
 

 

Copyright © Published by Rimak Journal, www.rimakjournal.com 

Rimar Academy, Fatih, Istanbul, 34093 Turkey 

All rights reserved 

 
THE IMPACT OF KNOWLEDGE MANAGEMENT PROCESS ON INSTITUTIONAL 

EXCELLENCE IN THE PUBLIC SECTOR KING FAISAL SPECIALIST HOSPITAL AND 
RESEARCH CENTER AS A CASE STUDY 

 

Rami Ibrahim Ahmad BOGARI 1 

Mohammed A. Bukhry HADDAD2 

 

 Abstract: 

This study aimed to identify the impact of knowledge management 

processes  on institutional excellence at King Faisal Specialist 

Hospital and Research Center, and to identify the level of 
knowledge management processes, and institutional excellence at 

King Faisal Specialist Hospital and Research Center.to achieve the 

objectives of the study, the researcher used the descriptive 

analytical approach, and developed a questionnaire consisting of 

(30) items, and the study sample consisted of (288) workers within 

the following job titles (director, assistant director, doctor, nurse, 
technician, administrative), which were taken in the sample 

method. Facilitator as a representative sample of the study 

population by applying the questionnaire in electronic form at 

King Faisal Specialist Hospital and Research Center, and after 

analyzing the data using appropriate statistical methods. the 
results showed that the general arithmetic means of the level of 

knowledge management operations in King Faisal Specialist 

Hospital and Research Center came with a high evaluation, and 

the level of institutional excellence was also highly evaluated, And 

a statistically significant effect at the level of significance (a ≤ 0.05) 

for the dimensions of Knowledge Management on Institutional 
Excellence at King Faisal Specialist Hospital and Research Center. 
Key words: Knowledge Management process, Institutional 

Excellence,  Public Sector, King Faisal Specialist Hospital and 

Research Center. 
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يصل التخّصصي ومركز األحباث   مستشفى امللك ف -أثر عمليات إدارة املعرفة على التمّيز املؤسسي يف القطاع العام
 كدراسة حالة

 
 3رامي إبراهيم أمحد بوقري 

 4حممد بن عبد الكرمي خباري حداد
 

 :امللخص
هدفت هذه الدراسة إىل التعّرف على أثر عمليات إدارة املعرفة على التمّيز يف مستشفى امللك فيصل 

عرفة، والتمّيز املؤسسي يف مستشفى التخّصصي ومركز األحباث، والتعرف على مستوى عمليات إدارة امل
امللك فيصل التخّصصي ومركز األحباث، ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث ابستخدام املنهج الوصفي 

( عامل ضمن املسميات 288( فقرة، وتكونت عينة الدراسة )30التحليلي، وتطوير استبانة مكونه من )
ر،، ف،ي، إدار((، وال ي  م أذذها سأسلو  العينة امليسرة  الوظيفية التالية )مدير، مساعد مدير، طبيب، مم

كعينة ممثلة جملتمع الدراسة من ذالل تطبيق االستبيان بشكل إلكرتوين يف مستشفى امللك فيصل 
التخّصصي ومركز األحباث، وبعد حتليل البياانت ابستخدام األساليب اإلحصائية املالئمة، أظهرت النتائج 

العام ملستوى عمليات إدارة املعرفة يف مستشفى امللك فيصل التخّصصي ومركز أن املتوسط احلسايب 
األحباث جاء بتقييم مرتفع، كما جاء مستوى التمّيز املؤسسي بتقييم مرتفع أيضاً، ووجود أثر ألبعاد إدارة 

ز ( على التمّيز املؤسسي يف مستشفى امللك فيصل التخّصصي ومركa≤0.05املعرفة عند مستوى داللة )
 .األحباث

املعرفة، عمليات إدارة املعرفة، التمّيز املؤسسي، القطاع العام، مستشفى امللك فيصل  الكلمات املفتاحية:
 .التخّصصي ومركز األحباث

 
  :املقدمة

ثورة يشهد العامل واقعًا جديدًا ميتاز ابلديناميكية وسرعة التغيري نتيجة الثورات املتسارعة يف االقتصاد العاملي والسيما 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، ال ي تسببت بظهور إدارة املعرفة  كمصطلح إدار( جديد وحتمي للمنظمات على اذتالف 

(، إذ تُعد إدارة املعرفة أساسًا يبىن عليه جناح املنظمات ومتيزها، والذ( 2011أنواعها يف ظل االقتصاد املعريف احلديث )خملوف، 
(، 2013م مع كافة املتغريات حتت أ( ظرف من ظروف البيئة املتغرية سواء الداذلية أو اخلارجية )اجلاموس،بدوره ميكنها من التأقل

ومن هنا أصبحت إدارة املعرفة إحدى الوظائف الرئيسة يف أغلب املنظمات. ونتيجة هلذه األمهية إلدارة املعرفة فإهنا تُعد من 
جة إىل مهارات وقدرات فكرية مُتكن املوارد البشرية من التعامل مع كافة التطورات الصعوابت ال ي قد تواجه املنظمات، ألهّنا حبا

التكنولوجية الستغالهلا يف مراحل وعمليات إدارة املعرفة املتعددة، إذ كانت املنظمات يف السابق تقوم إبدارة املعرفة على أهنا نشاط 
املعرفة نشاطًا أساسيًا فهذا مل حيدث إال يف بعض األنشطة مثل اثنو( مكمل إلنتاج السلع وتقدمي اخلدمات، أّما أْن تكون 

 .(2016االستشارات )جنم،

                                                           

R_bogari@hotmail.com.
  ،اململكة العربية السعودية ، مستشفى امللك فيصل التخّصصي ومركز األحباث ،الباحث3 

Haddadm53@yahoo.com ، اململكة العربية السعودية، جامعة امللك عبد العزيز د.،  4
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(، وبعدِّ الصحة من أبرز عوامل هذا البناء، 2019إّن عملية بناء اجملتمعات املتطورة تتطّلب االهتمام ابلبناء املعريف )كدر،
املستشفيات، وتوظيف كافة اجلهود من أجل الوصول للمستوى فمن الضرور( االهتمام بشكل كبري ابملؤسسات الصحية وال سيما 

(، ألّن عملية تطوير األداء يف املؤسسات الصحية يتطلب التمّيز، ووضع اخلطط واالسرتاتيجيات 2015املطلو  فيها )اجلعافرة،
يف عملية التنمية االقتصادية،  ال ي تضمن االستمرارية والتطور بشكل سليم، إذ متثل املؤسسات الصحية ذياراً اسرتاتيجيًا هاماً 

وابعتبار املوارد البشرية ذات املهارات الفكرية والقدرات االبداعية من جهة، ومدرائها املتميزين الذين إبمكاهنم استثمار هذه 
د مستوى القدرات وتوفري الدعم الالزم من جهة أذرى ركيزة أساسية ومهمة لبناء املؤسسات الصحية املتميزة، وألّن األداء حيد

 ,Al-Hawary& Alajmi) التمّيز والكفاءة هلذه املؤسسات، وحيدد مدى قدرهتا على االستمرارية يف حتقيق أهدافها
2017). 

ومن هنا ظهرت حاجة املؤسسات الصحية احلكومية ملواكبة التطورات التكنولوجية واملعرفية من أجل تطوير املعرفة وإدارهتا 
ب مع أهدافها وغاايهتا وإمكاانهتا. لذا قامت العديد من املؤسسات والسيما مؤسسات القطاع واستثمارها بكفاءة مبا يتناس

الصحي وذاصة املستشفيات ملا هلا من دور فعال وما يقع على عاتقهم من مسؤوليات علمية وإدارية ووظيفية، بتب،ي إدارة املعرفة 
ام بعمليات التنمية والتطوير للعنصر البشر( العامل على إدارة املعرفة ال ي تُعد أحد السبل ال ي ميكن اللجوء إليها من ذالل القي

وبناء قاعدة معرفية داذل املؤسسة وتوجيهها إىل جتميع املعرفة ونشرها يف كافة املستوايت اإلدارية سعيًا حنو االستثمار يف امتالك 
بياً يف تنمية الكفاءات البشرية ذاصة يف اجلزء املتعلق ابملعرفة (، وألن عمليات إدارة املعرفة تؤثر اجيا2016املعرفة اجلديدة )حممود، 

واملهارة إذ تُعد العمليات ال ي أبرزها "اتكيشي ونوانكا" يف إدارة املعرفة داذل املؤسسة مبثابة نشر للمعرفة التنظيمية بني خمتلف 
(. ومن هنا أتيت هذه الدراسة .(price,2010املؤسسي العاملني مما ينعكس اجياابً على تنمية الكفاءات البشرية مبا حيقق التمّيز

 لتسلط الضوء على أثر عمليات إدارة املعرفة على التمّيز املؤسسي يف  القطاع العام.
 

 مشكلة الدراسة
إّن الظروف املتغرية ال ي تعيشها املنظمات اليوم يف خمتلف القطاعات حتتم عليها االستجابة لكافة املتغريات إبسلو  

يؤثر على حتسني األداء املؤسسي من أجل ضمان بقائها واستمراريتها؛ األمر الذ( دفع إىل البحث يف موضوع التمّيز  إبداعي
املؤسسي ابعتباره من األمناط اإلدارية املهمة يف املنظمة ملا ينتج عنه من تطور وبقاء يف العصر احلايل؛ وألنه ضرور( ملن يعمل يف 

املستشفيات وألمهية الدور الذ( تلعبه على الصعيد االجتماعي والتنمو( مبا توفره من ذدمات القطاع الصحي احلكومي وذاصة 
صحية والرتباطها ببقية القطاعات االنتاجية واخلدمية فإن املشكلة أتذذ ذصوصية أكرب وأعمق. وانطالقاً من اهتمامات الباحث 

فيصل التخّصصي ومركز األحباث ومالحظته عدم دراية بعض ابملواضيع اإلدارية، ومن ذالل عمل الباحث يف مستشفى امللك 
( يف حتقيق التمّيز املؤسسي تبنّي أّن 2015العاملني سأمهية التمّيز املؤسسي داذل املستشفى، كذلك اّطالعه على دراسة )املصر(،

ّيز املؤسسي، األمر الذ( من مستوى التمّيز يف املنظمات املبحوثة جاء متوسط، وهذا يدل على عدم االهتمام الكايف يف التم
املمكن أن يؤد( إىل عدم االستمرارية واالزدهار للمنظمة وإن هذه املالحظات تستوجب البحث. وتتلخص مشكلة الدراسة يف 

 حماولتها اإلجابة عن التساؤالت اآلتيه:
رفة، تطبيق املعرفة( على التمّيز املؤسسي السؤال األول: ما أثر عمليات إدارة املعرفة )توليد املعرفة، ذزن املعرفة، مشاركة املع

 يف مستشفى امللك فيصل التخّصصي ومركز األحباث؟
السؤال الثاين: ما مستوى عمليات إدارة املعرفة املتمثلة بـ )توليد املعرفة، ذزن املعرفة، مشاركة املعرفة، تطبيق املعرفة( يف 
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ثالث: ما مستوى التمّيز املؤسسي املتمثل بـ )التمّيز القياد(، التمّيز البشر(، التمّيز اخلدمايت( يف مستشفى امللك السؤال ال
 فيصل التخّصصي ومركز األحباث ؟

 
 أهداف الدراسة

ركة املعرفة، أثر عمليات إدارة املعرفة )توليد املعرفة، ذزن املعرفة، مشايكمن اهلدف الرئيس هلذه الدراسة يف التعرف على 
 هتدف هذه الدراسة إىل ما يلي:  تطبيق املعرفة( على التمّيز املؤسسي يف مستشفى امللك فيصل التخّصصي ومركز األحباث، كما 

 تسليط الضوء على كل من عمليات إدارة املعرفة والتمّيز املؤسسي. .1

  ي ومركز األحباث.التعّرف على مستوى عمليات إدارة املعرفة يف مستشفى امللك فيصل التخّصص .2
 التعّرف على مستوى التمّيز املؤسسي يف مستشفى امللك فيصل التخّصصي ومركز األحباث. .3
أثر عمليات إدارة املعرفة )توليد املعرفة، ذزن املعرفة، مشاركة املعرفة، تطبيق املعرفة( على التمّيز القياد( يف التعّرف على  .4

 ث.مستشفى امللك فيصل التخّصصي ومركز األحبا

أثر عمليات إدارة املعرفة )توليد املعرفة، ذزن املعرفة، مشاركة املعرفة، تطبيق املعرفة( على التمّيز البشر( يف التعّرف على  .5
 مستشفى امللك فيصل التخّصصي ومركز األحباث.

رفة( على التمّيز اخلدمايت يف أثر عمليات إدارة املعرفة )توليد املعرفة، ذزن املعرفة، مشاركة املعرفة، تطبيق املعالتعّرف على  .6
 مستشفى امللك فيصل التخّصصي ومركز األحباث.

 تقدمي جمموعة من التوصيات يف ضوء النتائج ال ي سيتم التوّصل إليها. .7
 

 أمهية الدراسة
كما تُعد ميكن بيان أمهية الدراسة من ذالل األمهية النظرية والتطبيقية، وتسليط الضوء على أهم مسامهات الدراسة احلالية؛  

هذه الدراسة ذات أمهية كبرية ابلنسبة للقطاع الصحي احلكومي بشكل عام وملستشفى امللك فيصل التخّصصي ومركز األحباث 
)توليد املعرفة، ذزن املعرفة، مشاركة املعرفة، تطبيق . كما أنّه تكمن أمهية الدراسة يف تطرقها لعمليات إدارة املعرفة بشكل ذاص

ى امللك فيصل التخّصصي ومركز األحباث ومسامهتها يف حتسني مستوى التمّيز املؤسسي يف القطاع احلكومي. مستشف يف املعرفة(
 إذ يتبنّي ذلك من ذالل ما يلي:

 أواًل: األمهية النظرية
تنبع أمهية هذه الدراسة من الدور التنمو( الذ( تقوم به مستشفى امللك فيصل التخّصصي ومركز األحباث من ذالل 

ذدماهتا الصحية ملختلف أفراد اجملتمع، وتسليط الضوء على أثر عمليات إدارة املعرفة على التمّيز املؤسسي، ورفد املكتبة  تقدمي
إذ أتيت نتائج هذه الدراسة إبضافة جديدة يف  إدارة املعرفة وأثره على التمّيز املؤسسي،العربية مبرجع حديث خيتص يف عمليات 

من ذالل ال ي من املمكن أن تشّكل مرجعًا لدراسات أذرى الحقة إلدارة التنفيذية بشكل ذاص، حقول اإلدارة بشكل عام، وا
 أثر عمليات إدارة املعرفة على التمّيز املؤسسي يف قطاعات أذرى.دراسة 
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 اثنياً: األمهية التطبيقية:
ستوى التمّيز املؤسسي يف مستشفى امللك تربز األمهية العملية للدراسة يف تقدمي معلومات عن واقع عمليات إدارة املعرفة وم

مسامهة عمليات إدارة املعرفة على التمّيز املؤسسي، ابإلضافة إىل  وكذلك التعرف على أثر فيصل التخّصصي ومركز األحباث،
 ألحباثامللك فيصل التخّصصي ومركز ا النتائج والتوصيات املقدمة من هذه الدراسة يف زايدة الوعي لدى املسؤولني يف مستشفى

 .بدور عمليات إدارة املعرفة يف حتقيق التمّيز املؤسسي
 

 فرضيات الدراسة
 ّم بناء الفرضية الرئيسة التالية وتفرعاهتا اعتماداً على مشكلة الدراسة، وعناصرها املختلفة لتحقيق أهداف الدراسة املرجوة، 

 وهي:
≥aلة )يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى دال ال الفرضية الرئيسة: توليد ( ألبعاد عمليات إدارة املعرفة )0.05

 على التمّيز املؤسسي يف مستشفى امللك فيصل التخّصصي ومركز األحباث. املعرفة، ذزن املعرفة، مشاركة املعرفة، تطبيق املعرفة(
 ويتفرّع عن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:

≥aلة إحصائية عند مستوى داللة )يوجد أثر ذو دال ال الفرضية الفرعية األوىل: )توليد إدارة املعرفة لعمليات ( 0.05
 املعرفة، ذزن املعرفة، مشاركة املعرفة، تطبيق املعرفة( على التمّيز القياد( يف مستشفى امللك فيصل التخّصصي ومركز األحباث.

≥aيوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ال الفرضية الفرعية الثانية: )توليد إدارة املعرفة لعمليات ( 0.05
 املعرفة، ذزن املعرفة، مشاركة املعرفة، تطبيق املعرفة( على التمّيز البشر( يف مستشفى امللك فيصل التخّصصي ومركز األحباث.

≥aيوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ال :الفرضية الفرعية الثالثة وليد )تإدارة املعرفة لعمليات ( 0.05
 املعرفة، ذزن املعرفة، مشاركة املعرفة، تطبيق املعرفة( على التمّيز اخلدمايت يف مستشفى امللك فيصل التخّصصي ومركز األحباث.
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 املبحث الثاين: مفهوم إدارة املعرفة
إّن اجملتمع الذ( يعتمد على املعلومات كمورد استثمار( وكسلعة اسرتاتيجية وكخدمة وكمصدر للدذل وكمجال للعمالة 

ن أهم املرتكزات ال ي جيب البشرية، البد أن يتوافر فيه إدارة رشيدة تتوىل عملية هذه اخلدمات ابلشكل املالئم، وتُعد إدارة املعرفة م
العمل هبا للوصول لعمليات التطبيق ذات الكفاءة والفعالية، وابلشكل الذ( يساهم يف َذلق قوى بشرية قادرة على الوصول إىل 

.  .( Jashapara,2011)املعارف من خمتلف املصادر وتطويرها ملواكبة التطورات ومواجهة التحدايت وحتسني األداء يف العمل
فت إدارة املعرفة سأهّنا عملية نظامية من أجل احلصول على املعلومات واذتيارها وتنظيمها وحتديثها وتقدميها بصورة تؤد( كما ُعر 

إىل تطوير مدارك األفراد يف جماالت حمددة، لتساعد املؤسسة على امتالك رؤية دقيقة وفهم واضح من واقع ذرباهتا وذربات 
ض الباحثني إىل أّن إدارة املعرفة عبارة عن القدرة على االبداع واحلصول على املعرفة داذل (. كما وأشار بع2017أفرادها)منال،

املؤسسة لإلستفادة منها ومشاركتها وتقامسها مع اآلذرين الذين من املمكن أن يستفيدوا منها يف تنفيذ أعماهلم بكفاءة مبساعدة 
   .(2013الوسائل احلديثة وتكنولوجيا املعلومات )القهيو(،

ونالحظ ممّا سلف أّن إدارة املعرفة جمموعة متتالية من العمليات هدفها احلصول على املعرفة وتنميتها لدى العاملني 
 . وتطبيقها واالستفادة منها والعمل على ختزينها للرجوع هلا يف الوقت املناسب واملكان املناسب

 
 أمهية إدارة املعرفة

موضوعاً إدارايً معاصراً ينسجم مع غريه من املواضيع اإلدارية، ملسامهتها يف تطوير املعرفة تكمن أمهية إدارة املعرفة يف كوهنا 
والرتاكم املعريف ذاصة مع انتشار أنظمة املعلومات واالتصاالت واتساع شبكة اإلنرتنت بشكل يساهم يف نشر املعرفة وتبادهلا، 

جوة، فمن ذالهلا تستطيع اإلدارات املتعددة التعّرف على أمهية ورفع مستوايت األداء داذل املؤسسات لتحقيق أهدافها املر 
(؛ ألن إدارة املعرفة تعمل على تسهيل 2013املعارف يف جمال أنشطتها والعمل على تطويرها لتحقيق األهداف )بوشندوقة،

حتسني اخلدمة املقدمة للعمالء العمليات وختفيض التكلفة من ذالل االستغناء عن اإلجراءات الروتينية غري الضرورية، وتعمل على 
من ذالل تقليل الزمن الالزم لتقدمي تلك اخلدمات، وملساعدهتا على رفع العوائد املادية من ذالل العملية التسويقية للخدمات 
واملنتجات بكفاءة عن طريق ابتكار منتجات وذدمات جديدة، وترتيب أعمال املؤسسة املختلفة للوصول لغاايهتا، كما وتنمي 

دارة املعرفة القدرة على احملافظة على األداء املتميز املعتمد على اخلربات واملعارف والعمل على حتسينه بشكل إ
 (. 2012مستمر)محاد(،

 
 عمليات إدارة املعرفة

اذتلف الباحثون يف ما تتضّمنه إدارة املعرفة من عمليات وأنشطة، ولغاايت هذه الدراسة قام الباحث ابإلشارة إىل أربع 
 مليات رئيسة سيتم توضيحها فيما يلي:ع

إّن االبداع واالبتكار اجلديد حاجة ماسة للمؤسسات من أجل استمراريتها، لذا تسعى هذه توليد املعرفة:  :أوالً 
املؤسسات لتطوير موقعها يف املنافسة لتحقيق أهدافها أايً كانت هذه األهداف رحبية أو غري رحبية سواء عن طريق االستقطا  أو 

لشراء أو االستحواذ، فعلى اخلرباء واملفكرين لتعظيم رأس املال الفكر( هلذه املؤسسات، وابلتايل إشراك هذه العقول يف مسرية ا
(. ولكي تستطيع املؤسسة 2017التطوير واالبتكار وتوليد املعارف اجلديدة ال ي تقود املؤسسة إىل عامل الرايدة يف جماهلا)احلارثي،

ئمة لتوليد املعرفة سواء على املستوى الفرد( أو على املستوى اجلماعي جيب توفري عناصر االتصال والتفاعل بني توفري البيئة املال
 (.2014األفراد، والشفافية وتقليل احلوافز؛ والتكامل بني اخلربات )زرقون وعرابة، 
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ة والبحث واسرتجاع املعرفة، كما هي جمموعة من  العمليات ال ي تساعد على االحتفاظ واإلدامخزن املعرفة:  :اثنياً 
وتوضح عملية ذزن املعرفة ضرورة وجود ذاكرة تنظيمية، فاملؤّسسات اآلن تواجه ذطرًا كبريًا نتيجة فقد الكثري من املعارف ال ي 

 من دوران ميتلكها األفراد الذين يغادرون املؤسسة، إذ أصبح ذزن املعرفة واإلحتفاظ هبا عملية مهمة ذاصة للمؤسسات ال ي تعاين
 (.  2011العاملني وال ي تعتمد على التعيني ابستخدام العقود لتوليد املعرفة فيها) صويص وآذرون،

هي عملية يتم من ذالهلا نشر وتبادل املعرفة بني األفراد داذل املؤسسة كما تعمل على دعم  نقل ومشاركة املعرفة: :اثلثاً 
دريب واحلوار بني األفراد، أما املعرفة الصرحية فيمكن مشاركتها من ذالل الواثئق مشاركة املعرفة الضمنية من ذالل أساليب الت

والكتيبات والنشرات والتعليم، إذ توفر هذه العملية أجواء من الراحة والثقة والبعد عن التعامل الرمسي الذ( يتسم ابلروتني واجلمود 
مل من ذالل االعتماد على التقنيات واألدوات التكنولوجية ) صويص ممّا يزيد من مرونة التفاهم واالنسجام بني األفراد يف الع

  .(2011وآذرون،
إن تطبيق املعرفة هو هدف أساسي لتحقيق إدارة املعرفة ألنه يع،ي استثمار املعرفة، ألّن امتالك املعرفة  تطبيق املعرفة: :رابعاً 

إدارة املعرفة هو ترمجة هذه املعرفة إىل واقع عملي ملموس، فاملعرفة ال ي وذزهنا وتوزيعها واملشاركة فيها ال تعد كافية، ألّن املهم يف 
ا، التنفذ تُعد تكلفة، كما أّن متّيز أ( مؤسسة يف برامج إدارة املعرفة لديها يقاس بناًء على حجم املعرفة املستغلة ملا هو متوافر لديه

 (.2011يعد أحد أهم معايري تقييم هذا اجملال )الزطمة، فالفجوة بني ماتعرفة، وبني ما م استغالله وتنفيذه من املعرفة
 

 مفهوم التمّيز املؤسسي
إّن مفهوم التمّيز املؤسسي ينطلق من الكثري من الكتب والدراسات واألحباث، وهذا التنوع يعكس أمهية املفهوم ال ي حثت 

ملؤسسي، فمدذل اإلدارة العلمية حدد مفهوم الكفاءة  املداذل اإلدارية املعاصرة عليها وتركز جهودها على حتديد مفاهيم التمّيز ا
كأساس للتميز املؤسسي، ومدذل العالقات اإلنسانية ركز على احلاجات االجتماعية للعاملني، فأضاف ذلك إىل قاموس التمّيز 

اجلهود العلمية  املؤسسي مصطلحات متنوعة منها العمل اجلماعي، وفرق العمل، وجودة احلياة التنظيمية... إخل، وقد استمرت
والبحثية يف تطوير مفهوم التمّيز املؤسسي حىت ظهر مفهوم الفاعلية الذ( يرتكز على حتقيق أهداف املؤسسة مع األذذ يف 

سأن التمّيز املؤسسي هو   Bukart (. ويرى2006اإلعتبار املتغريات البيئية املستمرة ال ي تؤثر على نشاط املؤسسة)زايد،
فة الفرص املتاحة ال ي تسبق التخطيط االسرتاتيجي والعمل على االلتزام برؤية مشرتكة وواضحة األهداف استغالل املؤسسات كا

  .(2010مع احلرص على األداء الفعال داذل املؤسسة )الضالعني، 
سة، ونالحظ مما سلف أّن التمّيز املؤّسسي هو طريقة العمل ال ي تؤد( إىل حتقيق الرضا جلميع املتعاملني مع املؤس

 والعاملني فيها واجملتمع بشكل يؤد( إىل زايدة جناح املؤسسة يف املدى الطويل.
 

 أمهية التمّيز املؤسسي
يُعد التمّيز املؤسسي مهم جداً يف متيز املؤسسات عن بعضها، وهو مهم لرفع أداء املؤسسة وحتسينها عن طريق تطبيق كافة 

( أمهية التمّيز 2013(، واخلرشة وآذرون)2010(؛ وقد بني كل من  النسور) 2008املعايري الالزمة للتميز املؤسسي ) السعود(،
املؤسسي يف العمل على جلب الوسائل والطرق ال ي تواجهها يف العقبات، كذلك مجع املعلومات من ذالل وسائل حديثة 

ني واملديرين للتمكن من رفع أداء املؤسسة، لتستطيع اختاذ القرارات املالئمة خبصوص املوارد البشرية، والعمل على تطوير أداء العامل
ابإلضافة إىل توفري املهارات الالزمة للمدراء وقادة املؤسسات يف معرفة الدور الذ( جيب أن يقوم به ومعرفة أمهية حتقيق التمّيز 

بيق تقنيات حديثة من املؤسسي يف داذل املؤسسة، والعمل على جلب بيئة مالئمة لالبتكار واالبداع للعاملني يف املؤسسة، وتط
أجل زايدة الفاعلية والكفاءة لدى املؤسسة وتنشيط دورها يف رفع أداء األفراد واجلماعات، ابإلضافة إىل حتسني أداء العمل يف 
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املؤسسة والعمل على زايدة القدرة التنافسية لتطوير عمل املؤسسة، ألن التمّيز يف األداء من ضرورايت التطوير اإلدار( من أجل 
 .فع مستوى أداء العاملني واخلدمات ال ي تقدمها املؤسسة، والعمل على تفعيل روح الفريق واالبتكار ومبدأ املنافسةر 

ونالحظ أن التمّيز املؤسسي له أمهية واضحة يف حتسني آليات حل املشاكل التنظيمية املعقدة، ومعاجلة األمور الفنية ال ي 
بيئة مالئمة لالبداع واالبتكار، وإشاعة الثقافة التنظيمية احملفزة بتوظيف كافة املعارف تعاين منها املؤسسات، من أجل استحداث 

 املتاحة، لزايدة فاعلية املؤسسات لتمكنها من حتقيق أهدافها وأهداف العاملني فيها.
 

  أبعاد التمّيز املؤسسي
 دراسة احلالية:أبعاد التمّيز املؤسسي ال ي  ّم الرتكيز عليها ملالءمتها لل سيتم استعرا،

 أواًل: التمّيز القيادي ) القيادة(
فالتمّيز القياد( فلسفة إدارية تنطلق من ضرورة اهتمام القائد جبميع العاملني، ومعاملتهم بتقدير واحرتام وعدالة، إبذ 

للمؤسسة) عو،  املؤسسة، بشكل ينعكس على أدائهم ومبا حيقق امليزة التنافسية يفجيعلهم يشعرون سأهنم جزء أساسي ومهم 
 (. 2019هللا،

 اثنياً: التمّيز البشري ) املوارد البشرية(
يف عاملنا املعاصر يُعد املورد البشر( هو الثروة احلقيقة لألمم، فرأس املال املاد( واملوارد الطبيعية رغم أمهيتهما وضروريتهما، 

البشرية هي وحدها القادرة على استخدام هذه املوارد وتسخريها  إال أهنا بدون املوارد البشرية ليس هلا آية قيمة، ذلك ألّن املوارد
للعمليات االنتاجية، فثروة الدول تكمن أساسًا يف قدرة مواردها البشرية ومدى إدراكهم وقدراهتم العلمية والتكنولوجية )الرميي، 

2012 .) 
 اثلثاً: التمّيز اخلدمايت

يف قمة النجاح أهنا أدركت أن عملية التمّيز يف تقدمي املؤسسة خلدماهتا من أهم أولوايت املؤسسات املعاصرة ال ي أصبحت 
هو أساس جناحها يف تعامالهتا مع العمالء، فالعميل هو الشخص الذ( يتيح للمؤسسة الفرصة كي ختدمه بشكل جيد، وهو 

ته وتصبح مهمة املؤسسة أن تليب هذه الذ( تعتمد عليه املؤسسة يف التخطيط حلاضرها ومستقبلها، والذ( يُعرب عن رغباته ومتطلبا
الرغبات وتفي هبذه ملطالب، والذ( مينح املؤسسة القدرة على االستمرار وحتقيق النجاح والتمّيز، وقد يكون أحد أسبا  ذروج 

 (. 2019املؤسسة من السوق)عو، هللا،
 

 العالقة بني عمليات إدارة املعرفة والتمّيز املؤسسي
دارة املعرفة والتمّيز املؤسسي عالقة آلية تبادلية توضح أن املؤسسات هلا ميل حنو تنمية وتطوير إّن العالقة بني عمليات إ

مستوى أدائها وهي أكثر رغبة يف استخدام إدارة املعرفة، إذ إّن املنظمات ال ي تستخدم إدارة املعرفة تكون هلا القدرة على استخدام 
 (. كما ذكر كل من2012ىل التطور والتمّيز املؤسسي )العلي وآذرون، مواردها املتاحة بكفاءة وفاعلية بشكل يؤد( إ

(Kidwell et, al.,2000)  أنه من املمكن ملؤسسات الرعاية الصحية من حتقيق التمّيز املؤسسي إذا  م تطبيق عمليات إدارة
ا وبصفة عامة هلا أثر على تعلم العاملني املعرفة بعدِّها تساعد العاملني فيها على حل ومعاجلة كافة املشكالت ال ي تواجه نشاطاهت

ومساعدهتم على االنطالق حنو املعرفة املتجددة يف حقوهلم وختصصاهتم املتنوعة، وجعل املعرفة متاحة للجميع وحتويل املعرفة 
ئمة العاملني من الضمنية إىل معرفة صرحية وواضحة عن طريق جمموعة من الفعاليات منها اللقاءات واحلوارات غري الرمسية؛ و موا

ذالل استخدامهم مجيع املعلومات واملعارف ال ي حصلوا عليها يف حل املشكالت ال ي تتعر، هلا املؤسسة من ذالل عملهم 
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اليومي؛ ابإلضافة إىل الرضا الوظيفي. إّن عمليات إدارة املعرفة جتعل املوظفني قادرين على أداء أعماهلم بكفاءة وفعالية وجتعلهم 
 .دفعني حنو األداء األفضل واملتميز بشكل يؤد( إىل زايدة الرضا الوظيفي لديهمحمفزين ومن
 

 نتائج التحليل االحصائي للدراسة واختبار الفرضيات
سنستعر، نتائج حتليل للبياانت ال ي جتمعت من ذالل االستبانة ال ي  م توزيعها على األفراد املبحوثني من مستشفى 

حباث، إذ سيتم فيه وصف للخصائص الدميوغرافية والوظيفية لألفراد املبحوثني، ومن  م حتليل امللك فيصل التخّصصي ومركز األ
ومناقشة إجاابت هؤالء األفراد على عبارات االستبانه املتعلقة بكل بعد من أبعاد املتغري املستقل، وإجاابهتم كذلك على العبارات 

ة للتعرف على أثر عمليات  إدارة املعرفة على التمّيز املؤسسي يف مستشفى امللك املتعلقة ابملتغري التابع واملتغري الوسيط يف حماول
 فيصل التخّصصي ومركز األحباث.

 
 وصف خصائص عينة الدراسة

يبني هذا اجلزء نتائج التحليل املتعلقة ببياانت عينة الدراسة وتوزيعها حسب املتغريات الدميغرافية والوظيفية، وال ي اشتملت 
الجتماعي،املستوى التعليمي، املسمى الوظيفي، وعدد سنوات اخلدمة، وقد  م استخراج التكرارت والنسب املئوية هلذه على النوع ا
 اخلصائص:

 (288توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً للمتغريات الدميغرافية والوظيفية )ن=
 النسبة املئوية التكرار املستوى املتغري

 النوع االجتماعي

 60.4 174 ذكر

 39.6 114 أنثى

 100 288 اجملموع

 املستوى التعليمي

 4.9 14 دبلوم

 65.6 189 بكالوريوس

 28.8 83 دراسات عليا

 0.7 2 أخرى

 100 288 اجملموع

 املسمى الوظيفي

 9 26 مدير

 4.9 14 مساعد مدير

 7.3 21 رئيس قسم

 19.1 55 طبيب

 14.6 42 ممرض

 8 23 فين

 30.6 88 إداري

 6.6 19 ممارس صحي

 100 288 اجملموع
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 النسبة املئوية التكرار املستوى املتغري

 عدد سنوات اخلدمة

 22.9 66 سنوات 5أقل من 

 29.2 84 سنوات  9إىل  –سنوات  5

 25 72 سنة  14إىل  –سنوات  10من 

 22.9 66 سنة فما فوق15

 100 288 اجملموع

 
 النتائج الوصفية ملتغريات الدراسة

 ابية واالحنرافات املعيارية املتعلقة أببعاد جمال عمليات إدارة املعرفة.  النتائج املتعلقة ابملتوسطات احلس -
للتعّرف على مستوى عمليات إدارة املعرفة يف مستشفى امللك فيصل التخّصصي ومركز األحباث من ذالل استخراج 

 الفرعية، وفيما يلي عر، النتائج:املتوسطات احلسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عن جمال عمليات إدارة املعرفة وأبعادها 
واجملال ككل مرتبة تنازلياً  املتوسطات احلسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عن أبعاد جمال عمليات إدارة املعرفة 

 وفقاً للمتوسط احلسايب
 املستوى املتوسط احلسايب الُبعد الرقم الرتبة
 مرتفع 3.97 توليد املعرفة 1 1
 مرتفع 3.81 تطبيق املعرفة 4 2
 مرتفع 3.78 نقل ومشاركة املعرفة 3 3
 مرتفع 3.74 ختزين املعرفة 2 4

 مرتفع 3.83 جمال عمليات إدارة املعرفة ككل 

 
بلغ   عمليات إدارة املعرفة   يوّضح اجلدول أّن مستوى عمليات إدارة املعرفة جاء مرتفعاً؛ إذ إّن املتوسط احلسايب ملتغري 

تراوحت ما بني   ( أّن املتوسطات احلسابية ألبعاد عمليات إدارة املعرفة5فع، كما يوّضح اجلدول رقم )( مبستوى مرت3.83)
(؛ وجاء ترتيب األبعاد الفرعية جملال عمليات إدارة املعرفة على النحو اآليت: حصل بُعد " توليد املعرفة" على 3.74-3.97)

مرتفع، وحصل بُعد " تطبيق املعرفة" على املرتبة الثانية مبتوسط حسايب  ( ومستوى تقييم3.97املرتبة األوىل مبتوسط حسايب )
( وأذريًا جاء ابملرتبة 3.78( ومستوى تقييم مرتفع، وجاء ابملرتبة الثالثة بُعد "نقل ومشاركة املعرفة" مبتوسط حسايب )3.81)

للتعرف على مستوى عمليات إدارة املعرفة بشكل ( ومستوى تقييم مرتفع. و 3.74الرابعة بُعد "ختزين املعرفة" مبتوسط حسايب )
تفصيلي،  م استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عن فقرات كل بُعد من أبعاد جمال 

 عمليات إدارة املعرفة، وفيما يلي:
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 الُبعد األول: توليد املعرفة. -
" مرتبة تنازلياً توليد املعرفةملعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عن فقرات بُعد"املتوسطات احلسابية واالحنرافات ا

 وفقاً للمتوسط احلسايب
الر 
 املستوى االحنراف املعياري املتوسط احلسايب الفقرة الرقم تبة

 مرتفع 0.84 4.07 .املستشفىيتم االستعانة ابخلرباء واملتخصصني من خارج  1 1

وسددددائل وطددددرق الكتسدددداع املعددددارف واملعلومددددات مددددن لدددددى املستشددددفى  3 2
 االطراف خارجية ذات صلة.

 مرتفع 0.94 4.06

يتم اشراك العاملني يف املؤمترات  العلمية اليت يدتم عقددها للحصدول علدى  2 3
 مرتفع 0.87 4.00 املعرفة.

 مرتفع 1.09 3.76 يتم تطوير معارف جديدة من خالل تفاعل العاملني. 4 4

 مرتفع 3.97 ككل  "املعرفة توليدبُعد"

 
يوّضح اجلدول أن املتوسطات احلسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول فقرات بُعد "توليد املعرفة" تراوحت ما بني 

( وال ي تنصُّ "يتم االستعانة ابخلرباء واملتخصصني من ذارج 1(؛ إذ احتلت املرتبة األوىل الفقرة رقم )4.07- 3.76)
" يتم تطوير معارف جديدة من ذالل تفاعل العاملني"، 4 حني جاءت ابملرتبة األذرية الفقرة رقم )املستشفى"، ويف ( وال ي تنصُّ

تشري هذه النتيجة إىل االهتمام ابلعالقات املوجودة بني العاملني ( مستوى تقييم مرتفع. 3.97وبلغ املتوسط احلسايب للُبعد ككل )
تقدمي مقرتحات جديدة تساهم يف حتقيق أهداف العمل، واهتمام عينة الدراسة ابحلصول  واإلندماج فيما بينهم وتشجيعهم على

على املعرفة، واالستعانة بشكل كبري مبتخصصني وذرباء من اخلارج  لنقل كل مايتمتعون به من ذربات وكفاءات ومعارف إىل 
 العاملني.

 .ختزين املعرفةالُبعد الثاين:  -
" مرتبة تنازلياً  ختزين املعرفة ات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عن فقرات بُعد"املتوسطات احلسابية واالحنراف

 وفقاً للمتوسط احلسايب
الرت
 املستوى االحنراف املعياري املتوسط احلسايب الفقرة الرقم بة

 مرتفع 1.13 3.86 تعتمد املستشفى على خزن املعرفة ضمن السجالت والواثئق املكتوبة. 3 1

 مرتفع 1.21 3.81 يتوفر يف العمل قاعدة بياانت شاملة. 1 2

 مرتفع 1.23 3.73 .تستخدم املستشفى تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املناسبة لتوفري البياانت 4 3
 متوسط 1.27 3.56 حترص املستشفى على توثيق املعرفة اجلديدة واملكتسبة. 2 4

 مرتفع 3.74 بُعد" ختزين املعرفة" ككل
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يوّضح اجلدول أّن املتوسطات احلسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول فقرات بُعد "ختزين املعرفة" تراوحت ما بني 
" تعتمد املستشفى على ذزن املعرفة ضمن السجالت 3( إذ احتلت املرتبة األوىل الفقرة رقم )3.86- 3.56) ( وال ي تنصُّ

( وال ي تنصُّ "حترص املستشفى على توثيق املعرفة اجلديدة 2رتبة األذرية الفقرة رقم )والواثئق املكتوبة"، ويف حني جاءت ابمل
تشري هذه النتيجة لوجود قاعدة بياانت داذل  ( مستوى تقييم مرتفع.3.74واملكتسبة"، وبلغ املتوسط احلسايب للُبعد ككل )

سب الصالحيات الوظيفية و توفر السجالت والواثئق مستشفى امللك فيصل التخّصصي ومركز األحباث من املمكن الرجوع هلا ح
ال ي يتم استخدامها ابلشكل الصحيح، ابإلضافة إىل توثيق املعارف اجلديدة، ابإلضافة و االهتمام ابملعارف ال ي ميتلكها العاملون 

 ونقلها للجميع، و استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ابلشكل املالئم.

 ل ومشاركة املعرفة.الُبعد الثالث: نق -
" مرتبة  نقل ومشاركة املعرفة املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عن فقرات بُعد"

 تنازلياً وفقاً للمتوسط احلسايب
الر 
 تبة

املستو  االحنراف املعياري املتوسط احلسايب الفقرة الرقم
 ى

 مرتفع 1.01 3.82 ء ذاكرة تنظيمية حتتوي على معارف مرتاكمة.حترص إدارة املستشفى على بنا 4 1

 مرتفع 0.99 3.81 يتبادل العاملون يف املستشفى املعرفة خالل شيكة اتصال داخلية. 1 2

 مرتفع 1.08 3.78 توفر اإلدارة التجهيزات املادية )أجهزة ومعدات( إلمتام مهام وواجبات العمل. 3 3

 مرتفع 1.09 3.72  العاملني لغرض تبادل اخلربات واملعارفيتم تبادل املهام بني 2 4

 مرتفع 3.78 بُعد" نقل ومشاركة املعرفة " ككل

 
يوّضح اجلدول أّن املتوسطات احلسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول فقرات بُعد " نقل ومشاركة املعرفة " تراوحت ما 

( وال ي تنصُّ "حترص إدارة املستشفى على بناء ذاكرة تنظيمية حتتو( 4لفقرة رقم )( إذ احتلت املرتبة األوىل ا3.82- 3.72بني )
( وال ي تنصُّ " يتم تبادل املهام بني العاملني لغر، تبادل 2على معارف مرتاكمة"، ويف حني جاءت ابملرتبة األذرية الفقرة رقم )

تشري هذه النتيجة تفعيل استخدام شبكة توى تقييم مرتفع. ( مس3.72اخلربات واملعارف"، وبلغ املتوسط احلسايب للُبعد ككل )
االتصاالت الداذلية ليتمكن العاملني من تبادل املعارف فيما بينهم، كذلك اللقاءات املستمرة  بني العاملني لتبادل االراء فيما 

بادل املعرفة ونقلها لآلذرين، خيص حتقيق أهداف العمل واستخدام الربيد اإللكرتوين يف العمل؛ ألّن استخدامه يساعد يف ت
ابإلضافة إىل قدرة الذاكرة التنظيمية املوجودة يف املستشفى ومركز األحباث وال ي بدورها ُتسهل احلصول على املعرفة من قبل 

 العاملني، كذلك االهتمام ابلتقنيات احلديثة ال ي تساعد يف نشر املعرفة.
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 الُبعد الرابع: تطبيق املعرفة. -
" مرتبة تنازلياً  تطبيق املعرفة سابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عن فقرات بُعد"املتوسطات احل

 وفقاً للمتوسط احلسايب
 املستوى االحنراف املعياري املتوسط احلسايب الفقرة الرقم الرتبة

 مرتفع 0.98 4.07 ادر املختلفة.حتث املستشفى العاملني على تطبيق املعرفة اليت مت اكتساهبا من املص 3 1

 مرتفع 1.00 3.95 لدى املستشفى القدرة على دمج املعرفة يف األقسام والدوائر املختلفة. 4 2

 مرتفع 1.16 3.66 تستخدم املستشفى الربجميات احملوسبة لتطبيق املعرفة املتوافرة فيها. 2 3

 متوسط 1.20 3.57 يتم توظيف املعرفة يف حل املشكالت اجلديدة. 1 4

 مرتفع 3.81 ككل  " تطبيق املعرفة بُعد"

 
يوّضح اجلدول أن املتوسطات احلسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول فقرات بُعد "تطبيق املعرفة" تراوحت ماين 

عرفة ال ي  م ( وال ي تنصُّ "حتث املستشفى العاملني على تطبيق امل3( إذ احتلت املرتبة األوىل الفقرة رقم )4.07- 3.57)
يتم توظيف املعرفة يف حل املشكالت ( وال ي تنصُّ "1اكتساهبا من املصادر املختلفة"، ويف حني جاءت ابملرتبة األذرية الفقرة رقم )

 التزام العاملني بتطبيق املعارف تشري هذه النتيجة إىل( مستوى تقييم مرتفع. 3.81"، وبلغ املتوسط احلسايب للُبعد ككل ) اجلديدة
تب،ي طرق عمل جديدة وحديثة من أجل حتسني كفاءة العمل داذل مستشفى امللك  املكتسبة بصورة صحيحة، ابإلضافة إىل 

 فيصل التخّصصي ومركز األحباث.

 النتائج املتعلقة ابملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية املتعلقة أببعاد جمال التمّيز املؤسسي.   -
ملؤسسي يف مستشفى امللك فيصل التخّصصي ومركز األحباث قام الباحث ابستخراج املتوسطات ملعرفة مستوى التمّيز ا

احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عن أبعاد جمال التمّيز املؤسسي يف مستشفى امللك فيصل التخّصصي 
 ومركز األحباث واجملال ككل، اجلدول التايل يوّضح ذلك. 

واجملال ككل مرتبة تنازلياً وفقاً  توسطات احلسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عن أبعاد جمال التمّيز املؤسسي امل
 للمتوسط احلسايب

 املستوى املتوسط احلسايب الُبعد الرقم الرتبة

 مرتفع 4.14 التمّيز اخلدمايت 3 1

 مرتفع 3.82 التمّيز البشري 2 2

 مرتفع 3.81 التمّيز القيادي 1 3

 مرتفع 3.91 ككل   جمال التمّيز املؤسسي

 
( 3.91بلغ )  التمّيز املؤسسي   يوّضح اجلدول أّن مستوى التمّيز املؤسسي جاء مرتفعاً؛ إذ إّن املتوسط احلسايب ملتغري 

-3.81ما بني )تراوحت   ( أّن املتوسطات احلسابية ألبعاد التمّيز املؤسسي 10مبستوى مرتفع، كما يوّضح اجلدول رقم )
" على املرتبة األوىل التمّيز اخلدمايتعلى النحو اآليت: حصل بُعد " التمّيز املؤسسي(؛ وجاء ترتيب األبعاد الفرعية جملال 4.14



 Rami Ibrahim Ahmad BOGARI     & Mohammed A. Bukhry HADDAD  

 

 

 

 

 

 

 

 
635 

( 3.82" على املرتبة الثانية مبتوسط حسايب )التمّيز البشر(( ومستوى تقييم مرتفع، وحصل بُعد "4.14مبتوسط حسايب )
للتعرف و  ( ومستوى تقييم مرتفع.3.81فع، وأذريًا جاء ابملرتبة الثالثة بُعد "التمّيز القياد(" مبتوسط حسايب )ومستوى تقييم مرت

على مستوى التمّيز املؤسسي يف مستشفى امللك فيصل التخّصصي ومركز األحباث بشكل تفصيلي،  ّم استخراج املتوسطات 
 ينة الدراسة عن فقرات كل بُعد من أبعاد جمال التمّيز املؤسسي، وفيما يلي: احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد ع

 الُبعد األول: التمّيز القيادي. -
" مرتبة تنازلياً التمّيز القيادي املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عن فقرات بُعد"

 وفقاً للمتوسط احلسايب
الرت
 املستوى االحنراف املعياري املتوسط احلسايب فقرةال الرقم بة

 مرتفع 1.11 3.94 .توفر املستشفى بيئة تشجع التواصل املباشر مع املرؤوسني 5 1

هتتم اإلدارة العليا يف املستشفى إبقامة الدورات التخّصصية اليت هتدف إىل  2 2
 مرتفع 1.08 3.91 تعريف العاملني أبمهية التمّيز.

 مرتفع 1.08 3.82 إلدارة العليا يف املستشفى ابستمرار بتحقيق مركز تنافسي.هتتم ا 1 3

 مرتفع 1.10 3.75 .تعمل اإلدارة يف املستشفى على تشجيع العمل اجلماعي وروح الفريق 4 4

 مرتفع 1.16 3.69 القيادة اإلدارية يف املستشفى ُتشجع املبادرات الفردية واألفكار اخلالقة. 3 5

 مرتفع 3.81 ككل  "تمّيز القياديال بُعد"

 
يوّضح اجلدول أّن املتوسطات احلسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول فقرات بُعد "التمّيز القياد(" تراوحت ما بني 

"توفّر املستشفى بيئة تشجع التواصل املباشر مع املرؤ 5( إذ احتلت املرتبة األوىل الفقرة رقم )3.94- 3.69) وسني"، ( وال ي تنصُّ
( وال ي تنصُّ "القيادة اإلدارية يف املستشفى ُتشجع املبادرات الفردية واألفكار 3ويف حني جاءت ابملرتبة األذرية الفقرة رقم )
تشري هذه النتيجة إىل التشجيع والتحفيز  للعاملني من ( مستوى تقييم مرتفع. 3.81اخلالقة"، وبلغ املتوسط احلسايب للُبعد ككل )

مستشفى امللك فيصل التخّصصي ومركز األحباث، ومعرفة العاملني سأمهية التمّيز من أجل الوصول إىل مراكز تنافسية  قبل إدارة 
 متقدمة.
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 .البشريالُبعد الثاين: التمّيز  -
" مرتبة التمّيز البشري  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عن فقرات بُعد"

 لياً وفقاً للمتوسط احلسايبتناز 
 املستوى االحنراف املعياري املتوسط احلسايب الفقرة الرقم الرتبة

 مرتفع 1.02 3.91 تستقطب املستشفى ذوي الكفاءات للعمل فيها. 2 1

 مرتفع 1.02 3.84 توفر املستشفى للعاملني فيها أدوات حديثة تساعدهم على القيام أبعماهلم. 3 2

 مرتفع 1.02 3.82 ستشفى برامج لدمج العاملني اجلدد يف العمل.تستخدم امل 4 3

 مرتفع 0.85 3.80 هتتم املستشفى بقياس الرضا الوظيفي ملوظفيها بشكل دوري. 5 4

 مرتفع 1.05 3.72 تقوم املستشفى بتطوير كفاءات العاملني من خالل التطوير والتدريب. 1 5

 مرتفع 3.82 ككل"التمّيز البشري  بُعد"

 
يوّضح اجلدول أّن املتوسطات احلسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول فقرات بُعد "التمّيز القياد(" تراوحت ما بني 

( وال ي تنصُّ "تستقطب املستشفى ذو( الكفاءات للعمل فيها"، ويف 2( إذ احتلت املرتبة األوىل الفقرة رقم )3.91- 3.72)
" تقوم املستشفى بتطوير كفاءات العاملني من ذالل التطوير والتدريب"، 1رقم )حني جاءت ابملرتبة األذرية الفقرة  ( وال ي تنصُّ
تشري هذه النتيجة إىل الوضوح يف السياسات املتبعة من قبل ( مستوى تقييم مرتفع. 3.82وبلغ املتوسط احلسايب للُبعد ككل )

عمل اجلماعي بني العاملني، إضافًة إىل االهتمام بتطوير جودة العمل إدارة املوارد البشرية، و توفر بيئة مناسبة تدعم التواصل وال
 اخلاصة ابلعاملني.

 .اخلدمايتالُبعد الثالث: التمّيز  -
" مرتبة اخلدمايتالتمّيز  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عن فقرات بُعد "

 تنازلياً وفقاً للمتوسط احلسايب
 املستوى االحنراف املعياري املتوسط احلسايب الفقرة الرقم لرتبةا

 مرتفع 0.69 4.20 تقوم املستشفى إبجراء استطالعات مستمرة للتعرف على حاجات املراجعني املتنوعة. 1 1

ختضع عملية تقدمي اخلدمات الصحية املختلفة اليت تقدمها املستشفى للمراجعني إىل ضبط وتطوير  2 2
 . مستمرين

 مرتفع 0.84 4.17

 مرتفع 0.79 4.14 تتسم إجراءات تقدمي اخلدمات الصحية ابلراحة واليسر. 4 3

 مرتفع 0.86 4.05 تعتمد املستشفى على الوسائل التكنولوجية احلديثة يف تقدمي خدماهتا الصحية. 3 4

 مرتفع 4.14 بُعد" التمّيز اخلدمايت" ككل

 
ابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول فقرات بُعد "التمّيز اخلدمايت" تراوحت ما بني يوّضح اجلدول أّن املتوسطات احلس

" تقوم املستشفى إبجراء استطالعات مستمرة للتعرف على 1( إذ احتلت املرتبة األوىل الفقرة رقم )4.20- 4.05) ( وال ي تنصُّ
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تعتمد املستشفى على الوسائل ( وال ي تنصُّ "3قرة رقم )حاجات املراجعني املتنوعة "، ويف حني جاءت ابملرتبة األذرية الف
تشري هذه ( مستوى تقييم مرتفع. 4.14"، وبلغ املتوسط احلسايب للُبعد ككل )التكنولوجية احلديثة يف تقدمي ذدماهتا الصحية

الصحية واحتياجات املراجعني النتيجة إىل استخدام التقنيات احلديثة يف تقدمي اخلدمات، كذلك االهتمام بعمليات تقييم اخلدمات 
 ومتابعتها بشكل مستمر والرقابة على املرافق الصحية من أجل حتسينها.

 اختبار  فرضيات الدراسة: 
≥a)ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  الفرضية الرئيسة: 𝟎. ألبعاد عمليات  إدارة املعرفة  (𝟎𝟓

املعرفة، تطبيق املعرفة( على التمّيز املؤسسي يف مستشفى امللك فيصل التخّصصي )توليد املعرفة، خزن املعرفة، مشاركة 
 ومركز األحباث.

( Multiple regressionللتحّقق من صحة هذه الفرضية الرئيسية للدراسة  ّم تطبيق معادلة االحندار املتعدد )
مشاركة املعرفة، تطبيق املعرفة( على التمّيز املؤسسي يف  لدراسة أثر ألبعاد عمليات إدارة املعرفة )توليد املعرفة، ذزن املعرفة،

 مستشفى امللك فيصل التخّصصي ومركز األحباث، اجلدول التايل يوّضح ذلك.
( لدراسة أثر أبعاد عمليات  إدارة املعرفة Multiple regressionنتائج تطبيق معادلة االحندار املتعدد )

ملعرفة، تطبيق املعرفة( على التمّيز املؤسسي يف مستشفى امللك مستشفى امللك فيصل )توليد املعرفة، خزن املعرفة، مشاركة ا
 التخّصصي ومركز األحباث

 الُبعد

املعامالت غري 
 القياسية

 املعامالت القياسية

R R² 
Adjusted 

R 
Square 

F 
الداللة 
 اإلحصائية

B 
Std. 

Error Beta T 
الداللة 
 اإلحصائية

(Constant) 
1.57

1 
0.120   

13.09
4 

0.000 

0.790 0.624 0.619 117.462 0.000 

 توليد املعرفة
0.33

9 
0.045 0.434 7.571 0.000 

 خزن املعرفة
0.00

3 
0.043 0.005 0.072 0.943 

 مشاركة املعرفة
0.05

1 
0.034 0.081 1.500 0.135 

 تطبيق املعرفة
0.31

5 0.051 0.479 6.224 0.000 

 
( ألبعاد عمليات  إدارة املعرفة جمتمعة α ≤ 0.05ر من اجلدول وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )يظه

( وهي R( )0.790إذ بلغت قيمة معامل االرتباط ) على التمّيز املؤسسي يف مستشفى امللك فيصل التخّصصي ومركز األحباث
( R-squareإحصائيًا بني املتغريات املستقلة واملتغري التابع، وبلغت قيمة )قيمة دالة إحصائيًا وتدل على درجة ارتباط دالة 

مستشفى امللك التمّيز املؤسسي يف ( وهي قيمة دالة إحصائياً تفّسر قدرة أبعاد عمليات إدارة املعرفة يف حتسني مستوى 0.624)
( وهي قيمة دالة 0.000إحصائية ) ( بداللةF( )117.462وبلغت قيمة االذتبار ) فيصل التخّصصي ومركز األحباث،
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ثبتة إحصائياً تدل على وجود تباين يف قدرة املتغريات املستقلة على التأثري يف املتغري التابع، ابلتايل تقبل الفرضية الرئيسة ابلصيغة امل
رفة )توليد املعرفة، ذزن ( ألبعاد عمليات إدارة املعα ≤ 0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )وال ي تنصُّ على "

 ". املعرفة، مشاركة املعرفة، تطبيق املعرفة( على التمّيز املؤسسي يف مستشفى امللك فيصل التخّصصي ومركز األحباث
 وفيما يتعّلق بنتائج الفرضيات الفرعية فقد أظهرت النتائج ما يلي:

≥a)داللة  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الفرضية الفرعية األوىل: 𝟎. ألبعاد عمليات  إدارة (𝟎𝟓
املعرفة )توليد املعرفة، خزن املعرفة، مشاركة املعرفة، تطبيق املعرفة( على التمّيز القيادي يف مستشفى امللك فيصل 

 التخّصصي ومركز األحباث.
( لدراسة Multiple regressionللتحّقق من صحة هذه الفرضية الفرعية األوىل  م تطبيق معادلة االحندار املتعدد )

يف مستشفى امللك القياد( أثر ألبعاد عمليات  إدارة املعرفة )توليد املعرفة، ذزن املعرفة، مشاركة املعرفة، تطبيق املعرفة( على التمّيز 
 فيصل التخّصصي ومركز األحباث، اجلدول التالييوّضح ذلك.

( لدراسة أثر أبعاد عمليات  إدارة املعرفة )توليد Multiple regressionنتائج تطبيق معادلة االحندار املتعدد )
 املعرفة، ذزن املعرفة، مشاركة املعرفة، تطبيق املعرفة( على التمّيز القياد( يف مستشفى امللك فيصل التخّصصي ومركز األحباث

 الُبعد

 املعامالت القياسية املعامالت غري القياسية

R R² 
Adjusted 

R 
Square 

F 
الداللة 
 يةاإلحصائ

B 
Std. 

Error Beta T  الداللة
 اإلحصائية

(Constant) 0.289 0.171 
 

1.696 0.091 

0.819 0.671 0.666 144.003 0.000 

 0.000 6.720 0.361 0.064 0.427 توليد املعرفة

 0.686 0.404 0.028 0.061 0.025 خزن املعرفة

 0.007 2.718 0.137 0.049 0.132 مشاركة املعرفة

 0.000 8.180 0.590 0.072 0.589 تطبيق املعرفة

 

 
( ألبعاد عمليات  إدارة املعرفة جمتمعة α ≤ 0.05يظهر من اجلدول وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
( وهي R( )0.819تباط )إذ بلغت قيمة معامل االر على التمّيز القياد( يف مستشفى امللك فيصل التخّصصي ومركز األحباث 

( R-squareقيمة دالة إحصائيًا وتدل على درجة ارتباط دالة إحصائيًا بني املتغريات املستقلة واملتغري التابع، وبلغت قيمة )
مستشفى امللك التمّيز القياد( يف ( وهي قيمة دالة إحصائيًا تفسر قدرة أبعاد عمليات إدارة املعرفة يف حتسني مستوى 0.671)

( وهي قيمة دالة 0.000( بداللة إحصائية )F( )144.003وبلغت قيمة االذتبار ) التخّصصي ومركز األحباث، فيصل
لصيغة إحصائياً تدلُّ على وجود تباين يف قدرة املتغريات املستقلة على التأثري يف املتغري التابع، ابلتايل تقبل الفرضية الفرعية األوىل اب

( ألبعاد عمليات إدارة املعرفة )توليد املعرفة، α≤0.05د أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )يوجاملثبتة وال ي تنصُّ على "
 ". ذزن املعرفة، مشاركة املعرفة، تطبيق املعرفة( على التمّيز القياد( يف مستشفى امللك فيصل التخّصصي ومركز األحباث
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≥a)عند مستوى داللة  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية الفرضية الفرعية الثانية: 𝟎. ألبعاد عمليات  إدارة ( 𝟎𝟓
املعرفة )توليد املعرفة، خزن املعرفة، مشاركة املعرفة، تطبيق املعرفة( على التمّيز البشري يف مستشفى امللك فيصل 

 .التخّصصي ومركز األحباث
( لدراسة Multiple regression) للتحقق من صحة هذه الفرضية الفرعية الثانية  م تطبيق معادلة االحندار املتعدد

يف مستشفى امللك البشر( أثر ألبعاد عمليات إدارة املعرفة )توليد املعرفة، ذزن املعرفة، مشاركة املعرفة، تطبيق املعرفة( على التمّيز 
 فيصل التخّصصي ومركز األحباث، اجلدول التايل يوّضح ذلك.

( لدراسة أثر أبعاد عمليات  إدارة املعرفة )توليد Multiple regressionنتائج تطبيق معادلة االحندار املتعدد )
 املعرفة، ذزن املعرفة، مشاركة املعرفة، تطبيق املعرفة( على التمّيز البشر( يف مستشفى امللك فيصل التخّصصي ومركز األحباث

 الُبعد

 املعامالت القياسية املعامالت غري القياسية

R R² Adjusted 
R Square 

F  الداللة
 اإلحصائية

B Std. Error Beta 
T 

الداللة 
 اإلحصائية

(Constant) 0.289 0.171 
 

1.696 0.091 

0.819 0.671 0.666 144.003 0.000 
 0.000 6.720 0.361 0.064 0.427 توليد املعرفة
 0.686 0.404 0.028 0.061 0.025 خزن املعرفة
 0.007 2.718 0.137 0.049 0.132 فةمشاركة املعر 

 0.000 8.180 0.590 0.072 0.589 تطبيق املعرفة

 
≥a)يظهر من اجلدول وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ألبعاد عمليات  إدارة املعرفة جمتمعة  (0.05
( وهي R( )0.825االرتباط ) إذ بلغت قيمة معاملعلى التمّيز البشر( يف مستشفى امللك فيصل التخّصصي ومركز األحباث 

( R-squareقيمة دالة إحصائيًا وتدل على درجة ارتباط دالة إحصائيًا بني املتغريات املستقلة واملتغري التابع، وبلغت قيمة )
مستشفى امللك التمّيز البشر( يف ( وهي قيمة دالة إحصائيًا تفسر قدرة أبعاد عمليات إدارة املعرفة يف حتسني مستوى 0.681)

( وهي قيمة دالة 0.000( بداللة إحصائية )F( )150.968وبلغت قيمة االذتبار ) فيصل التخّصصي ومركز األحباث،
لصيغة إحصائياً تدل على وجود تباين يف قدرة املتغريات املستقلة على التأثري يف املتغري التابع، ابلتايل تقبل الفرضية الفرعية الثانية اب

≥a)يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة املثبتة وال ي تنصُّ على " ألبعاد عمليات  إدارة املعرفة )توليد  (0.05
 ". املعرفة، ذزن املعرفة، مشاركة املعرفة، تطبيق املعرفة( على التمّيز البشر( يف مستشفى امللك فيصل التخّصصي ومركز األحباث

≥a)ئية عند مستوى داللة ال يوجد أثر ذو داللة إحصا الفرضية الفرعية الثالثة: 𝟎. ألبعاد عمليات  إدارة ( 𝟎𝟓
املعرفة )توليد املعرفة، خزن املعرفة، مشاركة املعرفة، تطبيق املعرفة( على التمّيز اخلدمايت يف مستشفى امللك فيصل 

 التخّصصي ومركز األحباث.
( لدراسة Multiple regressionتعدد )للتحقق من صحة هذه الفرضية الفرعية الثالثة  م تطبيق معادلة االحندار امل

مللك أثر ألبعاد عمليات  إدارة املعرفة )توليد املعرفة، ذزن املعرفة، مشاركة املعرفة، تطبيق املعرفة( على التمّيز اخلدمايت يف مستشفى ا
 فيصل التخّصصي ومركز األحباث، اجلدول التايل يوّضح ذلك.

( لدراسة أثر أبعاد عمليات  إدارة املعرفة )توليد Multiple regressionنتائج تطبيق معادلة االحندار املتعدد )
 املعرفة، ذزن املعرفة، مشاركة املعرفة، تطبيق املعرفة( على التمّيز اخلدمايت يف مستشفى امللك فيصل التخّصصي ومركز األحباث
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 الُبعد

 املعامالت القياسية املعامالت غري القياسية

R R² 
Adjusted 

R 
Square 

F 
الداللة 
 اإلحصائية

B 
Std. 

Error Beta 
T 

الداللة 
 اإلحصائية

(Constant) 0.636 0.143   4.440 0.000 

0.825 0.681 0.676 150.968 0.000 
 0.000 7.237 0.383 0.053 0.387 توليد املعرفة
 0.632 0.479 0.033 0.051 0.025 خزن املعرفة

 0.747 0.323 0.016 0.041 0.013 ركة املعرفةمشا
 0.000 7.327 0.520 0.060 0.443 تطبيق املعرفة

 
≥a)( وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة 2.14يظهر من جدول) ألبعاد عمليات  إدارة املعرفة  (0.05

( R( )0.199لغت قيمة معامل االرتباط )إذ بجمتمعة على التمّيز اخلدمايت يف مستشفى امللك فيصل التخّصصي ومركز األحباث 
( R-squareوهي قيمة دالة إحصائياً وتدل على درجة ارتباط دالة إحصائياً بني املتغريات املستقلة واملتغري التابع، وبلغت قيمة )

مستشفى امللك يف اخلدمايت التمّيز ( وهي قيمة دالة إحصائيًا تفسر قدرة أبعاد عمليات إدارة املعرفة يف حتسني مستوى 0.039)
( وهي قيمة دالة إحصائياً 0.022( بداللة إحصائية )F( )2.906وبلغت قيمة االذتبار ) فيصل التخّصصي ومركز األحباث،

ثبتة تدل على وجود تباين يف قدرة املتغريات املستقلة على التأثري يف املتغري التابع، ابلتايل تقبل الفرضية الفرعية الثالثة ابلصيغة امل
≥a)يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  ي تنصُّ على "وال ألبعاد عمليات إدارة املعرفة )توليد املعرفة، ذزن  (0.05

 ". املعرفة، مشاركة املعرفة، تطبيق املعرفة( على التمّيز اخلدمايت يف مستشفى امللك فيصل التخّصصي ومركز األحباث
 

 نتائج الدراسة
ن املتوسط احلسايب العام ملستوى عمليات إدارة املعرفة يف مستشفى امللك فيصل التخّصصي ومركز أظهرت نتائج الدراسة سأ .1

 (.3.83األحباث، جاء بتقييم مرتفع إذ بلغ )
يف مستشفى امللك فيصل التخّصصي ومركز نتائج الدراسة سأن املتوسط احلسايب العام ملستوى التمّيز املؤسسي أظهرت  .2

 (.3.91رتفع إذ بلغ )، جاء بتقييم ماألحباث
≥a)يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .3 ألبعاد عمليات إدارة املعرفة )توليد املعرفة، ذزن املعرفة، ( 0.05

 مشاركة املعرفة، تطبيق املعرفة( يف التمّيز املؤسسي يف مستشفى امللك فيصل التخّصصي ومركز األحباث.
≥a)ستوى الداللة يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند م .4 ألبعاد عمليات إدارة املعرفة )توليد املعرفة، ذزن املعرفة، ( 0.05

 مشاركة املعرفة، تطبيق املعرفة( يف التمّيز القياد( يف مستشفى امللك فيصل التخّصصي ومركز األحباث.
≥a)يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .5 توليد املعرفة، ذزن املعرفة، ألبعاد عمليات إدارة املعرفة )( 0.05

 مشاركة املعرفة، تطبيق املعرفة( يف التمّيز البشر( يف مستشفى امللك فيصل التخّصصي ومركز األحباث.
≥a)يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .6 ألبعاد عمليات إدارة املعرفة )توليد املعرفة، ذزن املعرفة، ( 0.05

 عرفة( يف التمّيز اخلدمايت يف مستشفى امللك فيصل التخّصصي ومركز األحباث.مشاركة املعرفة، تطبيق امل
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 التوصيات
 يف ضوء النتائج ال ي  م التوصل هلا  توصي الدراسة مبا يلي: 

، وتب،ي  مستشفى امللك فيصل التخّصصي ومركز األحباثالعمل على حتديث وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية ابستمرار يف  .1
 مل جديدة وابداعية الستمرارية كفاءة العمل.طرق ع

، ومنح العاملني احلرية يف مستشفى امللك فيصل التخّصصي ومركز األحباثوضع ذطط تطويرية للعاملني بناًء على اسرتاتيجية  .2
 تطبيق املعارف واملهارات اجلديدة املكتسبة ضمن صالحيات العمل.

 حات العاملني ابستمرار.توفري آليات حديثة من أجل استقبال آراء ومقرت  .3
االهتمام بتشجيع وتكرمي املتميزين يف العمل لتحفيزهم على توليد املزيد من األفكار اجلديدة واملسامهة يف حل املشكالت ال ي  .4

 من املمكن مواجهتها.
 وضع ذطط للقضاء على معوقات التمّيز واإلبداع يف األداء املؤسسي. .5
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 املصادر واملراجع
(. إدارة املعرفة ودورها يف حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسة)دراسة حالة مؤسسة اتصاالت اجلزائر )الوحدة 2013بوشندوقة، هدى.)

 البويرة. -امللياتية ابلبويرة(، رسالة ماجستري غري منشورة،  جامعة أكلي حمندأوحلاج
 –داذل اإلدارية احلديثة مدذل حتليلي (. إدارة املعرفة يف منظمات األعمال وعالقتها ابمل2013اجلاموس، عبد الرمحن.)
 ، عمان، األردن.1دراسة حالة، دار وائل للنشر والتوزيع، ط -االسرتاتيجيات -العمليات -املداذل

، رسالة ماجستري غري Enad Sidet(، دور إدارة املعرفة يف بناء املنظمة املتعلمة دراسة حالة: مؤسسة 2012محاد(، عبلة،)
 ند أوحلاج، اجلزائر.منشورة، جامعة أكلي حم

(. أثر عوامل التغري على حتقيق التمّيز التنظيمي )شركة البواتس العربية 2013اخلرشة، ايسني و الزريقات، ذالد و نور، حممد.)
 .239-211(، ص 2)40منوذجاً(، جملة دراسات يف العلوم اإلدارية،

خمرجات التعليم، ورقة عمل مقدمة الجتماع اخلرباء اإلقليمي (. كليات اجملتمع ودورها احملور( يف أتهيل 2012الرميي، محيد.)
 .23-1أذار، مسقط، ُعمان، ص 19-17حول التعليم والتدريب التق،ي وامله،ي يف الدول العربية، 

 .، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة2(. األداء املنظمي املتميز الطريق إىل منظمة املستقبل. ط2006زايد، عادل.)
(. أثر إدارة املعرفة على األداء يف املؤسسة االقتصادية، اجمللة اجلزائرية للتنمية االقتصادية، 2014زرقون، حممد و عرابة، احلاج.)

 .132-121(،ص 1)
العاملة  (. إدارة املعرفة وأثرها على متيز األداء) دراسة تطبيقية على الكليات واملعاهد التقنية املتوسطة2011الزطمة، نضال حممد.)

 يف قطاع غزة(، رسالة ماجستري غري منشورة، اجلامعة اإلسالمية، غزة، فلسطني.
(. أثر تطبيق مفهوم إدارة اجلودة الشاملة يف التمّيز التنظيمي يف البنوك التجارية العاملة يف األردن، اجمللة 2008السعود(، موسى.)

 .278-257(، ص 3)4األردنية يف إدارة األعمال، 
(. عمليات إدارة املعرفة وأتثرها يف حتقيق امليزة التنافسية 2011اتب و فالق، حممد و بوقجاين، حياة وأبومحاد، أمين.)صويص، ر 

 .526-511، ص4(7، اجمللة األردنية يف إدارة األعمال، )Orange دراسة حالة جملموعة االتصاالت األردنية
ّيز التنظيمي)دراسة ميدانية يف شركة االتصاالت األردنية(، جملة دراسات (. أثر التمكني اإلدار( يف التم2010الضالعني، علي.)

 .92-64(، ص 1)37يف العلوم اإلدارية،
، دار املسرية للنشر والتوزيع 3(. املدذل إىل إدارة املعرفة، ط2012العلي،عبد الستارو وقندليجي، عامر و العمر(، غسان.)

 .والطباعة، عمان، األردن
(. أثر ذصائص أمن املعلومات على حتقيق التمّيز املؤسسي عرب قدرات التعلم التنظيمية يف اجلامعات 2019عو، هللا، أمحد.)

األردنية، أطروحة دكتوراة غري منشورة يف نظم املعلومات اإلدارية، كلية العلوم التجارية، جامعة السودان للعلوم 
 والتكنلوجيا، السودان.

 ، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان.1إدارة املعرفة واألهداف التنظيمية، ط(. اسرتاتيجية 2013القهيو(، ليث.)
(، ص 2جملة نقد وتنوير، ) أدوار املعلم املستقبلية يف ضوء متطلبات اقتصاد املعرفة: دراسة حتليلية،(. 2016حممود، ذالد.)

106-138. 
نظمات األعمال وحتقيق ميزة تنافسية يف ظل اقتصاد مدى أتثري رأس املال الفكر( على استمرارية م(. 2011خملوف، أمحد.)

، امللتقى الدويل اخلامس حول رأس املال الفكر( يف منظمات األعمال العربية يف االقتصادايت احلديثة، أايم املعرفة
 .19-1ديسمرب، جامعة حسيبة بن بو علي ابلشلف، اجلزائر، ص  14و  13
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تنمية املوارد البشرية دراسة ميدانية مبؤسسة سونلغاز سأم البواقي، رسالة ماجستري غري  (. دور إدارة املعرفة يف2017منال، فراح.)
 منشورة، جامعة العريب بن مهيد(، اجلزائر.

(. درجة ممارسة معلمي التاريخ ألدوارهم املطلوبة يف ضوء متطلبات جمتمع املعرفة يف لواء لقويسمة، رسالة 2019كدر، راي،.)
 جامعة الشرق األوسط، عمان. ماجستري غري منشورة،
(. إدارة املعرفة املفاهيم واالسرتاتيجيات والعمليات، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان2016جنم، جنم عبود.) . 

(. أثر ذصائص املنظمة املتعلمة يف حتقيق التمّيز املؤسسي: دراسة تطبيقية وزارة التعليم العايل والبحث 2010النسور، امساء.)
 األردنية، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة الشرق األوسط، األردن. العلمي
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