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  صخلملا

 تكونت عينة الدراسةوقد .  الجامعات السودانية المعرفة فيسعت هذه الدراسة إلى اختبار مستوى ممارسة عمليات ادارة 
تطبيق عمليات ادارة المعرفة  في أنتمثلت أهم نتائج الدراسة  .وخاصةجامعات عامة ) 10(عضو هيئة تدريس من ) 136(من 

ً في الجامعات السودانية كان  المرتبة األولى من بين أبعاد عمليات ادارة  عليها فيوجاء بعد توليد المعرفة والحصول  .منخفضا
 اكم. المعرفةتطبيق  جاء بعدبعد شراكة وتوزيع المعرفة، وفي المرتبة األخيرة  المعرفة، ثمتخزين وتنظيم  تاله بعدالمعرفة،

 ،والدرجة العلميةبين افراد العينة تعزى لمتغيرات الجنس  توصلت الدراسة أيضا إلى أن ليس هناك فروق ذات إحصائية
البنى التحتية للجامعات السودانية وضرورة توافر متطلبات  أهمها تطويرالدراسة عدد من التوصيات  تقدم. الخبرةوسنوات 

التي جاءت في هذه إضافة لتطوير جوانب القصور في أبعاد عمليات المعرفة  الجامعات،ادارة المعرفة للنهوض بواقع هذه 
 .الدراسة

  السودان العالي،ادارة المعرفة، التعليم : كلمات 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. Knowledge generating and 
acquisition   dimension has the highest priority among knowledge management processes, 
followed by Knowledge storing and organizing, Knowledge sharing and distribution, Knowledge 
practicing respectively. The study also found that there are no statistical differences between the 
sample according to sex, experience, and academic position. 

 The study presented a number of recommendations, the most important of which is the 
development of the infrastructure of the Sudanese universities and the necessity of availability of 
knowledge management requirements to improve the status of these universities, in addition to 
developing deficiencies in the dimensions of the knowledge processes mentioned in this study. 
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  توطئة

وحفلت األدبيات بكثير من األبحاث والدراسات النظرية  المعرفة،شهدت السنوات األخيرة مناقشات مكثفة حول إدارة 
ساهم علماء اإلدارة و، اآلليكاالقتصاد واالجتماع وعلوم الحاسب  بإدارة المعرفةصلة  عديدة ذاتعلميةحقول  فيوالتطبيقية 

كما ظهرت دوريات وحفلت شبكة المعلومات الدولية بمواقع ال حصر لها تهتم بإدارة المعرفة، . هذا المجال فيبجهد بارز 
ً ادارة توأصبح.المجالنفس  فيمتخصصة    .مستقالً يدرس في كثير من الجامعات المعرفة موضوعا
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والتوسع في مؤسسات  الجامعي،الطلب على التعليم  تزايدالواقع يشير إلى  فأنوعلى مستوى التعليم العالي بشكل عام 
حدة المنافسة بين الجامعات الستقطاب مزيد من الطالب، والسعي للتميز عبر تقديم  وزيادة الطلبالتعليم العالي لمقابلة هذا 

  .للتميز ولتطوير األداء الجامعي أحد الخيارات المتاحة، وهنا تمثل ادارة المعرفةأكثر ابتكاراً برامج 

  الدراسة تصميم

  -:وأسئلتهامشكلة الدراسة  - أوالً 

 المعرفة،تحفل األدبيات اإلدارية باإلشارة إلى العديد من الفوائد التي تعود على المنظمات بتطبيق مفاهيم وأدوات إدارة 
زيادة اإلنتاجية وتحقيق الكفاءة والفاعلية،  التنافسي،ومن بين هذه الفوائد تعزيز وتطوير مستوى األداء، وتحسين المركز 

تحسين مستوى جودة المخرجات، تمكين العاملين وزيادة اندماجهم في  المستفيدين،لطلبات  سرعة االستجابةالوصول لإلبداع، 
  .خال.. ...المنظمات

لالرتقاء  كاستراتيجيةوعلى مستوى التعليم الجامعي تشير كثير من الدراسات إلى أهمية اعتماد مدخل إدارة المعرفة 
إنشاء  و وجود في بالرئيس السب هو وتداولها معرفة ونقلها وتعميمهاال إيجاد بالتعليم الجامعي في كثير من الدول، إذ أن إن

  .العملية التعليمة وتطوير المدخل الذي يقود إلى تحسين باعتبارها إلدارة المعرفة الجامعات، مما يحتم تبنيها

إلى قلة االهتمام بتطبيقات إدارة المعرفة في مؤسسات التعليم العالي السودانية رغم الحاجة الماسة لهذه  الدالئلوتشير 
 نظر أعضاء هيئة التدريس من وجهةوتتلخص مشكلة الدراسة في الكشف عن مستوى ممارسة وتطبيق إدارة المعرفة. التطبيقات

  .في عدد من الجامعات السودانية

  - : سةالدراأسئلة  - ثانياً 

  - : اآلتيةاألسئلة  هذه الدراسةلإلجابة علىتسعى 

ما واقع عمليات إدارة المعرفة من منظور أعضاء هيئة التدريس في كليات االقتصاد والعلوم اإلدارية في الجامعات  -أ
 السودانية؟

لواقع تطبيق عمليات إدارة المعرفة من وجهة نظر  )0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  - ب
العلمية،  الجنس الدرجة:لمتغيراتأعضاء هيئة التدريس في كليات االقتصاد والعلوم اإلدارية في الجامعات السودانية تعزى 

  وسنوات الخبرة؟

  - :الدراسةأهداف-ثالثا

  :في اآلتيتتمثل أهم أهداف الدراسة 

  .الجامعات السودانية اإلدارية فيكليات االقتصاد والعلوم  المعرفة فيالتعرف على واقع عمليات إدارة -أ 

: متغيرات إلى استناداً محاور  الدراسة حول عينة استجابات متوسطات بين اإلحصائية الداللة ذات الفروق على التعرف - ب
  الجنس، الدرجة العلمية، وسنوات الخبرة؟

العربية بالبحث في أحد موضوعات اإلدارة الحيوية والحديثة  السودانية وربماالمساهمة المتواضعة في إثراء المكتبة  - ج
  التي يتزايد االهتمام بها

وذلك للمساعدة في تطوير  السودانية،عرض ما يتوجب عمله في سبيل تحسين تبني عمليات ادارة المعرفة في الجامعات  -د
ً قدراتها األدائ   .ية علمياً وعمليا

  - :الدراسةأهمية -رابعاً 

  :تتمثل أهمية الدراسة في اآلتي

  للجامعات

  .قد تفيد نتائج هذه الدراسة الجامعات السودانية في تطوير قدراتها األدائية علميا وعمليا -

 التقدم تسهم في تحقيق وقد تسهم نتائج الدراسة عبر تحديد جوانب القصور في عمليات ادارة المعرفة في اقتراح بدائل -
 .الحديثة اإلدارية ضوء االتجاهات في للمعرفة للجامعات عبر تطوير طرق ادارة
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 عن التميز من الجامعة تمكن فأدارة المعرفة تحقيق اهداف الجامعات، في المعرفة إدارة تلعبه أن يمكن الذي الدور إبراز -
  .التميز و البقاء ،مما يضمنلها مثيالتها

  -:ي السودانللقائمين على التخطيط للتعليم العالي ف

تشخيص مشكالت التعليم العالي من زاوية ادارة المعرفة عبر تحديد الفجوة بين الواقع والطموح لمؤسسات التعليم العالي 
  .السودانية

  تحديد متطلبات تطبيق ادارة المعرفة للنهوض بواقع هذه المؤسسات  

  ألعضاء هيئات التدريس والباحثين

وصياتها في اقتراح اتجاهات بحثية جديدة في مجال ادارة المعرفة لمؤسسات التعليم العالي ربما تسهم نتائج هذه الدراسة وت
  السودانية

  -: الدراسةمجتمع وعينة  -خامساً 

 السودانية الحكوميةالجامعات  اإلدارية فييتكون مجتمع الدراسة من كل أعضاء هيئة التدريس في كليات االقتصاد والعلوم 
ومن هذا .جامعات خاصة) 10(جامعة حكومية، و) 30(جامعة، منها  )40(السودان وقت الدراسة  في عدد الجامعاتو.والخاصة
  ،عليها أداة البحث وزعتعينة عشوائية طبقية  اختيارتم المجتمع 

كردفان، البحر األحمر، أفريقيا،  كسال،، درمان اإلسالميةأم : جامعات عامة هي )7(جامعات منها ) 10( منتكونت العينة
). والرباط الوطني، العلوم الطبية والتكنولوجياقاردن سيتي، :( جامعات خاصة هي  )3(والتكنولوجيا، و والسودان للعلومالنيلين، 

 ،)13.97%(العينة بنسبة  مكون فيأكبر  شكلت جامعة النيلين.السودانمن مجموع عدد جامعات %)25(عينة الدراسة  مثلت
الثالث هي األكبر  وهذه الجامعات- ) 12.50%(السودان بنسبة  تليها جامعة، )13.24%(درمان اإلسالمية بنسبة  جامعة أمتليها 

، %)6.62( سيتي بنسبة تمثيل، تليها جامعة قاردن )7.35%(كسال بنسبة  تمثيل فيالعينة لجامعةفي حين كان أدنى  - في السودان
فرداً، ) 171( استبانة الدراسة علىوقد وزعت . %).5.88(أدنى مكونات العينة بنسبة  التكنولوجياومثلت جامعة العلوم الطبية و

  .العينة بحسب متغيرات الدراسة خصائص) 1( يوضح الجدولو.الجنسينمن  عضوهيئة تدريس) 136( تكونت العينة منوقد

  )1(جدول 

  متغيرات الدراسةالعينة بحسبتوزيع 

المجمو  الجنس  الجامعةت
  ع

النسبة  
%  

  الترتيب

  أنثى  ذكر

  2  13.24  18  0  18  أم درمان  اإلسالمية1

  8  7.35  10  2  8  كسال2

  6  10.29  14  4  10  كردفان3

العلوم  الطبية  4
  والتكنولوجيا

7  1  8  5.88  10  

  7  8.09  11  3  8  البحر  األحمر5

  4  11.03  15  3  12  الرباط  الوطني6

  5  11.03  15  4  11  أفريقيا7
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 ،كذلك يدلهذا الجدول%)23.53(، واإلناث )%76.47(بلغت إلى أن نسبة الذكور في عينة الدراسة ) 2(ويشير الجدول 
تليها ، %)41.91(بنسبة  ، تليهادرجة المحاضر%)44.12(بنسبة  العينة تكونمن درجة األستاذ المساعدافراد على أن معظم 

ويتضح ان لمعظم افراد العينة %).4.41(درجة األستاذبنسبة مئوية مث ،%)9.56(درجة األستاذ المشارك بنسبةمئوية 
 سنوات بنسبة5-10بين  يليها منلديهم خبرات، %)41.18(سنوات  10خبرة أكثر من  خبراتجيدة،فقد بلغت نسبة منلديهم سنوات

 .%)22.06(سنواتبنسبة مئوية قدرها  5ثم من لديهمخبرة أقل من%) 36.76(

  )2(جدول 

  عينة الدراسةخصائص 

  %النسبة  المئوية  العدد  أبعاد  المتغير  المتغير

 76.47 104  ذكر  الجنس

 23.53 32  أنثى

 100% 136  المجموع

 41.91 57  محاضر  العلميةالدرجة   

 44.12 60  أستاذ  مساعد

 9.56 13  أستاذ  مشارك

 4.41 6  أستاذ

  100% 136  المجموع

 22.06 30 5اقل  من   سنواتالخبرة

  10-5 50 36.76 

 41.18 56  10أكثر  من    

  100% 136  المجموع  

  

  1  13.97  19  4  15  النيلين8

  9  6.62  9  5  4  قاردن سيتي9

1
0 

السودان  للعلوم 
  والتكنولوجيا

11  6  17  12.5  3  

100  136  32  104  المجموع  
%  
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  -:الدراسةالمنهج المستخدم في  -سادساً 

عدد  اإلدارية فيتم في هذه الدراسة استخدام المنهج الوصفي لتشخيص واقع عمليات المعرفة في كليات االقتصاد والعلوم 
  .الجامعات السودانية من

  -:الدراسةأداة  -سابعاً 

تمثلت األداة األساسية لجمع البيانات واختبار مفاهيم الدراسة في االستبانة والتي صممت في ضوء مراجعة األدبيات ذات 
 .العالقة الواردة فيقائمة المصادر

تكونت االستبانة من ثالث أجزاء يتعلق الجزء األول منها ببيانات شخصية ألفراد العينة، ويغطي الجزء الثاني واقع 
وتنظيم  المعرفة، تخزينشراكة وتوزيع  عليها،المعرفة والحصول  توليد(األربعة تطبيقات عمليات إدارة المعرفة بعملياته 

  .األربعةهذه العملياتمن  أسئلة لكل محاور) 10(وخصصت ) المعرفة المعرفة، تطبيق

ادارة المعرفة في الجامعات قيد الدراسة على  تطبيق عملياتمستوى  االستبانة لقياسصممت خيارات اإلجابة على أسئلة  
على ) 5,4,3,2,1(الدرجات حسب ) مرتفع جداً، مرتفع، متوسطة منخفض، منخفض جداً (المتدرج مقياس ليكرت الخماسي 

  : للمعادلة اآلتيةوقد اعتمدت الدراسة ثالث مستويات تم تحديدها وفقاً . يالتوال

  -: اآلتية، ينتج عن هذا المستويات )المدى األدنى مقسوماً على ثالث مستويات -المدى األعلى(

  مستوى تطبيق منخفض 2.33-1من  -أ

  مستوى تطبيق متوسط 3.67-2.34من  - ب

  مستوى تطبيق مرتفع 5-3.68من - ج

تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين المتخصصين في اإلدارة واإلحصاء ومناهج صدق أداة الدراسةولقياس 
 ،أخرىوقد أبدى هؤالء المحكمون مالحظاتهم على هذه األداة، وتم تعديل بعض فقرات االستبانة وحذف فقرات  العلمي،البحث 

تكونت أداة الدراسة  ضرورية وبذايعتقد أنها رات جديدة قف) 3(واقترحت المحكمين،فقرات لم تحصل على اتفاق ) 5(فقد حذفت 
 . النتيجة يكون قد تحقق الصدق الظاهري لالستبانة وبهذهسؤال ) 40(من 

 ً  -:الدراسةحدود : ثامنا

 2016-2017جمعت بيانات الدراسة خالل العام : الحدود الزمانية

كليات االقتصاد والعلوم االدارية في جامعات طبقت هذه الدراسة على عينة من أعضاء هيئة التدريس في : الحدود المكانية
  .مختلفة سودانية

يقتصر محتوى هذه الدراسة على تشخيص واقع عمليات إدارة المعرفة في عينة من كليات ): األكاديمية(الحدود الموضوعية
  ية في الجامعات السودانيةاالقتصاد والعلوم اإلدار

كليات االقتصاد والعلوم اإلدارية في عدد الجامعات  في التدريسستركزهذهالدراسةعلىأعضاء هيئة  :الحدالبشري
  .الكلياتهم علىرأسعملهمفي هذه ممنالسودانية

 ً   -:تحليل البيانات:  تاسعا

المعيارية لبيان درجة  اإلجابة، واالنحرافاتتم حساب المتوسطات الحسابية لتحديد اتجاهات أفراد العينة ضمن مقياس 
وستتم هذه . والختبار الفروضأسئلة الدراسة لتحليل T-testاستخدم اختبار تمكما تشتت اإلجابات عن أوساطها الحسابية، 

 Statistical Package for the Socialاالجتماعية ة اإلحصائية للعلوم المعالجة اإلحصائية باستخدام برنامج الحزم
Sciences(SPSS)  

  اإلطار النظري

 -: المعرفةمفهوم  - أوالً 

باختالف مداخل تناول ودراسة هذا المصطلح، أو  Knowledge المعرفة مصطلحتعريف محاوالت تتعدد وتنوع 
بهذا  االهتمامأن إلىالمعرفة كثرة محاوالت تعريف مصطلح  وتشيرباختالف خلفيات دراسي الموضوع األكاديمية والمهنية، 

  . ذوي خلفيات أكاديمية ومهنية متباينةاد رألف المصطلح يعود
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واإلدراك الحسي، لذا تشير المعرفة إلى العلم الذي  والخبرة المكتسبةوقد عرفت المعرفة بأنها عملية المزج بين المعلومات 
واإلجراءات من األفكار والمفاهيم والقواعد  ، أوهي مزيج231) :2017خليفي وقوادرية ،(يحصل عليه من خالل المعلومات 

وبهذا فهي عبارة عن معلومات ممزوجة بالتجارب والشخصية . اراته وتبني سلوكياتهيعتمد عليها الفرد في اتخاذ قر التي
والحقائق واألحكام والقيم التي تتفاعل بدورها مع بعضها البعض ضمن إطار من التراكيب المعرفية المتفردة التي تسمح لألفراد 

الخبرة و، اتج معالجة وتحليل وتنظيم المعلوماتن  أو هي، )11: 2016الطوالبة،(، وللمنظمات على خلق بيئات تعلم جديدة 
) 78: 2014حباينة،(الكامنة  في رؤوس العاملين والتي تستعمل إلنشاء قيمة مضافة في المنظمة حتى تصبح رأسماال فكريا لها 

من الموارد المعلوماتية أو ما يعرف  يالمنظم رأس المالتنظيم  خلق و ، ،كما عرفت بأنها الجهود المبذولة من المديرين لغرض
  .  (Daft, 2010 :257)برأس المال الفكري للمنظمة 

والبد من التمييز بين المعرفة من جهة وبين المعلومات والبيانات من جهة أخرى، فالبيانات هي المادة األولية للمعلومات، 
أساسية، وأشكال، ومالحظات، أو قياسات بدون  حقائق فهيالمعلومات،المدخالت لنظام هي أو، فهي حقائق، ومالحظات مسجلة

هي مجموعة البيانات المنظمة، والمرتبطة بموضوع معين، التي تشكل الحقائق، والمفاهيم، فالمعلومات  أما. محتوى أو تنظيم
واألداء، واالستنتاجات، والمعتقدات، وتشكل خبرة ومعرفة محسوبة ذات قيمة مدركة في االستخدام الحالي أو المتوقع، ونحصل 

تصنيف والتحليل والتنظيم بطريقة مخصصة تخدم هدفاً على المعلومات نتيجة معالجة البيانات من خالل عمليات التبويب وال
 ً أن المعرفة هي في حين  ،)24: 2004السامرائي والزعبي، . (معينا

 .الشفويةتتضمنحكمةوبصيرةوخبراتالعاملينويمكن تبادلهاومشاركتهاعبرالبريداإللكترونيوالمذكراتأواألحاديثترميزهايصعبمعلومات
  ).7: 2011حنونة والعوضي،(تطبيقهاواتخاذ القرارات بموجبها هيمكنفأنتتوافرتلك المعرفة،وعندما

  - : المعرفةتصنيف - ثانياً 

تصنف إلى المعرفة  أن(Daft, 2010:453) ويرىالمختصين،تتباين محاوالت تصنيف وتقسيم المعرفة بين 
التيتتصف بالمظاهر وهيالمعرفة المنظمةالمحدودةالمحتوىExplicit knowledge أساسيينهما المعرفةالصريحة صنفين

  Tacit knowledgeالمعرفةالضمنية   ، ولتكنولوجياتحويلهاوتناقلهاا الخارجيةلها،ويعبرعنها بالرسموالكتابةوالتحدث وتتيح
والمعرفة  .الخبرةوهي المعرفةالقاطنة فيعقولوسلوكاألفراد،وهيتشيرإلىالحدس والبديهة واإلحساسالداخلي،إنهامعرفةخفيةتعتمد على

، اشعوري عليها ونقلها، وهيتفهم وتطبق الإضفاء الطابع الرسمي  لذا يصعبمحددة،هي معرفة شخصية وذات طبيعة  الضمنية
 التفاعلي،من خالل الحديث  ة المعرفة الضمنيةما تتم مشارك ةوعاد .لمباشرالخبرة والعمالمن وهي تنتج  عنها،ويصعب التعبير 

  (Daft, 2010:313) (Janus, 2016:182) .المشتركةورواية القصص، والخبرة 

  :ن المعرفة تقسم كاآلتيأ)2016:38، فرحاتي(وتعتقد 

تتعلق بمعرفة كيفية عمل األشياء، أو تطبيق إجراءات معينة  توصل لشيء ما مثل الفك و :  know-whatمعرفة الكيف -1
 .التركيب ألداة معينة

 .الناتجة بحكم التراكم المعرفي حول موضوع معينلخبرة :know-what) المعرفة اإلدراكية(معرفة ماذا  -2

 .السببيةوتنطوي على فهم أعمقللعالقاتالبينية: know-whyمعرفة لماذا  -3

  معرفة األفراد ذوي المعرفة، والقدرات، والمهارات : know-whoمعرفة -4

  وطاقته الذهنيةيكونها الفرد بجهده الخاص، اعتمادا على قدراته الفكرية : المعرفة الذاتية -5

  .بين األشخاص والتفاعل االجتماعييستمدها الفرد من تقنيات االتصال والمعلومات : المعرفة الخارجية -6

من أجل الدخول إلى الصناعة، وهذا  يكون مطلوباوهي النوع أو النطاق األدنى من المعرفة، والذي : المعرفة الجوهرية -7
 .طويلة األمداء منافسيها لمدة النوع من المعرفة ال يضمن للمنظمة بق

 ألنها تسعى لتحقيق مركز تنافسي قوي في السوق بقاء تنافسيتهاتجعل المنظمة تتمتع بقابلية : المعرفة المتقدمة -8

  تمكن المنظمة من أن تقود صناعتها، ومنافسيها، وتميزنفسها بشكل كبير عنهم :االبتكاريةالمعرفة -9

ً ثالث   - : المعرفةمفهوم إدارة - ا

مجموعة من األنشطةالتي تستخدمها المنظمة في خلق واستيعاب ونشر  هيKnowledge Managementإدارة المعرفة
ورأس المال الفكري  والخبرات،المعرفة، وهي الممارسات واألدوات التي تستخدمها المنظمات لتحديد وتمثيل وتوزيع معارفها،

وبما يعزز القدرة على التكييف التنظيمي  والتعلم،توظيف وإعادة استخدام ونقل المعارف وغير ذلك من أشكال المعرفة من أجل
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وعرفت ادارة المعرفة بأنها  مجموعة المعارف، والخبرات، والتكنولوجيا، . (Tarekegn, 2017:8)للمنظماتوالبقاء والكفاءة 
تمتلكها المنظمة والتي تمكنها من امتالك أصول معرفية والعالقة مع المستفيدين من خدمات المنظمة، والقدرات المهنية التي 

ً بشكل مميز وبأقل التكاليف ، أو هي عملية جمع وتوثيق وتصنيف وتطوير وتنظيم  يمكن أن تسخرها لتسيير أعمالها الحقا
كما عرفت بأنها   واتخاذ القرارات فيها الحقاً،إدارة أنشطتهااألصول المعرفية للمنظمة وتخزينها بشكل يسهل استخدامها في 

الجهد المنظم الواعي الموجه من قبل منظمة ما من أجل التقاط وجمع وتصنيف وتنظيم و خزن كافة أنواع المعرفة ذات العالقة 
المنظمة ،وجعلها جاهزة للتداول والمشاركة بين أفراد وأقسام ووحدات المنظمة بما يرفع مستوى كفاءة اتخاذ القرارات بنشاط 

  .)55:  2008,الزيادات.( ظيميواألداء التن

بين إدارة المعرفة وإدارة المعلومات ، وتعد إدارة المعلومات حقل علمي جديد ، هدفها األساسي تأمين المداخل التي  ويميز
استخدام أدوات أكثر كفاءة  وتشمل ،تضمن الوصول إلى المعلومات وحفظها وضمان سريتها ونقلها وتخزينها واسترجاعها

وفاعلية، وتتعامل بشكل عام مع الوثائق وبرمجيات الحاسوب، والصوتيات والمرئيات، وبالتالي يتمركز اهتمامها حول 
المعلومات وفاعليتها من حيث جمعها ودقتها وسرعة تجهيزها وخزنها واسترجاعها، فهي وسيلة تقنية تضمن توفير المعلومات، 

بتحليل المعلومات واالهتمام بتحليل كافة األصول المعرفية المتوفرة والمطلوبة  تقومة المعرفة أكثر تقدًما، في حين أن إدار
  .وإدارة العمليات المتعلقة بهذه األصول، والمتمثلة بتطوير المعرفة والحفاظ عليها، واستخدامها والمشاركة فيها

ات هو إدارة معلومات، والعمل مع البشر هو إدارة معرفة، كما أن ويشير البعض إلى أن التعامل مع البيانات أو المعلوم
وهي تسعى إلى . إدارة المعرفة تميز القيمة في األصالة، واالبتكار، وسرعة الخاطر، والقدرة على التكيف، والذكاء، والتعلم

واألنماط، والمهارات، والتعاون تفعيل إمكانات المنظمة في هذه الجوانب، وتهتم بالتفكير النقدي واالبتكار، والعالقات، 
عثمان، (. والفشلوالمشاركة، وهي تدعم وتسند التعليم الفردي وتعلم المجموعات وتشجع مشاركتهم في الخبرات والنجاح 

2010 :29( 

الرئيسي  هم المصدرفاألفراد  األفراد والعملياتوالتكنولوجيا،في ادارة المعرفة تتمثل في  رئيسية تسهمعناصر  وهناك ثالثة
الطرق التي من  أما العملياتفتتمثل في، داخل المنظمةوتوليد وخزن ونشر وتطبيق المعرفة  للمعرفة وعبرهم تتمعمليات اكتساب
خزن فتعد من الوسائل التي تستخدم في  أما التكنولوجيا. وتوليدها وخزنهاوتوزيعها وتطبيقهاخاللها يتم الحصول على المعرفة 

 خليفي. (المنظمةمن مختلف المصادرمن داخل وخارج المعرفة  وتوزيع وتطبيقاكتساب ونشر  وتساعد في،المعرفة واستدعائها
  ).7: 2017وقوادرية، 

  -: المعرفةعمليات إدارة   -اً ثالث

تناول العديد من الباحثين والمتخصصين عمليات إدارة المعرفة من وجهات نظر مختلفة حسب مداخل متعددة، وذلك أدى 
وبذلك اختلف الباحثين والمتخصصين في تحديد عدد  وترتيبها،عملياتها  فيما يخصإلى وجود تباين في مجال إدارة المعرفة 

،كما يتضح من من يشير إلى أربعة عمليات بينما يتوسع آخرون إلى ثمانية مراحل العمليات التي تتضمنها إدارة المعرفة، فهناك
  :اآلتي المعرفة فيوتتمثل أهم عمليات إدارة . الذي يعرض تصنيف عمليات ادارة المعرفة من وجهات نظر مختلفة) 3(الجدول 

  - : المعرفةتشخيص  -1

نوعيةالمعرفةالمطلوبةالتيتريدهاالمنظمةوتحديدمصادرها تحديدKnowledge Identification يقصد بتشخيصالمعرفة
مناألمورالمهمةفيبرنامجادارة التشخيصيعدو .وطرقالحصولعليها

المعرفةالنالهدفمنهايتمثلفياكتشافمعرفةالمنظمةوتحديداألشخاصالحاملينلهاومواقعهم،وكذلكتحدد 
  )225: 2014، وحسينماهر (.مكانهذهالمعرفةفيقواعدالبياناتوالمعلومات

 -:المعرفةاكتساب -2

التي تيسر خلق معرفة ضمنية الداخلية عمليات المنظمة  Knowledge Acquisition المعرفة يقصد باكتساب  أو اقتناء
ومعرفة واضحة، بدءا بأعضاء المنظمة، مرورا بكل المستويات التنظيمية ، وتحديد  المعلومات الالزمة والحصول عليها، 

استخالص المعرفة من مصادرها اإلنسانية،  هي ، أي) Gonzalez and  Martins, 2017:253(وتحديد مصادر المعرفة
في الوسائط الرقمية والمادية ونقلها، وتخزينها في قاعدة المعرفة أو في نظم  المتاحةكالمعرفة الموجودة عند الخبراء والمعرفة 

إدارة المعرفة، وفي الحالتين ال يمكن استقطاب واستخالص المعرفة الضمنية من مصادرها اإلنسانية، والمعرفة الصريحة من 
ق تنفيذ عملية استقطاب المعرفة، وبالتالي مصادرها الرمزية بصورة كاملة وبصفة مؤكدة ألسباب كثيرة منها ووجود قيود تعي

  .ي نظم معلوماتفتمثيلها وبرمجتها 

  -:المعرفةتوليد -3
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إبداع المعرفة عند الكثير من الكتاب، ويتم ذلك من خالل مشاركة فرق  Knowledge Generation يعني توليد المعرفة
الحلول  المشكالت وإيجادوجماعات العمل الداعمة لتوليد رأس مال معرفي جديد في قضايا وممارسات جديدة تساهم في تعريف 

 مجاالتفي  كبيرةسوقية حصة، وتحقيق الجديدة لها بصورة ابتكارية مستمرة، كما تزود المنظمة بالقدرة على التفوق في اإلنجاز
خطوط عمل جديدة، والتسريع في حل المشكالت، ونقل الممارسات المثلي وتطوير  استحداث، واالستراتيجيةتنفيذك، مختلفة

المعرفة اقتناء أو شراء أو ابتكار أو اكتشاف وامتصاص واكتساب أو استحواذ إلى توليد : وتشير مفردات. مهارات المهنيين
المباشر أو عن  الشراءببأساليب مختلفة ومن مصادر مختلفة، فالشراء يشير إلى الحصول على المعرفة  صولعليها ولكنوالح

طريق عقود االستخدام والتوظيف، واالقتناء يشير إلى الحصول على المعرفة الكامنة في أذهان وعقول المبدعين، واالبتكار 
 2015البرعصي، ( .المتوفرةيشير إلى تحديد المعرفة  مستنسخة واالكتشافيشير إلى توليد معرفة جديدة غير مكتشفة وغير 

  ).44: 2011الزطمة، ) (10:

  -: بهاخزن المعرفة واالحتفاظ -4

 ، وتشير عملية تخزين المعرفةهذه المعرفة يتم نسيانها إال أن بالرغم من أن المنظمات تولد المعرفة وتتعلم،
StorageKnowledge  من المعرفة التي  كثير ، نتيجة لفقدانهاخطراً كبيراً إلى أهمية الذاكرة التنظيمية، فالمنظمات تواجه

ال سيما للمنظمات التي تعاني من  ،مهماً جداً يحملها األفراد الذين يغادرونها لسبب أو آلخر، وبات خزن المعرفة واالحتفاظ بها 
معدالت عالية لدوران العمل، والتي تعتمد على التوظيف واالستخدام بصيغة العقود المؤقتة واالستشارية لتولد المعرفة فيها، ألن 

ويتم خزن المعرفة في أشكال  .البينات قواعد ؤالء يأخذون معرفتهم الضمنية غير الموثقة معهم، أما الموثقة فتبقى مخزونة فيه
مختلفة بما فيها الوثائق المكتوبة والمعلومات المخزنة في قواعد البيانات اإللكترونية، والمعرفة اإلنسانية المخزنة في النظم 

التنظيمية الموثقة، والمعرفة الضمنية المكتسبة من  اإلجراءات، والعملياتوالمعرفة الموجودة في  Expert Systemالخبيرة
  ). 22: 2016الطوالبة،. (األفراد وشبكات العمل

 -:المعرفةتوزيع   -5

هي عملية نقل المعرفة الصحيحة إلى األشخاص الذين يحتاجونها في الوقت Knowledge Distribution توزيع المعرفة
، وذلك من خالل إيجاد وسائل اتصال جيدة وثقافة تشجع على نشرها ضمن أساسية في المنظمةالمناسب من أجل القيام بمهام 

ومن المهم هنا التركيز على  .بها حاً مصرضمنية أو حدود المنظمة، فهي تمثل المشاركة بالمعارف المتوافرة سواء أكانت 
 االهتمام األكبريمثل المعارف الضمنية والمتوافرة في عقول العارفين بها وبخبراتهم ومهاراتهم وعلى كيفية توزيعها، وهذا ما 

االهتمام بهذه العملية من خالل توافر وسائل االتصال وقنوات التوزيع لنشر المعرفة واستخدام  مويت. المنظمةلدى اإلدارات في 
وهذا  .بناء فرق العمل والمجموعات، إضافة لثقافة التشارك والتبادل للمعارف بين موظفيها وضرورة توفر، الشبكات بأنواعها

وكذلك ، ات خالقة، نتيجة ذلك تجعل المنظمة متميزة عن غيرهايساعد على توزيع المعارف فيما بينهم، وتوليد أفكار وإبداع
  )11: 2015والمنصوري،  جبران(. المعرفةوتوزيع عمليات البحث والتطوير،  تشجيع

 -:شراكة   المعرفة   -6

معلومات، ليشمل تبادال ذلك الجزءمن ادارةالمعرفة الذي Knowledge sharingبشراكة المعرفةيقصد 
ان هو  إال أن الغالب، قد تأخذ اتجاهاً وحداً المعرفة    وبالرغم منأن شراكة.  بينها داخاللمنظمات وفيما والخبراتالمهارات،
يقتصر  وشراكة المعرفةمصطلح ال. اآلخر تنساب فياتجاهات متعددةيتعلم فيها كلطرف من، وقد ذات اتجاهينكة االشر تكون هذه

  .(Janus, 2016 :182)يصعب التعبير عنهاعارف في المنظمات ألن الكثير من الم فقط،على االتصاالت 

  -:تطبيق المعرفة -7

، المتاحة للمنظمة، وهذا التطبيق هو أبرز عملياتها Knowledge Application المعرفة تطبيقإدارة المعرفة هو  هدف
التجريب  عبرتعلم المعرفة م ويتحيث تتطلب المعرفة التعلم والشرح،  ،المعرفة تأتي من العمل وكيفية تعليمها لآلخرينو

الزعبي والزيدي، (ه يجب أن يؤخذ تطبيق المعرفة في المقام األول، فأنلذاما يحسن مستوى المعرفة ويعمقها، ،موالتطبيق
من خالل التكامل ويجب استخدام المعرفة كأساس لتطوير معارف جديدة ). 8-9: 2012العيدروس، ) (2012:658-660

 Gonzalezand(.المنظمةات التي تخصالمعارف في اتخاذ القرارواإلبداع وتوسيع قاعدة المعرفة القائمة، واستخدام هذه 
Martins, 2017:257(  

  )3(جدول

  *عمليات إدارة المعرفة  
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  تصنيف عمليات  ادارة  المعرفة  الكتاب/ الكاتب  

1 Gonzalez and  
Martins,2017 ،2017علي  

  .اكتساب المعرفة، خزن المعرفة، توزيع المعرفة، استخدام المعرفة

تشخيصالمعرفةوتحديدأهدافها،تكوينالمعرفةواقتنائها،تنظيمالمعرفةواختزانها،توزيعال  2016النشار،  2
  .معرفةوبثها،تطبيقالمعرفةواستخدامها،والمتابعةوالتقويم

المعرفة،  تخزين المعرفة،  توزيع المعرفة،  تطبيق تشخيص المعرفة،  إنشاء  2016معمر، أبو 3
  .المعرفة

نقل ومشاركة المعرفة، تطبيق المعرفة،  خزن وتنظيم المعرفة،  تكوين وتوليد  2015الطحاينة والخالدي،  4
  .المعرفة

، توليد  تشخيص المعرفة، خرطنة المعرفة ، اكتساب المعرفة ، تخزين المعرفة  2015أبو النادي والكيالني ،  5
  المعرفة ، التشارك بالمعرفة ، توزيع المعرفة

6 El Badawy & Magdy, 
2015 

  .خلق المعرفة، تحويل المعرفة، تنظيم المعرفة، خزن المعرفة، نشر  المعرفة

  2014عبد الرحمن وتادرس،  7

  2013آل عثمان ، 

توزيع تشخيص المعرفة، تحديد أهداف المعرفة، توليد المعرفة، خزن المعرفة، 
  .المعرفة، تطبيق المعرفة، تنظيم المعرفة ،استرجاع المعرفة ، إدامة المعرفة

  .المعرفة، توليد المعرفة المعرفة توظيفالنفاذ إلى مصادر  2013حمادي ،  8

  2012األغا وأبو الخير، 9

 2012العيدروس،

  

المعرفة، تخزين واسترجاع المعرفة،  نقل المعرفة،  اكتساب ،المعرفةتشخيص 
تطبيق المعرفة، تخطيط المعرفة، تنظيم المعرفة، تقاسم وتشارك المعرفة، تحديث وإدامة 

  .المعرفة، متابعة المعرفة والرقابة عليها

1
0 

تحديد المعرفة، اكتسابالمعرفة،توليدالمعرفة،خزنالمعرفة،   2012الزعبي  والزيدي،
 .رفة،تطبيقالمعرفةتوزيعالمع

1
1 

تشخيص المعرفة، اكتساب المعرفة، توليد المعرفة، تخزين المعرفة، تطوير المعرفة   2012أبو العال،
  .وتوزيعها، تطبيق المعرفة

1
2 

  .إنشاء المعارف، اقتناء المعارف، تنظيم المعارف، إتاحة المعارف  2010عودة، ، 2011شيشون

1
3 

Marquardt,2002   المعرفة،توليد المعرفة،خزن المعرفة،استخراجالمعلوماتوتحليلها، نقلونشر اكتساب
  .المعرفة، التطبيقوالمصادقة للمعرفة

  إعداد الباحث باالطالع على األدبيات* 

  :التعليم العالي في السودان

والمدارس العليا في  1924ومدرسة كتشنر الطبية عام  1912تعود نشأة التعليم العالي بالسودان إلي قيام المعهد العلمي عام 
نهاية الثالثينات  من القرن الماضي ، وفي الثمانينيات من القرن الماضي لم يتجاوز العدد الكلي لمؤسسات التعليم العالي سبعة 
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ة باإلضافة لجامعة عشر مؤسسة منها أربع جامعات حكومية واحدى عشر كلية ومعهد عالي حكومي وجامعة أهلية وكلية أهلي
القاهرة فرع الخرطوم، تلى ذلك إنشاء و وزارة التعليم والبحث العلمي وقيام المجلس القومي للتعليم العالي للبحث العلمي ، وبعد 
التسعينيات حدث توسع كبير في  التعليم العالي تمثل في  قيام جامعات جديدة حكومية وخاصة فبلغ عدد الجامعات أربعين جامعة 

برنامج، مع التوسع  1500س وستين من الكليات الجامعية والتقنية، وتعددت مجاالت الدراسة  فقفزت البرامج ألكثر من وخم
سعيد وآدم، . (والتعليم عن بعد وغيرها أنماط جديدة كالتعليم المفتوح رتثم ظهالكبير في قبول الطالب فاق نصف مليون طالب، 

نية كلية خاصة باالقتصاد والعلوم اإلدارية تضم اقسام مختلفة منها إدارة االعمال، تضم كل الجامعات السودا. )494: 2016
تشكل هذه الكليات بحكم تعددها وكثرة عدد . االقتصاد، المحاسبة، التأمين، التسويق، إدارة الموارد البشرية، التمويل وغيرها

  .جامعات السودانيةمجها بسوق العمل حاضنات إلدارة المعرفة في الاطالبها، وارتباط بر

  الدراسات السابقة

باعتبارأنالعلميمثلحلقاتمعرفةمستمرةتتكاملفيهانتائجالتطبيقمعالمعارفالنAccumulationتنتجالمعرفةالعلميةفيأيحقلعبرالتراكم
. ظريةالمجردة،وهذايعنيأناختبارالمفاهيمالعلميةوالنظريةيغذيالمعرفةبالتطبيقويطورها

الدراساتالسابقةأهميةكبيرةإذتمثلتتبعاًلجهودالمختصينوللنتائجالتيتوصلتإليهابحوثهم،وبذاتشكالألساسالوفيضوءماتقدمتكتسبمراجعة
  .سليموالمتينالذيتقومعليهالبحوثالالحقة

  -:2015، دراسة البرعصي -1

 تصورواقتراح سعت هذه الدراسة إلى تقييم واقع تطبيق عمليات إدارة المعرفة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، 
أظهرت . وزع عليهم استبيان الدراسةفرداً ) 120(الدراسة من    تكونت عينة. المختارفي جامعة عمر  هذه العملياتلتطبيق 

نتائج الدراسة تدني االهتمام بإدارة المعرفة، وانخفاض مستوى تطبيق عملياتها، وعدم وجود أية قواعد أو نظم لتطبيق هذه 
دراسة عدم وجود فروق في تقييم واقع تطبيق عمليات إدارة المعرفة تعود لمتغير التخصص العمليات، كذلك بينت نتائج ال

  .المذكورةجامعة الوبعد تحليل النتائج وتفسيرها قدمت الدراسة تصوراً مقترحاً لتطبيق عمليات إدارة المعرفة في . العلمي

  - :2015دراسة أبو جامع، -2

هدفت هذه الدراسة للتعرف على واقع وأهمية إدارة المعرفة في كلية التربية بجامعة طيبة من وجهة نظر العاملين فيها، 
إدارة المعرفة الستجاباتهم في الكلية باختالف الجنس، والجنسية، وطبيعة العمل، وسنوات  مستوىهناك اختالف في وهل 

  . الخبرة، والرتبة العلمية

توليد المعرفة، ونشر : عناصر أساسية في عمليات إدارة المعرفة، هي غطت ثالثةالدراسة في االستبانة التي تمثلت أداة
 .فرداً ) 159(عينة الدراسة من  توتكون. المعرفةالمعرفة،وآليات تطبيق 

عال وعند محور  أظهرت نتائج الدراسة أن المتوسطات الحسابية لمستوى إدارة المعرفة الكلي عند محور األهمية بمستوى
إضافة لعدم وجود فروق دالة إحصائيا لمتغيري الجنس، والجنسية، أما متغير الخبرة فقد أظهر فروق  متوسط،الواقع بمستوى 

سنوات فأكثر، وكذلك كانت الفروق دالة إحصائيا عند متغير  10دالة إحصائيا عند محور األهمية لصالح الخبرة األكثر من فئة 
  .األكبرند محور الواقع للرتبة العلمية الرتبة العلمية ع

  -:2015دراسة الطحاينة والخالدي، -3

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة درجة تطبيق عمليات إدارة المعرفة في كليات التربية الرياضية في الجامعات األردنية من 
ً في درجة تطبيق عمليات إدارة المعرفة تعزى اختالفاتوجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، وفيما إذا كان هناك  دالة إحصائيا

عضو هيئة تدريس من كليتي التربية ) 51(أجريت الدراسة على عينة مكونة من . ، والرتبة األكاديميةلمتغيرات الجنس والخبرة
ل أربعة مجاالت أساسية في فقرة تمث) 35(الرياضية في الجامعة األردنية والجامعة الهاشمية، أجابوا على استبانة مكونة من 

وقد أظهرت النتائج أن . تكوين وتوليد المعرفة، خزن وتنظيم المعرفة، نقل ومشاركة المعرفة، وتطبيق المعرفة :المعرفةإدارة 
وفي الترتيب جاء مجال نقل ومشاركة المعرفة . درجة تطبيق إدارة المعرفة في كليات التربية الرياضية كانت مرتفعة بشكل عام

كذلك أظهرت النتائج . تكوين وتوليد المعرفة مجال ثم، الً، تاله مجال تطبيق المعرفة، فمجال عمليات خزن وتنظيم المعرفةأو
  .عدم وجود فروق دالة إحصائياً في درجة تطبيق عمليات إدارة المعرفة تعزى لمتغيرات الجنس، والخبرة، والرتبة األكاديمية

  - : 2015دراسة جبران والمنصوري،  -4

سعت هذه الدراسة إلى معرفة درجة تطبيق عمليات إدارة المعرفة في جامعة السلطان قابوس فيسلطنة ُعمان من وجهة 
ولتحقيق أهداف الدراسة، أُعدّت . عضو هيئة تدريس) 207(وقد تكونت عينة الدراسة من . نظر أعضاء هيئة التدريس فيها
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المعرفة، وتوزيع . تشخيص المعرفة، وتوليد المعرفة، وتخزين: فقرة، موزعة على خمسة مجاالت هي) 36(من استبانة تكونت 
  .المعرفةالمعرفة، وتطبيق 

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن درجة تطبيق عمليات إدارة المعرفة في جامعة السلطان قابوس في سلطنة ُعمان من وجهة 
ما توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات نظر أعضاء هيئة التدريس فيها متوسطة، ك

استجابات أعضاء هيئة التدريس في درجة تطبيق عمليات إدارة المعرفة في جامعة السلطان قابوس تعزى ألثر متغيرات الجنس 
  .رة والكليةألثر متغيري سنوات الخبووجود فروق ذات داللة إحصائية  األكاديمية، والجنسية،والرتبة 

   -: ,2015El Badawy & Magdyدراسة -5

درجة  وتشخيص المصرية،الجامعات الخاصة  المعرفة فيمستوى تطبيق عمليات إدارة ي تحليلفهذه الدراسة  تحدد هدف
خلصت  االستبانة،جمعت البينات باستخدام  .إدارة المعرفةبالمصرية الخاصةهيئة التدريس في عدد من الجامعات  وعي أعضاء
بين ست عمليات إلدارة  ومن. متوسطةان مستوى تطبيق عمليات إدارة المعرفة في هذه الجامعات كان بدرجة  الدراسة الى

في حين أن بعد خزن المعرفة  التطبيق،له األولوية في  البعد الذيالمعرفة توصلت هذه الدراسة الى أن نشر وتوزيع المعرفة هو 
  .بأدنى مرتبة في االهتمام من بين عمليات إدارة المعرفة حظي

  - : ,2014Nayak, et,alدراسة  -6

اكتشاف تنظيم، تخزين، نشر وتطبيق  خلق،(ومقارنة ممارسات عمليات إدارة المعرفة معرفةالدراسة في تحدد هدف هذه 
) 201(من ختيرت عينة ا. في مؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة في منطقتي أودوبي وجنوب كانارا في الهند) المعرفة
 ً وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إنشاء المعرفة، واكتشاف المعرفة، وتنظيمها وتطبيقها في . شخصا

  .وهناك فرق كبير بين تخزين المعارف ونشرها وفعاليتها في كل من مؤسسات التعليم العالي. من مؤسسات التعليم العالي كل

  - : 2013دراسة ال عثمان،-7

األمنية هدفت هذه الدراسة لمعرفةمستوىالوعيبإدارةالمعرفةوأهميتهالدىالعاملينفيجامعة نايفالعربيةللعلوم
. والمعوقاتالتيتواجههاوسبلتطويرتطبيقها ،هذه الجامعةالتعرفعلىواقعتطبيقإدارةالمعرفةفيمشكلةالدراسةفيوتحددت

  )بكالوريوسفأعلى(الجامعيفرداً من أعضاءهيئةالتدريسوالموظفيناإلداريينالحاصلينعلىالتأهيل ) 101(من تكونمجتمعهذهالدراسة

نتائج الدراسة أن مستوى  أظهرت .االستبانةسية في وتمثلت أداتها األسا التحليلي،استخدمت الدراسة المنهج الوصفي 
درجة بجاء تطبيق إدارة المعرفة  وأن إدراك العاملين إلدارة المعرفة وأهميتها في جامعة نايف العربية للعلوم األمنية مرتفع

 .متوسطة

  - : 2012دراسة األغا وأبو الخير، -8

اهتمت هذه الدراسة بالكشف عن واقع تطبيق عمليات إدارة المعرفة في جامعة القدس المفتوحة وإجراءات تطويرها من 
المفتوحة خالل التعرف على ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية حول واقع تطبيق عمليات إدارة المعرفة بجامعة القدس 

وصممت استبانة مكونة . ونهجت الدراسة المنهج الوصفي). المؤهل العلمي تعليمية،الالمنطقة  الخدمة،سنوات (تعزى لمتغيرات 
أكاديميًا من مشرفي جامعة  مشرفًا) 250(حجمها من سبعة أبعاد تمثل عمليات إدارة المعرفة، ووزعت هذه االستبانة على عينة 

 وليس هناكنسبيا،بجامعة القدس المفتوحة كان متوسط دلت نتائج الدراسة على أن تطبيق عمليات إدارة المعرفة . القدس المفتوحة
فروق ذات داللة إحصائية حول واقع تطبيق عمليات إدارة المعرفة في جامعة القدس المفتوحة تعزى لمتغيرات عدد سنوات 

  . الخبرة والمنطقة التعليمية

  - : 2014دراسة عبد الرحمن وتادرس، -9

مستوى ممارسة إدارة المعرفة في جامعة البلقاءالتطبيقية األردنية من وجهة نظر تمثل هدف هذه الدراسة في التعرف على 
لتحقيق . وعالقة مستوى الممارسة بمتغيري المستوى اإلداري وسنوات الخبرة ،والعليااإلداريين العاملين في اإلدارة الوسطى 

أشارت نتائج الدراسة . فرداً ) 198(العينة من تسعة مجاالت لممارسة المعرفة، وتكونت  شملتأهداف الدراسة صممت استبانة 
والعليا مستوى ممارسة إدارة المعرفة في جامعة البلقاء التطبيقية من وجهة نظر اإلداريين العاملين في اإلدارة الوسطى  إلى أن

رسة إدارة المعرفة الدرجة الكلية لمما إحصائية فيذات داللة  هناك فوارقذا درجة متوسطة في جميع المجاالت، وأن ليس  كان
  .لمتغيري مستوى اإلدارة وسنوات الخبرة

  - :2012دراسة أبو العال، -10
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في كلية التربية ) التنظيم، التوليد، التشارك، التطبيق(هدفت هذه الدراسة إلى معرفة درجة ممارسة عمليات إدارة المعرفة 
الدراسة المنهج المسحي  تواستخدم. الكليةتكون مجتمع الدراسة وعينتها من جميع أعضاء هيئة التدريس في . بجامعة الطائف

المعرفة، ثم  كانت لتنظيملعمليات إدارة المعرفة  لألهمية النسبيةسة إلى أن الترتيب التنازلي وقد توصلت الدرا الوصفي التحليلي،
  . جاء أخيراً تطبيق المعرفة المعرفة،تاله شراكة  المعرفة،توليد 

  -:2011،دراسة الزطمة  -11

سعت هذه الدراسة إلى بيان دور إدارة المعرفة وعالقتها بتميز األداء في الكليات والمعاهد التقنية المتوسطة العاملة في 
الهيئةالتدريسيةورؤساءاألقساماإلدارية من من أعضاءفرداً  (279) علىعينةالدراسةتواشتمل. غزةقطاع 

لتحقيق أهداف الدراسة تم . اختيارهمبطريقةعشوائيةطبقيةتمكلياتخمس حملةشهادةالدكتوراهوالماجستيروالبكالوريوسالمتفرغينفي
متطلبات إدارة :(إتباع المنهج الوصفي التحليلي، وللوصول إلى البيانات الالزمة تم تصميم استبانة مكونه من ثالثة مجاالت هي

عاملين في الكليات التقنية المتوسطة لعمليات نتائج الدراسة أن ترتيب ممارسة ال بينت). األداءالمعرفة، عمليات إدارة المعرفة، 
  ثم تخزين المعرفة وأخيراً توزيع المعرفة المعرفة،إدارة المعرفة كان أوالً لتشخيص المعرفة، تالها توليد 

  -:2010دراسة عودة،-12

عينة الدراسة من تكون . اهتمت هذه الدراسة بالكشف عن واقع ادارة المعرفة في الجامعات الفلسطينية وسبل تدعيمها
  .األقصىاألزهر وجامعة، وجامعة اإلسالميةالجامعة : في كل من اإلداريةمن القيادات ) 327(

األهمية كان  المعرفة حسبإدارة  الفلسطينيةلعملياتفي الجامعات  العاملينفي أن ترتيب ممارسة  نتائج الدراسةتمثلت أهم 
  .التوالي والتشارك فيالمعرفة علىعرفة، الم توليدالمعرفة، تنظيمالمعرفة،تطبيقلعمليات 

  - : 9200Ramachandran,et,alدراسة  -13

تطبيقات عمليات إدارة المعرفة بين مؤسسات التعليم العالي العامة /تحدد هدف هذه الدراسة في دراسة ومقارنة ممارسات
تعليمية عامة وثالث مؤسسات تعليمية أكاديميا من ثالث مؤسسات ) 594(من جمعت بيانات الدراسة . والخاصة في ماليزيا

  .خاصة

حظيت عملية ) ، تخزين، وتطبيقالمعرفةنشر تنظيماكتساب، (كل عمليات إدارة المعرفة  نيمن بخلصت الدراسة إلى أنه 
 .الترتيبحين جاءت عملية تطبيق المعرفة في أدنى مستويات  المعرفة فينشر المعرفة بأعلى ترتيب من بين كل عمليات ادارة 

وأن هناك  متوسطة،عامة جاءت درجة ممارسة أو تطبيق عمليات ادارة المعرفة للمؤسسات قيد الدراسة بدرجة  ةوبصف
  اختالفات كبيرة في تطبيق عمليات إدارة المعرفة بين مؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة

تطبيق عمليات  ائج متباينة فيما يخص مستوىيالحظ مما تقدم ان الدراسات السابقة التي تم استعراضها قد خلصت الى نت
هذه الدراسات قد تباينت هي األخرى، فبعض الدراسات تكونت عينتها  اتكما ان عين. إدارة المعرفة في مؤسسات التعليم العالي

من  من أعضاء هيئات التدريس في الجامعات، في حين تكونت عينات دراسات أخرى من قيادات إدارية من األكاديميين، او
وتختلف الدراسات السابقة المار ذكرها فيما بينها من حيث مجال التطبيق، فبعض . من غير األكاديميين اإلداريين العاملين

وهذا هو الغالب في (. الدراسات تمثل مجال تطبيقها في كلية واحدة، في حين طبقت دراسات آخري على مستوى جامعة واحدة
وبعض الدراسات طبق على عدد من الجامعات . كذلك طبقت بعض الدراسات في مؤسسات تعليم عالي خاصة) الدراسات أكثر

كذلك اختلفت نتائج الدراسات السابقة  .في دولة معينة، كما أن هناك دراسات اخذت في عينتها بجامعات خاصة وأخرى عامة
  .تلفت في ترتيب واهمية عمليات إدارة المعرفةكما اخ الدراسة،تبعا للمتغيرات التي اخذت بها هذه 

كل  فيوما يميز الدراسة الحالية هو اقتصار عينتها على أعضاء هيئة التدريس وحدهم، وتحديد عينتها في كلية واحدة 
 جامعة بحثاً عن االنسجام والتماثل في مكونات العينة، فضال عن السعي الختيار جامعات تتوزع في معظم مناطق السودان

 ً  .جغرافيا

  

 الجانب التحليلي

  :ثباتاالستبانة

ماينبغيقياسهقامالباحثبالتأكدمنالصدقالظاهريلألداة للتأكدمنصدقاألداةوأنالمقياسالذيتماستخدامهفيهذهالدراسةيقيسفعلياً 
كرونباخ، لكل بعد من أبعاد  الفا االستبانة بمعاملثبات  تم قياسوللتحقق من ثبات األداة . بعرضهاعلىمجموعةمنالمختصين

وهذا يدل على ) 0.880(معامل الثبات الكلي  منه أنالذي يستدل ) 4( يوضحه الجدولاالستبانة وكذلك لالستبانة ككل، وهذا ما 
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لقياس  صدق األداةعلى  الدراسة، ويدلعلى عينة  تطبيقهامن الثبات مما يقود إلى االطمئنان في  عاليةأن االستبانة تتمتع بدرجة 
ً وعلى وجه التحديد في البحوث اإلنسانية عندما تكون هذه  ألفا كرونباخوتُعد قيم معامل  .ألجله بثقة صممتما مقبولة إحصائيا

  .)Sekaran, 2005(%60ـــــــــتقدر بــالقيم 

  )4(جدول

  الثبات ألفاكرونباخ لمحاور  الدراسة قيم معامل

  *الصدق   كرونباخمعامأللفا  عدد  الفقرات  بعد  المعرفة

 0.888 0.789  10  توليد المعرفة والحصول عليها  

 0.965 0.931  10  شراكة وتوزيع المعرفة  

 0.953 0.908 10  تخزين وتنظيم المعرفة

 0.920 0.847 10  تطبيق المعرفة

 0.931 0.869    المتوسط

  الجذرالتربيعيالموجبلمعامأللفاكرونباخ = الصدق* 

 تحليل واقع عمليات ادارة المعرفة في الجامعات السودانية 

  -:عليهابعد توليد المعرفة والحصول 

على أن مستوى توليد المعرفة ) 5(الجدول يدل وفي االستبانة،  (1-10) جمعت البينات الخاصة بهذا البعد من الفقرات
تشارك الكلية (فقرة  وحصلت. )0.40(ووزن نسبي ،1.56)(وانحراف معياري، )2.32(والحصول عليها كان منخفض بمتوسط 

، وربما يعزى )0.67(أعلى ترتيب في هذا البعد بوزن نسبي  على) مؤسسات المجتمعالتي تقيمهافي المؤتمرات والندوات 
هيئة يساهم جميع أعضاء (وجاءت فقرة . ارتفاع هذه الفقرة إلى إنها غير مكلفة وتتطلب فقط حضور ومشاركة ممثلي الكليات

في المرتبة الثانية من بين فقرات بعد توليد المعرفة والحصول عليها بوزن نسبي قليل ) التدريس في البحث عن المعرفة
. ارتفاع قيمة هذه الفقرة نسبياً إلى الجهد الشخصي الذي يبذله أعضاء هيئة التدريس في الحصول على المعرفة وقد يعود).0.48(

ية آليات الستقبال ومقترحات المنظمات اإلنتاجية والخدمية التي قد تستفيد من المعارف التي تتوافر في الكل(وحصلت فقرتي 
على آخر مرتبتين لعدم توافر اآللية ) للكلية ميزانية مناسبة لدعم مشاريع إدارة المعرفة والبحث العلمي(و ) تقدمها الكلية

  .لتطوير ادارة المعرفة في هذه الجامعاتميزانية مخصصة  وال توجدالمذكورة في الجامعات السودانية، 

 )5(جدول 

  توليد المعرفة والحصول عليها   المتوسطات الحسابيةواالنحرافات المعيارية لبعد

الم  الفقراتت
  توسط

االنح
راف 

  المعياري

الوز
  ن النسبي

التر
  تيب

 تقيمهاتشارك  الكلية في المؤتمرات والندوات التي 1
  مؤسسات المجتمع

2.9
1 

1.5
6 

0.6
7 

1 

2.6  يساهم جميع أعضاء هيئة التدريس في البحث عن المعرفة2
1 

1.2
8 

0.4
8 

2 

 2.21.80.33تهتم الكلية بشراء المعرفة المرتبطة بأنشطتها  من مصادر 3
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 7 9 2  )داخلية وخارجية(المختلفة

احتياجاتهم  وبما يتناسب  العاملينتقوم الكلية  بتدريب 4
  المعرفية المتجددة

2.4 1.6
5 

0.4
4 

4 

العاملين، (يتم تشجيع الحوار العلمي بين أعضاء الكلية 5
  لتبادل األفكار )الطالب

2.3
1 

1.4
4 

0.4
1 

5 

2.3  تعمل الكلية على تحديث المعرفة المتوفرة لديها باستمرار6
0 

1.9
9 

0.4
0 

6 

تعمل الكلية على دعم األفكار الجديدة واإلبداعية ألعضاء 7
  هيئة لتدريس

2.2
2 

1.8
9 

0.3
7 

7 

تشجع الكلية أعضاء هيئة التدريس إلنتاج مقررات 8
  الكترونية

2.0
7 

1.2
1 

0.3
0 

8 

تتوافر في الكلية آليات الستقبال مقترحات المنظمات 9
اإلنتاجية والخدمية التي قد تستفيد من المعارف التي تقدمها 

  الكلية

2.0
1 

1.2
3 

0.2
7 

9 

1
0 

1.7 2  المعرفة والبحث العلمي للكلية ميزانية مناسبة لدعم إدارة
2 

0.2
6 

10 

2.3  المتوسط  
2 

1.5
5 

0.4
0 

  

  -:المعرفةبعد شراكة وتوزيع 

شراكة وتوزيع أن مستوى ) 6(الجدولمن يتبين، وفي االستبانة (11-20) جمعت البينات الخاصة بهذا البعد من الفقرات
في هذا البعد كانت  األعلىالفقرة  . )0.22(ووزن نسبي 1.46)(وانحراف معياري، )1.93(بمتوسط  جدا كان منخفض المعرفة

تتوافر بالكلية (، تلتها فقرة )0.32(، بوزن نسبي )تعقد الكلية اجتماعات وندوات وورش عمل ومحاضرات ذات عالقة بالمعرفة(
، وبرغم )0.27(نسبي بوزن ) قاعدة بيانات تحوي أسماء أصحاب الخبرة وعنوانيهم للرجوع إليهم عند الحاجة لطلب االستشارة

أما أدنى فقرتين في . من أفضلية هاتين الفقرتين نسبياً من بين فقرات بعد شراكة وتوزيع المعرفة، إال ان قيمتيهما منخفضتان جدا
 ةوالفقر) لتشجيعهمتسهم الكلية بنشر البحوث المتميزة ألعضاء هيئة التدريس وتمنحهم مكافآت مالية (هذا البعد فقد كانتا لفقرة 

في المرتبتين التاسعة والعاشرة على التوالي بوزن ) تكرم الكلية عضو هيئة التدريس الذي يسهم في بناء ومشاركة المعرفة(
  .بشراكة وتوزيع المعرفة والتكريم الخاصوكليهما يتعلق بضعف الحافز . للفقرتين) 0.16(نسبي منخفض جدا قدره 

 )6(جدول 

  شراكة وتوزيع المعرفة المعيارية لبعدالمتوسطات الحسابيةواالنحرافات 

المتو الفقرات ت
 سط

االنح
راف 

 المعياري

الو
زن 

 النسبي

التر
 تيب

تعقد الكلية اجتماعات وندوات وورش عمل  1
  ومحاضرات ذات عالقة بالمعرفة

2.11 1.66 0.
32 

1 
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تتوافر بالكلية قاعدة بيانات تحوي أسماء أصحاب  2
  عند الحاجة لطلب االستشارةالخبرة وعنوانيهم للرجوع إليهم 

2.01 1.44 0.
27 

2 

بإمكان عضو هيئة التدريس الدخول إلى شبكة االنترنت  3
  للحصول على أية معلومات يحتاجها في الكلية

2 1.55 0.
26 

3 

يسهل وصول جميع أعضاء هيئة التدريس إلى قواعد  4
  المعرفة التي تمتلكها الكلية

1.99 1.77 0.
25 

4 

الكلية بإيصال المعرفة المتوافرة إلى كل أعضاء تبادر  5
  هيئة التدريس

1.98 1.56 0.
24 

5 

تعتمد الكلية في شراكة المعرفة على التقارير والنشرات  6
    الداخلية المختلفة بنشاطاتها بصورة دورية

1.88 1.74 0.
20 

6 

تشجع الكلية  ثقافة الشراكة في المعرفة والمعلومات  7
  التدريسبين أعضاء هيئة 

1.86 1.23 0.
19 

7 

تتوافر في الكلية شبكة اتصال داخلية تمكن من تداول  8
  المعرفة بين أعضاء هيئة التدريس

1.85 1.28 0.
18 

8 

تسهم الكلية بنشر البحوث المتميزة ألعضاء هيئة  9
  التدريس وتمنحهم مكافآت مالية لتشجيعهم

1.79 1.22 0.
16 

9 

1
0 

التدريس الذي يسهم في بناء تكرم الكلية عضو هيئة 
  ومشاركة المعرفة

1.79 1.19 0.
16 

10 

.0 1.46 1.93 المتوسط 
22 

 

  -: المعرفةبعد تخزين وتنظيم 

 تخزين وتنظيمأن مستوى  الى) 7(الجدول يشير، وفي االستبانة (21-30) جمعت البينات الخاصة بهذا البعد من الفقرات
أن أعلى فومن بين فقرات هذا البعد . )0.38(ووزن نسبي ، 1.63)(وانحراف معياري، )2.28(كان منخفض بمتوسط المعرفة 

بوزن ) تستعين الكلية بالمختصين في تكنولوجيا المعلومات للمساعدة في خزن المعرفة واسترجاعها(فقرات كانت هي فقرة ال
بوزن نسبي ) الورقية- إضافة للوسائل التقليدية تستخدم الكلية الوسائط الحديثة في تخزين المعرفة، (تليها فقرة  ،)0.59(نسبي 

. اهتمام الكليات عينة الدراسة بموضوع تخزين واسترجاع المعرفة تدل علىإنها ، ورغم انخفاض هذه األوزان نسبياً إال )0.56(
ثيق وتدوين تجارب هناك اهتمام بتو(وأدنى فقرات هذا البعد من أبعاد عمليات ادارة المعرفة في المرتبة العاشرة كانت فقرة 

تلتها  ،)0.20(جدا بوزن نسبي منفض ) الكلية السابقة في مجاالت معينة يمكن االستفادة منها في حل المشكالت واتخاذ القرارات
وهاتين الفقرتين تدالن على تدني . )المعرفةفي قواعد  التدريس وحفظهاالكلية تدوين خبرات وتجارب أعضاء هيئة  يتم في(فقرة 

  .يشكل مصدرا ومعينا للمعرفة قد ال ينضب يمكن اناألمر الذي كان  الدراسة،االهتمام بتوثيق تجارب وخبرات الكليات عينة 

 )7(جدول 

  المعرفة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبعد تخزين وتنظيم 

المتو الفقرات ت
 سط

االنحر
اف 

الوز
 ن النسبي

التر
 تيب
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 المعياري

تستعين الكلية بالمختصين في تكنولوجيا المعلومات  1
  للمساعدة في خزن المعرفة واسترجاعها

1.88 1.71 0.2
0 

1  

تستخدم الكلية الوسائط الحديثة في تخزين المعرفة،  2
  )الورقية(إضافة للوسائل التقليدية 

2.78 1.88 0.5
6 

2  

المعرفة والمحافظة عليها تهتم الكلية بصيانة  3
  وحمايتها من التلف والضياع

2.71 1.89 0.5
3 

3  

هناك تعليمات واضحة السترجاع المعارفالمخزونة  4
  في الكلية

2.43 1.16 0.4
5 

4  

تتوافر في الكلية مكتبة الكترونية تتاح لكل أعضاء  5
  هيئة التدريس

2.20 1.52 0.3
6 

5  

حفظ لتعتمد الكلية على الوثائق والنشرات الداخلية  6
  المعرفة

2.13 1.79 0.3
4 

6  

تقوم الكلية بتخزين وتنظيم المعرفة بصورة يسهل  7
  الوصول إليها

2.01 1.50 0.2
6 

7  

يتم في الكلية تنظيم وتصنيف البيانات والمعلومات  8
  المتوافرة ثم تخزن حتى يسهل تجميعها ثم تبويبها

1.89 1.66 0.3
0 

8  

يتم  في الكلية تدوين خبرات وتجارب أعضاء هيئة  9
  التدريس  وحفظها في قواعد المعرفة

1.89 1.65 0.2
1 

9  

1
0 

هناك اهتمام بتوثيق وتدوين تجارب الكلية السابقة 
في مجاالت معينة يمكن االستفادة منها في حل المشكالت 

  واتخاذ القرارات

1.88 1.71 
0.2

0 

10  

0.3 1.63 2.28 المتوسط 
8 

 

  -: المعرفةبعد تطبيق 

المعرفة الى أن مستوى تطبيق ) 8(الجدول يشير، وفي االستبانة (31-40) جمعت البينات الخاصة بهذا البعد من الفقرات
الجدول على تميز فقرة هذا يستدل من و.)0.21(ووزن نسبي ، 1.58)(وانحراف معياري، )1.75(بمتوسط  جدا كان منخفض

من بين فقرات بعد تطبيق  )واسترجاعهاتستعين الكلية بالمختصين في تكنولوجيا المعلومات للمساعدة في خزن المعرفة (
تتاح ألعضاء هيئة التدريس (، تلتها فقرة )0.71(االستبانة نسبي هو األعلى من بين كل فقرات  ، ووزن)2.50(المعرفة بمتوسط 

أما أدنى فقرتين في هذا ). 0.63(نسبي ووزن  ،)2.18(بمتوسط ) كافية لتطبيق المعارف التي يحصلون عليها في الكلية حرية
هناك (، و )0.07(ووزن نسبي  ،)1.44(بمتوسط  )الكليةهناك جهة تختص بتطبيقات إدارة المعرفة في (المحور فقد كانتا هما 

ويدل تدني الوزن النسبي لهاتين . على التوالي) 0.04(ووزن نسبي  ،)1.40( بمتوسط) الكليةخطة واضحة لتطبيق المعرفة في 
الفقرتين على االفتقاد لخطة لتطبيق ادارة المعرفة للجامعات المبحوثة، إضافة إلى عدم وجود وحدة إدارية تناط بها مهمة تطبيق 

 أبرزهو  المعرفة يعدسبقت اإلشارة في اإلطار النظري لهذه الدراسة إلى أن بعد تطبيق  وقد. الجامعاتادارة المعرفة في هذه 
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يتعلق بوضع ادارة  المعرفة ألنهوأهم عمليات ادارة المعرفة، ويكتسب هذا البعد أهميته في انه يمثل خالصة بكل أبعاد عمليات 
  .المعرفة محل التنفيذ والممارسة الفعلية على أرض الواقع

 )8(جدول 

  لبعد تطبيقالمعرفة واالنحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابية 

المتوس  الفقراتت
  ط

االنحرا
  ف المعياري

الوزن 
  النسبي

التر
  تيب

يفوض أعضاء هيئة التدريس سلطات كافية لحل 1
  المشكالت التي تصادفهم في العمل

2.50 1.99 0.71 1 

كافية تتاح ألعضاء هيئة التدريس في الكلية حرية 2
  لتطبيق المعارف التي يحصلون عليها

2.18 1.86 0.63 2 

 3 0.14 1.24 1.74  تتوافر التكنولوجيا المناسبة لتطبيق المعرفة في الكلية3

4 ً  4 0.13 1.42 1.73  تنظم الكلية مؤتمرات تعنى بتميز وإبداع الطالب دوريا

تستفيد الكلية من المعارف الجديدة في تطوير أدائها 5
  خاصة في عملية اتخاذ القرارات وحل المشكالت

1.70 1.68 0.12 5 

 6 0.11 1.66 1.66  تقوم الكلية بمتابعة بتطبيق األفكار المعرفية الجديدة6

تعين الثقافة التنظيمية السائدة في الكلية على تطبيق 7
  المعرفة

1.65 1.39 0.10 7 

 8 0.08 1.56 1.52  االنترنتهناك مقررات الكترونية للكلية على شبكة 8

تختص بتطبيقات إدارة المعرفة في ) إدارة(هناك جهة9
  الكلية

1.44 1.15 0.07 9 

1
0 

 10 0.04 1.88 1.40  هناك خطة واضحة لتطبيق المعرفة في الكلية

  0.21 1.58 1.75  المتوسط  

  -: الدراسةاإلجابة عن أسئلة

 السؤال األول: -

وم  اد والعل ات االقتص ي كلي دريس ف ة الت اء هيئ ور أعض ن منظ ة م ات إدارة المعرف ع عملي ا واق يم ة ف ات  اإلداري الجامع
  ؟السودانية

أن المتوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة حول تطبيق ) 9(باستخدام مقياس ليكرت الخماسي يتضح من الجدول 
، ووزن نسبي )1.56(معياري  ، وانحراف)2.07(في البيئة الجامعية السودانية قد بلغ  المعرفة المختلفةأبعاد عمليات ادارة 

ً أن تطبيق عمليات ادارة المعرفة في الجامعات السودانية جاء  النتائج علىتدل هذه ). 0.30( وجاء بعد توليد المعرفة  .منخفضا
، ووزن نسبي )1.56(معياري ، وانحراف )2.32(وسط المرتبة األولى من بين أبعاد ادارة المعرفة بمت عليها فيوالحصول 

وظيفة  المعرفة ينسجم معبين كل أبعاد ادارة  من ىاألولالمرتبة  حلوله فيإال أن  البعد،، وبرغم من انخفاض قيم هذا )0.40(
، )1.63(معياري ، وانحراف )2.28(وجاء بعد تخزين وتنظيم المعرفة في المرتبة الثانية بمتوسط . الجامعات كمؤسسات بحثية
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ً )0.38(ووزن نسبي  ، ووزن نسبي )1.46(معياري ، وانحراف )1.93(جاء بعد شراكة وتوزيع المعرفة بمتوسط  ، وثالثا
، )1.58(معياري ، وانحراف )1.75(تطبيق المعرفة في المعرفة في المرتبة الرابعة واألخيرة بمتوسط  وجاء بعد، )0.22(

حلول بعد تطبيق المعرفة في آخر مرتبة لالفتقاد للمستلزمات المادية والبشرية الالزمة لهذا ربما يعزى ). 0.21(ووزن نسبي 
  .التطبيق

  )9(جدول 

  التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي ألبعاد المعرفة المختلفة

الوزن  الترتيب
 النسبي

االنحراف 
 المعياري

 بعد  المعرفة المتوسط

  توليد المعرفة والحصول عليها   2.32 1.56 0.40 1

  تخزين وتنظيم المعرفة 2.28 1.63 0.38 2

  شراكة وتوزيع المعرفة  1.93 1.46 0.22 3

  تطبيق المعرفة 1.75 1.58 0.21 4

 المتوسط 2.07 1.56 0.30 

، )2015ليبيا( ودراسةالبرعصي،)2011فلسطين(دراسةأبوحشيشعدد منالدراسات، منهاوتتماثلنتائجهذهالدراسةمعنتائج
: وتتعارضنتائجهذهالدراسةمعنتائجدراسات. فيانخفاضمستوىتطبيقادارةالمعرفة) 2012باكستان( Hameed and Badiiودراسة

) 2012االردن( ،المساعدةوالزيديين) 2015االردن(الطحاينةوالخالدي
: دراساتالمدروسة،وكذلكتتعارضمعنتائجالتيخلصتإلىانمستوىتطبيقادارةالمعرفةكانعالياًفيالجامعات

) 2013السعودية(،آلعثمان)2012السعودية(،العيدروس)2012فلسطين(،األغاوأبوالخير)2009االردن(باشخ
) 2015سلطنةعمان(،جبرانوالمنصوري )2015االردن(،الزبونوالشيخ )2014االردن( ،عبدالرحمنوتادرس

ً ) 2017السعودية(،والغامدي)2016االردن(،الخرابشة   .التيتوصلتإلىأنمستوىتطبيقادارةالمعرفةفيالجامعاتقيدالدراسةكانمتوسطا

  -:الثانيالسؤال 

تطبيق عمليات إدارة المعرفة من وجهة نظر أعضاء  لواقع)0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
العلمية، وسنوات  الجنس الدرجة:لمتغيراتهيئة التدريس في كليات االقتصاد والعلوم اإلدارية في الجامعات السودانية تعزى 

واالنحرافات المعيارية للعينات المستقلة، والمتوسطات " ت "الختبار الفروض الخاصة بهذا السؤال تم استخدام اختبار الخبرة؟
  .إلجابات افراد العينة

  -: الجنسمتغير 

ان ليس هناك فروق ذات إحصائية بين افراد العينة تعزى لمتغير الجنس وفقا لتحليل التباين ومستوى ) 10(الجدول يوضح 
  .عمليات ادارة المعرفة إحصائياً لكلغير دالة " ت "الداللة اإلحصائية للفروق بين افراد العينة، حيث كانت قيم 

  )10(جدول 

ً ادارة  لعمليات" ت" المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيم    لمتغير الجنس المعرفة تبعا

الجن  المجال
  س

ا
  لعدد

المت
  وسط

قيمة   االنحراف المعياري
  "ت "

مستو
  *ى الداللة

توليد المعرفة والحصول 
  عليها  

1  ذكر
04 

1.9
3 

1.24 0.1
56 

غير 
  دالة
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3  أنثى
2 

1.8
7 

1.56 0.2
22 

غير 
  دالة

1  ذكر  تخزين وتنظيم المعرفة
04 

1.5
8 

1.40 0.4
42- 

غير 
  دالة

3  أنثى
2 

1.3
4 

1.52 0.0
11 

غير 
  دالة

1  ذكر  شراكة وتوزيع المعرفة 
04 

1.7
0 

1.31 0.7
56 

غير 
  دالة

3  أنثى
2 

1.4
4 

1.48 0.2
31- 

غير 
  دالة

1  ذكر  تطبيق المعرفة
04 

1.6
6 

1.50 0.6
56 

غير 
  دالة

3  أنثى
2 

1.4
2 

1.45 0.4
89- 

غير 
  دالة

  1.96) =0.05(، ومستوى داللة 134الجدولية عند درجة حرية " ت "قيمة 

  -:العمليةالدرجة  متغير

 العلمية، فقدانه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة تعزى لمتغير الدرجة ) 11(يدل الجدول 
يعزى هذا لتماثل واقع البيئية الجامعية  المعرفة، وربماف الجدولية لكل عمليات ادارة "المحسوبة أقل من قيم " ف"كانت قيم 

  .ألفراد العينة بشكل عام

  )11(جدول 

ً ومستوى " ف"مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة  لمتغير الدرجة  الداللة وفقا
  عمليةال

مصدر   المجال
  التباين

در
جات 

  الحرية

مجم
وع 

  المربعات

متوس
  ط المربعات 

قيمة 
  "ف "

مستوى 
  *الداللة

توليد المعرفة 
  والحصول عليها  

بين 
  المجموعات

2 2.0
98 

0.73
3 

1.86
1 

  غير دالة

داخل 
  المجموعات

13
4 

24 0.81
2 

2.32
1 

  غير دالة

المجمو
  ع

13
6 

26.
098 

    

بين   المعرفةتخزين وتنظيم 
  المجموعات

2 0.5
89 

0.47
5 

0.97
4 

  غير دالة
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داخل 
  المجموعات

13
4 

11.
357 

0.11
2 

3.01
5 

  غير دالة

المجمو
  ع

13
6 

11.
946 

    

بين   شراكة وتوزيع المعرفة 
  المجموعات

2 0.2
78 

0.26
7 

0.74
5 

  غير دالة

داخل 
  المجموعات

13
4 

12.
716 

0.54
6 

1.88
6 

  غير دالة

المجمو
  ع

13
6 

12.
994 

    

بين   تطبيق المعرفة
  المجموعات

2 1.0
24 

0.35
6 

2.41
8 

  غير دالة

داخل 
  المجموعات

13
4 

14.
359 

0.80
2 

3.16
6 

  غير دالة

المجمو
  ع

13
6 

15.
383 

    

  5.02) =0.01(ومستوى داللة ) 4،134(حرية الجدولية عند درجة " ف "قيمة *

  

أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة تعزى لمتغير سنوات الخبرة لكل ) 12(يتضح من الجدول 
  .العمليات لكل هذهف الجدولية "المحسوبة أقل من قيم " ف"كانت قيم  دالمعرفة، فقفقرات عمليات ادارة 

  )12(جدول 

ً ومستوى " ف"مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة  لمتغير سنوات  الداللة وفقا
  الخبرة

مصدر   المجال
  التباين

د
رجات 
  الحرية

مجم
وع 

  المربعات

متوس
  ط المربعات 

قيمة 
  "*ف "

مستوى 
  الداللة

توليد المعرفة 
  والحصول عليها  

بين 
  المجموعات

2 1.3
14 

0.92
2 

2.65
4 

  غير دالة

داخل 
  المجموعات

1
34 

18.
002 

0.74
5 

3.74
1 

  غير دالة

المجم
  وع

1
36 

19.
316 

    



 

21 
 

بين   تخزين وتنظيم المعرفة
  المجموعات

2 0.8
16 

0.47
5 

0.80
1 

  غير دالة

داخل 
  المجموعات

1
34 

14.
978 

0.11
2 

2.07
7 

  غير دالة

المجم
  وع

1
36 

15.
794 

    

بين   شراكة وتوزيع المعرفة 
  المجموعات

2 0.9
32 

0.28
1 

1.13
3 

  غير دالة

داخل 
  المجموعات

1
34 

11.
335 

0.65
1 

3.25
6 

  غير دالة

المجم
  وع

1
36 

12.
267 

    

بين   تطبيق المعرفة
  المجموعات

2 0.7
75 

0.71
1 

  غير دالة 

داخل 
  المجموعات

1
34 

14.
259 

0.32
2 

  غير دالة 

المجم
  وع

1
36 

15.
034 

    

  5.02) =0.01(ومستوى داللة ) 4،134(حرية الجدولية عند درجة " ف "قيمة *

  

  

  

  النتائج والتوصيات

  -: النتائج-أ

في البيئة الجامعية  المعرفة المختلفةبلغ المتوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة حول تطبيق أبعاد عمليات ادارة  -
أن تطبيق عمليات ادارة المعرفة في  النتائج علىتدل هذه ). 0.30(ووزن نسبي  ،)1.56(معياري  ، وانحراف)2.07(السودانية 

  .منخفضاً الجامعات السودانية جاء 

، وانحراف )2.32(المرتبة األولى من بين أبعاد ادارة المعرفة بمتوسط  عليها فيجاء بعد توليد المعرفة والحصول  -
بين كل أبعاد  من ىاألولالمرتبة  حلوله فيإال أن  البعد،اض قيم هذا ، وبرغم من انخف)0.40(، ووزن نسبي )1.56(معياري 

وجاء بعد تخزين وتنظيم المعرفة في المرتبة الثانية بمتوسط . وظيفة الجامعات كمؤسسات بحثية المعرفة ينسجم معادارة 
، وانحراف )1.93(المعرفة بمتوسط ، وثالثا جاء بعد شراكة وتوزيع )0.38(، ووزن نسبي )1.63(معياري ، وانحراف )2.28(

، )1.75(تطبيق المعرفة في المعرفة في المرتبة الرابعة واألخيرة بمتوسط  وجاء بعد، )0.22(، ووزن نسبي )1.46(معياري 
  ).0.30(، ووزن نسبي )1.58(معياري وانحراف 
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جد فروق ذات داللة إحصائية بين وكذلكال تو الجنس،ليس هناك فروق ذات إحصائية بين افراد العينة تعزى لمتغير  -
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  التحليل أنهذلك اتضح من نتائج كو العلمية،استجابات أفراد العينة تعزى لمتغير الدرجة 

  .استجابات أفراد العينة تعزى لمتغير سنوات الخبرة

  -: التوصيات-ب

وتطوير أدائها  الجامعات،تطوير البنى التحتية للجامعات السودانية وتوفير مقومات ادارة المعرفة للنهوض بواقع هذه  - 1
وتعزيز مراتبها بين الجامعات العالمية، وتحسين قدرتها على التميز واستقطاب مزيد من الطالب، وتقديم مزيد من البرامج 

  .الجامعية

فة والحصول عليها عبر تخصيص ميزانية مناسبة لدعم مشاريع إدارة المعرفة والبحث العلمي، تطوير بعد توليد المعر -2
عضاء هيئة التدريس إلنتاج مقررات الكترونية، وتوفير آليات الستقبال آراء ومقترحات المنظمات اإلنتاجية ألوتشجع الكلية 

  .دانيةوالخدمية التي قد تستفيد من المعارف التي تقدمها الجامعات السو

بشراكة وتوزيع المعرفة فيما يخص التميز  والتكريم الخاصتطوير بعد شراكة وتوزيع المعرفة عبر االهتمام بالحافز -3
، ومساهمة الجامعات السودانية في نشر البحوث المتميزة ألعضاء هيئة التدريس ومنحهم مكافآت   ومشاركة المعرفة في بناء
إضافة لضرورة توافر شبكة اتصال داخلية تمكن من تداول المعرفة بين أعضاء هيئة التدريس في هذه  لتشجيعهم،مالية 

  .الجامعات

تطوير بعد تخزين وتنظيم المعرفة عبر االهتمام بتوثيق وتدوين تجارب الجامعات السابقة في مجاالت معينة يمكن  -4
في قواعد المعرفة،  التدريس وحفظهاوتجارب أعضاء هيئة  وتدوين خبراتاالستفادة منها في حل المشكالت واتخاذ القرارات، 

 وتصنيف البيانات والمعلومات المتوافرة لتخزن حتى يسهل تجميعها ثم تبويبها إضافة لتنظيم

خاصة تطوير بعد تطبيق المعرفة عبر إعداد خطة واضحة لتطبيق المعرفة في الجامعات السودانية، وإنشاء وحدة  -5
وتنفيذ األنشطة الخاصة بعلميات ادارة  مهمة اقتراحالمعرفة ضمن الهياكل التنظيمية القائمة اآلن للجامعات، تناط بها  بإدارة

 .إضافة لوضع مقررات الكترونية للجامعات على شبكة االنترنت تناسب وطبيعة البرامج التي تقدمها هذه الجامعات المعرفة،

 قائمة المصادر

  - :يةالعربالمصادر  - أوالً 

  -: الكتب -1

  .اتجاهاتمعاصرةفيإدارةالمعرفة،،دارصفاء، عمان:)2008(عواد الزيادات،دمحم -

  .دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان اإلدارية،نظم المعلومات  ):2004(هيثم ، إيمان، الزعبيالسامرائي،  -

  -: الجامعيةالرسائل  -2

على  دراسة تطبيقية- االستراتيجية القرارات دور ممارسة إدارة المعرفة في اتخاذ : )2016(أبو معمر، تهاني فيصل  -
منشورة في اإلدارة والقيادة، البرنامج المشترك للدراسات العليا بين  غزة، رسالةماجستير غيرالغوث في قطاع  مدراء وكالة

  .األقصىأكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا وجامعة 

جامعة نايف العربية للعلوم األمنية  المعرفة فيتطبيق إدارة  عواق): 2013(زعبد العزيبن دمحم بن  زعثمان، عبد العزيآل  -
  .الرياض - في جامعة نايف العربية للعلوم األمنية -العلوم اإلداريةرسالة ماجستير غير منشورة في -المعوقات وسبل التطوير  -

بسور  ENAD- SIDETدراسة حالة مؤسسة–دور إدارة المعرفة في بناء المنظمة المتعلمة  ):2013(حمادي، عبلة  -
  .الغزالن، رسالة ماجستير في علوم التسيير غير منشورة، جامعة أكلي محند اولحاج

قنية المعرفة وأثرها على تميز األداء دراسة تطبيقية على الكليات والمعاهد الت إدارة): 2011(دمحم الزطمة، نضال  -
الجامعة  التجارة،رسالة ماجستير في إدارة األعمال غير منشورة، قسم إدارة األعمال، كلية   -المتوسطة العاملة في قطاع غزة 

  .غزة -اإلسالمية

درجة ممارسة عمليات نقل المعرفة في وزارة التربية والتعليم األردنية ومديرياتها  ):2016(موسى الطوالبة، ميرفت  -
  .إربد، األردن، تطوير،أطروحة دكتوراه غير منشورة،كلية التربية،جامعة اليرموكللومقترحات 
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اتجاهات مديري المدارس الحكومية الثانوية نحو تطبيق إدارة المعرفة في المحافظات  ):2010(خليل عالن دمحم  عثمان،-
 -نابلس -جامعة النجاح الوطنية -كلية الدراسات العليا  التربوية،رسالة ماجستير غير منشورة في اإلدارة  -الشمالية في فلسطين 

  .فلسطين

أثر عمليات ادارة المعرفة في تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة في وزارة الداخلية : )2017(موسى علي، أمين نعيم -
شترك بين أكاديمية اإلدارة برنامج الدراسات العليا الم منشورة،رسالة ماجستير في القيادة واإلدارة غير  الوطني،واألمن 

  . فلسطين األقصى،والسياسة للدارسات العليا وجامعة 

واقع إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطينية وسبل تدعيمها، رسالة ماجستير : )2010(عبد عودة، فراس دمحم  -
  .غزة –الجامعة اإلسالمية  غير منشورة،فياإلدارةالتربوية 

دراسة : متعلمةومساهمتها في التحول إلى منظمة  زعبد العزيبجامعة الملك : )2017(حنان علي أحمد  الغامدي،-
  .جامعة الملك عبد العزيز والعلوم اإلنسانية،أطروحة دكتوراه غير منشورة كلية اآلداب  استكشافية،

المال الفكري في تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسات االقتصادية في ظل اقتصاد  دور رأس: )2016(فرحاتي، لويزة  -
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم  منشورة،دراسة حالة شركة االسمنت عين التوتة، أطروحة دكتوراه غير  - المعرفة

  .الجزائرالتسيير، جامعة دمحم خيضر بسكرة، 

  - : العلميةالمجالت  -3

وجهة نظر  الطائف منممارسة عمليات إدارة المعرفة في كلية التربية بجامعة  ةدرج): 2012(حسني أبو العال، ليلى دمحم  -
  .106126-ص ص  ،4،العدد1، المجلدالمجلة الدولية التربوية المتخصصة التدريس،أعضاء هيئة 

قواعد مقترحة إلدارة المعرفة في الجامعات األردنية :  )2015(مصطفى و الكيالني، أنمار  فؤاد،أبو النادي، مرام -
  .84-63، ص ص 1، العدد  42الرسمية بناء على نماذج مختارة ، دراسات، العلوم التربوية، المجلّد 

واقع وأهمية تطبيق إدارة المعرفة في كلية التربية بجامعة طيبة، المجلة الدولية  ):2015(أحمد بن  جامع، إبراهيمأبو  -
  .37-1ص ص   ،3،العدد5المجلةالدوليةللبحوثاإلسالميةواإلنسانيةالمتقدمة،المجلدبحوث اإلسالمية واإلنسانية المتقدمة، لل

التنظيمية وعالقتها بإدارة المعرفة في جامعة األقصى بغزة من وجهة نظر أعضاء  ةالثقاف): 2011(بسام أبو حشيش،  -
  .140-111ص ص , 1العدد , 25المجلداإلنسانية،العلوم  -هيئة التدريس فيها، مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

معة القدس المفتوحة واقع تطبيق عمليات إدارة المعرفة في جا ):2012(غنيم ناصر جاسر،و أبو الخير، أحمد  األغا،-
  .62-30، ص ص 1العدد ،  16، المجلد )سلسلة العلوم اإلنسانية ( جامعة األقصى  تطويره، مجلةوإجراءات 

تصور مقترح لتطبيق عمليات إدارة المعرفة في جامعة عمر المختار ،  المجلة :  )2015(فرج البرعصي، فتحي عيسى  -
  .1-27،  ص ص 4العددجامعة بنغازي ، ليبيا ، -كلية التربية بالمرج  -الليبية العالمية 

درجة تطبيق عمليات إدارة المعرفة في جامعة السلطان : )2015(جبران ، علي دمحم  و  المنصوري ، أحمد بن دمحم  -
، ص 2العدد، 10لدجالمب، -قابوس في سلطنة  عمان من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها، مجلة جامعة الخليل للبحوث

 .27-1ص 

دراسةحالة  -لقيمة تفاعل المعرفة الصريحة والمعرفة الضمنية داخل المؤسسة ودوره في إنشاء ا:  )2014(حباينة، دمحم -
OTA ، 90-75، ص ص  30العدد  أوراسكومتيليكومالجزائر، مجلة علوم االقتصاد والتسيير والتجارة ، الجزائر.  

درجة تطبيق إدارة المعرفة في جامعة البلقاء التطبيقية في األردن من وجهة نظر :  )2016(الخرابشة، عمر دمحم عبد هللا-
  .1853- 1829، الجامعة األردنية،  ص ص5العدد، 43المجلدأعضاء هيئتها التدريسية ، دراسات، العلوم التربوية، 

بشري وإدارة المعرفة بالمؤسسة العالقة بين المحافظة على رأس المال ال: )2017(،ربيحةةوقوادريخليفي، عيسى ، و  -
الجزائر، / -فرع جنرال كابل بسكرة  -دراسة حالة مؤسسة صناعة الكوابل : االقتصادية الجزائرية

  .244-227،  ص ص 7العدد ، 2المجلد  – مجلةجامعةالقدسالمفتوحةلألبحاثوالدراساتاإلداريةواالقتصادية

واقع ادارة المعرفة في الجامعات األردنية الخاصة من وجهة نظر :)2015(الزبون، دمحم سليم، والشيخ ،منال محمود -
- 461، ص ص 2، العدد42العلوم التربوية، المجلد  -اعضاء الهيئة التدريسية  وعالقة ذلك  ببعض المتغيرات، مجلة دراسات

480. 
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: )2012(الزعبي، خالديوسف،و الزيدي ،زينبحسين -
المعرفةمنوجهةنظرالعاملينفيمراكزالوزاراتاألردنية ،المجلة األردنية في إدارة األعمال ، أثرنظمالمعلوماتاإلداريةفيعملياتإدارة

  .695 -653، ص ص  4العدد ، 8المجلد

بحاث اقتصادية وإدارية  ، المعرفةوالتكنولوجية في تطبيق إدارة  االستراتيجيةأهمية األسس : )2011(شيشون ، بوعزيز -
  69-45،   ص ص 10العدد  ارية وعلوم التسيير، جامعة دمحم خيضربسكرة،، كلية العلوم االقتصادية والتج

تطبيق عمليات إدارة المعرفة في كليات التربية الرياضية في : )2015(حسن دمحم ،الخالدي الطحاينة ،زياد لطفي و -
  .685- 571،  ص ص  2العدد ،  42المجلدالجامعة األردنية ،  - الجامعات األردنية ، دراسات، العلوم التربوية

مستوى ممارسة إدارة المعرفة في جامعة البلقاء التطبيقية من : عبد الرحمن، ايمان جميل ، وتادرس ، إبراهيم حربي -
 .586-559، ص ص  1، العدد 15وجهة نظر العاملين في اإلدارة الوسطى والعليا، مجلة العلوم التربوية والنفسية، المجلد 

دراسة تطبيقية على جامعة أم  -إدارة المعرفة مدخل للجودة في الجامعات السعودية:)2012(بنت سالمالعيدروس، أغادير  -
  .2العدد ،147المجلد القرى،مجلة التربية  كلية التربية جامعة األزهر ، 

المعرفة في التدريس تطبيق متطلبات إدارة : )2012(،ماجد عبد المهدي دمحم، و الزيديين، خالد عبد الوهاب هالل ةمساعد -
المجلد ,دراسة حالة جامعة الزرقاء،مجلة الثقافة والتنمية - الجامعي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية 

  .135-88، ص ص  53

: اثر ممارسة عمليات إدارة المعرفة على تحقيق ضمان جودة خدمات المعلومات: )2016(النشار، السيد السيد محمود -
الجمعية المصرية للمكتبات  -دراسة ميدانية في المكتبات الجامعية السعودية،  المجلة الدولية لعلوم المكتبات والمعلومات 

 .198-132، ص ص 1العدد ، 3المجلدوالمعلومات، مصر، 

  :وقائع المؤتمرات -4

بحث - إطار فكري - التعليم العاليتطبيقات إدارة المعرفة في مؤسسات :)2011(حنونة، سامي ، والعوضي رأفت دمحم  -
  . 23-1منطقة غزة التعليمية ، ص ص ،مقدم لمؤتمر التعليم االلكتروني واقتصاديات المعرفةالمنعقد بجامعة القدس المفتوحة 

تصور مقترح لتطوير دور الجامعة في خدمة : )2016(سعيد ، فيصل دمحم عبد الوهاب، وآدم بشرى الفاضل ابراهيم -
المجتمع في ضوء المعايير الوطنية لضمان جودة التعليم العالي، ورقة مقدمة للمؤتمر العربي الدولي السادس لضمان جودة 

  .501-493جمهورية السودان، ص ص  -التعليم العالي، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

أثر عمليات إدارة المعرفة على جودة التعليم العالي في العراق :)2014(إبراهيم دمحم حسين، دمحمماهر، أسعد حمدي دمحم،و  -
  .247-217ص ص دراسة تحليلية من منظور ريادي  ،المؤتمر السعودي الدولي لجمعيات ومراكز ريادة األعمال،  -
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