أكادمييـــة اإلدارة والشيـاســة لمدراســات العميا – غــزة
جامعة األصقى – الربنامج املشرتك مع جامعة األصقى  -غزة
برنــامج القيــادة واإلدارة

رسالة ماجشتري بعهواى

متطلبات إدارة املعرفة ودورها يف حتقيق امليزة التنافسية
يف جامعات قطاع غزة

إعداد الطالب

صاحل عبد احلكيم عبد الغفور

إشراف الدكتور

عالء الديو خمين الشيد
قدمج ىذه الزسالت اسخكماالً ملخطلباث احلصٌل على درجت املاجسخري يف القٍادة ًاإلدارة
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إىل أصدقائً ًسمالئً مجٍعاً ..حفظيم اهلل
إلٍيم مجٍعاً اىدي ىذا اجليد املخٌاضع
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شكر وتقدير
الميم لك الحمد كما ينبغي لجبلل وجيك وعظيم سمطانك ،الميم ال عمم إال ما عممتنا ،الميم عممنا ما
جيمنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما عممتنا ،وأحمدك حمداً وشك اًر ال يجازي نعمك عمى أن وفقتني
إلتمام ىذا العمل المتواضع ،وصل الميم وبارك عمى سيدنا النبي األمين المبعوث رحمة لمعالمين
والذي قال في الحديث الصحيح( :ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس).
بداية أخص بالشكر وعظيم االمتنان الدكتور  /عبلء الدين خميل السيد ،والذي تفضل باإلشراف
عمى رسالتي حيث بفضل اهلل تعالى ،ثم بفضل توجيياتو عظيمة األثر تم انجاز ىذه الرسالة ،وأتقدم
بالشكر والتقدير لمجنة المناقشة ممثمة بكل من:
الدكتور  /نضال فريد عبد اهلل ،الدكتور /نبيل عبد الموح
كما وأتقدم بخالص شكري لجميع األساتذة الذين قاموا بتحكيم االستبانة ،لما كان إلرشاداتيم اإلثراء
الجيد ليذا البحث ،كما أتقدم إلى جميع زمبلئي العاممين في جامعة األقصى الذين ساعدوني ،والى
جميع الطمبة الذين قاموا مشكورين بتعبئة االستبانة.
وفي الختام أ تقدم بالشكر الجزيل لكل من ساىم في إنجاز ىذا العمل ،داعي المولى القدير أن أكون
من العارفين لمناس فضميم ،وأن يمكنني من رد الجميل...

الباحث

ج

الملخص

ىى

ىىىىى

ى

الممخص
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى الدور الذي يمكن أن تمعبو متطمبات إدارة المعرفة في
الجامعات الفمسطينية لخمق ميزة تنافسية ليا في قطاع غزة من وجية نظر الطمبة المتوقع تخرجيم
في الفصل الدراسي األول لمعام .2014/2013كما سعت الدراسة لمتعرف عمى العبلقة االرتباطية
بين متغير إدارة المعرفة (المتغير المستقل) وعناصر مختارة لمميزة التنافسية (المتغير التابع)،
باإلضافة لمتعرف عمى داللة فروق بعض المتغيرات الديموغرافية عمى تمك العبلقة ،وتم تصميم
الفرضيات في ضوء ذلك .وقد اعتمدت الدراسة – في تحقيق أىدافيا  -عمى المنيج الوصفي
التحميمي ،واستخدمت أسموب العينة العشوائية الطبقية التي بمغت ( )285مفردة ،واستخدمت االستبانة
في جمع البيانات األولية كأداة لمدراسة وقد صمح لمتحميل ( )272من االستبانات الموزعة بنسبة
،%95وقام الباحث بتوزيع ( )40استبانة كعينة استطبلعية ،لمتأكد من جودة االستبانة ومدى قابمية
المبحوثين لمتعامل معيا ،كما استخدمت الدراسة برنامج التحميل اإلحصائي  SPSSلتنفيذ االختبارات
اإلحصائية وعرض بيانات المبحوثين.
وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا أن الجامعات تعمل عمى توفير متطمبات إدارة
المعرفة في مجموعة من األبعاد ،كانت عمى الترتيب؛ القوى البشرية بنسبة  ،%73.09الثقافة
التنظيمية بنسبة  ،%72.31تكنولوجيا المعمومات بنسبة  ،%71.40والقيادة التنظيمية بنسبة
 ،%68.93كذلك أثبتت الدراسة وجود عبلقة قوية بين متطمبات إدارة المعرفة والميزة التنافسية.
وكانت أىم التوصيات التي قدمتيا الدراسة ىي حث إدارة الجامعات عمى السعي إلى تسييل
التواصل مع الطمبة لتبادل األفكار واإلسيام في الوصول لممعرفة ،وأن تتقبل النقد البناء لبلرتقاء
بالجامعة .كما أوصت الدراسة بضرورة تفيم الجامعات لمظروف المالية لمطمبة ألن ذلك سيكسبيا
ميزة تنافسية سيما وأن ظروف الطمبة بشكل عام صعب.
من جية أخرى أكدت الدراسة في توصياتيا عمى ضرورة تأىيل قدرات العاممين وتطويرىا،
من خبلل التنويع في أنظمة التعميم عن طريق دورات تدريبية تراعي انسجام المساقات مع خمق ثقافة
الجودة.
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ىىىىى
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Abstract
ى

Abstract
The study aimed to identify the role played by requirements knowledge management
among the Palestinian universities to create a competitive advantage in Gaza Strip
according to prospective graduate students during the first semester 2013/2014.
The study also attempts to identify the co-relational relationship between knowledge
management as independent variable and selective components of competitive advantage
as dependent variable. It also investigates the significance of demographic variables on
this relationship that the hypotheses were designed accordingly. The study, to achieve its
goals, depended on analytical descriptive approach and random sample method was
utilized while sample included (285) persons, the questionnaire as a tool of data
collection was used to gather primary data, where, (272) of returned questionnaires were
available for data analysis forming 95% of distributed ones. A pilot test has been
achieved targeting a sample of (40) respondents to ensure good understanding for the
questionnaire. SPSS was used for data analysis to present respondents' characteristics.
The study has come to conclude results mainly; the universities realize
requirements of knowledge management in set of factors that are in order, human
resource %73.09, organizational culture %72.31, information technology %71.40 and
organizational leadership %68.93. Furthermore, there was a strong relationship between
requirements of knowledge management and competitive advantage.
The study recommended enhancing university management to facilitate
communication among students to exchange ideas and contribute to enrich knowledge
further in order to accept a positive criticism to develop the universities. Moreover, the
study recommended universities to understand the financial situation of students which,
in turn, will assess it to gain competitive advantages, particularly, during the difficult
current situation.
On the other hand, the study assures to develop workforce abilities through
diversity of education systems by training courses that take in consideration harmony
between disciplines and creation of a quality culture.
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الفصل األول
اإلطار العام لمدراسة

 1.1المقدمة:
تعد إدارة المعرفة  Knowledge Managementمن المفاىيم اإلدارية الحديثة التي ازداد
االىتمام بيا في منظمات األعمال في ظل التحول نحو اقتصاديات المعرفة؛ التي أصبحت تؤكد أن
مصدر الثروة ليس "رأس المال" وانما "المعرفة" ،وليذا فقد حاز االستثمار في المعرفة عمى اىتمام
مختمف المؤسسات؛ مما دفع قادة منظمات األعمال العادة النظر في أولوياتيم االستراتيجية .وحيث
أن االقتصاديات الجديدة لممعرفة ستؤثر في أشكال المنافسة بين الشركات فقد أصبح القائد اإلداري
يدرك أن تطبيق منيج إدارة المعرفة في المنظمة الحديثة يوفر ليا إمكانات جديدة وقدرات تنافسية
متميزة (حسين.)2008 ،
إن المعرفة تمكن الجامعات من إعادة تحديد أىدافيا وسياستيا وىندسة عممياتيا وتحقيق
الميزة التنافسية فييا؛ األمر الذي أدى إلى تزايد االعتراف بيا بوصفيا موجوداً جوىرياً غير ممموس
ولكنو محسوس ومقاس؛ ووضع ذلك أمام الجامعات تحديات لمبحث في أفضل السبل إلدارتيا ،من
أجل تشجيع عمميات إيجاد المعرفة وتبادليا ونشرىا وتطبيقيا والتي تؤثر إيجاباً في تحسين اإلنتاجية
والتجديد واالبتكار .ومن ىذا المنطمق فإن الجامعات معنية بتقديم المتطمبات األساسية إلدارة
المعرفة كما أكدت المنظمات والمؤتمرات والتقارير عمى إدارة المعرفة بطريقة فاعمة باعتبارىا محكاً
رئيساً يحدد معايير تقدم الجامعات ،وفي ىذا السياق ،أكدت منظمة اليونسكو عمى أىمية تعيد

2

الفصلىاألول

ىى

ىىىىى

اإلطارىالعامىللدرادة
ى
بتطبيق إدارة المعرفة لما تحققو من ميزة تنافسية سيما وأنيا تشيد تحدياً في المعمومات
الجامعات

ووسائل حفظيا ونشرىا وتطبيقيا( .اليحيوي)2011 ،
ولعل من أبرز التجارب العالمية الناجحة في إدارة المعرفة ما قامت بو جامعة (مينيسوتا
دولوث) بأمريكا فقد أنشأت مرك اًز متخصصاً إلدارة المعرفة وسط الحرم الجامعي ويقدم خدماتو
لمطبلب والموظفين ،في اشارة لبللتزام بالتغيير المستمر والتقييم والتطوير في إدارة السجبلت
التعميمية والمينية ،أما في جامعة الممتيميديا بماليزيا فيدير المعرفة نخبة من أعضاء ىيئة التدريس
يشرفون عمى موقع عمى االنترنت افتتح عام  2002ويضم مقدمة تعريفية ووصبلت تقنية ألفضل
الممارسات الصناعية والكتب والمقاالت والمؤتمرات ذات العبلقة (المنيع.)2012 ،
وتدرك الدول الميتمة بالتنمية االقتصادية -أكثر من غيرىا -أن التعمم الجيد ىو مفتاح
التنمية ،لذلك دأبت عمى االىتمام بالمؤسسات التعميمية ،وخاصة الجامعات ،ومع انطبلق نظم إدارة
المعرفة أصبح من الضروري تحديد األدوار الجديدة لمؤسسات التعميم العالي التي تمكن من تحقيق
أىداف النظام األكاديمي واإلداري لتحقيق متطمبات الرقي والتقدم .وتنصب اىتمامات الجامعات
الفمسطينية بإدارة المعرفة عمى إيجاد مجتمع المعرفة القادر عمى تنظيم وتوليد المعرفة ،بل والتشارك
في ىذه المعرفة مع اآلخرين ،والعمل عمى تطبيقيا لحل ما يواجيو من مشكبلت (عودة.)2010 ،
لذلك اكتسبت إدارة المعرفة في الجامعات الفمسطينية أىمية واضحة كمؤشر لنجاحيا وفي إسياميا
لمتحول نحو االقتصاد المعرفي ،ويتعاظم دور الجامعات الفمسطينية وخاصة في قطاع غزة بعد أن
تبين أن بناء الميزة التنافسية يعتمد عمى الموجودات الفكرية وتحديداً األصول المعرفية واالستثمار
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فييا بما يعزز ى
اإلبداع المستمر سواء عمى صعيد المنتج أو العممية ،والذي يعد ىو اآلخر من

مقومات تعاظم تمك الميزة( .العمول.)2011 ،
انطبلقاً مما سبق ،وباعتبار أن مؤسسات التعميم العالي وخاصة الجامعات – من خبلل
إدارة المعرفة – أصبحت اليوم تتمتع بميزة تستقطب بواسطتيا أعداد أكبر من الطبلب في
تخصصات مختمفة ،فإن النجاح في إدارة تمك الجامعات لممعرفة يعد ُبعداً رئيساً النتقاء الطمبة
المبدعين ،وتحسين مخرجات التعميم الجامعي .وفي ظل محدودية الدراسات العممية اليادفة إلى
مناقشة دور متطمبات إدارة المعرفة في تحقيق الميزة التنافسية في الجامعات عمى المستوى العالمي
والمحمي ،لذا فإن الدراسة الحالية تستيدف البحث في دور متطمبات إدارة المعرفة في تحقيق الميزة
التنافسية في جامعات قطاع غزة.
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 1.2مشكمة الدرىاسة:
تعمل الجامعات الفمسطينية في ظروف استثنائية ،فيي تتأثر بعوامل البيئة الخارجية
السياسية واالقتصادية ،بجانب القيود المفروضة عمييا بشكل غير مباشر ،فقمة البدائل واالغبلق
المستمر شكل تحدياً أمام سفر الطمبة لبللتحاق بجامعات متميزة في الخارج ،بجانب ارتفاع تكاليف
السفر بفرض أنو متاح أمام الطمبة وىذا غير صحيح غالباً .بالرغم من الرسوم الجامعية تبدو ىي
العامل االىم في اختيار الجامعة إال أن ىناك عوامل أخرى ال تقل أىمية مثل (مفتاح القبول ،سمعة
الجامعة ،جودة المرافق العامة ،كفاءة الييئة التدريسية..الخ) ) (المقادمة2013 ،؛ أبودية2011 ،؛
عبد المنعم .)2010 ،فالجامعات في قطاع غزة تسعى لتحقق مستوى معرفي يضمن ليا المنافسة
العالمية؛ وقد أحرزت تقدماً في جانب ،وبقيت جوانب أخرى بحاجة لممزيد ،وتحتل إدارة المعرفة
مكانتيا بوصفيا تطو اًر فكرياً ميماً في الجامعات اليوم ،إلدراك المنظمات أن المعرفة بدون اإلدارة
ليست ذات نفع.
إن توظيف المعرفة في الجامعات يسيم في إيجاد مجتمع معرفي قادر عمى مواكبة التطور،
وتحقيق الريادة بين المجتمعات ،ومع تزايد أعداد الجامعات في قطاع غزة ،زادت البدائل أمام
الخريجين ،إال أن المبلحظ أن عدد من الممتحقين ال زالوا يفضمون جامعات عن غيرىا ،يا ترى
لماذا تفضل جامعات عن غيرىا ،وىل تسعى تمك الجامعات في إطار المنافسة اليادفة إلى
استقطاب الطمبة ،وىل إلدارة المعرفة دور في ذلك ،وىل يؤىميا ذلك لممنافسة محمياً وربما عالمياً؟.
تسعى كل جامعة إلى جذب النوعية االفضل من الطمبة ،وتتنافس في تقديم التسييبلت كخفض
مفتاح القبول ،أو تخفيض الرسوم أو المنح واالعفاءات ،وقد ظير واضحاً في تتبع أعداد الممتحقين
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في الجامعات ى
عمى مدار خمس سنوات ،حيث تنامى عدد الممتحقين في جامعة االقصى بزيادة

مقدارىا  %25مقارنة مع متوسط الخمس سنوات الماضية ،وبمغ التغير في معدل االلتحاق ، %13
 % 3عمى الترتيب لجامعتي االزىر واالسبلمية ،في حين اتسمت الثانية بثبات نسبي في أعداد
الممتحقين عمى مدار أربعة سنوات (المصدر :دائرة القبول والتسجيل بالجامعات الثبلث.)2013 ،
يا ترى ىل فقدت أو اكتسبت أي من تمك الجامعات ميزات تنافسية وىل كان الدارة المعرفة عبلقة
في تحقيق ذلك؟ لذا فإن ىذه الدراسة تسعى لئلجابة عن السؤال الرئيس التالي:
ما دور متطمبات إدارة المعرفة في جامعات قطاع غزة في تحقيق ميزة تنافسية في جامعات قطاع
غزة ؟
1. 3أىمية الدراسة:
تتمثل أىمية الدراسة فيما يمي:
أوالً :أىمية الدراسة لمباحثين:
 .1تعد ىذه الدراسة لمباحثين إضافة عممية وتحميبلً موضوعياً عن دور إدارة المعرفة وأىمية تطبيقيا
في تحقيق الميزة التنافسية في الجامعات ،سيما وأن الدراسات التي تناولت ىذا الموضوع -
تحديداً في المجتمع الغزي  -تعد قميمة نسبياً.
 .2يمكن اعتبار نتائج ىذه الدراسة عنص اًر مساعداً لمباحثين لمقارنة النتائج مع مؤسسات أخرى
وكذلك في إعداد األبحاث والدراسات التفصيمية ودراسة المزيد من المتغيرات األخرى مع
متغيرات الدراسة الحالية.
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ثانياً :أىمية الدرىاسة لمجامعات:
 .1تعد ىذه الدراسة دليبلً يسترشد بو العاممون في الجامعات يساعدىم في اتخاذ التدابير البلزمة
لمتطوير.
 .2تقف ىذه الدراسة عمى أسباب تفضيل بعض الطمبة جامعات بعينيا عن جامعات أخرى ،وتعد
ىذه النتائج ربما ميمة بالنسبة لمجامعات ترشدىا في التخطيط الستقطاب الطمبة ،وتساعدىا في
التعرف عمى أولويات الطمبة واىتماماتيم.
ثالثاً :أىمية الدراسة لممجتمع:
تعد ىذه الدراسة ميمة بالنسبة لممجتمع الفمسطيني كونيا تبحث دور متطمبات إدارة المعرفة في
تحقيق الميزة التنافسية في الجامعات ،وتعود ىذه األىمية عمى أنيا تعزز عبلقة الجامعات
بالمجتمع ،وتقديم خدمات جديدة بأساليب متطورة ،وتحسين مستوى الخدمة المقدمة التي تصب كميا
في مصمحة المجتمع واشباع رغبات أفراده.
 1.4أىداف الدراسة:
تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيق األىداف التالية:
 .1التعرف عمى واقع ومتطمبات إدارة المعرفة في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة.
 .2التعرف عمى الميزات التنافسية في كبرى جامعات قطاع غزة من وجية نظر الطمبة.
 .3دراسة العبلقة االرتباطية بين متطمبات إدارة المعرفة في الجامعات الفمسطينية والميزة
التنافسية في تمك الجامعات.
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 .4تسميط ى
الضوء عمى فروق خصائص المبحوثين الدالة إحصائياً في دراسة العبلقة بين

متطمبات إدارة المعرفة في جامعات قطاع غزة والميزة التنافسية في تمك الجامعات.
 1.5أسئمة الدراسة:
حتى تتمكن الدراسة من تحقيق أىدافيا فإنيا تسعى لئلجابة عمى األسئمة التالية:
 .1ما واقع متطمبات إدارة المعرفة في جامعات قطاع غزة؟
 .2ما واقع الميزة التنافسية في جامعات قطاع غزة من وجية نظر الطمبة المتوقع تخرجيم ؟
 .3ما دور متطمبات إدارة المعرفة في جامعات قطاع غزة في خمق ميزة تنافسية فييا؟
 .4ىل يوجد فروق ذات داللة إحصائية في تطبيق إدارة المعرفة بين جامعات قطاع غزة
بالنسبة لمميزة التنافسية تعزي لممتغيرات الديموغرافية؟
 1.6فرضيات الدراسة:
صممت الدراسة لتحقيق أىدافيا واإلجابة عمى أسئمتيا فرضيتين رئيستين ،الفرضية األولى تدرس
العبلقة المباشرة بين المتغير المستقل (إدارة المعرفة) والمتغير التابع (الميزة التنافسية) وقد تفرع منيا
سبع فرضيات فرعية ،أما الفرضية الثانية فتحتكم إلى مجموعة من المتغيرات الديموغرافية في دراسة
العبلقة بين كبل المتغيرين (المستقل والتابع) وذلك عمى النحو التالي:
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ى
الرئيسة األولى :توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05بين
 الفرضية

متطمبات إدارة المعرفة والميزة التنافسية.
وتنقسم ىذه الفرضية إلى سبع فرضيات فرعية كما يمي:
 .1توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05بين متطمبات إدارة المعرفة
والرسوم الدراسية.
 .2توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ()α ≤ 0.05بين متطمبات إدارة المعرفة
ومفتاح القبول.
 .3توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05بين متطمبات إدارة المعرفة
وسمعة الجامعة.
 .4توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05بين متطمبات إدارة المعرفة
وجودة المرافق العامة.
 .5توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05بين متطمبات إدارة المعرفة
وكفاءة الييئة التدريسية.
 .6توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05بين متطمبات إدارة المعرفة
والمحتوى المعرفي لممنياج ومواكبة التطور.
 .7توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05بين متطمبات إدارة المعرفة
وخدمة المجتمع.
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ى
الرئيسة الثانية :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى( )α ≤ 0.05بين
 الفرضية

متوسطات استجابات المبحوثين حول "دور متطمبات إدارة المعرفة في تحقيق الميزة التنافسية
في جامعات قطاع غزة" تعزى لمتغير الجنس ،الجامعة ،معدل الثانوية العامة ،التخصص في
الثانوية العامة ،الكمية.
 1.7حدود الدراسة:
 الحد الموضوعي :تناولت ىذه الدراسة دور متطمبات إدارة المعرفة في تحقيق الميزة
التنافسية في جامعات قطاع غزة.
 الحد المكاني :اقتصرت الدراسة عمى جامعات قطاع غزة الحكومية واألىمية (اإلسبلمية،
واألقصى ،واألزىر) ،التي مضى عمى تأسيسيا أكثر من عشرة أعوام(.)1
 الحد البشري :الطمبة المتوقع تخرجيم خبلل الفصل الدراسي األول  2014/2013في
الجامعات الثبلثة (اإلسبلمية ،واألقصى ،واألزىر).
 الحد الزمني :قام الباحث بإجراء الدراسة الميدانية وجمع البيانات من الطمبة المتوقع
تخرجيم خبلل الفصل الدراسي األول لمعام  2014/2013وقد تم جمع البيانات خبلل ذلك
الفصل.

()1

تصف الجامعة اإلسبلمية وجامعة األزىر ضمن الجامعات العامة وفق تصنيف و ازرة التربية والتعميم العالي

اإلدارة العامة -و ازرة التربية والتعميم العالي (د .محمد األعرج -مدير عام الكميات في التعميم العالي -مقابمة

.)2015/01/26
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 1.8متغيرات الدىراسة
 المتغيرات المستقمة :متطمبات إدارة المعرفة وتشتمل عمى أربعة أبعاد فرعية ىي (الثقافة
التنظيمية ،القيادة التنظيمية ،القوى البشرية ،تكنولوجيا المعمومات) (المدلل.)2012 ،
 المتغيرات التابعة :الميزة التنافسية وتشتمل عمى سبعة أبعاد فرعية ىي (الرسوم الدراسية،
مفتاح القبول ،سمعة الجامعة ،جودة المرافق العامة ،كفاءة الييئة التدريسية ،المحتوى
المعرفي لممنياج ومواكبة التطور ،خدمة المجتمع) (المقادمة2013 ،؛ أبودية2011 ،؛ عبد
المنعم.)2010 ،
 المتغيرات الديموغرافية :وتشمل خمسة متغيرات ىي؛ الجنس ،الجامعة ،معدل الثانوية
العامة ،التخصص في الثانوية العامة ،الكمية.
 1.9ىيكل الدراسة:
متغيرات الدراسة والعبلقات المراد اختبارىا من خبلل الشكل التالي:
انمتغيراث انذيموغرافيت
(انجنس ،انجامعت ،معذل انثانويت انعامت ،انتخصص في انثانويت انعامت ،انكهيت)

المتغيرات التابعة

المتغير المستقل
متطهباث إدارة انمعرفت وتشمم:
 الثقافة التنظيمية


القيادة التنظيمية

انميساث انتنافسيت وتشمم:
 الرسوم الدراسية


مفتاح القبول



القوى البشرية



سمعة الجامعة



تكنولوجيا المعمومات



جودة المرافق العامة



كفاءة الييئة التدريسية



المحتوى المعرفي لممنياج



 الشكل من إعداد الباحث.

11

خدمة المجتمع

الفصلىاألول

ىى

ىىىىى

اإلطارىالعامىللدرادة
ى
مصطمحات الدراسة:
1.10

أ .المصطمحات العممية:
 إدارة المعرفة" :ىي عممية تحميل وتركيب وتقييم وتنفيذ التغيرات المتعمقة بالمعرفة لتحقيق
األىداف الموضوعة بشكل نظمي مقصود وىادف من أجل إيجاد قيمة لؤلعمال وتوليد الميزة
التنافسية" (عميان.)157:2012 ،
 الميزة التنافسية" :ىي الموقع الفريد طويل األمد الذي تطوره المنظمة من خبلل أداء أنشطتيا
بشكل مميز وفعال ،واستغبلل نقاط قوتيا الداخمية باتجاه تقديم منافع قيمية فائقة لزبائنيا ال
يستطيع منافسوىا تقديميا" (القطب.)80:2012 ،
 جامعات غزة" :ىي مؤسسات تعميم عال تأسست منذ  1978م وتيدف إلى توفير خدمة التعميم
العالي ألبناء قطاع غزة والشعب الفمسطيني وال تقدم تعميماً مجانياً" (العمول.)98:2011 ،
ب .المصطمحات اإلجرائية:
 الثقافة التنظيمية" :وىي تتمثل في القيم والمعتقداتالتي تقود السموك األنساني لؤلفراد العاممين
في المنظمة ،وتعتبر احد العوامل المساندة الرئيسية والضرورية إلدارة المعرفة في المنظمة "
(العمي واًخرون.)305:2006 ،
 القيادة التنظيمية" :ىي القدرة عمى التأثير في التأثير في العاممين من أجل تحقيق أىداف
المنظمة" (نجم.)23:2011 ،
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الفصلىاألول

ىى

ىىىىى

اإلطارىالعامىللدرادة
ى
البشرية" :يقصد بيا الكادر البشري الذي يقوم بكافة أعمال المنظمة ويعتبر أحد أىم
 القوى

الموارد التي تعتمد عميو المنظمات في البقاء واالستمرار والتطور والتوسع" (المدلل،
.)52:2012
 تكنولوجيا المعمومات" :كافة األمور التي تتضمن الحواسيب واألجيزة المساعدة ليا وشبكات
الحواسيب بأنواعيا المختمفة ومعالجة البيانات والمعمومات بكافة أشكاليا" (العاني،
.)63:2009
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الفصلىالثاني

ىى

ىىىىى

اإلطارىالنظريىللدرادة
ى

الفصل الثاني
اإلطار النظري للدراسة
 المبحث األول :مدخل مفاىيمي إلدارة المعرفة
 المبحث الثاني :الميزة التنافسية
 المبحث الثالث :عالقة إدارة المعرفة بالميزة التنافسية
 المبحث الرابع :واقع إدارة المعرفة والميزة التنافسية في الجامعات الفمسطينية
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اإلطارىالنظريىللدرادة
ى

املبحث األول
مدخل مفاهيني إلدارة املعرفة
 مقدمة
 مفيوم إدارة المعرفة
 متطمبات إدارة المعرفة
 أسباب ظيور إدارة المعرفة
 أىمية إدارة المعرفة
 أىداف إدارة المعرفة
 وظائف إدارة المعرفة
 عناصر إدارة المعرفة
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اإلطارىالنظريىللدرادة
ى

المبحث األول
مدخل مفاىيمي إلدارة المعرفة

 2.1.1مقدمة:
تعد إدارة المعرفة من المفاىيم اإلدارية الحديثة ،التي ظيرت نتاج ثورة االتصاالت القائمة
عمى الحاسوب ،والبرمجيات ،وكذلك العولمة وزيادة حجم السوق ،وزيادة حدة المنافسة التي أدت إلى
تحقيق أىمية إدارة المعرفة في تعزيز الكفاءة والفاعميو في المؤسسة ،وادارة المعرفة تعد منحى جديد
نسبياً اىتمت بو المؤسسات لتحقق أىدافيا ،ويعد ىذا المنحى من أىم التوجيات التي أبرزت اىتمام
تمك المؤسسات بالعنصر البشري سيما وأن إنشاء المعرفة ونشرىا ىي ميمة تحتاج إلى الجيد
البشري بالدرجة األولى والمباشرة ،يقدم ىذا المبحث نبذة عن إدارة المعرفة حيث يعرض مفيوميا
وأسباب ظيورىا في عرض تاريخي مختصر ،باإلضافة إلى أبرز متطمباتيا .كما يسمط ىذا المبحث
الضوء عمى وظائف إدارة المعرفة وعناصرىا الرئيسة ،باإلضافة إلى تناولو ألىميتيا واألىداف التي
يمكن أن تحققيا لممؤسسة.
 2.1.2مفيوم إدارة المعرفة:
حظي مفيوم المعرفة باىتمام كبير من الباحثين والمفكرين منذ آالف السنين ،وأظير
تأثير ىائبلً
اً
عمى المنظمات في العصر الحديث أيضاً؛ باستغبلل لمميارات والخبرات والقدرات لمعاممين في
المنظمة ،ومفيوم إدارة المعرفة جديد وغريب  -إلى حد ما  -رغم تزايد االىتمام بو في العقدين
األخيرين والزال ىناك جدل حول إدارة المعرفة حيث يتصور البعض أن إدارة المعرفة مرادف
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ىىىىى

اإلطارىالنظريىللدرادة
لمصطمح إدارة ى
المعمومات ،ويرى آخرون أنيا مفيوم يتمركز عمى الجيود الخاصة عبر الشبكات،

ويرى فريق آخر أن إدارة المعرفة ىي أحدث منتجات صانعي تقنية المعمومات واالستشاريين بيدف
بيع حموليم المبتكرة إلى رجال األعمال إلسياميا في تحقيق الربحية والتقدم (عميان ،)2012 ،إال
أن ىذا المفيوم ال يعبر عن إدارة المعرفة بشكل مباشر كما تتناوليا الدراسة الحالية.
لذا ،تعرف إدارة المعرفة بأنيا"االستراتيجيات والسياسات التي تعظم من الموارد الفكرية
والمعموماتية وتحدد اتجاىات استخداماتيا الرئيسة بما يخدم أىداف المنظمة"(حسن.)16:2008 ،
فيي إذاً مجموعة من اإلجراءات الفنية والتكنولوجية واليندسية التي تعمل عمى إيجاد قيمة
جديدة من خبلل تحسين الكفاءة والفعالية الفردية والتعاون في عمل المعرفة لزيادة حالة اإلبداع
 Innovationواتخاذ القرار ،وايجاد بيئة محفزة لتسييل عممية نقل ومشاركة المعرفة ،أي قدرة
المنظمة عمى االكتساب واالشتراك واالنتفاع من المعرفة لكي يمكنيا من الديمومة والنجاح بالتركيز
عمى الثقافة التنظيمية الداعمة من القيادات العميا ذات الرؤية  Visionالثاقبة ،وعميو فإن إدارة
المعرفة ىي عممية السعي الحثيث ضمن عمل منيجي منظم لبلستخدام الخبلق والفاعل لممعرفة
وخمقيا (حسن.)2008 ،
وىنالك من ربط بين مفيوم إدارة المعرفة ووظائف اإلدارة الرئيسة ،فمقد عرفيا وفق ىذه
الرؤية  Wiigعمى أنيا "تخطيط وتنظيم ورقابة وتنسيق وتوليف المعرفة واألصول المرتبطة برأس
المال الفكري والعمميات والقدرات واإلمكانات الشخصية والتنظيمية ،بحيث يجري تحقيق أكبر ما
يمكن من التأثير اإليجابي في نتائج الميزة التنافسية" (الزيادات.)55:2008 ،
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اإلطارىالنظريىللدرادة

وىنالك ىعدة تعريفات تفاوتت مركزة عمى الجوانب الفنية التخصصية فتارة ىي نمط إداري،
وأخرى مجموعة خبرات وميارات ،أو أنشطة وعمميات ،كما في التعريفات التالية:
 إدارة المعرفة ىي "نمط إداري متكامل يتولى المعرفة ويوجييا وفق أسس معينة ،وىي جمعيا
وتنظيميا ثم ابتكار وتوليد معارف جديدة حتى تحقق المؤسسة أىدافيا بالتجديد والتطوير وكل
ذلك يتم في إطار يضمن لممؤسسة ميزة تنافسية" (العمول)60:2011 ،
 أو ىي "االستغبلل األمثل لممعمومات والخبرات والميارات والقدرات المتوفرة لدى المؤسسة
وتوجيييا نحو تحقيق األىداف ،من خبلل تشخيص المعرفة وتوليدىا وتخزينيا ومشاركتيا
وتطبيقيا" (المدلل.)31:2012 ،
 أو أنيا "عممية ديناميكية مستمرة تتضمن مجموعة من األنشطة والممارسات اليادفة إلى تحديد
المعرفة وايجادىا وتطويرىا وتوزيعيا واستخداميا وحفظيا وتيسير استرجاعيا ،مما ينتج عنو
رفع مستوى األداء وخفض التكاليف وتحسين القدرات المتعمقة بعممية التكيف مع متطمبات
التغيير السريع في البيئة المحيطة بالمنظمة" (الزطمة.)30:2011 ،
 وعرفت أيضاً ب ـ "أنيا استغبلل الميارات والخبرات وتسييل توليد ونقل المعرفة لدى أفراد
المنظمة من خبلل العمل الجماعي والبحث عن المعمومات البلزمة لتحقيق أىداف المنظمة"
(الرقب.)24:2011 ،
ويبلحظ من التعريفات السابقة أنيا قد تناولت مفاىيم عدة في وصفيا وتقديميا إلدارة المعرفة،
فينالك من ركز عمى العممية اإلدارية وىناك من ركز عمى السياسات وان كان ىناك تشابو فيما
بينيا حيث تركز عمى العمميات األساسية إلدارة المعرفة من حيث التوليد والتشارك والتعمم ،ومن
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اإلطارىالنظريىللدرادة

خبلل دراسة التع ىريفات السابقة ،يستنتج الباحث تعريفاً إلدارة المعرفة ىو األكثر توافقاً مع الدراسة
الحالية باعتبارىا تركز عمى الجامعات ،لذا فإن إدارة المعرفة ألغراض الدراسة الحالية تعرف بأنيا:
التوظيف األمثل لمميارات والخبرات والقدرات اإلبداعية المتوفرة لدى أفراد المعرفة في المنظمة،
بدعم من القيادة العميا ذات الرؤية الثاقبة لتحقيق أىدافيا في إطار التحسين المستمر الذي يضمن
لممنظمة ميزة تنافسية.
 2.1.3متطمبات إدارة المعرفة:
لتحقيق إدارة المعرفة في المنظمة بشكل عام ،وفي الجامعات عمى وجو الخصوص ،فإن ثمة
متطمبات البد من تحقيقيا (عميان )2012 ،وىي:
 .1توفير البنية التحتية الالزمة والمتمثمة بالتقنية (التكنولوجيا) :ويقصد بيا الحاسوب
والبرمجيات ومحركات البحث اإللكتروني وكافة األمور ذات العبلقة وىي تشير إلى تكنولوجيا
المعمومات وأنظمة المعمومات.
 .2توفير الموارد البشرية الالزمة :وتعد من أىم مقومات وأدوات إدارة المعرفة وعمييا يتوقف
نجاح إدارة المعرفة في تحقيق أىدافيا ،فالموارد البشرية تمثل أفراد المعرفة الذين تقع عمى
عاتقيم مسؤولية القيام باألنشطة البلزم لتوليد المعرفة وحفظيا وتوزيعيا والقيام بالبرمجيات
البلزمة لذات العبلقة.
 .3الييكل التنظيمي :يعد من المتطمبات األساسية لنجاح أي عمل بما يحتويو من مفردات قد
تقيد الحرية واإلبداعات الكامنة لدى الموظفين بالعمل ،لذا البد من ىيكل تنظيمي مرن
ليستطيع أفراد المعرفة اإلبداع والعمل بحرية الكتشاف وتوليد المعرفة.
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اإلطارىالنظريىللدرادة
ى
الثقافي :عن طريق خمق ثقافة إيجابية داعمة وانتاج وتقاسم المعرفة وتأسيس مجتمع
 .4العامل

مشارك بالمعرفة والخبرات الشخصية وبناء شبكات فاعمة في العبلقات بين األفراد وايجاد ثقافة
تنظيمية ومجتمعية داعمة لممعرفة.
ويرى ماضي ( )2011أن متطمبات إدارة المعرفة ىي:
 .1دعم اإلدارة العميا المتواصل إلستراتيجية إدارة المعرفة.
 .2توفير بنية تكنولوجية تساعد عمى خمق وتوزيع المعرفة في المنظمة.
 .3توفير كادر بشري قادر عمى خمق وتطوير إدارة المعرفة.
 .4توفير قنوات متعددة لتسييل نشر ونقل المعرفة.
 .5تشجيع العاممين عمى اإلبداع والتعمم داخل وخارج المنظمة.
 .6دعم وتشجيع التدريب المستمر والتعمم ألفراد المنظمة.
في ضوء ما سبق ،وبعد دراسة متطمبات إدارة المعرفة كما تناوليا الباحثون السابقون؛ يمخص
الباحث المتطمبات األساسية إلدارة المعرفة في اآلتي:
 .1القيادة :البد أن تتبنى اإلدارة العميا أنظمة إدارة المعرفة ،لذا فإن تطبيق إدارة المعرفة يتطمب
قيادة حكيمة تتصف بالقدرة عمى شرح الرؤية لآلخرين ،والقدرة عمى االتصال المرن والفعال.
 .2تكنولوجيا المعمومات :أصبح لتكنولوجيا المعمومات دور كبير في تعظيم قدرة المنظمة عمى
خمق معرفة جديدة وخمق بيئة داخمية تشجع التعمم والمعرفة.
 .3القوى البشرية :نظ اًر لدور القوى البشرية في تطبيق إدارة المعرفة ،أصبحت متطمباً يدفع
المنظمة لتركز اىتماميا في تطوير وتنمية ميارات وخبرات العاممين.

21

الفصلىالثاني
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اإلطارىالنظريىللدرادة
ى
التنظيمية :تعتبر من أىم متطمبات تطبيق إدارة المعرفة ،إذ إن الثقافة التنظيمية الدافع
 .4الثقافة

القوي المحرك لسموك العاممين وق اررات إدارة المنظمة ،وكمما كانت معتقدات اإلدارة والعاممين
في اتجاه التغيير والتطوير أصبح من الممكن تطبيق إدارة المعرفة بسيولة ويسر.
 2.1.4أسباب ظيور إدارة المعرفة:
بدأ مصطمح إدارة المعرفة بالظيور منتش اًر في مناحي مختمفة وكان من ابرز األسباب التي أدت إلى
ظيوره (الساعد وحريم )2004 ،ما يمي:
 .1عولمة االقتصاد حيث تنتقل المعمومات المرتبطة باالقتصاد بسرعة كبيرة بين األقطار من جية
وداخل المنظمات من جية أخرى.
 .2تعاظم دور المعرفة في نجاح المنظمة كونيا تعمل عمى تخفيض التكمفة ورفع جودة موجودات
المنظمة.
 .3تنامي قدرة التقنيات الحديثة والمتطورة في الحصول عمى البيانات والمعمومات والمعرفة والتي
تفوقت عمى قدرات العامل في استيعابيا وتحميميا.
 .4ارتفاع حدة المنافسة بين المنظمات وسرعة وازدياد االبتكارات واالكتشافات الجديدة والتغيرات
السريعة في كثير من الحاالت.
 .5زيادة التعقيدات في السمع والخدمات عمى حد سواء.
 .6استناد األعمال والنشاطات عمى قواعد بيانات ومعمومات االمر الذي تطمب إدارتيا بفعالية.
 .7تفرع إدارة المعرفة ،وزيادة احتماالت تطبيقيا ،وتعدد أنواع المعرفة وتنوع النظم والعمميات التي
تدعم تطبيقيا.
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 .8نجاح إدارة ىالمعرفة في معالجة عدة مجاالت ،خاصة في مجال المنافسة واإلبداع والتجديد
والتنوع.
 .9زيادة التغير السريع في احتياجات المواطنين ،جعمت األنماط اإلدارية التقميدية غير مناسبة
لمواكبة تمك التغيرات.
 2.1.5أىمية إدارة المعرفة:
لعل من أبرز مؤشرات تميز المؤسسات إدارتيا الفاعمة ،سيما وأن إدارة المعرفة تحقق لممنظمة دعماً
تطويرياً ،ويمكن التعبير عن أىمية إدارة المعرفة في النقاط التالية (الزيادات:)2008 ،
 .1تعد إدارة المعرفة فرصة كبيرة لممنظمات لتخفيض التكاليف ورفع جودة موجوداتيا الداخمية لتوليد
اإليرادات الجديدة.
 .2تعد عممية نظامية تكاممية لتنسيق أنشطة المنظمة لتحقيق أىدافيا.
 .3تعزز قدرة المنظمة لبلحتفاظ باألداء المعتمد عمى الخبرة والمعرفة ،وتحسينو.
 .4تعمل إدارة المعرفة عمى تحديد المعرفة المطموبة ،وتوثيق المتوفر منيا وتطويرىا والمشاركة بيا
وتطبيقيا وتقييميا.
 .5تعد إدارة المعرفة أداة المنظمات الفاعمة الستثمار رأس ماليا الفكري.
 .6تعد إدارة المعرفة أداة لتحفيز المنظمات لتشجيع القدرات اإلبداعية لمواردىا البشرية لخمق معرفة
جيدة.
 .7توفر إدارة المعرفة الفرصة لمحصول عمى الميزة التنافسية ،عبر تمكين المنظمة تبني المزيد من
اإلبداعات المتمثمة في طرح سمع وخدمات جديدة.
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 .8تتيح إدارة ى
المعرفة االستفادة من جميع الموجودات الممموسة وغير الممموسة ،بتوفير إطار عمل

لتعزيز المعرفة التنظيمية.
 2.1.6أىداف إدارة المعرفة:
إن إدارة المعرفة تيدف في مجمميا إلى إشاعة ثقافة المعرفة في المؤسسة ىذا باإلضافة إلى
مجموعة من األىداف كما ذكرىا (أبو فارة )2004 ،وأىميا التالي:
 .1تزويد المنظمة بالدعم المعرفي الكافي لبناء بنية تحتية قوية تحقق لممنظمة أىدافيا.
 .2القدرة عمى توفير المعرفة الكافية والضروربة لتحقيق عممية توجيو وقيادة فاعمة.
 .3القدرة عمى تحويل العمميات المعرفية لتساىم بصورة في التحسين والتطوير وتقديم منتجات
وخدمات جديدة.
 .4القدرة عمى التحقق من مقدرة األصول المعرفية ورأس المال الفكري عمى تحقيق قدرات الرفع
اإلداري والرفع التنظيمي.
 .5القدرة عمى التحكم في العمميات والعبلقات المعرفية.
 .6القدرة عمى تحديد المعرفة البلزمة لتحقيق رسالة المنظمة وأىدافيا وتحقيق ميزة تنافسية قادرة
عمى العمل بنجاح في البيئة التنافسية.
 2.1.7وظائف إدارة المعرفة:
تقوم إدارة المعرفة بالعديد من الوظائف التي تيدف إلى تحقيق الفاعميو في المؤسسة ،فيي باإلضافة
إلى أنيا تساعد المؤسسة عمى تحقيق النجاح التنظيمي فإنيا تقدم مجموعة من الوظائف الرئيسية
لخصيا (عميان )2012 ،فيما يمي:
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 .1االىتمام ى
بالعنصر البشري (أفراد المعرفة) من حيث جمبيم واستقطابيم ورعايتيم.

 .2وضع أنظمة خاصة بالحوافز أو اإلسيام في ذلك.
 .3االىتمام بالثقافة التنظيمية التي تدعم المعرفة من حيث توليدىا وتقاسميا واستخداميا.
 .4توفير الوسائل البلزمة إلبداع أفراد المعرفة.
 .5االىتمام بالجوانب القانونية واألخبلقية لممعرفة بجميع عممياتيا بحيث تكون قانونية وأخبلقية.
 .6توفير البنية التحتية البلزمة لممعرفة من حواسيب وبرمجيات ووسائل االتصال البلزمة.
 7.1.2عناصر إدارة المعرفة:
تتكون إدارة المعرفة من مجموعة عناصر أساسية يعد توافرىا ميماً حتى تتمكن من تحقيق أىدافيا،
وأبرز ىذه العناصر كما أوردىا ( )Lee&Choi، 2003ما يمي:
 .1التعاون  :Collaborationيمثل المستوى الذي يستطيع فيو األفراد العمل ضمن فريق
لمساعدة أحدىم اآلخر في مجال عمميم ،إن إشاعة ثقافة التعاون تؤثر إيجابياً في عممية خمق
المعرفة بين األفراد واألقسام والوحدات.
 .2الثقة  :Trustوتعني الحفاظ عمى مستوى مميز ومتبادل من اإليمان بقدرات بعضنا البعض
عمى مستوى النوايا والسموك ،وتعمل الثقة عمى تسييل عممية التبادل المفتوح ،الحقيقي والمؤثر
لممعرفة.
 .3التعمم  :Learningيعبر عن عممية اكتساب المعرفة الجديدة من قبل األفراد القادرين
والمستعدين الستخداميا في اتخاذ الق اررات أو التأثير عمى اآلخرين ،إن التركيز عمى التعمم
يساعد المنظمات عمى تطوير أفرادىا بما يؤىميم بفاعميو في عممية خمق المعرفة.
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ى
 :Centralizationتركيز صبلحيات اتخاذ القرار والرقابة بيد الييئة التنظيمية العميا
 .4المركزية

لممنظمة ،ويحتاج خمق المعرفة إلى مركزية عالية.
 .5الرسمية  :Formalizationتعكس المدى الذي تتحكم بو القواعد الرسمية ،والسياسات
واإلجراءات القياسية؛ المرتبطة بعممية اتخاذ الق اررات وعبلقات العمل ضمن إطار المؤسسة،
ومع ذلك؛ يحتاج خمق المعرفة إلى مستوى عال من المرونة أثناء تطبيق اإلجراءات والسياسات
مع تقميل التركيز عمى قواعد العمل.
 .6الخبرة الواسعة والعميقة  :T.shaped skillsويعني ذلك أن خبرة األفراد العاممين في
المنظمة تكون واسعة أفقياً ومتنوعة وعميقة أي مركزة وتخصصية.
 .9تسييالت ودعم نظام تكنولوجيا المعمومات  :IT Supportأي مستوى التسييبلت التي يمكن
أن توفرىا تكنولوجيا المعمومات لدعم إدارة المعرفة ،يرى كثيرون أن تكنولوجيا المعمومات
عنصر حاسم في عممية خمق المعرفة.
 .10اإلبداع التنظيمي :Organizational Creativityىو القدرة عمى خمق؛ المنتجات،
والخدمات ،واألفكار أو اإلجراءات المفيدة المبتكرة من األفراد الذين يعممون معاً في نظام
اجتماعي حاذق ومعقد ،وتمعب المعرفة دو اًر ميماً في بناء قدرة المؤسسة لتكون مبدعة وخبلقة.
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املبحث الثاني
امليزة التنافسية
 مقدمة
 مفيوم الميزة التنافسية
 أىمية الميزة التنافسية
 خصائص الميزة التنافسية
 أساليب تحقق الميزة التنافسية
 مصادر الميزة التنافسية
 أنواع الميزة التنافسية
 عناصر الميزة التنافسية
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المبحث الثاني
الميزة التنافسية

 2.2.1مقدمة:
حظي مفيوم الميزة التنافسية باىتمام كبير خبلل السنوات األخيرة عمى المستوى المحمي
والعالمي ،حيث تعد الميزة التنافسية جوىر أداء المنظمة ،لذلك تم التوجو لمعمل عمى جودة خدماتيا
واشباع رغبات عمبلئيا وتقدميا لتحقيق الميزة التنافسية .يشبو الباحث الميزات التنافسية  -إلى حد
ما – بالمخزون االحتياطي الذي يستخدم لمواجية أي تقمب طارئ في زيادة الطمب عمى سمعة أو
خدمة معينة ،فتكون المنظمة جاىزة في التغمب عمى تمك الزيادة العارضة بثبات ونجاح.
إن امتبلك المنظمة لميزة تنافسية يعزز من قدرتيا التنافسية ،وبالتالي تزداد البدائل المتاحة
أماميا في تحقيق االنتشار والتوسع في تقديم الخدمات ،فضبلً عن الثبات واالستقرار النسبي واطالة
عمرىا الزمني .من جية أخرى ،فإن لمميزة التنافسية فوائد في ثبات المنظمات أمام التغيرات
المفاجئة كالتقمبات االقتصادية ،أو دخول منافسين جدد أقوياء .كما أن امتبلك المنظمة لميزات
تنافسية يعزز من قدرتيا التفاوضية مع الموردين وكذلك يمكنيا من تقديم خدماتيا أو منتجاتيا
باستقرار نسبي.
يتناول ىذا المبحث مراجعة لؤلدبيات المرتبطة بمفيوم الميزة التنافسية موضحاً مفيوميا،
وأىميتيا وخصائصيا وطرق تحققييا ،وأنواعيا ،كما يتناول المبحث أيضاً مصادر الميزة التنافسية
وأبرز عناصرىا.
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 2.2.2مفيوم ى
الميزة التنافسية:

برز مفيوم الميزة التنافسية في حقل اإلدارة اإلستراتيجية في فترة الستينات من القرن
العشرين في كتابات عدد من المفكرين اإلداريين من بينيم  Andreuws Christensenكما ارتبط
مفيوم الميزة التنافسية بفاعميو المنظمة القادرة عمى إشباع احتياجات المتعاممين معيا من عمبلء
ومستثمرين وفئات المجتمع األخرى ،فالمنظمة التي ال تنجح في إشباع احتياجات عمبلئيا والعاممين
بيا أو المساىمين في ممكيتيا ولن تكون قادرة عمى تحقيق ميزة تنافسية أمام منافسييا ،تمك الميزة
تكون نسبية تميز المنظمة عن غيرىا من المنظمات خبلل فترة زمنية معينة ،كما يمكن أن تكون
ميزة مستمرة لممنظمة حيث تميز المنظمة فترة زمنية أطول ال يستطيع المنافسون خبلليا تقميد أو
محاكاة تمك الميزة كما ال يمكنيم تكرار المنافع المترتبة عمييا (السالم.)2009 ،
ومن العوامل التي حددت ضمن ىذا المفيوم (التيديدات ،الفرص ،نقاط الضعف ،ونقاط
القوة) إذ تحدد التيديدات بفعل عوامل خارج المنظمة ،ونقاط القوة تعبر عن قدرات وامكانات
المنظمة داخمياً ويعبر عنيا بالميزة التنافسية ،وفي فترة الثمانينات ،برز التأكيد عمى مفيوم ،الييكل
يز لمفيوم الميزة
التنافسي ،وضمنو العمميات ،وظيرت النظرة المستندة لموارد المنظمة وكان ذلك تعز اً
التنافسية ،ويستخمص أن الميزة التنافسية توصف باآلتي (حسن:)2012 ،
 أنيا نسبية وليست مطمقة تتحقق بالمقارنة.
 أنيا تؤدي إلى التفوق واألفضمية عمى المنافسين.
 أنيا تنبع من المنظمة وتحقق قيمة ليا.
 أنيا تنعكس عمى كفاءة أداء المنظمة أو ما تقدمو لمزبائن أو كمييما.
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 أنيا ىتتحقق لفترة طويمة عند تطويرىا وتجديدىا.
وتعرف الميزة التنافسية بأنيا "الوسيمة التي تستطيع المنظمة من خبلليا الفوز في منافستيا مع
اآلخرين" (.)Macmillan & Tampoe, 2000:68
وعرفيا القطب ( )80:2011بأنيا "الموقع الفريد طويل األمد الذي تطوره المنظمة من
خبلل أداء أنشطتيا بشكل مميز وفعال ،واستغبلل نقاط قوتيا الداخمية باتجاه تقديم منافع قيمية فائقة
لزبائنيا ال يستطيع منافسوىا تقديميا".
وىناك من عرفيا بأنيا "الميارة أو التقنية أو المورد المتميز الذي يتيح لممنظمة إنتاج قيم
ومنافع لمعمبلء تزيد عما يقدمو ليم المنافسون ،ويؤكد تميزىا واختبلفيا عن ىؤالء المنافسين من
وجية نظر العمبلء الذين يتقبمون ىذا االختبلف والتميز ،حيث يحقق ليم المزيد من المنافع والقيم
التي تتفوق عمى ما يقدمو ليم المنافسون اآلخرون" (السممي.)104:2001 ،
وعرفيا ( Lynch)2000:153فقال" :ىي عممية تحديد وتطوير واستخدام الميزة بشكل
واضح وممموس بحيث يمكن تطبيقو والحفاظ عميو".
وعرفيا أبو بكر ( )13-14:2006بأنيا "قدرة المؤسسة عمى صياغة وتطبيق
اإل ستراتيجيات التي تجعميا في مركز أفضل بالنسبة لممؤسسات األخرى والعاممة في نفس النشاط
والتي تتحقق من خبلل االستغبلل األفضل بالنسبة لئلمكانات والموارد الفنية ،والمادية ،والتنظيمية،
باإلضافة إلى القدرات والكفاءات والمعرفة وغيرىا التي تتمتع بيا المؤسسة والى تمكنيا من تصميم
وتطبيق إستراتيجيتيا التنافسية".
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ومن خبلل مر ى
اجعة التعريفات السابقة وما تضمنتو من معان معبرة عن الميزة التنافسية؛ فإن الباحث

يعرفيا بأنيا :مقدرة المنظمة في التفوق عمى منافسييا بما يؤدي إلى إشباع رغبات عاممييا وعمبلئيا
ويحقق ليا المنفعة والتميز والتقدم عمى مدى طويل األجل.
 2.2.3أىمية الميزة التنافسية:
تمعب الميزة التنافسية دو اًر جوىرياً في زيادة المنظمات ،وتعتبر أحد نقاط القوة التي تحافظ
عمى استم اررية تطور المنظمة واستقرار نشاطيا ،ليس ذلك فحسب ،بل إن الميزة التنافسية لممنظمة
تعتبر ىامة لؤلسباب التالية (الغالبي وادريس:)2007 ،
 .1تعطي المنظمة تفوقاً نوعياً وأفضمية عمى المنافسين ،تؤدي إلى تحقيق نتائج أداء عالية.
 .2تجعل منظمة األعمال تتفوق في األداء أو فيما ما تقدمو لمعمبلء أو االثنين معاً.
 .3تسيم في تأثير إيجابي في مدركات العمبلء ،وباقي المتعاممين مع المنظمة الستمرار وتطوير
التعامل.
 .4تتسم الميزات التنافسية باالستم اررية والتجدد فان ىذا يتيح لممنظمة متابعة التطور والتقدم عمى
المدى البعيد.
 .5كون الميزات التنافسية تستند عمى موارد المنظمة وقدرتيا وجدارتيا لذلك فإنيا تعطي حركية
ديناميكية لمعمميات الداخمية لممنظمة.
 2.2.4خصائص الميزة التنافسية:
إن خصائص المزايا التنافسية يفترض أن تفيم في إطار منظور صحيح وشمولي ومستمر،
لذلك يمكن تجسيد ىذه الخصائص باآلتي (نجم:)2004 ،
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 .1تشتق من ر ى
غبات وحاجات الزبون.

 .2تقدم مساىمة ذات أىمية في نجاح األعمال.
 .3تقدم المبلءمة الفريدة بين موارد المنظمة والفرص في البيئة الخارجية .
 .4تقدم قاعدة لمتحسينات المستقبمية.
 .5طويمة األمد وصعبة التقميد من قبل المنافسين.
 2.2.5أساليب تحقيق الميزة التنافسية:
إن األساليب األساسية التي تؤدي إلى تحقيق التميز عن اآلخرين يمكن أن تتحقق بإحدى
الوسائل التالية (الشيخ و بدر:)2004 ،
 .1الكفاءة المتفوقة ( :)Superior Efficiencyفالمنظمة ما ىي إال نظام لتحويل المدخبلت
إلى مخرجات ،لذلك نجد أن أبسط قياس لمكفاءة يتمثل في مقدار المدخبلت المطموبة إلنتاج
مخرجات معينة ،لذلك تقل تكمفة اإلنتاج لممنظمة.
 .2الجودة المتفوقة ( :)Superior Qualityإن تحقيق المنظمة لمستوى عال من الجودة في
منتجاتيا وخدماتيا سوف يزيد من قيمة المنتجات والخدمات بالنسبة لعمبلئيا ،وسيمكنيا من
فرض سعر أعمى لمنتجاتيا والبقاء واالستمرار مما يؤدي إلى تحقيق ميزة تنافسية لممنظمة.
 .3اإلبداع المتفوق ( :)Superior Innovationويعني كل تقدم يط أر عمى منتجات أو خدمات
المنظمة وىياكميا وأساليب إدارتيا واستراتيجياتيا ،ويتحقق من خبلل تقديم منتج جديد أو العمل
بأسموب جديد مختمف عن المنافسين ،ويعد التجديد أحد األسس البنائية لمميزة التنافسية الذي
يسمح لممنظمة أن تتميز.
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 .4االستجابة ى
المتفوقة لحاجات الزبون (:)Superior Customer Responsiveness

تستطيع المنظمة تحقيق ميزة تنافسية من خبلل قدرتيا عمى تقديم وانتاج سمع وخدمات تشبع
رغبات عمبلئيا بشكل أفضل من منافسييا ،وبالتالي سيصبح ىناك مواءمة ما بين ىذه
الخدمات مع المطالب الفردية أو الجماعية.
 2.2.6مصادر الميزة التنافسية:
إن مصادر الميزة التنافسية متنوعة ومتعددة وكثيرة نظ اًر العتمادىا عمى موارد المنظمة
لمفيوميا العام الواسع وىي (:)pitts & lei، 1996
 .1المصادر الداخمية :وىي المرتبطة بموارد المنظمة الممموسة وغير الممموسة مثل العوامل
األساسية لئلنتاج ،الطاقة والموارد األولية ،قنوات التوزيع ،الموجودات...وغيرىا .كذلك قد
تتحقق الميزة التنافسية من النظم اإلدارية المستخدمة والمطورة ،وأساليب التنظيم اإلداري،
والتحفيز والبحث والتطوير واإلبداع والمعرفة.
 .2المصادر الخارجية :وىي كثيرة ومتعددة وتتشكل من متغيرات البيئة الخارجية وتغيرىا مما
يؤدي إلى إيجاد فرص وميزات تستغميا المنظمة وتستفيد منيا ،مثل ظروف العرض والطمب
عمى المواد األولية ،والمالية ،والموارد البشرية المؤىمة وغيرىا.
 .3الخيارات اإلستراتيجية :وتتركز في تبني المنظمة ميزة تنافسية من خبلل خياراتيا اإلستراتيجية
الخاصة بالتكامل األفقي والعمودي والتنويع والتحالفات اإلستراتيجية والعبلقة مع اآلخرين.
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 2.2.7أنواع ى
الميزة التنافسية:

تتنوع الميزة التنافسية بتنوع النشاط وحجمو ،ومن أبرز أنواعيا كما يراىا (السممي)2001 ،
ما يمي:
 .1ميزة التكمفة األقل :يمكن لممنظمة أن تحقق ميزة التكمفة األقل إذا كانت تكاليفيا المتراكمة
لقيمة المنتج أقل من نظيرتيا لدى المنافسين ،ولمحيازة عمييا تتم مراقبة عوامل تطور التكاليف،
حيث التحكم الجيد في ىذه العوامل مقارنة بالمنافسين يكسب المنظمة ميزة التكمفة األقل ومن
بين ىذه العوامل مراقبة التعمم إذ إن التعمم ىو نتيجة الجيد المتواصل والمبذول من قبل
اإلدارات والمستخدمين عمى حد سواء ،لذلك يجب أن ال يتم التركيز عمى تكمفة األيدي العاممة
فحسب ،بل يجب أن يتعداه إلى تكاليف النفايات واألنشطة األخرى المنتجة لمقيمة.
 .2ميزة التميز :تتميز المنظمة عن منافسييا عندما يكون ليا المقدرة عمى امتبلك خصائص
نوعية تجعل الزبون يتعمق بيا ،وحتى تمتمك المنظمة ىذه الميزة يجب أن تستند إلى عوامل
التفرد ،والتي نميز من بينيا التعمم واثاره بحيث قد تنجم خاصية التفرد لنشاط معين ،عندما
يمارس التعمم بصفة جيدة ،فالجودة الثابتة في العممية اإلنتاجية يمكن تعمميا ،فالتعمم الذي يتم
امتبلكو بشكل شامل ال يؤدي إلى تميز متواصل.
وأشار (الغالبي وادريس )311:2007 ،إلى بعض أنواع الميزة التنافسية وفقاً لما أوردىا
بعض الباحثين في جدول (:)1

33

الفصلىالثاني

ىى

ىىىىى

اإلطارىالنظريىللدرادة
ى

جدول ()1
أنواع الميزة التنافسية وفقاً لما أوردىا بعض الباحثين

الباحثون

أنواع المزايا التنافسية

Evans1993

كمفة – نوعية – مرونة  -تسميم – اإلبداع

Certo&Peter1995

كمفة – نوعية – مرونة – اعتمادية

Mintzberg&Quinn1996

نوعية – اإلسناد – السمعة – السعر – التصميم

Krajewski&Ritzman199

كمفة – نوعية – مرونة – وقت

6
Best1997

كمفة – تميز – نمو – تحالفات – اإلبداع

Slack et…al 1998

التصميم – نوعية – مرونة – سيولة االستعمال – الجمالية –
اإلبداع

 Macmillan&Tampo2000كمفة – تميز – مرونة – وقت – تكنولوجيا
 ا المصدر الغالبي وادريس. 2007 ،
باإلشارة عمى الجدول السابق أغمب الدراسات السابقة عند حديثيا عن الميزة التنافسية تم التركيز
عمى التكمفة والنوعية والمرونة ،في حين أضافت بعض الدراسات عناصر أخرى كالتميز والوقت
واإلبداع والتصميم والتكنولوجيا وسيولة االستخدام.
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 2.2.8عناصر ى الميزة التنافسية:
ىناك مجموعة من العناصر المكونة لمميزة التنافسية ،ومن أىميا (الربابعة:)2006 ،
 .1الموارد الطبيعة :عمى الرغم من أىمية توافر الموارد الطبيعية لتحقيق الميزة التنافسية لممنظمة،
إال أن عدم توفرىا يعد حائبلً دون تحقيق الميزة التنافسية نتيجة التغيرات العالمية والمحمية التي
حدثت في اآلونة األخيرة ،كما حدث في اليابان؛ التي تفتقر إلى الموارد الطبيعية إال أنيا
استثمرت في العقول ،وبالتالي لم تعد الموارد تترأس أولويات المعادلة التنافسية.
 .2رأس المال :لقد كان توافر رأس المال في المنظمات قاد اًر عمى تحقيق ميزة تنافسية عالية،
ولكن مع االقتصاد العالمي الجديد العابر لمحدود ومع إمكانية االستفادة رؤوس األموال في
المجتمع وعدم ارتباطيا بالحدود الجغرافية والسياسية ،وذلك عبر الشركات المتعددة الجنسيات
واستثمارىا في الدول النامية أدى عمى ت ارجع أىمية توافر رأس المال لممنظمة في تحقيق
المنافسة.
 .3التكنولوجيا :يمعب العنصر التكنولوجي دو اًر ميماً في تحسين الكفاءة اإلنتاجية وتحقيق الميزة
التنافسية عبر عمميات خمق واستيعاب المعرفة ،وكذلك ابتكار وتطبيق تكنولوجيا جديدة في
أداء األعمال ،ولكن االستفادة من ىذا العنصر لم تقتصر عمى منظمة بعينيا ،حيث تستطيع
الكثير من المنظمات الحصول عمى التكنولوجيا.
 .4الموارد البشرية :يمثل العنصر البشري ذو التعميم المتميز والميارة العالية بعداً استراتيجياً ىاماً
في تحقيق الميزة التنافسية ،إذ تعد من أىم المصادر غير الممموسة التي ليا دور كبير في
خمق وتطبيق التكنولوجيا ،وكونيا عنص اًر غير قابل لممحاكاة أو التقميد بشكل سريع وسيل من
قبل المنافسين.
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ى

املبحث الثالث:
عالقة إدارة املعرفة بامليزة التنافسية
 مقدمة
 التميز وادارة المعرفة
 الموارد كأدوات تميز
 اإلدارة المعرفية واإلستراتيجية التنافسية
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المبحث الثالث
عالقة إدارة المعرفة بالميزة التنافسية

 2.3.1مقدمة:
مع التطور الحاصل في بيئة األعمال فقد أصبحت المنظمات الحديثة مراكز بحوث قائمة
عمى أساس المعرفة ،وان المزايا التنافسية المعروفة مثل كمفة اإلنتاج المنخفضة ،والجودة العالية،
وسرعة التسميم ،والمرونة ،واالستجابة لمتغيرات والتكيف معيا ،والتي يمكن تحقيقيا من خبلل قيام
المنظمات ببناء مقدرات جوىرية تستند إلى قدرة المنظمة عمى التعميم المشترك وخاصة الميارات
اإلنتاجية والتنظيمية ،وتحسين وتكامل تقنيات اإلنتاج المستخدمة ،لم يعد كافياً في الوقت الحاضر
بل أضيف إلييا مزايا تنافسية جديدة قائمة عمى أساس قدرة المنظمة المعرفية.
إن بناء أو امتبلك المزايا التنافسية في أي منظمة يتطمب جيوداً من البحث العممي
والتطوير ،يتفاوت االىتمام في ذلك بتخصيص وحدات ليذا الغرض في بعض المنظمات ،أو جعميا
ميمة يقوم بيا أفراد وربما مستشارين خارجيين في أحيان أخرى ،وحيث أن الجامعات منارة لممعرفة،
فيي أولى المؤسسات في إدارتيا لممعرفة تيدف في ذلك توظيف تمك المعرفة لتعزيز مكانتيا لتحقيق
مزايا تمثل عوامل جذب لمطمبة الختيار أفضل المدخبلت في العممية االكاديمية.
يسمط ىذا المبحث الضوء عمى العناوين التي جمع كل من الميزة التنافسية كنتيجة إلدارة
المعرفة مع استعراض الدراسات السابقة التي تناولت ىذه العبلقة بشيء من التفصيل.
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 2.3.2التميز واىدارة المعرفة:
إن اإلبداع وترقيم منتجات نتيجة التطور التكنولوجي أصبحت سمة المنظمات المعرفية في
الوقت الحاضر ،كما أن االتجاه الحديث في اإلنفاق واالستثمار في البحث والتطوير وتشكيل رأس
مال معرفي في المنظمات ،تيدف إلى زيادة قدرتيا عمى إبداع تكنولوجي عام يستند إلى المعرفة
الواسعة والقادرة عمى تقديم دعم وابداع لعدد كبير من المنتجات والخدمات التي يمكن تطويرىا في
وجود المعرفة ،واذا كانت الميزات التنافسية قديماً يمكن أن تستنسخ وتقمد من قبل اآلخرين أو تختفي
وتزول سريعاً لوجود منافسين أقوياء ومتابعين لعمل المنظمة ،فإن الميزات التنافسية المستندة إلى
المعرفة يمكن أن تخرج من إطار ىذه اإلشكالية كون المعرفة التي تستند إلييا تمثل الخصائص
اإلستراتيجية لممنظمة وال يمكن تقميدىا بسيولة من قبل اآلخرين (الزيادات.)2008 ،
 2.3.3الموارد كأدوات تميز:
تشير أدبيات اإلدارة اإلستراتيجية إلى أن المورد لكي يصبح إستراتيجياً ويتمتع بميزة تنافسية
يجب أن تتوفر فيو خصائص معينة منيا (الزيادات:)2008 ،
 .1أن يكون المورد ثميناً :يمكن القول إن قيمة المورد البشري تتجمى في أن المعرفة سوف تؤدي
إلى تحسين في العمميات والمنتجات ،وتمكن المنشأة من البقاء في منافسة اآلخرين وىذه ميزة
تنافسية ليست قميمة.
 .2أن يتسم بالندرة :كون المعرفة نادرة ألنيا مرتبطة بحاصل تراكم خبرات العاممين ومعرفتيم
التطبيقية ،فإنيا ستكون نادرة ألنيا مبنية عمى الخبرات الذاتية لنفس المنظمة وليس لمنظمة
أخرى.
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 .3ال يمكن ى
تقميده بسيولة :إن المعرفة في أي منظمة ىي خاصة بيا ،ولعل بصماتيا المميزة

والتي تكتسب عبر فترة زمنية بمشاركة العاممين وتقاسم خبراتيم لذلك تجعميم مختمفين عن
المنظمات األخرى.ك
 .4ال يمكن إحالل بديل محمو :فيو مرتبط بالقدرة المميزة لممجاميع والتداؤب بين العاممين الذين
ال يمكن نسخو واحبللو محل المعرفة السابقة.
 2.3.4اإلدارة المعرفية واإلستراتيجية التنافسية:
يعد الربط بين اإلدارة المعرفية واإلستراتيجية التنافسية من الميادين التي ال تزال بحاجة إلى
مزيد من التحقيق والدراسة سيما عند ربطيما بالميزة التنافسية ،ولتحقيق ذلك البد أن يتم االستناد
إلى حقيقة وىي ضرورة اقتناع المديرين بمسألة أن الربط بين إدارة المعرفة واإلستراتيجية التنافسية
والتطبيق الصحيح ليا يحمل فوائد عظيمة في تحقيق الميزة التنافسية (مصطفى .)2001 ،أغمب
الدراسات التي تحدثت عن عبلقة إدارة المعرفة بالميزة التنافسية تناولت المؤسسات الخاصة من
بنوك وشركات ،ولكن ىناك ندرة في الدراسات التي تناولت عبلقة إدارة المعرفة بالميزة التنافسية في
الجامعات ،وىناك بعض األسباب التي لم تدفع الباحثين إلى تناول الموضوع ،وذلك أن الجامعات
مؤسسات ال تيدف إلى تحقيق الربح إنما تقديم خدمات لمطمبة.
وأشارت بعض الدراسات إلى عناصر أخرى مثل :دراسة المقادمة ( )2013في الكفاءات
البشرية ،ودراسة أبو غبن( )2012في التعميم اإللكتروني ،بأنيا قد تكون مؤثرة في خمق ميزات
تنافسية أكثر من إدارة المعرفة ،ولكن كم سيكون تأثير إدارة المعرفة.
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وبناء ى
عمى الدراسة التي قام بيا( Zack )2000وتضمنت ( )25منظمة عمى تطبيق إدارة
ً

المعرفة في المنظمات والتي توصمت إلى أنو يؤدي بالمنظمة إلى تحقيق المزايا التنافسية من خبلل
تمكينيا من صياغة أفضل وتطبيق أنسب لئلستراتيجية التنافسية ليا ،باالعتماد عمى العناية
واالىتمام بميادين المعرفة اإلستراتيجية التي تصبح فييا إدارة المعرفة مسألة إستراتيجية وما تحققو
من دعم مباشر لئلستراتيجية التنافسية لممنظمة ،كما تدرك المنظمات وتقتنع بالعبلقة بين
اإلستراتيجية التنافسية وادارة المعرفة التي يفترض تأكيدىا عمى مسألة التكامل واالرتباط فيما بين
المنفذين إلدارة المعرفة لضمان الوصول إلى تحقيق الميزة التنافسية المنبثقة عن إدارة المعرفة.
من جية أخرى ،فإن الدراسة التي قامت بيا الشرفا ( ،)2008والتي ىدفت إلى التعرف
عمى دور إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعمومات في تحقيق المزايا التنافسية في المصارف العاممة في
قطاع غزة؛ قد توصمت إلى أن إدارة المعرفة ليا دور كبير وفعال في تحقيق تنافس بين المنظمات
في قطاع غزة ،حيث توفر لممديرين معرفة قيمة ومميزة فيما يتعمق بالمنافسين ،والعمبلء ،كذلك
فعالية وكفاءة العمميات والثقافة ،والبيئة التي تعمل في ظميا المؤسسات ،ومن جية أخرى فإن نجاح
المؤسسة وتقدميا يرتبط بشكل قوي ومباشر بمدى معرفة عاممييا بكيفية إنجاز أعماليم ،وىذا يؤدي
إلى أن تصبح المعرفة أساساً لممنافسة بين المؤسسات ،كذلك يوجد اىتمام كبير في مدى معرفة
المنظمة بالتكنولوجيا المناسبة التي تستخدميا المنظمات المنافسة وفيما يتعمق بتطمعاتيا المستقبمية،
كما تمعب إدارة المعرفة دو ًار أساسياً في تحسين جودة الخدمات الموجودة واستحداث خدمات جديدة
تحقق ليا التقدم عمى المنافسين ،وأن ىناك عبلقة إيجابية بين إدارة المعرفة ومجاالت الميزة
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التنافسية (جودة ىالمنتجات ،واألداء المالي ،والسيطرة عمى االسواق ،وكفاءة العمميات ،واإلبداع
والتطوير).
وتوصمت داسي ) )2006في دراستو التي ىدفت إلى تأكيد أىمية إدارة المعرفة ودورىا في
تحقيق الميزة التنافسية المستدامة لقطاع المصارف الحكومية السورية إلى وجود عبلقة قوية ومعنوية
بين إدارة المعرفة والميزة التنافسية.
وفي دراسة أخرى لـ الجنابي ( )2006فقد تم اختبار العبلقة بين إدارة معرفة الزبون وأثرىا عمى
التفوق التنافسي ،توصمت الدراسة إلى أنو توجد عبلقات ارتباط وتأثير قوية بين إدارة المعرفة
والتفوق التنافسي.
لم تقتصر تمك النتائج والعبلقات عمى الدراسات العربية ،بل أيضاً جاءت النتائج مؤكدة في
الدراسات األجنبية ،وعمى سبيل المثال دراسة ) Mundra and others )2011التي ىدفت إلى
التعرف عمى العوامل التي توفر ميزة مبتكرة وتنافسية إلدارة المعرفة في المنظمات العالمية ومقارنتيا
بالقطاع اليندي لمتكنولوجيا ،وتوصمت إلى أن العمل األساسي المكون إلدارة المعرفة ىو االبتكار،
وىو أمر ضروري لتحقيق الميزة التنافسية وأن اكتشاف طرق جديدة إلدارة المعرفة لو تأثير كبير
عمى اإلنتاج والخدمات التي تقدميا الشركة.
أما دراسة العمول ( )2011فقد ىدفت إلى التعرف عمى دور إدارة المعرفة في تنمية الموارد
البشرية األكاديمية في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة ،حيث أكدت عمى أنو من الضروري جداً أن
تتبنى الجامعات الفمسطينية مبدأ إدارة المعرفة لكي تستطيع مواكبة التقدم الحضاري والتسارع الفكري
العالمي من أجل بناء الموارد البشرية القادرة عمى تحقيق الميزة التنافسية ،وكذلك أن الجامعات أحوج
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لتطبيق إدارة المعرفة واالستفادة منيا من أجل إيجاد جيل قادر عمى مواكبة التقدم
المؤسسات

الحضاري ،كذلك أن إدارة المعرفة نمط إداري متكامل يوجو المعرفة وفق أسس معينة ،وىي جمعيا
وتنظيميا وابتكار وتوليد معرفة جديدة.
وقد ىدفت دراسة عمي ( )2013إلى التعرف عمى متطمبات استدامة الميزة التنافسية في
الجامعات ومن بين ما توصمت إليو وجود عبلقة طردية قوية بين مستوى الميزة التنافسية ومتطمبات
االستدامة في الجامعات.
وىدفت دراسة أبو غبن ) )2012إلى التعرف عمى دور التعميم اإللكتروني في تعزيز الميزة
التنافسية في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة.
من خبلل ىذا اإلستعراض السريع لبعض الدراسات السابقة نجد أنيا قدمت مؤشرات عمى ارتباط
إدارة المعرفة بالميزة التنافسية ،وعمى الرغم من أن الدراسات السابقة قد طبقت بين ثقافات مختمفة
وشيدت تنوعاً في البيئة التنظيمية إال أن معظم تمك الدراسات أثبتت وجود عبلقة ارتباطيو بين إدارة
المعرفة في منظمة ما وبين الميزة التنافسية التي يمكن أن تكتسبيا تمك المنظمة ،وىذا ما يعزز
تطبيق الدراسة الحالية عمى الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة.
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ى

املبحث الرابع:
واقع إدارة املعرفة وامليزة التنافسية يف اجلامعات
 مقدمة
 ضرورات تطبيق إلدارة المعرفة في الجامعات
 األسس التي ترتكز عمييا إدارة المعرفة في الجامعات
 سمات إدارة المعرفة المرجوة في الجامعات
 عوامل نجاح إدارة المعرفة في الجامعات
 الميزة التنافسية في الجامعات
 عناصر الميزة التنافسية في الجامعات
 نبذة عن جامعات قطاع غزة
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المبحث الرابع
واقع إدارة المعرفة والميزة التنافسية في الجامعات

 2.4.1مقدمة:
تعد الجامعات منارات لممعرفة ففييا يتم إنتاج المعرفة من خبلل إكساب الطبلب المفاىيم
األساسية لمعديد من العموم ،وفييا يتم تنمية وتطبيق المعرفة من خبلل وحدات البحث العممي
والدراسات العميا ،لذا فإن إدارة المعرفة ىي إحدى ضرورات الجامعات التي بيا ترقى ،وتعد البيئة
التنظيمية لمجامعات ،من أكثر البيئات مناسبة لتطبيق إدارة المعرفة ،وذلك ألن الجامعات ىي
المسئولة عن إعداد وتأىيل الكوادر البشرية ،التي تعد العنصر الحيوي لجميع عمميات التنمية في
المجتمع.
يخصص ىذا المبحث إدارة المعرفة والميزة التنافسية في الجامعات ،فيو من جية يتناول
ضرورات تطبيق إدارة المعرفة وسماتيا في الجامعات ،ومن ناحية أخرى أسس تطبيقيا وعوامل
نجاحيا في الجامعات عمى وجو التحديد .كما يقدم ىذا المبحث تعريف بالجامعات الفمسطينية التي
تستيدفيا الدراسة الحالية ،مسمطاً الضوء عمى أبرز ما يميز كل جامعة ،كما يتناول عرضاً لرؤية
ورسالة وأىداف الجامعات الفمسطينية الثبلث موضع الدراسة ،باالضافة إلى أبرز االنجازات التي
تحققت لتكسبيا ميزات تنافسية.
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 2.4.2ضروراتى تطبيق إدارة المعرفة في الجامعات:
إن تطبيق إدارة المعرفة في الجامعات يحقق ليا العديد من المزايا التي تضمن مواكبة
التطور العممي وكما تقدم توضيحو في المبحث السابق ،كما أن قيام الجامعات بأدوارىا يتطمب
امتبلك إدارة حكيمة لممعرفة ،ولعل ذلك يشكل ضرورة تزداد بزيادة العوامل التي حددىا الصاوي
( )2007عمى النحو التالي:
 .1األعداد الكبيرة من المنتسبين إلييا وتعدد ارتباطاتيم وحاجاتيم إلى اتصاالت سريعة بينيم.
 .2تنوع األنشطة الجامعية وترابطيا.
 .3كثرة وتنوع وترابط الجيات التي تتطمب متابعة دقيقة وسريعة مثل قاعات التدريس ،المختبرات،
المستودعات ،األجيزة واألفراد.
 .4الحد من مركزية البيانات والمعمومات واتاحتيا لممخولين لموصول إلييا أو ألجزاء منيا وفق
احتياجاتيم.
 .5وصول التغيرات في البيانات إلى موضعيا حال اعتمادىا.
 .6توحيد أسموب العمل اإلداري داخل الجامعة.
 2.4.3األسس التي ترتكز عمييا إدارة المعرفة في الجامعات:
حتى تتمكن الجامعات من تحقيق أدوارىا بنجاح في إدارة المعرفة؛ فإن ىنالك مجموعة من
األسس التي ترتكز عمييا إدارة المعرفة كما بينيا ( ) Tekeuchi & Nonaka, 1995عمى النحو
التالي:

45

الفصلىالثاني

ىى

ىىىىى

اإلطارىالنظريىللدرادة
ى
الجامعات عمى تكوين رصيد معرفي جديد ،وذلك لمتفاعل بين المعرفة الكامنة لدى
 .1مقدرة

العاممين والطمبة والمعرفة المعمنة التي تتمثل في الخبرات والسياسات والتعامبلت إلدارة
الجامعة.
 .2نشر المعرفة بين العاممين والطمبة في الجامعات لتكون األساس في توجيو األنشطة المعرفية
لموصول إلى العمل اإلنتاجي المنظم فييا.
 .3تطبيق المعرفة في جميع األنشطة والخدمات والعمميات والبرامج التي تقدميا.
 2.4.4سمات إدارة المعرفة المرجوة في الجامعات:
ال يقتصر دور إدارة المعرفة عمى منظمة دون غيرىا ،إال أنيا في الجامعات تتخذ سمات
تميزىا عن غيرىا من المؤسسات ،أبرز مبلمح تمك السمات (الصاوي:)2007 ،
 .1اإلدارة التعميمية دون التقيد بالورق :حيث يوجد الورق ولكن ال يستخدم بكثرة مع وجود
األرشيف والبريد اإللكتروني.
 .2اإلدارة التعميمية دون التقيد بالمكان :باعتماد نظم المؤتمرات اإللكترونية ومؤتمرات الفيديو.
 .3اإلدارة التعميمية دون التقيد بالزمان :أصبح الزمن الحقيقي  24ساعة في اليوم و 365يوماً
في السنة خاصة مع اتساع رقعة المكان الجغرافي واختبلف مواعيد اإلجازات بين المجتمعات
مما يحتم عمى أصحاب القرار العمل باستمرار وببل زمن محدد.
 .4اإلدارة التعميمية دون التقيد بالتنظيمات الجامدة :ضرورة تغيير النظم البالية التي تعمل عمى
دعم تدفق المعرفة بين األفراد نحو األحدث.
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كما يرى ى كل من ) ،)Mikuleck&Mikulecky, 2005أن ىناك خمسة احتماالت رئيسة
الستثمار إدارة المعرفة في الجامعات وىي:
 .1تدريس إدارة المعرفة في الجامعات.
 .2استخدام إدارة المعرفة في دعم ق اررات إدارة الجامعة.
 .3رفع مستوى نشر وتوزيع المعرفة داخل وخارج الجامعة.
 .4تحسين عممية إدارة الوثائق الداخمية وتوفيرىا لممستفيدين.
 .5استثمار المعرفة في تطوير المسيرة التعميمية.
 2.4.5عوامل نجاح إدارة المعرفة في الجامعات:
إن تطبيق إدارة المعرفة في الجامعات ال يعد في حد ذاتو نجاحاً وان كان سبيبلً لمنجاح،
لذلك فإن ىنالك مجموعة من العوامل التي من شأنيا أن تحدد مدى نجاح إدارة المعرفة في
الجامعات ،وقد لخص ( )RastogiK, 2000ىذه العوامل في التالي:
 .1كالتأكيد عمى التعميم المستمر لؤلفراد واالبتكار.
 .2مشاركة األفراد في الحوار والبحث العممي والنقاش.
 .3تعمل عمى تأسيس األنظمة ونشر التعميم والمشاركة بو.
 .4تشجع عمى تطوير العاممين والمشاركة بالرؤية الجماعية.
 .5تساعد األفراد عمى تحديد دور وتطبيقات المعرفة إلنجاز أعماليم.
 .6تركز عمى االىتمام بتدفق المعرفة أكثر من تخزينيا.
 .7التركيز عمى الحاالت المتميزة في الجامعة.
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واشار ى
الباحث عودة ( )2010لوظائف الجامعات الفمسطينية في إيصال المعرفة كرسالة

وطنية وانسانية في إدارة المعرفة:
 .1إعداد الكوادر البشرية فنياً.
 .2قيادة التنمية وتكنولوجيا المعمومات.
 .3التدريب والتطوير في مجاالت البحث العممي.
 .4توفير الييئة التدريسية ذات الكفاءة العالية.
 .5توجيو الطمبة لمعمم والمعرفة واألخبلق الحميدة.
 .6تحافظ عمى الثقافة الدينية والقومية والوطنية وتعزيزىا.
 .7إمداد المجتمع والمؤسسات باألساتذة والعمماء والباحثين.
 .8تعمل عمى نشر البحوث والدراسات العممية واإلنسانية.
 .9توليد المعرفة والعمل عمى خزنيا وتوزيعيا واسترجاعيا.
 2.4.6الميزة التنافسية في الجامعات:
من المعموم لدى العاممين في الحقل األكاديمي أن المصطمحات والمفاىيم الجديدة تظير
غالباً في حاالت الصناعة والتجارة واالقتصاد ومنيا تنتقل بالتدريج إلى مجال التعميم ،كذلك بدأ
مفيوم الميزة التنافسية ينتقل إلى حقل التعميم؛ حيث تشيد الجامعات تحديات جديدة مثل ضرورة
تحقيق معايير الجودة والحصول عمى االعتماد والحصول عمى ترتيب متقدم عمى مستوى أفضل
الجامعات عمى المستوى العالمي ،وغير ذلك من التحديات وىذا يضع الجامعات في منافسة شديدة
عمى المستوى الدولي والمحمي ،ويمكن تعريف الميزة التنافسية في التعميم الجامعي عمى أنيا " قدرة
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الجامعة عمى ى
تقديم خدمة تعميمية وبحثية عالية الجودة مما ينعكس إيجاباً عمى مستوى خريجييا

وأعضاء ىيئة التدريس ،األمر الذي يكسبيم قدرات ومزايا تنافسية في سوق العمل بمستوياتو
المختمفة ،وفي نفس الوقت يعكس ثقة المجتمع فييا والتعاون معيا ،وزيادة إقبال الطبلب عمى
االلتحاق بيا" ويمكن تعريف التنافسية في التعميم الجامعي أيضاً بأنيا "تسابق الجامعات من أجل
تحقيق األفضل في وظائفيا الثبلثة (التعميم -البحث العممي -خدمة المجتمع) والوصول إلى
المستويات العالمية" (إبراىيم.)15:2009 ،
 2.4.7عناصر الميزة التنافسية في الجامعات:
تختمف الجامعات باعتبارىا مؤسسات أكاديمية عن غيرىا من المؤسسات التي تيدف إلى
تحقيق الربح- ،وان كانت الجامعات خاصة أيضاً -فإن ىنالك مجموعة من الضوابط أو القيود التي
يمكن أن تفرض عمى الجامعة مما يدفعيا ألن تتميز في عناصر من شأنيا أن تجذب الطبلب،
وبعد قيام الباحث بدراسة وتحميل واقع الجامعات الفمسطينية؛ وبالرجوع إلى بعض نماذج التميز
الرائدة كالنموذج األوروبي والنموذج األمريكي ،قام الباحث باختيار مجموعة من العناصر التي تكون
ميزة تنافسية لمجامعات ،لذا فإن الميزات التنافسية التي تتناوليا الدراسة الحالية باعتبارىا أكثر
التصاقاً بالجامعات وأكثر انسجاماً مع الدراسة ىي التالي:
 .1الرسوم الدراسية :ىي عبارة عن تكمفة الساعات الدراسية المراد تسجيميا خبلل الفصل
الدراسي ،حيث ال يستطيع الطالب تسجيل المساقات الدراسية إال بعد تسديد الرسوم
الدراسية(جامعة األقصى -دليل الطالب.)2013 ،
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ى
القبول :يخضع قبول الطمبة لمفتاح القبول (التنسيق) ،حسب الكمية أو التخصص،
 .2مفتاح

حتى يتمكن الطالب من قبولو في التخصص الم ارد دراستو يجب أن يكون معدلو في شيادة
الثانوية العامة يمكنو من القبول(جامعة األقصى -دليل الطالب.)2013 ،
 .3سمعة الجامعة :تسعى الجامعات المتبلك مكانة مميزة عمى المستوى العالمي ،لذلك تسعى
الستقطاب أفضل الطبلب واألساتذة ،وتوفير مناخ مبلئم لمطمبة لممحافظة عمى سمعة
الجامعة ،سيما وأن بناء المجتمع الحديث يتطمب االىتمام بالبناء المعرفي؛ الذي يعد التعميم
من أىم ركائزه األساسية ،لذلك تكرس الجيود والطاقات البلزمة لتحقيق طفرة نوعية في
التعميم ،وبالتالي تتيح أقصى استفادة من اإلمكانات البشرية والمادية الذاتية والتنوع في الموارد
التعميمية وتنمية اقتصادياتو ،لذلك البد أن يواكبو تنمية مستدامة توظف تكنولوجيا المعمومات
واالرتقاء بمستوى التعميم في ظل المجتمع المعرفي القادر عمى توظيف العموم والمعارف
والتكنولوجيا الحديثة لخدمة التنمية الشاممة وقضاياىا ،وىذا ال يتحقق إال من خبلل التطوير
المستمر ألدوات الطالب وجودة أداء المنظومة التعميمية كاممة ومن خبلل تدعيم سمعة
الجامعة (.)Davis&Ringsted, 2006
 .4جودة المرافق :يجب أن تكون مرافق المؤسسة المخصصة لمقيام باألنشطة التعميمية والخدمات
المساندة ليا مبلئمة ،إضافة لتوفير المناخ التعميمي المناسب واالمن ،كذلك كفاية ومبلءمة
مساحة ومباني المؤسسة لمبرامج التعميمية الموجودة ،ووجود مبان خاصة باألنشطة البلمنيجية
والخدمات المساندة ليا ،وكذلك وجود إدارة متخصصة تعنى بتقييم المخاطر وتطبيق إجراءات
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األمان و ى
السبلمة بالمؤسسة ،باإلضافة إلى وجود خطط لصيانة وتطوير المرافق (دليل ضمان

جودة واعتماد مؤسسات التعميم العالي).
 .5كفاءة الييئة التدريسية :يعد عضو ىيئة التدريس الجامعي ،العنصر األساسي والميم في
العممية التعميمية ألنو يقود العمل األكاديمي ،ويتعامل مع الطمبة مباشرة فيؤثر في تكوينيم
العممي واالجتماعي ،ويعمل عمى تقدم المؤسسات وتطويرىا وحمل أعباء الرسالة التعميمية في
خدمة المجتمع وتحقيق أىدافو(النعيمي.)1985 ،
 .6المحتوى المعرفي لممنياج ومواكبة التطور :إذ يجب أن يوفر المنيج بشكل عام المعرفة
المطموبة لعممية التعمم والتعميم فيي تمثل مجموعة المعاني والحقائق والمفاىيم والتطورات
الفكرية والعممية التي تتكون لدى الفرد نتيجة محاوالتو المتكررة لفيم الظواىر المحيطة وىي
تعد أداة ميمة في تحقيق الرقي وخطوة أساسية في النمو والتطور اإلنساني (مرعي والحيمة،
.)2000
 .7خدمة المجتمع :أن تعمل الجامعات عمى ربط التخصصات في الجامعات باحتياجات
المجتمع المحيط بو ،وربط البحث العممي بالمشكبلت التي تواجو المجتمع وضع الحمول ليا،
والتفاعل بين الجامعة بمواردىا البشرية والبحثية والفكرية وبين المجتمع بقطاعاتو اإلنتاجية
والخدماتية ،لذلك إذا عممت الجامعات ضمن رؤى وخطط واضحة محددة ،توافق مصالح
المجتمع ،فإنيا تستطيع االستفادة من إنجازات المعرفة اإلنسانية دون إلحاق أي ضرر أو
تفريط ،وىذا ما يحكم عمى جودة التعميم في الجامعات (دياب.)2005 ،
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 2.4.8نبذة عنى جامعات قطاع غزة:
تحتل الجامعات الفمسطينية مكانة كبيرة في المجتمع الفمسطيني ،وذلك ألىمية التعميم
الجامعي في ظل الظروف السياسية واالقتصادية الصعبة التي يعيشيا الشعب الفمسطيني واغبلق
المعابر والعراقيل المستمرة تحت االحتبلل اإلسرائيمي ،عمل الشعب الفمسطيني عمى إنشاء
الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة ،وذلك لتحصيل العمم ومواكبة التطور عمى المستوى المحمي
والعالمي ،وفيما يمي تعريف عن جامعات قطاع غزة ،الجامعات الحكومية (جامعة األقصى)
والجامعات األىمية (الجامعة اإلسبلمية -جامعة األزىر).
 2.4.8.1الجامعة اإلسالمية:
الجامعة اإلسبلمية بغزة ىي مؤسسة أكاديمية أىمية من مؤسسات التعميم العالي ،تعمل
بإشراف و ازرة التربية والتعميم ،وىي عضو في اتحاد الجامعات العربية ،ورابطة الجامعات اإلسبلمية،
ورابطة جامعات البحر األبيض المتوسط ،واتحادات الجامعات اإلسبلمية ،واالتحاد الدولي
لمجامعات ،وتربطيا عبلقات تعاون بكثير من الجامعات العربية واألجنبية (الجامعة اإلسبلمية-
دليل الطالب.)1:2014 ،
رؤية الجامعة:
"منارة عممية رائدة لممعرفة والثقافة وخدمة اإلنسانية إلحداث نيضة مجتمعية شاممة"
الجامعة اإلسبلمية-دليل الطالب.)2 :2014 ،
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رسالة الجامعة ى
اإلسالمية:

"الجامعة اإلسبلمية مؤسسة أكاديمية تسعى لمنيوض بالمستوى العممي والثقافي والحضاري،
تعمل عمى مواكبة االتجاىات الحديثة في التعميم العالي والتطور التكنولوجي ،وتشجع البحث العممي
وتساىم في بناء األجيال وتنمية المجتمع في إطار من القيم اإلسبلمية" (الجامعة اإلسبلمية -دليل
الطالب.)2 :2014 ،
أىداف الجامعة:
حددت الجامعة اإلسبلمية أىدافيا الرئيسة عمى النحو التالي (الجامعة اإلسبلمية -دليل
الطالب:)2:2014 ،
 .1توفير خدمة التعميم العالي.
 .2مواكبة التقدم العممي في مختمف مناحي الحياة.
 .3إثراء البحث العممي.
 .4تعزيز العبلقات العممية والثقافية مع الجامعات األخرى.
 .5خدمة المجتمع الفمسطيني. .
المجالس والييئات المشرفة عمى الجامعة:
لمجامعة عدد من المجالس والييئات التي تشرف عمييا ،وتديرىا وترعى شئونيا ،أىميا ىيئة
المشرفين ،ومجمس األمناء ومجمس الجامعة(الجامعة اإلسبلمية -دليل الطالب.)3:2014 ،
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مراكز الجامعة :ى

 المقر الرئيس :يقع المقر الرئيس لمجامعة اإلسبلمية في الجزء الغربي من مدينة غزة ،ويضم
عدداً من المباني المخصصة لمقاعات الدراسية ،وكذلك مبنى اإلدارة الرئيس ،ومبنى مركز
المؤتمرات وىو أكبر مركز لممؤتمرات في فمسطين ،إلى جانب المباني المخصصة لممكتبة
وتكنولوجيا المعمومات وخدمة المجتمع ،ومباني الخدمات اإلدارية ،ومسجد الجامعة ،ومبنى
األنشطة الطبلبية.
 مركز الجامعة اإلسالمية في جنوب قطاع غزة :تقدم الجامعة خدمة لطمبتيا في جنوب قطاع
غزة بطرح عدة مساقات في مركز خاص بالجامعة في الجنوب السيما لمطبلب والطالبات في
المستويين األول والثاني ،وفي التخصصات التي يتوفر ليا األساتذة األكفاء والعدد الكافي من
الطمبة ،ويقوم ىذا المركز عمى مساحة حوالي خمسة وثبلثين دونماً من األرض شيدت الجامعة
عمييا مبنيين ،والجامعة تعمل عمى توسيع وتطوير خدماتيا لطمبة الجنوب من خبلل ىذا
المركز.
 المدينة الطبية :خصصت الجامعة قطعة من األرض إلقامة المدينة الطبية ،التي سوف تضم
كمية الطب والعموم الصحية والمستشفى الجامعي الذي شرعت الجامعة في بنائو ،وذلك بيدف
توفير تعميم طبي محمي متميز وتخريج أطباء متميزين ،والمساىمة في تأىيل الطواقم الطبية،
وتحسين الخدمات الطبية في قطاع غزة(الجامعة اإلسبلمية -دليل الطالب.)16-17:2014 ،
 مدينة العموم اليندسية والتكنولوجية :وضعت الجامعة مخططاً ىيكمياً متكامبلً إلقامة مدينة
العموم اليندسية والتكنولوجية عمى مساحة مائة وأربعين دونماً ضمن أراضي المنطقة المحررة
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ى
المستوطنات شمال مدينة الزىراء إلى الجنوب من مدينة غزة (الجامعة اإلسبلمية -دليل
من

الطالب.)4:2013 ،
مشاريع نوعية:
 مشروع مبادرون :ينفذ بتمويل من مؤسسة التعاون وبمنحة من الصندوق العربي لئلنماء
االقتصادي واالجتماعي ضمن مشروع تدريب وتشغيل الشباب ،وييدف مشروع مبادرون إلى
بناء ودعم مبادرات الشباب الذين تتوافر لدييم األفكار اإلبداعية والتطويرية الطموحة التي
تبشر أن تتحول إلى مشاريع تجارية ناجحة من خبلل توفير الدعم اإلداري والفني ليا.
 مشروع مبدعون :يدعم (مبدعون) مشاريع التخرج التطبيقية لطمبة كمية اليندسة في الجامعة
اإلسبلمية من خبلل توفير الدعم المادي والفني ليا ،وتطوير قدرات المشاركين وتأىيميم من
خبلل التدريب الفني واإلداري ،وتطوير األبحاث والدراسات.
 مشروع إرادة :ينفذ مشروع (إرادة) بتمويل كريم من الحكومة التركية ،ويختص في إعادة
التأىيل الميني لؤلشخاص ذوي اإلعاقات ،يعتمد المشروع عمى إعداد مختمف برامج التأىيل
الميني ،وتنفيذ ذلك من خبلل االستخدام األمثل لمموارد المحمية المتاحة ،ويتطمع المشروع أن
يكون المجتمع الفمسطيني متكامبلً تماماً مع األشخاص ذوي اإلعاقة لدمجيم في أدوار
قيادية(الجامعة اإلسبلمية.)24-27:2014 ،
الجوائز العممية:
حصمت الجامعة عمى عدد من الجوائز الوطنية ،واإلقميمية والدولية ،ومن أبرزىا :جائزة
البنك اإلسبلمي لمتنمية في العموم والتقانة عن فئة المؤسسات المشيود ليل بالتميز في مجال البحث
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العممي ،وجازة ى
جاليميو الدولية لمبصريات ،وبراءة اختراع من المكتب األمريكي لتسجيل براءات

االختراع بالواليات المتحدة األمريكية ،وجائزة من شركة غوغل العمبلقة ،وجائزة مؤسسة كريم رضا
سعيد ،وجائزة إيمرالد الدولية ،وجائزة كيرشوف ،وجائزة سمو األمير سمطان بن عبد العزيز.
(الجامعة اإلسبلمية -دليل الطالب)12:2014،
تميزت الجامعة اإلسبلمية بكمية الطب البشري واليندسة والتمريض والعبلج الطبيعي،
وكذلك بتوفر عدد كبير من المختبرات العممية فييا أفضل األجيزة العممية ،وتوفر عدد من مختبرات
الحاسوب لخدمة العممية التعميمية والبحث العممي.
 2.4.8.2جامعة األقصى:
جامعة األقصى مؤسسة أكاديمية فمسطينية حكومية ،كانت في بداية نشأتيا عام 1955
معيداً لممعممين والمعممات وعبر السنين نمت وتطورت لتصبح كمية جامعية عام 1991م ،ثم
جامعة األقصى عام 2001م (جامعة األقصى -نشرة تعريفية الشئون الثقافية والعبلقات العامة،
.)2013
رؤية الجامعة:
"تسعى جامعة األقصى أن تكون متميزة بين الجامعات الفمسطينية ،واإلقميمية في مجاالت
التعميم الجامعي ،والبحث العممي ،وخدمة المجتمع المبنية عمى ثقافة الجودة الشاممة" (جامعة
األقصى)1:2013،
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رسالة الجامعة :ى

"جامعة األقصى ىي مؤسسة تعميم عال حكومية فمسطينية تيدف إلى إعداد إنسان مزود
بالمعرفة ،والميارات ،والقيم ،ولديو القدرة عمى التعمم المستمر وتوظيف تكنولوجيا المعمومات من
خبلل برامج بناء القدرات ،والتعميم الجامعي ،والبحث العممي ،وتنمية وخدمة المجتمع ،تمتزم جامعة
األقصى خبلل تحقيقيا لرؤيتيا بالثقافة العربية ،واإلسبلمية ،ومبادئ حقوق اإلنسان التي تشمل
المسئولية ،وااللتزام بحكم القانون ،والشفافية ،واالحترام ،والتسامح ،والعدالة ،والمساواة ،والتمكين،
والمشاركة ألصحاب المصمحة" (جامعة األقصى-

نشرة تعريفية الشئون الثقافية والعبلقات

العامة.) 1:2013،
األىداف:
تسعى الجامعة إلى نشر المعرفة ،وتعميق جذورىا ،وخدمة المجتمع الفمسطيني وتطويره
خاصة ،والمجتمع العربي واإلنساني عامة ،في إطار فمسفة تستند إلى المفاىيم الوطنية وتراث
الحضارة العربية واإلسبلمية ،وتسعى لتحقيق ىذا اليدف من خبلل ما يمي (جامعة األقص -دليل
نشرة تعريفية الشئون الثقافية والعبلقات العامة.)1:2013 ،
 تعزيز التطوير المؤسسي لجامعة األقصى من خبلل تحسين كفاءة الدعم المساند لمعممية
التعميمية والبحث العممي وخدمة المجتمع.
 تحسين جودة البرامج األكاديمية في الجامعة من خبلل توفير بيئة تعميمية فاعمة.

57

الفصلىالثاني

ىى

ىىىىى

اإلطارىالنظريىللدرادة
 المساىمة ى
في تحسين المعرفة والفيم كأساس لدعم اتخاذ الق اررات وصنع السياسات حول قضايا

جامعة األقصى والمجتمع الفمسطيني من خبلل التشبيك مع المؤسسات والمراكز التعميمية
والبحثية ومؤسسات المجتمع المدني عمى المستوى المحمى واإلقميمي والعالمي.
 المساىمة في عممية التنمية المستدامة لممجتمع الفمسطيني من خبلل تقديم الخدمات التعميمية
والتدريبية ،والبحثية ،واالستشارية والعمل التطوعي ،وذلك بالشراكة مع المؤسسات الرسمية
ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
 تطوير نظام تعميمي ميني متوسط يرتكز عمى التميز واإلتقان ويمبي احتياجات المجتمع
التنموية.
أفرع الجامعة:
لمجامعة مقرات رئيسة وأخرى فرعية تتوزع في قطاع غزة ،وىي( :جامعة األقصى -نشرة
تعريفية الشئون الثقافية والعبلقات العامة )2013 ،
 المعيد االسباني غزة -كمية

مجتمع

األقصى

 جامعة األقصى الح ارزين غزةخان

 -جامعة األقصى الحرم الجديد خان يونس

يونس

الدوائر والمراكز:
 مركز دراسات وأبحاث البيئة. مركز أبحاث فيزياء الفمك والفضاء. -مركز السبلم لمغة الفرنسية.
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 مركز الق ىارن الكريم والسنة النبوية(جامعة األقصى -نشرة تعريفية الشئون الثقافية والعبلقاتالعامة .)4:2013 ،
ميزات جامعة األقصى:
تميزت جامعة األقصى بمنح درجة البكالوريوس في تخصصات اإلعبلم ،والفنون ،والتربية
الرياضية ،وفي مستيل ىذا العام حصمت الجامعة عمى اعتماد الكميات التالية :كمية العموم
اإلسبلمية ،وكمية العموم الطبية ،وكمية التربية البدنية والرياضية ،وكمية الحاسبات (جامعة األقصى-
دليل الطالب.)2013 ،
أما عن انجازات الجامعة عمى مستوى المشاريع فيي تقوم بحممة عمرانية واسعة سواء في
مبنى الح ارزين بغزة أو عمى مستوى الحرم الجديد بخانيونس وكذلك عمى مستويات الجوائز العممية،
فقد حصمت الجامعة عمى المرتبة األولى من حيث المسئولية االجتماعية عمى مستوى الوطن
العربي.
 2.4.8.3جامعة األزىر:
أنشئت جامعة األزىر – غزة في مطمع الفاتح من سبتمبر من العام  ،1991وجاء إنشاء
الجامعة لئلسيام في إتاحة فرصة التعميم الجامعي لمشباب الفمسطيني ،داخل الوطن وخارجو بيدف
المحافظة عمييم والحد من ىجرتيم في طمب العمم إلى الخارج.
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رؤية الجامعة :ى

"تسعى إلى التميز ،واإلبداع ،والرقمية ،لتكون ضمن الجامعات المرموقة فمسطينياً وعربياً
ودولياً ،ولتكون مرك اًز لئلشعاع العممي ،والبحثي ،والتنموي لممجتمع الفمسطيني المبني عمى الجودة
الشاممة والتحسين المستمر"(جامعة األزىر -دليل الطالب.)1:2013،
رسالة الجامعة:
"جامعة األزىر ىي مؤسسة تعميم مستقمة غير ربحية ،تيدف إلى تمبية احتياجات المجتمع
الفمسطيني والعربي من الموارد البشرية المؤىمة في التخصصات المعرفية المختمفة ،والبحوث العممية
التطبيقية ،والتنمية المستدامة مع التركيز عمى توظيف تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت،
والمحافظة عمى أصالة التراث العربي اإلسبلمي وااللتزام بمبادئ حقوق اإلنسان التي تشمل العدالة
والمساواة ،وااللتزام بحكم القانون ،والشفافية ،والتسامح ،واالحترام ،وعدم التميز والتنوع ،والشراكة
ألصحاب المصمحة" (جامعة األزىر -دليل الطالب.)1:2013 ،
األىداف:
تيدف جامعة األزىر إلى تحقيق ما يمي (جامعة األزىر -دليل الطالب:)2:2013 ،
 .1تطوير قدرات الطاقم األكاديمي واإلداري والعمميات اإلدارية المساندة لمبرامج التعميمية والبحث
العممي وخدمة المجتمع.
 .2تطوير البرامج األكاديمية لتمبية احتياجات العمل الفمسطيني والعربي من خبلل خمق بيئة تعميمية
ذات جودة عالية.
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 .3المساىمة ى
في تحسين مستوى المعرفة كأساس لصنع السياسات حول تطوير جامعة األزىر

والتنمية المستدامة لممجتمع الفمسطيني.
 .4ربط الجامعة بالمجتمع الفمسطيني من خبلل تقديم الخدمات االستشارية والتدريبية والبحثية
والعمل التطوعي.
 .5تحسين العبلقات الدولية لجامعة األزىر وتعزيز قدراتيا عمى الوصول إلى مصادر التمويل
الفمسطينية والعربية واإلسبلمية والدولية.
مراكز ومعاىد.
 .1مركز تحميل االغذية.
 .2المركز الوطني لمتطوير االكاديمي.
 .3العيادة القانونية.
 .4معيد المياه والبيئة.
 .5التعميم المستمر وخدمة المجتمع.
 .6مركز التحاليل والبحوث العممية(جامعة األزىر -دليل الطالب.)2013،
تميزت كجامعة األزىر بكمية طب فمسطين ،وكمية حيدر عبد الشافي لطب األسنان ،وكمية الحقوق،
وكمية الصيدلة.
مقارنة ألعداد الطمبة الممتحقين بالجامعات الثالث موضع الدراسة:
يوضح جدول ( )2أعداد الطمبة المقبولين خبلل خمس سنوات( )2013-2008في الثبلث
جامعات ،حيث يبين تنامي في أعداد الطمبة في الجامعات ومدى إقبال الطمبة عمى الجامعات
الثبلثة موضع الدراسة ومدى المنافسة بين الجامعات
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ى

جدول ()2
أعداد الطمبة المقبولين بطمبات االلتحاق

جامعة األقصى

م
السنة

جامعة األزىر

الجامعة اإلسالمية

طبلب طالبات المجموع طبلب طالبات المجموع طبلب طالبات المجموع

556 2009/2008 1

2566 2010

3140 1613 1527

4748 3027 1721

692 2010/2009 2

3063 2371

3640 1802 1838

5633 3507 2126

880 2011/2010 3

3320 2440

3361 1808 1553

5675 3469 2206

5086 3524 1562 2012/2011 4

3603 1888 1715

5583 3401 2172

5094 3559 1535 2013/2012 5

4081 2061 2020

5631 3402 2229

 الجدول من إعداد الباحث.
 المصدر الجامعة اإلسبلمية ،جامعة األقصى ،جامعة األزىر-دائرة القبول والتسجيل،
 ،2013تقارير غير منشورة.
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ى

الفصل الثالث
الدراسات السابقة
 مقدمة
 الدراسات المحمية
 الدراسات العربية
 الدراسات االجنبية
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ى

الفصل الثالث
الدراسات السابقة

 3.1مقدمة:
ييدف ىذا الفصل إلى استعراض األدبيات والدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة،
حيث كانت األولوية في المواضيع التي تناولت العبلقة بين متغيرات الدراسة في الجامعات ،ثم جرى
انتقاء الدراسات التي تناولت أياً من مواضيع الدراسة (أحد المتغيرين) في الجامعات ،ثم توسعت
دائرة البحث لتشمل مؤسسات أخرى .وقد تم تقسيم الفصل الثالث ليشمل الدراسات المحمية ذات
العبلقة ،ثم الدراسات العربية ،وأخي اًر تناول الدراسات االجنبية ذات االرتباط بالدراسة الحالية ،ويختتم
الفصل باستعراض خبلصة ما تناولتو الدراسات السابقة وكيفية توظيف تمك النتائج لخدمة الدراسة
الحالية من خبلل تحديد الفجوة البحثية ،ومحاولة تقديم دراسة تسيم في ممئيا.
3.2

الدراسات المحمية:
تشتمل الدراسات المحمية عمى الدراسات الفمسطينية التي جرى تطبيقيا عمى أي من

المؤسسات في داخل فمسطين سواء كان ذلك التطبيق في الضفة الغربية أو في قطاع غزة عمى حد
سواء ،وفيما يمي استعراض ألبرز الدراسات المحمية:
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 .1دراسة (عبد ىالجواد)2013 ،
"أثر إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعمومات عمى التأىيل المحاسبي" دراسة ميدانية عمى الشركات
المدرجة في بورصة فمسطين لألوراق المالية
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى أثر إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعمومات عمى التأىيل
المحاسبي في الشركات المدرجة في بورصة فمسطين لؤلوراق المالية ،تم استخدام المنيج الوصفي
التحميمي ،ولتحقيق أىداف الدراسة تم تصميم استبانة  ،وزعت عمى  120موظف وموظفة ،وقد
استخدام برنامج التحميل اإلحصائي( )SPSSفي تحميل البيانات واختبار الفرضيات.
توصمت الدراسة إلى وجود إدراك لدى المسؤلين في إدارة الشركات المدرجة في بورصة
فمسطين ألىمية إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعمومات ،وجود تأثير إلدارة المعرفة وتكنولوجا
المعمومات عمى التأىيل المحاسبي في الشركات المدرجة في برصة فمسطين.
وأوصت الدراسة تعميق دور وعي المسؤولين عمى أىمية الدور الذي تمعبو كل من إدارة
المعرفة وتكنولوجيا المعمومات في مواجية التحديات المعاصرة ومواكبتيا لضمان استم اررية الشركة
وبالتالي حثيم عمى إنشاء قسم خاص بإدارة المعرفة وتكنولوجيا المعمومات ،ضرورة تعزيز وتفعيل
الدور الذي تقوم بو الموسسات األكاديمية والجمعيات المينية تجاه تطوير مينة المحاسبة.
 .2دراسة (المدلل)2012 ،
"تطبيق إدارة المعرفة في المؤسسات الحكومية الفمسطينية وأثرىا عمى مستوى األداء"
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى واقع إدارة المعرفة في المؤسسات الحكومية الفمسطينية
وأثرىا عمى مستوى األداء ،تم استخدام المنيج الوصفي التحميمي وأسموب المسح الشامل لجميع
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مفردات مجتمع ىالدراسة ،والمتمثل بجميع العاممين في مؤسسة رئاسة مجمس الوزراء والذين يشغمون
وظائف تخصصية واشرافية ،استخدمت الدراسة أداة االستبانة لجمع البيانات البلزمة ،وتم توزيع
االستبانة عمى ( )46موظف ،وبمغت االستبانات المستردة ( )44استبانة ،أي ما نسبتو .%95.7
توصمت الدراسة إلى ضعف مستوى توافر متطمبات إلدارة المعرفة في مؤسسة رئاسة مجمس
الوزراء ،ووجود عبلقة طردية قوية بين توافر متطمبات إدارة المعرفة ومستوى األداء .وقدمت
توصيات من أىميا إعادة بناء الموظف الحكومي باعتباره رأس المال الفكري وأساس النجاح
المؤسسي ،واالعتماد عمى التكنولوجيا في بناء منظومة عمل متطورة ،والتخمي عن األعمال الورقية،
وضمان جودة وسرعة خدمات الحاسوب.
 .3دراسة (الزطمة)2011 ،
"إدارة المعرفة وأثرىا عمى تميز األداء" دراسة تطبيقية عمى الكميات والمعاىد في قطاع غزة"
ىدفت الدراسة إلى بيان دور إدارة المعرفة وأثرىا عمى تميز األداء في الكميات والمعاىد قي
قطاع غزة تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء الييئة التدريسية ورؤساء األقسام والبالغ عددىم
( )455فرداً ،واشتممت عينة الدراسة عمى ( (279فرداً تم اختيارىم بطريقة عشوائية طبقية ،واتبعت
الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ،ولموصول إلى البيانات البلزمة تم تصميم استبانة مكونة من
ثبلث مجاالت ىي( :متطمبات إدارة المعرفة ،عمميات إدارة المعرفة ،األداء المؤسسي).
توصمت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة
الدراسة لدور إدارة المعرفة وأثرىا عمى تميز األداء تعزى لمتغير الجنس ،ووجود فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة لدور إدارة المعرفة وأثرىا عمى تميز األداء تعزى
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العمل ،وأشارت النتائج أيضاً إلى تفوق الكمية الجامعية لمعموم التطبيقية ،وكمية تدريب
لمتغير مكان

غزة الوكالة ،وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة لدور إدارة
المعرفة وأثرىا عمى تميز األداء تعزى لمتغير الخدمة ،وكانت النتائج تشير لسنوات الخبرة األكثر.
وأوصت الدراسة بضرورة تبني إدارة المعرفة كمدخل لتطوير وتحسين األداء الفردي
والمؤسسي لمكميات التقنية المتوسطة ،واالىتمام بتوليد وتطوير أساليب تخزينيا ،وتوسيع التشارك من
خبلل توفير البيئة المناسبة ،وبناء ثقافة تنظيمية تتبنى إدارة المعرفة كمنيج ،وضرورة تطبيق
عمميات إدارة المعرفة في كافة األنشطة في الكميات التقنية المتوسطة ،ورسم اإلستراتيجية المناسبة
إلدارة المعرفة في الكميات التقنية المتوسطة ،وضرورة تطوير األداء الفردي والمؤسسي بتحسين
المناخ التنظيمي ،وتطوير نظام أداء فعال مبني عمى أسس ومعايير واضحة ،وتبني نظام حوافز
يكافئ الجيود المعرفية لمعاممين.
 .4دراسة (العمول)2011 ،
" دور إدارة المعرفة في تنمية الموارد البشرية األكاديمية في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة"
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مفيوم إدارة المعرفة في مجال تنمية الموارد البشرية
األكاديمية في ظل الفكر اإلداري المعاصر في الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة ،وتحديد درجة
ممارسة العاممين األكاديميين لدور إدارة المعرفة في تنمية الموارد البشرية األكاديمية في الجامعات
الفمسطينية بمحافظات غزة وتوضيح الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين درجة ممارسة العاممين
األكاديميين لدور إدارة المعرفة في تنمية الموارد البشرية في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة تبعا
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لممتغير (الجنس ى  -المسمى الوظيفي -المؤىل العممي -عدد سنوات الخبرة – التخصص -
الجامعة).
استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي في ىذه الدراسة باستخدام استبانو تم توزيعيا عمى
عينة الدراسة المكونة من األكاديميين العاممين في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة (األزىر -
األقصى -اإلسبلمية -القدس المفتوحة) وعددىم  196أكاديمياً.
توصمت الدراسة إلى وجود فروق جوىرية ذات داللة إحصائية بين نوع الجامعة بالنسبة
لدور إدارة المعرفة في تنمية الموارد البشرية األكاديمية في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة ،لصالح
الجامعة اإلسبلمية وتبلىا األزىر واألقصى ،كذلك توصمت الدراسة إلى وجود فروق في دور إدارة
المعرفة في تنمية الموارد البشرية األكاديمية في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة تعزى لمتغير
الجنس ولصالح اإلناث ،أوصت الدراسة أن تتبنى الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة إدارة المعرفة
وايجاد قسم لمتخطيط ومستشار وخبير بكل جامعة.
 .4دراسة (الرقب)2011 ،
"متطمبات تطبيق إدارة المعرفة في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة"
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى متطمبات تطبيق إدارة المعرفة في الجامعات الفمسطينية في
قطاع غزة ،واستخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،وتم اختيار مجتمع الدراسة من العاممين في
الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة ،وتم توزيع ( )396استبانة عمى األكاديميين برتبة إدارية
واإلداريين في الجامعات الفمسطينية .
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ى
توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا :أن إدارة المعرفة تساعد الجامعات
وقد

الفمسطينية في قطاع غزة عمى تحقيق أىدافيا ،وأشارت الدراسة إلى وجود عبلقة إيجابية بين
متطمبات إدارة المعرفة وتطبيق إدارة المعرفة في الجامعات الفمسطينية ،وكذلك وجود فروق ذات
داللة إحصائية حول متطمبات تطبيق إدارة المعرفة في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة تعزى
لمتغير (المسمى الوظيفي لصالح اإلداريين ،والجامعة لصالح الجامعة اإلسبلمية ،وعن عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية حول متطمبات تطبيق إدارة المعرفة في الجامعات الفمسطينية في قطاع
غزة تعزى لمتغير (الجنس ،سنوات الخدمة).
كما أوصت الدراسة بضرورة االىتمام بعقد سمسمة من الندوات والمحاضرات وورش العمل
والدورات التدريبية ،والمؤتمرات في مجال إدارة المعرفة ،ومواكبة األساليب والمنيجيات والممارسات
اإلدارية المتعمقة بإدارة المعرفة لتحسين وتطوير واستثمار المخزون المعرفي المتوافر لدى الموارد
البشرية واالىتمام بو.
 .5دراسة (ماضي)2011 ،
"اتجاىات المدراء في البمديات الكبرى في قطاع غزة لدور إدارة المعرفة في األداء الوظيفي"
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى درجة تطبيق البمديات الكبرى في قطاع غزة لمفيوم إدارة
المعرفة وأثره عمى األداء الوظيفي من وجية نظر المدراء فييا
استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،وتم استخدام أسموب الحصر الشامل في
الحصول عمى البيانات ،حيث تم إعداد استبانة وتوزيعيا عمى جميع أفراد مجتمع الدراسة البالغ
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عددىم ( )388ىموظفاً من المدراء ومن الموظفين الذين يتولون مواقع إشرافية في البمديات الكبرى
في قطاع غزة.
وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا :تبني البمديات الكبرى في قطاع غزة لمفيوم
إدارة المعرفة بشكل مقبول ،إال أن الدراسة قد بينت أن إدارة المعرفة فييا تحتاج إلى تطوير،
وأظيرت نتائج الدراسة أن ىناك اتجاىات إيجابية ولكن ليس بدرجة كبيرة لدى المدراء في البمديات
الكبرى في قطاع غزة لدور إدارة المعرفة في األداء الوظيفي.
وأوصت الدراسة بضرورة تبني إستراتيجية إلدارة المعرفة ،وتوفير كافة المستمزمات اإلدارية
والتكنولوجية والبشرية التي تسيم في تطوير عمميات إدارة المعرفة في البمديات الكبرى في قطاع
غزة ،وضرورة تطوير األداء الوظيفي من خبلل تحسين المناخ التنظيمي ،وتطوير نظام أداء فعال
مبني عمى أسس ومعايير واضحة ،وتبني نظام حوافز يكافئ الجيود المعرفية لمعاممين.
 .6دراسة (عودة)2010 ،
"واقع إدارة المعرفة في الجامعات الفمسطينية وسبل تدعيميا"
ىدفت الدراسة إلى الكشف عن واقع إدارة المعرفة في الجامعات الفمسطينية ،وسبل
تدعيميا ،وتحديد عمميات إدارة المعرفة الواجب ممارستيا لدى العاممين بالجامعات الفمسطينية،
إضافة لقياس درجة ممارسة العاممين لعمميات إدارة المعرفة ،وتقديم توصيات يمكن من خبلليا
تدعيم إدارة المعرفة في الجامعات الفمسطينية.
واستخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،وقام بإعداد استبانة مكونة من ( )4أبعاد
تشتمل عمى ) )41فقرة ،وتم توزيع االستبانة عمى أفراد مجتمع الدراسة والبالغ عددىم ( )327من
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العاممين اإلداريينى (عمداء الكميات ،ومدراء الدوائر واألقسام اإلدارية ونوابيم) في كل من :الجامعة
اإلسبلمية ،وجامعة األقصى ،وجامعة األزىر ،إضافة إلى اعتماد المقاببلت الشخصية كأداة ثانية
لئلجابة عمى بعض التساؤالت الخاصة بالبحث.
وقد توصمت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لواقع إدارة المعرفة في
الجامعات الفمسطينية تعزى لمتغير الجنس ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية لواقع إدارة المعرفة
في الجامعات الفمسطينية في بعدي التشارك في المعرفة وتطبيق المعرفة تعزى لمتغير المؤىل
العممي ،لصالح المؤىل األعمى دائماً.
كما أوصت الدراسة بضرورة وضع رؤية إستراتيجية لمتعميم العالي عمى أسس سميمة تراعي
رسالة الجامعة السامية ،والعمل عمى إيجاد برامج محفزة لمبحث العممي في مؤسسات التعميم العالي
الفمسطينية ،وتحويل مؤسسات التعميم العالي الفمسطينية إلى حاضنات لمشروع صناعات المعرفة
ودمج أنماط جديدة لمتعمم والتعميم تؤدي إلى تنوع مصادر المعرفة.
 .7دراسة (ماضي)2010 ،
"دور إدارة المعرفة في ضمان تحقيق جودة التعميم العالي"
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى دور إدارة المعرفة في ضمان تحقيق جودة التعميم العالي
مركزة عمى الجامعة اإلسبلمية بغزة ،كدراسة حالة واستخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي
باستخدام استبانو تم توزيعيا عمى عينة الحصر الشامل (أعضاء الييئة التدريسية المتفرغين
بالجامعة اإلسبلمية بغزة) وعددىم  359فرد.
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توصمت ى الدراسة إلى وجود عبلقة بين حوسبة المكتبات وضمان تحقيق جودة التعميم
العالي ،وعدم وجود عبلقة بين إيصال اإلنترنت مع مكاتب الييئة التدريسية وقاعات الدراسة من
جية وضمان تحقيق جودة التعميم العالي من جية أخرى ،ووجود عبلقة بين توفير المستمزمات
العممية الحديثة وضمان تحقيق جودة التعميم العالي ووجود عبلقة بين تنويع المكتبة وضمان تحقيق
جودة التعميم العالي ،ووجود عبلقة بين االشتراك بقواعد البيانات الخارجية والداخمية وضمان تحقيق
جودة التعميم العالي.
وأوصت الدراسة بضرورة إعطاء فرصة أكبر لمدرجات العممية (المدرس ،المحاضر) لما
لذلك من تبعات ايجابية عمى ضمان جودة التعميم العالي ،واالستنارة برأي الدرجة العممية (األستاذ)
لما لديو من خبرة ،وضرورة زيادة االتصال اإللكتروني بين الجامعة اإلسبلمية والجامعات األخرى
العربية واألجنبية في جوانب التعاون البحثي واالبتعاث ،كما أوصت عمادة المكتبات بتطوير قسم
الكتب النادرة ،والمايكروفيمم والوسائط ،وعمل برنامج تدريبي أكاديمي متكامل لمخريجين.
 .8دراسة (أبو حشيش)2009 ،
"الثقافة التنظيمية وعالقتيا بإدارة المعرفة في جامعة األقصى بغزة من وجية نظر أعضاء ىيئة
التدريس فييا"
ىدفت الدراسة التعرف إلى الثقافة التنظيمية السائدة في جامعة األقصى وعبلقتيا بإدارة
المعرفة وذلك من وجية نظر أعضاء الييئة التدريسية ،وقد استخدم الباحث المنيج الوصفي
التحميمي ،كما استخدم استبانة كأداة أساسية ،وطبقيا عمى عينة بمغت ( )98عضواً من الييئة
التدريسية في الجامعة من أصل ( )306عضواً فييا.
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توصمت الدراسة إلى أن الثقافة التنظيمية السائدة في جامعة األقصى كما يراىا أعضاء
وقد

الييئة التدريسية ضعيفة ،وأن مستوى إدارة المعرفة في جامعة األقصى كما يراىا أعضاء الييئة
التدريسية أيضاً ضعيفة ،وأن ضعف مستوى إدارة المعرفة في جامعة األقصى لو عبلقة بضعف
الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعة.
وأوصت الدراسة بضرورة التركيز عمى تعزيز الثقافة التنظيمية المبدعة والديمقراطية
والمحفزة لمعاممين ،وايجاد حوافز ومكافآت مادية ومعنوية ،ورفع المستوى االقتصادي واالجتماعي
ألعضاء الييئة التدريسية حتى يسيموا في إنتاج المعرفة ،وتعميم قيم وقصص أخبلقية ومينية
واجتماعية بين العاممين لتعزيز الثقافة التنظيمية ،ورفع كفاءة أعضاء الييئة التدريسية بما يتناسب
مع التطور التكنولوجي المعاصر ،وتشجيع العمل البحثي في الجامعة ،وتسييل عممية نشر البحوث
والدراسات دونما عوائق واالىتمام بتنظيم الندوات والمؤتمرات داخل الجامعة.
 .9دراسة (الشرفا)2008 ،
"دور إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعمومات في تحقيق المزايا التنافسية في المصارف العاممة في
قطاع غزة"
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى دور إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعمومات في تحقيق المزايا
التنافسية في المصارف العاممة في قطاع غزة ،واستخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي حيث قام
باستخدام استبانة تم توزيعيا عمى جميع المدراء العاممين ورؤساء األقسام في المصارف التي حددىا
البحث ،وعددىم ) )174موظفاً.
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وتوصمتى الدراسة إلى تطبيق المصارف العاممة في قطاع غزة نظام تكنولوجيا إدارة المعرفة
في جميع الوحدات واألقسام ،وحرصيا عمى االستفادة من استخدامات تكنولوجيا المعمومات
واالتصاالت ،واالستفادة من الميارات والخبرات المتوفرة لدييا ،واستثمار الكوادر البشرية ،ومعرفتيم
في مجال التنمية والنيضة لتصل إلى مستوى التعايش والتواصل مع المحيط ،ومواكبة التطورات
المتبلحقة في ظل تكنولوجيا المعمومات المتقدمة ،وتوصمت كذلك إلى أنو ال توجد فروق بين
إجابات أفراد العينة حول دور إدارة المعرفة في تحقيق الميزة التنافسية تعزى إلى التخصص العممي،
وتصمت كذلك إلى عدم وجود فروق تعزى لمتغير الجنس .ثم أوصت الدراسة بتعميق وعي وادراك
المسئولين في المصارف لمتحديات والمعوقات المستمرة والمنافسة الشديدة التي يواجييا القطاع
المصرفي في قطاع غزة حاض اًر ومستقببلً ،وضرورة أن يولي المسئولون في القطاع المصرفي في
قطاع غزة اىتماماً زائداً إلدارة المعرفة ،والعمل عمى إنشاء إدارة متخصصة إلدارة المعرفة
وتكنولوجيا المعمومات.
 3.3الدراسات العربية:
تشمل الدراسات التي جرى تطبيقيا عمى إحدى الدول العربية ،ويشمل ذلك جميع المؤسسات التي
تناولت موضوع الدراسة ،وقد جرى ترتيبيا زمنياً من األحدث لؤلقدم عمى النحو التالي:
 .1دراسة (بوزناق)2013 ،
"إدارة المعرفة ودورىا في بناء االستراتيجيات التسويقية" دراسة ميدانية"
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى دور إدارة المعرفة في بناء وتفعيل االستراتيجيات التسويقية
بالم جمع الصناعي "صيدال" لمظفر بحصة سوقية تمكنيا من االستمرار ،النمو ،البقاء ،حيث بحثت
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ى
االىتمام بالمعرفة لما توفره من كفاءات وميارات متجددة باستمرار ،تمكنيا من خمق
الدراسة في

العديد من المزايا التنافسية والعمل عمى استدامتيا ،إضافة إلى أن التوجييات السوقية مرتبطة بشكل
واضح بإدارة العبلقة مع الزبائن ومحاولتو الدخول في شراكة مع مختمف المنافسين لحماية الوضعية
السوقية التي يحتميا.
واتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي مستيدفة عينة قصدية مكونة من  50مفردة في
المجمع الصناعي "صيدال" حيث جرى توزيع االستبانات عمى المبحوثين.
توصمت الدراسة إلى وجود عبلقة ارتباط قوية بين عمميات إدارة المعرفة والعوامل الرئيسية
لبلستراتيجيات التسويقية ،كما توصمت الدراسة إلى أن تطبيق إدارة المعرفة في مجمع "صيدال"
يساىم في بناء وتفعيل االستراتيجيات التسويقية بشكل إيجابي.
وأوصت الدراسة بضرورة السعي الدائم إلى كسب المعرفة التي تمبي االحتياجات اإلستراتيجية
والتنافسية والوظيفية ،القادرة عمى تحقيق عمميات التعمم ،وضرورة االىتمام بالبحث والتطوير وعدم
اعتبارىا كماليات ،وضرورة االعتماد عمى تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في نقل المعرفة.
 .2دراسة (عثمان)2013 ،
"واقع تطبيق إدارة المعرفة في جامعة نايف العربية لمعموم األمنية"
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى واقع إدارة المعرفة في جامعة نايف العربية لمعموم االمنية
والمعوقات التي تواجييا وسبل تطويرىا ،تكونت عينة الدراسة من ( )103مفردة من أعضاء ىيئة
التدريس والموظفين اإلداريين الحاصمين عمى بكالوريوس فأعمى.
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وقد توصمت الدرىاسة إلى أن مستوى إدراك العاممين بإدارة المعرفة وأىميتيا مرتفع ،وتصمت إلى أن
أفراد عينة الدراسة موافقون بدرجة متوسطة عمى واقع تطبيق إدارة المعرفة في الجامعة ،ووجود
معوقات لتطبيق إدارة المعرفة في الجامعة.
وقد أوصت الدراسة باالستمرار في تطوير نظم المعمومات وقواعد البيانات في الجامعة
وتوفير التقنيات الحديثة في تخزين وتوثيق المعرفة وتسييل ميمة الوصول إلييا ،وكذلك عقد
الدورات التدريبية والمناشط العممية من ندوات ،ومؤتمرات ،وحمقات نقاش ،وورش عمل في مجال
إدارة المعرفة.
 .3دراسة (الخالدي)2012 ،
"مستوى تطبيق مفيوم إدارة المعرفة من وجية نظر الحكام العاممين في اتحاد كرة القدم"
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مستوى تطبيق إدارة المعرفة في إتحاد كرة القدم األردني
من وجية نظر الحكام ،وضمت عينة الدراسة ( )12حكماً عامبلً في اتحاد كرة القدم األردني ،حيث
تم استخدام اسموب الحصر الشامل.
توصمت الدراسة إلى أن مستوى تطبيق مفيوم إدارة المعرفة من وجية نظر الحكام في اتحاد
كرة القدم في األردن كان ضعيفاً.
أوصت الدراسة إلى أن ضرورة اىتمام العاممون في اتحاد كرة القدم بإدخال مفيوم إدارة المعرفة
بأسرع وقت ممكن مما يعود بأثر إيجابي عمى تطوير مستوى الحكام مينياً ،وكما أوصت بضرورة
وضع إستراتيجية تعنى بإدخال مفيوم إدارة المعرفة في المجال الرياضي واتحاد كرة القدم.
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 .4دراسة (محمدى)2010 ،
"عمميات إدارة المعرفة وتأثيرىا في تحقيق الميزة التنافسية دراسة حالة لمجموعة االتصاالت
األردنية"
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مدى تأثير عمميات إدارة المعرفة السائدة في تحقيق الميزة
التنافسية ،تكونت عينة الدراسة من ( )84مفردة من الييئة اإلدارية في شركة مجموعة االتصاالت
األردنية.
وقد توصمت الدراسة إلى وجود تأثير عال بين المتغير المستقل وىو عممية إدارة المعرفة
وبين المتغير التابع الميزة التنافسية ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية في تأثير عمميات إدارة
المعرفة السائدة في تحقيق الميزة التنافسية تعزى إلى مدة الخدمة ،في حين لم تكن ىناك فروق
تعزى لممسمى الوظيفي.
أوصت الدراسة باآلتي تأسيس إدارة مستقمة في الشركة قيد الدراسة تحت اسم إدارة المعرفة
تظير في الييكل التنظيمي ،وتحدد ميماتيا بإنشاء المعرفة ،وامتبلكيا ،والمشاركة ،والخزن،
واالنتفاع ،والتقييم ،والعمل عمى إزالة كافة العوائق التي تحول دون وصول المعرفة لؤلفراد،
والوحدات اإلدارية واإلنتاجية بمنح العاممين الحرية التامة في استخدام معارفيم الشخصية ،وتطبيقيا
بما يحقق إدراك العاممين ألىمية المعمومات التي يمتمكونيا ،وقدرتيم عمى إيجاد معنى ليا ،والقيام
بإعداد خطط ،ورسم سياسات تدريبية لمقيادات اإلدارية حول تقنيات إدارة المعرفة ،وعقد دورات
تدريبية في مجموعة االتصاالت األردنية لتعريف المستويات اإلدارية المختمفة والعاممين بيذا الفرع
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المعرفي المتجدد ى (إدارة المعرفة) عمى أيدي خبراء متخصصين في ىذا الحقل ،وتعزيز االىتمام
بدراسة أوضاع المنافسة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة ودراسة وتحميل الحصة السوقية.
 .5دراسة (دروزة)2008 ،
"العالقة بين متطمبات إدارة المعرفة وعممياتيا وأثرىا عمى تميز األداء المؤسسي دراسة تطبيقية
في وزارة التعميم العالي األردنية"
ىدفت الدراسة إلى الكشف عن العبلقة بين إدارة المعرفة -كما وردت جائزة الممك عبدا هلل
الثاني لتميز األداء المؤسسي والشفافية( -االحتياجات المعرفية ،الوعي وااللتزام المعرفي،
االتصاالت الداخمية والخارجية) وعمميات إدارة المعرفة (التشخيص ،التوليد ،الخزن ،التوزيع،
التطبيق) وأثر ىذه العبلقة عمى تميز األداء المؤسسي في و ازرة التعميم العالي.
استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي باستخدام استبانة لجمع المعمومات وزعت عمى
أفراد عينة الدراسة وىم الموظفون من حممة الدبموم المتوسط فما فوق وعددىم ( )300موظفاً.
وتوصمت الدراسة إلى وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بين متطمبات المعرفة وكل من
تشخيص المعرفة ،وتوليد المعرفة ،وخزن المعرفة ،وتوزيع المعرفة ،وتطبيق المعرفة ،ووجود عبلقة
ذات داللة إحصائية بين متطمبات إدارة المعرفة وعممياتيا من جية ورضا العاممين ،والتعمم والنمو
المؤسسي ،وكفاءة العمميات الداخمية من جية أخرى.
وقد أوصت الدراسة باالىتمام بعمميات واليات تشخيص المعرفة في و ازرة التعميم العالي من
خبلل التعرف عمى أفضل الممارسات في مجال تشخيص المعرفة ،واالىتمام بطرق توليد المعرفة
في و ازرة التعميم العالي من خبلل المقاءات المستمرة واالجتماعات وعمميات العصف الذىني.
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ى
المحاميد)2008 ،
 .6دراسة (

"دور إدارة المعرفة في تحقيق ضمان جودة التعميم العالي دراسة تطبيقية في الجامعات األردنية
الخاصة"
ىدفت الدراسة إلى بيان أثر تطبيق مفيوم إدارة المعرفة في ضمان الجودة في الجامعات
األردنية الخاصة ،باالعتماد عمى خصائص الييئات التدريسية العاممة فييا وخصائص البنية التحتية
لتكنولوجيا المعمومات في تمك الجامعات ،واستخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي في ىذه الدراسة
باستخدام استبانو تم توزيعيا عمى عينة مختارة من الييئات التدريسية العاممة في ىذه الجامعات،
واعتمد أسموب المعاينة العشوائية .
توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزىا :عدم وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بين
النشاطات العممية التي تنجزىا الييئة التدريسية وضمان الجودة في الجامعات األردنية الخاصة،
ووجود عبلقة ذات داللة إحصائية بين المراتب العممية (األستاذ المشارك ،األستاذ المساعد) والسعي
لمحصول عمييا من قبل الييئة التدريسية وضمان الجودة في الجامعات األردنية الخاصة ،وعدم
وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بين المراتب العممية (األستاذ ،المدرس) والسعي لمحصول عمييا
من قبل الييئة التدريسية وضمان الجودة في الجامعات األردنية الخاصة.
أوصت الدراسة باالىتمام بالنشاطات العممية التي تنجزىا الييئات التدريسية واعطاؤىا وزناً
أكبر في الترقية العممية لما ليذه النشاطات من أىمية في تحقيق أىداف جودة التعميم العالي،
واعطاء الفرصة لممرتبة العممية المدرس لما ليذه المرتبة من تبعات عمى نتائج جودة التعميم العالي،
باإلضافة إلى االىتمام أكثر بالمرتبة العممية لما قدمو أصحاب ىذه المرتبة من خدمات كبيرة في
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سبيل تحسين ى
جودة التعميم العالي ،باإلضافة إلى األخذ بآرائيم لما يحممونو من خبرة في مجال

عمميم.
 .7دراسة (الجنابي)2006 ،
"أثر إدارة معرفة الزبون في تحقيق التفوق التنافسي دراسة مقارنة بين عينة من المصارف
العراقية"
ىدفت الدراسة إلى معرفة العبلقة بين معرفة الزبون وأثرىا في التفوق التنافسي ،وتحديد
مدى التباين بين المصارف الحكومية ومصارف القطاع الخاص في تبني إدارة معرفة الزبون
والتفوق التنافسي ،إضافة إلى تقديم ما يسيم في قدرة المصارف قيد البحث عمى تطوير أساليب
إدارة معرفة الزبون ،مما يجعميا قادرة عمى الوفاء بالتزاميا تجاه الزبائن ،استخدم الباحث المنيج
الوصفي التحميمي باستخدام استبانو لجمع المعمومات وزعت عمى أفراد عينة الدراسة وعددىم
(.)300
توصمت الدراسة إلى وجود عبلقة ارتباط وتأثير قوية إلدارة معرفة الزبون في التفوق
التنافسي .وأوصت الدارسة إلى تأسيس إدارة تابعة لقسم التسويق في كل مصرف تحت تسمية (إدارة
معرفة الزبون) تظير في الييكل التنظيمي تكون ميمتيا في الحصول عمى المعرفة من الزبون
بصورة مباشرة ،وبناء شبكة اتصاالت حديثة بين وحدات المصارف وزبائنيا.
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 .8دراسة (داسيى)2006 ،
"إدارة المعرفة ودورىا في تحقيق الميزة التنافسية دراسة تطبيقية في المصارف الحكومية
السورية "
ىدفت الدراسة إلى تأكيد أىمية إدارة المعرفة والميزة التنافسية ليذه المصارف ،واستيدفت
الدراسة ( )54مدي اًر في اإلدارة العميا (مدير عام ،معاون مدير عام ،مديري مديريات) يعممون في
( )6مصارف حكومية سورية ،حيث جمعت البيانات عن طريق استبانة.
توصمت الدراسة إلى وجود عبلقة قوية بين إدارة المعرفة والميزة التنافسية ،ووجود ضعف
بنسبة كبيرة في اعتماد المصارف عمى تكنولوجيا المعمومات المساعدة لعممية إدارة المعرفة مثل
النظم الخبيرة ونظم دعم الق اررات الجماعية ،وجود ضعف في جودة الخدمات المقدمة من طرف
المصارف الحكومية السورية وعدم تبنييا لمفاىيم إدارة الجودة الشاممة ،وعدم اىتمام المصارف
الحكومية السورية باستقطاب األفراد المبدعين ذوي الميارات والخبرات العالية في العمل المصرفي.
أوصت الدراسة باستحداث إدارة المعرفة في كل مصرف لتشترك مع نظم المعمومات
وتكنولوجياتيا في تحقيق الميزة التنافسية ،وضرورة تبني واستخدام تكنولوجيا المعمومات مثل :نظم
دعم الق اررات الجماعية والنظم الخبيرة ،وتقديم الخدمات المصرفية من خبلل االعتماد عمى شبكة
اإلنترنت العالمية كوسيمة لتقديم خدمات متميزة ،إلى جانب تخفيض التكمفة ،وزيادة االىتمام
بالتحفيز المادي والمعنوي لمعاممين لزيادة الدافعية لدييم الكتساب المعرفة ،واستخداميا ،وتحقيق
رضا العاممين.
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ى
العتيبي)2006 ،
 .9دراسة (

"إدارة المعرفة وامكانية المعرفة وامكانية تطبيقيا في الجامعات السعودية دراسة تطبيقية عمى
جامعة أم القرى"
ىدفت الدراسة إلى توضيح مفيوم إدارة المعرفة وأىميتيا في الفكر اإلداري المعاصر،
والوقوف عمى العبلقة بين الجامعات وادارة المعرفة انطبلقاً من رصيد الجامعات المعرفي والفكري،
ودورىا في بناء العنصر البشري وتحديد أىم عمميات إدارة المعرفة والممارسات التي تؤدي إلى
تفعيميا ،ودراسة وتحميل الواقع الحالي إلدارة المعرفة في المنظمات التربوية متمثمة في جامعة أم
القرى ،واستخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،وصمم استبانة كأداة لجمع المعمومات من عينة
الدراسة والبالغ عددىا (.)492
وقد توصمت الدراسة إلى أن عينة الدراسة ال تعطي األولوية إلدارة المعرفة ،وأنو ال يتم
تداول مصطمح إدارة المعرفة في الجامعة بشكل مكثف ،وأنو ال توجد إستراتيجية واضحة إلدارة
المعرفة ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة في جميع
األبعاد تبعاً لمتغيرات (المؤىل العممي  -سنوات الخبرة  -المستوى الوظيفي).
وأوصت الدراسة بتبنى الجامعة إلدارة المعرفة ،بحيث أن تكون من أىم أولوياتيا ،ورسم
اإلستراتيجية المناسبة إلدارة المعرفة بالجامعات ،ونشر ثقافة المعرفة وغرس الرؤية المعرفية لدى
األفراد ،وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في نظم المعمومات ،وتوفير البيئة المناسبة التي تحقق التمكين
المعرفي.
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3.4

الدراساتى األجنبية:

 .1دراسة )(Apak and Atay, 2014
"االبتكار العالمي وتطبيقات إدارة المعرفة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تركيا والبمقان".
"Global Innovation and Knowledge Management Practice in Small and
"Medium Enterprises (SMEs) in Turkey and the Balkans
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى واقع إدارة المعرفة وعبلقتيا بالتجارة بين تركيا وببلد البمقان
في ضوء االقتصاد االقميمي واالفتراضي ،حيث اخذت التغيرات االقتصادية بعين االعتبار لمبحث
عن ميزات تنافسية عمى مستوى المشاريع الصغيرة والمتوسطة .وقد اجرى الباحث تحميل لمبيئة
الداخمية باستخدام نموذج ) (SWOTحيث استعرض مجموعة كبيرة من نقاط القوة ونقاط الضعف،
وكذلك الفرص والمخاطر كمدخل وصفي لتحديد الميزات التنافسية،

معتمداً في دراستو عمى

االسموب الوصفي .وتوصمت الدراسة إلى أن تحقيق النجاح في المشاريع الصغيرة يتطمب إدارة فعالة
في بيع المنتجات أو تقديم الخدمات .وأن إدارة المعرفة يمكن ان توظف كأداة لمتميز التنافسي في
مواجية الطمب في بعض الصناعات واالسواق.
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ى
)(Lai and Lin, 2012
 .2دراسة

"آثار إدارة المعرفة واالبتكار التكنولوجي في تطور أداء المنتج الجديد -دراسة تطبيقية عمى
صناعة أدوات المكائن التايوانية".
"The Effects of Knowledge Management and Technology Innovation
on New Product Development Performance -An Empirical Study of
"Taiwanese Machine Tools Industry
ىدفت الدراسة إلى التحقيق فيما إذا كانت إدارة المعرفة يمكنيا أن تعزز االبتكار
التكنولوجي باعتباره ميزة تنافسية وكيف سيؤثر ذلك عمى االداء وتطوير المنتجات الجديدة في
صناعة اآلالت.
وقد استخدمت الدراسة االستبيان كأداة لجمع البيانات الخاصة بالشركة وآراء المبحوثين،
واستخدمت المتغيرات االجتماعية واالقتصادية أيضاً لمعرفة المحددات التي من شأنيا أن تؤثر عمى
أداء إدارة المعرفة واالبتكار التكنولوجي وتطوير أداء المنتجات الجديدة .شممت الدراسة عينة من
 240شركة معبرة عن  %20من مجتمع الدراسة ،واستخدم االستبيان كأداة لجمع البيانات مستيدفاً
العاممين في مجال البحث والتطوير في تمك الشركات.
وتوصمت الدراسة إلى أن إدارة المعرفة ليا تأثير كبير عمى االبتكار التكنولوجي ويتضح
ذلك من خبلل مراحل إدارة المعرفة التي تشمل انشاء وحيازة ونشر ودمج المعرفة وارتباطيا
ب االبتكار التكنولوجي .كما بينت النتائج أن ذلك يكسب الشركات التايوانية ميزة تنافسية أمام
الشركات األخرى.
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ى
)(Mundra and others, 2011
 .3دراسة

"تحقيق الميزة التنافسية من خالل إدارة المعرفة واالبتكار أدلة تجريبية من قطاع تكنولوجيا
المعمومات اليندي"
"Achieving Competitive Advantage Through Knowledge Management
"and Innovation: Empirical Evidences from the Indian IT Sector
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى العوامل التي توفر ميزة مبتكرة وتنافسية إلدارة المعرفة في
المنظمات العالمية ومقارنتيا بالقطاع اليندي لمتكنولوجيا ،واستخدم الباحث المنيج الوصفي في
دراستو ،واالستبانة والمسح لجمع المعمومات عن عينة الدراسة.
توصمت الدراسة إلى أن االبتكار ىو العمل األساسي المكون إلدارة المعرفة ،وأن اكتشاف
طرق جديدة إلدارة المعرفة لو تأثير كبير عمى اإلنتاج والخدمات التي يمكن أن تقدميا الشركة ،كما
وأكدت الدراسة عمى أن االبتكار أمر ضروري لتحقيق ميزة تنافسية ،وأن امتبلك الموظفين لبلبتكار
يساىم في اكتشاف طرق جديدة إلدارة المعرفة .وتوصمت الدراسة أيضاً أن التكنولوجيا أمر ميسر
ويزيد من التفاعبلت ويعزز تدفق المعرفة في الشركات اليندية بشكل خاص.
 .4دراسة ()Ghorbani et al, 2011
"العالقة بين الييكل التنظيمي وادارة المعرفة في المؤسسة التعميمية"
"Relationship between Organizational Structure Dimensions and
"Knowledge Management (KM) in Educational organization
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مفيوم إدارة المعرفة وأىميتيا وعبلقتيا ببعض المفاىيم،
والتعرف عمى العبلقة بين الييكل التنظيمي وادارة المعرفة في و ازرة التربية والتعميم اإليرانية،
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واستخدم الباحث ىالمنيج الوصفي في دراستو ،واستخدم االستبانة كأداة لمدراسة تم توزيعيا عمى 90
موظفاً في و ازرة التربية والتعميم اإليرانية  ،وتوصمت الدراسة إلى وجود عبلقة قوية بين الييكل
التنظيمي وادارة المعرفة في و ازرة التربية والتعميم اإليرانية.
 .5دراسة )(Goel, 2010
"ادارة المعرفة كمراحل لتنمية ميزة تنافسية مستدامة"
"Knowledge Management as a Process to Develop Sustainable
Competitive Advantage".
ىدفت الدراسة إلى عرض نتائج دراسة مسحية عمى نظام إدارة المعرفة في اليند مستيدفة
القطاع العام لتكنولوجيا المعمومات ،ودور إدارة المعرفة في تطويره .وقد تناولت الدراسة عمميات
تبادل المعرفة وفق منظور إدارة المعرفة .واستيدفت الدراسة مقاببلت موجية إلى اصحاب العبلقة
ومدراء المعرفة ومدراء الموارد البشرية في القطاع الحكومي اليندي ،معتمدة عمى المنيج
االستقرائي ،وقد بنيت الدراسة باالستناد إلى نظرية التجذير .وتوصمت الدراسة إلى المنظمات
الحكومية تحتاج إلى المزيد في النظر إلى نقاط القوة في إدارة المعرفة وتنفيذ استراتيجية رسمية
لذلك .كما توصمت أيضاً إلى أن عدد قميل من المنظمات التي تموليا الحكومة لدييا برنامج الدارة
المعرفة ووظفتو تجاه تكنولوجيا المعمومات .كما توصمت الدراسة أيضاً إلى أن إدارة المعرفة تسيم
في تحسين الجوانب التنظيمية واالدارية وكذلك المالية لممنظمة وبالتالي تحقق تمك ميزة تنافسية
مستدامة لممنظمة.
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ى
)(Nguyen, 2010
 .6دراسة

"القدرة عمى إدارة المعرفة والميزة التنافسية :دراسة ميدانية من الشركات الفيتنامية"
"Knowledge management capability and competitive advantage: an
"empirical study of Vietnamese enterprises
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى األبعاد األساسية لقدرة إدارة المعرفة والميزة التنافسية
بين الشركات الفيتنامية ،وقد استخدم الباحث استبانة كأداة لمدراسة تم توزيعيا عمى ( )600مدير
شركة في مدينة (ىوتشي مينو) ،استخدم الباحث أيضاً الدليل التجاري لبلتصال بالشركات وجمع
البيانات البلزمة لمدراسة ،طبق المنيج الوصفي التحميمي في ىذه الدراسة.
توصمت الدراسة إلى قدرة إدارة المعرفة من قبل أربعة أبعاد ،وىي عمميات اكتساب المعرفة ،وتحويل
المعرفة وتطبيق المعرفة وحماية المعرفة.
قد أشارت الدراسة إلى بعض التوصيات وخاصة لمدراء األعمال الذين يعممون في فيتنام
بضرورة تطبيق مشاريع إدارة المعرفة في تحقيق األىداف اإلستراتيجية لمعمل ،ويجب وضع نيج
شامل من خبلل البدء بتطوير البنية التحتية االجتماعية والتقنية إلدارة المعرفة والتي بدورىا ستوفر
األساس ألبلزم لتحقيق فعالية وكفاءة عمميات إدارة المعرفة ،وأوصت الدراسة أيضاً بضرورة وضع
الجوانب االجتماعية والثقافية بعين االعتبار لما ليا من أثر كبير عمى التوجو المعرفي والمصدر
الرئيسي لمقدرة التنافسية.
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)(Watanabe, 2008
 .7دراسة

"سموكيات المعرفة اإلدارية المنسجمة كمصادر متميزة لميزة تنافسية"
""Congruent knowledge management behaviors as discriminate
"sources of competitive advantage
ىدفت الدراسة إلى التركيز عمى العبلقة بين كل عمميات إدارة المعرفة ومصادر الميزة
التنافسية المتعددة ،وأن تكون إدارة المعرفة مصد اًر استراتيجياً لمميزة التنافسية والعمميات المصممة
لتعزيز اإلنتاجية من المعرفة والمساىمة في تعزيز قدرات المنظمة .استخدم الباحث استبانو لجمع
البيانات ،حيث وزعيا عمى موظفي شركة األدوية في اليابان لمعرفة السموكيات المتعمقة بإدارة
المعرفة وأثرىا عمى المعرفة التنظيمية.
توصمت الدراسة إلى أىمية إدارة المعرفة بوصفيا كمصادر لمميزة تنافسية ،وأىميتيا في
ميام التنشئة اإلجتماعية كذلك يساىم في الميزة التنافسية.
وأوصت الدراسة بضرورة االىتمام بأنشطة إدارة المعرفة وأن التنشئة االجتماعية والمعرفة
الوجدانية لمموظف تمعب دو اًر رئيساً في السموكات المعرفية ،وأوصى الباحث مدراء شركة األدوية
الميتمين بتحقيق الميزة التنافسية بإعادة ىيكمة الشركة بما يتناسب مع إدارة المعرفة وأن الحب
والرعاية والثقة والحماس تسيم إلى حد كبير في قدرة الشركة التنافسية.
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))Basu and Sengupta, 2007
 .8دراسة

"تقييم عوامل النجاح لمبادرات إدارة المعرفة لممؤسسات األكاديمية -دراسة حالة كمية إدارة
األعمال اليندي"
"Assessing Success Factors of Knowledge Management Initiatives of
"Academic Institutions – a Case of an Indian Business School
ىدفت ىذه الدراسة إلى شرح العوامل المؤثرة في نجاح تطبيق إدارة المعرفة في المؤسسات
األكاديمية وبناء تموذج ليذه الدراسة لتطبيقو عمى الحالة الدراسية ،وضعت الدراسة مجموعة من
العوامل لدراسة تأثيرىا عمى نجاح تطبيق إدارة المعرفة وتتمثل في البنى التحتية التكنولوجية ،الثقافة
التنظيمية ،االلتزام الذاتي من قبل العاممين ،دعم اإلدارة.
توصمت الدراسة أن ىناك توفر في البنى التكنولوجية المتمثمة في وجود قواعد بيانات وأنظمة
اتصاالت داخمية وخارجية تتيح لكافة افراد المنظمة الوصول إلى المعمومات والمعارف في أي وقت،
وتوفر ثقافة تنظيمية تدعم مشاركة أعضاء ىيئة التدريس في المؤتمرات والندوات العممية ووجوب
تحفيز العاممين عمى القيام باألبحاث العممية ذات االختصاص مما يؤدي إلى اكتساب المعرفة،
وتوصمت إلى مدى تاثير القيادة العميا عمى نجاح تطبيق إدارة المعرفة من خبلل التزام اإلدارة العميا
بتشجيع الييئة التدريسية بمتابعة األبحاث والنشرات العممية التي تؤدي إلى تطوير البرامج التعميمية
مما يؤدي إلى اكتساب وتشارك المعارف ووضع الخطط والبرامج التي تحفز العاممين عمى المشاركة
وفي كافة المستويات بما لدييم من خبرات لتحقيق إدارة ناجحة لممعرفة ،وااللتزام الذاتي من العاممين
من خبلل تحفيزىم.
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 .9دراسة ى
)(Goldsmith and Valentine, 2005

"إدارة المعرفة باعتبارىا ميزة تنافسية في مجال صناعة المنسوجات والمالبس عبر سمسمة القيمة"
"Knowledge management as competitive advantage in the textile and
"apparel value chain
ىدفت الدراسة إلى معرفة كيفية إدارة الشركات لممعرفة داخمياً وخارجياً من خبلل إقامة
عبلقات مع الشركاء عبر سمسمة القيمة في صناعة الغزل والنسيج.
استخدم الباحث المقاببلت في جمع البيانات وأسموب المسح لقياس أنشطة المعرفة الداخمية
والخارجية عبر سمسمة القيمة ،موظفاً المنيج الوصفي في ىذه الدراسة .توصمت الدراسة إلى أن
ىناك ثغرات في كيفية إدارة المعرفة الداخمية والخارجية داخل الشركة عمى حد سواء في مجال
صناعة المنسوجات والمبلبس ،وأوصت الدراسة بضرورة اعتماد إدارة المعرفة كميزة تنافسية في
مجال الصناعات المختمفة.
 .10درسة ()2004, keeley
"البحث العممي كعامل مساعد لمدى وفاعمية ممارسات إدارة المعرفة في تحسين واتخاذ القرار في
مؤسسات التعميم الجامعي"
"Institutional Research as the Catalyst for the Extent and Effectiveness
of Knowledge Management Practices in Improving Planning and
"Decision Making in Higher Education Organizations
ىدفت الدراسة إلى تحديد مدى وفاعميو ممارسات إدارة المعرفة في تحسين واتخاذ القرار في
مؤسسات التعميم العالي في الواليات المتحدة األمريكية ،واستخدم الباحث المنيج الوصفي الكمي،
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حيث تم اختيار ىمتخصصين في البحث الجامعي من ( )450مؤسسة تم اختيارىا بالطريقة العشوائية
لممشاركة في الدراسة .وتوصمت الدراسة إلى وجود عبلقة قوية بين التعميم التنظيمي الفعال وبين
وجود برنامج إلدارة المعرفة ،وكذلك ممارسة مؤسسات التعميم العالي إلدارة المعرفة من خبلل ىيئة
البحث العممي ،قدمت بنية تحتية قوية من النظم واألجيزة التي تدعم المعرفة.
 3.5الفجوة البحثية:
تعتبر الدراسات التي تناولت إدارة المعرفة في فمسطين من الدراسات الحديثة نسبياً ،وتحديداً
تمك التي تناولتيا في التطبيق عمى الجامعات الفمسطينية ،حيث أن ىنالك بعض الدراسات السابقة
مثل دراسة الشرفا ( )2008ركزت عمى العبلقة بين إدارة المعرفة والبيئة التكنولوجية والميزة
التنافسية إال أن تطبيقيا كان عمى المصارف التجارية في قطاع غزة .ومن الواضح أن مفيوم الميزة
التنافسية قد تناولتو الدراسات السابقة عمى اعتبار أنو مفيوم يطبق في الشركات التجارية الربحية
أكثر منيا في مستوى مؤسسات خدماتية أو تحديداً في الجامعات.
وفيما يمي قراءة ألبرز ما توصمت إليو الدراسات السابقة التي اتفقت مع عنوان الدراسة
الحالي أو اختمفت معو ،مع التركيز عمى نقاط االلتقاء أو االختبلف والفجوة البحثية التي ستغطييا
الدراسة الحالية ولم تغطيا أي من الدراسات السابقة وفق ما أتيح من دراسات لدى الباحث.
أوالً :أوجو اتفاق الدراسة الحالية مع الدراسة السابقة:
 اتفقت الدراسة الحالية من حيث اليدف مع بعض الدراسات السابقة منيا دراسة Mundra and) others(2011والتي ىدفت إلى التعرف عمى العوامل التي توفر ميزة مبتكرة وتنافسية إلدارة
المعرفة في المنظمات العالمية ومقارنتيا بالقطاع اليندي لمتكنولوجيا ،أما دراسة محمد ()2010
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ىدفت إلى ى
التعرف عمى مدى تأثير عمميات إدارة المعرفة السائدة في تحقيق الميزة التنافسية

لمجموعة االتصاالت األردنية ،أما دراسة ) Nguyen(2010فقد ىدفت إلى التعرف عمى
األبعاد األساسية لقدرة إدارة المعرفة والميزة التنافسية بين الشركات الفيتنامية .من جية أخرى
كانت دراسة الشرفا ( )2008من الدراسات التطبيقية األكثر اتفاقاً مع الدراسة الحالية حيث
ىدفت إلى التعرف عمى دور متطمبات إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعمومات في تحقيق المزايا
التنافسية في المصارف العاممة في قطاع غزة ،أما د ارسة( Watanabe )2008ىدفت إلى
التركيز عمى العبلقة بين كل وضع من عممية إدارة المعرفة ومصادر الميزة التنافسية المتعددة،
و دراسة داسي( )2006التي ىدفت إلى تأكيد أىمية إدارة المعرفة والميزة التنافسية في
المصارف الحكومية السورية ،كذلك األمر في دراسة الجنابي( )2006التي ىدفت إلى التعرف
عمى العبلقة بين معرفة الزبون وأثرىا في التفوق التنافسي بين المصارف الحكومية والمصارف
في القطاع الخاص.
 اتفقت الدراسة الحالية من حيث تناوليا واقع إدارة المعرفة في الجامعات الفمسطينية مع بعضالدراسات منيا دراسة العمول( )2011ىدفت إلى التعرف عمى مفيوم إدارة المعرفة في مجال
تنمية الموارد البشرية األكاديمية في الجامعات دون ربط ذلك بمتغيرات كالميزة التنافسية كما في
الدراسة الحالية ،ودراسة الرقب ( )2011فقد ىدفت إلى التعرف عمى متطمبات تطبيق إدارة
المعرفة في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة ،وكذلك دراسة عودة ( )2010ىدفت إلى
الكشف عن واقع إدارة المعرفة في الجامعات الفمسطينية حيث شكمت دراسة استكشافية ولم
ترتبط بعبلقة مع متغيرات تابعة كالميزة التنافسية كما ىو الحال في الدراسة الحالية ،أما دراسة
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ى
 )2010عمى سبيل المثال فقد ىدفت لمتعرف عمى دور إدارة المعرفة في ضمان تحقيق
ماضي(

جودة التعميم العالي ،أما دراسة أبو حشيش ( )2009ىدفت إلى التعرف عمى الثقافة التنظيمية
السائدة في جامعة األقصى وعبلقتيا بإدارة المعرفة وذلك من وجية نظر أعضاء الييئة
التدريسية وسبل تدعيميا وبالتالي فإن إدارة المعرفة في تمك الدراسة كان متغي اًر تابعا ،أما دراسة
( )Basu and Sengupta, 2007ىدفت إلى التعرف عمى تقييم عوامل النجاح لمبادرات
إدارة المعرفة لممؤسسات األكاديمية في كمية إدارة األعمال الينديً .
 اتفقت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة في إتباعيا المنيج الوصفي التحميمي ،حيثأن معظم الدراسات قد استخدمت االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات ،وقميمة تمك الدراسات
التي اعتمدت عمى المقاببلت وحدىا دون االستبانة.
ثانياً :أوجو االستفادة من الدراسات السابقة :
 في اختيار منيج الدراسة واالطبلع عمى التجارب الحديثة لتمك الدراسات مما ميد الطريقلمدراسة الحالية الوصول إلى ىدفيا.
 االطبلع عمى األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة وبالتالي انتقاء ما يتناسب منيا معموضوع الدراسة الحالية تمييداً لبناء أداتيا المتمثمة باالستبانة.
 االستفادة من نتائج وتوصيات الدراسات السابقة في تقديم التوصيات واالقتراحات.ثالثاً :أوجو اختالف الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث:
 اليدف :حيث ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى دور متطمبات إدارة المعرفة في تحقيق الميزةالتنافسية في جامعات قطاع غزة ،فالدراسات السابقة وتحديداً تمك االكثر قرباً لموضوع الدراسة
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مثل دراسة ى
الشرفا ( )2008قد تركزت عمى قطاع المصارف ،وىو قطاع تجاري بطبيعة الحال

ويختمف كمياً عن التعميم الحالي ،كما تختمف أيضاً الدراسة من حيث اليدف مع تمك الدراسات
التي تناولت إدارة المعرفة في الجامعات الفمسطينية ،فمثبلً في حين اقتصرت دراسة عودة
( )2010ودراسة الرقب ( )2011عمى دراسة واقع إدارة المعرفة ومتطمبات تطبيقيا ،جاءت
دراسات أخرى مثل دراسة ماضي ( )2010ودراسة العالول ( )2011لتربط بين إدارة المعرفة
وبين الجودة وكذلك تنمية الموارد البشرية عمى الترتيب ،وبالتالي أي من تمك الدراسات لم تتناول
مطمقاً عبلقة إدارة المعرفة بالميزة التنافسية في جامعة فمسطينية.
 المجتمع :حيث تم اختيار الطمبة المتوقع تخرجيم الفصل األول ،2014/2013في حين أنالدراسات السابقة تحديداً تمك التي طبقت في قطاع غزة فقد استيدفت مبحوثين من الموظفين
سواء في المصرف كما في دراسة الشرفا ( )2008أو في مؤسسات أكاديمية كما في دراسات
(العالول2011 ،؛ الرقب2011 ،؛ عودة 2010؛ ماضي ،)2010 ،وعميو فإن الدراسة الحالية
تتميز بشكل واضح في استيدافيا لمطمبة في السنوات األخيرة لمدراسة في الجامعات الفمسطينية.
 المتغيرات :إيجاد العبلقة بين كل من المتغير المستقل متطمبات إدارة المعرفة (القيادة ،الثقافةالتنظيمية ،تكنولوجيا المعمومات ،القوى البشرية) ،والمتغيرات التصنيفية (الشخصية) ،والمتغير
التابع الميزة التنافسية (الرسوم الدراسية ،مفتاح القبول ،سمعة الجامعة ،ىيئة التدريس،المرافق
العامة ،المحتوى المعرفي لممنياج ومواكبة التطور ،خدمة المجتمع) ،وبالتالي لم تتطرق أي من
الدراسات السابقة التي تناولت مواضيع تتشابو مع موضوع الدراسة الحالية متغيرات تضم األبعاد
الرئيسة كما تناولتيا الدراسة الحالية.
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استنادا إلى ما ى
سبق ،فإن الفجوة البحثية التي تسعى الدراسة الحالية لممئيا تكمن في اآلتي:
ً

أوالً :تناول عبلقة متطمبات إدارة المعرفة بالميزة التنافسية في مؤسسات خدماتية أكاديمية كما
ىو الحال في الجامعات الفمسطينية ،حيث لم تتطرق أي من الدراسات السابقة ليذا الموضوع
مطمقاً ،وانما اقتصر بعضيا عمى دراسة واقع أو متطمبات إدارة المعرفة في الجامعات كما في
دراسات (عودة2010 ،؛ العالول.)2011 ،
ثانياً :استيداف الطمبة المتوقع تخرجيم قريباً في كبرى الجامعات الفمسطينية ،والتي تشيد
منافسة واضحة كبدائل جيدة وخيارات مغرية أمام الطمبة ،وبالتالي فإن المبحوثين كانوا من
الطمبة الذين يستطيعون االدالء بشكل مباشر وبوعي واضح السباب تفضيميم لجامعة عن
أخرى ،وكذلك الحال في توظيف أي من تمك الجامعات إلدارة المعرفة ،وىذا ما لم نجده في
الدراسات السابقة التي بنيت عمى رأي العاممين في فييا من أكاديميين واداريين.
ثالثاً :تقديم محاور جديدة معبرة عن متغيرات الدراسة ،كالميزة التنافسية وكذلك إدارة المعرفة،
فالدراسات السابقة التي تناولت أي من ىذين المتغيرين لم تشتمل عمى جميع األبعاد الفرعية
التي تناولتيا الدراسة الحالية ،وبالتالي فإن محدودية طرق التعبير عن المتغير وعدم قياسو وفق
عدة نماذج يعد بمثابة فجوة بحثية أيضاً ،فقد قدمت الدراسة الحالية متغيرات قائمة عمى مراجعة
المتغيرات السابقة والمكونات المعبرة عن كل متغير.
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الفصل الرابع
اإلطار المنيجي لمدراسة

 4.1مقدمة:
يتناول ىذا الفصل وصفاً لمنيج الدراسة ،وأفراد مجتمع الدراسة وعينتيا ،وكذلك أداة الدراسة
المستخدمة وطريقة واجراءات إعدادىا ،وصدقيا وثباتيا ،كما يتضمن ىذا الفصل وصفاً لئلجراءات
التي قام بيا الباحث في تقنين أدوات الدراسة وتطبيقيا ،وأخي اًر المعالجات اإلحصائية التي اعتمد
الباحث عمييا في تحميل الدراسة.
 4.2منيجية الدراسة:
يمكن اعتبار منيج البحث بأنو الطريقة التي يتتبع الباحث خطاىا ،ليصل في النياية إلى
نتائج تتعمق بالموضوع محل الدراسة ،وىو األسموب المنظم المستخدم لحل مشكمة البحث ،إضافة
إلى أنو العمم الذي يعني بكيفية إجراء البحوث العممية.
والمنيج الوصفي الذي يقوم عمى وصف خصائص ظاىرة معينة وجمع
معمومات عنيا دون تحيز أثناء الوصف ويتم من خبلل دراسة حالة معينة أو المسح الشامل أو
مسح العينة (دياب ،)2003 ،وحيث إن الباحث قد شخص مسبقاً جوانب الظاىرة موضع الدراسة
وأبعادىا من خبلل اطبلعو عمى الدراسات السابقة المتعمقة بموضوع البحث ،ويسعى الباحث
لموصول إلى دراسة دور متطمبات إدارة المعرفة في تحقيق الميزة التنافسية في جامعات قطاع
غزة ،وىذا يتوافق مع المنيج الوصفي التحميمي الذي ييدف إلى توفير البيانات والحقائق عن
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المشكمة موضوع ى البحث لتفسيرىا والوقوف عمى دالالتيا ،وحيث أن المنيج الوصفي التحميمي يتم
من خبلل الرجوع لموثائق المختمفة كالكتب والصحف والمجبلت وغيرىا من المواد التي يثبت صدقيا
بيدف تحميميا لموصول إلى أىداف البحث ،فإن الباحث سيعتمد عمى ىذا المنيج لموصول إلى
المعرفة الدقيقة والتفصيمية حول مشكمة البحث ،ولتحقيق تصور أفضل وأدق لمظاىرة موضع
الدراسة ،كما أنو سيستخدم أسموب العينة العشوائية الطبقية في اختياره لعينة الدراسة ،وسيستخدم
االستبانو في جمع البيانات األولية.
 4.3طرق جمع البيانات:
اعتمد الباحث عمى مصدرين لمبيانات ىما:
أ .المصادر األوليةPrimary Sources .
وذلك بالبحث في الجانب الميداني بتوزيع استبانات لدراسة بعض مفردات البحث وحصر
وتجميع المعمومات البلزمة في موضوع البحث ،ومن ثم تفريغيا وتحميميا باستخدام برنامج SPSS
) )Statistical Package for Social Scienceاإلحصائي واستخدام االختبارات اإلحصائية
المناسبة بيدف الوصول لدالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة.
ب .المصادر الثانويةSecondary Sources :
وتمت مراجعة الكتب والدوريات والمنشورات الخاصة والدراسات السابقة والمراجع العربية
واألجنبية والمجبلت العممية والوثائق عمى الشبكة العنكبوتية (االنترنت) ،أو المتعمقة بالموضوع قيد
الدراسة ،والتي تتعمق بدور متطمبات إدارة المعرفة في تحقيق الميزة التنافسية في جامعات قطاع
غزة ،وأية مراجع قد يرى الباحث أنيا تسيم في إثراء الدراسة بشكل عممي ،وينوي الباحث من خبلل
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المجوء لممصادر ى الثانوية في الدراسة ،لمتعرف عمى األسس والطرق العممية السميمة في كتابة
الدراسات ،وكذلك أخذ تصور عام عن آخر المستجدات التي حدثت وتحدث في مجال الدراسة.
 4.4مجتمع الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة من جميع الطمبة المتوقع تخرجيم في الفصل األول 2014/2013
م في الجامعات في قطاع غزة (اإلسبلمية – األقصى – األزىر) ألن ىذه الجامعات من أكبر وأقدم
الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة ،وبذلك يتكون مجتمع الدراسة من  2853طالباً وطالبة يدرسون
في الجامعات الثبلثة موضع الدراسة متوقع تخرجيم في الفصل األول  2014/2013كما ىو
موضح في الجدول (.)3
جدول ()3
توزيع مجتمع الدراسة لـ (الجامعة اإلسالمية ،جامعة األقصى ،جامعة األزىر).
اسم الجامعة

الطمبة

الطالبات

المجموع

الجامعة اإلسبلمية

440

700

1140

جامعة األقصى

311

782

1093

جامعة األزىر

320

300

620

المجمـ ـ ـ ــوع

1071

1782

2853

 المصدر الجامعة اإلسبلمية ،جامعة األقصى ،جامعة األزىر-دائرة القبول والتسجيل،
 ،2013تقارير غير منشورة.
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مبرر ى
اختيار الثاالث جامعات مقراتيا الرئيسية في غوة ،وبالتالي تشكل أبرز ثبلث خيارات

أمام الطمبة ،كما أنيا تتقارب إلى حد ما في التخصصات الرئيسة في معدالت القبول وأعداد
الممتحقين ،كما يميز تمك الجامعات كونيا تعمل في بيئة تنافسية قد يثري ىذه الدراسة مقارنة
بالجامعات األخرى الناشئة أو تمك التي تتبع نظام التعميم المفتوح.
 4.5عينة الدراسة:
تتكون عينة الدراسة من  285طالباً وطالبة تم اختيارىم بالطريقة العشوائية الطبقية من
مجتمع الدراسة ،حيث تم اختيار العينة استناداً إلى مجتمع الدراسة ،فكانت العينة ممثمة بنسبة
 %10وفقاً ليذا المجتمع البالغ ( )2853مفردة ،ثم جرى تقسيم المجتمع إلى طبقات وفقاً لمتوزيع
النسبي آخذين باالعتبار متغير الجامعة والجنس ،ثم جرى االختيار وفق نسبة العينة لممجتمع من
كل فئة  /طبقة ،فكانت النسبة الممثمة لكل طبقة (جامعة) ىي  ،%10كما ىو موضح في
الجدول(.)4
جدول ()4
توزيع عينة الدراسة لـ (الجامعة اإلسالمية ،جامعة األقصى ،جامعة األزىر)
اسم الجامعة

الطالبات

الطمبة

المجموع

الجامعة اإلسبلمية

44

70

114

جامعة األقصى

31

78

109

جامعة األزىر

32

30

62

المجمـ ـ ـ ــوع

107

178

285
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تم توزيعى االستبانات عمى جميع أفراد عينة الدراسة ،فقد قام الباحث بدايةً بتوزيع ()40
استبانو كعينة استطبلعية ،لمتأكد من جودة االستبانو ومدى قابمية المبحوثين لمتعامل معيا ،وكذلك
لمتعرف عمى بعض المؤشرات اإلحصائية الرئيسة ،وحيث أن النتائج األولية كانت إيجابية ،ولم يكن
ىنالك أي تعديبلت أو صعوبة في التعامل مع االستبانة ،فقد تم استكمال توزيع باقي االستبانات
بعد ذلك عمى باقي مجتمع الدراسة ليصل إلى ( )285استبانو ،وتم استرداد  272استبانو أي ما
نسبتو (.)%95.4
وبعد تفحص االستبانات لم يتم استبعاد أي منيا نظ اًر لتحقق الشروط المطموبة لئلجابة عمييا،
وبذلك يكون عدد االستبانات الخاضعة لمدراسة  272استبانة أي ما نسبتو (.)%95.4
 4.5.1خصائص عينة الدراسة:
توضح الجداول التالية خصائص عينة الدراسة ،حيث أن اليدف من استعراضيا ىو توصيف
وتحديد سمات العينة ،كما يمي:
 .1الجنس
يبين جدول ( )5أن  %37.9من عينة الدراسة من "الذكور" ،و %62.1من عينة الدراسة
من "اإلناث" وىي نفس النسبة لتوزيع الطبلب والطالبات في الجامعات كما في مجتمع الدراسة،
وتشير ىذه النسبة أيضاً إلى زيادة عدد اإلناث في الجامعات.
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جدول ()5
توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس
الجنس

التكرار

النسبة المئوية

ذكر

103

37.9

أنثى

169

62.1

المجموع

272

100.0

 .2اسم الجامعة
يبين جدول ( )6أن  %39.3من عينة الدراسة من "الجامعة اإلسبلمية" وأن  %38.2من
عينة الدراسة من "جامعة األقصى" ،وأن و %22.4من عينة الدراسة من "جامعة األزىر".
جدول ()6
توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجامعة
الجامعة

التكرار

النسبة المئوية

الجامعة اإلسبلمية

107

3.93

جامعة األقصى

104

38.2

جامعة األزىر

61

22.4

المجموع

272

100.0

يدلل توزيع عينة الدراسة عمى الجامعات عمى زيادة عدد الخريجين من أفراد العينة في
الجامعة اإلسبلمية ومن ثم جامعة األقصى.
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 .3معدل الثانويةى العامة
جدول ()7
توزيع عينة الدراسة حسب متغير معدل الثانوية العامة
النسبة

معدل الثانوية العامة

التكرار

أقل من % 70

40

14.7

من -70أقل من %80

89

32.7

من  - %80أقل من %90

101

37.1

 % 90فأكثر

42

15.4

المجموع

272

100.0

المئوية

يدلل الجدول أعبله عمى أن عدد الحاصمين عمى معدل دون ( )%70من عينة الدراسة
 40مفردة ،وىذا العدد قريب من الحاصمين عمى معدالت مرتفعة ( )%90فأكثر حيث بمغوا
42مفردة ،ويتضح من الجدول ( )7أن معظم معدالت الطمبة في عينة الدراسة قد تراوحت معدالتيم
بين  %70و %90حيث شكموا  %70من عينة الدراسة.
 .4التخصص في الثانوية العامة
يبين جدول ( )8أن  %52.2من عينة الدراسة كانوا ضمن الفرع العممي في الثانوية
العامة ،و %47.8من عينة الدراسة كانوا في الفرع "األدبي".
وىذا يشير إلى أن نسبة طمبة القسم العممي في الثانوية العامة كانوا أكثر نسبياً من طمبة
القسم األدبي في عينة الدراسة كما ىو موضح في الجدول (.)8
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جدول ()8

توزيع عينة الدراسة حسب متغير التخصص في الثانوية العامة
التخصص في الثانوية العامة

التكرار

النسبة المئوية

عممي

142

52.2

أدبي

130

47.8

المجموع

272

100.0

النسب متقاربة بين العممي واألدبي ،وىذا يدلل عمى عدم وجود أفضمية لتخصص ما في
الثانوية العامة عن تخصص أخر.
 4.6أداة الدراسة:
كانت االستبانو ىي األداة الرئيسة في جمع البيانات ،وقد تم إعدادىا عمى النحو التالي:
 .1إعداد استبانة أولية من أجل استخداميا في جمع البيانات والمعمومات من خبلل االطبلع عمى
الدراسات السابقة والبحوث المتعمقة بمجال الدراسة وموضوعيا.
 .2عرض االستبانة عمى المشرف من أجل اختبار مدى مبلءمتيا لجمع البيانات.
 .3تعديل االستبانة بشكل أولي حسب ما يراه المشرف.
 .4تم عرض االستبانة عمى مجموعة من المحكمين والذين قاموا بدورىم بتقديم النصح واإلرشاد
وتعديل وحذف ما يمزم.
 .5إجراء دراسة اختبارية ميدانية أولية لبلستبانة وتعديل حسب ما يناسب.
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االستبانة عمى جميع أفراد العينة لجمع البيانات البلزمة لمدراسة ،ولقد تم تقسيم االستبانة
 .6توزيع

إلى جزأين كما يمي:
 الجزء األول :يتكون من البيانات الشخصية لعينة الدراسة ويتكون من  5فقرات
 الجزء الثاني :يناقش دور متطمبات إدارة المعرفة في تحقيق الميزة التنافسية في جامعات
قطاع غزة وتم تقسيمو إلى بعدين رئيسين كما يمي:
البعد األول :يتناول متطمبات إدارة المعرفة وينقسم إلى أربعة أبعاد عمى النحو التالي:
ُ 
 ال ُبعد األول :يناقش تكنولوجيا المعمومات ويتكون من  7فقرات.
 ال ُبعد الثاني :يناقش الثقافة التنظيمية ويتكون من  8فقرات.
 ال ُبعد الثالث :يناقش القوى البشرية ويتكون من  6فقرات
 ال ُبعد الرابع :يناقش القيادة التنظيمية ويتكون من  6فقرات
البعد الثاني :يتناول عناصر الميزة التنافسية وينقسم إلى سبعة أبعاد كما يمي:
ُ 
 ال ُبعد األول :يناقش الرسوم الدراسية ويتكون من  6فقرات.
 ال ُبعد الثاني :يناقش مفتاح القبول ويتكون من  5فقرات.
 ال ُبعد الثالث :يناقش سمعة الجامعة ويتكون من  7فقرات
 ال ُبعد الرابع :يناقش جودة المرافق ويتكون من  7فقرات
 ال ُبعد الخامس :يناقش كفاءة الييئة التدريسية ويتكون من  6فقرات.
البعد السادس :يشمل المحتوى المعرفي لممنياج ومواكبة التطور ويضم  7فقرات.
ُ 
البعد السابع :يناقش خدمة المجتمع ويتكون من  6فقرات.
ُ 
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اإلجابات عمى فقرات األبعاد وفق مقياس ليكارت الخماسي كما ىو موضح في
وقد كانت

جدول(.)9
جدول ()9
مقياس ليكارت الخماسي
التصنيف موافق بشدة موافق إلى حد ما غير موافق غير موافق بشدة
الدرجة

5

4

2

3

1

 4.7صدق وثبات االستبانة:
صدق االستبانو يعني "التأكد من أنيا سوف تقيس ما أعدت لقياسو" (العساف،
 ،)429:1995كما يقصد بالصدق "شمول االستبانة لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحميل
من ناحية ،ووضوح فقراتيا ومفرداتيا من ناحية ثانية ،بحيث تكون مفيومة لكل من يستخدميا"
(عبيدات وآخرون ،)179:2001 ،وقد قام الباحث بالتأكد من صدق أداة الدراسة كما يمي:
أوالً :صدق فقرات االستبانة :تم التأكد من صدق فقرات االستبانة بطريقتين ،ىما الصدق الظاىري
لؤلداة ويعبر عن صدق المحكمين ،والثاني صدق االتساق الداخمي لفقرات االستبانة ،كما يمي:
 .1الصدق الظاىري لألداة (صدق المحكمين)
قام الباحث بعرض أداة الدراسة في صورتيا األولية عمى مجموعة من المحكمين تألفت
من( )10أشخاص من أعضاء الييئة التدريسية في كمية التجارة والعموم اإلدارية بجامعة األزىر
والجامعة اإلسبلمية وجامعة األقصى ومتخصصين في اإلدارة واإلحصاء .ويوضح الممحق رقم ()1
أسماء المحكمين الذين قاموا مشكورين بتحكيم أداة الدراسة ،وقد طمب الباحث من المحكمين إبداء

116

الفصلىالرابع

ىى

ىىىىى

اإلطارىالمنكجيىللدرادة

آرائيم في مدى ىمبلءمة العبارات لقياس ما وضعت ألجمو ،ومدى وضوح صياغة العبارات ،ومدى
مناسبة كل عبارة لمُبعد الذي تنتمي إليو ،ومدى كفاية العبارات لتغطية كل ُبعد من أبعاد متغيرات
الدراسة األساسية ،ىذا باإلضافة إلى اقتراح ما يرونو ضرورياً من تعديل صياغة العبارات أو
حذفيا ،أو إضافة عبارات جديدة ألداة الدراسة ،وكذلك إبداء آرائيم فيما يتعمق بالبيانات األولية
(الخصائص الشخصية والوظيفية المطموبة من المبحوثين) ،وتركزت توجييات المحكمين عمى طول
االستبانة حيث كانت تحتوي عمى بعض العبارات المتكررة ،كما أن بعض المحكمين نصحوا
بضرورة تقميص بعض العبارات من بعض األبعاد واضافة بعض العبارات إلى أبعاد أخرى.
واستناداً إلى المبلحظات والتوجييات التي أبداىا المحكمون ،وبعد التشاور مع المشرف ،قام
الباحث بإجراء التعديبلت التي اتفق عمييا معظم المحكمين حيث تم تعديل صياغة بعض العبارات
وحذف بعضيا أو إضافة عبارات جديدة.
 .2صدق االتساق الداخمي لفقرات االستبانة
تم حساب االتساق الداخمي لفقرات االستبانة عمى عينة الدراسة البالغ حجميا  40مفردة ،وذلك
بحساب معامبلت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكمية لمُبعد التابعة لو عمى النحو التالي:
أ .الصدق الداخمي لفقرات ال ُبعد األول :متطمبات إدارة المعرفة
جدول ( )10يبين معامبلت االرتباط بين كل فقرة من فقرات ال ُبعد األول (متطمبات إدارة المعرفة)
والمعدل الكمي لفقراتو ،والذي يبين أن معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة (،)0.05
حيث إن القيمة االحتمالية لكل فقرة أقل من  0.05وقيمة  rالمحسوبة أكبر من قيمة  rالجدولية
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 ،0.361وبذلك تعتبر فقرات الُبعد األول (متطمبات إدارة المعرفة) صادقة لما وضعت
والتي تساوي

لقياسو.
جدول ()10
الصدق الداخمي لفقرات ال ُبعد االول (متطمبات إدارة المعرفة)
معامل

القيمة

االرتباط

االحتمالية

-

-

1

تتصف إدارة الجامعة بأنيا قدوة موضوعية ومينية لآلخرين.

0.460

0.010

2

يسيل التواصل بين إدارة الجامعة والطمبة.

0.556

0.001

3

تتيح إدارة الجامعة فرص النقد البناء لمتحسين واالرتقاء.

0.432

0.017

0.578

0.001

5

تشجع إدارة الجامعة عمى عقد دورات وندوات عممية لمطمبة.

0.735

0.000

6

تتممس إدارة الجامعة االحتياجات المعرفية المطموبة لمطمبة.

0.636

0.000

7

تعتمد إدارة الجامعة عمى مصادر المعرفة المتنوعة في اتخاذ القرار.

0.614

0.000

1

ثانياً :الثقافة التنظيمية

-

-

تحرص الجامعة عمى تحديد المشكبلت وحميا بأسموب عممي.

0.627

0.000

2

تحث الجامعة الطمبة عمى البحث العممي والتطوير.

0.755

0.000

3

تغرس الجامعة ثقافة العمل الجماعي والعمل ضمن فريق.

0.639

0.000

4

تشجع الجامعة االنفتاح المعرفي وتؤكد عمى تبادل الخبرات والثقافات.

0.535

0.002

5

تحفز الجامعة الطمبة عمى التعمم المستمر.

0.723

0.000

6

تحث الجامعة طمبتيا عمى اكتساب معارف جديدة.

0.631

0.000

0.448

0.013

مسمسل

4

7

8

الفقرة
أوالً :القيادة التنظيمية

تحرص إدارة الجامعة عمى دعم حرية الطمبة لتبادل األفكار ومشاركة
المعرفة.

تسيل الجامعة الوصول إلى المعرفة بسيولة ويسر في ضوء المستجدات
العممية.
تيتم الجامعة بتعزيز القيم واألخبلق لموصول إلى الفضائل الحسنة والقيم

النبيمة.
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ى

الفقرة

ثالثاً :القوى البشرية

معامل

القيمة

االرتباط

االحتمالية

1

يتمتع الطاقم األكاديمي في الجامعة بالميارات والخبرات المناسبة.

0.709

0.000

2

يتمتع الطاقم األكاديمي في الجامعة بالمعرفة.

0.543

0.002

3

يمتمك الطاقم األكاديمي القدرة عمى التفكير واإلبداع في العمل.

0.666

0.000

4

تسعى الجامعة إلى تطوير الطاقم األكاديمي واإلداري.

0.806

0.000

0.795

0.000

0.588

0.001

5
6

تستقطب الجامعة أكاديميين واداريين ذوي معارف تتبلءم مع متطمبات
الوظيفة.
كادر أكاديمياً وادارياً لديو القدرة عمى حل المشكبلت المرتبطة
تمتمك الجامعة
اً
بأعماليم معتمدين عمى خبراتيم.

رابعاً :تكنولوجيا المعمومات
1

يتوفر لدى الجامعة نظام محوسب لمقيام بالخدمات الطبلبية األكاديمية

0.470

0.009

2

يتوفر لدى الجامعة أجيزة حاسوب ذات جودة عالية.

0.586

0.001

3

تتيح الجامعة خدمة اإلنترنت بتقنية متقدمة وسرعة عالية.

0.681

0.000

4

تقدم الجامعة وسائط تخزين في أماكن مختصة تتيح فرصة مشاركة المعرفة.

0.604

0.000

0.704

0.000

0.781

0.000

5
6

واإلدارية.

توفر الجامعة ماكينات تصوير وطابعات وفاكسات وكل مستمزمات الوسائط
التعميمية.
تقدم الجامعة تسييبلت تكنولوجية لخمق وتبادل المعرفة.

قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "28تساوي 0.361
ب .الصدق الداخمي لفقرات ال ُبعد الثاني :عناصر الميزة التنافسية
جدول ( )11يبين معامبلت االرتباط بين كل فقرة من فقرات ال ُبعد الثاني (عناصر الميزة التنافسية)
والمعدل الكمي لفقراتو ،والذي يبين أن معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة (،)0.05
حيث إن القيمة االحتمالية لكل فقرة أقل من  0.05وقيمة  rالمحسوبة أكبر من قيمة  rالجدولية
والتي تساوي  ،0.361وبذلك تعتبر فقرات ال ُبعد الثاني صادقة لما وضعت لقياسو.
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جدول ()11
الصدق الداخمي لفقرات ال ُبعد الثاني :عناصر الميزة التنافسية

مسمسل

معامل

الفقرة

القيمة

االرتباط االحتمالية

أوالً :الرسوم الدراسية

1

يوجد نظم واجراءات واضحة لمطمبة لدفع الرسوم الدراسية في الجامعة.

0.018 0.428

2
3

توفر الجامعة عدداً من المنح واإلعفاءات من الرسوم لمدرجات العممية المختمفة.

0.005 0.503

تتفيم الجامعة الظروف المالية لمطمبة ولدييا نظام إقراض واعفاء شفاف وعادل.

4

تحرص الجامعة عمى تقسيط الرسوم لمطمبة حسب قدراتيم المالية.

0.002 0.545

5

تيتم الجامعة بعقد اتفاقيات مع مؤسسات أخرى لتوفير المنح لمطمبة.

0.003 0.523

6

تقدم الجامعة التسييبلت المناسبة لمطمبة في تسديد الرسوم.

0.002 0.544

ثانياً :مفتاح القبول

0.017 0.433

1

تتبع الجامعة نظام قبول قائم عمى المينية.

0.005 0.502

2

يخضع نظام قبول الطمبة إلى معايير واضحة ومعمنة.

0.027 0.403

3

بناء عمى معايير القبول في الجامعة.
اخترت تخصصك ً
تتيح الجامعة فرص التحويل لكميات أخرى حسب رغبة الطمبة الذين حال مفتاح

0.015 0.441

4
5

القبول من اختيارىم لمكميات التي يرغبون االلتحاق بيا.
تستقطب الجامعة الطمبة المميزين.

0.003 0.530
0.037 0.383

ثالثاً :سمعة الجامعة

1

تحرص الجامعة عمى تحسين سمعتيا في المجتمع المحمي.

0.004 0.513

2

تسعى الجامعة لمحصول عمى مكانة عمى المستوى الدولي.

0.001 0.568

3

تتبوأ الجامعة مكانة مميزة بين الجامعات.

0.005 0.496

4

يشجع طمبة الجامعة أصدقاءىم عمى االلتحاق بيا.

0.010 0.464

5

بناء عمى قدرات خريجييا وحسن معاممتيا وسمعتيا
يكون اختيار الطمبة لمجامعة ً
في المجتمع

0.001 0.558

6

تضع الجامعة معايير محمية ودولية لتحسين صورتيا مقارنة بالجامعات األخرى.

0.000 0.692

7

تشعر بالفخر واالعتزاز كونك تدرس في ىذه الجامعة.
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رابعاً :جودة المرافق

1

تسعى الجامعة لتوفير مرافق مبلئمة لمطمبة.

0.000 0.693

2

تتمتع الجامعة بمناخ تعميمي مناسب وآمن خال من الضوضاء والخوف.

0.000 0.738

3

تسعى الجامعة لتوفير مبان كافية ومبلئمة لمبرامج األكاديمية المختمفة العممية منيا
واألدبية.

0.000 0.752

4

توفر الجامعة مساحات كافية وتتناسب مع أعداد الطمبة.

0.000 0.663

5

توفر الجامعة القاعات الدراسية بأن تكون واسعة ومناسبة ومبلئمة.

0.000 0.720

6

لدى الجامعة مواقف كافية ومناسبة لسيارات جميورىا الداخمي والخارجي.

0.004 0.510

7

توفر الجامعة مرافق خاصة باألنشطة البلمنيجية.

0.000 0.685

خامساً :كفاءة الييئة التدريسية

1

تتاح فرصة التواصل مع أعضاء الييئة التدريسية بسيولة ويسر.

0.004 0.507

2

ينوع المحاضر في استخدام أنظمة التعميم وأساليبو.

0.035 0.387

3

يستخدم المحاضر النظم الحديثة في التدريس.

0.005 0.497

4

يتمتع المحاضر بميارة وكفاءة عالية في التدريس.

0.027 0.405

5

يتم تقييم أداء الييئة التدريسية من قبل الطمبة.

0.008 0.475

6

تتوفر فرص التدريب والتطوير المستمر لممحاضرين.

0.001 0.562

سادساً :المحتوى المعرفي لممنياج ومواكبة التطور
1

تحرص الجامعة عمى تطوير آليات وطرق التدريس فييا من خبلل خبراء

مختصين.

0.000 0.643

2

يمبي المنياج الجامعي المعارف األساسية المطموبة لمتخصص.

0.016 0.435

3

تيتم الجامعة بتطوير المنياج بصورة دائمة بما يواكب التطور.

0.016 0.436

4

تركز الجامعة عمى جودة المناىج التعميمية التي تواكب متطمبات العصر وتمبي
احتياجات المجتمع فييا.

0.001 0.576

5

تعد الجامعة برامج تعميمية تواكب التطور والمستجدات التكنولوجية.

0.000 0.699

6

تتبنى الجامعة إستراتيجية واضحة ومعمنة لتطوير مناىجيا التعميمية.

0.000 0.605

تنسجم المساقات الدراسية وخمق ثقافة الجودة التي تراعي تقميل الفجوة بين النظرية
7

0.026 0.406

والتطبيق.
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سابعاً :خدمة المجتمع

1

تشارك الجامعة في األنشطة العممية والمينية التي تخدم المجتمع المحمي.

0.000 0.606

2

تعقد الجامعة مؤتمرات تيدف إلى خدمة المجتمع وتمبية احتياجاتو.

0.004 0.507

3

تقدم الجامعة برامج خدمية متنوعة لتمبية متطمبات المجتمع.

0.002 0.536

4

تجيز الجامعة مراكز مختصة لخدمة المجتمع لمقيام بتدريب أفراد المجتمع.

0.000 0.649

5

تشجع الجامعة األبحاث العممية المختصة في حل مشكبلت المجتمع.

0.000 0.729

6

تتيح الجامعة مرافقيا لممجتمع المحمي لبلستفادة منيا.

0.004 0.513

قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "28تساوي 0.361
ج.صدق االتساق البنائي ألبعاد الدراسة:
جدول ( )12يبين معامبلت االرتباط بين معدل كل ُبعد من أبعاد الدراسة مع المعدل الكمي
لفقرات االستبانة والذي يبين أن معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة  ،0.05حيث إن
القيمة االحتمالية لكل فقرة أقل من  0.05وقيمة  rالمحسوبة أكبر من قيمة  rالجدولية والتي تساوي
0.396
جدول ()12
معامل االرتباط بين معدل كل ُبعد من أبعاد الدراسة مع المعدل الكمي لفقرات االستبانة
معامل

القيمة

االرتباط

االحتمالية
0.000
0.000

الُبعد

عنوان الُبعد

األول

متطمبات إدارة المعرفة

0.929

الثاني

عناصر الميزة التنافسية

0.949

قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "23تساوي 0.396
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ثانياً :ثبات فقراتى االستبانة :Reliability
أما ثبات أداة الدراسة فيعني "التأكد من أن اإلجابة ستكون واحدة تقريباً لو تكرر تطبيقيا
عمى األشخاص ذاتيم في أوقات أخرى" (العساف .)430 ،وقد أجرى الباحث خطوات الثبات عمى
العينة االستطبلعية نفسيا بطريقتين ىما:
 -1طريقة التجزئة النصفية  :Split-Half Coefficientتم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين
معدل األسئمة الفردية الرتبة ومعدل األسئمة الزوجية الرتبة لكل بعد وقد تم تصحيح معامبلت
االرتباط باستخدام معامل ارتباط سبيرمان براون لمتصحيح ()Spearman-Brown Coefficient
حسب المعادلة التالية:
2ر
معامل الثبات =
 1ر

حيث ر معامل االرتباط وقد بين جدول ( )13أن ىناك معامل ثبات كبير

نسبيا لفقرات االستبانة مما يطمئن الباحث عمى استخدام االستبانة بكل طمأنينة
جدول ()13
معامل الثبات (طريقة التجزئة النصفية)
معامل

معامل

االرتباط

المصحح

االحتمالية

0.8181

0.000
0.000
0.000

الُبعد

العنوان

االول

متطمبات إدارة المعرفة

0.6922

الثاني

عناصر الميزة التنافسية

0.7721

0.8714

0.7669

0.8681

جميع األبعاد

االرتباط القيمة

قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "28تساوي 0.361
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 -2طريقة ألفاى كرونباخ :Cronbach's Alpha
استخدم الباحث طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة كطريقة ثانية لقياس الثبات و
يبين جدول ( )14أن معامبلت الثبات مرتفعة مما يطمئن الباحث عمى استخدام االستبانة بكل
طمأنينة
جدول ()14
معامل الثبات (طريقة وألفا كرونباخ)
ال ُبعد

العنوان

األول

متطمبات إدارة المعرفة

عدد الفقرات معامل ألفا كرونباخ
27

0.9340

الثاني عناصر الميزة التنافسية 44

0.8993

71

0.9047

جميع األبعاد

 4.8المعالجات اإلحصائية:
لتحقيق أىداف الدراسة وتحميل البيانات التي تم تجميعيا ،فقد تم استخدام عدد من
األساليب اإلحصائية المناسبة لعرض البيانات من جية ،والختبار العبلقات من جية أخرى ،وذلك
باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية ( Statistical Package for Social
 Science (SPSSوفيما يمي مجموعة من األساليب اإلحصائية التي استخدمت في تحميل
البيانات:
 .6تم ترميز وادخال البيانات إلى الحاسب اآللي ،حسب مقياس ليكرت الخماسي لدرجة االستخدام
( 1غير موافق بشدة 2 ،غير موافق 3 ،محايد 4 ،موافق 5 ،موافق بشدة) ،ولتحديد طول فترة

114

الفصلىالرابع

ىىىىى

ىى

اإلطارىالمنكجيىللدرادة
ى
ليكرت الخماسي (الحدود الدنيا والعميا) المستخدم في أبعاد الدراسة ،تم حساب المدى
مقياس

( ،)4=1-5ثم تقسيمو عمى عدد فترات المقياس الخمسة لمحصول عمى طول الفقرة أي
( ،)0.8=5/4بعد ذلك تم إضافة ىذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس (وىي الواحد الصحيح)
وذلك لتحديد الحد األعمى لمفترة األولى وىكذا وجدول ( )15يوضح أطوال الفترات كما يمي:
جدول ()15
مقياس اإلجابات
الفترة

1.8-1

درجة

غير

األىمية

بشدة

الدرجة

1

أكبر

موافق

من -1.8أكبر

من -2.60أكبرمن-3.40

أكبرمن-4.20

5.0

2.60

3.40

4.20

غير موافق

محايد

موافق

موافق بشدة

2

3

4

5

 .5تم حساب التك اررات والنسب المئوية لمتعرف عمى الصفات الشخصية لمفردات الدراسة ،وتحديد
استجابات أفرادىا تجاه عبارات األبعاد الرئيسة التي تضمنتيا أداة الدراسة.
 .4المتوسط الحسابي  Meanوذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد الدراسة عن
كل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة األساسية ،مع العمم بأنو يفيد في ترتيب العبارات حسب
أعمى متوسط حسابي (كشك.)89:1996 ،
 .3تم استخدام االنحراف المعياري ( )Standard Deviationلمتعرف عمى مدى انحراف
استجابات أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة ولكل ُبعد من األبعاد الرئيسية
عن متوسطيا الحسابي ،ويبلحظ أن االنحراف المعياري يوضح التشتت في استجابات أفراد
الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة إلى جانب األبعاد الرئيسة ،فكمما اقتربت قيمتو
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من الصفر ى كمما تركزت االستجابات وانخفض تشتتيا بين المقياس (إذا كان االنحراف
المعياري واحد صحيحاً فأعمى فإن ذلك يعني عدم تركز االستجابات وتشتتيا).
 .2اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة (تقدم ذكره).
 .1معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق الفقرات (تقدم ذكره).
 .7معادلة سبيرمان براون لمثبات (تقدم ذكره).
 .8اختبار كولومجروف-سمرنوف لمعرفة نوع البيانات ىل تتبع البيانات المجمعة لمتوزيع الطبيعي
أم ال ()1- Sample K-S
 .9اختبار  tلمتوسط عينة واحدة  One sample T testلمعرفة الفرق بين متوسط الفقرة
والمتوسط الحيادي ""3
.61اختبار  tلمفروق بين متوسطي عينتين مستقمتين.
.66تحميل التباين األحادي لمفروق بين ثبلث متوسطات فأكثر.
.65اختبار شفيو لممقارنات المتعددة بين المتوسطات.
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الفصل اخلامس
نتائج الدراسة امليدانية وتفسريها
 اختبار التوزيع الطبيعي
 تحميل فقرات وفرضيات الدراسة
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الفصل الخامس
اإلطار العممي لمدراسة

 5.1مقدمة:
تناول الفصل السابق عرضاً لمنيجية الدراسة موضحاً األداة التي تم استخداميا،
واالختبارات اإلحصائية المتعمقة بصدق األداة وثباتيا ،وقد تقدم في نفس الفصل أيضاً عرض ألبرز
االختبارات اإلحصائية المستخدمة في عرض البيانات ،واختبار العبلقة بين المتغيرات وغيرىا من
العبلقات التي تؤدي بمجمميا الختبار الفرضيات واثباتيا أو نفييا ،وىذا ما يتناولو الفصل الخامس،
إذ يركز إضافة إلى ما سبق عمى تحميل الفقرات وفق آراء المبحوثين ومقارنتيا مع الدراسات
السابقة ،وتقديم تبريرات ومناقشتيا مناقشة عممية وفق النتائج اإلحصائية التحميمية والوصفية التي
أظيرتيا الدراسة.
يتناول ىذا الفصل تفسير النتائج واختبار الفرضيات ،كما يتناول أيضاً تحميل متغيرات
الدراسة مستنداً لكل بعد أو محور في ىذه المتغيرات التابعة والمستقمة .كما تضمن ىذا الفصل
إختبار لفرضيات الدراسة.
من جية أخرى ،تم مناقشة النتائج االحصائية في ىذا الفصل ،ومدى اتفاقيا أو اختبلفيا
مع الدراسات السابقة وفق المراجع المتاحة ،وما دالالت ىذا االتفاق أو االختبلف.
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وتفدورهاواختبار الفرضيات
 5.2تفسير النتائج
ى

 5.2.1اختبار التوزيع الطبيعي (اختبار كولمجروف -سمرنوف (:))1- Sample K-S
سنعرض اختبار كولمجروف -سمرنوف لمعرفة ىل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ال
وىو اختبار ضروري في حالة اختبار الفرضيات ألن معظم االختبارات العممية تشترط أن يكون
توزيع البيانات طبيعيا ،ويوضح الجدول ( )16نتائج االختبار حيث إن قيمة مستوى الداللة لكل ُبعد
أكبر من  ( sig.  0.05 (0.05وىذا يدل عمى أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ويجب استخدام
االختبارات المعمميو.
جدول ()16
اختبار التوزيع الطبيعي ()1-Sample Kolmogorov-Smirnov
القيمة

ال ُبعد

العنوان

عدد الفقرات

قيمة Z

األول

متطمبات إدارة المعرفة

27

0.868

0.438

الثاني

عناصر الميزة التنافسية

44

1.298

0.069

71

1.259

0.084

جميع األبعاد

االحتمالية

 5.2.2تحميل فقرات الدراسة
تم استخدام اختبار  Tلمعينة الواحدة ( )One Sample T testلتحميل فقرات االستبانة،
وتكون الفقرة ايجابية -بمعنى أن أفراد العينة يوافقون عمى محتواىا -إذا كانت قيمة  tالمحسوبة
أكبر من قيمة  tالجدولية والتي تساوي ( 1.97أو القيمة االحتمالية أقل من  0.05والوزن النسبي
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وتكون الفقرة سمبية -بمعنى أن أفراد العينة ال يوافقون عمى محتواىا -إذا كانت
أكبر من ،)%60
ى

قيمة  tالمحسوبة أصغر من قيمة  tالجدولية والتي تساوي ( 1.97-أو القيمة االحتمالية أقل من
 0.05والوزن النسبي أقل من  ،)%60وتكون آراء العينة في الفقرة محايدة إذا كانت القيمة
االحتمالية ليا أكبر من 0.05
تحميل فقرات وأبعاد الدراسة:
تحميل فقرات المتغير المستقل (:متطمبات إدارة المعرفة)
تعد متطمبات إدارة المعرفة ىي المتغير المستقل في ىذه الدراسة ،ويتضمن ىذا المتغير
أربعة أبعاد فرعية وىي(القيادة التنظيمية ،والثقافة التنظيمية ،والقوى البشرية ،وتكنولوجيا المعمومات)
استعرض آلراء المبحوثين حول كل ُبعد من ىذه األبعاد مع التحميل والمناقشة.
ا
وفيما يمي
أوالً :تحميل فقرات ال ُبعد األول :القيادة التنظيمية
تم استخدام اختبار  tلمعينة الواحدة ،والنتائج مبينة في جدول ( )17والذي يبين آراء أفراد
البعد األول (القيادة التنظيمية) وتبين النتائج أن أعمى فقرتين حسب الوزن
عينة الدراسة في فقرات ُ
النسبي لكل فقرة كما يمي:
 .1في الفقرة رقم " "5بمغ الوزن النسبي " "%76.62والقيمة االحتمالية تساوي " "0.000وىي أقل
من  0.05مما يدل عمى أن "إدارة الجامعة تشجع عمى عقد دورات وندوات عممية لمطمبة".
 .2في الفقرة رقم " "1بمغ الوزن النسبي " "%71.32والقيمة االحتمالية تساوي " "0.000وىي أقل
من  0.05مما يدل عمى أن " تتصف إدارة الجامعة بأنيا قدوة موضوعية ومينية لآلخرين".
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وتفدورهاأقل فقرتين حسب الوزن النسبي ىما كما يمي:
كما تبين النتائج أن
ى

 .1في الفقرة رقم " "2بمغ الوزن النسبي " "%66.10والقيمة االحتمالية تساوي " "0.000وىي
أقل من  0.05مما يدل عمى أنو "يسيل التواصل بين إدارة الجامعة والطمبة".
 .2في الفقرة رقم " "3بمغ الوزن النسبي " "%63.68والقيمة االحتمالية تساوي " "0.002وىي
أقل من  0.05مما يدل عمى أن "إدارة الجامعة تتيح فرص النقد البناء لمتحسين واالرتقاء".
البعد األول (القيادة التنظيمية) يساوي3.45
وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات ُ
واالنحراف المعياري يساوي  ،0.712والوزن النسبي يساوي  %68.93وىو أكبر من الوزن النسبي
المحايد " "%60وقيمة  tالمحسوبة تساوي  10.339وىي أكبر من قيمة  tالجدولية والتي تساوي
 1.97والقيمة االحتمالية تساوي  0.000وىي أقل من  0.05مما يدل عمى أن إدارة الجامعات
تتصف بقيادة تنظيمية جيدة ،ويعزو الباحث ذلك إلى أن إدارة الجامعات تشجع عمى عقد دورات
وندوات عممية لمطمبة ،وان أنيا تتصف بأنيا قدوة موضوعية ومينية لآلخرين ،كما ىو موضح في
الجدول (.)17
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م

جدول ()17
البعد األول (القيادة التنظيمية)
تحميل فقرات ُ
المتوسط االنحراف الوزن

الفقرة

الحسابي المعياري النسبي

 1تتصف إدارة الجامعة بأنيا قدوة موضوعية ومينية لآلخرين.

قيمة t

القيمة
االحتمالية

الترتيب

0.000 10.252 71.32 0.911 3.57

2

 2يسيل التواصل بين إدارة الجامعة والطمبة.

4.723 66.10 1.066 3.31

0.000

7

 3تتيح إدارة الجامعة فرص النقد البناء لمتحسين واالرتقاء.

3.055 63.68 0.992 3.18

0.002

8

4

تحرص إدارة الجامعة عمى دعم حرية الطمبة لتبادل األفكار
ومشاركة المعرفة

6.622 67.72 0.961 3.39

0.000

6

 5تشجع إدارة الجامعة عمى عقد دورات وندوات عممية لمطمبة.

0.000 14.261 76.62 0.961 3.83

1

 6تتممس إدارة الجامعة االحتياجات المعرفية المطموبة لمطمبة.

0.000

5

7

6.915 68.31 0.991 3.42

تعتمد إدارة الجامعة عمى مصادر المعرفة المتنوعة في اتخاذ
القرار.

 8تتصف إدارة الجامعة بأنيا قدوة موضوعية ومينية لآلخرين.

7.590 68.75 0.951 3.44

0.000

0.000 10.339 68.93 0.712 3.45
0.000 33910. 68.93 7120. 3.45

جميع الفقرات

قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "271تساوي 1.97
اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة ماضي ( )2010التي توصمت في ُبعد (القيادة ذات الرؤية
اإلستراتيجية) إلى أن إدارة الجامعة تتمتع برؤية واضحة ذات أىداف قابمة لمتحقق ،واتفقت مع

122

4

3

ىى
الفصلىالخامس

ىىىىى

نتائجىالدرادةىالمودانوةى

وتفدورها) أيضاً التي توصمت إلى أنو توجد عبلقة بين القيادة اإلدارية وتطبيق إدارة
دراسة الرقب (2011
ى

المعرفة في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة.
وقد اختمفت ىذه النتيجة مع دراسة المدلل ) )2012التي توصمت إلى أن مستوى فاعميو
القيادة التنظيمية في تطبيق إدارة المعرفة ضعيف ،وربما أن ىذا االختبلف مبرر ،فالجامعات كونيا
مكاناً مختصاً بشكل مباشر في إنتاج وتوظيف المعرفة فإنيا تكون أكثر اىتماماً من غيرىا من
المؤسسات األخرى في تعزيز إدارة المعرفة.
البعد الثاني :الثقافة التنظيمية
ثانياً :تحميل فقرات ُ
تم استخدام اختبار  tلمعينة الواحدة ،والنتائج مبينة في جدول ( )18تبين آراء أفراد عينة
البعد الثاني (الثقافة التنظيمية) وتبين النتائج أن أعمى فقرتين حسب الوزن
الدراسة في فقرات ُ
النسبي كانتا عمى النحو التالي:
 .1في الفقرة رقم " "5بمغ الوزن النسبي " "%75.37والقيمة االحتمالية تساوي " "0.000وىي أقل
من  0.05مما يدل عمى أن الجامعات "تحفز الطمبة عمى التعمم المستمر".
 .2في الفقرة رقم " "8بمغ الوزن النسبي " "%75.29والقيمة االحتمالية تساوي " "0.000وىي أقل
من  0.05مما يدل عمى أن "الجامعة تيتم بتعزيز القيم واألخبلق لموصول إلى الفضائل الحسنة
والقيم النبيمة".
كما تبين النتائج أن أقل فقرتين حسب الوزن النسبي ىما:
 .1في الفقرة رقم " "1بمغ الوزن النسبي " "%69.63والقيمة االحتمالية تساوي " "0.000وىي أقل
من  0.05مما يدل عمى أن "الجامعة تحرص عمى تحديد المشكبلت وحميا بأسموب عممي".
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وتفدورها بمغ الوزن النسبي " "%68.90والقيمة االحتمالية تساوي " "0.000وىي أقل
 .2في الفقرة رقم ""7
ى

من  0.05مما يدل عمى أن "الجامعة تسيل الوصول إلى المعرفة بسيولة ويسر في ضوء
المستجدات العممية".
جدول ()18
البعد الثاني (الثقافة التنظيمية)
تحميل فقرات ُ
م
1

المتوسط االنحراف الوزن

الفقرةك

الحسابي المعياري النسبي

تحرص الجامعة عمى تحديد المشكبلت وحميا بأسموب
عممي

قيمة t

8.513 69.63 0.933 3.48

القيمة

الترتيب

االحتمالية
0.000

7

 2تحث الجامعة الطمبة عمى البحث العممي والتطوير

0.000 10.382 72.21 0.969 3.61

5

 3تغرس الجامعة ثقافة العمل الجماعي والعمل ضمن فريق

0.000 10.456 72.06 0.951 3.60

4

4

تشجع الجامعة االنفتاح المعرفي وتؤكد عمى تبادل الخبرات
والثقافات

8.875 70.74 0.997 3.54

0.000

6

 5تحفز الجامعة الطمبة عمى التعمم المستمر

0.000 13.290 75.37 0.954 3.77

1

 6تحث الجامعة طمبتيا عمى اكتساب معارف جديدة

0.000 13.504 74.26 0.871 3.71

3

7
8

تسيل الجامعة الوصول إلى المعرفة بسيولة ويسر في
ضوء المستجدات العممية
تيتم الجامعة بتعزيز القيم واألخبلق لموصول إلى الفضائل
الحسنة والقيم النبيمة

8.473 68.90 0.866 3.44

0.000

0.000 12.660 75.29 0.996 3.76
0.000 14.890 72.31 0.682 3.62

جميع الفقرات

قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "271تساوي 1.97
وبصفة عامة وكما ىو موضح في الجدول ( )18يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات
البعد الثاني (الثقافة التنظيمية) يساوي  3.62واالنحراف المعياري يساوي  ،0.682والوزن النسبي
ُ
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وىو أكبر من الوزن النسبي المحايد " "%60وقيمة  tالمحسوبة تساوي 14.890
يساوي %72.31
ى

وىي أكبر من قيمة  tالجدولية والتي تساوي  1.97والقيمة االحتمالية تساوي  0.000وىي أقل من
 0.05مما يدل عمى أن إدارة الجامعات تحافظ عمى بناء ثقافة تنظيمية جيدة كما تغرس ثقافة
العمل الجماعي والعمل ضمن فريق واحد ،ويعزو الباحث ذلك إلى تحفيز الجامعات الطمبة عمى
التعمم المستمر ،واىتماميا بتعزيز القيم واألخبلق لموصول إلى الفضائل الحسنة والقيم النبيمة.
اتفقت النتائج سابقة الذكر مع الدراسات السابقة من بينيا دراسة الرقب ( )2011التي
توصمت إلى أنو توجد عبلقة بين الثقافة التنظيمية وتطبيق إدارة المعرفة في الجامعات الفمسطينية
في قطاع غزة ،إال أنيا قد اختمفت مع دراسة المدلل( )2012التي توصمت إلى أن درجة مبلءمة
مستوى الثقافة التنظيمية داخل مؤسسة رئاسة مجمس الوزراء لمتطمبات تطبيق إدارة المعرفة ضعيفة،
كما اختمفت أيضاً مع دارسة أبو حشيش ( )2009التي توصمت إلى ضعف الثقافة التنظيمية
السائدة في جامعة األقصى وذلك بنسبة  ،%57.76وأرجع ذلك إلى إىمال إدارة الجامعة ألعضاء
الييئة التدريسية ،وحيث أن ىنالك تفاوتاً في النتائج التي تناولت الثقافة التنظيمية في قطاع غزة،
فربما أن ىنالك حاجة إلعادة دراسة الثقافة التنظيمية باستخدام متغيرات ضابطة ،كما أن ىنالك
ضرورة لدراسة الثقافة التنظيمية في كل جامعة عمى حده.
البعد الثالث( :القوى البشرية)
ثالثاً :تحميل فقرات ُ
تم استخدام اختبار  tلمعينة الواحدة ،والنتائج مبينة في جدول ( )19والذي يبين آراء أفراد
البعد الثالث (القوى البشرية) ،وتبين النتائج أن أعمى فقرتين حسب الوزن
عينة الدراسة في فقرات ُ
النسبي لكل فقرة كما يمي:
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وتفدورها" بمغ الوزن النسبي " "%74.93والقيمة االحتمالية تساوي " "0.000وىي أقل
 .1في الفقرة رقم "1
ى

من  0.05مما يدل عمى أن "الطاقم األكاديمي في الجامعة يتمتع بالميارات والخبرات
المناسبة".
 .2في الفقرة رقم " "2بمغ الوزن النسبي " "%74.78والقيمة االحتمالية تساوي " "0.000وىي أقل
من  0.05مما يدل عمى أن "الطاقم األكاديمي في الجامعة يتمتع بالمعرفة".
كما تبين النتائج أن أقل فقرتين حسب الوزن النسبي ىما كما يمي:
 .1في الفقرة رقم " "6بمغ الوزن النسبي " "%71.76والقيمة االحتمالية تساوي " "0.000وىي أقل
كادر أكاديمياً وادارياً لديو القدرة عمى حل
من  0.05مما يدل عمى أن "الجامعة تمتمك
اً
المشكبلت المرتبطة بأعماليم معتمدين عمى خبراتيم".
 .2في الفقرة رقم " "5بمغ الوزن النسبي " "%71.47والقيمة االحتمالية تساوي " "0.000وىي أقل
من  0.05مما يدل عمى أن "الجامعة تستقطب أكاديميين واداريين ذوي معارف تتبلءم مع
متطمبات الوظيفة".
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جدول ()19

ى

م

1

البعد الثالث (القوى البشرية)
تحميل فقرات ُ
الفقرة

يتمتع الطاقم األكاديمي في الجامعة بالميارات
والخبرات المناسبة.

 2يتمتع الطاقم األكاديمي في الجامعة بالمعرفة.
3

4

5

يمتمك الطاقم األكاديمي القدرة عمى التفكير واإلبداع
في العمل.
تسعى الجامعة إلى تطوير الطاقم األكاديمي
واإلداري.
تستقطب الجامعة أكاديميين واداريين ذوي معارف
تتبلءم مع متطمبات الوظيفة

المتوسط االنحراف

الوزن

الحسابي المعياري النسبي

قيمة t

القيمة
االحتمالية

الترتيب

3.75

0.000 13.803 74.93 0.892

1

3.74

0.000 14.170 74.78 0.860

2

3.67

3.61

3.57

0.000 13.020 73.31 0.843

0.000 10.618 72.28 0.954

71.47 1.006

9.398

0.000

3

4

6

كادر أكاديمياً إدارياً لديو القدرة عمى
تمتمك الجامعة
اً
 6حل المشكبلت المرتبطة بأعماليم معتمدين عمى 3.59

0.000 10.063 71.76 0.964

خبراتيم.
جميع الفقرات

0.000 16.133 73.09 0.669 3.65

قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "271تساوي 1.97
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البعد الثالث (القوى البشرية) يساوي
وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات ُ
ى

 3.65واالنحراف المعياري يساوي  ،0.669والوزن النسبي يساوي  %73.09وىو أكبر من الوزن
النسبي المحايد " "%60وقيمة  tالمحسوبة تساوي  16.133وىي أكبر من قيمة  tالجدولية والتي
تساوي  1.97والقيمة االحتمالية تساوي  0.0000وىي أقل من  0.05مما يدل عمى أن الجامعات
تمتمك كاد اًر أكاديمياً وادارياً لديو القدرة عمى حل المشكبلت المرتبطة بأعماليم معتمدين عمى
خبراتيم .ويعزو الباحث ذلك ربما إلى تمتع الطاقم األكاديمي في الجامعات بالميارات والخبرات
المناسبة ،والمعرفة وعناية الجامعات بتطوير كوادرىا البشرية بما يتبلءم مع متطمبات وظائفيم
ويمكنيم من القدرة عمى التفكير واإلبداع.
وقد اتفقت النتيجة سابقة الذكر مع دراسة الزطمة( )2011التي توصمت إلى أن نسبة توافر
رأس المال البشري كأحد االحتياجات المعرفية في الكميات والمعاىد التقنية ما نسبتو ،%69.35
واختمفت مع دراسة المدلل ( )2012التي توصمت إلى ضعف القوى البشرية في مؤسسة رئاسة
مجمس الوزراء كأحد المتطمبات األساسية لتطبيق إدارة المعرفة ،وقصور اىتمام المؤسسة بتنمية
وتطوير رأس المال الفكري ،ويعزو الباحث ذلك إلى أن المؤسسة ال تعنى بإدارة المعرفة كما تعنى
بيا الجامعات التي تعد حاضنة المعارف.
البعد الرابع( :تكنولوجيا المعمومات)
ثالثاً :تحميل فقرات ُ
تم استخدام اختبار  tلمعينة الواحدة ،والنتائج مبينة في جدول ( )20والذي يبين آراء أفراد
البعد الرابع (تكنولوجيا المعمومات) وتبين النتائج أن أعمى فقرتين حسب
عينة الدراسة في فقرات ُ
الوزن النسبي لكل فقرة كما يمي:
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رها بمغ الوزن النسبي " "%81.32والقيمة االحتمالية تساوي " "0.000وىي أقل
وتفدو"1
 .1في الفقرة رقم "
ى

من  0.05مما يدل عمى أنو "يتوفر لدى الجامعة نظام محوسب لمقيام بالخدمات الطبلبية
األكاديمية واإلدارية".
 .2في الفقرة رقم " "2بمغ الوزن النسبي " "%73.90والقيمة االحتمالية تساوي " "0.000وىي أقل
من  0.05مما يدل عمى أنو "يتوفر لدى الجامعة أجيزة حاسوب ذات جودة عالية".
كما تبين النتائج أن أقل فقرتين حسب الوزن النسبي ىما كما يمي:
 .1في الفقرة رقم " "5بمغ الوزن النسبي " "%68.01والقيمة االحتمالية تساوي " "0.000وىي أقل
من  0.05مما يدل عمى أن "الجامعة توفر ماكينات تصوير وطابعات وفاكسات وكل
مستمزمات الوسائط التعميمية".
 .2في الفقرة رقم " "6بمغ الوزن النسبي " "%67.79والقيمة االحتمالية تساوي " "0.000وىي أقل
من  0.05مما يدل عمى أن "الجامعة تقدم تسييبلت تكنولوجية لخمق وتبادل المعرفة".

129

ىىىىى

ىى
الفصلىالخامس
نتائجىالدرادةىالمودانوةى
وتفدورها
ى

م

1

جدول ()20
البعد الرابع (تكنولوجيا المعمومات)
تحميل فقرات ُ
المتوسط االنحراف الوزن

الفقرة

الحسابي المعياري النسبي

يتوفر لدى الجامعة نظام محوسب لمقيام بالخدمات الطبلبية
األكاديمية واإلدارية

 2يتوفر لدى الجامعة أجيزة حاسوب ذات جودة عالية.
 3تتيح الجامعة خدمة اإلنترنت بتقنية متقدمة وسرعة عالية.
4

5

قيمة t

المعرفة.
توفر الجامعة ماكينات تصوير وطابعات وفاكسات وكل مستمزمات

االحتمالية

0.000 18.732 81.32 0.939 4.07

0.000

4

6.894 69.19 1.099 3.46

0.000

5.772 68.01 1.145 3.40

 6تقدم الجامعة تسييبلت تكنولوجية لخمق وتبادل المعرفة.

5.602 67.79 1.147 3.39

0.000

جميع الفقرات

0.000 11.020 71.40 0.853 3.57

قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "271تساوي 1.97
البعد الرابع (تكنولوجيا المعمومات)
وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات ُ
يساوي  3.57واالنحراف المعياري يساوي  ،0.853والوزن النسبي يساوي  %71.40وىو أكبر من
الوزن النسبي المحايد " "%60وقيمة  tالمحسوبة تساوي  11.020وىي أكبر من قيمة  tالجدولية
والتي تساوي  1.97والقيمة االحتمالية تساوي  0.000وىي أقل من  0.05مما يدل عمى أن
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1

0.000 10.147 73.90 1.129 3.69

0.000

الوسائط التعميمية

الترتيب

2

5.296 68.16 1.271 3.41

تقدم الجامعة وسائط تخزين في أماكن مختصة تتيح فرصة مشاركة

القيمة

3

5

6

ىى
الفصلىالخامس

ىىىىى

نتائجىالدرادةىالمودانوةى
وتفدورها
تسييبلت تكنولوجية لخمق وتبادل المعرفة وتتيح خدمة اإلنترنت بتقنية متقدمة
الجامعات تقدم
ى

وسرعة عالية بدرجة جيدة ،ويعزو الباحث ذلك إلى توفر أنظمة محوسبة لدى الجامعات لمقيام
بالخدمات الطبلبية األكاديمية واإلدارية ،وأجيزة حاسوب ذات جودة عالية.
اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة ماضي ( )2011التي توصمت أن مستوى تكنولوجيا
المعمومات في بمديات قطاع غزة بأنو متوفر بشكل مقبول ،واتفقت مع دراسة دروزة ( )2008التي
توصمت إلى أن مستوى تكنولوجيا المعمومات في و ازرة التربية والتعميم األردنية مقبول ،واتفقت مع
دراسة ماضي ( )2011التي توصمت إلى أن البنية التحتية إلدارة المعرفة (البنية التحتية لتكنولوجيا
المعمومات) متوفرة بدرجة كبيرة في الجامعة اإلسبلمية واتفقت مع دراسة الرقب ( )2011التي
توصمت أنو توجد عبلقة بين تكنولوجيا المعمومات وتطبيق إدارة المعرفة في الجامعات الفمسطينية
في قطاع غزة.
من جية أخرى ،اختمفت نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة المدلل ( )2012التي توصمت إلى
أن مستوى تكنولوجيا المعمومات المتوفر داخل مؤسسة رئاسة مجمس الوزراء كأحد المتطمبات
األساسية لتطبيق إدارة المعرفة بحاجة لمزيد من التحسين والتطوير واالىتمام ،وذلك في الجوانب
المتعمقة بتوفير اجيزة حاسوب ذات جودة عالية ،االعتماد عمى التكنولوجيا والبرمجيات في التواصل
بين الموظفين ومشاركة المعمومات والوثائق وادارة شؤون الموظفين ،وتحسين خدمات قسم الحاسوب
وتعزيزه بالفنيين والمختصين أصحاب الكفاءة العالية ،واختمفت مع دراسة داسي ) )2007التي
توصمت إلى وجود ضعف بنسبة كبيرة في اعتماد المصارف الحكومية السورية عمى تكنولوجيا
المعمومات المساعدة لعممية إدارة المعرفة ،ويرجع الباحث سبب التفاوت في نتائج الدراسات السابقة
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ىى
الفصلىالخامس

ىىىىى

نتائجىالدرادةىالمودانوةى
وتفدورها
تمك المؤسسات التي خضعت لمدراسة عمى التكنولوجيا ،باإلضافة إلى التفاوت
إلى تفاوت اعتماد
ى

الزمني بين الدراسات سيما وأن تكنولوجيا المعمومات تتسم بالتغيير المستمر.
تحميل أبعاد المتغير األول( :متطمبات إدارة المعرفة)
تم استخدام اختبار  tلمعينة الواحدة ،والنتائج مبينة في جدول ( )21والذي يبين آراء أفراد
عينة الدراسة في أبعاد المتغير األول"متطمبات إدارة المعرفة" ،وتبين النتائج أن المتوسط الحسابي
لجميع أبعاد المتغير األول تساوي  3.57واالنحراف المعياري يساوي  0.603والوزن النسبي يساوي
 %71.40وىو أكبر من الوزن النسبي المحايد " "%60وقيمة  tالمحسوبة تساوي  15.605وىي
أكبر من قيمة  tالجدولية والتي تساوي  1.97والقيمة االحتمالية تساوي  0.000وىي أقل من
 0.05مما يدل عمى أن الجامعات تعمل عمى توفير متطمبات إدارة المعرفة بدرجة جيدة ،يرى
الباحث أن الجامعات تعمل عمى توفير متطمبات إدارة المعرفة في مجموعة من األبعاد ،كانت عمى
الترتيب القوى البشرية ثم الثقافة التنظيمية ثم تكنولوجيا المعمومات ثم القيادة التنظيمية.
جدول ()21
تحميل فقرات أبعاد المتغير األول "متطمبات إدارة المعرفة"
م

الفقرة

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

المتوسط

النسبي

قيمة t

القيمة

االحتمالية

الترتيب

1

القيادة التنظيمية

3.45

0.712

68.93

10.339

0.000

4

2

الثقافة التنظيمية

3.62

0.682

72.31

14.890

0.000

2

3

القوى البشرية

3.65

0.669

73.09

16.133

0.000

1

4

تكنولوجيا المعمومات

3.57

0.853

71.40

11.020

0.000

3

3.57

0.603

71.40

15.605

0.000

جميع الفقرات

قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "271تساوي 1.97
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ىى
الفصلىالخامس

ىىىىى

نتائجىالدرادةىالمودانوةى

وتفدورهاالنتيجة مع دراسة المحاميد ( )2008التي توصمت إلى أن مستوى أداء إدارة
توافقت ىذه
ى

المعرفة في المصارف الحكومية السورية ىو مستوى عال ،واختمفت مع دراسة العمول ) )2011التي
توصمت إلى حصول متطمبات إدارة المعرفة عمى وزن نسبي قدره ( ،)%57في حين اختمفت ىذه
النتيجة مع دراسة المدلل ( )2012التي توصمت إلى أن تكنولوجيا المعمومات تتوفر بمستوى أعمى
عن غيرىا من المتطمبات بوزن نسبي يساوي  ،%59.53إال أن ىذا المستوى ال يرتقي إلى الدرجة
المطموبة لتطبيق إدارة المعرفة ،كما وأن كافة المتطمبات األخرى يوجد بيا ضعف وقصور وبحاجة
لتعزيز وتحسين في العديد من الجوانب ،اختمفت مع دراسة العتيبي ) )2008التي توصمت إلى أن
جامعة أم القرى ال تعطي األولوية إلدارة المعرفة.
تحميل فقرات المتغير التابع( :عناصر الميزة التنافسية)
البعد األول( :الرسوم الدراسية)
أوالً :تحميل فقرات ُ
تم استخدام اختبار  tلمعينة الواحدة ،والنتائج مبينة في جدول ( )22والذي يبين آراء أفراد
البعد األول (الرسوم الدراسية) وتبين النتائج أن أعمى فقرتين حسب الوزن
عينة الدراسة في فقرات ُ
النسبي لكل فقرة كما يمي:
 .1في الفقرة رقم " "1بمغ الوزن النسبي " "%77.87والقيمة االحتمالية تساوي " "0.000وىي أقل
من  0.05مما يدل عمى أنو "يوجد نظم واجراءات واضحة لمطمبة لدفع الرسوم الدراسية في
الجامعة".
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ىىىىى

ىى
الفصلىالخامس
نتائجىالدرادةىالمودانوةى

وتفدورها" بمغ الوزن النسبي " "%69.04والقيمة االحتمالية تساوي " "0.000وىي أقل
 .2في الفقرة رقم "2
ى

من  0.05مما يدل عمى أن "الجامعة توفر عدداً من المنح واإلعفاءات من الرسوم لمدرجات
العممية المختمفة".
كما تبين النتائج أن أقل فقرتين حسب الوزن النسبي ىما كما يمي:
 .1في الفقرة رقم " "6بمغ الوزن النسبي " "%65.44والقيمة االحتمالية تساوي " "0.000وىي أقل
من  0.05مما يدل عمى أن "الجامعة تقدم التسييبلت المناسبة لمطمبة في تسديد الرسوم".
 .2في الفقرة رقم " "3بمغ الوزن النسبي " "%64.41والقيمة االحتمالية تساوي " "0.002وىي أقل
من  "0.05مما يعني أن الجامعة "تتفيم الظروف المالية لمطمبة ولدييا نظام إقراض واعفاء
شفاف وعادل".
جدول ()22
البعد األول (الرسوم الدراسية)
تحميل فقرات ُ
المتوسط االنحراف الوزن

م

الفقرة

1

يوجد نظم واجراءات واضحة لمطمبة لدفع الرسوم الدراسية في الجامعة.

الحسابي المعياري النسبي

قيمة t

القيمة

االحتمالية

الترتيب

3.89

0.000 16.067 77.87 0.917

3.45

6.935 69.04 1.075

0.000

3.22

3.077 64.41 1.182

0.002

4

تحرص الجامعة عمى تقسيط الرسوم لمطمبة حسب قدراتيم المالية.

3.34

4.959 66.76 1.125

0.000

4

5

تيتم الجامعة بعقد اتفاقيات مع مؤسسات أخرى لتوفير المنح لمطمبة.

3.42

6.726 68.38 1.028

0.000

3

6

تقدم الجامعة التسييبلت المناسبة لمطمبة في تسديد الرسوم.

3.27

3.751 65.44 1.196

0.000

6

2
3

توفر الجامعة عدد من المنح واالعفاءات من الرسوم لمدرجات العممية
المختمفة
تتفيم الجامعة الظروف المالية لمطمبة ولدييا نظام إقراض واعفاء شفاف
وعادل

0.000 8.554 68.65 0.834 3.43

جميع الفقرات

قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "271تساوي 1.97
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1
2
5

ىى
الفصلىالخامس

ىىىىى

نتائجىالدرادةىالمودانوةى
وتفدورها
البعد األول (الرسوم الدراسية)
وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات ُ
ى

يساوي  3.43واالنحراف المعياري يساوي  ،0.834والوزن النسبي يساوي  %68.65وىو أكبر من
الوزن النسبي المحايد " "%60وقيمة  tالمحسوبة تساوي  8.554وىي أكبر من قيمة  tالجدولية
والتي تساوي  1.97والقيمة االحتمالية تساوي  0.000وىي أقل من  0.05مما يدل عمى أنو يوجد
نظم واجراءات واضحة لمطمبة لدفع الرسوم الدراسية في الجامعات ،وعقد اتفاقيات مع مؤسسات
أخرى لتوفير المنح لمطمبة ،وأن الجامعة توفر عدداً من المنح واإلعفاءات من الرسوم لمدرجات
العممية المختمفة.
واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة الشرفا ) )2006التي توصمت إلى وجود عبلقة بين إدارة
المعرفة واألداء المالي ،واختمفت مع دراسة عبدالمنعم ) )2010التي توصمت إلى أن النظام المالي
غير واضح بالنسبة لطمبة الجامعات النظامية بغزة.
البعد الثاني :مفتاح القبول
ثانياً :تحميل فقرات ُ
تم استخدام اختبار  tلمعينة الواحدة ،والنتائج مبينة في جدول ( )23والذي يبين آراء أفراد
البعد الثاني (مفتاح القبول) وتبين النتائج أن أعمى فقرتين حسب الوزن
عينة الدراسة في فقرات ُ
النسبي لكل فقرة كما يمي:
 .1في الفقرة رقم " "2بمغ الوزن النسبي " "%77.94والقيمة االحتمالية تساوي " "0.000وىي أقل
من  0.05مما يدل عمى أن "نظام قبول الطمبة يخضع إلى معايير واضحة ومعمنة".
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الفصلىالخامس

ىىىىى

نتائجىالدرادةىالمودانوةى

وتفدورها" بمغ الوزن النسبي " "%76.76والقيمة االحتمالية تساوي " "0.000وىي أقل
 .2في الفقرة رقم "4
ى

من  0.05مما يدل عمى أن "الجامعة تتيح فرص التحويل لكميات أخرى حسب رغبة الطمبة
الذين حال مفتاح القبول دون اختيارىم لمكميات التي يرغبون االلتحاق بيا".
كما تبين النتائج أن أقل فقرتين حسب الوزن النسبي ىما كما يمي:
 .1في الفقرة رقم " "1بمغ الوزن النسبي " "%75.29والقيمة االحتمالية تساوي " "0.000وىي أقل
من  0.05مما يدل عمى أن "الجامعة تتبع نظام قبول قائم عمى المينية".
 .2في الفقرة رقم " "5بمغ الوزن النسبي " "%74.56والقيمة االحتمالية تساوي " "0.000وىي أقل
من  0.05مما يدل عمى أن "الجامعة تستقطب الطمبة المميزين".
البعد الثاني (مفتاح القبول) يساوي
وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات ُ
 3.81واالنحراف المعياري يساوي  ،0.712والوزن النسبي يساوي  %76.10وىو أكبر من الوزن
النسبي المحايد " "%60وقيمة  tالمحسوبة تساوي 18.660وىي أكبر من قيمة  tالجدولية والتي
تساوي  1.97والقيمة االحتمالية تساوي  0.000وىي أقل من  0.05مما يدل عمى أن الطمبة
يخضعون لنظام قبول ذي معايير واضحة ومعمنة ،كما تتيح الجامعات فرص التحويل لكميات أخرى
حسب رغبة الطمبة الذين حال مفتاح القبول دون اختيارىم لمكميات التي يرغبون االلتحاق بيا.
اتفقت مع دراسة المقادمة ) )2013التي توصمت إلى أن مجال الطمبة كمدخل ميم في
تحقيق الميزة التنافسية ويعود ىذا إلى أن الجامعة تعتمد أفضل مفتاح تنسيق ،واندماج الطمبة غي
التخصصات األكاديمية ويكون ىذا بسبب تشجيع إدارة الجامعة الطمبة إلى المبادرات والمسابقات
العم مية واألنشطة المنيجية المتمثمة في عقد الدورات التدريبية المتخصصة في الميارات الحياتية
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ىى
الفصلىالخامس
نتائجىالدرادةىالمودانوةى

وتفدورها
االىتمام بالطمبة المميزين وتوظيفيم في الجامعة كمعيدين ،واتفقت مع دراسة (أبو
لمطمبة ،وأيضاً
ى

دية )2011 ،التي توصمت إلى أن الجامعة تسعى إلى إستقطاب الطمبة المتفوقين في الثانوية
العامة ،وأن سمعة خريجو الجامعة ممتازة.
جدول ()23
البعد الثاني (مفتاح القبول)
تحميل فقرات ُ
م

المتوسط االنحراف الوزن

الفقرة

الحسابي المعياري النسبي

قيمة t

القيمة
االحتمالية

الترتيب

 1تتبع الجامعة نظام قبول قائم عمى المينية.

0.000 12.660 75.29 0.996 3.76

3

 2يخضع نظام قبول الطمبة إلى معايير واضحة ومعمنة.

0.000 16.453 77.94 0.899 3.90

1

بناء عمى معايير القبول في الجامعة.
 3اخترت تخصصك ً
تتيح الجامعة فرص التحويل لكميات أخرى حسب رغبة

0.000 12.550 75.96 1.048 3.80

4
2

 4الطمبة الذين حال مفتاح القبول دون اختيارىم لمكميات التي 0.000 14.849 76.76 0.931 3.84
يرغبون االلتحاق بيا.
 5تستقطب الجامعة الطمبة المميزين.

0.000 11.490 74.56 1.045 3.73

جميع الفقرات

0.000 18.660 76.10 0.712 3.81

5

قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "271تساوي 1.97
البعد الثالث( :سمعة الجامعة)
ثالثاً :تحميل فقرات ُ
تم استخدام اختبار  tلمعينة الواحدة ،والنتائج مبينة في جدول ( )24والذي يبين آراء أفراد
البعد الثالث (سمعة الجامعة) وتبين النتائج أن أعمى فقرتين حسب الوزن
عينة الدراسة في فقرات ُ
النسبي لكل فقرة كما يمي:
 .1في الفقرة رقم " "1بمغ الوزن النسبي " "%82.35والقيمة االحتمالية تساوي " "0.000وىي أقل
من  0.05مما يدل عمى أن "الجامعة تحرص عمى تحسين سمعتيا في المجتمع المحمي".
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الفصلىالخامس
نتائجىالدرادةىالمودانوةى

وتفدورها" بمغ الوزن النسبي " "%80.44والقيمة االحتمالية تساوي " "0.000وىي أقل
 .2في الفقرة رقم "2
ى

من  0.05مما يدل عمى أن "الجامعة تسعى لمحصول عمى مكانة عمى المستوى الدولي".
جدول ()24
البعد الثالث (سمعة الجامعة)
تحميل فقرات ُ
م
1
2

الفقرة
تحرص الجامعة عمى تحسين سمعتيا في المجتمع
المحمي.
تسعى الجامعة لمحصول عمى مكانة عمى المستوى
الدولي.

المتوسط االنحراف الوزن
الحسابي المعياري النسبي

قيمة t

القيمة
االحتمالية

0.000 18.810 82.35 0.980 4.12
0.000 16.954 80.44 0.994 4.02

الترتيب
1
2

 3تتبوأ الجامعة مكانة مميزة بين الجامعات.

0.000 15.811 79.41 1.012 3.97

3

 4يشجع طمبة الجامعة أصدقاءىم عمى االلتحاق بيا.

0.000 11.018 73.82 1.035 3.69

7

بناء عمى قدرات خريجييا
 5يكون اختيار الطمبة لمجامعة ً
وحسن معاممتيا وسمعتيا في المجتمع.

0.000 11.093 74.12 1.049 3.71

6

تضع الجامعة معايير محمية ودولية لتحسين صورتيا
مقارنة بالجامعات األخرى.

0.000 13.774 76.62 0.995 3.83

 7تشعر بالفخر واالعت ازز كونك تدرس في ىذه الجامعة.

0.000 13.110 77.94 1.128 3.90

جميع الفقرات

0.000 17.726 77.82 0.829 3.89

6
5
4

قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "271تساوي 1.97
كما تبين النتائج أن أقل فقرتين حسب الوزن النسبي ىما كما يمي:
 .1في الفقرة رقم " "5بمغ الوزن النسبي " "%74.12والقيمة االحتمالية تساوي " "0.000وىي أقل
بناء عمى قدرات خريجييا وحسن
من  0.05مما يدل عمى أن "اختيار الطمبة لمجامعة يكون ً
معاممتيا وسمعتيا في المجتمع".
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نتائجىالدرادةىالمودانوةى

وتفدورها" بمغ الوزن النسبي " "%73.82والقيمة االحتمالية تساوي " "0.000وىي أقل
 .2في الفقرة رقم "4
ى

من  0.05مما يدل عمى أن "طمبة الجامعة يشجعون أصدقاءىم عمى االلتحاق بيا".
البعد الثالث (سمعة الجامعة) يساوي 3.89
وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات ُ
واالنحراف المعياري يساوي  ،0.829والوزن النسبي يساوي  %77.82وىو أكبر من الوزن النسبي
المحايد " "%60وقيمة  tالمحسوبة تساوي  17.726وىي أكبر من قيمة  tالجدولية والتي تساوي
 1.97والقيمة االحتمالية تساوي  0.000وىي أقل من  0.05مما يدل عمى أن الجامعات تحرص
عمى تحسين سمعتيا في المجتمع المحمي ،كما تسعى الجامعات لمحصول عمى مكانة عمى المستوى
الدولي.
اتفقت مع د ارسة عبد المنعم ) )2010التي توصمت إلى أن ىناك موافقة بدرجة متوسطة
من قبل أفراد العينة عمى مجال سمعة الجامعة.
البعد الرابع( :جودة المرافق)
رابعاً :تحميل فقرات ُ

تم استخدام اختبار  tلمعينة الواحدة) والنتائج مبينة في جدول ( )25والذي يبين آراء أفراد عينة

البعد الرابع (جودة المرافق) وتبين النتائج أن أعمى فقرتين حسب الوزن النسبي
الدراسة في فقرات ُ
لكل فقرة كما يمي:
 .1في الفقرة رقم " "3بمغ الوزن النسبي " "%75.96والقيمة االحتمالية تساوي " "0.000وىي أقل
من  0.05مما يدل عمى أن "الجامعة تسعى لتوفير مبان كافية ومبلئمة لمبرامج األكاديمية
المختمفة العممية منيا واألدبية".
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وتفدورها" بمغ الوزن النسبي " "%73.97والقيمة االحتمالية تساوي " "0.000وىي أقل
 .2في الفقرة رقم "1
ى

من  0.05مما يدل عمى أن "الجامعة تسعى لتوفير مرافق مبلئمة لمطمبة".
كما تبين النتائج أن أقل فقرتين حسب الوزن النسبي ىما كما يمي:
 .1في الفقرة رقم " "7بمغ الوزن النسبي " "%65.96والقيمة االحتمالية تساوي " "0.000وىي أقل
من  0.05مما يدل عمى أن "الجامعة توفر مرافق خاصة باألنشطة البلمنيجية".
 .2في الفقرة رقم " "6بمغ الوزن النسبي " "%65.37والقيمة االحتمالية تساوي " "0.000وىي أقل
من  0.05مما يدل عمى أنو "لدى الجامعة مواقف كافية ومناسبة لسيارات جميورىا الداخمي
والخارجي".
جدول ()25

البعد الرابع (جودة المرافق)
تحميل فقرات ُ
م

المتوسط االنحراف الوزن

الفقرة

الحسابي المعياري النسبي

 1تسعى الجامعة لتوفير مرافق مبلئمة لمطمبة.
2
3

قيمة t

القيمة
االحتمالية

0.000 10.005 73.97 1.151 3.70

تتمتع الجامعة بمناخ تعميمي مناسب وآمن خال من الضوضاء
والخوف
تسعى الجامعة لتوفير مبان كافية ومبلئمة لمبرامج األكاديمية
المختمفة العممية منيا واألدبية.

7.760 70.81 1.149 3.54

0.000

0.000 12.901 75.96 1.020 3.80

الترتيب
2
3
1

 4توفر الجامعة مساحات كافية وتتناسب مع أعداد الطمبة.

6.184 68.60 1.147 3.43

0.000

4

 5توفر الجامعة القاعات الدراسية بأن تكون واسعة ومناسبة ومبلئمة.

4.532 66.32 1.151 3.32

0.000

5

3.771 65.37 1.174 3.27

0.000

4.405 65.96 1.115 3.30

0.000

8.792 69.57 0.898 3.48

0.000

6

لدى الجامعة مواقف كافية ومناسبة لسيارات جميورىا الداخمي
والخارجي

 7توفر الجامعة مرافق خاصة باألنشطة البلمنيجية.
جميع الفقرات

قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "271تساوي 1.97

141

7
6

ىى
الفصلىالخامس

ىىىىى

نتائجىالدرادةىالمودانوةى
وتفدورها
البعد الرابع (جودة المرافق) يساوي
وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات ُ
ى

 3.48واالنحراف المعياري يساوي  ،0.898والوزن النسبي يساوي  %69.57وىو أكبر من الوزن
النسبي المحايد " "%60وقيمة  tالمحسوبة تساوي  8.792وىي أكبر من قيمة  tالجدولية والتي
تساوي  1.97والقيمة االحتمالية تساوي  0.000وىي أقل من  0.05مما يدل عمى أن الجامعات
تسعى لتوفير مبان كافية ومبلئمة لمبرامج األكاديمية المختمفة العممية منيا واألدبية وتوفير مرافق
مبلئمة لمطمبة بدرجة مقبولة.
واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة ماضي ( )2010إذ توصمت الدراسة ومن خبلل التحميل اإلحصائي
إلجابات المبحوثين أن المظير الخارجي والتصميم الداخمي لمجامعة اإلسبلمية بغزة يتسم بالتنظيم
المتكامل.
البعد الخامس( :كفاءة الييئة التدريسية)
خامساً :تحميل فقرات ُ
تم استخدام اختبار  tلمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول ( )26والذي يبين آراء أفراد
البعد الخامس (كفاءة الييئة التدريسية) وتبين النتائج أن أعمى فقرتين
عينة الدراسة في فق ارت ُ
حسب الوزن النسبي لكل فقرة كما يمي:
 .1في الفقرة رقم " "1بمغ الوزن النسبي " "%71.84والقيمة االحتمالية تساوي " "0.000وىي أقل
من  0.05مما يدل عمى أنو "تتاح فرصة التواصل مع أعضاء الييئة التدريسية بسيولة
ويسر".
 .2في الفقرة رقم " "3بمغ الوزن النسبي " "%71.69والقيمة االحتمالية تساوي " "0.000وىي أقل
من  0.05مما يدل عمى أن "المحاضرين يستخدمون النظم الحديثة في التدريس".
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وتفدورهاأقل فقرتين حسب الوزن النسبي ىما كما يمي:
كما تبين النتائج أن
ى

 .1في الفقرة رقم " "6بمغ الوزن النسبي " "%71.25والقيمة االحتمالية تساوي " "0.000وىي أقل
من  0.05مما يدل عمى أنو "تتوفر فرص التدريب والتطوير المستمر لممحاضرين".
 .2في الفقرة رقم " "2بمغ الوزن النسبي " "%70.51والقيمة االحتمالية تساوي " "0.000وىي أقل
من  0.05مما يدل عمى أن "المحاضرون ينوعون في استخدام أنظمة التعميم وأساليبو".
البعد الخامس (كفاءة الييئة
وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات ُ
التدريسية) يساوي  ،3.57واالنحراف المعياري يساوي  ،0.816والوزن النسبي يساوي %71.43
وىو أكبر من الوزن النسبي المحايد " "%60وقيمة  tالمحسوبة تساوي  11.561وىي أكبر من
قيمة  tالجدولية والتي تساوي  1.97والقيمة االحتمالية تساوي  0.000وىي أقل من  0.05مما
يدل عمى أن الييئة التدريسية تتميز بكفاءة عالية في التدريس ،وتتاح فرصة التواصل مع أعضاء
الييئة التدريسية بسيولة ويسر ،ويستخدم المحاضر النظم الحديثة في التدريس ،ويتم تقييم أداء
الييئة التدريسية من قبل الطمبة.

142

ىى
الفصلىالخامس

ىىىىى

نتائجىالدرادةىالمودانوةى
وتفدورها
ى

م

1

جدول ()26
البعد الخامس (كفاءة الييئة التدريسية)
تحميل فقرات ُ
المتوسط االنحراف الوزن

الفقرة

الحسابي المعياري النسبي

تتاح فرصة التواصل مع أعضاء الييئة التدريسية

قيمة t

القيمة
االحتمالية

الترتيب
1

8.824 71.84 1.106 3.59

0.000

 2ينوع المحاضر في استخدام أنظمة التعميم وأساليبو.

8.626 70.51 1.005 3.53

0.000

6

 3يستخدم المحاضر النظم الحديثة في التدريس.

9.518 71.69 1.013 3.58

0.000

2

 4يتمتع المحاضر بميارة وكفاءة عالية في التدريس.

9.957 71.69 0.968 3.58

0.000

3

 5يتم تقييم أداء الييئة التدريسية من قبل الطمبة.

9.012 71.62 1.063 3.58

0.000

4

 6تتوفر فرص التدريب والتطوير المستمر لممحاضرين.

9.244 71.25 1.004 3.56

0.000

5

جميع الفقرات

0.000 11.561 71.43 0.816 3.57

بسيولة ويسر

قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "271تساوي 1.97
في ضوء النتيجة السابقة تبين أنيا قد اتفقت مع دراسة ماضي ( )2010التي توصمت إلى
أن أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة اإلسبلمية يتحمون بسمعة أكاديمية ومينية إلنجاز رسالة
الجامعة وأىدافيا ،وأن الجامعة تركز عمى متطمبات البحث العممي وتشجع العاممين فييا عمى
المشاركة في المؤتمرات وورش العمل ،واتفقت مع دراسة المقادمة ( )2013التي توصمت إلى أن
أعضاء الييئة التدريسية يساىمون في تحقيق الميزة التنافسية لمجامعة ،كذلك اىتمام إدارة الجامعة
كمحور أساسي في التميز وذلك من خبلل ابتعاثيم وتطوير قدراتيم وتطوير بيئة العمل المناسبة ليم
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وتفدورها
كفاءاتيم بشكل إيجابي واتفقت مع دراسة (أبو دية )2011 ،التي توصمت إلى أن
بما ينعكس عمى
ى

الجامعات تحاول استقطاب أعضاء الييئة التدريسية ذوي الكفاءات ،وتنمية الكفاءة المينية ليم.
البعد السادس( :المحتوى المعرفي لممنياج ومواكبة التطور)
سادساً :تحميل فقرات ُ
تم استخدام اختبار  tلمعينة الواحدة ،والنتائج مبينة في جدول ( )27والذي يبين آراء أفراد
البعد السادس (المحتوى المعرفي لممنياج ومواكبة التطور) وتبين النتائج
عينة الدراسة في فقرات ُ
أن أعمى فقرتين حسب الوزن النسبي لكل فقرة كما يمي:
 .1في الفقرة رقم " "4بمغ الوزن النسبي " "%74.12والقيمة االحتمالية تساوي " "0.000وىي أقل
من  0.05مما يدل عمى أن "الجامعة تركز عمى جودة المناىج التعميمية التي تواكب متطمبات
العصر وتمبي احتياجات المجتمع فييا".
 .2في الفقرة رقم " "1بمغ الوزن النسبي " "%73.16والقيمة االحتمالية تساوي " "0.000وىي أقل
من  0.05مما يدل عمى أن "الجامعة تحرص عمى تطوير آليات وطرق التدريس فييا من خبلل
خبراء مختصين".
كما تبين النتائج أن أقل فقرتين حسب الوزن النسبي ىما كما يمي:
 .1في الفقرة رقم " "7بمغ الوزن النسبي " "%71.10والقيمة االحتمالية تساوي " "0.000وىي أقل
من  0.05مما يدل عمى أن "المساقات الدراسية تنسجم مع خمق ثقافة الجودة التي تراعي تقميل
الفجوة بين النظرية والتطبيق".
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وتفدورها بمغ الوزن النسبي " "%70.15والقيمة االحتمالية تساوي " "0.000وىي أقل
 .2في الفقرة رقم ""6
ى

من  0.05مما يدل عمى أن الجامعة تتبنى إستراتيجية واضحة ومعمنة لتطوير مناىجيا
التعميمية".
جدول ()27
البعد السادس (المحتوى المعرفي لممنياج ومواكبة التطور)
تحميل فقرات ُ
م
1

الفقرة
تحرص الجامعة عمى تطوير آليات وطرق التدريس فييا من

المتوسط االنحراف

الوزن

الحسابي المعياري

النسبي

قيمة t

القيمة
االحتمالية

الترتيب
2

3.66

1.011

10.731 73.16

0.000

 2يمبي المنياج الجامعي المعارف االساسية المطموبة لمتخصص.

3.64

1.032

10.286 72.87

0.000

3

 3تيتم الجامعة بتطوير المنياج بصورة دائمة بما يواكب التطور.

3.57

0.970

71.32

9.630

0.000

5

3.71

0.918

12.679 74.12

0.000

3.59

0.913

10.697 71.84

0.000

3.51

0.983

70.15

8.510

0.000

3.56

0.989

71.10

9.256

0.000

3.60

0.785

12.683 72.08

0.000

4
5
6
7

خبلل خبراء مختصين.

تركز الجامعة عمى جودة المناىج التعميمية التي تواكب
متطمبات العصر وتمبي احتياجات المجتمع فييا.
تعد الجامعة برامج تعميمية تواكب التطور والمستجدات
التكنولوجية.
تتبنى الجامعة است ارتيجية واضحة ومعمنة لتطوير مناىجيا
التعميمية.
تنسجم المساقات الدراسية وخمق ثقافة الجودة التي تراعي تقميل
الفجوة بين النظرية والتطبيق.

جميع الفقرات

قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "271تساوي 1.97
البعد السادس (المحتوى المعرفي
وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات ُ
لممنياج ومواكبة التطور) يساوي  ،3.60واالنحراف المعياري يساوي  ،0.785والوزن النسبي
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وتفدورها
وىو أكبر من الوزن النسبي المحايد " "%60وقيمة  tالمحسوبة تساوي 12.683
يساوي %72.08
ى

وىي أكبر من قيمة  tالجدولية والتي تساوي  1.97والقيمة االحتمالية تساوي  ،0.000وىي أقل من
 0.05مما يدل عمى أن الجامعات تحرص عمى تطوير آليات وطرق التدريس فييا من خبلل خبراء
مختصين كما تيتم بتطوير المنياج بصورة دائمة بما يواكب التطور وتركز الجامعات عمى جودة
المناىج التعميمية التي تواكب متطمبات العصر وتمبي احتياجات المجتمع فييا ،ويمبي المنياج
الجامعي المعارف األساسية المطموبة لمتخصص.
في ضوء النتيجة السابقة تبين أنيا قد اتفقت مع دراسة المقادمة ( )2013التي توصمت
إلى امتبلك خريجي الجامعة سمعة حسنة في سوق العمل حيث تعمل الجامعة عمى تطويرىا
باستمرار من خبلل الخطط األكاديمية المبنية عمى احتياجات السوق.
البعد السابع( :خدمة المجتمع)
سابعاً :تحميل فقرات ُ
تم استخدام اختبار  tلمعينة الواحدة ،والنتائج مبينة في جدول ( )28والذي يبين آراء أفراد
البعد السابع (خدمة المجتمع) وتبين النتائج أن أعمى فقرتين حسب الوزن
عينة الدراسة في فقرات ُ
النسبي لكل فقرة كما يمي:
 .1في الفقرة رقم " "1بمغ الوزن النسبي " "%77.43والقيمة االحتمالية تساوي " "0.000وىي أقل
من  0.05مما يدل عمى أن "الجامعة تشارك في األنشطة العممية والمينية التي تخدم المجتمع
المحمي".
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وتفدورها" بمغ الوزن النسبي " "%73.01والقيمة االحتمالية تساوي " "0.000وىي أقل
 .2في الفقرة رقم "2
ى

من  0.05مما يدل عمى أن "الجامعة تعقد مؤتمرات تيدف إلى خدمة المجتمع وتمبية
احتياجاتو".
كما تبين النتائج أن أقل فقرتين حسب الوزن النسبي ىما كما يمي:
 .1في الفقرة رقم " "4بمغ الوزن النسبي " "%69.71والقيمة االحتمالية تساوي " "0.000وىي أقل
من  0.05مما يدل عمى أن "الجامعة تجيز مراكز مختصة لخدمة المجتمع لمقيام بتدريب
أفراده ".
 .2في الفقرة رقم " "6بمغ الوزن النسبي " "%67.13والقيمة االحتمالية تساوي " "0.000وىي أقل
من  0.05مما يدل عمى أن "الجامعة تتيح مرافقيا لممجتمع المحمي لبلستفادة منيا".
البعد السابع (خدمة المجتمع)
وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات ُ
يساوي  3.59واالنحراف المعياري يساوي  ،0.817والوزن النسبي يساوي  %71.74وىو أكبر من
الوزن النسبي المحايد " ،"%60وقيمة  tالمحسوبة تساوي  11.843وىي أكبر من قيمة  tالجدولية
والتي تساوي  ،1.97والقيمة االحتمالية تساوي  ،0.000وىي أقل من  ،0.05مما يدل عمى أن
الجامعات تشارك في االنشطة العممية والمينية التي تخدم المجتمع المحمي كما تعقد الجامعات
مؤتمرات تيدف إلى خدمة المجتمع وتمبية احتياجاتو.
اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة المقادمة ( )2013التي توصمت إلى أن الجامعة
تسعى إلى رفع مستوى اإلفادة من البحث العممي نحو خدمة المجتمع.
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وتفدورها
أخرى ،فقد اختمفت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة عبد المنعم ( )2010التي
من جية
ى

توصمت إلى أن عبلقة الجامعة بالمجتمع غير واضحة لطمبة الجامعات بغزة.
جدول ()28
البعد السابع (خدمة المجتمع)
تحميل فقرات ُ
م
1
2

المتوسط االنحراف الوزن

الفقرة

الحسابي المعياري النسبي

تشارك الجامعة في االنشطة العممية والمينية التي تخدم
المجتمع المحمي.
تعقد الجامعة مؤتمرات تيدف إلى خدمة المجتمع وتمبية
احتياجاتو.

 3تقدم الجامعة برامج خدمية متنوعة لتمبية متطمبات المجتمع.

قيمة t

القيمة
االحتمالية

0.000 15.129 77.43 0.950 3.87
0.000 11.178 73.01 0.960 3.65
9.970 71.62 0.961 3.58

0.000

7.932 69.71 1.009 3.49

0.000

9.260 71.54 1.028 3.58

0.000

 6تتيح الجامعة مرافقيا لممجتمع المحمي لبلستفادة منيا.

5.568 67.13 1.056 3.36

0.000

جميع الفقرات

0.000 11.843 71.74 0.817 3.59

4
5

تجيز الجامعة مراكز مختصة لخدمة المجتمع لمقيام بتدريب
أفراد المجتمع
تشجع الجامعة األبحاث العممية المختصة في حل مشكبلت
المجتمع.

الترتيب

قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "271تساوي 1.97
تحميل أبعاد المتغير الثاني( :عناصر الميزة التنافسية)
تم استخدام اختبار  tلمعينة الواحدة ،والنتائج مبينة في جدول ( )29والذي يبين آراء أفراد
عينة الدراسة في أبعاد المتغير الثاني "عناصر الميزة التنافسية" ،وتبين النتائج أن المتوسط الحسابي
لجميع أبعاد المتغير الثاني تساوي  ،3.62واالنحراف المعياري يساوي  0.643والوزن النسبي
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وىو أكبر من الوزن النسبي المحايد " ،"%60وقيمة  tالمحسوبة تساوي
يساوي %72.45
ى

 15.954وىي أكبر من قيمة  tالجدولية والتي تساوي  ،1.97والقيمة االحتمالية تساوي ،0.000
وىي أقل من  ،0.05مما يدل عمى أن الجامعات تعمل عمى توفير عناصر الميزة التنافسية ،وىذا
يدلل عمى أن سمعة الجامعة دور كبير كميزة تنافسية في الجامعات ،يمييا ميزة مفتاح القبول
والتسجيل المعتمد عمى معايير واضحة ومعمنة.
جدول ()29
تحميل فقرات أبعاد المتغير الثاني "عناصر الميزة التنافسية"
الفقرة

م

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

قيمة t

القيمة
االحتمالية

الترتيب

 1الرسوم الدراسية

3.43

0.834

68.65

8.554

0.000

7

 2مفتاح القبول

3.81

0.712

76.10

18.660

0.000

2

 3سمعة الجامعة

3.89

0.829

77.82

17.726

0.000

1

 4جودة المرافق

3.48

0.898

69.57

8.792

0.000

6

 5كفاءة الييئة التدريسية

3.57

0.816

71.43

11.561

0.000

5

3.60

0.785

72.08

12.683

0.000

 7خدمة المجتمع

3.59

0.817

71.74

11.843

0.000

جميع الفقرات

3.62

0.643

72.45

15.954

0.000

6

المحتوى المعرفي لممنياج ومواكبة
التطور

قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية  "271تساوي 1.97
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فرضيات الدراسة:
 5.2.3اختبار
ى

وتتمثل فرضيات الدراسة فيما يمي:
الفرضية الرئيسة األولى :توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05بين
متطمبات إدارة المعرفة والميزة التنافسية.
وتنقسم ىذه الفرضية إلى سبع فرضيات فرعية كما يمي:
 .1توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05بين متطمبات إدارة المعرفة
والرسوم الدراسية.
تم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العبلقة بين متطمبات إدارة المعرفة والرسوم الدراسية
والنتائج مبينة في جدول ( )30الذي يبين أن القيمة االحتمالية تساوي  0.000وىي أقل من ،0.05
كما أن قيمة  rالمحسوبة تساوي  0.447وىي أكبر من قيمة  rالجدولية والتي تساوي  ،0.153مما
يدل عمى وجود عبلقة بين متطمبات إدارة المعرفة والرسوم الدراسية عند مستوى داللة إحصائية
( .)   0.05
وتبين أيضاً أن جميع متطمبات إدارة المعرفة قد ارتبطت مع ُبعد الرسوم الدراسة ،وتفاوت
االرتباط من حيث القوة ،فكانت تكنولوجيا المعمومات ىي أكثر العناصر قوة مما يدلل عمى أن
زيادة االىتمام بتكنولوجيا المعمومات من العوامل التي تولد ميزة تنافسية ،في حين كان أقل تمك
المتطمبات تأثي اًر الثقافة التنظيمية.
وىذا يعني إثبات صحة الفرضية بأن ىنالك عبلقة ذات داللة إحصائية بين متطمبات إدارة
المعرفة في الجامعات الفمسطينية وبين متغير الرسوم الدراسية كأحد الميزات التنافسية ،واتفقت ىذه
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وتفدورهارفا ) )2006التي توصمت إلى وجود عبلقة بين إدارة المعرفة واألداء المالي،
النتيجة مع دراسة الش
ى

واختمفت مع دراسة عبدالمنعم ) )2010التي توصمت إلى أن النظام المالي غير واضح بالنسبة
لطمبة الجامعات النظامية بغزة.
جدول ()30
معامل االرتباط بين متطمبات إدارة المعرفة والرسوم الدراسية.
متطمبات إدارة المعرفة
البعد
ُ

اإلحصاءات
معامل االرتباط

الرسوم الدراسية

القيمة
االحتمالية
حجم العينة

القيادة

الثقافة

القوى

تكنولوجيا

جميع متطمبات

التنظيمية

التنظيمية

البشرية

المعمومات

إدارة المعرفة

0.397

0.289

0.363

0.441

0.447

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

272

272

272

272

272

قيمة  rالمحسوبة عند درجة حرية " "270ومستوى داللة " "0.05يساوي 0.153
 .2توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05بين متطمبات إدارة المعرفة
ومفتاح القبول.
تم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العبلقة بين متطمبات إدارة المعرفة ومفتاح القبول
والنتائج مبينة في جدول ( )31الذي يبين أن القيمة االحتمالية تساوي  0.000وىي أقل من ،0.05
كما أن قيمة  rالمحسوبة تساوي  0.662وىي أكبر من قيمة  rالجدولية والتي تساوي  ،0.153مما
يدل عمى وجود عبلقة بين متطمبات إدارة المعرفة ومفتاح القبول عند مستوى داللة إحصائية
( )   0.05
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جدول ()31

معامل االرتباط بين متطمبات إدارة المعرفة ومفتاح القبول.
متطمبات إدارة المعرفة

البعد
ُ

اإلحصاءات
معامل االرتباط

مفتاح القبول

القيمة
االحتمالية
حجم العينة

القيادة

الثقافة

القوى

تكنولوجيا

جميع متطمبات

التنظيمية

التنظيمية

البشرية

المعمومات

إدارة المعرفة

0.586

0.495

0.574

0.555

0.662

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

272

272

272

272

272

قيمة  rالمحسوبة عند درجة حرية " "270ومستوى داللة " "0.05يساوي 0.153
وتدلل النتائج السابقة الموضحة في الجدول ( )31أن جميع متطمبات إدارة المعرفة قد
ارتبطت مع ُبعد مفتاح القبول ،وقد تفاوت االرتباط من حيث القوة ،فكانت العناصر االكثر قوة ىي
القيادة التنظيمية مما يدلل عمى أن زيادة االىتمام بالقيادة التنظيمية من العوامل التي تولد ميزة
تنافسية.
ومما سبق يثبت صحة الفرضية الفرعية بأن متطمبات إدارة المعرفة ترتبط بعبلقة ذات
داللة إحصائية مع مفتاح القبول كأحد الميزات التنافسية في الجامعات الفمسطينية.
اتفقت مع دراسة المقادمة ) )2013التي توصمت إلى أن مجال الطمبة كمدخل ميم في تحقيق
الميزة التنافسية ويعود ىذا إلى أن الجامعة تعتمد أفضل مفتاح تنسيق ،واندماج الطمبة غي
التخصصات األكاديمية ويكون ىذا بسبب تشجيع إدارة الجامعة الطمبة إلى المبادرات والمسابقات
العممية واألنشطة المنيجية المتمثمة في عقد الدورات التدريبية المتخصصة في الميارات الحياتية
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االىتمام بالطمبة المميزين وتوظيفيم في الجامعة كمعيدين ،واتفقت مع دراسة (أبو
لمطمبة ،وأيضاً
ى

دية )2011 ،التي توصمت إلى أن الجامعة تسعى إلى إستقطاب الطمبة المتفوقين في الثانوية
العامة ،وأن سمعة خريجو الجامعة ممتازة.
 .3توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05بين متطمبات إدارة المعرفة
وسمعة الجامعة.
تم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العبلقة بين متطمبات إدارة المعرفة وسمعة الجامعة،
والنتائج مبينة في جدول ( )32والذي يبين أن القيمة االحتمالية تساوي  ،0.000وىي أقل من
 ،0.05كما أن قيمة  rالمحسوبة تساوي  ،0.701وىي أكبر من قيمة  rالجدولية والتي تساوي
 ،0.153مما يدل عمى وجود عبلقة بين متطمبات إدارة المعرفة وسمعة الجامعة عند مستوى داللة
إحصائية ( .)   0.05
وىذا يدلل عمى أن جميع متطمبات إدارة المعرفة قد ارتبطت مع ُبعد سمعة الجامعة ،تفاوت
االرتباط من حيث القوة ،فكانت العناصر االكثر قوة ،القوى البشرية ،مما يدلل عمى أن زيادة
االىتمام بالقوى البشرية من العوامل التي تولد ميزة تنافسية ،في حين كان أقل تمك المتطمبات تأثي اًر
تكنولوجيا المعمومات .ومما سبق يثبت صحة الفرضية الفرعية بأن متطمبات إدارة المعرفة ترتبط
بعبلقة ذات داللة إحصائية مع سمعة الجامعة كأحد الميزات التنافسية في الجامعات الفمسطينية.
واتفقت ىذه النتائج مع دراسة عبد المنعم ) )2010التي توصمت إلى أن ىناك موافقة بدرجة
متوسطة من قبل أفراد العينة عمى مجال سمعة الجامعة.
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جدول ()32
معامل االرتباط بين متطمبات إدارة المعرفة وسمعة الجامعة.
متطمبات إدارة المعرفة

ال ُبعد

اإلحصاءات
معامل االرتباط

سمعة الجامعة

القيمة
االحتمالية
حجم العينة

القيادة

الثقافة

القوى

تكنولوجيا

جميع متطمبات

التنظيمية

التنظيمية

البشرية

المعمومات

إدارة المعرفة

0.566

0.584

0.632

0.560

0.701

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

272

272

272

272

272

قيمة  rالمحسوبة عند درجة حرية " "270ومستوى داللة " "0.05يساوي 0.153
 .4توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05بين متطمبات إدارة المعرفة
وجودة المرافق العامة.
وقد تم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العبلقة بين متطمبات إدارة المعرفة وجودة المرافق
العامة والنتائج مبينة في جدول ( )33والذي يبين أن القيمة االحتمالية تساوي  ،0.000وىي أقل
من  ،0.05وأن قيمة rالمحسوبة تساوي  0.642وىي أكبر من قيمة  rالجدولية التي تساوي
 ،0.153مما يدل عمى وجود عبلقة بين متطمبات إدارة المعرفة وجودة المرافق العامة عند مستوى
داللة إحصائية ( .)   0.05
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جدول ()33

ى

معامل االرتباط بين متطمبات إدارة المعرفة وجودة المرافق العامة.
متطمبات إدارة المعرفة
البعد
ُ

اإلحصاءات
معامل االرتباط

جودة المرافق العامة

القيمة
االحتمالية
حجم العينة

القيادة

الثقافة

القوى

تكنولوجيا

جميع متطمبات

التنظيمية

التنظيمية

البشرية

المعمومات

إدارة المعرفة

0.519

0.555

0.423

0.611

0.642

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

272

272

272
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وىذا يدلل عمى أن جميع متطمبات إدارة المعرفة قد ارتبطت مع ُبعد جودة المرافق العامة،
تفاوت االرتباط من حيث القوة ،فكانت العناصر االكثر قوة تكنولوجيا المعمومات مما يدلل عمى أن
زيادة االىتمام بتكنولوجيا المعمومات من العوامل التي تولد ميزة تنافسية ،في حين كان أقل تمك
المتطمبات تأثي اًر القوى البشرية.
ومما سبق يثبت صحة الفرضية الفرعية بأن متطمبات إدارة المعرفة ترتبط بعبلقة ذات
داللة إحصائية مع جودة المرافق العامة كأحد الميزات التنافسية في الجامعات الفمسطينية.
واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة ماضي ( )2010إذ توصمت الدراسة ومن خبلل التحميل
اإلحصائي إلجابات المبحوثين أن المظير الخارجي والتصميم الداخمي لمجامعة اإلسبلمية بغزة يتسم
بالتنظيم المتكامل.
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ىىىىى

ىى
الفصلىالخامس
نتائجىالدرادةىالمودانوةى

وتفدورها داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05بين متطمبات إدارة المعرفة
 .5توجد عالقة ذات
ى

وكفاءة الييئة التدريسية.
تم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العبلقة بين متطمبات إدارة المعرفة وكفاءة الييئة
التدريسية ،والنتائج مبينة في جدول ( )34والذي يبين أن القيمة االحتمالية تساوي  ،0.000وىي
أقل من  ،0.05كما أن قيمة  rالمحسوبة تساوي  ،0.671وىي أكبر من قيمة  rالجدولية والتي
تساوي  ،0.153مما يدل عمى وجود عبلقة بين متطمبات إدارة المعرفة وكفاءة الييئة التدريسية عند
مستوى داللة إحصائية ( .)   0.05
وىذا يدلل عمى أن جميع متطمبات إدارة المعرفة قد ارتبطت مع ُبعد كفاءة الييئة التدريسية،

وقد تفاوت االرتباط من حيث القوة ،فكانت العناصر االكثر قوة القيادة التنظيمية ،مما يدلل عمى أن
زيادة االىتمام بمتغير القيادة التنظيمية من العوامل التي تحقق ميزات تنافسية ،في حين كان أقل
تمك المتطمبات تأثي اًر الثقافة التنظيمية.
جدول ()34
معامل االرتباط بين متطمبات إدارة المعرفة وكفاءة الييئة التدريسية.
متطمبات إدارة المعرفة
البعد
ُ

اإلحصاءات
معامل االرتباط

كفاءة الييئة التدريسية

القيمة
االحتمالية
حجم العينة

القيادة

الثقافة

القوى

تكنولوجيا

جميع متطمبات

التنظيمية

التنظيمية

البشرية

المعمومات

إدارة المعرفة

0.668

0.480

0.574

0.523

0.671

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

272

272

272

272

272

قيمة  rالمحسوبة عند درجة حرية " "270ومستوى داللة " "0.05يساوي 0.153
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ىى
الفصلىالخامس

ىىىىى

نتائجىالدرادةىالمودانوةى

وتفدورهايثبت صحة الفرضية الفرعية بأن متطمبات إدارة المعرفة ترتبط بعبلقة ذات
ومما سبق
ى

داللة إحصائية مع كفاءة الييئة التدريسية كأحد الميزات التنافسية في الجامعات الفمسطينية.
في ضوء النتيجة السابقة تبين أنيا قد اتفقت مع دراسة ماضي ( )2010التي توصمت إلى
أن أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة اإلسبلمية يتحمون بسمعة أكاديمية ومينية إلنجاز رسالة
الجامعة وأىدافيا ،و أن الجامعة تركز عمى متطمبات البحث العممي وتشجع العاممين فييا عمى
المشاركة في المؤتمرات وورش العمل ،واتفقت مع دراسة المقادمة ( )2013التي توصمت إلى أن
أعضاء الييئة التدريسية يساىمون في تحقيق الميزة التنافسية لمجامعة ،كذلك اىتمام إدارة الجامعة
كمحور أساسي في التميز وذلك من خبلل ابتعاثيم وتطوير قدراتيم وتطوير بيئة العمل المناسبة ليم
بما ينعكس عمى كفاءاتيم بشكل إيجابي.
.6توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05بين متطمبات إدارة المعرفة
والمحتوى المعرفي لممنياج ومواكبة التطور.
تم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العبلقة بين متطمبات إدارة المعرفة والمحتوى المعرفي
لممنياج ومواكبة التطور ،والنتائج مبينة في جدول ( )35والذي يبين أن القيمة االحتمالية تساوي
 ،0.000وىي أقل من  ،0.05كما أن قيمة  rالمحسوبة تساوي  ،0.715وىي أكبر من قيمة r
الجدولية والتي تساوي  ،0.153مما يدل عمى وجود عبلقة بين متطمبات إدارة المعرفة والمحتوى
المعرفي لممنياج ومواكبة التطور عند مستوى داللة إحصائية ( .)   0.05
وىذا يدلل عمى أن جميع متطمبات إدارة المعرفة قد ارتبطت مع ُبعد المحتوى المعرفي
لممنياج ومواكبة التطور ،وتفاوت االرتباط من حيث القوة ،فكانت العناصر األكثر قوة القيادة
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ىىىىى

ىى
الفصلىالخامس
نتائجىالدرادةىالمودانوةى

وتفدورهاعمى أن زيادة االىتمام بالقيادة التنظيمية في الجامعات يمكن أن يؤثر بشكل
التنظيمية مما يدلل
ى

ايجابي في توليد ميزات تنافسية في تمك الجامعات ،في حين كان أقل تمك المتطمبات تأثي اًر
تكنولوجيا المعمومات.
ومما سبق يثبت صحة الفرضية الفرعية بأن متطمبات إدارة المعرفة ترتبط بعبلقة ذات داللة
إحصائية مع المحتوى المعرفي لممنياج ومواكبة التطور كأحد الميزات التنافسية في الجامعات
الفمسطينية.
جدول ()35
معامل االرتباط بين متطمبات إدارة المعرفة والمحتوى المعرفي لممنياج ومواكبة التطور.
متطمبات إدارة المعرفة
البعد
ُ

اإلحصاءات
معامل االرتباط

المحتوى المعرفي

القيمة

لممنياج ومواكبة التطور

االحتمالية
حجم العينة

القيادة

الثقافة

القوى

تكنولوجيا

جميع متطمبات

التنظيمية

التنظيمية

البشرية

المعمومات

إدارة المعرفة

0.631

0.577

0.613

0.563

0.715

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

272

272

272

272

272
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واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة الشرفا ( )2006التي توصمت إلى وجود عبلقة بين إدارة
المعرفة واإلبداع والتطوير ،ومع دراسة ماضي ( )2010التي توصمت إلى أن الجامعة اإلسبلمية
بغزة تتمتع برؤية واضحة ذات أىداف قابمة لمتحقق ،وتقوم إدارة الجامعة بالمشاركة الشخصية في
قيادة عمميات التطوير والتحسين المستمر ،وأنيا تركز عمى متطمبات البحث العممي وتشجع العاممين
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ىى
الفصلىالخامس

ىىىىى

نتائجىالدرادةىالمودانوةى
وتفدورها
المؤتمرات وورش العمل ،واتفقت مع دراسة المقادمة ( )2013التي توصمت إلى
عمى المشاركة في
ى

امتبلك خريجي الجامعة سمعة حسنة في سوق العمل حيث تعمل الجامعة عمى تطويرىا باستمرار
من خبلل الخطط األكاديمية المبنية عمى احتياجات السوق.
.7توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05بين متطمبات إدارة المعرفة وخدمة
المجتمع.
تم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العبلقة بين متطمبات إدارة المعرفة وخدمة المجتمع،
والنتائج مبينة في جدول ( )36والذي يبين أن القيمة االحتمالية تساوي  ،0.000وىي أقل من
 ،0.05كما أن قيمة  rالمحسوبة تساوي  ،0.658وىي أكبر من قيمة  rالجدولية والتي تساوي
 ،0.153مما يدل عمى وجود عبلقة بين متطمبات إدارة المعرفة وخدمة المجتمع عند مستوى داللة
إحصائية ( .)   0.05
وىذا يدلل عمى أن جميع متطمبات إدارة المعرفة قد ارتبطت مع ُبعد خدمة المجتمع ،وقد
تفاوت االرتباط من حيث القوة ،فكانت العناصر األكثر قوة الثقافة التنظيمية ،مما يدلل عمى أن
زيادة االىتمام بالثقافة التنظيمية من العوامل التي تولد ميزة تنافسية ،في حين كان أقل تمك
المتطمبات تأثي اًر القيادة التنظيمية وتكنولوجيا المعمومات ،ومما سبق يثبت صحة الفرضية الفرعية
بأن متطمبات إدارة المعرفة ترتبط بعبلقة ذات داللة إحصائية مع خدمة المجتمع كأحد الميزات
التنافسية في الجامعات الفمسطينية.
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ىى
الفصلىالخامس

ىىىىى

نتائجىالدرادةىالمودانوةى
وتفدورها
ى

جدول ()36

معامل االرتباط بين متطمبات إدارة المعرفة وخدمة المجتمع.
متطمبات إدارة المعرفة

البعد
ُ

اإلحصاءات
معامل االرتباط

خدمة

القيمة

المجتمع

االحتمالية
حجم العينة

القيادة

الثقافة

القوى

تكنولوجيا

جميع متطمبات

التنظيمية

التنظيمية

البشرية

المعمومات

إدارة المعرفة

0.546

0.549

0.548

0.546

0.658

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

272

272

272

272
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اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة المقادمة ( )2013التي توصمت إلى أن الجامعة
تسعى إلى رفع مستوى اإلفادة من البحث العممي نحو خدمة المجتمع ،واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة
الشرفا(  )2006التي توصمت إلى وجود عبلقة بين إدارة المعرفة والسيطرة عمى األسواق ومع دراسة
ماضي ( )2010التي توصمت إلى أن الجامعة تتواصل مع المجتمع تواصبلً فاعبلً.
من جية أخرى ،فقد اختمفت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة عبد المنعم ( )2010التي
توصمت إلى أن عبلقة الجامعة بالمجتمع غير واضحة لطمبة الجامعات بغزة.
تحميل الفرضية الرئيسة األولى :توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05بين
متطمبات إدارة المعرفة والميزة التنافسية
تم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العبلقة بين متطمبات إدارة المعرفة والميزة التنافسية،
والنتائج مبينة في جدول ( )37والذي يبين أن القيمة االحتمالية تساوي  ،0.000وىي أقل من
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ىى
الفصلىالخامس

ىىىىى

نتائجىالدرادةىالمودانوةى

وتفدورها  rالمحسوبة تساوي  ،0.817وىي أكبر من قيمة  rالجدولية والتي تساوي
 ،0.05كما أن قيمة
ى

 ،0.153مما يدل عمى وجود عبلقة بين متطمبات إدارة المعرفة والميزة التنافسية عند مستوى داللة
إحصائية ( .)   0.05
جدول ()37
معامل االرتباط بين متطمبات إدارة المعرفة والميزة التنافسية.
البعد
ُ
الميزة التنافسية

اإلحصاءات

متطمبات إدارة المعرفة

معامل االرتباط

0.817

القيمة االحتمالية

0.000

حجم العينة

272

قيمة  rالمحسوبة عند درجة حرية " "270ومستوى داللة " "0.05يساوي 0.153
وىذا يدلل عمى أنو توجد عبلقة قوية بين متطمبات إدارة المعرفة والميزة التنافسية ،ومما
سبق يثبت صحة الفرضية الرئيسة األولى بأن متطمبات إدارة المعرفة ترتبط بعبلقة ذات داللة
إحصائية مع الميزة التنافسية وبذلك فإنيا أحد الميزات التنافسية في الجامعات الفمسطينية.
واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة داسي ) )2006التي توصمت إلى وجود عبلقة قوية بين إدارة
المعرفة والميزة التنافسية ،ومع دراسة محمد ( )2010التي توصمت إلى وجود أثر لتطبيق عمميات
إدارة المعرفة في تحقيق الميزة التنافسية لمجموعة االتصاالت األردنية ،ومع دراسة
المحاميد( )2008التي توصمت إلى وجود عبلقة قوية بين إدارة المعرفة والميزة التنافسية ،ومع
دراسة المدلل ) )2011التي توصمت إلى وجود عبلقة قوية بين توافر متطمبات تطبيق إدارة المعرفة
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ىى
الفصلىالخامس

ىىىىى

نتائجىالدرادةىالمودانوةى
وتفدورها
مؤسسة رئاسة مجمس الوزراء ،ومع دراسة الزطمة ) )2011التي توصمت إلى
ومستوى األداء في
ى

وجود عبلقة بين متطمبات إدارة المعرفة واألداء المؤسسي.
الفرضية الرئيسة الثانية :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى( )α ≤ 0.05بين
متوسطات استجابات المبحوثين حول "دور متطمبات إدارة المعرفة في تحقيق الميزة التنافسية في
جامعات قطاع غزة" تعزى لمتغير الجنس ،الجامعة ،معدل الثانوية العامة ،التخصص في الثانوية
العامة.
ويتفرع من ىذه الفرضية عدة فرضيات فرعية كما يمي:
ّ
 .1توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05بين متوسطات استجابات
المبحوثين حول "دور متطمبات إدارة في تحقيق الميزة التنافسية في جامعات قطاع غزة"
تعزى إلى الجنس.
الختبار ىذه الفرضية تم استخدام اختبار  tالختبار الفروق في استجابة أفراد العينة حول
دور إدارة المعرفة في تحقيق الميزة التنافسية في جامعات قطاع غزة تعزى إلى الجنس والنتائج مبينة
في جدول ( )38ويتبين أن القيمة االحتمالية لجميع األبعاد تساوي  0.049وىي أقل من 0.05،
وقيمة  tالمحسوبة المطمقة تساوي  ،1.973وىي أكبر من قيمة  tالجدولية والتي تساوي  1.97مما
يدل عمى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة    0.05في استجابة أفراد العينة
حول عبلقة إدارة المعرفة بتحقيق الميزة التنافسية في جامعات قطاع غزة تعزى إلى الجنس والفروق
لصالح الذكور.
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ىى
الفصلىالخامس

ىىىىى

نتائجىالدرادةىالمودانوةى
وتفدورها

جدول ()38

ى

نتائج اختبار  tلمفروق في استجابة أفراد العينة حول دو متطمبات إدارة المعرفة في تحقيق الميزة
التنافسية في جامعات قطاع غزة تعزى إلى الجنس
الجنس العدد

البيان

الوسط االنحراف
الحسابي المعياري

ذكر 0.598 3.634 103

توفر متطمبات إدارة المعرفة

أنثى 0.604 3.531 169
ذكر 0.659 3.731 103

تحقيق عناصر الميزة التنافسية

أنثى 0.627 3.556 169

دور متطمبات إدارة المعرفة في تحقيق الميزة التنافسية في

ذكر 0.606 3.694 103

جامعات قطاع غزة

أنثى 0.592 3.547 169

قيمة t

القيمة
االحتمالية

0.173 1.366
0.029 2.189
0.049 1.973

قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "270تساوي 1.97
ومما سبق ،وكما ىو موضح في الجدول ( )38يثبت صحة الفرضية الفرعية توجد عبلقة
ذات داللة إحصائية بين متطمبات إدارة المعرفة والميزة التنافسية في جامعات غزة تعزى إلى
الجنس.
واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة العمول ( )2011التي توصمت إلى وجود فروق في دور إدارة
المعرفة في تنمية الموارد البشرية األكاديمية في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة تعزي لمتغير
الجنس وذلك لصالح اإلناث .وتختمف ىذه النتيجة مع دراسة الشرفا ( )2008التي توصمت إلى
عدم وجود فروق تعزى لمتغير الجنس ،واختمفت مع دراسة الرقب ( )2011التي توصمت إلى أن
متغير الجنس ال يؤثر في تطبيق إدارة المعرفة في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة.
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ىى
الفصلىالخامس

ىىىىى

نتائجىالدرادةىالمودانوةى
وتفدورها
ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05بين متوسطات استجابات
 .2توجد فروق
ى

المبحوثين حول "دور متطمبات إدارة المعرفة في تحقيق الميزة التنافسية في جامعات قطاع
غزة تعزى إلى متغير الجامعة.
الختبار ىذه الفرضية تم استخدام اختبار تحميل التباين األحادي الختبار الفروق في
استجابة أفراد العينة حول دور متطمبات إدارة المعرفة في تحقيق الميزة التنافسية في جامعات قطاع
غزة تعزي إلى اسم الجامعة ،والنتائج مبينة في جدول ( )39والذي يبين أن القيمة االحتمالية لجميع
األبعاد تساوي  ،0.000وىي أقل من  ،0.05وقيمة  Fالمحسوبة تساوي  ،12.273وىي أكبر من
قيمة  Fالجدولية والتي تساوي  ،3.03مما يدل عمى وجود فروق في استجابة أفراد العينة حول دور
متطمبات إدارة المعرفة بتحقيق الميزة التنافسية في جامعات قطاع غزة تعزى إلى اسم الجامعة ويبين
اختبار شفيو جدول ( )40أن الفروق بين فئتي "الجامعة اإلسبلمية" ،و"جامعة األقصى" ولصالح
الفئة "الجامعة اإلسبلمية" كما توجد فروق بين فئتي "الجامعة اإلسبلمية" ،و"جامعة األزىر" ولصالح
الفئة "الجامعة اإلسبلمية".
ويعزو الباحث ذلك إلى تميز الجامعة اإلسبلمية في العديد من المجاالت ،والتميز في
تطوير استخدام التكنولوجيا الحديثة والتميز في المباني الحديثة ،واالشتراك في المؤتمرات العممية
العربية والعالمية ،والخبرة المتميزة التي تتمتع بيا الييئة التدريسية ،ومما سبق يثبت صحة الفرضية
الفرعية توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المحوثين حول متطمبات إدارة
المعرفة ودورىا في تحقيق الميزة التنافسية في جامعات غزة تعزى إلى متغير الجامعة.
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وتفدورها
ى

جدول ()39

نتائج تحميل التباين األحادي ( )One Way ANOVAفي استجابة أفراد العينة حول دور
متطمبات إدارة المعرفة في تحقيق الميزة التنافسية في جامعات قطاع غزة تعزى إلى اسم الجامعة
البعد
عنوان ُ

مصدر التباين
بين المجموعات

توفر متطمبات إدارة المعرفة

5.549

6.647

2

3.324

داخل المجموعات 0.000 8.471 0.392 269 105.545
المجموع

الميزة التنافسية في كجامعات قطاع غزة

11.097

2

271 98.391

بين المجموعات

دور متطمبات إدارة المعرفة في تحقيق

المربعات الحرية المربعات "" F

االحتمالية

داخل المجموعات 0.000 17.098 0.325 269 87.294
المجموع

تحقيق الميزات التنافسية

مجموع

درجة

متوسط

قيمة

القيمة

271 112.192

بين المجموعات

8.176

2

4.088

داخل المجموعات 0.000 12.273 0.333 269 89.605
271 97.781

المجموع

-

قيمة  Fالجدولية عند درجتي حرية ( )269 ،2ومستوى داللة  0.05تساوي 3.03
ومن خبلل النتائج االحصائية ،تبين أنو يوجد فروق بين الجامعتين اإلسبلمية واألقصى
لصالح اإلسبلمية ،وأيضاً يتضح أن ىنالك فروق بين الجامعتين الجامعة اإلسبلمية وجامعة األزىر
لصالح الجامعة اإلسبلمية ،واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة الزطمة ( )2011إلى وجود فروق
بيناستجابة المبحوثين حول عبلقة إدارة المعرفة وتميز االداء تعزى إلى متغير الجامعة ،واتفقت ىذه
النتيجة مع دراسة العمول ) )2011التي توصمت إلى وجود فروق بالنسبة لدور إدارة المعرفة في
تنمية الموارد البشرية األكاديمية في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة ،وذلك لصالح الجامعة
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األقصى ،واتفقت مع دراسة الرقب ( )2011التي توصمت إلى أنو توجد فروق
اإلسبلمية واألزىر و
ى

بين استجابات المبحوثين حول متطمبات تطبيق إدارة المعرفة في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة
تعزى لمجامعة.
جدول ()40
اختبار شفيو لمفروق بين المتوسطات حسب متغير الجامعة
البعد
ُ

توفر متطمبات إدارة المعرفة

الفرق بيت

جامعة

جامعة

الجامعة

المتوسطات

األقصى

األزىر

اإلسالمية

جامعة األقصى

-

-0.121

*-0.448

جامعة األزىر

0.121

-

*-0.326

الجامعة

*0.448

*0.326

-

جامعة األقصى

-

-0.142

*-0.353

جامعة األزىر

0.142

-

*-0.211

اإلسبلمية

تحقيق الميزات التنافسية

الجامعة

*0.353

*0.211

-

جامعة األقصى

-

-0.134

*-0.389

دور متطمبات إدارة المعرفة في تحقيق الميزة

جامعة األزىر

0.134

-

*-0.255

التنافسية في جامعات قطاع غزة

الجامعة

*0.389

*0.255

-

اإلسبلمية

اإلسبلمية
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وتفدورهاذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05بين متوسطات استجابات
.3توجد فروق
ى

المبحوثين حول "دور متطمبات إدارة المعرفة في تحقيق الميزة التنافسية في جامعات قطاع
غزة تعزى إلى معدل الثانوية العامة.

الختبار ىذه الفرضية تم استخدام اختبار تحميل التباين األحادي الختبار الفروق في
استجابة أفراد العينة حول دور متطمبات إدارة المعرفة في تحقيق الميزة التنافسية في جامعات قطاع
غزة تعزى إلى معدل الثانوية العامة ،والنتائج مبينة في جدول ( )41والذي يبين أن القيمة االحتمالية
لجميع األبعاد تساوي  ،0.427وىي أكبر من  ،0.05وقيمة  Fالمحسوبة تساوي  ،0929وىي أقل
من قيمة  Fالجدولية والتي تساوي  2.64مما يدل عمى عدم وجود فروق في استجابة أفراد العينة
حول دور متطمبات إدارة المعرفة في تحقيق الميزة التنافسية في جامعات قطاع غزة تعزى إلى معدل
الثانوية العامة ،ومما سبق يثبت عدم صحة الفرضية الفرعية توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين
متطمبات إدارة المعرفة والميزة التنافسية في جامعات غزة تعزى إلى المعدل في الثانوية العامة.
جدول ()41
نتائج تحميل التباين األحادي ( )One Way ANOVAفي استجابة أفراد العينة حول دور متطمبات إدارة
المعرفة في تحقيق الميزة التنافسية في جامعات قطاع غزة تعزي إلى معدل الثانوية العامة
البعد
عنوان ُ

مصدر التباين
بين المجموعات

توفر متطمبات إدارة المعرفة

271 98.391

بين المجموعات

الميزة التنافسية في جامعات قطاع غزة

1.540

3

داخل المجموعات 268 110.653
271 112.192

المجموع
دور إدارة متطمبات المعرفة في تحقيق

0.460

3

0.153

المربعات الحرية المربعات " " Fاالحتمالية

داخل المجموعات 268 97.931
المجموع

تحقيق الميزات التنافسية

مجموع

درجة

متوسط

بين المجموعات

1.007

3

داخل المجموعات 268 96.774
المجموع

قيمة

271 97.781

0.739 0.420 0.365
0.513
0.295 1.243 0.413
0.336
0.427 0.929 0.361
-

قيمة  Fالجدولية عند درجتي حرية ( )268 ،3ومستوى داللة  0.05تساوي 2.64
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نتائجىالدرادةىالمودانوةى

وتفدورهاذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05بين متوسطات استجابات
 .4توجد فروق
ى

المبحوثين حول "دور متطمبات إدارة المعرفة في تحقيق الميزة التنافسية في جامعات قطاع
غزة تعزى إلى التخصص في الثانوية العامة.
الختبار ىذه الفرضية تم استخدام اختبار  tالختبار الفروق في استجابة أفراد العينة حول
دور متطمبات إدارة المعرفة في تحقيق الميزة التنافسية في جامعات قطاع غزة تعزى إلى التخصص
في الثانوية العامة والنتائج مبينة في جدول ( )42توضح أن القيمة االحتمالية لجميع األبعاد تساوي
 0.648وىي أكبر من  ،0.05وقيمة  tالمحسوبة المطمقة تساوي  ،0.457وىي أقل من قيمة t
الجدولية والتي تساوي  ،1.97مما يدل عمى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
داللة    0.05في استجابة أفراد العينة ،و ىذا يثبت عدم صحة الفرضية الفرعية :توجد فروق
ذات داللة إحصائية بين متطمبات إدارة المعرفة والميزة التنافسية في جامعات قطاع غزة تعزى
لمتخصص في الثانوية العامة.
وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة الشرفا ( )2008التي توصمت إلى أنو ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية بين إجابات أفراد العينة حول دور إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعمومات في تحقيق الميزة
التنافسية تعزى إلى التخصص العممي.
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نتائجىالدرادةىالمودانوةى
وتفدورها
ى

جدول ()42

نتائج اختبار  tلمفروق في استجابة أفراد العينة حول دور متطمبات إدارة المعرفة في تحقيق
الميزة التنافسية في جامعات قطاع غزة تعزي إلى التخصص في الثانوية العام
التخصص
البيان

في الثانوية

العدد

العام

الوسط

االنحراف

الحسابي المعياري

عممي

142

3.567

0.597

أدبي

130

3.574

0.611

عممي

142

3.599

0.636

أدبي

130

3.648

0.653

دور متطمبات إدارة المعرفة في تحقيق الميزة

عممي

142

3.587

0.595

التنافسية في جامعات قطاع غزة

أدبي

130

3.620

0.609

توفر متطمبات إدارة المعرفة
تحقيق عناصر الميزة التنافسية

قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "270تساوي 1.97
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قيمة t

القيمة
االحتمالية

-0.096

0.924

-0.633

;0.527

-0.457

0.648
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الفصل السادس
النتائج والتىصيات
 مقدمة
 نتائج الدراسة
 التوصيات
 الدراسات المستقبمية
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الفصل السادس
النتائج والتوصيات

 6.1مقدمة:
يتضمن ىذا الفصل ممخصاً ألىم النتائج التي تم التوصل إلييا من خبلل الدراسة ،والتي
وضحيا تحميل أبعاد وفقرات الدراسة ،وأىم التوصيات المقترحة عمى ضوء ىذه النتائج ،والتي يأمل
الباحث أن تسيم في دعم وتعزيز نقاط القوة ،وكذلك معالجة وتصحيح نقاط الضعف من أجل
تحقيق اليدف الرئيس من الدراسة وىو دور متطمبات إدارة المعرفة فى تحقيق الميزة التنافسية في
الجامعات.
 6.2نتائج الدراسة:
المجال األول :توفر متطمبات إدارة المعرفة
توفر جيداً لمتطمبات إدارة المعرفة في الجامعات الفمسطينية ،كما توصمت
تبين أن ىنالك
اً
الدراسة إلى مجموعة من النتائج المرتبطة بتوفر متطمبات إدارة المعرفة عمى النحو التالي:
 تعمل الجامعات عمى توفير متطمبات إدارة المعرفة في مجموعة من األبعاد ،كانت عمى الترتيب
القوى البشرية بنسبة  %73.09ثم الثقافة التنظيمية بنسبة  %72.31ثم تكنولوجيا المعمومات
بنسبة  %71.40والقيادة التنظيمية بنسبة .%68.93
 ىنالك عبلقة ذات داللة احصائية لمقيادة التنظيمية في تحقيق التميز المؤسسي.
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النتائجىوالتوصوات
ى
الجامعات الفمسطينية تتسم بقيادة تنظيمية جيدة ،وأنيا محل قدوة موضوعية ومينية
 تبين أن

لآلخرين.
 يعد اىتمام الجامعات بالموارد البشرية أحد العناصر اليامة لتحقيق التميز المؤسسي وقد حظي
ىذا المؤشر بدرجة متقدمة وفق نتائج الدراسة.
 توصمت الدراسة إلى أن الجامعات تسعى لتدعيم الكادر األكاديمي لحل مشكبلتو معتمداً عمى
الخبرات العممية ،كما تبين أن ىذا الكادر يمتمك الخبرات الكافية لذلك.
 أثبتت الدراسة أن زيادة االىتمام بالثقافة التنظيمية يساىم بشكل إيجابي في تولد ميزة تنافسية.
 تبين أن إدارة الجامعات تحافظ عمى بناء ثقافة تنظيمية جيدة كما تدعم ثقافة العمل الجماعي،
وتعمل عمى تحفيز الطمبة عمى التعمم المستمر ،وتيتم بتعزيز القيم واألخبلق.
 تبين أن زيادة االىتمام بتكنولوجيا المعمومات من العوامل التي تولد ميزة تنافسية.
 إن الجامعات تقدم تسييبلت تكنولوجية لخمق وتبادل المعرفة وتتيح خدمة االنترنت بتقنية
متقدمة.
المجال الثاني :توفر عناصر الميزة التنافسية
تبين أن ىنالك مجموعة من العناصر التي تحقق الميزة التنافسية في الجامعات قد توفرت،
مما يعني أن ىنالك ميزات تنافسية لكل جامعة ،ولعل من أبرز النتائج الداعمة ما يمي:
 يوجد نظم واجراءات واضحة لمطمبة لدفع الرسوم الدراسية في الجامعات ،وتعقد الجامعات
اتفاقيات مع المؤسسات األخرى لتوفير المنح لمطمبة ،وتوفر الجامعة عدداً من المنح واإلعفاءات
من الرسوم لمدرجات العممية المختمفة.
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النتائجىوالتوصوات
ى
الجامعات نظام قبول ذو معايير واضحة ومعمنة لقبول الطمبة.
 يوجد في

 تسعى الجامعات لتوفير مبان كافية ومبلئمة لمبرامج األكاديمية المختمفة ،وتوفير مرافق مبلئمة
لمطمبة بدرجة مقبولة.
 تحرص الجامعات عمى تحسين سمعتيا في المجتمع المحمي كما تسعى الجامعات لمحصول
عمى مكانة عمى المستوى الدولي.
 يتميز أعضاء الييئة التدريسية فيك الجامعات بكفاءة عالية في التدريس ،وتتاح فرصة التواصل
مع أعضاء الييئة التدريسية بسيولة ويسر ،ويستخدم المحاضر النظم الحديثة في التدريس.
 تشارك الجامعات في األنشطة العممية والمينية التي تخدم المجتمع المحمي ،كما تعقد مؤتمرات
تيدف إلى خدمة المجتمع وتمبية احتياجاتو.


الجامعات تركز عمى جودة المناىج التعميمية التي تواكب متطمبات العصر ،وتحرص عمى
تطوير آليات وطرق التدريس فييا.

المجال الثالث :العالقة بين متطمبات إدارة المعرفة والميزة التنافسية:
عمى مستوى مدى توفر ميزة تنافسية في الجامعات ،تبين وجود عبلقة قوية بين متطمبات
إدارة المعرفة والميزة التنافسية ،كما تبين أيضاً ما يمي:
 وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بين متطمبات إدارة المعرفة في الجامعات الفمسطينية وبين
متغير الرسوم الدراسية كأحد الميزات التنافسية.
 وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بين متطمبات إدارة المعرفة في الجامعات الفمسطينية وبين
متغير مفتاح القبول كأحد الميزات التنافسية.
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 وجود عبلقة ىذات داللة إحصائية بين متطمبات إدارة المعرفة في الجامعات الفمسطينية وبين
متغير سمعة الجامعة كأحد الميزات التنافسية.
 وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بين متطمبات إدارة المعرفة في الجامعات الفمسطينية وبين
متغير المرافق العامة كأحد الميزات التنافسية.
 وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بين متطمبات إدارة المعرفة في الجامعات الفمسطينية وبين
متغير كفاءة الييئة التدريسية كأحد الميزات التنافسية.
 وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بين متطمبات إدارة المعرفة في الجامعات الفمسطينية وبين
متغير المحتوى المعرفي لممنياج ومواكبة التطور كأحد الميزات التنافسية.
 وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بين متطمبات إدارة المعرفة في الجامعات الفمسطينية وبين
متغير خدمة المجتمع كأحد الميزات التنافسية.
المجال الرابع :المتغيرات التصنيفية
كان لممتغيرات التصنيفية أثر عمى العبلقة بين متطمبات إدارة المعرفة وبين التميز
المؤسسي ،ومن أبرز النتائج الداعمة لذلك ما يمي:
 وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة    0.05في استجابة أفراد العينة حول
دور متطمبات إدارة المعرفة في تحقيق الميزة التنافسية في جامعات قطاع غزة تعزى إلى
المتغيرات الديموغرافية.
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 وجود فروق ىذات داللة إحصائية عند مستوى داللة    0.05في استجابة أفراد العينة حول
دور متطمبات إدارة المعرفة في تحقيق الميزة التنافسية في جامعات قطاع غزة تعزى إلى الجنس
لصالح الذكور.
 وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة    0.05في استجابة أفراد العينة حول
دور متطمبات إدارة المعرفة في تحقيق الميزة التنافسية في جامعات قطاع غزة تعزى إلى متغير
الجامعة وأن الفروق بين فئتي "الجامعة اإلسبلمية" ،و"جامعة األقصى" ولصالح الفئة "الجامعة
اإلسبلمية" كما توجد فروق بين فئتي "الجامعة اإلسبلمية" ،و"جامعة األزىر" ولصالح الفئة
"الجامعة اإلسبلمية".
 ال يوجد فروق في استجابة أفراد العينة حول دور متطمبات إدارة المعرفة في تحقيق الميزة
التنافسية في جامعات قطاع غزة تعزى إلى معدل الثانوية العامة.
 ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة    0.05في استجابة أفراد العينة حول
دور متطمبات إدارة المعرفة في تحقيق الميزة التنافسية في جامعات قطاع غزة تعزى إلى
التخصص في الثانوية العامة.
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 6.3التوصيات:ى

في ضوء ما توصمت إليو الدارسة من نتائج ،يمكن تقديم التوصيات التالية:


عمى الجامعات أن تدرك مدى ارتباط إدارة المعرفة بالميزة التنافسية وعمييا أن تزيد من تعزيز
إدارتيا لممعرفة.



عمى إدارة الجامعات أن تسعى إلى تسييل التواصل مع الطمبة لتبادل األفكار واإلسيام في
الوصول لممعرفة ،وأن تتقبل النقد البناء لبلرتقاء بالجامعة.



يتعين عمى الجامعات تقديم مزيد من التسييبلت لموصول إلى المستجدات العممية.



لتعزيز متطمبات إدارة المعرفة عمى الجامعات تقديم تسييبلت تكنولوجية لخمق وتبادل المعرفة.



تفيم الجامعات لمظروف المالية لمطمبة ألن ذلك سيكسبيا ميزة تنافسية سيما وأن ظروف
الطمبة بشكل عام صعبة.



ضرورة االىتمام بالبيئة المكانية من خبلل تخصيص مرافق لؤلنشطة البلمنيجية ،وكذلك
مواقف كافية لمجميور وقاعات دراسية أكثر اتساعاً.



ضرورة تأىيل وتطوير قدرات العاممين ،ما بين التنويع في أنظمة التعميم من خبلل دورات
تدريبية تراعي انسجام المساقات مع خمق ثقافة الجودة.



ضرورة أن تتبنى الجامعات إستراتيجية واضحة ومعمنة لتطوير مناىجيا التعميمية.



ضرورة تجييز مراكز لمجامعات مختصة لخدمة المجتمع لمقيام بتدريب أفراد المجتمع.
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 6.4الدراسات ى
المستقبمية:

الدرسة الحالية؛ تبين أن ىنالك مجاالت بحثية لم تغطيا ىذه
بعد االنتياء من إعداد ا
الدراسة وىي جديرة باالىتمام ،فالدراسة الحالية اقتصرت عمى دراسة العبلقة بين متطمبات إدارة
المعرفة وبعض الميزات التنافسية في كبرى الجامعات في قطاع غزة ،وحتى تعظم قيمة ىذه العبلقة
فينالك ضرورة إلجراء مزيد من الدراسات بحيث تشمل الجامعات في الضفة الغربية أيضاً ،وكذلك
في تطبيق الدراسة عمى الكميات المتوسطة والكميات الجامعية حديثة النشأة سيما وأنيا ربما لدييا
ميزات تنافسية ويمتحق بيا عدد من الطبلب ،من جية أخرى ،ركزت الدراسة الحالية عمى الطمبة
المتوقع تخرجيم ،في حين أن دراسة ىذه العبلقة بين متطمبات إدارة المعرفة والميزات التنافسية
يمكن أن تدرس أيضاً من وجية نظر العاممين (أكاديميين واداريين) فمربما ذلك يقدم أضافة أيضاً،
وأخي اًر اعتمدت الدراسة الحالية عمى المنيج الوصفي التحميمي باستخدام االستبانة كأداة رئيسة لجمع
البيانات ،وجرى تطبيق اختبارات إحصائية كمية ،في حين أن تفسير العبلقات يمكن أن يقدم نتائج
أكثر وضوحاً إن تم استخدام الطرق الوصفية كالمقاببلت مثبلً ،لذا فإن الباحث يرشح استخدام
المقاببلت في الدراسات المشابية مستقببلً.
وأخي اًر ،تناولت ىذه الدراسة كبرى الجامعات في قطاع غزة باعتبار أنيا مجانسة في
الخصائص والبيئة التنظيمية ،ولم تجري مقارنة بين تمك الجامعات ،لذا ضرورة أن تتناول الدراسات
المستقبمية مقارنة بين تمك الجامعات ،فيما يتعمق بمتطمبات إدارة المعرفة.
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أوالً :القرآن الكريم
ثانياً :المراجع العربية:
أ.

الكتب العممية:

 أبو بكر ،مصطفى (" ،)2006الموارد البشرية :مدخل لتحقيق الميزة التنافسية" ،الدار
الجامعية ،اإلسكندرية.
 حسن ،حسين (" ،)2008استراتيجيات اإلدارة المعرفية في منظمات األعمال" الطبعة األولى،
إثراء لمنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
 دياب ،سييل (" ،)2003مناىج البحث العممي" .جامعة القدس المفتوحة ،فمسطين.
 الزعبي ،حسن (" ،)2006نظم المعمومات اإلستراتيجية" ،دار وائل لمطباعة والنشر والتوزيع،
عمان ،األردن.
 الزيادات ،محمد (" ،)2008إتجاىات معاصرة في إدارة المعرفة" ،الطبعة األولى ،دار صفاء
لمنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
 السالم ،مؤيد (" ،)2009إدارة الموارد البشرية مدخل استراتيجي متكامل" ،الطبعة األولى،
أثراء لمنشر ،عمان ،األردن.
 السممي ،عمي (" ،)2001إدارة الموراد البشرية اإلستراتيجية" ،دار غريب لمنشر والطباعة،
القاىرة.
 الصاوي ،ياسر (" ،)2007إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعمومات" ،دار السحاب لمنشر
والتوزيع ،القاىرة.
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 العاني ،شعبان (".)2009نظم المعمومات اإلدارية :منظور تكنولوجي" ،دار وائل لمنشر
والتوزيع ،عمان.
 عبيدات ،ذوقان وعدس ،عبد الرحمن وعبد الخالق ،كايد(".)2001البحث العممي ،مفيومو،
ادواتو ،وأساليبو" .دار الفكر ،عمان ،االردن.
 العساف ،صالح محمد" ،)1995( .المدخل إلى البحث في العموم السموكية" ،مكتبة العبيكان،
الرياض ،السعودية.
 عميان ،ربحي (" ،)2012إدارة المعرفة" ،الطبعة الثانية ،عمان ،األردن .العمي ،عبد الستار
وقندلجي ،إبراىيم والعمري ،غسان(".)2006المدخل إلى إدارة المعرفة" ،دار المسيرة لمنشر
والتوزيع ،الطبعة األولى ،عمان ،األردن.
 الغالبي ،طاىر وادريس ،وائل (" ،)2007اإلدارة اإلستراتيجية منظور منيجي متكامل"،
الطبعة األولى ،دار وائل لمنشر ،عمان ،األردن.
 القطب ،محيي الدين (" ،)2012الخيار اإلستراتيجي وأثره في تحقيق الميزة التنافسية"،
الطبعة األولى ،دار الحامد لمنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
 كشك ،محمد بيجت (" ،)1996مبادئ اإلحصاء واستخداماتيا في مجاالت الخدمة
االجتماعية" .دار الطبعة الحرة ،اإلسكندرية ،مصر.
 مرعي ،توفيق ،الحيمة ،محمد ( ،)2000المناىج التربوية الحديثة مناىجيا عناصرىا أسسيا
عممياتيا ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ،المممكة العربية السعودية.
 مصطفى ،أحمد (" ،)2001التسويق العالمي" ،دار المريخ ،الرياض.
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 نجم ،عبود(" )2011القيادة اإلدارية في القرن الواحد والعشرين" ،دار صفاء لمنشر والتوزيع،
عمان.
 نجم ،عبود (" )2004المدخل الياباني إلى العمميات االستراتيجية والنظم واألساليب ،الطبعة
األولى ،مؤسسة الوراق لمنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
 ياسين ،سعد (" ،)2007إدارة المعرفة المفاىيم التقنيات النظم" ،الطبعة األولى ،دار المناىج
لمنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
ب .الدوريات:
 إبراىيم ،محمد (" ،)2009المشروعات التنافسية في الجامعات المصرية بين الواقع والمأمول
مع التطبيق عمى كميات التربية ،بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي الثاني لتطوير التعميم العالي
 اتجاىات معاصرة في تطوير األداء الجامعي والمنعقد خالل الفترة  2-1نوفمبر ،2009بجامعة المنصورة.
 أبو فارة ،يوسف (" ،)2004العالقة في استخدام إدارة المعرفة واألداء" ،مجمة الرابطة،
المجمد ،4العدد .4-3
 الخالدي ،حسن (" ،)2012مستوى تطبيق مفيوم إدارة المعرفة من وجية نظر الحكام
العاممين في اتحاد كرة القدم" دراسات ،العموم التربوية ،مجمد ،8عدد.2013 ،1
 الساعد ،رشاد ،حريم ،حسن (" )2004عالقة إدارة المعرفة وتقنيات المعمومات والميزة
التنافسية في المنظمة (بحث ميداني عمى قطاع الصناعات) ،دورية المجمة األردنية ،مجمد،8
عدد ،1مجموعة .14

181

قائمةىالمراجع

ىى

ىىىىى

ى

 المنيع ،محمد (" )2011إدارة المعرفة وعالقتيا بتطوير الخطط والبرامج التعميمية في
الجامعات السعودية :نموذج مقترح بحث منشور مجمة الكويت ،العدد.6
 الشيخ ،فؤاد وبدر ،فادي (" ،)2004العالقة بين نظم المعمومات والميزة التنافسية في نظام
قطاع األدوية األردني" ،دورية اإلدارة العامة ،مجمد  ،44عدد.3
 النعيمي ،طو(" ،)1985اإلعداد الميني والتقني ألعضاء ىيئة التدريس واإلداريين" ،واقع
الندوة الفكرية الثانية لرؤساء ومديري الجامعات في الدول األعضاء بمكتب التربية العربي لدول
الخميج ،جامعة الممك عبد العزيز ،جدة.
 اليحيوي ،صبرية (" ،)2011إدارة المعرفة اإلدارية ودورىا في فاعميو العمل اإلداري بالمممكة
العربية السعودية ،بحث منشور مجمة الكويت ،مجمد  25العدد.99
ت .الرسائل العممية:
 أبو دية ،ىنادي (" ،)2011واقع رأس المال البشري والميزة التنافسية" دراسة ميدانية عمى
الجامعات الفمسطينية بمحافظتي الخميل وبيت لحم من وجية نظر الييئة األكاديمية ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة الخميل.
 أبوغبن ،أحمد (" ،)2012دور التعميم اإللكتروني في تعزيز الميزة التنافسية في الجامعات
الفمسطينية في قطاع غزة" رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسبلمية.
 بو زناق ،حسن (" ،)2013إدارة المعرفة ودورىا في بناء االستراتيجيات التسويقية" رسالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة الحاج لخضر.
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 الجنابي ،أميرة (" )2006أثر إدارة معرفة الزبون في تحقيق التفوق التنافسي" دراسة مقارنة
بين عينة من المصارف العراقية.
 داسي ،وىيبة (" ،)2006إدارة المعرفة ودورىا في تحقيق الميزة التنافسية" دراسة تطبيقية في
المصارف الحكومية السورية ،رسالة ماجستير غير منشورة-جامعة دمشق ،سوريا
 دروزة ،سوزان (" ،)2008العالقة بين متطمبات إدارة المعرفة وعممياتيا وأثرىا عمى تميز
األداء المؤسسي" دراسة تطبيقية في و ازرة التعميم العالي األردنية.
 الربابعو ،فاطمة عمي (" ،)2006دور سياسات الموارد البشرية في تحقيق الميزة التنافسية
لممنظمات العامة مع التطبيق عمى الجامعة األردنية ،رسالة دكتوراة الفمسفة في اإلدارة
العامة ،جامعة القاىرة.
 الرقب ،محمد (" )2011متطمبات تطبيق إدارة المعرفة في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة"
رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزىر.
 الزطمة ،نضال (" )2011إدارة المعرفة وأثرىا عمى تميز األداء" دراسة تطبيقية عمى الكميات
والمعاىد المتوسطة العاممة في قطاع غزة رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسبلمية
غزة.
 الشرفا ،سموى (" ،)2008دور إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعمومات في تحقيق المزايا
التنافسية في المصارف العاممة في قطاع غزة" رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة
اإلسبلمية غزة.
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 الربابعو ،فاطمة عمي (" ،)2006دور سياسات الموارد البشرية في تحقيق الميزة التنافسية
لممنظمات العامة مع التطبيق عمى الجامعة االردنية ،رسالة دكتوراة الفمسفة في االدارة
العامة ،جامعة القاىرة.
 عبد الجواد ،خولة (" ،)2013أثر إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعمومات عمى التأىيل
المحاسبي" دراسة ميدانية عمى الشركات المدرجة في بورصة فمسطين لألوراق المالية رسالة
ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسبلمية غزة.
 عبد المنعم ،سامية (" ،)2010العوامل المؤثرة عمى والء الطمبة الجامعيين لجامعاتيم"،
دراسة ميدانية عمى جامعات قطاع غزة.
 العتيبي ،ياسر (" )2008إدارة المعرفة وامكانية المعرفة وامكانية تطبيقيا في الجامعات
السعودية" دراسة تطبيقية عمى جامعة أم القرى ،جامعة أم القرى ،قسم اإلدارة التربوية ،مكة
المكرمة.
 العمول ،سمر (" ،)2011دور إدارة المعرفة في تنمية الموارد البشرية األكاديمية في
الجامعات الفمسطينية بقطاع ،غزة رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسبلمية غزة.
 عمي ،عمي (" ،)2013متطمبات استدامة الميزة التنافسية في التعميم العالي :من وجية نظر
القائمة عمى الموارد دراسة حالة الجامعة اإلسالمية بغزة رسالة ماجستير غير منشورة،
الجامعة اإلسبلمية.
 عودة ،فراس (" ،)2010واقع إدارة المعرفة في الجامعات الفمسطينية وسبل تدعيميا" رسالة
ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسبلمية.
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 فبلق ،محمد (" )2010عمميات إدارة المعرفة وتأثيرىا في تحقيق الميزة التنافسية" دراسة
حالة لمجموعة االتصاالت األردنية – رسالة ماجستير غير منشورة.
 ماضي ،إسماعيل (" ،)2010دور إدارة المعرفة في ضمان تحقيق جودة التعميم العالي"
رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسبلمية.
 ماضي ،صبري (" ،)2011اتجاىات المدراء في البمديات الكبرى في قطاع غزة لدور إدارة
المعرفة في األداء الوظيفي" رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسبلمية.
 المحاميد ،ربا (" )2008دور إدارة المعرفة في تحقيق ضمان جودة التعميم العالي" دراسة
تطبيقية في الجامعات األردنية الخاصة.
 المدلل ،عبداهلل (" ،)2012تطبيق إدارة المعرفة في المؤسسات الحكومية الفمسطينية وأثرىا
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ممحق رقم ()1
قائمة المحكمين الستبانة الد ارسة
الرقم

االسم

المينة  /الوظيفة

مكان العمل

.1

أ .د .يوسف عاشور

أستاذ إدارة األعمال

الجامعة اإلسبلمية

.2

د .رامز بدير

أستاذ مساعد إدارة األعمال

جامعة األزىر

.3

د .رائد حسين الحجار

أستاذ مشارك إدارة تربوية

جامعة األقصى

.4

د .سمير خالد حسين صافي

أستاذ مشارك – كمية التجارة

الجامعة اإلسبلمية

.5

د .مروان األغا

أستاذ مساعد إدارة األعمال

جامعة األزىر

.6

د .ناجي رجب العبد سكر

أستاذ مشارك إدارة النظم التربوية

جامعة األقصى

.7

د .ناىض فورة

أستاذ مشارك مناىج وطرق تدريس

جامعة األقصى

.8

د .نياية التمباني

أستاذ مشارك إدارة األعمال

جامعة األزىر

.9

د .وسيم اليبيل

أستاذ مساعد إدارة األعمال

الجامعة اإلسبلمية

.10

د .يحيى النجار

أستاذ مساعد عمم النفس

جامعة األقصى

.11

د .يحيى محمد أبو جحجوح

أستاذ مشارك مناىج وطرق تدريس

جامعة األقصى

.12

د .يوسف بحر

أستاذ مشارك إدارة األعمال

الجامعة اإلسبلمية
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ممحق رقم()2
استبانة

أعزائي الطمبة :يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان:
(متطمبات إدارة المعرفة ودورىا في تحقيق الميزة التنافسية في جامعات قطاع غزة)
لذا أضع بين أيديكم ىذه االستبانة التي صممت استكماالً لمتطمبات الحصول عمى درجة
الماجستير في برنامج القيادة واإلدارة..
أرجو منكم التعاون معنا من خبلل اإلجابة عمى فقراتيا بكل صراحة وموضوعية ،نظ اًر ألىمية
إجاباتكم في خدمة البحث العممي ،عمماً بأن آ ارءكم تبقى ألغراض البحث.

شاكرين جيودكم وحسن تعاونكم،،

الباحث
صالح عبد الحكيم عبد الغفور
جوال/

191

0599498042

المالحق

ىى

ىىىىى

ى

ال ُبعد األول :البيانات الشخصية

1 .الجنس
ذكر

أنثى

2 .اسم الجامعة
جامعة ألاقص ى

جامعة ألازهر

 3 .معدل الثانوية العامة
أقل من % 07

من  -07أقل من %07

 4 .التخصص في الثانوية العامة
أدبي
علمي

الجامعة إلاسالمية

من  - %07أقل من %07

 % 07فأكثر

أخرى (حدد) ..................................................................

 5 .اسم الكلية.............................................................................................................................................
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ال ُبعد الثاني :متطمبات إدارة المعرفة
م

موافق

الفقرة

بشدة

أوالً :القيادة التنظيمية

1

تتصف إدارة الجامعة بأنيا قدوة موضوعية ومينية لآلخرين.

2

يسيل التواصل بين إدارة الجامعة والطمبة.

3

تتيح إدارة الجامعة فرص النقد البناء لمتحسين واالرتقاء.

4

تحرص إدارة الجامعة عمى دعم حرية الطمبة لتبادل األفكار ومشاركة المعرفة.

5

تشجع إدارة الجامعة عمى عقد دورات وندوات عممية لمطمبة.

6

تتممس إدارة الجامعة االحتياجات المعرفية المطموبة لمطمبة.

7

تعتمد إدارة الجامعة عمى مصادر المعرفة المتنوعة في اتخاذ القرار.
ثانياً :الثقافة التنظيمية

1

تحرص الجامعة عمى تحديد المشكبلت وحميا بأسموب عممي.

2

تحث الجامعة الطمبة عمى البحث العممي والتطوير.

3

تغرس الجامعة ثقافة العمل الجماعي والعمل ضمن فريق.

4

تشجع الجامعة االنفتاح المعرفي وتؤكد عمى تبادل الخبرات والثقافات.

5

تحفز الجامعة الطمبة عمى التعمم المستمر.

6

تحث الجامعة طمبتيا عمى اكتساب معارف جديدة.

7

تسيل الجامعة الوصول إلى المعرفة بسيولة ويسر في ضوء المستجدات
العممية.

8

تيتم الجامعة بتعزيز القيم واألخبلق لموصول إلى الفضائل الحسنة والقيم
النبيمة.
ثالثاً :القوى البشرية

1

يتمتع الطاقم األكاديمي في الجامعة بالميارات والخبرات المناسبة.

2

يتمتع الطاقم األكاديمي في الجامعة بالمعرفة.

3

يمتمك الطاقم األكاديمي القدرة عمى التفكير واإلبداع في العمل.

4

تسعى الجامعة إلى تطوير الطاقم األكاديمي واإلداري.

5

تستقطب الجامعة أكاديميين واداريين ذوي معارف تتبلءم مع متطمبات الوظيفة.

6

ي لديو القدرة عمى حل المشكبلت المرتبطة
تمتمك الجامعة
اً
كادر أكاديمياً وادار ً
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بأعماليم معتمدين عمى خبراتيم.
رابعاً :تكنولوجيا المعمومات

1

يتوفر لدى الجامعة نظام محوسب لمقيام بالخدمات الطبلبية األكاديمية

2

يتوفر لدى الجامعة أجيزة حاسوب ذات جودة عالية.

3

تتيح الجامعة خدمة االنترنت بتقنية متقدمة وسرعة عالية.

4

تقدم الجامعة وسائط تخزين في أماكن مختصة تتيح فرصة مشاركة المعرفة.

5

توفر الجامعة ماكينات تصوير وطابعات وفاكسات وكل مستمزمات الوسائط

واإلدارية.

التعميمية.
 6تقدم الجامعة تسييبلت تكنولوجية لخمق وتبادل المعرفة.
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ال ُبعد الثالث :عناصر الميزة التنافسية
م

موافق

الفقرة

بشدة

أوالً :الرسوم الدراسية

1

يوجد نظم واجراءات واضحة لمطمبة لدفع الرسوم الدراسية في الجامعة.

2

توفر الجامعة عدداً من المنح واالعفاءات من الرسوم لمدرجات العممية

3

تتفيم الجامعة الظروف المالية لمطمبة ولدييا نظام إقراض واعفاء شفاف

4

تحرص الجامعة عمى تقسيط الرسوم لمطمبة حسب قدراتيم المالية.

5

تيتم الجامعة بعقد اتفاقيات مع مؤسسات أخرى لتوفير المنح لمطمبة.

6

تقدم الجامعة التسييبلت المناسبة لمطمبة في تسديد الرسوم.

المختمفة.

وعادل.

ثانياً :مفتاح القبول

1
2

تتبع الجامعة نظام قبول قائماً عمى المينية.

يخضع نظام قبول الطمبة إلى معايير واضحة ومعمنة.

3

بناء عمى معايير القبول في الجامعة.
اخترت تخصصك ً
تتيح الجامعة فرص التحويل لكميات أخرى حسب رغبة الطمبة الذين

4

حال مفتاح القبول دون اختيارىم لمكميات التي يرغبون االلتحاق بيا.
5

تستقطب الجامعة الطمبة المميزين.

1

تحرص الجامعة عمى تحسين سمعتيا في المجتمع المحمي.

2

تسعى الجامعة لمحصول عمى مكانة عمى المستوى الدولي.

3

تتبوأ الجامعة مكانة مميزة بين الجامعات.

4

يشجع طمبة الجامعة أصدقاءىم عمى االلتحاق بيا.

5

بناء عمى قدرات خريجييا وحسن معاممتيا
يكون اختيار الطمبة لمجامعة ً
وسمعتيا في المجتمع.

6

تضع الجامعة معايير محمية ودولية لتحسين صورتيا مقارنة بالجامعات

ثالثاً :سمعة الجامعة

األخرى.
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7

تشعر بالفخر واالعتزاز كونك تدرس في ىذه الجامعة.
رابعاً :جودة المرافق

1

تسعى الجامعة لتوفير مرافق مبلئمة لمطمبة.

2

تتمتع الجامعة بمناخ تعميمي مناسب وآمن خال من الضوضاء والخوف.

3

تسعى الجامعة لتوفير مبان كافية ومبلئمة لمبرامج األكاديمية المختمفة
العممية منيا واألدبية.

4

توفر الجامعة مساحات كافية وتتناسب مع أعداد الطمبة.

5

توفر الجامعة القاعات الدراسية بأن تكون واسعة ومناسبة ومبلئمة.

6

لدى الجامعة مواقف كافية ومناسبة لسيارات جميورىا الداخمي
والخارجي.

7

توفر الجامعة مرافق خاصة باألنشطة البلمنيجية.
خامساً :كفاءة الييئة التدريسية

1

تتاح فرصة التواصل مع أعضاء الييئة التدريسية بسيولة ويسر.

2

ينوع المحاضر في استخدام أنظمة التعميم وأساليبو.

3

يستخدم المحاضر النظم الحديثة في التدريس.
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موافق

الفقرة

بشدة

4

يتمتع المحاضر بميارة وكفاءة عالية في التدريس.

5

يتم تقييم أداء الييئة التدريسية من قبل الطمبة.

6

تتوفر فرص التدريب والتطوير المستمر لممحاضرين.
سادساً :المحتوى المعرفي لممنياج ومواكبة التطور

 1تحرص الجامعة عمى تطوير آليات وطرق التدريس فييا من خبلل خبراء
مختصين.
2

يمبي المنياج الجامعي المعارف األساسية المطموبة لمتخصص.

3

تيتم الجامعة بتطوير المنياج بصورة دائمة بما يواكب التطور.

4

تركز الجامعة عمى جودة المناىج التعميمية التي تواكب متطمبات
العصر وتمبي احتياجات المجتمع فييا.

5

تعد الجامعة برامج تعميمية تواكب التطور والمستجدات التكنولوجية.

6

تتبنى الجامعة استراتيجية واضحة ومعمنة لتطوير مناىجيا التعميمية.

7

تنسجم المساقات الدراسية وخمق ثقافة الجودة التي تراعي تقميل الفجوة
بين النظرية والتطبيق.

1

سابعاً :خدمة المجتمع

تشارك الجامعة في األنشطة العممية والمينية التي تخدم المجتمع
المحمي.

2

تعقد الجامعة مؤتمرات تيدف إلى خدمة المجتمع وتمبية احتياجاتو.

3

تقدم الجامعة برامج خدمية متنوعة لتمبية متطمبات المجتمع.

4

تجيز الجامعة مراكز مختصة لخدمة المجتمع لمقيام بتدريب أفراده.

5

تشجع الجامعة األبحاث العممية المختصة في حل مشكبلت المجتمع.

6

تتيح الجامعة مرافقيا لممجتمع المحمي لبلستفادة منيا.
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