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 الشكر و العرفان 
 اعد اايمد هلل الني لىبنا الصرب لحسن التداري ل لفقنا إىل إمتام ىنا العمل 

 يقرفين أن أتقدم اأمسى عبارات القكر ل التقدير إىل:

اصةطفى عبد اليطةف : عيى قبولو اإلشراف عيى ىنه املنبرة رغم الدبتور 
 إلتزاااتو العديدة، لعيى توجةهاتو لأفكاره اليت إستفدت انها بثريا.

 بتور غزيل حممد اولود : رئةس اقرلع ختصص إدارة ل تسةري املنظمات،د ال
 .عيى دعمو املتواصل ل اساعداتو اليت قداها يل أشكره

فالقكر لو  ،املقرف املساعد الني بان سندا قويا يليقاسم النبتور ان عالل ا
 عيى بل النصائح لالتوجةهات اليت قداها يل.

 إىل أساتنيت النين بانو سندا يل يف اقواري الدراسي.

 إىل مجةع أفراد بيةة العيوم اإلقتصادية  لالتجارية ل عيوم التسةري جبااعة غرداية.

 بل ان ساىم يف ىنا العمل ان قريب أل اعةد  إىل
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 الملخص
 دلتع  ا  خال  عا  ،يفدملؤ سا يفااععا يفد دد ا  دألددءتطارسيف علا  دملع فا  إددسة أثا  تناولناايف يفذا ايفدلاسد ا 

عسااة يفإددسةيفدملع فا يف يفتطار  يف وإبا د  ،دملؤ سا يفلادددء دلنظا ي دإلطااس وتقاام ،تطلباهتااوعيفوعملياهتاا دملع فا  بادددسة
 ملعاجلا  وعانج يفدسد ا يفدلالا يفدلرصاي  دملانج  دلاسد ا  د اتداع  وقاا ،يفجاععا يفد دد ا  يفيفدملؤ س يفعسترىيفدألددء

ويفكاا ديفنيساا يفوعتطلباهتااايفعتعلقاا يفباادددسةيفدملع فاا يفوعملياهتااايفد ااتبياتيفتناام يفعت اا د يفيفومتيفتصاامي يفدلبحاا ، عرضاار 
يفعرظ .يف 200عل يفعين يفع يفعرظي يفجاعع يفد دد  يفودليتيفبلغيفعادذايف تبياتيفدإل،يفمثيفو  يفدملؤ س يفوتطر  يفدألددء

 نيسا    وتساتمم ذا دملع فا  إددسة ترظا  أت تساتطي  دلعااي دلتعلاي  عؤ ساا أتيف إىل ترصال يفدلاسد ا 
 تساتدا  دلايتيفدملؤ ساا  تأويفيفهباا، دحمليطا  دلبيئا  ودحتياجاا  عتطلباا  عا  دلتكيا  علا  قااسهتا و  اادة أددئجاا،

مماايفيف،أددئجاا عساترى تطار   إىل  اؤدييفمماا بياعليا  دملتاحا  عردسدذاا د اتداد  علا  أقااس تكارت دملع فا  إددسة عملياا 
 يفدألددءيفدملؤ س .يفومتيزيف عينيفأتيفإلددسةيفدملع ف يفتأث يفباس يفعل يفعملي يفتطر  

يف،يفتطر  يفأددء.عاي،يفجاعع يفد دد  متيز،يفعؤ س يفتعلي يفع ف ،يفأددءيفعؤ س ،يفعإددسةيفيفالكلمات المفتاحية :
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Abstract 

In this study, we examined the impact of knowledge management on the 
development of institutional performance at the University of Ghardaia, by 
introducing knowledge management, its processes and requirements, providing 
the theoretical framework for institutional performance, and highlighting the 
contribution of knowledge management to developing the level of institutional 
performance at the University of Ghardaia. The study used the descriptive 
approach and case study approach to address The subject of the research, and a 
questionnaire was designed that included variables related to knowledge 
management, its processes and requirements as well as the improvement and 
development of institutional performance. Then, the questionnaire was 
distributed to a sample of the University of Ghardaia, which numbered 200 
employees. 

The study found that higher education institutions can employ knowledge 
management and invest in improving their performance and increasing their 
ability to adapt to the requirements and needs of the surrounding environment, 
and that institutions that use knowledge management processes are better able to 
use their available resources effectively which leads to the development of their 
level of performance, which It means that knowledge management has a 
prominent impact on the process of developing and distinguishing institutional 
performance. 

 
Keywords: Knowledge management, institutional performance, excellence, 
higher education institution, university of  Ghardaia, performance development. 
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 مقدمة
 عاام جتتاح اليت ادلتسارعةرتايروالتغ التحوالت من موجة اهأنواع اختالف ىلع ادلعاصرة ؤسساتادل وتواج

 تيجياتراالسا ادلصامر دتثا  ادلعرفاةرأصاحح  التحاوالت كلالت ونتيجاة،روالتقنياة وماتياةلادلع الثاورة اهمقاممت ويف الياو 
 العصا  ادلعرفاة وتعام الهفشا أو ةؤسساادل صلااح يف وسايررةريتاث  واألكثار األقاو  العام  أصحح  ب  ية،مهأ األكثر
 يىا ادلعرفاة أن إذ العصار، حااتلمتر ما  تكيا لل ومعاصارة ادفاةىرإدارياة ةلووساي التعلاي رالعاايرتؤسساادل احلقيقاي
 العميم اىإطارر يف تصاعمت اليت الفكرية ادلعريات ظ  يف واإلبماع التميز وحتقيق الثروةرقلخ يف يةمهأ األكثر ادلورد
 .فةلادلختراإلنسانية اجملتمعات رقعة واتساع وماتلادلع و ورة واخلصخصة كالعودلة الفكرية، ي ىادلفارمن

 ةلانق إحاماث اساتراع رحيا  احلااي العصر يف والتغيي التروير ممخالت  ىأ من ادلعرفة إدارة أصحح 
 وأنشارة ادلعرفاة إدارة بان ماا واالنساجا ربطاترالا مان ناوع ناا هف ،مؤسسااترالتعلاي رالعاايرأداء مساتو  يف نوعياة

 .ادلؤسسة وفعاليات وأنشرة وآليات معرفةلل يايتلالعم و هادلفربن الترابق من قمر و ادلؤسسات، وفعاليات
 حتسان ،ؤسسااتادل ومناو تراور:رمنهاا الفوائامرعامدارمان حيقاق غرداياةجامعاةر يف ادلعرفاة إدارة تحايرأن كماا

 زياادة ،احمليراة الحيئاة يف تغاياتلملراالساتجابة وسارعة اإلباماع حتسانرالتنافساية، ادليازة حتقياق القارارات، اختاذ عملية
 العصار تغايات مترلحاات مواكحة يف ويساى  ،األداء وحتسنروالفعالية، الكفاءة زيادة التكالي ، خفض اإلنتاجية،
 وزياادة الحشارية كوادرىاا أداء لتحسان ادلختلفاة وادلعرفياة واالجتماعياة االقتصااديةرالضاغو  زياادة ومواجهاة احلالياة،
ر.وفعاليتهاركفاءهتا

 إشكالية البحث -1
 يف ؤسسايادل األداء علاىركحاي وبشاك  تاؤ ر إهناا حيا  ،ؤسساتادل بناء يف حيويا دورا ادلعرفة إدارة ؤديت

 .ؤسسةللم العا  األداءرإىل باإلضافة وادلخرجات والعمليات كاألفراد ادلختلفة، أبعاده

 :ةالتاليراإلشكاليةادلعرفة،رديكنرطرحر إدارة أمهية ضوء وعلى
 بجامعة غرداية؟ األداء المؤسسي يق إدارة المعرفة في تحقيق تميزتطب ما مدى مساهمة

رالفرعيةرالتالية:راألسئلةوينمرجرضمنرىذهراإلشكاليةرالرئيسيةر
 ؟إدارةرادلعرفةرومارمم رترحيقهاريفرمؤسساترالتعلي رالعايماىير ر-ر1
 عملياترإدارةرادلعرفةراليترمنرشثهنارأنرتساى ريفرحتقيقرأداءرمؤسسيرمتميز؟مترلحاترورماىيرأى ر ر-ر2
 ؟مترلحاترصلاحرترحيقومارماىوراألداءرادلؤسسيرور ر-ر3
روتث يىاارادلعرفاةرإدارةرمترلحااتربان≥α 0.05مساتو رداللاةررعنامرإحصاائيةرداللاةرذاترعالقاةرتوجامىا ر ر-ر4

 ؟غردايةرجبامعةرادلؤسسيراألداءروترورردتيزرعلى
رادلعرفااةرإدارةرعملياااترباان≥α 0.05عناامرمسااتو رداللااةررإحصااائيةرداللااةرذاترتااث يرعالقااةرتوجاامىاا ر ر-ر5

 ؟غردايةرجبامعةرادلؤسسيراألداءروترورردتيزرعلىروتث يىا
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رفرضيات البحث: -2
متروضاا رعاامةرفرضااياترساايت راختحاااررماام رصااالحيتهارماانرعممااورراإلجابااةرعلااىراألساائلةرالسااابقةماانرأجاا ر

رالحح روىي:منرخاللر
ر؛رلتحقيقرتروررودتيزرلألداءريفرادلؤسسةرمترلحاترصلاحرترحيقرإدارةرادلعرفةالعايرتوفررمؤسساترالتعلي ر ر-ر1
رخازنرادلعرفاة،رتوزيا رادلعرفاة،رتوليامريفرادلتمثلاةرورادلعرفاةرإدارةرعمليااترأبعاادرعلاىراإلداريانربانراتفاا رىنا  ر-ر2

 ادلؤسسي؛راألداءريفروترورردتيزروحتقيقرغردايةرجامعةريفرترحيقهارأج رمنرادلعرفة،رفريقرادلعرفة،رترحيقرادلعرفة،
إدارةرىنا راتفاقاربنراإلدارينرعلىرحتقيقردتيزروترورراألداءرادلؤسسايريفرجامعاةرغرداياةرمانرخااللرترحياقر ر-ر3

 ؛ادلعرفة
رعلاىروتث يىاارادلعرفاةرإدارةرمترلحااتريانب≥α 0.05رعنامرمساتو رداللاةرإحصائيةرداللةرذاترعالقةرتوجم ر-ر4

 غرداية؛رجبامعةرادلؤسسيراألداءروترورردتيز
روتث يىااارادلعرفااةرإدارةرعملياااترباان≥α 0.05عناامرمسااتو رداللااةررإحصااائيةرداللااةرذاترتااث يرعالقااةرتوجاام ر-ر5

 .غردايةرجبامعةرادلؤسسيراألداءروترورردتيزرعلى

 أهمية البحث -3
 لكافاة الزماة ضارورةرادلعرفاة إدارة مان  لاجع قام األصاعمة  لاسلت ىلاع ادلتساارعة والتحاميات التغايات إن

 :منرخالل حتقيقردتيزريفراألداءرادلؤسسي ىلع اىوأ رر ادلعرفة إدارة أمهيةربيان المراسةرذهى حتاول لذا ،ؤسساتادل

 :لعلميةاألهمية ا .أ
تنح رأمهيةرالمراسةرمنركوهنارتوضحرعملياترإدارةرادلعرفةرومفاىيمهارورأمهيتها،روبيانرعالقتهااربتميازراألداءر -

 ؛جامعةرغردايةادلؤسسيريفر
إ اااااراءرالمراساااااةرالعلمياااااةريفرمفهاااااو رإدارةرادلعرفاااااةرودتيااااازراألداءرادلؤسسااااايرورإمكانياااااةرترحيقاااااورعلاااااىرسلتلااااا ر -

 التعلي رالعاي.رادلؤسسات

 :األهمية العملية. ب
هرالمراسااااةرلتحلياااا رالواقاااا رالفعلاااايردلفهااااو رإدارةرادلعرفااااةريفرمؤسساااااترالتعلااااي رالعاااااي،روحتلياااا رذتسااااعىرىاااا -

ادلمارسااااترألىااا رعمليااااترإدارةرادلعرفاااةرةتشاااخي رادلعرفاااة،رتوليااامرادلعرفاااة،رختااازينرادلعرفاااة،رترحياااقرادلعرفاااة ر
 ومم رترحيقهارداخ رادلؤسسة؛

دتيازريفراألداءرحتقياقرورائجرالمراساةرلزياادةروحتسانرجاودةراخلامماترالايتريقامموهنارإستفادةرادلسؤولنرمنرنت -
 .ادلؤسسيريفرجامعةرغرداية
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 أهداف البحث -4
رىذهرالمراسةرإىلرحتقيقراألىمافرالتالية: سعىت

والتعريفيااةرويفررمناقشااةرأحاامثرالترااوراتراألكاددييااةرالاايترشااهمىارموضااوعرإدارةرادلعرفااةريفرجوانحااورادلفامهيااة ر-ر1
ررلاالترترويررالنماذجرادلعرفيةروترحيقها؛

روأمهيتها؛ ادلعرفة إدارة دلفهو  جامعةرغرداية يف العاملن إدرا  مم  حتميم ر-ر2
ر؛جامعةرغردايةالتعرفرعلىرمارمم رإستخما رإدارةرادلعرفةروترحيقهاريفر ر-ر3
ر؛غردايةجامعةرمعرفةرانعكاساترترحيقرإدارةرادلعرفةرعلىرترويرراألداءريفر ر-ر4
جامعاةرريف ادلؤسسايراألداء يازودترا،ياهتالوعم ادلعرفاة إدارة حااتلمتر بان التاث ي وناوع العالقاة ىلاع التعارف ر-ر5

 .غرداية

 أسباب إختيار الموضوع -5
رىنا رعمةرأسحابرومربراترإلختياررىذارادلوضوعرواليترديكنرإجيازىاركاآليت:

 يفرإدارةروتسييرادلنظمات؛رالتخص حبك ر -
يفرمعرفةراألدواتروادلقاربااترالايترتسااعمرعلاىرتراورراألداءرادلؤسسايريفرا امعاة،روإمكانياةرالححا ررةرغحال -

ريفرتشخي رادلعيقاتراليترتق روراءرانتهاجرىذهراألسالي .

 منهج المستخدم في البحثال -6
الفرعياااة،رراألسااائلةمااانرأجااا ردراساااةرإشاااكاليةرالححااا روحتليااا رأبعادىاااا،رجوانحهاااا،رونتائجهاااا،رواإلجاباااةرعلاااىر

،روذلكرمنرأج روص رموضاوعرالححا ررصحةرالفرضيات،رإعتممناريفرىذهرالمراسةرعلىرادلنهجرالوصفيرإختحارور
ومترإعتماااادرمااانهجرالمراساااةرادليمانياااةريفروصااافاركمياااارونوعيااااروحتليااا رالحيانااااتروادلعريااااترادلتاااوفرةرعااانرىاااذارادلوضاااوع،ر

زلااولنرإساقا رماارجااءريفرا انا رالنظاريرجامعاةرغرداياة،رالتعلي رالعايروىير ان رالترحيقيربإحم رمؤسساترا
ررر.علىرادلؤسسةرزل رالمراسة

 البحث أسلوب -7
مترإستخما رأسلوبرادلسحرادلكتيبر م رادلراج رورالو ائقرادلكتحيةراليترديكنرمجعها،ركمااررالمراسةرالنظرية: -

رالرسائ رادلاجستيروالمكتوراه؛والمراساترالسابقةرمنرخاللربعضرمتراإلستعانةربحعضراجملالتر
جرياا رماا ربعااضرادلاامراءروررؤساااءرادلصااا رادلعنيااةرأالمراسااةرادليمانيااة:رمتراسااتخما رادلالحظااةروادلقابلااةرالاايتر -

بادلؤسسةرزل رالمراسة،رىذارإىلرجان راإلستحيانرالذيرمترتوزيعاورعلاىرعيناةرمانرادلاوظفنربادلؤسساةرادلعنياةر
ر.صةربادلؤسسةباإلضافةرإىلربعضرالو ائقراخلا
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 الدراسة حدود -8
 : الموضوعية الحدود  - أ 

رحتميااامرخااااللرمااانرغرداياااةروذلاااكرجامعاااةريفرادلعرفاااةرإلدارةراحلاااايرالواقااا رمعرفاااةرعلاااىرالمراساااةرىاااذهرتقتصااار
وعملياهتاااارادلتمثلاااةريفرتوليااامرادلعرفاااة،رتوزيااا رادلعرفاااة،رخااازنرادلعرفاااة،رترحياااقرادلعرفاااة،رفرياااقرادلعرفاااة،ررادلعرفاااةرإدارةرمفهاااو 

وحتميمرمترلحاترترحيقهارورادلتمثلةريفر قافةرادلؤسسة،رالعم را ماعي،رالحنياةرالتحتياةرلتكنلوجياارادلعلوماات،رادلعرفاةر
ر.غردايةرامعة علىراألداءرادلؤسسيررومم رتث يرإدارةرادلعرفةالضمنيةروادلعرفةرالصرحية،ر

 : المكانية الحدود  - ب 
ر.ا زائرر-رادلؤسسةرزل رالمراسةروىيرجامعةرغرداية

 : الزماني الحد  - ج 
ر.2019رإىلر2017يفرالفتةرادلمتمةرمنررالمراسةرهبذهرادلتعلقةرالحياناترمج رمت

 الدراسات السابقة -9

 أوال: الدراسات العربية

أ ررإدارةرادلعرفةرعلىردتيزراألداءرادلؤسساي،ردراساةرحالاةرادلركازرالقاومير :2114 مصطفى صالح دراسة محمد .1
ر.2008/2013للمعلوماتر
 مااىي التالياة، التسااؤالتريف مشكلةرالمراسة دتثل ر .ادلؤسسي األداء يف ادلعرفة إدارة أ ر المراسة تناول 

 ادلعرفاة، تشاخي ( ادلعرفاة إدارة يااتلوعم ،)ادلعاريفرالوعي ادلعرفية، االحتياجات( ادلعرفة إدارة مترلحات بن العالقة
 ادلؤسسي واألداء ادلعرفة، إدارة مترلحات بن العالقة ماىي ،)ادلعرفة ترحيق ادلعرفة،رتوزي  ادلعرفة، ختزين ادلعرفة، توليم

 إدارة عمليااتربان العالقاة مااىي ،)ادلؤسساة يف الماخلياة العمليات كفاءة ادلؤسسي والنمو التعلي  العاملن،ررضا(
 ادلؤسساة .رنحعا  يف الماخلياةرالعملياات كفااءة ادلؤسساي والنماو التعلاي  العااملن، رضاا(ادلؤسساي واألداء ادلعرفاة،

 الزماة ضارورة ادلعرفاة إدارة مان جعلا  قام األصاعمةرسلتلا  علاى ادلتساارعة التغاياتروالتحاميات مان أمهياةرالمراساة
 ىلاع يانعك  مباا خاممات، مان تقمماو دلاا قيمة إلضافة والتجميم الترويرراعتماد عليها حيت  شلا ،ادلؤسسات لكافة
رادلعرفاة إدارة دلفهاو  ادلؤسساة يف العااملن إدرا  مام  حتميام إىل المراساة مبنافسايها.رىامف  مقارناةرأدائياا ودتيز قراهتا
 ،ادلؤسساة يف ادلؤسسايراألداء ودتيز وعملياهتا، ادلعرفة إدارة مترلحات بن التث ي ونوع العالقة على التعرفرا،هوأمهيت

 إىل المراساة الوصافي.رخلصا  ادلانهجرأتحعا رالمراساة .ادلعرفاة إدارة لعملياات ادلؤسساةرترحياق مام  علاى التعارف
 علاى العااملن تسااعم الايت ادلعلوماات على للحصول مصادر توفي علىرادلركز إدارة حترص منها، النتائج من العميم
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رختازين علاى تعما  الايت الالزماة والربرلياات األجهازة تاوفيرعلاى ادلركاز يعما  تاواجهه ، اليترللمشكالت حلول وض 
 التوصايات مان بالعميام أوصا رالمراساةر.ادلناسا  الوقا  يف دلعااملن وتوفيىاا للمعلوماات ادلناساحة احلماياة وتاوفي
 التكي  على قمراهتا لزيادة دلشركة وادلؤسسيرالفردي األداء وحتسن لتروير كممخ  ادلعرفة إدارة تحي ضرورة منها،
 بيئاة وتثساي رادلعرفاة، إلنتااج وداعماة ومشاجعة زلفازة  قافة خلقرعلى العم  منرتغيات، زليرها يف حيمث ما م 

ر.ذلا داعمة تنظيمية  قافة وتثسي  الشخصية واخلربات بادلعرفة ادلشاركةرأساس على تقو  تنظيمية

 ادلؤسساات يفرالتمياز حتقياق يف ودورىاا ادلعرفاة إدارة ترحياق مترلحاات ،ر2113 الحداج عبدود محمدد داوود، .2
 .اذلنمسية ادلوانئ شركة على ترحيقية دراسة :العامة

رافتضا ر،اذلنمساية ادلاوانئ شاركة يف ترحيقهاا ومام  ادلعرفاة إدارة وأساالي  مفهاو  اباراز المراساة ىامف
 ادلاوانئ شاركة يفرادلعرفاة إدارة ترحياق دون حتاول صاعوبات ىناا  اذلنمساية، ادلاوانئ شاركة يف ادلعرفاة تاوافرر :المراساة
 ادلعرفاة تاوفر درجاةر :إىل توصال رمث ومان احلالاة، ودراساة الوصافيرالتحليلاي ادلانهج المراساة اساتخمم ر،اذلنمساية
 متوسرات بن احصائية فر  ىنا ،رادلعرفة إدارة ترحيق دون حتول صعوبات ىنا ر،اذلنمسية ادلوانئ بشركة متوسرة
 بضارورة المراساة أوصا  ة،التمريحيا الامورات وعامد العلماي للمؤى رتعز  ادلعرفة مترلحات حول ادلححو ن استجابة

ر.ادلعرفة  قافة نشر

 استرالعية دراسةراالستاتيجي األداء يف ادلعرفة إدارة عمليات أ ر ،2112 وآخرون والياسري محسن أكرم .3
 . األوسط الفرات جامعات يف اإلدارية القيادات من عينة آلراء

رمت ذلاك، حتقياق أجا  ومان ، االساتاتيجي األداء يف ادلعرفاة إدارة عملياات أ ار حتميام إىل الححا  يهامف
 إىل اساتنادا ر ) ادلعرفاةرترحياق ادلعرفاة، توزيا  ادلعرفاة، خازن ادلعرفاة، توليام( ادلعرفاة إلدارة ا وىرياة العملياات اعتمااد

 العملياات منظاور الزباون، منظاور ادلااي،رادلنظاور( االساتاتيجير األداء عان التعحاي مت فيماا رMertins, 2001ة
 افات  ذلاك علاى وبنااء رر (Kaplan &Norton 1996) دراساة إىل اساتنادار )والنماو الاتعل  منظاور الماخلياة،
 ادلعرفاة، توزي  ادلعرفة، خزن ادلعرفة، توليم ( ادلعرفة إدارة عملياتربن معنوية داللة ذات ارتحا  عالقة وجود الحح 
 وأجارير .احلالاة ودراساة التحليلاي الوصافي ادلانهج المراساة اساتخمم ر .االساتاتيجيرواألداء ) ادلعرفاة ترحياق
 خاالل مان الالزماة ادلعلوماات علاى احلصاول مت إذر .القادساية و الكوفاة، بابا ، كاربالء،رجامعاات يف الححا 

 عماماء يف وادلتمثلاة اإلدارياة القياادات مان 82 آراء اساترالع جار  حيا  الغار ، ذلاذا أعامترالايت االساتحانة
رأظهارت.رالفارو  الختحار اإلحصائية األسالي  من عمد استخما  متر .األقسا  العمماءرورؤساء ومعاوينرالكليات
 ادلعرفاة، توزيا رادلعرفاة، خازن ادلعرفة، توليم ( ادلعرفة إدارة عمليات بن معنوية داللة ذات ارتحا  عالقة وجود النتائج
 حتقياق علاى تسااعم اعتمادىاارمت الايت ادلعرفاة إدارة عملياات أن يعاي وىاذا ، االساتاتيجي واألداء   ادلعرفاة ترحياق
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  .والنماو الاتعل  منظاور الماخلياة، العمليااترمنظاور الزباون، منظاور ادلااي، ادلنظاور(خااللر مان االساتاتيجي األداء
ر.ادلعرفة إدارة بعمليات االىتما  بضرورة المراسة أوص 

 جملموعاة حالاةردراساة التنافساية ادليازة حتقياق يف وتث يىاا ادلعرفاة إدارة عملياات ،2111 فدق  ،محمدد دراسدة .4
 .االردنية االتصاالت

 المارساةرافتضا التنافساية،ر ادليازة حتقياق يف ادلعرفاة إدارة عملياات تاث ي مام  على التعرف المراسة ىمف
 احلالاة، ودراساة الوصافيرادلانهج المراساة اساتخمم  .التنافساية ادليازة حتقياق يف ادلعرفاة إدارة لعملياات أ ار وجاود

 األ ار اختحاار مت االردنياة، االتصااالتررلموعاة شاركات يف االدارية اذليئة من مفردة) 84ة من المراسة عينة تكون 
ادلساتق ر ادلتغاي بان عاال تاث ي وجاود إىلرالمراساة توصال ،راالحاادي التحااين وحتليا  االضلامار حتليا  باساتخما 

 علاى ادلعرفاة إدارة عملياات تاث ي يف احصاائية فارو  ىناا ر،)التنافساية ادليازة(التااب ر ادلتغي ور)ادلعرفة إدارة عمليات(
 المراساة أوصا ر،الاوظيفي للمسامى تعز  فرو  ىنا  تكن م حن يفراخلممة ممة إىل تعز  التنافسية ادليزة حتقيق

ر.التنافسية ادليزة حتقيق يف لتسه رادلعرفة إدارة بعمليات باالىتما 

 وادلعاىام الكليااترعلاى ترحيقياة دراساة األداء دتياز علاى وأ رىاا ادلعرفاة إدارة ، 2111 الزطمدة محمدد نضدا  .5
 .غزة قراع يف العاملة ادلتوسرة التقنية

رادلتوسارة التقنياة وادلعاىام الكلياات يف األداء بتمياز وعالقتهاا ادلعرفاة إدارة دور بياان إىل المراساة ىامف 
 ادلعرفاةرإدارة مترلحاات بان إحصاائية داللاة ذات عالقاة وجاودر :اآليت المارساة افتضا  . غازة قرااع يف العاملاة
 ، α= 0.05 داللاة مساتو  عنام الماخلياة  العملياات وكفااءة والنماو، الاتعل  العااملن، رضاا(ادلؤسساير واألداء
 الاتعل  العااملن، رضاا(ادلؤسسايرراألداء ودتيز ناحية من ادلعرفة إدارة عمليات بن إحصائية داللة ذات عالقة وجود

 مان المراساة رلتما  تكاونر α= 0.05. داللاةرمستو  عنم أخر  ناحية منر الماخلية  العمليات وكفاءة والنمو،
 الامكتوراه شاهادة محلاة مان كلياات مخا  يف ادلتفارغنراإلدارياة األقساا  ورؤسااء التمريساية اذليئاة أعضااء مجيا 

 المراساة عيناة واشاتمل  455 عامدى  / والحاال ر2010/2011للعاا را اامعير والحكاالوريوس وادلاجساتي
 اجملماوع مان 61.3 نساحتور  ماا العيناة ىاذه شاكل  حيا  طحقياة عشوائية برريقةراختيارى  مت  رفرد (279على

 الحياناات إىل وللوصاول التحليلاي، الوصافي ادلانهج إتحااع مت المراساة أىاماف لتحقياق . المراساةررلتم  ألفراد الكلي
راألداء ادلعرفاة، إدارة عملياات ادلعرفاة، إدارة مترلحاات ىاي رلااالت  ال اة مان مكوناو اساتحانة تصامي رمت الالزماة

 :التالية اإلحصائية األسالي  استخما  مت الحيانات ودلعا ة . فقرة ومخسن تس  على اشتمل  و ادلؤسسي

 اختحااررسحيمان، ارتحا  معام  كرونحاخ، ألفا ارتحا  معام  احلسايب، وادلتوسط والتكرارات ادلئوية النس 
:ريلاي ماا أمههاارالنتاائج مان رلموعاة إىل المراساة توصال  . واالس كروساكال واختحاار وتاي، ماان اختحاار اإلشاارة،
 وكفاءة والنمو، التعل  العاملن،ررضا(ادلؤسسير واألداء ادلعرفة إدارة مترلحات بن إحصائية داللة ذات عالقة وجود
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 ادلعرفاة إدارة عملياات بان إحصاائية داللاةرذات عالقاة وجاودرα= 0.05 داللاةر مساتو  عنام  الماخلية العمليات
 عنام أخار  ناحياة مانر)الماخلياة العملياات وكفااءة والنماو،رالاتعل  العااملن، رضاا(رادلؤسسي األداء ودتيز ناحية من

ر.االداء كفاءة رف  يف لتسه  ادلعرفة إدارة مبترلحات االىتما  بضرورةرالمارسة أوص  α= 0.05. داللة مستو 

 علاى ميمانياة دراساة(رادلنظماات أداء كفااءة رفا  يف ادلعرفاة إدارة دور ، 2010 سدليمان الفدار،، دراسدة .6
  .بممشق اخلاصة التحويلية الصناعات الشركات

 عشار احام  علاى طحقا  وتعزيزه، األداء مستو  حتسن يف ادلعرفة إدارة دور على التعرف المراسة ىمف
 العماالء، الماخلياة، العملياات(االداء ومتغايات ادلعرفاة إدارة عملياات بان عالقاة وجاودر:المراساة افتضا  شاركة،
 ،)والنماو الاتعل  و العماالء، الماخلياة، العملياات(االداء ومتغايات ادلعرفاة تقاناة بان عالقاة وجاود ،)والنماو والاتعل 
 ادلانهج اساتخما  مت .)والنماو الاتعل  و العماالء، الماخلياة، العملياات(االداء ومتغايات ادلعرفة فريق بن عالقة وجود

 ومتغايات ادلعرفاة إدارة عملياات بان عالقاة وجاود :إىل المراساة توصال  .المراساة يف والتحليلاي الوصافي
 العملياات(راالداء ومتغايات ادلعرفاة تقاناة بان عالقاة وجاود ،)والنماو الاتعل  و العماالء، الماخلياة، العملياات(االداء

 العماالء، الماخلياة، العملياات(االداء ومتغايات ادلعرفاة فرياق بن عالقة وجود ،)والنمو التعل  و العمالء، الماخلية،
 وفاعلياة كفااءة رفا  يف لتساه  ادلعرفاة وفرياق تقاناة بعملياات، االىتماا ربضارورة المارساة أوصا .ر)والنماو الاتعل  و

 .األداء

 األداء دتياز علاىروأ رىاا وعملياهتاا ادلعرفاة إدارة مترلحاات بان العالقاة ، 2118 درواة صدالح سدواان دراسدة .7
رر.ادلؤسسي

 ادلعريف، واإللتزا  الوعي ادلعرفية،راإلحتياجات(رادلعرفة إدارة مترلحات بن العالقة معرفة اىل المراسة ىمف 
 األداء دتياز علاى وأ رىاار)وترحياق توزيا ، خازن،رتوليام، تشاخي ،(روعملياهتاار)واخلارجياة الماخلياة واالتصااالت
 داللاة ذات عالقاة وجاودر :المارساة افتضا  الماخلياة . العملياتروكفاءة والنمو، التعل  العاملن، رضا(ادلؤسسير
 إحصاائية داللاة ذات عالقاة وجاودر،توزيا ،روترحياق خازن، توليام، تشخي ،رو ادلعرفة إدارة مترلحات بن إحصائية

 جهاة مان الماخلياة العملياات وكفااءة والنماو، الاتعل  العااملن، ورضاا جهاة مان وعملياهتاارادلعرفة إدارة مترلحات بن
 فقارة، 90 مان وادلكوناة األولياة ادلعلوماات  ما  إساتحانة تصامي  مت و الوصفي، ادلنهج المراسةراستخمم   ،اخرر

روجاودر :اىل المراساة توصال  ، 300 وعامدى  فاو  فماا ادلتوساط الامبلو  محلاة ادلاوظفن يف المراساة عيناةردتثلا 
 وترحياقرإدارةرادلعرفاة.ر توزيا ، خازن، توليام، تشاخي ، و ادلعرفاة إدارة مترلحاات بان إحصاائية داللاة ذات عالقاة
روالنماو، الاتعل  العااملن، ورضاا جهاة مان وعملياهتاا ادلعرفاة إدارة مترلحاات بان إحصاائية داللاة ذات عالقاةروجاود
 يف لتساه رادلعرفاة إدارة ومترلحاات بعملياات باالىتماا  المراسة أوص ،راخر  جهة من الماخلية العمليات وكفاءة

ر.ادلؤسسي االداء دتيز
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 ثانيا: الدراسات األجنبية

 بعنوان Bogner & Bansal 2117 دراسة .1

 “Knowledge Management as the Basis of Sustained High Performance” 

روقام . ادلؤسساة مبعرفاة ادلتعلقاة والعناصار ادلؤسساة، مباوارد ادلتعلقاة العناصار بعاض حتليا  إىل المراساة ىامف 
 ادلؤسساةرقامرة وىاي ،ادلؤسسات أداء على تؤ ر اليت ادلعرفة إدارة ألنظمة مكونات  الث ىنا  أن المراسة اقتح 

 . العالقة ذات النفقات كافة تغرية يف والكفاءة اخلاصة، معرفتها بناء على القمرة ادلعرفة، توليم على

ررلتما  وبنااء ادلعرفاة، توليام علاى قامرهتا ما  إجياايب بشك  مرتحط ادلؤسسات منو معمل إن المارسة افتض 
 مان الحيانااترحتليا  مت مؤسساة (42) المراساة عيناة مشلا  الوصافي، ادلنهج المارسة استخمم  .هبا اخلاص ادلعرفة

 المراسة عينةرادلؤسسات سجالت من ادلستقاة الحيانات على باالعتماد االضلمار حتلي  أسلوب باستخما  سجالهتا
 توليام علاى قامرهتارما  إجياايب بشاك  مارتحط ادلؤسساات منو معمل إن : أمهها من نتائج إىل المراسة توصل  وقم .

 توليم على ادلؤسسة قمرة(الثالثررادلعرفة بثنظمة باالىتما  المراسة أوص  . هبا اخلاص ادلعرفة رلتم  وبناء ادلعرفة،
 مناو معامل يف لتساه  العالقاة  ذاترالنفقاات كافاة تغرياة يف والكفااءة اخلاصاة، معرفتهاا بنااء علاى القامرة ادلعرفاة،

 .ادلؤسسات

 بعنوان  Sharifuddin,et..at,2004 دراسة .2

Knowledge Management in a Public Organization: A study on the relationship 
between Organizational element and the Performance of Knowledge transfar 

 مخساة حتميام متر .رفاةادلع لنقا  ادلرلاوب واألداء التنظيمياة العناصار بان العالقاة دلعرفاة المراساة ىامف 
 .ادلعتممة السياسات و الحشرية، ادلوارد التكنولوجيا، التنظيمي، اذليك  التنظيمية، الثقافةريف شلثلة مستقلةرمتغيات

 اذليكا  التنظيمياة، الثقافاة(التنظيمياةر العناصار بان احصاائيا ر دالاة ارتحاا  عالقاة وجاود المارساة افتضا 
 مت و الوصافي ادلانهج المارساة واالداء.راساتخمم ر ادلعتممة  السياسات و الحشرية، ادلوارد التكنولوجيا،رالتنظيمي،
 احملمدةرالعوام  لحعض إحصائيا ر دالة ارتحا  عالقة وجود اىل المراسة توصل  .ماليزيا يف التروير وزارة علىرإجرائها

 ألمهيتهاارنساحة ر العالقاة يف احصاائيا ر دالاة تكان م الايت العواما  جتاىا  بعام  المارساة أوصا ر .ادلنظماي األداء ما 
ر.االخر  ادلؤسسات لحعض
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 العققة بين الدراسات السابقة والدراسة الحاليةالتعليق العام على الدراسات السابقة و ثالثا: 
علااىرالنتااائجرالاايتررواإلطااالعاألقاام رإىلراألحاامثروفااقرترتياا رزماايرماانربعاامراسااتعرا رالمراساااترالسااابقةر

حص رعليهارالحاحثونرورالمارسونرذلاذاراجملاالرعانرطرياقرالمراسااترادليمانياةروالنظرياةروغيىاا،رحيا رأشاارترأغلحياةر
المراساااتراىلرأنرترحيااقرمفهااو رإدارةرادلعرفااةريفرالعمياامرماانراجملاااالتر،روكااانرلااورنتااائجرإجيابيااةرعلااىرأدائهااا،رومااارديياازر

مراساترالسابقةرأهنارتركزرعلىرعملياترإدارةرادلعرفةرورعالقتهاربتميازراألداءرادلؤسسايرىذهرالمراسةرعنرغيىارمنرال
ريفرمؤسساترالتعلي رالعاي.ر

ر:كاآليتوديكنرالقولرأنراجملاالتراليتراستفادترمنهارىذهرالمراسةرشلارذكررانفارمنردراساترسابقةرتتلخ رر

ر؛للحاح رمعرفتهارواالطالعرعليهارمنرقح راإلىتماءرلحعضرادلراج روادلصادرروالححوثراليترمريتسن .1
ر؛اإلسها ريفربناءربعضرأركانراإلطاررالنظريرللمراسة .2
ر؛اإلسها ريفرصياغةرأىمافرأمنوذجرالحح روتصميمو .3
ررر؛االستفادةرمنربعضرادلؤشراترالنوعيةروالكميةربغيةرحتقيقرأىمافرالمراسة .4
 رر؛واىررذاترالعالقةربالمراسةدتث رتراكمارفكريارأتاحرللحاح راالنرال رمنهارلتثطيرالظ .5
راإلستفادةرمنرنتائجرورتوصياترالمراساترالسابقة؛ .6
اإلطاااالعرعلاااىراألدواترادلساااتخممةريفرالمراسااااترالساااابقةروبالتاااايرانتقااااءرمااااريتناسااا رمنهاااارمااا رموضاااوعر .7

رصياغةرفقراتراالستحانةرادلتعلقةرمبتغياترالحح .المراسةراحلاليةرورادلساعمةريفر

ر:اآليتيفرموق رالمراسةراحلاليةرمنرالمراساترالسابقةرفيتجلىرروأما

إختلفا رأحجاا رالعينااتررحيا ر،المراساةاختلف رىذهرالمراسةرعنرالمراساترالساابقةرمانرحيا ررلتما ر .1
رلك رمنهارحس رالفئةراليترإستهمفتها؛

أوضح رالمراساترالسابقةرأنورالريوجمرمنوذجرأورنظا رموحمرديكنرمانرخااللرترحيقاورإلدارةرادلعرفاة،ربا ر .2
البااامرماااانرإختيااااررالنمااااوذجرأورالنظااااا رالاااذيريتناساااا رماااا رظاااروفرور قافااااةركاااا رمؤسساااةرماااانرادلؤسساااااتر

 وخصوصارمؤسساترالتعلي رالعاي؛
وكا رمانررؤسساةو قافاةرادلةرالتحتياةروادلاواردربشاريةرعرض رىذهرالمراسةرأى رمترلحاترإدارةرادلعرفاةرمانرالحنيا .3

لتحقيااقرترااوررودتياازريفراألداءرادلؤسساايروىااورمااامررادلعرفااةرالضاامنيةروالصاارحية،رركاا رىااذهرادلترلحاااترجاااءت
 ؛تترر رلورالمراساترالسابقة

رعمليااااترإدارةرادلعرفاااةرورعالقتهااااربتراااوررودتيااازراألداءرادلؤسسااايريفرمؤسسااااترعرضااا رىاااذهرالمراساااةرأىااا  .4
رالتعلي رالعايرجبامعةرغرداية،روىذارمريت رالترر رلوريفرالمراساترالسابقة؛



 ث
 

وىاورالعااير التعلاي  مؤسسات يف ادلعرفة إدارة نظا  ترحيق عنم النجاح حتقيق عوام عرض رىذهرالمراسةرر .5
ر؛مامرتترر رلورالمراساترالسابقة

يفرمؤسسااترالتعلاي رالعاايررادلعرفاة إدارة نظاا  ترحياق تواجاو قام الايت الصاعوباتأىا ررعرض رىذهرالمراسة .6
 وىورمامرتترر رلورالمراساترالسابقة.

  صعوبات الدراسة -11
 أخذت واليت بالمراسة اخلاصة وراإلحصائياترالحيانات بعضرعلى احلصول يف صعوباترالمراسة دتثل 

ر.الترحيقية المراسة إصلاز يف األكرب ا زء
 هيكل البحث -11

أج رمعا ةرىذارادلوضوعربعمرادلقممةرالعامةرمترتقساي رالححا رإىلر ال اةرفصاولروأخاياراخلادتاةردلاارجااءررمن
ريفرادلذكرة،روىيك رالمراسةرمحيناركماريلي:

إىااات ربتوضااايحرادلفااااىي رالنظرياااةرإلدارةرادلعرفاااة،رحيااا رمترتقسااايمورإىلرأربعاااةرمحاحااا ،رحبيااا ررالفصدددل األو : -
ماىيااةرإدارةرادلعرفااة،رمااربراترالتحااولريااةرادلعرفااة،رأماارادلححاا رالثاااينرفقاامرترار رإىلرترار رادلححاا راألولرإىلرماى

،رأمااارإدارةرادلعرفااة،رمترلحاهتااا،رومعوقاهتااار،روخياات رادلححاا رالثالاا ربعملياااترضلوىااا،رمترلحاهتااارورإسااتاتيجياهتا
 .ادلحح رالراب رترر رإىلررلاالترإدارةرادلعرفة،رعناصرىارورمناذجها

ويشااام راألداءرادلؤسسااايرودوررإدارةرادلعرفاااةريفرتراااويره،رومترتقسااايمورإىلرأربعاااةرمحاحاااا ،ريفررالثددداني:الفصدددل  -
ادلححاا راألولرمترالتراار رإىلرماىيااةراألداءرادلؤسساايرزلمداتااورومقوماتااو،رأماااريفرادلححاا رالثاااينرفقاامرمترالتراار ر

دتياازراألداءرادلؤسساايروترااويرهروعالقتااورر،رويوضااحرادلححاا رأبعااادراألداءرادلؤسسااي،رتقييمااورورالعواماا رادلااؤ رةرفيااو
ر.العاي التعلي  مؤسسات يف ادلعرفة إدارة،روادلحح رالراب رمترالترر رإىلربإدارةرادلعرفةر

مترإسقا رمارجاءريفرا ان رالنظريرعلىرادلؤسسةروىيرجامعةرغردايةرمنرخااللردراساةرأ ارررالفصل الثالث: -
إدارةرادلعرفةرعلىردتيزروترورراألداءرادلؤسسيريفرمؤسساترالتعلي رالعاي،رويشتم رىذارالفصا رعلاىرمححثان،ر

تقام رعاا رللمؤسساةرحيا ريات رتقام راإلطااررادلنهجايرللرريقاةروراألدواترادلساتخممةرادلحح راألولريتضامنر
األدواتر،ربعااامهريااات رعااار رزلااا رالححااا رويتعلاااقراألماااررجبامعاااةرغرداياااةريتضااامنرالتعريااا رهبااااروركيفياااةرسااايىا

ويترااار رإىلرالتحلياااا ر عاااار رومناقشاااةرالنتااااائجىاااذهرالمراسااااة،رأماااارادلححاااا رالثااااينرفيترااار رإىلرادلساااتخممةريفر
ياناااتراخلاصااةرمبحاااوررالمراسااةرومعا تهااارإحصااائيا،راإلحصااائيرللحياناااتراخلاصااةرباااجمليحنرعلااىراإلسااتحيانروالح

 وإ حاترصحةرالفرضياترأورنفيها.
ومتريفرالنهايااةرتلخااي رأىاا رمااارجاااءريفرادلااذكرةريفرخادتااةرتتضاامنرمجلااةرماانرالنتااائجرالاايترمترالتوصاا رإليهااا،ر

رع.وكذلكرأى رالتوصيات،روأخيارتقم رمقتحاترونقا رجميمةرلححوثرمستقحليةرذاترصلةربادلوضور
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 تمهيد

لدج ػػػ  د ظمتػػػاز ال صػػػث ااػػػري و لػػػالتلس والت ػػػدر النػػػث ت و ال ري ػػػري عػػػة اتػػػاالت وا  ػػػاد ة عػػػة     ػػػ  و   
 لػػػػري ل ض الت ػػػػدر التقػػػػل  فنػػػػ    ػػػػط ال ري ػػػػري عػػػػة األ بػػػػ   الف  ػػػػ  واإلدار ػػػػ   وأ ػػػػ   الوثقاف ػػػػ  وادتصػػػػاد    وفػػػػث  

لػػػ  واألبػػػ  لالدسػػػايل واألسػػػال   الػػػه سب ػػػة عػػػة اسػػػتلبلل  وفقػػػا  ات سػػػدت إ  ػػػاع تػػػ ا الت ػػػدر واإلسػػػت ريادؤسنػػػ ل 
 إلستفادة ع   لالب ل الصح  .لض اف اإلع ا  اهتا ودريراهتا  

عػة ال    ػات ا  قػرية. ويػه  نػمجل  ثصبػ  ا  ثفػ  عػة يالتمجػا  ا ؤسنػات  ري   ف   لث ػاع  إدارة ا  ثفػ  و 
ال قػػل  م والتبػػع ت بػػبلؿ     ػػات التحػػدؿ و ال ق  ػػ  إذل يالتمجػػا ال    ػػ  والداد  ػػ   ضمتػػاج األفػػثاد إذل  ػػدع عػػة الػػري 

 دب إدارة     ػ  أسػػو ت  ػ  األعػث ال  ا ػػ  عػة د ػػل اإلدارة ل قػل عػػا ن  ثسػ    عػة ع ثفػػ  لػريت الفػػثد  ولالتػارل فػػ ف 
ااري ثػػػ  عػػػة أتػػػم وأذمػػػت األسػػػال   اإلدار ػػػ  ااري ثػػػ   والػػػ ع   ػػػ  لاالسػػػتلبلؿ األعثػػػل ل   ثفػػػ   ا ؤسنػػػ ا  ثفػػػ  و 

 .سب  مجا عة االست ثار وال قاء و  ادل األ  اؿأتريافمجا واله هبريؼ ربق    ا ؤسن الض     والصثضم  و 
دغ ال فػػاءة والف ال ػػ  وربق ػػ  اإللػػرياع وا  ػػية الت افنػػ   ااري ثػػ  لصػػدرة عنػػت ثة إذل ل ػػ ا ؤسنػػ  نػػ ط ي ػػو 

واحملافظػػ     مج ػػا  وتػػ ا  ػػريف مجا إذل ال  ػػل لاسػػت ثار   ػػط   ػػد ث وربػػري و أتػػريافمجا وإسػػهتا  ع تمجا و  ػػد ث ع تعاهتػػا 
   ػػري والػػهواسػػت رياـ األدوات واألسػػال   وال ثايػػ  الف الػػ   وربق قػػا لػػ لإ ف سػػا  نػػ ط إذل دنػػ  ا  ثفػػ  ا تعػػريدة 

 .إدارة ا  ثف  أساسا فا بل ل    ات
 وذلإ عة ببلؿ الت ثؽ إذل ا  ايو التال  : إدارة ا  ثف س قريـ و ت ا الفصل أساس ات يدؿ 

 عات   ا  ثف  المبحث األول: -
 عات   إدارة ا  ثف   عربرات التحدؿ رمدتا و إسهتا  ع اهتا المبحث الثاني: -
     ات إدارة ا  ثف   عت   اهتا    ا ث ذمايمجا وع ددات إست رياعمجا المبحث الثالث: -
 جماالت إدارة ا  ثف     ا ثتا و سماذجمجا المبحث الرابع: -
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 المبحث األول: ماىية المعرفة

 اجلري ري ال ا ي االدتصاد إذل ا ؤسنات   إ ربد ل و عناشماهتا عت ا ؤسنات ذماح و ا  ثف  دور   اعط
 القػريرات بػبلؿ عػة الت ػاف  و  ػط وا  ػثو الف ػثع ا ػاؿ رأس   ػط  ؤدػري وال ع ا  ثف  لادتصاد   ثؼ لات ال ع

 ا ؤسنػ  و اجل رع التل س ربريث اله ع ثف    جمت  ات إذل ا ؤسنات ربدؿ و اااسم دورتا  ة فضبلا  ال بث   
 .ل ئت  و النث ت التلس عت لتت  ف

 للمعرفة العام : المفهومالمطلب األول
 التد ػل  ػتم ودل اتاؿ ت ا و وال ايثني ال تاب لت دع ا  ثف   فمجـد ا دضح  الت ث فات و  د ت   ريدت

 .دد   لب ل ا  ثف   فمجـد      عتف  حمريد   ث ف إذل

 واصطالحا( )لغة المعرفة مفهوم -1
 :لغة المعرفة مفهوم .أ

 1ااداس.  لأيري إدراد  تي البيء وع ثف  ) ثؼ(  الف ل عة اشتقادمجا إذل "ع ثف " د    و األ ل   دد

عػػة   ا بػػتق  اإلذم  ي ػػ  و "knowledge"د  ػػ    نػػت ريـ ال ثل ػػ   ال لػػ  و "ع ثفػػ "ل فظػػ   ود قالػػل
"cognoscere" درت و  ػم  هلػا  بػربة د قػالبلت درا ػ     م  عة دل وردت فقري ا فثدة شثح وو البل     ؛ 

 know".2"الف ل   قالل ع ي لِػػػ 

 الػه وا مجػارات والفمجػم ااقػاي  «لأسػا Oxford :دػاعدس  و "Knowledge"د  ػ     ث ػف ورد ودػري
 3 . »والت  م اخلربة ببلؿ عة اإل ناف ادتن مجا

 :اصطالحا المعرفة مفهوم .ب
 والتف ػس ال   ػي ال حػو يصػ    عػة   د  ػ  ن الػ ع الث ػ ري ذلػإ"  تػي: ا  ثفػ  لػأف  ػثت عػة ت ػاؾ 

  ػرب لئل نػاف الف ػثع اإل تػاج أشػ اؿ عػة وغستػا اإللت ار ػ   و  ػد ث ا بػثو ات ا  ريا  ػ  والريراسػات
   4."اليعاف

 اخلػربة و الفمجػم ل قػل ع اجلتمجا و   ظ  مجا ن اله ا   دعات أو ال  ا ات عة  ت دف" :أسا   ط   ثؼ د ا 
  5الثاتة".  ال باط أو ا ب    و      و اله ا هتادم والت  م

                                                           
 .595  صاحمل ط القاعدس  1

2
  Elias Edward/ Elias collegiate, dictionary: English Arabic. Cairo: Elias modern publishing house, 1995.P. 278. 

3
  Oxford: Advanced learner’s dictionary. 5th ed. London: Oxford, 1995. P.655. 

 .282  ص 2002ا  صدرة   والتدز ت جاع   ل   ا   ال صث   ا  ت    "اإلدارية المعلومات نظم" الفتاح   ا لثيب   ري  4
5 EFRAIM Turban, « Information technology for management », John Wily and Sons, Inc, New York, 1997, p 

49. 
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 مجا ااصدؿ ن اله التعثل  و ا   دعات أو ال  ا ات است رياـ يص   "أسا:    ط أ ضا ا  ثف    ثؼ و    
  1 داجمج ".  اله ا نتعريات عت التعاوب عة ظم  مجا عة سب ة اله تي و والت  م ا  ارس  ببلؿ عة
 ا ياوجػ  إع ا  ػ  عػت ال  ا ػات و ل    دعػات ال اعػل االسػت رياـ ": أسػا   ػط ا  ثفػ  إذل ال ظػث ظم ػة د ا 

 ا ؤسنػ  السػت ثار ضػثور   صم  مجػا عا الفثد و ال اع   الريوافت و ااريس و والت صث واألف ار ا مجارات عت
 2  ".ف مجا اإللت ار  بعت و اجلري رية األوضاع   ت ف االستعال    ط لالقريرة  يودتا إذ

   صػث ة عػة ع د ػ  حم  ػ   دل فػ  تػي ا  ثفػ  أف القػدؿ ظم ػة ف  ػ  ل   ثفػ  شػاعل   ث ػف ل  ػدرة حماولػ  و و
  ق  ػات أ ظ ػ   ل ا ػات  ع  دعػات  دا ػرية شػ ل و   ػدف الػه ال  ا ػات و ا   دعػات جمجػ  عػة شمػا أساسػني

 اخلػربات و ا مجػارات أبػثت جمجػ  عػة و ا  ثفػ   دب ػازف  نػ ط عػا ضػ ة عريو ػ  و عنػع     ػل وأسػال  
 ل   ثفػ    ق ػريا األدثػث و األتم اجلا   تد و ا  ثف  أفثاد تافذوأ  قدؿ و ا  ي   الض     والربا ات وا  ارسات

 األ ػدؿ شػأف شػأ   ا ؤسنػ  أ ػدؿ عػة أ ػبل احمل  ػ  التدل فػ  تػ    بػ ل و ربد  ػ   أو  ق ػ  الصػ   عػة دد ػ 
 ا ؤسنػ   داجمجمجػا وا  قػرية الػه ا تعػريدة الصػ دلات و ا بػادل عت الت اعل د ف   و دور   ظمجث و األبثت ا اد  

 ربق ػ    ػط القػادر الدي ػري اإلسػهتا  عي ا ػدرد دور ا  ثفػ  لت  ػ  البػري رية ا  افنػ  و التلػس لنػث    تنػم حم ط و
  ػ     دمػا ا ؤسنػ  سبارسػمجا الػه الدظػايف و األ بػ   خمت ػف ف ال ػ  و الي ػادة و اإلسػتقثار وربق ػ  أداء عت  ػي

   .األ  رية خمت ف و  تايعمجا   ط لاإلصماب

 المعرفة ميةى: أالمطلب الثاني

 لالتػارل وتػي واتت  ػات والبػ دب لؤلفػثاد لال نػ   تػي د ػا ل  ؤسنػات ااق ق ػ  الثػثوة تػي ا  ثفػ  إف
 .أج مجػا عػة وجػريت الػه وغا اهتػا أغثاضػمجا ربق ػ  أجػل عػة أ بػ تمجا وع اشػثة الق ػاـ لدظايفمجػا و اا د ػ  أداهتػا

 األدثػث ا ػدرد لا ت ارتػا وال بػث ة ااػادع القػثف سب ػي الػه ا  ية تي ا  ثف  ددة   ري إذ وايري آف و وثثوة ددة فا  ثف 
   ػاي ال وأسػا الل ػ    ػاد  لقػا دف طمضػت ال ال ع الدي ري ددسا ا درد و أشم تمجا و   ة األبثت  ا دارد عة أشم  
 3لاالست رياـ.  ت اد  وال لالهتادم    د ال ع الدافث ا درد الدي ري لا ت ارتا ال ريرة عب    عة

   :التال   ال قاط و ا  ثف  أشم   ذم ل أف وظم ة

 و دد ػات  النػدؽ وظثوؼ االستث ار فثص  ة ا تاي  ا  ثف  يعم   ط ذا   و ا ؤسن  إ باء دثار   ت ري 
 .ا ث ق ني و فض بلهتم ال  بلء و د  ات ودريراهتم  ا  افنني وط     وبريعاهتا  ع تعاهتا   ط ال   

 وعداردتا ف مجا أعداهلا  دظف اله ا نا رية واتاالت   ؤسن ل الثي ني ال باط جماؿ ابت ار دثار ا  ثف  ربريد. 

                                                           
 .20ص   2009   األردف ااري و  ال ت   ادل ال ا ي  ل  تاب جريارا  "المعرفة إدارة " الظاتث  إلثات م    م  1

 .30 ص   2007 األردف  التدز ت  و ل  بث الدراؽ  "المفاىيم و الممارسات المعرفة إدارة " ا   اوع  اخل دؼ إلثات م  2
 .26ص  2009األردف   ا نسة    اف  دار الثا     ال      "  "المعرفة إدارة إلي المدخل" وآبثوف    النتار   ري ال  ي  3
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  عػة اإلدارة لػ   قػـد عػا ودفػاءة ف ال   عا   ؤسن  ا تاي  واإلدار   الت ظ     ا  ثف  وعنتد ات  د  ات ربريد 
 1 .وع ا س  األداء  ق  ات وابت ار ال  ل و ظم والدظ ف   الت ظ     ت اد مجا  ص  م

 .  ث  ط ذماح ال    ات اإل تاج   و التند ق     ط جددة ويريا   ا  ثف  
  عت ا ت   ات والت درات اجلري رية. ا ؤسن    ل ا  ثف    ط إ ادة     ف 
 ا تنػار   التلػسات عػت الت  ػف سػمجدل  ل ػل  نػت  ت ع ثف ػ  جمت  ػات إذل ا ؤسنػات ربػدؿ و ا  ثف   نمجم 

 األ  اؿ؛ ل ئ    ثفمجا اله
 ل ق   ؛ أساس ا عصريرا ال بث   ا  ثف    ترب 
  إداعتمجا؛ و الت افن   ا  ية ب   أساس   دف أف شأسا عة ا  ثف 
 اتػاؿ  تػ   ددسػا ذلػإ االبهتا ػات و االدتبػافات و االلت ػارات ربق ػ  و ا مجػم األسػاس ا  ثفػ  سبثػل 

 د ػل عػة اإللت ػار و لئللػرياع ا نػت ث يفيتػا جا ػ  إذل إلػريا ا األدثػث األدنػاـ   ػط الهتد ػي عػة ل  ؤسنػ 
 2 .واجل ا ات األفثاد

 و تػيود إطارتػا و   بػأ ا  ثفػ     ػط   ػ   يق قتمجػا و ا ؤسن  أف تي عمج   يق ق  إذل س   دما زم  
  ت ػ ر يػني ا ؤسنػ  ي ػاة و  تمجػي ع مجا وا ت در اجلري ري لاست رياـ و   د و ت در ا  ت ف   وعصادرتا ع ات مجا عة

 دػريراهتا و  مجػار دفاءهتػا و تمجػاوت  صػريأ دػري أو الدجػدد  و السػت ثارتا البلزعػ  ا  ثف ػ  ا ػدارد   ػط ااصػدؿ    مجػا
 .هبا ا  ثو التعري ري       و تددف ا  ثف   أر ريهتا و تقادـ  تع ري يني الت افن  

 المعرفة : مصادرالمطلب الثالث
 3.الرياب     ا صادر و اخلارج   ا صادر شما أساس ني عصرير ة إذل ا  ثف  عصادر  قن م ظم ة

 ا دضػد ات خمت ػف يػدؿ ا هتاد ػ  ا ؤسنػ  أفػثاد بػربات و الرياب  ػ  ا صػادر  ت ثػل الداخلياة: المصاادر 1-
 األعث ػ  وعػة ا  ت ػرية  والت  دلدج ػا و    اهتػا د ل وا ؤسن  واجل ا ات األفثاد    م عة االستفادة   ط ودريرهتا

 ال    ػات ااػدار  الصػفي  الػت  م اإلل هتو  ػ   ا  ت ػات الرياب  ػ  ا ػؤسبثات اإلسػهتا  ع    الرياب  ػ : ا صػادر   ػط
 االبػهتاع ولػثاءات ال حػدث أو لال  ػل الػت  م بػبلؿ عػة أو وا مجػارة  واخلػربة وال قػل الػ داء  ػرب لؤلفػثاد الرياب  ػ 

  4الرياب   .

                                                           
1
 ACKERMAN M, « the intellectual challenge : the gap between social and technical feasibility », Human 

computer interaction, vol 15, 2000, p 186. 
  ال ثل   عصث صبمجدر   القاتثة  والتدز ت  بث  ا   وال غث   ل  دار  "المعرفة عصر في اإلدارة وتقنيات نماذج :التميز إدارة"   ي  الن  ي 2

 .205  ص2002
3 Marquardt, Michael J, “Building the learning Organization”, U.S.A., Davis-Black publishing Company, 

2002, P27. 
 46 ص   2008    األردف  اف التدز ت  و ل  بث  فاء دار ال     األوذل   "المعرفة إدارة في معاصرة إتجاىات" الي ادات  أضبري  داد حم ري  4
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 ا  ظ   ا ؤسبثات و ال ريوات الرياب     اإلبهتاع لثاءات اإلسهتا  ع    و الرياب    ا صادر ت    تعنري و
 البػ ل ظمثػل و غستػا  و الت د   ػ  و الترير   ػ  الػريورات النػالق   اخلػربات اإلل هتو  ػ   ا  ت ػات ا ؤسنػ   د ػل عة

 .الرياب    ل   ثف  ا صادر أتم( 2-2ردم )

 أ ظ ػ  سػالق   بػربات ذبػارب  عػة ل   ثفػ  ا  ت فػ  الرياب  ػ  ا صػادر البػ ل بػبلؿ عػة  بليػ 
 صبػا ي و فػثدع ل ػري ة بػبلؿ عة وذلإ االدتصادع ال داء ود ا اإللت ار والت د ث  ال حو الت د ة  ا   دعات 

 ال  ػري  تعػ  يػني و جري ػرية است بػاؼ  داعػل  ػة وال حػو األول ػ  ا  ػارؼ ل غ ػاء الفػثدع ال  ػري  مجػتم حب ػو
 .ا  ثف   ث ني تد وايري ع حط و  ص اف ال  ري ة و د ط الثأمس   و اجل ا    ال ادثة إذل اجل ا ي

 ل   ثف  ا  ت ف  ا صادر  (:1-1) الشكل

 
Source: JEAN-YVES BÜCK, « le management des connaissances : mettre en oeuvre un projet 

de knowledge management », édition d’organisation, 2000, p 32 
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 ال بلدػ   ػدع   ػط  تددػف والػه احمل  ػ   ا ؤسنػ  ل ئػ  و  ظمجػث الػه ا صػادر   ػإ وتي الخارجية: المصادر  2-
 ا  ثفػ   است نػاخ     ػ     مجػا  نػمجل الػه التع  ػات إذل اال تنػاب أو ا  ػرياف و الثايػرية األبػثت ا ؤسنػات عػت

 واليلػاية وا ػدردوف هلػا وا  افنػدف ا ؤسنػ  ف ػ     ػل الػ ع والق ػاع واال هت ػت ا  ت ػات ا صػادر تػ   أعث ػ  وعػة
 وا  ثفػ  ل    دعػات اخلػارجي ا صػرير ال  ئػ  و  ػري اخلارج ػ   االبػهتاع ولػثاءات ال   ػي ال حػو وعثادػي واجلاع ػات

 دػريراهتم بػبلؿ وعػة ال  ئػ  عػة وااػدادث ال  ا ػات ادتنػاب   ػط عنػتد اهتم خمت ػف   ػط األفػثاد    ػل ي ػو
ع  دعػات   إذل وربد  مجػا ال  ا ػات ت   ع اجل   نت   دف واا م  والتن    والفمجم عثل: التأعل والفمج    اإلدراد  

 إذل ل تحػدؿ ع ػ  و ووضػ مجا ا   دعػات تػ    فنػس األفػثاد  نػت  ت والػت  م والتف ػس والػ داء اخلػربة بػبلؿ وعػة
 1.آ فاا  ا  ددرة وا ريردات ا نايل و االبتبلؼ   ط  تددف ا  ثف  ت   عنتدت و واالبتبلؼ ا  ثف  

 المعرفة : خصائصالمطلب الرابع
 2تي:  األساس   اخلصاي  عة جم د   ل   ثف 
 إع ا  ػ    ا  ثفػ  زبػي ة إع ا  ػ   ا  ثفػ  اعػتبلؾ إع ا  ػ   ا  ثفػ   قػادـ إع ا  ػ   ا  ثفػ   دل ػري إع ا  ػ 

  نػتمج إ ال ا  ثفػ  إف  لػ لإ البلزعػ  والنػ ل الدسػايل  ػدافثت إذا ا  ثفػ   قاسػم إع ا  ػ   ا  ثفػ   صػ  ف
 .لاالست رياـ و   د  ت در لل لاالست رياـ

 وبيسػا و  ظ  مجػا وادتنػاهبا  دل ػريتا ظم ػة  ػثضم  أو ضػ     دا ػت سػداء ا  ثفػ  أف اإلسػت تاج وظم ػة
 .اجل ا ي وال  ل والتعثل  وا  ارس  والتفا ل لالثغ    ث  ط ذلإ وأف و قامسمجا

 المعرفة : أنواعالمطلب الخامس
  نػت ريـ ال ع اتاؿ أو لاللثض د لإ و األبسة ت   ل      عث     أ داع  رية إذل ا  ثف   قن م ظم ة

 عػة و ا  ثفػ  و جمػاؿ ال ػايثني أغ ػ  أف إال    مجػا ااصػدؿ لػ   تػاح عػة ودػ ا    مجا ااصدؿ د ف   د لإ و ف  
  Duffy 2000)   دوو ) (King 2000)  د ػ  Hauer 1999) تػاور )  Vail 1999) فا ػل ) أشممجػم

  :شما و ل   ثف   د ني ت اؾ أف  تفقدف   (Daft 2001)ودافت

 Tacit Knowledge األفثاد(    ط )ا      الض     ا  ثف  -
 Explicit Knowledge )الظاتثة(  الصثضم  ا  ثف  -

 
 
 
 

                                                           
1
 .75  ص2025  دار وايل ل  بث والتدز ت    اف  األردف  2  طإدارة المعرفةامسمجاف عاجري ال اتث    

 .3  ص2022الث اض     والتدز ت ل  بث اهلريت دار    معوقاتها – متطلباتها – عملياتها – ماىيتها المعرفة إدارة  احل  طارؽ ا ن ري  2
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 (Tacit Knowledge):الضمنية  المعرفة .1
 ذات   ػدف عػا وغال ػاا  سػالق   بػربات  ػثادم بػبلؿ عػة وا  تنػ   األفػثاد  قػدؿ و ا  تي ػ  ا  ثفػ  وتػي

 .ا  ثف   اي   قل دابل خمتي   ل دسا    مجا ااصدؿ  ص   دما ش صي  طالت

 فثد دل  قل دابل ا دجددة ا مجارات إذل و بس ا  ف   ا  ثف  تي الض     ا  ثف  لأف( Allenو ثت )
 أسػا   ػط فمج مجػا النػمجل عػة ولػ   إدراد ػ   أو ف  ػ  ت ػا ا  ثفػ    ػدف ودػري لآلبػث ة  وربد  مجػا  ق مجػا  ص   واله

 عػة اسػتث ارتا ظم ػة أ ػ  إال ف مجػا  والػتح م إدار ػ   صػ   ا  ثفػ  عػة ال ػدع وتػ ا ل   ػات    مجػا    ػس أو     ػ 
 أبثت ض     ع ثف  إذل الض     ا  ثف  ربد ل ظم ة ع ثف   ثضم   د ا إذل ل ضمجا وربد ل ا  ارسات ل ض ببلؿ

 والقػريرات واالذباتػات وا دادػف واخلػربات ا مجػارات و  ػادؿ ل قػل اآلبػث ة عت الف    دب ثفت  الفثد عبارد  ببلؿ عة
  1وا  ارسات.  واأليرياث

 ل لا ػ  شب  ػ  أ ضػاا  فمجػي وحم    ال  ل ع اف و اآلبث ة إذل إ صاهلا  ص   الض     ا  ثف  أف جا   إذل
 األعػدر وعػة أساسػاا ل ت  ػي  صم  مجػا ذلػإ دػل  ق  ػري   أو است نػاب  أبػثت عؤسنػات   ػط  صػ   فث ػري ودمت ػإ
 2الف ثع. رأمساهلا إدارة ود افمجا هبريؼ  اع  مجا لريت ا  يو   الض     ا  ثف   ة ال بف تي ل  ؤسن  ااامس 

 ا  ثفػ  لتحد ػل  نػ ط أف عدظف مجػا  قػدؿ و ا  تي ػ  ع ثفتمجػا  ػري ث أف  ث ػري عؤسنػ  أع   ط ف ف ول لإ
 لػني ل بػثتا  قػـد مث وعة ظمت  دسا اله ا  ارؼ إظمجار   ط األفثاد يفي ببلؿ عة وذلإ ع     ع ثف  إذل الض    
 ا  ثفػ  )الظػاتثة  ػد ي لػني اخلصػاي  و الظػاتثع االبػتبلؼ عػة ولػالثغم .ع مجػا واالسػتفادة لت د ثتػا أفثادتػا

  نػتري ط دمػا عؤسنػ  ألع األشم ػ  عة د سة درج    ط ودبلشما لآلبث  ع  بلا    ترب ع مج ا دل   أف إال والض    (
 .ظاتثة ع ثف  إذل الض     ا  ثف  وربد ل ل ق مج ا ا  اس   الدسايل إصماد

 :Explicit Knowledge)الظاىرة(  الصريحة المعرفة .2
 ظم ػة الػه وا   دعػات ال  ا ػات عػة دػبلا  و بػ ل ل ػ مجم  ف  ػا  قامسمجػا لؤلفػثاد ظم ػة الػه ا  ثفػ " وتػي

 والػرباع  واإلجػثاءات لالن اسػات  ت  ػ  والػه ا  ي ػ  ا   دعػات ال  ا ػات ودػ لإ وزبي  مجػا     مجػا ااصػدؿ
 وخمت ػف واال صػاؿ  وع ا ستػا  والتبػل ل التقػدم أسػ  إرل لاإلضػاف     ؤسنػلا اخلا ػ  وا نػت ريات وا داز ػات 

 3. "الدظ ف   ال    ات

                                                           
 .82  ص2008األردف     اف والتدز ت  ل  بث  فاء دار  "المعرفة إدارة" عص فط رحبي    اف   1
   الثاي ال ثيب ا ؤسبث  "الشرقية القدس في األىلية أنشطة المؤسسات فاعلية في المعرفة إدارة عمليات دور" ضبري    اف     دسف فارة  ألد  2

 .04  ص2008 األردف 
 .66  ص2005  األردف والتدز ت    اف  ل  بث األت    األوذل  ال      "تطبيقي مدخل :المعرفة إدارة"   يعازع  ي ت ثم  3
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 ا ػريو ات  وال تػ  وا ثاجػت الدثػاي   ربتد مجػا الػه ا ثعػية أو ا دثقػ  ا   دعػات " :لأسػا أ ضػاا  و  ػثؼ
 أبػثت إرل للػ  عػة ربد  مجػا وظم ػة والتحري ري  الد ف سمج   ع ثف  فمجي ول لإ الت ي ة الثد     ووسايط التقار ث 

 1. "واسهتجا مجا زبي  مجا ولالتارل وإ تاجمجا  دثاءهتا عنت ثة لصف  وظم ة آبث  إرل ش ل وعة

   مجػا الت  ػس ظم ػة :أشممجػا وعػة الصػثضم   ا  ثفػ  عبلعػ   نػت ت  أف ظم ػة النػالق  الت ث فػات بػبلؿ عػة
 وزبي  مجػا إل مجػا الد ػدؿ ظم ػة ،و  ث فػات لقدا ػري زبضػت ل  بػارد  دال ػ  أسػا  الثسػم( أو الثعػدز أو )لال   ػات

 وظم ػة ل هتع ػي  ودال ػ  والتحري ػري الد ػف سػمج   فمجػي لػ لإ ا ؤسنػ  و الفػثدع النػ دؾ  دجػ   إل هتو  ػاا  و ق مجػا
 واسهتجا مجا. وزبي  مجا وإ تاجمجا دثاءهتا إ ادة

 األتػرياؼ ل ػدغ  قػهتف عػا دثػسا حب ػو الػ  ض ل ضػمج ا عػت عت ػاعبلف ا  ثفػ   ػد ي فػ ف الدادػت و و
 ا  ثفػ  ربد ػل دػ لإ أو  ػثضم  أبػثت إذل ضػ     ع ثفػ  عػة اإل تقػاؿ إع ا  ػ   فنػث الػ ع األعػث ع ػا لدجددشمػا
 ا دادػف و اخلػربات   ػادؿ و اآلبػث ة عػت الف  ػ  دب ثفتػ  الفثد عبارد    ط ا ت ادا أبثت ض     ع ثف  إذل الض    

 ع ثفػ   دل ػري دػ لإ أو أبػثت  ػثضم  ع ثفػ  إذل  ػثضم  ع ثفػ  ربد ػل أ ضػا ظم ػة و تػ ا ا  ارسػات  و ا مجػارات و
 . ثضم  ع ثف  لاست رياـ جري رية

 

                                                           
 .40  ص2008األردف     اف  والتدز ت  ل  بث  فاء دار النادس   ال      "المعرفة إدارة في معاصرة اتجاىات" داد  حم ري الي ادات   1



 الفصل األوؿ عموميات حول إدارة المعرفة

 

10 
 

 و إستراتيجياتها ، متطلباتهانحوىاماىية إدارة المعرفة، مبررات التحول  :الثاني المبحث

 دػريرهتا   ػط واافػاظ ال  ئػ  و التلسات لأيريث ال حاؽ   ط دريرهتا ا ؤسنات ذماح عقدعات أتم عة إف
 وجػدد إذل    مجػا ااصػدؿ وسػمجدل  ل    دعػات اهلايػل الػهتادم ت  أدتا   دعػا    دلدج ا ثدرة ظل و ا  افن    ط

 اجل ػا ي الػ داء  دظػف أف    مجػا الػه و ا ؤسنػات د ػل عػة ا   دعػات تػ   إدارة و   ظػ م إذل عاسػ  ياجػ 
 .القثار   ا   و نا ريةا و  ل  ؤسنات االسهتا  ع   األترياؼ ربق   و ع   القصدت لبلستفادة

 ل دسػا ا  ثفػ  عػة أفضػل عنتدت لري مجا اله ل  ؤسنات د ساا اتت اعاا    ي ا تقريع  الريوؿ ل ض لريأت
 واالسػتفادة و    قمجػا ع مجػا والت اعػل ا  ثفػ    ػط ااصػدؿ د ف ػ  جمػاؿ و وعتفػدؽ عت  ػي عنػتدت ذات أ ػ حت

 إذل وربد  ػ  الف ػثع  ا ػاؿ لػثأس األعثػل االسػتث ار تػد اإلدارة تػ   دم ػيات أتم أف   ل وت ا  ا ؤسنات و ع مجا
 .ا ؤسنات دفاءة ورفت الفثد  أداء       و  نمجم إ تاج   ددة

ااري ثػػ  عػػة أتػػم وأذمػػت األسػػال   اإلدار ػػ  ااري ثػػ   والػػ ع  ا ؤسنػػ و  ػػري     ػػ  أسػػ دب إدارة ا  ثفػػ  و 
هبػريؼ ربق ػ  و  ي ػي اإللػرياع د  ػية   افنػ   سب  مجػا  ا ؤسنػ ل   ثفػ  الضػ     والصػثضم  و      لاالسػتلبلؿ األعثػل

 عة االست ثار وال قاء و  ادل األ  اؿ.

 المعرفة إدارة نشأة :المطلب األول
 القػريـ ع ػ  اللثل ػدف الفبلسػف  اتػتم حب ػو ا  ثفػ  دبفمجػـد االتت ػاـ دػريـ دػريم تػد ا  ثفػ  إدارة و ال حو إف

 دتالػاهتم و ردػيوا حب ػو دػ  مجم عػة  دث قػ  و  ريو  ػ  ن عػا تػد و أساسػ اهتا و عض دسا  ة ال حو و ا  ثف  دبات  
 .عضاع  مجا و ا  ثف  ل ظث ات الصح   الفمجم   ط ااصدؿ يدؿ

 ا  ثفػ    ػط داي ػا   ػبل الػريواـ   ػط دػاف اإلدارع ال  ػل أف اتػاؿ تػ ا و ال ػايثني عػة ال ثػس  ػثت و
 الدالدة ف عري يري و عفمجدعا ل نت األبسة ت   أف ج  ا  تض  ف    ا  ثف  إدارة ج ور و ال حو   ري أ   ي و
 1938  ػاـ  (C.Barnard)لث ػارد  ش نػهت أ ػرير  الػ ع "الت ف ػ ع ا ػري ث وظػايف" دتػاب أف ا ثػاؿ س  ل   ط
 لصػ اغ  اجلمجػدد  ضػ ة و   ػيز أف و ا صػاؿ   ظػاـ  قػريـ أف تػد الت ف ػ ع ل  ػري ث اجلػدتثع الػريور أف   ػط ردػي

 1.ربق قمجا ا ثاد األترياؼ وربري ري

 ا  ثف  إلدارة التارطم   اجل ور (H.Fayol) فا دؿ  ت ثع و (F.Taylor) ا  در  فث ري ث إ  ثجت يني و
 ال فا ػ  ربق ػ  وجػدب ألثزتػا وعػة ال    ػ  لػئلدارة األساسػ   ا ث  ػيات وضػ دا ي ػو  ال    ػ  اإلدارة ظمجػدر إذل

                                                           
1
 .226  ص2009والتدز ت    اف  األردف   ل  بث ال      ال ازورع دار ، اإلدارية المعلومات نظم اسني    غال  س ري  
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 ربتػدع ا  ػادئ تػ   صب ػت أف وا بليػ  والت صػ  ال  ػل  قنػ م األ ػدؿ  و القدا ري ال   ي  ال حو اإل تاج   
 1.ا  ثف    ط داي   إدار   ويريات إ باء   ط ال  ل  ت    و واضح  ع ثف   عضاعني   ط

  ريـ لظثوؼ  ن ط عا عت  ياع ا  ريرصم ا و  ث   لب ل ا  ثف  إدارة عفمجـد ظمجث الث ا   ات لريا   عت و
 ع مجػا جمػاالت  ػرية   ػط  ث  ػي الػ ع ااػارل ا  ظػدر لت  ػي جػ ر ا ا  ثفػ  إدارة إذل ال ظػثة ربدلػت ي ػو التأدػري

 2 اإللرياع. إذل اااج  و الف ثع ا اؿ رأس   ط اإل ت اد

 ولػدؿ درادػث  ل ػهت ل ػ مجم وعػة ا  ثفػ   إدارة و  ػد ث  بػأة و اإلدارة ع ظػثع عػة  ػريد أسػمجم لقػري و
  STRASSMANوسػهتامساف DRUCKER درادػث فأدػري األعث   ػ   ا تحػرية الدال ػات و سػ   ول ػهت اسػهتامساف

   ظ    . د دارد الصثضم  وا  ثف  ل    دع  األشم   ا تيا رية   ط

 لت   قمجػا األعث   ػ  تدلػت دػارد يب شػثد  داعػت   ػريعا ـ  1985  ػاـ إذل ا  ثفػ  إدارة الػ  ض و ثجػت
 عارل سدؽ أدرب سهت ت ووؿ أف ي و األ  اؿ    ط و أثستا ا  ثف  ل دارة ال ثسوف  قت ت دل الفهتة ت   و ول ة

 هبػا  اتػتم دػري دػاف وإف ل   ثفػ    قري ػ  د  ػ  ربري ػري حمػاوالت با ػ  األعػث  لػادئ و ا  ثفػ  إدارة ذباتػل ال ػادل و
  3.ذلإ ل ري

 و ا  ثف  إدارة ش    لريأت ي و اال هت ت لفضل ا  ثف  إدارة ع ادرات ازدتثت التن   ات ع تصف وو
 األورل ػ  البػثدات لػني ا  ثفػ  إدارة يػدؿ اسػتفتاء  ػة  تػاي   بػث و ـ وشػث ت 1989 ػاـ و أ بػأت واله أورلا
 .ـ 1994  اـ و اال هت ت ش      ط

 إدارة عفمجػـد ا ؤسنػات عػة ال ثػس    ػت أف ل ػري با ػ  و  تيا ػري أبػري لػ  االتت ػاـ أف عبليػ  تػد ودمػا
 إدارة أ ظ ػ  لت ػد ث ا  يا  ػ  عػة % 4 الػريورل ال  ػإ زبصػ   ـ 1999  ػاـ شػمجري فقػري ذلػإ غػثار و  ػط ا  ثفػ  
 4ا  ثف .

 ظمجػدر  فنػث عػا تػد و  ػـد ل ػري  دعػا اإلدارع ال  ػل و أشم تمجػا  ػيداد ا  ثفػ  إدارة أف الداضػ   ػة إ ػ  و
   ف   دمارسات و ا ؤسنات ل ض لريأت   ريعا التن   ات لريا   ع   ذلإ و إدار   ددظ ف  األبسة ت   عفمجـد

                                                           
1
 ع مجري : الث اض اا دعي الق اع و عت  ي أداء رمد اإلدار    ل ت     الريورل ا ؤسبث و عقريع  ورد    المعرفة وإدارة البيروقراطية   رياهلل  الددرياي  

 .22  ص2009ال اع    اإلدارة
2
 Charles Despres and Daniele Chauvel, « Knowledge management », Journal of Knowledge Management, Vol. 

3, No. 2, 1999, pp. 110-120. 
 ج عػل  جاع ػ  التنػ س  و  ػـد والتعار ػ  االدتصػاد   ال  ػـد د  ػ  عاجنػتس  عػ دثة  االقتصاادية المؤسساة فاي المعرفاة إدارة تطبيق ضبددة   ن م 3

 . 44 ص   2010
 .07 ص   2005 القاتثة  ل  بث  لدذم اف اإلدار    ا   يوف س ن    المعرفة إدارة  درؾ  لثس  4
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 الف ػثة دا ػت ي ػو اإلستبػار   (Anderson) أ ريرسػدف شػثد  ذمػري ا ؤسنػات تػ   أتػم عػة و ا  ثفػ  إدارة
  1ع اجلتمجا.  و ا ؤسن  ت      مجا ربصل اله ا  ثف  الستث ار إلريا    طثؽ لت د ث

 ادتصػاد ات إذل ال ػادل دوؿ ادتصػاد ات لتتعػ  األ  ػاؿ إدارة جمػاؿ   ػط لظبلهلػا ألقػت األسػ اب تػ   دل
 اآلف أ ػ حت لؤلشػ اء التحد   ػ  ال    ػات عػة ا ضػاف  الق  ػ  ربقػ  األ  ػاؿ عؤسنػات دا ػت ل ػريعا و ع ثفػ 
 داي ػ  عؤسنػات إذل فبػ ئا شػ ئا ا ؤسنػات  تحػدؿ أبػ ت و ا  ثفػ  إدارة وأ بػ       ػات عػة أ  ط د    ربق 
 .ا  ثف    ط

  المعرفة إدارة : مفهومالمطلب الثاني
 ال قػري ة بػبلؿ هبػا االتت ػاـ  يا ػري والػه اإلدارة   ػم و ااري ثػ  ا فػات م عػة ا  ثفػ  إدارة عفمجػـد   ػري

 ال ػايثني زبصصػات لػابتبلؼ ابت فػت والػه ا فمجػـد لػ لإ الت ػار ف عػة ال ري ػري ظمجػدر إذل أدت دمػا األبػس ة
د ػا ذدثتػا  وتػي أساسػ   عػريابل ثػبلث ت ػاؾ ا  ثفػ  إدارة و  ث ػف ولفمجػم  ظػثتم  وجمجػات وابػتبلؼ

(Malhorta: )2 

 و دث   ل ا ات ددا ري و  د ث ا   دعات  ريفقات وإدارة ال  ا ات ع اجل  أ ب    تض ة :المعلوماتي المدخل  -أ
 .ا ؤسن  و األ  اؿ أ ب  

  ػة الت ق ػ   ظػم عثػل ا   دعػات  ق  ػ    ػط ا نت رية ا  ثف  إدارة  ظم و  د ث ل  اء  مجتم :التقني المدخل  -ب
 الد ػ    ػط ا نػت رية ا   دعات  ظم الفدر    التح      ا  اجل   ظم اخل سة  ال ظم ال  ا ات  عنتدد ات ال  ا ات 

 .وغستا

 اجل ػا ي  الػت  م يقػدؿ   اوؿ ببلؿ عة ا  ثف  إلدارة الف ث   أو الن دد   لاألل اد  مجتم :الثقافي المدخل  -ج
 .ل ت  م النا    ا ؤسنات ول اء ا تدا ل  الت  م

 ذادػثة ول ػاء ا  ثفػ  عػدارد اسػتث ار بػبلؿ عػة لػئلدارة ي ػدؿ  قػريم إذل ا  ثفػ  إدارة  نػ ط ا ػريابل تػ   دػل وو
 وعة لني الت ار ف   دث:  وا بارد  ا  ثف    ادؿ   ط والهتد ي ل   ثف 

                                                           
1
 Ahmad Al-Athari and Mohamed Zairi, « Building benchmarking competence through knowledge 

management capability , An empirical study of the Kuwaiti context » ,Benchmarking: An International Journal, 

Vol. 8 No. 1, 2001, p 73. 
2 Malhotra, Yogesh: “Knowledge Assets In The Global Economy”Assessment of National Intellectual Capital, 

Journal of Global InformationManagement, July-Sep, 2000, P83. 
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 ( ثت (Chou الف ػثع ا ػاؿ رأس واسػتث ار اسػت ثاج دبدج مجػا  ػتم     ػ "تي:  ا  ثف  إدارة أف 
 إدنػاب أجػل عػة وااللت ار ػ  والف ال ػ  لال فػاءة  تصػف دػثارات إذل الد ػدؿ هبػريؼ    ؤسنػلا اخلػاص

 1ال  بلء". والتياـ والء   ط وااصدؿ   افن   ع ية ا ؤسن 
 الت ػثؼ   ػط    ػل الػه اإلدارة أسػا: "  ػإ   ػط ا  ثفػ  إلدارة است ت  )األد يب(   ث فاا  ودري ت ا 
 وأذتاسم   قدهلم و داع   ع ارؼ عة عنتف ري ة( أو عنتبار ة أو )عدظفني سداء األفثاد لريت عا   ط

 ف مجػا وا بػارد  اسػت رياعمجا  نػمجل ل ث قػ  و  ظ  مجا والدثاي   النعبلت و الظاتثة ا  ثف  وإصماد صبت أو
 الت ػال ف ولأدػل األسػال   لأفضػل ال  ػل وإذمػاح األداء عنػتدت رفػت ضمقػ  دبػا ا ؤسنػ  ع نػديب لػني

 2 ."ا     
 ا  ثفػ   دل ػري   ػط ا ؤسنػ   نػا ري اله وال    ات األ ب   عة جم د  " :و ثفتمجا )الياعل( لأسا 

 عػة  تضػ ة دبػا ا  ثفػ  ربد ػل   ػط وال  ػل و بػثتا  و  ظ  مجػا واسػت رياعمجا وابت ارتػا    مجػا وااصػدؿ
 إدارة خمثجػات واسػت رياـ بريعات( أو )س ت ع تعات إذل ودريرات واذباتات وبربات وع  دعات ل ا ات
 ل ت  ػ ط عت اع ػ  ع ظدعػ  ول ػاء الػت  م     ػات ورسػم عبػ بلت ويػل القػثارات  ػ ا   و ا  ثفػ 

 3 ."االسهتا  عي
 ورب   مجػا وبارجمجػا  ا ؤسنػ  دابػل عصػادر عػة ل    دعػات ا ػ ظم التع  ػت" تػي ا  ثفػ  إدارة 

 و ربنػني وربق ػ  ا ؤسنػ  و ال    ػات وإثػثاء  دج ػ  و  نت ريـ ودالالت عؤشثات واست تاج و فنستا
 أو سالق  فهتات و ذاهتا ا ؤسن  لبلذمازات لال ن   سداء اإلذماز عة أ  ط عنتد ات إذل واالر فاع األداء
 4."ا  افنني اذمازات إذل د اسا

 ذلإ و الن     دد دري و ا  ثف  إلدارة      عتف  عديري   ث ف  دجري ال أ   س   عا ببلؿ عة  بلي 
 التػأطس فػ ف لػ لإ و اإلست بػاؼ و الت ػد ث عثي ػ  و  ػياؿ ال جري ػريا ع ثف ػا يقػبل  بػ ل ا فمجػـد تػ ا دػدف

  تضػ ة عنػت ثة د  اع   ػ       "تي :   ا  ثف  إدارة ف ف أبثت  اي   وعة ل ري   ت ل دل األبس هل ا ا فات  ي
 ويفظمجػا واسػت رياعمجا و دز  مجػا و  د ثتػا وإصمادتػا ا  ثفػ  ربري ػري إذل اهلادفػ  وا  ارسػات األ بػ   عػة جم د ػ 
 الت  ػف ل    ػ  ا ت  قػ  القػريرات وربنػني الت ػال ف وبفػض األداء عنػتدت رفػت   ػ    ػت  دمػا اسػهتجا مجا  و  نس

 ." ا ؤسن ل احمل    ال  ئ  و النث ت التل س عت   ات عت

 واإللريا  ػ  ال ظاع ػ  األسػال     ػط  ثدػي اإلدارة عػة أو ا  ثفػ  عػة فػثع أو  ظػاـ تػي ا  ثفػ  إدارة إف
 لق ػ   ف ري حب و الفثد   ال فاءات سب  مجا اله ا  ثف  لث ري ا ؤسن     مجا اله  ْقريـ ا  ثف   وا  ارسات واألدوات

                                                           
1
 Chou Yeh, Yaying Mary, “The Implementation of Knowledge Management System In Taiwan’s Higher 

Education”, Journal of College Teaching & Learning, Vol.2, No9,5002, p.52. 
 .26  ص2008األردف     اف  والتدز ت  الدراؽ ل  بث عؤسن   " المعلومات ومراكز المكتبات في المعرفة إدارة " ذ      ي األد يب  2
 .24  ص2006  1)الثد ي )ال ريد ال ادل جم    "المنافسة على قادر عربي لمجتمع المعرفة إدارة"   الياعل رم 3
 .48ص   2004 القاتثة  غث    دار  المعرفة إدارة الن  ي    ي 4
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 ويفظمجػا  دل ػريتا     ػات بػبلؿ عػة إلدارهتػا عنار وضت ضثورة  فثض ال ع األعث ا ؤسن   دابل عة ال اع ني
 عصريرا ري ن ا لت دف است نابمجا أو  ق  ريتا   ط ا  افن  ا ؤسنات   عي ودفاءة لفا     واست رياعمجا و د   مجا

 .الت افن   ول   ية ل ثل 

 ا ؤسنػ  أدنػاـ ل ػل شػاعل عفمجػـد تػي لػل   ا ؤسنػ   ت  ا  عبثوع أو ع ادرة جمثد ل نت ا  ثف  إدارة إف
 ا  ثفػ    ػد ة ل    ػ   قػـد الػه الدظ ف ػ  ل  عػاالت ال ػالثة ا ت د ػ  الت ظ   ػ  واأل ب   ال    ات عة ييع  ددسا

 ا دجػددة اإل نا    ل  دارد اخلبلد  االلت ار ودريرة ا   دعات    دلدج ا لني الت اضري وإدارة عنت ثة لصدرة اجلري رية
 . اإل نا    والتعارب اخلربات   يوف وا ليت ل     إدارة تي لل وال ريـ ل فثاغ إدارة ل نت وتي   ا ؤسن  و

 األ بػ   و ال    ات عة جم د  " : أسا   ط ا  ثف  إلدارة شاعل عفمجـد إ  اء ظم ة س    ا ود بل  
 ف ػاؿ و عت اعػل  ظػاـ ضػ ة عريجمػ    ػدف ال    ػات تػ   ا  ثفػ    قػل و  بػث اسػت رياـ   دل ػري  شػأسا عػة الػه

 ربق ػ  شػأسا عػة الػه و األعثػل لال ث قػ  اسػت رياعمجا أجػل عػة ا  ثف  عصادر خمت ف عت الت اعل و الد دؿ  نمجل
 ."ل  ؤسن  الق    وب   اإللت ار و اإللرياع  بع ت جا   إذل ف ال   و ل فاءة ا ن ثة األترياؼ

 المعرفة إدارة، وأىداف : أىميةالمطلب الثالث
 الػه ا  ثف ػ  ل  ػدارد األعثػل االسػتلبلؿ و االسػت رياـ و األسػاس ددسػا عػة أشم تمجػا ا  ثفػ  إدارة  نػت ري

 أدثػث أ ػ حت ااػارل ودت ػا و ا  ثفػ  إدارة د ػا أف  ا ؤسنػي لػاألداء واإلر قػاء تحنػنيال ريؼهبػا ؤسنػ   سبت  مجا
 إفػثازات و ل تػاي  ا  ثػف االست رياـ و اال صاالت و ا   دعات لثدرة ا ث     ا  ثف  لثدرة  ت ع  وذلإ ضثورة عة

 ا  ثفػ  إدارة أشم   إصباؿ ظم ة و سمد   و  باطا   و  د ث اإلدتصاد   ل جماالت داف  و ال      ا  ثف  وع   ات
 1  ي:  د ا ال قاط عة جم د   و

 بػبلؿ عػة ذلػإ و ا ؤسنػ  سبت  ػ  الػ ع الف ػثع ا ػاؿ رأس السػتث ار ف الػ  وسػ    تػي ا  ثفػ  إدارة إف 
 إل مجا؛ احملتاجني األفثاد د ل عة واست رياعمجا ا  ثف  ل دغ  نمج ل
 عػت ا  ثف ػ  ا دجػددات ز ػادة و الت ػال ف زبفػ ض أجػل عػة ل  ؤسنػات د ػسة فث ػ  ا  ثفػ  إدارة   تػرب 

 ا  تدجات؛ جددة ز ادة
 و دج ػ  ال بث    داردتا اإللريا    القريرات لتبع ت األبسة ت    ريفت ل  ؤسنات يافيا ا  ثف  إدارة   ري 

 غاعض ؛ و ع ثوف  غس  بلدات  ة وال بف جري رية ع ارؼ خل   اجلمجدد
 اخلربة؛ و ا  ثف    ط ا ت ادا ذلإ و أدايمجا ربنني   ط ا ؤسن  دريرة ا  ثف  إدارة   يز 
   هلػا ا بػارد  ودػ ا و  د ثتػا ع مجػا ا تػدافث بػيف و  دث ػ  ا   دلػ   ا  ثفػ  ربري ػري ل  ؤسن  ا  ثف  إدارة  ت 

 و ق   مجا؛ و    قمجا
                                                           

1
 .60 ص ذدث   س   عثجت الي ادات  أضبري  داد حم ري  
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 ل ئػ   بػمجريتا الػه النػث    ا تلػسات و الت ػدرات عداجمجػ  و لاسػت ثار ذاهتػا ذبري ػري عػة ا ؤسنػات سب ػة 
 ااارل؛ ودت ا و األ  اؿ
 احملتدت   ط الهتد ي ببلؿ عة  تحق  ال ع األعث ذاهتا ا  ثف  د      ظ م و ا  ثف  إدارة  ناتم. 

 1  :ذمري ا  ثف  إدارة أترياؼ ألثز عة

 ا بػادل عػة ال ري ػري عػت الت اعػل لؤلفػثاد  تػ   ددسػا اإل تاج ػ  ال فػاءة ربق ػ    ػط ا  ثفػ  إدارة    ػل 
 عػة سب ػ مجم عنػتق     رؤ ػ  لػري مجم  بػ ل د ػا القػثارات ازبػاذ   ػط لالقػريرة  ػيودتم د ػا ا  قػرية و اجلري ػرية

 ف ال  ؛ و دفاءة ل ل ال  ل
 ا  ثفػ   بػث و    ػات   ا  ثف ػ  واأل بػ   ال    ات دب ت ف الق اـ د ا و ال اف   و البلزع  ا  ثف   دل ري 

 2 ال بلد ؛ ذوو األطثاؼ جل ت
 ال بػاطات إدارة     ػ   تػدذل عت اعػل ع ػثو  ظػاـ ل ػاء   ػط القػادرة اإلدار ػ  الق ػادة إصمػاد إذل النػ ي 

 ا  ثف ؛ ل دارة ال بلد  ذات ا  ت ف  وال    ات
  إل مجػا اااجػ  ودػت و إل مجػا الد ػدؿ سػمجدل  عػة سب ػة الػه البلزعػ  وال ث قػ  لالبػ ل ا  ثف  وزبي ة يف 

 ال    ات؛ ت   عثل و    مجا ا  ت ري ا ت درة اآلل ات و األسال   و التق  ات اإل ت ار ل ني األب  عت ذلإ
 ػط ا  ػل اإلدتصػاد  ن ط د ا أو اجلري ري ال ا ي اإلدتصاد إذل التق  ريع االدتصاد عة ا ؤسنات ربد ل   

 البػ  ات رمػد التحػدؿ و تػ ا لف  مجػا  نػاتم حب ػو األ بػ   عػة دبػ    األبػسة تػ   لت  ػل ا  ثفػ 
 اإلل هتو   ؛ التعارة و الداس   اإلدتصاد  

 أفضػل   بػث ف سػا ا قالػل و و ال  ل ع رياف عة ال د   ا قهتيات و األف ار صبت   ط ا  ثف  إدارة    ل 
 ا ؤسن ؛ دابل و هبا ال  ل  تم اله واأل ب   ا  ارسات

 دػ ا و ال  ئػي الت ق ػري عػت الت  ػف و اهلػادؼ التصػ  م و الػد ي و اع اإللػري   ي ػي   ػط إدارة ا  ثفػ     ػل 
 األفػثاد   اعل ذمري اإللريا    األف ار ب   و اإللريا    ال      لي ادة األساس   البثوط عة و الت  م و ال داء

 ا  اسػ   الري اعػ  ا  ثفػ  إدارة و  ترب لري مجم ا تدفثة اخلربات اإلستفادة عة ود ا ل  مجم ف  ا األف ار و  ادؿ ع ا
 ذلإ؛ دل لتحق  
 اإل صػاؿ وسػايل بػبلؿ عػة إل مجػا الد ػدؿ سػمجدل  و األفػثاد لريت ا  ارؼ  دفث أف ي و اإل تاج   ربنني 
 ؛ اإل تاج   ربنني و ز ادة و د س لب ل و  ناتم ا ؤسن  دابل عتدفثة   دف أف صم  اله

                                                           
1

 .80صعثجت س   ذدث    ا   اوع  اخل دؼ إلثات م 
2
 Hols apple,  and M.singh, « the knowledge management value chain model : activities for competitiveness», 

Expert systems with application ,vol 20, 2001, p 82. 
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 ا ؤسنػ  و ا تػدفثة ا  ػارؼ   ػادؿ بػبلؿ عػة ذلػإ  ػتم و ا ؤسنػ  أدنػاـ خمت ػف لػني الت ػاوف   ي ػي 
 الػ ع الت اعػل و الت نػ    تحقػ  لػ لإ و  ػثضم  أو ضػ     ا  ػارؼ   ػإ دا ػت سػداءا أدنػاعمجا دب ت ػف
 د ل؛ ا ؤسن  أداء   ط      
   اليلػاية إدارة ودػ ا ال بػث   ا ػدارد وإدارة ال  بل  ػ  اجلػددة و هلػا الت  ػ ط بػبلؿ عػة لؤل  اؿ الق    ب 

 1.اإل تاج و ق  م
  قػـد حب ػو ا  ثفػ  عؤسنػ  ف ػثة   ػث     ػط    ػل ا  ثفػ  إدارة أف القػدؿ  نػت  ت سػ   عػا جا ػ  إذل

 أدنػاـ عػة دنػم دػل  نػمجم أف لاإلع ػاف ذب ػل حم  ػ  ب ػ  لت ف ػ  ا  ت فػ      اهتػا طث ػ   ػة األبػسة تػ  
 صب ػت   ػط    ػ  وايػري دالػ  و صب  مجػا لتدضػت زبصصػ  جمػاؿ و عنػاشمت  ينػ  ا  ثفػ  و دل ػري ل  تػاج ا ؤسنػ 

 .ا  ت ف  أ  اهلا و أ ب تمجا   ط و ا ؤسن    ط ال اـ لال فت ل  دد األدناـ صب ت و و الت ظ     ا نتد ات

 المعرفة إدارة اتجاه نحو التحول مبررات :رابعالمطلب ال
  (2004و اسػػني    )الثفػػا ي(Wickham, 2001)دراسػػ   عثػػل الريراسػػات عػػة ال ري ػػري أشػػارت

(Mayers, 2004) الػه ا ؤسنػات أف إذل ا  ثفػ  إدارة ع ػادرات يػدؿ أجث ػت والػه الريراسػات عػة وغستػا 
 2 :  ي ف  ا ذم  مجا أف ظم ة الفدايري  عة جم د   يققت دري ا  ادرات ت   عثل ا ت ريت

 الدسػ ط اإلدار ػ  ا نػتد ات و با ػ  أسػثع لبػ ل القػثارات  ت   إذ القرارات: اتخاذ عملية تحسين 
 ال   ا؛ اإلدار   ا نتد ات د ل عة ازب ت أسا لد د ا أفضل ولب ل أدل  عدارد ولاست رياـ والري  ا
  ػإ و دضػ   لبػثح عاسػ  ياجػ  ت ػاؾ لػ   أ ػ  إذ أفضال: بطريقاة اتخاذىاا تام التاي القارارات تنفيا   

 أدصث؛   دف ا  ت ف  اإلدار   ا نتد ات لني اال صاؿ ي قات وألف القثارات 
  مان القريباة األخار  والوظاائ  بوظاائفهم يتعلاق فيماا المعرفاة علاى قادرة أكثار الموظفاون يصاب 

 إذل إضاف  أفضل ربن  ات إلجثاء ع ادرات طثح   ط دادر ة ا دظفني تؤالء  ص   ل لإ و ت ع  وظائفهم:
 و قبل   ؛ خبربة ال  ل ربنني و ا نا رية لال    ات  ت    فا     وأدثث أسثع جري رية إجثاءات    م
  واخلػريعات ا  تعػات وط   ػ  وحمتػدت التشاغيل: بعملياات يتعلاق فيماا وعياا   أكثار الموظفاون يصاب 

 جبػددة أ  اهلم إذماز   ط دادر ة  ص حدف ولالتارل وإجثاءاهتا  البثد  وس اسات واليلاية  ال  بلء وياجات
 ا بثفني؛  ريبل إذل اااج  دوف األب اء  صح     ط و    دف أفضل 
  لبػ ل ضمػريث عػا  تفمج ػدف فػ سم ولالتػارل العمال: بيئاة فاي يحادث لماا وعياا   أكثار الموظفاون يصاب 

 الدظ في؛ والريوراف الل اب  ن  و   فض د ا أفضل 

                                                           
1
 .33عثجت س   ذدث   ص ،تطبيقي مدخل :المعرفة إدارةيعازع      ي ت ثم  

2
 .35  ص ف  ا ثجت النال   
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  يػدؿ أدػرب فمجػم لػري مجم  صػ   إذ أفضال: بصاورة بيانهم فيماا التعاون على قدرة أكثر الموظفون يصب 
 اآلبث ة؛ لريت اله ا  ثف  دب ثفت  ع مجم دل  ت م ود ف اآلبث    ط ع مجم دل ا ت اد د ف  
  واسػتعالات وبػريعات ع تعػات  قػريم بػبلؿ عػة :أفضال الزباائن إرضاا  علاى المؤسساة قادرة تصاب 

 أ  ط؛  د    ذات
 الت ال ف؛ بفض إذل  ؤدع ال ع األعث الداخلية: العمليات تحسين على العمل  
 لاالزد ػاد اآلبػ ة ل   افن  األساسي ال  صث   ترب وال ع :المؤسسة داخل اإلبداع تحسين على العمل 

 دب ظػدر الق  ػ  األشػ اء رؤ   أ ضاا      ول    جري رية  وبريعات ع تعات   ط  دل ري فقط  قتصث ال واإللرياع
 جري ري. 
 مستويات إستخدام إدارة المعرفة وإستراتيجياتها: خامسالمطلب ال

 مستويات إستخدام إدارة المعرفة -أ
 1إذل أف األفثاد  نت ريعدف ا  ثف  ض ة أرل   عنتد ات   ط ال حد التارل:  Wiigأشارت الريراس  اله داـ هبا 

)ع ثفػػػ  الثؤ ػػػا  اهلػػػريؼ   Idealisticوتػػػد عنػػػتدت وضػػػت األتػػػرياؼ أو ا  ثفػػػ  ا ثال ػػػ   األول:المساااتو   .2
 واألسمدذج(.

إف و  ة  تفػػا  دف ع ػػ  لبػػ ل واع   ف جػػيءا عػػة تػػ   ا  ثفػػ  ع ػػثوؼ لبػػ ل ج ػػري  لػػل تػػد ظػػاتث لػػريت األفػػثاد الػػإ
م عػػة تػػ ا ال ػػدع لػػ   ع ثوفػػا  إذ أ ػػ  ع ثفػػ  ضػػ      وال ظم ػػة الد ػػدؿ إل مجػػا إال لبػػ ل غػػس واع  وتػػي تػػاجلػػيء األ

 (.Know-Whyدم ة  ولتدل ري األترياؼ والق م )ع ثف   اذا؟  نت ريـ لتحري ري عا تد 
)ع ثفػػػػػ  ال ظػػػػػاـ  اخل ػػػػػ   عثج  ػػػػػ   Systématiqueوتػػػػػد عنػػػػػتدت ا  ثفػػػػػ  ال ظ  ػػػػػ   المساااااتو  الثااااااني: .2

  (.ا  مجع 
إف ا  ثفػػ  ال ظث ػػ  الػػه ظمت  مجػػا األفػػثاد يػػدؿ إرسػػاء الػػ ظم  وا  ػػادئ ال اعػػ  واسػػهتا  ع ات يػػل ا بػػ     تػػي ع ثفػػ  
ظاتثة  وع ثوف  لريت األفثاد إذل يري ل  ػري  و نػت ريـ األفػثاد تػ   ا  ثفػ  عػة أجػل رب  ػل عػريابل ولػريايل جري ػرية  

عػػة أجػػل   ػػد ة فمجػػم يػػدؿ د ػػف    ػػل األشػػ اء  ود ف ػػ  ال ػػريء و ثد  مجػػا والتف ػػس ف مجػػا ل  ػػ   أع أسػػا  نػػت ريـ 
 (.Know-That)ع ثف  ذلإ 

 .)ع ثف  إزباذ القثار وا  ثف  الداد   ( Pragmatiqueوتد عنتدت ا  ثف  الرباغ ا     المستو  الثالث: .3
وغال ا   ػدف ظػاتثة  و نػت ريـ األفػثاد تػ ا ا نػتدت عػة ا  ثفػ   Practicalإف ع ثف  إزباذ القثار تي ع ثف        

 (.Know-Howعة أجل الق اـ لاأل  اؿ ال دع   وازباذ القثارات )ع ثف  د ف 

                                                           
  الثضداف ل  بث مدخل لتحقيق التميز التنظيمي في األلفية الثالثة المنهجية المتكاملة إلدارة المعرفة في المنظمات ت ثم   ي يعازع   1

 .74  ص 2024والتدز ت    اف  األردف  
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 )ع ثف  األ  اؿ األو دعا     (. Automatiqueوتد عنتدت ا  ثف  األو دعا       المستو  الرابع: .4
ع ظ مجػا  ه دػاعدا لأسبتتمجػا  ودػري أ ػ حت ووألف  هب ا ال دع عة ا  ثف  الػ وو ت ا ا نتدت   دف األفثاد   ط ع ثف 

 ع ثف  ض      إذ  نت ريعمجا األفثاد لت ف   ا مجاـ لب ل أو دعا   ي  أع دوف  ف س واع.

 إستراتيجيات إدارة المعرفة -ب
  تػػرب جمػػػاؿ دمارسػػػات واسػػػت رياعات إدارة ا  ثفػػػ  و    قاهتػػػا جمػػػاال واسػػػ ا ظم ػػػة أف  ل ػػػي دافػػػ  أوجػػػ  ل ػػػاء 

عػة  عؤسنػ ا  ثف   لريءا عة الت  م أث اء ال  ل ولثاع  الترير    وا تمجاء لال حػو والت ػد ث. د ػا أ ػ  ال ظم ػة ألع 
وضت إسهتا  ع   با   ل لإ  ل ػري ربري ػري فعػدة ا  ثفػ   أف   ريأ   ف   ع ادرة إدارة ا  ثف  إال عة ببلؿ ا ؤسنات

ثػػبلث إسػػهتا  ع ات إلدبػػاؿ   Wiig  وربري ػػري اإليت اجػػات واألتػػرياؼ. و   ػػا لػػ لإ ادػػهتح ا ؤسنػػ ا دجػػددة و 
 1   وت   اإلسهتا  ع ات تي:ا ؤسناتإدارة ا  ثف  و 

إسػػت رياـ تػػ   اإلسػػهتا  ع    ػػريرصم ا  وظم ػػة  إسااتراتيجية النمااو التاادريجي فااي إسااتخدام إدارة المعرفااة: .1
دف  ت ت ػدف دبنػتدت  ػاؿ عػة اإلتت ػاـ  ع اسػ    وي   ػا   ػدف األفػثاد ا    ػ ا ؤسنػ وذلإ ي   ا   دف أوضاع 
ذات ا ػػػدارد احملػػػريودة الثاغ ػػػ  و     ػػػ  إدارة ا  ثفػػػ  عػػػة ل ػػػاء دػػػريرات إدارة  ا ؤسنػػػاتوسب ػػػة تػػػ   اإلسػػػهتا  ع   

حمػػريودة ا ػػدارد  ا ؤسنػػاتا  ثفػػ   و ت  ػػي تػػري  اإلسػػهتا  ع   ل دسػػا د   ػػ  ا  ػػاطث  ل ػػة ال ايػػري ع مجػػا لال نػػ   إذل 
   دف د  بل.

إدارة ا  ثفػ   ول ػة لػهتوع ويػ ر     ت ري ت   اإلسهتا  ع     ط   ل ع ػادرة إستراتيجية التروي والح ر: .2
عبلي ػػ  وع اسػػ    مث  ػػتم     قمجػػا و ودػػت اليػػ    ػػط   ػػاؽ  ا ؤسنػػ إذ    ػػ  و ال ريا ػػ  ي   ػػا   ػػدف أوضػػاع 

ذات ا ػػػدارد ا تايػػػ   ل  ؤسنػػػات . و ت  ػػػي تػػػ   اإلسػػػهتا  ع   لأسػػػا  تػػػ    واسػػػت  ووفػػػ  اااجػػػ  هلػػػ   اإلسػػػهتا  ع
       إدارة ا  ثف   ل اء دريرات ا  ثف   د ػا أف إسػت رياـ تػ   اإلسػهتا  ع    ق ػل  ن  ا  و ب ث حباج  ع ح  إذل

 ربق   ع تن ات   افن  . ل  ؤسن عة يعم ا  اطث  و ت   
و  تػػرب تػػ   اإلسػػهتا  ع   جػػيءا عػػة حماولػػ  واسػػ    إسااتراتيجية دعاام وجهااات النظاار المتقدمااة والفاعلااة: .3

عػػة بػػبلؿ وجػػدد إدارة إلريا  ػػ   ت  ػػت إذل األعػػاـ  و ت  ػػي تػػ   اإلسػػهتا  ع   و قد تمجػػا  ا ؤسنػػ هتػػريؼ إذل ذبري ػػري 
لأسػػػا اسػػػهتا  ع   عتدسػػػ   ا ػػػريت ف  ػػػا  ت  ػػػ  لا  ػػػاطثة   ػػػبلوة   ػػػط أسػػػا ذات عػػػثدود  ػػػاؿ لال نػػػ   ل بػػػثدات 

 ال  دي  اله  أب    ط  فنمجا إلتياعا لتحق   ع ية   افن   داي   ولنث  .

 

                                                           
1
 .76ص عثجت س   ذدث    المنهجية المتكاملة إلدارة المعرفة في المنظمات ت ثم   ي يعازع   
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 هاو معوقات متطلباتها المعرفة ، عمليات إدارة  :الثالث المبحث

 والت   قػي ال   ػي إطارتػا و وضػ مجا عػة اللػري ف  ػ  ا فػات  ي جا  مجػا عػة ا  ثفػ  إدارة   ػط الت ػثؼ ل ػري
 ال تػاي   ػ  ري   ػط ربق قػ  شػأسا عػة عػا ودػ ا عت   اهتا و األبسة ت   وأ ب   ل    ات  مجتم ال ع اجلا   ذلإ

 . واأل  رية ا نتد ات دب ت ف

 المعرفة إدارة عمليات :المطلب األول
 ااال ػ  الريراسػ  عػة   ػني دري و اتاؿ  ت ا و ا  تصني ال ايثني لت ريد ا  ثف  إدارة     ات   ريدت لقري

 عػة أدثػث   ػري   ػثرت ال    ػات ل ػض فمج ػاؾ ال    ػات    ػإ  ث  ػ  و  صػ  ف يػدؿ  ػاـ ا فػاؽ وجػدد  ػريـ
 دػري و أشم ػ  األدثػث لال    ػات و ػفمجا ظم ػة الػه و ا  ثفػ  إدارة سمػاذج     ػات عػة سمػدذج عػة أدثػث و و لايو 

 اله االذباتات و اآلراء خمت ف  ربز  عا وت ا ا  ثف   إلدارة األساس   اجلدتث   ال    ات   ط ال ايثني ع ظم ا ف 
 :ذمري اآلراء ت   لني وعة البليق   دراست ا جماالت عة جماؿ ش  ت

 درلػاف  ضمريد (Turban) و ػتم    مجػا اإلسػتحداذ ا  ثفػ   ل  بػاء لػريءا عثايػل لنػت  ا  ثفػ  إدارة     ػات 
 اإلدارة ف الػ   ل ث قػ  ا  ثفػ  يفػ  عبلي ػ   ل ث قػ  ذلػإ  ػتم و د  ػ  ذات د  ثفػ  ربري ػريتا بػبلؿ عة ذلإ

 عػة  تعنػري الػه و ا  ثفػ   بػث     ػ  أبػسا و ددتمجػا  عػة والتأدػري عثاج تمجػا و  ق   مجػا بػبلؿ عػة هلا ال     
  1إل مجا.  اااج  ودت وو إل مجا اااج  ين  ا ؤسن  ألفثاد األبسة ت   إ اي  ببلؿ
 عار   ي   بس(Mertins) ا  ثفػ     بػ    :التال ػ  ال    ػات  بػ ل ا  ثفػ  إدارة أف الصػريد  فػ  و 

 ربري ػري إذل ا  ثفػ   ب          تي و األوذل ال       بس حب و     قمجا و بيسا  دل ريتا  أتريافمجا  ربري ري
 الثا    ال      أعا    مجا  ااصدؿ طثؽ و عصادرتا ربري ري إذل إضاف  ا ؤسن   ث ريتا اله ا   دل  ا  ثف   د   
 ا  ثفػ  ب ػ  هبػا ا قصػدد و ا  ثفػ   دل ػري     ػ  ال    ػ  تػ     ػي   عػة ربق قمجػا ا ثاد األترياؼ لتحري ري فتمجتم

 احمل   و و  أ دا مجا  دب ت ف ا  ثف  أو    أو ا  ثف  ددا ري و    مجا اافاظ و زبي  مجا ذلإ ل ري ل تم اجلري رية
 صب ػت أف إذل اإلشػارة ذبػرير و     قمجػا ذلػإ ل ػري ل ػتم ا    ػني األفػثاد   ػط ا  ثفػ   دز ػت  ػتم األبػسة د ػل عػا

 2.ا ن ثة األترياؼ ل دغ عة التأدري  تم يه ل  تال   زبضت أف اللري النالق  ال    ات
 س ا ـث  دا ف ري أعا(D.Skyrme)  ذلػإ و التفصػ ل عػة لبػيء ا  ثفػ  إدارة     ػات لتحري ػري دػاـ فقري 
 رال ػاا  ثفػ    صبػت ثالثػا ا  ثفػ   ربري ػري ثا  ػا   ا  ثفػ  إ بػاء أوال تػي: و     ػات  بػثة و وضػ مجا بػبلؿ عػة

                                                           
1 EFRAIM Turban, « Information technology for management », John Wily and Sons, Inc, New York, 2007. 

pp 394. 
2
 Mertins K and Heisig P and Vorbeck J, « Knowledge Management: best practice in Europe », Spring Verlage, 

Germany, 2001, p 28. 
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 ال    ػ  أعػا االسػتلبلؿ  ثاع ػا الت   ػ   سػال ا الػت  م        ف عري سادسا أعا ا  ثف    قاسم باعنا الت ظ م 
 التق  م.        ذمري أبسا و الف ث    ا      يقدؽ إدارة و ضبا   و فتت ثل التاس  

 1:التارل لاجلريوؿ االست ا   ظم ة هلا الفث    ا مجاـ و دض   ربري ريتا و ا  ثف  إدارة     ات وإللثاز

 الفرعية المهام و المعرفة إدارة عمليات لتحديد نماذج :(1 - 1) رقم الجدول

 العمليات الفرعية العمليات األساسية المؤل 

 س ا ـث دا ف ري
(D.Skyrme) 

 اادار ا مج  ل -احملاداة –أسال   اإللرياع  - إ باء -2

 التريد   ا  ثو - ل تحري ري -2
 رب  ل ا فات م -

 اجل ت -3
 ط   ا  ثف  -
 االستقصاء و االسهتجاع -

 الت ظ م -4
 إدارة أدل  ا  ثف  -
 بث    ا  ثف  -

 التقاسم -5

 ا  ارسات األفضل -
 صبا ات ا  ارس  ا بهتد  -
 فثؽ عت ريدة الدظايف -
  ص  م فضاء ال  ل -

 الت  م -6
 عثاج   عا ل ري ال  ل -
  دار خ ا بثو ات -
 ش  ات الت  م -

 الت     -7
 أ ظ   د م القثار -
 إدارة التبل ل -

 إدارة األ دؿ الف ث   - استلبلؿ -8
 إدارة يقدؽ ا      الف ث   - اا ا   -9

 رأس ا اؿ الف ثعو حماس     قدم إدارة ا  ثف  - التقدم -20
   2005األردف  والتدز ت  ل  بث الدراؽ  "والعمليات واالستراتيجيات المفاىيم :المعرفة إدارة" ذمم    دد ذمم المصدر:

 .10ص

                                                           
 .10ص   2005األردف  والتدز ت  ل  بث الدراؽ  "والعمليات واالستراتيجيات المفاىيم :المعرفة إدارة" ذمم    دد ذمم  1
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 ا  ثفػ  إدارة إذل ال ظػث ضػدء و ا  ثفػ  إدارة     ػات ربري ػري إذل آبػثوف و ال  ػي اذبػ   ػ   ذع أبػث جا ػ  عػة و
 1  ي: عا وف  ا  ثف  إدارة     ات  ث    و  ص  ف ن ذلإ   ط ل اء و ع  دعات  د دارة ول   أفثاد  د دارة

 الػ ظم و أو ال ػاع ني  قػدؿ و عدجػددة   ػدف فقػري ا  ثفػ    ػة ال حػو  ػتم ي ػو المعرفاة: تشاخيص  -1
 .أشم تمجا و أولد اهتا  ث    و ا  ثف   ا دجددات ت   أتم سب  يو تم   واإلجثاءات 

 واال صػاؿ ااػدارات و التػرياوالت ا ػؤسبثات  :عثػل داب  ػ  عصػادر طث ػ   ػة ذلػإ  ػتم :المعرفاة اكتسااب -2
 2.اجلريد ال اع ني استق اب و ا نتبار ة و اخلرباء عثل بارج   عصادر طث   و أو واليلاية  لاليعبلء
 القضػا ا اػل جري ػري ع ػثو عػاؿ رأس  دل ػري   ػط ال  ػل و ا  ثفػ    ػد ة و إلػرياع هبػا  قصػري :المعرفاة تولياد - 3

لقػريرات سب يتػا  ػة  ا ؤسنػ   ودػري  ػيود  ا  ػ  وع ا ػ    افن   د    ل  ؤسن     ي دما ع ت ثة ل ث ق  وا ب بلت
غستػػػا و ربق ػػػ  إذمػػػازات وب ػػػدط   ػػػل جري ػػػرية و يػػػل ا بػػػ بلت و قػػػل ا  ارسػػػات األفضػػػل و  ػػػد ث عمجػػػارات 

 3الف  ني  وعنا رية اإلدارة و  دظ ف ا دات  واإليتفاظ هبا.
 وددا ػري دالدثػاي  ا  ػارؼ عػة عت د ػ  جم د ػ  ربػدع الػه الت ظ   ػ  الػ ادثة و ذلػإ و ػتم :المعرفاة تخازين - 4

 .التق      ط واال ت اد دالتريو ة ل ت ي ة طثؽ  رية وت اؾ اخل سة  ال ظم و ا  ي   وا  ثف  االل هتو    ال  ا ات
   ػل عػا ا  ثفػ    ػ اع ودفػاءات دريرات وز ادة ا  ثف    د ث ببلؿ عة ذلإ و تم :وتوزيعها المعرفة تطوير - 5

   ػط والهتد ػي ا  ثفػ   إدارة جمػاؿ و دفػاءة األدثػث ال ػاع ني واسػتق اب ال بػثع  ا ػاؿ رأس و االسػتث ار ضػثورة
 4 .ا ؤسن  إ تاج   عة  ي ري دما الت ظ  ي الت  م
   ػط    ػل الت   ػ  وتػ ا  "ط قػت إذا دػدة فا  ثفػ "   ػ   دل إذا د  تمجػا  فقػري ا  ثفػ إف  المعرفاة: تطبياق - 6

 5.  قا أدثث وصم  مجا عنتداتا ربنني
 :  ي د ا ا  ثف  إدارة     ات إصباؿ ظم ة ف    س   دما ا  بلدا و

 عصػادرتا دػ ا و ا   دلػ  ا  ثفػ  عػة دػل ربري ػري ال    ػ  تػ    بػ ل تحديادىا: و المعرفاة تشاخيص 
 . داجريتا وع اف

                                                           
 .98 ص عثجت س   ذدث    "المعرفة إدارة إلي المدخل"    النتار   ري ال  ي  1
 .26  ص2008  دار إثثاء ل  بث والتدز ت    اف  األردف  2  طإستراتيجيات اإلدارة المعرفية في منظمات األعمالينة   ينني  عبلف 2

 .62  ص 2020  ال     األوذل  دار د دز ل  بث والتدز ت    اف  األردف  والمعلومات إتجاىات حديثة في إدارة المعرفةصباؿ  دسف لري ث    3
 .404  عثجت س   ذدث   ص المنهجية المتكاملة إلدارة المعرفة في المنظمات ت ثم   ي يعازع  4
 إطار و عقريـ حبو  األردنية االتصاالت لمجموعة حالة دراسة التنافسية، الميزة تحقيق في تأثيرىا و المعرفة إدارة عمليات فبلؽ  حم ري  5

 09 اجليايث الب ف  جاع   ال ثل    الريوؿ و احملثودات د اع بارج الص ا    ل  ؤسنات الت افن   اإلسهتا  ع ات و ا  افن  يدؿ الثالت الريورل ا ؤسبث
 . 20ص   2010  دف رب20 و
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 ربتاجمجػا الػه لال د  ػ  ا  ثفػ  ب ػ  شػأسا عػة الػه الفث  ػ  ال    ػات عػة جم د ػ   بػ ل المعرفاة: تولياد 
 .أتريافمجا ربق   عة  ت  ة يه لايت اجاهتا  في اله و ا ؤسن 
 ضػ ة أو ع ثف ػ  أو  ػ  ضػ ة إل مجػا ا تد ػل ا  ثفػ  وضػت ال    ػ  تػ    بػ ل :وتنظيمها المعرفة تخزين 
 األبػسة تػ   إذل الد ػدؿ  نػمج ل شػأسا عػة ع ثف ػ  دا ػرية دبثالػ    ػدف الػه و ا  ثفػ  دبنػتدد ات  نػ ط عػا

    دلدج ات وبصد ا الت  دلدج   ا  ت ف  واألدوات الدسايل   ط ا ت ادا وذلإ سمجدل  ل ل واست رياعمجا
  (TIC).واإل صاؿ ا   دعات

 عػة جم د ػ  بػبلؿ عػة ذلػإ و ا    ػني لؤلفػثاد ا   دلػ  ا  ثفػ  ل  ايػ  ال    ػ  تػ   هتػتم :المعرفاة توزياع 
 .ا دلرية ا  ثف        عة األفثاد سب ني شأسا عة اله ا  ت ف  الدسايل و ال ثؽ
 عػة اإلسػتفادة و الت ف ػ  ي ػي ا  ثفػ  وضػت ببلهلػا عػة  ػتم الػه األ بػ   خمت ػف  بػ ل :المعرفاة تطبياق 

 .ال  ل أسال   و أو ا  تدج و سداءا األبسة ت   هبا  أيت دري اله اإلضافات
 :ال    ات خمت ف  ق  م و عتال   شأسا عة اله األ ب   و اإلجثاءات دل ال    ات ت    ب ل التقييم 

 .ا  ثف  إدارة أترياؼ   فل دبا األبسة لت إ اانة النس ض اف أجل عة وذلإ النالق 

  المعرفة إدارة عمليات استخدام أىداف: المطلب الثاني

 لتحق   وس    تي لل اهلريؼ تد ل   ا  ثف  إدارة     ات است رياـ أف ابتبلفمجا   ط ا ؤسنات  ريرؾ
 تػ     ػدف واف ا  ثفػ  إدارة     ػات السػت رياـ أتػرياؼ ت ػاؾ   ػدف أف اللري أ   أ ضا و ريرؾ   ا ؤسن  أترياؼ

 .1عثل   و         ف  جمثد  ص   ذلإ ولريوف وحمريدة واضح  األترياؼ

 2: ا   يف   ت ثل ا  ثف  إدارة     ات است رياـ أترياؼ أف الن  ي و ثت

 ا ؤسنػ  ايت اجػات عػت ا فادمجػا حمتد اهتػا وعػريت   ػط والت ػثؼ واخلارج ػ  الرياب  ػ  ا  ثفػ  عصػادر  ػة ال حػو -
 ؛ وعت   اهتا

 إلظمجارتا؛ هلم اادافي و قريم لا ؤسن  ال اع ني لريت ال اع   ا  ثف  عصادر  ة ال بف حماول  -
 ؛ ا  ت ف  الت ظ     اال صاالت د دات ببلؿ عة ا ؤسن  أ ضاء لني ا  ثو والت ادؿ التفا ل س ل       -
 و    تمجػا ال ػاع ني وعمجػاـ األداء وب ػط األ  ػاؿ  صػ  م و الف  ػي االسػت رياـ عدضػت ا تايػ  ا  ثفػ  وضػت -

 ؛ لاست ثار وربري ثمجا
  بػثتا بػبلؿ عػة ا ؤسنػ  بػارج إذل و ق مجػا ا  ت فػ  وعنػتد اهتا ا ؤسنػ  د ا ػات لػني ا تايػ  ا  ثف      م -

 .وا ت اع ني ال  بلء لني

                                                           
 .96ص ،عثجت س   ذدث   داد  حم ري الي ادات  1
 .226صعثجت س   ذدث     المعرفة عصر في اإلدارة وتقنيات نماذج التميز إدارة   ي  الن  ي  2
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 1 و:  ت ثل ا  ثف  إدارة     ات است رياـ أترياؼ أف بضس و دض 
 هلا؛ اااج    ري واسهتجا مجا و دفستا ا  ثف  لت ي ة ع  دعات ددا ري ل اء -
 ال اع ني؛ لني اإلصمايب التفا ل وربق   الفثؽ لثوح ال  ل  بع ت -
 احمل   ؛ ال  ئ  و التلسات عت الت  ف عت   ات لت     ا ؤسن  و الت د ث        نث ت و اإلسمجاـ -
   .ال      ا  ارسات وأفضل واخلربات التعارب و  ادؿ  بث -

 : و    ة ا  ثف  إدارة     ات است رياـ أترياؼ أف اإلست تاج ظم ة س   ودما
 ا   دعػات ددا ػري و زبي  مجػا   ا ؤسنػ  ربتاجمجػا الػه ا  ثفػ  اسػتق اب ا  ت فػ   عصػادرتا عػة ا  ثفػ   ػة ال حػو

 .اإلدار   ا نتد ات لني و دز  مجا االست رياـ عدضت ا  ثف  وضت وربري ثمجا 

  المعرفة إدارة عمليات استخدام أىمية: المطلب الثالث
 ا ؤسنػ  أ ػدؿ عة أشم   األدثث واأل ل الف ثع ا اؿ رأس وأسا ف مجا ا  ثف  أشم   اإلدار   ا ؤسنات   ي

    مجػا  واحملافظػ  واسػت رياعمجا ع مجا واالستفادة لتمج ئتمجا ا تاي  والدسايل الن ل دل و  دفس  ن ط ل لإ األبثت
 عدظف مجػا أيػري  ػهتؾ   ريعا رأمساهلا و بنارة إذل  ت ثض ا ؤسن  أف ا  ثف  إدارة     ات إذل اااج   ؤدري عا واف
   2طم ف . عة إذل و ق مجا بربا    نع ل دوف هبا ال  اؿ د ادهتا عة أو ال ال   القريرات ذوع عة

 3   ي: و عا ا  ثف  إدارة     ات است رياـ    ة أشم   و
 ا  اس ؛ وال دع وال م لالددت إل مجا الد دؿ و نمج ل ا   دعات إذل اااج  إش اع -
 الصح ح ؛ القثارات ازباذ عة ا ؤسنات سب ني -
 عثض  ؛  تاي  إذل والد دؿ الت ظ     ال باطات فا     ربنني -
 ؛ ا ؤسن   باطات ل اف  عث     ع  دعات   ط ربتدع ألسا الت ظ  ي األداء إدارة و  نا ري -
 لاألداء؛ ا ث     الت ال ف وزبف ض ال اع ني إ تاج   ربنني -
 .اخلارج   ل   ئ  االستعال  و ا ؤسن  عثو   ز ادة  -

 : و  ناتم أسا و    ة ا  ثف  إدارة     ات است رياـ أشم   أف س   دما اإلست تاج وظم ة

وعمجػارات ال ػاع ني   دػريرات األداء      ػ  عنػتدت ادػل    ػد ث وجمجػري لددػت ا مجػاـ القػثارات  اذمػاز ازبػاذ سػث  
 ل تلسات. االستعال  ا قريع   سث   اخلريع  عنتدت ربنني

                                                           
 الق اع و عت  ي أداء رمد  اإلدار   ل ت     الريورل ا ؤسبث و عقريع  دراس   العالي التعليم مؤسسات في المعرفة إدارة تطبيقات س دد  بضس إظماف 1

 .20  ص2009اإلدارة ال اع   الث اض   ع مجري اا دعي 
 رمد – اإلدار   ل ت     الريورل ا ؤسبث و ورد  عقريع   والمأمول الواقع السعودي العام القطاع في وتطبيقاتها المعرفة إدارة س  ري  سادل القح اي 2

 .22  ص2009ال اع   الث اض   اإلدارة اا دعي  ع مجري الق اع و عت  ي أداء
 .205  ص2020والتدز ت    اف   اااعري ل  بث دار  والحلول والتقنيات التحديات – المعرفة إدارة عص اح  بضث ط  ي3
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 المعرفة إدارة : متطلباتالمطلب الرابع
 جم  مجػا و  بػ ل ا ت   ػات تػ   أف إال األبػسة تػ   عت   ػات يػدؿ ا  ثفػ  جمػاؿ و ال ػايثدف طمت ػف

 الثؤت عة جم د     ي ف  ا س  ثض و ا  ثف  إدارة         ري  دافثتا عة اللري اله األساس   ال  ا ث عة جم د  
 :اتاؿ ت ا و

 شػدفل  و دا نػرباس ال ايثػاف  ثدػي(Despres and Chouvel) إذل حباجػ  ا  ثفػ  أف   ػط 
 1التال  : ا ت   ات

 است رياعمجا   ط والتريرب والت  دلدج   التق    لالت درات االتت اـ   ترب المعلومات: تكنولوجيا -
 ا  ثفػ  و  ظػ م صبػت  نػمج ل شػأ   عػة والػ ع ا ؤسنػ  دابػل ا  ثفػ  إلدارة ضػثور ا وعت   ػا أساس ا  اعبل

 2ضمتاجدسا. ال  ة ل   اؿ وإ صاهلا
 عػة ا  ثفػ   ػة ال حػو و الهتد ػي عػة اللػري حب ػو الفكاري: الماال رأس و الفكرياة األصاول -

 .ل  ؤسن  الق    ب   شأسا عة اله األ  اؿ و واست رياعمجا عصادرتا خمت ف
 ذلػإ  تم و ا  ثف    اؿ خمت ف لني ا  ارؼ  بارؾ ا  ثف  إدارة        ت    األفراد: تشارك -

 ع ثف ػ  دػريرات ل ػاء عػة سب ػة الػه ا مجػارات و اخلػربات الدتنػاب اهلادفػ  وال ػريوات الػريورات بػبلؿ عػة
 .ع افن مجا  ة الت  ي إذل ا ؤسن   قدد أوست

 وا ت   ػات ا قدعػات عػة جم د ػ   ػدافث  ت  ػ  ا  ثفػ  إلدارة  ظػاـ ل ػاء أف ج  ػا  تضػ  ف  ػ  سػ    ػا د بل ػ  و
 :  ي ف  ا إصباهلا س تم واله األساس  

 واإل صػاؿ اإل ػبلـ لت  دلدج ػا  ت  ػ  عػا بصد ػا و التق    و أساسا : دمث  التحتية البنية توفير 
 .ا   دعات وأ ظ   ال حو وحمثدات
 و شػأسا   ػدرات  ػرية  ثفػت ل  ؤسن  الت ظ  ي اهل  ل  ص  م       إف التنظيمي: الهيكل 

 اهل ادػل  صػاع م   ػط لظبللػ  ألقػط   صػث أتػم ل ػل و ا ؤسنػ  ووظػايف     ػات خمت ػف شػأف ذلػإ
 التف ػس است ـي ال ع األعث د داهتا و اإل صاالت وسايل   در و ا   دعات    دلدج ا ظمجدر تد الت ظ    

 دابػل األطػثاؼ خمت ػف لػني   ادهلػا و ا  ػارؼ لا تقػاؿ و نػ   الت  دلدج ػا اسػت رياـ  ػري م  صػاع م و
 الػدالء و اإللتػياـ ز ػادة بػبلؿ عػة ع اشػث غػس لبػ ل ال ظ  ػ  ال تػاي  و اهل  ػل  ػأثس  ظمجػث و ا ؤسنػ 
 3.األداء   ط  هتدمجا اله ال تاي  ببلؿ عة ع اشث غس ولب ل الت ظ  ي

                                                           
1
  Despres and D Chauvel, « Knowledge horizons », Butter Worth Heinemann, Boston, 2000, p250. 

 .239  ص2006األردف     دار ا  ات  ل  بث والتدز ت    اف2ط  أساسيات المعلومات اإلدارية وتكنلوجيا المعلوماتس ري غال   اسني    2
و إدارة األ  اؿ   ددتدرا   أطثوي  والتعلم التنظيمي دراسة حالة المصارف التجارية األردنيةأثر إدارة المعرفة على األدا  حم ري  ثدي ال  ا       3

 .9  ص2007جاع     اف ال ثل   ل ريراسات اإلدار   وا ال   ال اع   دنم إدارة األ  اؿ    اف  األردف  
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 دل ػري   ػط دػادرة و ع ري ػ  دفػؤة لبػث   عػدارد  ػدفث ا  ثفػ  إدارة        ت    البشرية: الموارد  
 التلػس و الت ظ   ػ   ا مجػاـ إذمػاز و ال  ػل فػثؽ   ػط اال ت ػاد   ػاعي عػت وبصد ػا هبا  التبارؾ و ا  ثف 

     ػ  و ال  ئ ػ   ا نػتعريات  دادػ  دبا عت درة ال بث   ا دارد   دف أف  ت    ال  ل حمتدت و ا نت ث
 د ػادة لػني و ل ػ مجم ودػ لإ ا ؤسنػ  دابػل األفػثاد لػني ال بلدػات ط   ػ    ػط   ت ػري اجلري ػرية ا  ثفػ  ب  

 .اإللت ار و اإللرياع  بعت اجت ا    ل ئ  األعث  ت    أبثت ل  ارة أع ا ؤسن 
 عػا تػد و ا  ثفػ  إلدارة الت  ػني   ا ػث أتػم لػني عػة ا ؤسنػ  ثقافػ    تػرب إذ المؤسساة: ثقافاة 

 اخلػربات و لاألف ػار التبػارؾ و الػ  ض ل ضػمجم عػت التفا ػل   ػط األفػثاد  بػع ت بػبلؿ عػة   تحقػ 
 وظمجػدر ا  ثفػ  إدارة عبػثوعذمػاح   نػا ري   ػط تػ ا دػل الػ  ض  ل  ضػمجم  صػلدا أف و ال ظػث ووجمجػات

 1.ا نتد ات خمت ف   ط   تايع
 وذلإ ا  ثف  إدارة سمدذج لت     الريا    ال داعل أتم أيري اإلدار   الق ادة   ري اإلدارية: القيادة 

 األتػرياؼ لتحق ػ  ال بػث   ا ػدارد  دج ػ  ودػ ا ل  ؤسنػ  اإلسػهتا  ع   ا نػارات رسػم و الثي نػي لػريورتا
 . ا ن ثة

 المعرفة إدارة عمليات استخدام معوقات: المطلب الخامس
 الػ ع لالبػ ل ا  ثفػ  إدارة     ػات اسػت رياـ دوف ربػدؿ الػه التحػري ات عػة ال ري ػري ا ؤسنػات  داجػ 

 . لا دظفني  ت    ش ص   وأبثت و  ظ     ثقاف   ل داعل التحري ات ت   و ت    ع ثف   عؤسنات إذل ضمدهلا

 2اجلدا   التال  : و وض مجا ظم ة ا ؤسنات و ا  ثف  إدارة     ات است رياـ ع ددات إف  دد  ذمم   دث

  لػثاع   ػأثس ربػت ا  ثفػ   دث ػ  لضػ ف ا ؤسنػات ل ػض  ت ػثض : المعرفاة توثياق ضاع 
  بػثو اهتا  فتقػري صم  مجػا دمػا الدرد ػ  األ  ػاؿ عػة وااػري الػثو ني حمارلػ  إذل  ػري د الػه اإلدارع اإل ػبلح

 .اليقاا  الست رياعمجا ربتاج ردبا اله النالق  وذبارهبا
 تايل ل م ع ثفتمجا  ل ث دما شيء دل  دث   إذل ا ؤسن   تع  دري : المعرفة توثيق في المبالغة 

 . ا ف رية ا  ثف     مجا و ض ت   ا ف رية غس ا   دعات عاف
 وي ػدؿ واخل ػارة ا  ثفػ  ظم  ػدف لػأسم الػ  ض  ػة  بػاع الػه ال    ػ  الصػدرة : الزائفاة المعرفاة 

 .ربتاج  ف  ا ذلإ وغس ا ؤسن  ربتاج  ال ف  ا د لإ وتم ا ب بلت

                                                           
 .359  ص 2009ز ت    اف  األردف    دار ا  نثة ل  بث والتد التطور التنظيمي واإلداريلبلؿ ب ف الن ار      1
 الريورل ا ؤسبث إذل عقريع  ورد    األدا  وتوقعات األساسية المطالب المعرفة دارةإ على القائمة العامة المؤسسات إلى التحول ذمم  ذمم   دد 2

 .22  ص2009ال اع   الث اض   اإلدارة ع مجري اا دعي و الق اع عت  ي أداء رمد – اإلدار   ل ت    
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 أو والتمجري ػري لا  افنػ   بػ ثوف   ػريعا ال ػاع ني ل ػض لػريت االذبػا  تػد وتػ ا : المعرفاة اكتنااز 
 . ا  ثف   قاسم و ريـ لبلدت از ظم  دف لق  تمجم  هل ا اال هتاؼ  ادـ
 ا  ثفػ  ظم  ػدف دمػة أفثادتػا فقػرياف عػة ال ػـد   ػاي ال اعػ  ا ؤسنػات صب ػت : المعرفاة تسارب 

 ب فػاؤتم  نػت ت ال فثاغػاا  و هتدػدف ع مجػم ع ػثفتمجم زبثج ال  ل عة وطمثجدف  تقا ريوف أو   تق دف ف  ريعا
 . ال اـ الق اع و ال اع ني ألفضل اخلاص الق اع شثدات ج ب إذل إضاف  سري  

 1لن  : ا  ثف  إدارة     ات است رياـ جماؿ و دثساا   اي ا ؤسنات أف ااارثي و دض 

 . احملريدة واللا ات واألترياؼ الداضح  الثؤ   غ اب -
 . واجل ا ي الفثدع األداء لق اس البلزع  ا  ا س غ اب -
 . ال اع ني عمجارات  ق  -
 . اا دع   األجمجية و اإلدار   الق ادات عمجارات ض ف -
 .ال اع ني لني ا  ثف  و  ادؿ  قل و  نا ري ال ال ع ا ثديع اإلدارع األس دب -
 لال  ػاؿ اال بػلاؿ  ت عػ  والضػ     الصػثضم  ا مج ػ  ا  ثفػ  ر ػري و ػريـ ا  ثفػ   قػل لأشم ػ  اجلمجػل -

 .ال دعي الت ف  ع
 : عا   ي وع مجا   ظ     أو ش ص     دف إعا ا  ثف  إدارة     ات است رياـ ع ددات أف  نت    ودماس  

 .و  اد مجا ع مجا الت  م وأشم   ا  ثف  دبفمجـد الثقاف   ق  -
 .ا  ثف  إدارة     ات است رياـ ع افت  دض   و القصدر -
 .هبا اآلبث ة إشثاؾ عة الفايرية ل ريـ لبل تقاد ا دظفني ل ض د ل عة ا  ثف  ادت از -
 و  نػا ري ال الػه التق  ري ػ  واإلشػثاؼ الثدالػ  و  ػاؽ اإلدارة وعثدي ػ  التق  ػريع الت ظ  ػي اهل  ػل -

 .و  ادهلا ا  ثف   قل
 
 

 
 
 

  
                                                           

 الريورل ا ؤسبث و عقريع  دراس   السعودية العربية المملكة في الحكومي القطاع في المعرفة إدارة لتطبيق مقترح أنموذج ، د ض س ري ااارثي 1
  .20  ص2009ال اع   الث اض   اإلدارة اا دعي  ع مجري و الق اع عت  ي أداء رمد – اإلدار   ل ت    
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 ونماذجها عناصرىا، المعرفة إدارة مجاالت :رابعال المبحث
 اتػاالت تػ   ول ػة ف مجػا الدلػدج عػة سب  مجػا جمػاالت هلػا  فػت  ا ؤسنػ  طػثؼ عػة ا  ثفػ  إدارة     ػ  إف

 ف   ف ت اوؿ الثاي ل  صثا أعا األوؿ  ال  صث و ل  س ت ثؽ عا وت ا ل  مجا ف م عترياب   فمجي ال ايثدف ف مجا ابت ف
 .الثالو ال  صث و ا  ثف  إدارة       و ا ؤسنات هبا  نهتشري اله ال  اذج إذل  بس مث ا  ثف   إدارة   ا ث

 المعرفة إدارة مجاالت :المطلب األول
 اتػاالت وتػ    دابػل ا ؤسنػ  وال بػاطات االتاتػ خمت ػف لػني فا ػل   ن   وجدد ا  ثف  إدارة  ت   

 1  ي: د ا وتي اآلبث و ع مجا دل و ؤثث عترياب  

 المؤسسة في المعرفة إدارة مجاالت (:1-2) رقم الشكل

 
Source: Murillo,Garcia and annabi k.customer knowledge management ,journal of the 

operational research society ,2002 ,vol 8, No.spring, 24 

                                                           
 .33صعثجت س   ذدث     المعلومات عصر في اإلدارة وتقنيات نماذج التميز إدارة الن  ي    ي1
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 ع ثفػ  إدارة الصػ ا    عػةدػل:   بػ ل ا  ثفػ  إدارة جمػاالت أف البػ ل تػ ا عػة عبليظتػ  ظم ػة عػا إف
 الػه اتػاالت عػة جمػاؿ دػل ع ثفػ  صمػ  أساسػ     ا ػث وتػ   ال ػاع دف  ال    ػات  ا  افنػدف  اتمجػيوف  اليلػدف
 أعػا ف مجػا  اله   ب دف األسداؽ وع ثف  زلاي مجم ود لإ ا  افنني ع تعات ع ثف  وجدب ذلإ وعثاؿ    مجا   ت ري

   1.النالق  اتاالت  ل    أجل وعة ا ؤسن   دابل ل  اع ني ا  ثف  وع اد   ل يلدف  ا  ثف  ع اد   فمجي ال    ات

 المعرفة إدارة عناصر :المطلب الثاني
  ظاعػا عؤلفػ  الػ  ض ل ضػمجا عػت و ت اعػل  تفا ػل الػه اجلدتث ػ  ال  ا ػث عػة ال ري ػري ا  ثفػ  إدارة  تضػ ة

 ال  ا ػث  تض ة ا  ثف  إدارة أف ال ايثني عة ال ري ري و ثت    ق  اله ا ؤسن  ذماح و ع اشثة  ناتم ف اال ع ثف ا
 :التارل الب ل و عدض  تد د ا التال  

 المعرفة إدارة عناصر (:1-3) رقم الشكل

 
Source: Kermally, Effective Knowledge Management, a best package, blue print, 2002, P 05. 

 2  ي: عا وف  ا  ثف  إدارة ل  ا ث عدجي شثح إ  اء ظم ة الب ل ت ا ببلؿ وعة

 ا دجػددات أساسػ ات إيػريت تػي فا  ثفػ  عدضػ   ول نػت أساسػ   ا  ثفػ  إدارة   تػرب :أساساية 
 إدارة ف ف ل ا االلت ارات لدجدد ا ؤسنات عة ال ري ري ع تعات و يداد ا ؤسن      ات و ا   دس  غس

 .لت قط عدجددة ا  ثف 
 وأدوات ال حػو حمثدػات عثػل ا  ثفػ   وددا ػري ا  ثفػ  فػثؽ عػة  ت ػدف :المعرفاة أجنادة 

 ا ال ػ   األسػداؽ زبػريـ الػه التصػدر   واألدوات  دضػ حمجا و الصػ ا ي الػ داء سػاتم الػه االست بػاؼ

                                                           
 .46  ص2002 والت      الهتل   جم   و حبو ع بدر  والجامعات المعرفي المال رأس في واالستثمار المعرفة إدارة ،ع ث جدلس الث  ه 1

2
 Kermally, Effective Knowledge Management, a best ,package blue print, 2002, P 05. 
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 ا  بػأة ع ت ػ  ربػري و عثػل عت ػريدة دبمجػاـ  قػـد الػه ا  ثفػ  وعثادػي وغستػا  وا ػؤسبثات الت ػاوف وأدوات
  قػـد الػه ا تح  ػ  وا ؤسنػ  ال ا  ػ   ا  ثفػ  ل ػدؾ عػت واخلػارج الػريابل و  قػل ا  ثفػ  حمػاور و بػ  ل
   ػط والهتد ػي ا تح  ػ  ا ؤسنػ  و  ػد ث إلػرياع بػبلؿ عػة وال  ػد الػت  م الت ظ  ػي ف مجػا ثقاف ػ  دبؤسنػ 
 عػة جم د ػ  وتػي ا  ارسػ  وصبا ػات لالتق  ػ   االتت ػاـ أشم تػ   فػدؽ ذمػاح ف مجػا د اعػل اإل نػاي ال اعػل
 ا ؤسنػ  ع ػاف   ػل ب ػ  وأبػسا ي مجػا   نػت   دف عبػادل االتت ػاـ و داجمجػدا و  تبػارددا دمػة األفػثاد

 . نتق  مجا ا ت در ا د ل وال ث   اآلي
 ػة   ارة ا  ثف  أف حب و وا   دعات  ا  ثف  لني التفث   عة لري ال :المعلومات مقابل المعرفة  

 تػـث أ  ػط و و ػأيت والقػثارات ال بػاطات  قػدد الػه واإلجػثاءات والقدا ػري واألف ػار عػة ا داتػ   دل فػ 
 ل ا ػات فمجػي ا   دعػات أعػا الت           ببلؿ عة ا  ثف   دل ف  إذل اخلربة إضاف   ة وتد   ارة ال داء

 ا  اجلػ      ػ  بػبلؿ عػة ع  دعػات إذل ال  ا ػات ربد ػل و ػتم بػاص اسػت رياـ   اسػ  شػ ل وحمتػدت هلػا
 .ا   دعا    هبا  ظم  قـد اله
 مث وال بػث ا بػارد  مث وزبي  مجػا   ظ مجػا مث  صػ  فمجا مث ا  ثفػ  جب ػت   ػريأ إذ :المعرفاة إدارة دورة 

 .ال       نت ث وت  ا الت ث ف مث )الت د ة(  اإلصماد مث الد دؿ واالست رياـ
 ظمت ػإ أف صمػ  أ ػ  ذمػري وع مجػا  دفثتػا  عػة لػري ال عت ػريدة  ػفات ا  ثفػ  لق ػادة :المعرفاة قياادة 

 وإ ػادة األسػثع وااللت ػار الفضػ ط ا  ارسػ  عبػارد  يػدؿ د  ػ  ذو وعددػف واضػح  القػادة رؤ ػ  تػؤالء
 إع ا  ػ  عػت ل   ػل سػمجل  ػاـ إطػار  قػريم مث الف ث ػ   وا دجػددات القػريرات ا  ثفػ  و  ػد ث اسػت رياـ

 .  د ث 
 شبارتػا  لتػؤيت البػثدات و ا  ثفػ  إدارة     ػ  ضػثورة   ػط ال ػايثني عة ال ري ري أدري :التطبيقات 

 تػد ا  ثفػ      ػ  أف fielden ف  ري ة  و  ني ا  افن   عة وظم ة ا  ثف    يز ال ع تد فالت     ويري 
 اجلػددة ربق ػ  و ا ت  قػ  اإلسػهتا  ع   ال    ػ  و وبا ػ  ا  ثفػ  وفايػرية ف ال ػ  ببللػ  ضم ػم عػة الػ ع
 .ط قت إذا ددة فا  ثف  ل ا اليلاية  ياجات  قال   ل   تعات واخلريعات ال ال  
 شػثد   أشػمجثتا وعػة البػثدات عػة ال ري ػري و "ا  ثفػ  إدارة" ط قػت لقػري :وممارساات حااالت 

scnadia life والػه ا   دسػ  غػس وا دجػددات الف ث ػ  ا    ػ  ع يا  تمجػا و أدب ػت شػثد  دػأوؿ 
 :التال   ا  ادل  إذل ب صت

 .الق م + الف ثع ا اؿ رأس + ا   دعات  ق     =ال د   ا ؤسن 
 .اهل   ي ا ارل رأس + ال بثع ا اؿ رأس + اليلدف عاؿ رأس = الف ثع ا اؿ رأس أف    ا

 .ا ؤسن    د ث إذل أدت وعت اعل ف اؿ لب ل ال  ض ل ضمجا عت اشهتدت إذا ال  ا ث ت   أف  ثت س   ودما
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 المعرفة إدارة نماذج: المطلب الثالث

  ري ػرية أشػ اال ازبػ ت ال  ػاذج تػ   أف ي ػو ا  ثفػ   إلدارة خمت فػ  سمػاذج ال ػايثني عػة ال ري ػري دػريـ
 تػ    نػا ري ع ثف ػ  اسػهتا  ع ات ل  ػاء ا ؤسنػات  دج ػ  لايػو دػل تػريؼ ودػاف ل   ثفػ  ع نػ   و ػثوض

 أدػرب عػة االسػتفادة إذل لاإلضػاف  ال صػث  عتلػسات عػت  ت اشػط ويػه عبػ بلهتا حبػل أتريافمجا لتحق   ا ؤسنات
وظم ػة القػدؿ أف أع  ظػاـ أو سمػدذج   1وا  افنػ  اإللػرياع عثي ػ  إذل ا ؤسنػات تػ    صػل يػه ا ػدظفني عػة دػرير

إلدارة ا  ثفػػ  اللػػري أف  تػػدفث ف ػػ  ل ػػض اخلصػػاي  اهلاعػػ  ل  ػػدف دػػادرا   ػػط ربق ػػ  األتػػرياؼ الػػه  ػػ م عػػة أج مجػػا 
 2وعة ألثز ت   اخلصاي  ذمري : 

 فبل لري أف   دف ال ظاـ عث ا دادرا   ط إست  اب التل سات وإدباؿ الت ري بلت الضثور  ؛ المرونة: -
اللػػري أف   ػػدف شػػاعبل جل  ػػت ا ت   ػػات األساسػػ   الػػه  ػػدفث لػػ  أسػػ اب اإلسػػت ثار   وأف   ػػدف  الشاامول: -

 دادرا   ط  يو ري ا ؤسن  لا  ثف  البلزع  وض اف دظمدعتمجا واست ثار تمجا؛
 القادرة   ط إدارة ال ظاـ ودري   دف فث     ل عت ص ؛ ر البشرية المؤىلةتوفر العناص -
 عت أترياؼ ا ؤسن  وب تمجا اإلسهتا  ع   وأ ب تمجا وإجثاءات ال  ل لري مجا؛   االتفاق واإلنسجام -
ي ػػػػو   ػػػػري عػػػػة األعػػػػدر ا مج ػػػػ  والضػػػػثور   إذ  ت حػػػػدر إدارة ا  ثفػػػػ  يػػػػدؿ  ػػػػدفس ال  ئػػػػ   القيااااادة الكفااااؤة: -

   اله  ؤدع إذل  دل ري ا  ثف  والتبارؾ ف مجا.الت ظ   
ودري دريعت سماذج  ري رية إلدارة ا  ثف  عة أجل فمجم و دج   أ ب   إدارة ا  ثف  و ا ؤسنات و ل ػاء إسػهتا  ع تمجا 

 :ال  اذج ت   لني وافهتاضاهتا األساس   وعة

 :(1993)  نموذج ويج أوال (Wiig: ) 
 3 أترياؼ ري ن   تي:دريـ و   سمدذجا ضمق  أرل   

 ل اء ا  ثف  .2
 اإليتفاظ لا  ثف  .2
 ذب  ت ا  ثف  .3
 است رياـ ا  ثف  .4

                                                           
 .227  ص 2008  دار  فاء ل  بث والتدز ت    اف  األردف  2  طإدارة المعرفةرحبي عص فط    اف    1
2
 عثجت س   ذدث    مدخل لتحقيق التميز التنظيمي في األلفية الثالثة المنهجية المتكاملة إلدارة المعرفة في المنظماتت ثم   ي يعازع    

 .77ص

 .79ص   عثجت س   ذدث   المنهجية المتكاملة إلدارة المعرفة في المنظمات ت ثم   ي يعازع   3
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و تػػ ا ال  ػػدذج  صػػد ث  بػػاطات الفػػثد ووظايفػػ    ػػط أسػػا ب ػػدات عتن نػػ    نػػمجل و ل ػػاء ا  ثفػػ   ػػتم 
 واست رياعمجا  لا ت ار أ   ظم   ا   ف   ل ض الدظايف وال باطات لالتدازع.

اإلسػػتريارة رمػػد اخل ػػف دػػي   ػػثر الدظػػايف وال بػػاطات الػػه ن   ف ػػ تا و ودػػت سػػال  د ػػا أ  ػػا  نػػت  ت 
 ول ة لتفص ل و أد ري خمت فني. 

د ػػا  ت ػػني عػػة ال  ػػدذج فػػ ف اإلتت ػػاـ  هتدػػي أ ضػػا   ػػط اإليتفػػاظ لا  ثفػػ  و  قػػدؿ األفػػثاد وال تػػ  وو 
ا ذب  ػت ا  ثفػ  فػ   ة أف  ت ػ  أشػ اال  ري ػرية  ددا ري ا  ثف  احملدسػ   وو أع شػ ل أبػث لػ   بلدػ  لا دضػدع. أعػ

 لريءا عة اادارات لني ال  اؿ.

و ظم ة ربق   است رياـ ا  ثف  عػة بػبلؿ أشػ اؿ  ري ػرية وذلػإ إ ت ػادا   ػط ا ددػف. و بليػ  و تػ ا  
ا  ثفػ   ال  دذج أ    تم دع  و دي ري الدظػايف األساسػ    وال بػاطات التفصػ     و خمت ػف جمػاالت ل ػاء واسػت رياـ

لػػريت ا ؤسنػػات واألفػػثاد  و  ػػط الصػػ  ري ال ظػػثع فػػ ف تػػ   الدظػػايف ظم ػػة أف   ػػدف عتبػػاهب  ل  مجػػا   ػػط الصػػ  ري 
ال   ي   دف خمت ف  سباعا. د ا  ثدي ت ا ال  دذج   ط ربري ري ورلط الدظايف وال باطات الػه   مج ػإ هبػا ا ؤسنػ  

 واألفثاد إل تاج ا  تعات واخلريعات. 

 Wiig: نموذج إدارة المعرفة عند (4-1)الشكل رقم 

 
المنهجية المتكاملة إلدارة المعرفة في المنظمات مدخل لتحقيق التميز التنظيمي في األلفية ت ثم   ي يعازع   المصدر:

 .80  ص 2024  الثضداف ل  بث والتدز ت    اف  األردف  الثالثة
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 ماركوردت نموذج :الثاث: (Marquardt) (2002)  
 ا نت ريـ إذل ا  ثف   قل        ل ي عثايل ست  عة و تألف ا ؤسنات و ا  ثف  إلدارة عريبل عارددردت ادهتح

  1 :التال   اخل دات ببلؿ عة
 Acquisitionاإلدتناب  .2
 Créationري التدل  .2
 Storageاخليف  .3
    Extraction and analyses informationورب   مجا  ا   دعات است ثاج .4
 Transfer and Dissémination وال بث  ال قل .5
 Application and Validationوا صادد   الت     .6

 :التارل الب  ي التصدر وف  عارددردت سمدذج سبثل ش    ل اء ظم ة ا ثي    ال  ا ث ت   ببلؿ وعة
 Marquardtنموذج إدارة المعرفة عند : (5-1) رقم الشكل

 
المتكاملة إلدارة المعرفة في المنظمات مدخل لتحقيق التميز التنظيمي في األلفية المنهجية ت ثم   ي يعازع   المصدر:

 .78  ص 2024دز ت    اف  األردف    الثضداف ل  بث والتالثالثة

 ولالتػارل و فا  مجػا النػت ال    ات ت   سمد ياؿ ودفا   لفا      ت  م ا ؤسنات أف  تض  الب ل وعة
 فػهتات هلػا عت ريدة د دات ببلؿ عة  دزع أف صم  فا   دعات ال  ض  ل ضمجا ة  عنتق   غس ال    ات ت   ف ف

 د ػ  و ا  ثفػ  إدارة و قػت و  قػ   عثاج ػ  ل    ػات عنػت ث ولبػ ل ا  ثفػ  إدارة زبضػت أف صمػ  إذ خمت فػ   زع  ػ 
   .النت ا ثايل ت   عة عثي   دل ببلؿ ا  ثف   قدد اله ا ت     ا ؤسن  ل اء

                                                           
1
 MARQUARDT . BUILDING THE LEARNING ORGANIZATION U.S.A, DAVIS –BLACK PUBLSHING 

COMPANY, 2002, P 26. 
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 نموذج : رابعا(Finik & Will )(2003) 
  ط إدارة ا  ثف  وفقا ل    اهتا اجلدتث   و ا ؤسن  و نت  ت أع عؤسنػ  أف  ت ػ  ( Finik & Will) ثدي سمدذج 

 1ت ا ال  دذج لض اف ذمايمجا.

   دل ري ا  ثف Generating knowledge 
   بيف ا  ثفKnowledge Storage 
   دز ت ا  ثف Knowledge distribution 
   ا  ثف      Application of knowledge 

 د ا تد عدض  و الب ل ا دارل:
 Finik & Will: نموذج العمليات الجوىرية إلدارة المعرفة عند (6-1) الشكل رقم

 
والتدز ت    اف    دار إثثاء ل  بث 2  طإستراتيجيات اإلدارة المعرفية في منظمات األعمالينني  عبلف ينة   المصدر:

 .28  ص2008األردف  
 نجم عبود نجم نموذج :خامسا 

  2ذمري: ال  دذج ت ا دم يات وعة ا  ية(-التريف -)الث  ري سمدذج ومسا  ا  ثف  إلدارة سمدذج "  دد ذمم" دريـ لقري
 .وتاالهتا ا  ثف  ول    ات ا  ثف   وأل داع ا  ثف    صادر شاعل أنو -أ

 ذب ػل     ػ  تػد الػت  م أف ي ػو )الت ػار(  اجلري ػرية ا  ثفػ  وإ بػاء     ػا ت ػاؾ أ ػ  حب ػو ع  قػي  أ ػ  -ب
 ل  ؤسنػ  ا تعػريدة احملثدػ  القػدة تػد اجلري ػرية ا  ثفػ  وإ بػاء وأدنػاعمجا أرمايمجػا دػل و   ثفػ  دبػا    ػل ا ؤسنػ 

 .واسترياعتمجا وبريعاهتا وع تعاهتا و    اهتا
                                                           

  دراسػػ      ق ػػ  و ف ػػريؽ ف نػػ ني  جم ػػ  د  ػػ  للػػرياد ل   ػػـد دور اإلدارة المعرفيااة فااي تحديااد كفااا ة المؤسسااات الفندقيااة نػػثت حم ػػري ينػػني    1
 .255  ص 2020  للرياد  ال ثاؽ  25اإلدتصاد    ال ريد 

 .125 ص  2005األردف     اف  ل  بث والتدز ت  الدراؽ عؤسن   العمليات و االستراتيجيات و المفاىيم المعرفة إدارة ذمم    دد ذمم 2
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  ػ     أ ػ  أع د  ػية ا  ثفػ  إذل و ػدال ا  ػثو التػريف  إذل ا  ػثو الث ػ ري و  تصػا ري   ريأ حب و ربف يع أ   -ج
 .ل بثد  الت افن   ا  ية   ط إصمال ا

 :التارل الب  ي ا   ط و ذمم   دد ذمم الريدتدر أوضحمجا ال دث النالق  واخلصاي  ا   يات ت   إف
 نجم عبود نجم نموذج (:7-1) رقم الشكل

 
   اف  والتدز ت  ل  بث الدراؽ األوذل  ال      والعمليات واالستراتيجيات المفاىيم المعرفة إدارة ذمم    دد ذمم :المصدر

 .126 ص   2005
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 1  ي: د ا إلثازتا ظم ة ا ثايل عة جم د     ط  ب ل ال  دذج ت ا أف  تض  الب ل ت ا عبليظ  ببلؿ وعة

 الػه ا صػادر و وال ظػث ا  ثفػ  دور ذبنػ ري ل  ف ػ  اتت ػاـ   ػدف ا ثي ػ  تػ   و بالمعرفاة: االىتماام مرحلاة أوال:
 .ا  ثو لالث  ري االتت اـ   دف ت ا و ا ؤسن  ربتاجمجا

 ال اع ػ   الضػ      الصػثضم   ا ؤسنػ  ع ثفػ  أسمػاط لػني الت   ػي   ػط دػريرة ت ػاؾ أف أع المعرفاة: وعاي ثانياا:
 .الت افن   ا  ية وادتناب الق    إ باء أجل عة األورل لالتق  م االتت اـ   دف ا ثي   ت   و واتمجدل 

 عػريت عػا ربري ػري يػدؿ  ػريور     ػ  ب دات إذل ا  ثف  و ي  تحدؿ ا ثي   ت   و المعرفة: أصول تحديد ثالثا:
 والت ػد ث ال حػو بػبلؿ عػة ا  ثفػ  لت ػد ث أدثػث االتت ػاـ ت ا و  دف ع ثف    دأ دؿ إل مجا وال ظث ا ؤسن  ع ثف 
 .واخلريعات ا  تعات   د ث رمد  ادة  دج  ال ع

 و قامسمجػا  و     مجػا ا ؤسنػ  أ  ػاؿ و ا  ثفػ   دظ ػف لػدادر   ػريأ ا ثي ػ  تػ   و المعرفاة: ميازة تحقياق رابعاا:
 إذ ا ؤسنػ   و الق  ػ  إ بػاء و  نػاتم الػه اجلري ػرية ل   ثفػ  عتعػريد د صػرير لاليلػاية  بلداهتػا لت ػد ث وذلػإ
 .االلت ار عثي   إذل الت  م عثي   عة ا ؤسن  ت ا  تحدؿ

 أ ػدؿ اسػت رياـ   ػط دادرة و  دف ال ضدج دبثي     ريأ ا  ثف  إدارة ت ا :المعرفة واستدامة رافعة تعظيم خامسا:
 اجلري ػرية ا  ػادرات   ػط دػريرهتم عػة وضمػري األفػثاد    ػ  الػ ع الػثو ني   ػط  قضػي فمجػي عتيا ػرية     ػات و ا  ثفػ 

 .وااللت ار ا  ثف  ذبري ري استرياع  ربق  اله اجلري رية ا  ثف  وإ باء

 (2005: نموذج حجازي )سادسا 
س ط يعازع إذل ل اء سمدذج    ل   ط د اس ا تلسات ا نتق   و الدسػ    والتال ػ  لتدظ ػف إدارة ا  ثفػ  

أثػػػث إدراؾ ا ؤسنػػػات ال اعػػػ  واخلا ػػػ  إلدارة ا  ثفػػػ  عػػػة  ل ػػػري أف ن ربري ػػػري تػػػ   ا تلػػػسات  و   ػػػ  تػػػ ا ال  ػػػدذج
ي ػػػػو عفمجدعمجػػػػا  ودورتػػػػا  عدجدداهتػػػػا  أتػػػػريافمجا  فدايػػػػريتا  دور د ػػػػادة ا  ثفػػػػ   دور الثقافػػػػ  الت ظ   ػػػػ  )ا تلػػػػػسات 

 ا نتق  ( و  دظ ف ا ؤسنات إدارة ا  ثف  س  ا أو إصمالا.

د ػػػا أف ال  ػػػدذج  ػػػريرس     ػػػات إدارة ا  ثفػػػ  عػػػة ي ػػػو  دل ػػػري ا  ثفػػػ   التبػػػارؾ ف مجػػػا  والػػػت  م ا  ظ ػػػي 
 )ا تلس الدس ط( وأثث ذلإ و  دظ ف ا ؤسنات إلدارة ا  ثف  )ا تلس التالت(.

لدسػ     اات أساس  : ا نػتق   )اإلدراؾ( و عة ثبلث  عتلس لقري داـ يعازع   ط  ب  ل عتلسات ال  دذج 
 2)ال    ات( و التال   )التدظ ف( وياوؿ       ا تلسات و ال  ئ  األرد   .

                                                           
1
 .125 ص ذدث   س   عثجت  العمليات و االستراتيجيات و المفاىيم المعرفة إدارة ذمم    دد ذمم  

 .236  ص عثجت س   ذدث   اتجاىات معاصرة في إدارة المعرفةالي ادات  أضبري حم ري  داد   2
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: أنموذج حجازي لتوظي  إدارة المعرفة(8-1)الشكل رقم 

 
المنهجية المتكاملة إلدارة المعرفة في المنظمات مدخل لتحقيق التميز التنظيمي في األلفية ت ثم   ي يعازع   المصدر:

 .82  ص 2024الثضداف ل  بث والتدز ت    اف  األردف    الثالثة

 

 نػػت ت  عػػػة بػػبلؿ ال  ػػػاذج النػػالق  أف دػػػل سمػػدذج عػػػة تػػ   ال  ػػػاذج     ػػ  عػػػة ف ػػثة  ود مجػػػا   ػػرب  ػػػة 
    ػػػػات عتن نػػػػ   إلدارة ا  ثفػػػػ  وزبت ػػػػف عػػػػة سمػػػػدذج إذل آبػػػػث  إال أف اللا ػػػػ  ع مجػػػػا و ال مجا ػػػػ  تػػػػد     ػػػػ  ا  ثفػػػػ  

 رياـ األعثل هل ا   ط دل عؤسن  أف  ت   سمػدذج ع ػني   نػعم عػت أ بػ تمجا وإجػثاءات ال  ػل واست رياعمجا اإلست
لري مجا وب تمجا اإلسػهتا  ع    تػ ا عػا  قػدد  ػثالط إسػهتا  ع   إدارة ا  ثفػ  عػت إسػهتا  ع   ا ؤسنػ  د ػل  لػ ا وجػ  

    مجا أف   ريع إتت اـ د س ل دارة ا  ثف .

 

 

 

 

 

 

 

 اإلدراك
 ا فمجـد -
 الريور -
 ا دجددات -
 األترياؼ -
 الفدايري -
 الق ادة -
 الثقاف  -

 العمليات
 التدل ري -

 التبارؾ -

 الت  م -

 التوظي 
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لتحقيق تميز وتطور في  نموذج مقترح لتوظي  إدارة المعرفة وعملياتها(: 9-1الشكل رقم )
 األدا  المؤسسي

 
 ال ال عة إ رياد المصدر: 

ا ؤسنػي   األداء سب ػي   ػط وأثثتػا و    اهتػا ا  ثفػ  إدارة عت   ػات لػني سمػدذج  دضػ  ال بلدػ  ن  صػ  م
إدارة ا  ثفػ  و ت ػدف عػة  ػرية أل ػاد  عت   ػات األوؿ تد ري ن    فا تلس ا نتقل عتلسات ثبلث  عة ال  دذج  ت دف

  ال  ػػل اجل ػػا ي  ال   ػػ  التحت ػػ  لت   دج ػػا ا   دعػػات  ا  ثفػػ  الضػػ     وا  ثفػػ  الصػػثضم .  ا ؤسنػػ عت ث ػػ  و ثقافػػ  
    دز ػػت ا  ثفػػ   أعػػا ا تلػػس ا نػػتقل الثػػاي تػػد     ػػات إدارة ا  ثفػػ  و ت ػػدف عػػة  ػػرية أل ػػاد عت ث ػػ  و  دل ػػري ا  ثفػػ

صمت ػػت تػػ  ة ا تلػػس ة ا نػػتق ني لتحق ػػ  أتػػرياؼ ا تلػػس التػػالت وتػػد سب ػػي  بػيف ا  ثفػػ       ػػ  ا  ثفػػ   فث ػػ  ا  ثفػػ  
 و  در األداء ا ؤسني.

 متطلبات إدارة المعرفة

 ثقافة المؤسسة -

 العمل الجماعي -

البنية التحتية لتكنلوجيا  -
 المعلومات

 المعرفة الضمنية -

 المعرفة الصريحة -

 عمليات إدارة المعرفة

 توليد المعرفة -

 توزيع المعرفة -

 خزن المعرفة -

 تطبيق المعرفة  -

 فريق المعرفة -

 تميز وتطور األداء المؤسسي

 تحسين األداء المؤسسي -

 تميز األداء المؤسسي -
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القائماة  المؤسسااتالتقليدياة إلاى  المؤسسااتالب األساساية للتحاول مان المط :المطلب الرابع
 على إدارة المعرفة

داي ػ    ػط إدارة ا  ثفػ   ف  ػ   ت  ػ  ييعػ  عت اع ػ  عػة  عؤسنػ التق  ري ػ  إذل  ا ؤسنػاتالتحػدؿ عػة  إف
  ا ػػػػػث وع د ػػػػػات إدارة ا  ثفػػػػػ   صمػػػػػ  ذبنػػػػػ ريتا و     ػػػػػات وأ بػػػػػ   ا ؤسنػػػػػ   وظم ػػػػػة إصبػػػػػاؿ تػػػػػ   ال  ا ػػػػػث 

 1وا  د ات و ا  ال  التال  :

 أوال: الرؤية اإلستراتيجية 
إف د ادة ا  ثفػ  أو الق ػادة الػه  نػ ط جل ػل ا  ثفػ  عػة األ بػ   األساسػ   و عؤسنػتمجا  تػي الضػ ا   و 
إسػػت ثار زبػػم التحػػدؿ إذل عؤسنػػ  داي ػػ    ػػط ا  ثفػػ   إف عبػػثو ا د ػػسا عثػػل عبػػثوع إدارة ا  ثفػػ  ال ظم ػػة الت اعػػل 

ا   ػػػػط ا نػػػػتدت ا نػػػػتدت التبػػػػل  ي  وإسمػػػػع ػػػػ    ػػػػط أسػػػػاس أ ػػػػ  عبػػػػثوع فػػػػل وإسمػػػػا عبػػػػثوع إدارع  ولػػػػ     ػػػػط 
 ال اع  وإدارهتا ال   ا. ا ؤسن اإلسهتا  عي ال ع  ض  ت ل  الق ادة 

إف الثؤ   اإلسهتا  ع    بثوع إدارة ا  ثف  صم  أف  قػريـ ر ػري و بػ    وادػت ا ؤسنػ  ااػارل )أ ػة رمػة اآلف ؟ ( 
ف   ػػدف ؟ (. تػػ ا إذل جا ػػ  ربق ػػ  التػػدازف لػػني إع ا  ػػات والتصػػدر اإلسػػهتا  عي  ػػا  نػػ ط لتحق قػػ  ) أ ػػة  ث ػػري أ

ال اعػػػػ   لػػػػني ا ػػػػدارد ا تايػػػػ  و األ  ػػػػاء  ا ؤسنػػػػ ال  ئػػػػ  اخلارج ػػػػ  القاي ػػػػ    ػػػػط إدارة ا  ثفػػػػ  وط ديػػػػات  وأتػػػػرياؼ 
 الفثص ا تاي  و ال  ئ  اخلارج  .ض   لني دريرات ال  ئ  الرياب    و ا فثو 

 ثانيا: البعد التنظيمي 
إف عبػػثوع إدارة ا  ثفػػ   فػػهتض أف   ػػدف ت ػػاؾ إدارة أو ويػػرية   ظ   ػػ  عنػػؤول    ػػ  ددظ فػػ  عػػة وظػػايف 

ال اعػػػػ  ود    ػػػػ  عنػػػػت ثة  تػػػػ ا   ػػػػل إ بػػػػاء ويػػػػرية   ظ   ػػػػ  )دنػػػػم أو إدارة( إلدارة ا  ثفػػػػ  شػػػػأسا شػػػػأف  ا ؤسنػػػػ 
  نػػػػعم عػػػػت عت   ػػػػات إ ت ػػػػاد  الديػػػػريات الت ظ   ػػػػ  األبػػػػثت  وأف  ػػػػتم ربري ػػػػري أتػػػػريا وعمجػػػػاـ تػػػػ   الديػػػػرية لبػػػػ ل

 و دل ويريهتا الت ظ        مجا. ا ؤسن 

  لمشروعات وبرامج إدارة المعرفة سنويا المؤسسةثالثا: تخصيص نسبة من موارد 
وإلقػػاء زبػػم     ػػات ولػػثاع  إدارة ا  ثفػػ  اللػػري عػػة أف  ا ؤسنػػ عػػة أجػػل   ػػد ة و  ػػد ث أ ػػدؿ ا  ثفػػ  و 

. د ػا صمػ  أف   ػدف ال نػ   ع ثوفػ  وحمػريدة وأف ا مجػاـ والػرباع  و تػ ا اتػاؿ   دف ت   ال ن     نعم عت يعم
 ال  تم  ق  صمجا   ري أع ياج  طاري  سبث هبا ا ؤسن   دبا ضمدهلا إذل  ن   فدايض   ري  دفثتا.

 
                                                           

  جم   دفا ث إدتصاد    ات ري التحول إلى المؤسسات العامة القائمة على إدارة المعرفة المطالب األساسية وتوقعات األدا رمم   دد ذمم    1
 .25  ص2022الثاي  ال ريد الثالت  جاع   ز اف  اشدر اجل ف   اجليايث  



 الفصل األوؿ عموميات حول إدارة المعرفة

 

39 
 

  المؤسساترابعا: إيجاد حزمة الوظائ  اإلدارية والمهنية الخاصة بإدارة المعرفة في 
البػػػػثدات ااري ثػػػػ  ال ػػػػـد زبصصػػػػات و  ػػػػاو ة إدار ػػػػ  و عمج  ػػػػ  دثػػػػسة عثػػػػل: عنػػػػؤوؿ إدارة ا  ثفػػػػ   نػػػت ريـ 

اإلسػػػهتا  ع    عف ػػػث ا  ثفػػػ   إستبػػػارع إدارة ا  ثفػػػ   ب ػػػس إدارة ا  ثفػػػ   إبتصا ػػػي إدارة ا  ثفػػػ   عنػػػؤوؿ ا  ثفػػػ  
ال  ػسة ربتػاج  ا ؤسناترير   ... اخل  إف الثي    عنؤوؿ ال  ا ات الثي     اعل ا  ثف   إبتصا ي الت   م والت

إذل إسػػهتا  عي إدارة ا  ثفػػ  وعف ػػثع وعمج  ػػي واستبػػار ي إدارة ا  ثفػػ   د ػػا أسػػا حباجػػ  إذل  ػػريرجات إدار ػػ  وعمج  ػػ  
لدظػػايف إدارة ا  ثفػػ   وعػػة الضػػثورع أف  هتافػػ  ذلػػإ عػػت إبت ػػار و  ػػد ث ال ػػاع ني و تػػ   الدظػػايف  وأف   د ػػدا 

 .ا ؤسن ا ت  ي ة الف الني وذوع ا نؤول   ال ا     واإلست رياد ل   ل عة أجل ذماح األفثاد 

 خامسا: الخطط السنوية 
ف  ػػا   ػػدف ت ػػاؾ ب ػػ  سػػ د   إلدارة ا ػػدارد ال بػػث   واخل ػػ  ا ال ػػ  النػػ د    دػػ لإ اللػػري عػػة أف   ػػدف 

 ت اؾ ب   س د   أل ب   و    ات إدارة ا  ثف .

 التدرياباي السنوي سادسا: البرنامج 
إف إدارة ا  ثفػػػػ  ال ػػػػـد جمػػػػاؿ عت صػػػػ  واسػػػػت وعت ػػػػدع ويافػػػػل لا فػػػػات م واألسػػػػال   وا  ػػػػا س الػػػػه ظم ػػػػة 
إسػػػػػت رياعمجا لتحنػػػػػني عنػػػػػتدت أداء ال ػػػػػاع ني و إ بػػػػػاء ا  ثفػػػػػ  )اإللت ػػػػػار( و قامسمجػػػػػا و    مجػػػػػا وربنػػػػػني جمػػػػػاالت 

 إست رياعمجا و    قمجا  ود لإ يفظمجا واسهتجا مجا.

 اعتماد مجموعة معايير األدا  للمعرفةسابعا : 
  وتػػ   ا  ػػا س ظم ػػة  ا ؤسنػػ إف تػػ   ا  ػػا س    لػػي إ ت ارتػػا ع   ػػ    ػػا س األداء اإلدتصػػادع وا ػػارل و 

أف  ص ف إذل ع ا س إ باء ا  ثف  اجلري رية  ع ا س إدباؿ اخلريعات وا  تعات اجلري رية ا  ػدررة داب  ػا أو ا  تنػ   
   ع ا س الت   قات واإلست رياعات اجلري رية ل   ثف  ااال  .  ع ا س  قاسم و   م ا  ثف  ا ؤسن عة بارج 

  الخاصة بالتميز المعرفيثامنا: الجوائز والشهادات 
و جمػاؿ إدارة ا  ثفػ  ل  ػدغ عنػتد ات  ال ػ  والنػ ي ل حصػدؿ  ا ؤسنػاتإف إصماد شػمجادات وجػدايي ربفػي 

  ػػػػط عثػػػػل تػػػػ   البػػػػمجادات واجلػػػػدايي  ي ػػػػو  دجػػػػري ال ػػػػـد ال ثػػػػس عػػػػة اجلػػػػدايي و جمػػػػاالت عت ػػػػريدة عثػػػػل ا نػػػػؤول   
    ػػ  ال ثل ػػ  النػػ دد   ت ػػاؾ جػػايية الت  ػػي الثد ػػي  وجػػايية ا  ػػإ اإلجت ا  ػػ  وأببلد ػػات اإلدارة واإللت ػػار  وو ا

الثػػاي ل ت  ػػي دبحاورتػػا اخل نػػ    وو األردف ذمػػري جػػايية ا  ػػإ   ػػري اهلل 2008بالػػري ل ت افنػػ   الػػه أط قػػت سػػ   
 الق ادة  ا ال    األفثاد  ال    ات  ا  ثف (.)
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 تقاسم المعرفة والتعلم تاسعا: الثقافة القائمة على 
  ترب الثقاف  القاي     ط اهلثع   واإل صػاالت الصػا رية وال ازلػ  دوف النػ اح لاإل صػاالت األفق ػ   ػادة عػا 
 ندد ف مجا ثقاف  اإلدت از وحمريود   الترياوؿ ل    دعات و ثد ي ا  ثف  و األ  ط  وت   د مجا   تػرب دمارسػات عضػادة 

  م ا  ثف .إلدارة ا  ثف  و قاسم و  

 عاشرا: التقرير السنوي إلدارة المعرفة 
إف عػػة ا  ارسػػات ا ؤد ػػ  إذل   ي ػػي إدارة ا  ثفػػ  وعفات  مجػػا ودمارسػػتمجا وطػػثؽ ووسػػايل د اسػػمجا  تػػد إلتػػياـ 

 ل  ريار  قث ث س دع إلدارة ا  ثف  أو رأس ا اؿ الف ثع  ألف ا مجم تد  ل    جماؿ   ل إدارة ا  ثف . ا ؤسن 
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 خالصة الفصل األول
ا  بلدػػػا دمػػػا سػػػ   ظم ػػػة القػػػدؿ أف ا  ثفػػػ    ػػػري ا دجػػػدد اجلػػػدتثع غػػػس ا   ػػػدس الػػػ ع   ػػػاعط دور  و ذمػػػاح 

إذل ل ئػ  جري ػرية   ت ػري   ػط ا  ثفػ  ا تداجػرية و  ا ؤسنػات  واله أدت إذل ربدؿ ل ئ  األ  اؿ و   ػإ ا ؤسنات
  قدؿ األفثاد عة ببلؿ بربهتم ودريراهتم وا   دعات اله ظم ة ااصدؿ    مجا عة ال  ئ  احمل    هبا.

د ػػػا ذمػػػري   ػػػار ف عت ػػػريدة إلدارة ا  ثفػػػ   ث  ػػػي ع ظ مجػػػا   ػػػط ال    ػػػات اجلدتث ػػػ  هلػػػا وا ت ث ػػػ  و  دل ػػػري 
 اإلست ثار   وال  د. ل  ؤسن و      ا  ثف   وذلإ هبريؼ ربق   د    عضاف   ض ة ا  ثف   بيف و دز ت 

وهل ا دريعت  رية سماذج و    ات إلدارة ا  ثف  حملاول  فمجػم وربري ػري أ بػ تمجا وا ت ارتػا ا فتػاح الػ ع ظم ػة 
 ببلل  ربق   اإلستفادة واإلستث ار األعثل لت إ ا  ثف .عة 

عػػت حم  مجػػا وعداد ػػ  الت ػػدرات ااا ػػ   و  ا ؤسنػػ سػػ   نػػ س   هتػػريؼ إذل     ػػف   تػػرب إدارة ا  ثفػػ  دمار 
التق  ري ػػػػ  إذل  ا ؤسنػػػات تحػػػدؿ عػػػة ال ػػػـد إذل   ػػػل إدارة ا  ثفػػػػ  ل ا ؤسنػػػاتال  ئػػػ  اخلارج ػػػ  هلػػػا  ف ػػػ لإ  نػػػػ ط 

ييعػػػ  عت اع ػػػ  عػػػة   ا ػػػث وع د ػػػات إدارة ا  ثفػػػ   صمػػػ   ذلػػػإ ت  ػػػ  و قاي ػػػ    ػػػط إدارة ا  ثفػػػ   ال ا ؤسنػػػات
 ل د دؿ إذل ا نتدت ا   دب عة التقريـ و الت در. ن ريتا و     ات وأ ب   ا ؤسن ذب
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 تمهيد

يف ظلللأل ااع للللملي االملدلهللللل ااتاامللللل االلللا  امللللملية وهزلللمل ايذبملاللللملت ايما للللملد ل ع  ا لللل ة وهزللللمل يللللل  ت اام لللل  
ةهللمت سبللملرس اا هخلللل اخلملروهللل  لل،  مل  يف ي مللص للللغ اة،مل للل  ؤسصللملتايما للملدو عةلل ة ادلمملوصللل اللل    ادل

ي ا مل  مملوصهل  عاذا  اطةغ يمزمل ربصني ادائزمل ع طل  ت  عذب  ل   االذو  يصا تة عةهزمل   ولزمل اة  مت عن إكاصملب
مل  ل  ايلتا إتاهملر لمل عاهملص الل ا ا لمل مل و ات لمل ؽلهمزلمل يلن اا تلملا عايسلا تار ل ععل م ايال  ملر  الذا كلملن اياا لملم 

ذاك اظتا اعلهاص عةلة  بملاداا ادلؤسصي ين ادلمظ ر ااهةي ين ابتز ادل   عملت ااا سب  دراسازمل ين م أل اا ملةثني
 ين وزل عكذا   اتةص يع ايذبملاملت اافهت ل ين وزل اتتى. ؤسصيادل ادلصا ى اافتدو ع

ااتلتى  ععةهلص  ادلؤسصلملتاا اوزمل عسبه امل علن  ؤسصملتعب فل عمليل وملاداا ا  اام ملط ااذو ربتق بص اا
 ق إىل ادل ملةمت اااملاهل:سمت م يف اذا ااف أل اسملسهملت ة ل ااداا ادلؤسصي عذاك ين تالل اااطت 

 يملاهل ااداا ادلؤسصي  زل دا ص عيت يمل ص المبحث األول: -
 ابلملد ااداا ادلؤسصي   تهه ص ع اال ايأل ادلؤ تة وهص المبحث الثاني: -
 سبه  ااداا ادلؤسصي ع ط  ت  ععالماص بإدارة ادللتول :المبحث الثالث -
   االمليل ااالةهم يؤسصملت يف ادللتول إدارة: رابعال لمبحثا -
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 المبحث األول: ماهية األداء المؤسسي، محدداته و مقوماته
 يف إ ملر ادلؤسصملت  عاالمليةني ايدارة م أل ين ادل ذعال اجلز د ادل رتك جل هع ااتملسم ادلؤسصي ااداا  لارب

 اهملولل شلمليةل ااظلملاتة  هل ن  هلملد بلأل علملم  عو ات لمل بملامصل ل اة ؤسصلملت ب لهأل امليلمل يفز يلمل ااداا الذا  لل 
 زلل د ذللذا يفزل م ةل ل ا فلملق اع إمجلملي إىل  لام ااا للأل مل ااص إ  ااداا  يفز م  مملعا  عاا راسملت ااا اا   ث
عمهملسلص   ااداا يف دراسلل عادلل راا ادلؤسصلملت عةهزلمل  لا ل  االا عادلللمل ر ادلتلمل ه   تلاال  ذالك ع  لل د االمل ان
 .اا تهتزمل ادلؤسصل  صلي ااا عا ذبملاملت بملاا ا  ع هق  ت  ط ب هأل عااا

 ماهية األداء المؤسسي :المطلب األول
  األداء مفهوم -1

 يفزل م ةل ل إمجلملي إىل ااا للأل  لام مل االص إ  دراسلازم بلملاداا  تلالل يلن اا لملةثني يلن اال  ل  الاما
 امةلغ ان إ  ااا لمل ن الذا يلن ااداا  ع بلملاتممىل دراسل يف عادلتلمل ه  ادللا ل ة ادلللمل ر عذالك  تلاال  زلل د 

 عيلن اال اوزمل  ربتهلق تلالل يلن ادلؤسصللهلص إا  صللة االذو اامجلملح يل ى تلالل يلن ااداا علن  للربعن ملةثني لاا
 ادلؤسصي. بملاداا ادلفملاهم ادلالةتل اام سأذكت ادلمطق اذا تالل

 زلتتلل عاا تلملا ا سلا تار عةلة ادلؤسصلل مل رة «: ال  ااداا:  P.Drucker األداء حسفب تعريف 
 1«.عاال ملل ادلصملعلني ر مل بني ااا ازن

 إسلرتا هجهازمل  مفهلذ عةلة مل رامل يف  اجصل  ادلؤسصلل اداا ان  لتى :Angéliser حسب تعري  األداء
  مملوصلهل سل ق ادلتمل ب وهلص يف ا سلا تار بملا لهأل عةلة ادلؤسصلل مل رة ااامملوصلهل او ااتل ى عسبهمزلمل ي اوزلل

 2.ياط رة

 ان اا ةةلل   لر اا ل د الذا عيف عااداا  عا صللملز ااصلة ك بلني اةا هل  اا لملةثني يلن كثلر  اجلص ك لمل
 المل   اع ا لت يلن   تلة يلمل ال  ا صللملز ايلمل هبلمل   ل ةل ن ااا ادلؤسصملت يف اع ملل ين ااوتاد بص  ت م يمل ا  ااصة ك

 عاامالملئ  ااع لملل علن  للرب او عا صللملز ااصلة ك بلني ااافملعأل ا  ااداا ةني يف اال أل  عن ااوتاد  ا مص ان بل 
 3يلمل.

ااداا الل  زل للةل سللة ك اافللتد يف  لل ا ايوللتااات عاااتمهللملت االلا   وزللص ان اصللاما   عشلللمل سلل ق ؽلهللن ان
اةل للأل ضللل  ربتهللق ااالل ا  ادلتم بللل ع لاللرب االهللملس عيتهللملس دللل ى صلللملح اافللتد اع و للةص يف ربتهللق اللذ  ااالل ا  

 ادلالةتل بملال أل.
                                                           

 .218  ص2010  ومليلل اجل ائت  07رلةل اا ملةمت  اال د تحليل األسس النظرية لمفهوم األداء، اا هخ اا اعو    1

2
 .218  ادلتوع ااصملبق  ص اا هخ اا اعو  

 .96ص  2001  ع ملن اا  مهل  ادلها ل   دائتةوالنماذج القياس وأساليب المفهوم البشري األداء تكنولوجيا ااتؤ   ع   وه أل اا ةةل 3
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 مفهوم األداء المؤسسي  -2
 للللت  ااداا ادلؤسصلللي بأالللص : إصللللملز اااللل ا  ااامظه هلللل بملسلللاع ام ادلللل ارد بهفلللملاة عولملاهلللل  الللذا ولللملاداا 
ادلؤسصللي  تا للي اارتكهلل  عةللة االممللللت اافت لل ة االلا  ا هلل  هبللمل ادلؤسصللل عللن مراللمل يللن ادلؤسصللملت ااتللتى  عااللا 

ات ادلملاهلل عملر ادلملاهلل عمهلملس ادل ول دات ادلة  سلل عملر ادلة  سلل  ع  ل أل  ه ن زل ر اااتههم عبملاامليل    أل ادلؤشلت 
 1اجل ااغ ااسملسهل األداا ادلؤسصي ادلت ه ة عةة ا سرتا هجهملت عاال ةهملت عادل ارد اا  ت ل ع اامظم.

ومل  لاللرب ااداا ادلؤسصللي زل للةل اداا ااوللتاد يللن وزللل  عاداا اا ةلل ات ااامظه هللل يللن وزللل اتللتى  ي للملع 
  2إىل ذاك كةص  أ رات اا هخلل ايوا ملعهل عايما ملد ل عااثتملوهل احملهطل بص.

عااداا ادلؤسصلي الل  ادلمظ يللل ادلاهمليةللل اماللملج اع للملل ادلمظ لل يف  لل ا  فملعةزللمل يللع عممللللت بهخلازللمل اا اتةهللل 
 عاخلملروهل  ع ااداا ادلؤسصي هبذا ادلفز م   ا أل عةة ابلملد  ال ل:

 إ ملر عة اام ااامظه هل ادلاع  ل؛اداا ااوتاد يف   - 1
 اداا اا ة ات ااامظه هل يف إ ملر ااصهملسملت االمليل اة ؤسصل؛  - 2
 اداا ادلؤسصل يف إ ملر اا هخلل ا ما ملد ل عا وا ملعهل عااثتملوهل.  - 3

عبمللملاا عةللة يملسلل ق اصللاما  ان ااداا ادلؤسصللي الل  رل لل ي ادللل تالت ع ادلعتوللملت االلا  مللا  عللن  فملعللأل ادلمظ يللل 
يةل ال ةهملت ايدارة عيه املامل يع اا هخلل اا اتةهل عاخلملروهل داتأل ادلؤسصل اا تهلق اال اوزمل ااامظه هلل بهفلملاة ادلاهمل

 عولملاهل.

 أنواع  األداء المؤسسي: المطلب الثاني
إن ايتللاال  اع ااا للمل ن ادل ولل د يف يفزلل م ااداا  ادى إىل علل م عولل د إ فللملق عةللة االل اي ااداا  ةهللمت 

 3 اداا إىل يلمل ر يلهمل ع وه مل  ةي اام اذ  ادللمل ر:مصم كأل بملةمت ا

 حسب معيار الشمولية: -1

ااداا ااهةللي: الل  ااداا ادلصللملام يف ظللل  ادلؤسصللل  عغلصلل  يللن تللالل مجهللع إصلللملزات االممللللت عاا ظللملئص  .1
عاام لل  عربتهللق  عاااظ للل اافتعهللل اة ؤسصللل يف ربتهتزللمل  ععللل ل ادلؤسصللل االل اوزمل اا للمليةل كمليسللا تار ل

 اربملح؛ا

                                                           
1
 .793، ص 9002، األردن الثاني العربي ،المؤتمر والنظرية والمداخل المفهوم المعرفة إدارة، و أخرون حسنالعلواني   

2
،  ¨سلسلة العلوم اإلنسانية واإلجتماعية¨، مجلة أبحاث اليرموك وطرق إستنباطهافي األردن معايير قياس األداء الحكومي الطعامنة محمد،   

 .933ص  ،9002، 07، العدد 00األردن، المجلد 
  يذكتة يملوصار  زب ص إما ملد ع صهر ادلؤسصل  كةهل االة م ايما ملد ل عاااجملر ل ععة م اااصهر  نماذج األداء المؤسسي عملدل بن عطملا اهلل   3

 .46  ص 2009/2010ومليلل زل   ته ت بصهتة  اجل ائت  
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ااداا اجل ئي: ال  ااداا االذو  ا تلق عةلة يصلا ى اااظ لل اافتعهلل اة ؤسصلل  عسمتصلم إىل عل ة اال اي  .2
بملتاال  ادللهملر اا ظهفي ادللا   ااتههم عممللت ادلؤسصلل  ةهلمت ؽلهلن  متصلم ةصلغ اا ظلملئص إىل: اداا 

 ااص  ق.اا ظهفل ادلملاهل  اداا عظهفل ايااملج  اداا عظهفل ا

 حسب معيار المصدر: -2
 ااداا اخلملروي:  ه ن ااهجل زل الت تملروهل؛ .1
ااداا اا اتةي:  ما  ااداا اا اتةي يلن  فملعلأل سلاةلص اداا اااظ لل اافتعهلل اة ؤسصلل  عادلا ثةلل يف اداا  .2

خللملص بإيهملاهلملت ادل ارد اا  ت ل اة ؤسصل  عااداا اااتين ااذو  الةق جبملاغ ايساث ملرات  عااداا ادلمليل ا
 ادلؤسصل عاساع ايملامل.

 حسب المعيار الوظيفي: -3
 ت  ط اذا ادللهملر بملا ظملئص عااا طل ادلال وتة ال ى ادلؤسصلل  عادلا ثةلل يف اا ظلملئص اااملاهلل: اا ظهفلل ادلملاهلل  اا ظهفلل 

 االمليل.ايااملوهل  عظهفل اااص  ق  عظهفل ااا   ن  عظهفل ادل ارد اا  ت ل  عظهفل االالمملت 

اداا اا ظهفلللللل ادلملاهلللللل:  اجصللللل  اداا اا ظهفلللللل ادلملاهلللللل يف ادلؤسصلللللملت يف  للللل ملن ااصلللللر ااصلللللةهم ع االتلللللال   .1
اإلعا لللملدات ادل م ةلللل  ع  اجصللل  يف يللل ى شلللتعهل علللل ل اال ةهلللملت ادلملاهلللل  عةصلللن اسلللاع ام اايللل ال 

 االمليل ع ت هغ إسال ملذلمل عاةرتام اات اع  ااتملا اهل؛
ملوهلل:  ا تلق اداا الذ  اا ظهفلل عمل يمل  لا هن ادلؤسصلل يلن ربتهلق يلل  ت يت فللل يلن اداا اا ظهفلل اياا .2

 ايااملوهل  يع يتاعملت يصا ى اجل دة عة عد اييهملاهملت ادلاملةل ذلمل؛
اداا عظهفللل اااصلل  ق: ع ا ثللأل اداا اللذ  اا ظهفللل ب للهأل عللملم يف  لت للص اال هللأل بملخل يللل ع صللزهأل عللل ل  .3

 اة صازةهني؛ ادلماجملت إاهص ع ت مي اخل يملت
اداا عظهفللل ااا لل  ن: ؽلثللأل ااا لل  ن عظهفللل اسملسللهل يف ادلؤسصلللل  ع اجصلل  يللن تللالل إبللتام عتلل د ااا ع للل   .4

بملدلماجملت عاااجزهل ات بملسلال ملل ااافلملعض اة  ل ل عةلة او لأل ااسللملر عاةصلن اام عهلملت اةاجزهل ات 
 عاخل يملت ادلت يل ين  ت  ادل رد ن؛

الللرب ادلللل ارد اا  لللت ل ذات اعلهلللل ك لللرة بملامصللل ل اة ؤسصلللل  عيتدعد لللل ادلؤسصلللل اداا عظهفلللل ادلللل ارد اا  لللت ل:  ل .5
يت  طلللل با صلللني مللل رة عكفلللملاة ي ارالللمل اا  لللت ل  ع  لالللرب ايسلللاث ملر يف الللذا ادلللل رد ايسلللرتا هجي يلللن االللم 

 االممللت ااسملسهل ا تملا عصلملح ادلؤسصل؛
االالملللملت اا  هللل ة بلللني ادلؤسصلللل عزبملئمزلللمل   اا ظهفلللل إىل  م هلللل ذاداا عظهفلللل االالملللملت االمليلللل: اللل   اللل .6

عربصني ل رامل ع  هلازمل يف اذاملهنم  ك مل  صملام اذ  اا ظهفل يف ربتهق اي  لملل بلني ادلؤسصلل عمجز رالمل 



في مؤسسات التعليم العالي المؤسسي مساهمة إدارة المعرفة في تطوير مستوى األداء  الفصل الثاني 
 

47 
 

س اا اا اتةي عاالذو   لم ادلل ظفني عاا بلملئن عادلل رد ن  عاجل زل ر اخللملروي عادلا ثلأل يف اا ل ملول ععسلملئأل 
 ايعالم.

 حسب الطبيعة: -4
ؽلهلللن  تصلللهم اداا ادلؤسصلللل ةصلللغ الللذا ادللهلللملر   للللمل اط هللللل اااللل ا  االللا  صللللة ادلؤسصلللل اا تهتزلللمل  ع زباةلللص 
االل ا  ادلؤسصللملت ةصللغ الل ي اام للملط االلذو سبملرسللص  وزمللملك اا للطل إوا ملعهللل عإما للملد ل ع همة وهللل عسهملسللهل. 

 1 عاي ك مل  ةي:
عااا  صلة إىل  تل مي اخلل يملت اة جالع االذو  ااداا ايوا ملعي: ع ا ثأل يف ربتهق ااا ا  ايوا ملعهل .1

  ل أل وهص ادلؤسصل عاا وملا بملاا ايملامل اذبملاص عاداا يصؤعاهملامل؛
ااداا ايما للملدو: إن االل عر ااام لل و اة ؤسصللملت  لاللرب يللن ادلؤشللتات ايما للملد ل ااتئهصللهل دلصللا ى اداا  .2

 ادل ملدر ادلملاهل ين اوأل ااام هل اا مليةل؛اذ  ادلؤسصملت ااا  لارب ادعات ر ملد ل ولملال  صملام يف ربت ك 
ا وي:  ه ن ااداا اااهمة وي يف ع ةهل زبطهط ااال ا  اااهمة وهلل كملاصلهطتة عةلة يهل ان   ااداا اااهم .3

  همة وي ك مملعل ااوز ة اياهرتعاهل؛
الذلمل ااداا ااصهملسللي:  ا ثللأل يف بةلل س ادلؤسصللل االل ا  سهملسللهل  يثللأل سب  للأل ضللالت إااعملبهللل ا،للتض إسللا، .4

 يف ي ملحلزم يصات ال.
  األداء أهمية: المطلب الثالث

 ااوتاد يصا ى عةة س اا اا طازمل حمل ةل اامزملئي ااممل   وز  ادلؤسصملت داتأل يتي مل يهملال اادااػلاأل 
 وهزلمل ااداا دلصلا ى بملا،لمل   ااا مليلمل   ادلؤسصلملت  ل يل الذاك عبتملئزمل  اساتتارامل يف امليمل   دعرا    ةلغ ةهمت ادلؤسصل اع

 2: ةي دلمل ااداا اعلهل ع توع اا اوزمل  ربتهق ين ؽلهمزمل ب  رة  ط  ت  إىل ع صلة

 ؛ادلؤسصل عرسملال رؤ ل ربتهق ا رول يؤشتا    لارب -
 ؛ادلؤسصل اا ا  اا تهق عسهةل  لارب -
 ؛ادلزملم اذ   مفهذ عدرول إاهزم  ادل كةل ادلزملم  مفهذ يف ادلؤسصل عإدارة ااوتاد صلملح يصا ى عن  لرب -
 .ادلؤسصل يف االمليةني ا ى ااهمليمل عاات رات ااطملمملت يلتول يف  صزم -

 

 

                                                           
1
 .129  ص2007عااا ز ع  ااتملاتة   اةم ت اافجت   دارالبشرية الموارد تنمية إمسملعهأل  بةتملسم  مرة سال مهل عةي  متيب  

 يملوصلار  يلذكتة  الفوظيفي األداء ففي المعرففة لفدور إدارة غفه  قطفاع ففي الكبفرى البلفديات ففي المفدراء اتجاهفات ،عل ض زل ل  للربو يمل لي 2
 .11  ص2011ايساليهل م ة   اجلمليلل
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  ادلؤسصلل يصلا ى عةلة ام االلمليةني يصلا ى عةلة كلملن سل اا ادلصلا  ملت مجهلع يلن بلملا  بملاا لملم اادااػلظلة 
  1:يف اعلهاصع ه ن 

 عةة ات ر ص يتهملسمل    ل  ك مل  ادلؤسصل ع عايدارة ااتصم اداا االهملسمل   اافتد اداا  ل  : اةلمليةني بملامص ل 
 دبصلات ةل عالملل الص بأدائلص اافلتد ااا لملم ان ك لمل  ادلصلات أل يف اتلتى اع لملل عاداا احلمل لت يف ع ةلص اداا

 عالي اةفلتد ااسملسلهل احلملولملت بإةل ى  لت  ط ااداا ان ك لمل   عيت  لملت اول ر يلن  اتمل لمل  عيلمل اال ظهفي
 .ذا ص عا  ملت ع ةل يف ا ساتتار إىل احلملول

 ادلؤسصلل  تهلهم  لام ااداا اسلملس ولةلة لع يصلؤ  كلأل ا ى ااعل ادلتملم يف ااعلهل ػلاأل : اة ؤسصل بملامص ل 
  للملد االص االلمليةني بلأداا ادلؤسصلملت يف انيع ادلصلؤ   زلام الذا  عةهزلمل   لت  اع  تاسلزمل اع  ل  تامل االا

 .وملعةهازمل عدرول ادلؤسصل اداا االهملسمل  

  األداء مستويات: المطلب الرابع
 2:عاي يؤسصل او يف ااهةي ااداا عسبثأل يلزمل ااالمليأل غلغ ااا اي األداا يصا  ملت  الث امملك

 :المؤسسة مستوى -أ
 عال   ادلطةل ب اال اتةي ااداا ا  يمل ػل د مث األداا اخلملروي اااطملبق ػلتق ااذو عا  يصا ى اعةة ا 

 عع لع عااامظلهم اااعطلهط يثلأل ايدار لل اال ةهلملت ع  ل أل  اخللملروي عول   اال لأل زللهط يع  اطملبق ااذو ادلصا ى
 يلمزم ادلطةل ب االلمليةني عبلني عةملولملام اال لالا بلني اا للأل ةةتلل ع  لهأل  عمرامل اال ةهملت عرب    ااصهملسملت

 .احلملوملت اذ  ربتهق

 : العمليات مستوى - ب
 دبصلا ى ادلؤسصلل اداا يصلا ى ع لتبط ااتئهصلهل ادلؤسصلل سلتولملت  ما  ااذو عا  اال ةهملت و ات  ص ة

 سلتولملت ت يلل اع ياالملج اال لأل عرل  علملت ااولتاد  صلاع يزمل االا ااتئهصلهل ااداا تطل ات ع   لا  اافلتد اداا
 .احمل دة اال أل

 : الوظيفة مستوى - ج

 االذو  ادلصلا ى الذا ؽلثةل ن يلن الم ع لأل عولتق عظلملئص ذعو اولتاد عةلة عإدارالمل اال ةهلملت  مفهلذ  ا ملص
 : اي رئهصهل عممللت مخصل ين  اأاص

                                                           
( اال د 31) اجملة   االة هل عاا راسملت اة   ث   ت ن ومليلل رلةل  نالعاملي أداء في التدريب اثر قياس  سململ اا مليصي  لالح د غ  عةي يهمل 1
 .143  ص2009    ت ن ااالذمهل ومليلل(  1)

2
 .101  يتوع س ق ذكت   صااتؤ  ع   وه أل اا ةةل  
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 ؛ادل ظص اع فذادلم -
 ؛( اخل..  ر غ    لةهم   ظلملذج   ادعات ( ادل تالت -
 ؛(اخل.. بتاملي  وملا ة  يلمليةل   يلني    هم   سةلل ( ادلعتوملت -
 ؛إغلملبمل   اع سة مل   ادلمفذ عةة  مله  ااذو اام ملط اع اال ةهل ا ت او احل هةل -
 . ادلعتوملت ا ت ااتاولل ااا،ذ ل -

 يزلملرات عهصلهل   ،ذ لل  ملتععاو ل يزلملم  الألداا زلل دة ي اللفملت :علن ع لملرة اافلتد اداا  ه ن ادلصا ى اذا عيف
 .وتد ل م رات  عيلملر 

 الفعال األداء مقوماتو  محددات: المطلب الخامس
 األداء محددات -أ

 يمل يمزمل احمل دات ين ع د   ة هةل  أيت ذاك عاهن وهزمل ااداا يصا ى  ط  ت إىل ادلؤسصملت كملول  صلة
 اا لملةثني بلل  ع لتى  عااال ر غ عااال ا  كملدلزملم بملاامظهم  ا أل يمل عيمزمل  عادلزملرات كملات رات بملاوتاد  ا أل
 اال ةهلل عاخللربة عا وا ملعهلل ااذامهلل اال ايأل( اافتد ت ملئص  فملعأل ين  ما  ااداا زل دات ين رل  عل امملك ان

 ع تلهم اال لأل يف عاال يالا ادل لتوني( ااتلتى اال لأل جب االغ  الةلق االا ادل ملص ت لملئص يلع) عااال ر غ عااالةلهم
 .)عمرامل ااامظه ي عاذلههأل اال أل

 1: ةي يمل يف ااداا زل داتع ا ثأل 

  ؛عدعاوع عمهم عااا ملم عرم ل عيزملرات   يلتول ين ؽلاةهص يمل : الموظ 
 ؛اا ظهفي اةم   وتص ين  ت يص عيمل رب  ملت ين  فت ص عيمل ععاو ملت يزملم ين  اطة ص يمل : الوظيفة 
  عاسلملاهغ ومليل  اع يلتن  مظه لي عاههلأل يملد لل يل ارد يلن  ل وت  عيلمل  مظه هلل بهخللل يلن  ا ل مص دبلمل : الموقف 

 .ااتهملدة عاظلملط ااتمملبل

  2: اي يا،رات  الث إىل ااداا زل دات صام   ع

 ؛داولهاص عي ى اال أل اداا اافتد ضملس درول  له  عا  : اال أل يف ادل ذعل اجلز  -
 ؛عةهزمل ادل ذعل اجلز   ا مص عااا ااصملبتل عتربا ص اافتد م رات : اافتد ل عاخل ملئص اات رات -
 االا ااههفهلل علن عااط ملعمل لص ع  ل را ص ااداا ا ململا اا ع لي اافلتد سلة ك : اال ظهفي ال عر  اافلتد إدراك -

 .ادلؤسصل يف دعر  هبمل ؽلملرس
                                                           

1
 .80  يتوع س ق ذكت   صع ض زل   لربو يمل ي 

  12 رمم اجملة   اياصملاهل اا   ث – ايساليهل اجلمليلل رلةل  الوظيفي األداء على التنظيمي المناخ أثر   سةه ملن اؽلن  س  تح   ع     سص حبت 2
 .1159  ص2010  اجلمليلل ايساليهل  م ة  02اال د رمم 
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  الفعال األداء مقومات -ب
  ادلم ل دة األال ا  ااداا ربتهلق عةلة دب و زلمل احلهلم ؽلهلن  ل وتت يلمل يلى االا ادلت يلملت يلن ع د امملك

 1: ةي ك مل ادلت يملت اذ  ين بل مل  عاذكت 

 ربتهلق يف عادللة يلملت ا   لمل ت  تمهلملت عاسلاث ملر احلل عد ابلل  إىل ايدار لل اااليتك  لل بأشلهملل ااتلذ 
 ؛ادلعاةفل ايدارات بني عااامصهق ااتبط

 ؛عاخلملروهل اا اتةهل ادلا،رات يع ااا اوق ااامظه هل اذلهملكأل عةة ادلتعال إ فملا 
 ؛اجل ملعي اال أل ع م هل ااداا يف اارتابط اا تهق ادلاهمليأل اافت ق ع أل اسة ب ع هت   تةق 
 غللةزلم شللمل اةل لأل عايعل اد اااعطلهط يف ا غلملبهلل ادل لملركل ولتص األوتاد ربتق عسهملسملت  مظه ملت إ  ملي 

 ؛ادلصؤعاهل رب أل ع ت ة ن بملال أل  تامل ن
 ؛ااوتاد ا ى ايب اعهل عاات رات اافهت ل ااطملمملت عاساث ملر  م هل 
 ااداا يصا ى  ط  ت اسملاهغ ا  مت يصا ت اظملم يف ايدار ل ادلصا  ملت مجهع إشتاك. 

 
  

                                                           
 .250  صال 1433اال ههملن اةط ملعل عاام ت  اات ملض   شتكل  واستراتيجيات ومداخل أساسيات التنظيمي التطوير مجلملن  اا،ملي و يم  ر 1
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 فيهأبعاد األداء المؤسسي، تقييمه و العوامل المؤثرة  المبحث الثاني: 

سل اا كملال  ع  يهلل اع تملللل عةلة ربصلني ادائزلمل سل اا عةلة ادلصلا ى ااهةلي اع عةلة  يؤسصلل ل لأل او 
صلني ااداا    ا تلق إ  يلن تلالل اااللت  عةلة ابللملد ااداا عاال ايلأل ادللؤ تة ربيصا ى ااظ ازلمل اافتعهلل  عع ةهلل 

 ين اجل ااغ ايغلملبهل ع تةهص اجل ااغ ااصة هل.  وهص سة مل اع إغلملبمل ين اوأل ايسا،الل اع ايسافملدة

 المؤسسي األداء أبعاد :المطلب األول

 سلهام  ةلي عوه لمل عااامملوصلهل  ادلتدعد لل  ايااملوهلل عاافلملاهلل  ااهفلملاة يالعل ة ابللملد  يف ااداا م  لت 
 : ةي ك مل بملااف هأل بل  كأل إىل اااطتق

 اا لهل   ادلل ى عةلة ممل ملالمل ربتهلق يف ادلؤسصلل بمجلملح الام عالي اا ل ه ل  ااشلهملا وللأل  للين :الفعاليفة  - أ 
 اا ل ه ل ااال ا     لع حبهلمت   ملدلؤسصللب االالملل ذات اا لتا  كملولل ي لة ل با تهلق  لت  ط عالي

 1 . ت  كأل ةملوملت عاش ملي اا تهق عادلمملس ل
 اييهملاهلملت كملال  يز لمل عذالك ادلصلطتة ااال ا  بةل س عةلة ااتل رة "عةلة ب صلمل ل اافلملاهلل  للرب ك لمل
 2 ذاك". يف ادلصاع يل

 ااداا ال  ااهلصا عااداا  يهملاهلملتاي يلن بتةهلأل ادلطةل ب بملال لأل ااتهلملم عةلة ااتل رة " الي :الكففاءة -ب
 يلن ب ليا ادلاملةلل دل اردالمل ادلؤسصلل اسا،الل عةة اة  ال  صاع م ااهفملاة ي طةا   ك مل ان 3" هةفل اامأل

 4.عاالتالاهل ااتشملدة
 ادلل ارد عك هلل يلهملل  زيمهلل ولرتة تلالل يللني اظلملم يلن ادلماجلل ااه هلل بلني االالملل " الي :اإلنتاجيفة -ج

   5."اافرتة اف  يف ادلماجملت ين ااه هل اذ  يااملج ادلصاع يل

                                                           
 .23 ص   2002 ي ت  اجلمليلهل  اا ار  المهارات و المبادئ اإلدارة، يملات  اض    1
 26 ص   2000 اجل ائت  اجلمليلهل  ادلط  عل د  ان  المؤسسة تسيير و اقتصاد ة هغ  بن ااتزاق ع    2

ادلا ه   ااداا ة ل اا عيل االة ي اة ؤسبت يت يل ع أل عرمل  السودان جمهورية تجربة للحكومات، متميه أداء نحو تر  زل   عث ملن ةملمت  3
 .02  ص 09/05/2005-08 عرمةل  ومليلل ا ما ملد ل  االة م ع احلت ق كةهل احله يهل  اة مظ ملت

4
-08 عرمةل  يتبملح  مملل و ومليلل احله يملت  ع اة مظ ملت ادلا ه  ااداا ة ل اا عيل االة ي ادلؤسبت  المتميه األداء اهلل  ع   عةي  

 .231  ص09/05/2005

 كةهل ااع ملل  إدارة مصم يملوصار  رسملال غهة، قطاع في المالبس و النسيج قطاع عن تحليلية تطبيقية دراسة ع دة  إبتااهم زل   وؤاد  5
 .40 ص2006وةصطني   م ة  ايساليهل  اااجملرة  اجلمليلل
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 ذللم  ااته لل إا لملا او عولملئزم درولل عرولع اا بلملئن  ةملولملت  ة هلل ةل ل ااامملوصلهل  ا  ل ر :التنافسفية -د
 م لرة  آوملل يف ا ةاهملوملت  ة هل عةة اات رة ع م عزمل  ادلماجملت ا عهل ااصلت  تالل ين ااامملوصهل ع ا تق

 1ااص مهل. احل ل ع لظهم و د زبملئن عاساتطملب احلملاهني زبملئمزمل عةة احململوظل ين ادلؤسصل ؽلهن شلمل

  لهل  اليع  ا سلاث ملر  يلن عملئل ام  لظلهم يف رم لازم ع ة هلل ادلصلملعلني اال ا  ربتهلق الي :المردودية -ه
 ادلتدعد لل ربتهلق تلالل يلن  ا تلق اة ؤسصلل ااهةلي الألداا ادللمليل اا لل  ولإن الذا ذللم  ااته لل إا لملا يل ى

 2 .ع لظه زمل

 ، أهدافه و معوقاتهالمؤسسيالمطلب الثاني: تقييم األداء 
 المؤسسيتقييم األداء  -أ 

 لالللربمل ادلؤستصللللملتمل اسملسللللمل  اةل للللألن يف سلاةللللص ادلهللللملد ن احلهمل هتلللل  ع  للللهتألمل ةجللللت  اا اع للللل يف اما للللملدن اا ةلللل ان 
ادلات تيل عكذاك يف اما ملدن اا عل ااممليهل  عيف ظألت اااط ترن ااه ر االذو اوالملح يهل ان  ااع لملل يف سلاةلص اجمللمل ت  

ةهتلل عاالملدلهلل  عاشلا اد ةل تة ادلمملوصلل عظزل ر يلمل  ملصل تة بملاسل اق عااذو اا   عملص ا صلمليك ك لر يف ةجلم ااسل اق احمل
ملت االمليةللل يف ااتطللملي افصللص إىل ربتهللق ادلهلل ة ااامملوصللهل بللأوت ادلؤسصللاحل للتاا اع ااسلل اق اا ايهللل  االلا  صلللة وهزللمل 

لهتملل   ل نمل ااا هتل  يف عسهةل  شلهمل  ب،  اامظت عن ي ى اتالمهتلل ااطلتق ادلصلاع يل  شلتلمل اسلا عة عول د  يللمل ر  ي
ااداا ادلؤستصللي  ع  لل نمل للل  د  ادلؤستصللملتن يف عوللصن ااا لل  ملت ادلعاةفللل  عة للمل  انت امللملك اال  لل   يللن ادللللمل ر االلا 

 . امت عةة اسملسزمل   مهص ادلؤسصملت ع تهه زمل ين ةهمت ااداا عاال أل

اللل ا  االللا متت اااعطلللهط ذللللمل يف اخلطلللل  للللين  تهلللهممل ااداان ادلؤسصلللي يتملرالللل  ع لللعن ادلؤستصلللل احللللمليل يلللع اا
ا سلللرتا هجهتل  ع تهلللهم يللل ى  ط هلللق يلللمل ولللملا يف الللذ  اخلطلللل عا االلل ام هبلللمل  يلللن ةهلللمت ر لللمل اا بلللملئن  عمللل تة ادلمملوصلللل  

  .ع ت مي يماجملت  عملاهل اجل دة  ةْصغ  ادل الفملتن ادلطة بل يف اا م  احمل تد  ع  ن  اااهةفل ادلع ت ل اذاك

اا ا  مل  دبتاولل ااداا  ع تههم ادلل ظفني  عال  ع لملرة علن اسلة ب  ململاز  ا،مل لملت  تهلهم يلمل  تههم ااد  لت 
مملم بص ادل ظص ين اداا  ع لارب اذ  ااطت تل دبثملبل و ا    اجل ا يلن اااطل  ت اال ظهفي. ك لمل ؽلهلن  لت فلص ا  لمل  بأاتلص 

للتى ب لللهأل دعرو ا،مل للملت  تهلللهم ااداا االل ظهفي اة   ظلللص عيصللا ى إااملوهتالللص عذاللك يلللن تلللالل ع ةهتللل يمزجهتلللل ذبمل
االللل دة إىل رل  علللل يلللن ادلللللمل ر احملللل دة يصللل تمل  بلللملاا اين يلللع ع لللع االلل ا  ادلم لللأة. عربالللملج ع ةهتلللل  تهلللهم ااداا يف 
ادلم لللإت إىل  للللتعرة ااتللللذ بللللني ا عا للللملر كملوللللل اجل االللغ ادلالةتللللل بملا لللل و االمليةلللل  كصللللة ك ادل ا مللللل ااامظه هتللللل  

                                                           
اال رعد  رعائلا شلتكل يف يه ااهلل دراسلل  تنميتهفا ففي التكنولفوجي اإلبفداع دور و مصفادرها :االقتصفادية للمؤسسفة التنافسفية الميفهة صلم  ع  د صلم  1

 .6  ص2007  سههه ة  22 اعت 40 ومليلل ا ما ملد ل  االة م ع اااصهر كةهل اااصهر  عة م مصم يملوصار  رسملال بملا ادو  االط ر ا مملعل
يؤسصلل  بصلهتة ا  مل لل ادلةلا  هت لت يتكلغ ةملالل دراسلل االقتصفادية المؤسسفة أداء تحسفين ففي دور  و البشفرية المفوارد تسفيير اةلالم  تلملن  2

 احلت ق كةهل اا مملعهل ادلؤسصملت  صهر زب ص اااصهر  عة م يف ادلملوصار شزملدة اهأل ياطة ملت   ن يت يل يذكتة بصهتة    اتل ادل تعبملت اا،ملز ل
 .62  ص2012 بصهتة  ته ت زل   ومليلل اااصهر  عة م مصم   ا ما ملد ل عاالة م
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ملزات احملتتللل عااتلل رة عةللة ربصللهمزمل يف يمللمل ق ااتلل ة  عااللاعةتص يللن اتللملط اا لللص اع  ت  ازللمل. ك للمل عيصللا ى ايصللل
يولللتاا ع ةهتلللل  تهلللهم ااداا إىل اسلللاتطملب اا هملالللملت عمجلزلللمل يلللن ي لللملدرامل بمل عا لللملد عةلللة  ال لللل  ادلؤسصللللربالللملج 

ه لللي  ةهلللمت  لا للل  عةلللة عللل د ك لللر يلللن اسلللملاهغ رئهصلللهتل  ع ا ثلللأل بمليااملوهتلللل ادل  للل عهتل  عااولللتاد  عاااتهلللهم احل
اسللملاهغ اااتهللهم ادلام تعللل يف إ للالق ااةهللملم عملل  اا لل ا بل ةهتللل اااتهللهم  ع  للملر إىل انت  تهللهم ااداا ع ةهتللل سللم  ل. 
ع  للر عةللم افلل  ااوللتاد إىل انت او للأل يؤشللت عللملم ااتهللهم ااداا االل ظهفي عاداا ااالل ر غ الل  ااتلل رة االتةهتللل االمليتللل  

 ذاك اة  اسملاهغ ااا ةهأل اااج هلي. ع لارب

 المؤسسيأهداف تقييم األداء  -ب
  اا ا  ع   ة يمزمل: ادلؤسصي ااتههم ااداا

  .ع ع ادللة يملت عادلالةظملت اذلمليتل ة ل اداا ادل ظفني بني   و اجلزملت ادلعا تل باتههم ااداا -
  .اا لص عاال أل عةة عالوزملااه ص عن ي ى اةاهملوملت ادل ظص اةاأاهأل عااا ر غ  عرب    اتملط  -
  . ت مي ادللمل ر ادل  تل يف يما ادلهملوإت ااامظه هتل -
  .ازبملذ متار يمملسغ ب أن ااتتارات اا ع هتل ك ما ز ملدة يف ااتا غ  ع تمهملت  عإوتااات   ر  هتل -
  .يما ااوتاد وتلمل  كثرة اةا عهص عاااط  ت ااامظه ي -
  .داراام بهأل سز ال ع صتواا اآلوملق ايملم ادل ظفني اال  ملل بإ -
يلن  ادلؤسصللاااأك  ين ي ى دمل  تمهتملت ا تاهملر عااصهملسملت ادلصلاع يل يف ادلل ارد اا  لت تل اصل  ةملولل  -

  . هملوؤ وتص اال أل
ربتهلق اال االل عايا لمل  بلني ادلل ظفني بلهل ا   .اا ع هتل األوتاد عةة  تههم ادل ظفني اآلراااحل  ين وتض  -

  .عن احململبملة

 المؤسسيمعّوقات تقييم األداء  -ج 
 يمل  ةي: األداا ادلؤسصي ملت ااا  تص ايملم إعطملا  تههم دمهقمين ادلل  

يل تملللللملت وتد تلللللل  ع ا ثلللللأل الللللذ  ادلل تملللللملت دبج  علللللل يلللللن اال ايلللللأل ذات االالملللللل بلللللملافتد اع ادل ظلللللص ذا لللللص   -
  .كملات رات عادلزملرات  عاارتكه ل اامفصهتل اص  عاارتكه ل ا وا ملعهتل

يل تمللللملت يؤسصللللهتل  ع  لللل أل كللللال  يللللن اا او للللملت عادلزللللملم ادل كةللللل األوللللتاد  عااامظللللهم ا وا للللملعي  عادللللل ارد  -
  .عاييهملاهملت ادلملد ل

م لل ض اااللل ا  ادلتولل ة يلللن اظللملم  تهلللهم ااداا  ةهللمت  لالللرب مهللملب اا  للل ح يف ذاللك سللل  مل  ي ملشلللتا  يف  -
يل اا للل ل إىل االلملئ  يامملم للل سبمليللمل  يللع االل ا  عتمةللل سللر ع ةهتللل  تهللهم ااداا ب للهةزمل اا لل ها  عبملااللمل

  .ادلم أة
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  .ست تل اااتههم -
اواتلملر بلل  ادلتل تيني اة   ل عهتل عاا ملل بلملااتههم  عااالأ ت بلل د يلن اال ايلأل احملهطلل كملالالململت اا ع لهتل  -

 .عاااصملاأل اع اااجرب يف بل  ااةهملن  عادلهأل إىل وتض ادلتك  تل

 معايير تقييم األداء المؤسسي المطلب الثالث: 
ص ااتلل تة ت اا  للتوت  عا اطللالق يللن ي لل ا االلملل ة دائللتة ادللل ارد اا  للت تل  عيلل ى ملل رة ادلؤسصلللن عةللة اسللاث ملر االم لل -

كفلملاة ااداا عول دة ادلعتولملت يف اال لأل ب ول د    ظلص االمملللت  ااتلتى  حبهلمت  لت  طااام يف اال أل؛ ك الص  
 ؛لعملاهل عتربات عاسلل عيزملرات م    ملمم اع وت ق  ا ه  دبؤاالت

ملت ااتلتى  عاا ل  د يف عولص ايملتااات االا  تل يزمل اةل لالا  دبلمل يف ادلؤسصل اات رة عةة يمملوصل اا لتكملت ع -
 ؛ذاك االتع ملت عزبفه  ااسلملر عاذل ا مل عمرامل

صلللملرات ادلعاةفلللل  عولل د يتكللل  تللل يملت مجزللل ر شلهتللل  يلللن ةهلللمت اجلللل دة عااالمليلللأل  عا  لللص مللل رة االللتدت عةلللة ا ساف -
 ؛عااالمليأل يع اا هملعو ااا  ت يزمل اا بملئن عاال أل عةة ةةتزمل

يف اسللاتطملب اا بللملئن اجللل د  ع  لل ن  لظللهم وت للق  صلل  ق ملل وت ولل ا   مللملدر عةللة ايممللملي  عا  للص يزللملرة  عولل د -
 ؛  عز ملدة يل تل ادل هلملت ب هأل شزتوت اربملح ادلؤسصل ب هأل يصا ت

و عولللملل  عملللملدر عةلللة ااتهللملم بملال ةهلللملت احململسللل هتل ادلعاةفللل  يلللن ةهلللمت  مظلللهم مللل     بلل ت يلللن عوللل د اظللملم يلللمليل -
 ؛اخلملم  عاو ر ادل ظفني  عمرامل ين اااهملاهص عاا هع عاسلملر ادلماجملت عادل اد اا تاا

امل يف ااتمملبلل عةلة اع ملذللمل  ع ل ملن سلر  صلل  يلن ةهلمتولتلملل    ل نمل احلهلم ااتشله  اة ؤسعو د اظملم ة ك لل  -
 ؛هاااطت ق اا  

يللن اااعطللهط عااامظللهم  عااا وهللص  عااتمملبللل   يف ذاللك كللألملت ايدار للل ادلعاةفللل  دبللمل ايدلللملم بملا ظللملئص اع اال ةهلل -
 ؛عااا ب عرامل    ن ربتهق ااا ا  ادلعاةفل اة ؤسصل

 ؛اات رة عةة ااا،ةغ عةة ادل هالت ادلعاةفل -
 ؛عاا فملوهتل عادلصملاال  دبمل   غُّ يف ي ة لن اال أل وهزملي ى إيهملاهتل ادلؤستصل عةة زلملربل اافصملد ع ل    اام اال  -
يللل ى  ط هلللق ااتللل ااني اا لللت  هتل  عدملللل ايو لللملحن علللن اا هملالللملت ادلملاهتلللل  تمللتلللل الللل ملبن ادل لللمل   دبلللمل يف ذالللك  -

تتلقمل ول دة اااتلملر ت  ادلملاهتلل  ادلصملعل ن عاا عال عادل  تا ن عمرام  عذاك عن  ت ق  فلهألن دعر جلملن ادلتاوللل  دبلمل ػلمل
 .ع   ن ااثتل يف ادللة يملت احململس هتل
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 المؤسسيتقييم األداء  المطلب الرابع: أساليب

لل ة عملل   تهللهم اداا ااوللتاد   عوه للمل  للأيت عللتضك اكثللت ااطللتق داتللأل ادلؤسصللل امللملك ااهثللر يللن ااطللتق ادللا  
 اساع ايمل :

 :عاي ين ااطتق ااكثت اساع ايمل  عااعسع ااا ملرا عةة يصلا ى االلململ   ا هل  ب صلمل ل  قائمة معايير التقييم
إوتائزمل  ع لا   عةة رب    ادللمل ر ااا  امت يلن تالذللمل  تهلهم ااداا  عااه لص علن اصل ل عول د الذ  ادلللمل ر 

 مل ملل يف ااداا  عبلل  ادلصلا  ملت ادلا    لاتملص ػلا و عةة درولملت  يف اداا ااوتاد  عذاك كةص عوق  يتهملس
  داتأل ادلؤسصل. مجع اا روملت اخلمللل بهأل وتد  ما  يصا ى  تههم ااداا اةفتد اا اة 

 : لا للل  الللذ  ااطت تلللل عةلللة  ت هلللغ ااولللتاد ب لللهأل   ملللملزيل  يلللن ااداا ااو لللأل إىل  طريقفففة الترتيفففب البسفففي 
اللذ  ااطت تللل بصللز ال عبصللمل ل ادائزللمل  إ  انت عه  زللمل اا ةهلل    ااسلل ا  دعن ا عا للملد عةللة يلللمل ر  يلهمللل  ع ا هلل

  . ه ن يف ع م تة امل ين ادل ملكأل اااتةه  ل ااتههم ااداا
 :سبما اذ  ااطت تل األوتاد وتللل يتملرالل ادائلص بلأداا بلملمي اولتاد اجمل  علل  يلن تلالل  تصله زم  طريقة المقارنة

 مملزاهمل  عةصملب ادلتملراملت ااا اوت   عةة اداا مجهلع ااولتاد  مث إىل ازعاج  مملئهل  عبل  ذاك  ت غ ادلتملراملت 
بصلز اازمل  عةلة االتمم يلن للل بل إوتائزلمل يف  ه رب    ااداا ااو أل  عذب ر ايشملرة إىل ان اذ  ااطت تل  ا 

  .ادلؤسصملت ااا   م ع دا ك را ين ادل ظفني
 :لللل زي يلللل ظفي شللللتكاص عةللللة دروللللملت مهللللملس  فللللتض اللللذ  ااطت تللللل عةللللة كللللأل يصللللؤعل ان  التوزيففففع اإلجبففففاري 

ااهفملاة  عذاك عوق شهأل رب د  اا لتكل اع ادلؤسصلل  ةهلمت ؽللما الذا ااا ز لع مجهلع ادلل ظفني درولل يا سلطل 
يللن ادلتهللملس  عبللل امل   لل ا اصلل ل ااوللتاد بمل طلفللملض كة للمل اباللل عا عللن اا روللل ادلا سللطل  ع اصللم اللذ  ااطت تللل 

  .ب ل بل ادائزمل
 ت ه  اذ  ااطت تل عةة ااماملئ   ةهمت إنت ادلصؤعل    هرتثمل بطت تلل اياالملج عكهفهتلل اداا : اإلدارة باألهداف 

  ادل ظفني  بأل   غُّ كمليأل ااا ملينص عةة ااا ا  ااا اساطملع ا ربتهت زمل  عذاك عوق  ع تة تط ات   عاي:
ااداا ع ملتللهتم  بملي للملول  رب  لل  ااالل ا  ادلطةلل ب ربتهتملزللمل يف هنمل للل اال للأل  عااللا عةللة اسملسللزمل سللهملتملسمل  -

  .إىل رب    اافرتة اا يمهل ادلطة بل
  .يصملع ة ااوتاد عةة ربتهق ااا ا   يع يتاعملة ياملبلل ربتهق ااماملئ  -
ااماللملئ  اافلةهتللل االلا مت ربتهتزللمل بملافلللأل  يللع ااالل ا  ادل  لل عل م للأل اا لل ا بملاامفهللذ  عذاللك دللتوللل  يتملراللل -

 .ي ى ااا ا  ااا ربتتت  بملافلأل  عبملاامليل  تههم ااداا
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 العوامل المؤثرة في األداء المؤسسي :لخامسالمطلب ا
 بل زمل تملروي.ايما ملد ل  بل زمل داتةي ع ؤسصملت امملك ع ايأل ع   ة عيام عل ؽلهن ان  ؤ ت عةة اداا ادل

 أوال: العوامل الداخلية
 ا ثلأل اال ايلأل اا اتةهلل يف سلاةلص ااا،لرات اامملذبلل عللن  فملعلأل عمملللت ادلؤسصلل اا اتةهلل  عاالا  لؤ ت عةللة 

ملراللمل ادائزللمل  عؽلهللن اة صللر ان  للا هم وهزللمل عػللل ث وهزللمل  ،للرات  صلل ا ب  للملدة آ ملراللمل ايغلملبهللل اع اااتةهللأل يللن آ 
 1ااصة هل  عين ابتز اذ  اال ايأل اع ااا،رات ااا زب ع اصهطتة ادلؤسصل صل :

 عاي سلاةص اات ى ع ادلا،رات ااا  ت  ط بملجلملاغ اااتين بملدلؤسصل ع  م اخل ملئص اااملاهل: العوامل التقنية: .1
  ادللة يملت؛ا ي اااهمة وهمل س اا ادلصاع يل يف اا ظملئص اافلةهل اع ادلصاع يل يف يلملجلل 
 اص ل ايعا ملد عةة اآل ت بملدلتملرال يع ع د اال ملل؛ 
  هم ادلؤسصل ين ةهمت ادلعملزن  اا رشملت  اااجزه ات عاآل ت؛    
 ا عهل ادلما   شهةص  ي ى يمملس ل ااا،ةهص؛ 
 ااا اوق بني يماجملت ادلؤسصل عرم ملت ادلؤسصل؛ 
 ا عهل ادل اد ادلصاع يل يف ع ةهل ايااملج؛ 
 ااسلملر؛ يصا  ملت 
 .ادل مع اجل،تايف اة ؤسصل 

عا  اي لملر ااتمسلي االذو ػلل د درولل اااع لص ع  تصلهم اال لأل بلني اا ةل ات عااولتاد  الهيكل التنظيمي:  .2
ععلل د اجمل  عللملت اا ظهفهللل عكللذا علل د ادلصللا  ملت ايدار للل  عيللملاي سللةطل عيصللؤعاهل كللأل شللعص  عكهللص  للام 

 ااامصهق بني اا ة ات عاامصملم.
عالي سلاةلص ااتل ى عادلا،لرات االا  لؤ ت عةلة ادلل ارد اا  لت ل يف ادلؤسصلل  ع  لم اخل لملئص البشرية: الموارد  .3

  ملم ااولل ر عادلهملوللإتاظلل  ااالل ر غ عاااأاهللأل عااام هللل  اظللملم ايتاهللملر عااالهللني  اههللأل ااتلل ى االمليةللل اااملاهللل:
 اظملم  تههم ااداا.

 
 

 

                                                           
1
دكا را    ا تعةل عاا،ملز  اةهزتبملا اجل ائت ل ادلؤسصل ةملال :االقتصادية العمومية المؤسسة في العامل أداء تقييم نظام تفعيل شم يف  اا  ن ا ر  

 .192  ص2014اجل ائت   ومليللعاااجملر ل ع عة م اااصهر   زب ص إدارة اع ملل كةهل االة م ايما ملد ل
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   هص إىل اذ  اال ايأل اا اتةهل ع ايأل اتتى: عامملك ين

 سبثأل ادل ارد مجهع ادل تالت ااا  صاع يزمل ادلؤسصل يف ع ةهملامل. :المؤسسة موارد .1
اةل  ادله الملت ااسملسلهل اة ؤسصلل اامملو لل عذالك ا ول د عالملل بلني  ادلؤسصلل لالرب  تملولل  :المؤسسفةثقافة  .2

ااثتملول عااداا  او ان ادلؤسصل ااا سباةك  تملولل ادل لملركل )يصلملعلل االلمليةني يف إزبلملذ ااتلتارات(  ا هل  دبصلا ى 
 اداا يا ه .

ظزتت يف اافرتة ااترة  طل رات  همة وهلل عاسللل  ععولتت الذ  اااطل رات يهل ة اة لل ل  التطور التكنلوجي: .3
إىل ادللة يللملت يف اا ملل  االلذو رباملوزللمل ادلؤسصللل بصللتعل عدمللل  عبللذاك ؽلهمزللمل يللن إدارة اجللل دة عااصللتعل يف 

 ااامفهذ.
ت ادلفهل ة ذللمل يف رللملل رباملج ادلؤسصل إىل اظم يلة يملت ي   ل ب لهأل وهل   ل وت ادللة يلمل نظم المعلومات: .4

 اااعطهط عإدارة عرمملبل اا طازمل بهفملاة.
 يلن  بل  االم لت الذا كفلملاة اولأل عيلن ادلؤسصلل يف اياالملج عمملللت االم ين اا  تو االم ت  لارب :الحوافه .5

 ااالأ ر إىل  زل   إظللمل اافلتد وا فهل  اة ؤسصلل  االمليلل ااال ا  اا تهلق عدولزلم عملاهلل بهفملاة ااوتاد ربفه 
 و ز لمل االمليلأل اداا عةلة اا لملرز ااالأ ر ادلملدو اة ملو  ع  تة ادلؤسصل  عاا ا   ا ملشة دبمل ع  وزص سة كص يف

 ااتلملاتة ا ما لملد ل ااظلتع  يف تملللل يلهملل يملد لل يمفللل ربتهلق اولأل يلن  ل لأل يململ عاةل  كلأل ولإن  هلن
 .ااظتع  اذ  ت م يف االمليأل اداا  ه ن ان وههفي

 االمليلأل عةلة عاالهملسلملامل ظلتع  اال لأل ي  ل ي  مملعال  االا اا راسلملت ين اال    اشملرت : العمل ظروف .6
  لؤ ت ااظلتع   ةلك يمملسل ل اع سل ا درولل ان عاساعة ل  بلملاداا ادلا لةل ادلزمهلل عاايتاض ال ةص ادائص ا مملا
 بلل  ذكلت عؽلهلن ادائلص عةلة ر لمل  درولل عبملاالمليل بملال لأل ار  مل لص عمل ة االمليلأل ؽلملرسلزمل االا اجلذب م ة عةة
 1 : ةي وه مل اال ايأل  ةك
 :ان   يالئ لل ةلتارة درولل  ل وت بهخللل يف االمليلأل  ل لأل ان عولغ عيملص اال لأل عةلة  لأ ر يلن عيملذللمل الحفرارة

 إىل  لؤدو االربعدة اع اة لتارة اال لملل ع للتض اطلف ل   اع احللتارة درولل كة لمل زادت  تلأل اافلتد كفلملاة
 .يفملوخلل ة ادث

 :االذو وه ا  اايت   ز لمل ي زعل مر اع رد خلل إيمل ايااملوهل اا ة ة اع ادل مع إ ملاة  ه ن عم  اإلضاءة 
 .يف اال أل ة ادث  ؤدو إىل 
 :رولع إىل اذلل اا  لؤدو عذبل د عاا تبلل  اا،لملزات سلاةلص يلن االاعةص اولأل يلن  لتعر ل ول  عالي التهويفة 

 .اال أل ة ادث  تةهأل عيمص اةل ملل ادللم  ل ااتعح

                                                           
 .193ص، يتوع س ق ذكت  شم يف  اا  ن ا ر  1
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 اةا لملل إىل  لؤدو االذو اايلت االمليلأل اداا عةلة سلة مل  لأ ت االا ااظلتع  االم يلن الضفجة: أو الضوضاء 
 .بص احملهطل بملاتطملر االمليأل  شا،ملل ة ادث عم ي

 اال لأل ا ململا اة ل ادث اااللتض يف  صلملام مل  اال لأل  تا لهص االذو اجلصل ي اجملزل د إن :العمفل فتفرة 
 .االمليأل اداا عةة  ؤ ت عبملاامليل

 ك لمل اا ممل لل عاوزل ة يالبل   ل ور عةلة اا لمملعي اايلن م اعل   ل لأل الوقايفة: وأجهفهة مالبفس تفوفير 
 يلن اااتةهلأل ااملأل عةلة اع اوصلملدام   لهغ االا احلل ادث يلن اة ممل لل اسلاع ايزمل عةلة اال لملل   لجع

 يلن ا ململ ازم اال لملل ياململعل مجهلع  يف اال لأل بل  ت اع ادلالبل    لع ان ةا هلل عك لتعرة تط رالمل 
 .اا ملرة عاا،ملزات ااصمليل عادل اد ااتطملر

 ع ع تالل ين وه ة ع أل ظتع  اا ور اا مملعي ااين جلملن  صلة :للعمل المناسبة الظروف توفير 
 ع ا ثأل ادلما   عةة سة مل  ل د ااذو ادائص عتمةل يف  اص غ ااا ااتطملر ين تملل ع أل زلهط يف اال ملل
 .عظتع  اال أل اال أل عدبهملن بملالمليأل ػلهط يمل كأل يف ااظتع  اذ 

 وإالص   ورالمل  عةلة االمليلأل عةلة ادل لت  ةلتص يلمل إذا االمليلأل اداا عةلة  لؤ ت االا اال ايلأل امل لص ان ااتل ل  ه لن
  .ااداا ةصن بذاك    ن
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 العاملين أداء مستوى على المؤثرة : العوامل (1-2) الشكل رقم

 
 اةهزتبملا اجل ائت ل ادلؤسصل ةملال :االقتصادية العمومية المؤسسة في العامل أداء تقييم نظام تفعيل شم يف  اا  ن ادل  ر: ا ر
  2014اجل ائت   ومليلل زب ص إدارة اع ملل كةهل االة م ايما ملد ل عاااجملر ل ع عة م اااصهر دكا را    ا تعةل عاا،ملز 

 .194ص
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 ثانيا: العوامل الخارجية:
رل  عل ين ااا،رات عااته د عادل امص االا الي تملرولل علن رمملبلل ادلؤسصلل  ع لؤ ت  ت   بملال ايأل اخلملروهل 

 1ب هأل ي ملشت اع مر ي ملشت عةة ادلؤسصل ع ا ثأل يف:

 :العوامل ذات التأثير المباشر  
ادلؤسصلملت  مجهلع يف احللملاه ن ادلمملوصل ن  ا ثلأل المنافسفة بفين المؤسسفات ) المنافسفون الحفاليون(: .1

 ادلؤسصلملت الذ   اململو  ةهلمت عاييهملاهلملت  احلجلم يف ياتملربلل علملدة  هل ن عاالا يلمل  لمملعل يف االمليةل
 2اة بملئن. يا مل ةل ت يملت اع يماجملت اات مي ادل ارد عةة اة   ل بهمزمل وه مل

 ادلمملوصلني عةلة ادلؤسصلل الص  اللتض ان ؽلهلن االذو اااز  ل   تا لت   خطر دخول منافسين محتملفين: .2
 افل  إىل يمملوصلل و  ل ة يؤسصلملت دتل ل إيهملاهلل علن ااململ   اااز  ل  اه ل أل ؽلال  عاظللمل وتلط  احلملاهني

 عةلة احل ل ل يف عااتم لل ايااملوهلل ااطململل ز لملدة ادلؤسصلملت الذ  دتل ل علن  رت لغ يلمل ععلملدة اا لمملعل 
 .3  ااتملئ ل اة ؤسصملت ا   ا ؽلثة ن وزم عبملاامليل ادل ارد  ين يالئم ةجم ع ااص ق ين يلهمل ة ل
 يلن ادلا ملع اافللأل عرد اا لمملعل دتل ل سل هأل يف ع ائلق عول د عةلة  ا ملص احملا ةلني ادلمملوصلني ا  ل  إن

 ع ائلق عول د عيل ى ادلمملوصلني الؤ ا دتل ل اةا لملل  ل رس ان ادلؤسصل عةة غلغ اذاك احلملاهل ادلمملوصل
 4اا مملعل. دت ل عةة  صملع  اع دعن رب ل  صزهالت اع

 ادلؤسصلملت سبل  عاالا ادلؤسصلملت اع ااولتاد يلن اا لتا   ةلك الم ادلل ردعنالقفوة التفاوضفية للمفوردين:  .3
 ايااملوهلل اال ةهلل يف اسلا تارامل ا ل ملن ادلل تالت عذالك يلن اةاهملوملالمل دبعاةلص ااتطلملي يف ااتملئ لل
 عسبههل  ااصل ق يف  تكهل ام رولع عةلة بل عرام    ثل ن زبملئمزلمل  عادلل ردعن سل   اذبلمل  بملاا ايزلمل عاا ولملا

 بتولع  صل ا بطت تلل  )اةل هلأل بملامصل ل آلتلت يل رد يلن ااا ل ل  هلملاهص رولع الذاك عكماهجلل (يماجلملام 
 .  ااافملع هل م راام
 ععةلة يللص   اللملية ن االذو ااصل ق عي ملص ت لملئص يلن عل د عةلة اة ل رد ن ااافملع لهل ااتل ة ع لا ل 
 5.ؤسصلاة  ااهةهل بملاع ملل عيتملراازمل اا مملعل يف دل هلملام االالمل اعلهل

                                                           
 .195يتوع س ق ذكت   ص شم يف  اا  ن ا ر  1
  2007 ااردن ع ملن   ااهملزعرو  دار  )متكامل منهج(تيجيااالستر  والتخطي  تيجيةااالستر   ادر   ل  ي زل   ض ان  عائأل بين زل   تملا  2

 .25 ص
 اة ةاتة يت يل حبمت عرمل  اإلقتصادية المؤسسة تنافسية تحسين في البشرية للموارد تيجيااالستر  التسيير دور  رشه  زل  و   عملدل ب رلملن 3

  بصهتة ته ت  زل   ومليلل اااصهر  ععة م عاااجملر ل ا ما ملد ل االة م كةهل ادلؤسصملت   مملوصهل يف رت ا ادلزمل  صهر يصملعلل ة ل اا  ين ااعل
 .09  ص 2012وهفتو  21/22

 .151 ص   2007 ي ت  اجلمليلهل  اا ار  االستراتيجية اإلدارة  يملات اض  4
 .105 ص   2012 ااردن  ااهملزعرو  دار  )دراسية وحاالت عمليات مفاهيم،( االستراتيجية اإلدارة اا عرو  يطةك زكت ملا 5
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 ؽلهلن وإالص ادلملا  اع بملا لملئع بملدلتملرالل اصل همل  فملع لهل مل ة اال لالا ؽلاةلك عمل يملالقوة التفاوضية للعمالء:  .4
 ااتحبهل عةة  ؤ ت ااذو اايت اخل يملت  كثملول اع اطملق ز ملدة اع ااصلت زبفه  عةة ااتر اذا  تمم ان

 اع ااسللملر تفل  اولأل يلن ؽلملرسل هنمل االا اا ل،  ملت  ت لق علن اا لمملعل يف  مملوصل ن وملا بلملئن احملتتلل 
 1اكثت. عت يملت اعةة و دة احل  ل اوأل ين ادلصملعيل

 عاالا ااتلتى ادلؤسصلملت  تل يزمل االا ادلماجلملت  ةلك الي اا   ةلل ادلماجلملت تهديفد المنتجفات البديلفة: .5
 الذ   ادلؤسصلل يماجلملت هبلمل  تل م االا ااطت تلل اع ااسلة ب بلذات اا بلملئن اةاهملولملت  ةلي ان ؽلهلن

 االا اا ظهفلل  لؤدو افل  يماجلملت احلملاهلل  عالي اة ماجلملت بملامصل ل عةلة االتبا  ل، ط   ملع ادلماجلملت
 املرتب يلمل  كة لمل للمملعل يف يلؤ تة  مملوصلهل كتل ة اا   ةلل ادلماجلملت اعلهلل ااتملئ لل  ع ل داد ادلماجلملت  ؤد زلمل
 2.ااص ق يف ادل و دة احلملاهل ادلماجملت ععظملئص سلت ين عظملئص ين  ؤد ص عيمل سلتامل

 : نموذج بورتر للقوى التنافسية الخمس (2-2) الشكل رقم

 
Source : Michael Porter : L’Avantage Concurrentiel, Stratégies et management, 

DUNOD,2003, Paris, P17. 
                                                           

 .173 ص   2007 ي ت  اجلمليلهل  اا ار  )تطبيقي منهج( االستراتيجية واإلدارة االستراتيجي التفكير  عآتتعن يتسي زل   اا  ن مجملل 1

 .160  ص2008ي ت  اافجت  دار اخل ايي  احلههم ع    تمجل  )التنافسية الميهة بناء( االستراتيجية اإلدارة يل  د فه  .ا .رعبتت 2
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 :1العوامل التي تؤثر بشكل غير مباشر 
إن عالمل ادلؤسصل بملدلا،رات ااصهملسهل    أل وملاغ ااتتارات ااصهملسهل كملحلتب   العوامل السياسية: .1

 اااأيهمملت عةة اخلطت عةة ا ملط بل  ادلؤسصملت  كةزمل ع ايأل  ؤ ت عةة اداا ادلؤسصل.
    أل كأل يل  ت اافملئ ة  يل ل ااا عم  يل ل اا طملال  إذبملاملت ااو ر. العوامل اإلقتصادية: .2
    أل اارتكه ل ااصهملاهل  ااا ز ع اجل،تايف  ااظلملط ايسازالكهل  يصا ى ااالةهم. :العوامل اإلجتماعية .3
   أل يل  ت ايافملق عةة اا   ث عاااط  ت   ط ر عسملئأل اي  مل ت عااظ ل  العوامل التكنلوجية: .4

تمهملت ادللة يملت عايترتاعملت اجل   ة عمرامل ين اات ى ااا  صملام يف ةأل ي هالت اال أل ين تالل ااا
 احل  ثل.

يمزمل اات ااني اخلمللل بامظهم عالمل ادلؤسصل بملالمليةني  اات ااني ادلت  طل بملا هخلل  العوامل البيئية والتشريعية: .5
 ااا  ل أل عةة ضمل ازمل عاحململوظل عةهزمل ين اااة ث  اات ااني اخلمللل بملا وملي عن ةت ق ادلصازةهني.

 
 

  

                                                           
 .196يتوع س ق ذكت   ص شم يف  اا  ن ا ر  1



في مؤسسات التعليم العالي المؤسسي مساهمة إدارة المعرفة في تطوير مستوى األداء  الفصل الثاني 
 

63 
 

 تطوير  وعالقته بإدارة المعرفةالمبحث الثالث: تميه األداء المؤسسي و  
اكاص  ايدارة يف عملدلممل ادللمللت مسلملت و  ل ة  سبثةل  ب لفل اسملسلهل يف إر لملا اال هلأل عربتهلق  طةلمل لص  
عااصلللي إىل ااا هلل  عربتهللق يهلل ة  مملوصللهل دائ للل  عللن  ت للق ا سللاث ملر يف اا  للت عايبلل اي ع ا باهللملر  إذ ان ربتهللق 

 صلللملام يف بتلللملا   عاهملللص الللل ا شلللت مل و ات لللمل ؤسصلللملتبملامصللل ل اة ًاتاهملر لللمل ً ادلا هللل  مل  لللل  ايلللتا ادلؤسصلللي ااداا
   ع ل أل عةة ربتهق اا اوزمل ايسرتاذبهل.ادلؤسصل

 المطلب األول: التميه في األداء المؤسسي ونماذجه
 مفهوم التميه في األداء المؤسسيأوال: 

اافلتد يلن سلة ك افظلي اع يزلملرو  عال   صلام  إىل تةفهلل يلتوهلل ااا ه  وي ااداا ا،  مل ا  يمل    ر عن 
 1ععو ااهل يلهمل عاذ ااداا عملدة  ه ن عةة يصا ى يلني  ظزت يمص م رة اافتد عةة ع أل يمل.

ع للللت  ااا هللل  يف ااداا ادلؤسصلللي   تلللمل اة ؤسصلللل ااعرعبهلللل يدارة اجلللل دة :  ت تلللل اال لللأل اا لللمليةل عاالللا 
ال ملب ادل ة ل )اا بملئن  ادل ظفني  اا تكملا  اجملا ع  ال ملب ااسلزم( يلن امجلأل ز لملدة   ؤدو إىل   ازن رم ملت

اةا ملل اامجملح يف ادلل ى اا لهل  ك ؤسصلل  عيف ادلفزل م ااالةه لي  للين  ل ازن إةاهملولملت ااطة لل  ااهلملدر  ادل ل اني  
 وزملت ايعا ملد   بملي ملول إىل اجملا ع احملةي.
شلملرسللللملت شلاللللملزة يف إدارة  الللل   2003ل اةم لللل ذج اايت هللللي اصللللمل ك للللمل ان ااا هلللل  ةصللللغ اتللللت اصللللع

 2ادلؤسصل ين اوأل ربتهق ااملئ  ي مهل عةة رل  عل ين ادلفملاهم ااسملسهل اي:
 اارتكه  عةة ااماملئ ؛ -
  ط  ت ع فملعأل ااوتاد؛ -
 ااتهملدة ع   ملت اذل  ؛ -
   ط  ت اا تاكملت؛ -
 ايدارة بملال ةهملت عاحلتملئق؛ -
 ايوا ملعهل اة ؤسصل؛ادلصؤعاهل  -
 ااالةم عايب اي عااا صن ادلصا ت. -

                                                           
 .23  ص 1999  عململ ااهاملب  ااتملاتة  معجم المصطلحات التربوية المعروفة في المناهج وطرق التدريس ااةتمل  اض  عاتتعن    1
2
   رسملال يملوصار  اكملدؽلهل ايدارةذج األوروبي للتميهو واقع إدارة التميه في جامعة األقصى وسبل تطويرها في ضوء النمسز  د إ زملب     
 .116  ص  2013وةصطني   ااصهملسل م ة ع 
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اصلللاما  بلللأن ااا هللل  يف ااداا ادلؤسصلللي اللل  االللذو   لللر إىل ادلمظ يلللل ادلاهمليةلللل اة ؤسصلللل ع فملعةزلللمل يلللع 
عممللت بهخلازمل اا اتةهل ع اخلملروهل  عااذو  ت دامل اةافتد عاااف ق ايغلمليب اة ل ل إىل اال اوزمل   لأيت اهلطلي اةا هل  

  رة ادلاهمليةل عاا  ،ل ع اا   اهل يف ظأل سهملدة يفملاهم إدارة اجل دة اا لمليةل االا ادتةل   ل ن يلملدالل اجلل دة اا
 مجهع اجل ااغ ااامظه هل داتأل ادلؤسصل.

 األسباب الدافعة للمؤسسات في بحثها عن األداء المؤسسي المتميه: -أ
 يل  ت ااا،هر ااصت لل؛ -
 ز ملدة ة ة ادلمملوصل االملدلهل؛ -
 احململوظل عةة إساتتار ادلمظ ل عيهملاازمل؛ -
  ممليي اا ل ر بملجل دة؛ -
   رة  همة وهمل ادللة يملت. -

 الفرق بين األداء المؤسسي التقليدي و األداء المؤسسي المتميه -ب
 الفرق بين األداء المؤسسي التقليدي و األداء المؤسسي المتميه ( :1-2) جدول رقم

 ادلؤسصي ادلا ه  ااداا ااداا ادلؤسصي اااتةه و
  تك  عةة ت يل اا ب ن  تك  داتةهمل عةة االمليةني

  مظت اة  ظص ك ت ك يف ادلؤسصل  مظت اة  ظص كأداة به  ايدارة
  ز زم ر مل اا ب ن عسلملد ص مر يزم ر مل اا ب ن

 ايساتالاهل عااامظهم ااذايت ا ة ات اال أل ااا هم ين اعةة اذلتم ايدارو إىل ااسفأل
 اااعطهط ع ااامصهق  ام ين تالل وتق اال أل اااعطهط ع ااامصهق  ام ين تالل ايدارة

 اا ظملئص زل دة عةة ضل   هق ةصغ اااع ص
  و  رلملل عاسع يف رب    اا ظملئص ع ادل ظفني ؽلاةه ن 

 ةيزملرات يال د
 ملسهلااا  هق ع اا   ح يف ايوتااات ع اال ةهملت ااس ع م ع  ح ايوتااات عاال ةهملت

 ادلتعال: امملك  تق ع   ة اا تهق اف  ادلصا ى ين ااداا يثةة وتط اداا اال ألاا البل: امملك  ت تل عاة ة 
 ة  ادىن ين اات اع  عااتهم وتض سهملسل لملريل يصلملز ااع ملل ةصغ ااة ائا
اطملق ع أل اا عائت ػل د ين تالل اا ظهفل يثأل 

   ااا مهع...()اذلم سل
 اطملق اال أل يف اا عائت اإلسافملدة ين ادله ة ااامملوصهل



في مؤسسات التعليم العالي المؤسسي مساهمة إدارة المعرفة في تطوير مستوى األداء  الفصل الثاني 
 

65 
 

 ااا ر غ  تك  عةة  ط  ت ادل ظص كهأل ااا ر غ  تك  عةة ادلزملرات اااتمهل
 احل او  بملاا عةة ادلصملعلل يف ولملاهل اافت ق احل او  عةة اسملس ااداا اافتدو

  رسملال ذج األوروبي للتميهو ل تطويرها في ضوء النمواقع إدارة التميه في جامعة األقصى وسبسز  د إ زملب    ادل  ر:
 2013يملوصار  اكملدؽلهل ايدارة عااصهملسل م ة  وةصطني  

 عشلمل س ق اصاما  ان اام اال ايأل ااتئهصهل اا ه  ااداا ادلؤسصي  ه ن يف :

 ع  ا  ن   وهص اع ملل ادلؤسصل  عياملبلل  ت مي ااماملئ ؛ممارسة القيادة:   - 1
 ع تك  عةة  لت  ااتهملدة عاالمليةني  ةاهملوملت ادلالمليةني؛ المتعاملين: إدراك إحتياجات  - 2
 ع ا  ن شلملرسازم اةا صني ع ايب اي يف   ا اةاهملوملت ادلالمليةني ممارسات العاملين:   - 3
 عاي زل ةل االالمملت بني  ةك اال ايأل عااا   عم ااتهملدة عةة ي الةل ااا ه . الثقافة التنظيمية:  - 4

 المتميه  المؤسسياء سمات األد :ثانيا

  1االمليلل اع اخلملللل  اا لمملعهل اع اخل يهلل( ادلؤسصلملت)ادلا هل ة يف ادائزلمل  يز لمل كلملن شلهةزمل ادلؤسصل  إن
    توع سبه امل إىل ع د ين ااص ملت  ادلا ثةل وه مل  ةي:

ادلا هلل   اسللة ب إدارة  ااامظه للي ذات ااداا ادلؤسصللملتةهللمت  ا للع ايدارة يف النهعففة إلففى الحراففة والنشففا :  -1
بلملا امع  ادلؤسصلل طةق عةهص ايدارة بملااج ال  عكذاك يفز م ايدارة ادلتئهلل  عالي اسلملاهغ  صلزم يف ربلط ايدارة يف 

اال ةلي  عغللةزللمل اكثللت يتعاللل عةتكللل  عذاللك عللن  ت للق إ  لملي سهملسللل اا للملب ادلفالل ح  عغللللأل يمزللمل ا  للمل إدارة  صلللة 
 دائ مل إىل احل  ل عةة ادللة يملت عربةهةزمل  عزلملعال ازبملذ ااتتارات ادلمملس ل.

ا لللملر ان اال هلللأل اللل  احمللللتك :  لالللرب امل لللص اامتطلللل ةجلللت ااسلللملس يف ربتهلللق ااا هللل   بملعاالقتفففراب مفففن العميفففل -2
  ع اللأ ة ذاللك عللن  ت للق  لل ر غ ااتهللملدات عةللة م للملا اا ملل  ااكللرب يللن اال للأل بللني ادلؤسصلللااسملسللي اةل للأل يف 

 اال الا اةالت  عةة ارائزم عيترتةملام عكذاك اا هملعى ادلت يل يمزم عاال أل عةة ةةزمل.

                                                           
 .122- 97ص  1998ااط لل ااعىل  يها ل عني مش   ااتملاتة   ،إدارة البنوك و األسواق المالية )منهج التميه في األداء(زعرت وملز ل   1
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جهع ااةتللملاات ادل ملشللتة بللني االللمليةني  عزلملعاللل   عذاللك عللن  ت للق   للتحفيففه األفففراد علففى االبتكففار والتطففوير -3
ربتهق ااتبط بني اظملم احل او  عادلت رة عةة  ت مي ااوهملر عا مرتاةملت االا  لؤدو إىل اااطل  ت عااا صلني ادلصلا ت ن 

 يف اال ةهملت ادلعاةفل.

تلالل يلن  ادلؤسصلل  لام ذالك بلملارتكه  عاااأكهل  عةلة بلل  ااتلهم اجل ات لل يف: السيطرة على القيم األساسية -4
 يمل  ةي:

  لظهم اا ل ر با تهق اااف ق عااا ه  يف ااداا ع أكه  ادلصؤعاهل ادل رتكل اةج هع يف ذاك. -
 ايؽلملن دبفز م ربتهق اجل دة ع اعلهل ت يملت يمل بل  اا هع  عع م ااهأس ين زلملع ت ا باهملر عاااط  ت. -
 اام ع ايأل اامجملح يف   عهم ااتهم عااثتملول ادل رتكل. ين ص  عهم ادلمملخ ااامظه ي اا -

ذات ااداا ادلا هلل  عةللة اهملكللأل  مظه هللل يتاللل عبصللهطل  اهللن ذلللمل ملل رة   ادلؤسصللملت لا لل   :المرونففة التنظيميففة -5
  ك رة عةة ي اك ل ااا،رات.

 ادلا ه   ةهمت اكل ت دراسلل دااا  ا  اال    ين اا راسملت ا ت ااتهملدة اافملعةل يف ربتهق اا :القيادة الفاعلة -6
 أتلذ شلهأل ا    ا وهلل ااا ااا  متأل بهفملاة عرب ادلصا  ملت ااامظه هل ادلعاةفل  ادلؤسصلان رؤ ل   (Sayre)سمل ت

يف ربتهلق ً يلؤ تاً عان ااتهلملدة  لل  علمليال  اة ؤسصلل  لمليألااتملئ   لؤ ت عةلة سلة ك ااع لملا  عكلذاك عةلة ااداا اا
ان سلللة ك ااتهلللملدة  لالللرب علللمليال   (Gordon) مللل ردن   عكلللذاك ا  اللل  دراسلللؤسصللللاة   لللمليألااا هلل  يف ااداا اا

يف ربتهق ااا ه  يف ااداا  عب فل تمللل يف كهفهلل  لمليلأل ااتهلملدة يلع د ممليهههلل احلل او   عااثتملولل  ً عو ات ملً ةملمسمل
م  للل بللني ااتهللملدة  عااا هلل  يف عولل د عالمللل ار  للملط   (  Keston) كهصللامن  عإدارة ااا،هللر  عا  للمل ا  الل  دراسللل

يف ربتهلق ااا هل  يف ااداا   ذالك ً رائل اً ادلعاةفلل ذات اا هخللل ادلا،لرة  لأ را ادلؤسصملتااداا  ةهمت  ؤ ت ااتهملدة يف 
 1 اهنمل  مظت إىل اازيملت عةة اهنمل وتلل ععسهةل اةا،هر ضل  ااو أل.

 للل   لل اوت اظللم ا   للملل اا اتةهللل اافلملاللل عكللذاك اظللم ا   للملل يللع  تففوافر نظففم االتصففال الداخليففة الفعالففة: -7
عاتةزللمل إىل  ادلؤسصللل يف ع لل ح رؤ للل ً ولللمل ً  ت  للأ رااال للالا يللن االممللللت ادلز للل يف ربتهللق ااداا ادلا هلل   ةهللمت  للؤ 

م عرم للملام كملوللل ادلصللا  ملت ايدار للل  ع اللها اظللم ا   للملل يللع اال للالا  هلل  ن للل رة عا لل ل عللمزم ع  مللع ةملوللملا
 عااصلي ااة هازمل.

                                                           
ال  ڤ  ادلؤسبت االة ي اا عيل ة ل ااداا ادلا ه  اة مظ ملت عاحله يملت  كةهل احلت ق عاالة م ا ما ملد ل  ومليلل عراألداء المتميهعةي ع   اهلل   1

  .232  ص 2005يملرس 
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عمل رات    لهني اوتاد ذعو كفلملاات ااصلي ضل  االلتهام بتعيين األفراد ذوي الكفاءات و المهارات العالية: -8
سبهمزم ين ا باهملر عاااط  ت  ان اؤ ا ااوتاد ام يفمل ها اامجملح عاااف ق عام ااتلملدرعن عةلة تةلق اافلتق االذو 

 اعةة يصا  ملت ااداا.           ضل  ربتهق  ادلؤسصل  وع 

ً اسملسللهملً  للل  ا سللاث ملر يف ااالل ر غ ع م هللل ااهفللملاات يلل تال االسففتثمار فففي التففدريب وتنميففة الكفففاءات: -9
إىل إكصللللملب عمليةهزللللمل ادلزللللملرات عااهفللللملاات عااتلللل رات ااالزيللللل   صلللللة دائ للللمل دلؤسصللللملتملو  ادلا هلللل  اا تهللللق ااداا

إىل ااافهلر يف إسلرتا هجهملت و  لل ة عوملعةلل  صل ا ذلللمل بمل سلاث ملر ب رولل عملاهللل يف دل اوزلل ااا ل  ملت ااامملوصللهل  ع 
  م هل كفملاات ي اردامل اا  ت ل.

 لللل ن اامجللللملح عاااطلللل  ت   بلللل  يللللن  ط هللللق ي للللملدئ إدارة اجللللل دة اا للللمليةل  ةللللى نظففففم الجففففودة الشففففاملة:  -11
 1 دة يف ظل ذج ااا ه  يف ااداا وه مل  ةي:  اةعص ي ملدئ اظم اجل  ع لادلؤسص ادلصا ت ن دلعاةص اال ةهملت داتأل

   .ربتهق اات مل ااهةي اةل الا  ع ا اا ام  ع ااتهملدة -
 .ا ا يملج ااهمليأل يف اال ألع   اااط  ت عااا صني ادلصا ت ن -
 .اشهملل اااتههم اافلملل اةلمليةنيع   احل او ع   ااالةهمع   ااا ر غ -
ايوللتااات ادلا لللل دلمللع ااتطللملا  عااالللملعن ااهةللي بللني اا للتا  ادل للملركل يف اااتهللهم يللن ي املزللمل ادلعاةفللل  -

 اال    ااداا.   

 المتميه المؤسسي نظام إدارة األداء ثالثا: 

 يف إر لملا اال هلأل عربتهلق  طةلمل لص اكاص  ايدارة يف عملدلممل ادللمللت مسلملت و  ل ة  سبثةل  ب لفل اسملسلهل 
عااصلللي إىل ااا هلل  عربتهللق يهلل ة  مملوصللهل دائ للل  عللن  ت للق ا سللاث ملر يف اا  للت عايبلل اي ع ا باهللملر  إذ ان ربتهللق 

 صلللملام يف بتلللملا بملامصللل ل اة مظ لللملت  عاهملللص الللل ا شلللت مل و ات لللمل ًاتاهملر لللمل ً ادلا هللل  مل  لللل  ايلللتا ااامظه لللي ااداا
 ادلمظ ل  ع ل أل عةة ربتهق اا اوزمل ايسرتاذبهل.

   صلة اا تهق رل  عل يلن ااال ا  دلؤسصملتال    اات  المتميه:  المؤسسي مفهوم نظام إدارة األداء -أ
 ع  هللل ن ذالللك يف شلللهأل وزللل  ي لللذعل   ا ةللل ر يف االللملئ  عإصللللملزات ااداا  االللذو مللل   هللل ن ي للل ر  إاصلللملاهمل للللتومل

االل ا   بلل  يللن زبطللهط )ع للأل ب للتو(  عملل   هلل ن ع للال ي للرتكمل بللني اياصللملن عاآلاللل  عا لل ملن ربتهللق  ةللك ا

                                                           
 233 .  : يتوع س ق ذكت   صاألداء المتميهعةي ع   اهلل   1
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ع تهه لللص  سلللا تار ااصلللهطتة عةهلللص يف ا ذبملالللملت احملتتلللل األاللل ا   عيلللن مث  لللربز اعلهلللل   عياملبلالللص  ع مظه لللص  ااداا
 1ااا ا .  ةك   ...(  دبمل ػلتقهعو د آاهل إدار ل اا وهص ااداا ) ط  ت   ربصهمص   تش

  2 ت م وهتة إدارة ااداا عةة ان ااداا ادلا ه  احملتق اة،تض يمص  اطةغ   وت االممللت اااملاهل: ك مل

 داا ادلطة ب ع ت تاص عااماملئ  ادلا ملل ةني سبملم ااامفهذ.   هم اال ةهملت بطت تل سةه ل ػل د اا 
 عاا  ت ل.  ع اااتمهل    ور يصاة يملت ااداا ادلملد ل  
   دبمل  ا اوق ع ياطة ملت ااامفهذ ااصةهم.  احملهطل دبهملن  مفهذ اال ألاهخلل ااظتع 
  لل ور ااوللتاد ادلللؤاةني اةتهللملم بملال للأل  عإعلل ادام ع لل ر  زم عةللة  للتق ااداا اا لل ه ل  ع لل ور ادللة يللملت 

 ااهمليةل عن تطل ااداا  عاا اوص  عادلل  ت احمل دة دلصا  ملت اجل دة عيلمل ر ااتههم ااماملئ .
 ل ااداا ع   ها يصملر .ياملبل 
  .رل  ااملئ  ااامفهذ ع  تهه زمل بملاتهملس إىل ااا ا  عادلل  ت احمل دة 

ا ة ر يف شهأل اظملم ياهمليأل     ا با     ادلصا ى ادلطة ب ين ااداا  مث مهلملس ادلصلا ى   اافهتة مل صين مث وإن ا
طللالق إىل   لل هم آاهللملت سلل  اافجلل ة با صللني   ني عا اااافلةللي اللألداا  عرب  لل  اافجلل ة االلا ملل   ف للأل بللني ادلصلل

 ع ط  ت ااداا اافلةي اه أل إىل ادلصا ى ادلصاز  )ااداا ادلا ه (.    

االللذو  ت هللل  عةلللة     لللني اا لللهأل ااالللمليل ااظلللل ذج االلل  ممليههي اا صلللني ع  طللل  ت ااداا  علللل   إىل ااداا ادلا هللل 
   3ع اال الا.  ااص ق    االم ت اا  توا مني   ا ثالن يف عمليةني

 

 

 

 

 

                                                           
 .27  ص  2001دار مت غ اةط ملعل عاام ت عااا ز ع  ااتملاتة   ،تطوير أداء و تجديد المنظماتعةي ااصة ي   1
 .6  ص 2003ادلمظ ل االتبهل اةام هل ايدار ل  ااتملاتة    األداء التنظيمي المتميه الطريق إلى منظمة المستقبلعملدل زا     2
 .135  ص 2001  دار مت غ اةط ملعل عاام ت عااا ز ع  ااتملاتة  إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجيةعةي ااصة ي   3
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 األنموذج الديناميكي لتحسين و تطوير األداء( : 3-2)رقم  الشكل
    

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 . 42ص   يتوع س ق ذكت  :تطوير أداء وتجديد المنظماتعةي ااصة ي  : ادل  ر

 
 
 
 
 

اة ؤسصلاا امع احلمليل   

بملدلؤسصلاا امع احملهط   

 اارتكه  عةة ااص ق ع اال الا اارتكه  عةة ادل رد اا  تو

ادلؤسصلااال  أل ادلصا ت ا امع   

  ،رات يصا تة.
 ياج دة.يلملر  ع يلة يملت 
  هم ا وهملت ياط رة.

 ا ذبمل  ضل  احلجم اا ،ر.  
 .Net worksا ذبمل  ضل  اا  هملت ادلا اتةل  
 ا ذبمل  إىل ااا ملاص ع ا ا يملج. 

 اا   ث ع اااط  ت اسملس ااات م.
. 

 إزكملا رعح روملل ااع ملل.
   عةة ا باهملر.ه فااا 
 اساث ملر اات ة ااذامهل. 
 .إعطملا اا الةهل اإلصلملز)ااا هني( 

 ادلفز م ااهمليأل اةع يل.
 يفز م احلأل اا مليأل. 

 تةق ااته ل

 إعملدة اا مملا ع اااج   
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 المؤسسي نماذج التميه في األداء: رابعا

 لا للل  يلظلللم ادلؤسصلللملت ااالةه هلللل عةلللة اام للل ذج اايت هلللي يف  طللل  ت ااظ ازلللمل ضلللل  اجلللل دة ع ااا هللل  يف 
 ااداا  عالل   لا لل  عةللة علل ة يلللمل ر  الةللق بملاتهللملدة  عمجللع ادللة يللملت عربةهةزللمل  عإةلل اث اااعطللهط ايسللرتا هجي
ع طل  ت ادلل ارد اا  لت ل يلن اذلهخللل ااا ر صلهل عاا ظهفهلل  عإدارة اال ةهلملت ادلطة بلل عاارتكهل  عةلة ادللمهلني عسل ق اال للأل 
عااملئ  ااداا ادلؤسصي عايوتائلي ع مفهلذ الذ  ادلللمل ر ؼلاةلص يف آاهلملت ااامفهلذ يلن بةل  إىل اتلت حبصلغ ااسلملاهغ 

 1 ع اامظم عاييهملاهملت ادلا وتة.

 -  ذج األوروبي للتميه النموEFQM 

  عذاللك يللن م للأل ادلؤسصللل ااعرعبهللل 1991عوملئ  للص سللمل  EFQMمت إا للملا اام لل ذج ااعرعيب اةجلل دة ع ااا هلل  
يدارة اجللللل دة  ع لللللين اللللذا اام لللل ذج بللللملاا ه  يف ااع للللملل ع ط هللللق إدارة اجللللل دة اا للللمليةل يف ادلؤسصللللملت ع االلللل عل 

 ع اي: ااعرعبهل  ةهمت يما وملئ  ص اربع وخلملت 

 ؛ادلؤسصملت ااه رة 
 ؛اا عائت ع اا ة ات ااا ،هةهل اة ؤسصملت 
 يؤسصملت ااتطملي االملم؛ 
 .ادلؤسصملت اا ،رة ع ادلا سطل  

ادلؤسصملت اذا اام  ذج ين اوأل  تههم ذايت ادائزلمل اع يلن اولأل احل ل ل عةلة اجللملئ ة ااعرعبهلل   صاع م
 يف اجلللملئ ة ااعرعبهللل   كإ للملر ااتهللهم  ة للملت ادل للملركني1992اةجلل دة عااا هلل   ةهللمت ملل م اللذا اام لل ذج يف ب ا للل 

 ااا ه .اةج دة ع 

 EFQMالمفاهيم األساسية للنموذج األوروبي للتميه   - أ 

امللملك رل  علللل يللن ادلفلللملاهم ااسملسللهل اةا هللل  عااللا  لالللرب ااتكهلل ة ااسملسلللهل اا تهللق ااا هللل  ادلصللا ام ع الللي ادل لللملدئ 
بملامصلل ل او يؤسصللل  عااللا ؽلهللن إسللاع ايزمل كأسللملس ا لللص مسللملت ااثتملوللل  EFQMااسملسللهل ام لل ذج ااا هلل  

 ق اا هأل ادل  ا ادامل :ع وه مل  ةي شتح    ه ي ااةك ادلفملاهم عو 2ااامظه هل ادلا ه ة 
 

                                                           
1
 .119يتوع س ق ذكت   ص   سز  د إ زملب   

 .EFQM   2012ادلؤسصل ااعرعبهل اةج دة ع ااا ه    2
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 EFQM: مفاهيم النموذج األوروبي للتميه (4-2)الشكل رقم 

 
 EFQM  (www.efqm.org)ادلؤسصل ااعرعبهل اةج دة ع ااا ه  المصدر: 

  :وملدلؤسصلللملت ادلا هللل ة  ل لللأل بملسلللا تار مةلللة إ لللملول مه لللل اةفخللللل ادلصلللاز ول إضفففافة قيمفففة لصفففالل المتعفففاملين
 عذاك ين تالل وزم إةاهملوملام ع  ة هل  ةك ايةاهملوملت ع ااا ململت. )ادلصافه  ن(

 ةهمت ان ادلؤسصملت ادلا ه ة  ه ن ذلمل  أ ر إغللمليب عةلة يلن ة ذللمل يلن ادلؤسصلملت يلن  :بناء مستقبل مستدام
 تالل  ل    ااداا ع  ل    هن ل اجملا لملت يف ظأل ااظتع  ايما ملد ل ع ايوا ملعهل ع اا هخلهل ذلمل.

 ةهللللمت ان  ل  لللل  ملللل رات ادلؤسصللللملت ادلا هلللل ة  هلللل ن يللللن تللللالل  ل  لللل  ااتلللل رات : تنميففففة القففففدرة المؤسسففففية
 ااامظه هل عين تالل إدارة ولملال اةا،هر داتأل عتملرج ة عدامل ااامظه هل.

 عذاللك يللن تللالل   اهلل  مه للل اة ؤسصللملت ادلا هلل ة عز للملدة يصللا  ملت ااداا يللن : تسففخير اإلبففداع و اإلبتكففار
  صني ادلصا ت عايباهملر ادلمزجي عن  ت ق  صعر ايب اي ين ال ملب ادل ة ل.تالل ااا

 ةهللمت ان ادلؤسصللملت ادلا هلل ة الل  زمل مهللملدة   للهأل ادلصللات أل : القيففادة مففن خففالل الرايففة و اإللهففام و النهاهففة
 عربتق ذاك ب لفزمل م عة ين تالل مه زمل ع اتالمزمل.

 وملدلؤسصملت ادلللرت  با ه المل عةلة اطلملق عاسلع  ا هل  بتل رامل : اإلدارة بالكفاءة و سرعة التكي  مع التغيير
 عةة ااا     ع ايساجملبل بفملعةهل ع كفملاة اةفتص ع اااز   ات.
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 هلل ن اامجللملح اة ؤسصللملت ادلا هلل ة يللن تللالل مه للل ااوللتاد : النجففام مففن خففالل مواهففب وقففدرات العففاملين 
 ع ااا ا  ا ع هل األوتاد. كأل ااا ا  ااامظه هل اة ؤسصلعتةق  تملول ااا هني اا تهق  

 ادلؤسصللملت ادلا هلل ة ربتللق االلملئ  يا هلل ة ع  ةللي ايةاهملوللملت عةللة ادللل ى اات للر : إسففتدامة النتففائج المتميففهة
 1 عادل ى ااط  أل جل هع ال ملب ادل ة ل عذاك يف إ ملر بهخلل ااا ،هأل اخلمللل هبم.

 EFQMعناصر النموذج األوروبي للتميه   - ب 

يللن رل لل عاني ااعىل   للملر إاهزللمل بملال ايللأل ادل همللل  عااللا  لا لل  اسملسللمل  EFQMاام لل ذج ااعرعيب اةا هلل    اهلل ن
 ا عم ااداا عسبهني ادلؤسصل ين ربتهق ااا ه   ايمل اجمل  عل ااثملاهل وه ملر إاهزمل دبج  عل ااماملئ  ادلصاز ول.

 EFQM: النموذج األوروبي للتميه  (5-2) الشكل رقم

 
 EFQM  (www.efqm.org)ادلؤسصل ااعرعبهل اةج دة المصدر: 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .EFQM   2012ادلؤسصل ااعرعبهل اةج دة ع ااا ه    
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 ين اا هأل ااصملبق  ا ا اممل ي ملدئ ااا ه  ع ااا ؽلهن  ف هةزمل ين تالل اجمل  عاني اااملاهاني:
   1اجمل  عل ااعىل )ادلمزجهملت/اال ايأل ادل همل( ع   أل االممللت اااملاهل:

 دعر ع اداا ع شلملرسملت يزملرات ااتهملدة اخلمللل ع اه ن ين:  تك  اذا ادللهملر عةةالقيادة:  -1
  ط  ت ااتؤ ل عااتسملال ع ااتهم ادلؤسصهل؛ -
 ادل ملركل اا ع هل يف  ط  ت ااظ ل اال أل؛ -
 ااالمليأل يع مجهع اافخلملت ادللمهل؛ -
 بمملا  تملول ااا ه  ا ى ادل ارد اا  ت ل؛ -
   ور بهخلل ي جلل عةة ايب اي؛ -
   ين سهملسل ااا،هر. -

 تكللللل  الللللذا ادللهلللللملر عةلللللة كهفهلللللل ربتهلللللق رسلللللملال عرؤ لللللل ادلؤسصلللللل يلللللن تلللللالل السياسفففففات و اإلسفففففتراتيجيات:  -2
 ايسرتا هجهملت ع اخلطط عاارباي  عايوتااات ع   أل ادللمل ر اافتعهل اااملاهل:

 بمملا ااصهملسل ايسرتا هجهل عةة إةاهملوملت ضهع ادللمهني؛ -
 عةة يلة يملت دمهتل؛ إعا ملد ااصهملسل عايسرتا هجهل -
 إع اد ع يتاولل عرب  مت ااصهملسل ع ايسرتا هجهل؛ -
 شتح عإ  ملل ااصهملسل عايسرتا هجهل. -

  تك  عةة كهفهل اااعطهط اام هل ادل ارد اا  ت ل عدبمل ؽلهمزمل ين ااا ه  ين تالل:إدارة الموارد البشرية:  -3
 زبطهط عإدارة ادل ارد اا  ت ل؛ -
 يزملرات عم رات ادل ارد اا  ت ل؛ رب    ع ط  ت -
 سبهني عي ملركل ادل ارد اا  ت ل عااالمليأل يلزمل ب فملوهل؛ -
 اي  ملل عاحل ار يع ادل ارد اا  ت ل؛ -
 اياا ملم جبز د عإصلملزات ادل ارد اا  ت ل عإعطملئزمل ةتزمل ين ااات  ت. -

                                                           
  عرمل عة هل اة ؤسبت اا عيل اةام هل ايدار ل و تطوير األداء في القطاع الحكومي دور جوائه الجودة والتميه في قياسبن ع  د عةي  اض   مل     1

 .19-17  ص 2009اات ملض  ااصل د ل   –ضل  اداا يا ه  يف ااتطملي احله يي  يلز  ايدارة االمليل 
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دللل ارد ادلاملةللل اا تهللق ااالل ا  يللن  تكلل  اللذا ادللهللملر عةللة اا للتاكملت اخلملروهللل عإدارة ا الشففرااة و المففوارد: -4
تللالل إدارة ادل اةهللملت  إدارة ادللل ارد اااتمهللل عإدارة ادللل ارد ادلملاهللل  ع تكلل  اللذا ادللهللملر عةللة يمزجهللل   لل هم ع ربصللني 

 اال ةهملت ع  صهط ايوتااات اة ل ل خل يل يا ه ة.
 ع   أل ادللمل ر اافتعهل اااملاهل:العمليات:  -5

 يمزجهل ااا  هم؛ -
  اال ةهملت بطتق إب اعهل؛ربصني -
    هم ع ط  ت ع ت مي اخل يملت؛ -
 إدارة ع ت  ل عالمملت ادلالمليةني. -

  تك  اذا ادللهملر عةة ااملئ  ادل ارد اا  ت ل  عيصا  ملت ر ملام ع   أل اذا ادللهملر : نتائج الموارد البشرية: -6
 يتمل ه  راو ادل ارد اا  ت ل؛ -
 بملدل ارد اا  ت ل. يؤشتات ااداا ادلالةتل -

 تكلل  اللذا ادللهللملر عةللة االلملئ  ادلؤسصللل ععالمازللمل يللع ادلالللمليةني  عيصللا  ملت ر للملام عمزللمل  نتففائج المتعففاملين: -7
 ع   أل اذا ادللهملر:

 يتمل ه  راو ادلالمليةني؛ -
 يؤشتات ااداا ادلالةتل بملدلالمليةني. -

 ايملامل  ذبمل  اجملا ع ع   أل اذ ادللهملر : تك  اذا ادللهملر عةة ااملئ  ادلؤسصل ع إاا  نتائج المجتمع:  -8
 يتمل ه  راو اجملا ع؛ -
 يؤشتات ااداا ادلالةتل بملجملا ع. -

 تكللل  الللذا ادللهلللملر عةلللة االللملئ  عإصللللملزات ادلؤسصلللملت يتملرالللل بلللملخلطط ادل  للل عل عدبلللمل  نتفففائج األداء المؤسسفففي: -9
داا ااتئهصلللهل عالللي: سلتولللملت ااداا   ع ع  للل أل الللذا ادللهلللملر يؤشلللتات اا ا ملشلللة يلللع ااصهملسلللملت عايسلللرتا هجهملت

 1ااتئهصهل )اخلتغلني  ايباهملرات  ايب اعملت  ايترتاعملت(.
 
 
 

                                                           
1
 .19  يتوع س ق ذكت   ص بن ع  د عةي  اض   مل   
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 :1 النموذج األمريكي )مالكوم بالدريج( للتميه 

اةل  اام لملذج االملدلهلل ادللملللتة ادلصلاع يل ااتهلهم اجلل دة عاام عهلل عسبهل  ااداا ادلؤسصلي  ؽلثأل ظل ذج بملا ر  
يف رللللملل ااالةلللهم اجللللمليلي اايت هلللي  ع صلللام  الللذا اامظلللملم إىل وةصلللفل ااا،هلللر ايدارو اا لللمليأل عبملللملا وةصلللفل  اصلللم 

يلملت ع م هلل ادلل ارد اا  لت ل ع تهلهم اجلزل د بمليسا تار ل عاعا لملد ااتهلملدة عاااعطلهط ايسلرتا هجي عااظ لل ربةهلأل ادللة  
 بملاطتق ااتهملسهل.

سبلللما ولللملئ ة يلللملاه م بملاللل ر   يلللن ادللزللل  ااتللل يي اة للللمل ر عاااهمة وهلللمل ااالللملبع اللل زارة اااجلللملرة اايت ههلللل  إذ 
 دة  عسبلما ا   اجلملئ ة إىل  تمهل اا عي بملجل دة كلم ت يا ا   ااعلهلل يف ادلمملوصلل  ع لظلهم ياطة لملت ااا هل  يف اجلل

 اجلملئ ة اثالث وخلملت اي: ادل مع  اخل يملت عااع ملل اا ،رة.
إن  ط هلللق الللذا اامظلللملم  اطةلللغ يلللن اذلهخللللل ااا ر صلللهل عااطلللالب ع ادلللل ظفني عايدار لللني بلللأن ػلللل   ا   اللللال 

عاارتكهلل  عةلللة ع لملعاللمل عاافاملةللمل بهلللمزم عان  للل  يز لللل  هلل  ن رؤ للل يصلللات ةهل ي ةلل    دللتولللل اتللملط ااتلل ة عاا للللص 
 ااماملئ  عاعا ملرامل يتولهل ذلم.

غللللغ   اوللل  مهلللملدة عةهلللمل يا هللل ة عيثلللملبتة عولللملدة عيؤاةلللل  صللللة ضلللل  اا لللل ل يف ةملالللل  ط هلللق الللذا اامظلللملم 
األا ا  احمل دة  ع ؽلثأل اظملم بملا ر   اةج دة يثمل  يا ه ا كي  لا هن يلن ربتهلق ااال ا  حبهلمت  لام يلن تالالص 

   ؤسصي ب هأل ولملل ع  ا ا ذاك ين تالل ادللمل ر اااملاهل:رب    ع تههم اااط ر ادل

 2 معايير جائهة مالكوم بالدريج للتميه:  - أ 

االللا هم يف مهلللملدة عا للل ل عيصلللا تة اةجللل دة اا لللمليةل ع  يللل ى صللللملح مهلللملدة ادلؤسصلللل يف ملللتس  تملولللل القيفففادة: -1
 ادلؤسصل عيتام ل ااداا ايدارو عرب أل ادلصؤعاهل؛

ملل رة ادلؤسصللل يللن مجللع عربةهللأل ادللة يللملت ادلت  طللل بللملااعطهط اةجلل دة ع طلل  ت ااداا  و التحليففل: المعلومففات -2
 اا هملاملت؛ت ع عاال ةهملت عةة كملول ادلصا  ملت ع  ورامل  عكهص    ت ي ملدر م امل ين  ةك ادللة يمل

 ط هلق تطلط  تالمل ع ع لتق  ط   ت تل رب    اخلطط عااا ا  ايسلرتا هجهل  التخطي  اإلستراتيجي للجودة: -3
 اال أل حبهمت  اهمليأل يع ياطة ملت اجل دة؛

                                                           
 .46  ص 2009  اجلمليلل ايساليهل  إلدارة الجودة للتميه في التعليم العالينموذج المؤسسة األوروبية االمل  و ةملمت    1

2
  رسملال يملوصار  كةهل اا راسملت االةهمل  ومليلل دور إدارة التميه في تطوير أداء مؤسسات التعليم العالي في الضفة الغربيةاجلل ر  ،ت   عه      

 .33  ص 2009اخلةهأل  وةصطني  
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ا ذلللم باطلل  ت يلللملروزم بللملارتكه  عةللة ادللل ظفني اا تهللق اعةللة يصللا  ملت اادا تطففوير وإدارة المففوارد البشففرية: -4
 عيزملراام عةصن   ر  زم شلمل  صملع  يف دعم اا ا  عممل ملت ادلؤسصل ب هأل عملم؛

ادلؤسصلل ع ل  ت اال ةهلملت ااسملسلهل اا تهلق ام لة وملئل ة  ع صلملام يف ااصلهطتة كهص رب د إدارة العمليات:  -5
 عةة اجل دة يف كأل و اا زمل؛

  ت م ادلؤسصل بملارتكه  عةة اا بملئن عايسا ملي ذلم عرب    ياطة ملام؛ الترايه على الهبائن: -6
ا ادلللمليل عاالل ظهفي عاافلملاهللل ااامظه هللل اللي االلملئ  ادللللمل ت ااصللملبتل رلا لللل يللن بهمزللمل ر للمل اا بللملئن عاادا النتففائج: -7

 عيصؤعاهل ااتهملدة عاجملا ع.
 

 : معايير جائهة مالكوم بالدريج للتميه(6-2) الشكل رقم

 
 .63  ص 2009  االتاق  األدوار المرتقبة من جوائه الجودة العالمية في إدامة التميه والتنافسيةاجل  رو يهصت   المصدر :
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 : المقارنة بين معايير التمييه وفق النموذج األوروبي والنموذج األمريكي(2-2)الجدول رقم 
 النموذج األمريكي النموذج األوروبي المعيار

 تك  عةة دعر عاداا عشلملرسملت عيزملرات  ااتهملدة
 ااتهملدة اخلمللل

ي ى صلملح مهملدة ادلؤسصل يف متس  تملول 
عا  ل اةج دة عااا هم يف يتام ل ااداا 

 عرب أل ادلصؤعاهلايدارو 

ااصهملسملت 
 عايسرتا هجهملت

 تك  عةة كهفهل ربتهق رسملال ادلؤسصل عرؤ ازمل 
 ين تالل ايسرتا هجهملت عاخلطط عاارباي 

 ت تل رب    اخلطط عااا ا  ايسرتا هجهل 
ع تق  ط  تامل ع ط هق تطط اال أل حبهمت 

  اهمليأل يع ياطة ملت اجل دة

 ادل ارد اا  ت ل
اعطهط اام هل ادل ارد  تك  عةة كهفهل اا

 اا  ت ل عدبمل ؽلهمزمل ين ااا ه 

بملارتكه  عةة ادل ظفني اا تهق اعةة 
يصا  ملت ااداا ذلم باط  ت يلملروزم عةصن 
  ر  زم شلمل  صملع  يف دعم اا ا  عممل ملت 

 ادلؤسصل ب هأل عملم

 اا تاكل عادل ارد
 تك  عةة اا تاكملت اخلملروهل عإدارة ادل ارد 

 ا ا ادلاملةل اا تهق اا
 ت م ادلؤسصل بملارتكه  عةة اا بملئن عإممليل 

 عالمملت بمَّملاة يلزم.

 اال ةهملت
 تك  عةة يمزجهل    هم عإدارة عربصني 
اال ةهملت ع  صهط ايوتااات اة ل ل 

 خل يل يا ه ة

رب د ادلؤسصل ع   ت اال ةهملت  كهص
ااسملسهل اا تهق ام ة وملئ ة  ع صملام يف 

 ااصهطتة عةة اجل دة يف كأل و اا زمل

 تك  عةة ااملئ  ادلؤسصل ع عالمازمل يع  ر مل اال الا
 ادلالمليةني عيصا  ملت ر ملام عمزمل

  ت م ادلؤسصل با     اس امزمل عايسا ملي
إىل اا بملئن عرب    ياطة ملام عيصا ى 

 ر ملام عمزمل.

 ر مل االمليةني
 تك  عةة ااملئ  ادلؤسصل اخلمللل بملدل ارد 

 اا  ت ل عيصا  ملت ر ملام
 تك  عةة ااملئ  ادلؤسصل اخلمللل بملدل ارد 
 اا  ت ل عيصا  ملت ر ملام عياطة ملام

 ت يل اجملا ع
 تك  عةة ااملئ  ادلؤسصل ادلالةتل بلالمملامل 

 اا ايملامل ذبمل  اجملا ععا
ااالت  عةة ةملوملت اجملا ع ادلاج دة 

 ع ة هازمل يف   ا ااا،رات احل  ثل

 ااماملئ 
 تك  عةة ااملئ  ع إصلملزات ادلؤسصل يتملرال 
بملخلطط ادل   عل عدبمل  ا ملشة يع ااصهملسملت 

 عايسرتا هجهملت عاا ا  ادلؤسصل

اي ااملئ  ادللمل ت ااصملبتل رلا لل ين بهمزمل 
 بملئن عااداا ادلمليل عاا ظهفي عاافلملاهل ر مل اا

 ااامظه هل عيصؤعاهل ااتهملدة عاجملا ع
 ين إع اد ااطملاغالمصدر : 
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تللالل اجللل عل االةللق   اوللق ك للر بللني يلللمل ر اجللل دة عوللق اام لل ذج ااعرعيب عاام لل ذج اايت هللي عااللا  صلللة  يللن
 مجهلزمل إىل ربتهق ااا ه  يف ااداا ادلؤسصي عوق اخلطط عايصلملزات ااا   لزمل ادلؤسصل.

 المؤسسي األداء مستوى تطوير مفهوم: لثانيالمطلب ا

 احللمليل ااداا بلني اافجل ة إىل عااا للأل ادل لملكأل اللالج يمظ لل ع ةهلل بأالص ااداا يصلا ى  طل  ت  للت 
 عذالك ااداا يصلا ى ااطل  ت ااالزيلل ااتاايولت  عازبلملذ اافجل ة الذ  يصل  ملت ربةهلأل  لأيت عاململ  ادلتمل ب عااداا
 1.و   ة عاسملاهغ عسملئأل عإدتملل اةمظملم يتاولل  ا  ن ان ؽلهن

 ااسل ملب الذ  عيلن  إزااازلمل عةلة عاال لأل ااداا اطلفلملض اسل ملب با   ل  ااداا يصلا ى  طل  ت عػلل ث
  االلملية ن هبلمل  ا الع االا عااتل رات ادلزلملرات  لهل  وملافملعةهلل   ادلؤسصلل بهخلل يف ادل مفهل عاال ايأل عاافملعةهل اا عاوع

 ادل مفهلل اال ايلأل ايلمل  ااذا هلل ادلا،لرات إىل إ لملول عاحلل او  ااول ر يثلأل ادلا،لرات يلن بملال  ل  واالأ ت اال عاوع ايلمل
 2.عمرامل اال أل عظتع  كملدل ارد إغلملبمل اع سة مل   ااداا عةة ادلؤ تة اال ايأل ين ااهثر  ا  ن

 يصلا  ملت إىل بلملاداا ا ر فلملي إىل اذلملدولل  ةلك الي ااداا يصلا ى  طل  ت وزل د ان إىل اا،مليل و ع  لر
 عربصلني ع ف لهةزم ادلصلافه  ن  تلل عةلة عاحل  ل اعةة  مملوصهل م رات اا تهق عممللت  ع ط  ت  بملسا تار او أل
 3.اصلملزامل عستعل ذلم ادلت يل اخل يملت و دة

  كلمل  ن "بملدل لطةا ااهملبلملاهني عمل   للت  الألداا اال ائم اع ادلصلا ت اااطل  ت ع ةهلل ان خبلا ع   لا
kaizen "  عةلة ادلؤسصلل  ل لأل ان غللغ ذالك اولأل ااامظلهم  عيلن يف شليا اهلأل ادلصلا ت ااا صلني ي ل ا او 

 4.ااداا يصا ى باط  ت وهزمل االمليةني مجهع   ملرك ان ؽلهن بهخلل تةق
 ادلؤسصلل بلأداا االر تلملا ال   يصلا تة ع ةهللالي ادلؤسصلي  ااداا يصلا ى  طل  ت ان س ق شلمل صاما اع 
 ااداا يصلا ى  طل  ت ان إىل  لراع  هبلمل  ايةصلملس اع ي لهةل ب ول د يت  طلل  هل ن ان  م ،لي  ع  وهزلمل عااللمليةني
 : ةي يمل يف  ا ثأل

 ؛اة صات أل  اطةع عيصا تة يمظ ل ع ةهل -
 ؛او أل دلصا  ملت بملاداا االر تملا ا   -
 ؛و   ة اسملاهغ إدتملل  ا  ن -
 .ادلؤسصل  )عاامصملم ايدارات( اجل ملعملت  ااوتاد: يصا  ملت  الث عةة  ه ن -

                                                           
  .105  ص 2009  ايساليهل  م ة يملوصار  اجلمليلل ا تعةل  األداء تطوير على القرارات مساندة نظم استخدام اثرزل     و عى ري ملن 1
 .157ص  2006ع ملن     دار عائأل اةم ت مدخل استراتيجي إدارة الموارد البشرية ع ملس سزهةل  2

3
 .256اا،ملي و  يتوع س ق ذكت   ص  

 ااداا ة ل اا عيل االة ي ادلؤسبت يف يت يص عة هل   عرملاألداء وتطوير بتنمية وعالقتها واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا صناعة خبا إبتااهم   4
 .217  ص 2005عرمةل  اجل ائت   عاحله يملت  ومليلل اة مظ ملت ادلا ه 
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 المؤسسي األداء مستوى تطوير اتجاهات و مجاالت: ثالثالمطلب ال
 عاال ا  عاذبملالملت عيللملر  يزلملرات  طل  ت  لام: األففراد مسفتوى علفىمجفاالت تطفوير مسفتويات األداء  -أ

 .عمرامل اا ظهفل شملمأل عي الفملت اا ظهفهل عاالالمملت عاا او ملت عادلزملم ااوتاد عدعاوع
 1:يلي ما األفراد مستوى على التطوير اتجاهات أهم ومن
  عاملرتاح اال ظهفي يصلات ةص يف عيصلملع  ص عاا اولص عيزملرا لص بإيهملاهمل لص اافتد    ر :الوظيفي المسار تخطي 

 ؛اص ادلمملس ل ااا ر غ اسملاهغ
 ؛اال أل بأداا اخلمللل ادلزملرات عإعطملئص ع لفص م  ص بمتملط    ر  :التوجيه 
 ؛اا ظهفي اجململل يف عادللملر  ادلزملرات روع إىل ادل وص ااا ر غ ذاك :التخصصي التدريب 
 م علمل   اكثلت اا ظهفلل اا ل ا عااتمملبلل عادلاملبللل كمليشلتا  اا ظهفلل عةلة عيزلملم اع لملا إ لملول :الوظيففة إثفراء  

 ؛عاعلهل
 يلزلمل اةالمليلأل اآلتلت ن عاذبملالملت اظلت ا وزلملت اافلتد  ت لأل رولع عةلة  لا ل   ل ر غ :الحساسفية تفدريب 

 ؛بإغلملبهل
 عاسلا،الل اال لملل وملالغ اا ظهفلل ولملاي بأعلهلل ععهلص عز لملدة اافلتد يزلملرات  م هلل اإلداريفة: الشفبكة تفدريب 

 ؛اآلتت ن يع اةالمليأل عا وا ملعهل اياصملاهل ادلزملرات عوملاغ ادل ارد
 ؛اال أل اداا يف عاحلت ل اا الةهل ين دل    ااوتاد  ف    :العاملين تمكين 
 ؛عاا ظهفل اافتد بني عااا اوق اااطملبق اا تهق آلتت يهملن ين اافتد عظهفل يف  ،هر :النقل 
 يزملرا ص اام هل اتتى عظملئص إىل اةفتد يؤم  اتأل اع  ،هر :التدوير. 

 اا لهأل  طل  ت  لام (:واألقسفام اإلدارات) الجماعفات مسفتوى علفىمجفاالت تطفوير مسفتويات األداء  - ب
 يف عادل لملركل  عا   لملل عااا ملسلك  وهزلمل ااداا عيللمل ر  عمه زلمل عاال اوزمل  عيزمليزلمل  اوتادالمل ع ،هلر ذللمل  ااتمسلي
 .عمرامل ااتتار

 2:يلي ما الجماعات مستوى على التطوير اتجاهات أهم ومن
    عظهفهمل   اجل ملعل اوتاد بني عاالالمملت عادلصؤعاهملت عااصةطملت ادلزملم رب   : اادعار رب. 
 ذالك ع لام ال ا   شلهأل يف عمزلمل عااال لر اال اوزم رب  ل  يف اجل ملعلل يزلملرات رولع: ااال ا  رب  ل  يزلملرة 

 .اجل ملعهل عادل اع ت بملدلمملم ملت
 ااذاين كملال ص ادل هالت ةأل يف ادل جلل اجل ملعهل ااسملاهغ اساع ام: اجل ملعهل ادل ملكأل ةأل. 

                                                           
1
 .300  ص2007ايسهم ر ل   اجلمليلهل  اا ار  التغيير وإدارة اإلداري والتميه الهيكلة إلعادة العملي لدليلا المنظمات تطوير اض   يملات  

2
 .309صيتوع س ق ذكت    اض   يملات  
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 اال لأل ي لملكأل رب  ل  عةلة ململدر ن  مظه لني يصا لملر ن اهه ال ا اال لأل مجملعلل  ل ر غ: اال ةهلملت اسا لملرة 
 .عادل  رة اام ا ع ت مي ادل همل عاحلة ل عاس ملهبمل

 اال أل اداا يف عاحلت ل اا الةهل ين دل    اجل ملعملت  ف   : اجل ملعملت سبهني. 
 عادل توني ايدار ني   ملدرامل اااملو ايدار ل ااتتارات ين عاااظةم اا ه ى  اها ااظ ل: اا هملعو ااظ ل. 
 ااداا يصا ى ااط  ت ا مرتاةملت ع ت مي ااوهملر ع  اه  ااتاو يب اا اافتلل  اها ااظ ل: ا مرتاةملت ااظ ل 

 .ادل ملكأل عةأل
 عا   لمل ت ادللة يلملت   لملدل يثلملل اجل ملعلل داتلأل ااولتاد وزل د بلني اااهمليلأل ربتلق ااظ لل: ااامصلهق ااظ ل 

 .عادل ملركل
 مث احلةل ل عاملرتاح اال لأل ي لملكأل ا راسلل عاامصلملم ايدارات داتلأل  لام دعر لل اوا ملعلملت: اجلل دة دعائلت 

 . ط هتزمل

 ااامظه هلل اذلهملكلأل  طل  ت  لام : اكفل المؤسسفة مسفتوى علفىمجفاالت تطفوير مسفتويات األداء   -ج
 .عمرامل اال أل عبهخلل  ااامظه هل عااثتملول اا  ت ل  ادل ارد عااظ ل عاااهم ا وهمل  عايسرتا هجهملت 

 1:يلي ما المؤسسة مستوى على التطوير اتجاهات أهم ومن
 عااصهملسلملت عااةل ائا ااا لطل الذ  ع مظلهم  اا لطازمل   هلل ةهمت ين اا مملا إعملدة : ادلؤسصل اههةل إعملدة  

 .اا اوزمل ؽل  يمل كأل يف ةصملبملامل  له  ب هأل عإوتااا ص اال أل عاظم
 ا ل ملن ععاسللل يتالص عاا او لملت عادلزلملم ااع لملا  هل ن حبهلمت اا ظملئص علص إعملدة : اة ظهفل ادلتن اا لص 

 .ااا،هرات ي اك ل عةة مملدرة اا ظهفل  ه ن ان
 اال أل عةجم  امملسغ دبمل االمليةني ع د رب    : اةلمليةني ادلثمليل اال د. 
 بلني عادللة يلملت عادلزلملرات ادللتولل ع  لملدل االالةم سل أل كلأل عةلة ادلؤسصلل اافالملح : اةلالةم ااصلملعهل ادلؤسصملت 

 .اتتى وزل ين ااتتى ادلؤسصملت ع وزل ين ادلؤسصل او اا
 لؤدو شللمل بل لزمل اتا ملر اع عدي  يمزمل اا تعرو مر عاسا لملد اال أل إوتااات دراسل : ايوتااات   صهط  

 .اخل يل  ت مي يف اةهفملاة
 عةلة اااللت  ب،لتض ادلت يلل عاخل يلل عا سلرتا هجهملت اال لأل ع لتق ااال ا  ةهلمت يلن : بملدلمملوصني ادلتملرال 

 .عاااط  ت ااا صني إيهملاهملت
  عيتعالل ادل لملركل لالتل ين اال أل يف االمليةني اا يملج ز ملدة إىل  صملع  اسملاهغ : اا ظهفهل احلهملة و دة بتاي 

 .اال أل داتأل عاحلهملة ادللم  ل ااتعح ػلصن ب هأل ااا هني ين عي    اامظم

                                                           
1
 .310صيتوع س ق ذكت    اض   يملات 



في مؤسسات التعليم العالي المؤسسي مساهمة إدارة المعرفة في تطوير مستوى األداء  الفصل الثاني 
 

81 
 

 ت يلل إىل ااا للأل ؽلهلن ةلى اا صلهمزمل عايولتااات ادلللمليالت يف اامظلت إعلملدة : اةل ةهلل ادلصلا ت اااطل  ت 
 .او أل عو دة

 اع ااسل  ي يف اال لملل ملما ل الل د يتعالل بإ لملول اةل عام اااتةهل و اا لهأل علن اخللتعج : ادلتالل اال لأل ول اعل 
 .عا وا ملعهل اا  هل يةنيملاال ظتع  دل اوزل هنمل اص اع اا عام ب ا ل اع اال أل سملعملت ع د

 بل زمل عةة يفا ةل يهمل غ ع   هم ادلؤسصل يف عاادعار ادل مل     هم إعملدة : اة هاغ احل  مت ااا  هم 
 .ة  ثل  هم ا وهمل عاساع ام عست لل ةتة بمل  مل ت  ص ا

 عن زبتج   عاا ملةث ن ااهاملب ذلمل اشملر ااا ااداا يصا ى  ط  ت عاذبملاملت وز د ان صاما ا س ق يمل عةة عبمملاا  
 1 : ةي يمل  ا  ن ك هنمل

 ادللة يلملت اتلأل  صلزهأل  ااا هلني  ا صللملز سلتعل  ايدار لل ايولتااات   صلهط : وإجراءاتفه العمفل نظفم -
 .يتن  مظه ي اههأل  عا   مل ت

 عةلة ااا،ةلغ يف ااتلملدرة  عاخللملروي اال اتةي ااال ر غ  اال لأل عةلة ااال ر غ : العفاملين ومهفارات قفدرات -
 .عايرشملد عاام ا ااا وهص   ور  اخلربات عاكاصملب ااالةم يف اات رة  اال أل ي ملكأل

  يمزلمل اا لمل  ع ط هلق ادلل ظفني م لأل يلن  تل م االا ا غلملبهلل ادلترتةلملت عربفهل    لجهع : واالبتكفار التجديفد -
 ادلل ظفني  تل مي  ااوهلملر ع لتح االتاو حبت لل ادلل ظفني سبالع  ااتلتار للمع يف ادل لملركلا باهملر لل   ااع لملل اداا

 .اجل   ة عااوهملر اة ترتةملت
 عادلزلملرات ادللتولل ع  لملدل الةماال عةلة ي لجلص بهخللل  ااداا يصلا ى  طل  ت عةلة ي لجلص بهخللل : العمفل بيئفة -

 .يفا ةل يهمل غ ع دعر ل عاوا ملعملت اتملاات  وه ة عالمملت  عادللة يملت

غلللغ ان  تكلل  ااا مليزللمل يف اا  ا للل بملذبللمل   طلل  ت يصللا ى اداا ااوللتاد وهزللمل  ادلؤسصللملتعاصللاما  ان وزلل د 
عيللللن  ت يلللل ن  يؤسصلللللوزلللل  اجملللللملل ااكثللللت لللللل بل يللللن اجملللللمل ت ااتللللتى  وللللملاوتاد اللللم ادلهلللل ن ااسملسللللي او 

ت بملاا للطل عادلزللملم عدعهنللم    للام او ع للأل واطلل  ت يصللا ى ادائزللم  للؤدو بملااأكهلل  إىل  طلل  ت يصللا ى اجل ملعللمل
  ادلؤسصللللادلا ثةلللل بلللمليدارات عاامصلللملم عااتهلللملم بملال ةهلللملت اا اتةهلللل ك لللمل غللللغ  عبملاالللمليل  لللمله  ذالللك عةلللة اداا 

 كهأل.

                                                           
ل  االملي ايدارة يلز   اات ملض  السعودية العربية المملكة  في اإلدارية التنمية وجهود واإلدارة الحكم أنظمة تطوير  اهلل ع   ااتضن اا تملعو ع   1

 .199ص  2009
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مستويات تطوير األداء (:7 -2) الشكل رقم

 
اجلمليلهل   اا ار  التغيير وإدارة اإلداري والتميه الهيكلة إلعادة العملي المنظمات الدليل تطوير اض   يملات المصدر:

 .272  ص2007ايسهم ر ل  

 المؤسسي األداء مستوى تطوير معوقات: الرابعالمطلب 
 ااامظه هلل اذلهملكلأل ع لع تلالل يلن إدار لل  م هلل إىل يملسلل حبملولل احله يهلل ااوزل ة إن :إداريفة معوقفات 

 .اال أل بهخلل عربصني االمليةل اات ى يزملرات ع ط  ت عإوتااا ص  اال أل اظم ع  صهط ادلالئ ل 
 عمجهل بلني عا ر  مل لملت االالململت ػلل د االذو اافملعلأل ايدارو ااامظلهم عول د كلل م :تنظيميفة معوقفات 

 ا زدعاوهلل ذبملغ عةلة ع صلملع  ااتلتى  ادلؤسصلملت ع ادلؤسصل بني االالمل عػل د   ادلؤسصل يف االمليةني
 .اا الةهملت عة عد اطملق ع  ع عادلصؤعاهل  ااصةطل تط ط ع  ني عااا ملرب 

 عالذاك احلهل يي  ااتطملي اداا  ط  ت  ت ق يف عثتة ةجت اااظ ل بل   تص :واللوائل األنظمة تقادم 
 عل م إىل  لؤدو االا ادلل ململت ع  لعهص ع تهلهم يصلا تة  يتاوللل إعلملدة إىل ربالملج عااةل ائا اااظ لل ولإن

 1.عااة ائا األاظ ل اجله  ااامفهذ

 المؤسسي األداء مستوى بتطوير المعرفة إدارة عمليات عالقة: خامسالمطلب ال
 ان عةلة  ل ل   ملداهلل آاهلل عالمللادلؤسصلي  ااداا يصلا ى ع طل  ت ادللتولل إدارة ع ةهلملت بلني االالملل إن
 ناع  ادللتولل  إدارة ع ةهلملت اسلاع ام يف رم لل اكثلت الي ادائزلمل يصلا ى  طل  ت ضلل  يهلأل ذللمل االا ادلؤسصلملت

 إىل  لؤدو شللمل بفملعةهلل ادلاملةلل ي اردالمل اسلاع ام عةلي امل ر  هل ن ادللتولل إدارة ع ةهلملت  صلاع م االا ؤسصلملتادل
 .ادائزمل يصا ى  ط  ت

                                                           
 .89ع   اهلل  يتوع س ق ذكت   ص اا تملعو ع   ااتضن  1

مجاالت تطوير 
 مستوى األداء

 أداء األفراد

 الجماعات المنظمة
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 ب للص علملدة   للص االا دلؤسصلملتومل ااداا  يصلا ى  طل  ت ؽلهلن ادللتولل إدارة ع ةهلملت تلالل عيلن
 و  ل ا   زلتكلمل   ادللتولل إدارة ع ةهلملت يف ذبل  ان ؽلهلن   اخل .. اةا،لرات ا سلاجملبل ععل م ايولتااات عبلطا ااداا
 وهزلمل  اجل  ل ة اال لأل عملهم عع ةهملالمل اهملكةزلمل عةلة اجل  ل ة اال لت ل ااصل ل عإ فملا ادائزمل يصا ى ع ط  ت اةا،هر
 ااامظه هلل اذلهملكلأل يف اا اسللل ااا،هلرات يولتاا عيل  ت زمل عمملدالمل ة ؤسصلملتا ك لرة وتللل  تل م ان شلهلن وزلي

 1ااامظه هل. عااثتملول عاال ةهملت

 2اااملاهل: احململعر يف ااداا يصا ى باط  ت ادللتول إدارة ع ةهملت عالمل ة ت ك مل ؽلهن
 : العاملين على المعرفة إدارة عمليات أثر  -أ

  ادلؤسصلل ا لمل ملت   اولص االا ادل لملكأل سلاةلص عيلملجللل ةلأل عةلة ااالةم يف االمليةني ادللتول إدارة ع ةهملت  صملع 
 : تالل ين ا تامل  اجةة عمليل عب فل
 عزب  لملام ةتل ذلم يف ادلاجل دة ادللتولل ضلل  عا اطلالق االالةم عةلة االلمليةني يصلملع ة : العفاملين تعلفم -

 يلن هبلمل ي لتح عا  ل يلتول إىل اا  مهل ادللتول با   أل اةج هع ياملةل ادللتول ولأل تالل ين ادلعاةفل 
 . ااتمسهل مر عاحل ارات ااةتملاات يثأل اافلملاهملت ين ع د تالل

 ةلملل يف عةهزلمل ة لة ا االا عادللتولل ادللة يلملت االلمليةني كملولل  صلاع م بلأن عذالك : العفاملين موائمفة -
 . ااه يي ع ةزم تاللؤسصل ادل   اوززمل ااا ادل هالت

 غللةزلم شللمل بفلملاهلل اع لملذلم اداا عةلة ململدر ن االلمليةني ادللتولل إدارة ع ةهلملت ذبللأل  :الفوظيفي الرضفا -
 .ا  زم اا ظهفي اات مل ز ملدة إىل  ؤدو شلمل ااو أل األداا عي و عني يا ف  ن

 : العمليات على المعرفة إدارة عمليات أثر - ب
 عاحململسل ل عاياالملج اااصل  ق يثلأل ؤسصللادل داتلأل ادلعاةفلل اال ةهلملت ربصلني عةلة ادللتولل إدارة ع ةهلملت  صلملع 
 :  ةي يمل تالل ين اال ةهملت عةة ا تامل ع ه ن عمرامل  عاذلم سل
 يف يصلملع امل تلالل يلن وملعةهلل اكثلت ولةزلمل يف دلؤسصلا ادللتول إدارة ع ةهملت  صملع  : العمليات فاعلية -

 . اع ملذلمل عيالئ ل يمملس ل ااكثت اال ةهملت ع مفهذ اتاهملر
 ربفهل  تلالل يلملن كفلملاة اكثلت  هل ن ان يلن ؤسصللادل ادللتولل إدارة ع ةهلملت سبهلن : العمليفات اففاءة -

 .عااا   ملت اا ل بملت ي اوص يف اكثت عا افاملح ادللتول يف ادل ملركل عةة االمليةني
 يصلملعلل تلالل يلن ادل لرتكل ادللتول عةة ادلا ا   ا عا ملد ربتهقؤسصل ادل دبت عر : العمليات في االبتكار -

 .دلؤسصلا يف ا باهملر ع ةهملت  ط  ت إىل بملي ملول اة  ملكأل ادل اهتة احلة ل إااملج يف االمليةني

                                                           
 اةام هل اا عيل ادلؤسبت إىل يت يل عرمل  األداء وتوقعات األساسية المطالب المعرفة على القائمة العامة المؤسسات إلى التحولصلم   ع  د صلم 1

 .07  ص2009االمليل   ايدارة يلز  اات ملض  احله يي  يف ااتطملي يا ه  اداا ضل  – ايدار ل
 .277  ص2006  ع ملن  عااط ملعل عااا ز ع اةم ت ادلصرة دار   المعرفة إدارة إلى المدخل  مصملن اال تو  عمليت مم  ةجي  ااصاملر ع   االةي 2
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 العالي التعليم مؤسسات في المعرفة إدارة : رابعال لمبحثا

 ااا ل  ت يلن ي ولل االلمليل ااالةلهم يؤسصلملت عيمزلمل اا اعزلمل اتلاال  عةلة ادللملللتةؤسصلملت ادل   اولص
 ادللتولل عةة  لا   ااا ااث رة  ةك عاااتمهل  ادللة يمل هل ااث رة يت يازمل عيف ااه م عململ ذباملح ااا ادلاصملرعل عااا،هرات
 اآليل احلملسلغ  تمهلملت يف اذلملئلأل اااتل م علن اامملذبلل ادلا وتلل اة لة يلملت اايثلأل عا سلاع ام ادلات يلل االة هلل
 .ايارتا  اال  مل ت االملدلهل عاا  هل

 ااامملوصلهل ادلهل ة بململا يف اعلهلل ااكثلت ايسلرتا هجي ادل ل ر سبثلأل ادللتولل الل    ااا ل  ت ااةلك ااهجلل
 .و ةزمل اع ادلؤسصل صلملح يف عسهطتة  أ ر ا عااكثت اام ى االمليأل ال    بأل   ؤسصملتاة

 سل هأل عةلة يمزلمل ااف ائل  يلن عل د ا ػلتلق ؤسصلملتادل يف ادللتولل إدارة   لين ان اا راسلملت يلن اال  ل  ع ؤكل 
  ايبل اي ربصلني ايااملوهلل  ز لملدة ااداا  ربصلني ااتلتارات  ازبلملذ ع ةهلل ربصلني عاافلملاهلل  ااهفلملاة ز لملدة: ادلثلملل
 احملهطل اا هخلل يف اةا،هرات ا ساجملبل عستعل

 ك مل عو ات  مل يز  مل ايت ا  ل  االمليل ااالةهم يؤسصملت يف ادللتول إدارة ع تمهملت إسرتا هجهملت   ين إ  ان

 يف ااالةه هلل ادلؤسصلملت مل رة ربصلني إىل ةا لمل سهؤدى وإاص بفلملاهل  ط هتص مت عإذا ااع ملل  مطملي يف ا 
 عإدار لل اكملدؽلهلل ع تل مي تل يملت االة هلل عااحبلملث ادلململا  : ( يثلألااداا   طل  ت عةلة ع ل لأل ااتلتارات  ازبلملذ

 .ص(اااهملاه زبفه  إىل إ ملول او أل 

 اااجملر لل  ااع لملل مطلملي يف عاسلع اطلملق عةلة ع ط هتمل لص ادللتولل إدارة يفزل م ااا لملر يلن االتمم ععةلة
 ااتحبهلل ملر ؤسصلملتعادل االلمليل ااالةلهم يؤسصلملت يف ادلفزل م ذللذا عاااط هتلملت عاااجلملرب اا  ل ث و ملزاال 

 .كملوهل عمر ة زل عد اا اعزمل اتاال  عةة اخل يهل اجملا ع يؤسصملتع 

 بملاالمليل وزلي وهزلمل عا سلاث ملر اة لتولل ي ل ر الي االلمليل ااالةلهم يؤسصلملت ان عبملعا لملر سل ق  شلمل ااطال ممل
 .ادللتول إدارة اا ين يالئ ل ؤسصملتادل اكثت

 العالي التعليم مؤسسات فيومبررات تطبيقها  المعرفة إدارة مفهومالمطلب األول: 
 العالي التعليم مؤسسات في مفهوم إدارة المعرفة -أ

 اااط هتهلل  اامملةهلل يلن تملللل االلمليل  ااالةلهم يؤسصلملت يف ةل   ثمل يفز ي لمل  لل  ادللتولل إدارة يفزل م يلملزال
 .االمليل ااالةهم يؤسصملت يف ادللتول يدارة عةهص يافق عاة   لت ص   و  ع 

 اع إ لملر: " الي ادللتولل إدارةبلأن  ااالةلهم يف ادللتولل إدارة دراسلملت يلزل  ب اسلطل اعل ت دراسلل ععتول 
 يلمل عي لملركل ادللة يلملت جل لع ادل ملرسلملت يلن رل  علل  طل  ت يلن ااالةه هلل ادلؤسصلل يف االمليةني ااوتاد سبهن  ت تل
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 ادلؤسصلل  تل يزمل االا عادلماجلملت اخلل يملت يصلا ى ربصلني إىل  لؤدو   لتوملت اع سلة كهملت عملص  ما  شلمل  لتو اص؛
 ادلؤسصلل يف اسملسلهل يل ارد  ال لل بلني االتبط عةلة  ل لأل ادللتولل إدارة ان  ا لا ااالت ص ا اذ تالل عين  "ااالةه هل
 ال  زمل ادلال اوتة عادللتولل ادللة يلملت عي لملركل اسلاث ملر يلن ادلؤسصلل اا هلني عاااتمهلملت  اال ةهلملت  ااولتاد : عالي
 1. ولملاهل اكثت بطت تل

 عإغلملدالمل  ادللتولل   اهل  عةلة اارتب  لل ادلؤسصلملت  صلملع  االا اامظمليهلل اال ةهلملت: "بأهنلمل االاهلي عتوزمل عم 
 2. "تملروزمل ين عادلصافه  ن ادلؤسصل يمص يب جل هع عإ ملةازمل اساع ايزمل  ا تامل   مظه زمل 

 ااا لطل مجهلع"  وزلي االمليل ااالةهم يؤسصملت عامع يع  االام  لت ص ادللتول إدارة  لت ص ؽلهن اساماملجع 
 عاامصلملم عايدارات ااامظه هلل ادلصلا  ملت سلاةلص يلن ااولتاد بلني االتبط إىل اذلملدولل عاااتمهلل اياصلملاهل عادل ملرسلملت
 عب لهأل عملص  ملا  شللمل يا ملدالل  ع تلل عالململت بهمزلمل  م لأ ع لأل مجملعلملت اع ولتق شلهأل يف ااالةه هلل  بملدلؤسصلل
 (تلربات  عمل رات يزلملرات  يللملر   يلة يلملت ) ذا هلل يل ارد يلن ااولتاد الؤ ا ؽلاةهص دلمل ع  ملدل  ي ملركل  ةتملئي

 .عااامظه ي اافتدو ااداا ع ط  ت مث ربصني عين عاجل ملعي  اافتدو ااالةم ع ةهملت   عم شلمل

 العالي التعليم مؤسسات في المعرفة إدارة تطبيق مبررات -ب
 يفزل م ااط هلق يمملسل ل اا هخللملت اكثلت يلن اجلمليللملت  عتملللل االلمليل ااالةهم دلؤسصملت ااامظه هل اا هخلل  ل 

لمل ااكثلت  هل ن  هلملد بلأل ادللتولل  إدارة  يلن ااطال ململ عذالك   ادلؤسصلملت يلن ب،رالمل يتملرالل ادلفزل م ااط هلق اةاهملو 
 إعل اد علن ادلصخل ال اي عاظلمل زمل اا اعزمل دبعاةص االمليل ااالةهم إن يؤسصملت إذ اجملا ع؛ يف هبمل ادلمملط اا عر   هلل
 سل اا اا لمليةل  اجملا لهلل ااام هلل ع ةهلملت جل هلع احلهل و االم لت  لل  عاالا عادل ربلل  ادلؤاةلل اا  لت ل ااهل ادر عاهخللل
 ايدار ل عادل ملرسملت عااسملاهغ ادلفملاهم با ين ا اا ملم  تعرة  صاة م شلمل  اخلملص اع احله يي ااتطملي يصا ى عةة

 ول دة دبصا ى ا ر تملا إىل ع ؤدو عا باهملرو  اا  ثي  ااداا ااالةه ي  يصا ى ين ااتوع يف  صزم ااا احل  ثل 
 .سلتوملامل

 الذا عإا لملا اجلمليللملت عول د يف االتئه  ااصل غ ال  ع ل اعذلمل عا لتامل عاكا لملوزمل عاباهملرامل ادللتول إغلملد إن
 وملعلأل عب لهأل  صلزم االا عاااطل  ت ااا صلني ي اتأل بملعا ملرامل ادللتول   مهزمل يدارة ةا هل بأل اعلهل  ؤك  ذاك وإن
 .اوةزمل ين عو ت ااا عرسملاازمل اا اوزمل ربتهق يف

                                                           
1
 Petrides, Lisa A. & Nodine Thad R. Knowledge Management In Education: Defining The 

landscape, The Institute Of Knowledge Management In Education, CA, USA.3002. P 10. 
 مصم ااتتى  ام ومليلل ااتتى  ام ومليلل عةة  ط هتهل دراسلالسعودية،  الجامعات في تطبيقها وإمكانية المعرفة إدارة    اهلل ع    ملست االاهي  2

 .21  ص 2008ادلهتيل   يهل اارتب  ل  ايدارة
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 اجلمليلهل اا هخلل بأن اجلمليلملت يف ادللتول إدارة  ط هق عابلملد م مل مل ا  مت اوت   دراسل ااملئ  ك ف  عم 
 ادللربرات يلن عضلل د رل  علل ادللتولل  إدارة ع لتق ي ملدئ ااط هق اا هخلملت ااصغ ين هبمل  ادلمملط عاا عر بط هلازملا    ع 
 1:ااامليل اام   عةة عاي اذاك

 .ة  ثل يلة يمل هل رباهل بمهل عملدة اجلمليلملت سباةك -
ا   هله لمل ايلت ا  لل  اآلتلت ن يلع ادللتولل ي لملركل إن -  ب لفل عااطلالب عاحململ لت ن ااال ر   اهخللل اع لملا بلني ول  

 .عمليل
 عةة احل  ل ا  بملجلمليلل ااا ملمزم تالل ين إاهزمل اة ل ل ااطالب  صلة ااا ااط هلهل ادلاطة ملت اة  إن -

 .ؽلهن يمل بأستي إاهزمل اا ل ل  صزأل ي ملدر ين ادللتول
 يلن ا  لص يلمل   ز لع ا لت ين ع   او ؼلمل  اع  رتدد وال بملاثتل   اصم  مظه ه مل يمملتمل عملدة بملجلمليلملت  ا اوت -

 .يلتول
 العالي التعليم مؤسسات في المعرفة إدارة تطبيق فوائد: نيالمطلب الثا

ػلتلق  ااالةلهم يف ادللتولل إدارة عاسلملاهغ  لتق اسلاع ام ولإن Petrides & Nodine عوتلمل اة لملةثني 
 ااصلطا  عةلة االذكملا يلن علملل يصلا ى اظزل ر عااا فهل  ااا لجهع: يمزلمل ااف ائل  يلن اال    ااالةه هل اة ؤسصملت

 يلن ااتولع ااالةلهم  يؤسصلملت إدارة بههفهلل ادلالةتلل ادللتولل ز لملدة يصلا ى تلالل يلن ادلؤسصلملت  ةلك ولملاهلل ز لملدة
 2ادللة يملت. يدارة ولملل اظملم عو د تالل ين ااالةه هل بملدلؤسصل ااداا  تههم ع ةهملت يصا ى

 إدارة  ط هلق يلن ادلا تتلل ااف ائ    مهص ؽلهن ااص  Kidwell, Linde & Johnsonين  كال  ع تى
 ااف ائل  االة لي  اا  لمت ام لملط ادلا تتلل ااف ائل : الي اسملسلهل وخللملت مخل  إىل االمليل ااالةهم يؤسصملت يف ادللتول

 ادلا تتلل اخللتغلني  ااف ائل  عتل يملت ااطالبهلل اةعل يملت ادلا تتلل ااف ائ  عاارباي   ادلمملا   ط  ت ام ملط ادلا تتل
 يف ادلا تتلل ااف ائل  االم علتض  ةلي عوه لمل. ايسلرتا هجي اااعطلهط ام لملط ادلا تتلل عااف ائل  ايدار لل اةعل يملت

 3 :ذكتامل ااصملبق اام ملط رلمل ت ين رلملل كأل

 

 

 
                                                           

1
 Mikulecka, Jaroslava & Mikulecky Peter. University Knowledge Management- Issues and 

Prospects, University of Hardec Karlove, Hardec Kralove, Czech Republic. 2005. P 02. 

2
 Thitithananon, Prayon , Klaewthanong. Knowledge Management Is A Perfect Education 

Development Tool: Is Thailand's Higher Education Really Ready To Embrace It?, Journal of 

Knowledge Management Practice, Vol. 8, No. 2, June.2007. P 03. 
3
 Kidwell, Jillinda, Linde, Karen M. Vander, and Johnson , Sandra L. Applying Corporate Knowledge 

Management Practices In Higher Education, EDUCAUSE QUARTERLY, November, No. 4. 2000. P.28 
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 :العلمي البحث مجال في المتحققة الفوائد - أوال
 اااجملر ل اا   ث إوتاا عوتص ععت د اا  ثهل اة ما عا ساجملبل ادلمملوصل ز ملدة. 
 عسلز ال دللة يلملتا ي لملدر إىل اا لل ل اصلز ال ااهجلل اا  لمت ع ةهلل يف ادلصلا،تق اا لملئع اا مل   ل ور 

 .شلهن عم  بأستي ع  ورامل مجلزمل
  ايدار ل ادل ملر ص  هملاهص ااعفه  ااهجل اا  مت ي ملر ص  هةفل زبفه. 
 عادلا اتةل ادلام عل اااع  ملت بني ادل رتكل اا  مت ع ةهملت  صزهأل. 
 االة ي اا  مت بم ملط االالمل ذات عاخلملروهل اا اتةهل اخل يملت عولملاهل يصا ى ربصني. 
  االة ي اة  مت ايدار ل اااهملاهص زبفه. 

 :المناهج تطوير مجال في المتحققة الفوائد - ثانيا
 عاااجلملرب ادل ملرسملت او أل ع  ور رب    تالل ين ادلت يل  ااالةه هل عاارباي  ادلمملا  و دة يصا ى   عهم 

 .ادلعتوملت ع تههم عو ص
 ادلمملا  عرب  مت ع ط  ت يتاولل وز د ستعل ربصني. 
 اخل يل ة  ثي عتمللل ااا ر   اهخلل اع ملا  ط  ت وز د   عهم. 
 اااتمهل بملساع ام عااالةم ااا ر   بل ةهملت االالمل ذات ايدار ل اخل يملت ربصني. 
 ااصلملبتل عاخللربات عاااجلملرب اال رعس يلن ا سلافملدة تلالل يلن ااال ر   اهخللل اع لملا اداا ولملاهلل ربصلني 

 .ااداا ربصني يف يمزمل ا سافملدة ؽلهن ااا ادل تالت ين عمرامل ااطالب  ع تههم اة يالا 
 اصلز ال ااهجلل بتالملي  يلن اكثلت اع زب لص يلن اكثلت بلني ادل لرتكل عاالرباي  ادلململا  ع طل  ت   ل هم سلز ال 

 اةلتبط عشلملرسلملت اسلملاهغ يلن ادللتولل إدارة  ل وت  دلمل ااهجل ادلعاةفل؛ عااهةهملت اامصملم عرب عاااعطهط اامتملش
 .ااوتاد بني

 :الخريجين وخدمات الطالبية الخدمات في المتحققة الفوائد - ثالًثا
 ل عم االا ادللة يلملت  تمهلملت إىل إ لملول  ادلها ملت ت يملت: يثأل اةطالب ادلت يل اخل يملت يصا ى ربصني  

 . اياهرتع  اجلمليلل ي مع عرب ع عتملروه مل داتةه مل بملجلمليلل ااطالبهل اخل يملت
 اجلمليلل خل يملت اخلملروهني كملدلت يني عمرام اجلمليلل ين اةعتغلني ادلت يل اخل يملت يصا ى ربصني. 
 ةملاه لمل  عاجمل ئلل ادل زعلل اجلزل د ع  ةهل  ذب هع تالل ين عذاك ااطاليب ايشتا  وز د عولملاهل كفملاة ربصني 

  اةطالب يصملا ة ت يملت  ت ي ن ااذ ن عادل ظفني ااا ر    اهخلل اع ملا بني
 ااتولع إىل  ةتملئه لمل سلهؤدو ايدار لل عاذلهخللل ااال ر   اهخلل اع ملا اداا ع ط  ت ااطالبهل اخل يملت يصا ى ربصني 

 .اجلمليلل تتغلي يصا ى ين
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 :اإلدارية الخدمات مجال في المتحققة الفوائد - رابًعا
 إدارة  ط هلق علن  ملا  دللمل ااهجلل عذالك اجلمليللل  يف ادلت يلل ايدار لل اخلل يملت عولملاهلل كفلملاة يصلا ى ربصلني 

  ةلك  تل مي اسلة ب عيف اال لأل يف اااليتك  لل ضلل  كمل ذبلمل  ايدارو اال لأل رللملل يف ربصلهمملت يلن ادللتولل
 ايدار لل اةعل يملت ا سلاجملبل يصلا ى عربصلني  طل  ت ايدار لل  عايولتااات ااصهملسلملت  طل  ت اخلل يملت 
 .ا   مل ت يف ااالةه هل ادلؤسصل ة م ر ربصني إىل إ ملول ادلطة بل 

 اخل يملت يف عاااط  ت ااا صني وز د رب    عةة اجلمليلل م رة ز ملدة. 
 ب  لع عذالك ايدارو  اال لأل اداا يف اااليتك  لل اسلة ب ضلل  بمل ذبلمل   الةلق وه لمل ايدار لل اجلمليللل مل رة ز ملدة 

 اجلمليللل إدارات كملولل يف ادلا للل ايولتااات يف ا اصلجملم اا تهلق اةا لتوملت) عت  لل تطل ط (عمليلل م اعل 
 االمليلل اات اعل  إ لملر  ل ن  تا  يمل عوق بملاا ت  عايدارات عاامصملم اةهةهملت اا الةهل عإعطملا عامصمليزمل 
 .اةا ت 

 دله ااهلل  سهملسلملت ادلل رد ن  ع ف لهأل   اا لتاا سهملسلملت: يثلأل ايدار لل اةصهملسلملت ا ياثلملل درولل ربصلني 
 .عمرامل   اةل أل ااا وهزهل عادل ملدئ

 :اإلستراتيجي التخطي  مجال في المتحققة الفوائد- خامًسا
 ااتتار علمع ايسرتا هجي عاااعطهط اااليتك  ل ضل  ا ذبمل  دعم عةة اات رة ربصني. 
 للهأل ادللة يلملت علغا عزبفهلص   اا ائل ة اجلزل د يلن اةاتةهلأل عاخلملروهلل اا اتةهلل ادللة يلملت   لملدل ربصلني   

 .ع   ة وزملت إىل ارتوع  ل  ااا عاااتملر ت
    اال أل س ق  ةاهملوملت ية هل إسرتا هجهل تطل ع ع عةة اات رة  ل. 
 ادلؤسصلل  ةلك عالي ااا ل ل يف اجلمليللل  صلملع  شللمل عتملروه لمل  داتةه لمل يال دة ي ملدر ين اجمل لل ادللتول   ملدل 

 يالة ل. يؤسصل إىل (Learning Organization) ااصت ع اااههص عةة ااتملدرة

 كملولل عةلة إغللمليب  لأ ر الص  هل ن مل  االلمليل ااالةلهم يؤسصلملت يف ادللتولل إدارة  ط هلق ان اصلاما  سل ق شللمل
 عاااظ لل ايدار لل  عاذلهخللل ااال ر    اهخللل عاع لملا ااطلالب ) يف ادلا ثةلل ي تال لص: عالي ااالةه لي اامظلملم عمملللت
 ع  ل أل ايدار لل اال ةهلملت ادلثلملل سل هأل عةلة يمزلمل عاالا ع ةهمل لص يف اع (عاااجزهل ات عااصهملسلملت  عااةل ائا

 االة لي   تل مي اا  لمت ااال ر   ) يثلأل ااكملدؽلهلل عاال ةهلملت (عاااتهلهم عادلاملبللل  ااا وهلص ااامظلهم  اااعطلهط )
   . (ااطالبهل اخل يملت ااطاليب  ايشتا  ااطالب   تههم عااا ر غ  ا سا ملرات 

ا باهللملرات  االة هلل  ااع لملل اخللتغلني  :   ل أل عاالا اامظلملم سلتوللملت عةللة  أ راللمل إىل إ لملول
 .اة جا ع ادلت يل عاخل يملت اجلمليلل  ت يزمل ااا عا كا ملوملت عا ترتاعملت
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 العالي التعليم مؤسسات في المعرفة إدارة تطبيق مجاالت: ثالثالمطلب ال
 عز لملدة عمليلل  ب لفل ادائزلمل ربصلني يف ع صلاث تامل ادللتولل إدارة   ظص ان االمليل ااالةهم يؤسصملت  صاطهع

 ادلل تأل كلملن عا لمل ععملدله لمل  زلةه لمل هبلمل احملهطلل اا هخللل عاةاهملولملت ياطة لملت يلع يمملسل ل عبصلتعل اااههلص عةلة مل رامل
 وتلط ؽلل    بذاك ااتهملم ان إدراك ادلزم ين وإاص ادللتول  إدارة   ظهص اوأل ين ادلؤسصملت  ةك  صاع يص ااذو
 1كهأل. ادلؤسصل إىل مه ل   هص ادللتول إدارة   ظهص ان   ادلؤسصل او اا كملول ؽل  عإظلمل   ادلؤسصل ين و ا

 عااكملدؽلهلل ايدار لل اال ةهلملت كملولل   ل أل مل  ادللتولل إدارة عإسلرتا هجهملت اوهلملر  ط هلق ولإن عةهلص بململا
 ااالةه هل. اة ؤسصل

 ادللتول إدارة  ط هق ادللز ( يف ااهةهل  اجلمليلل ) ااالةه هل ادلؤسصل   وص  ظزت ان  م ،ي اتتى املةهل عين
ومل ؼل ص م  بأل عرسملاازمل  رؤ ازمل يف  .ادللتول إدارة با ين  الةق اا اوزمل ايسرتا هجهل   ن ين إسرتا هجهمل ا  

اا  لمت : ( عالي اجلمليللملت يف ادللتولل إدارة ااط هلق رللمل ت مخصلل  Kidwell &Othersةل د   عمل 
   ايدار لل اخلل يملت اخللتغلني  عتل يملت ااطالبهلل عااا لطل اخلل يملت ااالةه هلل  عاالرباي  ادلململا   طل  ت االة لي 
 2.ايسرتا هجي اااعطهط

 اسلاث ملر اههفهلل رئهصلل اةا لمل ت مخصلل اململك ان  Mikuleck & Mikuleckyين   كألك   تى ك مل
 3:عاي اجلمليلملت يف عي ملدئزمل ادللتول إدارة اوهملر

 .اذاك ادلمملس ل اارباي  يف ادللتول إدارة   ر   -
 .اجلمليلهل ايدارة متارات دعم يف ادللتول إدارة اساع ام -
 .اة صافه  ن ع  ورامل اا اتةهل اا  ملئق إدارة ع ةهل ربصني -
 .عتملروزمل اجلمليلل داتأل ادللتول ع  ز ع ا ت يصا ى روع -
 .ااالةه هل اال ةهل يف اام عي ااا،هر إة اث يف ادللتول اساث ملر -

 اكثلت  هل ن رللمل ت اململك ان إ  اا طازمل  كملول يف ادللتول يدارة اجلمليلل   ين  تعرة ين بملاتمم ااص ك مل
 :اجململ ت  ةك عين   ادللتول إدارة ع تق عي ملدئ اوهملر باط هق  الةق وه مل مرامل  ين يالئ ل

 .ايارتا  بملساع ام بل  عن ااطالب  صجهأل ع ةهل -
 اجلمليللل علن يلة يملت   ور: تالل ين عذاك اياهرتع   اجلمليلل ي مع عرب اجل د ااطالب اهخلل ع ةهل دعم -

 اةطلالب  ادلت يلل اخلل يملت يها ملالمل  علن يلة يلملت اجلمليللل  دل ملع تلتائط   عسهملسلملامل عا ائ زلمل عامصلمليزمل
 .ة   ثمل بملجلمليلل ادلةا ق اةطملاغ ادلفه ة ادللة يملت ين عمرامل

                                                           
1
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 عالملل ذات عيللملر  يلة يلملت يلن ااطملالغ ػلاملوص يمل كأل   ور تالل ين عذاك ااطالب  لةم ع ةهل دعم -
 .عمرامل ااات مي عاسملاهغ عااا ر  ملت عااا طل ااا ملر ن   ور إىل إ ملول عيتترا ص  اا راسي برباملرلص
 زلل د رللملل عةلة  تا لت   االلمليل ااالةلهم يؤسصلملت يف ادللتولل إدارة  ط هلق اناصلاما   سل ق يلمل عةلة بململا

 ذالك: ااال ر    ع  ل أل اجلمليللل يف  لام االا عاال ةهلملت عااا لطل ادلزلملم كملولل يف   ظلص مل  عإظللمل اجمللمل ت  يلن
 تل يملت ااطالبهلل  اا لؤعن عاخلل يملت ايدار ل  اخل يملت ايسرتا هجي  اااعطهط اجملا ع  ت يل االة ي  اا  مت
 اهخللل اع لملا شلخل ن ادللة يلملت  عي لملدر ادلها لملت تل يملت اااصلجهأل ع  اات ل ل اع لملل ااكلملدؽلي  ايرشلملد
 .عمرامل عاارباي   ادلمملا   ط  ت ااا ر    اهخلل اع ملا  ط  ت ادله ااهل  ادلؤسصي  ااداا ع ت مي مهملس ااا ر   

 العالي التعليم مؤسسات في المعرفة إدارة نظام تطبيق عند النجام تحقيق عوامل: رابعالمطلب ال
 اة لتول  احلفق عاااع  ن إسرتا هجهل اال ةهملت  ادل ملدر  ادلصاع يني : رب د ادللتول يدارة إسرتا هجهل عو د 

 ؛ادللتول إدارة بمظملم ادللتول   أل ااا عاا لالت
 ؛ذلم ادلت م عااا ر غ احل او  ذاك ع   أل ادلصاع يني  عااا ام داولهل 
 احلملسلغ اوزل ة احلفلق  يصلا دعملت ادللة يلملت  م اعل  اا ل هملت :  ا ل ن ياهمليةلل  رباهلل  تمهلل بمهل   ور 

 ؛ادللتول إدارة ااظ ل يف عترباا اارباي   اآليل 
 ؛عاساع ايزمل ادللتول يف عادل ملركل ااالةم   عم  مظه ي عبمملا  مظه هل   تملول 
 ؛كهأل ااامظهم يصا ى عةة عا ساع ام اافزم عسزأل عيلتع  عا ا يلتيف بمملا 
 ؛ع  ور ااا ر غ اةمظملم  اافملعةل عااتهملدة ااالزيل ادل ارد   ور ذاك ع ا  ن االةهمل ايدارة دعم 
 اكاصلملهبمل مت االا ادللتولل ان يلن عااا تلق ادللتولل إدارة اظلملم اسلاع ام ا لت ااتهلهم يللمل ر اع يتلمل ه  عول د 

 ؛ااامظه ي ااداا اا صني ادلطة بل اا  ه ل ادللتول اي عإغلملدامل
 ادللتولل عةلة احل ل ل سلز ال  ل عم ادللتولل إدارة اظلملم هبلمل  تل م االا عااا ل ر عا سلرتوملي اا  لمت عظلملئص إن 

 ؛عاساع ايزمل
 ؛عاساع ايزمل ادللتول اكاصملب ع ةهملت يع  اهمليأل حبهمت ادلعاةفل اةل ةهملت ااامظهم    هم 
 1.ادللتول عاين حل مل ل اظملم عو د 

  

                                                           
1
 Jennex, Murray E. & Olfman , Lorne. Knowledge Management SuccessFactors and Models, Idea 

Group, Publishing.  2007. P 07. 
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 في مؤسسات التعليم العالي المعرفة إدارة نظام تطبيق تواجه قد التي الصعوبات: خامسالمطلب ال
 يلن رل  علل ادل لملدرات  بلأل اململك الذ  صللملح ةا هلل  للين   ادللتولل إدارة ي لملدرات   لين يف اا لتعي إن
 ااا   ملت:  ةك اام عتض  ةي عوه مل   ادلؤسصملت يف ادللتول إدارة  ط هق  ل ق م  ااا اا ا  ل ااا   ملت

 ؛ادللتول يدارة ااهمليف اا م  ا  زم اه  ادل ظفني 
 ؛ادللتول ع  ملدل ي ملركل ا  جع احلملاهل ااثتملول 
 ؛ادللتول إدارة  ط هق ين ادلا تتل اةف ائ  عاافزم اا عي اتص 
 ؛ادللتول إدارة ااط هق ااهجل ادلا تتل ادلملاهل ااف ائ  مهملس عةة اات رة ع م 
 ؛ادللتول إدارة باتمهملت ادلت  طل ادلزملرات اتص 
 ؛ادللتول إدارة دل ملر ع ااا   أل اتص 
 ؛ادللتول يف اة  ملركل عادلهملوإت احل او  اتص 
 1 .االةهمل ايدارة م أل ين عا اا ام اا عم اتص 

 اةاتةهلأل اآلاهلملت إغللملد عزلملعالل ادللتول إدارة ااط هق اااعطهط عم  ا عا ملر يف اا ل بملت  ةك اتذوهجغ 
 .ادللتول إدارة ي تعي صلملح ربتهق يف ك رة ب رول سهصزم ذاك ان  أ رامل  ين

 

 

  

                                                           
1
 Milam, Jhohn H.  Knowledge Management(KM): A Revolution Waiting for IR, AIR Fourm Paper. 

2010. P 04. 
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 خالصة الفصل الثاني
سل اا كملال  ع  يهلل اع تملللل سل اا  ادلؤسصلملتااداا يف ربصلني سل ق ؽلهلن ااتل ل ان ع ةهلل  إاطالممل شلمل

يلن تلالل اااللت  عةلة ابللملد ااداا عاال ايلأل عةة ادلصا ى ااهةي اع عةة يصا ى ااظ ازمل اافتعهل     ا تق إ  
 ادلؤ تة وهص سة مل اع إغلملبمل.

ادلؤسصلملت  ان عةلة  ل ل   ملداهلل آاهلل عالملل ااداا يصلا ى ع طل  ت ادللتولل إدارة ع ةهلملت بلني االالملل إن
 االا ادلؤسصلملت ناع  ادللتولل  إدارة ع ةهلملت اسلاع ام يف رم لل اكثلت الي ادائزلمل يصلا ى  طل  ت ضلل  يهلأل ذللمل االا

 يصلا ى  طل  ت إىل  لؤدو شللمل بفملعةهلل ادلاملةلل ي اردالمل اسلاع ام عةلي امل ر  هل ن ادللتولل إدارة ع ةهلملت  صلاع م
 .ادائزمل

 ب للص علملدة   للص االا ملدلؤسصلملتو ااداا  يصلا ى  طل  ت ؽلهلن ادللتولل إدارة ع ةهلملت تلالل عيلن
 و  ل ا   زلتكلمل   ادللتولل إدارة ع ةهلملت يف ذبل  ان ؽلهلن   اخل .. اةا،لرات ا سلاجملبل ععل م ايولتااات عبلطا ااداا
 وهزلمل  اجل  ل ة اال لأل عملهم عع ةهملالمل اهملكةزلمل عةلة اجل  ل ة اال لت ل ااصل ل عإ فملا ادائزمل يصا ى ع ط  ت اةا،هر
 .ااامظه هل اذلهملكأل يف اا اسلل ااا،هرات يوتاا عي  ت زمل عمملدامل ة ؤسصملتا ك رة وتلل  ت م ان شلهن وزي

 عمليل  ب فل ادائزمل ربصني يف ع صاث تامل ادللتول إدارة   ظص ان  صاطهع االمليل ااالةهم يؤسصملت نك مل ا
 إدارة   ظهلص اولأل يلن ع   هبلمل احملهطلل اا هخللل عاةاهملولملت ياطة لملت يلع يمملسل ل عبصلتعل اااههص عةة م رامل عز ملدة
 . ادلؤسصل او اا كملول ؽل  عإظلمل   ادلؤسصل ين و ا وتط ؽل    بذاك ااتهملم ان إدراك ادلزم ين وإاص ادللتول 



 

 

 الفصل الثالث
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 تمهيد

اصتانػػػل ال  ػػنم ظت اػػػثات الإدػػث اػػػفؿ ودارة اظتعنسػػ، كاثداإ اظتة اػػػفة ك  ػػن ودارة اظتعنسػػػ،  يفبعػػا ا رقنا ػػا 
 ل  ػاج  حتلزػل عػن  مت رقػا  اظتة اػ، ػتػل الارا ػ،علػ  دتزػو كرقػفر اثداإ اظتة اػفة  ػ داكؿ يف لػصا الفصػل 

 عإػارات علػ  الارا ػ، عز ػ،  سػناد ال ػ اابات اإلاصػاجز، باظتعاصت، باال  عان، ك  ااش ها كرفاثلا اظتزاانز، الارا ،
 ك   قنؽ يف لصا الفصل وىل اظتإااث ال الز،: .اال  إان،

 .رقا  اإلطار اظت هاف للقنيق، ك اثدكات اظتا خا ، المبحث األول : -
 .عن  ك  ااش، ال  اج  المبحث الثاني : -
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 تقديم اإلطار المنهجي للطريقة و األدوات المستخدمة المبحث األول :
ن  ػػاكؿ يف لػػصا اظتإدػػث رقػػا  عا ػػا لللة اػػ، ػتػػل الإدػػث ك ي علػػة اث ػػن لا عػػ،  ندايػػ، ي  ػػل  ال عنيػػ  

 هبا ك كزفز،  ثلا ل عن  بعا ذلك اثدكات اظتا خا ، يف درا   ا.
 : ال ،  قالل كلفكي  ل  لصا اظتإدث 

 .رقا  اظتة ا، ػتل الارا ، المطلب األول:
 طنؽ ك  دكات الارا ،. المطلب الثاني:

 .اظتا خا ، اإلاصاجز، اث الزل : الثالث المطلب
 األول: تقديم المؤسسة محل الدراسة بلالمط

ر لثل اظتة ا، اليت  جني ا سزها درا   ا اظتزاانز، يف جا ع،  نداي، ك اإل  ف ن قنؽ ولزهػا بػال عني  نػنل  نػ  
 ا لص  اظتة ا،.هبي عني علز ا  ف ن قنؽ لللناال اليت  نت 

 التعريف بجامعة غرداية و مراحل تطورىا -1
مبفجػػل القػػنار الػػفزارم اظتشػػًتؾ  2004ازػػث عنسػػه لػػص  اظتة اػػ،  ػػالث ػتقػػاتة كانػػه بػػااي ها  ػػ ، 

كالػػصم يػػ ى علػػ  ونشػػاإ  لدقػػ، جا عزػػ، رابعػػ، صتا عػػ،  2004 كت  24اظتفاسػػة لػػػ  1425رجػػل  08اظتػػةرخ يف 
طالػلة  212ك ل ػططث اصتواجنة ازث وا صنت لزئ، ال ػاري  سزهػا علػ    ػارصة  ػةا ني رػابعني صتا عػ، اصتواجػن كذلػ

رلػك اظتلدقػ، وىل  نكػو ة بعػا لػص  اظتنالػ، اررقػه 27  ا عػ  اظتػفنيفني اإلداريػني ك  عػفاف اظتصػا  سقػا بلػ  عػادل  
ك اػػػػا عنسػػػػه لػػػػص  اظتنالػػػػ، وضتػػػػاؽ  2005 كت  16اظتػػػػةرخ يف  05/302جػػػػا عف مبفجػػػػل  ن ػػػػـف ر فزػػػػصم راػػػػ  

  طالػػػل 842لعػػػاد القلإػػػ، لزصػػػل وىل عػػػنؼ سزهػػػا ر ػػػاع    لدقػػػ، اظتعهػػػا الػػػفط  لل اػػػارة بػػػاظتنكو اصتػػػا عفة كلػػػا
ازػػث بلػػ  عػػاد القلإػػ،  ػػ   2011وىل  2005 فنيػػ  ودارمة كاػػا و  ػػات لػػص  اظتنالػػ،  ػػ   87  ػػ اذ ك 24ك

    اذ. 183ة   ا ع  اث ارصة سقا بل  رعاادل   5723هناي، لص  اظتنال، 
ار الػػػصم  هػػػار  رجػػػز  اصتلهفريػػػ،  عػػػات بعػػػا القػػػن اخػػػن  نالػػػ، عنس هػػػا لػػػص  اظتة اػػػ، لػػػف وررقاجهػػػا وىل  صػػػاؼ اصتا

ك اظت  ػػل  ونشػػاإ جا عػػ،  ندايػػػ،.  2012يفنزػػف  04اظتػػػةرخ يف  12/248الػػصم داػػا يف  ن ػػـف ر فزػػصم راػػ  ك 
  ػ اذة   ػا عػ  اظتػفنيفني اإلداريػني سقػا بلػ   430طالػل يػةطنل   14200ازث ر   االزا  ػ ، كلزػات ل ػططث 

 ( . 2019 فني  ) واصاجزات   ،  435
ختصػػػػػى يف اظتا ػػػػػًت واػػػػػاس، وىل  شػػػػػاري   39يف اللزاػػػػػان  ك  اختصصػػػػػ 40  ػػػػػا عػػػػػ  ال خصصػػػػػات سقػػػػػا بلاػػػػػه 

 الاك فرا .
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اظتػا،ة كاػا  ف  ة ا، عللز، ذات طاب  عللف كرك لفجفة ر ل   بالشخصز، اظتع فيػ، كاإل ػ قالؿلساا ع،  نداي، 
 هػػاـ اصتا عػػ، ك القفاعػػا اطتاهػػ، ب   زلهػػا ك ػػثلا  2003اظتػػةرخ يف  كت  03/279اػػاد اظتن ػػـف ال  فزػػصم راػػ  

 ازث ه   لص اظتن ـف  هاـ اصتا ع، وىل ه فني: 
 1أوال: في مجال التكوين العالي:

 ؛دركفي  اإلطارات ال نكري، لل  لز، االا صادي، كاالج لاعز، ك الثقاسز، للإال -
 ال كفي  بالإدث ك يف  إزل الإدث؛ رلقني القلإ،   ال  الإدث ك رناز، -
 .اظتشارك، يف ال كفي  اظت فاهل -

 2ثانيا: في مجال البحث العلمي و التطوير التكنلوجي: 
 للإدث العللف ك ال قفر ال ك لفجف؛اظتاامه، يف اصتها الفط   -
 ؛رناز، الثقاس، الفط ز، ك نشنلا -
 ؛دع  القارات العللز، الفط ز، اظتشارك، يف -
 ؛رثلني ن اج  الإدث ك نشن اإلعالـ العللف ك ال ق  -
 اظتشارك، ال  اث نة العللز، ك الثقاسز، الاكلز، يف رإادؿ اظتعارؼ ك و ناجها. -

  ػػا عػػ  ر  زلهػػا ك  ػػثلا ساػػ داكؿ يف اظتقلػػل الثػػاف وعقػػاإ هػػفرة  فصػػل، ك ػػا ل، ع ػػ  كسػػة  ػػا جػػاإ يف اظتن ػػـف 
 ل  الصكن.الاا
 تنظيم وسير جامعة غرداية -2

علػػ   ف ر  ػػز  اصتا عػػ، ي كػػفف  ػػ  لزئػػات  03/279اػػادت اظتػػادة الاػػابع،  ػػ  اظتن ػػـف ال  فزػػصم راػػ  
 3كرجا ، اصتا ع، ككلزات ك  عالاة كع ا اإلا  اإ     لدقات كلا ر  ل   صا  وداري،  شًتك،.

 أوال: ىيئات الجامعة
 غتل  اإلدارة ككصا اجملل  العللف كر لثل لزئات اصتا ع،  يف

لػػف لزئػػ، ر كػػفف  ػػ  ؽتثلػػف عػػاة اقاعػػاتة  هل ػػ  لػػف ال ػػااكؿ عػػ  وج لاعارػػ  علػػ   مجلسسإ ادارة الجامعسسة: -أ
 عاة ا ايا  مهها:

                                                           
 .2003 كت  23اظتةرخ يف  03/279ة اظتن ـف ال  فزصم را   05اظتادة   1
 .2003 كت  23اظتةرخ يف  03/279ة اظتن ـف ال  فزصم را   06اظتادة   2
 .2003 كت  23اظتةرخ يف  03/279ة اظتن ـف ال  فزصم را   07اظتادة   3



 الفصل الثالث عرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية
 

97 
 

 ؛ؼتققات ر لز، اصتا ع، عل  اظتال القصث ك اظت ف ط كالقفيل -
 ؛ شاري  اظتزوانز، ك ااابات اصتا ع، -
 ؛ؿ كال عاكف العللف الفط  ك الاك،ااًتااات بنا   ال إاد -
 ؛اضتصزل، الا في، لل كفي  ك الإدث -
 ؛ال  اـ الااخلف للاا ع، -
 .ال قنين الا فم ع  نشاطات اصتا ع، -

لػػف لزئػػ، ر كػػفف  ػػ   ع ػػاإ  ػػ  داخػػل اصتا عػػ،  هل هػػا وبػػااإ الػػن م ك رقػػا   المجلسسإ العلمسسي للجامعسسة: -ب
 رفهزات يف غتاالت  مهها:

 ؛اظتخققات الا في، اظت عادة للإدث يف اصتا ع، -
 ؛ شاري  ونشاإ  ك رعايل  ك س ح كلزات ك  عالا ك  اااـ ك كااات الإدث ك ؼتابن الإدث -
 ؛اصاجل ال كفي  كالإدث للاا ع، -
 ؛بنا   ال  النات العللز، -
 يإام ر ي  يف كل اظتااجل اليت عتا طاب  بزاا فجف ك عللف. -

دار اإل ارة وىل  ن  ي عني عل  رجز  اصتا ع، وعالـ غتل  اإلدارة مبخ ل  اثراإ ك ال فهزات اليت  دىل هبػا اجمللػ  
 العللف للاا ع،ة كعلز  ميك  القفؿ بطف غتل  اإلدارة للاا ع، كغتلاها العللف لف الالق، ال شنيعز، للاا ع،.

 ثانيا: رئاسة الجامعة 
م ك ال  فزػصم للاا عػ،ة يًت  ػها رجػز  اصتا عػ، كرفاػ  حتػه  ػلق   غتلفعػ،  ػ  اعتزاكػل كيقصا هبا اصتانػل اإلدار 

 ر لثل يف:
 .نزابات رجا ، اصتا ع، -
 .اث ان، العا ، للاا ع، -
 .اظتك إ، اظتنكوي، للاا ع، -
 يع   رجز  اصتا ع، اظتاةكؿ اثكؿ ع  الاث العاـ للاا ع، كهبص  الصف، ي فىل اظتهاـ ال الز،: -

 ؛ا ع،   اـ الق اإ ك يف رتز  اثعلاؿ اضتزاة اظتانز،ميثل اصت -
 ؛ميارس الالق، الاللز، عل  رتز  اظتا خا ني -
 ؛ياهن عل  رقإزة ال شني  ك ال   ز  اظتعلفؿ ب  -
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 ؛يعني  ا خا ف اصتا ع، -
 ؛ي خص  م رابث ل داني نشاطات ال كفي  كالإدث -
 ؛لف اظتاةكؿ ع  افظ ال  اـ كاث   باصتا ع، -
 لص  اظتهاـ غتل   ايني،  كفف     ع اإ    داخل اصتا ع، ك  صا   شًتك،. رااعا  يف -

 نيابة رئاسة الجامعة  -أ
 كلف  رب   اينيات للاا ع، ر فزع عل  ال دف ال ا،:

فسسسسي الطسسسسورين األول والثسسسساني والتكسسسسوين المتوا سسسسل وال سسسسهادات نيابسسسسة مديريسسسسة الجامعسسسسة للتكسسسسوين   - 1
 والتكوين العالي في التدرج:

  هل ها   ابع، اظتااجل الإزاا فجز، ك نشق، ال كفي  كال اازل كرالز  الشهادات. كر فنع ع ها  الث  صا .
فسسسي الطسسسور الثالسسسث والتمىيسسسل الجسسسامعي و البحسسسث العلمسسسي و سسس ا  مديريسسسة للتكسسسوين العسسساليالنيابسسسة   - 2

 :  التكوين العالي فيما بعد التدرج
إقػػ، مبػػا بعػػا ال ػػارج ك ال كػػفي  العػػا، ك كػػصا   ابعػػ،  نشػػق، كاػػاات كؼتػػابن هتػػ   اظتاينيػػ، مب ابعػػ، ؼت لػػ  اظتاػػاجل اظتنر

 الإدثة كالاف الاث اضتا  لللال  العللف للاا ع، ك اضتفاظ عل  اثر ز .
 نيابة مديرية الجامعة للعالقات الخارجية والتعاون التن يط واإلتصال والتظاىرات العلمية:   - 3

 كر كفل لص  اظتايني، باثيت: 
 ؛ب ا   الشناك،رناز، عالاات اصتا ع،    ػتزقها اإلج لاعف ك اإلا صادم ككصا اظتإادرة  -
 ؛القزاـ بطعلاؿ ال  شزط ك اإلرصاؿ -
 ؛ر  ز  ال  النات العللز، كرناز ها -
 ؛الاف   ابع، بنا   حتاني اظتا فل كدايا اظتعلف ات لأل ارصة -

 نيابة مديرية التنمية واإلست راف و التوجيو  - 4
 كهت   لص  اظتايني، بػ : 

 ؛رت  الع اهن ال نكري، ك وعااد اظتشاري  اطتاه، باصتا ع، -
 ؛القزاـ بالارا ات اإل  شناسز، افؿ رفاعات عاد القلإ، لل كفل هب  بزاا فجزا ك وداريا -
 ؛ اك الإقااز، اإلاصاجز، للاا ع، ك الاهن عل  حتزز ها -
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غتػاؿ اظتاػار ال علزلػف الػصم ر ػل   اصتا عػ،   ابعػ، بػنا   الإ ػاإ ك القزاـ بإعااد الػاعاج  اإلعال زػ، ة ك يف  -
 ؛الاف ر فزصلا

 رناز،  نشق، وعالـ القلإ،. -
 األمانة العامة  -ب

يًت  ػػها اث ػػني العػػاـ للاا عػػػ، ازػػث رنركػػو  هل ػػػ  اث ا ػػز، يف ال اػػزث اإلدارم كاظتػػا، للاا عػػػ،ة رلدػػة بػػ   ربػػػ  
  اينيات لف:

 ا خا ني ك ال كفي اظتايني، الفنعز، للل. 
 ،اظتايني، الفنعز، لللالز، ك احملا إ. 
 ،اظتايني، الفنعز، للف اجل ك الصزان. 
 .،اظتايني، الفنعز، لألنشق، العللز، ك الثقاسز، ك النيااز 

 ونقالاا    ذلك ي كفل مبا يلف: 
 ؛الاف رازث اظتاار اظته  لللفنيفني 
 ؛صحت ث  شنكع  زوانز، اصتا ع، ك  ابع، ال  فز 
 1الاهن عل  الاث اضتا  لللصاجل اظتشًتك،؛ 
 كا  بنا   ال شاطات الثقاسز، ك النيااز، للاا ع،؛ 
 الاف   ابع، كر ازة اظتخققات اث   الااخلف للاا ع،؛ 
 .،الاف رازث ك افظ  ر ز  اصتا ع 
 المكتبة المر زية بالجامعة  –ج 

 كر كفل باظتهاـ ال الز،:
 اظتناج  كال ف زة اصتا عف واًتاح بنا   وا  اإ -
  اك بقااز، الن اجل كاظتصكنات ظتا بعا ال ارج -
 ر  ز  النهزا الف اجقف لللك إ، -
  الإزإلزف ناسز، ااعاة اث ارصة كالقلإ، يف حبف ه   -

                                                           
ك ال علز  ع  بعاة الإهف   اظتصا  اظتشًتك،:  نكو ال علز  اظتكث  للااتة  نكو القإ  كالالعف الإصنمة  نكو اثن ل، ك إك، اإلعالـ  ك اإلرصاؿ  1

 ال ك لفجف.
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 طرق و أدوات الدراسة :المطلب الثاني
 الفرع األول: طرق الدراسة

 أوال : منهجية الدراسة
أثر تطبيق ادارة المعرفسة علست تميسز األدال المؤسسسي فسي طإقه لص  الارا ، عل  جا ع،  نداي، افؿ 

ة ازػػػث  ف اظتػػػ ه  اظت إػػػ  يف الارا ػػػ، لػػػف اظتػػػ ه  الفهػػػفف الػػػصم يع ػػػ  علػػػ  مؤسسسسسات التعلسسسيم العسسسالي الجزائريسسسة
لعػػن  اطتلفزػػ، ال  نيػػ، لللفاػػفع  كزفػػاا ػػ  إاا اضتقػػاجة باثراػػاـ ك بقنيقػػ، عللزػػ، ك اظتعلف ػػات ذات العالاػػ، كلػػا ك  

 اظت ه  ال دلزلف    خالؿ درا ، اال،.ك 
   أساليب جمع البيانات والمعلومات: - 1

 اظتعلف ات اطتاه، هبصا الفصل نصكن   ها:ك  خنل  انفي، يف رت  الإزانات ك مت اإلع لاد عل   صادر  كلز، 
رفزيعهػا علػ  ؿ علزهػا  ػ  خػالؿ رصػلز  و ػ إان، ك كمت اضتصػف  المصادر األولية لجمع البيانات و المعلومات: -أ

با ػػ خااـ ك  (22)ال اػػخ، راػػ   (SPSS)عز ػػ، الإدػػثة ر رفنياهػػا ك حتلزلهػػا با ػػ خااـ بننػػا   اضتػػـو اإلاصػػاجز، 
 .فؿ وىل  ة نات راع   فافع الإدثههباؼ الف  (EXCEL)اإلخ إارات اظت ا إ، ك اإل  عان، ب نا   

 ػػػػ  خػػػػالؿ  ناجع  ػػػػا للػػػػاكريات كمت اضتصػػػػفؿ علزهػػػػا المصسسسسادر الثانويسسسسة لجمسسسسع البيانسسسسات و المعلومسسسسات:  -ب
كاظت شفرات الفراز، كاإللكًتكنز، كالن ػاجل اصتا عزػ، كال قػارين اظت علقػ، باظتفاػفع ازػا الإدػث ك الارا ػ، كالػيت  ػاعات 

 يف رتز   ناال الارا ،.
 مجتمع الدراسة -2

  ػػػارصة  فنيػػػ   ػػػ   435  عػػػادل   ػػػ  رتزػػػ  العػػػا لني يف جا عػػػ،  ندايػػػ، بػػػاصتواجن كالإػػػال ي كػػػفف غت لػػػ  الارا ػػػ،
  صا . اراإ ك رؤ اإ ك  ك فنيفني كوداريني كرق زني

 عينة الدراسة -3
   فنيػ  ة 200 ب رقػار ر كػفف عز ػ، الارا ػ،  ػ    ػارصة ك ػفنيفني كوداريػني كرق زػني يف جا عػ،  ندايػ،

  رقإزة  فافع الارا ، عل  لص  اظتة ا، عل  وع إارلا ر لزو باع لادلا   الزل وداري، اايث،.  كلا مت وخ زار
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 : حجم العينة -4
الزهػػا لاػػن   ػػدل عز ػػ،  ػػ  غت لػػ  ازػػا الارا ػػ، ك  هػػا  للاػػفإ عػػادالت ااصػػاجز، ختصزصػػ، يػػ   ا ل ػػاؾ

  عادل، ري شارد جزان
 معادلة ريت ارد جيجر

 
 ازث : 

n ااػػ  العز ػػػ،ة :N ااػػػ  اجمل لػػػ  ة :Z: ،ة 1.96  كراػػػاكم  0.95 الااللػػػ، ظتاػػػ فل اظتقابلػػػ، اظتعزاريػػػ، الارجػػػ
d( 05: ناإ، اطتقط%) . 

 كع ا رقإزة اظتعادل،  عال :

 
 ا: متغيرات الدراسةنيثا
 عل    اثي  للارا ، كمها اظت اث اظتا قل ك اظت اث ال اب  كلا يإز   اصتاكؿ ال ا،: مت اإلع لاد 

 : متغيرات الدراسة (1-3) الجدول رقم
 اسم المتغير المتغيرنوع 

 ودارة اظتعنس، اظت اث اظتا قل
 اثداإ اظتة اف اظت اث ال اب 

 قاللاظتصار :    وعااد ال
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 الدراسةالفرع الثاني : أدوات 

 أوال : أدوات جمع البيانات 
 . اإلستبيان: 1

 وىل كجهػه ر ػال، علػ  اال ػ إزاف كا ػ لل الارا ػ،ة   اػثات بػني العالاػ، ظتعنسػ، اال ػ إزاف علػ  اع لػانا
 متك  القزػاسة   ػئل، الثػاف اصتػوإ ر ػاكؿ بز لػا ك فاػفعز،ة داػ، بكػل اإلجابػ، علػ  ضتػثه  العز ػ،  سػناد  ك اظتإدػف ني
 :كال ا، اال  إزاف رقاز 

  ػ فات الفنيزفزػ، اضتالزػ،ة غتاؿ العللفة اظتةلل العلنة الشخصز، اصت  ة الإزانات عل  ا  لل :األول القسم  -
 .اطت ة

 :اث ئل، اطتاه، باال  إزاف ك ال ا ب قازل  وىل  الث  جواإ عل  ا  لل الثاني: القسم  -

 .  قلإات ودارة اظتعنس، ك ا  لل عل  ذتانز، عشنة عإارة :األول الجزل  -

 .عللزات ودارة اظتعنس، كا  لل عل  ستا، كعشنكف عإارة :الثاني الجزل  -
 دتزو كرقفر اثداإ اظتة اف كا  لل عل    ، عشنة عإارة. :الثالث الجزل  -

( 3-3اصتػػاكؿ راػػػ  )ك اػػا كانػػه وجابػػات كػػل سقػػنة كسػػة  قزػػاس لزكػػنت اطتلا ػػف كلػػا لػػف  فاػػح يف 
ازػػث مت حتايػػا غتػػاؿ اظت ف ػػط اضتاػػاس  ػػ  خػػالؿ ااػػاب اظتػػال ر نقاػػل  علػػ   كػػ  ازلػػ، يف اظتقزػػاس للدصػػفؿ 

 الفئ،.اضتا اثدىن عتص  ( كذلك ل دايا 01ة ر وااس، لص  القزل، وىل  ال ازل، يف اظتقزاس كلف )الفئ،عل  طفؿ 
 

 أقل وزن( / عدد األوزان -طول الفئة = )أ بر وزن حساب
 0.8=  4/5=  5(/1-5= ) طول الفئة

 ( : قائمة التنقيط حسب ليكارت الخماسي2-3الجدول رقم )
 موافق ب دة موافق محايد غير موافق غير موافق ب دة األىمية
 5 4 3 2 1 الدرجة

 اظتصار :    وعااد القالل

 

 

 



 الفصل الثالث عرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية
 

103 
 

 للتعبير عن درجة الموافقة (: ميزان تقديري وفقا لمقياس ليكرت الخماسي3-3جدول رقم )
 درجة الموافقة المتوسط المرجح اإلستجابة

   خف ، جاا 1.80وىل  1    ال  كاسة بشاة
   خف ، 2.60وىل  1.81    ال  كاسة
   ف ق، 3.40وىل  2.61    ػتايا
  نرفع، 4.20وىل  3.41     فاسة

  نرفع، جاا 5.00وىل  4.21     فاسة بشاة
 اظتصار :    وعااد القالل

 األساليب اإلحصائية المستخدمة:  المطلب الثالث
 الفرع األول: اإلختبارات اإلحصائية

لارا ، اظتفافع اضتا، ك  عاصت، اصتفانل ال دلزلز،ة ال ا با ػ علاؿ عػاة طػنؽ بعػا ا ال ػا ب فنيػ  ك حتلزػل 
 ة كذلك با  خااـ اإلخ إارات اإلاصاجز، ال الز،:SPSS   خالؿ ال نا   اإلاصاجف  اإل  إزاف

 كاػ   ػا يقػز  اظتقزػاس  ف كٕا إػات الػااخلف االراػاؽ كهػاؽ الإ ػاجف الصػاؽ ل طكزػااالرتبسا::  معامسل 
 يف ا ػ خاـ كلػا لقزا ػ ة  (Pearson Correlation)بيرسون االررإػاا  عا ل ا  خااـ مت ازث
 الارا ،.   اثات بني كاالررإاا العالا،حتايا 

 الثبسات معامسل(Alpha Cronbach’s)   :كعػاـ اظتقزػاس ا ػ قنار ػال  إػات ك  يعكػ  الػصم 
 .العز ، نف  عل  رقإزق  وعادة اال، يف ال  اج  نف  يعقف   ي  نفا ة    ر اا  

 اال  إزاف   ئل، بااجل    بايل كل اخ زار ركنار ظتعنس، :  التكرارات. 
 اال  إزاف   ئل، بااجل    بايل كل اخ زار ناإ، ظتعنس،  :المئوية النسب. 
 اال ػ إزافة  م   ػئل، الارا ػ، علػ  عز ػ،  سػناد وجابػات   ف ػط علػ  للدصػفؿ  :الحسسابي المتوسسط 

 .العإارات    غتلفع،  ك عإارة لكل الاار ،  سناد غت ل  يعقزها اليت القزل، اا ااب
 القزل، اثكثػن و ػ خاا ا  ػ  بػني  قػايز  ال شػ ه اإلاصػاجف لقزػاس  ػال ال عثػن   :المعياري االنحراف

 اإلاصاجفة  م  ن  ياؿ عل   ال و  ااد غتاالت القز  ال  غتلفع، ن اج  اإل  إزاف.
 اختبار T الواحدة للعينة One simple T test 
 األحادي  تحليل التباينOne way Anova F 
 المستقلة للمتغيرات المتعدد الخطي اإلنحدار  Multiple liner régression model 
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 :  دق و ثبات اإلستبياننيالفرع الثا

 أوال:  دق اإلستبيان
لػػف راػػػ   قزػػاس كااػػػا يقػػػز  درجػػ،  إػػػات كهػػاؽ   ػػػئل، اإل ػػ إزافة يطخػػػص ازلػػػا  معامسسل ألفسسسا  رومبسسسا :

سػػإف ازلػػ، اظتعا ػػل ركػػفف  اػػاكي، للصػػفن كعلػػ  رػػًتاكح بػػني الصػػفن ك الفااػػاة سػػإذا   يكػػ  ل ػػاؾ  إػػات يف الإزانػػات 
 العك  وذا كاف ل اؾ  إات راـ يف الإزانات سإف ازل، اظتعا ل رااكم الفااا الصدزح.

 قإفل، للدك  عل   إات اإل ػ إان،ة ككللػا زادت ازلػ،  %60رع   ازل،  عا ل  لفاكنك إاخ اليت رااكم 
 اؽ      ئل، اإل  إزاف. عا ل  لفاكنك إاخ كللا زادت درج، الثإات ك الص

( ككانػػه Cronbach’s Alpha جني ػػا وخ إػػار لقزػػاس  إػػات اإل ػػ إزاف با ػػ علاؿ  عا ػػل  لفاكنك إػػاخ )
 ال  اج  كال ا،:

 : معامل ألفا رومبا  لإلستبيان(4-3)الجدول رقم 
 ألفا  رونبا  Cronbach's Alpha عدد المتغيرات المحور

 0.758 18 متطلبات ادارة المعرفة
 0.879 25 عمليات ادارة المعرفة

 0.878 16 تميز وتطور األدال المؤسسي
 0.940 59 معامل ألفا رومبا  اإلجمالي
 SPSSباإلع لاد عل  بننا    لقالل   وعااد االمصدر : 

ازػػث بال اػػإ، لكػػل ػتػػفر علػػ  اػػال  0.6 ػػ  اصتػػاكؿ الاػػابة نالاػػظ  ف  عا ػػل  لفاكنك إػػاخ ي عػػال 
ة كبلػػػ   عا ػػػل  لفاكنك إػػػاخ لللدػػػفر 0.758احملػػػفر اثكؿ اطتػػػاب مب قلإػػػات ودارة اظتعنسػػػ، بلػػػ   عا ػػػل  لفاكنك إػػػاخ 

ة   ػا احملػفر الثالػث اطتػاب ب لزػو كرقػفر اثداإ اظتة اػف سإلػ   عا ػل  0.879الثاف اطتاب بعللزػات ودارة اظتعنسػ، 
ك بال ػػػا، سإنػػػ  ميكػػػ  وع إػػػار اإل ػػػ إزاف ذا  0.940إلرتػػػا، ك يإلػػػ   عا ػػػل  لفاكنك إػػػاخ اة  0.878 لفاكنك إػػػاخ 

 ا فل عاؿ    الثإات  م  ن  وذا مت وعادة رفزي  اإل  إزاف  نة  خنل عل  عز ، حتلل نف  خصاجى لػص  العز ػ، 
 سإن ا ؿتصل عل  نف  ال  اج .
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 قياس  دق اإلتساق الداخلي لفقرات اإلستبيانثانيا: 
 ت اإلررإاا بني كل سقنات احملفر: عا اليإني اصتاكؿ ال ا، 
 أبعاده: معامل اإلرتبا: للجزل األول من اإلستبيان متطلبات ادارة المعرفة و (5-3)الجدول رقم 
 مستوى الداللة معامل اإلرتبا: بيرسون األبعاد 

 احملفر اثكؿ
   قلإات ودارة اظتعنس،

 0.01 0**644,  قاس، اظت  ل، –  
 0.01 0**530, اصتلاعفالعلل  -ب 
الإ ز، ال د ز،  –ج 

 0.01 0**719, ل ك لفجزا اظتعلف ات

 0.01 0**458, اظتعنس، ال ل ز، –د 
 0.01 0**765, اظتعنس، الصنحي، –ق 

 SPSSباإلع لاد عل  بننا    القالل   وعااد المصدر : 

( كلػا  ف 0.01اظتإز ػ، دالػ، ع ػا  اػ فل  ع فيػ، ) ااإػنالاظ    خالؿ اصتاكؿ  عػال   ف  عػا الت اإلرر
ة وذ  ف  عا ػػل اإلررإػػاا بػػني بعػػا  قاسػػ، اظت  لػػ، ك احملػػفر اثكؿ كانػػه  نرفعػػ، بال اػػإ، عتػػصا احملػػفر   عػػا الت اإلررإػػاا

 ( كلف ناإ، ذات دالل، واصاجز، عالز،.0.644  قلإات ودارة اظتعنس، )

جزػػػا اظتعلف ػػػات كػتػػػفر   قلإػػػات ودارة اظتعنسػػػ، سقػػػا بلػػػ  اإلررإػػػاا ل ك لف   ػػػا  ػػػا ي علػػػة بإعػػػا الإ زػػػ، ال د زػػػ، 
 ( ك لف  ة ن افم عل  افة اإلررإاا بز هلا.0.01( ع ا  ا فل دالل، )0.719)

( ع ػػػا  اػػػ فل 0.458يف اػػػني بلػػػ  اإلررإػػػاا بػػػني بعػػػا اظتعنسػػػ، ال ػػػل ز، ك ػتػػػفر   قلإػػػات ودارة اظتعنسػػػ، )
 مبقارن   باظتة نات الاابق،.( ك لف  ة ن اعز  نفعا  ا 0.01دالل، )

( ع ػا 0.765فر   قلإػات ودارة اظتعنسػ، ازػث بلػ  )ك بل  بعا اظتعنس، الصنحي،  علػ   عا ػل وررإػاا  ػ  ػتػ
 ( ك لف  ة ن افم يإني افة اإلررإاا بني احملفر ك لصا الإعا ال اب  ل .0.01 ا فل دالل، )

لللدػػفر ك  ػػ  ميكػػ  اضتكػػ  بصػػاؽ ك وراػػاؽ  ػػ  كػػل  ػػا  ػػإة ميكػػ  اإل ػػ االؿ علػػ  ال اػػان  اإلرتػػا، 
 ا  إان، الارا ، كهالاز ها ل دلزل ال  اج  ك اإلجاب، عل    ئل، الارا ، كاخ إار سنازاهتا.
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 معامل اإلرتبا: بين درجات الفقرات و الدرجة الكلية للمحورثالثا : 

 بين درجات الفقرات و الدرجة الكلية لمحور ثقافة المنظمة معامل اإلرتبا: : (6-3) الجدول رقم

 اإلرتبا: معامل الفقرات
 بيرسون

مستوى 
 الداللة

 0.01 0**623, العا لني بني ال فكث طنؽ يف كإث رقارب ل اؾ
 0.01 0**650, اصتلز  هبا يل ـو  نداي، لا ع، كافانني  عايث ل اؾ
 0.01 0**758, هبا كاظتشارك، اظتعنس، طتلة العا لني بني ال فاعل ب شاز  العلزا اإلدارة رقـف

 SPSSباإلع لاد عل  بننا    القالل   وعااد المصدر : 

 : معامل اإلرتبا: بين درجات الفقرات و الدرجة الكلية لمحور العمل الجماعي (7-3) الجدول رقم

 اإلرتبا: معامل الفقرات
 بيرسون

مستوى 
 الداللة

 0.01 0**702,  ا فياهتا كلكل اظتعنس، إلدارة وداريا دعلا  نداي، جا ع، رقاـ
 0.01 0**795, اظتا فيات كل يف اظتفنيفني بني ال فاعل  نداي، جا ع، رشا 
 0.01 0**445, العلل حتاني زيادة يف باظتعنس، اظتفنيفني ال لاـ ية ن

 SPSSباإلع لاد عل  بننا    القالل   وعااد المصدر : 

: معامل اإلرتبا: بين درجات الفقرات و الدرجة الكلية لمحور البنية التحتية (8-3)الجدول رقم 
 لتكنلوجيا المعلومات

 اإلرتبا: معامل الفقرات
 بيرسون

مستوى 
 الداللة

 0.01 0**449, كايف بشكل  نداي، جا ع، يف اضتا فبز، كال    اثجهوة ر فسن
 0.01 0**458, اظتفنيفني لال  صادر عاة    اظتعلف ات دلز  عل  الف ز، القارة ر فسن
 658**.0 0.01 (LAN) داخلز،  إك، اصتا ع،  اااـ رتز  بني ارصاؿ  إك، ل اؾ

 0.01 0**800, اظتفنيفني صتلز    اا، اصتا ع، داخل الشإك،
 الااخلز، الشإك، كزتاي، لصزان، اظتعلف ات     ن اـ عل  اصتا ع، ر فسن

 لللة ا،
,775**0 0.01 

 SPSSباإلع لاد عل  بننا    القالل   وعااد المصدر : 
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 : معامل اإلرتبا: بين درجات الفقرات و الدرجة الكلية لمحور المعرفة الضمنية(9-3)الجدول رقم 

 اإلرتبا: معامل الفقرات
 بيرسون

مستوى 
 الداللة

 مي لكفن   ا عل  يع لا كا  لنارلا اصتا ع، ؾتاح  ف  نداي، جا ع،  فنيفف يعف
 اطتالا، كاثسكار اظتإادرة   

,754**0 0.01 

 يف القارة   اس لف الصارز، اظتعنس،  ف  نداي، جا ع، داخل اظتفنيففف يعف
 كاإلبااع اصتفدة    عالز،  ا فيات كحتقزة اثسكار خلة عللز،

,869**0 0.01 

 0.01 0**435, ولزها اضتاج، كاه وال ر هن ال كا  ،  عنس، لف الفندي، اظتعنس،  ف اثسناد يعف
 SPSSباإلع لاد عل  بننا    القالل   وعااد المصدر : 

 
 : معامل اإلرتبا: بين درجات الفقرات و الدرجة الكلية لمحور المعرفة الصريحة(10-3)الجدول رقم 

 اإلرتبا: معامل الفقرات
 بيرسون

مستوى 
 الداللة

 رإادؿ  جل    اظتعلف ات    بشإك، اث خاب لنبط  نداي، جا ع، راع 
 كاظتعلف ات اثسكار

,812**0 0.01 

 علز  االطالع ميك   عنسزا ؼتوكنا اإللكًتكف  فاعها يف  نداي، جا ع، دت لك
 باهفل،

,823**0 0.01 

 دت از  ف جيل كاليت الااخلز، الإزئ،  مهز،  نداي، جا ع، يف اظتفنيففف يعف
 كاثسكار اظتعارؼ ل شن بالشفاسز،

,478**0 0.01 

 0.01 0**832, نشاطها ال  اظتلار ، كاثدكار اظته  بكل خاب  عنيف دلزل اصتا ع، دت لك
 SPSSباإلع لاد عل  بننا    لقالل   وعااد االمصدر : 

 نرإقػػػػ، واصػػػػاجزا بػػػػاحملفر ككػػػػل ع ػػػػا  اػػػػ فل داللػػػػ،  نالاػػػػظ  ػػػػ  اصتػػػػااكؿ  عػػػػال   ف عإػػػػارات اإل ػػػػ إزاف
( كلػػصا  ة ػػن علػػ  اإلراػػاؽ الػػااخلف بػػني ب ػػفد لػػصا احملػػفر اثكؿ اطتػػاب مب قلإػػات ودارة اظتعنسػػ،ة 0.01واصػػاجز، )

 ؽتا ية ن عل   ف لص  العإارات هاضت، ظتا كاعه لقزا  .
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 أبعادهاإلستبيان عمليات ادارة المعرفة و : معامل اإلرتبا: للجزل الثاني من (11-3)الجدول رقم 
 مستوى الداللة بيرسون اإلرتبا: معامل األبعاد 

 احملفر الثاف
 عللزات ودارة اظتعنس،

 0.01 0**686, رفلزا اظتعنس، –  
 0.01 0**586, رفزي  اظتعنس، -ب
 0.01 0**572, خوف اظتعنس، –ج 
 0.01 0**878, رقإزة اظتعنس، –د 
 0.01 0**900, سنية اظتعنس، –ق 

 SPSSباإلع لاد عل  بننا    القالل   وعااد المصدر : 

( كلػا  ف 0.01نالاظ    خالؿ اصتاكؿ  عػال   ف  عػا الت اإلررإػاا اظتإز ػ، دالػ، ع ػا  اػ فل  ع فيػ، )
بػػني بعػػا رفلزػػا اظتعنسػػ، ك احملػػفر الثػػاف  ة وذ  ف  عا ػػل اإلررإػػاات اإلررإػػاا كانػػه  نرفعػػ، بال اػػإ، عتػػصا احملػػفر عػػا ال

 ( كلف ناإ، ذات دالل، واصاجز، عالز،.0.686عللزات ودارة اظتعنس، )
( ع ػػا  اػػ فل 0.586يف اػػني بلػػ  اإلررإػػاا بػػني بعػػا رفزيػػ  اظتعنسػػ، ك احملػػفر الثػػاف عللزػػات ودارة اظتعنسػػ، )

ررإػػػاا بػػػني بعػػػا خػػػوف اظتعنسػػػ، ك احملػػػفر الثػػػاف ( ك لػػػف ناػػػإ، ذات داللػػػ، واصػػػاجز، عالزػػػ،ة ك بلػػػ  اإل0.01داللػػػ، )
 ( كلف ياؿ عل  كجفد وررإاا بني سقنات احملفر.0.01( ع ا  ا فل دالل، )0.572عللزات ودارة اظتعنس، )

( ع ػػا 0.878  ػػا  ػػا ي علػػة بإعػػا رقإزػػة اظتعنسػػ، ك احملػػفر الثػػاف عللزػػات ودارة اظتعنسػػ، سقػػا بلػػ  اإلررإػػاا )
 ف  ة ن افم عل  افة اإلررإاا بز هلا.( ك ل0.01 ا فل دالل، )

( ع ػػػا 0.900ك بلػػ  بعػػػا سنيػػة اظتعنسػػػ،  علػػ   عا ػػػل وررإػػاا  ػػػ  ػتػػفر عللزػػػات ودارة اظتعنسػػ، ازػػػث بلػػ  )
 ك لصا الإعا ال اب  ل . الثاف ( ك لف  ة ن افم يإني افة اإلررإاا بني احملفر0.01 ا فل دالل، )

 توليد المعرفة بعدبين درجات الفقرات و الدرجة الكلية ل : معامل اإلرتبا:(12-3)الجدول رقم 

 اإلرتبا: معامل الفقرات
 بيرسون

مستوى 
 الداللة

 0.01 0**492, ركفي ز، دكرات وجناإ خالؿ    اظتعنس، اك ااب ي  
 0.01 0**325, اظتعارؼ كاك ااب رإادؿ ع   ي    العا لني بني رفاهل ل اؾ
 0.01 0**737, اظتعنس، كنشن اإلبااع رشاز  عل   نداي، جا ع، رعلل
 0.01 0**791, اطت ات كرفريث ال فاهل بعلزل،  نداي، جا ع، هت  
 اظتعايث الصل ة العص ) اظتعنس، رفلزا يف اضتايث، ال ق زات اصتا ع، رع لا

 0.01 0**480, (ال لفذجز،

 SPSSباإلع لاد عل  بننا    القالل   وعااد المصدر : 
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 توزيع المعرفة بعد: معامل اإلرتبا: بين درجات الفقرات و الدرجة الكلية ل(13-3)الجدول رقم 

 اإلرتبا: معامل الفقرات
 بيرسون

مستوى 
 الداللة

 0.01 0**649, النشتز، االج لاعات عل  اظتعنس، رفزي  يف  نداي، جا ع، رع لا
 0.01 0**674, العلل سنؽ عل  اظتعنس، رفزي  يف  نداي، جا ع، رع لا
 0.01 0**674, اضتا فب  إكات عل  اظتعنس، رفزي  يف  نداي، جا ع، رع لا
 0.01 0**654, النشتز،  ث العالاات عل  اظتعنس، رفزي  يف  نداي، جا ع، رع لا

 SPSSباإلع لاد عل  بننا    القالل   وعااد المصدر : 

 خزن المعرفة بعدبين درجات الفقرات و الدرجة الكلية ل : معامل اإلرتبا:(14-3)الجدول رقم 

 اإلرتبا: معامل الفقرات
 بيرسون

مستوى 
 الداللة

 0.01 0**783, اظتك فب، كالف اجة الااالت عل  اظتعنس، خوف يف  نداي، جا ع، رع لا
 0.01 0**867, اضتف إ، عل  اظتعنس، خوف يف  نداي، جا ع، رع لا

 SPSSباإلع لاد عل  بننا    القالل   وعااد المصدر : 

 تطبيق المعرفة بعد: معامل اإلرتبا: بين درجات الفقرات و الدرجة الكلية ل(15-3)الجدول رقم 

 اإلرتبا: معامل الفقرات
 بيرسون

مستوى 
 الداللة

 0.01 0**706, ميلكفهنا اليت لللعلف ات  اركفف العا لفف
 0.01 0**622, اصتاياة كاظتعلف ات اظتعنس، رقإزة يف للعا لني اضتني،  نداي، جا ع، دت ح
 0.01 0**634, اظتعنس، رقإزة   اـ العفاجة وزال، عل   نداي، جا ع، رعلل
 0.01 0**697, اظتعنس، عل  للازقنة افابط  نداي، جا ع، ر  

 0.01 0**696, اظتعنس، رقإزة عل  اصتا ع،  اااـ ؼت ل  يف العا لني حيثفف اظتاينكف
 0.01 0**554, للاا ع، اظتعلف ات ل  اـ  ا لن حتايث ل اؾ
 0.01 0**219,  خنل  ة اات وىل كفاإاهتا لانة  شاكل     نداي، جا ع، رعاف
 0.01 0**590, اصتاد اظتفنيفني راريل يف كفاإاهتا  نداي، جا ع، را ال

 SPSSباإلع لاد عل  بننا    القالل   وعااد المصدر : 
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 فريق المعرفة بعد: معامل اإلرتبا: بين درجات الفقرات و الدرجة الكلية ل(16-3)الجدول رقم 

 اإلرتبا: معامل الفقرات
 بيرسون

مستوى 
 الداللة

 0.01 0**826, لللعنس،  ا شاركف  نداي، جا ع، لال
 0.01 0**822,  ةللفف  عنس، خ اإ  نداي، جا ع، لال
 اظتعنس، ااعاة ونشاإ اث ا ز،  هل ه  اسناد  نداي، جا ع، لال يفجا

 علزها كاإل ناؼ
,805**0 0.01 

 0.01 0**770, اظتعلف ات ااا ، عل  اظتعنس، خ اإ حياسظ
 0.01 0**710, كال ففؽ ال لزو عل   نداي، جا ع، رشا 
 يف اصتا ع، ك اااـ اإلدارات يف اظتفنيفني رتز  ا ناؾ وىل  نداي، جا ع، راع 
 كال اكات اللقاإات طنية ع  اظت اادة اظتعارؼ رقا  

,705**0 0.01 

 SPSSباإلع لاد عل  بننا    القالل   وعااد المصدر : 
نالاػػػػظ  ػػػػ  اصتػػػػااكؿ  عػػػػال   ف عإػػػػارات اإل ػػػػ إزاف  نرإقػػػػ، واصػػػػاجزا بػػػػاحملفر ككػػػػل ع ػػػػا  اػػػػ فل داللػػػػ، 

الثاف اطتػاب بعللزػات ودارة اظتعنسػ،ة ؽتػا  ( كلصا  ة ن عل  اإلرااؽ الااخلف بني ب فد لصا احملفر0.01واصاجز، )
 ية ن عل   ف لص  العإارات هاضت، ظتا كاعه لقزا  .

 أبعادهو  تميز وتطور األدال المؤسسي: معامل اإلرتبا: للجزل الثالث من اإلستبيان (17-3)الجدول رقم 
 مستوى الداللة بيرسون اإلرتبا: معامل بعاداأل 

 احملفر الثالث
اثداإ دتزو كرقفر 
 اظتة اف

حتاني اثداإ  –  
 اظتة اف

,982**0 0.01 

 0.01 0**926, دتزو اثداإ اظتة اف –ب 
 SPSSباإلع لاد عل  بننا    القالل   وعااد المصدر : 

( كلػا  ف 0.01نالاظ    خالؿ اصتاكؿ  عػال   ف  عػا الت اإلررإػاا اظتإز ػ، دالػ، ع ػا  اػ فل  ع فيػ، )
احملػفر حتاػني اثداإ اظتة اػف ك ة وذ  ف  عا ل اإلررإاا بني بعا كانه  نرفع، بال اإ، عتصا احملفر   ت اإلررإاا عا ال

 ( كلف ناإ، ذات دالل، واصاجز، عالز،.0.982) الثالث دتزو كرقفر اثداإ اظتة اف

 ف دتزػػػػػو اثداإ اظتة اػػػػػف ك احملػػػػػفر الثالػػػػػث دتزػػػػػو كرقػػػػػفر اثداإ اظتة اػػػػػػيف اػػػػػني بلػػػػػ  اإلررإػػػػػاا بػػػػػني بعػػػػػا 
( ك لف ناإ، ذات دالل، واصاجز، عالز،ة كلف ياؿ علػ  كجػفد وررإػاا بػني 0.01( ع ا  ا فل دالل، )0.926)

 سقنات احملفر.
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تحسين األدال  بعد: معامل اإلرتبا: بين درجات الفقرات و الدرجة الكلية ل(18-3)الجدول رقم 
 المؤسسي

 اإلرتبا: معامل الفقرات
 بيرسون

مستوى 
 الداللة

 0.01 0**395, اصتا ع، يف اظتقإق، العلل كافانني بطن ل، اظتفنيففف يل ـو
 0.01 0**572, القنؽ بشىت اظتإاعني  سنادلا عل  احملاس ، عل   نداي، جا ع، رعلل
 0.01 0**710, اظتشكالت ال يف لعلاعتا اثسكار طنح اني،  نداي، جا ع، ر زح
 0.01 0**729, ال شاكر عل   شكالهتا ال يف  نداي، جا ع، رع لا
 0.01 0**552, النشتز، العلل  كاات ال  العلل  هاـ إلؾتاز الن إ، اظتفنيفني لال ر فاسن
  داإ حتاني وىل اظتايني  اإل    اظتا لنة كاظت ابع، اظتإا ن اإل ناؼ يةدم

 العا لني
,503**0 0.01 

 0.01 0**581, اثعلاؿ وؾتاز  نع، يف الصالازات رففيض يااعا
 اظتهاـ ثداإ الزف ز، اظتشكالت ال عل  العالز، اظتهارة اظتفنيفني لال ي فسن

 الفنيزفز،
,400**0 0.01 

 ل دا  وبااعز، بطسكار ي قا فف الصي  لللفنيفني  كاسطة اصتا ع، ودارة دت ح
 اظتة اف اثداإ

,515**0 0.01 

 اظتنؤك فف هبا ي قاـ اليت لالاًتااات اظتايني  اإل    ك  ابع، ول لاـ يفجا
 0.01 0**637, اثداإ لفدة كاظت علق،

 اظتا فيات كاس، يف اظتقلفب، اصتفدة ل دقزة  ا لن بشكل اظتاينكف ي اة
 ال   زلز،

,728**0 0.01 

 وؾتازلا يف يااعال  ؽتا ولزه  اظتفكل، اثعلاؿ بقإزع، اظتفنيفني لال وظتاـ ل اؾ
 بفاعلز،

,466**0 0.01 

 SPSSباإلع لاد عل  بننا    القالل   وعااد المصدر : 
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 تميز األدال المؤسسي بعد: معامل اإلرتبا: بين درجات الفقرات و الدرجة الكلية ل(19-3)الجدول رقم 

 اإلرتبا: معامل الفقرات
 بيرسون

مستوى 
 الداللة

 ال ااز،    رقززلها را قز  ازث اثلااؼ كااد، علل خق، اصتا ع، لال
 كال فعز، الكلز،

,765**0 0.01 

 0.01 0**784, ؽتززو بشكل اظتاقنة  لااسها اصتا ع، حتقة
 ككصا اإلداري،  لااسها رعويو يف  إا نة راال  اظتعنسز، القنؽ  ف اصتا ع، رَعَ ِ  
 0.01 0**830, اظتفنيفني  داإ دتزو

 اثلااؼ اال اإلدارم ن ا ها يف اظتعنسز، اظتاخالت يف اصتا ع، ر دك 
 اإلدارم ال لزو لإلفغ اإلداري،

,780**0 0.01 

 SPSSباإلع لاد عل  بننا    القالل   وعااد المصدر : 

نالاػػػػظ  ػػػػ  اصتػػػػااكؿ  عػػػػال   ف عإػػػػارات اإل ػػػػ إزاف  نرإقػػػػ، واصػػػػاجزا بػػػػاحملفر ككػػػػل ع ػػػػا  اػػػػ فل داللػػػػ، 
الػػااخلف بػػني ب ػػفد لػػصا احملػػفر الثالػػث اطتػػاب ب لزػػو كرقػػػفر اثداإ  ( كلػػصا  ة ػػن علػػ  اإلراػػاؽ0.01واصػػاجز، )

 اظتة افة ؽتا ية ن عل   ف لص  العإارات هاضت، ظتا كاعه لقزا  .
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 النتائجالثاني : عرض ومناق ة  المبحث

طتاهػ، بػاجملزإني علػ  اإل ػ إزاف    خالؿ لصا اظتإدث   داكؿ ال قنؽ وىل ال دلزل اإلاصاجف للإزانػات ا
  ها واصاجزاة كو إات هد، الفنازات  ك نفزها.صتالإزانات اطتاه، مبداكر الارا ، ك عاك 

 كي طل  لصا اظتإدث     الث  قالل:

 .حتلزل سقنات الارا ، المطلب األول:
 .عن  ك  ااش، ػتاكر اإل  إزاف المطلب الثاني:
 .اخ إار سنازات الارا ، المطلب الثالث:

 األول: تحليل فقرات الدراسة المطلب
 اإلحصائيات الخا ة باإلستبيانأوال:  

  فنيػ ة 200 ب رقػار ر كػفف عز ػ، الارا ػ،  ػ    ػارصة ك ػفنيفني كوداريػني كرق زػني يف جا عػ،  ندايػ،
 05 ا ػ إعاد مت بعػالا ة%95 :بػػ رقػار ا ػًتجاع ب اػإ، ا ػ لارة 190   هػا كبعػا رفزيػ  اال ػ إزاناتة ا ػًتج 

 لشػنكا ا ػ كلاعتا عػاـ  ك علزهػاة اإلجابػ، يف اظتإدػفث جايػ، لعػاـ و ا اإلاصاجف لل دلزل اابلز ها لعاـ ا  لارة
 لل دلزػل اابلػ، ا ػ لارة 185 اإلاصػاجف لل دلزػل كالقابلػ، للارا ػ، الصػاضت، اال ػ لارات غتلػفع لزصػإح  لئهػا

 .اظتخ ارة العز ،    % 92.5 ب اإ،  م اإلاصاجف

 : اإلحصائيات الخا ة باستمارة اإلستبيان(20-3) الجدول رقم

 اإلستمارات
 اإلستبيان

 النسبة العدد

 %100 200 عاد اإل  لارات اظتفزع، كاظتعل  ع ها

 %5 10 عاد اإل  لارات اظتفقفدة

 %2.5 5 عاد اإل  لارات اظتاًتجع، اظتلااة

 %92.5 185 عاد اإل  لارات اظتاًتجع، الصاضت،

 وع لادا عل  ن اج  اإل  إزاف القالل   وعااد  المصدر:
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 نتائج خصائص الدراسة حسب المتغيرات الديمغرافية: انياث
لقػػػا دتػػػه درا ػػػ، خصػػػاجى  سػػػناد العز ػػػ، ااػػػل اظت اػػػثات ال الزػػػ،: اصتػػػ  ة العلػػػنة اظتةلػػػل العللػػػفة غتػػػاؿ 

 الفنيزف،ة   فات اطت ة.
 حتلزلها.ال عإث ع  خصاجى  سناد العز ، ك ال كناراتة ال ال اظتئفي،ة ك اظتا قزالت الإزانز، يف  اع لادازث  ز   

 خصائص عينة الدراسة من حيث الجنإ: -1
 يفاح اصتاكؿ ك الشكل  دنا  رفزي   سناد العز ، اال اصت  .

 : توزيع أفراد العينة حسب الجنإ(21-3)الجدول رقم 
 % النسبة التكرار نوع الجنإ

 54.1 100 ذكن
 45.9 85  نث 
 100 185 اجمللفع

 SPSSباإلع لاد عل  بننا    القالل   وعااد المصدر : 

 : مخطط النسب ألفراد العينة حسب الجنإ(1-3)ال كل رقم 

 
 EXCELباإلع لاد عل  بننا    القالل   وعااد المصدر : 

اإلنػاث   قػارب ني كلػصا راجػ  وىل  ف طإزعػ، العلػل يالاظ    اصتاكؿ ك الشكل  عال   ف ناإ، الصكفر ك 
يف اظتة اػػ، ػتػػل الارا ػػ، ر ا ػػل اصت اػػني كال دتزػػو ج اػػا دكف  خػػنة واػػاس، وىل كلػػفج اظتػػن ة ؼت لػػ   زػػادي  الشػػال 
خصفهػػا  ػػ  اررفػػاع اظتاػػ فل ال علزلػػف لػػايها بفعػػل رػػفسن اصتا عػػات يف   لػػل جهػػات الػػفط   ػػا جيعػػل  ػػ    ابع هػػا 

 ناال  العلزا   نا يف اظت  اكؿ.لل علز  يف  

54,1 

45,9 

40

42

44

46

48

50

52

54

56

 أنثى ذكر

 %النسبة 



 الفصل الثالث عرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية
 

115 
 

 خصائص عينة الدراسة من حيث العمر: -2
 .يفاح اصتاكؿ ك الشكل  دنا  رفزي   سناد العز ، اال العلن

 : توزيع أفراد العينة حسب العمر(22-3) الجدول رقم
 النسبة % التكرار العمر
 34,6 64   ، 30 ال    

 52,4 97   ، 40وىل  ال     30   
 13,0 24   ، 50وىل  ال     40   

 0 0   ، سطكثن 50   
 100 185 اجمللفع

 SPSSباإلع لاد عل  بننا    القالل   وعااد المصدر : 
 

 : مخطط النسب ألفراد العينة حسب العمر(2-3)ال كل رقم 

 
 EXCELباإلع لاد عل  بننا    القالل   وعااد المصدر : 

ؽتا يالاظ    اصتػاكؿ ك الشػكل  عػال   ف  علػ  ناػإ، يف الفئػات العلنيػ، الػيت ر كػفف   هػا العز ػ، رقػ  يف 
   ،ة لصا راج  وىل   فر  مهها:  40وىل  ال     30الفئ،    

،  ف   لل  علار اظتفنيفني )اث ارصةة ك اإلداريني الصي  يشكلفف اصتوإ اثك     العز ، يقعػفف اػل  الفئػ، العلنيػ
   ،. 40وىل  30   
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 خصائص عينة الدراسة حسب المؤىل العلمي: -3
 يفاح اصتاكؿ ك الشكل  دنا  رفزي   سناد العز ، اال اظتةلل العللف.

 : توزيع أفراد العينة حسب المؤىل العلمي(23-3)الجدول رقم 
 النسبة % التكرار المؤىل العلمي

 30,3 56 لزاان 
 30,8 57  ا ًت
 5,4 10  اجا ث
 9,2 17 دك فرا 

 13,5 25 رق   ا ف
 5,4 10  ه اس

 5,4 10  هادة درا ات علزا رقإزقز،
 100 185 اجمللفع

 SPSSباإلع لاد عل  بننا    القالل   وعااد المصدر : 
 : مخطط النسب ألفراد العينة حسب المؤىل العلمي(3-3)ال كل رقم 

 
 EXCELعل  بننا    باإلع لاد القالل   وعااد المصدر : 

مبػػػا  ف العلػػػل يف اصتا عػػػ، ي قلػػػل كدػػػا  دىن ركفي ػػػا جا عزػػػاة سػػػإف   لػػػل سئػػػ،  ػػػ  العز ػػػ، حتلػػػل  اػػػ فل 
ة كلػػصا  ػػ    قلإػػات اثعلػػاؿ  %30.8ك اظتا ػػًت ب اػػإ،  %30.3جػػا عف   لثػػل يف  ػػهادة اللزاػػان  ب اػػإ، 

لكػػفف اإلدارة حت ػػاج ظتثػػل لػػص   %13.5  ػػا ف اإلداريػػ، لػػال راػػزث اصتا عػػ،ة سزلػػا بلاػػ، ناػػإ، اظتةلػػل العللػػف رقػػ 
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كلػصا  ػا يفاػن كػفف  %5.4اظتةلالتة كرإلػ  ناػإ، اظتةلػل العللػف اظت لثػل يف  ػهادات الارا ػات العلزػا ال قإزقزػ، 
 اإلدارة العلزا )نزاب، اظتاينة العلااإ...( ر قلل لص  اظتةلل.

 :مجال الوظيفة الحاليةخصائص عينة الدراسة حسب  -4
 .غتاؿ الفنيزف، اضتالز،صتاكؿ ك الشكل  دنا  رفزي   سناد العز ، اال يفاح ا

 مجال الوظيفة الحالي: توزيع أفراد العينة حسب (24-3)الجدول رقم 
 النسبة % التكرار مجال الوظيفة الحالية

 15,7 29   صل عا،
 65,4 121  فنيفزني وداريني كرق زني كعلاؿ اظتصا 

 18,9 35    اذ
 100 185 اجمللفع

 SPSSباإلع لاد عل  بننا    القالل   وعااد المصدر : 

 مجال الوظيفة الحالية: مخطط النسب ألفراد العينة حسب (4-3)ال كل رقم 

 
 EXCELباإلع لاد عل  بننا    القالل   وعااد المصدر : 

رلزهػػا  %65رقػػارب  ػػ  اصتػػاكؿ ك الشػػكل الاػػابة نالاػػظ  ف اإلداريػػني ميثلػػفف   لػػل  سػػناد العز ػػ، ب اػػإ، 
كلصا  ة ن افم عل   ف اإل  إزاف يقز  ال النة مبفافعز، عالز، ك ياػ هاؼ ل ػني  %19ناإ، اث ارصة حبفا، 
 الفئ ني بشكل كإث.
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 :سنوات الخبرةخصائص عينة الدراسة حسب  -5
 .  فات اطت ةيفاح اصتاكؿ ك الشكل  دنا  رفزي   سناد العز ، اال 

 سنوات الخبرة: توزيع أفراد العينة حسب (25-3)الجدول رقم 
 النسبة % التكرار سنوات الخبرة

 44,3 82   فات 5     ال
 31,9 59   فات 10 وىل 5   
 13,5 25   ، 15 وىل 10   

 10,3 19 سطكثن   ، 15
 100 185 المجموع

 SPSSباإلع لاد عل  بننا    القالل   وعااد المصدر : 

 سنوات الخبرةمخطط النسب ألفراد العينة حسب : (5-3)ال كل رقم 

 
 EXCELباإلع لاد عل  بننا    القالل   وعااد المصدر : 

    خالؿ اصتاكؿ ك الشكل  عال  نالاظ  ا يلف: 
 ر ال  ال اإ، اثك  لا فات اطت ة لال  كثن اظتفنيفني يف الفئ ني اثكىل ك الثانز،  كلصا راج  وىل  ف:

وىل  2012س ز،ة ك  لل اث ارصة كاظتفنيفني اايثا كانه يف الفًتة اثخثة   ص رنازػ، اصتا عػ، يف الفػًتة  ػ   اصتا ع،
2019. 
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 المطلب الثاني : عرض ومناق ة محاور اإلستبيان

 الفرع األول: المتوسطات الحسابية و اإلنحراف المعياري
كلف    القنؽ اليت دتك      عنس، كجهات ن ػن لعز ػ، الارا ػ، يف كػل سقػنة  ػ  سقػنات المتوسط الحسابي:  -1

احملػػفر ككػػصا اإلدػػا  العػػاـ الػػصم ي خػػص  احملػػفرة ك باإلع لػػاد علػػ   قزػػاس لزكػػنت اطتلا ػػف رويػػا درجػػ،  فاسقػػ، العز ػػ، 
 عل  الفقنات كللا زاد اظت ف ط اضتااس عتا كبصلك رقل كللا اله ازل  .

كللػا ااًتبػه ازل ػ   ػ  الصػفن كللػا اػل ال شػ ه كزاد دػان  اثسػناد اػفؿ ا ػ ااب ه  راف المعياري: اإلنح -2
كارفػااه  علػ  ازلػ، اظت ف ػط اضتاػاسة كالقاعػاة العا ػػ، اظتاػ خا ، يف رفاػث ازلػ، االؿتػناؼ اظتعزػارم ك الػيت رع لػػا 

 عل  سًتات الثق، للل ف ط اضتااس.

 ات النظر عينة الدراسة للمحورين )التابع والمستقل( ب كل اجماليالفرع الثاني: عرض وتحليل وجه
 اإل الإاإ يف   ااش،  راإ عز ، الارا ، نا عن  ورتا، ودالات آراإ  سناد العز ،    خالؿ اصتاكؿ اظتفا،:

 ة لمتغيرات الدراسة: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري(26-3)الجدول رقم 
 اإلؿتناؼ اظتعزارم اضتااس اظت ف ط اظت اث

 0,4271 2,6366 اصتوإ اثكؿ:   قلإات ودارة اظتعنس،
 0,4653 2,6335 اصتوإ الثاف: عللزات ودارة اظتعنس،

 0,5690 2,6044 اثداإ اظتة افكرقفر اصتوإ الثالث: دتزو 
 0,4871 2,6248 اجمللفع

 SPSSباإلع لاد عل  بننا    القالل   وعااد المصدر :   

 ػػػ  اصتػػػاكؿ  عػػػال  ي إػػػني  ف درجػػػ، ا ػػػ ااب،  سػػػناد العز ػػػ، حملػػػاكر الارا ػػػ، كانػػػه بارجػػػ، )  ف ػػػق،( ازػػػث 
ة كبال ػػا، سػػطسناد العز ػػ، يةكػػاكف علػػ  رػػفسن 0.48ك اإلؿتػػناؼ اظتعزػػارم يقػػار بػػػ  2.62اظت ف ػػط اضتاػػاس اإلرتػػا، 

إ اظتة اف صتا ع،  نداي،ة  م  ف اظتة اػ، )جا عػ، ودارة اظتعنس، ك   قلإاهتا ك راال  بشكل  للفس يف رقفر اثدا
  نداي،( رع لا عللزات ودارة اظتعنس،  عزا   ها ل دقزة  داإ  ة اف   لزو.

ة 0.42كاؿتػػناؼ  عزػػارم  2.63ازػػث  ف احملػػفر اثكؿ اظت  ػػل    قلإػػات ودارة اظتعنسػػ، مب ف ػػط ااػػاس 
 صتا ع،  نداي، عل  رفسن   قلإات رقإزة ودارة اظتعنس،.لف  ة ن جزا عل  ورتاع  سناد العز ،    اإلداريني ك 

ة ؽتػػػا يػػػاؿ 0.46كاؿتػػناؼ  عزػػػارم  2.63احملػػفر الثػػػاف اظت  ػػػل  عللزػػات ودارة اظتعنسػػػ، مب ف ػػػط ااػػػاس  
 عل   ن   ة ن جزا ل قإزة عللزات ودارة اظتعنس،    اإل اظتفنيفني يف جا ع،  نداي،.
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بػاؿتناؼ  عزػارم اػار   2.60سقػا بلاػه ازلػ، اظت ف ػط اضتاػاس سزػ    ا ػتفر دتزػو كرقػفر اثداإ اظتة اػف 
  اف    خالؿ رقإزة ودارة اظتعنس،.ة ؽتا ياؿ عل   إ  ورتاع عل  رقفر اثداإ اظتة 0.56

 متطلبات ادارة المعرفةاألول محور المناق ة عبارات أوال: 
 اجابات األفراد لمحور متطلبات ادارة المعرفة: (27-3)الجدول رقم 

المتوسط  المحاور 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

درجة 
 الموافقة

 الرتبة

 احملفر اثكؿ
  قلإات ودارة 

 اظتعنس،

 1 ،  ف ق % 21 0,63280 2,8072  قاس، اظت  ل، –  
 4   خف ، % 19 0,52792 2,5207 العلل اصتلاعف -ب 
الإ ز، ال د ز،  –ج 

 ل ك لفجزا اظتعلف ات
 2 ،  ف ق % 21 0,65782 2,7503

 5   خف ، % 18 0,64485 2,2955 اظتعنس، ال ل ز، –د 
 3 ،  ف ق % 21 0,77651 2,7095 اظتعنس، الصنحي، –ق 

 / ،  ف ق % 100 0,42710 2,6366 اجمللفع الكلف ظت قلإات ودارة اظتعنس،
 SPSSباإلع لاد عل  بننا    القالل   وعااد المصدر : 

 توفر متطلبات ادارة المعرفة بجامعة غرداية: (6-3)ال كل رقم 

 
 EXCELباإلع لاد عل  بننا    القالل   وعااد المصدر : 

 

دإرة إملعرفة جبامعة غردإيةتوفر متطلبات   إ 
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 ف وجابػػات عز ػػ، الارا ػػ، يف اظتة اػػ، ػتػػل الارا ػػ،ة اػػا  نيهػػنكا  ػػفاسق ه  اػػفؿ  (27-3) يإػػني اصتػػاكؿ
 2.63اظتعنسػػػػ، ازػػػث كػػػػاف اظتعػػػاؿ العػػػػاـ لارجػػػ، اظتفاسقػػػػ، كػػػاف )  ف ػػػػط( كبلػػػ  اظت ف ػػػػط اضتاػػػػاس    قلإػػػات  ودارة

ؽتػػػا ية ػػػن علػػػ  اػػػع  رشػػػ ه  راإ  سػػػناد العز ػػػ،  ػػػ  اإلداريػػػني كبال ػػػا، ورفػػػااه  علػػػ   0.42كاإلؿتػػػناؼ اظتعزػػػارم 
كػػاف رنرزإهػػا علػػ  ال دػػف   سػػنكع   قلإػػات ودارة اظتعنسػػ،  كفنػػ،  ػػ  عػػاة ػتػػفر  قلإػػات ودارة اظتعنسػػ،ة كلػػا نالاػػظ  ف 

 ال ا،:

 ػػ   اثكؿ جػػاإ يف الًترزػػل  قاسػػ، اظت  لػػ،( نالاػػظ  ف بعػػا 27-3 ػػ  خػػالؿ اصتػػاكؿ ) :ثقافسسة المنظمسسة .1
ة 0.63ك اؿتػػناؼ  عزػػارم  2.80ازػػث اثمهزػػ، اظتعقػػاة لػػ   ػػ  اإػػل  سػػناد عز ػػ، الإدػػثة وذ بلػػ  اظت ف ػػط اضتاػػاس 

ككسقػػا ظتقزػػاس الارا ػػ، سػػػإف لػػصا الإعػػا يشػػػث وىل ناػػإ، اإػػفؿ   ف ػػق،  ػػػ  وجابػػات  سػػناد العز ػػػ، علػػ  عإػػارات لػػػصا 
بثقاسػػ، اظتػػفنيفني كرشػػازعه  علػػ  ال فاعػػل سزلػػا بزػػ ه  طتلػػة اظتعنسػػ، احملػػفرة كلػػصا  ػػا يفاػػن  ف جا عػػ،  ندايػػ، هتػػ   

 كاظتشارك، هبا.
نالاػػظ  ف بعػػا العلػػل اصتلػػاعف جػػاإ يف الًترزػػل النابػػ  ( 27-3:  ػػ  خػػالؿ اصتػػاكؿ )العمسسل الجمسساعي .2

ك اؿتػػػناؼ  عزػػػارم  2.52 ػػػ  ازػػػث اثمهزػػػ، اظتعقػػػاة لػػػ   ػػػ  اإػػػل  سػػػناد عز ػػػ، الإدػػػثة وذ بلػػػ  اظت ف ػػػط اضتاػػػاس 
ة ككسقا ظتقزاس الارا ، سػإف لػصا الإعػا يشػث وىل ناػإ، اإػفؿ   ف ػق،  ػ  وجابػات  سػناد العز ػ، علػ  عإػارات 0.52

 كلصا  ا يفان  ف جا ع،  نداي، هت   باظتفنيفني كرشاعه  عل  ال فاعل بز ه  يف كل اظتا فيات. لصا احملفرة
الإ زػػػػ، ال د زػػػػ، ( نالاػػػػظ  ف بعػػػػا 27-3 ػػػػ  خػػػػالؿ اصتػػػػاكؿ ) البنيسسسسة التحتيسسسسة لتكنلوجيسسسسا المعلومسسسسات: .3

جاإ يف الًترزل الناب     ازث اثمهز، اظتعقاة ل     اإل  سناد عز ػ، الإدػثة وذ بلػ  اظت ف ػط  ل ك لفجزا اظتعلف ات
ة ككسقا ظتقزاس الارا ، سإف لػصا الإعػا يشػث وىل ناػإ، اإػفؿ   ف ػق،  ػ  0.65ك اؿتناؼ  عزارم  2.75اضتااس 

ايػػ، هتػػ   ب ػػفسث ب زػػ، حت زػػ، ل ك لفجزػػا وجابػػات  سػػناد العز ػػ، علػػ  عإػػارات لػػصا احملػػفرة كلػػصا  ػػا يفاػػن  ف جا عػػ،  ند
اظتعلف ػػػات   لثلػػػ، يف اثجهػػػوة اضتا ػػػفبز، ك ػػػإكات اإلرصػػػاؿ بػػػني  ااػػػاـ اصتا عػػػ،ة كلػػػا رػػػفسن ن ػػػاـ   ػػػ  اظتعلف ػػػات 

 لصزان، ك زتاي، الشإك، الااخلز، لللة ا،.
رزػل اطتػا   ( نالاػظ  ف بعػا اظتعنسػ، ال ػل ز، جػاإ يف الًت 27-3   خالؿ اصتػاكؿ ) :المعرفة الضمنية .4

ة 0.64كاؿتػناؼ  عزػارم  2.29   ازث اثمهز، اظتعقاة ل     اإل  سناد عز ػ، الإدػثة وذ بلػ  اظت ف ػط اضتاػاس 
ككسقػػا ظتقزػػاس الارا ػػ، سػػػإف لػػصا الإعػػا يشػػػث وىل ناػػإ، اإػػفؿ   ف ػػق،  ػػػ  وجابػػات  سػػناد العز ػػػ، علػػ  عإػػارات لػػػصا 

،   ف ػق، باظتعنسػ، الكا  ػ، يف عقػفؿ اثسػناد كحتػاكؿ الفهػفؿ ولزهػا احملفرة كلصا  ا يفان  ف جا ع،  نداي، هت   ب اإ
 كحتفيلها وىل  عنس، هنحي، لإل  فادة   ها يف  ث عللزات ودارة اظتعنس،.

( نالاػظ  ف بعػا اظتعنسػ، الصػنحي، جػاإ يف الًترزػل الثالػث 27-3 ػ  خػالؿ اصتػاكؿ ) المعرفة الصسريحة: .5
ك اؿتػناؼ  2.70ناد عز ، الإدثة وذ بل  اظت ف ط اضتاػاس مب ف ػط ااػاس    ازث اثمهز، اظتعقاة ل     اإل  س

ة ككسقا ظتقزػاس الارا ػ، سػإف لػصا الإعػا يشػث وىل ناػإ، اإػفؿ   ف ػق،  ػ  وجابػات  سػناد العز ػ، علػ  0.77 عزارم 
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فنيفني كحتػػاكؿ عإػػارات لػػصا احملػػفرة كلػػصا  ػػا يفاػػن  ف جا عػػ،  ندايػػ، هتػػ   ب اػػإ،   ف ػػق، باظتعنسػػ، الصػػنحي، لػػال اظتػػ
 اإل  ثلار سزها ل قفينلا ك اإل  فادة   ها.

سزلػا يلػػف  ػ داكؿ   ااشػػ،  راإ  سػػناد العز ػ، سزلػػا ي علػة اث ػػن مبدػػفر   قلإػات ودارة اظتعنسػػ،ة كناػػ عن  يف 
    خالؿ العإارات اليت جاإت يف اإل  إزافاصتاكؿ  دنا   راإ العز ، 

 : مناق ة عبارات المحور األول متطلبات ادارة المعرفة(28-3)الجدول رقم 

 الفقرات 

التكرار
 موفق ب دة 

موافق
محايد 
غير موافق 

غير موافق  
ب دة

المتوسط  
الحسابي

االنحراف  
المعياري

 
درجة 
الموافقة

 

  – 
 قاس، 
 اظت  ل،

 ،  ف ق 0,997 3,03 9 57 59 50 10 185 ل اؾ رقارب كإث يف طنؽ ال فكث بني العا لني
ل اؾ  عايث كافانني لا ع،  نداي، يل ـو هبا 

 اصتلز 
   خف ، 0,891 2,54 0 40 29 106 10 185

رقـف اإلدارة العلزا ب شاز  ال فاعل بني العا لني 
 طتلة اظتعنس، كاظتشارك، هبا

 ،  ف ق 0,922 2,86 9 40 52 84 0 185

 -ب
العلل 
 اصتلاعف

إلدارة اظتعنس،  رقاـ جا ع،  نداي، دعلا وداريا
 كلكل  ا فياهتا

 ،  ف ق 0,908 2,76 5 39 53 83 5 185

رشا  جا ع،  نداي، ال فاعل بني اظتفنيفني يف  
 كل اظتا فيات

 ،  ف ق 0,829 2,83 0 50 53 82 0 185

ية ن ال لاـ اظتفنيفني باظتعنس، يف زيادة حتاني 
 العلل

 ،  خف  0,646 1,97 0 5 21 123 36 185

الإ ز،  -ج
ال د ز، 
ل ك لفجزا 
 اظتعلف ات

ر فسن اثجهوة كال    اضتا فبز، يف جا ع،  نداي، 
 بشكل كايف

 ،  خف  0,904 2,17 5 18 10 123 29 185

ر فسن القارة الف ز، عل  دلز  اظتعلف ات    
 عاة  صادر لال اظتفنيفني

 ،  ف ق 0,899 2,64 0 43 42 90 10 185

رتز   اااـ اصتا ع،  ل اؾ  إك، ارصاؿ بني
 (LAN) إك، داخلز، 

 ،  ف ق 1,024 3,02 16 45 55 64 5 185

 ،  ف ق 1,146 3,04 18 61 27 69 10 185 الشإك، داخل اصتا ع،   اا، صتلز  اظتفنيفني
ر فسن اصتا ع، عل  ن اـ     اظتعلف ات لصزان، 

 كزتاي، الشإك، الااخلز، لللة ا،
 ،  ف ق 1,136 2,88 24 25 53 71 12 185

 -د
اظتعنس، 
 ال ل ز،

يعف  فنيفف جا ع،  نداي،  ف ؾتاح اصتا ع، 
كا  لنارلا يع لا عل   ا مي لكفن     اظتإادرة 

 كاثسكار اطتالا،
 ،  خف  1,090 2,17 11 17 11 100 46 185

يعف اظتفنيففف داخل جا ع،  نداي،  ف اظتعنس، 
اثسكار الصارز، لف   اس القارة يف عللز، خلة 

 كحتقزة  ا فيات عالز،    اصتفدة كاإلبااع
 ،  خف  0,907 2,31 4 12 53 84 32 185

   خف ، 0,747 2,41 0 15 59 97 14 185يعف اثسناد  ف اظتعنس، الفندي، لف  عنس، كا  ، ال 
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 ر هن وال كاه اضتاج، ولزها

 –ق
اظتعنس، 
 الصنحي،

راع  جا ع،  نداي، لنبط اث خاب بشإك، 
اظتعلف ات     جل رإادؿ اثسكار    

 كاظتعلف ات
 ،  ف ق 0,927 2,65 0 48 34 93 10 185

دت لك جا ع،  نداي، يف  فاعها اإللكًتكف ؼتوكنا 
  عنسزا ميك  االطالع علز  باهفل،

 ،  ف ق 1,205 2,94 24 47 16 89 9 185

 

يعف اظتفنيففف يف جا ع،  نداي،  مهز، الإزئ، 
جيل  ف دت از بالشفاسز، ل شن الااخلز، كاليت 

 اظتعارؼ كاثسكار
   خف ، 0,933 2,52 10 17 43 105 10 185

دت لك اصتا ع، دلزل  عنيف خاب بكل اظته  
 كاثدكار اظتلار ، ال  نشاطها

 ،  ف ق 1,100 2,73 18 34 18 110 5 185

 SPSSباإلع لاد عل  بننا    القالل   وعااد المصدر : 

 ػ  خػػالؿ اصتػاكؿ  عػػال  ميكػػ  القػفؿ بػػطف اإلدػػا  العػاـ إلجابػػات  سػناد العز ػػ، ميزػػل وىل ظتفاسقػ، علػػ    لػػل 
سقنات احملفر اظتػاركس كلػصا  ة ػن علػ   ف ل ػاؾ  ػإ  ورتػاع علػ  كػفف   قلإػات اظتعنسػ، اظت كفنػ،  ػ  الإ زػ، ال د زػ، 

عنسػػ، ال ػػل ز، كالصػػنحي،ة راػػاعا يف رلإزػػ، اإلا زاجػػات ل ك لفجزػػا اظتعلف ػػات ك  قاسػػ، اظت  لػػ، ك العلػػل اصتلػػاعف كاظت
 ل قإزة ودارة اظتعنس، داخل اظتة ا، )جا ع،  نداي،(.

مب ف ػػػط ااػػػاس بلػػػ   لعا ػػػنةكنالاػػػظ  ف العإػػػارة الػػػيت اػػػازت علػػػ  ورتػػػاع رتزػػػ   سػػػناد العز ػػػ، لػػػف العإػػػارة ا
الشػػػإك، داخػػػل اصتا عػػػ،   ااػػػ، صتلزػػػ  ة ك  الشػػػإك، داخػػػل اصتا عػػػ،   ااػػػ، صتلزػػػ  اظتػػػفنيفنيالعإػػػارة : ك فػػػاد  3.04
 .اظتفنيفني

يػػػة ن ال لػػػاـ اظتػػػفنيفني الااد ػػػ،:   ػػػا العإػػػارة الػػػيت بلػػػ  سزهػػػا اظت ف ػػػط اضتاػػػاس  دىن  اػػػ فيار  سهػػػف العإػػػارة 
كلف   ف ط ميزل وىل عػاـ اظتفاسقػ،ة  1.97ة ازث بل  اظت ف ط اضتااس عتص  العإارة باظتعنس، يف زيادة حتاني العلل

كلعل الاإل يف لصا يعفد وىل عاـ ول لاـ اظتفنيفني باظتعنس، ك يػة ن ذلػك علػ  حتاػني اثداإ داخػل اصتا عػ،ة ازػث 
زػا كال دخػل لللاػ فيات اإلداريػ،  ف الكثث    اظتفنيفني الزاؿ يع قػا  ف اإلل لػاـ باظتعنسػ،  ػ  وخ صػاب اإلدارة العل

 اثخنل سزها.

 ث  ف اظتالاػظ  ػ  خػالؿ اػناإة اصتػاكؿ  ف ل ػاؾ رشػ ه نفعػا  ػا يف وجابػات  سػناد العز ػ، علػ  العإػارات  
( يف اني  ف ال ش ه عل  اظتا فل احملفر ككػل ذك  اػ فل  ػ خفض 1.205ك  0.646كال عل  اال ) بني 

 ناد العز ،   فاكر، ؽتا ي    ع   لصا ال إاي .ة لصا يع   ف آراإ  س0.427كرإل  
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 ادارة المعرفة الثاني عملياتمحور المناق ة عبارات ثانيا: 
 ادارة المعرفة عمليات: اجابات األفراد لمحور (29-3)الجدول رقم 

 احملاكر 
اظت ف ط 
 اضتااس

اإلؿتناؼ 
 اظتعزارم

 النرإ، درج، اظتفاسق، ال اإ، اظتئفي،

 الثاف احملفر
عللزات ودارة 

 اظتعنس،

 4   خف ، % 19 0,46747 2,4670 رفلزا اظتعنس، - 
 2 ،  ف ق % 21 0,56448 2,6892 رفزي  اظتعنس، -ب
 5 ،  خف  % 17 0,70176 2,1784 خوف اظتعنس، -ج
 3 ،  ف ق % 20 0,56836 2,6236 رقإزة اظتعنس، -د
 1 ،  ف ق % 23 0,76301 2,9000 سنية اظتعنس، -ق

% 100 0,46537 2,6335 اجمللفع الكلف لعللزات ودارة اظتعنس، ةمتوسط   / 
 SPSSباإلع لاد عل  بننا    القالل   وعااد المصدر : 

 جامعة غردايةب تطبيق عمليات ادارة المعرفة: (7-3)ال كل رقم 

 
 EXCELباإلع لاد عل  بننا    القالل   وعااد المصدر : 

 ف وجابػػات عز ػػ، الارا ػػ، يف اظتة اػػ، ػتػػل الارا ػػ،ة اػػا  نيهػػنكا  ػػفاسق ه  اػػفؿ  (29-3) يإػػني اصتػػاكؿ
 2.63ودارة اظتعنسػػػػ، ازػػػػث كػػػػاف اظتعػػػػاؿ العػػػػاـ لارجػػػػ، اظتفاسقػػػػ، كػػػػاف )  ف ػػػػط( كبلػػػػ  اظت ف ػػػػط اضتاػػػػاس   عللزػػػػات

ا، ورفػػػااه  علػػػ  ؽتػػػا ية ػػػن علػػػ  اػػػع  رشػػػ ه  راإ  سػػػناد العز ػػػ،  ػػػ  اإلداريػػػني كبال ػػػ 0.46كاإلؿتػػػناؼ اظتعزػػػارم 
كػػاف رنرزإهػػا علػػ  ال دػػف   سػػنكعودارة اظتعنسػػ،  كفنػػ،  ػػ  عػػاة  ػتػػفر عللزػػاتودارة اظتعنسػػ،ة كلػػا نالاػػظ  ف  عللزػػات
 ال ا،: 

دإرة إملعرفة جبامعة غردإيةتطبيق معليات   إ 
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( نالاػػظ  ف بعػػا رفلزػػا اظتعنسػػ، جػػاإ يف الًترزػػل النابػػ   ػػ  29-3 ػػ  خػػالؿ اصتػػاكؿ ) توليسسد المعرفسسة : .1
 ة0.46ك اؿتػػناؼ  عزػػارم  2.46ازػث اثمهزػػ، اظتعقػػاة لػػ   ػػ  اإػػل  سػػناد عز ػػ، الإدػػثة وذ بلػػ  اظت ف ػػط اضتاػػاس 

ككسقػػا ظتقزػػاس الارا ػػ، سػػإف لػػصا الإعػػا يشػػث وىل ناػػإ، اإػػفؿ   ف ػػق،  ػػ  وجابػػات  سػػناد العز ػػ، علػػ  عإػػارات لػػصا 
رة كلػػصا  ػػا يفاػػن  ف جا عػػ،  ندايػػ، ال هتػػ   كثػػثا ب دايػػا  ػػا دتلكػػ   ػػ   عنسػػ، ك عنسػػ، وا زاجػػاهت   اػػ قإالة احملػػف 

باإلاػػػاس، وىل  قارنػػػ،  عارسهػػػا  ػػػ   عػػػارؼ اظتة اػػػات اظت اساػػػ، ر حتايػػػا اظتصػػػادر الػػػيت ميكػػػ   ف حتصػػػل علػػػ   ػػػا 
 ػل ز، وىل  عنسػ، هػنحي، ك ػ  اظتاػ فل الفػندم ة كلا  هنا راع  وىل اا  ػا وىل حتفيػل اظتعنسػ، الي قصها     عارؼ

 وىل اظتا فل اصتلاعفة باإلااس، وىل اإلع لاد عل  العا لني يف رفلزا  عارؼ جاياة.
( نالاػػػظ  ف بعػػػا رفزيػػػ  اظتعنسػػػ، جػػػاإ يف الًترزػػػل الثػػػاف  ػػػ  29-3 ػػػ  خػػػالؿ اصتػػػاكؿ ) توزيسسسع المعرفسسسة: .2

ة 0.56ك اؿتػػناؼ  عزػػارم  2.68وذ بلػػ  اظت ف ػػط اضتاػػاس ازػػث اثمهزػػ، اظتعقػػاة لػػ   ػػ  اإػػل  سػػناد عز ػػ، الإدػػثة 
ككسقػػا ظتقزػػاس الارا ػػ، سػػػإف لػػصا الإعػػا يشػػػث وىل ناػػإ، اإػػفؿ   ف ػػق،  ػػػ  وجابػػات  سػػناد العز ػػػ، علػػ  عإػػارات لػػػصا 
احملػػػػفرة كلػػػػصا  ػػػػا يفاػػػػن  ف جا عػػػػ،  ندايػػػػ، راػػػػ خاـ ب اػػػػل   ف ػػػػق، ك ػػػػاجل ولكًتكنزػػػػ، ل قػػػػل اظتعلف ػػػػات كرإادعتػػػػا 

 رشاز  العلل اصتلاعف. شارك ها ك ك 
( نالاػػظ  ف بعػػا خػػوف اظتعنسػػ، جػػاإ يف الًترزػػل اطتػػا    ػػ  29-3 ػػ  خػػالؿ اصتػػاكؿ ) خسسزن المعرفسسة: .3

ة 0.70كاؿتػػناؼ  عزػػارم  2.17ازػػث اثمهزػػ، اظتعقػػاة لػػ   ػػ  اإػػل  سػػناد عز ػػ، الإدػػثة وذ بلػػ  اظت ف ػػط اضتاػػاس 
  ف ػػق،  ػػػ  وجابػػات  سػػناد العز ػػػ، علػػ  عإػػارات لػػػصا  ككسقػػا ظتقزػػاس الارا ػػ، سػػػإف لػػصا الإعػػا يشػػػث وىل ناػػإ، اإػػفؿ

احملػػفرة كلػػصا  ػػا يفاػػن  ف جا عػػ،  ندايػػ، هتػػ   ب خػػوي  اظتعنسػػ، ب اػػل   ف ػػق،  ػػ  ازػػث رػػفسث اثر ػػف، اإللكًتكنزػػ، 
ني اصتػػاد الػػصي  مي لكػػفف اطتػػ ة ل صػػ ز  اظتعلف ػػات كرف زقهػػا بقنيقػػ، ياػػهل النجػػفع ولزهػػا ككػػصا احملاس ػػ، علػػ  اظتػػفنيف

 عنس،.اظتك 
( نالاػػظ  ف بعػػا رقإزػػة اظتعنسػػ، جػػاإ يف الًترزػػل الثالػػث  ػػ  29-3 ػػ  خػػالؿ اصتػػاكؿ ) تطبيسسق المعرفسسة: .4

ة 0.56ك اؿتػػناؼ  عزػػارم  2.62ازػػث اثمهزػػ، اظتعقػػاة لػػ   ػػ  اإػػل  سػػناد عز ػػ، الإدػػثة وذ بلػػ  اظت ف ػػط اضتاػػاس 
  وجابػػات  سػػناد العز ػػػ، علػػ  عإػػارات لػػػصا ككسقػػا ظتقزػػاس الارا ػػ، سػػػإف لػػصا الإعػػا يشػػػث وىل ناػػإ، اإػػفؿ   ف ػػق،  ػػػ

احملفرة كلصا  ا يفان  ف جا ع،  نداي، هت   بشػكل   ف ػط بإعقػاإ اظتػفنيفني اضتنيػ، يف رقإزػة اظتعنسػ، الػيت مي لكفهنػا 
 ككصا رفسن عت    قلإات ودارة اظتعنس، اليت رااعال  عل  ذلك.

ة اظتعنسػػػ، جػػاإ يف الًترزػػػل اثكؿ  ػػػ  ( نالاػػػظ  ف بعػػا رقإزػػػ29-3 ػػػ  خػػالؿ اصتػػػاكؿ ) فريسسق المعرفسسسة: .5
ة 0.76ك اؿتػػناؼ  عزػػارم  2.90ازػػث اثمهزػػ، اظتعقػػاة لػػ   ػػ  اإػػل  سػػناد عز ػػ، الإدػػثة وذ بلػػ  اظت ف ػػط اضتاػػاس 

ككسقػػا ظتقزػػاس الارا ػػ، سػػػإف لػػصا الإعػػا يشػػػث وىل ناػػإ، اإػػفؿ   ف ػػق،  ػػػ  وجابػػات  سػػناد العز ػػػ، علػػ  عإػػارات لػػػصا 
ا عػػ،  ندايػػ، هتػػ   بػػاظتفنيفني ك الكػػفادر اطتػػ اإ الػػصي  دتػػ لكه ة كلػػا  هنػػا رشػػا  علػػ  احملػػفرة كلػػصا  ػػا يفاػػن  ف ج

 العلل اصتلاعف كالعلل كفنية كااا.
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سزلػػا يلػػف  ػػ داكؿ   ااشػػ،  راإ  سػػناد العز ػػ، سزلػػا ي علػػة اث ػػن مبدػػفر عللزػػات ودارة اظتعنسػػ،ة كناػػ عن  يف 
 .   خالؿ العإارات اليت جاإت يف اإل  إزافاصتاكؿ  دنا   راإ العز ، 

 ادارة المعرفة الثاني عمليات: مناق ة عبارات المحور (30-3)الجدول رقم 

 الفقرات 

التكرار
 موفق ب دة 

موافق
محايد 
غير موافق 

غير موافق  
ب دة

المتوسط  
الحسابي

االنحراف  
المعياري

 
درجة 
الموافقة

 

  – 
رفلزا 
 اظتعنس،

 دكرات وجناإ خالؿ    اظتعنس، اك ااب ي  
 ركفي ز،

 ،  خف  0,741 2,01 0 12 15 120 38 185

 رإادؿ ع   ي    العا لني بني رفاهل ل اؾ
 اظتعارؼ كاك ااب

 ،  خف  0,738 2,14 0 17 14 132 22 185

 كنشن اإلبااع رشاز  عل   نداي، جا ع، رعلل
 اظتعنس،

   خف ، 0,873 2,48 5 14 63 85 18 185

 كرفريث ال فاهل بعلزل،  نداي، جا ع، هت  
 اطت ات

 ،  ف ق 0,833 2,80 5 29 80 66 5 185

 رفلزا يف اضتايث، ال ق زات اصتا ع، رع لا
 (ال لفذجز، اظتعايث الصل ة العص ) اظتعنس،

 ،  ف ق 0,899 2,91 5 42 80 48 10 185

 -ب
رفزي  
 اظتعنس،

 عل  اظتعنس، رفزي  يف  نداي، جا ع، رع لا
 النشتز، االج لاعات

   خف ، 0,693 2,40 0 17 45 118 5 185

 سنؽ عل  اظتعنس، رفزي  يف  نداي، جا ع، رع لا
 العلل

 ،  ف ق 0,791 2,70 0 38 53 94 0 185

 عل  اظتعنس، رفزي  يف  نداي، جا ع، رع لا
 اضتا فب  إكات

 ،  ف ق 0,966 3,03 12 38 94 26 15 185

 عل  اظتعنس، رفزي  يف  نداي، جا ع، رع لا
 النشتز،  ث العالاات

 ،  ف ق 0,953 2,63 0 37 67 56 25 185

 -ج
خوف 
 اظتعنس،

 عل  اظتعنس، خوف يف  نداي، جا ع، رع لا
 اظتك فب، كالف اجة الااالت

 ،  خف  0,752 2,00 0 10 22 111 42 185

 عل  اظتعنس، خوف يف  نداي، جا ع، رع لا
 اضتف إ،

   خف ، 0,940 2,36 5 24 24 111 21 185

 -د
رقإزة 
 اظتعنس،

   خف ، 0,860 2,54 5 21 51 99 9 185 ميلكفهنا اليت لللعلف ات  اركفف العا لفف
 رقإزة يف للعا لني اضتني،  نداي، جا ع، دت ح

 اصتاياة كاظتعلف ات اظتعنس،
 ،  ف ق 0,867 2,77 0 48 52 80 5 185

   اـ العفاجة وزال، عل   نداي، جا ع، رعلل
 اظتعنس، رقإزة

 ،  ف ق 0,867 2,64 5 23 68 79 10 185

 عل  للازقنة افابط  نداي، جا ع، ر  
 اظتعنس،

 ،  ف ق 0,960 2,96 15 24 96 38 12 185

   خف ، 1,043 2,53 5 33 46 72 29 185  اااـ ؼت ل  يف العا لني حيثفف اظتاينكف



 الفصل الثالث عرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية
 

127 
 

 اظتعنس، رقإزة عل  اصتا ع،
 ،  ف ق 1,080 2,79 10 45 43 70 17 185 للاا ع، اظتعلف ات ل  اـ  ا لن حتايث ل اؾ

 لانة  شاكل     نداي، جا ع، رعاف
  خنل  ة اات وىل كفاإاهتا

 ،  خف  0,908 2,26 4 11 49 86 35 185

 راريل يف كفاإاهتا  نداي، جا ع، را ال
 اصتاد اظتفنيفني

   خف ، 1,114 2,50 0 53 25 69 38 185

 -ق
سنية 
 اظتعنس،

 ،  ف ق 1,024 2,92 16 32 69 58 10 185 لللعنس،  ا شاركف  نداي، جا ع، لال
 ،  ف ق 1,033 3,06 22 33 69 56 5 185  ةللفف  عنس، خ اإ  نداي، جا ع، لال
  هل ه  اسناد  نداي، جا ع، لال يفجا
 علزها كاإل ناؼ اظتعنس، ااعاة ونشاإ اث ا ز،

 ،  ف ق 0,992 2,84 5 44 71 46 19 185

 ،  ف ق 0,927 2,99 15 29 84 53 4 185 اظتعلف ات ااا ، عل  اظتعنس، خ اإ حياسظ
 ،  ف ق 1,047 2,74 14 26 58 72 15 185 كال ففؽ ال لزو عل   نداي، جا ع، رشا 
 اظتفنيفني رتز  ا ناؾ وىل  نداي، جا ع، راع 

 اظتعارؼ رقا   يف اصتا ع، ك اااـ اإلدارات يف
 كال اكات اللقاإات طنية ع  اظت اادة

 ،  ف ق 0,890 2,85 9 30 74 68 4 185

 SPSSباإلع لاد عل  بننا    القالل   وعااد المصدر : 

العػاـ إلجابػػات  سػناد العز ػػ، ميزػػل وىل ظتفاسقػ، علػػ    لػػل   ػ  خػػالؿ اصتػاكؿ  عػػال  ميكػػ  القػفؿ بػػطف اإلدػػا 
سقػػنات احملػػفر اظتػػاركس كلػػصا  ة ػػن علػػ   ف ل ػػاؾ  ػػإ  ورتػػاع علػػ  كػػفف عللزػػات ودارة اظتعنسػػ، اظت كفنػػ،  ػػ  رفلزػػا 
ل اظتعنسػػ، كرفزيعهػػا كخوهنػػا كرقإزقهػػا  ػػ  خػػالؿ سنيػػة اظتعنسػػ،ة كػػل لػػص  العفا ػػل راػػاعا يف رقإزػػة ودارة اظتعنسػػ، داخػػ

 جا ع،  نداي، .

كنالاػػػظ  ف العإػػػارة الػػػيت اػػػازت علػػػ  ورتػػػاع رتزػػػ   سػػػناد العز ػػػ، لػػػف العإػػػارة راػػػ  كااػػػا كعشػػػنكف مب ف ػػػط 
الناػػ  اػػفؿ اطتػػ اإ ة ؽتػػا يعقػػف ونقإػػاع ب ةللػػفف  عنسػػ، خػػ اإ  ندايػػ، جا عػػ، لػػال: ك فادلػػا 3.06ااػػاس 

 ال ق زني اطتاهني بإدارة اظتعنس، ك رقفينلا.اظته ا ني ك ك 

العا ػنة ازػث بلػ  اظت ف ػط اضتاػاس    ا العإارة اليت بلػ  سزهػا اظت ف ػط اضتاػاس  دىن  اػ فيار  سهػف العإػارة
ة ازػث ميزػل اظتك فبػ، كالف ػاجة الاػاالت علػ  اظتعنسػ، خػوف يف  ندايػ، جا عػ، رع لػا ك فادلػا: 2.00عتػص  العإػارة 

الف اجة اظتك فبػ، كواػا رع لػا رع لا سقط عل  الااالت ك داي، ال الاإل يف ذلك كفف جا ع،  ن وىل عاـ اظتفاسق،ة ك 
 عل  اضتف إ، كا  خااـ ال ك لفجزا اصتاياة يف افظ اظتعنس،.

ك اظتالاظ  ػ  خػالؿ اػناإة اصتػاكؿ  ف ل ػاؾ رشػ ه نفعػا  ػا يف وجابػات  سػناد العز ػ، علػ  العإػارات كػال  
اػػػني  ف ال شػػػ ه علػػػ  اظتاػػػ فل احملػػػفر ككػػػل ذك  اػػػ فل  ػػػ خفض  ( يف1.114ك  0.693علػػػ  اػػػال ) بػػػني 

 ة لصا يع   ف آراإ  سناد العز ،   فاكر، ؽتا ي    ع   لصا ال إاي .0.465كرإل  
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 الثالث تميز وتطور األدال المؤسسيمحور المناق ة عبارات ثالثا: 

 تميز وتطور األدال المؤسسي: اجابات األفراد لمحور (31-3)الجدول رقم 

 احملاكر 
اظت ف ط 
 اضتااس

اإلؿتناؼ 
 اظتعزارم

 ال اإ، اظتئفي،
درج، 
 اظتفاسق،

 النرإ،

احملفر الثالث دتزو 
كرقفر اثداإ 
 اظتة اف

حتاني اثداإ  - 
 2   خف ، % 49 0,52684 2,5752 اظتة اف

دتزو اثداإ  -ب
 اظتة اف

 1 ،  ف ق % 51 0,78128 2,6919

اثداإ ل لزو كرقفر اجمللفع الكلف 
 اظتة اف

2,6044 0,56901 100 % ،  ف ق   / 

 SPSSباإلع لاد عل  بننا    القالل   وعااد المصدر : 

 تميز وتطور األدال المؤسسي في جامعة غرداية: (8-3)ال كل رقم 

 
 EXCELباإلع لاد عل  بننا    القالل   وعااد المصدر : 

دتزػو  ف وجابات عز ، الارا ، يف اظتة ا، ػتل الارا ،ة اا  نيهنكا  فاسق ه  اػفؿ  (31-3) يإني اصتاكؿ
 2.60ازػػػث كػػػاف اظتعػػػاؿ العػػػاـ لارجػػػ، اظتفاسقػػػ، كػػػاف )  ف ػػػط( كبلػػػ  اظت ف ػػػط اضتاػػػاس كرقػػػفر اثداإ اظتة اػػػف 

دتزػػو ؽتػػا ية ػػن علػػ  اػػع  رشػػ ه  راإ  سػػناد العز ػػ،  ػػ  اإلداريػػني كبال ػػا، ورفػػااه  علػػ   0.56كاإلؿتػػناؼ اظتعزػػارم 
كػاف رنرزإهػا علػ  ال دػف   سػنعني كفف    دتزو كرقفر اثداإ اظتة اف ة كلا نالاظ  ف ػتفر كرقفر اثداإ اظتة اف

 ال ا،: 

 متزي وتطور إلأدإء إملؤسيس يف جامعة غردإية
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داإ اظتة اػف جػاإ يف ( نالاظ  ف بعا حتاػني اث31-3   خالؿ اصتاكؿ ) تحسين األدال المؤسسي: .1
ك اؿتػناؼ  2.57الًترزل الثػاف  ػ  ازػث اثمهزػ، اظتعقػاة لػ   ػ  اإػل  سػناد عز ػ، الإدػثة وذ بلػ  اظت ف ػط اضتاػاس 

ة ككسقا ظتقزػاس الارا ػ، سػإف لػصا الإعػا يشػث وىل ناػإ، اإػفؿ   ف ػق،  ػ  وجابػات  سػناد العز ػ، علػ  0.52 عزارم 
 ف جا عػػ،  ندايػػ، راػػ خاـ ناػػل   ف ػػق،  ػػ  اإلل لػػاـ باإلاًتااػػات اظتقا ػػ، عإػػارات لػػصا احملػػفرة كلػػصا  ػػا يفاػػن 

   اإل اظتنؤك ني كاظت علق، لفدة اثداإة كلا رعلل عل    ح اظتكاسطة لللفنيفني اظتإاعني كالػصي  يقػا فف واػاسات 
 ل داني اثداإ داخل اظتة ا،.

دتزػػػػو اثداإ اظتة اػػػػف جػػػػاإ يف ( نالاػػػػظ  ف بعػػػػا 31-3 ػػػػ  خػػػػالؿ اصتػػػػاكؿ ) تميسسسسز األدال المؤسسسسسسي: .2
ك اؿتػناؼ  2.69الًترزل اثكؿ    ازػث اثمهزػ، اظتعقػاة لػ   ػ  اإػل  سػناد عز ػ، الإدػثة وذ بلػ  اظت ف ػط اضتاػاس 

ة ككسقا ظتقزػاس الارا ػ، سػإف لػصا الإعػا يشػث وىل ناػإ، اإػفؿ   ف ػق،  ػ  وجابػات  سػناد العز ػ، علػ  0.78 عزارم 
يفاػن  ف جا عػ،  ندايػ، راػ خاـ ب اػل   ف ػق، خقػط علػل كااػد، ك رػ دك  يف  عإارات لصا احملفرة كلػصا  ػا

  اخالهتا اظتعنسز، يف ن ا ها اإلدارم لإلفغ ال لزو اإلدارم.

سزلػػا يلػػف  ػػ داكؿ   ااشػػ،  راإ  سػػناد العز ػػ، سزلػػا ي علػػة اث ػػن مبدػػفر عللزػػات ودارة اظتعنسػػ،ة كناػػ عن  يف 
 اصتاكؿ  دنا   راإ العز ،    خالؿ العإارات اليت جاإت يف اإل  إزاف.

 الثالث تميز وتطور األدال المؤسسيمحور ال: مناق ة عبارات (32-3)الجدول رقم 

 الفقرات 

التكرار
 

امو 
فق ب دة

 

موافق
محايد 
غير موافق 

غير موافق  
ب دة

المتوسط  
الحسابي

االنحراف  
المعياري

 
درجة 
الموافقة

 

 - 
حتاني 
اثداإ 
 اظتة اف

 اظتقإق، العلل كافانني بطن ل، اظتفنيففف يل ـو
 اصتا ع، يف

   خف ، 1,044 2,60 7 43 18 103 14 185

  سنادلا عل  احملاس ، عل   نداي، جا ع، رعلل
 القنؽ بشىت اظتإاعني

 ،  ف ق 1,052 3,15 26 36 67 52 4 185

 لعلاعتا اثسكار طنح اني،  نداي، جا ع، ر زح
 اظتشكالت ال يف

 ،  ف ق 0,927 2,79 14 17 76 73 5 185

 عل   شكالهتا ال يف  نداي، جا ع، رع لا
 ال شاكر

 ،  ف ق 0,857 2,63 5 26 55 94 5 185

 العلل  هاـ إلؾتاز الن إ، اظتفنيفني لال ر فاسن
 النشتز، العلل  كاات ال 

   خف ، 0,950 2,32 0 33 23 99 30 185

    اظتا لنة كاظت ابع، اظتإا ن اإل ناؼ يةدم
 العا لني  داإ حتاني وىل اظتايني  اإل

 ،  خف  0,738 2,06 0 9 29 111 36 185

 وؾتاز  نع، يف الصالازات رففيض يااعا
 اثعلاؿ

 ،  خف  0,635 1,93 0 5 16 125 39 185

 ال عل  العالز، اظتهارة اظتفنيفني لال ي فسن
 الفنيزفز، اظتهاـ ثداإ الزف ز، اظتشكالت

 ،  خف  0,846 2,17 0 20 24 108 33 185
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 الصي  لللفنيفني  كاسطة اصتا ع، ودارة دت ح
 اثداإ ل دا  وبااعز، بطسكار ي قا فف

 اظتة اف
 ،  ف ق 1,310 3,35 41 54 42 24 24 185

 اظتايني  اإل    ك  ابع، ول لاـ يفجا
 كاظت علق، اظتنؤك فف هبا ي قاـ اليت لالاًتااات

 اثداإ لفدة
 ،  ف ق 1,034 2,91 15 36 62 62 10 185

 اصتفدة ل دقزة  ا لن بشكل اظتاينكف ي اة
 ال   زلز، اظتا فيات كاس، يف اظتقلفب،

 ،  ف ق 0,962 2,65 5 34 52 79 15 185

 اثعلاؿ بقإزع، اظتفنيفني لال وظتاـ ل اؾ
 بفاعلز، وؾتازلا يف يااعال  ؽتا ولزه  اظتفكل،

   خف ، 0,833 2,34 0 19 49 93 24 185

دتزو  -ب
اثداإ 
 اظتة اف

 اثلااؼ كااد، علل خق، اصتا ع، لال
 الكلز، ال ااز،    رقززلها را قز  ازث

 كال فعز،
 ،  ف ق 0,965 2,66 5 36 50 80 14 185

 ،  ف ق 1,012 2,86 16 25 71 63 10 185 ؽتزو بشكل اظتاقنة  لااسها اصتا ع، حتقة
  إا نة راال  اظتعنسز، القنؽ  ف اصتا ع، َرعَ ِ  
  داإ دتزو ككصا اإلداري،  لااسها رعويو يف

 اظتفنيفني
 ،  ف ق 1,055 2,64 17 16 49 89 14 185

 يف اظتعنسز، اظتاخالت يف اصتا ع، ر دك 
 اإلداري، اثلااؼ اال اإلدارم ن ا ها

 اإلدارم ال لزو لإلفغ
 ،  ف ق 0,921 2,61 10 16 60 89 10 185

 SPSSباإلع لاد عل  بننا    القالل   وعااد المصدر : 

العػاـ إلجابػػات  سػناد العز ػػ، ميزػػل وىل ظتفاسقػ، علػػ    لػػل   ػ  خػػالؿ اصتػاكؿ  عػػال  ميكػػ  القػفؿ بػػطف اإلدػػا 
سقنات احملفر اظتاركس كلصا  ة ن عل   ف ل اؾ  إ  ورتاع علػ  كػفف ػتػفر دتزػو كرقػفر اثداإ اظتة اػف  ػ  خػالؿ 

حي ػػ  بػػالقإفؿ ك اظتفاسقػػ،  ػػ  اإػػل  ػػفنيفف جا عػػ،  ندايػػ،ة ك دتزػػو اثداإ اظتة اػػفة اظتة اػػف سنعزػػ  حتاػػني اثداإ 
 كصلك رط ث رقإزة ودارة اظتعنس، عل  حتاني اثداإ يف اصتا ع،.ك 

 3.35مب ف ػط ااػاس  راػع،كنالاظ  ف العإارة اليت اازت عل  ورتاع رتز   سناد العز ، لف العإارة راػ  
ؽتػا يعقػف  ة اظتة اػف اثداإ ل داػ  وبااعزػ، بطسكػار ي قا فف الصي  لللفنيفني  كاسطة اصتا ع، ودارة دت حك فادلا: 

 ااسوا وااسزا لللفنيفني ب قا  وبااعات ك  سكار جاياة ك رقفين  سكارل  للفهفؿ وىل  داإ  ة اف  س ل.

ازػث بلػ  اظت ف ػط اضتاػاس  لاػابع،ا   ا العإارة اليت بل  سزهػا اظت ف ػط اضتاػاس  دىن  اػ فيار  سهػف العإػارة
كلعػل الاػإل يف لػص  العإػارة  ة اثعلػاؿ وؾتػاز  ػنع، يف الصػالازات رفػفيض يااعا ك فادلا: 1.93عتص  العإارة 

وؾتػػػاز اظتهػػػاـ اظتهلػػػ، يكػػػفف  ػػػ  طػػػنؼ اإلدارة العلزػػػا ك يػػػنكف  نػػػ  لػػػف كجهػػػ، ن ػػػن بعػػػض اظتػػػفنيفنية ازػػػث يػػػنكف  ف 
 ب ففيض الصالازات  ز اإل ذلك يف سقااف الازقنة عل  رازث اث فر كر شابك اظتصا  سزلا بز ها.
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   خالؿ اإلجاب، عل  بعض العإارات كلف  ا ي هػن جلزػا  ػ  خػالؿ اػز   اآلراإكلا ننل رإاي  يف بعض 
 ك رففاػػ  يف بعػػض اثازػػاف كلػػا لػػف اضتػػاؿ يف بعػػض العإػػارات  ثػػل العإػػارة  01اإلؿتػػناؼ اظتعزػػارم الػػيت رإلػػ  ازل ػػ  

كالػيت بلػ  ة  اظتة اػف اثداإ ل داػ  وبااعزػ، بطسكػار ي قػا فف الػصي  لللػفنيفني  كاسػطة اصتا عػ، ودارة دتػ ح:  ا ع،ال
 كلف  ة ن كااح عل  رش ه آراإ  سناد العز ، افؿ لص  العإارة. 1.310سزها اإلؿتناؼ اظتعزارم 

ك اظتالاػػظ  ػػ  خػػالؿ اػػناإة اصتػػاكؿ  ف ل ػػاؾ رشػػ ه نفعػػا  ػػا يف وجابػػات  سػػناد العز ػػ، علػػ  العإػػارات كػػال 
اػػػني  ف ال شػػػ ه علػػػ  اظتاػػػ فل احملػػػفر ككػػػل ذك  اػػػ فل  ػػػ خفض  ( يف1.310ك  0.635علػػػ  اػػػال ) بػػػني 

 ة لصا يع   ف آراإ  سناد العز ،   فاكر، ؽتا ي    ع   لصا ال إاي .0.569كرإل  
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 المطلب الثالث : اختبار فرضيات الدراسة
 اختبار الفرضيات  -1

هػد، الفناػزات نع لػا بعػض اث ػالزل اإلاصػاجز، اظت ا ػإ،ة ازػث مت ا ػ خااـ وخ إػار      جل وخ إار
T  للعز ، الفاااةOne simple T test  
  لتحقيسسق  تسسوفر مؤسسسسات التعلسسيم العسسالي متطلبسسات نجسساة تطبيسسق ادارة المعرفسسةالفرضسسية األولسست: اختبسسار

 . تطور وتميز لألدال في المؤسسة
 α  ≥ 0.05  از ، ع ال يفجا سنؽ ذك دالل، واصاجز،  ا بني   ف ط وجابات  سناد الع :H0فرضية العدم 

 α  ≤ 0.05   ا بني   ف ط وجابات  سناد العز ، ع ايفجا سنؽ ذك دالل، واصاجز،  :H1الفرضية البديلة 

 للعينة الواحدة لمتطلبات ادارة المعرفة T: اختبار (33-3)الجدول رقم 
 اظتع في، Tازل،  احملاكر

 0000, 60,339  قاس، اظت  ل، - 
 0000, 64,944 العلل اصتلاعف -ب

 0000, 56,866 الإ ز، ال د ز، ل ك لفجزا اظتعلف ات -ج
 0000, 48,418 اظتعنس، ال ل ز، -د
 0000, 47,459 اظتعنس، الصنحي، -ق

 SPSSباإلع لاد عل  ن اج  بننا    القالل   وعااد  المصدر :

     جل وجناإ اإلخ إار نقنح الفناز، الصفني،
H0: ز ،ال يفجا سنؽ ذك دالل، واصاجز،  ا بني   ف ط وجابات  سناد الع 

 .0.05ازل،  ال     Tي   رسض لص  الفناز، وذا  خصت اإلا لالز، اظتناسق، إلاصاجز، 
ة ك  ػػ  ثسػػناد العز ػػ، اػػا  جػػابفا بػػاظتفاسة  ػػ  خػػالؿ ال  ػػاج  يػػ   رسػػض الفناػػز، الصػػفني،ة ؽتػػا يعػػ   ف الاالإزػػ، اظتقلقػػ،

 وتميسسز تطسسور لتحقيسسق المعرفسسة ادارة تطبيسسق نجسساة متطلبسسات تسسوفر العسسالي التعلسسيم مؤسسسسات بسسمنميكػػ  القػػفؿ 
 . المؤسسة في لألدال

  ىناك اتفاقا بين اإلداريين علت أبعاد عمليات ادارة المعرفة و المتمثلة فسي توليسد : ثانيةالفرضية الاختبار
مسسن أجسسل تطبيقهسسا فسسي جامعسسة المعرفسسةت توزيسسع المعرفسسةت خسسزن المعرفسسةت تطبيسسق المعرفسسةت فريسسق المعرفسسةت 

 غرداية وتحقيق تميز وتطور في األدال المؤسسي.
 α  ≥ 0.05  از ، ع  ا بني   ف ط وجابات  سناد العال يفجا سنؽ ذك دالل، واصاجز،  :H0فرضية العدم 

 α  ≤ 0.05  يفجا سنؽ ذك دالل، واصاجز،  ا بني   ف ط وجابات  سناد العز ، ع ا :H1الفرضية البديلة 
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 للعينة الواحدة ألبعاد عمليات ادارة المعرفة T: اختبار (34-3)الجدول رقم 
 اظتع في، Tازل،  احملاكر

 0000, 71,781 رفلزا اظتعنس، - 
 0000, 64,798 رفزي  اظتعنس، -ب
 0000, 42,221 خوف اظتعنس، -ج
 0000, 62,787 رقإزة اظتعنس، -د
 0000, 51,696 سنية اظتعنس، -ق

 SPSSباإلع لاد عل  ن اج  بننا    القاللاظتصار :    وعااد 

     جل وجناإ اإلخ إار نقنح الفناز، الصفني،
H0:  ز ،دالل، واصاجز،  ا بني   ف ط وجابات  سناد العال يفجا سنؽ ذك 

 .0.05ازل،  ال     Tي   رسض لص  الفناز، وذا  خصت اإلا لالز، اظتناسق، إلاصاجز، 
ة    خالؿ ال  اج  ي   رسض الفناز، الصفني،ة ؽتا يعػ   ف الاالإزػ، اظتقلقػ، ثسػناد العز ػ، اػا  جػابفا بػاظتفاسة

ىنسسساك اتفاقسسسا بسسسين اإلداريسسسين علسسست أبعسسساد عمليسسسات ادارة المعرفسسسة و المتمثلسسسة فسسسي توليسسسد ك  ػػػ  ميكػػػ  القػػػفؿ بػػػطف 
 مسسن أجسسل تطبيقهسسا فسسي جامعسسة غردايسسةالمعرفسسةت توزيسسع المعرفسسةت خسسزن المعرفسسةت تطبيسسق المعرفسسةت فريسسق المعرفسسةت 

 تميز وتطور في األدال المؤسسي.وتحقيق 

  اإلداريسين علست تحقيسق تميسز وتطسور األدال المؤسسسي فسي جامعسة ىناك اتفاقا بين الفرضية الثالثة: اختبار
 غرداية من خالل تطبيق ادارة المعرفة.

 α  ≥ 0.05 ال يفجا سنؽ ذك دالل، واصاجز،  ا بني   ف ط وجابات  سناد العز ، ع ا  :H0فرضية العدم 
 α  ≤ 0.05 يفجا سنؽ ذك دالل، واصاجز،  ا بني   ف ط وجابات  سناد العز ، ع ا  :H1الفرضية البديلة 

 تميز وتطور األدال المؤسسيللعينة الواحدة ألبعاد  T: اختبار (35-3)الجدول رقم 
 اظتع في، Tازل،  احملاكر

 0000, 66,485 اظتة اف اثداإ حتاني - 
 0000, 46,864 اظتة اف اثداإ دتزو -ب

 SPSSباإلع لاد عل  ن اج  بننا    القاللاظتصار :    وعااد 
     جل وجناإ اإلخ إار نقنح الفناز، الصفني،

H0: ز ،ال يفجا سنؽ ذك دالل، واصاجز،  ا بني   ف ط وجابات  سناد الع 
 .0.05ازل،  ال     Tي   رسض لص  الفناز، وذا  خصت اإلا لالز، اظتناسق، إلاصاجز، 
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ة ك  ػػ  ال  ػػاج  يػػ   رسػػض الفناػػز، الصػػفني،ة ؽتػػا يعػػ   ف الاالإزػػ، اظتقلقػػ، ثسػػناد العز ػػ، اػػا  جػػابفا بػػاظتفاسة ػػ  خػػالؿ 
ىنساك اتفاقسا بسين اإلداريسين علست تحقيسق تميسز وتطسور األدال المؤسسسي فسي جامعسة غردايسة مسن ميك  القػفؿ بػطف 

 خالل تطبيق ادارة المعرفة.
   حية النموذج إلختبار الفرضيةالتباين و اختبار مدى  التحليل  -2
  الرابعةاختبار الفرضية: 

تمثيرىسا علست و متطلبسات ادارة المعرفسة  بسين≥α 0.05 عنسد مسستوى داللسةتوجسد عالقسة ذات داللسة احصسائية 
 بجامعة غرداية. تميز وتطور األدال المؤسسي

لل دقػػػة  ػػػ    ػػػن   قلإػػػات ودارة اظتعنسػػػ، علػػػ  دتزػػػو كرقػػػفر اثداإ اظتة اػػػف مت وجػػػناإ اخ إػػػار حتلزػػػل ال إػػػاي  
 ار  إات هالاز، ال لفذج الخ إار الفناز،ة    خالؿ اصتاكؿ ال ا،:إكإلخ  اثاادم

 الرابعة ومدى  الحية النموذج إلختبار الفرضية األحادي : تحليل التباين(36-3)الجدول رقم 
معامل  

اإلرتبا: 
R 

معامل 
التحديد 

R2 
درجة  B Beta اإلنحراف

 الحرية
F  

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

  قلإػات ودارة 
 اظتعنس،

,751a0 ,5630 ,0650 1,00 ,7510 1 26,510 0.01 

 ≥α 0.05**  ذات دالل، واصاجز، ع ا  ا فل

 SPSSباإلع لاد عل  ن اج  بننا    القالل   وعااد  المصدر :

نالاػػػظ  ػػػ  خػػػالؿ اصتػػػاكؿ الاػػػابة  ف ػتػػػفر   قلإػػػات ودارة اظتعنسػػػ، يػػػة ن  ع فيػػػا علػػػ  دتزػػػو كرقػػػفر اثداإ 
حتلزػػل اإلؿتػػاار اظت عػػاد هبػػاؼ وخ إػػار سناػػزات الارا ػػ، كاػػا  اظتة اػػفة ازػػث و ػػ خا ه لػػص  الارا ػػ،   ػػلفب 

ث اظتاػػػ قل   قلإػػػات ودارة اظتعنسػػػ،ة كشػػػفه ال  ػػػاج  اإلاصػػػاجز، عػػػ   ف اػػػفذج حتلزػػػل اإلؿتػػػاار الػػػصم ي  ػػػل  اظت اػػػ
(  م  ف ≥0.05α**) ع ػا  اػ فل داللػ، ( كلػف ذات داللػ، واصػاجز،0.563) R2ازػث بلػ   عا ػل ال دايػا 

% كمباػػػ فل داللػػػ، واصػػػاجز، 95% كذلػػػك ع ػػػا  اػػػ فل الثقػػػ، 56ػتػػػفر   قلإػػػات ودارة اظتعنسػػػ، يفاػػػن  ػػػا ناػػػإ   
ال إػػاي  يف اظت اػػػث ال ػػاب  )دتزػػو كرقػػػفر اثداإ اظتة اػػف(ة كبال ػػػا، سػػإف ػتػػفر   قلإػػػات ودارة اظتعنسػػ، لػػػ    ػػ  0.000

ة لػصا B (1.00) مهز، كإثة ناإزا يف ال ط ث عل  لص  العالاػ،ة كلػا كشػفه ن ػاج  ال دلزػل اإلاصػاجف عػ  ازلػ، 
( يف دتزػػػػو كرقػػػػفر اثداإ 1.00وىل زيػػػػادة ب اػػػػإ، ) يعػػػػ   ف الويػػػػادة بارجػػػػ، كااػػػػاة يف   قلإػػػػات ودارة اظتعنسػػػػ، يػػػػةدم

( مباػػ فل 26.510احملاػػفب، بلاػػه ) Fاظتة اػػفة ؽتػػا يعػػ  كجػػفد عالاػػ، طنديػػ، افيػػ، بػػني اظت اػػثي  كن ػػنا ثف اػػز  
ة كلػػصا يثإػػه هػػالاز، ال لػػفذج سػػزلك  (≥0.05α**)  اػػ فل داللػػ، م  هنػػا دالػػ، واصػػاجزا ع ػػا  0.01داللػػ، 
 الفناز،    خالؿ ا  خااـ اإلؿتاار اظت عاد. وخ إار
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  الخامسةاختبار الفرضية: 
عمليات ادارة المعرفة وتمثيرىا  بين≥α 0.05عند مستوى داللة توجد عالقة تمثير ذات داللة احصائية 

 علت تميز وتطور األدال المؤسسي بجامعة غرداية.
ودارة اظتعنسػػػ، علػػػ  دتزػػػو كرقػػػفر اثداإ اظتة اػػػف مت وجػػػناإ اخ إػػػار حتلزػػػل ال إػػػاي   عللزػػػاتلل دقػػػة  ػػػ    ػػػن 

 ار  إات هالاز، ال لفذج الخ إار الفناز،ة    خالؿ اصتاكؿ ال ا،:إكإلخ  اثاادم
 خامسةال ومدى  الحية النموذج إلختبار الفرضية األحادي : تحليل التباين(37-3)الجدول رقم 

 
معامل 
اإلرتبا: 

R 

معامل 
التحديد 

R2 
درجة  B Beta اإلنحراف

 الحرية
F  

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

عللزات 
 829a0 ,6870 ,0510 1,013 ,8290 1 99,151 0.01, ودارة اظتعنس،

 ≥α 0.05**  ذات دالل، واصاجز، ع ا  ا فل

 SPSSباإلع لاد عل  ن اج  بننا    القالل   وعااد  المصدر :

ودارة اظتعنسػػػ، يػػػة ن  ع فيػػػا علػػػ  دتزػػػو كرقػػػفر اثداإ  عللزػػػاتنالاػػػظ  ػػػ  خػػػالؿ اصتػػػاكؿ الاػػػابة  ف ػتػػػفر 
ودارة  عللزػاتاظتة افة كاا كشفه ال  اج  اإلاصاجز، ع   ف افذج حتلزل اإلؿتاار الصم ي  ل  اظت اث اظتاػ قل 

( ≥0.05α**) ع ػا  اػ فل داللػ، واصػاجز،( كلػف ذات داللػ، 0.687) R2اظتعنس،ة ازث بلػ   عا ػل ال دايػا 
% كمبا فل داللػ، واصػاجز، 95% كذلك ع ا  ا فل الثق، 68ودارة اظتعنس، يفان  ا ناإ    عللزات م  ف ػتفر 
ودارة اظتعنسػ، لػ   مهزػ،  عللزػات   ال إاي  يف اظت اث ال اب  )دتزو كرقفر اثداإ اظتة اف(ة كبال ا، سإف ػتفر  0.000

ة لػػصا B (1.013)كإػػثة ناػػإزا يف ال ػػط ث علػػ  لػػص  العالاػػ،ة كلػػا كشػػفه ن ػػاج  ال دلزػػل اإلاصػػاجف عػػ  ازلػػ، 
( يف دتزػػػو كرقػػػفر اثداإ 1.013يعػػػ   ف الويػػػادة بارجػػػ، كااػػػاة يف   قلإػػػات ودارة اظتعنسػػػ، يػػػةدم وىل زيػػػادة ب اػػػإ، )

( مباػػ فل 99.151احملاػػفب، بلاػػه ) Fافيػػ، بػػني اظت اػػثي  كن ػػنا ثف اػػز   اظتة اػػفة ؽتػػا يعػػ  كجػػفد عالاػػ، طنديػػ،
ة كلػػصا يثإػػه هػػالاز، ال لػػفذج سػػزلك  (≥0.05α**)  اػػ فل داللػػ، م  هنػػا دالػػ، واصػػاجزا ع ػػا  0.01داللػػ، 

 وخ إار الفناز،    خالؿ ا  خااـ اإلؿتاار اظت عاد.
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 Multiple liner régression model تحليل االنحدار المتعدد بين متغيرات الدراسة -3

اث ػػلفب اإلاصػػاجف اظتالجػػ  ( Multiple liner régression modelيعػػا اػػفذج اإلؿتػػاار اطتقػػف اظت عػػاد )
 ل دايا   ن ودارة اظتعنس، عل  دتزو كرقفر اثداإ اظتة افة ك عنس، سزلا وذا كاف ذلك اث ن ذا دالل، واصاجز،.

 : تميز وتطور األدال المؤسسيو ادارة المعرفة  متطلبات بينتحليل االنحدار المتعدد  -أ

بسين متطلبسات ادارة ≥α 0.05عنسد مسستوى داللسة عالقسة تسمثير ذات داللسة احصسائية  : توجسدلرابعسةاالفرضسية 
 المعرفة علت تميز و تطور األدال المؤسسي.

باػػن  بزػػاف   ػػن  بعػػاد   قلإػػات ودارة اظتعنسػػ، علػػ  دتزػػو كرقػػفر اثداإ اظتة اػػف مت ااػػاب  عا ػػل اإلؿتػػاار 
 اظت عاد    خالؿ اصتاكؿ ال ا،:

 متطلبات ادارة المعرفة وتطور األدال المؤسسي: نتائج تحليل االنحدار المتعدد بين (38-3)الجدول رقم 
محور متطلبات 
 B1 ادارة المعرفة

Beta  
 F الثابت

اإلنحراف 
 R2 R المعياري

  Tقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 Tداللة 

 0,010  قاس، اظت  ل، - 

-0,176 73,179 

0,045 

,6710 ,819a0 

0,221 0,825 
 0,000 3,779 0,051 0,193 العلل اصتلاعف -ب
الإ ز، ال د ز،  -ج

 0,000 5,769 0,042 0,241 ل ك لفجزا اظتعلف ات

 0,000 11,270 0,041 0,463 اظتعنس، ال ل ز، -د
 0,000 5,526 0,036 0,199 اظتعنس، الصنحي،-لػ 

 SPSSباإلع لاد عل  ن اج  بننا    القاللاظتصار :    وعااد 
 كسزلا يلف  عادل، اؿتاار   قلإات ودارة اظتعنس، عل  دتزو كرقفر اثداإ اظتة اف:

Y= -0.176 + 0.010 X1 + 0.193 X2 + 0.241 X3 + 0.463 X4 + 0.199 X5 

 حبزث : 
- Y دتزو كرقفر اثداإ اظتة اف؛ : 
- X1 قاس، اظت  ل،؛  : 
- X2 العلل اصتلاعف؛ : 
- X3 الإ ز، ال د ز، ل ك لفجزا اظتعلف ات؛ : 
- X4 اظتعنس، ال ل ز،؛ : 

- X5 .،اظتعنس، الصنحي : 
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ودارة اظتعنسػػ، علػػ  دتزػػو   قلإػػاتظتاج  اإلؿتػػاار اظت عػػاد ي هػػن  ػػ  خػػالؿ اظتعادلػػ، الاػػابق، ك اصتػػاكؿ  عػػال  ن ػػ
( ع ػا 0.819)  Rكرقفر اثداإ اظتة اف ة كجفد   ن ذك دالل، واصاجز، بػني اظت اػثي  افػا بلػ   عا ػل اإلررإػاا 

( لصا سإف بعا   قلإات ودارة اظتعنسػ، لػ  رػط ث  0.671سقا بل  ) R2( ة   ا  عا ل ال دايا 0.05 ا فل دالل، )
 .0.000كمبا فل دالل، واصاجز،  %95كذلك ع ا  ا فل الثق،  67%

(ة كلػا  ف رػط ث 0.193( كبعا العلػل اصتلػاعف رػط ث  يإلػ  )0.01ك ؾتا  ف بعا  قاس، اظت  ل، ل  رط ث )
 ( كيف0.463)( ك بعػػػا اظتعنسػػػ، ال ػػػل ز، بػػػ  رػػػط ث يإلػػػ  0.241بعػػػا الإ زػػػ، ال دزػػػ، ك رك لفجزػػػا اظتعلف ػػػات يإلػػػ  )

 (.0.199اثخث ؾتا بعا اظتعنس، الصنحي، ازث يإل  رط ث  عل  دتزو كرقفر اثداإ اظتة اف )

بال اإ، ل لزو كرقفر اثداإ اظتة اف لصا يع   ف ال اث بارج، كاااة يف  م بعػا  ػ  اثبعػاد  ػزةدم وىل 
 ال اث يف دتزو كرقفر اثداإ اظتة اف. 

( 52526ة 112270ة 52769ة 32779ة  02221احملاػػػػفب، كلػػػػف علػػػػ  ال ػػػػفا، ) Tكلػػػػا  ف اػػػػز  
 ( با  ث اإ بعا  قاس، اظت  ل، سهف  ث دال، واصاجزا.0.05لف از  ذات دالل، واصاجز، ع ا  ا فل دالل، )

عنسسسد مسسسستوى داللسسسة بوجسسسود عالقسسسة ذات داللسسسة احصسسسائية  القاجلػػػ، رابعسسسةقبسسسول الفرضسسسية الكعلزػػػ  ميكػػػ  
0.05 α≤متطلبات ادارة المعرفة وتميز وتطور األدال المؤسسي. بين 

 تميز و تطور األدال المؤسسي: وعمليات ادارة المعرفة تحليل االنحدار المتعدد بين  -ب

عمليسات ادارة  بسين≥α 0.05عنسد مسستوى داللسة احصائية توجد عالقة تمثير ذات داللة : لخامسةالفرضية ا
 تميز و تطور األدال المؤسسي. المعرفة علت

باػػن  بزػػاف   ػػن  بعػػاد عللزػػات ودارة اظتعنسػػ، علػػ  دتزػػو كرقػػفر اثداإ اظتة اػػف مت ااػػاب  عا ػػل اإلؿتػػاار 
 اظت عاد    خالؿ اصتاكؿ ال ا،:

 عمليات ادارة المعرفة وتطور األدال المؤسسي: نتائج تحليل االنحدار المتعدد بين (39-3)الجدول رقم 
 عملياتمحور 

 B1 ادارة المعرفة
Beta  
 F الثابت

اإلنحراف 
 R2 R المعياري

  Tقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 Tداللة 

 0,199 رفلزا اظتعنس، - 

,0110- 85,588 

0,061 

,7050 ,840a0 

3,286 0,001 
 0,016 2,426 0,050 0,121 رفزي  اظتعنس، -ب
 0,866 0,169- 0,037 0,006- خوف اظتعنس، -ج
 0,000 7,629 0,064 0,486 رقإزة اظتعنس، -د
 0,000 3,684 0,050 0,185 سنية اظتعنس، -لػ 

 SPSSباإلع لاد عل  ن اج  بننا    القاللاظتصار :    وعااد 
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 ودارة اظتعنس، عل  دتزو كرقفر اثداإ اظتة اف: عللزات كسزلا يلف  عادل، اؿتاار

Y = -0.011 + 0.199 X1 + 0.121 X2 – 0.006 X3 + 0.486 X4 + 0.185 X5 

  حبزث:

- Y دتزو كرقفر اثداإ اظتة اف؛ : 
- X1 رفلزا اظتعنس،؛ : 
- X2 رفزي  اظتعنس،؛ : 
- X3 خوف اظتعنس،؛ : 
- X4 رقإزة اظتعنس،؛ : 

- X5 .،سنية اظتعنس : 

اظت عػػاد حملػػفر عللزػات ودارة اظتعنسػػ، علػػ   ي هػن  ػػ  خػالؿ اظتعادلػػ، الاػػابق، ك اصتػاكؿ  عػػال  ن ػػاج  اإلؿتػاار
R  (0.840 )دتزو كرقفر اثداإ اظتة اف ة كجفد   ػن ذك داللػ، واصػاجز، بػني اظت اػثي  افػا بلػ   عا ػل اإلررإػاا 

ودارة اظتعنسػ، لػ   عللزػات( لػصا سػإف بعػا 0.705سقػا بلػ  ) R2( ة   ا  عا ل ال دايا 0.05ع ا  ا فل دالل، )
 .0.000كمبا فل دالل، واصاجز،  %95 ا  ا فل الثق، كذلك ع %70رط ث 

(ة كلػػا  ف رػػط ث 0.121( كبعػػا رفزيػػ  اظتعنسػػ، رػػط ث  يإلػػ  )0.199ك ؾتػػا  ف بعػػا رفلزػػا اظتعنسػػ، لػػ  رػػط ث )
 ف لػػ  عالاػػ، عكاػػز،  ػػ  اظت اػػث ال ػػاب  دتزػػو كرقػػفر اثداإ اظتة اػػفة يإلػػ   (  م-0.006بعػػا خػػوف اظتعنسػػ، يإلػػ  )
( كيف اثخػػث ؾتػػا بعػػا اظتعنسػػ، الصػػنحي، ازػػث يإلػػ  رػػط ث  علػػ  دتزػػو كرقػػفر اثداإ 0.486رػػط ث بعػػا رقإزػػة اظتعنسػػ، )

 (.0.185اظتة اف )

، طنديػ،  ػ  زػة اظتعنسػ،ة سنيػة اظتعنسػ، عتػا عالاػبال اإ، عتص  اثبعاد اظتلثل، يف رفلزا اظتعنسػ،ة رفزيػ  اظتعنسػ،ة رقإ
 يف دتزػػػو كرقػػػفر اثداإ لػػػصا يعػػػ   ف ال اػػػث بارجػػػ، كااػػػاة يف  م بعػػػا  ػػػ  اثبعػػػاد  ػػػزةدم وىل ال اػػػثاظت اػػػث ال ػػػاب ة 

اظتة افة   ػا بعػا خػوف اظتعنسػ، سلػ  عالاػ، عكاػز،  ػ  دتزػو كرقػفر اثداإ اظتة اػفة  م  نػ  وذا راػث بارجػ، كااػاة 
 دم ب اث عل   ا فل ػتفر دتزو كرقفر اثداإ اظتة اف بالعك  اإلدا . زة 

ة  7.629( ة -0.169ة ) 2.426ة  3.286احملاػػػػػػػػػفب، كلػػػػػػػػػف علػػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػػفا، ) Tكلػػػػػػػػػا  ف اػػػػػػػػػز  
سهػػف  ػػػث دالػػػ،  خػػوف اظتعنسػػػ،( با ػػ ث اإ بعػػػا 0.05( لػػف اػػػز  ذات داللػػ، واصػػػاجز، ع ػػا  اػػػ فل داللػػػ، )3.684
 واصاجزا.

عنسسد مسسستوى داللسسة بوجسسود عالقسسة ذات داللسسة احصسسائية  القاجلػػ، لخامسسسةل الفرضسسية اقبسسو كعلزػػ  ميكػػ  
0.05 α≤ت ادارة المعرفة وتميز وتطور األدال المؤسسي.عمليا بين 
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 الكلية : نتائج تحليل االنحدار المتعدد بين متغيرات الدراسة(40-3)الجدول رقم 

 B1 
Beta  
 F الثابه

اإلؿتناؼ 
 R2 R اظتعزارم

  Tازل، 
 احملافب،

 ا فل 
 Tدالل، 

  قلإات 
ودارة 
 اظتعنس،

,3630 

-0,342 230,114 

,0830 

,7170 ,8470 

4,370 ,000 

عللزات 
ودارة 
 اظتعنس،

,7560 ,0760 9,919 ,000 

 SPSSباإلع لاد عل  ن اج  بننا    القاللاظتصار :    وعااد 

   قلإات ودارة اظتعنس، ك عللزاهتا:ك ل لزو ك رقفر اثداإ اظتة اف  ك سزلا يلف  عادل، اإلؿتاار

Y= -0.342 + 0.363 X1 + 0.756 X2 

 حبزث 

- Y دتزو ك رقفر اثداإ اظتة اف : 
- X1 ،قلإات ودارة اظتعنس   : 
- X2 ،عللزات ودارة اظتعنس : 

دتزػو كرقػفر اثداإ اظتة اػف علػ  عللزػات  ي هن    خالؿ اظتعادل، الاابق، ك اصتػاكؿ  عػال  ن ػاج  وؿتػاار
( ع ػا 0.847)  Rودارة اظتعنس، ك   قلإاهتاة كجفد   ن ذك داللػ، واصػاجز، بػني اظت اػثي  افػا بلػ   عا ػل اإلررإػاا 

كمباػ فل  %95كذلػك ع ػا  اػ فل الثقػ، ( 0.717سقػا بلػ  ) R2ة   ا  عا ل ال دايا (0.05)  ا فل دالل،
 . 0.000دالل، واصاجز، 

( لػػػف اػػػز  ذات داللػػػ، واصػػػاجز، ع ػػػا 9.919ة  4.370احملاػػػفب، كلػػػف علػػػ  ال ػػػفا، ) Tكلػػػا  ف اػػػز  
 . (0.05 ا فل دالل، )

. 0.756ة كبعػػػا عللزػػػات ودارة اظتعنسػػػ، لػػػ  رػػػط ث 0.363لػػػصا سػػػإف بعػػػا   قلإػػػات ودارة اظتعنسػػػ، لػػػ  رػػػط ث  
، كااػاة يف  م  ػ  الإعػاي   ػزةدم وىل ال اػث يف سال اإ، ل لزػو كرقػفر اثداإ اظتة اػف يعػ   ف درجػ، ال اػث بارجػ

 دتزو ك رقفر اثداإ اظتة اف.
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 خال ة الفصل الثالث
 كرفاػثلا اظتزاانزػ، الارا ػ، ل  ػاج  حتلزػل عػن  مت مت ال عنيػ  باظتة اػ، ػتػل الارا ػ،ة ك الفصػللػصا  يف
 يف نيهػن كلػا اال ػ إان، عإػارات علػ  الارا ػ، عز ػ،  سػناد ال ػ اابات اإلاصػاجز، باظتعاصتػ، باال ػ عان، ك  ااشػ ها
 اظتعنسػ، ودارة" دكر كبزػاف الارا ػ،   ػئل، علػ  اإلجابػ، وىل الفهػفؿ هبػاؼ ن زاػ،ة لكػل اظتناسقػ، اإلاصػاجز، اصتػااكؿ
 . " ة اات ال علز  العا، اصتواجني، درا ،  زاانز، يف جا ع،  نداي، يف اثداإ دتزو عل  ك  نلا

 



 

 

 خامتة 
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 خاتمة
مربربحمدط ا ربرب دكمةةالربربردةتتاربربة ة دة   ربرب رد ددةرؤسهتربربرتعتربربإدإرة ادةرعة ربربردة  سربربردتهتربرب إىلردكربربف دإذلدت   ربرب د

ةتتق  فىلربربربربردإذلددةرؤسهتربربرب   تحربربربةندمربربرب دةتل ئربربربردةج    ربربربردذربربرب سد لربربربستادتهتربربربربعإدةرؤسهتربربرب  دةت ربربربةلدإذلدتلربربرب دإرة ادةرعة ربربربربردت
حزمربربربردمت  م ربربربردمربربرب د ن  ربربربةدكم ةعربربرب  دإرة ادةرعة ربربربرسد ربربرب ددذتربربرباىلتا ربربرب دكدق ئمربربربرد  ربربربإدإرة ادةرعة ربربربرسدةتدةرؤسهتربربرب  

دت ة ةندإذلدةرهتتةىدةرا ةبدم دةتتقفلدكدةتتاة .دهت فه د د م    دكأعشاردةرؤسهترجت

 بضربع   رب را تة رب  ةتربي  رؤسهترب   دةألرةءس مهتربتةى تاربةىلة مي رب  ةرعة ربر إرة ا  م  رب   خربلن كمرب 
  فىلربفة د طةارب  د ةرعة ربر إرة ا  م  رب     جتربفدأن مي رب  س ةخل .. ت تغربإة  ةالسربتا بر ك ربفل ةإل ربةةءة  كبربءء ةألرةء
د     س ةجلفىلفا ةتعمل كق م ك م   ك  ه  ا      إ ةجلفىلفادةتعصةىلر ةتهتمر كإضف ء أرةئ   مهتتةى كتاةىلة ت تغ إ

   مرسدبصفر أرةئ   حتهتني   كتهتتثمةه  ةرعة ر إرة ا تةظ  أن تهتتا حم ةتع رل ةتتع  م مؤسهت  ام دأند
دإرة ا تةظ رب  أ ربل مرب  كدسدهبرب  ةحمل اربر ةتل ئربر كةحت   رب   متا لرب   مربحم من سربلر كبهتربة ر ةتت      إ قف ك  كزىل را

 ةرؤسهتر. أ زةءدا  ر ميس كإمن  سدةرؤسهتر م   زء  قء ميس ال بستا ةتق  ل أن إر ةك ةر م م   إعه ةرعة رس

 نتائج الدراسةأوال: 
  المعرفةمتطلبات إدارة 

ح رب دد د  معردغةرةىلردحهت دإ  ب  دأ ةةردةتع نردعهتربلردمتةسرباردإرة ادةرعة ردمتا ل  ب غدمهتتةىدتة ةد
متا لربربرب  دإرة ادةرعة ربربربردم ةعربربربردمربربرب د ربربربفاددطربربربة سدامربربرب دأندد6..2كةإلحنربربربةة دةرع ربربرب   دد6.23ب ربربربغدةرتةسربربربءدة هتربربرب  د

دا ندتةت ل  د  إدةتنحةدةتت رل:دد ةكع

د(؛2..6)دب غدةرتةسءدة هت  دذ   إدةرةتلردةألكذلدكدحص تدد:ثق  ردةرنظمر .1
د(؛2..6)ب غدةرتةسءدة هت  دذ دحص تد  إدةرةتلردةتث ع ردكدد:ةتلن ردةتتحت ردتت ن ة   دةرع ةم   .6
د(؛2..6)ب غدةرتةسءدة هت  دذ دحص تد  إدةرةتلردةتث تثردكدد:ةرعة ردةتصةحير .3
د(؛6.26)ب غدةرتةسءدة هت  دذ دحص تد  إدةرةتلردةتةةبعردكدد:ةتعملدةجلم  ي ..
 (.6.62)ب غدةرتةسءدة هت  دذ دحص تد  إدةرةتلردةج مهتردكدد:ةرعة ردةتضمن ر .2

د

د

د
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 عمليات إدارة المعرفة 
د6.23ب ربربربربغدةرتةسربربربربءدة هتربربربرب  د د  معربربربربردغةرةىلربربربربرداربربربرب ندمتةسربربربربءسدح ربربربرب دإرة ادةرعة ربربربربرددإندتال ربربربربلد م  ربربربرب  

اربرب ندتةت ل ربرب د  ربربإددد ربربةكعإرة ادةرعة ربربردم ةعربربردمربرب د ربربفاددطربربة د م  ربرب  امربرب دعلحربرب دأندددسد2..2ةرع ربرب   ددكةإلحنربربةة 
د:ةتنحةدةتت رل

د(؛6.22)دب غدةرتةسءدة هت  دذ حص تد  إدةرةتلردةألكذلدكدد: ةىللدةرعة ر .1
د(؛.6.2)دب غدةرتةسءدة هت  دذ كددحص تد  إدةرةتلردةتث ع رد:تةزىلحمدةرعة ر .6
د(؛6.26)دب غدةرتةسءدة هت  دذ كددحص تد  إدةرةتلردةتث تثرد:ةرعة رتال لد .3
د(؛2..6)دب غدةرتةسءدة هت  دذ كددحص تد  إدةرةتلردةتةةبعرد:تةت فدةرعة ر ..
 (..6.1)دحص تد  إدةرةتلردةج مهتردكب غدةرتةسءدة هت  دذ د:خزندةرعة ر .2

 تميز وتطور األداء المؤسسي 
كةإلحنربربةة دد6.22اربرب ندمتةسربربءدكب ربربغدةرتةسربربءدة هتربرب  د د  معربربردغةرةىلربربردددت ربربزدكتاربربة دةألرةءدةرؤسهتربربيدإند

دام دعلح دأندطة ددت زدكتاة دةألرةءدةرؤسهتيدم ةندم د ة نيدا ندتةت ل  د  إدةتنحةدةتت رل:دسدد2.22ةرع    د

د(؛6.22)دتهدب غدةرتةسءدة هت    إدةرةتلردةألكذلدكددحصلد:دت زدةألرةءدةرؤسهتي .1
 (..6.2)دب غدةرتةسءدة هت  دتهكدحصلد  إدةرةتلردةتث ع ردد:حتهتنيدةألرةءدةرؤسهتي .6

  وتميز وتطور األداء المؤسسي بين عمليات إدارة المعرفة و متطلباتهاالعالقة 
بربربربنيد م  ربربرب  دإرة ادةرعة ربربربردكدت ربربربزد ≥αد2.22 نربربربفدمهتربربربتةىدرالتربربربردتة ربربربفد لقربربربردذة درالتربربربردإحصربربرب ئ رد

د Rكدك ربربربربةردأثربربربربةدذكدرالتربربربربردإحصربربربرب ئ ردبربربربربنيدةرتغربربربربإىل دقفربربربربفدب ربربربربغدمع مربربربربلدةإل تلربربربرب  ددسةألرةءدةرؤسهتربربربربيكتاربربربربة د
(دتربربربسةد ربربربإندبعربربربفد.1..2 قربربربفدب ربربربغد)دR2سدأمربربرب دمع مربربربلدةتتحفىلربربربفدد≥αد2.22(د نربربربفدمهتربربربتةىدرالتربربربرد....2)

 ربربيدمع رتربربردسدكد  مربرب دىل22..2سدكبعربربفد م  ربرب  دإرة ادةرعة ربربردتربربهدتربرب ثإد2.323متا لربرب  دإرة ادةرعة ربربردتربربهدتربرب ثإدد
دةإلحنفة دتتم زدكتاة دةألرةءدةرؤسهتيدكمتا ل  دإرة ادةرعة ردكد م   ك :

Y= -0.342 + 0.363 X1 + 0.756 X2 
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 :توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج نذكر منها .أ
دةتتع  م ربربربرسدةتعم  ربربربردحتهتربربربني:ددأمه ربربرب دمربربرب دةتعربربرب رلدةتتع ربربرب مدرؤسهتربربرب  دةتفةةئربربربفدمربربرب دةتعفىلربربربفدحيقربربربلدةرعة ربربربردإرة ادتلربربرب  .1

دزىلربرب رادةتقربربةة ة سدةختربرب ذد م  ربربردحتهتربربنيدةتتع  م ربربرسدةرخة ربرب  د ربربةرادحتهتربربنيدةإلرة ىلربربرسدةجربربفم  دمهتربربتةىدحتهتربربني
ًةت ايسدةتتخاربرب ءد م  ربربرد ع ت ربربر ده ئربربردأ ضربرب ءدأرةءدتاربربةىلةدةإلرة ىلربربرسدب رصربرب  ىل دةرتع قربربردةتت ربرب ت  دخفربرب دةإلسربرب

 ؛ةتتع  م ردةرؤسهتردرةخلدتتمدةتيدكةتعم    دةألعشاردا  ردتشملدكةتيدةتفةةئفدم دكغإه دةتتف ىلسس
دتتلربرب رندةتفة مربربردةتتنظ م ربربردةتثق  ربربرد:دأمه ربرب دمربرب دكةتربربيدةرقةمربرب  دمربرب دجممة ربربردتربربة ةدىلتا ربرب دةرعة ربربردإرة ادتال ربربلدإن .6

در ربمدتتا رب دامرب دب رةكعربرسدتتصرب دتنظ م ربردبن ربردةرعة ربرسدإرة ادتعم  رب  درة مربردحتت ربردتقن ردكبن ردةرعة رسدكعشة
درف ربةلدكةرف مربردةرهترب عفادكةجلم   ردةتفةرىلردةرل ر ة دكتشا حمدكحتف زدةرعة رسدإرة ادرشةكعدةتع   دةإلرة ادكةتتزةل
 ؛ةرعة ردإرة ا

 ح ربةن كضربحم   ربإ ةتعرب م نيدتهترب  ف ةتربي ةرع ةمرب     ربإ ت حصربةن مصرب ر  تربة إ   ربإ   معربردغةرةىلربر حتربةص .3
 ؛تةة   م ةتي ت مش ل 

 خربإةكم مرب  ىلزىلربف ةتربس دةألمربة ةتعمربل كك ش ةرربؤدتةة  حضربة    ربإ    رب  ةتعرب م ني   معربردغةرةىلربر تشرباحم ..
ًح  دكتقفمي ةتف ةس ر ةرن هج تاةىلة   ةرهت مهر م  مي ن م مب  كم   ةكم  ؛ةجل معر بعمل ةرتع قر ةرق

ًكع ر ةجفم     معردغةرةىلر تة ة .2  كت ا لربر ب ربن مس   م  كتن ق   دةرعة ر   إ ة صةن ت ع م ني تت ح ةتي ةإلت 
 ؛هبم ةج  ر ةرهتتافة دكةرع ةم   مت بعر

ةرن سرب د ةتةقربت رع ةمرب  دت عرب م نيد ة تربة إتدةتلزمربر كةتإجم رب   ةأل  ربزا تربة إ   ربإ   معربردغةرةىلربر تعمربل .2
 ؛ ذ  ةرن سلر ة م ىلر كتة إد خزهن   إ تعملكد

 طل عربر مربحم تتن سرب  معرب ىلإدضربم  متنة ربر باربة  ةرتربة ةا كةرع ةمرب   ةتل  عرب   بتخربزىل    معربردغةرةىلربر تقربةل ..
 ؛أ م ذ 

 تنت ئا رب  ملحظربت مدخربلن مرب  ىلظ ربة كهربسة ةرعة ربرس ب مه ربر إر ةك   معربردغةرةىلربر   ةتعرب م ني تربفى ىلة ربف ..
 ؛ةتعمل أثن ء أرةئ م   إ ةإل  ب ر

د دمهتربتةىدرالتربر  نربف ةرؤسهتربي كةألرةء ةرعة ربر إرة ا متا لرب   بربني إحصرب ئ ر رالتربر ذة   لقربر ك ربةر .2
α=0.05؛د 

 ع ح ربر مرب دةرؤسهتربي ةألرةء كدت ربز ع ح ربر مرب  ةرعة ربر إرة ا  م  رب   بربني إحصرب ئ ر رالتربر ذة   لقربر ك ربةر .12
 ؛ α=0.05 مهتتةىدرالتر  نف أخةى

دجمتمع كربرب دتنم ربربرد د  تق ربرب د  ربربإدةر قربرب ادكت   ؤدكةرهتربربدهبربرب دةرنربرب  دةتربربفك دكتال عربربردةتعربرب رلدةتتع ربرب مدمؤسهتربرب  دإن .11
 ؛ةرعة ردإرة ادتتال لدم حردح  رد ددت  س  سدةتيدكةتةظ ئ 
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دكمربرب دكتقن ربرب  سدبشربربةىلرسدمربربةة ردمربرب ددتت  ربربهد  مربرب دتتمثربربلدمقةمربرب  دمربرب ددتت  ربربهدمبربرب دةتعربرب رلدةتتع ربرب مدمؤسهتربرب  دإن .16
د  ربيدةرعة ربرسدتنربتجدمنظمرب  دتعربفدسةجملتمربحمدخفمربرد دبربهدهم تهتربدكمبرب دت مع ةمرب  دكعظربمدمص ر دم دتفىل  دىلتة ة
 .ةرعة ردإرة ادتتل دغإه دم دأاثةدم   ا

 إدارة نحبو جامعبة ررداةبة توجب  مبن تحبد التبي القصبور جوانب  من عددا   الحالية الدراسة نتائج أظهرت .ب
 :وهيوتطوةر األداء المؤسسي  المعرفة

ةرعرب   سدتربسةد رب د  ربإدةرربف ةءدك ؤسرب ءد كةاتهترب ب تلرب رن  نربه ىلنربتج ةتعرب م نيدكةتربس  بربني تةة ربل ترب سدهنرب ك .1
د؛ةرص حلدح دةرةظفنيد  إدةتعملدبةكحدةتفةىلل

ًةك ةألكتةىلربر تعاربي ال   معربردغةرةىلربر .6    رب   مربحمدةتتةة ربل أك ةرخت فربردبشرب لدمل شربةس ةتل  عرب   بقةة ربف تلشرب
د؛ت معة ر ه م  د مصف ة د دتثل أن مي  

 ىلتا رب  مرب زةنسدر رب م مدةتعرب م ني إجنرب ز   امربن ج كة تم رهرب  ةرعة ربر ثق  ربر عشربة     معردغةرةىلر تشا حم نإ .3
د؛ةجل ةر م  ةرزىلف

مف ةءدةرصرب حلدالدىلفةضربةندةتصربلح   دإذلدةتعمرب ندكدةرربةظفنيسدةرب دىلربؤثةد  ربإدتلرب  ءد دسربة ردإجنرب زدةأل مرب ند ..
دكتفهة د دةألرةءدةرؤسهتي.

 

  



146 
 

 التوصيات  :ثانيا  

ةتهترب بقردحربةندتال قرب  دكعترب ئجدةتف ةسرب  د ةتف ةسربرس هربس    ةسربتنت     مرب  إت ربه ةتتة ربل مت مرب    ربإ بنرب ء
 :ةتت ت ر ةتتة     ةتل ح  إرة ادةرعة رد دمؤسهت  دةتتع  مدةتع رلدىلقفل

 ذتربا أن إذ س د  معربردغةرةىلربر كةرؤسهتربي ةتفربةر  ةألرةء كحتهتربني تتاربةىلة امربفخل ةرعة ربر إرة ا تلرب  ضربةك ا .1
 مرب  ط ا رب    حيربف  مرب  مربحمدةتت  رب    ربإ قربف ةك  زىلرب را :أمه رب  مرب  ةتفةةئربف مرب  ةتعفىلف جل معرة ذس  س حقل
 ةإلبربفةع   ربإ قربف ةك  زىلرب را   ربإ  ربلكادهبرب  ةحملرب ء ةجملتمربحم ةحت   رب   ت ل ربر   ربإ قربف ةك  زىلرب را تغربإة س

 ؛كةالبت   
   ربإ تقربةلدتنظ م ربر ب ئربر كت سرب س كمشرب  ات  س ةرعة ربر إلعترب   كرة مربر كمشرباعر طفربزا ثق  ربر خ ربل   ربإ ةتعمربل .6

 ؛ةرعة ر كتل رن كتق سمدت مش  ار رة مر تنظ م ر ثق  ر كت س س ةتشخص ر كةجإة  ب رعة ر ةرش  ار أس س
 كةألخربسدمشرب  ات م خربلن مرب  ق مربر ذة  ك ع  رب  ةتعرب م ةن ميت   رب  ةتربي كةرعة ربر ةرع ةمرب   ةسربتثم   حهترب  .3

 ؛بآ ةئ م
دةألرةء  ةةعرب  حربةن مع ةمرب   مرب  مجعربه ىلربتم مرب  اربل حفرب     رب  ىلربتم مع ةمرب   قةة ربف إ رب ر   ربإ ةتعمربل ..

 ةحت   رب  دحتفىلربف مرب  مي ن رب  ةرب  جل معربرسة هربس  خمة رب   حربةن مع ةمرب   تربة إ كاربستا ةجل معربرس   ةرخت فربر
 ؛كةر   ا ةت ف ءا ذكى  أل ةةرب كتزكىلف  ةتعمل سة 

 ضربم  ةرعة ربردك  ربةر أعشربار إرة ا هربة ةألس سربي ك م ربه عشرب طه ىل ربةن متخصربص م    ةىلل ختص ص ضةك ا .2
 ؛ا ل ةجل معردمهتتةى   إ كذتا ةت      كةحت       مل طل عر محم تتن س  طفرا مع ىلإ

 م رب  ة  كتنم ربردكةج    ربر ةتفةخ  ربر ةرع ةمرب   شربل      ةرشرب  ار خربلن مرب  ةرعة ربر إرة ا بتال ربل ةالهتمرب ل .2
 كتل رذرب س كعشربةه س كعق  رب سدةرعة ربر بإ رب ر ىلتع ربل   مرب  ةتشربل    هربس  ةسربتخفةل   ربإ قربف ةكم كزىلرب را ةتعرب م ني

ًكع ر ةرع ةم   مص ر  م  كةالستف را  تاةىلةهم   تهت  ف  كحفىلثر ق مر مع ةم  دم       ىلتةة ة كم  ةإلت 
 ؛ب ستمةة  ةتسةيت

د؛ةرؤسهتي ةألرةء تتحهت  إبفة  ر ب      ىلتقفمةن ةتسىل  ت مةظفني م    ا تقفمي ..

مرب دخربلندتقربفميدذربمدةإلمت رب زة دكدةر   رب ادكةتتحف ربزة دت قربفمةةددةتاربة  بشربى ةرلربف ني  ربةةرةأل   ربإ ةحمل  ظربر ..
 ؛أ ضلدم دتفىل مسدكدحتق لدأرةءدمؤسهتيدمتم ز

دمربرب دةرؤسهتربرب  دهربربس دنيتم ربربتدةجلزةئةىلربربرسدةرؤسهتربرب  دقلربربلدمربرب دةرعة ربربردبربربإرة ادةالهتمربرب لدحنربربةدةتهتربربةىلحمدةتتة ربربهدضربربةك ا .2
 ةرقل ر؛دةالقتص رىلردكةتةه ع  دةتتحفىل  دأم لدةتصمةر

دكتاةىلةهرب د    رب دكة فرب  دحت  ن رب دتضربم ندكقربف ةكمسدمع    مدكتاةىلةدب ستمةة دةرؤسهترد دةتع م نيدتف ىل  .12
 أاف ء؛د  م نيد  إدة صةندهبف 



147 
 

 آفاق البحث  :ثالثا  
 ع نرب دع تشرب دإم  ع ربردمةة رب ردةتلحرب د دهربسةدةرةضربةعدمرب د ةةعرب دأخربةىدد درةضةعدةألطةكحربرإندتاةقن

متعربفراسددلدمي رب دةتتاربة دذرب د دهربسةدةتلحرب سدهربسةد ة ربحمدإذلدجممة ربردمرب دةتعةةمربلسداةهنرب دسربتزىلفدمرب دحاربمدةتلحرب د
ًةح ربربربرب دامةةضربربربرب حمدق ب ربربربربردت مع جلربربربربردكإم  ع ربربربربردطةح ربربربرب دسكجتعربربربربلد م  ربربربربردة ة ربربربرب ردأاثربربربربةدتعق ربربربربفة ددذربربربربسةد ضربربربربلدتةا ربربربرب دإلق

 اإش  ت   د فىلفادتص حدأندت ةندالحة دمهتتقل  رسدكم دضم دهس دةرةةض حمدعساةد:

 ؛ةتع رل ةتتع  م  ةرا ضم ن حتق ل   ةرعة ر إرة ا رك  -

 رك دمن ذ دةتتم زد دتاةىلةدةألرةءدةرؤسهتيد دمؤسهت  دةتتع  مدةتع رل؛ -

 ؛ةرعة ر إرة ا كحتفىل   متا ل   ضةء   ةتع رل ةتتع  م تهت  س   تقةمي ر ر ةسر -

 ؛ةتع رل ةتتع  م مؤسهت     ةرعة ر إرة ا تال ل معةق   -

دمعةق  دتال لدمع ىلإدةتتم زد دةألرةءدةرؤسهتيد  إدمؤسهت  دةتتع  مدةتع رل؛ -

 ؛إرة ادةرعة ردكةإلبفةعدةإلرة   -

دكةقحمدكآ   دإرة ادةرعة ردب رؤسهت  دةإلقتص رىلرد. -
 



 

 

 قامئة املراجع
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 المذلراا

  دمر إدارة التم ةة  فةة  تطةةيرر أداء زؤت ةةاا التعلةة   العةةال  فةة  ال ةةمة الغرب ةةةاجلعبررا تغهاررد عيررد    .1
 .2009رسالة ماجسعا  كفية الدراسات العفيا  جامعة اوفيل  ففسطب  

ت ةةة  ر المةةةيارد البشةةةررة م دمرن فةةة  تو ةةة ز أداء المؤت ةةةة االقتفةةةادرة دراتةةةة يالةةةة خررران أحرررالم   .2
  مرككهة مقدمرة ضررمن كرةزرلةب تكررةر الملةو لي ارةةة ب ةكرة زؤت ةة المشةةرمباا الغازرةة  يلقةة ب ةة

معطفبات نيل شهادة اواجسعا يف عفوم العسيا  ختصص تسيا اوؤسسات الصراعية كفيرة اخلقرول والعفروم 
 .2012االاعصاداة   اسا عفوم العسيا  جامعة حممد خيمه بس،هة  

ماجسرررعا    أطهوحرررة اثةةةر اتةةةت لام نظةةة  ز ةةةانلة القةةةراراا علةةة  تطةةةيرر األداءرممررران فررردوى حممرررد   .3
 .2009اجلامعة اإلسالمية  لزة  

ماقةةع إدارة التم ةة  فةة  جازعةةة األقفةة  متةةب  تطيرر ةةا فةة  وةةيء النمةةاذج األمرمبةة  سررهمود إاهرراب    .4
 .2013  رسالة ماجسعا  أكادميية اإلدارة و السياسة لزة  ففسطب  للتم  

عصراد وتسريا اوؤسسرة  كفيرة   مرككهة ماجسرعا  ختصرص إانماذج األداء المؤت ة عادل بن عطال ا    .5
   .2009/2010العفوم اإلاعصاداة والعناراة وعفوم العسيا  جامعة حممد خيمه بس،هة  اجلزائه  

الجازعةةاا ال ةةعيدرة، دراتةةة تطب ق ةةة إدارة المعرفةةة مإزكان ةةة تطب قهةةا فةة  الععيرري  ااسرره عبررد ا      .6
 .2008  جامعة أم القهى  اسا اإلدارة الابواة  م،ة او،همة  عل  جازعة أم القرى

  رسرالة دراتة تطب ق ةة تول ل ةة عةز قطةان الن ة   م الميبة  فة  قطةان  ة ةفؤاد حممد إبهاميا عودة   .7
 .2006سالمية  لزة  ففسطب  ماجسعا  اسا إدارة ا عمال  كفية العنارة  اجلامعة اإل

اتجا اا الملراء ف  البللراا الكبرى ف  قطان   ن لةلمر إدارة المعرفةة ماض   ربي حممد عوض   .8
 .2011  مككهة ماجسعا  اجلامعة اإلسالمية لزة  ف  األداء اليظ م 
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فةار  التجاررةة أثةر إدارة المعرفةة علة  األداء مالةتعل  التنظ مة  دراتةة يالةة المحممد تهك  البطانيرة   .9
  أطهوحة دكعوراه يف إدارة ا عمرال  جامعرة عمران العهبيرة لفدراسرات اإلدارارة واواليرة العامرة  اسرا األردن ة

 .2007إدارة ا عمال  عمان  ا ردن  

الم ةةة ة التناف ةةة ة للمؤت ةةةة االقتفةةةادرةن زفةةةادر ا م دمر اإلبةةةلان التكنيلةةةيج  فةةة  جنرررا عبرررود جنرررا   .10
  رسررالة ماجسررعا  اسررا عفرروم ن ةةة فةة   ةةرلة رمائةةو الةةيرمد لفةةناعة العطةةير بةةالياديتنم تهةةا، دراتةةة ز لا

 .2007س،ي،دة    22اوت  40العسيا  كفية العسيا و العفوم االاعصاداة  جامعة 

  مرككهة ماجسرعا  كفيرة العفروم االاعصراداة تطب ة  إدارة المعرفةة فة  المؤت ةة االقتفةادرةنسيا محودة   .11
 .2010العسيا  جامعة جينل  والعناراة وعفوم 

   نظةام تق ة   أداء العازة  فة  المؤت ةة العميز ةة االقتفةادرةن يالةة المؤت ةة تمعنور الدان شرويف   .12
عفروم ة العفروم اإلاعصراداة والعنارارة و   أطهوحة دكعوراه  ختصرص إدارة أعمال كفيرالج ائررة للكهرباء مالغاز
 .2014العسيا  جامعة اجلزائه  

 م المؤتمراا الملتق اا
 األ ل ةةة المؤت ةةاا أنشةةطة فاعل ةةة فةة  المعرفةةة إدارة عمل ةةاا مرد  محررد عفيرران    اوسررف فررارة  أبررو .1

 .2008 ا ردن    الناأ العهيب اوؤمته   الشرق ة القلس ف 

 عفميرة ورارة  األداء متطةيرر بتنم ةة معيقتهةا ماالتفةاالا المعليزةاا تكنيليج ةا فةناعة إبرهاميا  خبيت .2
 اجلزائرررره  ورافررررة  جامعررررة واخل،ومررررات  لفمرظمررررات اوعميررررز ا دال حررررول الرررردو  العفمرررر  اوررررؤمته يف مقدمرررره
2005. 

دمر جةةةةيائ  الجةةةةيدة مالتم ةةةة  فةةةة  ق ةةةةاس م تطةةةةيرر األداء فةةةة  القطةةةةان بررررن عبررررود عفرررر   أمحررررد ثرررراأ   .3
اخل،روم   معهرد اإلدارة   ورارة عفميرة لفمرؤمته الردو  لفعرميرة اإلدارارة ءرو أدال معميرز يف القطرا  الوكيز 
 .2009الهااض  السعوداة   –العامة 

 تناف ةةةة ة تو ةةةة ز فةةةة  البشةةةةررة للمةةةةيارد االتةةةةترات ج  الت ةةةة  ر دمر رشرررريد  حممرررردي   عررررادل بوجمرررران .4
 يف رت ا اوهررررا تسرررريا مسررررا ة حررررول ا ول الرررروطئ لفمفعقررررى مقدمررررة حبررررث وراررررة  اإلقتفةةةةادرة المؤت ةةةةة
 بسررر،هة  خيمررره  حممرررد جامعرررة العسررريا  وعفررروم والعنارارررة االاعصررراداة العفررروم كفيرررة اوؤسسرررات  ترافسرررية

 .2012 فيفهي 21/22
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 مقدمرررة عمرررل وراررة  ال ةةةيدا  جمهيررةةةة تجربةةة للوكيزةةةاا، زتم ةةة  أداء نوةةي خرررا  حممررد عنمررران حررام .5
 جامعرة االاعصراداة  العفروم و اخلقرول كفيرة اخل،وميرة  لفمرظمرات اوعميرز ا دال حول الدو  العفم  لفمؤمته
 .09/05/2005-08 ورافة 

 العرب ةةة المملكةة فة  الوكةيز  القطةان فة  المعرفةةة إدارة لتطب ة  زقتةر  أنمةيذج عروا،  سرعد اخلرارث  .6
 معهررد اخل،رروم   القطررا  يف معميررز أدال ءررو – اإلداراررة لفعرميررة الرردو  اوررؤمته يف مقدمررة دراسررة  ال ةةعيدرة

 .2009 الهااض  العامة  اإلدارة

 الردو  اورؤمته يف مقدمرة دراسرة  العةال  التعلة   زؤت ةاا ف  المعرفة إدارة تطب قاا سعود  إميان خما .7
 .2009 الهااض  العامة  اإلدارة معهد اخل،وم   القطا  يف معميز أدال ءو  اإلداراة لفعرمية

 جامعررة واخل،ومررات  لفمرظمررات اوعميررز ا دال حررول الرردو  العفمرر  اوررؤمته  المتم ةة  األداء ا   عبررد عفرر  .8
 .09/05/2005-08 ورافة  مهباح  اا دي

  اجلامعرة اإلسرالمية  نميذج المؤت ة األمرمب ة إلدارة الجةيدة للتم ة  فة  التعلة   العةال العاادي حام   .9
2009. 

 اوررررؤمته العررررهيب النرررراأ ا ردن   إدارة المعرفةةةةة الممهةةةةيم مالمةةةةلاخ  مالنظررةةةةةالعفررررواأ حسررررن و أخررررهون   .10
2009. 

 وراررة  مالمةةوزي  الياقةةع ال ةةعيدي العةةام القطةةان فةة  متطب قاتهةةا المعرفةةة إدارة سررعيد  سررا  الق طرراأ .11
 العامررررة  اإلدارة معهررررد اخل،رررروم   القطررررا  يف معميررررز أدال ءررررو – اإلداراررررة لفعرميررررة الرررردو  اوررررؤمته يف مقدمررررة
 .2009 الهااض 

 لمجميعةةة يالةةة دراتةةة التناف ةة ة، الم ةة ة توق ةة  فةة  توث ر ةةا م المعرفةةة إدارة عمل ةةاا فررالل  حممررد .12
 العرافسرررية واإلسرررااتينيات اورافسرررة حرررول الهابرررد الررردو  اورررؤمته إطرررار يف مقررردم حبرررث  األردن ةةةة االتفةةةاالا
 نرروفمرب10 و 09 اجلزائرره ال ررفف  جامعررة العهبيررة  الرردول يف احملهواررات اطررا  خررارج الصررراعية لفمؤسسررات

2010. 

 األتاتةةةة ة المطالةةةب المعرفةةةة إدارة علةةة  القائمةةةة العازةةةة المؤت ةةةاا إلةةة  التوةةةي  جنرررا  عبرررود جنرررا .13
 اخل،ررروم  القطرررا  يف معميرررز أدال ءرررو – اإلدارارررة لفعرميرررة الررردو  اورررؤمته إ  مقدمرررة ورارررة  األداء متيقعةةةاا

 .2009 الهااض  العامة  اإلدارة معهد

 أدال ءررو اإلداراررة  لفعرميررة الرردو  اوررؤمته يف مقدمررة وراررة   المعرفةةة مإدارة الب رمقرا  ةةة عبرردا   الواررداأ .14
 .2009 العامة  اإلدارة معهد:  الهااض اخل،وم  القطا  يف معميز
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 المجيا العلم ة
 اجلامعرررة جمفرررة  الةةةيظ م  األداء علةةة  التنظ مةةة  المنةةةا  أثةةةر  سرررفيمان  أميرررن  سرررواهح   عبرررد اوسرررف حبررره .1

   .2010 لزة  اإلسالمية  اجلامعة  02 راا العدد  12 راا اجملفد اإلنسانية  الب وث – اإلسالمية

 يف مر ررور حبررث  مالجازعةةاا المعرفةة  المةةا  رأس فةة  ماالتةةت مار المعرفةةة إدارة مطرره  جرروبا النبيرريت .2
 .2002 والعرمية  الابية جمفة

  (1العرررردد) الهامرررر  العررررا  جمفررررة   المناف ةةةةة علةةةة  قةةةةادر عربةةةة  لمجتمةةةةع المعرفةةةةة إدارة   رمي الزامررررل .3
2006. 

 اجلزائررره  جامعرررة  07 العررردد الباحرررث  جمفرررة  األداء لممهةةةيم النظررةةةة األتةةة  تول ةةة  الرررداوي  ال ررري  .4
2010.   

  جمفرررة أحبررراث الامررروك زعةةةار ر ق ةةةاس األداء الوكةةةيز  فةةة  األرد  م ةةةرل إتةةةتنبا هاالطعامررررة حممرررد   .5
 .2009  03  العدد 10  ا ردن  اجملفد  ¨سفسفة العفوم اإلنسانية واإلجعماعية¨

 ت ررهان جامعررة جمفررة  العةةازل ز أداء فةة  التةةلررب اثةةر ق ةةاس سررا   ال امسرر   ررالح  دارر  عفرر   ميررا .6
 .2009 الالذاية  ت هان جامعة  (1) العدد( 31) اجملفد العفمية  والدراسات لفب وث

 األتاتةةة ة المطالةةةب المعرفةةةة إدارة علةةة  القائمةةةة العازةةةة المؤت ةةةاا إلةةة  التوةةةي  جنرررا  عبرررود ءرررا .7
 اجلزائرره  اجلففررة  عاشررور زارران جامعررة الهابررد  العرردد النرراأ  اجملفررد إاعصرراداة  دفرراته جمفررة  األداء متيقعةةاا
2012.   

 فة  تطب ق ةة دراتة المنلق ة، المؤت اا لماءة تولرل ف  المعرف ة اإلدارة دمر حسب  حممد اسهى .8
 .2010 العهال  بغداد   25 العدد اإلاعصاداة  لفعفوم بغداد كفية جمفة  فل ط ز فنلل
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 الجنس

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 54,1 54,1 54,1 100 ذكر

 100,0 45,9 45,9 85 أنثى

Total 185 100,0 100,0 
 

 

 العمر

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 34,6 34,6 34,6 64 سنة 30  من أقل

 87,0 52,4 52,4 97 سنة 40 من أقل إلى 30 من

 100,0 13,0 13,0 24 سنة 50 من أقل إلى 40 من

Total 185 100,0 100,0 
 

 

 العلمً المؤهل

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 30,3 30,3 30,3 56 لٌسانس

 61,1 30,8 30,8 57 ماستر

 66,5 5,4 5,4 10 ماجستٌر

 75,7 9,2 9,2 17 دكتوراه

 89,2 13,5 13,5 25 سامً تقنً

 94,6 5,4 5,4 10 مهندس

 100,0 5,4 5,4 10 تطبٌقٌة علٌا دراسات شهادات

Total 185 100,0 100,0 
 

 

 الحالٌة الوظٌفة مجال

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 15,7 15,7 15,7 29 عالً منصب

 81,1 65,4 65,4 121 المصالح وعمال وتقنٌٌن إدارٌٌن موظفٌٌن

 100,0 18,9 18,9 35 أستاذ

Total 185 100,0 100,0 
 

 

 الخبرة سنوات

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 44,3 44,3 44,3 82 سنوات 5 من أقل

 76,2 31,9 31,9 59 سنوات 10 إلى 5 من

 89,7 13,5 13,5 25 سنة 15 إلى 10 من

 100,0 10,3 10,3 19 فأكثر سنة 15

Total 185 100,0 100,0 
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 معامل ألفاكرومباخ لإلستبيان
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,758 18 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,879 25 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,878 16 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,940 59 

 

 

 معامالت اإلرتباط بين كل فقرات المحور
 معامل اإلرتباط للجزء األول من اإلستبيان متطلبات إدارة المعرفة و محاوره

 

Correlations 

 األول الجزء الحسابً الوسط 

 المنظمة ثقافة

 للجزء الحسابً المتوسط

 المعرفة إدارة متطلبات األول

 المنظمة ثقافة األول الجزء الحسابً الوسط

Pearson Correlation 1 ,644
**

 

Sig. (2-tailed) 
 

,000 

N 185 185 

 إدارة متطلبات األول للجزء الحسابً المتوسط

 المعرفة

Pearson Correlation ,644
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000 
 

N 185 185 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Correlations 

 للجزء الحسابً المتوسط 

 المعرفة إدارة متطلبات األول

 األول الجزء الحسابً الوسط

 الجماعً العمل

 إدارة متطلبات األول للجزء الحسابً المتوسط

 المعرفة

Pearson Correlation 1 ,530
**

 

Sig. (2-tailed) 
 

,000 

N 185 185 
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 الجماعً العمل األول الجزء الحسابً الوسط

Pearson Correlation ,530
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000 
 

N 185 185 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Correlations 

 للجزء الحسابً المتوسط 

 المعرفة إدارة متطلبات األول

 األول الجزء الحسابً الوسط

 لتكنلوجٌا التحتٌة البنٌة

 المعلومات

 إدارة متطلبات األول للجزء الحسابً المتوسط

 المعرفة

Pearson Correlation 1 ,719
**

 

Sig. (2-tailed) 
 

,000 

N 185 185 

 لتكنلوجٌا التحتٌة البنٌة األول الجزء الحسابً الوسط

 المعلومات

Pearson Correlation ,719
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000 
 

N 185 185 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Correlations 

 للجزء الحسابً المتوسط 

 المعرفة إدارة متطلبات األول

 األول الجزء الحسابً الوسط

 الضمنٌة المعرفة

 إدارة متطلبات األول للجزء الحسابً المتوسط

 المعرفة

Pearson Correlation 1 ,458
**

 

Sig. (2-tailed) 
 

,000 

N 185 185 

 الضمنٌة المعرفة األول الجزء الحسابً الوسط

Pearson Correlation ,458
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000 
 

N 185 185 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Correlations 

 للجزء الحسابً المتوسط 

 المعرفة إدارة متطلبات األول

 األول الجزء الحسابً الوسط

 الصرٌحة المعرفة

 إدارة متطلبات األول للجزء الحسابً المتوسط

 المعرفة

Pearson Correlation 1 ,765
**

 

Sig. (2-tailed) 
 

,000 

N 185 185 

 الصرٌحة المعرفة األول الجزء الحسابً الوسط

Pearson Correlation ,765
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000 
 

N 185 185 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 بين درجات الفقرات و الدرجة الكلية للمحور معامل اإلرتباط
 

Correlations 

 الجزء الحسابً الوسط 

 المنظمة ثقافة األول

 فً كبٌر تقارب هناك

 بٌن التفكٌر طرق

 العاملٌن

 وقوانٌن معاٌٌر هناك

 ٌلتزم غرداٌة بجامعة

 الجمٌع بها

 بتشجٌع العلٌا اإلدارة تقوم

 لخلق العاملٌن بٌن التفاعل

 بها والمشاركة المعرفة

 ثقافة األول الجزء الحسابً الوسط

 المنظمة

Pearson Correlation 1 ,623
**

 ,650
**

 ,758
**

 

Sig. (2-tailed) 
 

,000 ,000 ,000 

N 185 185 185 185 

 التفكٌر طرق فً كبٌر تقارب هناك

 العاملٌن بٌن

Pearson Correlation ,623
**

 1 ,008 ,193
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 
 

,913 ,008 

N 185 185 185 185 

 بجامعة وقوانٌن معاٌٌر هناك

 الجمٌع بها ٌلتزم غرداٌة

Pearson Correlation ,650
**

 ,008 1 ,363
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 ,913 
 

,000 

N 185 185 185 185 

 التفاعل بتشجٌع العلٌا اإلدارة تقوم

 المعرفة لخلق العاملٌن بٌن

 بها والمشاركة

Pearson Correlation ,758
**

 ,193
**

 ,363
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,008 ,000 
 

N 185 185 185 185 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Correlations 

 الجزء الحسابً الوسط 

 الجماعً العمل األول

 غرداٌة جامعة تقدم

 إلدارة إدارٌا دعما

 ولكل المعرفة

 مستوٌاتها

 غرداٌة جامعة تشجع

 الموظفٌن بٌن التفاعل

 المستوٌات كل فً

 بالمعرفة الموظفٌن اهتمام ٌؤثر

 العمل تحسٌن زٌادة فً

 العمل األول الجزء الحسابً الوسط

 الجماعً

Pearson Correlation 1 ,702
**

 ,795
**

 ,445
**

 

Sig. (2-tailed) 
 

,000 ,000 ,000 

N 185 185 185 185 

 إلدارة إدارٌا دعما غرداٌة جامعة تقدم

 مستوٌاتها ولكل المعرفة

Pearson Correlation ,702
**

 1 ,335
**

 -,113 

Sig. (2-tailed) ,000 
 

,000 ,126 

N 185 185 185 185 

 بٌن التفاعل غرداٌة جامعة تشجع

 المستوٌات كل فً الموظفٌن

Pearson Correlation ,795
**

 ,335
**

 1 ,194
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 
 

,008 

N 185 185 185 185 

 زٌادة فً بالمعرفة الموظفٌن اهتمام ٌؤثر

 العمل تحسٌن

Pearson Correlation ,445
**

 -,113 ,194
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,126 ,008 
 

N 185 185 185 185 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 

 الحسابً الوسط 

 البنٌة األول الجزء

 لتكنلوجٌا التحتٌة

 المعلومات

 والنظم األجهزة تتوفر

 جامعة فً الحاسوبٌة

 كافً بشكل غرداٌة

 الفنٌة القدرة تتوفر

 تجمٌع على

 عدة من المعلومات

 لدى مصادر

 الموظفٌن

 اتصال شبكة هناك

 أقسام جمٌع بٌن

 شبكة) الجامعة

 (LAN داخلٌة

 داخل الشبكة

 الجامعة

 لجمٌع متاحة

 الموظفٌن

 على الجامعة تتوفر

 المعلومات أمن نظام

 الشبكة وحماٌة لصٌانة

 للمؤسسة الداخلٌة

 البنٌة األول الجزء الحسابً الوسط

 المعلومات لتكنلوجٌا التحتٌة

Pearson 

Correlation 
1 ,449

**
 ,458

**
 ,658

**
 ,800

**
 ,775

**
 

Sig. (2-tailed) 
 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 185 185 185 185 185 185 

 فً الحاسوبٌة والنظم األجهزة تتوفر

 كافً بشكل غرداٌة جامعة

Pearson 

Correlation 
,449

**
 1 ,171

*
 ,138 ,161

*
 ,084 

Sig. (2-tailed) ,000 
 

,020 ,061 ,029 ,258 

N 185 185 185 185 185 185 

 تجمٌع على الفنٌة القدرة تتوفر

 لدى مصادر عدة من المعلومات

 الموظفٌن

Pearson 

Correlation 
,458

**
 ,171

*
 1 ,083 ,200

**
 ,123 

Sig. (2-tailed) ,000 ,020 
 

,260 ,006 ,096 

N 185 185 185 185 185 185 

 أقسام جمٌع بٌن اتصال شبكة هناك

 (LAN داخلٌة شبكة) الجامعة

Pearson 

Correlation 
,658

**
 ,138 ,083 1 ,384

**
 ,441

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,061 ,260 
 

,000 ,000 

N 185 185 185 185 185 185 

 لجمٌع متاحة الجامعة داخل الشبكة

 الموظفٌن

Pearson 

Correlation 
,800

**
 ,161

*
 ,200

**
 ,384

**
 1 ,676

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,029 ,006 ,000 
 

,000 

N 185 185 185 185 185 185 

 أمن نظام على الجامعة تتوفر

 الشبكة وحماٌة لصٌانة المعلومات

 للمؤسسة الداخلٌة

Pearson 

Correlation 
,775

**
 ,084 ,123 ,441

**
 ,676

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,258 ,096 ,000 ,000 
 

N 185 185 185 185 185 185 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Correlations 

 الجزء الحسابً الوسط 

 المعرفة األول

 الضمنٌة

 جامعة موظفو ٌعً

 نجاح أن غرداٌة

 واستمرارها الجامعة

 ٌمتلكونه ما على ٌعتمد

 واألفكار المبادرة من

 الخالقة

 جامعة داخل الموظفون ٌعً

 الذاتٌة المعرفة أن غرداٌة

 عملٌة فً القدرة أساس هً

 وتحقٌق األفكار خلق

 الجودة من عالٌة مستوٌات

 واإلبداع

 الفردٌة المعرفة أن األفراد ٌعً

 إال تظهر ال كامنة معرفة هً

 إلٌها الحاجة وقت

 المعرفة األول الجزء الحسابً الوسط

 الضمنٌة

Pearson Correlation 1 ,754
**

 ,869
**

 ,435
**

 

Sig. (2-tailed) 
 

,000 ,000 ,000 
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N 185 185 185 185 

 نجاح أن غرداٌة جامعة موظفو ٌعً

 ما على ٌعتمد واستمرارها الجامعة

 الخالقة واألفكار المبادرة من ٌمتلكونه

Pearson Correlation ,754
**

 1 ,523
**

 -,140 

Sig. (2-tailed) ,000 
 

,000 ,057 

N 185 185 185 185 

 أن غرداٌة جامعة داخل الموظفون ٌعً

 فً القدرة أساس هً الذاتٌة المعرفة

 مستوٌات وتحقٌق األفكار خلق عملٌة

 واإلبداع الجودة من عالٌة

Pearson Correlation ,869
**

 ,523
**

 1 ,272
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 
 

,000 

N 185 185 185 185 

 هً الفردٌة المعرفة أن األفراد ٌعً

 الحاجة وقت إال تظهر ال كامنة معرفة

 إلٌها

Pearson Correlation ,435
**

 -,140 ,272
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,057 ,000 
 

N 185 185 185 185 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Correlations 

 الجزء الحسابً الوسط 

 المعرفة األول

 الصرٌحة

 غرداٌة جامعة تسعى

 بشبكة األشخاص لربط

 أجل من المعلومات من

 األفكار تبادل

 والمعلومات

 جامعة تمتلك

 موقعها فً غرداٌة

 مخزونا اإللكترونً

 ٌمكن معرفٌا

 علٌه االطالع

 بسهولة

 فً الموظفون ٌعً

 أهمٌة غرداٌة جامعة

 والتً الداخلٌة البٌئة

 تمتاز أن ٌجب

 لنشر بالشفافٌة

 واألفكار المعارف

 دلٌل الجامعة تمتلك

 بكل خاص معرفً

 واألدوار المهن

 ضمن الممارسة

 نشاطها

 األول الجزء الحسابً الوسط

 الصرٌحة المعرفة

Pearson 

Correlation 
1 ,812

**
 ,823

**
 ,478

**
 ,832

**
 

Sig. (2-tailed) 
 

,000 ,000 ,000 ,000 

N 185 185 185 185 185 

 لربط غرداٌة جامعة تسعى

 المعلومات من بشبكة األشخاص

 األفكار تبادل أجل من

 والمعلومات

Pearson 

Correlation 
,812

**
 1 ,729

**
 ,114 ,557

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 
 

,000 ,124 ,000 

N 185 185 185 185 185 

 موقعها فً غرداٌة جامعة تمتلك

 ٌمكن معرفٌا مخزونا اإللكترونً

 بسهولة علٌه االطالع

Pearson 

Correlation 
,823

**
 ,729

**
 1 ,074 ,553

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 
 

,317 ,000 

N 185 185 185 185 185 

 جامعة فً الموظفون ٌعً

 الداخلٌة البٌئة أهمٌة غرداٌة

 بالشفافٌة تمتاز أن ٌجب والتً

 واألفكار المعارف لنشر

Pearson 

Correlation 
,478

**
 ,114 ,074 1 ,324

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,124 ,317 
 

,000 

N 185 185 185 185 185 

 معرفً دلٌل الجامعة تمتلك

 واألدوار المهن بكل خاص

 نشاطها ضمن الممارسة

Pearson 

Correlation 
,832

**
 ,557

**
 ,553

**
 ,324

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 
 

N 185 185 185 185 185 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 معامل اإلرتباط للجزء الثاني من اإلستبيان عمليات إدارة المعرفة و محاوره
Correlations 

 الحسابً المتوسط 

 تولٌد الثانً للجزء

 المعرفة

 الحسابً المتوسط

 توزٌع الثانً للجزء

 المعرفة

 الحسابً المتوسط

 خزن الثانً للجزء

 المعرفة

 الحسابً المتوسط

 تطبٌق الثانً للجزء

 المعرفة

 الحسابً المتوسط

 فرٌق الثانً للجزء

 المعرفة

 الحسابً المتوسط

 عملٌات الثانً للجزء

 المعرفة إدارة

 الثانً للجزء الحسابً المتوسط

 المعرفة تولٌد

Pearson 

Correlation 
1 ,322

**
 ,540

**
 ,504

**
 ,462

**
 ,686

**
 

Sig. (2-tailed) 
 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 185 185 185 185 185 185 

 الثانً للجزء الحسابً المتوسط

 المعرفة توزٌع

Pearson 

Correlation 
,322

**
 1 ,478

**
 ,298

**
 ,532

**
 ,586

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 
 

,000 ,000 ,000 ,000 

N 185 185 185 185 185 185 

 الثانً للجزء الحسابً المتوسط

 المعرفة خزن

Pearson 

Correlation 
,540

**
 ,478

**
 1 ,383

**
 ,402

**
 ,572

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 
 

,000 ,000 ,000 

N 185 185 185 185 185 185 

 الثانً للجزء الحسابً المتوسط

 المعرفة تطبٌق

Pearson 

Correlation 
,504

**
 ,298

**
 ,383

**
 1 ,724

**
 ,878

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 
 

,000 ,000 

N 185 185 185 185 185 185 

 الثانً للجزء الحسابً المتوسط

 المعرفة فرٌق

Pearson 

Correlation 
,462

**
 ,532

**
 ,402

**
 ,724

**
 1 ,900

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 
 

,000 

N 185 185 185 185 185 185 

 الثانً للجزء الحسابً المتوسط

 المعرفة إدارة عملٌات

Pearson 

Correlation 
,686

**
 ,586

**
 ,572

**
 ,878

**
 ,900

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 

N 185 185 185 185 185 185 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 محورلمعامل اإلرتباط بين درجات الفقرات و الدرجة الكلية ل

 

Correlations 

 الحسابً المتوسط 

 تولٌد الثانً للجزء

 المعرفة

 اكتساب ٌتم

 خالل من المعرفة

 دورات إجراء

 تكوٌنٌة

 بٌن تواصل هناك

 عنه ٌنتج العاملٌن

 واكتساب تبادل

 المعارف

 جامعة تعمل

 تشجٌع على غرداٌة

 ونشر اإلبداع

 المعرفة

 غرداٌة جامعة تهتم

 التواصل بعمٌلة

 الخبرات وتورٌث

 الجامعة تعتمد

 فً الحدٌثة التقنٌات

 المعرفة تولٌد

 الذهنً، العصف)

 (النموذجٌة المعاٌٌر

 الثانً للجزء الحسابً المتوسط

 المعرفة تولٌد

Pearson Correlation 1 ,492
**

 ,325
**

 ,737
**

 ,791
**

 ,480
**

 

Sig. (2-tailed) 
 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 185 185 185 185 185 185 

 خالل من المعرفة اكتساب ٌتم

 تكوٌنٌة دورات إجراء

Pearson Correlation ,492
**

 1 ,068 ,290
**

 ,160
*

 -,032 

Sig. (2-tailed) ,000 
 

,357 ,000 ,029 ,666 

N 185 185 185 185 185 185 

 ٌنتج العاملٌن بٌن تواصل هناك

 المعارف واكتساب تبادل عنه

Pearson Correlation ,325
**

 ,068 1 -,071 ,320
**

 -,260
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 ,357 
 

,340 ,000 ,000 

N 185 185 185 185 185 185 

 تشجٌع على غرداٌة جامعة تعمل

 المعرفة ونشر اإلبداع

Pearson Correlation ,737
**

 ,290
**

 -,071 1 ,520
**

 ,281
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,340 
 

,000 ,000 

N 185 185 185 185 185 185 

 بعمٌلة غرداٌة جامعة تهتم

 الخبرات وتورٌث التواصل

Pearson Correlation ,791
**

 ,160
*

 ,320
**

 ,520
**

 1 ,231
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 ,029 ,000 ,000 
 

,002 

N 185 185 185 185 185 185 

 الحدٌثة التقنٌات الجامعة تعتمد

 العصف) المعرفة تولٌد فً

 (النموذجٌة المعاٌٌر الذهنً،

Pearson Correlation ,480
**

 -,032 -,260
**

 ,281
**

 ,231
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,666 ,000 ,000 ,002 
 

N 185 185 185 185 185 185 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Correlations 

 فً غرداٌة جامعة تعتمد 

 على المعرفة توزٌع

 الرسمٌة االجتماعات

 جامعة تعتمد

 توزٌع فً غرداٌة

 فرق على المعرفة

 العمل

 غرداٌة جامعة تعتمد

 المعرفة توزٌع فً

 الحاسوب شبكات على

 جامعة تعتمد

 توزٌع فً غرداٌة

 على المعرفة

 غٌر العالقات

 الرسمٌة

 الثانً للجزء الحسابً المتوسط

 المعرفة توزٌع

 توزٌع فً غرداٌة جامعة تعتمد

 الرسمٌة االجتماعات على المعرفة

Pearson 

Correlation 
1 ,311

**
 ,191

**
 ,359

**
 ,649

**
 

Sig. (2-tailed) 
 

,000 ,009 ,000 ,000 

N 185 185 185 185 185 

 توزٌع فً غرداٌة جامعة تعتمد

 العمل فرق على المعرفة

Pearson 

Correlation 
,311

**
 1 ,361

**
 ,174

*
 ,674

**
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Sig. (2-tailed) ,000 
 

,000 ,018 ,000 

N 185 185 185 185 185 

 توزٌع فً غرداٌة جامعة تعتمد

 الحاسوب شبكات على المعرفة

Pearson 

Correlation 
,191

**
 ,361

**
 1 ,143 ,674

**
 

Sig. (2-tailed) ,009 ,000 
 

,052 ,000 

N 185 185 185 185 185 

 توزٌع فً غرداٌة جامعة تعتمد

 الرسمٌة غٌر العالقات على المعرفة

Pearson 

Correlation 
,359

**
 ,174

*
 ,143 1 ,654

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,018 ,052 
 

,000 

N 185 185 185 185 185 

 الثانً للجزء الحسابً المتوسط

 المعرفة توزٌع

Pearson 

Correlation 
,649

**
 ,674

**
 ,674

**
 ,654

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 
 

N 185 185 185 185 185 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

 

Correlations 

 خزن فً غرداٌة جامعة تعتمد 

 السجالت على المعرفة

 المكتوبة والوثائق

 خزن فً غرداٌة جامعة تعتمد

 الحوسبة على المعرفة

 للجزء الحسابً المتوسط

 المعرفة خزن الثانً

 على المعرفة خزن فً غرداٌة جامعة تعتمد

 المكتوبة والوثائق السجالت

Pearson Correlation 1 ,369
**

 ,783
**

 

Sig. (2-tailed) 
 

,000 ,000 

N 185 185 185 

 الحوسبة على المعرفة خزن فً غرداٌة جامعة تعتمد

Pearson Correlation ,369
**

 1 ,867
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 
 

,000 

N 185 185 185 

 المعرفة خزن الثانً للجزء الحسابً المتوسط

Pearson Correlation ,783
**

 ,867
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 
 

N 185 185 185 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Correlations 

 العاملون 

 مدركون

 للمعلومات

 التً

 ٌملكونها

 جامعة تمنح

 الحرٌة غرداٌة

 فً للعاملٌن

 المعرفة تطبٌق

 والمعلومات

 الجدٌدة

 جامعة تعمل

 على غرداٌة

 العوائق إزالة

 تطبٌق أمام

 المعرفة

 تضع

 جامعة

 غرداٌة

 ضوابط

 للسٌطرة

 على

 المعرفة

 المدٌرون

 العاملٌن ٌحثون

 مختلف فً

 الجامعة أقسام

 تطبٌق على

 المعرفة

 تحدٌث هناك

 لنظام مستمر

 المعلومات

 للجامعة

 جامعة تعانً

 من غرداٌة

 هجرة مشاكل

 إلى كفاءاتها

 أخرى مؤسسات

 جامعة تستغل

 كفاءاتها غرداٌة

 تدرٌب فً

 الجدد الموظفٌن

 المتوسط

 للجزء الحسابً

 تطبٌق الثانً

 المعرفة
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 للمعلومات مدركون العاملون

 ٌملكونها التً

Pearson 

Correlation 
1 ,346

**
 ,236

**
 ,423

**
 ,531

**
 ,362

**
 ,183

*
 ,296

**
 ,706

**
 

Sig. (2-tailed) 
 

,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,013 ,000 ,000 

N 185 185 185 185 185 185 185 185 185 

 الحرٌة غرداٌة جامعة تمنح

 المعرفة تطبٌق فً للعاملٌن

 الجدٌدة والمعلومات

Pearson 

Correlation 
,346

**
 1 ,491

**
 ,406

**
 ,392

**
 ,215

**
 -,056 ,231

**
 ,622

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 
 

,000 ,000 ,000 ,003 ,450 ,002 ,000 

N 185 185 185 185 185 185 185 185 185 

 على غرداٌة جامعة تعمل

 تطبٌق أمام العوائق إزالة

 المعرفة

Pearson 

Correlation 
,236

**
 ,491

**
 1 ,529

**
 ,498

**
 ,232

**
 -,103 ,181

*
 ,634

**
 

Sig. (2-tailed) ,001 ,000 
 

,000 ,000 ,001 ,164 ,014 ,000 

N 185 185 185 185 185 185 185 185 185 

 ضوابط غرداٌة جامعة تضع

 المعرفة على للسٌطرة

Pearson 

Correlation 
,423

**
 ,406

**
 ,529

**
 1 ,441

**
 ,395

**
 -,087 ,203

**
 ,697

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 
 

,000 ,000 ,240 ,005 ,000 

N 185 185 185 185 185 185 185 185 185 

 فً العاملٌن ٌحثون المدٌرون

 على الجامعة أقسام مختلف

 المعرفة تطبٌق

Pearson 

Correlation 
,531

**
 ,392

**
 ,498

**
 ,441

**
 1 -,045 ,049 ,425

**
 ,696

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 
 

,543 ,506 ,000 ,000 

N 185 185 185 185 185 185 185 185 185 

 لنظام مستمر تحدٌث هناك

 للجامعة المعلومات

Pearson 

Correlation 
,362

**
 ,215

**
 ,232

**
 ,395

**
 -,045 1 ,089 ,292

**
 ,554

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,003 ,001 ,000 ,543 
 

,227 ,000 ,000 

N 185 185 185 185 185 185 185 185 185 

 من غرداٌة جامعة تعانً

 إلى كفاءاتها هجرة مشاكل

 أخرى مؤسسات

Pearson 

Correlation 
,183

*
 -,056 -,103 -,087 ,049 ,089 1 ,005 ,219

**
 

Sig. (2-tailed) ,013 ,450 ,164 ,240 ,506 ,227 
 

,950 ,003 

N 185 185 185 185 185 185 185 185 185 

 غرداٌة جامعة تستغل

 الموظفٌن تدرٌب فً كفاءاتها

 الجدد

Pearson 

Correlation 
,296

**
 ,231

**
 ,181

*
 ,203

**
 ,425

**
 ,292

**
 ,005 1 ,590

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,002 ,014 ,005 ,000 ,000 ,950 
 

,000 

N 185 185 185 185 185 185 185 185 185 

 للجزء الحسابً المتوسط

 المعرفة تطبٌق الثانً

Pearson 

Correlation 
,706

**
 ,622

**
 ,634

**
 ,697

**
 ,696

**
 ,554

**
 ,219

**
 ,590

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,003 ,000 
 

N 185 185 185 185 185 185 185 185 185 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Correlations 

 جامعة لدى 

 غرداٌة

 مستشارون

 للمعرفة

 جامعة لدى

 خبراء غرداٌة

 مؤهلون معرفة

 جامعة لدى ٌوجد

 افراد غرداٌة

 األساسٌة مهمتهم

 قاعدة إنشاء

 واإلشراف المعرفة

 علٌها

 خبراء ٌحافظ

 على المعرفة

 حداثة

 المعلومات

 تشجع

 جامعة

 غرداٌة

 على

 التمٌز

 والتفوق

 غرداٌة جامعة تسعى

 جمٌع اشراك إلى

 اإلدارات فً الموظفٌن

 فً الجامعة وأقسام

 المعارف تقاسم

 طرٌق عن المتجددة

 والندوات اللقاءات

 الحسابً المتوسط

 فرٌق الثانً للجزء

 المعرفة

 مستشارون غرداٌة جامعة لدى

 للمعرفة

Pearson 

Correlation 
1 ,780

**
 ,640

**
 ,492

**
 ,418

**
 ,476

**
 ,826

**
 

Sig. (2-tailed) 
 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 185 185 185 185 185 185 185 

 معرفة خبراء غرداٌة جامعة لدى

 مؤهلون

Pearson 

Correlation 
,780

**
 1 ,566

**
 ,455

**
 ,512

**
 ,465

**
 ,822

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 
 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 185 185 185 185 185 185 185 

 افراد غرداٌة جامعة لدى ٌوجد

 قاعدة إنشاء األساسٌة مهمتهم

 علٌها واإلشراف المعرفة

Pearson 

Correlation 
,640

**
 ,566

**
 1 ,737

**
 ,352

**
 ,452

**
 ,805

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 
 

,000 ,000 ,000 ,000 

N 185 185 185 185 185 185 185 

 حداثة على المعرفة خبراء ٌحافظ

 المعلومات

Pearson 

Correlation 
,492

**
 ,455

**
 ,737

**
 1 ,490

**
 ,426

**
 ,770

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 
 

,000 ,000 ,000 

N 185 185 185 185 185 185 185 

 التمٌز على غرداٌة جامعة تشجع

 والتفوق

Pearson 

Correlation 
,418

**
 ,512

**
 ,352

**
 ,490

**
 1 ,500

**
 ,710

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 
 

,000 ,000 

N 185 185 185 185 185 185 185 

 اشراك إلى غرداٌة جامعة تسعى

 وأقسام اإلدارات فً الموظفٌن جمٌع

 المعارف تقاسم فً الجامعة

 اللقاءات طرٌق عن المتجددة

 والندوات

Pearson 

Correlation 
,476

**
 ,465

**
 ,452

**
 ,426

**
 ,500

**
 1 ,705

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 

,000 

N 185 185 185 185 185 185 185 

 الثانً للجزء الحسابً المتوسط

 المعرفة فرٌق

Pearson 

Correlation 
,826

**
 ,822

**
 ,805

**
 ,770

**
 ,710

**
 ,705

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 

N 185 185 185 185 185 185 185 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 اإلستبيانمعامل اإلرتباط للجزء الثالث من 
Correlations 

 للجزء الحسابً المتوسط 

 المؤسسً األداء تحسٌن الثالث

 للجزء الحسابً المتوسط

 المؤسسً األداء تمٌز الثالث

 للجزء الحسابً المتوسط

 وتطور تمٌز الكلً الثالث

 المؤسسً األداء

 األداء تحسٌن الثالث للجزء الحسابً المتوسط

 المؤسسً

Pearson Correlation 1 ,839
**

 ,982
**

 

Sig. (2-tailed) 
 

,000 ,000 

N 185 185 185 

 األداء تمٌز الثالث للجزء الحسابً المتوسط

 المؤسسً

Pearson Correlation ,839
**

 1 ,926
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 
 

,000 

N 185 185 185 

 وتطور تمٌز الكلً الثالث للجزء الحسابً المتوسط

 المؤسسً األداء

Pearson Correlation ,982
**

 ,926
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 
 

N 185 185 185 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 معامل اإلرتباط بين درجات الفقرات و الدرجة الكلية للمحور

 

Correlations 

 المتوسط 

 الحسابً

 للجزء

 الثالث

 تحسٌن

 األداء

 المؤسسً

 ٌلتزم

 الموظفون

 بأنظمة

 وقوانٌن

 العمل

 المطبقة

 فً

 الجامعة

 جامعة تعمل

 على غرداٌة

 المحافظة

 أفرادها على

 المبدعٌن

 الطرق بشتى

 تتٌح

 جامعة

 غرداٌة

 حرٌة

 طرح

 األفكار

 لعمالها

 حل فً

 المشكالت

 تعتمد

 جامعة

 غرداٌة

 حل فً

 مشكالتها

 على

 التشاور

 تتوافر

 لدى

 الموظفٌن

 الرغبة

 إلنجاز

 مهام

 العمل

 ضمن

 أوقات

 العمل

 الرسمٌة

 ٌؤدي

 اإلشراف

 المباشر

 والمتابعة

 المستمرة

 قبل من

 المدٌرٌن

 إلى

 تحسٌن

 أداء

 العاملٌن

 ٌساعد

 تفوٌض

الصالحٌا

 فً ت

 سرعة

 إنجاز

 األعمال

 ٌتوفر

 لدى

 الموظفٌن

 المهارة

 العالٌة

 حل على

 المشكالت

 الٌومٌة

 ألداء

 المهام

 الوظٌفٌة

 تمنح

 إدارة

 الجامعة

 مكافأة

 للموظفٌن

 الذٌن

 ٌتقدمون

 بأفكار

 إبداعٌة

 لتحسن

 األداء

 المؤسسً

 ٌوجد

 إهتمام

 ومتابعة

 قبل من

 المدٌرٌن

لالقتراحا

 التً ت

 بها ٌتقدم

المرؤوس

 ون

 والمتعلقة

 بجودة

 األداء

 ٌنسق

 المدٌرون

 بشكل

 مستمر

 لتحقٌق

 الجودة

 المطلوبة

 كافة فً

المستوٌا

 ت

 التنظٌمٌة

 هناك

 لدى إلمام

 الموظفٌن

 بطبٌعة

 األعمال

 الموكلة

 مما إلٌهم

 ٌساعدهم

 فً

 إنجازها

 بفاعلٌة

 للجزء الحسابً المتوسط

 األداء تحسٌن الثالث

 المؤسسً

Pears

on 

Correl

ation 

1 ,395
**

 ,572
**

 ,710
**

 ,729
**

 ,552
**

 ,503
**

 ,581
**

 ,400
**

 ,515
**

 ,637
**

 ,728
**

 ,466
**

 

Sig. 

(2-

tailed) 

 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 
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 بأنظمة الموظفون ٌلتزم

 فً المطبقة العمل وقوانٌن

 الجامعة

Pears

on 

Correl

ation 

,395
**

 1 ,085 ,162
*

 ,187
*

 ,420
**

 -,025 -,067 ,322
**

 -,113 ,008 ,173
*

 ,502
**

 

Sig. 

(2-

tailed) 

,000 

 

,249 ,028 ,011 ,000 ,732 ,363 ,000 ,126 ,913 ,018 ,000 

N 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 

 على غرداٌة جامعة تعمل

 أفرادها على المحافظة

 الطرق بشتى المبدعٌن

Pears

on 

Correl

ation 

,572
**

 ,085 1 ,533
**

 ,424
**

 -,065 ,100 ,138 ,069 ,687
**

 ,227
**

 ,278
**

 ,065 

Sig. 

(2-

tailed) 

,000 ,249 

 

,000 ,000 ,381 ,175 ,061 ,351 ,000 ,002 ,000 ,380 

N 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 

 حرٌة غرداٌة جامعة تتٌح

 فً لعمالها األفكار طرح

 المشكالت حل

Pears

on 

Correl

ation 

,710
**

 ,162
*

 ,533
**

 1 ,664
**

 ,180
*

 ,431
**

 ,400
**

 ,307
**

 ,372
**

 ,333
**

 ,461
**

 -,014 

Sig. 

(2-

tailed) 

,000 ,028 ,000 

 

,000 ,014 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,845 

N 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 

 فً غرداٌة جامعة تعتمد

 على مشكالتها حل

 التشاور

Pears

on 

Correl

ation 

,729
**

 ,187
*

 ,424
**

 ,664
**

 1 ,385
**

 ,473
**

 ,512
**

 ,160
*

 ,327
**

 ,326
**

 ,509
**

 ,077 

Sig. 

(2-

tailed) 

,000 ,011 ,000 ,000 

 

,000 ,000 ,000 ,029 ,000 ,000 ,000 ,295 

N 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 

 الموظفٌن لدى تتوافر

 العمل مهام إلنجاز الرغبة

 العمل أوقات ضمن

 الرسمٌة

Pears

on 

Correl

ation 

,552
**

 ,420
**

 -,065 ,180
*

 ,385
**

 1 ,244
**

 ,200
**

 ,251
**

 ,055 ,371
**

 ,284
**

 ,515
**

 

Sig. 

(2-

tailed) 

,000 ,000 ,381 ,014 ,000 

 

,001 ,006 ,001 ,458 ,000 ,000 ,000 

N 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 
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 المباشر اإلشراف ٌؤدي

 من المستمرة والمتابعة

 تحسٌن إلى المدٌرٌن قبل

 العاملٌن أداء

Pears

on 

Correl

ation 

,503
**

 -,025 ,100 ,431
**

 ,473
**

 ,244
**

 1 ,554
**

 ,175
*

 -,016 ,363
**

 ,443
**

 ,055 

Sig. 

(2-

tailed) 

,000 ,732 ,175 ,000 ,000 ,001 

 

,000 ,017 ,831 ,000 ,000 ,455 

N 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 

 تفوٌض ٌساعد

 سرعة فً الصالحٌات

 األعمال إنجاز

Pears

on 

Correl

ation 

,581
**

 -,067 ,138 ,400
**

 ,512
**

 ,200
**

 ,554
**

 1 ,052 ,324
**

 ,405
**

 ,592
**

 ,118 

Sig. 

(2-

tailed) 

,000 ,363 ,061 ,000 ,000 ,006 ,000 

 

,479 ,000 ,000 ,000 ,111 

N 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 

 الموظفٌن لدى ٌتوفر

 حل على العالٌة المهارة

 ألداء الٌومٌة المشكالت

 الوظٌفٌة المهام

Pears

on 

Correl

ation 

,400
**

 ,322
**

 ,069 ,307
**

 ,160
*

 ,251
**

 ,175
*

 ,052 1 ,173
*

 ,029 -,041 ,281
**

 

Sig. 

(2-

tailed) 

,000 ,000 ,351 ,000 ,029 ,001 ,017 ,479 

 

,019 ,694 ,581 ,000 

N 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 

 مكافأة الجامعة إدارة تمنح

 ٌتقدمون الذٌن للموظفٌن

 لتحسن إبداعٌة بأفكار

 المؤسسً األداء

Pears

on 

Correl

ation 

,515
**

 -,113 ,687
**

 ,372
**

 ,327
**

 ,055 -,016 ,324
**

 ,173
*

 1 ,179
*

 ,218
**

 -,084 

Sig. 

(2-

tailed) 

,000 ,126 ,000 ,000 ,000 ,458 ,831 ,000 ,019 

 

,015 ,003 ,257 

N 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 

 من ومتابعة إهتمام ٌوجد

 لالقتراحات المدٌرٌن قبل

 المرؤوسون بها ٌتقدم التً

 األداء بجودة والمتعلقة

Pears

on 

Correl

ation 

,637
**

 ,008 ,227
**

 ,333
**

 ,326
**

 ,371
**

 ,363
**

 ,405
**

 ,029 ,179
*

 1 ,746
**

 ,363
**

 

Sig. 

(2-

tailed) 

,000 ,913 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,694 ,015 

 

,000 ,000 

N 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 
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 بشكل المدٌرون ٌنسق

 الجودة لتحقٌق مستمر

 كافة فً المطلوبة

 التنظٌمٌة المستوٌات

Pears

on 

Correl

ation 

,728
**

 ,173
*

 ,278
**

 ,461
**

 ,509
**

 ,284
**

 ,443
**

 ,592
**

 -,041 ,218
**

 ,746
**

 1 ,374
**

 

Sig. 

(2-

tailed) 

,000 ,018 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,581 ,003 ,000 

 

,000 

N 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 

 الموظفٌن لدى إلمام هناك

 الموكلة األعمال بطبٌعة

 فً ٌساعدهم مما إلٌهم

 بفاعلٌة إنجازها

Pears

on 

Correl

ation 

,466
**

 ,502
**

 ,065 -,014 ,077 ,515
**

 ,055 ,118 ,281
**

 -,084 ,363
**

 ,374
**

 1 

Sig. 

(2-

tailed) 

,000 ,000 ,380 ,845 ,295 ,000 ,455 ,111 ,000 ,257 ,000 ,000 

 

N 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Correlations 

 خطة الجامعة لدى 

 األهداف واضحة عمل

 تقٌٌمها تستطٌع حٌث

 الكمٌة الناحٌة من

 والنوعٌة

 الجامعة تحقق

 المسطرة أهدافها

 ممٌٌز بشكل

 أن الجامعة َتعَتبِر

 تساهم المعرفٌة الطرق

 تعزٌز فً مباشرة

 وكذا اإلدارٌة أهدافها

 الموظفٌن أداء تمٌز

 فً الجامعة تتحكم

 فً المعرفٌة المدخالت

 حسب اإلداري نظامها

 لبلوغ اإلدارٌة األهداف

 اإلداري التمٌز

 للجزء الحسابً المتوسط

 األداء تمٌز الثالث

 المؤسسً

 األهداف واضحة عمل خطة الجامعة لدى

 الكمٌة الناحٌة من تقٌٌمها تستطٌع حٌث

 والنوعٌة

Pearson 

Correlation 
1 ,558

**
 ,478

**
 ,389

**
 ,765

**
 

Sig. (2-tailed) 
 

,000 ,000 ,000 ,000 

N 185 185 185 185 185 

 بشكل المسطرة أهدافها الجامعة تحقق

 ممٌٌز

Pearson 

Correlation 
,558

**
 1 ,466

**
 ,442

**
 ,784

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 
 

,000 ,000 ,000 

N 185 185 185 185 185 

 تساهم المعرفٌة الطرق أن الجامعة َتعَتبِر

 وكذا اإلدارٌة أهدافها تعزٌز فً مباشرة

 الموظفٌن أداء تمٌز

Pearson 

Correlation 
,478

**
 ,466

**
 1 ,657

**
 ,830

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 
 

,000 ,000 

N 185 185 185 185 185 

 فً المعرفٌة المدخالت فً الجامعة تتحكم

 اإلدارٌة األهداف حسب اإلداري نظامها

 اإلداري التمٌز لبلوغ

Pearson 

Correlation 
,389

**
 ,442

**
 ,657

**
 1 ,780

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 
 

,000 

N 185 185 185 185 185 
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 تمٌز الثالث للجزء الحسابً المتوسط

 المؤسسً األداء

Pearson 

Correlation 
,765

**
 ,784

**
 ,830

**
 ,780

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 
 

N 185 185 185 185 185 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 
 الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة المتوسطات

 

Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Valid Missing 

 إدارة متطلبات األول للجزء الحسابً المتوسط

 المعرفة
185 0 2,6366 ,42712 

 إدارة عملٌات الثانً للجزء الحسابً المتوسط

 المعرفة
185 0 2,6335 ,46537 

 وتطور تمٌز الكلً الثالث للجزء الحسابً المتوسط

 المؤسسً األداء
185 0 2,6044 ,56901 

 

 متطلبات إدارة المعرفةاألول محور المناقشة عبارات 
 

Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Valid Missing 

 63280, 2,8072 0 185 المنظمة ثقافة األول الجزء الحسابً الوسط

 52792, 2,5207 0 185 الجماعً العمل األول الجزء الحسابً الوسط

 لتكنلوجٌا التحتٌة البنٌة األول الجزء الحسابً الوسط

 المعلومات
185 0 2,7503 ,65782 

 64485, 2,2955 0 185 الضمنٌة المعرفة األول الجزء الحسابً الوسط

 77651, 2,7095 0 185 الصرٌحة المعرفة األول الجزء الحسابً الوسط
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 مناقشة عبارات المحور األول متطلبات إدارة المعرفة

 

Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Valid Missing 

 997, 3,03 0 185 العاملٌن بٌن التفكٌر طرق فً كبٌر تقارب هناك

 بها ٌلتزم غرداٌة بجامعة وقوانٌن معاٌٌر هناك

 الجمٌع
185 0 2,54 ,891 

 لخلق العاملٌن بٌن التفاعل بتشجٌع العلٌا اإلدارة تقوم

 بها والمشاركة المعرفة
185 0 2,86 ,922 

 ولكل المعرفة إلدارة إدارٌا دعما غرداٌة جامعة تقدم

 مستوٌاتها
185 0 2,76 ,908 

 كل فً الموظفٌن بٌن التفاعل غرداٌة جامعة تشجع

 المستوٌات
185 0 2,83 ,829 

 تحسٌن زٌادة فً بالمعرفة الموظفٌن اهتمام ٌؤثر

 العمل
185 0 1,97 ,646 

 غرداٌة جامعة فً الحاسوبٌة والنظم األجهزة تتوفر

 كافً بشكل
185 0 2,17 ,904 

 عدة من المعلومات تجمٌع على الفنٌة القدرة تتوفر

 الموظفٌن لدى مصادر
185 0 2,64 ,899 

 شبكة) الجامعة أقسام جمٌع بٌن اتصال شبكة هناك

 (LAN داخلٌة
185 0 3,02 1,024 

 1,146 3,04 0 185 الموظفٌن لجمٌع متاحة الجامعة داخل الشبكة

 لصٌانة المعلومات أمن نظام على الجامعة تتوفر

 للمؤسسة الداخلٌة الشبكة وحماٌة
185 0 2,88 1,136 

 الجامعة نجاح أن غرداٌة جامعة موظفو ٌعً

 المبادرة من ٌمتلكونه ما على ٌعتمد واستمرارها

 الخالقة واألفكار

185 0 2,17 1,090 

 المعرفة أن غرداٌة جامعة داخل الموظفون ٌعً

 األفكار خلق عملٌة فً القدرة أساس هً الذاتٌة

 واإلبداع الجودة من عالٌة مستوٌات وتحقٌق

185 0 2,31 ,907 

 ال كامنة معرفة هً الفردٌة المعرفة أن األفراد ٌعً

 إلٌها الحاجة وقت إال تظهر
185 0 2,41 ,747 

 من بشبكة األشخاص لربط غرداٌة جامعة تسعى

 والمعلومات األفكار تبادل أجل من المعلومات
185 0 2,65 ,927 

 مخزونا اإللكترونً موقعها فً غرداٌة جامعة تمتلك

 بسهولة علٌه االطالع ٌمكن معرفٌا
185 0 2,94 1,205 

 البٌئة أهمٌة غرداٌة جامعة فً الموظفون ٌعً

 لنشر بالشفافٌة تمتاز أن ٌجب والتً الداخلٌة

 واألفكار المعارف

185 0 2,52 ,933 

 المهن بكل خاص معرفً دلٌل الجامعة تمتلك

 نشاطها ضمن الممارسة واألدوار
185 0 2,73 1,100 
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 العاملٌن بٌن التفكٌر طرق فً كبٌر تقارب هناك

 Valid 

 Total بشدة أوافق ال أوافق ال محاٌد موافق بشدة موافق

Frequency 10 50 59 57 9 185 

Percent 5,4 27,0 31,9 30,8 4,9 100,0 

Valid Percent 5,4 27,0 31,9 30,8 4,9 100,0 

Cumulative Percent 5,4 32,4 64,3 95,1 100,0 
 

 

 الجمٌع بها ٌلتزم غرداٌة بجامعة وقوانٌن معاٌٌر هناك

 Valid 

 Total أوافق ال محاٌد موافق بشدة موافق

Frequency 10 106 29 40 185 

Percent 5,4 57,3 15,7 21,6 100,0 

Valid Percent 5,4 57,3 15,7 21,6 100,0 

Cumulative Percent 5,4 62,7 78,4 100,0 
 

 

 بها والمشاركة المعرفة لخلق العاملٌن بٌن التفاعل بتشجٌع العلٌا اإلدارة تقوم

 Valid 

 Total بشدة أوافق ال أوافق ال محاٌد موافق

Frequency 84 52 40 9 185 

Percent 45,4 28,1 21,6 4,9 100,0 

Valid Percent 45,4 28,1 21,6 4,9 100,0 

Cumulative Percent 45,4 73,5 95,1 100,0 
 

 

 

 

 مستوٌاتها ولكل المعرفة إلدارة إدارٌا دعما غرداٌة جامعة تقدم

 Valid 

 Total بشدة أوافق ال أوافق ال محاٌد موافق بشدة موافق

Frequency 5 83 53 39 5 185 

Percent 2,7 44,9 28,6 21,1 2,7 100,0 

Valid Percent 2,7 44,9 28,6 21,1 2,7 100,0 

Cumulative Percent 2,7 47,6 76,2 97,3 100,0 
 

 

 المستوٌات كل فً الموظفٌن بٌن التفاعل غرداٌة جامعة تشجع

 Valid 

 Total أوافق ال محاٌد موافق

Frequency 82 53 50 185 

Percent 44,3 28,6 27,0 100,0 

Valid Percent 44,3 28,6 27,0 100,0 

Cumulative Percent 44,3 73,0 100,0 
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 العمل تحسٌن زٌادة فً بالمعرفة الموظفٌن اهتمام ٌؤثر

 Valid 

 Total أوافق ال محاٌد موافق بشدة موافق

Frequency 36 123 21 5 185 

Percent 19,5 66,5 11,4 2,7 100,0 

Valid Percent 19,5 66,5 11,4 2,7 100,0 

Cumulative Percent 19,5 85,9 97,3 100,0 
 

 

 كافً بشكل غرداٌة جامعة فً الحاسوبٌة والنظم األجهزة تتوفر

 Valid 

 Total بشدة أوافق ال أوافق ال محاٌد موافق بشدة موافق

Frequency 29 123 10 18 5 185 

Percent 15,7 66,5 5,4 9,7 2,7 100,0 

Valid Percent 15,7 66,5 5,4 9,7 2,7 100,0 

Cumulative Percent 15,7 82,2 87,6 97,3 100,0 
 

 

 الموظفٌن لدى مصادر عدة من المعلومات تجمٌع على الفنٌة القدرة تتوفر

 Valid 

 Total أوافق ال محاٌد موافق بشدة موافق

Frequency 10 90 42 43 185 

Percent 5,4 48,6 22,7 23,2 100,0 

Valid Percent 5,4 48,6 22,7 23,2 100,0 

Cumulative Percent 5,4 54,1 76,8 100,0 
 

 

 (LAN داخلٌة شبكة) الجامعة أقسام جمٌع بٌن اتصال شبكة هناك

 Valid 

 Total بشدة أوافق ال أوافق ال محاٌد موافق بشدة موافق

Frequency 5 64 55 45 16 185 

Percent 2,7 34,6 29,7 24,3 8,6 100,0 

Valid Percent 2,7 34,6 29,7 24,3 8,6 100,0 

Cumulative Percent 2,7 37,3 67,0 91,4 100,0 
 

 

 الموظفٌن لجمٌع متاحة الجامعة داخل الشبكة

 Valid 

 Total بشدة أوافق ال أوافق ال محاٌد موافق بشدة موافق

Frequency 10 69 27 61 18 185 

Percent 5,4 37,3 14,6 33,0 9,7 100,0 

Valid Percent 5,4 37,3 14,6 33,0 9,7 100,0 

Cumulative Percent 5,4 42,7 57,3 90,3 100,0 
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 للمؤسسة الداخلٌة الشبكة وحماٌة لصٌانة المعلومات أمن نظام على الجامعة تتوفر

 Valid 

 Total بشدة أوافق ال أوافق ال محاٌد موافق بشدة موافق

Frequency 12 71 53 25 24 185 

Percent 6,5 38,4 28,6 13,5 13,0 100,0 

Valid Percent 6,5 38,4 28,6 13,5 13,0 100,0 

Cumulative Percent 6,5 44,9 73,5 87,0 100,0 
 

 

 الخالقة واألفكار المبادرة من ٌمتلكونه ما على ٌعتمد واستمرارها الجامعة نجاح أن غرداٌة جامعة موظفو ٌعً

 Valid 

 Total بشدة أوافق ال أوافق ال محاٌد موافق بشدة موافق

Frequency 46 100 11 17 11 185 

Percent 24,9 54,1 5,9 9,2 5,9 100,0 

Valid Percent 24,9 54,1 5,9 9,2 5,9 100,0 

Cumulative Percent 24,9 78,9 84,9 94,1 100,0 
 

 

 واإلبداع الجودة من عالٌة مستوٌات وتحقٌق األفكار خلق عملٌة فً القدرة أساس هً الذاتٌة المعرفة أن غرداٌة جامعة داخل الموظفون ٌعً

 Valid 

 Total بشدة أوافق ال أوافق ال محاٌد موافق بشدة موافق

Frequency 32 84 53 12 4 185 

Percent 17,3 45,4 28,6 6,5 2,2 100,0 

Valid Percent 17,3 45,4 28,6 6,5 2,2 100,0 

Cumulative Percent 17,3 62,7 91,4 97,8 100,0 
 

 

 

 إلٌها الحاجة وقت إال تظهر ال كامنة معرفة هً الفردٌة المعرفة أن األفراد ٌعً

 Valid 

 Total أوافق ال محاٌد موافق بشدة موافق

Frequency 14 97 59 15 185 

Percent 7,6 52,4 31,9 8,1 100,0 

Valid Percent 7,6 52,4 31,9 8,1 100,0 

Cumulative Percent 7,6 60,0 91,9 100,0 
 

 

 والمعلومات األفكار تبادل أجل من المعلومات من بشبكة األشخاص لربط غرداٌة جامعة تسعى

 Valid 

 Total أوافق ال محاٌد موافق بشدة موافق

Frequency 10 93 34 48 185 

Percent 5,4 50,3 18,4 25,9 100,0 

Valid Percent 5,4 50,3 18,4 25,9 100,0 

Cumulative Percent 5,4 55,7 74,1 100,0 
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 بسهولة علٌه االطالع ٌمكن معرفٌا مخزونا اإللكترونً موقعها فً غرداٌة جامعة تمتلك

 Valid 

 Total بشدة أوافق ال أوافق ال محاٌد موافق بشدة موافق

Frequency 9 89 16 47 24 185 

Percent 4,9 48,1 8,6 25,4 13,0 100,0 

Valid Percent 4,9 48,1 8,6 25,4 13,0 100,0 

Cumulative Percent 4,9 53,0 61,6 87,0 100,0 
 

 

 واألفكار المعارف لنشر بالشفافٌة تمتاز أن ٌجب والتً الداخلٌة البٌئة أهمٌة غرداٌة جامعة فً الموظفون ٌعً

 Valid 

 Total بشدة أوافق ال أوافق ال محاٌد موافق بشدة موافق

Frequency 10 105 43 17 10 185 

Percent 5,4 56,8 23,2 9,2 5,4 100,0 

Valid Percent 5,4 56,8 23,2 9,2 5,4 100,0 

Cumulative Percent 5,4 62,2 85,4 94,6 100,0 
 

 

 نشاطها ضمن الممارسة واألدوار المهن بكل خاص معرفً دلٌل الجامعة تمتلك

 Valid 

 Total بشدة أوافق ال أوافق ال محاٌد موافق بشدة موافق

Frequency 5 110 18 34 18 185 

Percent 2,7 59,5 9,7 18,4 9,7 100,0 

Valid Percent 2,7 59,5 9,7 18,4 9,7 100,0 

Cumulative Percent 2,7 62,2 71,9 90,3 100,0 
 

 

 المتوسط الجسابي و االنحراف المعياري لمحور عمليات إدارة المعرفة

 

 

Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Valid Missing 

 46747, 2,4670 0 185 المعرفة تولٌد الثانً للجزء الحسابً المتوسط

 56448, 2,6892 0 185 المعرفة توزٌع الثانً للجزء الحسابً المتوسط

 70176, 2,1784 0 185 المعرفة خزن الثانً للجزء الحسابً المتوسط

 56836, 2,6236 0 185 المعرفة تطبٌق الثانً للجزء الحسابً المتوسط

 76301, 2,9000 0 185 المعرفة فرٌق الثانً للجزء الحسابً المتوسط

 إدارة عملٌات الثانً للجزء الحسابً المتوسط

 المعرفة
185 0 2,6335 ,46537 
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 إدارة المعرفة الثاني عملياتمناقشة عبارات المحور 
 

Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Valid Missing 

 741, 2,01 0 185 تكوٌنٌة دورات إجراء خالل من المعرفة اكتساب ٌتم

 واكتساب تبادل عنه ٌنتج العاملٌن بٌن تواصل هناك

 المعارف
185 0 2,14 ,738 

 ونشر اإلبداع تشجٌع على غرداٌة جامعة تعمل

 المعرفة
185 0 2,48 ,873 

 وتورٌث التواصل بعمٌلة غرداٌة جامعة تهتم

 الخبرات
185 0 2,80 ,833 

 المعرفة تولٌد فً الحدٌثة التقنٌات الجامعة تعتمد

 (النموذجٌة المعاٌٌر الذهنً، العصف)
185 0 2,91 ,899 

 على المعرفة توزٌع فً غرداٌة جامعة تعتمد

 الرسمٌة االجتماعات
185 0 2,40 ,693 

 فرق على المعرفة توزٌع فً غرداٌة جامعة تعتمد

 العمل
185 0 2,70 ,791 

 شبكات على المعرفة توزٌع فً غرداٌة جامعة تعتمد

 الحاسوب
185 0 3,03 ,966 

 على المعرفة توزٌع فً غرداٌة جامعة تعتمد

 الرسمٌة غٌر العالقات
185 0 2,63 ,953 

 على المعرفة خزن فً غرداٌة جامعة تعتمد

 المكتوبة والوثائق السجالت
185 0 2,00 ,752 

 على المعرفة خزن فً غرداٌة جامعة تعتمد

 الحوسبة
185 0 2,36 ,940 

 860, 2,54 0 185 ٌملكونها التً للمعلومات مدركون العاملون

 تطبٌق فً للعاملٌن الحرٌة غرداٌة جامعة تمنح

 الجدٌدة والمعلومات المعرفة
185 0 2,77 ,867 

 تطبٌق أمام العوائق إزالة على غرداٌة جامعة تعمل

 المعرفة
185 0 2,64 ,867 

 960, 2,96 0 185 المعرفة على للسٌطرة ضوابط غرداٌة جامعة تضع

 الجامعة أقسام مختلف فً العاملٌن ٌحثون المدٌرون

 المعرفة تطبٌق على
185 0 2,53 1,043 

 1,080 2,79 0 185 للجامعة المعلومات لنظام مستمر تحدٌث هناك

 إلى كفاءاتها هجرة مشاكل من غرداٌة جامعة تعانً

 أخرى مؤسسات
185 0 2,26 ,908 

 الموظفٌن تدرٌب فً كفاءاتها غرداٌة جامعة تستغل

 الجدد
185 0 2,50 1,114 

 1,024 2,92 0 185 للمعرفة مستشارون غرداٌة جامعة لدى

 1,033 3,06 0 185 مؤهلون معرفة خبراء غرداٌة جامعة لدى
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 األساسٌة مهمتهم افراد غرداٌة جامعة لدى ٌوجد

 علٌها واإلشراف المعرفة قاعدة إنشاء
185 0 2,84 ,992 

 927, 2,99 0 185 المعلومات حداثة على المعرفة خبراء ٌحافظ

 1,047 2,74 0 185 والتفوق التمٌز على غرداٌة جامعة تشجع

 فً الموظفٌن جمٌع اشراك إلى غرداٌة جامعة تسعى

 المعارف تقاسم فً الجامعة وأقسام اإلدارات

 والندوات اللقاءات طرٌق عن المتجددة

185 0 2,85 ,890 

 

 تكوٌنٌة دورات إجراء خالل من المعرفة اكتساب ٌتم

 Valid 

 Total أوافق ال محاٌد موافق بشدة موافق

Frequency 38 120 15 12 185 

Percent 20,5 64,9 8,1 6,5 100,0 

Valid Percent 20,5 64,9 8,1 6,5 100,0 

Cumulative Percent 20,5 85,4 93,5 100,0 
 

 

 المعارف واكتساب تبادل عنه ٌنتج العاملٌن بٌن تواصل هناك

 Valid 

 Total أوافق ال محاٌد موافق بشدة موافق

Frequency 22 132 14 17 185 

Percent 11,9 71,4 7,6 9,2 100,0 

Valid Percent 11,9 71,4 7,6 9,2 100,0 

Cumulative Percent 11,9 83,2 90,8 100,0 
 

 

 

 

 المعرفة ونشر اإلبداع تشجٌع على غرداٌة جامعة تعمل

 Valid 

 Total بشدة أوافق ال أوافق ال محاٌد موافق بشدة موافق

Frequency 18 85 63 14 5 185 

Percent 9,7 45,9 34,1 7,6 2,7 100,0 

Valid Percent 9,7 45,9 34,1 7,6 2,7 100,0 

Cumulative Percent 9,7 55,7 89,7 97,3 100,0 
 

 

 

 الخبرات وتورٌث التواصل بعمٌلة غرداٌة جامعة تهتم

 Valid 

 Total بشدة أوافق ال أوافق ال محاٌد موافق بشدة موافق

Frequency 5 66 80 29 5 185 

Percent 2,7 35,7 43,2 15,7 2,7 100,0 

Valid Percent 2,7 35,7 43,2 15,7 2,7 100,0 

Cumulative Percent 2,7 38,4 81,6 97,3 100,0 
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 (النموذجٌة المعاٌٌر الذهنً، العصف) المعرفة تولٌد فً الحدٌثة التقنٌات الجامعة تعتمد

 Valid 

 Total بشدة أوافق ال أوافق ال محاٌد موافق بشدة موافق

Frequency 10 48 80 42 5 185 

Percent 5,4 25,9 43,2 22,7 2,7 100,0 

Valid Percent 5,4 25,9 43,2 22,7 2,7 100,0 

Cumulative Percent 5,4 31,4 74,6 97,3 100,0 
 

 

 الرسمٌة االجتماعات على المعرفة توزٌع فً غرداٌة جامعة تعتمد

 Valid 

 Total أوافق ال محاٌد موافق بشدة موافق

Frequency 5 118 45 17 185 

Percent 2,7 63,8 24,3 9,2 100,0 

Valid Percent 2,7 63,8 24,3 9,2 100,0 

Cumulative Percent 2,7 66,5 90,8 100,0 
 

 

 العمل فرق على المعرفة توزٌع فً غرداٌة جامعة تعتمد

 Valid 

 Total أوافق ال محاٌد موافق

Frequency 94 53 38 185 

Percent 50,8 28,6 20,5 100,0 

Valid Percent 50,8 28,6 20,5 100,0 

Cumulative Percent 50,8 79,5 100,0 
 

 

 الحاسوب شبكات على المعرفة توزٌع فً غرداٌة جامعة تعتمد

 Valid 

 Total بشدة أوافق ال أوافق ال محاٌد موافق بشدة موافق

Frequency 15 26 94 38 12 185 

Percent 8,1 14,1 50,8 20,5 6,5 100,0 

Valid Percent 8,1 14,1 50,8 20,5 6,5 100,0 

Cumulative Percent 8,1 22,2 73,0 93,5 100,0 
 

 

 الرسمٌة غٌر العالقات على المعرفة توزٌع فً غرداٌة جامعة تعتمد

 Valid 

 Total أوافق ال محاٌد موافق بشدة موافق

Frequency 25 56 67 37 185 

Percent 13,5 30,3 36,2 20,0 100,0 

Valid Percent 13,5 30,3 36,2 20,0 100,0 

Cumulative Percent 13,5 43,8 80,0 100,0 
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 المكتوبة والوثائق السجالت على المعرفة خزن فً غرداٌة جامعة تعتمد

 Valid 

 Total أوافق ال محاٌد موافق بشدة موافق

Frequency 42 111 22 10 185 

Percent 22,7 60,0 11,9 5,4 100,0 

Valid Percent 22,7 60,0 11,9 5,4 100,0 

Cumulative Percent 22,7 82,7 94,6 100,0 
 

 

 الحوسبة على المعرفة خزن فً غرداٌة جامعة تعتمد

 Valid 

 Total بشدة أوافق ال أوافق ال محاٌد موافق بشدة موافق

Frequency 21 111 24 24 5 185 

Percent 11,4 60,0 13,0 13,0 2,7 100,0 

Valid Percent 11,4 60,0 13,0 13,0 2,7 100,0 

Cumulative Percent 11,4 71,4 84,3 97,3 100,0 
 

 

 ٌملكونها التً للمعلومات مدركون العاملون

 Valid 

 Total بشدة أوافق ال أوافق ال محاٌد موافق بشدة موافق

Frequency 9 99 51 21 5 185 

Percent 4,9 53,5 27,6 11,4 2,7 100,0 

Valid Percent 4,9 53,5 27,6 11,4 2,7 100,0 

Cumulative Percent 4,9 58,4 85,9 97,3 100,0 
 

 

 الجدٌدة والمعلومات المعرفة تطبٌق فً للعاملٌن الحرٌة غرداٌة جامعة تمنح

 Valid 

 Total أوافق ال محاٌد موافق بشدة موافق

Frequency 5 80 52 48 185 

Percent 2,7 43,2 28,1 25,9 100,0 

Valid Percent 2,7 43,2 28,1 25,9 100,0 

Cumulative Percent 2,7 45,9 74,1 100,0 
 

 

 المعرفة تطبٌق أمام العوائق إزالة على غرداٌة جامعة تعمل

 Valid 

 Total بشدة أوافق ال أوافق ال محاٌد موافق بشدة موافق

Frequency 10 79 68 23 5 185 

Percent 5,4 42,7 36,8 12,4 2,7 100,0 

Valid Percent 5,4 42,7 36,8 12,4 2,7 100,0 

Cumulative Percent 5,4 48,1 84,9 97,3 100,0 
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 المعرفة على للسٌطرة ضوابط غرداٌة جامعة تضع

 Valid 

 Total بشدة أوافق ال أوافق ال محاٌد موافق بشدة موافق

Frequency 12 38 96 24 15 185 

Percent 6,5 20,5 51,9 13,0 8,1 100,0 

Valid Percent 6,5 20,5 51,9 13,0 8,1 100,0 

Cumulative Percent 6,5 27,0 78,9 91,9 100,0 
 

 

 المعرفة تطبٌق على الجامعة أقسام مختلف فً العاملٌن ٌحثون المدٌرون

 Valid 

 Total بشدة أوافق ال أوافق ال محاٌد موافق بشدة موافق

Frequency 29 72 46 33 5 185 

Percent 15,7 38,9 24,9 17,8 2,7 100,0 

Valid Percent 15,7 38,9 24,9 17,8 2,7 100,0 

Cumulative Percent 15,7 54,6 79,5 97,3 100,0 
 

 

 للجامعة المعلومات لنظام مستمر تحدٌث هناك

 Valid 

 Total بشدة أوافق ال أوافق ال محاٌد موافق بشدة موافق

Frequency 17 70 43 45 10 185 

Percent 9,2 37,8 23,2 24,3 5,4 100,0 

Valid Percent 9,2 37,8 23,2 24,3 5,4 100,0 

Cumulative Percent 9,2 47,0 70,3 94,6 100,0 
 

 

 

 أخرى مؤسسات إلى كفاءاتها هجرة مشاكل من غرداٌة جامعة تعانً

 Valid 

 Total بشدة أوافق ال أوافق ال محاٌد موافق بشدة موافق

Frequency 35 86 49 11 4 185 

Percent 18,9 46,5 26,5 5,9 2,2 100,0 

Valid Percent 18,9 46,5 26,5 5,9 2,2 100,0 

Cumulative Percent 18,9 65,4 91,9 97,8 100,0 
 

 

 الجدد الموظفٌن تدرٌب فً كفاءاتها غرداٌة جامعة تستغل

 Valid 

 Total أوافق ال محاٌد موافق بشدة موافق

Frequency 38 69 25 53 185 

Percent 20,5 37,3 13,5 28,6 100,0 

Valid Percent 20,5 37,3 13,5 28,6 100,0 

Cumulative Percent 20,5 57,8 71,4 100,0 
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 للمعرفة مستشارون غرداٌة جامعة لدى

 Valid 

 Total بشدة أوافق ال أوافق ال محاٌد موافق بشدة موافق

Frequency 10 58 69 32 16 185 

Percent 5,4 31,4 37,3 17,3 8,6 100,0 

Valid Percent 5,4 31,4 37,3 17,3 8,6 100,0 

Cumulative Percent 5,4 36,8 74,1 91,4 100,0 
 

 

 مؤهلون معرفة خبراء غرداٌة جامعة لدى

 Valid 

 Total بشدة أوافق ال أوافق ال محاٌد موافق بشدة موافق

Frequency 5 56 69 33 22 185 

Percent 2,7 30,3 37,3 17,8 11,9 100,0 

Valid Percent 2,7 30,3 37,3 17,8 11,9 100,0 

Cumulative Percent 2,7 33,0 70,3 88,1 100,0 
 

 

 

 علٌها واإلشراف المعرفة قاعدة إنشاء األساسٌة مهمتهم افراد غرداٌة جامعة لدى ٌوجد

 Valid 

 Total بشدة أوافق ال أوافق ال محاٌد موافق بشدة موافق

Frequency 19 46 71 44 5 185 

Percent 10,3 24,9 38,4 23,8 2,7 100,0 

Valid Percent 10,3 24,9 38,4 23,8 2,7 100,0 

Cumulative Percent 10,3 35,1 73,5 97,3 100,0 
 

 

 المعلومات حداثة على المعرفة خبراء ٌحافظ

 Valid 

 Total بشدة أوافق ال أوافق ال محاٌد موافق بشدة موافق

Frequency 4 53 84 29 15 185 

Percent 2,2 28,6 45,4 15,7 8,1 100,0 

Valid Percent 2,2 28,6 45,4 15,7 8,1 100,0 

Cumulative Percent 2,2 30,8 76,2 91,9 100,0 
 

 

 والتفوق التمٌز على غرداٌة جامعة تشجع

 Valid 

 Total بشدة أوافق ال أوافق ال محاٌد موافق بشدة موافق

Frequency 15 72 58 26 14 185 

Percent 8,1 38,9 31,4 14,1 7,6 100,0 

Valid Percent 8,1 38,9 31,4 14,1 7,6 100,0 

Cumulative Percent 8,1 47,0 78,4 92,4 100,0 
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 والندوات اللقاءات طرٌق عن المتجددة المعارف تقاسم فً الجامعة وأقسام اإلدارات فً الموظفٌن جمٌع اشراك إلى غرداٌة جامعة تسعى

 Valid 

 Total بشدة أوافق ال أوافق ال محاٌد موافق بشدة موافق

Frequency 4 68 74 30 9 185 

Percent 2,2 36,8 40,0 16,2 4,9 100,0 

Valid Percent 2,2 36,8 40,0 16,2 4,9 100,0 

Cumulative Percent 2,2 38,9 78,9 95,1 100,0 
 

 
 المتوسط الجسابي و االنحراف المعياري لمحور تميز وتطور األداء المؤسسي

 

Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Valid Missing 

 األداء تحسٌن الثالث للجزء الحسابً المتوسط

 المؤسسً
185 0 2,5752 ,52684 

 األداء تمٌز الثالث للجزء الحسابً المتوسط

 المؤسسً
185 0 2,6919 ,78128 

 وتطور تمٌز الكلً الثالث للجزء الحسابً المتوسط

 المؤسسً األداء
185 0 2,6044 ,56901 

 

 الثالث تميز وتطور األداء المؤسسيمحور المناقشة عبارات 
 

Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Valid Missing 

 فً المطبقة العمل وقوانٌن بأنظمة الموظفون ٌلتزم

 الجامعة
185 0 2,60 1,044 

 أفرادها على المحافظة على غرداٌة جامعة تعمل

 الطرق بشتى المبدعٌن
185 0 3,15 1,052 

 فً لعمالها األفكار طرح حرٌة غرداٌة جامعة تتٌح

 المشكالت حل
185 0 2,79 ,927 

 857, 2,63 0 185 التشاور على مشكالتها حل فً غرداٌة جامعة تعتمد

 العمل مهام إلنجاز الرغبة الموظفٌن لدى تتوافر

 الرسمٌة العمل أوقات ضمن
185 0 2,32 ,950 

 قبل من المستمرة والمتابعة المباشر اإلشراف ٌؤدي

 العاملٌن أداء تحسٌن إلى المدٌرٌن
185 0 2,06 ,738 

 إنجاز سرعة فً الصالحٌات تفوٌض ٌساعد

 األعمال
185 0 1,93 ,635 

 حل على العالٌة المهارة الموظفٌن لدى ٌتوفر

 الوظٌفٌة المهام ألداء الٌومٌة المشكالت
185 0 2,17 ,846 
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 ٌتقدمون الذٌن للموظفٌن مكافأة الجامعة إدارة تمنح

 المؤسسً األداء لتحسن إبداعٌة بأفكار
185 0 3,35 1,310 

 لالقتراحات المدٌرٌن قبل من ومتابعة إهتمام ٌوجد

 األداء بجودة والمتعلقة المرؤوسون بها ٌتقدم التً
185 0 2,91 1,034 

 الجودة لتحقٌق مستمر بشكل المدٌرون ٌنسق

 التنظٌمٌة المستوٌات كافة فً المطلوبة
185 0 2,65 ,962 

 الموكلة األعمال بطبٌعة الموظفٌن لدى إلمام هناك

 بفاعلٌة إنجازها فً ٌساعدهم مما إلٌهم
185 0 2,34 ,833 

 حٌث األهداف واضحة عمل خطة الجامعة لدى

 والنوعٌة الكمٌة الناحٌة من تقٌٌمها تستطٌع
185 0 2,66 ,965 

 1,012 2,86 0 185 ممٌٌز بشكل المسطرة أهدافها الجامعة تحقق

 فً مباشرة تساهم المعرفٌة الطرق أن الجامعة َتعَتبِر

 الموظفٌن أداء تمٌز وكذا اإلدارٌة أهدافها تعزٌز
185 0 2,64 1,055 

 نظامها فً المعرفٌة المدخالت فً الجامعة تتحكم

 التمٌز لبلوغ اإلدارٌة األهداف حسب اإلداري

 اإلداري

185 0 2,61 ,921 

 

 

 الجامعة فً المطبقة العمل وقوانٌن بأنظمة الموظفون ٌلتزم

 Valid 

 Total بشدة أوافق ال أوافق ال محاٌد موافق بشدة موافق

Frequency 14 103 18 43 7 185 

Percent 7,6 55,7 9,7 23,2 3,8 100,0 

Valid Percent 7,6 55,7 9,7 23,2 3,8 100,0 

Cumulative Percent 7,6 63,2 73,0 96,2 100,0 
 

 

 الطرق بشتى المبدعٌن أفرادها على المحافظة على غرداٌة جامعة تعمل

 Valid 

 Total بشدة أوافق ال أوافق ال محاٌد موافق بشدة موافق

Frequency 4 52 67 36 26 185 

Percent 2,2 28,1 36,2 19,5 14,1 100,0 

Valid Percent 2,2 28,1 36,2 19,5 14,1 100,0 

Cumulative Percent 2,2 30,3 66,5 85,9 100,0 
 

 

 المشكالت حل فً لعمالها األفكار طرح حرٌة غرداٌة جامعة تتٌح

 Valid 

 Total بشدة أوافق ال أوافق ال محاٌد موافق بشدة موافق

Frequency 5 73 76 17 14 185 

Percent 2,7 39,5 41,1 9,2 7,6 100,0 

Valid Percent 2,7 39,5 41,1 9,2 7,6 100,0 

Cumulative Percent 2,7 42,2 83,2 92,4 100,0 
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 التشاور على مشكالتها حل فً غرداٌة جامعة تعتمد

 Valid 

 Total بشدة أوافق ال أوافق ال محاٌد موافق بشدة موافق

Frequency 5 94 55 26 5 185 

Percent 2,7 50,8 29,7 14,1 2,7 100,0 

Valid Percent 2,7 50,8 29,7 14,1 2,7 100,0 

Cumulative Percent 2,7 53,5 83,2 97,3 100,0 
 

 

 

 الرسمٌة العمل أوقات ضمن العمل مهام إلنجاز الرغبة الموظفٌن لدى تتوافر

 Valid 

 Total أوافق ال محاٌد موافق بشدة موافق

Frequency 30 99 23 33 185 

Percent 16,2 53,5 12,4 17,8 100,0 

Valid Percent 16,2 53,5 12,4 17,8 100,0 

Cumulative Percent 16,2 69,7 82,2 100,0 
 

 

 العاملٌن أداء تحسٌن إلى المدٌرٌن قبل من المستمرة والمتابعة المباشر اإلشراف ٌؤدي

 Valid 

 Total أوافق ال محاٌد موافق بشدة موافق

Frequency 36 111 29 9 185 

Percent 19,5 60,0 15,7 4,9 100,0 

Valid Percent 19,5 60,0 15,7 4,9 100,0 

Cumulative Percent 19,5 79,5 95,1 100,0 
 

 

 األعمال إنجاز سرعة فً الصالحٌات تفوٌض ٌساعد

 Valid 

 Total أوافق ال محاٌد موافق بشدة موافق

Frequency 39 125 16 5 185 

Percent 21,1 67,6 8,6 2,7 100,0 

Valid Percent 21,1 67,6 8,6 2,7 100,0 

Cumulative Percent 21,1 88,6 97,3 100,0 
 

 

 الوظٌفٌة المهام ألداء الٌومٌة المشكالت حل على العالٌة المهارة الموظفٌن لدى ٌتوفر

 Valid 

 Total أوافق ال محاٌد موافق بشدة موافق

Frequency 33 108 24 20 185 

Percent 17,8 58,4 13,0 10,8 100,0 

Valid Percent 17,8 58,4 13,0 10,8 100,0 

Cumulative Percent 17,8 76,2 89,2 100,0 
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 المؤسسً األداء لتحسن إبداعٌة بأفكار ٌتقدمون الذٌن للموظفٌن مكافأة الجامعة إدارة تمنح

 Valid 

 Total بشدة أوافق ال أوافق ال محاٌد موافق بشدة موافق

Frequency 24 24 42 54 41 185 

Percent 13,0 13,0 22,7 29,2 22,2 100,0 

Valid Percent 13,0 13,0 22,7 29,2 22,2 100,0 

Cumulative Percent 13,0 25,9 48,6 77,8 100,0 
 

 

 األداء بجودة والمتعلقة المرؤوسون بها ٌتقدم التً لالقتراحات المدٌرٌن قبل من ومتابعة إهتمام ٌوجد

 Valid 

 Total بشدة أوافق ال أوافق ال محاٌد موافق بشدة موافق

Frequency 10 62 62 36 15 185 

Percent 5,4 33,5 33,5 19,5 8,1 100,0 

Valid Percent 5,4 33,5 33,5 19,5 8,1 100,0 

Cumulative Percent 5,4 38,9 72,4 91,9 100,0 
 

 

 

 التنظٌمٌة المستوٌات كافة فً المطلوبة الجودة لتحقٌق مستمر بشكل المدٌرون ٌنسق

 Valid 

 Total بشدة أوافق ال أوافق ال محاٌد موافق بشدة موافق

Frequency 15 79 52 34 5 185 

Percent 8,1 42,7 28,1 18,4 2,7 100,0 

Valid Percent 8,1 42,7 28,1 18,4 2,7 100,0 

Cumulative Percent 8,1 50,8 78,9 97,3 100,0 
 

 

 بفاعلٌة إنجازها فً ٌساعدهم مما إلٌهم الموكلة األعمال بطبٌعة الموظفٌن لدى إلمام هناك

 Valid 

 Total أوافق ال محاٌد موافق بشدة موافق

Frequency 24 93 49 19 185 

Percent 13,0 50,3 26,5 10,3 100,0 

Valid Percent 13,0 50,3 26,5 10,3 100,0 

Cumulative Percent 13,0 63,2 89,7 100,0 
 

 

 والنوعٌة الكمٌة الناحٌة من تقٌٌمها تستطٌع حٌث األهداف واضحة عمل خطة الجامعة لدى

 Valid 

 Total بشدة أوافق ال أوافق ال محاٌد موافق بشدة موافق

Frequency 14 80 50 36 5 185 

Percent 7,6 43,2 27,0 19,5 2,7 100,0 

Valid Percent 7,6 43,2 27,0 19,5 2,7 100,0 

Cumulative Percent 7,6 50,8 77,8 97,3 100,0 
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 ممٌٌز بشكل المسطرة أهدافها الجامعة تحقق

 Valid 

 Total بشدة أوافق ال أوافق ال محاٌد موافق بشدة موافق

Frequency 10 63 71 25 16 185 

Percent 5,4 34,1 38,4 13,5 8,6 100,0 

Valid Percent 5,4 34,1 38,4 13,5 8,6 100,0 

Cumulative Percent 5,4 39,5 77,8 91,4 100,0 
 

 

 

 الموظفٌن أداء تمٌز وكذا اإلدارٌة أهدافها تعزٌز فً مباشرة تساهم المعرفٌة الطرق أن الجامعة َتعَتبِر

 Valid 

 Total بشدة أوافق ال أوافق ال محاٌد موافق بشدة موافق

Frequency 14 89 49 16 17 185 

Percent 7,6 48,1 26,5 8,6 9,2 100,0 

Valid Percent 7,6 48,1 26,5 8,6 9,2 100,0 

Cumulative Percent 7,6 55,7 82,2 90,8 100,0 
 

 

 اإلداري التمٌز لبلوغ اإلدارٌة األهداف حسب اإلداري نظامها فً المعرفٌة المدخالت فً الجامعة تتحكم

 Valid 

 Total بشدة أوافق ال أوافق ال محاٌد موافق بشدة موافق

Frequency 10 89 60 16 10 185 

Percent 5,4 48,1 32,4 8,6 5,4 100,0 

Valid Percent 5,4 48,1 32,4 8,6 5,4 100,0 

Cumulative Percent 5,4 53,5 85,9 94,6 100,0 
 

 

 للعينة الواحدة لمتطلبات إدارة المعرفة Tإختبار 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 0 

t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 2,8990 2,7154 2,80721 000, 184 60,339 المنظمة ثقافة األول الجزء الحسابً الوسط

 2,5973 2,4441 2,52072 000, 184 64,944 الجماعً العمل األول الجزء الحسابً الوسط

 لتكنلوجٌا التحتٌة البنٌة األول الجزء الحسابً الوسط

 المعلومات
56,866 184 ,000 2,75027 2,6549 2,8457 

 2,3890 2,2020 2,29550 000, 184 48,418 الضمنٌة المعرفة األول الجزء الحسابً الوسط

 2,8221 2,5968 2,70946 000, 184 47,459 الصرٌحة المعرفة األول الجزء الحسابً الوسط
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 للعينة الواحدة ألبعاد عمليات إدارة المعرفة Tإختبار 
One-Sample Test 

 Test Value = 0 

t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 2,5348 2,3992 2,46703 000, 184 71,781 المعرفة تولٌد الثانً للجزء الحسابً المتوسط

 2,7711 2,6073 2,68919 000, 184 64,798 المعرفة توزٌع الثانً للجزء الحسابً المتوسط

 2,2802 2,0766 2,17838 000, 184 42,221 المعرفة خزن الثانً للجزء الحسابً المتوسط

 2,7061 2,5412 2,62365 000, 184 62,787 المعرفة تطبٌق الثانً للجزء الحسابً المتوسط

 3,0107 2,7893 2,90000 000, 184 51,696 المعرفة فرٌق الثانً للجزء الحسابً المتوسط

 

 تميز وتطور األداء المؤسسيللعينة الواحدة ألبعاد  Tإختبار 

One-Sample Test 

 Test Value = 0 

t df Sig. (2-

tailed) 

Mean Difference 95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

 األداء تحسٌن الثالث للجزء الحسابً المتوسط

 المؤسسً
66,485 184 ,000 2,57523 2,4988 2,6516 

 2,8052 2,5786 2,69189 000, 184 46,864 المؤسسً األداء تمٌز الثالث للجزء الحسابً المتوسط

 

 Multiple liner régression model تحليل االنحدار المتعدد بين متغيرات الدراسة

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 ,847
a

 ,717 ,713 ,30457 

a. Predictors: (Constant), األول للجزء الحسابً المتوسط ,المعرفة إدارة عملٌات الثانً للجزء الحسابً المتوسط 

 المعرفة إدارة متطلبات

 

ANOVA
a

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 42,691 2 21,346 230,114 ,000
b

 

Residual 16,883 182 ,093 
  

Total 59,574 184 
   

a. Dependent Variable: المؤسسً األداء وتطور تمٌز الكلً الثالث للجزء الحسابً المتوسط 

b. Predictors: (Constant), المعرفة إدارة متطلبات األول للجزء الحسابً المتوسط ,المعرفة إدارة عملٌات الثانً للجزء الحسابً المتوسط 
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Coefficients
a

 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -,342 ,144 
 

-2,379 ,018 

 إدارة متطلبات األول للجزء الحسابً المتوسط

 المعرفة
,363 ,083 ,272 4,370 ,000 

 إدارة عملٌات الثانً للجزء الحسابً المتوسط

 المعرفة
,756 ,076 ,618 9,919 ,000 

a. Dependent Variable: المؤسسً األداء وتطور تمٌز الكلً الثالث للجزء الحسابً المتوسط 
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 جامعة غرداية

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 قسم علوم التسيير 

 دكتوراه إدارة وتسيير المنظمات

 

 

 

 

 األخ الفاضل ...، األخت الفاضلة...،

يسررررأن نضننننيررررينمرررر نضيررررةيتلن رررر جلنع اررررما نانعزررررلنررررراايتنناررررينع     رررر  نعز ز ررررانز ةرعاررررانعزررررلنن رررر من رررر ن
أثر إدارة المعرفة على تميز األداء المؤسسي في مؤسسات التعليم العاالي عامتا لنإلعةعدن   لنع اينح لن

ن.غردايةالجزائرية  دراسة حالة جامعة 

فااي  مسااؤيليو ياادارياايوأثاار إدارة المعرفااة علااى تميااز األداء لاا   الوهتررةهن رر جلنعزةرعاررانعرنعزم ررأهنع رر ن
،نونظأعنألمهيانرضيتلنيفن  عنعجمل ل،ننأ ر ن رمتلنعزمترأمنم إلة مرانع ر نضارس انع ارما نانمة را،نحير ننجامعة غرداية

عةرر ممتل،نزرر زبنبير نمتررلنضننت زرر عن ر جلنع اررما نانع مارر  تل،نت ماررةنمةرةرانةاررى نع رر نررةانضننررةانعزممرر   ن
نفاش رةمتلنضأوريانورضيتلنع   نضا اين ننع ع  نجن حه .

نوحنيطتلنع ا نضننمجيينعة ممتلنزننتسمخةمنع نألغأعضنعزاة نعز  اينف ط.

 بفائق التق ير ياالحترام ايتفضلو 
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

ن

 الطالبننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
 قاسمي محم  منير
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 القسم األيل : البيانات الشخصية

يهررةهن رر عنعز سررلنعرنعزم ررأهنع رر نم ررتنععيرر  لنع ةما عيررانوعز ةيغيرران رر ةغينة   ررانغأدعيررانم ررأضن  يرر ن
(نيفنع أمرينxع م ااانع  نعزمس ؤ  نعزم زيانوذزبنم ضرينعار ر ن نم إلة ماعزمم   نفيا نم ة،نز عننأة ن متلنعزمتأمن

نع م ا ن خمي رك.

نضنث نننننننننننننننننذةأنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننالجنس : -0

ن

نامان03عرنض  ن ننن03 نننننننننننامانننننننننننننننننن03ض  ن ننننننننننننننننننننالعمر : -7

نامانفأةثأن03 ننننننامانننننننننن03عرنض  ن ننن03 نننننننننننننننننننننننننننننننننن

ن

نننننننننننندةم رعجلننننننننننن  ةسمىننننننننننننن  ارتننننننننننننزيس نسنننننننننننننالمؤهل العلمي: -3

نننننننننننناه د ندرعا  نع ي نتطاي ياننننننننننن همةسننننننننننننننت يننا  يننننننننننننننننننننننننننننننن
ننننننننننننننننننننننننننننننننن

ن
ن مي نع يلن ن ةيأ،نن   نع ةيأ،نعاية،نن   نعز اية،نر يسن ي ةا،نر يسن سلن...(ننننننننننمجال الوظيفة الحالية: -4

نعدعري نوت مي نوعا لنع ي حل  ةغ ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
نضام ذنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

ن
نام ع ن03عرنض  ن ننن0 ننننام ع نننننننننننننننننننننننن0ض  ن ننننننننننننسنوات الخبرة: -5

نامانفأةثأن00ننننامانننننننننن00عرنض  ن ننن03 نننننننننننننننننننننننننننننننننن
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ال أوافق 
 بشدة

ال 
 أوافق

 أوافق محايد
أوافق 
 بشدة

 الرقم السؤال

 متطلبات إدارة المعرفة: الجزء األول

 ثقافة المنظمة -أ

 10 هناك تقارب كبير في طرق التفكير بين العاملين     

 12 يلتزم بها الجميع جامعة غردايةب وقوانينهناك معايير      

اعوول بووين العوواملين لملووق المعرفووة بتشووجيع التفتقوووم اادارة العليووا      
 المشاركة بهاو

13 

 العمل الجماعي -ب

 14 دعما إداريا ادارة المعرفة ولكل مستوياتها جامعة غردايةتقدم      

 15 تشجع جامعة غرداية التفاعل بين الموظفين في كل المستويات     

 16 العملزيادة تحسين في بالمعرفة  الموظفينيؤثر اهتمام      

 البنية التحتية لتكنلوجيا المعلومات -ج

 17 بشكل كافي جامعة غردايةالنظم الحاسوبية في تتوفر األجهزة و     

لود   تتوفر القدرة الفنية علو  تجميوع المعلوموات مون عودة مصوادر     
 الموظفين

18 

 19 (LANهناك شبكة اتصال بين جميع أقسام الجامعة )شبكة داملية      

 01 الشبكة دامل الجامعة متاحة لجميع الموظفين     

تتوفر الجامعة عل  نظوام أمون المعلوموات لصويانة وحمايوة الشوبكة      
 الداملية للمؤسسة

00 

 المعرفة الضمنية -د

واسوتمرارها يعتمود  لجامعوةيعي موظفو جامعوة غردايوة أن نجوا  ا     
 األفكار المالقة و المبادرة عل  ما يمتلكونه من

02 

دامل جامعة غرداية أن المعرفة الذاتية هي أسوا   الموظفونيعي      
القدرة في عملية ملق األفكار وتحقيق مستويات عاليوة مون الجوودة 

 واابداع

03 

كامنووة ال تظهوور إال يعووي األفووراد أن المعرفووة الفرديووة هووي معرفووة      
 وقت الحاجة إليها

04 

 صريحةالمعرفة ال -هـ

تسع  جامعة غرداية لوربط األشوماب بشوبكة مون المعلوموات مون      
 أجل تبادل األفكار والمعلومات

05 

ممزونا معرفيا يمكن في موقعها االكتروني تمتلك جامعة غرداية      
 االطالع عليه بسهولة

06 

جامعة غرداية أهمية البيئة الداملية والتي يجب الموظفون في عي ي     
 أن تمتاز بالشفافية لنشر المعارف واألفكار

07 

ماب بكول المهون واألدوار الممارسوة  يمعرف دليلتمتلك الجامعة      
 ضمن نشاطها

08 
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ال أوافق 
 بشدة

ال 
أوافق  أوافق محايد أوافق

 المعرفةالجزء الثاني: عمليات إدارة  بشدة

 توليد المعرفة -أ

 10 يتم اكتساب المعرفة من مالل إجراء دورات تكوينية     

 12 هناك تواصل بين العاملين ينتج عنه تبادل واكتساب المعارف     

 13 تعمل جامعة غرداية عل  تشجيع اابداع ونشر المعرفة     

 14 المبراتتهتم جامعة غرداية بعميلة التواصل وتوريث      

تعتمد الجامعة التقنيات الحديثة في توليد المعرفة )العصف الذهني،      
 المعايير النموذجية(

15 

 توزيع المعرفة -ب

 16 في توزيع المعرفة عل  االجتماعات الرسمية جامعة غردايةتعتمد      

 17 في توزيع المعرفة عل  فرق العمل جامعة غردايةتعتمد      

 18 في توزيع المعرفة عل  شبكات الحاسوب جامعة غردايةتعتمد      

فووي توزيووع المعرفووة علوو  العالقووات غيوور  جامعووة غردايووةتعتموود      
 الرسمية

19 

 مزن المعرفة -ج

الوثوائق جامعة غردايوة فوي موزن المعرفوة علو  السوجالت وتعتمد      
 المكتوبة

01 

 00 ةبجامعة غرداية في مزن المعرفة عل  الحوس تعتمد     

 تطبيق المعرفة -د

 02 العاملون مدركون للمعلومات التي يملكونها     

الحريووووة للعوووواملين فووووي تطبيووووق المعرفووووة  جامعووووة غردايووووةتموووون       
 والمعلومات الجديدة

03 

 04 عل  إزالة العوائق أمام تطبيق المعرفة جامعة غردايةتعمل      

 05 ضوابط للسيطرة عل  المعرفة جامعة غردايةتضع      

علو  تطبيوق  العاملين في ممتلوف أقسوام الجامعوة المديرون يحثون     
 المعرفة

06 

 07 للجامعة هناك تحديث مستمر لنظام المعلومات     

تعوواني جامعووة غردايووة موون مشوواكل هجوورة كفاءاتهووا إلوو  مؤسسووات      
 أمر 

08 

 09 جامعة غرداية كفاءاتها في تدريب الموظفين الجددتستغل      

 فريق المعرفة -هـ

 21 مستشارون للمعرفة جامعة غردايةلد       

 20 مبراء معرفة مؤهلون جامعة غردايةلد       
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إنشوواء قاعوودة  يوجوود لوود  جامعووة غردايووة افووراد مهمووتهم األساسووية     
 المعرفة وااشراف عليها

22 

 23 مبراء المعرفة عل  حداثة المعلوماتيحافظ      

 24 تشجع جامعة غرداية عل  التميز والتفوق     

     
 
 

دارات لوو  اشووراك جميووع الموووظفين فووي ااإتسووع  جامعووة غردايووة 
وأقسام الجامعة في تقاسم المعوارف المتجوددة عون طريوق اللقواءات 

 والندوات

25 

 تميز األداء المؤسسيالجزء الثالث: 

 مؤسسيداء التحسين األ -أ

 10 يلتزم الموظفون بأنظمة وقوانين العمل المطبقة في الجامعة     

تعمل جامعة غرداية عل  المحافظة علو  أفرادهوا المبودعين بشوت       
 الطرق

12 

 13 تتي  جامعة غرداية حرية طر  األفكار لعمالها في حل المشكالت     

 14 مشكالتها عل  التشاورتعتمد جامعة غرداية في حل      

مهووام العموول ضوومن أوقووات  انجووازتتوووافر لوود  الموووظفين الرغبووة      
 العمل الرسمية

15 

يؤدي ااشراف المباشر والمتابعة المستمرة من قبل الموديرين إلو       
 تحسين أداء العاملين

16 

 17 يساعد تفويض الصالحيات في سرعة إنجاز األعمال     

لد  الموظفين المهوارة العاليوة علو  حول المشوكالت اليوميوة يتوفر      
 ألداء المهام الوظيفية

18 

تمن  إدارة الجامعة مكافأة للموظفين الذين يتقدمون بأفكار إبداعيوة      
 لتحسن األداء المؤسسي

19 

لالقتراحات التوي يتقودم بهوا متابعة من قبل المديرين إهتمام ويوجد      
 المتعلقة بجودة األداءالمرؤوسون و

01 

ينسق الموديرون بشوكل مسوتمر لتحقيوق الجوودة المطلوبوة فوي كافوة      
 المستويات التنظيمية

00 

هنوواك إلمووام لوود  الموووظفين بطبيعووة األعمووال الموكلووة إلوويهم ممووا      
 عليةايساعدهم في إنجازها بف

02 

 تميز األداء المؤسسي -ب

واضوحة األهوداف حيوث تسوتطيع تقييمهوا لد  الجامعة مطوة عمول      
 من الناحية الكمية والنوعية

03 

 04 تحقق الجامعة أهدافها المسطرة بشكل ممييز      

َتعَتِبووور الجامعوووة أن الطووورق المعرفيوووة تسووواهم مباشووورة فوووي تعزيوووز      
 وكذا تميز أداء الموظفين أهدافها اادارية

05 

فوي نظامهوا ااداري حسوب تتحكم الجامعة في المدمالت المعرفيوة      
 األهداف اادارية لبلوغ التميز ااداري

06 

شاكريو لكم حسو تعاينكم
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 قائمة المحكميو

 الجامعة اللقب ي ااسم الرقم
 جامعة غرداية غزيل محم  ميلودن30
 جامعة غرداية مصيطفى عب  اللطيفن30
 جامعة غرداية طالب أحم  نورال يون30
 جامعة غرداية خنيش يوسفن30
 جامعة غرداية سايح عب  اهللن30
 جامعة غرداية لعمور رميلةن30
 المركز الجامعي نور البشير البيض بو عالل بلقاسمن30
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