Айман Абу-Румман
Отримання конкурентних переваг через інтелектуальний капітал та управління
знаннями: аналіз сприятливих та несприятливих факторів в університетах Йорданії
Метою цього вузькоспеціалізованого дослідження є аналіз сприятливих та несприятливих факторів
отримання конкурентних переваг через володіння та розвиток інтелектуального капіталу та
забезпечення ефективного управління знаннями в університетах Йорданії. За допомогою кількісних
методів, підкріплених прагматичним теоретичним підходом, було проведено онлайн-опитування
працівників трьох університетів Йорданії. Поняття інтелектуального капіталу, управління знаннями та
конкурентних переваг в наукових колах було проаналізовано першими перед більш детальним
аналізом впливу на них різних факторів та впливу на конкурентні переваги. В цілому, у статті
визначено ряд сприятливих та несприятливих факторів стосовно інтелектуального капіталу та
управління знаннями та сфери розвитку університетів для посилення майбутніх конкурентних переваг.
Таким чином, стаття робить цінний внесок у вигляді нових знань в цій сфері.
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Получение конкурентных преимуществ через интеллектуальный капитал и
управление знаниями: анализ благоприятных и неблагоприятных факторов в
университетах Иордании
Целью данного узкоспециализированного исследования является анализ благоприятных и
неблагоприятных факторов получения конкурентных преимуществ через владение и развитие
интеллектуального капитала и обеспечение эффективного управления знаниями в университетах
Иордании. При помощи количественных методов, подкрепленных прагматическим теоретическим
подходом, был проведен онлайн-опрос работников трех университетов Иордании. Понятия
интеллектуального капитала, управление знаниями и конкурентных преимуществ в научных кругах
были проанализированы первыми перед более детальным анализом влияния на них различных
факторов и влияния на конкурентные преимущества. В целом, в статье определен ряд благоприятных и
неблагоприятных факторов касательно интеллектуального капитала и управления знаниями и сферы
развития университетов для усиления будущих конкурентных преимуществ. Таким образом, статья
делает ценный вклад в виде новых знаний в данной сфере.
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