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 10/2018 /1قبلت للنرش يف     2018/  20/8قدمت للنرش يف 

بكلية الدراسات التطبيقية  املؤسيستدور مشكلة الدراسة حول إدارة املعرفة واألداء  :لخصملا

وخدمة املجتمع بجامعة امللك سعود، وهتدف الدراسة اىل تعرف واقع إدارة املعرفة وأثرها عىل األداء 

. بالرياض العاملون بكلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع بجامعة امللك سعود كام يراها املؤسيس

من حيث مفهومها وأهدافها  حول إدارة املعرفة نظري إطارولتحقيق هدف الدراسة تم عرض 

وأمهيتها وعنارصها وعملياهتا، ثم تصميم استبانة الستطالع آراء عينة من العاملني بكلية الدراسات 

بكلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع  األصيلبلغ حجم املجتمع . وخدمة املجتمع التطبيقية

استبانة  278 اإلحصائيأجرى عليها التحليل  التي االستبانات واداريون، بلغتهيئة تدريس  703

 والنسب املئوية ومعادالت حساب كا التكراراتباستخدام  اإلحصائية، ومتت املعاجلة %39و5 بنسبة

التوصل اىل نتائج الدراسة وتوصياهتا مع تقديم وتم ، االستبانةم حتليل نتائج توالنسبي، تربيع والوزن 

 .املعرفة بكلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع بجامعة امللك سعود دارةمقرتح بناء اسرتاتيجية إل

 .لتطبيقية وخدمة املجتمع، كلية الدراسات ااملؤسيسإدارة املعرفة، األداء  :الدالليةكلامت ال
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Abstract: The problem of the study on the management of knowledge and 

institutional performance in the Faculty of Applied Studies and Community Service at 

King Saud University. The study aims to identify the reality of knowledge 

management and its impact on institutional performance as seen by the staff of the 

Faculty of Applied Studies and Community Service at King Saud University in 

Riyadh.  To achieve the objective of the study, a theoretical framework was presented 

on the management of knowledge in terms of its concept, objectives, importance, 

elements and processes, and then design a questionnaire to survey the views of a 

sample of employees of the Faculty of Applied Studies and Community Service     

Where the size of the original society in the Faculty of Applied Studies and 

Community Service 703 teaching staff and administrators, the statistical 

questionnaires conducted by the statistical analysis 278 questionnaire by 5 and 39%, 

and the statistical treatment using the frequencies and percentages and the equations 

of calculating the square and the relative weight. And then analyze the results of the 

questionnaire, and then reach the results of the study and recommendations with the 

submission of a proposal to build a strategy for knowledge management in the Faculty 

of Applied Studies and Community Service, King Saud University.. 

Keywords: Knowledge Management, Institutional Performance, College of Applied 

Studies and Community Service  
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Summary of the Study:  

Title of the study: The reality of knowledge management and its impact on 

institutional performance: An applied study on the Faculty of Applied Studies and 

Community Service at King Saud University. The problem of the study was identified 

in the knowledge of the reality of knowledge management as seen by the staff of the 

Faculty of Applied Studies and Community Service. 

The problem of the study in the reality of knowledge management and its 

impact on institutional performance in the Faculty of Applied Studies and Community 

Service at King Saud University. 

To achieve the objective of the study, a theoretical framework was presented 

on the management of knowledge in terms of its concept, objectives, importance, 

elements and processes, and then design a questionnaire to survey the views of a 

sample of the employees of the Faculty of Applied Studies and Community Service. 

The total size of the original society in the Faculty of Applied Studies and 

Community Service was 703 teaching and administrative staff. The statistical analysis 

was 278 questionnaire by 5 and 39%. The statistical analysis was done by using the 

frequencies, percentages. 

The study reached several results, the most important of which are: 

There is a shortage in the reality of knowledge management in terms of the 

availability of sources of information and benefit from them in solving the problems 

of the faculty employees, and the college relies on workers with technical and 

technical skills in the completion of its work, while not interested in the ideas and 

solutions proposed by the staff to address the problems facing them, Which protects 

the data and the information. 

The results of the study also indicate that the diagnosis of knowledge is 

through the exploration through the Internet and the expertise and internal sources, 

and the college is interested in generating knowledge on the interaction of individuals 
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with each other and the formation of specialized units and teams of learning from 

within the framework of the college. 

The results show the approval of the members of the study sample members of 

the faculty and administrators that the reality of knowledge management in the faculty 

affects the institutional performance in terms of employee satisfaction, learning and 

institutional development and efficiency of internal processes as contained in the 

questionnaire of the study. 

Discussion and interpretation of the results: 

These responses by the study sample reflect the availability of skills and 

knowledge among faculty members to carry out their business tasks, while their 

contribution to the development of their courses remains limited, thus reducing the 

level of institutional performance.     The lack of attention of the college to the ideas 

and solutions proposed by the staff to address the problems facing them, reflected on 

the performance level negatively And the attention of the college to the control 

controls that protect the data and the information they have. The employees can 

perform their duties that reflect the appropriate performance in this field. 

Whereas the approval of the members of the study sample members of the 

faculty and administrators that the reality of the management of knowledge in the 

faculty affects the institutional performance in terms of employee satisfaction and 

learning and institutional development and efficiency of internal processes, it reflects 

the need of the general college to more functional satisfaction because the level of 

satisfaction raises the level of performance in college. 

 

  

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.3.11


 د/منى عبد اهلل صالح بن سمحان

 م2019( 3( العدد )2املجلد )

 

464 
 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.3.11 

 الدولية للبحوث يف العلوم الرتبويةاملجلة 

 

 مقدمة 

أفرزت الثورة التكنولوجية واملعرفية يف هناية القرن العرشين والعقد األول من القرن احلادي 

والعرشين ظهور جمموعة من املفاهيم واملداخل يف جمال اإلدارة العامة، مثل إعادة هندسة العمليات 

Re-Engineering Process وإعادة اهليكلة ،Restructuring إدارة اجلودة الشاملة ،Total Quality 

Management  السيام تطوير مفهوم إدارة املعرفة ،Knowledge Management(KM) والرتكيز عليه ،

والذي يكمن يف وضع املعارف واملهارات املكتسبة يف أيدي العاملني يف الوقت والشكل املناسب، 

 (. 20، ص2010والسهولة املمكنة لالستفادة منها يف حتقيق مستويات أعىل من االنجاز )محود، 

وأصبحت مفاهيم املعرفة واجلودة هي املحرك الذي يقود التنافسية يف وقتنا احلايل وتشكل 

إدارة املعرفة تطورًا فكريًا مهاًم وذا قيمة هيتم بالعاملني الذين يبارشون أنشطة معرفية وذوي 

، 2005)الكبييساالختصاصات والقدرات املتميزة الذين يقومون باألعامل الذهنية يف املنظمة 

 (.21ص

ويتطلب  تطبيق إدارة املعرفة توافر جمموعة من العنارص مثل: أن تكون الثقافة التنظيمية 

السائدة لدى العاملني ترحب بالتغيري، وأن يكون اهليكل التنظيمي مناسبًا إلدارة املعرفة بحيث يؤدي 

فريق، كام جيب أن تتسع الثقافة التنظيمية إىل استقالليه أكثر يف اختاذ القرار ويساعد عىل العمل بروح ال

لتحتوي اجلوانب العديدة اخلاصة بإدارة املعرفة وأن تكون قيادة تشجع عىل تبني إدارة املعرفة 

(Leidner& others ,2006 ,p18). 

أهنا من أهم املرتكزات التي يعّول  وقد أصبحت املعرفة حجر الزاوية يف عملية التقدم، كام

حيث أصبحت املعرفة عاماًل مهاًم يف قياس قوة املجتمع ومستواه اإلنساين، عليها يف حتقيق التقدم 

ولقد أزاحت املعرفة عنارص كانت يف السابق تشكل املعيار األسايس يف نمو أي جمتمع االقتصادي، 

بيعية، كالبرتول واملعادن وغريها من أصول مادية، وغناه، مثل: الصناعات التقليدية، والثروات الط

وتعد اجلامعات إحدى هذه املؤسسات املعنية باملعرفة، كام أهنا عنرص فاعل يف تشكيلها. ورغم حداثة 
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املفهوم إال أن االهتامم باملعرفة والسعي الكتساهبا والبحث عنها يعد قدياًم، ولكنه يتجدد ويتعمق 

 ب التعليم.بتعقد احلياة وتطور أسالي

.. دراسة املؤسيسواقع إدارة املعرفة وأثرها عىل األداء  "ومن ثم تبدو أمهية مثل هذه الدراسة 

 يفتتحدد مشكلتها  والتيتطبيقية عىل كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع بجامعة امللك سعود 

 التايل:السؤال الرئيس 

بكلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع بجامعة  ؤسيساملإدارة املعرفة وأثرها عىل األداء  ما واقع

 امللك سعود؟

 هدف الدراسة:

كام يراها العاملون  املؤسيسهدفت الدراسة اىل تعرف واقع إدارة املعرفة وأثرها عىل األداء 

 .بكلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع بجامعة امللك سعود بالرياض

 الدراسة:مصطلحات 

 املعرفة: إدارة

تعد إدارة املعرفة من أحدث املفاهيم يف علم اإلدارة، التي تعترب من أهم السامت احليوية 

لألنشطة التي تؤثر يف نوعية العمل وجودته، وقد احتلت مكانًا مرموقًا وحيويًا يف شتى املجاالت 

إدارية يف بداية التسعينات مفهوم إدارة املعرفة كوظيفة  والتجارية. وظهراألكاديمية واإلدارية والفنية 

 عندما بدأت بعض املنظامت يف تنفيذ بعض املامرسات يف إدارة املعرفة

 ( إدارة املعرفة بأهنا:17، ص1998ويعرف السلمي )

التي تساعد املنظامت عىل توليد املعلومات واحلصول عليها واختيارها وتنظيمها  العمليات"

واستخدامها ونرشها وحتويل املعلومات املهمة واخلربات التي تعترب رضورية لألنشطة اإلدارية 

 ."املختلفة الختاذ القرارات وحل املشكالت
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 وتعرفها الدراسة احلالية بأهنا:

تشخيص  يفة وخدمة املجتمع بجامعة امللك سعود يلية الدراسات التطبيقتقوم هبا ك التيالعمليات "

املعرفة وتوليدها وختزينها وتوزيعها وتطبيقها بام يؤثر عىل اداء الكلية من حيث رضا العاملني والتعلم 

 ."بالكلية اإلداريةوكفاءة العمليات 

  املؤسيس:األداء  

 بأنه: اجلامعي ( األداء2014، )غنايم، وسمحانعرف 

للجامعة)الكلية( موضع البحث والدراسة من حيث  الواقع الفعيليعكس  الذيهو ذلك األداء "  

 ومصادره وخدمةالتعليم والتعلم  والعاملني وعملياتاألعامل واملهام املناطة بأعضاء هيئة التدريس 

 ."القيام بأعامهلم احلالية يفاملجتمع وتنمية ومدى نجاحهم 

 هو:تعرفه الدراسة احلالية  كام املؤسيسواألداء 

 .ةيدارالعمليات اإل يفكفاءة أداء الكلية بام حيقق رضا العاملني والتعلم اجليد ومستوى عال 

 كلية الدراسات التطبيقية: 

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع بجامعة امللك سعود من الكليات الرائدة يف خدمة املجتمع 

وتقدم الكلية  هـ.11/10/1402بتاريخ  2/8571مدير اجلامعة رقم التي أنشئت بقرار معايل 

 الربامج األكاديمية التالية:

 .برنامج العلوم اإلدارية واإلنسانية -

 .برنامج العلوم الطبيعية واهلندسية -

 .برنامج العلوم الصحية -
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 منهجية الدراسة:

تصميم استبانة  املعرفة، ثمحول إدارة  نظري إطارلتحقيق هدف الدراسة تم عرض 

 االستبانةثم حتليل نتائج املجتمع، الستطالع آراء عينة من العاملني بكلية الدراسات التطبيقية وخدمة 

 والتوصيات.ومعاجلتها احصائيا ومن ثم عرض النتائج 

 عينة الدراسة:

هيئة تدريس  703بكلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع  األصيل املجتمعبلغ حجم 

 .استبانة 278 اإلحصائيأجرى عليها التحليل  التي االستبانات واداريون، بلغت

 اإلحصائية:املعاجلة 

 .النسبيتربيع والوزن  كاوالنسب املئوية ومعادالت حساب  التكراراتتم استخدام 

 النظري:االطار 

دام الفعيل بدأت إدارة املعرفة يف الظهور منذ الثالثينات من القرن العرشين، غري أن االستخ

(، منذ هذا 2010هلذ املصطلح ألول مرة كان يف بداية الثامنينات من القرن العرشين )املليجي، 

التاريخ حظيت املعرفة باهتامم منظري اإلدارة ومفكرهيا، إذ إهنا متثل القدرة عىل التعامل مع املعلومات 

ت، إذا ما أحسن تنميتها لدى وتوظيفها لتحقيق أهدافها، وهي أساس البقاء والتنافس يف املنظام

األفراد العاملني يف املنظامت ؛ ألهنا تساعد عىل حتديد قدرات وحاجات املنظامت املستقبلية، كام أهنا 

تعد أداة اسرتاتيجية لصنع املعرفة الشاملة، ومتثل أساسًا البتكار امليزة التنافسية واملحافظة عليها من 

ت، ولن يتحقق ذلك ما مل تكن هناك إدارة مسؤولة عن خالل رفع املستوى التكنولوجي للمنظام

 (2010ذلك، يطلق عليها )إدارة املعرفة (، وهي ظاهرة حديثة ومعقدة )البغدادي والعباد، 
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وإدارة املعرفة أهم مدخل لعمليات اإلصالح اإلداري والتنمية املتكاملة للعاملني يف املنظمة، 

تسعى للنجاح واالستمرار، وتعمل عىل التكيف الرسيع مع كام تعد من أهم الدورات للمنظامت التي 

 ( 2011املتغريات املحيطة ورفع قدرهتا التنافسية مع املنظامت األخرى )الظاهر، واخلفاق، 

إن تطبيق إدارة املعرفة يتطلب توافر جمموعة من العنارص كأن يكون اهليكل التنظيمي أكثر 

تقاللية أكثر يف اختاذ القرار ويساعد عىل العمل بروح الفريق مالءمة إلدارة املعرفة، لكي يؤدي إىل اس

(. والبيئة التنظيمية للجامعات من أكثر البيئات مناسبة لتطبيق مفهوم إدارة املعرفة، 2011)اهلزاين، 

بل تكاد تكون األكثر احتياجًا لتطبيق املفهوم مقارنة بغريها من املنظامت، وذلك انطالقًا من طبيعة 

ناط هبا يف املجتمع ؛ إذ إن اجلامعات هي املسؤولة عن إعداد وهتيئة الكوادر البرشية املؤهلة الدور امل

واملدربة، والتي تعد العنرص احليوي جلميع عمليات التنمية املجتمعية الشاملة، سواء عىل مستوى 

امرسات القطاع احلكومي أو اخلاص، مما يستلزم رضورة االهتامم بتبني املفاهيم واألساليب وامل

اإلدارية احلديثة، التي تسهم يف الرفع من مستوى األداء التعليمي والبحثي واالبتكاري، وتؤدي إىل 

 ( 2011االرتقاء بمستوى جودة خمرجاهتا ) حنونة والعويض، 

وتؤدي إدارة املعرفة دورًا مهاًم يف تطوير املنظامت خاصة اجلامعات، ملا حتويه من رصيد فكري 

ذا أصبحت أكثر قدرة من غريها من املنظامت يف حتقيق التميز يف ظل جمتمع املعرفة، ومعريف كبري، ل

ورغم أن مفهوم إدارة املعرفة ال يزال مفهومًا حديثًا يف اجلامعات، إال أنه حظي باهتامم كبري من 

 الباحثني والقائمني عىل هذه املؤسسات سعيًا وراء التميز العلمي والبحثي، واجلودة واالعتامد

األكاديمي، وألن البيئة التنظيمية للجامعات من أكثر البيئات املناسبة لتطبيق إدارة املعرفة )آل عثامن، 

2013 ) 

وتعد إدارة املعرفة من أحدث املفاهيم يف علم اإلدارة، التي تعترب من أهم السامت احليوية 

 وحيويًا يف شتى املجاالت لألنشطة التي تؤثر يف نوعية العمل وجودته، وقد احتلت مكانًا مرموقاً 

األكاديمية واإلدارية والفنية والتجارية، وذلك العتبارها أحد التطورات الفكرية املعارصة )اخلطيب، 
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م أشار إدوارد فراينبوم 1980(.ففي املؤمتر األمريكي األول للذكاء االصطناعي عام 2009وزيغان، 

   (2009)الظاهر،  "املعرفة قوة"إىل عبارته الشهرية 

ومع بداية الثامنينات ظهر مفهوم إدارة املعرفة بشكل رصيح وبصورة تدرجيية وليس صدفة، 

حيث تطور مفهوم إدارة املعرفة باملنظور احلايل من جماالت عدة، منها االعتامد عىل رأس املال الفكري 

ية التسعينات واحلاجة لإلبداع ولتأمني أداء أفضل، وظهر مفهوم إدارة املعرفة كوظيفة إدارية يف بدا

عندما بدأت بعض املنظامت يف تنفيذ بعض املامرسات يف إدارة املعرفة، حيث كانت الفكرة بتطوير 

 ( 2012طرق إبداعية الستثامر املعرفة التي حتصل عليها املنظمة ومعاجلتها )البطانية، والشاقبة، 

 مفهوم إدارة املعرفة:

روفة عىل مدى عقود، لكنها عىل مستوى أن إدارة املعرفة عىل املستوى النظري كانت مع

 التطبيق مل تكن معروفة إىل قبل بضع سنني فقط.

يف بداية الثامنينات من  (Don Marchand)إن أول من استخدم مصطلح إدارة املعرفة هو 

القرن املايض عىل أهنا املرحلة النهائية من الفرضيات املتعلقة بتطور نظم املعلومات، لكنه مل يرش إليها 

 بشكل مستقل أو بوصفها عمليات )كويننق(.

( خصص البنك 1999(، ويف عام )1997لكن التأثري االسرتاتيجي إلدارة املعرفة بدأ عام )

امليزانية اإلدارية السنوية لتطوير أنظمتها وال بد من التنويه إىل أن إدارة املعرفة ولدت ( من %4الدويل )

 (.2005داخل الصناعة وليست داخل األكاديميات )الكبييس، 

عىل الرغم من عدم تبلور إدارة املعرفة يف تعريف جامع مانع واحد لسببني أوهلام سعة ميدان 

هذا املوضوع إال أننا يمكن أن نعرض بعض التعاريف إلدارة املعرفة إدارة املعرفة والثاين ديناميكية 

 فقد عرفها )ياسني( بأهنا:
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العمل من أجل تعظيم كفاءة استخدام رأس املال الفكري يف نشاط األعامل، وهي تتطلب "

ن ، ويتكو"تشبيكًا وربطًا ألفضل األدمغة عند األفراد من خالل املشاركة اجلامعية والتفكري اجلامعي

 رأس املال الفكري ضمن مفهوم إدارة املعرفة من الفئات التالية: 

ويتضمن اخلربات املرتاكمة والتجربة واملهارات  رأس املال اإلنساين )القدرات اجلوهرية (: -

 والقدرات.

ويتضمن االسم التجاري، العالمة التجارية، حقوق امللكية رأس املال الداخيل )اهليكيل(:  -

 م املعلومات.الفكرية وقدرات نظ

وتتضمن كل من الربحية ووالء املستهلك وقوة رأس املال اخلارجي )رأس مال السوق (:  -

 الرتخيص واالمتياز.

إن الرتكيز عىل رأس املال الفكري هنا يدل عىل أن جوهر عملية إدارة املعرفة هو إدارة رأس 

 املال الفكري يف منظامت األعامل احلديثة.

لعمليات التي تساعد املنظامت عىل توليد املعلومات واحلصول عليها ا "وعرفه السلمى بأهنا:

واختيارها وتنظيمها واستخدامها ونرشها وحتويل املعلومات املهمة واخلربات التي تعترب رضورية 

 (17، 1988) السلمى،  "لألنشطة اإلدارية املختلفة الختاذ القرارات وحل املشكالت 

ع العديد من الباحثني أهنا ستواصل النمو، وستغطي أغلب وعن مستقبل إدارة املعرفة يتوق

املنظامت يف العامل وسيزداد اإلنفاق عليها. ويرون أيضًا أن البدايات احلقيقية إلدارة املعرفة هي يف 

منتصف التسعينيات والتي نسميها مرحلة النضوج واالعرتاف وحتديدًا بعد تنفيذ الربامج الناجحة 

للتأمني، ومرصف  (Scandia)األمريكية، ويف تطبيقات رشكة   (HP)ة يف رشكة ملبادرة إدارة املعرف

الكندي وأن املزيد من االعرتاف بإدارة املعرفة مرهون بالوصول إىل مقاييس أكثر دقة  "امربيال"

 لقياس نتائج تطبيقها.
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 أهداف إدارة املعرفة  

التي توجد هبا، واملجاالت التي  ختتلف وتتنوع أهداف إدارة املعرفة باختالف وتنوع اجلهات

تعمل فيها، وهناك جمموعة من األهداف العامة التي تشرتك فيها إدارة املعرفة يف خمتلف انواع املنظامت 

 وهي عىل النحو التايل:

حتديد ومجع املعرفة وتوفريها بالشكل املناسب والرسعة املناسبة، لتستخدم يف الوقت  -

 املناسب.

 قواعد معلومات لتخزين املعرفة وتوفريها واسرتجاعها عند احلاجة إليها. بناء -

 تسهيل عمليات تبادل ومشاركة املعرفة بني مجيع العملني يف التنظيم. -

 نقل املعرفة الكامنة )الضمنية( من عقول مالكها وحتويلها إىل معرفة ظاهرة. -

ها واستثامرها يف عمليات وأنشطة حتويل املعرفة الداخلية واخلارجية إىل معرفة يمكن توظيف -

 املنظمة املختلفة.

حتسني عملية صنع القرار من خالل توفري املعلومات بشكل دقيق ويف الوقت املناسب، مما  -

 يساعد يف حتقيق أفضل النتائج.

اإلسهام يف حل املشكالت التي تواجه املنظمة والتي قد تؤدي إىل نقص كفاءهتا أو هدر  -

 وقتها وأمواهلا.

 رأس املال الفكري لتوظيفه يف حل املشكالت والتخطيط االسرتاتيجي. جذب -

إرضاء العمالء بأقىص درجة ممكنة، من خالل تقليل الزمن املستغرق يف إنجاز اخلدمات  -

 املطلوبة، وحتسني وتطوير مستوى اخلدمات املقدمة باستمرار.

 باستمرار. تطوير عمليات االبتكار باملنظمة، وتقديم منتجات وخدمات مبتكرة -

تشجيع العمل بروح الفريق، وحتقيق التفاعل اإلجيايب بني جمموعة العمل وذلك من خالل  -

 املامرسات واألساليب املختلفة التي تتبناها املنظمة لتبادل املعرفة ومشاركتها.

 هتيئة بيئة تنظيمية مشجعة وداعمة لثقافة التعلم والتطوير الذايت املستمر. -
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 واخلربات وأفضل املامرسات الداخلية واخلارجية.نرش وتبادل التجارب  -

تبسيط إجراءات العمل وخفض التكاليف عن طريق التخلص من اإلجراءات غري  -

 الرضورية.

اإلسهام يف ترسيع عمليات التطوير باملنظمة لتلبية متطلبات التكيف مع التغيري الرسيع يف  -

 البيئة املحيطة باملنظمة )األكلبي، والزيادات (.

 :اآليت يفأهداف إدارة املعرفة   (Carrillor,Egbu,Anumba,2005,p67,68)  وحدد

 احلصول عىل املعرفة من مصادرها وخزهنا وإعادة استعامهلا. -

 جذب رأس مال فكري أكرب لوضع احللول للمشكالت التي تواجه املنظمة. -

ة لرفع مستوى خلق البيئة التنظيمية التي تشجع كل فرد يف املنظمة عىل املشاركة باملعرف -

 معرفة اآلخرين 

 حتديد املعرفة اجلوهرية وكيفية احلصول عليها ومحايتها. -

 إعادة استخدام املعرفة وتعظيمها. -

بناء إمكانات التعلم وإشاعة ثقافة املعرفة والتحفيز لتطويرها والتنافس من خالل الذكاء  -

 البرشي.

 العاملي اجلديد )اقتصاد املعرفة (.حتول املنظامت من االقتصاد التقليدي إىل االقتصاد  -

 :اآليت يف( أهداف إدارة املعرفة 38، ص2008كام  حدد الرشفا ) -

 تبسيط العمليات وخفض التكاليف عن طريق التخلص من اإلجراءات املطولة. -

 حتسني خدمة العمالء عن طريق اختزال الزمن املستغرق يف تقديم اخلدمات. -

 تبني فكرة اإلبداع عن طريق تشجيع مبدأ تدفق األفكار البحرية. -

 زيادة العائد املايل عن طريق تسويق اخلدمات واملنتجات بفعالية أكرب. -

 حتسني صورة املؤسسة وتطوير عالقاهتا بمثيالهتا. -
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مهها ما سبق، يمكن القول أن  إدارة املعرفة  تسعى إىل حتقيق العديد من األهداف من أ وبناء عىل ما

 ييل:

 مجع املعرفة من مصادرها وختزينها وإعادة استعامهلا. -

 جذب رأس مال فكري لوضع احللول للمشكالت التي تواجه املنظمة. -

خلق البيئة التنظيمية التي تشجع كل فرد يف املنظمة عىل املشاركة باملعرفة، لرفع مستوى  -

 معرفة اآلخرين.

 عليها ومحايتها.حتديد املعرفة اجلوهرية وكيفية احلصول  -

بناء إمكانات التعلم وإشاعة ثقافة املعرفة والتحفيز لتطويرها والتنافس من خالل الذكاء  -

 البرشي.

التأكيد عىل فاعلية تقنية املنظمة وعىل حتويل املعرفة الضمنية إىل املعرفة ظاهرة وتعظيم  -

بحوزهتا واملتاجرة العوائد من امللكية الفكرية عرب استخدام االخرتاعات واملعرفة التي 

 باالبتكارات.

 تعمل عىل مجع األفكار الذكية من امليدان وتسهم يف نرش املامرسات إىل الداخل. -

هتدف إىل اإلبداع والوعي والتصميم اهلادف والتكيف لالضطراب والتعقيد البيئي والتنظيم  -

 الذايت والذكاء والتعلم.

 وإدارة العمالء وتقييم اإلنتاج. خلق قيمة األعامل من خالل التخطيط بام واجلودة  -

 عنارص إدارة املعرفة وعملياهتا:

 ، األفراد، التكنولوجيا، العمليات: االسرتاتيجيةيشري الكثري إىل العنارص األساسية إلدارة املعرفة هي 

: يمكن تعريفها عىل أهنا أسلوب التحرك ملواجهة أو اغتنام الفرص مع األخذ االسرتاتيجية -1

بعني االعتبار نقاط القوة والضعف الداخلية للمرشوع وذلك من أجل حتقيق رسالة 

، يف إدارة املعرفة ختتلف يف معاجلتها تبعا للمعرفة الضمنية االسرتاتيجيةوأهداف املنظمة 
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الضمنية تتمثل يف تنمية شبكة العمل لربط األفراد لكي والظاهرية، فبالنسبة للمعرفة 

 .االسرتاتيجيةيتقاسموا املعرفة التي تقود إىل اإلبداع املبني عىل املشكالت 

يف تطوير نظام الوثائق الورقي أو  االسرتاتيجيةأما يف جمال املعرفة الظاهرية أو الرصحية فتتمثل 

االلكرتوين خلزن وتنسيق ونرش املعرفة قصد التسهيل وإعادة استخدامها واالستفادة منها. ويمكن 

 يف إدارة املعرفة يف النقاط التالية: االسرتاتيجيةتلخيص دور 

 تبني اخليارات قصرية األمد لطبيعة املعرفة املتغرية. -

 لعمل لربط األفراد وتقاسم املعرفة.املسامهة يف تنمية شبكات ا -

 العمل عىل إجياد برامج إدارة املعرفة فضاًل عن سياسات إدامة رأس املال الفكري. -

 التي ترفع يف اجتاه توليد معرفة جديدة. االسرتاتيجيةاختيار  -

األفراد: يعترب اجلانب البرصي اجلزء األسايس يف إدارة املعرفة ومن هؤالء األفراد: مسريوا  -2

نظمة املعلوماتية، مسريوا إدارة املعرفة، مسريوا البحث والتطوير، مدير املوارد البرشية األ

واألقسام األخرى. فصناع املعرفة هم األفراد الذين يقومون بخلق املعرفة كجزء من عملهم 

 ومن األدوار التي يؤدهيا هؤالء األفراد يف إدارة املعرفة ما ييل:

إغناء املعرفة املتوافرة يف املعلومات من خالل تنظيمها  يساهم الفرد بفضل بصريته يف -

 وربطها و حفظها يف األنظمة التقنية.

تقييم وتعزيز وقبول أو رفض وحساب فوائد املداخالت من املعلومات وحتويلها  -

 ملعرفة.

يقوم مدير املعرفة ببناء عالقات عمل جيدة مع اإلدارة العليا، ومع مدراء األقسام  -

 ل نقل املعرفة بينهم.األخرى لتسهي

تعد عقول األفراد املبدعني أهم مصادر املعرفة، كام تعترب اخلربات أكثر أصالة من  -

 املعلومات املكتسبة من خالل التعليم الرسمي، حيث ختتلف األفكار الالمعة.
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التكنولوجيا التقنية: تتكون إدارة املعرفة من شقني مها: األول اجلانب البرشي، والثاين  -3

ب التكنولوجي ) التقني ( املتمثل بالتقنيات احلديثة ) احلاسوب والربجميات ذات اجلان

العالقة، فهي تساعد اإلنسان للحصول عىل املعلومات التي تشكل عمود املعرفة، فالتقنية 

احلديثة رفعت قيود الزمان واملكان والرسعة وأسهمت بشكل كبري يف الربط بني العديد من 

 ن خمتلف أنحاء العامل. ويتخلص دور التكنولوجيا يف إدارة املعرفة يف: األفراد واملنظامت م

تعزيز أمكانية السيطرة عىل املعرفة املوجودة والتي جعلت منها عملية سهلة وذات  -

 تكلفة أقل.

 تساهم يف تسهيل وترسيع كل عمليات إدارة املعرفة من توليد وختزين. -

جها اجلامعات املتفاعلة يف مناطق جغرافية توفر التكنولوجيا وسائل االتصال التي حتتا -

 خمتلفة 

 :عمليات إدارة املعرفة -4

 تتكون عمليات إدارة املعرفة يف ست عمليات وهي: 

تشخيص املعرفة: وتعمي التعرف عىل املعرفة احلرجة داخل املنظمة وخارجها ثم حتديد  -1

 مكاهنا والفجوة املعرفية ويستخدم يف ذلك خريطة املعرفة.

أهداف املعرفة: وتتلخص يف وضوحها ويف حتسني العمليات واملنافسة عىل املديني حتديد  -2

الطويل والقصري ويف الوصول إىل النجاح وقيادة السوق وحتقيق رضا الزبائن وتبني 

 االبتكار وشفافية العمليات.

توليد املعرفة: وذلك من خالل اكتساهبا من املعرفة اخلارجية مثل براءات االخرتاع  -3

 قطاب العاملني أو من خالل التعلم وفرق العمل.واست

ختزين املعرفة: سواء كان يف قواعد البيانات أو التقارير أو احلاالت الدراسية أو يف عقول  -4

 العاملني الذين يغادرون املنظمة بعد انتهاء يوم عملهم.
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ل توزيع املعرفة: نقل املعرفة املطلوبة للشخص يف الوقت املناسب ويتم ذلك من خال -5

 االستعانة بتكنولوجيا املعلومات وتطبيقاهتا مثل: شبكات االنرتنت.

تطبيق املعرفة: ويمكن تعريفها بأهنا العملية التي تدعم تطبيق األفراد للمعرفة مملوءة من  -6

قبل أفراد آخرين بدون احلصول عىل املعرفة الفعلية، وبدون تعلم هذه املعرفة فاألفراد 

 ختلفة باملساندة بالتكنولوجيا مثل أنظمة دعم القرار.يقومون بإمتام العمليات امل

 مبادئ إدارة املعرفة:

 أن مبادئ إدارة املعرفة هي: (Lee & Choi,2003,p172)بني  

التعاون، وهو املستوى الذي يستطيع يف أعضاء هيئة التدريس )كفريق عمل ( مساعدة  -

عىل عمليات املعرفة من خالل بعضهم البعض يف جمال عملهم، حيث أن ثقافة التعاون تؤثر 

 مستوى تبادهلا بني األفراد واألقسام العلمية.

 الثقة، حيث أن الثقة يمكن أن تسهل عملية التبادل املفتوح احلقيقي واملؤثر للمعرفة. -

التعلم، وهو عملية اكتساب املعرفة اجلديدة من قبل الطالب القادرين واملستعدين  -

القرارات أو بالتأثري عىل اآلخرين، حيث أن الرتكيز عىل الستخدام تلك املعرفة يف اختاذ 

التعلم يساعد اجلامعات عىل تطوير الطالب بام يؤهلهم للعب دور أكثر فاعلية يف عملية 

 توليد املعرفة.

الالمركزية، تشري لتفويض الصالحيات يف اختاذ القرارات، حيث أن توليد املعرفة حيتاج إىل  -

 الالمركزية العالية.

مية، وهي املدى الذي تتحكم به القواعد الرسمية، السياسات واإلجراءات بعملية الرس -

 اختاذ القرارات وعالقات العمل ضمن إطار اجلامعة.

اخلربة الواسعة والعميقة، ويعني ذلك أن خربة أعضاء هيئة التدريس والعاملني يف اجلامعة  -

 تكون واسعة أفقيًا ومتنوعة وعميقة أي مركزة وختصصيه.
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هيالت ودعم نظم تكنولوجيا املعلومات، أي مستوى التسهيالت التي يمكن أن توفرها تس -

تكنولوجيا املعلومات لدعم إدارة املعرفة، وبام أن اجلامعات هي أهم املؤسسات التعليمية 

 فمن املفرتض توفر تكنولوجيا عالية لتحقيق األهداف التعليمية كافة.

عىل توليد القيمة، املنتجات، اخلدمات، األفكار أو اإلبداع التنظيمي، يشري إىل القدرة  -

اإلجراءات املفيدة عن طريق ما يبتكره أعضاء اهليئة التدريسية فاملعرفة تلعب دورًا مهاًم يف 

 بناء قدرة اجلامعة لتكون مبدعة وخالقة. 

 أمهية إدارة املعرفة:

عىل نجاح األعامل، وتكمن  تعد إدارة املعرفة من األفكار احلديثة ذات األثر اهلام والفعال

أمهية إدارة املعرفة يف كوهنا مؤرشًا لطريقة شاملة وواضحة لفهم مبادرات إدارة املعرفة يف إزالة القيود 

وإعادة اهليكلة التي تساعد يف التطوير والتغيري ملواكبة متطلبات البيئة االقتصادية وتزيد من عوائد 

ن املوقف التنافيس من خالل الرتكيز عىل املوجودات غري املنظمة ورضا العاملني ووالئهم وحتسن م

 امللموسة التي يصعب قياسها وتظهر نتائجها عىل املدى الطويل

 وتربز أمهية إدارة املعرفة  فيام يىل:

 ختفيض التكلفة وأساليب طرق العمل. -

 زيادة حدة املنافسة باألسواق ورسعة ازدياد االبتكارات واالكتشافات اجلديدة. -

 ض كمية الوقت الذي يتطلبه العاملون للحصول عىل املعارف اجلديدة.ختفي -

زيادة املنافسة قلصت أعداد العاملني يف املنظامت ذات املعرفة املتميزة وهنا كان البد من  -

 املنافسة عىل كيفية استقطاب هذه الكفاءات.

 القدرة عىل التكيف التنظيمي بسبب تغري قواعد العمل وافرتاضاته.  -

 زبائن اجلدد.جذب ال -
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 ( إىل أنه يمكن إمجال أمهية إدارة املعرفة يف اآليت: 2005أشار الكبييس )

تعد إدارة املعرفة فرصة كبرية للمنظامت لتخفيض التكاليف ورفع موجوداهتا الداخلية  .1

 لتوليد اإليرادات اجلديدة.

 املنظمة املختلفة يف اجتاه حتقيق أهدافها. تعد عملية نظامية تكاملية لتنسيق أنشطة .2

 تعزز قدرة املنظمة لالحتفاظ باألداء املنظمي املعتمد عىل اخلربة واملعرفة وحتسينه. .3

تتيح إدارة املعرفة للمنظمة حتديد املعرفة املطلوبة وتوثيق املتوافر منها وتطويرها واملشاركة  .4

 هبا وتطبيقها وتقييمها.

 ة املنظامت الفاعلة الستثامر رأس ماهلا الفكري.تعد إدارة املعرفة أدا .5

تعد أداة حتفيز للمنظامت لتشجيع القدرات اإلبداعية ملواردها البرشية خللق معرفة جيدة  .6

 والكشف املسبق عن العالقات غري املعروفة والفجوات يف توقعاهتم.

 املستقرة.تسهم يف حتفيز املنظامت لتجديد ذاهتا ومواجهة التغريات البيئية غري  .7

توفر الفرصة للحصول عىل امليزة التنافسية الدائمة للمنظامت عرب مسامهاهتا يف متكني املنظمة  .8

 من تبني املزيد من اإلبداعات املتمثلة يف طرح سلع وخدمات جديدة.

تدعم اجلهود لالستفادة من مجيع املوجودات امللموسة وغري امللموسة بتوفري إطار عمل  .9

 تنظيمية.لتعزيز املعرفة ال

 تسهم يف تعظيم قيمة املعرفة ذاهتا عرب الرتكيز عىل املحتوى. .10

 رضورات تطبيق إدارة املعرفة يف املؤسسات التعليمية اجلامعية 

( 2007، الصاويذكره ) املؤسسات اجلامعية منها ما يفهناك رضورة لتطبيق إدارة املعرفة 

 : يأيتوحدده فيام 

 يها وتشعب ارتباطاهتم وحاجاهتم إىل اتصاالت رسيعة.األعداد الكبرية من املنتسبني إل .1

 تنوع األنشطة اجلامعة وترابطها. .2
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كثرة وتنوع وترابط اجلهات تطلب متابعة رسيعة ودقيقة، مثل قاعات التدريس، وسائل  .3

 املواصالت، املختربات، املستودعات.

من ازدواجية وجود قاعدة بيانات مركزية يمكن لألشخاص املخولني فقط من  احلد .4

 الوصول إىل أجزاء منها وفق احتياجات اجلامعة.

 وصول التغيريات يف البيانات إىل موضعها حال اعتامدها. .5

 توحيد أسلوب العمل اإلداري داخل اجلامعة. .6

 حتديات تطبيق إدارة املعرفة يف البيئة العربية 

 ( أن حتديات إدارة املعرفة يف أربعة حتديات رئيسية:2002سني، يرى )يا

 التحدي التقني: املتمثل يف تصميم األنظمة املعلوماتية التي تساعد األفراد. -

التحدي االجتامعي: املتمثل يف تطوير املنظامت التي تشارك باملعرفة وتديم التنوع الفكري  -

 لتشجيع اإلبداع.

 خلق البيئة التي تقيم املشاركة باملعرفة. حتدي اإلدارة: املتمثل يف -

التحدي الشخيص: املتمثل يف االنفتاح عىل أفكار اآلخرين والرغبة والسعي املتواصل  -

 للمعرفة اجلديدة.

 :امليداين اإلطار

 (:1يوضحها ملحق ) أربعة حماورتم تصميم استبانة تضمنت 

 .املؤسيس وحمور األداء، وحمور العمليات، وحمور الواقعحمور البيانات العامة، 

من  %39و5   واإلداريني بنسبة( من أعضاء هيئة التدريس 278قدرها )وطبقت عىل عينة 

وهو جمموع العاملني بالكلية، وذلك بعد التحقق من صالحيتها للتطبيق من  (703) األصيلاملجتمع 

 اخلربة باملجال. ذويخالل عرضها عىل عدد من املحكمني من 
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باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتامعية   للنتائج  اإلحصائيةومتت املعاجلة 

v.21(SPSS )Statistical Package for Social Sciences  يف حساب التكرارات املقابلة لكل عبارة

غري موافق( والنسب املئوية هلذه التكرارات وقيمة  -حمايد-موافقموزعة عىل تكرارات االستجابات )

 وى داللتها واألوزان النسبية والرتتيب.ومست 2كا

 حساب الوزن النسبي لعبارات االستبانة:

-حمايد-ثالث )موافق يفتركزت  االستجاباتعند تفريغ استجابات عينة البحث لوحظ أن 

، وغري موافق بشدة مع غري موافقموافق بشدة مع موافق،  االستجاباتغري موافق( وعليه تم دمج 

 ملستوى االستجابة كام ييل:أعطيت موازين رقمية 

 غري موافق حمايد موافق 

3 2 1 

 وتم حساب الوزن النسبي، أي درجة املوافقة عىل كل عبارة من املعادلة التالية:

 1×  3+ ك 2× 2+ ك 3× 1= كالتقدير الرقمي 

 =  حساب الوزن النسبي

 غري موافق( عىل الرتتيب.  -حمايد -: تكرارات االستجابات)موافق3، ك2، ك1ك

 ك: جمموع التكرارات هلذه االستجابات )حجم العينة(.

حلسن املطابقة لكل مفردة، وذلك للكشف عن الفروق يف اختيارات  2تم حساب قيمة كا -

غري موافق(، وذلك بتطبيق املعادلة  -حمايد -أفراد العينة لبدائل االستجابة الثالثة )موافق

  اآلتية:

     جمـ=    2كا                      

 حيث إن  ت = التكرار املالحظ،  ت م = التكرار املتوقع.

  

 التقدير الرقمي 

 ك

 

 ) ت – ت م (2

 ت م
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 الدراسة:نتائج 

 :اآليتأسفرت النتائج عن 

 ( 1: يعرضها جدول )أوال: واقع إدارة املعرفة

 (278استجابات عينة الدراسة الكلية حول متطلبات إدارة املعرفة )ن= (1جدول )

 الفقرات العامل م

 درجة املوافقة
الوزن 

 النسبي
 الرتتيب

 قيمة

 2كا

 مستوى

 الداللة
 غري موافق حمايد موافق

 % ك % ك % ك

 املعرفية االحتياجات –أ 

1 

ت
ما
لو
ملع
وا
ت 

انا
لبي
ا

 

توفر إدارة الكلية للعـاملني 

مصـــــادر معلومـــــات ) 

ــــت(  ــــة واألنرتن كاملكتب

لتســاعدهم عــىل اكتســاب 

 املعرفة.

 0.01 259.77 م3 124 77.3 215 21.6 60 1.1 3

2 

تقوم إدارة الكلية بتصـنيف 

البيانات واملعلومات بطرق 

علميــة لالســتفادة منهــا يف 

 احلصول عيل املعرفة. 

1 0.4 65 23.4 212 76.2 124 3 252.612 0.01 

3 

ــــة  تســــتخدم إدارة الكلي

أســاليب متنوعــة لتحويــل 

ــــة  ــــات إىل معرف املعلوم

 وتوزعها عىل العاملني. 

3 1.1 71 25.5 204 73.4 128 2 225.59 0.01 

4 

توفر إدارة الكلية للعـاملني 

معلومات تسـاعدهم عـيل 

ـــي  ـــكالت الت ـــل املش ح

 تواجههم يف العمل. 

4 1.4 81 29.1 193 69.4 132 1 194.94 0.01 
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 الفقرات العامل م

 درجة املوافقة
الوزن 

 النسبي
 الرتتيب

 قيمة

 2كا

 مستوى

 الداللة
 غري موافق حمايد موافق

 % ك % ك % ك

1 

ية
من
ض
 ال
فة
عر
امل

 

يتــوفر لــدى أعضــاء هيئــة 

التدريس معرفـة املهـارات 

واملعـــارف الالزمـــة ألداء 

 مهامهم بأفضل وجه.

 0.01 538.15 م1 299 0.4 1 0.7 2 98.9 275

2 

ـــة  ـــاء هيئ ـــاهم أعض يس

التــدريس بتطــوير املنــاهج 

الدراسية بالكلية واألنشطة 

 املتعلقة هبا. 

120 43.2 149 53.6 9 3.2 240 2 117.85 0.01 

3 

ـــة  ـــاء هيئ ـــاهم أعض يس

ــــــديم  ــــــدريس بتق الت

املسامهات الفكرية املتعلقـة 

 بعمل الكلية.

63 22.7 201 72.3 14 5 218 3 202.93 0.01 

4 

ـــــة  تشـــــجع إدارة الكلي

العاملني فيها عـيل حضـور 

ــل  ــؤمترات وورا العم امل

 وعقد اللقاءات العلمية.

276 99.3 0 0 2 0.7 299 1 270.06 0.01 
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 الفقرات العامل م

 درجة املوافقة
الوزن 

 النسبي
 الرتتيب

 قيمة

 2كا

 مستوى

 الداللة
 غري موافق حمايد موافق

 % ك % ك % ك

1 

حية
رص

 ال
فة
عر
امل

 

ـنوياً  ــة سـ ــدي الكلي ــوفر ل يت

املعرفة بأعداد الطلبـة خرجيـي 

ــدالهتم  ــة ومع ــة العام الثانوي

 ونسب النجاح.

14 5 204 73.4 60 21.6 183 2 212.06 0.01 

2 

ــد  ــة قواع ــدي الكلي ــوافر ل يت

ـا ونسـب  بيانات عن خرجييه

املشــتغلني مــنهم والعــاطلني 

 وأماكن عملهم وإقامتهم 

10 3.6 82 29.5 186 66.9 137 3 168.98 0.01 

3 

ــة  ــة املعرف ــدي الكلي ــوفر ل يت

بمتطلبات سـوق العمـل مـن 

 التخصصات املختلفة.

28 10.1 187 67.3 63 22.7 187 1 150.66 0.01 

1 

ية
ج
لو
نو
ك
الت
 و
ية
حت
الت
ة 
بني
ال

 

تـــوفر الكليـــة يـــة الربيـــد 

ـاء   االلكرتوين للطلبـة  وأعض

ــــة  ــــدريس لتلبي ــــة الت هيئ

 احتياجاهتم األكاديمية.

41 14.7 237 85.3 0 0 215 2 138.2 0.01 

2 

لدي الكلية موقـع خـاص 

عىل شبكة االنرتنـت تـزود 

خاللــه بــ خر  الطلبــة  مــن

 املستجدات واملعلومات.

260 93.5 18 6.5 0 0 294 1 210.66 0.01 

3 

ـاالت توفر الك ـبكة اتص لية ش

( لتسهيل نقـل داخلية )انرتنت

ــة  ــني كاف ــة ب األفكــار واملعرف

 األقسام واألفراد.

5 1.8 34 12.2 239 86 116 3 351.2 0.01 
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 الفقرات العامل م

 درجة املوافقة
الوزن 

 النسبي
 الرتتيب

 قيمة

 2كا

 مستوى

 الداللة
 غري موافق حمايد موافق

 % ك % ك % ك

1 

ل
ملا
س ا

رأ
 

ي
رش

الب
 

تراعـــي الكليـــة قـــدرات 

ـــــاهتم  ـــــاملني ورغب الع

ومهــاراهتم عنــد توزيــع 

ــــاالت  ــــامل يف املج األع

 املعرفية.

5 1.8 250 89.9 23 8.3 194 3 402.44 0.01 

2 

ـــة  ـــة إقام ـــجع الكلي تش

احللقـــات النقاشـــية بـــني 

املوظفني الستثامر طاقـاهتم 

ــــاالت  ــــة يف املج الفكري

 املعرفية. 

67 24.1 196 70.5 15 5.4 219 2 187.43 0.01 

3 

تعتمد الكلية عيل العـاملني 

مــن ذوي املهــارات الفنيــة 

ــا  ــة يف إنجــاز أعامهل والتقني

 ونشاطاهتا. 

144 51.8 131 47.1 3 1.1 251 1 131.06 0.01 

4 

ـــار  ـــة باألفك ـــتم الكلي هت

ــا  ــي يقرتحه ــول الت واحلل

ــل  ــة وح ــاملون ملعاجل الع

 املشكالت التي تواجههم.

18 6.5 94 33.8 166 59.7 147 4 118.22 0.01 
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 الفقرات العامل م

 درجة املوافقة
الوزن 

 النسبي
 الرتتيب

 قيمة

 2كا

 مستوى

 الداللة
 غري موافق حمايد موافق

 % ك % ك % ك

 املعريف الوعي –ب 

1 

ذ  
في
لتن
وا
ط 
طي
خ
الت

 

ــة  يتــوفر لــدي الكليــة ر ي

ـــــــحة حـــــــول  واض

اسرتاتيجيات إدارة املعرفـة 

 ومداخل تنفيذها 

2 0.7 195 70.1 81 29.1 172 2 203.2 0.01 

2 

تعتمـد الكليــة عـىل مــنهج 

ــــاذ  ــــة يف اخت إدارة املعرف

 قراراهتا االسرتاتيجية. 

1 0.4 196 70.5 81 29.1 171 3 207.374 0.01 

3 

تســتخدم الكليــة أســلوب 

ــد  ــي لتولي ــث العلم البح

ــة بأهــدافها  ــة املتعلق املعرف

 وخططها طويلة املدي.

56 20.1 219 78.8 3 1.1 219 1 273.5 0.01 

1 
ت 

ما
لو
ملع
ن ا

أم
 

حترص الكليـة عـيل تـوفري 

ــــات  ــــزة والربجمي األجه

احلديثــة لتشــغيل ومعاجلــة 

 وحزن املعلومات.

18 6.5 203 73 57 20.5 186 2 205.3 0.01 

2 

تسهم األجهزة والربجميات 

املوجودة يف الكليـة بتـوفري 

املعلومات للعـاملني بدقـة 

 ووقت مناسب.

2 0.7 161 57.9 115 41.4 159 3 144.48 0.01 

3 

ــة  تســهم الضــوابط الرقابي

ــات  ــمنها التقني ــي تتض الت

املستخدمة يف تـوفري محايـة 

 كافة البيانات.

270 97.1 5 1.8 3 1.1 296 1 509.06 0.01 
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 الفقرات العامل م

 درجة املوافقة
الوزن 

 النسبي
 الرتتيب

 قيمة

 2كا

 مستوى

 الداللة
 غري موافق حمايد موافق

 % ك % ك % ك

1 

ة 
جي
ار
خل
ت ا

انا
لبي
  ا
عد

وا
بق
ك 
رتا
ش
ال
ا

 

تشـــرتك الكليـــة بقواعـــد 

ــة  ــات حملي ــات ملؤسس بيان

 وخارجية. 

3 1.1 252 90.6 23 8.3 193 1 413.1 0.01 

2 

لدي الكلية اتصال مسـتمر 

ـــــارشين  ـــــارش بالن ومب

واملكتبــــــات املحليــــــة 

 واخلارجية.

 0.01 428.5 م1 193 7.6 21 91.7 255 0.7 2

3 

ـــة خـــدمات  تقـــدم الكلي

إلكرتونية تعليمية للجهات 

 املحلية واخلارجية.

2 0.7 236 84.9 40 14.4 186 2 340.35 0.01 

جاءت استجابات عينة الدراسة حول واقع إدارة املعرفة، عىل أنه توجد فروق يف مجيع 

( اخلاصة بالبيانات واملعلومات 4-3-2-1)عدًا الفقرات رقم )حمايد(، الفقرات لصالح البديل 

( ويف موافق( اخلاصة باملعرفة الضمنية لصالح البديل )1( ويف الفقرة رقم )غري موافقلصالح البديل )

( اخلاصة 2( ويف الفقرة رقم )غري موافق( اخلاصة باملعرفة الرصحية لصالح البديل )2الفقرة رقم )

غري ( لصالح البديل )3(، ويف الفقرة رقم )موافقالبديل )بالبنية التحتية والتكنولوجية لصالح 

( لصالح 4( ويف الفقرة رقم )موافق( اخلاصة برأس املال لصالح البديل )3( ويف الفقرة رقم )موافق

 ( اخلاصة بأمن املعلوماتموافق( لصالح البديل )3( ويف العبارة رقم )غري موافقالبديل )

واقع إدارة املعرفة من حيث توفر مصادر  يفقصور وتشري هذه النتائج اىل أنه يوجد 

من قبل  االستجاباتحل مشكالت العاملني بالكلية، كام تعكس هذه  يفمنها  واإلفادةاملعلومات 

املهارات واملعارف لدى أعضاء هيئة التدريس للقيام بمهام أعامهلم، بينام  الدراسة توفرعينة 

 ختصهم تظل حمدودة. التيتطوير املقررات الدراسية  يفمسامهتهم 
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موقع خاص للكلية عىل شبكة األنرتنت يزود  عىل وجودوتؤكد استجابات عينة الدراسة 

شبكة اتصاالت داخلية)انرتانت( لتسهيل نقل  ال تتوفرحيتاجوهنا، بينام  التيالطلبة باملعلومات 

 األفكار واملعارف بني أقسام الكلية.

ال انجاز أعامهلا، بينام  يفاملهارات الفنية والتقنية  ذويمن كام أن الكلية تعتمد عىل العاملني 

 هتتم الكليةتواجههم، كام  التييقرتحها العاملون ملعاجلة املشكالت  التيباألفكار واحللول  هتتم

 حتمى البيانات واملعلومات املوجودة لدهيا. التيبالضوابط الرقابية 

 (2جدول ): يعرضها ثانيا: نتائج عمليات إدارة املعرفة

 (278استجابات عينة الدراسة الكلية حول عمليات إدارة املعرفة )ن= (2)جدول 

 الفقرات العامل م

 درجة املوافقة
الوزن 

 النسبي
 الرتتيب

 قيمة

 2كا

مستوى 

 الداللة
 غري موافق حمايد موافق

 % ك % ك % ك

 يتم تشخيص املعرفة من خالل:

1 

ة 
رف
ملع
ص ا

خي
ش
ت

 

االستكشاف عرب 

 شبكة االنرتنت.
200 71.9 77 27.7 1 0.4 272 2 217.65 0.01 

2 
املقارنة املرجعية 

 الداخلية واخلارجية.
103 37.1 173 62.2 2 0.7 236 3 159.5 0.01 

3 
اخلربات و املصادر 

 الداخلية.
207 74.5 70 25.2 1 0.4 274 1 237.3 0.01 

 0.01 164.8 م3 236 0.4 1 62.9 175 36.7 102 املصادر اخلارجية. 4
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 الفقرات العامل م

 درجة املوافقة
الوزن 

 النسبي
 الرتتيب

 قيمة

 2كا

مستوى 

 الداللة
 غري موافق حمايد موافق

 % ك % ك % ك

  تعتمد الكلية بتوليد معارفها عيل:

1 

فة
عر
امل
د 
ولي

ت
 

اكتســاهبا مــن مصــادر 

 خارجية.
100 36 177 63.7 1 0.4 236 3 168 0.01 

2 

تفاعــل األفــراد مــع 

بعضهم البعض إلجياد 

ــــاكل  ــــول للمش حل

املطروحــــة وتوليــــد 

 أفكار جديدة.

204 73.4 59 21.2 15 5.4 268 2 211.1 0.01 

3 

ــــدات  ــــكيل وح تش

متخصصة وفرق عمل 

للــتعلم املعــريف مــن 

ــة  ــار الكلي ــل إط داخ

 وبشكل مستمر.

243 87.4 4 1.4 31 11.2 276 1 369.76 0.01 

4 
اعتامد التعلم التنظيمي 

 مصدرًا لتوليد املعرفة.
2 0.7 158 56.8 118 42.4 158 4 141.7 0.01 
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 الفقرات العامل م

 درجة املوافقة
الوزن 

 النسبي
 الرتتيب

 قيمة

 2كا

مستوى 

 الداللة
 غري موافق حمايد موافق

 % ك % ك % ك

 املعرقة عيل:تعتمد الكلية يف ختزين 

1 

فة
عر
امل
ن 
زي
حت

 

األفــراد مــن خــالل 

ـــــز  ـــــاليب حتفي أس

وتشجيع خمتلفة لتبادل 

 اخلربات.

88 31.7 187 67.3 3 1.1 231 4 183.03 0.01 

2 

قواعـد  بيانــات  تــزود 

بمعلومــــات حــــول 

ــة  املوضــوعات املعرفي

 التعليمية املختلفة.

250 89.9 25 9 3 1.1 289 2 403.3 0.01 

3 
واملسـتندات األرشيف 

 الورقية.
257 92.4 21 7.6 0 0 292 1 200.4 0.01 

4 

معايري معرفية واضحة 

وحمددة تناسب طبيعـة 

 عملها وأنشطتها.

233 83.8 42 15.1 3 1.1 283 3 326.99  
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 الفقرات العامل م

 درجة املوافقة
الوزن 

 النسبي
 الرتتيب

 قيمة

 2كا

مستوى 

 الداللة
 غري موافق حمايد موافق

 % ك % ك % ك

 يتم توزيع املعرفة داخل الكلية من خالل:

1 

فة
عر
امل
ع 
زي
تو

 

ــــبكة ــــات  ش معلوم

داخلية تساعد األفـراد 

يف الوصول إيل قواعـد 

 البيانات.

268 96.4 9 3.2 1 0.4 296 1 497.96 0.01 

2 

رشـــــات إصـــــدار ن

ودوريـــات وأنــــواع 

 املطبوعات املختلفة.

59 21.2 206 74.1 13 4.7 217 4 219.33 0.01 

3 

عقـــــد اجتامعـــــات 

وندوات وورا عمل 

 داخلية.

206 74.1 32 11.5 40 14.4 260 2 208.3 0.01 

4 

ــة  ــد دورات تدريبي عق

داخلية يقوم هبـا أفـراد 

 ذوي خربة وكفاءة.

4 1.4 200 71.9 74 26.6 175 7 212.92  
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 الفقرات العامل م

 درجة املوافقة
الوزن 

 النسبي
 الرتتيب

 قيمة

 2كا

مستوى 

 الداللة
 غري موافق حمايد موافق

 % ك % ك % ك

1 

فة
عر
امل
ق 
طبي

ت
 

تعتمد الكلية عـىل آراء 

أفــراد ذوي خــربة مــن 

داخل املؤسسـة حـول 

ــــــا  ــــــائج أعامهل نت

 وأنشطتها.

108 38.8 168 60.4 2 0.7 238 3 152.5 0.01 

2 

نرش ثقافة منظمة تدعم 

ــق  ــة التطبي ــن عملي م

 الفعال للمعرفة. 

2 0.7 210 75.5 66 23.7 177 6 244.95 0.01 

3 
فرق عمـل متخصصـة 

 من داخل املؤسسة. 
3 1.1 63 22.7 212 76.3 125 8 249.94 0.01 

4 

تســــتخدم الكليــــة 

ــــايري  ــــاييس ومع مق

تسيطر من خالهلا عـيل 

 املعرفة املطبقة. 

14 5 217 78.1 47 16.9 188 5 256.11 0.01 

جاءت استجابات عينة الدراسة حول عمليات إدارة املعرفة، عىل أنه توجد فروق يف مجيع 

( اخلاصة بتشخيص املعرفة لصالح البديل 3-1عدًا الفقرتان رقم ))حمايد(، الفقرات لصالح البديل 

(، ويف الفقرات رقم موافقاملعرفة لصالح البديل )( اخلاصة بتوليد 3-2(، ويف الفقرتان رقم )موافق)

( اخلاصة بتوزيع 3-1(، ويف الفقرتان رقم )موافق( اخلاصة بتخزين املعرفة لصالح البديل )2-3-4)

غري ( اخلاصة بتطبيق املعرف لصالح البديل )3( ويف الفقرة رقم )موافقاملعرفة لصالح البديل )

 (موافق

عرب شبكة  االستكشاف الله يتم تشخيص املعرفة من خاىل أن االستجاباتوتشري هذه 

تفاعل األفراد مع  توليد املعرفة عىل يفتم األنرتنت واخلربات واملصادر الداخلية، كام أن الكلية هت
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اطار الكلية. كام  خلمن دا املعريفبعضهم البعض وتشكيل وحدات متخصصة وفرق عمل للتعلم 

كام أن توزيع املعرفة  أهنا تقوم بتخزين املعرفة من خالل قواعد بيانات وأرشيف ومستندات ورقية.

اخلربة والكفاءة  ذوييتم من خالل شبكة معلومات وعقد دورات تدريبية داخلية يقوم هبا أفراد من 

 الكلية.من خالل فرق عمل متخصصة من داخل  ال حيدثبينام تطبيق املعرفة 

 (3: يعرضها جدول )املؤسيسثالثا: نتائج األداء 

 (278استجابات عينة الدراسة الكلية حول األداء املؤسيس )ن= (3جدول ) 

 الفقرات العامل م

 درجة املوافقة
 الوزن

 النسبي
 الرتتيب

 قيمة

 2كا

 مستوى

 الداللة
 غري موافق حمايد موافق

 % ك % ك % ك

1 

ضا
ر

 
ني
مل
عا
ال

 

تؤثر إدارة املعرفة عىل 

رسعة وكفاءة ومعاجلة 

أعضاء اهليئة التدريسية 

للمشكالت والشكاوى 

 التي تواجههم.

276 99.3 0 0 2 0.7 299 1 270.06 0.01 

2 

عمليات إدارة املعرفة 

تزيد من نسبة فرص 

 الوظيفي االرتقاء

 0.01 274.01 م1 299 0 0 0.4 1 99.6 277

3 

تساهم إدارة  املعرفة يف 

نرش املعلومات بني 

أعضاء اهليئة التدريسية 

 بكفاءة وفعالية. 

 0.01 270.01 م1 299 0 0 0.4 1 99.6 277

4 

تساهم  إدارة املعرفة يف 

حتسني جودة القدرة 

التعليمية ألعضاء اهليئة 

 التدريسية. 

 0.01 544.06 م1 299 0.4 1 0.4 1 99.2 276
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 الفقرات العامل م

 درجة املوافقة
 الوزن

 النسبي
 الرتتيب

 قيمة

 2كا

 مستوى

 الداللة
 غري موافق حمايد موافق

 % ك % ك % ك

 تبني منهج إدارة املعرفة يزيد من نسب   

1 

يس
س
ملؤ
و ا
نم
وال

م 
عل
لت
ا

 

االعتامد عىل الوسائل  

احلديثة لتبادل املعلومات  

 )الربيد اإللكرتوين مثاًل(.

277 99.6 1 0.4 0 0 300 1 274.01 0.01 

2 

األفراد الراغبني أو 

احلاصلني عىل شهادات 

 علمية عالية.

 0.01 274.01 م1 300 0 0 0.4 1 99.6 277

3 

تبني منهج إدارة املعرفة 

ساهم يف زيادة امليزانية 

املخصصة للتكنولوجيا 

 واملعلومات.

275 98.9 3 1.1 0 0 299 2 266.13 0.01 

4 
اإلقبال عىل ختصصات 

 الكلية  املختلفة.
263 94.6 15 5.4 0 0 295 3 221.24 0.01 

 االهتامم بإدارة املعرفة يساهم يف:

1 
ية
خل

دا
 ال
ت
يا
مل
لع
ة ا
اء
كف

 
زيادة كفاءة العمليات 

 ومساندة عمليات االبتكار.
 0.01 544.07 م1 299 0.4 1 0.4 1 99.2 276

2 

زيادة التنسيق بني 

العمليات واألقسام 

 املختلفة وتكاملها

 0.01 544.07 م1 299 0.4 1 0.4 1 99.2 276

3 

اخلدمات  تبسيط  وتسهيل

املقدمة للطلبة واخلرجيني 

 بة الكلية.لمن ط

 0.01 270.06 م1 299 0 0 0.7 2 99.2 276

4 

االستجابة الرسيعة 

للمتغريات التي حتدث يف 

 بيئة العمل.

 0.01 544.06 م1 299 0.4 1 0.4 1 99.2 276
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استجابات عينة الدراسة حول األداء املؤسيس، عىل أنه توجد فروق يف مجيع الفقرات  جاءت

 )موافق(.لصالح البديل 

عىل أن  واإلدارينيعينة الدراسة  أعضاء هيئة التدريس   موافقة أفرادوتعكس هذه النتيجة 

 املؤسيستعلم والنمو من حيث رضا العاملني وال املؤسيسواقع إدارة املعرفة بالكلية يؤثر عىل األداء 

 استبانة الدراسة. يفوكفاءة العمليات الداخلية كام وردت 

 تفسري النتائج ومناقشتها:

 (1عرضها جدول )املعرفة والتي واقع إدارة بالنسبة لأوال: 

املعرفة من حيث توفر مصادر املعلومات  إدارةواقع  يفتشري هذه النتائج اىل أنه يوجد قصور 

كام تعكس مما يؤثر عىل األداء املؤسيس للكلية حل مشكالت العاملني بالكلية،  يفمنها  واإلفادة

عينة الدراسة  توفر املهارات واملعارف لدى أعضاء هيئة التدريس للقيام بمهام أعامهلم،  استجابات

تطوير املقررات  يف ة أعضاء هيئة التدريس بينام مسامهوهذا يرفع من مستوى األداء املؤسيس، 

 ويتطلب ذلك دورات تدريبية يف جمال تطوير املقررات الدراسية. ختصهم تظل حمدودة. التيية الدراس

تتوفر شبكة اتصاالت داخلية)انرتانت( لتسهيل نقل عدم  وتؤكد استجابات عينة الدراسة 

 مما يؤثر عىل مستوى األداء  األفكار واملعارف بني أقسام الكلية.

انجاز أعامهلا، بينام  يفأن الكلية تعتمد عىل العاملني من ذوى املهارات الفنية والتقنية  وحيث 

تواجههم، كام هتتم  الكلية  التييقرتحها العاملون ملعاجلة املشكالت  التيهتتم باألفكار واحللول  ال

 حتمى البيانات واملعلومات املوجودة لدهيا. التيبالضوابط الرقابية 

 التييقرتحها العاملون ملعاجلة املشكالت  التيباألفكار واحللول اهتامم الكلية  كام أن قصور

 ينعكس عىل مستوى األداء بالسلب.تواجههم، 
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 (2يعرضها جدول )والتي عمليات إدارة املعرفة بالنسبة لثانيا: 

عرب شبكة  االستكشاف اللاىل أنه يتم تشخيص املعرفة  من خنتائج هذا املحور تشري 

تفاعل األفراد مع  توليد املعرفة عىل يفتم األنرتنت واخلربات واملصادر الداخلية، كام أن الكلية هت

اطار الكلية. كام  خلمن دا املعريفبعضهم البعض وتشكيل وحدات متخصصة وفرق عمل للتعلم 

 أن توزيع املعرفة يتم كام أهنا تقوم بتخزين املعرفة من خالل قواعد بيانات وأرشيف ومستندات ورقية.

من خالل شبكة معلومات وعقد دورات تدريبية داخلية يقوم هبا أفراد من ذوى اخلربة والكفاءة بينام 

 حيدث من خالل فرق عمل متخصصة من داخل الكلية. تطبيق املعرفة ال

وتفسري ذلك أن الكلية هتتم بتشخيص املعرفة من خالل اإلنرتنت وتعتمد عىل توليدها من 

الل تفاعل العاملني، وهذا املحمو يعكس أن واقع العمليات يساهم يف االرتفاع بمستوى اداء خ

 الكلية عىل عكس واقع إدارة املعرفة بالكلية.

 (3يعرضها جدول )والتي   املؤسيسألداء بالنسبة لثالثا: 

ىل أن واقع ع واإلدارينيتعكس هذه النتيجة موافقة  أفراد عينة الدراسة أعضاء هيئة التدريس  

وكفاءة  املؤسيسمن حيث رضا العاملني والتعلم والنمو  املؤسيسإدارة املعرفة بالكلية يؤثر عىل األداء 

 استبانة الدراسة. يفالعمليات الداخلية كام وردت 

ومن ثم فان هناك رضورة أن تدعم إدارة الكلية األداء املؤسيس من حيث العمل عىل زيادة 

  هبا واحلرص عىل االرتفاع بمستوى كفاءة العمليات اإلدارية.الرضا الوظيفي للعاملني

وأخريا وتتفق هذه النتائج مع ما تم عرضه يف اإلطار النظري امجاال حيث أنه مل جترى دراسة 

 سابقة عىل هذه الكلية يف موضوع الدراسة )عىل حد علم الباحثة (
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 توصيات الدراسة:

 نتائج، يمكن تقديم التوصيات التالية:توصلت اليه الدراسة من  ضوء ما يف

 أوال: بالنسبة لواقع إدارة املعرفة: توىص الدراسة بام يىل:

حل  يفمنها  واإلفادةاملعرفة من حيث توفر مصادر املعلومات  إدارةواقع  يفعاجلة القصور م -

 .مشكالت العاملني بالكلية

 .يتمتع هبا أعضاء هيئة التدريس للقيام بمهام أعامهلم التيدعم وتعزيز املهارات واملعارف  -

 .جمال تطوير املقررات الدراسية يفقد دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس ع -

 توفري  شبكة اتصاالت داخلية)انرتانت( لتسهيل نقل األفكار واملعارف بني أقسام الكلية. -

 .انجاز أعامل الكلية يفتقنية تعزيز قدرات عىل العاملني من ذوى املهارات الفنية وال -

 .تواجههم التييقرتحها العاملون ملعاجلة املشكالت  التيباألفكار واحللول  االهتامم -

 املعرفة إدارةثانيا: بالنسبة لعمليات 

 توىص الدراسة بام يىل:

مزيد من الدعم لعمليات إدارة املعرفة بالكلية من حيث التشخيص والتوليد والتخزين  -

 .التطبيقووالتوزيع 

 .عقد دورات تدريبية مستمرة  لدعم عمليات إدارة املعرفة -

 .تطبيق املعرفة من خالل فرق عمل يقوم هبا متخصصون من داخل الكلية نفسها -

 :املؤسيسثالثا: بالنسبة لألداء 

 .املؤسيستعوق األداء  التيالتغلب عىل املشكالت  -

 .ليات إدارة املعرفةمن خالل عم املؤسيساجراء دراسات حول تطوير األداء  -
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 :املعرفة بالكلية إلدارةمقرتح بناء اسرتاتيجية 

بناء إسرتاتيجية واضحة إلدارة املعرفة يف كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمـع، وذلـك 

 اعتامدا عىل اخلطوات التالية:

الكلية وبيان نقاط القوة والضعف والفرص  ANALYSIS SWOTحتليل الوضع الراهن  -1

 املتاحة والتهديدات لالستفادة من هذا التحليل عند صياغة األهداف يف اإلسرتاتيجية. 

  Gap analysisحتليل الفجوات:  -2

حيث يتم حرص املوجودات و املتطلبات الالزمة إلدارة املعرفة وبيان مدى حتققها والفجوات 

 ولويات وخطط العمل الالزمة لتوفريها إن وجدت وبالتايل بناء األ

 حتديد املخاطر -3

حيث تم حتديد املخاطر املتعلقة باملحتوى املعريف ونظم املعرفـة ومـن ثـم تقيمهـا مـن حيـث 

إمكانية احلدوث واألثر املرتتب عليها وترتيبها وفق األولويات للخروج إىل إجياد خطة إدارة املخـاطر 

ها والتعامل معها وتم اقرتاح الوسائل واألساليب املناسبة ملواجهة هذا املتعلقة باملعرفة وكيفية مواجهت

 اخلطر وتضمينها ضمن اإلسرتاتيجية. 

 املراجعة والتقييم -4

بشكل عـام إال انـه  فـيام  ـتص  االسرتاتيجياتواملراجعة والتقييم  عملية أساسية  يف إعداد 

ه من الصعوبة بمكان قياس مدى حتقق األهـداف بإدارة املعرفة تعترب أكثر أمهية وأكثر إشكالية ذلك ان

ويتطلب هذا دراسة جتـارب عامليـة يف  وقياس مدى تأثري إدارة املعرفة عىل األداء املؤسيس بشكل عام.

هذا املجال للوصول إىل بناء قاعدة لتقييم اثر املعرفة عىل حتقيق النتائج ودراسة قياس حتقيق األهـداف 

 :و تتضمن اإلسرتاتيجية ما ييل
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 -تشمل املحاور األربعة بحيث تضمن: لالسرتاتيجيةحتديد أهداف واقعية  -1

 نرش الوعي وترسيخ ثقافة املشاركة باملعرفة داخل املؤسسة. -

 حتديد مصادر املعرفة داخل املؤسسة وخارجها ورصد خرائط املعرفة. -

 توفري سبل الوصول للخدمات واألنظمة والسياسات والتعليامت داخليا وخارجيا. -

 توفري اجلاهزية االلكرتونية لعمليات إدارة املعرفة. -

 إدارة االتصاالت املفتوحة وتبادل املعلومات داخليا وخارجيا. -

حتديد االليات املقرتحة لتحقيـق إدارة املعرفـة داخـل الكليـة، وتشـتمل  بـرامج التـدريب  -2

 وغريها من الربامج. اإللكرتونيةالداخيل واخلارجي وبرامج اإلحالل وبرنامج األرشفة 

 
  

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.3.11


Dr. Mona Abdullah Saleh Bin Samhan 

Volume (2) No. (3) 2019 

499 
 International Journal of Research in Educational Sciences 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.3.11 

 

 املراجع: 

أثر إدارة املعرفة عىل حتسني األداء الوظيفي للعاملني ، دراسة "( 2013األكلبي، عايض شايف ) .1

 حالة عىل رشكة سابك.

(. واقع تطبيق إدارة املعرفة يف جامعة نايف العربية للعلوم 2013العزيز ) آل عثامن، عبد .2

رسالة ماجستري غري منشوره، جامعة نايف العربية األمنية )املعوقات وسبل التطوير(، 

 للعلوم األمنية، الرياض، السعودية

( إدارة املعرفة بني النظرية والتطبيق، دار جليس الزمان 2012البطانية، حممد، وزياد املشاقبة ) .3

  للنرش والتوزيع، عامن، األردن.

نظمة املتعلمة وعالقتها (. التعلم التنظيمي وامل2010البغدادي، عادل، وهاشم العبادي ) .4

باملفاهيم اإلدارية املعارصة: السلوك التنظيمي، الذاكرة التنظيمية، إدارة املعرفة، إدارة 

املعلومات، األداء التنظيمي، إدارة املعرفة، إدارة املعلومات، األداء التنظيمي، الوراق للنرش 

 والتوزيع، عامن، األردن.

ملعرفة: تغيري ماال يمكن تغيريه، مركز اخلربات املهنية .( إدارة ا2004توفيق، عبدالرمحن ) .5

 لإلدارة، القاهرة.

(. تطبيق إدارة املعرفة يف املؤسسة االقتصادية، مذكرة ماجستري، كلية 2010، نسيم )محودة .6

 العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة جيجل، اجلزائر.

يقات إدارة املعرفة يف مؤسسات التعليم العايل، . تطب2011حنونه، سامي، ورأفت العويض ) ( .7

بحث مقدم ملؤمتر التعليم االلكرتوين واقتصاديات املعرفة، املنعقد بجامعة القدس املفتوحة، 

 يوليو./13-12بتاريخ 

(. اإلدارة احلديثة نظريات واسرتاتيجيات ونامذج 2009ة، عادل سامل )طاخلطيب، أمحد ومعاي .8

 احلديث، إربد، األردن.، عامل الكتب 1حديثة، ط
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، االسرتاتيجي ( فاعلية إدارة املعرفة ىف صناعة القرار2013، الطيب، وأمحد، خليفة )داودي .9

 ( يونيو عىل املوقع:13جملة أبحاث اقتصادية وادارية، العدد )

https://scinapse.io/papers/1597003308 

، دار غريب "التميز: نامذج وتقنيات اإلدارة يف عرص املعرفة  إدارة"(  1998السلمي، عيل) .10

 للنرش والتوزيع، القاهرة، مكتبة اإلدارة اجلديدة.

دور إدارة املعرفة وتكنولوجيا املعلومات يف حتقيق املزايا  .(2008الرشفا، سلوى حممد )  .11

امعة اإلسالمية، التنافسية يف املصارف العاملة يف قطاع غزة، رسالة ماجستري منشورة، اجل

 غزة.

 (. إدارة املعرفة وتكنولوجيا املعلومات، دار السحاب للنرش.2007) . الصاوي، يارس .12

(. مقدمة يف نظم املعلومات اإلدارية، دار وائل للنرش 2011الظاهر، أسمهان ومها اخلفاق ) .13

 والتوزيع، عامن، األردن.

عاملي، وعامل الكتب احلديث، عامن، (، إدارة املعرفة، جدارا للكتاب ال2009الظاهر، نعيم ) .14

 األردن.

بكلية الدراسات  اجلامعي( واقع األداء 2014وسمحان، منى عبد اهلل )&حممد  مهنيغنايم،  .15

التطبيقية وخدمة املجتمع  جامعة امللك سعود كام تراه طالبات الكلية وآليات تطويره جملة 

 2014يناير  53كلية الرتبية جامعة طنطا، عدد 

، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، "إدارة املعرفة "(. 2005الكبييس، صالح الدين ) .16

 مجهورية مرص العربية.

 (. االحصاء النفيس والرتبوي. دار املسرية األردن2012، ممدوح عبداملنعم )الكناين .17

 والتوزيع، مؤسسة طيبة للنرش -(. إدارة املعرفة والتعلم التنظيمي 2010املليجي، رضا ) .18

 السعودية

 .38-20(، 33(. حتديات إدارة املعرفة، جملة املعلوماتية، )2011اهلزاين، نورة ) .19
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