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 :هداءإلا

 

َواْخِفْض َلُهَما َجَناَح الذُّلِ  ِمَن الرَّْحَمِة َوُقل رَّبِ  اْرَحْمُهَما َكَما لى من قال هللا عز وجل فيهما "إ
 .(24" ) السراء :  َربََّياِني َصِغيراا

 عمرهما وبارك فيهما ........ طال هللا فيألى والدتي العزيزة ووالدي الغالي إ

 .......عزاء .....أللى اخوتي وأخواتي اإ

 صدقاء واألحبة ..............أللى كل اإ

 

 دي هذا العمل المتواضعاه
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 قرارإلا

 

اثي حبأوأنيا نتيجة  ، لنيل درجة الماجستير ، نيا قدمت لجامعة القدسأالرسالة  معدنا أقر أ 
لم يقدم  ، و أي جزء منياأ الدراسة،ن ىذه أو  شارة حيثما ورد، إلباستثناء ما تم لو ا ، الخاصة

 . و معيدأجامعة  أليرجة عليا ية دألنيل 

 

 

  التوقيع :  
 

 ىناء فوزي محمد عامر 
 

 1/6/2016التاريخ : 
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 نشكر وعرفا

 

الحمد هلل رب العالمين حمد الشاكرين لفضله، وأشكره سبحانه وتعالى على نعمه التي ل تعد ول 
تحصى، أن وفقني إلتمام هذا العمل المتواضع، وأصلي على سيدنا محمد النبي األمين المبعوث 

 ه ل بيته ومن إقتدى بآرحمة للعالمين خير من علمنا أدب الشكر وعمل به، وعلى 

 وبعد ............

الذي تكرم باإلشراف على هذه الرسالة،   الفاضل د. ابراهيم عوضبداية أخص بالشكر الدكتور 
 لما كان لتوجيهاته من عظيم الثر في اتمام هذه الدراسة .

 وأتقدم بالشكر للجنة المناقشة تقديرا لمالحظاتهم التي اثرت الرسالة .

 السادة المحكمين ألداة الدراسة لجهودهم في تحكيم الستبانه .كما اتقدم بجزيل الشكر الى 

 والشكر الموصول لألستاذ نصوح الصوص لجهوده في التحليل الحصائي .

 والشكر والتقدير لألستاذ عمر حمد و الستاذ  جمال حمد  لجهودهم في التدقيق اللغوي .

 لعمل المتواضع .لعون إلتمام هذا ااوالشكر والعرفان الى كل من مد لي يد 
 

 

 

 هناء فوزي محمد عامر
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 مصطلحات الدراسة 

 

وتفاعل خفي بين المعلومات والخبرة والمدركات  امتزاجحصيلة هي" :           المعرفة    
الحسية والقدرة على الحكم، وتتم عملية المزج داخل عقل الفرد لتنتج 
بعده المعرفة التي توصل ألفضل النتائج والقرارات واستخالص مفاهيم 

 (.64:  2008جديدة ". )عليان ،
وتنفيذ التغيرات المتعلقة بالمعرفة  هي "عملية تحليل وتركيب وتقييم ادارة المعرفة        :   

لتحقيق الهداف الموضوعة بشكل نظمي مقصود من اجل ايجاد قيمة 
 ( .20012لألعمال وتوليد الميزة التنافسية ")عليان، 

 
هي" الموقع الفريد طويل األمد الذي تطوره المنظمة من خالل اداء  الميزة التنافسية     :    

ستغالل نقاط قوتها الداخلية باتجاه انشطتها بشكل مميز و فعا ل، وا 
تقديم منافع قيمة فائقة لزبائنها ل يستطيع منافسوها تقديمها ". )القطب، 

2012 :80.) 
 

هي جميع العاملين في التدريس وهم اعضاء المجالس الكاديمية في  الهيئة التدريسية      :
الجامعة من شهادات الماجستير والدكتوراه والبكالوريوس في 

 ،وهم المثبتون والمتفرغون للمهمة األكاديمية )صبح التخصصات كافة، 
2013  :10.) 

اعمال المنظمة ويعتبر احد " يقصد بها الكادر البشري الذي يقوم بكافة  راس المال البشري   :
اهم الموارد التي تعتمد عليه المنظمات في البقاء والستمرار والتطور 

 (.52:  2012والتوسع")المدلل، 
 

إن توليد المعرفة يتعلق بالعمليات التي تركز على الحصول، وشراء،  تشخيص المعرفة    :
كتشاف، واكتساب والستحواذ على المعرفة انه  بتكار، وا  يمكن توليد وا 

المعرفة من خالل عدد من العمليات التي تمتد بين تحدي البداع وبين 
البحث الجاد، والجتماعات غير الرسمية والندوات وجميع الطرق الزمة 

 (.1:  2012لذلك. )عبد العزيز، 



 ث
 

 

يعني عند العديد من الكتاب " إبداع المعرفة" ويتم ذلك من خالل  توليد المعرفة        :
مشاركة الفراد وفرق العمل وجماعات العمل الداعمة لتوليد راس مال 
معرفي جديد في قضايا وممارسات جديدة تساهم في تعريف المشكالت 
يجاد حلول لها، وتزود المؤسسة بالقدرة على التفوق في النجاز  وا 

 (.196:  2008وتحقيق مكانة سوقية عالية .)عليان،
 

المعرفة تعني تلك العمليات التي تشمل الحتفاظ واإلدامة والبحث  خزن  تخزين المعرفة       :
والوصول والسترجاع والمكان، وتشير عملية خزن المعرفة اهمية الذاكرة 

 (. 99:  2008التنظيمية. )الزيادات،
 

يقصد بنشر المعرفة العمليات لضرورية إليصال المعلومات الى  نشر وتوزيع المعرفة :
وقت المناسب وضمن الشكل المناسب وبالتكلفة مستخدميها في ال

المناسبة اما عملية التوزيع فيقصد بها ضمان وصول المعرفة المالئمة 
للشخص الباحث عنها في الوقت المالئم، ووصولها الى اكبر عدد 

 (.3: 2012ممكن من الشخاص العاملين في المنطقة )عبد العزيز، 
 

رة المعرفة وهو يعني استثمار المعرفة، فالحصول عليها هو غاية ادا تطبيق المعرفة       :
وخزنها وتوزيعها ومشاركتها ل تعد كافية، المهم هو تحويل هذه المعرفة 
الى تنفيذ ، فالمعرفة التي ل تعكس بالتنفيذ تعد تكلفة، وان نجاح أي 

منظمة في برنامج إدارة المعرفة لديها يتوقف على حجم المعرفة المنفذ.    
 (.51:  2011لزطمة، ) ا
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  الملخص

 

إلى بيان "دور إدارة المعرفة في تعزيز الميزة التنافسية في الجامعات  الدراسةهذه هدفت 
لفلسطينية والجامعات ا ، بشكل خاصالجامعات هذه تزويد و  ، الفلسطينية في محافظات الشمال"

ن أوالدور الذي يمكن  ،دارة المعرفةإحول  مهمةوزارة التعليم العالي بمعلومات  وبشكل عام، 
  . لفلسطينيةافي تعزيز الميزة التنافسية للجامعات  تقوم به

 

جل تلك أومن  .  الوصفي والتحليلي ، ينستخدام المنهجتم إ ، فقدالدراسةهذه لتحقيق أهداف 
وتم وتوزيعها على   للحصول على البيانات الالزمة لهذه الدراسة،ستبانة ا تم تصميم ، فقدالغاية

( 2225وعددهم ) ، في محافظات الشمال ، ث جامعاتموظفي ثال من المكون  مجتمع الدراسة
مجتمع ( موظفا من 445العينة على ) اشتملت . عينة طبقية عشوائيةختيار اتم و موظفا، 
وعرضها بواسطة الحزم  ، حصائياإومعالجتها  ةستبانلمخرجات اوتم تحليل   ،الدراسة

 :  همهاأ  كان  ،نتائج ةوتوصلت هذه الدراسة الى عد . (SPSSجتماعي )إلااإلحصائية للعلوم 

 

بين  اا طردي اا ن هناك ارتباطأ كما  دارة المعرفة في الجامعات الفلسطينية،إضعف تطبيق  
هناك ايضا ارتباطا طرديا  نأ هذه الدارسة وكذلك اثبتت.  عمليات إدارة المعرفة والميزة التنافسية

ن العمليات والمتطلبات مجتمعه لها نفس أو   بين متطلبات ادارة المعرفة والميزة التنافسية،
دارة إالقة ذات دللة احصائية بين ع وجوداثبتت كذلك  مع الميزة التنافسية، الطردي الرتباط 
 والميزة التنافسية .دارة المعرفة( إمتطلبات و   دارة المعرفة،إ)عمليات  ،المعرفة
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The role of knowledge management in enhancing the 
competitive advantage in the Palestinian universities - 
northern provenances. 

Prepared by: Hana Amer 
Supervisor: Dr.Ibrahim Awad 
 
Abstract: 
 
The aim of this study was to identify the "role of knowledge management 
in enhancing the competitive advantage in Palestinian  universities in the 
North provinces", and to provide those universities specifically, other 
Palestinian universities in general, and the Ministry of higher education 
with important  information related to knowledge management, and the 
potential role it may play in enhancing the competitive advantage of 
Palestinian universities.  
  

Both descriptive and analytical approaches were used to achieve the 
objectives of this study; a questionnaire was designed to collect the 
needed data. The population of the study included the Academics and 
adinstrators staff of three universities in the north, the total number of 
employees was (2225), and a random sample of (445) was selected for 
the aim of the study. 

The data was analyzed by the Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS). 

The Most important reslt, of this study includes: 



 خ
 

 

- Knowledge management is not well implemented in Palestinian 
universities.  

- There is a direct correlation between knowledge management and 
competitive advantage. 

- There is also a direct correlation between requirements of 
knowledge management and competitive advantage. 

- Both the processes and requirements combined have the same 
direct correlation with competitive advantage. 

- This study shows that there is a statistically significant relationship 
between knowledge management (process and requirements) and 
competitive advantage. 
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 االولالفصل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خلفية الدراسة

 
 1.1 المقدمة

 
تكون المعرفة هي  ،فيه ثورة المعلومات والتصالت تسيطروفي عصر  ،في عالم سريع التغير

ويبحث  ، المعرفة انطلق العقل النساني ليكتشف قوانين الحياةهذه من خالل .  السالح األقوى 
كثير من الخرافات واألوهام  النسانية ويتحرر من سيطرةسرار الطبيعية ومكنونات النفس أعن 

هل حققت المعرفة المتراكمة عبر القرون والعصور  ،ولكن.  التي كانت تقيد تفكيره وسلوكه
قلقه و خففت من أ ،وتناقضاته تهسهمت في حل مشكالأ؟ وهل  إليه يصبولإلنسان ما كان 

ونتاجا بال   كبر من المعرفة المكتشفة والمتداولة قول بال فعل،ألالقسط ا م ظلأومخاوفه ؟ 
 . (1: 2005،الكبيسي) ستثمار؟.إبال اا وتوظيف  ،توظيف

 

وهذاالعالم الذي نعيش فيه يعيش تحولت وتحديات متسارعة ل تتوقف، في عصر معلومات تقني 
النمو المتسارع  من يمتلك اداواتها، ويواكبالضارية التي ل ترحم ول تحترم ال مليء بالمنافسة 

لنتاج المعرفة، واستثمارها . ومن هنا تكمن المعرفة في ذاتها ومضمونها ممثلة للفهم الواضح 
  والمؤكد لالشياء من حولنا. وهذا ل ياتي ال من خالل من خالل ادارة رشيدة واعية لتلك الموارد.

 . (32: 2012ابوالخير،  ،األغا) 
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واتساع دائرة  ،دارية الحديثة التي ظهرت نتيجة لثورة لتصالتإلدارة المعرفة من المفاهيم اإ وان
ويعتبر  .أهدافهاهمية المعرفة بالنسبة للمؤسسات لتحقيق أ مما زاد من  ،وزيادة حدتها ،المنافسة

إلبرازها وذلك   ،على مختلف انواعها ،هم التجاهات التي اتبعتها المؤسساتأ هذا التجاه من 
تعتمد   ،ونشرها ،نشاء المعرفةإن إ إذ ،باإلضافة للموارد المادية ،الهتمام بالعنصر البشري 

 على العنصر البشري. (بالدرجة الولى)

 

 إلدراك ؛بوصفها تطورا فكريا مهما في الجامعات اليوم ، ادارة المعرفة تحتل مكانتها بدأتلقد 
 ، ضمنية (غلبهاأ في )لكون المعرفة  دارة ليست ذات نفع، اإلن المعرفة دون فعل اأالمنظمات 

 ،ونشرها ،وتنظيمها  ،وتوليدها من جديد  ،وتخطيطها ،وتشخيصها  ،وتحتاج الى الكشف عنها
جراءات جراءات ،الرقابة والتقويم وا  استعمالها  َثمَّ  ومن  ،المتابعة لعمليات ادارة المعرفة وا 
: 2012ابو الخير،  ،األغا) . استعمالها مرات عدة  وا عادةطبيق استعمالها بالت وا عادة  ،بالتطبيق

32). 

 
تعاظم كبر و وقد  همية واضحة في نجاحها، أ اكتسبت المعرفة في مجال مؤسسات التعليم العالي و 

دامتها يعتمد   ،ن بناء الميزة التنافسيةأدرك أُ  نأدورها بعد  على الموجودات الفكرية،  (ساسا)أوا 
أكان سواء   ،بما يعزز من اإلبداع المستمر والستثمار فيها،   ،وتحديدا على األصول المعرفية

حد مقومات تعاظم تلك الميزة أوالذي يعد هو الخر  على صعيد العملية،  أمعلى صعيد المنتوج 
 . ( 1: 2008ألطول فترة ممكنه. )معايعة، 

 
 

 مستوى ودورها في رفع   ،همية ادارة المعرفة؟أ لم يعد خافيا على الباحثين والقيادات التعليمية 
  ،هدافها بعوائد افضلأ وتحقيق  مؤسسات التعليم العالي،  بأداءلرتقاء االعملية التعليمية و 

مؤسسات ن اللتزام بتطبيق مبادئ ادارة المعرفة اصبح من ضرورات  البقاء لإبل   ،أقلوتكاليف 
اا ومعيار  ، وقت لم يعد فيه عدد الخريجين وحدة مقياس الكفاءة في كيانا وسمعة،   ،التعليم العالي

 . (2: 2008)معايعة،  . الداءل
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ما قامت به جامعة )مينيسوتا   ،برز التجارب العالمية الناجحة في ادارة المعرفةأولعل من 
 هيقدم خدمات  ،دارة المعرفة وسط الحرم الجامعيإلت مركزا متخصصا أنشأفقد  ،دولوث( بأمريكا

والتقدم في ادارة السجالت التعليمية   ،في اشارة لاللتزام بالتغيير المستمر للطلبة والموظفين، 
 ، بماليزيا فيدير المعرفة نخبة من اعضاء هيئة التدريس (الملتميديا)اما في جامعة  . والمهنية

 ،ويضم مقدمة تعريفية ، )2002)عام مركز لذلك  فتتح ذ اإ (، النترنت)يشرفون على مواقع 
.  والمؤتمرات ذات العالقة ، والمقالت ، والكتب  ،ووصالت تقنية ألفضل الممارسات الصناعية

 . (3:  2015)عبد الغفور،

 

 من المدربة، الوطنية بالكفاءات العمل سوق  رفد في فاعل بشكل فلسطين في العالي التعليم يسهم
 بلغ . الطلبة من( 221،395) من اكثر فيها ينتظم  ،عالِ  تعليم مؤسسة( 53) من اكثر خالل
( 15,584) هافي العاملين عدد وبلغ  ،(طالبا 40،043) المؤسسات هذه من الخريجين عدد
 . (2014/2015 الفلسطينية العالي التعليم لمؤسسات السنوي  الحصائي الدليل) ،الا عام

 
 ،فلسطين في العالي التعليم قطاع تساعونظراا إل  ،سريعة حدث من تطورات  ما على وبناء

دارة المعرفة وألهمية  نأ - المنظمات اهم هي التي - الجامعات على يفرض ذلك نإف ؛المعرفة وا 
 تبنى التي سسألُ ا من المعرفة دراةا  و  ، الفكري  المال سأر  إذ إن  ؛المجال هذا في كبرأ بجهد تقوم
 وقتنا في العالم لخبراء الشاغل الشغل وأصبحت  ،المتقدمة الدول في المتينة ساساتألا عليها

 تحدث نأ ،ويلزمه بل  ،عليها يفرضو   للجامعات، اا كبير  اا وتحدي اا هدف يشكلو ما وه  الحاضر،
  .(15: 2007العتيبي،)  . الساس هذا على تراتيجياتها اس وتبني المعرفة، ادارة في نوعية نقله

 
 
لى أثره إباإلضافة  اا،ألهميته وقيمته تحديد ،تناول هذا الموضوع الحيوي تل ؛جاءت هذه الدراسة 

لتقوم بدورها الريادي بأفضل شكل  ، وناشرة لها  ،تطور العمل الجامعي كحاضنة للمعرفة في
 خدمة ألبناء شعبنا الفلسطيني . ،ممكن
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 مشكلة الدراسة 2.1

 
ن انسان العصر يحتاج للمعرفة لنجاز أي أل ؛ادارة المعرفة موضوع الساعة هذه األيام تعد
اصبحت تشكل  ،هم عناصر اإلنتاجأ وهي  ،مهما كانت طبيعته . فالمعرفة هي األصل ،عمل

 ،في الوقت المناسب يمتلكهاصبح من وأ ميزة تنافسية للشركات والمنظمات التي تمتلكها، 
 واستغالل الوقت .  ،واغتنام الفرص  ،يمتلك القدرة على العمل  ،وبالجودة المناسبة

 
وذلك ، بغيرها من المؤسسات موازنة ،كثر احتياجا لتطبيق هذا المفهومألتعد الجامعات الذلك   

من تهيئة للكوادر البشرية التي تعد العنصر  ،بناء على طبيعة الدور الذي تقوم به في المجتمع
 .كافة ة المجتمعية عمليات التنميلالحيوي 

 

ن يؤخذ بها؛ لتحقيق ميزة أن الهتمام بتنمية العنصر البشري هو الركيزة الساسية التي يجب إ
ومواجهة   من أجل أن تسهم هذه المنافسة في مواكبة العصر الحديث، تنافسية لمنظمة التعليم، 

وزيادة كفاءتها   لتحسين كوادرها،جتماعية، والمعرفية المختلفة، إلقتصادية، واإلزيادة الضغوط ا
 وفعاليتها.

 
ولتحقيق ذلك، فإن على الجامعات الفلسطينية إعادة هيكلة العلوم والتخصصات الجامعية 
وتصميمها، وبناء البرامج التعليمية التي تسهم في تطوير الثقافة المجتمعية، نحو ادراك مفهوم 

ن )تنظيم، أو تشخيص، أو توليد،  أو تخزين، أو إدارة المعرفة،  وتفعيل العمليات الخاصة بها، م
تطبيق، أوتداول(، وتبني اإلستراتيجيات التي تعظم من الموارد الفكرية والمعلوماتية . 

 ( .6: 2011)العالول،

 
والمؤسسات)الجامعات(، وانعكاسات ذلك على   وفي ضوء أهمية إدارة المعرفة في المنظمات،

ساسية ألصبحت هي الركيزة اأالبشرية التي  درل تطوير الكوامن خال  تطوير المنظمة ونمو ها،
ن الباحثة تحدد مشكلة الدراسة في السؤال إن يؤخذ بها لتطوير الميزة التنافسية،  فأالتي يجب 

 :اآلتي 
 

 دارة المعرفة في تعزيز الميزة التنافسية في الجامعات الفلسطينية ؟إما دور 
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 ومبّرراتها  أهمية الدراسة 3.1

 
فلم يعد من ؛ موضوع المعرفة يوما بعد يوم تزايد أهميةالدراسة من هذه  هميةأ تأتي  -1

فاألصول المادية لم تعد كافية   في غياب المعرفة، ينقتصاد ومجتمع قويإالممكن بناء 
البلدان التي تسيطر على العالم ليست تلك ف ؛ المنافسة والتميزو البقاء، و نتاج إللتحقيق ا

 صولا أالتي تمتلك  (بالدرجة الولى)بل هي  س مال، أو ر أ  ،طبيعية التي تملك موارد
 .وتتحكم بها  صناعة المعرفة علىوالتي تسيطر  ،معرفية

المعرفة،  والتعرف إليها، وعالقتها مع دارة إط الضوء على يسللت تعد هذه الدراسة محاولة -2
 الميزة التنافسية.

 ،ن معظم الدراسات تناولت المعرفةأخاصة   ،قلة الدراسات التي تناولت موضوع الدراسة -3
 . حسب علم الباحثة (،البنوك)إدارة المعرفة في منظمات العمال 

) الجامعات الفلسطينية في محافظات  :لم يتم دراسته سابقا اا جديد اا مجتمع درست -4
  الشمال(.

وقدرتها على رفع المستوى  ،دارة المعرفةإلفت نظر المسئولين في الجامعات ألهمية  -5
مما يمكنها من   ،وتمكينها من التعامل مع المتغيرات المتسارعه ،التنافسي لجامعاتهم
 . منافسيها مماالستمرار والصمود أ

 

 أهداف الدراسة 4.1

 
 -: الهدف الرئيس

 
دارة إحول  مهمهووزارة التعليم العالي بمعلومات   ،تزويد الجامعات الفلسطينيةلى إ السعي
من .  لفلسطينيةافي تعزيز الميزة التنافسية للجامعات  تقوم بهن أوالدور الذي يمكن  ،المعرفة

 اآلتية :هداف ألسنسعى لتحقيق ا  ،جل تحقيق تلك الغايةأ
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 -: هداف الفرعيةألا
 

 دارة المعرفة .إالتعرف الى عمليات  -1
ارة المعرفة في الجامعات الفلسطينية،  ودورها في تعزيز الميزة إدالتعرف الى متطلبات  -2

جل تقديم مجموعة من الحلول والمقترحات، للنهوض بالجامعات أالتنافسية، من 
 . الفلسطينية

 . دارة المعرفة وأهميتهاإدراك العاملين في الجامعات الفلسطينية لمفهوم إتحديد مدى  -3
في  دارة المعرفة في الجامعات الفلسطينيةإمستوى تطبيق عمليات  لىإالتعرف  -4

دارة المعرفة في تعزيز الميزة إتوضيح دور تطبيق عمليات و  . محافظات الشمال
 . التنافسية

دارة المعرفة وعملياتها، والميزة التنافسية في إلى العالقة بين متطلبات إالتعرف  -5
 . الجامعات الفلسطينية في محافظات الشمال

 
  دراسةالأسئلة  5.1

 
تخزين و توليد المعرفة، و ) تشخيص المعرفة،  دارة المعرفة،إما العالقة بين عمليات  -1

والميزة التنافسية في الجامعات الفلسطينية في  ، توزيع المعرفة وتطبيقها(و المعرفة، 
 . ؟ محافظات الشمال

 والوعي المعرفي( و حتياجات المعرفية، إلدارة المعرفة ) اإمتطلبات  ما العالقة بين -2
 . ؟ محافظات الشمالفي الميزة التنافسية في الجامعات الفلسطينية 

دارة إمتطلبات و  ، دارة المعرفة مجتمعة من ناحيةإما العالقة القائمة بين عمليات  -3
في الجامعات الفلسطينية في  الميزة التنافسية وأثرها في من ناحية أخرى،المعرفة 

 . ؟ محافظات الشمال
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 فرضيات الدارسة  6.1

 
 -: الفرضية الرئيسية

 
. ولفحص هذه  في تعزيز الميزة التنافسية في الجامعات الفلسطينيةبارزاا دارة المعرفة دورا إ تؤدي

 -الفرضية، فقد تم اشتقاق الفرضيات الفرعية اآلتية : 

المعرفة، وتوزيع تخزين و دارة المعرفة )تشخيص المعرفة، وتوليد المعرفة، إتسهم عمليات  .1
المعرفة وتطبيقها( في تعزيز الميزة التنافسية في الجامعات الفلسطينية في محافظات 

 . الشمال
الوعي المعرفي( في تعزيز الميزة و دارة المعرفة )الحتياجات المعرفية، إتسهم متطلبات  .2

 . التنافسية في الجامعات الفلسطينية في محافظات الشمال
 من جهة أخرى، دارة المعرفةإمتطلبات و دارة المعرفة مجتمعة من جهة إتسهم عمليات  .3

 . في تعزيز الميزة التنافسية في الجامعات الفلسطينية في محافظات الشمال
يوجد فروق ذات دللة احصائية بين استجابات المبحوثين حول دور ادارة المعرفة في  .4

،  المؤهل العلمي،  مكان العمل، تعزيز الميزة التنافسية للمتغيرات الشخصية ) الجنس
 العمر،  طبيعة العمل،  سنوات الخبرة(.

 
 حدود ومحددات الدراسة 7.1

 
  ( .2016 -2015)الحدود الزمنية : تم عمل الدراسة في العام الكاديمي 
  الحدود المكانية : كانت حدود الدراسة هي الجامعات الفلسطينية في محافظات الشمال وهي

الجامعة العربية المريكية / و جامعة النجاح الوطنية، و جامعة فلسطين التقنية خضوري، 
 جنين. 

 

برز أتمثل  ومن ثمَّ  ،مقراتها الرئيسية في محافظات الشمال -الثالث : جامعات الختيار امبررات 
في التخصصات الرئيسية في معدلت  (حد ما)لى إنها تتقارب أكما  ،مام الطالبةأخيارات  ةثثال

بمعلومات هذه الدراسة  تغنيكما يميز تلك الجامعات كونها تعمل في بيئة تنافسية قد  . القبول
 .قيمة 
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 هيكلية الدراسة 8.1

 
 أهميةو  ،والمسو غات المقدمة،و  ،وأهميتها الدراسة خلفية :      األول الفصل

 والفرضيات، األسئلة والدراسة، أهدافو  المشكلة،و  الدراسة،
 .الدراسة هيكليةو 

 .وتعليق ،خالصةو  السابقة، والدراسات النظري  اإلطار           :الثاني الفصل
 إجراءاتها.منهجية الدراسة و          :  الثالث الفصل
 .ومناقشتها الدراسة نتائج            :الرابع الفصل
 .والمقترحات ستنتاجاتإلا        :الخامس الفصل

 
 .المحتويات فهرسو  ، الجداول فهرسو  ، المالحقو  ، لمراجعا
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 الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السابقةطار النظري والدراسات إلا

 
 المقدمة   1. 2

 
بدء بدرجة التعقيد التي النسان منذ إلألنها ميزت ا (فقط)ليس  ،نساني راقإالمعرفة هي فعل 

نما إ بشكل يحمل معه قدرتها   ،ألخرألنها كانت تتراكم وتنتقل من جيل  (يضا)أتسمت بها، وا 
ننا أكنا نكتشف باستمرار  ،مع هذه المعرفة ،نناأ . ولعل الهم هو خرى إ بأشكالعلى البقاء 

التي تتولد من  والخبرة ، المعرفة فهم من أجل ليس فقط  ،مزودون باستعدادات وقدرات عالية
ن ما لتوليد المعرفة الجديدة بتمي ز من كل  الكائنات األخرى؛ ،مصادر خارجية نسان كائن إلن األ وا 

 . (26:  2008. )نجم،  لحول ول قوه له اا وليس متلقي ،ومتأملمفكر 

 
 واصطالحا ة  مفهوم المعرفة لغ 2.2

 
 ، بتنوع الباحثين والكتاب في هذا المجال، وتنو عت تعددت التعريفات الموضحه لمفهوم المعرفة

 . لى تعريف محدد لمفهوم المعرفة بشكل دقيقإومع ذلك لم يتم التوصل 
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 -: ة  لغ مفهوم المعرفة 1.2.2 

 
. الحواس  بأحد هداركا   ،ومعرفة الشيء، الفعل )عرف( هو (معرفةاللغوي لكلمة )صل ألا

 . (616)المعجم الوسيط : 

 
صحاب أن أمن خالل الرفع من ش  ،ثر واضح في فهم طبيعة المعرفةألدين السالمي لكان 
في مجال القضايا  الحياةالمعرفة بالدين السالمي بالواقعية في مواجهة وامتازت  . العلم

والمعنوية   ،عتدال بين المادية المحضةإلعلى سمة ا السالم أكدقد  و  الجتماعية والفردية،
نسان للتفكير تجاه حقيقة إلدت الى تحرر العقل من الخرافة والجهل، ودعت اأالخالصة  التي 

الى هذا  (بوضوح)الكريم  نآالقر شار أوقد   . (15: 2011)الزطمة ، وهدف الوجود ، الحياة
 ؛(83سورة النحل :) } اْلَكاِفُرونَ  ُيْنِكُروَنَها َوَأْكَثُرُهمُ  ُثمَّ  َللاَِّ  ِنْعَمةَ  َيْعِرُفونَ  {:  قال تعالى ، إذالمفهوم
 َكَما َيْعِرُفوَنهُ  اْلِكَتابَ  َآَتْيَناُهمُ  الَِّذينَ  {وكما في قوله تعالى :  . نهم يعلمون نعمة هللا عليهمأبمعنى 
نَّ  َأْبَناَءُهمْ  َيْعِرُفونَ   . (146) سورة البقرة :  }َيْعَلُمونَ  َوُهمْ  اْلَحقَّ  َلَيْكُتُمونَ  ِمْنُهمْ  َفِريقاا َواِ 

 

 لإلدراكن العلم يقال إفي حين  ،و البسيطأ ،دراك الجزئيإلهو افللمعرفة :  لمعنى اللغوي أم ا ا
اللغة العربية ، لذلك اقترنت المعرفة في ول يقال علمته  لذا يقال : عرفت هللا، ،و المركبأالكلي 
 . ا( أي علمو 83)سورة المائدة :   }مما عرفوا من الحق  { : قوله تعالى فمثال ، بالعلم

 
 صطالحا إمفهوم المعرفة  2.2.2

 

 اصطالحاا، فلها عدة تعريفات منها: المعرفةما أ

، واألحكام واآلراء،   ووجهات النظر،  لحقائق،امجموع "هي ( 50: 2014حجازي )المعرفة عند 
  واإلستراتيجيات،والبيانات، والمفاهيم،  والمعلومات والخبرات، والتجارب، العمل، وأساليب
التي يمتلكها الفرد او المنظمة . وتستخدم المعرفة لتفسير المعلومات المتعلقة بظرف  والمبادئ
 . لحالة"اوهذه  ،ومعالجة هذا الظرف ، معين
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متعدد  ،األوجهمتباين  األبعاد،تكوين متغير متنوع  ". فيعرفها بأنها (31:  2007ياسين)أما 

دراك ، وأحكام ، وخبرات  ،بما تضمه من معلومات ،المصادر والطبيعة عملية  تضفيهوبما  وا 
 ،يس بطريقة صورية كالمنطق السطوري(ل) جديدةتولد حقائق  ، التعليم المستمر من حقائق

نما وتناقضات  ،ومشكالت ،به من حركات وما يعتمر ، لحقائق مع الواقعمن خالل تالقح ا وا 
 . "صحابها باستمرار عن الحلول العملية الشاملةأل أتس

وتفاعل خفي بين المعلومات متزاج إحصيلة  " فيرى المعرفة بأنها (64:  2008)عليان أما 
لتنتج بعده  ،وتتم عملية المزج داخل عقل الفرد .والقدرة على الحكم  ، والخبرة والمدركات الحسية

 . " جديدةستخالص مفاهيم وا ، النتائج والقرارات ألفضلالمعرفة التي توصل 

 

دراكها  ، لحقائقلن المعرفة فهم أ  ،يتضح من االفق جمع إلى باإلضافة  ،أا تام أا داركإوا 
عن  ،والتعامل معها بطريقة صحيحة ، وتعلم الطريقة الصحيحة في جمعها وتحليلها ،المعلومات

 . نسان والمواضيع المختلفةإلأي هي عملية تفاعل بين ا ،طريق توظيفها بشكل جيد

 
 المعرفةو المعلومات، و البيانات، العالقة بين   3.2

 
 ،وهنا . هما : البيانات والمعلومات ،خرينآ باصطالحينمصطلح المعرفة لدى الكثيرين  يتشابك

ن الكثير من إ اذ  ة،الثالث صطالحاتإلابين و التشابه لفهم الختالف  ، لبد من التوضيح
 : والمعرفةبين البيانات والمعلومات  العالقةاذا ما فهمنا  ،المشكالت  حول المعرفة  يمكن تفاديها

 
 :البيانات   1.3.2

 
و تصورات في شكل أ ،هي الشكل الظاهري لمجموعة حقائق غير منظمة، قد تكون حقائق"

تعطي معنى وهي  ل عالقة بين بعضها البعض، ول ز  رمو  وأ ،صورأو كلمات، أو  أرقام،
و أتجمع عن طريق المالحظة او المشاهدة  ،انها قياسات دون محتوى او تنظيم ،منفردة

كما أنها  ، والمعامالت لألشياء ، وهي وصف أوليمعين بأسلوبن تخزن أستقصاء، ويمكن إلا
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المادة  والبيانات كذلك هي. اا لتعطي معنى محدد منتظمةولكن غير ، مسجلة ومصنفة ومخزنه
 ،، ليتم معالجتها لتعطي معلومات على شكل مخرجات . لذلكتعد مدخالتالولية  الخام التي 

:  2010النجار ،  ) . "رصالحه ومفيدة لتخاذ القرا تكون  قد ل ،فان البيانات قبل معالجتها
46). 

 
 : المعلومات . 2.3.2

 
التي تكون الغاية  الحقائق والمفاهيم التي تخص أي موضوع من الموضوعاتهي مجموعة من "

يمكن الحصول  . وناسا أو أ ،شياءأو أ ،ماكنأن تكون أويمكن   ،منها تنمية معرفة النسان
ذلك من وسائل اكتساب  هو ما شابأ  ،و التصالأ ،و القراءةأ ،من خالل البحث على المعلومات

 ويقصد )بالمعلومات( المعلومات قيمة .هذه ن تحمل شرط أ  ،والحصول عليها ،المعلومات
، ، واخرون )السالمي ."معنى وذات ،دللة ذات وأصبحت  ،البيانات التي تمت معالجتهاكذلك، 
2014 :16) . 

 
 : لمعرفةا. 3.3.2

 
 ؛((know-How؟ ( كيف)نها معرفة أأي  ،لخبرات والدراسةهي الفهم المكتسب من خالل ا"

و أن حقائق تراكمية، و ؟ وقد تك ي تمكن الشخص من انجاز مهمة خاصةكيف تعمل الشياء الت
 ."و توجيهاتأجرائية إقواعد 

 
نها أتعليم متراكم، و   خبرة،و لى فهم، إالمعرفة من معلومات نظمت وعولجت لتحويلها  تتألف"

التي تقود الى المعرفة وتطبيقها  واإلجراءات، ةالخبر و  القوانين، و  ،األفكار، و لفطرةاو  لموهبة،اتوافق 
) النجار،  . "والتي تعطي قيمة عالية للمنظمة النظمية المعرفةفتعكس بذلك   ،لحل مشكلة

2010  :48) . 
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 القة البيانات والمعلومات والمعرفةع 1.2: األتييوضح الشكل 

 
 

 (24: 2010)طيطي ،   ،: عالقة البيانات والمعلومات والمعرفة 1.2شكل 
 

لنحصل ، عالجتُ البيانات هي المواد الخام التي  إن   : يمكن القول  ،من خالل التعريفات السابقة
ومتفق عليه بين  ،يوجد اختالف جوهري  ل نهإ : ويمكننا القول. على المعلومات من خاللها

القاعدة الساسية في تشكل هي التي المعلومات  كما أن   الباحثين والكتاب حول المفهومين،
 تحقيق المعرفة .

 
همية المعرفةأ  4.2  

 
مصدرا للثروة  هي ُتعد   ،الرض(و  العمال،و برز عناصر النتاج قديمأا )راس المال ، أكان من 

الهم للثروة التي يتميز  رصدمال  (المعرفة)اصبحت فقد  أما اليومالرئيسية التي تميز ممتلكيها، 
والنفتاح على  ،عصر التصالت ،وثروة هذا العصر ، غيرهم، فلكل عصر ثروته منممتلكيها 

هو القدر على فويستطيع التحكم فيها  ،هي المعرفة، فمن يمتلكها ،العالم والتكنولوجيا المتطورة
 . النجاح

 
بعض العناصر التي  ( 25: 2010( و) عودة،58: 2010ومنهم )حمود، ،يحدد بعض الكتاب

: اآلتيةوتتمثل في النقاط  ،تبرز اهمية ادارة المعرفة  
 

لى زيادة إمما يؤدي   ،فراد في التنظيمألرفة بين جميع اتساعد في نشر المعلومات والمع  -1
 وفاعليته. نجاز المستهدفإلوتحقيق كفاءة ا  ،داءألورفع مستوى ا ،تمكين العاملين
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 ،هدافها خالل الفترة الزمنية البعيدةأ ستراتيجي يدعم المنظمة في تحقيق إمصدر هي  -2
 والقريبة على حد سواء . ،والمتوسطة

 زاء المنافسين .إ اا ويجعلها سالحا تنافسيا حاد ،للمؤسسةيزيد من القدرة التنافسية  -3
 ،وأهدافها ،نظرا لسهولة الوصول الى المعلومات المتعلقة بالمنظمة ؛مشاركة العاملينتزيد  -4

 . كافةا  وسياساتها
عبر  ،نهائية باعتبارها سلعةا  ،دارة المعرفة ذاتهاإن تستفيد من أيمكن للمؤسسات التربوية  -5

سو  ،والمتاجرة بها ،بيعها   .جديدةيجاد منتجات إ وأ ،تخدامها لتعديل منتج معينا 
 
 مصادر المعرفة 5.2

 
و أجل الحصول على المعرفة، أعن وجود مصدرين من  التي تحدثت الكتب هناك العديد من

والمصادر الخارجية.  وهما : المصادر الداخلية،  كتسابها،إ  
 

  المصادر الداخلية  -1
وتشمل المعرفة الضمنية خبرات  . المعرفة كتسابإلاحد المصادر الداخلية أالمعرفة الضمنية  تعد  

. وفي الغالب يكون هذا النوع من  ومذكراتهم  وذاكرتهم،  وافتراضاتهم،  ومعتقداتهم،  ،األفراد
قد تكون لهذا النوع منافعه الكثيرة لصالح  ،او الشرح . في الوقت ذاته ،المعرفة صعب النقل

 . (62: 2005) حجازي، المنظمة.
 

  المصادر الخارجية  -2
ومن   ،المعرفةللمنظمة الحصول منها على عدد كبير من المصادر الخارجية التي يمكن  يوجد
ستئجار الخبراء، ا  خرى ، والمشاركة في المؤتمرات، و ألقتداء بالمنظمات اإلالمصادر : اهذه 

ومتابعة الصحف والمجالت والمواد المنشورة على شبكة المعلومات العالمية، ومشاهدة التلفاز، 
وجمع المعلومات  جتماعية والتكنولوجية، إلوا  قتصادية،إلاتجاهات إلومراقبة ا ، و(الفيدي) وأفالم

نشاء  الخرى، المنظماتوالتعاون مع  والبيانات من الزبائن والمنافسين والموردين،   ،التحالفات وا 
قامة  . (63:  2005) حجازي ،.  خرى ألوغير ذلك من المصادر ا ،ركةالمشاريع المشت وا 
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واع المعرفةأن  6.2 
 

طار إن توضع كلها في أول يمكن  ، ن المعرفة ليس شكالألالمعرفة ليست نوعا واحدا متجانسا، 
جزءا من  إلل تقدم  فإنها ،وخبراتها ،و خدماتهاأ ،ن المنظمة عندما تقدم منتجاتهاإواحد، بل 
 ،في المنظمةدارة الفاعلة للمعرفة إلجل تحقيق اأومن  . وهو الجزء القابل للتحديد والنقل ،معرفتها

و تحديد الفجوة المعرفية فيها أ ،لتحسين استخدامها ،لبد من تصنيف المعارف فيها
 .(77:  2008)عليان،

 
لذلك فقد صنفت المعرفة الى عدة تصنيفات حسب وجهات نظر الباحثين في هذا الموضوع  

.ومن ابرز هذه التصنيفات المعرفة الصريحة والمعرفة الضمنية  
 

: يأتيكما  هي انواع المعرفة أن   (62: 2010)يرى حمود   
 

وهي  للوصول، مباشرت  ،المعرفة الصريحة : وتمثل المعرفة الواضحة والصريحة -1
 كالوثائق الرسمية في المنظمات النسانية .  ،الموثقة في مصادر المعرفة الرسمية

ليها إالتي يتم الوصول هي و  ، الموجودة في ذاكرة الفراد المعرفةهي ، المعرفة الضمنية  -2
 وهي معرفة غير رسمية عادة. ،العصف الذهنيمن خالل 

وبصعوبة  ، ليها بشكل غير مباشرإالمعرفة الكامنة : وهي المعرفة التي يتم الوصول  -3
 .ستنتاج المعرفيإلو اأ ،ستنباطإلمن خالل ا ، بالغة

و التي ، أ البتكار  هي المعرفة التي يمكن الحصول عليها من خاللالمعرفة المجهولة :  -4
 .يتم اكتشافها من خالل البحث والتجريب 

 
:  2005لكبيسي  )ا( و 54:2008) عليانو   فارة وأبو( 21:2005)ويرى كل من حجازي 

 نوعين من المعرفة وهما : ( ان هناك 20
 
على شكل معرفة  ،وهي المعرفة المعقدة غير المصقولة والمتراكمة ، المعرفة الضمنية -1

وهي المعرفة التي ليمكن  ، واسع بإطالعالكيف والفهم في عقول الناس الذين يتمتعون 
 تشتمل على ما يكمن في نفس الفرد . ألنها ؛ينهمبتقاسمها فيما  لألفراد
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هي و   المعرفة التي يمكن نقلها بسهولة، هيالمعرفة المعلنة )المعرفة الظاهرة( :   -2
المعرفة المخزنه في  نهاأكما  ، التعبير عنها بالكلمات والصوتالمعرفة التي يمكن 

 المنظمة .  (رشيف)أ
 

 خصائص المعرفة 7.2 
 

ختالف إلوقد تشعبت خصائصها تبعا   األخرى،نشطة ألا منللمعرفة خصائص وسمات تميزها 
(  2008ويرى )نجم، . هتمون والباحثون في هذا المجالمالنظر التي يحملها ال وجهات

 -: هي، كاآلتي( ان خصائص المعرفة 2013،و)الجنابي
 

مما يجعلها قادرة على   ،ن تولد : بعض الشركات لديها خصوبة ذهنيةأالمعارف يمكن  -1
 رون الذين يتم التعويلفراد المبتكألا في المؤسسة وهذا ما يمثله ، توليد المعرفة الجديدة

ن  و  .بتكار وتوليد المعرفة إلستدامة اإعليهم في عملية  تموت  ،ن تموتأالمعرفة يمكن ا 
يحل محله  خرآلوا  ،ما غالبيتها فيموت مع الشخصأ ،كما تولد، والقليل منها يسجل

  . بمعارف جديدة
فان معظم المعارف ذات القيمة  ، بفعل معدلت التعليم العالين تمتلك . أالمعرفة يمكن  -2

في تحويل  اا كبير  اا دور  الشركات مساك بها. تمارسإلا جل زيادة ثروة الشركات يتمأمن 
 ،سرار تجارية تتمتع بالحماية القانونيةأاو  ،ختراعإالمعرفة التي تمتلكها الى براءات 

 نها شان الملكية المادية .أش
فالكثير من  ،فراد : ليس كل المعرفة في الشركة صريحة ومنظورةألفي ا هالمعرفة متجذر  -3

فهناك معرفة فطرية متجذره نحن   ،الفراد عقول المعرفة يحتفظ بها بشكل خالق في
يمكن استخدامها بمجرد التي  البطارية في تشبه الطاقة الموجودة ، ذهنيامزودون بها 
  . سالكتوصيلها بال

عشرين الخالل و نه خارجيا . يخز تن المزيد من المعرفة يتم إن تخزن . أالمعرفة يمكن  -4
من تاريخها  بكثيرستطاعت البشرية تخزين كميات كبيره من المعرفة اكثر إسنة الماضية 

على يتم تخزينها ن ألوا  ألشرطة،او  األقالم،و   ،الورق ن على يخز توتم هذا ال  ،السابق
 لكترونية .إلن ايخز توسائل ال

والمعرفة الخارجية   ،)الضمنية( رهلى جانب المعرفة المتجذإن تصنف . أالمعرفة يمكن  -5
 ،األدلةكما هو الحال في معرفة  ،هناك انماط اخرى من التصنيفات للمعرفة ،)الصريحة(
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تتعلق بمعرفة كيفية كما ومعرفة المهارة  ،األشياءومعرفة العملية، تتعلق بكيفية عمل 
فراد وهي كل المعرفة المتعلقة ألشياء بطريقة ذات قيمة للشركة، ومعرفة األعمل ا

في الشركة  الُوْسعى. وهذه الفئة هي  والعالقات التي تستخدم بالعمل،  الحدسو بالرؤية، 
 .(32:  2008) نجم، 

 
أي الى أي مدى  ؛قابليتها للترميز: وهما  ،للمعرفة خاصيتين نيثضاف بعض الباحأوقد 

  .(60:  2013وغيره .)الجنابي،  ،التدريبللتعلم من خالل وقابليتها  تكون مترابطة او مرمزه
 

 دارة المعرفةإ  8.2
  

 مقدمة
 ألن ؛سنركز على ادارة المعرفة (هذا الجزء) فإننا في  بناءا على الحديث السابق حول المعرفة،

 بإدارةمن قبل المهتمين  اا متزايد اا التي تلقى اهتمام من المفاهيم الدارية الحديثةتعد دارة المعرفة إ
 ،مالعأ لى إتحويل اعمالها  هو ،صبح الشغل الشاغل للعديد من المؤسساتأذ إ ،األعمال

والهتمام باإلفراد  ونشاطات قائمة على المعرفة، فتقوم بتوجيه استثمارها تجاه توليد المعرفة
عمال التقليدية التي ألعن اوتحاول البتعاد  س مال بشري، أوالنشاطات  التي تعمل على خلق ر 

همية  في أ كثر أليعتبرون ا أصبحوافراد المعرفة الذين أنحو  تجاهإلاو  ،فراد العاديينألبها ا يقوم
 .(117:  2008)عليان ، . ليها العديد من المؤسسات إتحقيق المزايا التنافسية التي تسعى 

 
 دارة المعرفةإمفهوم  9.2

 
 ،والتطبيقات الحاسوبية ذات العالقة بذلك ، النشاطات قائمة علىدارة المعرفة إكانت  ،سابقا

ويتبادله المفكرون من  ،باستمراريتطور  دارة المعرفة إمفهوم  ثم أخذ( 136: 2008)عليان،
 . (63: 2013وتعدد حقوله ومداخلة . )الجنابي ،  ،تساعهإل نظرا  ،زوايا مختلفة

 
بين تجميع ال أو ،من خالل المزجيمة القء نشاإو أ ،إلضافةمدخل "  تع رف إدارة المعرفة بأنها :

و أ ،معلومات وأ ،كبيانات ،فية افضل مما هي عليهيجاد توليفات معر إمن  ،المعرفةعناصر 
 . (92:  2008)نجم ، معارف منفردة "
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 اا نهجعبارة عن النضباط الذي يعزز "هي أن اإلدارة المعرفية (  13-8:  1998، دوهن)ويرى 
 وأصولكل اصول المعلومات للمؤسسة ) ،وتقاسم ، سترجاعا  و  ،وتقييم ،والتقاط ،لتحديد متكامالا 

جراءات ،والسياسات ،والوثائق ،المعلومات تشمل قواعد البيانات والخبراء  ،األفرادوخبرات  وا 
 .  "العاملين في المؤسسة(

 
وتطبيقها   ،وتوليدها  ،ونشرها  ،وخزنها  ،عملية منهجية منظمة لستقطاب المعرفة" كما أنها

 . (66: 2013تخاذ القرار".)الجنابي :ا  داء و ألوتحسين ا  بصيغ تداؤبية لتعزيز التعلم واإلبداع،
 
مجموعة من األنشطة والعمليات التي تساعد  ،"( أن إدارة المعرفة2-1: 2002 ،الزامل)رى تو 

ونشرها،  ،وتنظيمها ،ستخدامهاا  و  ،ختيارهاا  و  ،المنظمات على توليد المعرفة والحصول عليها
والعمل على تحويل المعرفة )بما تتضمن من بيانات ومعلومات وخبرات واتجاهات وقدرات( إلى 

وحل   ،ستخدام مخرجات إدارة المعرفة في صناعة القراراتا  و ، منتجات )سلع وخدمات(
 . وبناء منظومة متكاملة للتخطيط الستراتيجي ،ورسم عمليات التعلم ،المشكالت

 
دارة المعرفة تعمل على الربط بين ثالثة عناصر إن إ ،التعريفات السابقة خاللمن  ،يمكن القول

النشطة التي تساعد في تشخيص، وتوليد، و  والتقنيات، األفراد،:  ساسية في المنظمة وهيأ
 ستثمار المعلومات والمعرفة التي لديهاإلتمكن المنظمة من  وتطبيقها، ، تخزين، وتوزيع المعرفة

 . بأفضل الطرق الممكنه ومشاركتها، 
 

 دارة المعرفةإهمية أ 10.2
 

 : اآلتيةتكمن في النقاط  ،همية ادارة المعرفةأ ن الى أ (2010)حمود  وأشار
 
لى زيادة إمما يؤدي  ،فراد في التنظيمألتساعد في نشر المعلومات والمعرفة بين جميع ا .1

 . نجاز المستهدفإلوتحقيق كفاءة وفاعلية  ، داءألورفع مستوى ا  ،تمكين العاملين
 ،هدافها في مختلف الفترات الزمنية البعيدةأ ستراتيجي يدعم المنظمة في تحقيق إمصدر  .2

 والقريبة عل حد سواء .، والمتوسطة
اا ويجعلها سالحا تنافسيا حا ، يزيد من القدرة التنافسية للتنظيم .3  . زاء المنافسينأ د 
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كافة نظرا لسهولة الوصول كافة المعلومات المتعلقة بالمنظمة ؛ زيادة مشاركة العاملين .4
  وسياساتها. ، وأهدافها

 : فيما يأتيتكمن  ،دارة المعرفةإهمية أ ن أ (1:  2010 فروست) ويرى 
 
 من أخطاء الماضي والنجاحات.التعلم و المؤسسات  الشركات مساعدة  .1
نشر اإللكتروني لهم في المن خالل إعادة  ،أفضل األصول المعرفية القائمةستغالل إ .2

تحسين أو لدارة إلقبل استخدام المعرفة من كا ،المناطق التي تقف الشركة لكسب شيء ما
على إليجاد حل جديد، العمليات الماضية تعديل المعرفة من  وأ أخر،إنشاء منتج في قسم 

 . سبيل المثال
زالة المعرفة  ،لكفاءات والمهارات المناسبةعلى تطوير ا (على المدى الطويل)ز التركيز يتعز  .3 وا 

 . عفا عليها الزمنالتي 
 أو نسخها. ،والكفاءات من الضياع ، قدرة الشركة على حماية معرفتها الرئيسية تعزيز .4

 
دارة المعرفة تكمن في كونها مصدراا استراتيجي يدعم المنظمة في إهمية أ ن أنستطيع القول 

 تحقيق اهدافها في مختلف الفترات الزمنية 
 

 دارة المعرفةإهداف أ 11.2
 
الى  باإلضافةهذا  ،ثقافة المعرفة في المؤسسة نشرلى إ (في مجملها)دارة المعرفة تهدف إ

: 2006،( و ) الزيادات40:  2008 عليان،) كل من هايلإ كما اشار ،هدافألمجموعة من ا
 . ، والتي يمكن اجمالها بمايأتي(50
 

 .وحمايتها  ،وكيفية الحصول عليها ،تحديد المعرفة الجوهرية -1
شاعة ،مكانات التعلمإبناء  -2 والتنافس من خالل أ لتطويرها،والتحفيز  ،ثقافة المعرفة وا 

 الذكاء البشري .
و  دارة العاملينا  و   ،والجودة المعلوماتية  ،من خالل التخطيط لها ،لألعمالخلق القيمة   -3

 .تطويرهم 
 .االمخصصة له باألماكنحفظ المعرفة وتخزينها  -4
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 ،في مجال الجامعات العاملون وهم  (المعرفة ومتخصص)المساعدة على بناء ما يسمى  -5
 او تخصص ما . ،لديهم معلومات حول موضوعو 

دارة النشاطات في إيجاد القيادة القادرة على بناء النظام المعرفي ، وتولي إلى إالسعي  -6
 المؤسسات التعليمية ذات العالقة بادارة المعرفة .

والبيئة المحيطة  ،يجاد الطرق المناسبة لتبادل المعرفة بين عناصر المؤسسات التعليميةإ -7
 بها.

و أ ،وكذلك الباحثين في المؤسسة  ،لى المعرفة من قبل العاملينإتامين سهولة الوصول  -8
 .أو دق تها سرية البيانات فيدون ان يؤثر ذلك  ،مراكز البحاث المتعاونه

 ،والتعديالت المقترحة ،عن طريق المالحظات ،وتطويرها ،غناء المعرفةإ تامين امكانية  -9
 . عمال التصحيحيةألابوهو ما يسمى  ،من خالل التطبيق

 
يمكننا القول : أن الهدف الساسي لدارة المعرفة هو توفير المعرفة للمنظمة وترجمتها الى سلوك 

 هداف المنظمة.أ عملي يخدم 
 

هداف أ والجهود التي تسعى الى تحقيق  ، دارة المعرفة تحتوي مجموعة من الفعالياتإتطبيق 
ن تبني أينبغي  ،المطلوبق المؤسسة النجاح يوتحق ،هدافألجل تحقيق هذه اأمتعددة ، ومن 

 (12: 2004)ابو فارة ، شار إليه أقادراا حسب ما  ،دارة المعرفةإمدخال متكامال شامال في 
 .(Malhotra,2001) عن مأخوذا

 
 . والالزمة لعمليات التطوير والتحسين ،تزويد المنظمة بالمعرفة الضرورية -1
وتطويرها  المنتجات الجديدة ،تحويل العمليات المعرفية لتسهم بصورة فاعلة في تحسين -2

 .وتقديمها
ورأس المال الفكري على تحقيق قدرات الرفع  ،التحقق من قدرة األصول المعرفية -3

 والرفع التنظيمي . ،اإلداري 
 ،الالزمة لتحقيق رسالة المنظمة وأهدافهوطبيعته ،تحديد نوع رأس المال الفكري والمعرفة  -4

 . نجاح في البيئة التنافسيةوتحقيق ميزة تنافسية قادرة على العمل ب
 . التحكم في العمليات المعرفية والعالقات المعرفية -5
 تحقق للمنظمة أهدافها. ،لبناء بنية تحتية متينة ،تزويد المنظمة بالدعم المعرفي الكافي -6
 .  توفير المعرفة الكافية والضرورية لتحقيق عملية توجيه وقيادة فاعلة -7
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ادارة المعرفنننة هنننو التنسنننيق بنننين انشنننطة فننني اتجننناه تحقينننق يمكنننن القنننول ممنننا سنننبق ان هننندف 

 اهدافها.
 

 دارة المعرفة إعناصر  12.2
 
ساسية أعناصر  من خالل ن يكون أوالنشاطات المعرفية لبد  ،الحصول على المعلوماتن  إ

ومدى وطبيعتها، دارة المعرفة إهل على المهتمين تحديد شكل س  ي ،متكاملة متفاعلة للمعرفة
: 2008عليان )تفاق بين إمحل  هيوهذه العناصر  حتياج لها في مؤسسات التعليم العالي، إلا

 : اآلتيوهي على النحو  ،(68- 67:  2008( وزيادات )140
 
 و فننرص ا ،تهدينندات لمواجهننةاسننلوب التحننرك نهننا أتعننرف السننتراتيجية علننى  ":  االســتراتيجية

دارة إلالتنفيذيننننة التنننني تقننننع مسننننئوليتها علننننى مسننننئول ا واألدوارسنننناليب ألبينيننننة، وذلننننك لبحننننث ا
 ." وكذلك لتطوير نظام نوعية التوثيق للمعلومات لتعليمية،التطوير المؤسسة 

  ـــل البشـــري  بنننذلكويقصننند  دارة المعرفنننة، إسننناس فننني أل: يعننند الجاننننب البشنننري الجنننزء ا الجان
دارةنظمة المعلومات في البحث والتطنوير أهتمام بكادر إلا فني  النذي يتكنون   رد البشنريةالمنوا وا 

 . كادميين  في مجالتهم المختلفةألوا ،داريينإلميدان التربية من ا
 

 دارة المعرفة في المؤسسات التربوية، من إمهما في  اا دور  تؤدي التكنولوجيا :  التكنولوجيا
المصادر بالتنسيق مع  وأحتفاظ بها، إلو اأ ،و نشرهاأ ،كتسابهاإو أالمعرفة  ،حيث توليد

 .أو مع الموارد البشرية  خرى للمعرفة،ألا
 
 وتتم   ،هم مصادر المعرفةا تعدان من : توفر العملية المهارة والحرفة اللتين  العملية

 :  آلتيةبالنشاطات ا ، دارة المعرفةإويمكن تحديد العملية في  .المحافظة عليها عبر المكانه 
 

  َالعمل الواحد ألفرادور ممارسات العمل الجديدة التي تزيد من الترابط المتبادل َتط . 
  العمل المعرفي بنشاط صناع المعرفة الذين يشغلون مراكز متقدمة في قسم ارتباط

 . لعمليات، وتعكس خبرنهم بقوة تصميم عملهما



22 
 

 

 من  واإلبداع ، في تطوير البرنامج الرسمية التي تبني المشاركة بالمعرفة سهام إلا
دارة إوالمهام للمشاركة الفردية والجماعية في برنامج  ،وتحديد الدوار ،خاللها
  .المعرفة

 مؤشرات لتقليل التكلفة ا عطاءو  ، التقدم بتنفيذ البرنامجوقياس  ، قياس النتائج، 
  وتحقيق سرعة الستجابة.

 
 دارة المعرفةإالتحول نحو  مسّوغات 13.2

 
 ؛هخذ بأليجب على جميع المؤسسات االذي ساسيا للرقي والتطور أعنصرا  ْت حبَ صأدارة المعرفة إ

. إن لهذا التأكيد المسو غات التي وديمومتها وتقدمها،  المنافسة سوق ودخولها  ، لضمان نجاحها
 :بما يأتي  .(83:  2008الزيادات ) يلخصها

 
 ، كبيرة لتخفيض التكلفةفرصة تعطي لكونها  لمؤسسي،االمعرفة في النجاح ازدياد دور   -1

 . يرادات الجديدةإلورفع موجودات المؤسسة لتوليد ا
مباشر بوسائل  اتصالن على آلالمجتمعات العالمية ا النفتاح على العالم الذي جعل  -2

سهمت في تسهيل خلق تبادل أ كل هاو  (،النترنت)و ،كالفضائيات ،سهلة قليلة التكلفة
 . وتوفير بنى تحتية اخرى لالتصالت ، وتوفير نظم التصال عن بعد ،التقارير القياسية

صبحت المؤسسات قادرة على تلمس اثر المعرفة في أ إذثر الملموس للمعرفة ذاتها، ألا  -3
 شافية اكبر.بسهولة و  وقادرة على قياس هذا الثر ، عمال فيهاألعمليات ا

س المال أهم موجودات ر أ ن المعلوماتية والمعرفة التي تمثل أسواق المال العالمية أدراك إ  -4
هم من المصادر التقليدية، أ هي مصدر الميزة التنافسية، وهي  ،الفكري في المؤسسات

 . والعمل ،س المالأور  ،رضألمثل ا
على قيمتها في (بالضرورة )للمعرفة بعيدة المدى ل تعتمد  الحقيقةن القيمة أدراك إلتزايد ا -5

 توليدها.لحظة 
مكانية ،للموجودات المعرفية المتغيره (الديناميكية)الطبيعة  -6 تعزيزها المستمر بتطوير  وا 

دارة إلتطوير برامج ايلزم ويحتم ، مما هدارتها عملية معقدإمعرفة جديدة يجعل من 
 . المعرفية

دارية إلنماط األجعلت اما  هيو   ،و إتجاهاته لزبون اذواق أالتغيير الواسع والسريع في   -7
 . التقليدية غير مالئمة لمواكبة تلك التغيرات
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 واإلبداعمعالجتها، لسيما في مجال التنافس في دارة المعرفة إالمجالت التي نجحت  كثرة -8
  . والتجدد

 
 ، ون المعرفة هي الشيء الموجود غير الملموسأن المؤسسات باتت تدرك إ ،نستطيع القول

و أ ،لكن لم تستخدمها بالطرق الصحيحة، تمتلك المعرفةن العديد منها أو   ،هميةأ كثر ألا
 ، ن العاملين في هذه المؤسسات ل يستطيعون الوصل اليهاأو  ، هستخدمت بطرق غير مناسبأُ 

دارة المعرفة إسمتها  ،دارة خاصةإلذلك سعت المؤسسات لتطوير  ،كتشافهاإو حتى أ بيقها،وتط
 ستثماره  بالشكل الصحيح . إوتتمكن من  ، الموجود غير الملموس الشيءلتطوير هذا 

 
 دارة المعرفةإمتطلبات تطبيق   14.2

 
ماتدارة المعرفة يتطلب توفير مجموعة مإن تطبيق إ  ،ساسية بالمنظمةألوالمتطلبات ا ن المقو 

: يمكن إجمالها بما يأتي  
 

االحتياجات المعرفية   .2.411  
 

كد الباحثون في هذا المجال )حقل المعرفة ( على ضرورة فهم أ:  البيانات والمعلومات -1
بين ) البيانات والمعلومات والمعرفة ( تلك المعرفة التي تحدد كيف تؤخذ المعرفة من  العالقة

نها مجموعة من البيانات ذات معنى جمعت أ "رفت المعلومات على عُ  أذ ؛مصادرها الحقيقيه
تجميع للمعلومات ذات  إلما هي "، وان المعرفة "منهافادة إلمع بعضها لتصبح مهمة يمكن ا

ن العالقة السابقة بين إ ." لستنتاجاووضعها في نص للوصول الى فهم يمكننا من  ،المعنى
 2005الكبيسي ، (هرم المعرفة  هي ما يسميها الباحثون  ،والمعرفة ، والمعلومات  ،البيانات

 :26) .  
 

هي المعرفة القائمة على التجربة  المعرفة الضمنية  : الصريحةالمعرفة الضمنية والمعرفة   -2
  كامنة ألنهاومن الصعوبة وضعها في صيغة رسمية  اا والمالحظة . هي ذات صبغة شخصية جد

، فقد عرفت أنها : " المعرفة التي يمكن أما المعرفة الصريحة  ،في الدارك العام للعقل البشري 
وفي شكل بيانات موضوعية في  قياسها كمي ا، وهي التي يمكن التعبير عنها في لغة رسمية، 

 .(Bogue,2006 : 1-2)صيغة علمية، وبشكل وجيز، كما يمكن تشغيلها،  ونقلها بسهولة . 
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هي عبارة عن  ،نية التحتية والتقنية: الب والتقنية وتكنولوجيا المعلومات توفير البنية التحتية -2

علمية  وأغراض ، ومستجداتها من الكتشافات في تطبيقات ، التطبيق المنظم للمعرفة العلمية
 .(35:  2011)الزطمة، 

 
 : هي ،وقد صنفت البنية التحتية والتقنية الى ثالثة عناصر رئيسية

 
 ة ومكونات الما ، هي الجهزة والمعداتو :  جهزة والمعداتألا الصلبة التي تستخدم في د 

 .جهزة الحاسوب وملحقاتها أمثل   ،وتخزينها ومعالجتهانقل المعلومات والبيانات 
 

 وتحقق ثالث  ، : وهي تعليمات تفصيلية تضبط عمليات نظم المعلومات البرمجيات
الموارد،  ههذدارة موارد الحاسوب في المنظمة، وتزويد العاملين بمزايا إ وظائف رئيسية :

ثال ذلك، مو  بين المنظمة والمعلومات المخزنة،  لتوسطوا  ،مثل انظمة التشغيل المختلفة
 أنظمة التشغيل المختلفة .

 
 و  ،هي المصادر التي يمكن من خاللها الحصول على المعلوماتو :  الموارد المعرفية

مراكز مصادر و ، ("انترنت")شبكة المعلومات و ، بأنواعهاالمكتبات :  مثل ،البيانات
 . والموارد البشرية  المعلومات،

 
 ،لمختلف المعارف واألمثلالستخدام والستثمار المفيد فيقصد بها :  ما تكنولوجيا المعلوماتأ

لى إوالبحث عن افضل الوسائل والسبل التي تسهل الحصول على المعلومات التي تقودنا 
 ،وكذلك جعل هذه المعلومات متاحة للمستفيدين منها، وتبادلها بالسرعة المطلوبة ،المعرفة

 .(36 : 2011)الزطمة ،  .اجبات النسان المعاصرو و عمال أ فاعلية والدقة التي تتطلب وال
 

  : س المال البشري أتوفير ر   -4
 

الجانب البشري  ويعتبركافة .  عمال المنظمةبأالكادر البشري الذي يقوم  ،يقصد بالقوى البشرية
دارة المعرفة في إهم المقومات التي يتوقف عليها نجاح أ و ومن  دارة المعرفة، إهم في ألالجزء ا

هم إن الجانب البشري أ ساس الذي تنتقل عبرة المعرفة . ألفهو يحتوي على ا ؛تحقيق اهدافها
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كل عامل من  يعدذ إ ؛التوسعالموارد التي تعتمد عليها المنظمة في البقاء والستمرار والتطور و 
ان المنظمات التي تسعى لتحقيق التميز  . و فشل للمنظمةأ ،العاملين في المنظمة عنصر نجاح

من خالل  اا،هي المنظمات التي تخلق وتبني كادرا بشريا متميزا وماهرا ومتخصص ،والنجاح
 .(51: 2012)المدلل،  والتطوير المستمر. والتأهيل ،التدريب

 
 -:ويشمل  ،الوعي المعرفي 2.14.2

 
التخطيط الصحيح إلدارة المعرفة والمعلومات يعمل على تعزيز قدرة   : التخطيط والتنفيذ -1

الخاصة بالمؤسسة ، وتساعد واألهداف  . فةر المؤسسة على تحقيق اهدافها الخاصة بالمع
على اكمل وجه واتخاذ  األهداف الخاصة عملية التخطيط  إلدارة المعرفة  على تنفيذ

 قرارات مبنية على معلومات واضحة .
 

يخزن الحاسوب كثيرا من المعلومات الحساسة عن الفراد ":  من المعلوماتأ -2
من خالل الشبكات  ،ويجري تبادل هذه المعلومات بين المستخدمين ،والمؤسسات

 2011 الزطمة ،)  ." المختلفة، لذا يجب حماية هذه المعلومات والمحافظة عليها 
:37). 

 
جراءات الوقائية المتخذه لحماية المعلومات إلمجموعة من اأنه " ب امن المعلومات ويمكن تعريف

ووضعها في شكل امن لحمايتها من أي اعتداء عليها "  ،و التلفأ ،و الضياعأ ،من السرقة
 .(28:  2015)السامرائي و الزعبي ،

 
دارة المعرفةإعمليات    15.2 

  
 بحيث  تقوم ادارة المعرفة باستغالل المعرفة  ،دارة المعرفة هو تطبيق المعرفةإالهدف من إن 

ومشاركتها ل  ، وخزنها ، الحصول على المعرفةإن  هداف المنظمة . أ في تحقيق  واستثمارها
قياس نجاح  لذلك فإن ،لكن الشيء الصحيح والمهم هو تنفيذها على ارض الواقع  اا،يعتبر كافي

سنقوم بعرض  ،ذلك وألجل . نظمة  في مجال ادارة المعرفة يقاس بحجم المعرفة المنفذهأي م
 . التي يجب تطبيقها للحصول على الهدف العمليات الساسية للمعرفة
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 عمليات إدارة المعرفة 2.2 : األتييوضح الشكل 

 
 

 (35:  12-20)مدلل : ، دارة المعرفةإعمليات   2.2شكل 

 
 -: تشخيص المعرفة -1

 
المعرفة، وفي ضوء التشخيص توضع  ادارةالتشخيص من المور المهمة في برنامج  يعد

( الى ان عملية التشخيص 64: 2005 ،الكبيسي)يشير  . وبرامجها ،سياسات العمليات الخرى 
وتحديد الشخاص  ، امر حتمي وضروري، لن الهدف منها هو اكتشاف معرفة المنظمة

هم أ وتحديد مكان في القواعد . تعد عملية التشخيص  مواقعهم، ، وتحديد الفاعلين والحاملين لها
نجاح مشروع ادارة المعرفة يتوقف على مدى   ؛ إذ إن  التحديات والصعوبات التي تواجه المنظمة

 ،واليات البحث و الوصول ،يات الكتشافآلتستخدم في عملية التشخيص  .دقة التشخيص 
 المعرفة . إلدارةبرنامج  ألي  اا عرفة مفتاحوبذلك تعتبر عملية تشخيص الم

 

 ،تحديد فجوة المعرفة (من خاللها)يمكن  ؛ إذن عملية تشخيص المعرفة مهمةأ ،نستطيع القول
ومن خاللها تستطيع الجامعات الوصول الى حلول  ، و جودة المعرفة الموجودة داخل الجامعةأ

 ن تتعرض لها العملية التعليمية.أألي مشكلة يمكن 
 
 -: توليد المعرفة -2

 
شراء المعرفة وابتكارها واكتسابها  ىعملية توليد المعرفة بالعمليات التي تركز علتتعلق 

نه يمكن أ الى ( 77:  2005 ،حجازي ) وأشار. ( 69:  2005) الكبيسي ، والستحواذ عليها 
 والتي تمتد بينو التصرفات التي يقوم بها الفراد أ ،خالل عدد من العملياتتوليد المعرفة من 

ول تستطيع  ،على ان المعرفة يولدها الفراد (حجازي ) وأكد . تحدي البداع و البحث الجاد
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على توسيع المعرفة  في المنظمةتقوم عمليات توليد المعرفة  .المنظمة توليد المعرفة دون الفراد 
على مستوى الجماعة من خالل  (بلورتها)ومن ثم صياغتها و  ،أفرادالتي تولد على ايدي 

  الحوار، والمحادثة، والتشارك في الخبره .
 

 ؛( الى ان المعرفة والبتكار عملية مزدوجة ذات اتجاهين196:  2008)عليان ،  وأشار
بتوضيح  )عليان( مقا . والبتكار عندما يعود يصبح مصدرا للمعرفة ،بتكارلإل فالمعرفة مصدر

 : أآلتية هذه العملية من خالل النقاط 
 
 المعرفة المشتركة : وهي توليد المعرفه من خالل المشاركة الضمنية بين الفراد عند قيامهم  .1

 . بأعمالهم
 معرفة من خالل تحويل المعرفة الضمنية الىهذه المعرفة  المجسدة : تتم رجيةاالمعرفة الخ .2

 . واضحة، مثل نقل معرفة من كتاب
 ،و نشر المعرفةأ ،تصال بين الجماعاتإلالمعرفة التراكمية : تتم هذه المعرفة من خالل ا .3

 كعملية منتظمة يمكن تخزينها وفهرستها .
 ،عمل يومي وعمليات (روتين): يتم تحويل المعرفة التنظيمية الى  المعرفة الداخلية المدمجة .4

 ومبادرات استراتيجية . ،وثقافة منظمة
 

 ،لتوليد المعرفة مبادئربعة أ( Quinn)، 1996 :74-75ة توليد المعرفة قدم ولتحقيق فاعلي
 : وهي

 . فراد على حل المشكالتألتعزيز قدرة ا -1
 . التغلب على معارضة الفراد المهنيين للمشاركة بالمعلومات -2
 . التحول من الهياكل الهرمية الى التنظيمات الشبكية -3
 . المعرفيةتشجيع التنوع الفكري داخل المنظمات  -4

 
بحاجة الى دعم اداري ومالي  (خصوصا في الجامعات)ن توليد المعرفة أ ،القول نستطيع

 . الميزة التنافسيةللعناصر البشرية العاملة، حتى تصل جامعاتنا الى 
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 -: تخزين المعرفة -3
 

 ،والبحث ،والستدامة ، تلك العمليات التي تشمل الحتفاظ تعني : "ن المعرفة يخز تعمليات 
 ؛"وتشير عملية خزن المعرفة الى اهمية الذاكرة التنظيمية.  والوصول والسترجاع والمكان

الكثير من المعرفة التي يحملها الفراد  لخسارتهاخطرا كبيرا نتيجة مشكلة و فالمنظمات تواجه 
ولسيما للمنظمات  اا، جد ابها مهم ومن هنا اصبح خزن المعرفة والحتفاظ  ،الذين يغادرونها

ة العقود يغالتي تعاني من معدلت عالية لدوران العمل التي تعتمد على التوظيف والستخدام بص
معرفتهم الضمنية غير الموثقة  يأخذون لن هؤلء  ؛والستشارية لتوليد المعرفة فيها ، المؤقته
هناك نوعان من  . (99،  2008) الزيادات  ،ما الموثقة فتبقى مخزنه في قواعد البياناتأمعهم، 

 . ن التتابعييخز تهو ال -: الول ،(451: 2000 ،مكليود)كما اشار اليها  ، وحدات التخزين
ن تخزين ألى إ ،(197:  2008شار )عليان، أوقد  ن للوصول المباشر .يخز تال -:  والثاني

 دارةإل هالقيمة المتحصلفالكثير من  سترجاعها، إوعميلة  ،المعرفة يمثل جسرا بين التقاط المعرفة
 ،وضرورات الربط فيما بينها ،وموضوعاتها ،المعرفة ناتج من خالل عناصر المعرفة المختلفة

دامتها ن المنظمة تبذل أعلى ( 315:  2001 ،العلواني)يؤكد   في السياق نفسه، وتحديثها. وا 
كان ذلك عن طريق أسواء  لفقدانها، ةا نها قد تكون عرضأ إل  ،في اكتساب المعرفة اا كبير  اا جهد

ن المعرفة عنصر مهم من عناصر ادارة يخز تفان  ،وبذلك ،تعثر طرق الوصول اليها أمالنسيان 
بما  ،تخزين المعرفة في اا كبير  اا ثر أ ن لتكنولوجيا المعلوماتأ عليان كذلك إلى. يشير  المعرفة

سترجاعها،  تتيحيه من نظم متطورة لتخزين البيانات بما يؤدي الى الحتفاظ  ،ونظم ادارتها وا 
 . وسهولة استخدامها ،بالمعرفة

 
 -: توزيع المعرفة وتطبيقها -4

 
 -: توزيع المعرفة -أ 
 

، والمشاركة بتبادل الفكار، بالستخدام وتكبر تزدادان المعرفة  (75:  2005)الكبيسي، يرى 
لذا قامت الشركات والمؤسسات  منهم،لدى كل تكبر والمهارات بين الشخاص تنمو و  ، والخبرات

لى ضمان وصول إيشير ن توزيع المعرفة إ( 29: 2011)الرقب ، يرى . بتشجيع المشاركة 
كبر عدد من أووصولها الى   ،المعرفة المالئمة للشخص الباحث عنها في الوقت المالئم

بما   ،المعرفةن يكون هناك طرق ووسائل لنقل أالشخاص والعاملين في المنظمة، لذلك يجب 
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والنظم المدعمه  ،والبرامج التدريبية ، ويكون ذلك عن طريق التعليم ، لها دون عوائقو يضمن وص
 وشبكات العمال  ، بالمعرفة المؤمنه

 
من  التي تاتيتدرك القيمة الضمنية  اصبحت( IBM): مثل  ، ن العديد من الشركات الكبرى إ

 ،والستفادة توزيع قصص النجاح المقنعة للعاملينعملية ذلك وتستخدم في  المعرفة،توزيع 
 .(198:  2008.)نجم،منها
 
 -: تطبيق المعرفة -ب
 

. دارة المعرفة هو تطبيق المعرفة المتوفرة للمنظمة، وهذا التطبيق هو ابرز عملياتهاإمن الغاية 
 ،ستفادةإلا ،ستعمالإلعادة اإ  ،ستعمالإلا  األتية :وتشير هذه العملية الى المصطلحات 

الى تطبيق المعرفة  التي تسعىن على المنظمة أن في هذا المجال و ويرى المختص .والتطبيق
 جلأوالسعى من البحث مهامه المعرفة بحيث يكون من  إلدارةان تقوم بتعيين مدير  ممتازبشكل 

كعنصر مكرس لتطبيقات مشاركة المعرفة، ويؤكد على ان  العمل ،تطبيق المعرفة الجيدة
 ،والحصول على التقارير ،غير الرسمية التصالتالستخدام تتضمن  وا عادةالستخدام 
والعرض) الكبيسي  ،فيها التدريب بما ،خرى أ وأشكال والتجارب غير الناجحة، ،الجيدة والتطبيقات

 ،2008 :78). 
 

المزيد من الفرص  وفرت (نتر نتإلا)وخاصة تصالت إلوا  ،التقنيات الحديثة نأ يمكننا القول
 ماكن توليدها .أماكن بعيدة عن أستخدامها في إ وا عادة ،لستخدام المعرفة

 

  دارة المعرفةإنماذج   16.2 
 

 .وتوجيهها في المنظمات وأنشطتها دارة المعرفةإتساعد نماذج ادارة المعرفة على فهم جهود 
وتوجيهها في محاولة لفهم  جهود ادارة المعرفة  ، قدم الباحثون نماذج عديدة إلدارة المعرفةلقد 

 .(122:  2005ساسية : )نجم، ألوافتراضاتها ا ،ستراتيجياتهاإفي بناء 
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( الى انه هناك عدة خصائص اساسية يجب ان تتوفر في نماذج 217: 2008ويشير عليان)
 جلها، وأبرزها :ألكي تحقق الهداف التي صممت من  ، دارة المعرفةإ
 

 المرونة . -1
 الشمول . -2
 القيادات ذات الكفاءة . -3
 على تزويد المنظمة بالمعرفة الزمة . القدرة -4
 توفير العنصر البشري المؤهل القادر على ادارة نظام المعرفة . -5
 .وخطتهاالتفاق والنسجام مع اهداف المنظمة الستراتيجية وأنشطتها  -6

 
برز النماذج والتجارب العالمية التي يمكن الستفادة منها أن أ إلى( 70:  2010ويشير عودة )

  -:هي  ،و المجال التربوي أ ،في عملية تطوير ادارة المعرفة في مجال التعليم العالي
 

 (D.skyrme)   (ديفيد سكايروم)نموذج   1.16.2
 

 -: ساس قوتين محركتين هماأيقوم هذا النموذج على 
 
 ،لمعرفة الموجودة لدي المؤسسة، والطرق التي تحقق ذلكلفضل ألا الستخدام -:  ألولىاالقوة  
 وتطوير قواعد البيانات، وحل المشكالت والدروس المتعلمة. الُفضلى،تقاسم الممارسات و 
 
نشاء المعرفة الجديدة -:  فهي ،القوة الثانيةما أ عمليات وأنشطة  ىلإوتحويلها  ، البتكار وا 

 ال في تشجيع البتكار.ع  ويكون التركيز على الطرف الف ،جديدة
 

 :يأتي دارة المعرفة،  وهي كما إعوامل للنجاح في  ةعلى سبع ،يضاأ ،ويقوم هذا النموذج
 

من خالل العالقة  ،من خالل تطوير المعرفة العميقةويتم ذلك المعرفة في العاملين :  -1
 . بين العاملين

وما يرتبط بهذه النشطة من خدمات مكثفة  ، في الخدمات واألنشطة المقدمة المعرفة -2
 . للمعرفة
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 ، كما أن  لبتكاريه حيث التعلمامن خالل تنمية الثقافة ويكون ذلك المعرفة في الفراد :  -3
 . المعرفة قيمة عاليةلتقاسم 

مكانية الو  ،المعرفة في العمليات : تجسيد المعرفة في عمليات محددة -4 الخدمة  إلىصول وا 
 . في النقاط الحرجة

 .جل الستخدام المستقبلي للمؤسسةأالذاكرة التنظيمية : وهي الخدمة الحالية المخزنه من  -5
 داخل المؤسسة ،من خالل تحسين تدفق المعرفة عبر الحدوديتم المعرفة في العالقات :  -6

 وخارجها .
 .ستغالله ا  و  ، وتطويره ، الفكري س المال أالصول المعرفية : ويتمثل هذا في قياس ر  -7

 . (127 -126:  2005)نجم ،
 
 -:نموذج موئل  2.16.2

 
 :ألتية ( على النقاط اD.E Winnosky) (دينس وينسكا )ويقوم هذا النموذج الذي قدمه

 
 ،والقيم، تجاهإلوهذه الثقافة هي التي تحدد ا ، المهم ؟( هو دارة المعرفة )ماإثقافة  -1

 توليس ،والتفضيالت في ادارة المعرفة . وهذه الثقافة هي التي تأتي باإلستراتيجية
كما ان الثقافة هي التي تحدد التكنولوجيا والممارسات   الثقافة، ئتنشستراتيجية هي التي إلا

 . المالئمة
في تحسين  (عادة)وهذه الهداف تتمثل  ،دارة المعرفة)ماهو الهدف األساسي ؟(إهداف أ  -2

 ،الكفاءات أم ،تحسين القدرات أم الموارد،في استغالل  أكان سواء بوية،رات المؤسسة التر قد
 غيرها من القدرات الموجودة في المؤسسة. أم

الممارسات  ىلإتشير  المعايير وهذه ،دارة المعرفة ) ما هو ممكن التحقيق ؟(إمعايير  -3
و أ ،والمنتفعين من المعرفة ،التي تستخدمها المؤسسة في العالقة مع العاملين الفضلى

خرى. ألمع المؤسسات ا بالموازنة ،والقدرات المتحققة ،وكذلك التكنولوجيا ،خدمات المؤسسة
 (.121: 2008)الزيادات، 
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 -:  Massey et al))  (خرون آمازي و )نموذج  3.16.2 
 

 (لفوتيل)عن طريق دراسة الحالة  ،دارة المعرفية الناجحةإلحيث قام "مازي" ورفاقه ببناء نموذج ا
(Vortel) . (هول سابل)الطار الذي قدمه  ألىالنموذج  اويستند هذ (Holsaple  )يرى  الذي
وكيفية استخدامهم  ،ومستخدمي المعرفة التنظيمية ،ن نجاح ادارة المعرفة ينبع من فهم المؤسسةأ

ليات التغيير التنظيمي التي ل يمكن ن ادارة المعرفة هي احدى عمإف ،وطبقا لهذا النموذج .لها 
 فصل نجاحها عن نجاح عملية التغيير الذي يعكس الداء التنظيمي الكلي .

 
 هي :  ،يتكون هذا النموذج من مجموعة من العناصر

 
كتسابها إستخدام المعرفة، وأي معرفة يتم إتحدد عملية وهي التي ستراتيجية ادارة المعرفة : إ -1

 مستخدميها، وشكل هذه المعرفة .، و ومصادرها
وموارد  ، دارةاإلدارية من قبل إلالمساندة ا هذه التأثيرات دارية الرئيسية : تحددإلا التأثيرات -2

 دارة البرنامج، والتنسيق والرقابة على الموارد .إ
 مصادر المعرفة التيو على الموارد المالية،  هذه التأثيرات تأثيرات الموارد البشرية : تشتمل  -3

 . تحتاجها لبناء نظم ادارة المعرفة
القوى الخارجية التي توجه الجامعة لستثمار هذه التأثيرات تأثيرات البنية األساسية : تصف  -4

- 219: 2008موقعها المميز بين المنظمات . ) عليان ،  تحديد معرفتها التي تمكنها من
220.) 

 
 

 -: (Wiigنموذج ) 4.16.2
 

 : األتيبحسب التصور  ،إلدارة المعرفة اا قدم "ويج"  نموذج
 

 ،:  نموذج دورة تطوير المعرفة المؤسسة : ويتكون هذا النموذج من خمس مراحل اساسية أوال
 وهي :
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من خالل و إعدادها : يجري تطوير المعرفة  وا عدادها مرحلة تطوير المعرفة المؤسسية -1
من خالل جهود البحث العلمي التي تهدف الى  وذلك  بتكار،إلوا ،واإلبداع  ،عمليات التعليم

 . استيراد المعرفة من خارج المنظمة
من  ؛حتفاظ بهاإلوا ،كتسابهاا  و  ،تتم السيطرة على المعرفة  ،مرحلة اكتساب المعرفة : وهنا -2

 . لتحقيق عمليات الرفع من خالل المعرفة ،وعمليات المعالجة ،اجل الستخدام
وقد  شكال مفيدة، ألى إوتحويلها  ،: يجري تنظيم المعرفةوتهذيبها مرحلة غربلة المعرفة  -3

و الى قواعد معرفية، مما يجعل المعرفة قادرة على تحقيق منافع أ ،لى مواد مكتوبةإتحول 
 المنظمة.

وكل  ،: يجري نشر المعرفة وتوزيعها حتى تصل الى كل مركزونشرهامرحلة توزيع المعرفة  -4
 ،والبرامج التدريسية ،ري عملية التوزيع والنشر عن طريق التعليموتج . نقطة من نقاط العمل

 وشبكات العمال الخبيرة. ،والنظم المسانده للمعرفة
كمحصلة للمراحل   ،وطبقت المعرفة  ،قد تبنتهنا  مرحلة الرفع المعرفي : تكون المنظمة -1

 اا مل  تع  ،عمليا ،السابقة،  وتبدأ المنظمة تحقق ميزة الرفع المعرفي،  وهي تحقق للمنظمة
 (.2008)طاشكندي،  . وتزيد عمليات البداع  ،فضلأ
 
 : األتيةويتكون من المراحل الخمس   ،: نموذج دورة تطوير المعرفة الشخصي ثانيا
 
وغير  ،غير واضحة (غلبألفي ا) هذه المعرفة مرحلة المعرفة الكامنة غير المدركة : تكون  -2

 ولي لمفهوم جديد .أوانطباع  ،مفهومة بصورة جيدة، وتعبر عن لمحة عابرة
معروفا ويجري العمل معه بصورة  ،جزء من هذه المعرفةهي مرحلة المعرفة المثالية :  -3

فإنها ليست معروفة   ،غلب هذه المعرفة التي تتعلق بالرؤى والنماذج العقليةأ ما أ . واضحة
 صورة غير واضحة .بصل اليها في بصورة كافية، ويكون الو 

ستراتيجيات حل المشكالت، ا  و  ،بالنظم الساسية هذه المعرفة مرحلة المعرفة النظامية : تتعلق -4
وتتعلق بالمبادئ العامة، أي انها تتعلق بالمعرفة الصريحة المعروفة جيدا، ويطلق عليها 

 المعرفة العميقة، ويجري استخدامها لبناء النظم المسندة للمعرفة. (حيانا)أ
وتكون في الغلب  ،بصناعة القراراتهذه المعرفة و العملية : تتعلق أمرحلة المعرفة الواقعية  -5

تقع و تستخدم بصورة واضحة، و  معرفة صريحة، تتعلق بدعم القرارات واألعمال اليومية،
 ضمنها عمليات التدريب.
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تكون المعرفة واضحة بصورة  ،لمعرفة العاملة الروتينية المؤقتة : في هذه المرحلهمرحلة ا -6
 (في هذه المرحلة)وتستخدم المعرفة  . تمتة هذه المعرفةأتجعل من الممكن أنها لدرجة  ،كافية

لشروح ومبررات وأسباب. )طاشكندي،  ةِ لحاجادون  ،من اجل اتمتة المهام بصورة روتينية
2008 :94-96.) 

 
مما سبق يمكننا القول ان هذه النماذج قد تشكل دليل عام للمنظمات التي ترغب ببناء نظام 

 لدارة المعرفة لديها .
 

 دارة المعرفة إتطبيق مشكالت  17.2

 
كما  تالمشاكال همن هذو   ؛فان هناك مشكالت كثيرة قد تبرز  ،عند تطبيق منهج إدارة المعرفة

 -: (Thierauf,2003خوذا عن )أم (18: 2004فاره ،  بوأ) شار لها أ
 

يعمل منفذو نظام إدارة المعرفة في عزلة عن اإلدارة العليا للمنظمة، وهذا يؤدي إلى  نأ امكانية -1
وقناعاتهم باألنشطة والممارسات  ،تتالءم مع معتقداتهم الشخصية وتطوير إمكانات ،بناء قدرات

المنظمة، وهذا األمر يؤدي إلى بناء وتطوير تفضلها ل ، التي الُفضلىالتشغيلية والوظيفية 
قدرات لن تستخدم بصورتها الكاملة، وستؤدي إلى ممارسات معينة ل تكون هي الممارسات 

مع اإلدارة وأهميته . وهنا تبرز ضرورة التنسيق  وفقا لنظام المعرفة الذي جرى بناؤه ،المفضلة
 .ويره وتط العليا عند بناء ر نظام إدارة المعرفة للمنظمة

بصورة غير واقعية، بالترويج نظام إدارة المعرفة لعلى عملية الترويج  القائمون ن يقوم أ إمكانية  -2
حباطات متكررة مكانات غير واقعية، وهذا قد ينعكس في صورة فشل وا  وعمليات  ،وبقدرات وا 

 أو بعض المنتجات. ،أو حذف لبعض خطوط المنتجات ،تصفية
وعلى حاجات األعمال، بل  ،ي التركيز على الفرص السوقيةل يجر  ،في كثير من األحيان  -3

مكانات عامة ،يكون التركيز على تقديم إدارة المعرفة تكشف قيمة  ،على أنها تمتلك قدرات وا 
. إن هذا التركيز يؤدي إلى تحقيق ميزة تنافسية محدودة  وغير محددة  ،تنافسية غير واضحة

 أقل من المتوقع.
بسبب عدم تخصيص الموارد البشرية   ،المعرفة تخفق وتفشل بعد تقديمهاالكثير من جهود إدارة  -4

 والمادية الكافية لنجاحها.
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 الميزة التنافسية  18.2

 
 مقدمة

 الى باإلضافة ،قتصادياتإلا شهدتهظهورها مع التطور السريع الذي  تزامنيظاهرة هي  المنافسة
المؤسسات قدرة  عطتأ هذه العوامل والظروف  عجمي .ورة التصالت والمعلومات ث نتج عن ما 

 قدرات   التي تضمنمستخدمة في ذلك جميع الوسائل الممكنه  ،كبيرة على البداع والبتكار
 ،ن تحقيق ذلكإ . نلمنافسيا مامأوالصمود  ر على المواجهة والتصديعلى وقدرة اكبأ تنافسية 

ومنه ضرورة امتالكها  ،بالمواقع المهمةلالحتفاظ  ،ألدائهايتطلب التحسين والتميز المستمرين 
  .(3: :2011) وسيلة ، . للمزايا التنافسية التي تؤهلها لذلك

 
تزداد البدائل  وِمْن َثمَّ  ، التنافسيةتنافسية يعزز من قدرتها  على مي زة  المنظمة حصول وبذلك فان 

الى الثبات  باإلضافة  والتوسع في تقديم الخدمات، ،المتاحة امامها في تحقيق النتشار
طالة ،والستقرار النسبي  . (27:  2015زمني .)عبد الغفور ، العمرها  وا 

 
 الميزة التنافسية مفهوم  19.2

 
 ،ات من القرن العشرينيمفهوم الميزة التنافسية في حقل الدارة الستراتيجية في فترة الستين ظهر

         ، (Andreuws) Christensen من بينهم ،المفكرين الداريين عدد من في كتابات
 (  . 28: 2015 ،عبد الغفور)

 
وحددها بنوعين  هدفا استراتيجيا،  اعتبرهاالذي  (بورتر)مات اسهإرتبط وصف الميزة التنافسية با

لى إنظر فقد  (هوفر) أما . وميزة الختالف  ،ميزة الكلفة -:اساسين من الميزة التنافسية، وهما 
من خالل  ،منافسيهاالميزة التنافسية بكونها الموقع الفريد الذي تتبوؤه المنظمة مقابل موقع 

وتهدف الميزة  التنافسية من نظم المعلومات الستراتيجية الى تطبيق تكنولوجيا .  توظيف الموارد
التقدم على  المنافسين . ويمكن تناول الميزة  بهدف ،فعال ومتميزواستخدامها بشكل  ،المعلومات

فالميزة  ؛موجه للتفكير الستراتيجي لقرارات المنظمة لستراتيجية كإطارالتنافسية المستدامة 
 (.2009) الطائي والخفاجي، قل والتمايز . ألالتنافسية تعتمد على الكلفة ا
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ا كانت قادرة على تطبيق عمليات ميزة تنافسية اذ تكون قادرة على إمتالكالمنظمة  لذلك فإن
والمنظمات المنافسة ل تستطيع الحصول على الموارد  ،انتاج غير مطبقة في المنظمات المنافسة

 2009) الطائي والخفاجي ،  .ومجاراتها تلك المنظمات تمكنها من محاكاة التي  زمة الال
:155). 

 
وتطبيقها، تلك  " قدرة المؤسسة على صياغة الستراتيجيات بأنهاوتعرف الميزة التنافسية 

والعاملة في نفس  ،التي تجعلها في مركز افضل بالنسبة للمؤسسات الخرى الستراتيجيات 
الفنية،  والموارد ،تتحقق من خالل الستغالل الفضل لإلمكانات هي استراتيجياتو ، النشاط 

، وغيرها التي تتمتع بها المؤسسة ،درات والكفاءات والمعرفةالى الق باإلضافة ،والمادية، والتنظيمية
 .(14-13:  2006) ابو بكر ، وتطبيقها. استراتيجيتها التنافسية ،ى تمكنها من تصميمتوال

 
" الموقع الفريد طويل المد الذي تطوره  بأنها:  الميزة التنافسيية (80:  2012)ويعرف القطب 

ستغالل نقاط قوتها الداخلية باتجاه تقديم ا  بشكل مميز وفعال، و  نشطتهاأداء أمن خالل  ،المنظمة
 ل يستطيع منافسوها تقديمها . ،فائقة لزبائنها قيمةمنافع 

 
" العملية التي يكافح فيها كيان ما،  فيعرفونها بن :( 70:  2014)سويسي و الخفاجي ،  أما 

 .و دولة، والهدف هو الفوزأ ،ةو منظمأ ،ن يكون شخصاأوهذا الكيان يمكن  ،خرأللتفوق على 
والرغبة في  ، القدرة -: مثل ،ن توفر عدة عواملأينبغي عليها  ،ولكي تكون المنظمة منافسة

 وتوفير الموارد المحددة ".  ،و اللتزامأ ،والولء ،الفوز

 
نها " القدرة المستمرة على مواجهة مختلف مصادر المنافسة في بأ( 168: 2012وعرفتها داسي )

، المر الذي يتطلب تحقيق الفضلية التنافسية التي تمكن من الحفاظ على "ظل محيط متغير 
 هذه المقدرة التنافسية واستمرارها.

 

نها قدرة أ -: يمكن القولالتنافسية،   تعريفات للميزةوما تضمنته  ، من خالل التعريفات السابقة
ل تستطيع  ،من خالل تقديم خدمة  مميزة  لزبائنها ،المنظمة على التفوق على منافسيها

 المنظمات الخرى تقديمها .
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  همية الميزة التنافسيةأ 20.2

 
ستمرارها في تطور المنظمات ساسياأالميزة التنافسية دورا  تؤدي نقاط القوة التي  ىحدإ تعد، و وا 

ن الميزة التنافسية للمنظمة تعتبر إبل  ليس ذلك فحسب،  . تحافظ على استقرار نشاط المنظمة
 :يأتي كما   ،وهي  (308:  2007دريس،ا  )الغالبي و شار لها أحسب ما  األتية، لألسباب مهم ه

 
 داءعالية .أتؤدي الى تحقيق نتائج  ،لمنافسينانوعيا وأفضلية على تعطي المنظمة تفوقا  -1
 . ثنين معاإلو اأ ،و فيما ما تقدمة للعمالءأداء ألتجعل المنظمة تتفوق في ا -2
ايجابي من مدركات العمالء، وباقي المتعاملين مع المنظمة لستمرار  تأثيرتسهم في  -3

 .وتطويره التعامل 
والتقدم هذا يتيح للمنظمة متابعة التطور و  ،تتسم الميزات التنافسية بالستمرارية والتجدد -4

 . على المدى البعيد
تعطي حركة ديناميكية للعمليات الداخلية للمنظمة؛ ألن الميزة التنافسية تستند الى موارد  -5

 .المنظمة وقدراتها
 

 خصائص الميزة التنافسية 21.2

 
 :هي ،الميزة التنافسية بخصائصتمتاز 

 
 . وليس بالمطلق بالموازنةأي تتحقق  ،نسبية .1
 . فضلية على المنافسيناألو  ،التفوق تؤدي الى تحقيق  .2
 .وتحقق قيمة لها  ،تنبع من داخل المؤسسة .3
و في قيمة ما تقدمة بسرعة للمنتفعين من أ ،ألنشطتهاداء المؤسسة أتنعكس من كفاءة  .4

 خدماتها.
، الطائي و الخفاجي) ول تزول بسرعة عندما يتم تطويرها وتجديدها. ،تتحقق لفترة طويلة .5

2009 :155). 
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 اا،فان لها شروط ،اهداف المؤسسةأأي تتمكن من تحقيق  ،لكي تكون الميزة التنافسية فعالهو 
 : يأتيتتمثل فيما 

 
 . حاسمة : أي تعطي السبقية والتفوق على المنافسين .1
 . : يعني ان تستمر خالل الزمن الستمرارية .2
:  2007،نذير ) .ؤهالغاإعلى المنافسين محاكاتها او  امكانية الدفاع عنها : أي يصعب .3

78) . 
 

  ساليل تحقق الميزة التنافسيةأ 22.2

 
عبد الغفور )ليها إشار أكما  ،هناك  العديد من الساليب التي  تتحقق من خاللها الميزة التنافسية

 ،2015  :32.) 

 
نظام لتحويل المدخالت الى مخرجات معينة،  إلالكفاءة المتفوقة : فالمنظمة ما هي  -1

مخرجات  إلنتاجيتمثل في مقدار المدخالت المطلوبة  ،بسط قياس للكفاءةأن ألذلك نجد 
 . معينة ، لذلك تقل تكلفة النتاج للمنظمة

 ،الجودة المتفوقة : ان تحقيق المنظمة لمستوى عال من الجودة في منتجاتها وخدماتها -2
ر والخدمات بالنسبة لعمالئها، وسيمكنها من فرض سع ،سوف يزيد من قيمة المنتجات

 مما يؤدي الى تحقيق ميزة تنافسية للمنظمة . ،والستمرار  ،والبقاء  ،على لمنتجاتهاأ 
 ،وهياكلهاأو خدماتها، البداع المتفوق : ويعني كل تقدم يطرأ على منتجات المنظمة  -3

ستراتيجياتها،  وأساليب  بأسلوبو العمل أ ،ويتحقق من خالل تقديم منتج جديد ادارتها وا 
سس البنائية للميزة التنافسية الذي ألحد اأويعد التجديد  . المنافسينجديد مختلف عن 

 ن تتميز .أيسمح للمنظمة 
من خالل  ،ن تحقق ميزة تنافسيةأالستجابة المتفوقة لحاجة الزبون : تستطيع  المنظمة  -4

نتاجها،وخدمات ،قدرتها على تقديم سلع تشبع رغبات عمالئها بشكل افضل من  ، وا 
 ،سوف يكون هناك مواءمة ما بين هذه الخدمات مع المطالب الفردية َثم  ومن منافسيها، 

 او الجماعية. 
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 مصادر الميزة التنافسية 23.2

 
وما تتمتع به من  ،ميزة تنافسية مرهون بما تمتلكه المنظمة من موارد مختلفة ان الحصول على 
في ظل الظروف البيئية الخارجية  غيرها  منفتتميز بها ، في الحصول عليهانقاط قوة تؤهلها 

في عملية بناء الميزة  تأثيرلذي يجعل من تلك الظروف ذات امر ألوالداخلية المتغيرة باستمرار، ا
 -ساسيين :أيمكن حصرها في نوعين   ،ولكثرة مصادرها. التنافسية 

 :مثل ،سةوغير الملمو  ،المرتبطة بموارد المنظمة الملموسةالمصادر هي  : الداخليةالمصادر  .1
  ،الموجودات .. وغيرهاو قنوات التوزيع، و  األولية،الطاقة والموارد و ، لإلنتاجالعوامل الساسية 

 ، التنظيم وأساليب  والمطورة،  ،كذلك قد تتحقق الميزة التنافسية في النظم الدارية المستخدمة
 . والمعرفة واإلبداع  ،والتطوير  ،والبحث  ،والتحفيز

 
الذي  واإلطار  ،تتعلق بالبيئة الخارجية العامة المصادر التي الخارجية : وهيالمصادر  .2

 ،والديموغرافية ،والسياسية ،ةوالعوامل القتصادي ،مجموع القوى  م  اذ تظ، تعمل فيه المنظمة
 السلبي واليجابي . ،بالتجاهينالمنظمات  فيوالتكنولوجية التي تؤثر 

 
في النشاط الذي تعمل فيه ومقدارها افسية هو حجم المنافسة نوالعامل الخر في بناء الت

ن زيادة حجم المنافسه يدفع المؤسسة الى إلدى المنافسين .  المتوفرة واإلمكانات ،المنظمات
المتغيرات الفنية والتكنولوجية التي  و ،كالتخطيط الستراتيجي ،الهتمام بالجوانب الستراتيجية

 .الجديدةغير مادية، والختراعات أم كانت مادية  أ سواء ،لنجاز المهاماه نتتضمن الوسائل المتب
) عبد الوهاب ،  في تحقيق ميزة تنافسية . بعضهمكل هذه العوامل قد تؤدي الى رجحان كفة 

2015  :52). 
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 نواع الميزة التنافسيةأ 24.2

 
 : باألتيكما هو موضح بالجدول  ،شارة اليهااإلفيمكن ا لتنافسية، انواع المزايا أما أ

 
 

 انواع المزايا التنافسية: 1.2جدول 

 انواع المزايا التنافسية الباحثون 
Evans 1993  إبداع . –تسليم  -مرونة –نوعية  –كلفة 

Certo&Peter 1993  اعتمادية – مرونة –نوعية  –كلفة . 
Mintzberg&Quinn 1996  التصميم –السعر  –السمعة  –السناد  –نوعية . 

Krajewski &Ritzman1996  وقت –مرونة  –نوعية  –كلفة . 
Best 1997  البداع -تحالف –نمو  -تميز –كلفة . 

Slack et …. Al 1998  الحمالية  –سهولة استعمال  -مرونة -نوعية –التصميم
 . البداع–

Macmillan &Tampo 2000  تكنولوجيا –وقت  -مرونه–تميز  –كلفة . 
 

 (357: 2009حمدان و ادريس، والمصدر : )بن

 

تم التركيز على  ، فقدالميزة التنافسيةتناولها من الجدول السابق نالحظ ان اغلب الدراسات عند 
 ،والوقت  ،كالتميز ،ضافت بعض الدراسات عناصر أخرى أوالنوعية والمرونة، في حين  ، التكلفة
 وسهولة الستخدام.  ،والتكنولوجيا ،والتصميم ،واإلبداع
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  عناصر الميزة التنافسية 25.2
 

 :همها أ من  ،هناك مجموعة من العناصر المكونه للميزة التنافسية

 
همية توافر الموارد الطبيعية لتحقيق الميزة التنافسية أ الموارد الطبيعية : على الرغم من  -1

نتيجة التغيرات  ،دون تحقيق الميزة التنافسية اا عدم توفرها لم  يعد سببن أ إلللمنظمة، 
ومن ستثمرت في العقول، إفاليابان، مثال،   ؛ العالمية والمحلية التي حدثت في الفترة الخيرة

 . ولويات المعادلة التنافسيةأس ألم تعد الموارد على ر  َثمَّ 
مع  الوقت الحاليأما في  عاليه،على تحقيق ميزة تنافسية  اا س المال في المنظمات قادر أر  -2

رؤوس الموال في من ومع امكانية الستفادة  ،القتصاد العالمي الجديد العابر للحدود
 متعددةوعدم ارتباطها بالحدود الجغرافية والسياسية، وذلك عبر الشركات  ،المجتمع
 دى الى تراجع اهمية توافر راس المال للمنظمة في تحقيق المنافسة .فقد أ ؛الجنسيات

وتحقيق الميزة  ،التكنولوجيا : تلعب التكنولوجيا دورا مهما في تحسن الكفاءة النتاجية -3
في وتطبيقها ، وكذلك ابتكار تكنولوجيا جديدة واستيعابها التنافسية عبر عمليات خلق المعرفة

تستطيع  إذ ؛اداء العمال، ولكن الستفادة من هذا العنصر لن تقتصر على منظمة بعينها
 الكثير من المنظمات الحصول على التكنولوجيا.

ستراتيجيا إ اا والمهارة العالية بعد ، الموارد البشرية : يمثل العنصر البشري ذو التعليم المتميز -4
اذ تعد من اهم المصادر غير الملموسة التي لها دور كبير  ؛في تحقيق الميزة التنافسية مهماا 

 ،، كونها عنصرا غير قابل للمحاكاة او التقليد بشكل سريعوتطبيقها في خلق التكنولوجيا
 .(35:  2015) عبد الغفور ،  . من قبل المنافسين وسهالا 

 

 دارة المعرفة والميزة التنافسية إالعالقة بين  26.2

 
ن تتوفر فيه أيجب  ي اا،دارة الستراتيجية الى ان المورد لكي يصبح استراتيجإلا دبياتأخلصت 

 . ل هحالل بديل محإول يمكن   ،يتسم بالندرةو ن يكون ثمينا، أمنها  ،معينهخصائص 

وكيفية انطباق هذه    ،سيتبادر للذهن سؤال عن مدى  ،النظر في هذه الخصائص نطيلوعندما 
ن المعرفة أفي  تكمن وثمنه  ن قيمة المورد البشري إ -: يمكن القول . الخصائص على المعرفة
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باعتباره  ،هتمام بالمورد البشري اعطاء ا تحسين العمليات والمنتجات، لذلك يجب  على ستعمل
صبحت ألذا  .الستثمارات الكافية لتعظيم انتاجية هذا المورد توفير صول المنظمة مع أثمن أ

و العامل المتمكن فكريا أ ،و للموظفأ  ،صبحت المعرفة للمديروأقيمة،  وأكثرهم أ المعرفة 
ملين اثمن موارد الذلك يجب اعتبار الع تعزيز الميزة التنافسية،  (تاجند)أ قائمةاس أومهنيا على ر 

 وتصاغ ،وتتولدوتتطور البتكارات   ،ففي رؤوسهم تولد الفكار ؛وليس مجرد افراد ،المنظمة
بالموارد  اا هتمامن نولي ا أيجب ومن هنا القرارات، وتصنع  ، والبرامج واإلستراتيجيةهداف ألا

تحت   مسار الوظيفي،لل وعمل خطة  ختيار األكفاءا  و   ،من خالل عملية التوظيف ،ةالبشري
، والحفاظ عليها  ،التنافسية للمنظمة تحقيق الميزةالى مظلة التخطيط الستراتيجي الذي يهدف 

 .( 170: 2012)داسي،

 

مر مرتبط  بكونها حاصل أ هوالمعرفة نادرة  فكون  ؛خرى أهذه الميزة ليست بسيطة من جهة 
 لذاتيةاالخبرات  نتاج  ألنها ؛ستكون نادرة فإنها  ،لتطبيقيةاتراكم خبرات العاملين ومعرفتهم 

ولها بصمتها المميزة التي تكتسب  ،  ن المعرفة في أي منظمة هي خاصة بهاإ ومبنية عليها .
سائر  من فهي تكون مميزةلذلك  ،وتقاسم خبراتهم ،ومشاركة جميع العاملين ،عبر فترة زمنية

 . ( 171 : 2012)داسي ،المنظمات الخرى . 

 

 وعملياتها ستركز هذه الدراسة على فحص الدور الذي تلعبه متطلبات ادارة المعرفة ،بناء عليه
 . في تعزيز الميزة التنافسية لدى الجامعات الفلسطينية في محافظات الشمال
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 الجامعات  ادارة المعرفة في  27.2
 

 مقدمة 

تلك المؤسسات وقد تعاظم   نجاح همية واضحة فيأ  الجامعاتدارة المعرفة في مجال إاكتسبت 
على  اا ساسا على الموجودات الفكرية وتحديدأن بناء الميزة التنافسية يعتمد أن تبين أدورها بعد 

 (.2011)العالول،  و المتواصل . الصول المعرفية والستثمار فيها بما يعزز البداع المستمر
 
دارة الموجودات غير الملموسة لديها إفي  اا جديد تاخذ طريقالهذا اصبح لزاما على الجامعات ان  

في كيفية قيام ادارة الجامعة يرتكز اساسا  الطريقانطالق هذا  ، ومن هنا فانهالمعرف طريقوهو 
يده، باعتبار ان الجامعات من أولى بتكوين المعرفة وتطويرها واسترجاعها في مجالت مف

المنظمات المتعلمة، التي تهتم مباشرة بالعلم، والبحث العلمي، باعتباره ركيزه اساسية لخلق ميزة 
  (    2008تنافسية ) العتيبي، 

 
 مفهوم ادارة المعرفة في مؤسسات التعليم العالي  28.2

 
خاصة من  مفهوما حديثا في مؤسسات التعليم العالي،  )إلى األن( مفهوم ادارة المعرفة يعد

المعرفة في مؤسسات  إلدارةل يوجد تعريف واحد متفق عليه  ففي الواقع . الناحية التطبيقية
 . التعليم العالي

و طريقة تمكن الفراد العاملين في أ ،نها " اطارأعرفت المعرفة في مؤسسات التعليم العالي على 
ومشاركة ما يعرفونه ،  ،لجمع المعلومات ،من تطوير مجموعة من الممارسات المؤسسة التعليمية

و تصرفات تؤدي الى تحسين مستوى الخدمات والمنتجات التي تقدمها أ ،مما ينتج عنه سلوكيات
 (Petrides& Nodine, 2003,10).المؤسسة التعليمية ". 

 
التي تساعد المنظمات التربوية على العمليات النظامية "نها : بأ( 21: 2007 ،العتيبي)وعرفها 

تاحتهانشرها، و ستخدامها، وا  يجادها، وتنظيمها، ا  توليد المعرفة و   ،لجميع منسوبي المنظمة وا 
 ."والمستفيدين من خارجه
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 ،جميع النشطة والممارسات النسانية":  بأنها (13: 2011 ،حنونة و العوصي)وعرفها  
 واألقسام ،واإلدارات ،راد من مختلف المستويات التنظيميةوالتقنية الهادفة الى الربط بين الف
مما   ا عالقات وثقة متبادلة،ينشا بينه  ،و جماعات عملأ ،بالمؤسسة التعليمية، في شكل فرق 

و  ينتج عنه وبشكل تلقائي مشاركة وتبادل لما يمتلكه هؤلء الفراد من موارد ذاتية ) معلومات، 
 َتمَّ ومن  والجماعي،  مما يدعم عمليات التعلم الفردي ،وقدرات( خبرات، و مهارات، و عارف، 
 ."وتطويره  ردي والتنظيميفداء الألتحسين ا

 
نستطيع القول انها عباره عن عملية ربط  بين مختلف افراد المؤسسه في جميع المستويات 
والدارات، على شكل جماعات عمل، يتكون بينها عالقات متبادلة، مما يشكل بشكل تلقائي 

 مشاركه للمعرفة وتبادلها .   
 

وليد المعرفة، تتشخيص و على الجامعات التي تساعد  النشطة المنظمة نستطيع القول انها
 منتسبي الجامعة، ومظوظفيها، لجميع  وجعلها متوفره وتطبيقها نشرها،و ستخدامها، وا  ، وتخزينها

 .هاوالمستفيدين من خارج
 

 هتمام الجامعات الفلسطينية بإدارة المعرفةإ 29.2

 
التعليم ن أ ،كثر من غيرهاأللتنمية القتصادية  ومستقبلية ،شاملةالدول التي تمتلك رؤية تعرف 

 .الجامعات خاصةو  ، لتعليميةاهتمام بالمؤسسات إللذلك ركزت على ا ، الجيد هو مفتاح التنمية
نطالقها أدارة المعرفة إومع ظهور نظم  بمكان تحديد الدوار  المهم والضروري صبح من وا 

، لتحقيق احتياجات البلد ،لمؤسسات التعليم التي تمكن من تحقيق اهداف النظام التربوي  الجديدة
 (.92:  2010) عودة :  . وتحقيق الحضارة والرقي

 
المعرفة يتجه نحو ايجاد مجتمع معرفة قادر على تنظيم  بإدارةاهتمام الجامعات الفلسطينية 

يجاد حلول للمشكالت إ لمحاولةخرين، وتطبيقها أل، وكذلك التشارك فيها مع اوتوليدهاالمعرفة 
 معرفةن خصائص مجتمع الأ ،(32: 2009يرى القريني ) ،وبذلك  .لجامعاتالتي تواجه تلك ا

العمل في و  منظمات التعليم، و  تتمثل في : المعرفة التخصصية،  ،من الناحية التربويةوسماتها 
 تقنيات التصال المعلومات، العولمة .و  التعليم المستمر، و فريق الستقصاء، 
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دارة إفي ظل  ،دوار الجديدة لمؤسسات التعليمألن االى أ( 38-23:  2004حيدر) وأشار
 -: هي ما يأتي ،جل الوصول الى مجتمع معرفة ناجحأمن  ،المعرفة

 
 . بحيث تصبح مراكز اشعاع معرفي ،وأهدافهاعادة النظر في رسالة مؤسسات التعليم إ  -1
 . تحويل مؤسسات التعليم الى منظمات تعلم -2
 . التقييم وأساليب ،وطرق التدريس ،تطوير المناهج -3
 .تطبيق تقنيات التصال والمعلومات في التعليم  -4
مهما كبر حجمها او ثروتها المعرفية او )فال يمكن لدولة  ،استيعاب متطلبات العولمة -5

 . عباء بناء مجتمع المعرفةأ ن تتحمل بمفردها أ (المادية
نحو ل مركزية كبر للتوجه ألذا فان مؤسسات التعليم بحاجة  ،دارة مؤسسات التعليمإصالح إ -6

  نه سيساعد على اختصار دورة اتخاذ القرار.أل ،القرار
 

 دارة المعرفة في الجامعات إتطبيق  مسّوغات 30.2
 

وربما تكون اكثر احتياجا  لتطبيق ادارة المعرفة،  َءمةا البيئة الجامعة من اكثر البيئات مالتعتبر 
تلك الجامعات في المجتمع،  تلعبهوذلك للدور المهم التي  ؛مع غيرها من المنظمات موازنةلها 

كان أساس التنمية المجتمعية، سواء أبشرية مؤهلة ومدربة، هي  عداد كوادرإ فهي الساس في 
دارة إفيها  تطبيقالقطاع الخاص، لذلك فهي اهم بيئة يجب ان  أم ،ذلك في القطاع لحكومي

 .تميز لحد البمستوى مخرجاتها  للوصول ،المعرفة
 

تبدو  ، لجامعيةان البيئة ألى إ  ،(Mikulecka & Mikulecky,2005: 2)شار كل من أوقد 
وقد  . عاتقها ىالملقى علوذلك لطبيعة الدور  ،نسب البيئات لتطبيق مبادئ ادارة المعرفةأمن 

 : ألتيلذلك وهي كا المسو غاتحدد الباحثان مجموعة من 
 
 .بنية معلوماتية حديثة  ةا تمتلك الجامعات عاد -1
والطالب بصفة  ،طبيعيا بين اعضاء هيئة التدريس اا مر أمشاركة المعرفة مع الخرين يعد  -2

 .عامة
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 ،الطبيعية التي يسعى الطالب للوصول اليها من خالل التحاقهم بالجامعةحد المتطلبات أن إ -3
الوصول اليها هل ول شك أن الدارة المعرفية تس ،هو الحصول على المعرفة من مصادرها

 بأسرع ما يمكن.
مناخا تنظيميا يتسم بالثقة ، فال يتردد او يخاف أي عضو من نشر  ةا يتوافر بالجامعات عاد -4

 . وتوزيعه ما لديه من معرفة
ومنظمات قطاع العمال في العصر الحالي،  ،في ظل التشابه الكبير بين الجامعات الحديثة -5

والبحثية  ،والخدمات التعليمية ،نشطةألتقديم العديد من ا لحو  الجامعاتفيه  الذي تتجه
قد تمنح  (لقاء مقابل مادي)طار ما يسمى إو طريقة تحت أ ،سلوبأن أي إلذا ف ،والستشارية

إدارة ل شك في أن  ، والفسطينية هتمام لتلك الجامعاتإ قد تكون مثار  ،الجامعة ميزة تنافسية
 . الحديثة والرائدة في هذا التجاه تقنيات الدارة ىحدإالمعرفة تعد 

 
  الجامعات الفلسطينيفي عناصر الميزة التنافسية  31.2

 
غيرها من المؤسسات التي تهدف الى تحقيق  منكاديمية أتتميز الجامعات باعتبارها مؤسسات 

مما يدفعها  ،ن تفرض على الجامعاتأمن الضوابط والقيود التي يمكن  اا ن هناك عددفإ الربح، 
 .ن تجذب الطالب أن تتميز في عناصر من شانها أ إلى

 

هناك مجموعة من العناصر التي تتميز فيها فإن (   64: 2015عبد الغفور ،شار ) أا موك
 -، وهي:من شانها ان تحقق ميزة تنافسية من خاللها ،جامعاتال

 

المراد تسجيلها خالل الفصل  هي عبارة عن تكلفة الساعات الدراسية : الرسوم الدراسية -1
 . بعد تسديد الرسوم الدراسية إلالدراسي، حيث ل يستطيع الطالب تسجيل الدراسية 

 
حتى  .لتخصصاو أحسب الكلية   يخضع قبول الطلبة لمفتاح القبول، : مفتاح القبول -2

ن يكون معدله في شهادة أيجب   ،يتمكن الطالب من قبوله في التخصص المراد دراسته
 . (2015دليل الطالب، جامعة فلسطين التقنية  ) كافياا لقبولهالثانوية العامة 
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لذلك تسعى   ؛تسعى الجامعة لمتالك مكانة مميزة على المستوى العالمي : سمعة الجامعة -3
وتوفير مناخ مالئم للطلبة للمحافظة على سمعة  لستقطاب افضل الطالب والساتذة، 

؟  يقول "باتي"  ان معيار السمعة في  اا مهم اا مر ألماذا تعد سمعة الجامعات  ،لكن . الجامعة
فهو الساس الذي يرتكز عليه الباحثون   كما هو في التجارة تماما، ،التعليم العالي مهم

ين سيتجهون في الخطوة المقبلة من ألى ا  و   لختيار شريكهم في العمل، ومع من سيتعاونون،
فغالبا ما تأتي سمعة الجامعة كعامل   ينطبق على الطالب،  ،المهنية . واألمر نفسه حياتهم
بالطبع هناك تاثير غير رسمي لسمعة الجامعة،  يحدد الجامعة التي سيذهب اليها". أولي، 
العام بتلك الجامعة، مما  التأثرفان ذلك سيعزز من  حلت جامعة ما على راس القائمة،  فإذا

  .(1:  2014بلهم . )ادمز، قونوعية الطالب الذين ست إليها، سيرفع عدد المتقدمين 
 

 باألنشطةو المؤسسة المخصصة للقيام أ ،يجب ان تكون مرافق الجامعة : جودة المرافق -4
 من،آلالها مالئمة، اضافة لتوفير المناخ التعليمي المناسب  ،والخدمات المساندة ،التعليمية

ووجود مبان   ،ألموجودةللبرامج التعليمية  ومبانيها مساحة المؤسسة َءمةومالكذلك كفاية 
والخدمات المساندة لها، وكذلك وجود ادارة متخصصة تعني   ،الالمنهجية باألنشطةخاصة 

جراءات ا  ،بتقييم المخاطر الى وجود خطط لصيانة  باإلضافة  المة بالمؤسسة،مان والسألوا 
 .(  21: ) دليل ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العاليوتطويرها المرافق 

 
العنصر الساسي والمهم في  : يعد عضو هيئة التدريس الجامعي ة التدريسيةئكفاءة الهي -5

فيؤثر في تكوينهم ، ويتعامل مع الطلبة مباشرة  ،األكاديمييقود العمل  ألنه ؛العملية التعليمية
عباء الرسالة التعليمية أ وحمل   ،ويعمل على تقدم المؤسسات وتطويرها ي،والجتماعالعلمي 

دليل اجراءات ومعايير ضمان الجودة في مؤسسات ) هداف .ألوتحقيق ا ،في خدمة المجتمع
 . (2015الردن ،  ،التعليم العالي

 
المعرفة المطلوبة لعملية  (بشكل عام)ن يوفر المنهج أيجب :  للمنهاجالمحتوى المعرفي  -6

والتطورات الفكرية والعلمية  ،والمفاهيم ،والحقائق ،في تمثل مجموعة المعاني ،التعلم والتعليم
داة مهمة أوهي تعد  ،نتيجة محاولته المتكررة لفهم الظواهر المحيطة ،ن لدى الفردو التي تتك

دليل اجراءات ومعايير ) نساني.إلساسية في النمو والتطور اأوخطوة  ،في تحقيق الرقي
 . (2015الردن ،  ،ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي
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كونه المنظم الرئيسي للعالقة بين المؤسسة  فيهمية هذا المحور أ تكمن :  خدمة المجتمع -7
و الدولي،  حيث أ ،الوطنيو أ ،سواء على الصعيد المحلي ،التعليمية والمجتمع الخارجي

 ،والجهات المختلفة من مؤسسات ،يتضمن تنظيم العالقة ما بين المؤسسة التعليمية
طار مؤسسي يتيح التبادل والتشارك في المجالت إضمن   ،فراد وغيرهاأو  ،ومجتمعات

 (.51: 2015)عبد الغفور، العلمية والمعرفية واإلنسانية وغيرها.

 
حد محركات العجلة القتصادية،  أو   ،ل يتجزأ من المجتمع المحلي اا جزء وكون المؤسسة التعليمية

 ،من خالل المحافظة على الموارد الطبيعية  ،فعليها المحافظة على البيئة الطبيعية الحاضنه لها
و مشاريع تنمية المجتمع  ،من خالل  الدعم المعرفي  ،في دفع عجلة القتصاد والسهام
المباشرة في تنمية  اإلسهاماتيعد رفد المجتمع المحلي بالخريجين الكفاء من  ، اذْ المحلي

)دليل اجراءات ومعايير ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي الردن ،  المجتمعات.
2015 :34). 

 
 فوائد تطبيق ادارة المعرفة في مؤسسات التعليم العالي 32.2

 
نه يمكن تصنيف الفوائد المتحققة من أKidwell, Linde & Johnson (2000 )يرى كل من 

 هي : ،ساسية أدارة المعرفة في مؤسسات التعليم العالي الى خمس فئات إتطبيق 

 

 -الفوائد المتحققة في مجال البحث العلمي : .1
 
  جراء البحوث التجاريةا  زيادة المنافسة والستجابة للمنح البحثية و. 
  سهولة الوصول الى مصادر  ،عملية البحث نتيجةتوفير الوقت الضائع المستغرق في

 .وقت ممكن  بأسرعوسهولة جمعها وتوفيرها  ،المعلومات
 دارية إلتكاليف المصاريف ا نتيجة لتخفيض ،تخفيف تكلفة مصاريف البحث. 
  والمتداخلة المتنوعةعمليات المشتركة بين التخصصات التسهيل . 
 وفعاليتها. ذات العالقة بنشاط البحث العلمي تحسين مستوى الخدمات الداخلية  والخارجية 
  تخفيض التكاليف الدارية للبحث العلمي. 
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 -: الفوائد المتحققة في مجال  تطوير المنهج .2
 
  ،فضل الممارسات أمن خالل تحديد  تدعيم مستوى جودة المنهج والبرامج التعليمية المقدمة

 وتقييمها . وفحص المخرجاتوتوفيرها والتجارب 
  وتطويرها وتحديثها . تحسين جهود مراجعة المناهجسرعة 
  التعيين .وخاصة حديثي  ،عضاء هيئة التدريسأ تدعيم جهود تطوير 
 باستخدام التقنية ،تحسين الخدمات الدارية ذات العالقة بعمليات التدريس والتعلم . 
  رب ستفادة من الدروس والتجاإلمن خالل ا ،عضاء هيئة التدريسأ داء أتحسين فعالية

منها  الستفادةوالخبرات السابقة للزمالء ، وتقييم الطالب ، وغيرها من المدخالت التي يمكن 
 . في تحسين الداء

  كثر من أو أ ،كثر من تخصصأبين  وتطويرها البرامج المشتركةو سهولة تصميم المناهج
 وذلك لما  نتيجة لسهولة النقاش والتخطيط عبر القسام والكليات التقنية المختلفة،  ،برنامج

 . وممارسات للربط بين الفراد ،توفره ادارة المعرفة من اساليب
 

 -:الفوائد المتحققة في الخدمات الطالبية وخدمات الخريجين  .3
 
 المعلومات التي يوفرها و  المكتبات،مثل : خدمات  ،تحسين مستوى الخدمات المقدمة للطالب

في ضافة الى تقنيات المعلومات التي تدعم الخدمات الطالبية إ ،نظام المعرفة للطالب
عبر مواقع الجامعة  ،عبر الخدمات اللكترونية المقدمة للطالب ،الجامعة داخليا وخارجيا

 .ه لكترونيإلا
 . تحسين مستوى الخدمات المقدمة للخريجين من الجامعة 
  وذلك من خالل تجميع لجهود الموزعة  وفعاليتها،  كفاءة جهود الشراف الطالبيتحسين

بين اعضاء هيئة التدريس، والموظفين الذين يقدمون خدمات  ،وتوحيدها والمجزئة حاليا
 . مثل موظفي قسم القبول والتسجيل والشؤون الطالبية ،مساندة للطالب

 والهيئة الدارية ،عضاء هيئة التدريسأ داء أوتطوير  ،تحسين مستوى الخدمات الطالبية، 
 سيؤدي تلقائيا الى الرفع من مستوى خريجي الجامعة .
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 -: داريةاإلالفوائد المتحققة في مجال الخدمات   .4
 
 وذلك نتيجة لما ينتج  ، وفعاليتها دارية المقدمة في الجامعةإلتحسين مستوى كفاءة الخدمات ا

تجاه نحو الالمركزية إلكا ،تحسينات في مجال العمل الداري دارة المعرفة من إ تطبيقعن 
تطوير و   اإلدارية، واإلجراءاتسلوب تقديم تلك الخدمات، تطوير السياسات أوفي  ،في العمل
ضافة الى تحسين قدرة المؤسسة إ، وتحسينها دارية المطلوبةاإلستجابة للخدمات إلمستوى ا

  . التعليمية في التصالت
  الجامعة على تحديد جهود التحسين والتطوير في الخدمات.زيادة قدرة 
  زيادة قدرة الجامعة الدارية فيما يتعلق بالتجاه نحو اسلوب الالمركزية في اداء العمل، وذلك

جراءات المتبعة في إلنسجام في اإللتحقيق ا ،للتصرفات عريضةخطوط و  عامه،بوضع قواعد 
بالتصرف  واإلدارات واألقسامالصالحيات للكليات  وا عطاء  ،كافة وأقسامهادارات الجامعة إ

 وفق ما تراه ضمن اطار القواعد العامة للتصرف.
 لموردين،اوتفضيل   مثل : سياسات الشراء، ،تحسين درجة المتثال للسياسات الدارية 

 التوجيهية للعمل وغيرها. والمبادئ ، الميزانيةسياسات 
 

 -:ستراتيجي إلالفوائد المتحققة في مجال التخطيط . ا5
 
 والتخطيط الستراتيجي وصنع القرار ،تحسين القدرة على دعم التجاه نحو الالمركزية. 
 مما يساعد الجامعة في التحول  داخليا وخارجيا،، تبادل المعرفة المجمعة من مصادر متعددة

 . التكييف السريع مع اتجاهات السوق الى منظمة متعلمة، وهي تلك المنظمة القادرة على 
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 طار النظري إلمناقشة فرضيات الدراسة مع ا 33.2
 

دارة المعرفة في تعزيز إسهام عمليات إحول طبيعة  ،للدراسة ولىألا الرئيسة فرضيةالبالعودة الى 
هي ن الجامعات أ عتباراب ،العالقة لهذهطار النظري قد تطرق إلا نأنجد  ،الميزة التنافسية

 ،رتباطها بالبحث العلميإل وتطبيقها؛ ها،وتوزيع ها،وتخزين ها،وتوليدلمعرفة امصدر لتشخيص 
 ، الحلول المناسبة إليجادوالسعي  ،على مشكالت المجتمع عتمادهاب ،حد ركائز توليد المعرفةأوهو 

يؤثر بشكل مباشر  ،الجامعة اتنتجهه التي توكمين نوعية البحث العلمي إ.  والدفع بعملية التنمية
فعملية توليد المعرفة تعتمد   ؛تنافسيةالميزة السيعزز من  ،باقي الجامعاتب موازنة ،تميزها في

 .  اتملية التعليمية في الجامعس العساأ ن يكون أويفترض   ،على البحث العلمي
 
عدة عمليات تشمل الحتفاظ واإلدامة،  العملية من هذهفتتكون   ،ما عن عملية تخزين المعرفةأ

  ،والحفاظ ،قدر على تخزينهاألا هيفالجامعات ، والبحث، والوصول، والسترجاع، ومكان التخزين
  س مال بشري مبدع،أحتوائها على ر إل، في الوقت المناسب ومشاركتها ،هايلإوالوصول 

 . مواكبة للتطوروتجهيزات تقنية 
 
كل ما يقوم به عضو هيئة ف ،تتم من خالل عملية التدريسوتوزيعها  ن عملية مشاركة المعرفة إ

ينعكس على  ،و خارجهأوعمليات تتعلق بالعملية التدريسية داخل الفصل  ،نشطةأالتدريس من 
سواء كان ذلك عن طريق  ،طالبه. يتطلب ذلك مادة تعليمية منتقاة، وتحديد طريقة تدريسها

من خالل الورش، والمؤتمرات، واإلعالم  وكذلك ،العملية الطرق  أم ،المناقشة أم ،المحاضرات
بحاث، والدارسات، وتبادل الخبرات مع الجامعات الخرى، ألونشر ا والمكتوب والمرئي،  المسموع
عن طريق البحث العلمي (ذكرنا سابقا)وكما  ساتذه والطالب مع الجامعات الخرى،ألوتبادل ا
 ن واحد.أحث في الذي يعتمد على التطبيق والب الفعال

 
دوار التي تقوم بها مؤسسات التعليم العالي ألهم اأ فتعتبر خدمة المجتمع  ،ما عن تطبيق المعرفةأ

هذه تتخلى وتطويره، حيث  وتوظيفها لخدمته تعمل على تطبيق المعرفة،  إذفي مجتمع المعرفة، 
وتقوم بتطويره  ،المجتمعبحيث تعمل مع   ،التدريسالمنحصر في  المؤسسات عن دورها التقليدي

مثل البحوث  ،مجالت خدمة المجتمع التي تقدمها الجامعات وهناك العديد من .ته وحل مشاكال
 و سد حاجة المجتمع لخدمة معينة.أ ،هذه البحوث يتم حل مشكلة معينه لمن خالو  التطبيقية، 
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نشر وتوظيفها، وتطوير  إن الجامعة الفاعلة، هي التي تتعامل مع المعلومة  بمهنيه، وتسهم في
 األفكار والمعرفة الجديدة التي تخدم المجتمع وتطور ة، وهكذا تتشكل الميزة التنافسية.

 
دارة إفعالية عمليات فان أما في الفرضية الثانية التي تتحدث عن متطلبات ادارة المعرفة،  

 ،ةالحتياجات المعرفي منتتكون هذه المتطلبات   . المعرفة وتنفيذها تتوقف على توفير متطلباتها
 ،وتكنولوجيا ،معرفة ضمنية، ومعرفة صريحة، وبنية تحتيةو وتشتمل على بيانات ومعلومات، 

والوعي المعرفي  الذي يحتوي على عملية  ،س المال البشري أهم وهو ر ألباإلضافة الى العنصر ا
لن يكون فوفر المتطلبات دون ت ذإ . من للمعلوماتأو   ،تنفيذ السليم ألهداف المؤسسةالالتخطيط و 

  .الميزة التنافسية فييؤثر  هفان ذلك بدور  من ثمَّ و  ،صالأهناك عمليات 
 

ان الفرضيه الثالثة تكون قد تحققت من خالل تكامل العمليات  نستطيع القول: ،نتيجة لما سبق
الهيئة و الطالب، ) مدخالتهي  ثالثة عناصرمن يتكون أي نظام تعليمي والممتطلبات معا، 

عمال ألاو   ،الخريجين( و مخرجات )نظمة والقوانين، والتجهيزاتوألالتدريسية، واإلداريين، 
جريت على المدخالت لتصبح  أعمليات  كما أن هناك(  والخدمات المقدمة للمجتمع ، لعلميةا

والخدمات  ،شراف الطالبيإلاو  ،البحث العلميو التدريس كاديمية )ألوهي العمليات ا ،مخرجات
 ،(الرقابة، والتقييمو التوجيه، و التنظيم، و التخطيط ) باإلضافة للعمليات الدارية.... الخ(  الطالبية

  وهكذا تتشكل الميزة التنافسية .
 

دارة المعرفة في الجامعات إن تطبيق أ : نستنتج من الطار النظري ونتائج الدراسات السابقة
 ،غير مباشر لكن اا وقد يكون بنفس الوقت ايضا ايجابي ،يجابي مباشر واضحإثر أله وتنفيذه، 

  ه.عناصر ر على هوهذا الثر يظ
 

 : التيولتوضيح ذلك نعطي المثال 
 
داء الخريجين الممتاز نتيجة أن أعتبرنا إ  إذا  ،يجابي  غير مباشرإالثر على الخريجين  إن

متطلبات العمل، والرقي حسب الدراسي طوير المنهج وت عضاء هيئة التدريس، أ لتطوير 
ذا حصل الطالب إالطالب  في اا مباشر هذا الثر ويكون  . دارية والطالبية بالجامعةإلبالخدمات ا

 . وفي أي مكان ،بأسرع وقت ،والخدمات المطلوبة للطالب ،والمعرفة ،على المعلومات
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 عداد الباحثةإ  3.2شكل 
 

دور إدارة المعرفة في تعزيز 
ات الميزة التنافسية في الجامع

الفلسطينة محافظات الشمال

ادارة المعرفة
الجامعاتفي 

مفهوم ادارة المعرفة
في الجامعات 

الفلسطينية

اهتمام الجامعات 
دارة الفلسطينية با
المعرفة

مبررات تطبيق 
ادارة المعرفة في

الجامعات

عناصر الميزة 
التنافسية في 

الجامعات

ارة فوائد تطبيق اد
المعرفة في 
الجامعات 

مناقشة فرضيات
الدراسة مع 
االطار النظري

الميزة
ةالتنافسي

مفهوم الميزة 
التنافسية

اهمية الميزة 
التنافسية

خصائص الميزة 
التنافسية

اساليب تحقيق 
ةالميزة التنافسي

مصادر الميزة 
التنافسية 

انواع الميزة 
التنافسية

عناصر الميزة 
النافسية

العالقة بين ادارة
المعرفة والميزة 

التنافسية

إدارة
المعرفة

مفهوم ادارة 
المعرفة

اهمية ادارة 
المعرفة

اهداف ادارة 
المعرفة

عناصر ادارة 
المعرفة

مبررات التحول 
الدارة المعرفة

متطلبات تطبيق
ادارة المعرفة

عمليات ادارة 
المعرفة

نماذج ادارة 
المعرفة

مشكالت تطبيق
ادارة المعرفة

المعرفة

مفهوم المعرفة

ات المعرفة بالبيان
والمعلومات

اهمية المعرفة

مصادر المعرفة

انواع المعرفة

ةخصائص المعرف

      مخطط هيكلي لإلطار النظري

 

  شكل
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 الدراسات السابقة، حسل فرضيات الدراسة 34.2
 

تخزين المعرفة،   وتوليد المعرفة، دارة المعرفة )تشخيص المعرفة، إتسهم عمليات  . 1.34.2
وتوزيع المعرفة وتطبيقها( في تعزيز الميزة التنافسية في الجامعات الفلسطينية في محافظات 

 الشمال.

 
"عمليات ادارة المعرفة في جامعة القدس  بعنوان:  (2012) ،ابو الخير ألغا،اسة  ادر  -

جراءاتالمفتوحة  هدفت هذه الدراسة الى الكشف عن واقع تطبيق عمليات ادارة ."  تطويرها  وا 
جراءاتالمعرفة في جامعة القدس المفتوحة  تطويرها. اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي ، قام  وا 

كاديميا من أ( مشرفا 250حجمها ) ةستبانة على عين، ووزعت هذه الةالباحثان بتصميم استبان
الثقافي  والمستوى  اإلطالع سعة أن مشرفي جامعة القدس المفتوحة . وأسفرت نتائج الدراسة

المؤهالت  أصحاب به يتمتع الذي الهتمام ومجال العمل وورش وعدد األبحاث العمل وطبيعة
 إلى الدراسة الدكتوراه. وتوصلت حملة لدى ومرتفعة الجامعة في ضعيفة الدكتوراه دون  العلمية
 ةستراتيجالل داعمة قيادة وجود إلى الحاجة منها كان التي والمقترحات من التوصيات مجموعة

 أفراد واختيار ،لمختلفةا بأنواعها المعرفة لتشخيص واضحة رؤية لها يكون  المعرفة، بحيث إدارة
 .  المعرفة يمتلكون  مؤهلين وخبراء

 
بعنوان " درجة ممارسة عمليات ادارة المعرفة في كلية التربية :  (2012العال، ) دراسة ابو -

بجامعة الطائف من وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس".هدفت الدراسة الى معرفة درجة ممارسة 
التطبيق( في كلية التربية بجامعة الطائف، و  التشاركو  التوليدو عمليات ادارة المعرفة ) التنظيم 

الدراسة لمنهج المسحي التحليلي، اما مجتمع الدراسة وعينتها فتكون من جميع اعضاء استخدمت 
في عملية التحليل ، وكان من اهم Spss) هيئة التدريس في كلية التربية، استخدم برنامج )

النتائج : عينة الدراسة يرون ان كلية التربية بجامعة الطائف والعاملين يسعون لتحويل المعرفة 
 ،ألجامعةالى معرفة معلنة عن تسهيل الستشارات بين الكلية وباقي الكليات في الضمنية 

وتسهيل وصول العاملين الى قواعد البيانات التي تمتلكها الجامعة ، وتوفير مناخ داعم لتبادل 
ان هذه  لإالنشر للمعرفة وهذا مؤشر ايجابي يدفع نحو ادارة المعرفة،  يةآلالمعرفة ، واعتماد 

ل تصل في الوقت المناسب، ول توجد فرق تطوعية من اعضاء هيئة التدريس  المعرفة
. وكان من اهم  مما يبرز الحاجة الماسة لتطوير الية ايصال المعرفة ،لالستشارات العلمية
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وربط الكلية مع   الثقافة التنظيمية لتعزيز ادارة المعرفة وتفعيل عملياتها، تفعيلالتوصيات : 
 امية المحلية والدولية للتشارك في المعرفة.مراكز البحوث الع

 
 وأنواعهاميزات تنافسية يصعب تقليدها، كذلك الى ضرورة تثقيف افراد الشركة نحو المعرفة 

الى  باإلضافةالفراد لى وكيفية ادارتها من خالل عملياتها وذلك من اجل نقلها من الخبراء ا
 والتشارك فيها .ونشرها تسهم في نقل المعرفة  وأجهزةتوفير وسائل ومعدات 

 
بعنوان " متطلبات تطبيق ادارة المعرفة في الجامعات الفلسطينية  : (2011)، دراسة الرقب -

متطلبات تطبيق ادارة المعرفة في الجامعات  الىلتعرف الى ا " هدفت هذه الدراسةهبقطاع غز 
الفلسطينية في قطاع غزة واستخدم الباحث المنهج الوصفي والتحليلي  وقام الباحث بتصميم 

وتم توزيعها على الكاديميين برتبة ادارية واإلداريين  ،رئيسة لجمع البيانات باعتبارها أداةاستبانه  
(، وقد توصلت الدراسة 334في الجامعات الفلسطينية في غزه وكان عدد المسترد من الستبانه )

عناصر  توفر على يوافقون  الدراسة قيد الجامعات في المبحوثين نإ:  األتيةالى اهم النتائج 
 أدارة المعرفة تطبيق أن الموافقة حيث من األولى الدرجة يف وجاء جامعاتهم، في المعرفة تطبيق
 العلمية في المؤتمرات المشاركة باتجاه تدعم الجامعات وان الجامعات، أهداف تحقيق على يساعد
 الجامعات مع العالقات التعاونية من لديها الجامعات وان ،هجديد معارف اكتساب في يسهم بما

 بإدارة الهتمام من اا مزيد والمعلومات،وان هناك الخبرات في التبادل من اا مزيد لها يتيح ما األخرى 
 لجذب وباستمرار تسعى وان الجامعات الداخلي، للتعلم مراكز نشاء وا   والتعلم التدريب برامج

 اليبأس بتوفير تهتم وأنها ،هالمعارف الجديد توليد في للمساعدة خارجها من المتميزة الكفاءات
 قبل من اا اهتمام هناك وان الخارجية، البيئة مع توصلها خالل من للمعلومات المستمر التحديث

 ). بالمعرفة والتشارك المعرفة، بناءو  )تقدير المعرفة، مثل المعرفية بالسلوكيات الجامعات إدارة
 العمل وورش والمحاضرات الندوات من سلسلة بعقد الهتمام فتركزت علىاما عن اهم التوصيات 

 وتبادل المعرفة إدارة وثقافة الوعي لنشر المعرفة إدارة مجال في التدريبية، والمؤتمرات والدورات
 الجامعات بين مركزية بيانات قاعدة تصميم إلى المجال، و السعي هذا في المعلومات والخبرات

 بالبنية الهتمام الى  ضرورة باإلضافةالعاملين،  بين وتبدلها خزن المعرفة من تمكنها ألفلسطينية
 في فاعلة اتصال شبكات والفكري لتأسيس المالي بشقيها الموارد وتخصيص والتكنولوجية التحتية

 الفلسطينية. الجامعات
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: بعنوان " واقع ادارة المعرفة في الجامعات الفلسطينية وسبل تدعيمها"  (2010) ،دراسة عودة -
معات الفلسطينية وسبل تدعيمها هدفت الدراسة الى الكشف عن واقع ادارة المعرفة في الجا

وتحديد عمليات ادارة المعرفة الواجب ممارستها لدى العاملين بالجامعات ألفلسطينية، اضافة 
من اجل تحقيق هدف الدراسة قام الباحث و لقياس درجة ممارسة العاملين لعمليات ادارة المعرفة. 

 واألقسامالدوائر  ومديري  بتصميم استبانه  وتم توزيعها على العاملين الداريين )عمداء الكليات، 
الى  باإلضافةجامعة الزهر وجامعة القصى و الدارية ونوابهم( في الجامعة السالمية، 

. اما عن اهم  المنهج الوصفي والتحليلي في هذه الدراسة استخدم الباحث ،المقابالت الشخصية
سبل تدعيم ادارة المعرفة في الجامعات  فتلخصت فيالنتائج التي توصلت لهاد الدراسة 

الفلسطينية واستخلص الباحث اهم هذه السبل من خالل اجراء المقابالت مع المختصين وكانت 
 :يأتي كما

 العالي الفلسطينيالعمل على نشر ثقافة المعرفة داخل مؤسسات التعليم  -1
 العمل على تدوير المناصب الدارية ضمن رؤية وسياسة تضعها  ادارة الجامعة -2
 دعم مراكز البحث العلمي -3
 داخل الجامعات الدراسيةتطوير للمناهج  -4

اما عن التوصيات فكان من اهمها تحويل مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية الى حاضنات 
 لمشروع صناعات المعرفة.

 
 ملخص

من خالل الستعراض السريع لبعض الدراسات السابقة نجد انها قدمت مؤشرات على ارتباط بين 
عودة  وأكد،  وزمانه عمليات ادارة المعرفة  بالميزة التنافسية بالرغم من اختالف مكان تطبيقها

( على ضرورة ممارسة عمليات ادارة المعرفة اضافة لقياس درجة ممارسة العاملين 2010)
( ان هناك معيقات  2012على سبل تدعيمها . ويرى ابو العال)  وأكدت ادارة المعرف لعمليا
من هذه المعيقات ترى عينة الدراسة و   ،تطبيق عمليات ادارة المعرفة في مجتمع الدارسة تواجه

يسعون لتحويل المعرفة الضمنية الى معرفة معلنة عن تسهيل الستشارات بين الكلية  لينان العام
وباقي الكليات في الجامعة، وتسهيل وصول العاملين الى قواعد البيانات التي تمتلكها الجامعة، 

النشر للمعرفة وهذا مؤشر ايجابي يدفع نحو  ليةآواعتماد  وتوفير مناخ داعم لتبادل المعرفة، 
ابو الخير  ،الغا  وأكدة المعرفة، ال ان هذه المعرفة ل تصل في الوقت المناسب،  ادار 
( على اهمية وجود قيادة داعمة إلدارة المعرفة بحيث يكون ضمن مهامها تنظيم عمليات 2012)
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 ( يرى ان2011ادارة المعرفة والرقابة والتطوير والمتابعة لعمليات ادارة المعرفة. اما الرقب )
 المعرفة، بناء و)تقدير المعرفة، مثل المعرفية بالسلوكيات الجامعات إدارة قبل من اا اهتمام هناك

 العمل وورش والمحاضرات الندوات من سلسلة بعقد فكانت توصياته الهتمام ).بالمعرفة والتشارك
 وتبادل المعرفة إدارة وثقافة الوعي لنشر المعرفة إدارة مجال في التدريبية، والمؤتمرات والدورات

  المجال. هذا في المعلومات والخبرات

 
الوعي المعرفي( في تعزيز و  . تسهم متطلبات ادارة المعرفة )االحتياجات المعرفية، 2.34.2

 الميزة التنافسية في الجامعات الفلسطينية في محافظات الشمال.

 
ودورها في تحقيق الميزة بعنوان " متطلبات ادارة المعرفة :  (2015) ،دراسة عبد الغفور -

دور الذي يمكن ان تلعبه ال الى". هدفت الدراسة الى التعرف  هالتنافسية في جامعات قطاع غز 
متطلبات ادارة المعرفة في الجامعات الفلسطينية لخلق ميزة تنافسية لها في قطاع غزة والى 

، اتبع التنافسيةارة للميزة بين متغير ادارة المعرفة وعناصر مخت هلرتباطياالعالقة  الىالتعرف 
اسلوب العينة فيها ستخدم اقام الباحث بتصميم استبانه، و الوصفي و التحليلي ،  المنهجالباحث 

( استبانه هي العينة 272مفردة، قام الباحث بتحليل ) (285العشوائية الطبقية التي بلغت )
تم توزيع الستبانه على و .  ( في عملية التحليلSPSSالصالحة للتحليل ، استخدم برنامج )

. كان من اهم النتائج التي 2013/2014الطلبة المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الول 
لمتطلبات ادارة المعرفة في الجامعات الفلسطينية في  جيدا  را توصل لها الباحث ان هناك توفي

ابي في توليد ميزة قطاع غزة، اثبت الدراسة ان زيادة الهتمام بالثقافة التنظيمية بشكل ايج
تنافسية، وان زيادة الهتمام بتكنولوجيا المعلومات يعزز توليد الميزة التنافسية، وكان من اهم 
التوصيات : على ادارة الجامعة  تقديم تسهيالت تكنولوجية لتعزيز متطلبات ادارة المعرفة، و 

، كذلك ضرورة همنهجياللأ  لألنشطةوالمكان من خالل تخصيص مرافق  بالبيئةضرورة الهتمام 
 .  قدرات العاملين وتطويرها من خالل التنوع في انظمة التعليم عن طريق الدورات التدريبية تأهيل

 
" اثر العوامل المساعدة لتبادل المعرفة على امكانية زيادة بعنوان:  (2013) ،دراسة غرايبة -

هدفت هذه الدراسة الى اختبار  ".األردنيةتبادل المعرفة : دراسة ميدانية على شركات التصالت 
استخدمت الستبانه و اثر العوامل المساعدة لتبادل المعرفة على امكانية زيادة تبادل المعرف 

القدرة والكفاءة و لقياس ابعاد العوامل المساعدة لتبادل المعرفة ) المتعة في مساعدة الخرين، 
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واستخدام  المختلفة بدل نشر المعرفة،  المكافآتو ، دعم الدارة العلياو   ،الذاتية لنشر المعرفة
مكانيةتكنولوجيا المعلومات والتصالت (  من شركة  استهدفت الدراسة كالا و تبادل المعرفة،  وا 

استخدم الباحث اسلوب التحليل الحصائي و   شركة اورانج وشركة امنية، مثلالتصالت الردنية 
(SPSS ،) (، كان  من اهم نتائج الدراسة ان 367نه استرد منها )( استبا600وزع الباحث )كما

العوامل المساعدة لتبادل المعرفة كان لها تاثير ذو دللة احصائية على امكانية تبادل المعرفة 
بين الموظفين، كما وجدت الدراسة ان بعد المتعة في مساعدة الخرين كان له الثر الحصائي 

متبوعا ببعد استخدام تكنولوجيا المعلومات وكان ، الكبر على امكانية تبادل المعرفة
ما بعد القدرة أ عد دعم الدارة العليا، بوثم  المختلفة بدل نشر المعرفة،  المكافآتو  والتصالت، 
اكثر  اا التوصيات : يجب على الدارة ان تولي اهتماموكانت . تأثيرلم يكن له فالكفاءة الذاتية 

واقتراح الية جديدة غي   ه،لذاتيابتقديم معلومات مفيدة لتحسين معرفة الموظف وتحسين الكفاءة 
 المتبعة لتبادل المعرفة.

 
واقع تطبيق ادارة المعرفة في جامعة نايف العربية بعنوان " : (2013) ،دراسة ال عثمان -

واقع تطبيق ادارة المعرفة في  لىالتعرف ا" هدفت الدراسة ، المنية)المعوقات وسبل التطوير(
جامعة نايف العربية المنية )المعوقات وسبل التطوير لها( استخدم الباحث المنهج الوصفي 

وزعت على الموظفين الداريين الحاصلين على شهادة  ةقام الباحث بتصميم استبانو التحليلي، 
عشوائية مكونه  ةقام الباحث باختيار عين وقد( فردا ، 141البكالوريوس فاعلى البالغ عددهم )

ن مستوى معرفة العاملين  في أهم النتائج التي توصل لها الباحث: وكانت أ فرد، أ( 103من )
جامعة نايف العربية للعلوم المنية مرتفع وان عينة الدراسة موافقة بدرجة متوسطة على ان هناك  

موافقون بشدة على ان  وأنهمت لتطبيق ادارة المعرفة المعرفة وان هناك معوقا دارةإل اا تطبيق اا واقع
عن التوصيات  فكانت  أما جامعة نايف يمكن تطويرها بأساليب متعددة،في تطبيق ادارة المعرفة 

ومتابعة استخدام  : الستمرار في تطوير نظم المعلومات وقواعد البيانات في الجامعة،  كاألتي
وتسهيل مهمة الوصول اليها و وتوثيقها المعرفة المتاحة  في تخزينوتوفيرها التقنيات الحديثة 

استقطاب موارد بشرية مؤهلة في مجال ادارة المعرفة و عقد الدورات والندوات واألنشطة 
 . والمؤتمرات وحلقات النقاش في الجامعة في مجال ادارة المعرفة

 
 وأثرها" تطبيق المعرفة في المؤسسات الحكومية الفلسطينية  بعنوان :(2012) دراسة المدلل، -

واقع متطلبات ادارة المعرفة في  الىهدفت الدراسة الى التعرف وقد  "األداءعلى مستوى 
استخدم الباحث المنهج الوصفي و  على مستوى الداء،  وأثرهاالمؤسسات الحكومية الفلسطينية 
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فردات مجتمع الدراسة  المتمثل بجميع العاملين في المسح الشامل لجميع م وأسلوبوالتحليلي 
شرافيةمؤسسة رئاسة مجلس الوزراء الذين يشغلون وظائف تخصصية  قام الباحث وقد ، وا 

وكان من اهم نتائج هذه  (، 44( استرد منهن )46لجمع البيانات تم توزيع ) ةبتصميم استبان
في مؤسسة رئاسة الوزراء بمعدلت  الدراسة ان هناك ضعف في توفير متطلبات ادارة المعرفة

قوية بين توفير متطلبات تطبيق ادارة المعرفة ومستوى  طرديهكمان ان هناك عالقة   متفاوتة
عادة بناء الموظف الحكومي إ الداء المؤسسي في رئاسة مجلس الوزراء، ومن اهم التوصيات : 

 ،بناء الثقة بين العاملين في المؤسسة وا عادة ، النجاح المؤسسي وأساسراس مال فكري  باعتباره
كذلك العتماد على التكنولوجيا في بناء منظومة عمل متطورة   وتعزيز التواصل المشترك، 

 دارة المعرفة .إاعتماد استراتيجية  وأخيرا

 
"استكشاف الثقافة التنظيمية على تبادل المعرفة في سياق بعنوان  : (2009) ،دراسة العطوي  - 

صالت السعودية". هدفت الدراسة التحقق من اثر بعض عوامل الثقافة التنظيمية على شركة الت
هداف الدراسة قام أ من اجل تحقيق و عملية تبادل المعرفة في اطار شركة التصالت السعودية، 

( موظفا، استخدم الباحث الرزمة الحصائية 378الكترونية وزعت على ) ةالباحث بتصميم استبان
 (Spss ) لتحليل بيانات الستبانه وبيان اثر عوامل الثقافة التنظيمية على ادارة المعرفة وكان

الثقة،  : اآلتيةمل الثقافة التنظيمية اوجود اثر هام ذو دللة احصائية لعو  :النتائج  من ابرز
ت على تبادل المعرفة في سياق شركة التصال ،والمكافأةالشراف و وتدفق المعلومات،  لبتكاروا

السعودية وبناء على النتائج قدمت الدراسة بعض التوصيات العلمية لمتخذي القرار في الشركة 
سمات الثقافة الهامة  مكافآتونظام   ،اإلشرافو  الثقة، و  : البتكار، وتدفق المعلومات،  منها

او تدعم هذه العوامل يمكن ان تعيق و دارة المعرفة، إالتي ينبغي النظر فيها لنجاحها في مبادرة 
 . تبادل المعرفة

 

 ملخص

، التي وعواملهمن العرض السابق للدراسات التي تناولت متطلبات نجاح تطبيق ادارة المعرفة 
ما بين احد المتغيرات محل البحث على القل وبين تطبيق إاكدت جميعها على وجود عالقة 
( على ان زيادة الهتمام 2015. بحيث اشار عبد الغفور )ة ادارة المعرفة ، او المتغيرات مجتمع

دراسة  وأكدتبالثقافة التنظيمية بشكل ايجابي في توليد ميزة تنافسية وكذلك تكنولوجيا المعلومات 
 اآلتية :مل الثقافة التنظيمية ادللة احصائية لعو  ي( على  وجود اثر هام ذ2009العطيوي )
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 سة المدلل،اما در اعلى تبادل المعرفة،   والمكافأةومات، الشراف البتكار، وتدفق المعلو الثقة، 
( فقد اكدت على ضعف مستوى توفير متطلبات ادارة المعرفة بناء على ذلك كان من 2012)

توصياته الهتمام بالكادر البشري باعتباره راس مال للشركة والعتماد على تكنولوجيا المعلومات 
: الستمرار في تطوير نظم  كاألتي( فكانت التوصيات 2012دراسة ال عثمان ) أما .

المعلومات وقواعد البيانات في الجامعة، ومتابعة استخدام وتوفير التقنيات الحديثة في تخزين 
وتوثيق المعرفة المتاحة وتسهيل مهمة الوصول اليها و استقطاب موارد بشرية مؤهلة في مجال 

واألنشطة والمؤتمرات وحلقات النقاش في الجامعة في  ادارة المعرفة و عقد الدورات والندوات
 .  دارة المعرفةإمجال 

 
. تسهم عمليات ادارة المعرفة مجتمعة من جهة ومن جهة اخرى متطلبات ادارة 3.34.2

 المعرفة في تعزيز الميزة التنافسية في الجامعات الفلسطينية في محافظات الشمال.

 
بعنوان "ادارة المعرفة كتوجه اداري للمنظمات في  :(2012)، دراسة ابو عيشة، بن منصور -

أي مدى يمكن ان تؤثر ادارة المعرفة على لإلجابة عن : عصر العولمة " تهدف هذه الدراسة 
وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي والتحليلي نظرا لطبيعة ؟ فاعلية المنظمات المعاصره 
 البقاء على المنظمة وقدرة المعرفة إدارة بين وثيقة عالقة توجد. : الموضوع  وكان من اهم النتائج

 ولدت والعولمة وتحدياتها، التغيير جانب إلى لالقتصاد، محركة أساسية قوة فالمعرفة والنمو،
 مما تنافسية ميزة للمنظمة تحقق ة،مطور  أو جديدة معرفة إلى المعرفة لترجمة اإلبداع إلى الحاجة
 المعاصرة المنظمات حاجة عكست المعرفة إدارة موضوعات والنمو،  و إنبالستمرار  لها يسمح
 والتغيرات، لتطوراتالى االستجابة  من تمكنها التي المرونة على كبيرة بقابلية تحتفظ ألن

 ضرورة تشكل اليوم باتت المعرفة إدارة عمليات إن.وكذلك  .بها التنبؤ يمكن ل التي تلك ولسيما
 وذلك  تواجه المنظمة، التي اإلستراتيجية الخيارات من مجموعة بين من ياراخ وليس إستراتيجية

 فلول  مهما، أمرا المعرفة إدارة وجود يعد إذ المعلومات، مجال في السريعة التغيرات بسبب
 إدارة أساس هو المعرفي العمل الى ان باإلضافةوتبقى  تستمر أن منظمة ألي يمكن ل المعرفة
كيفية  عن التحدث دون  المنظمات في الموجودة المعرفة كمية عن التحدث ينبغي فال  المعرفة،
دارتها تدفقها  تعيد أن اليوم المعاصرة للمنظمات وتطبيقها . وكان من اهم التوصيات: لبد وا 
 لوظيفة جديدة جديد دور هناك يكون  أن ينبغي إذ المعرفة، إطار في التقليدية وظائفها في النظر
 أكبر، بصورة المعرفة توفير على تعمل أن المنظمات علىو   .المعرفة إدارة بوظيفة إليها يشار
 الحاجة، وفق الوصول إليها من الموظفين لتمكين والمعرفة والمعلومات البيانات قواعد تطوير أي
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 تلك مصادر إلى والوصول التعرف للمعرفة، الوصول من تسهل التي األنظمة تطوير وأيضا
 أكبر أهمية ا عطاءو  . المعرفة إدارة لعمليات داعمة تحتية تقنية بنية توفير وكذلك ضرورة .المعرفة

 لديها البشرية الموارد إنتاجية مستوى  لتطوير المعرفة إلدارة المنظمات في العليا اإلدارات قبل من
 أدوارهم أداء على وقادرين مؤهلين معرفة مديري  وتعيين استقطابو  .العام أدائها ومستوى 
 المعلومات نظم واستخدام المعلومات تكنولوجيا مجال في مستجد هو ما كل مراقبةو  .المعرفية
 .  الحديثة اإلدارية

 
 على تطبيقية األداء دراسة تميز على وأثرها المعرفة : بعنوان "إدارة (2011) ،دراسة  الزطمة -

"  هدفت هذه الدراسة الى بيان دور ادارة هغز  قطاع في المتوسطة العاملة التقنية والمعاهد الكليات
المعرفة وعالقتها بتميز الداء في الكليات والمعاهد المتوسطة العاملة في قطاع غزة . اتبعت 

تكون  للحصول على البيانات،  ةتم تصميم  استبانو هذه الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي ، 
رؤساء القسام الدارية المتفرغين في خمس مجتمع الدراسة من جميع اعضاء الهيئة التدريسية و 

(، 2010/2011كليات من حملة شهادة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس للعام الجامعي )
يارهم بطريقة عشوائية طبقية. وقد توصلت تتم اخ أا ( فرد279( اشتملت على )455عددهم)

 الكليات سواء كانت ايجابية او سلبية كان من اهمها، توفر النتائج الدراسة الى مجموعة من 
 فيما المعرفة وتناقلها على الحصول للعاملين التي تتيح اإللكترونية الخدمات المتوسطة التقنية
فر لدى الكليات التقنية اا يتو ذل بهم، الخاصة والمعلومات المستجدات متابعة وللطلبة بينهم،

دارتهاضحة لالستفادة من المعرفة المتوسطة خطة استراتيجية وا بطريقة تساعده في اتخاذ  وا 
بعيدة المدى، ان تشجيع الكليات التقنية المتوسطة ل تعطي اهمية  بأهدافهاالقرارات المتعلقة 

كافية لتعريف الجهات المختلفة ببرامجها وخدماتها مما قد يؤثر على قدرتها في التواصل مع هذه 
 التيكانت على النحو التوصيات ف. اما عن  للمعرفة باعتبارها مصادرالجهات والستفادة منها 

التقنية  للكليات والمؤسسي الفردي األداء وتحسين لتطوير كمدخل المعرفة إدارة تبني : ضرورة
التكيف  على قدراتها زيادة أهمها من الفوائد من العديد الكليات لهذه سيحقق ذلك أن إذ المتوسطة،

بها  المحيط المجتمع احتياجات تلبية على قدراتها زيادة و تغيرات، من محيطها في يحدث ما مع
 وداعمة ومشجعة محفزة ثقافة خلق على العملو  .والبتكار اإلبداع على قدراتها زيادة على عالوة
 والخبرات بالمعرفة المشاركة أساس على تنظيمية تقوم بيئة وتأسيس ومشاركتها، المعرفة إلنتاج

 .وتبادلها المعرفة للمشاركة وتقاسم داعمة تنظيمية ثقافة وتأسيس الشخصية
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: دراسة حالة  القدرة على ادارة المعرفة والميزة التنافسيةبعنوان " : (2010) ،دراسة نغيوين  -
البعاد الحقيقية لقدرة  المؤسسة على  الى. هدفت الدراسة الى التعرف " المؤسسات الفيتنامية
ا هي عالقة ابعاد ادارة المعرفة بعضها ببعض. وكيف تؤثر هذه البعاد على ادارة المعرفة، وم

. استهدفت الدراسة الشركات الفيتنامية المسجلة في غرفة التجارة  الميزة التنافسية للشركة
وشملت عينة  الستبانةوالصناعة الفيتنامية في مدينة )هو شي مينه( واستخدم الباحث اداة 

مدير شركة مختلفة تم اختيارهم من سجالت  1000كة بناء في المدينه ومدير شر  600الدراسة 
. وتوصلت الدراسة الى ان قدرة  (Spss)الغرفة التجارية. تم تحليل البيانات من خالل برنامج 

الشركة على ادارة المعرفة  تعتمد على بناء متعدد البعاد يتكون من البنية التحتية الجتماعية 
من البعاد  تتألفالمعرفة، وقدرة البنية التحتية التقنية والقدرة العملية والقدرة الجتماعية  إلدارة
: الثقافة التنظيمية والهيكل التنظيمي والعنصر البشري.  وكل قدرة اخرى تم التطرق لها  الثالثة

 إلدارةوالتقنية  التحتية الجتماعية نيةبالالدراسة  بضرورة تطوير  وأوصت.  سابقا لها عدة ابعاد
العوامل المكملة والمرتبطة لقدرة  ادارة و المعرفة مما يؤدي الى زيادة كفاءة وفعالية عملياتها. 

القدرة التنافسية تكون منعزلة بل يجب ان تكون متكاملة ومجتمعه لتحسين  إلالمعرفة يجب 
 .تهاواستدام هاواستغالل

 
تميز  في وأثرهابعنوان "العالقة بين متطلبات ادارة المعرفة وعملياتها  : (2008) ،دراسة دروزة -

. كان هدف هذه الرسالة التعرف  الداء المؤسسي" دراسة تطبيقية في وزارة التعليم العالي الردنية
دارة المعرفة كما وردت في جائزة الملك عبد هللا الثاني لتميز الداء إالعالقة بين متطلبات  الى

التصالت الداخلية و الوعي واللتزام المعرفي، و سي والشفافية )الحتياجات المعرفية، المؤس
التطبيق( واثر هذه و التوزيع، و ن، يخز تالو التوليد، و دارة المعرفة)التشخيص، إوالخارجية( وعمليات 

سة قام تميز الداء المؤسسي في وزارة التعليم العالي األردنية، ولتحقيق اهداف الدرا فيالعالقة 
الباحث بتصميم استبانه لجمع المعلومات الولية  وتم توزيعها على افراد عينة الدراسة وهم 

( واستخدم الباحث السلوب 300الموظفين من حملة الدبلوم المتوسط فما فوق وعددهم )
وكان من اهم النتائج التي توصل لها الباحث ان   للتحليل، SPSS))الوصفي التحليلي ، وحزمة 

اك عالقة بين عمليات ادارة المعرفة ومتطلبات ورضا المتعاملين وان ان هناك عالقة بين هن
تطبيق المعرفة ومتطلبات ادارة المعرفة و ايضا هناك عالقة بين عمليات ادارة المعرفة 

. اما عن اهم التوصيات فكانت: الهتمام بعمليات تشخيص  ومتطلباتها والتعلم والنمو المؤسسي
ى افضل الممارسات في مجال الىفي وزارة التعليم العالي من خالل التعرف  وألياتها المعرفة

تشخيص المعرفة و ضرورة وضع خطة لترسيخ مفهوم ادارة المعرفة وأفضل الممارسات في 
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وبرمجتها وتطبيقها من خالل حلقات النقاش برامج التدريب والندوات  وأهميتهامجال ادارة المعرفة 
 تشرف عليها وزارة التربية والتعليم الردنية. ، ة الهادفةوالورش العلمي

 
 ملخص

من استعراض الدراسات السابقة ترى الباحثة ان هناك عالقة وثيقة بين عمليات ادارة المعرفة 
 تستطيع ومتطلبات ادارة المعرفة، فعمليات ادارة المعرفة دون متطلبات تطبيقها تكون ناقصة ل

ولم يكن هناك عمليات فاعلة  المتطلباتفرت جميع ابات في حال تو تحقيق شيء وكذلك المتطل
عن  عبارةن ادارة المعرفة هي إ : القول نستطيع ناذ ، تجدي نفعا فإنها لنتنفذ بشكل سليم لم و 

ن هناك عالقة بين عمليات ادارة المعرفة أ( 2008. حيث ترى دروزة ) عمليات ومتطلبات معا
 ، ن هناك عالقة بين تطبيق المعرفة ومتطلبات ادارة المعرفةأومتطلبات ورضا المتعاملين و 

 ابو وأكد وايضا هناك عالقة بين عمليات ادارة المعرفة ومتطلباتها والتعلم والنمو المؤسسي،
 وليس إستراتيجية ضرورة تشكل اليوم باتت المعرفة إدارة عمليات إن (2012عيشة، بن منصور)

 التغيرات بسبب وذلك تواجه المنظمة، التي اإلستراتيجية الخيارات من مجموعة بين من خيارا
 ألي ما كان المعرفة فلول مهما، أمرا المعرفة إدارة وجود يعد إذ المعلومات، مجال في السريعة
 أن اليوم المعاصرة للمنظمات : لبد يأتيوتبقى . وكان من اهم التوصيات ما  أن تستمر منظمة
 توفير على تعمل أن المنظمات علىو   .المعرفة إطار في التقليدية وظائفها في النظر تعيد

 من الموظفين لتمكين والمعرفة والمعلومات البيانات قواعد تطوير أي أكبر، بصورة المعرفة
 المعرفة إدارة لعمليات داعمة تحتية تقنية بنية توفير وكذلك ضرورة الحاجة، وفق الوصول إليها

 إلنتاج وداعمة ومشجعة محفزة ثقافة خلق على ضرورة  العمل( فيرى 2011اما الزطمة )..
 والخبرات بالمعرفة المشاركة أساس على تنظيمية تقوم بيئة وتأسيس ومشاركتها، المعرفة

نغيوين   وأكد.  المعرفة وتبادل للمشاركة وتقاسم داعمة تنظيمية ثقافة وتأسيس الشخصية
المعرفة مما يؤدي الى  إلدارة( على ضرورة تطوير البنية التحتية الجتماعية والتقنية 2010)

 . زيادة كفاءة وفعالية عملياته
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هناك العديد من  باإلضافة للدراسات التي تم عرضها حسل فرضيات الدراسة، 4.34.2
 : كالتالي قبل الباحثهالدراسات العربية و االجنبية التي تم االطالع  عليها من 

 
 الدراسات العربية :

 
دور ادارة المعرفة في تنمية المهارات الدارية لدى " بعنوان : (2012) ،دراسة "هالل الحبسي" -

دور  الى"، هدفت الدراسة الى التعرف العامة للتربية والتعليم بسلطنة عمان يرياتالعاملين بالمد
ادارة المعرفة في تنمية المهارات الدارية لدى العاملين بمديريات التربية والتعليم بسلطنة عمان 
ومعرفة مواصفات القائمين على ادارة المعرفة والوقوف على اهم الصعوبات التي تواجه ادارة 

التحليلي، المعرفة في تنمية المهارات الدارية ، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي و 
( فرد، كما تم استخدام 100عشوائية من ) ةللدراسة، وتم اختيار عين اةا أدواستخدمت الستبانه 
ن دور ادارة المعرفة في تنمية المهارات أوكان من اهم النتائج :  (SPSSالساليب الحصائية )

جميع محاور الدراسة، الدارية لدى العاملين بمديريات التربية والتعليم جاء بدرجة كبيرة جدا في 
وكان من اهم التوصيات : الهتمام بتطبيق ادارة المعرفة بالمديريات العامة للتربية والتعليم 
بسلطنة عمان، والعمل على اكتساب العاملين بمديريات التربية القدرة على تحقيق الميزة التنافسية 

ا في مديرية التربية، العمل على في تجويد العمل، ضرورة تعميق وعي المسئولين والقيادات العلي
فر فيها خصائص صناع المعرفة، والعمل على تنمية العاملين ااستقطاب الكوادر البشرية التي تتو 

 في مديريات التربية والتعليم مهنيا في مجال ادارة المعرفة.

 

دراسة ثر ادارة المعرفة على الداء في المؤسسة". أ" بعنوان : (2012) ،دراسة عبد الحكيم -
)قاعدة المدادات تقرت("، هدفت الدراسة الى الكشف عن اثر ادارة  تطبيقية بمؤسسة سونطراك

 ةالمعرفة على الداء في المؤسسة، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، واعد استبان
وظفين ( للتحليل العينة عشوائية من المSpssللحصول على البيانات ، واستخدم الباحث برنامج )

 التطبيقي هحديثا ولسيما جانب علميادارة المعرفة حقال إبالشركة وكان من اهم النتالئج : تمثل 
في  واإلبداعيعمل على توفير قدرات واسعة لمنظمات العمال في التميز والتفوق والريادة  الذي
بينت الدراسة وجود  ،وتقانته عمليات ادارة المعرفة وفريق ادارة المعرفةو الرئيسية،   عناصرهاطار 

لبد  ومبادئهاصول ادارة المعرفة أأي تحسين في تطبيق  إن إذْ ، واألداءعالقة بين ادارة المعرفة 
وتبين انه توجد عالقة بين عناصر ادارة المعرفة   ،األداءمن ان ينعكس ايجابا على رفع كفاءة 
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وكانت اهم التوصيات : اعطاء الدارات العليا في منظمات  ،األداءوبين كل محور من محاور 
استقطاب مديري معرفة مؤهلين و المعرفة لتطوير مستوى ادائها العام،  إلدارة اهمية كبرى  العمال

ب ما هو سانشاء وحدات بحثية تزود العاملين بك وتعينهم، وقادرين على اداء ادوارهم المعرفية
 مفيد وجديد من المعلومات. 

 
" دور ادارة المعرفة في تنمية الموارد البشرية الكاديمية في بعنوان  : (2011) ،دراسة العلول -

الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة "، هدفت هذه الدراسة الى التعرف الى مفهوم ادارة المعرفة في 
 الفلسطينية مجال تنمية الموارد البشرية الكاديمية في ظل الفكر الداري المعاصر في الجامعات

لتحقيق ذلك استخدم و وتحديد درجة ممارسة العاملين الكاديميين لدور ادارة المعرفة،  ،بغزه
لجمع البيانات، وتكون  ةقام الباحث بتصميم استبان وقدالباحث المنهج الوصفي والتحليلي ، 

مجتمع الدراسة من جميع الكاديميين في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة، وتم اخذ عينه طبقية 
% من مجتمع الدراسة، وقد بلغت عينة الدراسة 15من جميع الجامعات الفلسطينية بنسبة 

تائج  التي توصلت ( للتحليل، وكان من اهم النSpssواستخدم الباحث برنامج)  ،أكاديميا (196)
ن درجة ممارسة العاملين الكاديميين لدور ادارة المعرفة في تنمية الموارد البشرية : إلها الدراسة 

ن أ( وكان من اهم التوصيات :  %52في الجامعة الفلسطينية بقطاع غزة كانت بوزن نسبي )
يط ومستشار وخبير بكل ايجاد قسم تخطو تتبنى الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة ادارة المعرفة، 

تحفيز الكاديميين الذين و توفير تكنولوجيا وبنية تحية مناسبة و تطوير المكتبات، و جامعة، 
 ، اعداد دورات تدريبية الدارة المعرفة .وتكريمهم واألبحاثيشاركون في المؤتمرات 

 

 وأثرها" دور اسلوب القيادة التحويلية في تفعيل ادارة المعرفة بعنوان : (2010) ،دراسة العطوي  -
هدفت  ،األردنيةعلى اداء المنظمة"، دراسة تطبيقية على شركات البالستيك للصناعات النشائية 

الدراسة الى الكشف عن اثر القيادة التحويلية وادارة المعرفة على اداء شركات البالستيك 
( فقرة، 56ت)لشم ةق هدف الدراسة قام الباحث بتصميم استبانللصناعات النشائية، ولتحقي
( فردا من موظفي المستويات الوسطى والدنيا، وتم تحليل 135من ) ةوكانت عينة الدراسة  مكون

وكان من اهم النتائج التي توصلت لها  (، SPSSالبيانات واختبار الفرضيات باستخدام برنامج )
ويشجع  مل على توفير مناخ يشعر العاملين بالرتياح لعملهم، الدراسة : انه على المدير ان يع

ليس هناك تعاون بالمستوى الكافي بين مديري و  . األداءالمدير العاملين على تحقيق التميز في 
راء والخبرات والتجارب التي آلليس هناك اجراءات ادارية لتدوين ا الدوائر في شركات لبالستيك، 
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مشاركة العاملين من شركات  مبدأمن اهم التوصيات : تعزيز وكان  تمر بها المنظمة، 
تعزيز التعاون بين مديري و البالستيك للصناعات النشائية الردنية في عملية صنع القرار، 

 وعمل تعزيز خطوة تدوين الراء والخبرات والتجارب التي تمر بها المنظمة، و   الشركات،
 ة على العاملين .ق لتوزيع المعرفائالمنظمة على ايجاد طر 

 
في " متطلبات التحول التربوي في مدارس المستقبل الثانوية بعنوان : (2009) ،دراسة القرني -

المملكة العربية السعودية في ضوء تحديات اقتصاد المعرفة"، هدفت الدراسة الى صياغة تصور 
التحولت التربوية في مدارس المستقبل الثانوية بالمملكة العربية السعودية التي  ألهممقترح 

العينة كانت يتطلبها عصر اقتصاد المعرفة، استخدم الباحث المنهج الوصفي والتحليلي ، 
جامعات في المملكة العربية السعودية، يمثلون اكثر  يعشوائية ممثلة من الكاديميين من ثمان

في من مديري الدارات العامة  قصديه( ، وعينة 160وعددهم ) مع الدراسة، % من مجت15من 
وتكونت  ، ومساعديهم ، وجميع مديري ادارات التربية والتعليمونوابهمجهاز وزارة التربية والتعليم 

كان اهم و استخدمت الستابنه لجمع البيانات، و ( ادارة تربوية، 42( خبيرا تربويا و )84من )
حصلت على  فقد ،مة سوق العملءلتحول نحو التعليم للعمل أي توظيف المعرفة لمواالنتائج : ا

درجة اهمية عالية جدا وكان من اهم التوصيات : تبني المقترح لما له من اثر واضح على التعليم 
 .   هتطبيقالتي تكفل  واإلجراءاتمن خالل تهيئة السياسات 

 
: بعنوان " دور ادارة المعرفة في تحقيق ضمان جودة التعليم العالي  (2008) ،دراسة المحاميد -

" دراسة تطبيقية في الجامعات الردنية الخاصة، هدفت هذه الدراسة الى بيان دور ادارة المعرفة 
بالعتماد على خصائص اعضاء  لجامعات الردنية الخاصة، افي تحقيق ضمان الجودة في 

بنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في تلك الجامعات، لها  وخصائص االهيئة التدريسية العاملة في
نه ل يوجد عالقة ذات دللة احصائية بين : أمن اهم الستنتاجات التي توصلت لها الدراسة و 

في  ة سنة فاكثر( وضمان الجود 16سنة، 15-11) خمس سنوات فاقل، الخبرات التدريسية
تفسير هذه النتيجة هو ان اصحاب و .  0.05توى دللة الجامعات الردنية الخاصة عند مس

في اثبات وجودهم من خالل لفت نظر الخرين  لينالقل من خمس سنوات يكونون مشغو  ةالخبر 
الدوام وليس تحقيق ضمان الجودة في العملية التعليمية، وأصحاب الخبره  بأوقاتلهم واللتزام 

تحقيق ذاتهم من خالل الخبرة اتي يمتلكونها وليس بالفعل بثبات وجودهم و  اقامو  فأكثرسنه  16
 15-11سنوات، ومن  10-5لديهم وقت للنظر للتميز وتحقيق ضمان جودة التعليم لكن من 

لديهم ليس  ةوذلك لن منحنى الخبر   ،سنة هناك فرصة امامهم للتميز وتحقيق ضمان الجودة
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تفاعل التكامل و الالعمل على  : أهمهامن  ،توصيات ةالى حد ما. وخلصت الدراسة الى عد اا كبير 
كل من مدخلي ادارة المعرفة والجودة في تحقيق اهداف وغايات الجامعات على المدى البعيد ل

الى ترسيخ مفهوم ادارة المعرفة لدى اعضاء هيئة  باإلضافةوالستناد اليهما في عمل الجامعات 
 .لديهم او الدرجة العلميةتدريس الجامعات الردنية الخاصة بغض النظر عن الخبره 

 
 . جنبيةألالدراسات ا

 
" البتكار العالمي وتطبيقات ادارة المعرفة في المشاريع بعنوان  : (2014) ،اتي دراسة اباك -

الصغيرة والمتوسطة في تركيا والبلقان". هدفت الدراسة الى التعرف الى واقع ادارة المعرفة 
وقد اخذت  وعالقتها بالتجارة بين تركيا وبالد البلقان في ضوء القتصاد القليمي والفتراضي، 

عتبار للبحث عن ميزات تنافسية على مستوى المشاريع الصغيرة التغيرات القتصادية بعين ال
والمتوسطة، وقد ااستخدم الباحث اسلوب تحليل البيئة الداخلية باستخدام نموذج )سوت( إْذ 
استعرض مجموعة ل بأس بها من نقاط الضعف والقوة، والفرص والمخاطر باعتباره مدخالا 

ستخدم الباحث السلوب الوصفي. وتوصلت الدراسة الى ان وصفياا لتحديد الميزة التنافسية،  وقد ا
تحقيق النجاح في المشاريع الصغيرة يتطلب ادارة فعالة في بيع المنتجات او تقديم الخدمات، وان 
ادارة المعرفة يمكن ان توظف ادا للتميز التنافسي في مواجهة الطلب في بعض الصناعات 

 السوقية.

 

" اثار ادارة المعرفة والبتكار التكنولوجي في تطوير اداء وانبعن : (2012) ،دراسة لي لن -
المنتج الجديد . دراسة تطبيقية على صناعة المكائن التايوانية". هدفت الدراسة الى التحقق فيما 
اذا كانت إادارة المعرفة يمكنها ان تعزز البتكار التكنولوجي باعتباره ميزة تنافسية، وكيف سيؤثر 

ء وتطوير المنتجات الجديدة في صناعة اللت، وقد استخدمت الستبانة أداا ذلك على  الدا
لجمع البيانات الخاصة في الشرطة واستخدمت المتغيرات الجتماعية والقتصادية لمعرفة 
المحددات التي من شانها ان تؤثر على اداء المعرفة والبتكار التكنولوجي وتطوير اداء 

( من مجتمع %20( شركة عن)240ت على عينة مكونة من )المنتجات الجديده . واشتمل
الدراسة، وتوصلت الدارسة الى ان ادارة المعرفة لها تأثير كبير على البتكار التكنولوجي ويتضح 
ذلك من خالل مراحل ادارة المعرفة التي تشمل انشاء المعرفة وحيازتها ونشرها ودمجها وارتباطها 

  .ت النتائج ان ذلك يكسب الشركات التايوانية ميزة تنافسيةبالبتكار التكنولوجي، كما بين
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الشاملة على ادارة المعرفة واألداء  اثر ادارة الجودة "بعنوان : (2012) ،دراسة الزوين -
التنظيمي في مؤسسات التعليم العالي في العراق". هدفت الدراسة للتعرف الى العالقة بين ادارة 
دارة المعرفة على اداء المنظمة في العراق، استخدم الباحث المنهج المسحي  الجودة الشاملة وا 

لدراسة، وأخذت عينة الدراسة من المستعرض، واستخدم الباحث الستبانة لتحقيق هدف ا
الجامعات العامة العراقية، واستخدم الباحث العينة العشوائية المنتظمة، كما استعان بقائمة حصل 

( استبانة في 124. وزع الباحث ) عليها من وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي العراقية
( . وتوصلت الدراسة انه Spssصائي برنامج )( جامعة عراقيه عامة ، استخدم للتحليل الح24)

دارة المعرفة وان هناك عالقه كبيره بين ادارة الجودة  يوجد عالقة كبيرة بين ادارة الجودة الشاملة وا 
الشاملة واداء المنظمة . وبشكل عام فان النتائج دعمت فرضيات الباحث وتوصلت الى ان 

رة المعرفة يجب ان تنفذ بشكل كلي متكامل جوهر عناصر ادارة الجودة الشاملة وعناصر ادا
 وليس بالتجزئة، وان ادارة المعرفة تتوسط العالقة بين ادارة الجودة الشاملة واداء المنظمة.

 
" الدور الحاسم إلدارة المعرفة في تحقيق واستدامة بعنوان:  (2009) ،دراسة نك  وآخرون  -

الميزة التنافسية بين المنظمات" هدفت هذه الدراسة الى تطوير نموذج تجريبي ومفاهيمي حول 
قام  و وتأثيرها على الميزة التنافسية للشركة في فيتنام،وقدرتها العالقة بين  مكونات ادارة المعرفة 

شركات البناء والتشييد، من للهدف، وتكون مجتمع الدراسة  للوصولة الباحث بإعداد استبان
وتوصلت الدراسة الى ان الجمع بين النهج الجتماعي والتكنولوجي مثالي لتحقيق الميزة التنافسية 

ن الثقافة هي اهم قضية تؤثر على ادارة المعرفة وان الى أتوصلت الدراسة ايضا و للشركة، 
عد ويؤسس للقدرة على التغلب على الحدود والمعيقات ويعطي تكاملها مع المعرفة التقنية يسا

 .مساهمة اقوى نحو الميزة التنافسية

 
ادارة  المعرفة في مراكز التصال" . هدفت الدراسة للتعرف الى  :" (2005) ،دراسة رسولي -

كيفية استخدام نظم المعلومات وادارة المعرفة في مراكز التصال أي بمعنى اخر  فهم افضل 
دارة المعرفة  حول المنظمات القائمة على خدمة مبنية على المعرفة، وكيف تستخدم المعلومات وا 

ت الدراسة على اكبر شركتين لصناعة السيارات في ايران )مجتمع في مراكز التصال، واقد اجري
الدراسة اكبر شركتين لصناعة السيارات في ايران(، وكانت الية عمل عن طريق عمل مقارنات 
بين افرع الشركة نفسها ومقارنات اخرى بين الشركتين ، )استخدم الباحث الدراسة المقارنة(،  

ديد من المور المتشابهه بين الشركتين فالشركتان لديهما وقد وتوصلت الدراسة الى ان هناك الع
يركز على تبسيط المعرفة التي تتضمن تصميم مدخل لقواعد المعرفة  أوجدتا مركز استعالمات، 
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وتنظيمه وتقديمه، وتوصلت الدراسة ايضا الى ان الشركتين ركزتا على التكنولوجيا اكثر من 
 . الفوائد الحقيقية التي من الممكن ان تجلبها ادارة المعرفة الفراد والعملية،  وهكذا يضمنون 

 

 التعقيل على الدراسات  35.2

 

مع الدراسة  تتشابهمن خالل مراجعة ودراسة متأنية من الباحثة للدراسات السابقة يتضح انها 
 وقدالحالية في تناول موضوع ادارة المعرفة وكيفية الستفادة منها وتفعيلها على اكمل وجه، 

اشارت الدراسات السابقة الى ان تطبيق ادارة المعرفة في العديد من المجالت والمنظمات 
الصناعية( كان له نتائج رائعة وايجابية على ادائها واستمرارها وتفوقها و )التعليمية، والتجارية، 

 اتومنافستها. لذلك كان لبد من اجراء دراسة على الجامعات في الضفة الغربية في محافظ
 الشمال.

 اتفقت الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة في اتباعها المنهج الوصفي والتحليلي .و 

 

 وجه التميز للدراسة الحالية أ

 

 :يأتي  تميزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بما

  طلبات توحيوي وهو دور ادارة المعرفة من خالل عمليات وم مهم انها تبحث في جانب
 في تعزيز الميزة التنافسية في الجامعات الفلسطينية . ،المعرفة ادارة

  انها تناولت دور المعرفة وتعزيز ميزة تنافسية في واحدة من الجهات الحيوية والضرورية
 للتنمية المستدامة في الضفة الغربية ، وهي الجامعات الفلسطينية في محافظة الشمال.
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 لفصل الثالثا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جراءات الدراسةو إمنهجية 

 
 مقدمة 1.3

 
ومن ذلك  ،لدراسةايتناول هذا الفصل وصفا مفصال لإلجراءات التي اتبعتها الباحثة في تنفيذ 

ووصف مجتمع الدراسة،  و قياس المتغيرات، ومصادر جمع البيانات، تعريف منهج الدراسة،
واألساليب الحصائية   أكد من صدقها وثباتها،تالدراسة، والداة أوا عداد  وتحديد عينة الدراسة،

 . التي استخدمت

 
 :الدراسة منهجية 2.3

 
 العتماد تم ، اذهذه الدراسة في البيانات جمع في التحليليو  الوصفي األسلوب الباحثة استخدمت

 على العتماد تمَّ  كما  ،الصلة ذات والمقالت ، العلمية والرسائل ، واألبحاث ، على األدبيات
 . )ستبانةلا( البيانات وجمع  ،للقياس خاصة بالدراسة أداة
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   مصادر جمع البيانات  3.3 
 

من خالل الدراسات النظرية المتعلقة وهي المصادر التي ُجمعت المصادر الثانوية :  -1
 بأدبياتوالمتمثلة  ،ومن خالل الدراسات السابقة ،من الكتب المتاحة، بموضوع الدراسة

 الدراسة.
ولية : وهي البيانات الرئيسية التي تم الحصول عليها من خالل استبانة ألالمصادر ا -3

  . باغراض الدراسة لتفي ،السئلة التي تم تصميمها
 

 قياس المتغيرات  4.3
 

في الجامعات الفلسطينية  التنافسيةفي هذه الدراسة قياس دور ادارة المعرفة في تعزيز الميزة تم 
من اجل اختبار العالقات الرتباطية  ، الخماسي (ليكرت)في محافظات الشمال باستخدام مقياس 

 ،العبارات وأرقام ، ( يوضح متغيرات الدراسة1.3والجدول رقم ) ، والسببية بين هذه المتغيرات
 .دراسةوحسب ما تظهر في استبانة ال ،تالتي تقيس تلك المتغيرا واألسئلة

 
 . واألسئلةالعبارات  وأرقام( متغيرات الدراسة 1.3جدول رقم)

 
ارقام  متغيرات الدراسة

 العبارات
 السئلة

يعالج ويناقش دور ادارة المعرفة في تحقيق الميزة  59-38 المتغير التابع) الميزة التنافسية(
التنافسية في الجامعات الفلسطينية في محافظات 

 الشمال
المستقل الول )عمليات المتغير 

 ادارة المعرفة(
تم تقسيم هذا المتغير الى مجموعة من المتغيرات  1-16

تمثلت في تشخيص المعرفة,توليد المعرفة،تخزين 
 المعرفة,توزيع المعرفة، تطبيق المعرفة

المتغير المستقل الثاني)متطلبات 
 تطبيق المعرفة (

ين فرعيين حيث تمت تجزئة هذا المتغير الى متغير  17-37
هما متغير الحتياجات المعرفية ويشمل المتغيرات 

التالية البيانات والمعلومات،المعرفة الضمنية،المعرفة 
الصريحة،البنية التحتية والتكنولوجيا، رأس المال 
البشري اما التغير الثاني فتمثل بالوعي المعرفي 
 واشتمل على التخطيط والتنظيم،امن المعلومات
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 الدراسة:مجتمع  5.3
 

اإلداريين والكاديميين العاملين في كل من جامعة فلسطين  الموظفين على الدراسة مجتمع اشتمل
 –والجامعة العربية المريكية  ، نابلس -وجامعة النجاح الوطنية ، طولكرم–خضوري -التقنية
 .( 2.3) عدادهم كما في الجدول رقمأ والموضحة  ، جنين

 
 . العاملين الداريين والكاديميين في الجامعات الثالث( اعداد 2.3جدول رقم)  
 

 عدد الكاديمين عدد الداريين الجامعة 
 208 152 خضوري  -فلسطين التقنية
 1020 340 النجاح الوطنية
 222 283 العربية المريكية

 1450 775 المجموع
 

 عينة الدراسة: 6.3
 
من حجم المجتمع الحصائي من جميع العاملين الداريين  (%20)تم اختيار عينة تمثل  

كان حجم  العينة الكلي التي تم اجراء الدراسة  ، اذالعاملين في الجامعات الثالث واألكاديميين
 )290)و  ااداري (155)اشتملت العينة على  اذ ،وأكاديمياعامال اداريا  (445)عليها هو 

 .( 3.3كما هو في الجدول رقم) ،ثعلى الجامعات الثال موزعين ااكاديمي
 

 .( اعداد العاملين الداريين والكاديميين في العينة من الجامعات الثالث3.3جدول رقم)
 

 عدد الكاديمين عدد الداريين الجامعة
 42 30 خضوري  -فلسطين التقنية

 204 68 النجاح الوطنية
 44 57 العربية المريكية

 290 155 المجموع
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 .ذلك  (4.3الجدول رقم ) اذ يوضح ،حسب متغيراتها ، وصف لخصائص العينة يأتيوفيما 
 

 .وصف عينة الدراسة حسب متغيراتها الساسية  -أ: (4.3جدول رقم)
 

 النسبة المئوية العدد الفئة المتغير

 الجنس
 64.0 263 ذكر
 36.0 148 انثى

 المؤهل العلمي
 6.8 28 دبلوم

 26.5 109 بكالوريوس
 

 .وصف عينة الدراسة حسب متغيراتها الساسية -ب:  (4.3جدول رقم)
 العدد : هي عدد افراد العينه حسب المتغيرات

 النسبة المئوية : هي نسبة المتغير في عينة الدراسة
 

 المؤهل العلمي
 41.6 171 ماجستير
 25.1 103 دكتوراه

 مكان العمل
 17.5 72 خضوري -جامعة فلسطين التقنية

 59.1 243 النجاح الوطنية جامعة
 23.4 96 الجامعة العربية المريكية

 العمر

 29.9 123 سنه فما دون  30
 30.2 124 سنه 31-40
 25.1 103 سنه 41-50
 14.8 61 سنه فاكثر 51

 طبيعة العمل
 37.5 154 اداري 
 62.5 257 اكاديمي

 سنوات الخبرة

 28.2 116 سنوات فاقل 4
 27.0 111 سنوات 5-9
 16.5 68 سنه 10-14
 28.2 116 سنه فاكثر 15
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فقد قامت  ،تم توزيع الستبانات في جامعة النجاح الوطنية على جميع أفراد عينة الدارسة 
جاع ما ستر اتم  و ، على العاملين في الحرم الجديد والقديم للجامعةاإلستبانات توزيع الباحثة  ب

  .( 272البالغ )من حجم العينة ( % 90)نسبته

وكان نسبة  ، (160)كان حجم العينة =  ، فقدينجن –ما في الجامعة العربية المريكية أ
  من حجم العينة . (%95 ) السترجاع

وكانت  ، ستبانةا (72)= منها كان حجم العينة  فقد جامعة فلسطين التقنية / خضوري  اا، وأخير 
 .من حجم العينة (%100)ة السترجاع نسب

 % من حجم العينة  الكلية .93.4 كانت النسبة الكلية لالسترجاع  ،وبناءا على ذلك

 

 : أداة الدراسة 7.3

 
باعتبارها أداةا لجمع البيانات والمعلومات الالزمة لتحقيق اغراض  ؛ ستبانةلاعتمدت الدراسة ا

 من الستبانة تم تصميم استبانة خاصة لتفي بالغرض . يتضمن الجزء الول واذالدراسة، 
، مثل : العمر، والجنس، ومكان العمل ،مجموعة من المؤشرات الديمغرافية الخاصة بالمبحوثين
. وتضمن القسم الثاني مجموعة من  المؤهل العلمي، العمر، طبيعة العمل وسنوات الخبره

رفة و هي : عمليات إدارة المعرفة، ومتطلبات إدارة المع ،موزعة على ثالثة مجالت ،الفقرات
 -وهي: ،الميزة التنافسية . وقد تم صياغة السئلة الفردية لهذه الستبانة بثالث طرائق

 . أسئلة من الدراسات السابقة  -1
اسئلة فردية تم اخذها من الدراسات السابقة، ثم تحويرها وتعديلها بما يخدم تحقيق  -2

 . اهداف هذه الدراسة
 (.(Saunders, 2009تم اختيارها خاصة بالدارسة .   ،اسئلة فردية -3

 

عدت خصيصا من أُ من خالل تحليل الستبانة التي  الحصول على هذه البيانات والمعلومات تم
 ما يأتيالذي يعمل من خالل  (SPSS )جل هذه الدراسة وفقا للطريقة الحصائية عبر برنامجأ
: 

 . جمع المعلومات من خالل الستبانة -
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 .اسلوب التحليل الحصائي للبيانات -
هذا  ،ادوات التحليل الحصائي عن طريق المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية -

 وأعطت ،وقد بنيت الفقرات ،الخماسي (ليكرت)وقد تم تصميم الستبانة حسب مقياس 
 :  تآالوزان كما هو 

  . درجات( 5) دائما : .1
  . درجات (4) غالبا : .2
 . درجات (3)حيانا: أ .3
 .: درجتان  نادرا .4
 .ابدا : درجة  .5

 
 :صدق االداة 8.3
 

تم التحقق من صدق الداة من خالل عرضها على مجموعة من المحكمين من ذوي الختصاص 
واضافة  ،والتعديل ، بالحذف ، بداء الراي بفقرات الستبانةإطلب منهم  اذوالخبرة في المجال, 

تعديل اداة  فقد ، المحكمينوبناء على مالحظات .  فقرات جديدة تكون مناسبة لموضوع الدراسة
 . فقرة (59)مجالت رئيسية موزعة على  ةفاصبحت بصورتها النهائية مكونة من ثالث ، الدراسة

 
 صدق االتساق الداخلي:   1.8.3

 
مع المجال الذي تنتمي اليه  ستبانةيقصد بالتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات ال

. بالضافة الى مدى اتساق كل مجال من مجالت الدراسة مع الدرجة الكلية لالستبيان  ، الفقرة
من خالل حساب معامل الرتباط  ،وقد قامت الباحثة بحساب التساق الداخلي لفقرات الستبيان

بالضافة الى حساب معامالت الرتباط  ، لكل فقرة من الفقرات مع المجال الذي تنتمي اليه الفقرة
 ل مجال من المجالت مع الدرجة الكلية للمجال. لك
 

 .نتائج التساق الداخلي لمجال عمليات ادارة المعرفة -1
 

التساق الداخلي لكل فقرة من فقرات مجال عمليات ادارة المعرفة على  ألتييوضح الجدول 
 .الدرجة الكلية للمجال
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معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال عمليات ادارة المعرفة والدرجة  أ : (5.3جدول )
  .الكلية

 

 الفقرة الرقم
معامل 

بيرسون 
 لالرتباط

مستوى 
الداللة 
 المحسول

 0.000 **0.373 يتم عن طريق البحث والتصفح عبر شبكة النترنت 1
 0.000 **0.277 يتم عن طريق الخبرات الداخلية 2
 0.000 472.** طريق الستعانة بالخبرات من خارج الجامعةيتم عن  3
 

معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال عمليات ادارة المعرفة  -، ب : (5.3جدول )
 .والدرجة الكلية

يتم عن طريق وضع خطة مستقبلية لتوقع التغيرات التي يمكن ان تطرا  4
 على المحتوى المعرفي داخل الجامعة

**.549 0.000 

 0.000 714.** ن طريق تحفيز العاملين نحو التطور والمشاركة بالرؤية الجماعيةعيتم  5
 0.000 679** يتم عن طريق توفير الفرص لالفراد للمشاركة في الحوار والبحث والنقاش 6
تشكيل وحدات متخصصة وفرق عمل للتعلم المعرفي من داخل اطار  7

 الجامعة
**.678 0.000 

 0.000 385.** تخزين المعرفة في ذاكرة الفراديتم  8
 0.000 444.** يتم تخزين المعرفة على شكل قواعد بيانات الكترونية 9

 0.000 272.** يتم التخزين في الرشيف من خالل الملفات والوراق 10
يتم من خالل عقد الجامعة بشكل مستمر اجتماعات وندوات وورش عمل  11

 داخل الجامعة
**.716 0.000 

يتم من خالل شبكة المعلومات الداخلية )النترنت( تساعد الفراد في  12
 الوصول الى قواعد البيانات بسهولة

**.563 0.000 

 0.000 604.** الخبرة القدامىذوي زمالء اليتم من خالل التدريب من قبل  13
 0.000 723.** عن طريق افراد ومجتمعات عمل متخصصة من داخل الجامعة 14
تعتمد الجامعة على اراء افراد ذوي خبرة داخلها حول نتائج اعمالها  15

 وانشطتها
**.661 0.000 

هناك مقاييس ومعايير تسيطر وتتحكم من خاللها الجامعة في المعرفة  16
 المطبقة

**.641 0.000 
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ادارة ( معامالت الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال عمليات 5.3يوضح الجدول رقم ) 
والدرجة الكلية للمجال الذي يدل على ان معامالت الرتباط المبينة دالة عند مستوى  ، المعرفة
من الجدول واضح ان  . لما وضع من اجله اا وبذلك يعتبر المجال صادق α  =0.05معنوية 

 معامل الرتباط  ضعيف بسبب عدم معرفة المبحوثين الكافية بمفهوم ادارة المعرفة.
 

 لتساق الداخلي لمجال الحتياجات المعرفيةنتائج ا -2
التساق الداخلي لكل فقرة من فقرات مجال الحتياجات المعرفية  التييوضح الجدول 

 .على الدرجة الكلية للمجال
 
 
  .( معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال الحتياجات المعرفية والدرجة الكلية6.3جدول )

 

 الفقرة الرقم
معامل 

بيرسون 
 لالرتباط

مستوى 
الداللة 
 المحسول

تقوم ادارة الجامعة بتوفير للعاملين فيها معلومات تسهم على حل المشاكل  1
 التي تواجههم في العمل

**.695 0.000 

تستخدم ادارة الجامعة اساليب متنوعة لتحويل المعلومات الى نعرفة وتوزعها  2
 على العاملين

**.727 0.000 

الجامعة بتصنيف البيانات والمعلومات بطرق علمية لالستفادة  تقوم ادارة 3
 منها في الحصول على المعرفة

**.669 0.000 

تعمل ادارة الجامعة على تشجيع العاملين على حضور المؤتمرات وورش  4
 العمل واللقاءات العلمية

**.699 0.000 

الالزمة لداء يتوفر لدى اعضاء هيئة التدريس معرفة بالمهارات والمعارف  5
 مهامهم بكفاءة وجودة متميزة

**.616 0.000 

يساهم اعضاء هيئة التدريس بتطوير المناهج الدراسية الجامعية والنشطة  6
 المتعلقة بها

**.642 0.000 

 0.000 381.** تحصل الجامعة سنويا على اعداد خريجي الثانوية ومعدلتهم 7
عن خريجيها ونسب المشتغلين منهم تقوم الجامعة بتوفير قواعد بيانات  8

 والعاطلين واماكن عملهم واقامتهم
**.621 0.000 

يتوفر لدى الجامعة المعرفة بمتطلبات سوق العمل من التخصصات  9
 المختلفة

**.690 0.000 
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توفر الجامعة خدمة النترنت بتقنية متقدمة وسرعة عالية لتسهيل نقل  10
 القسام والفرادالفكار والمعرفة بين كافة 

**.628 0.000 

توفير اساليب الكترونية تساعد في عقد اللقاءات والجتماعات ونقل التجارب  11
 عن بعد

**.669 0.000 

 0.000 541.** توفير مكتبة الكترونية تتيح للعاملين الستفادة منها 12
طاقاتهم الفكرية تشجع الجامعة اقامة حلقات النقاش بين الموظقين لستثمار  13

 في المجالت المعرفية
**.741 0.000 

تعتمد الجامعة على العاملين من ذوي المهارات الفنية والتقنية في انجاز  14
 اعمالها ونشاطاتها

**.708 0.000 

تهتم الجامعة بالفكار والحلول التي يقترحها العاملون لمعالجة وحل  15
 المشكالت التي تواجههم

**.730 0.000 

  
( معامالت الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال الحتياجات 6.3يوضح الجدول رقم )

الذي يدل على ان معامالت الرتباط المبينة دالة عند مستوى   والدرجة الكلية للمجال ، المعرفية
 . لما وضع من اجله اوبذلك يعتبر المجال صادق α  =0.05معنوية 

 
 الوعي المعرفي. نتائج التساق الداخلي لمجال -3

يوضح الجدول التالي التساق الداخلي لكل فقرة من فقرات مجال الوعي المعرفي على 
 الدرجة الكلية للمجال.

 
 . ( معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال الوعي المعرفي والدرجة الكلية7.3جدول )

 

 الفقرة الرقم
معامل 

بيرسون 
 لالرتباط

مستوى 
الداللة 
 المحسول

تستخدم الجامعة اسلوب البحث العلمي لتوليد المعرفة المتعلقة باهدافها  1
 وخططها طويلة المدى

**.740 0.000 

 0.000 789.** تعتمد الجامعة على منهج ادارة المعرفة في اتخاذ قراراتها الستراتيجية 2
يتوفر لدى الجامعة رؤية واضحة حول استراتيجيات ادارة المعرفة ومداخل  3

 تنفيذها
**.789 0.000 

تعمل الضوابط الرقابية التي تتضمنها التقنيات المختلفة داخل الجامعة على  4
 توفير حماية كافية للبيانات والمعلومات الموجودة لديها

**.680 0.000 
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تسهم الجهزة والبرمجيات الموجودة في الجامعة بتوفير معلومات للعاملين  5
 بدقة ووقت مناسب

**.746 0.000 

تحرص الجامعة على توفير الجهزة والبرمجيات الحديثة لتشغيل ومعالجة  6
 وخزن المعلومات

**.750 0.000 

 
( معامالت الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال الحتياجات 7.3يوضح الجدول رقم )

والدرجة الكلية للمجال الذي يدل على ان معامالت الرتباط المبينة دالة عند مستوى  ، المعرفية
 لما وضع من اجله. اا وبذلك يعتبر المجال صادق α  =0.05معنوية 

 

 نتائج التساق الداخلي لمجال عناصر الميزة التنافسية -4
التساق الداخلي لكل فقرة من فقرات مجال عناصر الميزة التنافسية  التييوضح الجدول 

 .على الدرجة الكلية للمجال
 
( معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال عناصر الميزة التنافسية والدرجة 8.3جدول )
  .الكلية

 الفقرة الرقم
معامل 

بيرسون 
 لالرتباط

مستوى 
الداللة 
 المحسول

 0.000 293.** لدى كليات الجامعة مرتفع نسبيا مقارنة بالجامعات الخرى مفتاح القبول  1
تتيح الجامعة فرص التحويل لكليات اخرى حسب رغبة الطلبة الذين حال  2

 مفتاح القبول دون اختيارهم للكليات التي يرغبون بها
**.367 0.000 

 0.000 512.** الجامعةيوجد نظم واجراءات واضحة للطلبة لدفع الرسوم الدراسية في  3
 0.000 599.** تهتم الجامعة بعقد اتفاقيات مع مؤسسات اخرى لتوفير المنح الطالبية 4
توفر الجامعة عددا من المنح والعفاءات من الرسوم للدرجات العلمية  5

 المختلفة
**.565 0.000 

 0.000 411.** تحرص الجامعة على تقسيم الرسوم للطلبة حسب قدراتهم المالية 6
 0.000 629.** تتمتع الجامعة بمناخ تعليمي مناسب وامن خال من الضوضاء والخوف 7
 0.000 652.** توفر الجامعة مساحات كافية تتناسب مع اعداد الطلبة 8
 0.000 648.** توفر الجامعة مرافق خاصة لالنشطة المنهجية 9

 0.000 656.** الدوليتسعى الجامعة للحصول على مكانه على المستوى  10
 0.000 642.** تشعر بالفخر كونك احد موظفي هذه الجامعة 11
تشجع الجامعة البحاث العلمية المختصة في حل مشكالت المجتمع  12

 الفلسطيني
**.693 0.000 



80 
 

 

 0.000 696.** تجهز الجامعة مراكز متخصصة لخدمة المجتمع للقيام بتدريب الفراد 13
 0.000 684.** الجامعة في النشطة العلمية والمهنية التي تخدم المجتمع المحليتشارك  14
تركز الجامعة على جودة المناهج التعليمية التي تواكب متطلبات العصر  15

 .وتلبي احتياجات المجتمع فيها
**.629 0.000 

 0.000 630.** تتبنى الجامعة استراتيجية واضحة ومعلنة لتطوير مناهجها التعليمية 16
تنسجم المساقات الدراسية وخلق ثقة الجودة التي تراعي تقليل الفجوة بين  17

 النظرية والتطبيق
**.698 0.000 

 0.000 641.** تحرص الجامعة على تظوير اليات وظرق التدريس فيها من خالل خبراء 18
 0.000 572.** يتمتع الطاقم الكاديمي في الجامعة بالمعرفة 19
 0.000 499.** يستخدم المحاضر النظم الحديث في التدريس 20
 0.000 592.** يتم تقييم اداء الهيئة التدريسية من قبل الطلبة 21
 0.000 612.** تتوفر فرص التدريب والتطوير المستمر للمحاضر 22
 
( معامالت الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال عمليات ادارة 8.3يوضح الجدول رقم ) 

والدرجة الكلية للمجال الذي يدل على ان معامالت الرتباط المبينة دالة عند مستوى  ، المعرفة
 وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع من اجله. α  =0.05معنوية 

 
 نتائج التساق الداخلي لمجالت مجال متطلبات تطبيق ادارة المعرفة -5

جالت متطلبات تطبيق ادارة التساق الداخلي لكل مجال من م األتييوضح الجدول 
 . المعرفة على الدرجة الكلية للمجال

 
( معامل الرتباط بين كل مجال من مجالت متطلبات تطبيق ادارة المعرفة والدرجة 9.3جدول )

 . الكلية للمجال
 

 المجال الرقم
معامل 

بيرسون 
 لالرتباط

مستوى 
الداللة 
 المحسول

 0.000 939.** الحتياجات المعرفية 1
 0.000 951.** الوعي المعرفي 2
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( معامالت الرتباط بين كل مجال من مجالت متطلبات تطبيق 9.3يوضح الجدول رقم ) 
والدرجة الكلية للمجال الذي يدل على ان معامالت الرتباط المبينة دالة عند مستوى  ، المعرفة
 وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع من اجله. α  =0.05معنوية 

 
 نتائج التساق الداخلي لمجالت الدراسة -6

التساق الداخلي لكل مجال من مجالت الدراسة على الدرجة  األتييوضح الجدول 
 الكلية .

 
 .( معامل الرتباط بين لكل مجال من مجالت الدراسة والدرجة الكلية 10.3جدول )
 

 المجال الرقم
معامل 

بيرسون 
 لالرتباط

مستوى 
الداللة 
 المحسول

 0.000 817.** عمليات ادارة المعرفة 1
 0.000 940.** متطلبات تطبيق ادارة المعرفه 2
 0.000 830.** عناصر الميزة التنافسية 
 
والدرجة  ، ( معامالت الرتباط بين كل مجال من مجالت الدراسة10.3يوضح الجدول رقم ) 

 α  =0.05الكلية للمجال الذي يدل على ان معامالت الرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 
 جله.ألما وضع من  اا وبذلك يعتبر المجال صادق

 

 ثبات االداة   39.
 

ل تحديد التساق أجمن  (كرونباخ الفا)استخدمت معادلة فقد  ،جل قياس ثبات اداة الدراسةأمن 
وتشير هذه القيمة ان الداة تتمتع بدرجة ثبات  ( . %94.5)فبلغت  ، لفقرات الستبانةالداخلي 
 .  وتفي باغراض هذه الدراسة ، مناسبة
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 متغيرات الدراسة و  جنموذ 10.3

  

 نموذج الدراسة  1.10.3

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادوات التحليل االحصائي 12.3 

 

 

 

 

 المستقلة والمتغير التابع، من اعداد الطالبةرسم توضيحي لعالقة المتغيرات  4.2شكل 

 المستقللمتغير ا

 دارة المعرفةإعمليات 

 تشخيص المعرفة 
 توليد المعرفة 
 تخزين المعرفة 
 توزيع المعرفة وتطبيقها 

 المتغير التابع

 متطلبات إدارة المعرفة

 االحتياجات المعرفية -أ
 البيانات والمعلومات 
 المعرفة الضمنية والمعرفة الصريحة 
  توفير البنية التحتية والتقنية وتكنولوجيا

 المعلومات
  توفير راس المال البشري. 

 الوعي المعرفي-ل
 التخطيط والتنفيذ 
 من المعلوماتأ 

 

 

 الوعي المعرفي 

 

 الميزة التنافسية

 مفتاح القبول 
 كفاءة الهيئة التدريسية 
 جودة المرافق 
 خدمة المجتمع 
 الرسوم الدراسية 
 المحتوى المعرفي للمنهاج 

 

 

رسم توضيحي لعالقة المتغيرات   4.2شكل 
 المستقلة والمتغير التابع
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 متغيرات الدراسة 2.10.3

 

عمليات ادارة المعرفة )تشخيص المعرفة ، وتوليد المعرفة ، وتخزين : المتغير المستقل 
ومتطلبات ادارة المعرفة وتشمل )الحتياجات المعرفية ، المعرفة، وتوزيع المعرفة وتطبيقها(.  

 : الميزة التنافسيةالمتغير التابع   .  والوعي المعرفي(

 
 وصف متغيرات الدارسة  3.10.3

 
 عمليات ادارة المعرفة -أ : المتغير المستقل 

دارة المعرفة، وفي إ: يعد التشخيص من المور المهمة في برنامج  تشخيص المعرفة -1
خرى . وتعد عملية تشخيص أليتم وضع سياسات وبرامج  العمليات ا ، التشخيص ضوء

المعرفة مفتاحا ألي برنامج إلدارة المعرفة، وعملية جوهرية رئيسية تسهم مساهمة مباشرة 
 (.2012)عبد العزيز، .وتحديدها  ، وعمقها  ،في اطالق شكل العمليات الخرى 

المعرفة يتعلق بالعمليات التي تركز على الحصول، : ان توليد  توليد المعرفة واكتسابها -2
يمكن توليد  إذ ،ستحواذ على المعرفةلكتساب والكتشاف، والبتكار، واإلشراء، واالو 

وبين البحث الجاد،  ، المعرفة من خالل عدد من العمليات التي تمتد بين تحدي البداع
)عبد العزيز، .الزمة لذلك الطرائقوجميع  ،والندوات، والجتماعات غير الرسمية

2012.) 
فإذا لم يتم تخزين  ، : تعتبر عملية تخزين المعرفة من اهم المراحل تخزين المعرفة  -3

 (.2012)عبد العزيز، . . الهدف الذي وضع من أجله دَ قفُ  ،المعرفة وتنظيمها
العمليات لضرورية إليصال المعلومات  ، : يقصد بنشر المعرفة وتوزيعها لمعرفةا نشر  -4

وبالتكلفة المناسبة، أما  ، وضمن الشكل المناسب ، الى مستخدميها في الوقت المناسب
فيقصد بها ضمان وصول المعرفة المالئمة للشخص الباحث عنها في  ، عملية التوزيع

 قة.الوقت المالئم، ووصولها الى أكبر عدد ممكن من الشخاص العاملين في المنط
 (.2012)عبد العزيز، 
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: تطبيق المعرفة يعبر عن تحويل المعرفة الى عمليات تنفيذية، ويجب  تطبيق المعرفة -5
واألداء  رلت صنع القراافي ح ،داءألمباشرة نحو تحسين ا السهام المعرفيتوجيه 

نه من الطبيعي ان تكون عملية تطبيق المعرفة مستندة الى المعرفة إذ إالوظيفي، 
 ( .2012. )عبد العزيز، المتاحة

 

  االحتياجات المعرفية متطلبات ادارة المعرفة :   -ل

: البيانات هي مواد خام يتم جمعها من مصادرها وتقديمها دون  البيانات والمعلومات .1
 ،وتصنيفها ، وتصبح البيانات معلومات عندما يتم معالجتها ، حكام اولية مسبقةأ

 . (26:  2005للشخص المعني .)الكبيسي،  ، ووضعها في اطار واضح ومفهوم
والمكتسبة من خالل  ، خزنه في عقول الفرادم: هي المعرفة ال المعرفة الضمنية .2

تراكم خبرات سابقه، وغالبا ما تكون ذات طابع شخصي، مما يصعب الحصول 
 . (81: 2008) ابوفارة،  . لكونها مختزنه في العقل ؛ عليها

 : هي المعرفة التي يمكن لألفراد تقاسمها فيما بينهم، وتشمل كالا المعرفة الصريحة  .3
من البيانات والمعلومات التي يمكن الحصول عليها وتخزينها. )حجازي، 

2005،66) . 
والمكونات  ، والمعدات ، : هي عبارة عن الجهزة البنية التحتية و التكنولوجيا .4

:  2011)الزطمة ،  . وموارد المعرفة ، يات المستخدمةوالبرمج ، المادية الصلبة
36). 

عمال ، الكادر البشري الذي يقوم بأ: يقصد براس المال البشري  راس المال البشري  .5
 . (51: 2012)المدلل،  ويعتبر الجزء الهم في ادارة المعرفة. كافة،  المنظمة

 
 الوعي المعرفي

: يعتبر التخطيط والتنفيذ الركيزة الساسية في اعداد الستراتيجية  التخطيط والتنفيذ .1
وترسيخ ثقافة المشاركة  ، بشكل عام. وقد تتضمن الستراتيجية نشر الوعي

توفير الجاهزيه و بالمعرفه، تحديد مصادر المعرفة داخل وخارج المؤسسة، 
 (.36: 2011زطمة، وتبادل المعلومات.) ال ، ادارة اتصالت مفتوحةو اللكترونية، 
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الحيلولة دون سرقة  البيانات من جراء كشف يهدف الى :  من المعلوماتأ .2
المستندات، والشبكات الجتماعية، والمشاركة غير المرخص بها 

 2015.)السامرائي و الزعبي ، للبيانات،والستعمال غير المالئم للبريد اللكتروني.
 :28.) 
 

 التنافسية :المتغير التابع، الميزة 

 
 ، الميزة التنافسية :هي استغالل المؤسسة لنقاط قوتها الداخلية في اداء النشطة الخاصة بها

 ( .42:  2009بحيث تتولد قيمة ل يستطيع المنافسون تحقيقها في ادائهم ألنشطتهم. ) العتوم، 

 
 ساليل االحصائية ألا 11.3

 
 ،لوصف عينة الدراسة ،استخدمت في البحثساليب الحصائية التي ألعدد من ايأتي، فيما 

 :األتي على النحو  ،ووصف فرضياتها ،ووصف متغيراتها
 

واستخراج  ، من اجل وصف خصائص مفردات العينة ،اساليب الحصاء الوصفي -1
 . النسب المئوية والتكرارات

جل وصف أمن  ،والتشتت ، كمقاييس النزعة المركزية ، ساليب الحصاء الوصفيأ -2
 . والنحراف المعياري  ،افراد العينة نحو متغيرات الدراسة حسب الوسط الحسابي استجابة

اساليب الحصاء الستدللي لختبار فرضيات الدراسة، لختبار تأثير المتغيرات  -3
ومكوناتها )عمليات ادارة المعرفة،  ، تاثير ادارة المعرفةو   المستقلة في المتغيرات التابعة،

 .المعرفة( على الميزة التنافسية متطلبات تطبيق ادارة 
ومعامل ارتباط  ، الحرجة (t)لحتساب قيم  ،تم استخدام تحليل النحدار الخطي البسيط -4

ومعامل  (F)كما تم استخدام تحليل النحدار الخطي المتعدد لحتساب قيم   ،(بيرسون )
  . 2Rالتفسير )التحديد( 

و أ ،كانت المتوسطات متساوية ما و ذلك لقياس اذا ؛((ANOVAاستخدام تحليل التباين  -5
 غير متساوية.
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 الفصل الرابع 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التحليل االحصائي ونتائج الدراسة
 

 مقدمة   1.4
 

لى عرض نتائج التحليل الحصائي التي تم التوصل اليها من ايهدف هذه الفصل بشكل رئيسي 
 .SPSSخالل استخدام برنامج الحزم الحصائية للعلوم الجتماعية 

 
 :  الدراسة بأسئلة: النتائج المتعلقة  2.4

 
دور ادارة المعرفة بتحقيق الميزة التنافسية في الجامعات الفلسطينية  ى معرفةتهدف هذه الدراسة ال

في هذه الجامعات، من  واألكاديميينفي محافظات الشمال من وجهة نظر العاملين الداريين 
فقرة تم توزيعها على عينة مؤلفة  (59)اجل تحقيق ذلك استخدمت الباحثة استبانة مؤلفة من 

معات ، من اجل تفسير النتائج استخدمت الباحثة المتوسطات موظفا في هذه الجا (445)من
 .الحسابية على النحو التالي

  
 درجة قليلة 2.5اقل من 

 درجة متوسطة 2.5-3.5
 درجة كبيرة 3.5اكبر من 

 بناء على دراسات سابقة تم اختيار المقياس
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 عرضا لنتائج الدراسة: يأتي فيما 
 

دارة المعرفة في تعزيز الميزة التنافسية في الجامعات الفلسطينية في محافظات الشمال إما دور 
 فيها.  واألكاديميينمن وجهة نظر العاملين الداريين 

 
من اجل الجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لكل 

  .بيان ذلك وفي األتيفقرة من فقرات الداة 
 

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لدور ادارة المعرفة في تعزيز  أ : – (1.4جدول رقم)
 . الميزة التنافسية في الجامعات الفلسطينية في محافظات الشمال

 
رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

 الدرجة

 المجال االول : عمليات ادارة المعرفة
 اوال: تشخيص المعرفة: 

 قليلة 93334. 2.1192 يتم عن طريق البحث والتصفح عبر شبكة النترنت 1
 قليلة 75656. 2.1800 يتم عن طريق الخبرات الداخلية 2
 متوسطة 1.01227 2.7129 يتم عن طريق الستعانة بالخبرات من خارج الجامعة 3
التغيرات يتم عن طريق وضع خطة مستقبلية لتوقع  4

التي يمكن ان تطرا على المحتوى المعرفي داخل 
 الجامعة

2.4793 1.07133 
 قليلة

 ثانيا: توليد المعرفة
ن طريق تحفيز العاملين نحو التطور والمشاركة عيتم  1

 بالرؤية الجماعية
2.3869 1.11255 

 قليلة

للمشاركة في  لألفراديتم عن طريق توفير الفرص  2
 الحوار والبحث والنقاش

 قليلة 1.10211 2.4574

تشكيل وحدات متخصصة وفرق عمل للتعلم المعرفي  3
 من داخل اطار الجامعة

2.5791 1.12854 
 متوسطة

 ثالثا: تخزين المعرفة
 قليلة 86871. 2.2238 يتم تخزين المعرفة في ذاكرة الفراد 1
 قليلة 91172. 1.9781 قواعد بيانات الكترونيةيتم تخزين المعرفة على شكل  2
 قليلة 88467. 2.0170 واألوراقيتم التخزين في الرشيف من خالل الملفات  3
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 رابعا: توزيع المعرفة
يتم من خالل عقد الجامعة بشكل مستمر اجتماعات  1

 وندوات وورش عمل داخل الجامعة
 قليلة 1.02360 2.2336

المعلومات الداخلية )النترنت( يتم من خالل شبكة  2
 تساعد الفراد في الوصول الى قواعد البيانات بسهولة

2.2701 .96906 
 قليلة

 قليلة 1.01288 2.4282 يتم من خالل التدريب من قبل زمالء الخبرة القدامى 3
 خامسا: تطبيق المعرفة

عن طريق افراد ومجتمعات عمل متخصصة من داخل  1
 الجامعة

2.3236 1.02643 
 قليلة

تعتمد الجامعة على اراء افراد ذوي خبرة داخلها حول  2
 وأنشطتهانتائج اعمالها 

2.3382 .94481 
 قليلة

هناك مقاييس ومعايير تسيطر وتتحكم من خاللها  3
 الجامعة في المعرفة المطبقة

2.3260 1.01250 
 قليلة

 قليلة 65817. 2.2780 الدرجة الكلية 
 متطلبات تطبيق ادارة المعرفةالمجال الثاني: 

 أ: االحتياجات المعرفية
 البيانات والمعلومات أوال:
تقوم ادارة الجامعة بتوفير للعاملين فيها معلومات  1

 1.03157 2.3747 تساهم على حل المشاكل التي تواجههم في العمل
 قليلة

تستخدم ادارة الجامعة اساليب متنوعة لتحويل  2
 .نعرفة وتوزعها على العاملينالمعلومات الى 

2.5182 1.01045 
 متوسطة

تقوم ادارة الجامعة بتصنيف البيانات والمعلومات بطرق  3
 .علمية لالستفادة منها في الحصول على المعرفة

 
2.3942 1.01470 

 قليلة

 ثانيا: المعرفة الضمنية
تعمل ادارة الجامعة على تشجيع العاملين على حضور  1

 وورش العمل واللقاءات العلميةالمؤتمرات 
2.1752 1.04460 

 قليلة

فر لدى اعضاء هيئة التدريس معرفة بالمهارات ايتو  2
 مهامهم بكفاءة وجودة متميزة ألداءوالمعارف الالزمة 

2.2409 .91752 
 قليلة

يسهم اعضاء هيئة التدريس بتطوير المناهج الدراسية  3
 المتعلقة بها واألنشطةالجامعية 

2.1946 .93238 
 قليلة

 ثالثا: المعرفة الصريحة
تحصل الجامعة سنويا على اعداد خريجي الثانوية  1

 ومعدلتهم
 قليلة 83693. 1.7494
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تقوم الجامعة بتوفير قواعد بيانات عن خريجيها ونسب  2
قامتهمعملهم  وأماكنالمشتغلين منهم والعاطلين   وا 

2.2968 .94712 
 قليلة

الجامعة المعرفة بمتطلبات سوق العمل من فر لدى ايتو  3
 التخصصات المختلفة

2.2238 1.02815 
 قليلة

 رابعا: البنية التحتية والتكنولوجيا
بتقنية متقدمة وسرعة  (النترنت)توفر الجامعة خدمة  1

عالية لتسهيل نقل الفكار والمعرفة بين كافة القسام 
 .واألفراد

2.1290 1.05941 
 قليلة

اساليب الكترونية تساعد في عقد  الجامعة توفر 2
 اللقاءات والجتماعات ونقل التجارب عن بعد

2.2409 .97174 
 قليلة

مكتبة الكترونية تتيح للعاملين الستفادة  الجامعة رفتو  3
 .منها

2.1460 1.04909 
 قليلة

 خامسا: رأس المال البشري 
 الموظفينتشجع الجامعة اقامة حلقات النقاش بين  1

 .لستثمار طاقاتهم الفكرية في المجالت المعرفية
2.5791 1.09787 

 متوسطة

تعتمد الجامعة على العاملين من ذوي المهارات الفنية  2
 .والتقنية في انجاز اعمالها ونشاطاتها

2.3552 1.00987 
 قليلة

والحلول التي يقترحها العاملون  باألفكارتهتم الجامعة  3
 .لمعالجة وحل المشكالت التي تواجههم

2.5523 1.12578 
 متوسطة

 قليلة 65817. 2.2780 .الحتياجات المعرفية -الدرجة الكلية 
 الوعي المعرفي -ل

 اوال: التخطيط والتنفيذ
تستخدم الجامعة اسلوب البحث العلمي لتوليد المعرفة  1

 وخططها طويلة المدى بأهدافهاالمتعلقة 
2.2336 .98473 

 قليلة

تعتمد الجامعة على منهج ادارة المعرفة في اتخاذ  2
 قراراتها الستراتيجية

2.4331 1.01081 
 قليلة

فر لدى الجامعة رؤية واضحة حول استراتيجيات ايتو  3
 .ادارة المعرفة ومداخل تنفيذها

 
2.3528 1.03811 

 قليلة

 المعلوماتثانيا: امن 
تعمل الضوابط الرقابية التي تتضمنها التقنيات المختلفة  1

داخل الجامعة على توفير حماية كافية للبيانات 
 والمعلومات الموجودة لديها

2.0365 .85889 
 قليلة

 قليلة 94821. 2.2384تسهم الجهزة والبرمجيات الموجودة في الجامعة بتوفير  2
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 معلومات للعاملين بدقة ووقت مناسب
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لدور ادارة المعرفة في تعزيز  -ه:  (1.4جدول رقم)

 الميزة التنافسية في الجامعات الفلسطينية في محافظات الشمال

تحرص الجامعة على توفير الجهزة والبرمجيات  3
 الحديثة لتشغيل ومعالجة وخزن المعلومات

2.1046 .98835 
 قليلة

 قليلة 72967. 2.2332 الوعي المعرفي-الدرجة الكلية 
 قليلة 65592. 2.2556 متطلبات تطبيق المعرفة–الدرجة الكلية  

 المجال الثالث: عناصر الميزة التنافسية
مفتاح القبول لدى كليات الجامعة مرتفع نسبيا مقارنة  1

 بالجامعات الخرى 
2.4282 1.07139 

 قليلة

تتيح الجامعة فرص التحويل لكليات اخرى حسب رغبة  2
 الطلبة الذين حال مفتاح القبول دون اختيارهم للكليات 

 التي يرغبون بها
2.0779 .80775 

 قليلة

جراءاتيوجد نظم  3 واضحة للطلبة لدفع الرسوم  وا 
 77655. 1.8540 الدراسية في الجامعة

 قليلة

مؤسسات اخرى لتوفير تهتم الجامعة بعقد اتفاقيات مع  4
 المنح الطالبية

2.0730 .89144 
 قليلة

من الرسوم  واإلعفاءاتتوفر الجامعة عددا من المنح  5
 للدرجات العلمية المختلفة

2.0365 .88958 
 قليلة

تحرص الجامعة على تقسيم الرسوم للطلبة حسب  6
 قدراتهم المالية

2.4112 1.10818 
 قليلة

تعليمي مناسب وامن خال من تتمتع الجامعة بمناخ  7
 الضوضاء والخوف

2.3771 1.03423 
 قليلة

 قليلة 1.08049 2.2579 توفر الجامعة مساحات كافية تتناسب مع اعداد الطلبة 8
 قليلة 1.05306 2.2579 منهجية ال لألنشطةتوفر الجامعة مرافق خاصة  9
على المستوى  ةتسعى الجامعة للحصول على مكان 10

 الدولي
1.9538 .98293 

 قليلة

 قليلة 97783. 1.9148 احد موظفي هذه الجامعة هبالفخر كون يشعر المرء 11
تشجع الجامعة البحاث العلمية المختصة في حل  12

 94439. 2.2433 مشكالت المجتمع الفلسطيني
 قليلة

تجهز الجامعة مراكز متخصصة لخدمة المجتمع للقيام  13
 بتدريب الفراد

2.2238 .90985 
 قليلة
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المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لدور ادارة المعرفة في تعزيز  -و: (1.4جدول رقم)
 الميزة التنافسية في الجامعات الفلسطينية في محافظات الشمال

تشارك الجامعة في النشطة العلمية والمهنية التي تخدم  14
 المجتمع المحلي

2.0414 .85582 
 قليلة

تركز الجامعة على جودة المناهج التعليمية التي تواكب  15
 متطلبات العصر وتلبي احتياجات المجتمع فيها

2.0541 .85191 
 قليلة

تتبنى الجامعة استراتيجية واضحة ومعلنة لتطوير  16
 مناهجها التعليمية

2.1737 .87422 
 قليلة

تنسجم المساقات الدراسية وخلق ثقة الجودة التي تراعي  17
 تقليل الفجوة بين النظرية والتطبيق

2.1351 .91979 
 قليلة

رق التدريس طوير اليات و طتحرص الجامعة على ت 18
 فيها من خالل خبراء

2.1892 .92286 
 قليلة

 قليلة 80185. 2.0656 يتمتع الطاقم الكاديمي في الجامعة بالمعرفة 19
 قليلة 82349. 2.1969 يستخدم المحاضر النظم الحديث في التدريس  20
 قليلة 96709. 2.0811 يتم تقييم اداء الهيئة التدريسية من قبل الطلبة 21
 قليلة 1.00178 2.3784 تتوفر فرص التدريب والتطوير المستمر للمحاضر 22
 قليلة 55704. 2.1392 الدرجة الكلية 
 

دارة المعرفية في تعزيز الميزة التنافسية بين الجامعات إ( ان دور 1.4يتضح من نتائج جدول ) 
في الجامعات  واألكاديميينالفلسطينية في محافظات الشمال من وجهة نظر العاملين الداريين 

 1.74المتوسطات الحسابية عليها ما بين  وتراوحتالثالث تراوحت ما بين القليلة والمتوسطة 
 معرفة الكافية لدى العاملين بمفهوم ادارة المعرفة.، مما يدل على عدم توفر ال2.579لى إ

 
  حصلت خمس فقرات على استجابة متوسطة. 
  حصلت باقي فقرات الستبانة على استجابة قليلة. 
  دارة المعرفة في تعزيز الميزة التنافسية بين الجامعات إتشير هذه النتيجة الى ان درجة

في هذه  واألكاديميينالفلسطينية في محافظات الشمال من وجهة نظر العاملين الداريين 
 الجامعات كانت قليلة.

لذا نستطيع القول ان هذا يتطلب من ادارة الجامعة عقد ندوات للعاملين من اجل تعريف 
 بادراة المعرفة ودورها في تعزيز الميزة التنافسية. العاملين في هذه الجامعات



92 
 

 

 نتائج فرضيات الدراسة :  3.4

 
 اختبار الفرضيات المتعلق بتحليل االنحدار: 4.4

 
 : الفرضية االولى

 
عمليات عناصر ما بين  α = 0.05ال توجد عالقة ذات داللة احصائية على مستوى داللة  -أ

 .ادارة المعرفة والميزه التنافسية 
 

من اجل اختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل النحدار الخطي المتعدد اول  لفحص العالقة 
( توضح 16.4-14.4بين عناصر عمليات ادارة المعرفة وبين الميزة التنافسية  ونتائج الجداول )

 .ذلك 
 
 التنافسية( اختبار النحدار المتعدد بين متغير عناصر عمليات المعرفة والميزة 14.4جدول )

 
 2Rمعامل التحديد  Rمعامل الرتباط الخطأ المعياري 

.49419 a.472 .223 
 

بين عناصر عمليات ادارة المعرفة والميزة  اا طردي اا ( وجود ارتباط14.4) يتضح من الجدول رقم
والتي  0.223( وبلغت قيمة معامل التحديد (0.472التنافسية حيث بلغت قيمة معامل الرتباط 

% من التغيرات التي تحصل في الميزة التنافسية بين الجامعات تفسرها 22.3تشير الى ان 
 عناصر عمليات ادارة المعرفة.
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( نتائج تحليل التباين لتحليل  النحدار المتعدد بين عناصر عمليات المعرفة 15.4جدول )
 .والميزة التنافسية

 
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
درجات 
 الحرية

معدل 
 المربعات

مستوى الدللة  Fقيمة 
 المحسوب

 28.308 5 5.662 (Regressionالنحدار)
23.181 b.000 ( البواقيResidual) 98.912 405 .244 

  410 127.220 المجموع 
 

( الى وجود عالقة ذات دللة احصائية حيث بلغ مستوى 15.4) كما تشير نتائج جدول رقم
لذا  α  =0.05وهذه القيمة اقل من مستوى الدللة المحدد بالفرضية  0.000الدللة الحصائية 

يوجد دليل كاف على  α  =0.05نرفض الفرضية الصفرية مما يشير الى انه على مستوى دللة 
 مليات ادارة المعرفة وبين الميزة التنافسية.وجود عالقة ذات دللة احصائية بين عناصر ع

 
( نتائج تحليل النحدار المتعدد بين عناصر عمليات ادارة المعرفة والميزة 16.4جدول ) 

 التنافسية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

مستوى 
الدللة 
 المحسوب

t -قيمة    

القيمة 
المعيارية 
 للمعامالت

القيمة الغير معيارية 
لمعامالت معادلة خط 

 النموذج النحدار

الخطأ  بيتا
 المعياري 

β 

.000 10.026  .118 1.181 
الثابت 

(constant)  

.926 .093 .005 .050 .005 
تشخيص 
 المعرفة

 توليد المعرفة 001. 034. 002. 029. 977.

 تخزين المعرفة 104. 042. 117. 2.495 013.

 توزيع المعرفة 089. 045. 123. 1.975 049.

 تطبيق المعرفة 225. 045. 324. 5.005 000.
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( نجد انه يوجد عالقة ذات دللة احصائية بين تخزين المعرفة، 16.4بالنظر الى جدول رقم )
نجد ان مستوى الدللة المحسوب على هذه المتغيرات اقل من و  ،توزيع المعرفة و تطبيق المعرفة

مستوى الدللة المحدد بالفرضية في حين نجد ان مستوى الدللة المحسوب على كل من متغير 
تشخيص المعرفة وتوليد المعرفة اعلى من مستوى الدللة المحدد بالفرضية الصفرية مما يدل 

ين هذه المتغيرات  وبين متغير الميزة التنافسية . اذا على عدم وجود عالقة ذات دللة معنوية ب
المعيارية نجد ان اكثر العوامل تاثيرا على الميزة التنافسية هو عامل تطبيق  (بيتا)نظرنا الى قيم 

المعيارية لهذا العامل اكبر قيمة يليه عامل توزيع المعرفة ثم عامل  (بيتا)المعرفة لن قيمة 
 تخزين المعرفة. 

 
ما بين عمليات ادارة  α = 0.05توجد عالقة ذات داللة احصائية على مستوى داللة  ال -ل 

 .المعرفة والميزه التنافسية 
 

من اجل اختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل النحدار الخطي البسيط لفحص العالقة بين 
 .توضح ذلك (19.4-17.4عمليات ادارة المعرفة وبين الميزة التنافسية  ونتائج الجداول )

  
 .( اختبار النحدار الخطي البسيط بين متغير عمليات المعرفة والميزة التنافسية17.4جدول )

 
 2Rمعامل التحديد  Rمعامل الرتباط الخطأ المعياري 
.50144 a.438 .192 

 
 إذبين عمليات ادارة المعرفة والميزة التنافسية  اا طردي اا ( وجود ارتباط17.4يتضح من الجدول رقم)

والتي تشير الى ان  0.192( وبلغت قيمة معامل التحديد 0.438بلغت قيمة معامل الرتباط )
% من التغيرات التي تحصل في الميزة التنافسية بين الجامعات تفسرها عمليات ادارة 19.2
 .  المعرفة
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التباين لتحليل  النحدار الخطي البسيط بين عمليات المعرفة والميزة ( نتائج تحليل 18.4جدول )
 .التنافسية

 
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
درجات 
 الحرية

معدل 
 المربعات

مستوى الدللة  Fقيمة 
 المحسوب

 28.308 1 24.378 (Regressionالنحدار)

96.952 .000b ( البواقيResidual) 98.912 409 .251 

  410 127.220 المجموع 
 

( الى وجود عالقة ذات دللة احصائية حيث بلغ مستوى 18.4كما تشير نتائج جدول رقم)
لذا  α  =0.05وهذه القيمة اقل من مستوى الدللة المحدد بالفرضية  0.000الدللة الحصائية 

يوجد دليل كاف على  α  =0.05نرفض الفرضية الصفرية مما يشير الى انه على مستوى دللة 
 . وجود عالقة ذات دللة احصائية بين عمليات ادارة المعرفة والميزة التنافسية

 
 ( نتائج تحليل النحدار الخطي البسيط بين عمليات ادارة المعرفة والميزة التنافسية19.4جدول )

 

مستوى 
الدللة 
 المحسوب

t -قيمة    

القيمة 
المعيارية 
 للمعامالت

معيارية القيمة الغير 
لمعامالت معادلة خط 

 النموذج النحدار

 بيتا
الخطأ 
 المعياري 

β 

.000 10.795  .105 1.134 
الثابت 

(constant)  

.000 9.846 .438 .044 .435 
عمليات ادارة 

 المعرفة
 

( نجد انه يوجد عالقة ذات دللة احصائية بين عمليات ادارة 19.4بالنظر الى جدول رقم )
نجد ان مستوى الدللة المحسوب على هذ المتغير اقل من مستوى و  ،والميزة التنافسيةالمعرفة 

 الدللة المحدد بالفرضية. 
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 : الفرضية الثانية
 
ما بين عناصر  α = 0.05ال توجد عالقة ذات داللة احصائية على مستوى داللة  - أ

 .االحتياجات المعرفية والميزه التنافسية 
 

الفرضية تم استخدام تحليل النحدار الخطي المتعدد اول  لفحص العالقة  من اجل اختبار هذه
( توضح 22.4-20.4بين عناصر الحتياجات المعرفية وبين الميزة التنافسية  ونتائج الجداول )

 .ذلك
  

( اختبار النحدار المتعدد بين متغير عناصر الحتياجات المعرفية والميزة 20.4جدول )
 التنافسية

 
 2Rمعامل التحديد  Rمعامل الرتباط المعياري  الخطأ

.40413 a.693 .480 
 

بين عناصر الحتياجات المعرفية والميزة  اا طردي اا ( وجود ارتباط20.4يتضح من الجدول رقم)
والتي  0.48( وبلغت قيمة معامل التحديد (0.693بلغت قيمة معامل الرتباط  إذ ،التنافسية

التغيرات التي تحصل في الميزة التنافسية بين الجامعات تفسرها % من 48تشير الى ان 
 .  الحتياجات المعرفية

 
( نتائج تحليل التباين لتحليل  النحدار المتعدد بين عناصر الحتياجات المعرفية 21.4جدول )

 والميزة التنافسية
 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

معدل 
 المربعات

الدللة  مستوى  Fقيمة 
 المحسوب

 61.076 5 12.215 (Regressionالنحدار)
74.793 .000b ( البواقيResidual) 66.144 405 .163 

  410 127.220 المجموع 
 

( الى وجود عالقة ذات دللة احصائية حيث بلغ مستوى 21.4كما تشير نتائج جدول رقم) 
لذا  α  =0.05وهذه القيمة اقل من مستوى الدللة المحدد بالفرضية  0.000الدللة الحصائية 
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يوجد دليل كاف على  α  =0.05نرفض الفرضية الصفرية مما يشير الى انه على مستوى دللة 
 . وجود عالقة ذات دللة احصائية بين الحتياجات المعرفية وبين الميزة التنافسية

 
 لمتعدد بين عناصر الحتياجات المعرفية والميزة التنافسية( نتائج تحليل النحدار ا22.4جدول )

 

مستوى 
الدللة 
 المحسوب

t -قيمة    

القيمة 
المعيارية 
 للمعامالت

القيمة الغير معيارية 
لمعامالت معادلة 
 النموذج خط النحدار

 بيتا
الخطأ 
 المعياري 

β 

  (constantالثابت ) 811. 073.  11.134 000.

 البيانات والمعلومات 017. 032. 027. 547. 585.

 المعرفة الضمنية 179. 035. 254. 5.151 000.

 المعرفة الصريحة 166. 036. 214. 4.659 000.

.000 5.854 .265 .030 .176 
البنية التحتية 
 والتكنولوحيا

 رأس المال البشري  066. 030. 111. 2.165 031.
 

( نجد انه يوجد عالقة ذات دللة احصائية بين المعرفة الضمنية 22.4بالنظر الى جدول رقم )
نجد ان مستوى الدللة المحسوب على هذه  والبنية التحتيه والتكنولوجيا و والمعرفة الصحيحة، 

المتغيرات اقل من مستوى الدللة المحدد بالفرضية في حين نجد ان مستوى الدللة المحسوب 
ت اعلى من مستوى الدللة المحدد بالفرضية الصفرية مما يدل على متغير البيانات والمعلوما

على عدم وجود عالقة ذات دللة معنوية بين هذه المتغيرات  وبين متغير الميزة التنافسية . اذا 
المعيارية نجد ان اكثر العوامل تاثيرا على الميزة التنافسية هو  عامل البنية  (بيتا)نظرنا الى قيم 
يليه عامل المعرفة الضمنية  ،وجيا لن قيمة بيتا المعيارية لهذا العامل اكبر قيمةالتحتية والتكنول

ثم عامل المعرفة الصريحة وكان اقل هذه العوامل تأثيرا على الميزة التنافسية هو عامل رأس 
 المال البشري. 
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ياجات ما بين االحت α = 0.05ال توجد عالقة ذات داللة احصائية على مستوى داللة  -ل 
 . والميزه التنافسية  المعرفية 

 
من اجل اختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل النحدار الخطي البسيط لفحص العالقة بين 

 .( توضح ذلك 25.4-23.4الحتياجات المعرفية وبين الميزة التنافسية  ونتائج الجداول )
 

 ةيياجات المعرفية والميزة التنافسالحت( اختبار النحدار الخطي البسيط بين متغير 23.4جدول )
 

 2Rمعامل التحديد  Rمعامل الرتباط الخطأ المعياري 
.41118 .676a .456 

 
 وبين الحتياجات المعرفية  والميزة التنافسية  اا طردي اا ( وجود ارتباط23.4يتضح من الجدول رقم)

والتي تشير الى ان  0.456( وبلغت قيمة معامل التحديد 0.676بلغت قيمة معامل الرتباط )
% من التغيرات التي تحصل في الميزة التنافسية بين الجامعات تفسرها الحتياجات 45.6
 .  المعرفية

 
( نتائج تحليل التباين لتحليل  النحدار الخطي البسيط بين الحتياجات المعرفية 24.4جدول )

 . والميزة التنافسية
 

مجموع  لتباينمصدر ا
 المربعات

درجات 
 الحرية

معدل 
 المربعات

مستوى الدللة  Fقيمة 
 المحسوب

 58.070 1 58.070 (Regressionالنحدار)
343.464 .000b ( البواقيResidual) 69.150 409 .169 

  410 127.220 المجموع 
 

بلغ مستوى الدللة  إذ ،احصائية( الى وجود عالقة ذات دللة 24.4كما تشير نتائج جدول رقم)
لذا نرفض  α  =0.05وهذه القيمة اقل من مستوى الدللة المحدد بالفرضية  0.000الحصائية 

يوجد دليل كاف على وجود  α  =0.05مما يشير الى انه على مستوى دللة  ،الفرضية الصفرية
 . عالقة ذات دللة احصائية بين الحتياجات المعرفية والميزة التنافسية

 ( نتائج تحليل النحدار الخطي البسيط بين الحتياجات المعرفية والميزة التنافسية25.4جدول )
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مستوى 
الدللة 
 المحسوب

t -قيمة    

القيمة 
المعيارية 
 للمعامالت

معيارية القيمة الغير 
لمعامالت معادلة خط 

 النموذج النحدار

 بيتا
الخطأ 
 المعياري 

β 

.000 11.436  .073 .837 
الثابت 

(constant)  

.000 18.533 .676 .031 .572 
الحتياجات 

 المعرفية
 

( نجد انه يوجد عالقة ذات دللة احصائية بين الحتياجات 25.4بالنظر الى جدول رقم )
نجد ان مستوى الدللة المحسوب على هذ المتغير اقل من مستوى  و ،والميزة التنافسيةالمعرفية 

 الدللة المحدد بالفرضية. 
 

ما بين عناصر  α = 0.05ال توجد عالقة ذات داللة احصائية على مستوى داللة  - ث
 .الوعي المعرفي والميزه التنافسية 

 
النحدار الخطي المتعدد اول  لفحص العالقة  من اجل اختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل

 .( توضح ذلك28.4-26.4بين عناصر الوعي المعرفي وبين الميزة التنافسية  ونتائج الجداول )
  

 ( اختبار النحدار المتعدد بين متغير عناصر الوعي المعرفي والميزة التنافسية26.4جدول )
 

 2Rمعامل التحديد  Rمعامل الرتباط الخطأ المعياري 

.40412 .690a .476 
 

بين عناصر الوعي المعرفي والميزة التنافسية  اا طردي اا ( وجود ارتباط26.4يتضح من الجدول رقم)
والتي تشير الى ان  0.476( وبلغت قيمة معامل التحديد (0.69بلغت قيمة معامل الرتباط  إذ

 % من التغيرات التي تحصل في الميزة التنافسية بين الجامعات يفسرها الوعي المعرفي. 47.6
 

( نتائج تحليل التباين لتحليل  النحدار المتعدد بين عناصر الوعي المعرفي والميزة 27.4جدول )
 التنافسية
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مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

معدل 
 المربعات

مستوى الدللة  Fقيمة 
 المحسوب

 60.589 2 30.295 (Regressionالنحدار)
185.503 .000b ( البواقيResidual) 66.631 408 .163 

  410 127.220 المجموع 
 

( الى وجود عالقة ذات دللة احصائية بين عناصر الوعي 27.4كما تشير نتائج جدول رقم)
وهذه القيمة اقل من  0.000المعرفي والميزة التنافسية حيث بلغ مستوى الدللة الحصائية 

لذا نرفض الفرضية الصفرية مما يشير الى انه  α  =0.05مستوى الدللة المحدد بالفرضية 
ى وجود عالقة ذات دللة احصائية بين يوجد دليل كاف عل α  =0.05على مستوى دللة 

 الوعي المعرفي وبين الميزة التنافسية.
 

 ( نتائج تحليل النحدار المتعدد بين عناصر الوعي المعرفي والميزة التنافسية28.4جدول )
 

مستوى 
الدللة 
 المحسوب

t -قيمة    

القيمة 
المعيارية 
 للمعامالت

القيمة الغير معيارية 
لمعامالت معادلة 

النحدارخط   النموذج 

الخطأ  بيتا
 المعياري 

β 

  (constantالثابت ) 962. 064.  14.953 000.

 التخطيط والتنفيذ 236. 027. 370. 8.610 000.

 امن المعلومات 294. 031. 412. 9.590 000.
 

والتنفيذ ( نجد انه يوجد عالقة ذات دللة احصائية بين التخطيط 28.4بالنظر الى جدول رقم )
نجد ان مستوى الدللة المحسوب على هذه المتغيرات اقل من مستوى الدللة  و ،وامن المعلومات

نجد ان اكثر العوامل تاثيرا على الميزة  فاننا اذا نظرنا الى قيم بيتا المعياريةو المحدد بالفرضية. 
ل اكبر قيمة يليه عامل عامل امن المعلومات لن قيمة بيتا المعيارية لهذا العام التنافسية هو

 .  التخطيط والتنفيذ
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ما بين الوعي  α = 0.05ال توجد عالقة ذات داللة احصائية على مستوى داللة  -ج
 .المعرفي والميزه التنافسية

  
من اجل اختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل النحدار الخطي البسيط لفحص العالقة بين 

 .( توضح ذلك 31.4-29.4التنافسية  ونتائج الجداول )الوعي المعرفي وبين الميزة 
 
 ( اختبار النحدار الخطي البسيط بين متغير الوعي المعرفي والميزة التنافسية29.4جدول )

 
 2Rمعامل التحديد  Rمعامل الرتباط الخطأ المعياري 
.40425 .676a .456 

 
 وقد ،بين الوعي المعرفي والميزة التنافسية اا طردي اا ( وجود ارتباط29.4يتضح من الجدول رقم)

والتي تشير الى ان  0.456( وبلغت قيمة معامل التحديد 0.676بلغت قيمة معامل الرتباط )
% من التغيرات التي تحصل في الميزة التنافسية بين الجامعات تفسرها الحتياجات 45.6

 المعرفية. 
 

النحدار الخطي البسيط بين الوعي المعرفي والميزة ( نتائج تحليل التباين لتحليل  30.4جدول )
 التنافسية

 
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
درجات 
 الحرية

معدل 
 المربعات

مستوى الدللة  Fقيمة 
 المحسوب

 60.381 1 60.381 (Regressionالنحدار)
369.486 .000b ( البواقيResidual) 66.839 409 .163 

  410 127.220 المجموع 
 

بلغ مستوى الدللة  اذ( الى وجود عالقة ذات دللة احصائية 30.4كما تشير نتائج جدول رقم)
لذا نرفض  α  =0.05وهذه القيمة اقل من مستوى الدللة المحدد بالفرضية  0.000الحصائية 

يوجد دليل كاف على وجود  α  =0.05الفرضية الصفرية مما يشير الى انه على مستوى دللة 
 عالقة ذات دللة احصائية بين الوعي المعرفي والميزة التنافسية.
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 ( نتائج تحليل النحدار الخطي البسيط بين الوعي المعرفي والميزة التنافسية 31.4جدول )

 

مستوى 
الدللة 
 المحسوب

t -قيمة    

القيمة 
المعيارية 
 للمعامالت

القيمة الغير معيارية 
معادلة خط  لمعامالت

 النموذج النحدار

 بيتا
الخطأ 
 المعياري 

β 

.000 15.009  .064 .965 
الثابت 

(constant)  
 الوعي المعرفي 526. 027. 689. 19.222 000.

 
( نجد انه يوجد عالقة ذات دللة احصائية بين الوعي المعرفي 41بالنظر الى جدول رقم )

نجد ان مستوى الدللة المحسوب على هذ المتغير اقل من مستوى الدللة و  ،والميزة التنافسية
 المحدد بالفرضية. 

 
ما بين عناصر  α = 0.05ال توجد عالقة ذات داللة احصائية على مستوى داللة  -ح 

 التنافسية. والميزةمتطلبات تطبيق ادارة المعرفة 
 
من اجل اختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل النحدار الخطي المتعدد اول  لفحص العالقة  

 .( توضح ذلك 34.4-32.4بين متطلبات ادارة المعرفة وبين الميزة التنافسية  ونتائج الجداول )
 

لميزة ( اختبار النحدار المتعدد بين متغير عناصر متطلبات تطبيق ادارة المعرفة وا32.4جدول )
 التنافسية

 
 2Rمعامل التحديد  Rمعامل الرتباط الخطأ المعياري 

.38623 .722a .522 
 

بين عناصر متطلبات تطبيق ادارة المعرفة  اا طردي اا ( وجود ارتباط32.4يتضح من الجدول رقم)
 0.522( وبلغت قيمة معامل التحديد (0.722والميزة التنافسية حيث بلغت قيمة معامل الرتباط 
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% من التغيرات التي تحصل في الميزة التنافسية بين الجامعات يفسرها 52.2والتي تشير الى ان 
 الحتياجات المعرفية والوعي المعرفي. 

 
( نتائج تحليل التباين لتحليل  النحدار المتعدد بين عناصر متطلبات تطبيق ادارة 33.4جدول )

 .المعرفة والميزة التنافسية
 

ع مجمو  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

معدل 
 المربعات

مستوى الدللة  Fقيمة 
 المحسوب

 66.356 2 33.178 (Regressionالنحدار)
222.406 .000b ( البواقيResidual) 60.864 408 .149 

  410 127.220 المجموع 
 

( الى وجود عالقة ذات دللة احصائية بين عناصر 33.4كما تشير نتائج جدول رقم)
الحتياجات المعرفية والوعي المعرفي والميزة التنافسية حيث بلغ مستوى الدللة الحصائية 

لذا نرفض الفرضية  α  =0.05وهذه القيمة اقل من مستوى الدللة المحدد بالفرضية  0.000
يوجد دليل كاف على وجود عالقة  α  =0.05الصفرية مما يشير الى انه على مستوى دللة 

 ذات دللة احصائية بين الحتياجات المعرفية والوعي المعرفي وبين الميزة التنافسية.
 

والميزة  ( نتائج تحليل النحدار المتعدد بين عناصر متطلبات تطبيق ادارة المعرفة34.4جدول )
 .التنافسية

 

مستوى 
الدللة 
 المحسوب

t -قيمة    

القيمة 
المعيارية 
 للمعامالت

القيمة الغير معيارية 
لمعامالت معادلة 
 النموذج خط النحدار

 بيتا
الخطأ 
 المعياري 

β 

  (constantالثابت ) 759. 070.  10.914 000.

 الحتياجات المعرفية 297. 047. 351. 6.328 000.

 الوعي المعرفي 315. 042. 413. 7.453 000.
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( نجد انه يوجد عالقة ذات دللة احصائية بين عناصر متطلبات 34.4بالنظر الى جدول رقم )
تطبيق ادارة المعرفة  حيث نجد ان مستوى الدللة المحسوب على هذه المتغيرات اقل من مستوى 

المعيارية نجد ان اكثر العوامل تاثيرا على  (بيتا)الدللة المحدد بالفرضية. اذا نظرنا الى قيم 
المعيارية لهذا العامل اكبر قيمة يليه  (بيتا)الميزة التنافسية هو  عامل الوعي المعرفي لن قيمة 

 عامل الحتياجات المعرفيه. 
 

ما بين متطلبات   α = 0.05ال توجد عالقة ذات داللة احصائية على مستوى داللة  - خ
 ة المعرفة والميزه التنافسية. تطبيق  ادار 

 
من اجل اختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل النحدار الخطي البسيط لفحص العالقة بين 

 .( توضح ذلك 37.4-35.4الوعي المعرفي وبين الميزة التنافسية  ونتائج الجداول )
 

ادارة المعرفة والميزة ( اختبار النحدار الخطي البسيط بين متغير متطلبات تطبيق 35.4جدول )
 .التنافسية

 

 2Rمعامل التحديد  Rمعامل الرتباط الخطأ المعياري 

.38578 .722a .522 
 

بين متطلبات تطبيق ادارة المعرفة والميزة  اا طردي اا ( وجود ارتباط35.4يتضح من الجدول رقم)
والتي  0.522( وبلغت قيمة معامل التحديد 0.722بلغت قيمة معامل الرتباط ) وقد ،التنافسية

% من التغيرات التي تحصل في الميزة التنافسية بين الجامعات تفسرها 52.2تشير الى ان 
 متطلبات تطبيق ادارة المعرفة.

 

( نتائج تحليل التباين لتحليل  النحدار الخطي البسيط بين متطلبات تطبيق ادارة 36.4جدول )
 . التنافسيةالمعرفة والميزة 

 
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
درجات 
 الحرية

معدل 
 المربعات

مستوى الدللة  Fقيمة 
 المحسوب

 66.348 1 66.348 (Regressionالنحدار)
445.801 b.000 ( البواقيResidual) 60.871 409 .149 

  410 127.220 المجموع 
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عالقة ذات دللة احصائية  بين متطلبات تطبيق ( الى وجود 36.4كما تشير نتائج جدول رقم)
وهذه القيمة اقل من  0.000بلغ مستوى الدللة الحصائية  وقد ،ادارة المعرفة والميزة التنافسية

لذا نرفض الفرضية الصفرية مما يشير الى انه  α  =0.05مستوى الدللة المحدد بالفرضية 
يوجد دليل كاف على وجود عالقة ذات دللة احصائية بين  α  =0.05على مستوى دللة 

 .متطلبات تطبيق ادارة المعرفة والميزة التنافسية
 

( نتائج تحليل النحدار الخطي البسيط بين متطلبات تطبيق ادارة المعرفة والميزة 37.4جدول )
 .التنافسية

مستوى 
الدللة 
 المحسوب

t -قيمة    

القيمة 
المعيارية 
 للمعامالت

القيمة الغير معيارية 
لمعامالت معادلة خط 

 النموذج النحدار

 بيتا
الخطأ 
 المعياري 

β 

.000 11.078  .068 .756 
الثابت 

(constant)  

.000 21.114 .722 .029 .613 
متطلبات تطبيق 

 ادارة المعرفة
 

( نجد انه يوجد عالقة ذات دللة احصائية بين متطلبات تطبيق 37.4بالنظر الى جدول رقم )
ادارة المعرفة والميزة التنافسية حيث نجد ان مستوى الدللة المحسوب على هذا المتغير اقل من 

 مستوى الدللة المحدد بالفرضية. 
 

 :الفرضية الثالثة 
 

 ما بين عناصر α = 0.05ال توجد عالقة ذات داللة احصائية على مستوى داللة  -ل 
 التنافسية.  والميزةالمعرفة ادارة ومتطلبات 

 
من اجل اختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل النحدار الخطي المتعدد  لفحص العالقة بين 

 . ( توضح ذلك40.4-38.4)عناصر ادارة المعرفة وبين الميزة التنافسية  ونتائج الجداول 
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 ( اختبار النحدار المتعدد بين متغير عناصر ادارة المعرفة والميزة التنافسية38.4جدول )
 

 2Rمعامل التحديد  Rمعامل الرتباط الخطأ المعياري 

.38352 .727a .528 
 

دارة المعرفة)عمليات ادارة المعرفة، إرتباط طردي بين إ( وجود 38.4يتضح من الجدول رقم)
( (0.727بلغت قيمة معامل الرتباط  وقد ،متطلبات تطبيق ادارة المعرفة ( والميزة التنافسيةو 

% من التغيرات التي تحصل في 52.8والتي تشير الى ان  0.528وبلغت قيمة معامل التحديد 
 . الميزة التنافسية بين الجامعات يفسرها ادارة المعرفة

 
( نتائج تحليل التباين لتحليل  النحدار المتعدد بين عناصر ادارة المعرفة والميزة 39.4جدول )
 التنافسية

 
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
درجات 
 الحرية

معدل 
 المربعات

مستوى الدللة  Fقيمة 
 المحسوب

 67.208 2 33.604 (Regressionالنحدار)
228.461 .000b ( البواقيResidual) 60.012 408 .147 

  410 127.220 المجموع 
 

دارة المعرفة إ( الى وجود عالقة ذات دللة احصائية بين 39.4كما تشير نتائج جدول رقم)
وهذه القيمة اقل من مستوى الدللة  0.000بلغ مستوى الدللة الحصائية  وقد ،والميزة التنافسية

مما يشير الى انه على مستوى دللة  ،لذا نرفض الفرضية الصفرية α  =0.05المحدد بالفرضية 
α  =0.05  عمليات  دارة المعرفةإيوجد دليل كاف على وجود عالقة ذات دللة احصائية بين(

 . ادارة المعرفة، متطلبات تطبيق ادارة المعرفة( وبين الميزة التنافسية
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 بين عناصر ادارة المعرفة والميزة التنافسية ( نتائج تحليل النحدار المتعدد40.4جدول )
 

مستوى 
الدللة 
 المحسوب

t -قيمة    

القيمة 
المعيارية 
 للمعامالت

القيمة الغير معيارية 
لمعامالت معادلة خط 

 النموذج النحدار

 بيتا
الخطأ 
 المعياري 

β 

.000 10.587  .082 .867 
الثابت 

(constant)  

.016 
-

2.417- 
-.113- .047 

-
.113- 

عمليات ادارة 
 المعرفة

متطلبات تطبيق  680. 040. 800. 17.064 000.
 ادارة المعرفة

 
دارة إنه يوجد عالقة ذات دللة احصائية بين أ( نجد 40.4الى جدول رقم ) بالنظر

نجد ان و  ،متطلبات تطبيق ادارة المعرفة( والميزة التنافسيةو المعرفة)عمليات ادارة المعرفة، 
اذا و .  الدللة المحسوب على هذه المتغيرات اقل من مستوى الدللة المحدد بالفرضيةمستوى 

المعيارية نجد ان متطلبات ادارة المعرفة لها تاثير اكبر على الميزة التنافسية  (بيتا)نظرنا الى قيم 
 لن قيمة بيتا المعيارية لهذا العامل اكبر. 

 
جابات المبحوثين على إان هناك تباين في قيمة معامل التحديد وهذا ناتج عن : نالحظ 

 االستبانه
 

 : الرابعة الفرضية 

في دور ادارة  α = 0.05ال توجد فروق ذات داللة احصائية على مستوى داللة  -أ
المعرفة في تعزيز المنافسة بين الجامعات الفلسطينية في محافظات الشمال تعزى لمتغير 

 . الجنس
 
للعينات المستقلة ونتائج الجدول  -جل اختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار تأمن و 

  .( توضح ذلك2.4رقم)
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على كافة مجالت الدراسة تبعا لمتغير للعينات المستقلة -( نتائج اختبار ت2.4جدول رقم)

 . الجنس

 -ت 148انثى ن =  263ذكر ن=  المجال 
 المحسوبة

مستوى 
الدللة 

 المحسوب
الوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

الوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

 611. 509. 58502. 2.2932 54762. 2.3226 عمليات ادارة المعرفة
ادارة متطلبات تطبيق 

 المعرفة
2.2621 .62192 2.2440 .71440 .268 .789 

 530. 628. 60634. 2.1161 52804. 2.1521 عناصر الميزة التنافسية
 598. 528. 55724. 2.2178 48618. 2.2456 المجال الكلي

 
من اجل فحص  واإلناث( وجود فروق بين المتوسطات بين الذكور 2.4تشير نتائج جدول رقم)

ل توجد  بأنهللعينات المستقلة ، تشير نتائج الجدول  -هذه الفروق استخدمت الباحثة اختبار ت
 ،الفرضية نقبلفروق ذات دللة احصائية على مجالت الدراسة وكذلك على المجال الكلي أي 

دللة بلغ مستوى الدللة على مجالت الدراسة وعلى المجال الكلي اعلى من مستوى ال وقد
ل يوجد دليل كاف على  α = 0.05المحدد بالفرضية الصفرية مما يدل انه على مستوى دللة 

وجود اختالف في وجهات نظر المبحوثين حول دور  ادارة المعرفة في تعزيز المنافسة بين 
 .  الجامعات باختالف الجنس

 
في دور ادارة  α = 0.05ال توجد فروق ذات داللة احصائية على مستوى داللة   -ل

المعرفة في تعزيز المنافسة بين الجامعات الفلسطينية في محافظات الشمال تعزى لمتغير 
 .طبيعة العمل

 

( 3.4للعينات المستقلة ونتائج الجدول رقم) -من اجل اختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار ت
 .توضح ذلك

 
المستقلة على كافة مجالت الدراسة تبعا لمتغير للعينات -( نتائج اختبار ت3.4جدول رقم)

 .طبيعة العمل
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 -ت 257اكاديمي ن = 154اداري ن=  المجال 

 المحسوبة
مستوى 
الدللة 

 المحسوب
الوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

الوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

 006. 2.746 53669. 2.2537 58796. 2.4094 عمليات ادارة المعرفة
متطلبات تطبيق ادارة 

 المعرفة
2.2505 .71223 2.2586 .62115 -.121 .904 

 033. 2.135- 53260. 2.1844 58968. 2.0637 عناصر الميزة التنافسية
 864. 172. 49149. 2.2322 54712. 2.2412 المجال الكلي

 
الداريين والكاديمين من اجل وجود فروق بين المتوسطات بين الى ( 3.4تشير نتائج جدول رقم)

للعينات المستقلة ، تشير نتائج الجدول بانه ل  -فحص هذه الفروق استخدمت الباحثة اختبار ت
توجد فروق ذات دللة احصائية على مجال متطلبات تطبيق ادارة المعرفة وكذلك على المجال 

بلغ  إذلمعرفة والمجال الكلي نقبل الفرضية على مجال متطلبات تطبيق ادارة ا أننا  أي ،الكلي
مستوى الدللة على هذا المجال وعلى المجال الكلي اعلى من مستوى الدللة المحدد بالفرضية 

ل يوجد دليل كاف على وجود اختالف في  α = 0.05الصفرية مما يدل انه على مستوى دللة 
ين الجامعات باختالف وجهات نظر المبحوثين حول دور  ادارة المعرفة في تعزيز المنافسة ب

نرفض الفرضية الصفرية على كل من مجال عمليات ادارة المعرفة  في حين أنناطبيعة العمل. 
بلغ مستوى الدللة المحسوب على هذين المجالين اقل من  وقد ،ومجال عناصر الميزة التنافسية

بوجود  α = 0.05مما يدل على وجود دليل كاف على مستوى دللة  α = 0.05مستوى الدللة 
 .طبيعة العمل  باختالففرق في دور ادارة المعرفة في تعزيز الميزة التنافسية 

 
في دور ادارة المعرفة  α = 0.05ال توجد فروق ذات داللة احصائية على مستوى داللة  -ج 

في تعزيز المنافسة بين الجامعات الفلسطينية في محافظات الشمال تعزى لمتغير المؤهل 
 العلمي.

 
اجنننل اختبنننار هنننذه الفرضنننية حسنننبت المتوسنننطات الحسنننابية والنحرافنننات المعيارينننة  فننني دور ادارة 

 .المعرفة في تعزيز الميزة التنافسية بين الجامعات الفلسطينية في محافظات الشمال 
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(المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لمتغير المؤهل العلمي على كافة 4.4جدول )
 .المجالت

الوسط  العدد المؤهل العلمي المجال 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

 69187. 2.1810 28 دبلوم عمليات ادارة المعرفة
 55101. 2.4602 109 بكالوريوس
 53178. 2.2596 171 ماجستير
 55757. 2.2778 103 دكتوراه

متطلبات تطبيق ادارة 
 المعرفة

 81898. 2.0196 28 دبلوم
 69545. 2.2992 109 بكالوريوس
 64671. 2.2729 171 ماجستير
 56983. 2.2448 103 دكتوراه

 49515. 2.0163 28 دبلوم عناصر الميزة التنافسية
 60161. 2.0736 109 بكالوريوس
 57198. 2.1911 171 ماجستير
 49024. 2.1558 103 دكتوراه

 63199. 2.0723 28 دبلوم المجال الكلي
 52845. 2.2777 109 بكالوريوس
 50216. 2.2412 171 ماجستير
 47362. 2.2261 103 دكتوراه

 

( أن هناك فروقا في المتوسطات الحسابية في  في دور ادارة 4.4يتضح من خالل نتائج جدول )
المعرفنة فنني تعزيننز المينزة التنافسننية بننين الجامعنات الفلسننطينية فنني محافظنات الشننمال تبعننا لمتغيننر 

 المؤهل العلمي. 

لختبار فيما إذا كانت هنذه الفنروق ذات دللنة إحصنائية اسنتخدم اختبنار تحلينل التبناين األحنادي  
  ( تبين ذلك.5.4ول )ونتائج جد

 

( نتائج تحليل التباين األحادي لدللة الفروق بين المتوسطات الحسابية في دور ادارة 5.4جدول )
المعرفنة فنني تعزيننز المينزة التنافسننية بننين الجامعنات الفلسننطينية فنني محافظنات الشننمال تبعننا لمتغيننر 

 . المؤهل العلمي
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 المتغير          
 

 المجالت
 

درجات  مصدر التباين
 الحرية

مجموع مربعات 
 النحرافات

متوسط 
 النحرافات

 –ف 
 المحسوبة 

مستوى 
الدللة 

 المحسوب

 1.155 3.465 3 بين المجموعات عمليات ادارة المعرفة
3.746 

 
.011 

 
 308. 125.499 407 داخل المجموعات

  128.965 410 المجموع

متطلبات تطبيق ادارة 
 المعرفة

 610. 1.830 3 المجموعاتبين 
1.422 

 
.236 

 
 429. 174.563 407 داخل المجموعات

  176.393 410 المجموع

 عناصر الميزة التنافسية
 460. 1.380 3 بين المجموعات

1.487 
 

.217 
 

 309. 125.840 407 داخل المجموعات
  127.220 410 المجموع

 المجال الكلي
 318. 955. 3 بين المجموعات

 262. 106.693 407 داخل المجموعات 304. 1.214
  107.647 410 المجموع

 

=   (( أنه ل توجد فروق ذات دللنة إحصنائية عنند مسنتوى دللنة5.4يتضح من خالل جدول )
( دور ادارة المعرفنننة فننني تعزينننز المينننزة التنافسنننية بنننين الجامعنننات الفلسنننطينية فننني محافظنننات 0.05

الشننمال تبعننا لمتغيننر المؤهننل العلمنني وذلننك علننى كافننة مجننالت الدراسننة والمجننال الكلنني باسننتثناء 
كلي بلغ مستوى الدللة المحسوب على هذه المجالت والمجال ال و  ،مجال عمليات ادارة المعرفة

اعلى من مستوى الدللة المحدد بالفرضية. مما يدل علنى عندم وجنود اخنتالف فني وجهنات النظنر 
ا نجند ولكننن ،بين المبحوثين باختالف المؤهل العلمي للمبحوث على هذه المجالت والمجال الكلي

ان مسنننتوى الدللنننة المحسنننوب علنننى مجنننال عملينننات ادارة المعرفنننة كنننان اقنننل منننن مسنننتوى الدللنننة 
مما يدل على وجود اخنتالف فني جهنات النظنر بنين المبحنوثين حنول دور ادارة  ،حدد بالفرضيةالم

المعرفنة فنني تعزيننز المينزة التنافسننية بننين الجامعنات الفلسننطينية فنني محافظنات الشننمال تبعننا لمتغيننر 
ونتنائج  LSDالمؤهل العلمي. من اجل توضيح هذه الفروق تم استخدام اختبار المقارننات البعدينة 

  .( توضح ذلك16ول )جد
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( اختبننار المقارنننات البعديننة علننى مجننال عمليننات ادارة المعرفننة تبعننا لمتغيننر المؤهننل 6.4جنندول )
 .العلمي

 

 

 

 

 

ظهننرت بننين حملننة البكننالوريوس والنندبلوم وبننين  الفروقننات( ان 6.4يتضننح مننن خننالل نتننائج جنندول)
 . 0.05بلغ مستوى الدللة اقل من  وقدحملة البكالوريوس والماجستير  

 
في دور ادارة المعرفة  α = 0.05ال توجد فروق ذات داللة احصائية على مستوى داللة  -د 

 .في تعزيز المنافسة بين الجامعات الفلسطينية في محافظات الشمال تعزى لمتغير مكان العمل
 

اجل اختبار هذه الفرضية حسبت المتوسنطات الحسنابية والنحرافنات المعيارينة  فني دور ادارة من 
  .ة في محافظات الشمالالمعرفة في تعزيز الميزة التنافسية بين الجامعات الفلسطيني

 

(المتوسننننطات الحسننننابية والنحرافننننات المعياريننننة لمتغيننننر مكننننان العمننننل علننننى كافننننة 7.4جنننندول )  
 .المجالت

الوسط  العدد مكان العمل المجال 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

 61776. 2.5866 72 خضوري  عمليات ادارة المعرفة
 51388. 2.2008 243 النجاح

 55233. 2.3877 96 المريكيةالعربية 
متطلبات تطبيق ادارة 

 المعرفة
 72029. 2.6891 72 خضوري 
 58949. 2.1516 243 النجاح

 64018. 2.1936 96 العربية المريكية

(I) المؤهل 
 العلمي

(J) المؤهل 
 العلمي

Mean Difference 
(I-J) Sig. 

 018. *-27929.- بكالوريوس دبلوم
   

 003. *20060. ماجستير بكالوريوس
 017. *18241. دكتوراه
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 66090. 2.4066 72 خضوري  عناصر الميزة التنافسية
 50334. 2.1071 243 النجاح

 54412. 2.0197 96 العربية المريكية
 57619. 2.5608 72 خضوري  المجال الكلي

 45623. 2.1532 243 النجاح
 50599. 2.2003 96 العربية المريكية

 

( أن هناك فروقا في المتوسطات الحسابية في  في دور ادارة 7.4يتضح من خالل نتائج جدول )
الشمال تبعا لمتغير المعرفة في تعزيز الميزة التنافسية بين الجامعات الفلسطينية في محافظات 

 مكان العمل.

لختبار فيما إذا كانت هذه الفروق ذات دللة إحصائية استخدم اختبار تحليل التباين األحادي  
  ( تبين ذلك.8.4ونتائج جدول )

 

( نتائج تحليل التباين األحادي لدللة الفروق بين المتوسطات الحسابية في دور ادارة 8.4جدول )
لمينزة التنافسننية بننين الجامعنات الفلسننطينية فنني محافظنات الشننمال تبعننا لمتغيننر المعرفنة فنني تعزيننز ا

 .مكان العمل
 

 المتغير          
 

 المجالت
 

درجات  مصدر التباين
 الحرية

مجموع مربعات 
 النحرافات

متوسط 
 النحرافات

 –ف 
 المحسوبة 

مستوى 
الدللة 

 المحسوب

 4.491 8.981 2 بين المجموعات عمليات ادارة المعرفة
15.271 

 
.000 

 
 294. 119.983 408 داخل المجموعات

  128.965 410 المجموع

متطلبات تطبيق ادارة 
 المعرفة

 8.263 16.527 2 بين المجموعات
21.090 

 
.000 

 392. 159.866 408 داخل المجموعات 
  176.393 410 المجموع

 عناصر الميزة التنافسية
 3.385 6.770 2 المجموعاتبين 

11.466 
 

.000 
 

 295. 120.450 408 داخل المجموعات
  127.220 410 المجموع
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 المجال الكلي
 4.691 9.383 2 بين المجموعات

 241. 98.264 408 داخل المجموعات 000. 19.479
  107.647 410 المجموع

 

=   (دللننة إحصنائية عننند مسنتوى دللننة ( أننه توجنند فنروق ذات8.4يتضنح مننن خنالل جنندول )
( دور ادارة المعرفنننة فننني تعزينننز المينننزة التنافسنننية بنننين الجامعنننات الفلسنننطينية فننني محافظنننات 0.05

الشنننمال تبعنننا لمتغينننر مكنننان العمنننل وذلنننك علنننى كافنننة مجنننالت الدراسنننة والمجنننال الكلننني حينننث بلنننغ 
مسنننتوى الدللنننة المحسنننوب علنننى هنننذه المجنننالت والمجنننال الكلننني اقنننل منننن مسنننتوى الدللنننة المحننندد 

ية. مما يدل على وجود اختالف في وجهات النظنر بنين المبحنوثين بناختالف مكنان العمنل بالفرض
للمبحننوث علننى هننذه المجننالت والمجننال الكلنني حننول دور ادارة المعرفننة فنني تعزيننز الميننزة التنافسننية 

 شمال تبعا لمتغير المؤهل العلمي.بين الجامعات الفلسطينية في محافظات ال

( 9.4ونتنائج جنندول ) LSDتننم اسنتخدام اختبننار المقارننات البعديننة منن اجننل توضنيح هننذه الفنروق 
 .توضح ذلك

 

 ( اختبنار المقارننات البعدينة علنى كافنة مجنالت الدراسنة والمجنال الكلني  تبعنا لمتغينر 9.4جندول )
 .مكان العمل

ependent Variable (I) العمل مكان (J) العمل مكان 
Mean Difference 

(I-J) Sig. 
 000. *38575. النجاح خضوري  عمليات ادارة المعرفة

 019. *19890. العربية المريكية
المريكيةالعربية  النجاح  -.18685-* .004 

   
 000. *53747. النجاح خضوري  متطلبات تطبيق ادارة المعرفة

 000. *49554. العربية المريكية
 000. *29952. النجاح خضوري  عناصر الميزة التنافسية

 000. *38690. العربية المريكية
 000. *40758. النجاح خضوري  المجال الكلي

المريكيةالعربية   .36045* .000 
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( ان الفروقات ظهرت بين العاملين في خضوري والعاملين في 9.4يتضح من خالل نتائج جدول)
علننى مجننال عمليننات ادارة المعرفننة وكننذلك بننين العنناملين فنني جامعننة  واألمريكيننةجننامعتي النجنناح 

كمنا ظهنرت الفنروق  0.05النجاح والجامعة العربية المريكية  حينث بلنغ مسنتوى الدللنة اقنل منن 
بين العاملين في خضنوري والعناملين فني جنامعتي النجناح والعربينة المريكينة علنى كنل منن مجنال 

مجننال عناصننر الميننزة التنافسننية وكننذلك علننى المجننال الكلنني حيننث متطلبننات تطبيننق ادارة المعرفننة و 
 .0.05بلغ مستوى الدللة في جميع الحالت اقل من 

 

ـــة  -ه  ـــى مســـتوى دالل ـــة احصـــائية عل ـــروق ذات دالل ـــي دور ادارة  α = 0.05ال توجـــد ف ف
المعرفــة فــي تعزيــز المنافســة بــين الجامعــات الفلســطينية فــي محافظــات الشــمال تعــزى لمتغيــر 

 سنوات الخبرة.

 
اجل اختبار هذه الفرضية حسبت المتوسنطات الحسنابية والنحرافنات المعيارينة  فني دور ادارة من 

 .المعرفة في تعزيز الميزة التنافسية بين الجامعات الفلسطينية في محافظات الشمال 

(المتوسنننطات الحسنننابية والنحرافنننات المعيارينننة لمتغينننر سننننوات الخبنننرة علنننى كافنننة 10.4جنندول )  
 .المجالت

الوسط  العدد سنوات الخبرة لمجالا 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

 51523. 2.2509 116 سنوات فاقل 4 عمليات ادارة المعرفة
 55506. 2.2659 111 سنوات 5-9
 63690. 2.2828 68 سنة 10-14
 55517. 2.4314 114 سنة فاكثر  15

متطلبات تطبيق ادارة 
 المعرفة

 60571. 2.2583 116 سنوات فاقل 4
 64490. 2.1554 111 سنوات 5-9
 72188. 2.2539 68 سنة 10-14
 67246. 2.3503 114 سنة فاكثر 15

 54719. 2.1885 116 سنوات فاقل 4 عناصر الميزة التنافسية
 54169. 2.0977 111 سنوات 5-9
 62373. 2.1285 68 سنة 10-14
 53758. 2.1462 114 سنة فاكثر 15
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 46377. 2.2326 116 سنوات فاقل 4 الكليالمجال 
 51416. 2.1730 111 سنوات 5-9
 57758. 2.2218 68 سنة 10-14
 51733. 2.3093 114 سنة فاكثر 15

 

( أن هننناك فروقننا فنني المتوسننطات الحسننابية فنني  فنني دور 10.4يتضننح مننن خننالل نتننائج جنندول )
الجامعننات الفلسننطينية فننني محافظننات الشننمال تبعنننا ادارة المعرفننة فنني تعزينننز الميننزة التنافسننية بنننين 

لمتغير سننوات الخبنرة.  لختبنار فيمنا إذا كاننت هنذه الفنروق ذات دللنة إحصنائية اسنتخدم اختبنار 
  ( تبين ذلك.11.4تحليل التباين األحادي ونتائج جدول )

 

بية فنني دور ( نتننائج تحليننل التبنناين األحننادي لدللننة الفننروق بننين المتوسننطات الحسننا11.4جنندول )
ادارة المعرفننة فنني تعزينننز الميننزة التنافسننية بنننين الجامعننات الفلسننطينية فننني محافظننات الشننمال تبعنننا 

 .لمتغير سنوات الخبرة
 

 المتغير          
 

 المجالت
 

درجات  مصدر التباين
 الحرية

مجموع مربعات 
 النحرافات

متوسط 
 النحرافات

 –ف 
 المحسوبة 

مستوى 
الدللة 

 المحسوب

 632. 2.529 4 بين المجموعات عمليات ادارة المعرفة
2.030 

 
.089 

 
 311. 126.436 406 داخل المجموعات

  128.965 410 المجموع

متطلبات تطبيق ادارة 
 المعرفة

 536. 2.145 4 بين المجموعات
1.249 

 
.289 

 
 429. 174.248 406 داخل المجموعات

  176.393 410 المجموع

 عناصر الميزة التنافسية
 304. 1.215 4 بين المجموعات

.978 
 

.419 
 

 310. 126.005 406 داخل المجموعات
  127.220 410 المجموع

 المجال الكلي
 270. 1.082 4 بين المجموعات

 262. 106.565 406 داخل المجموعات 391. 1.030
  107.647 410 المجموع
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  (( أننه ل توجند فنروق ذات دللنة إحصنائية عنند مسنتوى دللنة11.4يتضح من خالل جندول )
( دور ادارة المعرفة فني تعزينز المينزة التنافسنية بنين الجامعنات الفلسنطينية فني محافظنات 0.05= 

بلننغ  ، وقنندفننة مجننالت الدراسننة والمجننال الكلننيالشننمال تبعننا لمتغيننر سنننوات الخبننرة وذلننك علننى كا
مسننتوى الدللننة المحسننوب علننى هننذه المجننالت والمجننال الكلنني اعلننى مننن مسننتوى الدللننة المحنندد 
بالفرضية. مما يدل على عدم وجود اختالف فني وجهنات النظنر بنين المبحنوثين بناختالف سننوات 

 .الخبرة  للمبحوث على هذه المجالت والمجال الكلي
 

فـي دور ادارة المعرفـة  α = 0.05ستوى داللـة ال توجد فروق ذات داللة احصائية على م -و
 في تعزيز المنافسة بين الجامعات الفلسطينية في محافظات الشمال تعزى لمتغير العمر.

 

اجنننل اختبنننار هنننذه الفرضنننية حسنننبت المتوسنننطات الحسنننابية والنحرافنننات المعيارينننة  فننني دور ادارة 
 .المعرفة في تعزيز الميزة التنافسية بين الجامعات الفلسطينية في محافظات الشمال 

 

 .(المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لمتغير العمر على كافة المجالت12.4جدول )  
 

 

الوسط  العدد العمر المجال 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

 54538. 2.2458 123 سنة فما دون  30 عمليات ادارة المعرفة
 56685. 2.2973 124 سنة 31-40
 58857. 2.3613 103 سنه 41-50
 52615. 2.3923 61 سنة فاكثر 51

متطلبات تطبيق ادارة 
 المعرفة

 63899. 2.1915 123 سنة فما دون  30
 68432. 2.2449 124 سنة 31-40
 62977. 2.3741 103 سنه 41-50
 66347. 2.2066 61 سنة فاكثر 51

 53538. 2.1109 123 سنة فما دون  30 عناصر الميزة التنافسية
 58007. 2.1402 124 سنة 31-40
 57348. 2.2114 103 سنه 41-50
 52292. 2.0720 61 سنة فاكثر 51
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 48785. 2.1827 123 سنة فما دون  30 الكليالمجال 
 54488. 2.2275 124 سنة 31-40
 49119. 2.3156 103 سنه 41-50
 52384. 2.2236 61 سنة فاكثر 51

 

( أن هناك فروقا في المتوسطات الحسابية في  في دور 12.4يتضح من خالل نتائج جدول )
الجامعات الفلسطينية في محافظات الشمال تبعا ادارة المعرفة في تعزيز الميزة التنافسية بين 

 لمتغير العمر.

لختبار فيما إذا كانت هذه الفروق ذات دللة إحصائية استخدم اختبار تحليل التباين األحادي   
  ( تبين ذلك.13.4ونتائج جدول )

 

دور  ( نتننائج تحليننل التبنناين األحننادي لدللننة الفننروق بننين المتوسننطات الحسننابية فنني13.4جنندول )
ادارة المعرفننة فنني تعزينننز الميننزة التنافسننية بنننين الجامعننات الفلسننطينية فننني محافظننات الشننمال تبعنننا 

 .لمتغير العمر
 

 المتغير          
 

 المجالت
 

درجات  مصدر التباين
 الحرية

مجموع مربعات 
 النحرافات

متوسط 
 النحرافات

 –ف 
 المحسوبة 

مستوى 
الدللة 

 المحسوب

 403. 1.210 3 بين المجموعات المعرفةعمليات ادارة 
1.285 

 
.279 

 
 314. 127.754 407 داخل المجموعات

  128.965 410 المجموع

متطلبات تطبيق ادارة 
 المعرفة

 704. 2.113 3 بين المجموعات
1.645 

 
.178 

 428. 174.279 407 داخل المجموعات 
  176.393 410 المجموع

 التنافسيةعناصر الميزة 
 304. 911. 3 بين المجموعات

.979 
 

.403 
 

 310. 126.309 407 داخل المجموعات
  127.220 410 المجموع

 المجال الكلي
 340. 1.020 3 بين المجموعات

 262. 106.627 407 داخل المجموعات 275. 1.298
  107.647 410 المجموع
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  (توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة( أنه ل 13.4يتضح من خالل جدول )
( دور ادارة المعرفة في تعزيز الميزة التنافسية بين الجامعات الفلسطينية في محافظات 0.05= 

الشمال تبعا لمتغير العمر وذلك على كافة مجالت الدراسة والمجال الكلي حيث بلغ مستوى 
الكلي اعلى من مستوى الدللة المحدد بالفرضية.  الدللة المحسوب على هذه المجالت والمجال

مما يدل على عدم وجود اختالف في وجهات النظر بين المبحوثين باختالف الفئة العمرية  
 .للمبحوث على هذه المجالت والمجال الكلي 
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 الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والتوصيات االستنتاجاتمناقشة 

 
 مقدمة 1.5

 
هم نتائج الدراسة التي خلصت اليها الباحثة بعد عمليات تحليل أ يهدف هذا الفصل الى استعراض 

والوقوف على واقع ادارة المعرفة الجامعات الفلسطينية في  ، واختبار فرضيات الدراسة ، البيانات
في ضوء نتائج الدراسة  ،المقترحهبعد ذلك تقدم الباحثة توصياتها  .محافظات الشمال 

المتمثلة في  ،لتحقيق غاية البحث من خالل تلك النتائج، توصلت اليها ستنتاجات التي الو 
 -اآلتية :تطبيق ادارة المعرفة في مؤسسات التعليم العالي . ينقسم هذا الفصل الى المحاور 

 
 -:مناقشة النتائج واالستنتاجات   2.5

 
ن ألى إداة الدراسة أتشير نتيجة استخراج  المتوسطات والنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات  

من  ، درجة المعرفة في تعزيز الميزة التنافسية في الجامعات الفلسطينية في محافظات الشمال
هذه  توقد توافق كانت قليلة . ، الجامعاتداريين واألكاديميين في هذه إلوجهة نظر العاملين ا

تدني  ىفي نتائجهم ال اشارو أ(، الذين 2010(، و)عودة،  2007النتيجة مع دراسة )العتيبي، 
دارة المعرفة لدى إلى عدم ترسيخ مفهوم إ ، يعزى ذلك دارة المعرفة في الجامعات العربية .إواقع 

باإلضافة الى عدم تعيين متخصصين   ،الفلسطينيةفي الجامعات كافه  العاملين على المستويات 
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فادة من خبراتهم في تطوير العمليات المعرفية في الجامعات إلل ،دارة المعرفةإفي مجال 
سنقوم بنقاش نتائج  على ذلكبناءا و  . دارة المعرفةإل، وعدم وجود استراتيجية واضحة الفلسطينية
 اسة .در والستنتاجات وفقا لفرضيات ال ،هذه الدارسة

 

 :مناقشة النتائج حسل فرضيات الدارسة  2.2.5

 
)تشخيص المعرفة، وتوليد المعرفة، وتخزين تسهم عمليات إدارة المعرفة : ولىأل الفرضية ا

المعرفة، وتوزيع المعرفة وتطبيقها( في تعزيز الميزة التنافسية في الجامعات الفلسطينية في 
 محافظات الشمال. 

 
هناك عالقة ذات دللة احصائية بين بعض عناصر عمليات ادارة المعرفة اظهرت النتائج أن 

 وهي تخزين المعرفة،  وتطبيق المعرفة، وتوزيعها والميزة التنافسية .

 

انه ل يوجد عالقة ذات دللة احصائية بين تشخيص المعرفة وتوليد المعرفة كما واظهرت ايضا 
 والميزة التنافسية .

 

في الجامعات وتوليدها  المعرفة تشخيصفي عملية بناءا عليه،  تستنتج الباحثة وجود خلل 
فهم الموظفين آلية عمل ادارة  إلى  عدميعود هذا الخلل  قدالفلسطينية في محافظات الشمال. 

 ان هذه الجامعات ل تستخدم اسلوب البحث العلمي بما يتعلق بتشخيص المعرفةكما المعرفة، 
 .  اوتوليده

 

عمليات ادارة المعرفة والميزة بين  اا طردي اا توصلت الدراسة الى ان هناك ارتباط ،بشكل عام
 والميزة التنافسية .  ، عمليات ادارة المعرفة وجد عالقة ذات دللة احصائية  بينتأي  ؛ التنافسية
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المعرفة والميزة بين عناصر عمليات ادارة فإنه يوجد ارتباط طردي   ،ما تقدمعلى  ءا بنا
دارة المعرفة تسهم في تعزيز الميزة إفعمليات   (،0.472اذ بلغت قيمة الرتباط )التنافسية،
ودراسة ، (2016تفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة كل من ) األغا، أبو الخير، ت  . التنافسية
 . مميزةان عمليات ادارة المعرفة هي مفتاح الوصول الى القدرات ال في( 2011)نوري، 

 
حتياجات المعرفية، والوعي المعرفي( في الدارة المعرفة )اإ: تسهم متطلبات  الفرضية الثانية

 تعزيز الميزة التنافسية في الجامعات الفلسطينية في محافظات الشمال.
 

 : االحتياجات المعرفية -أ
 

المعرفية والميزة عناصر الحتياجات بين  اطردي نه يوجد ارتباطا ألى إ ،يضاأ ،توصلت الدراسة
 كاألتي : ، لكن بشكل متفاوت (،0.693بلغت قيمة معامل الرتباط ) اذ ، التنافسية

 

والمعرفة  ، والمعرفة الضمنية ، البنية التحتية والتكنولوجيا وجد عالقة ذات دللة احصائية بينت
)سالم  مع دراسة اتفقت هذه النتيجة والميزة التنافسية .  ،البشري  المال سأور  ،الصرحية
لبنية لفي ان هناك عالقة ذات دللة احصائية  (2015(،  ودراسة )عبد الغفور، 2012الديب،
 . دارة المعرفةإوتطبيق  ، س المال البشري أور  ، والتكنولوجيا ، التحتية

 

ومتغير الميزة التنافسية . اتفقت  ، والمعلومات ، وجد عالقة ذات دللة احصائية بين البياناتتل 
وقد توصلت هذه  . (2012ل عثمان، آو دراسة ) (2012هذه النتيجة مع دراسة )المدلل، 

الستمرار في تطوير  بويج دارة المعرفة، إفي توفير متطلبات  اا ضعفاسات الى ان هناك در ال
 . نظم المعلومات وقواعد البيانات بالجامعة

 
عينة الدراسة في البيانات والمعلومات التي  ،لدى الجامعات خلالا   أن هناكنستنتج  ، بناءا عليه

لتحصل على نتيجة مرضيه لدى ، يننها ل تستغلها في الوقت والزمان المناسبإ اذتحصل عليها، 
عينة الدراسة  ،. كما ان الجامعات التي تواجههم في العمل كالتوتساعدهم في المش ، العاملين
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مؤهلين لتعامل مع البيانات والمعلومات، بالضافة الى انها ل اا متخصصة وأفرادل توفر مراكز 
 . للمعرفة مهما اا تعطي اولوية الى التوصل مع جهات يمكن ان تمثل  مصدر 

 
 الوعي المعرفي   -ل

 

 حيث ، والميزة التنافسية ، بين عناصر الوعي المعرفي اا طردي اا هناك ارتباطن ألى إتشير الدراسة 
من أبين   يوجد عالقة ذات دللة احصائيةأي أنه  . (0.69بلغت قيمة معامل الرتباط )

 عن هذه النتيجة تتفق مأالباحثة  تستنتج والميزة التنافسية . ، والتنفيذ ، والتخطيط ، المعلومات
الكليات والجامعات  توفر  نأفي  ،(2013دراسة )ال عثمان، و ، (2011نتيجة دراسة )الزطمة، 

  .خطة استراتيجة واضحة  لديها فراتو تو  ، إلكترونيهخدمات 

 

في الدراسة  حسب رأي المبحوثين اا كثر تأثير أمن المعلومات أفان   (كما ظهر في النتائج)لكن 
تخطيط والتنفيذ لها دائرة متخصصة، والخطط كون عملية الب ، وتفسر الباحثة ذلك . الحالية

وادارتها  ، بهدف الستفادة من المعرفة ، الستراتيجة لدى الجامعات غير معلنة لجميع الموظفين
 في الجامعات عينة الدراسة. بطريقة تساعد في اتخاذ القرارات، 

 

( التي 2010 النتائج مع دراسة )ماضي،  معتوافقت  فان نتائج الفرضية الثانية  ، وبشكل عام
وكفاءة العمليات  ، في ضمان تحقيق الجودة أسهم هرت أن توفير مستلزمات العملية الحديثة ظا

 إلى( التي توصلت 2004 نتائج دراسة )حجازي، عم ، وتتوافق ايضا . في الجامعة السالمية
 ؛ومسايرة ركب التحضر والتكنولوجيا ، ت المادية والبيئية المناسبة للعملامكانإلضرورة توفير ا

 . اجل تحقيق التنمية الشاملة داخل المؤسسات من

 
ومتطلبات ادارة المعرفة من جهة  ، : تسهم عمليات ادارة المعرفة مجتمعة الفرضية الثالثة

 اخرى، في تعزيز الميزة التنافسية في الجامعات الفلسطينية في محافظات الشمال . 
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متطلبات و دارة المعرفة، إدارة المعرفة)عمليات إبين  طرديا  د ارتباطا و وجاظهرت النتائج 
أي أن  ،(0.727بلغت قيمة معامل الرتباط) اذ ، دارة المعرفة ( والميزة التنافسيةإتطبيق 
متطلبات و )عمليات ادارة المعرفة،  دارة المعرفةإحصائية بين إعالقة ذات دللة هناك 

كثر أكانت   تطبيق ادارة المعرفة، متطلباتلكن   ،تطبيق ادارة المعرفة ( والميزة التنافسية
عتماد توافر هذه المتطلبات ان إ  ةتستنتج الباحث  .حسب ما أظهرت تلك النتائج  ،اا تأثير 
له أثر مباشر في هذه  (دنى لمنح الترخيص والموافقة لهذه الجامعات للعملأ باعتباره حداا )

( التي اظهرت وجود عالقة 2008وتوافقت هذه النتائج مع نتائج دراسة )دروزة،  . النتيجية
مع دراسة  (ايضا)وتوافقت ذات دللة احصائية بين عمليات ادارة المعرفة ومتطلباتها. 

 ، بعادأل( في ان قدرة الشركة على ادارة المعرفة تعتمد على بناء متعدد 2010)نغيوين، 
والعوامل المرتبطة بادارة  ، والبنية التحتية التكنولوجية ، لجتماعيةيتكون من البنية التحتية ا

 بل يجب ان تكون متراتبطة . ، يجب ان لتكون منعزلة التي المعرفة

 
 التوصيات 3.5

 
تم فقد التي تم التوصل اليها من واقع التحليل الحصائي للبيانات، والستنتاجات  للنتائج وفقا 

 : اآلتيةالخروج بالتوصيات 
 

  تعزيز عمليات تشخيص المعرفة وتوليدها في الجامعات الفلسطينية،  من خالل اللقاءات
وجود قيادة داعمة المستمرة،  والجتماعات،  وعمليات العصف الذهني، وهذا يتطلب 

دارة المعرفة،  بحيث يكون لها رؤية واضحة  لتشخيص المعرفة بانواعها إلستراتيجية 
 المختلفة .

  وورش العمل ، والمحاضرات ، الهتمام بعقد سلسلة  من الندوات زيادةنوصي  ب ، 
لنشر الوعي وثقافة ادارة  ، والمؤتمرات في مجال ادارة المعرفة ، والدورات التدريبية

على العمل وهذا من خالل   ،وتبادل المعلومات والخبرات في هذا المجال ،المعرفة
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في الجامعات  كافه أهميته لدى العاملين على المستوياتو  ، ترسيخ مفهوم ادارة المعرفة
 الفلسطينية .

  العمل على تعيين متخصصين من خالل  ،وضرورة تطويره ،المال البشري  براسالهتمام
لإلفادة من خبراتهم في تطوير العمليات المعرفية في الجامعات  ، في مجال ادارة المعرفة

 . الفلسطينية
  دائرة خاصة بإدارة المعرفة توضع ضمن الهيكل التنظيمي إلدارة استحداث على  العمل

 ،والتطوير ، والرقابة ، من مهمتها تنظيم عمليات ادارة المعرفةيكون بحيث  ،الجامعة
 . والمتابعة لعمليات ادارة المعرفة

  تعامل معهاسهل اليَ معلومات في الجامعات الفلسطينية ( بنوك)يجاد إالعمل على ، 
 .  دارة المعرفةإعلى عمليات مما سينعكس  يات حديثة، بتقن ةمزود

 
 دراسات مستقبلية
 تطبيق ادارة المعرفة في الجامعات الفلسطينية عوائق . 
 دور عمليات ادارة المعرفة في تعزيز الميزة التنافسية في الجامعات الفلسطينية . 
  جامعة فلسطين دارة المعرفة في تحقيق جودة التعليم التقني في فلسطين إدور(

 .التقنية /خضور(
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 ( االستبانه1ملحق رقم )

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 جامعة القدس 

 عمادة الدراسات العليا

 المستدامةموارد بشرية /معهد التنمية تنمية بناء مؤسسات و 

 

 عزيزي الموظف / عزيزتي الموظفة...

 ،،،، بعد تحية طيبة و 

دور ادارة المعرفة في تعزيز الميزة التنافسية في "  ة بإعداد دراسة بعنوان /يقوم الباحث
وذلك استكمال لمتطلبات الحصول على درجة  الجامعات الفلسطينية في محافظات الشمال"

 ابو ديس. / في جامعة القدس /البشرية  المواردتنمية سات بناء مؤسالماجستير في برنامج 

قراءة فقرات الستبانه المرفقة واختيار الجابة التي تعكس الواقع الفعلي.  من حضرتكم يرجى
سيتم الحصول عليها من خالل هذا الستبيان سيتم التعامل معها علما بان المعلومات التي 

 العلمي فقط. بسرية تامه، وستستخدم ألغراض البحث 

 نشننننننننننننكر لكم حسنننن تعاونكم

 

 دقيقة من وقتك . 20مالحظه :  نود الشارة الى ان هذا الستبيان قد يحتاج لما يقارب  
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 لقسم األول : البيانات الشخصية و الوظيفيةا

 أنثى   ذكر    :    الجنس -1

غير   دكتوراه تيرماجس   بكالوريوس   دبلوم   :  العلميالمؤهل  -2
  ..........                                                                    ....حددذلك 

الوطنية  جامعة النجاح  جامعة فلسطين التقنية )خضوري(    : مكان العمل - 3
                  .الجامعة  العربية المريكية نننن جنين 

    51  سنة  41-50 سنه    31-40فما دون   سنه   30  :  العمر -4
                                فأكثر .            سنة

                          . اكاديمي       إداري   : طبيعة العمل -5

 سنوات   10-14سنوات    5-9   فاقلسنوات   4  :  سنوات الخبرة -6
 .     فأكثر -15
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  القسم الثاني : فقرات االستبانه

 حول الفقرات التالي : رأيكمامام العبارة التي تعكس (  √يرجى وضع اشارة ) 

هي مجموع الحقائق، ووجهات النظر، و اآلراء، واألحكام،  وأساليب العمل،  والخبرات، المعرفة : 
 والمفاهيم ، واإلستراتيجيات،  والمبادئ التي يمتلكها الفرد او المنظمةوالتجارب،والمعلومات والبيانات،  

هي عملية منهجية منظمة لستقطاب المعرفة وخزنها ونشرها وتوليدها وتطبيقها بصيغ تداؤبية  .: ادارة المعرفة
 لتعزيز التعلم واإلبداع ، وتحسين الداء واتخاذ القرار.

 الفقرات الرقم

 

 بدرجننننننننننننننننننننننننننننة  

 اول :  عمليات ادراة المعرفة

 

 تشخيص 

 المعرفة

تشخيص المعرفة : عملية التعرف على الفجوة 
المعرفية التي تمثل ما هو موجود من المعرفة 
 فعال مقابل ما يجب على المؤسسة معرفته .  

ئما
دا

البا 
غ

يانا 
اح

درا  
نا

 ابدا 

البحث والتصفح عبر شبكة يتم عن طريق  1
 النترنت

     

      يتم عن طريق الخبرات الداخلية  2

يتم عن طريق الستعانة بالخبرات من خارج  3
 الجامعة

     

4  

يتم عن طريق وضع خطة مستقبلية لتوقع 
التغيرات التي يمكن ان تطرأ على المحتوى 

 المعرفي داخل الجامعة.
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 توليد

 المعرفة

 ويقصد بتوليد المعرفة : عملية ايجاد المعرفة واشتقاقها وتكوينها داخل الجامعة .  

يتم عن طريق تحفيز العاملين نحو التطور  1
 والمشاركة بالرؤية الجماعية.

     

يتم عن طريق توفير الفرص لألفراد للمشاركة  2
 في الحوار والبحث والنقاش.

     

وفرق عمل للتعلم تشكيل وحدات متخصصة  3
 المعرفي من داخل اطار الجامعة .

     

 

 تخزين

 المعرفة

دامتها بصورة مستمرة في الذاكرة التنظيمية  تخزين المعرفة : الحتفاظ بالمعرفة وا 
 ومستودعات المعرفة 

      يتم تخزين المعرفة في ذاكرة الفراد . 

يتم تخزين المعرفة على شكل قواعد  بيانات  2
 الكترونية.

     

يتم التخزين في الرشيف ، من خالل الملفات و  3
 الوراق .

     

 

 توزيع

 المعرفة

نشر وتوزيع المعرفة : نقل المعرفة الصحيحة الى الشخاص الذين يحتاجونها في 
 الوقت واألسلوب المناسب لمساعدتهم في القيام بمهامهم الجوهرية .

بشكل مستمر يتم من خالل عقد الجامعة  1
 اجتماعات وندوات وورش عمل داخل الجامعة.

     

يتم من خالل شبكة المعلومات الداخلية )  2
النترنت(، تساعد الفراد في الوصول الى قواعد 

 البيانات بسهولة.

     

يتم من خالل التدريب من قبل زمالء الخبرة  3
 القدامى.
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 تطبيق

 المعرفة

 تطبيق المعرفة : الممارسة والستخدام والستفادة من الواقع العملي 

عن طريق افراد ومجموعات عمل متخصصة  1
 من داخل الجامعة.

     

تعتمد الجامعة على اراء افراد ذوي خبرة من  2
 داخلها حول نتائج اعمالها وأنشطتها.

     

هناك مقاييس ومعايير تسيطر وتتحكم من   3
 خاللها الجامعة في المعرفة المطبقة .

     

 ثانيا :  متطلبات تطبيق ادارة المعرفة

الحتياجات المعرفية : مجموعة الموارد المترابطة والمتفاعلة التي تعمل  -أ 
والبيانات معا )كاألجهزة والبرمجيات والموارد البشرية والشبكات والتصالت 

 التي تستخدم نظم المعلومات المعتمدة على الحاسوب(.

 بدرجنننننننننننننننننننننننننننننننننننننة

: البيانات هي مواد خام يتم جمعها من مصادرها  البيانات والمعلومات
وتقديمها دون احكام اولية مسبقة وتصبح البيانات معلومات عندما يتم 

شدة في اطار واضح ومفهوم للمتلقي.معالجتها وتصنيفها ووضعها 
ق ب

مواف
 

فق
موا

حايد 
م

ض 
عار

م
شدة 
ض ب

عار
م

 

1  

تقوم ادارة لجامعة بتوفير للعاملين فيها معلومات تساهم على حل 
 المشاكل التي تواجههم في العمل.

     

2  

تستخدم ادارة الجامعة اساليب متنوعة لتحويل المعلومات الى 
 معرفة وتوزعها على العاملين.

     

3  

تقوم ادارة لجامعة بتصنيف البيانات والمعلومات بطرق علمية 
 لالستفادة منها في الحصول على المعرفة.
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: هي المعرفة المختزنة في عقول الفراد والمكتسبة من خالل تراكم خبرات سابقه، وغالبا ما تكون  المعرفة الضمنية
 ذات طابع شخصي،مما يصعب الحصول عليها لكونها مختزنه في العقل.

تعمل ادارة الجامعة على تشجيع العاملين على حضور   1
 المؤتمرات وورش العمل، واللقاءات العلمية.

     

يتوفر لدي اعضاء هيئة التدريس معرفة بالمهارات والمعارف  2
 الالزمة ألداء مهامهم بكفاءة وجوده متميزة.  

     

يساهم اعضاء هيئة التدريس بتطوير المناهج الدراسية بالجامعة  3
 واألنشطة المتعلقة بها.

     

: هي المعرفة التي يمكن لألفراد تقاسمها فيما بينهم، وتشمل كل من البيانات والمعلومات التي المعرفة الصريحة 
 يمكن الحصول عليها وتخزينها. 

 
 الفقرات

شدة
ق ب

مواف
 

فق
موا

حايد 
م

ض 
عار

م
شدة 
ض ب

عار
م

 

      تحصل الجامعة سنويا على اعداد خريجي الثانوية ومعدلتهم .  1

قواعد بيانات عن خريجيها ونسب المشتغلين تقوم الجامعة  بتوفير  2
قامتهم.  منهم والعاطلين وأماكن عملهم وا 

     

يتوفر لدى الجامعة المعرفة بمتطلبات سوق العمل من  3
 التخصصات المختلفة.

     

: هي عبارة عن الجهزة والمعدات والمكونات المادية الصلبة و البرمجيات المستخدمة  البنية التحتية و التكنولوجيا
 وموارد المعرفة.

1  

توفر الجامعة خدمة النتر نت بتقنية متقدمة وسرعة عاليه، 
 لتسهيل نقل الفكار والمعرف بين كافة القسام واألفراد.
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اللقاءات والجتماعات توفير اساليب الكترونية تساعد في عقد  2
 ونقل التجارب عن بعد.

     

      توفير مكتبة الكترونية تتيح للعاملين الستفادة منها. 3

: يقصد براس المال البشري الكادر البشري الذي يقوم بكافة اعمال المنظمة ويعتبر الجانب  راس المال البشري 
 البشري الجزء الهم في ادارة المعرفة

الجامعة اقامة حلقات النقاش بين الموظفين لستثمار تشجع  1
 طاقاتهم الفكرية في المجالت المعرفية.

     

تعتمد الجامعة على العاملين من ذوي المهارات الفنية والتقنية في  2
 انجاز   اعمالها ونشاطاتها.

     

تهتم الجامعة باألفكار والحلول التي يقترحها العاملون لمعالجة  3
 المشكالت التي تواجههم.وحل 

     

 الوعي المعرفي: المعرفة بأساليب واستراتيجيات ادارة المعرفة واليات ربط المعلومات والمعرفة.   -ب 

 : يعتبر التخطيط والتنفيذ الركيزة الساسية في اعداد الستراتيجية بشكل عام. التخطيط والتنفيذ

ثقافة المشاركة بالمعرفه، تحديد مصادر المعرفة داخل وخارج وقد تتضمن الستراتيجية نشر الوعي وترسيخ 
 المؤسسة، توفير الجاهزيه اللكترونية، ادارة اتصالت مفتوحة وتبادل المعلومات.

1  

تستخدم الجامعة اسلوب البحث العلمي لتوليد المعرفة المتعلقة 
 بأهدافها وخططها طويلة المدى.

     

تعتمد الجامعة على منهج ادارة المعرفة في اتخاذ قراراتها   2
 الستراتيجية.

     

يتوفر لدى الجامعة رؤية واضحة حول استراتيجيات ادارة المعرفة  3
 ومداخل تنفيذها.
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: الحيلولة دون سرقة  البيانات من جراء كشف المستندات ، والشبكات الجتماعية ، والمشاركة  امن المعلومات
 غير المرخص بها للبيانات،والستعمال غير المالئم للبريد اللكتروني.

تعمل الضوابط الرقابية التي تتضمنها التقنيات المختلفة داخل  1
والمعلومات الموجودة الجامعة على توفير حماية كافية للبيانات 

 لديها.

     

تسهم الجهزة والبرمجيات الموجودة في الجامعة بتوفير معلومات  2
 للعاملين بدقة ووقت مناسب.

     

تحرص الجامعة على توفير الجهزة والبرمجيات الحديثة لتشغيل  3
 ومعالجة وخزن المعلومات.

     

التنافسية )مفتاح القبول، الرسوم الدراسية، جودة المرافق، سمعة الجامعة،خدمة المجتمع،  ثالثا : عناصر الميزة
 المحتوى المعرفي للمنهاج، كفاءة اعضاء هيئة التدريس

 الرقم
 الفقرات

شدة
ق ب

مواف
 

فق
موا

حايد 
م

ض 
عار

م
 

ض 
عار

م
شدة

ب
 

مفتاح القبول لدى كليات الجامعة مرتفع نسبيا مقارنة بالجامعات  1
 الخرى 

     

تتيح الجامعة فرص التحويل لكليات اخرى حسب رغبة الطلبة  2
  .الذين حال مفتاح القبول دون اختيارهم للكليات التي يرغبون بها

     

جراءات واضحة للطلبة لدفع الرسوم الدراسية في  3 يوجد نظم وا 
 الجامعة.

     

لتوفير المنح تهتم الجامعة بعقد اتفاقيات مع مؤسسات اخرى  4
 الطالبية.

     

توفر الجامعة عددا من المنح واإلعفاءات من الرسوم للدرجات  5
 العلمية المختلفة.

     

      تحرص الجامعة على تقسيط الرسوم للطلبة حسب قدراتهم المالية. 6
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تتمتع الجامعة بمناخ تعليمي مناسب وامن خال من الضوضاء  7
 والخوف.

     

      الجامعة مساحات كافية تتناسب مع اعداد الطلبة.توفر  8

      توفر الجامعة مرافق خاصة لألنشطة أل منهجيه. 9

      تسعى الجامعة للحصول على مكانه على المستوى الدولي. 10

      تشعر بالفخر كونك احد موظفي هذه الجامعة. 11

مشكالت  تشجع الجامعة البحاث العلمية المختصة في حل 12
 المجتمع الفلسطيني.

     

تجهز الجامعة مراكز متخصصة لخدمة المجتمع للقيام بتدريب  13
 الفراد.

     

تشارك الجامعة في النشطة العلمية والمهنية التي تخدم المجتمع  14
 المحلي .

     

 اذا كنت اكاديميا ارجو من حضرتكم التكرم باإلجابة على الفقرتين التاليتين

1 

المحتوى 
المعرفي 
للمنهاج 
ومواكبة 
 التطور

 

تركز الجامعة على جودة المناهج التعليمية التي 
تواكب متطلبات العصر وتلبي احتياجات 

 .المجتمع فيها

     

2  

تتبنى الجامعة استراتيجية واضحة ومعلنة 
 لتطوير مناهجها التعليمية.

     

الجودة التي تنسجم المساقات الدراسية وخلق ثقة  3
 تراعي تقليل الفجوة بين النظرية التطبيق.
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 انتهت االسئلة

 شكرا لكم حسن تعاونكم 

 الباحثة                                                                  

 هناء عامر                                                                 

                                                   Hana.f.amer@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

         

تحرص الجامعة على تطوير اليات وطرق   4
 التدريس فيها من خالل خبراء مختصين.

     

1 

كفاءة اعضاء 
 هيئة التدريس

      يتمتع الطاقم الكاديمي في الجامعة بالمعرفة 

      يستخدم المحاضر النظم الحديث في التدريس. 2

      يتم تقييم اداء الهيئة التدريسية من قبل الطلبة. 3

تتوفر فرص التدريب والتطوير المستمر  4
 للمحاضر.

     

mailto:Hana.f.amer@gmail.com
mailto:Hana.f.amer@gmail.com
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 (  لجنة تحكيم اداة االستبانة2ملحق رقم )

 

 مكان العمل االسم
 طولكرم جامعة فلسطين التقنية )خضوري( د. سهير ابراهيم عبد الكريم الشوملي 

 الجامعة العربية المريكية )جنين( د. عمر سميح عمر حجاوي 
 )الخليل( جامعة بوليتكنك فلسطين د.اسماعيل موسى اسماعيل رومي

 طولكرم جامعة فلسطين التقنية )خضوري( د. سامر محمد حسن عرقاوي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 
 

 

 ( قاثمة االشكال 3ملحق رقم )

 

 الصفحة االسم الرقم
 13 عالقة البيانات والمعلومات والمعرفة 1.2
 26 عمليات ادارة المعرفة 2.2
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