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  اإلهداء

  

  .رإلى العاملين في المؤسسات األهلية في القدس الشرقية الذين يحملون مسؤولية التغيي

  

  .الزوجة المخلصة التي وقفت بجانبي حتى اللحظة األخيرة... إلى أم خالد 

  

  .إلى أبنائي وبناتي

  

  .أهدي رسالتي هذه

  

  

  حمد خليل عليان



أ  

  

  

  

  

  

  

  

  إقرار
  

أقر أنا مقدم هذه الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وأنهـا نتيجـة أبحـاثي                  

شارة له حيثما ورد، وإن هذه الدراسة، أو أي جزء منها،  لم يقدم لنيـل         الخاصة،  باستثناء ما تم اإل     

  .أية درجة عليا جامعة أو معهد

  

  

  

  :التوقيع

  

  .حمد خليل محمد عليان

  

  .................:التاريخ

  



ب  

  شكر وعرفان 
  

  . لشكرالحمد هللا رب العالمين الذي هداني وساعدني وأعانني على إنجاز هذه الرسالة، فله الحمد وا

  

كما وأتقدم ببالغ الشكر واالمتنان للدكتور الفاضل يوسف أبو فارة الذي أشرف على هذه الرسالة ولم               

  .يدخر جهداً في سبيل إنجاحها بالصورة التي هي عليه حيث كان أستاذاً ناصحاً وموجهاً ومشرفاً

  

ستبانة وإبداء مالحظاتهم   كما وأقدم شكري وامتناني ألعضاء لجنة التحكيم الذين تكرموا بمراجعة اال          

تيـسير  . محمود أبو سمرة، د   . جمال أبو حالوة، د   . يسرى شقير، د  .سمير شقير، د  .د:  حولها وهم 

  .مشهور مشاهرة واألستاذ محمد  المصري. عبد اهللا، د

  

كما وأتقدم بشكري وامتناني إلى إدارة معهد التنمية المستدامة بإدارة الدكتور الفاضـل زيـاد قنـام                 

  .ء الهيئة التدريسية على جهودهم وإسهاماتهم في تطوير مسيرة المعهدوأعضا

  

مي عبده، صادق الـشويكي وخليـل جـاموس علـى دعمهـم             : وال يسعني إال أن أشكر الزمالء     

  .ومساعدتهم

  

وال يفوتني أن أشكر جميع الموظفين والموظفات في المؤسـسات األهليـة الـذين قـاموا بتعبئـة                  

  .ضوعيةاالستبانات بكل صدق ومو

  

  

   حمد خليل محمد عليان



ج  

  مصطلحات الدراسة
  

  المعرفة

  

مجموعة من الخبرات والمهارات والحقائق والمعتقدات والقيم والمفـاهيم           :

والبيانات والمعلومات التي تم تنظيمها ومعالجتها سواء كانت هذه المعرفة          

ظاهرة أو كامنة، وهي قابلة لالستخدام في حل المشكالت التـي تواجـه             

  .من خالل صياغة الخطط وتنفيذها ورقابتها) المؤسسة ( لمنظمة ا

  

  إدارة لمعرفة

  

هي مجموعة من العمليات التي تقوم بها المؤسسة من تشخيص وتخطـيط              :

وتحديث ونشر وتقاسم وتوزيـع وتوليـد واكتـساب وتنظـيم وتخـزين             

  .واسترجاع للمعرفة من أجل تحقيق أهدافها

  

  ليةالفاع

  

  .ألهداف المتحققةدرجة تحقيق ا  :

  

هلية المؤسسات األ

  ة القدس الشرقيفي

هي المؤسسات والجمعيات غير الحكومية وغير الربحية الفاعلة في القدس            :

الشرقية ، تقدم خدمات عامة في المجاالت االجتماعية والثقافية والـصحية           

قطاع الجمعيات الخيرية،   : والتنموية ، وتصنف في اثني عشر قطاعا هي       

لثقافة والفـن ، قطـاع الـصحة ، القطـاع النـسوي ، وقطـاع                قطاع ا 

الديموقراطية وحقوق اإلنسان ، قطاع البنية التحتية واإلسكان، قطاع ذوي          

االحتياجات الخاصة، قطاع التعليم ، قطاع الطفولة ، قطـاع المـسنين ،             

  .  قطاع الزراعة وقطاع السياحة

  

  الشرقيةالقدس 

  

 كم مربع ، وعـدد سـكانها        123 مساحتها   هي أكبر مدن فلسطين ، تبلغ       :

 ، تـضم القـرى   2006 نسمة حسب اإلحصائيات الرسمية لعام    724000

بيت اكسا ، الرام ، الجيب ، بير نباال، قلنديا، كفر عقب ، سميرا              : التالية  

ميس ، جبع ، حزما ، عناتا ، بيت حنينا ، شعفاط ومخيمـه ،  الطـور،                  

لشيخ جراح ، المصرارة ، العيزرية ، أبـو         البلدة القديمة ، واد الجوز ، ا      

ديس ، السواحرة الشرقية والغربية ، الشيخ سعد ، سلوان، رأس العامود ،             

  .الثوري ، جبل المكبر ، صورباهر  وأم طوبا



د  

  ملخص الدراسة

  

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع إدارة المعرفة في المؤسسات األهلية في القدس الـشرقية                

ل رصد واقع تطبيق العمليات المختلفة إلدارة المعرفة من تـشخيص المعرفـة،  تخطـيط                من خال 

المعرفة، تحديث المعرفة، نشر وتقاسم وتوزيع المعرفة، توليد واكتساب المعرفة، تنظـيم وتخـزين              

المعرفة واسترجاع المعرفة، تطبيق المعرفة، متابعة المعرفة والرقابة عليها في المؤسسات األهليـة             

القدس الشرقية، كما وتهدف إلى التعرف على مستوى فاعلية أنشطة المؤسسات األهلية العاملـة              في  

في القدس الشرقية، وإبراز دور إدارة المعرفة في تحقيق فاعلية أنشطة المؤسـسات األهليـة فـي                 

 وقد تعرفت هذه الدراسة على أهم المعيقات التي تواجه تطبيق إدارة المعرفـة فـي              . القدس الشرقية 

  . المؤسسات األهلية في القدس الشرقية

  

وتكوَن مجتمع الدراسة من الطاقم اإلداري في المؤسسات األهلية في القدس الشرقية والتـي يبلـغ                

 مؤسسة، حيث تم استخدام أسلوب المسح الشامل في توزيع االستبانات، وبعـد أن تـم                135عددها  

 اسـتبانات لعـدم     5 استبانة وتم اسـتبعاد      187 استبانة على جميع العينة، تم استرجاع        193توزيع  

  . مبحوثا182صالحيتها، وبذلك بلغ حجم العينة 

  

واختار الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات، عرضت على مجموعة محكمين لفحـص صـدقها،              

كما تم تحليل البيانات باستخدام      .كذلك تم فحص ثبات األداة من خالل احتساب معامل كرونباخ ألفا          

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة والنـسب المئويـة واختبـار           : اليب اإلحصائية األس

وقـد تـم     . ومعامل االرتباط بيرسون   T-testالفرضيات باستخدام اختبار التحليل األحادي، اختبار       

  .وضع مجموعة من األسئلة والفرضيات التي عالجت مشكلة الدراسة بأبعادها المختلفة
 

نتائج أن المؤسسات األهلية في القدس الشرقية بقطاعاتها المختلفة كافة تستخدم إدارة            وقد أظهرت ال  

تشخيص المعرفة، تخطيط المعرفـة،  تحـديث        : المعرفة من خالل ممارسة عملياتها المختلفة وهي      

، تنظيم وتخـزين واسـترجاع      % )المعرفة، نشر وتقاسم وتوزيع المعرفة، توليد واكتساب المعرفة       

  .تنفيذ المعرفة، ومتابعة المعرفة والرقابة عليهاالمعرفة، 

  

 بـين  ≥ α) 0.05( كذلك أظهرت النتائج وجود عالقة معنوية عند مـستوى الداللـة اإلحـصائية    

تطبيقات ادارة المعرفة وفاعلية أنشطة المؤسسات األهلية في القدس الشرقية، كما وأظهرت النتـائج              

في آراء المبحوثين فيما يتعلق ≥ α   )   0.05( لداللة أيضا عدم وجود فروق معنوية عند مستوى ا



ه  

بتطبيقات ادارة المعرفة في المؤسسات األهلية في القدس الشرقية تعزى لمتغيرات السن، الجـنس،              

  . سنوات الخبرة، المستوى الوظيفي والمؤهل العلمي

  

سـتخدامات إدارة   وفي ضوء نتائج هذه الدراسة فقد تم تقديم مجموعة من التوصيات التي تعـزز ا              

دعم اإلدارة العليا إلدارة     :المعرفة وتعزز فاعلية المؤسسات األهلية في القدس الشرقية، ومن أهمها         

المعرفة، ضرورة تخصيص وحدة مستقلة بتطوير أنشطة إدارة المعرفة، وتعمل على متابعة تطبيق             

 االلكترونيـة، وتطـوير     عمليات إدارة المعرفة في تلك المؤسسات، السعي لتطوير وسائل االتصال         

كما وقام الباحث بتقديم عـدد مـن التوصـيات    . برامج االنترنت كوسيلة الكتساب المعرفة وتبادلها   

  . القطاعات التي شملتها العينةخاصة بكل قطاع من



و  

The Role of knowledge Management in Achieving the Effectiveness of the 
Activities of the NGOs in East Jerusalem 
 

Abstract 
 
This study aimed to recognize the reality of knowledge management in the NGOs in East 
Jerusalem through observing the actual implementation of the different operations of 
knowledge management. That the study did through: diagnosing, planning, innovating, 
publishing, sharing, generating, gaining, organizing, saving, retreating, implementing, 
following up and monitoring knowledge in the NGOs in East Jerusalem.  
 
The study also aimed to know the effective level of the activities of such institutions in 
East Jerusalem. Moreover, the study aimed to point out the role of knowledge management 
in accomplishing the effectiveness of the activities planned by the NGOs. Furthermore, the 
study realized the most important obstructions standing in the way of implementing 
knowledge management in the local institutions in East Jerusalem.  
  
The population of the study consisted of the managerial staff in around 135 NGOs in East 
Jerusalem. The technique used was the comprehensive survey.  193 questionnaires were 
distributed over all the study` s population. 187 questionnaires were retrieved and 5 were 
alienated for their in competency, thus the population of the study was 182. 
  
The researcher chose the questionnaire as an instrument for collecting data. The 
questionnaire itself was validated by two arbiters. Moreover the reliability of the 
instrument was computed by using the Cronbach Alpha Formula. The statistics used to 
analyze the results were: means, standard deviations and centenary percentages. The 
hypotheses were tested through single analysis tests, T test and Pearson deviation. 
Moreover, a set of questions and hypotheses were put to treat the problem of the study with 
all its dimensions. 
  
The results showed that the NGOs in East Jerusalem with all its sectors use the knowledge 
management through all its practical procedures that are embedded in: diagnosing, 
planning, innovating, publishing, sharing, generating, gaining, organizing, saving, 
retreating, implementing, following up and monitoring knowledge. The results also 
showed a significant relation at (a≤ 0.05) between the implantation of knowledge 
management and the effectiveness of the NGOs in East Jerusalem.  The results also 
showed no significant differences at ( a ≤ 0.05) in the opinions of the population of the 
study when it came to the implementation of the knowledge management in the NGOs in 
East Jerusalem related to the differences in: age, gender, years of experience, employment 
level and university degree. 
 
In the light of those results certain recommendations that strengthen the use of knowledge 
management; thus empowering the effective role of the NGOs in East Jerusalem. The most 
important recommendations lie in the following: the high managerial level of knowledge 
management should be supported; it's important to establish an independent unit that works 
on developing the activities of knowledge management and makes sure that all the 
knowledge management procedures are implemented in those local institutions. Finally it 
was recommended to work on the developing of the electronic media and the internet 
programs as a way to gain and exchange of knowledge 
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  الفصل األول

______________________________________________________ 

  مشكلة الدراسة وأهميتها
  

   مقدمة1.1

  

تعد إدارة المعرفة من أحدث المفاهيم اإلدارية التي نمت األدبيات المتعلقة بها كًما ونوعاً، وقد 

 وهناك فهوم إدارة المعرفةشهدت السنوات الماضية اهتماما متزايداً من جانب المنظمات لتبنى م

 مفاهيم وتطبيق وتبني ممارسة في والريادة السبق لها كان التي والشركات المؤسسات من العديد

 SAS ومعهد CHAPARRAL STEEL وشركة نوكيا شركة وأهمها المعرفة إدارة في أولية ومداخل

 جرى وقد المعرفة، ةإلدار األولى األسس وضع في والمؤسسات الشركات هذه شاركت وقد وغيرها،

  .وغيرها والتنظيمية والنفسية واالقتصادية واالجتماعية التكنولوجية الجوانب على التركيز

  

   مشكلة الدراسة 2.1

  

تحاول هذه الدراسة التعرف على واقع إدارة المعرفة في المؤسسات األهلية العاملة في القدس 

هذه المؤسسات ويجري تناول مشكلة الدراسة في فاعلية أنشطة ) إدارة المعرفة(الشرقية ودورها 

  :من خالل اإلجابة على التساؤلين الرئيسيين التاليين

  

 ما واقع تطبيق عمليات إدارة المعرفة في المؤسسات األهلية في القدس الشرقية؟ •

ما دور مستوى تطبيق عمليات إدارة المعرفة في فاعلية أنشطة المؤسسات األهلية في  •

 القدس الشرقية؟
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   مبررات الدراسة 3.1

  

  :إن المبررات البحثية التي تدفع إلى إجراء هذه الدراسة هي

  

ندرة الدراسات الفلسطينية والعربية في هذا الموضوع، ومن المأمول أن تكون هذه الدراسة  •

  .إضافة متواضعة إلى المكتبة الفلسطينية والعربية

وحا لمفهوم المعرفة، وإدارة هذه الدراسة تأمل أن تساعد على تأطير مفاهيمي أكثر وض •

 .المعرفة، بالتطبيق على المؤسسات األهلية في القدس الشرقية
 
  أهداف الدراسة 4.1

  

  :تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية

  

التعرف على واقع إدارة المعرفة في المؤسسات األهلية في القدس الشرقية، من خالل رصد  •

 إلدارة المعرفة من تشخيص المعرفة، تخطيط المعرفة، واقع تطبيق العمليات المختلفة

تحديث المعرفة، نشر وتقاسم وتوزيع المعرفة، توليد واكتساب المعرفة، تنظيم وتخزين 

المعرفة واسترجاع المعرفة، تنفيذ المعرفة، متابعة المعرفة والرقابة عليها في المؤسسات 

  .األهلية في القدس الشرقية

 .لية أنشطة المؤسسات األهلية العاملة في القدس الشرقيةالتعرف على مستوى فاع •

تحليل العالقة بين واقع إدارة المعرفة وتحقيق فاعلية أنشطة المؤسسات األهلية في القدس  •

 .الشرقية
 

   أهمية الدراسة5.1

  

تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تتناول موضوعا إداريا حديثا أصبح يمس جوهر أعمال المؤسسات 

لية في القدس الشرقية، فهذه المؤسسات تعمل في بيئة تتسم بالتطور والتغيير والتجديد، وتعد األه

إدارة المعرفة إحدى الوسائل األساسية التي تمكن هذه المؤسسات من الوصول إلى مرحلة التميز 

وتحقيق أهدافها، إضافة إلى إسهام هذه الدراسة في وضع آليات مقترحة لتطوير تفعيل إدارة 

  . لمعرفة في تلك المؤسساتا
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    أسئلة الدراسة6.1

  

دور ادارة المعرفة في فاعلية أنشطة : سؤال الرئيس االتيدراسة إلى اإلجابة عن التسعى هذه ال

  :ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية ؟المؤسسات األهلية في القدس الشرقية

  

 : في المجاالتاألهلية في القدس الشرقيةما واقع عمليات إدارة المعرفة في المؤسسات  •
 

o ص المعرفة ؟تشخي 

o تخطيط المعرفة 

o لمعرفةتحديث ا 

o نشر وتقاسم وتوزيع المعرفة 

o توليد واكتساب المعرفة 

o تنظيم وتخزين واسترجاع المعرفة  

o تنفيذ المعرفة  

o متابعة المعرفة والرقابة عليها 

  

 الشرقية ؟ما مستوى فاعلية أنشطة المؤسسات األهلية في القدس  •

  الشرقية؟مؤسسات األهلية في القدسمعوقات تطبيق إدارة المعرفة في الهي ما  •

 ما العالقة بين عمليات إدارة المعرفة وفاعلية أنشطة المؤسسات األهلية في القدس الشرقية؟ •

  

   فرضيات الدراسة7.1

  

  :تسعى هذه الدراسة إلى اختبار الفرضيات التالية

  

بين ≥ α) 0.05(د عالقة معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية ال توج: الفرضية األولى •

ويتفرع  .واقع تطبيقات إدارة المعرفة وفاعلية أنشطة المؤسسات األهلية في القدس الشرقية

  :عن هذه الفرضية ثماني فرضيات فرعية هي

  

o  0.05(ال توجد عالقة معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائيةα≤ ( بين واقع تشخيص

 .رفة وفاعلية أنشطة المؤسسات األهلية في القدس الشرقيةالمع
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o  0.05(ال توجد عالقة معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائيةα≤ ( بين واقع تخطيط

 .المعرفة وفاعلية أنشطة المؤسسات األهلية في القدس الشرقية

o  0.05(ال توجد عالقة معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائيةα≤ ( بين واقع تحديث

 .المعرفة وفاعلية أنشطة المؤسسات األهلية في القدس الشرقية

o  0.05(ال توجد عالقة معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائيةα≤ ( بين واقع نشر وتقاسم

 .وتوزيع المعرفة وفاعلية أنشطة المؤسسات األهلية في القدس الشرقية

o  0.05(ال توجد عالقة معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائيةα≤( بين واقع توليد 

 .واكتساب المعرفة وفاعلية أنشطة المؤسسات األهلية في القدس الشرقية

o  0.05(ال توجد عالقة معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائيةα≤ ( بين واقع تنظيم

 .وتخزين واسترجاع المعرفة وفاعلية أنشطة المؤسسات األهلية في القدس الشرقية

o 0.05(ى الداللة اإلحصائية ال توجد عالقة معنوية عند مستوα≤ ( بين واقع تنفيذ

 .المعرفة وفاعلية أنشطة المؤسسات األهلية في القدس الشرقية

o  0.05(ال توجد عالقة معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائيةα≤ ( بين واقع متابعة

 .المعرفة  والرقابة عليها وفاعلية أنشطة المؤسسات األهلية في القدس الشرقية

  

في استجابة ) ≥0.05α(ال توجد فروق معنوية عند مستوى الداللة :  الثانيةالفرضية •

المبحوثين فيما يتعلق بتطبيق عمليات إدارة المعرفة في المؤسسات األهلية في القدس 

 .الشرقية تعزى لمتغيرات السن، الجنس، سنوات الخبرة، المستوى الوظيفي، المؤهل العلمي

  :يات فرعية هيويتفرع عن هذه الفرضية خمس فرض

  

o  0.05(ال توجد فروق معنوية عند مستوى الداللةα≤ ( في آراء المبحوثين فيما يتعلق

 .بتطبيق عمليات إدارة المعرفة في المؤسسات األهلية في القدس اتعزى لمتغير الجنس

o  0.05(ال توجد فروق معنوية عند مستوى الداللةα≤ ( في آراء المبحوثين فيما يتعلق

 .تعزى لمتغير السن ت إدارة المعرفة في المؤسسات األهلية في القدسبتطبيق عمليا

o  0.05(ال توجد فروق معنوية عند مستوى الداللةα≤ ( في آراء المبحوثين فيما يتعلق

بتطبيق عمليات إدارة المعرفة في المؤسسات األهلية في القدس الشرقية تعزى لمتغير 

 .سنوات الخبرة

o 0.05(توى الداللة ال توجد فروق معنوية عند مسα≤ ( في آراء المبحوثين فيما يتعلق

بتطبيق عمليات إدارة المعرفة في المؤسسات األهلية في القدس الشرقية تعزى لمتغير 

 .المستوى الوظيفي
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o  0.05(ال توجد فروق معنوية عند مستوى الداللةα≤ ( في آراء المبحوثين فيما يتعلق

سات األهلية في القدس الشرقية تعزى لمتغير بتطبيق عمليات إدارة المعرفة في المؤس

  .المؤهل العلمي
 

   حدود الدراسة8.1

  

  :حدود الدراسة هي

  

  .2008، ويتوقع إنهاؤها في أواخر 2007تجرى الدراسة في صيف : الحدود الزمانية •

 .تقتصر الدراسة على المؤسسات األهلية في القدس الشرقية: الحدود المكانية •

 :قتصرت هذه الدراسة على دراسة متغيرين أساسيين هماا: الحدود الموضوعية •
 

o إدارة المعرفة والتي تشمل مجموعة وظائف أساسية لمدخل إدارة المعرفة وهي :

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

رفة ومتابعة توليد واكتساب المعرفة، تنظيم وتخزين واسترجاع المعرفة، تنفيذ المع

 .المعرفة والرقابة عليها

o فاعلية أنشطة المؤسسات األهلية في القدس الشرقية: الفاعلية. 
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  الفصل الثاني

______________________________________________________  

  اإلطار النظري والدراسات السابقة
  

   مقدمة 1.2

  

ق بالمعرفة وإدارتها، حيث سيتم تحديد مفهوم يتضمن هذا الفصل مراجعة لألدب التربوي المتعل

المعرفة من خالل استعراض التعريفات المختلفة، وفي ضوء ذلك سيتم اإلشارة إلى أنواع المعرفة، 

كذلك يتضمن مراجعة لألدب التربوي المتعلق بإدارة المعرفة من حيث مفهومها وأهميتها وعملياتها 

لفصل إلى الخطوات العملية إلدارة المعرفة ومعوقات ومبادئها، كذلك سيتطرق الباحث في هذا ا

إدارة المعرفة، كما سيتضمن هذا الفصل مراجعة لألدب التربوي المتعلق بالفاعلية، حيث ستتم 

اإلشارة إلى تعريف ومؤشرات الفاعلية، كما سيتطرق الباحث إلى المؤسسات األهلية مشيرا إلى 

ن هذا الفصل عددا من الدراسات العربية والعالمية ويتضم. تعريف المؤسسات األهلية وأهدافها

  .المرتبطة بموضوع الدراسة

  

    إدارة المعرفة 2.2

  

 تم في هذا الجزء من الدراسة تناول مفهوم المعرفة وأنواعها ومفهوم إدارة المعرفة وأهميتها

  .ومبادئها وعملياتها ومعوقاتها

  

  : مفهوم المعرفة.1.2.2

  

  :مفهوم للمعرفة، وتم هنا عرض مجموعة من هذه المفاهيم وهيقدمت األدبيات أكثر من 
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بأن المعرفة هي مجموعة من الخبرات والقيم والبيانات ) 2003(يشير بالكويل وجامبل  •

المرتبطة، واإلدراك المتمعن، والمسلمات البديهية القائمة على أساس معين، والتي تجتمع 

اسب الذي من شأنه أن يساعد على التقييم سويا كي توفر البيئة المواتية، واإلطار المن

 . والجمع بين الخبرات والمعلومات

أن المعرفة هي مجموعة الحقائق والوقائع والمعتقدات والمفاهيم ) Barnes) 2002يرى  •

 . والمنظورات واألحكام والتوقعات والمنهجيات ومعرفة الكيف والبراعات

تراكمية تكاملية تتكون وتحدث على أن المعرفة هي عملية ) Stettner)  2000يؤكد   •

امتداد فترات زمنية طويلة نسبيا كي تصبح متاحة للتطبيق واالستخدام من أجل معالجة 

مشكالت وظروف معينة، وبالتالي فإن المعرفة إنما يتم استخدامها لتفسير المعلومات 

 . جتهاالمتوافرة من حالة معينة، واتخاذ قرار حول كيفية إدارة هذه الحالة ومعال

أن المعرفة هي مصطلح يستخدم لوصف فهم أي منا للحقيقة، وهي ) 2000(يرى الصباغ  •

 . مجموعة من النماذج التي تصف خصائص متعددة وسلوكيات ضمن نطاق محدد

أن المعرفة هي معلومات منظمة قابلة لالستخدام في حل مشكلة ) 1995(يشير دراكر  •

 . معينة

أن المعرفة تشكل أحد العناصر األساسية ضمن ) Harris and Henderson )1999 يؤكد •

 ثم إلى المعلومات Data وتتدرج إلى البيانات  signalsسلسلة متكاملة تبدأ باإلشارات

Information ثم إلى المعرفة Knowledge ثم إلى الحكمة Wisdom التي تعد أساس 

 .االبتكار

معرفة هي مجموعة معان أن ال) 2004(يرى محجوب كما ورد في الدوري والعزاوي  •

ومفاهيم ومعتقدات وتصورات ذهنية لإلجابة عن تساؤالت الفرد، مشبعة طموحاته، ومحققة 

 .  إبداعاته لما يريد أن يعرفه

فيرى بأن المعرفة عبارة عن موجودات غير منظورة للمنظمة ) Darling)1996  أما  •

 .المتراكمة للمنظمةوتشمل الخبرة الواسعة وأسلوب اإلدارة المتميز والثقافة 

المعرفة بأنها كل شيء ضمني أو ظاهر يستحضره األفراد ألداء ) 2005(يعرف الكبيسي  •

 .أعمالهم بإتقان أو التخاذ قرارات صائبة

أن المعرفة مزيج من الخبرات والمهارات ) 2006(يرى العلي وقندليجي والعمري  •

 .  ولدى المنظمةوالقدرات والمعلومات السياقية المتراكمة لدى العاملين

  

في ضوء المفاهيم السابقة يرى الباحث أن المعرفة هي مجموعة من الخبرات والمهارات والحقائق 

والمعتقدات والقيم والمفاهيم والبيانات والمعلومات التي تم تنظيمها ومعالجتها سواء كانت هذه 
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) المؤسسة ( تواجه المنظمة المعرفة ظاهرة أو كامنة، وهي قابلة لالستخدام في حل المشكالت التي 

 . من خالل صياغة الخطط وتنفيذها ورقابتها
 
  :  أنواع المعرفة.2.2.2

  

  :المعرفة إلى أنواع متعددة هي) 2005(وعطية )  2005(والكبيسي ) 2004(لقد قسم نجم 

  

وهي المعرفة العملية التي تتعلق بمعرفة كيفية عمل : المعرفة اإلجرائية أو معرفة الكيف •

 .ياء أو القيام بها وهي تطابق المعرفة الشائعةاألش

وهي التي تذهب إلى ما بعد المهارات األساسية وتحقيق : المعرفة اإلدراكية أو معرفة ماذا •

 .الخبرة األعلى في معرفة الموضوع ونطاق المشكلة

عبر وهي المعرفة التي تتطلب فهما أعمق للعالقات البينية : المعرفة السببية أو معرفة لماذا •

مجاالت المعرفة، وهذه المعرفة تتطلب منظور النظم وبناء إطار للمعرفة يمكن االعتماد 

 .عليه في اتخاذ القرارات واألنشطة في السياقات المعقدة وغير المؤكدة

وهذه المعرفة تتطلب مجموعة سياقية اجتماعية توجه : معرفة األغراض أو االهتمام بلماذا •

 – التكلفة  القريب أو البعيد الخيارات االستراتيجية ومبادالتبشكل ظاهر أو خفي في المدى

 .العائد المرتبطة بها
 

) 2005(والكبيسي ) 2004(والروسان ) 2004(ونجم ) 2007(وأبو فارة ) 2005(ويرى حجازي 

أن هناك نوعين آخرين من ) 2004(و العامري والغالبي ) 2006(والعلي وقنديلجي والعمري 

  :المعرفة وهما
 
وهي المعرفة المعقدة غير المصقولة والمتراكمة على شكل معرفة الكيف : لمعرفة الضمنيةا •

وهي المعرفة التي ال يمكن لألفراد . والفهم في عقول الناس الذين يتمتعون بإطالع واسع

تقاسمها فيما بينهم ألنها تشتمل على ما يكمن في نفس الفرد، أي المعرفة الفنية،  المعرفة 

والمعرفة السلوكية، والمعرفة الضمنية أو الكامنة هي ذلك النمط من المعرفة التي اإلدراكية 

  .يمكن الحصول عليها بصورة مباشرة من خالل االستنباط المعرفي وعصف األفكار

وهي المعرفة التي يمكن التعبير عنها بالكلمات ): المعرفة الظاهرة ( المعرفة المعلنة  •

إنها المعرفة المتعلقة بالمعلومات . نقلها إلى األفراد بسهولةواألرقام والصوت، والتي يمكن 

الكتيبات المتعلقة بالسياسات، اإلجراءات (الموجودة والمخزنة في أرشيف المنظمة ومنها 

بأن المعرفة الظاهرة ) 2004(ويرى يوسف ). والمستندات، ومعايير العمليات، والتشغيل
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الجتها وتفسيرها لتكون معلومات متداولة، وإنما هي ليست البيانات التي يتم التقاطها ومع

أما قطر . هي كل ما يتعلق بخبرات المؤسسة التي يمكن المشاركة بها مع الجهات األخرى

 . فيطلق عليها المعرفة الموضوعية) 2005(
 

  :فإن هناك تقسيمات أخرى للمعرفة هي) 2004(وحسب يوسف 

  

معرفة الذي يستخدم في إدامة العمليات وهي النوع األدنى من ال: المعرفة الجوهرية •

 .الصناعية وتطبيقاتها المختلفة

وهي المعرفة التي تمكن الشركة من قيادة قطاعها الصناعي بما تنفرد : المعرفة االبتكارية •

ابتكار األساليب الجديدة في : من معرفة على منافسيها ضمن ذلك القطاع ومن أمثلة ذلك

 .يرمجال حسابات التكلفة أو التسع

  

  :أنواعا أخرى للمعرفة وهي) 2006(ويضيف العلي والقنديلجي والعمري 

  

وهي جزء من المعرفة الضمنية وتعبر عن البراعة والخبرة والمهارة : المعرفة التكنولوجية •

 .في العمل

المعرفة الضحلة تعني الفهم القليل لمؤشرات مساحات : المعرفة الضحلة والمعرفة العميقة •

 .لمعرفة العميقة فهي التي تتطلب التحليل العميق للموقفالمشكلة، أما ا

المعرفة السببية هي التي تتم بناء على ربط المفاهيم معا : المعرفة السببية والمعرفة الموجهة •

باستخدام طرق االستنتاج واالستقراء، أما المعرفة الموجهة فهي المعرفة التي تبنى على 

 .ل فتصبح دليالً ومرشداً للسلوك نتيجة التعلمأساس عدد سنوات الخبرة في مجال العم

  

  :  مفهوم إدارة المعرفة.3.2.2

  

لقد ورد في األدب النظري إلدارة المعرفة مجموعة من المفاهيم إلدارة المعرفة، ومن أهم هذه 

  :المفاهيم ما يأتي

  

ق أن إدارة المعرفة هي العملية المنهجية المنظمة لالستخدام الخال) 2004(يشير نجم  •

 .للمعرفة وإنشائها
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أن إدارة المعرفة هي نظام توليد عمل مزدهر وبيئة تعلم من شأنه ) Little)  2002يرى  •

تشجيع توليد كل من المعرفة الشخصية والمعرفة المنظمية وتجميعها واستخدامها وإعادة 

 .استخدامها سعيا وراء قيمة جديدة لألعمال

 تخطيط وتنظيم ورقابة وتنسيق وتوليف أن إدارة المعرفة هي) Wiig)  2002يؤكد   •

المعرفة األمور المتعلقة برأس المال الفكري والعمليات والقدرات واإلمكانيات  الشخصية 

 . والتنظيمية كافة

أن إدارة المعرفة هي إدارة نظامية وصريحة وواضحة وهادفة ) Allee) 2000يشير  •

 .لق بالمعرفةلألنشطة والسياسات والبرامج داخل المنظمة والتي تتع

فيرى أن إدارة المعرفة هي عملية تحليل وتركيب وتقييم وتنفيذ ) 2005(أما حجازي  •

التغيرات المتعلقة بالمعرفة لتحقيق األهداف الموضوعة بشكل نظمي مقصود وهادف وهي 

 .عملية إدارة المعرفة المنظمية من اجل إيجاد قيمة لألعمال وتوليد الميزة التنافسية

إلى أن إدارة المعرفة عبارة عن الجهد المنظم الواعي الموجه من ) 2004(ويشير يوسف  •

قبل منظمة أو مؤسسة ما من أجل التقاط وجمع وتصنيف وتنظيم وخزن أنواع المعرفة 

كافة، ذات العالقة بنشاط تلك المؤسسة وجعلها جاهزة للتداول والمشاركة بين أفراد 

 .وى كفاءة اتخاذ القرارات واألداء التنظيميالمؤسسة وأقسامها ووحداتها بما يرفع مست

وهي مؤسسة االستشارات الشهيرة إدارة المعرفة بأنها المحاولة ) KPMG) 1999وتعرف  •

 .المنظمة والمستمرة الستخدام المعرفة في المنظمة لتحسين أدائها

 فيعرفان إدارة المعرفة بأنها مجموعة األدوات والتقنيات) Groff & jones ) 2002أما •

واإلستراتيجيات الالزمة لالحتفاظ بالخبرة والمعرفة الخاصة باألعمال والعمل على تحليلها 

 .وتنظيمها وتطويرها وتقاسمها مع اآلخرين

بأن إدارة المعرفة عبارة عن العمليات التي تساعد المنظمات على ) 2004(ويؤكد الروسان  •

خدامها، نشرها وتحويل المعلومات توليد المعرفة والحصول عليها، اختيارها، تنظيمها، است

الهامة والخبرات التي تمتلكها المنظمة والتي تعتبر ضرورية لألنشطة اإلدارية المختلفة 

 .كاتخاذ القرارات، حل المشكالت، التعلم، التخطيط اإلستراتيجي

أن إدارة المعرفة هو ذلك المصطلح المعبر عن العمليات ) 2005(في حين يرى الكبيسي  •

ت والسلوكيات التي يشترك في صياغتها وأدائها المستفيدون من المنظمة الكتساب واألدوا

وخزن وتوزيع المعرفة لتنعكس على عمليات األعمال للوصول الى أفضل التقنيات بقصد 

 .المنافسة طويلة األمد والتكيف

فيرى بأن إدارة المعرفة هي اكتساب عمق النظر والتجارب وتجميعها ) 2005(أما قطر  •

 .طريقة منهجية وتبادلها لتمكين المشروعات من النجاحب
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بأن إدارة المعرفة هي اإلدارة الحرجة التي تعتمد ) 2006(ويعتقد العلي وقنديلجي والعمري  •

على قاعدة المعرفة والتي تهدف الى إضافة قيمة لألعمال، وتتم من خالل عمليات منظمة 

ير وتوزيع وتطبيق المعرفة في تتمثل في التشخيص واكتساب وتوليد وتخزين وتطو

 . الشركة

 .بأنها فن تحويل الموجودات الفكرية إلى قيمة أعمال) Zerger) 1998ويعرف  •
 

في ضوء المفاهيم السابقة يرى الباحث أن إدارة المعرفة هي مجموعة من العمليات التي تقوم بها 

ساب وتنظيم وتخزين المؤسسة من تشخيص وتخطيط وتحديث ونشر وتقاسم وتوزيع وتوليد واكت

  .واسترجاع للمعرفة من أجل تحقيق اهدافها

  

  : أهمية إدارة المعرفة.4.2.2

  

  :أن أهمية إدارة المعرفة تكمن في ما يأتي) 2004(يشير الخيرو وجالل 
 
إن إدارة المعرفة هي موضوع حديث يتكامل مع غيره من المواضيع الفكرية الحديثة في  •

 .ودة الشاملة والمقارنة المرجعية واآليزوإدارة الج: حقل اإلدارة مثل

تساهم بشكل كبير في رفع مستوى أداء منظمات األعمال وتحقيق أهدافها المرغوبة، إذ من  •

خاللها تستطيع إدارات تلك المنظمات التعرف على ماهية المعرفة المستخدمة في أعمالها 

 وتطبيقاتها ومن

 .  من أجل تحقيق األهدافثم كيفية العمل على رفع وتطوير هذه المعرفة •

  

  :فيضيف النقاط التالية) 2005(أما الكبيسي 

  

تعد إدارة المعرفة فرصة كبيرة للمنظمات لتخفيض التكاليف ورفع موجوداتها الداخلية  •

 .لتوليد اإليرادات الجديدة

تعد إدارة المعرفة اداة المنظمات الفاعلة الستثمار رأسمالها الفكري، من خالل جعل   •

 الى المعرفة المتولدة عنها بالنسبة لألشخاص  اآلخرين المحتاجين  اليها عملية الوصول

 .سهلة وممكنة

 .تسهم في تحفيز المنظمات لتجديد ذاتها ومواجهة التغيرات البيئية غير المستقرة •

 .تسهم في تعظيم قيمة المعرفة ذاتها عبر التركيز على المحتوى •
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معرفة المطلوبة وتوثيق المتوافر منها وتطويرها تتيح إدارة المعرفة للمنظمة تحديد ال •

 .والمشاركة بها وتطبيقها وتقييمها
 

فقد أشاروا إلى أن أهمية إدارة المعرفة تكمن في كونها ) 2006(أما العلي وقنديلجي والعمري 

مؤشرا على طريقة شاملة وواضحة لفهم مبادرات إدارة المعرفة في ازالة القيود وإعادة الهيكلية 

ي تساعد في التطوير والتغيير لمواكبة متطلبات البيئة االقتصادية، وتزيد من عوائد الشركة الت

ورضى العاملين ووالئهم، وتحسن في الموقف التنافسي من خالل التركيز على الموجودات غير 

الملموسة التي يصعب قياسها وتظهر بنتائجها على المدى الطويل، لذلك تعد إدارة المعرفة أمرا 

  .سما وحيويا في عصر المعلوماتية أكثر من عصر الصناعةحا

  

 بل وتكاثر –أن اإليقاع السريع للحياة وما ينتج عن ذلك من سرعة في تدفق  ) 2005(ويؤكد قطر 

 المعلومات كان هو السبب الرئيس في ادراك المجتمع الغربي ومنظماته ألهمية األخذ بمفهوم –

حت تلهث وراء أن تكون دورة منتجاتها أسرع من دورة إدارة المعرفة، فهذه المنظمات أصب

  :المعرفة  مما يستدعي منها

  

التأكيد المتزايد على إعطاء األولوية للمستفيد أو العميل، والتحسين المستمر في الخدمات  •

 .المقدمة له

 .التنبه للمنافسة من المنظمات المثيلة والتي تعمل على اقتناص الموقع السوقي منها •

 .وقات الدورة االنتاجية وتقصير الوقت المستغرق في تطوير المنتجتخفيض أ •

 .الحاجة الملحة للتكيف التنظيمي مع القواعد وفرضيات العمل المتغيرة •

مسايرة االتجاه العام نحو تقليص أعداد األصول المستخدمة في انتاج الخدمة أو السلعة  •

 .لتوفير النفقات

اتيجية، مع القدرة على نقل هذه القدرة للقوة العاملة القدرة على تغيير االتجاهات واالستر •

 ).2005. قطر،أ( بالمنظمة حتى ال تخسر المنظمة المعرفة الضمنية 

  

فيرى بأن إدارة المعرفة توفر الحماية للمؤسسة، وتساعدها على التقدم والنجاح ) 2004(أما عقيل 

ء من موجودات الشركة، وعلى والتفوق اإلداري والقيمة، ويعتقد أن موظفي المعرفة هم جز

  .المؤسسة أن تعمل على تعظيم قيمة موجودات الشركة وأن تهتم بالمعرفة

  

  :فيرى بأن أبرز أهداف إدارة المعرفة هي) 2006(أما الملكاوي 
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 .تساعد في تحقيق الكفاءة اإلنتاجية •

سي إلى تساعد إدارة المعرفة في تحقيق المنظمة االقتصادية، حيث إنها موجهة بشكل رئي •

  .قدرة المنظمة الستخدام المعرفة الضمنية والظاهرية

  

  : مبادئ إدارة المعرفة.5.2.2

  

إلى ) 2004(تعتمد إدارة المعرفة على مجموعة من المبادئ، ويشير العاني والبشتاوي والرحاحلة 

  :أن هذه المبادئ هي

  

 .إدارة المعرفة تكون مكلفة من الناحية المادية •

 .ب تفاعل األفراد مع التكنولوجياإدارة المعرفة تتطل •

 .إدارة المعرفة تتطلب مديرين للمعرفة •

إدارة المعرفة تستفيد من الخرائط أو المخططات اكثر من النماذج، كما تستفيد من األسواق  •

 .أكثر من النظم

 .إدارة المعرفة تعني تطوير عمليات معالجة المعرفة •

  .إدارة المعرفة ال تنتهي ابدا •

  

  :إلى أن إدارة المعرفة تقوم على المبادئ اآلتية) Allee )1997ويشير 

  

 .المعرفة غير مرتبة وغير معزولة عن شيء •

 .المعرفة تنظم ذاتيا •

 .المعرفة مطلب مجتمعي •

 .المعرفة تنقل عن طريق اللغة •

 .على الرغم من المحاولة الجادة لحفظ المعرفة إال أن الكثير منها يتسرب إلى الخارج •

 .ة يكون هو األفضلالمقنع قي المعرف •

 .المعرفة ال توفر حال واحدا والخيارات مفتوحة •

 .المعرفة ال تتوسع إلى األبد •

 .المعرفة مسؤولية الجميع •

 .ال يمكن فرض القواعد واألنظمة •

 .يوجد أكثر من طريقة لتطوير المعرفة •
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 .كيف نعرفها وتحديد كيفية إدارتها •

  

  :  عمليات إدارة المعرفة.6.2.2

  

ارة المعرفة تعمل بشكل تتابعي وتتكامل فيما بينها، إذ تعتمد كل عملية على األخرى إن عمليات إد

وتتكامل معها وتدعمها، وقد ورد في األدب النظري مجموعة من العمليات إلدارة المعرفة، وهذه 

  :العمليات هي

  

  :  عملية تشخيص المعرفة.1.6.2.2
 

لمعرفة، وفي ضوء التشخيص يتم وضع يعد التشخيص من األمور المهمة في برنامج إدارة ا

إلى أن عملية التشخيص أمر حتمي ألن ) 2005(يشير الكبيسي . سياسات وبرامج العمليات األخرى

الهدف منها هو اكتشاف معرفة المنظمة وتحديد األشخاص الحاملين لها ومواقعهم، كذلك تحدد لنا 

 أهم التحديات التي تواجه منظمات مكان هذه المعرفة في القواعد، وعملية التشخيص تعتبر من

األعمال، ونجاح مشروع إدارة المعرفة يتوقف على دقة التشخيص، وهي تحدد لنا المعرفة المالئمة 

. لوضع الحلول للمشكلة، وتستخدم في عملية التشخيص آليات االكتشاف وآليات البحث والوصول

لمعرفة والتي تعد من أولويات عدة طرق لتمثيل ا)  2005(، والكبيسي )1994(وقد حدد علي 

  :عملية التشخيص وهي

  

تستخدم في تمثيل الخبرات العلمية، حيث يقوم مهندسو : تمثيل المعرفة في هيئة قواعد •

المعرفة باستخالص الخبرة من خالل لقاءات مباشرة مع الخبراء البشريين، أو من الوثائق 

 .م صياغة الخبرة في صورة قواعدالفنية التي يستعين بها هؤالء الخبراء، وبعد ذلك تت

تمثل المعرفة بالشبكات الداللية التي تصفها بطريقة : تمثيل المعرفة بالشبكات الداللية •

هندسية بعيدة عن السرد، حيث أن نظم معالجة المعارف تتعامل مع الموجودات أو األحداث 

 . ذلكبطريقة هندسية، وتعد الشبكات الداللية احدى الوسائل العملية لتحقيق

وتستخدم عادة في تحويل العبارات اللغوية الى : تمثيل المعرفة بأسلوب الداللة الرسمية •

 . عالقات منطقية باستخدام اسلوب الداللة الصورية

  

إن عملية تشخيص المعرفة تعد مفتاحا ألي برنامج إلدارة المعرفة،  وعملية جوهرية رئيسية تساهم 

أن ) 2006(كل العمليات األخرى وعمقها، ويعتقد الملكاوي مساهمة مباشرة في إطالق  وتحديد ش
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هذه العملية تمثل الخطوة األولى في إدارة المعرفة كونها تحدد نوعية المعرفة التي تريدها المنظمة 

  .وتحدد مصادرها وطرق الحصول عليها
  

  : عملية تخطيط المعرفة.2.6.2.2
 

  ة المعرفة، ودعم أهداف إدارة المعرفة واألنشطةتتعلق برسم الخطط المختلفة ذات االرتباط بإدار

الفردية والمنظمية، والسعي الى توفير القدرات واإلمكانيات الالزمة لسير األعمال بكفاءة وفاعلية، 

 Heisigويشير . وتوفير الطواقم الخبيرة المتخصصة، وتحديد التسهيالت التكنولوجية الالزمة

Vorebeck &) 2001(معرفة تبدأ أوال بتطوير أهداف واضحة للمعرفة ومن ، الى أن إدارة ال

  :أهدافها التي أشار اليها

  

 .تحسين العمليات •

 .خلق الوضوح حول كل من مجاالت عمل الشركة والمشكالت وعمليات الشركة •

 .تسهيل اإلبداع •

 .التوجه نحو الزبون •

 .تسهيل عمليات التخطيط والتنبؤ •
 

  :ي مدخل في إدارة المعرفة يتطلب ما يأتيالى أن اعتماد أ) Treece )  2000ويشير 

  

 .تحديد أهداف واستراتيجية إدارة المعرفة •

 .تنفيذ استراتيجية إدارة المعرفة •

 .اختيار مؤشرات إدارة المعرفة •

 .قياس وتقويم مستوى إدارة المعرفة في ضوء المؤشرات المقررة •

  

 :عملية نشر المعرفة. 3.6.2.2
 

لمعلومات نشر المعرفة بتعريفها الواسع بأنها تشمل العمليات عرفت الجمعية األمريكية لعلم ا

ومصطلح نشر ) 2006. العلي، قنديلجي والعمري(الضرورية إليصال المعلومات إلى مستخدميها 

أن عملية نقل المعرفة هي  ) Coakes ) 2003المعرفة هو مرادف لمصطلح نقل المعرفة، ويشير 

المعرفة وتعني عملية نقل المعرفة إيصال المعرفة المناسبة الخطوة األولى في عملية التشارك في 

 الشكل المناسب وبالتكلفة المناسبة، ويشير إلى الشخص المناسب في الوقت المناسب وضمن



 16

Marquardt) 2002 ( إلى أن المعرفة تنتقل داخل المنظمات إما بشكل مقصود أو بشكل غير

  :مقصود

  

فة قصديا داخل المنظمة من خالل االتصاالت الفردية يعني أن تنتقل المعر: الشكل المقصود •

المذكرات، : المبرمجة بين األفراد، كما تنتقل أيضا من خالل األساليب المكتوبة مثل

التقارير، النشرات الدورية ومختلف أنواع المطبوعات الداخلية، استخدام الفيديو واألشرطة 

 وبرامج التدريب وإجراء التنقالت الصوتية وعقد المؤتمرات الداخلية وبرامج اإلرشاد

 .وتدوير األعمال الوظيفية بين األعضاء

ويعني أن تنقل المعرفة بشكل غير مقصود داخل المنظمة من خالل : الشكل غير المقصود •

 .الشبكات غير الرسمية والقصص وأساطير وما يشبه ذلك

  

 : عملية توليد واكتساب المعرفة.4.6.2.2

  

إلى أن توليد المعرفة تعني خلق المعرفة المطلوبة بالطرق الخاصة بتوليد ) 2006(يشير الملكاوي 

المعرفة ليصار إلى تخزينها والحفاظ عليها مثل أوعية المعرفة، أو قواعد المعرفة، أو على شكل 

أنه يمكن توليد المعرفة من خالل عدد من ) Marquardt) 2002ويوضح . كتب ودوريات

) Nonaka) 1994 و Takeuchiويشير . ي اإلبداع وبين البحث الجادالعمليات التي تمتد بين تحد

إلى أن األفراد فقط هم الذين يولدون المعرفة وال تستطيع المنظمة توليد المعرفة بدون األفراد، 

وينظر الى عملية توليد المعرفة المنظمية على أنها عملية توسيع المعرفة التي يتم توليدها على يد 

ا على مستوى الجماعة من خالل الحوار، المحادثة، التشارك في الخبرة أو مجتمع األفراد وبلورته

. إن مفتاح عملية توليد المعرفة هو تحويل المعرفة الضمنية الى معرفة منظمية معلنة. الممارسة

أيضا أن المنظمة ال تستطيع توليد المعرفة بنفسها ألن ) Nonak)1994 و Takeuchiويرى 

التي يحملها األفراد هي أساس عملية توليد المعرفة المنظمية، وبالتالي يجب على المعرفة الضمنية 

المنظمة أن تجمع المعرفة الضمنية  وتراكمها مع  المستوى الفردي ثم يتم توسيعها من خالل أربعة 

) 2005(والكبيسي ) 2005(أنماط من عملية تحويل المعرفة، وهذه األنماط كما وردت في حجازي 

  :هي) 2005(وأبو عابد ) 2005(وعطية 

  

وهي تحويل المعرفة الضمنية الى معرفة ضمنية من : Socializationالتنشئة االجتماعية  •

خالل تشارك الفرد مع فرد آخر فيما يمتلكه كل منهما في معرفة ضمنية، وتظل هذه 

 .المعرفة المتحولة في عقول األفراد
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فة الضمنية إلى معرفة معلنة، وبدل أن وهي تحويل المعر:  Externalizationالتجسيد  •

 .تظل المعرفة في عقول األفراد يتم توثيقها

وهي تحويل المعرفة المعلنة إلى معرفة معلنة من خالل دمج : Combinationالتركيب  •

أجزاء غير مترابطة من المعرفة المعلنة وتركيبها في شكل جديد على شكل دليل أو كتيب 

 .وبالتالي فإنه يحول المعرفة المعلنة إلى معرفة معلنةأو جعلها جزءا من المنتج، 

وهي تحويل المعرفة المعلنة إلى معرفة ضمنية، بمعنى : Internalizationالصفة الذاتية  •

أن األفراد في المؤسسة يستخدمون هذه المعرفة التي تم التشارك فيها من أجل توسيع  ومد 

 .ة تشكيلها في عقولهمالمعرفة الضمنية التي يمتلكونها ومن ثم إعاد

  

فالمعرفة دورية، تبدأ الدورة عند نقل المعرفة من فرد آلخر، محولة بذلك المعرفة الضمنية إلى 

ضمنية، ومن ثم تنتقل لتحول المعرفة من ضمنية إلى معلنة، ومن ثم المعرفة المعلنة إلى المعرفة 

  .المعلنة، وأخيرا من المعرفة المعلنة إلى المعرفة الضمنية

  

) 2005(و حجازي ) Coakes ) 2003من أجل أن تكون عملية تحويل المعرفة فعالة ، يقترح 

  :تنفيذ النشاطات التالية لتحويل المعرفة الضمنية إلى معرفة معلنة

  

إدارة اجتماعات غير رسمية، فاألجواء غير الرسمية تساعد على تخفيف حدة التوتر الذي  •

المديرين والمستشارين في المنظمة، كما أنها تساعد يسود العالقات الرسمية القائمة بين 

على التخلص من أي حالة من حاالت اإلرباك الناجمة عن طرح أسئلة استفسارية حول 

 .موضوع ما

 وسرد القصص من أجل Analogy والتناظر الوظيفي Metaphorاستخدام المجازات  •

 .تشارونشرح وتفسير المفاهيم الضمنية التي يمتلكها المديرون والمس

ترجمة المعرفة الضمنية التي تم شرحها من خالل ربطها بأنظمة التعويض والمكافأة  •

 .تعويضا عن الوقت والطاقة المخصصين لتنفيذ العملية

 .استخدام البنى أو الهيكليات المنظمية المرنة أو الشبكية •

ع األفراد إدخال أنظمة المكافآت والتعويض في عملية تقييم المهارات، وذلك بهدف تشجي •

 .على تحويل المعرفة الضمنية التي يمتلكونها إلى معرفة معلنة

استخدام تطبيقات مجموعة المحادثة وتقنية البريد اإللكتروني من أجل خزن المعرفة  •

 .الضمنية
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أيضا أن عملية توليد المعرفة تبدأ بفكرة يقدمها الفرد الذي حصل عليها أو ) 2005(ويشير الكبيسي 

 أن أعلى درجة من المعرفة تكمن في عقول المستخدمين، لكن من الممكن توليد المعرفة ابتدعها، إذ

  . الجديدة من خالل أقسام البحث والتطوير والتجريب وتعلم الدروس والتفكير اإلبداعي

  

 : عملية تخزين المعرفة.5.6.2.2

  

مالئمة وخزنها في إلى وضع المعرفة في صيغ ) 2004(تشير عملية خزن المعرفة كما يراها نجم 

مكان يسهل الوصول إليه، فالمنظمات تواجه خطرا كبيرا نتيجة لفقدانها للكثير من المعرفة التي 

يحملها األفراد الذين يغادرونها لسبب أو آلخر، وبات خزن المعرفة واالحتفاظ بها مهم جدا ال سيما 

د على التوظيف واالستخدام للمنظمات التي تعاني من معدالت عالية لدوران العمل والتي تعتم

بصيغة العقود المؤقتة واالستشارية لتوليد المعرفة فيها، ألن هؤالء يأخذون معرفتهم الضمنية غير 

الموثقة معهم، أما الموثقة فتبقى مخزونة في قواعدها، ويتم خزن المعرفة من خالل نوعين من 

  ):2005(والكبيسي )  2000(وحدات الخزن كما أشار إليها مكليود 

  

  .الخزن التتابعي من خالل الشريط الممغنط الذي يستخدم في خزن المعرفة التراكمية •

 ).CD(الخزن للوصول المباشر من خالل استخدام أسلوب القرص الممغنط : الثاني •

  

إلى أن أفضل الوسائل للبحث والوصول إلى المعرفة تعتمد على مبدأ ) 2001(وأشار الراضي 

ي يؤدي إلى اكتشاف الوثائق وبناء معرفة جديدة، حيث أن المعرفة تكون  الذNavigationاإلبحار 

قابلة للتلف والتقادم، وأن عمر الخبرة محدود بسبب التقنيات الجديدة، فال يمكن ألحد أن يحتكر 

المعرفة، وينبغي على األفراد والشركات أن يجددوا معرفتهم، ويتطلب هذا فحصا دقيقا وجذريا 

، بل يجب خزنها والتحول إلى معادلة المعرفة الجديدة "القوة =المعرفة: " لقديمةلمعادلة المعرفة ا

  ".القدرة =المعرفة" وهي أن 

  

  :  عملية تنظيم المعرفة.6.6.2.2
 

أن عملية تنظيم المعرفة يقصد بها العمليات التي تهدف إلى تصنيف ) 2005(يشير الكبيسي 

يث إن المؤسسات تستلم يوميا أحجاما هائلة من المعرفة، فهرسة أو تبويبا ورسم المعرفة، ح

المعلومات، تحتاج إلى تجميعها وتصنيفها وتفسيرها ونشرها بفاعلية ، فالبيانات تأتي أوال على شكل 

أخبار قطاعية وتوجهات سوقية وغيرها، ويجب تلقطها ودعم هذه العملية بإجراءات راسخة من 
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 المعلومات المختارة في مجموعات مرتبة تسمى التحقيق والتحرير واإلصدار، ثم يجب تنظيم

أن تنظيم ) 2004(هذه الخرائط تساعد على تصنيف المعلومات، ويرى نجم . بخرائط المعرفة

  . المعرفة تعني إدارة أدلة المعرفة وخرطنة المعرفة
 

 : عملية توزيع المعرفة.7.6.2.2

  

لى ضمان وصول المعرفة فإن مصطلح توزيع المعرفة يشير إ) 2005(حسب رأي الكبيسي 

المالئمة للشخص الباحث عنها في الوقت المالئم، ووصولها إلى أكبر عدد ممكن من األشخاص 

  :العاملين في المؤسسة، وعملية توزيع المعرفة تتضمن العمليات التي تشمل المصطلحات التالية

  

 .التوزيع والنشر •

 .المشاركة •

 .التدفق •

 .النقل •

 .التحريك •
 

  :فإن هناك أربعة شروط لنقل المعرفة وهي) 1993(وحسب باداركو 

  

يجب أن تكون هناك وسيلة لنقل المعرفة، وهذه الوسيلة قد تكون شخصا، وقد تكون شيئا  •

 .آخر

يجب أن تكون هذه الوسيلة مدركة ومتفهمة تماما لهذه المعرفة وفحواها وقادرة أيضا على  •

 .نقلها

 .كيجب أن تكون لدى الوسيلة الحافز للقيام بذل •

  .يجب أن ال تكون هناك معوقات تحول دون هذا النقل المعرفي •

  

  :إلى أن هناك عدة أساليب لتوزيع المعرفة وهي) Vorbeck &Heisig) 2001ويشير 

  

 .فرق المشروع المتنوعة معرفيا للتوزيع الداخلي •

 ).اإلنترنت ( شبكة المعلومات الداخلية  •

 .التدريب من قبل زمالء الخبرة القدامى •



 20

 .ء المعرفةوكال •

 .مجتمعات داخلية عبر الوثائق •

 .فرق الخبرة وحلقات المعرفة وحلقات التعلم •

  

إن توزيع المعرفة الضمنية تتم من خالل أساليب التدريب والحوار، بينما المعرفة الظاهرة يمكن 

  .نشرها بالوثائق والنشرات الداخلية والتعلم

  

  :عملية تنفيذ المعرفة. 8.6.2.2
 

 مصطلح يشير إلى تحويل المعرفة إلى تنفيذ، حسب العلي والقنديلجي والعمري تنفيذ المعرفة

فإنه يتوجب توجيه المساهمة المعرفية مباشرة نحو تحسين األداء المؤسسي في حاالت ) 2004(

فمن الطبيعي أن تكون عملية تطبيق المعرفة مستندة على المعرفة . صنع القرار واألداء الوظيفي

. يستند على عمليات اكتشاف المعرفة وامتالكها وكذلك خزنها) أو الخطاب(الة المتاحة وأن الرس

  :ويتم تطبيق المعرفة من خالل نوعين من العمليات هما

  

العملية التي يقوم األفراد بمعالجة المعرفة مباشرة نحو الفعل ): المباشرة(العمليات الموجهة  •

 . الشخص الذي وجهت إليه المعرفةاآلخر من دون االنتقال أو تحويل المعرفة إلى ذلك

تعني االنتفاع من المعرفة التي يمكن الحصول عليها من التعليمات : المعرفة الروتينية •

 .واألنظمة والقواعد والنماذج التي توجه اآلخرين نحو السلوك المستقبلي

  

تخدم المعرفة إلى أن المؤسسات التي تس) 2004(وتشير اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

على أحسن وجه هي التي تمتلك الميزة التنافسية، ويجب تطبيق المعرفة بكاملها على األنشطة، إذ 

إن بعض المؤسسات تعاني من فجوة بين المعرفة والعمل، هذه المؤسسات تعقد العديد من دورات 

فة المؤسسة السلبية التخطيط والمناقشة والتلخيص بدال من القيام باألعمال والتطبيق، وفي ظل ثقا

هذه يشيع الكالم المنمق أكثر من الحصيلة الموضوعية، ويهتم مديرو المشاريع غالبا بالمعرفة 

  . المتيسرة أكثر من اهتمامهم بالمعرفة المنتجة

  

تحتاج إلى استعمال المعرفة الحالية وإلى استدامة التغذية الراجعة " منتجة " إن المؤسسة كي تصبح 

التي تشرك تطبيق المعرفة بصورة جديدة ، وإلى التعلم حتى تكتمل "  التعلم بالعمل "القائمة على 

  .الدورة وتنغلق
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إن المنظمات الساعية للتطبيق الجيد للمعرفة يتوجب عليها تعيين مدير المعرفة والذي يقع عليه 

ليات التعلم يسمح بعم) 2005(واجب الحث على التطبيق الجيد، وتطبيق المعرفة كما يشير الكبيسي 

الفردي والجماعي الجديدة والتي تؤدي إلى ابتكار معرفة جديدة، من هنا جاءت تسمية عمليات إدارة 

الفرق : ، وقد استخدمت عدة أساليب لتطبيق المعرفة منها)closed-cycle(المعرفة بالحلقة المغلقة 

اعتماد مقاييس السيطرة على متعددة الخبرات الداخلية، مبادرات العمل، مقترحات الخبير الداخلي، 

  .المعرفة، التدريب الفرقي من قبل خبراء متمرسين

  

إن المعرفة يجب أن توظف في حل المشكالت التي تواجهها المنظمة وأن تتالءم معها، إضافة إلى 

أن تطبيق المعرفة يجب أن يستهدف تحقيق األهداف واألغراض الواسعة التي تحقق لها النمو 

  .والتكيف

  

هو غاية إدارة المعرفة وهو يعني استثمار المعرفة، ) 2005(فيذ المعرفة كما يراها الكبيسي إن تن

فالحصول عليها وخزنها والمشاركة فيها أمور ال تعد كافية، والمهم هو تحويل هذه المعرفة إلى 

 إدارة التنفيذ، فالمعرفة التي ال تعكس في التنفيذ تعد مجرد تكلفة وأن نجاح أية منظمة في برامج

المعرفة لديها يتوقف على حجم المعرفة المنفذة قياسا لما هو متوافر لديها، فالفجوة بين ما تعرفه 

  .وما نفذته مما تعرفه يعد أحد أهم معايير التقييم في هذا المجال

  

   عملية استرجاع المعرفة.9.6.2.2
 

تهدف إلى البحث والوصول يشير إلى تلك العمليات التي ) 2005(استرجاع المعرفة حسب الكبيسي 

إلى المعرفة بكل يسر وسهولة وبأقصر وقت بقصد استعادتها وتطبيقها في حل مشكالت العمل 

  .واستخدامها في تغيير أو تحسين عمليات األعمال

  

إن مدى االستفادة من المعرفة الذي هو جوهر إدارة المعرفة يرتكز على القدرة على استرجاع ما 

  .لمه ووضعه في القواعد المعرفيةهو معروف وما جرى تع

  

إن عملية االسترجاع تتحقق عبر طرق مختلفة مثل استخدام الذكاء الصناعي والتحليل اإلحصائي، 

ومن األساليب اإلحصائية األسلوب المسمى بالعنقدة الذي يرتب البيانات بالطرائق التي يريد 

تجارية للسلع بحيث تتواجد المعرفة المستخدمون رؤيتها بها، وهي تشبه طريقة ترتيب المحال ال

  . المتشابهة مع بعضها
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  تقاسم وتشارك المعرفة. 10.6.2.2
 
مشاركة المعرفة تعني العملية التي من خاللها يجري توصيل كل من المعرفة الضمنية والمعرفة "

ة إن المشارك). 2004العلي، قنديلجي والعمري " (المصرح بها إلى اآلخرين عن طريق االتصاالت 

بالمعرفة تعني التحويل الفعال للمعرفة، بمعنى أن باستطاعة مستلم المعرفة من أن يفهمها بشكل 

كاف مما يجعله قادرا على القيام بالفعل بموجبها، المشاركة بالمعرفة من الممكن أن تأخذ مكانها من 

  .خالل األفراد والمجموعات على حد سواء والوحدات اإلدارية داخل المنظمات

  

وقد استطاعت منظمات . تؤدي إلى توليد معرفة جديدة) 2005(تشارك المعرفة حسب حجازي إن 

   Warner & Witzelعديدة تطوير أنظمة خاصة بها للتشارك في المعرفة التي تمتلكها كما يشير 

-Knowledge X نظامAnderson consultingفعلى سبيل المثال تستخدم منظمة) 2004(

change بلدا للوصول إلى 47 من أفرادها الموجودين في 170000ا يزيد على  الذي يسمح لم 

يضاف إلى ذلك استخدام المنظمة . قواعد المعرفة التي تمتلكها هذه المنظمة ومن ثم التشارك فيها

: العديد من األنظمة والتقنيات األخرى الذي يتيح ألعضائها التشارك فيما تمتلكه من معرفة، مثل

  .مؤتمرات المرئية، الشبكات، خرائط المعلومات وخرائط المعرفةقوائم الخبراء، ال

  

فإن تقاسم المعرفة وإعادة استخدامها  ) 2004( حسب اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

وتشير . في مؤسسة ما، ال يتم اال عندما يتبنى مدير المعرفة مبدأ تقاسم المعرفة في المؤسسة بكاملها

إلى أن من األمور المشجعة في إدارة المعرفة ) 2004(دية واالجتماعية لغربي آسيا اللجنة االقتصا

هو تقييم ومكافأة عامليها الذين يتقاسمون ويستعملون المعرفة، ومن األمثلة على المؤسسات التي 

، حيث إن قسم لوتس في هذه الشركة يعطي لتقاسم المعرفة أهمية IBMتقوم بتحفيز عامليها شركة 

من مجموع نقاط تقييم األداء لدى موظفيها العاملين في خدمة الزبائن، ومختبرات % 25تبلغ 

بوكمان ترحب في المائة اآلولى العليا من متقاسمي المعرفة عندها وتشرفهم بعقد مؤتمر سنوي لهم 

 تقيم بعض مديريها، ليس فقط استنادا على مفعول ABBفي أحدى المنتجعات، كذلك األمر فإن 

ويشير الروسان  .م ، بل أيضا على المعلومات التي يستخدموها في عملية صنع القرارقراراته

أن تشارك المعرفة يتم من خالل استخدام الشبكات الداخلية واإلنترنت التي تمثل حلقة ) 2004(

فيرى بأن ) 2005(أما عطية . وصل بين جميع العاملين بمختلف المستويات اإلدارية في المنظمة

معرفة الصريحة تتم من خالل تشارك في الوثائق والبيانات ويتم ذلك من خالل التفاعل مشاركة ال

بين الموظفين مثل اللقاءات، البريد االلكتروني وغير ذلك، أما المعرفة الضمنية فيتم تبادلها من 

  .خالل التدريب والتفاعل االجتماعي المباشر
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 الجماعات ذات المصالح واالهتمامات أن تقاسم المشاركة يتم من خالل) 2005(ويشير قطر 

المشتركة والتي نراها بوضوح اآلن في جماعات االهتمام االلكترونية والمنتديات التي تجمعهم 

 إلى مدير – تحتاج إلى جانب التقنية -لتبادل األفكار والبحث عن حلول مبتكرة، إال أن المنتديات

  .ارات المطلوبةمعلوماتي إلدارة هذه الحوارات وتوجيهها نحو المس

  

  : عملية تحديث وإدامة المعرفة.11.6.2.2
 

إلى أن مصطلح تحديث وإدامة المعرفة يقصد اإلشارة إلى تنقيح المعرفة ) 2004(يشير الكبيسي 

من خالل وضع المعرفة الجديدة في سياق معين ومراجعة المعرفة في ضوء الوقائع الجديدة، وقد 

إلى أن المعرفة المجردة من القيمة تحتاج إلى إعادة ) 2005(والكبيسي ) King) 2000أشار 

إغنائها لكي تصبح قابلة للتطبيق في ميدان جديد، وأن االحتفاظ بالمعرفة مهم جدا، ال سيما في 

  .المنظمات التي تعاني من معدالت عالية لدوران العمل

  

المعرفة متضمنا وسائل تحتاج المعرفة إلى صالحية زمنية وتحديث، لذا يجب أن يكون نظام إدارة 

. التحديث واإلضافة وتعديل وإعادة تصحيح المعرفة، وأن تكون المعرفة قادرة على التنامي والتجدد

إن المحافظة على المعرفة مهم، خاصة في المنظمات التي تعتمد على التوظيف أو االستخدام بنظام 

رفتهم الضمنية غير الموثقة معهم العقود المؤقتة أو االستشارات الخارجية ألن هؤالء يأخذون مع

  .عند االستغناء عنهم أو مغادرتهم للمنظمة

  

  :إلى طريقتين لفحص وإدامة قواعد المعرفة هما) Turban)  2001ويشير 
 

وتسمى أيضا تسلسال لألمام، أي ترتيب الواحدة تلو األخرى أو التتابع : التفكير لألمام •

ام الستبعاد القواعد المتقادمة وعندما ال توجد وتستمر عملية الفحص بعملية التفكير لألم

 .قواعد أخرى لالستبعاد تتوقف عملية التفكير

ويسمى التفكير للخلف، ووفق هذا األسلوب يتم اختيار قاعدة مال، ويتم : التفكير المعكوس •

 .نسبها إلى المشكلة المراد حلها وهذا األسلوب مناسب عندما توجد قواعد كثيرة

  

  ية متابعة المعرفة والرقابة عليهاعمل. 12.6.2.2
 

تتعلق باألنشطة ذات العالقة بالسيطرة والرقابة على ) 2007(هذه العملية كما يراها أبو فارة 

الجهود المرتبطة بإدارة المعرفة ودعم هذه الجهود وتوجيهها باالتجاه الذي يعظم دور إدارة المعرفة 
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 في ضوء رؤيا المنظمة وأهدافها، وحتى تحقق وتأثيره في األداء، وتتحدد أنشطة هذا المحور

  .المنظمة النجاح المطلوب فإنه ينبغي أن تتبنى مدخال شامال متكامال في إدارة المعرفة

  

  :أن هذا المدخل ينبغي أن يكون)  Malhotra ) 1998ويرى 

  

 .قادرا على تزويد المنظمة بالمعرفة الضرورية والالزمة لعمليات التطوير والتحسين •

را على تحويل العمليات المعرفية لتساهم بصورة في تحسين وتطوير وتقديم المنتجات قاد •

 .الجديدة

قادرا على التحقق من قدرة األصول المعرفية، ورأس المال الفكري على تحقيق قدرات  •

 .الرفع اإلداري والرفع التنظيمي

قيق رسالة المنظمة قادرا على تحديد نوع وطبيعة رأس المال الفكري والمعرفة الالزمة لتح •

 .وأهدافها وتحقيق ميزة تنافسية قادرة على العمل بنجاح في البيئة التنافسية

 .قادرا على التحكم في العمليات المعرفية والعالقات المعرفية  •

قادرا على تزويد المنظمة بالدعم المعرفي الكافي لبناء بنية تحتية متينة تحقق للمنظمة  •

 .أهدافها

 .المعرفة الكافية والضرورية لتحقيق عملية توجيه وقيادة فاعلةقادرا على توفير  •

  

  : الخطوات العملية إلدارة المعرفة.7.2.2

  

  : خطوة إلدارة المعرفةPrior) 1999 (12لقد حدد 

  

حيث يوجد في كل منظمة الكثير من المعرفة، : اكتشاف وفهم المعرفة التي تمتلكها المنظمة •

  . المعرفة؟ وإلى أي مدى يتم الوصول إليها وتحديدهاوإلى أي مدى يتم استخدام تلك 

حيث تعمل المنظمات على تطوير المهارات توقعا للحاجة : تحديد وتوقع المعرفة المطلوبة •

 .المستقبلية

وذلك من خالل لجوء المنظمات إلى توفير : جعل المعرفة جاهزة ومتوافرة بصورة أكبر •

ين العاملين من الوصول إليها واستخدامها، كذلك قاعدة للبيانات والمعلومات والمعرفة لتمك

 .التعرف والوصول إلى األشخاص الحاملين لهذه المعرفة

حاجاتهم، رغباتهم، (على المنظمة أن تكثف معرفتها عن زبائنهم : المعرفة حول الزبون •

 .والتعرف على الزبائن المحتملين أيضا) توقعاتهم، مستويات رضاهم
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تسعى بعض المنظمات لتطوير المعرفة حول : لرضى الوظيفيالمعرفة حول الدوافع وا •

 .الدوافع ومدى رضى المستخدمين من أدائهم وعملهم، ونظرتهم تجاه عملهم ومنظمتهم

حيث تسعى المنظمات للتعلم من النجاحات التي تحققها، وتتعلم أيضا من : التعلم من الخبرة •

 .خبرتها لخلق التحسين المستمرإخفاقاتها، فالمنظمات الناجحة تراقب بصورة دائمة 

تبذل المنظمات كل ما وسعها لضمان وضوح الرؤية التي يشترك : ضمان وضوح الرؤية •

بها الكادر، إذ ال بد أن يكون للعمل غرض واضح، فإذا لم يكن الغرض واضحا والرؤية 

 .داءواضحة فإن العاملين لن يفهموا نوعية المعرفة المهمة التي ينبغي تعلمها لتحسين األ

المنظمة تسعى للتعلم من اآلخرين، وتتعلم من تجارب اآلخرين،  : التعلم من اآلخرين •

 .نجاحاتهم وإخفاقاتهم وأن تستفيد من المعرفة التي تحصل عليها من الخارج

المنظمة ال تستطيع أن تطور كل المعرفة التي تحتاجها داخليا، : شراء المعرفة الخارجية •

من الخارج واالستفادة منها، بل واستخدامها من أجل تحسين عليها شراء بعض المعرفة 

 .األداء

على المنظمة أن تشجع على اإلبداع واالبتكار، وأن تقوم : اإلبداع والتغيير غير النمطيين •

 .بتحفيز العاملين وتشجيعهم على اإلبداع

لى القادة  في على المنظمة أن تسعى لتطوير الثقافة المالئمة، وتحتاج إ: تطوير ثقافة التعلم •

كل مستوى، والذين ال يتحملون مسؤولية أداء أعمال المنظمة فقط، وإنما يتحملون مسؤولية 

 . الثقافة التي تبقي النموذج الجديد حيا

تحتاج المنظمات إلى تطوير أنواع جديدة من نظم المعلومات : تصميم نظم معلومات جديدة •

 .امات المستحدثةتتالءم مع طبيعة البرامج المستحدثة واالستخد

  

  :فأشاروا إلى أن إدارة المعرفة تمر بعدة مراحل وهي) 2004(أما الدوري والعزاوي 

  

قيام المنظمة الجادة بتطوير هياكل وعمليات وجهود متكاملة الكتساب المعرفة، من داخل أو  •

 .خارج المنظمة

لفيات وخبرات تعاون أفرادها لتحويل المعرفة الضمنية إلى ظاهرة، وبما يجعلهم ذوي خ •

متنوعة، ويعتمدون طرقا مختلفة ألداء األشياء، واعتمادها كآليات استراتيجية أهداف 

 .المنظمة، وتوليد معارف جديدة باستمرار

غربلة المنظمة للمعارف، واختيار المنطقي منها والقابل للتطبيق، وبما يحقق لها أهدافها ثم  •

 بعملية التقييم والغربلة، وتوفير الميزة التنافسية، عبر قيام فريق عمل متخصص

 .المستلزمات التقنية والبشرية لتقرير المعرفة األفضل
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، بتغيير ثقافة المنظمة، وتسهيل االتصاالت داخل المنظمة، )الترويج لها ( نشر المعرفة  •

 .وتوظيفها في صنع القرارات المنظمية

  .فضلتحقيق ميزة تنافسية باستخدام المعرفة وتطبيقها بالشكل األ •

  

  : معوقات إدارة المعرفة.8.2.2

  

إلى أن منظمات عديدة أجرت دراسات حول مآزق وإخفاقات مبادرات ) Coakes ) 2003أشار 

، Leidner و  Hackett و KPMG و Ernest & Youngإدارة المعرفة، ومن هذه المنظمات 

لعوائق الرئيسية  منظمة خاصة إلى أن ا431وتوصلت هذه الدراسات من خالل عملية مسح شملت 

  :التي تعترض تنفيذ إدارة المعرفة بشكل فاعل تتمثل في

  

 .سيطرة الثقافة التي تكبح التشارك في المعرفة •

 .االفتقار إلى القيادة العليا الداعمة إلدارة المعرفة •

 .االفتقار إلى اإلدراك الكافي لمفهوم إدارة المعرفة ومحتواها •

 .إدارة المعرفة وفوائدهااالفتقار إلى اإلدراك الكافي لدور  •

االفتقار إلى وجود تكامل بين نشاطات المنظمة والمتعلقة بإدارة المعرفة وبين تعزيز التعلم  •

 .المنظمي

  

 إلى األسباب  المذكورة أعاله مجموعة  أخرى من األسباب التي تؤدي KPMGوتضيف منظمة 

  :إلى إخفاق تنفيذ مبادرات إدارة المعرفة، ومن هذه األسباب

  

 .اإلفتقار إلى التدريب المتعلق بإدارة المعرفة •

 .اإلفتقار إلى الوقت الكافي لتعلم كيفية استخدام وتنفيذ نظام إدارة المعرفة •

اإلفتقار إلى فهم مبادرة إدارة المعرفة بشكل صحيح بسبب االتصال غير الفعال وغير  •

 .الكفؤ

  

  :فيرى بأن معوقات إدارة المعرفة هي) Thierauf ) 2003أما 

  

 .قد يعمل منفذو نظام إدارة المعرفة في عزلة عن اإلدارة العليا للمنظمة •

 .عدم توفر الكادر البشري المؤهل بالشكل الكافي للقيام بمهام نظام إدارة المعرفة •
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 .عدم توفر البنية التحتية المناسبة  •

  

تفاظ بالمعرفة أن ميل البشر لالح) 2005(وتعتقد اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

  .ألنفسهم وعدم ثقتهم بمعرفة غيرهم تعتبر إحدى أهم المعيقات إلدارة المعرفة

  

  :فيحدد عددا من المعيقات التي تؤدي إلى فشل برنامج إدارة المعرفة وهي) Wilson) 2002أما 

  

هناك غموض في الحدود الفاصلة بين المعرفة الظاهرية والمعرفة الضمنية بسبب التداخل  •

 .مابينه

 .صعوبة قياس مدى نجاح برنامج إدارة المعرفة •

 .صعوبة تحديد المعلومات والمعارف التي توضع في برنامج ادارة المعرفة •

  

إلى أن تبني إدارة المعرفة من قبل شركة أو مؤسسة ما في الغالب تصاحبه ) 2004(ويشير يوسف 

  :مجموعة من المصاعب والمحددات هي 

  

 .قافة يمكن أن يكون مؤذيا عدا كونه بطيئاإن التغير المطلوب في الث •

 .اإلستثمار في الوسائل الضرورية لتطبيق إدارة المعرفة يمكن أن يكون ضعيفا •

 .إدارة المعرفة هي خلية لحلول عالية المستوى •

 .إن حاجز أو جدار التشويش حول قياس المعرفة يعرقل ويمنع النمو •

  

إدارة المعرفة، ولكن هناك عوامل وأسباب تقود عرض الباحث األسباب التي تؤدي إلى إخفاقات 

  :وهي) 2005(والكبيسي ) Rastogi ) 2000إلى نجاح إدارة المعرفة كيفما حددها 

  

 .االبتكار والتأكيد على فرص التعلم المستمر لألفراد •

 .توفير الفرص لألفراد للمشاركة في الحوار والبحث والنقاش •

 .لفريق والتأكيد عليهما بصورة دائمةالتشجيع ومكافأة روح التعاون، تعلم ا •

 .تأسيس أنظمة للفهم ونشر التعلم والمشاركة به •

 .دفع العاملين للتطوير والمشاركة بالرؤيا الجماعية •

تحديد وتطوير القادة الذين يبنون ويدعمون نماذج التعلم على مستوى الفرد والفريق  •

 .والمنظمة
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 أوال، طالما أن مركز التعلم واستعمال تطوير الفهم المشترك على المستويات المعنية •

المعرفة يكمنان في هذه المستويات بشكل كبير، ثم التحول  تدريجيا بعد ذلك على مستوى 

 .المنظمة ككل

تمكين األفراد في مناسبات متكررة من البدء في مناقشات وتداول الحوارات ليتضح لهم ما  •

 . الذي يشكل أساس المعرفة إلنجاز أعمالهم

 .ة األفراد لتحديد دور ومتطلبات ومضامين وتطبيقات المعرفة إلنجاز أعمالهممساعد •

 .تركيز االهتمام على تدفق المعرفة أكثر من تخزينها •

ينبغي على المديرين التركيز على الحاالت المتميزة في منظماتهم أثناء مقارناتهم المرجعية  •

 .لعمليات المنظمة بقصد المقارنة والتعلم

مة غير المحدودة والتي تعني السلوك المنفتح، أي أن يتصرف األفراد بدون ابتكار المنظ •

 .التقيد  بالوالء الوظيفي والبحث أيضا عن األفكار من أي مكان آخر

تقديم خطة دفع معتمدة على المهارة كجزء من النظام األشمل للحوافز والمكافآت، حيث إن  •

ير والتفوق في المهارات الجديدة المالئمة مثل هذه الخطة تحفز العاملين بصورة أكبر للتطو

لمهارات المنظمة اإلستراتيجية، وتساعد مثل هذه الخطة على خلق قوة عاملة متعددة 

 .المهارات، وتوليد الثقافة التي تقيم وتكافئ تعلم الناس المستمر

  

رفة في إلى مجموعة من العوامل التي تقود إلى نجاح نظام إدارة المع) 2004(وقد أشار يوسف 

  :المنظمات وهي

  

 .التركيز على قيم المنشأة وأهميتها وضمان الدعم المالي من اإلدارة العليا •

 .توفر قاعدة تقنية وتنظيمية يمكن البناء عليها •

هيكل معرفة قياسي مرن قادر على مواكبة طريقة إنجاز األعمال بالمؤسسة واستخدام  •

 .المعرفة المتوفرة

التي تقوم لدعم االستخدام للمعرفة لالستفادة القصوى من ) رفية الصداقة المع( تبني ثقافة  •

 .النظام المعرفي

تبني عملية تغيير في أساليب وطرق التحفيز لخلق ثقافة المشاركة المعرفية وإشاعتها في  •

 .المنظمة

لهم ) العاملين ( ضمان تعدد القنوات المعرفية لتسهيل عملية نقل المعرفة كون األفراد  •

 .ة لتنفيذ األعمال والتعبير عن أنفسهمطرق مختلف
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تطوير مستوى عمليات المعالجة في المنشأة بما يمكن من تحسين طرق إدارة األعمال  •

 .لضمان التطوير

كالمكافآت والتمييز، لدفع العاملين لالسهام في خلق ) غير عادية ( تبني طرق تحفيزية  •

 .واستخدام المعرفة المتوفرة

ام، وهذه مسألة أساسية إلقامة المشروع وتوفير الموارد الالزمة لذلك، دعم اإلدارة العليا الت •

 . وتحديد أنواع المعرفة ذات األهمية لنجاح المؤسسة

  

  :فقد لخصوا عوامل نجاح إدارة المعرفة باآلتي ) 2006( أما العلي، قنديلجي والعمري 

  

  .لها وااللتزام بهاقيادة قوية داعمة تمتلك رؤية حالمة حول أجندة المعرفة والحماس  •

 .تكاملية الجدارات الفرعية مع ثقافة المنظمة والبناء التنظيمي •

 .توقعات واضحة للحاجات والرغبات •

 .محاذاة إدارة المعرفة مع مهمة وحاجات األعمال •

 .التعاون واالتصال وتبادل األفكار ومشاركة المعرفة •

 .تها وتطويرها باستمرارتوفير بنية تحتية من تكنولوجيا المعلومات، وفهم تطبيقا •

 .استمرارية التجريب والتعلم واالبتكار •

 .فرق عمل متماسكة وفاعلة •

 .فهم واضح لتدفق العمل ودورة التغيير •

 .الموثوقية واألمانة واألمن والحماية •

 .أن تكون ممكنة اإلجراء والتطبيق وتتوفر فيها مبادئ للعمل المنتظم •

 .افعمراعاة أن ال تكون الكلف أكثر من المن •

 .بناء المقاييس ومؤشرات النجاح •

 .إضافة القيمة لألعمال واستخدام المقاييس الالزمة والمكافآة الضرورية •

تطوير أجندة المعرفة من خالل عملية تقييم المشروعات الناجحة المستخدمة في بناء  •

 .الجدارات المعرفية والتعليمية
 

 االستراتيجية رة المعرفة واالتجاهاتأن نجاح أنظمة إدا) Roman-Velazquez ) 2004ويشير 

تكمن في توزيع المعرفة على مستويات هرمية متعددة في المؤسسة أو وحدة العمل وأن نجاعة 

إدارة المعرفة ال تكمن في استخدام تكنولوجيا حديثة وحسب، وإنما يتحتم وجود تفهم ومشاركة 

  : عوامل نجاح إدارة المعرفة باآلتيويلخص الباحث .العنصر البشري في المنظمة التي يعملون بها
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 .وجود قيادة إدارية داعمة •

 .توفر االستعداد والدافعية لدى العاملين للتعلم والتغيير •

 .تشجيع االبتكارات واإلبداع من خالل تطوير نظام حوافز ومكافآت في المؤسسة •

 .وجود مكتبة ووسائل اتصال الكترونية  •

 .ل شراء المعرفة وتحديثهاوجود الموارد البشرية والمالية من أج •

 .تطوير الموارد البشرية من خالل تدريبها وتأهيلها •

 .التركيز على المستقبل وعدم االنحصار في الماضي والحاضر •

  

   الفاعلية 3.2

  

  .يتناول الباحث تعريف الفاعلية ومؤشراتها

  

  : تعريف الفاعلية.1.3.2

  

  :هناك عدة تعريفات للفاعلية

  

التوظيف الماهر للكفاءة بشكل يؤدي الى تحقيق : لفاعلية بأنهاا) 2004(تعرف كسواني  •

 .الهدف الذي توظف من أجله

القدرة على تحقيق رضى : بأنها) 2001(ويعرفها هيغ وجولييت كما ورد في أبو فارة  •

 .أصحاب المصالح  

 .بأنها درجة تحقيق األهداف المتحققة): 2006(تعريف الملكاوي  •
 

  .ية هي قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافهاويرى الباحث بأن الفاعل

  

  :  مؤشرات الفاعلية.2.3.2

  

الفاعلية تعبر عن درجة انجاز ما تم تخطيطه من أهداف، ويصعب فهمها واستيعابها بعيدا عن 

وقد وضع . األهداف التي تمثل الحالة المرغوب فيها والتي تسعى اإلدارة الى تحقيقها مستقبال

ن األسئلة التي تقيس مؤشرات إدارة المعرفة في المنظمات التجارية وهذه عددا م) 2006(الملكاوي 

  :األسئلة هي
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 هل أدت المعرفة إلى تحقيق الميزة التنافسية؟ •

 هل أسهمت في تحقيق الفاعلية والكفاءة؟ •

 هل أسهمت في زيادة األرباح وإلى أي مدى؟ •

 هل أسهمت في زيادة المبيعات؟ •

 هل أسهمت في دقة العمل؟ •

 ت في السرعة في العمل؟هل أسهم •

 هل أسهمت في تخفيض نسبة التكاليف؟ •

 هل أسهمت في زيادة رضى العميل؟ •

 .هل انعكست آثارها إيجابيا على سلوك العاملين •

  عمليات التعلم والتعليم؟ •

هل أسهمت في تحقيق التدفق السريع للمعرفة إلى المنظمة والتحقق من الوصول إلى  •

 المعرفة ذات  الصلة؟ 

  

  ؤسسات األهلية الم4.2

  

المؤسسات األهلية هي تلك المؤسسات غير الحكومية والنوادي والجمعيات في القدس الشرقية والتي 

تقدم خدمات عامة ومتخصصة في المجاالت االجتماعية والصحية والتعليمية وفي مجاالت 

 اتحاد او بأنها)  2002(المؤسسات األهلية  ويعرف مركز التميز .الديموقراطية وحقوق اإلنسان

ال تسعى للربح،  ومصطلح منظمات غير ) شركة(جمعية او مؤسسة او صندوق خيري او مؤسسة 

حكومية ليس مصطلحا قانونيا ولكنه يستخدم عند اإلشارة الى الهيئات غير الحكومية التي ال تسعى 

  .للربح والعاملة في األنشطة االجتماعية أو التنمية

  

  : ة أهداف المؤسسات األهلي.1.4.2

  

 مؤسسة أهلية تقدم خدمات شاملة ومتنوعة، لقد وضعت هذه 135يوجد في مدينة القدس حوالي 

المؤسسات لنفسها أهدافا تتراوح من العمومية واالتساع الى المحدودية والدقة، هذه األهداف  كما 

  :هي ) 2007( حددها اإلئتالف األهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس 

  

 .توى وعي المواطن الثقافي، االجتماعي، الصحي، الحقوقي والتنمويتحسين مس •

 .تعزيز التنمية من خالل األنشطة المختلفة •
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 .تعزيز ممارسة الديموقراطية في األسرة والمجتمع •

 .تعزيز ممارسة العمل التطوعي •

 .تعزيز مشاركة المواطن في البناء •

 .تدريب وتأهيل الفئات المختلفة •

 ..األطفال، النساء ، ذوي االحتياجات الخاصة وغير ذلك: فةتمكين الفئات المختل •

 .تحقيق التكافل االجتماعي بين أفراد المجتمع المحلي •

 .تحسين الوضع االقتصادي ومحاربة الفقر •

 .الكشف المبكر لألمراض •

 .التقليل من االصابة باألمراض •

 .نسائية وشبابية: إعداد قيادات جماهيرية  •

 .الدفاع عن حقوق المواطن •

 .متابعة ومعالجة انتهاكات حقوق اإلنسان •

 .الدفاع عن الهوية الفلسطينية والعقارات •

 .المحافظة على التراث الفلسطيني •

 .بناء قدرات المؤسسات •

 .تعزيز صمود األهل في مدينة   القدس •

 .عمل دراسات وأبحاث في مجاالت متعددة •

 .دمج ذوي االحتياجات الخاصة في المجتمع •

 .ناسبة لذوي االحتياجات الخاصةتوفير األجهزة الم •

 .دعم قضية اإلسكان على مختلف مستوياتها في محافظة القدس •

 .حماية الفئات المختلفة من االستغالل •

 .تشجيع الحياة الثقافية في محافظة القدس •

 .االرتقاء بالثقافة الفلسطينية •

  

ج على الصعيد الفردي، ومن أجل تحقيق هذه األهداف تقوم المؤسسات بالعديد من األنشطة والبرام

  :الجماعي والجماهيري، ومن أبرز النشاطات التي تقوم بها المؤسسات األهلية لتحقيق األهداف هي

  

 .عمل دورات وورشات عمل •

 .تقديم مساعدات مادية ونقدية •

 .فتح مراكز متعددة األهداف في المجتمع المحلي •
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 .برامج دراسات وأبحاث •

  .مج والنشاطاتاستشارات قضائية وغيرها من البرا •

   

   الدراسات السابقة 5.2

  

  :يستعرض الباحث هنا الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت الموضوع

  

  : الدراسات العربية.1.5.2

  

  : يستعرض الباحث عددا من الدراسات العربية، أهمها

  

  : )1997(  دراسة عيوش .1.1.5.2

  

، )2000اعية في القدس واحتياجاتها حتى عام مؤسسات الخدمات االجتم(قدم عيوش دراسة بعنوان 

وتهدف هذه الدراسة الى وضع صورة شمولية لوضع المؤسسات والمراكز االجتماعية في مدينة 

وذلك بهدف تطوير المؤسسات والخدمات المقدمة وتلبية 2000القدس في هذا المجال حتى عام 

إلحصاء الوصفي واستخدم أداتين لجمع وقد اعتمد الباحث منهج ا. الحاجات االجتماعية والتنموية

الفصل األول يضم لمحة تاريخية : والدراسة تضم أربعة فصول. االستبانة والمقابلة: المعلومات هما

، أما الفصل الثاني فيعرض المؤسسات 1948لبداية نشوء المؤسسات والخدمات االجتماعية قبل عام 

 عرض أسمائها، أهدافها، وضعها القانوني  حيث تم1967 – 1948التي نشأت في الفترة ما بين 

، أما 1967أما الفصل الثالث فيتطرق الى المؤسسات التي أنشئت بعد عام . وخدماتها ونشاطاتها

الفصل الرابع  فيتطرق الى مؤسسات اجتماعية أخرى في القدس تقدم خدمات اجتماعية وتنموية، 

 ومعالجة البيانات السابقة من خالل  مؤسسة وقام الباحث في هذا الفصل بتحليل66حيث عرض 

أنواع المؤسسات، ومواقعها، وتوزيعها حسب الجهة المسؤولة عنها، : عدد من المؤشرات مثل

ونوعية المنتفعين من خدمات المؤسسات االجتماعية، وتوزيع المؤسسات حسب نوع الخدمة التي 

سات، ومدى حصول المدراء تقدمها، وحسب مستوى الخدمات والمؤهل العلمي لمديري تلك المؤس

والعاملين على دورات تدريبية، وفي نهاية الدراسة يقدم الباحث تقريرا ماليا باحتياجات تلك 

من هذه المؤسسات هي جمعيات خيرية و % 39لقد خلص الباحث الى أن . المؤسسات المادية

لبلدية، وأن من هذه المؤسسات تقع داخل حدود ا% 66.7جمعيات غير ربحية، ووجد أن % 21.1

  :أما الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات فهي. منها أهلية% 56.1
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 .تأهيل مهني •

 .رعاية •

 .تعليم •

 .خدمات صحية •

 .خدمات جماهيرية عامة •

 .خدمات رياضية وثقافية •

 .خدمات تنسيقية وتخطيطية •

 .تأهيل وتعليم معاقين •

 .رعاية وخدمات صحية •

 .إرشاد وتوجيه •

 .خدمات ومساعدات اجتماعية •
 

من اداريي تلك المؤسسات حصلوا على دورات % 50وقد أظهرت نتائج الدراسة أيضا أن 

  .من العاملين فيها حصلوا على دورات مهنية متخصصة% 60.6متخصصة و 

  

  :)1999(سة شبكة المنظمات األهلية  درا.2.1.5.2

  

) لواقع واآلفاق  ا–المؤسسات األهلية في القدس ( أجرت شبكة المنظمات األهلية دراسة بعنوان 

وهدفت هذه الدراسة إلى توفير وتحديث قاعدة معلومات أساسية عن منظمات العمل األهلي العاملة 

في مدينة القدس، وتحديد احتياجات منظمات العمل األهلي الفلسطيني العاملة داخل مدينة القدس 

 لذلك، وتشخيص ألبرز ووضع المعلومات في متناول يد المعنيين التخاذ القرارات المناسبة تبعا

التحديات والعقبات التي تواجه مؤسسات العمل األهلي داخل القدس، والوصول الستخالصات 

لخدمة ) انجاز البحث ( وتوصيات بناء على قراءة وتحليل نتائج البحث واإلفادة من هذه الخطوة 

باعتبار أن ذلك ) قدس حملة من أجل ال( الحملة التي تتبناها شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية 

وقد أشارت الدراسة الى أن . يشكل جانبا من جوانب عمل ونشاط ودور الشبكة الوطني والمجتمعي

 وتبين أيضا 1967 مؤسسة ممن خضعت للبحث تم تأسيسها بعد عام 87أكثر من سبعين من بين 

وتناولت الدراسة منها مرجعيتها مجالس أمناء، % 21 مؤسسة مرجعيتها مجالس ادارة بينما 76أن 

أيضا مجاالت عمل هذه المؤسسات ونشاطاتها وتبين وجود مؤسسات تعمل في جميع المجاالت 

تقريبا مع إشارة واضحة الى صغر حجم المؤسسات التي تعمل في مجال الزراعة واألرض والمياه 

  .وهي من أساسيات الصراع القائم مع االحتالل
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  : )2004(  دراسة الطائي وأبو عياش .3.1.5.2

  

حيث هدفت  إلى "  إدارة المعرفة في صناعة الضيافة األردنية : " أجرى الباحثان دراسة بعنوان

تحديد تقييم معايير إدارة المعرفة في صناعة الضيافة من وجهة نظر اإلدارات المشرفة والتنفيذية 

وقد أجريت . انحالة عم/ في فنادق الدرجة األولى من السالسل الفندقية العالمية في األردن 

وقد أوضحت النتائج أن .  شخص100الدراسة على عينة من العاملين في صناعة الفنادق بلغت 

ويوجد تفاوت في األهمية . تقييم العاملين لمعايير إدارة المعرفة في صناعة الضيافة كان ايجابيا

عرفة الصريحة النسبية لكل معيار من معايير، إضافة الى وجود نظرة ضبابية للتمييز بين الم

  .والمعرفة الضمنية

  

  : )2004(  دراسة الشمري والدوري .4.1.5.2

  

إدارة المعرفة ودورها في تعزيز عملية اتخاذ القرار : "لقد أجرى الباحثان دراسة بعنوان

التي هدفت إلى الوقوف على دور وأهمية إدارة المعرفة في عملية تعزيز وإدارة " اإلستراتيجي

تيجية والحيوية التي تتصل بمشكالت إستراتيجية وذات أبعاد متعددة وعلى جانب القرارات اإلسترا

 استبانه وزعت على عينة من مديرين لمنظمات صناعية 65كبير من العمق والتعقيد، وقد تم اعتماد 

في بغداد وبتحليل إجابات االستبيانات إحصائيا تبين أن متخذي القرارات اإلستراتيجية للمنظمة 

 يدركون أهمية استخدام المعرفة وتوظيفها في عملية بناء وصنع القرار اإلستراتيجي، إال الصناعية

أن االستخدام الفعلي أو االستثمار األمثل إلدارة المعرفة في القطاع الصناعي ال يزال محدودا بسبب 

  .ادية المتاحةوجود معوقات ومحددات تتعلق بالمديرين والقيادات واإلمكانات الفنية والمعلوماتية والم

  

  : )2004(  دراسة الرفاعي وياسين .5.1.5.2

  

، حيث "دور إدارة المعرفة في تقليل مخاطر االئتمان المصرفي: " أجرى الباحثان دراسة بعنوان

تناولت الدراسة حقل إدارة المعرفة ودورها في تقليل مخاطر االئتمان المصرفي بالتطبيق على 

 تم أخذ عينة من المصارف التي قامت بتنفيذ أو لديها برامج وقد. القطاع المصرفي في األردن

ومشروعات إدارة المعرفة وذلك من أجل التعرف على واقع هذه المشروعات ومعرفة آراء افراد 

العينة من المديرين والعاملين بدور إدارة المعرفة في تقليل مخاطر االئتمان المصرفي وتحسين 

للزبائن، ولتحقيق أهداف هذه الدراسة تم تقديم اطار نظري جودة الخدمات المصرفية المقدمة 

متكامل إلدارة المعرفة وعملياتها في المنظمات الحديثة مع التركيز على تحليل العالقة بين إدارة 
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 استبانه على عشرة مصارف، 49تم توزيع . المعرفة ونظم إدارة المعرفة في الصناعة المصرفية

لبيانات واختبار الفرضيات باستخدام أساليب اإلحصاء الوصفي، في ضوء ذلك جرى جمع وتحليل ا

وقد وجد الباحثان وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية في آراء أفراد العينة حول األهمية 

النسبية لعوامل ادارة المعرفة في تقليل مخاطر االئتمان المصرفي من وجهة نظر أفراد العينة، كما 

روق معنوية ذات داللة إحصائية في آراء أفراد العينة حول إدارة المعرفة وجد الباحثان عدم وجود ف

مديرين ( في تقليل مخاطر االئتمان المصرفي اذا تم تصنيفهم على أساس الموقع الوظيفي 

  ).وموظفين

  

  : )2004(  دراسة العاني ، البشتاوي والرحاحلة .6.1.5.2

  

، هذه "رة المعرفة في تعزيز أداء المدقق الداخليدور إدا: " قام الباحثون بإجراء دراسة بعنوان

الدراسة تناولت موضوع إدارة المعرفة ومدى دورها وأثرها في المحاسبة من خالل التعرف على 

مدى وجود عالقة بين إدارة المعرفة وأداء المدقق الداخلي، وقد تم استخدام استبانه وزعت على 

 وزعت ثالث استمارات على مكتب لمديري التدقيق  مكتب تدقيق، حيث50مجتمع الدراسة البالغ 

 وذلك  لقياس مدى العالقة ما بين إدارة 150والمدققين الرئيسيين، وعليه بلغت عينة الدراسة 

وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة معنوية ومؤثرة ما بين إدارة . المعرفة وأداء المدقق الداخلي

نبغي على المدقق الداخلي جمع اكبر قدر ممكن من المعلومات المعرفة وأداء المدقق الداخلي، اذ ي

فضال عن معلوماته الشخصية التي ينبغي عليه . لتكوين خلفية مناسبة عن األنشطة الخاضعة للتدقيق

امتالكها وهذه المعرفة  تتطلب إدارتها بالشكل الصحيح  لكي يتمكن المدقق الداخلي من أداء عمله 

  .بكفاءة وفاعلية

  

  : )2004( الدوري والعزاوي  دراسة .7.1.5.2

  

إدارة المعرفة وانعكاساتها على اإلبداع التنظيمي، : أجرى الباحثان الدوري والعزاوي دراسة بعنوان

( حيث هدفت هذه الدراسة القيام ببلورة اطار فكري حول مفاهيم وأنواع ومداخل ونظريات 

ظيف المتاح من التراكم المعرفي عن المتغيرين ، وتو)المعرفة، ادارة المعرفة واإلبداع التنظيمي 

في بلورة ابعاد المنهجية التي ترمي الى ) إدارة المعرفة واإلبداع التنظيمي ( الرئيسيين للدراسة 

تحقيق هدف الدراسة والمجسد في بلورة العالقة بين إدارة المعرفة واإلبداع في المنظمات بشكل 

قة جد وثيقة بين إدارة المعرفة واإلبداع التنظيمي، خاص، وقد خلصت الدراسة الى وجود عال

فالمعرفة كقوة أساسية محركة لالقتصاد، الى جانب التغيير والعولمة وتحدياتها ولدت الحاجة الى 
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جديدة أو مطورة تحقق للمنظمة ميزة ) سلع ، خدمات ، عمليات ( اإلبداع لترجمة المعرفة الى 

مكنت المنظمات من إبداع منتجات جديدة بسرعة وكلفة كما أن القدرات المعرفية . تنافسية

منخفضة، فضال عن اإلرتقاء بمستويات الجودة للمنتوج الجديد او الخدمة الجديدة، الى جانب العالقة 

الوثيقة بين ادارة المعرفة واإلبداع التنظيمي وأثرها في صياغة استراتيجيات المنافسة وبما يعزز 

  .لتنافسيابداعية المنظمة ونجاحها ا

  

  : )2004(   دراسة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا .8.1.5.2

  

 فردا 1829أجرت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا استقصاء وزعت فيه استبيانات على 

 عامال، وكانت أغراض االستبيان 20يعملون في مواقع إدارية في شركات يزيد عدد عامليها عن 

ين أهمية المعرفة في عمليتي صنع القرار والتعلم اإلستراتيجيتين في المؤسسة، فهم البنية توز: هي

األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ودعمها لنشر المعرفة وتقدير جاهزية المؤسسات لبناء 

معرفة وقد توصلت الدراسة إلى استنتاجات عديدة فيما يخص جوانب إدارة ال. نظام إدارة المعرفة

واحتمالية نجاحها في منطقة األسكوا، وتوصلت أيضا إلى أن المبادرين إلى إدارة المعرفة في دول 

األسكوا األعضاء هم بصورة أساسية كبار المسؤولين التنفيذيين والمديرين العامين، يتبعهم مديرو 

رفة تنظر إلى الموارد البشرية، وقد توصلت إلى أن المؤسسات التي تمتلك أنظمة إلدارة المع

المعرفة على أنها من الممتلكات القيمة، ولديها إدارة ملتزمة بتقاسم المعرفة وخلقها، والميدانان 

اللذان يحتاجان إلى تحسين في هذه المؤسسات هما الترويج للمخاطرة والتجريب ومنتديات المناقشة 

تفهم المعرفة أيضا على أنها من أما المؤسسات التي ليس لديها أنظمة إلدارة المعرفة . اإللكترونية

الممتلكات القيمة وتقدر الحاجة إلى مستويات مناسبة من األمان، والميدانان اللذان يحتاجان إلى 

وقد توصلت الدراسة أيضا . إقامة نظام مناسب للمكافآت ومنتديات للمناقشة االلكترونية: تحسين هما

رفة في دول األسكوا، والميدان الرئيسي الذي يحتاج إلى أن القيادة هي القيمة العليا في إدارة المع

كما وتوصلت الدراسة إلى أن األداء في المؤسسات التي . إلى التحسين هو تحديد عمليات المعرفة

  .تي ال تمتلك مثل هذه األنظمةتمتلك أنظمة إدارة المعرفة أفضل منه في المؤسسات ال

  

   :)2004( دراسة العمري .9.1.5.2

  

االستخدام المشترك لتكنولوجيا المعلومات وإدارة المعرفة : "ث العمري دراسة بعنوانأجرى الباح

، والتي هدفت إلى تحليل استخدام البنوك "لتحقيق قيمة عالية ألعمال البنوك التجارية األردنية

  .تحقيق قيمة عالية ألعمال هذه البنوكلالتجارية األردنية لتكنولوجيا المعلومات وإدارة المعرفة 
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   . بنكا تجاريا أردنيا16عينة الدراسة شملت 

  

  :هيففرضيات الدراسة أما 

  

ال توجد عالقة ذات داللة معنوية بين القيمة العالية ألعمال البنوك التجارية األردنية وكل  •

 .من تكنولوجيا المعلومات وإدارة المعرفة

غيرات التي تحصل في كل من ال تتأثر قيمة األعمال العالية في البنوك التجارية األردنية بالت •

 .تكنولوجيا المعلومات وإدارة المعرفة

  

وقد خلصت الدراسة إلى وجود عالقة بين االستخدام المشترك إلدارة المعرفة وتكنولوجيا 

المعلومات وبين القيمة العالية ألعمال البنوك التجارية األردنية، كما توصلت الدراسة إلى وجود أثر 

لقيمة األعمال في البنوك نتيجة لالستخدام المشترك لتكنولوجيا المعلومات في الزيادة المتحصلة 

وإدارة المعرفة، كذلك وجدت الدراسة أن هناك زيادة في القيمة العالية ألعمال البنوك التجارية 

كما وجدت الدراسة فروقا ذات داللة معنوية . نتيجة الستخدام تكنولوجيا المعلومات وإدارة المعرفة

  . نوك فيما يتعلق بالقيمة العالية ألعمالها واستخدامها لتكنولوجيا المعلومات وإدارة المعرفةبين الب

  

  :)2004( دراسة الساعد وحريم .10.1.5.2

  

، "دور إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات في إيجاد الميزة التنافسية"أجرى الباحثان دراسة بعنوان 

رة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق الميزة التنافسية والتي هدفت إلى التعرف على دور إدا

وقد اعتمد الباحثان المنهج الوصفي التحليلي والذي حاوال من . في قطاع الصناعة الدوائية باألردن

خالله توضيح مفهوم ودور إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق الميزة التنافسية لعدد من 

رة المعرفة وتكنولوجيا لصناعية األردنية، وتحديد بعض المؤشرات لكل من إداشركات األدوية ا

  .المعلومات

  

وقد تم استخدام االستبانة والمقابلة كأداتين رئيسيتين لجمع البيانات المطلوبة  لهذه الدراسة، وقد 

ر في شملت الدراسة جميع المديرين العامين، مديري التسويق والمبيعات ومديري البحث والتطوي

وقد أظهرت ). 45( ثالث شركات خاصة باألدوية الصناعية األردنية ، حيث كان حجم العينة 

النتائج وجود عالقة قوية بين إدارة المعرفة والميزة التنافسية وعالقة معتدلة بين تكنولوجيا 

  . المعلومات والميزة التنافسية
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  : )2005(  دراسة حجازي .11.1.5.2

  

 مقارنة للوقوف على مدى توظيف المنظمات األردنية إلدارة المعرفة، أجريت دراسة تحليلية

كخطوة لبناء أنموذج لتوظيف إدارة المعرفة في هذه المنظمات، حيث هدفت الدراسة إلى معرفة ما 

إذا كانت المنظمات األردنية، العامة والخاصة على حد سواء قد بدأت توظف إدارة المعرفة في 

ت العمل التي يمكن أن يتم توظيف إدارة المعرفة فيها لتحسين أداء أعمالها، ومعرفة مجاال

المنظمات األردنية، والوقوف على أسباب فشل توظيف إدارة المعرفة في المنظمات األردنية فيما لو 

وجد الفشل، والوقوف على التحسينات الضرورية المطلوبة لتطوير نظام إدارة معرفة ناجح في 

اس درجة نجاح مبادرات إدارة المعرفة التي يتم تطبيقها في المنظمات المنظمات األردنية وقي

  .األردنية

  

واشتمل مجتمع الدراسة على كل من المنظمات العامة والخاصة األردنية والذي يضم الوزارات 

والدوائر والمؤسسات العامة ومؤسسات القطاع الخاص، وقد تم اختيار عدد من المنظمات العامة 

 منظمات من القطاع الخاص، 10 منظمة من القطاع العام و11: ق الدراسة عليهاوالخاصة لتطبي

 من القطاع 145 من القطاع العام و 240:  فردا385وبلغ عدد األفراد المبحوثين في الدراسة 

   .الخاص، وقد استخدم الباحث االستبيان كأداة لجمع البيانات

  

  :قد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمهاو

  

إن المنظمات األردنية العامة والخاصة توظف إدارة المعرفة في أعمالها بدرجة محدودة،  •

وأوضحت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى إدراك المنظمات 

  .األردنية العامة وبين المنظمات الخاصة بخصوص إدارة المعرفة ومحتواها

ردنية، العامة والخاصة تمارس عمليات إدارة دلت النتائج أيضا على أن المنظمات األ •

  .المعرفة من حيث توليد المعرفة والتشارك فيها والتعلم المنظمي

ال توجد فروق ذات دالالت إحصائية فيما يتعلق بممارسة عمليات إدارة المعرفة بين  •

 .القطاعين العام والخاص

عرفة وبين إدراك يوجد فروق بين إدراك منظمات القطاع الخاص ألهداف إدارة الم •

منظمات القطاع العام لذلك، بحيث كان مستوى إدراك القطاع الخاص أعلى من مثيله لدى 

 .القطاع العام
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   : )2005(  دراسة عبده .12.1.5.2

  

واقع المؤسسات األهلية في القدس الشرقية في ظل غياب "أجرت الباحثة فاطمة عبده دراسة بعنوان 

ماال لمتطلبات درجة الماجستير، حيث هدفت الدراسة الى تقويم وتحليل وذلك استك" البلدية العربية

، وقد أجرت الباحثة 2004 و 1967واقع المؤسسات األهلية في القدس الشرقية في الفترة ما بين 

وقد توصلت .  مؤسسة مقدسية، استخدمت الباحثة االستبيان كأداة لجمع البيانات130دراستها على 

  :من النتائج أهمهاالدراسة الى مجموعة 

  

 اتبعت نوعين من السياسات لتطوير 2004 وحتى عام 1967المؤسسات األهلية بعد عام  •

  .التطور األفقي والرأسي: وتحسين أدائها

  . تطور أداء المؤسسات األهلية التنموية ليس بالضرورة مرتبط بتوفر التمويل الثابت •

 . الشرقية دون المستوى المطلوبالتنسيق ما بين المؤسسات األهلية في مدينة القدس •

 .غالبية المؤسسات األهلية تؤيد إيجاد مرجعية للمؤسسات األهلية في القدس الشرقية •

المؤسسات األهلية قادرة على تقويم وضعها واحتياجاتها لتحسين وضعها في تقديم  •

 .الخدمات

 .تواجه المؤسسات معيقات ذاتية وخارجية وإسرائيلية ومحلية •
 

 : ) 2007( دراسة أبو فارة   .13.1.5.2

  

واقع استخدام مدخل إدارة المعرفة في المصارف العاملة في : أجرى الباحث أبو فارة دراسة بعنوان

هدفت هذه الدراسة الى تحليل وتحديد واقع استخدام مدخل إدارة المعرفة في المصارف . فلسطين

لمتغيرات كالمركز الوظيفي، العاملة في فلسطين، وسعت الدراسة الى التحقق من أثر بعض ا

الجنس، الدرجة العلمية، الخبرة والتدريب على إدراك أهمية إدارة المعرفة وتبنيها في المصارف 

  .العاملة في فلسطين

  

 فردا وأظهرت النتائج أن هناك فروقا معنوية وأخرى غير 254أجري البحث على عينة مكونة من 

 المعنوية فهي تتعلق بإدراك أهمية إدارة المعرفة كمتغير معنوية بين متغيرات الدراسة، أما الفروق

أما الفروق غير المعنوية فإنها تعزى الى . تابع وعناصر العمر والخبرة والتدريب كمتغيرات مستقلة

 وأظهرت الدراسة أن – كمتغيرات مستقلة –عناصر المركز الوظيفي، الجنس، المستوى التعليمي 

  .قوم بتطبيقات جوهرية للوظائف األساسية لمدخل إدارة المعرفةالمصارف العاملة في فلسطين ت
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  : )2007( اع عن حقوق الفلسطينيين  دراسة االئتالف األهلي للدف.14.1.5.2

  

دليل المؤسسات األهلية في : أجرى االئتالف األهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين دراسة بعنوان

اء معظم المؤسسات األهلية في القدس الشرقية ، حيث تطرق هذا الدليل الى أسم)2007(القدس 

، مشيرا الى أهدافها، برامجها، الفئة المستهدفة، وتفاصيل عن المؤسسة من حيث اسم 138وعددها 

  .المدير، مسؤول االتصال، مرجعية المؤسسة، تاريخ التأسيس، نوع التسجيل وعناوين المؤسسة

  

 21(الجمعيات الخيرية  :هدافها والقطاعات هيلقد قسم الدليل المؤسسات الى قطاعات من حيث أ

، الشباب )9(،  ذوي االحتياجات الخاصة )12(، التعليم )6(، النقابات )12(، قطاع الصحة )مؤسسة

( ، قطاع المسنين )5(، الطفولة )16(، الديموقراطية وحقوق اإلنسان )9(، القطاع النسوي )19(

، )2(، قطاع الزراعة )3(، القطاع الخاص )3(اإلسكان ، قطاع )17(، الثقافة والفن )مؤسسة واحدة 

  ).مؤسسة واحدة ( والمؤسسات الدينية ) 2(السياحة 

  

ويؤخذ على هذه الدراسة أنها تناولت مؤسسات خاصة ال تعتبر مؤسسات أهلية، كذلك تم إهمال 

  .مؤسسات أهلية أخرى فعالة في القدس الشرقية

  

  :)2008(  دراسة خليل .15.1.5.2

  

تصور مقترح لتطوير األداء اإلداري بجامعة القدس المفتوحة " م الباحث بإجراء دراسة بعنوان قا

، حيث تهدف الدراسة إلى التعرف على مفهوم إدارة المعرفة وفلسفتها "في ضوء إدارة المعرفة

وأهميتها وأنماطها وعملياتها ومقاييسها، تحديد متطلبات تطوير األداء اإلداري في الجامعات 

المفتوحة في ضوء إدارة المعرفة، الوقوف واقع األداء اإلداري في جامعة القدس المفتوحة من حيث 

صنع القرار والمشاركة فيه، اإلتصال، العمل التعاوني والتدريب، ووضع تصور مقترح لتطوير 

واستخدم الباحث المنهج الوصفي . األداء في جامعة القدس المفتوحة في ضوء إدارة المعرفة

وشملت عينة . تحليلي في دراسته، ومستخدما اإلستبانة كأداة لجمع البيانات المطلوبة لتلك الدراسةال

الدراسة المسؤولين عن إدارة جامعة القدس المفتوحة وهم نواب رئيس الجامعة، مديرو المناطق 

عدون التعليمية والمراكز الدراسية، وأعضاء هيئة التدريس ومديرو الدوائر اإلدارية، والمسا

  . اإلداريون واألكاديميون، ومديرو البرامج األكاديمية ورؤساء األقسام ادارية

  

  :وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج، فيما يلي بعض النتائج
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بينت نتائج الدراسة وجود قصور في تشخيص المعرفة وذلك بسبب إعتماد الجامعة على  •

 تقوم بتقويم أعمالها قياسا بالجامعات المفتوحة الخبرات الداخلية في تشخيص المعرفة، وال

 .في العالم

قصور في اكتساب المعرفة والحصول عليها بسبب قلة االهتمام باستقطاب أفراد مبدعين  •

 .للعمل لديها، واعتمادها على مصادر خاصة للحصول على المعرفة غير المناسبة

جامعة تعتمد على األساليب ضعف عملية تخزين واسترجاع المعرفة وذلك ناتج عن أن ال •

التقليدية في حفظ المعرفة واالعتماد على المستندات الورقية، واعتمادها على المعرفة 

 .الضمنية الموجودة لدى العاملين لديها

قصور في نشر المعرفة وتوزيعها وذلك لقلة تشجيع الجهود الكافية من قبل الجامعة لتشجيع  •

 .العاملين على تبادل المعرفة بينهم

 .قصور في تطبيق إلدارة المعرفة في الجامعة •

 .قصور في توفير متطلبات تطبيق إدارة المعرفة في الجامعة •

أظهرت النتائج أن معوقات تطبيق إدارة المعرفة في الجامعة راجع في مجمله إلى قصور  •

ستمر في التعاون بين من ينفذ إدارة المعرفة والمستوى األعلى في اإلدارة، وقلة التدريب الم

للعاملين والقيادات، ووجود تدخالت خارجية في اإلدارة، وقلة إيفاد موظفين لحضور 

  .ع لقلة الدعم المادي الالزممؤتمرات خارجية والذي هو راج

  

  : الدراسات باللغة األجنبية.2.5.2

  

  .أهم الدراسات االجنبية التي وصل اليها الباحث ملخصة ادناه

  

  : )Whitebeck ) 1987  و DeMartini دراسة .1.2.5.2

  

أجرى الباحثان دراسة بعنوان كيف يستخدم االختصاصيين االجتماعيين مصادر المعرفة في إطار 

  عملهم الميداني؟

  

هذه الدراسة تفحص كيف يستخدم االختصاصي االجتماعي مصادر المعرفة في عمله الميداني، 

الماجستير، والذين تصل سنوات  اختصاصي اجتماعي من حملة شهادة 90حيث شملت العينة على 

:  مصادر للمعرفة وهي8أظهرت نتائج الدراسة أن هناك . الخبرة الميدانية لديهم إلى سبع سنوات

التدريب في العمل، المعرفة العلمية التي حصلوا عليها في مرحلة الماجستير، المرشدين في العمل، 
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كتب العلمية، والمعرفة التي حصلوا عليها ورشات العمل، الزمالء في العمل، التجربة الشخصية ، ال

وتوصل الباحثان إلى أن التدريب في العمل هو من أهم مصادر المعرفة . في مرحلة البكالوريوس

أهمية وذلك من وجهة نظر المبحوثين، وأن المعرفة تتطور من خالل المزج بين المعرفة العملية 

  .  في مكان العمل والمعرفة الرسمية من خالل الجامعة
 

  :)Keyser.R )  2004 دراسة  .2.2.5.2

  

". العالقة بين إدارة المعرفة وفاعلية سلطة وادي تينسي: "أجرى الباحث ريتشارد كيسير بحثا بعنوان

يشير الباحث في هذه الدراسة إلى أن مفهوم إدارة المعرفة ولد من حقل العلوم اإلدارية في فترة 

ة حظي هذا الموضوع باهتمام كبير لدى اإلداريين واألكاديميين أوائل التسعينات، وفي الفترة األخير

والباحثين الذين تراودهم األسئلة حول استخدامات إدارة المعرفة، أهدافها والنتائج المترتبة عليها، 

ويعتقد الباحث بوجود عالقة بين إدارة المعرفة وفاعلية المنظمات، حيث أثبتت دراسته وجود مثل 

  . هذه العالقة

  

 مستخدما في مصلحة الكهرباء في وادي تنسي، أظهرت نتائج 1870ذه الدراسة أجريت على ه

الدراسة وجود عالقة إيجابية بين إدارة المعرفة وبين فاعلية مؤسسات توليد الطاقة التابعة لسلطة 

وادي تينسي، وأكدت النتائج أيضا وجود اختالفات ظاهرة ومهمة في معرفة تعريف إدارة المعرفة 

  .ين عدة مجموعات أو مستخدمين يعملون في منظمات تابعة لسلطة وادي تينسيب

  

  :)Anantatmula.V )2004  دراسةِ .3.2.5.2

  

،  يعتقد الباحث أنه في "سبل قياس فاعلية إدارة المعرفة في المنظمات : " أجريت دراسة بعنوان 

ظمات استخدام المعرفة كوسيلة لتحقيق ظل تزايد المنافسة االقتصادية العالمية تحاول العديد من المن

فالمؤسسات ال يتوجب عليها أن . األرباح التنافسية، والتي أصبحت مؤشرا أساسيا لنجاح المؤسسة

إن وجود أداة . تتعلم وحسب،  ولكن عليها التعلم بسرعة من أجل ضمان استمراريتها ونجاحها

  . المؤسسة بالفائدة ويحقق لها أرباحاإدارة المعرفة في المؤسسات هو قرار استثماري يعود على

  

لقد توصل الباحث إلى أن المعرفة وإدارة المعرفة هي واحدة سواء في المؤسسات الحكومية، 

مؤسسات غير ربحية ومؤسسات خاصة، ولكن النتائج التي تتعلق بمدى نجاح إدارة المعرفة في 

لك المؤسسات، فالمؤسسات الحكومية جميع هذه المؤسسات المختلفة قد تكون مختلفة وفقا ألهداف ت
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تسعى إلى تحسين المنتوج، بينما تسعى المؤسسات غير الربحية إلى تعظيم التعاون وتطوير التعلم 

وإمكانية التأقلم، في حين تسعى المؤسسات الخاصة الربحية لتطوير مهارات الموظفين وتحسين 

  .المنتوج أو جودة الخدمة

  

تخاذ قرارات مناسبة حول أسس إدارة المعرفة وسبل قياس هذا البحث يسهم في وضع خطط ال

  .   فعالية إدارة المعرفة الموجودة في هذه المؤسسات

  

 :Kao.H  ( 2005 ) دراسة .4.2.5.2

  

العالقة بين نمط القيادة التنفيذية وممارسة إدارة المعرفة في : "أجرى الباحث كاو دراسة بعنوان

جود عالقة بين نمط القيادة وممارسة ادارة المعرفة من خالل تفحص هذه الدراسة مدى و ".الصين

  . الحاسوبية في منطقة كون تشان في الصين high-techالقيادة التنفيذية التايوانية للشركات 

  

استخدم الباحث في هذه الدراسة منهج البحث الكمي، حيث قام بإعداد استبيان وصفي لسلوك القيادة 

)LBDQ(س أنماط القيادة التنفيذية وحالة إدارة المعرفة، واستخدم أيضا استبيانا ، تم استخدامه لقيا

  .تقييمياً لقياس ممارسة القيادة التنفيذية إلدارة المعرفة

  

الجنس، السن، المسمى الوظيفي،  مستوى التعليم، عدد سنوات العمل في : متغيرات الدراسة شملت

الحالية ومجموع سنوات القيادة في جميع الشركات الشركة الحالية، عدد سنوات القيادة في الشركة 

  .التي عمل بها

  

الوسيط، التكرار، النسب المئوية،  كرونباخ ألفا، : استخدم الباحث المعالجات اإلحصائية التالية

  االنحرافات المعيارية، معامل االرتباط بارسون، االنحدار، أنوفا اتجاه واحد، أنوفا اتجاهين، واختبار

 S-N-K .  

  

أظهرت النتائج وجود عالقة إيجابية ملحوظة بين نمط القيادة التنفيذية وممارسة ادارة المعرفة، 

كذلك أظهرت النتائج وجود فروق ملحوظة بين نمط قيادة البيع والسن والمسمى الوظيفي وسنوات 

ة تتأثر إن االختالفات في األنماط القيادي. القيادة في الشركة وسنوات القيادة في جميع الشركات

بمدى ممارسة إدارة المعرفة، كذلك فإن نمط قيادة البيع، يرتبط بشكل كبير بمدى ممارسة إدارة 

  .المعرفة، كما أن أنماط القيادة التنفيذية تتأثر بمدى ممارسة إدارة المعرفة
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  اسة الحالية عن الدراسات السابقة ما يميز الدر6.2

  

  :ما يليتتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة ب

  

الدراسة الحالية تبحث في العالقة بين إدارة المعرفة وفاعلية أنشطة المؤسسات األهلية في  •

القدس الشرقية، وهي الدراسة األولى التي تبحث في العالقة بين إدارة المعرفة وفاعلية 

 .المؤسسات األهلية في القدس الشرقية

إذ تعالج موضوع إدارة المعرفة من ركزت الدراسة الحالية على عمليات إدارة المعرفة،  •

 خالل ثماني عمليات

استخدمت الدراسة الحالية مؤشرات لعمليات إدارة المعرفة، حيث وضع الباحث مؤشرات  •

 .لقياس كل عملية من العمليات الثمانية على حدة

استخدمت الدراسة الحالية مؤشرات لقياس فاعلية أنشطة المؤسسات األهلية في القدس  •

 .الشرقية

لقد قام الباحث بتقسيم المؤسسات األهلية إلى قطاعات مختلفة محاوال فحص مدى ممارسة  •

 .كل قطاع إلدارة المعرفة
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  الفصل الثالث 

______________________________________________________  

  المنهجية ومجتمع وعينة وأداة الدراسة
  

معرفة في فاعلية أنشطة المؤسسات األهلية في القدس هدفت هذه الدراسة للتعرف على دور إدارة ال

ويتناول هذا الفصل منهجية الدراسة، مجتمع الدراسة وعينتها، أداة الدراسة، صدق األداة . الشرقية

  .وثباتها، إجراءات الدراسة واألدوات االحصائية المستخدمة

  

  : منهجية الدراسة1.3

  

في لدراسة العالقة بين إدارة المعرفة وفاعلية أنشطة استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوص

  . المؤسسات األهلية في القدس الشرقية نظرا لمالءمته لهذه الدراسة
  

  . مجتمع الدراسة2.3

  

يتكون مجتمع هذه الدراسة من الطاقم اإلداري في المؤسسات األهلية في القدس الشرقية، ويبلغ عدد 

الجمعيات الخيرية، : )1.3جدول  ( قطاعا وهي13سمة إلى  مؤسسة أهلية مق135هذه المؤسسات 

الشباب، الثقافة والفن، الديموقراطية وحقوق اإلنسان، التعليم، الصحة، النساء، ذوي االحتياجات 

  .، السياحة والزراعةالخاصة، النقابات، الطفولة، اإلسكان والبنى التحتية

  

   عينة الدراسة3.3

  

  :داري لثمانية قطاعات وهيعينة الدراسة شملت الطاقم اإل
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  المؤسسات األهلية حسب قطاعات العمل: 1.3جدول 

  

  المجموع  القطاع  الرقم

  21  الجمعيات الخيرية  .1

  19  الشباب  .2

  17  الثقافة والفن  .3

  16  الديموقراطية وحقوق اإلنسان  .4

  12  التعليم  .5

  13  الصحة  .6

  9  النساء  .7

  9  ذوو االحتياجات الخاصة  .8

  6  النقابات  .9

  5  الطفولة  .10

  3  اإلسكان والبنى التحتية  .11

  3  السياحة  .12

  2  الزراعة  .13

  135  المجموع

  

قطاع الطفولة، النساء، ذوي االحتياجات الخاصة، الديموقراطية وحقوق اإلنسان، الصحة، اإلسكان 

قطاع التعليم، : ة قطاعات هيخمساستثني والبنى التحتية، الجمعيات الخيرية وقطاع الثقافة والفن، و

  :واألسباب التي دفعت الباحث الستثناء هذه القطاعات هي. الشباب، النقابات، السياحة والزراعة

  

أندية رياضية تنحصر فعالياتها وأنشطتها في : المؤسسات الشبابية في القدس الشرقية •

 .بأجرالرياضة وبالتحديد كرة القدم، إضافة إلى ذلك ال يوجد فيها عاملين 

هناك قطاعات لم يضمها الباحث إلى عينة الدراسة ألنها غير مقدسية، مقرها األساسي  •

 .اإلغاثة الزراعية: خارج القدس وإن وجد لها فروع صغيرة في القدس مثل
 

وقد استخدم الباحث طريقة المسح الشامل في دراسته، حيث شملت الدراسة جميع الطاقم اإلداري 

 استمارة، تم إعادة 193 عامال وعاملة، وقد تم توزيع 193المذكورة وعددهم في القطاعات الثمانية 

  ).2.3جدول  ( مبحوثا182بذلك بلغت العينة  استبانات بسبب عدم صالحيتها، و5، وتم إلغاء 187
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  .توزيع العينة حسب القطاعات:  2.3جدول

  

  عدد العينة  القطاع  الرقم

  25  الصحة  .1

  29  ذوو االحتياجات الخاصة  .2

  22  النساء  .3

  22  الطفولة  .4

  20  اإلسكان والبنى التحتية  .5

  20  ثقافة وفن  .6

  22  الديموقراطية وحقوق االنسان  .7

  22  الجمعيات الخيرية  .8

  182  المجموع

  

  :  خصائص العينة1.3.3

  

الجنس،  السن، الدرجة العلمية، المسمى :  خصائص عينة الدراسة من حيث3.3يوضح الجدول 

  )ب-3.3أ، -3.3جدولي  (وظيفي وسنوات الخبرة في المؤسسةال

  

  خصائص عينة الدراسة: أ-3.3جدول 

  

  %  التكرار  الفئة  المتغير

  42.3  77  ذكر
  الجنس

  57.7  105  أنثى

  

   عاما29حتى 
  
54  

  
29.7  

30 - 39  59  32.4  

40 -49  39  21.4  

  

  العمر

50 – 69  30  16.5  
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  راسةخصائص عينة الد: ب-3.3جدول 

  

  %  التكرار  الفئة  المتغير

  

  .دبلوم متوسط فأقل
  
21  

  
11.5  

  66.5  121  .بكالوريوس

  

  الدرجة العلمية

  21.4  39  ماجستير او دكتوراه

  

  ة/رئيس
  
28  

  
15.4  

  17.6  32  مدير عام

  30.2  55  ة تنفيذي/مدير

  

  المسمى الوظيفي

  36.8  67  ة /مركز

  18.1  33   سنوات3أقل من 

  34.1  62   سنوات6أقل من -3

  سنوات الخبرة في المؤسسة  12.6  23   سنوات9أقل من -6

   سنوات فأكثر9

  
64  35.2  

  100.0  182  المجموع

  

   أداة الدراسة4.3

  

 125استخدم الباحث في هذه الدراسة االستبانة كأداة لجمع المعلومات، وتكونت االستبانة األولية من 

   )1.3ملحق ( انة في ضوء مراجعة األدبيات ذات العالقة فقرة، وقد جرى تصميم هذه االستب

  

  : صدق أداة الدراسة.1.4.3

  

على ستة محكمين من )  فقرة 125وهي االستبانة المكونة من ( عرض الباحث أداة الدراسة 

، وقد أبدى ) 2.3ملحق (المتخصصين في اإلدارة ومناهج البحث بعد أن تم تزويدهم برسالة خاصة 

مون مالحظاتهم على هذه األداة، وتم تعديل بعض فقرات االستبانة وحذف فقرات هؤالء المحك
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االستبانة بصورتها النهائية  ) 3.3المحكمين ملحق (أخرى، وأقرت االستبانة بصورتها النهائية، 

الجزء األول مكون من ثماني فقرات، تتضمن بيانات أولية، وأسئلة تتعلق : مكونة من ثالثة أجزاء

 فقرة تتضمن اسئلة عن عمليات إدارة المعرفة ومعوقات 82 الجزء الثاني يتكون من بالمؤسسة،

المعرفة، أما الجزء الثالث فيشمل أسئلة عن أهداف وأنشطة المؤسسات، وبما أن أهداف المؤسسات 

حسب (لبست متشابهة وتختلف من قطاع آلخر، فقد تم تقسيم المؤسسات األهلية إلى ثمانية قطاعات 

  )4.3ملحق ( وتم بناء فقرات تتعلق بأهدافها حسب كل قطاع على حدة ) عملهامجاالت 

  

  : ثبات األداة2.4.3

  

قام الباحث بحساب ثبات األداة وذلك باستخدام معامل الثبات كرونباخ ألفا لقياس ثبات العينة التي 

 كرونباخ ألفا  مبحوثا يمثلون المؤسسات األهلية في القدس الشرقية، حيث تم قياس معامل182تضم 

 )4.3(جدول  . محورا، وكانت نتائج المقياس عالية مما يعزز صالحية وثبات األداة11من خالل 

  .يوضح نسبة معامل كرونباخ ألفا لكل عملية من عمليات إدارة المعرفة

  

  معامل ثبات األداة باستخدام معامل الثبات كرونباخ ألفا: 4.3جدول 

  

  %نباخ معامل كرو  عدد األسئلة  المحور

  81.1  5  عملية تشخيص المعرفة

  89.9  10  .عملية تخطيط المعرفة

  93.3  7  .عملية تحديث المعرفة

  94.5  15  .عملية نشر وتقاسم وتوزيع المعرفة

  89.4  5  .عملية توليد واكتساب المعرفة

  94.9  11  .عملية تنظيم وتخزين واسترجاع المعرفة

  90.8  3  .عملية تنفيذ المعرفة

  95.0  10  .تابعة المعرفة والرقابة عليهاعملية م

  93.3  16  .معوقات تطبيقات المعرفة

دور ادارة المعرفة في فاعلية (المجال العام 

  )أنشطة المؤسسات األهلية 

82  95.5  

  86.2  60  فاعلية أنشطة المؤسسات األهلية
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    المعالجة اإلحصائية 5.3

  

إدخال البيانات باستخدام الحاسوب، ثم تمت معالجة بعد تفريغ إجابات أفراد العينة جرى ترميزها و

ومن ) SPSS-X(البيانات احصائيا باستخدام برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

  :المعالجات االحصائية المستخدمة

  

 .التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري والنسب المئوية •

 .ل الثباتمعادلة كرونباخ ألفا  لحساب معام •

 Correlationمعامل االرتباط بيرسون   •

 . و اختبار تحليل التباين األحاديT-testاختبار   •

  

    متغيرات الدراسة6.3

  

  :تابعة ومستقلة (متغيرات الدراسة هي على النحو التالي

  

  : المتغيرات المستقلة.1.6.3

  

  :بينتوزعت المتغيرات 

  

  : التاليةتطبيقات إدارة المعرفة من خالل العمليات •

  

o عملية تشخيص المعرفة. 

o عملية تخطيط المعرفة 

o عملية تحديث المعرفة. 

o عملية نشر وتقاسم وتوزيع المعرفة. 

o عملية توليد واكتساب المعرفة. 

o عملية تنظيم وتخزين واسترجاع المعرفة. 

o عملية تنفيذ المعرفة. 

o عملية متابعة المعرفة والرقابة عليها. 
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  :شملتفالمتغيرات الشخصية وأما  •

  

o السن 

o الجنس 

o سنوات الخبرة 

o المستوى الوظيفي 

o المؤهل العلمي. 

  

  : المتغيرات التابعة.2.6.3

  

فاعلية أنشطة المؤسسات األهلية في القدس الشرقية الممثلة بالقطاعات  :المتغيرات التابعة تشمل

  :التالية

  

 .قطاع  الطفولة •

 .قطاع الصحي •

 .قطاع النسوي •

 .قطاع الجمعيات الخيرية •

 .الديموقراطية وحقوق اإلنسانقطاع  •

 .قطاع الثقافة والفن •

 .قطاع اإلسكان والبنى التحتية •

  .قطاع ذوي االحتياجات الخاصة •
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  الفصل الرابع

______________________________________________________ 

  عرض نتائج الدراسة وتحليلها واختبار الفرضيات
  

   مقدمة 1.4

  

ض وتحليل نتائج الدراسة من خالل اإلجابة على أسئلة الدراسة وفرضياتها تم في هذا الفصل عر

التي تم وضعها في ضوء إدراك الباحث لمشكلة هذه الدراسة، وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية 

األول تناول نتائج أسئلة : تم تقسيم هذا الفصل إلى جزئين و.المناسبة في عرض هذه النتائج وتحليلها

  .الفرضيات) اختبار ( لرئيسية والفرعية، أما الجزء الثاني فإنه تناول نتائج فحص الدراسة ا

  

   نتائج أسئلة الدراسة 2.4

  

تم في هذا الجزء من الدراسة عرض وتحليل نتائج األسئلة البحثية الرئيسية لهذه الدراسة واألسئلة 

عمليات إدارة المعرفة وعالقتها الفرعية المنبثقة، وهذه األسئلة الرئيسية والفرعية تناولت واقع 

بفاعلية أنشطة المؤسسات األهلية في القدس الشرقية، وفيما يأتي عرض وتحليل لنتائج هذه األسئلة 

  ):الرئيسية والفرعية ( 

  

  : نتائج السؤال البحثي الرئيسي األول.1.2.4

  

 قع  إدارة المعرفة فيما وا: والذي نصه (تناول هذا المحور نتائج السؤال البحثي الرئيسي األول 

، إضافة إلى نتائج األسئلة الفرعية التي انبثقت عن السؤال )المؤسسات األهلية في القدس الشرقية
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الرئيسي، وذلك توضيحا لواقع عمليات إدارة المعرفة في المؤسسات األهلية في القدس الشرقية 

مليات إدارة المعرفة من بصورة تفصيلية، وذلك من خالل استعراض واقع كل عملية فرعية من ع

خالل عرض األسئلة الفرعية المنبثقة عن السؤال البحثي الرئيسي األول، وإجابة وتحليل كل منها 

  :كما يأتي

  

   ما واقع تشخيص المعرفة في المؤسسات األهلية في القدس الشرقية؟.1.1.2.4

  

نى عملية تشخيص المعرفة، أشارت نتائج الدراسة إلى أن المؤسسات األهلية في القدس الشرقية تتب

بأن المؤسسات األهلية في القدس الشرقية تولي اهتماما ) ب-5.4أ، -5.4(حيث يالحظ من جدول 

واضحا بعملية  تشخيص المعرفة، وقد تراوحت قيم األوساط الحسابية إلجابات عينة الدراسة حول 

جابات عينة الدراسة أن ويتضح من إ. ،  وهي قيم مرتفعة3.97 – 3.79فقرات هذه العملية بين 

من االجابات بوسط % 77.9(هذه المؤسسات تمتلك األدوات التي تمكنها من اكتشاف المعرفة 

، وهي بذلك تمتلك القدرة على تحديد عامليها الذين يمتلكون المعرفة المرتبطة )3.9حسابي يبلغ 

سسات القدرة على ، كذلك تمتلك المؤ)3.9من االجابات بوسط حسابي يبلغ % 78.7(بأنشطتها 

من % 78.2(تحديد األفراد خارج المؤسسة الذين يمتلكون المعرفة المرتبطة بمجال أنشطتها 

يالحظ  من خالل الجدول أيضا أن المؤسسات األهلية في القدس ). 3.91االجابات بوسط حسابي 

بنسبة ( فة الشرقية تركز على تشخيص أنواع المعرفة المطلوبة لكل مستوى من مستوياتها المختل

إن هذه االجابات تعبر عن إدراك المؤسسات األهلية في  ).3.79وبوسط حسابي يبلغ % 75.7

القدس الشرقية ألهمية تشخيص المعرفة، وقد بلغت قيمة الوسط الحسابي العام الجابات عينة 

  . وهذه القيمة مرتفعة الى حد ما3.90الدراسة حول فقرات هذه العملية 

  

وسطات الحسابية واالنحراف المعياري الجابات عينة الدراسة حول تشخيص المت: أ-5.4جدول 

  . المعرفة في المؤسسات األهلية في القدس الشرقية
 

رقم 

  الفقرة
  الفقرة

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

  المعياري
%  

1.  
تمتلك المؤسسة األدوات التي تمكنها من اكتشاف 

  .المعرفة
3.90  0.69  77.9  

2.  
لقدرة على تحديد عامليها الذين تمتلك المؤسسة ا

  .يمتلكون المعرفة المرتبطة بمجال أنشطتها
3.9  0.76  78.7  
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المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الجابات عينة الدراسة حول تشخيص : ب-5.4جدول 

  . المعرفة في المؤسسات األهلية في القدس الشرقية
 

رقم 

 الفقرة
  الفقرة

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

  لمعياريا
%  

3.  
تمتلك المؤسسة القدرة على تحديد األفراد خارج 

  .أنشطتهابالمؤسسة الذين يمتلكون المعرفة المرتبطة 
3.91  0.83  78.1  

4.  
تهتم المؤسسة باستقطاب خبراء في مجال إدارة 

  .المعرفة المرتبطة بأنشطتها
3.97  0.85  79.1  

5.  
وبة تركز المؤسسة على تشخيص أنواع المعرفة المطل

  .لكل مستوى  من مستوياتها المختلفة
3.79  0.79  75.7  

  78.0  0.59  3.90  عملية تشخيص المعرفة  

  

وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أن بعض المؤسسات األهلية في القدس الشرقية تستخدم وتتبنى 

) 6.4(وجدول )  في القدس الشرقية ( عملية تشخيص المعرفة أكثر من مؤسسات أهلية أخرى 

وضح قيم األوساط الحسابية والنسب المئوية الستخدام وتبني عملية تشخيص المعرفة في كل قطاع ي

  .من قطاعات المؤسسات األهلية العاملة في القدس الشرقية

  

المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لمدى تبني القطاعات المختلفة للمؤسسات  : 6.4جدول 

  .ة تشخيص المعرفةاألهلية في القدس الشرقية لعملي

  

  المعياري االنحراف المتوسط الحسابي  القطاع الرقم

  0.46  4.03  الطفولة  .1

  0.62  3.79  الصحي  .2

  0.72  3.83  النسوي  .3

  0.62  3.54  الجمعيات الخيرية  .4

  0.64  3.79  البنية التحتية  .5

  0.49  3.97  حقوق اإلنسان  .6

  0.51  4.03  ذوو االحتياجات الخاصة  .7

  0.48  4.19  قافة وفنث  .8
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أن المؤسسات األهلية في القدس الشرقية تستخدم عملية تشخيص المعرفة  ) 6.4( يالحظ من جدول 

بدرجة كبيرة، علما بأن هناك تباينا بين القطاعات المختلفة في مدى استخدامها وتبنيها لعملية 

ستخداما لعملية تشخيص تشخيص المعرفة، فيالحظ أن قطاع الثقافة والفن هي أكثر القطاعات ا

، ويحتل قطاعي الطفولة وذوي االحتياجات الخاصة )4.19(المعرفة، حيث بلغ المتوسط الحسابي 

حيث بلغ المتوسط الحسابي الستخدام هذين القطاعين لعملية تشخيص المعرفة (المركز الثاني 

، ويمكن تفسير )3.54متوسط حسابي (فيما يحتل قطاع الجمعيات الخيرية المركز األخير ) 4.03

ذلك بأن قطاع الجمعيات الخيرية يقوم بخدمات اجتماعية تتمثل في تقديم المساعدات المادية 

والمعونات لألفراد المحتاجين، في حين أن المؤسسات األخرى تقوم ببرامج عالجية ووقائية 

لين في القطاعات وتنموية وبالتالي تضطر بين الحين واآلخر من شراء المعرفة، إضافة إلى أن العام

التنموية والعالجية كقطاع النسوي والطفولة وذوي االحتياجات الخاصة يفترض أن يتوفر لهم 

  .التأهيل المهني والمهارات وبالتالي يفترض أن يبحثوا عن المعرفة بشكل مستمر

  

ة المهمة إن هذه النتائج تشير إلى وجود درجة عالية من االهتمام لدى هذه القطاعات نحو هذه العملي

الذي وجد في دراسته ) 2008(، وهذه النتائج تختلف مع دراسة خليل )عملية تشخيص المعرفة(

  .وجود قصور في استخدام جامعة القدس المفتوحة لعملية تشخيص المعرفة

   

  ما واقع تخطيط المعرفة في المؤسسات األهلية في القدس الشرقية؟.2.1.2.4

  

مؤسسات األهلية في القدس الشرقية تتبنى عملية تخطيط المعرفة، أشارت نتائج الدراسة إلى أن ال

بأن المؤسسات األهلية ) ب-4.7أ، -7.4(حيث يستدل من إجابات عينة الدراسة الواردة في جدول 

في القدس الشرقية تولي اهتماما واضحا بأنشطة التخطيط للمعرفة، حيث تراوحت قيم األوساط 

 وهي بالمجمل مرتفعة، 4.26-3.25 حول فقرات هذا المتغير بين الحسابية إلجابات عينة الدراسة

ويتضح من إجابات عينة الدراسة أن المؤسسات األهلية تضع لنفسها أهدافا تساعد في نشر المعرفة 

، وتحدد المؤسسة الوسائل المالئمة )3.95من اإلجابات ، بوسط حسابي يبلغ % 78.9(في المؤسسة 

وأظهرت )  3.95من االجابات بوسط حسابي يبلغ % 79.0( معرفتها لتحقيق األهداف التي ينبغي

% 76.2(النتائج أن المؤسسة تستخدم أساليب متعددة في بناء المعرفة الالزمة في جميع وحداتها  

من جانب آخر تسعى المؤسسة إلى الحصول على المعرفة ). 3.81من اإلجابات بوسط حسابي يبلغ 

، إضافة إلى أن المؤسسات )4.26إلجابات بوسط حسابي يبلغ من ا% 85.3(من مصادر متعددة 

بأوساط حسابية % 74.9، %77.7(األهلية تعتمد على العاملين والزبائن كمصادر أساسية للمعرفة 

 اللذين  Whitebeck و DeMartiniهذه النتائج تتفق مع دراسة ). على التوالي3.75 ، 3.88
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 يستخدمون مصادرمتعددة للمعرفة، ولكن االختالف في توصال إلى أن االختصاصيين االجتماعيين

  .أن االختصاصيين االجتماعيين يهتمون بالتدريب في العمل كمصدر أساسي للمعرفة

  

أما فيما يتعلق بمدى مكافأة المؤسسة للعاملين فيها على األفكار االبتكارية الجديدة وعلى جهودهم 

 %  65.1(ة العينة على هاتين الفقرتين متوسطة لكسب معرفة جديدة تدعم أنشطتها فكانت استجاب

بمعنى أن جزءا من المؤسسات األهلية في )  على التوالي3.37 ، 3.25بأوساط حسابية  % 67.4

القدس الشرقية ال يميل إلى مكافأة العاملين على جهودهم وإبداعاتهم، األمر الذي قد يشكل عائقا أمام 

ل الجدول المذكور أن المؤسسة تشجع عمليات تبادل المعرفة ويالحظ من خال. تنفيذ إدارة المعرفة

، وهي بذلك تعمل على تطوير )3.90بوسط حسابي يبلغ % 78.0(بين العاملين داخل المؤسسة 

إلى أن المؤسسة تعمل  ) 3.98بوسط حسابي يبلغ ( من أفراد العينة % 79.6المعرفة، حيث أشار 

  .على تطوير المعرفة الحالية

  

 المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الجابات عينة الدراسة حول تخطيط: أ-7.4جدول 

  . المعرفة في المؤسسات األهلية في القدس الشرقية

  

رقم 

  الفقرة
   الفقرة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
%  

6.  
تضع المؤسسة لنفسها أهدافا تساعد في نشر المعرفة 

  .في المؤسسة
3.95  0.81  78.9  

7.  
تحدد المؤسسة الوسائل المالئمة لتحقيق األهداف التي 

  .ينبغي معرفتها
3.95  0.78  79.0  

8.  
تستخدم المؤسسة أساليب متعددة في بناء المعرفة 

  .الالزمة في جميع وحداتها
3.81  0.79  76.2  

9.  
تسعى المؤسسة الى الحصول على المعرفة من مصادر 

  .متعددة
4.26  0.74  85.3  

10.  
ؤسسة على العاملين كمصدر من مصادر تعتمد الم

  .المعرفة الالزمة ألشطتها
3.88  0.94  77.7  

11.  
تعتمد المؤسسة على الزبائن كمصدر من مصادر 

  .المعرفة الالزمة ألشطتها
3.75  1.07  74.9  
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 المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الجابات عينة الدراسة حول تخطيط: ب-7.4جدول 

  . سسات األهلية في القدس الشرقيةالمعرفة في المؤ

  

رقم 

  الفقرة
   الفقرة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
%  

12.  
تكافىء المؤسسة العاملين على األفكار االبتكارية 

  .الجديدة
3.25  1.08  65.1  

13.  
تكافىء المؤسسة العاملين فيها على جهودهم لكسب 

  .معرفة جديدة تدعم أنشطتها
3.37  1.07  67.4  

14.  
تشجع المؤسسة عمليات تبادل المعرفة بين العاملين 

  .داخل المؤسسة
3.90  0.95  78.0  

  79.6  0.83  3.98  .تعمل المؤسسة على تطوير المعرفة الحالية  .15

  76.2  0.63  3.81  عملية تخطيط المعرفة  

  

 بلغت قيمة إن هذه االجابات تعبر عن إدراك هذه المؤسسات ألهمية التخطيط لبناء المعرفة،  وقد

 وبلغت النسبة المئوية 3.81الوسط الحسابي العام إلجابات عينة الدراسة حول فقرات هذا المتغير 

  .وهي مرتفعة% 76.2

  

وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أن بعض المؤسسات األهلية في القدس الشرقية تستخدم وتتبنى 

) 8.4(وجدول )  دس الشرقية في الق( عملية تخطيط المعرفة أكثر من مؤسسات أهلية أخرى 

يوضح قيم األوساط الحسابية والنسب المئوية الستخدام وتبني عملية تخطيط المعرفة في كل قطاع 

  .من قطاعات المؤسسات األهلية العاملة في القدس الشرقية

  

 أن القطاع النسوي يحتل المركز األول في استخدامه لعملية تخطيط المعرفة 8.4يالحظ  من جدول 

، في حين يحتل قطاع الطفولة المركز الثاني بوسط حسابي يبلغ )3.48(سط حسابي يبلغ  بو

، في حين أن )3.39(، أما قطاع الثقافة والفن فيحتل المركز الثالث بوسط حسابي يبلغ  )3.47(

والقطاع ) 3.00(، حقوق اإلنسان ) 2.85(القطاعات األخرى هي أقل نصيبا ، فالجمعيات الخيرية 

إن هذه النتائج تشير إلى وجود درجة متوسطة من االهتمام لدى هذه القطاعات ). 3.05(الصحي 

  .نحو هذه عملية تخطيط المعرفة
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  المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لمدى تبني القطاعات المختلفة للمؤسسات: 8.4جدول 

  .األهلية في القدس الشرقية لعملية تخطيط المعرفة

  

  المعياري االنحراف  متوسط الحسابيال  القطاع  الرقم

  0.58  3.47  الطفولة  .1

  0.66  3.05  الصحي  .2

  0.80  3.48  النسوي  .3

  0.50  2.85  الجمعيات الخيرية  .4

  0.49  3.02  البنية التحتية  .5

  0.71  3.00  حقوق اإلنسان  .6

  0.37  3.12  ذوو االحتياجات الخاصة  .7

  0.70  3.39  ثقافة وفن  .8

  

  واقع تحديث المعرفة في المؤسسات األهلية في القدس الشرقية؟ ما .3.1.2.4

  

أشارت نتائج الدراسة إلى أن المؤسسات األهلية في القدس الشرقية تتبنى عملية تحديث المعرفة، 

  :)ب-9.4أ، -9.4(ويمكن أن يالحظ ذلك من خالل الجدول 

  

 ينة الدراسة حول تحديثالمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الجابات ع: أ-9.4جدول 

  . المعرفة في المؤسسات األهلية في القدس الشرقية

  

رقم 

 الفقرة
  الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
%  

16.  
تعمل المؤسسة على تحديث المعرفة ذات العالقة 

  .بأنشطتها
3.99  0.83  79.8  

17.  
تعمل المؤسسة على تنقيح المعرفة بما يحقق كفاءة 

  ااستخدامه
3.72  0.87  74.4  

18.  
تمتلك المؤسسة األساليب الفاعلة لتنقيح المعرفة 

  .المتاحة
3.35  0.98  66.9  
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 المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الجابات عينة الدراسة حول تحديث: ب-9.4جدول 

  . المعرفة في المؤسسات األهلية في القدس الشرقية

  

رقم 

 الفقرة
  الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
%  

19.  
طواقم متخصصة لتحديث /تشكل المؤسسة طاقما

  .المعرفة المرتبطة بأنشطتها
3.65  0.91  73.0  

20.  
تعمل المؤسسة على مراجعة المعرفة المتاحة بصورة 

  .دورية
3.64  0.85  72.9  

  79.2  0.84  3.96  .تهتم المؤسسة بتطوير األفكار الجديدة المبتكرة  .21

22.  
لمؤسسة عملياتها المعرفية بالخبرات لتحقيق تدعم ا

  . المواءمة بين الفرص المتاحة والتحديات
3.81  0.81  76.3  

  74.7  0.73  3.73  .عملية تحديث المعرفة   

  

إلى أن المؤسسات األهلية تهتم ) ب-9.4أ، -9.4 (يتشير إجابات عينة الدراسة الواردة في جدول

ارة المعرفة، ويالحظ من خالل الجدول أن المؤسسات األهلية بتحديث المعرفة كعملية من عمليات إد

بوسط حسابي يبلغ  % 79.8( في القدس الشرقية تعمل على تحديث المعرفة ذات العالقة بأنشطتها 

، بوسط حسابي %74.4( ، كذلك تعمل على تنقيح المعرفة بما يحقق كفاءة استخدامها  )3.99

ن يعتقدون أن المؤسسة تمتلك األساليب الفاعلة لتنقيح المعرفة ، إال أن نسبة المبحوثين الذي )3.72

وتشكل المؤسسة . 3.35بوسط حسابي يبلغ % 66.9المتاحة قد تناقصت، حيث بلغت نسبتها 

، 3.65بوسط حسابي يبلغ %) 73(طواقم متخصصة لتحديث المعرفة المرتبطة بأنشطتها /طاقما

معرفة المتاحة بصورة دورية، إشارة إلى أنها كذلك يالحظ أن المؤسسة تعمل على مراجعة ال

، كذلك تهتم بتطوير األفكار الجديدة )3.64بوسط حسابي يبلغ % 72.9(تواكب كل شيء جديد 

، وهي بذلك تدعم عملياتها المعرفية بالخبرات  )3.96، بوسط حسابي يبلغ %79.2( المبتكرة 

وقد ). 3.81 ، ووسط حسابي يبلغ %76.3(لتحقيق المواءمة بين الفرص المتاحة والتحديات 

أظهرت نتائج هذه الدراسة أن بعض المؤسسات األهلية في القدس الشرقية تستخدم وتتبنى عملية 

والجدول اآلتي يوضح قيم )  في القدس الشرقية ( تحديث المعرفة أكثر من مؤسسات أهلية أخرى 

يث المعرفة في كل قطاع من قطاعات األوساط الحسابية والنسب المئوية الستخدام وتبني عملية تحد

  .المؤسسات األهلية العاملة في القدس الشرقية
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  المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لمدى تبني القطاعات المختلفة للمؤسسات: 10.4جدول 

  . األهلية في القدس الشرقية لعملية تحديث المعرفة

  

  ياالنحراف المعيار  المتوسط الحسابي  القطاع  الرقم

  0.61  4.06  الطفولة  .1

  0.77  3.37  الصحي  .2

  0.75  3.80  النسوي  .3

  0.87  3.40  الجمعيات الخيرية  .4

  0.60  3.69  البنية التحتية  .5

  0.70  3.60  حقوق اإلنسان  .6

  0.60  3.97  االحتياجات الخاصة  .7

  0.68  4.00  ثقافة وفن  .8

  

ز األول في مدى استخدامه لعملية تحديث  أن قطاع الطفولة يحتل المرك10.4ويستدل من جدول 

بوسط ( ، ويحتل قطاع الثقافة والفن المركز الثاني )4.06(المعرفة، حيث يبلغ المتوسط الحسابي 

بوسط حسابي (، ويحتل قطاع ذوي االحتياجات الخاصة في المركز الثالث )4.00(حسابي يبلغ  

لقطاع الصحي والجمعيات الخيرية كانت ، في حين أن استجابات أفراد العينة في ا )3.97يبلغ 

إذن يالحظ ).  على التوالي3.4 ، 3.37(متوسطة، حيث بلغت األوساط الحسابية في هذين القطاعين 

أن المؤسسات األهلية تقوم بتحديث المعرفة، حيث بلغت قيمة الوسط الحسابي العام إلجابات عينة 

  %. 74.7ة المئوية العامة ، والنسب )3.73( الدراسة حول فقرات هذا المتغير 

  

   ما واقع نشر وتقاسم وتوزيع المعرفة في المؤسسات األهلية في القدس الشرقية؟.4.1.2.4

  

إلى أن المؤسسات األهلية )  ب-11.4( و) أ-11.4(تشير إجابات عينة الدراسة الواردة في جدول 

، وقد تراوحت قيم األوساط تهتم بنشر وتقاسم وتوزيع المعرفة كعملية من عمليات إدارة المعرفة

. ، وهي قيم مرتفعة4.16 – 3.50الحسابية إلجابات عينة الدراسة حول فقرات هذا المتغير بين 

ويتضح من إجابات عينة الدراسة أن السياسة العامة للمؤسسة تشجع العاملين على عرض أفكارهم 

، وأظهرت )3.93ي يبلغ من استجابات العينة وبوسط حساب%78.7(الجديدة المرتبطة بأنشطتها 

النتائج إلى أن المؤسسة تهتم بنقل المعرفة المرتبطة بأنشطتها من المصادر المتعددة إلى وحداتها 
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، من جانب آخر فإن المؤسسة تعمل على عرض )3.87بوسط حسابي يبلغ % 77.4(المختلفة 

 77.9(قة لتطويرها األفكار الجديدة التي تحصل عليها من خارج المؤسسة على الطواقم ذات العال

، كذلك أشارت النتائج إلى أن المؤسسة تتبنى سياسة واضحة تهدف إلى )3.90، بوسط حسابي %

  .)3.97 بوسط حسابي يبلغ 79.3(ين تنمية قدرات العامل

  

بوسط % 70(وأظهرت أيضا إلى وجود مكتبة في المؤسسة  تتضمن المنشورات المرتبطة بأعمالها 

جانب آخر فقد أشارت النتائج إلى أن المؤسسات األهلية في القدس الشرقية ، من )3.50حسابي يبلغ 

بأوساط  % 73.4 ، 73.3(تستخدم النشرات المكتوبة واإللكترونية لنشر المعرفة المرتبطة بأنشطتها 

وتستخدم المؤسسة أسلوب الدورات التدريبية وورشات ).  على التوالي3.67  3.66حسابية تبلغ 

 على 3.98، 3.99بأوساط حسابية % 79.7، 79.9(درات ومهارات العاملين فيها العمل لتنمية ق

والمؤسسات األهلية في القدس الشرقية تشجع العاملين فيها على المشاركة في األنشطة ). التوالي 

من % 81.5(التي تعزز المعرفة المرتبطة بأنشطتها كالمؤتمرات وورشات العمل واأليام الدراسية 

، وهي بذلك تستفيد من أنشطتها الناجحة لتكون )4.08وثين ، بوسط حسابي يبلغ مجموع المبح

  ). 4.16 بوسط حسابي يبلغ 83.3(تجارب تعزز أداء األنشطة الجديدة 

  

ويالحظ من خالل النتائج أيضا أنه يتوافر في المؤسسات األهلية وسائل اتصال تكفل تحقيق 

تبطة باألنشطة بين كادر المؤسسة في المستويات كلها اإلتصاالت المهنية التي تنشر المعرفة المر

،  وفيما يتعلق بتبادل المعرفة، أشار المبحوثون إلى أن )3.95بوسط حسابي يبلغ  % 78.9(

بوسط % 77.5(المؤسسات األهلية في القدس الشرقية تعقد جلسات عمل للعاملين لتبادل المعرفة 

% 76.7(مؤسسات األهلية في القدس الشرقية المعرفة ، ويتبادل العاملون في ال)3.87حسابي يبلغ 

حيث ) فرق العمل(، وكذلك يتبادل العاملون المعرفة من خالل أسلوب )3.84بوسط حسابي يبلغ 

  .3.85وبوسط حسابي يبلغ % 77.6بلغت النسبة المئوية الستجابات أفراد العينة 

  

التي توصل الباحث إلى نتيجة و) Roman-Velazquez  )2004إن هذه النتيجة تتفق مع دراسة

مفادها أن نجاعة إدارة المعرفة ال تكمن في استخدام تكنولوجيا حديثة وحسب، وإنما يتحتم وجود 

وأن نجاح أنظمة إدارة المعرفة . تفهم ومشاركة العنصر البشري في المنظمة التي يعملون بها

 هرمية متعددة في المؤسسة أو واإلتجاهات االستراتيجية تكمن في توزيع المعرفة على مستويات

  .وحدة العمل
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 المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الجابات عينة الدراسة حول عملية : أ-11.4جدول 

  .وتقاسم وتوزيع المعرفة في المؤسسات األهلية في القدس الشرقية نشر

  

رقم 

 الفقرة
  الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

  المعياري
%  

23.  
 العامة للمؤسسة تشجع العاملين على عرض السياسة

  .أفكارهم الجديدة المرتبطة بأنشطتها
3.93  0.89  78.7  

24.  
تهتم المؤسسة بنقل المعرفة المرتبطة بأنشطتها من 

  .المصادر المتعددة إلى وحداتها المختلفة
3.87  0.91  77.4  

25.  

تعمل المؤسسة على عرض األفكار الجديدة التي تحصل 

ارج المؤسسة على الطواقم ذات العالقة عليها من خ

  .بتطويرها

3.90  0.91  77.9  

26.  

  

تتبنى المؤسسة سياسة واضحة تهدف إلى تنمية قدرات 

  العاملين
3.97  0.97  79.3  

27.  
يوجد في المؤسسة مكتبة تتضمن المنشورات المرتبطة 

  .بأعمالها
3.50  1.19  70.0  

28.  
 المعرفة تستخدم المؤسسة النشرات المكتوبة لنشر

  المرتبطة بأنشطتها 
3.66  0.96  73.3  

29.  
تستخدم المؤسسة النشرات االلكترونية لنشر المعرفة 

  .المرتبطة بأنشطتها
3.67  0.99  73.4  

30.  
تستخدم المؤسسة أسلوب الدورات التدريبية لتنمية قدرات 

  .العاملين
3.99  0.86  79.9  

31.  
مهارات تعتمد المؤسسة أسلوب ورشات العمل لتنمية 

  .العاملين فيها
3.98  0.89  79.7  

32.  

تشجع المؤسسة العاملين فيها على المشاركة في األنشطة 

مؤتمرات ، : مثل( التي تعزز المعرفة المرتبطة بأنشطتها 

  )الخ ..ورشات عمل ، أيام دراسية

4.08  0.80  81.5  

33.  
تستفيد المؤسسة من أنشطتها الناجحة لتكون تجارب تعزز 

  نشطة الجديدةأداء األ
4.16  0.74  83.3  
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  المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الجابات عينة الدراسة حول عملية:  ب-11.4جدول 

  .نشر وتقاسم وتوزيع المعرفة في المؤسسات األهلية في القدس الشرقية

  

رقم 

  الفقرة
  الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
%  

34.  

سائل اتصال تكفل تحقيق االتصاالت يتوافر في المؤسسة و

المهنية التي تنشر المعرفة المرتبطة  باألنشطة بين كادر 

  .المؤسسة في المستويات كلها

3.95  0.84  78.9  

35.  
تعقد المؤسسة جلسات عمل للعاملين لتبادل المعرفة المرتبطة 

  .بأنشطتها
3.87  0.85  77.5  

36.  
مرتبطة بأنشطتها يتبادل العاملون في المؤسسة المعرفة ال

  .كلما اقتضت الضرورة ذلك
4.84  0.86  76.7  

  77.6  0.95  3.85  )فرق العمل ( يتبادل العاملون المعرفة من خالل أسلوب   .37

  77.6    3.88  عملية نشر وتقاسم وتوزيع المعرفة  

  

من يتضح من نتائج هذه الدراسة أن بعض المؤسسات األهلية في القدس الشرقية تختلف عن بعضها 

 يوضح قيم األوساط 12.4حيث مدى استخدامها لعملية نشر وتقاسم وتوزيع المعرفة، وجدول 

الحسابية والنسب المئوية الستخدام وتبني عملية نشر وتقاسم وتوزيع المعرفة في كل قطاع من 

  .قطاعات المؤسسات األهلية العاملة في القدس الشرقية

  

ة يحتل المركز األول في مدى استخدامه لتلك العملية،  أن قطاع الطفول12.4حيث يستدل من جدول 

، ويحتل )4.10(، في حين يحتل القطاع النسوي المركز الثاني )4.11(حيث يبلغ المتوسط الحسابي 

، في حين أن استجابات أفراد العينة في )4.09(قطاع ذوي االحتياجات الخاصة في المركز الثالث 

انت متوسطة، حيث بلغت األوساط الحسابية في هذين القطاع الصحي والجمعيات الخيرية ك

  ). على التوالي3.52، 3.43(القطاعين 

  

إذن يالحظ أن المؤسسات األهلية تقوم بنشر وتقاسم وتوزيع المعرفة، حيث بلغت قيمة الوسط 

، والنسبة المئوية العامة )3.88(الحسابي العام الجابات عينة الدراسة حول فقرات هذا المتغير 
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الذي وجد قصورا في عملية نشر المعرفة ) 2008(، وهذه النتيجة تختلف مع دراسة خليل77.6%

  .وتوزيعها في جامعة القدس المفتوحة

  

  المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لمدى تبني القطاعات المختلفة للمؤسسات : 12.4جدول 

  رفةاألهلية في القدس الشرقية لعملية نشر وتقاسم وتوزيع  المع

  

المتوسط   القطاع  الرقم

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

  0.47  4.11  الطفولة  .1

  0.78  3.43  الصحي  .2

  0.70  4.10  النسوي  .3

  0.91  3.52  الجمعيات الخيرية  .4

  0.56  3.79  البنية التحتية  .5

  0.54  4.00  حقوق اإلنسان  .6

  0.56  4.09  ذوو االحتياجات الخاصة  .7

  0.50  4.05  ثقافة وفن  .8

  

  ما واقع توليد واكتساب المعرفة في المؤسسات األهلية في القدس الشرقية؟.5.1.2.4

  

أشارت نتائج الدراسة إلى أن المؤسسات األهلية في القدس الشرقية تتبنى عملية توليد واكتساب  

  :)13.4 (المعرفة، ويمكن أن يالحظ ذلك من خالل الجدول التالي

  

 المؤسسات األهلية في القدس الشرقية تولي اهتماما واضحا في مجال أن) 13.4(يستدل من جدول 

. توليد واكتساب المعرفة، ويتجلى ذلك من خالل استجابات أفراد العينة على فقرات هذا المتغير

فالمؤسسات األهلية في القدس الشرقية تشجع عامليها على البحث عن المعرفة المرتبطة بأنشطتها 

، إضافة إلى أن العاملين يتوفر لديهم )3.81بوسط حسابي يبلغ % 76.2(في النشرات العلمية 

بوسط حسابي  % 78.2(االستعداد للبحث عن المعرفة المرتبطة بأنشطتها من المصادر المتعددة 

، %76.4(، وهي بذلك تهتم بشراء المعرفة المرتبطة بأنشطتها من مصادرها المختلفة )3.91يبلغ 

وأظهرت النتائج أيضا إلى أن المؤسسات األهلية في القدس الشرقية ، )3.82بوسط حسابي يبلغ 
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تركز على استخراج المعرفة المرتبطة بأنشطتها الكامنة في أذهان أفرادها إلى معرفة لإلستفادة منها 

، وأن العاملين في المؤسسة يبدون تفاعال )3.74بوسط حسابي يبلغ % 74.7(في تطور أنشطتها  

عرفة الكامنة في أذهانهم إلى معرفة واضحة صريحة تعزز أداء أنشطة المؤسسة إيجابيا لتحويل الم

والمؤسسات األهلية تمتلك أنظمة المعرفة المتمثلة بالبحث ). 3.77بوسط حسابي يبلغ  % 75.4(

عن المعرفة وشرائها من مصادرها المتعددة والعمل على تحويل المعرفة الضمنية إلى معرفة 

التي دلت نتائجها على أن المنظمات ) 2005(دراسة مع دراسة  حجازي صريحة، وتتفق هذه ال

تمارس عمليات إدارة المعرفة من حيث توليد المعرفة والتشارك فيها ) العامة والخاصة(األردنية 

  .والتعلم المنظمي

  

المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري إلجابات عينة الدراسة حول عملية توليد : 13.4جدول 

  . كتساب المعرفة في المؤسسات األهلية في القدس الشرقيةوا

  

رقم 

  الفقرة

المتوسط    الفقرة

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

%  

تشجع المؤسسة عامليها على البحث عن المعرفة   .38

  .المرتبطة بأنشطتها في النشرات العلمية 

3.81  0.88  76.2  

عرفة يتوفر لدى العاملين االستعداد للبحث عن الم  .39

  .المرتبطة بأنشطتها  من المصادر المتعددة

3.91  0.82  78.2  

تهتم المؤسسة بشراء المعرفة المرتبطة بأنشطتها من   .40

  .مصادرها المختلفة

3.82  0.88  76.4  

تركز المؤسسة على استخراج المعرفة الكامنة في   .41

  أذهان  أفرادها لالستفادة منها في تطوير هذه المؤسسة

3.74  0.83  74.7  

يبدي العاملون في المؤسسة تفاعال ايجابيا لتحويل   .42

المعرفة الكامنة في أذهانهم  إلى معرفة واضحة 

  .صريحة تعزز أداء أنشطة المؤسسة

3.77  0.83  75.4  

  76.2  0.71  3.81  عملية توليد واكتساب المعرفة  

  

المختلفة في مدى تبنيها ومن خالل هذه النتائج يالحظ أن هناك تفاوتا بين قطاعات المؤسسات 

لعملية توليد واكتساب المعرفة، والجدول اآلتي يوضح قيم األوساط الحسابية والنسب المئوية 
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الستخدام وتبني عملية توليد واكتساب المعرفة في كل قطاع من قطاعات المؤسسات األهلية العاملة 

  .في القدس الشرقية

  

 المعياري لمدى تبني القطاعات المختلفة للمؤسسات المتوسطات الحسابية واالنحراف : 14.4جدول 

  .األهلية في القدس الشرقية لعملية توليد واكتساب المعرفة

  

  المعياري االنحراف  المتوسط الحسابي  القطاع  الرقم

  0.49  4.05  الطفولة  .1

  0.82  3.35  الصحي  .2

  0.61  3.94  النسوي  .3

  0.81  3.42  الجمعيات الخيرية  .4

  0.71  3.64  لتحتيةالبنية ا  .5

  0.58  3.98  حقوق اإلنسان  .6

  0.58  4.01  ذوو االحتياجات الخاصة  .7

  0.62  4.11  ثقافة وفن  .8

  

 أن قطاع الثقافة والفن يحتل المركز األول في مدى استخدامه لتلك العملية، 14.4يستدل من جدول 

بوسط (ي المركز الثاني ، في حين يحتل القطاع الطفولة ف)4.11(حيث يبلغ المتوسط الحسابي 

، ويحتل قطاع ذوي االحتياجات الخاصة في المركز الثالث بوسط حسابي يبلغ )4.05حسابي يبلغ 

، في حين أن استجابات أفراد العينة في القطاع الصحي والجمعيات الخيرية كانت متوسطة، )4.01(

إذن يالحظ أن ). والي على الت3.42 ، 3.35(حيث بلغت األوساط الحسابية في هذين القطاعين 

المؤسسات األهلية تقوم بتوليد واكتساب المعرفة، حيث بلغت قيمة الوسط الحسابي العام الجابات 

، وهذه النتيجة %76.2، والنسبة المئوية العامة  )3.81( عينة الدراسة حول فقرات هذا المتغير 

  .عرفة والحصول عليهاالذي وجد قصورا في عملية اكتساب الم) 2008(تختلف مع دراسة خليل

  

   الشرقية؟فة في المؤسسات األهلية في القدس ما واقع تنظيم وتخزين واسترجاع المعر.6.1.2.4

  

أشارت نتائج الدراسة إلى أن المؤسسات األهلية في القدس الشرقية تتبنى عملية تنظيم وتخزين 

دل منه أن المؤسسات الذي يست 15.4واسترجاع المعرفة، ويمكن أن يالحظ ذلك من خالل جدول 
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األهلية في القدس الشرقية تولي اهتماما في مجال تنظيم وتخزين واسترجاع المعرفة، ويتجلى ذلك 

  .من خالل استجابات أفراد العينة على فقرات هذا المتغير

  

وأظهرت النتائج أن المؤسسات األهلية في القدس الشرقية تستخدم قاعدة بيانات للوصول إلى 

، كذلك يالحظ من خالل 3.57ومتوسط حسابي يبلغ % 71.4زمة بنسبة مئوية تبلغ المعرفة الال

استجابات المبحوثين أن المؤسسة تستخدم تكنولوجيا المعلومات لمعالجة األصول المعرفية بفاعلية 

، وفيما يتعلق بحفظ المعرفة فيستدل من خالل النتائج أن )3.66، ووسط حسابي يبلغ 73.3%(

، %75.6(ة في القدس الشرقية تقوم بحفظ المعرفة بصورة يسهل الوصول إليها المؤسسات األهلي

وتقوم المؤسسات األهلية في القدس الشرقية بحفظ المعرفة من خالل ). 3.78ووسط حسابي يبلغ 

، والمؤسسات األهلية في القدس )3.81بوسط حسابي يبلغ % 76.3(استخدام األساليب االلكترونية 

، إضافة إلى )3.82بوسط حسابي يبلغ % 76.4(توثيق األفكار الجديدة المبتكرة الشرقية تعمل على 

بوسط % 75.2(أن المؤسسات األهلية تعتمد إجراءات واضحة لحفظ حقوق الملكية ألصحابها 

، من جانب آخر، يالحظ أن المؤسسات األهلية في القدس الشرقية تعمل على )3.76حسابي يبلغ 

، كذلك يجري تنظيم المعرفة )3.75ووسط حسابي يبلغ % 75.1( لديها تصنيف المعرفة المتوافرة

 % 74.2(في المؤسسات األهلية بصورة تجعلها قادرة على التعامل مع المشكالت التي تواجهها 

من ناحية أخرى يالحظ من خالل استجابات المبحوثين أن المؤسسات ). 3.71ووسط حسابي يبلغ 

% 72.5(اردة للمؤسسة من مصادرها المتعددة لتحقيق التكامل بينها األهلية تقوم بدمج المعرفة الو

  ).3.63ووسط حسابي يبلغ  

  

خاصة للتعامل مع جميع ) دائرة(أما فيما يتعلق بمدى اهتمام المؤسسات األهلية بايجاد وحدة 

 ووسط حسابي% 66.4(المدخالت المعرفية المرتبطة بأنشطتها، فكانت استجابة المبحوثين متوسطة 

من المبحوثين أن % 73.4، واألمر كذلك فيما يتعلق بفهرسة المعلومات، حيث يعتقد )3.32يبلغ 

المعرفة المرتبطة بأنشطتها، وبلغ الوسط الحسابي ) تبويب(المؤسسات األهلية تعمل على فهرسة 

 التي) 2004(وتتفق هذه الدراسة مع دراسة العمري . وهي استجابة متوسطة) 3.49(لهذه الفقرة 

خلصت إلى وجود عالقة بين اإلستخدام المشترك إلدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات وبين القيمة 

  .العالية ألعمال البنوك التجارية األردنية

  

وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أن هناك فروقا ملحوظة بين المؤسسات األهلية في القدس الشرقية 

وتخزين واسترجاع المعرفة،  والجدول اآلتي يوضح قيم المختلفة في مدى تبنيها لعملية تنظيم 
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األوساط الحسابية والنسب المئوية الستخدام وتبني عملية تنظيم وتخزين واسترجاع المعرفة في كل 

  .قطاع من قطاعات المؤسسات األهلية العاملة في القدس الشرقية

  

نة الدراسة حول عملية تنظيم     المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الجابات عي     : 15.4جدول  

  .وتخزين واسترجاع المعرفة في المؤسسات األهلية في القدس الشرقية

  

رقم 

  الفقرة
   الفقرة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
%  

43.  
تستخدم المؤسسة قاعدة بيانات للوصول إلى المعرفة 

  الالزمة بسرعة
3.57  0.92  71.4  

44.  
المعلومات لمعالجة األصول تستخدم المؤسسة تكنولوجيا 

  .المعرفية بفاعلية
3.66  0.87  73.3  

45.  
تقوم المؤسسة بحفظ المعرفة بصورة يسهل الوصول 

  .اليها
3.78  0.81  75.6  

46.  
تقوم المؤسسة باستخدام األساليب االلكترونية لحفظ 

  .المعرفة
3.81  0.84  76.3  

  76.4  0.86  3.82  .رةتعمل المؤسسة على توثيق األفكار الجديدة المبتك  .47

48.  
تعتمد المؤسسة إجراءات واضحة لحفظ حقوق الملكية 

  ).من داخل المؤسسة وخارجها ( ألصحابها 
3.76  0.92  75.2  

  75.1  0.82  3.75  .تعمل المؤسسة على تصنيف المعرفة المتوافرة لديها   .49

50  
يجري تنظيم المعرفة في المؤسسة بصورة تجعلها قادرة 

  . مع المشكالت التي تواجههاعلى التعامل
3.71  0.81  74.2  

51.  
يجري دمج المعرفة الواردة للمؤسسة من مصادرها 

  .المتعددة لتحقيق التكامل بينها
3.63  0.82  72.5  

52.  
خاصة للتعامل مع ) دائرة ( تهتم المؤسسة بإيجاد وحدة 

  .جميع المدخالت المعرفية المرتبطة بأنشطتها
3.32  1.00  66.4  

53.  
المعرفة المرتبطة ) تبويب ( عمل المؤسسة على فهرسة ت

  .بأنشطتها
3.49  0.90  73.4  

  73.4  0.71  3.67  عملية تنظيم وتخزين واسترجاع  .54
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  المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لمدى تبني القطاعات المختلفة للمؤسسات: 16.4جدول 

  .واسترجاع  المعرفة األهلية في القدس الشرقية لعملية تنظيم وتخزين 
  

  القطاع  الرقم

  

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي

  0.47  3.72  الطفولة  .1

  0.79  3.29  الصحي  .2

  0.66  3.73  النسوي  .3

  0.83  3.27  الجمعيات الخيرية  .4

  0.78  3.66  البنية التحتية  .5

  0.64  3.80  حقوق اإلنسان  .6

  0.61  3.90  ذوو االحتياجات الخاصة  .7

  0.50  3.99  ثقافة وفن  .8

  

ويستدل من هذا الجدول أن قطاع الثقافة والفن يحتل المركز األول في مدى استخدامه لتلك العملية،  

، في حين يحتل قطاع  ذوي االحتياجات الخاصة  في المركز )3.99(حيث يبلغ المتوسط الحسابي 

، في حين أن استجابات )3.80(، ويحتل قطاع حقوق االنسان في المركز الثالث )3.90(الثاني 

أفراد العينة في القطاع الصحي والجمعيات الخيرية كانت متوسطة، حيث بلغت األوساط الحسابية 

  ). على التوالي3.27 ، 3.29(في هذين القطاعين 

  

إذن يالحظ أن المؤسسات األهلية تقوم بتنظيم وتخزين واسترجاع المعرفة، حيث بلغت قيمة الوسط 

، والنسبة المئوية العامة )3.67(ام الجابات عينة الدراسة حول فقرات هذا المتغير الحسابي الع

حيث ) 2008(وهذه النتيجة تختلف مع دراسة خليل. وهي استجابات مرتفعة إلى حد ما% 73.4

  . وجد قصورا في عملية تخزين واسترجاع المعرفة

  

  القدس الشرقية؟ ما واقع تنفيذ المعرفة في المؤسسات األهلية في .7.1.2.4

  

أشارت نتائج الدراسة إلى أن المؤسسات األهلية في القدس الشرقية تستخدم عملية تنفيذ المعرفة، 

  :17.4ويالحظ ذلك من خالل جدول 
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  المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري إلجابات عينة الدراسة حول عملية تنفيذ: 17.4جدول 

  .قدس الشرقية المعرفة في المؤسسات األهلية في ال

  

رقم 

  الفقرة
  الفقرة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
%  

  74.1  0.79  3.70  .تعمل المؤسسة على تحويل المعرفة إلى خطط عمل  .54

55.  
تعمل المؤسسة على توظيف المعرفة من خالل تحويلها 

  .إلى خدمات جديدة
3.70  0.79  74.1  

56.  
ة تعزز تستخدم المؤسسة المعرفة المتاحة بصور

  .أداءها
3.87  0.72  77.4  

  75.1  0.71  3.76  .عملية تنفيذ المعرفة  

  

أن المؤسسات األهلية في القدس الشرقية تولي اهتماما في مجال تنفيذ ) 17.4(يستدل من جدول 

فقد أظهرت النتائج . المعرفة، ويتجلى ذلك من خالل استجابات أفراد العينة على فقرات هذا المتغير

حيث بلغت استجابة المبحوثين الذين ( تعمل على تحويل المعرفة إلى خطط عمل أن المؤسسة

، وبالتالي فإن المؤسسة تعمل على )3.70(بوسط حسابي يبلغ  %) 74.1يدعمون هذا االتجاه  

وهي ) 3.70(بوسط حسابي يبلغ %) 74.1(توظيف المعرفة من خالل تحويلها إلى خدمات جديدة 

من أفراد العينة يعتقدون أن المؤسسات األهلية في القدس  % 77.4 فإن من جانب آخر. قيم مرتفعة

وقد أظهرت نتائج . 3.87الشرقية تستخدم المعرفة المتاحة بصورة تعزز أداءها، بوسط حسابي يبلغ 

هذه الدراسة أن بعض المؤسسات األهلية في القدس الشرقية تستخدم وتتبنى عملية تنفيذ المعرفة 

والجدول اآلتي يوضح قيم األوساط الحسابية ) في القدس الشرقية ( هلية أخرى أكثر من مؤسسات أ

والنسب المئوية الستخدام وتبني عملية تنفيذ المعرفة في كل قطاع من قطاعات المؤسسات األهلية 

  .العاملة في القدس الشرقية

  

 مدى استخدامه  أن قطاع ذوي االحتياجات الخاصة يحتل المركزاألول في18.4يستدل من الجدول 

، في حين يحتل قطاع الطفولة والثقافة والفن في )4.03(لتلك العملية، حيث يبلغ المتوسط الحسابي 

، في حين كانت استجابات )3.83(، ويحتل قطاع النسوي في المركز الثالث )3.98(المركز الثاني 

وساط الحسابية في أفراد العينة في القطاع الصحي والجمعيات الخيرية متوسطة، حيث بلغت األ

  ) . على التوالي3.48 ، 3.32(هذين القطاعين 
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  المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لمدى تبني القطاعات المختلفة للمؤسسات: 18.4جدول 

  . األهلية في القدس الشرقية لعملية تنفيذ المعرفة

  

  المعياري االنحراف  المتوسط الحسابي  القطاع  الرقم

  0.53  3.98  الطفولة  .1

  0.85  3.32  الصحي  .2

  0.55  3.83  النسوي  .3

  0.87  3.48  الجمعيات الخيرية  .4

  0.59  3.66  البنية التحتية  .5

  0.71  3.78  حقوق اإلنسان  .6

  0.68  4.03  ذوو االحتياجات الخاصة  .7

  0.48  3.98  ثقافة وفن  .8

  

لغت قيمة الوسط الحسابي العام إذن، يالحظ أن المؤسسات األهلية تقوم بتنفيذ المعرفة، حيث ب

وهي % 75.1، والنسبة المئوية العامة )3.67(إلجابات عينة الدراسة حول فقرات هذا المتغير 

حيث وجد قصورا في ) 2008(وهذه النتيجة تختلف مع دراسة خليل. استجابات مرتفعة إلى حد ما

  .عملية تطبيق المعرفة في جامعة القدس المفتوحة

  

  اقع متابعة المعرفة والرقابة عليها في المؤسسات األهلية في القدس الشرقية؟   ما و.8.1.2.4

  

أشارت نتائج الدراسة إلى أن المؤسسات األهلية في القدس الشرقية تتبنى عملية متابعة المعرفة 

  .19.4 يوالرقابة عليها، ويمكن أن يالحظ ذلك من خالل جدول

  

على مقترحات األفكار الجديدة المقدمة من كوادرها  دفقد أظهرت النتائج أن المؤسسة تقوم بالر

، وهي أيضا تقوم بمتابعة جميع العمليات )3.87 ووسط حسابي يبلغ 77.4بنسبة مئوية (المختلفة 

، )3.76ووسط حسابي يبلغ % 75.3بنسبة مئوية ( المرتبطة بتطبيق األفكار المعرفية الجديدة 

المؤسسة تقوم بمعالجة االنحرافات في األداء الفعلي عن ويالحظ من خالل استجابات المبحوثين أن 

ووسط حسابي يبلغ % 74.7نسبة مئوية تبلغ (األداء المخطط الناجم عن تطبيق خطط المعرفة 

، وتولي إدارة المؤسسة اهتماما واضحا في تقويم أداء العاملين فيها مع مراعاة اهتمامهم )3.74
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، إضافة إلى ذلك فهي )3.97ووسط حسابي يبلغ % 79.3 (باكتساب معرفة جديدة مرتبطة بأنشطتها

  ).3.99ووسط حسابي % 79.9(تتابع مستوى تطبيق العاملين لما يتعلمونه في عمليات التدريب 

  

المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الجابات عينة الدراسة حول عملية متابعة : 19.4جدول 

  .األهلية في القدس الشرقيةالمعرفة والرقابة عليها  في المؤسسات 

  

رقم 

 الفقرة

المتوسط   الفقرة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

%  

تقوم المؤسسة بالرد على مقترحات األفكار الجديدة   .57

  .المقدمة من كوادرها المختلفة

3.87  0.80  77.4  

تقوم المؤسسة بمتابعة جميع العمليات المرتبطة بتطبيق   .58

  .ةاألفكار المعرفية الجديد

3.76  0.86  75.3  

تقوم المؤسسة بمعالجة االنحرافات في األداء الفعلي عن   .59

  .األداء المخطط الناجم عن تطبيق خطط العمل

3.74  0.88  74.7  

تقوم إدارة المؤسسة بتقويم أداء العاملين فيها مع مراعاة   .60

  .اهتمامهم باكتساب معرفة جديدة مرتبطة بأنشطتها

3.97  0.91  79.3  

تتابع المؤسسة مستوى تطبيق العاملين لما يتعلمونه في   .61

  .عمليات التدريب

3.99  0.98  79.9  

إن تطوير الموارد البشرية في المؤسسة هو أحد   .62

  .العناصر المعتمدة في قياس نجاح المؤسسة

4.24  0.94  84.7  

يعد رضى المستفيدين أحد المؤشرات المعتمدة في قياس   .63

  .نجاح المؤسسة

4.35  0.80  86.9  

64.  

  

استخدام أسلوب فرق العمل هو من المؤشرات المعتمدة 

  .في قياس نجاح المؤسسة

4.12  0.96  82.3  

  86.4  0.79  4.32  .تراعي المؤسسة نظرة المواطن إليها عند تقويم نجاحها  .65

يجري قياس مستوى تحقيق كل هدف في ضوء األهداف   .66

  .المعرفية الموضوعة

3.97  0.82  78.8  

  80.6  0.67  4.03  عملية متابعة المعرفة والرقابة عليها  
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إن استجابات المبحوثين تشير بوضوح إلى أن تطوير الموارد البشرية في المؤسسة هو أحد 

، ويعتقد )4.24ووسط حسابي يبلغ % 84.7نسبة مئوية (العناصر المعتمدة في قياس نجاحها 

بر أحد المؤشرات المعتمدة في قياس نجاح من المبحوثين ان رضى المستفيدين يعت% 86.9

أن استخدام أسلوب  ) 4.12بوسط حسابي يبلغ (من المبحوثين % 82.3المؤسسة، في حين يعتقد 

ويالحظ من خالل استجابة . فرق العمل هو من المؤشرات المعتمدة في قياس نجاح المؤسسة

ووسط حسابي % 86.4بنسبة (جاحه المبحوثين أن المؤسسة تراعي نظرة المواطن إليها عند تقويم ن

، من جانب آخر فإنه يجري قياس مستوى تحقيق كل هدف في ضوء األهداف المعرفية )4.32يبلغ 

  ).3.97ووسط حسابي يبلغ % 78.8نسبة مئوية تبلغ ( الموضوعة 

  

إذن يالحظ أن المؤسسات األهلية تقوم بمتابعة المعرفة والرقابة عليها، حيث بلغت قيمة الوسط 

، والنسبة المئوية العامة )4.03(لحسابي العام الجابات عينة الدراسة حول فقرات هذا المتغير ا

وهناك ثمة خالف بين المؤسسات األهلية في القدس الشرقية من  .وهي استجابات مرتفعة% 80.6

  : 20.4حيث مدى استخدامها لعملية متابعة المعرفة والرقابة عليها، وهذا يالحظ من خالل جدول 

  

المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لمدى تبني القطاعات المختلفة للمؤسسات : 20.4جدول 

  .األهلية في القدس الشرقية لعملية متابعة المعرفة والرقابة عليها

  

  المعياري االنحراف المتوسط الحسابي  القطاع  الرقم

  0.53  4.4  الطفولة  .1

  0.66  3.75  الصحي  .2

  0.61  4.28  النسوي  .3

  0.65  3.60  الجمعيات الخيرية  .4

  0.60  4.03  البنية التحتية  .5

  0.77  4.04  حقوق اإلنسان  .6

  0.45  4.14  ذوو االحتياجات الخاصة  .7

  0.73  4  ثقافة وفن  .8

  

 أن قطاع الطفولة  يحتل المركز األول في مدى استخدامه لتلك العملية،  20.4يستدل من الجدول 

، )4.28(في حين يحتل القطاع  النسوي في المركز الثاني)  4.40(لحسابي حيث يبلغ المتوسط ا
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، في حين أن استجابات أفراد )4.14(ويحتل قطاع ذوي االحتياجات الخاصة في المركز الثالث 

العينة في قطاع الجمعيات الخيرية والصحي كانت متوسطة، حيث بلغت األوساط الحسابية في هذين 

إذن يالحظ أن المؤسسات األهلية تقوم بمتابعة المعرفة  ). على التوالي3.75 ، 3.60(القطاعين 

والرقابة عليها، حيث بلغت قيمة الوسط الحسابي العام إلجابات عينة الدراسة حول فقرات هذا 

  .وهي استجابات مرتفعة% 80.6، والنسبة المئوية العامة )4.03(المتغير 

  

  :ئيسي األول خالصة نتائج السؤال البحثي الر.9.1.2.4

  

بعد أن تم استعراض النتائج المتعلقة بمدى استخدام وتبني المؤسسات األهلية في القدس الشرقية 

لعمليات إدارة المعرفة،  يالحظ أن المؤسسات األهلية في القدس الشرقية بجميع قطاعاتها تستخدم 

 يبين لنا مدى 21.4ول وجد. إدارة المعرفة بدرجات متفاوتة من خالل ممارسة عملياتها المختلفة

  .استخدام المؤسسات األهلية لعمليات إدارة المعرفة لدى مختلف القطاعات

  

  .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعمليات إدارة المعرفة: 21.4جدول 

  

  %  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العملية

  78  0.59  3.90  تشخيص المعرفة

  76.2  0.63  3.81  تخطيط المعرفة

  74.7  0.73  3.73  تحديث المعرفة

  77.6  0.69  3.88  نشر وتقاسم وتوزيع المعرفة

  76.2  0.71  3.81  توليد واكتساب المعرفة

  73.4  0.71  3.67  تنظيم وتخزين واسترجاع المعرفة 

  75.1  0.71  3.76  تنفيذ المعرفة

  80.6  0.67  4.03  متابعة المعرفة والرقابة عليها

  

أن المؤسسات األهلية في القدس الشرقية بقطاعاتها المختلفة كافة ) 21.4(الل الجدول يالحظ من خ

تشخيص المعرفة، تخطيط : تستخدم إدارة المعرفة من خالل ممارسة عملياتها المختلفة وهي

المعرفة، تحديث المعرفة، نشر وتقاسم وتوزيع المعرفة، توليد واكتساب المعرفة، تنظيم وتخزين 

تتفق هذه النتائج مع  .لمعرفة، تنفيذ المعرفة وعملية متابعة المعرفة والرقابة عليهاواسترجاع ا
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التي دلت نتائجها على أن المنظمات األردنية، العامة والخاصة تمارس ) 2005(دراسة حجازي 

عمليات إدارة المعرفة من حيث توليد المعرفة والتشارك فيها والتعلم المنظمي، وتتفق أيضا مع 

 التي خلصت إلى أن المصارف العاملة في فلسطين تقوم بتطبيقات) 2007(أبو فارة دراسة 

الذي أظهرت ) 2008(جوهرية للوظائف األساسية لمدخل إدارة المعرفة، وتختلف مع دراسة خليل

  . نتائج دراسته قصورا في استخدام جامعة القدس المفتوحة لعمليات إدارة المعرفة

  

  :ثي الرئيسي الثاني نتائج السؤال البح.2.2.4

  

ما مستوى فاعلية أنشطة : والذي نصه( تناول هذا المحور نتائج السؤال البحثي الرئيسي الثاني 

،  وقد تم تناول وعرض وتحليل نتائج هذا السؤال الرئيسي )المؤسسات األهلية في القدس الشرقية؟

القدس الشرقية، ثم جرى من خالل استعراض فاعلية كل قطاع من قطاعات المؤسسات األهلية في 

تناول واستعراض مستوى أنشطة جميع المؤسسات األهلية في القدس الشرقية من خالل عرض 

  .وتحليل األسئلة الفرعية وصوال إلى إجابة السؤال البحثي الرئيسي الثاني

  

 ما مستوى فاعلية أنشطة قطاع الطفولة كأحد قطاعات المؤسسات األهلية في القدس .1.2.2.4

  قية؟الشر

  

أشارت نتائج الدراسة أن قطاع الطفولة في المؤسسات األهلية في القدس الشرقية قام بتحقيق أهدافه 

-22.4( يبدرجة مرتفعة، وبالتالي فقد أظهرت النتائج فاعلية هذا القطاع كما يتبين من خالل جدول

استطاعت أن تحقق  أن المؤسسات األهلية في القدس الشرقية التي تضم قطاع الطفولة )ب-22.4أ، 

أهدافا كثيرة خالل السنوات األخيرة، فيالحظ أن حجم األنشطة المجتمعية المرتبطة بأهداف 

، فهي تقوم بأنشطة %)4.45وبوسط حسابي يبلغ % 89بنسبة مئوية تبلغ (المؤسسة هي مرتفعة 

بوسط (ها مجتمعية تتعلق بقطاع الطفولة واألسرة، وأن هذه األنشطة تتالءم بشكل كبير بأهداف

إضافة إلى ذلك فإن نتائج الدراسة أظهرت أيضا قدرة %). 90 ونسبة مئوية تبلغ 4.5حسابي يبلغ 

 ونسبة مئوية تبلغ 4.18وسط حسابي يبلغ (نشاط هذه المؤسسات على تلبية حاجات المواطنين 

ت هذه ويعتقد المبحوثون الذين ينتمون إلى هذا القطاع أن عدد المستفيدين من خدما %). 83.6

بوسط (المؤسسات في تزايد وعبروا عن رضاهم عن عدد المستفيدين والمنتفعين من الخدمات 

، ولعل الزيادة في عدد المستفيدين يعود إلى عوامل %) 100 ونسبة مئوية تبلغ 5.00حسابي يبلغ 

  :متعددة أبرزها
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 ونسبة 4.14بوسط حسابي يبلغ (قدرة المؤسسة على استقطاب المواطن من خالل أنشطتها  •

 %).82.8مئوية تبلغ 

إن إشراك المواطن في األنشطة : إشراك المواطن في األنشطة التي تقوم بها تلك المؤسسات •

مرورا بدراسة االحتياجات وتحديدها والتخطيط لهذه البرامج وتنفيذها وتقييمها وتجنيد 

 . أهداف المؤسسةالموارد يعتبر عامال مهما ومساعدا في استقطاب المواطن وتجنيده لخدمة 

  

  :إن األنشطة التي تقوم بها مؤسسات الطفولة في القدس الشرقية تهدف إلى

  

 %).80 ونسبة مئوية تبلغ 4.00بوسط حسابي يبلغ (تعزيز الديموقراطية في األسرة  •

 %).92.8 ، ونسبة مئوية تبلغ 4.64بوسط حسابي يبلغ (تنمية قدرات الطفل  •

 %).86.4 ونسبة مئوية تبلغ 4.32سط حسابي يبلغ بو(حماية األطفال من االستغالل  •

 ونسبة مئوية تبلغ 5.00بوسط حسابي يبلغ (استثارة الوعي المجتمعي لحقوق الطفل  •

100.(% 

  

باإلضافة إلى ذلك فإن هذا القطاع يقوم بأعمال التنسيق والتشبيك مع المؤسسات األهلية المختلفة من 

من هنا يالحظ بأن قطاع الطفولة هو من القطاعات  .كةأجل تحقيق أهدافها والقيام بأنشطة مشتر

الفاعلة، حيث استطاع أن ينجز العدد الكبير من الفعاليات واألنشطة خالل السنين األخيرة، حيث 

، والنسبة العامة لمستوى )4.33(بلغت قيمة الوسط الحسابي العام لمستوى فاعلية هذا القطاع حوالي 

  % .86.5الفاعلية 

  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات مجال فاعلية  : أ-22.4جدول 

  .أنشطة المؤسسات األهلية بالقدس الشرقية لقطاع الطفولة

  

 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري

النسبة 

  المؤية

 89.0 0.79 4.45 حجم األنشطة المجتمعية المرتبطة بأهداف المؤسسة

 90.0 0.74 4.50 .ة أنشطة المؤسسات مع أهدافهامالءم

 83.6 0.66 4.18.قدرة نشاطات المؤسسة على تلبية حاجات المواطن

100.0 0.61 5.00 .رضاك عن عدد المستفيدين من مؤسستكم
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات مجال فاعلية : ب-22.4جدول 

  .سسات األهلية بالقدس الشرقية لقطاع الطفولةأنشطة المؤ

  

 الفقرة

المتوسط 

الحسابي

اإلنحراف 

المعياري

النسبة 

  المؤية

 74.6 0.73 3.73 .إشراك المواطن في األنشطة التي تقوم بها

 82.8 0.64 4.14قدرة المؤسسة على استقطاب المواطن من خالل أنشطتها

 80.0 0.70 4.00 .التنسيق مع المؤسسات األخرى

 79.0 0.72 3.95 التشبيك مع المؤسسات األخرى

 80.0 0.87 4.00 .تعزيز ممارسة الديموقراطية في األسرة

 92.8 0.58 4.64 تنمية قدرات األطفال

 86.4 0.72 4.32 .حماية األطفال من االستغالل

100.0 0.81 5.00 .استثارة الوعي المجتمعي لحقوق الطفل

 86.5  4.33  اممستوى الفاعلية الع

  

  ؟لمؤسسات األهلية في القدس ما مستوى فاعلية أنشطة القطاع الصحي كأحد قطاعات ا.2.2.2.4

  

أشارت نتائج الدراسة أن القطاع الصحي في المؤسسات األهلية قام بتحقيق أهدافه بدرجة متوسطة، 

  )23.4( يجدول وبالتالي فقد أظهرت النتائج فاعلية هذا القطاع بصورة متوسطة

  

 أن مؤسسات القطاع الصحي قامت بتحقيق أهدافها بصورة متوسطة خالل 23.4يالحظ من الجدول 

السنوات الخمس األخيرة، فحجم األنشطة المجتمعية المرتبطة بأهدافها لم تكن كبيرة، بل كانت 

، من جانب آخر أشارت النتائج إلى %)67.6 ونسبة مئوية تبلغ 3.38بوسط حسابي يبلغ (متوسطة 

 ونسبة مئوية تبلغ 3.62بوسط حسابي يبلغ (أن أنشطة المؤسسات الصحية تتالءم مع أهدافها 

 ونسبة مئوية تبلغ 3.62وسط حسابي يبلغ (وهي قادرة على تلبية حاجات المواطن %) 72.4

، كذلك أظهرت النتائج  أن رضى المبحوثين من عدد المستفيدين من خدمات المؤسسات %)72.4

، إضافة إلى أن % )66.5 ونسبة مئوية تبلغ  3.35بوسط حسابي يبلغ ( سطا الصحية كان متو

 ونسبة مئوية تبلغ 3.19وسط حسابي يبلغ  ( إشراك المواطنين في برامج تلك المؤسسات محدود 

  .وبالتالي فإن مستوى المشاركة الجمعية للفئات المختلفة محدود أيضا% ) 63.8
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نحرافات المعيارية لفقرات مجال فاعلية أنشطة المؤسسات المتوسطات الحسابية واال: 23.4جدول 

  .األهلية بالقدس الشرقية للقطاع الصحي

  

  الفقرة
 

المتوسط 

الحسابي

اإلنحراف

المعياري

النسبة 

  المئوية

 67.6 1.17 3.38 حجم األنشطة المجتمعية المرتبطة بأهداف المؤسسة

 72.4 0.90 3.62 .مالءمة أنشطة المؤسسات مع أهدافها

 72.4 0.85 3.62 .قدرة نشاطات المؤسسة على تلبية حاجات المواطن

 67.0 0.94 3.35 .رضاك عن عدد المستفيدين من مؤسستكم

 63.8 0.94 3.19 .إشراك المواطن في األنشطة التي تقوم بها

 67.6 0.98 3.38قدرة المؤسسة على استقطاب المواطن  من خالل أنشطتها

 71.6 0.92 3.58 .ات األخرىالتنسيق مع المؤسس

 70.0 1.30 3.50 التشبيك مع المؤسسات األخرى

 63.8 0.90 3.19 تعزيز التنمية من خالل األنشطة المختلفة

 63.8 1.26 3.19 .رفع مستوى المشاركة الجمعية للفئات االجتماعية

 69.2 0.95 3.46 رفع مستوى الوعي الصحي لدى المواطنين

 69.2 0.95 3.46 .راضالكشف المبكر لألم

 68.4 0.99 3.42 .تقديم الخدمات الصحية للمواطنين

 57.0 1.46 2.85 .التقليل من األمراض

 67.4  3.37  مستوى الفاعلية العام

  

  :إن األهداف التي تسعى المؤسسات الصحية لتحقيقها من خالل أنشطتها وبرامجها المتعددة هي

  

م ببرامج وقائية وعالجية ، ويالحظ من خالل النتائج أن التقليل من األمراض من خالل القيا •

المؤسسات األهلية التي تنتمي إلى القطاع الصحي لم تنجح بصورة كبيرة في التقليل من 

وسط حسابي (األمراض، حيث كانت استجابة المبحوثين لمدى تحقيق هذا الهدف متوسطة 

 %).57 ونسبة مئوية تبلغ 2.85يبلغ 

ألمراض بهدف عالجها ومنع انتشارها، ويالحظ من خالل النتائج أن الكشف المبكر عن ا •

المؤسسات األهلية التي تنتمي إلى القطاع الصحي لم تنجح بصورة كبيرة في الكشف المبكر 
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عن األمراض أيضا، حيث كانت استجابة المبحوثين لمدى تحقيق هذا الهدف متوسطة 

 .)69.2 ونسبة مئوية تبلغ 3.46وسط حسابي يبلغ (

رفع مستوى الوعي الصحي لدى المواطنين من خالل المحاضرات وحمالت التوعية  •

 3.46الجماهيرية والنشرات المتنوعة، حيث بلغ الوسط الحسابي الستجابات المبحوثين 

 %.69.2والنسبة المئوية بلغت 

 %).68.4 ونسبة مئوية تبلغ 3.42وسط حسابي يبلغ (تقديم الخدمات الصحية للمواطنين  •

 %).63.8 ونسبة مئوية تبلغ 3.19وسط حسابي (يز التنمية من خالل األنشطة المختلفة تعز •

  

باإلضافة إلى ذلك فإن هذا القطاع يقوم بأعمال التنسيق والتشبيك مع المؤسسات األهلية المختلفة من 

لقطاع أجل تحقيق أهدافها والقيام بأنشطة مشتركة، ويالحظ بأن النسبة العامة لمستوى فاعلية هذا ا

 إشارة إلى أن 3.37وقيمة الوسط الحسابي العام لمستوى فاعلية هذا القطاع حوالي  )% 67.4(

  .النتائج كانت متوسطة

  

 ما مستوى فاعلية أنشطة القطاع النسوي كأحد قطاعات المؤسسات األهلية في القدس .3.2.2.4

  الشرقية؟

  

 لية في القدس الشرقية قام بتحقيقهأشارت نتائج الدراسة أن القطاع النسوي في المؤسسات األ

بدرجة كبيرة، وبالتالي فقد أظهرت النتائج فاعلية هذا القطاع بصورة كبيرة كما يتبين من  أهدافه

  ): ب – 24.4(و )   أ – 24.4(خالل جدول 

  

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقـرات مجـال فاعليـة أنـشطة           :  أ - 24.4جدول  

  .هلية بالقدس الشرقية للقطاع النسويلمؤسسات األا

  

 الفقرة
المتوسط 

الحسابي

االنحراف

المعياري

النسبة

المؤية

78.0 0.75 3.90 .حجم األنشطة المجتمعية المرتبطة بأهداف المؤسسة

89.6 0.50 4.48 .مالءمة أنشطة المؤسسات مع أهدافها

99.0 0.54 4.95 .قدرة نشاطات المؤسسة على تلبية حاجات المواطن

79.0 0.84 3.95 .رضاك عن عدد المستفيدين من مؤسستكم
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 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجـال فاعليـة أنـشطة          : ب - 24.4جدول  

  .لمؤسسات األهلية بالقدس الشرقية للقطاع النسويا

  

 الفقرة
المتوسط 

الحسابي

االنحراف

المعياري

النسبة

المؤية

70.4 0.87 3.52 .اطن في األنشطة التي تقوم بهاإشراك المو

77.2 0.48 3.86.قدرة المؤسسة على استقطاب المواطن  من خالل أنشطتها

89.6 0.85 4.48 .التنسيق مع المؤسسات األخرى

66.6 1.80 3.33 .التشبيك مع المؤسسات األخرى

78.0 0.68 3.90 .تعزيز ممارسة الديموقراطية في األسرة

67.8 0.67 3.39 .زيز التنمية من خالل األنشطة المختلفةتع

74.2 0.64 3.71 .تحسين مستوى وعي المواطن

80.0 0.63 4.00 .تمكين المرأة في المجتمع المحلي

80.0 0.55 4.00 .تطوير مكانة المرأة الفلسطينية

83.8 0.75 4.19 .تدريب المرأة

77.2 0.79 3.86 .مشاركة المرأة في العمل التنموي

80.0 0.84 4.00 .إعداد قيادات نسائية

88.6 0.93 4.43 .الدفاع عن حقوق المرأة

84.8 0.94 4.24 .تطوير القيادات النسائية الشبابية

84.8 0.89 4.24 .تنمية قدرات الفتيات

80.5  4.05  مستوى الفاعلية العام

  

سسات النسوية قامت بأنشطة مجتمعية أن المؤ)  ب– 24.4(و )  أ– 24.4(يستدل من الجدول 

، من %78 ونسبة مئوية تبلغ 3.90ترتبط بأهدافها، حيث بلغ الوسط الحسابي الستجابات المبحوثين 

 ونسبة 4.48جانب آخر يالحظ أن هذه النشاطات ترتبط بصورة كبيرة بأهدافها، بوسط حسابي يبلغ 

جيات المواطنين من خالل األنشطة المتعددة وبالتالي فهي قادرة على إشباع حا%  89.6مئوية تبلغ 

تسعى المؤسسات ). وهي نسبة عالية جدا% 99 ونسبة مئوية تبلغ 4.95بوسط حسابي يبلغ (

النسوية لتحقيق أهداف شتى من خالل أنشطتها المختلفة، ومن بين األهداف التي تسعى لتحقيقها 

  :هي
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ي دورات وتأهيلها النفسي والمهني تمكين المرأة في المجتمع المحلي من خالل إشراكها ف •

 في حين بلغت النسبة المئوية 4.00حيث بلغت استجابة المبحوثين لهذا الهدف (واالجتماعي 

 ).وهي نسبة مرتفعة% 80

 وإسهامها في العمل التنموي 3.86وسط حسابي يبلغ : مشاركة المرأة في العمل التنموي •

 4.00حيث بلغ الوسط الحسابي (لفلسطينية ،يقود إلى نتيجة مفادها تطوير مكانة المرأة ا

 %).80والنسبة المئوية بلغت 

لقد سعت المؤسسات األهلية إلى تحقيق هذا الهدف من خالل : إعداد قيادات نسائية •

 ).80 ونسبة مئوية 4.00وسط مت(النشاطات المتنوعة التي تقوم بها تلك المؤسسات 

 %.84.8 ونسبة مئوية تبلغ 4.24وسط حسابي يبلغ : تطوير القيادات النسائية  •

 %.84.8 ونسبة مئوية تبلغ 4.24وسط حسابي يبلغ : تنمية قدرات الفتيات •

وإعدادها وتأهيلها من أجل تمكينها وتعزيزمكانتها في أسرته أوال وفي : تدريب المرأة •

 %).83.8 ونسبة مئوية تبلغ 4.19بوسط حسابي يبلغ (مجتمعها 

ها وتأهيلها وإعدادها اإلعداد السليم يساهم بصورة كبيرة إن تمكين المرأة من خالل تدريب •

في تعزيز الديموقراطية في األسرة، خصوصا وأن دور المرأة بارز وأساسي في تطوير 

 %).78 ونسبة مئوية تبلغ 3.90وسط حسابي يبلغ (األسرة الفلسطينية 

  

الوسط الحسابي العام وقيمة )% 80.5(وبما أن النسبة العامة لمستوى فاعلية هذا القطاع هو 

،  لذلك يعتبر القطاع النسوي من القطاعات الفاعلة، إذ استطاع أن 4.05لمستوى فاعلية هذا القطاع 

  .ينجز العدد الكبير من الفعاليات واألنشطة خالل السنين الخمس األخيرة

  

 في هليةية كأحد قطاعات المؤسسات األ ما مستوى فاعلية أنشطة قطاع الجمعيات الخير.4.2.2.4

  القدس الشرقية؟

  

أشارت نتائج الدراسة أن قطاع الجمعيات الخيرية في المؤسسات األهلية في القدس الشرقية قام 

بتحقيق بعض أهدافه بدرجة كبيرة، والبعض اآلخر بصورة متوسطة، كما يتبين من خالل جدول 

  ):  ب-25.4(و )  أ-25.4(

  

ت الخيرية تقوم من خالل أنشطتها المتعددة دعم  أن مؤسسات الجمعيا)25.4(يالحظ من الجدول 

 4.45وسط حسابي يبلغ ( األسر الفقيرة من خالل تقديم الدعم المادي والمعونات للفئات المحتاجة 

  %).89ونسبة مئوية تبلغ 
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  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال فاعلية أنشطة المؤسسات: 25.4جدول 

  .س الشرقية لقطاع الجمعيات الخيرية األهلية بالقد

  

 الفقرة
  متوسط

  حسابي

 انحراف

معياري

  النسبة

  المؤية

 89 0.90 4.45 .حجم األنشطة المجتمعية المرتبطة بأهداف المؤسسة

 76.4 0.80 3.82 .مالءمة أنشطة المؤسسات مع أهدافها

 70.0 0.67 3.50 .قدرة نشاطات المؤسسة على تلبية حاجات المواطن

 69.0 0.86 3.45 .ضاك عن عدد المستفيدين من مؤسستكمر

 62.8 1.82 3.14 .إشراك المواطن في األنشطة التي تقوم بها

 70.0 0.74 3.50 .قدرة المؤسسة على استقطاب المواطن من خالل أنشطتها

 80.0 0.97 4.00 .التنسيق مع المؤسسات األخرى

 76.4 1.14 3.82 .التشبيك مع المؤسسات األخرى

 69.0 0.96 3.45 .تعزيز ممارسة الديموقراطية في األسرة

 65.4 0.94 3.27 .تعزيز ممارسة الديموقراطية في المجتمع

 62.8 1.82 3.14 .تعزيز التنمية من خالل األنشطة المختلفة

 66.4 0.78 3.32 .رفع مستوى المشاركة الجمعية للفئات االجتماعية

 64.6 0.87 3.23 .تحسين مستوى وعي المواطن

رفع مستوى الوعي التنموي للقطاعات المختلفة في المجتمع

 .المحلي
3.23 0.92 64.6 

 65.4 0.83 3.27.رفع مستوى الوعي الثقافي للقطاعات المختلفة في محافظة القدس

 67.2 0.92 3.36 رفع المستوى االجتماعي للقطاعات المختلفة في محافظة القدس

 73.6 0.99 3.68 . العمل التطوعيتعزيز أهمية ممارسة

 69.0 1.18 3.45 .تحسين الوضع االقتصادي لسكان محافظة القدس

 89.0 0.90 4.45 .دعم األسر الفقيرة

 89.0 1.29 4.45 .تحقيق التكافل االجتماعي بين األفراد

 72  3.6  مستوى الفاعلية العام 
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لخيرية استطاعت تحقيق التكافل االجتماعي بين كما أشارت نتائج الدراسة أيضا إلى أن الجمعيات ا

 ونسبة مئوية تبلغ 4.45وسط حسابي يبلغ ( األفراد في المجتمع وذلك من خالل أنشطتها المختلفة 

وعلى الرغم من حجم األنشطة التي تقوم بها المؤسسات األهلية التي تنتمي إلى قطاع %). 89

، إال أن هذه المؤسسات %)89ة مئوية تبلغ  ونسب4.45وسط حسابي يبلغ (الجمعيات الخيرية 

 ونسبة 3.45وسط حسابي يبلغ (عجزت عن تحسين الوضع االقتصادي لسكان محافظة القدس 

، وهذا يعزى إلى حجم الضائقة االقتصادية التي يعاني منها المقدسيون خاصة في %)69مئوية تبلغ 

رمة التي تفرضها سلطات االحتالل بحق هذه الفترة التي تتسم بالحصار والبطالة واإلجراءات الصا

من جانب آخر أشارت استجابة المبحوثين إلى أن . أبناء الشعب الفلسطيني عامة والمقدسيين خاصة

الجمعيات الخيرية عجزت عن بلوغ أهدافها في رفع المستوى االجتماعي والثقافي والتنموي 

ونسب ) 3.23(و ) 3.27(، )3.36  (للقطاعات المختلفة في القدس الشرقية بأوساط حسابية تبلغ

على التوالي، ويعزى ذلك إلى انشغال تلك %) 64.6(و  %) 65.4(، %)67.2(مئوية تبلغ 

المؤسسات في تقديم العون للمواطنين بصرف النظرعن تمكينهم ورفع مستوى وعي المواطن 

  %).64.6 ونسبة مئوية تبلغ 3.23وسط حسابي يبلغ (

  

ت األهلية التي تنتمي إلى قطاع الجمعيات الخيرية استطاعت أن تحقق من هنا يالحظ أن المؤسسا

جزءا من أهدافها، وأخفقت نسبيا في تحقيق أهدافها األخرى، وبلغت النسبة العامة لمستوى فاعلية 

  .3.6، وقيمة الوسط الحسابي العام لمستوى فعالية هذا القطاع حوالي  %72أنشطتها 

  

نشطة قطاع حقوق اإلنسان كأحد قطاعات المؤسسات األهلية في   ما مستوى فاعلية أ.5.2.2.4

  القدس الشرقية؟

  

أشارت نتائج الدراسة أن قطاع حقوق اإلنسان في المؤسسات األهلية في القدس الشرقية قام بتحقيق 

أهدافه بدرجة كبيرة، وبالتالي فقد أظهرت النتائج فاعلية هذا القطاع بصورة كبيرة كما يتبين من 

  :26.4دول خالل ج

  

أن حجم األنشطة المجتمعية المرتبطة بأهداف مؤسسات حقوق اإلنسان ) 26.4(يستدل من الجدول 

 ونسبة مئوية 4.14وسط حسابي يبلغ (في القدس الشرقية كان بارزا خالل السنوات الخمس األخيرة 

 ونسبة 4.23وسط حسابي يبلغ (، وهذه األنشطة تتالءم بصورة كبيرة مع أهدافها %)82.8تبلغ 

، أما أبرز األنشطة التي تقوم بها مؤسسات حقوق اإلنسان في محافظة القدس %)84.6مئوية تبلغ 

  :فيمكن إجمالها باآلتية



 85

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال فاعلية أنشطة المؤسسات: 26.4جدول 

  . األهلية بالقدس الشرقية لقطاع حقوق اإلنسان
  

 الفقرة
  المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

المعياري

  النسبة

  المؤية

 82.8 0.64 4.14 حجم األنشطة المجتمعية المرتبطة بأهداف المؤسسة

 84.6 0.61 4.23 .مالءمة أنشطة المؤسسات مع أهدافها

 76.4 0.80 3.82 .قدرة نشاطات المؤسسة على تلبية حاجات المواطن

 73.6 0.99 3.68 .رضاك عن عدد المستفيدين من مؤسستكم

 67.2 0.79 3.36 .إشراك المواطن في األنشطة التي تقوم بها

 72.0 0.59 3.60 قدرة المؤسسة على استقطاب المواطن  من خالل أنشطتها

 89.0 0.79 4.45 .التنسيق مع المؤسسات األخرى

 89.0 0.84 4.45 التشبيك مع المؤسسات األخرى

 67.2 0.85 3.36 .ألسرةتعزيز ممارسة الديموقراطية في ا

 79.0 0.72 3.95 تعزيز ممارسة الديموقراطية في المجتمع

 79.0 0.90 3.95 .رفع مستوى المشاركة الجمعية للفئات االجتماعية

 80.0 0.61 4.00 تحسين مستوى وعي المواطن

 77.2 0.64 3.86 .رفع مستوى الوعي الثقافي للقطاعات المختلفة في محافظة القدس

 76.4 0.66 3.82 . المستوى االجتماعي للقطاعات المختلفة في محافظة القدسرفع

 80.0 1.19 4.00 .تعزيز أهمية ممارسة العمل التطوعي

 72.0 0.98 3.60 .عمل دراسات في المجال

 89.0 0.84 4.45 .دعم وحدة المجتمع المقدسي

 100.0 0.92 5.00 .تعزيز صمود األهل في مدينة القدس

 73.6 0.95 3.68 .درات المؤسساتبناء ق

 89.0 0.72 4.45 .إرشاد المواطنين بحقوقهم

 85.4 0.55 4.27 .عقد دورات تثقيفية لتفعيل المجتمع المدني

 85.4 0.63 4.27 توطيد مبدأ احترام القانون

 85.4 0.73 4.27 .توطيد مبدأ احترام حقوق اإلنسان في المجتمع الفلسطيني

 79.0 1.29 3.95 .االنتهاكاتالدفاع عن ضحايا 

 80.5  4.02  مستوى الفاعلية العام
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 %).85.4 ونسبة مئوية 4.27وسط حسابي ( عقد دورات تثقيفية لتفعيل المجتمع المدني  •

 %).89 ونسبة مئوية تبلغ 4.45وسط حسابي يبلغ ( إرشاد المواطنين بحقوقهم  •

 %).80 ونسبة مئوية تبلغ 4.00وسط حسابي يبلغ ( تعزيز أهمية ممارسة العمل التطوعي •

 %. 72 ونسبة مئوية تبلغ 3.60عمل دراسات في مجال حقوق اإلنسان، وسط حسابي يبلغ  •
 

  :حقيق أهداف المؤسسات األهلية التي تنتمي إلى قطاع حقوق اإلنسانلهذه النشاطات تقود 

  

 %).80 ونسبة مئوية تبلغ 4.00وسط حسابي يبلغ (تحسين مستوى وعي المواطن  •

 %.100 ونسبة مئوية تبلغ 5.00عزيز صمود األهل في مدينة القدس،  وسط حسابي يبلغ ت •

 %).89ونسبة مئوية تبلغ % 4.45وسط حسابي يبلغ (دعم وحدة المجتمع المقدسي  •

بأوساط حسابية (رفع المستوى االجتماعي والثقافي للقطاعات المختلفة في محافظة القدس  •

 ).على التوالي% 77.2 و 76.4لغ  ونسب مئوية تب3.86 و 3.82تبلغ 

 %).85.4 ونسبة مئوية تبلغ 4.27بوسط حسابي يبلغ (توطيد مبدأ القانون  •

 ونسبة 4.27توطيد مبدأ احترام حقوق االنسان في المجتمع الفلسطيني، بوسط حسابي يبلغ  •

 %.85.4مئوية تبلغ 

  3.95و  3.36تعزيز الديموقراطية في األسرة والمجتمع بأوساط حسابية تبلغ  •

الدفاع عن ضحايا اإلنتهاكات المتعلقة بقضايا مصادرة األراضي وهدم البيوت واإلعتقاالت  •

 %).79 ونسبة مئوية تبلغ 3.95وسط حسابي يبلغ ( اإلدارية وغير ذلك 
 

من هنا يالحظ أن مؤسسات حقوق اإلنسان في مدينة القدس استطاعت أن تنجز العديد من األهداف 

ل الفعاليات واألنشطة المختلفة وهي بذلك استطاعت استقطاب المواطنين من التي رسمتها من خال

خالل أنشطتها، واستطاعت من خالل أنشطتها أن تلبي حاجة المواطنين، وبلغت النسبة العامة 

 4.02، وقيمة الوسط الحسابي العام لمستوى فاعلية هذا القطاع حوالي %80.5مستوى الفاعلية 

  . وهي نسبة مرتفعة

  

 ما مستوى فاعلية أنشطة قطاع البنية التحتية كأحد قطاعات المؤسسات األهلية في .6.2.2.4

  القدس الشرقية؟

  

أشارت نتائج الدراسة أن قطاع البنية التحتية في المؤسسات األهلية قام بتحقيق أهدافه بدرجة كبيرة، 

  :27.4ين من خالل جدول وبالتالي فقد أظهرت النتائج فاعلية هذا القطاع بصورة كبيرة كما يتب
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  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال فاعلية أنشطة المؤسسات: 27.4جدول 

  . األهلية بالقدس الشرقية لقطاع البنية التحتية

  

 الفقرة
 المتوسط

الحسابي

اإلنحراف

المعياري

  النسبة

  المؤية

 73.0 0.68 3.65  حجم األنشطة المجتمعية المرتبطة بأهداف المؤسسة

 79.0 0.65 3.95 .رضاك عن عدد المستفيدين من مؤسستكم

 65.0 0.97 3.25 .إشراك المواطن في األنشطة التي تقوم بها

 64.0 0.95 3.20 قدرة المؤسسة على استقطاب المواطن من خالل أنشطتها

 68.0 0.99 3.40 تعزيز التنمية من خالل األنشطة المختلفة

وعي التنموي للقطاعات المختلفة في المجتمعرفع مستوى ال

 .المحلي
3.25 1.70 65.0 

 72.0 1.14 3.60 .الدفاع عن ممتلكات المواطن الفلسطيني في محافظة القدس

تطوير قطاع اإلسكان على مختلف مستوياتها في محافظة

 .القدس
3.50 1.12 70.0 

 75.0 1.16 3.75 .دسدعم قضية اإلسكان على مختلف مستوياتها في محافظة الق

 79.0 1.00 3.95 .الدفاع عن الهوية الفلسطينية

 80.0 0.97 4.00 .الحفاظ على األرض

 84.0 0.70 4.20 .تطوير البنية التحتية في محافظة القدس

 72.8  3.64  مستوى الفاعلية العام

  

ة لقطاع البنية أن حجم األنشطة المرتبطة بأهداف المؤسسات التابع) 27.4(يستدل من الجدول 

، وأن عدد %)73 ونسبة مئوية تبلغ 3.65بوسط حسابي يبلغ (التحتية كان عاليا إلى حد ما 

المستفيدين من هذا القطاع في تزايد، وكذلك األمر رضى المبحوثين من عدد المستفيدين كان عاليا 

عملت على ، أما أبرز األهداف التي %)79 ونسبة مئوية تبلغ 3.95وسط حسابي يبلغ (أيضا 

  :تحقيقها  من خالل أنشطتها المختلفة فهي كاآلتية

  

وسط ( من خالل تطوير البنية التحتية ودعم قضايا اإلسكان وغيرها : الحفاظ على األرض •

 %).80 ونسبة مئوية تبلغ 4حسابي يبلغ 
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 سواء المتعلق بموضوع المياه، الكهرباء، اإلسكان،: تطوير البنية التحتية في محافظة القدس •

الشوارع أم غيرها، حيث أشارت استجابة المبحوثين إلى أن هذا القطاع استطاع إنجاز هذا 

 %).84 ونسبة مئوية تبلغ 4.2وسط حسابي يبلغ (الهدف خالل السنوات الخمس األخيرة 

 و 3.75وسط حسابي يبلغ : دعم قضية اإلسكان على مختلف مستوياتها في محافظة القدس •

 %.75ونسبة مئوية تبلغ 

 3.5وسط حسابي يبلغ : تطوير قطاع اإلسكان على مختلف مستوياتها في محافظة القدس •

 %.70ونسبة مئوية تبلغ 

الدفاع عن ممتلكات المواطن الفلسطيني في محافظة القدس والوقوف أمام كل السياسات  •

التي تستهدف النيل من السكان المقدسيين بهدف تهجيرهم وتهويد القدس مثل سياسات هدم 

يوت ومصادرة األراضي وغيرها، هذه المؤسسات استطاعت أن تقف سدا منيعا أمام تلك الب

  %).72 ونسبة مئوية تبلغ 3.6وسط حسابي يبلغ (السياسات 

وسط حسابي يبلغ (الدفاع عن الهوية الفلسطينية من خالل دعم صمود السكان المقدسيين  •

 %).79 ونسبة مئوية تبلغ 3.95

  

استطات أن تنجز بعض األهداف، إال أنها ما زالت عاجزة عن تحقيق ورغم أن هذه المؤسسات 

وسط (رفع مستوى الوعي التنموي للقطاعات المختلفة في المجتمع المحلي : أهداف أخرى مثل

  %).65 ونسبة مئوية تبلغ 3.25حسابي يبلغ 

  

د من األهداف من هنا يالحظ أن مؤسسات البنية التحتية  في مدينة القدس استطاعت أن تنجز العدي

التي رسمتها من خالل الفعاليات واألنشطة المختلفة، وبذلك أثبت هذا القطاع فاعليته، حيث بلغت 

، وقيمة الوسط الحسابي العام لمستوى فاعلية هذا القطاع %72.8النسبة العامة لمستوى الفاعلية 

3.64 .  

  

عات المؤسسات األهلية في ا مستوى فاعلية أنشطة قطاع الثقافة والفن كأحد قطام. 7.2.2.4

  القدس الشرقية؟

  

أشارت نتائج الدراسة أن قطاع الثقافة والفن  في المؤسسات األهلية في القدس الشرقية قام بتحقيق 

أهدافه بدرجة كبيرة، وبالتالي فقد أظهرت النتائج فاعلية هذا القطاع بصورة كبيرة كما يتبين من 

  )28.4(خالل جدول  

  



 89

  سطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال فاعلية أنشطة المؤسساتالمتو: 28.4جدول 

  . األهلية بالقدس الشرقية لقطاع الثقافة والفن

  

  الفقرة
 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

  المؤية

 70.0 0.89 3.50حجم األنشطة المجتمعية المرتبطة بأهداف المؤسسة

 90.0 0.51 4.50 . مع أهدافهامالءمة أنشطة المؤسسات

 80.0 0.65 4.00.قدرة نشاطات المؤسسة على تلبية حاجات المواطن

 79.0 0.76 3.95 .رضاك عن عدد المستفيدين من مؤسستكم

 69.0 1.56 3.45  . إشراك المواطن في األنشطة التي تقوم بها

قدرة المؤسسة على استقطاب المواطن من خالل

 أنشطتها
3.90 0.72 78.0 

 79.0 0.89 3.95 .التنسيق مع المؤسسات األخرى

 80.0 0.86 4.00 التشبيك مع المؤسسات األخرى

 70.0 1.00 3.50 .تعزيز ممارسة الديموقراطية في األسرة

 65.0 0.91 3.25 تعزيز ممارسة الديموقراطية في المجتمع

 68.0 0.75 3.40 تعزيز التنمية من خالل األنشطة المختلفة

 67.0 0.81 3.35 .فع مستوى المشاركة الجمعية للفئات االجتماعيةر

رفع مستوى الوعي التنموي للقطاعات المختلفة في

 .المجتمع المحلي
3.30 0.92 66.0 

رفع مستوى الوعي الثقافي للقطاعات المختلفة في

 .محافظة القدس
3.65 0.93 73.0 

 48.0 1.23 2.40 .عمل دراسات في المجال

 83.0 0.93 4.15 . التراث الفلسطينيإحياء

 83.0 1.14 4.15 .تشجيع الحياة الثقافية في محافظة القدس

 83.0 1.89 4.15 .االرتقاء بالثقافة الفلسطينية

 90.0 1.99 4.50 .رفع مستوى اإلبداع عند المواطن المقدسي

 74.8  3.74  مستوى الفاعلية العام
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األنشطة المجتمعية المرتبطة بأهداف المؤسسة هو كبير إلى   أن حجم )28.4( يستدل من الجدول

ة جدا مع أهدافها ، هذه األنشطة تتالءم بصورة كبير%)70 ونسبة مئوية 3.5وسط حسابي (حد ما 

وسط ( حاجات المواطنين ، وهي بذلك قادرة على تلبية%)90 ونسبة مئوية 4.5 وسط حسابي(

وسط (ستقطاب المواطنين من خالل أنشطتها المتعددة ، وقادرة على ا%)80  ونسبة مئوية4حسابي 

، وتشير نتائج الدراسة أيضا إلى أن قطاع الثقافة والفن %)78 ونسبة مئوية تبلغ 3.9حسابي يبلغ 

  :استطاع أن يحقق عددا من األهداف خالل السنوات الخمس األخيرة، هذه األهداف هي كالتالي

  

سواء كان هذا اإلبداع في مجال الرسم، : يرفع مستوى اإلبداع لدى المواطن المقدس •

وسط (األدب، الشعر وغير ذلك، : الموسيقى، المسرح، الفن التشكيلي أم اإلبداع الثقافي

 %).90 ونسبة مئوية تبلغ 4.5حسابي يبلغ 

االرتقاء بالثقافة الفلسطينية وتشجيع الحياة الثقافية في محافظة القدس وإحياء التراث  •

 %).83 ونسبة مئوية تبلغ 4.15سابي يبلغ بوسط ح(الفلسطيني 

ورغم أن قطاع الثقافة والفن أسهم في رفع المستوى الثقافي للقطاعات المختلفة في محافظة  •

القدس، إال أن إسهامه في رفع المستوى التنموي للقطاعات المختلفة في المجتمع المحلي 

 %).66 ونسبة مئوية تبلغ 3.3وسط حسابي يبلغ (محدود 
 
ظ من خالل النتائج أن قطاع الثقافة لم يحقق إسهاما فعاال في إجراء دراسات في مجال الثقافة ويالح

وهي نسبة منخفضة، علما أن اتحاد الكتاب %) 48 ونسبة مئوية تبلغ 2.4وسط حسابي يبلغ (والفن 

من هنا  .الفلسطينيين نشط في هذا المجال، مع أن هذا االتحاد ال يمثل قطاعات الثقافة والفن كافة

يالحظ أن مؤسسات قطاع الثقافة والفن في مدينة القدس استطاعت أن تنجز العديد من األهداف التي 

رسمتها من خالل الفعاليات واألنشطة المختلفة، وهي بذلك استطاعت استقطاب المواطنين من خالل 

 القطاعات أنشطتها، واستطاعت من خالل أنشطتها أن تلبي حاجة المواطنين، وبذلك تعتبر من

وقيمة الوسط % 74.8الفاعلة في القدس الشرقية، حيث بلغت النسبة العامة لمستوى الفاعلية 

  .3.74الحسابي العام لمستوى فاعلية هذا القطاع 

  

  ما مستوى فاعلية أنشطة قطاع ذوي االحتياجات الخاصة كأحد قطاعات المؤسسات .8.2.2.4

  األهلية في القدس الشرقية؟

  

ج الدراسة أن قطاع ذوي االحتياجات الخاصة في المؤسسات األهلية في القدس الشرقية أشارت نتائ

قام بتحقيق أهدافه بدرجة كبيرة، وبالتالي فقد أظهرت النتائج فاعلية هذا القطاع بصورة كبيرة إذ 
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استطاعت أن تنجز العديد من األهداف التي رسمتها من خالل الفعاليات واألنشطة المختلفة، حيث 

، وقيمة الوسط الحسابي العام لمستوى فاعلية هذا القطاع حوالي %81لغت النسبة العامة للفاعلية ب

 يوضح األهداف التي استطاع قطاع ذوي 29.4، وبذلك أثبتت فاعليتها ونجاعتها، والجدول 4.05

  :االحتياجات الخاصة من تحقيقها

  

لفقرات مجال فاعلية أنشطة المؤسسات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : 29.4جدول 

  .األهلية بالقدس الشرقية لقطاع ذوي االحتياجات الخاصة

  

  الفقرة
 

المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري

النسبة 

  المؤية

 78.6 0.84 3.93 حجم األنشطة المجتمعية المرتبطة بأهداف المؤسسة

 82.8 0.69 4.14 .مالءمة أنشطة المؤسسات مع أهدافها

 85.4 0.73 4.27 .قدرة نشاطات المؤسسة على تلبية حاجات المواطن

 78.6 0.66 3.93 .رضاك عن عدد المستفيدين من مؤسستكم

 72.6 0.78 3.63 .إشراك المواطن في األنشطة التي تقوم بها

قدرة المؤسسة على استقطاب المواطن  من خالل

 أنشطتها
3.93 0.59 78.6 

 82.6 1.11 4.13 .خرىالتنسيق مع المؤسسات األ

 79.4 1.52 3.97 التشبيك مع المؤسسات األخرى

 79.4 0.68 3.97 تعزيز التنمية من خالل األنشطة المختلفة

 85.6 0.72 4.28 دمج ذوي االحتياجات الخاصة في المجتمع المحلي

 76.6 0.85 3.83 .تنمية القدرات العقلية لذوي االحتياجات الخاصة

 80.0 0.85 4.00 .المناسبة لذوي االحتياجات الخاصةتوفير األجهزة 

 82.8 0.83 4.14 .تأهيل ذوي االحتياجات الخاصة

زيادة الوعي المجتمعي لقضية ذوي االحتياجات

 الخاصة
4.28 0.65 85.6 

زيادة الوعي المجتمعي بكيفية التعامل مع ذوي

 .االحتياجات الخاصة
4.27 0.68 85.4 

 81  4.05  ممستوى الفاعلية العا
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أن حجم األنشطة المجتمعية المرتبطة بأهداف مؤسسات قطاع ذوي ) 29.4(يستدل من الجدول 

، وهذه %)78.6 ونسبة مئوية تبلغ 3.93وسط حسابي يبلغ (االحتياجات الخاصة كبير نسبيا 

%) 82.8 ونسبة مئوية تبلغ 4.14وسط حسابي يبلغ (األنشطة تتالءم بصورة كبيرة مع أهدافها 

بأوساط حسابية (هي أيضا قادرة على تلبية احتياجات المواطن وقادرة على استقطابه من خاللها و

  .على التوالي % 78.6 و 85.4ونسب مئوية تبلغ ) 3.93 و 4.27تبلغ 

  

  :ويالحظ أن قطاع ذوي االحتياجات الخاصة استطاع أن ينجز الكثير من األهداف المرسومة منها

  

 ونسبة مئوية تبلغ 3.97بوسط حسابي يبلغ : األنشطة المختلفةتعزيز التنمية من خالل  •

 .وهي نسبة مرتفعة نسبيا% 79.4

وهذا الهدف تشترك به أغلبية مؤسسات : دمج ذوي االحتياجات الخاصة في المجتمع المحلي •

 %).85.6 ونسبة مئوية تبلغ 4.28وسط حسابي يبلغ (قطاع ذوي االحتياجات الخاصة 

ي لقضية ذوي االحتياجات الخاصة من خالل النشرات والمحاضرات زيادة الوعي المجتمع •

والفعاليات التوعوية، كذلك تعمل على زيادة الوعي المجتمعي بكيفية التعامل مع ذوي 

 و 85.6 ونسب مئوية تبلغ 4.27 و 4.28بأوسط حسابية تبلغ (االحتياجات الخاصة 

 ).على التوالي% 85.4

 سواء المتعلق بالتأهيل المهني أم التأهيل االجتماعي :تأهيل ذوي االحتياجات  الخاصة •

 %).82.8 ونسبة مئوية تبلغ 4.14بوسط حسابي يبلغ (والنفسي 

من أجهزة حواس، أو كراس طبية أو : توفير األجهزة المناسبة لذوي االحتياجات الخاصة •

 %).80 ونسبة مئوية تبلغ 4بوسط حسابي يبلغ (أطراف اصطناعية وغيرها، 

من خالل تطوير األطر الخاصة بذوي : لقدرات العقلية لذوي االحتياجات  الخاصةتنمية ا •

 ونسبة 3.83بوسط حسابي يبلغ (االحتياجات الخاصة وتطوير األنشطة المتعلقة بذلك، 

  %).76.6مئوية تبلغ 

  

  :  خالصة نتائج السؤال البحثي الرئيسي الثاني9.2.2.4

  

ما مستوى فاعلية : والذي نصه(سؤال البحثي الرئيس الثاني لقد أظهرت نتائج الدراسة المتعلقة بال

أن المؤسسات األهلية في القدس الشرقية بقطاعاتها ) أنشطة المؤسسات األهلية في القدس الشرقية ؟

كافة كانت قد نجحت في تحقيق أهدافها من خالل أنشطتها المختلفة خالل السنوات الخمس األخيرة، 

  :في ذلك منهاوهناك أسباب عديدة ساعدت 
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إن األوضاع الخاصة التي تمر بها مدينة القدس . الظروف السياسية وغياب البلدية العربية •

ومكانتها السياسية الخاصة دفعت المؤسسات األهلية لتكثيف أنشطتها المتنوعة، وهذه النتائج 

 التي توصلت إلى أن المؤسسات األهلية قادرة على تقويم) 2005(تتفق مع دراسة عبده 

 .وضعها واحتياجاتها لتحسين وضعها في تقديم الخدمات

لقد حظيت المؤسسات األهلية في القدس الشرقية بتمويل من : التمويل من المصادر المتعددة •

 .المصادر المتعددة، األمر الذي يساعدها في القيام بأنشطتها وإنجاز أهدافها

 . تفاعل المواطنين مع تلك المؤسسات والتفافهم حولها •

وع المؤسسات وتنوع الخدمات، حيث إن المؤسسات تقوم بخدمات متنوعة وأنشطة متعددة تن •

 .من شأنها أن تلبي احتياجات المواطن في مدينة القدس

  

ويالحظ من خالل نتائج الدراسة المتعلقة بالسؤال الرئيس الثاني أن مستوى إشراك المواطن في 

% 74.6 – 62.8، حيث تراوحت النسبة بين األنشطة المتعددة هو متوسط لدى جميع القطاعات

وهي نسبة متدنية قياسا لألهداف واألنشطة األخرى، وهذا يعكس نظرة المؤسسات للتنمية، ألن من 

ويالحظ أيضا أن المؤسسات األهلية في  .شروط  التنمية إشراك المواطن في البناء وفي األنشطة

( ينها وهذه النتيجة نختلف مع دراسة عبده محافظة القدس قادرة على التنسيق والتشبيك فيما ب

التي توصلت إلى أن التنسيق ما بين المؤسسات األهلية في مدينة القدس الشرقية دون  ) 2005

من هنا يالحظ أن المؤسسات األهلية بقطاعاتها كافة أثبتت نجاعتها وفعاليتها  .المستوى المطلوب

طاعت استقطاب المواطنين من خالل برامجهم من خالل أنشطتها التي تتالءم مع أهدافها واست

  .المتعددة 

  

   نتائج السؤال البحثي الرئيسي الثالث3.2.4

  

ما هي المعوقات التي تحول  :والذي نصه( تناول هذا المحور نتائج السؤال البحثي الرئيسي الثالث 

يوضح أبرز ) 30.4(جدول  ).دون تطبيق إدارة المعرفة في المؤسسات األهلية في القدس الشرقية؟ 

  :المعوقات في تنفيذ إدارة المعرفة في المؤسسات األهلية في القدس الشرقية

  

أن هناك عددا من المعوقات التي تحول دون تطبيق إدارة المعرفة في ) 30.4(يستدل من جدول 

عدم وجود إدراك كاف لمفهوم ولدور : المؤسسات األهلية في القدس الشرقية، من هذه المعوقات

و % 69.6 بنسب مئوية تبلغ 3.40 و 3.48حيث بلغت المتوسطات الحسابية (ة المعرفة إدار

، فعلى الرغم من أن المؤسسات األهلية تقوم باستخدام إدارة المعرفة، إال أن )على التوالي% 67.9
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 إضافة إلى ذلك فإن عدم وجود الموارد المناسبة  يعتبر. العاملين واإلدارة ال يدركون هذا المفهوم

، قلة )3.37بوسط حسابي يبلغ % 67.4(من أحد العوائق التي تحول دون تنفيذ إدارة المعرفة 

الموارد المالية يجعل المؤسسات األهلية غير قادرة على شراء المعرفة من الخارج وعلى استقطاب 

ألمر خبراء المعرفة في تلك المؤسسات، ويجعلها غير قادرة على تأهيل العاملين وتدريبهم، كذلك ا

بالنسبة للموارد البشرية، إذ أن قلة الموارد البشرية تعيق تطور تلك المؤسسات وتمنعها من تحقيق 

الذي وجد في ) 2008(أهدافها واستخدامها إلدارة المعرفة، وهذه النتائج  تتفق مع دراسة خليل 

، كذلك فإن عدم دراسته أن قلة الموارد المالية تعتبر من إحدى المعوقات لتطبيق إدارة المعرفة

، بوسط % 55.1(وجود قيادة عليا تدعم إدارة المعرفة يعتبر عائقا أمام تطبيق إدارة المعرفة 

  .وهي قيمة متوسطة) 2.75حسابي يبلغ 

  

لفقرات مجال معوقات تطبيق إدارة واالنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية :  30.4جدول 

  .المعرفة

  

رقم 

  الفقرة
  الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

  المعياري
%  

  69.6  1.22  3.48  عدم وجود ادراك كاف لمفهوم إدارة المعرفة  .67

  67.9  1.23  3.4  عدم وجود ادراك كاف لدور إدارة المعرفة  .68

  55.1  1.18  2.75  عدم وجود قيادة عليا تدعم إدارة المعرفة  .69

74.  
عدم وجود الموارد المناسبة لتطبيق نظام إدارة 

  .عرفةالم
3.37  1.17  67.4  

  53.8  1.18  2.69  االفتقار الى التدريب المتعلق بإدارة المعرفة  .70

  

إضافة إلى كل ما ذكر فإن من العوائق األخرى لتنفيذ إدارة المعرفة في المؤسسات األهلية في 

لغ ، بوسط حسابي يب% 53.8(القدس الشرقية هو اإلفتقار إلى التدريب المتعلق بإدارة المعرفة 

وهي قيمة متوسطة أيضا، وهذا يرتبط بقلة الموارد المالية وعدم وجود خبراء في إدارة ) 2.69

  ).2008(المعرفة إلجراء مثل هذه التدريبات، وهذه النتيجة تتفق أيضا مع دراسة خليل 

  

 ومن أجل ضمان نجاح ممارسة إدارة المعرفة، يتوجب على القيادات العليا أن تدعم إدارة المعرفة،

فهي التي تتيح ممارسة وتنفيذ إدارة المعرفة على الوجه األكمل، وهي التي تتيح تبادل المعرفة 

التي ) 2004(وهذه النتيجة تتفق مع دراسة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا . ونشرها
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ف على مدى دعم المعرفة، وأن نجاح ادارة المعرفة يتوقتعتقد أن القيادة هي القيمة العليا في إدارة 

الذي يرى أن نجاح ) Roman-Velazquez ) 2004وتتفق هذه النتيجة مع دراسة. القيادة العليا لها

 مستويات هرمية أنظمة إدارة المعرفة واالتجاهات االستراتيجية تكمن في توزيع المعرفة على

دام تكنولوجيا حديثة متعددة في المؤسسة أو وحدة العمل وأن نجاعة إدارة المعرفة ال تكمن في استخ

من هنا  .وحسب، وإنما يتحتم وجود تفهم ومشاركة العنصر البشري في المنظمة التي يعملون بها

  ).2008(، وخليل Thierauf و Coakesالدراسة تتفق مع في يالحظ أن المعوقات التي ظهرت 

  

  :ئج السؤال البحثي الرئيسي الرابع نتا.4.2.4

  

ما العالقة بين عمليات إدارة المعرفة : لرئيسي الرابع والذي كان نصهلإلجابة على سؤال الدراسة ا

وفاعلية أنشطة المؤسسات األهلية في القدس الشرقية؟، فقد تم وضع فرضيتين،يتفرع عن الفرضية 

وتم في هذا الجزء .  فرضيات فرعية5 فرضيات فرعية، ويتفرع عن الفرضية الثانية 8األولى 

  :تيفحص هذه الفرضيات كما يأ

  

ال توجد عالقة معنوية عند مستوى الداللة :  فحص الفرضية األولى والتي نصها.1.4.2.4

 بين تطبيقات إدارة المعرفة وفاعلية أنشطة المؤسسات األهلية ≥ α ) 0.05(اإلحصائية 

  .في القدس الشرقية

  

  : ا وهيمن أجل اختبار هذه الفرضية األساسية ال بد من اختبار الفرضيات التي تتفرع عنه

  

 بين واقع تشخيص المعرفة ≥ α) 0.05( ال توجد عالقة معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية  •

 .وفاعلية أنشطة المؤسسات األهلية في القدس الشرقية

  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتطبيقات إدارة المعرفة وفاعلية أنشطة : 31.4جدول 

  .س الشرقية تبعا لعملية تشخيص المعرفةالمؤسسات األهلية في القد

  

المتوسط   المتغيرات

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  العدد

  182  0.592  3.90  عملية تشخيص المعرفة

  182  0.763  3.50  فاعلية أنشطة المؤسسات األهلية في القدس الشرقية
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  .ة األولىنتائج الفرضية الفرعية األولى المنبثقة عن الفرضية الرئيسي:  32.4جدول 

  

عملية تشخيص   

  المعرفة

فاعلية أنشطة المؤسسات 

  األهلية في القدس الشرقية

  0.279(**)   1  معامل ارتباط بيرسون

  0.000  0  مستوى الداللة
عملية تشخيص 

  المعرفة

  182  182  العدد

  1  0.279(**)  معامل ارتباط بيرسون

  0  0.000  ستوى الداللةم

فاعلية أنشطة 

المؤسسات األهلية 

  182  182  العدد  في القدس الشرقية

  )≥0.05α(دال احصائيا عند مستوى الداللة   * 

  

ولفحص هذه الفرضية فقد تم استخراج قيمة معامل ارتباط بيرسون للعالقة بين واقع تشخيص 

ويتضح . المعرفة، من جهة، وفاعلية أنشطة المؤسسات األهلية في القدس الشرقية، من جهة أخرى

وهي دالة إحصائيا عند مستوى ) 0.279(أن قيمة معامل ارتباط بيرسون بلغت ) 32.4(ل من الجدو

، وبذلك يمكن القول أن الفرضية الصفرية لم تتحقق، وتحققت الفرضية البديلة، )≥0.05α(الداللة 

بين واقع تشخيص المعرفة وفاعلية أنشطة ) جوهرية(وهذه النتيجة تؤكد وجود عالقة معنوية 

  .األهلية في القدس الشرقيةالمؤسسات 
 
بين واقع تخطيط المعرفة ) ≥0.05α(ال توجد عالقة معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية  •

 .وفاعلية أنشطة المؤسسات األهلية في القدس الشرقية

  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتطبيقات إدارة المعرفة وفاعلية أنشطة : 33.4جدول 

  .األهلية في القدس الشرقية تبعا لعملية تخطيط المعرفةالمؤسسات 

  

المتوسط   المتغيرات

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  العدد

  182  0.634  3.81  عملية تخطيط المعرفة

  182  0.763  3.50  فاعلية أنشطة المؤسسات األهلية في القدس الشرقية
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  . الفرضية الرئيسية األولىنتائج الفرضية الفرعية الثانية المنبثقة عن:  34.4جدول 

  

عملية تخطيط   

  المعرفة

فاعلية أنشطة المؤسسات 

  األهلية في القدس الشرقية

معامل ارتباط 

  بيرسون

1   (**)0.340  

  0.000  0  مستوى الداللة

عملية تخطيط 

  المعرفة

  182  182  العدد

معامل ارتباط 

  بيرسون

(**)0.340  1  

  0  0.000  مستوى الداللة

فاعلية أنشطة 

المؤسسات األهلية 

  في القدس الشرقية

  182  182  العدد

  )≥0.05α(دال احصائيا عند مستوى الداللة   * 

  

حساب قيمة معامل ارتباط بيرسون للعالقة بين واقع تخطيط المعرفة، بوقد تم فحص هذه الفرضية 

أن قيمة ) 34.4(ويوضح الجدول .  من جهة أخرى وفاعلية أنشطة المؤسسات األهليةمن جهة،

، وبذلك يمكن )≥0.05α(وهي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) 0.340(معامل ارتباط بيرسون 

  . بوجود العالقة تتحقق، وتحققت الفرضية البديلةالقول إن الفرضية الصفرية لم

  

بين واقع تحديث المعرفة ) ≥0.05α(ال توجد عالقة معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية  •

  .نشطة المؤسسات األهلية في القدس الشرقيةوفاعلية أ

  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتطبيقات  إدارة المعرفة وفاعلية أنشطة  : 35.4جدول 

  .المؤسسات األهلية في القدس الشرقية تبعا لعملية تحديث المعرفة

  

المتوسط   المتغيرات

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  العدد

  182  0.734  3.73   المعرفةعملية تحديث

  182  0.763  3.50  فاعلية أنشطة المؤسسات األهلية في القدس الشرقية
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  .نتائج الفرضية الفرعية الثالثة المنبثقة عن الفرضية الرئيسية األولى:  36.4جدول 

  

عملية تحديث   

  المعرفة

فاعلية أنشطة 

المؤسسات األهلية 

  في القدس الشرقية

  0.282(**)   1  معامل ارتباط بيرسون

  0.000  0  مستوى الداللة
عملية تحديث 

  المعرفة

  182  182  العدد

  1  0.282(**)  معامل ارتباط بيرسون

  0  0.000  مستوى الداللة

فاعلية أنشطة 

المؤسسات األهلية 

  182  182  العدد  في القدس الشرقية

  )≥0.05α(دال احصائيا عند مستوى الداللة   * 

  

فقد جرى فحص هذه الفرضية من خالل حساب ) ان وجدت( هذه العالقة وللوصول الى مستوى

قيمة معامل ارتباط بيرسون للعالقة بين واقع تحديث المعرفة، من جهة، وفاعلية أنشطة المؤسسات 

أن قيمة معامل ارتباط ) 36.4(ويوضح الجدول . األهلية في القدس الشرقية، من جهة أخرى

، وبذلك يمكن القول أن )≥0.05α( إحصائيا عند مستوى الداللة وهي دالة) 0.282(بيرسون بلغت 

الصفرية لم تتحقق، وتحققت الفرضية البديلة، وهذه النتيجة تؤكد وجود عالقة معنوية الفرضية 

  .بين واقع تحديث المعرفة وفاعلية أنشطة المؤسسات األهلية في القدس الشرقية) جوهرية(

  

بين واقع نشر وتقاسم وتوزيع ) ≥0.05α(الداللة اإلحصائية ال توجد عالقة معنوية عند مستوى  •

  .المعرفة وفاعلية أنشطة المؤسسات األهلية في القدس الشرقية

  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتطبيقات  إدارة المعرفة وفاعلية أنشطة :  37.4جدول 

  .اسم وتوزيع المعرفةالمؤسسات األهلية في القدس الشرقية تبعا لعملية نشر وتق

  

  العدد االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  المتغيرات

  182  0.686  3.88  عملية نشر وتقاسم وتوزيع  المعرفة

  182  0.763  3.50  فاعلية أنشطة المؤسسات األهلية في القدس الشرقية
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  .ألولىنتائج الفرضية الفرعية الرابعة المنبثقة عن الفرضية الرئيسية ا:  38.4جدول 
  

عملية نشر وتقاسم   

  وتوزيع المعرفة

فاعلية أنشطة 

المؤسسات األهلية في 

  القدس الشرقية

  0.349(**)   1  معامل ارتباط بيرسون

  0.000  0  مستوى الداللة
عملية نشر 

  وتقاسم وتوزيع

  182  182  العدد

  1  0.349*)(*  معامل ارتباط بيرسون

  0  0.000  مستوى الداللة

فاعلية أنشطة 

المؤسسات األهلية 

  182  182  العدد  في القدس الشرقية

  )≥0.05α(دال احصائيا عند مستوى الداللة   * 

  

فقد جرى فحص هذه الفرضية من خالل حساب ) ان وجدت(وللوصول الى مستوى هذه العالقة 

 قيمة معامل ارتباط بيرسون للعالقة بين واقع نشر وتقاسم وتوزيع المعرفة، من جهة، وفاعلية

أن قيمة ) 38.4( ويوضح الجدول . أنشطة المؤسسات األهلية في القدس الشرقية، من جهة أخرى

، وبذلك )≥0.05α(وهي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) 0.349(معامل ارتباط بيرسون بلغت 

يمكن القول أن الفرضية الصفرية لم تتحقق، وتحققت الفرضية البديلة، وهذه النتيجة تؤكد وجود 

  .بين واقع نشر وتقاسم وتوزيع المعرفة وفاعلية أنشطة هذه المؤسسات) جوهرية(القة معنوية ع

  

بين واقع توليد واكتساب ) ≥0.05α(ال توجد عالقة معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية  •

 .المعرفة وفاعلية أنشطة المؤسسات األهلية في القدس الشرقية

  

النحرافات المعيارية لتطبيقات  إدارة المعرفة وفاعلية أنشطة المتوسطات الحسابية وا: 39.4جدول 

  .المؤسسات األهلية في القدس الشرقية تبعا لعملية توليد واكتساب المعرفة

  

  العدد  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المتغيرات

  182  0.710  3.81  عملية توليد واكتساب  المعرفة

  182  0.763  3.50   القدس الشرقيةفاعلية أنشطة المؤسسات األهلية في
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  .نتائج الفرضية الفرعية الخامسة المنبثقة عن الفرضية الرئيسية األولى:  40.4جدول 

  

عملية توليد   

  واكتساب المعرفة

فاعلية أنشطة المؤسسات 

األهلية في القدس 

  الشرقية

  0.377  1  معامل ارتباط بيرسون

  0.000  0  مستوى الداللة
  عملية توليد واكتساب

  182  182  العدد

  1  0.377  معامل ارتباط بيرسون

  0  0.000  مستوى الداللة

فاعلية أنشطة 

المؤسسات األهلية في 

  182  182  العدد  القدس الشرقية

  

وقد تم فحص هذه الفرضية من خالل حساب قيمة معامل ارتباط بيرسون للعالقة بين واقع توليد 

. نشطة المؤسسات األهلية في القدس الشرقية، من جهة أخرىواكتساب المعرفة، من جهة، وفاعلية أ

وهي دالة إحصائيا عند ) 0.377(أن قيمة معامل ارتباط بيرسون بلغت ) 40.4(ويوضح الجدول 

، وبذلك يمكن القول أن الفرضية الصفرية لم تتحقق، وتحققت الفرضية )≥0.05α(مستوى الداللة 

بين واقع توليد واكتساب المعرفة، ) جوهرية(ة معنوية البديلة، وهذه النتيجة تؤكد وجود عالق

  .وفاعلية أنشطة هذه المؤسسات األهلية

  

 بين واقع تنظيم وتخزين) ≥0.05α(ال توجد عالقة معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية  •

  .واسترجاع المعرفة وفاعلية أنشطة المؤسسات األهلية في القدس الشرقية

  

 لحسابية واالنحرافات المعيارية لتطبيقات إدارة المعرفة وفاعلية أنشطةالمتوسطات ا: 41.4جدول 

  .المؤسسات األهلية في القدس الشرقية تبعا لعملية تنظيم وتخزين واسترجاع المعرفة

  

المتوسط   المتغيرات

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  العدد

  182  0.706  3.67  عملية تنظيم وتخزين واسترجاع  المعرفة

  182  0.763  3.50  أنشطة المؤسسات األهلية في القدس الشرقيةفاعلية 
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  .نتائج الفرضية الفرعية السادسة المنبثقة عن الفرضية الرئيسية األولى: 42.4جدول 

  

عملية توليد   

  واكتساب المعرفة

فاعلية أنشطة المؤسسات 

األهلية في القدس 

  الشرقية

  0.360  1  سونمعامل ارتباط بير

  0.000  0  مستوى الداللة
عملية تنظيم 

وتخزين 

  182  182  العدد  واسترجاع

  1  0.360  معامل ارتباط بيرسون

  0  0.000  مستوى الداللة

فاعلية أنشطة 

المؤسسات األهلية 

  182  182  العدد  في القدس الشرقية

  

حساب قيمة معامل بولقياس طبيعة العالقة بين المتغيرين المذكورين فقد تم فحص هذه الفرضية 

رتباط بيرسون للعالقة بين واقع تنظيم وتخزين واسترجاع المعرفة، من جهة، وفاعلية أنشطة ا

أن قيمة معامل ) 42.4(ويوضح الجدول . المؤسسات األهلية في القدس الشرقية، من جهة أخرى

، وبذلك يمكن )≥0.05α(وهي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) 0.360(ارتباط بيرسون بلغت 

 الفرضية الصفرية لم تتحقق، وتحققت الفرضية البديلة، وهذه النتيجة تؤكد وجود عالقة القول أن

  .بين واقع تنظيم وتخزين واسترجاع المعرفة وفاعلية أنشطة هذه المؤسسات) جوهرية(معنوية 

  

بين واقع تنفيذ المعرفة ) ≥0.05α(ال توجد عالقة معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية  •

  .طة المؤسسات األهلية في القدس الشرقيةوفاعلية أنش

  

 قات إدارة المعرفة وفاعلية أنشطةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتطبي: 43.4جدول 

  .المؤسسات األهلية في القدس الشرقية تبعا لعملية تنفيذ المعرفة

  

المتوسط   المتغيرات

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  العدد

  182  0.711  3.76  معرفةعملية تنفيذ  ال

  182  0.763  3.50  فاعلية أنشطة المؤسسات األهلية في القدس الشرقية
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لقد تم فحص هذه الفرضية من خالل حساب قيمة معامل ارتباط بيرسون للعالقة بين واقع تنفيذ 

ويوضح . المعرفة، من جهة، وفاعلية أنشطة المؤسسات األهلية في القدس الشرقية، من جهة أخرى

وهي دالة إحصائيا عند مستوى ) 0.365(أن قيمة معامل ارتباط بيرسون بلغت ) 44.4(جدول ال

، وبذلك يمكن القول أن الفرضية الصفرية لم تتحقق، وتحققت الفرضية البديلة، )≥0.05α(الداللة 

ة في وهذه النتيجة تؤكد وجود عالقة معنوية بين واقع تنفيذ المعرفة وفاعلية أنشطة المؤسسات األهلي

  .القدس الشرقية

  

  .نتائج الفرضية الفرعية السابعة المنبثقة عن الفرضية الرئيسية األولى:  44.4جدول 

  

عملية تطبيق   

  المعرفة

فاعلية أنشطة المؤسسات 

  األهلية في القدس الشرقية

  0.365(**)   1  معامل ارتباط بيرسون

  0.000  0  مستوى الداللة
عملية تنفيذ 

  المعرفة

  182  182  العدد

  1  0.365(**)  معامل ارتباط بيرسون

  0  0.000  مستوى الداللة

فاعلية أنشطة 

المؤسسات األهلية 

  182  182  العدد  في القدس الشرقية

  )≥0.05α(دال احصائيا عند مستوى الداللة   * 

  

، بين واقع متابعة  المعرفة )≥0.05α(ال توجد عالقة معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية  •

  .والرقابة عليها وفاعلية أنشطة المؤسسات األهلية في القدس الشرقية

  

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتطبيقات إدارة المعرفة وفاعلية أنشطة: 45.4جدول 

  . المؤسسات األهلية في القدس الشرقية تبعا لعملية متابعة المعرفة والرقابة عليها

  

المتوسط   المتغيرات

  بيالحسا

االنحراف 

  المعياري

  العدد

  182  0.665  4.03  عملية متابعة  المعرفة والرقابة عليها

  182  0.763  3.50  فاعلية أنشطة المؤسسات األهلية في القدس الشرقية
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  نتائج الفرضية الفرعية الثامنة المنبثقة عن الفرضية الرئيسية األولى: 46.4جدول 

  

عملية متابعة المعرفة   

  هاوالرقابة علي

فاعلية أنشطة المؤسسات 

األهلية في القدس 

  الشرقية

  0.369(**)   1  معامل ارتباط بيرسون

  0.000  0  مستوى الداللة
عملية متابعة 

المعرفة والرقابة 

  182  182  العدد  عليها

  1  0.369(**)  معامل ارتباط بيرسون

  0  0.000  مستوى الداللة

فاعلية أنشطة 

المؤسسات األهلية 

  182  182  العدد  في القدس الشرقية

  )≥0.05α(دال احصائيا عند مستوى الداللة   * 

  

وقد تم فحص هذه الفرضية من خالل حساب قيمة معامل ارتباط بيرسون للعالقة بين واقع متابعة 

المعرفة والرقابة عليها، من جهة، وفاعلية أنشطة المؤسسات األهلية في القدس الشرقية، من جهة 

وهي دالة إحصائيا ) 0.369(أن قيمة معامل ارتباط بيرسون بلغت ) 46.4(جدول ويوضح ال. أخرى

، وبذلك يمكن القول أن الفرضية الصفرية لم تتحقق، وتحققت )≥0.05α(عند مستوى الداللة 

الفرضية البديلة، وهذه النتيجة تؤكد وجود عالقة معنوية بين واقع تنفيذ المعرفة وفاعلية أنشطة 

  .ة في القدس الشرقيةالمؤسسات األهلي

  

لقد أثبتت نتائج الدراسة رفض الفرضية األولى وقبول الفرضية البديلة التي تؤكد على وجود عالقة 

بين تطبيقات إدارة المعرفة وفاعلية أنشطة المؤسسات األهلية في القدس الشرقية، ) جوهرية(معنوية 

ها التنظيمية تكون أكثر فاعلية وقادرة إن المؤسسات التي تمارس إدارة المعرفة وتستخدمها في حيات

على تحقيق أهدافها من المؤسسات األخرى التي ال تمارس إدارة المعرفة، فالمؤسسات القادرة على 

تشخيص المعرفة من خالل امتالكها لألدوات التي تمكنها  من اكتشاف المعرفة، والقادرة على 

ن المعرفة والتي تهتم باستقطاب خبراء في تحديد األفراد داخل المؤسسة وخارجها الذين يمتلكو

مجال إدارة المعرفة المرتبطة بأنشطتها هي قادرة على تحقيق أهدافها، والمؤسسة التي تضع لنفسها 

أهدافا تساعد في نشر المعرفة في المؤسسة، وتحدد الوسائل المالئمة لتحقيق األهداف التي ينبغي 

ن مصادر متعددة، وتعتمد على الزبائن والعاملين معرفتها، بل وتسعى للحصول على المعرفة م
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كمصادر للمعرفة، والتي تقوم بمكافأة العاملين على أفكارهم االبتكارية وعلى جهودهم لكسب 

المعرفة وتشجع العاملين على تبادل المعرفة بين العاملين داخل المؤسسة، والقادرة على تطوير 

  .  على تحقيق أهدافهاالمعرفة الحالية، إنها مؤسسة فاعلة، قادرة

  

إن نجاح المؤسسة في تحقيق أهدافها يتطلب العمل الدؤوب نحو تحديث المعرفة وذلك من خالل 

تنقيح المعرفة بكافة األساليب الفاعلة، ويتطلب منها مراجعة المعرفة بصورة دورية والعمل على 

  .تطوير األفكار الجديدة المبتكرة

  

 الرئيسية في نجاح المنظمة، واالستثمار بتلك الطاقة يقود إلى نجاح وتعد الطاقة البشرية من العوامل

نقل المعرفة المرتبطة : المؤسسة في قدرتها على تحقيق أهدافها، وهذا االستثمار يتم من خالل

بأنشطة المؤسسة من المصادر المتعددة إلى وحداتها المختلفة، وقيامها بعرض األفكار االبتكارية 

ن خارج المؤسسة على العاملين فيها، والعمل على تدريب العاملين من أجل التي تحصل عليها م

تنمية قدراتهم ومهاراتهم، وتساعدهم على اكتساب المعرفة سواء من خالل المصادر الداخلية كتوفير 

مكتبة مهنية، وتبادل المعرفة بين العاملين من خالل جلسات الطاقم، أو من خالل الدورات التدريبية 

العمل التي تقوم المؤسسة بتنفيذها، أو من المصادر الخارجية من خالل شراء المعرفة وورشات 

إن المؤسسة التي تسعى للنجاح تبذل قصارى جهودها لتطوير وسائل . ونقلها الى جميع العاملين

اتصال بين العاملين وبين الوحدات المختلفة من اجل تطوير المعرفة وترجمتها الى خدمات جديدة 

ال شك أن المؤسسة التي تسعى إلى نشر المعرفة وتوزيعها وتبادلها بين الوحدات .  عملوبرامج

  .المختلفة وجميع العاملين تكون قادرة على تحقيق أهدافها

  

إن المؤسسة التي تقوم بتشجيع العاملين على البحث عن المعرفة، ويتوفر لدى عامليها االستعداد 

 من مصادرها المتعددة، ويبد عاملوها تفاعال ايجابيا لتحويل للبحث عن المعرفة المرتبطة بأنشطتها

ومن . المعرفة الكامنة في أذهانهم إلى معرفة صريحة واضحة هي أيضا قادرة على تحقيق أهدافها

أجل أن تنجح المؤسسة في تحقيق أهدافها يتطلب منها تنظيم المعرفة وتصنيفها وحفظها بحيث 

  .ضا متابعة تطبيقها والرقابة عليهايسهل استخدامها، ويتطلب منها أي

  

من هنا يالحظ من خالل نتائج الدراسة وجود عالقة معنوية بين مستوى تطبيق المعرفة من خالل 

تشخيص المعرفة، تخطيط المعرفة، تحديث المعرفة، نشر وتقاسم وتوزيع ( عملياتها المختلفة 

ع المعرفة ، تنفيذ المعرفة ومتابعة المعرفة، توليد واكتساب المعرفة ، تنظيم وتخزين واسترجا

وبين فاعلية أنشطة المؤسسات األهلية في القدس الشرقية ، وهذه النتيجة ) المعرفة والرقابة عليها 
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التي أظهرت نتائجها أن هناك عالقة ايجابية بين إدارة ) Keyser.R ) 2004دراسة   تتفق مع 

. سات توليد الطاقة التابعة لسلطة وادي تينسيالمعرفة وبين فاعلية مركز توليد الكهرباء في مؤس

والتي خلصت إلى وجود عالقة بين االستخدام المشترك ) 2004(وتتفق أيضا مع دراسة العمري 

إلدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات وبين القيمة العالية ألعمال البنوك التجارية األردنية، إضافة 

مال البنوك التجارية نتيجة الستخدام تكنولوجيا المعلومات إلى وجود زيادة في القيمة العالية ألع

اللذين وجدا عالقة قوية  ) 2004( وإدارة المعرفة، كذلك تتفق الدراسة مع دراسة الساعد والحريم 

ما بين إدارة المعرفة والميزة التنافسية لشركات صناعة األدوية في األردن، حيث إن المؤسسة 

  .  أهدافها قادرة على امتالك الميزة التنافسيةالفاعلة القادرة على تحقيق
  

ال توجد فروق معنوية عنـد مـستوى الداللـة          :    فحص الفرضية الثانية والتي نصها      .2.4.2.4

)0.05α≤(           في استجابة المبحوثين فيما يتعلق بتطبيقات ادارة المعرفة في المؤسسات

نوات الخبرة، المـستوى    األهلية في القدس الشرقية تعزى لمتغيرات السن، الجنس، س        

  ". الوظيفي والمؤهل العلمي

  

  :من أجل فحص هذه الفرضية، ال بد من فحص الفرضيات الفرعية التالية

  

في استجابة المبحوثين فيما يتعلق ) ≥0.05α(ال توجد فروق معنوية عند مستوى الداللة  •

 .لمتغير الجنسبتطبيقات إدارة المعرفة في المؤسسات األهلية في القدس الشرقية تعزى 

  

   ألثر دور إدارةt-Testالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار : 47.4جدول 

  .   المعرفة في فاعلية أنشطة المؤسسات األهلية بالقدس الشرقية تبعا لمتغير الجنس

  

  

  

متوسط   العدد  الجنس

  حسابي

انحراف 

  معياري

قيمة 

  ت

درجة 

  الحرية

مستوى 

  الداللة

دور إدارة المعرفة   0.455  3.59  77  ذكر

في فاعلية أنشطة 

  المؤسسات األهلية
  0.487  3.50  105  أنثى

  
1.356  

  
180  

  
0.177  

  

 وهي بذلك ليست دالة إحصائيا، لذا يتم قبول sig 0.177 تبين أن قيمة t.Testباالستناد إلى اختبار 

 احصائية عند مستوى الداللة الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فروق ذات داللة 
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)0.05α≤ ( في استجابة المبحوثين فيما يتعلق بتطبيقات إدارة المعرفة في المؤسسات األهلية في

  .القدس الشرقية تعزى لمتغير الجنس

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  .رسم بياني لمتغير الجنس: 1.4 شكل

  

بحوثين فيما يتعلق في استجابة الم) ≥0.05α(ال توجد فروق معنوية عند مستوى الداللة  •

 .بتطبيقات إدارة المعرفة في المؤسسات األهلية في القدس الشرقية تعزى لمتغير السن

  

  .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير الفئة العمرية: 48.4جدول 

  

االنحراف  المتوسط الحسابي  العدد  الفئة العمرية

  المعياري

  0.472  3.46  54   عاما29حتى 

30-39  59  3.61  0.493  

40-49  39  3.52  0.454  

50-69  30  3.56  0.471  

  0.475  3.54  182  المجموع
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  .رسم بياني لمتغير الفئة العمرية: 2. 4الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  عمررسم بياني لمتغير ال: 2.4 شكل

  

   المؤسساتنتائج اختبار تحليل التباين اآلحادي ألثر إدارة المعرفة في فاعلية أنشطة: 49.4جدول 

  . األهلية بالقدس الشرقية تبعا لمتغير الفئة العمرية

  

مجموع   مصدر التباين

  المربعات

درجة 

  الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

  ف

مستوى 

  الداللة

  0.210  3  0.631  بين المجموعات

  178  40.177  داخل المجموعات

  182  40.808  المجموع

0.226  
  

0.932  
  

0.426  

  

 ، ولذلك يتم قبول الفرضية الصفرية القائلة بعدم sig 0.426  شير إلى أن قيمةالجدول السابق ي

في استجابة المبحوثين فيما يتعلق )  ≥0.05α(وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة 

  .بتطبيقات إدارة المعرفة في المؤسسات األهلية في القدس الشرقية تعزى لمتغير الفئة العمرية

  

في استجابة المبحوثين فيما يتعلق )  ≥0.05α( فروق معنوية عند مستوى الداللة ال توجد •

  .بتطبيقات إدارة المعرفة في المؤسسات األهلية في القدس الشرقية تعزى لمتغير سنوات الخبرة
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير سنوات الخبرة في المؤسسات :  50.4جدول 

 .األهلية
 

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  وات الخبرةسن

  0.492  3.34  33   سنوات3أقل من 

  0.467  3.58  62   سنوات6 أقل من – 3من 

  0.258  3.79  23   سنوات9 أقل من – 6من 

  0.494  3.51  64   سنوات فأكثر9

  0.475  3.54  182  المجموع

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  .لخبرةرسم بياني لمتغير سنوات ا: 3. 4شكل 

  

  نتائج اختبار تحليل التباين اآلحادي ألثر دور إدارة المعرفة في فاعلية أنشطة: 51.4جدول 

  .المؤسسات األهلية بالقدس الشرقية تبعا لمتغير سنوات الخبرة في المؤسسة

  

  الداللة  قيمة ف متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات  مصدر التباين

  0.976  3  2.927  بين المجموعات

  178  37.882  داخل المجموعات

  182  40.808  المجموع

0.213  
  

4.584  
  

0.004  
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 وهي بذلك ليست دالة إحصائيا، لذا sig 0.004باالستناد إلى اختبار التباين األحادي تبين أن قيمة 

لة فإنه يتم رفض الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الدال

)0.05α≤  ( في استجابة المبحوثين فيما يتعلق بتطبيقات إدارة المعرفة في المؤسسات األهلية في

القدس الشرقية تعزى لمتغير سنوات الخبرة ، وتقبل الفرضية البديلة القائلة بوجود فروق ذات داللة 

قات إدارة المعرفة في استجابة المبحوثين فيما يتعلق بتطبي) ≥0.05α(احصائية عند مستوى الداللة 

  . في المؤسسات األهلية في القدس الشرقية تعزى لمتغير سنوات الخبرة

  

 بتطبيقات حولفي استجابة المبحوثين )  ≥0.05α(ال توجد فروق معنوية عند مستوى الداللة  •

 . إدارة المعرفة في المؤسسات األهلية في القدس الشرقية تعزى لمتغير المسمى الوظيفي

  

   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير المسمى الوظيفي:52.4جدول 

  

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  العدد  المسمى الوظيفي

 570. 3.48 28 ة/رئيس

 326. 3.69 32 ة عام/مدير

 464. 3.53 55 وحدة ة/مدير

 495. 3.50 67 ة/مركز

 475. 3.54 182 المجموع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .رسم بياني لمتغير المسمى الوظيفي: 4. 4شكل 
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المعرفة في فاعلية أنشطة  ألثر دور إدارة نتائج اختبار تحليل التباين األحادي: 53.4جدول 

  المؤسسات األهلية بالقدس الشرقية تبعا لمتغير المسمى الوظيفي

  
 الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 0.306 3 917. لمجموعاتبين ا

 0.224 178 39.891 داخل المجموعات

  182 40.808 المجموع

1.364  0.255  

  

لدى  بعدم وجود فروق تقبل الفرضية ، ولذلك )0.255 (sig  يشير إلى أن قيمة)  53.4(جدول 

  .ظيفي تطبيقات إدارة المعرفة في المؤسسات األهلية تعزى لمتغير المسمى الوحول المبحوثين 

  

في استجابة المبحوثين فيما يتعلق ) ≥0.05α(ال توجد فروق معنوية عند مستوى الداللة  •

  . بتطبيقات إدارة المعرفة في المؤسسات األهلية في القدس الشرقية تعزى لمتغير الدرجة العلمية

  

  .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير الدرجة العلمية: 54.4جدول 

  
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  العدد جة العلميةالدر

 503. 3.64  21 فأقل دبلوم متوسط

 476. 3.53 121 بكالوريوس

 462. 3.51 40 دكتوراه ماجستير أو

 475. 3.54 182 المجموع
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  .رسم بياني لمتغير الدرجة العلمية: 5. 4شكل 
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ألثر ) ONE WAY Analysis of Variance( ألحادينتائج اختبار تحليل التباين ا: 55.4جدول 

المعرفة في فاعلية أنشطة المؤسسات األهلية بالقدس الشرقية تبعا لمتغير  دور إدارة

  .الدرجة العلمية

  

 قيمة ف متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
مستوى 

 الداللة

 0.141 2 0.281 بين المجموعات

  179 40.527 داخل المجموعات

 182 40.808 المجموع
0.226 

0.621 0.539 

  

 وهي بذلك ليست دالة إحصائيا، لذا sig 0.539باالستناد إلى اختبار التباين األحادي تبين أن قيمة 

  فإننا نقبل الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

)0.05 ≤ α (بة المبحوثين فيما يتعلق بتطبيقات إدارة المعرفة في المؤسسات األهلية في في استجا

لقد أظهرت النتائج صحة هذه الفرضية األساسية  و.القدس الشرقية تعزى لمتغير الدرجة العلمية

والفرضيات المتفرعة عنها، ذلك أنه ال يوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة 

)0.05α≤ (ة المبحوثين فيما يتعلق بتطبيقات إدارة المعرفة في المؤسسات األهلية في في استجاب

  :القدس الشرقية تعزى لمتغيرات

  

عامل السن ليس عامال مؤثرا في تطبيق إدارة المعرفة، ويالحظ أن المؤسسات . السن: أوال •

ها، األهلية تعمل على تطبيق ادارة المعرفة بصرف النظر عن سن اإلداري أو العاملين في

هذه . كما ال يالحظ وجود فوارق في استجابات المبحوثين بسبب اختالف الفئات العمرية

حيث وجد في دراسته أنه ال يوجد فروق ذات ) 2007(النتائج تتفق مع دراسة أبو فارة 

داللة احصائية في اتجاهات كادر المصارف العاملة في فلسطين نحو مدخل إدارة المعرفة 

    .تعزى لمتغير العمر

  

متغير الجنس ال يعتبر متغيرا مؤثرا في قياس مدى ممارسة وتطبيق إدارة . الجنس: ثانيا •

المعرفة، إذ ال يوجد فروق في استجابات المبحوثين تعزى إلى الجنس في ممارسة تطبيق 

حيث وجد أنه ال ) 2007(عمليات إدارة المعرفة، وهذه النتيجة تتفق مع دراسة ابو فارة 

 داللة احصائية في اتجاهات كادر المصارف العاملة في فلسطين نحو يوجد عالقة ذات

  .مدخل إدارة المعرفة تعزى لمتغير الجنس
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متغير سنوات الخبرة يعتبر متغيرا أساسيا ومؤثرا في قياس مدى . سنوات الخبرة: ثالثا •

ممارسة وتطبيق إدارة المعرفة، حيث وجد فروق في استجابات المبحوثين تعزى إلى 

 الخبرة في ممارسة تطبيق عمليات إدارة المعرفة، وهذه النتيجة تختلف مع دراسة سنوات

التي أظهرت عدم وجود عالقة ذات داللة احصائية في اتجاهات كادر ) 2007(ابو فارة 

  .المصارف العاملة في فلسطين نحو مدخل إدارة المعرفة تعزى لمتغير سنوات الخبرة

  

 المستوى الوظيفي ال  يعتبر متغيرا مؤثرا في قياس مدى متغير. المستوى الوظيفي: رابعاً •

ممارسة وتطبيق إدارة المعرفة، إذ ال يوجد فروق في استجابات المبحوثين تعزى إلى 

  .المستوى الوظيفي في ممارسة تطبيق عمليات إدارة المعرفة

  

مدى متغير المؤهل العلمي ال يعتبر متغيرا مؤثرا في قياس . المؤهل العلمي: خامساً •

ممارسة وتطبيق إدارة المعرفة، إذ ال يوجد فروق في استجابات المبحوثين تعزى إلى 

المؤهل العلمي في ممارسة تطبيق عمليات إدارة المعرفة، وهذه النتيجة تتفق مع دراسة ابو 

حيث وجد أنه ال يوجد عالقة ذات داللة احصائية في اتجاهات كادر ) 2007(فارة 

  .سطين نحو مدخل إدارة المعرفة تعزى لمتغير الدرجة العلميةالمصارف العاملة في فل

  

من هنا يالحظ أن الفرضية األساسية الثانية يتم قبولها، إذ ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية على 

في استجابة المبحوثين فيما يتعلق بتطبيقات إدارة المعرفة في المؤسسات ) ≥0.05α(مستوى الداللة 

الشرقية تعزى لمتغيرات السن، الجنس، المستوى الوظيفي والمؤهل العلمي، فيما األهلية في القدس 

  . أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابة المبحوثين تعزى إلى سنوات الخبرة
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  الفصل الخامس

______________________________________________________  

  جات والتوصياتملخص النتائج واالستنتا
  

يعرض الباحث في هذا الفصل ملخصا للنتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة والفرضيات، ويعرض 

  .استنتاجاته وتوصياته

  

   ملخص النتائج 1.5

  

  .يعرض الباحث ملخصا بالنتائج المتعلقة باألسئلة البحثية والفرضيات

  

  :نتائج  المتعلقة  بأسئلة الدراسة ال.1.1.5

  

الدراسة أن المؤسسات األهلية في القدس الشرقية تستخدم عمليات إدارة المعرفة من أظهرت نتائج 

تشخيص، وتخطيط، وتحديث المعرفة، ونشر وتقاسم وتوزيع المعرفة، وتوليد واكتساب، وتنظيم 

وتخزين واسترجاع المعرفة، وتنفيذ المعرفة، ومتابعة المعرفة والرقابة عليها، ومع أن المؤسسات 

ستخدم عمليات إدارة المعرفة كافة إال أنه يوجد تباين بين القطاعات المختلفة في مدى األهلية ت

فيالحظ أن قطاع الثقافة والفن هو أكثر القطاعات استخداما لعملية تشخيص المعرفة . استخدامها لها

يليه قطاع الطفولة وذوو االحتياجات الخاصة، وقطاع حقوق اإلنسان، والقطاع النسوي والصحي، 

أما فيما يتعلق . بينما يالحظ أن قطاع الجمعيات الخيرية أقل القطاعات استخداما لتشخيص المعرفة

بعملية تخطيط المعرفة فيالحظ من خالل النتائج أن القطاع النسوي، وقطاع الطفولة، وقطاع الثقافة 

الخيرية أقل والفن أكثر القطاعات استخداما لعملية تخطيط المعرفة، في حين أن قطاع الجمعيات 

وفيما يتعلق بعملية تحديث المعرفة فيالحظ من خالل . القطاعات استخداما لعملية تخطيط المعرفة
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النتائج أن قطاع الطفولة والثقافة والفن وذوي االحتياجات الخاصة أكثر القطاعات استخداما لعملية 

 استخداما لعملية تحديث تحديث المعرفة، في حين أن قطاعي الصحة والجمعيات الخيرية هما األقل

وكذلك الحال بالنسبة لعملية نشر وتقاسم وتوزيع . المعرفة من بين القطاعات المختلفة األخرى

المعرفة فقطاعات الطفولة والنسوي والثقافة والفن وذوي االحتياجات الخاصة هي األكثر استخداما 

ة هما األقل استخداما لهذه لهذه العملية، في حين يالحظ أن قطاعي الصحة والجمعيات الخيري

أما بالنسبة لعملية توليد واكتساب المعرفة  فيالحظ أيضا بأن مؤسسات الثقافة والفن . العملية

والطفولة والنسوي وذوي االحتياجات الخاصة هي أكثر القطاعات استخداما لعملية توليد واكتساب 

. ل القطاعات استخداما لتلك العمليةالمعرفة، في حين أن قطاعي الصحة والجمعيات الخيرية هما أق

وبالنظر إلى عملية تنظيم وتخزين المعرفة فيالحظ أن قطاع الثقافة والفن وذوي االحتياجات 

الخاصة والطفولة هي أكثر القطاعات استخداما لعملية تنظيم وتخزين المعرفة، في حين أن قطاعي 

ويستدل أيضا من خالل . هذه العمليةالجمعيات الخيرية والصحة هما أقل القطاعات استخداما ل

النتائج أن قطاعات ذوي االحتياجات الخاصة والثقافة والفن والطفولة هي أكثر القطاعات استخداما 

لعملية تنفيذ إدارة المعرفة، في حين أن قطاعي الصحة والجمعيات الخيرية هما أقل القطاعات 

فة والرقابة عليها فيالحظ من خالل النتائج أن أما فيما يتعلق بعملية متابعة المعر. استخداما لها

مؤسسات القطاع النسوي والطفولة هي أكثر القطاعات استخداما لتلك العملية، في حين أن قطاع 

  .الجمعيات الخيرية والصحة هما أقل القطاعات استخداما لعملية متابعة إدارة المعرفة والرقابة عليها

  

ثاني المتعلق بفاعلية أنشطة المؤسسات األهلية فقد أظهرت نتائج أما فيما يتعلق بالسؤال البحثي ال

الدراسة أن المؤسسات األهلية نجحت خالل السنوات الخمس األخيرة في تحقيق أهدافها من خالل 

أنشطتها المختلفة، مع األخذ بعين االعتبار أن هناك تفاوتا بين القطاعات المختلفة في مدى تحقيقها 

 .لتلك األهداف

  

لنظر إلى السؤال البحثي الثالث المتعلق بالمعوقات التي تحول دون تطبيق إدارة المعرفة في وبا

المؤسسات األهلية في القدس الشرقية، ففقد أظهرت النتائج أن من أبرز المعوقات هي عدم وجود 

يق إدراك كاف لمفهوم ودور إدارة المعرفة، إضافة إلى ذلك فإن عدم وجود الموارد المناسبة لتطب

نظام إدارة المعرفة يعد من المعوقات الحيوية التي تحول دون تنفيذ إدارة المعرفة، ومن المعوقات 

األخرى التي تحول دون تنفيذ إدارة المعرفة هو اإلفتقار إلى التدريب المتعلق بإدارة المعرفة وعدم 

  .دعم اإلدارة العليا لعمليات إدارة المعرفة
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  :بالفرضيات  النتائج المتعلقة .2.1.5

  

بين ) ≥0.05α(ال توجد عالقة معنوية عند مستوى الداللة االحصائية : الفرضية األساسية األولى

ويتفرع عنها ثماني . تطبيقات إدارة المعرفة وفاعلية أنشطة المؤسسات األهلية في القدس الشرقية

  . فرضيات فرعية

  

بديلة التي تؤكد وجود عالقة معنوية بين لقد أثبتت نتائج الدراسة رفض الفرضية وقبول الفرضية ال

تطبيقات إدارة المعرفة وفاعلية أنشطة المؤسسات األهلية في القدس الشرقية، فالمؤسسات التي 

تمارس إدارة المعرفة وتستخدمها في حياتها التنظيمية تكون أكثر فاعلية وقادرة على تحقيق أهدافها 

  .لمعرفةمن المؤسسات األخرى التي ال تمارس إدارة ا

   

في استجابة ) ≥0.05α(ال توجد فروق معنوية عند مستوى الداللة  :الفرضية األساسية الثانية

المبحوثين فيما يتعلق بتطبيقات إدارة المعرفة في المؤسسات األهلية في القدس الشرقية تعزى 

نها خمس ويتفرع ع. لمتغيرات السن، الجنس، سنوات الخبرة، المستوى الوظيفي، المؤهل العلمي

  .فرضيات فرعية

  

لقد أظهرت النتائج صحة هذه الفرضية األساسية والفرضيات المتفرعة عنها، ذلك أنه ال يوجد 

في آراء المبحوثين فيما يتعلق بتطبيقات ) ≥0.05α(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

،  السن، والجنس: راتإدارة المعرفة في المؤسسات األهلية في القدس الشرقية تعزى لمتغي

والمستوى الوظيفي، المؤهل العلمي، فيما أظهرت النتائج وجود فروق في استجابات المبحوثين 

  .تعزى لمتغير سنوات الخبرة

  

   االستنتاجات2.5

  

  :على ضوء نتائج الدراسة يقدم الباحث مجموعة من االستنتاجات وهي

  

ر من القيادات اإلدارية ممن يحملون يقود المؤسسات األهلية في القدس الشرقية عدد كبي •

منهم يحملون شهادة بكالوريوس وأكثر، وهذا يعني % 89.5الشهادات الجامعية، حيث أن 

 .أن القيادات اإلدارية التي تقود المؤسسات األهلية تمتلك المعرفة
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إن نسبة اإلناث اإلداريات العامالت في المؤسسات األهلية في القدس الشرقية هي أعلى من  •

 .نسبة الذكور، وهذا يدل على مدى مشاركة العنصر النسائي في التنمية والبناء

تستخدم المؤسسات األهلية في القدس الشرقية إدارة المعرفة بمختلف عملياتها، مع وجود  •

 .تباين بين القطاعات في مدى استخدامها لتلك العمليات

ريين العاملين في المؤسسات ال يوجد إدراك كاف لمفهوم ودور إدارة المعرفة لدى اإلدا •

 .األهلية رغم أن تلك المؤسسات تستخدم إدارة المعرفة في الواقع

استطاعت المؤسسات األهلية في القدس الشرقية من تحقيق العديد من اإلنجازات، وقامت  •

 .بتحقيق أهدافها رغم الظروف السياسية واالقتصادية التي تواجهها

طب المواطن من خالل أنشطتها، إال أنها لم تستطع رغم أن المؤسسات استطاعت أن تستق •

 .إشراكه في البرامج بدءا من مرحلة التخطيط وانتهاء بالتنفيذ والتقويم

 .التنسيق ما بين المؤسسات األهلية في القدس الشرقية لم يصل إلى المستوى المطلوب •

أن المؤسسات بالرغم من وجود عالقة جوهرية بين إدارة المعرفة وأداء العاملين، إال  •

األهلية لم تستطع تطوير نموذج لتقويم أداء العاملين من أجل معالجة االنحرافات في األداء 

 .وتطويره

  

   التوصيات3.5

  

  :على ضوء نتائج الدراسة يقدم الباحث عددا من التوصيات هي

  

ا أن تتبنى اإلدارات العليا للمؤسسات األهلية سياسة إدارة المعرفة، وتعمل على تشجيعه •

 .وتطبيقها من خالل البرامج المختلفة

أن تعمل المؤسسات األهلية على عقد دورات تدريبية من أجل تنمية قدرات العاملين  •

 .وتطوير مهاراتهم ومعارفهم

السعي إلى إيجاد بيئة عمل يسودها الثقة واالحترام المتبادل والسلوك األخالقي والعالقات  •

 .دارية المختلفة في المؤسسات األهلية في القدس الشرقيةالتفاعلية الفاعلة بين المستويات اال

ضرورة تخصيص وحدة مستقلة متخصصة بتطوير أنشطة إدارة المعرفة وتعمل على  •

 .متابعة تطبيق عمليات إدارة المعرفة في تلك المؤسسات

السعي الى تطوير مكتبة مهنية من أجل كسب المعرفة وتشجيع العاملين على تحديث  •

 .طويرهاالمعرفة وت
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على الجهات المانحة أن تقدم الدعم المادي للمؤسسات األهلية من أجل أن تعمل على توفير  •

تنمية الطاقة : كل المستلزمات التي تضمن تطبيق إدارة المعرفة بفاعلية وكفاءة مثل

 ..البشرية، توفير األجهزة االلكترونية، تطوير المكتبات وغير ذلك

ادل المعرفة فيما بينها من خالل عقد اللقاءات والمؤتمرات على المؤسسات األهلية أن تتب •

 .  وتبادل الخبرات

على المؤسسات األهلية أن تطور نظام الحوافز المادية والمعنوية من أجل زيادة الدافعية  •

 .لدى العاملين الذي من شأنه أن يؤثر إيجابا على فاعلية المؤسسات

لعمل على إشراك المواطن في برامجها على المؤسسات األهلية في القدس الشرقية ا •

 .وأنشطتها

يوصي الباحث قطاعي الجمعيات الخيرية والصحة استخدام النشرات االلكترونية والمكتوبة  •

 .لنشر المعرفة المرتبطة بأنشطتها بين العاملين

يوصي الباحث قطاعي الجمعيات الخيرية والصحة بضرورة استقطاب خبراء في إدارة  •

 .تطوير البرامج واألنشطة المتعلقة بإدارة المعرفةالمعرفة من أجل 

على القطاع الصحي أن يقوم بتشجيع عمليات تبادل المعرفة بين العاملين والمستويات  •

 .اإلدارية المختلفة

على قطاع الجمعيات الخيرية عقد ورشات عمل للعاملين من أجل تنمية مهارات العاملين  •

 .ن ناحية أخرىمن ناحية وتبادل الخبرات والمعرفة م

هناك ضرورة لنشر البرامج واألنشطة الفاعلة التي تقوم بها المؤسسة، وتوزيعها على  •

 .مختلف المؤسسات من أجل تبادل المعرفة

يوصي الباحث قطاع الثقافة والفن والطفولة والقطاعات التي قطعت شوطا في إدارة  •

 .  المعرفة بضرورة إجراء دراسات وأبحاث في مجال القطاع
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  استبانة البحث بصورتها النهائية: 1.3ملحق 

  

  جامعة القدس

  كلية الدراسات العليا

  برنامج التنمية الريفية المستدامة

  

  

   الرحمن الرحيمبسم اهللا

  

  

  األخت الكريمة/األخ الكريم

  

  .تحية تقدير واحترام

  

دور إدارة المعرفة في فاعلية أنشطة المؤسسات األهلية بالقدس " يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان 

، وذلك استكماال لمتطلبات درجة الماجستير في برنامج التنمية الريفية المستدامة في جامعة "الشرقية 

وحيث إنه تم اختيارك ضمن عينة البحث ، فإني أدعوك للمشاركة في هذا البحث من خالل . سالقد

أن رأيك مهم جدا، وأن الدقة في : أولهما: اإلجابة عن األسئلة الالحقة، مع التأكيد على أمرين

 أن المعلومات الواردة: وثانيهما. اإلجابة سيكون لها األثر الكبير في تحقيق هدف هذه الدراسة

  .ستعامل بالسرية، وستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط

  . يرجى اإلجابة عن جميع األسئلة الواردة في االستبانة

  .إن تعاونك في تعبئة هذه االستبانة هو موضع تقديرنا الشديد

  

  

  مع االحترام

  حمد عليان

  

  

  الدكتور يوسف أبو فارة : اشراف
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  ستمارة بحثا

  القسم األول 

   أوليةبيانات : أوال 

 أنثى. ذكر            ب. أ:  الجنس  .1

 _____________: السن .2

 :الدرجة العلمية  .3

 ماجستير أو دكتوراه  .  بكالوريوس       ت.  دبلوم متوسط فأقل     ب.     أ

 : المسمى الوظيفي  .4

 ة /مركز. ة  وحدة        ت/مدير.ة عام           ب/مدير. ة       ب/رئيس. أ

 . في المؤسسة سنوات الخبرة .5

  . سنوات 3أقل من .  أ

  . سنوات6 أقل من – 3من .  ب

  . سنوات9 أقل من – 6من .  ت

  سنوات فأكثر9. ث

  

 اسئلة تتعلق بالمؤسسة : ثانيا 

 ما هي المجاالت الرئيسية التي تعمل فيها المؤسسة ؟ .6

 -------------. أ

 -------------.ب

 -------------. ت

 -------------. ث

 -------------. ج

 --------------.ح

----------------------------------ما هي األهداف الرئيسية للمؤسسة ؟  .7

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

------------------------------ 

 ----------) :األساسيين في المؤسسة ( لمتفرغين عدد العاملين ا .8
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  : القسم  الثاني

  

يرجى اإلجابة على األسئلة التالية والتي تتعلق ببعض الجوانب اإلدارية لمؤسستكم من خالل اختيار 

  .درجة االتفاق التي تالئمكم

  

  عمليات إدارة المعرفة: أوال
  

   درجة االتفــــــــــــــاق

أتفق   الفقرة  الرقم

  بشدة
  أتفق

أتفق إلى 

  حد ما
  ال أتفق

ال أتفق 

  بشدة

1.  
تمتلك المؤسسة األدوات التي تمكنها من اكتشاف 

 المعرفة
          

2.  

تمتلك المؤسسة القدرة على تحديد األفراد داخل 

المؤسسة الذين يمتلكون المعرفة المرتبطة  بمجاالت 

  .أنشطتها

          

4.  
 مجال إدارة تهتم المؤسسة باستقطاب خبراء في

  .المعرفة المرتبطة بأنشطتها
          

5.  
تركز المؤسسة على تشخيص أنواع المعرفة المطلوبة 

  .لكل مستوى من مستوياتها المختلفة
          

6.  
تضع المؤسسة لنفسها أهدافا تساعد في نشر المعرفة 

  .في المؤسسة
          

7.  
تحدد المؤسسة الوسائل المالئمة لتحقيق األهداف التي 

  .بغي معرفتهاين
          

8.  
تستخدم المؤسسة أساليب متعددة  في بناء المعرفة 

  .الالزمة في جميع وحداتها
          

9.  
تسعى المؤسسة إلى الحصول على المعرفة من مصادر 

  .متعددة
          

10.  
تعتمد المؤسسة على العاملين كمصدر من مصادر 

  .المعرفة الالزمة ألنشطتها
          

11.  
 على الزبائن كمصدر من مصادر تعتمد المؤسسة

  .المعرفة الالزمة ألنشطتها
          

12.  
تكافىء المؤسسة العاملين فيها على األفكار اإلبتكارية 

  .الجديدة
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                       الفقرة  الرقم
أتفق 

  بشدة
  أتفق

أتفق إلى 

  حد ما
  ال أتفق

ال أتفق 

  بشدة

13.  
ودهم لكسب تكافىء المؤسسة العاملين فيها على جه

  .معرفة جديدة تدعم أنشطتها
          

14.  
تشجع المؤسسة عمليات تبادل المعرفة بين العاملين 

  .داخل المؤسسة
          

            .تعمل المؤسسة على تطوير المعرفة الحالية  .15

16.  
تعمل المؤسسة على تحديث المعرفة ذات العالقة 

  .بأنشطتها
          

17.  
عرفة بما يحقق كفاءة تعمل المؤسسة على تنقيح الم

  استخدامها
          

18.  
تمتلك المؤسسة األساليب الفاعلة لتنقيح المعرفة 

  .المتاحة
          

19  
طواقم متخصصة لتحديث /تشكل المؤسسة طاقما

  .المعرفة المرتبطة بأنشطتها
          

20.  
تعمل المؤسسة على مراجعة المعرفة المتاحة بصورة 

  .دورية
          

            .بتطوير األفكار الجديدة  المبتكرةتهتم المؤسسة   .21

22.  
تدعم المؤسسة عملياتها المعرفية بالخبرات لتحقيق 

  .المواءمة بين الفرص المتاحة والتحديات
          

23.  
السياسة العامة للمؤسسة تشجع العاملين على عرض 

  .أفكارهم الجديدة المرتبطة بأنشطتها
          

24.  
لمرتبطة بأنشطتها من تهتم المؤسسة بنقل المعرفة ا

  المصادر المتعددة إلى وحداتها المختلفة
          

25.  

تعمل المؤسسة على عرض األفكار الجديدة  التي 

تحصل عليها من خارج المؤسسة على الطواقم ذات 

  .العالقة لتطويرها

          

26.  
تتبنى المؤسسة سياسة واضحة تهدف إلى تنمية قدرات 

  .العاملين
          

27.  
 المؤسسة مكتبة تتضمن المنشورات المرتبطة يوجد في

  .بأعمالها
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                       الفقرة  الرقم
أتفق 

  بشدة
  أتفق

أتفق إلى 

  حد ما
  ال أتفق

ال أتفق 

  بشدة

28.  
تستخدم المؤسسة النشرات المكتوبة لنشر المعرفة 

  .المرتبطة بأنشطتها بين العاملين
          

  

29.  

 النشرات اإللكترونية لنشر المعرفة تستخدم المؤسسة

  .المرتبطة بأنشطتها
          

30.  
تستخدم المؤسسة أسلوب الدورات التدريبية لتنمية 

  .قدرات العاملين فيها
          

31.  
تعتمد المؤسسة أسلوب ورشات العمل لتنمية مهارات 

  .العاملين فيها
          

  

32.  

تشجع المؤسسة العاملين فيها على المشاركة في 

: مثل( ألنشطة التي تعزز المعرفة المرتبطة بأنشطتها ا

  ..) مؤتمرات، ورشات عمل، أيام دراسية وغيرها

          

تستفيد المؤسسة من أنشطتها الناجحة لتكون تجارب   .33

 .تعزز أداء األنشطة الجديدة
 

          

34.  

يتوافر في المؤسسة وسائل إتصال تكفل تحقيق 

المعرفة المرتبطة اإلتصاالت المهنية التي تنشر 

  .باألنشطة بين كادر المؤسسة في المستويات كلها

          

35.  
تعقد المؤسسة جلسات عمل للعاملين لتبادل المعرفة 

  .المرتبطة بأنشطتها
          

36.  
يتبادل العاملون في المؤسسة المعرفة المرتبطة 

  .بأنشطتها كلما اقتضت الضرورة ذلك
          

37.  

  

فرق (رفة من خالل أسلوب يتبادل العاملون المع

  ).العمل
          

  

38.  

تشجع المؤسسة عامليها على البحث عن المعرفة 

كتب، ( المرتبطة بأنشطتها في النشرات العلمية 

صحف، مجالت، دوريات، موسوعات ، إنترنت وغير 

  ..).ذلك

          

39.  
يتوفر لدى العاملين اإلستعداد للبحث عن المعرفة 

  .لمصادر المتعددةالمرتبطة بأنشطتها من ا
          

40  
تهتم المؤسسة بشراء المعرفة المرتبطة بأنشطتها من 

  .مصادرها المختلفة
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                       الفقرة  الرقم
أتفق 

  بشدة
  أتفق

أتفق إلى 

  حد ما
  ال أتفق

ال أتفق 

  بشدة

المرتبطة (تركز المؤسسة على استخراج المعرفة   .41

ن أفرادها لالستفادة منها في الكامنة في أذها) بأنشطتها

  .تطوير هذه المؤسسة

          

42.  

يبدي العاملون في المؤسسة تفاعال إيجابيا  لتحويل 

المعرفة الكامنة في أذهانهم  إلى معرفة واضحة 

  .صريحة تعزز أداء أنشطة المؤسسة

          

43.  
تستخدم المؤسسة قاعدة بيانات للوصول إلى المعرفة 

  .الالزمة بسرعة
          

44.  
تستخدم المؤسسة تكنولوجيا المعلومات لمعالجة 

  .األصول المعرفية بفاعلية
          

45.  
تقوم المؤسسة بحفظ المعرفة بصورة يسهل الوصـول        

  .إليها
          

46.  
تقوم المؤسسة باستخدام األساليب اإللكترونيـة لحفـظ        

  .المعرفة
          

           .كرةتعمل المؤسسة على توثيق األفكار الجديدة المبت  .47

48.  
تعتمد المؤسسة إجراءات واضحة لحفظ حقوق الملكية       

 ).من داخل المؤسسة وخارجها ( ألصحابها 
          

49.  
( تعمل المؤسسة على تصنيف المعرفة المتوافرة لديها 

  ).ذات االرتباط بأنشطتها 
          

50  
يجري تنظيم المعرفة في المؤسسة بصورة تجعلها 

  .المشكالت التي تواجههاقادرة على التعامل مع 
          

يجري دمج المعرفة الواردة للمؤسسة من مصادرها   .51

 .المتعددة لتحقيق التكامل بينها
          

52.  
خاصة للتعامل ) دائرة ( تهتم المؤسسة بإيجاد وحدة 

 .مع جميع المدخالت المعرفية المرتبطة بأنشطتها
          

53.  
رفة المرتبطة المع) تبويب(تعمل المؤسسة على فهرسة 

 .بأنشطتها
          

           .تعمل المؤسسة على تحويل المعرفة إلى خطط عمل  .54

  

55.  

تعمل المؤسسة على توظيف المعرفة من خالل تحويلها 

 .إلى خدمات جديدة
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                       الفقرة  الرقم
أتفق 

  بشدة
  أتفق

أتفق إلى 

  حد ما
  ال أتفق

ال أتفق 

  بشدة

56.  
تستخدم المؤسسة المعرفة المتاحة بصورة تعزز 

 .أداءها
          

57.  
تقوم المؤسسة بالرد على مقترحات األفكار الجديدة 

  .المقدمة من كوادرها المختلفة
          

58  
تقوم المؤسسة بمتابعة جميع العمليات المرتبطة بتطبيق 

  .األفكار المعرفية الجديدة
          

59.  
نحرافات في األداء الفعلي تقوم المؤسسة بمعالجة اإل

 .عن األداء المخطط الناجم عن تطبيق خطط المعرفة
          

60.  

تقوم إدارة المؤسسة  بتقويم أداء العاملين فيها مع 

مراعاة اهتمامهم باكتساب معرفة جديدة  مرتبطة 

  .بأنشطتها

          

61.  
تتابع المؤسسة مستوى تطبيق العاملين لما يتعلمونه في 

  .ريبعمليات التد
          

62.  
إن تطوير الموارد البشرية في المؤسسة هو أحد 

  العناصر المعتمدة في قياس نجاح المؤسسة
          

63.  
يعد رضا المستفيدين أحد المؤشرات المعتمدة في قياس 

  .نجاح المؤسسة
          

64.  
استخدام أسلوب فرق العمل هو من المؤشرات المعتمدة 

  .في قياس نجاح المؤسسة
          

65.  
تراعي المؤسسة نظرة المواطن اليها عند تقويم 

  .نجاحها
          

66.  
يجري قياس مستوى تحقيق كل هدف في ضوء 

  .األهداف المعرفية الموضوعة
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  .معيقات تطبيق إدارة المعرفة:  ثانياً

 ممارسة وفقا لوجهة نظرك، فإن المعيقات التي تقف أمام المؤسسة لتبني مدخل إدارة المعرفة في

  :أنشطتها هي 
 

  المعيقات  الرقم  درجة االتفــــــــــــــــاق

أتفق 

  بشدة

أتفق إلى   أتفق

  حد ما

ال 

  أتفق

ال أتفق 

  بشدة

            .عدم وجود إدراك كاف لمفهوم إدارة المعرفة  .67

            .عدم وجود إدراك كاف لدور إدارة المعرفة  .68

            .المعرفةعدم وجود قيادة عليا تدعم إدارة   .69

            .االفتقار إلى التدريب المتعلق بإدارة المعرفة  .70

            .عدم وجود الوقت الكافي لتعلم نظام إدارة المعرفة  .71

            .عدم وجود الوقت الكافي لتنفيذ نظام إدارة المعرفة  .72

ضعف التنسيق بين منفذي إدارة المعرفة وإلدارة العليا   .73

  .للمنظمة

          

عدم وجود الموارد المناسبة  لتطبيق نظام إدارة   .74

  .المعرفة

          

عدم إعطاء الفرص لألفراد للمشاركة في الحوار الذي   .75

  .يقود إلى نشر األفكار المعرفية

          

            .افتقار المؤسسة لروح التعاون   .76

            .افتقار المؤسسة لروح تعلم الفريق  .77
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            . ضعف التنسيق بين وحدات المؤسسة  .79
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  .جماعية للمؤسسة
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يرجى االجابة على الفقرات التالية موضحا مستوى مساهمة مؤسستكم في كل : الجزء الثالث 

  . منها خالل السنوات الخمس األخيرة

  

  الجمعيات الخيرية . 1
  الفقرة  الرقم  درجة التــحــقــق

مرتفعة 

  جدا

منخفضة  منخفضة  متوسطة  مرتفعة

  جدا
 بأهداف حجم األنشطة المجتمعية المرتبطة  83

  .المؤسسة 

          

            .مالءمة أنشطة المؤسسة مع أهدافها  84
قدرة نشاطات المؤسسة على تلبية حاجات   85

  .المواطن

          

            . رضاك عن عدد المستفيدين من مؤسستكم  86
            .إشراك المواطن في األنشطة التي تقوم بها  87

قدرة المؤسسة على استقطاب المواطن من    88

  .ل أنشطتهاخال

          

            .تحسين مستوى وعي المواطن  89
            .تعزيز التنمية من خالل األنشطة المختلفة  90
            .تعزيز ممارسة الديموقراطية في األسرة  91
            .تعزيز الممارسة الديموقراطية في المجتمع  92
تحسين الوضع االقتصادي لسكان محافظة   93

  .القدس

          

توى الوعي الثقافي للقطاعات رفع مس  95

  المختلفة في محافظة القدس

          

رفع مستوى الوعي التنموي للقطاعات   96

  .المختلفة في محافظة القدس

          

            .تعزيز أهمية ممارسة العمل التطوعي  97
            . التنسيق مع المؤسسات األخرى  98
            .التشبيك مع المؤسسات األخرى  99

ى المشاركة الجمعية للفئات رفع مستو  100

  .االجتماعية

          

            . دعم األسر الفقيرة  101
            .تحقيق التكافل اإلجتماعي بين أفراد المجتمع  102
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  القطاع الصحي. 2
  الفقرة  الرقم  درجة التحـــــقـــــق

مرتفعة 

  جدا

  منخفضة منخفضة  متوسطة  مرتفعة

  جدا

بطة بأهداف حجم األنشطة المجتمعية المرت  103

  ..المؤسسة

          

            .مالءمة أنشطة المؤسسة مع أهدافها  104
قدرة نشاطات المؤسسة على تلبية حاجات   105

  .المواطن

          

            .رضاك عن عدد المستفيدين من مؤسستكم  106
            .إشراك المواطن في األنشطة التي تقوم بها  107
 من قدرة المؤسسة على استقطاب المواطن  108

  .خالل أنشطتها

          

رفع مستوى الوعي الصحي لدى   109

  .المواطنين

          

تعزيز التنمية من خالل األنشطة الصحية   110

  المختلفة

          

            .الكشف المبكر لألمراض  111
            .تقديم الخدمات الصحية للمواطنين  112
            .التنسيق مع المؤسسات األخرى  113
            .مؤسسات األخرىالتشبيك مع ال  114
رفع مستوى المشاركة الجمعية للفئات   115

  .االجتماعية

          

            .التقليل من األمراض  116

  

  القطاع النسوي . 3
  الفقرة  الرقم  درجة  التــــــحــــقـــق

مرتفعة 

  جدا

  منخفضة منخفضة  متوسطة  مرتفعة

  جدا

حجم األنشطة المجتمعية المرتبطة بأهداف   117

  .مؤسسة ال

          

            .مالءمة أنشطة المؤسسة مع أهدافها  118
          قدرة نشاطات المؤسسة على تلبية حاجات   119
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  .المواطن
            .رضاك عن عدد المستفيدين من مؤسستكم  120
            .اشراك المواطن في األنشطة التي تقوم بها  121
قدرة المؤسسة على استقطاب المواطن من   122

  .تهاخالل أنشط

          

            .تحسين مستوى وعي المواطن  123
            .تعزيز التنمية من خالل األنشطة المختلفة  124
            .تمكين المرأة في المجتمع المحلي  125
            .تطوير مكانة المرأة الفلسطينية  126
            .تدريب المرأة  127
            .مشاركة المرأة في العمل التنموي   128
            .قيادات نسائيةإعداد   129
            .الدفاع عن حقوق المرأة  130
            .تطوير القيادات النسائية الشابة  131
            .تنمية قدرات الفتيات  132
            .تعزيز ممارسة الديموقراطية في األسرة  133
            التنسيق بين المؤسسات المختلفة  134
            .التشبيك بين المؤسسات األخرى  135

  

  قطاع الديموقراطية وحقوق اإلنسان .4
  الفقرة  الرقم  درجة  التحــــــقـــــق

مرتفعة 

  جدا

  منخفضة منخفضة  متوسطة  مرتفعة

  جدا

حجم األنشطة المجتمعية المرتبطة بأهداف   136

  .المؤسسة

          

            .مالءمة أنشطة المؤسسة مع أهدافها  137
 قدرة نشاطات المؤسسة على تلبية حاجات  138

  .المواطن

          

            . رضاك عن عدد المستفيدين من مؤسستكم  139
            .إشراك المواطن في األنشطة التي تقوم بها  140
            التنسيق  مع  المؤسسات المختلفة  141
            .التشبيك مع المؤسسات األخرى  142
            .تعزيز ممارسة الديموقراطية في األسرة  143
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لى استقطاب المواطن من قدرة المؤسسة ع  144

  .خالل أنشطتها

          

            .تحسين مستوى وعي المواطن  145
رفع مستوى الوعي الثقافي للقطاعات   146

  .المختلفة في المجتمع 

          

رفع مستوى الوعي االجتماعي للقطاعات   147

  .المختلفة في المجتمع المحلي

          

            .عتعزيز الممارسة الديموقراطية في المجتم  148
           .بناء قدرات المؤسسات  149
           .تعزيز أهمية ممارسة العمل التطوعي  150
            .دعم وحدة المجتمع المقدسي  151
            .تعزيز صمود األهل في مدينة القدس  152
رفع مستوى المشاركة الجمعية للفئات   153

  .االجتماعية

          

            .عمل دراسات وأبحاث تتعلق بالمجال  154
  .إرشاد المواطنين بحقوقهم  155

  

          

            .عقد دورات تثقيفية لتفعيل المجتمع المدني  156
            .توطيد مبدأ احترام القانون  157
توطيد مبدأ احترام حقوق اإلنسان في   158

  .المجتمع الفلسطيني

          

            .الدفاع عن ضحايا االنتهاكات  159

  

  لخاصةقطاع ذوي االحتياجات ا. 5
  الفقرة  الرقم  درجة التحــــقــــق

مرتفعة 

  جدا

  منخفضة منخفضة  متوسطة  مرتفعة

  جدا

  حجم األنشطة المجتمعية المرتبطة  160

  .بأهداف المؤسسة

          

            .مالءمة أنشطة المؤسسة مع أهدافها  161
قدرة نشاطات المؤسسة على تلبية حاجات   162

  .المواطن

          

            . المستفيدين من مؤسستكمرضاك عن عدد  163
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            .إشراك المواطن في األنشطة التي تقوم بها  164
قدرة المؤسسة على استقطاب المواطن من   165

  .خالل أنشطتها

          

دمج ذوي االحتياجات الخاصة في المجتمع   166

  .المحلي

          

تنمية القدرات العقلية لدى ذوي االحتياجات   167

  .الخاصة

          

توفير األجهزة المناسبة لذوي االحتياجات   168

  .الخاصة

          

            .تأهيل ذوي االحتياجات الخاصة  169
            .تعزيز التنمية من خالل األنشطة المختلفة  170
زيادة الوعي المجتمعي لقضية ذوي   171

  االحتياجات الخاصة

          

زيادة الوعي المجتمعي بكيفية التعامل مع   172

  . اجات الخاصةذوي االحتي

          

            .التنسيق مع المؤسسات األخرى  173
            .التشبيك مع المؤسسات  األخرى  174

  

  قطاع اإلسكان والبنى التحتية. 6
  الفقرة  الرقم  درجة  التحــــــقـــــــق

مرتفعة 

  جدا

  منخفضة  منخفضة  متوسطة  مرتفعة

  جدا
 حجم األنشطة المجتمعية المرتبطة بأهداف  175

  .المؤسسة 

          

            .رضاك عن عدد المستفيدين من مؤسستكم  176
            .إشراك المواطن في األنشطة التي تقوم بها  177
قدرة المؤسسة على استقطاب المواطن من   178

  .خالل أنشطتها

          

            .تعزيز التنمية من خالل األنشطة المختلفة  179
ات رفع مستوى الوعي التنموي للقطاع  180

  .المختلفة في المجتمع المحلي

          

  الدفاع عن ممتلكات المواطن الفلسطيني  181

  .في محافظة القدس
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تطوير قطاع اإلسكان في األراضي   182

  . الفلسطينية

          

دعم قضية اإلسكان على مختلف مستوياتها   183

  .في محافظة القدس

          

            الدفاع عن الهوية الفلسطينية  184
            .الحفاظ على األرض  185
            تطوير البنى التحتية في محافظة القدس  186

  

  قطاع الطفولة. 7
  الفقرة  الرقم  درجـة التــــحــــقـــق

مرتفعة 

  جدا

  منخفضة منخفضة  متوسطة  مرتفعة

  جدا
حجم األنشطة المجتمعية المرتبطة بأهداف   187

  .المؤسسة 

          

            . مع أهدافهامالءمة أنشطة المؤسسة  188
قدرة نشاطات المؤسسة على تلبية حاجات   189

  .المواطن

          

            .رضاك عن عدد المستفيدين من مؤسستكم  190
            .اشراك المواطن في األنشطة التي تقوم بها  191
قدرة المؤسسة على استقطاب المواطن من   192

  .خالل أنشطتها

          

            .خرىالتنسيق مع المؤسسات األ  193
            .التشبيك مع المؤسسات األخرى  194
            .تنمية قدرات الطفل  195
            .تعزيز ممارسة الديموقراطية في األسرة  196
            .حماية األطفال من االستغالل  197
            .استثارة الوعي المجتمعي لحقوق الطفل  198

  

  قطاع الثقافة والفن. 8
مرتفعة   الفقرة  الرقم

  جدا

  منخفضة منخفضة  متوسطة  مرتفعة

  جدا
حجم األنشطة المجتمعية المرتبطة بأهداف   199

  .المؤسسة
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            .مالءمة أنشطة المؤسسة مع أهدافها  200
قدرة نشاطات المؤسسة على تلبية حاجات   201

  .المواطن

          

            .رضاك عن عدد المستفيدين من مؤسستكم  202
            .نشطة التي تقوم بهاإشراك المواطن في األ  203
قدرة المؤسسة على استقطاب المواطن من   204

  .خالل أنشطتها

          

            .تعزيز التنمية من خالل األنشطة المختلفة  205
            .التنسيق مع المؤسسات األخرى  206
            .التشبيك مع المؤسسات األخرى  207
رفع مستوى المشاركة الجمعية للفئات   208

  .ماعيةاالجت

          

            .تعزيز التنمية من خالل األنشطة المختلفة  209
            .تعزيز ممارسة الديموقراطية في األسرة  210
            .تعزيز الممارسة الديموقراطية في المجتمع  211
رفع مستوى الوعي التنموي للقطاعات   212

  .المختلفة في المجتمع المحلي

          

في للقطاعات رفع مستوى الوعي الثقا  213

  .المختلفة في المجتمع المحلي 

          

            .إحياء التراث الفلسطيني  214
            .تشجيع الحياة الثقافية في محافظة القدس  215
            اإلرتقاء بالثقافة الفلسطينية  216
            .رفع مستوى اإلبداع عند المواطن المقدسي  217
            ). األبحاث ( إجراء الدراسات   218

  

نشكركم على تعاونكم
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  رسالة إلى المحكمين: 2.3ملحق 

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

23/3/2008  

  جامعة القدس

  كلية الدراسات العليا

  برنامج التنمية الريفية المستدامة

  تخصص بناء مؤسسات وتنمية بشرية

  

  حضرة 

_______________________  

  .السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  

 دور إدارة المعرفة في فاعلية أنشطة المؤسسات األهلية بالقدس"  بإجراء دراسة بعنوان يقوم الباحث

، وذلك استكماال لمتطلبات درجة الماجستير، وحيث أنكم اختصاصييون في مجال البحث "الشرقية

العلمي وفي هذا المجال،  فإننا نتوجه اليكم بطلب تحكيم االستمارة المرفقة وإبداء رأيكم المهني 

  :والعلمي من حيث

  

 .شمولية األداة •

 .مدى سالمة العبارات ووضوحها •

 .انتماء الفقرات للمجاالت التابعة لها •

 .حذف أو إضافة أو تعديل فقرات المجال •

  

  .هذا وسنأخذ بمحمل الجد مالحظاتكم وآراءكم

  

  .شاكرين لكم حسن تعاونكم

  

  الباحث

حمد خليل عليان
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  أسماء المحكمين: 3.3ملحق 

    

  التخصص والمؤسسة  ة/اسم المحكم  الرقم

   جامعة القدس-صحة نفسية  الدكتور سمير شقير  .1

   جامعة القدس المفتوحة-إدارة  الدكتورة يسرى شقير  .2

   جامعة القدس–إدارة   الدكتور جمال أبو الحالوة  .3

   جامعة القدس-تربية  الدكتور محمود أبو سمرة  .4

   جامعة القدس-علم نفس   الدكتور تيسير عبد اهللا  .5

   جامعة بير زيت–لغة عربية   الدكتور مشهور مشاهرة   .6

  محلل إحصائي ـ مجلس اإلحصاء المركزي  االستاذ محمد المصري  .7
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  فهرس المالحق
  

  عنوان الملحق  رقم الملحق
 

  رقم الصفحة

  123  ......................استبانة البحث بصورتها النهائية  1.3

  138  ..................................إلى المحكمينرسالة   2.3

  139  ......................................أسماء المحكمين  3.3
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  فهرس الجداول
  

  عنوان الجدول  رقم الجدول

  

  الصفحة

  47  .......................المؤسسات األهلية حسب قطاعات العمل  1.3

  48  ...................................تتوزيع العينة حسب القطاعا  2.3

  48  .........................................خصائص عينة الدراسة  أ-3.3

  49  .........................................خصائص عينة الدراسة  ب-3.3

  50  ..........كرونباخ ألفامعامل ثبات األداة باستخدام معامل الثبات   4.3

المتوسطات الحسابية واالنحـراف المعيـاري إلجابـات عينـة            أ-5.4

قدس الدراسة حول تشخيص المعرفة في المؤسسات األهلية في ال        

  ........................................................الشرقية

54  

المتوسطات الحسابية واالنحـراف المعيـاري إلجابـات عينـة            ب-5.4

قدس فة في المؤسسات األهلية في ال     الدراسة حول تشخيص المعر   

  ........................................................الشرقية

55  

المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لمدى تبني القطاعات         6.4

المختلفة للمؤسسات األهلية في القدس الشرقية لعملية تـشخيص         

  .......................................................المعرفة

55  

المتوسطات الحسابية واالنحـراف المعيـاري إلجابـات عينـة            أ-7.4

الدراسة حول تخطيط المعرفة في المؤسسات األهلية في القـدس          

  ....................................... ................الشرقية

57 

بـات عينـة    المتوسطات الحسابية واالنحـراف المعيـاري إلجا        ب-7.4

الدراسة حول تخطيط المعرفة في المؤسسات األهلية في القـدس          

  ....................................... ................الشرقية

58  

المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لمدى تبني القطاعات         8.4

المختلفة للمؤسسات األهلية في القدس الشرقية لعمليـة تخطـيط          

 ........................................................المعرفة

59  

المتوسطات الحسابية واالنحـراف المعيـاري إلجابـات عينـة            أ-9.4

الدراسة حول تحديث المعرفة في المؤسسات األهلية في القـدس          

59  
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  ....................................... ................الشرقية

 الحسابية واالنحـراف المعيـاري إلجابـات عينـة          المتوسطات  ب-9.4

الدراسة حول تحديث المعرفة في المؤسسات األهلية في القـدس          

  ....................................... ................الشرقية

60  

المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لمدى تبني القطاعات         10.4

القدس الشرقية لعمليـة تحـديث      المختلفة للمؤسسات األهلية في     

  ........................................................المعرفة

61  

المتوسطات الحسابية واالنحـراف المعيـاري الجابـات عينـة            أ-11.4

الدراسة حول عملية نشر وتقاسم وتوزيع المعرفة في المؤسسات         

  ......................................األهلية في القدس الشرقية
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