الجامعة (اتصاؿ داخمي).

17

تقدـ الجامعة كافة الخدمات االلكترونية التعميمة لمجيات المحمية والخارجية .

18

توفر الجامعة برامج تدريبية ومدربيف متخصصيف في كافة المجاالت العممية والعممية .

19

توفر الجامعة خدمة البريد االلكتروني لمطمبة وأعضاء ىيئة التدريس والمعنييف ا خريف مف

20

يقدـ موقع الجامعة عمى شبكة االنترنت خدمات مميزة .

21
22

تشارؾ الجامعة في المؤتمرات والفعاليات الخارجية سعياَ احداث التطويرات .
تيتـ الجامعة بمتابعة النشرات والكتب الحديثة بشكؿ كبير ومستمر .

23

لدى مكتبة الجامعة قسـ خاص لالطالع عمى الكتب النادرة .

24

لدى الجامعة مكتبة لخدمة احتياجات القارئيف والباحثيف في معظـ المجاالت .

المختمفة .

الخدمات لمطمبة

الالزمة ألغراض البحث العممي .

الموظفيف
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جداً

كبيرة

متوس
طة

قميمة

قميمػ ػ ػ ػ ػػة

جدا

25

لدى مكتبة الجامعة قسـ خاص بالوسائط المتعددة مف أقراص سمعية – ومرئية مضغوطة.

26

لدى مكتبة الجامعة قسـ خاص لالطالع عمى الميكروفيمـ

27

لدى مكتبة الجامعة اتصاؿ مستمر بالناشريف وباعة الكتب .

28

تمتمؾ الجامعة تكنولوجيا معمومات تواكب كؿ ماىو جديد عالميا .

29

يتوفر داخؿ الجامعة أجيزة وبرمجيات حاسوب متطورة .

ـ

المحور الثالث  :عمميات إدارة المعرفة .

درجة الموافقة

الفقػ ػ ػرة
كبي ػ ػ ػ ػرة

30

تستند الجامعة في أسموب عمميا عمى نشر االبتكار والتحديث .

31

تمتمؾ الجامعة محفظة خاصة لممعرفة الداخمية إزاء المعرفة الخارجية .

32

تعتمد الجامعة بتوليد معارفيا عمى االكتساب مف مصادر خارجية .

33

تتبع الجامعة في توليد المعرفة لدييا أسموب ورش التعمـ المنظـ .

34

تقوـ الجامعة وبشكؿ مستمر بمراقبة ومتابعة سير العمؿ .

35

تمتمؾ الجامعة أنظمة معمومات ذات عالقة بطبيعة عمميا ( نظـ دعـ القرار ) .

36
37

تقوـ الجامعة بتوزيع المعرفة داخميا مف خالؿ الفرؽ المتنوعة معرفياً .

تقوـ الجامعة بتطبيؽ المبادرات والبرامج ذات العالقة بالمعرفة وبشكؿ مستمر .

38

تعتمد الجامعة وبشكؿ رئيسي عمى رأي الخبير الداخمي حوؿ نتائج أعماليا ونشاطاتيا .

39

تقوـ الجامعة وبشكؿ مستمر بتدريب موظفييا مف قبؿ خبراء متمرسيف .

المحور الرابع  :تنمية الموارد البشرية .

جداً

الفقػ ػ ػرة

كبيرة

طة

جدا

درجة الموافقة
كبيرة

40

تعتمد الجامعة عمى العامميف مف ذوي الميارات الفنية والخبرة في انجاز أعماليا ونشاطاتيا

41

تراعي الجامعة رغبة األكاديمييف وقدرتيـ في األداء عند توزيع األعماؿ في المجاالت

42

بناء عمى دراسات دقيقة مسبقة .
تحدد الجامعة االحتياجات التدريبية لألساتذة األكاديمييف ً
تؤدي الحوافز إلى رفع مستوى الوالء واالنتماء لدى األساتذة األكاديمييف .

44

تمنح الجامعة مكافئات لألساتذة عمى مشاركتيـ المتميزة في تحقيؽ األداء المميز في

45

تحرص الجامعة عمى إشراؾ الموظفيف في اتخاذ القرار تدعيما لممرونة واالبتكارية وسرعة

46

تعمؿ الجامعة بالتعاوف بيف أعضاء الييئة التدريسية عمى وضع الحموؿ المناسبة

47

تضع الجامعة معايير واضحة لتقييـ األداء المميز لألساتذة في الجامعة .

48

تقوـ الجامعة بزيارات تفتيشية مفاجئة الكتشاؼ األخطاء وتقييـ العمؿ .

49

تبتعد الجامعة عف التقييـ لمموظفيف وفؽ التحزب السياسي .

43

متوسػ ػ ػ ػ

قميمة

قميمػ ػ ػ ػ ػػة

.

العممية والمعرفية .

العمؿ .

االستجابة

لممشكالت .

- 387 -

جداً

كبيرة

متوس
طة

قميمة

قميمة

جدا

ممحؽ رقـ ( : )4كتب المكافقة عمى تطبيؽ االستبانة
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