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االستهالل
بسم اهلل الرحمن الرحیم

اب َوالْ ِح ْْكَ َة َوعَل َ َم َك َما لَ ْم تَ هك ْن تَ ْع َ هل "
" و َأ ْن َز َل َ ه
اّلل عَلَ ْي َك ْال ِكتَ َ
صدق اهلل العظیم
(سورة النساء  -اآلية )111
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اإلهداء


إلهي ال يطيب الليل إال بشكرك وال يطيب النهار إال بطاعتك  ..وال تطيب اللحظات إال بذكرك
 ..وال تطيب اآلخرة إال بعفوك  ..وال تطيب الجنة إال برؤيتك ..
إلى معلم البشرية ومنبع العلم  ..نبينا محمد (صلى اهلل عليه وسلم) ..
إلى من قال اهلل فيهم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغي ار
 ..أمي وأبي العزيزين ..
إلى من جعل اهلل بيني وبينه مودة ورحمة  ..زوجي الحبيب ..
إلى سندي ومن أشدد بهم أزري في هذه الحياة  ..أخوتي األعزاء ..
إلى زينة الحياة الدنيا  ..أبنائي الغاليين مصطفى ،حال ،صبا ،دانا ..
إلى الذين أحببتهم وأحبوني  ..أفراد عائلتي الكرام ..
إلى أساتذتي األفاضل  ..إلى الزمالء واألصدقاء جميعا ..
إلى األكرم منا جميعا  ..الشهداء ..
والى من ضحوا بحياتهم خلف الزنازين لنعيش بحرية  ..أسرانا البواسل ..
إلى من حبه ليس حكاية أو كلمة عابرة  ..وطني الغالي فلسطين ..
إلى كل من يفرحون لفرحي ويسرهم نجاحي ..
اليكم جميعا أهدي هذه الدراسة ..

د

شكر وعرفان
أحمد اهلل عز و جل كما يليق بجالل وجهه و عظيم سلطانه  ،و أشكره على نعمه التي ال تعد و ال تحصى ،وأرفع
وشكر أن من علي بنعمتي الصحة والتوفيق إلى طريق
ا
إليه أسمى آيات الحمد و الثناء حتى يرضى ،وأسجد حمدا
العلم و المعرفة ،والصالة والسالم على سيدنا محمد نبي هذه األمة وقدوة األولين واآلخرين وعلى آله وصحبه

أجمعين.

ان ال ِحك َمةَ أ ِ
َن اشكر لِلَّ ِه َو َمن َيشكر فَِإَّن َما َيشكر لَِنف ِس ِه َو َمن َكفَ َر فَِإ َّن اللَّ َه َغنِي
وانطالقا من قوله تعالى" َ :ولَقَد آتَيَنا لق َم َ
َح ِميد("سورة لقمان  -اآلية) ، 12وقوله_ صلى اهلل عليه وسلم" _:ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس)*(" ،وايمانا بفضل
االعتراف بالجميل وتقديم الشكر واالمتنان ألصحاب المعروف فإني أتقدم بالشكر الجزيل والثناء العظيم لكل من

ساعد في إنجاح هذه الرسالة وأخص بالذكر:

أساتذتي المشرفين على الرسالة الدكتورة نهایة عبد الهادي التلباني ،والدكتور محمد جودت فارس اللذان قبال

اإلشراف على رسالتي و أعطياني الكثير من علمهما و وقتهما وجهدهما و تعهداني برعايتهما و بحسن تعاملهما وكرم

أخالقهما وسعة صدرهما وبتوجيهاتهما السديدة فلقد أعطياني الكثير من وقتهما ،وبذال كل ما بوسعهما لتذليل

الصعاب وتخطي العقبات التي واجهتني ،وقد كان لكل ما قدماه أبلغ األثر في هذه الدراسة ،ومهما قلت وعبرت عما
في نفسي من امتنان فلن أوفيهما حقهما من الشكر والتقدير ،جعل اهلل عملهما هذا في موازين حسناتهما ،وجزاهما
عليه خير الجزاء .كما وأتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير لعضوي لجنة المناقشة الدكتور وفیق األغا
كمناقش داخلي ،والدكتور محمد المدهون كمناقش خارجي ،لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة وتقييمهما وابداء
توجيهاتهما ،وانه ليسرني أن أستزيد من علمهما ومالحظاتهما القيمة.

كما أتوجه بالشكر والتقدير لألساتذة الكرام الذين قاموا بتحكيم وتصميم أداة الدراسة ،وال يفوتني أن أتقدم بشكري

وعرفاني لألخوة الكرام العاملين في الجامعات الفلسطينية( جامعة األزهر ،الجامعة اإلسالمية ،جامعة األقصى )لما

قدموه من تسهيالت أثناء تطبيق أداة الدراسة.

والشكر موصول لألساتذة األفاضل الذين قاموا مشكورين بمناقشة خطة البحث وتزويدي بخبرتهم وتوجيهاتهم إلتمام
هذه الدراسة ،كما ويسعدني أن أتقدم بالشكر الجزيل لألستاذ ناجي القیق ،لما قدمه من عون ومساعدة في المعالجات

اإلحصائية للدراسة .

(*) سنن الترمذي كتاب البر والصلة باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك ،ص ،444وقال الترمذي هذا حديث
صحيح ،المسند لالمام أحمد بن حنبل ،مسند أبي هريرة ،ح ،4444ص141

ه

كما وأتقدم بالعرفان والتقدير لجامعتنا جامعة األزهر التي شقت طريقا صعبا حتى وصلت إلى هذه المكانة العالية بين
أصرحة العلم رئاسة وعمادة وأساتذة واداريين.
وشكري موصول لكلية االقتصاد والعلوم االدارية ،وخاصة قسم إدارة األعمال متمثلة برئيس القسم الدكتور مروان
األغا ،وأعضاء هيئة التدريس بالقسم الذين ساندوني في رحلة دراستي الماجستير ،ولم يبخلوا علي بمساعدتهم
ودعمهما لي.

كما وأتقدم بالشكر الجزيل ألفراد عائلتي جميعا على تشجيعهم ومساعدتهم و دعمهم لي حتى أتممت هذه الدراسة
بالشكل المطلوب.

أخير تقف كلمات الشكر عاجزة أن تفيء بما في النفس من االمتنان والتقدير لكل من ساندني إلكمال رسالتي،
و ا
وتبقي المساحة قاصرة على استيعاب أولئك جميعا ،وأبتهل إلى المولى عز وجل أن يجزي كل من لم يرد اسمه لما

نصحني وأرشدني ولو بجزء بسيط إلنجاز هذا العمل المتواضع ،فلهم مني كل التقدير والعرفان سائلة المولى العلي

القدير أن يجزيهم خير الجزاء ،وأدعو اهلل لهم بالتوفيق جيمعا لما يحبه ويرضاه ،وأن يجعلنا ممن قال المولى فيهم" إَِّنا
ِ
ع َمال " سورة الكهف  -اآلية ). (30
ال نضيع أَج َر َمن أَح َس َن َ

و

ملخص الدراسة
الدرسة إلى التعرف على العالقة بين عمليات إدارة المعرفة واإلبداع التنظيمي في الجامعات الفلسطينبة
هدفت هذه ا
في قطاع غزة ،من خالل اتباع المنهج الوصفي التحليلي ،وتم اختيار مجتمع الدراسة من العاملين في الجامعات
الفلسطينية بقطاع غزة  ،كما واعتمدت االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات ،وتم توزيع ( )111استبانة على
األكاديميين برتبة إدارية واإلداريين في الجامعات الفلسطينية وتم استرداد ( )104استبانة بنسبة استرجاع
( ،)%40.04وقد توصلت الدراسة الى عدد من النتائج كان من أهمها أن هناك عالقة طردية قوية بين عمليات إدارة
المعرفة (تشخيص المعرفة ،توليد المعرفة ،تخزين المعرفة ،توزيع المعرفة ،تطبيق المعرفة) واإلبداع التنظيمي في
الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة ،أي أن مجتمع الدراسة يعتمد بدرجة كبيرة على عمليات إدارة المعرفة للوصول إلى
اإلبداع التنظيمي في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة ،كما وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق في استجابات أفراد
العينة حول عمليات إدارة المعرفة تعزى :لمتغير العمر حول تشخيص وتوليد المعرفة لصالح الفئة العمرية األكبر،
ولمتغير المؤهل العلمي حول عملية تشخيص وتخزين وتوزيع وتطبيق المعرفة لصالح حملة شهادة الدكتوراة ،ولمتغير
عدد سنوات الخبرة حول تشخيص المعرفة لصالح عدد سنوات الخبرة األعلى ،ولمتغير المسمى الوظيفي حول عملية
توليد المعرفة لصالح المنصب اإلداري األعلى ،ولمتغير الجامعة حول تشخيص وتوليد وتوزيع وتطبيق المعرفة
أخير توصلت الدراسة إلى وجود فروق في استجابات أفراد العينة حول اإلبداع التنظيمي
لصالح الجامعة اإلسالمية ،و ا
تعزى لمتغير الجامعة لصالح الجامعة اإلسالمية.
وقد خرجت الدراسة بعدة توصيات من أهمها اإلشراف على ضمان تطبيق عمليات إدارة المعرفة للوصول إلى اإلبداع
التنظيمي في الجامعات الفلسطينية ،واستثمار طاقات الموظف وقدراته المعرفية وتنميتها ،وتحفيزه إلبداء الرأي
والتفكير واشراكه في صناعة القرار ،وتعزيز التواصل المشترك فيما بينهم ،و تفعيل نظام الحوافز على أسس ومعايير
مهنية تتضمن التميز واإلبداع في األداء ومكافأة المبدعين ،تشجع العاملين على توليد أفكار جديدة تساهم في رفع
المستوى المعرفي داخل الجامعة ورفع مستوى االبداع التنظيمي بداخل الجامعة.
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Abstract
The aim of this study is to test the Relationship between knowledge management
processes and organizational creativity in the Palestinian Universities in Gaza. The
researcher used the descriptive analytical approach. The study population was the
academics in managerial position and on the managerial employees in these
universities in Gaza.
The questionnaire was used as a tool for data collection as (311) questionnaires were
distributed on population. (305) questionnaires were returned with a response rate of
98.07%. The study reached numbers of results, there is a strong positive relationship
between knowledge

management processes

(knowledge

digonosis, knowledge

generation, knowledge storage, knowledge distribution, knowledge application) and
organizational creativity, which means that the study population is highly dependent on
knowledge management processes to reach Organizational Creativity in the Palestinian
Universities in Gaza Strip. There are statistically significant differences in Knowledge
Management processes concerning: age for digonosis, generation in favour of older
age, Qualification for digonosis process and storage, distribution and application of
knowledge in favour of a doctorate, Experience for digonosis process knowledge in
favour of the more experienced, Work place for the process generation knowledge in
favour of higher positions, and university for the process of digonosis, generation,
distribution, and application of knowledge management in favour of the Islamic
University.
Finally, there are statistically significant differences in organizational creativity
concerning university in favour of the Islamic University.
The study came up with several recommendations of the most important supervision to
ensure the application of knowledge management to reach organizational creativity in
the Palestinian universities, The investment potential of the employee and cognitive
ح

abilities and development, And stimulated to express an opinion and thinking and
involvement in decision-making, Enhance communication common among them, and
activate the system of incentives and on the basis of professional criteria include
excellence and innovation in performance and reward creators, Encourages employees
to generate new ideas contribute to raising the level of knowledge within the university
and raise the level of innovation within the organization university.
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قائمة المحكمين

171

ن

الفصل األول
اإلطار العام للدراسة
مقدمة
أوالا :مشكلة الدراسة
ثانیا:أسئلة الدراسة
ا

ثالثاا :متغیرات الدراسة
ابعا :فرضیات الدراسة
را

خامسا :أهداف الدراسة
ا

سادسا :أهمیة الدراسة
ا

سابعا :مصطلحات الدراسة
ا
ثام انا :حدود الدراسة

مقدمة
إن مفهوم المعرفة هو مصطلح قديم وليس باألمر الجديد فالمعرفة رافقت اإلنسان منذ تفتح وعيه وتطورت
معه من مستوياتها البدائية مرافقة لعمق واتساع مداركه حتى وصلت إلى ما هي عليه اآلن إال إن الجديد في
هذا المفهوم هو حجم تأثيرها على الحياة االقتصادية واالجتماعية وعلى نمو اإلنسان ومن المؤكد أن التقدم
والتطور الهائل في تقنية المعلوما ت الذي يشهده القرن الحالي والذي يعتبر أكبر تغيير في الحياة البشرية
والذي مكن اإلنسان من فرض سيطرته على الطبيعة بحيث أصبح عامل التطور في مجال المعرفة أكثر
تأثي ار في الحياة من بين العوامل األخرى المادية كما إن من أهم مقومات نجاح المؤسسات هو قدرتها على
اللح اق بأحدث المتغيرات والحفاظ على قدرتها على المنافسة والبقاء في السوق في ظل الثورة التي يشهدها
عصر تكنولوجيا المعلومات ،فقد أدى التراكم الهائل للمعلومات وسهولة الحصول عليها إلى وجود حاجة
ماسة إلى تنظيم و إدارة هذه المعلومات وعلى المؤسسات أن توظف رصيد كامل من الذكاء اإلبداعي حيث
تعد القدرات العقلية والذهنية التي يختزنها األفراد في عقولهم مصد ار هاما من مصادر الثروة المعرفية في
المنظمات ،والقوة الحيوية التي تساعدها على تحليل المواقف واكتشاف األخطاء وصنع الق اررات بالطريقة
والوقت المناسبين للتميز واالستمرار و االستفادة القصوى منها في تحقيق األهداف اإلستراتيجية للمؤسسات
(الطيب.)1000 ،
وتعد المعرفة العصب الحقيقي لمنظمات اليوم ووسيلة إدارية هادفة ومعاصرة للتكيف مع متطلبات العصر،
إذ أن المعرفة هي المورد األكثر أهمية في خلق الثروة وتحقيق التميز واإلبداع في ظل المعطيات الفكرية
التي تصاعدت في إطارها العديد من المفاهيم الفكرية ،كالعولمة والخصخصة وثورة المعلومات واتساع رقعة
المجتمعات اإلنسانية المختلفة (حمود.)2010 ،
كما وأن اإلبداع أصبح اآلن بمثابة األمل األكبر للجنس البشري لحل الكثير من المشكالت التي تواجهه ،لذا
فإن مستقبل األمم ال يعتمد على مجرد القوى العاملة بها ،وانما يعتمد على توفير نوع ممتاز من العاملين،
أي أفراد مبدعين في مختلف المجاالت (الكليبي.)1011 ،
تَبني إدارة المعرفة في المنظمات يحقق العديد من الفوائد منها على سبيل المثال زيادة الكفاءة والفعالية،
وتحسين عملية اتخاذ الق اررات ،تحسين األداء ،زيادة اإلنتاجية ،تحسين اإلبداع ،تحقيق ميزة تنافسية ،وسرعة
االستجابة للتغيرات في البيئة المحيطة (العمري.) 2004 ،

2

أوالا :مشكلة الدراسة
حاول العديد من الكتاب والباحثين إبراز العالقة بين عمليات إدارة المعرفة ومستوى اإلبداع التنظيمي ،وقاموا
بوضع مسارات متعددة لتشخيص هذه العالقة بين المتغيرين ،ولكن ال يزال هذا الموضوع بحاجة إلى المزيد
من الدراسات.
نالحظ من خالل الكتابات الصادرة في هذا الصدد تزايد الدعوة إلى االهتمام بإدارة المعرفة في الجامعات
حتى تتمكن من اكتساب المعرفة وتوزيعها وتحديثها وتطبيقها بهدف الوصول إلى اإلبداع في أداء وظائفها
(هاشم.)1004 ،
إن قابلية المنظمات في تطوير اإلبداعات تتباين إلى حد كبير تبعا لتباين قابليتها في توليد وتطبيق المعرفة،
وان التنوع والتطور في توليد وتطبيق المعرفة سيسهم في التطور االيجابي إلبداعات المنظمة (الكبيسي،
.)1001
وتم إختيار تطبيق الدراسة على الجامعات الفلسطينية ألن الجامعات بما تمتلكه من بنية أساسية معرفية قوية
تتمثل في وجود العناصر البشرية والتقنية وما تتضمنه من تخصصات علمية ونظرية ،وبما تسهم به في
الخدمة المجتمعية ،هي من أولى المنظمات ألن تسلك منهج إدارة المعرفة ،وتعتبر من أكثر المنظمات
مالئمة لتبني هذا المبدأ لما تساهم به إدارة المعرفة في تحقيق تميز عالي بأدائها (الرقب.)1011 ،
كما إن اإلبداع التنظيمي من المواضيع الهامة في العمل اإلداري لما له من تأثير ايجابي يعود بالنفع على
المؤسسات والعاملين فيها ويعد اإلبداع والتطوير جانبان مهمان في اإلدارة ففي بيئة تتسم بالتغير التقني
والتكنولوجي السريع والمتطلبات المتزايدة لكي تتالءم مع التحديات والتطورات المتسارعة في العالم من حولنا
(الخطيب و معايعة.)1006 ،
ولعل من الدوافع وراء القيام بهذه الدراسة هو واقع الجامعات الفلسطينية وما تعانيه من مشكالت ناتجة عن
عدم تطبيق عمليات إدارة المعرفة للوصول لإلبداع التنظيمي في أعمالها ،كما تشير بعض الدراسات
والتقارير إلى أوجه القصور التالية في الجامعات الفلسطينية:
 .1إن الجامعات الفلسطينية تعاني من العديد من المشاكل التي لها عالقة بالمعرفة تتمثل في عدم وجود
ثقافة أداء األعمال كأعضاء فريق عمل متعاونين مع زمالئهم (عبد اإلله.)1006 ،
 .1تتصف بعض اإلدارات في الجامعات بالبيروقراطية والتسلط وعدم المصداقية والموضوعية في التعامل
مع العاملين ،باإلضافة إلى ضعف التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي ،و وجود نقص في المهارات
اإلدارية وطرق التعامل مع العاملين ،مما يجعل اإلدارة في معزل عن تقديم الخدمات المساندة
3

للمجتمع األكاديمي ،باستثناء بعض الجامعات التي بدأت باستخدام هذه التقنيات كالجامعة اإلسالمية،
وهي مدعوة للمزيد من هذا التحسين (المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان.)1004 ،
 .1ومشاكل المشاركة في اتخاذ الق اررات حيث أن اإلدارة العليا تتخذ الق اررات دون الرجوع للعاملين في
المستويات األخرى وعدم أخذ التقارير المقدمة من قبلهم بعين االعتبار(عمار.)2006 ،
 .4قلة التعاون وتبادل الخبرات بين إدارات الجامعات الفلسطينية (وهبة.)1000 ،
ومن واقع عمل الباحثة في جامعة األقصى قسم الحاسوب "كمهندسة شبكات" عاصرت المشكلة بشكل
مباشر ،فقد لوحظ أن إدارة الجامعة تتبع المنهج البيروقراطي في أعمالها اإلدارية وعدم المصداقية
والموضوعية في التعامل مع العاملين ،وكذلك عدم وجود ثقافة أداء األعمال كأعضاء فريق ،ويتضح ذلك
من خالل العمليات اإلدارية المطولة والروتينية التي يقوم بها الموظفين والتي تفتقر لإلبداع والتطوير وتعتمد
المركزية في اتخاذ الق اررات ،ومن هنا جاءت فكرة الدراسة لتوضيح العالقة بين عمليات إدارة المعرفة
واإلبداع التنظيمي .باإلضافة إلى قلة الدراسات المحلية التي تدرس العالقة بين عمليات إدارة المعرفة
واإلبداع التنظيمي ،حيث تعتبر الدراسة الحالية من أولى الدراسات المحلية في هذا المجال.
ومما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:

هل توجد عالقة بین عملیات إدارة المعرفة واإلبداع التنظیمي في الجامعات الفلسطینیة بقطاع
غزة؟

ثانیا :أسئلة الدراسة
ا

 .1ما هو مستوى تطبيق عمليات إدارة المعرفة (تشخيص المعرفة ،توليد المعرفة ،تخزين المعرفة ،توزيع
المعرفة ،تطبيق المعرفة) في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة؟
 .1ما هو مستوى اإلبداع التنظيمي في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة؟
 .1هل توجد فروق ذات داللة إ حصائية في استجابة أفراد العينة حول عمليات إدارة المعرفة في الجامعات
الفلسطينية بقطاع غزة تعزى للمتغيرات الديموغرافية ( الجنس ،العمر ،عدد سنوات الخبرة ،المؤهل
العلمي ،المسمى الوظيفي ،الجامعة التي يعمل بها)؟
 .4هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابة أفراد العينة حول اإلبداع التنظيمي في الجامعات
الفلسطينية بقطاع غزة تعزى للمتغيرات الديموغرافية ( الجنس ،العمر ،عدد سنوات الخبرة ،المؤهل
العلمي ،المسمى الوظيفي ،الجامعة التي يعمل بها)؟
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ثالثاا :متغیرات الدراسة
 المتغیرات المستقلة
 عملیات إدارة المعرفة :هي مجموعة العمليات التي تساعد المنظمات على التشارك بالمعرفة،توليدها ،وتنظيمها وتخزينها ،وتطبيقها ،والعمل على تحويل المعرفة بما تتضمنه من بيانات
ومعلومات واتجاهات وقدرات إلى منتجات وخدمات واستخدام مخرجات إدارة المعرفة في رسم
عمليات التعلم ،وحل المشكالت وتحقيق رسالة المنظمة المتعلمة (بدر.)1010 ،
وقد تم اختيار أهم عناصر إدارة المعرفة لتكون محال للدراسة ،والتي تتمثل في )تشخيص المعرفة،
توليد المعرفة ،تخزين المعرفة ،توزيع المعرفة ،تطبيق المعرفة) ،وقد تم استخدام هذه المتغيرات في
معظم دراسات إدارة المعرفة الموضحة في جدول رقم ( )1أدناه
جدول رقم ( :)2الدراسات التي تناولت متغیرات الدراسة
م

الباحث

السنة

المحاور التي اهتمت بها الدراسة

1

عودة

1010

توليد المعرفة ،تنظيم المعرفة ،تخزين المعرفة ،توزيع المعرفة ،تطبيق المعرفة

1

الزطمة

1011

تشخيص المعرفة ،توليد المعرفة ،تخزين المعرفة ،توزيع المعرفة ،تطبيق المعرفة

1

دروزة

1000

تشخيص المعرفة ،توليد المعرفة ،تخزين المعرفة ،توزيع المعرفة ،تطبيق المعرفة

4

أبو فارة وعليان

1004

تشخيص المعرفة ،تخطيط المعرفة ،تحديث المعرفة ،نشر وتقاسم وتوزيع

4

طاشكندي

1004

6

مهدي

1011

تشخيص المعرفة ،تحديد أهداف المعرفة ،توليد المعرفة ،خزن المعرفة ،توزيع

4

هاشم

1004

اكتشاف المعرفة ،نقل أو نشر المعرفة ،حفظ المعرفة ،تطبيق المعرفة

0

Bogner, Bansal

2007

توليد المعرفة ،بناء المعرفة

4

Rahimi, Arbabisarjou,

2011

تنشئة المعرفة ،جمع المعرفة ،تخريج المعرفة ،وتطبيق المعرفة

10

Nov, Jones

1004

االتصاالت من النماذج والمراجع ،تقييد المعرفة

المعرفة ،توليد واكتساب المعرفة ،تنظيم وتخزين المعرفة ،استرجاع المعرفة،
تطبيق المعرفة ،متابعة المعرفة والرقابة عليها

اكتساب المعرفة ،تطوير المعرفة ،نقل المعرفة ،استخدام المعرفة ،تنظيم المعرفة،
تقييم المعرفة

Allameh, and Aghababaei

المعرفة ،تطبيق المعرفة

المصدر :جرد بواسطة الباحثة

5

 المتغیر التابع
اإلبداع التنظیمي  :هو عملية ذهنية معرفية ،يتفاعل فيها الفرد مع البيئة المنظمة ومع البيئة العامة،
ويتجاوز ما هو مألوف للتوصل إلى شيء جديد غير مألوف ،وقد يكون هذا الشيء سلعة جديدة أو
خدمة جديدة وغيرها يعود تطبيقها بالمنفعة للمنظمة وللمجتمع بصورة عامة (الساعد و حريم.)1004 ،
المتغیر المستقل

عملیات إدارة المعرفة
تشخيصالمعرفة
المتغير التابع

توليدالمعرفة

اإلبداع التنظیمي

تخزينالمعرفة
توزيعالمعرفة
تطبيقالمعرفة
المتغيرات الديموغرافية

العمر

الجنس

المؤهل
العلمي

سنوات
الخدمة

الجامعة

المسمى
الوظيفي

شكل رقم ( :(1یوضح العالقة بین المتغیر التابع والمتغیرات المستقلة
المصدر :اعداد الباحثة

ثالثاا :فرضیة الدراسة
 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين عمليات إدارة المعرفة واإلبداع التنظيمي في الجامعات الفلسطينية
بقطاع غزة.
ویتفرع عنها الفرضیات الفرعیة التالیة:
 الفرضية الفرعية األولى :توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (α ≤ 0.04بين
تشخيص المعرفة واإلبداع التنظيمي في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة.
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 الفرضية الفرعية الثانية :توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (α ≤ 0.04بين توليد
المعرفة واإلبداع التنظيمي في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة.
 الفرضية الفرعية الثالثة :توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (α ≤ 0.04بين
تخزين المعرفة واإلبداع التنظيمي في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة.
 الفرضية الفرعية الرابعة :توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (α ≤ 0.04بين
توزيع المعرفة واإلبداع التنظيمي في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة.
 الفرضية الفرعية الخامسة :توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (α ≤ 0.04بين
تطبيق المعرفة واإلبداع التنظيمي في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة.

خامسا :أهداف الدراسة
ا

الهدف الرئیسي :دراسة العالقة بين عمليات إدارة المعرفة واإلبداع التنظيمي في الجامعات الفلسطينية في
قطاع غزة.
وینبثق عنه األهداف الفرعیة التالیة:
 .2تحديد العالقة بين تشخيص المعرفة واإلبداع التنظيمي في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة.
 .1تحديد العالقة بين توليد المعرفة واإلبداع التنظيمي في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة.
 .1تحديد العالقة بين تخزين المعرفة واإلبداع التنظيمي في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة.
 .4تحديد العالقة بين توزيع المعرفة واإلبداع التنظيمي في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة.
 .4تحديد العالقة بين تطبيق المعرفة واإلبداع التنظيمي في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة.
 .6ايجاد الفروق في استجابات أفراد العينة حول عمليات إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطينية
بقطاع غزة تعزي للمتغيرات الديموغرافية.
 .4ايجاد الفروق في استجابات أفراد العينة حول اإلبداع التنظيمي في الجامعات الفلسطينية بقطاع
غزة تعزي للمتغيرات الديموغرافية.
 .0لفت األنظار ألهمية عمليات إدارة المعرفة ودورها في توفير المعلومات المناسبة التي تمكن من
إطالق العنان لإلبداع التنظيمي.
 .4الدعوة للتحرر من التفكير النمطي والنظر إلى األمور بشمولية وتجاوز الحدود الجامدة للحلول
للتوصل إلى حلول إبداعية خالقة.
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 .10تقديم توصيات لصانعي القرار في الجامعات الفلسطينية في ضوء ما ستتوصل إليه الدراسة من
نتائج وتحديد اتجاهات البحث المستقبلية.

سادسا :أهمیة الدراسة
ا
األهمیة العملیة:

 .1تكمن أهمية الدراسة في كونها تتناول أحد أهم القطاعات المدنية في المجتمع الفلسطيني وهي
دور حيويا في حياة الشعب الفلسطيني وفي بناء جيل
الجامعات في قطاع غزة والتي تلعب ا
المستقبل.
 .1وتكتسب الدراسة أ هميتها من خالل تقديم صورة واقعية لمتخذي القرار في الجامعات الفلسطينية عن
دور عمليات إدارة المعرفة واإلبداع التنظيمي في تطوير أنظمة إدارة التعلم المنظمي والمعرفة
التكنولوجية في الجامعات.
 .1كذلك فإن من العوامل التي تؤثر باإليجاب على اتخاذ الق اررات المناسبة لتحقيق الخدمات ذات
الكفاءة العالية هي االلتزام بعمليات إدارة المعرفة وتطبيقها بشكل فعال يضمن تبادل المعرفة بين
الموظفين داخل الجامعة للحصول على الق اررات اإلدارية المناسبة ألداء متميز وفعال.
 .4تقدم هذه الدراسة استراتيجية لتطوير المهارات اإلبداعية للمديرين وتزودهم بالمقترحات الالزمة
لتحقيق التميز في أداءهم ،وذلك انطالقا من أهمية الدور الذي تقوم به إدارة المعرفة بكافة مجاالتها
في عملية تنمية المجتمع ،والتأثير المباشر للمدير على نجاح هذا القطاع أو فشله في القيام بذلك
الدور.
 .4تزويد نتائج هذه الدراسة للمهتمين بمجال التدريب اإلداري ،بأبرز القدرات اإلبداعية التي يفتقر
إليها المديرون ،ومن ثم العمل على تصميم البرامج التدريبية المالئمة التي تساعد على تنمية هذه
القدرات لدى المديرين ،بشكل يمكنهم من إطالق وتفجير طاقاتهم اإلبداعية الكامنة وتوظيفها لصالح
عملية التطوير المؤسسي.
األهمیة العلمیة:
 .1تسلط هذه الدراسة الضوء على مدى تطبيق عمليات إدارة المعرفة في الجامعات وذلك من خالل
أهمية مدخل إدارة المعرفة كأسلوب في تحسين النظام اإلداري وتطويره في الجامعات الفلسطينية.
 .1الوقوف على أهمية تطبيق عمليات إدارة المعرفة للوصول لإلبداع في الجامعات الفلسطينية.
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 .1التعرف على السبل التي تقود لإلبداع التنظيمي في الجامعات الفلسطينية للرقي بها في أوائل
الجامعات على المستوى العربي والدولي.
 .4يمكن اعتبار هذه الدراسة كمصدر للباحثين والدارسين اللذين يودون التعرف على العالقة بين
عمليات إدارة المعرفة واإلبداع التنظيمي في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة وقد تشكل هذه
الدراسة نقطة انطالق للباحثين والمهتمين إلجراء المزيد من البحوث في هذا المجال.
أهمیة الدراسة بالنسبة للباحثة:
 .1تتوافق أهمية هذه الدراسة مع الباحثة لما سوف تقدمه لها من نتائج تساعدها في تطوير عملها في
مركز الحاسوب في جامعة األقصى.
 .1تعطى الباحثة إضافة علمية ودراسة موضوعية واكتساب معرفة عن واقع نظام إدارة المعرفة
واإلبداع التنظيمي وأهمية تطبيقها في الجامعات.
 .1تساعد هذه الدراسة في الحصول على درجة الماجستير في إدارة األعمال.

سابعا :مصطلحات الدراسة
ا

تشتمل الدراسة على عدد من المصطلحات والتي منها:

 .2المعرفة :هي كل شيء ضمني أو ظاهري يستحضره األفراد ألداء أعمالهم بإتقان ،أو التخاذ ق اررات
صائبة (ماضي.)1010 ،
 .1إدارة المعرفة :هي العملية المنهجية في توفير المعرفة واتاحتها للعاملين بما يوفر فرصة لزيادة المعارف

من خالل توفير البيانات والمعلومات ونشر المعارف والمعلومات (.)Laudon and Laudon, 2007

 .1عملیات إدارة المعرفة
 تشخیص المعرفة :تهدف إلى اكتشاف معرفة المنظمة وتحديد األشخاص الحاملين لها ومواقعهمكذلك تحدد مكان هذه المعرفة في القواعد ،وتحدد لنا المعرفة المالئمة لوضع الحلول للمشكلة
(الرقب.)1011 ،
 تولید المعرفة :هي مجموعة العمليات التي تشتمل على أسر واكتشاف وشراء وامتصاص وابتكارواستحواذ واكتساب وخلق المعرفة من مصادرها المختلفة (مدلل.)1011 ،
 تخزین المعرفة :هذه المرحلة من أهم المراحل الالزمة للمحافظة على المعارف المكتسبة وذلكمن خالل االحتفاظ بالمعرفة الجديدة وتخزينها وتوثيقها بكافة الطرق وتحديثها بشكل مستمر
وجعلها معلومات ذات قيمة يمكن االستفادة منها (داسي.(2007،
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 توزیع المعرفة :هي مشاركة المعرفة لالستفادة من الموارد الذهنية المتاحة وتوفر إمكانية أحسنلالبتكار والتطور في اإلبداع (المطيران.( 2007 ،
 تطبیق المعرفة :هي المرحلة التي تشتمل على استعادة استخدام المعرفة لدعم الق اررات والعملياتوحل المشكالت ،والتي في النهاية تؤدي إلى خلق معرفة جديدة (.)Metaxiotis, 1006
 .4اإلبداع التنظیمي :هو القدرة على ابتكار أساليب وأفكار يمكن أن تلقى التجاوب األمثل من العاملين
وتحفزهم الستثمار قدراتهم ومواهبهم لتحقيق األهداف التنظيمية (القريوتي.)1001 ،

ثام انا :حدود الدراسة
تشمل حدود الدراسة الحدود المكانية للدراسة والحدود الزمنية لها .

الحدود المكانیة:
تتمثل الحدود المكانية في الجامعات الفلسطينية الكبيرة في قطاع غزة وهي جامعة األزهر ،والجامعة
اإلسالمية ،وجامعة األقصى ،و سيتم استثناء جامعة القدس المفتوحة بسبب وجود أغلب إدارتها العليا
بالضفة الغربية وصعوبة التواصل معهم.
الحدود الزمنیة:
لقد تم الدراسة في الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 1011-1011م عن العالقة بين عمليات إدارة
المعرفة واإلبداع التنظيمي في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة وانتهت في الفصل األول للعام الدارسي
الجامعي 1014-1011م.
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الفصل الثاني
اإلطــــار النظــــــــــــري
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المبحث األول
إدارة المعرفة وعملیاتها
أوالا  :المعرفة

مقدمة.

 .2تعریف المعرفة وأهمیتها.
 .1هرمیة المعرفة.
 .1أنواع المعرفة.

 .4خصائص المعرفة.

ثانیا  :إدارة المعرفة
ا
مقدمة.

 .2تعریف إدارة المعرفة.
 .1أهمیة إدارة المعرفة.

 .1أهداف إدارة المعرفة.
 .4مبادئ إدارة المعرفة.

 .5دوافع التحول إلى إدارة المعرفة.

ثالثاا  :عملیات إدارة المعرفة
مقدمة.

 .2عملیة تشخیص المعرفة.
 .1عملیة تولید المعرفة.

 .1عملیة تخزین المعرفة.
 .4عملیة توزیع المعرفة.

 .5عملیة تطبیق المعرفة.
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أوالا  :المعرفة
مقدمة
إن مفهوم المعرفة ( )Knowledgeهو مصطلح قديم جديد ألن المعرفة رافقت اإلنسان منذ تفتح وعيه
وتطورت معه من مستوياتها البدائية مرافقة لعمق واتساع مداركه حتى وصلت إلى ما هي عليه اآلن ،إال أن
الجديد في هذا المفهوم هو حجم تأثيرها على الحياة االقتصادية واالجتماعية وعلى نمو اإلنسان ،ومن المؤكد
أن التقدم والتطور الهائل في تقنية المعلومات الذي يشهده القرن الحالي والذي يعتبر أكبر تغيير في الحياة
البشرية حيث مكن اإلنسان من فرض سيطرته على الطبيعة ،وأصبح عامل التطور في مجال المعرفة أكثر
تأثير في الحياة من بين العوامل األخرى المادية ،ورغم اختالف الباحثين في نظرتهم إلى طبيعة المعرفة تبعا
ا
للتطورات الفكرية التي حدثت في العالم ،إال أن هناك إجماع بأنه يجب أن ندخل مجتمع المعرفة ونحن ندرك
أن المعرفة هي الوقود األساسي القتصاده ،والسبب الحقيقي لرواج ذلك االقتصاد ،وهذا يتطلب فهما أساسيا
لماهية المعرفة (العتيبي ،)1004 ،لذلك يتضمن هذا الفصل تعريف المعرفة وأهميتها ،كما ويوضح هرمية
المعرفة وأنواعها وخصائصها.

 .2تعریف المعرفة وأهمیتها:
ونهَا َوأَكثَرهم
ت اللَّ ِه ث َّم ين ِكر َ
ون نِع َم َ
أشار القران الكريم بوضوح إلى مفهوم المعرفة ،قال تعالىَ } :يع ِرف َ
ِ
َِّ
ِ
اءهم َوِا َّن فَ ِريقا ِمنهم
اب َيع ِرف َ
ين آتَيَناهم الكتَ َ
ونه َك َما َيع ِرف َ
ون{ (النحل :آية  ،)٨وقال تعالى } :الذ َ
ال َكافر َ
ون أَبَن َ
ون ال َح َّ
ون { ( البقرة :آية .)٦٤١
ق َوهم َيعلَم َ
لََيكتم َ
لم يتفق العلماء على تحديد مفهوم المعرفة حيث تعددت التعريفات فقد عرفها ( )Barnes, 2002أن
المعرفة مجموعة الحقائق والوقائع والمعتقدات والمفاهيم والمنظورات واألحكام والتوقعات ،والمنهجيات ومعرفة
الكيف.
وقد عرفها قاموس ( )Webester, 2003على أنها  :الفهم الواضح والمؤكد ألحد األشياء ،الفهم ،التعليم،
كل ما يدركه أو يستوعبه العقل ،خبرة علمية ،مهارة ،اعتياد أو يقود ،اختصاص وادراك ،معلومات منظمة
تطبق على حل مشكلة ما.
أما (الصباغ )1001 ،فيعرفها على أنها مصطلح يستخدم لوصف فهم أي منا للحقيقة ،ويمكن وصف
المعرفة على أنها مجموعة من النماذج التي تصف خصائص متعددة وسلوكيات ضمن نطاق محدد ،ويمكن
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للمعرفة أن تسجل في أدمغة األفراد أو يتم خزنها في وثائق المجتمع (أو المنظمة) ومنتجاته ،وممتلكاته،
ونظمه ،وعملياته.
ويعرف كل من (بالكويل و جامبل (1001 ،المعرفة بأنها مجموعة من الخبرات والقيم والبيانات المرتبطة
واإلدراك المتمعن والمسلمات البديهية القائمة على أساس معين ،والتي تجتمع سويا كي توفر البيئة المواتية
واإلطار المناسب الذي من شأنه أن يساعد على التقييم والجمع بين الخبرات والمعلومات.
بينما ينظر (غنيم )1004 ،إلى المعرفة على أنها عمليات استخالص واستنتاج يمكن الحصول عليها من
عدة مصادر ،كما أنها تعني أيضا اإلضافة العلمية والثقافية من مصدر أو أكثر بحيث تؤدي إلى اتساع
قادر على معالجة أي مشكلة تواجهه في كل المجاالت التي تعلمها.
إدراك الفرد لتجعله ا
ف) ،ومعرفة الشيء إدراكه بحاسة من الحواس (الفيروزآبادى،
(ع َر َ
األصل في كلمة معرفة اشتقاقها من الفعل َ
.)1004

ويعرف (حجازي )1004 ،المعرفة بأنها مجموعة من الحقائق والمعتقدات ووجهات النظر والمفاهيم واألحكام
والتوقعات ومعرفة الكيف ،ويوضح بأن المعرفة تراكمية تكاملية يتم االحتفاظ بها ألطول فترة ممكنة كي
تكون متاحة لالستخدام والتطبيق بهدف معالجة مواقف ومشكالت معينة.
والمعرفة هي حصيلة االمتزاج الخفي بين المعلومة والخدمة والمدركات الحسية والقدرة على الحكم ،ونتلقى
المعلومات ونخرجها بما تدركه حواسنا ،والمعلومات وسيط الكتساب المعرفة ضمن وسائل عديدة كالحدس
والممارسة العقلية والحكم بالسلبية (قطر.)2006 ،
ويعرفها (العلي وآخرون ،)1006 ،على أنها مزيج من الخبرات والمهارات والقدرات والمعلومات السياقية
المتراكمة لدى العاملين ولدى المنظمة ،وهي أنواع مختلفة تشمل المعرفة الضمنية والواضحة ومعرفة كيف.
ويعرف(العتيبي )1004 ،المعرفة بأنها مجموع الحقائق ،ووجهات النظر ،واآلراء واألحكام ،وأساليب العمل،
والخبرات والتجارب ،والمعلومات والبيانات ،والمفاهيم واالستراتيجيات ،والمبادئ التي يمتلكها الفرد أو
المنظمة.
ويعرف (اشتيوي )1004 ،المعرفة بأنها عملية تراكمية تكاملية ،تتكون وتحدث على امتداد فترات زمنية
طويلة نسبيا كي تصبح متاحة للتطبيق واالستخدام من أجل معالجة مشكالت وظروف معينة ،وبالتالي فإن
المعرفة إنما يتم استخدامها لتفسير المعلومات المتوافرة عن حالة معينة ،واتخاذ قرار حول كيفية إدارة هذه
الحالة ومعالجتها.
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والمعرفة هي القدرة على خلق األفكار وتحقيق مستويات عالية من الجودة واإلبداع التقني بل هي ضرورية
لتنفيذ األنشطة اإلدارية بكفاءة وفاعلية ،وفق هذا المفهوم للمعرفة إن ما تمتلكه المنظمة من معلومات في
أنظمتها الداخلية والمهارات والقدرات العقلية لدى العاملين تشكل بمجموعها موردا للمنظمة إذا ما تم
استخدامه وادارته بشكل علمي ومنطقي ينعكس بالضرورة على أداء المنظمة إذ يوفر لها ميزة على غيرها
من المنظمات المنافسة (ياسين.)1004 ،
ويعرف (القرني )1004 ،المعرفة على أنها االستخدام والتطبيق األمثل للمعلومات المتراكمة على مر السنين
والممتزجة بالخبرات الشخصية في المواقف الحياتية المختلفة.
وعرفها (حمود )1010 ،بأنها الحصيلة النهائية الستخدام واستثمار المعلومات من قبل الباحثين والعاملين،
ومتخذي القرار والمستخدمين الذين يحولون المعلومات إلى معرفة.

 .1هرمیة المعرفة
لكي نتمكن من إدراك مفهوم المعرفة وعالقتها بالمعلومات ،البد من التطرق إلى عملية تكوين المعرفة ،وهو
ما يعرف بهرمية المعرفة ،والتي تعددت أشكالها وتفاصيلها نظ ار لكونها موضع بحث العديد من الباحثين
والمختصين في مجال المعرفة ،إال أنهم اتفقوا جميع ا على أن هرمية المعرفة تبدأ بقاعدة من البيانات والتي
تمثل مجموعة من الرموز والكلمات واالتجاهات والحقائق واألرقام والرسوم والتي بحاجة لتفسير ،بحيث يتم
ترتيب هذه البيانات ومعالجتها بصورة يمكن االستفادة منها وهو ما يطلق عليه بالمعلومات وهي البيانات بعد
إضفاء معاني لها ،األمر الذي يؤدي إلى المعرفة والتي تعني فهم وادراك الظواهر والحقائق والطرق
واألساليب التي تنشأ من خالل الخبرات والمهارات والقدرات ،بينما الحكمة وهي أرقى مراتب المعرفة وتمثل
حسن استخدام المعرفة وتأتي من خالل تراكمية الخبرات واستم اررية التعلم (رفاعي.)1004 ،
وفيما يلي شرح لكل عنصر من عناصر هرمية المعرفة .
أ -البیانات:
عرفها (ياسين )1004 ،بأنها عبارة عن المعطيات البكر ،كاألرقام واألصوات والصور المرتبطة بالعالم
الواقعي كما هو ،أو كما يعتمل فيه من أصوات وأفعال وتغييرات ،إنها المادة الخام التي تجمع بناء على
ما يحصل من أفعال وأحداث بطريقة تسجيلية وبالتالي تعتبر الحاضنة األساسية لمعطيات أرقى تنبثق
عنها نتيجة المعالجة بشتى ألوانها وأشكالها.
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ويرى (عليان ) 1000 ،بأن البيانات قد تكون على شكل أرقام عادية أو نسب مئوية أو أشكال هندسية
أو إشارات أو رموز تتعدد حسب المستخدمين ،ويتم جمع البيانات من مصادر متعددة ،فقد تكون
مصادرها رسمية أو غير رسمية ،أو داخلية أوخارجية ،شفوية أومكتوبة.
ويذكر (حمود )1010 ،تعريفا للبيانات على أنها مواد وحقائق خام أولية ،ليست ذات قيمة في شكلها
األولي طالما لم تتحول إلى معلومات مفهومة ومفيدة ،وتشتمل البيانات على مجموعة من المفاهيم
واألرقام والرموز التي تحتاج إلى معالجة وتنظيم أو إعادة تنظيم لكي تتحول إلى معلومات.

حكمة Wisdom
معرفة Knowledge
معلومات Information
بیانات

Data

شكل رقم ( :(2هرمیة المعرفة
المصدر :رفاعي ،ممدوح ) :(2009إدارة المعرفة  :مفاهیم ومبادئ ،مصر ،جامعة عين شمس ،الطبعة الثالثة.

ب -المعلومات:
يعبر عنها (العلي وآخرون )1004 ،بأنها مجموعة من البيانات المنظمة والمنسقة بطريقة توليفية
مناسبة ،بحيث تعطي معنى خاص ،وتركيبة متجانسة من األفكار والمفاهيم ،تمكن اإلنسان من
االستفادة منها في الوصول إلى المعرفة واكتشافها ،ويضيف العلي وزمالئه أن المعلومة قد ال تكون شيئا
ملموسا أو مسموعا أو مرئيا ،فنحن عادة ما نصبح على علم بشيء إذا ما ط أر تغيير على حالتنا
المعرفية حول ذلك الشيء أو الظاهرة ،وعليه فإن المعلومات هي الشيء الذي يغير الحالة المعرفية
للشخص في موضوع ما.
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ويذكر (حمود )1010 ،وصفا آخر للمعلومات بأنها بيانات خضعت لتفسير وتحليل حتى أصبحت ذات
مدلول ومعنى مفيد ،أي أنها البيانات التي خضعت لعمليات إدارية وفنية فأصبحت معلومات.
ت -المعرفة:
يشير (يوسف )1004 ،إلى أن المعرفة تراوحت ما بين خبرات مؤسسية ،وبناء فكري ،وشيء كامن في
العقل البشري ،وتوصيفات رمزية .ويمكن توصيف المعرفة بحسب ما ذكره (يوسف )1004 ،بأنها
معلومات معالجة ومفهومة ومفيدة ،وبذلك نجد أن البيانات التي جرى تحليلها ومعالجتها وتفسيرها لتكون
أطر فكرية مفاهيمية هي لب مفهوم المعرفة.
والمعرفة كما وصفها (ياسين )1004 ،بأنها عبارة عن توليفة ثرية ومتنوعة من البنى الرمزية التي
تتجاوز المعلومات والخبرات إلى التفاعل الحي والمؤثر مع الواقع اإلنساني بكل تداعياته وتناقضاته
وتحدياته.
ث -الحكمة:
تمثل الحكمة من وجهة نظر (عليان )1000 ،بأنها ذروة الهرم المعرفي بمواجهة أعقد العمليات التي
يمارسها العقل البشري لتقطير المعرفة إلى حكمة مصفاة ،وتجاوز المتاح من المعرفة وخرق السائد منها
وزعزعة الراسخ من أجل فتح آفاق معرفية جديدة ،وكسر القيود واقتناص الفرص التي تؤدي إلى أفضل
النتائج المتمثلة في اإلبداع واالستغالل األمثل للموارد للوصول إلى أفضل النتائج بأقل التكاليف
واختصار األزمان والمسافات.
والحكمة أرقى درجات المعرفة ،إذ يتم من خاللها ممارسة السلوك اإلنساني وفق رؤيا واضحة تستمد
أبعادها من التراكم المعرفي للفرد أو الجماعة أو المجتمع ،ويتسم هذا السلوك بالتروي والدقة واستنباط
األبعاد االستقرائية لطبيعة البناء المعرفي والمعلوماتي للفرد والمنظمة (حمود.)1010 ،
الحكمةَ من ي َشاء ومن ي َ ِ
وهذا ما أشار إليه ربنا عز وجل بقوله } يؤتِي ِ
ير َكثِي ار
كمةَ فَ َقد أوتِ َي َخ َا
َ َ َ
ؤت الح َ
ََ
َّ
َلب ِ
اب{ (البقرة ،)164 :وهذا يدلل على أهمية ومكانة الحكمة وأنها سبب في
َو َما َيذ َّكر إِ َّال أولوا األ َ
االرتقاء بحياة اإلنسان لما فيه الخير والصالح ،والمعرفة ال تعدو أن تكون إحدى مكونات الحكمة،

وبالتالي هناك فرق بين العالم و الحكيم ،في أن العالم مثال هو من يصنع الدواء ويصنع السالح ،لكن
الحكيم هو من يعرف متى نداوي ومتى نحارب (مدلل.)1011 ،
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 .1أنواع المعرفة
المعرفة ليست نوعا واحدا متجانسا ونمطيا ،وهذه حقيقة ألن المعرفة ليس لها شكال محددا وال يمكن أن
توضع كلها في إطار واحد ،بل إن المنظمة عندما تقدم منتجاتها أو خدماتها وخبراتها فإنها ال تقدم إال جزءا
من معرفتها وهو الجزء القابل للتحديد والنقل ،ومن أجل تحقيق اإلدارة الفاعلة للمعرفة في المنظمة البد من
تصنيف المعارف فيها لتحسين استخدامها أو تحديد فجوة المعرفة فيها (عليان.)2008 ،
يرى كال من (عفانة و عبيد )1001 ،أن أنواع المعرفة هي:
أ -المعرفة المفاهیمیة :وتعرف بأنها الفهم الواضح أو الضمني للمبادئ والقواعد التي تحكم مجال
معين والعالقات الداخلية بين المعارف في ذلك المجال ،وهي المعرفة التي لدى المتعلم عن شيء
أو موضوع ،أو مجموعة من الحقائق ،وهناك أمثلة أكثر تعقيدا للمعرفة المفاهيمية مثل :أن األرض
تدور حول الشمس ،كما أن التفضيالت الشخصية واآلراء مثل (الصهيونية حركة عنصرية ) من
أشكال المعرفة المفاهيمية.
ب -المعرفة السیاقیة :وتتضمن معرفة ( لماذا ،ومتى ،وأين) ،وهي معرفة متى ولماذا تستخدم معرفة
تقريرية أو معرفة إجرائية معينة ،أن معرفة متى يطبق نظام عددي معين لحل مسألة في
الرياضيات ،مثال للمعرفة السياقية (عند حل مشكلة معينة) ،وكذلك معرفة لماذا تم استخدام
إستراتيجية معينة في الحل أو متى يمكن استخدام إستراتيجية ما بدل من أخرى واتخاذ المعرفة
المفاهيمية والمعرفة اإلجرائية وحل المسائل كأساس في تنظيم عملية التعليم والتعلم ،حيث أن
المسلمات والمفاهيم والنظريات تعد من المعرفة المفاهيمية  ،بينما تطبيق المعرفة واجراء عمليات
في ضوء المفاهيم والنظريات تعد معرفة.
ت -المعرفة اإلجرائیة :وتعرف بأنها تتابع ألحداث معينة لحل مشكلة محددة ،وهي ما لدى المتعلم من
معرفة عن كيفية عمل شيء ما فالقدرة على قسمة الكسور ،وكيفية حل مسألة معينة أمثلة للمعرفة
اإلجرائية ،مع مالحظة أن معرفة قواعد معينة تعتبر معرفة مفاهيمية ،بينما معرفة كيف تستخدم
هذه القواعد معرفة إجرائية.
وباستقراء األنواع السابقة وتحليلها نجد أنها توضح دورة حياة المعرفة المتجددة ،والعمليات المرتبطة بتلك
الدورة ،فالمفهوم يقصد به المعرفة المتراكمة في عقول األفراد ،أي المعرفة الضمنية ،وأما السياق فيشير إلى
امتزاج المعرفة المتراكمة مع خبرات الفرد ومعطياته االجتماعية ،نجد اإلجراء يعبر عن توليد وابتكار المعرفة
الجديدة (عفانة و عبيد.)1001 ،
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وقد اتفق أغلب الباحثين منهم (الرقب( ،)1011 ،حمود( ،)1010 ،طالب والجنابي( ،)1004 ،المحاميد،
( ،)1000المطيران ،)1004 ،على تصنيف المعرفة إلى:
أ -المعرفة الضمنیة:
المعرفة الضمنية هي المعرفة الموجودة في عقول األفراد ،والمكتسبة من خالل تراكم خبرات سابقة ،وغالبا ما
تكون ذات طابع شخصي ،مما يصعب الحصول عليها على الرغم من قيمتها البالغة لكونها مختزنة داخل
عقل صاحب المعرفة.
يؤكد ( (Coakes, 2003أن المعرفة الضمنية تحتوي على أبعاد معرفية ( )Cognitiveهامة مثل :النماذج
الذهنية ،والمعتقدات ،والحدس ،وبالتالي فإن هذا النمط من المعرفة يتم توليده من خالل استخدام الخبرة
الماضية في السياقات (البيئات) الجديدة.
وهي عند ( )Nonaka & Takeuchi, 2004المعرفة التي ال يمكن رؤيتها أو التعبير عنها بسهولة ،عالوة
على أنها معرفة شخصية جدا ،يصعب تشكيلها وبناء على ذلك ،يصبح نقلها إلى اآلخرين أو إشراكهم فيها
أم ار صعبا.
ويرى (أبو فارة )1004 ،أن المعرفة الضمنية هي المعرفة التي ال يمكن لألفراد تقاسمها فيما بينهم ألنها
تشتمل على ما يكمن في نفس الفرد ،أي المعرفة الفنية ،والمعرفة اإلدراكية ،والمعرفة السلوكية.
ويشير كل من ( )Nonaka & Takeuchi, 2004في دراستهما إلى أن المعرفة الضمنية لها بعد معرفي
يؤلفه خليط من المعتقدات ،واإلدراكات ،والمثاليات ،والقيم ،والعواطف ،والنماذج الذهنية ،وهي جميعها
متأصلة في الناس ويأخذونها على أنها أمر مسلم به ،وفي نفس الوقت يصعب تفصيلها بوضوح وسهولة
شديدين ،وهذا البعد يشكل الطريق الذي ندرك به العالم حولنا ،كما يشيران إلى أن هناك بعدا آخر للمعرفة
َ

الضمنية ،وهو البعد التقني الذي يشمل نوع المهارات والبراعات ( )Craftsغير الرسمية التي يتم إدخالها

ضمن مصطلح معرفة الكيف .Know-How
ويرى ( )Cullen, 2005أنها المعرفة المعقدة (المركبة) غير المصقولة ،والمتراكمة على شكل معرفة
الكيف ،والفهم ،في عقول الناس الذين يتمتعون بإطالع واسع.
ومن خالل تحليل التعريفات السابقة يمكن استنتاج سمات أو خصائص المعرفة الضمنية ،والتي تميزها عن
المعرفة الصريحة ،ومن أبرز تلك الخصائص:
 أن المعرفة الضمنية معقدة التركيب والتراكم.
 أن المعرفة الضمنية غير قابلة للتشارك والتقاسم والتخزين.
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 أن المعرفة الضمنية ذاتية التكوين.
 أن المعرفة الضمنية تستطيع توجبه السلوك فرديا فقط.
لذلك تسعي المنظمات إلى تحويل المعرفة الضمنية إلى معرفة معلنة ،بحفز األفراد على إظهار المعارف
التي يمتلكونها ،وأحيانا تلجأ إلى شراء تلك المعرفة ،ثم تقوم بنشرها بين أفرادها لتطورها واالستفادة منها
(العتيبي.)1004 ،
ب -المعرفة الصریحة
المعرفة الصريحة هي الخبرات والتجارب المحفوظة في الكتب ،والوثائق ،أو أية وسيلة أخرى سواء كانت
مطبوعة أو الكترونية ،وهذا النوع من المعرفة من السهل الحصول عليه والتلفظ به بوضوح ،وتداوله ونشره.
ويصفها ( )Nonaka & Takeuchi, 2004بأنها المعرفة التي يمكن التعبير عنها بالكلمات ،واألرقام،
والصوت ،والتشارك فيها من خالل البيانات ،والمعادالت العلمية ،والمرئيات ،ومواصفات المنتج ،والكتيبات،
وبناء عليه ،فانه يمكن نقل المعرفة الصريحة إلى األفراد بسهولة ويسر.
ويرى(أبو فارة )1004 ،أن المعرفة الصريحة هي المعرفة التي يمكن لألفراد تقاسمها فيما بينهم ،وتشمل كال
من البيانات والمعلومات التي يمكن الحصول عليها ،وتخزينها وكذلك البيانات المخزنة التي تتعلق
بالسياسات واإلجراءات والبرامج والموازنات ،والمستندات الخاصة بالمنظمة ،باإلضافة إلى أسس التقويم
والتشغيل واالتصال ومعاييرها ،ومختلف العمليات الوظيفية.
كما يرى(صبري )1004 ،أن المعرفة الصريحة توجه السلوك البشري فرديا ومؤسسيا ،في مجاالت النشاط
اإلنساني كافة ،باعتبار أن هذه المعرفة هي عبارة عن مجموعة البيانات والمعلومات واإلرشادات واألفكار
التي يحملها اإلنسان أو يمتلكها المجتمع.
ويمكن من خالل تحليل التعريفات السابقة استنتاج سمات أو خصائص المعرفة الصريحة ،والتي تميزها عن
المعرفة الضمنية  ،ومن أبرز تلك الخصائص:
 أن المعرفة الصريحة يمكن التعبير عنها بالكلمات.
 أن المعرفة الصريحة قابلة للتشارك والتقاسم والتخزين.
 أن المعرفة الصريحة قابلة للتراكم والنقل والتحليل.
 أن المعرفة الصريحة تستطيع توجبه السلوك فرديا ومؤسسيا.
ومن سمات المعرفة الصريحة يتضح سبب سعي المنظمات إلى زيادة مخزونها من المعرفة الصريحة ،ألنها
تظهر كجزء من ثقافتها التنظيمية (العتيبي.)1004 ،
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جدول رقم ( :)2خصائص المعرفة الضمنیة والمعرفة الصریحة
المعرفة الضمنیة

المعرفة الصریحة

غير مرمزة

مرمزة

ذاتية

موضوعية

شخصية

غير شخصية

سياق محدد

سياق مستقل

صعوبة المشاركة

سهولة المشاركة

Source: Hislop, D. (2009): Knowledge Management in Organizations, New York: Oxford
University Press, 2nd ed.

 .4خصائص المعرفة:
تشعبت خصائص المعرفة تبعا الختالف وجهات النظر التي يحملها المهتمون والباحثون في هذا المجال
فمثال أشار(عليان )1000 ،إلى ثالثة خصائص تتميز بها المعرفة :
 إن المعرفة يمكن أن توجد كمعرفة مجردة أو كمنتج معرفي ،وذلك كما في خبرة األفراد وبراعتهمومعرفتهم المهنية.
 التوالد المتزايد للمعرفة في كل اتصال أو تبادل دون فقدان حيازتها خالفا لألشياء ،مما يجعلالمعرفة سريعة االنتشار واالنتقال وربما التعلم إذا ما توفرت ظروف المناقشة والحوار والعمل
المشترك.
 أن تتسم المعارف المستخدمة بالتماسك والترابط فيما بينها وذلك إلضافة معارف جديدة ،حيث أنارتباطها مع المعارف المتوفرة يزيد قبول األفراد لها.
وأشار (الزيادات )1000 ،إلى مجموعة من الخصائص أهمها:
 التراكمیة :وهذا يعني أن المعرفة متغيرة ،ولكن بصيغة إضافة المعرفة الجديدة إلى المعرفة القديمة. التنظیم :المعرفة المتولدة ترتب بطريقة تتيح للمستفيد الوصول إليها وانتقاء الجزء المقصود منها. المعرفة یمكن أن تمتلك :بفعل معدالت التعليم العالي فإن أغلب المعارف ذات القيمة من أجلكبير في تحويل
ا
دور
زيادة ثروة المنظمات يتم تملكها داخل المنظمة ،لذلك تمارس المنظمات ا
المعرفة التي تمتلكها إلى براءات اختراع أو أسرار تجارية تتمتع بالحماية القانونية.
 المعرفة الالملموسة القیاس :حيث أن المعرفة كمنتوج غير ملموس ماديا بدرجة كافية؛ يحد منالمتاجرة بها كسلعة ،ولكنها قياسية بدرجة كافية للسماح بالتنافس بها ،وهذه الالملموسية القياسية
هي محور اهتمام المنظمات المعتمدة على المعرفة.
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ثانی ا  :إدارة المعرفة
مقدمة
تشير األدبيات في الفكر اإلداري المعاصر إلى أن إدارة المؤسسات والمنظمات المبدعة بحاجة إلى تطبيق
مفهوم إدارة المعرفة ،والسعي إلى تطبيق المعرفة من خالل تحليل ودعم صناعة القرار ،وتوفير قاعدة بيانات
ومعلومات تسمح بممارسات مبدعة لألفراد والجماعات في إطار البنية االجتماعية للمؤسسات والمنظمات
المبدعة ،وقد ساعد التطور التكنولوجي على زيادة االهتمام بإدارة المعرفة بفعل التدفق المستمر في
المعلومات والنمو الهائل في مصادر الحصول عليها ،األمر الذي نتج عنه حالة من القلق مما استلزم
االهتمام بإدارة المعرفة كمحاولة للتغلب على مشكلة انفجار المعلومات واالستفادة من المعرفة المتزايدة بشكل
فعال (عودة ،)1010 ،لذلك يتضمن هذا الفصل تعريف ادارة المعرفة وأهميتها وأهدافها ومبادئها ،كما
ويوضح دوافع التحويل إلى إدارة المعرفة لما لها من تأثير كبير على أداء المنظمات.

 .2تعریف إدارة المعرفة
يعرف (العمري )1004 ،إدارة المعرفة بأنها استخدام المعرفة والخبرات والكفاءات الجمعية المتاحة داخليا
وخارجيا أمام المنظمة متى وكلما تطلب األمر ذلك.
ويعرف كل من (الرفاعي و ياسين )1004 ،إدارة المعرفة بأنها مدخل نظمي متكامل لإلدارة وتفعيل
المشاركة في كل أصول معلومات المشروع ،بما في ذلك قواعد البيانات ،والوثائق ،والسياسات ،واإلجراءات،
باإلضافة إلى تجارب وخبرات سابقة يحملها األفراد العاملون.
ويكمن فهم إدارة المعرفة على أنها تدقيق إداري في الممتلكات الفكرية المتاحة للمؤسسات واألفراد ،ويركز
على الموارد الفريدة ووظائفها األساسية ،ويمكن فهمها أيضا على أنها جملة األساليب الرامية لتجاوز العوائق
التي تحول دون تدفق المعرفة واستثمارها في القرار والعمل ،والتدقيق اإلداري يضيف معلومات وقيمة ومرونة
إلى الممتلكات الفكرية ،ويحميها من االنحسار ويمكن من استثمارها في تحين الفرص وتحسين الق اررات
والخدمات والمنتجات (تقرير هيئة األمم المتحدة.)1004 ،
وتشير إدارة المعرفة إلى االستراتيجيات والتراكيب التي تعظم من الموارد الفكرية والمعلوماتية ،من خالل
قيامها بعمليات شفافة وتكنولوجية تتعلق بإيجاد وجمع ومشاركة واعادة تجميع و إعادة استخدام المعرفة،
بهدف إيجاد قيمة جديدة من خالل تحسين الكفاءة والفاعلية الفردية والتعاون في عمل المعرفة لزيادة
االبتكار واتخاذ القرار (السامرائي و العمري.) 2008 ،
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ويشير(القرني )1004 ،إلى مفهوم إدارة المعرفة على أنه العملية المنهجية المنظمة لالستخدام الخالق
ونشر وتشاركا وامتالكا؛ من أجل استثمار رأس المال الفكري لدى أفراد المنظمات المختلفة.
ا
للمعرفة توليدا
وتعرف إدارة المعرفة على أنها مجموعة العمليات التي تشمل تحديد الفجوة المعرفية لألفراد أو المنظمة،
ومحاولة إنتاجها أو اكتسابها والحفاظ عليها وضمان تدفقها بين التشكيالت اإلدارية كافة وتحقيق أعلى
مشاركة فيها ،بما يساهم في تطوير قدرات واثراء خبرات المنظمة واألفراد العاملين فيها على اتخاذ الق اررات
الفاعلة والكفء (صالح والدوري.)1004 ،

 .1أهمیة إدارة المعرفة
وتكمن أهمية إدارة المعرفة في أنها تحول من إدارة المعلومات إلى إدارة المعرفة ،فإدارة المعلومات كانت
تعتبر النظم التكنولوجية أهم عناصر اإلنتاج في المؤسسات ،بينما إدارة المعرفة تعد العنصر البشري أهم
العناصر التي تتعامل مع المعلومات وتكنولوجيا المعلومات وتربطها بالقدرات اإلبداعية لإلنسان (العباس،
.)1006
وبحسب (الصاوي )2007 ،تكمن أهمية إدارة المعرفة بالنسبة للمؤسسات التعليمية الجامعية فيما يلي:
 األعداد الكبيرة من المنتسبين إليها وتشعب ارتباطاتهم وحاجاتهم إلى اتصاالت سريعة.
 تنوع األنشطة الجامعية وترابطها.
 كثرة وتنوع وترابط الجهات تتطلب متابعة سريعة ودقيقة ،مثل قاعات التدريس ،وسائل االتصال،
المختبرات العلمية.
 الحد من ازدواجية وجود قاعدة بيانات مركزية يمكن لألشخاص المخولين فقط من الوصول إلى
أجزاء منها وفق احتياجات الجامعة.
 وصول التغييرات في البيانات إلى مواضعها حال اعتمادها.
 توحيد أسلوب العمل اإلداري داخل الجامعة.
وبحسب (حمود )1010 ،فإن أهمية إدارة المعرفة تكمن فيما يلي:
 تساعد إدارة المعرفة في نشر المعلومات والمعرفة بين جميع األفراد في التنظيم مما يؤدي إلى زيادة
تمكين العاملين ورفع مستوى األداء وتحقيق كفاءة وفاعلية االنجاز المستهدف.
 تعتبر إدارة المعرفة مصدر استراتيجي يدعم المنظمة في تحقيق أهدافها في مختلف األزمنة البعيدة
والمتوسطة والقريبة على حد سواء.
 تزيد إدارة المعرفة من القدرة التنافسية للتنظيم وتجعلها سالحا تنافسيا حادا إزاء المنافسين.
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نظر لسهولة الوصول إلى كافة المعلومات المتعلقة بالمنظمة وأهدافها
ا
 زيادة مشاركة العامين
وسياساتها.

 .1أهداف إدارة المعرفة
إن التحول لالهتمام بإدارة المعرفة لم يكن ترفا فكريا  ،وانما جاء استجابة لعدة متطلبات ومؤثرات بيئة داخلية
وخارجية ،وهي محاولة إلدخال التغيير في اتجاه تحقيق نوع من التكيف مع هذه المتطلبات البيئية ،وعليه
يمكن تحديد بعض أهداف إدارة المعرفة التي اتفق عليها أغلب الباحثين والمفكرين أمثال (الملكاوي،
( ،)1004ناصر ،)1006 ،وهذه األهداف كما يلي:
 تحديد المعرفة الجوهرية وكيفية الحصول عليها وحمايتها.
 إمكانات التعلم واشاعة ثقافة المعرفة والتحفيز لتطويرها والتنافس من خالل الذكاء البشري.
 خلق القيمة لألعمال من خالل التخطيط لها والجودة المعلوماتية وادارة وتطوير العاملين.
 حفظ المعرفة وتخزينها في األماكن المخصصة لها.
 المساعدة على بناء ما يسمى متخصصو المعرفة وهم العاملين في مجال الجامعات الذين لديهم
معلومات حول موضوع أو تخصص ما.
 السعي إلى إيجاد القيادة القادرة على بناء النظام المعرفي ،وتولي إدارة النشاطات في المؤسسات
التعليمية ذات العالقة بإدارة المعرفة.
 إيجاد الطرق المناسبة لتبادل المعرفة بين عناصر المؤسسات التعليمية والبيئة المحيطة بها.
 تامين سهولة الوصول إلى المعرفة من قبل العاملين وكذلك الباحثين في المؤسسة أو مراكز البحوث
المتعاونة دون أن يؤثر ذلك على سرية أو دقة البيانات.
 تامين إمكانية إغناء المعرفة وتطويرها عن طريق المالحظات والتعديالت المقترحة من خالل
التطبيق ،وهو ما يسمى باألعمال التصحيحية أو األعمال الوقائية.
 التعريف والتوعية بشكل شمولي لمعنى إدارة وتطوير المعرفة ونشره بين التربويين بحيث تستخدمون
بشكل أكبر مبادئ إدارة المعرفة وتعميم االستفادة عن طريق بلورة الفرص الخاصة بأعمال إدارة
المعرفة.
 تطوير أسس ومعايير تأهيل عربية إلدارة المعرفة تساعد في تطوير الجوانب المهنية والتعليمية
للمهنيين المختصين في إدارة المعرفة.
 استخدام المعرفة وتطبيقاتها التكنولوجية في الحياة العملية.
24

 تطوير المؤسسات والمنظمات من خالل تحسين أداء العاملين عن طريق توسيع المعرفة لديهم في
مجاالت العمل الخاصة بالمنظمات.
كما أن ممارسات إدارة المعرفة تتضمن مجموعة من الفعاليات والجهود التي تهدف إلى تحقيق أهداف
متعددة ،وحتى تحقق المنظمة النجاح المطلوب فإنه ينبغي أن تتبنى مدخال شامال متكامال في إدارة المعرفة،
وهذا المدخل ينبغي أن يكون حسب (أبو فارة: )2004 ،
 تزود إدارة المعرفة المنظمة بالدعم المعرفي الكافي لبناء بنية تحتية متينة تحقق للمنظمة أهدافها.
 تهدف إدارة المعرفة إلى توفير المعرفة الكافية والضرورية لتحقيق عملية توجيه وقيادة فاعلة.
 تهدف إدارة المعرفة إلى تزويد المنظمة بالمعرفة الضرورية الالزمة لعمليات التطوير والتحسين.
 تهدف إدارة المعرفة إلى تحويل العمليات المعرفية لتساهم بصورة فاعلة في تحسين وتطوير وتقديم
المنتجات والخدمات الجديدة.
 تهدف إدارة المعرفة إلى التحقق من قدرة األصول المعرفية ورأس المال الفكري على تحقيق قدرات
الرفع اإلداري والرفع التنظيمي.
 تهدف إدارة المعرفة إلى تحديد نوع وطبيعة رأس المال الفكري والمعرفة الالزمة لتحقيق رسالة
المنظمة وأهدافها وتحقيق ميزة تنافسية قادرة على العمل بنجاح في البيئة التنافسية.
 تهدف إدارة المعرفة إلى التحكم في العمليات المعرفية والعالقات المعرفية.
 تهدف إدارة المعرفة إلى توفير المعرفة الكافية والضرورية لتحقيق عملية توجيه وقيادة فاعلة.

 .4مبادئ إدارة المعرفة:
ال شك أنه من الضرورة أن يتوفر عدد من المبادئ التي يتطلب من المنظمة االلتزام بها للوصول إلى إدارة
المعرفة بالطريقة الفعالة التي يمكن من خاللها تحقيق أهداف المنظمة ،ويرى (أبو عابد ،)1004 ،أن من
أبرز تلك المبادئ ما يلي:
 اإللمام بأن المعرفة عملية متواصلة ال تنتهي.
 ضرورة توفر قادة أكفاء.
 إدراك أن إدارة المعرفة تحسن عمليات العمل.
 التوصل إلى المعرفة بداية الطريق.
 من المؤكد أن المعرفة مكلفة ،ولكن تجدر اإلشارة إلى أن الجهل أكثر كلفة.
 ضرورة العمل على الدمج بين البعد اإلنساني والبعد التقني.
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 ضرورة تشكيل فرق إدارة المعرفة على درجة من الكفاءة و الخدمة.
كما وأكدت دراسة كل من ( )Lee and Choi, 2003والتي تحدثت عن محددات إدارة المعرفة ،على
مجموعة من المبادئ تتضمنها إدارة المعرفة وأهمها:
 التعاون :وهو المستوى الذي يستطيع فيه العاملين في المنظمة من العمل كفريق واحد مما يسهل
عملية التشارك المعرفي.
 الثقة :مما يسهل عملية التبادل الحقيقي والمؤثر للمعرفة.
 التعلم :وهو عملية اكتساب المعرفة الجديدة ،ومن قبل العاملين القادرين والمستعدين الستخدام تلك
المعرفة في تطوير المنتجات والخدمات وحل المشكالت إن وجدت.
 الالمركزیة :وهي تشير إلى تفويض الصالحيات ،حيث أن توليد المعارف يحتاج إلى الالمركزية
العالية.
 تكنولوجیا المعلومات :تسهيل ودعم نظم تكنولوجيا المعلومات التي تدعم عمليات إدارة المعرفة.
 الخبرة الواسعة والعمیقة للعاملین :ويعني ذلك أن تكون خبرة العاملين بالمنظمة واسعة أفقيا
ومتنوعة وتخصصيه.
 الرسمیة :وهي المدى الذي تتحكم به القواعد الرسمية ،السياسات ،واإلجراءات بعملية اتخاذ
الق اررات وعالقات العمل ضمن إطار الجامعة.
 اإلبداع التنظیمي :القيمة ،المنتجات ،الخدمات ،األفكار أو اإلجراءات المفيدة عن طريق ما يبتكره
دور مهما في بناء قدرة الجامعة لتكون مبدعة وخالقة.
أعضاء الهيئة التدريسية فالمعرفة تلعب ا

 .5دوافع التحول إلى إدارة المعرفة
إدارة المعرفة أصبحت عنص ار أساسيا للرقي والتطور يجب على جميع المؤسسات األخذ به لضمان نجاحها
وتقدمها ،ولهذا التأكيد العديد من المبررات ،ويرى(الزيادات ،)2008 ،أنه يمكن تلخيص هذه المبررات التي
شجعت للتحول في اتجاه إدارة المعرفة في النقاط التالية:
 تعاظم دور المعرفة في النجاح المؤسسي ،لكونها فرصة كبيرة لتخفيض التكلفة ورفع موجودات
المؤسسة لتوليد اإليرادات الجديدة.
 العولمة التي جعلت المجتمعات العالمية اآلن على تماس مباشر بوسائل سهلة قليلة التكلفة
كالفضائيات واإلنترنت والتي أسهمت في تسهيل خلق وتبادل التقارير القياسية وتوفير نظم
االتصال عن بعد ،وتوفير بنى تحتية أخرى لالتصاالت.
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 األثر الملموس والقياسي للمعرفة ذاتها ،حيث أصبحت غالبية المؤسسات قادرة على تلمس أثر
المعرفة في عمليات األعمال فيها ،وقادرة على قياس هذا األثر بشفافية أكبر.
 إدراك أسواق المال العالمية أن المعلوماتية والمعرفة والتي تمثل أهم موجودات رأس المال الفكري
في المؤسسات هي مصدر الميزة التنافسية ،وهي أهم من المصادر التقليدية ،مثل األرض ورأس
المال والعمل.
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ثالث ا  :عملیات إدارة المعرفة
مقدمة
إن عمليات إدارة المعرفة وفق نموذج منظمة ( )Fraunhofer IPKوالذي اعتمده (& Others, 2003
 )Mertinsفي دراستهما المسحية حول الشركات األوروبية فقد تضمن خمسة عمليات جوهرية إلدارة
المعرفة ،وهي ) :تشخیص المعرفة ،تولید المعرفة ،تخزن المعرفة ،توزیع المعرفة ،تطبیق المعرفة).
إن إدارة المعرفة عملية مستمرة ومتفاعلة ،ويبلور (عبد الوهاب (2005 ،الفكرة الجوهرية إلدارة المعرفة في
عدد من العمليات والمراحل تتمثل في اكتساب وتوليد المعرفة ،تخرين وتوزيع المعرفة ،والمشاركة بالمعرفة،
وتطبيق المعرفة ،وتركز إدارة المعرفة على فهم هذه العمليات وكيفية استغاللها واستثمارها بأفضل صورة،
ويجب على المنظمات تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات لتساند جميع األنشطة المشتركة عمليات إدارة
المعرفة.
تعددت وجهات النظر حول عمليات إدارة المعرفة ،ويقول (العلي وآخرون )1004 ،أنه ال يوجد اتفاق بين
العلماء والباحثين في مجال إدارة المعرفة على عدد عمليات المعرفة وال على ترتيبها.
وقد حصر(رفاعي (2009 ،وجهات النظر المتعددة فيما يخص عمليات إدارة المعرفة وهي مرتبة حسب
األقدمية في الجدول رقم ( )1الموضح أدناه.
جدول رقم ( :)1نماذج عملیات إدارة المعرفة
المرحلة

السادسة

الخامسة

الرابعة

الثالثة

الثانیة

األولى

النموذج

..

االستخدام

الوصول

االستحواذ

التنظيم

الخلق

Gartner Groups, 1996

..

..

..

االستغالل

االحتفاظ

االستحواذ

..

..

االستخدام

النشر

التجسيد

اإلنشاء

Demerest, 1997

..

..

..

النقل

التصنيف

التوليد

Davenport and Prusak, 1998

التقييم

التطبيق

المشاركة

التخزين

وضع الخريطة

التوليد

Daal and Other, 1999

االستخراج

إعادة

االستخدام

المشاركة
واالنتقال

التخزين

وضع الخريطة

الخلق

Despres and Chauvel, 1999

..

التطبيق

التوزيع

التشكيل

التنظيم

االستحواذ

..

االستخدام

التراكم

التصفية

التحديد

الخلق

Maula,2000

..

التطبيق

التوزيع

التشكيل

التنظيم

الخلق

Nissen,2000

والتجمع

Beckett and Others, 1997
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Nissen, 1999

مرور بفرق العمل وانتهاء بالمنشأة
ا
يضيف (رفاعي )1004 ،أن نطاق إدارة المعرفة وامتداداتها من فرد واحد
ككل ،وبتحقيق التوليفة المتكاملة بين عمليات إدارة المعرفة وبين مستوياتها ،يمكن حينها من تشكيل
وصياغة خاصية المكان واآللية المالئمة الختيار وتركيز وتوزيع النظم والتطبيقات المختلفة القادرة على
تحقيق اإلدارة الفعالة للمعرفة ،ويتضح ذلك في الجدول رقم ( )4أدناه.
جدول رقم ( :)4توزیع عملیات إدارة المعرفة
المستوى

المنشأة

المرحلة

اإلدارات الوظیفیة

خلق المعرفة

الفرد
X

تنظیم المعرفة

X

X

X

تشكیل المعرفة

X

X

X

توزیع المعرفة

X

X

X

تطبیق المعرفة

X

تطویر المعرفة

X

المصدر :رفاعي ،ممدوح ) :(2009إدارة المعرفة  :مفاهیم ومبادئ ،مصر ،جامعة عين شمس ،الطبعة الثالثة.

في ضوء ما ذكر ،فإن عمليات إدارة المعرفة تختلف من منظمة ألخرى ومن مستوى آلخر ،لكن وبشكل
عام ،فإن إدارة المعرفة تتسم بخمس عمليات جوهرية إلدارة المعرفة في المؤسسات (داسي ،)1004 ،وهي
موضحة في الشكل رقم ( )1أدناه.

تولید المعرفة

تشخیص

تخزین المعرفة

المعرفة

مشاركة المعرفة

تطبیق
المعرفة

تغذية راجعة

شكل رقم ( : )1عملیات إدارة المعرفة

المصدر :داسي ،وهيبة ) :(2007إدارة المعرفة ودورها في تحقیق المیزة التنافسیة ،دراسة تطبيقية في المصارف الحكومية السورية ،رسالة

ماجستير ،جامعة دمشق ،سوريا.
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إن عمليات إدارة المعرفة تعمل بشكل تتابعي وتتكامل فيما بينها ،إذ تعتمد كل عملية على األخرى وتتكامل
معها وتدعمها ،وهذه العمليات هي :

 .2عملیة تشخیص المعرفة :
أشار ( (Finn & Phillips, 2002إلى أن تعريف المعرفة داخل المنظمة عن الزبائن والسوق أو المنتج
تعتبر الخطوة األولى إلدارة المعرفة ،ثم يتم بعدها البحث عن مكان وجودها ،أهي موجودة في رؤوس
العاملين أم في النظم أم في اإلجراءات وأنه ال يمكن اعتبرها بحال قضية تكنولوجيا.
وأضاف ( (Arora, 2002أنه لتحقيق الهدف الثاني إلدارة الم عرفة وهو ابتكار المعرفة ال بد من الفهم
والمقارنة بين موجودات المعرفة الحالية في المنظمة وموجودات المعرفة المطلوبة للمنظمة ،ويمثل هذا الفرق
حجم الجهود التي تحتاجها المنظمة لالستمرار في عملية ابتكار معرفة جديدة.
وأوضح ( )Lytras et al, 2002أنه في المرحلة األولى لوضع إطار عام للقيمة المضافة إلدارة المعرفة
فإنه يتم توضيح القيمة ذات العالقة من حيث تعريفها وتقييمها وتنقيتها ،ثم اختيار مصادر المعرفة التي تزود
عناصر القيمة المحددة بالمعرفة المطلوبة ،وبعدها يتم اكتساب المعرفة وتنظيمها وتمكين العاملين من
استخدامها ونقلها.
وتقول (داسي (2007 ،أن المؤسسات إذا أرادت أن ترصد قدراتها المعرفية عليها أن تتحرك في محورين،
األول يتمثل في مصادر المعرفة الداخلية وما تملكه المعرفة من إمكانات وما يحمله أفرادها من مهارات
ومعارف وخبرات ومعلومات ذات فائدة وأثر على المنظمة ،والمحور الثاني هو مصادر المعرفة الخارجية
وهي البيئة المعرفية الخارجية المحيطة بالمنظمة وقنوات توريد المعرفة من الخارج إلى الداخل .ويمكن إسناد
مهمة تشخيص المعرفة الداخلية إلى األفراد أصحاب الخبرة واعطائهم مسؤولية رصد وتحديد الموارد المعرفية
سواء الداخلية أو الخارجية.
يعد التشخيص من األمور المهمة في برنامج إدارة المعرفة؛ ألن الهدف منها يتمثل في اكتشاف معرفة
المنظمة وتحديد األشخاص الحاملين لها ومواقعهم كذلك تحدد مكان هذه المعرفة في القواعد ،وتحدد لنا
المعرفة المالئمة لوضع الحلول للمشكلة (الرقب.)1011 ،
تهدف عملية تشخيص المعرفة إلى تحديد الفجوة المعرفية بين ما هو موجود وما هو مطلوب ،وتشمل
موجودات المعرفة على كمية المعرفة وأنواعها وجودتها وأهميتها ،والتي تمتلكها المؤسسة في أصولها
ومكوناتها المادية والبشرية ،وتعتبر عملية تشخيص المعرفة من أهم العمليات في أي برنامج إلدارة المعرفة،
وعلى ضوء نتائج هذا التشخيص يتم تحديد سياسات ومالمح وبرامج العمليات األخرى (مدلل.)1011 ،
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 .1عملیة تولید المعرفة:
توليد المعرفة يعني إبداع المعرفة عند كل من (،)Natrarajan & Shekhar, 1000
( ،)Kermally, 1001( ،)Beveren,1001ويتم ذلك من خالل مشاركة فرق العمل وجماعات العمل
الداعمة لتوليد رأس مال معرفي جديد في قضايا وممارسات جديدة تساهم في تعريف المشكالت وايجاد
الحلول الجديدة لها بصورة ابتكارية مستمرة ،كما تزود الشركة بالقدرة على التفوق في اإلنجاز وتحقيق مكانه
سوقية عالية في مساحات مختلفة مثل ممارسة اإلستراتيجية وبدء خطوط عمل جديدة والتسريع في حل
المشكالت ونقل الممارسات الفضلى وتطوير مهارات المهنيين ومساعدة اإلدارة في توظيف المواهب
واالحتفاظ بها.
بينما تشير (داسي (2007 ،إلى أن عملية توليد المعرفة يجب أن ال تقتصر على دائرة البحث والتطوير
وفقط ،بل يجب أن تمتد عملية توليد واكتساب المعرفة إلى كافة مكونات منظومة العمل من األفراد في
المؤسسة ،ومن ذلك مشاركة فريق العمل واالعتماد على مصادر المعارف المتعددة لتوليد رأس مال فكري
جديد في قضايا وممارسات جديدة تساهم في تعريف المشكالت وايجاد الحلول الجديدة لها بصورة ابتكارية
مستمرة.
ويرى ( )Uriarte, 1000أنه ونتاجا الشتداد حدة المنافسة في طبيعة ومكونات األسواق ،ظهرت الحاجة
المتزايدة لدى الشركات والمؤسسات المختلفة لخلق معرفة جديدة ،وتوليد مفاهيم وأفكار حديثة وابتكارية،
وارتبط نجاح المؤسسات بمدى قدرتها على توليد واكتساب معارف جديدة تميزها عن المؤسسات األخرى.
إن عملية توليد المعرفة هي ما يتعلق بالعمليات التي تركز على شراء المعرفة وابتكارها واكتشافها واكتسابها
واالستحواذ عليها ،ويرى البعض انه من الممكن توليد المعرفة من خالل عدد من العمليات التي تمتد بين
تحدي اإلبداع وبين البحث الجاد  ،كما أن األفراد فقط هم الذين يولدون المعرفة ،وتركز عملية توليد المعرفة
المنظمية على توسيع المعرفة التي تولد على أيدي األفراد ومن ثم بلورتها على مستوى الجماعة من خالل
الحوار والتشارك في الخبرة أو مجتمع الممارسة (الرقب.)1011 ،
عملية توليد المعرفة هي مجموعة العمليات التي تشتمل على أسر واكتشاف وشراء وامتصاص وابتكار
واستحواذ واكتساب وخلق المعرفة من مصادرها المختلفة كالخبراء والمختصون ومراكز المعرفة المنافسون
والعمالء وقواعد البيانات والوثائق والعقول وغيرها ،وذلك باستخدام العديد من الوسائل والطرق واألدوات منها
المشاركة في ورشات العمل والمحاضرات والتدريب والتعلم أثناء العمل (مدلل.)1011 ،
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 .1عملیة تخزین المعرفة :
أشار (العلواني )2008 ،إلى أن حفظ المعرفة يجب أن يتم على أساس انتقائي وأن يكون على أساس فرز
دور خاصا إلدارة المعرفة من خالل مراعاة توافر معايير تضمن
عاقل لمعرفة المنظمة األمر الذي يتطلب ا
انتقاء المعرفة ذات القيمة المستقبلية للمنظمة ،وأن حفظ المعرفة يأتي بعد االنتقاء المؤكد للمعرفة في شكلين
أساسيين:
 األفراد  :فاألفراد هم حفظة الخبرات ويجب توفير اإلجراءات اإلدارية التي تكفل الحفاظ علي خبراتهم من
خالل نظم الحوافز والتشجيع واجراءات االنتقال المنظم للخبرات في السلم الوظيفي.
 الحواسیب  :تعتبر الحواسيب من الوسائل الشائعة في حفظ المعرفة لكفاءتها ودقتها واالتساع الهائل
لمساحات التخزين بها والقدرة العالية التي تتحملها للتعامل مع تخزين المستندات في شكلها الرقمي القابل
للمعالجة بطرق متنوعة وكيفية ضمان أنسب وسيلة لتقديم اإلجابات للعاملين بالمنظمة والرد على
استفساراتهم.
كما و أوضح كل من ) (Barnes, 2002و( )Alavi & Leidner, 1001أن عملية تخزين المعرفة تعود
إلى الذاكرة التنظيمية والتي تحتوي على المعرفة الموجودة في أشكال مختلفة بما فيها الوثائق المكتوبة
والمعلومات المخزنة في قواعد البيانات االلكترونية ،والمعرفة اإلنسانية المخزنة في النظم الخبيرة ،والمعرفة
الموجودة في اإلجراءات والعمليات التنظيمية الموثقة ،والمعرفة الضمنية المكتسبة من األفراد وشبكات العمل،
وانه مع الزمن تتراكم المع رفة التنظيمية ،ويساعد في ذلك برمجيات المجموعة ،إذ تلعب تكنولوجيا المعلومات
دو ار مهما في تحسين وتوسيع الذاكرة التنظيمية واسترجاع المعلومات والمعرفة المخزنة ومن التكنولوجيا
المستخدمة.
وأوضح ( )Miller, 1001أن مستودعات المعرفة تشكل قضية مركزية في المنظمات المعتمدة على
المعرفة ،إذ تحرص المنظمات على إدامة المخزون المعرفي كمتطلب لمواجهة فرص تغييرات المستقبل،
وتقوم إدارة المخزون المعرفي بعملية االكتساب واالحتفاظ والتوظيف للمعرفة بمساعدة التكنولوجيات الداعمة
لذلك.
وترى (داسي (2007 ،أن هذه المرحلة من أهم المراحل الالزمة للمحافظة على المعارف المكتسبة وذلك من
خالل االحتفاظ بالمعرفة الجديدة وتخزينها وتوثيقها بكافة الطرق سواء من خالل الملفات الورقية أو
اإللكترونية وتحديثها بشكل مستمر وجعلها معلومات ذات قيمة يمكن االستفادة منها ،كما وتؤكد داسي على
كبير نتيجة فقدانها الكثير من المعارف التي يحملها األفراد والذين
ا
خطر
ا
أن المؤسسات أصبحت تواجه
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يتركون العمل في المؤسسة لسبب أو آلخر ،إضافة لتزايد معدالت دوران العمل بشكل كبير وما كثر
مؤخر من العقود المؤقتة واالستشارية.
ا
استخدامه
وعرف (الرقب )1011 ،عملية تخزين المعرفة بأنها عملية تخزين المعرفة إلى أهمية الذاكرة التنظيمية،
فالمنظمات تواجه خط ار كبي ار نتيجة فقدانها الكثير من المعرفة التي يحملها األفراد الذين يغادرونها لسبب أو
ألخر ،لذلك بات خزن المعرفة واالحتفاظ بها مهما جدا الستمرار المنظمات وتحقيق أهدافها وتطوير
خدماتها.
وتعني تخزين المعرفة التي تمتلكها المؤسسة واالحتفاظ بها بطريقة تسهل من عملية الوصول إليها في الوقت
المناسب وبالطريقة المناسبة ،وبالتالي فإن عملية تخزين المعرفة واالحتفاظ بها هي عملية مهمة للغاية ألن
أي إهمال يعني ضياع خبرات المنظمة وتحليالتها إزاء ما تتعرض له من مواقف أو ضياع ما يسمى بالذاكرة
التنظيمية(مدلل.)1011 ،

 .4عملیة توزیع المعرفة :
تركز عملية توزيع المعرفة على زيادة قدرات ومهارات وكفاءات عمال المعرفة ،وهذا يقود إلى ضرورة
االستثمار في رأس المال البشري الذي ينعكس على قيمة المنظمة ويعزز من جدارتها التنظيمية ،ويساعدها
في ذلك جذب واستقطاب أفضل العاملين في مجال المعرفة من سوق عمل المعرفة الذي يتميز بالمنافسة
العالية ،ومن تطبيقات إدارة المعرفة بهذا الخصوص البرامج التدريبية المستمرة ،باإلضافة إلى التركيز على
التعلم التنظيمي وتنمية المهارات التعاونية بين الجماعات الممارسة وفرق العمل التي تؤدي إلى إبداع
منتجات جديدة أو تقديم خدمات جديدة تزيد من كفاءة الشركة (.)Binney, 1001
كما أن عملية توزيع المعرفة وردت فيما أشار إليه ( )Descouza, 1001بقوله انه ما لم تقم المنظمة
بتوزيع المعرفة بشكل كفء فلن تولد عائدا مقابل التكلفة ،وأنه إذا كان من السهل توزيع المعرفة الواضحة
من خالل استخدام األدوات االلكترونية ،فانه مازال يتطلع إلى توزيع المعرفة الضمنية الموجودة في عقول
العاملين وخبراتهم ،وهو ما يشكل التحدي األكبر إلدارة المعرفة.
ويرى (المطيران ( 2007 ،إن مشاركة المعرفة تتيح استفادة أكبر من الموارد الذهنية المتاحة وتوفر إمكانية
أحسن لالبتكار والتطور في اإلبداع ،وقد تتم المشاركة في المعرفة من خالل طرق عديدة منها المقابالت
واالجتماعات والزيارات والندوات والعصف الذهني وأدوات تكنولوجيا المعلومات كاإلنترنت وغيره.
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يضيف (العلي وآخرون )2009 ،تطبيقات يتم استخدامها لمشاركة المعرفة منها البرامج التدريبية المستمرة،
والتعلم التنظيمي ،وتنمية المهارات التعاونية بين جماعات الممارسة وفرق العمل التي تؤدي إلى إبداع
منتجات جديدة وتقديم خدمات جديدة تزيد من كفاءة الشركة.
ويلخص (طيطي (2010 ،النقاط األساسية المتعلقة بعملية توزيع المعرفة ،وهي كالتالي:
 مشاركة المعرفة تعني عملية نقل فعالة ،لذا فإن متلقي المعرفة يجب أن يفهمها بشكل جيد لكي
يعمل ويستفيد منها.
 إن ما يتم مشاركته هو المعرفة وليس التوصيات بناء على المعرفة ،فالعملية تتضمن أن يكتسب
المتلقي المعرفة من أجل استخدامها لمصلحة الشركة ،بينما تكون عملية اإلرشاد المقدمة إليه هي
عملية استخدام للمعرفة بدون اإلدراك الذاتي لعملية مشاركة المعرفة.
 إن مشاركة المعرفة من الممكن أن تكون ضمن األفراد أو ضمن المجموعات أو ضمن األقسام أو
ضمن المنظمة بشكل عام.
إن توزيع المعرفة يشير إلى ضمان وصول المعرفة المالئمة للشخص الباحث عنها في الوقت المالئم
ووصولها إلى أكبر عدد من األشخاص العاملين في المنظمة ،ويجب أن تكون هناك وسائل لنقل هذه
المعرفة من مستوى آلخر بما يضمن وصول المعرفة دون وجود أي عائق ،وذلك عن طريق التعليم والبرامج
التدريبية والنظم المسندة بالمعرفة المؤتمتة وشبكات األعمال (الرقب.)1011 ،

.5عملیة تطبیق المعرفة :
إن الشركات الناجحة في تحويل المعرفة إلى فعل تعمل واحدا أو أكثر من األشياء التالية :إما أن تشجع
األفراد ممن لديهم فهم وقدرة على تطوير العمليات لكي يعملونها بأنفسهم ،أو تتبنى ثقافة تركز على القيم أو
تعيد تشكيل اعتراضات العاملين إلى تحديات للتغلب عليها أو تستخدم لغة توجه الفعل في تنفيذ الق اررات،
أوضحا أيضا أن المعرفة تأتي من العمل وكيفية تعليمها لآلخرين حيث تتطلب المعرفة التعلم والشرح ،والتعلم
يأتي عن طريق التجريب والتطبيق م ما يحسن مستوى المعرفة ويعمقها ،وعلى ضوء ذلك فانه يجب أن يؤخذ
تطبيق المعرفة في المقام األول ،وأنه ال يوجد عمل بدون أخطاء وما على الشركة إال أن تستوعب ذلك،
وتطبق مفهوم التسامح كثقافة تنظيمية ذلك ألن الوحيد الذي ال يخطئ هو من ال يعمل ،وبذلك فإنها
تستوجب االحترام واإلعجاب وليس الخوف (.)Pfeffer & Sutton, 1000
كما و تمثل هذه المرحلة جوهر عملية إدارة المعرفة ،وتطبيق المعرفة يتطلب تنظيم المعرفة من خالل
التصنيف والفهرسة والتبويب األمثل للمعرفة ،وكذلك استرجاع المعرفة من خالل إتاحة المجال أمام األفراد
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من الوصول للمعرفة بسهولة وبالسرعة المناسبة ،وبناء على التطبيق يصبح القرار أكثر دقة ،واألداء أكثر
تميز وارتقاء (عبد الوهاب.)2005 ،
ا
و يقول ( )Metaxiotis, 1006بأن مرحلة تطبيق المعرفة تشتمل على استعادة واستخدام المعرفة لدعم
الق اررات والعمليات وحل المشكالت ،والتي في النهاية تؤدي إلى خلق معرفة جديدة ،وبالتالي يتم التقاط هذه
المعرفة ومشاركتها وتطبيقها مرة أخرى وتستمر الدورة.
إن تطبيق المعرفة يعبر عن تحويل المعرفة إلى عمليات تنفيذية ،ويجب توجيه المساهمة المعرفية مباشرة
نحو تحسين األداء المنظمي في حاالت صنع القرار واألداء الوظيفي إذ انه من الطبيعي أن تكون عملية
تطبيق المعرفة مستندة إلى المعرفة المتاحة وتطبق المعرفة من خالل نوعين من العمليات هما :العمليات
الموجهة (المباشرة) وتعني العملية التي يقوم بها األفراد بمعالجة المعرفة مباشرة نحو الفعل األخر من دون
االنتقال أو تحويل المعرفة إلى ذلك الشخص الذي وجهت إليه المعرفة ،المعرفة الروتينية تعني االنتفاع من
المعرفة التي يمكن الحصول عليها من التعليمات واألنظمة والقواعد والنماذج التي توجه اآلخرين نحو
السلوك المستقبلي (الرقب.)1011 ،
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أوالا  :اإلبداع
مقدمة
يعتبر اإلبداع ظاهرة قديمة الجذور ،فمنذ ظهور اإلنسان على األرض و هو يبدع و يبتكر لوحده أو مع
الجماعة ،لكن االهتمام العلمي المنظم بدأ منذ نهاية األربعينات وبداية الخمسينات من القرن الماضي ،و
يعتبر اإلبداع صمام األمان الستمرار المؤسسة التي تحرص على تحقيق قفزات كمية ونوعية في مختلف
مجاالت العمل حيث أصبح اإلبداع من المفاهيم األساسية المتداولة في عالم اليوم نتيجة للتطورات العلمية
والتكنولوجية التي انعكست على مجمل حياة األفراد والمؤسسات ،حيث أصبحت الحاجة إلى اإلبداع واضحة
في المؤسسات المعاصرة ،و ذلك ألنه أداة مهمة لنمو المؤسسة و استمرارها وبنائها و قدرتها على التكيف
مع تغيرات المحيط المستمرة ،و قد ازدادت أهمية اإلبداع مع تزايد وتسارع معدالت المنافسة بين المؤسسات،
حيث تؤكد الدراسات أن أفضل المؤسسات هي تلك القادرة على اإلبداع باستمرار مما يحقق لها أفضلية
تنافسية عن باقي المؤسسات (الهويدي.)1004 ،
وعندما نتحدث عن المدخل اإلبداعي وأهميته بالنسبة للمنظمات فإنما نتحدث عن اإلبداع المفيد والعملي
الذي يمكن أن يعود على المنظمة والعاملين بها والمستفيدين من خدماتها أو منتجاتها بالنفع الكبير(عيد،
.)1000
فال تقتصر قيمة المشاركة اإلبداعية على المنظمة وحدها بل إن القدرة على الوصول إلى أفكار وحلول فريدة
مالئمة في الوقت نفسه يمكن أن تعود بفائدة كبرى على األفراد أيضا (الكليبي.)1011 ،
ولذلك يتضمن هذا الفصل تعريف باإلبداع ،وذكر مستوياته و عناصره ،وتحديد خصائص وسمات
الشخصية المبدعة ،كذلك معوقات اإلبداع في المنظمات والممارسات اإلدارية التي تؤثر على اإلبداع.

 .2تعریف اإلبداع

يقول تعالى } ب ِديع الس ِ
ات واألَر ِ
ض ٰى أَم ار فَِإَّن َما َيقول لَه كن فََيكون { (سورة البقرة ،)114 :أي
ض َوِا َذا قَ َ
َ
َ
َّم َاو َ
خالقهما ومبدعهما سبحانه وتعالى على غير مثال سابق.
اإلبداع هو الوصول إلى شيء جديد وهو أمر غير مقتصر على اختراعات العلماء والباحثين في العلوم

الطبيعية وانما هناك إبداعات في ميدان العلوم االجتماعية واإلنسانية ،فقد يكون اإلبداع سلعة صناعية أو
استهالكية تشبع حاجات األفراد أو خدمة تسهل لهم أمورهم أو أفكار يستفيدون منها في حياتهم المعيشية،
وقد يكون اإلبداع في التوصل إلى سياسة تحقق والء العاملين وتخفض نسبة الغياب وترفع من تعاون األفراد
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فيما بينهم أو التوصل إلى طريقة يتقرب فيها المشرف أو المدير بين مرؤوسيه ويدفعه إلى العمل بروح
الفريق لتحقيق أهداف يتفقوا عليها جميعا ،إن مقدرة القائد اإلداري على ابتكار حل مناسب لمشكلة قائمة
وتنفيذ هذا الحل بشكل سليم وتحقيق وضع تنظيمي أفضل يعد أيضا نوعا من اإلبداع اإلداري على هذا
األساس يتبين أن اإلبداع عملية ممكنة في شتى المجاالت والميادين )النفيعي.)1001 ،
اإلبداع أحد أهم المتطلبات الرئيسية في اإلدارة المعاصرة ،إذ ال يعد كافيا أن تؤدي المنظمات أعمالها
بالطرق التقليدية ،فذلك يؤدي بها إلى الفشل في كثير من األحيان ،لذا فإن المنظمات التي تبغي النجاح ال
تقف عند حدود الكفاءة والفاعلية ،وانما يكون اإلبداع واالبتكار والتغيير سمات مميزة لها (الدوري والعزاوي،
.)1004
وقد صنف ( ،)Anderson & King, 1004تعريف اإلبداع وفقا لمحورين رئيسين هما النظر لإلبداع
باعتباره عملية و باعتباره نتاج ،أما فيما يتعلق باعتبار اإلبداع عملية عرفا اإلبداع بأن أي فكرة أو ممارسة
أشياء مادية يتم إدراكها من قبل األشخاص الذين سوف يقبلونها على أنها جديدة ،وأما فيما يتعلق بوجهة
نظر الذين ينظرون إلى اإلبداع باعتباره نتاجا فقد عرفوا اإلبداع بأنه يمثل ظهور أو استجالب أو فرض
أفكار جديدة يمكن تطبيقها في الواقع وذلك من خالل المناقشات الشخصية أو إعادة تشكيل المقترحات
األصلية مع مرور الوقت.
وقد جاء تعريف اإلبداع في لسان العرب بان اإلبداع من بدع وبدع الشيء أي أنشأه وبدأه أوال ،واإلبداع
كما جاء في المعجم الوسيط من بدعه بدعا أي أنشأه على غير مثال ويقول تعالى } قل َما كنت بِدعا ِّم َن
الرس ِل َو َما أَد ِري َما يف َعل بِي َوَال بِكم { (األحقاف ( ،)4:أي ما كنت أول من أرسل)) ،مساد.)1004 ،
ُّ
أما (العواد ) 1004 ،فقد عرف اإلبداع بأنه  :مجموعة اإلجراءات والعمليات والسلوكيات التي تؤدي إلى
تحسين المناخ العام في ال منظمة وتفعيل األداء اإلبداعي من خالل تحفيز العاملين على حل المشكالت
واتخاذ الق اررات بأسلوب أكثر إبداعا وبطريقة غير مألوفة في التفكير.
وعرف معجم ( )Webster, 1006اإلبداع في اللغة :بأنه مصطلح يشير إلى القدرة على اإليجاد.
وهذا يشير إلى أن المعاجم العربية واألجنبية تتفق من الناحية اللغوية على أن اإلبداع يعني القدرة على إيجاد
الشيء على غير مثال سابق (العلواني.)1000 ،
اإلبداع كما جاء في لسان العرب من بدع يبدعه بدعا وابتدعه :أنشأه وبدأه  ،وأبدعت الشيء اخترعته ال
على مثال ،وفالن بِدع في هذا األمر :أي أول لم يسبقه أحد (العجلة.)1004 ،
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وقد تعددت التعاريف التي تناولت مفهوم اإلبداع تبعا الختالف وجهات نظر الكتاب والباحثين واختالف
الجوانب والمداخل التي يهتمون بها واألهداف التي يريدون تحقيقها ،وربما يعود هذا االختالف حول مفهوم
وصعوبة وتعقد ظاهرة اإلبداع ذاتها كموضوع للبحث (جبر.)1010 ،
وعرف (جبر )1010 ،اإلبداع على أنه عملية عقلية متعددة المراحل يقوم بها المدير وتكون نتيجة لتفاعل
مجموعة من العوامل العقلية والشخصية واالجتماعية لديه بحيث يؤدى هذا التفاعل إلى نتائج وحلول مبتكرة
للمواقف النظرية والتطبيقية في مجال العمل اإلداري ويتميز هذا العمل بالحداثة واألصالة والمرونة والقيمة
االجتماعية.

 .1مستویات اإلبداع

يظهر اإلبداع في العديد من المستويات ،ومنها كما أوردها (األعسر:)1000 ،
 اإلبداع على المستوى الفردي :بحيث يكون لدى العاملين إبداعية خالقة لتطوير العمل وذلك من
خالل خصائص فطرية يتمتعون بها كالذكاء والموهبة أو من خالل خصائص مكتسبة كحل
المشاكل مثال ،وهذه الخصائص يمكن التدرب عليها وتنميتها ويساعد في ذلك ذكاء الفرد وموهبته.
 اإلبداع على مستوى الجماعات  :بحيث تكون هناك جماعات محددة في العمل تتعاون فيما بينها
لتطبيق األفكار التي يحملونها وتغيير الشيء نحو األفضل كجماعة فنية في قسم اإلنتاج مثال.
 اإلبداع على مستوى المنظمات :فهناك منظمات متميزة في مستوى أدائها وعملها وغالبا ما يكون
عمل هذه المنظمات نموذجي ومثالي للمنظمات األخرى ،وحتى تصل المنظمات إلى اإلبداع البد
من وجود إبداع فردي وجماعي.
وقد ميز (سرور )1001 ،بين نوعين رئيسيين من اإلبداع على مستوى المنظمات وهما:
 اإلبداع الفني :بحيث يتعلق بالمنتج سواء السلع أو الخدمات ،ويتعلق بتكنولوجيا اإلنتاج أي
بنشاطات المنظمة األساسية التي ينتج عنها السلع أو الخدمات.
 اإلبداع اإلداري  :ويتعلق بشكل مباشر بالهيكل التنظيمي والعملية اإلدارية في المنظمة ،وبشكل
غير مباشر بنشاطات المنظمة األساسية.
ويمكن تقسيم اإلبداع إلى مستويات مختلفة من وجهة نظر كل من (( ،(Brown,1001السويدان والعلوني،
 ،)1004وهي:
 اإلبداع التعبیري :وتكون فيه األصالة والكفاءة على قدر قليل من األهمية.
 اإلبداع اإلنتاجي :وهو الذي يرتبط بتطوير آلة أو منتج أو خدمة.
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 اإلبداع االختراعي :ويتعلق بتقديم أساليب جديدة.
 اإلبداع االبتكاري :يشير إلى التطوير المستمر لألفكار وينجم عنها اكتساب مهارات جديدة.
 إبداع االنبثاق :هو نادر الحدوث لما يتطلبه من وضع أفكار وافتراضات جديدة كل الجدة.

 .1عناصر اإلبداع
تعددت تصنيفات الكتاب والعلماء لعناصر اإلبداع ،وأفضل تصنيف هو ما قدمه غيلفورد ومعاونوه للعناصر
المختلفة المكونة لإلبداع المتمثلة في الطالقة والمرونة واألصالة والتوسيع والكم والكيف ،وفي ما يلي شرح
لهذه العوامل (الفاعوري( ،)1004 ،السويطي: )1004 ،
 .2عنصر الطالقة :إن الطالقة تقاس وتحدد بعدد وكمية ما يعطي الشخص من نوع معين من
المعلومات في وحدة زمنية معينة ،وقد وجد أنه في االختبارات الكالمية وحدها توجد ثالثة عوامل

متميزة للطالقة وهي الطالقة الفكرية وجل هذا النوع من الطالقة مرتبط بالقدرة العقلية لشخص
كالقدرة على التخيل والتشبيه واالستنباط وسعة اإلدراك والحدس ،والطالقة الترابطية وتعنى بعملية
إكمال العالقات وذلك تمييزا لها عن النوع السابق من الطالقة ،والطالقة التعبيرية والتي لها عالقة
بسهولة بناء الجمل ،وهكذا.

تغيير من نوع معين ورؤية المشكلة من زوايا
ا
 .1عنصر المرونة :أما المرونة في التفكير فتعني

تغيير
ا
مختلفة والتغيير في المعنى أو التفسير أو االستعمال أو فهم المهمة أو إستراتيجية العمل أو

تفسير جديدا للهدف.
ا
في اتجاه التفكير الذي قد يعني
 .1عنصر األصالة :وتعني إنتاج ما هو غير مألوف ،وما هو بعيد المدى ،وما هو جديد وغير عادي،
وما هو ذكي و حاذق من االستجابات.

 .4عنصر التوسیع :ويظهر هذا العامل مقدرة الفرد على اإلضافة ذات القيمة على فكرة أو أسلوب
قدمها غيره بحيث تكتمل الفكرة بشكل أفضل ،أو يصبح تطبيقها أكثر فائدة وسهولة.

 .5عنصر الكم والكیف :إن ثم ة فرضية تقول إن الكمية تولد الكيفية حيث أنه إذا كان شخص ينتج
عددا أكبر من األفكار فإنه ال بد أن ينتج هذه األفكار بنوعية جيدة وفي وقت محدد ،في حين أن
هناك فرضية أخرى تقول بأنه إذا صرف اإلنسان وقته في إعطاء عدد كبير من األفكار فإن

األفكار الجيدة بينها ستكون قليلة.

وتتكون عناصر اإلبداع كما بينها (السرور )Austin, 1000( ،)1001،مما يلي:
 التفكیر اإلستراتیجي  :يعني التفكير اإلستراتيجي بقدرة المؤسسة على وضع الخطط المستقبلية
للتطوير والتغيير ووسائل التعامل معها.
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 بناء الثقافة المؤسسیة  :وتركز عملية بناء الثقافة المؤسسية على احتياجات العاملين والنظر إليهم
كأعضاء في أسرة يتوجب االهتمام بهم وتدريبهم والعمل على ترسيخ معايير أداء متميزة ألدائهم
وتوفير قدر من االحترام للعاملين واتاحة المجال لهم للمشاركة كما وتعني الثقافة المؤسسية إيجاد
قيم و أهداف مشتركة بين العاملين.
وبما أن المؤسسات التربوية والتعليمية تعتمد في تسيير أعمالها على حسن اإلدارة فيها ،وتحرص على زيادة
الكفاءة والدقة والتميز في إدارة شؤونها ،وتولي االهتمام الكبير للعمليات اإلدارية الداخلية والخارجية فيها،
وتعيد تشكيل أولوياتها الرئيسية في تقديم خدمة سريعة ومتميزة وفريدة للعاملين فيها ،وكون المؤسسات
التعليمية هي أول من يتقبل التطوير والتغيير المتسارع في العالم؛ فمن المنطقي أن تكون هي أول من يتبنى
اإلبداع اإلداري ويحتضنه ويرعاه ويدعمه (نجم.)1004 ،

 .4خصائص وسمات الشخصیة المبدعة
قد صنف كل من (توفيق( ،)1004 ،العلواني )1000 ،الخصائص والسمات الشخصية للشخص المبدع
بالشكل التالي:
أ -الخصائص العقلیة :وتتمثل في القدرة على إنتاج أكبر قدر من األفكار الجديدة المفيدة في وقت
محدد ،والمرونة في التفكير ،والقدرة على تغيير اتجاه التفكير بسهولة ،لكي يستطيع التكيف مع
الظروف المتغيرة ،والقدرة على تنظيم األفكار في أنماط أوسع وأشمل قبل التوصل إلى بناء النموذج
التفكيري الجديد ،من خالل التخيل ،والتأليف ،والتركيب ،والبناء ،والتحليل ،واعادة التنظيم ،والخروج
الدائم عن المألوف بتبني فكر كسر اإلطار ،والتفكير بطريقة لماذا؟ وكيف؟ ،وادراك العالقة المباشرة
بين الطريقة التي ينظر إليها للمستقبل وبين ما سيكون عليه المستقبل فعال ،واالعتماد على التفكير
التباعدي ،الذي يقوم على التشعب ،وأنه ليس هناك طريقة أو حل واحد صحيح للمشكلة،
واالستقالل في التفكير.
ب -الخصائص الشخصیة والدافعیة :وتكمن في الميل إلى المخاطرة ،وتقبل الغموض ،وعدم التقيد
بالتعليمات واألنظمة ،وكسر القيود الذاتية ،بالميل إلى الدعابة والمرح ،وتحويل األزمات إلى فرص،
حتى ولو كانت وسط مجموعة من المتغيرات ،التي تبدو من الوهلة األولى أنها تندد بوقوع أزمة،
وعدم التفكير في بذل الجهد بقدر التفكير بتحقيق النتيجة ،واالهتمام بإحراز النجاح أكثر من تجنب
الفشل ،وتحليل احتماالت النجاح بدقة ،والتمتع بشخصية مبادرة ،وااللتزام الشخصي القوي تجاه
المدرسة ،وامتالك ضبط وتحكم داخليين ،واالهتمام ب اآلخرين وآرائهم ،والتمتع بالثقة بالنفس،
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وتحمل المسؤولية ،والتحمس ألفكاره وتنفيذها في الواقع ،واالنفتاح على الخبرات الجديدة ،وااللتزام
بالعمل والتأمل ،والقدرة على التكيف ،والجرأة في إبداء اآلراء ،وتقديم المقترحات الالزمة.
ت -الخصائص المعرفیة :وتتمثل في حب القراءة واالطالع ،والميل إلى البحث والتحقيق ،واستخدام
المعرفة الموجودة كأساس إلنتاج أفكار جديدة ،والقدرة على التعامل مع النظم الرمزية واألفكار
المجردة ،وتنويع االهتمامات والهوايات.
بينما اتفق كل من (األعسر( ،)1000 ،الدوري والعزاوي )1004 ،على بعض خصائص وسمات الشخصية
المبدعة والتي منها:


الذكاء.



الثقة بالنفس على تحقيق أهدافه.



أن تكون لديه درجة من التأهيل والثقافة.



القدرة على تنفيذ األفكار اإلبداعية التي يحملها الشخص المبدع.



القدرة على استنباط األمور فال يرى الظواهر على عالتها بل يقوم بتحليلها ويثير التساؤالت
والتشكيك بشكل مستمر.



لديه عالقات اجتماعية واسعة ويتعامل مع اآلخرين لكي يستفيد من آرائهم.



يركز على العمل الفردي إلظهار قدراته وقابليته ،فهناك درجة من األنانية.



غالبا ما يمر بمرحلة طفولة غير مستقرة مما يعزز االندفاع إلى إثبات وجوده واثبات ذاته ،فقد
يكون من أسرة مفككة أو أسرة فقيرة أو من أحياء شعبية.

 الثبات على الرأي والجرأة واإلقدام والمجازفة والمخاطرة ،فمرحلة االختبار تحتاج إلى شجاعة عند
تقديم أفكار لم يتم طرحها من قبل.


يفضل العمل بدون وجود قوانين وأنظمة.



يميل المبدعون إلى الفضول والبحث وعدم الرضا عن الوضع الراهن.

 .5معوقات اإلبداع في المنظمات

يواجه اإلبداع العديد من المعيقات ،سواء على مستوى الفرد أو الجماعة أو المنظمة ،التي تتداخل مع

بعضها البعض ،ألن ما ينطبق على الفرد قد ينطبق على الجماعة والمنظمة باعتباره جزء منها ،ومن ثم
تؤثر بدورها سلبا على أداء المديرين ألعمالهم ،وعلى حل المشكالت التنظيمية بطريقة إبداعية (جروان،
.)1001
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بينت بعض الدراسات مثل (الشمري( ،)1001 ،القحطاني )1000 ،أن اإلبداع على مستوى المنظمة قد
يعاني من اإلعاقة والصعوبة ،لألسباب التالية:
أ -المحافظة على الوضع االجتماعي وعدم الرغبة في خلق صراع سلبي ناشئ عن االختالفات بين
الثقافة السائدة في المنظمة وبين الثقافة التي يستلزمها التغيير.
ب -الرغبة في المحافظة على أساليب وطرق األداء المعروفة ،حيث أن اإلبداع في المنظمة يستلزم في
بدايته نفقات إضافية على المنظمة أن تتحملها.
ت -عدم الرغبة في تخفيض قيمة االستثمار الرأسمالي في سلعة أو خدمة حالية.
ث -عدم الرغبة في تغيير الوضع الحالي بسبب التكاليف التي يفرضها مثل هذا التغيير.
ج -ثبوت الهيكل البيروقراطي لمدة طويلة وترسخ الثقافة البيروقراطية وما يصاحب ذلك من رغبة
أصحاب السلطة في المحافظة عليها وعلى طاعة ووالء المرؤوسين لهم أو رغبة أ صحاب
االمتيازات في المحافظة على امتيازاتهم.

 .1الممارسات اإلداریة التي تؤثر في اإلبداع
أوضحت العديد من الدراسات مثل (الصرن( ،)1001 ،إبراهيم ،)1001 ،أن هنالك عددا من الممارسات
اإلدارية التي تؤثر في اإلبداع ومنها:
أ -التحدي  :عن طريق تعيين الشخص المناسب في الوظيفة المناسبة والتي تتصل بخبراته ومهاراته،
وذلك يؤدي إلى توقد شعلة اإلبداع لديه ،كما أن التسكين في المكان غير المناسب يؤدي إلى
اإلحباط والشعور بالتهديد.
ب -الحریة  :وتتمثل في إعطاء الموظف الفرصة لكي يقرر بنفسه كيف ينفذ المهمة المسندة إليه ،فذلك
ينمي الحافز الذاتي وحاسة الملكية لديه ،وفي الواقع نجد بعض المديرين يغيرون األهداف باستمرار
أو أنهم يفشلون في تحديد األهداف وآخرين يمنحون الحرية باالسم فقط ويدعون أن الموظفين ليس
لديهم المقدرة على التوصل لحلول إبداعية.
ت -الموارد  :أهم موردين يؤثران على اإلبداع هما :الوقت والمال ،وتوزيعهما يجب أن يكون بعناية
فائقة إلطالق ش اررة اإلبداع عند الجميع ،وعلى العكس فإن توزيعهما بشكل غير عادل يؤدي إلى
تثبيط الهمم ،كما أن مساحة المكان الذي يعمل فيه الموظف كلما كانت واسعة كلما حركت الخيال
المبدع أكثر.
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ث -مالمح فرق العمل :كلما كان فريق العمل متآلفا ومتكامال كلما أدى ذلك إلى مزيد من صقل
مهارات التفكير اإلبداعي وتبادل الخبرات ،ويكون ذلك من خالل:
 الرغبة األكيدة للعضو في تحقيق أهداف الفريق. مبادرة كل عضو إلى مساعدة اآلخرين وخاصة في الظروف الصعبة. ضرورة تعرف كل عضو على المعلومات المتخصصة التي يحضرها األعضاء اآلخرونللنقاش.
ج -تشجیع المشرفین  :حيث أن معظم المديرين دائما مشغولون ،وتحت ضغط النتائج يفوتهم تشجيع
المجهودات المبدعة الناجحة وغير الناجحة ،فالبد من تحفيز الدافع الذاتي حتى يتبنى الموظف
نادر ما تربط بين اإلبداع وبين مكافآت
المهمة ويحرص عليها ويبدع فيها والمؤسسات الناجحة ا
مالية محددة والمفترض أن يقابل المدير أو المشرف األفكار اإلبداعية بعقل متفتح وليس بالنقد أو
بتأخير الرد أو بإظهار رد فعل يحطم اإلبداع.
ح -دعم المنظمة  :إن تشجيع المشرفين يبرز اإلبداع ،ولكن اإلبداع حقيقة يدعم حينما يهتم به قادة
المنظمة الذين عليهم أن يضعوا نظاما أو قيما مؤكدة لتقدير المجهودات اإلبداعية واعتبار أن
العمل المبدع هو قمة األولويات ،كما أن المشاركة في المعلومات وفي اتخاذ الق اررات والتعاون من
القيم التي ترعى اإلبداع.

44

ثانی ا  :اإلبداع التنظیمي
مقدمة

هناك مفاهيم عديدة لموضوع اإلبداع واإلبداع التنظيمي والتي وردت ضمن مداخل عديدة للباحثين في

األدبيات اإلدارية ويعرف اإلبداع على انه جملة من األفكار المفيدة الجديدة والتي تتصل بحل المشكالت
واعادة تركيب األنماط المعروفة من المعرفة ،كما ال يقتصر اإلبداع الجانب التكتيكي ألنه ال يشمل تطوير
السلع والعمليات المتعلقة بها واعداد السوق فحسب بل يتعدى ليشمل اآلالت والمعدات وطرق التصنيع
والتحسينات في التنظيم نفسها ونتائج التدريب والرضا عن العمل وبالتالي إلى زيادة اإلنتاجية (عيد،
 ، )1000ومن هنا تضمن هذا الفصل تعريف اإلبداع التنظيمي و أنواعه ومراحل عملية اإلبداع التنظيمي،
كما وذكر دور البيئة التنظيمية في تنمية اإلبداع التنظيمي ،واستراتيجيات اإلبداع التنظيمي ،ويوضح هذا
الفصل إدارة المعرفة و اإلبداع التنطيمي.

 .2تعریف اإلبداع التنظیمي

يرى (النفيعي ) 1001 ،أن اإلبداع التنظيمي هو اإلتيان بشيء جديد ومفيد قد تكون فكرة أو خدمة أو سلعة
أو عملية أو نشاط يتم داخل ا لمنظمة ،ومن خالل التصرف المميز الذي يمارسه الفرد كتبني التغيير وتشجيع
االبتكار واستخدام طرق وأساليب حديثة في مجال العمل ومحبة التجريب والمناظرة وعدم االنصياع لألوامر
التي تحد من تفكيره ،والقدرة على التكيف والمرونة والمساهمة في حل المشاكل.
بينما يرى (عباس ) 1004 ،أن اإلبداع في المنظمة يكون من خالل تنفيذ األفكار الخالقة للعاملين إلى
حقائق ،وأن اإلبداع يكون من خالل منتج جديد أو من خالل اإلجراءات وعالقة العاملين فيما بينهم.
وعرف كل من (الدوري والعزاوي )1004 ،اإلبداع التنظيمي بأنه يعني اإلنتاج أو تبني األفكار المفيدة
وتطبيقها داخل المنظمة ،كما وعرفاه بأنه تشخيص المشكالت ،وايجاد حلول مناسبة لتجاوزها بأسلوب جديد،
عبر ترتيب األفكار المتاحة في صيغة جديدة.
وقد عرف (بن نذير و منصوري )1004 ،اإلبداع التنظيمي على أنه إدماج وتغيير إجراءات وطرائق
التسيير ،ويعتبر هذا النوع من اإلبداع غير مادي ،يهدف إلى تحويل واعادة تنظيم طرائق وأساليب التسيير،
والمعارف المكتسبة من أجل جعل سلوك المنظمة واألفراد أكثر إيجابية وفعالية ،ويهتم بتطوير نظم إدارية

حديثة واجراء تحويالت في توزيع النشاطات بين األفراد وفي تركيب الوظائف داخل المنظمة.
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 .1أنواع اإلبداع التنظیمي
وعند الحديث عن اإلبداع التنظيمي البد من اإلشارة إلى أنواعه لكي تصبح هناك صورة أوضح عن ما هو
مقصود باإلبداع التنظيمي ،طبع ا هناك العديد من الباحثين الذين ميزوا بين أنواع اإلبداع وأعطوا مسميات
متعددة لكن األغلب ميزوا بين نوعين رئيسين من اإلبداع على مستوى المنظمة (الكليبي( ،)1011 ،النجار
وملكاوي:)1010 ،
 اإلبداع التنظیمي الفني :وهو اإلبداع المتعلق بالمنتج سواء السلع أو الخدمات والمتعلقبتكنولوجيا اإلنتاج أي بنشاطات المنظمة األساسية التي ينتج عنها السلع أو الخدمات.
 اإلبداع التنظیمي اإلداري :وهو اإلبداع المتعلق مباشرة بالهيكل التنظيمي والعملية اإلدارية فيالمنظمة ،وبشكل غير مباشر بنشاطات المنظمة األساسية.

 .1مراحل عملیة اإلبداع التنظیمي
من خالل دراسة معالم اإلبداع وآثاره يمكن إنجاز المراحل التي تمر بها عملية اإلبداع التنظيمي بما يأتي
من وجهة نظر (الشماع و حمود( ،)1004 ،الدوري و العزاوي:)1004 ،
المرحلة األولى :التصور أو اإلدراك:
تبدأ الخطوة األساسية لإلبداع الناجح بفكرة جديدة أو تصور كامل لإلمكانات التكنولوجية واالحتياجات
المطلوبة ،إضافة لدراسة المنافع االقتصادية أو االجتماعية التي يأخذها المبدع بنظر االعتبار ،أو طبيعة
الطلب المتوقع (المحتمل) ،ومقارنة المنافع المتوقعة بكلفة اإلنتاج المطلوب.
المرحلة الثانیة :تكوین الفكرة
مرحلة تكوين الفكرة هي العملية األساسية الثانية في مرحلة اإلبداع ،حيث أن تصميم المحتوى يشتمل على
تحديد الطلب المتوقع والتكنولوجيا المحتملة لتكوين التصميم ،وهذه الخطوة هي عمل مبدع وخالق لتوحيد كل
العوامل المطلوب اعتمادها ،كما أن هذه تمثل عملية تقييم ) (Evaluationتصاحب إدارة اإلبداع في كل
مراحله المطلوبة ،إذ يتقرر في ضوئها ما إذا كان األمر ممكنا في االستمرار ،أو كانت هنالك ضرورة
للتوقف عن العمل.
المرحلة الثالثة :معالجة المشكلة
ترافق هذه الخطة عملية اإلبداع بشكل مستمر حيث تصاحب ذلك ظهور بعض المشكالت أو المعوقات
التي يجب أن تتخذ بشأنها المعالجات الممكنة.
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المرحلة الرابعة :الحل
إذا ما نجحت نشاطات حل المشكالت ،تأتي هذه المرحلة التي يكون اإلبداع فيها قد وجد وتحقق نجاح
المشروع المستهدف ،فإذا تحقق المشروع من خالل اإلمكانات التكنولوجية المتاحة سمي هذا النوع اإلبداعي
بالتبني ،أما إذا لم تحقق الموارد التكنولوجية المتاحة إمكانية التنفيذ فان المنظمة تلجأ إلى اعتماد المرحلة
األخرى من مراحل اإلبداع وهي مرحلة التطوير.
المرحلة الخامسة :التطویر
تمثل هذه المرحلة إحدى صور عدم التأكد التي يواجهها المبدع ،حيث أن إمكانية قياس الحاجة إلى
التكنولوجيا المتوقعة إلكمال المشروع تكون غير معروفة عادة لذلك يحاول المبدع أن يحل مشكالت عدم
التأكد من خالل األخذ بالنظر حاجة السوق ،والعقبات اإلنتاجية المرافقة لذلك ،وال يمكن تحقق اإلبداع إال
حينما يتم تقديم السلع والخدمات (المخرجات) فعال للسوق.
المرحلة السادسة :االستعمال أو االنتشار
تمثل هذه المرحلة الخطوة النهائية في عملية اإلبداع  ،حيث يتم استعمال اإلبداع أو انتشار فكرة اإلبداع
والنتائج المتحققة منها ،وغالبا ما تكون المدة األولى من تشغيل المشروع (تنفيذ الفكرة) عالية الكلفة ،بسبب
ما تتحمله المنظمة من كلف استثمارية وتشغيلية ،واحتمال وجود طاقات إنتاجية فائضة ،تنتظر االستخدام
األعلى في المستقبل.
أما من وجهة نظر (طرطار وحليمي( ،)1011 ،بلحمدي و خالفي )1004 ،فأن عملية اإلبداع التنظيمي
تمر بثالث مراحل أساسية تتمثل في:
أ -تولید األفكار :يتم في هذه المرحلة توليد أفكار جديدة من خالل االهتمام بتطوير ثقافة منظمات
األعمال وتشجيع انتقال المعارف والمعلومات الجديدة بين عاملي هذه المنظمات ،مما يؤدي بهذه
األخيرة إلى سهولة حصولها على هذه المعارف والمعلومات بطرق وأساليب مختلفة كآراء الزبائن
والموردين ومن ثم اختيار األفكار الجديدة المناسبة والممكن تطبيقها من طرف العاملين والمعدات
وآالت اإلنتاج وكذلك قدرة هذه المنظمات المالية.
ب -من الفكرة إلى المشروع :يتم تحويل األفكار الجديدة إلى مشروع وذلك من خالل وضع مخطط
تطبيقي يتضمن نوع اإلبداع المستخدم وحدود تطبيقه ،ونوع وسائل العمل مع دراسة مناسبة لكل
هذه الظروف مع احتياجات الزبائن المستهدفين ،إضافة إلى ذلك تقوم المنظمات بتحديد تكاليف

47

مشروع اإلبداع وكذلك تكاليف االنطالق سواء من الناحية الصناعية أو التجارية ،وكذلك مواكبة
التغيرات الجديدة الحاصلة في محيطها والتي يمكن إدخالها في أي لحظة.
ت -تنفیذ المشروع :في هذه المرحلة تبدأ المنظمات بإنتاج منتج تجريبي يسمح لها من التأكد من
جاهزية وسائل اإلنتاج الجديدة ومدى كفاءة اليد العاملة والماهرة في تطبيق المعارف الجديدة ،هذا
المنتج التجريبي يسمح لها بتحليل آراء وردة فعل الزبائن والموردين ،بعدها تنتقل المنظمات إلى
اإلنتاج الفعلي ،وبعد اكتمال عملية التصنيع يصبح المنتج جاهز للدخول إلى السوق.
ومن هنا يتضح بأن عمليات اإلبداع ليست حاالت رتيبة من التفكير ،بل إنها تصورات هادفة إلى تفجير
الطاقات اإلنسانية الكامنة في الفرد والجماعة والمنظمة على حد سواء ،كما أن نتائجها هي ذات أبعاد
تطويرية فاعلة لخدمة المنظمة والمجتمع.

 .4دور البیئة التنظیمیة في تنمیة اإلبداع التنظیمي
اإلبداع ليس ومضة أو إشراقا أو إلهام ا يأتي من فراغ ،بل هو محصلة تفاعل الفرد وبيئة المنظمة والبيئة
دور حاسما في إبداع المنظمات (الزهري .)1001 ،
العامة ،وتلعب بيئة المنظمة ا
يرى ( )Schermerhorn et al, 1000أن أهم جوانب ومتغيرات البيئة التنظيمية التي تحفز اإلبداع
التنظيمي وتشجعه هي:
 الهیكل التنظیمي العضوي :يؤثر إيجابا على اإلبداع وذلك ألنه يتضمن درجة متدنية من تقسيم
التمايز الرأسي ،والرسمية والمركزية ،فالهيكل العضوي يوفر المرونة والتكيف والتفاعل األفقي بين
الوحدات المختلفة مما يشجع ويسهل تبني اإلبداعات.
 استقرار اإلدارة لفترة طویلة یرتبط باإلبداع :حيث أن استقرار اإلدارة يوفر المشروعية والمعرفة في
كيفية إنجاز العمل وتحقيق النتائج المرجوة.
 ثقافة المنظمة :المنظمات المبدعة لديها ثقافات متشابهة ،فهي تشجع المخاطرة واالختبار
والتجربة ،وتكافئ النجاح والفشل ،على السواء ،وتشجع بل وتكافئ األخطاء ،وتنظر إلى الفشل
على أنه نتيجة ثانوية طبيعية للخوض في المجهول.
 القیادة  :اإلبداع يتطلب قيادة ملتزمة بالتغيير وتدعم اإلبداع وتسانده وتتسامح مع األخطاء ،بل
وتشجعها ،وعلى المدير أن يساعد األفراد على التغلب على خوفهم من الفشل ،وتطوير ثقافة
المخاطرة الذكية التي تؤدي إلى اإلبداع الدائم.
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 جماعة العمل  :لقد دلت الدراسات على أن وجود درجة معتدلة من التنوع ،والتماسك ،واالستقاللية
تتصف بها جماعة ،فريق عمل يشجع ويعزز اإلبداع ،ولكن إذا ما زادت هذه الخصائص أو قلت
درجة االعتدال فإن ذلك يعيق اإلبداع في المنظمات.
 أنظمة المكافآت والحوافز :مما يحفز اإلبداع ويسانده وضع نظم المكافآت التي تالئم اإلبداع،
والربط بين أنظمة المكافآت واإلبداع هو منح االعتراف والتقدير واألداء الجيد.

 .5استراتیجیات اإلبداع في منظمات األعمال
تمثل استراتيجية اإلبداع االتجاه العام المستقبلي في إبداع المنتج أو العمليات و التقنيات والتي يتم تحديدها
بما يتالءم مع ما تتمتع به منظمات األعمال من إمكانيات وموارد بالشكل الذي يحقق أهدافها المتمثلة في
البقاء واالستمرار ،وتصنف إستراتيجية اإلبداع إلى ثالث أنواع تتمثل في (حسين( ،)1000 ،طرطار
وحليمي: )1011 ،
أ -استراتیجیة اإلبداع الهجومیة
تستعمل المنظمات هذه االستراتيجية بهدف تحقيق الريادة في السوق عن طريق تكثيف البحث والتطوير،
واستعمال مختلف تقنيات اإلبداع الممكنة ألجل تطوير المنتجات والعمليات اإلنتاجية ،وهذا باالعتماد
على اإلبداعات الجذرية خصوصا ،وهذه االستراتيجية تتطلب إمكانيات وقدرات هامة.
ب -استراتیجیة اإلبداع الدفاعیة
ال تهدف المنظمات من وراء هذه اإلستراتيجية إلى تحقيق الريادة ،بل تبحث عن التقليل من
المخاطر التي تواجهها من ناحية اإلبداع ،وذلك بتتبع ودراسة خطوات المنافسين في السوق لتجنب
األخطاء التي ارتكبوها ،وتتطلب هذه االستراتيجية قدرة ضئيلة في مجال البحث األساسي ،إال أنها
تستلزم قدرة تطويره وهندسية كبيرة لوسائل اإلنتاج وهذا للمحافظة على موقعها في السوق والصمود
أمام المنافسة القوية.
ت -استراتیجیة اإلبداع التقلیدیة
تستهدف المنظمات هنا استدراك التأخر المعرفي والتكنولوجي الكبير عن طريق المتابعة الدائمة
والنشطة للسوق ،ويبرز هذا االختيار عن طريق محاولة خلق أو تطوير منتج جديد انطالقا من
منتج قديم ،حيث يتم إدخال تعديالت واضافات جديدة على هذا األخير هذه اإلستراتيجية تستلزم
مستوى ِ
عال من هندسة اإلنتاج.
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 .1إدارة المعرفة واإلبداع التنظیمي
يتعين على المنظمة أن تتمتع بمعرفة في إدارة اإلبداع ،وبدون ذلك تدمر قدراتها الحقيقية التي هيأتها لها
كفاءاتها المميزة ،وهنا ينبغي التركيز على نشاط البحث والتطوير لتحقق المنظمة النجاح ،فهو أساس
الوصول إلى اإلبداع المنظمي ،كما أنه الطريق الذي توظف من خالله المنظمة خزينها المعرفي في تقديم
منتجات أو خدمات جديدة للمستفيدين ،إلى جانب كونه استثمار مستقبلي ،ومصدر مهم للمعرفة التقنية في
المنظمة ،ويبتكر القدرات على استيعاب واستثمار المعرفة الجديدة (.)Wheelen & Hunger, 1000
وأبرز ( )Alberto, 1000العالقة بين إدارة المعرفة وتعزيز اإلبداع وأهميتهما في نجاح تنافسية المنظمات،
فضال عن أثر هذه العالقة في صياغة استراتيجيات المنافسة ،ألن تطوير المعرفة مرتبط بخصائص األفراد
وتطويرهم ،وهذا ما يدعم إبداعية المنظمة ثم قدراتها التنافسية.
ويشير ( )Marinalini & Nath, 1000إلى أن المنظمة تعتمد البحوث والتكنولوجيا لتوليد المعرفة التي
تدعم قوتها التنافسية ،كما تهيئ لها هيكل يحفز اإلبداع ،فتولد معارف جديدة تقوم بتطبيقها لتقدم سلع أو
خدمات جديدة ،وبما يوصلها إلى مرتبة تكنى فيها بالمنظمة المتعلمة التي تستند في بقائها ونموها على
القاعدة المعرفية الموظفة في اإلبداع.
وذهب) )Raisinghani, 1000إلى أن إدارة المعرفة تتضمن ابتكار هياكل تضم العناصر األكثر تقدما من
الموارد التكنولوجية ،والمدخالت األساسية التي تتيح للمنظمة أن تصنع ق اررات فعالة ،وتستجيب لحاجات
المستفيدين وفق نموذج فكري مبدع.
ويشير ( ) Wick, 1000إلى أن التميز في عصر المعرفة يعتمد على ماديات توليد الممارسات واألفكار
واآلليات الجديدة ،وتطوير القائم منها ،وأ ن التحاور بين األفراد ذوي الثقافات والخلفيات المتباينة ،يدعم من
تطوير األفكار ،كما أن تعاون المهنيين يوصل إلى أفكار جديدة ،ومن ثم إلى اإلبداع ،وان الضغوط
والتحديات التي تعانيها المنظمات تجعلها تبدع ،مما يدفعها لتطبيق المزيد من برامج إدارة المعرفة.
ويرى ( )Daft, 1001أن البرامج الجديدة كإدارة المعرفة هي المشاركة في المعلومات تحفز اإلبداع ،وتمكن
المنظمات من مواكبة التغيرات المتسارعة في بيئتها ،كما تهيئ أدوات للتغيير االستراتيجي الكبير ،وتحقيق
اإلبداع السريع والمستمر في التكنولوجيا والمنتجات والعمليات والخدمات.
وعلى وفق (العنزي ونعمة ) 1001 ،فان المعرفة المدونة في السجالت والتقارير األرشيفية ،والتي تدخل في
مصدر لإلبداع الذي تتاجر به المنظمات ،ويسترسل قائال أن المستفيدين يحتاجون إلى
ا
الحاسوب تمثل
المعرفة المهنية التي تطور السلع أو الخدمات ،وبما يوجب التوجه نحو اإلبداع ،وهذا يتطلب من المنظمة
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استقطاب األفراد ذوي القدرة اإلبداعية العالية ،والتعامل مع الطوارئ ،والظروف المتغيرة التي تتطلب اإلبداع،
ث م الحصول على مخرجات معرفية وفكرية عالية المستوى ،وبالتالي فالفرد الذي يقدم اقتراح يزيد من أرباح
المنظمة يعد رأس مال فكري ،وهذا ينطبق على كل معرفة وابداع أو تجديد يقدم حلوال ناجحة للزبائن.
وبالتركيز على زيادة الخزين المعرفي ،يمكن للمنظمات أن تركز على مدخل ( Open Book
 ) Managementلزيادة عدد األفراد الذين يولدون األفكار الجديدة ،وتحسين جودة المنتجات وتخفيض
الكلف (العنزي.)1001 ،
وعلى وفق (الكبيسي )1001 ،يتعزز اإلبداع والتعلم في المنظمة عندما تركز على جانب الطلب على
المعرفة الجديدة لسد حاجتها ،في حين أن جانب العرض في إدارة المعرفة يجعل المنظمة تركز على توزيع
ونشر المعرفة المتوافرة ،فيعكس سياقا ضعيفا لتحسين التعلم واإلبداع المنظمي ،وان المعرفة الجديدة المتولدة
على وفق إستراتيجية الطلب تحققها مجموعات العمل التي تضم أفراد مبدعين ومتعاونين.
و باعتماد األسلوب الفرقي في العمل يمكننا أن نزيد اإلبداع ،شريطة أن تضم الفرق أفرادا بمهارات متنوعة،
وخلفيات ومعرفة متباينة ،بغاية التوصل إلى طرق جديدة غير مبتكرة سابقا في حل المشكالت ،وبما يجعل
كل عضو مدركا للمعرفة التي يتمتع بها العضو اآلخر ،وتبادلها ونشرها بين أعضاء الفريق ،لتمكين األخير
من اإلبداع بمستوى أعلى (.)Thomke & Hippel, 1001
إن المنظمات اآلن توظف المعرفة التي تحقق لها منافع مالية ،وتلزم أفرادها تعلم المعرفة التي تخلف الميزة،
والتي تكون هادفة ،وبما يؤمن خلق قاعدة تنظيمية ملتزمة باإلبداع ،وقائمة على االلتزام بفلسفة المعرفة
الموجهة نحو خلق الميزة التنافسية (.)Gupta & McDaniel, 1001
وأوضح ( ) Kotelnikov, 1001العالقة بين إدارة المعرفة واإلبداع بتعريفه اإلبداع على أنه عملية تحويل
مصدر لخلق القيمة وزيادة اإلنتاجية ،ومصدر
ا
المعرفة الجديدة إلى منتجات أو خدمات جديدة ،وبما يجعله
لتحويل الخزين المعرفي للمنظمة إلى سلع وخدمات تلبي حاجة المستفيد ،كما ويرى أن انتقالنا من المجتمع
الصناعي إلى المجتمع المعرفي يغير اإلبداع ،دون أن يعني ذلك اختفاء اإلبداع المضاف ،أو تطوير
المنتوج ،ولكن إضافة أبعاد جديدة لإلبداع إلى جانب األبعاد القديمة.
واذا كانت إ دارة المعرفة ضرورة ملحة بالنسبة للمنظمات من أجل الوصول الى األداء المتميز ذي المعدالت
نظر ألن أداء التعليم يرتبط بعمق بالمعرفة،
العالية من اإلبداع فإنها ضرورة أكثر الحاحا بالنسبة للجامعات ،ا
هذا يتضح من خالل أن الجامعة اليوم مطالبة باحتكار أشكال معينة من المعرفة ،تظهر من خالل طالب
التعليم العالي الذي يبحث عن المعرفة والمهارات واالتجاهات التي توفر له الخبرة المطلوبة في تطوير الفهم
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لحياته الشخصية المهنية ،وعضو هيئة التدريس بوصفه مدرس قادر على تعلم أنماط معينة من المعرفة،
وبوصفه باحث يكتسب المعرفة والقيم للمجتمع األكاديمي باإلضافة إلى خدمة مطالب العامة عالوة على
ذلك فالجامعات تواجه أزمات مرتبطة بالمعرفة أكثر خطورة من أزمات التمويل والتنظيم ،وأساس هذه
األزمات يتمركز في مهاجمة المجتمع للمعرفة التي يقدمها التعليم العالي من حيث أنها غير ذات صلة
وعديمة الجدوى وقيمتها زائلة ،وفي نفس الوقت يرفض األكاديميون تعليم المعرفة ذات المغزى ،لذا فان نجاح
كثير على االلتزام الفردي والتزام الكلية بتعقب المعرفة (هاشم،
ا
الجامعات في مواجهة تلك التحديات يعتمد
.)1004
يعرف البعض مفهوم اإلبداع التنظيمي بأنه الطريقة التي تلجأ إليها منظمات األعمال لالستجابة والتكيف مع
المتغيرات البيئية لتحقيق مزايا تنافسية على غيرها ،من خالل تبني أنماط تنظيمية جديدة أو تطوير تكنولوجيا
جديدة أو إقامة عالقات مع منظمات أخرى بما يساعد على خلق شيء جديد ،وتتولى إدارة المعرفة كل
عمليات إدارة الموارد واألصول الفكرية والمعرفية في المنظمة ،مما يكشف عن قدرات العمال وطاقاتهم
الكامنة ،اتجهت كثير من الدراسات واألبحاث إلى إظهار العالقة الترابطية والسببية بين إدارة المعرفة
واإلبداع التنظيمي ،وتؤكد هذه الدراسات أنه في بيئة األعمال اليوم تكون المعرفة هي المصدر األكيد للميزة
التنافسية ،وعندما تتغير األسواق وتزداد التقنيات ويزداد عدد المنافسين وتتقادم المنتجات بسرعة ،تولِّد
المنظمات الناجحة المعرفة الجديدة باستمرار ،ثم تنشرها داخل التنظيم وتجسدها على نحو سريع في
المنتجات والخدمات الجديدة وتبدع باستمرار(حسين.)1000 ،
واذا كانت المعرفة هي األصل األكثر قيمة في المنظمات القائمة على المعرفة ،فإن المهمة األساسية لهذه
المنظمات تتمثل في كيفية المحافظة على هذا األصل أوال ،وكيفية استخدامه لتوليد معرفة جديدة من أجل
خلق القيمة وتحقيق الميزة التنافسية ثانيا ،والواقع أن هاتين المهمتين الكبيرتين هما جوهر إدارة المعرفة التي
من خاللهما تساهم إدارة المعرفة في تحقيق أهداف المنظمة( .عبد اهلل وبوسهوة.)1010 ،
ورغم أن (الزعبي و خريس )1010 ،يرى أن اإلبداع ينشأ في أغلب األحوال من وميض العبقرية ،إال أن
هناك مصادر أخرى لإلبداعات الناجحة تعبر عنها الفرص اإلبداعية الناتجة عن البحث الواعي والهادف،
وتعرض المنظمة إلى مواقف تتطلب منها اإلبداع وذكر منها المعرفة الجديدة التي تكتسبها المنظمة ،أو
قيامها بتطوير المعرفة الحالية علمية أو تقنية أو اجتماعية ،مع تباين اإلبداعات الناتجة عن المعرفة الجديدة
أو المطورة في أهميتها ،فضال عن حاجتها إلى وقت طويل لتحويل المعرفة بعد نشوئها إلى تقنيات مفيدة،
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ومن ثم بروزها في السوق بصيغة (منتجات ،عمليات ،خدمات) جديدة ،فضال عن أنها تتطلب أنواع كثيرة
من المعرفة لتكون أكثر فاعلية ،وتتسم بكونها إبداعات جذابة ،وتتسم بالمخاطرة.
ويرى (محمد و بشير )1011 ،أ ن اإلبداع مرتبط بالذكاء والفطنة وسرعة البديهة ،ويرتكز على قاعدة معرفية
عريضة ويع بر عن نزعة التفوق ،واالستعداد الفطري الذي يتمتع به الفرد ،والذي ينمى بالتدريب والتعلم ،وأهم
ما يؤدي إلى نجاحه توافر المعلومات واستخدامها ،فالمجتمع والمنظمة المبدعين يعشقان المعرفة ،ويوظفان
الحواس للتعلم ،وبما يجعلهما محفزين لتوظيف المعرفة من أجل اإلبداع ،كما يسعى إلى اكتساب المعرفة
الجديدة باستمرار لتعزيز اإلبداع المنظمي.
ويشير (شعيب وعواطف )1011 ،أن اإلبداع يولد األفكار والطرق الجديدة لتحديد المشكالت واختراع
الحلول ،وهو أحد المداخل المعرفية األساسية لتحقيق النجاح التنافسي ،وذلك عبر اعتماد االستراتيجيون على
مخيلتهم في توليد حلول غير معروفة للمشكالت التنظيمية ،واختيار األكثر إبداعا منها ،والتفكير بطريقة
مبدعة ،وتجاوز المفاهيم المقبولة الكتشاف أفكار جديدة ،وبما ينمي في األفراد اإلبداع ومرونة التفكير.
وأخي ار أوضح (طرايرة و الحليمي )1011 ،أن المنظمات التي تهتم بالمعرفة وادارتها ستكون ذات تعدد في
المهارات والثقافة وتسعى إلى التميز من خالل التعلم واإلبداع ،وسيؤثر العاملون ذوو الخبرات والقدرات
المعرفية على أداء هذه المنظمات.
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المبحث الثالث
نبذة عن الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة
مقدمة
تطور في فلسطين خالل العقد األخير بالرغم من الصعوبات التي
ا
مما ال شك فيه أن التعليم العالي شهد
كبير على مختلف المستويات في كافة
ا
يواجهها مجتمعنا الفلسطيني ،ويشهد التعليم الجامعي اهتماما
مستمر نحو األفضل لمواكبة حاجات الفرد والمجتمع
ا
تطور
ا
محافظات الوطن ،إضافة إلى أنه يشهد
وخصائص العصر العلمي والتقني ،وبناء على ذلك فإنه ينظر إلى التعليم الجامعي على أساس الدور
المتميز الذي يلبيه في تقدم المجتمعات وتنميتها وذلك عن طريق إعداد الكوادر والطاقات البشرية الفنية
والعلمية والثقافية والمهنية وكذلك إعداد القيادات الفكرية في مجاالت التعليم المختلفة التربوية والعلمية
والمهنية (شعت.)1011 ،
لقد أضافت الباحثة نبذة مختصرة عن الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة التي شملتها الدراسة ،والتي منها
جامعة األزهر ،والجامعة اإلسالمية ،وجامعة األقصى ،واللواتي يعتبرن من أكبر وأقدم الجامعات في قطاع
غزة ،كما واستثنيت جامعة القدس المفتوحة ،نظ ار لتواجد أغلب إدارتها العليا في الضفة الغربية وصعوبة
التواصل معهم وكونها جامعة للتعليم المفتوح.
 .2جامعة األزهر  -غزة ()http://www.alazhar.edu.ps
أنشئت جامعة األزهر – غزة في مطلع الفاتح من سبتمبر من العام 1441م ،بقرار من الشهيد الراحل الرمز
ياسر عرفات (أبو عمار) رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ،وجاء إنشاء الجامعة لإلسهام في إتاحة فرصة
التعليم الجامعي للشباب الفلسطيني  ،داخل الوطن وخارجه بهدف المحافظة عليهم والحد من هجرتهم في
طلب العلم إلى الخارج.
فقد بدأت جامعة األزهر بكليتين فقط هما :كلية الشريعة والقانون (الحقوق اآلن) ،وكلية التربية ،وفي العام
 1992تم إنشاء أربع كليات أخرى هي  :الصيدلة ،الزراعة ،العلوم ،واآلداب اإلنسانية ،ثم أضيفت لها في
العام  1993كلية سابعة وهي كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية.
أما في العام  1997فقد تم إنشاء كلية العلوم الطبية التطبيقية تلبية الحتياجات المجتمع الفلسطيني القادر
على الخوض في مجال التخصصات الدقيقة ،وفي العام  1999م تمت الموافقة على إنشاء كلية طب
فلسطين فرع جامعة األزهر ،حيث باشر طلبة كلية الطب دراستهم األكاديمية.
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وفي العام  2001ونتيجة للتطور الهائل في علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات كان لجامعة األزهر القرار
الحكيم في إنشاء الكلية العاشرة بالجامعة وهي كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات وذلك لمواكبة التقدم
العلمي والتطور السريع في مجال التخصصات العلمية الحديثة ،وتم بعد ذلك وفي السنوات الالحقة استحداث
بعض الكليات مثل كلية طب األسنان و قسم هندسة الحاسوب واالتصاالت في كلية الهندسة.
الدرجات التي تمنحها الجامعة على مستوى درجة البكالوریوس(دلیل الطالب – جامعة األزهر:)1021،
 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  :اللغة االنجليزية وآدابها  -اللغة االنجليزية  /فرعي لغة فرنسية -
اللغة العربية وآدابها  -علم اجتماع  /فرعي علوم سياسي وعلم نفس وخدمة اجتماعية – تاريخ -
الجغرافيا.
 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية  :العلوم السياسية  -االقتصاد – اإلحصاء – اإلحصاء التطبيقي –
المحاسبة  -إدارة األعمال  -إدارة األعمال باللغة اإلنجليزية  -المحاسبة باللغة اإلنجليزية.
 كلية التربية  :تخصص المرحلة األساسية األولى  -تعليم التربية اإلسالمية – اللغة العربية  -اللغة
االنجليزية  -الفيزياء  -الكيمياء  -األحياء  -الرياضيات – تاريخ  -جغرافيا  -إرشاد نفسي.
 كلية الحقوق  :القانون.
 كلية العلوم  :الرياضيات  -الكيمياء  -العلوم الحياتية  -الفيزياء  -جيولوجيا.
 كلية الزراعة والبيئة  :العلوم الزراعية والبيئية  -الصناعات الغذائية  -اإلنتاج الحيواني  -اإلنتاج
النباتي والوقاية.
 كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات  :نظم المعلومات  -علوم الحاسوب  -هندسة أنظمة الحاسوب
هندسة الميكاترونكس  -هندسة الحاسوب واالتصاالت – تكنولوجيا المعلومات. كلية الدكتور حيدر عبد الشافي لطب األسنان  :طب األسنان.
 كلية الطب  :الطب البشري.
 كلية العلوم التطبيقية  :العالج الطبيعي -التصوير الطبي  -الطب المخبري.
 كلية الصيدلة  :الصيدلة.
 كلية الشريعة  :الشريعة.
الدرجات التي تمنحها الجامعة على مستوى درجة الماجستیر:
 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  :دراسات الشرق األوسط  -اللغة العربية األدب والنقد  -اللغة العربية
والعلوم اللغوية.
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 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية  :العلوم السياسية – اإلحصاء  -االقتصاد – إدارة األعمال -
المحاسبة.
 كلية التربية  :علم النفس  -مناهج وأساليب التدريس  -أصول التربية  -دبلوم التأهيل التربوي
/عام.
 كلية الحقوق  :القانون العام.
 كلية العلوم  :الكيمياء – الرياضيات  -العلوم الحياتية.
 كلية الزراعة والبيئة  :الزراعة  -علوم المياه والبيئة.
 كلية الصيدلة  :التغذية اإلكلينيكية  -الصيدلة.

 .1الجامعة اإلسالمیة  -غزة ()http://www.iugaza.edu.ps
تأسست الجامعة اإلسالمية بغزة في العام  1978م ،وهي مؤسسة أكاديمية مستقلة من مؤسسات التعليم
العالي في فلسطين ،تعمل بإشراف و ازرة التربية والتعليم العالي الفلسطينية ،وهي عضو في اتحاد الجامعات
العربية ،ورابطة الجامعات اإلسالمية ،ورابطة جامعات البحر األبيض المتوسط ،واالتحاد الدولي للجامعات،
وتربطها عالقات تعاون بالكثير من الجامعات العربية واألجنبية.
بدأت الجامعة االسالمية بصورة أولية بكلية الشريعة والقانون وكلية أصول الدين وقسم اللغة العربية ،بدأت
الجامعة تتوسع بشكل كبير ،فمع افتتاح الجامعة عام 1440م بدأ الطالب يدرسون في كليتي الشريعة وقسم
اللغة العربية (نواة كلية اآلداب) وفي العام الجامعي  1400-1444افتتحت كليتا أصول الدين والتربية ،وفي
العام التالي افتتحت كليتا التجارة والعلوم ،وفي العام الجامعي  1406-1404قررت الجامعة افتتاح كلية
التمريض إال أنها اضطرت لتأجيل ذلك بسبب رفض سلطات االحتالل ،لكن الجامعة افتتحت تلك الكلية في
العام الجامعي  ،1441-1441كما افتتحت في نفس العام كلية الهندسة ،وفي العام الجامعي 1004
 ،1004وافتتحت كلية تكنولوجيا المعلومات ،وفي عام  1006افتتحت كلية الطب.
الدرجات التي تمنحها الجامعة على مستوى درجة البكالوریوس (دلیل الطالب – الجامعة
اإلسالمیة:)1021،
 كلية أصول الدين  :أصول دين (عام).
 كلية الشريعة والقانون ( :الشريعة والقانون  -الشريعة اإلسالمية ).
 كلية اآلداب  ( :اللغة العربية  -لغة عربية فرعي صحافة  -اللغة اإلنجليزية  -الخدمة االجتماعية
 الجغرافيا فرعي نظم معلومات جغرافية  -الصحافة واإلعالم  -التاريخ واآلثار – الجغرافيا ).56

 كلية التربية  ( :اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي  -المرحلة األساسية  -تعليم التربية اإلسالمية -
تعليم اجتماعيات  -تعليم العلوم  -تعليم الرياضيات  -تعليم اللغة العربية  -تعليم اللغة االنجليزية
 الكيمياء وأساليب تدريسها  -الفيزياء وأساليب تدريسها  -األحياء وأساليب تدريسها  -الحاسوبوأساليب تدريسها).
 كلية التجارة  ( :المحاسبة  -إدارة األعمال  -االقتصاد والعلوم السياسية  -العلوم المالية
والمصرفية – السياسة واإلعالم  -االقتصاد  /إحصاء تطبيقي  -إدارة األعمال باللغة اإلنجليزية -
المحاسبة باللغة اإلنجليزية).
 كلية التمريض ( :التمريض  -القبالة ( طالبات)).
 كلية تكنولوجيا المعلومات  ( :علم الحاسوب  -تكنولوجيا المعلومات  -تطوير البرمجيات –
تكنولوجيا الوسائط المتعددة وتطوير الويب).
 كلية العلوم  ( :الرياضيات  -الرياضيات/إحصاء  -الرياضيات/كمبيوتر – الكيمياء  -الكيمياء
الحيوية  -التكنولوجيا الحيوية – األحياء – الفيزياء  -علوم األرض والبيئة – اإلنتاج النباتي).
 كلية الهندسة  ( :الهندسة المدنية  -الهندسة المعمارية  -الهندسة الكهربائية – هندسة الحاسوب -
الهندسة البيئية  -الهندسة الصناعية  -الهندسة الميكانيكية).
 كلية الطب  ( :الطب البشري ).
 كلية علوم الصحة  ( :العلوم الطبية المخبرية – تكنولوجيا البصريات الطبية – العالج الطبيعي ).
الدرجات التي تمنحها الجامعة على مستوى درجة الماجستیر:
 كلية الهندسة  ( :الهندسة المدنية  -الهندسة الكهربائية  -هندسة الحاسوب  -الهندسة المعمارية).
 كلية تكنولوجيا المعلومات  ( :تكنولوجيا المعلومات).
 كلية العلوم  ( :العلوم الحياتية  :أحياء دقيقة  -الفيزياء  -الرياضيات  -العلوم البيئية  -الكيمياء
 التكنولوجيا الحيوية). كلية التجارة  ( :إدارة األعمال  -المحاسبة والتمويل  -اقتصاديات التنمية).
 كلية التربية ( :علم النفس  -أصول التربية  -المناهج وطرق التدريس).
 كلية اآلداب  ( :اللغة العربية  -التاريخ  -الجغرافيا  -الصحافة واإلعالم).
 كلية أصول الدين  ( :التفسير  -الحديث الشريف  -العقيدة).
 كلية الشريعة والقانون  ( :الفقه المقارن – القانون).
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الدرجات التي تمنحها الجامعة على مستوى الدبلوم المهني المتخصص:
 معهد التنمیة المجتمعیة  -عمادة خدمة المجتمع والتعلیم المستمر ( :اللغة اإلنجليزية -إدارة
مؤسسات المجتمع المدني  -الترجمة  -التجارة الخارجية وادارة األعمال الدولية  -صحة وتغذية
الطفل لألطباء  -السياحة والسفر  -العلوم المالية والمصرفية  -الدراسات اإلسالمية  -الدعم
النفسي واإلرشاد).
كما و تمنح الجامعة االسالمیة الدبلوم العام والدبلوم العالي في:
 تمنح الجامعة درجة التأهیل التربوي في التربية.
 درجة الدبلوم العالي في  :اإلدارة التربوية _ الدراسات اإلسالمية _ الصحة النفسية والمجتمعية _
اإلرشاد النفسي والتربوي.

 .1جامعة األقصى  -غزة ()http://www.alaqsa.edu.ps
بدأت جامعة األقصى سنة  1955م كمعهد للمعلمين تحت إدارة الحكومة المصرية ،وكان الهدف آنذاك هو
إعداد المعلمين وتأهيلهم ،وفي عام  1991م تطور المعهد إلى كلية عرفات بكلية التربية الحكومية ،ومنذ
ذلك الحين أخذت الكلية تتنامى شيئا فشيئا في خططها التعليمية ،وأقسامها العلمية ،وأساتذتها ،وطالبها،
وخرجت كثي ار من المدرسين والباحثين ذوى الكفاءة العلمية والتربوية العالية من حملة البكالوريوس والليسانس
والدكتوراه عبر برنامج الدراسات العليا المشترك مع جامعة عين شمس ،ومع بداية العام الجامعي
 1001/1000تم تحويل الكلية إلى جامعة األقصى حيث تضم الجامعة حاليا ثماني كليات هي :كلية
مجتمع األقصى ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  ،كلية التربية ،كلية العلوم التطبيقية ،كلية اإلعالم ،وكلية
الفنون الجميلة ،كلية التربية البدنية والرياضية ،كلية العلوم اإلدارية.
أما بالنسبة للدراسات العليا فقد تأسس البرنامج المشترك للدراسات العليا عام  1994م ،وذلك بين جامعة
األقصى ،وكليتي البنات والتربية في جامعة عين شمس في جمهورية مصر العربية الشقيقة ،وذلك إلتاحة
الفرصة للطلبة والعاملين في أقسام الجامعة وكلياتها المختلفة إلتمام تعليمهم العالي من خالل الدراسة في
برنامج الدبلوم العام والخاص ،وبرنامج الماجستير والدكتوراه ،ثم توسع برنامج الدراسات العليا نتيجة اإلقبال
الملحوظ من مؤسسات التعليم العالي في داخل محافظات غزة والضفة الغربية ،ومن مؤسسات الوطن
المختلفة ،وذلك ليتيح فرصة الدراسات العليا لقطاع واسع من الدارسين في الوطن.
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الدرجات التي تمنحها الجامعة على مستوى درجة البكالوریوس (دلیل الطالب – جامعة األقصى :)1021،
 كلية العلوم التطبيقية ( :الحاسوب – الكيمياء – الفيزياء – االحياء – التكنولوجيا الطبية –
الرياضيات )
 كلية التربية ( :االشراف التربوي – تعليم المرحلة االساسية – اصول التربية – اساليب التدريس –
علم النفس)
 كلية االداب والعلوم االنسانية( :اللغة العربية – الدراسات االسالمية – اللغة االنجليزية –اللغة
الفرنسية – الجغرافيا – التاريخ – علم االجتماع  -علوم المكتبات – االرشاد والتربية الخاصة)
 كلية العلوم االدارية( :ادارة االعمال – المحاسبة – نظم المعلومات االدارية – العلوم المالية
والمصرفية)
 كلية االعالم ( :عالقات عامة – صحافة واعالم – اذاعة وتلفزيون)
الدرجات التي تمنحها الجامعة على مستوى الدبلوم المهني المتخصص:
 كلية مجتمع االقصى( :السكرتاريا الدولية – تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت – تربية طفل – ادارة
اعمال – الصحافة االلكترونية – ادارة السياحة والفندقة – ادارة المنظمات غير الحكومية – العالج
الوظيفي – العالقات العامة واالعالم )
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
 المحور األول  :الدراسات المتعلقة بإدارة المعرفة
أ -الدراسات المحلية
ب -الدراسات العربية
ج -الدراسات األجنبية

 المحور الثاني  :الدراسات المتعلقة باإلبداع التنظيمي
أ -الدراسات المحلية
ب -الدراسات العربية
ج -الدراسات األجنبية

 المحور الثالث  :الدراسات التي جمعت بين إدارة المعرفة واإلبداع
التنظيمي
أ -الدراسات المحلية
ب -الدراسات العربية
ج -الدراسات األجنبية
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مقدمة
بعد االطالع على الدراسات السابقة سواء كانت فلسطينية أو عربية أو أجنبية تم اختيار الدراسات التي تفيد
في هذه الدراسة ،وذلك من خالل تقاطع الدراسات السابقة مع هذه الدراسة في إحدى المتغيرات المستقلة
والمتمثلة في إدارة المعرفة ،أو المتغيرات التابعة والمتمثلة في اإلبداع التنظيمي ،أو الدراسات السابقة التي
جمعت بين كال المتغيرين إدارة المعرفة واإلبداع التنظيمي.

وقد تم تصنیف الدراسات السابقة حسب محور كل دراسة بما یخدم محاور الدراسة الحالیة
(إدارة المعرفة ،اإلبداع التنظیمي)
 المحور األول :الدراسات المتعلقة بإدارة المعرفة:
أ -الدراسات المحلیة:
 -2دراسة (المدلل:)1021 ،
بعنوان ( :تطبیق متطلبات إدارة المعرفة في المؤسسات الحكومیة الفلسطینیة وأثرها على مستوى األداء،
فلسطین)
هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع متطلبات إدارة المعرفة في المؤسسات الحكومية الفلسطينية وأثرها على
مستوى األداء ،تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي وأسلوب المسح الشامل لجميع مفردات مجتمع الدراسة،
والمتمثل بجميع العاملين في مؤسسة رئاسة مجلس الوزراء والذين يشغلون وظائف تخصصية واشرافية،
واعتمد الباحث على االستبانة كإدارة رئيسية لجمع البيانات ،وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها
ضعف مستوى توافر متطلبات تطبيق إدارة المعرفة في المؤسسة رئاسة مجلس الوزراء بنسبة (،)%44.40
وقد تفاوت مستوى توافر هذه المتطلبات كالتالي :تكنولوجيا المعلومات ( ،)%44.41والثقافة التنظيمية
( ،)%46.44والقوى البشرية ( ،)%41.10القيادة التنظيمية ( ،)%41.14كما وأثبتت الدراسة وجود عالقة
طردية قوية بين توافر متطلبات تطبيق إدارة المعرفة ومستوى األداء في المؤسسة ،وأيضا كان من ضمن
النتائج أن المتغيران (الثقافة التنظيمية ،القوى البشرية) يفسران ما نسبته ( )%64.4من التباين في المتغير
التابع (مستوى األداء) ،ال توجد فروق حول متطلبات تطبيق إدارة المعرفة ومستوى األداء في مؤسسة رئاسة
مجلس الوزراء تعزي للعوامل الشخصية.
 -1دراسة (الرقب:)1022 ،
بعنوان( :متطلبات تطبیق إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطینیة بقطاع غزة ،فلسطین)
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هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على متطلبات تطبيق إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة،
واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وتم اختيار مجتمع الدراسة من العاملين في الجامعات ،حيث
اعتمد الباحث على االستبانة كإدارة رئيسية لجمع البيانات ،وتم توزيع االستبانة على األكاديميين برتبة إدارية
واإلداريين في الجامعات الفلسطينية ،وقد توصلت الدراسة إلى أن إدارة المعرفة تساعد الجامعات على تحقيق
أهدافها ،وأشارت الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية بين متطلبات إدارة المعرفة متمثلة في (الثقافة التنظيمية،
الهيكل التنظيمي ،والقيادة اإلدارية ،وتكنولوجيا المعلومات) وتطبيق إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطينية،
احتلت تكنولوجيا المعلومات المرتبة األولى في التأثير على تطبيق إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطينية،
وقد أوصت الدراسة بضرورة االهتمام بإدارة المعرفة وأساليب تطبيقها بالجامعات الفلسطينية.
 -1دراسة (الزطمة:)1022 ،
بعنوان( :إدارة المعرفة وأثرها على تمیز األداء ،دراسة تطبیقیة على الكلیات والمعاهد التقنیة المتوسطة
العاملة في قطاع غزة ،فلسطین)
هدفت الدراسة الحالية إلى بيان دور إدارة المعرفة وعالقتها بتميز األداء في الكليات والمعاهد التقنية
المتوسطة العاملة في قطاع غزة  ،تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء الهيئة التدريسية ورؤساء األقسام
اإلدارية المتفرغين في خمس كليات من حملة شهادة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس ،تم اختيارهم بطريقة
عشوائية طبقية ،لتحقيق أهداف الدراسة تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي ،وللوصول إلى البيانات الالزمة تم
تصميم استبانة مكونة من ثالثة مجاالت هي (متطلبات إدارة المعرفة ،عمليات إدارة المعرفة ،األداء
المؤسسي) اشتملت على تسع خمسين فقرة ،ولمعالجة البيانات تم استخدام األساليب اإلحصائية (النسب
المئوية والتك اررات والمتوسط الحسابي ،معامل ارتباط ألفا كرونباخ معامل ارتباط سبيرمان ،اختبار اإلشارة،
اختبار مان وتني ،واختبار كروسكال واألس) ،وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها توافر
االحتياجات المعرفية في الكليات التقنية المتوسطة جاءت على النحو التالي :البيانات والمعلومات بوزن
نسبي ( ،)%41.40المعرفة الضمنية بوزن نسبي( ،)%44.64المعرفة الصريحة بوزن نسبي(،)%41.41
البنية التحتية والتكنولوجية بوزن نسبي( ،)%01.41أما مجال رأس المال البشري فحصل على وزن
نسبي( ،)%64.14كما توصلت الدراسة إلى درجة توافر الوعي المعرفي في الكليات التقنية المتوسطة
جاءت على النحو التالي :التخطيط والتنفيذ بوزن نسبي ( ،)%44.00االشتراك بقواعد البيانات الخارجية
بوزن نسبي ( ،)%44.44أما مجال أمن المعلومات فكان الوزن النسبي( ،)%64.14كما و جاء ترتيب
ممارسة العاملين في الكليات التقنية المتوسطة لعمليات إدارة المعرفة على النحو التالي :تشخيص المعرفة
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بوزن نسبي( ،)%44.40توليد المعرفة بوزن نسبي( ،)%41.06تخزين المعرفة بوزن نسبي(،)%44.44
توزيع المعرفة بوزن نسبي ( ،)%41.00أما مجال تطبيق المعرفة فكانت النسبة أقل حيث بلغت
( ،)%64.44وكان من ضمن النتائج أيضا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات
عينة الدراسة لدور إدارة المعرفة وأثرها على تميز األداء تعزى لمتغير الجنس ،وجود عالقة ذات داللة
إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة لدور إدارة المعرفة وأثرها على تميز األداء تعزى لمتغير مكان
العمل ،وكانت النتائج تشير إلى تفوق الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية ،وكلية تدريب غزة الوكالة ،وتوصلت
الدراسة أيضا إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة لدور إدارة المعرفة
وأثرها على تميز األداء تعزى لمتغير مدة الخدمة ،وكانت النتائج تشير لسنوات الخبرة األكبر.
 -4دراسة (عودة:)1020 ،
بعنوان( :واقع إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطینیة وسبل تدعیمها ،فلسطین)
هدفت الدراسة إلى الكشف عن واقع إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطينية وسبل تدعيمها وتحديد عمليات
إدارة المعرفة الواجب ممارستها لدى العاملين بالجامعات الفلسطينية ،إضافة لقياس درجة ممارسة العاملين
لعمليات إدارة المعرفة ،وقد استخدم الباحث لهذا الغرض المنهج الوصفي التحليلي ،وقد تكون مجتمع الدراسة
من كافة العاملين اإلداريين (عمداء كليات ،ومدراء الدوائر واألقسام اإلدارية ونوابهم) في كل من (الجامعة
اإلسالمية ،وجامعة األزهر ،وجامعة األقصى) ،كما اعتمد الباحث على المقابالت الشخصية كأداة أخرى
لإلجابة على بعض التساؤالت الخاصة بالدراسة ،وقد توصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها عدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية لواقع إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير الجنس أو لسنوات الخدمة ،و
وجود فروق ذات داللة إحصائية لواقع إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطينية في بعدي التشارك في المعرفة،
وتطبيق المعرفة تعزى لمتغير المؤهل العلمي ،لصالح المؤهل األعلى ،كما ويوجد فروق ذات داللة إحصائية
لواقع إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطينية في بعدي تنظيم وتوليد المعرفة ،تعزى لمتغير مكان العمل،
وكانت النتائج تشير إلى التفوق لصالح الجامعة اإلسالمية.
 -5دراسة (أبو فارة وعلیان:)1007 ،
بعنوان( :دور عملیات إدارة المعرفة في فاعلیة أنشطة المؤسسات األهلیة في القدس الشرقیة ،فلسطین)
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع عمليات إدارة المعرفة في المؤسسات األهلية في القدس الشرقية
من خالل رصد واقع تطبيق العمليات المختلفة إلدارة المعرفة (تشخيص المعرفة ،تخطيط المعرفة ،تحديث
المعرفة ،نشر وتقاسم وتوزيع المعرفة ،توليد واكتساب المعرفة ،تنظيم وتخزين المعرفة واسترجاع المعرفة،
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تطبيق المعرفة ،متابعة المعرفة والرقابة عليها) ،كما هدفت إلى التعرف على مستوى فاعلية أنشطة
المؤسسات األهلية العاملة في القدس الشرقية ،وابراز دور إدارة المعرفة في تحقيق فاعلية أنشطة هذه
المؤسسات ،وقد تعرفت هذه الدراسة على أهم المعيقات التي تواجه تطبيق إدارة المعرفة في المؤسسات
األهلية في القدس الشرقية ،وقد تم وضع مجموعة من األسئلة والفرضيات التي عالجت مشكلة الدراسة
بأبعادها المختلفة ،وقد توصلت الدراسة إلى أن المؤسسات األهلية في القدس الشرقية بقطاعاتها المختلفة
تستخدم إدارة المعرفة من خالل ممارسة عملياتها المختلفة وهي :تشخيص المعرفة (بوسط حسابي يبلغ
 1.40ونسبة مئوية تبلغ  ،) %40وتخطيط المعرفة (بوسط حسابي يبلغ  1.01ونسبة مئوية تبلغ
 ،)%46.1وتحديث المعرفة (بوسط حسابي يبلغ  1.41ونسبة مئوية تبلغ  ،)%44.4ونشر وتقاسم وتوزيع
المعرفة (بوسط حسابي يبلغ  1.00ونسبة مئوية تبلغ  ،)% 44.6وتوليد واكتساب المعرفة (بوسط حسابي
يبلغ  1.01ونسبة مئوية تبلغ  ،)% 46.1وتنظيم وتخزين واسترجاع المعرفة (بوسط حسابي يبلغ 1.64
ونسبة مئوية تبلغ  ،)%41.4وتنفيذ المعرفة (بوسط حسابي يبلغ  1.46ونسبة مئوية تبلغ ) %44.1
وعملية متابعة المعرفة والرقابة عليها (بوسط حسابي يبلغ  4.01ونسبة مئوية تبلغ  .)% 00.6كذلك
أظهرت النتائج وجود عالقة معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية ( (α ≤ 0.04بين تطبيقات إدارة المعرفة
وفاعلية أنشطة المؤسسات األهلية في القدس الشرقية ،وفي ضوء نتائج هذه الدراسة فقد تم تقديم مجموعة
من التوصيات التي تعزز استخدامات إدارة المعرفة وتعزز فاعلية المؤسسات األهلية في القدس الشرقية.

ب -الدراسات العربیة :
 -2دراسة (دروزة:)1008 ،
بعنوان( :العالقة بین متطلبات إدارة المعرفة وعملیاتها وأثرها على تمیز األداء المؤسسي دراسة تطبیقیة
في وزارة التعلیم العالي األردنیة ،األردن)
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين متطلبات إدارة المعرفة كما وردت في جائزة الملك عبد اهلل
الثاني لتميز األداء المؤسسي والشفافية ،االحتياجات المعرفية ،الوعي وااللتزام المعرفي ،االتصاالت الداخلية
والخارجية وعمليات إدارة المعرفة ( التشخيص ،التوليد ،الخزن ،التوزيع ،التطبيق) وأثر هذه العالقة على
تميز األداء المؤسسي في و ازرة التعليم العالي األردنية وقامت الباحثة بتصميم استبانه تم توزيعها على عينة
الدراسة وهي الموظفين من حملة الدبلوم المتوسط فما فوق  ،وقد توصلت الدراسة إلى وجود عالقة ذات
داللة إحصائية بين متطلبات إدارة المعرفة وعملياتها من جهة ورضا العاملين والتعلم والنمو المؤسسي،
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وكفاءة العمليات الداخلية من جهة أخرى كذلك وجود عالقة بين متطلبات إدارة المعرفة وكل من تشخيص
المعرفة وتوليد المعرفة وتوزيع المعرفة وتطبيق المعرفة.
 -1دراسة (المحامید: (2008 ،
بعنوان( :دور إدارة المعرفة في تحقیق ضمان جودة التعلیم العالي دراسة تطبیقیة في الجامعات األردنیة
الخاصة ،األردن )
هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر تطبيق مفهوم إدارة المعرفة في ضمان الجودة في الجامعات األردنية
الخاصة باالعتماد على خصائص الهيئات التدريسية العاملة فيها وخصائص البنية التحتية لتكنولوجيا
المعلومات في تلك الجامعات وتكون مجتمع الدراسة من الجامعات األردنية الخاصة ،وتم توزيع استبانه على
الهيئات التدريسية العاملة في هذه الجامعات ،وقد توصلت الدراسة إلى وجود عالقة بين المراتب العلمية
والسعي للحصول عليها من قبل الهيئة التدريسية وضمان الجودة في الجامعات األردنية الخاصة ،وعدم
وجود عالقة بين الحوافز التي يحصل عليها أعضاء الهيئات التدريسية وضمان الجودة في الجامعات
األردنية الخاصة ،وكذلك وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين خبرة عضو هيئة التدريس وضمان الجودة
في الجامعات األردنية الخاصة.
 -1دراسة (طاشكندي:)1007 ،
بعنوان( :إدارة المعرفة :أهمیتها و مدى تطبیق عملیاتها من وجهة نظر مدیرات اإلدارات والمشرفات
اإلداریات بإدارة التربیة و التعلیم بمدینة مكة المكرمة و محافظة جدة ،اللملكة العربیة السعودیة)
هدفت الدراسة إلى توضيح أهمية توظيف إدارة المعرفة في إدارة التربية و التعليم ،وبيان أثره في التطوير
التربوي ،وتشمل توضيح مفهوم إدارة المعرفة ،و توضيح أهم عمليات إدارة المعرفة والممارسات التي تؤدي
إلى تفعليها ،وتهدف إلى دراسة وتحليل الواقع الحالي إلدارة المعرفة في إدارة التربية والتعليم ،استخدمت
الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ،وصممت استبانه كأداة لجمع المعلومات من مجتمع الدراسة ،وتمت
معالجة بيانات الدراسة الميدانية باألساليب اإلحصائية التالية (التك اررات والنسب المئوية ،المتوسط الحسابي،
اختبارات ،اختبار ف ،معامل االرتباط بيرسون ،معامل ألفا كرونباخ) ،وقد توصلت الدراسة إلى أن أفراد
مجتمع الدراسة يدركون أهمية إدارة المعرفة ،وأهمية توظيف إدارة المعرفة في إدارة التربية والتعليم ،وأن أفراد
مجتمع الدراسة يرون بأن إدارة التربية والتعليم ال تعطي األولوية إلدارة المعرفة ،كما ويجد أفراد مجتمع
الدراسة أن عملية اكتساب المعرفة وتطويرها من أهم عمليات إدارة المعرفة وأكثرها ممارسة تليها عملية نقل
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المعرفة واستخدامها ثم عملية تنظيم المعرفة وتقييمها ،وكان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات
استجابات أفراد مجتمع الدراسة تعزي لمتغير العمل الحالي وكانت لصالح المشرفة اإلدارية.
 -4ﺩﺭﺍسة (ﺃبﻭ فاﺭﺓ:)1004 ،
بعنوان( :العالقة بیﻥ ﺍستخﺩﺍﻡ مﺩخل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍلمعﺭفة واألداء ،األردن)
هﺩفﺕ ﺍلﺩﺭﺍسة ﺇلى تقﺩيﻡ صياغة تأﻁيﺭ مفاهيمي أكثر ﻭضﻭحﹰا لمفهﻭﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ المعرفة ،وبناء نموذج متﻜامل
ﻭمتناسﻕ آللية ﺍلتأثيﺭﺍﺕ ﻭﺍلعالقاﺕ بيﻥ ﺍلمﺩخالﺕ ﻭﺍلعملياﺕ ﻭﺍلمخﺭجاﺕ ﺍلمعﺭفية (األداء) ،التأكيد على
ﺩﻭﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍلمعﺭفة في ﺭعاية ﻭتعﺯيﺯ ﻭتنشئة ﺍلثقافـة ﺍلتنﻅيميـة ﺍلﺩﺍعمـة للمعﺭفـة واالبتكار ،وبناء قيﻡ
ﺍلتعاﻭﻥ ﻭﺩعﻡ تحقيﻕ ﺍلجﻭﺩﺓ ﺍلعالية ﻭعﺩﻡ ﺍلتأخﺭ في ﺍإلنجاﺯ ،ﻭﺍعتمﺩ ﺍلباحـﺙ على مﺭﺍجعة ﺍألﺩبياﺕ
ﺍلنﻅﺭية ﻭﺍلﻜتﺏ ﻭﺍلمﺭﺍجع ﻭﺍلﺩﺭﺍساﺕ في تحقيﻕ ﺃهﺩﺍﻑ ﺍلبحﺙ ﻭﺍإلجابة على تساﺅالته ،ﻭقﺩ تﻭصلت
الدراسة لعدد من النتائج وكان مﻥ ﺃهمها أن ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍلمعﺭفة هي ﺃحﺩ ﺍلمياﺩيﻥ ﺍلحﺩيثة نسبيﹰا ،ﻭهي مﻥ
ﺍلحقﻭل ﺍلتي لـﻡ تنـضج بـصﻭﺭتها ﺍلمتﻜاملة بعﺩ ،ﻭهي ال تﺯﺍل في مﺭحلة االكتشاف ﺍلﺫﺍتي ،كما وان
تﻁبيﻕ مﺩخل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍلمعﺭفة يﻭفﺭ ﺇمﻜاناﺕ جﺩيﺩﺓ ﻭقﺩﺭﺍﺕ تنافسية متميـﺯﺓ ،ﻭيـﻭفﺭ قـﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍسعة مﻥ
تﻜنﻭلﻭجيا ﺍلمعلﻭماﺕ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍلمعلﻭماﺕ ،ﻭيﻭفﺭ نﻅاما ﺩقيقا وفعاال لتخﻁيﻁ ﻭتنفيﺫ ﻭﺭقابة ﺍلعملياﺕ
ﺍلﻭﻅيفية ﺍلمختلفة ،ﻭيﺩعﻡ فلسفة ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ﺍلعليا ﻭﺍتجاهاتها ،ﻭيﺅثﺭ في سـلﻭﻙ ﺍألفﺭﺍﺩ بالمنﻅمة ﻭفي
ﺇمﻜاناتهﻡ ﻭقﺩﺭﺍتهﻡ ﻭﺍتجاهاتهﻡ ،وكذلك إن نجاﺡ ﺍلمنﻅمة ﺍلحﺩيثة في ﺍختياﺭ ﺍلمﺩخالﺕ ﺍلمعﺭفية ﻭتنفيﺫ
ﺍلعملياﺕ ﺍلمعﺭفية بصﻭﺭﺓ فاعلـة كفء سيﺅﺩﻱ ﺇلى أداء متميﺯ في صﻭﺭﺓ مخﺭجاﺕ معﺭفية متميﺯﺓ
ﻭتحقيﻕ قيمة عالية.
 -5دراسة (المالك واألثري:)1001 ،
بعنوان( :إدارة المعرفة ودورها في دعم المهارات التنمویة للمنظمات ،الكویت)
هدفت الدراسة إلى بيان أهمية إدارة المعرفة كمبدأ من المبادئ الحديثة ،وبيان أثره على تطور المنظمة
والعاملين فيها ،فحص الواقع الحالي إلدارة المعرفة في مؤسسات الكويت والدور الذي تلعبه إدارة المعرفة في
تحقيق أهداف التطور والنمو والمنافسة في المؤسسة ،استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي ،وكانت
العينة عينة عشوائية من ) (108مؤسسة حكومية وخاصة عاملة في الكويت وهم مديرو التطوير اإلداري
والبشري ،أما أداة الدراسة فهي االستبانة ،وقد توصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها إن غالبية العاملين في
القطاعين الحكومي والخاص يرون أن نظام إدارة المعرفة من األنظمة المهمة لتطور ونمو منظماتهم ،و أن
المصدر الرئيسي لتزويد النظام بالمعارف والخبرات هم العاملون وخبرات المنظمة إضافة إلي معارف
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وخبرات العمالء والمزودين للخدمة أو المواد األولية والمجالت والمؤتمرات ،كما أن غالبية العاملين في
القطاعين يرون أن المعرفة والخبرة هي مصدر قوة لهم وهي شيء خاص بهم ،ومن أهم اآلثار التنموية
لنظام إدارة المعرفة في المؤسسات الكويتية هي زيادة نسبة تعلم العاملين وتهيئة بيئة عمل سليمة تسهل
عملية تبادل المعارف والخبرات.

ج -الدراسات األجنبیة :
 -2دراسة (:)Muniz and Others, 1020
بعنوان(Knowledge Based Integrated Production Management Model Applied :
)to Brazilian Glass Industry
" نموذج متكامل قائم على المعرفة وادارة اإلنتاج في مصانع الزجاج بالبرازیل "
هدفت هذه الورقة البحثية إلى اقتراح نموذج إدارة إنتاجي متكامل قائم على المعرفة كبعد ثالث للبعدين
التقليديين العمل واإلنتاج ،وتحديد العوامل التي توجد طرق مالئمة لتبادل المعارف وتحقيق النتائج المرجوة
في بيئة عمليات اإلنتاج ،وكان منهج بناء النموذج المقترح من الفرص التي تم تحديدها من خالل مراجعة
األدبيات السابقة وكانت نتيجة هذه الورقة اقتراح نموذجا يدمج بين البعدين التقليديين العمل ،واإلنتاج ،مع
بعد ثالث جديد هو المعرفة وبينت نتائج الدراسة تكامل هذه األبعاد الثالثة.
 -1دراسة (:)Zack and Others, 1009
بعنوان(Knowledge Management and Organizational Performance: an :
)Exploratory Analysis
" إدارة المعرفة واألداء التنظیمي  :تحلیل استكشافي "
هدفت الدراسة إلى بيان أثر إدارة المعرفة في األداء الوظيفي للمنظمات التجارية من خالل دراسة أثر
استخدام إدارة المعرفة على الجودة المتحققة ،وبشكل أوضح دراسة العالقة بين استخدام إدارة المعرفة ونتائج
األداء التنظيمي ،ولجمع المعلومات صمم الباحث استبانه وزعت عبر البريد اإللكتروني على ) (1500مدير
تنفيذي من الذين درسوا أو تلقوا تدريبات في) (A Leading North American Business Schoolوقد
توصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها وجود عالقة مباشرة بين إدارة المعرفة واألداء التنظيمي ،و قد توصلت
الدراسة إلى وجود عالقة مباشرة وهامة بين األداء المالي واألداء التنظيمي ،كما وبينت الدراسة وجود عالقة
مباشرة بين األداء المالي وممارسات إدارة المعرفة ،و أظهرت الدراسة وجود عوامل أخرى إضافة إلى إدارة
المعرفة تؤثر في األداء المالي وهي عالقة الشركة بالعمالء ،وتطوير المنتج ،وتميز العمليات.
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 -1دراسة (:)Bogner, and Bansal, 1007
بعنوان(Knowledge Management as The Basis of Sustained High :
)Performance
"إدارة المعرفة باعتبارها أساس األداء المرتفع المستدام "
هدفت الدراسة إلى تحليل بعض العناصر المتعلقة بموارد المؤسسة ،والعناصر المتعلقة بمعرفة المؤسسة ،وقد
اقترحت الدراسة أن هناك ثالث مكونات ألنظمة إدارة المعرفة التي تؤثر على أداء المنظمات ،وهي قدرة
المؤسسة على توليد المعرفة ،القدرة على بناء معرفتها الخاصة ،والكفاءة في تغطية كافة النفقات ذات
العالقة ،وقد شملت عينة الدراسة ) (42مؤسسة تم تحليل البيانات من سجالتها باستخدام أسلوب تحليل
االنحدار و االعتماد على البيانات المستقاة من سجالت المؤسسات ،وقد توصلت الدراسة إلى نتائج من
أهمها أن معدل نمو المؤسسات مرتبط بشكل إيجابي مع قدرتها على توليد المعرفة ،وبناء مجتمع المعرفة
الخاص بها.
 -4دراسة (:) Waddell and Stewart, 1001
بعنوان(The Interdependency between Knowledge Management and Quality):
"الترابط بین إدارة المعرفة والجودة"
هدفت هذه الدراسة إلى اختبار العالقة بين إدارة المعرفة والجودة وقد تكونت عينة الدراسة من الشركات
األسترالية وتم توزيع  1000استبانة على هذه الشركات وتم استرجاع ما نسبته  25%من العدد اإلجمالي
لالستبانات الموزعة وكان منهج الباحث المستخدم في الدراسة هو المنهج الوصفي الدراسة الظواهر
االجتماعية ،وقد توصلت الدراسة لنتيجة مفادها وجود عالقة بين إدارة المعرفة والجودة وأن إدارة المعرفة
هي مكون أساسي لنقل ثقافة الجودة في هذه الشركات.

 المحور الثاني :الدراسات المتعلقة باإلبداع التنظیمي:
أ -الدراسات المحلیة:
 -2دراسة (جبر:)1020 ،
بعنوان( :اإلبداع اإلداري وأثره على األداء الوظیفي ،دراسة تطبیقیة على مدیري مدارس وكالة الغوث
الدولیة بقطاع غزة ،فلسطین)
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هدفت هذه الد ارسة إلى التعرف على مستوى اإلبداع اإلداري وأثره على مستوى األداء الوظيفي لدى مدراء
المدارس في وكالة الغوث الدولية ،واستخدم الباحث المسح الشامل لكل مفردات مجتمع الد ارسة ،وقام الباحث
بتصميم استبانه تتكون من ( )44فقرة موزعة على ثالثة مجاالت رئيسة بغرض جمع البيانات من هذه الفئة،
وقد توصلت الدراسة إلى أن مستوى اإلبداع اإلداري لدى مدراء المدارس يعتبر مرتفعا ،كما وأثبتت النتائج
وجود عالقة طردية بين مستوى اإلبداع اإلداري وبين األداء الوظيفي لدى مدراء المدارس وبينت النتائج
وجود بعض أوجه القصور في مقومات اإلبداع اإلداري لدى برنامج التعليم في وكالة الغوث الدولية.
 -1دارسة (العجلة:)1009 ،
بعنوان ( :اإلبداع اإلداري وعالقته باألداء الوظیفي لمدیري القطاع العام دراسة تطبیقیة على و ازرات قطاع
غزة  ،فلسطین)
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع اإلبداع اإلداري و واقع األداء الوظيفي لدى المديرين العاملين
بو ازرات قطاع غزة والى لفت أنظار المعنيين في القطاع العام إلى ضرورة الوعي بقيمة الشخص المبدع
وأهمية اكتشاف قدراته وطاقاته واستثمارها ،وقد توصلت الدارسة إلى أن المديرين بو ازرات قطاع غزة يمتلكون
جميع القدرات المميز للشخصية المبدعة بدرجة عالية ،وأن المتغيرات التنظيمية قيد الدراسة تساهم بدرجات
متفاوتة في توفير المناخ اإلبداعي ،واقع اإلبداع اإلداري بو ازرات قطاع غزة بشكل عام مقبول ،كما توصلت
الدراسة إلى عملية تقويم األداء بو ازرات قطاع غزة ال تتم بشكل صحيح وفعال بما يخدم موظفي الو ازرة معا،
واقع األداء الوظيفي بو ازرات قطاع غزة بشكل عام مقبول ،وقد أوصت الدراسة بإنشاء إدارة حاضنة لإلبداع
أو إنشاء ما يسمى بنك األفكار ،و وضع إستراتيجية مبنية على معايير دقيقة للكشف عن المبدعين
والموهوبين ،و العمل على اتباع الالمركزية وتفويض السلطة ومشاركة المرؤوسين في اتخاذ الق اررات ،وتفعيل
نظام الحوافز على أسس مهنية ،وأوصت أيضا بمراجعة نظام تقوي األداء ليتضمن معايير تقويم موضوعية
و واضحة ،تكفل إطالع الموظف على نتائج التقويم.

ب -الدراسات العربیة:
 -2دراسة (أبو جامع:)1009 ،
بعنوان( :الثقافة المؤسسیة واإلبداع اإلداري في المؤسسة التربویة األردنیة ،األردن)
هدفت الدراسة إلى اإلجابة عن سؤال أساسي هو ما العالقة بين الثقافة المؤسسية واإلبداع اإلداري كما تراها
مستويات إدارية مختلفة بالمؤسسة التربوية األردنية ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين اإلداريين في
المؤسسة التربوية األردنية ،وتكونت عينة الدراسة من جميع العاملين في و ازرة التربية كإدارة عليا ويمثلون ما
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نسبته مائة بالمائة من مجتمع الدراسة ،وجميع العاملين في المناطق التعليمية كإدارة وسطى ويمثلون ما
نسبته مائة بالمائة من مجتمع الدراسة ،وعينة عشوائية من األقاليم الثالثة كإدارة تنفيذية وقد تم اختيارهم وفق
إجراءات علمية ،ولتحقيق هدف الدراسة ولغايات جمع البيانات فقد تم تطوير أداة الدراسة وهي عبارة عن
استبانه تكونت من ثالثة أجزاء ،وقد توصلت الدراسة إلى أن الثقافة المؤسسية السائدة لدى العاملين في
التربوية األردنية كانت متوسطة ،وأن درجة اإلبداع اإلداري السائدة لديهم كانت أيضا متوسطة ،كما وال توجد
فروق ذات داللة إحصائية لمتغير الجنس في إدراك الثقافة المؤسسية وفي امتالك المقدرات اإلبداعية لدى
العاملين في المؤسسة التربوية األردنية ،و توجد فروق ذات داللة إحصائية لمتغير المؤهل التربوي ،في
مجال اإلدارة المدرسية في إدراك الثقافة المؤسسية وفي امتالك المقدرات اإلبداعية لدى العاملين في المؤسسة
التربوية األردنية لصالح المؤهل ،و دلت النتائج على أن المستوى األدنى من متغير المركز الوظيفي أكثر
إدراكا للثقافة المؤسسية وأكثر امتالكا للمقدرات اإلبداعية من المستوى األعلى عموما ،و دلت النتائج أنه
كلما ارتفع مستوى الثقافة المؤسسية لدى العاملين اإلداريين زادت درجة اإلبداع اإلداري لديهم.
 -1دراسة (اللوزي:)1008 ،
بعنوان( :العوامل المؤثرة على اإلبداع التنظیمي لدى المدیرین في األجهزة الحكومیة في األردن ،األردن)
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العوامل المؤثرة على اإلبداع التنظيمي لدى المديرين في األجهزة
الحكومية في األردن ،كما وهدفت إلى التعرف على المعوقات التي تحد من اإلبداع التنظيمي لدى المديرين،
كذلك ومعرفة مدى تأثير المتغيرات التنظيمية على اإلبداع التنظيمي ومعرفة ما إذا كان يوجد اختالف في
أثر المتغيرات التنظيمية على اإلبداع التنظي مي لدى المديرين باختالف المتغيرات الشخصية والوظيفية ،وقد
شملت عينة الدراسة جميع المديرين في األجهزة الحكومية ،وكانت أداة الدراسة استبانه مكونة من ( )40فقرة،
وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها أن هناك أثر ذو داللة إحصائية لجميع المتغيرات المستقلة
الت الية على اإلبداع التنظيمي لدى المديرين في األجهزة الحكومية في األردن ،و من هذه المتغيرات (نمط
القيادة ،ثقافة المؤسسة ،التفويض ،وضوح األهداف ،تدريب العاملين ،وتحفيز العاملين ،تكنولوجيا
المعلومات ،ونظم االتصاالت) ،كما وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية ألثر المتغيرات
التنظيمية على اإلبداع التنظيمي لدى المديرين في األجهزة الحكومية في األردن تعزي لمتغير العمر والمؤهل
العلمي وعدد سنوات الخبرة ،كما إن هناك فروق ذات داللة إحصائية ألثر المتغيرات التنظيمية على اإلبداع
التنظيمي لدى المديرين في األجهزة الحكومية في األردن تعزي لمتغير الجنس.
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 -1دراسة (القحطاني:)1005 ،
بعنوان( :أثر استخدام األسلوب اإلبداعي لحل المشكالت على تنمیة مهارات صنع القرار لدى مدیري
المدارس االبتدائیة بمحافظة الخرج التعلیمیة ،المملكة العربیة السعودیة)
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام األسلوب اإلبداعي لحل المشكالت على تنمية مهارات
صنع القرار ككل لدى مديري المرحلة االبتدائية بالمقارنة مع الوضع القائم قبل التدريب ،تم استخدام المنهج
التجريبي وصمم اختبا ار لتطبيقه قبل وبعد التجربة على العينتين التجريبية والضابطة والتي تم اختيارهما
عشوائيا ،ثم طبق الباحث برنامجا ونموذجا لألسلوب اإلبداعي لحل المشكالت على المجموعة التجريبية دون
الضابطة ،وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
 0.01بين متوسط درجات مديري المدارس االبتدائية في المجموعة التجريبية وبين متوسط درجات نظرائهم
في المجموعة الضابطة ،وذلك لصالح المجموعة التجريبية الذين تدرب أفرادها على استخدام األسلوب
اإلبداعي لحل المشكالت ،وذلك في تنمية قدرتهم على صنع القرار ،تشخيص المشكلة محل القرار بجميع
مهاراتها الفرعية ،إيجاد الحلول الممكنة للمشكلة محل القرار ،تقييم الحلول الممكنة للمشكلة محل القرار
بجميع مهاراتها الفرعية  ،كما ونتج عن الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 0.04
بين متوسط درجات مديري المدارس االبتدائية في المجموعة التجريبية ومتوسط درجات نظرائهم في
المجموعة الضابطة ،وذلك لصالح المجموعة التجريبية الذين تدرب أفرادها على استخدام األسلوب اإلبداعي
لحل المشكالت ،وذلك في تنمية قدرتهم على تحليل المشكلة محل القرار بجميع مهاراتها الفرعية عدا مهارة
تحديد األسباب المحتملة فلم تظهر فرقا ذا داللة إحصائية ،اإلعداد لتنفيذ القرار ومتابعته بجميع مهاراتها
الفرعية ،عدا مهارة تنفيذ القرار فلم تظهر فرقا ذا داللة إحصائية ،اختيار أنسب الحلول (اتخاذ القرار
المناسب).
 -4دراسة (الحربي:)1001 ،
بعنوان( :أثر متغیرات البناء التنظیمي والمتغیرات الشخصیة على اإلبداع اإلداري لدى المدراء في األجهزة
الحكومیة السعودیة ،المملكة العربیة السعودیة)
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر متغيرين من متغيرات البناء التنظيمي هما (الصيغ الرسمية والمركزية)،
وعدد من المتغيرات الشخصية هي (العمر ،المؤهل ،مدة الخدمة ،المرتبة ،مسمى الوظيفة) ،على مستوى
اإلبداع اإلداري للمدراء السعوديين في الو ازرات الخدمية في المملكة العربية السعودية ،وقد تم جمع بيانات
البحث بواسطة استبانه صممت لهذا الغرض وجهت لكل مدير ومن في حكمهم من المشرفين ورؤساء
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األقسام في إحدى عشرة و ازرة ،وتمت المعالجة اإلحصائية للبيانات بواسطة الحاسب اآللي حيث اعتمد على
" "SPSSباستخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية أسلوب تحليل االنحدار المتدرج لتحديد أثر
المتغيرات الشخصية ومتغيرات البناء) (ANOVAالتنظيمي على اإلبداع اإلداري ،كما استخدم اختبار تحليل
التباين للتعرف على مدى اختالف اإلبداع اإلداري باختالف مسمى الوظيفة .وقد توصلت الدراسة إلى عدد
من النتائج أهمها أن مستوى اإلبداع اإلداري بأبعاده الخمسة وهي (القدرة على حل المشاكل ،واتخاذ
الق اررات ،القابلية للتغيير ،روح المجازفة ،سعة االتصاالت ،تشجيع اإلبداع) للمدراء في الو ازرات في المملكة
العربية السعودية بشكل عام مرتفع نسبيا ،كما وبينت نتائج البحث أن درجة االلتزام بالصيغ الرسمية في
الو ازرات مرتفعة نسبيا ،وكذلك وجود درجة مرتفعة نسبيا من المركزية أيضا ،و وجود تأثير لمتغيرات البناء
التنظيمي (الصيغ الرسمية والمركزية) والمتغيرات الشخصية (العمر  ،المؤهل) على اإلبداع اإلداري لدى
المدراء.
 -5دراسة (بكار:)1001 ،
بعنوان( :إدارة اإلبداع في المنظمات المتعلمة ،األردن)
هدفت الدراسة إلى اكتشاف مدى وجود العناصر المالئمة لبناء المنظمة المتعلمة ،وبحث العالقة بين مدى
وجود أسس المنظمة المتعلمة وبين اإلبداع في شركة االتصاالت (موبايلكم) ،ومدى تأثير ذلك على قدرتها
في إدارة اإلبداع ،اعتمدت الدراسة المنهج االستكشافي ،كان مجتمع الدراسة من جميع أفراد شركة
االتصاالت (موبايلكم) ،تم جمع البيانات من خالل االستبانة التي تم تصميمها لهذه الغاية ،وقد توصلت
الدراسة إلي وجود خمس عناصر أساسية لبناء المنظمة المتعلمة وهي الدوافع المحركة ،تحديد الهدف،
االستطالع واالستفهام ،التمكين والتفويض ،التقييم والمراجعة ،ونالت هذه العناصر درجة متوسطة ،كما أثبتت
الدراسة أن هناك عالقة بين عناصر المنظمة المتعلمة واإلبداع اإلداري ،و أيضا أوضحت الدراسة أن
مستوى اإلبداع في شركة االتص االت متوسط ،وال توجد عالقة بين عناصر إدارة اإلبداع والخصائص
الشخصية والوظيفية للعينة.

ج -الدراسات األجنبیة:
 -2دراسة (: )Unsworth et. al, 1005
بعنوان(Creative Requirement: A Neglected Construct in The Study of :
)?Employee Creativity
"دارسة بعنوان  :المتطلبات اإلبداعیة :أساس مهمل في دارسة إبداع الموظف"
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هدفت هذه الدارسة إلى التعرف على العالقة بين المتطلبات اإلبداعية للوظيفة وبين إبداع الموظف وهدفت
إلى استكشاف دور المتطلبات اإلبداعية كوسيط بين عوامل العمل) المشاركة في السلطة ،دعم القائد،
متطلبات الوقت ،تشجيع ودعم اإلبداع ( وابداع الموظف ،وقد توصلت الدارسة إلى مجموعة من النتائج من
أهمها أنها تعتبر المتطلبات اإلبداعية وسيط كامل بين دعم القيادة وابداع الموظف ،وتعتبر المتطلبات
اإلبداعية وسيط جزئي بين كل من المشاركة في السلطة ومتطلبات الوقت وبين إبداع الموظف ،كما أن دعم
اإلبداع ال يرتبط مطلقا بالمتطلبات اإلبداعية أو إبداع الموظف ،كذلك يمكن استخدام المتطلبات اإلبداعية
كطريقة لفهم الميكانيكيات التي من خاللها يمكن أن تؤثر أبعاد العمل األخرى ) االتصال وعمل الفريق(
على اإلبداع في بيئة العمل.
 -1دراسة (:)Medina, 1000
بعنوان(Leader Social Power and Subordinates Creativity) :
" القوة االجتماعیة للقائد وابداع المرؤوسین "
هدفت الدارسة إلى استكشاف مدى تأثير القوة االجتماعية للقائد على دافعية وابداع المعلمين في المدارس
األساسية والثانوية في منطقة جنوب كارولينا ،وقد توصلت الدارسة إلى أن اإلبداع لدى المعلمين يخضع
لعدة مؤثرات من أهمها الدعم التقني من المدرسة ومستوى دافعية المعلم والتي ارتبطت ايجابيا مع إبداع
المعلمين وتوصلت كذلك إلى أن قوة القائد االجتماعية يمكنها أن تزيد أو تعيق الدافعية لدى المعلمين.

المحور الثالث :الدراسات التي ربطت بین إدارة المعرفة واإلبداع التنظیمي:
أ -الدراسات المحلیة:
حسب إمكانيات الباحثة المتواضعة في البحث ،الحظت الباحثة افتقار الدراسات المحلية التي تحمل نفس
محاور الدراسة ( إدارة المعرفة ،واإلبداع التنظيمي) ،وكان هذا إحدى مبررات التفكير بهذه الدراسة.

ب -الدراسات العربیة:
 -2دراسة (مهدي:)1021 ،
بعنوان( :عملیات اإلدارة المعرفیة وأثرها في القدرات اإلبداعیة ،العراق)
هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى توفر كل من عمليات إدارة المعرفة واإلبداع في المكتبات الجامعية وهل
هذا المستوى ينسجم مع الحاجة الفعلية لها في عمل المكتبات ،واختيرت عينة عمديه من مديري وأمناء
المكتبات الجامعية في مدينة بغداد وتم استخدام االستبانة كأداة لجمع المعلومات وقد توصلت الدراسة إلى
73

عدم بلوغ مستوى المتغيرات المدروسة إلى المستوى المطلوب مع وجود تأثير لعمليات إدارة المعرفة بالقدرات
اإلبداعية.
 -1دراسة (الزعبي وخریس:)1020 ،
بعنوان( :إدارة المعرفة ودورها في اإلبداع التنظیمي في الشركات األردنیة ،األردن)
هدفت هذه الدراسة إلى بلورة إطار فكري حول مفاهيم وأنواع ومداخل ونظريات (إدارة المعرفة ،واإلبداع
التنظيمي) ،وتوظيف المتاح من التراكم المعرفي عن المتغيرين الرئيسيين للدراسة (إدارة المعرفة ،اإلبداع
التنظيمي) في بلورة أبعاد المنهجية التي ترمي إلى تحقيق أهداف الدراسة في تشخيص العالقة بين إدارة
المعرفة واإلبداع في المنظمات بشكل خاص مع تصميم نظام توظف من خالله المنظمات رصيدها المعرفي
لالرتقاء بمستويات اإلبداع التنظيمي ،وتحريك القدرات التنظيمية واإلدارية واإلستراتيجية لرسم خارطة معرفية
تحث اإلدارة على استنهاض طاقاتها لزيادة مستوى اإلبداع ،ثم تحقيق النجاح االستراتيجي ،وقد توصلت
الدراسة إلى عدة توصيات من أهمها تدعيم القدرات المعرفية واإلبداعية للمنظمة ،التزام المدراء بتوظيف
(إدارة الم عرفة واإلبداع التنظيمي) في صياغة وتنفيذ وتقويم إستراتيجية المنظمة ،بغية خلق منظمات معرفية
مبدعة.
 -1دراسة (هاشم:)1005 ،
بعنوان( :إدارة المعرفة مدخل لإلبداع التنظیمي في الجامعات المصریة ،مصر)
هدفت الدراسة إلى تقديم بعض المرتكزات التي تصلح كأساس الستراتيجية إدارة المعرفة بالجامعات المصرية
للوصول إلى معدالت عالية من اإلبداع في أداء مهامها ،وقد تضمنت هذه الدراسة األبعاد المختلفة لكل من
إدارة المعرفة واإلبداع ،وقد جرى تطبيق المنهج الوصفي التحليلي ،باستخدام االستبانة التي تم توزيعها على
أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ،وقد توصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها وجود قصور في جهود
المعرفة القائمة على أساس التفاعل واالحتكاك بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ونظرائها من
الجامعات األجنبية وقد أوصت الدراسة إدارة الجامعات وأعضاء هيئة التدريس على العمل الجماعي من
خالل القيام بمشروعات بحثية مشتركة حول إدارة المعرفة ،واستثارة الحالة اإلبداعية لديهم وتنميتها.
 -4دراسة (الدوري و العزاوي:)1004 ،
بعنوان( :إدارة المعرفة وانعكاساتها على اإلبداع التنظیمي ،األردن)
هدفت هذه الدراسة تشخيص العالقة بين إدارة المعرفة واإلبداع في المنظمات مع تصميم نظام لالستفادة من
الخزين المعرفي للمنظمات لالرتقاء بمستويات اإلبداع التنظيمي ،وتحريك القدرات المنظمية واإلدارية
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واإلستراتيجية إلدارة عمليات إدارة المعرفة لزيادة مستوى اإلبداع ،ثم تحقيق النجاح االستراتيجي للمنظمات،
وقد توصلت الدراسة إلى ثبوت صحة االفت ارض الذي قامت عليه الدراسة ،فهناك عالقة جد وثيقة بين إدارة
المعرفة واإلبداع المنظمي ،فالمعرفة كقوة أساسية محركة لالقتصاد ،إلى جانب التغيير والعولمة وتحدياتها،
ولدت الحاجة إلى اإلبداع لترجمة إدارة المعرفة إلى (سلع ،خدمات ،عمليات) جديدة أو مطورة تحقق
للمنظمة م يزة تنافسية ،كما إن القدرات المعرفية مكنت المنظمات من إبداع منتجات جديدة بسرعة وكلفة
منخفضة ،فضال عن االرتقاء بمستويات الجودة للمنتوج الجديد ،أو الخدمة الجديدة ،إلى جانب العالقة
الوثيقة بين إدارة المعرفة واإلبداع المنظمي وأثرها في صياغة استراتيجيات المنافسة ،وبما يعزز إبداعية
المنظمة ونجاحها التنافسي.
 -5دراسة (غرابیة:)1001 ،
بعنوان( :المعرفة اإلداریة وأثرها على اإلبداع اإلداري لدى المشرفین اإلداریین في الشركات المساهمة
األردنیة في إقلیم الجنوب ،األردن)
هدفت الدراسة إلي التعرف على كل المستوى المعرفة اإلدارية واإلبداع اإلداري للمشرفين اإلداريين في
الشركات المساهمة العامة (شركة الفوسفات ،وشركة البوتاس ،شركة االسمنت ،شركة ملح صافي) في إقليم
الجنوب ،وتحليل العالقة بين المعرفة اإلدارية بأبعادها (مورد المعرفة  ،مستوى الذكاء ،اإلدراك ،القيم
التنظيمية) واإلبداع اإلداري ،ثم التعرف على العالقة بين كل من اإلبداع اإلداري والمعرفة اإلدارية من
جانب والعوامل الديموغرافية من جانب أخر ،وكانت أدارة الدراسة االستبانة التي وزعت على مجتمع العينة
من مشرفين واداريين ،وقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج من أهمها أن هناك اثر للمعرفة اإلدارية على
اإلبداع اإلداري ،ويتأثر اإلبداع اإلداري بمورد المعرفة ومستوى المعرفة ،وهناك أيضا فروق ذات داللة
إحصائية بين متغير اإلبداع اإلداري والعمر ،ولم تظهر فروق أخرى في العوامل الديموغرافية األخرى ،ومن
ضمن ما توصلت إليه أن هناك مستوى مرتفع من المعرفة اإلدارية لدى المشرفين اإلداريين بنسبة(،)%44
ونسبة إبداع تبلغ (.)%41

ج -الدراسات األجنبیة:
 -2دراسة ):)Byrge and Hansen, 1022
بعنوان:

(Knowledge Management in Creativity: A Perspective on the
)Connection between Knowledge and Creativity

" إدارة المعرفة في اإلبداع :نظرة على العالقة بین المعرفة واإلبداع"
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هدفت هذه الدراسة إلى إعطاء وجهة نظر حول كيف يمكن إلدارة المعرفة أن تكون جزءا من اإلبداع ،حيث
يبحث كيفية تطوير مفهوم التفكير اإلبداعي من خالل إدخال أسلوب منظم إلدارة المعرفة ،هذا المزيج يجعل
من الممكن إخراج جيل يمضي قدم ا في تطوير فكره باستخدام إدارة المعرفة ،وتقترح الدراسة مثال عملي
إلظهار أثر إدارة المعرفة بالنسبة للعاملين في اإلبداع.
 -1دراسة (:)Rahimi and Others, 1022
بعنوان(Relationship between Knowledge Management Process and Creativity :
)among Faculty Members in the University
"العالقة بین عملیات إدارة المعرفة واإلبداع لدى أعضاء هیئة التدریس في جامعة أصفهان اإلیرانیة"
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة العالقة بين عمليات إدارة المعرفة واإلبداع لدى أعضاء هيئة التدريس في
الجامعة ،تم فحص فرضيات البحث مع مراعاة عمليات إدارة المعرفة بما فيها (التنشئة االجتماعية ،الجمع،
تخريج ،والتطبع) ،واإلبداع على أساس المتغيرات الديموغرافية (العمر ،الجنس ،مجال الدراسة ،ونظام
العمل) ،وقد أجريت هذه الدراسة باستخدام طريقة االرتباط ،كانت أداة الدراسة االستبانة التي تم توزيعها
على عينة ع شوائية من أعضاء هيئة التدريس في جامعة أصفهان ،وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك عالقة
إيجابية ذات داللة إحصائية بين عمليات إدارة المعرفة واإلبداع ،باإلضافة إلى ذلك ،ال يوجد فرق كبير بين
أعضاء هيئة التدريس من حيث تطبيق عمليات إدارة المعرفة ومتغيرات السن والجنس ،ومجال الدراسة ،كما
ال يوجد فرق كبير بين عناصر اإلبداع ومتغيرات السن ،و مجال الدراسة ،ونظام العمل.
 -1دراسة (:)Nov and Jones, 1001
بعنوان:

(Knowledge Management and Creativity: A Technology-Facilitated
)Balance

"إدارة المعرفة واإلبداع  :دراسة على كلیة التكنولوجیا في بلنسیا"
هدفت هذه الدراسة إلى دراسة حالة من واقع العالم التجاري التي تعرض العمليات اإلبداعية ،يتم فيها فحص
دقيق لإلبداع والمعرفة ونظم المعلومات في المنظمات ،و تقدم الدراسة عرضا لتوجيه اإلبداع بحيث تأخذ
بعين االعتبار وجهة نظر إدارة المعرفة في اإلبداع ،ومن هنا تركز الدراسة على تبادل المعرفة المرنة ،بدال
من التركيز على خوارزميات اإلبداع المفروضة ،ومن هنا ينطوي في المقام األول على اثنين من الممارسات
التنظيمية التكميلية (االتصاالت من النماذج والمراجع ،وتقييد المعرفة) ،و خالفا للعديد من الطرق التي تقدم
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لدعم اإلبداع ،فإنه ليست هناك تقنية معزولة لذلك بل هو مجموعة من الممارسات التنظيمية محددة إلى حد
ما ،والتي إن جمعت تؤدي إلى اإلبداع ،و تخفف من صراعات الهوية المحتملة.
جدول رقم ( :)5ملخص الدراسات السابقة
الدراسة

المحور

دراسة (المدلل ،(1011 ،بعنوان ( :تطبيق متطلبات إدارة المعرفة في المؤسسات الحكومية الفلسطينية وأثرها على

مستوى األداء)

دراسة (الرقب ،)1011 ،بعنوان( :متطلبات تطبيق إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة)
المحلیة

دراسة (الزطمة ،)1011 ،بعنوان( :إدارة المعرفة وأثرها على تميز األداء ،دراسة تطبيقية على الكليات والمعاهد

التقنية المتوسطة العاملة في قطاع غزة)

دراسة (عودة )1010 ،بعنوان( :واقع إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطينية وسبل تدعيمها)
دراسة (أبو فارة وعليان )1004 ،بعنوان( :دور عمليات إدارة المعرفة في فاعلية أنشطة المؤسسات األهلية في

القدس الشرقية)

دراسة (دروزة )1000 ،بعنوان( :العالقة بين متطلبات إدارة المعرفة وعملياتها وأثرها على تميز األداء المؤسسي

دراسة تطبيقية في و ازرة التعليم العالي األردنية ،األردن)

دراسة (المحاميد (2008 ،بعنوان( :دور إدارة المعرفة في تحقيق ضمان جودة التعليم العالي دراسة تطبيقية في

إدارة المعرفة

العربیة

الجامعات األردنية الخاصة ،األردن )

دراسة (طاشكندي )1004 ،بعنوان( :إدارة المعرفة :أهميتها و مدى تطبيق عملياتها من وجهة نظر مديرات

اإلدارات والمشرفات اإلداريات بإدارة التربية و التعليم بمدينة مكة المكرمة و محافظة جدة)
ﺩﺭﺍسة (ﺃبﻭ فاﺭﺓ )1004 ،بعنوان( :العالقة بيﻥ ﺍستخﺩﺍﻡ مﺩخل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍلمعﺭفة واألداء)

دراسة (المالك واألثري )1001 ،بعنوان( :إدارة المعرفة ودورها في دعم المهارات التنموية للمنظمات)
دراسة ( )Muniz and Others, 1010بعنوان(Knowledge Based Integrated Production :
)Management Model Applied to Brazilian Glass Industry
دراسة ( )Zack and Others, 1004بعنوان(Knowledge Management and Organizational :
األجنبیة

)Performance: an Exploratory Analysis
دراسة ( )Bogner, and Bansal, 1004بعنوان(Knowledge Management as the Basis of :
)Sustained High Performance
دراسة ( ) Waddell and Stewart, 1006بعنوان(The Interdependency between Knowledge :
)Management and Quality

المحلیة

االبداع التنظیمي

دراسة (جبر )1010 ،بعنوان( :اإلبداع اإلداري وأثره على األداء الوظيفي ،دراسة تطبيقية على مديري مدارس

وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة)

دارسة (العجلة )1004 ،بعنوان ( :اإلبداع اإلداري وعالقته باألداء الوظيفي لمديري القطاع العام دراسة تطبيقية

على و ازرات قطاع غزة )
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الدراسة

المحور

دراسة (أبو جامع )1004 ،بعنوان( :الثقافة المؤسسية واإلبداع اإلداري في المؤسسة التربوية األردنية)
دراسة (اللوزي )1000 ،بعنوان( :العوامل المؤثرة على اإلبداع التنظيمي لدى المديرين في األجهزة الحكومية في

األردن)
االبداع التنظیمي

العربیة

دراسة (القحطاني )1004 ،بعنوان( :أثر استخدام األسلوب اإلبداعي لحل المشكالت على تنمية مهارات صنع

القرار لدى مديري المدارس االبتدائية بمحافظة الخرج التعليمية ،المملكة العربية السعودية)

دراسة (الحربي )1001 ،بعنوان( :أثر متغيرات البناء التنظيمي والمتغيرات الشخصية على اإلبداع اإلداري لدى

المدراء في األجهزة الحكومية السعودية)

دراسة (بكار )1001 ،بعنوان( :إدارة اإلبداع في المنظمات المتعلمة ،األردن)
دراسة ( )Unsworth et. Al, 1004بعنوان(Creative Rrequirement: A Neglected Construct in :
األجنبیة

)?the Study of Employee Creativity
دراسة ( )Medina, 1000بعنوان(Leader Social Power and Subordinates Creativity) :

المحلیة

ال يوجد دراسات
دراسة (مهدي )1011 ،بعنوان( :عمليات اإلدارة المعرفية وأثرها في القدرات اإلبداعية)
دراسة (الزعبي وخريس )1010 ،بعنوان( :إدارة المعرفة ودورها في اإلبداع التنظيمي في الشركات األردنية)

إدارة المعرفة و االبداع التنظیمي

العربیة

دراسة (هاشم )1004 ،بعنوان( :إدارة المعرفة مدخل لإلبداع التنظيمي في الجامعات المصرية)
دراسة (الدوري و العزاوي )1004 ،بعنوان( :إدارة المعرفة وانعكاساتها على اإلبداع التنظيمي)
دراسة (غرابية )1001 ،بعنوان( :المعرفة اإلدارية وأثرها على اإلبداع اإلداري لدى المشرفين اإلداريين في
الشركات المساهمة األردنية في إقليم الجنوب)

دراسة ) (Byrge and Hansen, 1011بعنوان(Knowledge Management in Creativity: A :
)Perspective on the Connection between Knowledge and Creativity
األجنبیة

دراسة ( )Rahimi and Others, 1011بعنوان(Relationship between Knowledge Management :
)Process and Creativity among Faculty Members in the University
دراسة ( )Nov and Jones, 1006بعنوان:
)Technology-Facilitated Balance
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(Knowledge Management and Creativity: A

التعقیب على الدراسات السابقة
مــن خــالل اســتعراض الد ارســات الس ــابقة فــي مجــال إدارة المعرفــة نالحــظ أن ك ــل د ارســة تنطلــق مــن مشــكلة
رئيســية مختلفــة عــن األخــرى ،فمــن خــالل تلــك الد ارســات تــم الوصــول إلــى نتــائج تخــدم الد ارســة الحاليــة ،األمــر
الذي يعتبر ميزة في حد ذاتها ألنه أمـد الد ارسـة بالعديـد مـن المعـارف واألفكـار حـول موضـوع الد ارسـة ،وكـذلك
تم مقارنة مستوى تطبيق إدارة المعرفة وعملياتها في الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية.
كمـ ــا و اتفقـ ــت معظـ ــم الد ارسـ ــات السـ ــابقة فـ ــي إب ـ ـراز أهميـ ــة تطبيـ ــق متطلبـ ــات إدارة المعرفـ ــة وعملياتهـ ــا فـ ــي
المؤسسات ،وتوضيح دورها وأبعادهـا فـي التـأثير علـى المنظمـة مـن حيـث تميـز األداء ،وجـودة الخـدمات التـي
تعكس صورة إيجابية عن المنظمات ،ولكن كان هناك عدد قليل من الدراسات التـي ربطـت بـين عمليـات إدارة
المعرفة و اإلبداع التنظيمي ،وكان هذا احدى مبررات هذه الدراسة.
كما أن على صعيد اإلبداع التنظيمـي نالحـظ أن كـل د ارسـة تختلـف فـي المشـكلة التـي تعالجهـا ،وقـد وضـحت
أغلــب الد ارســات صــفات الشخصــية المبدعــة ،ووضــحت بعــض الد ارســات المتغيـرات التــي تشــجع علــى اإلبــداع
التنظيم ــي داخ ــل المنظم ــات ،وت ــأثير اإلب ــداع التنظيم ــي عل ــى تمي ــز األداء ،وق ــد قل ــت الد ارس ــات الت ــي ربط ــت
اإلبداع بإدارة المعرفة.
وك ــذلك اختلف ــت الد ارس ــات الس ــابقة ف ــي المج ــاالت الت ــي طبق ــت فيه ــا ،حي ــث طبق ــت بع ــض الد ارس ــات عل ــى
المؤسسات التعليمية ،والشركات الصناعية ،ومراكز التدريب المهني وغيرها.
ولكن أهم ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة أنها هـدفت إلـى التعـرف علـى العالقـة بـين عمليـات إدارة
المعرفـة واإلبـداع التنظيمــي فـي الجامعــات الفلسـطينية فـي قطــاع غـزة مــن وجهـة نظـر المــوظفين اإلداريـين فــي
الجامعات قيد الدراسة.
وبالت ــالي فان ــه بن ــاء عل ــى آراء وتوجيه ــات الم ــوظفين اإلداري ــين بالجامع ــات ح ــول العالق ــة ب ــين عملي ــات إدارة
المعرفــة واإلبــداع التنظيمــي فــي الجامعــات الفلســطينية فــي قطــاع غ ـزة ،ســوف تخــرج هــذه الد ارســة بالتوصــيات
التي من شأنها تطوير النظام المتبع بما يتوافق مع الموظفين ويتناسب مع رغباتهم واحتياجاتهم.
ومن أهم ما يميز هذه الدراسة أنها من أولى الدراسات المحلية التي تناولت إدارة المعرفة واإلبداع التنظيمي
معا على حد علم الباحثة ،كذلك تتميز الدراسة في المكان الذي سوف تطبق عليه ،فهي تتناول شريحة
حساسة أال وهي الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة والتي لم يسبق التطرق إليها في الدراسات السابقة التي
تناولت إدارة المعرفة واإلبداع التنظيمي معا.

79

الفصل الرابع
منهجیة الدراسة

مقدمة
ا
أوًل :منهجية الدراسة
ثان ايا :مجتمع وعينة الدراسة
ثال اثا :أداة الدراسة
راب اعا :اختبار التوزيع الطبيعي
سا :األدوات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة
خام ا
سا :صدق اًلستبانة
ساد ا
ساب اعا :ثبات اًلستبانة
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مقدمة
يتمثل الهدف األساسي لهذه الدارسة في توضيح العالقة بين عمليات إدارة المعرفة واإلبداع التنظيمي في
محور
ا
الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة ،ويستعرض هذا الفصل منهجية الدراسة واجراءاتها والتي تعتبر
رئيسيا يتم من خالله إنجاز الجانب التطبيقي من الدراسة ،وعن طريقها يتم الحصول على البيانات المطلوبة
إلجراء التحليل اإلحصائي للتوصل إلى النتائج التي يتم تفسيرها في ضوء أدبيات الدراسة المتعلقة بموضوع
الدراسة ،وبالتالي تحقق األهداف التي تسعى إلى تحقيقها.
حيث تناول هذا الفصل وصفا للمنهج المتبع ومجتمع الدراسة ،وكذلك أداة الدراسة المستخدمة وطريقة
إعدادها وكيفية بنائها وتطويرها ،ومدى صدقها وثباتها ،كما يتضمن وصفا لإلجراءات التي قامت بها الباحثة
في تصميم أداة الدراسة وتقنينها ،واألدوات التي استخدمتها لجمع بيانات الدراسة ،وينتهي الفصل بالمعالجات
اإلحصائية التي استخدمت في تحليل البيانات واستخالص النتائج ،وفيما يلي وصف لهذه اإلجراءات.

أوالا :منهجیة الدارسة
تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة للوصول إلى المعرفة الدقيقة والتفصيلية حول وصف
وتقييم "العالقة بین عملیات إدارة المعرفة واإلبداع التنظیمي في الجامعات الفلسطینیة بقطاع غزة"،
ولتحقيق فهم أفضل وأدق للظواهر المتعلقة بذلك ،حيث أن المنهج الوصفي التحليلي يعتبر أنسب المناهج
ألنه يعتمد على دراسة الواقع الفعلي أو الظواهر كما هي على أرض الواقع ويصفها بشكل دقيق ،للوصول
إلى البيانات والحقائق لتفسيرها والوقوف على دالالتها ،والتوصل إلى تعميمات ذات معنى نزيد بها رصيد
المعرفة عن موضوع ما.
وقد تم استخدام مصدرين أساسين للمعلومات:
 .1المصادر الثانویة:
حيث تم معالجة اإلطار النظري للبحث إلى مصادر البيانات الثانوية والتي تتمثل في الكتب والمراجع
العربية واألجنبية ذات العالقة بموضوع البحث ،والدوريات ،والمقاالت والتقارير ،واألبحاث المنشورة،
وأطروحات الماجستير والدكتو ارة ذات العالقة ،واستعانت الباحثة بالتقارير والنشرات ذات العالقة
بموضوع الدراسة ،كما واستعانت الباحثة بالشبكة العنكبوتية والنسخ اإللكترونية الموجودة على
صفحاتها.

81

 .1المصادر األولیة:
وقد تم جمع البيانات الميدانية بواسطة استبانة تم إعدادها خصيصا لهذا الغرض وذلك بعد اإلطالع
على مجموعة من أدوات القياس التي استخدمتها الدراسات السابقة ذات العالقة ،وفي ضوء الدراسة
النظرية واالستطالعية ،استطاعت الباحثة تنظيم هذه االستبانة بما يتوافق مع متغيرات الدراسة ،ومن ثم
قامت الباحثة بتحكيمها من قبل عدد من المختصين وأساتذة الجامعات ،وقد تمت االستفادة من
مالحظاتهم وتعديالتهم في إخراج االستبانة بشكلها النهائي لتتناسب مع طبيعة البيانات والمعلومات
المطلوب الحصول عليها الختبار الفرضيات والتوصل إلى النتائج وتقديم بعض المقترحات والتوصيات.

ثانیا :مجتمع وعینة الدراسة
ا

يتمثل مجتمع الدراسة من األكاديميين بوظيفة إدارية واإلداريين في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة ،وهي
جامعة األزهر ،والجامعة اإلسالمية ،وجامعة األقصى ،وتم استثناء جامعة القدس المفتوحة بسبب مركزية
قرارها ووجود إدارتها العليا بالضفة الغربية.
وقد تم أخذ عينة تجريبية ( )Pilot Studyمكونة من ( )35من موظفي الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة،
وذلك بهدف التحقق من صدق وثبات أداة الدراسة ،ومن ثم التحقق من صالحية استخدامها ،حيث أشارت
النتائج إلى أنه يصلح استخدام االستبانة لجمع البيانات المطلوبة ،وبذلك تم التأكد من صدق وسالمة
االستبانة لالختبار ،وقد تم إدراجها ضمن عينة الدراسة لعدم وجود تعديالت عليها.
نظر لكبر حجم مجتمع الدراسة ،يوضح الجدول رقم ()6
ا
وقد تم استخدام طريقة العينة الطبقية العشوائية
حجم مجتمع الدراسة.
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جدول رقم ( :)1مجتمع الدراسة
الرتبة اإلداریة

جامعة األزهر

الجامعة اإلسالمیة

جامعة األقصى

نائب رئیس ،عمداء ،نائب عمید ،مدیرین ومساعدین

60

46

41

ورؤساء األقسام

14

40

44

اإلداریین

141

410

111

المجموع

144

441

111

النسبة

%14.11

%41.44

%16.41

2111

المجموع

المصدر :شئون الموظفين في كل جامعة (جامعة األزهر ،جامعة األقصى ،الجامعة االسالمية)

وقد تم أخذ عينة قوامها ( )111من موظفي الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة الخاضعة للدراسة ،وبناء على
التحديد السابق لحجم العينة تم التخصيص المتناسب مع حجم مجتمع الدراسة في كل مستوى ،وعليه ستكون
العينة طبقية متناسبة مع حجم كل مستوى ،وهذا ما يوضحه الجدول رقم (.)4
جدول رقم ( :)7عینة الدراسة
الرتبة اإلداریة

جامعة األزهر

الجامعة اإلسالمیة

جامعة األقصى

نائب رئیس ،عمداء ،نائب عمید ،مدیرین ومساعدین

14

14

11

رؤساء األقسام

0

0

0

اإلداریین

41

106

64

حجم العینة المطلوبة

44

110

00

النسبة

%10.44

%41.16

%10.10

122

المجموع
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وقد تم توزيع ( )111استبانة على الجامعات قيد الدراسة ،وتم استرداد ( )44استبانة من أصل ( )44من
جامعة األزهر بنسبة استرجاع ( ،)%40.44و( )123من أصل ( )110استبانة من الجامعة اإلسالمية
بنسبة استرجاع ( ،)%96.09كما وتم استرداد ( )00من أصل ( )00استبانة من جامعة األقصى بنسبة
استرجاع ( ،)%100بالتالي فإنه تم استرداد ( )104استبانة من أصل ( )111بنسبة استرجاع كلية
(.)%40.04

ثالثاا :أداة الدراسة
تم استخدام االستبانة كأداة للقياس في هذه الدراسة ،وتم إعدادها وفق نموذج األسئلة المغلقة والتي يتطلب
من مجتمع الدراسة تحديد استجاباتهم إزاء العبارات المختلفة المتضمنة بمحاور أداة الدراسة وفق تدرج
(ليكرت) الخماسي ،وتكونت االستبانة من قسمين رئيسين هما:
القسم األول :وهو عبارة عن البيانات الشخصية لمجتمع الدراسة والمتكون من (العمر ،الجنس ،المؤهل
العلمي ،سنوات الخبرة ،المسمى الوظيفي ،واسم الجامعة).
القسم الثاني :وهو عبارة عن محاور الدراسة وهي (عمليات إدارة المعرفة ،اإلبداع التنظيمي) ،وتتكون
الدراسة من ( )44فقرة موزعة على محورين أساسيين هما:
 المحور األول :عمليات إدارة المعرفة وتتكون من ( )14فقرة  ،وينقسم هذا المحور إلى خمسة
محاور فرعية هي:
األول :محور تشخيص المعرفة ويتكون من ( )4فقرات.
الثاني :محور توليد المعرفة ويتكون من ( )4فقرات.
الثالث :محور تخزين المعرفة ويتكون من ( )0فقرات.
الرابع :محور توزيع المعرفة ويتكون من ( )10فقرات.
الخامس :محور تطبيق المعرفة ويتكون من ( )6فقرات.
 المحور الثاني :اإلبداع التنظيمي ويتكون من ( )11فقرة.
مالحظة :لم يتم حذف أي فقرة من فقرات االستبانة حسب نتيجة العينة االستطالعية.
وقد تم استخدام مقياس ليكرت لقياس استجابات المبحوثين لفقرات االستبانة حسب جدول رقم (.)0
جدول رقم ( :(8درجات مقیاس لیكرت الخماسي
االستجابة

موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق بشدة

الدرجة

4

4

1

1

1
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تم اختيار الدرجة ( )1لالستجابة "غير موافق بشدة" ،وبذلك يكون الوزن النسبي في هذه الحالة هو ()%10
وهو يتناسب مع هذه االستجابة.

ابعا :اختبار التوزیع الطبیعي
را

تم استخدام اختبار كولمجوروف – سمرنوف ) Kolmogorov-Smirnov Test (K-Sالختبار ما إذا
كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه ،وكانت النتائج كما هي مبينة في الجدول رقم (.)4
جدول رقم ( :)9نتائج اختبار التوزیع الطبیعي.
المحور

القیمة االحتمالیة )(Sig.

م
1

تشخيص المعرفة

0.435

1

توليد المعرفة

0.170

1

تخزين المعرفة

0.276

4

توزيع المعرفة

0.093

4

تطبيق المعرفة

0.471

6

عمليات إدارة المعرفة

0.354

4

اإلبداع التنظيمي

0.315

وكما هو واضح من النتائج الموضحة في جدول رقم ( )4أن القيمة االحتمالية ) (Sig.لجميع مجاالت
الدراسة كانت أكبر من مستوى الداللة ( )α ≥ 0.05وبذلك فإن توزيع البيانات لهذه المجاالت يتبع التوزيع
الطبيعي وبذلك سيتم استخدام االختبارات المعلمية لإلجابة على فرضيات الدراسة المتعلقة بهذا المجال.

خامسا :األدوات اإلحصائیة المستخدمة في الدراسة
ا

بناء على نتائج اختبار التوزيع الطبيعي والتي أوضحت أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ،تم استخدام
االختبارات المعلمية التالية:
 .1النسب المئوية والتك اررات والمتوسط الحسابي :يستخدم هذا األمر بشكل أساسي ألغراض معرفة
تكرار فئات متغير ما وتفيد الباحثة في وصف مجتمع الد ارسة.
 .1اختبار ألفا كرونباخ ( )Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات االستبانة.
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 .1معامل ارتباط بيرسون ( )Pearson Correlation Coefficientلقياس درجة االرتباط :يقوم هذا
االختبار على دراسة العالقة بين متغيرين ،وقد استخدم لحساب االتساق الداخلي لالستبانة وكذلك
لدراسة العالقة بين المجاالت.
 .4اختبار( )Tفي حالة عينة واحدة ( )T-Testلمعرفة ما إذا كان متوسط درجة االستجابة قد وصل
إلى الدرجة المتوسطة وهي ثالثة أم زاد أو قل عن ذلك ،ولقد استخدم للتأكد من داللة المتوسط
لكل فقرة من فقرات االستبانة.
 .4اختبار( )Tفي حالة عينتين () )Independent Samples T-Testلمعرفة ما إذا كان هناك
فروقات ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات ،استخدم للفروق التي تعزى للمتغير الذي
يشتمل على مجموعتين.
 .6اختبار تحليل التباين األحادي ( )One Way Analysis of Variance - ANOVAلمعرفة ما
إذا كان هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات أو أكثر من البيانات ،استخدم
للفروق التي تعزى للمتغير الذي يشتمل على ثالث مجموعات فأكثر.

سادسا :صدق االستبانة
ا

يقصد بصدق االستبانة أن تقيس أسئلة االستبانة ما وضعت لقياسه ،وقد تم التأكد من صدق اإلستبانة
بطريقتين:
 .2صدق االستبانة من وجهة نظر المحكمین:
تم عرض اإلستبانة على مجموعة من المحكمين تألفت من خمسة عشر محكما من المختصين في مجال
اإلدارة ومجاالت أخرى وأسماء المحكمين بالملحق رقم ( ،)1وقد تمت االستجابة آلراء المحكمين وتم إجراء
ما يلزم من حذف واضافة وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة.
 .1صدق المقیاس:
حسب نتائج اختبار التوزيع الطبيعي كلمنجروف سمرنوف ( )K-Sتبين أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي
وعليه تم استخدام معامل ارتباط بيرسون لقياس كل من االتساق الداخلي والصدق البنائي وكانت النتائج كما
يلي:
أ-

االتساق الداخلي ( :)Internal Validityيقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من
فقرات االستبانة مع المجال الذي تنتمي إليه هذه الفقرة ،وقد تم حساب االتساق الداخلي لالستبانة وذلك
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من خالل حساب معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات محاور االستبانة مع الدرجة الكلية للمحور
نفسه.
وسيتم توضيح معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات محاور الدراسة:

المحور األول :عملیات إدارة المعرفة
 عملیة تشخیص المعرفة
يوضح جدول رقم ( )10معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور عملية تشخيص المعرفة
والدرجة الكلية للمحور ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية ( ≤ α
 )0.05وبذلك يعتبر المحور صادقا لما وضع لقياسه.
جدول رقم ( :)20معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات محور تشخیص المعرفة والدرجة الكلیة للمحور
الفقرة

المحور

تمتلك إدارة الجامعة القدرة على تحديد موظفيها الذين يمتلكون المعرفة
المرتبطة بمجال انشطتها

تمتلك إدارة الجامعة األدوات البحثية والتقنية التي تمكنها من اكتشاف

تشخیص المعرفة

المعرفة بها

تمتلك إدارة الجامعة القدرة على تحديد األفراد الذين يمتلكون المعرفة

المرتبطة بمجاالت انشطتها من خارج الجامعة

تهتم إدارة الجامعة باستقطاب خبراء في مجال ادارة المعرفة المرتبطة

بأنشطتها

تهتم إدارة الجامعة بتشخيص أنواع المعرفة المطلوبة لكل مستوى من

مستوياتها المختلفة

معامل بیرسون

القیمة االحتمالیة

لالرتباط

(*).Sig

0.512

**0.000

0.684

**0.000

0.468

**0.000

0.789

**0.000

0.768

**0.000

(*) االرتباط دال احصائيا عند مستوى داللة (.)α ≤ 0.05

(**) االرتباط دال احصائيا عند مستوى داللة (.)α ≤ 0.01

 عملیة تولید المعرفة
يوضح جدول رقم ( )11معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات عملية توليد المعرفة والدرجة
الكلية للمحور ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية ()α ≤ 0.05
وبذلك يعتبر المحور صادقا لما وضع لقياسه.
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جدول رقم ( :)22معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات محور تولید المعرفة والدرجة الكلیة للمحور
الفقرة

المحور

0.601

**0.000

0.712

**0.000

0.499

**0.000

0.654

**0.000

0.471

**0.000

لالرتباط

تشجع إدارة الجامعة عامليها على البحث عن المعرفة المرتبطة بأنشطتها
يتوفر لدى العاملين االستعداد للبحث عن المعرفة المرتبطة بأنشطة الجامعة

من المصادر المتعددة
تولید المعرفة

معامل بیرسون

القیمة االحتمالیة

تهتم إدارة الجامعة باستخراج المعرفة الكامنة في اذهان افرادها لالستفادة

منها في تطوير الجامعة

يبدي العاملون في الجامعة تفاعال ايجابيا لتحويل المعرفة الكامنة في
اذهانهم الى معرفة واضحة صريحة تعزز اداء انشطة الجامعة

تهتم إدارة الجامعة بشراء المعرفة المرتبطة بأنشطتها من مصادرها المختلفة

عند الحاجة

(*).Sig

(*) االرتباط دال احصائيا عند مستوى داللة (.)α ≤ 0.05
(**) االرتباط دال احصائيا عند مستوى داللة (.)α ≤ 0.01

 عملیة تخزین المعرفة
يوضح جدول رقم ( )11معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات عملية تخزين المعرفة والدرجة
الكلية للمحور ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية ()α ≤ 0.05
وبذلك يعتبر المحور صادقا لما وضع لقياسه.
جدول رقم ( :)21معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات محور تخزین المعرفة والدرجة الكلیة للمحور
معامل بیرسون

القیمة االحتمالیة

تستخدم إدارة الجامعة قاعدة بيانات للوصول إلى المعرفة الالزمة بسرعة

0.696

**0.000

تستخدم إدارة الجامعة تكنولوجيا المعلومات لمعالجة األصول المعرفية بفاعلية

0.679

**0.000

تقوم إدارة الجامعة بحفظ المعرفة بصورة يسهل الوصول إليها

0.738

**0.000

تقوم إدارة الجامعة باستخدام األساليب االلكترونية لحفظ المعرفة

0.725

**0.000

تعمل إدارة الجامعة على تصنيف المعرفة المتوفرة لديها

0.631

**0.000

0.660

**0.000

0.774

**0.000

0.739

**0.000

الفقرة

المحور

لالرتباط

تخزین المعرفة

يجري تخزين المعرفة في الجامعة بصورة تجعلها قارة على التعامل مع

المشكالت التي تواجهها

يجري دمج المعرفة الواردة للجامعة من مصادرها المتعددة لتحقيق التكامل

بينها

تعمل إدارة الجامعة على فهرسة المعرفة المرتبطة بأنشطتها
(*) االرتباط دال احصائيا عند مستوى داللة (.)α ≤ 0.05
(**) االرتباط دال احصائيا عند مستوى داللة (.)α ≤ 0.01
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(*).Sig

 عملیة توزیع المعرفة
يوضح جدول رقم ( )11معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات عملية توزيع المعرفة والدرجة
الكلية للمحور ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية ()α ≤ 0.05
وبذلك يعتبر المحور صادق لما وضع لقياسه.
جدول رقم( :)13معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات محور توزیع المعرفة والدرجة الكلیة للمحور
معامل بیرسون

القیمة االحتمالیة

لالرتباط

(*).Sig

0.788

**0.000

0.722

**0.000

0.646

**0.000

تتبنى إدارة الجامعة سياسة واضحة تهدف إلى تنمية قدرات العاملين

0.678

**0.000

يوجد في إدارة الجامعة مكتبة تتضمن المنشورات المرتبطة بأعمالها

0.787

**0.000

0.714

**0.000

0.714

**0.000

0.743

**0.000

0.708

**0.000

0.725

**0.000

الفقرة

المحور

السياسة العامة إلدارة الجامعة تشجع العاملين على عرض أفكارهم الجديدة المرتبطة

بأنشطتها

تهتم إدارة الجامعة بنقل المعرفة المرتبطة بأنشطتها من المصادر المتعددة إلى

وحداتها المختلفة

تعمل إدارة الجامعة على عرض األفكار الجديدة التي تحصل عليها من خارج

المؤسسة على الطواقم ذات العالقة بتطويرها
توزیع المعرفة

تستخدم إدارة الجامعة النشرات المكتوبة لنشر المعرفة المرتبطة بأنشطتها بين

العاملين

تستخدم إدارة الجامعة النشرات االلكترونية لنشر المعرفة المرتبطة بأنشطتها
تشجع إدارة الجامعة العاملين فيها على المشاركة في األنشطة التي تعزز المعرفة

المرتبطة بأنشطتها ( مؤتمرات ،ورشات عمل ،أيام دراسية)

تستفيد إدارة الجامعة من أنشطتها الناجحة لتكون تجارب وقصص نجاح تعزز

األداء في األنشطة الجديدة والمستقبلية

تعقد إدارة الجامعة جلسات عمل متخصصة للعاملين لتبادل المعرفة المرتبطة

بأنشطتها

(*) االرتباط دال احصائيا عند مستوى داللة (.)α ≤ 0.05

(**) االرتباط دال احصائيا عند مستوى داللة (.)α ≤ 0.01
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 عملیة تطبیق المعرفة
يوضح جدول رقم ( )14معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات عملية تطبيق المعرفة والدرجة
الكلية للمحور ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية ()α ≤ 0.05
وبذلك يعتبر المحور صادقا لما وضع لقياسه.
جدول رقم ( :)24معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات محور تطبیق المعرفة والدرجة الكلیة للمحور
المحور

معامل بیرسون لالرتباط

الفقرة
تهتم إدارة الجامعة بإيجاد وحدة (دائرة) خاصة للتعامل مع جميع

المدخالت المعرفية المرتبطة بأنشطتها

تعمل إدارة الجامعة على توثيق األفكار الجديدة المبتكرة
تطبیق المعرفة

يتم تطبيق المعرفة في الجامعة بصورة تجعلها قادرة على التعامل مع

المشكالت التي تواجهها

تعمل إدارة الجامعة على تحويل المعرفة إلى خطط عمل
تعمل إدارة الجامعة على توظيف المعرفة من خالل تحويلها إلى خدمات

جديدة يستفيد منها األفراد

تستخدم إدارة الجامعة المعرفة المتاحة بصور تعزز أداءها

القیمة االحتمالیة
(*).Sig

0.646

**0.000

0.642

**0.000

0.693

**0.000

0.744

**0.000

0.787

**0.000

0.144

*0.011

(*) االرتباط دال احصائيا عند مستوى داللة (.)α ≤ 0.05

(**) االرتباط دال احصائيا عند مستوى داللة (.)α ≤ 0.01

المحور الثاني :اإلبداع التنظیمي
يوضح جدول رقم ( )14معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور اإلبداع التنظيمي والدرجة الكلية
للمحور ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية ) (α ≤ 0.05وبذلك يعتبر
المحور صادقا لما وضع لقياسه.
جدول رقم ( :)25معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات محور اإلبداع التنظیمي والدرجة الكلیة للمحور
معامل بیرسون

القیمة االحتمالیة

.2

تشجع إدارة الجامعة الموظفين على اقتراح األفكار الجديدة

0.644

**0.000

.1

عادة ما تقوم إدارة الجامعة بتطبيق األفكار الجديدة وتجربتها

0.140

*0.011

م

الفقرة

لالرتباط
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(*).Sig

معامل بیرسون

القیمة االحتمالیة

لالرتباط

(*).Sig

.1

تعمل إدارة الجامعة على إزالة العوائق أمام األفكار الجديدة

0.644

**0.000

.4

تكافئ إدارة الجامعة أصحاب األفكار اإلبداعية

0.444

**0.000

.5

تشجع إدارة الجامعة الموظفين على تجريب األفكار الجديدة وعدم الخوف من

0.644

**0.000

.1

تتقبل إدارة الجامعة تقديم األفكار واآلراء المبتكرة حتى لو تعارضت مع األفكار

0.440

**0.000

.7

تشجع إدارة الجامعة التنافس بين العاملين من أجل تنشيط اإلبداع التنظيمي

0.640

**0.000

.8

تقوم إدارة الجامعة بتجربة تنفيذ األفكار اإلبداعية حتى لو كان في ذلك تكلفة

0.404

**0.000

.9

تشجع إدارة الجامعة تشكيل فرق عمل من أجل تنفيذ األفكار اإلبداعية.

0.644

**0.000

.20

تحاول إدارة الجامعة استخدام التكنولوجيا المالئمة إلجراء التغيير من أجل تحقيق

0.404

**0.000

.22

تهتم إدارة الجامعة بمتابعة العاملين وارشادهم عند تنفيذ وتطبيق األفكار الجديدة

0.600

**0.000

.21

تكون إدارة الجامعة ذات تأثير كبير في تحديد الوقت المناسب لتنفيذ األفكار

0.604

**0.000

.21

تقوم إدارة الجامعة بعمل دورات تدريبية للعاملين من أجل تنفيذ األفكار الجديدة

0.414

**0.000

.24

تعمل إدارة الجامعة على تنفيذ التغيير لألفكار الجديدة إذا كانت له إمكانية خلق

0.401

**0.000

.25

تشجع إدارة الجامعة اكتشاف المشكالت المستقبلية بهدف حلها بشكل فعال

0.611

**0.000

.21

تحاول إدارة الجامعة تجربة أفكار وطرق جديدة لحل المشكالت القائمة

0.406

**0.000

.27

تحاول إدارة الجامعة توضيح االشكاليات والغموض في المواقف التي تواجه

0.640

**0.000

.28

تتيح إدارة الجامعة الفرصة أمام الموظفين لتقديم حلول مبتكرة للمشكالت

0.640

**0.000

.29

ترحب إدارة الجامعة باالستماع لالقتراحات اإلبداعية المقدمة من قبل الموظفين

0.440

**0.000

.10

تشجع إدارة الجامعة عمل الفريق في حل المشكالت المعقدة بدال من العمل

0.400

**0.000

الفقرة

م

الفشل ومن تكرار المحاولة
السائدة في الجامعة

واكتشاف المبدعين.

مالية

رضا العمالء

الجديدة

إبداع في األداء

الموظفين من خالل إشراكهم في العمل

لحل المشكالت
الفردي
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م

الفقرة

.12

تحاول إدارة الجامعة معالجة المشكالت التي يعاني منها الموظفين في العمل

معامل بیرسون

القیمة االحتمالیة

لالرتباط

(*).Sig

0.614

**0.000

بأساليب علمية حديثة

(*) االرتباط دال احصائيا عند مستوى داللة (.)α ≤ 0.05

(**) االرتباط دال احصائيا عند مستوى داللة (.)α ≤ 0.01

ب -الصدق البنائي ( :)Structure Validityيعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي
يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد األداة الوصول إليها ،ويبين مدي ارتباط كل محور من محاور
الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات االستبانة.
ويبين جدول رقم ( )16أن جميع معامالت االرتباط في جميع محاور االستبانة دالة إحصائيا عند
مستوى داللة ( ،)α ≤ 0.05وبذلك يعتبر جميع محاور االستبانة صادقة لما وضعت لقياسه.
جدول رقم ( :)16معامل االرتباط بین درجة كل محور من محاور االستبانة والدرجة الكلیة لالستبانة
المحور

معامل بیرسون لالرتباط

القیمة االحتمالیة (*).Sig

م
.2

تشخیص المعرفة

0.041

**0.000

.1

تولید المعرفة

0.441

**0.000

.1

تخزین المعرفة

0.061

**0.000

.4

توزیع المعرفة

0.444

**0.000

.5

تطبیق المعرفة

0.014

**0.000

.1

عملیات إدارة المعرفة بشكل عام

0.411

**0.000

.7

اإلبداع التنظیمي

0.044

**0.000

)**) االرتباط دال احصائيا عند مستوى داللة .)α ≤ 0.01( .

 .1ثبات االستبانة ()Reliability
يقصد بثبات االستبانة أن تعطي هذه االستبانة نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع االستبانة أكثر من مرة تحت
نفس الظروف والشروط ،أو بعبارة أخرى أن ثبات االستبانة يعني االستقرار في نتائج االستبانة وعدم تغييرها
بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على أفراد العينة عدة مرات خالل فترات زمنية معينة.
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وقد تم التحقق من ثبات استبانة الدراسة من خالل طریقتین وذلك كما یلي:
أ .معامل ألفا كرونباخ ( :)Cronbach's Alpha Coefficientاستخدمت الباحثة طريقة ألفا
كرونباخ لقياس ثبات االستبانة ،وكانت النتائج كما هي مبينة في جدول رقم (.)14
جدول رقم ( :)27معامل ألفا كرونباخ لقیاس ثبات االستبانة
الفقرة

معامل ألفا كرونباخ (الثبات)

الصدق الذاتي*

م
.2

تشخیص المعرفة

0.001

0.939

.1

تولید المعرفة

0.441

0.878

.1

تخزین المعرفة

0.000

0.938

.4

توزیع المعرفة

0.460

0.876

.5

تطبیق المعرفة

0.041

0.917

.1

االبداع التنظیمي

0.010

0.909

.7

عملیات إدارة المعرفة بشكل عام

0.066

0.930

.8

معا
جمیع فقرات االستبانة ا

0.404

0.888

(*) الصدق الذاتي = الجذر التربيعي الموجب للثبات

وكما هو واضح من النتائج الموضحة في جدول رقم ) (17أن قيمة معامل ألفا كرونباخ كانت مرتفعة لكل
محور من محاور االستبانة ،حيث تتراوح بين ( ،)0.882 ، 0.460كذلك كانت قيمة معامل ألفا لجميع
فقرات االستبانة ( ،)0.789وكانت قيمة الصدق الذاتي لجميع فقرات االستبانة ( ،)0.939 ، 0.046وكانت
قيمة الثبات لجيع فقرات االستبانة ( ،)0.000وهذا يعنى أن معاملي الثبات والصدق مرتفع.
ب .طریقة التجزئة النصفیة ( :)Split Half Methodحيث تم تجزئة فقرات االختبار إلي جزئين
(األسئلة ذات األرقام الفردية ،واألسئلة ذات األرقام الزوجية) ثم تم حساب معامل االرتباط بين
درجات األسئلة الفردية ودرجات األسئلة الزوجية وبعد ذلك تم تصحيح معامل االرتباط بمعادلة
سبيرمان – براون (:)Spearman-Brown
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معامل االرتباط المعدل =

حيث ( )rمعامل االرتباط بين درجات األسئلة الفردية ودرجات

األسئلة الزوجية ،وتم الحصول على النتائج الموضحة في جدول رقم (.)18
جدول رقم ( :)18طریقة التجزئة النصفیة لقیاس ثبات االستبانة
الفقرة

معامل االرتباط

معامل االرتباط المعدل

م
.2

تشخیص المعرفة

0.044

10.93

.1

تولید المعرفة

0.401

0.877

.1

تخزین المعرفة

0.040

00.91

.4

توزیع المعرفة

0.464

40.86

.5

تطبیق المعرفة

0.044

10.92

.1

اإلبداع التنظیمي

0.016

10.91

.7

عملیات إدارة المعرفة بشكل عام

0.044

60.91

.8

معا
جمیع فقرات االستبانة ا

0.446

40.87

(*) الصدق الذاتي = الجذر التربيعي الموجب للثبات

وكما تشير النتائج الموضحة في جدول رقم ( )18أن قيمة معامل االرتباط المعدل (سبيرمان – براون)
( )Spearman-Brownمرتفع ودال إحصائيا.
وبذلك تم التأكدت من صدق وثبات استبانة الدراسة مما يدل على صحة االستبانة وصالحيتها لتحليل النتائج
واختبار صحة الفرضيات ،وبذلك تكون االستبانة في صورتها النهائية كما هي في الملحق رقم ) (1قابلة
للتوزيع.
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الفصل الخامس
تحلیل البیانات واختبار الفرضیات ومناقشة النتائج
مقدمة
أوالا :الوصف اإلحصائي لمجتمع الدراسة وفق الخصائص الدیموغرافیة
ثانیا :تحلیل أسئلة الدراسة
ا
ثالثاا :اختبار فرضیة الدراسة ومناقشة النتائج
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مقدمة
يتضمن هذا الفصل عرضا لتحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة وذلك من خالل اإلجابة على أسئلة
الدراسة واستعراض أبرز نتائج االستبانة والتي تم التوصل إليها من خالل تحليل فقراتها ،ولذلك تم جمع
البيانات الالزمة من خالل أداة الد ارسة "االستبانة" ،وتم تفريغها وتحليلها إحصائيا واجراء االختبارات الالزمة
التي تم التفصيل لها في الفصل الرابع وذلك للتحقق من صحة فروض الدراسة.
وقد تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSفي تحليل البيانات للتوصل للنتائج
حسب الفروض ،وقد استخدمت الباحثة عددا من المعادالت اإلحصائية وهي معامل ارتباط بيرسون
والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار ( )tللفروق بين متوسطين وتحليل التباين األحادي
(.)One Way ANOVA

أوالا :الوصف اإلحصائي لعینة الدراسة وفق الخصائص الدیموغرافیة
وفيما يلي الوصف اإلحصائي لمجتمع الدراسة وفق الخصائص الديموغرافية كما هو موضح في الجدول رقم
(.)19
جدول رقم ( :)19الوصف اإلحصائي للخصائص الدیموغرافیة
السمات الشخصیة لعینة الدراسة

اسم الجامعة

الجنس

العمر

المؤهل العلمي

التكرار

النسبة

االزهر

44

%10.0

االسالمية

111

%40.1

األقصى

00

%10.4

المجموع

104

%100

ذكر

114

%40.4

أنثى

66

%11.6

المجموع

104

%100

14-10

40

%11

14-10

146

%44.4

44-40

40

%14

60-40

11

%10.1

المجموع

104

%100

دبلوم

44

%16.1

بكالوريوس

144

%40

ماجستير

41

%11.4

96

السمات الشخصیة لعینة الدراسة
المؤهل العلمي

المسمى الوظیفي

سنوات الخبرة

التكرار

النسبة

دكتوراه

6

%1

المجموع

104

%100

نائب رئيس

0

%0

عميد

4

%1.1

نائب عميد

1

%0.4

مدير دائرة

16

%11.0

رئيس قسم

14

%0.1

اداري

110

%40

المجموع

104

%100

أقل من  4سنوات

44

%14.4

من  4سنوات إلى  10سنوات

110

%16.1

من  10سنوات إلى  14سنة

04

%14.4

أكثر من  14سنة

46

%10.4

المجموع

104

%100

من الجدول رقم ( )19يمكن استنتاج ما يلي:
 .1فيما يتعلق بتوزيع عينة الدراسة حسب الجامعة ،يالحظ أن ما نسبته ( )%10.0من جامعة األزهر،
و( )%40.1من الجامعة اإلسالمية  ،وأن ( )%10.4من جامعة األقصى ،ويرجع ذلك إلى أن
أعداد اإلداريين واألكاديميين بوظيفة إدارية كان أكبر في الجامعة اإلسالمية ويليها جامعة األزهر
ثم جامعة األقصى ،وذلك بسبب قدم الجامعة االسالمية وكبر حجمها.
 .1أما فيما يتعلق بتوزيع عينة الدراسة حسب الجنس ،يالحظ أن ما نسبته ( )%40.4من الذكور،
بينما ( )%11.6من اإلناث ،ويعود سبب ذلك إلى طبيعة المجتمع الفلسطيني حيث يتم االعتماد
في أغلب الوظائف على الذكور أكثر من اإلناث.
 .1أما بالنسبة لما يتعلق بالعمر ،يالحظ أن ما نسبته ( )%11تتراوح أعمارهم من ( 10إلى  )14سنة،
و( )%44.4تتراوح أعمارهم بين ( 10و  )14سنة ،أما األعمار من ( 40إلى  )44سنة تبلغ
نسبتهم ( ،)%14و ( )%10.1تتراوح أعمارهم من ( 40إلى  )60سنة ،وقد أظهرت النتائج أن
أغلب أفراد العينة من فئة الشباب اللذين تتراوح أعمارهم من ( 10الى  ،)14وذلك ألن أغلب أفراد
العينة من فئة اإلداريين وأغلبهم من فئة الشباب.
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 .4أما بالنسبة للمؤهل العلمي ،يالحظ أن ما نسبته ( )%16.1من حملة شهادة الدبلوم ،و( )%40من
حملة شهادة البكالوريوس ،وكذلك ( )%11.4من حملة الماجستير ،و ( )%1من حملة الدكتو ارة،
ويغلب عدد األفراد من حملة شهادة البكالوريوس ألن أغلب العاملين في الوظائف اإلدارية من
الموظفين اإلداريين حملة البكالوريوس ،أ ما بخصوص حملة الشهادات العليا والذين يقومون بعمل
إداري فهم غالبا اصحاب مناصب إدارية وهي أقل بكثير من الوظائف اإلدارية األخرى.
 .4أما بالنسبة للمسمى الوظيفي ،يالحظ أن ( )%0مسماهم نائب رئيس ،و( )%0.1كان مسماهم
الوظيفي عميد ،وكذلك كان ( )%0.4مسماهم الوظيفي نائب عميد ،وأن ( )%11.0مسماهم مدير،
و ( )%0.1مسماهم الوظيفي رئيس قسم ،و( )%40كانوا على مسمى وظيفي إداري ،وذلك ألن
اإلداريين في الجامعات أكثر من األكاديميين بوظيفة إدارية حيث أن العمل اإلداري هو أساس
العمل واستم ارره.
 .6فيما يتعلق بتوزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة ،يالحظ أن ما نسبته ( )%14.4ذوو خبرة أقل
من خمس سنوات ،و( )%16.1تتراوح خبرتهم من خمس سنوات إلى عشرة سنوات ،كما وأن
( )%14.4ذوو خبرة من عشرة سنوات إلى خمسة عشر سنة ،و( )%10.4ذوو خبرة أكثر من
خمسة عشر سنة ،ونالحظ أن أغلب أفراد العينة ذوو خبرة تتراوح من خمس سنوات إلى عشرة
سنوات ،وذلك يتوافق مع أن أغلب أفراد العينة تتراوح أعمارهم من ( 10إلى  )14سنة ،كما أن
نسبة األفراد الذي تتراوح أعمارهم من ( 40إلى  )44سنة تتناسب مع نسبة األفراد ذوي خبرة من
عشرة إلى خمس عشرة سنة ،ونسبة األفراد ذوو خبرة أكثر من خمس عشرة سنة تتوافق مع أعمار
األفراد من ( 40إلى  )60سنة.

ثانیا :تحلیل أسئلة الدراسة
ا

الدرسة عند مجتمع الدراسة ،وفيما يلي نتائج
لقد تم إجراء تحليل لمكونات اإلستبانة لمعرفة واقع أسئلة ا
استخدام اختبار ( )Tلمعرفة ما إذا كان المتوسط الحسابي لدرجة االستجابة لكل فقرة من فقرات محاور
اإلستبانة تساوي القيمة المتوسطة وهي ( )1أم تختلف عنها ،فإذا كانت ) Sig.(P-valueأكبر من مستوى
الداللة ( )α ≤ 0.05ففي هذه الحالة تكون آراء مجتمع الدارسة تقترب من القيمة المتوسطة وهي ( ،(1واذا
كانت ) Sig.(P-valueأقل من مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05ففي هذه الحالة يمكن تحديد ما إذا كان
متوسط اإلجابة يزيد أو ينقص عن القيمة المتوسطة ،من خالل إشارة قيمة االختبار فإذا كانت اإلشارة
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موجبة فمعناه أن المتوسط الحسابي لإلجابة يزيد عن القيمة المتوسطة( )1والعكس صحيح ،ويمكن توضيح
نتائج تحليل أسئلة الدراسة كما يلي:

 السؤال األول :ما هو مستوى تطبیق عملیات إدارة المعرفة (تشخیص المعرفة ،تولید المعرفة،
تخزین المعرفة ،توزیع المعرفة ،تطبیق المعرفة) في الجامعات الفلسطینیة بقطاع غزة؟
تم اختبار فقرات كل مجال من مجاالت المحور األول "عمليات إدارة المعرفة" ،باستخدام اختبار ( )tلكل
مجال فرعي من مجاالت المحور األول وذلك كما يلي:
أ -نتائج تحلیل فقرات المجال الفرعي األول من المحور األول " تشخیص المعرفة":
تم اختبار فقرات المجال الفرعي األول من المحور األول "تشخيص المعرفة" ،باستخدام اختبار ()t
لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة الموافقة على كل فقرة من فقرات المجال ،والمجال بشكل عام قد
وصلت إلى الدرجة المتوسطة وهي ( )1أم زادت أم قلت عن ذلك ،وقد كانت النتائج كما هي موضحة
بالجدول رقم ( )10وأشارت إلى ما يلي:
 احتلت الفقرة األولى " تمتلك إدارة الجامعة القدرة على تحديد موظفيها الذين يمتلكون المعرفة
المرتبطة بمجال أنشطتها" المرتبة األولى بمتوسط حسابي يساوي ( ،)1.46و وزن نسبي
( ،)%41.1وقيمة اختبار( )tتساوي ( ،)10.707والقيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي (،)0.000
لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة احصائيا عند مستوى داللة ( ،)α ≤ 0.05مما يدل على أن متوسط
درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحياد " درجة الموافقة المتوسطة" وهي ( )1وهذا يعني
أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.
ويعود سبب حصول الفقرة األولى على المرتبة األولى من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة ،إلى أن
الجامعات حديث ا أيقنت أهمية إدارة المعرفة وسعت جاهدة لتوفير اآلليات التي تساهم في تشخيص
المعرفة المرتبطة بمجال أنشطتها.
 كما واحتلت الفقرة الرابعة " تهتم إدارة الجامعة باستقطاب خبراء في مجال إدارة المعرفة المرتبطة
بأنشطتها" المرتبة الخامسة واألخيرة بمتوسط حسابي يساوي ( ،)1.11و وزن نسبي (،)%64.5
وقيمة اختبار( )tتساوي ( ،)4.311والقيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي ( ،)0.000لذلك تعتبر هذه
الفقرة دالة احصائيا عند مستوى داللة ( ،)α ≤ 0.05مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة
لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحياد " درجة الموافقة المتوسطة" وهي ( )1وهذا يعني أن هناك موافقة
من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.
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ويعود سبب حصول الفقرة الخامسة على المرتبة األخيرة من وجهة نظر أفراد العينة ،بالرغم من
موافقة أفراد العينة على هذه الفقرة إلى التكلفة المالية العالية التي قد تتكلفها الجامعة من استقطاب
خبراء في مجال إدارة المعرفة.
 وان المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال الفرعي األول معا " تشخيص المعرفة" يساوي ()1.41
وأن المتوسط الحسابي النسبي له يساوي ( ،)%60.11وقيمة اختبار( )tتساوي ( ،)8.962وأن
القيمة االحتمالية ( ).Sigتساوي ( )0.000لذلك يعد هذا المجال دال إحصائيا عند مستوى ( ≤ α
 ،)0.05ويستدل من أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال بشكل عام تزيد عن درجة الموافقة
المتوسطة وهي ( ،)1حيث بلغت ( )1.41أي أن هناك موافقة من قبل مجتمع الدراسة على هذا
المجال بشكل عام ،وهذا يعني أن الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة التي جرت عليها الدراسة تهتم
بتشخيص المعرفة ،وهي إحدى المراحل األساسية من عمليات إدارة المعرفة كما تم توضيح ذلك في
اإلطار النظري سابقا.
وقد اتفقت النتائج مع دراسة ( )Bogner & Bansal, 2007التي توصلت الى أن معدل نمو المؤسسات
مرتبط بشكل إيجابي مع قدرتها على تحديد المعرفة ،وبناء مجتمع المعرفة الخاص بها ،وذلك باعتبار أن
الجامعات عبارة عن مؤسسات تعليمية تسعي لتحسين أدائها من خالل تشخيص المعرفة.
كما واتفقت النتائج مع دراسة (الزطمة )1011 ،حيث توصلت الدراسة إلى أن الكليات التقنية تحاول
االستفادة بشكل أفضل من المصادر المتاحة في تشخيص المعرفة التي تحتاجها الكليات التقنية ،ومن هنا
نستنتج أن الكليات التقنية المتوسطة بقطاع غزة تتفق مع الجامعات بقطاع غزة في عملية تشخيص المعرفة.
واتفقت أيضا مع دراسة (عودة ) 1010 ،حيث كان هناك موافقة من قبل أفراد عينة الدراسة على تشخيص
المعرفة في الجامعات الفلسطينية ،وذلك لتشابهة العينة التي أجريت عليها الدراسة مع العينة في دراسة
عودة.
كما واتفقت النتائج مع دراسة (أبو فارة وعليان )1004 ،حيث توصلت الدراسة إلى أن المؤسسات األهلية
في القدس الشرقية تولي إهتماما واضحا بعملية تشخيص المعرفة ،ومن هنا نستنتج أن المؤسسات األهلية
تتفق مع الجامعات بقطاع غزة في عملية تشخيص المعرفة.
واختلفت نتائج الدراسة في محور تشخيص المعرفة مع دراسة (مهدي )1011 ،حيث توصلت دراسة مهدي
إ لى وجود ضعف كبير في جانب تشخيص المعرفة مما يعني غياب خرائط المعرفة والمخططات والرسوم في
نشاطات المكتبات المدروسة ،وترجع الباحثة ذلك ألختالف عينة الدراسة حيث تناولت دراسة مهدي
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المكتبات الجامعية في مدينة بغداد بالعراق ،أما الدراسة الحالية تناولت عمل الجامعات الفلسطينية بقطاع
غزة.
جدول رقم ( :)10نتائج تحلیل فقرات المجال الفرعي األول من محور عملیات إدارة المعرفة
المجال

الفرعي

رقم

الفقرة

الفقرة
1
1

تمتلك إدارة الجامعة القدرة على تحديد موظفيها الذين

يمتلكون المعرفة المرتبطة بمجال انشطتها

تمتلك إدارة الجامعة األدوات البحثية والتقنية التي

تشخیص المعرفة

تمكنها من اكتشاف المعرفة بها

تمتلك إدارة الجامعة القدرة على تحديد األفراد الذين

1

4
5

المتوسط

الوزن

النسبي

()T

3.56

71.1

10.707

**0.000

3.52

70.4

11.111

**0.000

الحسابي

يمتلكون المعرفة المرتبطة بمجاالت انشطتها من

خارج الجامعة

تهتم إدارة الجامعة باستقطاب خبراء في مجال ادارة
المعرفة المرتبطة بأنشطتها

تهتم إدارة الجامعة بتشخيص أنواع المعرفة المطلوبة

لكل مستوى من مستوياتها المختلفة
جميع فقرات المجال معا

اختبار

القیمة

االحصائیة

الترتیب

1
2

().Sig

3.42

68.5

8.964

**0.000

3

3.23

64.5

4.311

**0.000

5

3.30

66.1

5.888

**0.000

4

1.41

60.11

8.962

**0.000

(*) المتوسط الحسابي دال احصائيا عند مستوى داللة ()α ≤ 0.05

(**) المتوسط الحسابي دال احصائيا عند مستوى داللة ()α ≤ 0.01

ب -نتائج تحلیل فقرات المجال الفرعي الثاني من المحور األول "تولید المعرفة":
تم اختبار فقرات المجال الفرعي الثاني من المحور األول" توليد المعرفة" ،باستخدام اختبار ( )tلمعرفة
ما إذا كانت متوسط درجة الموافقة على كل فقرة من فقرات المجال ،والمجال بشكل عام قد وصلت إلى
الدرجة المتوسطة وهي ( )1أم زادت أم قلت عن ذلك ،وقد كانت النتائج كما هي موضحة بالجدول رقم
( )11وأشارت إلى ما يلي:
 احتلت الفقرة ال ثانية " يتوفر لدى العاملين االستعداد للبحث عن المعرفة المرتبطة بأنشطة الجامعة من
المصادر المتعددة " المرتبة األولى بمتوسط حسابي يساوي ( ،)1.41و وزن نسبي ( ،)%40.6وقيمة
اختبار( )tتساوي ( ،)10.125والقيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي ( ،)0.000لذلك تعتبر هذه الفقرة
دالة احصائيا عند مستوى داللة ( ،)α ≤ 0.05مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة
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قد زاد عن درجة الحياد " درجة الموافقة المتوسطة" وهي ( )1وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد
العينة على هذه الفقرة.
ويمكن القول أن سبب حصول الفقرة الثانية على المرتبة األولى بدرجة موافقة من قبل أفراد عينة
الدراسة ،هو إدراك العاملين بالجامعات إلى أهمية إدارة المعرفة واستعدادهم العاملين للبحث عن
ضروب المعرفة المرتبطة بمجال نشاطهم داخل الجامعة لتطوير العمل بالجامعة.
 كما واحتلت الفقرة الثالثة " تهتم إدارة الجامعة باستخراج المعرفة الكامنة في أذهان أفرادها لالستفادة
منها في تطوير الجامعة" المرتبة الخامسة واألخيرة بمتوسط حسابي يساوي ( ،)1.06و وزن نسبي
( ،)%61.1وقيمة اختبار( )tتساوي ( ،)0.440والقيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي ( ،)0.114لذلك
تعتبر هذه الفقرة غير دالة احصائيا عند مستوى داللة ( ،)α ≤ 0.05مما يدل على أن االستجابة
لهذه الفقرة كانت بدرجة الحياد "درجة الموافقة المتوسطة" وهي ( )1وهذا يعني أن هناك موافقة
متوسطة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.
ويمكن القول أن سبب حصول الفقرة الثالثة على المرتبة األخيرة من وجهة نظر أف ارد العينة ،بالرغم
من موافقة أفراد العينة على هذه الفقرة هو عدم وجود سياسات وأساليب ترغيب تتبعها الجامعة للتفاعل
مع العاملين الستخراج المعرفة الكامنة في أذهانهم.
 وان المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال الفرعي الثاني معا " توليد المعرفة" يساوي ( )1.11وأن
المتوسط الحسابي النسبي له يساوي ( ،)%66.40وقيمة اختبار( )tتساوي ( ،)5.456وأن القيمة
االحتمالية ( ).Sigتساوي ( )0.000لذلك يعد هذا المجال دال إحصائيا عند مستوى (،)α ≤ 0.05
ويستدل من أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال بشكل عام تزيد عن درجة الموافقة المتوسطة
وهي ( ،)1حيث بلغت ( )1.11وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل مجتمع الدراسة على هذا المجال
بشكل عام ،وهذا يعني أن الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة التي جرت عليها الدراسة تهتم بعملية
توليد المعرفة إحدى عمليات إدارة المعرفة.
وقد اتفقت النتائج مع دراسة (الزطمة )1011 ،حيث أكدت الدراسة على العاملين بالكليات التقنية يستفيدون
من كل ما حصلوا عليه من معلومات جديدة لوضع حلول مناسبة ومبتكرة للمشاكل المختلفة التي تواجهم في
أعمالهم  ،ومن هنا نستنتج أن الكليات التقنية المتوسطة بقطاع غزة تتفق مع الجامعات بقطاع غزة في عملية
توليد المعرفة.
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واتفقت أيضا النتائج مع دراسة (أبو فارة وعليان )1004 ،حيث كانت هناك موافقة من قبل أفراد العينة على
عملية توليد المعرفة لدى المؤسسات األهلية ،ومن هنا نستنتج أن المؤسسات األهلية تتفق مع الجامعات
بقطاع غزة في عملية توليد المعرفة.
كما واختلفت النتائج مع دراسة (عودة ) 1010 ،حيث توصلت الدراسة الى أن الجامعات الفلسطينية قليلة
االهتمام بتوليد مهارات جديدة من المهارات التي قد اكتسبوها سابقا وذلك لغياب المشاركة الفاعلة في الفرق
والجماعات وتبادل المعارف فيما بينهم ،وبالرغم من تشابهة العينة التي أجريت عليها الد ارسة مع العينة في
دراسة عودة اال أنها لم تتفق في عملية توليد المعرفة وترجع الباحثة السبب في ذلك لكون دراسة عودة أقدم
في الفترة الزمنية التي أجريت فيها وقلة خبرة أفراد العينة في ذلك الوقت بأهمية توليد المعرفة.
واختلفت أيضا مع دراسة (مهدي )1011 ،في مجال توليد المعرفة حيث أوضحت دراسة مهدي وجود
ضعف في توليد المعرفة في المكتبات وذلك لعدم وجود معالجات تنظيمية معرفية يتم من خاللها االستفادة
من األخطاء والتعلم منها ،و ترجع الباحثة ذلك ألختالف عينة الدراسة حيث تناولت دراسة مهدي المكتبات
الجامعية في مدينة بغداد بالع ارق ،أما الدراسة الحالية تناولت عمل الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة.
جدول رقم ( :)12نتائج تحلیل فقرات المجال الفرعي الثاني من محور عملیات إدارة المعرفة
المجال

الفرعي

رقم

الفقرة
1
1

تولید المعرفة

1

الفقرة

المعرفة المرتبطة بأنشطتها

يتوفر لدى العاملين االستعداد للبحث عن المعرفة
المرتبطة بأنشطة الجامعة من المصادر المتعددة

تهتم إدارة الجامعة باستخراج المعرفة الكامنة في
أذهان أفرادها لالستفادة منها في تطوير الجامعة

يبدي العاملون في الجامعة تفاعال إيجابيا لتحويل
4

5

المتوسط

الوزن

3.33

66.6

5.456

3.53

70.6

10.125

**0.000

3.06

61.1

0.958

0.339

الحسابي

تشجع إدارة الجامعة عامليها على البحث عن

المعرفة الكامنة في أذهانهم إلى معرفة واضحة

صريحة تعزز اداء انشطة الجامعة

تهتم إدارة الجامعة بشراء المعرفة المرتبطة
بأنشطتها من مصادرها المختلفة عند الحاجة
جميع فقرات المجال معا

(*) المتوسط الحسابي دال احصائيا عند مستوى داللة ()α ≤ 0.05

(**) المتوسط الحسابي دال احصائيا عند مستوى داللة ()α ≤ 0.01
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القیمة

النسبي

اختبار ()T

االحصائیة

الترتیب

**0.000

1
2
5

().Sig

3.44

68.8

8.762

**0.000

1

3.29

65.8

5.001

**0.000

4

3.33

666.

5.456

**0.000

ت -نتائج تحلیل فقرات المجال الفرعي الثالث من المحور األول "تخزین المعرفة":
تم اختبار فقرات المجال الفرعي الثالث من المحور األول " تخزين المعرفة" ،باستخدام اختبار ()t
لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة الموافقة على كل فقرة من فقرات المجال ،والمجال بشكل عام قد
وصلت إلي الدرجة المتوسطة وهي ( )1أم زادت أم قلت عن ذلك ،وقد كانت النتائج كما هي موضحة
بالجدول رقم ( )11وأشارت إلى ما يلي:
 احتلت الفقرة الرابعة " تقوم إدارة الجامعة باستخدام األساليب االلكترونية لحفظ المعرفة" المرتبة األولى
بمتوسط حسابي يساوي ( ،)1.00و وزن نسبي ( ،)%44.4وقيمة اختبار( )tتساوي (،)16.606
والقيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي ( ،)0.000لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة احصائيا عند مستوى داللة
( ،) α ≤ 0.05مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحياد " درجة
الموافقة المتوسطة" وهي ( )1وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.
ويعود سبب حصول الفقرة الرابعة على المرتبة األولى بدرجة موافقة من قبل أفراد عينة الدراسة ،إلى
تطور الخدمات و األساليب االلكترونية في تخزين المعرفة بطريقة يسهل استرجاعها والحصول عليها
في نشاطات العمل في الجامعات الفلسطينية.
 كما واحتلت الفقرة السابعة " يجري دمج المعرفة الواردة للجامعة من مصادرها المتعددة لتحقيق التكامل
بينها" المرتبة الثامنة واألخيرة بمتوسط حسابي يساوي ( ،)1.41و وزن نسبي ( ،)%60.1وقيمة
اختبار( )tتساوي ( ،)0.600والقيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي ( ،)0.000لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة
احصائيا عند مستوى داللة ( ،)α ≤ 0.05مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد
زاد عن درجة الحياد "درجة الموافقة المتوسطة" وهو ( )1وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد
العينة على هذه الفقرة.
ويمكن القول أن سبب حصول الفقرة السابعة على المرتبة االخيرة من وجهة نظر أفراد العينة ،بالرغم
من موافقة أفراد العينة على هذه الفقرة هو حداثة موضوع إدارة المعرفة وقلة التجارب في هذا المجال
داخل الجامعات.
 وان المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال الفرعي الثالث معا " تخزين المعرفة" يساوي ( )1.61وأن
المتوسط الحسابي النسبي له يساوي ( ،)%41.4وقيمة اختبار( )tتساوي ( ،)14.011وأن القيمة
االحتمالية ( ).Sigتساوي ( )0.000لذلك يعد هذا المجال دال إحصائيا عند مستوى (،)α ≤ 0.05
ويستدل من أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال بشكل عام تزيد عن درجة الموافقة المتوسطة
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وهي ( ،)1حيث بلغت ( )1.61بأن هناك موافقة من قبل مجتمع الدراسة على هذا المجال بشكل
عام ،وهذا يعني أن الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة التي جرت عليها الدراسة تهتم بتخزين المعرفة،
حيث تعد عملية تخزين المعرفة من العمليات األساسية إلدارة المعرفة في الجامعات.
وقد اتفقت النتائج مع دراسة (أبو فارة وعليان )1004 ،حيث كانت هناك موافقة عالية من قبل أفراد عينة
الدراسة حول أهمية تخزين المعرفة بطريقة يسهل الرجوع إليها ،يؤدي إلى سهولة العمل والتقليل من هدر
الوقت والجهد ،ومن هنا نستنتج أن المؤسسات األهلية تتفق مع الجامعات بقطاع غزة في عملية تخزين
المعرفة.
واتفقت أيضا مع دراسة (الزطمة )1011 ،حيث كان هناك موافقة من قبل أفراد الدراسة على تخزين المعرفة
في الكليات والمعاهد التقنية المتوسطة في قطاع غزة ،ومن هنا نستنتج أن الكليات التقنية المتوسطة بقطاع
غزة تتفق مع الجامعات بقطاع غزة على أهمية عملية تخزين المعرفة.
كما واتفقت النتائج مع دراسة (طاشكندي ) 1004 ،حيث كانت هناك موافقة متوسطة من قبل مديرات
اإلدارات والمشرفات اإلداريات بإدارة التربية والتعليم على عملية تنظيم وتخزين المعرفة ،وترجع الباحثة ذلك
لكون عينة الدراسة الحالية تتشابه مع دراسة طاشكندي في كونهما في المجال التعليمي.
واختلفت النتائج مع نتائج دراسة (مهدي )1011 ،حيث كان هناك ضعف كبير في عمليات تخزين المعرفة
في المكتبات  ،و ترجع الباحثة ذلك ألختالف عينة الدراسة حيث تناولت دراسة مهدي المكتبات الجامعية في
مدينة بغداد بالعراق ،أما الدراسة الحالية تناولت الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة.
جدول رقم ( :)11نتائج تحلیل فقرات المجال الفرعي الثالث من محور عملیات إدارة المعرفة
المجال

الفرعي

رقم

الفقرة

الفقرة
1

تخزین المعرفة

1
1
4

المتوسط

الوزن

3.78

75.7

17.323

3.72

74.5

15.887

**0.000

3.68

73.6

14.312

**0.000

4

3.80

75.9

16.686

**0.000

2

الحسابي

تستخدم إدارة الجامعة قاعدة بيانات للوصول إلى

المعرفة الالزمة بسرعة

تستخدم إدارة الجامعة تكنولوجيا المعلومات لمعالجة

األصول المعرفية بفاعلية

تقوم إدارة الجامعة بحفظ المعرفة بصورة يسهل
الوصول إليها

تقوم إدارة الجامعة باستخدام األساليب االلكترونية

لحفظ المعرفة
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القیمة

النسبي

اختبار ()T

االحصائیة

الترتیب

**0.000

1
1

().Sig

المجال

الفرعي

رقم

الفقرة

الفقرة
5

تخزین المعرفة

1

7
8

المتوسط

الوزن

3.54

70.8

11.013

3.54

70.8

11.013

**0.000

3.41

68.3

8.600

**0.000

7

3.48

69.5

9.848

**0.000

1

1.61

41.4

14.021

**0.000

الحسابي

تعمل إدارة الجامعة على تصنيف المعرفة المتوفرة

لديها

يجري تخزين المعرفة في الجامعة بصورة تجعلها قارة

على التعامل مع المشكالت التي تواجهها

يجري دمج المعرفة الواردة للجامعة من مصادرها
المتعددة لتحقيق التكامل بينها

تعمل إدارة الجامعة على فهرسة المعرفة المرتبطة

بأنشطتها

جميع فقرات المجال معا

القیمة

النسبي

اختبار ()T

االحصائیة

الترتیب

**0.000

5
5

().Sig

(*) المتوسط الحسابي دال احصائيا عند مستوى داللة ()α ≤ 0.05

(**) المتوسط الحسابي دال احصائيا عند مستوى داللة ()α ≤ 0.01

ث -نتائج تحلیل فقرات المجال الفرعي الرابع من المحور األول "توزیع المعرفة":
تم اختبار فقرات المجال الفرعي الرابع من المحور األول " توزيع المعرفة" ،باستخدام اختبار ( )tلمعرفة
ما إذا كانت متوسط درجة الموافقة على كل فقرة من فقرات المجال ،والمجال بشكل عام قد وصلت إلى
الدرجة المتوسطة وهي ( )1أم زادت أم قلت عن ذلك ،وقد كانت النتائج كما هي موضحة بالجدول رقم
) (23وأشارت إلى ما يلي:
 احتلت الفقرة السابعة " تستخدم إدارة الجامعة النشرات اإللكترونية لنشر المعرفة المرتبطة بأنشطتها"
المرتبة األولى بمتوسط حسابي يساوي ( ،)1.40و وزن نسبي ( ،)%64.6وقيمة اختبار( )tتساوي
( ،)0.141والقيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي ( ،)0.000لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة احصائيا عند
مستوى داللة ( ،)α ≤ 0.05مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة
الحياد " درجة الموافقة المتوسطة" وهي ( )1وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه
الفقرة.
 ويعود سبب حصول الفقرة السابعة على المرتبة األولى بدرجة موافقة من قبل أفراد عينة الدراسة ،إلى
سعي الجامعات إلى مواكبة التطور في أنشطتها لذلك تسعى لتسهيل هذه العمليات عن طريق النشرات
اإللكترونية لنشر وتوزيع المعرفة.
106

 كما واحتلت كال من الفقرتين األولى " تشجع إدارة الجامعة العاملين فيها على المشاركة في األنشطة
التي تعزز المعرفة المرتبطة بأنشطتها ( مؤتمرات ،ورشات عمل ،أيام دراسية)" ،والفقرة الثامنة
"السياسة العامة إلدارة الجامعة تشجع العاملين على عرض أفكارهم الجديدة المرتبطة بأنشطتها"،
المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي يساوي ( ،)1.01و وزن نسبي ( ،)%60.4وقيمة اختبار( )tتساوي
( ،)0.411والقيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي ( ،)0.641لذلك تعتبر هذه الفقرة غير دالة احصائيا
عند مستوى داللة ( ،)α ≤ 0.05مما يدل على أن االستجابة لهذه الفقرة كانت بدرجة الحياد "درجة
الموافقة المتوسطة" وهي ( ) 1وهذا يعني أن هناك موافقة متوسطة من قبل أفراد العينة على هذه
الفقرة.
ويمكن القول أن سبب حصول الفقرتين ا ألولى والثامنة على المرتبة االخيرة من وجهة نظر أفراد
العينة ،بالرغم من موافقة أفراد العينة على هذه الفقرة إلى حداثة موضوع إدارة المعرفة وقلة التجارب
في مجال توزيع المعرفة.
 وان المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال الفرعي الرابع معا " توزيع المعرفة" يساوي ( )1.14وأن
المتوسط الحسابي النسبي له يساوي ( ،)%64.41وقيمة اختبار( )tتساوي ( ،)1.411وأن القيمة
االحتمالية ( ).Sigتساوي ( )0.000لذلك يعد هذا المجال دال احصائيا عند مستوى (،)α ≤ 0.05
ويستدل من أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال بشكل عام يزيد عن درجة الموافقة المتوسطة
وهي ( ،)1حيث بلغت ( )1.14أن هناك موافقة من قبل مجتمع الدراسة على هذا المجال بشكل عام،
وهذا يعني أن الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة التي جرت عليها الدراسة تهتم بتوزيع المعرفة.
وقد اتفقت النتائج مع دراسة (مهدي )1011 ،حيث كان هناك توزيع ومشاركة من قبل العاملين في المكتبات
للمعرفة ولكن دون مستوى الطموح ولكن مع وجود ضعف في استخدامات التقنيات الحديثة في اتخاذ الق اررات
الخاصة بالعمل المكتبي  ،و ترجع الباحثة ذلك لكون من أهم أهداف المكتبات الجامعية والجامعات توزيع
ومشاركة المعرفة من قبل العاملين.
كما واتفقت مع دراسة (عودة )1010 ،حيث كانت هناك موافقة من قبل أفراد عينة الدراسة على التشارك
وتوزيع المعرفة في الجامعات الفلسطينية ،وذلك لتشابهة العينة التي أجريت عليها الدراسة مع العينة في
دراسة عودة.
واتفقت النتائج أيضا مع دراسة (المالك واألثري )1001 ،التي توصلت إلى وجود موافقة من قبل أفراد العينة
على أهمية عملية المشاركة وتقل المعارف والخبرات لخلق بيئة عمل مناسبة ومنافسة ،ومن هنا نستنتج أن
107

المؤسسات بالكويت تتفق مع الجامعات بقطاع غزة في عملية توزيع المعرفة ،باعتبار أن الجامعات
مؤسسات تعليمية تسعى لتوزيع المعرفة للوصول ألداء متميز.
كما واتفقت النتائج مع دراسة (أبو فارة وعليان )1004 ،حيث توصلت الدراسة إلى أن المؤسسات األهلية
في القدس الشرقية تولي تهتم بنشر وتوزيع المعرفة كعملية من عمليات إدارة المعرفة ،ومن هنا نستنتج أن
المؤسسات األهلية تتفق مع الجامعات بقطاع غزة في عملية توزيع المعرفة.
كما واتفقت النتائج مع دراسة (طاشكندي ) 1004 ،حيث كانت هناك موافقة متوسطة من قبل مديرات
اإلدارات والمشرفات اإلداريات بإدارة التربية والتعليم على عملية نقل وتوزيع المعرفة ،وترجع الباحثة ذلك
لكون عينة الدراسة الحالية تتشابه مع دراسة طاشكندي في كونهما في المجال التعليمي.
جدول رقم ( :)23نتائج تحلیل فقرات المجال الفرعي الرابع من محور عملیات إدارة المعرفة
المجال

الفرعي

رقم

الفقرة

الفقرة
1
1

المتوسط

الوزن

النسبي

()t

3.03

60.5

0.422

3.25

65.0

4.696

الحسابي

السياسة العامة إلدارة الجامعة تشجع العاملين على عرض

أفكارهم الجديدة المرتبطة بأنشطتها

تهتم إدارة الجامعة بنقل المعرفة المرتبطة بأنشطتها من

المصادر المتعددة إلى وحداتها المختلفة

اختبار

تعمل إدارة الجامعة على عرض األفكار الجديدة التي
1

توزیع المعرفة

4
5
1
7

تحصل عليها من خارج المؤسسة على الطواقم ذات العالقة

بتطويرها

تتبنى إدارة الجامعة سياسة واضحة تهدف إلى تنمية قدرات

العاملين

يوجد في إدارة الجامعة مكتبة تتضمن المنشورات المرتبطة

بأعمالها

تستخدم إدارة الجامعة النشرات المكتوبة لنشر المعرفة

المرتبطة بأنشطتها بين العاملين

تستخدم إدارة الجامعة النشرات االلكترونية لنشر المعرفة

المرتبطة بأنشطتها

تشجع إدارة الجامعة العاملين فيها على المشاركة في
8

األنشطة التي تعزز المعرفة المرتبطة بأنشطتها (مؤتمرات،

ورشات عمل ،أيام دراسية)
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3.35

67.0

6.606

3.18

63.6

2.835

3.44

68.9

7.844

3.35

67.0

6.606

3.48

69.6

8.151

3.03

60.5

0.422

القیمة

االحصائیة

الترتیب

().Sig
0.673
*0.000
*

*0.000
*

*0.005
*0.000
*

*0.000
*

*0.000
*

0.673

1
4

1

5
1
1
2

1

الفرعي

الفقرة

توزیع المعرفة

المجال

رقم

9

المتوسط

الفقرة

الحسابي

تستفيد إدارة الجامعة من أنشطتها الناجحة لتكون تجارب

20

وقصص نجاح تعزز األداء في األنشطة الجديدة

والمستقبلية

تعقد إدارة الجامعة جلسات عمل متخصصة للعاملين لتبادل

المعرفة المرتبطة بأنشطتها

جميع فقرات المجال معا

الوزن

النسبي

اختبار
()t

3.25

65.0

4.696

3.35

67.0

6.606

3.27

65.41

2.923

القیمة
االحصائیة
().Sig

الترتیب

*0.000
*

*0.000
*

0.000
**

(*) المتوسط الحسابي دال احصائيا عند مستوى داللة ()α ≤ 0.05

(**) المتوسط الحسابي دال احصائيا عند مستوى داللة ()α ≤ 0.01

ج -نتائج تحلیل فقرات المجال الفرعي الخامس من المحور األول "تطبیق المعرفة":
تم اختبار فقرات المجال الفرعي الخامس من المحور األول " تطبيق المعرفة" ،باستخدام اختبار ()t
لمعرفة ما إذا كان متوسط درجة الموافقة على كل فقرة من فقرات المجال ،والمجال بشكل عام قد وصل
إلى الدرجة المتوسطة وهي ( )1أم زادت أم قلت عن ذلك ،وقد كانت النتائج كما هي موضحة بالجدول
رقم ) (24وأشارت إلى ما يلي:
 احتلت الفقرة السادسة " تستخدم إدارة الجامعة المعرفة المتاحة بصور تعزز أداءها" المرتبة األولى
بمتوسط حسابي يساوي ( ،)1.46و وزن نسبي ( ،)%41.1وقيمة اختبار( )tتساوي (،)4.014
والقيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي ( ،)0.000لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة احصائيا عند مستوى داللة
( ،) α ≤ 0.05مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحياد " درجة
الموافقة المتوسطة" وهي ( )1وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.
ويمكن القول أن سبب حصول الفقرة السادسة على المرتبة األولى بدرجة موافقة من قبل أفراد عينة الدراسة،
هو سعي الجامعات إلى االستفادة من المعرفة المتاحة لديها حيث يلجأ العاملون في الجامعات عند حلول
المشاكل بشكل عام إلى تطبيق ما قرؤوا وما تعلموا من أساليب معرفية تساعد في حل المشكلة ،وكذلك
استخدام جميع ما نقل إليهم واكتسبوه من معارف ومفاهيم وخبرات من اآلخرين في مواجهة ما يط أر من
مشكالت خالل تأديتهم ألعمالهم اإلدارية في جامعاتهم ،وهذا مما يزيد من معارفهم بشكل إيجابي.
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1

 كما واحتلت الفقرة األولى" تهتم إدارة الجامعة بإيجاد وحدة (دائرة) خاصة للتعامل مع جميع المدخالت
المعرفية المرتبطة بأنشطتها" المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي يساوي ( ،)1.14و وزن نسبي
( ،)%64.1وقيمة اختبار( )tتساوي ( ،)4.414والقيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي ( ،)0.000لذلك
تعتبر هذه الفقرة دالة احصائيا عند مستوى داللة ( ،)α ≤ 0.05مما يدل على أن متوسط درجة
االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحياد "درجة الموافقة المتوسطة" وهي ( )1وهذا يعني أن هناك
موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.
ويعود سبب حصول الفقرة األولى على المرتبة االخيرة من وجهة نظر أفراد العينة ،بالرغم من
موافقة أفراد العينة على هذه الفقرة الى حداثة موضوع إدارة المعرفة وقله التجارب في هذا المجال
داخل الجامعات ،وعدم اهتمام إدارة الجامعات بإيجاد دائرة خاصة للتعامل مع جميع المدخالت
المعرفية المرتبطة بأنشطتها.
 وان المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال الفرعي الخامس معا " تطبيق المعرفة" يساوي ()1.14
وأن المتوسط الحسابي النسبي له يساوي ( ،)%66.41وقيمة اختبار( )Tتساوي ( ،)6.012وأن
القيمة االحتمالية ( ).Sigتساوي ( )0.000لذلك يعد هذا المجال دال احصائيا عند مستوى ( ≤ α
 ،)0.05ويستدل من أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال بشكل عام يزيد عن درجة الموافقة
المتوسطة وهي ( ،)1حيث بلغ ( )1.14أن هناك موافقة من قبل مجتمع الدراسة على هذا المجال
بشكل عام ،وهذا يعني أن الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة التي جرت عليها الدراسة تهتم بتطبيق
المعرفة.
وقد اتفقت النتائج مع دراسة (الزطمة )1011 ،حيث أعطت دراسة الزطمة موافقة من قبل أفراد عينة الدراسة
على أهمية تطبيق المعرفة  ،ومن هنا نستنتج أن الكليات التقنية المتوسطة بقطاع غزة تتفق مع الجامعات
بقطاع غزة في عملية تطبيق المعرفة.
كما واتفقت مع دراسة (عودة )1010 ،حيث توصلت الدراسة الى اهتمام أفراد العينة بمجال تطبيق المعرفة
في الجامعات الفلسطينية ،وذلك لتشابهة العينة التي أجريت عليها الدراسة مع العينة في دراسة عودة.
واتفقت النتائج مع دراسة (مهدي ) 1011 ،حيث كان هناك تطبيق من قبل العاملين في المكتبات للمعرفة
في العمل اليومي للمكتبات  ،و ترجع الباحثة ذلك لكون من أهم أهداف المكتبات الجامعية والجامعات تطبيق
المعرفة في مجال عملها للوصول لألداء المتميز.
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كما واتفقت النتائج مع دراسة (أبو فارة وعليان )1004 ،حيث توصلت الدراسة إلى أن المؤسسات األهلية
في القدس الشرقية تتبنى عملية تطبيق المعرفة ،ومن هنا نستنتج أن المؤسسات األهلية تتفق مع الجامعات
بقطاع غزة في عملية توزيع المعرفة.
واختلفت النتائج مع دراسة (دروزة )1000 ،في محور تطبيق المعرفة ككل حيث أشارت نتائج هذا البعد أن
هناك موافقة منخفضة من قبل أفراد عينة الدراسة على تطبيق المعرفة ،على الرغم من أن عينة الدراسة في
الدراستين كانت على المؤسسات التعليمية إال أن كا نت هناك موافقة ضعيفة بدراسة دروزة ،وترجع الباحثة
سبب ذلك الختالف المكان والزمان الذي أجريت فيه الدراسة.
جدول رقم ( :)24نتائج تحلیل فقرات المجال الفرعي الخامس من محور عملیات إدارة المعرفة
المجال

الفرعي

رقم

الفقرة

الفقرة

1

1
تطبیق المعرفة

1
4

المتوسط

الحسابي

تهتم إدارة الجامعة بإيجاد وحدة (دائرة) خاصة

للتعامل مع جميع المدخالت المعرفية المرتبطة

بأنشطتها

تعمل إدارة الجامعة على توثيق األفكار الجديدة

المبتكرة

يتم تطبيق المعرفة في الجامعة بصورة تجعلها قادرة

على التعامل مع المشكالت التي تواجهها

تعمل إدارة الجامعة على تحويل المعرفة إلى خطط

عمل

تعمل إدارة الجامعة على توظيف المعرفة من

5

1

خالل تحويلها إلى خدمات جديدة يستفيد منها

األفراد

تستخدم إدارة الجامعة المعرفة المتاحة بصور تعزز

أداءها

جميع فقرات المجال معا
(*) المتوسط الحسابي دال احصائيا عند مستوى داللة ()α ≤ 0.05

(**) المتوسط الحسابي دال احصائيا عند مستوى داللة ()α ≤ 0.01
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الوزن

النسبي

اختبار
()T

القیمة

االحصائیة
().Sig

الترتیب

3.25

65.1

4.735

**0.000

5

3.30

65.9

5.454

**0.000

3

3.30

66.1

5.751

**0.000

3

3.28

65.6

4.889

**0.000

4

3.33

66.6

6.009

**0.000

2

3.56

71.1

7.024

**0.000

1

3.34

66.73

6.012

**0.000

 السؤال الثاني :ما هو مستوى اإلبداع التنظیمي في الجامعات الفلسطینیة بقطاع غزة؟
تم اختبار فقرات المحور الثاني"اإلبداع التنظيمي" ،باستخدام اختبار ( )tلكل فقرة من فقرات المحور الثاني
اإلبداع التنظيمي وذلك كما يلي:
تم اختبار فقرات المحور الثاني من محاور الدراسة " اإلبداع التنظيمي" ،باستخدام اختبار ( )tلمعرفة ما إذا
كان متوسط درجة الموافقة على كل فقرة من فقرات المحور ،وقد وصل إلى الدرجة المتوسطة وهو ( )1أم
زاد أم قل عن ذلك ،وقد كانت النتائج كما هي موضحة بالجدول رقم ( )25وأشارت إلى ما يلي:
 احتلت الفقرة العاشرة " تحاول إدارة الجامعة استخدام التكنولوجيا المالئمة إلجراء التغيير من أجل
تحقيق رضا العمالء" المرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )1.14أي أن الوزن النسبي لها يساوي
( ،)%64.4وقيمة اختبار( )tتساوي ( ،)0.406والقيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي ( ،)0.000لذلك
تعتبر هذه الفقرة دالة احصائيا عند مستوى داللة ( ،)α ≤ 0.05مما يدل على أن متوسط درجة
االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحياد " درجة الموافقة المتوسطة" وهي ( )1وهذا يعني أن
هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.
ويمكن القول بأ ن سبب حصول الفقرة العاشرة على المرتبة األولى بدرجة موافقة من قبل أفراد عينة
الدراسة ،هو إقدام الجامعات على استخدام التقنيات واألساليب التكنولوجية الحديثة لتحقيق المنافسة
على رضا العمالء في المجتمع المحلي.
 كما واحتلت الفقرة ا لرابعة " تكافئ إدارة الجامعة أصحاب األفكار اإلبداعية" و الفقرة الثامنة "تقوم إدارة
الجامعة بتجربة تنفيذ األفكار اإلبداعية حتى لو كان في ذلك تكلفة مالية" المرتبة األخيرة بمتوسط
حسابي يساوي ( ،)1.01و وزن نسبي ( ،)%46.6وقيمة اختبار( )tتساوي ( ،)0.140والقيمة
االحتمالية ( )Sig.تساوي ( ،)0.000لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة احصائيا عند مستوى داللة ( ≤ α
قل عن درجة الحياد "درجة الموافقة
 ،) 0.05مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد َ
المتوسطة" وهي ( )1وهذا يعني أن هناك موافقة منخفضة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.
ويعود سبب حصول الفقرة الرابعة والفقرة الثامنة على المرتبة األخيرة من وجهة نظر أفراد العينة ،إلى
أن الجامعات ال تهتم من وجهة نظر مجتمع الدراسة بمكافأة أصحاب األفكار اإلبداعية ،وال تتبني
األفكار اإلبداعية اذا تطلب تنفيذها تكلفة مالية عالية.
 وان المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثاني " اإلبداع التنظيمي" يساوي ( )1.04وأن المتوسط
الحسابي النسبي له يساوي ( ،)%61.46وقيمة اختبار( )tتساوي ( ،)0.342وأن القيمة االحتمالية
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( ).Sigتساوي ( ،)0.014لذلك يعد هذا المحور دال احصائيا عند مستوى ( ،)α ≤ 0.05ويستدل
من أن متوسط درجة االستجابة لهذا المحور بشكل عام تزيد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي (،)1
حيث بلغت ( )1.04أن هناك موافقة من قبل مجتمع الدراسة على هذا المحور بشكل عام ،وهذا يعني
أن الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة التي جرت عليها الدراسة تهتم باإلبداع التنظيمي.
وقد اتفقت النتائج مع دراسة (أبو جامع )1004 ،حيث كانت درجة اإلبداع اإلداري السائدة متوسطة في
المؤسسات التربوية األردنية  ،وترجع الباحثة ذلك إلى أن دراسة أبو جامع أجريت على المؤسسات التعليمية
وهذا يتشابه مع كون الجامعات الفلسطينية مؤسسات تعليمية.
كما واتفقت النتائج مع دراسة (بكار )1001 ،حيث كانت درجة االبداع اإلداري متوسطة في شركة
االتصاالت موبايلكم ،ومن هنا نستنتج أن المؤسسات التعليمية تتشابه مع شركة االتصاالت في مستوى
اإلبداع فيها وذلك الن أغلب المؤسسات تسعى للوصول لإلبداع.
اتفقت النتائج مع دراسة (مهدي )1011 ،حيث كان كانت تعكس النتائج وجود مقدرات اإلبداع التنظيمي
لدى أفراد العينة ولكن بصورة واسعة وبحاجة إلى إجراءات لتنشيط هذه المقدرات وتطويرها ،وذلك الن أغلب
المؤسسات تسعى للوصول لإلبداع.
كذلك تقاربت نسبة اإلبداع التنظيمي في الدراسة مع نسبة اإلبداع التنظيمي في الشركات المساهمة األردنية
في دراسة (غرابية ،)1001 ،وذلك كون اإلبداع غاية تسعى المنظمات للوصول لدرجة عالية منه.
واختلفت نتائج الدراسة مع دراسة (جبر )1010 ،حيث كان مستوى اإلبداع اإلداري مرتفعا لدى مديري
المدارس في وكالة الغوث الدولية ،وترجع الباحثة السبب لك ون مدارس وكالة الغوث تابعة لمنظمة دولية تزيد
فيها مساحة المنافسة للوصول لإلبداع على المستوى الدولي.
كما واختلفت النتائج مع دراسة (العجلة )1004 ،حيث أظهرت الدراسة توجهات إيجابية مرتفعة لدى
الموظفين بو ازرات قطاع غزة حيث يمتلكون مهارات فنية لحل المشكالت التي تواجههم ،ويدركون أدوارهم
بدقة ووضوح ،وذلك كون الموظفين في الو ازرات أكثر التزام باإلجراءات المحددة والسياسات العامة للعمل،
وكذلك احتكاك الو ازرات بشكل كبير مع جميع طبقات المجتمع يجعلها بحاجة ماسة للتجديد واإلبداع بشكل
مستمر.
وأيضا اختلفت النتائج مع دراسة (الحربي )1001 ،حيث كان مستوى اإلبداع اإلداري بشكل عام مرتفعا
نسبيا في و ازرات المملكة العربية السعودية ،وترجع الباحثة سبب ذلك إلى أن الدراسة تمت على الوزارت
الخدماتية ،والتي تهتم بها الحكومة بشكل كبير جدا النها تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين ،و ألن
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الو از ارت الحكومية بشكل عام ،والخدمية منها بشكل خاص تحتاج أكثر من غيرها إلى اإلبداع والتجديد ،كما
تحتاج إلى قادة ومرؤوسين لديهم قدرات إبداعية خاصة.
جدول رقم ( :)25نتائج تحلیل فقرات المحور اإلبداع التنظیمي
القیمة

المتوسط

الوزن

الحسابي

النسبي

.2

تشجع إدارة الجامعة الموظفين على اقتراح األفكار الجديدة

3.29

65.7

0.289

.1

عادة ما تقوم إدارة الجامعة بتطبيق األفكار الجديدة وتجربتها

3.19

63.8

0.358

**0.010

.1

تعمل إدارة الجامعة على إزالة العوائق أمام األفكار الجديدة

3.05

61.1

0.557

**0.010

21

.4

تكافئ إدارة الجامعة أصحاب األفكار اإلبداعية

2.83

56.6

0.19

**0.008

27

.5

تشجع إدارة الجامعة الموظفين على تجريب األفكار الجديدة وعدم

3.04

60.7

0.871

**0.000

21

.1

تتقبل إدارة الجامعة تقديم األفكار واآلراء المبتكرة حتى لو تعارضت

2.85

56.9

0.023

*0.048

21

.7

تشجع إدارة الجامعة التنافس بين العاملين من أجل تنشيط اإلبداع

3.08

61.5

0.001

**0.008

20

.8

تقوم إدارة الجامعة بتجربة تنفيذ األفكار اإلبداعية حتى لو كان في

2.83

56.6

0.19

**0.008

27

.9

تشجع إدارة الجامعة تشكيل فرق عمل من أجل تنفيذ األفكار

3.01

60.2

0.342

*0.027

24

.20

تحاول إدارة الجامعة استخدام التكنولوجيا المالئمة إلجراء التغيير

3.37

67.5

0.406

**0.000

2

.22

تهتم إدارة الجامعة بمتابعة العاملين وارشادهم عند تنفيذ وتطبيق

3.11

62.3

0.087

**0.001

7

.21

تكون إدارة الجامعة ذات تأثير كبير في تحديد الوقت المناسب

3.23

64.5

0.358

*0.010

1

.21

تقوم إدارة الجامعة بعمل دورات تدريبية للعاملين من أجل تنفيذ

3.15

63

0.871

**0.000

5

.24

تعمل إدارة الجامعة على تنفيذ التغيير لألفكار الجديدة إذا كانت له

3.1

62.1

0.19

*0.008

8

الفقرة

رقم المحور

الخوف من الفشل ومن تكرار المحاولة
مع األفكار السائدة في الجامعة
التنظيمي واكتشاف المبدعين.
ذلك تكلفة مالية
اإلبداعية.

من أجل تحقيق رضا العمالء
األفكار الجديدة

لتنفيذ األفكار الجديدة
األفكار الجديدة

إمكانية خلق إبداع في األداء
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اختبار ()T

االحصائیة

الترتیب

**0.000

1
4

().Sig

الفقرة

رقم المحور
.25

تشجع إدارة الجامعة اكتشاف المشكالت المستقبلية بهدف حلها

.21

تحاول إدارة الجامعة تجربة أفكار وطرق جديدة لحل المشكالت

.27

تحاول إدارة الجامعة توضيح االشكاليات والغموض في المواقف

.28

تتيح إدارة الجامعة الفرصة أمام الموظفين لتقديم حلول مبتكرة

.29

ترحب إدارة الجامعة باالستماع لالقتراحات اإلبداعية المقدمة من

.10

تشجع إدارة الجامعة عمل الفريق في حل المشكالت المعقدة بدال

.12

تحاول إدارة الجامعة معالجة المشكالت التي يعاني منها الموظفين

بشكل فعال
القائمة

التي تواجه الموظفين من خالل إشراكهم في العمل

للمشكالت

قبل الموظفين لحل المشكالت
من العمل الفردي

في العمل بأساليب علمية حديثة

جميع فقرات المجال معا

القیمة

المتوسط

الوزن

الحسابي

النسبي

3.15

63

0.871

3.06

61.2

0.023

*0.048

3.14

62.8

0.001

**0.008

1

3.05

61.1

0.557

**0.010

21

3.09

61.8

0.342

*0.027

9

2.93

58.6

0.406

0.14

25

3.29

65.7

0.289

**0.000

1

3.09

61.8

0.342

*0.027

اختبار ()T

االحصائیة

الترتیب

**0.000

5
22

().Sig

(**) المتوسط الحسابي دال احصائيا عند مستوى داللة ()α ≤ 0.01
(*) المتوسط الحسابي دال احصائيا عند مستوى داللة ()α ≤ 0.05

 السؤال الثالث :هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في استجابة أفراد العینة حول عملیات
إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطینیة بقطاع غزة تعزى للمتغیرات الدیموغرافیة ( الجنس،
العمر ،عدد سنوات الخبرة ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظیفي ،الجامعة التي یعمل بها)؟
ولإلجابة على هذا السؤال تم استخدام اختبار ( )tفي حالة العينتين المستقلتين لمعرفة ما إذا كانت هناك
فروق ذات داللة إحصائية وهو اختبار معلمي يصلح لمقارنة متوسطي مجموعتين من البيانات ،كذلك
تم استخدام اختبار ( )One Way Anovaلمعرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية وهذا
االختبار المعلمي يصلح لمقارنة  3متوسطات أو أكثر .
ولغرض اختبار السؤال الثالث نقوم باختبار األسئلة الفرعية منه كالتالي:
 السؤال الفرعي األول :هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في استجابات أفراد العینة حول
عملیات إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة تعزى لمتغیر الجنس؟
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والختبار ذلك تم استخدام اختبار ( )tفي حالة العينتين المستقلتين لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات
داللة إحصائية.
جدول رقم( :)26اختبار تحلیل التباین  -متغیر الجنس
المجال
تشخیص المعرفة
تولید المعرفة
تخزین المعرفة
توزیع المعرفة
تطبیق المعرفة
عملیات إدارة المعرفة

الجنس

العدد

المتوسط

االنحراف
المعیاري

t

الداللة
االحصائیة

ذكر

114

16.444

1.444

0.400

0.612

أنثى

66

14.114

1.404

0.520

0.604

ذكر

114

16.414

1.411

0.661

0.400

أنثى

66

16.140

1.141

0.401

0.484

ذكر

114

10.001

4.461

0.441

0.141

أنثى

66

14.414

4.014

1.000

0.319

ذكر

114

11.141

0.041

0.014

0.404

أنثى

66

11.111

0.104

0.014

0.985

ذكر

114

14.014

4.061

0.100

0.044

أنثى

66

14.414

4.144

0.144

0.846

ذكر

114

114.446

11.001

0.111

0.014

أنثى

66

116.101

11.414

0.140

0.811

يتبين من الجدول رقم ( )26أن القيمة االحتمالية ( )Sig.المقابلة الختبار ( )tأكبر من مستوى الداللة
( )α ≤ 0.05وبذلك يمكن استنتاج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة
الدراسة حول هذه المجاالت تعزى إلى متغير الجنس ،وذلك يعني أن متغير الجنس ال يؤثر في تطبيق
عمليات إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة.
وقد اتفقت النتائج مع دراسة (عودة  )1010 ،والتي أسفرت عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطات تقديرات أفراد العينة تعزى لمتغير الجنس ،وذلك لتشابة وجهات النظر بين الذكور واإلناث حول
عمليات إدارة المعرفة وأهميتها بالنسبة للجامعات الفلسطينية.
 السؤال الفرعي الثاني :هل توجد فروق ذات داللة إ حصائیة في استجابات أفراد العینة حول
عملیات إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة تعزى لمتغیر العمر؟
والختبار ذلك تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ( )One Way Anovaلمعرفة ما إذا كان هناك
فروق ذات داللة إحصائية وهذا االختبار المعلمي يصلح لمقارنة  3متوسطات أو أكثر .
116

جدول رقم ( :)27مقارنة متوسطات الفئات العمریة لعملیات ادارة المعرفة
المجال

تشخیص المعرفة

تولید المعرفة

تخزین المعرفة

توزیع المعرفة

تطبیق المعرفة

عملیات إدارة
المعرفة

درجة

متوسط

الحریة

المربعات
61.641
11.016

مصدر االختالف

مجموع المربعات

بين المجموعات

104.441

1

داخل المجموعات

1461.414

101

المجموع الكلي

1444.641

104

بين المجموعات

144.664

1

40.111

داخل المجموعات

1044.144

101

11.444

المجموع الكلي

4044.046

104

بين المجموعات

144.144

1

40.100

داخل المجموعات

0441.144

101

10.444

المجموع الكلي

0466.446

104

بين المجموعات

414.116

1

141.411

داخل المجموعات

14141.400

101

64.146

المجموع الكلي

14400.116

104

بين المجموعات

111.401

1

44.400

داخل المجموعات

4116.444

101

14.010

المجموع الكلي

4160.446

104

بين المجموعات

1411.614

1

1110.041

داخل المجموعات

144144.414

101

446.111

المجموع الكلي

141141.140

104

F

4.104

1.411

1.014

1.114

1.041

1.641

مستوى
الداللة
*0.001

*0.011

0.104

0.006

0.110

*0.040

(*) الفرق بين المتوسطات دال احصائيا عند مستوى داللة ()α ≤ 0.05

(**) الفرق بين المتوسطات دال احصائيا عند مستوى داللة ()α ≤ 0.01

يوضح الجدول رقم ( )27أن القيمة االحتمالية ( )Sig.المقابلة الختبار تحليل التباين األحادي أكبر من
مستوى الداللة ( )α ≥ 0.05في المجاالت التالية (تخزين المعرفة ،توزيع المعرفة ،وتطبيق المعرفة) وبذلك
يمكن استنتاج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات مجتمع الدراسة حول هذه
المجاالت تعزى لمتغير العمر.
أما بالنسبة لباقي المجاالت فقد تبين أن القيمة االحتمالية ( )Sig.المقابلة الختبار تحليل التباين األحادي
أقل من مستوى الداللة ( ،)α ≤ 0.05وبذلك يمكن استنتاج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات
تقديرات مجتمع الدراسة حول المجاالت التالية (تشخيص المعرفة ،توليد المعرفة ،عمليات إدارة المعرفة)
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تعزى لمتغير العمر ،ولمعرفة مصدر هذه الفروق نستخدم اختبار شفيه الذي يوضح الفرق بين متوسطات
الفئات العمرية والقيمة االحتمالية ( )Sig.كما يبين الجدول رقم (.)28
جدول رقم ( :)28مقارنة متوسطات الفئات العمریة للمجاالت (تشخیص المعرفة ،تولید المعرفة ،عملیات إدارة المعرفة)
المجال

الفئات العمریة
][20-29

تشخیص المعرفة
][30-39
][40-49
][20-29
تولید المعرفة
][40-49
][40-49
][20-29
عملیات إدارة المعرفة
][40-49
][40-49

الفرق بین المتوسطات
][30-39

*-1.672

][40-49

*-1.891

][50-60

*-2.260

][40-49

-0.219

][50-60

-0.588

][50-60

-0.369

][30-39

-0.757

][40-49

*-2.033

][50-60

-1.482

][40-49

-1.285

][50-60

-0.726

][50-60

0.550

][30-39

-2.209

][40-49

-8.275

][50-60

-10.505

][40-49

-6.066

][50-60

-8.296

][50-60

-2.229

(*) دالة احصائيا عند مستوى داللة ()α ≤ 0.05

ومن خالل نتائج االختبار الموضحة في جدول رقم ) (28تبين أن الفرق بين متوسطي الفئتين العمريتين
] [20-29و ] [30-39بالنسبة لمجال تشخيص المعرفة يساوي ( ،)-1.672والقيمة االحتمالية لهما أقل
من مستوى الداللة ( ،)α ≤ 0.05هذا يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطيهما لصالح الفئة
نظر لزيادة عدد سنوات الخبرة لديهم.
العمرية ] [30-39وذلك لزيادة خبرتهم بتشخيص المعرفة ا
كما أن الفرق بين متوسطي الفئتين العمريتين ] [20-29و ] [40-49بالنسبة لمجال تشخيص المعرفة
يساوي ( ،)-1.891والقيمة االحتمالية لهما أقل من مستوى الداللة ( ،)α ≤ 0.05هذا يعني وجود فروق
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ذات داللة إحصائية بين متوسطيهما لصالح الفئة العمرية ] [40-49وذلك لزيادة خبرتهم بتشخيص المعرفة
نظر لزيادة عدد سنوات الخبرة لديهم.
ا
وأيضا الفرق بين متوسطي الفئتين العمريتين ] [20-29و ] [50-59بالنسبة لمجال تشخيص المعرفة
يساوي ( ،)-2.260والقيمة االحتمالية لهما أقل من مستوى الداللة ( ،)α ≤ 0.05هذا يعني وجود فروق
ذات داللة إحصائية بين متوسطيهما لصالح الفئة العمرية ] ،[50-59وذلك يعني أن الموافقة على عملية
نظر لقلة الخبرة بآلية تشخيص المعرفة التي
ا
تشخيص المعرفة كانت أقل ما يكون في فئة العشرينات
يحتاجها الموظف في أداء عمله بشكل جيد.
كما ويوضح الجدول رقم ( )28أن الفرق بين متوسطي الفئتين العمريتين ] [20-29و ] [40-49بالنسبة
لمجال توليد المعرفة ،يساوي ( ،)-2.033والقيمة االحتمالية لهما أقل من مستوى الداللة (،)α ≤ 0.05
وهذا يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطيهما لصالح الفئة العمرية ] [40-49وذلك ألن مما
ال شك فيه أن الخبرة تلعب دور كبير في أداء العمل بشكل أفضل ،أي أن األفراد في األربعينات أكثر
اهتماما بعملية توليد المعرفة من األفراد في العشرينات ،كما وال توجد فروق في استجابات أفراد العينة حول
باقي الفئات العمرية.
 السؤال الفرعي الثالث :هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في استجابات أفراد العینة حول
عملیات إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة تعزى لمتغیر المؤهل العلمي؟
والختبار ذلك تم استخدام اختبار ( )One Way Anovaلمعرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة
إحصائية وهذا االختبار المعلمي يصلح لمقارنة  3متوسطات أو أكثر .
جدول رقم ( :)29مقارنة متوسطات فئات المؤهل العلمي لعملیات ادارة المعرفة
المجال
تشخیص المعرفة

تولید المعرفة

تخزین المعرفة

مصدر االختالف

مجموع المربعات

درجة الحریة

متوسط المربعات

بين المجموعات

114.044

1

41.464

داخل المجموعات

1611.444

101

11.011

المجموع الكلي

1444.641

104

بين المجموعات

44.441

1

14.114

داخل المجموعات

1460.041

101

11.101

المجموع الكلي

4044.046

104

بين المجموعات

100.410

1

101.444

داخل المجموعات

0444.416

101

10.040

المجموع الكلي

0466.446

104
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F

1.400

1.411

1.664

مستوى
الداللة
0.016

0.116

0.011

المجال

توزیع المعرفة

تطبیق المعرفة

عملیات إدارة
المعرفة

مصدر االختالف

مجموع المربعات

درجة الحریة

متوسط المربعات

بين المجموعات

610.441

1

101.401

داخل المجموعات

14164.441

101

61.606

المجموع الكلي

14400.116

104

بين المجموعات

144.444

1

114.404

داخل المجموعات

6404.441

101

11.100

المجموع الكلي

4160.446

104

بين المجموعات

4444.014

1

1441.144

داخل المجموعات

144114.111

101

406.410

المجموع الكلي

141141.140

104

F

1.144

4.106

4.041

مستوى
الداللة
0.014

0.001

0.004

(*) الفرق بين المتوسطات دال احصائيا عند مستوى داللة ()α ≤ 0.05
(**) الفرق بين المتوسطات دال احصائيا عند مستوى داللة ()α ≤ 0.01

يوضح الجدول رقم ( )29أن القيمة االحتمالية ( )Sig.المقابلة الختبار تحليل التباين األحادي أكبر من
مستوى الداللة ( )α ≥ 0.05في مجال توليد المعرفة فقط وبذلك يمكن استنتاج عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسطات تقديرات مجتمع الدراسة حول هذا المجال تعزى لمتغير المؤهل العلمي.
أما بالنسبة لباقي المجاالت فقد تبين أن القيمة االحتمالية ( )Sig.المقابلة الختبار تحليل التباين األحادي
أقل من مستوى الداللة ( ،)α ≤ 0.05وبذلك يمكن استنتاج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات
تقديرات مجتمع الدراسة حول المجاالت التالية (تشخيص المعرفة ،تخزين المعرفة ،توزيع المعرفة ،تطبيق
المعرفة ،عمليات إدارة المعرفة) تعزى لمتغير المؤهل العلمي ،ولمعرفة مصدر هذه الفروق نستخدم اختبار
شفيه الذي يوضح الفرق بين متوسطات الفئات العمرية والقيمة االحتمالية ( ).Sigكما يبين الجدول رقم
(.)30
جدول رقم ( :)30مقارنة متوسطات فئات المؤهل العلمي للمجاالت (تشخیص المعرفة ،تخزین المعرفة ،توزیع المعرفة،
تطبیق المعرفة ،عملیات إدارة المعرفة )
المجال

المؤهل العلمي
دبلوم

تشخیص المعرفة
بكالوريوس
ماجستير
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الفرق بین المتوسطات
بكالوريوس

*1.110

ماجستير

*1.114

دكتوراه

-1.918

ماجستير

-0.016

دكتوراه

*-3.249

دكتوراه

*-3.233

المجال
تخزین المعرفة

تخزین المعرفة

المؤهل العلمي
دبلوم

بكالوريوس
ماجستير
دبلوم

توزیع المعرفة
بكالوريوس
ماجستير
دبلوم
تطبیق المعرفة
بكالوريوس
ماجستير
دبلوم
عملیات إدارة المعرفة
بكالوريوس
ماجستير

الفرق بین المتوسطات
بكالوريوس

0.884

ماجستير

*2.404

دكتوراه

-3.354

ماجستير

*1.521

دكتوراه

-4.237

دكتوراه

*-5.758

بكالوريوس

1.609

ماجستير

1.404

دكتوراه

*-6.969

ماجستير

0.044

دكتوراه

*-8.579

دكتوراه

*-9.459

بكالوريوس

0.604

ماجستير

*2.419

دكتوراه

-4.139

ماجستير

*1.010

دكتوراه

*-4.749

دكتوراه

*-6.559

بكالوريوس

4.831

ماجستير

*4.064

دكتوراه

*-19.463

ماجستير

4.116

دكتوراه

*-24.294

دكتوراه

*-28.529

(*) دالة احصائيا عند مستوى داللة ()α ≤ 0.05

ومن خالل نتائج االختبار الموضحة في جدول رقم ( )30تبين أن الفرق بين متوسطي الفئتين "الدبلوم"
و"البكالوريوس" بالنسبة لمجال تشخيص المعرفة يساوي ( ،)1.110والقيمة االحتمالية لهما أقل من مستوى
الداللة ( ،)α ≤ 0.05هذا يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطيهما لصالح حملة شهادة
الدبلوم.
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كما أن الفرق بين متوسطي الفئتين "الدبلوم" و"الماجستير"

بالنسبة لمجال تشخيص المعرفة يساوي

( ،)1.314والقيمة االحتمالية لهما أقل من مستوى الداللة ( ،)α ≤ 0.05هذا يعني وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسطيهما لصالح حملة شهادة الدبلوم.
وأيضا الفرق بين الفئتين "البكالوريوس" و"الدكتوراه" بالنسبة لمجال تشخيص المعرفة يساوي )،)-3.249
والقيمة االحتمالية لهما أقل من مستوى الداللة ( ،)α ≤ 0.05هذا يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية
بين متوسطيهما لصالح حملة شهادة الدكتوراه.
كما أن الفرق بين الفئتين "البكالوريوس" و"الدكتوراه" بالنسبة لمجال تشخيص المعرفة يساوي )،)-3.233
والقيمة االحتمالية لهما أقل من مستوى الداللة ( ،)α ≤ 0.05هذا يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية
بين متوسطيهما لصالح حملة شهادة الدكتوراه.
وذلك يعني أن الموافقة على عملية تشخيص المعرفة كانت أكثر عند حملة شهادة الدكتوراه والدبلوم على
حملة شهادة البكالوريوس والماجستير.
كما ويوضح الجدول رقم ( )30أن الفرق بين متوسطي الفئتين " دبلوم" و"ماجستير" بالنسبة لمجال تخزين
المعرفة ،يساوي ( ،)2.404والقيمة االحتمالية لهما أقل من مستوى الداللة ( ،)α ≤ 0.05وهذا يعني وجود
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطيهما لصالح حملة شهادة الدبلوم.
كما وأن الفرق بين الفئتين "البكالوريوس" و"الماجستير" بالنسبة لمجال تخزين المعرفة يساوي )،)1.521
والقيمة االحتمالية لهما أقل من مستوى الداللة ( ،)α ≤ 0.05هذا يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية
بين متوسطيهما لصالح حملة شهادة البكالوريوس.
كما وأن الفرق بين الفئتين "الماجستير" و"الدكتوراه" بالنسبة لمجال تخزين المعرفة يساوي (،)-4.440
والقيمة االحتمالية لهما أقل من مستوى الداللة ( ،)α ≤ 0.05هذا يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية
بين متوسطيهما لصالح حملة شهادة الدكتوراه.
أي أن األفراد من حملة شهادة الدكتوراه هم األكثر اهتماما بعملية تخزين المعرفة ،يليه األفراد من حملة
شهادة الدبلوم ،ثم األفراد من حملة شهادة البكالوريوس ،وقد كان األفراد من حملة شهادة الماجستير األقل
اهتماما بعملية تخزين المعرفة  ،وترجع الباحثة سبب ذلك إلى قلة عدد أفراد العينة من حملة شهادة الدبلوم
وشها دة الدكتوراه مما أعطى نسبة مرتفعة لدرجة الموافقة على عمليات إدارة المعرفة.
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كما ويوضح الجدول رقم ( )30أن الفرق بين متوسطي الفئتين " دبلوم" و"الدكتوراه" بالنسبة لمجال توزيع
المعرفة ،يساوي ( ،)-6.969والقيمة االحتمالية لهما أقل من مستوى الداللة ( ،)α ≤ 0.05وهذا يعني
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطيهما لصالح حملة شهادة الدكتوراه.
كما وأن الفرق بين الفئتين "البكالوريوس" و"الدكتوراه" بالنسبة لمجال توزيع المعرفة يساوي )، )-8.579
والقيمة االحتمالية لهما أقل من مستوى الداللة ( ،)α ≤ 0.05هذا يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية
بين متوسطيهما لصالح حملة شهادة الدكتوراه.
كما وأن الفرق بين الفئتين "الماجستير" و"الدكتو ارة" بالنسبة لمجال توزيع المعرفة يساوي ( ،)-9.459والقيمة
االحتمالية لهما أقل من مستوى الداللة ( ،)α ≤ 0.05هذا يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطيهما لصالح حملة شهادة الدكتوراه.
أي أن األفراد من حملة شهادة الدكتو ارة هم األكثر اهتماما بعملية توزيع المعرفة ،واألفراد من حملة شهادة
الدبلوم هم األقل اهتماما بعملية توزيع المعرفة ،وذلك أيضا بسبب قلة عدد األفراد من حملة شهادة الدكتوراه
داخل الجامعات ممن لهم مناصب إدارية.
اتفقت نتائج مقارنة متوسطات فئات المؤهل العلمي لمجال توزيع المعرفة مع دراسة (عودة )1010 ،حيث
كانت هناك فروق ذات داللة احصائية حول توزيع المعرفة تعزى للمؤهل العلمي لصالح المؤهل األعلى،
وترجع الباحثة السبب في ذلك لقلة األفراد من حملة شهادة الدكتوراه في المناصب اإلدارية.
ويوضح الجدول رقم ( )30أن الفرق بين متوسطي الفئتين "الدبلوم" و"الماجستير" بالنسبة لمجال تطبيق
المعرفة ،يساوي ( ،)2.419والقيمة االحتمالية لهما أقل من مستوى الداللة ( ،)α ≤ 0.05وهذا يعني وجود
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطيهما لصالح حملة شهادة الدبلوم.
كما وأن الفرق بين الفئتين "البكالوريوس" و"الماجستير" بالنسبة لمجال تطبيق المعرفة يساوي (،)1.010
والقيمة االحتمالية لهما أقل من مستوى الداللة ( ،)α ≤ 0.05هذا يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية
نظر لكثرة عدد األفراد من حملة شهادة البكالوريوس من
بين متوسطيهما لصالح حملة شهادة البكالوريوس ،ا
اإلداريين.
كما وأن الفرق بين الفئتين "البكالوريوس" و"الدكتو ارة" بالنسبة لمجال تطبيق المعرفة يساوي )،)-4.749
والقيمة االحتمالية لهما أقل من مستوى الداللة ( ،)α ≤ 0.05هذا يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية
بين متوسطيهما لصالح حملة شهادة الدكتو ارة.
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وأن الفرق بين الفئتين "الماجستير" و"الدكتو ارة" بالنسبة لمجال تطبيق المعرفة يساوي ( ،)-6.559والقيمة
االحتمالية لهما أقل من مستوى الداللة ( ،)α ≤ 0.05هذا يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطيهما لصالح حملة شهادة الدكتو ارة.
أي أن األفراد من حملة شهادة الدكتو ارة هم األكثر اهتماما بعملية تطبيق المعرفة ،واألفراد من حملة شهادة
الماجستير هم األقل اهتماما بعملية توزيع المعرفة.
اتفقت نتائج مقارنة متوسطات فئات المؤهل العلمي لمجال توزيع المعرفة مع دراسة (عودة )1010 ،حيث
كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية حول توزيع المعرفة تعزى للمؤهل العلمي لصالح المؤهل األعلى.
أخير يوضح الجدول رقم ( )30أن الفرق بين متوسطي الفئتين "الدبلوم" و"الماجستير" بالنسبة لعمليات إدارة
و ا
المعرفة ،يساوي ( ،)4.064والقيمة االحتمالية لهما أقل من مستوى الداللة ( ،)α ≤ 0.05وهذا يعني وجود
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطيهما لصالح حملة شهادة الدبلوم.
كما وأن الفرق بين الفئتين "الدبلوم" و"الدكتو ارة" بالنسبة لعمليات إدارة المعرفة يساوي ( ،)-19.463والقيمة
االحتمالية لهما أقل من مستوى الداللة ( ،)α ≤ 0.05هذا يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطيهما لصالح حملة شهادة الدكتو ارة.
كما وأن الفرق بين الفئتين "البكالوريوس" و"الدكتو ارة" بالنسبة لعمليات إدارة المعرفة يساوي )،)-24.294
والقيمة االحتمالية لهما أقل من مستوى الداللة ( ،)α ≤ 0.05هذا يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية
بين متوسطيهما لصالح حملة شهادة الدكتوراه.
وأن الفرق بين الفئتين "الماجستير" و"الدكتو ارة" بالنسبة لعمليات إدارة المعرفة يساوي ( ،)-28.529والقيمة
االحتمالية لهما أقل من مستوى الداللة ( ،)α ≤ 0.05هذا يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطيهما لصالح حملة شهادة الدكتو ارة.
أي أن األفراد من حملة شهادة الدكتو ارة هم األكثر اهتماما بعمليات إدارة المعرفة ،واألفراد من حملة شهادة
الماجستير هم األقل اهتماما بعمليات إدارة المعرفة.
وقد اتفقت النتائج أيضا مع دراسة (عودة  )1010 ،والتي أسفرت عن وجود فروق ذات داللة احصائية بين
متوسطات تقديرات أفراد العينة تعزى للمؤهل العلمي لصالح المؤهل العلمي األعلى من حيث المقارنة ،وذلك
بسبب قلة عدد أفراد العينة من حملة شهادة الدكتوراه في المناصب اإلدارية مما أعطى نسبة مرتفعة لدرجة
الموافقة على عمليات إدارة المعرفة.
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وقد اختلفت النتائج مع دراسة (الزطمة )1011 ،والتي ترى أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطات استجابات العاملين لعمليات إدارة المعرفة تبعا لمتغير المؤهل العلمي لصالح حملة شهادة
البكالوريوس ،ويعود سبب ذلك االختالف لكون دراسة الزطمة على الكليات التقنية المتوسطة والتي يزيد فيها
األفراد من حملة شهادة البكالوريوس على األفراد من حملة شهادة الدكتوراه والماجستير.
وقد اختلفت نتائج مقارنة متوسطات فئات المؤهل العلمي لعمليات إدارة المعرفة مع دراسة (طاشكندي،
 ) 1000والتي ترى عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين أفراد عينة الدراسة تابعة لمتغير المؤهل
العلمي ،قد يعود سبب ذلك إلى اختالف عينة الدراسة واختالف المكان والزمان الذي جريت فيه الدراسة.
 السؤال الفرعي الرابع :هل توجد فروق ذات داللة احصائیة في استجابات أفراد العینة حول عملیات
إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة تعزى لمتغیر عدد سنوات الخبرة؟
والختبار ذلك تم استخدام اختبار ( )One Way Anovaلمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة
إحصائية وهذا االختبار المعلمي يصلح لمقارنة  3متوسطات أو أكثر .
جدول رقم ( :)31مقارنة متوسطات فئات عدد سنوات الخبرة لعملیات ادارة المعرفة
المجال
تشخیص المعرفة

تولید المعرفة

تخزین المعرفة

توزیع المعرفة

تطبیق المعرفة

درجة

متوسط

الحریة

المربعات
11.014
11.114

مصدر االختالف

مجموع المربعات

بين المجموعات

40.441

1

داخل المجموعات

1644.110

101

المجموع الكلي

1444.641

104

بين المجموعات

44.441

1

10.164

داخل المجموعات

1404.144

101

11.141

المجموع الكلي

4044.046

104

بين المجموعات

111.110

1

40.410

داخل المجموعات

0644.116

101

10.414

المجموع الكلي

0466.446

104

بين المجموعات

116.140

1

41.001

داخل المجموعات

14641.460

101

64.146

المجموع الكلي

14400.116

104

بين المجموعات

04.144

1

14.041

داخل المجموعات

4141.141

101

14.164

المجموع الكلي

4160.446

104
125

F

1.404

1.140

1.410

0.644

1.101

مستوى
الداللة
0.044

0.140

0.110

0.404

0.104

المجال

عملیات إدارة
المعرفة

درجة

متوسط

الحریة

المربعات
644.104
401.416

مصدر االختالف

مجموع المربعات

بين المجموعات

1011.146

1

داخل المجموعات

141160.141

101

المجموع الكلي

141141.140

104

المجموع الكلي

104401.404

104

مستوى

F

الداللة

1.140

0.144

(*) الفرق بين المتوسطات دال احصائيا عند مستوى داللة ()α ≤ 0.05

(**) الفرق بين المتوسطات دال احصائيا عند مستوى داللة ()α ≤ 0.01

يوضح الجدول رقم ( )31أن القيمة االحتمالية ( )Sig.المقابلة الختبار تحليل التباين األحادي أكبر من
مستوى الداللة ( )α ≥ 0.05في المجاالت التالية (توليد المعرفة ،تخزين المعرفة ،توزيع المعرفة ،تطبيق
المعرفة ،وعمليات إدارة المعرفة) ،وبذلك يمكن استنتاج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات
تقديرات مجتمع الدراسة حول هذا المجاالت تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة.
أما بالنسبة لمجال تشخيص المعرفة فإن القيمة االحتمالية ( )Sig.المقابلة الختبار تحليل التباين األحادي
أقل من مستوى الداللة ( ،)α ≤ 0.05وبذلك يمكن استنتاج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات
تقديرات مجتمع الدراسة حول مجال تشخيص المعرفة تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة ،ولمعرفة مصدر هذه
الفروق نستخدم اختبار شفيه الذي يوضح الفرق بين متوسطات عدد سنوات الخبرة والقيمة االحتمالية ()Sig.
كما يبين الجدول رقم (.)32
جدول رقم ( :)32مقارنة متوسطات فئات عدد سنوات الخبرة لمجال تشخیص المعرفة
فئات عدد سنوات الخبرة

المجال

أقل من  4سنوات
تشخیص المعرفة

من  4سنوات الى 10
من  10سنوات الى 14
سنة

(*) دالة احصائيا عند مستوى داللة ()α ≤ 0.05
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الفرق بین المتوسطات

من  4سنوات الى 10

-0.367

من  10سنوات الى  14سنة

*-1.537

أكثر من  14سنة

-0.756

من  10سنوات الى  14سنة

*-1.171

أكثر من  14سنة

-0.389

أكثر من  14سنة

0.401

ومن خالل نتائج االختبار الموضحة في جدول رقم ) (32تبين أن الفرق بين متوسطي الفئتين ،فئة األفراد
ذوي خبرة أقل من  4سنوات وفئة األفراد ذوي الخبرة من  10سنوات الى  14سنة بالنسبة لمجال تشخيص
المعرفة يساوي ( ،)-1.537والقيمة االحتمالية لهما أقل من مستوى الداللة ( ،)α ≤ 0.05هذا يعني وجود
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطيهما لصالح األفراد ذوي الخبرة من  10سنوات الى  14سنة ،ويعود
السبب في ذلك إلى أن الخبرة تلعب دور كبير في تحسين األداء وآلية حل المشاكل عن طريق تشخيص
المعرفة التي يحتاجها الموظفين في عملهم.
كما أن الفرق بين متوسطي الفئتين ،فئة األفراد ذوي خبرة من  4سنوات الى  10سنوات وفئة األفراد ذوي
الخبرة من  10سنوات الى  14سنة بالنسبة لمجال تشخيص المعرفة يساوي ( ،)-1.171والقيمة االحتمالية
لهما أقل من مستوى الداللة ( ،)α ≤ 0.05هذا يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطيهما
لصالح األفراد ذوي الخبرة من  10سنوات الى  14سنة ،وذلك يعني أن فئة األفراد ذوي الخبرة من 10
سنوات الى  14سنة األكثر اهتماما بعمليات تشخيص المعرفة ،بسبب زيادة الخبرة لديهم.
وهذه النتيجة تختلف مع دراسة (الزطمة )1011 ،التي ترى أن هناك فروقا حول عمليات إدارة المعرفة تعود
لعدد سنوات الخبرة لصالح ذوي الخبرة األكثر من  14سنة ،ولكن هذا االختالف ال يختلف مع انه كلما
زادت سنوات الخبرة زاد االهتمام بعمليات إدارة المعرفة لما لها دور كبير في األداء.
واختلفت أيضا مع دراسة (المحاميد )1000 ،والتي ترى أن سنوات الخدمة لها أثرها على عمليات إدارة
المعرفة في ضوء مفهوم إدارة المعرفة في الجامعات األردنية.
واختلفت النتائج مع دراسة (عودة )1010 ،والتي أسفرت عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
أفراد عينة الدراسة لمفهوم عمليات إدارة المعرفة تابعة لمتغير سنوات الخبرة في الجامعات الفلسطينية،
واختلفت أيضا مع دراسة (طاشكندي )1000 ،والتي أاسفرت الدراسة عن عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين أفراد عينة الدراسة لمفهوم عمليات إدارة المعرفة تابعة لمتغير عدد سنوات االخبرة ،وقد يعود
سبب اختالف نتائج الدراسة الحالية عن دراسة كل من عودة وطاشكندي بسبب اختالف المكان والزمان الذي
أجريت عليه الدراسة.
 السؤال الفرعي الخامس :هل توجد فروق ذات داللة إ حصائیة في استجابات أفراد العینة حول عملیات
إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة تعزى لمتغیر المسمى الوظیفي؟
والختبار ذلك تم استخدام اختبار ( )One Way Anovaلمعرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة
إحصائية وهذا االختبار المعلمي يصلح لمقارنة  3متوسطات أو أكثر .
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جدول رقم ( :)33مقارنة متوسطات فئات المسمى الوظیفي لعملیات ادارة المعرفة
المجال
تشخیص المعرفة

تولید المعرفة

تخزین المعرفة

توزیع المعرفة

تطبیق المعرفة

عملیات إدارة
المعرفة

درجة

متوسط

مصدر االختالف

مجموع المربعات

بين المجموعات

14.141

1

داخل المجموعات

1410.400

101

المجموع الكلي

1444.641

104

بين المجموعات

40.114

1

44.164

داخل المجموعات

1441.416

101

11.041

المجموع الكلي

4044.046

104

بين المجموعات

14.004

1

0.404

داخل المجموعات

0440.614

101

10.464

المجموع الكلي

0466.446

104

بين المجموعات

104.411

1

41.406

داخل المجموعات

14644.001

101

64.140

المجموع الكلي

14400.116

104

بين المجموعات

14.611

1

4.114

داخل المجموعات

4144.011

101

14.114

المجموع الكلي

4160.446

104

بين المجموعات

406.411

1

141.111

داخل المجموعات

141404.416

101

404.141

المجموع الكلي

141141.140

104

الحریة

المربعات
0.446
11.141

F

0.646

1.440

0.104

0.004

0.101

0.644

مستوى
الداللة

0.444

0.011

0.416

0.446

0.440

0.440

(*) الفرق بين المتوسطات دال احصائيا عند مستوى داللة ()α ≤ 0.05

(**) الفرق بين المتوسطات دال احصائيا عند مستوى داللة ()α ≤ 0.01

يوضح الجدول رقم ( )33أن القيمة االحتمالية ( )Sig.المقابلة الختبار تحليل التباين األحادي أكبر من
مستوى الداللة ( )α ≥ 0.05في المجاالت التالية (تشخيص المعرفة ،تخزين المعرفة ،توزيع المعرفة ،تطبيق
المعرفة ،وعمليات إدارة المعرفة) ،وبذلك يمكن استنتاج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات
تقديرات مجتمع الدراسة حول هذه المجاالت تعزى لمتغير المسمى الوظيفي.
وقد اختلفت النتائج مع دراسة (الزطمة )1011 ،حيث كانت درجة الموافقة على عمليات إدارة المعرفة أكبر
لدى أفراد العينة الذين بدرجة إداري  ،بسبب كون عينة الدراسة من اإلداريين في الكليات التقنية ،وقله
المناصب اإلدارية العليا فيها وصعوبة الوصول إليهم.
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وقد اتفقت النتائج مع دراسة (طاشكندي )1004 ،حيث توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة
احصائية بين استجابات مديرات اإلدارات والمشرفات اإلداريات بإدارة التربية والتعليم حول عملية نقل
المعرفة ،واختلفت النتائج مع دراسة طاشكندي في عملية تخزين المعرفة حيث توصلت إلى وجود فروق ذات
داللة إحصائية في استجابات أفراد العينة.
أما بالنسبة لمحور توليد المعرفة فإن القيمة االحتمالية ( )Sig.المقابلة الختبار تحليل التباين األحادي أقل
من مستوى الداللة ( ،)α ≤ 0.05وبذلك يمكن استنتاج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات
تقديرات مجتمع الدراسة حول مجال توليد المعرفة تعزى لمتغير المسمى الوظيفي ،ولمعرفة مصدر هذه
الفروق نستخدم اختبار شفيه الذي يوضح الفرق بين متوسطات المسمى الوظيفي والقيمة االحتمالية ()Sig.
كما يبين الجدول رقم (.)34
جدول رقم ( :)34مقارنة متوسطات فئات المسمى الوظیفي لمجال تولید المعرفة
المجال

الفئات المهنیة
الفئة الثانية

الفئة األولى

(رئيس قسم)

(رئيس ،نائب رئيس،
تولید المعرفة

الفرق بین المتوسطات

عميد ،نائب عميد،
مدير)

الفئة الثالثة
(االداريين)

الفئة الثانية

الفئة الثالثة
(االداريين)

(رئيس قسم)

1.410
*1.444
-0.161

(*) دالة احصائيا عند مستوى داللة ()α ≤ 0.05

ومن خالل نتائج االختبار الموضحة في جدول رقم ) (34تبين أن الفرق بين متوسطي الفئتين ،الفئة األولى
(رئيس ،نائب رئيس ،عميد ،نائب عميد ،مدير) والفئة الثالثة (اإلداريين) بالنسبة لمحور توليد المعرفة يساوي
( ،)1.444والقيمة االحتمالية لهما أقل من مستوى الداللة ( ،)α ≤ 0.05هذا يعني أنه توجد فروق ذات
داللة إحصائية بين متوسطيهما لصالح الفئة األولى (رئيس ،نائب رئيس ،عميد ،نائب عميد ،مدير) ،وذلك
يعني أن الفئة األولى (رئيس ،نائب رئيس ،عميد ،نائب عميد ،مدير) هي األكثر اهتماما بعملية توليد
المعرفة من الفئات األخرى  ،ويعود ذلك إلى زيادة الخبرة حول آلية توليد المعرفة التي يستفيد منها العاملون
في حل مشاكلهم والوصول للكفاءة في حل المشاكل.
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 السؤال الفرعي السادس :هل توجد فروق ذات داللة احصائیة في استجابات أفراد العینة حول عملیات
إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة تعزى لمتغیر الجامعة؟
والختبار ذلك تم استخدام اختبار ( )One Way Anovaلمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة
إحصائية وهذا االختبار المعلمي يصلح لمقارنة  3متوسطات أو أكثر.
جدول رقم ( :)35مقارنة متوسطات الجامعات لعملیات ادارة المعرفة
المجال
تشخیص المعرفة

تولید المعرفة

تخزین المعرفة

توزیع المعرفة

تطبیق المعرفة

عملیات إدارة
المعرفة

درجة

متوسط

مصدر االختالف

مجموع المربعات

بين المجموعات

100.444

1

داخل المجموعات

1410.414

101

المجموع الكلي

1444.641

104

بين المجموعات

114.401

1

61.141

داخل المجموعات

1414.441

101

11.444

المجموع الكلي

4044.046

104

بين المجموعات

110.410

1

44.104

داخل المجموعات

0646.016

101

10.661

المجموع الكلي

0466.446

104

بين المجموعات

046.440

1

410.104

داخل المجموعات

10411.446

101

61.660

المجموع الكلي

14400.116

104

بين المجموعات

140.461

1

114.100

داخل المجموعات

4111.604

101

11.444

المجموع الكلي

4160.446

104

بين المجموعات

6416.414

1

1161.164

داخل المجموعات

146464.014

101

404.400

المجموع الكلي

141141.140

104

الحریة

المربعات
104.479
11.410

F

0.416

4.446

1.416

6.014

4.101

6.414

مستوى
الداللة

0.000

0.004

0.140

0.001

0.006

0.001

(*) الفرق بين المتوسطات دال احصائيا عند مستوى داللة ()α ≤ 0.05

(**) الفرق بين المتوسطات دال احصائيا عند مستوى داللة ()α ≤ 0.01

يوضح الجدول رقم ( )35أن القيمة االحتمالية ( )Sig.المقابلة الختبار تحليل التباين األحادي أكبر من
مستوى الداللة ( )α ≥ 0.05في مجال تخزين المعرفة  ،وبذلك يمكن استنتاج عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسطات تقديرات مجتمع الدراسة حول هذا المجاالت تعزى لمتغير الجامعة.
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أما بالنسبة للمجاالت الباقية (تشخيص المعرفة ،توليد المعرفة ،توزيع المعرفة ،تطبيق المعرفة ،وعمليات
إدارة المعرفة) فإن القيمة االحتمالية ( )Sig.المقابلة الختبار تحليل التباين األحادي أقل من مستوى الداللة
( ،)α ≤ 0.05وبذلك يمكن استنتاج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات مجتمع
الدراسة حول المجاالت السابقة تعزى لمتغير الجامعة ،ولمعرفة مصدر هذه الفروق نستخدم اختبار شفيه
الذي يوضح الفرق بين متوسطات الجامعة والقيمة االحتمالية ( )Sig.كما يبين الجدول رقم (.)36
جدول رقم ( :)36مقارنة متوسطات الجامعات للمجاالت التالیة (تشخیص المعرفة ،تولید المعرفة ،توزیع المعرفة ،تطبیق
المعرفة ،وعملیات إدارة المعرفة)
المجال
تشخیص المعرفة

الجامعات
جامعة األزهر
الجامعة اإلسالمية

تولید المعرفة

جامعة األزهر
الجامعة اإلسالمية

توزیع المعرفة

جامعة األزهر
الجامعة اإلسالمية

تطبیق المعرفة

جامعة األزهر
الجامعة اإلسالمية

عملیات إدارة المعرفة

جامعة األزهر
الجامعة اإلسالمية

الفرق بین المتوسطات
الجامعة اإلسالمية

-0.864

جامعة األقصى

1.157

جامعة األقصى

*2.022

الجامعة اإلسالمية

-0.818

جامعة األقصى

0.731

جامعة األقصى

*1.549

الجامعة اإلسالمية

-2.016

جامعة األقصى

2.063

جامعة األقصى

4.079

الجامعة اإلسالمية

-1.162

جامعة األقصى

1.016

جامعة األقصى

*1.014

الجامعة اإلسالمية

-5.237

جامعة األقصى

6.044

جامعة األقصى

*11.104

(*) دالة احصائيا عند مستوى داللة ()α ≤ 0.05

ومن خالل نتائج االختبار الموضحة في جدول رقم ) (36تبين أن الفرق بين متوسطي الجامعة اإلسالمية
وجامعة األقصى بالنسبة لمجال تشخيص المعرفة يساوي ( ،)1.011والقيمة االحتمالية لهما أقل من مستوى
الداللة ( ،)α ≤ 0.05هذا يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطيهما لصالح الجامعة
اإلسالمية ،وذلك يعني أن الجامعة اإلسالمية هي أكثر اهتماما بعملية تشخيص المعرفة من جامعة
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األقصى ،وال توجد فروق ذات داللة إ حصائية بين متوسطي جامعة األزهر والجامعة اإلسالمية بالنسبة
لمجال تشخيص المعرفة.
كما ويوضح الجدول رقم ( )36أن أن الفرق بين متوسطي الجامعة اإلسالمية وجامعة األقصى بالنسبة
لمجال توليد المعرفة يساوي ( ،) 1.444والقيمة االحتمالية لهما أقل من مستوى الداللة ( ،)α ≤ 0.05هذا
يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطيهما لصالح الجامعة اإلسالمية ،وذلك يعني أن الجامعة
اإلسالمية هي أكثر اهتمام ا بعملية توليد المعرفة من جامعة األقصى ،وال توجد فروق ذات داللة احصائية
بين متوسطي جامعة األزهر والجامعة اإلسالمية بالنسبة لمجال توليد المعرفة.
ويوضح الجدول رقم ( )36أن الفرق بين متوسطي الجامعة اإلسالمية وجامعة األقصى بالنسبة لمجال
تطبيق المعرفة يساوي ( ،)1.014والقيمة االحتمالية لهما أقل من مستوى الداللة ( ،)α ≤ 0.05هذا يعني
أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطيهما لصالح الجامعة اإلسالمية ،وذلك يعني أن الجامعة
اإلسالمية هي أكثر اهتماما بعملية تطبيق المعرفة من جامعة األقصى ،وال توجد فروق ذات داللة احصائية
بين متوسطي جامعة األزهر والجامعة اإلسالمية بالنسبة لمجال تطبيق المعرفة.
ويتبين من خالل الجدول رقم ( )36أن الفرق بين متوسطي الجامعة اإلسالمية وجامعة األقصى بالنسبة
لعمليات إدارة المعرفة يساوي ( ،)11.104والقيمة االحتمالية لهما أقل من مستوى الداللة (،)α ≤ 0.05
هذا يعني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطيهما لصالح الجامعة اإلسالمية ،وذلك يعني أن
الجامعة اإلسالمية هي أكثر اهتمام ا بعمليات إدارة المعرفة من جامعة األقصى ،وال توجد فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسطي جامعة األزهر والجامعة اإلسالمية بالنسبة لعمليات إدارة المعرفة.
واتفقت النتائج مع دراسة (الزطمة )1011 ،التي ترى أن هناك فروق حول عمليات إدارة المعرفة تعود لمكان
العمل ،وقد يختلف ذلك من مكان آلخر حسب حاجات ومتطلبات كل مكان وحسب الجهات المسؤولة على
اتخاذ قرار.
كما واختلفت النتائج مع دراسة (عودة )1010 ،والتي ترى أن هناك فروق ذات داللة احصائية في بعد توليد
المعرفة بالنسبة للجامعات لصالح الجامعة االسالمية ،وعدم وجود فروق ذات داللة احصائية في بعدي
توزيع وتطبيق المعرفة بالنسبة لجامعة األزهر والجامعة اإلسالمية ،وترجع الباحثة سبب هذا اإلختالف إلى
إختالف الفترة الزمنية التي أجريت فيها دراسة عودة وحداثة موضوع إدارة المعرفة في تلك الفترة.
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 السؤال الرابع :هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في استجابة أفراد العینة حول عملیات إدارة
المعرفة في الجامعات الفلسطینیة بقطاع غزة تعزى للمتغیرات الدیموغرافیة ( الجنس ،العمر ،عدد
سنوات الخبرة ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظیفي ،الجامعة التي یعمل بها)؟
ولإلجابة على هذا السؤال تم استخدام اختبار ( )tفي حالة العينتين المستقلتين لمعرفة ما إذا كانت هناك
فروق ذات داللة إحصائية وهو اختبار معلمي يصلح لمقارنة متوسطي مجموعتين من البيانات ،كذلك تم
استخدام اختبار ( )One Way Anovaلمعرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية وهذا االختبار
المعلمي يصلح لمقارنة  3متوسطات أو أكثر .
ولغرض اختبار السؤال الرابع نقوم باختبار األسئلة الفرعية منه كالتالي:
 السؤال الفرعي األول :هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في استجابات أفراد العینة حول
اإلبداع التنظیمي في الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة تعزى لمتغیر الجنس؟
والختبار ذلك تم استخدام اختبار ( )tفي حالة العينتين المستقلتين لمعرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات
داللة إحصائية وهو اختبار معلمي يصلح لمقارنة متوسطي مجموعتين من البيانات.
جدول رقم ( :)37اختبار تحلیل التباین  -متغیر الجنس
المحور
االبداع التنظیمي

االنحراف

الجنس

العدد

المتوسط

ذكر

114

64.141

10.440

انثى

66

61.616

10.414

المعیاري

t
1.004

الداللة
االحصائیة
0.114

يتبين من الجدول رقم ( )37أن القيمة االحتمالية ( )Sig.المقابلة الختبار ( )tأكبر من مستوى الداللة
( )α ≥ 0.05وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة
الدراسة حول محور اإلبداع التنظيمي تعزى إلى متغير الجنس ،وذلك يعني أن متغير الجنس ال يؤثر في
اإلبداع التنظيمي في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة ،الن اإلبداع غير مقتصر على الذكور دون اإلناث
أو العكس بل اإلبداع ال حدود له.
وقد اتفقت هذه النتائج مع دراسة (أبو جامع )1004 ،حيث توصلت الدراسة لعدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية حول اإلبداع االداري في المؤسسات العليمية األردنية تعزي لمتغير الجنس.
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كما واتفقت النتائج مع دراسة ( جبر )1010 ،حيث توصلت إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
في مستوى اإلبداع اإلداري لدى مدراء مدارس وكالة الغوث الدولية تعزى لمتغير الجنس.
واتفقت أيضا النتائج مع دراسة (اللوزي )1000 ،حيث توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
في مستوى اإلبداع التنظيمي لدى المديرين في األجهزة الحكومية األردنية تعزى لمتغير الجنس.
وأيضا اتفقت النتائج مع دراسة (غرابية )1001 ،حيث توصلت الدراسة الى أن ال يوجد فروق ذات داللة
احصائية في استجابات أفراد العينة في الشركات المساهمة األردنية تعزى لمتغير الجنس.
واختلفت هذه النتيجة مع دراسة (العجلة )1004 ،حيث أثبتت وجود فروق ذات داللة احصائية حول
االبداع االداري لصالح الذكور في و ازرات قطاع غزة ،ويعود ذلك إلى أن الوظائف الحكومية تحتوي على
عدد أكبر من الذكور .
وكذلك اختلفت النتائج مع دراسة (بكار )1001 ،حيث توصلت الدراسة الى ان يوجد فروق ذات داللة
احصائية لصالح االناث لدى األفراد في شركة االتصاالت موبايلكم ،بسبب كثرة عدد النساء في شركات
نظر لطبيعة العمل.
االتصاالت ا
 السؤال الفرعي الثاني :هل توجد فروق ذات داللة احصائیة في استجابات أفراد العینة حول
اإلبداع التنظیمي في الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة تعزى لمتغیر العمر؟
والختبار ذلك تم استخدام اختبار ( )One Way Anovaلمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة
إحصائية وهذا االختبار المعلمي يصلح لمقارنة  3متوسطات أو أكثر .
جدول رقم ( :)38مقارنة متوسطات الفئات العمریة بالنسبة لمحور اإلبداع التنظیمي
المحور
اإلبداع التنظیمي

درجة

متوسط

الحریة

المربعات
410.466
144.141

مصدر االختالف

مجموع المربعات

بين المجموعات

1406.140

1

داخل المجموعات

101414.406

101

المجموع الكلي

104401.404

104

F

1.411

مستوى
الداللة
0.106

(*) الفرق بين المتوسطات دال احصائيا عند مستوى داللة ()α ≤ 0.05

(**) الفرق بين المتوسطات دال احصائيا عند مستوى داللة ()α ≤ 0.01

يوضح الجدول رقم ( )38أن القيمة االحتمالية ( )Sig.المقابلة الختبار تحليل التباين األحادي أكبر من
مستوى الداللة ( )α ≥ 0.05في محور اإلبداع التنظيمي ،وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات
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داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات مجتمع الدراسة حول هذا المحور تعزى لمتغير العمر ،وذلك لكون
اإلبداع ال حدود له سواء حدود مكانية أو حدود زمانية.
وقد اتفقت هذه النتائج مع دراسة (العجلة )1004 ،الدراسة لعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول
اإلبداع اإلداري تعزي لمتغير العمر في و ازرات قطاع غزة.
وكذلك اتفقت النتائج مع دراسة (بكار )1001 ،حيث توصلت دراسة بكار إلى عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية تعزى لمتغير العمر لدى أفراد العينة في شركة االتصاالت موبايلكم.
كما واختلفت النتائج مع دراسة (جبر )1010 ،حيث توصلت إلى أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في
مستوى اإلبداع اإلداري لدى مدراء مدارس وكالة الغوث الدولية تعزى لمتغير العمر لصالح األفراد ذوي
األعمار أقل من  40سنة.
واختلفت أيضا النتائج مع دراسة ( اللوزي )1000 ،حيث توصلت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في
مستوى اإلبداع التنظيمي لدى المديرين في األجهزة الحكومية األردنية تعزى لمتغير العمر.
كما واختلفت النتائج مع دراسة (غرابية )1001 ،حيث توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية
في استجابات أفراد العينة في الشركات المساهمة األردنية تعزى لمتغير العمر.
ويعود سبب اإلختالف بسبب اختالف العينة للدراسة الحالية فقد كانت على االداريين في الجامعات
الفلسطينية ،واختالف الفترة الزمانية التي أجريت فيها الدراسة.
 السؤال الفرعي الثالث :هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في استجابات أفراد العینة حول
اإلبداع التنظیمي في الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة تعزى لمتغیر المؤهل العلمي؟
والختبار ذلك تم استخدام اختبار ( )One Way Anovaلمعرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة
إحصائية وهذا االختبار المعلمي يصلح لمقارنة  3متوسطات أو أكثر .
جدول رقم ( :)39مقارنة متوسطات المؤهل العلمي بالنسبة لمحور اإلبداع التنظیمي
المحور

االبداع التنظیمي

درجة

مصدر االختالف

مجموع المربعات

بين المجموعات

1160.161

1

داخل المجموعات

101141.411

101

المجموع الكلي

104401.404

104

(*) الفرق بين المتوسطات دال احصائيا عند مستوى داللة ()α ≤ 0.05

الحریة

المربعات
410.004
141.114

(**) الفرق بين المتوسطات دال احصائيا عند مستوى داللة ()α ≤ 0.01
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متوسط

F

1.044

مستوى
الداللة

0.101

يوضح الجدول رقم ( )39أن القيمة االحتمالية ( )Sig.المقابلة الختبار تحليل التباين األحادي أكبر من
مستوى الداللة ( )α ≥ 0.05في محور اإلبداع التنظيمي ،وبذلك يمكن استنتاج عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسطات تقديرات مجتمع الدراسة حول هذا المحور تعزى لمتغير المؤهل العلمي.
وقد اتفقت النتائج مع دراسة (العجلة )1004 ،حيث توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في
مستوى الممارسات اإلبداعية ألفراد الدراسة وفقا لمتغير المؤهل العلمي.
كما و اتفقت النتائج مع دراسة (جبر )1010 ،حيث توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في
مستوى الممارسات اإلبداعية لدى مدراء مدارس وكالة الغوث الدولية تعزى للمؤهل العلمي.
وكذلك اتفقت النتائج مع دراسة (بكار )1001 ،حيث توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية تعزى للمؤهل العلمي لدى األفراد في شركة االتصاالت موبايلكم.
وأيضا اتفقت النتائج مع دراسة (غرابية )1001 ،حيث توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة
إ حصائية في استجابات أفراد العينة في الشركات المساهمة األردنية تعزى لمتغير المؤهل العلمي.
واختلفت النتائج مع دراسة (اللوزي )1000 ،حيث توصلت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى
اإلبداع التنظيمي لدى المديرين في األجهزة الحكومية األردنية تعزى لمتغير المؤهل العلمي.
كما واختلفت النتائج مع دراسة (أبو جامع )1004 ،حيث توصلت إلى وجود فروق في استجابات األفراد في
المؤسسات التربوية األردنية تعزى لمتغير المؤهل العلمي األعلى.
 السؤال الفرعي الرابع :هل توجد فروق ذات داللة إ حصائیة في استجابات أفراد العینة حول
اإلبداع التنظیمي في الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة تعزى لمتغیر عدد سنوات الخبرة؟
والختبار ذلك تم استخدام اختبار ( )One Way Anovaلمعرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة
إحصائية وهذا االختبار المعلمي يصلح لمقارنة  3متوسطات أو أكثر .
جدول رقم ( :)40مقارنة متوسطات عدد سنوات الخبرة بالنسبة لمحور اإلبداع التنظیمي
المحور

اإلبداع التنظیمي

درجة

متوسط

الحریة

المربعات
114.111
144.111

مصدر االختالف

مجموع المربعات

بين المجموعات

414.664

1

داخل المجموعات

104006.114

101

المجموع الكلي

104401.404

104

(*) الفرق بين المتوسطات دال احصائيا عند مستوى داللة ()α ≤ 0.05

(**) الفرق بين المتوسطات دال إحصائيا عند مستوى داللة ()α ≤ 0.01
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F

0.144

مستوى
الداللة
0.444

يوضح الجدول رقم ( )40أن القيمة االحتمالية ( )Sig.المقابلة الختبار تحليل التباين األحادي أكبر من
مستوى الداللة ( )α ≥ 0.05في محور اإلبداع التنظيمي ،وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات
داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات مجتمع الدراسة حول هذا المحور تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة.
وقد اتفقت النتائج مع دراسة (العجلة )1004 ،حيث توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في
مستوى الممارسات اإلبداعية ألفراد الدراسة وفقا لعدد سنوات الخبرة.
كما و اتفقت النتائج مع دراسة (جبر )1010 ،حيث توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في
مستوى الممارسات اإلبداعية لدى مدراء مدارس وكالة الغوث الدولية وفقا لعدد سنوات الخبرة.
وكذلك اتفقت النتائج مع دراسة (غرابية )1001 ،حيث توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة
إ حصائية في استجابات أفراد العينة في الشركات المساهمة األردنية تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة.
واختلفت النتائج مع دراسة (بكار )1001 ،حيث توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى
لعدد سنوات الخبرة لدى األفراد في شركة االتصاالت موبايلكم لصالح ذوى الخبرة األقل من سنة.
واختلفت أيضا النتائج مع دراسة ( اللوزي )1000 ،حيث توصلت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في
مستوى اإلبداع التنظيمي لدى المديرين في األجهزة الحكومية األردنية تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة.
 السؤال الفرعي الخامس :هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في استجابات أفراد العینة حول
اإلبداع التنظیمي في الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة تعزى لمتغیر المسمى الوظیفي؟
والختبار ذلك تم استخدام اختبار ( )One Way Anovaلمعرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة
إحصائية وهذا االختبار المعلمي يصلح لمقارنة  3متوسطات أو أكثر.
جدول رقم ( :)41مقارنة متوسطات المسمى الوظیفي بالنسبة لمحور اإلبداع التنظیمي
المحور

االبداع التنظیمي

درجة

متوسط

الحریة

المربعات
101.144
144.444

مصدر االختالف

مجموع المربعات

بين المجموعات

466.100

1

داخل المجموعات

104414.446

101

المجموع الكلي

104401.404

104

(*) الفرق بين المتوسطات دال احصائيا عند مستوى داللة ()α ≤ 0.05

(**) الفرق بين المتوسطات دال احصائيا عند مستوى داللة ()α ≤ 0.01
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F

0.014

مستوى
الداللة
0.444

يوضح الجدول رقم ( )41أن القيمة االحتمالية ( )Sig.المقابلة الختبار تحليل التباين األحادي أكبر من
مستوى الداللة ( )α ≥ 0.05في محور اإلبداع التنظيمي ،وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات
داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات مجتمع الدراسة حول هذا المحور تعزى لمتغير المسمى الوظيفي.
وقد اختلفت هذه النتيجة مع دراسة (أبو جامع )1004 ،حيث توصلت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية
حول اإلبداع اإلداري تعزى لمتغير المسمى الوظيفي األعلى حيث أنهم أكثر امتالكا للقدرات اإلبداعية من
المستويات الوظيفية األقل.
كما واختلفت مع دراسة (العجلة )1004 ،حيث توصلت إلى وجود ذات داللة إحصائية في مستوى
الممارسات اإلبداعية ألفراد الدراسة وفقا للمسمى الوظيفي األقل ألنهم وفي أحيان كثيرة يكونون جزءا من
عملية صناعة القرار.
وكذلك اختلفت النتائج مع دراسة (بكار )1001 ،حيث توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية
تعزى للمسمى الوظيفي لدى األفراد في شركة االتصاالت موبايلكم لصالح المسمى الوظيفي األعلى.
 السؤال الفرعي السادس :هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في استجابات أفراد العینة حول
اإلبداع التنظیمي في الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة تعزى لمتغیر الجامعة؟
والختبار ذلك تم استخدام اختبار ( )One Way Anovaلمعرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة
إحصائية وهذا االختبار المعلمي يصلح لمقارنة  3متوسطات أو أكثر .
جدول رقم ( :)42مقارنة متوسطات الجامعة بالنسبة لمحور اإلبداع التنظیمي
المحور
اإلبداع التنظیمي

درجة

مصدر االختالف

مجموع المربعات

بين المجموعات

4641.114

1

داخل المجموعات

100060.464

101

المجموع الكلي

104401.404

104

متوسط

الحریة

المربعات
1111.604
111.444

F

6.441

مستوى
الداللة

0.001

(*) الفرق بين المتوسطات دال احصائيا عند مستوى داللة ()α ≤ 0.05

(**) الفرق بين المتوسطات دال احصائيا عند مستوى داللة ()α ≤ 0.01

يوضح الجدول رقم ( )42أن القيمة االحتمالية ( )Sig.المقابلة الختبار تحليل التباين األحادي أقل من
مستوى الداللة ( ،)α ≤ 0.05وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات
تقديرات مجتمع الدراسة حول محور اإلبداع التنظيمي تعزى لمتغير الجامعة ،ولمعرفة مصدر هذه الفروق
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نستخدم اختبار شفيه الذي يوضح الفرق بين متوسطات الجامعة والقيمة االحتمالية ( )Sig.كما يبين الجدول
رقم (.)43
جدول رقم ( :)43مقارنة متوسطات الجامعات لمحور اإلبداع التنظیمي
المحور
اإلبداع التنظیمي

الجامعات
جامعة األزهر
الجامعة اإلسالمية

الفرق بین المتوسطات
الجامعة اإلسالمية

-3.389

جامعة األقصى

6.114

جامعة األقصى

*4.406

(*) دالة احصائيا عند مستوى داللة ()α ≤ 0.05

ومن خالل نتائج االختبار الموضحة في جدول رقم ( )43تبين أن الفرق بين متوسطي الجامعة اإلسالمية
وجامعة األقصى بالنسبة لمحور اإلبداع التنظيمي يساوي ( ،)4.406والقيمة االحتمالية لهما أقل من مستوى
الداللة ( ،)α ≤ 0.05هذا يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطيهما لصالح الجامعة
اإلسالمية ،وذلك يعني أن الجامعة اإلسالمية هي أكثر اهتماما باإلبداع التنظيمي من جامعة األقصى ،وال
توجد فروق ذات داللة إ حصائية بين متوسطي جامعة األزهر والجامعة اإلسالمية بالنسبة لمحور باإلبداع
التنظيمي.

ثالثاا :اختبار فرضیة الدراسة ومناقشة النتائج
والختبار فرضية الدراسة تم استخدام اختبار داللة معامل ارتباط بيرسون وفي هذه الحالة سيتم اختبار
الفرضية اإلحصائية التالية:
توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین عملیات إدارة المعرفة واإلبداع التنظیمي في الجامعات الفلسطینیة
في قطاع غزة.
سيتم اختبار كل الفرضيات الفرعية لهذه الفرضية:
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 .2الفرضیة الفرعیة األولى :توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة ( (α ≤ 0.05بین
تشخیص المعرفة واإلبداع التنظیمي في الجامعات الفلسطینیة بقطاع غزة.
جدول رقم ( :)44نتائج معامل ارتباط بیرسون بین عملیة تشخیص المعرفة واإلبداع التنظیمي
الفرضیات
توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة ( (α ≤ 0.05بین تشخیص المعرفة
واإلبداع التنظیمي في الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة.

معامل

القیمة

بیرسون

اإلحتمالیة

لالرتباط

()Sig.

0.644

**0.000

)**(االرتباط دال احصائيا عند مستوى داللة ()α ≤ 0.01

وتشير نتائج جدول رقم ( )44إلى أن معامل االرتباط بين تشخيص المعرفة واإلبداع التنظيمي يساوي
( ،)0.644وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي ( ،)0.000وهي أقل من مستوى الداللة ( ،)≤ 0.05 α
وحيث أنه كلما اقترب معامل االرتباط إلى الواحد الصحيح الموجب كلما كانت العالقة طردية قوية ،وكلما
كان معامل االرتباط يقترب إلى الواحد الصحيح السالب كانت العالقة عكسية أقوى ،وحيث أن معامل
االرتباط بين تشخيص المعرفة واإلبداع التنظيمي يساوي ( ،)0.644فهذا يعني أن هناك عالقة طردية قوية
بين تشخيص المعرفة واإلبداع التنظيمي ،األمر الذي يدل على أن مجتمع الدراسة يعتمد بدرجة كبيرة على
تشخيص الم عرفة للوصول إلى اإلبداع التنظيمي في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة.
وقد اختلفت النتائج مع دراسة (مهدي )1011 ،حيث ترى دراسة مهدي أن نتائج القدرات االبداعية التبرز
خالل عملية تشخيص المعرفة ويشكل هذا نقطة ضعف واضحة في عمل المكتبات الذي يعتمد أساسا على
الموارد المعرفية ،وذلك إلختالف عينة الدراسة.
كما واتفقت مع دراسة ( )Rahimi and Others, 1011على أنه توجد عالقة طردية بين عملية تشخيص
المعرفة واإلبداع لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة أصفهان اإليرانية ،ويعود سبب ذلك لتشابة عينة
الدراسة مع الدراسة الحالية.
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 .1الفرضیة الفرعیة الثانیة :توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة ( (α ≤ 0.05بین تولید
المعرفة واإلبداع التنظیمي في الجامعات الفلسطینیة بقطاع غزة.
جدول رقم ( :)45نتائج معامل ارتباط بیرسون بین عملیة تولید المعرفة واإلبداع التنظیمي
معامل

بيرسون

الفرضيات
توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة ( (α ≤ 0.05بین تولید المعرفة
واإلبداع التنظیمي في الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة.

القيمة

اإلحتمالية

لالرتباط

()Sig.

0.411

**0.000

)**(االرتباط دال احصائيا عند مستوى داللة ()α ≤ 0.01

يوضح الجدول رقم ( )44أن معامل االرتباط بين توليد المعرفة واإلبداع التنظيمي يساوي ( ،)0.411وأن
القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي ( ،)0.000وهي أقل من مستوى الداللة ( ،)α ≤ 0.05وحيث أن معامل
االرتباط بين توليد المعرفة واإلبداع التنظيمي يساوي ( ،)0.411فهذا يعني أن هناك عالقة طردية قوية بين
توليد المعرفة واإلبداع التنظيمي ،األمر الذي يدل على أن مجتمع الدراسة يعتمد بدرجة كبيرة على توليد
المعرفة للوصول إلى اإلبداع التنظيمي في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة.
وقد اتفقت النتائج مع دراسة (مهدي )1011 ،حيث ترى أن عملية توليد المعرفة تؤدي إلى توفير مناخ
تنظيمي مناسب لإلبداع في المكتبات الجامعية والجامعات الفلسطينية.
كما واتفقت مع دراسة ( )Rahimi and Others, 1011على أنه توجد عالقة طردية بين عملية جمع
وتوليد المعرفة واإلبداع لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة أصفهان اإليرانية ،وذلك لتشابهة عينة
الدراسة.
 .1الفرضیة الفرعیة الثالثة :توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة ( (α ≤ 0.05بین
تخزین المعرفة واإلبداع التنظیمي في الجامعات الفلسطینیة بقطاع غزة.
جدول رقم ( :)41نتائج معامل ارتباط بیرسون بین عملیة تخزین المعرفة واإلبداع التنظیمي
الفرضيات
توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة ( (α ≤ 0.05بین تخزین المعرفة
واإلبداع التنظیمي في الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة
)**(االرتباط دال احصائيا عند مستوى داللة ()α ≤ 0.01
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معامل

القيمة

بيرسون

اإلحتمالية

لالرتباط

()Sig.

0.616

**0.000

يوضح الجدول رقم ( )46أن معامل االرتباط بين تخزين المعرفة واإلبداع التنظيمي يساوي ( ،)0.616وأن
القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي ( ،)0.000وهي أقل من مستوى الداللة ( ،)α ≤ 0.05وحيث أن معامل
االرتباط بين تخزين المعرفة واإلبداع التنظيمي يساوي ( ،)0.616فهذا يعني أن هناك عالقة طردية قوية
بين تخزين المعرفة واإلبداع التنظيمي ،األمر الذي يدل على أن مجتمع الدراسة يعتمد بدرجة كبيرة على
تخزين المعرفة للوصول إلى اإلبداع التنظيمي في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة.
وقد اتفقت النتائج مع دراسة (مهدي )1011 ،حيث ترى أن عملية تخزين المعرفة تؤدي إلى توفير الوقت
للحصول على المعرفة مما يساهم باإلبداع في المكتبات الجامعية و الجامعات الفلسطينية.
 .4الفرضیة الفرعیة الرابعة :توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة ( (α ≤ 0.05بین
توزیع المعرفة واإلبداع التنظیمي في الجامعات الفلسطینیة بقطاع غزة.
جدول رقم( :)47نتائج معامل ارتباط بیرسون بین عملیة توزیع المعرفة واإلبداع التنظیمي
معامل

بیرسون

الفرضیات
توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة ( (α ≤ 0.05بین توزیع المعرفة
واإلبداع التنظیمي في الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة

القیمة

اإلحتمالیة

لالرتباط

()Sig.

0.010

**0.000

)**(االرتباط دال احصائيا عند مستوى داللة ()α ≤ 0.01

يوضح الجدول رقم ( )44أن معامل االرتباط بين توزيع المعرفة واإلبداع التنظيمي يساوي ( ،)0.010وأن
القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي ( ،)0.000وهي أقل من مستوى الداللة ( ،)α ≤ 0.05وبما أن معامل
االرتباط بين توزيع المعرفة واإلبداع التنظيمي يساوي ( ،)0.010فهذا يعني أن هناك عالقة طردية قوية بين
توزيع المعرفة واإلبداع التنظيمي ،األمر الذي يدل على أن مجتمع الدراسة يعتمد بدرجة كبيرة على توزيع
المعرفة للوصول إلى اإلبداع التنظيمي في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة.
وقد اتفقت النتائج مع دراسة (مهدي ) 1011 ،حيث ترى أن هناك عالقة بين عملية توزيع المعرفة التي
تتبني التغيير لالستفادة من توزيع المعرفة للوصول لإلبداع.
كما واتفقت مع دراسة ( )Rahimi and Others, 1011على أنه توجد عالقة طردية بين عملية توزيع
المعرفة واإلبداع لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة أصفهان اإليرانية.
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 .4الفرضیة الفرعیة الخامسة :توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة ( (α ≤ 0.05بین
تطبیق المعرفة واإلبداع التنظیمي في الجامعات الفلسطینیة بقطاع غزة.
جدول رقم ( :)48نتائج معامل ارتباط بیرسون بین عملیة تطبیق المعرفة واإلبداع التنظیمي
الفرضیات
توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة ( (α ≤ 0.05بین تطبیق المعرفة
واإلبداع التنظیمي في الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة

معامل

القیمة

بیرسون

اإلحتمالیة

لالرتباط

()Sig.

0.817

**0.000

)**(االرتباط دال احصائيا عند مستوى داللة ()α ≤ 0.01

يوضح الجدول رقم ( )40أن معامل االرتباط بين تطبيق المعرفة واإلبداع التنظيمي يساوي ( ،)0.014وأن

القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي ( ،)0.000وهي أقل من مستوى الداللة ( ،)α ≤ 0.05وحيث أن معامل

االرتباط بين تطبيق المعرفة واإلبداع التنظيمي يساوي ( ،)0.014فهذا يعني أن هناك عالقة طردية قوية
بين تطبيق المعرفة واإلبداع التنظيمي ،األمر الذي يدل على أن مجتمع الدراسة يعتمد بدرجة كبيرة على

تطبيق المعرفة للوصول إلى اإلبداع التنظيمي في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة.
وقد اتفقت النتائج مع دراسة (مهدي )1011 ،حيث ترى أن هناك عالقة بين عملية تطبيق المعرفة واإلبداع
في المكتبات الجامعية.
كما واتفقت مع دراسة ( )Rahimi and Others, 1011على أنه توجد عالقة طردية بين عملية تطبيق
المعرفة واإلبداع لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة أصفهان اإليرانية.

فرضیة الدراسة :توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین عملیات إدارة المعرفة واإلبداع التنظیمي في
الجامعات الفلسطینیة بقطاع غزة.
جدول رقم ( :)49نتائج معامل ارتباط بیرسون بین عملیات إدارة المعرفة واإلبداع التنظیمي
الفرضیات
توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین عملیات إدارة المعرفة واإلبداع التنظیمي في الجامعات
الفلسطینیة في قطاع غزة.
)**(االرتباط دال احصائيا عند مستوى داللة ()α ≤ 0.01
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معامل

القیمة

بیرسون

اإلحتمالیة

لالرتباط

()Sig.

0.840

**0.000

يوضح الجدول رقم ( )44أن معامل االرتباط بين عمليات إدارة المعرفة واإلبداع التنظيمي يساوي
( ،)0.040وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي ( ،)0.000وهي أقل من مستوى الداللة (،)α ≤ 0.05
وحيث أن معامل االرتباط بين تطبيق المعرفة واإلبداع التنظيمي يساوي ( ،)0.040فهذا يعني أن هناك
عالقة طردية قوية بين عمليات إدارة المعرفة واإلبداع التنظيمي ،األمر الذي يدل على أن مجتمع الدراسة
يعتمد بدرجة كبيرة على عمليات إدارة المعرفة للوصول إلى اإلبداع التنظيمي في الجامعات الفلسطينية
بقطاع غزة.
ويمكن القول أن العالقة بين عمليات إدارة المعرفة واإلبداع التنظيمي في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة
قوية وذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ،)α ≤ 0.05ويعني ذلك أنه كلما زاد اهتمام الجامعات
بعمليات إدارة المعرفة كلما ساهم ذلك وبدرجة كبيرة في تحقيق اإلبداع التنظيمي في الجامعات الفلسطينية،
األمر الذي يعكس قبول الفرضية الرئيسة.
وقد اتفقت نتيجة الفرضية الرئيسة األولى مع دراسة (مهدي )1011 ،وجود تأثير معنوي لعمليات إدارة
المعرفة بالقدرات اإلبداعية.
وكذلك اتفقت الدراسة مع دراسة (الزعبي وخريس )1010 ،حيث بينت أن هناك عالقة جد وثيقة بين إدارة
المعرفة واإلبداع التنظيمي في الشركات األردنية.
وكذلك اتفقت مع دراسة (الدوري والعزاوي )1004 ،حيث أكدت الدراسة على أن االهتمام بإدارة المعرفة
يخلق منظمات معرفية مبدعة.
وأيضا من ضمن الدراسات التي اتفقت مع الدراسة الحالية دراسة) )Byrge and Hansen, 1011التي
أكدت على وجوب تطوير مفهوم التفكير اإلبداعي وذلك من خالل إدخال أسلوب منظم إلدارة المعرفة.
وقد توصلت دراسة ( )Rahimi and Others, 1011إلى أن هناك عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية
بين عمليات إدارة المعرفة واإلبداع.
واختلفت الدراسة مع دراسة (هاشم )1004 ،حيث أكدت الدراسة على وجود قصور في الجهود الخاصة
باعتبار إدارة المعرفة مدخل لإلبداع التنظيمي.
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الفصل السادس
النتائج والتوصیات
مقدمة
أوًلا :النتائج
ثان ايا :التوصيات
ثال اثا :مقترحات الدراسات المستقبلية
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مقدمة:
تناول هذا الفصل النتائج التي توصلت إليها الدراسة من خالل التعرف على الوصف اإلحصائي لمجتمع
الدراسة ،وواقع متغيرات الدراسة في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة ،باإلضافة إلى نتائج تحليل البيانات
ونتائج اختبار الفروض التي استهدفت الدراسة اختبارها ،باإلضافة إلى تقديم بعض التوصيات والمقترحات
التي يمكن أن تساهم في حل مشكلة الدراسة.

أوالا :النتائج
بعد تحليل البيانات واختبار الفرضيات توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج يمكن سردها في اآلتي:
 .1أن هناك عالقة طردية قوية بين عمليات إدارة المعرفة واإلبداع التنظيمي بمعامل ارتباط
( ،) 0.040األمر الذي يدل على أن مجتمع الدراسة يعتمد بدرجة كبيرة على عمليات إدارة المعرفة
للوصول إلى اإلبداع التنظيمي في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة.
 .1هنا ك عالقة طردية قوية بين تشخيص المعرفة واإلبداع التنظيمي بمعامل ارتباط ( ،)0.644األمر
الذي يدل على أن مجتمع الدراسة يعتمد على تشخيص المعرفة للوصول إلى اإلبداع التنظيمي في
الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة.
 .1هناك عالقة طردية قوية بين توليد المعرفة واإلبداع التنظيمي بمعامل ارتباط ( ،)0.411األمر
الذي يدل على أن مجتمع الدراسة يعتمد على توليد المعرفة للوصول إلى اإلبداع التنظيمي في
الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة.
 .4هناك عالقة طردية قوية بين تخزين المعرفة واإلبداع التنظيمي بمعامل ارتباط ( ،)0.616األمر
الذي يدل على أن مجتمع الدراسة يعتمد على تخزين المعرفة للوصول إلى اإلبداع التنظيمي في
الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة.
 .4هناك عالقة طردية قوية بين توزيع المعرفة واإلبداع التنظيمي بمعامل ارتباط ( ،)0.010األمر
الذي يدل على أن مجتمع الدراسة يعتمد على توزيع المعرفة للوصول إلى اإلبداع التنظيمي في
الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة.
 .6هناك عالقة طردية قوية بين تطبيق المعرفة واإلبداع التنظيمي بمعامل ارتباط ( ،)0.014األمر
الذي يدل على أن مجتمع الدراسة يعتمد على تطبيق المعرفة للوصول إلى اإلبداع التنظيمي في
الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة.
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 .4ال توجد فروق في استجابات أفراد العينة حول عمليات إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطينية
بقطاع غزة تعزى لمتغير الجنس.
 .0توجد فروق في استجابات أفراد العينة حول عمليات إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطينية بقطاع
غزة تعزى لمتغير العمر حول عملية تشخيص المعرفة وتوليدها لصالح الفئة العمرية األكبر ،وال
توجد فروق في استجابات أفراد العينة حول عمليات إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطينية بقطاع
غزة تعزى لمتغير العمر حول عملية تخزين وتوزيع وتطبيق المعرفة.
 .4توجد فروق في استجابات أفراد العينة حول عمليات إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطينية بقطاع
غزة تعزى لمتغير المؤهل العلمي حول عملية تشخيص وتخزين وتوزيع وتطبيق المعرفة لصالح
حملة شهادة الدكتو ارة  ،وال توجد فروق في استجابات أفراد العينة حول عمليات إدارة المعرفة في
الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة تعزى لمتغير المؤهل العلمي حول عملية توليد المعرفة.
 .10توجد فروق في استجابات أفراد العينة حول عمليات إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطينية بقطاع
غزة تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة حول عملية تشخيص المعرفة لصالح عدد سنوات الخبرة
األعلى ،وال توجد فروق في استجابات أفراد العينة حول عمليات إدارة المعرفة في الجامعات
ا لفلسطينية بقطاع غزة تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة حول عملية توليد وتخزين وتوزيع وتطبيق
المعرفة.
 .11توجد فروق في استجابات أفراد العينة حول عمليات إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطينية بقطاع
غزة تعزى لمتغير المسمى الوظيفي حول عملية توليد المعرفة لصالح المنصب اإلداري األعلى ،وال
توجد فروق في استجابات أفراد العينة حول عمليات إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطينية بقطاع
غزة تعزى لمتغير المسمى الوظيفي حول عملية تشخيص وتخزين وتوزيع وتطبيق المعرفة.
 .11توجد فروق في استجابات أفراد العينة حول عمليات إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطينية بقطاع
غزة تعزى لمتغير الجامعة حول عملية تشخيص توليد وتوزيع وتطبيق المعرفة لصالح اإلسالمية
بالمقارنة مع جامعة األقصى ،وال توجد فروق في استجابات أفراد العينة بين جامعة األزهر والجامعة
اإلسالمية ،كما وال توجد فروق في استجابات أفراد العينة حول عمليات إدارة المعرفة في الجامعات
الفلسطينية بقطاع غزة تعزى لمتغير الجامعة حول عملية تخزين المعرفة.
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 .11توصلت الدراسة أيض ا إلى أن ال توجد فروق في استجابات أفراد العينة حول اإلبداع التنظيمي في
الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة تعزى لمتغير الجنس ،العمر والمؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي،
عدد سنوات الخبرة.
 .14توجد فروق في استجابات أفراد العينة حول اإلبداع التنظيمي في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة
تعزى لمتغير الجامعة لصالح الجامعة االسالمية بالمقارنة مع جامعة األقصى ،وال توجد فروق في
استجابات أفراد العينة بين جامعة األزهر والجامعة االسالمية.

ثانیا :التوصیات:
ا

بعد التعرف على النتائج التي توصلت لها الدراسة حول العالقة بين عمليات إدارة المعرفة واإلبداع التنظيمي
في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة ،توصي الباحثة بالتالي:
 اإلشراف على ضمان تطبيق عمليات إدارة المعرفة للوصول إلى اإلبداع التنظيمي في الجامعات
الفلسطينية.
 استثمار طاقات الموظف وقدراته المعرفية وتنميتها ،وتحفيزه إلبداء الرأي والتفكير واشراكه في
صناعة القرار.
 تهيئة البيئة المعرفية المناسبة وتوفير متطلبات الموظف التي تساعده على أداء مهامه وتنمية
معارفه ،ومنها األجهزة اإللكترونية ،البرمجيات المتقدمة ،و الخدمات اللوجستية ،وغيرها.
 إعادة بناء الثقة بين العاملين في الجامعات ،وتعزيز التواصل المشترك فيما بينهم.
 تنظيم فعاليات تواصل دورية ومستمرة بين اإلدارة والموظفين في لقاءات مفتوحة وأخرى مغلقة،
لتبادل اآلراء والتجارب واألفكار ،ومعالجة المشكالت من ناحية وتطوير العمل من ناحية أخرى.
 تنظيم ورش عمل وحلقات نقاش بين العاملين في الجامعات للتباحث حول القضايا المشتركة وتبادل
المعارف والخروج بتوصيات تساهم في تطوير األعمال.
 تفعيل نظام الحوافز على أسس ومعايير مهنية تتضمن التميز واإلبداع في األداء ومكافأة المبدعين،
فهذا يزيد المبدعين إبداعا ويشجع غيرهم على اإلبداع.
 وضع نظام فعال وعادل للحوافز والمكافآت يضمن استثمار الطاقات البشرية ،ويشجع العاملين على
توليد أفكار جديدة تساهم في رفع المستوى المعرفي داخل الجامعة ورفع مستوى اإلبداع التنظيمي
بداخل الجامعة.
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 استقطاب موظفين متخصصين وذوي كفاءة عالية ،وفقا لالحتياجات البشرية في كافة جوانب العمل
داخل الجامعة ،بحيث تشرف على عملية االستقطاب لجنة داخلية تراعي في عملها المهنية والكفاءة
ومصلحة العمل.
 بناء صف قيادي متميز ومؤهل لتولي مناصب إدارية عليا داخل الجامعة ،يمتلك مخزون معرفي
متميز وله تجارب متميزة في العمل الجامعي وأسلوب تطويره.
 االعتماد على تكنولوجيا المعلومات في بناء منظومة عمل متطورة ،والتخلي عن األعمال الورقية
البيروقراطية إلى نظام إلكتروني معرفي.
 إعادة هيكلية العمليات وتبسيط اإلجراءات لتحقيق السرعة في اإلنجاز ،وذلك بالتركيز على جودة
وسرعة الخدمة كأولوية رئيسية ،دون التقيد باألنظمة الجامدة والمزاجات الشخصية.
 استحداث وحدة إدارية تهتم بإدارة المعرفة بحيث تشرف على إنشاء قاعدة معرفية من المعلومات
والوثائق التي تساعد الجامعة في صناعة القرار ،و تدوين التجارب والخبرات التي يمتلكها الموظفين
الحاليين والمنتهية خدماتهم وفق نماذج علمية تساهم في تحقيق االستفادة القصوى من هذه
المعارف .تحديد االحتياجات المعرفية للموظفين ،وتنسيق الجهود نحو رفع وتحسين المستوى
المعرفي والعلمي للموظف.
 تنظيم الفعاليات التي تساهم في خلق وتبادل المعرفة بين الموظفين ،واالستفادة من المعارف التي
يمتلكها األفراد من داخل وخارج الجامعة.

ثالثاا :مقترحات الدراسات المستقبلیة
تقترح الباحثة القيام بدراسات ذات صلة بالدراسة الحالية ليكتمل فهم أهمية عمليات إدارة المعرفة على اإلبداع
التنظيمي :
 دراسة معوقات تطبيق عمليات إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطينية.
 إجراء دراسة حول أساليب تنمية اإلبداع التنظيمي في الجامعات الفلسطينية.
 أثر عمليات إدارة المعرفة على اإلبداع التنظيمي.
 أثر البرامج التدريبية على عمليات إدارة المعرفة للوصول لإلبداع التنظيمي.
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أوالا :المراجع العربیة


إبراهيم ،عبد الستار ( :)1001اإلبداع قضایاه وتطبیقاته ،مكتبة االنجلو المصرية ،القاهرة ،مصر.
أبو جامع ،ابراهيم ( :)1004الثقافة المؤسسیة واإلبداع اإلداري في المؤسسات التربویة األردنیة ،المؤتمر
الدولي للتنمية اإلدارية :نحو أداء متميز في القطاع الحكومي ،معهد اإلدارة العامة ،المملكة العربية
السعودية.
أبو عابد ،محمود ) :(2005دور القائد في إدارة المعرفة ،مجلة رسالة المكتبة ،المجلد  ،40العدد.1
أبو فارة ،يوسف ( :)1004العالقة بین استخدام مدخل إدارة المعرفة واألداء ،ورقة مقدمة إلى المؤتمر
العلمي الدولي السنوي الرابع ( إدارة المعرفة في العالم العربي ) ،جامعة الزيتونة ،عمان.
أبو فارة ،يوسف و عليان ،حمد) :(2007دور عملیات إدارة المعرفة في فاعلیة أنشطة المؤسسات األهلیة
في القدس الشرقیة.
إشتيوي ،محمد ( :(2007دور تطبیق إدارة المعرفة في تنمیة الثقافة التنظیمیة ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،كلية التجارة ،جامعة حلوان ،مصر.
األعسر ،صفاء ( :)1000اإلبداع في حل المشكالت ،دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة.
ﺍلعلﻭﺍني ،حسﻥ ( :)1000ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍلمعﺭفة ﺍلمفهﻭﻡ ﻭﺍلمﺩﺍخل ﻭﺍلنﻅﺭیة ،ﺍلمﺅتمﺭ ﺍلعﺭبي ﺍلثاني ﺍألﺭﺩﻥ.
بﺩﺭ ،يسﺭﻯ ( :)1010تﻁﻭیﺭ مهاﺭﺍﺕ ﺍلمﺩﺍﺭﺱ ﺍلثانﻭیة في محافﻅاﺕ غﺯﺓ في ضوء مفهﻭﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍلمعﺭفة ،ﺭسالة ماجستيﺭ ،ﺍلجامعة ﺍإلسالمية ،فلسﻁيﻥ.
بكار ،براء ( :)1001إدارة اإلبداع في المنظمات المتعلمة ،جامعة اليرموك ،األردن.
بالكويل  ،جون و جامبل  ،بول ( :)1001إدارة المعلومات ،دار الفاروق للنشر والتوزيع ،القاهرة.
بلحمدي ،سيد و خالفي ،خالد ( :) 1004اإلبداع التكنولوجي كأداة لدعم تنافسية المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة المعاصرة ،الملتقى الدولي حول المقاولة واإلبداع في الدول النامية ،جامعة خميس مليانة،
الجزائر.
بن نذير ،نصر الدين و منصوري ،الزين ( :)1004اإلبداع كمدخل الكتساب میزة تنافسیة مستدامة في
منظمات األعمال ،المؤتمر العلمي الثالث ،تحت عنوان :إدارة منظمات األعمال :التحديات العالمية
المعاصرة ،كلية االقتصاد والعلوم االدارية ،جامعة العلوم التطبيقية الخاصة ،عمان ،األردن.
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تقرير هيئة األمم المتحدة )  :( 2004منهجیة إدارة المعرفة :مقاربة تجریبیة في قطاعات مركزیة في دول
االسكوا األعضاء ،نيويورك.
توفيق ،عبد الرحمن ( :)1004هكذا یفكر القادة األكثر إبداع ا ،القاهرة مركز الخبرات المهنية لإلدارة.
جبر ،عبد الرحمن ( :)1010اإلبداع اإلداري وأثره على األداء الوظیفي ،دراسة تطبیقیة على مدیري
مدارس وكالة الغوث الدولیة بقطاع غزة ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
جروان ،فتحي ( :)1001اإلبداع مفهومه -معاییره  -نظریاته  -قیاسه  -تدریبه – مراحله – العملیة
اإلبداعیة ،دار الفكر للطباعة والنشر ،عمان ،األردن.
الجنابي ،أميرة و طالب ،عالء فرحان ( :)1004إدارة المعرفة  :إدارة معرفة الزبون ،دار الصفاء للنشر
والتوزيع ،عمان.
حجازي  ،هيثم ) : (2005إدارة المعرفة :مدخل تطبیقي ،الطبعة األولى ،األهلية للنشر والتوزيع ،عمان،
األردن.
الحربي ،عضيب ( :)1001أثر متغیرات البناء التنظیمي والمتغیرات الشخصیة على اإلبداع اإلداري لدى
المدراء في األجهزة الحكومیة السعودیة ،رسالة ماجستير ،جامعة الملك سعود ،المملكة العربية السعودية.
حسين ،عجالن ( :)1000استراتیجیات اإلدارة المعرفیة في منظمات األعمال ،إثراء للنشر والتوزيع ،الطبعة
األولى ،األردن.
حمود ،خضير ( : )1010منظمة المعرفة ،الطبعة األولى ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،األردن.
الخطيب ،أحمد ومعايعة ،عادل ( :)1006اإلدارة اإلبداعیة للجامعات ،عمان ،جدا ار للكتاب العالمي.
داسي ،وهيبة ) :(2007إدارة المعرفة ودورها في تحقیق المیزة التنافسیة ،دراسة تطبيقية في المصارف
الحكومية السورية ،رسالة ماجستير ،جامعة دمشق ،سوريا.
دروزة ،سوزان ) : (2008العالقة بین متطلبات إدارة المعرفة وعملیاتها وأثرها على تمیز األداء المؤسسي،
رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا ،عمان.
الدوري ،زكريا والعزاوي ،بشري ( :)1004ادارة المعرفة وانعكاساتها على االبداع التنظیمي ،المؤتمر العلمي
الدولي السنوي الرابع( ،ادارة المعرفة في العالم العربي) ،جامعة الزيتونة االردنية ،األردن.
رشوان ،حسين :)1001( ،األسس النفسیة واالجتماعیة لالبتكار ،المكتب الجامعي الحديث ،اإلسكندرية،
مصر.
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الرفاعي  ،غالب و ياسين  ،سعد ( :)1004دور إدارة المعرفة في تقلیل مخاطر االئتمان ،دراسة ميدانية ،
ورقة مقدمة إلى المؤتمر العلمي الدولي السنوي الرابع( ،إدارة المعرفة في العالم العربي) ،جامعة الزيتونة ،
عمان.
رفاعي ،ممدوح ) :(2009إدارة المعرفة  :مفاهیم ومبادئ ،مصر ،جامعة عين شمس ،الطبعة الثالثة.
الرقب  ،محمد ( :)1011متطلبات تطبیق إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطینیة بقطاع غزة ،رسالة
ماجستير ،جامعة األزهر ،غزة.
الزطمة ،نضال ( :)1011إدارة المعرفة وأثرها على تمیز األداء دراسة تطبیقیة على الكلیات والمعاهد
التقنیة المتوسطة العاملة في قطاع غزة ،دراسة ماجستير ،الجامعة االسالمية ،غزة.
الزغبي ،علي و خريس ،ابراهيم ( :)1020إدارة المعرفة ودورها في اإلبداع التنظیمي في الشركات
األردنیة ،الملتقى الد ولي حول :اإلبداع و التغيير التنظيمي في المنظمات الحديثة ،جامعة سعد دحلب،
البليدة ،الجزائر.
الزهري  ،رندة ( :)1001االبداع االداري في ظل البیروقراطیة ،عالم الفكر  ،المجلد  ، 10العدد . 1
الزيادات ،محمد ( :)2008اتجاهات معاصرة في إدارة المعرفة ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان.
الساعد ،رشاد و حريم  ،حسين ( :)1004عالقة إدارة المعرفة و تقنیات المعلومات والمیزة التنافسیة في
المنظمة بحث میداني على قطاع الصناعات ،المجلة األردنية  ،مجلد  ، 8عدد ، 1مجموعة 14م.
السامرائي ،سلوى و العمري ،غسان)  :( 2008نظم المعلومات اإلستراتیجیة مدخل استراتیجي معاصر،
دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ،عمان.
السرور ،ناديا ( :)1001مقدمة في اإلبداع ،دار وائل للطباعة والنشر ،عمان.
السويدان  ،طارق محمد و العلوني  ،محمد ( :)1004مبادئ اإلبداع ،قرطبة للنشر والتوزيع ،الرياض.
السويطي ،شبلي ( :)1004واقع اإلبداع اإلداري لدى إدارات المصارف العاملة في الضفة الغربیة ،جامعة
القدس المفتوحة ،فلسطين.

شعت ،سلمى ( :)1011تقییم الفجوة الرقمیة في المكتبات الجامعیة دراسة تطبیقیة على رواد
مكتبات الجامعات العامة و الحكومیة ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
شعيب ،بونوة و عواطف ،خلوط ( :)1011أثر تطبیق تكنولوجیا المعلومات في تحقیق ریادة المنظمات
الحدیثة ،بحث مقدم إلى الملتقى الدولي بعنوان :اإلبداع والتغيير التنظيمي في المنظمات الحديثة دراسة
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وتحليل تجارب وطنية ودولية ،جامعة سعد دحلب –البليدة ،الجزائر.
الشماع ،خليل وحمود ،خضير ( : )1004نظریة المنظمة ،دار المسيرة للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى،
عمان.
الشمري ،فهد ( :)1001المدخل اإلبداعي إلدارة األزمات والكوارث ،شركة مطابع نجد ،الرياض ،السعودية.
صالح ،علي والدوري ،زكريا ( :)2009الفكر االستراتیجي وانعكاساته على نجاح منظمات األعمال قراءات
وبحوث ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،عمان.
الصاوي ،ياسر ) :(2007إدارة المعرفة وتكنولوجیا المعلومات ،دار السحاب للنشر والتوزيع ،القاهرة.
الصباغ  ،عماد ( :)1001إدارة المعرفة ودورها في إرساء مجتمع المعلومات ،جامعة قطر ،موقع نت
(الندوة – إدارة المعرفة ).
صبري  ،هالة ( :)1004العرب و المعرفة و المستقبل ،ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر العلمي الدولي
السنوي الرابع ( إدارة المعرفة في العالم العربي ) ،جامعة الزيتونة ،عمان.
الصرن ،رعد ( :)1001كیف تخلق بیئة ابتكاریه في المنظمات ،دار الرضا للنشر ،دمشق ،سوريا.
طاشكندي ،زكية ( :)1004إدارة المعرفة أهمیتها و مدى تطبیق عملیاتها من وجهة نظر مدیرات اإلدارات
والمشرفات اإلداریات بإدارة التربیة و التعلیم بمدینة مكة المكرمة و محافظة جدة ،رسالة ماجستير ،جامعة
أم القرى ،المملكة العربية السعودية.
طرطار ،أحمد و حليمي ،سارة ( :)1011أثر تطبیق إدارة المعرفة على وظیفة اإلبداع في المنظمات،
ملتقى دولي حول :رأس المال الفكري في منظمات األعمال العربية في االقتصاديات الحديثة.
الطيب ،طارق ( :)1000مفهوم إدارة المعرفة في العصر الحدیث :االتجاهات الحدیثة في إدارة المعرفة،
متوفرة من خالل/http://knol.google.com/k/tarig-eltayeb :مفهوم-إدارة-المعرفة-في-العصر-
الحديث ] ،pjyt5dw9w00y/41/وقت الزيارة نوفمبر .[1011
طيطي ،خضر)  :( 2010دارة المعرفة  :التحدیات والتقنیات والحلول ،دار الحامد للنشر والتوزيع ،الطبعة
األولى ،عمان ،األردن.
العباس ،هشام ) :(2006موائمة التعلیم الجامعي مع عصر إدارة واقتصاد المعرفة ،مجلة الشروق ،العدد
(. )11
عبد اإلله ،سمير)  :( 2006واقع الثقافة التنظیمیة السائدة في الجامعات الفلسطینیة بقطاع غزة وأثرها
على مستوى التطویر التنظیمي للجامعات  :دراسة مقارنة" ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
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عبد اهلل ،علي و بوسهوة ،نذير ( :)1010دور إدارة المعرفة في تعزیز اإلبداع للمنظمة ،الملتقى الدولي
حول :اإل بداع و التغيير التنظيمي في المنظمات الحديثة ،جامعة سعد دحلب ،البليدة ،الجزائر.
عبد الوهاب ،سمير) :(2005متطلبات تطبیق إدارة المعرفة في المدن العربیة  :دراسة حالة على مدینة
القاهرة ،مركز دراسات واستشارات اإلدارة العامة ،القاهرة.
العتيبي ،ياسر ) :(2007إدارة المعرفة و امكانیة تطبیقها في الجامعات السعودیة دراسة تطبیقیة على
جامعة أم القرى ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة.
العجلة ،توفيق ( :(1004اإلبداع اإلداري وعالقته باألداء الوظیفي لمدیري القطاع العام في و ازرات قطاع
غزة ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
عفانة ،عزو و عبيد ،وليم ( :)1001التفكیر والمنهاج المدرسي ،مكتبة الفالح والبنيان.
العالقات العامة ( :)1011دليل الطالب ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
العالقات العامة ( :)1011دليل الطالب ،جامعة األزهر ،غزة.
العالقات العامة ( :)1011دليل الطالب ،جامعة األقصى ،غزة.
العلوانى ،حسن ) :(2008إدارة المعرفة المفهوم والمداخل النظریة ،ورقة مقدمة إلى المؤتمر العربي الثاني
في اإلدارة( ،القيادة اإلبداعية في مواجهة التحديات المعاصرة لإلدارة العربية) ،المنعقدة في المنظمة العربية
للتنمية اإلدارية التابعة لجامعة الدول العربية ،القاهرة.
العلي ،عبد الستار وآخرون ( :)1004المدخل الى إدارة المعرفة ،الطبعة الثانية ،دار الميسر ،عمان،
األردن.
عليان ،ربحي ( :)1000إدارة المعرفة ،دار الصفاء للنشر والتوزيع ،عمان.
عمار ،تغريد ( :)1006أثر بعض المتغیرات الداخلیة على مستوى ضغط العمل لدى الهیئة اإلداریة
واألكادیمیة في الجامعات الفلسطینیة بقطاع غزة ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
العمري  ،غسان ( :)1004االستخدام المشترك لتكنولوجیا المعلومات و إدارة المعرفة لتحقیق قیمة عالیة
ألعمال البنوك التجاریة األردنیة ،أطروحة دكتوراه ،جامعة الدراسات التطبيقية عمان ،األردن.
العنزي ،سعد ( :)1001رأس المال الفكري  :الثروة الحقیقیة لمنظمات اعمال القرن الحادي والعشرین،
مجلة العلوم االقتصادية واالدارية.
العنزي ،سعد و نعمة ،نغم ( :)1001اثر رأس المال الفكري في اداء المنظمة :دراسة میدانیة في عینة
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من شركات القطاع الصناعي المختلط ،مجلة العلوم االقتصادية واالدارية.
العواد ،عبد اهلل ( :)1004واقع اإلبداع اإلداري وأسالیب تطویره ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة نايف
العربية للعلوم األمنية ،الرياض.
عودة ،فراس ) :(2010واقع إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطینیة وسبل تدعیمها ،رسالة ماجستير،
الجامعة اإلسالمية ،فلسطين.
عيد ،سيد ( :)1000ندوة اإلدارة اإلبداعیة للبرامج واألنشطة في المؤسسات الحكومیة والخاصة التحدیات
التي تواجه اإلدارة اإلبداعیة ،المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،ص  ،٣٣القاهرة ،مصر.
غرابية ،خالد ( :)1001المعرفة اإلداریة وأثرها على اإلبداع اإلداري لدى المشرفین اإلداریین في الشركات
المساهمة األردنیة في إقلیم الجنوب ،جامعة مؤتة ،األردن.
غنيم  ،أحمد ( :)1004مداخل إداریة معاصرة لتحدیث المنظمات ،المكتبة العصرية  ،القاهرة.
الفاعوري ،رفعت ( :)1004إدارة اإلبداع اإلداري  ،المنظمة العربية للتنمية اإلدارية "بحوث ودراسات"
جمهورية مصر العربية.
الفيروزآبادى ،مجد الدين ( :)1004القاموس المحیط ،مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ،بإشراف:
محمد نعيم العرقسوسي ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت – لبنان.
القحطاني ،مبارك ( :)1004أثر استخدام األسلوب اإلبداعي لحل المشكالت على تنمیة مهارات صنع
القرار لدى مدیري المدارس االبتدائیة بمحافظة الخرج التعلیمیة ،أطروحة دكتوراه ،جامعة أم القرى ،المملكة
العربية السعودية.
القرآن الكريم.
القرني ،علي ( :)1004متطلبات التحول التربوي في مدارس المستقبل الثانویة بالمملكة العربیة السعودیة
في ضوء تحدیات اقتصاد المعرفة ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية التربية-جامعة أم القرى ،مكة المكرمة.
القريوتي ،محمد ( :)1001مبادئ اإلدارة ،دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
قطر ،محمود )  :( 2006إدارة المعرفة مفاهیم ومالمح إداریة ،بحث مقدم الى الملتقى العربي العام األول،
(إدارة المعرفة في المؤسسات العربية :الواقع والمأمول) ،القاهرة ،جمهورية مصر العربية.
الكبيسي ،صالح ( :)1001إدارة المعرفة وأثرها في االبداع التنظیمي ،اطروحة دكتوراه ،الجامعة
المستنصرية ،كلية االدارة واالقتصاد.
الكبيسي ،صالح :)1004( ،إدارة المعرفة ،المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،بحوث ودراسات.
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الكليبي ،صالح ( :)1011اإلبداع اإلداري لدى مدراء العموم واإلدارات في اإلدارة العامة – دراسة تطبیقیة
لعینة مختارة من الو ازرات في الجمهوریة الیمنیة ،أطروحة دكتوراه ،جامعة سانت كليمنتس العالمية،
صنعاء ،اليمن.
اللوزي ،خلود :)1000( ،العوامل المؤثرة على اإلبداع التنظیمي لدى المدیرین في األجهزة الحكومیة في
األردن ،رسالة ماجستير ،الجامعة األردنية ،األردن.
ماضي ،إسماعيل :(2010) ،دور إدارة المعرفة في ضمان تحقیق جودة التعلیم العالي :حالة دراسیة
الجامعة اإلسالمیة ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،فلسطين.
المحاميد ،ربا) :) 2008دور إدارة المعرفة في تحقیق جودة التعلیم العالي ،رسالة ماجستير غير منشورة،
جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا ،عمان.
محمد ،فالح و بشير ،عامر ( :)1011أثر إدارة المعرفة على اإلبداع التنظیمي ،بحث مقدم إلى الملتقى
الدولي بعنوان :اإلبداع والتغيير التنظيمي في المنظمات الحديثة دراسة وتحليل تجارب وطنية ودولية ،جامعة
سعد دحلب –البليدة ،الجزائر.
المدلل ،عبد اهلل  :)1011( ،تطبیق متطلبات إدارة المعرفة في المؤسسات الحكومیة الفلسطینیة وأثرها
على مستوى األداء ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ( :)1004التعلیم العالي في فلسطین ،الواقع وسبل تطویره ،سلسلة
الدراسات(.)10
مريام ويبستر ( :)1001قاموس ویبستر ،الطبعة  ،11ص .٤١٤
مساد ،عمر ( :)1004سیكولوجیة اإلبداع ،الطبعة األولى ،عمان دار صفاء للنشر والتوزيع.
المطيران ،عبد اهلل ( :)1004إدارة نظم المعرفة :الرأس المال الفكري ،جامعة الزيتونة ،األردن.
المعجم الوسيط ،المجلد الثاني ،الطبعة الثانية ،دار إحياء التراث العربي.
المالك ،ساهرة و األثري ،أحمد ) :(2002إدارة المعرفة ودورها في دعم المهارات التنمویة في المنظمات،
مجلة مستقبل التربية العربية ،المجلد) ،(8العدد ) .( 26
الملكاوي  ،إبراهيم ) :)2007إدارة المعرفة :الممارسات والمفاهیم ،دار الوراق ،عمان ،األردن.
مهدي ،أحمد ( :)1011عملیات االدارة المعرفیة واثرها في القدرات االبداعیة ،مجلة كلية بغداد للعلوم
االقتصادية الجامعة  ،العدد. 10
ناصر ،أكرم ) :(2006نظم إدارة المعرفة ودورها في تفعیل عملیة البحث والتطویر ،ورقة عمل مقدمة
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للمؤتمر الرابع (آفاق البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في الوطن العربي) ،دمشق.
النجار ،فايز و ملكاوي ،نازم ( :)1010نظم المعلومات وأثرها في مستويات اإلبداع دراسة ميدانية في
شركات التأمين األردنية ،مجلة جامعة دمشق للعلوم اإلقتصادية والقانونية ،المجلد  ،16العدد الثاني.
نجم ،عبود ( :)1004إدارة المعرفة المفاهیم واالستراتیجیات والعملیات ،دار الوراق للنشر والتوزيع ،عمان.
النفيعي ،ضيف اهلل ( :)1001اإلبداع من أجل التطویر اإلداري في األجهزة الحكومیة بمدینة الریاض،
المجلد  ، 16العدد األول.
هاشم ،نهلة ) :(2005إدارة المعرفة مدخل لإلبداع التنظیمي في الجامعات المصریة ،مجلة مستقبل التربية
العربية ،المجلد) ،(11العدد) .( 38
الهويدي زيد :)1004( ،اإلبداع  :ماهیته ،اكتشافه ،تنمیته ،الطبعة الثانية ،العين دار الكتاب الجامعي.
وهبة ،هاني عبد الكريم ( :(2008واقع اإلدارة اإلستراتیجیة في الجامعات الفلسطینیة في محافظات غزة
وسبل تطویره ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
ياسين ،سعد ) :(2007إدارة المعرفة  :المفاهیم ،النظم ،التقنیات ،دار المناهج للنشر والتوزيع ،الطبعة
األولى ،األردن.
يوسف ،عبد الستار ) :(2004إدارة المعرفة كأداة من أجل البقاء والنمو ،ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العلمي
الرابع بعنوان إدارة المعرفة في العالم العربي الذي تنظمه كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة الزيتونة
األردنية ،األردن.
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المالحق
 ملحق رقم ( )2االستبانة بصورتها النهائیة
 ملحق رقم ( )1أسماء المحكمین
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ملحق رقم ( )2االستبانة بصورتها النهائیة
جامـــــــــــــــــــعـة األ زهـــــــــــــــــــر – غــــــــــزة

عمادة الدارسات العلیا والبحث العلمي
كلیة االقتصـــــاد والعــــلوم اإلداریـــــــــــــة
ماجســــــــــتیر إدارة األعـــمــــــــــــــــــــــــــــال

استبانة
عزیزي الموظف:
يسرني أن أقدم لك هذه االستبانة التي صممت استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير
في إدارة األعمال حول:
(العالقة بین عملیات إدارة المعرفة واإلبداع التنظیمي في الجامعات الفلسطینیة)
وستستخدم الباحثة المعلومات الواردة في هذه االستبانة لغرض البحث العلمي فقط ،لذا نرجو من
سيادتكم التعاونكم والتكرم باإلجابة على فقرات االستبانة بكل صراحة وموضوعية نظ ار ألهمية

اجابتكم على نتائج الدراسة.

شاكرين جهودكم لتشجيع البحث العلمي ،ودعم مسيرة العلم.

الباحثة

عال عبد اهلل أبو زعيتر
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المحور األول :البیانات الشخصیة
 -2اسم الجامعة:
جامعة األزهر

جامعة األقصى

الجامعة اإلسالمية

 -1العمر............... :
 -1الجنس:
أنثى

ذكر
 -4المؤهل العلمي:
دبلوم

بكالوريوس

ماجستير

دكتوراه

 -5المسمى الوظیفي:
نائب رئيس

عميد

نائب عميد

مدير دائرة

رئيس قسم

اداري

 -1سنوات الخبرة:
أقل من  4سنوات

من  4سنوات إلى  10سنوات

من  10سنوات إلى  14سنة

أكثر من  14سنة
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المحور األول :عملیات إدارة المعرفة
م

موافق

العبارة

بشدة

موافق

محاید

غیر

موافق

غیر
موافق
بشدة

أوالا :تشخیص المعرفة :تهدف الى اكتشاف معرفة المنظمة وتحديد األشخاص الحاملين لهذه المعرفة ومواقعهم كذلك تحدد

مكان هذه المعرفة في القواعد ،وتحدد لنا المعرفة المالئمة لوضع الحلول للمشكلة.
1

تمتلك إدارة الجامعة القدرة على تحديد موظفيها الذين يمتلكون
المعرفة المرتبطة بمجال انشطتها

1

تمتلك إدارة الجامعة األدوات البحثية والتقنية التي تمكنها من
اكتشاف المعرفة بها

1

تمتلك إدارة الجامعة القدرة على تحديد األفراد الذين يمتلكون
المعرفة المرتبطة بمجاالت انشطتها من خارج الجامعة

4

تهتم إدارة الجامعة باستقطاب خبراء في مجال ادارة المعرفة
المرتبطة بأنشطتها

4

تهتم إدارة الجامعة بتشخيص أنواع المعرفة المطلوبة لكل مستوى

من مستوياتها المختلفة

ثانی ا :تولید المعرفة  :هي مجموعة العمليات التي تشتمل على أسر واكتشاف وشراء وامتصاص وابتكار واستحواذ واكتساب

وخلق المعرفة من مصادرها المختلفة.
1

تشجع إدارة الجامعة عامليها على البحث عن المعرفة المرتبطة
بأنشطتها

1

يتوفر لدى العاملين االستعداد للبحث عن المعرفة المرتبطة

1

تهتم إدارة الجامعة باستخراج المعرفة الكامنة في اذهان افرادها

بأنشطة الجامعة من المصادر المتعددة
لالستفادة منها في تطوير الجامعة
4

يبدي العاملون في الجامعة تفاعال ايجابيا لتحويل المعرفة
الكامنة في اذهانهم الى معرفة واضحة صريحة تعزز اداء
انشطة الجامعة

4

تهتم إدارة الجامعة بشراء المعرفة المرتبطة بأنشطتها من

مصادرها المختلفة عند الحاجة
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م

موافق

العبارة

بشدة

موافق

محاید

غیر

موافق

غیر

موافق
بشدة

ثالث ا :تخزین المعرفة :هذه المرحلة من أهم المراحل الالزمة للمحافظة على المعارف المكتسبة وذلك من خالل االحتفاظ

بالمعرفة الجديدة وتخزينها وتوثيقها بكافة الطرق وتحديثها بشكل مستمر وجعلها معلومات ذات قيمة يمكن االستفادة منها.
1

تستخدم إدارة الجامعة قاعدة بيانات للوصول إلى المعرفة الالزمة

1

تستخدم إدارة الجامعة تكنولوجيا المعلومات لمعالجة األصول

بسرعة

المعرفية بفاعلية
1

تقوم إدارة الجامعة بحفظ المعرفة بصورة يسهل الوصول إليها

4

تقوم إدارة الجامعة باستخدام األساليب االلكترونية لحفظ المعرفة

4

تعمل إدارة الجامعة على تصنيف المعرفة المتوفرة لديها

6

يجري تخزين المعرفة في الجامعة بصورة تجعلها قارة على
التعامل مع المشكالت التي تواجهها

4

يجري دمج المعرفة الواردة للجامعة من مصادرها المتعددة

0

تعمل إدارة الجامعة على فهرسة المعرفة المرتبطة بأنشطتها

لتحقيق التكامل بينها

رابع ا :توزیع المعرفة :هي مشاركة المعرفة لالستفادة من الموارد الذهنية المتاحة وتوفر إمكانية أحسن لالبتكار والتطور في

اإلبداع.
1

السياسة العامة إلدارة الجامعة تشجع العاملين على عرض
أفكارهم الجديدة المرتبطة بأنشطتها

1

تهتم إدارة الجامعة بنقل المعرفة المرتبطة بأنشطتها من المصادر
المتعددة إلى وحداتها المختلفة

1

تعمل إدارة الجامعة على عرض األفكار الجديدة التي تحصل
عليها من خارج المؤسسة على الطواقم ذات العالقة بتطويرها

4

تتبنى إدارة الجامعة سياسة واضحة تهدف إلى تنمية قدرات

4

يوجد في إدارة الجامعة مكتبة تتضمن المنشورات المرتبطة

العاملين

بأعمالها
6

تستخدم إدارة الجامعة النشرات المكتوبة لنشر المعرفة المرتبطة
بأنشطتها بين العاملين
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المرتبطة بأنشطتها
0

تشجع إدارة الجامعة العاملين فيها على المشاركة في األنشطة
التي تعزز المعرفة المرتبطة بأنشطتها ( مؤتمرات ،ورشات
عمل ،أيام دراسية )

4

تستفيد إدارة الجامعة من أنشطتها الناجحة لتكون تجارب

وقصص نجاح تعزز األداء في األنشطة الجديدة والمستقبلية

 10تعقد إدارة الجامعة جلسات عمل متخصصة للعاملين لتبادل
المعرفة المرتبطة بأنشطتها
خامس ا :تطبیق المعرفة :هي المرحلة التي تشتمل على استعادة استخدام المعرفة لدعم الق اررات والعمليات وحل المشكالت،

والتي في النهاية تؤدي إلى خلق معرفة
1

جديدة.

تهتم إدارة الجامعة بإيجاد وحدة (دائرة) خاصة للتعامل مع جميع
المدخالت المعرفية المرتبطة بأنشطتها

1

تعمل إدارة الجامعة على توثيق األفكار الجديدة المبتكرة

1

يتم تطبيق المعرفة في الجامعة بصورة تجعلها قادرة على
التعامل مع المشكالت التي تواجهها

4

تعمل إدارة الجامعة على تحويل المعرفة إلى خطط عمل

4

تعمل إدارة الجامعة على توظيف المعرفة من خالل تحويلها إلى
خدمات جديدة يستفيد منها األفراد

6

تستخدم إدارة الجامعة المعرفة المتاحة بصور تعزز أداءها
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االبداع التنظیمي  :هو القدرة على ابتكار أساليب وأفكار يمكن أن تلقى التجاوب األمثل من العاملين وتحفزهم الستثمار قدراتهم
ومواهبهم لتحقيق األهداف التنظيمية.
1

تشجع إدارة الجامعة الموظفين على اقت ارح األفكار الجديدة

1

عادة ما تقوم إدارة الجامعة بتطبيق األفكار الجديدة وتجربتها

1

تعمل إدارة الجامعة على إزالة العوائق أمام األفكار الجديدة

4

تكافئ إدارة الجامعة أصحاب األفكار اإلبداعية

4

تشجع إدارة الجامعة الموظفين على تجريب األفكار الجديدة
وعدم الخوف من الفشل ومن تكرار المحاولة

6

تتقبل إدارة الجامعة تقديم األفكار واآلراء المبتكرة حتى لو
تعارضت مع األفكار السائدة في الجامعة

4

تشجع إدارة الجامعة التنافس بين العاملين من أجل تنشيط
اإلبداع التنظيمي واكتشاف المبدعين.

0

تقوم إدارة الجامعة بتجربة تنفيذ األفكار اإلبداعية حتى لو كان

4

تشجع إدارة الجامعة تشكيل فرق عمل من أجل تنفيذ األفكار

في ذلك تكلفة مالية
اإلبداعية.

 10تحاول إدارة الجامعة استخدام التكنولوجيا المالئمة إلجراء التغيير
من أجل تحقيق رضا العمالء
 11تهتم إدارة الجامعة بمتابعة العاملين وارشادهم عند تنفيذ وتطبيق
األفكار الجديدة
 11تكون إدارة الجامعة ذات تأثير كبير في تحديد الوقت المناسب
لتنفيذ األفكار الجديدة
 11تقوم إدارة الجامعة بعمل دورات تدريبية للعاملين من أجل تنفيذ
األفكار الجديدة
 14تعمل إدارة الجامعة على تنفيذ التغيير لألفكار الجديدة إذا كانت
له إمكانية خلق إبداع في األداء
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 14تشجع إدارة الجامعة اكتشاف المشكالت المستقبلية بهدف حلها
بشكل فعال
 16تحاول إدارة الجامعة تجربة أفكار وطرق جديدة لحل المشكالت
القائمة
 14تحاول إدارة الجامعة توضيح االشكاليات والغموض في المواقف
التي تواجه الموظفين من خالل إشراكهم في العمل
 10تتيح إدارة الجامعة الفرصة أمام الموظفين لتقديم حلول مبتكرة
للمشكالت

 14ترحب إدارة الجامعة باالستماع لالقتراحات اإلبداعية المقدمة من
قبل الموظفين لحل المشكالت
 10تشجع إدارة الجامعة عمل الفريق في حل المشكالت المعقدة بدال
من العمل الفردي
 11تحاول إدارة الجامعة معالجة المشكالت التي يعاني منها
الموظفين في العمل بأساليب علمية حديثة
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ملحق رقم ()1
قائمة المحكمین
م

اسم الجامعة

اسم المحكم

1

د .رامز بدير

جامعة األزهر

1

د .مروان األغا

جامعة األزهر

1

د .خليل حجاج

جامعة األزهر

4

د .وائل ثابت

جامعة األزهر

4

د .مؤمن الحنجوري

جامعة األزهر

6

د .شادي التلباني

جامعة األزهر

4

د.عطا درويش

جامعة األزهر

0

د .علي نصار

جامعة األزهر

4

د .ماجد الف ار

الجامعة االسالمية

10

د .سامي أبو الروس

الجامعة االسالمية

11

د .أكرم سمور

الجامعة االسالمية

11

د .يوسف عاشور

الجامعة االسالمية

11

د .يوسف بحر

الجامعة االسالمية

14

د .يحيي أبو جحجوح

جامعة األقصى

14

د .عبد الكريم فرج اهلل

جامعة األقصى
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