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 : الملخص   

ْْْْْْْْ الدراسة هذهْ علىْْْْإلىهدفتْ ْوْْأثرالتعرفْ التقنيْ ْْْْاألمنيالتوظيفْ تطويرْْْْةاللكترونيلإلدارة فيْ
ْوالتْْأثْرعملياتْإدارةْالمعرفة،ْوكانْسؤالْالدراسةْماْهوْْ ْْْْاألمنيوظيفْالتقنيْ علىْْْْةاللكترونيلإلدارة

تطويرْعملياتْإدارةْالمعرفةْلدىْموظفيْالجامعةْالسالميةْفيْغزة؟ْواعتمدتْهذهْالدراسةْعلىْالمنهجْْ
عدةْْْْإلىاتْهذهْالدراسة،ْوتوصلتْالدراسةْْلجمعْبيانْْاالوصفيْالتحليلي،ْوتمْتصميمْاستبيانْأعدْخصيًصْ

وبينْعملياتْإدارةْالمعرفةْْْةاللكترونيلإلدارةْْْْاألمنيابيْبينْالتوظيفْالتقنيْْوإيجْْأثرنتائجْمنها:ْيوجدْْ
ْلإلدارةْْْْأثرالخمسة.ْوهناكْْ ْالتقني ْالتوظيف ْبين ْالخمسة.ْْْْةاللكترونيإيجابيْجيد ْالمعرفة ْإدارة وبينْعمليات
عليمْالفلسطينيْفيْْنْتبادلْللمعارفْبينْالجامعاتْالفلسطينيةْبسببْقصورْلدىْوزارةْالتوهناكْالقليلْم

ْفقدْكانت: ْالتوصيات ْأماْعن ْالجانب. ْالمجالْ  هذا ْفي ْالحاصلة ْالتطورات ْبمتابعة ْباالهتمام ْالباحثان يوصي
رةْالمعرفة.ْوالعملْْحتىْتستمرْفيْتسخيرهاْبشكلْجيدْفيْعملياتْإداْْةاللكترونيلإلدارةْْْْاألمنيالتقنيْْو

تطويرهْألفكارْإبداعيةْتساعدْعلىْالوصولْألهدافْعلىْإعطاءْحوافزْنقديةْوعينيةْللموظفْفيْحالةْْ
ْالجامعة.

ْْموظفي-المعرفةإدارةْْعملياْت-األمنْيالتوظيفْْ-التوظيفْالتقني-ةاللكترونيْالدارة: الكلمات المفتاحية
 الجامعةْالسالمية.
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Abstract: 

      This study aimed to identify the impact of the technical and security 

employment of electronic management in the development of knowledge 

management processes, on workers of the Islamic University in Gaza, and the 

question of the study what is the impact of technical and security employment of 

electronic management in the development of knowledge management processes, 

to the staff of the Islamic University? This study was based on the descriptive 

analytical approach, and a questionnaire was designed to collect data for this study 

The study concluded that there is effect between the technical recruitment of 

electronic management and the five knowledge management processes.  

There is no exchange of knowledge among Palestinian universities because of 

decrees of the Palestinian Ministry of Education in this regard. As for the 

recommendations were: The researchers recommend direction to follow the 

developments in the field of technical and security electronic management so as 

to continue to harness good in the processes of knowledge management. In 

addition, work to give incentives in cash and in kind to the employee in the case 

of developing innovative ideas that help to achieve the objectives of the 

university. 

key words:E-Administration - Technical Recruitment - Security Recruitment - 

Knowledge Management Operations - Islamic University Staff. 

 المقدمة: 

وسائلْْ تقدمْ منْ عليهاْ ترتبْ وماْ الحديثْ العصرْ شهدهاْ التيْ المتسارعةْ التكنولوجيةْ الثورةْ إنْ
،ْوبعدْدخولْالنترنتْالدارةتطورْالعديدْمنْمفاهيمْومجاالتْْْْإلىاالتصاالتْوتقنيةْالمعلوماتْأدتْْ

والنقودْْْةاللكترونيوالحكومةْْْْةاللكترونيْْرةالداوانتشارهاْفيْالعالمْأصبحناْنسمعْبمصطلحاتْجديدة،ْك
حيثْتمْالتحولْ(1)؛ةاللكترونْيلنْيتمْبدونْالثورةْْْْداء،ْويبدوْأنْتحسينْاألةاللكترونيوالتجارةْْْْةاللكترونْي
المتطورةْاصبحتْسمةْمنْسماتْْساليْباألْإلىةْداريالتقليديةْفيْانجازْاألعمالْوالمهامْالْساليْبمنْاأل

 

 )1( تعلب سيد، نظم المعلومات اإلدارية، ط1، دار الفكر للنشر، األردن،2011، ص 76. 
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منها،ْْْستفادة،ْوفيْظلْبروزْتقنيةْالمعلوماتْوالتقنيةْالرقميةْكانْالبدْلكافةْالمؤسساتْاالالعصرْالحالي
الذينْتوجهْلهمْالسلعةْأوْالخدمة،ْومنْهذهْالمؤسساتْالجامعاتْالتيْْْفراْدمهماْكانتْطبيعةْعملهاْأوْاأل

ةْْدارْيالْْساليْبفيْاألْْالنظرْْعادةضرورةْقيامْالجامعاتْبْإْْإلىواضحْحيثْأدتْْْْأثْرتركتْالتقنيةْعليهاْْ
التيْتتبعهاْخاصةْمعْأهمْعنصرْمنْعناصرْالعمليةْالنتاجيةْوهوْالعنصرْالبشريْوخاصةْالموظفينْْ

ةْتقليدية،ْواألنْف رضْعليهاْالتحولْْإداريْْأساليْبيماْمضىْكانتْتعتمدْالجامعاتْفيْعملهاْعلىْْفيها،ْوف
العتمادْعلىْأجهزةْالحاسوبْوشبكةْالنترنتْووسائلْْواْْالدارةفيْْْْاللكترونياالعتمادْعلىْاألسلوبْْْْإلى

ةْالحديثةْالتيْْداريمفاهيمْالاالتصاالتْالحديثةْلتسييرْعملهاْوتحقيقْأهدافها.ْوتعدْإدارةْالمعرفةْمنْال
ازدادْاالهتمامْبهاْفيْمنظماتْاألعمالْفيْظلْالتحولْنحوْاقتصادياتْالمعرفة،ْوأصبحتْمصدرْثروةْْ

ْْعادةدْحازْاالستثمارْفيْالمعرفةْعلىْاهتمامْمختلفْالمؤسسات،ْمماْدفعْقادتهاْْلللمنظمات،ْولهذاْفق
فْخاصةْبها،ْتكونْمحفوظةْبشكلْيدويْأوْإلكترونيْْالنظرْفيْأولوياتهم،ْحيثْتمتلكْالمؤسساتْمعاْر

،ْعلىْهيئةْقواعدْبياناتْللمؤسسة،ْمماْيجبرْإدارةْهذهْالمؤسساتْعلىْاستغاللْهذهْالمعارفْبشكلْجيْد
ْالضوءْعلىْْ ْلتسلط ْالدراسة ْلذلكْجاءتْهذه ْالسوق. ْالبقاءْوالمنافسةْوالتميزْفي التوظيفْْْْأثرحتىْتستطيع

ْالمعرفةْْةاللكترونيةْْلإلداْرْْاألمنيالتقنيْْو ْإدارة ْالصلة،ْفيْتطويرْعمليات ْالجوانبْذات ْيرتبطْبهاْمن ،ْوما
ْفةْفيْالجامعةْالسالميةْفيْغزةْ.منْخاللْعملياتْ)تشخيص،ْتوليد،ْتخزين،ْتوزيع،ْتطبيق(ْالمعْر

فيْعملياتْإدارةْالمعرفةْلدىْْْةاللكترونيلإلدارةْْاألمنيالتوظيفْالتقنيْْوْْأثرماْهوْسؤال الدراسة: -
ْموظفيْالجامعةْالسالمية؟؟ْ

 فرضيات الدراسة:-
بين0.05ْْْْْْْ∞≥ايجابيْذوْداللةْاحصائيةْعندْمستوىْمعنويةْْْْأثرهناكْْالفرضية الرئيسية االولى:  

 فيْعملياتْإدارةْالمعرفةْلدىْموظفيْالجامعةْالسالمية.ْْْةاللكترونيلإلدارةْْاألمنيالتوظيفْالتقنيْْو

بينْالتوظيفْالتقني0.05ْْْْْْْْ∞≥يوجدْفروقاتْذاتْداللةْاحصائيةْعندْمستوىْمعنويةْْالفرضية الثانية:  
ْْْْةاللكترونيْْلإلدارةْْاألمنيْو موظفي لدىْ المعرفةْ إدارةْ عملياتْ للمتغيراتْفيْ تعزىْ السالميةْ الجامعةْ

 )الجنس،ْالعمر،ْالمؤهلْالعلمي،ْالمسمىْالوظيفي(ْ.الديموغرافيةْ

 أهداف الدراسة:-
 وعملياتْإدارةْالمعرفةْ.ْةاللكترونيْالدارةفيْْاألمنيمعرفةْطبيعةْالعالقةْبينْالتوظيفْالتقنيْْو .1
ْعلىْعملياتْإدارةْالمعرفة.ْةاللكترونْيْالدارةفيْْاألمنيالتوظيفْالتقنيْْوْأثردراسةْ .2
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ْاءْمعلوماتْالباحثينْفيْهذاْالمجال.أثْر .3
 أهمية الدراسة:-

 ْ:األهميةْالنظرية
ال العربيةْ للمكتبةْ جديدةْ علميةْ إضافةْ الدراسةْ هذهْ تعدْ ْْداريا.ْ توضح كونهاْ ْْالدارْةتوظيفْْْْأثرةْ

لدراسةْميدانيةْجديدةْمنْالناحيةْْْْاب عدًْةْفيْعملياتْإدارةْالمعرفة،ْوتضيفْْاألمنْيالتقنيةْْوْْةاللكترونْي
ْةْوالتربويةْ.داريال
دارةْالمعرفةْْْْةاللكترونيْْالدارةاستكمالْالجهودْالعلميةْالمبذولةْفيْدراسةْكٍلْمنْْ .ْب بمتطلباتهاْوا 

ْبعملياتهاْ.
 ْ:األهميةْالتطبيقية

ةْحيثْتوضحْْ.ْتكمنْأهميةْهذهْالدراسةْفيْأنهاْدليلْومرشدْلصناعْالقرارْفيْالجامعاتْالفلسطينيأ
 فيْعملياتْإدارةْالمعرفة.ْةاللكترونيْالدارةأهميةْتوظيفْ

مساعدةْصناعْالقرارْفيْاالطالعْعلىْنتائجْالدراسةْوالتيْتساعدهمْفيْالتعرفْعلىْنقاطْالقوةْْ .ْب
ْهاْفيْعملياتْإدارةْالمعرفةْ.أثْرْوْةاللكترونْيْْةالداْروالضعفْعندْتطبيقْ

ةْْاألمنيالتقنيةْْوْْةاللكترونيْْالدارةدراسةْفيْتطويرْتوظيفْْمنْالممكنْأنْتساهمْتوصياتْهذهْال .ج
 هاْفيْعملياتْإدارةْالمعرفةْفيْالجامعاتْالفلسطينيةْالعريقةْمنهاْوالناشئةْ.أثْرْو

 .ألغراضْهذهْالدراسةْالمنهجْالوصفيْالتحليلْياستخدمْالباحثانْمنهجية الدراسة: -
 وعمليات إدارة المعرفة  ةاإللكتروني  اإلدارةوالتقي في   األمنيالتوظيف -

 - : ةاإللكتروني  اإلدارة*

عنها،ْوالْتهدفْْْْوكفاءةْالمؤسسةْوليسْبديالًْْْأداءعلىْأنهاْْوسيلةْلرفعْْْْةاللكترونْيْْالدارةع رفتْْ
ةْكاألرشيفْداريلنهاءْدورها،ْوهيْأداةْبالْورقْإالْأنهاْتستخدمْكلْمكوناتْوعناصرْنظمْالمعلوماتْال

تعملْْْةاللكترونيةْوالمفكراتْْواألدلْْةاللكترونْي إدارةْبالْمكانْوبالْزمانْحيثْ والرسائلْالصوتيةْوهيْ
ْالحقيقي7/365ْْْ/24) ْالزمن ْفي ْيعمل ْالعالم ْبمعنى ْفالمؤسسات24ْْْ( ْتنظيماتْجامدة ْبال ْإدارة ساعة،ْوهي

المعرفة، المعرفةْوصناعةْ تعتمدْعلىْعمالْ لْْالذكيةْ تقذفْ المعرفةْ اليومْصناعةْْغيرْ لعالمْوأصبحتْ
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ْو بدالًْْْْةاللكترونيْْالدارةالنامي،ْ الملفاتْ إدارةْ محاضرْْْْهيْ منْ بدالْ المحتوىْ واستعراضْ حفظها،ْ منْ
ْ(1ْ).ْمنْالمتابعة،ْالتجهيزْالناجحْلدارةمنْالمتابعة،ْاكتشافْالمشاكلْبدالًْاالجتماعاتْ،ْالنجازْبدالًْْ
ةْلعصرْالمعلومات،ْتعملْعلىْإداريْْماْهيْإالْاستراتيجيةْْةاللكترونْيْْالدارةوذكرتْاألسدي"ْأنْْ

المتاحةْمنْْتحقيقْخدماتْأفضلْللمواطنينْوللمؤسساتْولزبائنهاْمعْاستغاللْأمثلْلمصادرْالمعلوماتْْ
منْأجلْاستغاللْأمثلْْْْ؛خاللْتوظيفْالمواردْالماديةْوالبشريةْوالداللةْالمتاحةْفيْإطارْالكترونيْحديْث

جميعْْْْةاللكترونْيْْالدارة.ْوتشملْْ(2)ةْالمستهدفةْوبالجودةْالمطلوبة"للمطالبْْاللوقتْوالمالْوالجهدْوتحقيقًْ
تحفيزْإالْأنهاْتتميزْبقدرتهاْعلىْخلقْالمعرفةْبصورةْمنْتخطيطْوتنفيذْومتابعةْوتقييمْْوْْالدارةوظائفْْ

مستمرةْوتوظيفهاْمنْأجلْتحقيقْاألهداف.ْوتعتمدْعلىْتطويرْالبنيةْالمعلوماتيةْداخلْالمؤسسةْبصورةْ
ْاألعمالْنحوْاألفضلْ.ْأداءتحققْتكاملْالرؤيةْومنْثمْْ

أنهْيمكنْتعريفهاْبتجردْعلىْأنهاْْْْةاللكترونْيْْالدارةيرىْالباحثانْبعدْاالستعراضْالسابقْلتعاريفْْ
ْْإلْىالتقليديةْفيْتسييرْاألعمالْْْْالدارةاستبدالْنظمْْْْإلىةْحديثةْترميْْإداريوهيْفلسفة21ْْْْإدارةْالقرنْْ

المعلوماتْالدوليةْ)النترنت(،ْْْْتستندْفيْعملهاْعلىْتسخيرْتكنولوجياْالمعلوماتْوشبكةنظمْإلكترونيةْْ
لنجازْاألعمالْبأقلْتكلفةْوجهدْووقتْوجودةْعاليةْعلىْمدارْاليومْواألسبوعْوالسنة،ْوهيْالعلمْالذيْ

ْْ ْْْْالدارْةيجمعْعلم الهندسة المعلوماتْمعْ تكنولوجياْ المْْْةاللكترونيمعْ بكفاءةْْللوصولْألهدافْ ؤسساتْ
ْ:ْةاللكترونيْرةالدايوضحْتعريف1ْوفعالية.ْوالشكلْرقمْ

ْ
ْ

ْ
ْ

ْ(ْتعريفْالدارةْاللكترونية1شكلْ)
ْ:ْاستخالصْالباحثانْمنْأدبياتْالدراسْةالمصدر

ْ

 

 )1( تعلب سيد، نظم المعلومات اإلدارية، ط1، دار الفكر للنشر، األردن،2011، ص 80

)2( أفنان األسدي، اإلدارة اإللكترونية –بين النظرية والتطبيق-في بيئة منظمات األعمال العراقية، مجلة مركز دراسات  

. 2009الكوفة، العراق، الناشر، جامعة، دار  15 الكوفة، العدد  
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وهماْالتوظيفْالتقنيْْْةاللكترونيْالدارةوسلطتْهذهْالدراسةْالضوءْعلىْمتطلبينْمنْمتطلباتْ
ْ.األمنيوالتوظيفْ

عمليةْتسخيرْالتكنولوجياْبأجهزتهاْوبرامجهاْلخدمةْالعملْْْوهي- : ةاإللكتروني لتوظيف التقني لإلدارة **ا
ْ،ْوتتكونْمنْ:دارْيال

 الماديةْللحاسوبْونظمهْوشبكاتهْوملحقاته.:ْوهوْالمكوناتْعتاد الحاسوب .1
 :ْوهيْالشقْالذهنيْمنْنظامْوشبكاتْالحاسوبْولهاْفئتانْ:برامج الحاسوب .2

ْالْن 1.2 ْالبرمجة،ْْبرامج ْلغات ْالشبكة،ْمترجمات ْإدارة ْالتشغيل،ْنظم تدقيقْالبرمجة،ْهندسةْْْْأدواْتظام:ْنظم
ْم:البرامجْبمساعدةْالحاسوب.ْبرامجْالتطبيقاتْولهاْثالثةْأقسا

ْالبريدْْ. برامج تطبيقات عامة1.1.2 ْبرامج ْالويب، ْالجماعي،ْْْْاللكتروني:ْكمستعرضات ْالدعم وبرامج
 وقواعدْالبيانات.ْةاللكترونيْرسومْالحاسوب،ْوالجداول

ْالتجارةْْ:  برامج تطبيقات خاصة  2.1.2 ْالماليةْوبرامج ْالبرامج ْأوْحزم ْالمحاسبية تكونْمتنوعةْكالبرامج
 وبرامجْتخطيطْمواردْالمشروع.ْةاللكترونْي
الممتدةْعبرْنسيجْاتصاليْلشبكاتْاالنترانتْْْْةاللكترونيهيْالوصالتْْ  شبكات االتصال:   3.1.2

Internet ْاالكسترانتExtranetْةاللكتروني،ْوتمثلْالقيمةْللمنظمةْولدارتها.ْْ
منْالقياداتْالرقمية،ْالمديرون،ْوالمحللونْللمواردْالمعرفية،ْرأسْالمالْالفكريْفيْْصناع المعرفة:    .3

رْْمنْجهةْوتغيْيْْةاللكترونْيْْالدارةالمنظمة،ْيتولىْصناعْالمعرفةْإدارةْالتعاضدْاالستراتيجيْلعناصرْْ
 ثقافةْالمعرفة.ْإلىطرقْالتفكيرْالسائدةْللوصولْ

التقنيةْالثالثةْ)العتادْوالبرامجْْْةاللكترونيْالدارةيجبْأنْتكونْهناكْعالقةْتعاضدْبينْمكوناتْ
وشبكاتْاالتصال(،ْوذلكْلتحقيقْأكبرْقدرْممكنْمنْالحوسبةْوالتلقائيةْفيْتدفقْاألنشطةْوالعملياتْ

كْلضمانْتوفيرْاالستجابةْالسريعةْلحوافزْالتغييرْالمتمثلةْبالبيئةْالتنافسيةْْةْوخارجهاْوذلداخلْالمنظم
 (1) وظهورْالتحالفاتْوأنشطةْاألعمالْالكونيةْوانبثاقْالشركاتْالكونيةْذاتْالبنيةْالشبكية.

 

 

)1( سعد ياسين، اإلدارة اإللكترونية وافاق تطبيقاتها، مركز البحوث لمعهد اإلدارة العامة، المملكة العربية السعودية، 

2007.  
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 - : األمني**التوظيف 
في والعاملينْ المؤسسة،ْ معلوماتْ معالجةْ فيْ المستخدمةْ المواردْ كافةْ وتأمينْ وأجهزةْْحمايةْ ها،ْ

وضعْإجراءاتْووسائلْلحمايةْمعلوماتْوهيْكنزْثمينْللمؤسسة،ْوذكرتْْْْإلىحاسوبها،ْوتحتاجْالمؤسسةْْ
ْْ:األمنيشلبيْخطواتْتطبيقْالمتطلبْ

ْبح: العزلأوالً  ْمحمي ْموقع ْفي ْالبيانات ْتخزين ْأي ْبصالحياتْْ: ْإال ْإليها ْالوصول ْأيْشخص ْيستطيع يثْال
 معينةْ.

التعريفْباألشخاصْالذينْيمكنْأنْيعطيْلهمْصالحياتْللوصولْللبيانات،ْوماْْْوتشملْْ: التنظيم:اتانيً 
ْبالضافةْْ ْللبيانات، ْاستخدامه ْلهمْوطبيعة ْالمعطاة ْالصالحيات ْالدخولْْْإلىهي الرقابةْعلىْجميعْعمليات

 اتْواستخدامهاْوفحصْسجالتهاْبشكلْدوري.قواعدْالبيانْإلى
ْإاتالتً  البياناتْوفقْشيفْرْْعادة:ْ إذاْأعيدتْصياغتهاْوفقْهذهْْْْ؛ةْمعينةترتيبْ بحيثْالْيمكنْفهمهاْإالْ

 (1ْ)ْ.السريةالشيفرةْويجبْأنْيكونْذلكْبمنتهىْ
 - ** إدارة المعرفة: 

ْتؤديْْ ْالتي ْللعمليات ْأنهاْتجميع ْالمعرفة،ْْْْستفادةخلقْونشرْوتوزيعْواالْْإلىهناكْمنْعرفهاْعلى من
ينْوالفالسفةْوالمؤلفينْوالصحفيينْوالمدرسينْوالسياسيينْْوهيْتبنىْباألجلْالطويلْوتشملْممارسةْالممارس

ْ(2ْ)ْوغيرهم.وعلماءْالدينْوالمهتمينْبشئونْالمكتباتْ
قومْالمؤسساتْمنْخاللهاْبإيجادْقيمةْمنْعناصرهاْالفكريةْالمبنيةْعلىْالمعرفة،ْهيْالعمليةْالتيْت

أفضلْْْْإلىخرىْمنْأجلْالتوصلْْوهذاْيتطلبْمشاركةْتلكْالعناصرْمعْالقوىْالبشريةْوالمؤسساتْاأل
ْ(3)ْ.المعرفةماْتعملْتكنولوجياْالمعلوماتْعلىْتسهيلْعمليةْإدارةْْاالممارساتْوغالبًْ

 

)1( جمانة شلبي، )2009(، واقع اإلدارة اإللكترونية في الجامعة اإلسالمية، وأثرها على التطوير التنظيمي، رسالة ماجستير  

فلسطين.  بغزة،الجامعة اإلسالمية  منشورة،غير   

 )2( جاد الرب سيد، نظم المعلومات اإلدارية –األساسيات والتطبيقات اإلدارية، ط2، مصر،2013. 

 )3( ياسر الصاوي، إدارة المعرفة و تكنولوجيا المعلومات، دار السحاب للنشر والتوزيع ،ط1 الكويت،2007.
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وتعرفْعلىْأنهاْتخطيطْوتنظيمْورقابةْوتنسيقْوتوليفْالمعرفة.ْواألصولْالمرتبطةْبرأسْالمالْْ
ْالشخصيةْوالتنظيميةالفكريْوالعملياتْوالقدرا ْاليجابيْْبحيثْْْْ؛تْوالمكانات ْالتأثير ْمن ْيمكن ْما ْأكبر تحقق

ْ(1ْ)فيْنتائجْالميزةْالتنافسية.ْ
(ْهيْعمليةْتقديمْالمعرفةْالصحيحةْفيْالوقتْالمناسبْوالعملْعلىْمساعدةAlfred &Svenjaْْعرفهاْ)

ْ(2)ْالمؤسسة.ْأداءةْتساعدْعلىْتحسينْالناسْعلىْتبادلْالمعلوماتْووضعْالمعلوماتْموضعْالتنفيذْبآلْي

ْإلىالتيْيتمْبموجبهاْاستخراجْواستثمارْرأسْالمالْالفكريْالخاصْبالمنظمة،ْيهدفْللوصولْوهيْ
تنافسيةْوالحصولْعلىْوالءْ بالكفاءةْوالفعاليةْواالبتكاريةْمنْأجلْإكسابْالمنظمةْميزةْ قراراتْتتصفْ

ْ(3ْ)والتزامْالعميل.
رفةْكموردْ)موجودات(ْغيرْملموسةْْغاللْالمعيستطيعْالباحثانْأنْيعرفاْإدارةْالمعرفةْعلىْأنهاْاست

ال أمثلْلمساعدةْ المنظمةْبشكلْ لتحقيقْأهدافهاْوطموحاتهامنْمواردْ باستخدامْوظائفْْْْ؛منظماتْ وذلكْ
ْالْْالدارة ْالمعلومات ْالحديثةْوأنظمة ْالتقنية ْتسخير ْبكفاءةْوفاعلية،ْمع ْالمعرفة ْلتبادل ةْ)البرامجْدارياألربعة

ْلمعرفةْواستخدامهاْبجودةْعالية.ْْكفاءةْإدارةْاْزيادةالخاصة(ْل
ْْْ؛تْإدارةْالمعرفةْبصورةْتكنولوجيةعلىْمعالجةْمشكالْا:ْوالتيْتعملْجميعًْالمتطلب التقني إلدارة المعرفة
التميزْمنْخاللْامتالكْإدارةْالمعرفة.ْومنْأمثلةْهذاْالمتطلبْمحركاتْْْإلىولذلكْفإنْالمنظمةْتسعىْْ

ْ(4ْ)ْالمتميزة.مجيْوقواعدْبياناتْإدارةْرأسْالمالْالفكريْوالتكنولوجيْنْالجماعيْالبْرالبحثْومنتجاتْالكيا

 -**عمليات إدارة المعرفة:  
رغمْاالختالفْفيْتحديدْعملياتْإدارةْالمعرفة،ْإالْأنْهناكْخمسْعملياتْجوهريةْلدارةْالمعرفةْ

ْبخمسةْْ ْالمعرفة ْإدارة ْ)العليْوآخرون(،ْعمليات ْتشخيْصفقدْحدد ْ)عملية ْتوليد،ْعمليةْْعملياتْوهي ،ْعملية
ْ(5)ْ(.تخزين،ْعمليةْتوزيع،ْعمليةْتطبيقْالمعرفة

 
(1) Wiig ، Kmal . Supporting knowledge Management A selection  Of Method And Techniques Except  

Systems With Application .Vol –b-NO1.2005 

(2) Alfred Bererli & Svenja Falk) ، Knowledge Management Networked Environments Library Of 

Congers Cataloging In Publication Data  New York   ،USA.2003 

(3)  Chou Yeh  ،Yaying Mary) ، The Implementation Of Knowledge Management System In Taiwan Higher 

Education  ، Journal Of College Teaching & Learning  ، Vol ،2 Taiwan. 2005 

)4( سلوى الشرفا، دور إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق المزايا التنافسية في المصارف العاملة في قطاع  

،2008فلسطين. بغزة،الجامعة اإلسالمية  منشورة،رسالة ماجستير غير  غزة،  

 )5( عبد الستار العلي وآخرون، المدخل إلى  إدارة المعرفة، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، األردن،2012.
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ْ(ْيلخصْعملياتْإدارةْالمعرفةْ:2والشكلْرقمْ)
 

 
 
ْ

 
 (: عمليات إدارة المعرفة 2شكل )

إدراره المعرفة، دار المسيرة للنشر والتوزيع   إلى(، المدخل 2012المصدر: العلي، عبد الستار واخرون )
 40:والطباعة، األردن

ْوفيماْيليْشرحْلهذهْالعمليات:
ْْ: تشخيص المعرفة:أوالً  تعتبرْهذهْالعمليةْمنْأهمْعملياتْإدارةْالمعرفةْوالتيْتبدأْبتعريفْالمعرفةْوْْ

المهمةْفيْبرنامجْإدارةْالمعرفة،ْوفيْْْاألموروجودْتلكْالمعرفة،ْويعدْالتشخيصْمنْْْْالدراسةْعنْمكان
أنْعمليةْالتشخيصْأمرْْْْإلىاألخرىْوبرامجها،ْويشيرْالكبيسيْْضوءْالتشخيصْتوضعْسياساتْالعملياتْْ

حتمي،ْألنْالهدفْمنهاْهوْاكتشاف،ْمعرفةْالمنظمةْوتحديدْاألشخاصْالعاملينْلهاْومواقعهمْبذلكْتحددْْ
مكانْهذهْالمعرفةْفيْالقواعد،ْوتعدْعمليةْالتشخيصْمفتاحاْأليْبرنامجْلدارةْالمعرفة،ْوعمليةْجوهريةْْ

العملياتْاألخرى،ْوصفها،ْلذلكْإذاْأرادتْالمنظمةْْْمساهمةْمباشرةْفيْإطالقْوتحديدْشكلْْرئيسيةْتسهم
 أنْترصدْإدارتهاْالمعرفة،ْعليهاْأنْتتحركْضمنْمحورين:

ْلدىْْ ْإمكانياتْوما ْالمنظمةْمن ْلدى ْبما ْالداخليةْوالمتمثلة ْالمعرفة ْتعرفْمصادر ْأن هاْوخبراتهاْْأفراْداألول:
ْفائدةْللمنظمةْومستقبلهاْ.ْمنْمعلوماتْوخبراتْذاْت

الثاني:ْالتعرفْعليهاْمنْمصادرهاْالخارجيةْالتيْتتكونْفيْالبيئةْالمعرفيةْبالمنظمةْوالتيْيجبْرصدهاْْ
هتماماتْالمنظمةْوالسعيْالرتباطْالمنظمةْمعها،ْومنْهذاْيتوجبْعلىْالمنظمةْتشخيصْْالْْابدقةْوفقًْ

ْ.(1)ْالمشكلةتشخيصْأصحابْالخبرةْلْفراْدالمعرفةْمنْخاللْتكليفْاأْل
ْْإلىوالدراسةْعنْمكانْوجودْالمعرفةْهلْهيْفيْرؤوسْالعاملينْأمْفيْالنظمْأمْفيْالجراءات،ْإضافةْْ

حيثْأنْْْ؛وجوداتْالمعرفةْالمطلوبةْللمنظمةتحقيقْالمقارنةْبينْموجوداتْالمعرفةْالحاليةْفيْالمنظمةْوم
 

 

 )1( صالح الدين الكبيسي، إدارة المعرفة، منشورات المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، العراق،2005.

تشخيص 

 المعرفة

 توزيع المعرفة

 

 تخزين المعرفة توليد المعرفة

 تطبيق المعرفة
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تحتاجْه التيْ المبذولةْ الجهودْ مقدارْ يمثلْ الفارقْ ْْهذاْ للوصول المنظمةْ يعدْْْْإلىاْ وْ المنشود،ْ االبتكارْ
لتشخيصْيحددْموقعْالمعرفةْالمهمةْفيْبرنامجْإدارةْالمعرفة،ْوفيْضوءْعمليةْاْْاألمورالتشخيصْمنْْ

ألنْنجاحْعمليةْْْ؛والموظفْالذيْيحملها،ْوتعتبرْهذهْالعمليةْمنْأهمْالتحدياتْالتيْتواجهْالمؤسساْت
 (1)لدارةْالمعرفة.ْافيْعمليةْالتشخيص،ْوتعتبرْمفتاحًْْإدارةْالمعرفةْتتوقفْعلىْالدقة

المعرفة،ْويتمْذلكْمنْخاللْمشاركةْفرقْالعمل،ْحيثْيتمْتوليدْرأسْْْْيداعإتعنيْْْْتوليد المعرفة:ْْ:اثانيً 
ْابتكاريةْمستمرةْكماْتزودْ ْالمشكالتْبصورة مالْمعرفيْجديدْفيْقضاياْوممارساتْجديدةْتسهمْفيْتعريف

بالقدرة المهنيينْْْْالشركةْ باالعتمادْعلىْتطويرْمهاراتْ التفوقْفيْالنجازْوتحقيقْمكانةْمرموقة،ْ علىْ
فيْتوظيفْالمواهبْواالحتفاظْبها،ْضرورةْفهمْأنْالمعرفةْواالبتكارْعمليةْمزدوجةْذاتْْْالدارةةْومساعْد

 (2ْ)ْجديدة.اتجاهين،ْفالمعرفةْمصدرْلالبتكارْواالبتكارْيعملْعلىْالوصولْلمعرفةْ
ْ (3ْ)تتضحْكماْيلي:ْتولدْالمعرفةْبشكلْصحيحْهناكْشرطينْيجبْتوافرهاْلذلكْكماْوحتى

يكونْهناكْمصادرْداخليةْوخارجيةْللمعلوماتْولمعرفةْكيفْتشكلْقاعدةْالبياناتْالتيْيستندْْأنْْ -1
 فيْالبناء.ْفراْدإليهاْاأل

ا -2 المعلوماتْ التكاملْفيْ الطاقاتْاالستيعابيةْلكيْتحدثْعمليةْ لمستلمةْمنْشبكةْْالبدْمنْتوفرْ
ذلكْعلىْمصادرْالمعلوماتْْالعمل،ْوالتيْبواسطتهاْيحدثْالتفاعلْمعْخبراتْالعاملين،ْويعتمدْْ

 الفعالة،ْالتسجيل،ْالمشاركة،ْالسلوكيات.
ْيعنيْهيْجلبهاْْْْْْْْ ْالمعرفة ْتوليد ْأن ْيتضح ْاكتسابهاْْْْإلىمماْسبق ْيمكن ْالخارجية،ْكما ْالمصادر المنظمةْمن

منْخاللْورشْْْأيًضاخلية،ْحيثْتأتيْالمعرفةْبشكلْأساسيْمنْتجاربْومهاراتْالموظفين،ْمنْالمصادرْالدا
ْالتطويريةْوالدوراتْ ْالمؤتمرات ْالخاصْوالجامعاتْوالمعاهد،ْكذلكْعقد ْالوزاراتْوالقطاع ْالتيْتعقدْبإشراك العمل

المنظمة الرسميْفيْ الرسميْوغيرْ العملْوتشجيعْاالتصالْ يجادْْْ(4ْ).التدريبية،ْوبناءْفرقْ وا  أيْعمليةْخلقْ
يؤثرْْْْدواْتوالتقنيةْوالعمليات،ْوفيْحالةْغيابْأيْمنْهذهْاألْْاْدفْرأساسيةْوهيْاألْْأدواْتالمعرفةْتحتاجْلثالثْْ

 

)1( محمود المدهون، عمليات إدارة المعرفة وعالقتها بتميز األداء المؤسسي: دراسة تطبيقية على وزارة التربية والتعليم 

.2014للدراسات العليا،ر غير منشورة، أكاديمية اإلدارة والسياسة رسالة ماجستي غزة، /العالي  

   .2012، األردن،والتوزيع والطباعةالمسيرة للنشر  المعرفة، دارإدراره    إلىخرون، المدخل آعبد الستار العلي و (2)

(3)  course: Firestone .J. Has Knowledge Management Been Don? Bradford، UK ،Emerald Group.: 15. 

2005 

الفلسطينية: دراسة ميدانية ، رسالة دكتوراه غير   اللوح،نبيل    (4) التنظيمي للوزارات  البناء  دور إدارة المعرفة في تطوير 

 (2013) .منشورة ، جامعة قناة السويس، مصر
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لخلقْمعرفةْْْامعًْْْدواْت(ْيبينْتكاملْهذهْاأل3ذلكْبشكلْسلبيْعلىْتطويرْالمنظمةْوتحقيقْأهدافها.ْوالشكلْ)
دارتهاْبشكلْجيد: ْوا 

 

 
 
 
 
 
 

المعرفة(:ْتكاملْأدواتْخلق3ْكلْ)ش  
course: Firestone.J. (2005), Has Knowledge Management Been Don? Bradford, 

UK, Emerald Group.: 15 

ْاألْْْ ْأن ْالسابق ْالشكل ْتطبيقْْْْفراْديالحظْمن ْالبعضْوعند ْبعضها ْتقاطعتْمع ْقد والعملياتْوالتقنية
ْاالتصا ْتسهيلْعملية ْيتم ْالمعرفة ْاألإدارة ْبين ْالشكلْوالدراساتْْْوالمجموعاْتْْفراْدل ْالفرق،ْومنْخاللْهذا أو

األ هذهْ الباحثينْعلىْ بينْْدواْتالسابقةْسيعتمدْ الربطْ عندْ إدارةْْْْةاللكترونيْْالدارة،ْ تطويرْ فيْ ودورهاْ
عةْوتشجيعهاْللموظفينْعندْتطبيقْإدارةْالمعرفة.ْوهناكْأربعةْطرقْشائْالقيادةدورْْإلىالمعرفةْبالضافةْ

ْمنْخاللهاْتولدْالمعرفةْللمؤسساتْوهي:
،ْلذلكْفإنْالمنظماتْتستخدمْوسيلةْالتغذيةْالراجعةْْفراْدالتعليمْالفردي:ْإنْالمعرفةْتتدفقْعبرْاأل -أ

ْدْ.علىْاكتسابْالمعرفةْبشكلْجيْفراْدوالمالحظةْوالخبرةْلمساعدةْاأل
البيئةْالداخليةْوالخارجية -ْب تلقيْالمعلوماتْمنْ البيئي:ْأيْ للمؤسسة،ْبهدفْصنعْقراراتْْْالمسحْ

ْاستراتيجيةْأكثرْفاعليةْ.
ْاأل -ْت ْتأجير ْأي ْلتحقيقْْْْفراْدالتطعيم: ْتقانةْجديدة ْللمنظمةْومعرفة ْأفكارْجديدة ْلجلب أوْشراءْمنظمات

ْبال ْالطريقة ْاالعتمادْعلىْهذه ْالتنافسية،ْويتم ْالمنظمةْ.الميزة ْبرمجياتْجديدةْعلى ْإدخال ْتحديدْعند

فراداأل  التقنية 

 العمليات

K.M 
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ْال -ْث ْتوليد ْأي ْللتجريبْْالتجريب: ْنتاج ْالبصيرةْهو ْالتبصير،ْونفاذ ْالشخصْعنْطريق ْداخل ْمن معرفة
دفاعيةْتساعدْالعاملينْفيْالحصولْعلىْْْْاوالعملياتْالخالقة،ْأيْأنْالمديرينْيستحدثونْنظمًْ

ْاآلخرين ْتجارب ْمن ْتجاربهم،ْوكذلك ْمن ْالضيقة.التبصر ْمنْحدودها ْأبعد ْاألفكار ْتعميمْهذه ْتم ،(ْ1)ْْ
ْتوليدْْ ْأنشطتهاْْعنْطريق ْفي ْالقوةْوصهرها ْامتالك ْتعني ْالتي ْالمعرفة ْامتالك ْالمنظمة ْتضمن المعرفة

ْالمختلفةْلتحقيقْاألهدافْالمنشودة.
منْخاللْجمعْالمعرفةْمنْمصادرهاْالداخليةْوالخارجيةْوضعهاْفيْصورةْمفيدة،ْْْْ: تخزين المعرفة:اثالثً 

ال بالسرعةْ الملموسةْ الموجوداتْغيرْ الحفاظْعلىْْهناكْخوفْمنْتضييعْ بها،ْمنْأشكالْ اكتسبتْ تيْ
عرضةْْْْأيًضْاالمعرفةْهيْالحفاظْعلىْالعاملينْالجيدينْالذينْيمتلكونْالخبرةْوْالمعرفة،ْوتكونْالمعرفةْْ

ْالمنظماتْْلل ْلذلكْتحتاج ْالمتسارع، ْالتقني ْالتطور ْتحتويْْْْإلْىتلفْوالضياعْوالتقدمْخاصةْمع ذاكرةْتنظيمية
هاْالمختلفةْبماْفيهاْالوثائقْالمكتوبةْوالمعلوماتْالمخزنةْفيْقواعدْالبياناتْْعلىْالمعرفةْالموجودةْبأشكال

وشبكاتْْْْفراْدوالمعرفةْالضمنيةْالمكتسبةْمنْاألْْ،ْوالنظمْالخبيرة،ْوالجراءاتْوالعملياتْالموثقة،ةاللكترونْي
ستخدامها،ْوتحرصْبلْاستيرادهاْوقتْالحاجةْواْْْ؛العمل،ْوعمليةْخزنْالمعرفةْالْتعنيْفقطْاالحتفاظْبها

المنظماتْعلىْإدارةْالمخزونْلمواجهةْالفرصْوالتغييراتْالحاصةْفيْالمستقبل،ْوتحتاجْلذلكْتكنولوجياْْ
 .داعمةْلها

قْاألهمْمنْخزنْالمعرفةْهوْاستخراجهاْمنْعقولْالعاملينْفيْالمنظمةْعنْطريقْْفيْضوءْماْسب
منْثمْخزنهاْباالعتمادْعلىْوسائطْالتخزينْْْوْْ،للمنظمْةْْاومفهومًْْْاالحوار،ْوعرضهاْبشكلْيكونْواضحًْ

ْالمتطورةْ.
:ْتوزيعْالمعرفةْأوْنشرهاْهيْالخطوةْاألولىْفيْعمليةْاستخدامْالمعرفة،ْوهيْعمليةْ: نقل المعرفةارابعً 

الشخصْالمناسبْفيْالمكانْالمناسبْوفيْالوقتْالمناسبْضمنْالشكلْالمناسبْْْْإلىإيصالْالمعرفةْْ
مادْعليهاْْالمعرفةْللمعنيينْبهاْوتداولهاْللقيامْبالمهامْالمطلوبةْمنهم،ْأوْاالعتْْوبتكاليفْمعقولة.ْأيْنقل

فيْاتخاذْالقرارات،ْأيْتبادلْالخبراتْواالفكارْوالممارساتْبينْالعاملينْوهذاْيحتاجْلتوفيرْوسائلْاتصالْْ
ططْلها،ْأوْبشكلْْمالئمةْلذلك،ْويتمْنقلْالمعرفةْإماْبشكلْرسميْكالتقاريرْواالجتماعاتْالرسميةْالمخ

مقننْوتكونْفيْغيرْأوقاتْْْْْارسميًْْْْاأخذْطابعًْغيرْرسميْكاالجتماعاتْغيرْالرسميةْوحلقاتْالنقاشْالتيْت
 

)1(ْمحمودْالمدهون،ْعملياتْإدارةْالمعرفةْوعالقتهاْبتميزْاألداءْالمؤسسي:ْدراسةْتطبيقيةْعلىْوزارةْالتربيةْوالتعليمْ

ْ.2014رسالةْماجستيرْغيرْمنشورة،ْأكاديميةْالدارةْوالسياسةْللدراساتْالعليا،ْغزة،ْ/العالي  
 



 
   

201 

 

العمل،ْوْلكنْهذاْالنوعْمنْنقلْالمعرفةْمنْالممكنْأنْيعرضْالمعرفةْللفقدانْوعدمْنقلهاْبشكلْصحيح،ْ
وقْعمليةْاالبتكار،ْلذلكْيفضلْالجمعْبينْالنقلْْلذلكْتعتبرْعمليةْالنقلْالرسميْأكثرْفاعليةْولكنهاْتْع

 (1ْ).مطلوبةْاستفادةقْأعلىْالرسميْوغيرْالرسميْلتحقْي
الموظفينْالذينْيحتاجونْإليهاْْْْإلىأنْتوزيعْالمعرفةْهوْعمليةْتداولْالمعرفةْونقلهاْْْْإلىْْ(2)(Arorوأشار)

والخبراتْوالممارساتْبينْالعاملينْْفيْالوقتْالمناسبْهدفْالقيامْبمهامْجوهرية،ْوتعنيْتبادلْاألفكارْْ
األمرْالذيْيتطلبْاتصالْالعاملينْبعضهمْببعض،ْواستعمالْماْيعرفونهْلحلْالمشكالتْعلىْنحوْمبدع،ْْ

 فالمعرفةْالحقيقةْتنموْعندماْيتمْتشاركهاْ.
منْْوسائلْكشخصْمعينْأوْبريدْإلكترونيْأوْغيرهاْمنْالوسائلْالمتاحة،ْْوْْإلىتحتاجْعمليةْنقلْالمعرفةْْ

 نقلْالمعرفةْالنترنتْأوْالوثائقْأوْالتدريبْوالحوارْأوْحلقاتْالمعرفة.ْأساليْب
هاْوالمشاركةْبعدْنقلْالمعرفةْتأتيْعمليةْاستثمارْالمعرفة،ْفالحصولْعليهاْوخزنْْ: تطبيق المعرفة:اخامسً 

عرفةْمجردْتكلفةْوا هدارْالتنفيذ،ْوبدونْذلكْتعدْالمْإلىفيهاْأمورْالْتعدْكافية،ْإذْالبدْمنْتحويلْالمعرفةْ
ْْْاللوقت.ْوالمقصودْبتطبيقْالمعرفةْجعلهاْأكثرْمالئمةْلالستخدامْفيْتنفيذْأنشطةْالمنظمةْوأكثرْارتباطًْ

منهاْبعدْإبداعهاْوتخزينهاْْْْستفادةأنْتقومْالمنظمةْبالتطبيقْالفعالْلالْْإلىْْابالمهامْالتيْتقومْبها،ْاستنادًْ
 (ْثالثْآلياتْلتطبيقْالمعرفةْوهي:Mertinsملين.ْوقدْحددْ),وتطويرْسبلْاسترجاعهاْونقلهاْللعا

لىالضمنيةْللخبراءْْوْْ:ْوجودْمجموعةْمنْالقواعدْوالجراءاتْلتحويلْالمعرفةالتوجيهات  5-1 معرفةْصريحةْْْا 
ْلغيرْالخبراءْ.

لالتصالْومواصفاتْللعملياتْتسمحْللعاملينْبتطبيقْالمعرفةْدونْالحاجةْْْْداءوضعْأنماطْلألْْالروتين:  2  -5
ْباآلخرينْ.

تستخدمْفيْالمواقفْْْاأيْبناءْفرقْعملْذاتْمهامْمحددةْذاتيًْ:  افرق العمل ذات المهام المحددة ذاتيً   5-3
ْ(3)التيْتكونْفيهاْالمهامْمعقدةْوظروفْعدمْتأكدْوالْيمكنْاالعتمادْفيهاْعلىْالتوجيهاتْوالروتين.ْ

 

)1ْ(ْيوسفْأبوْفارة،ْوْحمدْعليان،ْدورْعملياتْإدارةْالمعرفةْفيْفاعليةْانشطةْالمؤسساتْاالهليةْفيْالقدسْالشرقية،ْْ

.2010،فلسطين،15العددْلةْجامعةْالقدسْلألبحاثْوالدراسات،مج  
(2) Arora & Raosaheb ،( Knowledge Management In Public Sector  ، Indian Journal Of Commercial Management 

Studies ،Vol ،2 ، No1. 2011 

،ْْعليان(،ْدورْعملياتْإدارةْالمعرفةْفيْفاعليةْانشطةْالمؤسساتْاالهليةْفيْالقدسْالشرقيةْوحمدْفارة،يوسفْأبوْْ(3)
 ْ.2010ْ،ن،ْفلسطي15مجلةْجامعةْالقدسْلألبحاثْوالدراسات،ْالعدد
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كْ بها،ْ خاصةْ عملياتْ المعرفةْ إدارةْ تطبيقْ ْإولعمليةْ االْْعادْةاالستعمال،ْ ،ْستفادةاالستعمال،ْ
ديهاْفيْالوقتْالمناسبْودونْأنْتفقدْاستثمارْْعندماْتستخدمْالمعرفةْالمتوافرةْلْْالدارةوالتطبيق.ْوتنجحْْ

فرصةْتوافرهاْلتحقيقْميزةْلهاْأوْلحلْمشكلةْقائمة.ْويقعْعلىْكاهلْالمديرْالناجحْحثْالموظفينْعلىْْ
استخدامْالمعرفةْيتطلبْهذاْْْعادةاركتهاْوتنفيذهاْبشكلْدقيق،ْوعمليةْاستخدامْواْ التطبيقْالجيدْللمعرفةْومش
تْغيرْالرسميةْوالحصولْعلىْالتقارير،ْوالتطبيقاتْالجيدةْوالقصصْالناجحة،ْاالعتمادْعلىْاالتصاال

ْْوأشكالْأخرىْبماْفيهاْالعرضْوجلساتْالتدريب،ْوماْيوفرهْالنترنتْمنْفرصْالستخدامْالمعرفة،ْومْن
ْْتطبيقْالمعرفةْفيْأماكنْبعيدهْعنْأماكنْتوليدها.ْويسمحْتطبيقْالمعرفةْبعملياتْالتعلْمْْعادةاألفضلْْإ

ابتكارْمعارفْجديدة،ْلذلكْأطلقْعلىْعملياتْإدارةْالمعرفةْبالحلقةْْْإلىالفرديْوالجماعيْالتيْتؤديْْ
ليةْتطبيقْالمعرفةْغايةْْالمغلقة.ْوْيجبْتوظيفْالمعرفةْفيْحلْمشكالتْالمؤسسات،ْومنْهناْتكونْعم

تسعىْإدارةْالمعرفةْللوصولْإليهاْوهذاْيعنيْأنْاستثمارْالمعارف،ْوْالحصولْعليهاْوخزنهاْوْالمشاركةْ
تعدْأمورْكافيةْدونْتنفيذْالمعرفة،ْوفيْحالةْعدمْتطبيقْالمعرفةْفهيْتكلفةْتتحملهاْالمؤسسة،ْوْْْفيهاْال

طبقهْالمؤسسةْمنْمعارف،ْلذلكْحتىْتحددْالمؤسسةْماْهيْْتظهرْهناْفجوةْبينْماْتعرفهْالمؤسسةْوماْت
اذجْمؤسساتْمنْنمْْستفادةآلياتْتطبيقْالمعرفةْلديهاْيجبْعليهاْوضعْنموذجْمخصصْلذلكْأوْاال

ْ(1).مالئمةْنماذجْالمؤسساتْاألخرىْبماْيالءمْطبيعةْعملهاْوظروفهاْإلىأخرى،ْوتحتاجْهناْالمعرفةْ
ةْالمعرفةْيرىْالباحثانْأنْعمليةْإدارةْالمعرفةْحتىْتجنيْثمارهاْْمنْالعرضْالسابقْلعملياتْإداْر

قدْأهميتها،ْونجاحْأيْإدارةْللمعرفةْْيجبْأنْتمرْبالمراحلْالخمس،ْفعمليةْالتشخيصْدونْعمليةْالتوليدْتْف
ْيتوقفْعلىْمدىْإمكانيةْتطبيقْالمراحلْالخمسْوجعلهاْمتكاملةْ.

 الطريقة واإلجراءات -

يتكونْمجتمعْالدراســــــــةْمنْالموظفينْالعاملينْفيْالجامعةْالســــــــالميةْبغزة،ْْستتتتتة: **مجتمع وعينة الدرا
م(ْوقدْقامْالباحثانْباســــتخدام2019ْْالجامعةْالســــالمية،ْْشتتتئون الموظفين(ْموظفْ)دائرة183ْوعددهمْ)

%(،ْمنْمجتمعْالدراســــــة،ْوتم60ْْ(ْاســــــتبانة،ْأيْبنســــــبةْ)110طريقةْالعينةْالعشــــــوائية،ْحيثْتمْتوزيعْ)

 

)1ْ(نبيلْاللوح،ْدورْإدارةْالمعرفةْفيْتطويرْالبناءْالتنظيميْللوزاراتْالفلسطينية:ْدراسةْميدانية،ْرسالةْدكتوراهْغيرْمنشورة،ْجامعةْقناةْ

(ْ،2013)ْالسويس،ْمصر.  
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عينةْْْْأفراْد %،ْويتضـحْفيماْيليْتوزيع85.5(ْاسـتبانةْصـالحةْللتحليلْبنسـبةْاسـترداد94ْْولْعلىْ)الحصـ
 فيها: فراْدلأل شخصيةالبياناتْال الدراسةْحسْب

 عينة الدراسة حسب البيانات الشخصية    أفراد(: توزيع 1جدول )

 النسبة المئوية %  العدد  البيانات الشخصية

 الجنس
 94.7 89 ذكر

 5.3 5 أنثْى

 العمر

سنْة30ْأقلْمنْ  7 7.4 

سنْة40ْأقلْمنْْ-30منْ  11 11.7 

سنْة50ْأقلْمنْْ-40منْ  39 41.5 

فأكثْرسنة50ْْ  37 39.4 

 المستوى العلمي 

 18.1 17 بكالوريوسْفأقْل

 30.9 29 ماجستيْر

 51.1 48 دكتوراْه

 عدد سنوات الخدمة 

سنواْت5ْأقلْمنْ  11 11.7 

ْتسنوا10ْأقلْمنْْْ-5منْ  34 36.2 

سنواتْفأكثْر10ْ  49 52.1 

%(ْمنْعينةْالدراسـةْهمْمنْالذكورْوتعزوْالباحثان95ْْمنْالجدولْالسـابقْالحظْالباحثانْأنْ)ْْْْْْْْْْ
وجودْالذكورْْإلىأنْأولْنشأةْالجامعةْالسالميةْلمْيكنْهناكْكوادرْنسائيةْتعملْبها،ْمماْأدىْْإلىذلكْ

ْْاعام40ًْْْنْيبلغونْمنْالعمرْ%(ْمنْعينةْالدراســـةْهمْم80ماْنســـبتهْ)ْفيْالجامعة.ْوْْْْالناْثأكثرْمنْْ
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،ْفيكونْلديهمْْةاللكترونيْالدارةْإلىالتقليديةْْْالدارةفأكيرْوهذهْالفئةْمنْالموظفينْعاصــــــــــرواْالتحولْمنْْ
ثرْْودورهْفيْخـدـمةْالمعرـفة،ْْأـماْعنْبـندْالمســــــــــــــتوىْالعلميْـفأكْْاللكترونيمعرـفةْجـيدةْـبالفرقْبينْالعـملْْ

منْنصفْالعينةْهمْمنْحملةْالدكتوراهْممنْأهتمواْبإكمالْتعليمهمْويكونْلديهمْمعرفةْوْإطالع،ْوْهناكْْ
ــنواتْفهمْيمتلكونْخبرةْفي52.1ْ) ــرْســ ــنواتْخدمتهمْفيْالجامعةْالعشــ ــةْتجاوزتْســ %(ْمنْعينةْالدراســ

ـيثْعـاصــــــــــــــرواْالعـملْحْْ؛ـلةْتخـدمْعملهم،ْوتســــــــــــــاعـدهمْعلىْالتطويرْفيْمجـالْالتقنـيةطويْْدارْيالعـملْال
ْ.اللكترونياليدويْوالعملْْْدارْيال

 اختبار فرضيات الدراسة -

ْتحليل محاور االستبانة: 

 ةاإللكترونيلإلدارة  األمنيالتوظيف التقني و  -
درجةْالموافقةْالمتوسطةْْْْإلىلمعرفةْماْإذاْكانتْمتوسطْدرجةْاالستجابةْقدْوصلتTْْتمْاستخدامْاختبارْْ

 :كماْفيْالجدولْالتاليْ،أمْال3ْوهيْْحدْما(ْإلى)

 (2الجدول )

 ةاإللكتروني لإلدارة   األمنيتوظيف التقني و لمحور ال  tقيمة االختبارالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري و 
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لإلدارةْْْالتوظيفْالتقني
 ْةاللكترونْي

4.10 0.62 81.92 17.23 0.000 1 

لإلدارةْْْاألمنيالتوظيفْ
 ْةاللكترونْي

3.99 0.59 79.76 16.14 0.000 2 

ْْْْْ التقنيْلإلدارة للتوظيفْ الحسابيْ النسبيْيساوي4.10ْيساويْْْْةاللكترونْيالمتوسطْ الحسابيْ المتوسطْ وأنْ ْ،
،3.99ْْْاألمني،ْأماْالتوظيف0.000ْْتساويْْ(  Sig)االحتماليةْْْْالقيمةْْ,ْوأن17.23%،ْقيمةْاالختبار81.92ْْ
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العينةْعلىْفقراتْالتوظيفْْْْأفراْدوهذاْيعنيْأنْهناكْموافقةْمنْقبل16.14ْْ،ْوقيمةْاالختبار79.76ْْ%بنسبةْْ
ْاألمنْيأهميةْتوفرْالتوظيفْالتقنيْْوْْإلىبشكلْعام،ْويفسرْالباحثانْهذهْالنتيجةْْْْةاللكترونيلإلدارةْْْْاألمنيالتقنيْْو

(2012ْةْ)االغا،ْلجنيْتمارها.ْوهذهْالنتيجةْتتفقْمعْنتيجةْلدراسْةاللكترونيْالدارةكمتطلباتْهامهْعندْتطبيقْْ
فيْالجامعاتْالفلسطينيةْبلغْْْةاللكترونيْْالدارةنْالمتوسطْالحسابيْالنسبيْلدرجةْتوظيفْْأوالتيْأكدتْعلىْْ

 ْ.األمنيماْبينْالتقنيْثمْْةاللكترونيتْ%(،ْوبدرجةْموافقةْكبيرةْوتدرجتْالمتطلبا73.8)

 ( 3جدول )

 لجميع مجاالت عمليات إدارة المعرفة   tقيمة االختبارمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري و ال

 المجال م
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 1 0.000 21.41 82.69 0.51 4.13 معرفة.تشخيصْال  (1

 3 0.000 18.57 82.24 0.58 4.11 المعرفة.توليدْ  (2

 4 0.000 18.02 81.81 0.58 4.09 تخزينْالمعرفةْ.  (3

4)  
نشر/ْتوزيعْْ
 المعرفةْ.

4.12 0.57 82.47 19.28 0.000 2 

 5 0.000 19.33 81.71 0.54 4.09 تطبيقْالمعرفة.  (5

 
عمليات إدارة  
 المعرفة  

4.11 0.50 82.14 21.61 0.000  

الحسابيْيساويْْْْْ المتوسطْ بأنْ القولْ يمكنْ النسبيْيساوي4.11ْْبشكلْعامْ الحسابيْ المتوسطْ ،ْوأنْ
ْْْْوأنْْ،21.61%،ْقيمةْاالختبار82.14ْْ يعنيْأنْهناك0.000ْْْْتساويْْ(  Sig)القيمةْاالحتمالية وهذاْ

ْْإلْىعرفةْبشكلْعام.ْيعزوْالباحثانْهذهْالنتائجْْالعينةْعلىْفقراتْعملياتْإدارةْالمْْأفراْدموافقةْمنْقبلْْ
أهميةْعملياتْإدارةْالمعرفةْوتطويرهاْأوْأهميةْتشخيصْالمعرفةْوماذاْيريدْأنْيعرفْالموظفْوماْينقصهْْ
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لمعارفْفيْمنْتطبيقْهذهْاْْستفادةمنْخبراتْومعلوماتْومعارفْثمْنشرْالمعرفةْوتولديهاْوبعدْذلكْاال
أنْالجامعاتْتعملْعلىْْْْإلى(،ْالتيْتوصلت2015ْْيجةْمعْنتيجةْ)عبدْالغفور،أعمالهم.ْواتفقتْهذهْالنت

ْتوفيرْمتطلباتْإدارةْالمعرفةْلديها.

ْاختبار فرضيات الدراسة

 األمني ( للتوظيف التقني و α  ≤  0.05عند مستوى داللة ) إحصائية داللة ذو أثر الفرضية األولى: يوجد
ْ.ْْعرفة لدى موظفي الجامعة اإلسالميةفي عمليات إدارة الم ةاإللكترونيلإلدارة 

ْالختبارْهذهْالفرضيةْتمْاستخدامْاالنحدارْالخطيْالمتعددْوالجدولْالتاليْيوضحْذلك:

 ولى الفرضية األ  –ل االنحدار المتعدد (: تحلي 4جدول )
 .Sigالقيمة االحتمالية  Tقيمة اختبار  معامالت االنحدار  المتغيرات المستقلة 

 0.000 6.580 1.658 المقدارْالثابْت

التوظيفْالتقنيْلإلدارةْْ
 ْةاللكترونْي

0.340 2.681 0.009 

لإلدارةْْْاألمنيالتوظيفْ
 ْةاللكترونْي

0.265 2.015 0.047 

 0.505معاملْالتحديدْالم عدَّل=0.718ْْْْمعاملْاالرتباطْ=

 0.000القيمةْاالحتماليةْ=ْْ Fْْْ=48.386قيمةْاالختبارْ

ْ

0.05ْْأقلْمنْمستوىْالداللةْْْْ(.Sig)جدولْالسابقْتبينْأنْالقيمةْاالحتماليةْْمنْالنتائجْالموضحةْفيْال
لإلدارةْْْْاألمنيداللةْللتوظيفْالتقنيْْو ذوْْأثر،ْوهذاْيعنيْوجودْْةاللكترونيلإلدارةْْْْاألمنيللتوظيفْالتقنيْْو

  إلىالنتيجة  هْْفيْعملياتْإدارةْالمعرفةْلدىْموظفيْالجامعةْالسالمية.ْويفسرْالباحثانْهْذْْةاللكترونْي
ْالجامعةْفي تطوير عمليات إدارة المعرفة   األمنيتوفر دليل جيد على أهمية التوظيف التقني و  ْتمتلك ،ْحيث
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الناجمة االستثنائيةْ الظروفْ لمواجهةْ طوارئْ وخططْ عاديةْ والحصارْْْْخططْ الصهيونيْ االحتاللْ عنْ
ْالمفروضْعلىْالبيئةْالتيْتعملْبهاْ.

( بين متوستتتطات  α  ≤  0.05ت ذات داللة إحصتتتائية عند مستتتتوى داللة )الفرضتتتية الثانية: يوجد فروقا
في عمليتات إدارة  ةاإللكترونيتلإلدارة   األمنيعينتة التدراستتتتتتتتتة حول التوظيف التقني و   أفراددرجتات تقتدير  

ْالمعرفة ُتعزى للبيانات الشخصية )الجنس، العمر، المستوى العلمي، عدد سنوات الخدمة(.

لعينتينْمســـــــتقلتينْ"ْواختبارْ"ْالتباينْاألحاديْ"،ْوالجدولTْْْاســـــــتخدامْاختبارْ"ْْالختبارْهذهْالفرضـــــــيةْتم
ْ.التاليْيوضحْذلك

ْالفرضية الثانية -(: الفروق 5جدول )

 قيمة االختبار  اسم االختبار البيانات الشخصية
القيمة  

 االحتمالية  

لعينتينْْْ T الجنْس
 مستقلتيْن

0.540 0.590 
 0.755 0.397 التباينْاألحادي العمر

 0.775 0.256 التباينْاألحادي المستوىْالعلمْي
 0.570 0.565 التباينْاألحادي عددْسنواتْالخدمْة

ْْْْْ القيمةْاالحتمالية تبينْأنْ السابقْ الجدولْ النتائجْالموضحةْفيْ الداللةْْْ(.Sig)منْ أكبرْمنْمستوىْ
لةْإحصائيةْبينْمتوسطاتْدرجاتْْلكافةْالمتغيراتْوبذلكْيمكنْاستنتاجْأنهْالْتوجدْفروقْذاتْدال0.05ْْ
فيْعملياتْإدارةْالمعرفةْت عزىْْْةياللكترونلإلدارةْْْْاألمنيعينةْالدراسةْحولْالتوظيفْالتقنيْْوْْأفراْدتقديرْْ

للبياناتْالشخصيةْ)الجنس،ْالعمر،ْالمستوىْالعلمي،ْعددْسنواتْالخدمة(.ْويعزوْالباحثانْهذهْالنتيجةْْ
تقاربْأعمارْْْإلىاهتمامهْبالتطويرْوالبحثْعنْالمعارف،ْبالضافةْْنْنوعْالموظفْالْعالقةْلهْبأْْإلى

موظفيْالجامعةْلمْيكنْلهْأيْدورْفيْذلك،ْوبالنسبةْلعددْسنواتْالخبرةْكانْلهْدورْفيْمواكبةْانتقالْْ
معْْ التقليديْ التعاملْ منْ ْْْْإلىْْالدارةالموظفينْ ْْْْ؛اللكترونيالتعامل واكبوا هذاْْحيثْ فيْ الجامعةْ تطورْ

ْ.المجال

ْ
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 النتائج والتوصيات -

 : النتائج-: أوالً 

 وبينْعلياتْإدارةْالمعرفةْالخمسة.ْةاللكترونْيبينْالتوظيفْالتقنيْلإلدارةْْْأثرهناكْ

 وبينْعلياتْإدارةْالمعرفةْالخمسة.ْةاللكترونيلإلدارةْْاألمنيبينْالتوظيفْْأثروجودْ -1
دىْوزارةْالتعليمْالفلسطينيْفيْهذاْقلةْتبادلْللمعارفْبينْالجامعاتْالفلسطينيةْبسببْقصورْل -2

 الجانب.
والعبثْْ -3 والسرقةْ االختراقْ منْ البياناتْ حفظْ مجالْ فيْ التطوراتْ أخرْ السالميةْ الجامعةْ تتابعْ

 بةْكلْماْهوْجديدْفيْهذاْالمجال.وتتميزْباستمرارْعمليةْالمتابعةْلديهاْلمواك
ْاتهمْومعارفهمْلخدمةْالعمل.الْتقدمْالجامعةْحوافزْللموظفينْالذينْيهتمونْبتسخيرْمهاْر -4

ْ: التوصيات اثانيً 
ْو -1 التقنيْ المجالْ فيْ الحاصلةْ التطوراتْ بمتابعةْ باالهتمامْ الباحثانْ لإلدارةْْْاألمنييوصيْ

 حتىْتستمرْفيْتسخيرهاْبشكلْجيدْفيْعملياتْإدارةْالمعرفةْ.ْةاللكترونْي
إبداعيةْتساعدْعلىْْْْالعملْعلىْإعطاءْحوافزْنقديةْوعينيةْللموظفْفيْحالةْتطويرهْألفكار -2

 الوصولْألهدافْالجامعة.
االهتمامْبتجديدْتكنولوجياْالمعلوماتْباستمرار،ْوتسخيرهاْلخدمةْنشرْالمعارفْداخلْوخارجْْ -3

 الجامعة.
والعربيةْلالتع -4 المحليةْ الجامعاتْ باقيْ الجامعةْالسالميةْعلىْ تجربةْ تجربةْْْْستفادةميمْ منْ

 عملياتْإدارةْالمعرفة.فيْْْاألمنيالجامعةْفيْالتوظيفْالتقنيْْو
إدارةْ -5 المعارفْوالتجاربْفيْمجالْ لتبادلْ الجامعةْوالجامعاتْاألخرىْ عقدْورشْعملْبينْ

 ْ.ةاللكترونيْالدارةالمعرفةْْو
ْ
ْ
ْ
ْ
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 المجالت: -

ْاالهليةْْْْوحمْدْْفارة،أبوْْْْيوسف -1 ْالمؤسسات ْانشطة ْالمعرفةْفيْفاعلية ْإدارة عليان(،ْدورْعمليات
 ْ.2010،ن،ْفلسطي15فيْالقدسْالشرقية،ْمجلةْجامعةْالقدسْلألبحاثْوالدراسات،ْالعدْد

فيْبيئةْمنظماتْاألعمالْالعراقية،ْ-بيقوالتطبينْالنظريةْْ–ْةاللكترونيْْالدارةاالسدي،ْْْْأفنان -2
ْْ.2009الكوفة،ْالعراق،ْالناشر،ْجامعة،ْدار15ْْالعدْدْْالكوفة،مجلةْمركزْدراساتْ

جراءاتْواقعْتطبيقْعملياتْإدارةْالمعرفةْفيْجامعةْالقدسْالمفتوحةْْاالغا،ْْْْناصرْْأحمْد -3 وا 
 ْ.1ْ،2012ْدالعْد،16ْالمجلدْْالنسانية،العلومْْاألقصى،ْسلسلةجامعةْْتطويرها،ْمجلة

 والماجستير: هرسائل الدكتورا**
ْالمعرفةْْْْالشرفا،ْدورسلوىْْ -1 ْالمعلوماْتإدارة ْالمصارفْْْوتكنولوجيا ْفي ْالتنافسية ْالمزايا ْتحقيق في
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هاْعلىْالتطويرْأثْرفيْالجامعةْالسالمية،ْْوْْةترونياللكْْالدارةْْ(،ْواقع2009)شلبي،ْْْْجمانة -2

 فلسطين.ْبغزة،الجامعةْالسالميةْْمنشورة،التنظيمي،ْرسالةْماجستيرْغيرْ
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 فلسطيْن

المؤسسي:ْدراسةْتطبيقيةْعلىْْْْداءاألْْوعالقتهاْبتميزعملياتْإدارةْالمعرفةْْْْالمدهون،ْْمحموْد -6
ْْ التربية العالْيوزارةْ غْْغزة،ْْ/والتعليمْ ماجستيرْ ْْرسالةْ أكاديمية منشورة،ْ والسياسةْْْْدارْةاليرْ
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