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  واقع تطبيل إدارة املعرفة
دراسة استطالعية آلراء عيهة مو هيئة التذريس يف عذد مو نميات  -

 -االقتصاد والعموم اإلدارية يف اجلامعات السودانية

الشيخ كبابهر مبار
(1)

 

 ة84/11/8119تاريخ قبػلو للشذخ:  ة1/4/8118تاريخ تدلع البحث: 
 

 ملخص

وتكػنت . ة مدتػى مسارسة عسليات إدارة السعخفة في الجامعات الدػدانيةمعخفإلى ىحه الجراسة  ىجفت       
تسثلنت هىنع نتناال الجراسنة فني هت . ( جامعنات عامنة وصا نة11( عزػ ىيئة تجريذ منغ )136عيشة الجراسة مغ )

ينا فني وجنا  ععنج تػلينج السعخفنة والحرنػب علي. تصبيق عسليات ادارة السعخفة في الجامعات الدنػدانية انات مشخازنا  
إضننافة إلننى هت لننيذ ىشنناا فننخوئ ذات إ رننااية عننيغ افننخاد ، السختبننة الولننى مننغ عننيغ هععنناد عسليننات ادارة السعخفننة

قنجمت الجراسنة عنجد منغ التػ نيات هىسينا تصنػيخ . وسنشػات الخبنخة، العيشة تعدى لستغيخات الجشذ و الجرجنة العلسينة
 . الجامعاتلبات إدارة السعخفة ليحه وضخورة تػافخ متص، الدػدانية البشى التحتية للجامعات

 . الدػدات، التعليع العالي، : إدارة السعخفةكمسات مفتاحية

 

Abstract 
       This study aims to investigate the level of application of knowledge management 

processes in Sudanese universities. The study sample consisted of (136) academic staff 

member from (10) public and private universities. The main findings of the study were 

that the application of knowledge management processes in Sudanese universities was 

low and Knowledge generating and acquisition dimension has the highest priority among 

knowledge management processes, as well as that there are no statistical differences 

between the sample according to sex, experience, and academic position. The study made 

a number of recommendations, the most important of which is the development of 

university infrastructure, and the need for knowledge management requirements for these 

universities 

Key Words: Knowledge Management, Higher Education, Sudan.  
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 . توطئة
منننغ  و النننت الدعينننات عرثينننخ، شنننيجت الدنننشػات الصينننخة مشاقذنننات مرثانننة  نننػب إدارة السعخفنننة

السعخفنة ااققترناد  ذات  نلة عنادارة  قػب علسية عجيجةفي  العحاث والجراسات الشطخية والتصبيقية
و الننت شننبرة . ىننحا السجنناب ياسننا سنناىع علسننا  ابدارة عجيننج عننارز فنن، يواقجتسنناو وعلننػة الحاسنن  ا لنن

ناننذ فنني  متخررننةاسننا ضيننخت دوريننات ، السعلػمننات الجوليننة عسػاقننر ق  رننخ ليننا تيننتع عننادارة السعخفننة
وتينتع العجينج منغ الساسدنات البحثينة والياديسينة . السجاب و تنى هت ععزنيا يحسنف نانذ السرنصل 

لنننحا يعنننج ه نننج هىنننع ، فكخينننة وورش عسنننف  نننػب ىنننحا السػضنننػو وملتقينننات فننني العنننالع ععقنننج مننناتسخات
ب  وه نن. فنني تصبيقننات وعلننػة ابدارة Hot Issuesالتنني تحطننى هقت عاىتسنناة ابيننخ  السػضننػعات

 . مػضػعا  مدتقال  يجرس في اثيخ مغ الجامعات مػضػو ادارة السعخفة
وعلننى مدننتػى التعلننيع العننالي عذننرف عنناة فنن ت الػاقننر يذننيخ إلننى  قننااق عجيننجة هىسيننا تشننامي الصلنن  

وزينننادة  نننجة ، والتػسنننر الذنننجيج فننني ماسدنننات التعلنننيع العنننالي لسقاعلنننة ىنننحا الصلننن ، علنننى التعلنننيع الجنننامعي
وىشنا ، والدعي للتسيد عبخ تقنجيع عنخامل هيثنخ اعتكنارا  ، لجامعات قستقصاب مديج مغ الصالبالسشافدة عيغ ا

 .  تسثف ادارة السعخفة صيارا  مسيدا  للتسيد ولتصػيخ الدا  الجامعي
 

 :مفهوم املعرفة :أواًل
عناصتال  منجاصف تشناوب ودراسنة ىنحا  Knowledge تتعنجد وتشنػو محناوقت مرنصل  السعخفنة

وتعرنذ اثنخة محناوقت تعخين  ، و عاصتال  صلفيات دراسي السػضػو الياديسينة والسيشينةه، السرصل 
 .  ومتبايشةمرصل  السعخفة هت السيتسيغ عيحا السرصل  ذوي صلفيات هياديسية وميشية متعجدة 

لنحا ، السرتدنبة وابدراا الحدني وقج عخفت السعخفة ع نيا عسلينة السندج عنيغ السعلػمنات والخبنخة
هو ىني ، ) 8117، خفة إلى العلع الحي يحرف علينو منغ صنالب السعلػمنات )صلياني و وقػادرينةتذيخ السع

. مديل مغ الفكار والسااهيع والقػاعج وابجخا ات التي يعتسج علييا الاخد فني اتخناذ قخاراتنو وتبشني سنلػاياتو
يع التنني تتااعننف وبيننحا فينني ةبننارة عننغ معلػمننات مسدوجننة عالتجننارب والذخرننية والحقننااق وال رنناة والقنن
وللسشطسننات ، عنجورىا مننر ععزننيا الننبعس ضنسغ إشننار مننغ التخايينن  السعخليننة الستانخدة التنني تدننس  ل فننخاد

، اسنا عخفننت ع نينا ننناتل معالجننة وتحلينف وتشطننيع السعلػمننات، (8116، عخلنق عيئننات تعلنع ججيننجة )الصػالبننة
ة مزننافة فنني السشطسننة  تننى ترننب  وىنني الخبننخة الكامشننة فنني رموس العننامليغ والتنني تدننتعسف بنذننا   يسنن

، واسننتيعاعيا والسعلػمنات البيانننات تادننيخ علنى هو ىنني القنجرة، (8114، رهسنساق فكخيننا لينا ) بايشننة
هيانت ضسشية هة ضاىخة لدا  السيسات السػالة ل فخاد عاتقات وتسيد عاٍب يداىع  سػا  واستحزارىا
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 تحػينف السنػارد إلنى تينج  التني ع نينا العسليناتوعخفت هيزا  ، في ديسػمة السيدة التشافدية للسشطسة
)البغنجادي . عالجرجنة السناس السلسػسنة غينخ ال نػب علنى عنالتخايد وذلنظ ملسػسنة  نيع إلنى الاكخية
هيزا  ع نيا الجيػد السبحولة مغ السجيخيغ لغخض تشطنيع وبشنا  ر هس  اسا عخفت، (8118، وآصخوت 

 . (Daft, 2010)يعخ  عخهس الساب الاكخي للسشطسة  ماب السشطسة مغ السػارد السعلػماتية هو ما
، وينخى النبعس هننو يسرنغ تعخينن  السعخفنة منغ صنالب هععادىننا وىني: إمرانينة التخميند والتخننديغ

وإمرانينة ، والتعقيج ابجخااي: تشػو السرادر ابجخااية التي يج  هت تتكامف مغ هجف اعتكار السعخفنة
وإمرانينننة السال طنننة: تقلينننج السعخفنننة وندنننخيا ، التنننجري  التعلنننيع: درجنننة تذنننارا السعخفنننة منننغ صنننالب

 .(8113، )العيثاوي والازالو. ودرجة اقعتساد علييا، عسال طة هدا  السيسة هو السشتجات
فالبياننات ىني ، وقعج مغ التسييد عيغ السعخفة مغ جية وبيغ السعلػمات والبيانات مغ جية هصخى 

هي ىني ، هو السنجصالت لشطناة السعلػمنات، ومال طنات مدنجلة، فيي  قنااق، السادة الولية للسعلػمات
همننننا السعلػمننننات فينننني . هو  ياسننننات عننننجوت محتننننػى هو تشطننننيع، ومال طننننات، وهشننننراب،  قننننااق هساسننننية

، والدا ، والسانننناهيع، التنننني تذننننرف الحقننننااق، والسختبصننننة عسػضننننػو معننننيغ، مجسػعننننة البيانننننات السشطسننننة
ومعخفنة محدنػبة ذات  يسنة مجرانة فني اقسنتخجاة الحنالي هو وتذنرف صبنخة ، والسعتقنجات، واقستشتاجات

ونحرنننف علنننى السعلػمنننات نتيجنننة معالجنننة البياننننات منننغ صنننالب عسلينننات التبػيننن  والترنننشي  ، الستػقنننر
فنني  ننيغ هت ، (8114، )الدننامخااي والدعبنني. والتحليننف والتشطننيع عصخيقننة مخررننة تخننجة ىننجفا  معيشننا  

 العنامليغ وصبنخات وبرنيخة  رسنة تتزنسغ تخميدىنا  الرنع منغ مػضنػةية السعخفنة ىني معلػمنات
تلنظ  تتنػافخ وعشنجما. الذناػية ال ادينث هو والسنحاخات ابلكتخونني البخينج عبنخ ومذناراتيا ويسرغ تبادليا

 . (8111، واتخاذ القخارات عسػجبيا ) شػنة والعػضي تصبيقيا يسرغ فانو، السعخفة
 

 :تصهيف املعرفة :ثانيًا
 وينننخى ، ي  وتقدنننيع السعخفنننة عنننيغ السخترنننيغ فننني ىنننحا الحقنننف السعخفنننيتتبنننايغ محننناوقت ترنننش

(Daft, 2010) ىسا هساسييغ  شايغ ترشف إلى السعخفة هت: 
 التني السحتنػى  السحنجودة السعخفنة السشطسنة وىني Explicit knowledgeالرنخيحة  السعخفنة -1

 تحػيليا التكشػلػجيا والتحجث وتتي  والكتاعة عشيا عالخسع ويعبخ، ليا تترف عالسطاىخ الخارجية
 . وتشاقليا

 وىني، الفنخاد وسنلػا عقػب القاششة في السعخفة وىي Tacit knowledge الزسشية السعخفة -8
 .عالتكشػلػجينا تحػيلينا ويرنع  الخبنخة تعتسنج علنى صفينة معخفنة إنينا، الحنجس والبجيينة إلنى تذنيخ
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ضناا  الصناعر الخسنسي لحا يرع  إ، والسعخفة الزسشية ىي معخفة شخرية وذات شبيعة محجدة
وىني تشنتل منغ الخبنخة والعسنف ، ويرع  التعبيخ عشينا، وىي تايع وتصبق قشعػريا  ، علييا ونقليا
والخبننننخة ، القرننننزورواينننة ، وعننننادة مننننا تنننتع مذنننناراتيا مننننغ صنننالب الحننننجيث التانننناعلي. السباشنننخ
 . (Janus, 2016, Daft,2010)  السذتخاة
 اا تي:ات السعخفة تقدع  (8116، فخ اتي) وتخى 

 هو تصبينق إجنخا ات معيشنة، تتعلق عسعخفنة ايفينة عسنف الشنيا  :know-whatمعخفة الكي   -1
 . تػ ف لذي  ما مثف الاظ و التخاي  لداة معيشة

 لخبخة الشاتجة عحرنع التنخايع السعخفني  نػب مػضنػو :know-whatمعخفة ماذا )السعخفة ابدرايية(  -8
 . معيغ

 . الدببية و البيشية للعالقات ى فيع هعسق: تشصػي علknow-whyمعخفة لساذا  -3
 والسيارات، والقجرات، معخفة الفخاد ذوي السعخفة :know-whoمعخفة  -4
 اعتسادا على قجراتو الاكخية وشاقتو الحىشية، السعخفة الحاتية: يرػنيا الاخد عجيجه الخاص -5
ف اقجتسناعي عنيغ السعخفة الخارجينة: يدنتسجىا الانخد منغ تقشينات اقترناب والسعلػمنات والتااعن -6

 . الشخاص
والننحي يرننػت مصلػبنا مننغ هجننف الننجصػب ، السعخفنة الجػىخيننة: وىنني الشنػو هو الشصننائ الدنننى مننغ السعخفنة -7

 . المجوىحا الشػو مغ السعخفة ق يزسغ للسشطسة عقا  مشافدييا لسجة شػيلة ، إلى الرشاعة
يا لنينننا تدنننعى لتحقينننق مخاننند تشافدنننيت السعخفنننة الستقجمنننة: تجعنننف السشطسنننة تتستنننر عقاعلينننة عقنننا  -8

 .تشافدي قػي في الدػئ 
نادننيا عذننرف  وتسينند، ومشافدننييا، تسرننغ السشطسننة مننغ هت تقننػد  ننشاعتيا :السعخفننة اقعتكاريننة -9

 .يبيخ عشيع
 

 :مفهوم إدارة املعرفة -ثالجًا
سنتبا ية التني فني مجسػعنة النذنصة اق Knowledge Management تتسثنف إدارة السعخفنة

وىنننني السسارسننننات والدوات التنننني تدننننتخجميا ، شطسننننة فنننني صلننننق واسننننتيعاب ونذننننخ معارفينننناتدننننتخجميا الس
ورهس السناب الاكنخي وغينخ ذلنظ منغ هشنراب السعخفنة ، والخبنخات، السشطسات لتحجينج وتسثينف وتػزينر السعخفنة

بقنا  وبسا يعندز القنجرة علنى التكيين  التشطيسني وال، تػضي  وإعادة استخجاة ونقف السعار  والتعلع مغ هجف
، والخبننخات، وعخفننت ادارة السعخفننة ع نيننا مجسػعننة السعننار . (Tarekegn, 2017)والكاننا ة للسشطسننات 
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التننني تستلكينننا السشطسنننة والقنننجرات السيشينننة ، والعالقنننة منننر السدنننتايجيغ منننغ صنننجمات السشطسنننة، والتكشػلػجينننا
عذنننرف مسيننند وب قنننف  والتننني تسرشينننا منننغ امنننتالا ه نننػب معخلينننة يسرنننغ هت تدنننخخىا لتدنننييخ هعسالينننا ق قنننا  

هو ىنني عسليننة جسننر وتػصيننق وترننشي  وتصننػيخ وتشطننيع ال ننػب السعخليننة للسشطسننة وتخديشيننا ، التكننالي 
اسننا عخفننت ع نيننا الجيننج السننشطع ، عذننرف يدننيف اسننتخجاميا فنني تدننييخ هعساليننا واتخنناذ القننخارات فييننا ق قننا  
تشطننيع و صنندت اافننة هنننػاو السعخفننة الننػاعي السػجننو مننغ قبننف مشطسننة مننا مننغ هجننف التقننا  وجسننر وترننشي  و 

وجعليننا جنناىدة للتننجاوب والسذنناراة عننيغ هفننخاد وهقدنناة وو ننجات السشطسننة ، ذات العالقننة عشذننا  تلننظ السشطسننة
 . (ة8118 )الديادات،. عسا يخفر مدتػى ااا ة اتخاذ القخارات والدا  التشطيسي
ىننجفيا ، رة السعلػمننات  قننف علسنني ججيننجوتعننج إدا، ويننتع التسيينند عننيغ إدارة السعخفننة وإدارة السعلػمننات

الساسي ت ميغ السجاصف التني تزنسغ الػ نػب إلنى السعلػمنات و اطينا وضنسات سنخيتيا ونقلينا وتخديشينا 
وتتعامننف عذننرف عنناة مننر الػصننااق وبخمجيننات ، وتتزننسغ اسننتخجاة هدوات هيثننخ ااننا ة وفاعليننة، واسننتخجاعيا
اند اىتسامينا  نػب السعلػمنات وفاعليتينا منغ  ينث جسعينا وبالتالي يتسخ ، والرػتيات والسخايات، الحاسػب

فنني  ننيغ هت ، فينني وسننيلة تقشيننة تزننسغ تننػفيخ السعلػمننات، ودقتيننا وسننخعة تجييدىننا وصدنيننا واسننتخجاعيا
إذ تقننػة عتحليننف السعلػمننات واقىتسنناة عتحليننف اافننة ال ننػب السعخليننة الستننػفخة ، إدارة السعخفننة هيثننخ تقننجم ا

واسننتخجاميا ، والستسثلنة عتصننػيخ السعخفننة والحاننا  علييننا، سليننات الستعلقننة عيننحه ال ننػبوالسصلػبنة وإدارة الع
وتتزننسغ ال ننػب السعخليننة التنني تتعلننق عالدننػئ والسشتجننات والتقشيننات والسشطسننات التنني ، والسذنناراة فييننا

منغ السعلػمنات  وتدنتخجة إدارة السعخفنة تقشينة السعلػمنات الستقجمنة لالسنتاادة. تستلظ السعخفة والتي تحتاجيا
ا إلننى مننشيل ، وتدننتشج إدارة السعخفننة إلننى مننشيل علسنني، واسننتخجاعيا إذ إت السعننار  ترننشف وتبننػب اسننتشاد 

وتدنننتخجة إدارة السعخفنننة النننشطع الخبينننخة لالسنننتجقب السعخفننني والنننحاا  ، علسننني لحاطينننا فننني قػاعنننج السعخفنننة
امنننننف منننننر الشنننننيا )البيانات هو ويذنننننيخ النننننبعس إلنننننى هت التع. ابندننننناني واق نننننصشاعي لتػلينننننج السعخفنننننة

اسنا هت إدارة السعخفنة تسيند القيسنة فني ، والعسف مر البذخ ىنػ إدارة معخفنة، السعلػمات( ىػ إدارة معلػمات
وىننني تدنننعى إلنننى تاعينننف . والنننتعلع، والنننحاا ، والقنننجرة علنننى التكيننن ، وسنننخعة الخننناشخ، واقعتكنننار، ال نننالة

، والسيننارات، والنسننا ، والعالقننات، تاكيخ الشقننجي واقعتكنناروتيننتع عننال، إمرانننات السشطسننة فنني ىننحه الجػاننن 
وىنني تننجعع وتدننشج التعلننيع الانخدي وتعلننع السجسػعننات وتذننجر مذنناراتيع فنني الخبننخات ، والتعناوت والسذنناراة

 . (8111، والشجاح و الاذف )عثسات
، لتكشػلػجيناوالعسلينات وا تديع في ادارة السعخفة تتسثف في الفخاد صالصة عشا خ رايدية وىشاا
ايتدنناب وتػليننج وصنندت ونذننخ وتصبيننق  تننتع عسليننات وعبننخىع، السرننجر الخايدنني للسعخفننة فننالفخاد ىننع
في الصخئ التي مغ صالليا يتع الحرػب على السعخفنة  العسليات فتتسثف هما، السشطسة السعخفة داصف
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 ي تدنننتخجة فننني صننندت التكشػلػجينننا فتعنننج منننغ الػسنننااف التننن همنننا. وتصبيقينننا وصدنينننا وتػزيعينننا وتػلينننجىا
 مختلننف وتصبيننق السعخفننة مننغ فنني ايتدناب ونذننخ وتػزيننر وتدنناعج، الحاجننة عشننج واسننتجعاايا السعخفنة

 . (8117، صلياي وقػادرية)السشطسة  وصارج داصف السرادر مغ
 

 :أهمية إدارة املعرفة -رابعًا
 هىع فػااج إدارة السعخفة في ا تي: تتسثف

 ث تتخح ىحه القخارات عذرف هسخو مغ قبف السدتػيات ابدارينةعحي، تحديغ عسلية اتخاذ القخارات -1
 . الجنيا

يرب  السدتخجمػت هيثنخ قنجرة علنى السعخفنة ليسنا يتعلنق عػضنااف عسلينع وبالػضنااف الصنخى  -8
 . السجاورة مغ وضااايع

اسا هنينع يسيلنػت ، يسيف السدتخجمػت إلى البحث عغ هسالي  ججيجة للعسف عصخيقة هيثخ عخاعة -3
 . سف عججية هيثخإلى الع

، وشننػاقع الفننخاد، صاننس التكننالي ب فسبننادرات إدارة السعخفننة تتصلنن  اقسننتثسار فنني التكشػلػجيننا -4
 . (8115، والسػارد الصخى ) جازي 

 . تعج عسلية نطامية تكاملية لتشديق هنذصة السشطسة السختلاة في اتجاه تحقيق هىجافيا -5
وتػصينننننق الستنننننػافخ مشينننننا وتصػيخىنننننا ، سصلػبنننننةتتننننني  إدارة السعخفنننننة للسشطسنننننة تحجينننننج السعخفنننننة ال -6

 والسذاراة فييا وتصبيقيا وتقييسيا
والكذنف تعج هداة تحايند للسشطسنات لتذنجير القنجرات ابعجاةينة لسػاردىنا البذنخية لخلنق معخفنة جينجة  -7

 . السدبق عغ العالقات غيخ السعخوفة والاجػات في التػقعات
وتعتبنخ إدارة ، ية التغيخات البيئية غيخ السدنتقخةتديع في تحايد السشطسات لتججيج ذاتيا ومػاج -8

ا اقتراديا ميس ا وعشرخا هساسيا مغ عشا خ ابنتاج  .(31: 8111، )عثسات. السعخفة مػرد 
إت هىسينننة إدارة السعخفنننة تكسنننغ فننني اػنينننا ماشنننخا  لصخيقنننة شننناملة وواضنننحة لاينننع مبنننادرات إدارة 

دننناعج فننني التصنننػيخ والتغيينننخ لسػايبنننة متصلبنننات البيئنننة السعخفنننة فننني إزالنننة القينننػد وإعنننادة الييرلنننة التننني ت
وتديج مغ عػااج السشطسة ورضا العامليغ ووقايع وتحدغ مغ السػقف التشافدني منغ صنالب ، اققترادية

. التخايننند علنننى ال نننػب غينننخ السلسػسنننة التننني يرنننع   ياسنننيا وتطينننخ نتااجينننا علنننى السنننجى الصػينننف
 . (8111، )الدشسة



 بابهر الشيخ............ ................................................................................................................................... واقع تطبيل إدارة املعرفة

 

 

                                                                                 (69)                                                           م6262، 6 العذد، 62 اجملمذ، املهارة

 :املعرفة عمميات إدارة -خامسًا
تشننناوب العجينننج منننغ البنننا ثيغ والستخررنننيغ عسلينننات إدارة السعخفنننة منننغ وجينننات نطنننخ مختلانننة 

وذلظ هدى إلى وجػد تبايغ في مجاب إدارة السعخفة ليسا يخز عجد عسلياتيا ،  د  مجاصف متعجدة
 ،السعخفنةوبحلظ اصتلف البا ثيغ والستخرريغ في تحجيج عجد العسليات التني تتزنسشيا إدارة ، وتختيبيا

 فيشاا مغ يذيخ إلى هربعة عسليات عيشسا يتػسر آصنخوت إلنى صسانينة مخا نف اسنا يتزن  منغ الجنجوب
 -اتاائ ندبي  ػليا في ا تي: التي ىشاا وتتسثف هىع عسليات إدارة السعخفة. (1)
 :تذخيص السعرفة -1

 التني لػبنةالسص السعخفنة نػةينة تحجينج Knowledge Identification السعخفنة يقرنج عتذنخيز
 المنػر منغ التذنخيز يعنج هصنخى  وبعبنارة. عليينا الحرنػب مرنادرىا وشنخئ  وتحجينج السشطسنة تخينجىا
 الشنخاص وتحجينج السشطسنة معخفنة ايتذنا  فني يتسثنف مشينا الينج  قت ادارة السعخفة عخنامل في السيسة

السعلػمنات )مناىخ و  البياننات قػاعنج فني السعخفنة ىنحه تحجينج مرنات وانحلظ، ومنػاقعيع لينا الحنامليغ
 . (8114، و ديغ

 

  :السعرفة اكتداب -2
يعشني العسلينات الجاصلينة فني السشطسنة  Knowledge Acquisition  ايتدناب هو اقتشنا  السعخفنة عنغ

مننننخورا عرننننف السدننننتػيات ، عننننج ا ع عزننننا  السشطسننننة، التنننني تيدننننخ صلننننق معخفننننة ضننننسشية ومعخفننننة واضننننحة
 وتحجينننننننج مرنننننننادر السعخفنننننننة الخارجينننننننة، لحرنننننننػب علييننننننناوتحجينننننننج السعلػمنننننننات الالزمنننننننة وا، التشطيسينننننننة

(Gonzalez and Martins, 2017) ،هي ىنني اسننتخالص السعخفننة مننغ مرننادرىا ابندننانية ،
وتخديشيا في ، يالسعخفة السػجػدة عشج الخبخا  والسعخفة السػجػدة في الػسااط الخقسية والسادية ونقليا

الحنننالتيغ ق يسرنننغ اسنننتقصاب واسنننتخالص السعخفنننة وفننني ، قاعنننجة السعخفنننة هو فننني نطنننع إدارة السعخفنننة
والسعخفنننة الرنننخيحة منننغ مرنننادرىا الخمدينننة عرنننػرة ااملنننة وبرننناة ، الزنننسشية منننغ مرنننادرىا ابندنننانية

، مااننجة لسننباب اثيننخة مشيننا اسننتحالة تسثيننف السعخفننة ووجننػد قيننػد تعيننق تشايننح عسليننة اسننتقصاب السعخفننة
ت وبالشدنننبة إلنننى قشنننػات ايتدننناب السعخفنننة فننن ت اسنننتقصاب وبالتنننالي تسثيلينننا وبخمجتينننا فننني نطنننع معلػمنننا
والذننننبرات الخارجيننننة والتعاونيننننة عننننيغ السشطسننننة والػانننناقت ، العننننامليغ الجننننجد وصا ننننة الستسيننننديغ مننننشيع

مثننف ماسدننات البحنث العسلنني واسننتخجاة البخينج ابلكتخوننني والرننػتي يدناعج علننى ايتدنناب ، الساسدنية
ضنسشية هو  معخفنة تصنػيخ عسلينة يعشني هت ايتدناب السعخفنة ىنػومنا تقنجة ، (8114، ) بايشنة. السعخفنة
 . (8116، ساعقة )عػت والحسػد تحليف معخفة و معلػمات و عيانات مغ  خيحة



 بابهر الشيخ............ ................................................................................................................................... واقع تطبيل إدارة املعرفة

 

 

                                                                                 (77)                                                           م6262، 6 العذد، 62 اجملمذ، املهارة

 :السعرفة تهليد -3
ويننتع ، إعنجاو السعخفنة عشننج الكثينخ منغ الكتناب Knowledge Generation  يعشني تػلينج السعخفنة

ف الجاعسننننة لتػليننننج رهس منننناب معخفنننني ججيننننج فنننني قزننننايا ذلننننظ مننننغ صننننالب مذنننناراة فننننخئ وجساعننننات العسنننن
اسنا ، وإيجاد الحلنػب الججينجة لينا عرنػرة اعتكارينة مدنتسخة، ومسارسات ججيجة تداىع في تعخي  السذرالت
مثننف ، وتحقيننق مرانننة سننػ ية عاليننة فنني مدننا ات مختلاننة، تندود السشطسننة عالقننجرة علننى التاننػئ فنني ابنجنناز

ونقننف السسارسننات ، والتدننخير فنني  ننف السذننرالت، ث صصننػ  عسننف ججيننجةواسننتحجا، تصبيننق ابسننتخاتيجية
وتذننيخ ماننخدات: . السثلنني وتصننػيخ ميننارات السيشيننيغ ومدنناعجة ابدارة فنني تػضينن  السػاىنن  واق تاننا  عيننا

والحرنننػب ، اقتشنننا  هو شنننخا  هو اعتكنننار هو ايتذنننا  وامترننناص وايتدننناب هو اسنننتحػاذ إلنننى تػلينننج السعخفنننة
فالذخا  يذنيخ إلنى الحرنػب علنى السعخفنة عنغ شخينق ،   مختلاة ومغ مرادر مختلاةعلييا ولكغ ع سالي

واققتشننا  يذننيخ إلننى الحرننػب علننى السعخفننة ، الذننخا  السباشننخ هو عننغ شخيننق عقننػد اقسننتخجاة والتػضينن 
واقعتكننننار يذننننيخ إلننننى تػليننننج معخفننننة ججيننننجة غيننننخ مرتذنننناة وغيننننخ ، الكامشننننة فنننني هذىننننات وعقننننػب السبننننجعيغ

وىننحا يعنندز ضننخورة فيننع هت السعخفننة واقعتكننار . اقيتذننا  يذننيخ إلننى تحجيننج السعخفننة الستننػافخةو ، مدتشدننخة
واقعتكننار عشننجما يعننػد يرننب  مرننجر ا لسعخفننة ، عسليننة مددوجننة ذات اتجنناىيغ: فالسعخفننة مرننجر لالعتكننار

يسقاعنننف  ،و ماتننناح عسلينننة تػلينننج السعخفننة ىنننػ تحػينننف السعخفنننة الزنننسشية إلننى معخفنننة نسصينننة معلشنننة. ججيننجة
 . (8111، الدشسة، 8115، لتػليج السعخفة الاخدية )البخعري

 

 :خزن السعرفة واالحتفاظ بها -4
 وتذننيخ عسليننة، إق هنيننا تشدننى هيزننا  هي ق تتننحاخ، عننالخغع مننغ هت السشطسننات تػلننج السعخفننة وتننتعلع

، جنو صصنخا ابينخافالسشطسنات تػا، إلى هىسية الحايخة التشطيسية Storage Knowledgeتخديغ السعخفة 
وبننات صنندت ، نتيجننة لاقننجانيا للكثيننخ مننغ السعخفننة التنني يحسليننا الفننخاد الننحيغ يغادرونيننا لدننب  هو  صننخ

، ق سننيسا للسشطسننات التنني تعنناني مننغ معننجقت عاليننة لننجورات العسننف، السعخفننة واق تاننا  عيننا ميسننا جننجا
لت ، ستذننارية لتػلننج السعخفننة فيينناوالتنني تعتسننج علننى التػضينن  واقسننتخجاة عرننيغة العقننػد الساقتننة واق

وينتع صندت . همنا السػصقنة فتبقنى مخدوننة فني قػاعنج، ىاق  ي صحوت معخفتيع الزسشية غيخ السػصقنة معينع
السعخفننننة فنننني هشننننراب مختلاننننة عسننننا فييننننا الػصننننااق السرتػبننننة والسعلػمننننات السخدنننننة فنننني قػاعننننج البيانننننات 

والسعخفنة السػجنػدة فني  Expert System شطع الخبينخةوالسعخفنة ابندنانية السخدننة فني الن، ابلكتخونينة
. الفننخاد وشننبرات العسنننفوالسعخفننة الزنننسشية السرتدننبة مننغ ، والعسليننات التشطيسيننة السػصقننة، ابجننخا ات
 . (8116، )الصػالبة
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 :تهزيع السعرفة -5
ىي عسلية نقف السعخفة الرحيحة إلى الشنخاص  Knowledge Distributionتػزير السعخفة 

وذلننظ مننغ صننالب إيجنناد وسننااف ، يغ يحتاجػنيننا فنني الػقننت السشاسنن  مننغ هجننف القينناة عسينناة جػىخيننةالننح
فيني تسثنف السذناراة عالسعنار  الستنػافخة ، اتراب جيجة وصقافة تذجر على نذخىا ضسغ  نجود السشطسنة

ا عيا عقنػب ومغ السيع ىشا التخايد علنى السعنار  الزنسشية والستنػافخة فني ، سػا  هيانت ضسشية مرخ  
وىننحا مننا يسثننف اليننع اليبننخ لننجى ابدارات فنني ، العننارفيغ عيننا وبخبننخاتيع ومينناراتيع وعلننى ايفيننة تػزيعيننا

فالسذاراة عالسعخفة تسثف عسليات في تحدنيغ ابعنجاو وهدا  السشطسنات والػ نػب إلنى مشطسنة ، السشطسة
لنننى السعخفنننة الرنننخيحة وىنننحا منننا يدنننيع فننني اسنننتخجاة عسلينننات التبنننادب للسعخفنننة والنننحي يخاننند ع، متعلسنننة

واننحلظ اسننتخجاة عسليننة الت ىيننف والتنني ، والسدننتخجمة لشقليننا وتبادليننا عننيغ الفننخاد والسجسػعننة والسشطسننات
ا في  الة صلق معار  ضسشية ججيجة  .  تخاد على السذاراة عالسعخفة الزسشية وصرػ  

 ويتع اقىتساة عيحه العسلية مغ صالب ا تي 
 . التػزير لشذخ السعخفة واستخجاة الذبرات ع نػاعيا تػافخ وسااف اقتراب وقشػات -ه 
 . ضخورة تػافخ صقافة التذارا والتبادب للسعار  عيغ مػضاييا -ب 
ا -ج  وتػلينج ، وىحا يداعج على تػزير السعار  ليسنا عينشيع، عشا  فخئ العسف والسجسػعات والتي مع 

 . نتيجة ذلظ تجعف السشطسة متسيدة عغ غيخىا، هفكار وإعجاعات صالقة
 (8115، جبخات والسشرػري ). وتػزير ما تتػ ف إليو، تذجير عسليات البحث والتصػيخ -د 

 

 :السعرفة شراكة -6
 الجد  منغ ادارة السعخفنة النحي يذنسف تبنادب ىي ذلظ Knowledge sharingالسعخفة  شخاية
 قنج السعخفنة شنخاية منغ وبنالخغع. وليسنا عيشينا السشطسنات داصنف صبنخات(، مينارات، معلػمات)السعخفة 
 في اتجاىنات وقج تشداب، اتجاىيغ الذخاة ذات ىحه تكػت  الغال  ىػ ات هت إق، و جا   اتجاىا   ت صح
، فقنط اقترناقت ق يقترنخ علنى السعخفنة مرنل  وشنخاية. منغ ا صنخ يف شخ  فييا يتعلع متعجدة

 . (Janus, 2016)عشو  التعبيخ لت الكثيخ مغ السعار  في السشطسات يرع 
 

 : سعرفةتطبيق ال -7
 الستا نة Knowledge Application  إت الينج  والغاينة منغ إدارة السعخفنة ىنػ تصبينق السعخفنة

وإت السعخفنة تن تي منغ العسنف وايفينة تعليسينا ل صنخيغب ، وىنحا التصبينق ىنػ هعنخز عسلياتينا، للسشطسة
دنغ مدننتػى والنتعلع ينن تي عنغ شخينق التجخين  والتصبينق منا يح،  ينث تتصلن  السعخفنة النتعلع والذنخح
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وهننو ق يػجنج ، وعلى ضػ  ذلظ فانو يجن  هت ياصنح تصبينق السعخفنة فني السقناة الوب، السعخفة ويعسقيا
، وتصبينق ماينػة التدنام  اثقافنة تشطيسينة، وما على السشطسة إق هت تدنتػع  ذلنظ، عسف عجوت هصصا 

تنخاة وابعجنناب ولننيذ وبننحلظ فانينا تدننتػج  اق ، ذلنظ لت الػ يننج النحي ق يخصننل ىنػ الننحي ق يعسنف
ويجننن  اسننتخجاة السعخفننة ا سنناس لتصنننػيخ . (8118، العيننجروس، 8118، )الدعبنني والديننجي. الخننػ 

ىنحه السعنار  فني  واسنتخجاة، معار  ججيجة مغ صالب التكامف وابعجاو وتػسنير قاعنجة السعخفنة القااسنة
 (Gonzalez and Martins, 2017اتخاذ القخار في السشطسة )

 
 (1) جدول

 شيف عسميات إدارة السعرفة بحدب آراء عدد من الكتاب*تر
 

 ترشيف عسميات ادارة السعرفة الكاتب/ الكتاب 
1 Gonzalez and Martins 

 م.2717، عمي، 2017
 .  استخجاة السعخفة، تػزير السعخفة، صدت السعخفة، ايتداب السعخفة

 السعخفة تشطيع، واقتشاايا فةالسعخ  تكػيغ، هىجافيا وتحجيج السعخفة تذخيز  2716، الشذار 8
 والستاععنة، واسنتخجاميا السعخفنة تصبينق، وبثينا السعخفنة تػزينر، واصتدانينا
 .  والتقػيع

تصبينق ، تػزينر السعخفنة، تخنديغ السعخفنة، إنذا  السعخفة، تذخيز السعخفة 2716، معسر أبه 3
 .  السعخفة

تكنننػيغ ، صننندت وتشطنننيع السعخفنننة، لسعخفنننةتصبينننق ا، نقنننف ومذننناراة السعخفنننة 2715، الطحايشة والخالدي 4
 .  وتػليج السعخفة

، تخنننديغ السعخفنننة، ايتدننناب السعخفنننة، صخششنننة السعخفنننة، تذنننخيز السعخفنننة 2715، أبه الشادي والكيالني 5
 تػزير السعخفة، التذارا عالسعخفة، تػليج السعخفة

6 El Badawy & Magdy, 
2015 

نذننننخ ، صنننندت السعخفننننة، ةتشطننننيع السعخفنننن، تحػيننننف السعخفننننة، صلننننق السعخفننننة
 .  السعخفة

، صنندت السعخفننة، تػليننج السعخفننة، تحجيننج هىننجا  السعخفننة، تذننخيز السعخفننة 2714، عبد الرحسن وتادرس 7
إدامننة ، اسننتخجاو السعخفننة، تشطننيع السعخفننة، تصبيننق السعخفننة، تػزيننر السعخفننة

 .  السعخفة
، أبه العال، 2713، آل عثسان 8

2712 
ترنشي  وتشطنيع ، تػلينج السعخفنة، ىنجا  السعخفنةتحجيج ه ، تذخيز السعخفة

 .  إدامة السعخفة، تصبيق السعخفة، نذخ السعخفة، صدت السعخفة، السعخفة
 .  تػليج السعخفة، تػضي  السعخفة، الشااذ إلى مرادر السعخفة  2713، حسادي 9
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 ،يع السعخفنةتخنديغ وتشطن، تػلينج السعخفنة، ايتدناب السعخفنة، تذخيز السعخفة 2712، العيدروس 11
 .  تصبيق السعخفة، تصػيخ السعخفة وتػزيعيا

 2712، األغا وأبه الخير 11
 
 

نقننننف ، تخننننديغ واسننننتخجاو السعخفننننة، ايتدنننناب السعخفننننة، تذننننخيز السعخفننننة
تقاسنع وتذنارا ، تشطنيع السعخفنة، تخصيط السعخفنة، تصبيق السعخفة، السعخفة
 .  خقاعة علييامتاععة السعخفة وال، تحجيث وإدامة السعخفة، السعخفة

 ،السعخفنة تػزينر، السعخفنة صندت ، السعخفنة تػلينج، السعخفنة ايتداب، تحجيج السعخفة  2712، الزعبي والزيدي 18
 .  السعخفة تصبيق

 .  إتا ة السعار ، تشطيع السعار ، اقتشا  السعار ، إنذا  السعار  2711، شيذهن  13
 .  وتصبيقيا، شطيسياتػزيعيا ت، تخديشيا، تػليج السعخفة 2717عثسان  14
 .  السعخفة تصبيق، السعخفة في التذارا، السعخفة تػليج، السعخفة تشطيع 2717، عهدة 15
16 Marquardt,2002 السعلػمننات اسننتخخاج، صنندت السعخفننة، تػليننج السعخفننة، ايتدنناب السعخفننة 

 .  والسرادقة للسعخفة التصبيق، ونذخ السعخفة نقف، وتحليليا
تصبينننننق ، نقنننننف السعخفنننننة، تخنننننديغ واسنننننتخجاو السعخفنننننة، ايتدننننناب السعخفنننننة  2771، العمهاني 17

 .  السعخفة
 .* إعجاد البا ث عاقشالو على الدعيات

 
 :التعميم العالي في الدهدان

ومجرسنة اتذنشخ الصبينة  1918تعػد نذ ة التعليع العنالي عالدنػدات إلني  يناة السعينج العلسني عناة 
وفننني الثسانيشينننات منننغ القنننخت . الثالصيشنننات منننغ القنننخت الساضننني والسنننجارس العلينننا فننني نياينننة 1984عننناة 

الساضنني لننع يتجنناوز العننجد الكلنني لساسدننات التعلننيع العننالي سننبعة عذننخ ماسدننة مشيننا هربننر جامعننات 
 رػمية وا جى عذخ الية ومعينج عنالي  رنػمي وجامعنة هىلينة والينة هىلينة عابضنافة لجامعنة القناىخة 

زارة التعلننيع والبحننث العلسنني و ينناة السجلننذ القننػمي للتعلننيع العننالي تلننى ذلننظ إنذننا  و و ، فننخو الخخشننػة
وبعننج التدننعيشيات  ننجث تػسننر ابيننخ فنني التعلننيع العننالي تسثننف فنني  ينناة جامعننات ججيننجة ، للبحننث العلسنني

،  رػميننة وصا ننة فبلننا عننجد الجامعننات هربعننيغ جامعننة وصسننذ وسننتيغ مننغ الكليننات الجامعيننة والتقشيننة
منننر التػسنننر الكبينننخ فننني قبنننػب ، عخننننامل 1511فقاننندت البنننخامل ليثنننخ منننغ  وتعنننجدت مجننناقت الجراسنننة

ومننغ صننع ضيننػر هنسننا  ججيننجة اننالتعليع الساتننػح والتعلننيع عننغ ععننج ، الصننالب فننائ نرننف مليننػت شالنن 
 .(8116، )سعيج وآدة. وغيخىا
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 الذراسات السابكة

 :2715، البرعري دراسة -1
ينات إدارة السعخفنة منغ وجينة نطنخ هعزنا  ىيئنة سعت ىحه الجراسة إلى تقييع واقر تصبيق عسل

. العسليات في جامعة عسخ السختار)عنالاخو الجنامعي البيزنا ( واقتخاح ترػر لتصبيق ىحه، التجريذ
هضيننخت نتنناال الجراسننة تننجني . الجراسننة اسننتبيات علننييع وزو ( فننخدا  181الجراسننة مننغ ) عيشننة تكػنننت

وعنجة وجنػد هينة قػاعنج هو نطنع لتصبينق ، بينق عسلياتيناوانخاناض مدنتػى تص، اقىتساة عادارة السعخفنة
اننحلظ عيشننت نتنناال الجراسننة عننجة وجننػد فننخوئ فنني تقيننيع واقننر تصبيننق عسليننات إدارة ، ىننحه العسليننات

وبعننج تحليننف الشتنناال وتادننيخىا قننجمت الجراسننة ترننػرا  . السعخفننة قننج تعننػد لستغيننخ التخرننز العلسنني
ومرػنننات ، ي جامعننة عسننخ السختننار ضننع مشصلقننات الترننػرمقتخ نا  لتصبيننق عسليننات إدارة السعخفننة فنن

 . ىحا الترػر مغ مجصالت وعسليات ومخخجات
 

 :2715، دراسة أبه جامع -2
ىجفت ىحه الجراسة للتعخ  على واقر وهىسية إدارة السعخفة في الينة التخبينة عجامعنة شيبنة منغ 

، اعاتيع فنني الكليننة عنناصتال  الجننشذمدننتػى إدارة السعخفننة قسننتج وىننف يختلننف، وجيننة نطننخ العننامليغ فييننا
 .  والختبة العلسية، وسشػات الخبخة، وشبيعة العسف، والجشدية

 ،الجراسة في اقسنتبانة التني غصنت صالصنة عشا نخ هساسنية فني عسلينات إدارة السعخفنة تسثلت هداة 
 . ( فخدا  159)وتكػنت عيشة الجراسة مغ . وآليات تصبيق السعخفة، ونذخ السعخفة، ىي: تػليج السعخفة

هضيننخت نتنناال الجراسننة هت الستػسننصات الحدنناعية لسدننتػى إدارة السعخفننة الكلنني عشننج محننػر الىسيننة 
إضنننافة لعنننجة وجنننػد فنننخوئ دالنننة إ رننناايا لستغينننخي ، عسدنننتػى عننناب وعشنننج محنننػر الػاقنننر عسدنننتػى متػسنننط

ة لرننال  الخبننخة همننا متغيننخ الخبننخة فقننج هضيننخ فننخوئ دالننة إ رنناايا عشننج محننػر الىسينن، والجشدننية، الجننشذ
واننحلظ اانننت الاننخوئ دالننة إ رنناايا عشننج متغيننخ الختبننة العلسيننة عشننج ، سننشػات فنن يثخ 11اليثننخ مننغ فئننة 

 .  محػر الػاقر للختبة العلسية اليبخ
 

 :2715، دراسة الطحايشة والخالدي -3
اضنية ىجفت ىحه الجراسة إلى معخفة درجة تصبيق عسليات إدارة السعخفة في اليات التخبية الخي

وليسنننا إذا انننات ىشننناا فنننخوئ دالنننة ، فننني الجامعنننات الردنينننة منننغ وجينننة نطنننخ هعزنننا  ىيئنننة التنننجريذ
. والختبنة الياديسينة، والخبنخة، إ راايا  في درجنة تصبينق عسلينات إدارة السعخفنة تعندى لستغينخات الجنشذ

ية فننني الخياضننن( عزنننػ ىيئنننة تنننجريذ منننغ اليتننني التخبينننة 51هجخينننت الجراسنننة علنننى عيشنننة مرػننننة منننغ )
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( فقخة تسثف هربعة مجناقت 35هجاعػا على استبانة مرػنة مغ )، الجامعة الردنية والجامعة الياشسية
، نقنف ومذناراة السعخفنة، صندت وتشطنيع السعخفنة، هساسية في إدارة السعخفة ىي تكػيغ وتػلينج السعخفنة

ات التخبيننة الخياضننية وقننج هضيننخت الشتنناال هت درجننة تصبيننق إدارة السعخفننة فنني الينن. وتصبيننق السعخفننة
تنناله مجنناب تصبيننق ، وفنني التختينن  جننا  مجنناب نقننف ومذنناراة السعخفننة هوق  . يانننت مختاعننة عذننرف عنناة

ينحلظ هضينخت . وهصينخا  مجناب تكنػيغ وتػلينج السعخفنة، فسجاب عسليات صدت وتشطنيع السعخفنة، السعخفة
السعخفنننة تعننندى لستغينننخات  الشتنناال عنننجة وجنننػد فنننخوئ دالننة إ رننناايا  فننني درجنننة تصبيننق عسلينننات إدارة

 . والختبة الياديسية، والخبخة، الجشذ
 

 :2715، دراسة جبران والسشرهري  -4
سعت ىحه الجراسة إلى معخفة درجة تصبيق عسليات إدارة السعخفة في جامعة الدنلصات قناعػس 

( 817وقج تكػنت عيشنة الجراسنة منغ ). سلصشة ُعسات مغ وجية نطخ هعزا  ىيئة التجريذ فييا في
مػزعنة علنى صسدنة ، ( فقنخة36) هُعّجت اسنتبانة تكػننت منغ، ولتحقيق هىجا  الجراسة. عزػ ىيئة تجريذ

 . السعخفةوتصبيق ، وتػزير السعخفة، السعخفة. وتخديغ، وتػليج السعخفة، مجاقت ىي: تذخيز السعخفة
ات قناعػس وقج هضيخت نتاال الجراسة هت درجة تصبيق عسليات إدارة السعخفة في جامعنة الدنلص

اسننا تػ نلت الجراسننة إلننى ، فني سننلصشة ُعسننات منغ وجيننة نطننخ هعزنا  ىيئننة التننجريذ فيينا متػسننصة
عننجة وجننػد فننخوئ ذات دقلننة إ رننااية عننيغ متػسننصات اسننتجاعات هعزننا  ىيئننة التننجريذ فنني درجننة 
تصبينننق عسلينننات إدارة السعخفنننة فننني جامعنننة الدنننلصات قننناعػس تعننندى لصنننخ متغينننخات الجنننشذ والختبنننة 

 . ووجػد فخوئ ذات دقلة إ رااية تعدى لصخ متغيخي سشػات الخبخة والكلية، والجشدية، اديسيةالي
 

 :Nayak, et,al, 2014دراسة  -5
ايتذنا  ، تحجد ىج  ىحه الجراسة فني دراسنة ومقارننة مسارسنات عسلينات إدارة السعخفنة )صلنق

العامنة والخا نة فني مشصقتني هودوبني نذخ وتصبيق السعخفة( فني ماسدنات التعلنيع العنالي ، تخديغ، تشطيع
تكنػت مجتسنر الجراسنة السدنتيج  منغ جسينر هعزنا  ىيئنة التنجريذ فني ىناتيغ . . وجشػب اانارا فني اليشنج

وهضيننننخت الشتنننناال عننننجة وجننننػد فننننخوئ ذات دقلننننة . ( شخرننننا  811اصتيننننخت عيشننننة قػاميننننا )، الساسدننننتيغ
. وتصبيقيا في اف منغ ماسدنات التعلنيع العناليوتشطيسيا ، وايتذا  السعخفة، إ رااية عيغ إنذا  السعخفة

 . ماسدات التعليع العاليوىشاا فخئ ابيخ عيغ تخديغ السعار  ونذخىا وفعاليتيا في اف مغ 
 

 -:2713، دراسة ال عثسان-6
 جامعة ناي  في العامليغ لجى وهىسيتيا السعخفة عادارة الػعي مدتػى  ىجفت ىحه الجراسة لسعخفة
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 فني السعخفنة إدارة تصبينق واقنر علنى التعنخ  فني الجراسنة مذنرلة وتلخرنت، شينةالم للعلنػة العخبينة
 مجتسنر تكنػت . تصبيقينا تصنػيخ وسنبف تػاجيينا التني المشينة والسعػقنات للعلنػة العخبينة نناي  جامعنة
الت ىينف  علنى الحا نليغ ابدارينيغ والسنػضايغ التنجريذ ىيئنة ( فنخدا  منغ هعزنا 111) منغ الجراسنة ىنحه

  ف على( رالػريػسع الجامعي(
هضينخت . وتسثلت هداتينا الساسنية فني اقسنتبانة، استخجمت الجراسة السشيل الػ اي التحليلي

نتنناال الجراسننة هت مدننتػى إدراا العننامليغ بدارة السعخفننة وهىسيتيننا فنني جامعننة ننناي  العخبيننة للعلننػة 
واقر تصبيق إدارة السعخفة في هفخاد عيشة الجراسة مػافقػت عجرجة متػسصة على  وهت، ، المشية مختار

فني  السعخفنة إدارة لتصبينق معػقات وجػد على مػافقػت  الجراسة عيشة هفخاد وهت، جامعة ناي  العخبية
 . الجامعة ىحه

 

 :2712، دراسة األغا وأبه الخير -7
اىتسننت ىننحه الجراسننة عالكذننف عننغ واقننر تصبيننق عسليننات إدارة السعخفننة فنني جامعننة القننجس الساتػ ننة 

 ات تصػيخىنننا منننغ صنننالب التعنننخ  علنننى منننا إذا انننات ىشننناا فنننخوئ ذات دقلنننة إ رنننااية  نننػب واقنننر وإجنننخا
السشصقنننننة ، )سنننننشػات الخجمننننة تصبيننننق عسليننننات إدارة السعخفنننننة عجامعننننة القننننجس الساتػ نننننة تعنننندى لستغيننننخات

و ننسست اسننتبانة مرػنننة مننغ سننبعة هععنناد . ونيجننت الجراسننة السننشيل الػ نناي. الساىننف العلسنني(، التعليسيننة
مذننخف ا هياديسي ننا مننغ مذننخفي  (851) ووزعننت ىننحه اقسننتبانة علننى عيشننة  جسيننا، سثننف عسليننات إدارة السعخفننةت

الساتػ نة دلنت نتناال الجراسنة علنى هت تصبينق عسلينات إدارة السعخفنة عجامعنة القنجس . جامعة القجس الساتػ نة
عسليننات إدارة السعخفننة  وهت لننيذ ىشنناا فننخوئ ذات دقلننة إ رننااية  ننػب واقننر تصبيننق، ينات متػسننط ندننبيا

 .  في جامعة القجس الساتػ ة تعدى لستغيخات عجد سشػات الخبخة والسشصقة التعليسية
 

 :2714، دراسة عبد الرحسن وتادرس -8
 تسثنننف ىنننج  ىنننحه الجراسنننة فننني التعنننخ  علنننى مدنننتػى مسارسنننة إدارة السعخفنننة فننني جامعنننة البلقنننا 

وعالقنننة مدنننتػى ، امليغ فننني ابدارة الػسنننصى والعليننناالتصبيقينننة الردنينننة منننغ وجينننة نطنننخ ابدارينننيغ العننن
لتحقيننق هىننجا  الجراسننة  ننسست اسننتبانة غصننت . السسارسننة عستغيننخي السدننتػى ابداري وسننشػات الخبننخة

هشنننارت نتننناال الجراسنننة إلنننى هت . ( فنننخدا  198وتكػننننت العيشنننة منننغ )، تدنننعة مجننناقت لسسارسنننة السعخفنننة
بلقا  التصبيقية مغ وجية نطخ ابدارييغ العنامليغ فني ابدارة مدتػى مسارسة إدارة السعخفة في جامعة ال

إ رننااية وهت لننيذ ىشنناا فننػارئ ذات دقلننة ، الػسننصى والعليننا اننات ذا درجننة متػسننصة فنني جسيننر السجنناقت
 . في الجرجة الكلية لسسارسة إدارة السعخفة لستغيخي مدتػى ابدارة وسشػات الخبخة



 بابهر الشيخ............ ................................................................................................................................... واقع تطبيل إدارة املعرفة

 

 

                                                                                 (77)                                                           م6262، 6 العذد، 62 اجملمذ، املهارة

 :2711دراسة الزطسة  -9
جراسننة إلننى عيننات دور إدارة السعخفننة وعالقتيننا عتسينند الدا  فنني الكليننات والسعاىننج سننعت ىننحه ال

 الييئنة فنخدا  منغ هعزنا   (279)علنى الجراسنة عيشنة واشنتسلت. التقشينة الستػسنصة العاملنة فني قصناو غندة
فني  غالستانخغي والبرنالػريػس والساجدنتيخ النجاتػراه  شنيادة ابدارينة منغ  سلنة القدناة ورمسنا  التجريدنية
لتحقيق هىجا  الجراسنة تنع إتبناو السنشيل الػ ناي . شبقية عذػااية عصخيقة اصتيارىع تع يليات صسذ
 )متصلبننات وللػ ننػب إلننى البيانننات الالزمننة تننع ترننسيع اسننتبانة مرػنننو مننغ صالصننة مجنناقت ىنني:، التحليلنني

  مسارسننة العننامليغ فنني عيشننت نتنناال الجراسننة هت تختينن. (الدا ، عسليننات إدارة السعخفننة، إدارة السعخفننة
، تالىنا تػليننج السعخفننة، الكلينات التقشيننة الستػسنصة لعسليننات إدارة السعخفننة انات هوق  لتذننخيز السعخفننة

 . صع تخديغ السعخفة وهصيخا  تػزير السعخفة
 

 :2712، دراسة أبه العال -17
 ،التذنارا، تػلينجال، ىجفت ىحه الجراسة إلى معخفنة درجنة مسارسنة عسلينات إدارة السعخفنة )التشطنيع

تكنننػت مجتسنننر الجراسنننة وعيشتينننا منننغ جسينننر هعزنننا  ىيئنننة . التصبينننق( فننني الينننة التخبينننة عجامعنننة الصنننااف
وقنج تػ نلت الجراسنة إلنى هت ، واستخجمت الجراسة السشيل السدحي الػ ناي التحليلني. التجريذ في الكلية

  التشنازلي ل ىسينة الشدنبية لعسلينات وهت التختين، العسليات الربعة تتزسغ مسارسات ايجاعية وهصنخى سنلبية
 .  ،جا  هصيخا  تصبيق السعخفة، تاله شخاية السعخفة، صع تػليج السعخفة، إدارة السعخفة اانت لتشطيع السعخفة

 

 :2717، دراسة عهدة -11
. اىتست ىحه الجراسة عالكذف عغ واقر ادارة السعخفة في الجامعات الالدصيشية وسبف تجةيسيا

وجامعننة ، ( مننغ القيننادات ابداريننة فنني اننف مننغ: الجامعننة ابسننالمية387راسننة مننغ )تكننػت عيشننة الج
 . القرى وجامعة، الزىخ

تسثلننت هىننع نتنناال الجراسننة فنني هت تختينن  مسارسننة العننامليغ فنني الجامعننات الالدننصيشية لعسليننات إدارة 
والتذنننارا فننني ، خفنننةتػلينننج السع، تشطنننيع السعخفنننة، السعخفنننة  دننن  الىسينننة انننات لعسلينننات تصبينننق السعخفنننة

 .  السعخفة على التػالي
 

 :Ramachandran,et,al 2009دراسة  -12
تحننجد ىننج  ىننحه الجراسننة فنني دراسننة ومقارنننة مسارسننات/تصبيقات عسليننات إدارة السعخفننة عننيغ 

 ( هياديسينا منغ594) جسعنت عياننات الجراسنة منغ. ماسدات التعليع العالي العامة والخا ة فني ماليدينا
 . تعليسية عامة وصالث ماسدات تعليسية صا ةصالث ماسدات 
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، تخنديغ، تشطنيع، نذنخ، صلرت الجراسنة إلنى هننو منغ عنغ انف عسلينات إدارة السعخفنة )ايتدناب
فني ، السعخفة(  طيت عسلية نذخ السعخفة ع على تختي  منغ عنيغ انف عسلينات ادارة السعخفنة وتصبيق

وبرناة عامنة جنا ت درجنة مسارسنة . ي  يغ جا ت عسلية تصبيق السعخفة في هدنى مدتػيات التخت
وهت ىشناا اصتالفنات ابينخة ، هو تصبيق عسليات ادارة السعخفة للساسدات قيج الجراسة عجرجة متػسنصة

 في تصبيق عسليات إدارة السعخفة عيغ ماسدات التعليع العالي العامة والخا ة
 

 .مههجية الذراسة

 .متهيذ
الت وتحنننجيات منننغ عيشينننا اقىتسننناة عسقاعلنننة زينننادة يػاجننو التعلنننيع العنننالي فننني الدنننػدات جسلنننة مذنننر

والتػسنر الذنجيج فني قبنػب الصنالب دوت تنػافخ اثينخ منغ مقػمنات ىنحا ، الصل  اقجتساعي علنى التعلنيع
، انخانناض جننػدة التعلننيع عرنناة عامننة، تننجني مخخجننات العسلينة التعليسيننة، المنخ فنني اثيننخ مننغ ال يننات

ضنعف ت ىينف ، ساسدنات وا تياجنات السجتسنر ومتصلبنات التشسينةاليػة عيغ السعار  التي تقجميا ىحه ال
تنننجني ابنتاجينننة ، ابعتعننناث لينننحا الغنننخض فننني الخنننارج وتنننجري  هعزنننا  ىيئنننة التنننجريذ وانعنننجاة فنننخص

ىجنننخة الكانننا ات والكنننػادر ، ضنننعف ابنانننائ علنننى البحنننث العلسننني، ، العلسينننة لعزنننا  ىيئنننة التنننجريذ
 .  الخلف في البشى التحتية الخا ة عالتعليع الجامعي، ج البالدالدػدانية عاعجاد متدايجة سشػيا  صار 

 

 :وأسئمتها الذراسة مشهمة -أواًل
تحانننف الدعينننات ابدارينننة عابشنننارة إلنننى العجينننج منننغ الاػاانننج التننني تعنننػد علنننى السشطسنننات عتصبينننق 

غ السخاننند وتحدننني، ومنننغ عنننيغ ىنننحه الاػااننج تعديننند وتصنننػيخ مدنننتػى الدا ، مانناهيع وهدوات إدارة السعخفنننة
سنننخعة اقسننننتجاعة لصلبننننات ، الػ ننننػب لععننننجاو، زيننننادة ابنتاجينننة وتحقيننننق الكاننننا ة والااعلينننة، التشافدننني
 .الخ... تسريغ العامليغ وزيادة انجماجيع في السشطسات، تحديغ مدتػى جػدة السخخجات، السدتايجيغ

 جصف إدارة السعخفننةوعلننى مدننتػى التعلننيع الجننامعي تذننيخ اثيننخ مننغ الجراسننات إلننى هىسيننة اعتسنناد منن
 السعخفة ونقلينا وتعسيسينا إيجاد إذ هت إت، ستخاتيجية لالرتقا  عالتعليع الجامعي في اثيخ مغ الجوباي

 عاعتبارىنا بدارة السعخفنة مسنا يحنتع تبشيينا، وإنذنا  الجامعنات وجنػد فني النخايذ الدنب  ىنػ وتنجاوليا
 . العسلية التعليسة وتصػيخ السجصف الحي يقػد إلى تحديغ

وتذيخ الذػاىج إلى قلة اقىتساة عتصبيقات إدارة السعخفة في ماسدنات التعلنيع العنالي الدنػدانية رغنع 
. الجامعيننة الدننػدانيةتدننعى ىننحه الجراسننة قصتبنناره فنني البيئننة  وىننحا مننا، الحاجننة الساسننة ليننحه التصبيقننات
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 ي عنجد منغ الجامعناتوتتلخز مذرلة الجراسة فني الكذنف عنغ مدنتػى مسارسنة وتصبينق إدارة السعخفنة فن
 . الدػدانية

 

 :أسئمة الذراسة -ثانيًا
 على السئلة ا تية: الجراسة لعجاعة تدعى ىحه

 ما واقر عسليات إدارة السعخفة مغ مشطػر هعزنا  ىيئنة التنجريذ فني الينات اققترناد والعلنػة ابدارينة -ه 
 في الجامعات الدػدانية ؟

لػاقننر تصبيننق عسليننات إدارة  0.05الجقلننة ىننف تػجننج فننخوئ ذات دقلننة إ رننااية عشننج مدننتػى  -ب 
السعخفنننة منننغ وجينننة نطنننخ هعزنننا  ىيئنننة التنننجريذ فننني الينننات اققترننناد والعلنننػة ابدارينننة فننني 

 وسشػات الخبخة؟، الجرجة العلسية، الجشذ :الجامعات الدػدانية تعدى لستغيخات
 

 :الذراسة أهذاف -ثالجا
 ا تي: تتسثف هىع هىجا  الجراسة في

فني الجامعنات  فني الينات اققترناد والعلنػة ابدارينة اقنر عسلينات إدارة السعخفنةالتعخ  على و  -ه 
 . الدػدانية عبخ دراسة وتحليف العسليات السختلاة بدارة السعخفة

 الجراسنة  نػب عيشنة اسنتجاعات متػسنصات عنيغ اب رنااية الجقلنة ذات الانخوئ  علنى التعخ  -ب 
 وسشػات الخبخة؟، ة العلسيةالجرج، متغيخات: الجشذ إلى محاور الجراسة تعدى 

وربسنا العخبينة عالبحنث فني ه نج مػضنػعات ، السداىسة الستػاضعة في إصخا  السرتبنة الدنػدانية -ج 
 ابدارة الحيػية والحجيثة التي يتدايج اقىتساة عيا

 

 :أهمية الذراسة -رابعًا
 تتسثف هىسية ىحه الجراسة في ا تي:

واصتبخت مااهيسو فني ، ابيخ في اثيخ مغ البيئاتتتشاوب مػضػعا إداريا  جيثا  طى عاىتساة  -ه 
 يثيخ مغ القصاعات ومغ عيشيا قصاو التعليع العالي

 نجرة الجراسات والبحػث  ػب تصبيقات إدارة السعخفة في ماسدات التعليع العالي الدػدانية -ب 
ر يشدننجع منن –مجنناب التعلنيع العننالي-مينف الجراسننة للتصبيننق واصتبنار السانناهيع فنني قصناو الخننجمات  -ج 

 .  ا تميف عحػث ابدارة عالسيا  
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الحاجة لسثف ىحا الشػو مغ الجراسات بيجاد  لػب للتحجيات الجسة والكبيخة التي تػاجنو قصناو  -د 
 . والسار ذاخىا، التعليع العالي في الدػدات

 

 :جمتمع وعيهة الذراسة -خامسًا
فني  العلنػة ابدارينةيتكػت مجتسر الجراسة مغ اف هعزا  ىيئة التجريذ في اليات اققتراد و 

ومغ ىحا السجتسر سيتع اصتيار عيشة عذػااية شبقينة تنػزو ، الحرػمية والخا ة الجامعات الدػدانية
 . علييا هداة البحث

 

 :املههج املستخذم يف الذراسة -سادسًا
اققترناد تع في ىحه الجراسة استخجاة السشيل الػ اي لتذخيز واقر عسليات السعخفنة فني الينات 

  في الجامعات الدػدانية ابدارية والعلػة
 

 :أداة الذراسة -سابعًا
تسثلت الداة الساسية لجسر البيانات واصتبار مااهيع الجراسة في اقستبانة والتي  نسست فني 

 . السرادر في قااسة الػاردة ضػ  مخاجعة الدعيات ذات العالقة
، تكػننننت اقسنننتبانة منننغ صنننالث هجننندا  يتعلنننق الجننند  الوب مشينننا عبياننننات شخرنننية لفنننخاد العيشنننة
ويغصنني الجنند  الثنناني واقننر تصبيقننات عسليننات إدارة السعخفننة ععسلياتننو الربعة)تػليننج السعخفننة والحرننػب 

لكنف  ( هسنئلة11تصبينق السعخفنة( وصررنت )، تخنديغ وتشطنيع السعخفنة، شنخاية وتػزينر السعخفنة، علييا
 .  محاور مغ ىحه العسليات الربعة

عسليننات ادارة السعخفننة  لقينناس مدننتػى تصبيننق  ننسست صيننارات ابجاعننة علننى هسننئلة اقسننتبانة
، متػسنصة منشخاس، مختانر، )مختار ججا   الجامعات قيج الجراسة على مقياس ليرخت الخساسي الستجرجفي 

صنالث مدننتػيات وقنج اعتسنجت الجراسنة . ي( علنى التننػال1، 8، 3، 4، 5) منشخاس جنجا (  دن  النجرجات
 ا تية: تع تحجيجىا وفقا  للسعادلة

 -يشتل عغ ىحا السدتػيات ا تية:، السجى الدنى مقدػما  على صالث مدتػيات( -السجى العلى
 .مدتػى تصبيق مشخاس 8.33-1مغ  -ه 
 .مدتػى تصبيق متػسط 3.67-8.34مغ  -ب 
 .مدتػى تصبيق مختار 5-3.68مغ -ج 
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 -:الذراسةحذود : ثامهًا
 ة.8117-8116جسعت عيانات الجراسة صالب العاة  الحدود الزمانية:
 .  شبقت ىحه الجراسة على عيشة مغ هعزا  ىيئة التجريذ في جامعات سػدانية مختلاة الحدود السكانية:

السعخفنة يقترنخ محتنػى ىنحه الجراسنة علنى تذنخيز واقنر عسلينات إدارة  )األكاديسيوة(: الحدود السهضوهيية
 .عيشة مغ اليات اققتراد والعلػة ابدارية في الجامعات الدػدانيةفي 
فني الينات اققترناد والعلنػة ابدارينة  هعزا  ىيئة التجريذ على الجراسة ىحه ستخاد: البذري  الحد

 . الكليات في ىحه عسليع رهس مسغ ىع على في عجد الجامعات الدػدانية
 

 :صذم أداة الذراسة: تاسعًا
لجراسننننة )اقسننننتبانة( علننننى مجسػعننننة مننننغ السحرسننننيغ الستخررننننيغ فنننني ابدارة تننننع عننننخض هداة ا

تعنجيف وتنع ، وقج هعجى ىاق  السحرسػت مال طاتيع على ىحه الداة ، واب را  ومشاىل البحث العلسي
 . ععس فقخات اقستبانة و ح  فقخات هصخى 

 

 :املعاجلات اإلحصائية -عاشرًا
 واقنحخافنات، تجاىنات هفنخاد العيشنة ضنسغ مقيناس ابجاعنةتع  داب الستػسنصات الحدناعية لتحجينج ا

 لتحليننف T-testاسننا تننع اسننتخجة اصتبننار ، السعياريننة لبيننات درجننة تذننتت ابجاعننات عننغ هوسنناشيا الحدنناعية
 . هسئلة الجراسة

 

 .اجلانب التحميمي

 :االستبانة ثبات
سنتبانة وانحلظ لالسنتبانة لكنف ععنج منغ هععناد اق، عصخيقنة هلانا اخونبناخ  ياس صبات اقستبانة تع
( وىحا ينجب 881. 1هت معامف الثبات الكلي ) ( الحي يدتجب مشو8الججوب ) وىحا ما يػضحو، يرف

علنى هت اقسنتبانة تتستننر عجرجنة عاليننة منغ الثبننات مسنا يقننػد إلنى اقشسئشننات فني تصبيقيننا علنى عيشننة 
 ننيع معامننف هلاننا اخونبنناخ  وُتعننج. الداة لقينناس مننا وضننعت لجلننو عثقننة ويننجب علننى  ننجئ، الجراسننة

مقبػلة إ رناايا  وعلنى وجنو التحجينج فني البحنػث ابندنانية عشنجما تكنػت ىنحه القنيع مدناوية هو هيبنخ 
 . (Sekaran, 2005)% 61مغ 
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 (2) جدول
 كرونباخ لسحاور الدراسة قيم معامل الثبات ألفا

 الردق * كرونباخ ألفا معامل عدد الفقرات بعد السعرفة
 1.888 1.789 11 فة والحرػب علييا تػليج السعخ 

 1.965 1.931 11 شخاية وتػزير السعخفة 
 1.953 1.918 11 تخديغ وتشطيع السعخفة

 1.981 1.847 11 تصبيق السعخفة
 7.931 7.869  الستػسط
 .يخونباخ هلاا لسعامف السػج  التخبيعي الجحر = * الرجئ

 
 خرائص العيشة:
علنى  الجراسنة وقج وزعت اسنتبانة. الجامعات مػزعة عحد  ةالجراس عيشة (2الججوب ) يػض 

مننغ  تننجريذ مننغ الجشدننيغ عزننػ ىيئننة (136مننغ ) الجراسننة فعليننا   عيشننة وقننج تكػنننت، ( فننخدا  171)
 البحننخ، اخدفننات، ادننال، ابسننالمية جامعننات عامننة ىنني: هة درمننات 7( جامعننات سننػدانية مشيننا 11)

، قنناردت سننيتي) :جامعننات صا ننة ىنني 3و، ة والتكشػلػجينناللعلننػ  والدننػدات، الشيلننيغ، هفخيقيننا، ال سننخ
 . الػششي( والخبا ، والتكشػلػجيا الصبية العلػة

( جامعننة 31مشيننا )، ( جامعننة41وقننج علننا إجسننالي عننجد الجامعننات فنني الدننػدات وقننت الجراسننة )
 %(مغ مجسػو عنجد85وىحا يعشي هت عيشة الجراسة الحالية مثلت )، ( جامعات صا ة11و)،  رػمية

تلييننا جامعننة هة ، %(13.97شننرلت جامعننة الشيلننيغ هيبننخ مرننػت فنني العيشننة عشدننبة ). جامعنات الدننػدات
وىننحه الجامعننات  -، %(18.51تلييننا جامعننة الدننػدات عشدننبة )، %(13.84درمننات ابسننالمية عشدننبة )

فنننني  ننننيغ اننننات هدنننننى تسثيننننف فنننني العيشننننة لجامعننننة ادننننال عشدننننبة  -الننننثالث ىنننني اليبننننخ فنننني الدننننػدات
ومثلنننننت جامعنننننة العلنننننػة الصبينننننة ، %(6.68تليينننننا جامعنننننة قننننناردت سنننننيتي عشدنننننبة تسثينننننف )، (7.35%)

 . %(5.88والتكشػلػجيا هدنى مرػنات العيشة عشدبة )
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 (2) جدول
 تهزيع عيشة الدراسة حدب الجامعات

 

 
و  ،%(83.53وابنناث )، %(76.47) ( إلى هت ندبة الحاػر فني العيشنة علغنت3ويذيخ الججوب )

السحاضنخ  تليينا درجنة، %(44.18السدناعج عشدنبة ) السنتاذ تكػت منغ درجنة العيشة هت معطع افخاد
تليينننا درجنننة السنننتاذ عشدنننبة ، %(9.56اذ السذنننارا عشدنننبة مئػينننة )صنننع درجنننة السنننت، )%(41.91عشدنننبة 
فقنج علغنت ندنبة منغ لنجييع سنشػات صبنخة ، ويتزن  ات لسعطنع افنخاد العيشنة صبنخات جينجة. %(4.41) مئػية

 صنع ،%(36.76سنشػات عشدنبة ) 11-5يليينا منغ لنجييع صبنخات عنيغ ، %(41.18سشػات ) 11هيثخ مغ 
 . %(88.16)مئػية  عشدبة سشػات 5مغ  هقف لجييع صبخة مغ

 الترتيب الشدبة % السجسهع الجشس الجامعة ت
 أنثى ذكر

 8 13.84 18 1 18 هة درمات ابسالمية 1
 8 7.35 11 8 8 يدال 8
 6 11.89 14 4 11 يخدفات 3
 11 5.88 8 1 7 العلػة الصبية والتكشػلػجيا 4
 7 8.19 11 3 8 البحخ ال سخ 5
 4 11.13 15 3 18 الخبا  الػششي 6
 5 11.13 15 4 11 هفخيقيا 7
 1 13.97 19 4 15 الشيليغ 8
 9 6.68 9 5 4 قاردت سيتي 9
 3 18.5 17 6 11 لػة والتكشػلػجياالدػدات للع 11
  %111 136 38 114 السجسػو 
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 (3جدول )
 خرائص عيشة الدراسة

 الشدبة السئهية% العدد أبعاد الستغير الستغير
 76.47 114 ذاخ الجشذ

 83.53 38 هنثى
 %111 136 السجسػو

 41.91 57 محاضخ الجرجة العلسية
 44.18 61 هستاذ مداعج
 9.56 13 هستاذ مذارا
 4.41 6 هستاذ
 %111 136 السجسػو

 88.16 31 5اقف مغ  الخبخة سشػات
 5-11 51 36.76 
 41.18 56 11هيثخ مغ  
 %177 136 السجسهع 

 
 .تحميل واقع عسميات ادارة السعرفة في الجامعات الدهدانية

 

 -:بعد تهليد السعرفة والحرهل عميها
خازننننا  ( علنننى هت مدنننتػى تصبينننق تػلينننج السعخفنننة والحرنننػب عليينننا انننات مش4) ينننجب الجنننجوب

و رلت فقخة )تذارا الكلية في الساتسخات والشجوات التي ، (1.41ووزت ندبي )، (1.56عستػسط )
وربسنننا يعننندى ، (1.67تعقننجىا ماسدنننات السجتسنننر( علنننى هعلنننى تختيننن  فننني ىنننحا البعنننج عنننػزت ندنننبي )

ة وجنا ت فقنخ . ارتااو ىحه الاقخة إلى إنيا غيخ مرلاة وتتصلن  فقنط  زنػر ومذناراة مسثلني الكلينات
)يداىع جسير هعزا  ىيئة التجريذ في البحث عغ السعخفة( في السختبة الثانينة منغ عنيغ فقنخات ععنج 

وربسا يعدى ارتااو  يسنة ىنحه الاقنخة ندنبيا  . (1.48تػليج السعخفة والحرػب علييا عػزت ندبي قليف )
ت فقختني و رنل. إلى الجيج الذخري الحي يبحلو هعزا  ىيئة التجريذ في الحرػب على السعخفة

ولت ، والبحننث العلسنني( علننى آصننخ مننختبتيغ لعننجة تننػافخ ا ليننة السننحاػرة فنني الجامعننات الدننػدانية 8)
 . ليذ ىشاا ميدانية مخررة لتصػيخ ادارة السعخفة في ىحه الجامعات
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 (4جدول )
 الستهسطات الحدابية واالنحرافات السعيارية لبعد تهليد السعرفة والحرهل عميها

االنحراف  هسطالست الفقرات ت
 السعياري 

الهزن 
 الشدبي

 الترتيب

تعسنننننف الكلينننننة علنننننى دعنننننع الفكنننننار الججينننننجة وابعجاةينننننة  1
 لعزا  ىيئة لتجريذ

8.88 1.89 1.37 7 

 6 1.41 1.99 8.31 تعسف الكلية على تحجيث السعخفة الستػفخة لجييا عاستسخار 8
، يتع تذنجير الحنػار العلسني عنيغ هعزنا  الكلينة )العنامليغ 3

 الصالب( لتبادب الفكار
8.31 1.44 1.41 5 

 8 1.31 1.81 8.17 تذجر الكلية هعزا  ىيئة التجريذ بنتاج مقخرات الكتخونية 4
 8 1.48 1.88 8.61 يداىع جسير هعزا  ىيئة التجريذ في البحث عغ السعخفة 5
تينننننتع الكلينننننة عذنننننخا  السعخفنننننة السختبصنننننة ع نذنننننصتيا مننننننغ  6

 ية وصارجية(مرادر السختلاة)داصل
8.88 
 

1.89 
 

1.37 
 

3 

تذنننننارا الكلينننننة فننننني السننننناتسخات والشنننننجوات التننننني تعقنننننجىا  7
 ماسدات السجتسر

8.91 1.56 1.67 1 

تتننػافخ فنني الكليننة آليننات قسننتقباب آرا  ومقتخ ننات السشطسننات  8
 ابنتاجية والخجمينة التني قنج تدنتايج منغ السعنار  التني تقنجميا

 الكلية

8.11 1.83 1.87 9 

للكلية ميدانية مشاسبة لجعع مذنارير إدارة السعخفنة والبحنث  9
 العلسي

8 1.78 1.86 11 

تقننػة الكلينننة عتنننجري  الفنننخاد عسنننا يتشاسننن  منننر ا تياجننناتيع  11
 السعخلية الستججدة

8.4 1.65 1.44 4 

  7.47 1.56 2.32 الستهسط 
 

 :بعد شراكة وتهزيع السعرفة
وتػزيننر السعخفننة هت الاقنخة الولننى فنني ىننحا البعننج  الخنناص عبعنج شننخاية (5مننغ الجننجوب ) يتزن 

عننػزت ، ياننت لاقننخة )تعقنج الكليننة اجتساعننات وننجوات وورش عسننف ومحاضننخات ذات عالقنة عالسعخفننة(
تلتيننا فقننخة )تتننػافخ عالكليننة قاعننجة عيانننات تحننػي هسننسا  ه ننحاب الخبننخة وعشننػانييع ، (1.38ندننبي )

وبخغع مغ هفزلية ىاتيغ الاقختيغ ، (1.87) عػزت ندبي للخجػو إلييع عشج الحاجة لصل  اقستذارة(
همنا هدننى فقنختيغ . إق ات  يستييسنا مشخازنتات جنجا، ندبيا  مغ عيغ فقخات ععج شخاية وتػزير السعخفنة
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في ىحا البعج فقنج اانتنا لاقنخة )تدنيع الكلينة عشذنخ البحنػث الستسيندة لعزنا  ىيئنة التنجريذ وتسنشحيع 
الاقننخة )تكننخة الكليننة عزننػ ىيئننة التننجريذ الننحي يدننيع فنني عشننا  ومذنناراة و (مرافنن ت ماليننة لتذننجيعيع

( 16. 1السعخفنننة( فننني السنننختبتيغ التاسنننعة والعاشنننخة علنننى التنننػالي عنننػزت ندنننبي منننشخاس جنننجا قنننجره )
 . الخاص عذخاية وتػزير السعخفة والييسا يتعلق عزعف الحافد والتكخيع. للاقختيغ

 
 (5جدول )

 حرافات السعيارية لبعد شراكة وتهزيع السعرفةالستهسطات الحدابية واالن
االنحراف  الستهسط الفقرات ت

 السعياري 
الهزن 
 الشدبي

 الترتيب

صقافنننة الذنننخاية فننني السعخفنننة والسعلػمنننات عنننيغ  تذنننجر الكلينننة 1
 هعزا  ىيئة التجريذ

1.86 1.83 1.19 7 

يدننننيف و ننننػب جسيننننر هعزننننا  ىيئننننة التننننجريذ إلننننى قػاعننننج  8
 يا الكليةالسعخفة التي تستلك

1.99 1.77 1.85 4 

عامرننات عزننػ ىيئننة التننجريذ الننجصػب إلننى شننبرة اقنتخننننت  3
 للحرػب على هية معلػمات يحتاجيا في الكلية

8 1.55 1.86 3 

تتنننػافخ فننني الكلينننة شنننبرة اترننناب داصلينننة تسرنننغ منننغ تنننجاوب  4
 السعخفة عيغ هعزا  ىيئة التجريذ

1.85 1.88 1.18 8 

 5 1.84 1.56 1.98 السعخفة الستػافخة إلى اف التجريدييغ تبادر الكلية عايراب 5
تتننػافخ عالكليننة قاعننجة عيانننات تحننػي هسننسا  ه ننحاب الخبننخة  6

 وعشػانييع للخجػو إلييع عشج الحاجة لصل  اقستذارة
8.11 1.44 1.87 8 

تكننننخة الكليننننة عزننننػ ىيئننننة التننننجريذ الننننحي يدننننيع فنننني عشننننا   7
 ومذاراة السعخفة

1.79 1.19 1.16 11 

تعقنننج الكلينننة اجتساعنننات وننننجوات وورش عسنننف ومحاضننننخات  8
 ذات عالقة عالسعخفة

8.11 1.66 1.38 1 

تديع الكلينة عشذنخ البحنػث الستسيندة لعزنا  ىيئنة التنجريذ  9
 وتسشحيع مراف ت مالية لتذجيعيع

1.79 1.88 1.16 9 

تعتسنننج الكلينننة فننني شنننخاية السعخفنننة علنننى التقننناريخ والشذنننخات  11
 السختلاة عشذاشاتيا عرػرة دوريةالجاصلية 

1.88 1.74 1.81 6 

  7.22 1.46 1.93 الستهسط 
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 :بعد تخزين وتشظيم السعرفة
( والخاص عبعج تخديغ وتشطيع السعخفة إلى هت هعلنى فقنخات ىنحا البعنج ااننت 6يذيخ الججوب )

 السعخفنة واسنتخجاعيا(ىي فقنخة )تدنتعيغ الكلينة عالسخترنيغ فني تكشػلػجينا السعلػمنات للسدناعجة فني صندت 
إضنافة للػسنااف ، تلييا فقخة )تدتخجة الكلينة الػسنااط الحجيثنة فني تخنديغ السعخفنة، (1.59عػزت ندبي )
علنى اىتسناة ورغنع انخاناض ىنحه الوزات ندنبيا  إق إنينا تنجب ، (1.56الػر ينة( عنػزت ندنبي )-التقليجية 

وهدنى فقخات ىحا البعج مغ هععناد عسلينات  .الكليات عيشة الجراسة عسػضػو تخديغ واستخجاو السعخفة
ادارة السعخفة في السختبة العاشخة اانت فقخة )ىشاا اىتسناة عتػصينق وتنجويغ تجنارب الكلينة الدناعقة فني 
 مجناقت معيشننة يسرننغ اقسننتاادة مشيننا فنني  ننف السذنرالت واتخنناذ القننخارات( عننػزت ندننبي مننشاس جننجا  

و اطينا فني قػاعنج  غ صبخات وتجارب هعزا  ىيئة التنجريذفي الكلية تجوي تلتيا فقخة )يتع، (1.81)
، وىاتيغ الاقختيغ تجقت على تجني اقىتساة عتػصيق تجارب وصبنخات الكلينات عيشنة الجراسنة. (السعخفة

 . ات يذرف مرجرا ومعيشا للسعخفة قج ق يشز  المخ الحي اات يسرغ
 

 (6جدول )
 بعد تخزين وتشظيم السعرفةالستهسطات الحدابية واالنحرافات السعيارية ل

االنحراف  الستهسط الفقرات ت
 السعياري 

الهزن 
 الشدبي

 الترتيب

تيتع الكلية عريانة السعخفة والسحافطة عليينا و سايتينا منغ  1
 التلف والزياو

8.71 1.89 1.53 3 

ينننننتع فنننننني الكلينننننة تشطننننننيع وترنننننشي  البيانننننننات والسعلػمننننننات  8
 صع تبػيبياالستػافخة صع تخدت  تى يديف تجسيعيا 

1.89 1.66 
1.31 

8 

إضنافة ، تدتخجة الكلية الػسااط الحجيثة في تخديغ السعخفنة 3
 للػسااف التقليجية )الػر ية(

8.78 1.88 
1.56 

8 

 7 1.86 1.51 8.11 يتع صدت وتشطيع السعخفة عسا يديف الػ ػب إلييا 4
يتع في الكلية تجويغ صبخات وتجارب هعزا  ىيئنة التنجريذ  5

 في قػاعج السعخفة و اطيا
1.89 1.65 

1.81 
9 

 ىشاا تعليسات واضحة قستخجاو السعار  6
 السخدونة في الكلية

8.43 1.16 1.45 4 

 5 1.36 1.58 8.81 تتػافخ في الكلية مرتبة الكتخونية تتاح لكف التجريديغ 7
 11 1.81 1.71 1.88ىشننناا اىتسنننناة عتػصيننننق وتننننجويغ تجنننارب الكليننننة الدنننناعقة فنننني  8
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سننتاادة مشيننا فننني  ننف السذنننرالت مجنناقت معيشننة يسرنننغ اق
 واتخاذ القخارات

تدننننننتعيغ الكليننننننة عالسخترننننننيغ فنننننني تكشػلػجيننننننا السعلػمننننننات  9
 للسداعجة في صدت السعخفة واستخجاعيا

8.85 1.56 
1.59 

1 

 6 1.34 1.79 8.13 تعتسج الكلية على الػصااق والشذخات الجاصلية لحاظ السعخفة 11
  7.38 1.63 2.28 الستهسط 
 

 بعد تطبيق السعرفة:
 ( الخناص عبعنج تصبينق السعخفنة علنى تسيند فقنخة )تدنتعيغ الكلينة عالسخترنيغ7يدتجب منغ الجنجوب )

منننغ عنننيغ فقنننخات ععنننج تصبينننق  (فننني تكشػلػجينننا السعلػمنننات للسدننناعجة فننني صننندت السعخفنننة واسنننتخجاعيا
تلتيننا فقننخة ، (1.71) اقسننتبانةووزت ندننبي ىننػ العلننى مننغ عننيغ اننف فقننخات ، (8.51السعخفننة عستػسننط )

( عستػسنط تتاح ألعزاء هيئة التدريس في الكمية حرية كافيوة لتطبيوق السعوارف التوي يحرومهن عميهوا)
هشووواك جهوووة)إدارة( همنننا هدننننى فقنننختيغ فننني ىنننحا السحنننػر فقنننج اانتنننا ىسنننا ). (1.63) ووزت ندنننبي، (8.18)

هشوواك خطووة و )، (1.17ووزت ندننبي )، (1.44( عستػسننط )تخووتص بتطبيقووات إدارة السعرفووة فووي الكميووة
وينجب تنجني . ( علنى التنػالي1.14ووزت ندنبي )، (1.41( عستػسنط )واضحة لتطبيوق السعرفوة فوي الكميوة

إضنافة إلنى ، الػزت الشدبي ليناتيغ الاقنختيغ علنى اقفتقناد لخصنة لتصبينق ادارة السعخفنة للجامعنات السبحػصنة
 .  ادارة السعخفة في ىحه الجامعات عجة وجػد و جة إدارية تشا  عيا ميسة تصبيق

يعنج ىنػ اعنخز  وقج سبقت ابشارة في ابشار الشطخي ليحه الجراسة إلى هت ععنج تصبينق السعخفنة
ويكتدب هذا البعود أهسيتوف فوي انوف يسثول خاللوة بكول أبعواد عسميوات ، ادارة السعرفةوهىع عسليات 

 .  سسارسة الفعمية عمى أرض الهاقعألنف يتعمق بهضع ادارة السعرفة محل التشفيذ وال السعرفة
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 (7جدول )
 السعرفة الستهسطات الحدابية واالنحرافات السعيارية لبعد تطبيق

االنحراف  الستهسط الفقرات ت
 السعياري 

الهزن 
 الشدبي

 الترتيب

 11 1.14 1.88 1.41 ىشاا صصة واضحة لتصبيق السعخفة في الكلية 1
لسختبصنننننة عتصبينننننق تقنننننػة الكلينننننة عستاععنننننة انننننف العسلينننننات ا 8

 الفكار السعخلية الججيجة
1.66 1.66 1.11 6 

 3 1.14 1.84 1.74 تتػافخ التكشػلػجيا السشاسبة لتصبيق السعخفة في الكلية 3
 4 1.13 1.48 1.73 تشطع الكلية ماتسخات تعشى عتسيد وإعجاو الصالب دوريا   4
تتنننناح لعزننننا  ىيئننننة التننننجريذ فنننني الكليننننة  خيننننة االيننننة  5

 ق السعار  التي يحرلػت علييالتصبي
8.18 1.86 1.63 8 

 8 1.18 1.56 1.58 ىشاا مقخرات الكتخونية للكلية على شبرة اقنتخنت 6
ياننننننػض هعزننننننا  ىيئننننننة التننننننجريذ سننننننلصات االيننننننة لحننننننف  7

 السذرالت التي ترادفيع في العسف
8.51 1.99 1.71 1 

 9 1.17 1.15 1.44 كلية)إدارة( تختز عتصبيقات إدارة السعخفة في ال ىشاا جية 8
 7 1.11 1.39 1.65 تعيغ الثقافة التشطيسية الدااجة في الكلية على تصبيق السعخفة 9
تدنننتايج الكليننننة منننغ السعننننار  الججيننننجة فننني تصننننػيخ هداايننننا  11

 صا ة في عسلية اتخاذ القخارات و ف السذرالت
1.71 1.68 1.18 5 

  7.21 1.58 1.75 الستهسط 
 

 :الدراسة ةاإلجابة عن أسئم
مووا واقووع عسميووات إدارة السعرفووة موون مشظووهر أعزوواء هيئووة التوودريس فووي كميووات  الدوولال األول:

 في الجامعات الدهدانية ؟  االقتراد والعمهم اإلدارية
( هت الستػسنط الحدناعي بجاعنات هفنخاد 8عاستخجاة مقياس ليرخت الخساسي يتز  مغ الجنجوب )

ات ادارة السعخفنة السختلاننة فني البيئننة الجامعينة الدننػدانية قنج علننا عيشنة الجراسننة  نػب تصبيننق هععناد عسلينن
تجب ىحه الشتاال على هت تصبينق عسلينات . (1.31ووزت ندبي )، (1.56وانحخا  معياري )، (8.17)

وجننا  ععننج تػليننج السعخفننة والحرننػب علييننا فنني . ادارة السعخفننة فنني الجامعننات الدننػدانية جننا  مشخازننا  
ووزت ندنبي ، (1.56) وانحنخا  معيناري ، (8.38غ هععاد ادارة السعخفة عستػسنط )السختبة الولى مغ عي

منغ عنيغ انف هععناد ادارة  السختبنة الوب إق هت  لػلو فني، وبخغع مغ انخااض  يع ىحا البعج، (1.41)
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وجا  ععج تخديغ وتشطيع السعخفة في السختبة . مر وضياة الجامعات اساسدات عحثية يشدجع السعخفة
وصالثنا جنا  ععنج شنخاية ، (1.38ووزت ندنبي )، (1.63) وانحخا  معيناري ، (8.88عستػسط ) الثانية

ععنننج  وجنننا ، (1.88ووزت ندنننبي )، (1.46) وانحنننخا  معيننناري ، (1.93وتػزينننر السعخفنننة عستػسنننط )
 وانحنننخا  معينننناري ، (75. 1تصبينننق السعخفنننة فننني السعخفنننة فننني السختبننننة الخاععنننة والصينننخة عستػسنننط )

ربسنننا يعننندى  لنننػب ععنننج تصبينننق السعخفنننة فننني آصنننخ مختبنننة لالفتقننناد . (1.31دنننبي )ووزت ن، (1.58)
 . للسدتلدمات السادية والبذخية الالزمة ليحا التصبيق

 
 (8) جدول

 التكرارات والستهسطات واالنحرافات السعيارية والهزن الشدبي ألبعاد السعرفة السختمفة
 

االنحراف  الهزن الشدبي الترتيب
 السعياري 

 بعد السعرفة الستهسط

 تػليج السعخفة والحرػب علييا  8.38 1.56 1.41 1
 تخديغ وتشطيع السعخفة 8.88 1.63 1.38 8
 شخاية وتػزير السعخفة  1.93 1.46 1.88 3
 تصبيق السعخفة 1.75 1.58 1.81 4
 الستػسط 8.17 1.56 1.31 

 
، )فلدنصيغ راسنة هعنػ  ذنيرمشينا د، منغ الجراسنات وتتساصف نتاال ىنحه الجراسنة منر نتناال عنجد

( ة8118، )عايدتات Hameed and Badiiودراسة ، (8115، ودراسة البخعري )ليبيا، (8111
وتتعننننارض نتنننناال ىننننحه الجراسننننة مننننر نتنننناال دراسننننات: . فنننني انخانننناض مدننننتػى تصبيننننق ادارة السعخفننننة

رنت إلنى ات ( التني صل8115، السدناعجة والدينجييغ )اقردت، (8115، ردت)ال الصحايشة والخالنجي
واننننحلظ تتعننننارض مننننر نتنننناال ، مدننننتػى تصبيننننق ادارة السعخفننننة اننننات عاليننننا  فنننني الجامعننننات السجروسننننة

، )الدننعػدية العيننجروس، (8118، )فلدننصيغ الغننا وهعننػ الخيننخ، (8119، ردت)ال صبنناش دراسننات:
الدبنػت والذنيخ ، (8114، ردتعبنج النخ سغ وتنادرس )ال، (8113، )الدعػدية آب عثسات، (8118

، (8116، ردتوالخخاعذنننننة )ال، (8115، جبنننننخات والسشرنننننػري )سنننننلصشة عسنننننات، (8115، اقردت)
( التي تػ لت إلى هت مدتػى تصبيق ادارة السعخفة فني الجامعنات قينج 8117، )الدعػدية والغامجي

 . الجراسة اات متػسصا  
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 -الدلال الثاني:
لػاقر تصبيق عسليات إدارة  (05 .0ىف تػجج فخوئ ذات دقلة إ رااية عشج مدتػى الجقلة )

السعخفة مغ وجينة نطنخ هعزنا  ىيئنة التنجريذ فني الينات اققترناد والعلنػة ابدارينة فني الجامعنات 
 وسشػات الخبخة؟، الجرجة العلسية، الجشذ :الدػدانية تعدى لستغيخات

سننصات والستػ ، قصتبننار الاننخوض الخا ننة عيننحا الدننااب تننع اسننتخجاة اصتبننار تتت للعيشننات السدننتقلة
 . واقنحخافات السعيارية بجاعات افخاد العيشة

 متغير الجشس:
( ات ليذ ىشاا فخوئ ذات إ رااية عيغ افخاد العيشة تعدى لستغيخ الجشذ 9) يػض  الججوب

 ينث ااننت  نيع تت ت غينخ ، وفقا لتحليف التبايغ ومدتػى الجقلة اب رااية للاخوئ عيغ افخاد العيشة
 . يات ادارة السعخفةلكف عسل دالة إ راايا  

 (9) جدول
 الستهسطات واالنحرافات السعيارية وقيم "ت" لعسميات ادارة السعرفة تبعًا لستغير الجشس

االنحراف  الستهسط العدد الجشس السجال
 السعياري 

مدتهى  قيسة "ت"
 الداللة*

 غيخ دالة 1.156 1.84 1.93 114 ذاخ تػليج السعخفة والحرػب علييا
 غيخ دالة 1.888 1.56 1.87 38 هنثى

 غيخ دالة 1.448- 1.41 1.58 114 ذاخ تخديغ وتشطيع السعخفة
 غيخ دالة 1.111 1.58 1.34 38 هنثى

 غيخ دالة 1.756 1.31 1.71 114 ذاخ شخاية وتػزير السعخفة
 غيخ دالة 1.831- 1.48 1.44 38 هنثى

 غيخ دالة .1.656 1.51 1.66 114 ذاخ تصبيق السعخفة
 غيخ دالة 1.489- 1.45 1.48 38 ثىهن

 .1.96( =1.15ومدتػى دقلة )، 134 يسة تت ت الججولية عشج درجة  خية 
 

 متغير الدرجة العسمية:
( انو ق تػجنج فنخوئ ذات دقلنة إ رنااية عنيغ اسنتجاعات هفنخاد العيشنة تعندى 11يجب الججوب )
منغ  نيع ت  الججولينة لكنف عسلينات ادارة فقنج ااننت  نيع ت ت السحدنػبة هقنف ، لستغيخ الجرجة العلسينة

 . وربسا يعدى ىحا لتساصف واقر البيئية الجامعية لفخاد العيشة عذرف عاة، السعخفة
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 (17) جدول
 مردر التباين ومجسهع السربعات ودرجات الحرية ومتهسط السربعات وقيسة "ف" ومدتهى الداللة 

 وفقًا لستغير الدرجة العسمية
درجات  مردر التباين السجال

 الحربية
مجسهع 
 السربعات

متهسط 
 السربعات

مدتهى  قيسة "ف "
 الداللة*

تهليد السعرفة 
 والحرهل عميها

 غيخ دالة 1.86 1.733 8.198 8 عيغ السجسػعات
 غيخ دالة 8.381 1.818 84 134 داصف السجسػعات

    86.198 136 السجسػو
 غيخ دالة 1.974 1.475 1.589 8 عيغ السجسػعات تخزين وتشظيم السعرفة

 غيخ دالة 3.115 1.118 11.357 134 داصف السجسػعات
    11.946 136 السجسػو

 غيخ دالة 1.745 1.867 1.878 8 عيغ السجسػعات شراكة وتهزيع السعرفة
 غيخ دالة 1.886 1.546 18.716 134 داصف السجسػعات

    18.994 136 السجسػو
 غيخ دالة 8.418 1.356 1.184 8 اتعيغ السجسػع تطبيق السعرفة

 غيخ دالة 3.166 1.818 14.359 134 داصف السجسػعات
    15.383 136 السجسػو

 .5.72( =7.71( ومدتهى داللة )4، 134قيسة "ف " الجدولية عشد درجة )حرية  *
 

شنة ( هنو ق تػجج فنخوئ ذات دقلنة إ رنااية عنيغ اسنتجاعات هفنخاد العي11يتز  مغ الججوب )
فقنج ااننت  نيع ت ت السحدنػبة هقنف . ، تعدى لستغيخ سشػات الخبخة لكنف فقنخات عسلينات ادارة السعخفنة

 . ىحه العسليات مغ  يع ت  الججولية لكف
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 (11) جدول
 مردر التباين ومجسهع السربعات ودرجات الحرية ومتهسط السربعات وقيسة "ف" ومدتهى الداللة 

 ةوفقًا لستغير سشهات الخبر 
درجات  مردر التباين السجال

 الحربية
مجسهع 
 السربعات

متهسط 
 السربعات

مدتهى  قيسة "ف"*
 الداللة

تهليوووووووووود السعرفووووووووووة 
 والحرهل عميها 

 غيخ دالة 8.654 1.988 1.314 8 عيغ السجسػعات
 غيخ دالة 3.741 1.745 18.118 134 داصف السجسػعات

    19.316 136 السجسػو
تخووووووووزين وتشظوووووووويم 

 ةالسعرف
 غيخ دالة 1.811 1.475 1.816 8 عيغ السجسػعات
 غيخ دالة 8.177 1.118 14.978 134 داصف السجسػعات

    15.794 136 السجسػو
شوووووووووراكة وتهزيوووووووووع 

 السعرفة 
 غيخ دالة 1.133 1.881 1.938 8 عيغ السجسػعات
 غيخ دالة 3.856 1.651 11.335 134 داصف السجسػعات

    18.867 136 السجسػو
 غيخ دالة 8.118 1.711 1.775 8 عيغ السجسػعات تطبيق السعرفة

 غيخ دالة 3.666 1.388 14.859 134 داصف السجسػعات
    15.134 136 السجسػو

 .5.72( =7.71( ومدتهى داللة )4، 134قيسة "ف" الجدولية عشد درجة )حرية  *
 

 .الهتائج والتوصيات

 

 الشتائج:-أ
 منغ إجسنالي عنجد85جامعات سػدانية  رػمية وصا نة مثلنت  11 تكػنت عيشة الجراسة مغ % 

 . الجامعات في الدػدات
العيشنة وتكنػت معطنع ، تسثلت هىع صرااز عيشنة الجراسنة فني هت النحاػر شنرلػا معطنع افنخاد العيشنة

 . واترف معطع افخاد العيغ ع ت ليع صبخات جيجة، في مغ درجة الستاذ السداعج
 جاعنات هفنخاد عيشنة الجراسنة  نػب تصبينق هععناد عسلينات ادارة السعخفنةعلا الستػسنط الحدناعي ب 

. (1.31ووزت ندنبي )، (1.56وانحخا  معياري )، (8.17السختلاة في البيئة الجامعية الدػدانية )
 . على هت تصبيق عسليات ادارة السعخفة في الجامعات الدػدانية جا  مشخازا   تجب ىحه الشتاال
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 والحرػب علييا فني السختبنة الولنى منغ عنيغ هععناد ادارة السعخفنة عستػسنط جا  ععج تػليج السعخفة 
إق ، وبخغع مغ انخااض  يع ىحا البعنج، (1.41ووزت ندبي )، (1.56) وانحخا  معياري ، (8.38)

مر وضيانة الجامعنات اساسدنات  يشدجع مغ عيغ اف هععاد ادارة السعخفة في السختبة الوب هت  لػلو
 وانحننخا  معينناري ، (8.88خننديغ وتشطننيع السعخفننة فنني السختبننة الثانيننة عستػسننط )وجننا  ععننج ت. عحثيننة

وانحنخا  ، (1.93وصالثا جا  ععج شخاية وتػزير السعخفنة عستػسنط )، (1.38ووزت ندبي )، (1.63)
ععنج تصبينق السعخفنة فني السعخفنة فني السختبنة الخاععنة  وجنا ، (1.88ووزت ندنبي )، (1.46) معياري 

 . (1.31ووزت ندبي )، (1.58) وانحخا  معياري ، (1.75)والصيخة عستػسط 
 وانحلظ ق تػجنج فنخوئ ، ليذ ىشاا فخوئ ذات إ رااية عيغ افخاد العيشة تعدى لستغيخ الجشذ

وذلننظ اتزنن  مننغ ، ذات دقلننة إ رننااية عننيغ اسننتجاعات هفننخاد العيشننة تعنندى لستغيننخ الجرجننة العلسيننة
إ رنننااية عنننيغ اسنننتجاعات هفنننخاد العيشنننة تعننندى لستغينننخ  هننننو ق تػجنننج فنننخوئ ذات دقلنننة نتنناال التحلينننف
 . سشػات الخبخة

 التهليات: -ب
تصننػيخ البشننى التحتيننة للجامعننات الدننػدانية وتننػفيخ مقػمننات ادارة السعخفننة للشيننػض عػاقننر ىننحه  -1

وتحدنننيغ قنننجرتيا علنننى ، وتصنننػيخ هدااينننا وتعديننند مخاتبينننا عنننيغ الجامعنننات العالسينننة، الجامعنننات
 . وتقجيع مديج مغ البخامل الجامعية، ديج مغ الصالبالتسيد واستقصاب م

تصػيخ ععج تػليج السعخفة والحرػب علييا عبنخ تخرنيز ميدانينة مشاسنبة لنجعع مذنارير إدارة  -8
، وتذنننجر الكلينننة هعزنننا  ىيئنننة التنننجريذ بنتننناج مقنننخرات الكتخونينننة، السعخفنننة والبحنننث العلسننني

بنتاجينننة والخجمينننة التننني قنننج تدنننتايج منننغ وتنننػفيخ آلينننات قسنننتقباب آرا  ومقتخ نننات السشطسنننات ا
 . السعار  التي تقجميا الجامعات الدػدانية

تصنػيخ ععننج شنخاية وتػزيننر السعخفننة عبنخ اقىتسنناة عالحنافد والتكننخيع الخنناص عذنخاية وتػزيننر السعخفننة  -3
ومدنناىسة الجامعننات الدننػدانية فنني نذننخ البحننػث ، ليسننا يخننز التسينند فنني عشننا  ومذنناراة السعخفننة

إضننافة لزننخورة تننػافخ شننبرة ، لعزننا  ىيئننة التننجريذ ومننشحيع مرافنن ت ماليننة لتذننجيعيع الستسينندة
 . الجامعاتاتراب داصلية تسرغ مغ تجاوب السعخفة عيغ هعزا  ىيئة التجريذ في ىحه 

تصػيخ ععج تخديغ وتشطيع السعخفة عبخ اقىتساة عتػصيق وتجويغ تجارب الجامعات الداعقة فني  -4
صبنننخات  وتنننجويغ، سنننتاادة مشينننا فننني  نننف السذنننرالت واتخننناذ القنننخاراتمجننناقت معيشنننة يسرنننغ اق

لتشطنيع وترنشي  البياننات  إضنافة، و اطيا فني قػاعنج السعخفنة وتجارب هعزا  ىيئة التجريذ
 .والسعلػمات الستػافخة لتخدت  تى يديف تجسيعيا صع تبػيبيا
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لجامعننننات تصننننػيخ ععننننج تصبيننننق السعخفننننة عبننننخ إعننننجاد صصننننة واضننننحة لتصبيننننق السعخفننننة فنننني ا -5
عنننننادارة السعخفنننننة ضنننننسغ اليياينننننف التشطيسينننننة القااسنننننة ا ت  وإنذنننننا  و نننننجة صا نننننة، الدنننننػدانية
إضننافة ، اقتننخاح وتشايننح النذننصة الخا ننة ععلسيننات ادارة السعخفننة تشننا  عيننا ميسننة، للجامعننات

لػضر مقخرات الكتخونية للجامعات على شنبرة اقنتخننت تشاسن  وشبيعنة البنخامل التني تقنجميا 
 . جامعاتىحه ال

 
 .قائمة املصادر

 السرادر العربية: -أوالً 
 الكتب: -1
  8115، عسات، الىلية للشذخ والتػزير، مجصف نطخي  –إدارة السعخفة ، ىيثع،  جازي . 
 8118، عسات،  اا  دار، ، السعخفة إدارة في معا خة اتجاىات عػاد: دمحم، الديادات . 
 عسنات، دار  ناا  للشذنخ والتػزينر، ػمنات ابدارينةنطنع السعل، ىينثع، الدعبني، إيسنات، الدامخااي، 

8114 . 
 السجالت العمسية: -2
 درجنة مسارسنة عسلينات إدارة السعخفنة فني الينة التخبينة عجامعنة الصنااف  ليلى دمحم  دشي:، هعػ العال

هينننار ، 4، (1)، السجلنننة الجولينننة التخبػينننة الستخررنننة -منننغ وجينننة نطنننخ هعزنننا  ىيئنننة التنننجريذ 
 . 186 -116ص ص، ة8118

 تقننجيخ  اجننة الجامعننة الردنيننة إلننى دوااننخ مخترننة فنني إدارة السعخفننة :مننخاة فننااد، هعننػ الشننادي ،
 . 331-317ص ص، 8118، 8، (39)، الجامعة الردنية، العلػة التخبػية، دراسات

 ___________ ،قػاعنج مقتخ نة بدارة السعخفنة فني  :هنسار مرصاى، فااد و الكيالني ومخاة
، 48السجّلننج ، العلننػة التخبػينة، دراسنات، ردنينة الخسننسية عشنا  علننى نسناذج مختننارةالجامعنات ال

 . 84-63ص ص، 8115، 1العجد 
 إعنننخاهيع عنننغ ه سنننج: واقنننر وهىسينننة تصبيننق إدارة السعخفنننة فننني الينننة التخبينننة عجامعنننة شيبنننة، هعننػ جنننامر ،

 . 37-1ص ص، 8115مارس ، 3، (5)، السجلة الجولية للبحػث ابسالمية وابندانية الستقجمة
 الثقافننة التشطيسيننة وعالقتيننا عننادارة السعخفننة فنني جامعننة القرننى عغنندة مننغ  :عدنناة، هعننػ  ذننير

 –العلننػة ابندننانية-مجلننة جامعننة الشجنناح ل عحنناث ، وجيننة نطننخ هعزننا  ىيئننة التننجريذ فييننا
 . 141-111ص ص، 8111، 1(، 85)
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 سلينات إدارة السعخفنة فني جامعنة واقنر تصبينق ع :ه سج غشنيع، وهعػ الخيخ، نا خ جاسخ، الغا
، (16) (سلدننلة العلننػة ابندننانية)مجلننة جامعننة القرننى ، القننجس الساتػ ننة وإجننخا ات تصننػيخه

 . ة8118 يشايخ، 68-31ص ص، 1
 ترنػر مقتنخح لتصبينق عسلينات إدارة السعخفنة فني جامعنة عسنخ  :فتحي ةيدنى فنخج، البخعري

 ديدننسبخ، 4، ليبيننا، جامعننة عشغننازي  -خبيننة عننالسخجاليننة الت -السجلننة الليبيننة العالسيننة ، السختننار
 . 87-1ص ص، ة8115

 هصنخ إدارة السعخفنة  :علي رزائ جياد والعاعجي، ىاشع فػزي ، عادب ىادي و العبادي، البغجادي
مجلننة -فنني إعننادة ىشجسننة عسليننات مشطسننة العسنناب دراسننة تصبيقيننة فنني معسننف إشننارات عاعننف 

 . 148-113ص ص، ة8118 ديخات  81، (5) ،جامعة البرخة -العلػة اققترادية
 ه سنننج عنننغ دمحم: درجنننة تصبينننق عسلينننات إدارة السعخفنننة فننني جامعنننة ، علننني دمحم و السشرنننػري ، جبنننخات

جامعنننة مجلنننة ، الدنننلصات قننناعػس فننني سنننلصشة عسنننات منننغ وجينننة نطنننخ هعزنننا  ىيئنننة التنننجريذ فيينننا
 ، . 87-1ص ص، 8، (11)، 8115، ب-الخليف للبحػث

 السعخفنننة الرنننخيحة والسعخفنننة الزنننسشية داصنننف الساسدنننة ودوره فننني إنذنننا  تااعنننف  :دمحم،  بايشنننة
، والتجنارةمجلنة علنػة اققترناد والتدنييخ ، الجداانخ تيليرنػة هوراسنرػة OTA النة  دراسنة -القيسنة 
 . 91-75ص ص، 8114، 31، الجدااخ

 -يقيننة فنني درجننة تصبيننق إدارة السعخفننة فنني جامعننة البلقننا  التصب :عسننخ دمحم عبننج ه، الخخاعذننة
 الجامعنة، 5، (43)، العلنػة التخبػينة، دراسنات، الردت مغ وجية نطخ هعزنا  ىيئتينا التجريدنية

 . 1853- 1889ص ص، 8116، الردنية
 ربيحننة: العالقنة عننيغ السحافطنة علننى رهس السناب البذننخي وإدارة السعخفننة ، و قػادرينة، ةيدننى، صلياني

-فنخو جشنخاب ااعنف عدنرخة  -اسدة  شاعة الكػاعنف عالساسدة اققترادية الجدااخية: دراسة  الة م
، 7، (8) – واققترنادية ابدارينة والجراسنات ل عحناث الساتػ نة القنجس جامعنة مجلنة، / الجداانخ
 . 844-887ص ص، ة8117الثاني  يانػت 

 إدارة عسلينات فني ابدارينة السعلػمنات نطنع  ديغ: هصنخ زيش ، والديجي، يػسف صالج، الدعبي 
 ،السجلنة الردنينة فني إدارة العسناب، الردنينة النػزارات مخايند فني العنامليغ نطنخ جينةو  منغ السعخفة

 . ة8118، 695-653ص ص، ة8118، 4، (8)
 اثنننننننننهعح، عػعديد: هىسية السذ ابستخاتيجية والتكشػلػجية في تصبيق إدارة السعخفة، ػت ننشيذ 
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 ،عدننرخة جامعننة دمحم صيزننخ، يننة وعلننػة التدننييخاليننة العلننػة اققترننادية والتجار ، اقترننادية وإداريننة
 . 69-45ص ص، 8111ديدسبخ ، 11

 زيناد لصاني و  دنغ دمحم الخالنجي: تصبينق عسلينات إدارة السعخفنة فني الينات التخبينة ، الصحايشة
، ة8115، 8، (48)، الجامعنة الردنينة -العلنػة التخبػينة، دراسنات، الخياضية فني الجامعنات الردنينة

 . 585-571ص ص
  تينناني عشننت عبننج ه: دور مسارسننات الجننػدة فنني تعدينند عسليننات ، والحسننػد، وفننا  عشننت دمحم، عننػت

دراسنات ، إدارة السعخفة في الية التخبية عجامعة السلظ سعػد منغ وجينة نطنخ هعزنا  ىيئنة التنجريذ
 . 415-385صص ، 8116، سبتسبخ، (77)، الدعػدية، عخبية في التخبية وعلع الشاذ

 دراسننة تصبيقيننة  -إدارة السعخفننة مننجصف للجننػدة فنني الجامعننات الدننعػدية ديخ عشننت سننالع:هغننا، العيننجروس
 .ة8118يشايخ ، 8، (147)، مجلة التخبية الية التخبية جامعة الزىخ، على جامعة هة القخى 

 هصنخ عسلينات إدارة السعخفنة علنى جنػدة التعلنيع  دمحم إعنخاهيع دمحم:، و  دنيغ، هسعج  سنجي دمحم، ماىخ
لجسعينات ومخايند السناتسخ الدنعػدي النجولي ، في العنخائ دراسنة تحليلينة منغ مشطنػر رينادي العالي

 . 8114سبتسبخ، ريادة العساب
 صالنننج عبنننج الػىننناب ىنننالب: تصبينننق متصلبنننات إدارة ، والدينننجييغ، ماجنننج عبنننج السينننجي دمحم، السدننناعجه

-امعننات الردنيننة السعخفننة فنني التننجريذ الجننامعي مننغ وجيننة نطننخ هعزننا  ىيئننة التننجريذ فنني الج
، 39-1صص ، 18/11/8118، (53مجلنننة الثقافنننة والتشسينننة ، )، دراسنننة  النننة جامعنننة الدرقنننا 

 . ة8115
 الديج الديج محسػد: اصخ مسارسة عسليات إدارة السعخفة علنى تحقينق ضنسات جنػدة صنجمات ، الشذار

لعلننننػة السرتبننننات  السجلننننة الجوليننننة، السعلػمننننات: دراسننننة ميجانيننننة فنننني السرتبننننات الجامعيننننة الدننننعػدية
، 198-138ص ص، 1، (3)، مرننخ، الجسعيننة السرننخية للسرتبننات والسعلػمننات -والسعلػمننات 

 . ة8116
 

 وقائع السلتسرات: -3
 تصبيقنننات إدارة السعخفنننة فننني ماسدنننات التعلنننيع العنننالي :رهفنننت دمحم والعػضننني، سنننامي،  شػننننة  

السشعقنج عجامعنة  ات السعخفنةعحنث مقنجة لسناتسخ التعلنيع اقلكتخونني واقترنادي -إشنار فكنخي  -
 .-1ص ص، ة8111 يػليػ مشصقة غدة التعليسية –القجس الساتػ ة 

 وآدة عذخى الااضف اعخاهيع: ترػر مقتخح لتصػيخ دور الجامعة، ليرف دمحم عبج الػىاب، سعيج 
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ورقننة مقجمننة ، فنني صجمننة السجتسننر فنني ضننػ  السعنناييخ الػششيننة لزننسات جننػدة التعلننيع العننالي
 -جامعنة الدنػدات للعلنػة والتكشػلػجينا، خبي الجولي الدادس لزسات جػدة التعليع العناليللساتسخ الع

 . ة8116فبخايخ  11-9، 511-493ص ص، جسيػرية الدػدات
  دراسة تحليلينة  السعخفة وت صيخىا على القيادة، :عخاهيعإ صالج، ه الة إعخاهيع، والازالو، العيثاوي

اتسخ العلسنني الننجولي التاسننر ، الػضننر اققترننادي العخبنني للقصنناو السرننخفي عسسلكننة البحننخيغ، السنن
 . 45-1صص  8113، الردت جامعة الدرقا ، عخيف،إ نيدات/ 85 - 84وصيارات السدتقبف ، 

 ورقنة مقجمنة إلنى السناتسخ العخبني ، إدارة السعخفة الساينػة والسنجاصف الشطخينة- : دغ، العلػانى
السشطسننة ، مػاجيننة التحننجيات السعا ننخة لننعدارة العخبيننةالقيننادة ابعجاةيننة فنني  -الثنناني فنني ابدارة

 . 381-319ص ص، 8111نػفسبخ ، جامعة الجوب العخبية: القاىخة -العخبية للتشسية ابدارية 
 

 الرسائل الجامعية: -4
 - ابسننتخاتيجية دور مسارسننة إدارة السعخفننة فنني اتخنناذ القننخارات :تينناني ليرننف، هعننػ معسننخ - 

غيننخ مشذننػرة فنني  رسننالة ماجدننتيخ، واالننة الغننػث فنني قصنناو غنندة جرا تصبيقيننة علننى منن دراسننة
البخنننامل السذننتخا للجراسننات العليننا عننيغ هياديسيننة ابدارة والدياسننة للجراسنننات ، ابدارة والقيننادة

 . ة8116، العليا وجامعة القرى
 اي  فنني جامعننة ننن واقننر تصبيننق إدارة السعخفننة العدينند: عبننج عننغ عبننجالعديد عننغ دمحم، آب عثسننات

 رسنالة ماجدنتيخ غينخ مشذنػرة فني العلنػة-السعػقنات وسنبف التصنػيخ  -العخبية للعلنػة المشينة 
 ة.8113، الخياض -في جامعة ناي  العخبية للعلػة المشية -ابدارية

 دراسنننة  النننة ماسدنننة–عبلنننة دور إدارة السعخفنننة فننني عشنننا  السشطسنننة الستعلسنننة ،  سننناديENAD- 
SIDET جامعننننة هيلنننني محشننننج ، جدننننتيخ فنننني علننننػة التدننننييخ غيننننخ مشذننننػرةرسننننالة ما، عدننننػر الغنننندقت
 . ة8113، اولحاج

 العػامننف السنناصخة فننني تصبيننق إدارة السعخفننة فننني الجامعننة الردنينننة:  نننػاب دمحم الصننناىخ:، صبنناش
رسننالة ماجدننتيخ غيننخ ، دراسننة  الننة علننى و ننجة السننػارد البذننخية فنني ابدارة الػسننصى و العليننا

 ة.8119، الجامعة الردنية، يلية الجراسات العليا ،مشذػرة في ادارة العساب
 إدارة السعخفنننة وهصخىنننا علنننى تسيننند الدا  دراسنننة تصبيقينننة علنننى الكلينننات  :نزننناب دمحم، الدشسنننة

رسنالة ماجدنتيخ فني إدارة العسناب غينخ  -والسعاىج التقشية الستػسنصة العاملنة فني قصناو غندة 
 . ة8111، غدة -جامعة ابسالميةال، الية التجارة، قدع إدارة العساب، مشذػرة
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 درجة مسارسة عسليات نقف السعخفة في وزارة التخبية والتعليع الردنية  :ميخفت مػسى، الصػالبة
، اليخمنػا جامعنة، التخبينة الينة، مشذنػرة غينخ داتنػراه  هشخو ة، ومجيخياتيا ومقتخ ات للتصػيخ

 . 8116الردت ، إربج
 إدارة السعخفنننة وإمرانينننة تصبيقينننا فننني الجامعنننات الدنننعػدية  ياسنننخ عنننغ عبنننج : عنننغ تخاننني:، العتيبننني

 ابدارة فنني داتننػراه غيننخ مشذننػرة هشخو ننة، تدراسننة تصبيقيننة علننى جامعننة هة القننخى عسرننة السرخمننة
 .ىنن1488، جامعة هة القخى –يلية التخبية  – والتخصيط التخبػية ابدارة قدع - والتخصيط التخبػية

 ىننات مننجيخي السننجارس الحرػميننة الثانػيننة نحننػ تصبيننق إدارة السعخفننة عننالت دمحم صليننف: اتجا، عثسننات
اليننة ، التخبػيننةرسننالة ماجدننتيخ غيننخ مشذننػرة فنني ابدارة  -فنني السحافطننات الذننسالية فنني فلدننصيغ 

 . 8111، فلدصيغ -ناعلذ -جامعة الشجاح الػششية -الجراسات العليا 
 تحدننيغ مدننتػى جننػدة الخننجمات السقجمننة همننيغ نعننيع مػسننى: هصننخ عسليننات ادارة السعخفننة فنني ، علنني

عخنننننامل ، رسننننالة ماجدننننتيخ فنننني القيننننادة وابدارة غيننننخ مشذننننػرة، فنننني وزارة الجاصليننننة والمننننغ الننننػششي
، الجراسنننننات العلينننننا السذنننننتخا عنننننيغ هياديسينننننة ابدارة والدياسنننننة للجارسنننننات العلينننننا وجامعنننننة القرنننننى

 . 8117، فلدصيغ
 رسننالة ، فننة فنني الجامعننات الالدننصيشية وسننبف تننجةيسيافننخاس دمحم عبننج: واقننر إدارة السعخ ، عننػدة

 . ة8111، غدة –الجامعة ابسالمية ، مشذػرة التخبػية غيخ ابدارة ماجدتيخ في
 عجامعننة السلننظ عبننجالعديد ومدنناىستيا فنني التحننػب إلننى مشطسننة  : شننات علنني ه سننج، الغامننجي

، اب و العلننػة ابندنننانيةهشخو ننة داتنننػراه غيننخ مشذننػرة الينننة ا د، استكذنننالية دراسننة متعلسننة:
 . ة8117، جامعة السلظ عبج العديد

 لننػيدة: دور رهس السنناب الاكننخي فنني تحقيننق السينندة التشافدننية للساسدننات اققترننادية فنني ضننف ، فخ نناتي
الينة العلنػة ، هشخو نة داتنػراه غينخ مشذنػرة، دراسة  الة شخاة اقسسشت عيغ التػتنة -اقتراد السعخفة

 ة.8116، الجدااخ، جامعة دمحم صيزخ عدرخة، علػة التدييخاققترادية والتجارية و 
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