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  واقع تطبيق عمليات إدارة المعرفة في جامعة القدس المفتوحة 

 وإجراءات تطويرها
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 *أحمد غنيم ابو الخير د.                                           

 الملخص
هدفت الدراسة إلى الكشف عن واقع تطبيق عمليات إدارة المعرفة في جامعة القدس المفتوحة    

ت داللة إحصائية عند من خالل التعرف على ما إذا كان هناك فروق ذا إجراءات تطويرهاو

عة القدس المفتوحة حول واقع تطبيق عمليات إدارة المعرفة بجام) < α0.05( مستوى داللة

نهجت الدراسة المنهج . والمؤهل العلمي) -نطقة التعليمية الم -(سنوات الخدمة تعزى لمتغيرات

أبعاد تمثل عمليات إدارة المعرفة،  سبعةبتصميم استبانة مكونة من  الباحثان الوصفي. وقام

مشرفي جامعة القدس من مشرفاً أكاديمياً )250(حجمهاهذه االستبانة على عينة  ووزعت

 المعرفة بجامعة القدس المفتوحة إدارةتطبيق عمليات  على أن. وأسفرت نتائج الدراسة المفتوحة

والمستوى الثقافي  اإلطالعسعة كما كشفت الدراسة أن  %)،63.8بي(متوسط نسبيا وبوزن نس

المؤهالت  أصحابومجال االهتمام الذي يتمتع به  ورش العملو األبحاثوطبيعة العمل وعدد 

ال توجد  ومرتفعة لدى حملة الدكتوراه. وتبين أيضاً انه في الجامعةدون الدكتوراه ضعيفة العلمية 

ول واقع تطبيق عمليات إدارة المعرفة في جامعة القدس المفتوحة حفروق ذات داللة إحصائية 

مجموعة من  إلىتوصلت الدراسة والمنطقة التعليمية. و عدد سنوات الخبرة اتتعزى لمتغير

 ،وجود قيادة داعمة الستراتيجة إدارة المعرفةإلى الحاجة  التوصيات والمقترحات التي كان منها

يص المعرفة بأنواعها المختلفة، واختيار أفراد مؤهلين بحيث يكون لها رؤية واضحة لتشخ

استحداث دائرة خاصة بإدارة المعرفة توضع ضمن الهيكل التنظيمي ووخبراء يمتلكون المعرفة. 

مهامها تنظيم عمليات إدارة المعرفة والرقابة والتطوير ضمن إلدارة الجامعة بحيث يكون من 

المعرفية  أدواره أداء على مؤهل وقادر معرفة مدير ن فيهاويعي ،والمتابعة لعمليات إدارة المعرفة

 فرع من كل في بحثية وحدات إنشاء. والمعرف ى وضع خطط مستقبلية لبناء وتطويرعل وقادر

  .على تبادل المعرفة واكتسابها لتشجيع العاملين ة بحيث تتبع دائرة إدارة المعرفةأفرع الجامع
 

                                                           
  فلسطين. – غزة –المفتوحة  جامعة القدس-  كلية العلوم التربوية *
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 ABSTRACT 
This literature aimed at revealing the reality of application and 

development methods of knowledge management operations in Al-Quds Open 
University, by identifying whether there were statistically significant differences at 
the level of the function (α < 0.05) on the reality of applying the knowledge 
management operations at Al-Quds Open University which may attribute to certain 
variables (i.e. years of service - the educational region - scientific qualifications). 
The descriptive approach was used in this study. The two researchers set a 
questionnaire, composed of seven dimensions which form the knowledge 
management operations. Such questionnaire was distributed on a sample of (250) 
academic supervisors from amongst the supervisors of Al-Quds Open University. 
The results of the study revealed that the application of the knowledge management 
operations at Al-Quds Open University was relatively moderate, with an average of 
63.8%. The study also revealed that the capacity of reading, cultural level, the 
nature of work, the number of researches, the workshops, and the scope of interest 
for those who held academic qualification under the doctorate degree were rather 
poor in comparison to those holding a doctorate degree at the university. It also 
showed that there were no statistically significant differences on the reality of 
application of knowledge management operations in Al-Quds Open University 
which attributed to variables of the years of experience and the educational region.  

The study resulted in a group of recommendations and suggestions, 
including: the need to the existence of a leadership supporting the knowledge 
management strategy, which should have a clear vision for identifying various 
types of knowledge, selection qualified individuals and expert advisors who have 
knowledge, the establishment of a knowledge management division as a part of the 
organizational structure of the administration of the university, whose duties would 
include organizing the knowledge management operations, control, development, 
and follow-up of the knowledge management operations. A knowledge director 
would be appointed to be in charge of such division, and who should be well-
qualified and capable of performing its knowledge-based assignments and able to 
develop future plans for building up and developing knowledge. Also, it was 
advised that research units should be established in each section of the University, 
and which would be part of the Knowledge Management Department in order to 
encourage employees to exchange and gain knowledge. 
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   المقدمة:
تشهد الجامعات اليوم تحوالً غير مسبوق في مجال تدفق المعلومات بل إن ما يحدث اآلن هو 

ثورة حقيقية في مجال المعلومات تسمى ثورة المعلوماتية واالنترنت، مما يجعلنا نفكر جدياً في 

كيفية االستفادة منها في خلق عناصر بشرية مؤهلة وقادرة على استقطابها وتسخيرها لخدمة 

مجتمعات بشكل عام لألغراض العامة والخاصة، بهدف أن تكون قادرة على مواكبة هذه ال

التطورات واستخدامها بأعلى كفاءة ممكنة خاصة وأنه أصبح من أهم مقومات نجاح أي جامعة 

هو مقدرتها على اللحاق بأحدث المتغيرات التي يشهدها عصر النهضة التكنولوجية والمعلوماتية 

لهائل الذي طرأ عليها، ومع عصر النهضة التكنولوجية وسرعة انتشارها أصبحت نتيجة التطور ا

مشكلة الباحثين عن المعرفة تتمحور حول االختيار الصحيح للمعلومة المطلوبة وسط كم هائل من 

البعض  يتساءلالمراجع والوثائق المتوفرة وبخاصة عن طريق االنترنت، وفي ظل هذه الظروف 

لى إدارة؟ والجواب نعم، ألنه وخالل العقد األخير وبالتزامن مع ثورة هل تحتاج المعرفة إ

المعلوماتية واالتصاالت الهائلة أدركت الجامعات أن المعرفة هي الموجود غير الملموس األكثر 

أو استخدمت بأسلوب غير مالئم، أهمية، حيث أن أغلب الجامعات تمتلك معرفة، لكنها لم تستخدم 

ا ال يستطيعون اكتشافها والوصول إليها وال تطبيقها، ألنهم ال يعرفون الوسائل أن العاملين فيه أو

  .)1: 2008(الظاهر، نعيم،  المالئمة لذلك

، إلدراك تحتل مكانتها بوصفها تطوراً فكرياً مهماً في الجامعات اليوم إدارة المعرفةبدأت   

المنظمات أن المعرفة بدون فعل اإلدارة ليست ذات نفع، لكون المعرفة في أغلبها ضمنية وتحتاج 

إلى الكشف عنها وتشخيصها وتخطيطها وتوليدها من جديد وتنظيمها ونشرها وإجراءات الرقابة 

عادة استعمالها والتقويم وإجراءات المتابعة لعمليات إدارة المعرفة ومن ثم استعمالها بالتطبيق وإ

  .مرات عدة

اختيار جامعة القدس المفتوحة  وقد جاءت هذه الدراسة لتتناول هذا الموضوع الحيوي المتجدد في

كمجال للدراسة لتبنيها فلسفة التعليم المفتوح والذي يعتمد على نظام التعليم االلكتروني والصفوف 

كنولوجية حديثة في مجال االتصال االفتراضية والتعليم المدمج، وهذا يتطلب توافر وسائط ت

وتخزين وتنظيم المعرفة إليصالها إلى الدارسين في األماكن المتباعدة، ويتطلب ذلك نظاما إداريا 

نوعيا يتناسب مع فلسفة التعليم المفتوح، كما يتطلب تنظيماً هيكلياً وثقافة تنظيمية وقيادة خبيرة 
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نتشرين في جميع أنحاء الوطن وخارجه. ويعتبر تعمل على إيصال المعرفة ونشرها للدارسين الم

الركيزة األساسية لبناء المعرفة وتطويرها واستثمارها )نالمشرفين االكاديمييأساتذة الجامعات(

لخدمة المجتمع والعمل على تنميته، كما أنهم راس المال البشري الذي تعتمد عليه الجامعة لتحقيق 

كمن مشكلة الدراسة في التعرف على واقع تطبيق عمليات التميز والتنافس في سوق العمل. لذلك ت

   تطويرها. رفة في جامعة القدس المفتوحة وإجراءاتإدارة المع

  لسؤال الرئيس التالي:في اتتحدد مشكلة الدراسة  :مشكلة الدراسة

  ؟امعة القدس المفتوحةجبق عمليات إدارة المعرفة تطبيكيف يمكن تطوير 

  :السابق األسئلة الفرعية التاليةيتفرع من السؤال الرئيسي 

 ما عمليات إدارة المعرفة بالجامعات المفتوحة المعاصرة؟ .1

 ما واقع تطبيق عمليات إدارة المعرفة بجامعة القدس المفتوحة؟ .2

 ما اإلجراءات المقترحة لتطوير تطبيق عمليات إدارة المعرفة بجامعة القدس المفتوحة؟ .3

  ى ما يلي:: هدفت هذه الدراسة إلأهداف الدراسة

 التعرف على عمليات إدارة المعرفة بالجامعات المفتوحة المعاصرة؟-1

 التعرف على واقع تطبيق عمليات إدارة المعرفة بجامعة القدس المفتوحة-2

اإلجراءات المقترحة لتطوير تطبيق عمليات إدارة المعرفة بجامعة القدس التوصل إلى -3

 المفتوحة؟

  في أنها:  راسةالد هذه أهمية تكمن: أهمية الدراسة

إداريا حديثا يمس جوهر أعمال اإلدارة الجامعية. فالجامعات بما تملكه من  تعالج موضوعا-1

تعد مصدراً لتكوين المعرفة والمعلوماتية وتوليد برامج تعليمية ومراكز بحثية وخدماتية 

 برامجها طتخطي في أساسيا منهجا والتغيير والتجديد التطور اعتماد عليها يحتم ، وهذااألفكار

 المستقبلية.

تعد إدارة المعرفة إحدى الوسائل األساسية التي تمكن اإلدارة الجامعية من الوصول إلى  -2

   مرحلة التميز في تحقيق التطور والتغيير.
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إلى المساهمة في وضع آليات قد تساهم هذه الدراسة في تحقيق الفائدة إلدارة الجامعة لسعيها -3

   .المعرفة في الجامعة مقترحة لتطوير وتفعيل إدارة

   -تقتصر الدراسة الحالية على ما يلي:   :حدود الدراسة

وقد شملت  جامعة القدس المفتوحة، في المعرفة لتطبيق عمليات إدارة الحالي الواقع تحليل-

 .بقطاع غزة جميع فروع جامعة القدس المفتوحةالمشرفين األكاديميين في الدراسة الحالية 

من السنة الدراسية الحالية  األولعلى عينة الدراسة في الفصل الدراسي طبقت أداة الدراسة -

   م.  2011/2012

  مصطلحات الدراسة:
 الشيء ومعرفة عرف،  الفعل من اشتقاقها معرفة كلمة في األصل ):  (Knowledge المعرفة

 الفهم : أنها على ويبستر قاموس عرفها وقد. )٥٩٥ : المحيط (القاموسالحواس من بحاسة إدراكه

 ، علمية خبرة العقل، يستوعبه أو يدركه ما كل التعليم، ، الفهم األشياء، ألحد والمؤكد الواضح

. )٤٦٩ يبستر: (م مشكلة حل على تطبق معلومات منظمة وإدراك، اعتياد، اختصاص ، مهار

 ) المعرفة هي كامل أرصدة اإلنسان من7-6، 2004(الباحثان تعريف القحطاني وآخرون ويتبنى

المعلومات والمفاهيم واآلراء والخبرات والمعتقدات واالنطباعات والتصورات الذهنية التي تعتبر 

  المرجع األساسي له في التعامل مع كل متطلبات الحياة.

هي العمليات والنشاطات التي تساعد المنظمة  ):(Knowledge Managementإدارة المعرفة

شرها، وتحويل اختيارها، تنظيمها واستخدامها ونعلى توليد والحصول على المعرفة من حيث 

التي تمتلكها المنظمة وتوظيفها في أنشطتها اإلدارية المختلفة كاتخاذ المعلومات والخبرات 

). وتعرف أيضا بأنها 74: 2006القرارت وإجراءات العمل والتخطيط االستراتيجي(الملكاوي، 

سة، لكي تحرز النجاح، األمر الذي يشمل طريقة المعالجة المنهجية للمعلومات المطلوبة ألية مؤس

  )10: 2005خلق المعلومات والوصول إليها والمشاركة فيها (سلسلة المميزون اإلدارية،

مؤسسة فلسطينية تربوية تعليمية مقرها الرئيس بالقدس، ولها مناطق  :جامعة القدس المفتوحة

خارج الوطن في المملكة العربية المدن الفلسطينية بالضفة والقطاع و ومراكز تعليمية في

السعودية، وتعتمد إستراتيجية التعليم عن بعد حيث تسهم في نقل التعليم للدارس في موقع إقامته 
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أو عمله بحيث يمكن للدارس المزواجة بين التعليم والعمل، وان يكيف برامج الدراسة وسرعة 

  )197، ص2008( دياب،  التقدم فيه بما يتفق مع أوضاعه وظروفه

  :اإلطار النظري والدراسات السابقة
ومن بينهم على   "" في نشأة مفهوم "إدارة المعرفة اإلدارةلقد ساهم عدد من المختصين في "علم 

 فقد (Donald MARCHAND)و (Peter DRUCKER) صالخصو وجه

ة والمعرفة الصريحة كموارد تنظيمية في يتاالمتزايد للمعلوم األهميةعلى )  (DRUCKERأكد

في بداية الثمانينات  (MARCHAND) ظهور مفهوم "إدارة المعرفة" إلى المؤسسة، وتعود بداية

باعتبارها "المرحلة النهائية من الفرضيات المتعلقة بتطور نظم المعلومات".  من القرن الماضي

 المؤسساتبأن العمل النموذجي سيكون قائما على المعرفة و بأن  (DRUCKER) كما تنبأ

واألفراد من خالل التغذية العكسية لزمالئهم  أدائهمالذين يوجهون  صناع المعرفة ستتكون من

http://ar.wikipedia.org)( ، وتكتسب إدارة المعرفة أهمية متزايدة في ظّل التحديات الكبيرة

، وتزاد هذه األهمية في ظّل تزايد أهمية األهداف المعرفية التي تركّز الجامعاتالتي توجهها 

لمعرفة على تحقيقها بما يقود إلى تعزيز مستويات اإلنتاجية والكفاءة والفاعلية في إدارة ا

، فإن دور إدارة الجامعات. ولتحقيق الفائدة المرجوة من اعتماد مدخل إدارة المعرفة في لجامعاتا

يجب أن يركز على االستخدام الفاعل لهذا المدخل من خالل توظيفه باتجاه تحقيق  الجامعة

المختلفة ومهارات  لجامعة، وتعزيز قدرات اللجامعاتواألهداف التشغيلية  اإلستراتيجية األهداف

كوادرها، وتحقيق التطوير والتحسين واالستدامة لهذه القدرات والمهارات، كما ينبغي أن تركّز 

على توجيه عمليات إدارة المعرفة  نحو تحقيق وتكريس مأسسة المعرفة، ويجب  الجامعةإدارة 

 الجامعةمعرفية تكفل فاعلية عمليات إدارة المعرفة في كل وحدات  إستراتيجيةيز على تنفيذ الترك

  .بصورة تكاملية

أن المعرفة تشكل أحد  ) إلىHarris and Henderson, 1999:88- 95( يشير 

العناصر األساسية ضمن سلسلة متكاملة تبدأ باإلشارات وتتدرج إلى البيانات ثم إلى المعلومات ثم 

ادفنسون  لى المعرفة ثم إلى الحكمة التي تعد أساسا فاعال لالبتكار. ويؤكدإ

(Advinsson,1997:355 – 373)  األفرادبأن المعرفة وتطبيق الخبرات والتقنية والعالقات بين 
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والمهارات الفنية جميعها تشكل رأس المال الفكري للمؤسسة فتصبح المعرفة موردا لها يتعين 

  منها. يعكس لنا هذا المفهوم بأن المعرفة تمثل القوة على اتخاذ الفعل أو العمل. عليها االستفادة

  :تصنيف المعرفة
  صنفت المعرفة إلى صنفين، هما : 

المتاحة لآلخرين والتي يسهل الوصول  وهي المعرفة :(Explicit Knowledge) المعلنةالمعرفة –1

الرسم والكتابة والتحدث وتتيح التكنولوجيا تحويلها ويعبر عنها ب إليها والتعبير عنها، ومن ثم نقلها،

  وتناقلها.

األفراد   وهي المعرفة القاطنة في عقول وسلوك (Tacit Knowledge)المعرفة الضمنية  -2

وهي تشير إلى الحدس والبديهية واإلحساس الداخلي، إنها معرفة خفية تعتمد على الخبرة ويصعب 

  نتقل بالتفاعل االجتماعي.تحويلها بالتكنولوجيا، بـل هـي ت

ومع ذلك فإن المؤلفين يعرفان أربعة أنماط من عمليات التحويل للمعرفة بين الصنفين أعاله، وهذه 

  العمليات تشمل :

عملية تحويل معرفة ضمنية إلى معرفة ضمنية أخرى عنـد مشاركة الفرد بمعرفته الضمنية  –1

  مع اآلخرين وجها لوجه.

أخرى عندما يمزج الفرد قطعا أو أجزاء من  معلنةإلى معرفة  معلنة عملية تحويل معرفة –2

  ليخرج بحكم مهارته وخبرته بمعرفة جديدة. المعلنةالمعرفة 

وهذه العملية من أساسيات التوسع في قاعدة  معلنةعملية تحويل معرفة ضمنية إلى معرفة  –3

ها بالشكل الذي يمكن به إعادة المعرفة التنظيمية من خالل ترميز أو تدوين الخبرات وتخزين

  استخدامها والمشاركة بها مع اآلخرين.

أو  المعلنةإلى ضمنية عندما يبدأ الموظفون بتطبيع المعرفة  معلنةعملية تحويل معرفة  –4

(نانوكا وتاكيوشي المشاركة بها واستخدامها في توسيع أو إعادة دراسة معرفتهم الضمنية.

:(Nanoka and Takeuchi,1995:14-37) (14-37:1995  

  المعرفة:  إدارة
من الصعب تحديد تعريف معياري واحد لمفهوم إدارة المعرفة، غير أن هناك مسارين من 

  األنشطة والجهود التي تهتم بمفهوم إدارة المعرفة، وهذان المساران هما:



 
 
 
 
 
 
 

   2012يناير عشر، العدد األول، سادس ل، مجلة جامعة األقصى، المجلد اناصر األغا ، أحمد أبو الخيرد. 

  

37 
 

نفسها  هو مسار المعلومات: وفي هذا المسار ينظر إلى أن إدارة المعرفة هي المسار األول:•

إدارة المعلومات، وينظر أصحاب هذا المسار إلى المعرفة على أنها المعلومات التي تجري 

  معالجتها بنظم المعلومات.

هو مسار األشخاص: وبموجب هذا المسار فإن المعرفة تعبر عن العمليات التي  المسار الثاني:•

 Sveiby, andرة نوعا ما. (ينعكس عنها مجموعات من المهارات الديناميكية والمعقدة والمتغي

Lloyd ,2001:67(  

 في العاملين يعرفها أو نعرفها التي المعلومات  إدارة  أنها) فيعرفها على 7: 2006ناصر ( أما

 إلى لتصل ، الصحيحة بالطريقة المتوفرة والمعلومات المعرفة تدار يجب أن حيث . المؤسسة

  المناسب ضمونوالم بالشكل ، آلي بشكٍل أو عند الطلب المعنيين

  عمليات إدارة المعرفة:
المعرفة، فهناك من يشير إلى  إدارةفي تحديد عدد العمليات التي تتضمنها  اختلف الباحثون

ننتقي  أنيتوسع بها آخرون لتشمل أكثر من ذلك. ومن جانبنا فقد ارتأينا  أربعة عمليات بينما إنها

 أشار. فقد أدناهاسة الحالية كما هو مبين عدد من العمليات التي تتفق مع موضوع ومجاالت الدر

 النظر انه يمكن إلى )45 - 40: 2006، والعلي وآخرون ()316-313:2001علواني (كال من 

  عمليات هي: أربعمكونة من  متتابعة المعرفة كدورة إدارة عمليات إلى

بدأ تعتبر هذه العملية من أهم عمليات إدارة المعرفة والتي ت: عملية تشخيص المعرفة-1

بتعريف المعرفة، والبحث عن مكان وجود تلك المعرفة هل هي في رؤوس العاملين أم في 

النظم أم في اإلجراءات، إضافة إلى تحقيق المقارنة بين موجودات المعرفة الحالية في 

المنظمة وموجودات المعرفة المطلوبة للمنظمة، حيث أن هذا الفارق يمثل مقدار الجهود 

 اجها المنظمة للوصول إلى االبتكار المنشود.المبذولة التي تحت

 إلى خاللها من المنظمة تسعى التي العملية تلك المعرفة باكتساب يقصد اكتساب المعرفة:-2

 المعرفة بين ما وتتدرج المعرفة على الحصول وتتعدد مصادر .المعرفة على الحصول

 الصريحة.  والمعرفة الضمنية



 
 
 
 
 
 

  …واقع تطبيق عمليات إدارة المعرفة

  

38 
 

 قد أنها إال المعرفة، اكتساب في كبيراً جهداً المنظمة تبذل قد :المعرفة واسترجاع تخزين- 3

 تخزين فإن هنا ومن .إليها الوصول سبل أو تعثر بالنسيان سواء تفقدها ألن عرضة تكون

  هاماً عنصراً يشكل الحاجة عند واسترجاعها المعرفة

 وتقاسمها النقله مساندة تنظيمية وثقافة تنظيمية ترتيبات إلى حاجة في المعرفة: المعرفة نقل- 4

 . المنظمة أرجاء في

 المنظمة أنشطة تنفيذ في لالستخدام مالئمة أكثر جعلها المعرفة تطبيق يعنى :المعرفة تطبيق - 5

 بإدارة الخاصة واألبحاث الدراسات أن المالحظ ومنا. به تقوم التي بالمهام ارتباطا وأكثر

 من أنه إلى استناداً المعرفة، رةعملية إدا من المرحلة لهذه كبيراً هتماماًا تعط لم المعرفة

 إبداعها وتخزينها بعد منها واالستفادة للمعرفة الفعال بالتطبيق المنظمة تقوم أن المفترض

) العمليات 2007فارة وعليان ( أبووأضاف  . العاملين إلى ونقلها استرجاعها سبل وتطوير

  المعرفة إلدارةالتالية 

بإدارة المعرفة، ودعم   االرتباططط المختلفة ذات تتعلق برسم الخ عملية تخطيط المعرفة:-5

توفير القدرات واإلمكانيات   إلىأهداف إدارة المعرفة واألنشطة الفردية والمنظمية، والسعي 

الالزمة لسير األعمال بكفاءة وفاعلية، وتوفير الطواقم الخبيرة المتخصصة، وتحديد 

 التسهيالت التكنولوجية الالزمة. 

يقصد بعملية تنظيم المعرفة تلك العمليات التي تهدف إلى تصنيف : لمعرفةعملية تنظيم ا -6

  المعرفة، وفهرسة أو تبويب المعرفة ورسم المعرفة. 

تلك العملية التي يجري من  إلىيشير تقاسم وتشارك المعرفة : تقاسم وتشارك المعرفة -7

لبيانات، ويتم ذلك خاللها تقاسم وتشارك المعرفة الصريحة من خالل تشارك في الوثائق وا

من خالل التفاعل بين الموظفين عبر اللقاءات والبريد اإللكتروني وغير ذلك، أما المعرفة 

فارة وعليان  أبوالمباشر. ويشير  االجتماعيالضمنية فيتم تبادلها من خالل التدريب والتفاعل 

أن باستطاعة تقاسم وتشارك المعرفة يعني التحويل الفعال للمعرفة، أي   أن إلى) 2007(

مستلم المعرفة أن يفهمها بشكل كاف ويصبح قادرا على القيام بالفعل بموجبها، والمشاركة 

بالمعرفة من الممكن أن تأخذ مكانها من خالل األفراد والمجموعات على حد سواء 

  والوحدات اإلدارية داخل المنظمات.
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عرفة على تنقيح المعرفة تركز عملية تحديث وإدامة الم: عملية تحديث وإدامة المعرفة -8

ونموها وتغذيتها، ويجب أن يتضمن نظام إدارة المعرفة وسائل التحديث واإلضافة والتعديل 

وإعادة التصحيح، وأن تكون المعرفة قادرة على التنامي والتجدد. وال بد من التأكيد على أن 

تمد على المحافظة على المعرفة أمر حيوي ومهم جدا، خصوصا في المنظمات التي تع

  الخارجية.  االستشاراتالتوظيف أو اإلستخدام بنظام العقود المؤقتة أو 

تتعلق هذه العملية باألنشطة ذات العالقة بالسيطرة : عملية متابعة المعرفة والرقابة عليها -9

والرقابة على الجهود المرتبطة بإدارة المعرفة ودعم هذه الجهود وتوجيهها باإلتجاه الذي 

رة المعرفة وتأثيره في األداء، وتتحدد أنشطة هذا المحور في ضوء رؤية يعظم دور إدا

المنظمة وأهدافها، وحتى تحقق المنظمة النجاح المطلوب فإنه ينبغي أن تتبنى مدخال شامال 

  متكامال في إدارة المعرفة.

  معوقات إدارة المعرفة: 

المعرفة في  إدارةق محددات تحول دون تطبي أربعة إلى )318-315:2001علواني ( أشار 

  المنظمات وهي :

 . بالمنظمة السائدة التنظيمية الثقافة على كبير حد : فنجاح المنظمة يعتمد إلى الثقافة التنظيمية.1

 نقل عليها الصعب من تجد والسلطة الرقابة من تقليدية عالقات تعتمد على التي فالمنظمة

 الجماعات تشكيل فرص من تحد واإلشرافاألمر  على القائمة اإلدارية العقلية ألن المعرفة؛

 المعرفة لتحويل اعتبارات ضرورية وهى البعض بعضها مع وتفاعلها االجتماعية والوحدات

  .تنظيمية معرفة إلى الفردية

 التنظيمي فالهيكل  .نقل المعرفة على مباشر تأثير له التنظيمي الهيكل : فشكلالهيكل التنظيمي.2

 وتقاسمها والتشارك المعرفة نقل في المرونة بعدم يتسم قراطيةبيرو أسس على القائم الهرمي

 بشكل بتدفقها يسمح لن سلفاً محددة رسمية قنوات عبر المعرفة بنقل األوامر وإصدار فيها؛

 أساسه رسمي غير نمطا المعرفة توزيع قنوات اتخذت ما إذا ذلك، من وعلى العكس .فعال

  فعالية، وأكثر أسرع المعرفة بشكل نقل سيتم والتعاون، الثقة
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 هذه . ذلك تتيح فعالة آليات وجود على وتقاسمها المعرفة نقل : يعتمدتكنولوجيا المعلومات.3

 الرسمية واالجتماعات والتدريب العمل وأدلة مثل التقارير رسمية تكون أن يمكن اآلليات

 النقاشية حلقاتوال االجتماعات والندوات مثل رسمية غير أو . العمل أثناء والتعلم المخططة

غير  اآلليات هذه مثل . العمل أوقات غير في عادة وتتم مقنناً رسمياً طابعاً تتخذ ال التي

 إلى تؤدى أن شأنها من أن إال الحجم، صغيرة الجماعات في فعالة تكون أن يمكن الرسمية

 من صحيح بشكل المعرفة تنتقل ألن ضمان هناك يكون ال المعرفة حيث من جزء فقدان

  .ألخرص شخ

 المنظمة في المعرفة إدارة استراتيجيات تصميم عبء القائد على : حيث يقعالقيادة التنظيمية.4

 أن يكون القائد على يتعين فإنه ثم ومن ،عمل أو مجموعة فرد بكل المنوط الدور وتحديد

 لدى المعرفة قاعدة وتطوير زيادة شأنها من جديدة وأساليب طرق إيجاد في وخالقاً مبتكر

 تسود واحدة رؤية وجود يضمن لكي االعتبار في آرائهم وأخذ وإشراك العاملين لمنظمة،ا

 .المنظمة

الرئيسة التي تعرقل تنفيذ إدارة  ) إلى أن هناك مجموعة من المعوقاتCoakes  )2003كما أشار

العليا عدم دعم القيادة ، وسيطرة الثقافة التي تكبح التشارك في المعرفة المعرفة بشكل فاعل وهي:

لدور إدارة المعرفة واإلدراك غير الكافي لمفهوم إدارة المعرفة ومحتواها ، وإلدارة المعرفة

إلى التكامل بين نشاطات المنظمة المرتبطة بإدارة المعرفة وبين تعزيز التعلم  ، االفتقاروفوائدها

لم كيفية استخدام وتنفيذ الوقت الكافي لتعوإلى التدريب المرتبط بإدارة المعرفة  ، واالفتقارالمنظمي

غير  االتصالإلى فهم مبادرة إدارة المعرفة بشكل صحيح بسبب  ، واالفتقارنظام إدارة المعرفة

 .الكفءالفعال وغير 

يتناول هذا الجزء من الدراسة الحالية عرضاً لبعض الدراسات السابقة  :الدراسات السابقة

، وقد في المؤسسات التعليمية والجامعاتت تطبيقها المعرفة وعملياتها ومعوقا إدارةالمتعلقة بواقع 

  تم عرضها بشكل تصاعدي حسب تاريخ إجرائها من القديم إلى الحديث على النحو التالي:

  أوالً: الدراسات العربية:
الدراسة إلى  هدفت هذه :واقع إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطينية )2010دراسة عودة(- 1

فة في الجامعات الفلسطينية من خالل التعرف على درجة ممارسة الكشف عن واقع إدارة المعر
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. وقام بتصميم م الباحث المنهج الوصفي التحليليالعاملين لعمليات إدارة المعرفة. واستخد

استبانة مكونة من أربعة أبعاد تمثل عمليات إدارة المعرفة ، ووزعت هذه االستبانة على عينة 

) موظفاً من العاملين اإلداريين في الجامعة اإلسالمية 347 من مجتمع الدراسة البالغ عددها(

وجامعة األقصى وجامعة األزهر. وأسفرت نتائج الدراسة عن عدم وجود فروق ذات داللة 

إحصائية لواقع إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغيري الجنس وسنوات الخدمة. 

صائية لواقع إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطينية وتبين أيضاً انه توجد فروق ذات داللة إح

تعزى لمتغيري المؤهل العلمي ومكان العمل. كما توصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات 

وضع رؤية إستراتيجية للتعليم العالي والعمل على إيجاد برامج محفزة للبحث العلمي  أهمها:

االعتماد على مناهج جامعية تنمي و ،فةوتحويل الجامعات إلى حاضنات لمشروع صناعة المعر

بناء فريق إلدارة نظام ، والبحث وتستثير التفكير والعمل على التنويع في مصادر المعرفة

 .المعرفة لمتابعة تطبيق نظم إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطينية

المعرفة ) أدوار رؤساء األقسام األكاديمية لتطبيق مدخل إدارة 2009دراسة اشرف السعيد (- 2

استهدفت الدراسة تحديد أدوار رؤساء األقسام األكاديمية والمسئوليات  :بالجامعات المصرية

قد تسهم فى تطبيق مدخل إدارة المعرفة بالجامعات المصرية، ولقد  والتيالمرتبطة بها 

فى ، وتمثلت أدواتها الوصفياستخدمت الدراسة تحقيقا ألهدافها ولإلجابة على تساؤالتها المنهج 

) عضوا من أعضاء هيئة 135() مفردة طبقت على عينة قوامها52(مكونة من  استبانة

التدريس بجامعة المنصورة من الكليات العملية والنظرية بهدف التعرف على واقع أداء رؤساء 

األقسام األكاديمية ألدوارهم ومسئولياتهم المقترحة تجاه تطبيق مدخل إدارة المعرفة بالجامعات، 

التعرف على درجة أهمية هذه األدوار والمسئوليات لتحقيق مدخل إدارة المعرفة من وكذلك 

وحددت الدراسة أدوار رؤساء األقسام األكاديمية المطلوبة  وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.

وتتمثل لتحقيق إدارة المعرفة بالجامعات فى أربعة أدوار تتضمن كل منها عددا من المسئوليات، 

دوره كمطور ألعضاء هيئة وأيضا باحث، ك -كعالم  - كقائد –كإداري دوره  :فياألدوار 

وتوصلت الدراسة إلى أن درجة أداء رؤساء األقسام األكاديمية لألدوار المقترحة  التدريس.

والمسئوليات المرتبطة بها دون المستوى المأمول، كذلك رأى أعضاء العينة وجود أهمية كبيرة 

اقترحتها الدراسة لتطوير العمل  التيكاديمية باألدوار والمسئوليات لقيام رؤساء األقسام األ



 
 
 
 
 
 

  …واقع تطبيق عمليات إدارة المعرفة

  

42 
 

وأخيرا وضعت الدراسة مجموعة من المسئوليات  ولتحقيق مدخل إدارة المعرفة. الجامعي

، ةوالمهام المأمولة من رؤساء األقسام األكاديمية لتحقيق إدارة المعرفة بالجامعات المصري

  ات والمهام، فضال على تقديم مجموعة من البحوث المقترحة.ومتطلبات أدائهم لهذه المسئولي

دور الجامعات العربية في بناء مجتمع المعرفة في ضوء اإلرهاب  )2008دراسة الزبيدي(- 3

 وفلسفة وخصائص التعرف على طبيعة إلىهدفت هذه الدراسة :نظرة نقدية... ألمعلوماتي

دور و ألمعلوماتي اإلرهاب ونوالتعرف على مضم لمعرفة والمتعلمين.وسمات مجتمع ا

الجامعات العربية في بناء المعرفة وتأصيلها في ظل اإلرهاب ألمعلوماتي. واستخدم الباحث 

اإلرهاب ألمعلوماتي يمثل  النتائج التالية:أهم  إلىوتوصلت الدراسة  المنهج النقدي التحليلي.

من خالل اختراق الشبكة  سرقة المعلومات والبيانات عن طريق الحاسوب أو شبكة المعلومات

أو الحاسوب للطرف األخر لغرض شل معلومات األخر بتحطيم المعلومات أو تغير البيانات أو 

المجتمع العربي   ، إناستنساخ المعلومات أو إرسال الفيروسات أو التصنت والسرقة والسطو

( ي مقدمتهاخلف ألسباب عديدة يقف فيعاني من تخلف تكنولوجيي ومعلوماتي ويعود هذا الت

الجامعات  إن ،)ل ألمعلوماتي وتكنولوجيا االتصالحجب الدول المتقدمة والمتطورة في مجا

مجموعة من  إلىتوصلت الدراسة والعالمية هي مراكز ومستودعات بناء المعرفة وتطويرها. 

ضرورة تطوير المناهج الدراسية في الجامعات   التوصيات والمقترحات التي كان منها:

أداء أساتذة الجامعات في مجال الحاسوب واالنترنت باعتبار هذه المهارات هي المنبع وتطوير 

ضرورة تفاعل الجامعات العربية فيما ، األساسي في توليد المعرفة وخزنها واسترجاعا ونشرها

 بينها لغرض سدة الفجوة الرقمية بين بالدول العربية معتمدة بذلك تبادل المعلوماتية فيما بينها . 

العالقة بين متطلبات إدارة المعرفة وعملياتها وأثرها على تميز األداء )2008راسة دروزة(د- 4

االحتياجات (هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين متطلبات إدارة المعرفة:المؤسسي

المعرفية والوعي وااللتزام المعرفي، االتصاالت الداخلية والخارجية) وعمليات إدارة 

المؤسسي  واثر هذه العالقة على تميز األداء التطبيق)،،التوليد،الخزن،التوزيعالمعرفة(التشخيص

في وزارة التعليم العالي األردنية. ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بتصميم استبانة لجمع 

) فقرة وتوزيعها على أفراد عينة الدراسة وهم الموظفين من 90البيانات األولية والمكونة من (

) وفي ضوء ذلك جرى جمع وتحليل البيانات 300دبلوم المتوسط فما فوق وعددهم (حملة ال
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النتائج  أهم. وتوصلت الدراسة إلى  SPSSاختبار الفرضيات باستخدام الحزمة اإلحصائية و

وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين متطلبات إدارة المعرفة وكل من تشخيص  :التالية

وجود عالقة ذات  المعرفة، توزيع المعرفة ،تطبيق المعرفة. المعرفة، توليد المعرفة، خزن

داللة إحصائية بين متطلبات إدارة المعرفة وعملياتها من جهة ورضا العاملين والتعلم والنمو 

  المؤسسي ، وكفاءة العمليات الداخلية من جهة أخرى.

هدفت  :لعاليدور إدارة المعرفة في تحقيق ضمان جودة التعليم ا)2008دراسة المحاميد( - 5

األردنية  هذه الدراسة إلى بيان اثر تطبيق مفهوم إدارة المعرفة في ضمان الجودة في الجامعات

، باالعتماد على خصائص الهيئات التدريسية العاملة فيها وخصائص البنية التحتية الخاصة

ي، لتكنولوجيا المعلومات في تلك الجامعات، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليل

وصممت استبانة كأداة لجمع المعلومات من عينة الدراسة المتمثلة بأعضاء هيئة التدريس في 

عدم  مجموعة من االستنتاجات التي كان منها: إلى) جامعات خاصة، وتوصلت الدراسة 6(

وجود فروق دالة إحصائياً بين النشاطات العلمية التي تنجزها الهيئة التدريسية وضمان الجودة 

وجود فروق دالة إحصائياً بين توفير المستلزمات العلمية ، امعات األردنية الخاصةفي الج

الحديثة واالشتراك بقواعد البيانات الخارجية وتنويع المكتبة وتحقيق وضمان الجودة في 

التي حصل عليها أعضاء  عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين الحوافز،الجامعات األردنية

وسبة المكتبات في الجامعة وإيصال االنترنت لمكاتب أعضاء الهيئة الهيئات التدريسية وح

 التدريسية وتحقيق ضمان الجودة في الجامعات األردنية الخاصة.

أساليب االستفادة من إدارة المعرفة بالمؤسسات )2008ثروت عبد الحميد عبد الحافظ(- 6

دارة المعرفة بمؤسسات هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم وعمليات ونواتج إ :التعليمية

، كما إدارة المعرفة التعليم الجامعي، واألساليب التي تستخدمها هذه المؤسسات لالستفادة من

بمؤسسات التعليم هدفت الدراسة إلى تقديم مجموعة من المقترحات لتحسين إدارة المعرفة 

ات اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي في جمع وتحليل البيان الجامعي المصري.

أسفرت الدراسة عن مجموعة من النتائج و ،والمعلومات التي تمكن من تحقيق أهداف الدراسة

، يمكن استخدامها في أي مجال علمي : أن مفهوم إدارة المعرفة من المفاهيم البينية التيأهمها

كما أشارت النتائج إلى أن هناك مجموعة من العمليات الدينامية إلدارة المعرفة، كتشخيص 
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عرفة، وتحديد أهدافها، وتوليدها وتخزينها، ثم توزيعها وتطبيقها. كما كشفت الدراسة عن أن الم

هناك الكثير من النواتج التي حققتها الجامعة المعاصرة من إدارتها للمعرفة، كتحسين اإلدارة 

سة الجامعية، وتطوير عمليات التعليم والبحث العلمي، وتحقيق قيمة مضافة عالية، وانتهت الدرا

، اصرة لالستفادة من إدارة المعرفةإلى وجود عدد من األساليب التي تستخدمها الجامعة المع

تخصصات علوم المعلومات ، والتوسع في العلمي في توليد المعرفة ونشرها كدعم دور البحث

  .والمكتبات، وممارسة التعلم التنظيمي

هدفت هذه  :السعودية الجامعات في تطبيقها وإمكانية المعرفة إدارة)2007اسة العتيبي(در- 7

 الواقع وتحليل اتفعيله إلى تؤدي التي والممارسات المعرفة إدارة عمليات أهم تحديد إلىالدراسة 

الجامعات السعودية وتطبيق الدراسة على جامعة أم القرى بمكة  في المعرفة إلدارة الحالي

 من المعلومات لجمع كأداة تبانةاس وصمم ، التحليلي الوصفي المنهج الباحث واستخدم المكرمة،

 باألساليب الميدانية الدراسة بيانات معالجة وتمت )،492عددهم( الدراسة والبالغ عينة

 األولوية تعطي ال الجامعة أن الدراسة عينة أفراد يرى نتائج الدراسة: أهموكان من  اإلحصائية

 الجامعة في المعرفة إدارة طلحمص تداول يتم ال أنه الدراسة عينة أفراد يرى ،المعرفة إلدارة

 ،المعرفة إلدارة واضحة إستراتيجية توجد ال أنه الدراسة عينة أفراد يرى، و فمكث بشكل

 جميع في الدراسة عينة أفراد استجابات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق وجودو

وخلصت .) الوظيفي المستوى – الخبرة سنوات – العلمي المؤهل(لمتغيرات تبعا المحاور

 أهم من تكون بحيث المعرفة، إدارة الجامعة تتبنى أن الدراسة إلى عدد من التوصيات أهمها:

 وغرس المعرفة ثقافة نشرت، وبالجامعا المعرفة إلدارة المناسبة اإلستراتيجية رسم أولوياتها،

 البيئة وفيروت ،المعلومات نظم في الحديثة التكنولوجيا وتوظيف ،األفراد لدى المعرفية الرؤيا

  .المعرفي التمكين تحقق التي المناسبة

شركاتكم:إطار عمل  اصنعوا الكثير بمعرفة)Krogh,etal,2001) (2001(كروف دراسة- 8

استنتجت هذه الدراسة انه في ظل االقتصاد المعرفي سيكون المفتاح الرئيس للميزة .استراتيجي

، وان المعرفةابتكار  تستطيع المنظماتهو كيف  التنافسية وتحقيق العوائد العالية في الصناعة

. وأشارت الدراسة إلى أربع فة هو لتعزيز اإلبداعات المحتملةالهدف من عملية ابتكار المعر

إستراتيجية الرفع التي تؤكد على نشر  استراتيجيات للمعرفة تسهم في تعزيز اإلبداع هي:
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ة التخصصية التي تؤكد على تحول اإلستراتيجي، والمعرفة بين مجاالت المنظمة لتحسين اإلبداع

إستراتيجية الفحص التي تؤكد على ابتكار ، والمعرفة الجديدة من األقسام لتعزيز اإلبداع مستقبالً

إستراتيجية التوسع التي تؤكد على ابتكار ، والمعرفة الجديدة إلبداع العملية والمنتج الجذري

 إبداعات المنتج والعملية من خالل المعرفة الحالية.

) تتابع اإلنتاج: Helfat & Raubitschek, 2000) ( 2000دراسة هلفات و راوبتيشك (- 9

المنتجات المعتمدة  استنتجت هذه الدراسة أن:تقييم المنظمة (للمعرفة، لإلمكانات، للمنتجات)

 لى ميزة تنافسية من خالل اإلبداع.على المعرفة التنظيمية (الضمنية والظاهرة) يمكن أن تؤدي إ

نموذجاً فكرياً لكيفية قيام المنظمة ببناء واستخدام المعرفة واإلمكانات بشكل  الدراسةوقدمت 

ناجح ولمدة طويلة، والستمرار الميزة التنافسية من خالل اإلبداع، وقد دعت الدراسة إلى تنسيق 

 كل من المعرفة الضمنية والظاهرة، لتكوين المعرفة المتكاملة التي يحتاجها تتابع اإلنتاج مع

المعرفة الجوهرية وأكدت الدراسة على دور إدارة المعرفة في إسناد اإلمكانات واألنشطة 

 وتتابع اإلنتاج.

) بإدارة المعرفة في Pan & Scarbough, 1999) (1999دراسة بان و سكاربووف (-10

حالة استطالعية  قام الباحثان بإجراء دراسة :دراسة حالة استطالعية –الممارسة العملية 

ات بكمان حول واقع إدارة المعرفة، واستنتجا في هذه الدراسة بان المناخ التسهيلي الذي لمختبر

أشاعه أسلوب تشجيع الثقافة المعرفية في مختبرات بكمان قد شجع كل شخص أن يكون مقاوالً 

وبينت  آو متعهداً للمعرفة، وشجع هذا المناخ أيضاً زمالء العمل على المخاطرة واإلبداع،

إن إشاعة الثقافة المعرفية قد انعكست على قيم العاملين في تبادل  هم النتائج التالية:الدراسة أ

على الحاجة للتميز المعرفة مما يسهم في قدراتهم االبداعية وحل المشكالت فضالً عن تأكيدها 

 بين أنواع المعرفة الضمنية والظاهرة.  

حيث قدمت هذه : تطبيقيمدخل ..إدارة المعرفة)Tolen, 1999) (1999(دراسة تولن-11

وأشارت الدراسة الدراسة وصفاً للمدخل التطبيقي إلدارة المعرفة، وكيفية تنفيذها في األعمال.

جمع المعرفة ، وحصر المعرفة الحالية والمعرفة المطلوبة أن خطة التنفيذ تتطلب خطوتين هما:

ثة شروط في خطة تنفيذ التي يتم الوصول إليها وتوزيعها خالل المنظمة. وحددت الدراسة  ثال

تغيير  توافر خطة إستراتيجية إلدارة المعرفة تتفق مع إستراتيجية المنظمة. إدارة المعرفة هي:
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رجت وخ ثقافة المنظمة وتوفير التسهيالت الفنية في نظم االتصال إلسناد إدارة المعرفة.

تستفيد من إدارة  أن: المنظمات التي تواجه منافسة حادة يمكن الدراسة بثالثة استنتاجات هي

أن امتالك المنظمة للمعرفة النادرة يجعلها تعمل في  .لمعرفة ألنها تقود إلى أداء أفضلا

التركيز على المعرفة النادرة وعالية القيمة يخلق عوائد  األسواق بقوة مما يضمن لها البقاء.

خالل القيمة  وأوصت الدراسة بضرورة الحكم على مشروع إدارة المعرفة من اكبر للمنظمة.

  االستبدالية للمعرفة وندرتها والقدرة على التميز بين التعقيد والضعف أو القدرة على اإلبداع.

) تدفق Gupta & Govindarajan , 1997) (1997دراسة جوبتا و جوفينداراجان(-12

هدفت هذه الدراسة إلى تقديم إطار نظري واختبار  :المعرفة خالل الشركات متعددة الجنسيات

المديرين العامين  ي لتحديد محددات انتقال المعرفة داخل المنظمات، وشملت عينة الدراسةعمل

) فرعاً من المنظمات متعددة الجنسيات في أمريكا وارويا واليابان، 987ورؤساء األقسام في (

المتخصصة في الصناعات الغذائية وااللكترونية والسلع المعمرة وغير المعمرة. وتوصلت 

قيمة  تدفق المعرفة هو دليل لتأثير أربعة عوامل هي : أن التالية: النتائجأهم ى الدراسة إل

توافر قنوات  االستعداد والدافعية لوحدة الهدف.. مخزون المعرفة لدى وحدات المصدر

كما توصلت الدراسة إلى استنتاجات عامة  القدرة والسعة االمتصاصية لوحدة الهدف. .االتصال

الندرة النسبية لخزين ، وفع الكتساب المعرفة هو رغبة المديرين للتعلمأن أهم دا تتمثل في:

 .المعرفة في المنظمة 

  تعليق عام على الدراسات السابقة:

 ومنهجيتها، أهميتها، وأهدافها، في تنوع هناك أن وجد السابقة لدراساتا استعراض خالل من

 :لذلك اعرض يلي وفيما الحالية، عالقتها بالدراسة ومدى ونتائجها،

  :الحالية الدراسة مع الشبه أوجه

المعرفة ومدى  إدارةاتفقت الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة في تناولهم لموضوع -1

 االستفادة منها في التطوير المؤسسي وتحقيق الميزة التنافسية.

، 2008، ودروزة 2009، والسعيد 2010عودة الدراسة الحالية مع دراسة كل من( اتفقت-2

 إدارةفي تناولهما لموضوع عمليات )2007والعتيبي ، 2008وعبد الحافظ ، 2008والمحاميد 

 المعرفة ومدى تطبيقها في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.



 
 
 
 
 
 
 

   2012يناير عشر، العدد األول، سادس ل، مجلة جامعة األقصى، المجلد اناصر األغا ، أحمد أبو الخيرد. 

  

47 
 

، 2008والزبيدي ،2009،والسعيد 2010عودة (اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة كل من-3

 أساتذة) في اختيارهم للعاملين (2007 والعتيبي، 2008وعبد الحافظ ، 2008والمحاميد 

 ومدراء) في الجامعات كمجتمع وعينة للدراسة. أقسام ورؤساءجامعات 

اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في استخدامها للمنهج الوصفي باعتباره المنهج -4

 . اإلنسانيةالمالئم للدراسات 

 ودروزة،2009،والسعيد 2010(عودة الدراسة الحالية مع دراسة كل من اتفقت-5

كأداة لجمع البيانات من عينة  لالستبيان) في استخدامهم 2007،والعتيبي،2008والمحاميد،2008

 الدراسة.

، 2008، والمحاميد 2008ودروزة ، 2010عودة (الدراسة الحالية مع دراسة كل من اتفقت-6

 ة.) في تناولهما لمتغيرات المؤهل العلمي وسنوات الخدم2007والعتيبي 

  أوجه االختالف بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية:
الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في بيئة التطبيق، حيث طبقت الدراسة الحالية  اختلفت -1

على بيئة التعليم الجامعي المفتوح متمثالً بجامعة القدس المفتوحة وفروعها الخمسة بقطاع غزة، 

 المعرفة في مؤسسات وجامعات نظامية تقليدية. إدارةالتي تناولت  األخرىعلى خالف الدراسات 

المعرفة  إدارةالدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في عدد العمليات التي تتناولها  اختلفت -2

 –التخزين -التوليد -(التشخيصالمعرفة هي إلدارةخمس عمليات  أو أربعفبعض الدراسات حدد 

 -(التشخيص المعرفة هي إلدارةراسة الحالية فقد تضمنت سبع عمليات الد أما التطبيق) –التوزيع 

 المتابعة). –الرقابة والتقويم  -النشر –التنظيم  –التوليد  –التخطيط 

واقع تطبيق عمليات  كمحاولة لتحليل تأتي أنهاتتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في  

. كما تتميز باستخدام مجاالت جديدة تطويرها وإجراءاتالمعرفة في جامعة القدس المفتوحة  إدارة

الدراسات السابقة وهي التخطيط والتنظيم والرقابة  إليهاالمعرفة لم تتطرق  إدارةفي عمليات 

  المتمثلة بالتشخيص والتوليد والنشر. األخرىالعمليات  إلى باإلضافةوالتقويم والمتابعة 
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  اءاتواإلجرالطريقة الدراسة الميدانية: 
  تتمثل أهم إجراءات الدراسة الحالية وطريقتها في األتي: 

باستخدام المنهج الوصفي  انمن أجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحث منهج الدراسة: -1

وصف الظاهرة موضوع الدراسة وجمع البيانات عنها من خالل تطبيق أداة الدراسة على ل

المفتوحة، ثم تحليل هذه البيانات وبيان العالقة عينة من المشرفين األكاديميين بجامعة القدس 

بين مكوناتها واآلراء التي تطرح حولها والعمليات التي تتضمنها واآلثار التي تحدثها. 

 )2000:75(األغا، 

يتكون مجتمع الدراسة من جميع المشرفين األكاديميين الموزعين على جميع  مجتمع الدراسة: -2

مشرفاً أكاديمياً للعام  800 تقريبااع غزة، حيث بلغ عددهم فروع جامعة القدس المفتوحة بقط

  .م2011/2012الدراسي 

اختيرت عينة الدراسة بطريقة عشوائية بسيطة ، حيث قام الباحثان بتحديد  عينة الدراسة: -3

في المشرفين االكاديميين  في كل فرع  من فروع جامعة القدس المفتوحة  وأسماءعدد 

% ) من المجتمع 25ددا حجم العينة بنسبة مئوية مقدارها ( ثم ح ،قطاع غزةمحافظات 

. حيث وزعت عليهم أداة أكاديميامشرفاً  250العينة  أفراداألصلي.  وبهذا يكون عدد 

 190 المرجعة واستبعاد التالف والفارغ تم قبول توبعد عملية فرز االستبيانا الدراسة

 يانات، والجدول األتي%) من مجموع االستب83استبانة فقط أي ما نسبته (

 يوضح توزيع عينة الدراسة بحسب متغيراتها

 المنطقة المؤهل

سنوات الخدمة

5أقل من المجموع

  سنوات

10-6من

 سنوات

 10أكثر من 

 سنوات

 ماجستير

 24 4911شمال غزة

 18 0126غزة

 13 094الوسطى

 11 173خان يونس

 071 8رفح

  74 54425المجموع
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 المنطقة المؤهل

سنوات الخدمة

5أقل من المجموع

  سنوات

10-6من

 سنوات

 10أكثر من 

 سنوات

 دكتوراه

 23 3128شمال غزة

 35 61712غزة

 20 1118الوسطى

 30 12153سخان يون

 8 161رفح

 116 236132 المجموع

 190 2810557 المجموع الكلي

قام الباحثان بتطوير أداة للدراسة(االستبانة) لغرض جمع المعلومات لإلجابة عن  اسة:أداة الدر-4

الدراسة بعدما اطلعا على األدب التربوي والدراسات السابقة المتعلقة بتطبيق عمليات  أسئلة

المعرفة في المؤسسات التعليمية. وقد تكونت االستبانة من جزأين : األول ويتضمن  إدارة

ات المرتبطة بالمشرفين االكاديميين بجامعة القدس المفتوحة وهي (سنوات بعض المتغير

) فقرة تضمنت 44أما الجزء الثاني فيتكون من( .المؤهل العلمي) -المنطقة التعليمية  -الخدمة

المعرفة بجامعة القدس المفتوحة، وقد تم تحديد الواقع بستة  إدارةواقع تطبيق عمليات 

) فقرات، 6القدس المفتوحة ويتضمن( خيص المعرفة في جامعةمجاالت، األول يتعلق بتش

القدس المفتوحة  المعرفة في جامعة  إدارةالتخطيط لعمليات  بإجراءاتوالثاني يتعلق 

) 6القدس المفتوحة ويتضمن( ) فقرات، والثالث يتعلق بتوليد المعرفة في جامعة6ويتضمن( 

) 7القدس المفتوحة ويتضمن( في جامعةتنظيم المعرفة  بإجراءاتفقرات. والرابع يتعلق 

) فقرات. 6القدس المفتوحة ويتضمن( فقرات. والخامس يتعلق بنشر المعرفة في جامعة

القدس المفتوحة  المعرفة في جامعة إدارةالرقابة والتقويم لعمليات  بإجراءاتوالسادس يتعلق 

المعرفة بجامعة القدس  ةإدارالمتابعة لعمليات  بإجراءات) فقرات والسابع يتعلق 6ويتضمن( 

بتحديد وجهة نظرهم حيال كل عبارة  مشرفون) فقرات ويجيب ال6المفتوحة ويتضمن (

 ).5-1باستخدام مقياس لكرت الخماسي المتدرج من(

  .اإلستبانة وذلك للتأكد من صدقها قام الباحثان بتقنين فقرات صدق األداة:-5
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ة على مجموعة من أساتذة جامعيين من تم عرض األداة في صورتها األولي :صدق المحكمين -6

المتخصصين في علم التربية، حيث قاموا بإبداء آرائهم ومالحظاتهم حول مناسبة فقرات 

األداة، ومدى انتماء الفقرات إلى كل مجال من المجاالت األداة، وكذلك وضوح صياغاتها 

خر ليصبح عدد اللغوية، وفي ضوء تلك اآلراء تم تعديل بعض الفقرات وإضافة بعضها اآل

جرى التحقق من صدق االتساق الداخلي لألداة بتطبيق األداة . ومن ثم ) فقرة44فقرات األداة (

من خارج عينة الدراسة، وتم حساب شرف ومشرفة ) م30على عينة استطالعية مكونة من (

لك معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل مجال من مجاالت األداة والدرجة الكلية لألداة وكذ

تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات األداة والدرجة الكلية للمجال الذي 

) وتراوحت معامالت االرتباط بين SPSSتنتمي إليه وذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي (

) أي أن جميع فقرات االستبانة دالة عند مستوى 0.619 –0.456فقرات االستبانة ما بين (

  وهذا يؤكد أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي. )0.01(داللة 

أجرى الباحثان خطوات التأكد من ثبات اإلستبانة وذلك بعد تطبيقها على أفراد :  األداةثبات -7

العينة االستطالعية بطريقة معامل ألفا كرونباخ. وذلك إليجاد معامل ثبات االستبانة، حيث 

) وهذا يدل 926.0ا لالستبانة ككل وقد بلغ معامل الثبات الكلي (حصال على قيمة معامل ألف

إلى تطبيقها على عينة  انعلى أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحث

  الدراسة.

بتفريغ وتحليل األداة من خالل  انلقد قام الباحث المستخدمة في الدراسة: اإلحصائية األساليب-8

  ائي وتم استخدام األساليب اإلحصائية التالية:اإلحص (SPSS)برنامج 

  التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية.-1

  ."Pearson"إليجاد صدق االتساق الداخلي لالستبانة تم استخدام معامل ارتباط بيرسون -2

 إليجاد معامل ثبات االستبانة تم استخدام معامل ارتباط ألفا كرونباخ.-3

 بين متوسطات عينتين مستقلتين.للفروق  T.Testاختبار -4

 تحليل التباين األحادي للفروق بين متوسطات ثالث عينات فأكثر.-5
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 اةبعرض تفصيلي للنتائج التي تم التوصل إليها من خالل تطبيق أد انقام الباحث :نتائج الدراسة

لى الدراسة، باإلضافة إلى تفسير ومناقشة ما تم التوصل إليه من نتائج من خالل اإلجابة ع

   تساؤالت الدراسة:

ما واقع تطبيق عمليات إدارة المعرفة في جامعة الرئيس والذي ينص على  التساؤل عن اإلجابة

القدس المفتوحة؟ قام الباحثان باستخدام التكرارات والمتوسطات والنسب المئوية، والجدول 

  التالي يوضح ذلك:

لنسبي لكل بعد من أبعاد المقياس وكذلك التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن ا

  )190ترتيبها (ن=
  

 األبعاد
عدد 

 الفقرات

مجموع 

 االستجابات
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

 4 63.44 3.814 19.032 3616  6 .أوالً : تشخيص المعرفة 

 ثانياً: إجراءات التخطيط لعمليات إدارة  

 .المعرفة
6 4302 22.642 3.339 75.47 1 

 3 64.47 2.205 19.342 3675 6 .ثالثا: توليد المعرفة 

 5 60.84 5.084 21.295 4046 7 .رابعا: تنظيم المعرفة 

 2 68.20 2.330 23.868 4535 7 .خامسا: نشر المعرفة 

سادساً: إجراءات الرقابة والتقويم  

 .لعمليات إدارة المعرفة
6 3241 17.058 4.434 56.86 7 

ابعاً : إجراءات المتابعة لعمليات س 

 .إدارة المعرفة
6 3243  17.068 4.982 56.89 6 

  63.78 140.30517.708 26658 44 الدرجة الكلية 

يتضح من الجدول السابق أن الدرجة الكلية لالستبانة ككل قد حصلت على وزن نسبي  

 إدارةاقع تطبيق عمليات و أن إلى%). وهذا الوزن يعتبر متوسط نسبياً مما يشير 63.78(

 مع دراسة كل من تقريباً هذه النتيجة فق. وتتمنخفضة إلى حد ماالمعرفة بجامعة القدس المفتوحة 

تدني واقع  إلىفي نتائجهم  أشاروا) الذين 2009والسعيد، 2007والعتيبي،، 2010(عودة،

 ان، وقد يعزو الباحثدون المستوى المأمول وأنهاالمعرفة في الجامعات العربية  إدارةومستوى 
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التنظيم والرقابة والتقويم  إجراءاتلثقافة المعرفة وعدم تفعيل  األولوية إعطاءعدم  إلىذلك 

واضحة  إستراتيجيةالمعرفة  وقد يكون السبب ايضاً هو عدم وجود  إدارةوالمتابعة لعمليات 

  المعرفة     إلدارة

سبية هي الوزن النسبي الخاص بالمجال الن األوزان أعلى أنكما يتضح من الجدول السابق   

%)، وهذا الوزن يعتبر عال نسبياً 75.47، حيث بلغ (إجراءات التخطيط لعمليات إدارة المعرفة

المعرفة تسير على نحو جيد في الجامعة وقد  إدارةالتخطيط لعمليات  إجراءات أن إلىمما يشير 

في الجامعة في مجال التخطيط.  المختصينوالقدرة العالية لدى الخبراء  إلىذلك  انيعزو الباحث

بإدارة المعرفة.  بينما جاء بالمرتبة   االرتباطعلى رسم الخطط المختلفة ذات  اإلدارةوقدرة 

المجال الخاص %)، تاله 68.20بوزن نسبي قدره ( الخاص بعملية نشر المعرفة الثانية المجال

 أن إلى%)، مما بشير 64.47سبي قدره (حيث حصل على المرتبة الثالثة بوزن ن بتوليد المعرفة

بان هذه النتيجة تتفق مع طبيعة عمل  انعمليات توليد ونشر المعرفة تسير بشكل جيد ويرى الباحث

التشجيع إلى الجامعة كمؤسسة تعليمية مهمتها توليد المعرفة ونشرها وتطويرها، كما يرجع 

كاديميين والباحثين نحو البحث عن المعرفة الجامعة لدفع المشرفين اال إدارةواالهتمام الذي توليه 

على  المجال تشخيص المعرفةالبحوث العلمية والندوات والمؤتمرات .في حين حصل  وإجراء

على المرتبة تنظيم المعرفة  %)، وحصل المجال63.44المرتبة الرابعة بوزن نسبي قدره (

على عمليات إدارة المعرفة إجراءات المتابعة ل%) وحصل المجال 60.84الخامسة بوزن نسبي (

إجراءات الرقابة والتقويم وأخيراً حصل المجال  %)56.89المرتبة السادسة بوزن نسبي (

ذلك  ان%). وقد يعزو الباحث56.86على المرتبة األخيرة بوزن نسبي ( لعمليات إدارة المعرفة

بحيث تقوم المعرفة ضمن الهيكل التنظيمي للجامعة،  بإدارةعدم وجود دائرة خاصة  إلى

  المعرفة.  إدارةالرقابة والمتابعة لعمليات  وإجراءاتالتنظيم للمعرفة  بإجراءات

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية حول واقع تطبيق عمليات إدارة المعرفة تعزى لمتغير 

"  والجدول T. testولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحثان باستخدام اختبار " (المؤهل العلمي)؟

 يوضح ذلك: اليالت
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  المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" للمقياس تعزى لمتغير المؤهل العلمي
  

  المتوسط العدد  األبعاد
االنحراف 

  المعياري
مستوى الداللةقيمة الداللة قيمة "ت"

أوالً : إجراءات 

تشخيص عمليات إدارة 

 المعرفة

 3.696  17.770 74 ماجستير
3.765 0.000 

حصائية دالة إ

 3.683  19.836  116 دكتوراه 0.01عند 

ثانياً: إجراءات تخطيط 

عمليات إدارة المعرفة

 3.005 21.716 74 ماجستير
-3.122 0.002 

دالة إحصائية 

 3.420  23.233  116 دكتوراه 0.01عند 

ثالثاً: إجراءات نشر 

 المعرفة

 1.761 23.446 74 ماجستير
-2.013 0.046 

ة دالة إحصائي

 2.601  24.138  116 دكتوراه 0.05عند 

رابعاً: إجراءات توليد 

 المعرفة

 2.026 18.946 74 ماجستير
-1.994 0.048 

دالة إحصائية 

 2.284  19.595  116 دكتوراه 0.05عند 

خامساً: إجراءات 

التنظيم لعمليات إدارة 

 المعرفة

 4.522 21.270  74 ماجستير
-0.053 0.958 

غير دالة 

 5.432  21.310  116 دكتوراه صائيةإح

سادساً: إجراءات 

الرقابة والتقويم 

لعمليات إدارة المعرفة

 4.513 16.351  74 ماجستير
-1.764 0.079 

غير دالة 

 4.343  17.509  116 دكتوراه إحصائية

سابعاً : إجراءات 

المتابعة لعمليات إدارة 

  المعرفة

 4.337 17.365  74ماجستير

0.654 0.514 
دالة  غير

 5.362  16.879  116 دكتوراه إحصائية

  الدرجة الكلية
 16.985 136.865  74 ماجستير

-2.160 0.032 
دالة إحصائية 

 17.882  142.500  116 دكتوراه 0.05عند 

 1.96) = 0.05) وعند مستوى داللة (188قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية (

  2.58) = 0.01) وعند مستوى داللة (188حرية ( قيمة "ت" الجدولية عند درجة

يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ت" المحسوبة اقل من قيمة "ت" الجدولية في إجراءات   

التنظيم لعمليات إدارة المعرفة ، إجراءات الرقابة والتقويم لعمليات إدارة المعرفة، و إجراءات 
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لى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى المتابعة لعمليات إدارة المعرفة، وهذا يدل ع

لمتغير المؤهل العلمي (ماجستير، دكتوراه). وأن قيمة "ت" المحسوبة أكبر من قيمة "ت" الجدولية 

في إجراءات تشخيص عمليات إدارة المعرفة وإجراءات تخطيط عمليات إدارة المعرفة وإجراءات 

لكلية للمقياس، وهذا يدل على وجود فروق ذات نشر المعرفة وإجراءات توليد المعرفة والدرجة ا

داللة إحصائية تعزى لمتغير المؤهل العلمي (ماجستير، دكتوراه). ولقد كانت الفروق لصالح 

والمستوى الثقافي وطبيعة العمل وعدد  اإلطالعسعة  إلىذلك  انحملة الدكتوراه، ويعزو الباحث

 .في الجامعة لعلياالمؤهالت العلمية ا أصحاب والندوات ومجال االهتمام الذي يتمتع به األبحاث

  .) في دراستيهما2007والعتيبي ، 2010مع ما توصل له كل من (عودة، ةوتتفق هذه النتيج

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية حول واقع تطبيق عمليات إدارة المعرفة تعزى لمتغير (عدد  

ن باستخدام أسلوب تحليل التباين األحادي  ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحثا سنوات الخدمة) ؟
One Way ANOVA   

مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى 

  الداللة تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة
  

  مصدر التباين  األبعاد
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات
قيمة "ف"

قيمة 

  الداللة

مستوى 

 الداللة

أوالً : إجراءات تشخيص

 عمليات إدارة المعرفة

 42.078 2 84.157  بين المجموعات
2.952 

 
0.055 

 
غير دالة 

 إحصائية
 14.255 187 2665.654  داخل المجموعات

   189 2749.811  المجموع

ثانياً: إجراءات تخطيط

عمليات إدارة المعرفة

 14.097 2 28.195  بين المجموعات
1.268 

 
0.284 

 
غير دالة 

 إحصائية
 11.120 187 2079.469  داخل المجموعات

   189 2107.663  المجموع

ثالثاً: إجراءات نشر 

 المعرفة

 5.465 2 10.930  بين المجموعات
1.007 

 
0.367 

 
غير دالة 

 إحصائية
 5.427 187 1014.781  داخل المجموعات

   189 1025.711  المجموع

رابعاً: إجراءات توليد 

 المعرفة

 2.766 2 5.531  بين المجموعات
0.566 

 
0.569 

 
غير دالة 

 إحصائية
 4.884 187 913.232  داخل المجموعات

   189 918.763  المجموع
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  مصدر التباين  األبعاد
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات
قيمة "ف"

قيمة 

  الداللة

مستوى 

 الداللة

خامساً: إجراءات التنظيم 

  لعمليات إدارة المعرفة

 35.367 2 70.734  بين المجموعات
1.374 

 
0.256 

 
غير دالة 

 حصائيةإ
 25.747 187 4814.761  داخل المجموعات

   189 4885.495  المجموع

سادساً: إجراءات الرقابة

والتقويم لعمليات إدارة 

  .المعرفة

 57.630 2 115.261  بين المجموعات
2.993 

 
0.053 

 
غير دالة 

 إحصائية
 19.257 187 3601.102  داخل المجموعات

   189 3716.363  المجموع

سابعاً : إجراءات 

المتابعة لعمليات إدارة 

 المعرفة

 15.332 2 30.663  بين المجموعات

0.615 0.542 
غير دالة 

 إحصائية
 24.917 187 4659.447  داخل المجموعات

   189 4690.111  المجموع

 الدرجة الكلية

 929.847 2 1859.694  بين المجموعات

3.029 0.051 
غير دالة 

 إحصائية
 306.998 57408.601187  داخل المجموعات

   59268.295189  المجموع

  4.71) =  0.01) وعند مستوى داللة (2،189ف الجدولية عند درجة حرية (

   3.04) = 0.05) وعند مستوى داللة (2،189ف الجدولية عند درجة حرية (

"ف" الجدولية عند مستوى داللة يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ف" المحسوبة أقل من قيمة 
) في جميع األبعاد، أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير عدد سنوات 0.05(

اتباع المشرفين االكاديميين سياسة التعليم المفتوح والتي تنص . يعزو الباحثان ذلك إلى الخبرة
ليهم عدم التوسع واالهتمام بإدارة بما يحتم ع على التقيد بالمحتوى الدراسي وعدم الخروج عنه

المعرفة بالشكل الذي يحقق مفهوم الجودة مع ضعف نشر المعرفة عبر تكنولوجيا المعلومات 
وتتفق واالتصال من قبل المشرفين أنفسهم، عدم حوسبة المكتبات الجامعية مع بعضها البعض. 

و  2008المحاميد، و 2007و العتيبي ، 2010(عودة،مع ما توصل له كل من ائجهذه النت
  ) 2008الزبيدي،

إحصائية حول واقع تطبيق عمليات إدارة المعرفة تعزى لمتغير  هل توجد فروق ذات داللة 
ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحثان باستخدام أسلوب تحليل التباين  (المنطقة التعليمية) ؟

   One Way ANOVAاألحادي  
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ات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى مصدر التباين ومجموع المربعات ودرج

  الداللة تعزى لمتغير المنطقة التعليمية
  

  مصدر التباين  األبعاد
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات
 قيمة "ف"

قيمة 

 الداللة
مستوى الداللة

إجراءات أوالً :

تشخيص عمليات 

 إدارة المعرفة

 20.170 4 80.679  بين المجموعات

1.398  0.236  
دالة  غير

 إحصائية
 14.428 185 2669.132  داخل المجموعات

   189 2749.811  المجموع

ثانياً: إجراءات 

تخطيط عمليات 

 إدارة المعرفة

 24.304 4 97.217  بين المجموعات

2.236 0.067 
غير دالة 

 إحصائية
 10.867 185 2010.446  داخل المجموعات

   189 2107.663  المجموع

ثالثاً: إجراءات نشر 

 المعرفة

 3.611 4 14.442  بين المجموعات

0.661 0.620 
غير دالة 

 إحصائية
 5.466 185 1011.268  داخل المجموعاتؤ

   189 1025.711  المجموع

رابعاً: إجراءات 

 توليد المعرفة

 7.704 4 30.815  بين المجموعات

1.605 0.175 
غير دالة 

 إحصائية
 4.800 185 887.948  اخل المجموعاتد

   189 918.763  المجموع

خامساً: إجراءات 

التنظيم لعمليات 

  إدارة المعرفة

 43.761 4 175.042  بين المجموعات

1.719 0.148 
غير دالة 

 إحصائية
 25.462 185 4710.452  داخل المجموعات

   189 4885.495  المجموع

سادساً: إجراءات 

ابة والتقويم الرق

لعمليات إدارة 

 المعرفة

 29.096 4 116.385  بين المجموعات

1.495 0.205 
غير دالة 

 إحصائية
 19.459 185 3599.979  داخل المجموعات

   189 3716.363  المجموع

سابعاً : إجراءات 

المتابعة لعمليات 

 إدارة المعرفة

 57.599 4 230.397  بين المجموعات

2.389 0.053 
ر دالة غي

 إحصائية
 24.107 185 4459.713  داخل المجموعات

   189 4690.111  المجموع

 الدرجة الكلية

 512.444 4 2049.776  بين المجموعات

1.657 0.162 
غير دالة 

 إحصائية
 309.289 185 57218.518  داخل المجموعات

   189 59268.295  المجموع
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  . 3.36) =  0.01) وعند مستوى داللة (4،189ف الجدولية عند درجة حرية (

   2.36) = 0.05) وعند مستوى داللة (4،189ف الجدولية عند درجة حرية (

يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ف" المحسوبة أقل من قيمة "ف" الجدولية عند مستوى 

لمتغير المنطقة  ) في جميع األبعاد، أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى0.05داللة (

يعزو الباحثان ذلك إلى مركزية اإلدارة الجامعية حيث أن النظام والتعليمات التعليمية. 

والتوجيهات واإلرشادات في اإلدارة والتعليم لفروع الجامعة في مناطق قطاع غزة التعليمية هي 

بيروقراطي في الجامعة بها. أي أن النظام ال دواحدة وتأتي من رئاسة الجامعة وتلزم الجميع بالتقيي

يحول دون إعطاء الحرية األكاديمية للمشرفين االكاديميين لتطبيق مفهوم إدارة المعرفة 

 2009والسعيد، 2007والعتيبي ، 2010(عودة،وعناصرها األساسية بالشكل المرغوب فيه، 

  .)1999و بان، 2000و هلفات،  1999وتولن،

   :ة المعرفة في جامعة القدس المفتوحةإجراءات مقترحة لتطوير تطبيق عمليات إدار

    :لتطوير عمليات إدارة المعرفة في جامعة القدس المفتوحة على الجامعة اتباع األفكار التالية    

الكثير من المعرفة  نطقة تعليميةحيث يوجد في كل م جامعةالتي تمتلكها ال اكتشاف وفهم المعرفة

صحيحة، إما ألنهم لم يحددوها، أو ال يتمكنون من غير المستخدمة، أو أنها لم تستخدم بصورة 

  .الوصول إليها، أو لم يعرفوا قيمتها وكيفية استعمالها

على تطوير المهارات توقعاً للحاجة  جامعةحيث تعمل ال :تحديد وتوقع المعرفة المطلوبة 

  .المستقبلية

عد البيانات والمعلومات إلى تطوير قوا الجامعةتلجأ  :جعل المعرفة جاهزة ومتوافرة بصورة أكبر

والمعرفة لتمكين كوادرها من الوصول إليها وفق الحاجة، كما أنها تطور األنظمة التي تساعد 

   .رفةالمحتاجين للمعرفة من التعرف والوصول إلى األشخاص الحاملين لتلك المع

مفتوحة  دارة المعرفة بوصفها نافذةتفهم الجامعة إل :المعرفة حول الدوافع والرضا الوظيفي

لتحقيق تغيير ثقافي، وأداتها في ذلك هي  سعي الجامعةإلدراك مدى تفهم كوادرها ألعمالهم، و

  تطوير نموذج العمل 
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تراقب المؤسسات المتعلمة خبرتها لخلق التحسين المستمر. حيث تعمل   :التعلم من الخبرة

ون أداؤها الحالي أفضل من المؤسسات على تكرار أدائها لخلق خبرتها والتعلم من ذلك؛ سعياً ليك

   .السابق، أي التعلم من أخطاء الماضي

كل ما في وسعها لضمان وضوح الرؤية التي يشترك بها  الجامعةتبذل  :ضمان وضوح الرؤية

، اذ البد أن يكون للعمل غرض واضح، وذا لم يكن الغرض األكاديمي واإلداري كل الكادر

   .المعرفة المهمة جداً التي ينبغي تعلمها لتحسين األداءواضحاً، فإن العاملين لن يفهموا نوعية 

الذكية تجد نفسها مهتمة بوضعها خارجياً، إذ يمكن تحسين العمليات  جامعةال :التعلم من اآلخرين

والممارسات الداخلية لو حصلت على المعرفة من المؤسسات المناظرة والمنافسة لها، وأن 

   .المقارنة المرجعية تعد ضرورية لذلك

ال تستطيع أن تطور كل المعرفة التي تحتاجها داخلياً، إذ البد  الجامعة :شراء المعرفة الخارجية

   .لها من شراء بعض المعرفة من الخارج عبر المصادر الخارجية لألنشطة غير الجوهرية

 كاديميةاأل من االلتزام باإلبداع المستمر للمنتجات للجامعةالبد  :اإلبداع والتغيير غير النمطيين

  .واألنظمة والعمليات والتسويق

في كل  مدراء مناطقإلى تطوير الثقافة المالئمة، وتحتاج إلى  الجامعةتحتاج  :تطوير ثقافة التعلم

مستوى، والذين ال يتحملون مسئولية أداء أعمال المؤسسات فقط، وإنما يتحملون مسئولية الثقافة 

   .التي تبقي النموذج الجديد حياً

إلى تطوير أنواع جديدة من نظم المعلومات تتالءم  الجامعةتحتاج  :م معلومات جديدةتصميم نظ

   .مع طبيعة البرامج المستحدثة واالستخدامات المستحدثة

االبتكار والتأكيد على فرص التعلم  حيث أن سبل تطوير عمليات إدارة المعرفة بحاجة إلى 

التشجيع ومكافأة و شفي الحوار والبحث والنقا توفير الفرص لألفراد للمشاركةو المستمر لألفراد

تأسيس أنظمة للفهم ، باإلضافة إلى روح التعاون، وتعلم الفريق، والتأكيد عليهما بصورة دائمة

 المسئولونوتطوير  دفع العاملين للتطوير والمشاركة بالرؤيا الجماعيةو هونشر التعلم والمشاركة ب

مكين األفراد في مناسبات متكررة من البدء في مناقشات ت .الذين يبنون ويدعمون نماذج التعلم

 مساعدة األفراد، ووتداول الحوارات ليتضح لهم ما الذي يشكل أساس المعرفة إلنجاز أعمالهم

تركيز و لتحديد دور ومتطلبات ومضامين وتطبيقات المعرفة إلنجاز أعمالهم العاملين في الجامعة
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ينبغي على المديرين التركيز على الحاالت ، وتخزينهااالهتمام على تدفق المعرفة أكثر من 

  .أثناء مقارناتهم المرجعية لعملية المنظمة بقصد المقارنة والتعلم ناطقهم التعليميةالمتميزة في م

تقديم خطة دفع معتمدة على المهارة و غير المحدودة والتي تعني السلوك المنفتح،الجامعة ابتكار 

حوافز والمكافآت، حيث إن مثل هذه الخطة تحفز العاملين بصورة كجزء من النظام األشمل لل

اإلستراتيجية، وتساعد مثل جامعة أكبر للتطوير والتفوق في المهارات الجديدة المالئمة لمهارات ال

الدارسين  هذه الخطة على خلق قوة عاملة متعددة المهارات، وتوليد الثقافة التي تقيم وتكافئ تعلم

  .مستمر بشكل

 أن يمكن الميدانية الدراسة والدراسات السابقة ونتائج النظري اإلطار خالل من

  :التوصيات اآلتية نقدم
ضرورة وضع رؤية إستراتيجية للتعليم المفتوح على أسس علمية سليمة تراعي رسالة الجامعة .1

 إدارة المعرفة. استراتيجيةتتناسب مع  السامية

 .تطبيق نظم إدارة المعرفة في الجامعةبناء فريق إلدارة نظام المعرفة لمتابعة .2

 مستوى إنتاجية لتطوير المعرفة إلدارة الجامعة في العليا اإلدارات قبل من أكبر أهمية إعطاء.3

 العام أدائها ومستوى لديها البشرية الموارد

استحداث دائرة خاصة بإدارة المعرفة توضع ضمن الهيكل التنظيمي إلدارة الجامعة بحيث .4

ها تنظيم عمليات إدارة المعرفة والرقابة والتطوير والمتابعة لعمليات إدارة يكون من مهام

المعرفية وقادر على وضع  أدواره أداء على مؤهل وقادر معرفة مدير ويعين فيها ،المعرفة

     خطط مستقبلية لبناء وتطوير المعرفة

لتشجيع  المعرفة  فرع من أفرع الجامعة بحيث تتبع دائرة إدارة كل في بحثية وحدات إنشاء.5

 .على تبادل المعرفة واكتسابها العاملين

استحداث وسائل اتصال تكنولوجية فعالة لتخزين المعرفة وتنظيمها وتبويبها بطريقة تسهل على .6

 المستفيدين الوصول إليها واالستفادة منها

لمعرفة وجود قيادة داعمة الستراتيجة إدارة المعرفة وبحيث يكون لها رؤية واضحة لتشخيص ا.7

 بأنواعها المختلفة، واختيار أفراد مؤهلين وخبراء يمتلكون المعرفة.
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تطوير مكتبة مهنية من أجل كسب المعرفة وتشجيع العاملين على تحديث المعرفـة   إلىالسعي .8

 وتطويرها.

ن في جميع عمليات إدارة المعرفة مع أخذ يالعامل ةشاركومإدارة المعرفة أولوية عليا،  إعطاء.9

   .لشخصية في االعتبارآرائهم ا

  :المراجع
  :القواميسأوال: 

 595 ص ، المحيط القاموس -

 469 ص ويبستر، -

  :ثانيا: المراجع العربية
دور عمليات إدارة المعرفة في فاعلية أنشطة  ،)2007( .أبو فارة، يوسف وعليان، حمد خليل.1

 .المؤسسات األهلية في القدس الشرقية

2.http://www.jps- dir.com/forum/forum_posts.asp?TID=5733   

أدوار رؤساء األقسام األكاديمية لتطبيق مدخل إدارة  ،)2009(.أشرف السعيد ،أحمد محمد.3

جامعة  -مؤتمر مركز الدراسات التربوية فيالمعرفة بالجامعات المصرية بحث منشور 

التعليم مدى الحياة.  في  -اإلتاحة -الجودة-مطلع األلفية الثالثة فيهرة بعنوان: التعليم القا

 .2009يوليو  16- 15الفترة من 

مطبعة األمل  ،3ط ،عناصره مناهجه أدواته البحث التربوي ،)2000(.األغا، إحسان.4

 غزة. فلسطين.:التجارية

بية في بناء مجتمع المعرفة في ضوء دور الجامعات العر ،)2008(.صباح حسن عبد الزبيدي،.5

دراسة مقدمة لمؤتمر جامعة الحسين بن طالل  ،اإلرهاب ألمعلوماتي ..... نظرة نقدية

 )  13/7/2008لغاية  -10(اإلرهاب في العصر الرقمي ) للفترة من ، (الدولي

 : القاهرة.دار العلوم للنشر والتوزيع )، إدارة المعرفة،2008الظاهر، نعيم. (.6

 الجامعات في تطبيقها وإمكانية المعرفة إدارة ،)هـ1428( .يبي، ياسر بن عبداهللا بن تركيالعت.7

 رسالة دكتوراه غير منشورة ،بمكة المكرمة القرى أم جامعة على تطبيقية دراسة، السعودية

 القرى. أمجامعة  ،كلية التربية -
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ية"، ورقة مقدمة إلى المؤتمر "إدارة المعرفة المفهوم والمداخل النظر ،)2001(.العلوانى، حسن.8

القيادة اإلبداعية في مواجهة التحديات المعاصرة لإلدارة العربية،  ،في اإلدارة الثاني العربي

، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية 2001نوفمبر  8-6المنعقد في القاهرة في الفترة من 

 .: القاهرةالتابعة لجامعة الدول العربية

م)، المدخل إلى إدارة المعرفة، 2006قنديلجي، عامر، العمري، غسان. ( العلي، عبد الستار،.9

 دار المسيرة للنشر والتوزيع: عمان.

ه)، منهج البحث 1425القحطاني، سالم، العامري، احمد، آل مذهب، معدي، العمر، بدران.(.10

 ، الرياض، (بدون نشر).2في العلوم السلوكية، ط

إدارة المعرفة في تحقيق ضمان جودة التعليم العالي  دور ،)2008(.المحاميد، ربا جزا جميل.11

جامعة  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،دراسة تطبيقية في الجامعات األردنية الخاصة –

 الشرق األوسط للدراسات العليا.

، مؤسسة 1)، إدارة المعرفة: الممارسات والمفاهيم، ط2007الملكاوي، إبراهيم الخلوف. (.12

 ع: عمان.الوراق للنشر والتوزي

العالقة بين متطلبات إدارة المعرفة وعملياتها وأثرها على ، )2008(.دروزة، سوزان صالح.13
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