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العالق��ة ب��ن عملي��ات إدارة املعرف��ة وفاعلي��ة 

أنشطة املؤسسات األهلية في القدس الشرقية
د. يوس��ف أب��و فارة
أ. حمد خليل عليان

ملّخص:
هدفت هذه الدرا�صة اإىل التعرف اإىل واقع اإدارة املعرفة يف املوؤ�ص�صات الأهلية يف القد�س 
ال�رصقية من خالل ر�صد واقع تطبيق العمليات املختلفة لإدارة املعرفة )ت�صخي�س املعرفة, 
تخطيط املعرفة, حتديث املعرفة, ن�رص وتقا�صم وتوزيع املعرفة, توليد واكت�صاب املعرفة, 
والرقابة  املعرفة  متابعة  املعرفة,  تطبيق  املعرفة,  وا�صرتجاع  املعرفة  وتخزين  تنظيم 
م�صتوى  اإىل  التعرف  اإىل  هدفت  كما  ال�رصقية(,  القد�س  يف  الأهلية  املوؤ�ص�صات  يف  عليها 
املعرفة  اإدارة  دور  واإبراز  ال�رصقية,  القد�س  يف  العاملة  الأهلية  املوؤ�ص�صات  اأن�صطة  فاعلية 
يف حتقيق فاعلية اأن�صطة هذه املوؤ�ص�صات. وقد تعرفت هذه الدرا�صة اإىل اأهم املعوقات التي 
تواجه تطبيق عمليات اإدارة املعرفة يف هذه املوؤ�ص�صات. وقد ُو�صعت جمموعة من الأ�صئلة 
الدرا�صة من  املختلفة. وتكوَن جمتمع  باأبعادها  الدرا�صة  م�صكلة  التي عاجلت  والفر�صيات 
الطاقم الإداري يف هذه املوؤ�ص�صات والتي يبلغ عددها 135 موؤ�ص�صة, ُووزعت 193 ا�صتبانة 
على الطواقم الإدارية لعينة الدرا�صة املكونة من ثماين موؤ�ص�صات اأهلية يف القد�س ال�رصقية, 
وا�صرتجعت 187 ا�صتبانة, وا�صتبعدت 5 ا�صتبانات لعدم �صالحيتها, وبذلك بلغ حجم العينة 
182 مبحوثا. وا�صتخدمت الدرا�صة ال�صتبانة كاأداة جلمع البيانات املطلوبة, وُعر�صت على 
معامل  احت�صاب  خالل  من  الأداة  ثبات  ُفح�س  كذلك  �صدقها,  لفح�س  حمّكمني  جمموعة 
احل�صابية  املتو�صطات  الإح�صائية:  الأ�صاليب  با�صتخدام  البيانات  وُحللت  األفا,  كرونباخ 
ارتباط  معامل  با�صتخدام  الفر�صيات  واختربت  املئوية,  والن�صب  املعيارية  والنحرافات 

بري�صون. 
املختلفة  بقطاعاتها  ال�رصقية  القد�س  الأهلية يف  املوؤ�ص�صات  اأن  النتائج  اأظهرت  وقد 
ت�صتخدم اإدارة املعرفة من خالل ممار�صة عملياتها املختلفة وهي: ت�صخي�س املعرفة, تخطيط 
املعرفة,  واكت�صاب  توليد  وتوزيعها,  وتقا�صمها  املعرفة  ون�رص  املعرفة,  وحتديث  املعرفة, 
وتنظيم املعرفة وتخزينها وا�صرتجاعها, وتنفيذ املعرفة, ومتابعة املعرفة والرقابة عليها. 
كذلك اأظهرت النتائج وجود عالقة معنوية عند م�صتوى الدللة الإح�صائية )α≤0.05( بني 
تطبيقات اإدارة املعرفة وفاعلية اأن�صطة املوؤ�ص�صات الأهلية يف القد�س ال�رصقية. ويف �صوء 
املعرفة  اإدارة  ا�صتخدامات  تعزز  التي  التو�صيات  من  جمموعة  قدمت  الدرا�صة  هذه  نتائج 
وتعزز فاعلية املوؤ�ص�صات الأهلية يف القد�س ال�رصقية, ومن اأهمها: دعم الإدارة العليا لإدارة 
على  وتعمل  املعرفة  اإدارة  اأن�صطة  لتطوير  م�صتقلة  وحدة  تخ�صي�س  و�رصورة  املعرفة, 
متابعة تطبيق عمليات اإدارة املعرفة يف تلك املوؤ�ص�صات, وال�صعي لتطوير و�صائل الت�صال 

اللكرتونية, وتطوير برامج النرتنت كو�صيلة لكت�صاب املعرفة وتبادلها.
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Abstract:
This study aimed at identifying the reality of knowledge management in 

the NGOs in East Jerusalem through observing the actual implementation 
of the different operations of knowledge management (diagnosing, planning, 
innovating, publishing, sharing, generating, gaining, organizing, saving, 
retreating, implementing, following up and monitoring knowledge in the NGOs 
in East Jerusalem). The study also aimed at identifying the effective level 
of the activities of such institutions in East Jerusalem. Moreover, the study 
aimed at pointing out the role of knowledge management in accomplishing the 
effectiveness of the activities planned by the NGOs. Furthermore, the study 
realized the most important obstructions standing in the way of implementing 
knowledge management in the NGOs institutions in East Jerusalem. A set 
of questions and hypotheses were put to treat the problem of the study with 
all its dimensions. The population of the study consisted of the managerial 
staff in 135 NGOs in East Jerusalem. 193 questionnaires were distributed 
over a managerial staff of a random sample of the study which consisted of 
eight NGOs sectors in East Jerusalem. 187 questionnaires were retrieved 
and 5 were alienated for their incompetency. Therefore the sample of the 
study was 182. This study used the questionnaire as an instrument for 
collecting the required data. The questionnaire validity was tested by a group 
of evaluaters. Moreover, the reliability of the instrument was computed by 
using the Cronbach Alpha Formula. The statistics which used to analyze the 
results were: means, standard deviations and centenary percentages. The 
hypotheses were tested through Pearson deviation. 

 The results showed that the NGOs in East Jerusalem with all its sectors 
use the knowledge management through all its practical procedures that 
are embedded in: diagnosing, planning, innovating, publishing, sharing, 
generating, gaining, organizing, saving, retreating, implementing, following 
up and monitoring knowledge. The results also showed a significant relation 
at (a≤ 0.05) between the implantation of knowledge management and the 
effectiveness of the NGOs in East Jerusalem.   

In light of those results a group of recommendations that strengthen the 
use of knowledge management and reinforce the effective role of the NGOs in 
East Jerusalem were proposed.

The most important recommendations lie in the following: the high 
managerial level of knowledge management should be supported; the 
importance of establishing an independent unit that works on developing the 
activities of knowledge management and makes sure that all the knowledge 
management procedures are implemented in those NGOs institutions. Finally 
it was recommended to work on the developing of the electronic media and 
the internet programs as a way to gain and exchange knowledge.
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مقدمة:  

اإدارة املعرفة من املفاهيم الإدارية املعا�رصة التي منت الأدبيات املتعلقة بها  تعّد 
كًما ونوعًا, وقد �صهدت ال�صنوات املا�صية اهتماما متزايداً من جانب املنظمات  نحو تبنى 
مفهوم اإدارة املعرفة, وهناك جمموعة من املنظمات كان لها ال�سبق والريادة يف ممار�سة 
اإدارة املعرفة )مثل �رشكة نوكيا(، وقد �ساركت  اأولية يف  وتبني وتطبيق مفاهيم ومداخل 
اجلوانب  على  الرتكيز  جرى  وقد  املعرفة،  لإدارة  الأوىل  الأ�س�س  و�سع  يف  املنظمات  هذه 

التكنولوجية والجتماعية  والقت�سادية والنف�سية والتنظيمية وغريها.
وتكت�صب اإدارة املعرفة اأهمية متزايدة يف ظّل التحديات الكبرية التي تواجهها املنظمات, 
اإدارة املعرفة على  ترّكز  التي  الأهداف املعرفية  اأهمية  تزايد  الأهمية يف ظّل  وتزداد هذه 

حتقيقها مبا يقود اإىل تعزيز م�صتويات الإنتاجية والكفاءة والفاعلية يف املنظمات.
ولتحقيق الفائدة املرجوة من اعتماد مدخل اإدارة املعرفة يف املنظمات, فاإن دور اإدارة 
املنظمة يجب اأن يركز على ال�صتخدام الفاعل لهذا املدخل من خالل توظيفه باجتاه حتقيق 
املختلفة  املنظمة  قدرات  وتعزيز  للمنظمات,  الت�صغيلية  والأهداف  ال�صرتاتيجية  الأهداف 
القدرات واملهارات, كما  التطوير والتح�صني وال�صتدامة لهذه  ومهارات كوادرها, وحتقيق 
املاأ�ص�صة  حتقيق  نحو  املعرفة  اإدارة  عمليات  توجيه  على  املنظمة  اإدارة  ترّكز  اأن  ينبغي 
)ماأ�ص�صة املعرفة( وتكري�صها, ويجب الرتكيز على تنفيذ ا�صرتاتيجية معرفية تكفل فاعلية 

عمليات اإدارة املعرفة يف كل وحدات املنظمة ب�صورة تكاملية.
من  جمموعة  يف  املتجدد  احليوي  املو�صوع  هذا  لتتناول  الدرا�صة  هذه  جاءت  وقد 
املوؤ�ص�صات احليوية يف القد�س ال�رصقية )وهي املوؤ�ص�صات الأهلية(, وذلك للرتكيز على اأهمية 
يف  الأهلية  باملوؤ�ص�صات  ويق�صد  املوؤ�ص�صات.  هذه  يف  احلديث  الإداري  املدخل  هذا  تطبيق 
القد�س ال�رصقية تلك املوؤ�ص�صات غري احلكومية والنوادي واجلمعيات التي تقدم خدمات عامة 
الدميوقراطية  جمالت  ويف  والتعليمية  وال�صحية  الجتماعية  املجالت  يف  ومتخ�ص�صة 
وحقوق الإن�صان. ويعرف مركز التميز املوؤ�ص�صات الأهلية )2002(  باأنها احتاد اأو جمعية 

اأو موؤ�ص�صة اأو �صندوق خريي اأو موؤ�ص�صة ل ت�صعى للربح.
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املبحث األول: منهجية الدراس

 Statement of the Problem أوال: مشكلة الدراسة
حتاول هذه الدرا�صة التعرف اإىل واقع اإدارة املعرفة يف املوؤ�ص�صات الأهلية العاملة يف 
اأن�صطة هذه املوؤ�ص�صات,  اإدارة املعرفة يف فاعلية  اإىل دور واقع  القد�س ال�رصقية, والتعرف 

ويجري تناول م�صكلة الدرا�صة من خالل الجابة على الت�صاوؤلني الرئي�صني الآتيني:
	•ما واقع تطبيق عمليات اإدارة املعرفة يف املوؤ�ص�صات الأهلية يف القد�س ال�رصقية )من 
وتوليد  املعرفة  ون�رص  املعرفة  وحتديث  املعرفة  وتخطيط  املعرفة  ت�صخي�س  حيث 

املعرفة  وتنظيم املعرفة وتنفيذ املعرفة ومتابعة املعرفة والرقابة عليها(؟ 
القد�س  يف  الأهلية  املوؤ�ص�صات  قطاعات  من  قطاع  كل  اأن�صطة   فاعلية  م�صتوى  	•ما 

ال�رصقية؟
	•ما دور تطبيق عمليات اإدارة املعرفة يف فاعلية اأن�صطة املوؤ�ص�صات الأهلية يف القد�س 

ال�رصقية؟
	•ما املعوقات التي حتول دون تطبيق اإدارة املعرفة يف املوؤ�ص�صات الأهلية يف القد�س 

ال�رصقية؟

Importance of the Study ثانيا: أهمية الدراسة

تكمن اأهمية هذه الدرا�صة يف اأنها تتناول مو�صوعا اإداريا حديثا اأ�صبح مي�س جوهر 
اأعمال املوؤ�ص�صات الأهلية يف القد�س ال�رصقية, فهذه املوؤ�ص�صات تعمل يف بيئة تت�صم بالتطور 
والتغيري والتجديد, وتعد اإدارة املعرفة اإحدى الو�صائل الأ�صا�صية التي متكن هذه املوؤ�ص�صات  
من الو�صول اإىل مرحلة التميز يف حتقيق اأهدافها, وت�صعى هذه الدرا�صة اإىل امل�صاهمة يف 

و�صع اآليات مقرتحة لتطوير اإدارة املعرفة وتفعيلها يف تلك املوؤ�ص�صات.

Objectives of the Study ثالثا: أهداف الدراسة
ت�صعى هذه الدرا�صة اإىل حتقيق الأهداف الآتية:

	•التعرف اإىل واقع اإدارة املعرفة يف املوؤ�ص�صات الأهلية يف القد�س ال�رصقية, ويجري ذلك 
من خالل ر�صد واقع تطبيق العمليات املختلفة لإدارة املعرفة من ت�صخي�س املعرفة, 
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وتخطيط املعرفة, وحتديث املعرفة, ون�رص املعرفة, وتوليد املعرفة, وتنظيم املعرفة 
وتخزينها, وا�صرتجاع املعرفة, وتطبيق املعرفة, ومتابعة املعرفة والرقابة عليها يف 

املوؤ�ص�صات الأهلية يف القد�س ال�رصقية.
	•التعرف اإىل م�صتوى فاعلية اأن�صطة املوؤ�ص�صات الأهلية العاملة يف القد�س ال�رصقية.

	•حتليل العالقة بني واقع اإدارة املعرفة, وبني حتقيق فاعلية اأن�صطة املوؤ�ص�صات الأهلية 
يف القد�س ال�رصقية.

Hypotheses of the Study رابعا: فرضيات الدراسة
ت�صعى هذه الدرا�صة اإىل فح�س )اختبار( الفر�صيات الآتية:

الإح�صائية  الدللة  م�صتوى  عند  معنوية  عالقة  توجد  ل  الأوىل:  الفر�صية. 1 
)α≤0.05( بني واقع  ت�صخي�س املعرفة وفاعلية اأن�صطة املوؤ�ص�صات الأهلية يف 

القد�س ال�رصقية.
الإح�صائية  الدللة  م�صتوى  عند  معنوية  عالقة  توجد  ل  الثانية:  الفر�صية  2 .
اأن�صطة املوؤ�ص�صات الأهلية يف  )α≤0.05( بني واقع  تخطيط املعرفة وفاعلية 

القد�س ال�رصقية.
الإح�صائية  الدللة  م�صتوى  عند  معنوية  عالقة  توجد  ل  الثالثة:  الفر�صية  3 .
الأهلية يف  املوؤ�ص�صات  اأن�صطة  )α≤0.05( بني واقع  حتديث املعرفة وفاعلية 

القد�س ال�رصقية.
الإح�صائية  الدللة  م�صتوى  عند  معنوية  عالقة  توجد  ل  الرابعة:  الفر�صية  4 .
)α≤0.05( بني واقع ن�رص املعرفة وفاعلية اأن�صطة املوؤ�ص�صات الأهلية يف القد�س 

ال�رصقية.
الإح�صائية  الدللة  م�صتوى  عند  معنوية  عالقة  توجد  ل  اخلام�صة:  الفر�صية  5 .
يف  الأهلية  املوؤ�ص�صات  اأن�صطة  وفاعلية  املعرفة   توليد  واقع  بني   )α≤0.05(

القد�س ال�رصقية.
الإح�صائية  الدللة  م�صتوى  عند  معنوية  عالقة  توجد  ل  ال�صاد�صة:  الفر�صية  6 .
يف  الأهلية  املوؤ�ص�صات  اأن�صطة  وفاعلية  املعرفة  تنظيم  واقع  بني   )α≤0.05(

القد�س ال�رصقية.
الإح�صائية  الدللة  م�صتوى  عند  معنوية  عالقة  توجد  ل  ال�صابعة:  الفر�صية  7 .
يف  الأهلية  املوؤ�ص�صات  اأن�صطة  وفاعلية  املعرفة  تنفيذ  واقع  بني   )α≤0.05(

القد�س ال�رصقية.
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الإح�صائية  الدللة  م�صتوى  عند  معنوية  عالقة  توجد  ل  الثامنة:  الفر�صية  8 .
)α≤0.05( بني واقع متابعة املعرفة  والرقابة عليها وفاعلية اأن�صطة املوؤ�ص�صات 

الأهلية يف القد�س ال�رصقية.

Study’s Limitations خامسا: حدود الدراسة
. احلدود الزمانية: جرى تنفيذ هذه الدرا�صة خالل العام 2008	•

	•احلدود املكانية: جرى تنفيذ هذه الدرا�صة يف املوؤ�ص�صات الأهلية يف القد�س ال�رصقية.
املتغري  اأ�صا�صيني:  متغريين  درا�صة  على  الدرا�صة  هذه  اقت�رصت  املو�صوعية:  	•احلدود 
الأول هو اإدارة املعرفة )والتي ت�صمل جمموعة وظائف اأ�صا�صية لإدارة املعرفة وهي: 
ت�صخي�س املعرفة, وتخطيط املعرفة, وحتديث املعرفة, ون�رص وتقا�صم وتوزيع  املعرفة, 
وتوليد املعرفة , وتنظيم املعرفة, وتطبيق املعرفة, ومتابعة املعرفة والرقابة عليها. 

اأما املتغري الثاين فهو الفاعلية.
	•احلدود الب�رصية: اقت�رصت هذه الدرا�صة على ا�صتطالع اآراء املديرين وروؤ�صاء الأق�صام 
يف ثمانية قطاعات من املوؤ�ص�صات الأهلية يف القد�س ال�رصقية )عينة الدرا�صة الع�صوائية 
الحتياجات  ذوي  وقطاع  ال�صحة,  قطاع  هي:  املوؤ�ص�صات  وهذه  املوؤ�ص�صات(,  من 
وقطاع  التحتية,  والبنى  ال�صكان  وقطاع  الطفولة,  وقطاع  الن�صاء,  وقطاع  اخلا�صة, 
الثقافة والفن, وقطاع الدميوقراطية وحقوق الن�صان, وقطاع اجلمعيات اخلريية. وقد 
مت ا�صتثناء بقية القطاعات التي مل ت�صملها عينة الدرا�صة, وهذه القطاعات هي: قطاع 

التعليم, وقطاع ال�صباب, وقطاع النقابات, وقطاع ال�صياحة والزراعة.

 Study’s Tool سادسا: أداة الدراسة
ال�صتبانة يف  البيانات, وقد جرى ت�صميم هذه  اأداة جلمع  ال�صتبانة  ا�صتخدام  جرى 

�صوء مراجعة الأدبيات ذات العالقة.

Validity of the Study’s Tool سابعا: صدق أداة الدراسة
ُعر�صت اأداة الدرا�صة )ال�صتبانة( على جمموعة من املحكمني املتخ�ص�صني يف الإدارة 
وعدلت  الأداة,  هذه  على  املحكمون مالحظاتهم  هوؤلء  اأبدى  وقد  العلمي,  البحث  ومناهج 

بع�س فقرات ال�صتبانة وُحذفت فقرات اأخرى. 
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   Reliability of the Study’s Tool ثامنا: ثبات أداة الدراسة
جرى ح�صاب ثبات الأداة  با�صتخدام معامل الثبات كرونباخ األفا لقيا�س ثبات العينة 
نتائج  وكانت  ال�رصقية,  القد�س  يف  الأهلية  املوؤ�ص�صات  ميثلون  مبحوثا   182 ت�صم  التي 
القيا�س عالية )ترتاوح بني 81.1-95.5 ملحاور ال�صتبانة(, وهذا يوؤكد ثبات هذه الأداة. 
معامل  با�صتخدام  تاملختلفة  الدرا�صة  ملحاور  الأداة  ثبات  معامل  يو�صح  الآتي  واجلدول 

الثبات كرونباخ األفا.
معامل ثبات األداة باستخدام معامل الثبات كرونباخ ألفا

معامل كرونباخ %عدد االأ�صئلةاملحور
581.1عملية ت�صخي�س املعرفة
1089.9عملية تخطيط املعرفة.
793.3عملية حتديث املعرفة.

1594.5عملية ن�رص وتقا�صم وتوزيع املعرفة.
589.4عملية توليد واكت�صاب املعرفة.

1194.9عملية تنظيم وتخزين وا�صرتجاع املعرفة.
390.8عملية تنفيذ املعرفة.

1095.0عملية متابعة املعرفة والرقابة عليها.
1693.3معوقات تطبيقات املعرفة.

6086.2فاعلية اأن�صطة املوؤ�ص�صات الأهلية
8295.5املجال العام 

Scientific Method تاسعا: املنهج العلمي للدراسة
ا�صتخدم يف هذه الدرا�صة املنهج الو�صفي لدرا�صة العالقة بني اإدارة املعرفة وفاعلية 

اأن�صطة املوؤ�ص�صات الأهلية يف القد�س ال�رصقية نظرا ملالءمته لهذه الدرا�صة. 

Study’s Subject عاشرا: جمتمع الدراسة
يتكون جمتمع هذه الدرا�صة من جميع  املوؤ�ص�صات الأهلية يف القد�س ال�رصقية, ويبلغ 
عدد هذه املوؤ�ص�صات 135 موؤ�ص�صة اأهلية مق�صمة اإىل 13 قطاعا, واجلدول الآتي )1( يو�صح 

هذه املوؤ�ص�صات ح�صب قطاعات عملها: 
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 الجدول )1(
المؤسسات األهلية في القدس الشرقية حسب قطاعات العمل

عدد املوؤ�ص�صات يف كل قطاعنوع القطاع االأهلي يف القد�س ال�رصقيةالرقم

21اجلمعيات اخلريية1.

19ال�صباب2.

17الثقافة والفن3.

16الدميوقراطية وحقوق الإن�صان4.

12التعليم5.

13ال�صحة6.

9الن�صاء7.

9ذوي الحتياجات اخلا�صة8.

6النقابات9.

5الطفولة10.

3ال�صكان والبنى التحتية11.

3ال�صياحة12.

2الزراعة13.
135املجموع

 
Study’s Sample أحد عشر: عينة الدراسة

الأهلية  املوؤ�ص�صات  قطاعات  من   %60 بواقع  الدرا�صة  لهذه  ع�صوائية  عينة  اختريت 
مبا  قطاعات(   8  =  %60  ×  13( قطاعات   8 العينة  حجم  بلغ  وقد  ال�رصقية,  القد�س  يف 
تت�صمنه من طواقم اإدارية وعددهم 193 فردا,  وهذه القطاعات هي: قطاع الطفولة, وقطاع 
الن�صاء, وقطاع ذوي الحتياجات اخلا�صة, وقطاع الدميوقراطية وحقوق الإن�صان, وقطاع 
ال�صحة, وقطاع ال�صكان والبنى التحتية, وقطاع اجلمعيات اخلريية, وقطاع الثقافة والفن, 
النقابات, وقطاع  ال�صباب, وقطاع  التعليم, وقطاع  وا�صتثنيت خم�صة قطاعات هي: قطاع 
ال�صياحة والزراعة. وقد ُوزعت 193 ا�صتمارة, وا�صرتجعت 187, واألغيت 5 ا�صتبانات ب�صبب 

عدم �صالحيتها للتحليل الح�صائي, وبذلك بلغ عدد املبحوثني 182 مبحوثا.
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 الجدول )2(
توزيع العينة حسب القطاعات

عدد املبحوثنيالقطاعالرقم
25ال�صحة1.
29ذوي الحتياجات اخلا�صة2.
22الن�صاء3.
22الطفولة4.
20ال�صكان والبنى التحتية5.
20ثقافة وفن6.
22الدميوقراطية وحقوق الن�صان7.
22اجلمعيات اخلريية8.

182املجموع

  Statistical Tools اثنا عشر: األدوات اإلحصائية
بعد تفريغ اإجابات اأفراد العينة جرى ترميزها واإدخال البيانات با�صتخدام احلا�صوب, 
الجتماعية  للعلوم  الإح�صائية  الرزم  برنامج  با�صتخدام  اإح�صائيا  البيانات  ُعوجلت  ثم 
احل�صابية  واملتو�صطات  التكرارات  امل�صتخدمة:  الإح�صائية  املعاجلات  ومن   .(SPSS)
ومعامل  الثبات,  معامل  حل�صاب  األفا   وكرونباخ  املئوية,  والن�صب  املعياري  والنحراف 

الرتباط, واختبار  t-test واختبار حتليل التباين الأحادي.

املبحث الثاني: اخللفية النظرية للدراسة    

  Knowledge Concept اأوال: مفهوم املعرفة
يرى Darling (1996) اأن املعرفة عبارة  عن موجودات غري منظورة للمنظمة, وت�صمل 

اخلربة الوا�صعة والأ�صلوب املتميز لالإدارة والثقافة املرتاكمة للمنظمة.
العنا�رص  اأحد  ت�صكل  املعرفة  اأن  اإىل   Harris and Henderson (1999) وي�صري 
الأ�صا�صية �صمن �صل�صلة متكاملة تبداأ بالإ�صارات Signals, وتتدرج اإىل البيانات Data, ثم 
اإىل املعلومات Information, ثم اإىل املعرفة Knowledge, ثم اإىل احلكمة Wisdom )التي 
تعّد اأ�صا�صا فاعال لالبتكار Innovation(. ويت�صح اأن املعرفة الفاعلة وال�صليمة والكافية هي 

جوهر احلكمة والإبداع والبتكار. 
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اأن املعرفة عملية تراكمية تكاملية تتكون على امتداد  اإىل   Stettner (2000) وي�صري 
م�صكالت  معاجلة  اأجل  من  وال�صتخدام  للتطبيق  متاحة  لت�صبح  ن�صبيا  طويلة  زمنية  مدد 
لتف�صري املعلومات املتوافرة عن  ا�صتخدامها  فاإن املعرفة يجري  وظروف معينة, ومن ثم 

حالة معينة, واتخاذ قرار حول كيفية اإدارة هذه احلالة ومعاجلتها.
ويرى Ackerman (2000) اأن املعرفة تت�صمن عوامل ب�رصية Human وعوامل غري 
ب�رصية وغري حية Inanimate مثل: احلقائق Truth, واملعتقدات Beliefs والروؤى, ووجهات 
والتوقعات   ,Judgments والأحكام   ,Concepts واملفاهيم   ,Perspectives النظر 

.Know-How والرباعة ,Skills واملهارات ,Methodologies واملناهج ,Expectations

واملعتقدات  والوقائع  احلقائق  جمموعة  هي  املعرفة  اأن   Barnes (2002) ويرى 
واملفاهيم والروؤى والأحكام والتوقعات واملنهجيات والرباعات. 

يف �صوء املفاهيم ال�صابقة ميكن القول اإن املعرفة هي جمموعة من اخلربات واملهارات 
واحلقائق واملعتقدات والقيم واملفاهيم والبيانات واملعلومات التي مت تنظيمها ومعاجلتها 
اأم كامنة, وهي قابلة لال�صتخدام يف حل امل�صكالت التي  �صواء كانت هذه املعرفة ظاهرة 

تواجه املنظمة من خالل �صياغة اخلطط وتنفيذها ورقابتها. 
املعلومات  هذه  متييز  يتم  حيث  املعلومات  تلقي  يف  املعرفة  ا�صتخدام  ويجري 
والتقدير   Synthesis الرتكيب  بعمليات  القيام  وكذلك  وتقوميها,  وتف�صريها  وحتديدها 
البيئة املحيطة ور�صم اخلطط وتنفيذها والرقابة  القرارات والتكّيف مع  والتوقع و�صناعة 
عليها مبا يقود اإىل الت�رصف ب�صورة �صحيحة. ولتحقيق �صورة اأكرث و�صوحا وعمقا ملفهوم 
املعرفة, فاإنه ل بّد من التمييز بني املعرفة, وبني مفاهيم وم�صطلحات اأخرى ذات عالقة 

 .Understanding والفهم Information مب�صطلح املعرفة, ومنها املعلومات
يهّم  وما  متعددة.  ويتناول جمالت  يت�صعب  احلديث  فاإن  املعرفة,  احلديث عن  وعند 
املنظمة احلديثة ب�صورة جوهرية واأ�صا�صية هي املعرفة بالعمل واملعرفة بالأعمال, وهذه 
املعرفة وفقا ملا ي�صري (Lucier and Torsilier, 1997) تعرب عن قدرة الأفراد واملنظمات 
Act ب�صورة فاعلة يف بيئة العمل, وهذه املعرفة  Understanding والت�رصف  على الفهم 
عادة يقوم باإدارتها املديرون والأفراد ذوو القدرات املتميزة و�صناع املعرفة وزمالء العمل, 
وهوؤلء يكونون م�صوؤولني عن حتقيق بقاء املنظمة Organization Survival يف بيئة العمل 
التناف�صية, ويعمل كل من هوؤلء على بناء اأف�صل معرفة ممكنة يف كل جانب من جمالت 

املنظمة.
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Kinds of Knowledge ثانيا: اأنواع املعرفة
الباحث  اأ�صار  ملا  وفقا  رئي�صة  اأق�صام  اأربعة  اإىل  املعرفة  القدماء  الإغريق  ق�ّصم 

(Prusak,2000) وهي: 

االإدراكية:. 1 تتعلق هذه املعرفة باملبادئ والقوانني العامة النظرية,  املعرفة 
والأ�ص�س والقواعد الأ�صا�صية للعلوم والقوانني والقواعد العلمية.

الفنية  والرباعة  باملهارة  املعرفة  هذه  تتعلق  )التقنية(:. 2  الفنية  املعرفة 
والقدرة على اإجناز الأعمال والأ�صياء وامتالك التمرينات والتدريب الكايف على 
للعاملني  العملية  املمار�صات  يف  والتطابق  التماثل  وحتقيق  مات,  املهَّ اإجناز 

مات نف�صها.  الذين يوؤدون املهَّ
الجتماعية  املمار�صات  يف  تظهر  والتي  والعملية  التطبيقية  احلكمة  معرفة  3 .

ب�صورة اأ�صا�صية.
والقدرات  النزعات والجتاهات  : وهي تعرّب عن مزيج من  الهجينة. 4 املعرفة 

اخلا�صة, والتي تلزم يف حقل ما, وتوؤدي اإىل النجاح والتفوق يف ذلك احلقل.
ووفقا ملا يرى الباحث  Allen )2003( فاإن هناك نوعني رئي�صني للمعرفة هما:

:  يق�صد بها املعرفة التي ميكن  1 .Explicit Knowledge املعرفة الظاهرية
الظاهرية  واملعلومات  بالبيانات  املعرفة  هذه  وتتعلق  الآخرين,  مع  تقا�صمها 
وكذلك  املنظمة,  و�صجالت  ملفات  يف  وتخزينها  عليها  احل�صول  ميكن  التي 
ب�صيا�صات  تتعلق  والتي  املنظمة  و�صجالت  ملفات  يف  واملخزنة  املوجودة 
املنظمة واإجراءاتها وبراجمها وموازناتها وم�صتنداتها, واأ�ص�س ومعايري التقومي 

والت�صغيل والت�صال وخمتلف العمليات الوظيفية وغريها.
يف  يكمن  مبا  تتعلق  التي  هي   : 2 .Implicit Knowledge ال�صمنية  املعرفة 
ي�صهل  ل  والتي  �صلوكية,  ومعرفة  ادراكية  ومعرفة  فنية  معرفة  من  الفرد  نف�س 
هناك  اإن  القول  ميكن  هنا  ومن  ب�صهولة.  اإليهم  نقلها  اأو  الآخرين  مع  تقا�صمها 
اأفرادا متميزين ميتلكون معرفة �صمنية يف عقولهم, وت�صتطيع املنظمة اأن تزيد 
من فاعليتها, واأن تعزز ميزتها التناف�صية اإذا ا�صتطاعت اأن ت�صم اأيا من هوؤلء 
الأفراد اإىل طاقمها عندما تكون املعرفة ال�صمنية لهوؤلء الأفراد تتعلق بطبيعة 
اأعمال املنظمة. ويق�صم الباحث )Stewart,1997( املعرفة اإىل: املعرفة التلقائية, 
واملعرفة  ال�صمنية,  واملعرفة  املو�صوعية,  واملعرفة  التجميعية,  واملعرفة 

الكامنة, واملعرفة ال�رصيحة.
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 Local املحلية  املعرفة  اإىل:  املعرفة   )2001(  Novins and Armstrong وي�صنف 
Knowledge )هذه املعرفة يجري تبنيها يف ظل ظروف حمددة, وتعتمد على ظروف مادية 
 : Global Knowledge وجغرافية, وهذه املعرفة هي معرفة تف�صيلية(, واملعرفة العاملية
هذه املعرفة يجري تبنيها على نطاق عاملي وا�صع, وبخا�صة يف جمالت الأعمال, وهذه 
املعرفة ل تقت�رص على عمليات حمددة اأو �صناعة حمددة, وتخرتق احلدود اجلغرافية, وهي 

معرفة عامة.

Knowledge Management Concept ثالثا: مفهوم اإدارة املعرفة
التي  الأن�صطة  من  جمموعة  تت�صمن  املعرفة  اإدارة  اأن  اإىل   Wenig (1996) ي�صري 
الآخرين, وتت�صمن  التنظيمية من خرباتها اخلا�صة ومن خربات  تركز على ك�صب املعرفة 
تنفيذها  يجري  الأن�صطة  وهذه  املنظمة,  ر�صالة  حتقيق  اأجل  من  للمعرفة  احلكيم  التطبيق 
من خالل التكامل بني التكنولوجيا والهيكل التنظيمي وال�صرتاتيجيات املنظمية املدعومة 
حتقيق  هو  املعرفة  اإدارة  يف  احلرج  والعن�رص  جديدة.  معرفة  واإنتاج  احلالية  باملعرفة 
من  وغريها(  واحلو�صبة  الب�رصي  والعن�رص  بالتنظيم  يتعلق  )فيما  املعرفية  للنظم  الدعم 
اأجل اكت�صاب املعرفة وتخزينها وا�صتخدامها يف عمليات التعلم وحل امل�صكالت و�صناعة 
بالق�صايا  تتعلق  املعرفة  اإدارة  اأن    Malhorta (1998)ويرى وغريها.  القرارات  واتخاذ 
التنظيمي, والبقاء وقدرات املنظمة واإمكاناتها  املحورية واحلرجة ذات العالقة بالتكّيف 
البيئية املتزايدة ب�صورة غري منتظمة, واإدارة املعرفة بهذا املفهوم  التغريات  يف مواجهة 
تت�صمن العمليات التنظيمية التي ت�صعى اإىل حتقيق التداوؤبية من خالل الإمكانات اخلالقة 
والبتكارية للعن�رص الب�رصي. وتعرف موؤ�ص�صة  KPMG (1999) -وهي موؤ�ص�صة ا�صت�صارات 
�صهرية- اإدارة املعرفة باأنها املحاولة املنظمة وامل�صتمرة ل�صتخدام املعرفة يف املنظمة 

لتح�صني اأدائها. 
مظلة  ي�صكل  عام  اإطار  هي  املعرفة  اإدارة  اأن   Hirsch and Levin (1999) ويرى 
Umbrella للمنظمة, وقد وجد املحا�صبون اأن مفهوم اإدارة املعرفة هو حقل جديد ي�صاعدهم 
Intangible Asset. وقد �صاعد هذا احلقل الإداريني يف  يف تعريف الأ�صول غري امللمو�صة 
تطوير تطبيقات جديدة, وممار�صات اإدارية تتنا�صب مع القت�صاد اجلديد )اقت�صاد املعرفة 
واقت�صاد الأعمال اللكرتونية(. واإدارة املعرفة -وفقا ملا يوؤكد Allee (2000)- هي اإدارة 
وال�صيا�صات  واملمار�صات  لالأن�صطة  ووا�صحة   Explicit و�رصيحة   Systematic نظامية 
والربامج داخل املنظمة والتي ترتبط وتتعلق باملعرفة Knowledge-Related. وينبغي ان 
تهتم اإدارة املعرفة مبجموعة من العمليات التي تعمل على اإنبات املعرفة واملحافظة عليا 



56

العالق��ة ب��ن عملي��ات إدارة املعرف��ة وفاعلي��ة 

أنشطة املؤسسات األهلية في القدس الشرقية
د. يوس��ف أب��و فارة
أ. حمد خليل عليان

وخلق  وتعزيزه,  املنظمي  الأداء  دعم  بهدف  وجتديدها,  الآخرين  مع  وم�صاركتها  وتبنيها 
القيمة. ويوؤكد Wiig (2003) على اأن اإدارة املعرفة تخطيط وتنظيم ورقابة وتن�صيق وتوليف 
 ,  Intellectual Capital الفكري  املال  براأ�س  املرتبطة  والأ�صول  املعرفة   Orchestration
والعمليات والقدرات والإمكانات ال�صخ�صية والتنظيمية, بحيث يجري حتقيق اأكرب ما ميكن 
عملية  حتقيق  املعرفة  اإدارة  وتت�صمن  التناف�صية.  امليزة  نتائج  يف  الإيجابي  التاأثري  من 
اإدارة  اأن  كما  ون�رصها.  وا�صتثمارها  وا�صتغاللها  الفكري,  املال  ولراأ�س  للمعرفة  الإدامة 
ول  الإدارة.  هذه  لتحقيق م�صامني  الالزمة  الت�صهيالت  توفري  اإىل  توؤدي  اأن  يجب  املعرفة 
ميكن القول اإن هناك تعريفًا واحداً �صاماًل ووا�صعًا ومتفقًا عليه لإدارة املعرفة, اإذ اأن هناك 
اجلديد. وهناك كثري من  امل�صطلح  لهذا  واحد حمدد  مفهوم  اختالفات كثرية حول حتديد 
الباحثون الذين ينظرون اإىل هذا امل�صطلح على انه يعرّب عن حقل جديد ل يزال يف مرحلة 
التطور والكت�صاف الذاتي Self-Discovery. ويوؤكد هوؤلء الباحثون على اإن اإدارة املعرفة 
تتجاوز كونها جمرد معلومات اأو بيانات. ويوؤكد (Svieby,2000) على اأنه ل يوجد تعريف 
معياري واحد ملفهوم اإدارة املعرفة, غري اأن هناك م�صارين من الأن�صطة واجلهود التي تهتم 

مبفهوم اإدارة املعرفة, وهذان امل�صاران هما:
امل�صار االأول: هو م�صار املعلومات Information Track	• : ويف هذا امل�صار ينظر اإىل 
اأن اإدارة املعرفة هي نف�صها اإدارة املعلومات, وينظر اأ�صحاب هذا امل�صار اإىل املعرفة 

على اأنها املعلومات التي جتري معاجلتها بنظم املعلومات.
فاإن  امل�صار  هذا  ومبوجب   :  •	People Track الأ�صخا�س  م�صار  هو  الثاين:  امل�صار 
الديناميكية  املهارات  ينعك�س عنها جمموعات من  التي  العمليات  املعرفة تعرب عن 

واملعقدة واملتغرية نوعا ما. 
املعلومات  على  للح�صول  نظامية  عملية  هي  املعرفة  اإدارة  باأن  يرى  من  وهناك 
واختيارها وتنظيمها وغربلتها وحتديثها, وتقدميها ب�صورة توؤدي اإىل تطوير فهم العاملني 
واإدراكهم يف جمالت اهتمام حمددة, واإدارة املعرفة ت�صاعد املنظمة يف امتالك روؤية دقيقة 
وفهم وا�صح من واقع خرباتها وخربات عامليها. والأن�صطة اخلا�صة باإدارة املعرفة تركز 
الديناميكي  التعلم  على اكت�صاب املعرفة وتخزينها وا�صتخدامها يف جمالت متعددة مثل 
ومعاجلة امل�صكالت والتخطيط ال�صرتاتيجي و�صناعة القرارات واملحافظة على راأ�س املال 

الفكري, وزيادة املرونة ورفع م�صتوى الذكاء يف املنظمة.   
التنظيمي,  التعلم  وتطبيقات  ممار�صات  مع  متزامنة  ب�صورة  تعمل  املعرفة  اإدارة  اإن 

وهما ي�صاهمان يف خلق القيمة وتطوير خمرجات املنظمة وحت�صينها.
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Knowledge Management Operations رابعا: عمليات اإدارة املعرفة
اإن عمليات اإدارة املعرفة تعمل ب�صكل تتابعي وتتكامل فيما بينها, اإذ تعتمد كل عملية 
العمليات  النظري جمموعة من  الأدب  الأخرى وتتكامل معها وتدعمها, وقد ورد يف  على 

لإدارة املعرفة, وهذه العمليات هي:

عملية ت�صخي�س املعرفة: 1 .
الت�صخي�س  �صوء  ويف  املعرفة,  اإدارة  برنامج  يف  املهمة  الأمور  من  الت�صخي�س  يعد 
عملية  اأن  اإىل   )2005( الكبي�صي  وي�صري  وبراجمها.  الأخرى  العمليات  �صيا�صات  تو�صع 
الأ�صخا�س  وحتديد  املنظمة  معرفة  اكت�صاف  هو  منها  الهدف  لأن  حتمي,  اأمر  الت�صخي�س 
احلاملني لها ومواقعهم, كذلك حتدد مكان هذه املعرفة يف القواعد. وتعّد عملية الت�صخي�س 
من اأهم التحديات التي تواجه منظمات الأعمال, وجناح م�رصوع اإدارة املعرفة يتوقف على 
دقة الت�صخي�س, وت�صتخدم يف عملية الت�صخي�س اآليات الكت�صاف واآليات البحث والو�صول. 
وتعد عملية ت�صخي�س املعرفة مفتاحا لأي برنامج لإدارة املعرفة, وعملية جوهرية رئي�صة 

ت�صاهم م�صاهمة مبا�رصة يف اإطالق العمليات الأخرى, وحتديد �صكلها وعمقها.

عملية تخطيط املعرفة:. 2
تتعلق بر�صم اخلطط املختلفة ذات الرتباط  باإدارة املعرفة, ودعم اأهداف اإدارة املعرفة 
والأن�صطة الفردية واملنظمية, وال�صعي اإىل توفري القدرات والإمكانات  الالزمة ل�صري الأعمال 
التكنولوجية  الت�صهيالت  وحتديد  املتخ�ص�صة,  اخلبرية  الطواقم  وتوفري  وفاعلية,  بكفاءة 
الالزمة. وي�صري Teece  اإىل اأن اعتماد اأي مدخل يف اإدارة املعرفة يتطلب حتديد اأهداف 
اإدارة  موؤ�رصات  واختيار  املعرفة,  اإدارة  ا�صرتاتيجية  وتنفيذ  املعرفة,  اإدارة  وا�صرتاتيجية 

املعرفة, وقيا�س وتقومي م�صتوى اإدارة املعرفة يف �صوء املوؤ�رصات املقررة.

عملية ن�رص املعرفة: 3 .
عرفت اجلمعية الأمريكية لعلم املعلومات ن�رص املعرفة بتعريفها الوا�صع باأنها ت�صمل 
والعمري,  وقنديلجي  )العلي  م�صتخدميها  اإىل  املعلومات  لإي�صال  ال�رصورية  العمليات 
2006(. وم�صطلح ن�رص املعرفة مرادف مل�صطلح نقل املعرفة , وي�صري Coakes -كما ورد 
الت�صارك  الأوىل يف عملية  اأن عملية نقل املعرفة هي اخلطوة  اإىل  يف حجازي )2005(- 
يف املعرفة, وتعني عملية نقل املعرفة اإي�صال املعرفة املنا�صبة اإىل ال�صخ�س املنا�صب, يف 

الوقت املنا�صب, و�صمن ال�صكل املنا�صب وبالتكلفة املنا�صبة.
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عملية توليد املعرفة: 4 .
اإن توليد املعرفة يتعلق بالعمليات التي ترّكز على �رصاء, وابتكار, واكت�صاف, واكت�صاب 
وال�صتحواذ على املعرفة )الكبي�صي,2005(. ويرى حجازي )2005( اأنه ميكن توليد املعرفة 
من خالل عدد من العمليات التي متتد بني حتدي الإبداع,  وبني البحث اجلاد, كما اأن الأفراد 
وتركز  الأفراد.  بدون  املعرفة  توليد  املنظمة  ت�صتطيع  املعرفة, ول  يولدون  الذين  فقط هم 
الأفراد, ومن ثم  اأيدي  التي تولد على  عملية توليد املعرفة املنظمية على تو�صيع املعرفة 
بلورتها على م�صتوى اجلماعة من خالل احلوار, واملحادثة, والت�صارك يف اخلربة اأو جمتمع 
املمار�صة. ولتحقيق فاعلية توليد املعرفة  يقرتح Coakes (2003) تنفيذ الن�صاطات الآتية 

لتحويل املعرفة ال�صمنية اإىل معرفة معلنة:

	•اإدارة اجتماعات غري ر�صمية, فالأجواء غري الر�صمية ت�صاعد على تخفيف حدة التوتر 
الذي ي�صود العالقات الر�صمية القائمة بني املديرين وامل�صت�صارين, وت�صاعد على التخل�س 

من اأي حالة من حالت الإرباك الناجمة عن طرح اأ�صئلة ا�صتف�صارية حول مو�صوع ما.
ا�صتخدام املجازات Metaphor والتناظر الوظيفي Analogy	•  و�رصد الق�ص�س من 

اأجل �رصح وتف�صري املفاهيم ال�صمنية التي ميتلكها املديرون وامل�صت�صارون.
التعوي�س  باأنظمة  ربطها  خالل  من  �رصحهت  التي  ال�صمنية  املعرفة  	•ترجمة 

واملكافاأة تعوي�صا عن الوقت والطاقة املخ�ص�صني لتنفيذ العملية.
	•ا�صتخدام البنى اأو الهيكليات املنظمية املرنة اأو ال�صبكية.

	•اإدخال اأنظمة املكافاآت والتعوي�س يف عملية تقومي املهارات, وذلك بهدف ت�صجيع 
الأفراد على حتويل املعرفة ال�صمنية التي ميتلكونها اإىل معرفة معلنة.

اأجل خزن  الإلكرتوين من  الربيد  وتقنية  املحادثة,  تطبيقات جمموعات  	•ا�صتخدام 
املعرفة ال�صمنية.

وقد قدم Quinn (1996) اأربعة مبادىء لتوليد املعرفة  هي:
	•تعزيز قدرة الأفراد على حل امل�صكالت.

	•التغلب على معار�صة الأفراد املهنيني للم�صاركة باملعلومات.
	•التحول من الهياكل الهرمية اإىل املنظمات املقلوبة اأو التنظيمات ال�صبكية.

	•ت�صجيع التنوع الفكري داخل املنظمات املعرفية.
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عملية تخزين املعرفة:. 5
ت�صري عملية تخزين املعرفة اإىل اأهمية الذاكرة التنظيمية, فاملنظمات تواجه خطراً كبرياً 
نتيجة لفقدانها لكثري من املعرفة التي يحملها الأفراد الذين يغادرونها ل�صبب اأو لآخر, وبات 
خزن املعرفة والحتفاظ بها مهمًا جداً, ول �صيما للمنظمات التي تعاين من معدلت عالية 
لدوران العمل, والتي تعتمد على التوظيف وال�صتخدام ب�صيغة العقود املوؤقتة وال�صت�صارية 
لتوليد املعرفة فيها, لأن هوؤلء الأ�صخا�س ياأخذون معرفتهم ال�صمنية غري املوثقة معهم 
اأما املوثقة فتبقى خمزونة يف قواعدها )الكبي�صي,2005(. ويتم  عندما يرتكون املنظمة, 

خزن املعرفة من خالل اأنواع متعددة من وحدات اخلزن.

عملية تنظيم املعرفة:. 6 
يق�صد بعملية تنظيم املعرفة تلك العمليات التي تهدف اإىل ت�صنيف املعرفة, وفهر�صة 
اأو تبويب املعرفة ور�صم املعرفة. وتت�صلم املنظمات يوميًا كميات كبرية جداً من البيانات 
البيانات  وهذه  بفاعلية,  ون�رصها  وتف�صريها  وت�صنيفها  اإىل جتميعها  واملعلومات حتتاج 
العملية باإجراءات را�صخة  التقاطها ودعم هذه  باأ�صكال متنوعة, ويجب  واملعلومات تاأتي 
يف  املختارة  واملعلومات  البيانات  تنظيم  ويجب  والإ�صدار,  والتحرير  التحقيق  من 
جمموعات مرتبة ت�صمى بخرائط املعرفة, والتي ت�صاعد يف ت�صنيف البيانات واملعلومات 

)جنم,2004(. 

عملية توزيع املعرفة:  . 7 
ان توزيع املعرفة ي�صري اإىل �صمان و�صول املعرفة املالئمة لل�صخ�س الباحث عنها يف 

الوقت املالئم, وو�صولها اإىل اأكرب عدد ممكن من الأ�صخا�س العاملني يف املنظمة. 
وهناك �رصوط عدة لتوزيع املعرفة منها: وجود و�صيلة لنقل املعرفة, وهذه الو�صيلة 
قد تكون �صخ�صا, وقد تكون �صيئا اآخر, واأن تكون هذه الو�صيلة مدركة ومتفهمة متاما لهذه 
املعرفة وفحواها وقادرة اأي�صا على نقلها )توزيعها(, واأن يكون لدى هذه الو�صيلة احلافز 

الكايف للقيام بذلك, اإ�صافة اإىل عدم وجود معوقات حتول دون هذا النقل املعريف.
وي�صري Heisig & Vorbeck (2000) اإىل اأن هناك اأ�صاليب عدة لتوزيع املعرفة منها:

	•فرق امل�رصوع املتنوعة معرفيا للتوزيع الداخلي.
	•�صبكة املعلومات الداخلية )الإنرتنت(.

	•التدريب من قبل زمالء اخلربة القدامى.
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	•وكالء املعرفة.
	•جمتمعات داخلية عرب الوثائق.

	•فرق اخلربة وحلقات املعرفة وحلقات التعلم.
	•التدريب واحلوار.

	•الوثائق والن�رصات الداخلية.

عملية تطبيق املعرفة: 8 .
توجيه  ويجب  تنفيذية,  عمليات  اإىل  املعرفة  حتويل  عن  يعرب  املعرفة  تطبيق  ان 
والأداء  القرار  �صنع  حالت  يف  املنظمي  الأداء  حت�صني  نحو  مبا�رصة  املعرفية  امل�صاهمة 
الوظيفي, اإذ اإنه من الطبيعي اأن تكون عملية تطبيق املعرفة م�صتندة اإىل املعرفة املتاحة, 

وُتطبق املعرفة من خالل نوعني من العمليات هما: )العلي والقنديلجي والعمري,2004(:
املعرفة  مبعاجلة  الأفراد  يقوم  التي  العملية  تعني  )املبا�رصة(:  املوجهة  	•العمليات 
مبا�رصة نحو الفعل الآخر من دون النتقال اأو حتويل املعرفة اإىل ذلك ال�صخ�س الذي 

وجهت اإليه املعرفة.
	•املعرفة الروتينية: تعني النتفاع من املعرفة التي ميكن احل�صول عليها من التعليمات 

والأنظمة والقواعد والنماذج التي توجه الآخرين نحو ال�صلوك امل�صتقبلي.
وت�صري اللجنة القت�صادية والجتماعية لغربي اآ�صيا )2004( اإىل اأن املوؤ�ص�صات التي 
ت�صتخدم املعرفة على اأح�صن وجه متتلك امليزة التناف�صية, ويجب تطبيق املعرفة بكاملها 
على الأن�صطة, اإذ اإن بع�س املنظمات تعاين من فجوة بني املعرفة والعمل, وهذه املنظمات 
تعقد كثريا من دورات التخطيط واملناق�صة والتلخي�س بدل من القيام بالأعمال والتطبيق, 
ويف ظل ثقافة �صلبية للمنظمة, ي�صيع الكالم املنمق اأكرث من احل�صيلة املو�صوعية, ويهتم 

مديرو امل�صاريع غالبا باملعرفة املتي�رصة اأكرث من اهتمامهم باملعرفة املنتجة.
اإن املعرفة يجب اأن توظف يف حل امل�صكالت التي تواجهها املنظمة واأن تتالءم معها, 
اإ�صافة اإىل اأن تطبيق املعرفة يجب اأن ي�صتهدف حتقيق الأهداف والأغرا�س الوا�صعة التي 

حتقق لها النمو والتكيف.

عملية ا�صتجاع املعرفة:. 9
اإىل  والو�صول  البحث  اإىل  تهدف  التي  العمليات  تلك  اإىل  املعرفة  ا�صرتجاع  ي�صري 
املعرفة بكل ي�رص و�صهولة وباأق�رص وقت بق�صد ا�صتعادتها وتطبيقها يف حل م�صكالت العمل 
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وا�صتخدامها يف تغيري اأو حت�صني عمليات الأعمال )الكبي�صي,2005(.
اإن مدى ال�صتفادة من املعرفة الذي هو جوهر اإدارة املعرفة يرتكز على القدرة على 

ا�صرتجاع ما هو معروف وما جرى تعلمه وو�صعه يف القواعد املعرفية.
ال�صناعي  الذكاء  ا�صتخدام  مثل  خمتلفة  ا�صاليب  عرب  ال�صرتجاع  عملية  وتتحقق 

والتحليل الإح�صائي. 

تقا�صم وت�صارك املعرفة:. 10
كل  تو�صيل  خاللها  من  يجري  التي  العملية  تلك  اإىل  املعرفة  وت�صارك  تقا�صم  ي�صري 
)العلي  الت�صالت  طريق  عن  الآخرين  اإىل  ال�رصيحة  واملعرفة  ال�صمنية  املعرفة  من 
وقنديلجي والعمري,2004(. ويعني تقا�صم وت�صارك املعرفة التحويل الفعال للمعرفة, اأي 
بالفعل  القيام  على  قادرا  وي�صبح  كاف,  ب�صكل  يفهمها  اأن  املعرفة  م�صتلم  با�صتطاعة  اأن 
مبوجبها, وامل�صاركة باملعرفة من املمكن اأن تاأخذ مكانها من خالل الأفراد واملجموعات 

على حد �صواء والوحدات الإدارية داخل املنظمات.
الأمور  من  اأن  اإىل   )2004( اآ�صيا  لغربي  والجتماعية  القت�صادية  اللجنة  وت�صري 
امل�صجعة يف اإدارة املعرفة تقومي عامليها الذين يتقا�صمون وي�صتعملون املعرفة ومكافاأتهم, 
ومن الأمثلة على املنظمات التي تقوم بتحفيز عامليها �رصكة IBM, اإذ اإن ق�صم لوت�س يف 
الأداء لدى  اأهمية تبلغ 25% من جمموع نقاط تقومي  لتقا�صم املعرفة  ال�رصكة يعطي  هذه 

موظفيها العاملني يف خدمة الزبائن. 
ا�صتخدام  خالل  من  يتم  املعرفة  وت�صارك  تقا�صم  اأن  اإىل   )2004( الرو�صان  وي�صري 
الإنرتنت وال�صبكات الداخلية التي متثل حلقة و�صل بني جميع العاملني مبختلف امل�صتويات 
اأن تقا�صم وت�صارك املعرفة ال�رصيحة يتم من  الإدارية يف املنظمة. ويرى عطية )2005( 
خالل ت�صارك يف الوثائق والبيانات, ويتم ذلك من خالل التفاعل بني املوظفني عرب اللقاءات 
والربيد الإلكرتوين وغري ذلك, اأما املعرفة ال�صمنية فيتم تبادلها من خالل التدريب والتفاعل 
خالل  من  يتم  املعرفة  وت�صارك  تقا�صم  اأن  اإىل   )2005( قطر  وي�صري  املبا�رص.  الجتماعي 
اجلماعات ذات امل�صالح والهتمامات امل�صرتكة التي تربز بو�صوح يف جماعات الهتمام 

الإلكرتونية واملنتديات التي جتمعهم لتبادل الأفكار والبحث عن حلول مبتكرة.
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عملية حتديث واإدامة املعرفة:. 11
ويركز  وتغذيتها,  ومنوها  املعرفة  تنقيح  على  املعرفة  واإدامة  حتديث  عملية  تركز 
التنقيح على ما يجري على املعرفة جلعلها جاهزة لال�صتخدام, وقد اأ�صار King (2000) اإىل 
اأن املعرفة املجردة من القيمة حتتاج اإىل اإعادة اإغنائها لت�صبح قابلة للتطبيق يف جمالت 
اأخرى, كما اأن الحتفاظ  باملعرفة مهم جدا, ل �صيما يف املنظمات التي تعاين من معدلت 

عالية لدوران العمل.
وحتتاج املعرفة اإىل حتديث, ويجب اأن يت�صمن نظام اإدارة املعرفة و�صائل التحديث 
والإ�صافة والتعديل واإعادة الت�صحيح, واأن تكون املعرفة قادرة على التنامي والتجدد. ول 
بّد من التاأكيد على اأن املحافظة على املعرفة اأمر حيوي ومهم جدا, خ�صو�صا يف املنظمات 

التي تعتمد على التوظيف اأو ال�صتخدام بنظام العقود املوؤقتة اأو ال�صت�صارات اخلارجية. 

عملية متابعة املعرفة والرقابة عليها:. 12
تتعلق هذه العملية بالأن�صطة ذات العالقة بال�صيطرة والرقابة على اجلهود املرتبطة 
املعرفة  اإدارة  دور  يعظم  الذي  بالإجتاه  وتوجيهها  اجلهود  هذه  ودعم  املعرفة  باإدارة 
وحتى  واأهدافها,  املنظمة  روؤية  �صوء  يف  املحور  هذا  اأن�صطة  وتتحدد  الأداء,  يف  وتاأثريه 
اإدارة  يف  متكاماًل  �صاماًل  مدخاًل  تتبنى  اأن  ينبغي  فاإنه  املطلوب,  النجاح  املنظمة  حتقق 

املعرفة )اأبوفارة,2006(.
 ويرى Malhorta (1998) اأن هذا املدخل ينبغي اأن يكون:

	•قادراً على تزويد املنظمة باملعرفة ال�رصورية والالزمة لعمليات التطوير والتح�صني.
	•قادراً على حتويل العمليات املعرفية لت�صاهم ب�صورة يف حت�صني املنتجات اجلديدة 

وتطويرها وتقدمها.
	•قادراً على التحقق من قدرة الأ�صول املعرفية , وراأ�س املال الفكري على حتقيق قدرات 

الرفع الإداري والرفع التنظيمي.
الالزمة لتحقيق ر�صالة  الفكري واملعرفة  راأ�س املال  	•قادراً على حتديد نوع وطبيعة 
البيئة  يف  بنجاح  العمل  على  قادرة  تناف�صية  ميزة  وحتقيق  واأهدافها,  املنظمة 

التناف�صية.
	•قادراً على التجكم يف العمليات املعرفية والعالقات املعرفية.

حتقق  متينة  حتتية  بنية  لبناء  الكايف  املعريف  بالدعم  املنظمة  تزويد  على  	•قادراً 
للمنظمة اأهدافها.

	•قادراً على توفري املعرفة الكافية وال�رصورية لتحقيق عملية توجيه وقيادة فاعلة.
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 Knowledge Management Obstacles خام�صا: معوقات اإدارة املعرفة
اأ�صار Coakes )2003( اإىل اأن منظمات متعددة اأجرت درا�صات حول معوقات اإدارة 
املعرفة, وتو�صلت هذه الدرا�صات اإىل اأن هناك جمموعة من املعوقات الرئي�صة التي تعرقل 

تنفيذ اإدارة املعرفة ب�صكل فاعل:
	•�صيطرة الثقافة التي تكبح الت�صارك يف املعرفة.

	•عدم دعم القيادة العليا لإدارة املعرفة.
	•الإدراك غري الكايف ملفهوم اإدارة املعرفة وحمتواها.

	•الإدراك غري الكايف لدور اإدارة املعرفة وفوائدها.
تعزيز  وبني  املعرفة,  باإدارة  املرتبطة  املنظمة  ن�صاطات  بني  التكامل  اإىل  	•الفتقار 

التعلم املنظمي.
	•الفتقار اإىل التدريب املرتبط باإدارة املعرفة.

	•الفتقار اإىل الوقت الكايف لتعلم كيفية ا�صتخدام وتنفيذ نظام اإدارة املعرفة.
	•الفتقار اإىل فهم مبادرة اإدارة املعرفة ب�صكل �صحيح ب�صبب الإت�صال غري الفعال وغري 

الكفوؤ.
ويرى Thierauf  (2003) اأن معوقات اإدارة املعرفة هي:

	•قد يعمل منفذو نظام اإدارة املعرفة يف عزلة عن الإدارة العليا للمنظمة.
غري  واإمكانيات  وبقدرات  واقعية  غري  ب�صورة  املعرفة  اإدارة  نظام  ترويج  يجري  	•قد 
واقعية, وهذا قد ينعك�س يف �صورة ف�صل واإحباطات متكررة وعمليات ت�صفية اأو حذف 

لبع�س خطوط املنتجات اأو بع�س املنتجات.
اإدارة املعرفة تخفق وتف�صل  اأن كثرياً من جهود   )2001( Sveiby & Lioyd ويعتقد 
ب�صبب عدم تخ�صي�س املوارد الب�رصية واملادية الكافية لنجاحها. وي�صري يو�صف )2004( 
امل�صاعب  من  جمموعة  الأغلب  يف  ت�صاحبه  ما  منظمة  يف  املعرفة  اإدارة  تبني  اأن  اإىل 

واملعوقات اأهمها:
	•التغري املطلوب يف الثقافة قد يكون موؤذيا وبطيئا.

	•ال�صتثمار يف الو�صائل ال�رصورية لتطبيق اإدارة املعرفة قد يكون �صعيفا.
	•اإدارة املعرفة هي خلية حللول عالية امل�صتوى.

اإىل جناح  التي تقود  العوامل  Rastogi )2000( جمموعة من  اآخر, يحدد  من جانب 
اإدارة املعرفة واأهمها:

وجود نظم للفهم ون�رص التعلم وامل�صاركة به. 1 .
الفر�س  وتوفري  اجلماعية,  بالروؤية  وامل�صاركة  التطوير  نحو  العاملني  حتفيز  2 .
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لالأفراد للم�صاركة يف احلوار والبحث والنقا�س.
الت�صجيع ومكافاأة روح التعاون وتعلم الفريق والتاأكيد على ذلك ب�صورة دائمة. 3 .

الفرد والفريق  التعلم على م�صتوى  الذين يدعمون مناذج  القادة  حتديد وتطوير  4 .
واملنظمة.

لإجناز  املعرفة  وتطبيقات  وم�صامني  ومتطلبات  دور  لتحديد  الأفراد  م�صاعدة  5 .
اأعمالهم.

تركيز الهتمام على تدفق املعرفة اأكرث من تخزينها. 6 .
الرتكيز على احلالت املتميزة  يف املنظمات اأثناء عمليات املقارنة املرجعية  7 .

لعمليات املنظمة بق�صد املقارنة والتعلم.
للحوافز  الأ�صمل  النظام  من  كجزء  املهارة  على  تعتمد  دفع  خطة  و�صع  8 .

واملكافاآت.

Concept of Effectiveness صاد�صا: مفهوم الفاعلية�
يعرّب مفهوم الفاعلية عن التوظيف املاهر للكفاءة ب�صكل يوؤدي اإىل حتقيق الهدف الذي 
اأبو فارة )2001(  اأجله)ك�صواين,2004(. ويعرفها هيغ وجولييت كما ورد يف  توظف من 
هي  الفاعلية  اأن   )2006( حمد  ويرى  امل�صالح.  اأ�صحاب  ر�صا  حتقيق  على  القدرة  باأنها 
ا�صتخدام  اأح�صن  املتاحة  املوارد  با�صتخدام  واخلدمات  النتائج  اأق�صى  حتقيق  على  القدرة 
ممكن, وترتكز على الكيفية التي تتحقق بها الأهداف, وتفي بها الحتياجات  وترتكز على 

عمق الآثار التي يحدثها حتقيقها و�رصعة النتائج املرتتبة عليها.
وخال�صة القول اإن الفاعلية تتعلق بقدرة املنظمة على حتقيق اأهدافها.

Indicators of Effectiveness صابعا: موؤ�رصات الفاعلية�
فهمها  وي�صعب  اأهداف,  من  تخطيطه  مت  ما  اإجناز  درجة  عن  تعرّب  الفاعلية  ان 
اإىل  الإدارة  ت�صعى  والتي  املرغوب فيها,  التي متثل احلالة  الأهداف  بعيدا عن  وا�صتيعابها 
اإىل  الفاعلية  ابو فارة )2001( موؤ�رصات  حتقيقها م�صتقبال. وقد ق�صم �صكوت كما ورد يف 

ثالثة اأنواع:
	•موؤ�رصات املخرجات حيث يكون الرتكيز على خ�صائ�س املخرج النهائي. 

	•موؤ�رصات العمليات والتي تركز على جودة وكمية الأن�صطة التي توؤدي من اأجل اإجناز 
املخرجات.

الأداء  اإجناز  على  ال�صرتاتيجية   الأعمال  وحدة  قدرة  ُتقّوم  حيث  هيكلية  	•موؤ�رصات 
الفعال.
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املبحث الثالث: دراسات سابقة 
  

يجري هنا عر�س جمموعة من الدرا�صات التي ترتبط مبو�صوع الدرا�صة:

اأوال: درا�صة عيو�س )1997(
القد�س  يف  الجتماعية  اخلدمات  )موؤ�ص�صات  بعنوان  درا�صة   )1997( عيو�س  اأجرى 
واحتياجاتها حتى عام 2000(, وقد هدفت هذه الدرا�صة اإىل و�صع �صورة �صمولية لو�صع 
املوؤ�ص�صات واملراكز الجتماعية يف مدينة القد�س يف هذا املجال حتى عام 2000 بهدف 
تطوير املوؤ�ص�صات واخلدمات املقدمة وتلبية احلاجات الجتماعية والتنموية. وقد  اعتمدت 
الدرا�صة منهج الإح�صاء الو�صفي وا�صتخدمت اأداتني جلمع البيانات هما ال�صتبانة واملقابلة. 
اأهدافها,  حيث  من   1967 –  1948 بني  ما  ن�صاأت  التي  باملوؤ�ص�صات  الدرا�صة  عّرفت  وقد 
وو�صعها القانوين وخدماتها ون�صاطاتها, ومت التطرق اأي�صا اإىل املوؤ�ص�صات التي اأن�صئت بعد 
عام 1967, ومت تناول 66 موؤ�ص�صة من املوؤ�ص�صات الجتماعية الأخرى يف القد�س ال�رصقية 
التي تقدم خدمات اجتماعية وتنموية, وقد مت حتليل ومعاجلة البيانات من خالل عدد من 
املوؤ�رصات مثل: اأنواع املوؤ�ص�صات, ومواقعها, وتوزيعها ح�صب اجلهة امل�صوؤولة عنها, ونوعية 
املنتفعني من خدمات املوؤ�ص�صات الجتماعية, وتوزيع املوؤ�ص�صات ح�صب نوع اخلدمة التي 
العلمي ملديري تلك املوؤ�ص�صات, ومدى ح�صول  تقدمها وح�صب م�صتوى اخلدمات واملوؤهل 
املوؤ�ص�صات فهي  تلك  تقدمها  التي  اأما اخلدمات  تدريبية.  والعاملني على دورات  املديرين 
العامة  اجلماهريية  واخلدمات  ال�صحية  واخلدمات  والتعليم  والرعاية  املهني  التاأهيل 
وتعليم  تاأهيل  وخدمات  وتخطيطية  تن�صيقية  وخدمات  والثقافية  الريا�صية  واخلدمات 
وامل�صاعدات  والتوجيه  الإر�صاد  وخدمات  ال�صحية  واخلدمات  الرعاية  وخدمات  املعاقني 

الجتماعية. 

ثانيا: درا�صة �صبكة املنظمات االأهلية )1999( 
اأجرت �صبكة املنظمات الأهلية درا�صة بعنوان )املوؤ�ص�صات الأهلية يف القد�س– الواقع 
والآفاق(, وقد هدفت هذه الدرا�صة اإىل توفري وحتديث قاعدة بيانات ومعلومات اأ�صا�صية عن 
منظمات العمل الأهلي العاملة يف مدينة القد�س, وحتديد احتياجات منظمات العمل الأهلي 
الفل�صطيني العاملة داخل مدينة القد�س, وو�صع املعلومات يف متناول ذوي العالقة لتخاذ 
موؤ�ص�صات  تواجه  التي  والعقبات  التحديات  اأبرز  وت�صخي�س  لذلك,  تبعا  املنا�صبة  القرارات 
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العمل الأهلي داخل القد�س, والو�صول ل�صتخال�صات بناء على قراءة وحتليل نتائج البحث 
والفادة من ذلك خلدمة احلملة التي تتبناها �صبكة املنظمات الأهلية الفل�صطينية )حملة من 
اأجل القد�س(, باعتبار اأن ذلك ي�صكل جانبا من جوانب عمل ون�صاط ودور ال�صبكة املجتمعي. 
اأي�صا جمالت عمل هذه املوؤ�ص�صات ون�صاطاتها, وتبني وجود موؤ�ص�صات  وتناولت الدرا�صة 
تعمل يف جميع املجالت تقريبا مع اإ�صارة وا�صحة اإىل �صغر حجم املوؤ�ص�صات التي تعمل 

يف جمال الزراعة والأر�س واملياه.

ثالثا:  درا�صة الطائي واأبو عيا�س )2004(
اأجرى الباحثان الطائي واأبو عيا�س )2004( درا�صة بعنوان )اإدارة املعرفة يف �صناعة 
ال�صيافة الأردنية(, وقد هدفت الدرا�صة اإىل حتديد وتقومي معايري اإدارة املعرفة يف �صناعة 
ال�صيافة من وجهة نظر الإدارات امل�رصفة والتنفيذية يف فنادق الدرجة الأوىل من ال�صال�صل 
العاملني  من  عينة  على  الدرا�صة  اأجريت  وقد  عمان.  حالة  الأردن/  يف  العاملية  الفندقية 
اأن تقومي العاملني ملعايري  اأو�صحت النتائج  يف �صناعة الفنادق بلغت 100 �صخ�س. وقد 
اإدارة املعرفة يف �صناعة ال�صيافة كان اإيجابيا. وتبني وجود تفاوت يف الأهمية  الن�صبية 
ال�رصيحة  املعرفة  للتمييز بني  نظرة �صبابية  اإىل وجود  اإ�صافة  املعايري,  من  معيار  لكل 

واملعرفة ال�صمنية.

:)2004( Keyser  رابعا: درا�صة
وفاعلية  املعرفة  اإدارة  بني  "العالقة  بعنوان:  بحثًا   Keyser (2004) الباحث  اأجرى 
اإدارة املعرفة ولد من  اأن مفهوم  اإىل  الدرا�صة  الباحث يف هذه  ي�صري  �صلطة وادي تين�صي". 
حقل العلوم الإدارية يف اأوائل الت�صعينات, ويف املدة الأخرية حظي هذا املو�صوع باهتمام 
كبري لدى الإداريني والأكادمييني والباحثني الذين تراودهم الأ�صئلة حول ا�صتخدامات اإدارة 
املعرفة, واأهدافها والنتائج املرتتبة عليها, ويفرت�س الباحث وجود عالقة بني اإدارة املعرفة 
وفاعلية املنظمات, وقد اأثبتت درا�صته وجود مثل هذه العالقة. وهذه الدرا�صة اأجريت على 
1870 م�صتخدمًا يف م�صلحة الكهرباء يف وادي تن�صي, وقد اأظهرت نتائج الدرا�صة وجود 
عالقة اإيجابية بني اإدارة املعرفة وبني فاعلية موؤ�ص�صات توليد الطاقة التابعة ل�صلطة وادي 
تين�صي, واأكدت النتائج اأي�صا وجود اختالفات ظاهرة ومهمة يف معرفة تعريف اإدارة املعرفة 

بني جمموعات عدة اأو م�صتخدمني يعملون يف منظمات تابعة ل�صلطة وادي تين�صي.
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خام�صا: درا�صة ال�صمري والدوري )2004( 
اأجرى الباحثان ال�صمري والدوري )2004( درا�صة بعنوان )اإدارة املعرفة ودورها يف 
تعزيز عملية اتخاذ القرار ال�صرتاتيجي(, وقد هدفت الدرا�صة اإىل حتديد دور اإدارة املعرفة 
تت�صل مب�صكالت  التي  واحليوية  ال�صرتاتيجية  القرارات  واإدارة  تعزيز  واأهميتها يف عملية 
اأبعاد  متعددة, وعلى جانب كبري من العمق والتعقيد, وقد اعتمدت 65  ا�صرتاتيجية وذات 
اإجابات  وبتحليل  بغداد,  يف  ال�صناعية  املنظمات  مديري  من  عينة  على  وزعت  ا�صتبانة 
ال�صتبانات اإح�صائيا تبني اأن متخذي القرارات ال�صرتاتيجية  للمنظمة ال�صناعية يدركون 
اأن  ال  ال�صرتاتيجي,  القرار  و�صنع  بناء  عملية  يف  وتوظيفها  املعرفة  ا�صتخدام  اأهمية 
ال�صتخدام الفعلي اأو ال�صتثمار الأمثل لإدارة املعرفة يف القطاع ال�صناعي ما زال حمدودا 
ب�صبب وجود معوقات وحمددات تتعلق باملديرين والإمكانات الفنية واملعلوماتية واملادية 

املتاحة.

�صاد�صا: درا�صة الرفاعي ويا�صني )2004(
يف  املعرفة  اإدارة  )دور  بعنوان  درا�صة   )2004( ويا�صني  الرفاعي  الباحثان  اأجرى 
تقليل خماطر الإئتمان امل�رصيف(, وتناولت الدرا�صة حقل اإدارة املعرفة ودورها يف تقليل 
عينة  اأخذت  وقد  الأردن.  امل�رصيف يف  القطاع  على  بالتطبيق  امل�رصيف  الإئتمان  خماطر 
من امل�صارف التي قامت بتنفيذ برامج وم�رصوعات اإدارة املعرفة, وذلك من اأجل التعرف 
اإدارة  بدور  والعاملني   املديرين  من  العينة  افراد  اآراء  ومعرفة  امل�رصوعات  هذه  واقع  اإىل 
املعرفة يف تقليل خماطر الإئتمان  امل�رصيف, وحت�صني جودة اخلدمات امل�رصفية املقدمة 
للزبائن, ولتحقيق اأهداف هذه الدرا�صة ُحلِّلت العالقة بني اإدارة املعرفة ونظم اإدارة املعرفة 
يف ال�صناعة امل�رصفية, ويف �صوء ذلك جرى جمع البيانات وحتليلها, واختبار الفر�صيات 
با�صتخدام اأ�صاليب الإح�صاء الو�صفي, وقد تبني وجود فروق معنوية ذات دللة اح�صائية 
يف اآراء اأفراد العينة حول الأهمية الن�صبية لعوامل اإدارة املعرفة يف تقليل خماطر الإئتمان 
امل�رصيف من وجهة نظر اأفراد العينة, كما تبني عدم وجود فروق معنوية ذات دللة اح�صائية 
يف اآراء اأفراد العينة حول اإدارة املعرفة يف تقليل خماطر الإئتمان امل�رصيف اذا �صنفوا على 

اأ�صا�س املوقع الوظيفي )مديرين وموظفني(.
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:)2004( Anantatmula  ِصابعا: درا�صة�
وتفرت�س  املنظمات(,   يف  املعرفة  اإدارة  فاعلية  قيا�س  )�صبل  الدرا�صة  هذه  تتناول 
ا�صتخدام  املنظمات  العاملية حتاول  القت�صادية  املناف�صة  تزايد  اأنه يف ظل  الدرا�صة  هذه 
املعرفة و�صيلة لتحقيق الأرباح التناف�صية, والتي اأ�صبحت موؤ�رصا اأ�صا�صيا لنجاح املوؤ�ص�صة, 
فاملوؤ�ص�صات لي�س واجبها اأن تتعلم فقط,  لكن عليها التعلم ب�رصعة من اأجل �صمان ا�صتمراريتها 
وجناحها. اإن وجود اأداة اإدارة املعرفة يف املوؤ�ص�صات هو قرار ا�صتثماري يعود على املوؤ�ص�صة 
بالفائدة ويحقق لها الأرباح. وقد تو�صلت الدرا�صة اإىل اأن العمليات املتعلقة باإدارة املعرفة 
هي نف�صها �صواء يف املوؤ�ص�صات احلكومية, اأو املوؤ�ص�صات غري الربحية اأو املوؤ�ص�صات اخلا�صة, 
ولكن النتائج التي تتعلق مبدى جناح عمليات اإدارة املعرفة يف هذه املوؤ�ص�صات املختلفة 
اإىل حت�صني  املوؤ�ص�صات, فاملوؤ�ص�صات احلكومية ت�صعى  قد تكون خمتلفة وفقا لأهداف تلك 
خدماتها, بينما ت�صعى املوؤ�ص�صات غري الربحية اإىل تعظيم التعاون وتطوير التعلم واإمكانية 
وحت�صني  املوظفني  مهارات  لتطوير  الربحية  اخلا�صة  املوؤ�ص�صات  ت�صعى  حني  يف  التاأقلم, 
املنتج وحت�صني جودة اخلدمة. وت�صهم هذه الدرا�صة يف و�صع خطط لتخاذ قرارات منا�صبة 

حول اأ�ص�س اإدارة املعرفة و�صبل قيا�س فاعلية اإدارة املعرفة يف هذه املوؤ�ص�صات. 
 

ثامنا: درا�صة الدوري والعزاوي )2004(:
على  وانعكا�صاتها  املعرفة  اإدارة  بعنوان:  درا�صة  والعزاوي  الدوري  الباحثان  اأجرى 
مفاهيم  حول  فكري  اإطار  ببلورة  القيام  اإىل  الدرا�صة  هذه  هدفت  حيث  التنظيمي,  الإبداع 
واأنواع ومداخل ونظريات )املعرفة, اإدارة املعرفة والإبداع التنظيمي(, وتوظيف املتاح من 
التنظيمي( يف  )اإدارة املعرفة والإبداع  للدرا�صة  الرئي�صيني  الرتاكم املعريف عن املتغريين 
بلورة اأبعاد املنهجية التي ترمي اإىل حتقيق هدف الدرا�صة واملج�صد يف بلورة العالقة بني 
اإدارة املعرفة والإبداع يف املنظمات ب�صكل خا�س, وقد خل�صت الدرا�صة اإىل وجود عالقة 
جد وثيقة بني اإدارة املعرفة والإبداع التنظيمي, فاملعرفة باعتبارها قوة اأ�صا�صية حمركة 
لالقت�صاد, اإىل جانب التغيري والعوملة وحتدياتها ولدت احلاجة اإىل الإبداع لرتجمة املعرفة 
اإىل )�صلع, خدمات, عمليات( جديدة اأو مطورة حتقق للمنظمة ميزة تناف�صية. كما اأن القدرات 
عن  ف�صال  منخف�صة,  وكلفة  ب�رصعة  جديدة  منتجات  اإبداع  من  املنظمات  مكنت  املعرفية 
اإىل جانب العالقة الوثيقة  اأو اخلدمة اجلديدة,  الرتقاء مب�صتويات اجلودة للمنتوج اجلديد 
بني اإدارة املعرفة والإبداع التنظيمي واأثرها يف �صياغة ا�صرتاتيجيات املناف�صة, ومبا يعزز 

ابداعية املنظمة وجناحها التناف�صي.
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تا�صعا: درا�صة اللجنة االقت�صادية واالجتماعية لغربي اآ�صيا )2004(
ا�صتبانات  فيه  ا�صتق�صاء وزعت  اآ�صيا  لغربي  والإجتماعية  الإقت�صادية  اللجنة  اأجرت 
على 1829 فردا يعملون يف مواقع ادارية يف �رصكات يزيد عدد عامليها عن 20 عامال, 
وقد تو�صلت الدرا�صة اإىل ا�صتنتاجات متعددة فيما يخ�س جوانب اإدارة املعرفة واحتمالية 
املعرفة يف دول  اإدارة  اإىل  املبادرين  اأن  اإىل  اأي�صا  الأ�صكوا, وتو�صلت  جناحها يف منطقة 
الأ�صكوا الأع�صاء هم ب�صورة اأ�صا�صية كبار امل�صوؤولني التنفيذيني واملديرين العامني, يتبعهم 
املعرفة  لإدارة  اأنظمة  التي متتلك  املوؤ�ص�صات  اأن  اإىل  الب�رصية, وقد تو�صلت  املوارد  مديرو 
املعرفة  بتقا�صم  ملتزمة  اإدارة  ولديها  القيمة  املمتلكات   من  اأنها  على  املعرفة  اإىل  تنظر 
اأنظمة لإدارة املعرفة فاإنها تفهم املعرفة على  اأما املوؤ�ص�صات التي لي�س لديها  وتوليدها. 
اإىل م�صتويات منا�صبة من الأمان, وقد تو�صلت  اأنها من املمتلكات القيمة, وتقّدر احلاجة 
الدرا�صة اإىل اأن القيادة هي القيمة العليا يف اإدارة املعرفة يف دول الأ�صكوا, وامليدان الرئي�س 
اأن الأداء يف  اإىل  الدرا�صة  اإىل التح�صني هو حتديد عمليات املعرفة. وتو�صلت  الذي يحتاج 
التي ل متتلك مثل  املوؤ�ص�صات  اأف�صل منه يف  اإدارة املعرفة  اأنظمة  التي متتلك  املوؤ�ص�صات 

هذه الأنظمة.    

عا�رصا: درا�صة حجازي )2005(:
للوقوف على مدى توظيف  درا�صة حتليلية مقارنة  الباحث حجازي )2005(  اأجرى 
هذه  يف  املعرفة  اإدارة  لتوظيف  منوذج  لبناء  كخطوة  املعرفة,  لإدارة  الأردنية  املنظمات 
العامة واخلا�صة  الأردنية,  اإذا كانت املنظمات  اإىل معرفة ما  الدرا�صة  املنظمات, وهدفت 
على حّد �صواء قد بداأت توّظف اإدارة املعرفة يف اأعمالها, ومعرفة جمالت العمل التي ميكن 
اأن ُتوظف اإدارة املعرفة فيها لتح�صني اأداء املنظمات الأردنية, والوقوف على اأ�صباب الف�صل 
والوقوف  الف�صل(,  وجد  لو  )فيما  الأردنية  املنظمات  يف  املعرفة  اإدارة  لتوظيف  املحتملة 
على التح�صينات ال�رصورية املطلوبة لتطوير نظام اإدارة معرفة ناجح, وقيا�س درجة جناح 
اإدارة املعرفة التي ُتطبق يف هذه املنظمات. وت�صمن جمتمع الدرا�صة املنظمات  مبادرات 
القطاع  وموؤ�ص�صات  العامة  واملوؤ�ص�صات  والدوائر  )الوزارات  الأردنية  واخلا�صة  العامة 
اخلا�س(, وقد اختري عدد من املنظمات العامة واخلا�صة لتطبيق الدرا�صة عليها, وكانت 11 
منظمة من القطاع العام و10 منظمات من القطاع اخلا�س, وبلغ عدد الأفراد املبحوثني 
ا�صتخدم  القطاع اخلا�س, وقد  العام و 145 من  القطاع  الدرا�صة 385 فردا: 240 من  يف 
الأردنية  املنظمات  اأن  اإىل  الدرا�صة  تو�صلت  وقد  البيانات.  اأداة جلمع  ال�صتبانة  الباحثان 
العامة واخلا�صة توظف اإدارة املعرفة يف اأعمالها بدرجة حمدودة, واأظهرت الدرا�صة عدم 
وجود فروق ذات دللة اإح�صائية بني م�صتوى اإدراك املنظمات الأردنية العامة واملنظمات 
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العامة  الأردنية  املنظمات  اأن  اأي�صا  النتائج  واأظهرت  وحمتواها,  املعرفة  لإدارة  اخلا�صة 
والتعلم  فيها  والت�صارك  املعرفة  توليد  حيث  من  املعرفة  اإدارة  عمليات  متار�س  واخلا�صة 

املنظمي.  

اأحد ع�رص: درا�صة عبده )2005( 
تتناول هذه الدرا�صة )واقع املوؤ�ص�صات الأهلية يف القد�س ال�رصقية يف ظل غياب البلدية 
ال�رصقية  القد�س  الأهلية يف  املوؤ�ص�صات  واقع  اإىل تقومي وحتليل  الدرا�صة  العربية(, وهدفت 
خالل املدة 1967 - 2004, وقد تناولت هذه الدرا�صة 130 موؤ�ص�صة مقد�صية, وتو�صلت اإىل 
اأن املوؤ�ص�صات الأهلية بعد عام 1967 وحتى عام 2004 اتبعت نوعني من ال�صيا�صات لتطوير 
املوؤ�ص�صات  اأداء  تطور  اأن  اإىل  الدرا�صة  وتو�صلت  والراأ�صي,  الأفقي  التطور  اأدائها:  وحت�صني 
الأهلية التنموية لي�س بال�رصورة مرتبطًا بتوافر التمويل الثابت, وتو�صلت اإىل اأن م�صتوى 
التن�صيق بني املوؤ�ص�صات الأهلية يف مدينة القد�س ال�رصقية دون امل�صتوى املطلوب, وتو�صلت 
اإىل اأن غالبية املوؤ�ص�صات الأهلية توؤيد اإيجاد مرجعية للموؤ�ص�صات الأهلية يف القد�س ال�رصقية, 
وتو�صلت اإىل اأن املوؤ�ص�صات الأهلية قادرة على تقومي و�صعها واحتياجاتها لتح�صني و�صعها 

يف تقدمي اخلدمات, وتبنّي اأن هذه املوؤ�ص�صات تواجه معوقات ذاتية وخارجية.

:Kao )2005( اثنا ع�رص: درا�صة
تتناول هذه الدرا�صة )العالقة بني منط القيادة التنفيذية وممار�صة اإدارة املعرفة يف 
املعرفة من خالل  اإدارة  القيادة وممار�صة  ال�صني(, وتفح�س مدى وجود عالقة بني منط 
القيادة التنفيذية التايوانية ل�رصكات التكنولوجيا املتقدمة يف جمال احلا�صوب يف منطقة 
اإدارة  وحالة  التنفيذية  القيادة  اأمناط  يقيا�س  الدرا�صة  واهتمت  ال�صني.  يف  ت�صان  كون 
املعرفة, وقيا�س ممار�صة القيادة التنفيذية لإدارة املعرفة. واأظهرت النتائج وجود عالقة 
اإيجابية ملحوظة بني منط القيادة التنفيذية وممار�صة اإدارة املعرفة, كذلك اأظهرت النتائج 
وجود فروق ملحوظة بني منط قيادة البيع وال�صن وامل�صمى الوظيفي و�صنوات القيادة يف 
ال�رصكة و�صنوات القيادة يف جميع ال�رصكات. واأظهرت النتائج اأن الختالفات يف الأمناط 
القيادية تتاأثر مبدى ممار�صة اإدارة املعرفة, كذلك فاإن منط قيادة البيع, يرتبط ب�صكل كبري 
اإدارة  مبدى ممار�صة  تتاأثر  التنفيذية  القيادة  اأمناط  اأن  كما  املعرفة,  اإدارة  مبدى ممار�صة 

املعرفة.

ثالثة ع�رص: درا�صة اأبو فارة )2006( 
اأجرى الباحث اأبو فارة )2006( درا�صة بعنوان )واقع ا�صتخدام مدخل اإدارة املعرفة 
يف امل�صارف العاملة يف فل�صطني(, وهدفت هذه الدرا�صة اإىل حتليل وحتديد واقع ا�صتخدام 
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مدخل اإدارة املعرفة يف امل�صارف العاملة يف فل�صطني. وركزَّت الدرا�صة على خم�س وظائف 
لإدارة املعرفة, وهذه الوظائف هي: التخطيط للمعرفة, حتديث وتطوير املعرفة, تنظيم وخزن 
املعرفة, ن�رص ثقافة املعرفة, ومتابعة املعرفة والرقابة على اأن�صطتها. وت�صعى الدرا�صة اإىل 
التحقق من اأثر بع�س املتغريات )املركز الوظيفي,  واجلن�س, والدرجة التعليمية, واخلربة, 
فل�صطني.  يف  العاملة  امل�صارف  يف  وتبنيها  املعرفة  اإدارة  اهمية  ادراك  على  والتدريب( 
وقد طور البحث ا�صتبانة -كاأداة علمية- جلمع البيانات ذات العالقة بالدرا�صة من عينة 
الدرا�صة, وقد ا�صتفاد الباحث من امل�صاهمات والبحوث يف حقل اإدارة املعرفة يف بناء هذه 

ال�صتبانة. 
اأجريت الدرا�صة على عينة مكونة من 254 فردا, وقد اأظهرت النتائج اأن هناك فروقا 
معنوية واأخرى غري معنوية بني متغريات الدرا�صة. اأما الفروق املعنوية فتتعلق باإدراك اأهمية 
اإدارة املعرفة –كمتغري تابع- وعنا�رص العمر, واخلربة, والتدريب, كمتغريات م�صتقلة.  اأما 
التعليمي  وامل�صتوى  واجلن�س,  الوظيفي,  املركز  عنا�رص  اإىل  فتعزى  املعنوية  غري  الفروق 
الو�صط احل�صابي وا�صتخدام اختبار )t( النتائج  اأداة  ا�صتخدام  –كمتغريات م�صتقلة-. واأظهر 
الأكرث اأهمية لهذه الدرا�صة وهي اأن امل�صارف العاملة يف فل�صطني تقوم بتطبيقات جوهرية 
الدرا�صة, فاإن  اإدارة املعرفة. واعتمادا على نتائج هذه  للوظائف الأ�صا�صية اخلم�س ملدخل 
اأكرب بتطبليقات مدخل  اأهتماما  العاملة يف فل�صطني  اأن تويل امل�صارف  اقرتحت  الدرا�صة 

اإدارة املعرفة. 

اأربع ع�رصة: درا�صة خليل )2008(:
الأداء  لتطوير  مقرتح  "ت�صور  بعنوان  درا�صة  باإجراء   )2008( خليل  الباحث  قام 
التعرف  اإىل  الدرا�صة  وهدفت  املعرفة",  اإدارة  �صوء  يف  املفتوحة  القد�س  بجامعة  الإداري 
وحتديد  ومقايي�صها,  وعملياتها  واأمناطها  واأهميتها  وفل�صفتها  املعرفة  اإدارة  مفهوم  اإىل 
اإدارة املعرفة, والوقوف  متطلبات تطوير الأداء الإداري يف اجلامعات املفتوحة يف �صوء 
على واقع الأداء الإداري يف جامعة القد�س املفتوحة من حيث �صنع القرار وامل�صاركة فيه, 
والت�صال, والعمل التعاوين والتدريب, وو�صع ت�صور مقرتح لتطوير الأداء يف جامعة القد�س 
املفتوحة يف �صوء اإدارة املعرفة. وا�صتخدمت الدرا�صة املنهج الو�صفي التحليلي, وا�صُتخدمت 
ال�صتبانة اأداة جلمع البيانات املطلوبة. و�صملت عينة الدرا�صة امل�صوؤولني عن اإدارة جامعة 
القد�س املفتوحة وهم نواب رئي�س اجلامعة, ومديرو الربامج الأكادميية, ومديرو املناطق 
التعليمية واملراكز الدرا�صية, واأع�صاء هيئة التدري�س ومديرو الدوائر الإدارية, وامل�صاعدون 
من  جمموعة  اإىل  الدرا�صة  تو�صلت  وقد  ادارية.  الأق�صام  وروؤ�صاء  والأكادمييون,  الإداريون 
اخلربات  على  اجلامعة  اعتماد  ب�صبب  املعرفة  ت�صخي�س  يف  ق�صور  وجود  اأهمها:  النتائج, 
الداخلية يف ت�صخي�س املعرفة, وعدم تقومي اأعمالها قيا�صا باجلامعات املفتوحة يف العامل, 
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والق�صور يف اكت�صاب املعرفة واحل�صول عليها ب�صبب قلة الهتمام با�صتقطاب اأفراد مبدعني 
للعمل لديها, و�صعف عملية تخزين وا�صرتجاع املعرفة, والق�صور يف ن�رص املعرفة وتوزيعها, 
والق�صور يف تطبيق اإدارة املعرفة يف اجلامعة, والق�صور يف توفري متطلبات تطبيق اإدارة 
املعرفة يف اجلامعة. واأظهرت النتائج اأن معوقات تطبيق اإدارة املعرفة يف اجلامعة تعود 
وقلة  املختلفة,  الإدارية  وامل�صتويات  املعرفة  اإدارة  ينفذ  من  بني  التعاون  يف  ق�صور  اإىل 

التدريب امل�صتمر للعاملني والقيادات.

التعقيب على الدرا�صات ال�صابقة:
باملوؤ�ص�صات  اهتمت  قد  الدرا�صات  هذه  اأن  يالحظ  ال�صابقة  الدرا�صات  اإىل  بالنظر 
املقد�صية من خالل الرتكيز على جوانب وحماور متعددة, فقد اهتمت بدرا�صة �صبل تطوير 
الجتماعية  احلاجات  تلبية  وكيفية  تقدمها,  التي  اخلدمات  وتطوير  املوؤ�ص�صات,  هذه 
بيانات  قاعدة  بتوفري  اأخرى  درا�صات  واهتمت  املوؤ�ص�صات,  لهذه  والتنموية  والقت�صادية 
القرار  القاعدة يف متناول �صانعي  اأ�صا�صية للموؤ�ص�صات املقد�صية, وو�صع هذه  ومعلومات 
تناولت  اأخرى  درا�صات  وهناك  املوؤ�ص�صات.  لهذه  امل�صتدامة  التنمية  حتقيق  يف  للم�صاهمة 
عنا�رص وعمليات اإدارة املعرفة يف موؤ�ص�صات اأخرى )غري املوؤ�ص�صات املقد�صية(, وقد اهتمت 
اإدارة  بني  العالقة  اإىل  وتطرقت  وتقوميها,  املعرفة  اإدارة  معايري  بتحديد  الدرا�صات  هذه 
املعرفة, من جهة, وفاعلية املوؤ�ص�صات, من جهة اأخرى, كما ركزت على ك�صف الدور الذي 
تلعبه عمليات اإدارة املعرفة يف تعزيز �صناعة القرارات ال�صرتاتيجية يف املوؤ�ص�صات, ويف 
تقليل خماطر الئتمان, وتطرقت اإىل ال�صبل التي ميكن ا�صتخدامها يف قيا�س فاعلية عمليات 
اإدارة املعرفة يف املوؤ�ص�صات, وكيفية ا�صتخدام املعرفة يف حتقيق وتعظيم الأرباح التناف�صية, 
وركزت على بيان انعكا�س عمليات اإدارة املعرفة على الإبداع يف املوؤ�ص�صات, واإظهار اأهمية 
اإدارة املعرفة لالأنواع املختلفة من املوؤ�ص�صات, ويف بع�س الدرا�صات ُعقدت مقارنات بني 
اإدارة املعرفة يف موؤ�ص�صات عامة وموؤ�ص�صات خا�صة. وقد مت تناول  واقع تطبيق عمليات 
هذه الدرا�صات لالإفادة منها يف التعرف على املداخل املختلفة يف اإدارة املعرفة, والفادة 
منها يف بناء اأداة جمع البيانات الالزمة. وتختلف هذه الدرا�صة عن �صابقاتها يف جوانب 
اإدارة املعرفة يف املوؤ�ص�صات  اأوىل الدرا�صات التي تناولت واقع عمليات  متعددة, فهي من 
الأهلية يف القد�س ال�رصقية ودر�صتها, كما اأنها فح�صت العالقة بني كل عملية من عمليات 
هي  الفاعلية  اأن  اإىل  الإ�صارة  )مع  املوؤ�ص�صات  هذه  اأن�صطة  فاعلية  وم�صتوى  املعرفة  اإدارة 
حمور وجوهر اأعمال املوؤ�ص�صات(, فال تربير لوجود موؤ�ص�صة غري قادرة على حتقيق الفاعلية 
لأن�صطتها. وقد اهتمت هذه الدرا�صة با�صتخدام جميع عمليات اإدارة املعرفة التي توؤكد عليها 
الأدبيات النظرية والدرا�صات التطبيقية, وا�صتخدمت املوؤ�رصات التي تك�صف م�صتوى فاعلية 

اأن�صطة املوؤ�ص�صات الأهلية املقد�صية.
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املبحث الرابع: نتائج حتليل أسئلة الدراسة وفحص الفرضيات

اأوال: واقع اإدارة املعرفة يف املوؤ�ص�صات االأهلية يف القد�س ال�رصقية
الأ�صئلة  نتائج  اإىل  اإ�صافة  الأول,  الرئي�س  البحثي  ال�صوؤال  نتائج  تناول  هنا  جرى 
الفرعية التي انبثقت عن هذا ال�صوؤال الرئي�س, وذلك تو�صيحا لواقع عمليات اإدارة املعرفة 
يف املوؤ�ص�صات الأهلية يف القد�س ال�رصقية ب�صورة تف�صيلية من خالل ا�صتعرا�س واقع كل 
عملية فرعية من عمليات اإدارة املعرفة بالرتكيز على عر�س الأ�صئلة الفرعية املنبثقة عن 

ال�صوؤال البحثي الرئي�س, واإجابة وحتليل كل منها كما ياأتي:

واقع ت�صخي�س املعرفة يف املوؤ�ص�صات االأهلية يف القد�س ال�رصقية 1 .
عملية  تتبنى  ال�رصقية  القد�س  يف  الأهلية  املوؤ�ص�صات  اأن  اإىل  الدرا�صة  نتائج  اأ�صارت 

ت�صخي�س املعرفة, وميكن مالحظة نتائج التحليل يف اجلدول )3(.
 الجدول )3(:

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الجابات عينة الدراسة بخصوص تشخيص 
المعرفة في المؤسسات األهلية في القدس الشرقية

الو�صط الفقرةت�صل�صل
احل�صابي

االنحراف 
%املعياري

متتلك املوؤ�ص�صة الأدوات التي متكنها من اكت�صاف 1
3.900.6977.9املعرفة.

متتلك املوؤ�ص�صة القدرة على حتديد عامليها الذين 2
3.90.7678.7ميتلكون املعرفة املرتبطة مبجال اأن�صطتها.

متتلك املوؤ�ص�صة القدرة على حتديد الأفراد خارج املوؤ�ص�صة 3.
3.910.8379.3الذين ميتلكون املعرفة املرتبطة مبجالت اأن�صطتها.

تهتم املوؤ�ص�صة با�صتقطاب خرباء يف جمال اإدارة املعرفة 4.
3.970.8579.1املرتبطة باأن�صطتها.

تركز املوؤ�ص�صة على ت�صخي�س اأنواع املعرفة املطلوبة لكل 5.
3.790.7975.7م�صتوى  من م�صتوياتها املختلفة.

3.900.5978.0عملية ت�صخي�س املعرفة
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اإهتماما  تويل  ال�رصقية  القد�س  يف  الأهلية  املوؤ�ص�صات  اأن   )3( اجلدول  من  ويالحظ 
عينة  لإجابات  احل�صابية  الأو�صاط  قيم  تراوحت  وقد  املعرفة,  ت�صخي�س  بعملية   وا�صحًا 
الدرا�صة على فقرات هذه العملية بني 3.79–3.90, وهي قيم مرتفعة. ويت�صح من اإجابات 
اكت�صاف  من  متكنها  التي  الأدوات  متتلك  املوؤ�ص�صات  هذه  اأن  الدرا�صة  عينة  من   %77.9
متتلك  موؤ�ص�صاتهم  اأن  املبحوثني  من   %78.7 ويوؤكد   ,)3.9 يبلغ  ح�صابي  )بو�صط  املعرفة 
القدرة على حتديد عامليها الذين ميتلكون املعرفة املرتبطة باأن�صطتها )بو�صط ح�صابي يبلغ 
3.9(, ويوؤكد 79.3% من املبحوثني اأن املوؤ�ص�صات متتلك القدرة على حتديد الأفراد خارج 
املوؤ�ص�صة الذين ميتلكون املعرفة املرتبطة مبجال اأن�صطتها )بو�صط ح�صابي 3.97(. ويالحظ  
القد�س ال�رصقية  اأن املوؤ�ص�صات الأهلية يف  اأن حوايل 75.7% من املبحوثني يوؤكدون على 
اأنواع املعرفة املطلوبة لكل م�صتوى من م�صتوياتها املختلفة )بو�صط  ترّكز على ت�صخي�س 

ح�صابي يبلغ 3.79(. 
لأهمية  ال�رصقية  القد�س  يف  الأهلية  املوؤ�ص�صات  اإدراك  عن  تعرّب  الجابات  هذه  اإن 
حول  الدرا�صة  عينة  لإجابات  العام  احل�صابي  الو�صط  قيمة  بلغت  وقد  املعرفة,  ت�صخي�س 

فقرات هذه العملية 3.90 وهذه القيمة مرتفعة اإىل حد ما.

واقع تخطيط املعرفة يف املوؤ�ص�صات االأهلية يف القد�س ال�رصقية. 2
اأ�صارت نتائج الدرا�صة اإىل اأن املوؤ�ص�صات الأهلية يف القد�س ال�رصقية تتبنى عملية تخطيط 
الأهلية يف  اأن املوؤ�ص�صات  الواردة يف اجلدول )4(  اإجابات املبحوثني  املعرفة, وي�صتدل من 
القد�س ال�رصقية تويل اهتمامًا وا�صحًا باأن�صطة التخطيط للمعرفة, وقد تراوحت قيم الأو�صاط 
باملجمل  وهي   ,4.26-3.25 بني  املتغري  هذا  فقرات  على  املبحوثني  لإجابات  احل�صابية 
مرتفعة, ويت�صح من اإجابات 78.9% من املبحوثني اأن املوؤ�ص�صات الأهلية ت�صع اأهدافا ت�صاعد 
يف ن�رص املعرفة يف املوؤ�ص�صة )بو�صط ح�صابي يبلغ 3.95 (, وقد اأكد  79.0% اأن املوؤ�ص�صة حتدد 
الو�صائل املالئمة لتحقيق الأهداف التي ينبغي معرفتها )بو�صط ح�صابي يبلغ 3.95 ( , واأ�صار 
76.2% من املبحوثني اأن املوؤ�ص�صات ت�صتخدم اأ�صاليب متعددة يف بناء املعرفة الالزمة يف 
جميع وحداتها  )بو�صط ح�صابي يبلغ 3.81 (. من جانب اآخر يوؤكد 85.3% اأن املوؤ�ص�صة ت�صعى 
اإىل احل�صول على املعرفة من م�صادر متعددة )بو�صط ح�صابي يبلغ 4.26(, وي�صري 77.7% من 
املبحوثني اإىل اأن املوؤ�ص�صات الأهلية تعتمد على العاملني والزبائن كم�صادر اأ�صا�صية للمعرفة 
)بو�صط ح�صابي 3.88(, وي�صري 74.9% من املبحوثني اإىل اأن املوؤ�ص�صات الأهلية تعتمد على 

الزبائن كم�صادر اأ�صا�صية للمعرفة )بو�صط ح�صابي يبلغ 3.75(. 
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 الجدول )4(:
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الجابات عينة الدراسة بخصوص  تخطيط 

المعرفة في المؤسسات األهلية في القدس الشرقية

املتو�صط الفقرةت
احل�صابي

االنحراف 
%املعياري

ت�صع املوؤ�ص�صة لنف�صها اأهدافا ت�صاعد يف ن�رص املعرفة يف 6.
3.950.8178.9املوؤ�ص�صة.

حتدد املوؤ�ص�صة الو�صائل املالئمة لتحقيق الأهداف التي ينبغي 7.
3.950.7879.0معرفتها.

ت�صتخدم املوؤ�ص�صة اأ�صاليب متعددة يف بناء املعرفة الالزمة يف 8.
3.810.7976.2جميع وحداتها.

4.260.7485.3ت�صعى املوؤ�ص�صة اإىل احل�صول على املعرفة من م�صادر متعددة.9.

تعتمد املوؤ�ص�صة على العاملني كم�صدر من م�صادر املعرفة 10.
3.880.9477.7الالزمة لأ�صطتها.

تعتمد املوؤ�ص�صة على الزبائن كم�صدر من م�صادر املعرفة 11.
3.751.0774.9الالزمة لأ�صطتها.

3.251.0865.1تكافىء املوؤ�ص�صة العاملني على الأفكار البتكارية اجلديدة.12.

تكافىء املوؤ�ص�صة العاملني فيها على جهودهم لك�صب معرفة 13.
3.371.0767.4جديدة تدعم اأن�صطتها.

ت�صجع املوؤ�ص�صة عمليات تبادل املعرفة بني العاملني داخل 14.
3.900.9578.0املوؤ�ص�صة.

3.980.8379.6تعمل املوؤ�ص�صة على تطوير املعرفة احلالية.15.
3.810.6376.2عملية تخطيط املعرفة

واأكدت اإجابات 67.4% من املبحوثني على اأن املوؤ�ص�صات تكافئ العاملني فيها على 
)بو�صط  اأن�صطتها  تدعم  جديدة  معرفة  لك�صب  جهودهم  وعلى  اجلديدة  الإبتكارية  الأفكار 
ح�صابي يبلغ 3.25(, كما اأكدت اإجابات 65.1% من املبحوثني على اأن املوؤ�ص�صات تكافئ 
العاملني فيها على جهودهم لك�صب معرفة جديدة تدعم اأن�صطتها )بو�صط ح�صابي يبلغ 3.37(, 
مبعنى اأن جزءا من املوؤ�ص�صات الأهلية يف القد�س ال�رصقية ل مييل اإىل مكافاأة العاملني على 

جهودهم واإبداعاتهم, الأمر الذي قد ي�صكل عائقا اأمام تنفيذ اإدارة املعرفة.
املوؤ�ص�صات  اأن  على  يوؤكدون  املبحوثني  من   %78.0 اأن  اجلدول  خالل  من  ويالحظ 
ت�صجع عمليات تبادل املعرفة بني العاملني داخل املوؤ�ص�صة )بو�صط ح�صابي يبلغ 3.90(, 
وهي بذلك تعمل على تطوير املعرفة, واأ�صار 79.6% من اأفراد العينة )بو�صط ح�صابي يبلغ 

3.98( اإىل ان املوؤ�ص�صة تعمل على تطوير املعرفة احلالية. 
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اإن هذه الجابات تعرّب عن ادراك هذه املوؤ�ص�صات لأهمية التخطيط لبناء املعرفة, وقد 
الدرا�صة حول فقرات هذا املتغري 3.81  العام لإجابات عينة  الو�صط احل�صابي  بلغت قيمة 

وبلغت الن�صبة املئوية 76.2% وهي مرتفعة.

واقع حتديث املعرفة يف املوؤ�ص�صات االأهلية يف القد�س ال�رصقية. 3
عملية  تتبنى  ال�رصقية  القد�س  يف  الأهلية  املوؤ�ص�صات  اأن  اإىل  الدرا�صة  نتائج  اأ�صارت 

حتديث املعرفة, كما يالحظ يف اجلدول )5(. 
 الجدول )5(:

المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الجابات عينة الدراسة حول تحديث المعرفة 
في المؤسسات األهلية في القدس الشرقية

املتو�صط الفقرةت
احل�صابي

االنحراف 
%املعياري

تعمل املوؤ�ص�صة على حتديث املعرفة ذات العالقة 16.
3.990.8379.8باأن�صطتها.

تعمل املوؤ�ص�صة على تنقيح املعرفة مبا يحقق 17.
3.720.8774.4كفاءة ا�صتخدامها

متتلك املوؤ�ص�صة الأ�صاليب الفاعلة لتنقيح املعرفة 18.
3.350.9866.9املتاحة.

ت�صكل املوؤ�ص�صة طاقما/طواقم متخ�ص�صة 19.
3.650.9173.0لتحديث املعرفة املرتبطة باأن�صطتها.

تعمل املوؤ�ص�صة على مراجعة املعرفة املتاحة 20.
3.640.8572.9ب�صورة دورية.

3.960.8479.2تهتم املوؤ�ص�صة بتطوير الأفكار اجلديدة املبتكرة.21.

.22
تدعم املوؤ�ص�صة عملياتها املعرفية باخلربات 

لتحقيق املواءمة بني الفر�س املتاحة 
والتحديات. 

3.810.8176.3

3.730.7374.7املتو�صط العام

وت�صري اإجابات 79.8% من اأفراد عينة الدرا�صة اإىل اأن املوؤ�ص�صات الأهلية تهتم بتحديث 
املعرفة كعملية من عمليات اإدارة املعرفة )بو�صط ح�صابي يبلغ 3.99(, ويالحظ من خالل 
اجلدول اأن 74.4% من املبحوثني يوؤكدون على اأن املوؤ�ص�صات الأهلية يف القد�س ال�رصقية 
تعمل على تنقيح املعرفة ذات العالقة باأن�صطتها مبا يحقق كفاءة ا�صتخدامها )بو�صط ح�صابي 
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3.72(, اإل اأن ن�صبة املبحوثني الذين يعتقدون اأن املوؤ�ص�صة متتلك الأ�صاليب الفاعلة لتنقيح 
ويوؤكد  احل�صابي )3.35(.  الو�صط  قيمة  وبلغت   )%66.9( بلغت حوايل  قد  املتاحة  املعرفة 
اأن املوؤ�ص�صات ت�صكل طاقما/طواقم متخ�ص�صة لتحديث املعرفة  73% من املبحوثني على 
املبحوثني  من  يرى %72.9  ووفقا ملا  يبلغ 3.65(.  )بو�صط ح�صابي  باأن�صطتها  املرتبطة 
)بو�صط ح�صابي يبلغ 3.64( فاإن املوؤ�ص�صات تعمل على مراجعة املعرفة املتاحة ب�صورة 
دورية, اإ�صارة اإىل اأنها تواكب كل �صيء جديد, كذلك يوؤكد 79.2% اأن املوؤ�ص�صات الأهلية يف 
القد�س ال�رصقية تهتم بتطوير الأفكار اجلديدة املبتكرة )بو�صط ح�صابي يبلغ  3.96(, وهي 
بذلك تدعم عملياتها املعرفية باخلربات لتحقيق املواءمة بني الفر�س املتاحة والتحديات 

وفقا ملا يرى 76.3% من املبحوثني )بو�صط ح�صابي يبلغ 3.81(.

واقع ن�رص املعرفة يف املوؤ�ص�صات االأهلية يف القد�س ال�رصقية 4 .
اأ�صارت نتائج الدرا�صة اإىل اأن املوؤ�ص�صات الأهلية يف القد�س ال�رصقية تتبنى عملية ن�رص 

املعرفة, ويت�صح ذلك من خالل اجلدول )6(. 
 الجدول )6(:

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الجابات عينة الدراسة حول عملية نشر 
المعرفة في المؤسسات األهلية في القدس الشرقية

املتو�صط الفقرةت
احل�صابي

االنحراف 
%املعياري

ال�صيا�صة العامة للموؤ�ص�صة ت�صجع العاملني على عر�س 23.
3.930.8978.7اأفكارهم اجلديدة املرتبطة باأن�صطتها.

تهتم املوؤ�ص�صة بنقل املعرفة املرتبطة باأن�صطتها من امل�صادر 24.
3.870.9177.4املتعددة اإىل وحداتها املختلفة.

تعمل املوؤ�ص�صة على عر�س الأفكار اجلديدة التي حت�صل عليها 25.
3.900.9177.9من خارج املوؤ�ص�صة على الطواقم ذات العالقة بتطويرها.

تتبنى املوؤ�ص�صة �صيا�صة وا�صحة تهدف اإىل تنمية قدرات 26.
3.970.9779.3العاملني

يوجد يف املوؤ�ص�صة مكتبة تت�صمن املن�صورات املرتبطة 27.
3.501.1970.0باأعمالها.

ت�صتخدم املوؤ�ص�صة الن�رصات املكتوبة لن�رص املعرفة املرتبطة 28.
3.660.9673.3باأن�صطتهابني العاملني.
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املتو�صط الفقرةت
احل�صابي

االنحراف 
%املعياري

ت�صتخدم املوؤ�ص�صة الن�رصات اللكرتونية لن�رص املعرفة 29.
3.670.9973.4املرتبطة باأن�صطتها.

ت�صتخدم املوؤ�ص�صة اأ�صلوب الدورات التدريبية لتنمية قدرات 30.
3.990.8679.9العاملني.

تعتمد املوؤ�ص�صة اأ�صلوب ور�صات العمل لتنمية مهارات 31.
3.980.8979.7العاملني فيها.

.32
ت�صجع املوؤ�ص�صة العاملني فيها على امل�صاركة يف الأن�صطة 

التي تعزز املعرفة املرتبطة باأن�صطتها ) مثل: موؤمترات , 
ور�صات عمل , اأيام درا�صية..الخ (

4.080.8081.5

ت�صتفيد املوؤ�ص�صة من لأن�صطتها الناجحة لتكون جتارب تعزز 33.
4.160.7483.3اأداء الأن�صطة اجلديدة

.34
يتوافر يف املوؤ�ص�صة و�صائل ات�صال تكفل حتقيق الت�صالت 

املهنية التي تن�رص املعرفة املرتبطة  بالأن�صطة بني كادر 
املوؤ�ص�صة يف امل�صتويات كلها.

3.950.8478.9

تعقد املوؤ�ص�صة جل�صات عمل للعاملني لتبادل املعرفة 35.
3.870.8577.5املرتبطة باأن�صطتها.

يتبادل العاملون يف املوؤ�ص�صة املعرفة املرتبطة باأن�صطتها 36.
4.840.8676.7كلما اقت�صت ال�رصورة ذلك.

3.850.9577.6يتبادل العاملون املعرفة من خالل اأ�صلوب ) فرق العمل (37.

املتو�صط العام

وت�صري اإجابات عينة الدرا�صة اإىل اأن املوؤ�ص�صات الأهلية تهتم بن�رص املعرفة باعتبارها 
عينة  لإجابات  احل�صابية  الأو�صاط  قيم  تراوحت  وقد  املعرفة,  اإدارة  عمليات  من  عملية 
الدرا�صة حول فقرات هذا املتغري بني 3.50 – 4.16  وهي قيم مرتفعة. ويت�صح من اإجابات 
78.7% من اأفراد عينة الدرا�صة )بو�صط ح�صابي يبلغ 3.93(  اأن ال�صيا�صة العامة للموؤ�ص�صة 
ت�صجع العاملني على عر�س اأفكارهم اجلديدة املرتبطة باأن�صطتها, واأظهرت اآراء 77.4% من 
املبحوثني )بو�صط ح�صابي يبلغ 3.87( اأن املوؤ�ص�صة تهتم بنقل املعرفة املرتبطة باأن�صطتها 
اآخر فاإن 77.9% من املبحوثني  اإىل وحداتها املختلفة. من جانب  من امل�صادر املتعددة 
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التي  اجلديدة  الأفكار  تعمل على عر�س  موؤ�ص�صاتهم  اأن  اأكدوا على  )بو�صط ح�صابي 3.90( 
حت�صل عليها من خارج املوؤ�ص�صة على الطواقم ذات العالقة لتطويرها, كذلك اأ�صارت النتائج 
اأن املوؤ�ص�صات تتبنى  اأكدوا على  اأن 79.3 من املبحوثني )بو�صط ح�صابي يبلغ 3.97(  اإىل 
من   %70 اأن  اأي�صا  النتائج  واأظهرت  العاملني,  قدرات  تنمية  اإىل  تهدف  وا�صحة  �صيا�صة 
املوؤ�ص�صة مكتبة تت�صمن  اأنه يوجد يف  اأكدوا على  )بو�صط ح�صابي يبلغ 3.50(  املبحوثني 
املبحوثني  من   %73.3 حوايل  اأن  اإىل  النتائج  واأ�صارت  باأعمالها,  املرتبطة  املن�صورات 
)بو�صط ح�صابي يبلغ 3.66( اأ�صاروا اإىل اأن املوؤ�ص�صات الأهلية يف القد�س ال�رصقية ت�صتخدم 
واأن حوايل 73.4%  من املبحوثني  باأن�صطتها,  املرتبطة  لن�رص املعرفة  الن�رصات املكتوبة 
)بو�صط ح�صابي يبلغ 3.67( اأ�صاروا اإىل اأن املوؤ�ص�صات الأهلية يف القد�س ال�رصقية ت�صتخدم 

الن�رصات الإلكرتونية لن�رص املعرفة.
واأ�صار ما ن�صبته 79.9% وما ن�صبته 79.7% من املبحوثني اإىل اأن املوؤ�ص�صات ت�صتخدم 
العاملني فيها ومهاراتهم )بو�صط ح�صابي 3.99  لتنمية قدرات  التدريبية  الدورات  اأ�صلوب 
اأن   )4.08 يبلغ  ح�صابي  )بو�صط  املبحوثني  من   %81.5 اأكد  وقد  التوايل(.  على   3.98 و 
الأن�صطة  يف  امل�صاركة  على  فيها  العاملني  ت�صجع  ال�رصقية  القد�س  يف  الأهلية  املوؤ�ص�صات 
التي تعزز املعرفة املرتبطة باأن�صطتها كاملوؤمترات وور�صات العمل والأيام الدرا�صية, وهي 
بذلك ت�صتفيد من اأن�صطتها الناجحة لتكون جتارب تعزز اأداء الأن�صطة اجلديدة وفقا ملا اأ�صار 

اإليه حوايل 83.35% من املبحوثني )بو�صط ح�صابي بلغ 4.16(.
يبلغ   ح�صابي  )بو�صط  املبحوثني  من   %78.9 اأن  اأي�صا  النتائج  خالل  من  ويالحظ 
3.95( اأ�صاروا اإىل اأنه يتوافر يف املوؤ�ص�صات الأهلية و�صائل ات�صال تكفل حتقيق الإت�صالت 
كلها,  امل�صتويات  يف  املوؤ�ص�صة  كادر  بني  بالأن�صطة  املرتبطة  املعرفة  تن�رص  التي  املهنية 
وقد اأكد 77.5% من املبحوثني )بو�صط ح�صابي يبلغ 3.87( على اأن املوؤ�ص�صات الأهلية يف 
القد�س ال�رصقية تعقد جل�صات عمل للعاملني لتبادل املعرفة, واأكد 76.7% من املبحوثني 
)بو�صط ح�صابي يبلغ 3.84( اأن العاملني يف املوؤ�ص�صات الأهلية يف القد�س ال�رصقية يتبادلون 
من  املعرفة  يتبادلون  العاملني  اأن   املبحوثني  من  واأو�صح %76.9  بينهم,  فيما  املعرفة 

خالل اأ�صلوب فرق العمل )بو�صط ح�صابي بلغ 3.85(.
اإن هذه النتيجة تتفق مع درا�صة Roman-Velazquez  (2004) التي تو�صلت اإىل اأن 
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ا�صتخدام تكنولوجيا حديثة فح�صب, واإمنا يتحتم وجود  اإدارة املعرفة ل تكمن يف  جناعة 
اإدارة  اأنظمة  جناح  واأن  بها,  يعملون  التي  املنظمة  يف  الب�رصي  للعن�رص  وم�صاركة  تفهم 
املعرفة والإجتاهات ال�صرتاتيجية تكمن يف توزيع املعرفة على م�صتويات هرمية متعددة 

يف املوؤ�ص�صة اأو وحدة العمل.

واقع توليد املعرفة  يف املوؤ�ص�صات االأهلية يف القد�س ال�رصقية. 5
اأ�صارت نتائج الدرا�صة اإىل اأن املوؤ�ص�صات الأهلية يف القد�س ال�رصقية تتبنى عملية توليد 

واكت�صاب  املعرفة, واجلدول )7( يو�صح ذلك.
ويت�صح من اجلدول )7( اأن املوؤ�ص�صات الأهلية يف القد�س ال�رصقية تويل اهتماما وا�صحا 
بعملية توليد املعرفة. وت�صري اإجابات 76.2%  من املبحوثني )بو�صط ح�صابي 3.81( اإىل 
اأن املوؤ�ص�صات الأهلية يف القد�س ال�رصقية ت�صجع عامليها على البحث عن املعرفة املرتبطة 
اأن العاملني  باأن�صطتها يف الن�رصات العلمية, اإ�صافة اإىل ذلك, يرى 78.2% من املبحوثني 
يتوفر لديهم ال�صتعداد للبحث عن املعرفة املرتبطة باأن�صطتها من امل�صادر املتعددة )بو�صط 
اأن  ح�صابي يبلغ 3.91(, ويوؤكد 76.4% من املبحوثني )بو�صط ح�صابي يبلغ 3.82( على 
هذه املوؤ�ص�صات تهتم ب�رصاء املعرفة املرتبطة باأن�صطتها من م�صادرها املختلفة. واأظهرت 
اإجابات 74.7% )بو�صط ح�صابي 3.74( اأن املوؤ�ص�صات الأهلية يف القد�س ال�رصقية تركز على 
ا�صتخراج املعرفة املرتبطة باأن�صطتها الكامنة يف اأذهانهم اإىل معرفة وا�صحة �رصيحة تعزز 
)بو�صط ح�صابي 3.77(  املبحوثني  من   % اأن 75.4  اأي�صا  النتائج  واأظهرت  اأن�صطتها,  اأداء 
اأ�صاروا اإىل اأن العاملني يف هذه املوؤ�ص�صات يبدون تفاعال اإيجابيا لتحويل املعرفة الكامنة 
الأهلية  اأن�صطة املوؤ�ص�صة, فاملوؤ�ص�صات  اأداء  اإىل معرفة وا�صحة �رصيحة تعزز  اأذهانهم  يف 
متتلك اأنظمة املعرفة املتمثلة بالبحث عن املعرفة و�رصائها من م�صادرها املتعددة والعمل 
اللجنة  الدرا�صة مع درا�صة  اإىل معرفة �رصيحة, وتتفق هذه  ال�صمنية  على حتويل املعرفة 
اإدارة  اإىل وجود عالقة بني  تو�صلت  التي   )2004( اآ�صيا  لغربي  والجتماعية  القت�صادية 
حجازي  درا�صة  مع  النتائج  هذه  وتتفق  املعرفة,  لنظم  املوؤ�ص�صة  امتالك  ومدى  املعرفة 
)2005( التي دلت نتائجها على اأن املنظمات الأردنية, العامة واخلا�صة متار�س عمليات 

اإدارة املعرفة من حيث توليد املعرفة والت�صارك فيها والتعلم املنظمي.
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 الجدول )7(:
المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الجابات عينة الدراسة حول عملية توليد 

المعرفة  في المؤسسات األهلية في القدس الشرقية
رقم 
املتو�صط  الفقرةالفقرة

احل�صابي
االنحراف 
%املعياري

ت�صجع املوؤ�ص�صة عامليها على البحث عن املعرفة املرتبطة 38.
3.810.8876.2باأن�صطتها يف الن�رصات العلمية.

يتوفر لدى العاملني ال�صتعداد للبحث عن املعرفة املرتبطة 39.
3.910.8278.2باأن�صطتها  من امل�صادر املتعددة.

تهتم املوؤ�ص�صة ب�رصاء املعرفة املرتبطة باأن�صطتها من 40.
3.820.8876.4م�صادرها املختلفة.

تركز املوؤ�ص�صة على ا�صتخراج املعرفة الكامنة يف اأذهان  41.
3.740.8374.7اأفرادها لال�صتفادة منها يف تطوير هذه املوؤ�ص�صة

.42
يبدي العاملون يف املوؤ�ص�صة تفاعال ايجابيا لتحويل 

املعرفة الكامنة يف اأذهانهم  اإىل معرفة وا�صحة �رصيحة 
تعزز اأداء اأن�صطة املوؤ�ص�صة.

3.770.8375.4

3.810.7176.2املتو�صط العام

واقع تنظيم املعرفة يف املوؤ�ص�صات االأهلية يف القد�س ال�رصقية 6 .
عملية  تتبنى  ال�رصقية  القد�س  يف  الأهلية  املوؤ�ص�صات  اأن  اإىل  الدرا�صة  نتائج  اأ�صارت 

تنظيم املعرفة, واجلدول )8( يو�صح ذلك.
 الجدول )8(:

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية الجابات عينة الدراسة حول عملية تنظيم 
المعرفة في المؤسسات األهلية في القدس الشرقية

املتو�صط الفقرةت
احل�صابي

االنحراف 
%املعياري

ت�صتخدم املوؤ�ص�صة قاعدة بيانات للو�صول اإىل املعرفة الالزمة 43.
3.570.9271.4ب�رصعة

ت�صتخدم املوؤ�ص�صة تكنولوجيا املعلومات ملعاجلة الأ�صول 44.
3.660.8773.3املعرفية بفاعلية.

3.780.8175.6تقوم املوؤ�ص�صة بحفظ املعرفة ب�صورة ي�صهل الو�صول اليها.45.

3.810.8476.3تقوم املوؤ�ص�صة با�صتخدام الأ�صاليب اللكرتونية حلفظ املعرفة.46.

3.820.8676.4تعمل املوؤ�ص�صة على توثيق الأفكار اجلديدة املبتكرة.47.
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أنشطة املؤسسات األهلية في القدس الشرقية
د. يوس��ف أب��و فارة
أ. حمد خليل عليان

املتو�صط الفقرةت
احل�صابي

االنحراف 
%املعياري

تعتمد املوؤ�ص�صة اإجراءات وا�صحة حلفظ حقوق امللكية 48.
3.760.9275.2لأ�صحابها ) من داخل املوؤ�ص�صة وخارجها (.

3.750.8275.1تعمل املوؤ�ص�صة على ت�صنيف املعرفة املتوافرة لديها.49.

يجري تنظيم املعرفة يف املوؤ�ص�صة ب�صورة جتعلها قادرة على 50
3.710.8174.2التعامل مع امل�صكالت التي تواجهها.

يجري دمج املعرفة الواردة للموؤ�ص�صة من م�صادرها املتعددة 51.
3.630.8272.5لتحقيق التكامل بينها.

تهتم املوؤ�ص�صة باإيجاد وحدة ) دائرة ( خا�صة للتعامل مع 52.
3.321.0066.4جميع املدخالت املعرفية املرتبطة باأن�صطتها.

تعمل املوؤ�ص�صة على فهر�صة ) تبويب ( املعرفة املرتبطة 53.
3.490.9073.4باأن�صطتها.

3.670.7173.4املتو�صط العام

واأظهرت اجابات 71.4% من املبحوثني )بو�صط ح�صابي3.57( اأن املوؤ�ص�صات الأهلية 
اأن  ويالحظ  الالزمة,  املعرفة  اإىل  للو�صول  بيانات  قاعدة  ت�صتخدم  ال�رصقية  القد�س  يف 
اجابات 73.3% من املبحوثني )بو�صط ح�صابي 3.66( قد اأكدت على اأن املوؤ�ص�صات ت�صتخدم 
ح�صابي  )بو�صط   %75.6 واأكد  بفاعلية,  املعرفية  الأ�صول  ملعاجلة  املعلومات  تكنولوجيا 
3.78( على اأن  املوؤ�ص�صات الأهلية يف القد�س ال�رصقية تقوم بحفظ املعرفة ب�صورة ي�صهل 
الو�صول اإليها, ويوؤكد 76.3% )بو�صط ح�صابي 3.81( على اأن املوؤ�ص�صات الأهلية يف القد�س 
ال�رصقية تعمل على حفظ املعرفة من خالل ا�صتخدام الأ�صاليب اللكرتونية, ويرى %76.4 
املبتكرة,  اجلديدة  الأفكار  توثيق  على  تعمل  املوؤ�ص�صات  هذه  اأن   )3.82 ح�صابي  )بو�صط 
اإ�صافة اإىل اأن املوؤ�ص�صات الأهلية تعتمد اإجراءات وا�صحة حلفظ حقوق امللكية لأ�صحابها, 
القد�س  يف  الأهلية  املوؤ�ص�صات  اأن  كما   ,)3.76 يبلغ  ح�صابي  )بو�صط   %75.2 اأ�صار  كما 
اأكد 75.1% )بو�صط ح�صابي  ال�رصقية تعمل على ت�صنيف املعرفة املتوافرة لديها وفق ما 
3.75(, واأكد 74.2% من املبحوثني )بو�صط ح�صابي 3.71( على اأنه يجري تنظيم املعرفة 
يف املوؤ�ص�صات الأهلية ب�صورة جتعلها قادرة على التعامل مع امل�صكالت التي تواجهها. من 
اأن  اإىل  اأ�صاروا  قد  )بو�صط ح�صابي 3.63(  اأن 72.5% من املبحوثني  اأخرى يالحظ  ناحية 
الواردة للموؤ�ص�صة من م�صادرها املتعددة لتحقيق  الأهلية تقوم بدمج املعرفة  املوؤ�ص�صات 
التكامل بينها. وقد اأكد 66.4% من املبحوثني )بو�صط ح�صابي 3.32( اأن موؤ�ص�صاتهم تهتم 
باإيجاد وحدة )دائرة( خا�صة للتعامل مع جميع املدخالت املعرفية املرتبطة باأن�صطتها, 



مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثامن عشر - كانون ثاني 2010

83

كما يعتقد 69.8 % من املبحوثني )بو�صط ح�صابي 3.49( اأن املوؤ�ص�صات الأهلية تعمل على 
يف  الأهلية  املوؤ�ص�صات  اهتمام  فاإن  عامة,  وب�صورة  باأن�صطتها.  املرتبطة  املعرفة  فهر�صة 
القد�س ال�رصقية بعملية تنظيم املعرفة هو اهتمام مرتفع, فقد بلغت قيمة الو�صط احل�صابي 
العامة  املئوية  والن�صبة   ,)3.67( املتغري  هذا  فقرات  حول  الدرا�صة  عينة  لجابات  العام 
73.4%. وتتفق هذه الدرا�صة مع درا�صة العمري )2004( التي خل�صت اإىل وجود عالقة بني 
لأعمال  العالية  القيمة  وبني  املعلومات,  وتكنولوجيا  املعرفة  لإدارة  امل�صرتك  ال�صتخدام 

البنوك التجارية الأردنية. 

واقع تنفيذ املعرفة يف املوؤ�ص�صات االأهلية يف القد�س ال�رصقية  7 .
اأ�صارت نتائج الدرا�صة كما هو وارد يف اجلدول )9( اإىل اأن املوؤ�ص�صات الأهلية يف القد�س 
ال�رصقية تتبنى عملية تنفيذ املعرفة. وقد اأكد 74.1% من املبحوثني )بو�صط ح�صابي 3.70( 
على اأن املوؤ�ص�صات الأهلية تعمل على حتويل املعرفة اإىل خطط عمل, وبالتايل فاإن املوؤ�ص�صة 
اإىل خدمات جديدة, كما يوؤكد 74.1% من  تعمل على توظيف املعرفة من خالل حتويلها 
)بو�صط  العينة  اأفراد  من   %77.4 فاإن  اآخر  جانب  من   .)3.70 ح�صابي  )بو�صط  املبحوثني 
ح�صابي 3.87( يعتقدون اأن املوؤ�ص�صات الأهلية يف القد�س ال�رصقية ت�صتخدم املعرفة املتاحة 
ب�صورة تعزز اأداءها. وخال�صة القول, فاإنه يالحظ اأن املوؤ�ص�صات الأهلية تهتم بعملية تنفيذ 
هذا  فقرات  حول  الدرا�صة  عينة  لإجابات  العام  احل�صابي  الو�صط  قيمة  بلغت  فقد  املعرفة, 

املتغري )3.67(, والن�صبة املئوية العامة 75.1% وهي قيم مرتفعة اإىل حد ما.

 الجدول )9(:
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية الجابات عينة الدراسة حول عملية تنفيذ المعرفة 

في المؤسسات األهلية في القدس الشرقية

املتو�صط  الفقرةت
احل�صابي

االنحراف 
%املعياري

3.700.7974.1تعمل املوؤ�ص�صة على حتويل املعرفة اإىل خطط عمل.54.

تعمل املوؤ�ص�صة على توظيف املعرفة من خالل حتويلها 55.
3.700.7974.1اإىل خدمات جديدة.

3.870.7277.4ت�صتخدم املوؤ�ص�صة املعرفة املتاحة ب�صورة تعزز اأداءها.56.

3.760.7175.1املتو�صط العام
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أنشطة املؤسسات األهلية في القدس الشرقية
د. يوس��ف أب��و فارة
أ. حمد خليل عليان

االأهلية يف  واقع متابعة املعرفة والرقابة عليها يف املوؤ�ص�صات  8 .
القد�س ال�رصقية 

اهتماما  تويل  ال�رصقية  القد�س  يف  الأهلية  املوؤ�ص�صات  اأن  اإىل  الدرا�صة  نتائج  اأ�صارت 
وا�صحا بعملية متابعة املعرفة والرقابة عليها, ويت�صح ذلك من اجلدول )10(. 

 الجدول )10(:
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات عينة الدراسة حول عملية متابعة 

المعرفة والرقابة عليها  في المؤسسات األهلية في القدس الشرقية

الو�صط الفقرةت
احل�صابي

االنحراف 
%املعياري

تقوم املوؤ�ص�صة بالرد على مقرتحات الأفكار اجلديدة 57.
3.870.8077.4املقدمة من كوادرها املختلفة.

تقوم املوؤ�ص�صة مبتابعة جميع العمليات املرتبطة بتطبيق 58.
3.760.8675.3الأفكار املعرفية اجلديدة.

تقوم املوؤ�ص�صة مبعاجلة النحرافات يف الأداء الفعلي عن 59.
3.740.8874.7الأداء املخطط الناجم عن تطبيق خطط العمل.

تقوم اإدارة املوؤ�ص�صة بتقومي اأداء العاملني فيها مع مراعاة 60.
3.970.9179.3اهتمامهم باكت�صاب معرفة جديدة مرتبطة باأن�صطتها.

تتابع املوؤ�ص�صة م�صتوى تطبيق العاملني ملا يتعلمونه يف 61.
3.990.9879.9التدريب.

اإن تطوير املوارد الب�رصية يف املوؤ�ص�صة هو اأحد العنا�رص 62.
4.240.9484.7املعتمدة يف قيا�س جناح املوؤ�ص�صة.

يعد ر�صا امل�صتفيدين اأحد املوؤ�رصات املعتمدة يف قيا�س 63.
4.350.8086.9جناح املوؤ�ص�صة.

ا�صتخدام اأ�صلوب فرق العمل هو من املوؤ�رصات املعتمدة يف 64.
4.120.9682.3قيا�س جناح املوؤ�ص�صة.

4.320.7986.4تراعي املوؤ�ص�صة نظرة املواطن اإليها عند تقومي جناحها.65.

يجري قيا�س م�صتوى حتقيق كل هدف يف �صوء الأهداف 66.
3.970.8278.8املعرفية املو�صوعة.

4.030.6780.6املتو�صط العام
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يوؤكدون   )3.87 ح�صابي  )بو�صط  املبحوثني  من    %77.45 اأن  النتائج  اأظهرت  وقد 
على اأن هذه  املوؤ�ص�صات تقوم بالرد على مقرتحات الأفكار اجلديدة املقدمة من كوادرها 
املعرفية  الأفكار  بتطبيق  املرتبطة  العمليات  جميع  مبتابعة  تقوم  اأي�صا  وهي  املختلفة, 
مبعاجلة  تقوم  املوؤ�ص�صات  هذه   اأن   )3.74 ح�صابي  )بو�صط   %74.7 اأكد  كما  اجلديدة, 
الناجم عن تطبيق خطط املعرفة, وتويل  الأداء املخطط  الفعلي عن  الأداء  النحرافات يف 
اإدارة املوؤ�ص�صة اهتماما وا�صحًا بتقومي اأداء العاملني مع مراعاة الهتمام باكت�صاب معرفة 
فقد  ذلك  اإىل  اإ�صافة  )بو�صط ح�صابي 3.97(,  اآراء %79.3  وفق  باأن�صطتها  جديدة مرتبطة 
اأ�صار 79.9% )بو�صط ح�صابي 3.99(  اأن هذه  املوؤ�ص�صات تتابع م�صتوى تطبيق العاملني ملا 
يتعلمونه يف عمليات التدريب. واأكد 84.7% )بو�صط ح�صابي 4.24( اأن ا�صتجابة املبحوثني 
ت�صري بو�صوح اإىل اأن تطوير املوارد الب�رصية يف هذه  املوؤ�ص�صات الأهلية هو اأحد العنا�رص 
املعتمدة يف قيا�س جناحها, ويعتقد 86.95% من املبحوثني اأن ر�صا امل�صتفيدين يعّد اأحد 
املوؤ�رصات املعتمدة يف قيا�س جناح املوؤ�ص�صة, يف حني يعتقد 82.3% من املبحوثني )بو�صط 
ح�صابي يبلغ 4.12( اأن ا�صتخدام اأ�صلوب فرق العمل هو من املوؤ�رصات املعتمدة يف قيا�س 
اأن هذه  املوؤ�ص�صات تراعي  اأكدوا على  اأن 86.4% من املبحوثني  جناح املوؤ�ص�صة. ويالحظ 
نظرة املواطن اإليها عند تقومي جناحها,  ويرى 78.8% )بو�صط ح�صابي 3.94( اأنه يجري 

قيا�س م�صتوى حتقيق كل هدف يف �صوء الأهداف املعرفية املو�صوعة.
اإذن, ميكن القول اإن املوؤ�ص�صات الأهلية تقوم مبتابعة املعرفة والرقابة عليها, فقد بلغت 
قيمة الو�صط احل�صابي العام لإجابة عينة الدرا�صة حول فقرات هذا املتغري )4.3(, والن�صبة 
الأهلية  املوؤ�ص�صات  اأن  �صبق  مما  ويالحظ  مرتفعة.  ا�صتجابة  وهي   %80.6 العامة  املئوية 
تقوم مبتابعة املعرفة والرقابة عليها بدرجة عالية, فقد بلغت قيمة الو�صط احل�صابي العام 

لجابة عينة الدرا�صة حول فقرات هذا املتغري )4.03(, والن�صبة املئوية العامة %80.6.

خال�صة نتائج ال�صوؤال البحثي الرئي�س االأول: 9 .
القد�س  يف  الأهلية  املوؤ�ص�صات  ا�صتخدام  مبدى  املتعلقة  النتائج  ا�صتعرا�س  �صوء  يف 
ت�صتخدم  قطاعاتها  بجميع  املوؤ�ص�صات  هذه  اأن  يالحظ  املعرفة,   اإدارة  لعمليات  ال�رصقية 
ا�صتخدام  مدى   )11( اجلدول  ويبني  متفاوتة.  بدرجات  املختلفة  بعملياتها  املعرفة  اإدارة 

املوؤ�ص�صات الأهلية لعمليات اإدارة املعرفة لدى خمتلف القطاعات.
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 الجدول )11(:
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لعمليات إدارة المعرفة

املتو�صطالعملية
 احل�صابي

االنحراف 
%املعياري

3.900.5978ت�صخي�س املعرفة
3.170.6363.4تخطيط املعرفة
3.730.7374.6حتديث املعرفة

3.880.6977.6ن�رص املعرفة
3.810.7176.2توليد املعرفة 

3.670.7173.4تنظيم املعرفة 
3.760.7175.2تطبيق املعرفة

4.030.6780.6متابعة املعرفة والرقابة عليها
 

يالحظ من خالل اجلدول )11( اأن املوؤ�ص�صات الأهلية يف القد�س ال�رصقية ت�صتخدم اإدارة 
املعرفة من خالل ممار�صة عملياتها املختلفة وهي: ت�صخي�س املعرفة, وتخطيط املعرفة, 
وحتديث املعرفة, ون�رص املعرفة, وتوليد املعرفة , وتنظيم املعرفة, وتنفيذ املعرفة, ومتابعة 
املعرفة والرقابة عليها. وتتفق هذه النتائج مع درا�صة حجازي )2005( التي دلت نتائجها 
على اأن املنظمات الأردنية العامة واخلا�صة متار�س عمليات اإدارة املعرفة من حيث توليد 
املعرفة والت�صارك فيها والتعلم املنظمي, وتتفق مع درا�صة اأبو فارة )2006( التي خل�صت 
اإىل اأن امل�صارف العاملة يف فل�صطني تقوم بتطبيقات جوهرية للوظائف الأ�صا�صية ملدخل 

اإدارة املعرفة.

ثانيا: فاعلية اأن�صطة املوؤ�ص�صات االأهلية يف القد�س ال�رصقية
مت يف هذا اجلزء تناول نتائج ال�صوؤال البحثي الرئي�س الثاين الذي ن�صه: )ما م�صتوى 
فاعلية اأن�صطة املوؤ�ص�صات الأهلية يف القد�س ال�رصقية؟(, وقد مت تناول وعر�س وحتليل نتائج 
هذا ال�صوؤال الرئي�س من خالل ا�صتعرا�س فاعلية كل قطاع من قطاعات املوؤ�ص�صات الأهلية 
اأن�صطة جميع املوؤ�ص�صات الأهلية  يف القد�س ال�رصقية, ثم جرى تناول وا�صتعرا�س م�صتوى 
ال�صوؤال  اإجابة  اإىل  يف القد�س ال�رصقية من خالل عر�س الأ�صئلة الفرعية وحتليلها, و�صول 

البحثي الرئي�س الثاين.
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القد�س  يف  االأهلية  الطفولة  قطاع  موؤ�ص�صات  اأن�صطة  فاعلية  1 .
ال�رصقية

اأ�صارت نتائج الدرا�صة اإىل اأن قطاع الطفولة يف املوؤ�ص�صات الأهلية يف القد�س ال�رصقية 
متّكن من حتقيق اأهدافه بدرجة مرتفعة, وهذا ما تو�صحه النتائج الواردة يف اجلدول )12( 
التي ت�صري اإىل درجة عالية من الفاعلية لهذا القطاع, وقد بلغت قيمة الو�صط احل�صابي العام 

مل�صتوى فاعلية اأن�صطة هذا القطاع حوايل )4.33(.

 الجدول )12(:
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لمستوى فاعلية أنشطة 

المؤسسات األهلية بالقدس الشرقية لقطاع الطفولة
االإنحراف املعياري املتو�صط احل�صابي الفقرة

0.79 4.45 حجم الأن�صطة املجتمعية املرتبطة باأهداف املوؤ�ص�صة
0.74 4.50 مالءمة اأن�صطة املوؤ�ص�صات مع اأهدافها.
0.66 4.18 قدرة ن�صاطات املوؤ�ص�صة على تلبية حاجات املواطن.
0.61 5.00 ر�صاك عن عدد امل�صتفيدين من موؤ�ص�صتكم.
0.73 3.73 اإ�رصاك املواطن يف الأن�صطة التي تقوم بها.
0.64 4.14 قدرة املوؤ�ص�صة على ا�صتقطاب املواطن  من خالل اأن�صطتها
0.70 4.00 التن�صيق مع املوؤ�ص�صات الأخرى.
0.72 3.95 الت�صبيك مع املوؤ�ص�صات الأخرى
0.87 4.00 تعزيز ممار�صة الدميوقراطية يف الأ�رصة.
0.58 4.64 تنمية قدرات الأطفال
0.72 4.32 حماية الأطفال من ال�صتغالل.
0.81 5.00 ا�صتثارة الوعي املجتمعي حلقوق الطفل.

يف  االأهلية  ال�صحي  القطاع  موؤ�ص�صات  اأن�صطة  فاعلية  م�صتوى  2 .
القد�س ال�رصقية

القد�س  يف  الأهلية  املوؤ�ص�صات  يف  ال�صحي  القطاع  اأن  اإىل  الدرا�صة  نتائج  اأ�صارت 
قيمة  بلغت  وقد   ,)13( اجلدول  من  يت�صح  كما  متو�صطة  بدرجة  اأهدافه  حقق  قد  ال�رصقية 

الو�صط احل�صابي العام مل�صتوى فاعلية اأن�صطة هذا القطاع حوايل )3.37(.
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 الجدول )13(:
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى فاعلية أنشطة مؤسسات القطاع 

الصحي األهلية بالقدس الشرقية 
االإنحراف املعياري املتو�صط احل�صابي الفقرة

1.17 3.38 حجم الأن�صطة املجتمعية املرتبطة باأهداف املوؤ�ص�صة.

0.90 3.62 مالءمة اأن�صطة املوؤ�ص�صات مع اأهدافها.

0.85 3.62 قدرة ن�صاطات املوؤ�ص�صة على تلبية حاجات املواطن.

0.94 3.35 ر�صاك عن عدد امل�صتفيدين من موؤ�ص�صتكم.

0.94 3.19 اإ�رصاك املواطن يف الأن�صطة التي تقوم بها.

0.98 3.38 قدرة املوؤ�ص�صة على ا�صتقطاب املواطن  من خالل اأن�صطتها.

0.92 3.58 التن�صيق مع املوؤ�ص�صات الأخرى.

1.30 3.50 الت�صبيك مع املوؤ�ص�صات الأخرى.

0.90 3.19 تعزيز التنمية من خالل الأن�صطة املختلفة.

1.26 3.19 رفع م�صتوى امل�صاركة اجلمعية للفئات الجتماعية.

0.95 3.46 رفع م�صتوى الوعي ال�صحي لدى املواطنني.

0.95 3.46 الك�صف املبكر لالأمرا�س.

0.99 3.42 تقدمي اخلدمات ال�صحية للمواطنني.

1.46 2.85 التقليل من الأمرا�س.

3.37 الو�صط احل�صابي العام

م�صتوى فاعلية اأن�صطة موؤ�ص�صات القطاع الن�صوي االأهلية يف القد�س  3 .
ال�رصقية

اأ�صارت نتائج الدرا�صة اإىل اأن القطاع الن�صوي يف املوؤ�ص�صات الأهلية يف القد�س ال�رصقية 
يحقق اأهدافه بدرجة كبرية كما يو�صح اجلدول )14(, وقد بلغت قيمة الو�صط احل�صابي العام 

مل�صتوى فاعلية اأن�صطة موؤ�ص�صات القطاع الن�صوي حوايل )4.05(.
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 الجدول )14(:
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى فاعلية أنشطة مؤسسات القطاع 

النسوي األهلية بالقدس الشرقية 
االإنحراف املعياري املتو�صط احل�صابي الفقرة

0.75 3.90 حجم الأن�صطة املجتمعية املرتبطة باأهداف املوؤ�ص�صة.
0.50 4.48 مالءمة اأن�صطة املوؤ�ص�صات مع اأهدافها.
0.54 4.95 قدرة ن�صاطات املوؤ�ص�صة على تلبية حاجات املواطن.
0.84 3.95 ر�صاك عن عدد امل�صتفيدين من موؤ�ص�صتكم.
0.87 3.52 اإ�رصاك املواطن يف الأن�صطة التي تقوم بها.
0.48 3.86 قدرة املوؤ�ص�صة على ا�صتقطاب املواطن  من خالل اأن�صطتها.
0.85 4.48 التن�صيق مع املوؤ�ص�صات الأخرى.
1.80 3.33 الت�صبيك مع املوؤ�ص�صات الأخرى.
0.68 3.90 تعزيز ممار�صة الدميوقراطية يف الأ�رصة.
0.67 3.39 تعزيز التنمية من خالل الأن�صطة املختلفة.
0.64 3.71 حت�صني م�صتوى وعي املواطن.
0.63 4.00 متكني املراأة يف املجتمع املحلي.
0.55 4.00 تطوير مكانة املراأة الفل�صطينية.
0.75 4.19 تدريب املراأة.
0.79 3.86 م�صاركة املراأة يف العمل التنموي.
0.84 4.00 اإعداد قيادات ن�صائية.
0.93 4.43 الدفاع عن حقوق املراأة.
0.94 4.24 تطوير القيادات الن�صائية ال�صبابية.
0.89 4.24 تنمية قدرات الفتيات.

4.05 الو�صط احل�صابي العام

م�صتوى فاعلية اأن�صطة موؤ�ص�صات قطاع اجلمعيات اخلريية االأهلية  4 .
يف القد�س ال�رصقية

ك�صفت نتائج الدرا�صة اأن موؤ�ص�صات قطاع اجلمعيات اخلريية الأهلية يف القد�س ال�رصقية  
حققت بع�س اأهدافها بدرجة كبرية, وحققت بع�س اأهدافها بدرجة متو�صطة, ويت�صح ذلك 
من اجلدول )15(. وقد بلغت قيمة الو�صط احل�صابي العام مل�صتوى فاعلية اأن�صطة موؤ�ص�صات 

القطاع الن�صوي حوايل )3.6(.
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 الجدول )15(:
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى فاعلية أنشطة مؤسسات قطاع 

الجمعيات الخيرية األهلية بالقدس الشرقية 
االنحراف املعياري الو�صط احل�صابي

0.90 4.45 حجم الأن�صطة املجتمعية املرتبطة باأهداف املوؤ�ص�صة.
0.80 3.82 مالءمة اأن�صطة املوؤ�ص�صات مع اأهدافها.
0.67 3.50 قدرة ن�صاطات املوؤ�ص�صة على تلبية حاجات املواطن.
0.86 3.45 ر�صاك عن عدد امل�صتفيدين من موؤ�ص�صتكم.
1.82 3.14 اإ�رصاك املواطن يف الأن�صطة التي تقوم بها.
0.74 3.50 قدرة املوؤ�ص�صة على ا�صتقطاب املواطن من خالل اأن�صطتها.
0.97 4.00 التن�صيق مع املوؤ�ص�صات الأخرى.
1.14 3.82 الت�صبيك مع املوؤ�ص�صات الأخرى.
0.96 3.45 تعزيز ممار�صة الدميوقراطية يف الأ�رصة.
0.94 3.27 تعزيز ممار�صة الدميوقراطية يف املجتمع.
1.82 3.14 تعزيز التنمية من خالل الأن�صطة املختلفة.
0.78 3.32 رفع م�صتوى امل�صاركة اجلمعية للفئات الجتماعية.
0.87 3.23 حت�صني م�صتوى وعي املواطن.

0.92 3.23 رفع م�صتوى الوعي التنموي للقطاعات املختلفة يف 
املجتمع املحلي.

0.83 3.27 رفع م�صتوى الوعي الثقايف للقطاعات املختلفة يف 
حمافظة القد�س.

0.92 3.36 رفع امل�صتوى الجتماعي للقطاعات املختلفة يف حمافظة 
القد�س

0.99 3.68 تعزيز اأهمية ممار�صة العمل التطوعي.
1.18 3.45 حت�صني الو�صع القت�صادي ل�صكان حمافظة القد�س.
0.90 4.45 دعم الأ�رص الفقرية.
1.29 4.45 حتقيق التكافل الجتماعي بني الأفراد.

3.6 الو�صط احل�صابي العام

توى فاعلية اأن�صطة موؤ�ص�صات قطاع حقوق االإن�صان االأهلية يف  م�ص. 5
القد�س ال�رصقية

تو�صلت هذه الدرا�صة اإىل اأن موؤ�ص�صات قطاع حقوق الإن�صان الأهلية يف القد�س ال�رصقية 
متكنت من حتقيق اأهدافها بدرجة كبرية, واأظهرت النتائج حتقق درجة عالية من الفاعلية 
لهذه املوؤ�ص�صات كما يو�صح اجلدول )16(, وقد بلغت قيمة الو�صط احل�صابي العام مل�صتوى 

فاعلية هذا القطاع حوايل )4.02(.
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 الجدول )16(:
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى فاعلية أنشطة مؤسسات قطاع حقوق 

اإلنسان األهلية بالقدس الشرقية 
االإنحراف املعياري املتو�صط احل�صابي الفقرات

0.64 4.14 حجم الأن�صطة املجتمعية املرتبطة باأهداف 
املوؤ�ص�صة

0.61 4.23 مالءمة اأن�صطة املوؤ�ص�صات مع اأهدافها.
0.80 3.82 قدرة ن�صاطات املوؤ�ص�صة على تلبية حاجات املواطن.
0.99 3.68 ر�صاك عن عدد امل�صتفيدين من موؤ�ص�صتكم.
0.79 3.36 اإ�رصاك املواطن يف الأن�صطة التي تقوم بها.

0.59 3.60 قدرة املوؤ�ص�صة على ا�صتقطاب املواطن  من خالل 
اأن�صطتها

0.79 4.45 التن�صيق مع املوؤ�ص�صات الأخرى.
0.84 4.45 الت�صبيك مع املوؤ�ص�صات الأخرى
0.85 3.36 تعزيز ممار�صة الدميوقراطية يف الأ�رصة.
0.72 3.95 تعزيز ممار�صة الدميوقراطية يف املجتمع
0.90 3.95 رفع م�صتوى امل�صاركة اجلمعية للفئات الجتماعية.
0.61 4.00 حت�صني م�صتوى وعي املواطن

0.64 3.86 رفع م�صتوى الوعي الثقايف للقطاعات املختلفة يف 
حمافظة القد�س.

0.66 3.82 رفع امل�صتوى الجتماعي للقطاعات املختلفة يف 
حمافظة القد�س.

1.19 4.00 تعزيز اأهمية ممار�صة العمل التطوعي.
0.98 3.60 عمل درا�صات يف املجال.
0.84 4.45 دعم وحدة املجتمع املقد�صي.
0.92 5.00 تعزيز �صمود الأهل يف مدينة القد�س.
0.95 3.68 بناء قدرات املوؤ�ص�صات.
0.72 4.45 تعريف املواطنني بحقوقهم.
0.55 4.27 عقد دورات تثقيفية لتفعيل املجتمع املدين.
0.63 4.27 توطيد مبداأ احرتام القانون

0.73 4.27 توطيد مبداأ احرتام حقوق الإن�صان يف املجتمع 
الفل�صطيني.

1.29 3.95 الدفاع عن �صحايا النتهاكات.
4.02 الو�صط احل�صابي العام
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أنشطة املؤسسات األهلية في القدس الشرقية
د. يوس��ف أب��و فارة
أ. حمد خليل عليان

م�صتوى فاعلية اأن�صطة موؤ�ص�صات قطاع البنية التحتية االأهلية يف  6 .
القد�س ال�رصقية

القد�س  يف  الأهلية  التحتية  البنية  قطاع  موؤ�ص�صات  اأن  اإىل  الدرا�صة  نتائج  اأ�صارت 
ال�رصقية حتقق اأهدافها بدرجة كبرية, وقد اأظهرت النتائج فاعلية هذا القطاع بدرجة كبرية 
العام مل�صتوى فاعلية هذا  الو�صط احل�صابي  بلغت قيمة  كما يتبني من اجلدول )17(, وقد 

القطاع حوايل )3.64(.
 الجدول )17(:

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى فاعلية أنشطة مؤسسات قطاع البنية 
التحتية األهلية بالقدس الشرقية

االإنحراف املعياري املتو�صط احل�صابي الفقرات

0.68 3.65 حجم الأن�صطة املجتمعية املرتبطة باأهداف املوؤ�ص�صة

0.65 3.95 ر�صاك عن عدد امل�صتفيدين من موؤ�ص�صتكم.

0.97 3.25 اإ�رصاك املواطن يف الأن�صطة التي تقوم بها.

0.95 3.20 قدرة املوؤ�ص�صة على ا�صتقطاب املواطن من خالل 
اأن�صطتها

0.99 3.40 تعزيز التنمية من خالل الأن�صطة املختلفة

1.70 3.25 رفع م�صتوى الوعي التنموي للقطاعات املختلفة يف 
املجتمع املحلي.

1.14 3.60 الدفاع عن ممتلكات املواطن الفل�صطيني يف حمافظة 
القد�س.

1.12 3.50 تطوير قطاع ال�صكان على خمتلف م�صتوياتها يف 
حمافظة القد�س.

1.16 3.75 دعم ق�صية ال�صكان على خمتلف م�صتوياتها يف 
حمافظة القد�س.

1.00 3.95 الدفاع عن الهوية الفل�صطينية.

0.97 4.00 احلفاظ على الأر�س.

0.70 4.20 تطوير البنية التحتية يف حمافظة القد�س.

3.64 الو�صط احل�صابي العام
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م�صتوى. 7 فاعلية اأن�صطة موؤ�ص�صات قطاع الثقافة والفن االأهلية يف 
القد�س ال�رصقية

اأ�صارت نتائج الدرا�صة اإىل اأن موؤ�ص�صات قطاع الثقافة والفن الأهلية يف القد�س ال�رصقية 
قد حققت اأهدافها بدرجة كبرية كما يتبني من اجلدول )18(, وقد بلغت قيمة الو�صط احل�صابي 

العام مل�صتوى فاعلية هذا القطاع حوايل )3.74(.

 الجدول )18(:
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى فاعلية أنشطة مؤسسات قطاع الثقافة 

والفن األهلية بالقدس الشرقية 
االإنحراف املعياري املتو�صط احل�صابي الفقرات

0.89 3.50 حجم الأن�صطة املجتمعية املرتبطة باأهداف املوؤ�ص�صة
0.51 4.50 مالءمة اأن�صطة املوؤ�ص�صات مع اأهدافها.
0.65 4.00 قدرة ن�صاطات املوؤ�ص�صة على تلبية حاجات املواطن.
0.76 3.95 ر�صاك عن عدد امل�صتفيدين من موؤ�ص�صتكم.
1.56 3.45 اإ�رصاك املواطن يف الأن�صطة التي تقوم بها.
0.72 3.90 قدرة املوؤ�ص�صة على ا�صتقطاب املواطن من خالل اأن�صطتها
0.89 3.95 التن�صيق مع املوؤ�ص�صات الأخرى.
0.86 4.00 الت�صبيك مع املوؤ�ص�صات الأخرى
1.00 3.50 تعزيز ممار�صة الدميوقراطية يف الأ�رصة.
0.91 3.25 تعزيز ممار�صة الدميوقراطية يف املجتمع
0.75 3.40 تعزيز التنمية من خالل الأن�صطة املختلفة
0.81 3.35 رفع م�صتوى امل�صاركة اجلمعية للفئات الجتماعية.

0.92 3.30 رفع م�صتوى الوعي التنموي للقطاعات املختلفة يف 
املجتمع املحلي.

0.93 3.65 رفع م�صتوى الوعي الثقايف للقطاعات املختلفة يف 
حمافظة القد�س.

1.23 2.40 عمل درا�صات يف املجال.
0.93 4.15 اإحياء الرتاث الفل�صطيني.
1.14 4.15 ت�صجيع احلياة الثقافية يف حمافظة القد�س.
1.89 4.15 الرتقاء بالثقافة الفل�صطينية.
1.99 4.50 رفع م�صتوى الإبداع عند املواطن املقد�صي.

3.74 الو�صط احل�صابي العام
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العالق��ة ب��ن عملي��ات إدارة املعرف��ة وفاعلي��ة 

أنشطة املؤسسات األهلية في القدس الشرقية
د. يوس��ف أب��و فارة
أ. حمد خليل عليان

م�صتوى فاعلية اأن�صطة موؤ�ص�صات قطاع ذوي االحتياجات اخلا�صة  8 .
االأهلية يف القد�س ال�رصقية 

اأن موؤ�ص�صات قطاع ذوي الحتياجات اخلا�صة  يف مدينة  يالحظ من اجلدول )19( 
القد�س ا�صتطاعت اأن تنجز العديد من الأهداف التي ر�صمتها من خالل الفعاليات والأن�صطة 
املختلفة وهي بذلك اأثبتت فعاليتها وجناعتها, واأكدت النتائج اأن موؤ�ص�صات قطاع الثقافة 
والفن  الأهلية يف القد�س ال�رصقية حققت اأهدافها بدرجة كبرية, وقد اأظهرت النتائج فاعلية 
هذا القطاع ب�صورة كبرية, وبلغت قيمة الو�صط احل�صابي العام مل�صتوى فاعلية هذا القطاع 

حوايل )4.05(.
 الجدول )19(:

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال فاعلية أنشطة المؤسسات األهلية 
بالقدس الشرقية لقطاع ذوي االحتياجات الخاصة

االإنحراف املعياري املتو�صط احل�صابي الفقرات

0.84 3.93 حجم الأن�صطة املجتمعية املرتبطة باأهداف املوؤ�ص�صة
0.69 4.14 مالءمة اأن�صطة املوؤ�ص�صات مع اأهدافها.
0.73 4.27 قدرة ن�صاطات املوؤ�ص�صة على تلبية حاجات املواطن.
0.66 3.93 ر�صاك عن عدد امل�صتفيدين من موؤ�ص�صتكم.
0.78 3.63 اإ�رصاك املواطن يف الأن�صطة التي تقوم بها.
0.59 3.93 قدرة املوؤ�ص�صة على ا�صتقطاب املواطن  من خالل اأن�صطتها
1.11 4.13 التن�صيق مع املوؤ�ص�صات الأخرى.
1.52 3.97 الت�صبيك مع املوؤ�ص�صات الأخرى
0.68 3.97 تعزيز التنمية من خالل الأن�صطة املختلفة
0.72 4.28 دمج ذوي الحتياجات اخلا�صة يف املجتمع املحلي
0.85 3.83 تنمية القدرات العقلية لذوي الحتياجات اخلا�صة.
0.85 4.00 توفري الأجهزة املنا�صبة لذوي الحتياجات اخلا�صة.
0.83 4.14 تاأهيل ذوي الحتياجات اخلا�صة.
0.65 4.28 زيادة الوعي املجتمعي لق�صية ذوي الحتياجات اخلا�صة

0.68 4.27 زيادة الوعي املجتمعي بكيفية التعامل مع ذوي 
الحتياجات اخلا�صة.

4.05 الو�صط احل�صابي العام
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خال�صة نتائج ال�صوؤال البحثي الرئي�س الثاين
ما  ن�صه:  )الذي  الثاين  الرئي�س  البحثي  بال�صوؤال  املتعلقة  الدرا�صة  نتائج  اأظهرت  لقد 
اأن املوؤ�ص�صات الأهلية يف  اأن�صطة املوؤ�ص�صات الأهلية يف القد�س ال�رصقية؟(  م�صتوى فاعلية 
ال�صنوات  خالل  املختلفة  اأن�صطتها  خالل  من  اأهدافها  حتقيق  يف  جنحت  ال�رصقية  القد�س 

اخلم�س الأخرية, وهناك اأ�صباب متعددة �صاعدت يف ذلك منها:
	•الظروف ال�صيا�صية وغياب البلدية العربية: اإن الأو�صاع اخلا�صة التي متر بها مدينة 
اأن�صطتها  لتكثيف  الأهلية  املوؤ�ص�صات  دفعت  اخلا�صة  ال�صيا�صية  ومكانتها  القد�س 
املتنوعة, وهذه النتائج تتفق مع درا�صة عبده )2005( التي تو�صلت اإىل اأن املوؤ�ص�صات 
الأهلية قادرة على تقومي و�صعها واحتياجاتها لتح�صني و�صعها يف تقدمي اخلدمات.

ال�رصقية  القد�س  يف  الأهلية  املوؤ�ص�صات  حظيت  لقد  املتعددة:  امل�صادر  من  التمويل   •	
بتمويل من امل�صادر املتعددة, وهذا �صاعدها يف القيام باأن�صطتها واإجناز اأهدافها.

	•تفاعل املواطنني مع تلك املوؤ�ص�صات والتفافهم حولها.   
	•تنوع املوؤ�ص�صات وتنوع اخلدمات التي تلبي احتياجات املواطن يف مدينة القد�س.

اإ�رصاكا  اأن هناك  الثاين  الرئي�س  بال�صوؤال  املتعلقة  الدرا�صة  نتائج  ويالحظ من خالل 
للمواطن يف الأن�صطة املتعددة لدى جميع القطاعات, وهذا يعك�س نظرة املوؤ�ص�صات للتنمية, 
لأن من �رصوط  التنمية اإ�رصاك املواطن يف البناء ويف الأن�صطة. ويالحظ اأي�صا اأن املوؤ�ص�صات 
الأهلية يف حمافظة القد�س قادرة على التن�صيق والت�صبيك فيما بينها وهذه النتيجة تختلف 
مع درا�صة عبده )2005( التي تو�صلت اإىل اأن التن�صيق ما بني املوؤ�ص�صات الأهلية يف مدينة 
القد�س ال�رصقية دون امل�صتوى املطلوب. من هنا يالحظ اأن املوؤ�ص�صات الأهلية بقطاعاتها 
وا�صتطاعت  اأهدافها,  تتالءم مع  التي  اأن�صطتها  اأثبتت جناعتها وفعاليتها من خالل  كافة 

ا�صتقطاب املواطنني من خالل براجمها املتعددة.

ثالثا: معوقات تطبيق اإدارة املعرفة يف املوؤ�ص�صات االأهلية يف القد�س 
ال�رصقية

تناول هذا املحور نتائج ال�صوؤال البحثي الرئي�س الثالث )الذي ن�صه: ما املعوقات التي 
حتول دون تطبيق اإدارة املعرفة يف املوؤ�ص�صات الأهلية يف القد�س ال�رصقية؟(

وي�صتدل من اجلدول )20( اأن هناك عددا من املعوقات التي حتول دون تطبيق اإدارة 
املعرفة يف املوؤ�ص�صات الأهلية يف القد�س ال�رصقية, ومن هذه املعوقات: عدم وجود اإدراك 
كاف ملفهوم اإدارة املعرفة )وفقا لآراء 69.6%(, وعدم وجود اإدراك كاف لدور اإدارة املعرفة 
)وفقا لآراء 67.9%(, فعلى الرغم من اأن املوؤ�ص�صات الأهلية تطبق جزئيا مدخل اإدارة املعرفة, 

غري اأنه ما زال هناك فهم غري كاف لهذا املفهوم.
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العالق��ة ب��ن عملي��ات إدارة املعرف��ة وفاعلي��ة 

أنشطة املؤسسات األهلية في القدس الشرقية
د. يوس��ف أب��و فارة
أ. حمد خليل عليان

 الجدول )20(:
 األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع معيقات تطبيق إدارة المعرفة

الو�صط الفقراتت
احل�صابي

االنحراف 
%املعياري

3.481.2269.6عدم وجود ادراك كاف ملفهوم اإدارة املعرفة67.

3.41.2367.9عدم وجود ادراك كاف لدور اإدارة املعرفة68.

2.751.1855.1عدم وجود قيادة عليا تدعم اإدارة املعرفة69.

3.371.1767.4عدم وجود املوارد املنا�صبة لتطبيق نظام اإدارة املعرفة.74.

2.691.1853.8الفتقار اإىل التدريب املتعلق باإدارة املعرفة70.

اإدارة املعرفة )وفقا لآراء  ومن املعوقات اأي�صا عدم وجود املوارد املنا�صبة لتطبيق 
69.6%(, على �صبيل املثال فاإن قلة املوارد املالية جتعل املوؤ�ص�صات الأهلية غري قادرة على 
�رصاء املعرفة من اخلارج, وعلى ا�صتقطاب خرباء املعرفة يف تلك املوؤ�ص�صات, ويجعلها غري 
قادرة على تاأهيل العاملني, كذلك الأمر بالن�صبة للموارد الب�رصية, اإذ اإن قلة املوارد الب�رصية 
تعوق تطور تلك املوؤ�ص�صات ومتنعها من حتقيق اأهدافها وا�صتخدامها لإدارة املعرفة. ويرى 
55.1% من املبحوثني اأن عدم وجود قيادة عليا تدعم اإدارة املعرفة يعّد عائقا اأمام تطبيق 
اإدارة املعرفة, ويوؤكد 53.8% على اأن الفتقار اإىل التدريب املتعلق باإدارة املعرفة هو من 

املعيقات الرئي�صة لتطبيق مدخل اإدارة املعرفة.
ومن اأجل �صمان جناح ممار�صة اإدارة املعرفة فاإنه ينبغي على القيادات العليا اأن تدعم 
اإدارة املعرفة, واأن تتيح ممار�صة وتطبيق اإدارة املعرفة ب�صورة متكاملة, وهي التي تتيح 
والجتماعية  القت�صادية  اللجنة  درا�صة  تتفق مع  النتيجة  ون�رصها. وهذه  املعرفة  تبادل 
لغربي اآ�صيا )2004( التي تعتقد اأن القيادة هي القيمة العليا يف اإدارة املعرفة, واأن جناح 
درا�صة مع  النتيجة  هذه  وتتفق  لها.  العليا  القيادة  دعم  مدى  على  يتوقف  املعرفة  اإدارة 
والجتاهات  املعرفة  اإدارة  اأنظمة  جناح  اأن  يرى  الذي   Roman-Velazquez (2004)
ال�صرتاتيجية تكمن يف توزيع املعرفة على م�صتويات هرمية متعددة يف املوؤ�ص�صة اأو وحدة 
العمل, واأن جناعة اإدارة املعرفة ل تكمن يف ا�صتخدام تكنولوجيا حديثة فقط, واإمنا يتحتم 

وجود تفهم وم�صاركة للعن�رص الب�رصي يف املنظمة التي يعملون بها. 
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املبحث اخلامس: فحص الفرضيات

اأن�صطة  وفاعلية  املعرفة  ت�صخي�س  واقع  بني  العالقة  فح�س  اأوال: 
الفر�صية  تن�س  االأوىل(:  )الفر�صية  ال�رصقية  القد�س  يف  االأهلية  املوؤ�ص�صات 
الأوىل على عدم وجود عالقة معنوية عند م�صتوى الدللة الإح�صائية )α≤0.05( بني واقع 

ت�صخي�س املعرفة وفاعلية اأن�صطة املوؤ�ص�صات الأهلية يف القد�س ال�رصقية.

ولفح�س هذه الفر�صية فقد ا�صتخرجت قيمة معامل ارتباط بري�صون للعالقة بني واقع 
من  ال�رصقية,  القد�س  يف  الأهلية  املوؤ�ص�صات  اأن�صطة  وفاعلية  جهة,  من  املعرفة,  ت�صخي�س 
جهة اأخرى. ويت�صح من اجلدول )21( اأن قيمة معامل ارتباط بري�صون بلغت )0.279( وهي 
دالة اإح�صائيا عند م�صتوى الدللة )α≤0.05(, وبذلك ميكن القول اإن الفر�صية ال�صفرية مل 
تتحقق, وحتققت الفر�صية البديلة, وهذه النتيجة توؤكد وجود عالقة معنوية )جوهرية( بني  

واقع ت�صخي�س املعرفة وبني فاعلية اأن�صطة املوؤ�ص�صات الأهلية يف القد�س ال�رصقية.

 الجدول )21(:
نتائج فحص الفرضية األولى

فاعلية اأن�صطة املوؤ�ص�صات عملية ت�صخي�س املعرفة
االأهلية يف القد�س ال�رصقية

عملية ت�صخي�س املعرفة

 (**) 10.279معامل ارتباط بري�صون

00.000م�صتوى الدللة

182182العدد

فاعلية اأن�صطة 
املوؤ�ص�صات الأهلية يف 

القد�س ال�رصقية

1 (**) 0.279معامل ارتباط بري�صون

0.0000م�صتوى الدللة

182182العدد
(α≤0.05)  دال احصائيا عند مستوى الداللة *
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العالق��ة ب��ن عملي��ات إدارة املعرف��ة وفاعلي��ة 

أنشطة املؤسسات األهلية في القدس الشرقية
د. يوس��ف أب��و فارة
أ. حمد خليل عليان

اأن�صطة  وفاعلية  املعرفة  تخطيط  واقع  بني  العالقة  فح�س  ثانيا: 
املوؤ�ص�صات االأهلية يف القد�س ال�رصقية )الفر�صية الثانية(: تن�س الفر�صية الثانية 
على عدم وجود عالقة معنوية عند م�صتوى عند م�صتوى الدللة الإح�صائية )α≤0.05( بني 

واقع تخطيط املعرفة وفاعلية اأن�صطة املوؤ�ص�صات الأهلية يف القد�س ال�رصقية.
وقد ُفح�صت هذه الفر�صية من خالل ح�صاب قيمة معامل ارتباط بري�صون للعالقة بني 
واقع تخطيط املعرفة, من جهة, وفاعلية اأن�صطة املوؤ�ص�صات الأهلية يف القد�س ال�رصقية, من 
جهة اأخرى. ويو�صح اجلدول )22( اأن قيمة معامل ارتباط بري�صون بلغت )0.340( وهي 
دالة اإح�صائيا عند م�صتوى الدللة )α≤0.05(, وبذلك ميكن القول اإن الفر�صية ال�صفرية مل 
تتحقق, وحتققت الفر�صية البديلة, وهذه النتيجة توؤكد وجود عالقة معنوية )جوهرية( بني  

واقع تخطيط املعرفة وفاعلية اأن�صطة املوؤ�ص�صات الأهلية يف القد�س ال�رصقية.
 الجدول )22(:

نتائج فحص الفرضية الثانية
عملية تخطيط 

املعرفة
فاعلية اأن�صطة املوؤ�ص�صات 
االأهلية يف القد�س ال�رصقية

عملية تخطيط املعرفة

 (**) 10.340معامل ارتباط بري�صون

00.000م�صتوى الدللة

182182العدد

فاعلية اأن�صطة املوؤ�ص�صات 
الأهلية يف القد�س ال�رصقية

1 (**) 0.340معامل ارتباط بري�صون

0.0000م�صتوى الدللة

182182العدد

(α≤0.05)  دال احصائيا عند مستوى الداللة *

اأن�صطة  وفاعلية  املعرفة  حتديث  واقع  بني  العالقة  فح�س  ثالثا: 
املوؤ�ص�صات االأهلية يف القد�س ال�رصقية )الفر�صية الثالثة(: تن�س الفر�صية الثالثة 
على عدم وجود عالقة معنوية عند م�صتوى الدللة الإح�صائية )α≤0.05( بني واقع حتديث 
املعرفة وفاعلية اأن�صطة املوؤ�ص�صات الأهلية يف القد�س ال�رصقية. وللو�صول اإىل م�صتوى هذه 
العالقة )ان وجدت(, فقد جرى فح�س هذه الفر�صية من خالل ح�صاب قيمة معامل ارتباط 
بري�صون للعالقة بني واقع حتديث املعرفة, من جهة, وفاعلية اأن�صطة املوؤ�ص�صات الأهلية يف 
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ارتباط بري�صون  اأن قيمة معامل  اأخرى. ويو�صح اجلدول )23(  ال�رصقية, من جهة  القد�س 
بلغت )0.282( وهي دالة اإح�صائيا عند م�صتوى الدللة )α≤0.05(, وبذلك ميكن القول اإن 
الفر�صية ال�صفرية مل تتحقق, وحتققت الفر�صية البديلة, وهذه النتيجة توؤكد وجود عالقة 
معنوية )جوهرية( بني  واقع حتديث املعرفة وفاعلية اأن�صطة املوؤ�ص�صات الأهلية يف القد�س 

ال�رصقية.
 الجدول )23(:

نتائج فحص الفرضية الثالثة

عملية حتديث  
املعرفة

فاعلية اأن�صطة املوؤ�ص�صات 
االأهلية يف القد�س ال�رصقية

عملية حتديث املعرفة

  (**) 0.282    1معامل ارتباط بري�صون

0.000    0م�صتوى الدللة

182   182العدد

فاعلية اأن�صطة 
املوؤ�ص�صات الأهلية يف 

القد�س ال�رصقية

 1 (**) 0.282معامل ارتباط بري�صون

 0  0.000م�صتوى الدللة

  182  182العدد
(α≤0.05)  دال احصائيا عند مستوى الداللة *

رابعا: فح�س العالقة بني واقع ن�رص املعرفة، من جهة، وفاعلية اأن�صطة 
املوؤ�ص�صات االأهلية يف القد�س ال�رصقية، من جهة اخرى )الفر�صية الرابعة(: 
الإح�صائية  الدللة  م�صتوى  عند  معنوية  عالقة  وجود  عدم  على  الرابعة  الفر�صية  تن�س 
)α≤0.05( بني واقع ن�رص املعرفة وفاعلية اأن�صطة املوؤ�ص�صات الأهلية يف القد�س ال�رصقية.

الفر�صية  هذه  فح�س  جرى  فقد  وجدت(,  )ان  العالقة  هذه  م�صتوى  اإىل  وللو�صول 
من خالل ح�صاب قيمة معامل ارتباط بري�صون للعالقة بني واقع ن�رص املعرفة, من جهة, 
اجلدول  اأخرى. ويو�صح  ال�رصقية, من جهة  القد�س  الأهلية يف  املوؤ�ص�صات  اأن�صطة  وفاعلية 
م�صتوى  عند  اإح�صائيا  دالة  وهي   )0.349( بلغت  بري�صون  ارتباط  معامل  قيمة  اأن   )24(
الدللة )α≤0.05(, وبذلك ميكن القول اإن الفر�صية ال�صفرية مل تتحقق, وحتققت الفر�صية 
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العالق��ة ب��ن عملي��ات إدارة املعرف��ة وفاعلي��ة 

أنشطة املؤسسات األهلية في القدس الشرقية
د. يوس��ف أب��و فارة
أ. حمد خليل عليان

البديلة, وهذه النتيجة توؤكد وجود عالقة معنوية )جوهرية( بني واقع ن�رص املعرفة وفاعلية 
اأن�صطة هذه املوؤ�ص�صات.

 الجدول )24(:
نتائج فحص الفرضية الرابعة

عملية ن�رص 
املعرفة

فاعلية اأن�صطة املوؤ�ص�صات 
االأهلية يف القد�س ال�رصقية

عملية ن�رص وتقا�صم 
وتوزيع

  (**) 0.349    1معامل ارتباط بري�صون

0.000    0م�صتوى الدللة

182   182العدد

فاعلية اأن�صطة 
املوؤ�ص�صات الأهلية يف 

القد�س ال�رصقية

 1  (**) 0.349معامل ارتباط بري�صون

 0  0.000م�صتوى الدللة

  182  182العدد

(α≤0.05)  دال احصائيا عند مستوى الداللة *

، من جهة، وفاعلية  العالقة بني واقع توليد املعرفة  خام�صا: فح�س 
)الفر�صية  اخرى  ال�رصقية، من جهة  القد�س  االأهلية يف  املوؤ�ص�صات  اأن�صطة 
تن�س الفر�صية اخلام�صة على عدم وجود عالقة معنوية عند م�صتوى الدللة  اخلام�صة(: 
الأهلية يف  املوؤ�ص�صات  اأن�صطة  وفاعلية  املعرفة   توليد  واقع  بني   )α≤0.05( الإح�صائية 

القد�س ال�رصقية.

وقد ُفح�صت هذه الفر�صية من خالل ح�صاب قيمة معامل ارتباط بري�صون للعالقة بني 
واقع توليد املعرفة , من جهة, وفاعلية اأن�صطة املوؤ�ص�صات الأهلية يف القد�س ال�رصقية, من 
جهة اأخرى. ويو�صح اجلدول )25( اأن قيمة معامل ارتباط بري�صون بلغت )0.377( وهي 
دالة اإح�صائيا عند م�صتوى الدللة )α≤0.05(, وبذلك ميكن القول اإن الفر�صية ال�صفرية مل 
تتحقق, وحتققت الفر�صية البديلة, وهذه النتيجة توؤكد وجود عالقة معنوية )جوهرية( بني 

واقع توليد املعرفة , وفاعلية اأن�صطة هذه املوؤ�ص�صات الأهلية.
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 الجدول )25(:
نتائج فحص الفرضية الخامسة
عملية توليد 

املعرفة 
فاعلية اأن�صطة املوؤ�ص�صات 
االأهلية يف القد�س ال�رصقية

  (**) 0.377    1معامل ارتباط بري�صونعملية توليد واكت�صاب

0.000    0م�صتوى الدللة

182   182العدد

فاعلية اأن�صطة 
املوؤ�ص�صات الأهلية يف 

القد�س ال�رصقية

 1 (**) 0.377معامل ارتباط بري�صون

 0  0.000م�صتوى الدللة

  182  182العدد

(α≤0.05)   دال احصائيا عند مستوى الداللة *

وفاعلية  من جهة،  املعرفة،  تنظيم  واقع  بني  العالقة  فح�س  �صاد�صا: 
)الفر�صية  اأخرى  ال�رصقية، من جهة  القد�س  االأهلية يف  املوؤ�ص�صات  اأن�صطة 
تن�س الفر�صية ال�صاد�صة على عدم وجود عالقة معنوية عند م�صتوى الدللة  ال�صاد�صة(: 
يف  الأهلية  املوؤ�ص�صات  اأن�صطة  وفاعلية  املعرفة  تنظيم  واقع  بني   )α≤0.05( الإح�صائية 

القد�س ال�رصقية.

من  الفر�صية  هذه  ُفح�صت  فقد  املذكورين,  املتغريين  بني  العالقة  طبيعة  ولقيا�س 
جهة,  من  املعرفة,  تنظيم  واقع  بني  للعالقة  بري�صون  ارتباط  معامل  قيمة  ح�صاب  خالل 
اجلدول  اأخرى. ويو�صح  ال�رصقية, من جهة  القد�س  الأهلية يف  املوؤ�ص�صات  اأن�صطة  وفاعلية 
م�صتوى  عند  اإح�صائيا  دالة  وهي   )0.360( بلغت  بري�صون  ارتباط  معامل  قيمة  اأن   )26(
الدللة )α≤0.05(, وبذلك ميكن القول اإن الفر�صية ال�صفرية مل تتحقق, وحتققت الفر�صية 
املعرفة  تنظيم  واقع  بني  )جوهرية(  معنوية  عالقة  وجود  توؤكد  النتيجة  وهذه  البديلة, 

وفاعلية اأن�صطة هذه املوؤ�ص�صات.
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العالق��ة ب��ن عملي��ات إدارة املعرف��ة وفاعلي��ة 

أنشطة املؤسسات األهلية في القدس الشرقية
د. يوس��ف أب��و فارة
أ. حمد خليل عليان

 الجدول )26(:
نتائج فحص الفرضية السادسة

عملية توليد 
املعرفة 

فاعلية اأن�صطة املوؤ�ص�صات 
الأهلية يف القد�س ال�رصقية

عملية تنظيم وتخزين 
وا�صرتجاع

 (**)  10.360معامل ارتباط بري�صون

00.000م�صتوى الدللة

182182العدد

فاعلية اأن�صطة 
املوؤ�ص�صات الأهلية يف 

القد�س ال�رصقية

1 (**) 0.360معامل ارتباط بري�صون

0.0000م�صتوى الدللة

182182العدد

(α≤0.05)   دال احصائيا عند مستوى الداللة *

اأن�صطة  وفاعلية  املعرفة  تنفيذ  واقع  بني  العالقة  فح�س  �صابعا: 
الفر�صية  تن�س  ال�صابعة(:  )الفر�صية  ال�رصقية  القد�س  االأهلية يف  املوؤ�ص�صات 
الإح�صائية )α≤0.05( بني  الدللة  م�صتوى  ال�صابعة على عدم وجود عالقة معنوية عند 

واقع تنفيذ املعرفة, وفاعلية اأن�صطة املوؤ�ص�صات الأهلية يف القد�س ال�رصقية.

وقد ُفح�صت هذه الفر�صية من خالل ح�صاب قيمة معامل ارتباط بري�صون للعالقة بني 
واقع تنفيذ املعرفة, من جهة, وفاعلية اأن�صطة املوؤ�ص�صات الأهلية يف القد�س ال�رصقية, من 
جهة اأخرى. ويو�صح اجلدول )27( اأن قيمة معامل ارتباط بري�صون بلغت )0.365( وهي 
دالة اإح�صائيا عند م�صتوى الدللة )α≤0.05(, وبذلك ميكن القول اإن الفر�صية ال�صفرية مل 
تتحقق, وحتققت الفر�صية البديلة, وهذه النتيجة توؤكد وجود عالقة معنوية بني واقع تنفيذ 

املعرفة وفاعلية اأن�صطة املوؤ�ص�صات الأهلية يف القد�س ال�رصقية.
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 الجدول )27(:
نتائج فحص الفرضية السابعة

عملية تطبيق 
املعرفة

فاعلية اأن�صطة املوؤ�ص�صات 
االأهلية يف القد�س ال�رصقية

عملية تطبيق املعرفة

)**( 10.365معامل ارتباط بري�صون

00.000م�صتوى الدللة

182182العدد

فاعلية اأن�صطة 
املوؤ�ص�صات الأهلية يف 

القد�س ال�رصقية

1)**(0.365معامل ارتباط بري�صون

0.0000م�صتوى الدللة

182182العدد

(α≤0.05)   دال احصائيا عند مستوى الداللة *

ثامنا: فح�س العالقة بني واقع متابعة املعرفة والرقابة عليها وفاعلية 
تن�س  الثامنة(:  )الفر�صية  ال�رصقية  القد�س  يف  االأهلية  املوؤ�ص�صات  اأن�صطة 
 )α≤0.05( الفر�صية الثامنة على عدم وجود عالقة معنوية عند م�صتوى الدللة الإح�صائية
القد�س  يف  الأهلية  املوؤ�ص�صات  اأن�صطة  وفاعلية  عليها  والرقابة  املعرفة  متابعة  واقع  بني 

ال�رصقية.

للعالقة  بري�صون  ارتباط  معامل  قيمة  ح�صاب  خالل  من  الفر�صية  هذه  ُفح�صت  وقد 
بني واقع متابعة املعرفة والرقابة عليها , من جهة, وفاعلية اأن�صطة املوؤ�ص�صات الأهلية يف 
ارتباط بري�صون  اأن قيمة معامل  اأخرى. ويو�صح اجلدول )28(  ال�رصقية, من جهة  القد�س 
بلغت )0.369( وهي دالة اإح�صائيا عند م�صتوى الدللة )α≤0.05(, وبذلك ميكن القول اأن 
الفر�صية ال�صفرية مل تتحقق, وحتققت الفر�صية البديلة, وهذه النتيجة توؤكد وجود عالقة 
الأهلية يف  املوؤ�ص�صات  اأن�صطة  والرقابة عليها وفاعلية  املعرفة  واقع متابعة  معنوية بني 

القد�س ال�رصقية.
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العالق��ة ب��ن عملي��ات إدارة املعرف��ة وفاعلي��ة 

أنشطة املؤسسات األهلية في القدس الشرقية
د. يوس��ف أب��و فارة
أ. حمد خليل عليان

 الجدول )28(:
نتائج فحص الفرضية الثامنة

عملية متابعة املعرفة 
والرقابة عليها

فاعلية اأن�صطة املوؤ�ص�صات 
االأهلية يف القد�س ال�رصقية

عملية متابعة املعرفة 
والرقابة عليها

  )**( 0.369    1معامل ارتباط بري�صون

0.000    0م�صتوى الدللة

182   182العدد

فاعلية اأن�صطة 
املوؤ�ص�صات الأهلية يف 

القد�س ال�رصقية

 1 )**(0.369معامل ارتباط بري�صون

 0  0.000م�صتوى الدللة

  182  182العدد

(α≤0.05)   دال احصائيا عند مستوى الداللة *

الدرا�صة وجود عالقة معنوية بني م�صتوى  القول, يالحظ من خالل نتائج  وخال�صة 
تطبيق املعرفة من خالل عملياتها املختلفة )ت�صخي�س املعرفة, تخطيط املعرفة, حتديث 
املعرفة  املعرفة, ومتابعة  املعرفة  تطبيق  تنظيم   , املعرفة  توليد  املعرفة,  ن�رص  املعرفة, 
والرقابة عليها( وبني فاعلية اأن�صطة املوؤ�ص�صات الأهلية يف القد�س ال�رصقية, وهذه النتيجة 
ايجابية  اأن هناك عالقة  اأظهرت نتائجها  التي   Keyser.R  ( 2004 ) تتفق مع  درا�صة   
التابعة  الطاقة  توليد  موؤ�ص�صات  الكهرباء يف  توليد  مركز  فاعلية  وبني  املعرفة  اإدارة  بني 
وجود  اإىل  خل�صت  التي   )  2004  ( العمري  درا�صة  مع  اأي�صا  وتتفق  تين�صي.  وادي  ل�صلطة 
عالقة بني ال�صتخدام امل�صرتك لإدارة املعرفة وتكنولوجيا املعلومات وبني القيمة العالية 
لأعمال البنوك التجارية الأردنية, اإ�صافة اإىل وجود زيادة يف القيمة العالية لأعمال البنوك 

التجارية نتيجة ل�صتخدام تكنولوجيا املعلومات واإدارة املعرفة.
اإدارة  تطبيقات  بني  معنوية  عالقة  وجود  على  واأكدت  الدرا�صة  نتائج  اأثبتت  وقد 
املعرفة وفاعلية اأن�صطة املوؤ�ص�صات الأهلية يف القد�س ال�رصقية, وهنا ل بّد من التاأكيد على 
اأكرث  تكون  التنظيمية  حياتها  يف  وت�صتخدمها  املعرفة  اإدارة  متار�س  التي  املوؤ�ص�صات  اأن 
املعرفة من  ت�صخي�س  القادرة على  اأهدافها, فاملوؤ�ص�صات  واأكرث قدرة على حتقيق  فاعلية 
الأفراد  حتديد  على  والقادرة  املعرفة,  اكت�صاف  من  متكنها  التي  لالأدوات  امتالكها  خالل 
يف  خرباء  با�صتقطاب  تهتم  والتي  وخارجها-  املوؤ�ص�صة  -داخل  املعرفة  ميتلكون  الذين 
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اأهدافها.  حتقيق  على  قدرة  اأكرث  بال�رصورة  هي  باأن�صطتها  املرتبطة  املعرفة  اإدارة  جمال 
اأهدافا  ت�صع  عندما  فاعلية  واأكرث  ا�صتدامة  واأكرث  تناف�صية  اأكرث  تكون  املوؤ�ص�صات  اأن  كما 
ت�صاعد يف ن�رص املعرفة يف املوؤ�ص�صة, وحتدد الو�صائل املالئمة لتحقيق الأهداف التي ينبغي 
معرفتها, وت�صعى للح�صول على املعرفة من م�صادر متعددة, وتعتمد على الزبائن والعاملني 
كم�صادر للمعرفة, وتقوم مبكافاأة العاملني على اأفكارهم البتكارية وعلى جهودهم لك�صب 
العاملني داخل املوؤ�ص�صة, وتعمل على  العاملني على تبادل املعرفة بني  املعرفة, وت�صجع 

تطوير املعرفة احلالية. 
املعرفة  حتديث  نحو  الدوؤوب  العمل  يتطلب  اأهدافها  حتقيق  يف  املوؤ�ص�صات  جناح  اإن 
املعرفة  مراجعة  منها  ويتطلب  الفاعلة,  الأ�صاليب  بكافة  املعرفة  تنقيح  خالل  من  وذلك 

ب�صورة دورية والعمل على تطوير الأفكار اجلديدة املبتكرة.
وتعد الطاقة الب�رصية من العوامل الرئي�صة يف جناح املنظمة, وال�صتثمار بتلك الطاقة 
يقود اإىل جناح املوؤ�ص�صات يف قدرتها على حتقيق اأهدافها, وهذا ال�صتثمار يتم من خالل: 
املختلفة,  وحداتها  اإىل  املتعددة  امل�صادر  من  املوؤ�ص�صة  باأن�صطة  املرتبطة  املعرفة  نقل 
وقيامها بعر�س الأفكار البتكارية التي حت�صل عليها من خارج املوؤ�ص�صة على العاملني 
يف  وم�صاعدتهم  ومهاراتهم,  قدراتهم  تنمية  اأجل  من  العاملني  تدريب  على  والعمل  فيها, 
اكت�صاب املعرفة من خالل امل�صادر الداخلية ومن امل�صادر اخلارجية. وت�صعى املوؤ�ص�صات 
الوحدات  وبني  العاملني,  بني  ات�صال  و�صائل  لتطوير  كل جهودها  بذل  للنجاح من خالل 
املختلفة لتطوير املعرفة وترجمتها اإىل خدمات جديدة وبرامج عمل. ول �صك اأن املوؤ�ص�صات 
العاملني  اإىل ن�رص املعرفة وتوزيعها وتبادلها بني الوحدات املختلفة وجميع  التي ت�صعى 

تكون قادرة على حتقيق اأهدافها.
لدى  ويتوفر  املعرفة,  عن  البحث  على  العاملني  بت�صجيع  تقوم  التي  املوؤ�ص�صات  اإن 
عامليها ال�صتعداد للبحث عن املعرفة املرتبطة باأن�صطتها من م�صادرها املتعددة, ويبدي 
عاملوها تفاعال اإيجابيا لتحويل املعرفة الكامنة يف اأذهانهم اإىل معرفة �رصيحة وا�صحة 

هي اأي�صا قادرة على حتقيق اأهدافها.    
ومن اأجل اأن تنجح املوؤ�ص�صات يف حتقيق اأهدافها يتطلب منها تنظيم املعرفة وت�صنيفها 

وحفظها بحيث ي�صهل ا�صتخدامها, ويتطلب منها اأي�صا متابعة تطبيقها والرقابة عليها.
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املبحث السادس: ملخص النتائج والتوصيات

اأوال: ملخ�س النتائج 
اأظهرت نتائج الدرا�صة اأن املوؤ�ص�صات الأهلية يف القد�س ال�رصقية ت�صتخدم عمليات  1 .
وتوليد  وتوزيع  وتقا�صم  ون�رص  املعرفة  وحتديث  وتخطيط  ت�صخي�س  من  املعرفة  اإدارة 
عليها.  والرقابة  املعرفة  ومتابعة  املعرفة  وتنفيذ  وا�صرتجاع  وتخزين  وتنظيم  واكت�صاب 
اأنه يوجد تباين بني  اإل  اإدارة املعرفة  اأن املوؤ�ص�صات الأهلية ت�صتخدم جميع عمليات  ومع 
القطاعات املختلفة  يف مدى ا�صتخدامها لها, فيالحظ اأن موؤ�ص�صات قطاع الثقافة والفن هي 
اأكرث القطاعات ا�صتخداما لعملية ت�صخي�س املعرفة, يليها قطاع الطفولة وذوي الحتياجات 
اخلا�صة وقطاع حقوق الإن�صان والقطاع الن�صوي وال�صحي, بينما يالحظ اأن قطاع اجلمعيات 

اخلريية هي اأقل القطاعات ا�صتخداما لت�صخي�س املعرفة.
اأن القطاع الن�صوي  فيما يتعلق بعملية تخطيط املعرفة يالحظ من خالل النتائج  2 .
وقطاع الطفولة وقطاع الثقافة والفن هي اأكرث القطاعات ا�صتخداما لعملية تخطيط املعرفة, 

يف حني اإن قطاع اجلمعيات اخلريية هي اأقل القطاعات ا�صتخداما لعملية تخطيط املعرفة.
الطفولة  قطاع  اأن  النتائج  خالل  من  يالحظ  املعرفة  حتديث  بعملية  يتعلق  فيما  3 .
ا�صتخداما لعملية حتديث  اأكرث القطاعات  والثقافة والفن وذوي الحتياجات اخلا�صة هي 
املعرفة, يف حني اإن قطاعي ال�صحي واجلمعيات اخلريية هي الأقل ا�صتخداما لعملية حتديث 

املعرفة من بني القطاعات املختلفة الأخرى. 
بالن�صبة لعملية ن�رص املعرفة يالحظ اأن قطاعات الطفولة والن�صوي والثقافة والفن  4 .
وذوي الحتياجات اخلا�صة هي الأكرث ا�صتخداما لهذه العملية, يف حني يالحظ اأن قطاعي 

ال�صحي واجلمعيات اخلريية هي الأقل ا�صتخداما لهذه العملية. 
بالن�صبة لعملية توليد املعرفة  يالحظ اأي�صا اأن موؤ�ص�صات الثقافة والفن والطفولة  5 .
والن�صوي وذوي الحتياجات اخلا�صة هي اأكرث القطاعات ا�صتخداما لعملية توليد املعرفة , 
يف حني اأن قطاعي ال�صحة واجلمعيات اخلريية هي اأقل القطاعات ا�صتخداما لتلك العملية. 
الثقافة والفن وذوي  اأن قطاع  اإىل عملية تنظيم وتخزين املعرفة يالحظ  بالنظر  6 .
الحتياجات اخلا�صة والطفولة هي اأكرث القطاعات ا�صتخداما لعملية تنظيم وتخزين املعرفة 
يف حني اأن قطاعي اجلمعيات اخلريية وال�صحة هي اأقل القطاعات ا�صتخداما لهذه العملية.

اأن قطاعات ذوي الحتياجات اخلا�صة والثقافة والفن  النتائج  اأي�صا من  ي�صتدل  7 .
قطاعي  اأن  املعرفة, يف حني  اإدارة  تنفيذ  لعملية  ا�صتخداما  القطاعات  اأكرث  والطفولة هي 

ال�صحة واجلمعيات اخلريية هما اأقل القطاعات ا�صتخداما لها. 
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اأن  النتائج  فيما يتعلق بعملية متابعة املعرفة والرقابة عليها يالحظ من خالل  8 .
العملية, يف حني  لتلك  ا�صتخداما  القطاعات  اأكرث  والطفولة هي  الن�صوي  القطاع  موؤ�ص�صات 
اإدارة  متابعة  لعملية  ا�صتخداما  القطاعات  اأقل  وال�صحة هما  اخلريية  اجلمعيات  قطاع  اأن 

املعرفة والرقابة عليها.
اأن  الدرا�صة  نتائج  اأظهرت  فقد  الأهلية  املوؤ�ص�صات  اأن�صطة  بفاعلية  يتعلق  فيما  9 .
خالل  من  اأهدافها  حتقيق  يف  الأخرية  اخلم�س  ال�صنوات  خالل  جنحت  الأهلية  املوؤ�ص�صات 
القطاعات املختلفة يف  اأن هناك تفاوت بني  العتبار  الأخذ بعني  اأن�صطتها املختلفة, مع 

مدى حتقيقها لتلك الأهداف.
الأهلية  املوؤ�ص�صات  يف  املعرفة  اإدارة  تطبيق  تواجه  التي  باملعيقات  يتعلق  فيما  10 .
يف القد�س ال�رصقية, ففقد اأظهرت النتائج اأن من اأبرز املعيقات هو عدم وجود اإدراك كاف 
املعرفة,  اإدارة  نظام  لتطبيق  املنا�صبة  املوارد  وجود  وعدم  املعرفة,  اإدارة  ودور  ملفهوم 
والفتقار اإىل التدريب املتعلق باإدارة املعرفة وعدم الدعم الكايف من الإدارة العليا لعمليات 

اإدارة املعرفة.
اأظهرت النتائج وجود عالقة معنوية بني تطبيقات اإدارة املعرفة وفاعلية اأن�صطة  11 .
املوؤ�ص�صات الأهلية يف القد�س ال�رصقية, فاملوؤ�ص�صات التي متار�س اإدارة املعرفة وت�صتخدمها 
يف حياتها التنظيمية تكون اأكرث فاعلية وقادرة على حتقيق اأهدافها من املوؤ�ص�صات الأخرى 

التي ل متار�س اإدارة املعرفة.
هناك تباين وا�صح بني قطاعات املوؤ�ص�صات املختلفة يف مدى ا�صتخدامها لإدارة  12 .
الن�صوي  والقطاع  اخلا�صة  الحتياجات  وذوي  الطفولة  قطاع  اأن  يالحظ  فبينما  املعرفة, 
ب�صورة  املعرفة  اإدارة  عمليات  ت�صتخدم  التحتية  والبنية  والفن  والثقافة  الن�صان  وحقوق 

كبرية, يالحظ اأن قطاع اجلمعيات اخلريية والقطاع ال�صحي اأقل ا�صتخداما لتلك العمليات.
الأخرية,  اخلم�س  ال�صنوات  خالل  وجناعتها  فاعليتها  اأثبتت   الأهلية   املوؤ�ص�صات  13 .

ويتمثل ذلك من خالل اأن�صطتها التي �صاهمت يف حتقيق اأهدافها.
فاملوؤ�ص�صات   , وفاعليتها  املعرفة  اإدارة  ممار�صة  مدى  بني  مبا�رصة  عالقة  هناك  14 .

التي متار�س عمليات اإدارة املعرفة هي اأكرث فاعلية من غريها التي ل ت�صتخدمها.
تقوم املوؤ�ص�صات الأهلية بعمليتي الت�صبيك والتن�صيق فيما بينها , الأمر الذي مينحها  15 .

القوة, ويهيىء لها الإمكانات لتحقيق اهدافها.
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ثانيا: التو�صيات
يف �صوء نتائج الدرا�صة تقدم الدرا�صة التو�صيات الآتية:

اأن تتبنى الإدارات العليا للموؤ�ص�صات الأهلية الفكر ال�صرتاتيجي لإدارة املعرفة,  1 .
وتعمل على ت�صجيعها وتطبيقها من خالل الربامج املختلفة.

قدرات  تنمية  اأجل  من  تدريبية  دورات  عقد  على  الأهلية  املوؤ�ص�صات  تعمل  اأن  2 .
العاملني وتطوير مهاراتهم ومعارفهم.

ت�صجيع العاملني على اكت�صاب املعرفة من امل�صادر الداخلية واخلارجية. 3 .
العمل على حتويل املعرفة الكامنة يف اأذهان العاملني اإىل معرفة �رصيحة, وذلك  4 .

من خالل تبادل املعرفة بني العاملني بو�صائل متعددة.
ال�صعي اإىل اإيجاد بيئة عمل ي�صودها الثقة والحرتام املتبادل وال�صلوك الأخالقي  5 .
املوؤ�ص�صات  املختلفة يف  الإدارية  امل�صتويات  الفاعلة بني  التفاعلية  والعالقات 

الأهلية يف القد�س ال�رصقية.
�رصورة تخ�صي�س وحدة م�صتقلة متخ�ص�صة بتطوير اأن�صطة اإدارة املعرفة وتعمل  6 .

على متابعة تطبيق عمليات اإدارة املعرفة يف تلك املوؤ�ص�صات.
العاملني على  اأجل ك�صب املعرفة وت�صجيع  اإىل تطوير مكتبة مهنية من  ال�صعي  7 .

حتديث املعرفة وتطويرها.
ال�صعي اإىل تطوير و�صائل الإت�صال اللكرتونية وتطوير برامج الإنرتنت كو�صيلة  8 .

لكت�صاب املعرفة وتبادلها.
اأن تقدم اجلهات املانحة الدعم املادي للموؤ�ص�صات الأهلية من اأجل اأن تعمل على  9 .
اإدارة املعرفة بفاعلية وكفاءة مثل:  توفري كل امل�صتلزمات التي ت�صمن تطبيق 
وغري  املكتبات  وتطوير  اللكرتونية,  الأجهزة  وتوفري  الب�رصية,  الطاقة  تنمية 

ذلك..
اللقاءات  عقد  خالل  من  بينها  فيما  املعرفة  الأهلية  املوؤ�ص�ص�صات  تتبادل  اأن  10 .

واملوؤمترات وتبادل اخلربات.  
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املصادر واملراجع:
أواًل: املراجع العربية 

(: التدقيق الت�صويقي, املكتبة الأدبية, اخلليل. اأبو فارة, ي. )2001	•
(: واقع ا�صتخدام مدخل اإدارة املعرفة يف امل�صارف العاملة  يف  اأبو فارة, ي. )2006	•

فل�صطني, موؤمتر جامعة العلوم التطبيقية, عمان, الأردن. 
(: اإدارة املعرفة وانعكا�صاتها على الإبداع التنظيمي,  الدوري, ز. العزاوي, ب. )2004	•

موؤمتر جامعة الزيتونة الأردنية, عمان, الأردن.
(: اأثر بع�س مكونات اإدارة املعرفة يف عمليات القيادة  اخلريو , ق. جالل , �س. )2004	•

الإدارية. موؤمتر جامعة الزيتونة الأردنية, عمان, الأردن.
الئتمان  خماطر  تقليل  يف  املعرفة  اإدارة  دور   :)  •	2004 �س.)  يا�صني,  غ.  الرفاعي, 

امل�رصيف. موؤمتر جامعة الزيتونة الأردنية, عمان, الأردن.    
الزيتونة  جامعة  موؤمتر  الإلكرتوين.  والتعليم  املعرفة  اإدارة   :) •	2004( اأ.  الرو�صان,   

الأردنية, عمان, الأردن.
( : اإدارة املعرفة ودورها يف تعزيز عملية اتخاذ القرار  ال�صمري, اإ. الدوري ,م. )2004	•

ال�صرتاتيجي. موؤمتر جامعة الزيتونة الأردنية, عمان, الأردن.
ال�صاعد , ر. حرمي , ح.) 2004	• ( : دور اإدارة املعرفة وتكنولوجيا املعلومات يف اإيجاد 

امليزة التناف�صية.  موؤمتر جامعة الزيتونة الأردنية, عمان, الأردن.
(: علم املعلومات, مكتبة دار الثقافة للن�رص واملعلومات. عمان,  ال�صباغ , ع. )2000	•

الأردن.
( : اإدارة املعرفة يف �صناعة ال�صيافة الأردنية, موؤمتر  الطائي, ح. ابو عيا�س.ع. )2004	•

جامعة الزيتونة الأردنية, عمان, الأردن.
(: دور اإدارة املعرفة يف تعزيز اأداء  العاين, �س. الب�صتاوي, �س. الرحاحلة, م. )2004	•

املدقق الداخلي. موؤمتر جامعة الزيتونة الأردنية, عمان, الأردن.
, دار  اإدارة املعرفة. ط1	•  اإىل  : املدخل   ) , غ.) 2006  العمري  العلي, ع. قنديلجي,ع. 

امل�صرية للن�رص والتوزيع والطباعة , عمان. الأردن.
املعرفة  واإدارة  املعلومات  لتكنولوجيا  امل�صرتك  ال�صتخدام   :) •	2004( غ.  العمري, 
لتحقيق  قيمة عالية لأعمال البنوك التجارية الأردنية. اأطروحة دكتوراه غري من�صورة, 
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