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 قطبع انًصبسف انهٍبٍت فً واقع يًبسعت عًهٍبث إداسة انًعشفت

The reality of the Practice of Knowledge 

management processes in the Libyan banking 

sector 

 طشابهظ –ًصشف انصحبسي ندساعت يٍذاٍَت عهى اإلداسة انعبيت 
 أ.طبسق أبىشعفت يعخىق                د.عبذانشصاق عًشاٌ عبنى ععذ                         

  كلية االقتصاد والتجارة / جامعة المرقب 

 يهخص انذساعت :
انكشف انخعشف وكزنك  عًهٍبث إداسة انًعشفت ببنًصشف قٍذ انذساعت يًبسعتعهى واقع انخعشف هذفج انذساعت إنى 

و حكًٍ يشكهت انذساعت فً ،  قٍذ انذساعتعٍ انًعىقبث انخً ححىل دوٌ يًبسعت عًهٍبث إداسة انًعشفت ببنًصشف 

؟، انًصشف قٍذ انذساعت فً انًعشفت إداسة عًهٍبث يًبسعت واقع يباإلجببت عهى عذة أعئهت كبٌ أبشصهب : 

انذساعت  يجخًع عذدحٍث بهغ يالئًب  ألغشاضهب،  وانزي ٌعخبش يُهجب  انًُهج انىصفً انخحهٍهً واعخخذيج انذساعت 

حصًٍى اعخًبسة  وحى، اء انعبيهٍٍ ببإلداساث انعبيت ويذساء اإلداساث وسؤعبء األقغبويىظفب  يٍ انًذس (25)

، يفشدة يطببقت إلجبببث وحغبؤالث انذساعت (52وحى انحصىل عهى ) ،اعخبٍبٌ وحىصٌعهب عهى انعٍُت انًغخهذفت

فً بعض يقبٌٍظ انُضعت أغشاضهب وانًخًثهت  وحخذو انخً حُبعب انذساعت واعخخذو انببحثبٌ األعبنٍب اإلحصبئٍت

انذساعت  واخخببس فشضٍبث انًشكضٌت كبنًخىعظ انحغببً واالَحشاف انًعٍبسي وبعض انخىصٌعبث انخكشاسٌت

نخحذٌذ جىهشٌت انفشوق بٍٍ يخىعظ االعخجببت ، (One Sample T – test)اخخببس انخببٌٍ األحبدي  ببعخخذاو

إلٌجبد انعالقت بٍٍ كم يحىس يٍ يحبوس االعخبٍبٌ  السحببطانخًبعً، ويعبيم ا( فً انًقٍبط 3ويخىعظ انقٍبط )

أهًهب : أٌ يخغٍشاث يًبسعت عًهٍبث إداسة انًعشفت فً  وحىصهج انذساعت إنى يجًىعت يٍ انُخبئجوإجًبنٍه، 

انًصشف قٍذ انذساعت كبَج غٍش دانت يعُىٌب ، كزنك حىصهج انذساعت إنى أٌ انًعىقبث انخً حىاجه انًصشف فً 

عًهٍبث إداسة انًعشفت كبَج راث دالنت يعُىٌت، وأٌضب  بٍُج انذساعت إنى أَه حىجذ انعذٌذ يٍ انًعىقبث يًبسعت 

 انخً ححىل دوٌ يًبسعت عًهٍبث إداسة انًعشفت فً انًصشف قٍذ انذساعت.

 

 انكهًبث انًفخبحٍت :

  سي.اإلداسة نعبيت نًصشف انصحب –عًهٍبث إداسة انًعشفت  –إداسة انًعشفت  -انًعشفت 
 

 اإلطار العام للدراسة

 تمهٌد :

 من أعمالها تحسٌن أجل من المنظمات مختلف تتبناها التً اإلستراتٌجٌات من المعرفة إدارة أصبحت    
 فً واالبتكارات واالكتشافات والمستجدات التطورات مواكبة على قدرتها تنمٌة فً خالل مساعدتها

 جمٌعها ساهمت واالتصاالت المعلومات تقنٌة فً بثورة ةمصحوب معرفٌة ثورة به البشرٌة تشهد عصر

 أن  2004) ًالكبٌس (وأكد، والمنظمات المجتمعات حٌاة أوجه فً مختلف جذرٌة تغٌرات إحداث فً

 بالوقت توصٌلها عن عجزها أو المتاحة إدارتها للمعرفة سوء سببه المنظمات مختلف وفناء تخلف

 خزن هو ذلك فً أخطاء من فً المنظمات تقع ما أهم من وأن ،زنهاخ بعد وتحدٌثها تغذٌتها أو المناسب
 المستوىأو  للمنظمة الداخلً المستوى علىسواء  منها والمستفٌدٌن للمعنٌٌن إٌصالها وعدم المعرفة

 قبل الموظفٌن من والتباٌن االختالف ٌسبب الذي المشترك الفهم إلشاعة المعرفة توظٌف وعدم الخارجً،

 .البشر عقول ولٌس المعرفة فٌه تحفظ الذي المكان هً الحواسٌب بأن والتوهم اله تفسٌرهم فً

 التطور إحراز على أن قدرتها تدرك أن علٌها ٌتوجب حٌث ذلك عن بمعزل لٌست كمنظمات والمصارف 
 لصنع السبٌل هما لمفهوم إدارة المعرفة وتطبٌق عملٌاتها وممارستها مرهون بمدى توظٌفها والنجاح

 المكتسبة والخبرات المعارف تبادل شبكات وتوسٌع نطاق تحسٌن فً المستقبلً المتمثلتوجهها 
منظمات تقع  المصارف وأن خاصة المعلومات، تبادل على القدرة تحسٌن فً من التكنولوجٌا واالستفادة

 فً النقص ظل فً وصمودها ضرورة بقائها فإن وعلٌه ،علٌها كاهل خدمة شرٌحة كبٌرة من المجتمع
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 هذه تحاول المنطلق، هذا منو ،المعرفة إدارة تطبٌق تبنً ضرورة إلى بقوة ٌدفعها المالٌة مواردال
 –فً اإلدارة العامة لمصرف الصحاري  المعرفة إدارة عملٌات ممارسة واقع عن الكشف الدراسة

 طرابلس.

 مشكلة الدراسة :  5.5

 التمٌز عن تبحث منظمة أي تتبناها التً ٌاتاإلستراتٌج أهم أحد المعرفة إدارة عملٌات ممارسة تعد    

 معرفة نحو السعً فً الدراسة هذه مشكلة وتكمن .خدمات من تقدمه ما على ٌنعكس أعمالها والذي فً

 الوقوف أجل من الحالً الواقع تقٌٌم منطلق من المعرفة إدارة لعملٌات مصرف الصحاري ممارسة واقع

المصرف قٌد  فً المعرفة إدارة لمفهوم الفعلٌة والمثلىالممارسة  دون تحول التً على المعوقات

 لتبنً كاف استعداد من المصرف فً ٌتوفر ما معرفة جهة أخرى من إلٌه اإلشارة ٌمكن والذي ،الدراسة

من بعض جوانب القصور المتمثلة فً  القطاع المصرفً ٌعانًوممارستها، خاصة وأن  المعرفة إدارة

ها التنظٌمٌة ناهٌك عن ضعف أدائها وقدراتها التنافسٌة مقارنة ضعف جودة خدماتها وضعف هٌاكل

وعلٌه فإن مشكلة الدراسة تكمن فً اإلجابة على  ،بغٌرها من المصارف خاصًة على الصعٌد الدولً

 -األسئلة التالٌة :

 المصرف قٌد الدراسة؟ فً المعرفة إدارة عملٌات ممارسة واقع ما -

 المصرف قٌد الدراسة؟ فً لعملٌات إدارة المعرفة ممارسة الفعلٌةال دون تحول التًالمعوقات  ما -

 تهدف الدراسة إلى تحقٌق األتً ::  أهداف الدراسة 0.5

 .عملٌات إدارة المعرفة بالمصرف قٌد الدراسة  ممارسةالتعرف على واقع  -7

  لدراسة.الكشف عن المعوقات التً تحول دون ممارسة عملٌات إدارة المعرفة بالمصرف قٌد ا -9

تقدٌم مجموعة من التوصٌات التً ٌمكن االستفادة منها فً المصرف قٌد الدراسة تتعلق بممارسة  -0

 عملٌات إدارة المعرفة.

 تكمن أهمٌة الدراسة فً اآلتً : أهمٌة الدراسة : 1.5

 ع المصرفً والقطا فً عملٌاتها وتطبٌق المعرفة، إدارة وهو المهمة التنظٌمٌة المداخل أحد تتناول أنها -
 فٌها بٌئة كالتً تعمل فً خاصة التنظٌمٌة والعوائق المشكالت من لكثٌر تجاوز من ٌحققه ذلك بما

 . المصارف التجارٌة اللٌبٌة

إمكانات المصرف قٌد  تفعٌل فً إبراز دور المدٌرٌن بشكل عام تبرز أن الدراسة هذه أٌضا  تحاول -9

 االستفادة ومجاالت هذا المفهوم عن مداركهم تعزٌز خالل من هاب المعرفة إدارة عملٌات إلنجاح الدراسة
 .المختلفة المصرف أعمال فً منه

ومدراء اإلدارات ورؤساء األقسام  المدٌرٌن العامٌن فً : ٌتمثل مجتمع الدراسة مجتمع الدراسة 2.5

 تممجتمع ( موظف، ونظرا لصغر حجم ال29باإلدارة العامة للمصرف قٌد الدراسة والبالغ عددهم )

 إتباع أسلوب المسح الشامل لكافة مفردات المجتمع.

 المنهج الوصفً التحلٌلً الذي ٌعد مناسباً  إتباع تملتحقٌق أهداف الدراسة : منهجٌة الدراسة  3.5

واقع ممارسة عملٌات إدارة المعرفة فً قطاع المصارف من حٌث دراسة  ،ألغراض هذه الدراسة
أدبٌات الموضوع فً الكتب والمراجع والوثائق المتوفرة والدراسات من خالل تتبع وذلك  اللٌبٌة،

 كأداة انةاستخدام صحٌفة االستب للدراسة، وتملتغطٌة الجانب النظري  ؛السابقة فً نفس الموضوع
 أسئلةوذلك إلثبات صحة  ،إجراء البحث والتحلٌل والمعالجةو رئٌسٌة لجمع البٌانات والمعلومات،
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فً لتحلٌل البٌانات  ؛(SPSSبرنامج الحزم اإلحصائٌة للعلوم االجتماعٌة ) خدام، وذلك باست الدراسة

 ة.وأكثر دق ،وقت أسرع
 الجانب النظري والدراسات السابقة

 مفهوم المعرفة : 5.0

المعرفة من الحقول الجدٌدة القدٌمة التً تمدد إلى اآلالف السنٌٌن عبر التارٌخ وقد  ٌعتبر مفهوم    

ٌر من فالسفة الشرق وفالسفة الغرب  وفى حقل المعرفة ال ٌجرى التركٌز على حظٌت باهتمام كب

المعرفة فقط بل ٌجرى التركٌز بصورة متزامنة على أسباب المعرفة وقد كان الفالسفة القدماء ٌركزون 

جانب الروحً وفً الجانب الحٌاتً وكانوا الوٌؤكدون على المعرفة بسبب ما تلعبه من أدوار مهمة فً 

والمعرفة حق أساسً ولها حقول فرعٌة متعددة . وال تتوقف  زون على توثٌق المعرفة وأسبابهاٌرك

جهود العلماء والباحثٌن عن العمل على وضع األسس واألصول النظرٌة والفهم والتطبٌق العلمً لكل 

 (99 : 9112) حجازي ،. جانب ولكل حقل فرعى من حقول المعرفة

المعرفة تشكل أحد العناصر األساسٌة ضمن  أنإلى  (Harris and Henderso,1999:p92)وٌشٌر 

ثم إلى المعلومات  (DATA)وتتدرج إلى البٌانات  (Signals)سلسلة متكاملة تبدأ باإلشارات 

(Information)  ثم إلى المعرفة (Knowledge) ثم إلى الحكمة(Wisdom)  التً تعد أساسا فاعال

المعرفة الفاعلة والسلٌمة والكافٌة هً جوهر الحكمة واإلبداع (. وٌتضح أن  (Innovationلالبتكار 

 واالبتكار .

وعوامل غٌر  ((Humanأن المعرفة تتضمن عوامل بشرٌة  Ackerman,2000:p186) )وٌرى 

 (Perspectives)والرؤى ووجهات النظر(Beliefs) والمعتقدات  (Inanimate)بشرٌة وغٌر حٌة 

والمناهج  (Expectations)والتوقعات  (Judgments) واألحكامConcepts) )والمفاهٌم 

(Methodologies)   والمهاراتSkills))  والبراعة(Know How) . 

وٌجري استخدام المعرفة فً تلقً المعلومات حٌث ٌتم تمٌز هذه المعلومات وتحدٌدها وتفسٌرها 

كٌف مع البٌئة المحٌطة تارات والوتقوٌمها وكذلك القٌام بعملٌات التركٌب والتقدٌر والتوقع وصناعة القر

،ولتحقٌق صورة أكثر وضوحا وعمقا لمفهوم المعرفة البد من التمٌز  ،ورسم الخطط وتنفٌذها والرقابة

 بٌن المعرفة ومصطلحات أخرى ذات عالقة بمصطلح المعرفة ومنها المعلومات والفهم .

ٌعبر عن حقائق وبٌانات أن مصطلح المعلومات ٌتضمن و (Christel.et.al,1995:p97) وٌرى 

منظمة تشخص موقف محدد أو ظرف محدد أو تشخص تهدٌداً ما أو فرصة محددة ، و المعلومات هً 

فإنه ٌعتمد على  ((Understandingأما الفهم المنظمً المخرجات األساسٌة للبٌانات وفقا للمدخل 

 .مل معه بصورة صحٌحةالمعرفة وٌستخدم فً تحدٌد وتقدٌر معنى داللة كل موقف وكٌفٌة التعا

 أن من الممكن   (Knowledge  Rudimentary)من جانب آخر فإن المعلومات والمعرفة األولٌة  

من الصعب تنظٌمه  فإنهتنظم وتصنف وٌمكن أن تكون خارج عقول وأذهان األفراد أما بالنسبة للفهم 

 .عنصر البشريلل القدرات الفردٌة وتصنٌفه وٌعتمد بصورة أساسٌة على

كنقاط  ناول مجاالت متعددة وما ٌهم المنظمة الحدٌثةتوعند الحدٌث عن المعرفة فإن الحدٌث ٌتشعب وٌ

 Lucier andجوهرٌة وأساسٌة هً المعرفة بالعمل والمعرفة باألعمال وهذه المعرفة وفقاً لما ٌشٌر )

Torsilier ,1997: p15  (  علىبصورة فاعلة تعبر عن قدرة األفراد والمنظمات على الفهم والتعرف 

بٌئة العمل وهذه المعرفة عادة ٌقوم بإدارتها المدٌرون واألفراد ذوى القدرات المتمٌزة وَصناع القرار 

فً  ) Organization Survivalوزمالء العمل وهؤالء ٌكونون مسئولٌن عن تحقٌق بقاء المنظمة )

   .جانب من مجاالت المنظمة فً نةبٌئة العمل التنافسٌة وٌعمل كل هؤالء على بناء أفضل معرفة ممك

 (.92ص ،9112 ،العلوانى )
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 مفهوم إدارة المعرفة : 0.0

حضً مفهوم إدارة المعرفة فً السنوات األخٌرة باهتمام متزاٌد من قبل الكتاب والباحثٌن والمدٌرٌن    

ظمات األعمال وغٌرهم وذلك للدور الممٌز الذي تلعبه هده اإلدارة فً تحقٌق استراتٌجٌات وسٌاسات من

بكفاءة وفعالٌة، وفً عالم الٌوم أصبحت المعرفة األساس الذي تستند علٌه المنظمة فً تحقٌق المٌزة 

التنافسٌة لها، ومن هنا ٌجب االهتمام بها وإدارتها بشكل سلٌم وجعلها جاهزة للنشر واالنتشار داخل 

 (Lubit,2001:p164المنظمة )

اضحاً وشامالً وواسعاً ومتفقاً علٌه إلدارة المعرفة إذ هناك اختالفات وال ٌمكن القول أن هناك تعرٌفاً و

كثٌرة حول تحدٌد مفهوم محدد وواضح لهدا المصطلح فقد اختلف الباحثون فً تحدٌد مفهوم إدارة 

المعرفة تبعاً الختالف اختصاصاتهم وخلفٌاتهم العلمٌة والعملٌة وذلك بسبب اتساع حجم مٌدان إدارة 

 (. 20:  9119نامكٌته )الكبٌسً، المعرفة ودٌ

وتعرف إدارة المعرفة " بأنها وظٌفة اإلدارة المسؤولة عن االختٌار المنظم والسعً للوصول إلى أفضل 

الممارسات من خالل الحصول والخزن والنشر والتطبٌق للمعرفة فً عملٌات أعمالها وتنفٌذ وتقٌٌم 

صد تحسٌن طرائق المنظمة فً التعامل مع المعرفة استراتجٌاتها المستندة إلى األهداف الموجهة بق

 (61: 9116الجوهرٌة بما ٌعزز اإلبداع وإدامة التنافسٌة )محمد، 

( بأن إدارة المعرفة بأنها الجهد المنظم الواعً والموجه من قبل 6:  9112وٌضٌف)الطائً والفضل، 

العالقة بنشاط تلك المنظمة إدارة المنظمة لجمع وتصنٌف وتنظٌم وخزن جمٌع أنواع المعرفة ذات 

وجعلها جاهزة للتداول والمشاركة بٌن العاملٌن فً أقسام المنظمة بما ٌحسن كفاءة اتخاذ القرارات 

 واألداء التنظٌمً.

( إلى أن إدارة المعرفة ٌتمحور عملها حول استخدام المعرفة من Lievian,2005 : p2وقد أشار )

 لتعلم التنظٌمً بهدف تحقٌق أفضل للمنظمة.خالل الممارسة فً إدارة المعلومات وا

( بأن إدارة المعرفة هً عبارة عن إدارة المنظمة باتجاه التجدٌد المستمر Beterls,2002 : p2وٌرى )

لقاعدة معرفة المنظمة وهذا ٌعنً تكوٌن البنٌة الداعمة للمنظمة وتقدٌم تسهٌالت للعاملٌن لدٌهم وتقدٌم 

 المعرفة. تلك التسهٌالت من أجل انتشار

وبالتالً أصبح موضوع عملٌات إدارة المعرفة من الموضوعات المهمة التً ٌشترك فٌها كتاب اإلدارة 

واالقتصاد بالتقانة وغٌرهم فً عالم الٌوم وتعد المعرفة األساس التً تستند إلٌه المنظمات، لذا اهتم 

القرن الماضً والسنوات األولى من الكتاب والباحثون بعملٌات إدارة المعرفة فً السنوات األخٌرة من 

هذا القرن نتٌجة الدور الذي تلعبه هذه العملٌات فً زٌادة إنتاجٌة العمل، ومن هنا ٌأتً التحول إلى 

عوامل محفزة أهمها االنتقال إلى االقتصاد المعرفً وما ٌرافقه من مظاهر وقوانٌن إضافًة إلى النظرة 

لتقلٌدٌة فضالً عن ظهور مجتمعات المعرفة وانتقال مزاٌا اإلبداع الجدٌدة لمفاهٌم النظرٌة االقتصادٌة ا

 (.7:  9116والتنافس إلى الموجودات المعرفٌة والفكرٌة)محمد، 

( بأن عملٌات إدارة المعرفة " هً العملٌات الرئٌسٌة التً تنفذ من أجل 711:  9171وٌرى )طٌطً، 

 ملٌات المتفرعة منها.اكتشاف المعرفة والتقاطها ومشاركتها وتطبٌقها والع

( بأنها عملٌة االستخدام للمعرفة فً اتخاذ القرارات أو تنفٌذ 702:  9177وأضاف)جرادات وآخرون، 

 المهام ، أي تطبٌق المعرفة فً العمل والتطوٌر والتحلٌل وهً ثمرة إدارة المعرفة.
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 أهداف إدارة المعرفة : 1.0

أن ممارسات إدارة المعرفة    ( ,p82 ،9117Holsaffle and Singh)قد أوضح كالً من      

 فً النقاط التالٌة :ه األهداف ذه وتتجلىتتضمن مجموعة من الفعالٌات والجهود التً تهدف إلى تحقٌقها 

 .(29ص، 9110، )نجم

 Learningتولٌد المعرفة الالزمة والكافٌة بعملٌات التحوٌل المعرفٌة وتحقٌق  عملٌات التعلٌم  -7

 معرفة إلى كل األطراف ذات العالقة . وعملٌات نشر ال

 المعرفة بصورة مستمرة . وتحدٌثنه ٌجرى تطوٌر فً تجدٌد أالتأكد من  -9

 .  إدامتهلزم للمنظمة وتحدٌد كٌفٌة تطوٌره و ٌونوع  ورأس المال الفكري الذي  ظٌفةتحدٌد و -0

 التحكم والسٌطرة على العملٌات ذات العالقة بإدارة المعرفة .  -2

 ٌجاد قٌادة فاعلة قادرة على بناء تطبٌق مدخل إدارة المعرفة .السعً إلى إ -2

 تحقٌق قدرة الدفع فً أسواق األعمال عن طرٌق رأس المال الفكري-6

 عملٌات إدارة المعرفة : 2.0

اختلف الباحثون فٌما تتضمنه إدارة المعرفة من عملٌات فمنهم من ٌذكر أنها ثالث عملٌات بٌنما ٌتوسع 

( أنها تشتمل على تشخٌص المعرفة ، اكتساب المعرفة، 9179أكثر من ذلك) علٌان،  بها آخرون لتكون

(، أنها 9112تولٌد المعرفة، تخزٌن المعرفة، تطوٌر المعرفة، وتوزٌعها ثم تطبٌقها، وٌرى )الظاهر، 

تتمثل فً تكوٌن المعرفة واقتنائها وتنظٌم المعرفة وتخزٌنها و توزٌع المعرفة ونشرها وتطبٌقها، 

( قً ثالث عملٌات تولٌد المعرفة ونقل المعرفة والتعلم التنظٌمً، وعلٌه فإن 9112وٌحددها)حجازي، 

إدارة المعرفة عملٌة مستمرة ومتفاعلة تتم من خالل عدة مراحل تتمثل فً اكتساب وخلق المعرفة 

 (12:  9172وتخزٌنها ونقلها وتطبٌقها وفٌما ٌلً عملٌات إدارة المعرفة : )المصري، 

: ٌقصد باكتساب المعرفة الحصول علٌها من المصادر المختلفة  اكتساب المعرفة وتطوٌرها 5.2.0

)الخبراء والمتخصصون والمنافسون والعمالء وقواعد البٌانات أو من خالل ـأرشٌف المنظمة( وذلك 

رٌات باستخدام وسائل المقارنة المرجعٌة وحضور المؤتمرات وورش العمل واستخدام الخبراء والدو

والمنشورات ووسائل البرٌد االلكترونً والتعلم الفردي، وٌجلب األخذ فً االعتبار أن اكتساب المعرفة 

ال ٌكون مقصوداً فً المنظمة فهناك معرفة ٌتم الحصول علٌها عن طرٌق الصدفة وتكون نافعة ومهمة 

نها واسترجاعها على للمنظمة وهنا ٌقع على عاتق هده المنظمة التعرف على هده المعرفة ثم تخزٌ

أفضل وجه، ومن ناحٌة أخرى فإن عملٌة اكتساب المعرفة تختلف من منظمة إلى أخرى فكل منظمة 

تكتسب المعرفة وتفهمها بطرٌقتها الخاصة وبالتالً تتأثر المعرفة المخزنة فً المنظمة بثقافة المنظمة 

 (.01:  9177نفسها )عٌد، 

 (.07: 9177لمعرفة ٌتم تخزٌنها بعدة طرق منها : )عٌد، : بعد اكتساب ا تخزٌن المعرفة 0.2.0

قٌام كل فرد فً المنظمة بتسجٌل كل ما ٌحدث له وأٌة معلومات جدٌدة فً مكان معٌن سواء فً -أ

 ملفات عادٌة أو شبكة الحاسب اآللً.

قٌام شخص مسؤول بجمع المعلومات وتخزٌنها بدقة وبطرٌقة ٌسهل استخدامها من الجمٌع دون  -ب

 االهتمام بتحلٌل وتنقٌة المعرفة أو بنشرها وتداولها بطرٌقة فعالة.

قٌام كل األفراد بتقدٌم المعرفة الموجودة لدٌهم إلى شخص أو إلدارة معنٌة وتقوم هده الجهة بتحلٌل -ج

 وتنقٌة المعرفة ثم تخزٌنها على أفضل وأدق صورة .



 Journal of Academic Research Vol. 15 (2020) 360-379        0202, 53مجلة البحوث األكادٌمٌة, العدد 

062 
 

تنقٌتها ثم ٌتم ترتٌبها وتنسٌقها وتجزئتها لٌتم جمع المعرفة بطرٌقة منظمة واٌجابٌة وٌتم تحلٌلها و-د

 تخزٌنها فً أفضل صورة 

: وهذه العملٌة تشتمل االحتفاظ بالمعرفة وإدامتها وتنظٌمها وتسهٌل  تنظٌم المعرفة وتقٌٌمها 1.2.0

الدراسة والوصول إلٌها وتٌسٌر سبل استرجاعها وتعد بمثابة الذاكرة التنظٌمٌة للمنظمة   

(Survary,2005:p96 وٌعبر عنها بأنها تلك العملٌات التً تهدف إلى تصنٌف وفهرسة ورسم )

المعرفة حٌث تستلزم المنظمات ٌومٌاً كمٌة كبٌرة من البٌانات والمعلومات تحتاج إلى تجمٌعها، 

تصنٌفها، تفسٌرها ونشرها بفاعلٌة وتأتً بأشكال متنوعة وٌرافقها دعم لهذه العملٌات إجراءات راسخة 

 9112حقٌق والتحرٌر واإلصدار تجعلها فً مجموعات مرتبة تتمثل فً "خرائط المعرفة" )نجم، من الت

 :20.) 

: ٌعنً نشر المعرفة وتطبٌقها إلى حٌث ٌمكن اإلفادة منها ٌشار إلٌها  نقل المعرفة وتطبٌقها 2.2.0

لٌة مشاركة بأنها أنظمة إدارة المعرفة وهً عبارة عن أنظمة معلومات صممت خصٌصاً لتسهٌل عم

المعرفة وأهمٌة توزٌع المعرفة والكثٌر من المنظمات االستشارٌة تعطً أهمٌة كبٌرة ووزناً معنوٌاً 

(، وأن التفاعل بٌن األفراد Alter,1999:p169إلثبات التوزٌع ألنظمة إدارة المعرفة الداخلٌة )

توزٌع المعرفة)جاد الرب،  واألسالٌب والتكنولوجٌا المستخدمة ٌمكن أن تكون ذات تأثٌر مباشر على

(، وأما التطبٌق فإن اإلدارة الناجحة للمعرفة هً التً تستخدم المعرفة المناسبة فً الوقت 226: 9171

المناسب دون أن تفقد فرصة استثمار فرصة لتحقٌق مٌزة لها أو لحل مشكلة قائمة وقد وفرت التقنٌات 

ام المعرفة وإعادة استخدامها فً أماكن بعٌدة عن الحدٌثة وخاصًة االنترنت كثٌراً من الفرص الستخد

مكان تولٌدها وإن تطبٌق المعرفة ٌسمح بعملٌات التعلم التً تؤدي إلى ابتكار معرفة جدٌدة )الزٌادات، 

9110  :712.) 

 معوقات ممارسة إدارة المعرفة : 3.0

تحول دون التمكن من تعترض إدارة المعرفة فً المنظمات والمؤسسات على اختالف أنشطتها معوقات 

(، 22-20:  9177تنظٌم وتخزٌن المعرفة ونشرها وتولٌدها والمشاركة فً إنتاجها، وٌشٌر)العلول، 

 إلى جملة من المعوقات على النحو التالً :

القٌادة وأسالٌب الرقابة التقلٌدٌة : حٌث ُتكتسب المعرفة بشكل مجزأ، وذلك عن طرٌق برنامج  -7

حوث ودراسات، ولكن هذه المعرفة المكتسبة ال ٌتم نشرها أو تداولها تدرٌبً معٌن، أو إجراء ب

وتعجز القٌادات اإلدارٌة فً توظٌفها واالستفادة منها، وتصبح المنظمات خلٌطاً من األفراد الدٌن 

ٌتمتعون بمعرفة متطورة ولكنهم فً عزلة عن بعضهم البعض، وعن اإلدارة، ومن أبرز 

لقٌادة التقلٌدٌة لتً تعتمد على المركز الوظٌفً، وعدم تقدٌم الحوافز، الممارسات فً هذه القضٌة : ا

 ونقص الدعم وااللتزام من جانب اإلدارة العلٌا، والتركٌز على الماضً والحاضر ولٌس المستقبل.

عدم قبول األفراد للتغٌٌر : وذلك ألسباب تتعلق بخلفٌاتهم االجتماعٌة والثقافٌة والنفسٌة والوظٌفٌة،  -9

برز الممارسات المعٌقة مقاومة األفراد للتغٌٌر حفاظاً على هوٌتهم الذاتٌة ومعارضتهم ومن أ

لألفكار الجدٌدة وعدم السماح لألفراد بتولً المهام والمسؤولٌات اإلضافٌة وخوف األفراد من فقدان 

 هوٌتهم الوظٌفٌة. 

أبرز الممارسات المعٌقة  غٌاب الثقافة التنظٌمٌة : الذي ٌحول دون التقدم فً مجال المعرفة ومن -0

فً هذا المجال، االفتقار إلى اإلدراك الكافً لمفهوم إدارة المعرفة وسٌطرة الثقافة التً تكبح 

 التشارك فً المعرفة، وضعف اإلدارة فً اإلرشاد والتطبٌق وتبادل الخبرات.

ومن أبرز قصور أنظمة االتصال : مما ٌعٌق التمكن من المعرفة وٌنعكس سلباً على المنظمة،  -2

الممارسات المعٌقة فً هذا المجال عزل المعرفة عن العاملٌن وحفظها فً ملفات القٌادة العلٌا، 
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وعدم فهم مبادرة إدارة المعرفة بالشكل الصحٌح، واالكتفاء بأنظمة االتصال القائمة وعدم السعً 

 لتطوٌرها، وعدم تطوٌر تعرٌف عملً إلدارة المعرفة عبر نظم المعلومات.

تقار إلى التكامل بٌن األنشطة : ومن أبرز الممارسات المعٌقة فً هدا المجال عدم وجود برامج االف -2

تدرٌبٌة تتعلق بإدارة المعرفة، وتقسٌم العمل الوظٌفً، وعدم تنظٌم أنظمة االتصاالت الداخلٌة 

ٌز عملٌات والخارجٌة وتفعٌلها، وإهمال التكامل بٌن النشاطات المتعلقة بإدارة المعرفة، وبٌن تعز

 االكتساب والتنظٌم واالستخدام.

 عدم توفر البنٌة التحتٌة الالزمة مما ٌعنً الفشل الذي ٌؤدي إلى انعكاسات سلبٌة على المنظمة. -6

عدم توفر الكادر البشري المؤهل بالشكل الكافً للقٌام بمهام إدارة المعرفة، مما ٌنعكس سلباً على  -1

 (.Thierauf, 3003, p106برامج تدرٌب الموظفٌن ونوعٌتها )

االختٌار غٌر المناسب لفرٌق إدارة المعرفة وعدم اختٌارهم من العاملٌن الدٌن تتوافر لدٌهم القدرة  -0

 والرغبة فً العمل فً هذا المجال.

 مقاومة العاملٌن للتغٌٌر،  مما ٌحد من قدرة المنظمة على تبنً تطبٌق مفهوم إدارة المعرفة. -2

 الدراسات السابقة : 4.0

 اك العدٌد من الدراسات السابقة التً تناولت موضوع إدارة المعرفة وعملٌاتها نذكر منها ما ٌلً :هن 

دور إدارة المعرفة فً اختٌار البدٌل االستراتٌجً لدى )(, بعنوان0255دراسة )الطٌط والعاٌد  -5

 . (مدٌري شركات االتصال السعودٌة

 االتصاالت بشركات االستراتٌجً البدٌل اختٌار فً المعرفة إدارة دور عن الكشف إلى الدراسة هدفت

وتوصلت الدراسة ، ( مدٌراً ٌعملون بشركات االتصاالت السعودٌة62السعودٌة، وطبقت الدراسة على )

 االتصاالت السعودٌة شركات فً المعرفة إدارة تطبٌق درجة ن: أ أهمها مجموعة من النتائجإلى 
 ذو أثر ووجود ،مرتفعة السعودٌة االتصاالت شركات فً راتٌجًاالست البدٌل توظٌف درجة وأن، مرتفعة

 االتصاالت شركات مدٌري لدى االستراتٌجً البدٌل اختٌار فً وتخزٌنها المعرفة لتولٌد داللة إحصائٌة

 التوزٌع، االكتساب، التشخٌص،(المعرفة إدارة ألبعاد إحصائٌة داللة ذو وجود أثر وعدم السعودٌة،

 .السعودٌة االتصاالت شركات لدى مدٌري االستراتٌجً البدٌل راختٌا فً) التطبٌق

تصور مقترح لتطبٌق عملٌات إدارة المعرفة فً جامعة عمر )(, بعنوان0253دراسة )البرعصً-0

 (.المختار

 وتطلب األمر ، المختار عمر جامعة فً المعرفة إدارة عملٌات لتطبٌق تصور اقتراح إلى الدراسة هدفت

 البٌضاء " الجامعً بالفرع التدرٌس هٌئة أعضاء نظر وجهة من بالجامعة العملٌات هذه قتطبٌ واقع تقٌٌم

 وزعت على (،791مجموعها ) بلغ بسٌطة عشوائٌة عٌنة منهم (، اختٌرت212) عددهم والبالغ ،"

 مجموعة من النتائج، وتوصلت الدراسة إلى .)طبٌعٌة علوم إنسانٌة، علوم( للتخصص تبعاً  مجموعتٌن

 أو قواعدآلٌة و وجود وعدم تطبٌق عملٌاتها، مستوى وانخفاض بإدارة المعرفة، االهتمام ا : تدنًأهمه
 إدارة عملٌات تطبٌق واقع تقٌٌم فً وجود فروق عدم الدراسة نتائج بٌنت كذلك العملٌات، هذه لتطبٌق نظم

 مقترحاً  تصوراً  لباحثا قدم وتفسٌرها تحلٌل النتائج وبعد، العلمً التخصص لمتغٌر تعود قد المعرفة
 من التصور هذا ومكونات التصور منطلقات المختار ضم عمر جامعة فً المعرفة إدارة عملٌات لتطبٌق

 .ومخرجات وعملٌات مدخالت
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أثر عملٌات إدارة المعرفة فً االبتكار التنظٌمً فً )(, بعنوان 0251 تدراسة )الدوري والحٌ-1

 ,(شركات الصناعات الدوائٌة فً األردن

هدفت الدراسة إلى تسلٌط الضوء على إدارة المعرفة وعملٌاتها ومدى تأثٌر تلك العلمٌات على االبتكار 

فً المنظمات بشكل عام وعلى شركات الصناعات الدوائٌة فً األردن بشكل خاص، وتوصلت الدراسة 

اكتساب المعرفة مجموعة من النتائج أهمها : وجود أثر ذو داللة إحصائٌة لعملٌات إدارة المعرفة )

تطبٌق المعرفة( فً االبتكار التنظٌمً، وكذلك  –نقل المعرفة  –تنظٌم وتخزٌن المعرفة  -وتطوٌرها

أظهرت نتائج الدراسة أن عملٌات إدارة المعرفة تعتبر مصدر مهم لالبتكار فً المنظمات خاصة ً 

 شركات الصناعات الدوائٌة فً األردن.

عملٌات إدارة المعرفة وتأثٌرها فً تحقٌق المٌزة )بعنوان(, 0255دراسة )صوٌص وآخرون  -2

 (.دراسة حالة لمجموعة االتصاالت األردنٌة -التنافسٌة

 تكونت التنافسٌة، المٌزة تحقٌق فً المعرفة إدارة عملٌات تأثٌر مدى على التعرف إلى الدراسة هدفت

األردنٌة، وتوصلت  االتصاالت مجموعة شركة فً اإلدارٌة الهٌئة من مفردة (84) من عٌنة الدراسة

 إدارة عملٌات وهو المستقل المتغٌر بٌن عال   تأثٌر الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :  وجود
 ذات فروق وجود إلى أٌضا النتائج أشارت التنافسٌة، كما المٌزةوالمتمثل فً  التابع المتغٌر وبٌن المعرفة
 الخدمة مدة إلى تعزى المٌزة التنافسٌة تحقٌق فً السائدة لمعرفةا إدارة عملٌات تأثٌر فً إحصائٌة داللة
 الوظٌفً. للمسمى تعزى فروق هناك تكن لم حٌن فً

أهمٌة تطبٌق نظام إدارة المعرفة فً قطاع المصارف )(, بعنوان0252دراسة )كرٌدان واألشهب  -2

  (.اللٌبٌة

ء التنفٌذٌٌن لتكنولوجٌا المعلومات ( شخص من كبار المدرا02هدفت الدراسة إلى استطالع أراء )

والموارد البشرٌة والتخطٌط االستراتٌجً فً مختلف المجاالت الوظٌفٌة لثالث مصارف لٌبٌة وقد 

اعتمدت الدراسة على المنهج االستكشافً وتم استخدام المقابلة كأداة لجمع المعلومات وتوصلت الدراسة 

إدارة المعرفة دور كبٌر فً تحسٌن جودة الخدمات  إلى مجموعة ممن النتائج أهمها : أن لتطبٌق 

المصرفٌة وكذلك أن البٌئة الحالٌة والظروف السائدة فً المصارف اللٌبٌة لٌست مستعدة للدخول فً أي 

مبادرات  لتطبٌق نظام إدارة المعرفة مالم ٌكن هناك الدعم الالزم للمصارف من حٌث هٌكلها، 

ٌاسات، واألهداف المحددة، ووجود بٌئة داخلٌة وخارجٌة مناسبة وموظفٌها، والتكنولوجٌا، ووضع الس

 لذلك.

 (.دور إدارة المعرفة فً رفع كفاءة أداء المنظمات)(, بعنوان0252دراسة )الفارس  -4

 طبقت على وقد وتعزٌزه، األداء مستوى تحسٌن فً المعرفة إدارة دور تعّرف إلى الدراسة هذه هدفت

 أساسٌة البٌانات بصورة جمعت وقد (،7227االستثمار) تشجٌع لقانون اً وفق أنشئت حدٌثة شركات عشر

 خمس قدرها زمنٌة مدة وشملت المحدودة المقابالت بعض مع الغرض لهذا أعدت استبانة طرٌق عن

 إدارة بٌن قوٌة ارتباط عالقة (، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها : وجود9111-9110سنوات)

 بتقدٌم له سمحت منها واالنتفاع للتطبٌق قابلة استنتاجات ٌستنتج أن سمح للباحث مما واألداء؛ المعرفة

 الشركات وكل الدراسة، موضع الشركات أداء تحسٌن فً وفاعلٌة بكفاءة أنها تسهم ٌرى توصٌات

 .اً وتقنٌاً ٌتنظٌم المماثلة
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 الجانب العملً للدراسة

 : تمهٌد 5.1

الً للمنهجٌة واإلجراءات التً تم االعتماد علٌها فً تنفٌذ الدراسة عرضاً مفص الجانبٌتناول هذا      

وتشمل   واقع ممارسة عملٌات إدارة المعرفة  فً المصرف قٌد الدراسةبهدف التعرف على  ،المٌدانٌة

، واألدوات الرئٌسة للدراسة ،  هذا المجتمعمنهجٌة الدراسة ، وصفاً لمجتمع الدراسة، وخصائص 

وثباتها ، إضافة إلى بٌان األسالٌب اإلحصائٌة المستخدمة فً تحلٌل واستخراج وفحص مصداقٌتها 

 نتائج الدراسة. 

 منهجٌة الدراسة : 0.1

تم االعتماد فً الدراسة على المنهج الوصفً التحلٌلً للوصول إلى المعرفة الدقٌقة والتفصٌلٌة  

وباعتباره أنسب المناهج فً  ، هاحول مشكلة الدراسة ولتحقٌق فهم أفضل وأدق للظواهر المتعلقة ب

ألنه ٌعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما هً على أرض الواقع  ، دراسة الظاهرة محل البحث

وٌصفها بشكل دقٌق، وٌعبر عنها كماً وكٌفاً ، فالتعبٌر الكٌفً ٌصف لنا الظاهرة وٌوضح سماتها 

وخصائصها ، أما التعبٌر الكمً فٌعطً وصفاً رقمٌاً وٌوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها، باإلضافة 

 نات والحقائق عن المشكلة موضوع الدراسة لتفسٌرها والوقوف على دالالتها.إلى توفٌر البٌا

 أداة الدراسة :  1.1

والبٌانات من أقراد مجتمع  معلوماتال للحصول على كأداة رئٌسٌة االستبٌان استخدمت الدراسة استمارة

على معلومات وبٌانات أداة دراسة مناسبة ذات أبعاد وبنود تستخدم للحصول ٌعتبر االستبٌان والدراسة، 

مرتبطة بواقع معٌن وتقدم على شكل عدد من األسئلة ٌطلب اإلجابة علٌها من  ،وحقائق محددة

وتبعا لذلك قام الباحثان  بإعداد أداة للدراسة الحالٌة تتناسب ، المستهدفٌن المعنٌٌن بموضوع االستبٌان

 بعدة مراحل وخطوات كما ٌلً:وأهدافها وفروضها، وقد مرت عملٌة تصمٌم وإعداد االستبٌان 

 االطالع على الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة الحالٌة. .7

 تحدٌد األقسام الرئٌسٌة التً شملها االستبٌان. .9

 جمع وتحدٌد عبارات االستبٌان. .0

 .محور صٌاغة العبارات التً تقع تحت كل .2

 إعداد االستبٌان فً صورته األولٌة . .2

( الخماسً لتقدٌر درجة اإلجابة لعبارات Likert Scaleمقٌاس لٌكرت )ولقد استخدم الباحث   

ى محاٌد إل ،( ابتداء بالبدائل )غٌر موافق إطالقا، غٌر موافق2-7االستبٌان، حٌث منح الدرجات من )

موافق تماماَ( والتً تقٌس اتجاهات وآراء المستقصى منهم ، ثم تم توزٌع اإلجابات إلى  ،موافق ،حد ما

 المدى حساب خالل الخماسً، من مقٌاس لٌكرت فً الخالٌا طول تحدٌد وٌات متساوٌة وتمخمس مست

الخلٌة  طول على للحصول المقٌاس فً ( ومن ثم تقسٌمه على أكبر قٌمة2=  7-2المقٌاس  ) درجات بٌن

 واحد وهً المقٌاس المقٌاس )بداٌة فً قٌمة أقل إلى هذه القٌمة إضافة تم ذلك ( وبعد1801=  2÷ 2أي )

وهذا ما تم تطبقه على أسئلة المحاور الخاصة بدراسة  الخلٌة، األعلى لهذه الحد لتحدٌد صحٌح( وذلك

 (.787فرضٌات الدراسة. وهكذا أصبح طول الخالٌا كما هو موضح بالجدول التالً رقم )
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 ٌوضح ترمٌز بدائل اإلجابات وطول خالٌا المقٌاس (787)جدول 

علً اإلجابة 

 األسئلة

 موافق غٌر

 بشدة

 بشدة موافق موافق محاٌد  غٌر موافق

 3 2 1 0 5 الترمٌز

 – 5.6 5.57 – 5 المتوسط المرجح

0.37 

0.4 – 1.17 1.22 – 

2.57 

2.02 – 3 

 -%  14 % 13 -% 02 الوزن النسبً

35 % 

30 %- 45 

% 

46 %- 

61% 

62 %- 

522 % 

ممارسة ضعٌفة  التقدٌر فً التعلٌق

 جدا  

ممارسة 

 ضعٌفة

ارسة مم

 متوسطة

ممارسة 

 مرتفعة

ممارسة 

 مرتفعة جدا  

 مجتمع الدراسة :  2.1

من جمٌع العاملٌن باإلدارة العلٌا ومدٌري اإلدارات الوسطً و رؤساء األقسام  الدراسةٌتكون مجتمع    

، وتم استخدام أسلوب المسح موظف( 29والبالغ عددهم ) فً اإلدارة العاملة بالمصرف قٌد الدراسة،

  لجمٌع مفردات المجتمع.ل الشام

 ( عدد االستبٌانات الموزعة علً مجتمع الدراسة987جدول )

 : لعٌنة الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصٌةالوصف اإلحصائً  3.1

 التوزٌع التكراري والنسبً المئوي لمفردات مجتمع الدراسة حسب بٌاناتهم الشخصٌة( 087جدول )

 الجنس

 المجموع إناث ذكور 

 23 52 13 العدد

 %522 %00.0 %55.6 النسبة%

 العمر

 
 12أقل من 

 سنة

إلى أقل   12

 22من 

إلى أقل  22

 32من 

سنة  32

 فأكثر
 المجموع

 23 51 54 51 1 العدد

 %522 %06.7 %13.3 %06.7 %4.5 النسبة%

المؤهل 

 العلمً

 
ثانوي أو ما 

 ٌعادله
 بكالورٌوس دبلوم عالً

ماجستٌر 

 فأكثر
 المجموع

 23 2 11 5 5 العدد

االستبٌانات  المجتمع

 الموزعة
االستبٌانات 

غٌر 

 مجابةال

االستبٌانات 

 المفقودة

االستبٌانات 

التً خضعت 

 للتحلٌل

نسبة 

االستبٌانات التً 

 خضعت للتحلٌل

29 30 - 7 25 86.5% 
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 %522 %6.7 %51.1 %53.4 %0.0 النسبة%

 الخبرة

 
 3أقل من 

 سنوات

إلى أقل من  3

52 

إلى أقل  52

 53من 
 المجموع فأكثر 53

 23 03 52 3 5 العدد

 %522 %33.4 %15.5 %55.5 %0.0 النسبة%

المسمى 

 الوظٌفً

 المجموع رئٌس قسم مدٌر إدارة مدٌر عام 

 23 10 50 5 العدد

 %522 %55.5 %04.5 %0.0 النسبة%

فً كانوا من الذكور  %(1180نسبته )العٌنة وما  أفرادتبٌن أن غالبٌة  (087من خالل الجدول رقم )

%( 9082( مبحوثا وما نسبته )70)اإلناث، أما فٌما ٌخص العمر، فقد تبٌن أن %( من 9989) حٌن إن

%( تراوحت 0282( مبحوثاً وما نسبته )76)كذلك ، و21أقل من  إلىسنة  01من  أعمارهمكانت 

 21من  أعمارهم( كانت %90.2ته )وما نسب ا( مبحوث70سنة و ) 21أقل من  إلى 21من  أعمارهم

( مبحوثٌن وما 1وأن ) ٌحمل المؤهل الثانوي%( 9.9) موما نسبته اً واحداً أن  مبحوثأكثر، وتبٌن سنة ف

ٌحملون %( 10.0وما نسبته ) ا( مبحوث00)مؤهل الدبلوم العالً و%( كانوا من حملة 72.6نسبته )

مؤهل %( كانوا من حملة 082مبحوثٌن وما نسبته )( 2)( وسوبكالورٌال أو المؤهل الجامعً )اللٌسانس

( 2سنوات و ) 2من أقل %( كانت خبرته9.9وما نسبته) واحدا  أن مبحوثاالماجستٌر فأكثر، وتبٌن 

مبحوثا وما  (72سنوات و )71اقل من  إلى 2%( تراوحت خبرتهم من77.7وما نسبته ) ٌنمبحوث

مبحوثا وما  (92و )سنة72 إلى تسنوا 71ضمن الفئة من %( كانت خبرتهم07.7نسبته)

فأكثر، كما بٌنت النتائج فً الجدول أن مبحوثا واحد ما  سنوات 72%( كانت خبرتهم 22.6نسبته)

( 09%( كانوا مدراء إدارة ، و)9681( مبحوثا وما نسبته )79%( كان مدًٌرا عاًما و )989نسبته )

ن البٌانات الشخصٌة تعتبر مؤشرات إٌجابٌة وبذلك فإ%( كانوا رؤساء أقسام، 1787مبحوثاً وما نسبته )

تساعد فً وصول الدراسة الحالٌة إلى حقائق علمٌة ٌمكن تعمٌمها على مجتمع الدراسة لما فٌها من 

 .والمسمى الوظٌفً تنوع فً الجنس والعمر والمؤهل العلمً وسنوات الخبرة

فً شكله األولً البد من إخضاعه  بعد ما تمت صٌاغة االستبٌان:  الصدق والثبات ألداة الدراسة 4.1

 وفق التالً : الختبار الصدق والثبات

: ٌقصد بصدق أداة الدراسة، أن تقٌس عبارات االستبٌان ما وضعت لقٌاسه،   صدق االستبٌان 5.4.1

وقمنا  بالتأكد من صدق االستبٌان من خالل الصدق الظاهري لالستبٌان ) صدق المحكمٌن( وصدق 

 عبارات االستبٌان ، والصدق البنائً لمحاور االستبٌاناالتساق الداخلً ل

ٌقوم علً فكرة مدى مناسبة عبارات االستبٌان لما ٌقٌس ولمن ٌطبق علٌهم  الصدق الظاهري: 0.4.1

ومدي عالقتها باالستبٌان ككل ومن هذا المنطلق تم عرض االستبٌان فً صورته األولٌة علً عدد من 

وجهات نظرهم واالستفادة من أرائهم فً تعدٌله والتحقق  ألخذتصاص المحكمٌن من ذوي الخبرة واالخ

من مدى مالءمة كل عبارة للمحور الذي ٌنتمً إلٌه ومدى سالمة ودقة الصٌاغة اللغوٌة والعلمٌة 

وفً ضوء أراء السادة  ،ومدى شمول االستبٌان لمشكل الدراسة وتحقٌق أهدافها ،لعبارات االستبٌان

 ٌاغة بعض الفقرات و إضافة عبارات أخري لتحسٌن أداة الدراسة.المحكمٌن تم إعادة ص
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حٌث  ،صدق االتساق البنائً أحد مقاٌٌس صدق أداة الدراسة : صدق االتساق البنائً لالستبٌان 1.4.1

وٌبٌن صدق االتساق البنائً مدي  ارتباط  إلٌها،تحقق األهداف التً تسعً األداة الوصول  ىٌقٌس مد

وعلٌه قمنا بحساب معامل ، أداة الدراسة بالدرجة الكلٌة لفقرات االستبٌان مجتمعة كل محور من محاور

 االرتباط "بٌرسون" بٌن درجة كل محور والدرجة الكلٌة لالستبٌان والجدول التالً ٌوضح ذلك.

 االستبٌان محاور( ٌوضح مدي االتساق البنائً  ل287جدول رقم )

-P معامل االرتباط محاور االستبٌان

Value 

 النتٌجة

محاور 

 االستبٌان

 ٌوجد ارتباط 2.222 2.752 المحور األول)عملٌات إدارة المعرفة(

المحور الثانً)معوقات ممارسة إدارة 

 المعرفة(

 ٌوجد ارتباط 2.222 2.737

والمحور  18211من خالل الجدول أعاله نجد معامالت االرتباط بٌرسون لكل محور ) األول بلغ قٌمته 

( من محاور االستبٌان والمعدل الكلً  لعبارته وبذلك ٌتبٌن أن معامالت  18222غ قٌمته)الثانً بل

( وبذلك ٌعتبر المحاور صادقة ومتناسقة α=1812االرتباط ذات داللة إحصائٌة عند مستوي معنوٌة )

 لما وضعت  لقٌاسه. 

ولو تم إعادة  حتىس النتٌجة ٌقصد بثبات االستبٌان أن ٌعطً هذا االستبٌان نف ثبات االستبٌان : 2.4.1

توزٌعه أكثر من مرة تحت نفس الظروف والشروط، أو بعبارة أخرى أن ثبات االستبٌان ٌعنً 

االستقرار فً نتائجه وعدم تغٌٌرها بشكل كبٌر فٌما لو تم إعادة توزٌعها على أفراد العٌنة عدة مرات 

تبٌان الدراسة من خالل طرٌقة معامل ألفا من ثبات اس  انخالل فترات زمنٌة معٌنة. وقد تحققت الباحث

عند حساب قٌمة معامل الثبات )ألفا كرونباخ( كانت النتائج كما هً مبٌنة  كرو نباخ   وذلك كما ٌلً:

 بالجدول التالً :

 ( ٌوضح نتائج اختبار ألفا كرونباخ لقٌاس ثبات االستبانة287جدول )

 باتالث كرونباخ معامل ألفا عدد الفقرات المحاور ت

 18202 18012 1 اكتساب المعرفة -5

 18211 18090 1 تخزٌن المعرفة -0

 18007 18621 1 توزٌع المعرفة -1

 18090 18602 1 تطبٌق المعرفة -2

 18220 18210 0 المعوقات -3

جمٌع عبارات  

 االستبٌان

06 18220 18212 

 الثبات = الجدر التربٌعً الموجب لمعامل ألفا كرونباخ

( أن قٌمة معامل ألفا كرونباخ كانت مرتفعة لكل المحاور 287من النتائج الموضحة فً جدول )واضح 

( لكل محور من محاور االستبٌان .كذلك كانت قٌمة معامل ألفا   18210،  18602وتتراوح بٌن. )

، 18090بٌن ) وتتراوح(. وكانت قٌمة الثبات مرتفعة لكل المحاور 18220لجمٌع فقرات االستبٌان )
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لكل محور من محاور االستبٌان. كذلك كانت قٌمة الثبات لجمٌع فقرات االستبٌان مساوٌة لً  (18220

من ثبات استبٌان  اقد تأكد  انوبذلك ٌكون الباحث ( وهذا ٌعنً انه معامل الثبات مرتفع جداً 18212)

النتائج واإلجابة على  على علً مقدار من الثقة بصحة االستبٌان وصالحٌته لتحلٌل مالدراسة مما ٌجعله

  .أسئلة الدراسة

 :الدراسة  األسالٌب اإلحصائٌة المستخدمة فً 5.1

بتفرٌغ وتحلٌل االستبٌان ، ومعالجة بٌانات الدراسة وفقاً لبرنامج الحزم اإلحصائٌة  انقام الباحث   

ختصارًا والذي عبر عنه ا  (Statistical Process For Social Science)للعلوم االجتماعٌــة 

(SPSS:حٌث استخدم الباحث أسالٌب المعالجة اإلحصائٌة التالٌة ) 

المتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري : ٌستخدم هذا األمر بشكل أساسً ألغراض تفٌد فً  - 7

 وصف عٌنة الدراسة.

 ( لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ ) -9

 .وإجمالٌهإلٌجاد العالقة بٌن كل محور من محاور االستبٌان  اط:معامل االرتب -0

: لتحدٌد جوهرٌة الفروق بٌن متوسط االستجابة ومتوسط ( One Sample T – test) ًاختبار ت  -2

 الخماسً.( فً المقٌاس 0القٌاس )

 لمحاور الدراسة وفق إجابات المبحوثٌن : ًالوصف اإلحصائ 6.1

ٌجابٌاً )أفراد العٌنة غٌر متفقٌن على فقرات المجال( إذا كانت قٌمة الداللة هنا ٌكون المجال إ     

( وقٌمة متوسط االستجابة إلجمالً المجال أقل من قٌمة المتوسط المعٌاري 1812اإلحصائٌة أقل من )

ختبار ( ، وٌكون سلبٌاً )أفراد العٌنة متفقٌن على فقرات المجال( إذا كانت قٌمة الداللة اإلحصائٌة لال0)

(، 0( وقٌمة متوسط االستجابة إلجمالً المجال أكبر من قٌمة المتوسط المعٌاري )1812أقل من )

وٌكون المجال متوسطاً )ال سلبً وال اٌجابً( إذا كانت قٌمة الداللة اإلحصائٌة لالختبار أكبر من 

(1812.) 

 واقع ممارسة عملٌات إدارة المعرفة : 7.1

 اكتساب المعرفة : 5.7.1

المتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري إلجابات مجتمع الدراسة حول بعد اكتساب ( 687ل )جدو

 المعرفة

االنحراف  المتوسط العبارات ت

 المعٌاري

درجة 

 الممارسة

7- 
 ٌعمل المصرف على تجمٌع المعرفة فً مكان واحد

ممارسة  979. 2.62

 متوسطة

رفة الكتساب المع مناسبةٌرصد لمصرف مبالغ مالٌة  -9

 الخارجٌة

ممارسة  820. 2.61

 متوسطة

ٌشجع المصرف أفراده على البحث والتطوٌر عن  -0

 المعرفة المرتبطة بأنشطته

ممارسة  910. 2.54

 ضعٌفة
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2- 
 .المعرفة الداخلٌة اكتساب المصرف على ٌشجع

ممارسة  985. 2.55

 ضعٌفة

 المتاحة للمعرفة المنظم بالرصد المصرف ٌقوم -2
 ن مصادرها المختلفةم  والمتجددة

ممارسة  1.018 2.59

 ضعٌفة

ٌعمل المصرف على تبادل المعرفة من خالل العمل  -6

 الجماعً وفرق العمل

ممارسة  794. 9817

 متوسطة

ٌوفر المصرف وسائل تكنولوجٌة متطورة لتجمٌع  -1

وتوثٌق التجارب والخبرات المتوفرة للمساعدة فً 

 اكتساب المعرفة

 ممارسة 869. 0829

 مرتفعة

 2.94 المتوسط العام 

 بغٌر موافق )ممارسة ضعٌفة(( أن أفراد العٌنة كانت إجاباتهم 687أظهرت النتائج فً الجدول رقم )

، وكانت اإلجابة على فقرة واحدة ب.. "اكتساب المعرفةفقرات من فقرات هدا المحور" ثالثةعلى 

أن و ثة فقرات ب.. محاٌد )ممارسة متوسطة(،)ممارسة مرتفعة(، بٌنما كان متوسط اإلجابات لثالموافق

مما ٌدل على أن أفراد العٌنة (، 9.22قٌمة متوسط استجابات أفراد العٌنة إلجمالً المحور تساوي )

 .قٌد الدراسة كان بدرجة متوسطة بالمصرف اكتساب المعرفةٌتفقون بأن مستوى 

 : تخزٌن المعرفة 0.7.1

راف المعٌاري إلجابات مجتمع الدراسة حول بعد تخزٌن المتوسط الحسابً واالنح( 187جدول )

 المعرفة

االنحراف  المتوسط العبارات ت

 المعٌاري

درجة 

 الممارسة

ٌعمل المصرف على تخزٌن المعرفة من خالل  -5

 تكنولوجٌا المعلومات المتوفرة

ممارسة  985. 3.39

 متوسطة

ٌتم تدوٌن اآلراء والخبرات والتجارب فً المجال  -0

 رفً  المص

ممارسة  1.162 3.28

 متوسطة

لدى الجهات المعنٌة فً المصرف القدرة على تنظٌم  -1

 المعرفة المكتسبة

ممارسة  1.240 3.41

 متوسطة

2- 
 تخزن المعرفة فً أماكن مخصصة و آمنة

ممارسة  1.045 3.66

 متوسطة

ٌوجد بالمصرف آلٌات واضحة لتخزٌن المعلومات  -3

 ٌتطلبها العمل وتوثٌقها بالطرٌقة التً 

ممارسة  985. 3.45

 متوسطة

4- 
 ٌتم الحصول على المعرفة بسهولة من مراكز الحفظ

ممارسة  982. 0821

 مرتفعة

ٌقوم المصرف وبشكل مستمر بمتابعة ومراقبة سٌر  -5

 العمل

ممارسة  890. 0822

 مرتفعة

 3.20 المتوسط العام 

على  ب..محاٌد)ممارسة متوسطة(لعٌنة كانت إجاباتهم ( أن أفراد ا187أظهرت النتائج فً الجدول رقم )

ب..  فقرتان، وكانت اإلجابة على "تخزٌن المعرفةفقرات من فقرات هدا المحور" خمسة

(، 0891أن قٌمة متوسط استجابات أفراد العٌنة إلجمالً المحور تساوي )و)ممارسة مرتفعة(، موافق
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قٌد الدراسة كان بدرجة  بالمصرف تخزٌن المعرفة مما ٌدل على أن أفراد العٌنة ٌتفقون بأن مستوى

 .متوسطة

 توزٌع المعرفة : 1.7.1

 المتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري إلجابات مجتمع الدراسة حول بعد توزٌع المعرفة( 087جدول )

االنحراف  المتوسط العبارات ت

 المعٌاري

درجة 

 الممارسة

5- 
 لمستوٌاتٌسمح المصرف بتبادل المعرفة فً جمٌع ا

ممارسة  1.013 3.21

 متوسطة

ٌتقبل العاملون عملٌة نقل المشاركة والتبادل فً المعارف  -0

 والخبرات

ممارسة  780. 0820

 مرتفعة

نظام العمل فً المصرف مصمم بشكل ٌسمح بنشر  -1

 المعرفة 

ممارسة  825. 3.41

 مرتفعة

ٌحرص المصرف على عقد العدٌد من الندوات  -2

 لتبادل المعرفة بٌن الموظفٌن  واالجتماعات

ممارسة  726. 3.79

 مرتفعة

شبكات االتصال الداخلٌة تساعد على نقل وتبادل المعارف  -3

 بالمصرف

ممارسة  1.185 3.24

 متوسطة

ٌتم نقل المعرفة بطرق وأسالٌب تكنولوجٌة أمنة داخل  -4

 المصرف

ممارسة  78190 0822

 مرتفعة

ئق والنشرات الداخلٌة لتوزٌع ٌعتمد المصرف طرٌقة الوثا -5

 المعرفة

ممارسة  827. 0821

 مرتفعة

 1.55 المتوسط العام 

 ب.. موافق )ممارسة مرتفعة(( أن أفراد العٌنة كانت إجاباتهم 087أظهرت النتائج فً الجدول رقم )

د ب.. محاٌ فقرتان، وكانت اإلجابة على "توزٌع المعرفةفقرات من فقرات هدا المحور" خمسةعلى 

مما (، 0817أن قٌمة متوسط استجابات أفراد العٌنة إلجمالً المحور تساوي )و)ممارسة متوسطة(، 

 مرتفعة.قٌد الدراسة كان بدرجة  بالمصرف توزٌع المعرفةٌدل على أن أفراد العٌنة ٌتفقون بأن مستوى 

 تطبٌق المعرفة : 2.7.1

ت مجتمع الدراسة حول بعد تطبٌق المتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري إلجابا( 287جدول )

 المعرفة

االنحراف  المتوسط العبارات ت

 المعٌاري

درجة 

 الممارسة

على تطبٌق ما تم اكتسابه  باستمرارٌعمل المصرف  -5

 من معرفة 

ممارسة  1.119 3.39

 متوسطة

ممارسة  948. 3.38ٌهٌئ المصرف المناخ المناسب لالستفادة من المعرفة  -0
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 متوسطة الجدٌدة

على االستجابة السرٌعة  إدارة المعرفة تساعد -1

 .للتغٌرات التً تحدث فً بٌئة العمل

ممارسة  797. 3.32

 متوسطة

إدارة المعرفة فً بنائه  تثبٌتٌحرص المصرف على  -2

 التنظٌمً 

ممارسة  1.022 3.48

 مرتفعة

فً أعمالهم اتجاه   ٌطبق العاملون معارفهم وخبراتهم -3

 المصرف

ممارسة  983. 3.59

 مرتفعة

تساعد إدارة المعرفة المصرف على تحسٌن استغالل  -4

 الفرص المتاحة أمامه

ممارسة  983. 0801

 متوسطة

ٌهتم المصرف بمدى تطبٌق العاملٌن للمعرفة عند  -5

 تقٌٌم أدائهم

ممارسة  78117 9820

 ضعٌفة

 1.13 المتوسط العام 

 ب..محاٌد )ممارسة متوسطة(راد العٌنة كانت إجاباتهم ( أن أف287أظهرت النتائج فً الجدول رقم )

ب..  فقرتان، وكانت اإلجابة على "تطبٌق المعرفةعلى أربعة فقرات من فقرات هدا المحور"

)ممارسة مرتفعة(، بٌنما كان متوسط اإلجابات على فقرة واحدة ب.. غٌر موافق )ممارسة موافق

مما ٌدل على أن (، 0.02ٌنة إلجمالً المحور تساوي )أن قٌمة متوسط استجابات أفراد العو ضعٌفة(،

 .قٌد الدراسة كان بدرجة متوسطة بالمصرف تطبٌق المعرفةأفراد العٌنة ٌتفقون بأن مستوى 

ولتحدٌد مستوى واقع ممارسة عملٌات إدارة المعرفة بالمصرف قٌد الدراسة، فإن النتائج فً الجدول 

( وهً أكبر من قٌمة 0817ات إلجمالً المحور تساوي )( بٌنت إن قٌمة متوسط استجاب7187رقم )

( ولتحدٌد معنوٌة الفروق فإن النتائج فً الجدول بٌنت أن 1817( وكانت الفروق )0متوسط القٌاس )

( وهذا ٌدل على عدم معنوٌة 1812( وهً أكبر من)18060قٌمة الداللة اإلحصائٌة لالختبار تساوي )

 عملٌات إدارة  المعرفة بالمصرف قٌد الدراسة كان متوسًطا.الفروق، وهذا ٌشٌر إلى أن مستوى 

إدارة  تمحور ممارسة عملٌاإلجمالً  (One Sample T- test)( نتائج اختبار 7187جدول رقم )

 المعرفة
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ممارسة عملٌات إدارة 

المعرفة بالمصرف قٌد 

 الدراسة

غٌر  2.646 2.545 2.143 2.25 1.25

 معنوي

 متوسط
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 المتغٌر )معوقات ممارسة إدارة المعرفة( : 52.1

مجتمع الدراسة حول معوقات إدارة  المتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري إلجابات( 7787جدول )

 المعرفة

االنحراف  المتوسط العبارات ت

 المعٌاري

 الترتٌب

وجود ضعف ألهمٌة توظٌف عملٌات إدارة المعرفة  -5

 للعاملٌن بالمصرف

 الثامن 978. 3.21

 الرابع 871. 3.48 ضعف أنظمة االتصال داخل المصرف -0

 السابع 786. 3.24 القٌادة وأسالٌب الرقابة التقلٌدٌة -1

ضعف اإلمكانٌات والبنٌة التحتٌة التً تدعم عملٌات  -2

 إدارة المعرفة بالمصرف

 الثانً 949. 0819

ضعف الثقافة التنظٌمٌة لألفراد العاملٌن داخل  -3

 المصرف

 الثالث 829. 0867

 األول 986. 0800 مقاومة األفراد العاملٌن ألي تغٌٌر داخل المصرف -4

خدام الوسائل والتقنٌات الحدٌثة التً تطبق قلة است -5

 إدارة المعرفة بالمصرف 

 السادس 869. 0821

ضعف الربط بٌن أهداف المصرف وأهداف إدارة  -6

 المعرفة

 الخامس 867. 3.41

 3.91 المتوسط العام 

فً المشاكل أو المعوقات التً تواجه المصرف قٌد الدراسة  ( تبٌن أن أكثر7787من الجدول رقم )

ممارسة عملٌات إدارة المعرفة كانت فً الترتٌب األول هو مقاومة األفراد العاملٌن ألي تغٌٌر داخل 

المصرف وفً الترتٌب الثانً هو ضعف اإلمكانٌات والبنٌة التحتٌة التً تدعم عملٌات إدارة المعرفة 

ملٌن داخل المصرف وفً بالمصرف أما فً الترتٌب الثالث فكانت ضعف الثقافة التنظٌمٌة لألفراد العا

الترتٌب الرابع كانت ضعف أنظمة االتصال داخل المصرف وفً الترتٌب الخامس تمثلت فً ضعف 

الربط بٌن أهداف المصرف وأهداف إدارة المعرفة وفً الترتٌب السادس كانت قلة استخدام الوسائل 

ابع تمثلت فً القٌادة وأسالٌب والتقنٌات الحدٌثة التً تطبق إدارة المعرفة بالمصرف وفً الترتٌب الس

الرقابة التقلٌدٌة والترتٌب الثامن واألخٌر وجود ضعف ألهمٌة توظٌف عملٌات إدارة المعرفة للعاملٌن 

 بالمصرف.

ولتحدٌد مستوى المعوقات أو المشاكل التً تواجه المصرف لتوظٌف إدارة المعرفة ، فإن النتائج فً  

( وهً أكبر من 0827وسط استجابات إلجمالً المحور تساوي )( بٌنت إن قٌمة مت7987الجدول رقم )

( ولتحدٌد معنوٌة الفروق فإن النتائج فً الجدول بٌنت 1827( وكانت الفروق )0قٌمة متوسط القٌاس )

( وهذا ٌدل على معنوٌة الفروق، 1812أن قٌمة الداللة اإلحصائٌة لالختبار تساوي صفًرا وهً أقل من )

 توى المعوقات والمشاكل فً المصرف قٌد الدراسة كان مرتفًعا.وهذا ٌشٌر إلى أن مس

المشاكل أو المعوقات التً  محورإلجمالً  (One Sample T- test)( نتائج اختبار 7987جدول رقم )

 تواجه المصرف فً ممارسة عملٌات إدارة المعرفة
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المعوقات التً تواجه 

المصرف فً ممارسة 

 عملٌات إدارة المعرفة

 مرتفع معنوي 2.222 6.152 2.446 2.75 1.75

 ق توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتٌة:نتائج الدراسة : ممن خالل العرض التحلٌلً الساب 55.1

بٌنت الدراسة أّن مستوى ممارسة عملٌات إدارة المعرفة بالمصرف قٌد الدراسة كانت متوسطة من  -7

( ولبعد تخزٌن 9822وجهة نظر المبحوثٌن فقد بلغت قٌمة متوسط االستجابة لبعد اكتساب المعرفة )

( وذاك وفق تدرج 0802د تطبٌق المعرفة )( ولبع0817( ولبعد توزٌع المعرفة )0891المعرفة )

 مقٌاس لٌكرت الخماسً.

 أن متغٌرات ممارسة عملٌات إدارة المعرفة فً المصرف قٌد الدراسة كانت غٌر دالة معنوٌاً. -9

 أن المعوقات التً تواجه المصرف فً ممارسة عملٌات إدارة المعرفة كانت ذات داللة معنوٌة. -0

حول دون ممارسة عملٌات إدارة المعرفة فً المصرف قٌد توجد العدٌد من المعوقات التً ت -2

(، وهذا ٌشٌر إلى أن 0827الدراسة، حٌث كان المتوسط الحسابً إلجابات أفراد مجتمع الدراسة)

 مستوى المعوقات فً المصرف قٌد الدراسة كان مرتفعاً.

 توصٌات الدراسة : 50.1

فً  المعرفة إدارة توظٌف وممارسةوكٌفٌة  المعرفة، بإدارة المتعلقة بالمفاهٌم العاملٌن توعٌة -7

 األعمال المنوطة بهم.

 الرؤٌة توضح والتً اإلدارٌة فً الممارسات اإلصالح نحو تتجه التً المصرفٌة بالقٌادات االهتمام -9
 للمصرف. المستقبلٌة

 .المعرفة إدارة مع بما ٌنسجم اإلدارٌة الممارسات فً المتبعة األسالٌب تعدٌل ضرورة -0

ى تصمٌم البرامج التدرٌبٌة للقٌادات المصرفٌة للتعرٌف بعملٌات إدارة المعرفة العمل عل -2

 .وممارستها مما ٌساهم فً خلق مناخ داعم إلدارة المعرفة

العمل على توفٌر وسائل تكنولوجٌة متطورة لتجمٌع وتوثٌق التجارب والخبرات للمساعدة فً  -2

 .اكتساب المعرفة

د العدٌد من الندوات واالجتماعات لتبادل المعرفة بٌن تطوٌر السٌاسة العامة للمصرف وعق -6

 .الموظفٌن بحٌث تشجع األفراد العاملٌن على عرض أفكارهم الجدٌدة 

العمل على تهٌئة المناخ المناسب لالستفادة من المعرفة الجدٌدة وتثبٌت إدارة المعرفة فً البناء  -1

 .التنظٌمً للمصرف قٌد الدراسة

معوقات والمشاكل التً تواجه المصرف قٌد الدراسة على ممارسة عملٌات العمل على تدلٌل كافة ال -0

 إدارة المعرفة.



 قطاع المصارف اللٌبٌة فً واقع ممارسة عملٌات إدارة المعرفة
The reality of the Practice of Knowledge management processes in the Libyan banking 
sector 

010 

2-  

 المراجع

 المراجع العربٌة : –أوال 

تصور مقترح لتطبٌق عملٌات إدارة المعرفة فً جامعة (، 9172البرعصً، فتحً عٌسى فرج ) -5

 .المرج، العدد الرابع، المجلة اللٌبٌة العالمٌة، جامعة بنغازي، كلٌة التربٌة عمر المختار

أثر عملٌات إدارة المعرفة فً (، 9170الدوري، جمال أحمد حمد والحٌت، أحمد فتحً محمد) -0

، كلٌة العلوم اإلدارٌة والمالٌة جامعة االبتكار التنظٌمً فً شركات الصناعات الدوائٌة فً األردن

 عمان األهلٌة.

، دار صفاء للنشر 7، طإدارة المعرفة اتجاهات معاصرة فً(، 9110الزٌادات، محمد عواد أحمد) -1

 والتوزٌع، عمان.

، إدارة الجودة الشاملة من المستهلك إلى المستهلك(، 9112الطائً، ٌوسف، والفضل، مؤٌد) -2

 ، مؤسسة الوراق للنشر والطباعة، األردن.7منهج كمً، ط

ار البدٌل دور إدارة المعرفة فً اختٌ(، 9171الطٌط، أحمد عدنان و العاٌد، سرى إبراهٌم ) -3

 (، العدد األول.01المجلة العربٌة لإلدارة، المجلد) االستراتٌجً,

 ، عالم الكتب الحدٌثة للشر والتوزٌع، عمان.7، طإدارة المعرفة(، 9112الظاهر، نعٌم إبراهٌم ) -4

دور إدارة المعرفة فً تنمٌة الموارد البشرٌة األكادٌمٌة فً الجامعات (، 9177العلول، سمر) -5

 ، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة، جامعة األزهر فلسطٌن.بقاع غزةالفلسطٌنٌة 

مجلة جامعة دمشق دور إدارة المعرفة فً رفع كفاءة أداء المنظمات, (، 9171الفارس، سلٌمان) -6

 (.9(، العدد)96للعلوم االقتصادٌة والقانونٌة، المجلد )

، دراسة ع التنظٌمًإدارة المعرفة وأثرها فً اإلبدا(، 9119الكبٌسً، صالح الدٌن عواد) -7

استطالعٌة مقارنة لعٌنة من شركات القطاع الصناعً المختلط، رسالة دكتوراه غٌر منشورة، 

 بغداد، العراق.

دور القٌادة اإلستراتٌجٌة فً تفعٌل عملٌات (، 9172المصري، سلمان محمد عادل سلمان ) -52

منشورة، أكادٌمٌة اإلدارة  ، رسالة ماجستٌر غٌرإدارة المعرفة بوزارة الداخلٌة واألمن الوطنً

 والسٌاسة للدراسات العلٌا، غزة.

، دار الكتب الوطنٌة، االتجاهات الحدٌثة فً إدارة األعمال(، 9171جاد الرب، السٌد محمد ) -55
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، إثراء للنشر إدارة المعرفة(، 9177جرادات، ناصر، والمعانً، أحمد، والصالح، أسماء) -50

 والتوزٌع، عمان.

، األهلٌة للنشر والتوزٌع، 7"، ط(, إدارة المعرفة"مدخل نظري9112حجازي، هٌثم علً) -51
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، كلٌة المهارات اإلدارٌة فً القٌادة وآثارها فً مكافحة الفساد(، 9177عٌد، السٌد رجب ) -55

 التجارة، جامعة قناة السوٌس، مصر.

، دراسة تشخٌصٌة أثر إدارة المعرفة فً اإلبداع والتنافسٌة(، 9116محمد، خمٌس مصر) -56

ري، مقارنة فً الشركات العامة للصناعات الجلدٌة والمركز الوطنً لالستشارات والتطوٌر اإلدا

 رسالة دكتوراه غٌر منشورة، كلٌة اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد.
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