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 واقع تطبيق إدارة المعرفة بالجامعة األسمرية اإلسالمية
  *صــــــعمران علي أبو خري .د       
 **عز الدين عبد اهلل سويد .د       

 
 ملخص الدراسة:

متثلت مشكلة الدراسة يف التعرف على واقع تطبيق إدارة املعرفة باجلامعات الليبية على اعتبار أهنا منظمات 
، ومواجهة الشاملة واملستدامةمعرفية تسعى يف األساس إىل استثمار الرأمسال الفكري بغية حتقيق متطلبات التنمية 

إىل التعرف على واقع تطبيق إدارة املعرفة يف اجلامعات خمتلف التحديات املعاصرة ، هذا وقد هدفت هذه الدراسة 
العاملني باإلدارة العامة للجامعة( بغية التعرف على ) الليبية دراسة استكشافية على اجلامعة األمسرية اإلسالمية

ة هلذه ، ومن مث حماولة وضع احللول العلمية السليمة املعرفة  باجلامعة حمل الدراسةالفروق يف درجات تطبيق إدار 
الفروق حيث استخدم الباحثان املنهج الوصفي التحليلي، وذلك جبمع البيانات الالزمة من خالل االستبانة، 
واليت أعدت هلذا الغرض، كما مت حتديد عينة عشوائية من جمتمع الدراسة، واملتمثلة يف عدد من العاملني باإلدارة 

 .العامة للجامعة حمل الدراسة

تقنيات احلديثة املتوفرة لدى حيث توصل الباحثان إىل مجلة من النتائج من أمهها تدين مستوى االستفادة من ال
من املمكن أن تقوم به  بالدور الذي صنع القرارات، كذلك عدم االهتماماملنظمة مع عدم إشراك العاملني يف 

راسة من خالل اإلشراف واملتابعة مي للجامعة حمل الدإدارة املعرفة يف حالة وجودها كوحدة تنظيمية باهليكل التنظي
ريوقراطية بكافة اإلجراءات اإلدارية لنشاطات هذه اإلدارة كما تبني اإلفراط يف هنج أسلوب املركزية، وسيادة مبدا الب

يكل لتنسيق بني مستويات اهلهبذه اجلامعة، وكذلك شيوع عملية احتكار ثقافة املعرفة مما نتج عنه ضعف مستوى ا
ضف إىل ذلك ندرة األفراد أبكافة إداراته، وأقسامه ووحداته. األفقي  والتنظيمي سواء على املستوى الرأسي أ

ل األفراد العاملني باجلامعة املتخصصني بشؤون إدارة املعرفة، مع جتاهل بعض األفكار اليت قد يتم طرحها من قب
توفرة األفكار واخلربات املو حمل الدراسة األمر الذي نتج عنه تدين مستوى االستفادة مما هو متاح من املعارف 

 باجلامعة واليت هي يف أمس احلاجة اليها. 

  

                                                           
 ليبيا          لينت.ز  -اجلامعة األمسرية اإلسالمية     -والتجارة كلية االقتصاد أستاذ مساعد ب  *

 ليبيا رابلس.ط –جامعة طرابلس   -السياسية ية االقتصاد والعلوم كلحماضر ب  **



  
 

 

    عز الدين عبد اهلل سويد .د/  عمران علي أبو خريص. د           واقع تطبيق إدارة المعرفة بالجامعة األسمرية اإلسالمية
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 الفصل األول/ اإلطــار العـام للدراسـة:
 :المقدمة

مؤسسات التعليم العايل كغريها من املؤسسات املعاصرة تواجه اليوم مجلة من التحديات غري املسبوقة بسبب 
علوماتية باإلضافة إىل التنافس الشرس بني تلك التغريات البيئية املختلفة ، ويف مقدمتها الثورة التكنولوجية و امل

، ولذلك يتطلب األمر االستجابة قد تصل أحيانا إىل درجة الفناء  املؤسسات ، وما ينتج عنها من خماطر سلبية
املخططة واملنظمة من قبل تلك املؤسسات حىت حتافظ على كينونتها، ومن مث مواكبتها لعجلة التطور والتغيري 

متكينها من مواجهة املنافسة على أسس علمية ومعرفية سليمة، وبناء على ذلك فإن املعرفة تعد املصدر وبالتايل 
األساسي و االسرتاتيجي األكثر أمهية يف عملية بناء  امليزة التنافسية الفعالة كما أهنا أصبحت العامل األساسي  

الفشل بل وهناك من اعدها احد اهم عناصر  واألقوى الذي حيدد مصري ومستقبل تلك املؤسسات بني النجاح أو
رأمساهلا  أصال هاما من أصول يعد املنظمة متتلكهاقد  اليت املعرفة آن خمزون فريق أخر يرىكما   اإلنتاج الرئيسية.

 األساليب من املعرفة إدارة املنظمة. كما تعد تلك ضمن موجودات نقدية قيمة له يكون أن حيث من املمكن
مهما يؤثر يف مدى جناح  عامال إذ أصبحت  ة إدارة املنظمات مبختلف نشاطاهتا وأحجامهايف طريق احلديثة
 وتنسيق أصول  ةوتنظيم وتوجي ختطيط تطبيق العملية اإلدارية من خالل من وذلك املنظمات ومتيزها، تلك وفشل
 وذلك كافة املنظمات ، لدى معرفية قاعدة بناء هأساس متميز إداري الفكري كأسلوب بالرأمسال  املرتبطة  املعرفة

بكل يسر  قابلة رقمية صيغة إىل هبا واألفراد العاملون املنظمات تلك متتلكها واخلربات اليت املعلومات كافة  بتحويل
مث العمل  ومن ، األفقي منها والرأسي ةكاف املستويات اإلدارية على األفراد بني مجيع والنقل للتخزين وسهولة

دور  بأن القول ميكن وفاعلية، وبذلك بكل كفاءة ميكن ما بأقصى منها واالستفادة املعرفة هذه توظيف على
 تشكل أن مبدعني هلا أيضا  حبيث ميكن إىل خدمة مقدمي من جمرد يتغري قد بتلك املنظمات العاملني األفراد

واستخدامها   وحفظها ونشرها وتصنيفها يتوجب مجعها حقيقية أصوال وإبداعاهتم ومهارهتم وخرباهتم معارفهم
 االستمرار يف على قدرهتا للمنظمة  حيفظ  تنظيمي إطار يف هيأة اجلهود هذه وضعت االستخدام األمثل حيث

بصفة  التعليم قطاع أن جممل اجلهود اليت يبذهلا كما  .  بالكفاءة والفاعلية املطلوبةأهدافها  وحتقيق مهامها أداء
 حيث من اإلداري الفكر إليه توصل امل  مسامهة إجيابية فعالة تعترببصفة خاصة  عامة ومؤسسات التعليم العايل

 العايل التعليم جودة نشاطاته على اعتبار أن  جماالت شىت يف املستمر التقدم لضمان املعرفة إدارة اعتماده على
 وطرقها إجراءاهتا التطبيق األمثل بكافة املعرفة إدارة مدخل تطبيق مدى القدرة على تعتمد يف األساس على

 العمليات كفاءة يف حتقيق  يث يكون هلا الدور الفعال الذي سيسهمحب ،املؤسسات هذه مثل يف املعتمدة
واجلامعة   (.3ص  :2010 )املليجي،  والتدريبية. األكادميية الربامج وفعالّية ، القرار صنع عملية وجودة ، اإلدارية

والبحثية  براجمها العلمية يف التميز ذات العايل يف ليبيا التعليم مؤسسات األمسرية اإلسالمية تعد من بني أهم
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ومن هنا وقع االختيار على هذه  اجملاالت، شىت يف املتقدمة املعارف والدراسات تقدم مجلة من جامعة بصفتها
اجلامعة إلجراء الدراسة التطبيقية إذ أهنا متثل أحد الدعائم األساسية ملؤسسات التعليم العايل يف الدولة الليبية. 

اجلامعة حمل الدارسة بقصد حتليل  املعرفة هبذه إدارة تطبيق واقع إىل والذي سيتطرقكما مت اختيار هذا املوضوع 
 هذهإزالة لإلزاحة و  وحتديد السبلاألفكار  بعض مع طرح التطبيق هذا تواجه اليت قد والعقبات أهم املعوقات

 بيانه.هبا وذلك وفق اإلطار التايل  التطبيق االمثل املعرفة إدارة تطبيق مبا يؤدي إىل املعوقات

 :الدراسةأوال / مشكلة 
 ويف ،اإلدارة وظائف مجيع ممارسة يف وأمهيتها املعرفةر الذي من املمكن أن تقوم به إدارة الدو  لتعاظم بالنظر

أهم  تطبيق يف أكرب بشكل هتتم املنظمات بعض بدأت فقد هذا الشأن يف التنمية ولتحقيق ممارستها، حتسني
 كانت كما تعد مل يف عامل اليوم املنظمات تواجه اليت كما أن املشكلة  .املعرفةاألفكار واملبادئ املتعلقة بإدارة 

 من تلك اهلائل الكم مع الذكي التعامل على أو اقتصارها املعلومات النقص يف مشكلة املاضي تتمحور حول يف
 وختزين نقل وطرق وسائل من كيفية االستفادة حبيث يشمل تعداه إىل أبعد من ذلك بل اليوم املتوفرة املعلومات

 سلم يف تلك املنظمات  األداء هبا ويضع مستويات الرفع من يؤدي إىلتوظيفا  توظيفها هبدف املعلومات وتبادل
املعرفة وفق  إدارة وطرق مبادئ واألنسب لتطبيق األجود املكان هي اجلامعية البيئة مبأنو  التنافسية احلقيقية ،

 للحصول دائما تسعىأن جل اجلامعات لعل أمهها  أسباب عدة وأن ذلك مرده إىل ، الطرق العلمية السليمة
 ونشرها بني كافة األفراد املعرفة إنتاج يفاملشاركة  واملعرفية ، ومن مث السعي إىل املعلوماتية املستجدات كل على
 ينسجم مطلبا مشروعاإن هناك من يعتربه  بل  طبيعيا  أمرا وهذا يعد ،وطالب وعاملني  تدريس هيأة أعضاء من
 عن وموضوعية حبرية التعبري حنو يتجه امعاتاجل يف العام االجتاه أن، خاصة و  ةاحلديث اجلامعات وظائف مع

 العايل التعليم مؤسسات، وهلذا يستلزم األمر أن تكون اآلخرين مع املعرفة ومشاركة ، ر األفكارنش و اآلراء
ومبا أن اجلامعة األمسرية اإلسالمية تسعى  املفتوحة ، النظم إىل املغلقة املعرفة نظم من االنتقال يف رائدة احلديثة

احلديثة يف أغلب التخصصات  العايل التعليم مؤسسات بني إىل بلوغ املوقع الريادي وملستوى علمي متميز دوما
طريقة أو أسلوب يؤدي  أي لذلك فإن،  على املستوى احمللي والدويلاالسرتاتيجية  اإلسالمية والعلمية والدراسات

يف األمهية هلذه اجلامعة . كما وأن نشر  ةغاي ا  أمر  يعد املخرجات وكفاءة القدرات ورفع ونشرها املعارف إىل زيادة
. لذلك ومن املبتغاة الغاية إىل للوصول احلديثة إدارة املعرفة وفق الطرق العلمية احلديثة تعد أحد أهم األساليب

 وحلرصهما على، باعتبارمها عضوي هيئة تدريس يف جمال التعليم العايلالحظة ومعايشة الباحثان اليومية خالل م
ثقافة إدارة املعرفة، لذلك يتوجب على قيادات هذه اجلامعة استغالل كافة املوارد البشرية منها واملادية نشر وترسيخ 

حيث الدراسة  مشكلةلديهما  تبلور هنا من ىل املكانة الريادية اليت تنشدها،اليت تتمتع هبا وبالتايل الوصول هبا إ
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 بزلينت؟باجلامعة األمسرية اإلسالمية  أي مدى يتم تطبيق إدارة املعرفة ىلإ :التايل الرئيسي التساؤل قاما بصياغتها يف
 على التساؤالت الفرعية اآلتية:  يسعيان لإلجابـة الباحثان الرئيسي فإن التسـاؤل هذا عن ولإلجابـة

 .اإلسالمية؟رفة باجلامعة األمسرية ما هو واقع تطبيق إدارة املع  -1
 .اإلسالمية؟األمسرية  تطبيق إدارة املعرفة باجلامعةجه ما أهم املعوقات اليت توا -2
 .  اإلسالمية؟ما سبل تطوير إدارة املعرفة باجلامعة األمسرية  -3

 إىل: هذه الدراسة هتدف :الدراسةثانيا / أهداف 

 اجلامعة األمسرية اإلسالمية.  يف العاملني لدى املعرفة إدارة الوعي مبدى أمهية مستوى التعرف على 
  ظل ظروف بيئية غري مستقرةتطبيقها يف تعوق أن ميكن اليت املعوقات أهم حتديد . 
   يف اجلامعة حمل الدراسة. املعرفة إدارة تطبيق تطوير سبل على مدى إمكانية حتديد التعرف 

الدراسة تكمن من خالل املوضوع الذي تناولته وهو واقع إدارة املعرفة مبؤسسات  أمهية الدراسة: أهمية /ثالثا 
إىل ما يشهده العامل  احلاضر، إضافة يف الوقت اإلدارة جمال يف معرفية وما تتضمنه من ممارسات العايل،التعليم 

 لضمان منها التعليمية وخاصة ،املنظمات لكافة ملزمة ضرورة املعرفة إدارة من جعلت متسارعة اليوم من متغريات
 .  كما ميكناملمكنة سائلالو  األمثل بأحدث مواردها االستثمار واستثمار أدائها حتسني طريق عن أهدافها حتقيق

 التاليني: البعدين خالل من الدراسة هذه أمهية مدى اإلشارة إىل
 :مؤسسات إحدىب ومدى أمهيتها إدارهتاكيفية و  املعرفة عن موضوعية علمية حماولةكوهنا  األهمية العلمية 

 العنصر تطوير هبدف جماالت حيوية يف والتدريبية والبحثية التعليمية دماتاخل الكثري من تقدماليت و  العايل، التعليم
 واملالئم املناسب املكان على اعتبار أن اجلامعة األمسرية اإلسالمية هي سليم،بناء رأمسال فكري  بقصد البشري
 .اإلبداعي والتطوير للتغيري تسعى مساعدة عوامل حتويه من ملا املعرفة إدارة طرق ومبادئي أهم لتطبيق

 اجلامعة حمل  يف املعرفة إدارة تطبيق الفعلي ملدى إمكانية الواقع ملعرفة ه الدراسة تسعىهذ :األهمية العملية
يف  أوضح وأمشل رؤية نع تسفرلعلها هبا وسبل تطويرها لتطبيق إدارة املعرفة  ،معوقات من تواجهه وما ،الدراسة

 وتعميق مبدا لتوسيعالالزمة  اإلدارية اإلجراءات كافة  اختاذبالتايل و  اجلامعةب اجليدة املمارسات مدى إمكانية دعم
كما تكمن أمهية إدارة املعرفة يف   هبا،واإلدارية  التعليمية الوظائف وخمتلف ،اجملاالتشىت  يف املعريف األساس

 املنشود.حتقيق التطور  إىلالوصول إىل مرحلة التميز واإلبداع وبالتايل 
 التايل:حدود الدراسة يف  الدراسة: تمثلت حدود /رابعا 

  م (  2019م ، 2018)خالل العام  زمانية:حدود 
  اجلامعة األمسرية اإلسالمية ـ مبدينة زلينت .  مكانية:حدود 



 
 

 

 2019 وليوي( 2العدد ) (3)المجلد   مجلة المنتدى األكاديمي 
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   اإلسالميةباجلامعة األمسرية واقع تطبيق إدارة املعرفة  الموضوع:حدود. 
 الدراسة:خامسا / مفاهيم ومصطلحات 

 ســــواء وآراء وخمرجات ومفاهيم ونظريات وتفســــريات تصــــورات من تولد أو تراكم ما " هي كل المعرفة: -1
 حل أو األحوال أجل حتســـــــــــني من واملنظمات واجلماعات األفراد قبل من تطبيقه وميكن ،بالعقل أو بالنقل

  ( .  568: ص 2002) الكبيسي ،  ".واخلدمات السلع جتويد أو املشكالت
هي اجلهد املنظم الواعي املوجه من قبل منظمة أو مؤســـــــــــــســـــــــــــة ما من أجل التقاط ومجع  "المعرفة: إدارة  -2

وجعلها جاهزة للتداول واملشــاركة  املؤســســة،أنواع املعرفة ذات العالقة بنشــاط تلك  وختزين كافة وتصــنيف وتنظيم
والتعرف على ما  التنظيمي،بني أفراد وأقســام ووحدات املنظمة مبا يرفع من مســتوى كفاءة اختاذ القرارات واألداء 

 (.168ص  :2004 )الزيادات،. وتسخريه من أجل تنميتها املؤسسة،حيدث داخل 
 الستخدام داعمة وإدارية علمية وجهود ممارسات من درجة وجود" هو التعرف على مدى  التطبيق: واقع -3

 العلمية مجيع النشـــــــــاطات يف منها واالســـــــــتفادة اإلســـــــــالمية،اجلامعة األمسرية  يف املعرفة إدارة ومبادئ مفاهيم
 ."اجلامعة  هبذه واإلدارية

 حتقيق األهداف دون حيول والغموض التعقيد من شـــيء يكتنفه صـــعب هي وضـــع املعوقات "المعوقات: -4
 على أو واإلجناز الفعلي ،املتوقع اإلجناز مســـتوى بني فجوة أهنا على إليها النظر وميكن وفاعلية بكفاية املطلوبة

  (.7ص  :1987 احلسن،)مسبقا  ".  حمدد معيار عن األداء يف احنراف أهنا
هي إحدى مؤسسات التعليم العايل يف ليبيا متارس نشاطها من مدينة زلينت  :اإلسالميةالجامعة األسمرية  -5

( كلية مبختلف التخصــــصــــات ســــواء كانت 20كم تضــــم عشــــرون )  130إىل الشــــرق من مدينة طرابلس حبوايل 
مع   وطالبة.طالب  (12.000) ألفعشـــــــــــر  االثينإنســـــــــــانية بعدد من الطالب جتاوز  مأو علو  تطبيقية،علوم 

كما أن هلا فروع يف كل   الشــــــــــــــرعية،وذلك بالرتكيز على العلوم  األخرى،اجلامعات الليبية  نظرياهتا منمتيزها عن 
  اللييب.مسالته ومصراتة يف الغرب  اللييب ومدينةمن مدينة سبها وأوباري يف اجلنوب 

  السابقة:سادسا /الدراسات 

على التعلم  وأثرهابعنوان "مقومات تنمية إدارة المعرفة  (2012)دراسة صالح على محمد التميمي  -1
". حيث هدفت الدراسة إىل البحث عن مصادر التنظيمي دراسة ميدانية على شركات التامين العاملة في ليبيا

املعرفة بشقيها الداخلي واخلارجي وكذلك التعرف على حمتوياهتا ومنتجاهتا املعرفية ومصادرها الكامنة لدى 
الشركة تعتمد على التدريب كوسيلة  أمهها أنهذا وقد توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج لعل  ،العاملني
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الوصول إىل معرفة  األقسام بغرضلالكتساب املعرفة كما تعتمد على جممل التقارير اليت يتم إعدادها داخل 
 اجلديدة.ساسية كما ال يتوافر لدى الشركة أنظمة استدعاء وإرجاع وحتديث للمعارف األ  جديدة،

تحليلية في وزارة التربية  المعرفة دراسةبعنوان" مكونات إدارة  (2009 وآخرون، الفتاح، )عبددراسة  -2
 املختلفة،هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على واقع مدى ممارسة الوزارة ألنشطة إدارة املعرفة  والتعليم األردنية ".

وذلك  تقدمها،وتبيان مدى أمهيتها باعتبارها مفهوما معاصرا يساعد الوزارة على االرتقاء مبستوى اخلدمات اليت 
 سليم.يف سبيل بناء جمتمع اقتصاد معريف 

هذا وقد توصلت الدراسة من خالل االستبيان الذي مت توزيعه على عينة الدراسة إىل أن درجة ممارسة معظم  
وحيازهتا وهتذيبها فة كانت بدرجة عالية مبجتمع الدراسة باستثناء أنشطة ختزين املعرفة ونشرها أنشطة إدارة املعر 

داللة عالقة إجيابية ذات  الدراسة وجودكما أظهرت نتائج    متوسطة.تبني أن درجة ممارستها كانت  حيث
 املعرفة وهتذيبها وختزينهاوحيازة  يف،املعر ومدى ممارسة نشاط اإلنشاء  إدارة املعرفة، طبيعة اسرتاتيجية إحصائية بني

 املمارسة.مجاعات  وتنميتها وتشكيلوتوثيقها وتدقيقها وتطبيق أصول املعرفة ونشرها وتبادهلا 
 مؤسسات في المعرفة إدارة بعنوان " تطبيقات (326-293ص  :2009)كراسنة، الخليلي،  دراسة -3

 التعليم مبؤسسات  املعرفة إدارة مفهوم لتطبيق فكري إطار تقدمي هدفت الدراسة إىل بالسعودية.  العالي التعليم
 من لبعض التطبيقية والتجارب النظرية الدراسات جمموعة من وحتليل مبراجعة أساس القيام  على بنيت العايل

 على القائم املكتيب البحث أسلوب الدراسة العامل ، كما استخدمت من متفرقة أحناء يف العايل التعليم مؤسسات
أن  النتائج أمهها من عدد إىل الدراسة هذا وقد توصلت،  وإلكرتونيا،  املنشور ورقيا العلمي النتاج وحتليل مسح
 حتسني منها من الفوائد العديد لتحقيق املنظمات تتبناه اليت احلديثة اإلدارية االجتاهات أحد هي املعرفة إدارة

هبا  احمليطة البيئة يف السريع التغيري حتديات متطلبات مع التكيف على املنظمة قدرة وزيادة ، التنظيمي األداء
،  تقدمها اليت واملنتجات اخلدمات وتطوير االبتكار على الفكري ، و زيادة قدرهتا رأس ماهلا على للمحافظة
املتطلبات لعل أمهها العنصر البشري  من عدد توفر من البد اإلدارة قبل من االجتاه هذا مثل لتطبيقوكذلك 

 حمفز ثقايف منط وجود وكذلك ، املنظمة املعرفة على اعتبار أهنم من يديرون إدارة يف األساسي العنصر والذي يعد
 ، أضف إىل ذلك املعرفة إدارة لعمليات حتتية داعمة بنية توفر املعرفة ، مع حتمية إلنتاج وداعم ومشجع

 يف به تسهم ومبا،  ونظم للمعلومات ومصادر  وتقنيات  بشرية موارد من متتلكه وما العايل التعليم مؤسسات
 .املعرفة إدارة لتبين من غريها أكثر مهيأة فهي املعرفة تنتج منظمات تعد اجملتمع خدمة

عبد  جامعة الملك :تطبيقية حالة :المعرفة إلدارة العامة المنظمات جاهزية"( 2009 السحيمي،) دراسة  -4
 استغالل يف تتمثل اليت وفوائدها وأمهيتها املعرفة إدارة مفهوم بيان إىل هدفت هذه الدراسة ." بجدة العزيز

 بشكل ، ونشرها ، وتطويرها ، وتوزيعها ، وتوليدها للمنظمة املطلوبة املعرفة على لالستحواذ املعلومات تكنولوجيا
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معية األمريكية  اجل قبل من تطويرها مت مقننة إستبانه خالل من التطبيقي الدراسة املنهج مستمر، حيث استخدمت
 عينة عشوائية الدراسة  باختيار املعرفة حيث متثل جمتمع اجلامعة إلدارة استعداد مدى لدراسة والتطوير للتدريب

 الكادر من خمتلفة مستويات متثل عنصر ( 100 ) عددها عبد العزيز امللك امعةجب جمموعة من العاملني من
وقدرهتا على تطبيق   هذه اجلامعة جاهزية إىل الدراسة  هذه توصلت، هذا وقد  األكادميي واإلداري هبذه اجلامعة 

 إعداد قائمة على اتصال اسرتاتيجية ووجود والتطوير للتعلم دعمها خالل من املعرفة هبا أسس ومبادئي إدارة
 األفكار يف  واملشاركة التعلم لدعم اجلامعة ب ثقافية دور ، و معلوماتية للجامعة  إخبارية وشبكة رسائلو   نشرات

 واملعلومات، وعناصر تدريبية مؤهلة .
أدوار رؤساء األقسام األكاديمية  لتطبيق مدخل إدارة المعرفة بالجامعات ( بعنوان "2009، دراسة )السعيد -5

"حيث استهدفت هذه الدراسة حتديد الدور الذي ميكن أن يقوم به رؤساء األقسام األكادميية  المصرية
، هذا وقد إدارة املعرفة باجلامعات املصريةاملرتبطة هبا ، واليت من املمكن أن تسهم يف تطبيق مدخل  واملسؤوليات

( مفردة  طبقت على عينة  52استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي باستخدام استبانة مكونة من ) 
الكليات النظرية والتطبيقية ، وقد توصلت ( عضوا من أعضاء هيئة التدريس جبامعة املنصورة  من  135قوامها ) 

هذه الدراسة إىل أن درجة  أداء رؤساء األقسام األكادميية لألدوار املقرتحة واملسؤوليات املرتبطة هبا  كانت دون 
املستوى املأمول ، كذلك وجود أمهية كبرية لقيام رؤساء األقسام األكادميية  باألدوار واملسؤوليات اليت اقرتحتها 

 راسة لتطوير العمل .الد
( وهي اقتراح " أنموذج إلدارة المعرفة بالجامعات األردنية الخاصة في ضوء  2012دراسة ) الشيخ،   -6

( عضوا من أعضاء هيأة التدريس هبا مت توزيع استمارة  695حيث مشلت الدراسة ) واقع االتجاهات الحديثة" 
اء بدرجة ع إدارة املعرفة يف اجلامعات حمل الدراسة قد جخلصت الباحثة إىل أن واق، و استبيان على هذه العينة

يف اجتاهات عينة الدراسة حول واقع إدارة املعرفة تعزى ملتغري اجلنس ، وكان لصاحل  متوسطة  مع وجود فروقات
، ( سنوات 10: 5، وكان لصاحل الفرتة ما بني ) اهات العينة تعزى ملتغري اخلربةاإلناث، وكذلك وجود فروق يف اجت

 وكذلك وجود فروق تعزى ملتغري الرتبة األكادميية لصاحل رتبة األستاذ مساعد .
عن واقع ممارسات عمليات إدارة المعرفة بكليات جامعة الملك خالد  (2014 )السالطين،دراسة  -7

حيث هدفت الدراسة إىل دراسة وحتليل مخسة أبعاد، وهي   التدريس.بالسعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة 
د املعرفة وتشخيصها واكتساهبا وإنتاجها  وجتميعها وختزينها واسرتجاعها ونشرها وتطبيقها واالستفادة منها، حتدي

وحتديد مدى الفروق بني أفراد جمتمع الدراسة اجتاه هذه العمليات حسب متغريات الكلية والوظيفة  والدرجة  
ن نتيجة ممارسته بدرجة متوسطة يف حني كانت العلمية ، واجلنس، كما خلصت الدراسة إىل أن البعد األول كا

ممارسة باقي األبعاد بدرجة ضعيفة، كما مل تظهر أية فروق بني آراء عينة الدراسة حيال واقع ممارسة عمليات إدارة 



  
 

 

    عز الدين عبد اهلل سويد .د/  عمران علي أبو خريص. د           واقع تطبيق إدارة المعرفة بالجامعة األسمرية اإلسالمية
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املعرفة تعود ملتغريات الوظيفة والدرجة العلمية واجلنس يف الوقت الذي كانت هناك جمموعة من الفروق ذات داللة 
 ية  يف متغري نوع الكلية ولصاحل الكليات العلمية. إحصائ

بعنوان " أثر المصادر الثالثة  للمعرفة ) إدخال المعرفة،   Chun-Yao et al . ،(2011)دراسة  -8
وانتشــارها، و مدى القدرة االســتيعابية لها ( على أداء اإلبداع في شــركات تصــميم تكنولوجيا االتصــاالت 

مدى أثر هذه املصـــــــــــــــادر على أداء اإلبداع هبذه  الدراســـــــــــــــة إىل التعرف على. حيث هدفت هذه في تايوان"
 تايوان.من أهم قطاعات أعمال اخلدمات القائمة على إدارة املعرفة يف  الشـــــركات واحدةإذ تعد هذه الشـــــركات 

يرتبطان ارتباطا إجيابيا بأداء اإلبداع يف  االســـــــتيعابية هلا،كما بينت نتائج الدراســـــــة إىل أن إدخال املعرفة والقدرة 
  اإلبداع.حني أن انتشار املعرفة يرتبط جزئيا بأداء 

( بعنوان " تحديد اتجاهات االكاديميين في  2013، وآخرون،   Fullwood et alدراسة )  -9
تبادل  الجامعات البريطانية في تبادل المعرفة ووجهات نظرهم بخصوص بعض لعوامل التي تؤثر في أنشطة

هذا وقد وقعت  املعرفة،تبادل  اجلامعات يفهبذه  األكادمييني عن اجتاهات. واليت هدفت إىل الكشف المعرفة "
ومت استخدام االستبانة جلمع وجهات نظرهم يف تبادل  جامعة،إحدى عشر  أكادمييا يف (230)على الدراسة 

 واهليكلية، والقيادة، املعرفة،والعوامل ذات الصلة كاملسامهة املتوقعة واملكافئات واملعتقدات عن تبادل  املعرفة،
 األكادميينيهذا وقد توصلت نتائج الدراسة إىل أن اجتاهات  املعلومات.وتكنولوجيا  الوظيفي،واالنتماء  واملنهجية،

كما   زمالئهم،هم أن تبادل املعرفة حيسن ويوسع عالقاهتم مع يتعلق باعتقاد إجيابية فيماحنو تبادل املعرفة كانت 
أما ما يتعلق باجتاهاهتم حنو اهليكلية واملنهجية وتكنولوجية  اخلارجية،يوفر فرصا للرتقية الداخلية والتعيينات 

  منخفضة.وان نسبة انتمائهم الوظيفي فقد كانت  نسبيا،حمايدة  املعرفة فكانتاملعلومات يف تبادل 
(  بعنوان "العالقة بين ممارسة إدارة المعرفة والمقدرات ، واألداء Kasim  ،2010سة )درا -10

 املعرفة يف ممارسة إدارة اكتشاف دور. حيث هدفت إىل التنظيمي  في الدوائر الحكومية  في دولة ماليزيا"
كما أن دافع الباحثة إىل القيام هبذه الدراسة هو أن جل   العام.حتقيق األداء التنظيمي املتميز يف منظمات القطاع 

كما توصلت الباحثة   املعرفة.العام مل يناهلا االهتمام املطلوب يف سبل غور أدبيات إدارة  التابعة للقطاعاملنظمات 
بقا لألداء أن ممارسة عملية إدارة املعرفة على املستوى التنظيمي تعد مطلبا سا أبرزها النتائج لعلإىل مجلة من 

رئيسية تتمثل يف اكتساب  ثالثة أبعاداملعرفة تتضمن  أن ممارسة إدارةإىل  وأشارت الدراسة الناجح،التنظيمي 
 هلا.واالستجابة  املعرفة،ونشر 

  السابقة،من الدراسات  ا  الباحثان عدد استعرض الدراسة:التوافق واالختالف بين الدراسات السابقة وهذه 
 الدراسات يفتلك  الدراسة معحيث اتفقت هذه  دولية( )إقليمية،واليت مت القيام هبا يف بيئات خمتلفة من العامل 

أن أغلبها دراسات وصفية حتليلية ذات طابع مكتيب وميداين استخدمت االستبيان كأداة جلمع البيانات الالزمة 



 
 

 

 2019 وليوي( 2العدد ) (3)المجلد   مجلة المنتدى األكاديمي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
117 

ات السابقة يف تناوهلا ملوضوع إدارة املعرفة ومدى كما تشاهبه مع جممل الدراس  العينة.للدراسة من مفردات 
غري أن هذه  املعرفة. استخدام إدارةوبذلك حتقيق امليزة التنافسية مع  املؤسسي،االستفادة منها يف تطوير األداء 
 بأن الباحثان قاما بدراسة واقع تطبيق إدارة املعرفة باجلامعة األمسرية السابقة،الدراسة متيزت عن الدراسات 

إذ إهنا تعد الدراسة األوىل حسب علم الباحثان هبذه اجلامعة  ، مع وجوب  ليبيا. – ـ مبدينة زلينتاإلسالمية 
اإلشارة إىل الدراسة اليت تناولت واقع إدارة املعرفة بشركات التامني الليبية مع ندرة الدراسات احمللية حول هذا 

ف ظروفها عن البيئات األخرى هلذه الدراسات سواء كانت بيئة املوضوع ، كما أهنا أجريت يف بيئة حملية قد ختتل
عربية أو دولية مع األخذ بعني االعتبار ما متر به الدولة الليبية من عدم استقرار يف مجيع مكونات البيئة احمليطة  

رارا  هلذه املؤسسات  يف حني كانت الدراسات السابقة  قد أجريت على جامعات أخرى تعمل ببيئات اكثر استق
فضال على أن اغلبها أجريت على جمتمع أعضاء هيئة التدريس  بينما مشلت هذه الدراسة عينة خمتلطة من قيادات 
مشلت أعضاء هيئة تدريس و العاملني باإلدارة العامة للجامعة حمل الدراسة . حيث استفادا الباحثان من جممل 

على املخزون األديب ملفهوم عملية إدارة املعرفة باعتباره الدراسات األخرى يف االطالع  وغريها منهذه الدراسات 
مفهوم حديث يستوجب دراسته وحتليله واالستفادة منه يف إحداث نقلة نوعية لتنمية وتطوير مؤسسات التعليم 

  العايل وغريها من املنظمات األخرى يف الدولة الليبية.
العام  اإلطارمت تقسيم هذه الدراسة إىل ثالثة فصول احتوى الفصل األول منها على  الدراسة:سابعا /هيكلية 

للدراسة بينما تضمن الفصل الثاين على اجلانب النظري مبحتوى مبحثني حبيث احتوى املبحث األول على عرض 
ة املعرفة كما تضمن ألهم املفاهيم األساسية للمعرفة بينما احتوى املبحث الثاين على املفاهيم األساسية إلدار 

الفصل الثالث اجلانب التطبيقي من خالل مبحثني تضمن املبحث األول اإلجراءات املنهجية للبحث بينما 
 وتوصيات.احتوى املبحث الثاين على عرض وحتليل الدراسة وما توصلت إليه من نتائج 
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 الفصل الثاني الجانب النظري
 للمعرفة:المبحث األول / المفاهيم األساسية 

أساسي ، وهلذا فقد  بشكل اجلديد مبفهوم عامل اليوم اصبح يقوم على املعرفة  االقتصاد : المعرفة أوال / ماهية 1.1
البحث  املنظمات على يتوجب مهما موردا للنقل واملشاركة وفق املفاهيم اجلديدة واملتطورة القابلة املعرفة أصبحت

واخلربة  الفكر على القائم املال رأس من نوعا تعد ، كما وأهناأهدافهاامتالكها، ومن مث تسخريها لتحقيق  عنها و
أغلب القيادات اإلدارية مبختلف  لدى األساسية األعمال منحبيث أصبحت  املتطور باستمرار واملتجدد  واإلبداع

املعرفة   إدارةالتطبيق السليم ملفهوم على  واملهارة القدرة مدى إذ أهنا تعتمد بشكل أساسي على  املنظمات
 على أساسا تقوم املنافسني، واليت على التفوق يف والتجديد االبتكار عملية على اإلجيايب املؤثرالعنصر  باعتبارها

 وتنوعت كما تعددت( .   75: ص  2004املعرفة ) عليان ،  إدارة عمليات أهم من ، واليت تعد املعرفة توليد
 هذا اجملال يف والباحثني واملؤرخني الكتاب أفكار وتعددبتنوع  املعرفة مصطلح ملفهوم املوضحة واملفسرة التعريفات

 بالنقل وآراء سواء ومفاهيم وخمرجات ونظريات وتفسريات تصورات من تولد أو تراكم ما كل"  حيث عرفت بأهنا 
 أو املشكالت أو حل األحوال حتسني أجل من واملنظمات واجلماعات األفراد قبل من تطبيقه وميكن بالعقل أو

 واألفكار املفاهيم من مزيج"بأهنا . كما عرفت أيضا  (602ص  :2009 )الكبيسي،.  "واخلدمات  السلع جتويد
 ممتزجة معلومات عن عبارة املعرفة مفهوم مصطلح أن والقرارات " أي األفعال هتدي اليت واإلجراءات والقواعد
 خبلق واملنظمات لألفراد فريدة يسمحو نوعية  كرتكيبة بعضها تعمل مع اليت والقيم واألحكام واحلقائق بالتجربة
عبارة  هنابأ . كما رأى البعض (25ص  :2007 . )ياسني،للمنظمةللبيئة الداخلية واخلارجية  جديدة أوضاع

 معينة أطر و وفق صيغ وتصنيفها تنظيمها يتم وعندما واألرقام واإلحصائيات مثل احلقائق خام بيانات " عن
لالسرتجاع قابلة  معلوماتية قواعد أو وثائق شكل يف والتبادل لالستخدام جاهزة تكون معلومات إىل تتحول فإهنا

 وأحكام معينة ناضجة ورشيدة بقرارات املعلومات هذه ترتبط وعندما احلديثة، االتصال تقنيات بواسطة بسهولة
 خضري، أبو)املعرفة مصطلح  عليها نطلق أن ميكن بذلك ،املنظمة يف العاملني وبصرية وخربة حكمة تتضمن
 . (1490ص  :2000

وذلك تبعا خللفية من قام بصياغة ماهية هذا  املعرفة ماهية حتديد يف تعددا و تنوعا هناك أن يالحظ سبق مما
لدى  واملعلومات والقيم اخلربات من  مرتاكم مزيج " عن عبارة املعرفة أن الباحثان يرى املصطلح، وبناء على ذلك

 القدرات وحتسني تطوير إىل يؤدي مما واستخدامها لدجمها  املناسبة هتيئي هلم البيئة ، واليتباملنظمة  العاملني مجيع
، ونظرا لالرتباط  الوثيق بني مفهوم املعرفة الكفاءة واألهداف املطلوب حتقيقها بتلك املنظمة لتحقيق العملية

إىل أهنا  البيانات حيث يشري مفهوم فيما بينها  العالقة بتوضيح  سنقومومجلة البيانات واملعلومات املرتبطة هبا 
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 إخل  ..... الرموز أو األرقامك أشكاال عدة  تأخذ قد اليت غري املرتبة و األولية واحلقائق املواد من "جمموعة
 اليت " البيانات  املعلومات تعين حني يف  "هلا  سلوك املتلقي يف تؤثر وال حقيقي معىن قد ال حتمل اليت و 

املعرفة وبذلك نستنتج بأن  " يتلقاها من يف حقيقي حبيث تؤثر معىن ذات وأصبحت ونسقت ورتبت نظمت
 قابلة فهي  مفيدة نتائج إىل للوصول واستثمارها استخدامها باإلمكان معلومات كمفهوم عام هي عبارة عن

لالستخدام والتطبيق  تعذر إخضاعها  فإذا  هبا املعنيني أفراد قبل من واإلدراك والفهم واالستيعاب للتواصل
 تستخدم أن ينبغي بل مفيدة تكون أن تكفي ال املعلومات فإن املنطلق هذا ومن ،تكون معرفة  لن فإهنا  االمثل
 جهة من املعرفة ومبصطلح جهة، من البيانات مبصطلح مرتبط املعلومات مصطلحلذلك فإن مفيد.  بشكل
 واملستخدمني القرار صناع قبل من املعلومات واستثمار الستخدام ومهمة هنائية حصيلة هي املعرفةوإن  ،أخرى

 (2 ،1)ني بالشكل بني هذه املفاهيم الثالثة العالقة توضيح وميكن.  (113ص  :2006 آخرون، )العلي،هلا 
 التاليني:

 
 والمعرفة والمعلومات البيانات بين ( العالقة1شكل رقم )

 74 وآخرون. ص العلي،المصدر / عبد الستار 
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 والمعرفة والمعلومات البيانات بين ( العالقة2شكل رقم )
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 تضيفه فيما تكمن وإمنا ذاهتاحبد  املعرفة ال تكمن يف للمنظمات بصفة عامة املعرفةأمهية  :المعرفة أهميةثانيا / 
 يعتمد بشكل أساسي على مكونات هذه جديد اقتصاد إىل حتوهلا يف دور تقوم به من وما قيمة من هلذه املعرفة

 واملمارسات واخلربات األفكارو  الرؤى على القائم رأمسال الفكريال أساسا على فيه التأكيد يتمالذي و  املعرفة
 للرتكيز للمنظمة اجملال كوهنا أتاحت  يف املعرفة حتديد أمهية كما ميكن  واملدربة. املؤهلة البشرية والكوادر ،األفضل

يف  مهما دورا أن للمعرفةكما   .واالبتكار اإلبداع ومتيزا مع التحفيز على إبداعا   األكثر األقسام والوحدات على
 التكيف حىت تتمكن من هبا اجلذري التغيري تعمل على إحداث معرفية جمتمعات إىلاملنظمات  حتول العمل على

 حتقيق املرونةيف  دور للمعرفة كما ميكن أن يكون  األعمال. بيئة يفمتسارعة  ما حيدث هبا من تغريات بيئية مع
 االستفادة كما ميكن  واهليكلة.والتصميم  التنسيق أشكال العتماد دفعها خالل من وذلك املنظماتب الالزمة

 إلجياد أو معني منتج لتعديل هبا واستخدامها واملتاجرة بيعها طريق عنوذلك  هنائية كسلعة ذاهتا املعرفة من
 الكبيسي،)وإدامتها  التنافسية امليزة لتحقيق األصل أصبحتواألكثر أمهية من ذلك أن املعرفة  ة،جديد منتجات
 . (15ص  :2011
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وتتطور  تنشأ حيث املعرفة عامل على يرتكز أساسا عامل اليوم يف املنظمات جناح بأن القول ميكن سبق مما
 من عدم متكنها حني تنتهيتتعثر املنظمات و  وقد باستخدامها وتنمو مناهلها من إطارها وتتزود يف املنظمات

 حينما تتقادم تتدىن قد التنافسية وقدراهتا كفاءهتا أن احملتم ومن ،الستمرارها الالزمة املعرفية املوارد احلصول على
 .املعرفية أرصدهتا

 سبحانه اهلل ميز حيث فكري، إنساين عمل نتاج كوهناأهم خصائص املعرفة   من المعرفة:ثالثا / خصائص 
واإلبداع  واالبتكار التفكري على بقدرتهوذلك األخرى  من املخلوقات غريه عن تفرد هبا بصفات اإلنسان وتعاىل

كما يشري الباحثان إىل أن من أهم خصائص   القادمة.األجيال  إىل وتوريثها املعرفة صناعة من مكنه األمر الذي
أن  غري املبتكرين، األشخاص طريق عن هاتوليد العلمي البحث لعمليات حيث ميكن باالبتكار دتولّ  املعرفة كوهنا

 على رفوفو  الكتب طيات بني إذ من املمكن أن تصبح املعلومات املوجودة ،متوت ميكن أن تنتهي و املعرفة
 ، إذ أهنا قد متوت لغريهم يتم نقلها وتعليمها وراكدة إذا مل ساكنة ميتلكوهنا من رؤوس يف املوجودة أو،  املكتبات

، وهذا ما نلمسه يف عامل اليوم ، كما وأن املعرفة  القدمية حمل جديدة معارف بإحالل ميوت منها مبوهتم، والبعض
 ، فالطريقة املثلى و األكثر غريها دون معينة جهة على مقتصرة أوما،  بفرد حمصورة ليست فهيميكن امتالكها، 

 جتارية  أسرار أو،  اخرتاع براءة علمية أو طرق إىل حتويلها ميكن مث ومن ، التعلم هي املعرفة الكتساب استخداما
ميكن   املعرفة، كما أن  املادية شأن األمالك يف ذلك شأهنا القانونية باحلماية مالكيها، وتتمتع على دخال تدر

 تعتمد اليت و،  املتعددة اإللكرتونية الوسائل على الرتكيز أصبح احلاضر غريانه يف الوقت ،أن ختزن سابقا والحقا
  توصف  بأهنا معرفة قد ، كما ميكن تصنيفها إذ العنكبوتية والشبكة كبرية بدرجة اآليل احلاسب على تطبيقات

 اليت العملية كاملعرفة للمعرفة التصنيفات أخرى من أمناط كما أن هناك ،مالكيها عقول يف ضمنية أو  صرحية
، واجلذير بالذكر العمل يف تستخدم اليت بالرؤية والعالقات املتعلقة األفراد ومعرفة، األشياء عمل بكيفية تتعلق

 ذلك وبدون ،باالستخدام وتولد تتطور فهي من ذلك العكس على بل  باالستخدام تستهلك ال ملعرفةكون أن ا
 تقامسها باإلمكان وكذلك املتاحة، الوسائل طريق عن املعرفةكما ميكن نشر   الفناء .للتالشي و   فهي معرضة

 الرتاكمية املعرفة خصائص أهم من أن أيضا الباحثان كما يضيف  (،36ص  :2007 )امللكاوي،فيها  واملشاركة
 .باستمرار ويتصف بالديناميكية ويتغري ويزداد هناية لهوليس  مستمرةبصفة  ويرتاكم يتجدد مورد هي كوهنا
أن الباحثان  إال للمعرفة وأنواع متعددةاستعرض كثريا من املختصني والباحثني تصنيفات  المعرفة:أنواع رابعا / 

 الزيادات،) التايل وفق اجلدول ذلك تلخيص وميكن واملعرفة الظاهرية الضمنية،املعرفة  مها أساسيني نوعني يستعرضان
 (.40ص  :2004
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 إيجادها يمكن أين الخصائص النوع الخصائص النوع

 الضمنية املعرفة

 رمسية غري. 
 بسهولة. والتعلم للنقل قابلة غري 
 فرد كل عقل وخربات داخل مهارات عن عبارة. 
 اخلربات  وتراكم العمل خالل من تكتسب. 

 املنظمة داخل والفرق األفراد عمل. 
 صاحبها قبل من وتسجيلها كتابتها. 
 والنقاش احلوار 
 العملية املمارسات مالحظة. 

 الظاهرية املعرفة

 رمسية. 
 للتعلم والنقل قابلة 
 مكتوبة وخمزنة. 
 واالطالع القراءة والبحث خالل من ميكن اكتساهبا. 

 قانونا احملمية الفكرية امللكية مثل 
 االخرتاع براءات 
 النشر حقوق 
 التجارية األسرار 
 خدمات املنظمة ومنتجاهتا . 

 نياملصدر / من عمل الباحث

 الفصل الثاني
 إدارة المـعــــرفــةالمبحث الثاني / 
 تساعد اليت العمليات عن جمموع عبارة"بأهنا املعرفة   هناك من عرف إدارة :المعرفة إدارة أوال / مفهوم

 االستخدام األمثل ، واستخدامها وتنظيمها اختيارها ، و املعرفة  على بغرض احلصول  توليدها على املنظمات
 القرارات كاختاذ خمتلفة إدارية أنشطة إىل املنظمة اليت متتلكها واخلربات اهلامة املعلومات وكذلك حتويل ونشرها

 بأهنا " جهد أيضا عرفت، كما( 21: ص  2007سرتاتيجي ) مطر، اال والتخطيط والتعلم وحل املشكالت
 ذات املعرفة أنواع كافة وختزين وتنظيم وتصنيف ومجع التقاطأجل  من ما منظمة قبل من موجه واعي منظم

 باملنظمة والوحدات واألقسام األفراد بني كافة واملشاركة للتداول جاهزة املنظمة ومن مث جعلها تلك بنشاط العالقة
من  (. وهناك 55: ص  2004التنظيمي هبا ) الزيادات،  واألداء القرارات اختاذ مستوى كفاءة  يرفع من مبا

 والعمليات الفكري مسالالرأب املتعلقة األمور وكافة املعرفة وتوليف وتنسيق ورقابة وتنظيم ختطيط " عرفها بأهنا
 اليت التنافسية امليزة يف اإلجيايب التأثري من ميكن ما أكرب والتنظيمية لتحقيق الشخصية واإلمكانات والقدرات

التسهيالت  وتوفري واستثمارها ونشرها واستغالهلا املعرفة إدامة على العمل إىل باإلضافة املنظمة، إليها تسعى
 كما عرفت   (.74ص  :2007 )امللكاوي،"  ا.. وغريهوالشبكات ... واحلاسبات املعرفة أفراد مثل هلا الالزمة

 لتعزيز متعددة بصيغ وتطبيقها ونشرها وتوليدها وختزينها املعرفة الستقطاب منظمة منهجية عملية" بأهنا عبارة عن
السابقة  التعاريف جممل من يتضح (.66ص  :2011 )اجلنايب، "القرار واختاذ األداء وحتسني ،واإلبداع التعلم



 
 

 

 2019 وليوي( 2العدد ) (3)المجلد   مجلة المنتدى األكاديمي 
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 بناء إىل هتدف أهنا يف تلخيصها ميكناليت و  ،املعرفة إلدارة اجلوانب الرئيسية من جوانب عدة تناولت قد بأهنا
 هدفها شاملة إدارية عملية إليها بأهناواإلشارة  ،اعتبارهاكما ميكن   .وأهدافها املنظمة مصاحل خيدم فكري رأمسال
 وحل القرارات الرشيدة اختاذ يف بطريقة مثلى وتوظيفها مصادرها املختلفة من مواردها عن والكشف املعرفة توليد

املنظمة  ألفراد اجلماعي اجلهد على تعتمد كما أهنا  االسرتاتيجي،عملية التخطيط  وممارسة والتعلم املشكالت
  املبدع. الفردي املعريف اجلهد إلغاء يعين ال وهذا ،وأهدافها كفاءهتا لتحقيق

 املنظمة " عبارة عن مجلة من اجلهود:بأهنا تعرف أن ميكن املعرفة إدارة أن يرى الباحثان سبق ما على بناء       
 وتطويرها وإجيادها املطلوبة حتدد املعرفة اليت اهلادفة اإلدارية واملمارسات املستمرة العمليات من جمموعة حتتوي على

 وحتقيق القدرات وحتسني األداء مستوى رفع ينتج عنه مما اسرتجاعها وتيسري وتطبيقها ونشرها وخزهنا وتصنيفها
 ." باملنظمة احمليطة البيئة يف التنافسية امليزة

 :(61ص  :2004 اآليت )الزيادات،إدارة املعرفة إىل حتقيق  تهدف المعرفة:أهداف إدارة  ثانيا /
   العمل على خلق بيئة تنظيمية ميكن من خالهلا تشجيع كافة أفراد املنظمة على املشاركة باملعرفة بغية الرفع

 اآلخرين. املعرفة لدىمن مستوى 
  اليت قد تواجه املنظمة. جذب أكرب قدر ممكن من الرأمسال الفكري هبدف وضع احللول املمكنة للمشكالت 

  .حتديد أهم أسس املعرفة الضرورية للمنظمة وكيفية احلصول عليها ومحايتها 

   من مصادرها املختلفة ومن مث ختزينها وإعادة استعماهلا. من املعرفةالسعي للحصول على أكرب قدر ممكن 

  عرفة والتحفيز لتطويرها.بناء إمكانات التعلم ونشر ثقافة املو إعادة استخدام املعرفة وتعظيمها 

 .نقل املعرفة الضمنية يف عقول مالكها وحتويلها إىل معرفة ظاهرة 

  وأنشطة املنظمةحتويل املعرفة بشقيها الداخلي واخلارجي إىل معرفة ميكن توظيفها واستثمارها يف عمليات. 

  .السعي لتسهيل عمليات تبادل ومشاركة املعرفة بني كافة العاملني باملنظمة 

   بصفة مع تقدمي منتجات وخدمات مبتكرة وإبداعية  باملنظمة،العمل على تطوير عملية االبتكار واإلبداع
تبين فكرة اإلبداع واالبتكار وذلك إلى  .كما هتدف إدارة املعرفة (1421ص  :2002خضري ، )أبو مستمرة

من خالل تدفق األفكار حبرية تامة مع العمل على حتسني صورة املنظمة ، وتطوير عالقاهتا مبثيالهتا مع إجياد بيئة 
 ( . 51: ص  2002اهر، ظ) التفاعلية لتجميع وتوثيق ونقل اخلربات الرتاكمية املكتسبة 
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 إىل املنظمات حتول إىل أدت اليت واملربرات األسبابأهم  من عرفة:الم إدارة إلى التحول ثالثا / مبررات
  :يليما  املعرفة بإدارة االهتمام

 التكلفةحمدودة و  سهلة بوسائل املباشر االتصال سهولةمن  اليوم العاملية اجملتمعات مكنت اليت العوملة 
 .العنكبوتية والشبكة كالفضائيات

 املنظمة عمليات علىأثرها  مدى تلمس خالل من وذلك ذاهتا املعرفة قياس إمكانية. 
 يف املال الفكري رأس موجودات أهم من تعتربواليت  املعرفة العاملية إىل أن واألعمال املال أسواق إدراك 

عناصر اإلنتاج األخرى كاألرض  مثل التقليدية املصادر من وأهم بل التنافسية امليزة مصدر هي املنظمات
 املال.والعمل ورأس 

 موجودات  ورفع التكلفة لتخفض فرصة املؤسسي كوهنا النجاح يف مدى مسامهته يف حتقيق املعرفة دور أمهية
 .جديدة إيرادات لتوليد املنظمة

 تطبيقها تدعم اليت والعمليات النظم تعدد مع هاأنواع وتعدد بل تطبيقها احتماالت وتزايد املعرفة إدارة تشعب. 
  والتجديد التنافس واإلبداع جماالت وخباصة معاجلتها يف املعرفة إدارة جنحت اليت اجملاالترقعة اتساع. 
 غري مالئمة التقليدية اإلدارية األمناط جعل مما املستفيدين وتنوع أمناط اجتاهات يف واملتسارع الواسع التغري 

 .التغريات تلك ملواكبة
 حلظة توليدها يف قيمتها على بالضرورة تعتمد ال املدى بعيدة للمعرفة احلقيقية القيمة أن إدراك. 
 إدارهتا عملية جيعل مما مستمر بشكل تطويرها وإمكانية املعرفية للموجوداتثابتة الديناميكية والغري  الطبيعة 

 (.1614ص  :2002 )السحيمي، هتاإلدار  برامج إجياد حنو التوجه مث ومن معقدة
 الالزمة املتطلبات توفري تكمن يف املعرفة األساسية إلدارة الوظيفة إن القول ميكن :المعرفةرابعا / وظائف إدارة 

كما أن من   املعرفة. إىل تؤدي اليت السبل كافة عليها توفري مث ومن املعرفة،يف إنتاج  تسهم أن شأهنا مناليت و  هلا،
 استقطاهبم واختيارهم  حيث من  )املعرفة أفراد(  البشري بالعنصر كوهنا تويل االهتمام   املعرفة وظائف إدارة أهم

 بالثقافة االهتمام املعرفة ، كذلك ألفراد للحوافز املادية واملعنوية خاص نظام وضعمع احلرص على  ورعايتهم
 ألفراد الالزمة اإلبداعية السبل توفريو   واستخدامها املعرفة وتقاسم توليد على كوهنا عامل مشجع التنظيمية

عليان، )الالزمة  االتصال ووسائل وبرجميات حواسيب من للمعرفة الالزمة التحتية البنية توفري، وكذلك  املعرفة
 األصول توفري  املعرفة هو العمل على إدارة وظائف أهم من يرى الباحثان أن كما( .160: ص  2004
 .مستمر بشكل وجتديدها وتطويرها وتطلعاهتا  أهدافها حتقيق على املنظمة تساعد اليت ذات القيمة املعرفية

  



 
 

 

 2019 وليوي( 2العدد ) (3)المجلد   مجلة المنتدى األكاديمي 
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 المعرفة:إدارة  عناصر /خامسا 
 العاملني والسائدة بني املنظمة داخل املوجودة واملعتقدات القيم من جمموعة عن عبارة هي :التنظيمية الثقافة -1

 ،املنظمة ومن اآلخر من فرد كل البعض يف خمتلف املستويات وما يتوقعه بعضهم مع األفراد طريقة تعامل مثل
 وإدارة املستمر التعليم مع متوافقة السائدة الثقافية القيم تكون بأن منظمة أي يف إدارة املعرفة تطبيق كما يتطلب

اآلخرين فيما حيتاجون  ومساعدة واآلراء،األفكار  وتبادل العمل فريقلروح  مشجعة كذلك وأن تكون املعرفة،
 املعرفة يف إدارة دعم يف وأمهيتها املنظمة ثقافة فهم من العاملني متكن اليت قد العوامل بعض كما أن هناك  إليه.

 أمهها:واليت من  املنظمة
  املستويات كافة يف املعرفة تطبيق عمليات دعم على إدارة املنظمة مدى قدرة. 
 يف املنظمة املعرفة مشاركة يدعمون الذين للعاملني املادية منها واملعنوية احلوافز تقدمي على مدى قدرة إدارة املنظمة. 
  عليان،واإلبداع  االبتكار ودعم العاملني هبا بني كافة التفاعل وتشجيع عملية دعم على قدرة إدارة املنظمةمدى( 

 (.160ص  :2004
البعض  بعضهم مع العاملني تفاعل وكيفية للمنظمة اإلداري التسلسل توضح التنظيمية اهلياكل :التنظيمي الهيكل -2

 من إدارة املعرفة عمل تسهل فهي واملشاركة النقل واجتاه املعرفة نقل يف يسهم مما وسلطاهتم األفراد ومسئوليات
 خالل:

 باملنظمةأدوار مجيع األفراد العاملني  حتديد مبا يؤدي إىل العمل تقسيم. 
  تدفق على اليت تساعد الالمركزية النظم إىل املركزية النظم من من خالل التحول املعرفة وذلكعدم احتكار 

 النظام.املعرفة مبختلف مستويات  وانتشار
 اجلماعي. العمل أمناط إىل الفردي العمل على القائمة التنظيم أمناط من التحول 

وغريها من  االجتماعات وغرف وأماكن اآلالت واملكاتب املباين بتصميم يتعلق ما كل هي المادية: البيئة -3
 بأهنم يعتقدون املوظفني من كبرية نسبة أن وجدتالدراسات  من كثريا فهناكحمددات عناصر البيئة املادية 

 العالقات من بدال املنظمات تعقدها اليت التدريبية الرمسية والربامج غري احملادثات خالل من معرفتهم اكتسبوا
 .الرمسية

 مثل العمليات من الكثري املعلومات لتكنولوجيا التحتية البنية ختدم :المعلومات لتكنولوجيا التحتية البنية - 4
 على املؤثرة العناصر أهم من فهي توالشبكا االتصاالت تكنولوجيا وكذلك وختزينها وتصنيفها البيانات معاجلة

املعرفة  إىل الوصول سهولة خالل من املعرفية املنظمة قدرات زيادة على تساعد حيث املعرفة إدارة نظام بناء
 .أهدافها لتحقيق املتاحة الوسائل عرب نشرها مث ومن ،وختزينها تصنيفها مث ومن وجتميعها



  
 

 

    عز الدين عبد اهلل سويد .د/  عمران علي أبو خريص. د           واقع تطبيق إدارة المعرفة بالجامعة األسمرية اإلسالمية
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تدعم وتساهم  اليت املنظمات يف املرتاكمة واخلربات التجارب إىل املشرتكة املعرفة تشري :المشتركة المعرفة - 5
 . (24ص  :2012 اهر،)الط املنظمة يف واإلبداع االبتكار يزيد من مما جديدة خلق معارف يف

 عديدة فوائد حتقق املعرفة هلا مردود إجيايب حيث إدارة أن فيه الشك مما :ائد إدارة المعرفةسادسا / فو 
بني  ، ومن فيها احلديثة واألنظمة الربامج سليما مع حرصها على تطبيق واهتماما   عناية تعطيها اليت للمنظمات

  ،املنظمة يف العاملة اإلدارية املستويات خمتلف من إبداعية ومشاركات أفكار إىل الفوائد عملية الوصول تلك همأ
 مستوى املطلوبة مع احلرص على زيادة املعلومات مجيع بتوفري وذلك املشاكل عالج وحل يف السرعةباإلضافة إىل 

 التنظيم فاعلية التنظيمية مع زيادة املستويات خمتلف بني التنسيق الكم والنوع ، وكذلك حيث من العاملني أداء
 من مع التقليل  ،االتصال  تكاليف وسائل ختفيض يف كما تساعد األداء مستوى من ترفع املعرفة إدارة كون أن
القرارات كما تعمل على  اختاذ عملية ذلك حتسنيباإلضافة إىل   ( . 70: ص  2010) محود، الورقية  األعمال

 حول كيفية أكثر وإدراك فهملديهم  يكون أفضل إذ زيادة مستوى التعاون بني األفراد العاملني باملنظمة بصورة
 قدرات تطويركذلك  اليت ميتلكه اآلخرون املعرفة مبعرفته منهم كل يتمم وكيف اآلخر على منهم كل اعتماد

 عمالئها إرضاء على من القدرة ومتكني املنظمة ا،إتقان األكثر للعمل جديدة وأساليب طرق عن للبحث العاملني
 من كما يرى الباحثان أن  (.1425ص  :2000 خضري، )أبو وفاعلية كفاءة أكثر وخدمات منتجات بتقدمي

 عليها يغلب بيئة يف هام واملعنوي كمتطلب املادي العائد وزيادة اإلنتاجية زيادة أيضا املعرفة إدارة فوائد أهم
 .املنظمات اسرتاتيجيا جلميع هدفا يعد الذي املنظمة منو إىل يؤدي بالتايل مما التنافسي الطابع

 عمليات وترتيب عدد على حتديد والباحثني العلماء بني عام اتفاق يوجد ال المعرفة:عمليات إدارة سابعا / 
املعرفة  إدارة جمال يف واملهتمون املختصون قدمها اليت املعرفة إدارة لعمليات مناذج عدة حيث توجد املعرفة، إدارة

  :وهي مراحل ست من مكون منوذج ومنها
 يتم حتديد املطلوبة وبذلك باملعرفة ومقارنتها املتاحة املعرفة حتديد على أساسهايتم حيث  :المعرفة تشخيص 

 .املعرفة فجوة
 األخرى املعرفية العمليات أساليب خالهلا حتديد وهي املرحلة اليت يتم من :المعرفة أهداف تحديد مرحلة 

 تصبح ذلك وبدون)  عمل املنظمة  جماالت حول العمليات حتسني(  األهداف هذه ومن املعرفة مثال،كتوليد 
 .مربكة وعملية زائدة كلفة جمرد
 التوليد بفكرة يتجسد قد اكتساب علما إذ أنه أو اكتشاف أو شراء خالل من وذلك :المعرفة وتوليد إنتاج 

 .الفرد يقدمها
  احلاجة عند عليها مع إمكانية احلصول وإدامتهاوختزينها  هبا لالحتفاظ :المعرفة تخزين. 



 
 

 

 2019 وليوي( 2العدد ) (3)المجلد   مجلة المنتدى األكاديمي 
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 واملهارات  واخلربات واآلراءاألفكار  تبادل مع واملشاركة االستخدام األمثل هلا طريق عن وذلك: المعرفة توزيع
 .والتوزيع النشر يف عملية الرمسية وغري الرمسية االتصاالت نظم دور يربز وهنا ،األفراد بني
 ص  :2005 ومكان )املومين،منها يف أي زمان  واالستفادة استعماهلا وإعادة باستعماهلا :المعرفة تطبيق

  :التايل النحو على وهي مراحل مخس من يتكون والذي ،  Wiigمنوذج  النماذج بني أهم هذه ومن (71
 .املعرفة إىل الوصول هبدف واالبتكار واإلبداع العلمي البحث خالل من :المعرفة إعداد -
 أجل استخدامها من وختزينها واكتساهبا املعرفة عنصر على السيطرة تتم املرحلة هذه يف :المعرفة اكتساب -

 .احلاجةعند 
 إىل تتحول املعرفة قد وهنا للمنظمة، مفيدة أشكال إىل وحتويلها مهاتنظي يتم حيث: المعرفة تنقية -

 .للمنظمة فائدة املعرفة األكثر اختبار للمنظمة أي املنافع لتحقيق معرفية قواعد أو مكتوبة مواد
 العالقة األطراف أصحاب على كافة املعرفة ونشر توزيع املرحلة هذه خالل يتم :ونشرها المعرفة توزيع -

 األعمال وشبكاتالتدريبية  والتعليم والربامج التعلم طريق عن العمل نقاط من نقطة كل إىل وصوهلاحىت يضمن 
 .النشر املتاحة وسائل من وغريها ،اإللكرتونية والوسائل

األربع  للمراحل كمحصلة هنائية ووظفتها املعرفة تبنت قد املنظمة التأكد من أن بعد: المعرفي الرفع -
 التعلم عمليات والسلوك وحتقق العمليات حتسني على تنعكس اليت املعريف و الرفع بعملية املنظمة تشرع السابقة

يوضح عمليات إدارة املعرفة  (5)والشكل رقم .  (41ص  :209 )املسند،واإلبداع  االبتكار عمليات من وتزيد
  :إليهوفق ما مت اإلشارة 

 
 ( يوضح عمليات إدارة المعرفة.5شكل )

 المومني. مفلح عبد المصدر / حسان
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 العالي:ومراحل تطبيق إدارة المعرفة في مؤسسات التعليم  خطوات /ثامنا 
 املؤسسات تتبعها هذه أن جيب اليت اخلطوات من جمموعة من العايل التعليم مؤسسات داخل املعرفة إدارة تتم

 :وهي املعرفة إلدارة تطبيقها عند
 املعارف من جمموعة مؤسسة كل يف يوجد حيث املؤسسة متتلكها اليت املعرفة وفهم العمل على اكتشاف 

من  التمكن لعدم أو حتديدها لعدم القدرة على إما صحيح بشكل تستخدم بعد مل أو املستخدمة غري
 .وهذا ما مت اكتشافه باجلامعة حمل الدراسة استعماهلا وكيفية قيمها معرفة لعدم أو إليها الوصول

 للحاجة املستقبلية توقعا املهارات تطوير على املؤسسة تعمل حيث املطلوبة املعرفة وتوقع حتديد. 
 كوادرها لتمكني واملعرفة ،واملعلومات البيانات قواعد تطوير طريق عن أكرب بصورة ومتوافرة جاهزة املعرفة جعل 

 التعرف من للمعرفة احملتاجني تساعد األنظمة اليت تطوير على تقوم احلاجة كما وفق إليها الوصول من
 . (201ص  :2010 املعرفة )املليجي،تلك  ميلكون الذين األشخاص إىل والوصول

 تطويرها  على العمل ومن مث خربهتا املتعلمة على مراقبة املؤسسات تعمل اخلربة املكتسبة حيث من التعلم
 املاضي. أخطاء من إي التعلم السابق من أفضل احلايل واملستقبلي أداؤها ليكون مستمرةبصفة 

 كافة  هبا يشرتك اليت الرؤية وضوح لضمان وسعها يف ما كل املؤسسات تبذلحيث  الرؤية وضوح ضمان 
 نوعية يدركو لن كذلك فإهنم يكن مل فإذا وواضحغرض حمدد  للعمل يكون أن يتوجب إذ األفراد العاملني

 .األداء لتحسني تعلمها ينبغي اليت املهمة املعرفة

 العمليات حتسني فيمكن اخلارجي بوضعها مهتمة نفسها جتد الذكية املؤسسات حيث أن اآلخرين من التعلم 
 .ومنافسة هلا مشاهبة مؤسسات من املعرفة على حصلت إذا هبا الداخلية واملمارسات

 البد إذ داخليا   حتتاجها اليت املعرفة كل تطوير من املؤسسات تتمكن ال من املمكن أن اخلارجية: املعرفة دمج 
 تقدمي إىل هتدف علمية دراسة ، ومن خالل إجراءاخلارجية  هلا املصادر عرب اخلارج من املعرفة بعض شراء من

 املعرفة إدارة  نظاممراحل  ( بتطبيق  Kim, Lee & Park)  من كل قام فقد  شامل إطار عمل
 التنفيذية مشل ذلك واألعمال باملهام وانتهاء االسرتاتيجية األهداف وضع من ابتداء مبؤسسات التعليم العايل

 قام فقد هدف الدراسة  حتقيق سبيل ويف ،مرحلة لكل  التنفيذية والفرعية واخلطوات األساسية املراحل كافة
 وخلصوا من خالل ذلك اىل، املعرفة  إدارة نظام لتطبيق منوذجا عشر أحد وحتليل وفحص مبراجعة  الباحثان

 يف والتطوير مركز األحباث عمليات يف بتطبيقه قاموا مث ومن ،املعرفة إدارة نظام لتطبيق شامل إطار تطوير
: 2000)أبو خضري، املراحل  تلك (2 ) رقم اجلدول كوريا، و يوضح يف سول جبامعة اهلندسة إدارة
 ( .1507ص



 
 

 

 2019 وليوي( 2العدد ) (3)المجلد   مجلة المنتدى األكاديمي 
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 .كوريا في سول ( مراحل تطبيق إدارة المعرفة بجامعة2جدول رقم )
 املراحل

 التنفيذية اخلطوات الفرعية املراحل األساسية

 املنظمة اسرتاتيجية توضيح  االسرتاتيجية
 املعرفة إدارة اسرتاتيجية حتديد 

 على واحلصول ،االسرتاتيجية وأهدافها املنظمة رؤية فهم 
 .إدارة املعرفة بتطبيق واقتناعها العليا دعم اإلدارة

 األهداف و إدارة املعرفة باملنظمة  بني العالقة فحص وحتليل
إلدارة  االسرتاتيجية األولويات مع حتديد هلا االسرتاتيجية

 .املعرفة
 املعرفة إلدارة تنظيميال اهليكل حتديد. 

 .)املعرفة إدارة فريق ( البشرية للموارد التنظيم  اهليكلة
 . للمعرفة التنظيم 

 التنظيمي إىل باهليكل التغيريات العمل على تقليص 
 .ممكن حد أقصى
  املعرفة إلدارة تكوين فريق. 
 املعرفة وتقييمها تنقية إعادة. 
 املعرفة مع حتليلها مواقع حتديد. 

 املعرفة. إدارة قيم وثقافة نشر  الثقافة
 املعرفة إدارة ثقافة العمل على خلق. 

 العاملني مجيع إشراك. 

 العمليات حتليل  العمليات
 املعرفة إدارة أنشطة حتديد 

 واألفراد الفرق بني متوازن بشكل العمل عبء توزيع. 
  ألعلى. أسفل من التطبيق تتم طريقة 
  عملية بكل املتعلقة املعرفة أنشطة العمل على ختصيص. 
 بالعمليات املعرفة أنشطة التزامن يف ربط. 

 النظام
 املعرفة إدارة نظام نطاق حتديد. 
 املعرفة إدارة نظام مكونات ختصيص. 
 املعرفة إدارة لنظام الفعلي التنفيذ. 

 املعرفة.إدارة  لنظام وفقا األنشطة بناء 
 املعرفة إدارة وأنشطة عمليات دعم. 

 التعديل
 املعرفة إدارة نظام فحص. 
 املعرفة إدارة نظام تقييم. 
 النظام هتذيب وتعديل. 

 املستخدمني مع رصد االستخدام املادي معرفة. 
  املعرفة إدارة نظام لتقييم معايري العمل على بناء. 

 . 1508العايل ص التعليم مؤسسات يف املعرفة إدارة خضري، تطبيقات أبو سعود إميان املصدر:
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بناء على ما سبق يشري الباحثان إىل أن أهم التحديات اليت قد تواجه تطبيق ثقافة املعرفة مبؤسسات التعليم 
واليت تؤدي بدورها إىل إفراز قيادات أو عناصر  واحملسوبية،العايل تكمن يف تفشي ظاهرة التوجهات والوساطة 

وهذا ما مت  املعرفة،ك اهنيار حتمي لنظام إدارة فريق عمل ال يتمتعون باخلربة املطلوبة مما قد يرتتب على ذل
حيث اقتصر نشاطات البحث العلمي إن وجدت أصال على حتقيق أهداف  الدراسة.مالحظته باجلامعة حمل 

وظهور جمتمع املعلومات  املعلومات،وثورة  املعريف،كما أن االنفجار   املدى.آنية وليست أهداف اسرتاتيجية بعيدة 
إىل ذلك عدم مالئمة مدخالت التعليم اجلامعي من  والعشرون باإلضافةوالعوملة واليت اتسم هبا القرن احلادي 

التحديات اليت تواجه تطبيق إدارة املعرفة بكافة  أكربومستوى التفكري والتحليل وغريها تعد من  التعلم،طرق 
كما يرى الباحثان إىل أن من أهم النتائج اإلجيابية املتوقعة من   العايل.يم املؤسسات وعلى رأسها مؤسسات التعل

تطبيق اسرتاتيجيات إدارة املعرفة مبؤسسات التعليم العايل يف ليبيا هي اخنفاض معدل التكاليف وذلك نتيجة 
يل باإلضافة إىل التخلص من اإلجراءات الروتينية املعقدة وغري الضرورية واليت تسود جل مؤسسات التعليم العا

وبالتايل حتسن صورة  والرأمسال الفكري املعرفة،مع تفعيل  اإلبداع،وتبين فكرة  اخلدمات،توقع حتسن مستوى 
   هلا.وتطوير عالقاهتا مع املؤسسات األخرى املناظرة  التعليمية،املؤسسات 

 :الفصل الثالث الجانب العملي

 :للدراسةالمبحث األول / اإلجراءات المنهجية 
 أوال / نبذة عن الجامعة األسمرية اإلسالمية:

( والذي يقضـــــي بإنشـــــائها 26/257حيث صـــــدر القرار رقم ) م،1996 األمسرية ســـــنةتأســـــســـــت اجلامعة  
مث صـــــدر  والعربية،من األقســـــام العلمية املتخصـــــصـــــة يف العلوم الشـــــرعية  اعددتضـــــم  زلينت،وحتديد مقرها مبدينة 

كما مت   اإلســــــالمية.م عدل مبوجبه تســــــمية اجلامعة حتت مســــــمى اجلامعة األمسرية 2013( لســــــنة 444القرار )
مؤخرا نقــل تبعيــة عــدد من الكليــات العلميــة والتــابعــة آنــذاك جلــامعــة املرقــب مبــدينــة اخلمس إىل اجلــامعــة األمسريــة 

كما   اجلامعة.ث بعض كليات العلوم التطبيقية لتتبع زلينت، على أن جيوز وفق القرار اســـــــــتحدا اإلســـــــــالمية مبدينة
طالب  12906وما يزيد عن  تدريس،عضــــــــــــــو هيئة  1060و موظف، 1000بلغ عدد موظفيها ما يقارب 

 م .2018-2017وطالبة سنة 
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 خطوات الدراسة اإلحصائية: :ثانيا
  وأعضــاء هيئة تدريس العاملني باإلدارة العامة  موظفني،وهم مجيع القيادات من  للدراســة:المجتمع اإلحصــائي

 زلينت / ليبيا. اإلسالمية مبدينةللجامعة األمسرية 
  ومبان جمتمع الدراســـة يتمتع بدرجة عالية من التجانس عليه فقد مت حتديد عينة بســـيطة متثلت يف  الدراســة:عينة

كما مت اختيار   فردا( 175)بالغ عددهم حوايل مجيع القيادات العاملة باإلدارة العامة باجلامعة حمل الدراســــــــــــــة وال
 .%( 70إي بنسبة )مفردة  40حجمها  عشوائية بلغعينة 

  كما انتهجت   األوىل،هذه الدراســة هي دراســة اســتكشــافية بالدرجة  البيانات:منهجية الدراســة ومصــدر جمع
البيانات واملعلومات الالزمة لتحقيق املنهج الوصفي التحليلي وأسلوب الدراسة امليدانية باعتبارمها أسلوبني جلمع 

من إطالع  أتيح للباحثني واملتمثلة فيماأهداف الدراســـــــــــة حيث مت مجع البيانات الالزمة من مصـــــــــــادرها الثانوية 
وذلك  األولية،مصــــــــــادرها  البيانات منكما مت مجع   املعرفة. مبمارســــــــــة إدارةعلى أدبيات الدراســــــــــة ذات العالقة 

حيث مت مجع البيانات من خالل توزيع هذه االستبانة على عينة جمتمع الدراسة والذين مت  االستبيان، باستخدام
  عشوائية.اختيارهم بطريقة 

  : واحلقائق والبيانات املعلومات على احلصول يف املستخدمة العلمي البحث أدوات تتنوعأداة جمع البيانات، 
من  ذلك غري بأنواعها إىل واملقاييس بأنواعها ، االختبارات املقابلة ، ،االســــــــــتبيان واليت من أمهها )املالحظة،

 وبيانات معلومات، للحصول )على استخداما   األكثر العلمي البحث أدوات أحد ، ويعترب االستبيان )األدوات
وهي أداة دراسة مناسبة ذات أبعاد وبنود تستخدم للحصول على معلومات وبيانات وحقائق حمددة   ،األفراد عن

ة بواقع معني وتقدم على شـــــكل عدد من األســـــئلة يطلب اإلجابة عليها من املســـــتهدفني املعنيني مبوضـــــوع مرتبط
، وقد مرت عملية احلالية تتناســـب أهدافها وفروضـــها االســـتبيان ، وتبعا لذلك قام البحاثان بإعداد أداة للدراســـة
 تصميم وإعداد االستبيان بعدة مراحل وخطوات كما يلي:

 االستبيان.االطالع على أراء املعنيني حول عبارات  -
 حتديد األقسام الرئيسية اليت مشلها االستبيان. -
 مجع وحتديد عبارات االستبيان. -
 صياغة العبارات اليت تقع حتت كل حمور. -
 -األسئلة: واليت احتوت قسمني من  األولية،إعداد االستبيان يف صورته  -
 :العينة.وخصائص  الشخصية،البيانات  القسم األول 

 :االستبيان.أسئلة للمعنيني حول عبارات  القسم الثاني 
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( لتقدير درجة اإلجابة لعبارات االســــــــــــــتبيان حيث منح الثالثي )ليكرتهذا وقد اســــــــــــــتخدم الباحثان مقياس   
 منهم.موافق( واليت تقيس اجتاهات وآراء املستقصي  حمايد، موافق،( ابتداء بالبدائل )غري 3 :1الدرجات من )

  التالية:حتتوي صحيفة االستبيان على البيانات  البيانات:نوع 
 ( 3جدول:) يوضح نوع بيانات الدراسة 

 
( يبني 4مجيع مفردات عينة الدراســــــة واجلدول رقم ) علىوبعد عملية التحكيم مت توزيع اســــــتمارة االســــــتبيان 

وهي نســـــبة مقبولة من الناحية اإلحصـــــائية  منها،ونســـــبة الفاقد  واملســـــرتجعة،عدد اســـــتمارات االســـــتبيان املوزعة 
 بالكامل.لتعميم النتائج على اجملتمع 

 ( االستمارات الموزعة والمتحصل عليها ونسبة الفاقد منها4جدول رقم )

 نسبة الفاقد% الفاقد االستمارات املتحصل عليها ت املوزعة االستمارا

40 32 8 20% 

 نوع البيانات البيانات
 بيانات وصفية ) غري قابلة للرتتيب(. اجلنس
 بيانات كمية )ترتيبية(. العمر

 بيانات وصفية ) قابلة للرتتيب(. املؤهل العلمي
 بيانات كمية )ترتيبية(. سنوات اخلربة

 بيانات وصفية )قابلة للرتتيب(. املسمى الوظيفي
 بيانات وصفية قابلة للرتتيب مقاسة مبقياس ليكرت العبارات حول موضوع االستبيان
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 لعدد االستبيان (: التوزيع النسبي6الشكل )

 المبحث الثاني 
 عرض وتحليل النتائج التوصيات 

  الشخصية:تحليل البيانات 
 الجنس: -1

 (: التوزيع التكراري والنسبي للجنس.5الجدول )

 المئويةالنسبة  التكرار الجنس
 %93.75 30 ذكر
 %6.25 2 أنثى

 %100 32 المجموع

% وهي أعلى من نســبة اإلناث وهذا مرده إىل طبيعة 93.75( أن نســبة الذكور هي 5يتضــح من اجلدول )
تعمل من خالهلا اجلامعة حمل الدراســـــــــة من عادا ت وتقاليد  احمليطة واليتالنســـــــــق االجتماعي الســـــــــائد يف البيئة 

( 6) املختلفة. والشـــــــــــكل...وغريها األمر الذي أدى إىل ســـــــــــيادة الذكور على اإلناث يف كثري من مواقع العمل 
  للجنس.التايل يوضح التوزيع النسيب والتكراري 

االستمارات 
الموزعة 

االستمارات 
االمتحصل عليه

%نسبة الفاقدالفاقد

40

32

8

20%

لعدد االستبيانالتوزيع النسبي
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 للجنس.(: التوزيع النسبي والتكراري 7الشكل )

 العمر -2
 (: التوزيع التكراري والنسبي للعمر:6)الجدول 

 النسبة المئوية التكرار العمر
 %15.6 5 30إلى أقل من  20من 
 %40.6 13 40إلى أقل من  30من 
 %40.6 13 50إلى أقل من  40من 

 %3.1 1 سنة فأكثر 50من 
 %100 32 المجموع
إىل  40ومن  40إىل أقل من  30نســـــــــبة للفئة العمرية هي للفئتني )من  أن أعلى( 6يتضـــــــــح من اجلدول )

مما يؤثر بشــكل إجيايب يف إدارة املعلومات يف اجلامعة باعتبار أهنم يف  .%40.6( بنســبة تصــل إىل 50أقل من 
  للعمر.( التايل يوضح التوزيع النسيب والتكراري 7والشكل ) ،والعلميةسن القيادة اإلدارية 

المجموعأنثىذكر

30

2

32

93.75%6.25%100%

. التوزيع التكراري والنسبي للجنس



 
 

 

 2019 وليوي( 2العدد ) (3)المجلد   مجلة المنتدى األكاديمي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (: التوزيع النسبي والتكراري للعمر.8)الشكل 

  العلمي:المؤهل  -3
 العلمي.(: التوزيع التكراري والنسبي للمؤهل 7الجدول )

 النسبة المئوية التكرار المؤهل العلمي
 %9.4 3 ثانوي

 %3.1 1 دبلوم متوسط
 %9.4 3 دبلوم عايل

 %21.9 7 جامعي
 %37.5 12 ماجستري
 %12.5 4 دكتوراه

 %6.3 2 مفقودةإجابة 
 %100 32 اجملموع

 

وهذا  %،37.5اجلدول أعاله أن أغلب أفراد عينة الدراسة مؤهلهم العلمي ماجستري بنسبة  يتبني من نتائج
يف إدارة املعلومات  ايلعبوا دورا مهما وبارز  ومناســــــب لكييدل على أن املســــــتوى التعليمي ملوظفي اجلامعة ممتاز 

التايل والشـــــــــــــكل  هلم،وتوجد إجابتان مفقودتان أي أنه هناك مبحوثني مل حيددوا املســـــــــــــتوى التعليمي  باجلامعة،
 العلمي:التوزيع النسيب للمؤهل  يوضح

الى أقل 20من 
30من 

الى أقل 30من 
40من 

الى أقل 40من 
50من 

سنة 50من 
فأكثر 

المجموع

5

1313

1

32

15.60%40.60%40.60%3.10%100%

التوزيع التكراري والنسبي للعمر



  
 

 

    عز الدين عبد اهلل سويد .د/  عمران علي أبو خريص. د           واقع تطبيق إدارة المعرفة بالجامعة األسمرية اإلسالمية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (: التوزيع التكراري والنسبي للمؤهل العلمي9الشكل )

  الوظيفي:المسمى  -4
 (: التوزيع التكراري والنسبي للمؤهل العلمي8الجدول )

 النسبة المئوية التكرار الوظيفيالمسمى 
 %9.4 3 مدير إدارة
 %40.6 13 رئيس قسم
 %12.5 4 رئيس وحدة

 %37.5 12 موظف
 100% 32 المجموع

 %،40.6 قســم بنســبةاجلدول أعاله أن أغلب أفراد عينة الدراســة مســتواهم الوظيفي رئيس  يتبني من نتائج
 الوظيفي:التوزيع النسيب للمسمى  التايل يوضحوالشكل 

3
1

3

7

12

4
2

32

9.40%3.10%9.40%21.90%37.50%12.50%6.30%100%

التوزيع التكراري والنسبي للمؤهل العلمي



 
 

 

 2019 وليوي( 2العدد ) (3)المجلد   مجلة المنتدى األكاديمي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (: التوزيع التكراري والنسبي للمسمى الوظيفي10الشكل )

  الخبرة:.سنوات 5
 عينة الدراسة الخبرة ألفراد(: التوزيع التكراري والنسبي لسنوات 9الجدول )

 النسبة المئوية التكرار سنوات الخبرة
 % 25.0 8 سنوات 5أقل من  

 % 31.3 10 سنوات 10إلى أقل من  5من 
 % 9.4 3 سنوات 15إلى أقل من  10من 

 34.4% 11 سنة فأكثر 15من 
 100% 32 المجموع

 ســــــــنة فأكرت15من %( من أفراد العينة لديهم خربة 34( أن )8يتضــــــــح من البيانات الواردة باجلدول رقم )
يســــــــــــاعد موظفي اجلامعة  اجلامعة مما كفاءة يفيدل على وجود خربات كافية وذات   مئوية مماوهي أعلى نســــــــــــبة 

على إدارة املعلومات بالشــكل اجليد وفعال داخل اجلامعة والشــكل التايل يبني التوزيع النســيب لوظائف أفراد عينة 
 الدراسة.

رئيس مرئيس قسمدير إدارة
وحدة

المجموعموظف

3

13

4

12

32

9.40%40.60%12.50%37.50%100%

ي التوزيع التكراري والنسبي للمسمى الوظيف



  
 

 

    عز الدين عبد اهلل سويد .د/  عمران علي أبو خريص. د           واقع تطبيق إدارة المعرفة بالجامعة األسمرية اإلسالمية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (: التوزيع النسبي لسنوات الخبرة11الشكل )

 :الفصل الثالث الجانب العملي

 :وتحليل الدراسةالمبحث الثاني / عرض 
 أوال / تحليل عبارات االستبيان:  

راء املوظفني يف العبارة املكونة لالســـــــــــتبيان وذلك وفقا آالدراســـــــــــة دراســـــــــــة اجتاه  اجلانب منســـــــــــيتم يف هذا 
 التالية:للخطوات 

  للعبارات:األساليب اإلحصائية المستخدمة في التحليل اإلحصائي 
   بيانات الدراســـــــة وفقا  لربنامج احلزم اإلحصـــــــائية للعلوم  ومعاجلة، الباحثنيبعد تفريغ وحتليل االســـــــتبيان من قبل

 ( حيث مت استخدم أساليب املعاجلة اإلحصائية التالية:SPSSاالجتماعيــة والذي يعرب عنه اختصارا  ب)
: يســـتخدم هذا األمر بشـــكل أســـاســـي ألغراض معرفة متوســـط إجابات عينة الدراســـة على المتوســا الحســابي -1

 اسة واملقاسة مبقياس ليكرت .العبارات اخلاصة بالدر 

تلك  ولكل فقرة من املختلفة، الدراسة حملاورها: وذلك لتحديد مدى استجابات أفراد عينة االنحراف المعياري -2
 احملاور.

يســــتخدم هذا التحليل هبدف اختبار فرضــــية  :(One Sample-T-Test)الواحدة للعينة  tاختبار  -3
 البحث.العدم حول املتوسط احلسايب لفرضيات 

5أقل من  
سنوات 

الى 5من 
10أقل من 

سنوات

الى 10من 
15أقل من 

سنوات

سنة 15من 
فأكثر  

المجموع 

8
10

3

11

32

25.00%31.30%9.40%34.40%100%

التوزيع النسبي لسنوات الخبرة



 
 

 

 2019 وليوي( 2العدد ) (3)المجلد   مجلة المنتدى األكاديمي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  الدراسة:اختبار فرضيات  

وتتمثل  الفرض،وســــــــــنقوم يف هذا اجلزء باختبار فرضــــــــــيات الدراســــــــــة للتحقق من رفض أو عدم رفض هذا      
 اآليت:فرضيات الدراسة يف 

  االستبيان:اختبار الفرضيات المتعلقة بعبارات 
  التايل:تكون هذه الفرضيات على الشكل 

 0H :راء العاملين باإلدارة يتجه نحو الحياد  آ
 1H :إما الموافقة أو عدم الموافقة(  الحياد )راء العاملين باإلدارة ال يتجه نحو آ

 )فرضـياتوقد مت اسـتخدام البيانات اجملمعة للوصـول إىل قرار بشـأن رفض أو عدم رفض للفرضـيات الصـفرية 
( One Sample-T-Testاختبار )اليت وضــــــعت لتفســــــري الظاهرة موضــــــوع الدراســــــة باســــــتخدام  العدم(

 التالية:وذلك من خالل اخلطوات 

 التايل:صياغة الفرضيات اإلحصائية للدراسة إحصائيا على النحو  -

2:

2:

1

0









H

H
 

املستخدم يف استمارة  االستبيان يتكون  ( كمتوسط افرتاضي هو أن مقياس ليكرت2وسبب اختيار القيمة )
( وهي تعرب عن الرأي 2من ثالثة  مستويات كما ذكرنا سالفا  وبالتايل فإن القيمة الوسطى يف هذا املقياس هي )

 0.05) أكرب من  (P-value)) ال أدري ( أو ) حمايد ( وســـيكون القرار على النحو التايل: إذا كانت قيمة 
 =α)  قبول الفرض الصــفري ، فيكون القرار(0H ) أما إذا كانت قيمة ،)value-P( 0.05) أصــغر من 
 =α)  فيكون القرار رفض الفرض الصفري(0H )وقبول الفرض البديل (1H )  وهذا القبول يعين أن املتوسط

االفرتاضـي ال يسـاوي احلقيقي  مما يضـعنا بني أمرين إما أن يكون املتوسـط احلقيقي أكرب من املتوسـط االفرتاضـي 
( وهذا يعين أن إجابات املشـــــاركني يف الدراســـــة تتجه حنو املوافقة  أو العكس إذا كان املتوســـــط احلقيقي أقل 2)

، وسيتم اختبار وهذا يعين أن إجابات املشاركني يف الدراسة تتجه حنوا عدم املوافقة  (2من املتوسط االفرتاضي )
 هذه الفرضية لكل عبارة من عبارات الدراسة، وكذلك كل حمور من حماورها .

 )فرضياتكما مت استخدام البيانات اجملمعة للوصول إىل قرار بشأن رفض أو عدم رفض للفرضيات الصفرية   
 (One Sample-T-Test)عت لتفسري الظاهرة موضوع الدراسة باستخدام اختبار اليت وض العدم(



  
 

 

    عز الدين عبد اهلل سويد .د/  عمران علي أبو خريص. د           واقع تطبيق إدارة المعرفة بالجامعة األسمرية اإلسالمية
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على فرضــــــــيات الدراســــــــة حتصــــــــل الباحثان على النتائج  (One Sample-T-Test) وبتطبيق اختبار
 التالية:

  اختبار نتائج(One Sample-T-Test) البحث: حول فرضيات  

 حول عبارات االستبيان ( T- Test): نتائج اختبار( 10جدول رقم )

 المحول األول : مستوى إدراك مفهوم إدارة المعرفة وأهميتها

 العــــبارة
المتوسا 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 T قيمة
مستوى 
 المعنوية
α 

 القرار

 موافق 0.000 31.00 0.1768 2.969 إدارة املعرفة مسة لإلدارة احلديثة -1
تعزز تطبيق  اخلطة االســــــــــــــرتاتيجية للجامعة  -2

 موافق 0.003 3.259 0.7594 2.438 أدارة املعرفة.

اســــــــــــــتثمـار املعلومات وتبـادهلا بكفـاءة أمر  -3
 موافق 0.000 17.311 0.2961 2.906 مهم.

لتسهيل عملية الوصول إىل املعلومات أمهية  -4
 موافق 0.000 21.564 0.2459 2.938 كبرية.

يعد  اســـــتخدام التجارب واخلربات الســـــابقة -5
أســــــــاس للعمل مســــــــتقبال دون احلاجة إىل البدء 

 من نقطة الصفر.
 موافق 0.000 5.358 0.6599 2.625

قبول مبدا التغيري والتحول حنوا إدارة املعرفة  -6
 موافق 0.000 6.808 0.5453 2.656 من خالل اإلقبال على املشاركة وتبادل املعرفة.

 يســــــــــــهم التعليم الذايت املســــــــــــتمر يف تطوير -7
 موافق 0.000 5.805 0.6091 2.625 القدرات املعرفية والبحث عن أفكار إبداعية.

كان وفق   للعبارات(  α( نالحظ أن مســـــــتوى املعنوية ) 10من جممل العبارات اليت تضـــــــمنها اجلدول رقم )
 االيت : 

 ( 0.05أقل من املســــــتوى املعنوي املعتمد =α )0 العدم فرض رفض يعين هذاH  1وقبول الفرض بديلH  
 املوافقة.( لذا فإن إجابات أفراد العينة حول هذه العبارات تتجه حنو 2احلسايب أكرب من ) وأن متوسطها



 
 

 

 2019 وليوي( 2العدد ) (3)المجلد   مجلة المنتدى األكاديمي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  سيتم صياغة فرضية البحث إحصائيا بالفرضية التالية المحور:اختبار الفرضية الرئيسية المتعلقة بهذا  : 
 0H:   لدى  وأمهيتهايوجد حياد يف آراء العاملني حول عبارة )يوجد مســــــــــــــتوى إدراكي ملفهوم إدارة املعرفة

 .األمسرية(العاملني باجلامعة 
 1H  ال يوجد حياد يف آراء العاملني )إما موافقة أو عدم املوافقة ( حول عبارة )يوجد مســــــــــــــتوى إدراكي :

 باجلامعة األمسرية(. لدى العاملنيوأمهيتها   ملفهوم إدارة املعرفة
للمتوســـــط العام إلجابات أفراد العينة على مجيع  (One Sample-T-Testوبعد اســـــتخدام اختبار )

    التالية:حتصلنا على النواتج  وأمهيتها(عبارات احملور األول )مستوى إدراك مفهوم إدارة املعرفة 

مستوى إدراك مفهوم إدارة األول )للدرجة الكلية للمحور  T-test)اختبار ) (: نتائج11الجدول )
 (المعرفة وأهميتها

 (مستوى إدراك مفهوم إدارة المعرفة وأهميتهاالدرجة الكلية للمحور األول )

 العبـــــارة
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 Tقيمة  املعياري

مستوى 
 αالمعنوية 

 القرار

المحور األول المتوســـــــا العلم إلجابات 
إدارة المعرفــــة مســـــــــــتوى إدراك مفهوم )

 (وأهميتها
 موافق 0000. 18.132 22980. 2.7366

مســــــتوى إدراك مفهوم ) األول للمحور الكلية للدرجة(  α( نالحظ أن مســــــتوى املعنوية ) 11من اجلدول )
وقبول  0H العدم فرض رفض يعين هذا( α= 0.05( أقل من املســــــــــــتوى املعنوي املعتمد )إدارة املعرفة وأمهيتها

( فإن أراء أفراد العينة حول الدرجة الكلية للمحور 2وأن  متوســـــــــــطها احلســـــــــــايب أكرب من ) ،1Hالفرض بديل 
( تتجه حنو املوافقة  أي أنه يوجد مســـتوى إدراكي ملفهوم إدارة مســـتوى إدراك مفهوم إدارة املعرفة وأمهيتهااألول )

 . أنه مل يتم ترمجته إىل واقع عمليمن وجهة نظر أفراد العينة غري  لدى العاملني باجلامعة األمسريةوأمهيتها   املعرفة

)هل يوجد مســــــــتوى يف إدراك مفهوم إدارة املعرفة وأمهيتها يف  من خالل هذه النتائج نســــــتطيع التســــــاؤل:
 اجلامعة.أنه يوجد مستوى يف إدراك مفهوم إدارة املعرفة وأمهيتها يف  واإلجابة هو اجلامعة؟(

  



  
 

 

    عز الدين عبد اهلل سويد .د/  عمران علي أبو خريص. د           واقع تطبيق إدارة المعرفة بالجامعة األسمرية اإلسالمية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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حول عبارات المحول الثاني )واقع تطبيق إدارة المعرفة  ( T- Test)نتائج اختبار (:12)جدول رقم 
 بالجامعة  (   

 المحور الثاني  : واقع تطبيق إدارة المعرفة بالجامعة

 العــــــــبارة
المتوسا 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 T قيمة
مستوى 
 المعنوية
α 

 القرار

املنظم للمعرفــة املتــاحــة اجلــامعــة تقوم بــالرصــــــــــــــــد  -1
 محايد 4330. 7950. 68880. 2.097 واملتجددة من مصادرها املختلفة .

 موافق 0.035 2.209 0.7683 2.300 يتم تنظيم وختزين البيانات واملعلومات املتوفرة. -2
يوجد تعليمات واضحة السرتجاع املعرفة املخزنة  -3

 موافق 0.037 2.177 0.6705 2.258 لديها .

قواعد البيانات تســـــــــتخدم  للوصـــــــــول إىل املعرفة  -4
 موافق 0.004 3.101 0.7904 2.433 األزمة بسرعة.

اجلـــامعـــة تســــــــــــــتخـــدم أســـــــــــــــــاليـــب عمـــل اإلدارة  -5
 محايد 0.267 1.130 0.8071 2.161 اإللكرتونية يف نشر وتداول املعلومات .

تســـــتخدم تكنولوجيا املعلومات ملعاجلة األصـــــول  -6
 موافق 0.026 2.345 0.7782 2.323 بفاعليةاملعرفية 

يتم تنظيم املعرفـــــــة حبيـــــــث تســــــــــــــهم يف حـــــــل  -7
 موافق 0.008 2.823 0.7513 2.375 املشكالت اليت تواجهها .

توجد هناك سياسات عمل داعمة حلرية البحث  -8
 محايد 0.294 1.068 70630. 2.133 العلمي والباحثني .

 محايد 0.243 1.191 0.7661 2.161 نقل املعرفة .يفعل دور وسائل اإلعالم يف  -9
 محايد 0.634 4810. 0.7593 2.065 .رفة املتوفرة إىل منتسيب اجلامعةيتم توصيل املع -10
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( كان وفق العبارات  α( نالحظ أن مســــــــتوى املعنوية ) 12من جممل العبارات اليت تضــــــــمنها اجلدول رقم )
 :ةتياآل

 املتوفرة.يتم تنظيم وحتزبن البيانات واملعلومات  .1
 لديها.يوجد تعليمات واضحة السرتجاع املعرفة املخزونة  .2
 تستخدم قواعد البيانات للوصول إىل املعرفة األزمة بسرعة. .3
 بفاعلية.تستخدم تكنولوجيا املعلومات ملعاجلة األصول املعرفية  .4
 تواجهها.اليت  يتم تنظيم املعرفة حبيث تسهم غي خل املشكالت .5

، 1Hوقبول الفرض بديل  0H العدم فرض رفض يعين هذا( α= 0.05أقل من املســتوى املعنوية املعتمد )
 املوافقة.( فإن أراء أو إجابات أفراد العينة حول هذه العبارات تتجه حنو 2احلســــــــــايب أكرب من ) وأن متوســــــــــطها

 ( كان وفق االيت للعبارات : αكما أن مستوى املعنوية ) 

 املختلفة.تقوم اجلامعة بالرصد املنظم للمعرفة املتاحة واملتجددة من مصادرها  .1
 املعلومات.تستخدم اجلامعة أساليب عمل اإلدارة اإللكرتونية يف نقل وتداول  .2
 توجد هناك سياسات عمل داعمة حلرية البحث العلمي والباحثني .3
 املعرفة.يفعل دور وسائل اإلعالم يف نقل  .4
 اجلامعة.يتم توصيل املعرفة املتوفرة إىل منسويب  .5

احلســـــايب ال  وأن متوســـــطها، 0H العدم قبول فرض يعين هذا( α= 0.05من املســـــتوى املعنوي املعتمد ) أكرب
 احلياد.أفراد العينة حول هذه العبارات تتجه حنو  فإن إجابات (،2خيتلف كثريا عن )

  التالية:صياغة فرضية البحث إحصائيا بالفرضية  المحور / سيتماختبار الفرضية الرئيسية المتعلقة بهذا   
من  اجلامعة؟(أي ســــــــــيتم اإلجابة على التســــــــــاؤل )هل يوجد مســــــــــتوى يف إدراك مفهوم إدارة املعرفة وأمهيتها يف 

 واختبارها.خالل صياغة الفرضية اإلحصائية التالية 
 0H:   تطبيق إدارة املعرفة باجلامعة(.يوجد حياد يف آراء العاملني حول عبارة )يتم 
 1H  ال يوجـــد حيـــاد يف آراء العـــاملني ) إمـــا موافقـــة أو عـــدم املوافقـــة ( حول عبـــارة )يتم تطبيق إدارة املعرفـــة :

 باجلامعة(.(.
للمتوســــــط العام إلجابات أفراد العينة على  (One Sample-T-Testوبعد اســــــتخدام اختبار )     

  التالية:حتصلنا على النواتج  باجلامعة(لثاين )واقع تطبيق إدارة املعرفة مجيع عبارات احملور ا



  
 

 

    عز الدين عبد اهلل سويد .د/  عمران علي أبو خريص. د           واقع تطبيق إدارة المعرفة بالجامعة األسمرية اإلسالمية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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للدرجة الكلية للمحور الثاني : واقع تطبيق إدارة المعرفة  T-test)نتائج اختبار ) ( :13الجدول )
 بالجامعة .

 للدرجة الكلية للمحور الثاني : واقع تطبيق إدارة المعرفة بالجامعة

 العبـــــارة
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 Tقيمة  املعياري

مستوى 
 αالمعنوية 

 القرار

المحور الثـاني ) المتوســـــــــــا العلم إلجابات 
 واقع تطبيق إدارة المعرفة بالجامعة(

 موافق 0210. 2.430 53680. 2.2306

 

 إدارة تطبيق واقع)  الثــاين للمحور الكليــة للــدرجــة(  α( نالحظ أن مســــــــــــــتوى املعنويــة ) 13من اجلــدول )
وقبول  0H العــدم فرض رفض يعين هــذا( α= 0.05أقــل من املســــــــــــــتوى املعنويــة املعتمــد )  (بــاجلــامعــة املعرفــة

( هلذا فإن  إجابات أفراد العينة  تتجه حنو املوافقة ، 2، وأن  متوســــــــطها احلســــــــايب أكرب من )1Hالفرض بديل 
 من وجهة نظر أفراد العينة .  أي أنه يوجد تطبيق لإلدارة املعرفية باجلامعة األمسرية

)هل يوجد مســــــــتوى يف إدراك مفهوم إدارة املعرفة وأمهيتها يف  من خالل هذه النتائج نســــــتطيع التســــــاؤل:
أنه يوجد مســتوى يف إدراك ملفهوم إدارة املعرفة وأمهيتها يف اجلامعة حمل الدراســة  والنتيجة أشــارت إلى اجلامعة؟(

 الدراسة.وفق وجهة نظر عينة 

  



 
 

 

 2019 وليوي( 2العدد ) (3)المجلد   مجلة المنتدى األكاديمي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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المحور الثالث ) المعوقات التي تواجه تطبيق إدارة  ( T- Test)نتائج اختبار (:14جدول رقم )
 المعرفة (.

 المحور الثالث ) المعوقات التي تواجه تطبيق إدارة المعرفة (

 العـــــبارة
المتوسا 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 T قيمة
مستوى 
 المعنوية
α 

 القرار

 موافق 0000. 6.411 63420. 2.719 التقنيات املتوفرة .ضعف االستفادة من  -1
اخنفاض مســـــتوى مشـــــاركة العاملني يف صـــــنع  -2

 موافق 0000. 4.097 71260. 2.516   القرارات.

 موافق 0000. 6.566 0.5923 2.688 وجود الصراعات التنظيمية السلبية  . -3
مســــــــــــــتقلـــة تعين  وحـــدة تنظيميـــةعـــدم وجود  -4

   املعرفة.باإلشراف على إدارة 
 موافق 0000. 4.968 0.6611 2.581

 موافق 0000. 4.362 0.7111 2.548  املركزية.اإلفراط يف  -5
 موافق 0000. 5.000 0.7071 2.625  املعقدة.اإلجراءات اإلدارية  -6
 موافق 0000. 4.190 0.7594 2.563  املعرفة.شيوع ثقافة احتكار  -7
 موافق 0000. 11.590 0.3966 2.813  اجلامعة.ضعف التنسيق بني إدارات  -8
 موافق 0000. 9.004 0.4908 2.781 ندرة األفراد املختصني يف إدارة املعرفة  . -9

 موافق 0000. 6.171 0.6016 2.656 جتاهل أفكار اآلخرين . -10
ضــعف االســتفادة مما هو متاح من معارف  -11

 . وخربات
 موافق 0000. 9.644 0.4399 2.750

 املعتمد املعنوية املســــتوى من أقل احملور عبارات جلميع(  α( نالحظ أن مســــتوى املعنوية ) 14من اجلدول )
(0.05 =α )0 العدم فرض رفض يعين هذاH  1وقبول الفرض بديلHاحلســـــــايب أكرب من  ، وأن  متوســـــــطها
 ( فإن أراء أو إجابات أفراد العينة حول هذه العبارات تتجه حنو املوافقة .2)

  سيتم صياغة فرضية البحث إحصائيا بالفرضية التالية: المحور:اختبار الفرضية الرئيسية المتعلقة بهذا   
يف اجلامعة؟ ( من خالل صــياغة أي ســيتم اإلجابة على التســاؤل )هل توجد معوقات تواجه تطبيق إدارة املعرف 

 واختبارها.الفرضية اإلحصائية التالية 



  
 

 

    عز الدين عبد اهلل سويد .د/  عمران علي أبو خريص. د           واقع تطبيق إدارة المعرفة بالجامعة األسمرية اإلسالمية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
146 

 0H:  .)يوجد حياد يف آراء العاملني حول عبارة )يوجد معوقات تواجه تطبيق اإلدارة املعرفية 
 1H :  ال يوجد حياد يف آراء العاملني)أما موافقة أو عدم املوافقة ( حول عبارة )يوجد معوقات تواجه تطبيق

 اإلدارة املعرفية(.
للمتوســـــــــط العام إلجابات أفراد العينة على  (One Sample-T-Testوبعد اســـــــــتخدام اختبار )

    التالية:حتصلنا على النواتج  رفة(املعاليت تواجه تطبيق إدارة  )املعوقاتالثالث مجيع عبارات احملور 

للدرجة الكلية للمحور الثالث : المعوقات التي تواجه تطبيق  T-test)( :نتائج اختبار )15الجدول )
 إدارة المعرفة .

 للدرجة الكلية للمحور الثالث : المعوقات التي تواجه تطبيق إدارة المعرفة

املتوسط  العبـــــــارة
 احلسايب

االحنراف 
 Tقيمة  املعياري

مستوى 
 αالمعنوية 

 القرار

المحور الثالث ) المتوسا العلم إلجابات 
 المعوقات التي تواجه تطبيق إدارة المعرفة  (

 موافق 0000. 11.850 31410. 2.6581

 تواجه اليت املعوقات)  الثالث للمحور الكلية للدرجة(  α( نالحظ أن مســــــــتوى املعنوية ) 15من اجلدول )
وقبول  0H العدم فرض رفض يعين هذا( α= 0.05) املعتمد املعنوية املســــــــــــــتوى من أقل(  املعرفة إدارة تطبيق

( هلذا  فإن  إجابات أفراد العينة تتجه حنو املوافقة ، 2، وأن  متوســــــــطها احلســــــــايب أكرب من )1Hالفرض بديل 
 جهة نظر أفراد العينة .أي أنه توجد معوقات  تطبيق لإلدارة املعرفية باجلامعة األمسرية  من و 

  



 
 

 

 2019 وليوي( 2العدد ) (3)المجلد   مجلة المنتدى األكاديمي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المحور الرابع  ) سبل تطوير تطبيق إدارة المعرفة( . ( T- Test): نتائج اختبار( 16جدول رقم )

 المحور الرابع  ) سبل تطوير تطبيق إدارة المعرفة( .

 العـــــــبارة
المتوسا 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 T قيمة
مستوى 
 المعنوية
α 

 القرار

 موافق 0000. 5.358 65990. 2.625 إدارة اجلامعة مفهوم إدارة املعرفة.تتبين  -1
 موافق 0000. 6.313 0.6720 2.750 تتوفر باجلامعة التقنيات احلديثة  . -2
 موافق 0000. 7.715 0.5913 2.806 نشر ثقافة إدارة املعرفة باجلامعة . -3
االســــــــــتفادة من جتارب املؤســــــــــســــــــــات واجلهات  -4

 املماثلة يف جمال إدارة املعرفة .األخرى 
 موافق 0000. 5.615 0.6500 2.645

إدراج إدارة املعرفــــة يف األطر التنفيــــذيــــة للخطــــة  -5
 االسرتاتيجية .

 موافق 0000. 5.230 0.6978 2.645

تعزيز اجلـــــــانـــــــب املعريف يف تطبيقـــــــات اإلدارة  -6
 موافق 0000. 5.970 0.6419 2.677 اإللكرتونية باجلامعة.

 موافق 0000. 7.945 0.5512 2.774 توفري وسائل التعليم اإللكرتوين . -7
 موافق 0000. 6.764 0.6205 2.742 تطوير نظام التحفيز يف اجلامعة . -8
 موافق 0000. 5.230 0.6978 2.645 عقد دورات ختصصية يف جمال إدارة املعرفة . -9

 موافق 0000. 5.551 0.6904 2.677 تطوير نظم املعلومات وقواعد البيانات . -10
 موافق 0000. 5.230 0.6978 2.645 توجيه موارد مالية كافية لدعم برامج إدارة املعرفة .

اســــــــــــــتقطاب الكوادر البشــــــــــــــرية املؤهلة يف جمال إدارة 
 موافق 0000. 6.764 0.6205 2.742 املعرفة.

 املعتمد املعنوية املســــتوى من أقل احملور عبارات جلميع(  α( نالحظ أن مســــتوى املعنوية ) 16من اجلدول )
(0.05 =α وهذا يعين رفض فرض العدم )0H  1وقبول الفرض بديلH  وأن  متوســطها احلســايب أكرب من ،
 (  هلذا فإن إجابات أفراد العينة حول هذه العبارات تتجه حنو املوافقة .2)



  
 

 

    عز الدين عبد اهلل سويد .د/  عمران علي أبو خريص. د           واقع تطبيق إدارة المعرفة بالجامعة األسمرية اإلسالمية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 . (اجلامعة؟تطبيق إدارة املعرف يف  معوقات تواجه)هل توجد  التايل:من خالل هذه النتائج ميكن طرح التســــاؤل 
الدراســـــــــــــــة وفق  باجلامعة حملوالنتيجة كانت باإلجياب أي أنه توجد معوقات حتول دون تطبيق لإلدارة املعرفية 

 العينة.األسس العلمية السليمة من وجهة نظر أفراد 

  صائيا بالفرضية التالية:ياغة فرضية البحث إحسيتم ص المحور:اختبار الفرضية الرئيسية المتعلقة بهذا   
من خالل صـــــياغة  اجلامعة؟(.أي ســـــيتم اإلجابة على التســـــاؤل )هل توجد ســـــبل تطوير تطبيق إدارة املعرف يف 

 واختبارها.الفرضية اإلحصائية التالية 
 0H:   املعرفية(.يوجد حياد يف آراء العاملني حول عبارة )يوجد سبل تطوير لتطبيق اإلدارة 
 1H  ال يوجد حياد يف آراء العاملني)أما موافقة أو عدم املوافقة ( حول عبارة )يوجد ســــــــــــــبل تطوير لتطبيق :

 اإلدارة املعرفية(.
للمتوســـــط العام إلجابات أفراد العينة على مجيع  (One Sample-T-Testوبعد اســـــتخدام اختبار )

    التالية:حتصلنا على النتائج  املعرفة(سبل تطوير تطبيق إدارة )الرابع عبارات احملور 

للدرجة الكلية للمحور الرابع  : سبل تطوير تطبيق إدارة  T-test)( :نتائج اختبار )17الجدول )
 المعرفة .

 للدرجة الكلية للمحور ر الرابع  : سبل تطوير تطبيق إدارة المعرفة

املتوسط  العبــــــارة
 احلسايب

االحنراف 
 Tقيمة  املعياري

مستوى 
 αالمعنوية 

 القرار

المحور الرابع  المتوسا العلم إلجابات 
 سبل تطوير تطبيق إدارة المعرفة()

 موافق 0000. 7.312 53996. 2.6979

 تطبيق تطوير ســـــــــبل)   الرابع للمحور الكلية للدرجة(  α( نالحظ أن مســـــــــتوى املعنوية ) 17من اجلدول )
وقبول الفرض  0H العدم فرض رفض يعين هذا( α= 0.05املعنوية املعتمد )( أقل من املســــــــــــــتوى املعرفة إدارة

( لذا فإن  إجابات أفراد العينة تتجه حنو املوافقة ، أي أنه 2، وأن  متوســـــــــطها احلســـــــــايب أكرب من )1Hالبديل 
 توجد سبل تطوير لتطبيق إدارة املعرفة باجلامعة حمل الدراسة من وجهة نظر أفراد العينة. 



 
 

 

 2019 وليوي( 2العدد ) (3)المجلد   مجلة المنتدى األكاديمي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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)هل توجد ســــــــبل لتطوير تطبيق إدارة املعرف يف اجلامعة  :التايلهذه النتائج ميكن طرح التســــــــاؤل  من خالل
والنتيجة أشـــارت إىل أنه توجد ســـبل لتطوير تطبيق إدارة املعرفة باجلامعة حمل الدراســـة من وجهة  الدراســـة؟(.حمل 

 األمثل.نظر أفراد العينة وأهنا غري مستغلة االستغالل 

 والتوصيات:ثانيا /النتائج 
عند حماولة الربط بني نتائج هذه الدراسة وجمموع النتائج اليت توصلت إليها الدراسات السابقة تبني من  :النتائج

وهذا ما توافقت معه هذه  خالل دراسة )صالح التميمي( إىل أن  التدريب مهم لغرض إكساب املعرفة هبا ،
الدراسة غري أهنا مل تضع الربامج الالزمة لذلك، أما دراسة )عبد الفتاح وآخرون( فقد  أظهرت النتائج  وجود 
عالقة إجيابية بني طبيعة اسرتاتيجية إدارة املعرفة، ومدى ممارسة نشاط اإلنشاء املعريف ، وحيازة املعرفة و هتذيبها 

يف حني تبني عدم تبين أي اسرتاتيجية تتعلق بنشر ثقافة إدارة املعرفة  قيقها وتطبيق أصوهلا،وختزينها وتوثيقها وتد
 أحد هي املعرفة إدارةأن من قبل قيادات اجلامعة حمل الدراسة، كما أظهرت نتائج دراسة )كراسنة اخلليلي( 

 وزيادة ، التنظيمي األداء كتحسني دمن الفوائ العديد لتحقيق املنظمات تتبناه اليت احلديثة اإلدارية االجتاهات
 رأس ماهلا على هبا للمحافظة احمليطة البيئة يف السريع التغيري حتديا ملتطلبات مع التكيف على املنظمة قدرة

، يف حني الحظ الباحثان أن تقدمها اليت واملنتجات اخلدمات وتطوير االبتكار على الفكري، و زيادة قدرهتا
رت دراسة حتظي بتفكري أي مستوى من القيادات باجلامعة حمل الدراسة  كما أظه ثقافة إدارة املعرفة مل

 من املعرفة هبا وقدرهتا على تطبيق أسس ومبادئي إدارة اجلامعة حمل تلك الدراسة ، جاهزية إىل  (السحيمي)
 ة وشبكةإخباري رسائلو  نشرات إعداد قائمة على اتصال اسرتاتيجية ووجود والتطوير للتعلم دعمها خالل

 .املعلومات، وعناصر تدريبية مؤهلةو  األفكار يف واملشاركة التعلم لدعم اجلامعةب ثقافية دور ، و معلوماتية للجامعة
 الدراسة،أي مظهر من مظاهر اجلاهزية لنشر ثقافة إدارة املعرفة باجلامعة حمل  عدم توفريف حني ال حظ الباحثان 

املقرتحة  األكادميية لألدواردرجة آدا رؤساء األقسام  أن )السعيد(كما أظهرت النتائج بالدراسة اليت أعدها 
إىل أن واقع إدارة  )الشيخ(خلصت دراسة الباحثة يف حني  ،املأمولدون املستوى  هبا كانتواملسؤوليات املرتبطة 

وجود فروقات يف اجتاهات عينة الدراسة حول واقع  مع متوسطةاملعرفة يف اجلامعات حمل الدراسة قد جاء بدرجة 
مل تظهر أية فروق بني آراء عينة أما دراسة السالطني  األكادميية،والرتبة  واخلربة، اجلنس،إدارة املعرفة تعزى ملتغري 

ذلك يتوافق وأن  الدراسة حيال واقع ممارسة عمليات إدارة املعرفة تعود ملتغريات الوظيفة والدرجة العلمية واجلنس
( فقد  ، وآخرون   Fullwood et al، أما دراسة )مع معظم النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة

أن ممارسة عملية  إدارة املعرفة على املستوى التنظيمي تعد متطلبا سابقا لألداء التنظيمي الناجح، و خلصت إىل 
أشارت الدراسة إىل أن  ممارسة  إدارة املعرفة تتضمن ثالثة أبعاد رئيسية تتمثل يف اكتساب ونشر املعرفة، 



  
 

 

    عز الدين عبد اهلل سويد .د/  عمران علي أبو خريص. د           واقع تطبيق إدارة المعرفة بالجامعة األسمرية اإلسالمية
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( Kasim معة حمل الدراسة . أما دراسة ) واالستجابة هلا، غري أن هذا املفهوم مل يدرك بعد لدى قيادات اجلا
إىل أن اجتاهات االكادمييني حنو تبادل املعرفة كانت إجيابية  فيما يتعلق باعتقادهم أن تبادل املعرفة  فقد خلصت

حيسن ويطور عالقاهتم مع زمالئهم ، كما يوفر فرصا للرتقية الداخلية والتعيينات اخلارجية أما ما يتعلق باجتاهاهتم 
اهليكلية واملنهجية وتكنولوجية املعلومات يف تبادل املعرفة  فكانت حمايدة نسبيا ، وان نسبة انتمائهم الوظيفي حنو 

 فقد كانت منخفضة. 
 بيانه:يف حني كانت النتائج بوجه عام هلذه الدراسة قد تلخصت يف االيت 

 املعرفة.اهليكل التنظيمي للجامعة ال يتضمن وحدة تنظيمية مستقلة تعين باإلشراف على إدارة  -1
 سلبية.اجلامعة كغريها من املنظمات األخرى ال ختلو من وجود صراعات تنظيمية توصف بأهنا  -2
 غياب مبدا الالمركزية مع اإلفراط يف املركزية يف أغلب النشاطات اليت تقوم هبا قيادات اجلامعة حمل الدراسة.  -3
غياب عنصــــــر التنســــــيق بني إدارات  املعقدة معســــــيادة البريوقراطية الســــــلبية واملتمثلة يف اإلجراءات اإلدارية  -4

 املستويات.اجلامعة مبختلف 
  الدراسة.ملني يف عملية صنع القرارات باجلامعة حمل ضعف مستوى مشاركة العا -5
 املعرفة.يتوفر لدى اجلامعة من تقنيات يف نشر ثقافة إدارة  مماتدين مستوى االستفادة  -6
  املعرفة.افتقار اجلامعة حمل الدراسة إىل األفراد املختصني يف إدارة  -7
 أفكارهم.عدم االهتمام باألخرين مع جتاهل  -8
  املعرفة.شيوع وتفشي ظاهرة ثقافة احتكار  -9

 إال أن مستوى االستفادة منها يعد ضعيفا. واخلربات باجلامعةعلى الرغم من توفر بعض املعارف  -10
 الدراسة.ضعف االستفادة من قدرات عنصر اإلناث يف نشر وتعزيز ثقافة إدارة املعرفة باجلامعة حمل  -11
عدم تبين اســـــــرتاتيجية مســـــــتقبال لنشـــــــر الوعي الكامل مبدى أمهية شـــــــيوع ثقافة إدارة املعرفة باجلامعة حمل  -12

 الدراسة.

 :الدراســـــة يوصـــــي  باجلامعة حملطبقا لنتائج الدراســـــة املنوه عنها ســـــلفا من وجهة نظر عينة العاملني  التوصــــيات
  :باآليتالباحثان 

 املعرفة.على إدارة اجلامعة تعزيز االستفادة من التقنيات املتوفرة واستغالهلا لإلدارة  -1
  القرارات.على إدارة اجلامعة العمل على سياسات الرفع من مستوى مشاركة العاملني يف صنع  -2
 السلبية.على إدارة اجلامعة العمل على هنج سياسات تقلل من وجود الصراعات التنظيمية  -3
   املعرفة.اجلامعة العمل على توفري وحدة تنظيمية مستقلة تعين باإلشراف على إدارة  من إدارةيتطلب  -4
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اإلجراءات اإلدارية  املركزية ومنيوصـــــــــــي الباحثان إدارة اجلامعة بالعمل على هنج ســـــــــــياســـــــــــات اإلقالل من  -5
  املعقدة.

دعم التنســيق بني إدارات  املعرفة معنع احتكار يوصــي الباحثان إدارة اجلامعة بالعمل على هنج ســياســات مت -6
  اجلامعة.

 وأفكارهم.إىل أراءهم  املعرفة واالستماعيوصي الباحثان إدارة اجلامعة بتوفري األفراد املختصني يف إدارة  -7
 من املعارف واخلربات املتاحة. من االستفادةيوصي الباحثان إدارة اجلامعة بالعمل على تبين سياسات تزيد  -8
يوصــــــــي الباحثان بضــــــــرورة العمل على تبين اســــــــرتاتيجية فعالة تتعلق بنشــــــــر ثقافة إدارة املعرفة باجلامعة حمل  -9

 الدراسة.
 مهم جدا التدريب أن الدراســــــة،يوصــــــي الباحثان بضــــــرورة إدراك ووعي القيادات املســــــؤولة باجلامعة حمل  -10

 .هبالغرض إكساب املعرفة 

إتاحة الفرصـــــة أمام عنصـــــر اإلناث باالخنراط يف مواقع العمل املختلفة حىت يكون هلن دور فاعل يف نشـــــر  -11
 األخرى.حمل الدراسة أو غريها من املنظمات  سواء باجلامعةثقافة إدارة املعرفة 

ورة االخنراط يف ضـــر بمن املؤســـســـات األخرى  الدراســـة وغريهايوصـــي الباحثان كافة العاملني باجلامعة حمل  -12
نشــــــــــر ثقافة إدارة املعرفة ملا هلا من دور فعال وإجيايب يف تعزير امليزة التنافســــــــــية لكافة املنظمات وبالتايل تأدية 

 املطلوبة.دورها املناط هبا بالكفاءة والفاعلية 
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 والمراجع:المصادر 
 الكتب:أواًل / 

 .والتوزيعللنشــــــر  الوراق مؤســــــســــــة :عمان واملفاهيم، املمارســــــات املعرفة إدارة إبراهيم اخللوف، امللكاوي، -1
2007.. 

 .2011، والتوزيع للنشر وائل دار :عمان ،املعرفة إدارة ،ماجد أمسهان الطاهر، -2

 .للنشـــــــر والتوزيع الوراق مؤســـــــســـــــة: عمان ،اجلوهرية الكفايات بناء يف املعرفة إدارةســـــــامل،  أكرم اجلنايب، -3
2011 

 :القاهرة ،املعرفةجمتمع  يف املتعلمة للجامعة مدخل :التنظيمي والتعليم املعرفة ، إدارةإبراهيم رضـــا املليجي، -4
 م. 2010والتوزيع،  للنشر طيبة مؤسسة

 .2011اإلدارية ، للتنمية العربية املنظمة :القاهرة ،املعرفة إدارةالدين،  صالح الكبيسي، -5

 وعالقتها باملفاهيم املتعلمة واملنظمةالتنظيمي  التعلم العبادي، فوزي هاشــــــــــــــم هادي، عادل البغدادي، -6
 .250، ص2002 الوراق، مؤسسة :عمان املعاصرة، اإلدارية

 .والتوزيع والطباعة للنشــــــــر املســــــــرية دار ،(1ط ) املعرفة، إدارة إىل املدخل وآخرون، الســــــــتار،عبد  العلي، -7
 م .2006عمان، 

 )حبوث الســـــعودي،الســـــالطني، على ناصـــــر، " منوذج مقرتح إلدارة عمليات إدارة املعرفة يف النظام اجلامعي  -8
 م. 2014 والتوزيع،عمان: دار حامد للنشر  ،1ط حمكمة(،ودراسات علمية 

 . 2002 والتوزيع للنشر، العاملي جدارا :عمان ،املعرفة إدارة إبراهيم، نعيم اهر،الظ -9
 . 2004للنشر والتوزيع، صفاء دار :عمان ،املعرفة إدارة يف معاصرة اجتاهات عواد، حممد الزيادات، -10

 . 2010 والتوزيع،عمان: دار صفاء للنشر  املعرفة،منظمة  كاظم،خضري   محود، -11

 .75ص ،2004 عمان، والتوزيع: للنشر صفاء دار (،1املعرفة، ط ) ، إدارةمصطفى رحبي عليان، -12

للنشــــــــــــــر  العلميـــــة املعرفـــــة كنوز دار :عمـــــان واملعلومـــــات، املعرفـــــة إدارة حممود، عبـــــد اللطيف مطر، -13
 . 2007،والتوزيع

 . 2010والتوزيع، للنشر أسامة دار :عمان ،احلديثة والتكنولوجيا املعرفة إدارةعصام،  الدين،نور  -14
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 للنشــــــــر، والتوزيع املناهج دار ، (1ط) التقنيات، النظم املفاهيم :املعرفة إدارة ،غالب ســــــــعد ياســــــــني، -15
   . م 2007،عمان

  العلمية:ثانياً / الرسائل 
 .األردن العامة يف املؤســــــســــــات يف املعرفة إدارة تطبيق حنو املديرين اجتاهات ،مفلح عبد حســــــان املومين، -1

 .2005البيت  آل جامعة :املفرق مدينة ،منشورة غري ماجستري رسالة

 منشــــورة،رســــالة ماجســــتري غري  األمين.متطلبات جناح تطبيق إدارة املعرفة يف العمل  صــــاحل،طارق  املســــند، -2
 . 2009 األمنية،جامعة نايف العربية للعلوم  الرياض:

 ماجســتري رســالة .األمنية التعليمية املؤســســات تطوير يف املعرفة إدارة توظيف ،ســعيد زعبد العزي الشــهراين، -3
 . 2010 سعود امللك جامعة :الرياض ،منشورة غري

أمنوذج مقرتح إلدارة املعرفة يف اجلامعات األردنية اخلاصــــــــة يف ضــــــــوء واقع االجتاهات  حممود،منال  الشــــــــيخ، -4
 م. 2012 منشورة،أطروحة دكتوراه غري  احلديثة،

 ،منشورة غري رسالة ماجستري .األردنية اجلامعة يف املعرفة إدارة تطبيق يف املؤثرة العوامل حممد، نوال خباش، -5
  م .  2002، األردنية اجلامعة :عمان

مقومات تنمية إدارة املعرفة واثرها على التعلم التنظيمي دراسـة ميدانية على شـركات  علي،صـالح  التميمي، -6
 م . 2012 اإلمساعيلية،كلية التجارة   منشورة،رسالة دكتوراه غري  ،ليبياالتامني العاملة يف 

حبث  املصـــرية،أدوار رؤســـاء األقســـام األكادميية لتطبيق مدخل إدارة املعرفة باجلامعات  حممد،امحد  أشـــرف، -7
 –اجلودة  –التعليم مطلع األلفية الثالثة  القاهرة بعنوانجامعة  –منشــــــــور يف مؤمتر مركز الدراســــــــات الرتبوية 

 م. 2009يوليو  -16-15يف الفرتة ما بني  احلياة،التعليم مدى  –اإلتاحة 

 املؤمتر وممارســـــات،أفكار  :العايل التعليم مؤســـــســـــات يف املعرفة إدارة تطبيقاتســـــعود،  إميان خضـــــري، أبو -8
 .2009 العامة، معهد اإلدارة الرياض، احلكومي، القطاع يف متميز أداء حنو اإلدارية للتنمية الدويل

 زعبد العزيامللك  جامعة :تطبيقية حالة :املعرفة إلدارة املنظمات جاهزية، نعبد الرمح زينب الســــــــحيمي، -9
 العامة، معهد اإلدارة الرياض، ،احلكومي القطاع يف متميز أداء حنو اإلدارية للتنمية الدويل املؤمتر .جبدة

2009. 

 الدويل املؤمتر ،واملأمول الواقع :السعودي العام القطاع يف وتطبيقاهتا املعرفة ، إدارةسعيد سامل القحطاين، -10
 2009 . العامة، اإلدارة معهد الرياض، احلكومي، القطاع يف متميز أداء حنو اإلدارية للتنمية
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 العلمية:رابعاً / المجالت والدورات 
، 49م  العامة، جملة اإلدارة ،والتحديات الطموحات :املنظمات وتطوير املعرفة إدارة ،خضـــــري عامر الكبيســـــي، .1

  .2002 ،4ع

 .7ص م،1987 ،42ع العامة، اإلدارة جملة اإلدارية، املشكالت معاجلة حممد، رحبي احلسن، .2
دراســــــــــــــة حتليلية يف وزارة الرتبية  املعرفة:مكونات إدارة  ،2009 آخرون،و  الرمحن،عبد الفتاح عبد  كراســــــــــــــنة، .3

 . 326-293 الثالث: صالعدد  اخلامس،اجمللد  األعمال،اجمللة األردنية يف إدارة  األردنية،والتعليم 
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 .  األجنبية:المرجع 
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The reality of applying knowledge management at the Islamic 
University of Asmari - Zliten / Libya 

Omran Ali Abo- Grhess. 
Eaz Aiden Abdlh Sewed . 
 
Abstract: 

The problem of the study was to identify the reality of the application of 
knowledge management in Libyan universities as they are knowledge 
organizations that seek primarily to invest intellectual capital in order to 
achieve the requirements of comprehensive and sustainable development, 
and to face various contemporary challenges. This study aimed to identify 
the reality of the application of knowledge management in universities 
Libyan exploratory study on the Islamic University of Asmara (workers in 
the university's general administration) in order to identify the differences in 
the degrees of application of knowledge management in the university 
under study, and then try to develop sound scientific solutions to these 
differences where the use of Urge the descriptive analytical approach, by 
collecting the necessary data through the questionnaire, which was prepared 
for this purpose, and a random sample of the study community was 
identified, represented by a number of workers in the general administration 
of the university under study. 

Where the researchers reached a set of results, the most important of 
which is the low level of benefit from the modern techniques available to 
the organization with the lack of involvement of workers in decision-
making, as well as a lack of interest in the role that knowledge management 
can play in the case of its existence as an organizational unit in the 
organizational structure of the university under study through Supervision 
and follow-up of the activities of this administration, as demonstrated by 
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excessive approach to the method of centralization, the rule of bureaucracy 
in all administrative procedures at this university, as well as the prevalence 
of the process of monopolizing the culture of knowledge, which resulted in 
poor level of coordination between levels of the organizational structure, 
both at the level Vertical or horizontal in all its departments, divisions and 
units. Add to this the dearth of individuals who specialize in knowledge 
management affairs, while ignoring some of the ideas that may be put 
forward by the individuals working in the university under study, which 
resulted in a low level of benefit from what is available from the knowledge, 
ideas and experiences available in the university that are most needed. . The 
researchers also included a set of recommendations, the most important of 
which is working to take advantage of available technologies, and to make 
optimal use of them to spread the culture of knowledge management, with 
the need to develop strategies and policy-making to raise the level of 
participation of working individuals and benefit from them in mature and 
rational decision-making, so that they have a positive impact In reducing 
the presence of negative organizational conflicts at the university. The 
researchers also recommended the necessity of creating an independent 
organizational unit concerned with overseeing knowledge management 
with a policy approach that reduces centralization and complex 
administrative procedures while preventing the monopoly of knowledge. 
The researchers also recommended the necessity of working to attract 
individuals specialized in knowledge management to benefit from their 
opinions and constructive ideas that contribute to the development and 
progress of the university. 


