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  إهداء

  

  برا وإحسانا هلما كما ربياني صغريا: لوالدي 

  كما دفعت بي لألمام دوما: لزوجتي 

  اما و رآيات و أصالة و ابتسام و بيسان و سامل: ألوالدي 

  على صربهم وحتملهم انشغال وقتي يف هذا العمل

  عبد اهللا وعبد الرمحن الذين هم سندي: ألخوتي 

  عائلة ماضي الكرمية: لعائلتي 

  إىل فلسطني كل فلسطني

                                أهدي هذا العمل املتواضع
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  شكر وتقدير
  

 ما علمتنا ، اللهـم      إالعلم لنا    انك ، اللهم ال   اللهم لك الحمد كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم سلط        

يجازي نعمك علـى   علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا ، وأحمدك حمدا وشكرا ال          

 هذا العمل المتواضع ، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي األمـين    إلتمامأن وفقتني   

  المبعوث رحمة للعالمين وبعد ،

 والذي تواضع    يوسف حسين عاشور    /األستاذ الدكتور  ية أخص بالشكر وعظيم االمتنان        بدا

مشكورا وأشرف على هذه الدراسة ولما كان لتوجيهاته عظيم األثر في انجاز هـذه الدراسـة ،                 

  :وأتقدم بالشكر والعرفان للجنة المناقشة ممثلة بكل من 

  ماجد محمد الفرا/ األستاذ الدكتور 

  سامي علي أبوالروس/ الدكتــور 

 الشكر والعرفان ألساتذة ومدرسي كليـة       بجزيل ، كما أتقدم     لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة    

 برنامج ماجستير إدارة األعمال بالجامعة اإلسالمية وذلك لما بذلوه مخلصين تجـاهي             –التجارة  

 الجامعـة  ارةإلد والـشكر موصـول   وتجاه زمالئي وقدموا لنا خالصة خبـراتهم ومعـارفهم ،   

 ، كما أتقدم بالشكر الجزيل لجميع األساتذة الذين سـاهموا بتحكـيم    جزاهم اهللا كل خير  اإلسالمية

  .االستبانة لما كان إلرشاداتهم من النفع والفائدة في هذه الدراسة

أخيرا وليس بآخر أتقدم بالشكر الجزيل لكل أولئك الذين تعاونوا معي بشكل أو بآخر إلتمام هـذه               

   .اسة وأخص بالذكر زوجتي الحبيبة وعائلتي الكريمةالدر

  
  

   الباحث                                                                                
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  دور إدارة المعرفة في ضمان تحقيق جودة التعليم العالي  
  "حالة دراسية الجامعة اإلسالمية بغزة"

  ملخص الدراسة
  

ي ضمان تحقيق جودة التعليم العالي حالـة دراسـية    المعرفة فإدارة بيان دور   إلىهدفت الدراسة الحالية    

تـصميم  تحقيق أهداف الدراسة تم إتباع المنهج التحليلي الوصفي ، كمـا تـم               بغزة ول  اإلسالميةالجامعة  

 359وعـددها  " عينة الحصر الـشامل  "  تم توزيعها على عينة الدراسة       األولية استبانة لجمع المعلومات  

 اسـتبانة   275وتم استرداد عـدد     )  بغزة   اإلسالمية بالجامعة    المتفرغين يةأعضاء الهيئة التدريس  (مفردة  

توصـلت  ، و، وفي ضوء ذلك جرى جمع وتحليل البيانات واختبـار الفرضـيات         % 69بنسبة استرداد   

 إلدارة أفراد العينة حول البنيـة التحتيـة   آراءوجود فروق في     : عدد من النتائج كان أهمها       إلىالدراسة  

، وعدم وجود فروق في آراء أفراد العينة حـول  ى للدرجة العلمية ألعضاء الهيئة التدريسية    المعرفة تعز 

وجود فروق في آراء المبحـوثين تعـزى    يسية، و ضمان الجودة تعزى للدرجة العلمية ألفراد الهيئة التدر       

  . العاليوجود عالقة بين حوسبة المكتبات وضمان تحقيق جودة التعليم ، وللخبرة لعضو هيئة التدريس

 االنترنت مع مكاتب الهيئة التدريسية وقاعات الدراسة من جهـة وضـمان         إيصالعدم وجود عالقة بين     

تحقيق جودة التعليم العالي من جهة أخرى، وكذلك وجود عالقة بين توفير المستلزمات العلمية الحديثـة                

لبيانات الخارجيـة والداخليـة     وجود عالقة بين االشتراك بقواعد ا     وضمان تحقيق جودة التعليم العالي، و     

وضمان تحقيق جودة التعلـيم     وضمان تحقيق جودة التعليم العالي ، كذلك وجود عالقة بين تنويع المكتبة             

 فرصـة أكبـر للـدرجات العلميـة         إعطـاء بضرورة  : وخرجت الدراسة بعدة توصيات منها      العالي ،   

دة التعليم العـالي واالسـتنارة بـرأي        لما لذلك من تبعات ايجابية على ضمان جو       ) المدرس ،المحاضر (

 اإلسـالمية لما لديه من خبرة ، ضرورة زيادة االتصال االلكتروني بين الجامعة   ) األستاذ(الدرجة العلمية   

والجامعات األخرى العربية واألجنبية في جوانب التعاون البحثي واالبتعاث وأوصت عمـادة المكتبـات              

  . نامج تدريبي أكاديمي متكامل للخريجينلم والوسائط وعمل بربتطوير قسم الكتب النادرة والميكروفي



 س 

  Higher Educationement inThe Role of Knowledge Manag

)G.U.I( Case Study – Quality Assurance 

Abstract  
The purpose of this study is to reveal the role of knowledge management in 

Higher Education Quality Assurance – Case Study on The Islamic University of 

Gaza . In order to achieve the objectives of this study, the researcher designed a 

questionnaire to gather primary information and distributed it to (359) 

members of the study sample who are currently employees in The Islamic 

University. The data were conducted and analyzed through the statistical 

package of social science (SPSS).  

After conducting the inscriptional analysis of the study and analyzing the 

variations, the study concluded the following conclusions: 

There are differences in the opinions of sample members about knowledge 

management infrastructure depending on the scientific degree. However, there 

are no differences in the opinions of sample members on how to ensure the 

quality due to the scientific degree. 

 The study found that there is significant statistical relationship between 

experience and higher education quality assurance. On the other hand, while 

there is relationship between E- Library and higher education quality 

assurance, there is no relationship between internet connection and higher 

education quality assurance. 

In addition, the study found that there is a relationship between equipments 

saving and higher education quality assurance from one side, and there is a 

relationship between external , internal database sharing and higher education 

quality assurance from another side. 

Finally the results show that there is a relationship between library 

diversification and higher education quality assurance.  
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  المقدمة  .1

أفرزت الثورة التكنولوجية والمعرفية في نهاية القرن العشرين والعقد األول من القـرن الحـادي      

مثل إعـادة هندسـة     ،لمفاهيم والمداخل في مجال اإلدارة العامة       والعشرين ظهور مجموعة من ا    

إدارة الجـودة  ،  Restructuringوإعـادة الهيكلـة   ، Re-Engineering Processالعمليـات  

 Knowledgeالسيما تطوير مفهوم إدارة المعرفـة  ،Total Quality Managementالشاملة 

Management(KM)،     المعارف والمهارات المكتسبة في     والتركيز عليه والذي يكمن في وضع 

أيدي العاملين في الوقت والشكل المناسب ،والسهولة الممكنة لالستفادة منها في تحقيق مـستويات      

   .)20،ص2010حمود ، (أعلى من االنجاز 

أصبحت مفاهيم المعرفة والجودة هي المحرك الذي يقود التنافسية في وقتنا الحالي وتـشكل إدارة       

فكريا مهما وذا قيمة يهتم بالعاملين الـذين يباشـرون أنـشطة معرفيـة وذوي               المعرفة تطورا   

ــة فــي المنظمــة  ــذين يقومــون باألعمــال الذهني  االختــصاصات والقــدرات المتميــزة ال

  .)21،ص2005الكبيسي(

أن تكـون   :من ناحية أخرى فان تطبيق إدارة المعرفة يتطلب توافر مجموعة من العناصر مثـل             

سائدة لدى العاملين ترحب بالتغيير ، وأن يكون الهيكل التنظيمي مناسبا إلدارة            الثقافة التنظيمية ال  

المعرفة بحيث يؤدي إلى استقاللية أكثر في اتخاذ القرار ويساعد على العمل بروح الفريق ،كمـا             

يجب أن تتسع الثقافة التنظيمية لتحتوي الجوانب العديدة الخاصة بإدارة المعرفة وان تكون قيـادة          

  . (Leidner & Others,2006,p18)على تبني إدارة المعرفةتشجع 

أما عن الجودة فرغم وجود بعض االختالف في وجهات نظر القائمين على أية صـناعة نحـو                 

مفهوم الجودة إال أن هناك اتفاقا على أهميتها ودورها الفعال في تحقيق موقف تنافسي متميز في                

لمتغيرات البيئية التي تعمل في ظلها االستمرار في        السوق فال تستطيع مؤسسات األعمال نتيجة ل      
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السوق دون تبني إستراتيجية فعالة تجاه جودة خدماتها ففشل الخدمـة فـي الوفـاء باحتياجـات                 

 عبـد (المستهلك ورغباته لن يعوضه أي جهد تسويقي في عناصر المزيج التسويقي األخـرى ،               

  ).25،ص2001المحسن

ألفراد اإلبداعية ،وتعزيز القدرة التنافسية ،والتـسلح بثقافـة         فيجب أن نعمل على تحفيز طاقات ا      

اإلبداع والتطوير واألداء الجماعي ،وإتاحة فرصة التعلم أمام العاملين في المنظمة ،مـن أجـل               

تنمية معلوماتهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم واستخدام نماذج هيكلية مرنـة وتكنولوجيـا ونظـم            

  .(Hicks , Others,2006,p22)معلومات واتصال متطورة

جامعة ولم تتضمن القائمة أي جامعـة       500تم اختيار   ) 2004(وفي التقييم األسباني الشهير عام      

عربية ،والسبب في ذلك أن األسس المعتمدة في التقييم في الجامعات الغربية تتبع أسس وسياقات               

ات والدول تقـوم بعمليـة   بعيدة عن أسس تقييم الجامعات العربية ، وأن هنالك العديد من المؤسس 

التقييم فقد تجد جامعة متقدمة في تقييم ما ومتراجعة في تقييم آخر ، غير أنه حديثا وفـي عـام                    

دخلت بضعا من الجامعات العربية التقييم ومنها جامعة الملك خالد والجامعة اإلسـالمية       ) 2009(

كنها تعتبر نقلة نوعية يمكـن    بغزة وان كانت هذه الجامعات ليست في مراحل متقدمة من التقييم ل           

    )info.webometrics.www  ,2010/5/12(البناء عليها 

من هنا كان منطلق هذه الدراسة للتعرف على دور إدارة المعرفة وربطها بإدارة الجودة كدراسة               

 من أهمية لقطاع غزة حيث بلغ عدد الطالب         حالة على الجامعة اإلسالمية لما للجامعة اإلسالمية      

 عمـادة التخطـيط   -الجامعة اإلسـالمية  ( طالب وطالبة 19042) 2009/2010(المسجلين للعام   

  ).2010والتطوير، مارس 
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  مشكلة الدراسة  .2

انطالقا من نقص الموارد المادية لدى الشعب الفلسطيني وأن المورد البشري هـو أعظـم مـا                 

 اهتماما متزايدا بإدارة المعرفة وتسارع تطبيقها في الجامعة اإلسالمية لمـا            يمتلكه، فقد بدأ هنالك   

تواجهه هذه الجامعة من منافسة وتحديات ولسعيها الدائم للوصول إلى الميزة التنافسية من خـالل   

تحقيق مكاسب وزيادة في رضا الطلبة  وتحسين جودة خدماتها التعليمية ورفع مستوى أعـضاء               

ية والعاملين فيها باإلضافة إلى رفع كل الخدمات البحثية التي تقوم بهـا وخدمـة               هيئاتها التدريس 

  -:وعليه يمكن صياغة مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيسي التالي .المجتمع المحيط

ما هو دور إدارة المعرفة في ضمان تحقيق جودة التعليم العـالي فـي الجامعـة                

  اإلسالمية بغزة ؟

  -: حسب متغيرات الدراسة إلى األسئلة الرئيسية التالية يمكن تقسيم مشكلة الدراسة

الدرجـة العلميـة    (هل هناك عالقة بين الخصائص التي يتمتع بها أعضاء الهيئة التدريسية            -أ

، وضمان تحقيق الجـودة فـي الجامعـة        )والسعي للحصول عليها، خبرة عضو هيئة التدريس      

  اإلسالمية؟

  

حوسـبة المكتبـات ،إيـصال    (ة لتكنولوجيا المعلومـات     هل هنالك عالقة بين البنية التحتي     -ب

االنترنت مع مكاتب الهيئات التدريسية ، توفير المستلزمات العلمية الحديثة ، االشتراك بقواعد             

  ،وضمان تحقيق الجودة في الجامعة اإلسالمية ؟) البيانات الخارجية ،تنويع المكتبة
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  : متغيرات الدراسة  .3

  : المتغيرات المستقلة
خبـرة  ، الدرجة العلمية  ، الخصائص التي يتمتع بها أعضاء هيئة التدريس         :(إدارة المعرفة   -1

  ).عضو هيئة التدريس 
  
قواعد البيانـات ،    ، حوسبة المكتبات   ):(لتكنولوجيا المعلومات ( البنية التحتية إلدارة المعرفة   -2

  ).االنترنت ، الشبكات
  

  : المتغير التابع
الـسمعة  ، القيـادة ذات الرؤيـة اإلسـتراتيجية     :()ة التعليم العالي  ضمان جود (ضمان الجودة -1

جودة الخريجين بـسوق  ، جوائز الجودة والتميز ، جودة المرافق األكاديمية  ، األكاديمية والمهنية   
  ).العمل 
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 المتغير التابع المتغيرات المستقلة

 ضمان الجودة-1 )الهيئة التدريسية(إدارة المعرفة-1

  خصائص هيئة التدريس-ا

  الدرجة العلمية-ب

 خبرة عضو هيئة التدريس-ج

  رفةالبنية التحتية إلدارة المع-2

 )البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات(

  حوسبة المكتبات -ا

  االشتراك بقواعد البيانات الخارجية -ب

  االنترنت واالنترانت والشبكات-ت

  توفير المستلزمات العلمية الحديثة-ث

 تنويع المكتبة-ح

 

  القيادة ذات الرؤية اإلستراتيجية-ا

  السمعة األكاديمية والمهنية-ب

جوائز الجودة والتميز الحاصلة عليها -ت

  .الجامعة

  جودة المرافق األكاديمية-ث

 جودة الخريجين بسوق العمل-ح

  العالقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع 

  )1-1(شكل رقم

   الباحثجرد بواسطة
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  : فرضيات الدراسة  .4

  :في ضوء مشكلة الدراسة وأسئلتها يمكن صياغة الفرضيات التالية التي سيجري اختبارها

 الفرضية الرئيسية األولى

1- H0 :              ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الخصائص التي يتمتع بها أعـضاء

عنـد مـستوى داللـة      الهيئة التدريسية وضمان الجودة في الجامعة اإلسـالمية         

  ).0.05(معنوية

  :ويتفرع عن الفرضية الرئيسية الفرضيتين الفرعيتين التاليتين

  :الفرضية الفرعية األولى 

1 -1- H0: :              ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بـين دور إدارة المعرفـة وضـمان

تحقيق الجودة في الجامعة اإلسالمية تعزى لخبرة عضو هيئـة التـدريس عنـد     

  ).0.05(عنوية مستوى داللة م

  :الفرضية الفرعية الثانية 

1 -2- H0 :            ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين دور إدارة المعرفة وضمان تحقيق

الجودة في الجامعة اإلسالمية تعزى للدرجة العلمية والسعي للحصول عليها عند           

  ).0.05(مستوى داللة معنوية 

 الفرضية الرئيسية الثانية

1- H0  :بـين  ) 0.05( داللة إحصائية عند مستوى داللـة معنويـة  ال توجد عالقة ذات

وضـمان تحقيـق    ) لتكنولوجيا المعلومـات  (خصائص البنية التحتية إلدارة المعرفة      

  .الجودة في الجامعة اإلسالمية
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  :ويتفرع عنها الفرضيات الفرعية التالية 

  :الفرضية الفرعية األولى

1 -2 H0:   بـين  ) 0.05(داللـة معنويـة   ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مـستوى

  .حوسبة المكتبات في الجامعة اإلسالمية وضمان تحقيق الجودة 

  :الفرضية الفرعية الثانية

2 -2 H0:    بـين  ) 0.05(ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة معنويـة

إيصال االنترنت مع مكاتب الهيئات التدريسية وقاعات الدراسة من جهـة وتحقيـق             

  .ة من جهة أخرى في الجامعة اإلسالميةضمان الجود

  :الفرضية الفرعية الثالثة

3 -1 H0:           بـين  ) 0.05(ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة معنوية

توفير المستلزمات العلمية الحديثة التي تستخدمها الهيئات التدريـسية وضـمان           

  . تحقيق الجودة في الجامعة اإلسالمية

  :ابعةالفرضية الفرعية الر

4 -1 H0:     0.05(ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة معنويـة (

بين االشتراك بقواعد بيانات مؤسسات محلية و خارجية ، وضـمان تحقيـق             

  .الجودة في الجامعة اإلسالمية

  :الفرضية الفرعية الخامسة

5-2 H0:            بـين تنويـع     )0.05(ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة معنويـة 

  .المكتبات وضمان تحقيق الجودة في الجامعة اإلسالمية
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  أهداف الدراسة  . 5   

ترجع أهمية الدراسة إلى المنافسة الشديدة بين الجامعات في قطـاع غـزة وان تحقيـق الميـزة       

لة التنافسية في مجاالت إدارة المعرفة وإعادة هندسة العمليات وإعادة الهيكلة وإدارة الجودة الشام            

  .هو الطريق الوحيد نحو التميز واإلبداع في وقتنا الحالي

  _:إن الهدف الرئيسي لهذه الدراسة يتمثل في 

باالعتمـاد  ، اإلسالمية  بيان أثر تطبيق مفهوم إدارة المعرفة في ضمان  جودة التعليم في الجامعة

رة المعرفـة فـي   على خصائص الهيئات التدريسية العاملة فيها وخصائص البنيـة التحتيـة إلدا   

الجامعة اإلسالمية كحالة دراسية كون الجامعة اإلسالمية مـن كبـرى الجامعـات الفلـسطينية               

  .وخصوصا بقطاع غزة النقطاع التواصل مع شطر الوطن األخر

  أهمية الدراسة. 6

  : تتمثل أهمية هذه الدراسة في 

لتطبيق مفاهيم إدارة المعرفة في     ،فتح المجال أمام المعنيين والعاملين في الجامعات الفلسطينية         -1

  .تحسين جودة التعليم العالي

  .بيان عالقة خصائص الهيئة التدريسية في ضمان تحقيق الجودة في الجامعة اإلسالمية-2

  .بيان عالقة البنية التحتية إلدارة المعرفة في ضمان الجودة في الجامعة اإلسالمية بغزة-3

وصيات تهدف لتوضيح أهمية إدارة المعرفة بمتغيراتهـا  من المرجح أن تخرج هذه الدراسة بت  -4

  .المحددة في تحسين مستويات الجودة في الجامعة اإلسالمية والجامعات الفلسطينية بشكل عام

تضيف هذه الدراسة إلي المكتبة العربية دراسة تطبيقية علمية في موضـوع إدارة المعرفـة               -5

  .وث التطبيقيةوعالقتها بالجودة ،وهذا يغني المكتبة بالبح
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  مصطلحات الدراسة . 7    

  :)Knowledge(المعرفة

 هي كل شيء ضمني أو ظاهري يستحضره األفراد ألداء أعمالهم بإتقان ،أو التخـاذ قـرارات                

  ).12،ص2005الكبيسي ،(صائبة 

   :)KM)(Knowledge Management(إدارة المعرفة

عاملين بما يوفر فرصة لزيادة المعـارف مـن   هي العملية المنهجية في توفير المعرفة وإتاحتها لل    

  (Laudon&Laudon,2007).خالل توفير البيانات والمعلومات ونشر المعارف والمعلومات

  :)Quality Assurance(ضمان الجودة

 اإلجراءات المنظمة في اإلدارة والتقييم لضمان الوصول إلى مستوى معـين مـن الجـودة أو                

عليم العالي ،بما يعزز ثقة من يهمه األمر مباشرة في نظام التعليم            االرتقاء بمستوى الجودة في الت    

  ). ly.gov.higheredu.www, 2010/5/20(ومخرجاته 

  :)Total Quality Management(إدارة الجودة الكلية

 إلي الجودة على أساس أنهـا        هي فلسفة قائمة على أساس مجموعة من األفكار الخاصة بالنظر         

عملية دمج عمليات المنظمة ووظائفهـا ذات العالقـة للوصـول إلـى مـستوى متميـز مـن                   

 أو هي القيام بالعمل الصحيح من أول وهلة باالعتماد على تقيـيم     ).35،ص2002البكري،(الجودة

  ).درالي،نقال عن معهد الجودة الفي119،ص2001عبد المحسن ،(العميل في معرفة تحسن األداء

    :)Organizational Learningالتعلم التنظيمي 

هو الوعي بالمشكالت التنظيمية والنجاح في تحديد هذه المشكالت وعالجها مـن قبـل األفـراد             

  ).61،ص2010حمود ،(العاملين في المنظمة بما ينعكس على مخرجات المنظمة ايجابيا 
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  الدراسات السابقة. 1

  : الدراسات المحلية / أوال 

تطوير مهارات مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة       : بعنوان  ) 2010( دراسة بدر  -1

  .في ضوء مفهوم إدارة المعرفة

اسة لتطوير مهارات مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة في ضوء مفهـوم            هدفت الدر 

إدارة المعرفة مستخدمتا المنهج الوصفي التحليلي ، وقد استخدمت عينة مكونة مـن جميـع               

 واستجاب منهم   129والبالغ عددهم   2009/2010مديري المدارس الثانوية بقطاع غزة للعام       

بـأن ممارسـة مـديري المـدارس        : للنتائج التالية    ،وتوصلت الدراسة % 96.9 بنسبة   125

لمهارات إدارة المعرفة من وجهة نظرهم عالية واقترحت الدراسـة عقـد دورات لمـدراء               

المدارس في مجال إدارة المعرفة وتطوير مهارات المدراء البحثيـة وتزويـدهم بمـصادر              

 .معرفة صريحةالمعرفة المختلفة وتشجيعهم بالحوافز لتحويل المعرفة الضمنية إلى 

  

دور إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق       : بعنوان  ) 2008( دراسة الشرفا    -2

  .المزايا التنافسية في المصارف العاملة في قطاع غزة

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور إدارة المعرفة وتكنولوجيـا المعلومـات فـي تحقيـق          

 في قطاع غزة ، وقـد اسـتخدمت الباحثـة المـنهج             المزايا التنافسية في المصارف العاملة    

 موظفـا وهـم     174الوصفي التحليلي وكانت أداة الدراسة هي االستبانة وتكونت العينة من           

جميع المدراء العامين ورؤساء األقسام في المصارف المبحوثة، وتوصلت الدراسة إلـى أن             

عرفـة وتحـرص علـى      المصارف العاملة في قطاع غزة تطبق نظم تكنولوجيـا إدارة الم          

االستفادة من تكنولوجيا المعلومات غير أنه ال توجد وحدة تنظيمية أو قـسم خـاص إلدارة                
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وأنـه توجـد    .المعرفة داخل أي مصرف في قطاع غزة رغم تطبيقها لنظم إدارة المعرفـة              

عالقة ذات داللة إحصائية بين إدارة المعرفة وتكنولوجيـا المعلومـات ومجـاالت الميـزة               

  .ةالتنافسي

  

بعنوان معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة فـي الجامعـات       ) : 2008( دراسة مدوخ    -3

  .الفلسطينية بمحافظات غزة وسبل التغلب عليها

  هدفت الدراسة لمعرفة معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعات بقطاع غزة ،

جميع المدراء ورؤساء لجـان    و استخدم المنهج الوصفي التحليلي تكون مجتمع الدراسة من          

والبـالغ  2007/2008للعـام الدراسـي     ) اإلسالمية واألقصى واألزهر  (الجودة في جامعات    

   فردا وتم أخذهم كعينة أي أن مجتمع الدراسة هو العينة155عددهم 

وجد الباحث في هذه الدراسة أن معوقات تطبيـق إدارة الجـودة الـشاملة فـي الجامعـات            

ت تتعلق بالهيئة التدريسية ، ومعوقات تتعلق بالهيئة اإلدارية ،ومعوقات          الفلسطينية هي معوقا  

تتعلق بالبحث العلمي وأنه على رأس كل تلك المعوقات هو وجود درجة عالية من المركزية               

في اتخاذ لقرارات الجامعية وطالبت الدراسة بالحد من المركزية وبالعمل الجاد لنشر ثقافـة              

  .لة وتفعيل دور وحدة ضمان الجودة في كل جامعة فلسطينيةمفهوم إدارة الجودة الشام
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بحث خصائص المنظمة المتعلمة وأثرهـا علـى        : بعنوان  ) 2007(  دراسة أبوعاذرة     -4

  .أهداف مركز التطوير التربوي في وكالة الغوث تحقيق

 غـزة  هدفت هذه الدراسة التي أجريت على مركز التطوير التربوي بوكالة الغوث الدولية في 

إلى قياس مدى توفر خصائص منظمة التعلم ومدى انعكاس ذلك على أداء مركـز التطـوير        

كما يقدرها العاملون ، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلـي وأداة الدراسـة هـي                

 مشرفا في مركز التطوير التربوي بنسبة اسـترجاع         83االستبانة وعينة الدراسة تكونت من      

ائج الدراسة أن مستوى توفر خصائص المنظمة المتعلمة فـي مركـز          ، وأظهرت نت  % 100

مستوى الفرد،مستوى الفريق،مستوى المركز ،مجموع     (التطوير ضعيف على كل المستويات      

  ).المستويات

  

تقييم دور نظم المعلومـات اإلداريـة فـي صـنع           : بعنوان  ) 2005( دراسة أبوسبت    -5

 .ية في قطاع غزةالقرارات اإلدارية في الجامعات الفلسطين

هدفت الدراسة إلي تقييم دور نظم المعلومات في عملية صنع القرارات لدى متخـذي القـرارات           

في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة ،وركزت الدراسة على استكشاف مدى وجود فـروق بـين             

المعدات،البرمجيات،االتـصاالت،قواعد  (مكونات نظم المعلومـات اإلداريـة فـي الجامعـات           

كما ركزت على قياس دور جودة المعلومات في عملية         )يانات،كفاءة األفراد العاملين في النظام    الب

صنع القرارات،وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وكانت أداة الدراسة هي االسـتبانة             

 متخذ قرار موزعة على الجامعات الفلسطينية واستخدمت العينـة     195وعينة الدراسة مكونة من     

طبقية ، وقد خلصت الدراسة إلى أن هناك فروق في مكونات نظم المعلومات اإلدارية لـصالح                ال

الجامعة اإلسالمية،وان هناك عالقة قوية جدا بين المستوى التنظيمي لـدائرة نظـم المعلومـات               
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وجودة واستخدام المعلومات في عملية صنع القرارات وأظهرت الدراسة أن نظـم المعلومـات               

رتقي إلى النظم الخبيرة حيث ال تعطي حلوال للمشكالت وعدم توفيرهـا لمعلومـات              الحالية ال ت  

 .إحصائية خارجية وعدم اتصالها المباشر مع مراكز إحصاء داخل الوطن أو خارجه 

  

تكنولوجيا المعلومات الحديثـة وتوفيرهـا لمتخـذي        : بعنوان  ) 2005( دراسة البحيصي    -6

  .الالقرارات اإلدارية في منظمات األعم

  هدفت هذه الدراسة للتعرف على مدى استغالل المنشات الفلسطينية للتكنولوجيا الحديثة ،

 و توفيرها لمتخذي القرارات ، وتناقش هذه الدراسة المزايا التـي يمكـن لمنظمـات األعمـال            

تحقيقها نتيجة استخدامها تكنولوجيا المعلومات وعلى األخص تكنولوجيـا االنترنـت وشـبكات             

، وقد تم استخدام استبانه تـم توزيعهـا         ) Extranet(والخارجية  )  Intranet(الداخلية  االتصال  

على أفراد العينة الذين يمثلون القطاعات األربعة التجارية الفلسطينية في قطاع غزة وتم توزيـع               

استبانه بنسبة استرجاع   ) 71( من هذه الشركات واستعاد الباحث       126االستبانة على ما مجموعه     

وقد خلصت الدراسة إلى أن الجزء األكبـر مـن الـشركات الفلـسطينية ال تـستخدم                 % 56.3

التكنولوجيا وإنما تقوم بذلك بشكل جزئي فقط ، وقد تبين أن عدم معرفة المدراء بأهمية االنترنت                

بضرورة إحداث تحول فـي     " البحيصي"نابع من ضعف إمكانياتهم في اللغة االنجليزية ،ويوصي         

اإلدارية التقليدية المستخدمة في الشركات الفلـسطينية باإلضـافة إلـى مواكبـة     نظم المعلومات   

التطورات التكنولوجية الحديثة ، مع ضرورة تطوير قدرات المديرين بالمهارات اإلداريـة فـي              

  .كيفية استخدام التكنولوجيا الحديثة
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  : الدراسات العربية / ثانيا 

لعوامل الشخصية المؤثرة على اسـتفادة      ا: بعنوان  ) 2008(رحاحلة  & دراسة صيام    -1

  .الجامعة الهاشمية: الطالب من التعليم الجامعي المحاسبي االلكتروني دراسة حالة 

هدفت هذه الدراسة إلى إبراز أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات في التـدريس الجـامعي              

 فـي الجامعـات     المحاسبي وقياس مدى إدراك أعضاء هيئة التدريس في األقسام المحاسبية         

األردنية لتلك األهمية إضافة إلى تحديد مدى استخدام تكنولوجيا المعلومات والمزايـا التـي              

استخدم الباحثـان المـنهج الوصـفي       .يحققها هذا االستخدام في ضمان جودة التعليم العالي         

ة فـي   طالبا وطالب168التحليلي وكانت أداة الدراسة هي االستبانة وتكونت عينة الدراسة من   

  .كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية 

وقد توصلت الدراسة إلى أن أعضاء هيئة التدريس في قسم المحاسبة يدركون أهمية استخدام              

تكنولوجيا المعلومات في التدريس الجامعي إال أن االستخدام الفعلي لتكنولوجيا المعلومات في            

تتعلق بأعضاء هيئـة التـدريس      )محددات(التدريس الجامعي ال يزال محدود بسبب معوقات        

  .واإلمكانات المادية المتاحة

العالقة بين متطلبات إدارة المعرفة وعملياتها وأثرها       : بعنوان  ) 2008(دراسة دروزة    -2

  على تميز األداء المؤسسي دراسة تطبيقية في وزارة التعليم العالي األردنية 

دارة المعرفة كما وردت في جائزة      هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين متطلبات إ         

االحتياجـات المعرفيـة ، الـوعي       (الملك عبد اهللا الثاني لتميز األداء المؤسسي والـشفافية          

التـشخيص ،   (وعمليات إدارة المعرفة    )وااللتزام المعرفي ، االتصاالت الداخلية والخارجية       

 األداء المؤسسي فـي وزارة      وأثر هذه العالقة على تميز    ) التوليد ، الخزن، التوزيع، التطبيق    

التعليم العالي األردنية وقامت الباحثة بتصميم استبانه تم توزيعها على عينة الدراسـة وهـي          
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فرد ، وتوصلت الدراسة إلـى      )300(الموظفين من حملة الدبلوم المتوسط فما فوق وعددهم         

جهـة ورضـا   وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين متطلبات إدارة المعرفة وعملياتها مـن     

العاملين والتعلم والنمو المؤسسي ، وكفاءة العمليات الداخلية من جهة أخرى كـذلك وجـود               

عالقة بين متطلبات إدارة المعرفة وكل من تشخيص المعرفـة وتوليـد المعرفـة وتوزيـع                

  .المعرفة وتطبيق المعرفة

ة التعلـيم  دور إدارة المعرفة في تحقيق ضمان جود: بعنوان ) 2008(دراسة المحاميد   -3

  .العالي دراسة تطبيقية في الجامعات األردنية الخاصة 

هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر تطبيق مفهوم إدارة المعرفة في ضمان الجودة في الجامعات               

األردنية الخاصة باالعتماد على خصائص الهيئات التدريسية العاملة فيها وخصائص البنيـة            

 تلك الجامعات وتكون مجتمع الدراسة من جميع الجامعـات       التحتية لتكنولوجيا المعلومات في   

جامعـات وتـم    ) 6(جامعة وتم اختيار عينة مكونة مـن      )18(األردنية الخاصة البالغ عددها     

 .توزيع استبانه على الهيئات التدريسية العاملة في هذه الجامعات 

ليها مـن قبـل     وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة بين المراتب العلمية والسعي للحصول ع          

الهيئة التدريسية وضمان الجودة في الجامعات األردنية الخاصة ،وعدم وجود عالقـة بـين              

الحوافز التي يحصل عليها أعضاء الهيئات التدريسية وضمان الجودة في الجامعات األردنية            

الخاصة ،وكذلك وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين خبرة عضو هيئة التدريس وضـمان              

  .ي الجامعات األردنية الخاصةالجودة ف

إدارة المعرفة والمعلومات فـي مؤسـسات التعلـيم         : بعنوان  ) 2008(دراسة معايعة    -4

  .تجارب عالمية: العالي 
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لتأصيل المفاهيم المتصلة بموضوع إدارة المعرفـة      ) مكتبية(تمثل هذه الدراسة دراسة نظرية      

 في هذا المجال من خـالل دراسـة         في مؤسسات التعليم العالي اعتمادا على أحدث األدبيات       

نماذج متنوعة لمؤسسات التعليم العالي االفتراضية ، وهدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الـضوء              

على االتجاهات الحديثة لمؤسسات التعليم العالي في ضوء التطورات المعرفية والتكنولوجيـة   

إلدارة المعرفـة ونظـم     الحديثة وتسليط الضوء على بعض النظم والنماذج العالمية الجديدة          

المعلومات في مؤسسات التعليم العالي كما هدفت إلى لفت نظر أصحاب القرار فـي التعلـيم      

العالي ألهمية ايالء االهتمام إلدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات بمفهومها الحديث ودورها           

تتميز عن الجامعة   في بناء مجتمع المعرفة ، وكان من نتائج الدراسة أن الجامعة االفتراضية             

التقليدية بإسهامها في توفير النفقات على إدارة الجامعة كذلك توفير فرص التدريب والعمـل              

والتعليم المستمر للمجتمع ، وتؤدي إلى االنتقال من الحماية المحلية إلـى المنافـسة الدوليـة      

 . نتيجة العولمة وشبكة المعلومات واالتصاالت العالمية

متطلبات إدارة المعرفة فـي المـدن العربيـة         : بعنوان  ) 2006(دراسة عبد الوهاب     -5

  .دراسة حالة على مدينة القاهرة 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على متطلبات تطبيق إدارة المعرفة ،والتعرف علـى مـدى               

توافر متطلبات تطبيق إدارة المعرفة في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربيـة، اسـتخدم              

 الوصفي التحليلي في دراسته ، وتوصل الباحث إلـى أن هنالـك متطلبـات               الباحث المنهج 

لتطبيق إدارة المعرفة مثل أن يكون الهيكل التنظيمي مرنا وأفقيا ،ضرورة وجود قيادة واعية              

ومهتمة بتطبيق إدارة المعرفة ومشجعة لتبادل المعلومات بين العاملين ،كما يجب أن تكـون              

تطبيق إدارة المعرفة  وكشفت الدراسة أن هذه المتطلبات ال تتـوافر            الثقافة التنظيمية مواتية ل   

بالدرجة الكافية في المدن العربية ، خاصة مدينة القاهرة ، كمـا أن تكنولوجيـا المعلومـات       
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تعترضها العديد من المشكالت واإلمكانات المادية التي تعيـق تطورهـا مثـل أن الهياكـل               

  .قافة التنظيمية تتسم بالمركزيةالتنظيمية هرمية ونمط القيادة والث

قياس أثر إدراك إدارة المعرفة في توظيفهـا لـدى          : بعنوان  ) 2005( دراسة حجازي    -6

المنظمات األردنية دراسة تحليلية مقارنة بين القطاعين العام والخاص باتجاه بناء أنموذج            

  .لتوظيف إدارة المعرفة

معرفة فـي المنظمـات األردنيـة العامـة         هدفت الدراسة إلى بناء أنموذج لتوظيف إدارة ال       

والخاصة ، من خالل إجراء دراسة تحليلية مقارنة بين القطاعين العام والخاص لمعرفة مـا               

إذا كانت المنظمات األردنية توظف إدارة المعرفة في أعمالها ، وقد أجريت الدراسـة فـي                

أفـراد العينـة    قطاع خاص وبلـغ عـدد       )10(قطاع عام و    )11(منظمة أردنية ، منها     )21(

توصلت الدراسة إلى   . من القطاع الخاص    )145(فردا من القطاع العام ،      )240(منهم  )385(

مجموعة من النتائج ، أهمها أن المنظمات األردنية العامة والخاصة تـدركان ماهيـة إدارة               

المفهوم والدور والموجودات واألهداف والفوائد وقيـادة       : المعرفة بمختلف أبعادها من حيث      

المعرفة والثقافة المنظمية وأن هذه المنظمات في القطاعين العام والخاص تمارس عمليـات             

التوليد والتشارك والتعلم ونتيجة لذلك توصلت الدراسـة إلـى أن           : إدارة المعرفة من حيث     

المنظمات األردنية العامة والخاصة توظف إدارة المعرفة في أعمالها وان كان ذلك بدرجـة              

  .محدودة تقريبا

مدى تطبيق إدارة المعرفة والمعلومات في الوزارات       : بعنوان  ) 2004( دراسة أبو قبة     -7

  ).دراسة ميدانية(المركزية في األردن 

هدفت الدراسة إلى معرفة مدى تطبيق الوزارات األردنية لبرامج و أنظمـة إدارة المعرفـة               

إلدارة المعرفية والمعلوماتية   والمعلومات فيها وكذلك معرفة المشاكل والتحديات التي تواجه ا        
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من مـديري  ) 303(وتشكلت عينة الدراسة من .، وكيفية التغلب على هذه المشاكل وعالجها      

وتوصلت الدراسـة إلـى     . اإلدارة العليا والوسطى ورؤساء األقسام في الوزارات المبحوثة         

 المعرفـة  مجموعة من النتائج أهمها أن الوزارات المركزية تطبـق بـرامج وأنظمـة إدارة    

والمعلومات باستثناء نظام المكتبات االلكترونية ، وأن إدارة المعرفة والمعلومات تحسن مـن        

عملية اتخاذ القرارات اإلدارية ، وتسهم في تفعيل عمليات االتصال والتنسيق بـين األفـراد               

 .العاملين والدوائر التنظيمية في الوزارات المركزية

 المعرفة اإلدارية لدى القيادات في منظمات األعمـال         :بعنوان  ) 1995( دراسة يوسف    -8

  .والمنظمات الحكومية بدولة اإلمارات العربية المتحدة

هدفت هذه الدراسة الميدانية إلى التعرف على مستويات المعرفة اإلداريـة لـدى القيـادات               

مـن  ) 381(اإلدارية والعوامل المؤثرة على هذه المعرفة ، وكانت عينة الدراسة مكونة من             

القيادات اإلدارية ، وتوصلت الدراسة إلى جملة نتائج تؤشر وجود مستوى عال جـدا مـن                 

المعرفة بأهمية التخطيط في ترشيد عمليات اتخاذ القرارات ومتطلباتهـا ، وكـذلك بمعرفـة       

التخطيط في توقع نتائج المستقبل ،وبأهمية االتصال في المساهمة في تحقيق أهداف المنظمة             

تائج مستوى متواضع من المعرفة بالفوائد الناتجة عن التخطـيط ، وأظهـرت             ، وعكست الن  

النتائج وجود عالقة بين المستوى الوظيفي والمعرفة اإلدارية ، وشخـصت أهـم العوامـل               

ملكيـة المنظمـة ، نـوع المنظمـة،         : المؤثرة على المعرفة اإلدارية للقيادات اإلدارية بـ        

 ، التخصص الدراسي ، الخبـرة الـسابقة ، الخبـرة فـي            المستوى الوظيفي للقيادة اإلدارية   

بينما ال تؤثر المستويات التعليمية والعمر وعدد الدورات التدريبية علـى  . استخدام الحاسوب   

 .المعرفة اإلدارية ، وقد أوصت الدراسة بضرورة تنمية المعرفة
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  : الدراسات األجنبية / ثالثا 
1- Hislop, (2010) : (Knowledge Management as an ephemeral 

management  fashion.                
 ، وكان منهج الدراسة 2008 إلي 1998هدفت هذه الورقة البحثية لفهم فائدة إدارة المعرفة في العقد من 

أن استخدم الباحث قواعد البيانات األكاديمية للتحقيق في مدى الفائدة األكاديمية إلدارة المعرفة وكذلك 

 االلكترونية للشركات وتوصلت إلى نتيجة مفادها أن المستوى المطرد للفائدة األكاديمية إلدارة الصفحات

 لم تتبع منحنى على شكل جرس ولكنها تتبع منحنى تصاعديا 2008 إلى 1998المعرفة التي حدثت بين 

رة المعرفة ، ومع ذلك يمكن القول أنه ال يزال من المبكر جدا القول بشكل قاطع ما إذا أصبحت إدا

 .المؤسسية إلى حد  أنها وضعت في مجال الديمومة واالستمرارية لتحقيق المتطلبات األكاديمية

2- Muniz, Dias Batista.Jr &Loureiro (2010) : (Knowledge based 

integrated production Management Model). 
اجي متكامل قائم على المعرفة كبعد ثالـث        هدفت هذه الورقة البحثية المفاهيمية القتراح نموذج إدارة  إنت         

للبعدين التقليديين العمل واإلنتاج ، وتحديد العوامل التي توجد طرق مالئمة لتبـادل المعـارف وتحقيـق       

النتائج المرجوة في بيئة عمليات اإلنتاج ، وكان منهج بناء النموذج المقترح من الفرص التي تم تحديدها                 

ابقة وكانت نتيجة هذه الورقة اقتراح نموذجا يدمج بين البعدين التقليـديين            من خالل مراجعة األدبيات الس    

(w:work)    ، العمل (p:production)         اإلنتاج ، مع بعد ثالث جديد هو (k:knowledge)    ، المعرفـة 

 .وبينت نتائج الدراسة تكامل هذه األبعاد الثالثة

3- Waddell & Stewart (2006) :(The Interdependency between 

Knowledge  Management and Quality). 
هدفت هذه الدراسة إلى اختبار العالقة بين إدارة المعرفة والجودة وقد تكونت عينـة الدراسـة مـن             

مـن  %25 استبانه على هذه الشركات وتم استرجاع ما نسبته       1000الشركات األسترالية وتم توزيع     

الباحث المستخدم في الدراسة هو المنهج الوصـفي        العدد اإلجمالي لالستبيانات الموزعة وكان منهج       
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لدراسة الظواهر االجتماعية ، وقد توصلت الدراسة لنتيجة مفادها وجود عالقة بـين إدارة المعرفـة      

 .والجودة وان إدارة المعرفة هي مكون أساسي لنقل ثقافة الجودة في هذه الشركات

4- Leidner & Others (2006) : (The Role of Culture in Knowledge 

Management : A case study of two Global Firms) .                          
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور الثقافة في إدارة المعلومات، وقد استخدم الباحثون المـنهج    

المهيكلـة  الوصفي التحليلي في الدراسة وكانت أداة الدراسة في جمع المعلومات هي المقابالت شبه              

مع مجموعات صغيرة من المدراء والموظفين المختصين في الشركتين، ووجد الباحثون أن الثقافـة              

لها الدور األكبر والتأثير األكبر على إدارة المعلومات وانه يجب عمل نقلة نوعية في ثقافـة البـشر           

ائدة تعتبر حـاجزا يحـول   وسلوكهم نحو المعرفة قبل البدء بتطبيق المعرفة وان الثقافة التنظيمية الس        

دون النجاح في تطبيق إدارة المعرفة وعلى المنظمة التأثير على ثقافة العاملين تدريجيا لكي يـدعموا    

مـن المـستويات    (توجه اإلدارة نحو مزيد من المعرفة، وأن إدارة المعرفة تبدأ من األعلى لألسفل              

  ).اإلدارية العليا حتى تصل ألدنى مستوى إداري

5- Hicks, Dattero & Gatup (2006) : ( The Five – Tier Knowledge 

Management Hierarchy ) 
هدفت هذه الورقة البحثية إلى تحديد مجموعة جديدة من المصطلحات ووضـع الطوابـق الخمـسة                

 5)للتسلسل الهرمي إلدارة المعرفة التي يمكن أن توفر التوجيه للمدراء المعنيين بهدف توفير الجهد 

Tier Knowledge Management Hierarchy)(5TKMH)     وتـم تطـوير هـذا النمـوذج ، 

(5TKMH)              بواسطة توسيع التسلسل الهرمي للمعرفة لتشمل اإلبداع على مستوى الفرد ، وكانـت

الفردية ، التأثيرات ، الحلـول ، الوقـائع ،          : نتائج هذه الورقة تصنيف المعرفة إلى الطبقات التالية         

 ، وان هـذا  (KM) يشمل جميـع أنـواع إدارة المعرفـة    (5TKMH)موذج االبتكار وبينت أن الن 

 .النموذج يوفر أداة لتقييم جهود إدارة المعرفة ويحدد العالقات بين مصادر إدارة المعرفة
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6- Robertson .J (2004) :(Intranet and Knowledge Sharing)               

النترانت وتبادل المعرفة في المنظمات ، وسـعت  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع تطبيق ا    

في تلبية احتياجات إدارة المعرفـة ، وقـد         ) االنترانت(إليجاد طرق لتوسيع قدرات الشبكة الداخلية       

توصلت الدراسة إلى أن شبكات االنترانت في معظم المنظمات ال تزال غير مؤهلـة وان اسـتخدام              

ا لالتصاالت الداخلية ،وقد أوصـت الدراسـة بـضرورة          تكنولوجيا إدارة المعرفة سيوفر أساسا قوي     

   .وضع إستراتيجية إلدارة المعرفة بحيث تشمل هذه اإلستراتيجية أهمية نشر االنترانت في المنظمة

7- Mathotra (2003) : (Measuring Knowledge Assets of Nation Knowledge 

Systems for Development)  
ة مكتبية إلى وضع إطار عام وتحديد معايير مناسبة لقياس األصـول            هدفت هذه الدراسة وهي دراس    

المعرفية وبناء نماذج علمية مناسبة لذلك ، وبيان كيفية تطوير قدرات وإمكانيات القطاع العـام فـي             

هذا المجال ، حيث طبقت هذه الدراسة في الواليات المتحدة كجزء من نشاط األمـم المتحـدة فـي                   

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كـان أبرزهـا وضـع            . العلمية  النشاطات االجتماعية و  

مجموعة من المقاييس والمعايير لقياس أصول المعرفة في منظمات القطاع العام وذلك بهدف تعزيز              

قدرة القطاع العام لالستفادة من برامج وأنظمة إدارة المعرفة ، كذلك التركيز على مفهـوم اقتـصاد                 

إضافة لذلك فقـد أكـدت      . غاالة في النظر إلى إدارة المعرفة كمفهوم اقتصادي         المعرفة مع عدم الم   

  . الدراسة على ضرورة التركيز على العنصر البشري في جميع نشاطات ومراحل إدارة المعرفة 

8- Laszlo & Laszlo (2002) : (Evolving Knowledge For Development : The 

Role Of Knowledge Management In A Changing World)               
هدفت هذه الورقة البحثية المفاهيمية التوضيحية التي أجريت في المكسيك إلى تبيان ثالثـة أجيـال                

ركز على ماهية المعرفة وإدارتها من خالل اكتساب الـذكاء          : مرت بها إدارة المعرفة الجيل األول       

ركز على الموجود مـن إدارة المعرفـة        : لثاني  الجيل ا . المتمثل في تكنولوجيا رأس المال الفكري       

القتراح ما ستكون عليه من خالل عمليات التعلم واالبتكار وقاد هذا الجيل المنظمات المتعلمة ومكن               

العاملين والجماعات من اإلبداع والتوجه نحو الجيل الثالث الذي ركز علـى استكـشاف المـستقبل                
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رة المعرفة ، وهو الجيل الذي يتطلب من األعمال ما بـات   بالتركيز على ما ينبغي أن تكون عليه إدا       

يعرف بالعضوية التنظيمية القوية ، والتوجه نحو ديمقراطية المعرفة من خـالل انخـراط العـاملين     

  .ونحو تغيير العالم ) معرفة كيف(ومشاركتهم نحو المزيد من 

9- Bouthillier & Shearer (2002) : (Understanding Knowledge 

Management and Information Management : The Need for Empirical 

Perspective) 
هذه الدراسة تطبيقية هدفت إلى تحديد االتجاهات التطبيقية إلدارة المعرفة في القطاع العام والخاص              

ومعرفة كيفية تطبيق إدارة المعرفة في المنظمات ، ومعرفة أنـواع المعرفـة التـي يـتم إدارتهـا                  

ناهج المطبقة واألساليب التكنولوجية المستخدمة لذلك ، وتحديد مصادر المعرفـة واإلجـراءات             والم

منظمة من  منظمات األعمال مـن     )30(وقد أجريت هذه الدراسة في كندا على        . المستخدمة إلدارتها 

القطاعين العام والخاص ، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمهـا التركيـز فـي             

واقع العملي على المعرفة الصريحة أكثر من التركيز علـى المعرفـة الـضمنية وتطبيـق إدارة                 ال

المعرفة يركز على المشاركة ونشر المعرفة والتي تعتبر جوهر وهدف كافة بـرامج إدارة المعرفـة      

والمعلومات ، وبينت نتائج الدراسة أن هناك اختالف واضح في الممارسة بـين القطـاعين العـام                 

ص ، حيث تبين أن القطاع الخاص يستخدم إدارة المعرفة بهدف المشاركة بالمعرفة ونـشرها               والخا

داخليا ، بينما يتم تطبيقها في القطاع العام بشمولية أكثر حيث تهدف إدارة المعرفة إلـى المـشاركة                  

  .بالمعرفة والمعلومات ونشرها داخليا وخارجيا 
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  يفه الدراسة الحاليةالتعليق على الدراسات السابقة وما تض

يظهـر مـستوى    ) المحلية والعربية واألجنبيـة     (إن العرض المركز للدراسات السابقة       -1

االهتمام بإدارة المعرفة في المنظمات وأثر استخدام هذا المفهـوم علـى تحـسين أداء               

المنظمات اإلنتاجية أو الخدمية ، وبالرغم من هذا االهتمـام الكبيـر بموضـوع إدارة               

 أن الدراسات الميدانية المحلية المركزة على هذا المنهج مازالت محدودة لحد            المعرفة إال 

  .ما

من خالل مراجعة الدراسات السابقة المحلية فإنها ركزت علـى جانـب إدارة المعرفـة       -2

وحده أو جانب إدارة الجودة وحده ولكن الدراسـة الحاليـة  ربطـت بـين دور إدارة                  

  . التعليم العاليالمعرفة وعالقتها بضمان تحقيق جودة

أجريت غالبية الدراسات السابقة الرابطة بين إدارة المعرفة وضمان تحقيق الجودة فـي              -3

التعليم العالي في بيئات غير محلية في حين تم تطبيق هذه الدراسة على التعليم العـالي                

بقطاع غزة وهي بذلك تشكل بداية تناول دور إدارة المعرفة في ضمان تحقيـق جـودة                

 . في الجامعة اإلسالميةالتعليم

تتشابه الدراسة مع الدراسات السابقة في أنها اسـتخدمت المـنهج الوصـفي التحليلـي                -4

،واستخدمت االستبانة أداة للبحث واالستقصاء كونهما مفيدين للدراسات االجتماعية فـي           

 .تحقيق أهداف الدراسة بالحصول على النتائج المرجوة

الثة جوانب هامة الجانب األول وهو صياغة اإلطار        استفدت من الدراسات السابقة في ث      -5

النظري للدراسة والثاني هو صياغة فرضيات الدراسة والثالث هو الكتـب والمراجـع             

 .بالدراسات السابقة

 .مما سبق ذكره الحظ الباحث أهمية هذا الموضوع الذي تم اختياره كموضوع للدراسة 
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              المقدمة .1
  

مجتمعات المعرفـة  "عدد من التغيرات العالمية أخذت مكانها خالل أوائل القرن الحالي مثل ميالد  

 "(Knowledge Society)   والتي يرجع لها التحول األساسي في طريقة حياتنا وفـي طريقـة ،

 مـع مـساهمتها فـي تحـول تلـك          عملنا حيث تنامي دور المعرفة في نجاح منظمات األعمال        

 Knowledge(المنظمات إلى االقتصاد العالمي الجديد الذي بات يعـرف باقتـصاد المعرفـة    

Economy(              والذي يؤكد على رأس المال الفكري والمعرفة وعلى التنافس من خالل القـدرات ،

 الحاسـم فـي     فضال عن دورها  ) األرض ، المال ، العمل        (البشرية أكثر من العناصر التقليدية      

 .(ESCWA,2003,p3)تحول المنظمات إلى مجتمعات معرفية 

  نشأة المعرفة   .2

  : تسلسال لنشأة المعرفة كالتالي )6-5،ص2005(الكبيسي قدم 

 اقترنت المعرفة عند البابليين بالكهانة والسحر والطب والعرافة والفلسفة ،فانتقلـت المعرفـة          -1

سفية التي انصرفت إلـى معرفـة األشـياء والحـوادث           على أيديهم إلى ما يعرف بالمعرفة الفل      

  .والموضوعات ومعرفة كيفية فعل األشياء

 تم تأطير المعرفة نظريا عند اليونان الذين صاغت حضارتهم مفهوم المعرفة النظرية التـي               -2

 امتازت بالقدرات التحليلية وتمكنوا من تدوينها ، وهو ما ميز اليونانيين عن البابليين والفراعنـة              

الذين استخدموا معارفهم في بناء شواخص خالدة عدت من عجائب الدنيا السبع لكنهم لم يـدونوا                

  .هذه المعارف بنظريات يمكن خزنها والرجوع إليها كما فعل اليونانيون

 في العصور اإلسالمية األولى ونتيجة حث اإلسالم على طلب العلم حيث ورد ذلك فـي أول                -3

اقـرأ باسـم    ) : (ص(ألولى من القرآن الكريم التي نزلت على محمد         أوامره تعالى في السورة ا    
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علم اإلنسان ما   . الذي علم بالقلم    . اقرأ وربك األكرم    . خلق اإلنسان من علق     . ربك الذي خلق    

  ).5-1سورة العلق، اآليات ) (لم يعلم 

  ".   اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد) : " ص(وحديث رسول اهللا 

ب العرب والمسلمون من الفرقة وبلغت أوروبا ما سمي بعـصر النهـضة انتقـل      بعدما أصا  -4

  "المعرفة العلمية" مركز الريادة في توليد المعرفة إليها وظهر على يد األوروبيين ما يطلق عليه

 تكاملت المعرفة التنظيمية مع التطورات الفكرية الحديثة في اإلدارة خصوصا مـع انتـشار               -5

 Benchmarking(ملة والتي أسهمت أدواتها ومداخلها مثل المقارنة المرجعية         إدارة الجودة الشا  

  . في تطور المعرفة  ) ISO(و االيزو ) 

 أسهمت في خلق التراكم المعرفـي       Reengineering)(ن إعادة هندسة نظم المعلومات              إ

ديثة واتساع شـبكة    وتعاظم دور المعرفة مع تنامي ظاهرة العولمة ومع انتشار نظم االتصال الح           

المعلوماتية مما سهل انتشار المعرفة وتبادلها ،إن المعرفة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالبنيـة التحتيـة    

لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ألن انتشار المعرفة يعتمـد بالدرجـة األولـى علـى شـبكة         

ة وهذا يؤدي إلـى     االتصاالت وكلما اتسعت وانتشرت شبكة االتصاالت تنتشر بالضرورة المعرف        

ما أصطلح على تسميته العالم قرية صغيرة ، وعالمية المعرفة، إن المعرفـة بمفهومهـا الكبيـر      

تشكل ثروة حقيقية لكل من األفراد والجماعات والمنظمات ، فهي األداة الحيوية الفاعلة التي من               

ـ            ق أهـدافها بكفـاءة     خاللها تتمكن المنظمات من القيام بمهامها ومباشرة أنشطتها من أجل تحقي

  .وفاعلية 
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  مدخل إلى إدارة المعرفة  .3

  :إن تعريف المعرفة يستلزم علم ما قبل المعرفة وقد مر بمرحلتين وهما

 ليست بالمفهوم الجديد والطارئ في الفكر اإلنساني فقد تطرق إليهـا            ) :Data(البيانات   -

أو الرسائل أو اإلشـارات     مجموعة من الحقائق    " العديد من الكتاب ويمكن تعريفها بأنها       

  ).29،ص2002المغربي ،" (أو اآلراء بحاجة إلى معالجة 

هي عبارة عن بيانات تمت معالجتها بغرض تحقيـق         " ) : Information(المعلومات   -

  ".هدف معين ، يقود إلى اتخاذ القرار

 )                           (Knowledge is What I Knowالمعرفة هي ماذا أعرف  -

 Information is What We)                  معلومـات هـي مـاذا نعـرف    ال -

Know)) إصدارات األمم المتحدةP4,2003,ESCWA.( 

  واستنادا لهذه التعريفات ، فان البيانات هي المواد الخام التي تتولد عنهـا المعلومـات وتأخـذ                 

 إال إذا تـم معالجتهـا       البيانات شكل أرقام ، أو رموز ، أو عبارات ، أو جمـل ال معنـى لهـا                 

وارتبطت مع بعضها البعض بشكل منطقي مفهوم لتتحول إلى معلومات ويتم ذلك عـن طريـق                

  .البرمجيات واألساليب الفنية المستخدمة في الحواسيب

في أن الفرق الرئيسي بين البيانات  ) Laudon & Laudon,2007,p33( ويتفق الباحث مع 

عتماد عليها في اتخاذ القرارات فالمعلومات التي قد تعتبر فـي          والمعلومات ، هو مدى إمكانية اال     

غاية األهمية في اتخاذ القرارات لقسم معين قد تعتبر بيانات عادية لقسم أخر تحتـاج لمعالجـات          

  .قبل االعتماد عليها في اتخاذ القرارات 
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  تعريف المعرفة .4

  )500،ص1992المنجد ، (" عرف عرفه عرفانا ومعرفة وهي إدراك الشيء على ما هو عليه"

ذلك الرصيد الذي   : " بأنها )26، ص 2006( العلي  وقد وردت تعريفات متعددة للمعرفة ، فعرفها        

يتم تكوينه من حصيلة البحث العلمي والتفكيـر والدراسـات الميدانيـة وتطـوير المـشروعات        

نت المعرفـة فـي   ، وقد قر" االبتكارية ، وغيرها من أشكال اإلنتاج الفكري لإلنسان عبر الزمان      

مما عرفـوا مـن   :( اللغة العربية بالعلم ، فتطلق كلمة معرفة ويراد بها العلم ، فمثال قوله تعالى      

  .، هنا عرفوا بمعنى علموا)83سورة المائدة ،من اآلية رقم ) (الحق 

   .)96،ص2007توفيق،"  (معتقد صادق مبرر"وقد اتفق الفالسفة الغربيون  على أن المعرفة 

 )4p,2003, ESCWA,إصـدارات األمـم المتحـدة    ( عريف المعرفة رياضيا حسبويمكن ت

ــالي ــث  S^)T+I=(K: كالت ــة  ( Knowledge: K، حي   Information: I ،) المعرف

  ).المشاركة ( Sharing: S، ) التكنولوجيا  ( Technology: T، ) المعلومات (

ـ           ا يـزداد تأثيرهـا بالمـشاركة       مما يعني هنا أن المعرفة مركب من المعلومـات والتكنولوجي

  .الجماعية
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  مداخل المعرفة .5

 أنه اعتمد المدخل النفسي المعرفي لتكـوين اإلسـتراتيجية   ) 18،ص 2005( الكبيـسي  فقد ذكر 

  ".اإلدراك ، التعلم ،التفكير: والذي شخصت بموجبه ثالثة مكونات معرفية هي 

  :ة أربعة هي  أن مداخل إدارة المعرف)29،ص2008( دروزة وقد ذكرت

وينطلق من كون المعرفة موردا محدودا من موارد المنظمـة يتعـين             : المدخل االقتصادي  -1

االستفادة منه وأن المعرفة هي القدرة على الفعل ، ومن ثم فهو يجعل من إدارة المعرفة مرادفـا                  

  .لرأس المال الفكري

 عمليـة الـتعلم فـي إطـار         ينطلق هذا المدخل من كون المعرفة هي       : المدخل االجتماعي  -2

اجتماعي ، وأن بناء المعرفة ليس محدودا في مدخالت ولكنه يتضمن أيضا البنـاء االجتمـاعي                

للمعرفة ويتشابه هذا المدخل إلى حد كبير مع مفهوم التعلم التنظيمـي علـى أسـاس أن الـتعلم            

  .التنظيمي هو التطوير المستمر للمعرفة التنظيمية

ويقوم على دمج البرمجيات مع البنية األساسية من األجهـزة           : لوماتمدخل تكنولوجيا المع   -3

المرتبطة بها لدعم إدارة المعرفة والتعلم التنظيمي عن طريق حريـة الوصـول إلـى المعرفـة        

والتشارك فيها ويتم ذلك باستخدام وسائط التكنولوجيا المتعددة مثل البريد االلكتروني ونظم دعـم             

 والبرمجيات الحديثة للنظم المتقدمة لـدعم القـرار وتحـسين العمـل             القرار ومؤتمرات الفيديو  

 عالقـة   )420،ص2004عبـود ،  (الجماعي بين المتخصصين المنتشرين جغرافيـا ، ويفـصل          

  ).2-1(وعمليات إدارة المعرفة بتكنولوجيا المعلومات أنظر الشكل رقم 

تنظيمية باعتبارها تـسعى إلـى      ينظر المدخل اإلداري إلى إدارة المعرفة ال       : المدخل اإلداري -4

  0اكتساب المعرفة وتطويرها ونشرها بين أعضاء المنظمة لتحقيق اكبر قدر من الفعالية التنظيمية
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 انه ومهما تعددت مداخل إدارة المعرفة فيتبين أن الهدف األساسي لهذه المـداخل  ويرى الباحـث  

رفة وبناء المعرفة والتركيز علـى      السعي إلى تقديم حلول لإلدارة  من خالل استثمار موارد المع          

تبادل المعرفة والمشاركة فيها من خالل مدخل منطقي منظم ، وذلك نتيجة تزايـد إدراك أهميـة       

المعرفة وتدافع عدد من الباحثين لدراستها محاولين اعتمـاد مـداخل واسـتراتيجيات ونمـاذج               

  .وعمليات إلدارتها 

  

  

                            توزیع المعرفة مقاسمة المعرفة                         

أنظمة التشارك * 
  الجماعي 

   التشارك الجماعي - 

  الشبكات الداخلیة -

  أنظمة المكتب * 
   معالج مكالمات -
 الصورة و نشر -

  الویب 
   القوائم االلكترونیة -
  قواعد بیانات -

 

  الذكاء الصناعي * 
   األنظمة الخبیرة - 
  محایدة  الشبكات ال-

  الوكالء األذكیاء -

أنظمة العمل * 
  المعرفي

 التصمیم بمساعدة     -

  الحاسوب 
   الحقیقة االفتراضیة -
 

 

 الحصول و الترمیز للمعرفة                                              إنشاء المعرفة 
 األدوات  البرمجیات  المعالجات  القواعد  الشبكات 

   )2-1(                     شكل رقم               

  عمليات إدارة المعرفة و تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت
  ).420، ص 2004عبود ،:  (   المصدر 
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  : مصادر المعرفة  .6

مصدر المعرفة بأنه ذلك المصدر الذي يحوي أو يجمع المعرفة Saffady)  (p5,2000,عرف 

ر تحدد حدود المعرفة لألفراد وأشار إلى أن أهـم مـصادر            وأكد أن الذكاء والتعلم والخبرة أمو     

 :المعرفة هي

  :المصادر الخارجية  -1

وهي تلك المصادر التي تظهر في بيئة المنظمة المحيطة ، والتي تتوقف على نوع العالقـة مـع       

المنظمات األخرى الرائدة في الميدان ، أو االنتساب إلى التجمعات التي تـسهل عليهـا عمليـة                 

ساخ المعرفة ، ومن أمثلة هذه المصادر المكتبات واالنترنت والقطاع الذي تعمل فيه المنظمة              استن

والمنافسون لها والموردون والزبائن والجامعات ومراكز البحث العلمـي وبـراءات االختـراع             

  .الخارجية

  :المصادر الداخلية  -2

ل مختلف الموضوعات وقدرتها    تتمثل المصادر الداخلية في خبرات أفراد المنظمة المتراكمة حو        

على االستفادة من تعلم األفراد والجماعات والمنظمة ككل وعملياتها والتكنولوجيا المعتمدة ومـن             

اإلستراتيجية والمؤتمرات الداخلية ، المكتبـات االلكترونيـة والـتعلم          : أمثلة المصادر الداخلية    

ء والعقل والخبرة والمهارة أو من خـالل        الصفي والحوار ، والعمليات الداخلية لألفراد عبر الذكا       

  .التعلم بالعمل أو البحوث وبراءات االختراع الداخلية
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  تصنيف المعرفة .7

رغم اختالف الباحثين في تصنيفات المعرفة وعدم إجماعهم على تصنيف موحد للمعرفـة إال أن             

ــر        ــا ذك ــسب م ــة ح ــد للمعرف ــصنيف موح ــى ت ــوا عل ــاحثين اتفق ــب الب أغل

)Carrillo,Egbu,Anumba,2005,p21 ( وفقا للمدخل الثنائي إلي:  

 هي المعرفة التي تعتمد على الخبـرة الشخـصية   ) :Tacit Knowledge(معرفة ضمنية  -1

  .والقواعد االستداللية والحدس والحكم الشخصي ويصعب نقلها لآلخرين 

ظمـة  وهي المعرفة الرسـمية والمن : ) Explicit Knowledge ()ظاهرة(معرفة صريحة  -2

  .التي يمكن ترميزها وكتابتها ونقلها لآلخرين
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  :تعاريف إدارة المعرفة  .8

 ، أن إدارة المعرفة على المـستوى        يري الباحث وبناءا على اطالعه على أدبيات إدارة المعرفة        

النظري كانت معروفة على مدى عقود ، لكنها على مستوى التطبيق لم تكن معروفة إلـى قبـل                  

  .فقط بضع سنين 

 Don(هـو  )  ( Knowledge Management إن أول من استخدم مصطلح إدارة المعرفـة  

Marchand (             في بداية الثمانينات من القرن الماضي على أنها المرحلة النهائية من الفرضـيات

 المتعلقة بتطور نظم المعلومات ، لكنه لم يشر إليهـا بـشكل مـستقل أو بوصـفها عمليـات      

Koening,1999,p27)   .(  

خـصص البنـك    ) 1999(، وفي عام    ) 1997(لكن التأثير االستراتيجي إلدارة المعرفة بدأ عام        

من الميزانية اإلدارية السنوية لتطوير أنظمتها وال بد من التنويـه إلـى أن إدارة               %) 4(الدولي  

  .)33،ص 2005الكبيسي ، (المعرفة ولدت داخل الصناعة وليست داخل األكاديميات 

م من عدم تبلور إدارة المعرفة في تعريف جامع مانع واحد لسببين أولهما سعة ميـدان           على الرغ 

إدارة المعرفة والثاني ديناميكية هذا الموضوع إال أننا يمكن أن نعرض بعض التعـاريف إلدارة               

   :بأنها) 124، ص2000( فقد عرفها ياسين المعرفة 

كري في نشاط األعمـال ، وهـي تتطلـب          العمل من أجل تعظيم كفاءة استخدام رأس المال الف        "

  ،"تشبيكا وربطا ألفضل األدمغة عند األفراد من خالل المشاركة الجماعية والتفكير الجماعي

  : ويتكون رأس المال الفكري ضمن مفهوم إدارة المعرفة من الفئات التالية 

     ربـة  ويتضمن الخبرات المتراكمـة والتج     ) : القدرات الجوهرية (رأس المال اإلنساني

  .والمهارات والقدرات 
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     ويتضمن االسم التجاري ، العالمة التجارية ، حقـوق          : )الهيكلي  (رأس المال الداخلي

 .الملكية الفكرية وقدرات نظم المعلومات 

     وتتضمن كل من الربحية ووالء المـستهلك        ):رأس مال السوق    (رأس المال الخارجي 

 .وقوة الترخيص واالمتياز 

س المال الفكري هنا يدل على أن جوهر عملية إدارة المعرفة هـو إدارة              إن التركيز على رأ   

 .رأس المال الفكري في منظمات األعمال الحديثة 

  

  :فقد عرفها بأنها ) 17، ص1998(أما السلمي

العمليات التي تساعد المنظمات على توليد المعلومات والحصول عليها واختيارها وتنظيمها           " 

يل المعلومات المهمة والخبرات التي تعتبر ضـرورية لألنـشطة          واستخدامها ونشرها وتحو  

  ".اإلدارية المختلفة التخاذ القرارات وحل المشكالت 

أنها ستواصـل   وعن مستقبل إدارة المعرفة يتوقع العديد من الباحثين ويتفق معهم الباحث            

ا أن  ويـرون أيـض   . النمو ، وستغطي أغلب المنظمات في العالم وسيزداد اإلنفـاق عليهـا           

البدايات الحقيقية إلدارة المعرفة هي في منتصف التسعينيات والتي نسميها مرحلة النـضوج             

واالعتراف وتحديدا بعد تنفيـذ البـرامج الناجحـة لمبـادرة إدارة المعرفـة فـي شـركة                  

)HP( األمريكية ، وفي تطبيقات شركة)Scandia  (  الكندي " امبريال " للتأمين ، ومصرف

العتراف بإدارة المعرفة مرهون بالوصول إلي مقاييس أكثـر دقـة لقيـاس    وأن المزيد من ا  

  .نتائج تطبيقها
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  :أهمية إدارة المعرفة  .9

  : إلي أنه يمكن إجمال أهمية إدارة المعرفة في األتي )42، ص 2005( الكبيسي أشار 

لية لتوليد   تعد إدارة المعرفة فرصة كبيرة للمنظمات لتخفيض التكاليف ورفع موجوداتها الداخ           -1

  .اإليرادات الجديدة

  . تعد عملية نظامية تكاملية لتنسيق أنشطة المنظمة المختلفة في اتجاه تحقيق أهدافها-2

  . تعزز قدرة المنظمة لالحتفاظ باألداء المنظمي المعتمد على الخبرة والمعرفة وتحسينه-3

لمتـوافر منهـا وتطويرهـا       تتيح إدارة المعرفة للمنظمة تحديد المعرفة المطلوبة وتوثيـق ا          -4

  .والمشاركة بها وتطبيقها وتقييمها

  .  تعد إدارة المعرفة أداة المنظمات الفاعلة الستثمار رأسمالها الفكري-5

 تعد أداة تحفيز للمنظمات لتشجيع القدرات اإلبداعية لمواردها البشرية لخلق معرفـة جيـدة               -6

  .ت في توقعاتهموالكشف المسبق عن العالقات غير المعروفة والفجوا

  . تسهم في تحفيز المنظمات لتجديد ذاتها ومواجهة التغيرات البيئية غير المستقرة-7

 توفر الفرصة للحصول على الميزة التنافسية الدائمة للمنظمات عبر مساهمتها فـي تمكـين               -8

  .المنظمة من تبنى المزيد من اإلبداعات المتمثلة في طرح سلع وخدمات جديدة

هود لالستفادة من جميع الموجودات الملموسة وغير الملموسة بتوفير إطـار عمـل           تدعم الج  -9

  .لتعزيز المعرفة التنظيمية

  . تسهم في تعظيم قيمة المعرفة ذاتها عبر التركيز على المحتوى-10
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  أهداف إدارة المعرفة  .10

  : أن أهداف إدارة المعرفة (Carrillor,Egbu,Anumba,2005,P67,68)ذكر  

  .عرفة من مصادرها وخزنها وإعادة استعمالها أسر الم -1

  .جذب رأس مال فكري أكبر لوضع الحلول للمشكالت التي تواجه المنظمة -2

خلق البيئة التنظيمية التي تشجع كل فرد في المنظمة على المـشاركة بالمعرفـة لرفـع               -3

 .مستوى معرفة اآلخرين

 .تحديد المعرفة الجوهرية وكيفية الحصول عليه وحمايتها  -4

 .عادة استخدام المعرفة وتعظيمهاإ -5

بناء إمكانات التعلم وإشاعة ثقافة المعرفة والتحفيز لتطويرها والتنافس من خالل الـذكاء            -6

 .البشري

 )اقتصاد المعرفة(تحول المنظمات من االقتصاد التقليدي إلى االقتصاد العالمي الجديد  -7

  : عن أهداف إدارة المعرفة )38،ص2008(الشرفا كما أضافت 

  .بسيط العمليات وخفض التكاليف عن طريق التخلص من اإلجراءات المطولة ت -1

  .تحسين خدمة العمالء عن طريق اختزال الزمن المستغرق في تقديم الخدمات -2

 .تبني فكرة اإلبداع عن طريق تشجيع مبدأ تدفق األفكار بحرية -3

 .زيادة العائد المالي عن طريق تسويق الخدمات والمنتجات بفعالية أكبر -4

 .تحسين صورة المؤسسة وتطوير عالقاتها بمثيالتها -5
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 :مبادئ إدارة المعرفة  .11

  :أن مبادئ إدارة المعرفة هي ) p179 Lee & Choi,2003,(أكد 

 ، وهو المستوى الذي يستطيع فيه أعضاء هيئـة التـدريس            Collaborationالتعاون   -1

فة التعاون تـؤثر  مساعدة بعضهم البعض في مجال عملهم ، حيث أن ثقا       ) كفريق عمل   (

  .على عمليات المعرفة من خالل مستوى تبادلها بين األفراد واألقسام العلمية

 ، حيث أن الثقة يمكن أن تسهل عملية التبادل المفتوح الحقيقـي والمـؤثر       Trustالثقة   -2

  .للمعرفة

 ، وهو عملية اكتساب المعرفة الجديدة من قبل الطـالب القـادرين             Learningالتعلم   -3

ين الستخدام تلك المعرفة في اتخاذ القرارات أو بالتأثير على اآلخرين ، حيـث           والمستعد

أن التركيز على التعلم يساعد الجامعات على تطوير الطالب بما يؤهلهم للعب دور أكثر              

 .فاعلية في عملية توليد المعرفة

 ، تشير لتفويض الصالحيات في اتخـاذ القـرارات ،       Decentralizationالالمركزية   -4

 . ث أن توليد المعرفة يحتاج إلى الالمركزية العاليةحي

 ، وهي المدى الذي تتحكم به القواعد الرسمية ، السياسات Formalizationالرسـمية    -5

 . واإلجراءات بعملية اتخاذ القرارات وعالقات العمل ضمن إطار الجامعة

يئـة   ، ويعني ذلـك أن خبـرة أعـضاء ه   Shapes Skills الخبرة الواسعة والعميقة -6

التدريس والعاملين في الجامعة تكون واسـعة أفقيـا ومتنوعـة وعميقـة أي مركـزة                

 .وتخصصيه

 ، أي مـستوى التـسهيالت   IT Support تسهيالت ودعم نظم تكنولوجيا المعلومات -7

التي يمكن أن توفرها تكنولوجيا المعلومات لدعم إدارة المعرفة ، وبما أن الجامعات هي              
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فمن المفترض توفر تكنولوجيا عالية لتحقيق األهداف التعليميـة    أهم المؤسسات التعليمية    

 كافة

 ، يشير إلى القـدرة علـى توليـد    Organizational Creativity اإلبداع التنظيمي -8

القيمة ، المنتجات ، الخدمات ، األفكار أو اإلجراءات المفيدة عن طريـق مـا يبتكـره                 

ا في بناء قدرة الجامعة لتكون مبدعـة      أعضاء الهيئة التدريسية فالمعرفة تلعب دورا مهم      

 .وخالقة

  :متطلبات إدارة المعرفة .12

 أن هنالك ثالثة متطلبـات أساسـية إلدارة   (Williamson & Garvey,2002,p21)فقد ذكر

  :المعرفة هي 

 ، ومن أمثلة هذا محركات البحـث ومنتجـات       )Technological(متطلب التكنولوجيا    -1

عد بيانات إدارة رأس المال الفكري والتكنولوجيا المتميزة        الكيان الجماعي البرمجي وقوا   

، والتي تعمل جميعها على معالجة مشكالت إدارة المعرفة بصورة تكنولوجية ، ولـذلك              

  .فان المنظمة تسعى إلى التميز من خالل امتالك تكنولوجيا المعرفة

 )Organizational and Logistical(المتطلب اللوجـستي والتنظيمـي للمعرفـة     -2

،حيث أن هذا المتطلب يعبر عن كيفية الحصول على المعرفة والـتحكم بهـا وإدارتهـا     

وتخزينها ونشرها وتعزيزها ومضاعفتها وإعادة استخدامها ، ويتعلـق هـذا المتطلـب             

بتجديد الطرائق واإلجراءات والتسهيالت والوسائل المساعدة والعمليات الالزمـة إلدارة          

  .ل تحقيق قيمة اقتصادية مجديةالمعرفة بصورة فاعلة من أج

 ، إن هذا المتطلب يركز على تقاسـم المعرفـة           )Social(المتطلب االجتماعي للمعرفة     -3

بين األفراد ، وبناء جماعات من صناع المعرفة ، وتأسـيس المجتمـع علـى أسـاس                 
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ابتكارات صناع المعرفة ، والتقاسم والمشاركة في الخبرات الشخصية ، وبناء شـبكات             

 .ن العالقات بين األفراد ، وتأسيس ثقافة تنظيمية داعمةفاعلة م

  :أسباب ظهور إدارة المعرفة . 13 

إن تحول المنظمات نحو إدارة المعرفة بشكل جدي لم يكن ترفا فكريا وإنما جاء استجابة لعدة متطلبـات                  

  ومؤثرات بيئية داخلية وخارجية 

   ):  83، ص2004( ومن هذه األسباب ذكر الساعد ، حريم

  .عولمة االقتصاد حيث تتحرك المعلومات وتنتقل بسرعة الضوء  - 1

تعاظم دور المعرفة في النجاح المنظمي لكونها فرصة كبيرة لتخفيض التكلفة ورفع موجـودات               - 2

  .المنظمة

قدرة التقنيات الحديثة والمتطورة على الحصول على البيانات والمعلومات والمعرفة قـد فاقـت            - 3

 .بها وتحليلهاقدرات العامل على استيعا

زيادة حدة المنافسة بين المنظمات وسرعة وازدياد االبتكارات واالكتشافات الجديدة والتغييرات             - 4

 .المتسارعة في شتى المجاالت

 .تعقيدات السلع والخدمات - 5

 .معظم األعمال والنشاطات تستند إلى قواعد بيانات ومعلومات البد من إدارتها بفعالية - 6

يادة احتماالت تطبيقها ، فضال عن وجود أنواع متعددة من المعرفـة            تشعب إدارة المعرفة ، وز     - 7

 .وتنوع النظم والعمليات التي تدعم تطبيقها 

اتساع المجاالت التي نجحت إدارة المعرفة في معالجتها ، سيما في مجال التنـافس واإلبـداع                 - 8

 .والتجديد والتنوع

لتي جعلت األنماط اإلدارية التقليديـة      التغيير الواسع والسريع في أذواق واتجاهات الزبون ، وا         - 9

 .غير مالئمة لمواكبة تلك التغييرات
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  :عمليات إدارة المعرفة . 14

 Heisigوالذي اعتمدهFraunhofer IPK,2000  إن عمليات إدارة المعرفة وفق نموذج منظمة 

, Vorbeck  )p114,2000 (    في دراستهما المسحية حول الشركات األوروبية فقـد تـضمن

  : عمليات جوهرية إلدارة المعرفة ، وهي خمسة

  تشخيص المعرفة ، توليد المعرفة ، خزن المعرفة ، توزيع المعرفة ، تطبيق المعرفة

 

  

  

 
   )2-2(                                   شكل رقم 

  العمليات الجوهرية إلدارة المعرفة

  
  )Mertins , et al ,2001,p28(نقال عن )62،ص 2005الكبيسي ، : (المصدر 
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  ضرورات تطبيق إدارة المعرفة في المؤسسات التعليمية الجامعية . 15 

  : ستة ضرورات لتطبيق إدارة المعرفة في الجامعات وهي )72،ص2007( الصاوي ذكر 

  . األعداد الكبيرة من المنتسبين إليها وتشعب ارتباطاتهم وحاجاتهم إلى اتصاالت سريعة -1

  .معية وترابطها تنوع األنشطة الجا-2

 كثرة وتنوع وترابط الجهات تتطلب متابعة سريعة ودقيقة ، مثل قاعات التـدريس ،وسـائل                -3

  .المواصالت ، المختبرات ، المستودعات 

 الحد من ازدواجية وجود قاعدة بيانات مركزية يمكن لألشخاص المخولين فقط من الوصول              -4

  .إلى أجزاء منها وفق احتياجات الجامعة

  .ول التغييرات في البيانات إلى مواضعها حال اعتمادها وص-5

  . توحيد أسلوب العمل اإلداري داخل الجامعة-6

  

  سمات إدارة المعرفة المرجوة في مؤسسات التعليم العالي. 16 

   أربعة سمات إلدارة المعرفة المرجوة في مؤسسات التعليم العالي)75،ص2007(الصاويذكر 

حيث يوجد الورق ولكن ال يستخدم بكثافة ولكن يوجد          :  التقيد بالورق  اإلدارة التعليمية دون   -1

  .الخ…األرشيف االلكتروني والبريد االلكتروني 

باالعتمـاد علـى نظـم المـؤتمرات االلكترونيـة           : اإلدارة التعليمية دون التقيد بالمكان     -2

  .ومؤتمرات الفيديو

 يوم  365 ساعة في اليوم و    24لزمن الحقيقي   أصبح ا  : اإلدارة التعليمية دون التقيد بالزمان     -3

في السنة خاصة مع اتساع رقعة المكان الجغرافي واختالف مواعيد اإلجازات بين المجتمعـات              

  .مما يحتم على متخذ القرار العمل بشكل مستمر وبال زمن محدد
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ة البالية التي   ضرورة تغيير النظم اإلداري    : اإلدارة التعليمية دون التقيد بالتنظيمات الجامدة      -4

  .تعمل على دعم تدفق المعرفة بين أفراد المجتمع المعرفي نحو األحدث

  
  
  

  
  
  
  

  )2-3(شكل رقم 
  هرمية قيمة المعرفة

  )63، ص2007ياسين ، غالب سعد ، ( المصدر 
أن الحق ومن قبله الحكمة هي أعلى قيم المعرفـة          ) 2-3( من خالل الشكل الهرمي السابق رقم       

، ولم يقل تعالى واتينا لقمان المعرفـة ،         "  ولقد أتينا لقمان الحكمة     " تابه العزيز   قال تعالى في ك   

  .الن الحكمة أعلى قيمة من المعرفة ، الحكمة هي زبد المعرفة وجوهرها 
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  تحديات تطبيق إدارة المعرفة في البيئة العربية . 17

  :حديات رئيسية أن تحديات إدارة المعرفة هي أربعة ت) 342، ص 2007(  ياسينيرى 

  التحدي التقني )Technical Challenge( :  المتمثل في تصميم األنظمة المعلوماتية

  .التي تساعد األفراد

  التحدي االجتماعي)Social Challenge( :  المتمثل في تطوير المنظمات التي تشارك

 .بالمعرفة وتديم التنوع الفكري لتشجيع اإلبداع

  تحدي اإلدارة)Management Challenge( :     المتمثل في خلق البيئـة التـي تقـيم

 .المشاركة بالمعرفة

  التحدي الشخصي)Personal Challenge( :      المتمثل فـي االنفتـاح علـى أفكـار

 .اآلخرين والرغبة والسعي المتواصل للمعرفة الجديدة

 

  قياس إدارة المعرفة . 18

 صعوبة قياسها حتى أن البعض أنكـر        إن أكبر تحد واجهته إدارة المعرفة في بداية ظهورها هو         

والصعوبة " أن ما ال يمكن قياسه ال يمكن إدارته     " وجود شيء اسمه إدارة المعرفة ، انطالقا من         

في القياس تأتي من أننا نتعامل مع موجودات غير ملموسة ، وقد جرت محاوالت جـادة لقيـاس       

لمرموقة في هـذا المجـال فمـثال    إدارة المعرفة حصل بعضها على نتائج جيدة وقبول المراكز ا   

يقيس إدارة المعرفة لديه من خالل فهمه للمنظمة كونها منظومـة  ) CIBC(البنك الكندي للتجارة    

تعليمية ومعيار نجاحها هو أن يكون معدل تعلم األفـراد والمنظمـة والمجموعـات مـساويا أو           

   .(Carrillo,Egbu,Anumba,2005,p132)يتجاوز معدل التغيير في البيئة الخارجية 
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 فقد طورت مقياسا خاصا بها يعتمد على )American Management System( أما منظمة

جمع القصص الجادة من الزبائن والمستخدمين الذين يوثقون قيمة مبادرة إدارة المعرفة وتعتمـد              

ـ              ائن مقدار الفائدة للمشاركين الثالثة الرئيسيين في المبادرة وهم المـستخدمون والمنظمـة والزب

وهنالك من طور مقياسـا مـن مجموعـة    .وتكون هي المقياس لكل مبادرة جديدة يجرى تنفيذها     

أسئلة لقياس تدفق المعرفة الداخلي والخارجي بين وحدة المصدر ووحدات الهدف يقيس محددات             

 .انتقـــال المعرفـــة مـــن خـــالل مقيـــاس ليكـــرت ذي الـــسبع درجـــات  

systems-management-american/topic/com.answers.www://http 28/9/2010م  

إلى بعض المقاييس المالية التـي تقـيس فاعليـة رأس المـال     ) ،(Duffy,2000b,p14وأشار 

ـ               سهم ، ونـسبة    الفكري بما فيه المعرفة ، مثلها مثل العائد على الموجودات ، والقيمة السوقية لل

نفقات البحث والتطوير إلى إجمالي النفقات اإلدارية ، ونـسبة بـراءات االختـراع المـستثمرة                

  .إلجمالي براءات االختراع

  

  عالقة المنظمة المتعلمة بإدارة المعرفة. 19

إن التعلم التنظيمي المتكامل هو الذي تتضافر فيه الجهود الكتساب المعرفـة العلميـة والعمليـة              

صة وتوزيعها ونقلها وحفظها وتغذيتها وتوظيفها لتحقيـق أهـداف المنظمـة وأهـداف              المتخص

العاملين فيها والمتعاملين معها ، أما التميز المعرفي فيستلزم توفير المختبرات والمراكز البحثيـة            

  ).128،ص2004الكبيسي،(والتطويرية البتكار المعرفة وتوليدها وتوظيفها لتصبح قابلة للتطبيق

اعتبار عمليات خلق المعرفة تعلما ، ويعرف التعلم بأنه اكتـساب المعرفـة أو الفهـم أو               ويمكن  

البراعة من خالل الخبرة والدراسة ، وتعريف عمليات اكتساب المعرفة أو خلقها بأنها تعلم يسمح               

لنا بالتمييز بين المعرفة كعملية والمعرفة كشيء مدرك بالحواس ، أي أننا عندما نقرر اكتـساب                
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رفة ،نحتاج لعمليات تعلم لمساندة ذلك الجهد ، وتحدد غاية التعلم عندنا شكل معرفتنا وتتطلب               مع

أنواع المعارف المختلفة عمليات تعلم مختلفة ، فالمعرفة المعتمدة على المهـارة مثـل اسـتيفاء                

كون بيانات استمارة قد تتطلب فقط عرضا توضيحيا وقليال من الممارسة ،أما المعرفة النظرية في             

التعلم فيها أكثر كثافة تحتاج لعمليات بحثية ودراسة معمقة ومناقشة نقدية مع الخبراء ، وكـذلك                

العالقة متبادلة بين المعرفة والعمل تعني أنه عندما تتغير خبرتنا بـشيء يتغيـر العمـل كـذلك           

  ).203،ص2004، توفيق(

  المتطلبات الممكنة لتحويل المنظمة إلى متميزة. 20

يص المتطلبات الممكنة في تحويل المنظمة إلى متميزة بعرضنا لتجربة برنامج حكومة يمكننا تلخ

دبي لألداء الحكومي المتميز والتي تعد من أهم التجارب العربية ، التي بدأت في تطبيق التعلم 

) 43،ص2007أبو خضير ،( ومنها استطاع 1997التنظيمي ومفهوم المنظمة المتعلمة في العام 

  :تطلبات لمنظمة متميزة في التالياستنتاج الم

مثل تطوير أداء وخدمات الدوائر الحكومية وتغيير ثقافة المؤسسات (أن يكون الهدف واضحا . 1

  ).لتواكب المستجدات وتحديث مهارات ومعارف الموارد البشرية العاملة بالقطاع الحكومي

  .يقيالتطبيق اإلجباري الذي يبني االلتزام والتوجه الملزم التطب. 2

االستجابة )ب.(اإلعالن عن تأسيس المنظمة المتميزة ) أ) : (وهي مستمرة(التهيئة للتطبيق . 3

  .قياس النتائج بالتقييم المرحلي والمستمر لكل خطوة)ج.(الفعالة للمتغيرات السريعة والمتالحقة

  ). تعلماإلبداع، الشفافية، ال(برامج تدريبية في )ه. (نشر المعرفة للموظفين وتوعيتهم)د(

قنوات االتصال المفتوحة باستمرار بين المسئولين عن البرنامج والمنفذين والموظفين في . 4

  .القطاعات الحكومية المختلفة
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  اجلودة النشأة واملفهوم . 3
  

 املقدمة. 1

 تعريف اجلودة. 2

  مرتكزات إدارة اجلودة الشاملة. 3
 التطور التارخيي ملفهوم إدارة اجلودة. 4

 جلودة يف حتسني اإلنتاجية والرحبيةدور ا. 5

  ضمان اجلودة التعليمية. 6
  جوائز اجلودة . 7
  مقاييس اجلودة. 8
  فوائد تطبيق نظام اجلودة يف اجلامعات. 9

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 51

  المقدمة. 1
  

إن التحوالت التي طرأت في القرن الحادي والعشرين تحوالت واسعة النطاق في إطار عولمـة               

وظهور منظمـة المواصـفات     ) االنترنت( المعلومات والشبكة العنكبوتية     االقتصاد وانتشار تقنية  

، أديا إلى قيام العديد من المجتمعات بخطوات متقدمـة نحـو تحـسين جـودة                 )ISO(العالمية  

المنتجات والخدمات التي تقدمها وأن الجودة أصبحت سالحا تنافسيا فعـاال، لـذا فـان الجـودة                 

س الحقيقي لكل منظمة اقتصادية تستهدف النهوض وترغب        وتحقيق رضا العمالء أصبحت الهاج    

بتحقيق المكانة السوقية المالئمة وتسعى نحو االستقرار واالستمرار، وقد كان الـدين اإلسـالمي            

أسوة حـسنة فـي حديثـه       ) ص  (الحنيف سباقا ليحث على الجودة واإلتقان ولنا في رسول اهللا             

خير دليل وتوجيه باعتماد اإلجـادة فـي   )  أن يتقنه    إن اهللا يحب إذا عمل أحدكم عمال      ( الشريف  

نشأتها ،  (العمل شرعة ومنهاجا في الحياة ، سوف نتحدث في هذا المبحث عن الجودة بشكل عام                

وصوال إلى الجودة التعليمية وهو ماله عالقـة وثيقـة       ) مفهومها ، مرتكزاتها ، تطورها تاريخيا       

  . المعرفة في ضمان تحقيق جودة التعليم العاليبموضوع البحث حيث عنوان البحث دور إدارة

  تعريف الجودة. 2
 من حيث المفهوم تعني المالئمة لالستعمال حسبما عرفها جـوران ويعرفهـا    Qualityفالجودة 

البعض على أنها المطابقة مع السمات والخصائص كما يشير البعض أنها تمثـل انخفـاض فـي        

اض في نسبة العيوب أو التالف أو الفاقد أثناء التـشغيل           شكاوى العمالء و يؤكد البعض أنها انخف      

والبعض األخر يؤكد أنها تمثل تحسين كفاءة األداء وفاعلية االنجاز أو تمثل تقلـيص التكـاليف                

   .)16، ص 2010حمود ، (
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  مرتكزات إدارة الجودة الشاملة. 3

ن لـثالث مؤشـرات      أن مرتكزات إدارة الجودة الشاملة ترتك      )40، ص   2002( البكري  ذكرت  

  :أساسية وهي 

  .تحقيق رضا المستهلك -1

  .مساهمة كافة العاملين في المنظمة -2

  .استمرارية التحسين والتطوير في الجودة -3

 

  التطور التاريخي لمفهوم إدارة الجودة. 4

  : مراحل التطور في مفهوم إدارة الجودة )20، ص2010(حمود ذكر 

ن األمريكان دورا أساسيا في هذه المرحلة       شكل الرواد والمفكرو   : 1945-1940الفترة   -1

التاريخية وهم كال من ادوارد ديمنج والملقب بأبي النوعية وجوزيـف جـوران اللـذين      

أسهما بشكل أساسي في استخدام األساليب اإلحصائية والتحليلية في عمليـات الفحـص             

  .واالختبار للمنتجات

فسة بين المنظمات اإلنتاجيـة     اتسمت بضعف واضح في ميدان المنا      : فترة الخمسينات   -2

والخدمية وتبنت المنظمات اليابانية أفكار ادوارد ديمنج من خالل محاضرات ألقاها فـي             

  .اليابان

استأثرت الجودة باهتمام واسع في هذا المجال وقامت بريطانيا بتبنـي   : فترة الـستينات   -3

 المتعلقـة بـأدوات     هذا االتجاه وتم التركيز على مفهوم الجودة واإلجراءات والتدريبات        

 .العمل والمواد الخام
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شهدت هذه الفترة اهتماما متزايدا بالجودة واعتمدت كـسالح تنافـسي      : فترة الثمانينات  -4

بين المنظمات وتم استحداث أقسام للجودة في العديد من المنظمات اإلنتاجية والخدميـة             

  ).(ISO 9000وظهرت المنظمة العالمية للمواصفات القياسية وهي 

بـروز ظـاهرة العولمـة وثـورة االتـصاالت           : ترة التسعينات حتى الوقت الحالي    ف -5

والمعلومات واالنترنت والتجارة الحرة وظهور الفضاءات االقتـصادية الكبيـرة مثـل            

 .االتحاد األوروبي مما حتم تضاعف االهتمام بالجودة 

 

و االنفجـار          ويمكن اإلضافة هنا بأن التطورات المتـسارعة وثـورة المعرفـة أ           

المعرفي كما يسمونه أن استقرار األسواق والمحافظة على الحـصة الـسوقية وتحقيـق       

الميزة التنافسية من شأنها أن تجعل لمنظمات األعمال إمكانية االستمرار والتطـوير وإال       

أو تلجأ لالندماج مع غيرها من المنظمـات  ) التصفية  (فإنها إما أن تنسحب من األسواق       

ث ما قرأه عن الجودة في أنها تعني فيما تعنيـه درجـة التفـضيل وهـي                 ويجمل الباح 

المطابقة لالستعمال وهي أيضا التركيز على الزبون أي وفق توقعات الزبـون أو ربمـا       

بما يفوق توقعات الزبون ويري الباحث أن التعريف الجامع المانع للجودة هـو تعريـف        

مـة األوروبيـة لـضبط الجـودة     والمنظ) ASQC(الجمعية األمريكية لضبط الجـودة      

)EOQC (  المجموع الكلي للمزايا والخصائص التي تؤثر في قـدرة المنـتج أو            " بأنها

  ".الخدمة على تلبية حاجات معينة 
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  دور الجودة في تحسين اإلنتاجية والربحية. 5

  : أن دور الجودة في تحسين اإلنتاجية هو )31،ص2005( العزاوي يري 

إلى زيادة مطابقة المخرجات ، أي زيادة نـسبة المخرجـات إلـى    يؤدي تحسين الجودة     -1

  .المدخالت ما يعني زيادة اإلنتاجية

  .يؤدي تحسين الجودة إلى ارتفاع كفاءة العمليات ، وتقليل الكلفة -2

 .تؤدي زيادة اإلنتاجية وتقليل الكلف إلى زيادة الربحية  -3

 .يؤدي لزيادة رضا الزبون وتحسين المركز التنافسي  -4

 . تحسين الجودة إلى تحسين كفاءة استغالل الموارديؤدي -5

 .يؤدي لزيادة الحصة السوقية -6

 ضمان الجودة التعليمية. 6

 أن ضمان الجودة التعليمية هي عملية إدارية        )326-325،ص2008( الطائي و آخرون    لقد حدد   

ـ     ة للطلبـة  وان التركيز األساسي لضمان الجودة التعليمية هو تحسين جودة خدمة التعلـيم المقدم

 :وجذب رضاهم من خالل برنامج ضمان جودة تعليمي ويجب أن يتكون من 

 ، حيث أن خطوات اإلرشاد خطـوة بعـد خطـوة       السياسة ، اإلجراءات ، البروتوكول     -1

تتطور من دليل مرتكز على األدب التعليمي إلى إرشاد تعليمي رئيسي للممارسـة تبعـا        

ى رئاسة الجامعة تأمين جودة عالية من الخدمـة  مما يسهل عل.للمقاييس التعليمية العالمية 

  .التعليمية المقدمة للطلبة

 ، أي أن التوثيق التعليمي هو عنصر هام في الخدمة التعليميـة التـي               التوثيق التعليمي  -2

تقدمها الجامعات للطلبة ، وبما أن نظام ضمان الجودة يؤكد على جودة التوثيق التعليمي              
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خطة التقيـيم   (مستمر فان نماذج التوثيق التعليمي متعددة       من خالل نظام مراقبة وتدقيق      

  .وهو جزء من برنامج ضبط الجودة التعليمي)المبدئية وخطة الخدمة التعليمية 

 ،حيث إن برنامج تعليم الطلبة والعائلة يؤكد على تـوفير تعلـيم             تثقيف الطالب والعائلة   -3

راقبة ، هذا باإلضـافة إلـى       الجودة ، وان المرونة مؤكدة ومطلوبة من خالل عملية الم         

تقديم خدمات ترتكز على احتياجات الطلبة وقدرة المثقف على التواصل واإلقناع وتوفير            

 .الكراسات لتمنح المعرفة والدراية للطلبة والعائالت

 ، حيث أن تقييم رضا الطالب هو مفتاح تحسين الجودة المستمر فـي              تقييم رضا الطلبة   -4

 ما تقوم به الجامعة اإلسالمية مع الطلبة عند انتهاء كل مـادة            تقديم الخدمة التعليمية مثل   

 .من خالل صفحة الطالب االلكترونية 

 ، فامتياز الخدمة هو مدخل متعدد األطراف للخدمة التعليمية التي           مراقبة امتياز الخدمة   -5

تتضمن القيادة ، المسئولية ، التخطيط ، المهارات التدريبية ، وأن هدف امتياز الخدمـة               

هو تقوية و تحسين خدمات الجامعة حيث من المتوقع من رئاسـة الجامعـة أن تـشرح     

 .طريقة تقديم الخدمة التعليمية حتى تقدم خدمة مميزة للطلبة

 ، وهنا من المفترض على الجامعة ان تحافظ على بيئـة الطالـب              مراقبة بيئة الجامعة   -6

النـادي  (ذلك من خـالل     حتى تؤمن أقصى درجات الراحة واألمان لكل الطلبة وتقوم ب         

 ).الترفيهي ، مراكز االنترنت ، الحدائق ، التجهيزات األخرى 

 ، حيث أن شكاوي الطلبة في برنـامج ضـبط الجـودة فرصـا        معالجة شكوى الطالب   -7

للتحسين ، وأن التساوي في األهمية الخدمية خصصت لكل جوانـب الطالـب ، وهـذا                

حتى يكتشفوا عدم رضا عن سير العمـل        يتطلب القيام بجوالت مع رئيس القسم العلمي        

 وسجل األداء وتعتبر كل شكاوى الطلبة تحضر مباشرة وتناقش المشاكل فور وصولها 
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 جوائز الجودة. 7

  : أن جوائز الجودة العالمية ثالثة هي )75-70، ص 2005(  العزاوي ذكر 

   جائزة ديمنج)Deming( :  نيين عـام  تأسست من قبل اتحاد العلماء والمهندسين اليابـا

وهي تمنح للشركات الموجودة في اليابان ، لكنها سمحت مؤخرا للشركات عبر            )1951(

  .القارات التي تطبق بنجاح الرقابة على الجودة بالسباق على الجائزة

  جائزة الجودة الوطنية األمريكية)Malcolm Baldrige( :   صادق مركز اإلنتاجيـة

 ضرورة استحداث جائزة سنوية مماثلة لجـائزة        والجودة األمريكي بداية الثمانينات على    

 .ديمنج وكان الغرض منها تحسين الجودة في الشركات األمريكية

   جائزة الجودة األوروبيـةEuropean Quality Award)( :   شـركة  14شـكلت 

  غربية قائدة المنظمة األوروبية إلدارة الجودة 

)European Foundation For Quality Management)( وتمـنح  1988ذلك عام ، و 

هذه الجائزة لعدد من الشركات التي تظهر تميزا في إدارة الجودة الشاملة في أوروبا سـنويا          

 .على أساس عملياتها األساسية في التحسين المستمر

      غير أنه ظهرت العديد من جوائز الجودة واإلبداع والتميز محليا في كثير من األقطار              

سالمي لتشجيع المنظمات نحو مزيد من تميز المنتج أو الخدمة مثل           في العالمين العربي واإل   

جائزة الملك عبد اهللا الثاني لتميز األداء الحكـومي والـشفافية بـاألردن ،جـائزة البنـك                 (

اإلسالمي للتنمية ، جائزة فلسطين الدولية للتميز واإلبداع ، جائزة ياسر عرفات لالنجـاز ،               

 .).الخ 
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  مقاييس الجودة. 8

  أن جودة المنتج أو الخدمة تتسم عادة بنوعين من السمات القابلة للقياس وهي )87،ص2010(حمودكر يذ

 وتمثل الصفات أو الخـصائص التـي   ) :Variables Specifications(الصفات المتغيرة  - 1

الـخ  ..يمكن للمنظمة أن تقوم بقياسها كالوزن ، الطول ، العرض ، الحجم ، العمق ، الـسمك                  

الخصائص أو السمات تخضع بطبيعة القياس العتبارات كميـة أو رقميـة ألننـا         حيث أن هذه    

نتحدث عن منتجات وال يختلف اثنان في تحديد تلك المقاييس وهي تعتبر أكثر موضوعية مـن                

  .سواها من المقاييس

وتمثل المعايير التي ال يمكن قياسـها   : )Attributes Specifications(الصفات التمييزية  - 2

رقميا وإنما تخضع العتبارات معينة تتسم بأحد المعيارين وهما جيد ورديء ، صـالح              كميا أو   

أو غير صالح ، معاب أو سليم وغالبا ما يكون المعيار الشخصي لها أكثر تأثيرا فـي تحديـد                   

  .جودتها من عدمه

  فوائد تطبيق نظام الجودة في الجامعات . 9

تحسين كفاية إدارة الجامعـة ، تطـوير        (معات بتحقيق    يمكن تلخيص فوائد تطبيق نظام الجودة في الجا       

المناهج ، تطوير أساليب القياس والتقييم ، تحسين االهتمام باستخدام تكنولوجيا التعليم ، رفـع مـستوى                 

أداء العاملين من أكاديميين وإداريين ، تشجيع عمل الفريق الواحد ، تنمية القدرات اإلداريـة ، تحـسين                  

  ).ادة رضا الطالب ، المجتمع المحلي ، زيادة إنتاج البحث العلمي في الجامعة مخرجات التعليم ، زي

أي ) االسـتبانة  ( باإلضافة ألداة الدراسـة    ويمكن قياس جودة التعليم العالي في الجامعة اإلسالمية       

جودة الخريجين ، حصولهم على الوظـائف فـي سـوق العمـل ،      (بوسائل قياس أخرى من خالل      

الحاصلة عليها الجامعة ، المشاركات العلمية ألعضاء الهيئة التدريـسية بالجامعـة            الجوائز العلمية   

  3،أنظر الملحق رقم  )اإلسالمية في المحافل الدولية ، جوائز اإلبداع والتميز الحاصلة عليها الجامعة            

  .بة بعضا من الجوائز الحاصلة عليها الجامعة اإلسالمية وأعضاء الهيئة التدريسية والكليات والطل
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  نبذة عن اجلامعة اإلسالمية بغزة. 4        
 
  

 املقدمة. 1

  
 نبذة عن اجلامعة اإلسالمية بغزة. 2

  نبذة عن دائرة نظم املعلومات باجلامعة اإلسالمية بغزة. 3
  
  نبذة عن وحدة اجلودة باجلامعة اإلسالمية. 4
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  المقدمة . 1

ن معهد األزهر الديني ، الذي بدأت الدراسة فيه في العام           أنشئت الجامعة اإلسالمية بغزة انبثاقا ع     

لطلبة االبتدائية ثم اإلعدادية ثم الثانوية ، وبعد المرحلة الثانوية قررت إدارته تطـويره              ) 1954(

إلى مرحلة التعليم العالي ،وقد استجابت جامعة األزهر بالقاهرة لطلب المعهد بإنـشاء الكليـات               

عمـادة التخطـيط    (حالت دون البدء بالعمـل        )1967(، لكن حرب    النظرية على أرض المعهد     

  ) 7، ص2009الجامعة اإلسالمية بغزة ،  _والتطوير 

ال بد هنا من التعريج عن نبذة حول الجامعة اإلسالمية ودائرة تكنولوجيا المعلومات بها ووحـدة       

  .الجودة بها حيث ستطبق الدراسة الحالية على الجامعة اإلسالمية

  ذة عن الجامعة اإلسالمية بغزةنب.  2

م ، قرارا بتطوير المعهد إلـى جامعـة         12/4/1977اتخذت لجنة معهد األزهر الديني بغزة في        

إسالمية ، تضم بصورة أولية كلية الشريعة والقانون ، وكلية أصول الدين ، وكلية اللغة العربيـة             

 للجامعة ،تأليف لجـان استـشارية   ، وأبلغ ذلك القرار للجامعة العربية ، وقرر المجلس التأسيسي  

للتعاون معه ، وإنجاح مشروع الجامعة ، كما شكلت لجان فنية لوضع دراسـة شـاملة إلقامـة                  

 _عمـادة التخطـيط والتطـوير    (كليات عملية ، كالطب والهندسة والعلوم والزراعة والتجـارة    

  ).7، ص2009الجامعة اإلسالمية بغزة ، 

،ومـع  ) م1978) (نـوفمبر ( تشرين الثاني 6ية أبوابها للطلبة في     بالفعل افتتحت الجامعة اإلسالم   

افتتحت ) 1980(افتتاح الجامعة بدأ الطالب يدرسون في كليتي الشريعة واللغة العربية وفي عام             

) 1992(كليتا أصول الدين والتربية وفي العام التالي افتتحت كليتا التجارة والعلوم وفـي العـام                

افتتحت كلية تكنولوجيا المعلومـات ،      )2004(لية الهندسة ، وفي العام      افتتحت كلية التمريض وك   
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ــام  ــي عـــ ــب )2006(وفـــ ــة الطـــ ــاح كليـــ ــم افتتـــ  .(تـــ

aspx.Default/AboutIUG/ar/ps.edu.iugaza.www://http   12/8/2010(     

إلسالمية ممثلة بأعضاء هيئاتها التدريسية وكلياتها وطالبها هي أكثـر          الجدير ذكره أن الجامعة ا    

الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة حصادا للجوائز المحلية والدولية وهنالـك إحـصائية للجامعـة          

جائزة بـين جـوائز للكليـات وجـوائز         ) 48(منشورة على صفحة الجامعة االلكترونية وتشمل       

ــوائ   ــسية وجــــ ــة التدريــــ ــضاء الهيئــــ ــة ألعــــ ز للطلبــــ

PageI?aspx.ScientificResearch/ScientificResearch/Deanery/ar/ps.edu.iugaza.www://http  

  ) .3(، انظر الملحق رقم  م26/8/2010

  

  المعلومات بالجامعة اإلسالمية بغزةنبذة عن دائرة نظم .  3

fitabout/php.index/ps.edu.iugaza.fit://http   26/10/2010زيارة بتاريخ  

 هـي العـصب والمكـون    (Information Technology – IT)تعتبر تكنولوجيا المعلومـات  

فة ألن تكنولوجيا المعلومات هي المحرك والناقل للمعرفة ، وتـساهم فـي             الرئيسي إلدارة المعر  

توظيف التقنية الحديثة لخدمة العملية األكاديمية وتساعد اإلدارة العليا في اتخاذ القـرارات مـن               

  .خالل تقديم اإلحصائيات والمعلومات الواضحة الداللة 

التحتيـة لتكنولوجيـا المعلومـات ونظـم        تعتبر دائرة  تكنولوجيا المعلومات مسئولة عن البنية         

المعلومات من حيث التشغيل والتطوير والتدريب والمتابعة والصيانة واإلشراف لكافـة األمـور             

المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات ، وتقدم خدمات تكنولوجيا المعلومات للطاقم اإلداري واألكـاديمي            

رئيس الجامعة لشئون تكنولوجيـا المعلومـات      والطلبة ، وتتبع دائرة تكنولوجيا المعلومات لنائب        

   .من حيث المسئولية والتسلسل اإلداري
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  نبذة عن وحدة الجودة بالجامعة اإلسالمية بغزة.  4

ps.edu.iugaza.quality://http   ــة  + 27/10/2010بتــاريخ أبــو دقــة ،  (مقابل

27/10/2010(  

حدة الجودة بتهيئة الجامعة اإلسالمية للوفاء بمتطلبات ومعايير الجودة المحلية والعالميـة ،        تقوم و 

ونشر ثقافة الجودة ،وقيادة عملية التحسين المستمر لألداء الجامعي المؤسسي واإلداري ،وكـسب         

 ثقة المجتمع الفلسطيني في نوعية الخريجين وفقا لمعايير أداء محددة وواضحة ،وتنقـسم وحـدة              

 وحدة الجودة األكاديميـة     – وحدة الجودة اإلدارية وتعنى بالجانب اإلداري        –الجودة إلى وحدتين    

وتعنى بالجانب األكاديمي ،قامت وحدة الجودة بالجامعة بإجراء عمليـة تقيـيم داخلـي لجميـع                

  وتم عمل تطوير للبرامج األكاديمية بناءا على نتـائج عمليـة          2003برامجها األكاديمية في عام     

 فـي   –كهيئة شبه مستقلة    –التقييم الداخلي ، كما قامت الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية           

إطار وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين بعمل تقييم لجميع البرامج المعتمدة في الجامعات              

يـة المختلفـة فـي    الفلسطينية وقد شاركت الجامعة اإلسالمية في عملية التقييم لبرامجها األكاديم       

جميع التخصصات ، كما شاركت الجامعة اإلسالمية في مشروع تقييم األداء النوعي ورفع كفاءة              

التخطيط المؤسسي في الجامعات العربية الممول من قبل المكتب اإلقليمي العربي التابع لبرنـامج    

  . في تقييم كل من برامج الحاسوب والتربية UNDPاألمم المتحدة اإلنمائي 

  :أهداف وحدة الجودة . أ

اكتساب ثقة المجتمع الفلسطيني والدولي في مخرجات العملية التعليمية في الجامعـة             . 1

  .وتطويرها بشكل مستمر كمحصلة لتحسين جودة األداء

ضمان قدرة خريج الجامعة اإلسالمية على تلبية متطلبات سـوق العمـل المحلـي               . 2

 .رةواإلقليمي في ضوء المتغيرات والتحديات المعاص
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 .إعالء قيم التميز والقدرة التنافسية في الكليات والمراكز التابعة للجامعة . 3

 .االرتقاء بمستوى الخدمات اإلدارية المقدمة للمستفيدين . 4

 .وضع معايير ومقاييس ثابتة لألداء اإلداري حسب مفهوم الجودة الشاملة . 5

 .التحسين المستمر للبيئة الجامعية . 6

 :مهام وحدة الجودة . ب

سياسة العامة للجودة في التعليم بالجامعة اإلسالمية ثم اإلشـراف علـى            رسم ال  . 1

  .تنفيذها

 .دعم ومساندة الجهود المبذولة لتطبيق الجودة في الجامعة اإلسالمية  . 2

 .تحديد أسس ومبادئ الرقابة والمتابعة والتقييم الدوري لالعتماد والتطوير  . 3

 . األكاديمية والتقييم المؤسسيمتابعة عمليات التقييم الداخلي والخارجي للبرامج . 4

 .تطوير الهياكل اإلدارية والوصف الوظيفي والنظم اإلدارية في الجامعة . 5

 .تحديد االحتياجات التدريبية لكافة العاملين في الجامعة ووضع برامج عملية لها . 6

متابعة تطوير عملية تقييم األداء للعاملين بالجامعـة اإلسـالمية واإلفـادة مـن               . 7

 .مخرجاتها 

 .راء الدراسات الهادفة لتحسين البيئة الجامعية ووضع معايير ثابتة لقياسهاإج . 8

 .تحفيز ومكافأة الفرق واألفراد المتميزين في تطبيق الجودة بالتعليم . 9

 .االهتمام بشكاوى المستفيدين واقتراحاتهم ومتابعتها مع الجهات المعنية . 10

محليا ، وإقليميا   : تشجيع التعاون مع الجهات المطبقة للجودة في التعليم          . 11

 .،وإسالميا ، ودوليا
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  :مهام لجان الجودة في الكليات. ج

ps.edu.iugaza.quality://http   ــاريخ ــة  + 27/10/2010بت ــبحه  (مقابل ــو ص أب

،26/10/2010(  

 لجـان الجـودة فـي كليـات     تقوم وحدة الجودة في الجامعة اإلسالمية مع بداية كل عام بتشكيل      

  .الجامعة ، ويكون رئيس كل لجنة من لجان الجودة عضو في مجلس وحدة الجودة

  :تتلخص مهام لجان الجودة في الكليات فيما يلي 

 اإلشراف على إعداد تقارير التقييم الذاتي في الكلية.  

 متابعة عمليات التقييم الداخلي والخارجي للبرامج األكاديمية.  

 ى عملية تحديث الخطط األكاديمية في الكليةاإلشراف عل.  

 اإلشراف على إعداد البرامج األكاديمية الجديدة في الكلية.  

 اإلشراف على إعداد المشاريع التطويرية في الكلية.  

 نشر ثقافة الجودة في الكلية والمشاركة في أنشطة وحدة الجودة في الجامعة.  

  :مية كمثال جائزة الموظف المتميز في الجامعة اإلسال. د

هي جائزة سنوية يتم اإلعالن عنها من خالل وحدة الجودة التي تسعى من خاللهـا إلـى نـشر                   

مفهوم الجودة والتميز بين موظفي الجامعة ، وإحداث تغييرات ايجابية في سلوك الموظف تجـاه               

مجاالت التطوير اإلداري وتحسين األداء في مجال واحد أو أكثر ، كمـا تـسعى إلـى وضـع                   

موظف في صورة مؤشرات التميز التي ترغب وحدة الجودة أن يحققها الموظف فـي سـلوكه                ال

  .اإلداري في العمل

  

  

  



 64

  

  

  

  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

 الفصل الثالث

  
  منھجیة الدراسة
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     المقدمة .1

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة الدور الذي تقوم به إدارة المعرفة في ضـمان تحقيـق وتحـسين        

 حالة دراسية الجامعة اإلسـالمية بغـزة ،ولتحقيـق أهـداف            –جودة التعليم العالي بقطاع غزة      

يتناول هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسة ، واألفراد مجتمع الدراسة وعينتها ، وكـذلك              الدراسة س 

أداة الدراسة المستخدمة وطرق إعدادها ، وصدقها وثباتها ، كما يتضمن هـذا الفـصل وصـفا                 

لإلجراءات التي تمت في تقنين أدوات الدراسة وتطبيقها ، وأخيرا المعالجات اإلحـصائية التـي               

 .دت في تحليل الدراسة اعتم

  

  أسلوب الدراسة .2

يمكن اعتبار منهج البحث بأنه الطريقة التي يتتبع الباحث خطاها، ليصل في النهاية إلى نتائج 

تتعلق بالموضوع محل الدراسة، وهو األسلوب المنظم المستخدم لحل مشكلة البحث، إضافة إلى 

اعتمد البحث المنهج العلمي في إعداد هذه   ،البحوث العلمية أنه العلم الذي يعني بكيفية إجراء

 وحيث أن جوانب وأبعاد الظاهرة موضع الدراسة معروفة مسبقا من خالل االطالع الدراسة ،

على الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث، ويسعى البحث للوصول إلى معرفة دقيقة 

العالي حالة دراسية الجامعة دور إدارة المعرفة في ضمان تحقيق جودة التعليم ومفصلة حول 

، وهذا يتوافق مع المنهج الوصفي التحليلي الذي يهدف إلى جمع البيانات  اإلسالمية بغزة

والحقائق عن المشكلة موضوع البحث لتفسيرها والوقوف على دالالتها، وحيث أن المنهج 

مجالت وغيرها الوصفي التحليلي يتم من خالل الرجوع للوثائق المختلفة كالكتب والصحف وال

 ،)Saunders,2000,p:84 (من المواد التي يثبت صدقها بهدف تحليلها للوصول إلى أهداف البحث
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فإن البحث سيعتمد على هذا المنهج للوصول إلى المعرفة الدقيقة والتفصيلية حول مشكلة البحث، 

  .ولتحقيق تصور أفضل وأدق للظاهرة موضع الدراسة

ي يناسب موضوع هذه الدراسة ، حيث يصفها وصفا دقيقا ، ويعبر  وألن المنهج الوصفي التحليل

عنها كيفا وكما ، ومن ثم استخالص النتائج وتقييمها واختبار فرضيات الدراسة بهدف التوصل 

  .إلى توصيات واضحة وعملية لتحسين جودة التعليم العالي في قطاع غزة

  

  مجتمع وعينة الدراسة .3

 حالـة   –دارة المعرفة في ضمان تحقيق جودة التعليم العالي         تتناول هذه الدراسة موضوع دور إ     

دراسية الجامعة اإلسالمية بغزة وتم تحديد عينة الدراسة بعينة الحصر الشامل ممثلة في أعضاء              

الهيئة التدريسية بالجامعة اإلسالمية المتفرغين من حملة الماجستير والـدكتوراه البـالغ عـددهم       

ومرفقة هذه اإلحصائية   ) م  2009/2010تخطيط والتطوير للعام    إحصائية دائرة ال  (حسب  ) 359(

وتم توزيع االستبيانات على جميـع      . في نهاية هذه الدراسة في المالحق كما وردت من المصدر         

استبانة منها نظرا لعـدم التعـاون       ) 275 (%69وتم استرداد ما نسبته     أفراد مجتمع الدراسة ،     

 ).دريسيةالهيئة الت(الفعال من أفراد العينة 
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مـوزعين علـى الكليـات قبـل توزيـع      (على األقسام التالية ) الهيئة التدريسية ( تتوزع العينة   

  :كالتالي) االستبانة

  )3-1(جدول رقم 
  2009/2010المشرفين األكاديميين المتفرغين حسب إحصائية دائرة التخطيط والتطوير بالجامعة اإلسالمية 

 يين المتفرغينالمشرفين األكاديم

 ماجسـتير دكتـــوراة

  

 الكليـــة

 مدرس محاضر مساعد مشارك أستاذ

  

  مجموع

 األكاديميين

 37 10 1 12 9 5 أصول الدين

 29 16 1 10 2 - الشريعة والقانون

 60 15 - 23 15 7 اآلداب

 32 7 1 10 8 6 التربية

 40 18 5 8 6 3 التجارة

 83 28 2 25 14 14 العلوم

 8 2 2 4 - - التمريض

 55 12 - 29 9 5 الهندسة

 12 7 - 3 1 1 تكنولوجيا المعلومات

 3 - - 2 - 1 الطب

 359 115 12 126 64 42 المجموع العام

 232 127  

  م بيانات غير منشورة2009/2010إحصائية عمادة التخطيط والتطوير بالجامعة اإلسالمية للعام :  المصدر 

   مصادر الدراسة   .4
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  :ين للمعلومات وهما  مصدرين أساسي

   المصادر األولية  -1

 االستبانة كأداة رئيسية للبحث ، صممت خصيصا لهذا الغرض ، مكونة من قـسمين رئيـسيين                

  :وعلى النحو التالي 

القسم األول إدارة المعرفة في الجامعة اإلسالمية ويتضمن خصائص الهيئة التدريسية ممثلة فـي              

ية والحوافز والكلية التي يعمل بها وسنوات الخبرة ، باإلضـافة           الدرجة العلمية والنشاطات العلم   

إلى البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والمتضمنة خمسة محاور رئيسية هي حوسبة المكتبات ،             

إيصال االنترنت مع مكاتب الهيئات التدريسية ، توفير المستلزمات العلمية الحديثـة ، االشـتراك    

  .يع المكتبةبقواعد البيانات ، تنو

أما القسم الثاني ضمان الجودة للتعليم ويشمل خمسة محاور رئيسية أيـضا وهـي القيـادة ذات                 

الرؤية اإلستراتيجية ، السمعة األكاديمية والمهنية ، جوائز الجودة والتميـز ، جـودة المرافـق                

  .األكاديمية ، جودة الخريجين

  

   المصادر الثانوية -2

دراسة باالعتماد على الدراسات السابقة والمراجع العربية واألجنبيـة         تم إعداد اإلطار النظري لل    

 .ذات الصلة بموضوع الدراسة) االنترنت(والدوريات والتقارير والوثائق على الشبكة العنكبوتية 

  

  

  

   أداة الدراسة .5



 70

ـ        را تم استخدام االستبانة لجمع المعلومات الالزمة من خالل أفراد العينة لتوفير الوقت والجهد نظ

لكبر حجم العينة نسبيا ، وجمع المعلومات خالل فترة زمنية معقولة ، وتم تصميم األسـئلة ذات                 

 وقد تم إعـداد     النهايات المغلقة ، وذلك لسهولة اإلجابة عليها من قبل المبحوثين ولسهولة تحليلها           

  :االستبانة على النحو التالي

  .انات والمعلوماتإعداد استبانة أولية من اجل استخدامها في جمع البي -1

  .عرض االستبانة على المشرف من اجل اختبار مدى مالءمتها لجمع البيانات -2

 .تعديل االستبانة بشكل أولي حسب ما رآه  المشرف -3

تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين والذين قاموا بدورهم بتقـديم النـصح               -4

 .واإلرشاد وتعديل وحذف ما يلزم

 اسـتبانة   30لالستبانة بتوزيـع عـدد      ) استطالعية(دانية أولية إجراء دراسة اختباريه مي    -5

 .وتعديل حسب ما يناسب

 .توزيع االستبانة على جميع أفراد العينة لجمع البيانات الالزمة للدراسة  -6

 

تتضمن االستبانة ثالثة أقسام رئيسية ويشمل القسم األول على خصائص الهيئة التدريسية وهـو               

 .لدرجة العلمية والجهود العلمية والحوافز والتكريمات والخبراتمكون من أربعة فقرات وهي ا

أما القسم الثاني البنية التحتية إلدارة المعرفة ويتكون من خمسة محاور المحـور األول حوسـبة             

المكتبات و به خمس فقرات والمحور الثاني إيصال االنترنت مع مكاتب الهيئة التدريسية ويتكون              

 الثالث توفير المستلزمات العلمية الحديثة ويتكون من خمـس فقـرات       من أربعة فقرات والمحور   

والمحور الرابع االشتراك بقواعد البيانات ويتكون من خمس فقرات والمحور الخـامس تنويـع               

  .المكتبة ويتكون من خمس فقرات
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أما القسم الثالث ضمان الجودة ويتكون من خمسة محاور رئيسية ، المحـور األول القيـادة                

لرؤية اإلستراتيجية ويتكون من خمس فقرات والمحـور الثـاني الـسمعة األكاديميـة           ذات ا 

والمهنية ويتكون من أربعة فقرات والمحور الثالث جوائز الجودة والتميز ويتكون من خمسة             

فقرات والمحور الرابع جودة المرافق األكاديمية ويتكون من أربع فقرات والمحور الخـامس             

  .من خمسة فقرات جودة الخريجين ويتكون 

وتم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات المبحوثين لفقرات االستبيان ، تحديـد             

درجة لكل عبارة واستخدام صيغة موحدة من اإلجابات بما يتالئم مع صيغة فقرات االستبانة              

 تعنـي أوافـق   " 5"  إجابات حيث الدرجـة  5وقد كانت اإلجابات على كل فقرة  مكونة من    

  ).3-2(تعني  ال أوافق إطالقا كما هو موضح بجدول رقم " 1"بشدة والدرجة 

  
  )3-2(جدول رقم

  مقياس اإلجابات

 ال أوافق إطالقا ال أوافق أوافق إلي حد ما أوافق أوافق بشده التصنيف

 1 2 3 4 5 الدرجة

 جدول يوضح درجات مقياس ليكرت المستخدم في الدراسة

  

 الخماسي ألنه من أكثر المقاييس استخداما لقياس اآلراء لسهولة فهمه            وتم اختيار مقياس ليكرت   

  .وتوازن درجاته

  

  صدق االستبانة   .6
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  صدق المحتوى. أ

، ) 429ص  :1995العساف،  (صدق االستبانة يعني التأكد من أنها سوف تقيس ما أعدت لقياسه            

ي التحليل مـن ناحيـة،   شمول االستبانة لكل العناصر التي يجب أن تدخل ف  " كما يقصد بالصدق    

عبيـدات  "(ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية ثانية، بحيث تكون مفهومة لكل من يـستخدمها            

  :، وقد قام الباحث بالتأكد من صدق أداة الدراسة كما يلي) 179، 2001وآخرون 

  :تم التأكد من صدق فقرات االستبانة بطريقتين

 )صدق المحكمين( الصدق الظاهري لألداة  .1

            

فقد تطلب التحقق من صدق المحتوى لألداة االستعانة بنخبة منتقاة من المحكمين أعـضاء هيئـة           

التدريس المنتمين إلى علوم اإلدارة واإلحصاء والقياس والتقويم بقـصد اإلفـادة مـن خـزنيهم                

 المعرفي وخبرتهم مما جعل األداة أكثر دقة وموضوعية في القياس وقد بلغ عدد المحكمين 

 وكذلك وجـه الباحـث رسـالة      ،قائمة بأسماء المحكمين   ) 1( انظر الملحق رقم     محكمين )9( 

إبداء   وقد طلب الباحث من المحكمين     ،) 2(رسمية للمحكمين كطلب للتحكيم انظر الملحق رقم        

آرائهم في مدى مالئمة العبارات لقياس ما وضعت ألجله، ومدى وضـوح صـياغة العبـارات                

ومدى كفاية العبارات لتغطية كل محـور مـن         .بارة للمحور الذي تنتمي إليه    ومدى مناسبة كل ع   

محاور متغيرات الدراسة األساسية هذا باإلضافة إلى اقتراح ما يرونه ضـروريا مـن تعـديل                 

صياغة العبارات أو حذفها، أو إضافة عبارات جديدة ألداة الدراسة، وكذلك إبداء آرائهـم فيمـا                

الخصائص الشخصية والوظيفية المطلوبة من  المبحوثين، إلـى جانـب   ( يتعلق بالبيانات األولية    

وتركزت توجيهات المحكمين على انتقاد طول االسـتبانة        . مقياس ليكرت المستخدم في االستبانة    
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حيث كانت تحتوي على بعض العبارات المتكررة، كما أن بعض المحكمين نـصحوا بـضرورة               

  .ضافة بعض العبارات إلى محاور أخرىتقليص بعض العبارات من بعض المحاور وإ

واستنادا إلى المالحظات والتوجيهات التي أبداها المحكمون قام الباحث بإجراء التعـديالت التـي      

  اتفق عليها معظم المحكين، حيث تم تعديل صياغة العبارات وحذف أو إضافة البعض اآلخر ،

داة بعد إجراء التعديل المطلوب فـي        وكنتيجة مباشرة ألراء المحكمين فقد استقر الرأي على األ        

فقراتها ، إضافة وحذفا ، شطرا وجمعا تثبيتا وإعادة صياغة ، وقد صححت األداة قبل اجتيازهـا          

التحكيم لغويا وبعدها من قبل خبير في اللغة العربية ، وقد تم التوصـل إلـى اعتمـاد فقـرات                    

  .)4(م انظر االستبانة في صورتها النهائية الملحق رقاالستبانة 

  

   االستبانةصدق االتساق الداخلي لفقرات  -2

يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع المجال الذي تنتمـي                

إليه هذه الفقرة ، وتم حساب االتساق الداخلي لفقرات االستبيان على عينة الدراسة االسـتطالعية           

مالت االرتباط بين كل فقرة مـن فقـرات محـاور            مفردة، وذلك بحساب معا    30البالغ حجمها   

 :  الكلية للمحور التابع له وذلك على النحو التالي االستبانة والدرجة
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  البنية التحتية إلدارة المعرفة: الصدق الداخلي لفقرات الجزء الثاني
  )البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات (
  

البنية التحتية (اط بين كل فقرة من فقرات الجزء الثاني يبين معامالت االرتب)  3-3(جدول رقم 

والمعدل الكلي لفقراته ،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند ) إلدارة المعرفة

 المحسوبة اكبر r وقيمة 0.05،حيث إن مستوى الداللة لكل فقرة اقل من  )0.05(مستوى داللة 

الثاني صادقة لما  ،  وبذلك تعتبر فقرات الجزء0.361  الجدولية والتي تساويrمن قيمة 

  .وضعت لقياسه

  
  )3-3(جدول رقم 

  البنية التحتية إلدارة المعرفة: الجزء الثانيالصدق الداخلي لفقرات 
معامل  الفقرة

 االرتباط 
مستوى 
 الداللة

   حوسبة المكتبات:المحور األول
هائلة في المعلومات وارتفـاع  تساعد حوسبة المكتبات في مواجهة الزيادة ال  -1

 . أسعارها
0.544 0.011 

 0.000 0.708 .  توفر حوسبة المكتبات الوقت والجهد في اإلجراءات وتقديم الخدمات-2

 تساعد حوسبة المكتبات علي توفير بنية مشتركة للتعاون مـع المكتبـات             -3
 . األخرى

0.664 0.001 

 0.016 0.519  .فهرسة والتصنيف  تساهم حوسبة المكتبات في رفع كفاءة ال-4

 0.007 0.568  تساعد حوسبة المكتبات في اتخاذ القرارات األكاديمية الصائبة -5

   إيصال االنترنت مع مكاتب الهيئة التدريسية:المحور الثاني
 يساعد وجود االنترنت في مكاتب الهيئة التدريسية على جمـع المعلومـات      -6

 .ألغراض البحث العلمي 
0.481 0.027 

 وجود االنترنت في مكاتب الهيئة التدريسية يمكنهم من االطالع علـى كـل          -7
 .جديد في ميادين العلم 

0.487 0.025 

 يؤدي وجود االنترنت في مكاتب الهيئة التدريسية إلي تفاعـل أكثـر بـين         -8
 .أطراف العملية التعليمية

0.583 0.006 

ة التدريسية على تحـسين القـدرة        يساعد وجود االنترنت في مكاتب الهيئ      -9
 .التعليمية لعضو هيئة التدريس

0.547 0.010 
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معامل  الفقرة
 االرتباط 

مستوى 
 الداللة

   توفير المستلزمات العلمية الحديثة:المحور الثالث
 توفر الجامعة وسائل تكنولوجية حديثة ومناسـبة للـتعلم الـذاتي مثـل              -10

 .مختبرات الحاسوب وقاعات المحاكاة
0.562 0.008 

دريبية ومدربين مختصين في كافة المجاالت العلمية     توفر الجامعة برامج ت    -11
 .والعملية

0.502 0.021 

 توفر الجامعة خدمة البريد االلكتروني للطلبة وأعضاء هيئـة التـدريس            -12
 .والموظفين

0.596 0.004 

 0.001 0.652 . توفر الجامعة موقع خاص على االنترنت متاح للجميع كل حسب حاجته-13

 0.002 0.637 عة مادة تدريبيه مطورة تواكب المناهج العلمية الحديثة توجد في الجام-14

   االشتراك بقواعد البيانات:المحور الرابع
 0.002 0.643 . تشترك الجامعة بقواعد بيانات مؤسسات محلية متخصصة-15

 0.000 0.842 . تشترك الجامعة بقواعد بيانات مؤسسات دولية متخصصة-16

 0.024 0.491 .مباشرة بالناشرين وباعة الكتب تتصل الجامعة -17

 يتسم نظام االتصاالت المتوفر فـي الجامعـة بالفعاليـة ألداء الخـدمات              -18
 .االلكترونية للمستفيدين

0.633 0.002 

 0.001 0.659 .يوجد تعاون بين الجامعة وجامعات عربية وأجنبية الكترونيا-19

   تنويع المكتبة:المحور الخامس
 0.000 0.732 .فر الجامعة مكتبة متكاملة لخدمة احتياجات الدارسين و الباحثين تو-20

 توفر مكتبة الجامعة قسم مختص بالوسائط المتعددة من أقراص مدمجـة            -21
 ).مسموعة ومرئية(

0.542 0.011 

 0.003 0.609 . توفر مكتبة الجامعة قسم خاص باالطالع على الميكروفيلم-22

 0.000 0.735 .جامعة قسم خاص باالطالع على الكتب النادرة توفر مكتبة ال-23

 0.001 0.688 . توفر مكتبة الجامعة قسم خاص لألبحاث السابقة-24

  0.433تساوي "  19" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
  
  

لبنية التحتية معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول ا) 3-3(يوضح الجدول رقم 

، والدرجة الكلية للمجال ، والذي يبين أن ) البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات (إلدارة المعرفة 

وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع %  5معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

  (0.491-0.842)لقياسه ،حيث تبين أن معامالت االرتباط تتراوح بين 
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  ضمان الجودة: دق الداخلي لفقرات الجزء الثالثالص
  

ضـمان  (يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات الجـزء الثالـث             )  3-4( جدول رقم   

والمعدل الكلي لفقراته ،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالـة عنـد مـستوى      ) الجودة

 المحسوبة اكبـر مـن      r وقيمة   0.05اقل من   ، حيث إن مستوى الداللة لكل فقرة         )0.05(داللة  

،   وبذلك تعتبر فقرات الجزء الثالث صادقة لما وضـعت            0.361 الجدولية والتي تساوي     rقيمة  

  .لقياسه

  
  

  )3-4(جدول رقم 
  ضمان الجودة: الجزء الثالثالصدق الداخلي لفقرات 

معامل  الفقرة
 االرتباط 

مستوى 
 الداللة

   الرؤية اإلستراتيجيةالقيادة ذات : المحور األول
 0.000 0.919 . تتمتع إدارة الجامعة برؤية  واضحة ذات أهداف قابلة للتحقق -25

 تعمل إدارة الجامعة على إيجاد ثقافة تنظيمية تعزز روح المبادرة والعمـل            -26
 .الجماعي

0.913 0.000 

اجـات   تعمل إدارة الجامعة على تصميم واعتماد نموذج قيادي يعكس االحتي -27
 .الحالية والمستقبلية

0.791 0.000 

 تقوم إدارة الجامعة بالمشاركة الشخصية فـي قيـادة عمليـات التطـوير              -28
 .والتحسين المستمر

0.866 0.000 

 0.000 0.868 . تقوم إدارة الجامعة بتنمية مفاهيم االبتكار واإلبداع-29

   السمعة األكاديمية والمهنية: المحور الثاني
لى أعضاء هيئة التدريس في الجامعة بسمعة أكاديمية ومهنية كافيـة            يتح -30

 . النجاز رسالة الجامعة وأهدافها
0.783 0.000 

 يساهم أعضاء هيئة التدريس في الجامعة بتقديم مساهمات فكرية تتعلـق            -31
 .بعمل الجامعة

0.900 0.000 

 0.000 0.914 .لدراسية يساهم أعضاء هيئة التدريس في الجامعة بتطوير المناهج ا-32

 تركز الجامعة علي متطلبات البحث العلمي وتشجع العـاملين فيهـا علـى        -33
 .المشاركة في المؤتمرات وورش العمل العلمية

0.895 0.000 
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معامل  الفقرة
 االرتباط 

مستوى 
 الداللة

   جوائز الجودة والتميز  : المحور الثالث
 0.000 0.875 . تهتم الجامعة بجوائز الجودة والتميز ذات العالقة بالعمل األكاديمي-34

 0.000 0.811 . تخصص الجامعة جوائز مقنعة للعاملين لعمل أبحاث علمية-35

 0.003 0.614 . تخصص الجامعة جائزة للموظف األكاديمي المثالي -36

  
 . تخصص الجامعة جوائز علمية للباحثين المميزين-37

0.538 0.012 

 والتميز المحلية منها     تعير الجامعة اهتماما واضحا لمعايير جوائز الجودة         -38
 .والدولية

0.926 0.000 

   جودة المرافق األكاديمية: المحور الرابع
 0.883 0.034 . يتسم المظهر الخارجي والتصميم الداخلي للجامعة بالتنظيم المتكامل-39

 0.003 0.633 .توفر الجامعة  قاعات دراسية  واسعة ومناسبة-40

 0.014 0.529 .ياتها العملية التدريسية بشكل عام تالئم تجهيزات الجامعة وتقن-41

 0.000 0.789 . توفر الجامعة مواقف كافية ومناسبة لسيارات المتعاملين معها-42

   جودة الخريجين  : المحور الخامس
 0.001 0.692 .  ترى الجامعة في المعدل العام  للخريجين دليال على جودة التعليم-43

توظيف خريجيها من قبل منظمـات األعمـال المختلفـة           ترى الجامعة في     -44
 .معيارا صادقا للحكم على جودة خريجيها

0.739 0.000 

 0.000 0.877 . تستجيب الجامعة لمقترحات الطلبة في تطوير وتحسين خدماتها-45

 0.000 0.818 . تعمل الجامعة على تدريب خريجيها من خالل دورات مستمرة للراغبين -46

 الجامعة على تقييم احتياجات المجتمع المحلـي مـن التخصـصات             تعمل -47
 .باستمرار

0.834 0.000 

  0.433تساوي "  19" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
  
  
  

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثاني ضمان الجودة ) 3-4(يوضح الجدول رقم 

 5 والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية ، والدرجة الكلية للمجال ،

وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه ،حيث تبين أن معامالت االرتباط تتراوح بين % 

(0.926-0.034).  
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    صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة-3
  

ى تحقق األهداف التي تريـد األداة       يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مد         

الوصول إليها ، ويبين مدى ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسـة بالدرجـة الكليـة لفقـرات                  

يبين معامالت االرتباط بين معدل كل محور  من محاور الدراسة           ) 3-5(االستبانة ، جدول رقم     

باط المبينة دالة عنـد مـستوى       مع المعدل الكلي لفقرات االستبانة والذي يبين أن معامالت االرت         

 المحسوبة اكبر من قيمـة  r وقيمة 0.05 ، حيث إن مستوى الداللة لكل فقرة اقل من      0.05داللة  

r 0.361 الجدولية والتي تساوي.   

  

  
   )3-5( جدول رقم 

  معامل االرتباط بين معدل كل محور  من محاور الدراسة مع المعدل الكلي لفقرات االستبانة
 مستوى الداللة معامل االرتباط وانالعن اجلزء

 األول
البنية التحتية (البنية التحتية إلدارة المعرفة 

 )لتكنولوجيا المعلومات
0.847 0.000 

 0.000 0.972 ضمان الجودة الثاني

  0.433تساوي "  19" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
  
  
  
  

باط بين كل مجال من مجاالت االستبانة مع المعدل معامل االرت) 3-5(يوضح الجدول رقم 

الكلي لفقرات االستبانة ، والدرجة الكلية للمجال ، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة 

وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه ،حيث تبين أن معامالت  % 5عند مستوى معنوية 

  .(0.847-0.972)االرتباط تتراوح بين 
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  ثبات فقرات االستبانة  . 7   

أما ثبات أداة الدراسة فيعني التأكد من أن اإلجابة ستكون واحدة تقريبا لو تكرر تطبيقها على األشـخاص      

، أو بعبارة أخرى أن ثبات االستبانة يعني االسـتقرار          ) 430: 1995العساف،  (ذاتهم في أوقات مختلفة     

لى أفراد العينـة عـدة مـرات        في نتائج االستبانة وعدم تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها ع            

خالل فترات زمنية معينة ، وقد أجرى الباحث خطوات الثبات على العينة االستطالعية نفسها بطـريقتين    

  .هما طريقة التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ

   طريقة التجزئة النصفية  -1

ل األسئلة الزوجية  الرتبـة لكـل        تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معدل األسئلة الفردية الرتبة ومعد          

بعد وقد  تم تصحيح معامالت االرتبـاط  باسـتخدام معامـل ارتبـاط سـبيرمان  بـراون للتـصحيح          

)Spearman-Brown Coefficient (حسب المعادلة  التالية :  

1=   معامل الثبات   
2
ر
ر

ناك معامل ثبات   يبين أن ه  ) 3-6(حيث ر معامل االرتباط وقد بين جدول رقم         

  كبير نسبيا لفقرات االستبيان

  
  )3-6(جدول رقم 

  )طريقة التجزئة النصفية( معامل الثبات 

 التجزئة النصفية

عدد  محتوى المحور المحور
 الفقرات

معامل 
 االرتباط

معامل 
االرتباط 
 المصحح

مستوى 
 المعنوية

 األول

البنية التحتية إلدارة المعرفة 
نولوجيا البنية التحتية لتك(

 )المعلومات

0.7264 0.8415 0.000 0.7264 

 0.8370 0.000 0.9113 0.8370 ضمان الجودة الثاني

 0.8143 0.000 0.8976 0.8143 جميع الفقرات 

  0.433تساوي "  19" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
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  طريقة ألفا كرونباخ   -2

اخ لقياس ثبات االستبانة  كطريقة ثانية لقياس الثبات وقـد بـين   استخدم الباحث طريقة ألفا كرونب  

  أن معامالت الثبات مرتفعة) 3-7(جدول رقم 

  
  )3-7(جدول رقم 

  )طريقة ألفا كرونباخ( معامل الثبات 

عدد  محتوى المحور المحور
 معامل ألفا كرونباخ الفقرات

 األول
البنية التحتية (البنية التحتية إلدارة المعرفة 

 )كنولوجيا المعلوماتلت
23 0.8260 

 0.9705 24 ضمان الجودة الثاني

 0.9639 47 جميع الفقرات 

  
  
  

أن قيمة معامل ألفـا كرونبـاخ كانـت مرتفعـة      ) 3-7(واضح من النتائج الموضحة في جدول       

 لكل مجال من مجاالت االستبانة كذلك كانت قيمة معامل ألفـا      (0.8260-0.9705)وتتراوح بين   

  . ، وهذا يعني أن معامل الثبات مرتفع (0.9639)قرات االستبانة لجميع ف

وبذلك يكون الباحث قد تأكد من صدق وثبات استبانة الدراسة في صورتها النهائية وأنها صالحة               

للتطبيق على عينة الدراسة ، مما جعلني على ثقة كبيرة بصحة االستبانة وصـالحيتها لتحليـل                

  .ت الدراسة واختبار فرضياتهاالنتائج واإلجابة على تساؤال
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  المعالجات اإلحصائية  . 8   

لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم تجميعها، فقد تم استخدام العديد مـن األسـاليب                

 Statistical Package for)اإلحصائية المناسبة باستخدام الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعيـة 

Social Science ( SPSS))    وفيما يلي مجموعة من األساليب اإلحـصائية المـستخدمة فـي  

 :تحليل البيانات

  ال 1(حسب مقياس ليكـرت الخماسـي       تم ترميز وإدخال البيانات إلى الحاسب اآللي،         . 1

، ) أوافـق بـشدة      5 ال أوافق ،     4 أوافق إلى حد ما ،       3 ال أوافق ،     2أوافق إطالقا ،    

المستخدم في محاور   ) الحدود الدنيا والعليا  ( ي  ولتحديد طول فترة مقياس ليكرت الخماس     

، ثم تقسيمه على عدد فتـرات المقيـاس الخمـسة           )4=1-5( الدراسة، تم حساب المدى   

، بعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى اقل قيمة          ) 0.8=4/5(للحصول على طول الفقرة أي      

  .. . األولى وهكذا وذلك لتحديد الحد األعلى للفترة) وهي الواحد الصحيح(في المقياس  

  

 

تم حساب التكرارات والنسب المئوية للتعرف على الصفات الشخصية لمفردات الدراسة            . 2

 .وتحديد استجابات أفرادها تجاه عبارات المحاور الرئيسية التي تتضمنها أداة الدراسة

 وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفـاض اسـتجابات أفـراد     Meanالمتوسط الحسابي  . 3

 كل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة األساسية، مع العلم بأنه يفيد فـي              الدراسة عن 

علما بـان تفـسير     ) 89،  1996كشك ،   ( ترتيب العبارات حسب أعلى متوسط حسابي       

 .مدى الموافقة على العبارة يتم كما سبق أوضحته في النقطة األولى

 اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة . 4
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 باط بيرسون لقياس صدق الفقرات معامل ارت . 5

 معادلة سبيرمان براون للثبات . 6

( سمرنوف لمعرفة نوع البيانات هل تتبع التوزيع الطبيعـي أم ال            -اختبار كولومجروف  . 7

1- Sample K-S(   

 لمعرفة الفرق بين متوسط الفقرة One Sample T test لمتوسط عينة واحدة  tاختبار  . 8

 " 3"والمتوسط الحيادي 

 . One Way Anova Test حليل التباين األحادياختبار ت . 9

 . Test The Normal Distributionاختبار التوزيع الطبيعي . 10
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  خصائص عينة الدراسة .1
  اختبار التوزيع الطبيعي .2
  حتليل فقرات وحماور االستبانة .3
      اختبار فرضيات الدراسة    .4

                                   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )خصائص الهيئة التدريسية(خصائص عينة الدراسة . 1   
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  :      الجداول التالية تبين خصائص وسمات عينة الدراسة  كما يلي

  
 : الدرجة العلمية -أ

من % 16.4، و " أستاذ " من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي % 7.6أن ) 4-1(يبين جدول رقم 

" من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي % 33.5، و " أستاذ مشارك " عينة الدراسة مؤهلهم العلمي 

من عينة % 32.0، و" محاضر " من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي % 10.5، و " أستاذ مساعد 

من العينة يحملون درجة الدكتوراة % 57ما يعني أن ، م" مدرس " الدراسة مؤهلهم العلمي 

وهي نسبة عالية ومهمة لموضوع المعرفــة ) األستاذ ، األستاذ المشارك ، األستاذ المساعد (

  .،ويتوقع الباحث أن ارتفاع هذه النسبة سوف يثري الدراسة 

  
  )4-1(جدول رقم 

  الدرجة العلمية توزيع عينة الدراسة حسب متغير
 النسبة المئوية التكرار علميةالدرجة ال

 7.6 21 أستاذ

 16.4 45 أستاذ مشارك

 33.5 92 أستاذ مساعد

 10.5 29 محاضر
 32.0 88 مدرس

  100.0 275 المجموع
 

  
  
  
  
  
  )النشاطات العلمية( الجهود العلمية -ب
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من عينة الدراسة قاموا بنشر عدد من األبحاث ، و % 37.71أن ) 4-2(يبين جدول رقم 

من عينة الدراسة قاموا % 48.49من عينة الدراسة قاموا بتأليف عدد من الكتب ، و  % 13.79

بحضور عدد من المؤتمرات العلمية ، وهي نسب مرتفعة وتعني أن أعضاء الهيئة التدريسية 

  .يمتازون بالنشاط والبحث عن المعرفة وأن إدارة الجامعة اإلسالمية تشجعهم على ذلك

  
  )4-2(جدول رقم 

   )النشاطات العلمية( الجهود العلمية وزيع عينة الدراسة حسب متغيرت
 النسبة المئوية التكرار )النشاطات العلمية(الجهود العلمية 

 37.71 175 عدد األبحاث المنشورة

 13.79 64 عدد الكتب التي قام بتأليفها

 48.49 225عدد المؤتمرات العلمية المشارك بها                                

 100.00 464 المجموع

  
  
   الحوافز والتكريمات-ج

من % 48.15من عينة الدراسة استلموا حوافز نقدية ، و % 20.27أن ) 4-3(يبين جدول رقم 

  ياتمن عينة الدراسة حصلوا على ترق% 31.56عينة الدراسة حازوا شهادات تقدير وتميز و 

  
  )4-3(جدول رقم 

    الحوافز والتكريماتتوزيع عينة الدراسة حسب متغير
 النسبة المئوية التكرار الحوافز والتكريمات

 20.276 88 نقدي

 48.157 209 شهادات تقدير وتميز

 31.567 137 ترقيات

 100.000 434 المجموع

   الخبرات-د
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 سنوات                                                          1-5"راوحت خبرتهم من عينة الدراسة ت% 29.1أن ) 4-4(يبين جدول رقم 

من عينة % 20.0، و"  سنوات 6-10"من عينة الدراسة تراوحت خبرتهم % 22.9، و " 

سنة 15" من عينة الدراسة كانت خبرتهم % 28.0، و" سنة  11-15"الدراسة تراوحت خبرتهم 

 سنوات فما 6( سنوات 6من عينة الدراسة تفوق الخبرة لديه % 48ويظهر ذلك أن  "  فأكثر

  .وهي نسبة عالية سيستفاد منها في تحليل النتائج )فوق

  
  )4-4(جدول رقم 

  الخبرات توزيع عينة الدراسة حسب متغير
 النسبة المئوية التكرار الخبرات

 29.1 80 سنوات                                                     5-1

 22.9 63 سنوات 10-6
 20.0 55سنة                                                           15-11

 28.0 77 سنة فأكثر15

  100.0 275 المجموع
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  Test The Normal Distribution اختبار التوزيع الطبيعي   . 2
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  (Sample K-S -1) سمرنوف -بار كولمجروفاخت(اختبار التوزيع الطبيعي

 سمرنوف  لمعرفة هل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ال وهـو             -سنعرض اختبار كولمجروف  

اختبار  ضروري في حالة اختبار الفرضيات الن معظم االختبارات المعلمية تـشترط أن يكـون     

بار حيث أن قيمة مستوى الداللة       نتائج االخت ) 4-5(ويوضح الجدول رقم    . توزيع البيانات طبيعيا  

وهذا يدل على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ويجب اسـتخدام  ( )  0.05لكل محور اكبر من 

  .االختبارات المعلميه

  
  )4-5(جدول رقم 

  )Sample Kolmogorov-Smirnov-1(اختبار التوزيع الطبيعي
عدد  عنوان احملور احملور

 الفقرات
قيمة 

Z 
قيمة مستوى 

 (sig)لداللةا

 األول
البنية التحتية (البنية التحتية إلدارة المعرفة 

 )لتكنولوجيا المعلومات
24 1.237 0.094 

 0.073 1.286 23 ضمان الجودة الثاني

 0.091 1.243 47 جميع الفقرات  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تحليل فقرات ومحاور االستبانة.  3
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لتحليل فقرات االستبانة ، وتكون ) One Sample T test( عينة الواحدة  للTتم استخدام اختبار 

 المحسوبة اكبر مـن  tالفقرة ايجابية بمعنى أن أفراد العينة يوافقون على محتواها إذا كانت قيمة        

 والوزن النسبي اكبر مـن      0.05أو مستوى الداللة اقل من      (1.97 الجدولية  والتي تساوي      tقيمة  

 tفقرة سلبية بمعنى أن أفراد العينة ال يوافقون على محتواها إذا كانت قيمـة                 ، وتكون ال   )80%

 0.05أو مستوى الداللة اقل مـن       (1.97- الجدولية والتي تساوي         tالمحسوبة أصغر من قيمة     

، وتكون آراء العينة في الفقرة محايدة إذا كان مستوى الداللـة            % ) 80والوزن النسبي اقل من     

  .0.05لها اكبر من 

إلـى  % 60مع العلم أننا قمنا بإعادة التحليل اإلحصائي باعتماد الوزن النـسبي المحايـد مـن                

حاليا ألن النتائج في الوضع السابق ظهرت ايجابية عالية بدرجة كبيـرة ففـضلنا إعـادة                80%

  .وذلك لزيادة جودة البحث موضوع الدراسة % 80اعتماده إلى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 )البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات(البنية التحتية إلدارة المعرفة : تحليل فقرات الجزء الثاني
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  حوسبة المكتبات: تحليل فقرات المحور األول 

  )4-6(جدول رقم 
  )حوسبة المكتبات(تحلیل فقرات المحور األول 

 الفقرة مسلسل

بي
سا

الح
ط 

وس
لمت

ا
ري 

عيا
الم

ف 
حرا

االن
 

بي
نس

ن ال
وز

ال
 

مة 
قي

t اللة
 الد

وى
ست

م
 

1 
ساعد حوسبة المكتبات في مواجهة الزيادة الهائلـة        ت-1

 . في المعلومات وارتفاع أسعارها
4.53 0.521 90.62 16.886 0.000 

2 
 توفر حوسبة المكتبات الوقت والجهد في اإلجراءات        -2

 . وتقديم الخدمات
4.61 0.495 92.29 20.587 0.000 

3 
 تساعد حوسبة المكتبات علي توفير بنيـة مـشتركة        -3
 . لتعاون مع المكتبات األخرىل

4.55 0.520 91.05 17.639 0.000 

4 
 تساهم حوسبة المكتبات في رفع كفـاءة الفهرسـة          -4

  .والتصنيف 
4.16 0.559 83.27 4.854 0.000 

5 
 تساعد حوسبة المكتبات في اتخاذ القرارات األكاديمية -5

 .الصائبة 
3.75 0.585 74.98 -7.116 0.000 

 0.000 15.963 86.44 0.335 4.32 تجميع الفقرا 

  1.97تساوي " 274" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 

  

والذي يبين آراء أفـراد     ) 4-6( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم         tتم استخدام اختبار    

 حسب الوزن النـسبي  مرتبة  تنازليا) حوسبة المكتبات(عينة الدراسة في فقرات المحور األول      

  : لكل فقرة كما يلي

"  0.000 "    ومـستوى الداللـة   % "92.29" بلغ الوزن النسبي  "    2"في الفقرة  رقم  . 1

حوسبة المكتبات توفر الوقت     "  مما يدل على أن    موجبة     t ، وقيمة    0.05وهي أقل من    

 " .والجهد في اإلجراءات وتقديم الخدمات 
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"  0.000 "    ومـستوى الداللـة   % "91.05" غ الوزن النسبي  بل "   3"في الفقرة  رقم  . 2

حوسبة المكتبات تساعد علـي    "  مما يدل على أن    موجبة     t، وقيمة   0.05وهي أقل من    

 " .توفير بنية مشتركة للتعاون مع المكتبات األخرى 

  "0.000 "  ومـستوى الداللـة   % "  90.62"    بلغ الوزن النسبي   "1"في الفقرة  رقم  . 3

حوسبة المكتبات تـساعد فـي       "  مما يدل على أن    موجبة     t وقيمة   0.05وهي أقل من    

 " .مواجهة الزيادة الهائلة في المعلومات وارتفاع أسعارها 

"  0.000"  ومـستوى الداللـة     % "  83.27" بلغ الوزن النسبي       "   4"في الفقرة  رقم      . 4

  حوسبة المكتبات تـساهم فـي         "مما يدل على أن    موجبة     t وقيمة   0.05وهي أقل من    

 " .رفع كفاءة الفهرسة والتصنيف 

"  0.000"  ومـستوى الداللـة     % "  74.98" بلغ الوزن النسبي       "   5"في الفقرة  رقم      . 5

حوسبة المكتبات ال تساعد في      "  مما يدل على أن    سالبة     t ، وقيمة    0.05وهي أقل من    

 .زن النسبي األضعف في هذا المحوروهو الو" اتخاذ القرارات األكاديمية الصائبة 

) حوسـبة المكتبـات   (وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحـور األول            

" وهي اكبر  من  الوزن النسبي المحايد          % 86.44 ، و الوزن النسبي  يساوي        4.32تساوي  

لتـي تـساوي      الجدولية وا  t وهي اكبر من قيمة      15.963 المحسوبة تساوي    tوقيمة  % " 80

مما يدل على أن نظام المكتبات       0.05 وهي اقل  من      0.000، و مستوى الداللة تساوي        1.97

في الجامعة اإلسالمية محوسب وأن حوسبة المكتبات توفر الوقت والجهـد فـي اإلجـراءات               

" 2004أبو قبـة،  "وتقديم الخدمات وفي رفع كفاءة الفهرسة والتصنيف ،وهو ما خالف دراسة            

راسة أبو قبة قالت أن الوزارات المركزية فـي األردن تفتقـر للمكتبـات المحوسـبة            في أن د  

  .وااللكترونية
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  إيصال االنترنت مع مكاتب الهيئة التدريسية: تحليل فقرات المحور الثاني 

  )4-7(جدول رقم 
  )إيصال االنترنت مع مكاتب الهيئة التدريسية(الثاني تحلیل فقرات المحور 

 الفقرة مسلسل

الم
بي

سا
الح

ط 
وس

ت
ري 

عيا
الم

ف 
حرا

االن
 

بي
نس

ن ال
وز

ال
 

مة 
قي

t اللة
 الد

وى
ست

م
 

1 
 يساعد وجود االنترنت في مكاتب الهيئة التدريـسية         -6

 .على جمع المعلومات ألغراض البحث العلمي 
4.37 0.520 87.42 11.822 0.000 

2 
 وجود االنترنت في مكاتب الهيئة التدريسية يمكـنهم         -7

 .ل جديد في ميادين العلم من االطالع على ك
4.60 0.560 92.00 17.760 0.000 

3 
 يؤدي وجود االنترنت في مكاتب الهيئة التدريسية إلي -8

 .تفاعل أكثر بين أطراف العملية التعليمية
4.03 0.707 80.51 0.597 0.551 

4 
 يساعد وجود االنترنت في مكاتب الهيئة التدريـسية         -9

 .ة لعضو هيئة التدريسعلى تحسين القدرة التعليمي
3.74 0.653 74.84 -6.561 0.000 

 0.000 6.469 83.69 0.473 4.18 جميع الفقرات 

  1.97تساوي " 274" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 

  

والذي يبين آراء أفـراد     ) 4-7( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم         tتم استخدام اختبار    

 مرتبـة  ) إيصال االنترنت مع مكاتب الهيئة التدريـسية      ( الدراسة في فقرات المحور الثاني       عينة

  : تنازليا حسب الوزن النسبي لكل فقرة كما يلي

"  0.000 "    ومـستوى الداللـة   % "92.00" بلغ الوزن النسبي  "   2 "في الفقرة  رقم  . 1

وجود االنترنت في مكاتـب      "  مما يدل على أن    موجبة     t ، وقيمة    0.05وهي أقل من    

  " .الهيئة التدريسية يمكنهم من االطالع على كل جديد في ميادين العلم 
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"  0.000 "    ومـستوى الداللـة   % "87.42"    بلغ الوزن النسبي  "1" في الفقرة  رقم  . 2

وجود االنترنت فـي مكاتـب       " مما يدل على أن    موجبة     t ، وقيمة    0.05وهي أقل من    

 " .ية يساعد على جمع المعلومات ألغراض البحث العلمي الهيئة التدريس

"  0.551 "  ومـستوى الداللـة   % "  80.51"    بلغ الوزن النسبي  "3" في الفقرة  رقم  . 3

 . موجبة  t  ، وقيمة 0.05وهي اكبر من 

"  0.000 "    ومـستوى الداللـة   % "74.84"    بلغ الوزن النسبي  "4" في الفقرة  رقم  . 4

وجود االنترنـت فـي مكاتـب     "  مما يدل على أن سالبة  t، وقيمة 0.05 وهي أقل من  

الهيئة التدريسية ال يساعد على تحسين القدرة التعليمية لعضو هيئـة التـدريس بدرجـة               

 " .كبيرة 

 

إيصال االنترنـت مـع    (وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثاني           

وهي اكبر  من     % 83.69، و الوزن النسبي  يساوي         4.18تساوي    ) مكاتب الهيئة التدريسية  

 t وهي اكبر مـن قيمـة   6.469  المحسوبة تساوي  tوقيمة % " 80" الوزن النسبي المحايد 

 ممـا  0.05 وهي اقل  مـن  0.000، و مستوى الداللة تساوي    1.97الجدولية والتي تساوي      

لتدريسية يساعد على جمع المعلومات ألغراض      يدل على أن وجود االنترنت في مكاتب الهيئة ا        

  .البحث العلمي ،ويمكن الهيئة التدريسية من االطالع على كل جديد في ميادين العلم
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  توفير المستلزمات العلمية الحديثة: تحليل فقرات المحور الثالث 

  )4-8(جدول رقم 
  )توفير المستلزمات العلمية الحديثة(تحليل فقرات المحور الثالث 

 الفقرة مسلسل
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1 
 توفر الجامعة وسائل تكنولوجية حديثة ومناسـبة         -10

 .للتعلم الذاتي مثل مختبرات الحاسوب وقاعات المحاكاة
4.55 0.567 91.05 16.175 0.000 

2 
مختصين في  توفر الجامعة برامج تدريبية ومدربين      -11

 .كافة المجاالت العلمية والعملية
4.22 0.620 84.44 5.929 0.000 

3 
 توفر الجامعة خدمة البريـد االلكترونـي للطلبـة          -12

 .وأعضاء هيئة التدريس والموظفين
4.89 0.331 97.89 44.875 0.000 

4 
 توفر الجامعة موقع خاص على االنترنـت متـاح           -13

 .للجميع كل حسب حاجته
4.77 0.487 95.35 26.103 0.000 

5 
 توجد في الجامعة مادة تدريبيه مطورة تواكب -14

 .المناهج العلمية الحديثة 
4.29 0.681 85.89 7.171 0.000 

 0.000 23.704 90.92 0.382 4.55 جميع الفقرات 

  1.97تساوي " 274" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 

  

والـذي يبـين آراء     ) 4-8( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم         t تم استخدام اختبار  

  مرتبـة ) توفير المستلزمات العلمية الحديثـة    (أفراد عينة الدراسة في فقرات المحور الثالث        

   :  موجبة في جميع الفقرات كما يليtتنازليا حسب الوزن النسبي لكل فقرة علما بأن قيمة 

    "  ومـستوى الداللـة    "  %97.89"  بلغ الوزن النسبي     "3"في الفقرة  رقم   . 1

الجامعـة تـوفر خدمـة البريـد         "  مما يدل على أن    0.05وهي أقل من    "  0.000

  " .االلكتروني للطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين 
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"    ومـستوى الداللـة       % "95.35" بلغ الـوزن النـسبي         "   4"في الفقرة  رقم        . 2

الجامعة توفر موقع خاص علـى       "  مما يدل على أن    0.05قل من   وهي أ "  0.000

 " .االنترنت متاح للجميع كل حسب حاجته 

"  ومـستوى الداللـة     % "  91.05" بلغ الـوزن النـسبي         "   1"في الفقرة  رقم        . 3

الجامعة توفر وسائل تكنولوجيـة      "  مما يدل على أن    0.05وهي أقل من    "  0.000

 " .الذاتي مثل مختبرات الحاسوب وقاعات المحاكاة حديثة ومناسبة للتعلم 

"  0.000"  ومستوى الداللة   % "  85.89"    بلغ الوزن النسبي          "5"في الفقرة  رقم      . 4

توجد في الجامعة مـادة تدريبيـه مطـورة    "   مما يدل على أنه     0.05وهي أقل من    

 " .تواكب المناهج العلمية الحديثة 

"  0.000"  ومستوى الداللة    "  %84.44 "لوزن النسبي     بلغ ا  "   2"في الفقرة  رقم      . 5

الجامعة توفر بـرامج تدريبيـة ومـدربين     " مما يدل علـى أن  0.05وهي أقل من  

 " .مختصين في كافة المجاالت العلمية والعملية 

تـوفير المـستلزمات    (وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثالث           

وهي اكبر  من  الـوزن      % 90.92  ، و الوزن النسبي  يساوي         4.55تساوي) يثةالعلمية الحد 

 الجدولية tوهي اكبر من قيمة  23.704 المحسوبة تساوي  tوقيمة % " 80" النسبي المحايد 

 مما يـدل علـى   0.05 وهي اقل  من 0.000، و مستوى الداللة تساوي     1.97والتي تساوي     

 ية حديثة ومناسبة للتعلم الذاتي مثـل مختبـرات الحاسـوب          أن الجامعة توفر وسائل تكنولوج    

" 2008رحاحلة ،صـيام ،   "وقاعات المحاكاة وغيرها ، وبذلك تختلف نتائج الدراسة مع دراسة           

التي أجريت في األردن والتي ذكرت أن المستلزمات العلمية الحديثة متوفرة في الجامعات بينما            

  .مستلزمات من قبل الهيئات التدريسيةهنالك معوقات لالستخدام الفعلي لهذه ال
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  االشتراك بقواعد البيانات: تحليل فقرات المحور الرابع 

  )4-9(جدول رقم 

  )االشتراك بقواعد البيانات(تحليل فقرات المحور الرابع 
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1 
ة بقواعد بيانات مؤسـسات محليـة        تشترك الجامع  -15

 .متخصصة
4.04 0.827 80.87 0.875 0.382 

2 
 تشترك الجامعة بقواعد بيانات مؤسـسات دوليـة         -16

 .متخصصة
4.43 0.654 88.51 10.787 0.000 

  . تتصل الجامعة مباشرة بالناشرين وباعة الكتب-17 3
 

3.95 0.510 78.98 -1.655 0.099 

4 
الت المتوفر في الجامعة بالفعالية      يتسم نظام االتصا   -18

 .ألداء الخدمات االلكترونية للمستفيدين
4.49 0.600 89.82 13.562 0.000 

5 
يوجد تعاون بين الجامعة وجامعات عربية وأجنبيـة       -19

 .الكترونيا
4.44 0.709 88.80 10.290 0.000 

 0.000 11.900 85.40 0.376 4.27 جميع الفقرات 

  1.97تساوي " 274" ودرجة حرية 0.05ند مستوى داللة  الجدولية عtقيمة 

  

والـذي يبـين آراء     ) 4-9( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم         tتم استخدام اختبار    

 مرتبـة  تنازليـا    ) االشتراك بقواعد البيانات  (أفراد عينة الدراسة في فقرات المحور الرابع        

   :حسب الوزن النسبي لكل فقرة كما يلي

"  0.000"    ومستوى الداللة     % "89.82"    بلغ الوزن النسبي         "4" الفقرة  رقم    في   . 1

يتسم نظام االتـصاالت     "  مما يدل على أنه    موجبة     t  ، وقيمة     0.05وهي أقل من    

  " .المتوفر في الجامعة بالفعالية ألداء الخدمات االلكترونية للمستفيدين 
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"  0.000"  ومستوى الداللة   "  % 88.80  "    بلغ الوزن النسبي     "5" في الفقرة  رقم      . 2

يوجـد تعـاون بـين     "  مما يدل على أنـه  موجبة  t  ، وقيمة    0.05وهي أقل من    

 " .الجامعة وجامعات عربية وأجنبية الكترونيا 

"  0.000"  ومستوى الداللة   "  % 88.51" بلغ الوزن النسبي      "   2" في الفقرة  رقم      . 3

تشترك الجامعة بقواعـد     "  مما يدل على أنه   موجبة     t ، وقيمة    0.05وهي أقل من    

 " .مؤسسات دولية متخصصة  بيانات

"  0.382"    ومستوى الداللة     % "80.87"    بلغ الوزن النسبي         "1" في الفقرة  رقم      . 4

 . موجبة  t ، وقيمة 0.05وهي اكبر من 

"  0.000"  لة    ومستوى الدال   % "78.98"    بلغ الوزن النسبي         "3" في الفقرة  رقم      . 5

 . سالبة  t  ، وقيمة 0.05وهي أقل من 

 

) االشتراك بقواعـد البيانـات   (وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الرابع           

% " 80" وهي اكبر  من  الوزن النسبي المحايد   % 85.40، و الوزن النسبي  يساوي     4.27تساوي    

، و مـستوى  1.97 الجدولية والتي تساوي  tهي اكبر من قيمة و 11.9 المحسوبة تساوي  tوقيمة 

مما يدل علـى أن الجامعـة تـشترك بقواعـد بيانـات             0.05 وهي اقل  من      0.000الداللة تساوي     

مؤسسات محلية  ودولية متخصصة ،ووجود تعاون بين الجامعة وجامعات عربية وأجنبية الكترونيا ،              

البحيـصي  "ة على درجة من الفعالية ، وبذلك تختلف مع دراسة           وأن نظام االتصاالت المتوفر بالجامع    

التي أجريت على مجموعة من الشركات الفلسطينية التي قالت أن الجزء األكبر من الشركات              " 2005،

  .الفلسطينية تقوم باستخدام التكنولوجيا بشكل جزئي ويندر اشتراكها بقواعد البيانات
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  ع المكتبةتنوي: تحليل فقرات المحور الخامس 

  )4- 10(جدول رقم 
  )تنويع المكتبة(الخامس تحلیل فقرات المحور 
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1 
 توفر الجامعة مكتبة متكاملـة لخدمـة احتياجـات         -20

 .الدارسين و الباحثين
4.40 0.616 88.00 10.767 0.000 

2 
توفر مكتبة الجامعة قسم مختص بالوسائط المتعددة  -21

 ).مسموعة ومرئية(من أقراص مدمجة 
3.56 0.585 71.20 -12.473 0.000 

3 
 توفر مكتبة الجامعة قسم خـاص بـاالطالع علـى     -22

 .الميكروفيلم
3.40 0.645 68.00 -15.426 0.000 

4 
 توفر مكتبة الجامعة قسم خـاص بـاالطالع علـى     -23

 .ادرةالكتب الن
3.13 0.575 62.55 -25.176 0.000 

  . توفر مكتبة الجامعة قسم خاص لألبحاث السابقة-24 5
 

4.19 0.636 83.85 5.026 0.000 

 0.000 11.448- 74.72 0.382 3.74 جميع الفقرات 

  1.97تساوي " 274" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 

  

والذي يبـين آراء    ) 4-10(ة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم         للعين tتم استخدام اختبار    

الـوزن   مرتبة  تنازليا حسب) تنويع المكتبة(أفراد عينة الدراسة في فقرات المحور الخامس        

  : النسبي لكل فقرة كما يلي

"  0.000"    ومستوى الداللة     % "88.00"    بلغ الوزن النسبي         "1" في الفقرة  رقم      . 1

الجامعـة تـوفر مكتبـة       " مما يدل على أن    موجبة     t ، وقيمة    0.05ن  وهي أقل م  

  " .متكاملة لخدمة احتياجات الدارسين و الباحثين 
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"  0.000"  ومستوى الداللة    "  %83.85" بلغ الوزن النسبي      "   5" في الفقرة  رقم      . 2

سم مكتبة الجامعة توفر ق    "  مما يدل على أن    موجبة     t ، وقيمة    0.05وهي أقل من    

 " .خاص لألبحاث السابقة 

"  0.000"  ومستوى الداللة    "  %71.20" بلغ الوزن النسبي      "   2" في الفقرة  رقم      . 3

 . سالبة  t ، وقيمة 0.05وهي أقل من 

"  0.000"  ومستوى الداللة   % "  68.00"    بلغ الوزن النسبي         "3" في الفقرة  رقم      . 4

 . سالبةt ، وقيمة 0.05وهي أقل من 

"  0.000"    ومستوى الداللة     % "62.55"    بلغ الوزن النسبي         "4" فقرة  رقم    في ال  . 5

 . سالبة  t، وقيمة 0.05وهي أقل من 

 

تساوي  ) تنويع المكتبة (وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الخامس           

% " 80" لمحايـد   وهي اقل  من  الوزن النـسبي ا         % 74.72، و الوزن النسبي  يساوي       3.74

 الجدوليـة والتـي تـساوي     tوهي اكبر من قيمة   11.448 المحسوبة المطلقة تساوي tوقيمة 

 مما يدل على أن الجامعة ال توفر        0.05 وهي اقل  من      0.000، و مستوى الداللة تساوي        1.97

يها نواقص  أي أن المكتبة لدى الجامعة لد     (مكتبة متكاملة لخدمة احتياجات الدارسين و الباحثين        

و قـسم خـاص     ) مـسموعة ومرئيـة   (مثل قسم مختص بالوسائط المتعددة من أقراص مدمجة         

   )α = 0.05(عند مستوى . بالميكروفيلم

  

  

  



 100

البنيـة التحتيـة لتكنولوجيـا      (البنية التحتيـة إلدارة المعرفـة       : تحليل محاور الجزء الثاني     
  )المعلومات

  )4- 11(جدول رقم 
  )البنية التحتية إلدارة المعرفة(تحلیل محاور الجزء الثاني
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 0.000 15.963 86.44 0.335 4.32 حوسبة المكتبات 1

 0.000 6.469 83.69 0.473 4.18 إيصال االنترنت مع مكاتب الهيئة التدريسية 2

 0.000 23.704 90.92 0.382 4.55 علمية الحديثةتوفير المستلزمات ال 3

 0.000 11.900 85.40 0.376 4.27 االشتراك بقواعد البيانات  4

 0.000 11.448- 74.72 0.382 3.74 تنويع المكتبة 5

 0.000 16.610 84.26 0.213 4.21 جميع الفقرات 

  1.97 تساوي" 274" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 

  
والذي يبين آراء أفـراد     ) 4-11( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم         tتم استخدام اختبار    

 لتكنولوجيـا   البنية التحتية (البنية التحتية إلدارة المعرفة     : عينة الدراسة في محاور الجزء الثاني       

الحـسابي  لمتوسـط   و يتبـين أن ا     مرتبة  تنازليا حسب الوزن النسبي لكل محور        )المعلومات

وهي اكبر  مـن  الـوزن         % 84.26 ، و الوزن النسبي  يساوي        4.21لجميع المحاور تساوي    

 الجدوليـة   t وهي اكبر من قيمة      16.610 المحسوبة تساوي      tوقيمة  % " 80" النسبي المحايد   

مما يدل علـى أن   0.05  وهي اقل  من   0.000، و مستوى الداللة تساوي        1.97والتي تساوي     

 متوفرة بدرجة كبيرة في الجامعة اإلسالمية بغزة ،وبذلك تتفق مـع          بنية التحتية إلدارة المعرفة   ال

التي أجريت على جامعات قطاع غزة في وجود فروق في مكونات نظـم             " 2005أبوسبت،"دراسة  

  .المعلومات اإلدارية لصالح الجامعة اإلسالمية بغزة 
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  ضمان الجودة: تحليل فقرات الجزء الثالث 

  )4-12(جدول رقم 
  )القيادة ذات الرؤية اإلستراتيجية(تحليل فقرات المحور األول 
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1 
 تتمتع إدارة الجامعة برؤية  واضحة ذات أهـداف          -25

 .قابلة للتحقق 
4.33 0.537 86.62 10.227 0.000 

2 
 تعمل إدارة الجامعة على إيجاد ثقافة تنظيمية تعزز         -26

 .روح المبادرة والعمل الجماعي
4.12 0.475 82.47 4.317 0.000 

3 
 تعمل إدارة الجامعة على تصميم واعتماد نمـوذج         -27

 .قيادي يعكس االحتياجات الحالية والمستقبلية
3.85 0.484 77.09 -4.984 0.000 

4 
ة بالمشاركة الشخصية في قيادة      تقوم إدارة الجامع   -28

 .عمليات التطوير والتحسين المستمر
4.13 0.573 82.69 3.893 0.000 

 0.002 3.126 82.40 0.637 4.12 . تقوم إدارة الجامعة بتنمية مفاهيم االبتكار واإلبداع-29 5

 0.000 4.740 82.25 0.394 4.11 جميع الفقرات 

  1.97تساوي " 274" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 
  
  
  

  القيادة ذات الرؤية اإلستراتيجية: تحليل فقرات المحور األول

  
والذي يبين آراء أفراد    ) 4-12( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم         tتم استخدام اختبار    

حـسب   مرتبة  تنازليا) القيادة ذات الرؤية اإلستراتيجية(عينة الدراسة في فقرات المحور األول     

  : الوزن النسبي لكل فقرة كما يلي

"  0.000"  ومـستوى الداللـة     % "  86.62"    بلغ الوزن النسبي          "1"في الفقرة  رقم      . 1

إدارة الجامعة تتمتع برؤيـة    "  مما يدل علـى أن  موجبة  t ، وقيمة 0.05وهي أقل من  

  " .واضحة ذات أهداف قابلة للتحقق 
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"  0.000"  ومـستوى الداللـة     % "  82.69"    بلغ الوزن النسبي          "4"في الفقرة  رقم      . 2

قيام إدارة الجامعة بالمـشاركة       "  مما يدل على   موجبة     t ، وقيمة    0.05وهي أقل من    

  " .الشخصية في قيادة عمليات التطوير والتحسين المستمر 

"  0.000"  لـة   ومـستوى الدال  % "  82.47"    بلغ الوزن النسبي          "2"في الفقرة  رقم      . 3

إدارة الجامعة تعمـل علـى       "  مما يدل على أن    موجبة     tوقيمة  ،   0.05وهي أقل من    

  " .إيجاد ثقافة تنظيمية تعزز روح المبادرة والعمل الجماعي 

"  0.002"    ومـستوى الداللـة       % "82.40"    بلغ الوزن النسبي          "5"في الفقرة  رقم      . 4

إدارة الجامعة تقـوم بتنميـة       "  مما يدل على أن     موجبة   t ، وقيمة    0.05وهي أقل من    

  " .مفاهيم االبتكار واإلبداع 

"  0.000"    ومـستوى الداللـة       % "77.09"    بلغ الوزن النسبي          "3"في الفقرة  رقم      . 5

  . سالبة t وقيمة  ،0.05وهي أقل من 

 

 ذات الرؤيـة    القيـادة (وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحـور األول            

وهي اكبـر  مـن  الـوزن          % 82.25 ، و الوزن النسبي  يساوي        4.11تساوي  ) اإلستراتيجية

 الجدوليـة  tوهي اكبر من قيمـة    4.740 المحسوبة تساوي tوقيمة % " 80" النسبي المحايد 

 مما يدل علـى أن  0.05 وهي اقل  من    0.000، و مستوى الداللة تساوي        1.97والتي تساوي     

الجامعة تتمتع برؤية  واضحة ذات أهداف قابلة للتحقق ، و تعمـل علـى إيجـاد ثقافـة                   إدارة  

تنظيمية تعزز روح المبادرة والعمل الجماعي ، وتقوم  بالمشاركة الشخصية في قيادة عمليـات               

  .التطوير والتحسين المستمر ، وتقوم بتنمية مفاهيم االبتكار واإلبداع
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  سمعة األكاديمية والمهنيةال: تحليل فقرات المحور الثاني 

  )4-13(جدول رقم 

  )السمعة األكاديمية والمهنية(الثاني تحلیل فقرات المحور 

 الفقرة مسلسل
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1 
 يتحلى أعضاء هيئة التدريس في الجامعة بـسمعة         -30

 . سالة الجامعة وأهدافهاأكاديمية ومهنية كافية النجاز ر
4.49 0.508 89.75 15.907 0.000 

2 
 يساهم أعضاء هيئة التدريس في الجامعة بتقـديم         -31

 .مساهمات فكرية تتعلق بعمل الجامعة
3.97 0.371 79.42 -1.299 0.195 

3 
 يساهم أعضاء هيئة التدريس في الجامعة بتطـوير         -32

 .المناهج الدراسية
4.18 0.582 83.64 5.178 0.000 

4 
 تركز الجامعة علي متطلبات البحث العلمي وتشجع        -33

العاملين فيها على المشاركة في المؤتمرات وورش العمل 
 .العلمية

4.45 0.700 89.02 10.689 0.000 

 0.000 12.098 85.45 0.374 4.27 جميع الفقرات 

  1.97تساوي " 274" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 
  
  
  

والذي يبـين آراء    ) 4-13( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم         tتم استخدام اختبار    

مرتبـة  تنازليـا     ) السمعة األكاديمية والمهنية  (أفراد عينة الدراسة في فقرات المحور الثاني        

  : حسب الوزن النسبي لكل فقرة كما يلي

"  0.000"  ومـستوى الداللـة      "  %89.75 "بلغ الوزن النسبي       "   1"في الفقرة  رقم      . 1

يتحلى أعضاء هيئة التدريس     "  مما يدل على أنه    موجبة     tوقيمة  ،   0.05وهي أقل من    

  " .في الجامعة بسمعة أكاديمية ومهنية كافية النجاز رسالة الجامعة وأهدافها 
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"  0.000 " ومـستوى الداللـة     % "  89.02"    بلغ الوزن النسبي          "4"في الفقرة  رقم      . 2

الجامعة تركز علي متطلبات     "  مما يدل على أن    موجبة     t ، وقيمة    0.05وهي أقل من    

 . البحث العلمي وتشجع العاملين فيها على المشاركة في المؤتمرات وورش العمل العلمية

  "0.000"  ومـستوى الداللـة     % "  83.64"    بلغ الوزن النسبي          "3"في الفقرة  رقم      . 3

أعضاء هيئة التـدريس فـي       "  مما يدل على أن    موجبة     t ، وقيمة    0.05وهي أقل من    

 " .الجامعة يساهمون بتطوير المناهج الدراسية 

"  0.195"  ومـستوى الداللـة   % "  79.42"   بلغ الوزن النـسبي        " 2"في الفقرة  رقم      . 4

 . سالبة  t ، وقيمة 0.05وهي اكبر من 

السمعة األكاديمية  (ميع فقرات المحور الثاني     وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لج      

وهي اكبر  مـن  الـوزن        % 85.45 ، و الوزن النسبي  يساوي          4.27تساوي  ) والمهنية

 tوهي اكبـر مـن قيمـة      12.098 المحسوبة تساوي tوقيمة % " 80" النسبي المحايد 

ـ   0.000، و مستوى الداللة تساوي        1.97الجدولية والتي تساوي        0.05ن  وهي اقـل  م

مما يدل على أن أعضاء هيئة التدريس في الجامعة اإلسالمية يتحلون بـسمعة أكاديميـة               

ومهنية كافية النجاز رسالة الجامعة وأهدافها ، وعلى أن الجامعة تركـز علـى متطلبـات        

البحث العلمي وتشجع العاملين فيها على المشاركة في المؤتمرات وورش العمـل، وهـي              

التي أجريت على الجامعات الفلسطينية في قطـاع        " 2008مدوخ ،  " بذلك تختلف مع دراسة   

غزة ووجدت أن من معوقات تطبيق إدارة الجودة الـشاملة فـي الجامعـات الفلـسطينية                

معوقات تتعلق بالهيئة التدريسية ومعوقات تتعلق بالبحث العلمي بينمـا نجـد فـي هـذه                

ة الجودة الـشاملة ولـيس هنالـك      الدراسة أن الهيئة التدريسية عنصر داعم وأصيل إلدار       

  .معوقات تتعلق بالبحث العلمي
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  جوائز الجودة والتميز  : تحليل فقرات المحور الثالث 

  )4-14(جدول رقم 
  )جوائز الجودة والتميز(تحليل فقرات المحور الثالث 
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1 
 تهتم الجامعة بجوائز الجودة والتميز ذات العالقـة         -34

 .بالعمل األكاديمي
4.47 0.568 89.45 13.790 0.000 

2 
 تخصص الجامعة جوائز مقنعة للعاملين لعمل أبحاث -35

 .علمية
4.21 0.596 84.15 5.771 0.000 

 0.000 5.311- 74.40 0.874 3.72  تخصص الجامعة جائزة للموظف األكاديمي المثالي -36 3

4 
  

 . تخصص الجامعة جوائز علمية للباحثين المميزين-37
4.23 0.669 84.58 5.680 0.000 

5 
 تعير الجامعة اهتماما واضحا لمعايير جوائز الجودة        -38

 .والتميز المحلية منها والدولية
4.17 0.670 83.42 4.231 0.000 

 0.000 5.361 83.20 0.495 4.16 جميع الفقرات 

  1.97تساوي " 274" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة tيمة ق

والذي يبين آراء أفراد    ) 4-14( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم         tتم استخدام اختبار    

 مرتبة  تنازليا حـسب الـوزن      ) جوائز الجودة والتميز  (عينة الدراسة في فقرات المحور الثالث       

  :ما يليالنسبي لكل فقرة ك

"  0.000"    ومـستوى الداللـة       % "89.45"    بلغ الوزن النسبي          "1"في الفقرة  رقم      . 1

اهتمـام الجامعـة بجـوائز       "  مما يدل على أنه    موجبة     t ، وقيمة    0.05وهي أقل من    

  " .الجودة والتميز ذات العالقة بالعمل األكاديمي 
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"  0.000"  ومـستوى الداللـة      "  %84.58"    بلغ الوزن النسبي          "4"في الفقرة  رقم      . 2

الجامعة اإلسالمية تخـصص   "  مما يدل على أن  موجبة     t ، وقيمة    0.05وهي أقل من    

 " .جوائز علمية للباحثين المميزين 

"  0.000"    ومـستوى الداللـة       % "84.15"    بلغ الوزن النسبي          "2"في الفقرة  رقم      . 3

الجامعة تخـصص جـوائز      "   على أن  مما يدل  موجبة     t ، وقيمة    0.05وهي أقل من    

 " .مقنعة للعاملين فيها لعمل أبحاث علمية 

"  0.000"  ومـستوى الداللـة      "  %83.42"    بلغ الوزن النسبي          "5"في الفقرة  رقم      . 4

الجامعة تعير اهتماما واضـحا   " مما يدل على أن موجبة  t ، وقيمة  0.05وهي أقل من    

 " .المحلية منها والدولية لمعايير جوائز الجودة  والتميز 

"  0.000"    ومـستوى الداللـة       % "74.40"    بلغ الوزن النسبي          "3"في الفقرة  رقم      . 5

 . سالبة  t ، وقيمة 0.05وهي أقل من 

 

جوائز الجودة والتميز    (وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثالث           

وهي اكبر  من  الوزن النسبي المحايد        % 83.20يساوي     ، و الوزن النسبي        4.16تساوي  ) 

 الجدولية والتي تـساوي   t وهي اكبر من قيمة 5.361  المحسوبة تساوي  tوقيمة % " 80" 

مما يدل على أن الجامعة تهـتم   0.05 وهي اقل  من    0.000، و مستوى الداللة تساوي        1.97

يمي  كما تخصص الجامعـة جـوائز مقنعـة          بجوائز الجودة والتميز ذات العالقة بالعمل األكاد      

للعاملين لعمل أبحاث علمية ، وأن الجامعة تعير اهتماما واضحا لمعايير جوائز الجودة والتميز              

التي أجريت في وزارة التعلـيم  " 2008دروزة ،"المحلية منها والدولية ، وهو ما اتفق ودراسة     

  .لثاني لتميز األداء المؤسسيالعالي األردنية على معايير جائزة الملك عبد اهللا ا



 107

  جودة المرافق األكاديمية: تحليل فقرات المحور الرابع 

  )4-15(جدول رقم 

  )جودة المرافق األكاديمية(الرابع  تحلیل فقرات المحور 
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1 
 والتصميم الداخلي للجامعة     يتسم المظهر الخارجي   -39

 .بالتنظيم المتكامل
4.53 0.635 90.69 13.964 0.000 

 0.000 15.767- 69.09 0.574 3.45 .توفر الجامعة  قاعات دراسية  واسعة ومناسبة-40 2

3 
تالئم تجهيزات الجامعة وتقنياتها العملية التدريسية      -41

 .بشكل عام 
3.39 0.552 67.85 -18.233 0.000 

4 
 توفر الجامعة مواقف كافية ومناسـبة لـسيارات         -42

 .المتعاملين معها
3.09 0.645 61.75 -23.475 0.000 

 0.000 16.683- 72.35 0.380 3.62 جميع الفقرات 

  1.97تساوي " 274" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 

  

والذي يبين آراء أفراد    ) 4-15(في جدول رقم     للعينة الواحدة والنتائج مبينة      tتم استخدام اختبار    

مرتبة  تنازليا حسب الوزن     ) جودة المرافق األكاديمية  (عينة الدراسة في فقرات المحور الرابع         

  : النسبي لكل فقرة كما يلي

  "0.000"     ومـستوى الداللـة         "90.69%" بلغ الوزن النسبي  "    1"في الفقرة  رقم      . 1

المظهر الخارجي والتـصميم   "  مما يدل على أن   موجبة     t ، وقيمة    0.05وهي أقل من    

  .، وهنا الوزن النسبي قوي جدا " الداخلي للجامعة يتسم بالتنظيم المتكامل 

"  0.000"  ومـستوى الداللـة     "  % 69.09" بلغ الوزن النسبي       "   2"في الفقرة  رقم      . 2

 . سالبةt ، وقيمة 0.05وهي أقل من 
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"  0.000"    ومـستوى الداللـة       % "67.85" لغ الوزن النسبي         ب    "3"في الفقرة  رقم      . 3

 . سالبةt ، وقيمة 0.05وهي أقل من 

"  0.026"  ومـستوى الداللـة      "  %61.75" بلغ الوزن النسبي       "   4"في الفقرة  رقم      . 4

 . سالبة t ، وقيمة 0.05وهي أقل من 

 

جـودة المرافـق   (الرابـع     وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقـرات المحـور            

وهي اقل  من  الوزن النـسبي         % 72.35، و الوزن النسبي  يساوي       3.62تساوي    ) األكاديمية

 tوهي اكبـر مـن قيمـة      16.683 المحسوبة المطلقة تساوي tقيمة بكثير و% " 80" المحايد 

 مما يدل   0.05 وهي اقل  من      0.000، و مستوى الداللة تساوي        1.97الجدولية والتي تساوي      

يـات وتجهيـزات الجامعـة       الجامعة ال توفر قاعات دراسية واسعة بشكل كاف وأن تقن          على أن 

بحاجة إلى إعادة نظر وأن الجامعة ال توفر مواقف كافية ومناسبة لسيارات المتعاملين رغـم أن                

  .المظهر الخارجي والتصميم الداخلي يتسم بالتنظيم المتكامل

   )α = 0.05(عند مستوى 
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  جودة الخريجين: تحليل فقرات المحور الخامس 
  

  )4-16(جدول رقم 
  )جودة الخريجين(تحليل فقرات المحور الخامس 

 الفقرة مسلسل

بي
سا

الح
ط 

وس
لمت

ا
ري 

عيا
الم

ف 
حرا

االن
 

بي
نس

ن ال
وز

ال
 

مة 
قي

t اللة
 الد

وى
ست

م
 

1 
 ترى الجامعة في المعدل العام  للخريجين دلـيال          -43

 . على جودة التعليم
3.97 0.447 79.49 

-0.944 0.346 

2 
 ترى الجامعة في توظيف خريجيهـا مـن قبـل           -44

منظمات األعمال المختلفة معيارا صادقا للحكم علـى        
 .جودة خريجيها

4.39 0.626 87.78 

10.308 0.000 

3 
 تستجيب الجامعة لمقترحات الطلبة في تطـوير        -45

 .وتحسين خدماتها
4.04 0.719 80.87 

1.007 0.315 

4 
 تعمل الجامعة على تدريب خريجيها مـن خـالل       -46

 .دورات مستمرة للراغبين 
3.28 0.767 65.53 

-15.655 0.000 

5 
 تعمل الجامعة على تقييم احتياجـات المجتمـع         -47

  .المحلي من التخصصات باستمرار
 

3.54 0.581 70.76 

-13.192 0.000 

 0.000 6.097- 76.89 0.423 3.84 جميع الفقرات 
  1.97تساوي " 274" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 

  

والذي يبين آراء أفراد    ) 4-16( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم         tتم استخدام اختبار    

مرتبة  تنازليـا حـسب الـوزن        ) جودة الخريجين     (عينة الدراسة في فقرات المحور الخامس       

  : ا يليالنسبي لكل فقرة كم

  "0.000"  ومـستوى الداللـة     % "  87.78"    بلغ الوزن النسبي         "2" في الفقرة  رقم      . 1

ترى الجامعة فـي توظيـف       "  مما يدل على أن    موجبة     t ، وقيمة    0.05وهي أقل من    

  " .خريجيها من قبل منظمات األعمال المختلفة معيارا صادقا للحكم على جودة خريجيها 
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"  0.315"    ومـستوى الداللـة       % "80.87"    بلغ الوزن النسبي          "3"في الفقرة  رقم      . 2

الجامعة تستجيب لمقترحات    "  مما يدل على أن    موجبة     t ، وقيمة    0.05وهي اكبر من    

 %. 80حيث أن درجة الحياد هي " الطلبة في تطوير وتحسين خدماتها بصورة متوسطة 

"  0.346"  ومـستوى الداللـة      "  %79.49"    بلغ الوزن النسبي         "1" في الفقرة  رقم      . 3

 . سالبةt ، وقيمة 0.05وهي اكبر من 

  "0.000"   ومـستوى الداللـة   % " 70.76"    بلغ الوزن النـسبي       "5" في الفقرة  رقم      . 4

 . سالبةt ، وقيمة 0.05وهي اقل من 

"  0.000"    ومـستوى الداللـة       % "65.53"    بلغ الوزن النسبي         "4" في الفقرة  رقم      . 5

 . سالبةt ، وقيمة 0.05ي أقل من وه

 

) جـودة الخـريجين      (وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الخامس           

" وهي اقل  من  الوزن النـسبي المحايـد        % 76.89 ، و الوزن النسبي  يساوي          3.84تساوي  

جدوليـة والتـي    الtوهي اكبر من قيمـة   6.097 المحسوبة المطلقة تساوي  tوقيمة % " 80

ممـا يـدل علـى أن        0.05 وهي اقل  مـن       0.000، و مستوى الداللة تساوي        1.97تساوي    

الجامعة ال ترى في المعدل العام للخريجين دليال على جودة التعليم رغم أنها ترى فـي توظيـف              

خريجيها من قبل منظمات األعمال المختلفة معيارا صادقا للحكم على جودة خريجيها ، و رغـم                

ن الجامعة تستجيب لمقترحات الطلبة في تطوير وتحسين خدماتها ، ويجب علـى الجامعـة أن                أ

تعمل على تدريب خريجيها من خالل برنامج منهجي متكامـل لجميـع الخـريجين كـل حـسب                  

تخصصه ضمن الخطة الدراسية وليس بشكل اختياري من خالل التعليم المستمر وهو ما يوافـق             

  .الت بضرورة التدريب لمدراء المدارس ولكن هنا للطلبة الخريجين التي ق"2010بدر ،" دراسة 
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  ضمان الجودة: تحليل محاور الجزء الثالث 
  )4-17(جدول رقم 

  )ضمان الجودة ( تحليل محاور الجزء الثالث 

 الفقرة مسلسل

بي
سا

الح
ط 

وس
لمت

ا
ري 

عيا
الم

ف 
حرا

االن
 

بي
نس

ن ال
وز

ال
 

مة 
قي

t اللة
 الد

وى
ست

م
 

 0.000 4.740 82.25 0.394 4.11 ؤية اإلستراتيجيةالقيادة ذات الر 1

 0.000 12.098 85.45 0.374 4.27 السمعة األكاديمية والمهنية 2

 0.000 5.361 83.20 0.495 4.16جوائز الجودة والتميز  جوائز الجودة والتميز   3

 0.000 16.683- 72.35 0.380 3.62 جودة المرافق األكاديمية 4

 0.000 6.097- 76.89 0.423 3.84 ن  جودة الخريجي 5

 0.000 0.369 82.25 0.394 4.11 جميع الفقرات 

  1.97تساوي " 274" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 

  
والذي يبـين آراء أفـراد      ) 4-17( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم         tتم استخدام اختبار    

الوزن النسبي لكـل     مرتبة  تنازليا حسب   ) ضمان الجودة   ( ر الجزء الثالث    عينة الدراسة في محاو   

 ،  4.11يـساوي   ) ضمان الجودة   (  ويتبين أن المتوسط الحسابي لجميع محاور الجزء الثالث          محور

 tوقيمـة   % " 80" وهي اكبر  من  الوزن النـسبي المحايـد            % 82.25و الوزن النسبي  يساوي      

، و مـستوى الداللـة   1.97 الجدولية والتي تساوي  tهي اقل من قيمة و  0.369المحسوبة تساوي 

مما يدل على أن الجامعة تسعى إلـى إن تـصل بـصورة              0.05 وهي اكبر  من      0.713تساوي    

  .مقبولة إلى درجة عالية من الجودة 

اسـة  ،وأن هناك عالقة بين إدارة المعرفة والجودة وبذلك تتفق نتائج الدر           ) α = 0.05(عند مستوى   

التي أجريت على مجموعة من الشركات األسترالية وقالـت         )Stewart&Waddell,2006(ودراسة  

  .بوجود عالقة بين إدارة المعرفة والجودة وبأن إدارة المعرفة مكون أساسي لنقل ثقافة الجودة 
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  اختبار فرضيات الدراسة.  4

  مقدمة

بعـد  ) مثل الوسط الحـسابي   (المجتمع  يستخدم هذا االختبار للتأكد من دقة معلومات متوفرة عن          

وجود تغيرات جديدة في المجتمع قد تكون أثرت على المتوسط الحسابي المعروف حاليـا ألحـد       

الباحثين  فيرغب  بالتأكد من وقوع التغيير أو عدم وقوعه باختبار قيمة المتوسط اآلن،ويهـدف                

مقبولـة أم  ) الـصفرية ( الفرضية اختبار الفرضية إحصائيا إلى اتخاذ قرار حول ما إذا كانت هذه  

الفـرا ،   (مرفوضة ويتم ذلك باستخدام دالة اختبار إحصائية مناسبة ويتم اتخاذ القرار كما يلـي               

  ) :111،ص103،ص2008مقداد ،

إذا كانت القيمة المحسوبة أكبر من القيمـة الجدوليـة يـتم رفـض الفرضـية                  .  أ

  .الصفرية

  .جدولية يتم قبول الفرضية الصفريةإذا كانت القيمة المحسوبة أقل من القيمة ال .  ب

  :والفروض اإلحصائية التي تخضع لالختبار فرضيتين

متـضمنة   (H0 ويرمز لها بـالرمز   Null Hypotheses) الصفرية(فرضية العدم  . 1

  ).الهدف المطلوب لالختبار  وقبولها يعني عدم رفض نتائج العينة أي ال يوجد فروق 

 ويتم قبولها H1 ويرمز لها بالرمز  Alternative Hypothesesالفرضية البديلة  . 2

 . ، والعكس صحيحH0حال رفض 
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  :اختبار فرضيات الدراسة 

  :في ضوء مشكلة الدراسة وأسئلتها صاغ الباحث الفرضيات التالية التي سيجري اختبارها

 الفرضية الرئيسية األولى

H0 :            بها أعضاء الهيئة التدريسية  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الخصائص التي يتمتع

  ).0.05(وضمان الجودة في الجامعة اإلسالمية عند مستوى داللة معنوية

ولغرض اختبار الفرضية الرئيسية تم تقسيمها إلى فرضيتين فرعيتين ، وتم اختبـار كـل فرضـية                 

  :فرعية على حده كالتالي 

  :الفرضية الفرعية األولى 

H0   1-1:دور إدارة حصائية في آراء أفراد عينة الدراسـة  حـول   ال توجد فروق ذات داللة إ

   تعزى إلى الدرجـة  المعرفة في ضمان تحقيق جودة التعليم العالي في الجامعة اإلسالمية بغزة         

  ).0.05(العلمية ألعضاء الهيئة التدريسية عند مستوى داللة معنوية 

دور إدارة حول آراء عينة الدراسة تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفروق في 

     المعرفة في ضمان تحقيق جودة التعليم العالي حالة دراسية الجامعة اإلسالمية بغزة

  ) 4-18( والنتائج مبينة في جدول رقم 

  )4-18(جدول رقم 
الفروق حول  بين إجابات المبحوثين (One Way ANOVA )نتائج تحليل التباين األحادي 
  الدرجة العلمية ألعضاء الهيئة التدريسية تعزى إلىفي أراء العينة 

مجموع  مصدر التباین عنوان المحور
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

  قیمة
" F"  

مستوى 
 الداللة

 0.423 4 1.693 بين المجموعات
 البنية التحتية إلدارة المعرفة 0.040 270 10.683 داخل المجموعات

جموعالم  12.376 274  
10.698

 
0.000 

 

 0.010 4 0.039 بين المجموعات
 ضمان الجودة 0.082 270 22.116 داخل المجموعات

  274 22.155 المجموع

0.120 
 

0.975 
 

 0.141 4 0.566 بين المجموعات
 جمیع المحاور 0.046 270 12.525 داخل المجموعات

  274 13.090 المجموع
3.048 

 
0.018 

 

  2.41 تساوي 0.05ومستوى داللة ) 270، 4(  الجدولیة  عند درجتي حریة Fقیمة 
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 0.000تساوي  " البنية التحتية إلدارة المعرفة "قيمة مستوى الداللة  لمحور والذي يبين أن 

 البنية التحتية إلدارة المعرفة أفراد العينة حول مما يعني وجود فروق بين 0.05وهي  اقل من 

أن ) 4-19( ويبين اختبار شفيه جدول رقم  التدريسيةلعلمية ألعضاء الهيئةالدرجة ا إلىتعزى 

، كما توجد " أستاذ " والفروق لصالح طبقة  " أستاذ " و  " محاضر  "الفروق بين طبقتي 

  "أستاذ مشارك" والفروق لصالح طبقة  " أستاذ مشارك " و  " محاضر  "فروق بين طبقتي 

 مما يعني   0.05 وهي  اكبر من      0.975انت قيمة  مستوى الداللة    فك"  ضمان الجودة   " أما محور   

عدم وجود فروق بين أفراد العينة حول ضمان الجودة تعزى إلى الدرجة العلمية ألعضاء الهيئة               

  .التدريسية

 

   وهي اكبر     3.048 المحسوبة لجميع المحاور مجتمعة تساوي       Fوبصفة عامة يتبين أن قيمة      

 ، كما أن قيمة مستوى الداللة لجميع المحاور تساوي           2.41ي تساوي  الجدولية والت  Fمن قيمة   

بـين   05.0  مما يدل  على وجود فروق عند مـستوى داللـة  0.05 وهي اقل من    0.018

دور إدارة المعرفة في ضمان تحقيق جودة التعليم العالي حالة دراسية           حول  إجابات المبحوثين   

  تعزى إلى الدرجة العلمية ألعضاء الهيئة التدريسية عند مستوى داللـة          الجامعة اإلسالمية بغزة  

  "محاضر  "أن الفروق بين طبقتي ) 4-19( ويبين اختبار شفيه جدول رقم )0.05(معنوية 

 "2008المحاميـد ،  "  ، وهو ما يتفق ودراسـة      "أستاذ  " والفروق لصالح طبقة      " أستاذ  "  و    

  .معات األردنيةالتي أجريت على مجموعة من الجا
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 )4-19(جدول رقم 

  اختبار شفيه للفروق بين المتوسطات حسب متغير الدرجة العلمية ألعضاء الهيئة التدريسية
 المحور

الفرق بين 

 المتوسطات
 أستاذ

أستاذ 

 مشارك

أستاذ 

 مساعد
  مدرس محاضر

 

 0.129 *0.337 0.168 0.094  أستاذ

 0.036 *0.243 0.074  0.094- مشاركأستاذ 

 0.039- 0.169  0.074- 0.168- أستاذ مساعد

 0.208-  0.169- *0.243- *0.337- محاضر

البنية 

التحتية 

إلدارة 

 المعرفة
  0.208 0.039 0.036- 0.129- مدرس

 0.083 *0.196 0.105 0.059  أستاذ

 0.024 0.137 0.046  0.059- أستاذ مشارك

 0.022- 0.091  0.046- 0.105- أستاذ مساعد

 0.114-  0.091- 0.137- *0.196- محاضر

جميع 

 المحاور

  0.114 0.022 0.024- 0.083- مدرس

  

 وقبول الفرضية البديلة أي أنه توجد فـروق         1-1مما يعني رفض الفرضية الصفرية الفرعية       

  .في أراء أفراد العينة حول البنية التحتية إلدارة المعرفة تعزى للدرجة العلمية 

فرضية عدم وجود فروق في أراء أفراد العينة حول ضمان الجـودة تعـزى للدرجـة                ورفض  

وهذا يعود ألن أعضاء هيئة التدريس ذي الـدرجات العلميـة      العلمية والسعي للحصول عليها ،      

األدنى يسعون للحصول على الدرجات العلمية األعلى وهو له عالقة مباشرة بـضمان الجـودة          

 درجة أستاذ أن حامل هذه الدرجة يسعى للتميز ويبـذل جهـود    وعن تفسير أن الفروق لصالح    

أكبر من غيره من الدرجات العلمية األخرى لتحقيق الذات والـسمعة والـشهرة ألن أصـحاب                

   وهو ما يتفقالدرجات العلمية العليا بذلوا جهودا كبيرة للوصول لهذه المرتبة العلمية العالية 

جود فروق في آراء أفراد العينة حول البنية التحتيـة          في جزء و   " 2008المحاميد ، "و دراسة   

  .إلدارة المعرفة تعزى للدرجة العلمية لعضو هيئة التدريس
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  :الفرضية الفرعية الثانية 

H0 1-2 :   دور ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في آراء أفراد عينة الدراسـة  حـول

 دراسية الجامعـة اإلسـالمية      إدارة المعرفة في ضمان تحقيق جودة التعليم العالي حالة        

  ).0.05(   تعزى إلى الخبرة ألعضاء الهيئة التدريسية عند مستوى داللة معنوية بغزة

 

دور إدارة حول تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفروق في آراء عينة الدراسة 

 إلىيعزى   اإلسالمية بغزةالمعرفة في ضمان تحقيق جودة التعليم العالي حالة دراسية الجامعة

قيمة والذي يبين أن ) 4-20(الخبرة ألعضاء الهيئة التدريسية  ، والنتائج مبينة في جدول رقم 

 0.05من  وهي  اقل 0.034تساوي  "  البنية التحتية إلدارة المعرفة"مستوى الداللة  لمحور 

إلى الخبرة   تعزىة المعرفةمما يعني وجود فروق بين أفراد العينة حول البنية التحتية إلدار

 10-6"أن الفروق بين طبقتي ) 4-21(ألعضاء الهيئة التدريسية ويبين اختبار شفيه جدول رقم 

  " .سنة  11-15" والفروق لصالح طبقة  " سنة  11-15" و  "  سنوات 

  )4-20(جدول رقم 
ضمان ل حو بين إجابات المبحوثين (One Way ANOVA )نتائج تحليل التباين األحادي 

  )أفراد العينة(لخبرة أعضاء الهيئة التدريسية الجودة تعزى
مجموع  مصدر التباین عنوان المحور

 المربعات
درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

  قیمة
" F"  

مستوى 
 الداللة

 0.130 3 0.390 بين المجموعات
 البنية التحتية إلدارة المعرفة 0.044 271 11.986 داخل المجموعات

  274 12.376 المجموع
2.942 

 
0.034 

 

 0.083 3 0.248 بين المجموعات
 ضمان الجودة 0.081 271 21.907 داخل المجموعات

  274 22.155 المجموع

1.023 
 

0.383 
 

 0.090 3 0.270 بين المجموعات
 جمیع المحاور 0.047 271 12.821 داخل المجموعات

  274 13.090 المجموع
1.900 

 
0.130 

 

  2.64 تساوي0.05ومستوى داللة ) 271، 3(  الجدولية  عند درجتي حرية Fقيمة 
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  )4-21(جدول رقم 
  اختبار شفيه للفروق بين المتوسطات حسب متغير الخبرة

 المحور
الفرق بين 

 المتوسطات
5-1 

 سنوات
10-6 
  سنوات

 

15-11 
 سنة

سنة 15
 فأكثر

 0.038 *0.107 0.061   سنوات5-1

10-6 
  سنوات

 
-0.061  0.045 -0.023 

 0.069-  0.045- *0.107- سنة 15-11

البنية 

التحتية 

إلدارة 

سنة 15 المعرفة

  0.069 0.023 0.038- فأكثر

  

 ممـا  0.05 وهي  اكبر مـن  0.383فكانت قيمة  مستوى الداللة  "  ضمان الجودة   " أما محور   
دة يعزى إلى الخبرة ألعضاء الهيئـة      يعني عدم وجود فروق بين أفراد العينة حول ضمان الجو         

  .التدريسية
  

   وهي اقـل  1.900 المحسوبة لجميع المحاور مجتمعة تساوي Fوبصفة عامة يتبين أن قيمة      

 ، كما أن قيمة مستوى الداللة لجميع المحاور تساوي               2.64 الجدولية والتي تساوي   Fمن قيمة   

 05.0د فروق عند مستوى داللـة       مما يدل  على عدم  وجو       0.05 وهي اكبر من     0.130

دور إدارة المعرفة في ضمان تحقيق جودة التعليم العـالي حالـة            حول  بين إجابات المبحوثين    

دراسية الجامعة اإلسالمية بغزة  تعزى إلى الخبرة ألعضاء الهيئة التدريسية عند مستوى داللة            

التي شخصت أهم العوامل المؤثرة علـى       " 5199يوسف ،   "وهذا يخالف دراسة    )050.(معنوية  

المعرفة اإلدارية للقيادات في منظمات األعمال بدولة اإلمارات العربية ومنها الخبرة الـسابقة             

  .باعتبار لها الدور األكبر في إدارة المعرفة وضمان الجودة
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اء أفراد عينة   هذا يعني قبول الفرضية الصفرية القائلة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في آر             

دور إدارة المعرفة في ضمان تحقيق جودة التعليم العالي حالة دراسية الجامعـة  الدراسة  حول    

) 0.05(   تعزى إلى الخبرة ألعضاء الهيئة التدريسية عند مستوى داللة معنويـة    اإلسالمية بغزة 

ث لـذلك يعـود     ،وتفسير الباح " 2008دروزة ، "، ودراسة   " 2008المحاميد ، "وهذا يتفق ودراسة    

 سنة فأكثر قاموا بإثبات وجودهم وتحقيق ذواتهم        15إلى أن أعضاء الهيئة التدريسية ذوي الخبرة        

 سـنوات   5 – 1في الجامعة من خالل منحنى الخبرة الذي يمتلكونه ، أما أصحاب الخبرة مـن               

ـ              ر اإلدارة  فإنهم ينشغلون بإثبات وجودهم في الجامعة من خالل االلتزام بأوقات العمل ولفت نظ

سـنوات  10-5لهم وليس تحقيق ضمان الجودة في العملية التعليمية ، أما أصحاب الخبرة مـن               

  .سنة فما زال لديهم الكثير من العطاء نحو ضمان تحقيق الجودة في الجامعة15-10ومن 

  
  

 الفرضية الرئيسية الثانية

H0  : بـين خـصائص   ) 0.05(ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة معنويـة

وضمان تحقيق الجـودة فـي الجامعـة        ) لتكنولوجيا المعلومات (البنية التحتية إلدارة المعرفة     

  .اإلسالمية

ولغرض اختبار الفرضية تم تقسيمها إلى خمسة فرضيات فرعية ، وتم اختبار كل فرضية فرعية               

  :على حده كالتالي 

  :الفرضية الفرعية األولى

H0 2-1:بـين حوسـبة   ) 0.05(ات داللة إحصائية عند مستوى داللة معنويـة  ال توجد عالقة ذ

  .المكتبات في الجامعة اإلسالمية وضمان تحقيق الجودة 
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تم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العالقة بين حوسبة المكتبات في الجامعة اإلسالمية وضمان             

   05.0تحقيق الجودة عند مستوى داللة 

  )4-22 (جدول رقم

  حوسبة المكتبات في الجامعة اإلسالمية وضمان تحقيق الجودةمعامل االرتباط بين 

 اإلحصاءات المحور
جية

راتي
ست

 اإل
ؤية

الر
ت 

 ذا
ادة

لقي
ا

 

نية
مه

وال
ية 

ديم
ألكا

ة ا
سمع

ال
 

ز  
تمي

وال
دة 

جو
ز ال

وائ
ج

 

مية
ادي

ألك
ق ا

راف
الم

دة 
جو

 

ن  
يجي

خر
ة ال

جود
 

ور 
محا

ع ال
جمي

)
ودة

الج
ق 

حقي
ن ت

ضما
و

( 

 0.247 0.301 0.159 0.175 0.019 0.141 معامل االرتباط

 حوسبة المكتبات 0.000 0.000 0.008 0.004 0.759 0.020 مستوى الداللة

 275 275 275 275 275 275 حجم العينة

  0.123يساوي " 0.05"ومستوى داللة " 273"  المحسوبة عند درجة حرية r قيمة

  

والذي يبين أن قيمة مستوى الداللـة  بـين حوسـبة            ) 4-22(والنتائج مبينة في جدول رقم      

المكتبات في الجامعة اإلسالمية وكل متغير من متغيرات ضمان تحقيق الجودة باستثناء محـور       

 المحسوبة متغير مـن متغيـرات    r ، كما أن قيمة      0.05اقل من   ) السمعة األكاديمية والمهنية  (

، مما يعني وجود عالقة 0.109 والتي تساوي  الجدولية rضمان تحقيق الجودة اكبر من قيمة 

بين حوسبة المكتبات في الجامعة اإلسالمية وكل متغير من متغيرات ضمان تحقيـق الجـودة               

  05.0 عند مستوى داللة) السمعة األكاديمية والمهنية(باستثناء محور 

 الجامعة اإلسالمية و معدل جميع       كما يتبين  أن قيمة مستوى الداللة بين حوسبة المكتبات في          

 ، كمـا  0.05 وهي اقل من 0.000المتغيرات المتعلقة بضمان تحقيق الجودة التنظيمية تساوي  
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جميـع المتغيـرات     المحسوبة بين حوسبة المكتبات في الجامعة اإلسالمية و معدل           rأن قيمة   

 الجدولية والتي  rقيمة  ن   وهي اكبر م0.274المتعلقة بضمان تحقيق الجودة التنظيمية تساوي 

  05.0، مما يدل على وجود عالقة ذات داللة عند مستوى داللة إحـصائية              0.123 تساوي

 مـا يعنـي ذلـك رفـض    .بين حوسبة المكتبات في الجامعة اإلسالمية وضمان تحقيق الجودة        

ذات داللة إحـصائية عنـد    وقبول الفرضية البديلة القائلة توجد عالقة  2-1الفرضية الصفرية   

 بين حوسبة المكتبات في الجامعة اإلسـالمية وضـمان تحقيـق        ) 050.(داللة معنوية    مستوى

التي قالت بعدم وجود عالقـة ذات داللـة   " 2008 المحاميد ،" ، وهو ما خالف دراسة   الجودة

  .دةبين حوسبة المكتبات وضمان تحقيق الجو) 0.05(إحصائية عند مستوى داللة معنوية 

  

 :الفرضية الفرعية الثانية

H0 2-2: بـين إيـصال   ) 0.05(ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة معنوية

االنترنت مع مكاتب الهيئات التدريسية وقاعات الدراسة من جهة وتحقيق ضمان الجـودة مـن       

  .جهة أخرى في الجامعة اإلسالمية

 

 إيصال االنترنت مع مكاتب الهيئـات التدريـسية       القة بين   تم استخدام اختبار بيرسون إليجاد الع     

   05.0وضمان تحقيق الجودة عند مستوى داللة وقاعات الدراسة 
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  )4-23(جدول رقم 

إيصال االنترنت مع مكاتب الهيئة التدريسية وقاعات الدراسة وضمان معامل االرتباط بين 
  تحقيق الجودة

 تاإلحصاءا المحور

جية
راتي

ست
 اإل

ؤية
الر

ت 
 ذا

ادة
لقي

ا
 

نية
مه

وال
ية 

ديم
ألكا

ة ا
سمع

ال
 

ز  
تمي

وال
دة 

جو
ز ال

وائ
ج

 

مية
ادي

ألك
ق ا

راف
الم

دة 
جو

 

ن  
يجي

خر
ة ال

جود
 

ور 
محا

ع ال
جمي

)
ودة

الج
ق 

حقي
ن ت

ضما
و

( 

 0.063- 0.001- 0.070- 0.057- 0.140 0.189- معامل االرتباط

 0.296 0.988 0.247 0.345 0.020 0.002 مستوى الداللة

إيصال االنترنت مع 
مكاتب الهيئات 

التدريسية وقاعات 
 الدراسة

 حجم العينة
275 275 275 275 275 275 

  0.123يساوي " 0.05"ومستوى داللة " 273"  المحسوبة عند درجة حرية r قيمة

  

نترنـت  إيصال االوالذي يبين أن قيمة مستوى الداللة  بين ) 4-23(رقم  والنتائج مبينة في جدول 

القيادة ذات الرؤيـة اإلسـتراتيجية و       " ومحوري  مع مكاتب الهيئات التدريسية وقاعات الدراسة       

مما يعنـي    ،   0.05 اقل من     على الترتيب وهي     0.020 و   0.002تساوي  ) والمهنية السمعة األكاديمية 

مـن  وكـل   إيصال االنترنت مع مكاتب الهيئات التدريسية وقاعات الدراسـة          وجود عالقة بين    

  05.0 عند مستوى داللة اإلستراتيجية و السمعة األكاديمية والمهنية القيادة ذات الرؤية

إيصال االنترنت مع مكاتب الهيئات التدريسية وقاعـات         كما يتبين  أن قيمة مستوى الداللة بين         

 وهي اكبـر  0.296اوي و معدل  المتغيرات المتعلقة بضمان تحقيق الجودة التنظيمية تس    الدراسة  

إيصال االنترنت مع مكاتب الهيئات التدريـسية وقاعـات          المحسوبة     r ، كما أن قيمة      0.05من  

 0.063و معدل جميع المتغيرات المتعلقة بضمان تحقيق الجودة التنظيمية تـساوي                    الدراسة  
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 296.لة تساوي  ،كما أن قيمة مستوى الدال0.123 الجدولية والتي تساوي   rوهي اقل من قيمة 

مما يدل على عدم  وجود عالقة ذات داللة عند مستوى داللة إحـصائية               0.05وهي أكبر من    ,

05.0        بين إيصال االنترنت مع مكاتب الهيئات التدريسية وقاعات الدراسة وضمان تحقيق  

ة ذات داللة إحـصائية     ال توجد عالق  القائلة   2-2الصفرية   وهذا يعني قبول الفرضية    ،   الجودة

 بين إيصال االنترنت مع مكاتب الهيئات التدريسية وقاعـات        ) 050.( عند مستوى داللة معنوية   

  .جهة وتحقيق ضمان الجودة من جهة أخرى في الجامعة اإلسالمية الدراسة من

  

 :الفرضية الفرعية الثالثة

H0  2-3:بين تـوفير  ) 0.05(وية ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة معن

المستلزمات العلمية الحديثة التي تستخدمها الهيئات التدريسية وضمان تحقيـق الجـودة فـي     

  . الجامعة اإلسالمية

تـستخدمها  توفير المستلزمات العلمية الحديثة التي    تم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العالقة بين        

   05.0توى داللة الهيئات التدريسية وضمان تحقيق الجودة عند مس
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  )4-24(جدول رقم 

توفير المستلزمات العلمية الحديثة التي تستخدمها الهيئة التدريسية معامل االرتباط بين 
  وضمان تحقيق الجودة

 اإلحصاءات المحور

جية
راتي

ست
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و

( 

 0.398 0.321 0.234 0.219 0.265 0.318 معامل االرتباط

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 مستوى الداللة

توفير المستلزمات 
العلمية الحديثة التي 
تستخدمها الهيئات 

 التدريسية
 لعينةحجم ا

275 275 275 275 275 275 

  0.123یساوي " 0.05"ومستوى داللة " 273"  المحسوبة عند درجة حریة r قیمة

  

تـوفير المـستلزمات   والذي يبين أن قيمة مستوى الداللة    ) 4-24(والنتائج مبينة في جدول رقم      

مان تحقيق الجـودة   وكل متغير من متغيرات ض     العلمية الحديثة التي تستخدمها الهيئات التدريسية     

 المحسوبة كمتغير من متغيرات ضمان تحقيق الجودة اكبر مـن    rقيمة   ، كما أن     0.05اقل من   

توفير المستلزمات العلمية ، مما يعني وجود عالقة بين 0.123 الجدولية والتي تساوي  rقيمة 

ـ          الحديثة التي تستخدمها الهيئات التدريسية       ة وضمان تحقيـق الجـودة عنـد مـستوى دالل

05.0  

توفير المستلزمات العلمية الحديثة التـي تـستخدمها         كما يتبين  أن قيمة مستوى الداللة بين         

و معدل جميع المتغيرات المتعلقة بضمان تحقيق الجودة التنظيمية تـساوي      الهيئات التدريسية   

تبات فـي الجامعـة    المحسوبة  بين حوسبة المكr ، كما أن قيمة 0.05 وهي اقل من  0.000

  0.398اإلسالمية و معدل جميع المتغيرات المتعلقة بضمان تحقيق الجودة التنظيمية تساوي              
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مما يدل على وجود عالقة ذات داللة ، 0.123 الجدولية والتي تساوي  rوهي اكبر من قيمة 

ـ     بين    05.0عند مستوى داللة إحصائية      ة الحديثـة التـي     توفير المستلزمات العلمي

رفض الفرضية الصفرية    ، وهذا يعني     وضمان تحقيق الجودة  تستخدمها الهيئات التدريسية    

إحصائية عنـد مـستوى داللـة     توجد عالقة ذات داللةوقبول الفرضية البديلة التالية  3-1

 تستخدمها الهيئة التدريـسية    بين توفير المستلزمات العلمية الحديثة التي     ) 050.(معنوية  

 ، وهـذا يوافـق المنطـق فـي أن تـوفير             ان تحقيق الجودة في الجامعة اإلسالمية     وضم

  . المستلزمات العلمية الحديثة يسهم في ضمان تحقيق الجودة وإدامتها

 :الفرضية الفرعية الرابعة

H0  2-4:    بـين  ) 0.05(ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مـستوى داللـة معنويـة

ؤسسات محلية و خارجية ، وضمان تحقيق الجودة فـي الجامعـة            االشتراك بقواعد بيانات م   

  .اإلسالمية

 تم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العالقة بين االشتراك بقواعـد بيانـات مؤسـسات محليـة و            

   05.0خارجية وضمان تحقيق الجودة عند مستوى داللة 
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  )4-25(جدول رقم 

  شتراك بقواعد بيانات مؤسسات محلية و خارجية وضمان تحقيق الجودةاالمعامل االرتباط بين 

 اإلحصاءات المحور
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( 

 0.406 0.202 0.149 0.401 0.198 0.362 معامل االرتباط

 0.000 0.001 0.013 0.000 0.001 0.000 مستوى الداللة

االشتراك بقواعد 
ات مؤسسات بيان

 275 275 275 275 275 275 حجم العينة محلية و خارجية

  0.123يساوي " 0.05"ومستوى داللة " 273"  المحسوبة عند درجة حرية r قيمة

  

والذي يبين أن قيمة مستوى الداللة  بين االشتراك بقواعد          ) 4-25( ول رقم والنتائج مبينة في جد   

 0.05بيانات مؤسسات محلية و خارجية وكل متغير من متغيرات ضمان تحقيق الجودة اقل مـن    

 المحسوبة بين االشتراك بقواعد بيانات مؤسسات محلية و خارجية  وكل متغيـر  r، كما أن قيمة     

، مما يعنـي  0.123 الجدولية والتي تساوي  rلجودة اكبر من قيمة من متغيرات ضمان تحقيق ا

وجود عالقة بين االشتراك بقواعد بيانات مؤسسات محلية و خارجية وكل متغير من متغيـرات               

  05.0ضمان تحقيق الجودة عند مستوى داللة 

ت مؤسسات محليـة و خارجيـة و    كما يتبين  أن قيمة مستوى الداللة بين االشتراك بقواعد بيانا 

 وهي اقـل مـن      0.000معدل جميع المتغيرات المتعلقة بضمان تحقيق الجودة التنظيمية تساوي          

 المحسوبة  بين االشتراك بقواعد بيانات مؤسسات محليـة و خارجيـة و              r ، كما أن قيمة      0.05

  وهي اكبر مـن  0.406معدل جميع المتغيرات المتعلقة بضمان تحقيق الجودة التنظيمية تساوي   
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داللـة   مما يدل على وجود عالقة ذات داللـة عنـد مـستوى   ، 0.123 الجدولية والتي تساوي  rقيمة 

 وضمان تحقيق الجودة االشتراك بقواعد بيانات مؤسسات محلية و خارجية     بين    05.0إحصائية  

بوجود عالقة ذات داللة     بديلة القائلة ال  وقبول الفرضية  1-4وهو ما يعني رفض الفرضية الصفرية       ،  

 االشتراك بقواعد بيانات مؤسسات محلية و خارجية ،  بين) 050.(إحصائية عند مستوى داللة معنوية      

وهو ما يوافق رأي الباحث ألن قواعد البيانات المحلية          .اإلسالمية وضمان تحقيق الجودة في الجامعة    

  .مهم للحصول على المعرفة واستمراريتهاوالخارجية هي جزء أصيل وهام من المعرفة و

  

  :الفرضية الفرعية الخامسة

5-2  H0: بين تنويع ) 0.05(ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة معنوية
  .المكتبات وضمان تحقيق الجودة في الجامعة اإلسالمية

  متغير من متغيرات ضمان       و كل  تنويع المكتبات تم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العالقة بين        

   05.0تحقيق الجودة عند مستوى داللة 

  )4-26(جدول رقم 

  تنويع المكتبات وضمان تحقيق الجودةمعامل االرتباط بين 

 اإلحصاءات المحور
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 0.518 0.278 0.313 0.356 0.396 0.431 معامل االرتباط

 تنويع المكتبات 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 مستوى الداللة

 275 275 275 275 275 275 حجم العينة

  0.123يساوي " 0.05" ومستوى داللة "273"  المحسوبة عند درجة حرية r قيمة
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 تنويع المكتبـات  والذي يبين أن قيمة مستوى الداللة  بين         ) 4-26(والنتائج مبينة في جدول رقم      

  المحـسوبة بـين    r ، كما أن قيمة      0.05وكل متغير من متغيرات ضمان تحقيق الجودة اقل من          

 الجدولية والتي  rاكبر من قيمة  كل  متغير من متغيرات ضمان تحقيق الجودة تنويع المكتبات و

 و كل  متغير من متغيرات ضـمان         تنويع المكتبات مما يعني وجود عالقة بين      ،  0.123تساوي  

  05.0تحقيق الجودة عند مستوى داللة 

 كما يتبين  أن قيمة مستوى الداللة بين تنويع المكتبات و معدل جميع المتغيرات المتعلقة بضمان                

 المحـسوبة  بـين      r ، كما أن قيمة      0.05 وهي اقل من     0.000يق الجودة التنظيمية تساوي     تحق

   0.518تنويع المكتبات و معدل جميع المتغيرات المتعلقة بضمان تحقيق الجودة التنظيمية تساوي             

على وجود عالقـة ذات داللـة    مما يدل، 0.123 الجدولية والتي تساوي  rوهي اكبر من قيمة 

وهـذا  وضمان تحقيق الجـودة ،         بين تنويع المكتبات    05.0ى داللة إحصائية    عند مستو 

 بوجـود عالقـة ذات      البديلة القائلة   وقبول الفرضية  2-5يقودنا إلى رفض الفرضية الصفرية      

المكتبات وضمان تحقيق الجودة في      بين تنويع ) 050.(داللة إحصائية عند مستوى داللة معنوية       

  عة اإلسالميةالجام

 

 الفرضية الرئيسية الثانية

بـين خـصائص البنيـة    ) 0.05( ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة معنوية     

  .وضمان تحقيق الجودة في الجامعة اإلسالمية) لتكنولوجيا المعلومات(التحتية إلدارة المعرفة 

قيام الباحث باختبار الفرضيات الفرعية كل       بعد   سيتم اآلن اختبار الفرضية الرئيسية الثانية ككل      

  : على حده كالتالي 

لتكنولوجيا (تم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العالقة بين خصائص البنية التحتية إلدارة المعرفة             

  وضمان تحقيق الجودة في الجامعة اإلسالمية،) المعلومات
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  )4-27(جدول رقم 

   وضمان تحقيق الجودةية إلدارة المعرفةمعامل االرتباط بين خصائص البنية التحت

 وضمان تحقيق الجودة اإلحصاءات المحور

 0.551 معامل االرتباط

 0.000 مستوى الداللة
خصائص البنية 
التحتية إلدارة 

 275 حجم العينة المعرفة

  0.123يساوي " 0.05"ومستوى داللة " 273"  المحسوبة عند درجة حرية r قيمة

  

والذي يبين  أن قيمة مستوى الداللة بين خصائص البنية التحتية           ) 4-27(ل رقم   والنتائج في جدو  

وضمان تحقيق الجودة في الجامعة اإلسـالمية تـساوي         ) لتكنولوجيا المعلومات (إلدارة المعرفة   

  r  وهي اكبر من قيمة 0.551 المحسوبة  تساوي  r ، كما أن قيمة 0.05 وهي اقل من 0.000

مما يدل على وجود عالقة ذات داللـة عنـد مـستوى داللـة              ،  0.123وي  الجدولية والتي تسا  

) لتكنولوجيـا المعلومـات  (  بين خصائص البنية التحتية إلدارة المعرفـة         05.0إحصائية  

الفرضـية  (وهذا يعني عدم صحة فرضية العـدم   تحقيق الجودة في الجامعة اإلسالمية ،      وضمان

بوجود عالقـة ذات داللـة إحـصائية عنـد           ل الفرضية البديلة القائلة   وقبو) الثانية   الرئيسية

لتكنولوجيـا  (بين خـصائص البنيـة التحتيـة إلدارة المعرفـة           ) 050.(معنوية مستوى داللة 

  .تحقيق الجودة في الجامعة اإلسالمية وضمان) المعلومات

  

  
  

  

  



 129

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الفصل الخامس

  صیاتالنتائج والتو
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  المقدمة .  1
  

هدفت هذه الدراسة إلى البحث في دور إدارة المعرفة في ضمان تحقيق جودة التعليم العالي وقـد         

فهوم إدارة المعرفة من أهمية ،      طبقت الدراسة على الجامعة اإلسالمية بغزة كحالة دراسية لما لم         

وقد حرص الباحث على إعداد هذا البحث حول إدارة المعرفة ألنهـا أصـبحت بحـق مفهومـا        

عصريا إلدارة المعلومات الشاملة ، وللوصول إلى استنتاجات الدراسة تولد عن الدراسة جملـة              

ت الدراسة كإجابـات  من التساؤالت ، ومجموعة من الفرضيات تعلقت بطبيعة العالقة بين متغيرا   

  :محتملة للتساؤالت وكانت النتائج كما يلي 

  النتائج . 2
                بينت نتائج التحليل اإلحصائي وجود فروق في آراء أفراد العينة حـول البنيـة التحتيـة إلدارة

محاضر " المعرفة تعزى للدرجة العلمية ألعضاء الهيئة التدريسية وتبين أن الفروق بين طبقتي             

أستاذ مـشارك  " و " محاضر  " كما توجد فروق بين طبقتي      " أستاذ  " لصالح طبقة   " أستاذ  " و  " 

أما محور ضمان الجودة فتبين عدم وجود فروق فـي          " أستاذ مشارك   " والفروق لصالح طبقة    " 

آراء أفراد العينة حول ضمان الجودة تعزى للدرجة العلمية ألعضاء الهيئة التدريسية ، وتفسير               

أن األستاذية هي أعلى مرتبة علمية يتم اكتسابها بعد نـشاط           " أستاذ  " رجة  أن الفروق لصالح د   

علمي متواصل من األبحاث والكتب والمؤتمرات واالطالع وسنوات الخبـرة وبالتـالي فمـن              

المنطقي أن يكون لدى هذه الطبقة معرفة مختلفة ورؤيته الخاصة حول البنيـة التحتيـة إلدارة                

ارك عن المحاضر ، أما تفسير عدم وجود فروق فـي آراء العينـة      المعرفة وكذلك األستاذ المش   

حول ضمان الجودة تعزى للدرجة العلمية ألعضاء الهيئة التدريسية ربما ألن ضـمان الجـودة               

  .هي سياسة الجامعة ككل وليس فرد بعينه وهو ما يفسر وجود دائرة ضبط الجودة

         فراد العينة حول البنية التحتيـة إلدارة   أوضحت نتائج التحليل اإلحصائي وجود فروق في آراء أ

، "  سـنوات    10-6"المعرفة تعزى إلى الخبرة ألعضاء الهيئة التدريسية والفروق بين طبقتـي            
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وهو ماله عالقة بالنتيجة الـسابقة حيـث   "  سنة 15-11"والفروق لصالح طبقة  "  سنة   11-15"

 من لديه خبرة أكثر لديـه رؤيـة   أن الدرجة العلمية وسنوات الخبرة مرتبطتين فمن المنطقي أن        

مختلفة بالنسبة للبنية التحتية إلدارة المعرفة ، ولكن الذي أثار استغراب الباحث هو أن الفـروق               

، أما محـور  " سنة فأكثر   15" فقط ولم تكن الفروق لصالح طبقة       "  سنة   15-11" لصالح طبقة   

ل ضمان الجـودة يعـزى إلـى    ضمان الجودة فتبين عدم وجود فروق في آراء أفراد العينة حو       

الخبرة ألعضاء الهيئة التدريسية وهو ربما يرجع إلى أن سياسة ضمان الجـودة هـي سياسـة              

  .عامة للجامعة ككل

             بـين حوسـبة   ) 0.05(بينت النتائج وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة معنوية

 .جامعة اإلسالميةالمكتبات في الجامعة اإلسالمية وضمان تحقيق الجودة في ال

                 بينت الدراسة عدم وجود عالقة بين إيصال االنترنت مع مكاتب الهيئـة التدريـسية وقاعـات

الدراسة من جهة وضمان تحقيق الجودة من جهة أخرى رغم أن وجود االنترنت فـي مكاتـب                 

الهيئة التدريسية يساعد على جمع المعلومات ألغراض البحث العلمي ، ويمكن أعضاء الهيئـة              

 .لتدريسية من االطالع على كل جديد في ميادين العلما

              بـين  ) 0.05(أشارت نتائج التحليل وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة معنوية

توفير المستلزمات العلمية الحديثة التي تستخدمها الهيئة التدريسية وضمان تحقيق الجـودة فـي              

 .الجامعة اإلسالمية بغزة

   تحليل كذلك وجود عالقة ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى داللـة معنويـة               أوضحت نتائج ال

بين االشتراك بقواعد البيانات الخارجية و الداخلية وضمان تحقيق الجودة في الجامعـة             ) 0.05(

 .اإلسالمية بغزة

               تم التوصل من خالل نتائج التحليل اإلحصائي إلى وجود عالقـة ذات داللـة إحـصائية عنـد

 بين تنويع المكتبات وضمان تحقيق الجودة ) 0.05(عنوية مستوى داللة م
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                 توصلت الدراسة ومن خالل نتائج التحليل اإلحصائي إلى أن البنية التحتيـة إلدارة المعرفـة )

متوفرة بدرجة جيدة في الجامعة اإلسالمية وعلى درجـة عاليـة مـن             ) تكنولوجيا المعلومات   

 .الفعالية والكفاءة

    يجة مفادها أن إدارة الجامعة اإلسالمية بغزة تتمتع برؤية واضـحة ذات            توصلت الدراسة إلى نت

أهداف قابلة للتحقق ، وتقوم إدارة الجامعة بالمشاركة الشخصية في قيـادة عمليـات التطـوير                

والتحسين المستمر و أنها تركز على متطلبات البحث العلمي وتشجع العاملين علـى المـشاركة        

 .العملفي المؤتمرات العلمية وورش 

                 توصل البحث ومن خالل نتائج التحليل اإلحصائي إلجابـات المبحـوثين أن أعـضاء الهيئـة

التدريسية بالجامعة اإلسالمية يتحلون بسمعة أكاديمية ومهنية كافية النجـاز رسـالة الجامعـة              

 .وأهدافها

          توصلت الدراسة ومن خالل التحليل اإلحصائي إلجابـات المبحـوثين أن المظهـر الخـارجي

 .التصميم الداخلي للجامعة اإلسالمية بغزة يتسم بالتنظيم المتكاملو

               بينت نتائج التحليل أن الجامعة تعير اهتماما واضحا لمعايير جوائز الجودة والتميز المحلية منها

والدولية ولوحظ حصول الجامعة على عدد كبير من جوائز الجودة المحليـة والدوليـة أنظـر                

 ).3(الملحق رقم 

  ائج التحليل أن الجامعة تتواصل مع المجتمع تواصـال فعـاال وتلبـي احتياجاتـه مـن              بينت نت

 .التخصصات بشكل ضعيف نسبيا

 بينت النتائج أنه ليس هنالك عالقة بين حوسبة المكتبات واتخاذ القرارات األكاديمية الصائبة. 

             قة بتحسين القـدرة    كما بينت النتائج أن وجود االنترنت في مكاتب الهيئة التدريسية ليس له عال

 .التعليمية لعضو هيئة التدريس
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                بينت النتائج عدم تخصيص إدارة الجامعة جائزة لألكاديمي المثالي رغـم تخـصيص جـائزة

 ).المتميز(سنوية لإلداري المثالي

                 بينت نتائج التحليل إلجابات المبحوثين أن الجامعة ال تعمل على تدريب خريجيها مـن خـالل

بين رغم وجود التعليم المستمر بالجامعة ذا السمعة العالية وتفـسير ذلـك             دورات مستمرة للراغ  

 .ربما أجاب أفراد العينة بذلك بقصد عدم وجود برامج تدريبية أكاديمية ممنهجة لكل تخصص

                بينت النتائج استجابة الجامعة لمقترحات الطلبة في تطوير وتحسين خدماتها وهو عنصر مهـم

 .منه الباحث عاليامن عناصر الجودة وهو ما يث

  في أن ممارسة أفراد العينة " 2010بدر ، " تتفق نتائج الدراسة الحالية ونتائج دراسة 

 .لمهارات إدارة المعرفة من وجهة نظرهم عالية ) الهيئة التدريسية      ( 

   في تطبيق نظم تكنولوجيا إدارة المعرفـة والحـرص    "2008الشرفا ، " تتفق الدراسة ودراسة 

 . الستفادة من تكنولوجيا المعلومات بالرغم من عدم وجود قسم خاص إلدارة المعرفة علي ا

      في أنه ال توجد معوقات لتطبيق إدارة الجودة          "2008مدوخ ،   " تختلف نتائج الدراسة ودراسة 

الشاملة في الجامعة اإلسالمية تتعلق بالهيئة التدريسية ، ومعوقات تتعلق بالهيئة اإلدارية ، رغم               

 .ود تلك المعوقات في الجامعات األخرى بقطاع غزة حسب مدوخوج

      في أن هناك فـروق فـي مكونـات نظـم             "2005أبو سبت ،    " تتفق نتائج الدراسة ودراسة 

المعلومات اإلدارية لصالح الجامعة اإلسالمية ، وتختلف معها في أن دراسة أبو سبت أظهـرت             

تقي إلـي الـنظم الخبيـرة وال تعطـى حلـوال        أن نظم المعلومات في الجامعة اإلسالمية ال تر       

للمشكالت بينما ترى الدراسة الحالية أن البنية التحتية لنظم المعلومـات بالجامعـة اإلسـالمية               

 فـي أن     "2008صيام ، رحاحلـة ،      " تختلف نتائج الدراسة مع دراسة      .متوفرة بدرجة عالية    

علي لتكنولوجيا المعلومات في التـدريس  الدراسة الحالية ال ترى أن هنالك معوقات لالستخدام الف     

 .الجامعي تتعلق بأعضاء هيئة التدريس بينما ترى دراسة رحاحلة ، صيام عكس ذلك  
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      في أن دراسة المحاميد ترى وجود عالقـة         " 2008المحاميد ،   " تختلف نتائج الدراسة ودراسة

جامعـات األردنيـة    ذات داللة إحصائية بين خبرة عضو هيئة التدريس وضمان الجودة فـي ال            

الخاصة بينما ترى الدراسة الحالية عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين خبرة عضو هيئة               

 .التدريس وضمان تحقيق الجودة في الجامعة اإلسالمية 

  ودراســـــة    "2008دروزة ، "ودراسة " 2008معايعة ، "تتفق نتائج الدراسة مع دراسة 

"Waddell & Stewart ,2006" ضرورة إلقاء الـضوء علـى االتجاهـات الحديثـة     في

لمؤسسات التعليم العالي في ضوء التطورات المعرفية والتكنولوجية الحديثة ، وكذلك لفت نظـر    

أصحاب القرار في التعليم العالي ألهمية ايالء االهتمام إلدارة المعرفة وتكنولوجيـا المعلومـات    

لمعرفة والجودة وان إدارة المعرفة هـي مكـون   بمفهومها الحديث،وفي وجود عالقة بين إدارة ا    

 .أساسي لنقل ثقافة الجودة 

        في أن دراسة أبو قبـة مـن نتائجهـا أن            "2004أبو قبة ،    "تختلف نتائج الدراسة مع  دراسة 

الوزارات المركزية في األردن تطبق برامج وأنظمة إدارة المعرفة والمعلومات باستثناء نظـام             

بينما من نتائج دراستي هذه أن الجامعة اإلسالمية بغزة تطبـق بـرامج             المكتبات االلكترونية ،    

 .وأنظمة إدارة المعرفة بما فيها نظام المكتبات االلكترونية

                إدارة الجامعة اإلسالمية توظف إدارة المعرفة في أعمالها بدرجة كبيرة ، وبذلك تختلف نتـائج

األردن حيث وجـدت دراسـته أن        التي أجريت في     "2005حجازي ،   "هذه الدراسة مع دراسة     

 .المنظمات األردنية العامة والخاصة توظف إدارة المعرفة في أعمالها بدرجة محدودة 

                أوضحت نتائج الدراسة أن الجامعة اإلسالمية تركز على العنصر البشري وهي تتفق بذلك مـع

حدة إلى  حيث دعت نتائج الدراسة التي أجريت في الواليات المت "Mathotra,2003"دراسة

 .التركيز على العنصر البشري في جميع نشاطات ومراحل إدارة المعرفة 

  2007أبوعاذرة،"تنطبق خاصية المنظمة المتعلمة على الجامعة اإلسالمية وهو ما يتفق ودراسة 
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     التوصيات . 3
  

طبقا لمراجعة اإلطار النظري للدراسة والنتائج التي تـم الحـصول عليهـا مـن التحليـل                 

ائي للبيانات وانطالقا من األهمية النسبية لكل نتيجة فقد خرج الباحـث بالتوصـيات              اإلحص

  : التالية 

لدى الهيئة التدريسية يجب إعطاء فرصة أكبر       ) عدد السنوات (على صعيد الخبرات     . 1

لما لذلك من تبعات ايجابية علـى ضـمان         ) المدرس ، المحاضر  (للدرجات العلمية   

لما لديـه مـن     ) األستاذ(االستنارة بآراء الدرجة العلمية     جودة التعليم العالي ، كذلك      

  .خبرة كبيرة في مجال عمله

مـن  ) E-Learning(في جانب حوسبة المكتبات يجب االهتمام بالتعليم االلكتروني          . 2

خالل حوسبة المكتبات وزيادة مستخدميها وصوال إلى الجامعة االفتراضية الكاملـة           

المزيد من مختبـرات الحاسـوب      (م الذاتي مثل    من خالل توفير وسائل مناسبة للتعل     

 ..)…وقاعات المحاكاة 

توصي الدراسة بزيادة االتصال االلكتروني بين الجامعة اإلسالمية بغزة والجامعـات     . 3

األخرى العربية منها واألجنبية والمراكز اإلحصائية ومراكز األبحاث فـي جوانـب      

 .ر على ضمان استمرارية الجودةالتعاون البحثي واالبتعاث لما لذلك من كبير األث

 يوصي البحث عمادة المكتبات بالجامعة اإلسالمية بغزة بتطوير قسم الكتب النادرة  . 4

 .    و قسم االطالع على الميكروفيلم والوسائط المتعددة 
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لوحظ من خالل إجابات المبحوثين عدم توفر مواقـف كافيـة ومناسـبة لـسيارات                . 5

ة وعليه يجب على إدارة الجامعـة وضـع الحلـول           المتعاملين مع الجامعة اإلسالمي   

 .المناسبة لذلك

يوصي البحث بعمل برنامج تدريبي أكاديمي منهجي متكامل لجميع الخريجين يواكب            . 6

 .التطور العلمي الحديث لكل مجال تخصص على حده

أن قاعات الدراسة بحاجة إلـى      ) عينة الدراسة   (لوحظ من خالل إجابات المبحوثين       . 7

عني أن الجامعة بحاجة إلى زيادة المباني والتوسع األفقي أو ترتيب عدد            توسيع مما ي  

 . الطلبة في القاعات بما يتناسب مع حجم القاعات الدراسية

ترسيخ وتطوير مفهوم إدارة المعرفة لدى أعضاء هيئة التدريس بغض النظـر عـن     . 8

 .منحنى الخبرة أو الدرجة العلمية

ودة في تحقيق أهداف الجامعة اإلسالمية على       ربط مدخلي إدارة المعرفة وضمان الج      . 9

 .المدى القريب والبعيد

يوصي البحث بضرورة زيادة جوائز الجودة والتميز للباحثين والعاملين بالجامعة           . 10

 . اإلسالمية وايالئها المزيد من االهتمام

يوصي البحث بزيادة االتصال بالمجتمع وتقييم احتياجات المجتمع المحـيط مـن     . 11

 .ستمرارالتخصصات با

ضرورة إعادة صيانة وتشغيل قسم المطالعة االلكترونيـة بالمكتبـة المركزيـة             . 12

الخاص بالطلبة المعطل منذ سنوات رغم أن قسم المطالعـة االلكترونيـة الخـاص              

 .بالطالبات يعمل بشكل جيد
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  المقترحات . 4
    

        إن حقل إدارة المعرفة هو العلم والتخصص اليافع الذي ينتظر المزيـد مـن

لدراسات األكاديمية والتطبيقية في جميع ميادينه وذلـك لنـدرة الدراسـات            ا

  .العربية في ميدان ونظم إدارة المعرفة 

             من المهم أن تقوم الجامعات الفلسطينية بالتعاون مع بعضها البعض وعمـل

قاعدة معلومات مشتركة مرتبطة بجميع هذه الجامعات وأفرعها في الـوطن           

حوسبة قادرة على تبـادل المعلومـات بـصورة    من خالل شبكة اتصاالت م 

 .سريعة

            من المهم عمل دراسات عن التعلم التنظيمي والثقافة التنظيميـة وعالقتهمـا

 .بإدارة المعرفة 

            من الممكن عمل دراسات والبحث في أنواع المعرفة مثل المعرفة الصناعية

 ).في التعليم العالي (والمعرفة األكاديمية ) في قطاع الصناعة (

 

 

أخيرا اهللا أرجو أن يكون بحثي هذا قد أضاف لبنة جديدة إلى الفكـر اإلداري فـي حقـل إدارة                    

المعرفة ، وأن يكون قد أسهم في الجهود األكاديميـة لتكـوين إدراك وفهـم بـإدارة المعرفـة                   

  .ومشروعات تطبيق برامجها ونظمها
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  قائمة المراجع

  القران الكريم : أوال 

  الكتب والدراسات العربية: ثانيا 

       ،تقيـيم دور نظـم المعلومـات   " أبو سبت،صبري،رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية 

" اإلدارية في صنع القرارات اإلدارية في الجامعات الفلـسطينية فـي قطـاع غـزة                 

  ).م2005(

      دار المؤيـد،    "الـتعلم التنظيمـي والمنظمـة المتعلمـة       "،أبو خضير ،إيمان سعود ، 

 ).م2007(،الرياض ،1ط

            ،بحث خـصائص المنظمـة    "أبو عاذرة ، فريد ، رسالة ماجستير ، الجامعة اإلسالمية 

" الغـوث    المتعلمة وأثرها على تحقيق أهداف مركز التطوير التربـوي فـي وكالـة            

  ).م2007(،

    مدى تطبيـق إدارة المعرفـة  "أبو قبة ، عاهد جبر ،رسالة ماجستير ، الجامعة األردنية 

 ).2004(،األردن ،  "علومات في الوزارات المركزية في األردنوالم

    ، الجامعة اإلسالمية ثالثين عاما مـن العطـاء  " إصدارات عمادة التخطيط والتطوير " 

  ).م2009/2010(،الجامعة اإلسالمية غزة ،

 م2009/2010، الجامعة اإلسالمية غزة إصدارات عمادة التخطيط والتطوير.  

     ، كنولوجيا المعلومات الحديثة وأثرها على القرارات اإلدارية فـي        ت"البحيصي، عصام 

 مجلة الجامعة اإلسالمية،المجلد    ،"منظمات األعمال دراسة استطالعية للواقع الفلسطيني     

  ).م2006(الرابع عشر،العدد األول ،يناير 
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  ، م2002(، الدار الجامعية ، اإلسكندرية، " إدارة الجودة الكلية"البكري ، سونيا.(  

  ، 2001-2000( ، دليل كلية التجارةالجامعة اإلسالمية ،غزة.( 

             ، عالقـة إدارة المعرفـة وتقنيـات      " الساعد ، رشاد محمد ، حريم ، حسين محمـود 

، )بحث ميداني علـى قطـاع الـصناعات         (المعلومات والميزة التنافسية في المنظمة      

 ).م2004(، 14، مجموعة 1، عدد8دورية المجلة األردنية ، مجلد 

  ، م1998(، القاهرة ، دار قباء للطباعة والنشر ،  "اإلدارة بالمعرفة" السلمي، علي.(  

          ، دور إدارة المعرفة وتكنولوجيا   "الشرفا، سلوى ، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية 

، "المعلومات في تحقيق المزايا التنافسية في المصارف العاملـة فـي قطـاع غـزة                

  ).م2005(

   الكويـت ، الجامعـة    " إدارة المعرفة وتكنولوجيـا المعلومـات    " سر ،   الصاوي ، يا ،

  ).م2007(العربية المفتوحة ، القاهرة ، دار السحاب للنشر والتوزيع ، 

                  ، إدارة " الطائي ، يوسف حجيم ، العبادي ، محمد فوزي ، العبـادي ، هاشـم فـوزي

 ).2008(التوزيع ، ، دار الوراق للنشر و "الجودة الشاملة في التعليم الجامعي

      ، األردن ، دار اليازوري العلمية للنـشر         " إدارة الجودة الشاملة  " العزاوي ، محمد ،

 ).م2005(والتوزيع ، 

       ، الريـاض ، مكتبـة     " المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية     "العساف ، صالح حمد،

 )1995(العبيكان ،

         ، المـدخل إلـى إدارة المعرفـة   " العلي ، عبد الستار و قندلجي ، عامر و آخـرون " 

  ).م2006(األردن ، دار المسيرة للنشر والتوزيع ،
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     المنظمة العربيـة للتنميـة اإلداريـة ، بحـوث            "إدارة المعرفة "،  الكبيسي ، صالح ، 

  ).م2005(ودراسات،

     ، إدارة المعرفة وتطوير المنظمات ،المكتب الجامعي الحديث ،        "الكبيسي ، عامر خضير

 ).م2004(عربية ،جمهورية مصر ال

       ، دور إدارة المعرفة في تحقيق ضمان جودة التعلـيم        "المحاميد، ربا ،رسالة ماجستير 

،جامعة الشرق األوسط للدراسات    "العالي دراسة تطبيقية في الجامعات األردنية الخاصة      

 ). م2008(العليا ، األردن، يونيو

   المكتبـة العـصرية    "اريـة نظم المعلومـات اإلد " ،المغربي ، عبد الحميد عبد الفتاح ،

 ).م2002(للطباعة والتوزيع ، جامعة المنصورة،

 م1992( ، 33 ، دار المشرق ، بيروت ، الطبعة المنجد في اللغة واإلعالم.( 

     ،تطوير مهـارات مـديري المـدارس      "بدر، يسري،رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية 

  ).م2010("الثانوية بمحافظات غزة في ضوء مفهوم إدارة المعرفة

       ، القاهرة ، مركز     " تغيير ما ال يمكن تغييره     –اإلدارة بالمعرفة   "توفيق ، عبد الرحمن ،

 ).م2007(،2، طبعة ) بميك(الخبرات المهنية لإلدارة 

      ، رسالة ماجستير ،األكاديمية العربية للعلوم      "مفهوم الجودة الشاملة  " حلواني ، محمد،

  ).2004-2003(لكة العربية السعودية ،والتكنولوجيا والنقل البحري ، المم

     قياس أثر إدراك إدارة المعرفة في توظيفها لدى المنظمات األردنية          " ،  حجازي ، هيثم

،أطروحـة دكتـوراه غيـر        " دراسة تحليلية مقارنة بين القطاعين العام والخـاص       

 ).م2005(منشورة، الجامعة العربية للدراسات العليا ، األردن ،
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    ، األردن ، دار المـسيرة للنـشر   " إدارة الجـودة وخدمـة العمـالء    "حمود ، خضير،

  ).م2010( ، 3والتوزيع ، طبعة 

      ، العالقة بين متطلبـات إدارة المعرفـة وعملياتهـا        "دروزة، سوزان،رسالة ماجستير 

  ،جامعة الشرق األوسط للدراسات العليـا ، األردن ،"وأثرها على تميز األداء المؤسسي 

  ).م2008(يونيو

 إدارة المعرفة بـين تكنولوجيـا المعلومـات والتأهيـل    "أبوزر ،عفاف ، &ش،نعيم  دهم 

  ).بدون تاريخ"(نقال عن موقع دليل المحاسبين االلكتروني " المحاسبي

   العوامل الشخصية المؤثرة على اسـتفادة الطالـب  " رحاحلة ، محمد ،     & صيام ، وليد 

 ،األردن  ،  "الجامعة الهاشمية    :من التعليم الجامعي المحاسبي االلكتروني دراسة حالة      

 ) . م2008(مجلة المنارة ، المجلد الرابع عشر، العدد األول ، 

  ، تخطيط ومراقبة جودة المنتجات مدخل إدارة الجودة الـشاملة "عبد المحسن، توفيق " ،

 ).م2001-2000(دار النهضة العربية ،

        ، المدن  دارة المعرفة في  متطلبات تطبيق إ  "عبد الوهاب ، سمير محمد، رسالة ماجستير

 ).م2006(،)"دراسة حالة على مدينة القاهرة(العربية 

      ، دار وائل للنشر    "المفاهيم واالستراتيجيات والعمليات    : إدارة المعرفة   "عبود ، نجم، 

 ).2007(والتوزيع ،عمان ،األردن ،

    ، دار ،" اإلدارة االلكترونية اإلسـتراتيجية والوظـائف والمـشكالت       "عبود ،نجم عبود

  ).2004(المريخ ، المملكة العربية السعودية ، 

              ، البحث العلمي ، مفهومه   "عبيدات ، ذوقان ، عدس ، عبد الرحمن ، عبد الخالق ، كايد 

  )2001(عمان ، دار الفكر ،  " أدواته ، أساليبه، 
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       ، مبادئ اإلحصاء واستخداماتها في مجاالت الخدمة االجتماعية      " كشك ، محمد بهجت 

  ).1996(لطباعة الحرة ، اإلسكندرية ، مصر ، ، دار ا"

    ، تطبيقات إدارة الجودة الشاملة في المنظمات الخدمية فـي مجـالي          " ماضي ، محمد 

  ).2002( ،1، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،القاهرة ، ط" الصحة والتعليم

     دارةمعوقـات تطبيـق إ  "،مدوخ، نصر الدين، رسالة ماجستير ، الجامعـة اإلسـالمية 

الجودة الـشاملة فـي الجامعـات الفلـسطينية بمحافظـات غـزة وسـبل التغلـب                 

  ).م2008"(عليها

      ، تجـارب عالميـة    : إدارة المعرفة في مؤسسات التعليم العـالي      "معايعة ، عادل "  ،

  ).2008سبتمبر (دراسات المعلومات ، العدد الثالث ،األردن ،جامعة اليرموك ،

   مناهج البحث العلمي والتحليل اإلحـصائي فـي العلـوم     "الفرا، ماجد ،    & مقداد،محمد 

  ).م2008(،الجامعة اإلسالمية، الطبعة الثالثة،" اإلدارية واالقتصادية

        ، رؤيـا إسـتراتيجية عربيـة     : المعلوماتية وإدارة المعرفة    " ياسين ،  غالب سعد"  ،

 ).م2000( ، 260 ، عدد 14دورية مستقبل العرب ،مجموعة 

    األردن ، دار المنـاهج    " إدارة المعرفة المفاهيم النظم التقنيات    "د ،   ياسين ، غالب سع ،

  ).م2007(للنشر ،الطبعة األولى ، 

     ، المعرفة اإلدارية لدى القيادات في منظمـات األعمـال  "يوسف، درويش عبد الرحمن 

المجلـة  ، " دراسـة ميدانيـة      –والمنظمات الحكومية بدولة اإلمارات العربية المتحدة       

  ).م1995( للعلوم اإلدارية ، المجلد الثالث،العدد األول،العربية
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   ) 1(ملحق رقم   
  

  قائمة بأسماء المحكمين
  

  
  

 مكان العمل الوظیفة االسم م
 الجامعة اإلسالمیة أستاذ إدارة األعمال عمید كلیة التجارة د ماجد محمد الفرا.أ 1
 الجامعة اإلسالمیة أستاذ مساعد بكلیة التجارة یلوسیم إسماعیل الھاب.د 2
 جامعة القدس المفتوحة أستاذ مساعد اللغة العربیة بسام ضیف اهللا ضھیر.د 3
 كلیة العلوم والتكنولوجیا محاضر إدارة أعمال بسام عبد القادر أبو غزة.د 4
 دس المفتوحةجامعة الق أستاذ مساعد اإلحصاء الریاضي حازم إسماعیل الشیخ أحمد.د 5
 جامعة القدس المفتوحة محاضر اقتصاد عدنان إبراھیم أبو حسین.د 6
 جامعة األزھر أستاذ مساعد االقتصاد فیصل عبدربھ خلف اهللا. د 7
 الجامعة اإلسالمیة أستاذ مساعد اإلحصاء  نافذ بركات. د 8
 الجامعة اإلسالمیة أستاذ مساعد إدارة األعمال یوسف عبد بحر. د 9
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  )2(ملحق رقم 
  طلب حتكيم استبانة

– 
  


 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

  
  

  هللاحفظـــه ا  ـــــــــــــــــــــــــــ/  السيد 
  السالم عليكم ورحمــــة اهللا                                             وبعد ،،،

  
دور إدارة المعرفة في ضمان تحقيق جـودة        "        يقوم الباحث بإجراء دراسة ميدانية بعنوان       

لـى   وذلك الستيفاء متطلبات الحصول ع     "حالة دراسية الجامعة اإلسالمية بغزة      : التعليم العالي   
  .درجة الماجستير في إدارة األعمال من كلية التجارة بالجامعة اإلسالمية بغزة

وبهدف إعداد وتطوير االستبانة فقد استند الباحث في فقراتها على متغيرات الدراسة وفرضـياتها     
والى أدبيات الدراسة والمقاييس التي توفرت من الدراسات السابقة إضافة إلى الخبرة الشخـصية              

  .للباحث
       إن خبرتكم الطويلة في هذا المجال وثقتي بكم جعلتني أضع استبانة الدراسة المرفقة بـين               
أيديكم للوقوف على صحة وصدق محتواها ومدى صالحية مالءمتها لموضوع الدراسة وتهـدف      

الوقوف على دور إدارة المعرفة في ضمان استمرارية تحسين جودة التعلـيم فـي      :االستبانة إلى   
  .ة اإلسالمية بغزةالجامع

يتطلع الباحث إلى مالحظاتكم وأرائكم النيرة التي سيأخذ بها ، ومـن المؤمـل أن يكـون لهـذه             
المالحظات الدور األكبر في إخراج هذه االستبانة بشكل يتسم بالمنهجية العلمية ،وذلـك بـإجراء     

  .تعديالت أو إضافات أو مالحظات ترونها مناسبة تثري هذه االستبانة
     

  تفضلوا بقبول فائق التقدیر واالحترامو
  الباحث                                                                                                 

  إمساعيل سامل ماضي
  
  
  



 151

  )3( ملحق رقم 
  بعضا من الجوائز الحاصل عليها أعضاء الهيئة التدريسية والجامعة اإلسالمية

 السنة المؤسسة/ اسم الجامعة اسم الجائزة الكلیة اسم الفائز

جائزة العلوم والتكنولوجیا للعام في  كلیة العلوم محمد موسى شبات. د.أ
 مجال الفیزیاء

المنظمة اإلسالمیة للتربیة 
 2010 )ایسیسكو(والعلوم والثقافة

جائزة البنك اإلسالمي للتنمیة في  الھندسة كلیة الھندسة
 2010  جدة–البنك اإلسالمي للتنمیة  العلوم والثقافة

 100واحد من أفضل "لقب  تكنولوجیا المعلومات نبیل حویحي. د.أ
 2010  البریطانیةIBCمؤسسة  "شخصیة علمیة

 جائزة التمیز معلوماتتكنولوجیا ال عالء الھلیس. د

جمعیة كلیات الحاسوب 
والمعلوماتیة التابعة التحاد 

الجامعات العربیة وذلك عن 
جھوده في تقییم األبحاث 

التابعة لمجلة الجمعیة 
  The"المسماة

International Arab 
Journal of 
Information 
Technology"(IAJIT) 

2009 

 المعلوماتتكنولوجیا  معتز سعد.نبیل حویحي وأ. د.أ

 Rapid-I.comتبني شركة 
الرائدة عالمیًا في مجال تنقیب 

البیانات الخوارزمیة التي ُطورت 
نبیل حویحي و . د.من قبل كل من أ

 معتز سعد.أ

 Rapid-I.comشركة 
 2009 األلمانیة

مروة الروبي ،سارة / الطالبات
كحیل ، نجوى بركة بمشروع 

التنبؤ بحالة : تخرج بعنوان
معتز .إشراف أالطقس تحت 

سعد للمنافسة بمسابقة كأس 
العالم للتخیل الذي تنظمھ 

 شركة میكروسوفت

 تكنولوجیا المعلومات

تأھل طالبات لكأس العالم للتخیل 
عن مشروع تخرج بعد فوزھن 

بالتصفیات على مستوى فلسطین، 
 معتز سعد.تحت إشراف أ

 2009 شركة میكروسوفت

سالي / حصول الطالبتین 
ا أبو سیدو ، منال العیسوي، رن

شملخ عن مشروع التحقق من 
. بصمة األصبع تحت إشراف أ

 .باسم العجلة

جائزة زھیر حجاوي للعلوم  تكنولوجیا المعلومات
 التطبیقیة

مؤسسة ھشام حجاوي العلمیة 
 2009 األردن-

 تكنولوجیا المعلومات نبیل حویحي. د.أ
لقب أحد الشخصیات المؤثرة 

جیا عالمیًا في مجال تكنولو
 المعلومات

  المؤسسة األمریكیة

Who's The Who. 
2009 

جائزة البحث العلمي للدراسات  اآلداب جھاد العرجا. د
 2009 غزة-الجامعة اإلسالمیة اإلنسانیة

جائزة البحث العلمي للدراسات  لتربیةا سناء أبو دقة. د
 2009 غزة-الجامعة اإلسالمیة اإلنسانیة

جائزة البحث العلمي للدراسات  أصول الدین محمود الشوبكي. د.أ
 2009 غزة-الجامعة اإلسالمیة اإلسالمیة

 2009 غزة-الجامعة اإلسالمیةت جائزة البحث العلمي للدراسا أصول الدین نعیم الصفدي. د
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 اإلسالمیة

جائزة البحث العلمي للعلوم  العلوم نظام األشقر. د
 2009 غزة-الجامعة اإلسالمیة الطبیعیة والھندسیة والصحیة

جائزة البحث العلمي للدراسات  الشریعة والقانون ماھر الحولي. د
 2008 غزة-الجامعة اإلسالمیة اإلسالمیة

جائزة البحث العلمي للدراسات  اآلداب نبیل أبو علي. د.أ
 2008 غزة-الجامعة اإلسالمیة اإلنسانیة

للعلوم جائزة البحث العلمي  العلوم بسام أبو ظاھر. د.أ
 2008 غزة-الجامعة اإلسالمیة الطبیعیة والھندسیة والصحیة

جائزة البحث العلمي للعلوم  تكنولوجیا المعلومات نبیل الحویحي. د.أ
 2008 غزة-معة اإلسالمیةالجا الطبیعیة والھندسیة والصحیة

 أحسن بحث في المؤتمر العلوم زیاد أبو ھین. د
المؤتمر الدولي الثاني عشر 

 –لتكنولوجیا المیاه 
 اإلسكندریة

2008 

جائزة یوسف بن أحمد كانو في  العلوم أحمد عبد اهللا ثابت. د.أ
 العلوم الطبیة

جائزة یوسف بن أحمد كانو 
 المنامة –للتفوق واإلبداع 

 )كة البحرینممل(
2007 

جائزة البحث العلمي للدراسات  أصول الدین جابر السمیري. د.أ
 2007 غزة-الجامعة اإلسالمیة اإلسالمیة

جائزة البحث العلمي للعلوم  العلوم ماجد یاسین. د.ا
 2007 غزة-الجامعة اإلسالمیة الطبیعیة والھندسیة والصحیة

جائزة البحث العلمي للعلوم  العلوم ناصر فرحات. د.أ
 2007 غزة-الجامعة اإلسالمیة الطبیعیة والھندسیة والصحیة

جائزة البحث العلمي للدراسات  التجارة یوسف جربوع. د.أ
 2007 غزة-الجامعة اإلسالمیة سانیةاإلن

جائزة البحث العلمي للدراسات  الشریعة والقانون أحمد ذیاب شویدح. د.أ
 م2006 غزة-الجامعة اإلسالمیة اإلسالمیة

جائزة البحث العلمي للدراسات  أصول الدین نإسماعیل رضوا. د.أ
 2006 غزة-الجامعة اإلسالمیة اإلسالمیة

 براءة اختراع الھندسة صالح األغا. د
المكتب األمریكي لتسجیل 

یات الوال–براءات االختراع 
 المتحدة األمریكیة

2006 

جائزة البنك اإلسالمي للتنمیة في  العلوم كلیة العلوم
 2006 جدة–البنك اإلسالمي للتنمیة  العلوم والثقافة

جائزة البحث العلمي للعلوم  العلوم محمد األطرش. د.أ
 2006 غزة-الجامعة اإلسالمیة الطبیعیة والھندسیة والصحیة

 -الجمعیة اإلیطالیة للبصریات جائزة جالیلیو الدولیة للبصریات العلوم محمد شبات. د. أ
 2006 یطالیاإ

جائزة ھشام حجاوي للعلوم  الھندسة محمد عبد العاطي. د.أ
 التطبیقیة

مؤسسة ھشام حجاوي 
 2006  األردن-العلمیة

جائزة البحث العلمي للدراسات  التربیة محمود أبو دف. د.أ
 2006 غزة-الجامعة اإلسالمیة اإلنسانیة

جائزة جامعة النجاح الوطنیة  تكنولوجیا المعلومات نبیل حویحي. د. أ
 للبحث العلمي

-جامعة النجاح الوطنیة 
 2006 فلسطین

جائزة البحث العلمي للدراسات  التجارة یوسف عاشور. د.أ
 م2006 غزة-الجامعة اإلسالمیة اإلنسانیة

جائزة ھشام حجاوي للعلوم  الھندسة راویة أبو عمرو. م
 التطبیقیة

ام حجاوي مؤسسة ھش
 م2005  األردن-العلمیة
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جائزة البحث العلمي للدراسات  التربیة عزو عفانة. د.أ
 م2005 غزة-الجامعة اإلسالمیة اإلنسانیة

ائزة البحث العلمي للعلوم ج الھندسة عدنان انشاصي. د.أ
 2005 غزة-الجامعة اإلسالمیة الطبیعیة والھندسیة والصحیة

جائزة البحث العلمي للدراسات  التربیة فؤاد العاجز. د.أ
 2005 غزة-ةالجامعة اإلسالمی اإلنسانیة

جائزة البحث العلمي للعلوم  العلوم محمد شبات. د. أ
 2005 غزة-الجامعة اإلسالمیة الطبیعیة والھندسیة والصحیة

 التجارة محمد المدھون. د
أفضل ورقة قدمت للنشر في 

مجالت مؤسسة إیمرالد الدولیة 
 للنشر

 2005 مؤسسة إیمرالد الدولیة للنشر

جائزة البحث العلمي للدراسات  أصول الدین نافذ حماد. د.أ
 2005 غزة-الجامعة اإلسالمیة میةاإلسال

 2004 مؤسسة كریم رضا سعید جائزة كریم رضا الھندسة عبد المجید نصار. د

  ھنادي نایف. م
جائزة المھندس زھیر حجاوي  ةالھندس إخالص أبو عودة. م

 للعلوم التطبیقیة
الجامعة العربیة األمریكیة 

 2004 فلسطین

  وسام أبو لبدة. م
  ھبة البھبھاني. م
 ھیا عاشور. م

 الھندسة
  جائزة المھندس زھیر حجاوي

 للعلوم التطبیقیة

الجامعة العربیة األمریكیة 
 2003 فلسطین

جائزة أفضل ورقة قدمت لمؤتمر  التجارة محمد المدھون. د
 األكادیمیة البریطانیة لعلوم اإلدارة

األكادیمیة البریطانیة لعلوم 
 2002 اإلدارة

  وائل المدھون. م
  إسماعیل ألوحیدي. م
  وسیم شبیر. م
 محمد حرب. م

جائزة اتحاد مھندسي الكھرباء  الھندسة
 والحاسوب

اتحاد مھندسي الكھرباء 
 2002 أمریكا- IEEEوالحاسوب 

جائزة ھشام حجاوي للعلوم  الھندسة نوال إسماعیل. م
 التطبیقیة

مؤسسة ھشام حجاوي العلمیة 
 2001  األردن–

 Who's who Among الھندسة محمد توفیق حسین. د
America's Teachers 

Paul Krause 
Publisher   

USA 
2000 

 1997 ألمانیا مؤسسة كیرشوف جائزة كیرشوف الھندسة شفیق جندیة. د.أ

PageI?aspx.cientificResearchS/ScientificResearch/Deanery/ar/ps.edu.iugaza.www://http
1=D   

  م26/8/2010زیارة بتاریخ 
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   ) 4(ملحق رقم 
  االستبانة في صورتها النهائية

 بسم اهللا الرمحن الرحيم 
 

–   

 
 

 

  

 

 

  .…………م                                                                الرقم2010/……/……التاريخ
  
  

 في الجامعة اإلسالمية بغزة…… األخت الكريمة/ األخ الكريم 
  

  وبعد،،،.. …السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 
  

عرفة في ضمان تحقيق جودة التعلـيم العـالي         دور إدارة الم  " يود الباحث القيام بدراسة بعنوان      
ولهذا الغرض صمم الباحث هذه االستبانة ،وهي إحـدى         " حالة دراسية الجامعة اإلسالمية بغزة      

المتطلبات الدراسية للحصول على درجة الماجستير في إدارة األعمال من الجامعـة اإلسـالمية              
  .بغزة

تبانة بكل صراحة وموضوعية نظـرا ألهميـة        أرجو تعاونكم والتكرم باإلجابة على فقرات االس      
إجابتكم على نتائج هذه الدراسة، شاكرين جهودكم لتشجيع البحث العلمـي،ودعم مـسيرة العلـم               
،علما بأن المعلومات التي سيتم جمعها سوف تعامل بسرية تامة ، ولن تـستخدم إال ألغـراض                 

  .البحث العلمي 
  

  شاكرا لكم حسن تعاونكم
  
  

  الباحث                                                                                                 
  إمساعيل سامل ماضي
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  إدارة المعرفة في الجامعة اإلسالمية
  خصائص الهيئة التدريسية: الجزء األول ) 1(
  الدرجة العلمية )1-1(

                        أستاذ مشاركأستاذ                                            
  أستاذ مساعد                                                           محاضر

  مدرس
  
  
  
  
  
  )النشاطات العلمية(الجهود العلمية )2-1(

  
  م بتأليفهاعدد الكتب التي قا                                                      عدد األبحاث المنشورة

  عدد المؤتمرات العلمية المشارك بها                                                                            
  )مالحظة هنا يجب اإلجابة بعدد أو تركها فارغة إن لم يوجد(

  
  
  
  الحوافز والتكريمات)3-1(

                      شهادات تقدير وتميزنقدي                                             
  ترقيات

  ).مالحظة هنا يمكن اختيار أكثر من إجابة في محور الحوافز والتكريمات(
  
  
  الخبرات)4-1(

   سنوات6-10 سنوات                                                          5-1
  سنة فأكثر15                      سنة                                     15-11
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  )البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات(البنية التحتية إلدارة المعرفة : الجزء الثاني )2(

   بدائل اإلجابة
أوافق  حوسبة المكتبات:المحور األول

 بشده
أوافق إلي  أوافق

 حد ما
ال أوافق  ال أوافق

 إطالقا

 مواجهة الزيادة الهائلة في     تساعد حوسبة المكتبات في   -1
 . المعلومات وارتفاع أسعارها

     

 توفر حوسبة المكتبات الوقت والجهد فـي اإلجـراءات          -2
 . وتقديم الخدمات

     

 تساعد حوسبة المكتبات علي تـوفير بنيـة مـشتركة           -3
 . للتعاون مع المكتبات األخرى

     

رسـة   تساهم حوسبة المكتبات فـي رفـع كفـاءة الفه          -4
  .والتصنيف 

      
 

 تساعد حوسبة المكتبات في اتخاذ القرارات األكاديميـة         -5
 .الصائبة 

     

 إيصال االنترنت مع مكاتب الهيئة التدريسية :المحور الثاني
 يساعد وجود االنترنت في مكاتب الهيئة التدريسية على         -6

 .جمع المعلومات ألغراض البحث العلمي 

     

ترنت في مكاتب الهيئة التدريسية يمكنهم من        وجود االن  -7
 .االطالع على كل جديد في ميادين العلم 

     

 يؤدي وجود االنترنت في مكاتب الهيئة التدريسية إلـي        -8
 .تفاعل أكثر بين أطراف العملية التعليمية

     

 يساعد وجود االنترنت في مكاتب الهيئة التدريسية على         -9
 .ية لعضو هيئة التدريستحسين القدرة التعليم

     

 توفير المستلزمات العلمية الحديثة:المحور الثالث

 توفر الجامعة وسائل تكنولوجية حديثة ومناسبة للتعلم   -10
 .الذاتي مثل مختبرات الحاسوب وقاعات المحاكاة

     

 توفر الجامعة برامج تدريبية ومدربين مختصين فـي         -11
 .ليةكافة المجاالت العلمية والعم

     

 توفر الجامعة خدمة البريد االلكتروني للطلبة وأعضاء        -12
 .هيئة التدريس والموظفين

     

 توفر الجامعة موقع خاص على االنترنت متاح للجميع         -13
 .كل حسب حاجته
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  بدائل اإلجابة

أوافق 
 بشده

أوافق إلي  أوافق
 حد ما

ال أوافق  ال أوافق
 إطالقا

الجامعة مادة تدريبيه مطورة تواكب المناهج  توجد في    -14
 .العلمية الحديثة 

     

 االشتراك بقواعد البيانات:المحور الرابع

 تشترك الجامعة بقواعد بيانـات مؤسـسات محليـة          -15
 .متخصصة

     

 تشترك الجامعة بقواعد بيانـات مؤسـسات دوليـة          -16
 .متخصصة

     

  . وباعة الكتب تتصل الجامعة مباشرة بالناشرين-17
 

     

 يتسم نظام االتصاالت المتوفر في الجامعة بالفعاليـة         -18
 .ألداء الخدمات االلكترونية للمستفيدين

     

يوجد تعاون بين الجامعة وجامعات عربيـة وأجنبيـة         -19
 .الكترونيا

     

 تنويع المكتبة:المحور الخامس

ت  توفر الجامعة مكتبـة متكاملـة لخدمـة احتياجـا          -20
 .الدارسين و الباحثين

     

 توفر مكتبة الجامعة قسم مختص بالوسائط المتعـددة         -21
 ).مسموعة ومرئية(من أقراص مدمجة 

     

 توفر مكتبة الجامعة قـسم خـاص بـاالطالع علـى            -22
 .الميكروفيلم

     

 توفر مكتبة الجامعة قسم خاص باالطالع على الكتـب         -23
 .النادرة

     

  .مكتبة الجامعة قسم خاص لألبحاث السابقة توفر -24
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  ضمان الجودة: الجزء الثالث ) 3 (
  

القيـــادة ذات الرؤيـــة : المحـــور األول بدائل اإلجابة
أوافق  اإلستراتيجية

 بشده

أوافق إلي  أوافق
 حد ما

ال أوافق  ال أوافق
 إطالقا

ة  تتمتع إدارة الجامعة برؤية  واضحة ذات أهداف قابل         -25
 .للتحقق 

     

 تعمل إدارة الجامعة على إيجاد ثقافة تنظيميـة تعـزز    -26
 .روح المبادرة والعمل الجماعي

     

 تعمل إدارة الجامعة على تصميم واعتماد نموذج قيادي -27
 .يعكس االحتياجات الحالية والمستقبلية

     

 تقوم إدارة الجامعة بالمشاركة الشخصية فـي قيـادة          -28
 . التطوير والتحسين المستمرعمليات

     

  . تقوم إدارة الجامعة بتنمية مفاهيم االبتكار واإلبداع-29
 

     

 السمعة األكاديمية والمهنية: المحور الثاني

 يتحلى أعضاء هيئة التدريس فـي الجامعـة بـسمعة        -30
 . أكاديمية ومهنية كافية النجاز رسالة الجامعة وأهدافها

     

أعضاء هيئة التدريس فـي الجامعـة بتقـديم          يساهم   -31
 .مساهمات فكرية تتعلق بعمل الجامعة

     

 يساهم أعضاء هيئة التدريس في الجامعـة بتطـوير          -32
 .المناهج الدراسية

     

 تركز الجامعة علي متطلبات البحث العلمـي وتـشجع          -33
العاملين فيها على المشاركة في المؤتمرات وورش العمـل         

 .العلمية

     

 جوائز الجودة والتميز  : المحور الثالث

 تهتم الجامعة بجوائز الجودة والتميـز ذات العالقـة          -34
 .بالعمل األكاديمي

     

 تخصص الجامعة جوائز مقنعة للعاملين لعمل أبحـاث         -35
 .علمية

     

       . تخصص الجامعة جائزة للموظف األكاديمي المثالي -36
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 بدائل اإلجابة 

أوافق  
 بشده

أوافق إلي  أوافق
 حد ما

ال أوافق  ال أوافق
 إطالقا

  
 . تخصص الجامعة جوائز علمية للباحثين المميزين-37

     

 تعير الجامعة اهتماما واضحا لمعايير جوائز الجـودة          -38
 .والتميز المحلية منها والدولية

     

 جودة المرافق األكاديمية: المحور الرابع

مظهر الخارجي والتصميم الـداخلي للجامعـة        يتسم ال  -39
 .بالتنظيم المتكامل

     

      .توفر الجامعة  قاعات دراسية  واسعة ومناسبة-40

تالئم تجهيزات الجامعة وتقنياتها العمليـة التدريـسية        -41
 .بشكل عام 

     

 توفر الجامعة مواقـف كافيـة ومناسـبة لـسيارات           -42
 .المتعاملين معها

     

 جودة الخريجين  : لمحور الخامسا

 ترى الجامعة في المعدل العام  للخريجين دليال علـى           -43
 . جودة التعليم

     

 ترى الجامعة في توظيف خريجيها من قبل منظمـات          -44
 .األعمال المختلفة معيارا صادقا للحكم على جودة خريجيها

     

تحسين  تستجيب الجامعة لمقترحات الطلبة في تطوير و-45
 .خدماتها

     

 تعمل الجامعة على تدريب خريجيها من خـالل دورات     -46
 .مستمرة للراغبين 

     

 تعمل الجامعة على تقييم احتياجات المجتمع المحلـي         -47
  .من التخصصات باستمرار

 

     

 
  شاكرا لكم حسن تعاونكم

  .د اللغة العربية بجامعة القدس المفتوحةبسام ضيف اهللا ضهير أستاذ مساع. قام بتدقيق االستبانة لغويا د
                                                                                          

  إمساعيل سامل ماضي الباحث                                                                                        
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