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Abstract:
The study aims to develop a research model to identify the requirements of
knowledge management in the mining sector from the perspective of
employees, by examining the relationship between knowledge management
requirements (organizational culture, management leadership, organizational
structure and information technology) and the application of knowledge
management in the mining sector, in order to determine the reality of
knowledge management requirements in Jordanian phosphate in the
development, management, production and manufacture of phosphates
resulting in more efficient production, while the study made several
recommendations, such as holding a series of workshops and conferences to
introduce a knowledge management culture, designing a central database in
various sectors, including the mining industry, to store and exchange knowledge,
focusing on infrastructure and technology and allocating financial and
intellectual resources. This is to establish effective communication networks in
the mining sector.
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تطبٌق متطلبات إدارة المعرفة فً قطاع الصناعات التعدٌنٌة من وجهة نظر الموظفٌن :دراسة مقترحة على
شركة مناجم الفوسفات االردنٌة
مهند أحمد المومنً ،الجامعة األردنٌة ،األردنmoh.momani@ju.edu.jo ،
وئام عارؾ الخالٌلة ،محاضر ؼٌر متفرغ ،قسم ادارة االعمال ،كلٌة األعمال ،جامعة العلوم
التطبٌقٌة ،عمان/األردن)w_khalayleh@asu.edu.jo( ،
ملخص
هدفت هذه الدراسة إلى تطوٌر أنموذج بهدؾ التعرؾ على متطلبات إدارة المعرفة فً قطاع الصناعات
التعدٌنٌة من وجهة نظر الموظفٌن  ،من خالل دراسة العالقة بٌن متطلبات إدارة المعرفة (الثقافة التنظٌمٌة،
القٌادة اإلدارٌة ،الهٌكل التنظٌمً وتكنولوجٌا المعلومات) وتطبٌق إدارة المعرفة فً قطاع الصناعات
التعدٌنٌة  ،وذلك لتحدٌد واقع متطلبات إدارة المعرفة فً مناجم الفوسفات االردنٌة فً تطوٌر وادارة وانتاج
وتصنٌع الفوسفات مما ٌؤدي الى زٌادة كفاءة االنتاج ،فً حٌن قدمت الدراسة عدة توصٌات مثل :عقد سلسلة
من ورش العمل والمؤتمرات لنشرالوعً بثقافة إدارة المعرفة  ،تصمٌم قاعدة بٌانات مركزٌة فً مختلؾ
القطاعات ومنها قطاع الصناعات التعدٌنٌة لخزن المعرفة وتبادلها ،التركٌز على البنٌة التحتٌة والتكنولوجٌة
وتخصٌص الموارد المالٌة والفكرٌة لتأسٌس شبكات اتصال فاعلة فً قطاع الصناعات التعدٌنٌة.
الكلمات المفتاحٌة :إدارة المعرفة ،قطاع الصناعات التعدٌنٌة ،شركة مناجم الفوسفات ،األردن.
المقدمة
ٌعتمد الزمن الحاضر اعتمادا كلٌاً على المعرفة فً جمٌع أمور الحٌاة باعتبارها من أنفس الموارد الثمٌنة لمن
ٌمتلكها،والتً تتمثل بالخبرة اإلنسانٌة والقٌم والمعتقدات والمهارات ،فهً أكثر العناصر فاعلٌة وتأثٌراً فً
الوقت الحالً،باعتبارها من األسس التً ٌقوم علٌها التطور الفكري والتقنً الذي ٌتالءم مع التؽٌرات
المستمرة السرٌعة ،والتً تركز على المٌزة لتنافسٌة ،ودورها بالرؤٌة المستقبلٌة فً عصر إدارة المعرفة،
األمر الذي ٌعزز من استثمار المعرفة واإلبداع فً شتى المجاالت ،من أجل تحقٌق أهداؾ مختلؾ القطاعات
ومنها قطاع الصناعات التعدٌنٌة فً تشٌٌد البناء المعرفً والفكر النٌر المتطور الذي ٌدعم وٌرفد المعرفة
المتخصصة والمتنوعة لالرتقاء بالمجتمع وأفراده .قد تكتسب إدارة المعرفة أهمٌتها من خالل األهداؾ التً
تسعى لتحقٌقها ،فهً تعمل على توفٌر المعرفة للمنظمة بشكل دائم وترجمتها إلى سلوك عملً ٌخدم أهداؾ
المنظمة بتحقٌق الكفاءة والفاعلٌة من خالل تخطٌط جهود المعرفة وتنظٌمها،بصورة تؤدي إلى تحقٌق
األهداؾ اإلستراتٌجٌة لها ،وتعمل كذلك على توفٌر اإلمكانات والقدرات التنافسٌة الممٌزة ،لتنعكس على
سلوك األفراد بالمنظمة وتالمس قدراتهم ٕوامكاناتهم وتؤثر فً طرٌقة العمل والتقنٌة المعتمدة ،التً تعمل
على االنسجام بٌن الممارسات والتوجهات الحالٌة والمستقبلٌة إلى جانب ما تنفذه من إستراتٌجٌة تجعل كل
فرع من فروع المنظمة ٌسهم بإنتاج معرفة حسب مهام الفرع ،مما ٌجعل جمٌع الفروع تعمل بوقت محدد
األمر الذي ٌعود بالنفع على المنظمة .حٌث ان قطاع الصناعات التعدٌنٌة لها مكانه عالٌة فً الوقت الحالً من
خالل االستؽالل االمثل للمعرفة وادارتها من خالل تولٌد وتخزٌن ومشاركة وتطبٌق المعرفة.
إن تطبٌق متطلبات إدارة المعرفة فً قطاع الصناعات التعدٌنٌة ال تعمل فً الفراغ ،بل تعمل فً اطار ببٌئة
تنظٌمٌة تتضمن العدٌد من المتطلبات تتفاعل فٌما بٌنها وتؤثر على عملٌة ادارة المعرفة فً القطاعات ومن
اهم تلك المتطلبات الثقافة التنظٌمٌة ،الهٌكل التنظٌمً ،تكنولوجٌا المعلومات ،القٌادة االدارٌة وبناء على ما
سبق فإن حقل إدارة المعرفة بمفهومه العصري وتحدٌاته العالمٌة ٌفرض على القطاعات وخاصة قطاعات
التعدٌن والتً هً من أهم المنظمات أن تقوم بجهد اكبر فً هذا المجال ،فإدارة المعرفة ،ورأس المال
الفكري ،أصبحت من األسس التً تبنى علٌها األمم المتقدمة ،وهً الشؽل الشاؼل لخبراء العالم فً وقتنا
الحاضر ،وهذا ٌشكل اكبر تحد للقطاعات ،وٌفرض علٌها أن تحدث نقلة نوعٌة فً إدارة المعرفة.
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كما تعد نظم المعلومات اإلدارٌة بشكل عام ونظم ادارة المعرفة بشكل خاص أداة مهمة فً عملٌة إتخاذ
القرارٌ ،عبر عنها بأنها طرٌقة منظمة للحصول على المعلومات الصحٌحة فً المكان والزمان المناسب
وتقدٌمها لمتخذ القرار (Jawabreh, et al., 2020; Obeidat, et al., 2019; Alrowwad, et al.,
;2018; Obeidat & Altheeb, 2018; Obeidat, & Nofal, 2018; Tarhini, et al., 2018
;Zawaideh, et al., 2018; Masa'deh, et al., 2017, 2018; Aldmour & Obeidat, 2017
Yassien & Mufleh, 2017; Almajali & Al-Lozi, 2016; Masa'deh, 2016,2013,2012; AlDmour, et al., 2015; Al Azmi, et al., 2012; Masa'deh & Shannak, 2012; Shannak,
) .et al., 2012, 2010وعلٌه ،تسعى الدراسة الحالٌه لبحث كٌفٌة استثمار نظم المعلومات اإلدارٌة
المتطورة وإدارة المعرفة بالتحدٌد لتحقٌق المٌز التنافسٌة.
أهمٌة الدراسة:
 -1تعد هذه الدراسة محاولة لتسلٌط الضوء على متطلبات تطبٌق إدارة المعرفة فً مجال قطاع الصناعات
التعدٌنٌة (الفوسفات) وذلك من خالل أهمٌة مدخل إدارة المعرفة كأسلوب فً تحسٌن ادارة وانتاج وتصنٌع
الفوسفات.
 -2إٌضاح أهمٌة إدارة المعرفة بالنسبة للصناعات التعدٌنٌة السٌما الفوسفات ،ونظراً لالتساع فً مجاالت
استخدامات الفوسفات وتعظٌم القٌمة المضاعة واعتماد برامج ادارة ونقل المعرفة كمنهج اساسً فً تخطٌط
اهدافها المستقبلٌة.
األهمٌة العلمٌة:
 -1قد تسهم نتائج هذه الدراسة من خالل تحدٌد واقع متطلبات إدارة المعرفة فً مناجم الفوسفات االردنٌة فً
تطوٌر وادارة وانتاج وتصنٌع الفوسفات ٌؤدي الى زٌادة كفاءة االنتاج.
 -2تسعى هذه الدراسة إلى االرتقاء باألداء  ،من خالل االستؽالل األمثل للمعرفة وإدارتها من خالل تولٌد
وتخزٌن ومشاركة وتطبٌق المعرفة ،وبٌان عالقة إدارة المعرفة بالعملٌات االدارٌة والفنٌة وتحسٌن االنتاج.
مشكلة الدراسة:
شهد نهاٌة القرن الماضً اهتماماً كبٌراً بموضوع إدارة المعرفة وأثرها فً المنظمات التً أخذت تعدّها
إحدى موجوداتها الرئٌسٌة وسبباً مباشراً لنجاحها فً ظل بٌئة تتسم بالتنافسٌة العالٌة ،والتؽٌر المستمر ،مما
ٌستلزم تطبٌق مفهوم إدارة المعرفة لما لها من أهمٌة فً تحقٌق األداء المتمٌز .تشٌر الدراسات التً سٌتم
استعراضها إلى إمكانٌة تطبٌق مفهوم إدارة المعرفة فً قطاع الصناعات التعدٌنٌة وفً أكثر من ناحٌة من
خالل تطوٌر المنتج وتحسٌن جودته والتخطٌط االستراتٌجً و إمكانٌة تطبٌق واستخدام تكنولوجٌا المعلومات
فً القطاعات التعدٌنٌة ،لذلك ستحاول هذه الدراسة تحدٌد درجة تطبٌق متطلبات إدارة المعرفة فً قطاع
الصناعات التعدٌنٌة من وجهة نظر الموظفٌن تبعاً للتحصٌل العلمً والخبرة فً العمل للقطاعات الصناعات
التعدٌنٌة.
أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة الى تحقٌق األهداؾ التالٌة:
 -1تطوٌر أنموذج دراسة بهدؾ التعرؾ مستقبالً على درجة تطبٌق متطلبات إدارة المعرفة فً قطاع
الصناعات التعدٌنٌة.
 -2تطوٌر أنموذج دراسة بهدؾ دراسة العالقة بٌن متطلبات إدارة المعرفة (الثقافة التنظٌمٌة ،القٌادة اإلدارٌة،
الهٌكل التنظٌمً وتكنولوجٌا المعلومات) وتطبٌق إدارة المعرفة فً قطاع الصناعات التعدٌنٌة.
 -2تطوٌر أنموذج دراسة بهدؾ التعرؾ مستقبالً على درجة تطبٌق متطلبات إدارة المعرفة فً قطاع
الصناعات التعدٌنٌة تبعاً للتحصٌل العلمً للمستجٌب (الموظؾ) ،والخبرة فً العمل فً قطاع الصناعات
التعدٌنٌة.
 -3تطوٌر أنموذج دراسة بهدؾ تقدٌم مجموعة من التوصٌات والمقترحات حول متطلبات إدارة المعرفة فً
قطاع الصناعات التعدٌنٌة والتً من شانها أن تخدم إدارة شركة الفوسفات االردنٌة فً التطوٌر وتحسٌن
جودة المنتج.
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أنموذج الدراسة:
بناءً على الدراسات السابقة فقد اقترح الباحثان أن ٌكون أنموذج الدراسة كما هو مبٌن فً الشكل التالً:

المتغٌر المستقل

المتغٌرات المعدلة

الثقافة التنظٌمٌة

التحصٌل العلمً للموظف

المتغٌر التابع

القٌادة اإلدارٌة
الخبرة فً العمل
الهٌكل التنظٌمً

ادارة وتصنٌع وانتاج
الفوسفات

تكنولوجٌا المعلومات

الدراسات السابقة
دراسة (التلبانً واخرون ) 5102،المتمحوره حول متطلبات تطبٌق ادارة المعرفة فً الجامعات الفلسطٌنٌة
بقطاع ؼزة،حٌث استخدم الباحثون اداة االستبانة لجمع البٌانات من عٌنة عشوائٌة تناسبٌة من االكادٌمٌن
واالدارٌٌن العاملٌن بالجامعات الفلسطٌنٌة باالعتماد على المنهج الوصفً التحلٌلً ،حٌث احتل بعد تكنولوجٌا
المعلومات المرتبة االولى تاله بعد القٌادة ،الهٌكل التنظٌمً  ،الثقافة التنظٌمٌة .حٌث توصلت الدراسة الى
وجود عالقة اٌجابٌة بٌن متطلبات ادارة المعرفة (الثقافة التنظٌمٌة  ،الهٌكل التنظٌمً ،القٌادة  ،وتكنولوجٌا
المعلومات) وتطبٌق ادارة المعرفة بالجامعات الفلسطٌنٌة ،وقد توصلت الدراسة الى العدٌد من التوصٌات من
اهمهما:
 عقد سلسلة من ورش العمل والمؤتمرات لنشر الوعً بثقافة ادارة المعرفة. تصمٌم قاعدة بٌانات مركزٌة بٌن الجامعات الفلسطٌنٌة لتخزٌن المعرفة وتبادلها. التركٌز على البنٌة التحتٌة والتكنولوجٌا وتخصٌص الموارد المالٌة والفكرٌة لتأسٌس شبكات اتصال فاعلهفً الجامعات الفلسطٌنٌة.
دراسة (مكاوي واخرون  )5102،بعنوان :أثر البنٌة التحتٌة الدارة المعرفة على فاعلٌة أعضاء الهٌئة
التدرٌسٌة (دراسة تطبٌقٌة فً الجامعة االردنٌة) والتً هدفت على التعرؾ على مدى تأثٌر البنٌة التحتٌة
الدارة المعرفة بأبعادها (التكنولوجٌا  ،الهٌكلة والثقافة) على فاعلٌة أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فً الجامعة
االردنٌة ،حٌث استخدم الباحثون االستبانة من خالل توزٌعها على جمٌع اعضاء الهئٌة التدرٌسٌة بالجامعة
االردنٌة ،أظهرت بعض النتائج بأن ادارة المعرفة بأبعادها (التكنولوجٌا  ،الهٌكلة والثقافة) أثر فً فاعلٌة
اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فً الجامعة االردنٌة ،ووجود فروق ذات دالله احصائٌة فً تبنً ادارة المعرفة
بأبعادها فً الجامعة االردنٌة تعزى للعامل الدٌمؽرافً (الرتبة االكادٌمٌة) .حٌث اوصت الدراسة الى اهمٌة
ضمان وجود البنٌة التحتٌة الدارة المعرفة وضرورة مشاركة المعرفة بٌن أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة.
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دراسة ) )5102،other ، Draghiciaبعنوان :نهج ادارة المعرفة لتعاون الجامعة والصناعة فً االبتكار
المفتوح حٌث تم تطوٌر اطار عمل لتحلٌل كٌفٌة دعم الجامعات ومساهمتها فً التنمٌة االقتصادٌة المحلٌة
حٌث ان النهج المقترح ٌشٌر الى التعاون بٌن الجامعة والصناعة على اساس عملٌات نقل المعرفة من اجل
زٌادة مساهمتها والتأثٌر على التنمٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة على المستوى المحلً.
دراسة (مهدٌة واخرون  ) 5102،بعنوان  :عملٌات إدارة المعرفة والمٌزة التنافسٌة المستدامة (امتحان
تجرٌبً فً الجامعات الخاصة) حٌث ٌتكون مجتمع الدراسة من ( )525قائد اكادٌمً بمناصب مختلفة من
( )44جامعة عراقٌة خاصة ومن خالل المسح الكمً توصلت الدراسة الى العدٌد من النتائج وهً على
الجامعات الخاصة تولٌد المعرفة وتخزٌن المعرفة وتبادل المعرفة وتطبٌق المعرفة المدعومة بتحدٌد المعرفة
وصٌاؼة أهدافها فً جمٌع جوانب المنظمة وكذلك إلى مجموعة من انشطة المعرفة المتوفرة حالٌاً فً مجال
المعرفة االستراتٌجٌة.
دراسة (الزبون واخرون  )5102 ،بعنوان  :واقع ادارة المعرفة فً الجامعات االردنٌة من وجهة نظر
اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة وعالقة ذلك ببعض المتؽٌرات حٌث تكونت عٌنة الدراسة من ( )695عضو هٌئة
تدرٌس تم اختٌارهم بشكل عشوائً وتم تصمٌم استبانة لقٌاس واقع ادارة المعرفة بالجامعات االردنٌة الخاصة
وتم اجراء العدٌد من االختبارات حٌث تم التوصل الى النتائج التالٌة بأن هناك فروق ذات دالله احصائٌة بٌن
الذكور واالناث فً اجاباتهم عن واقع ادارة المعرفة تعزى لمتؽٌر الجنس ولصالحاالناث  ،ولمتؽٌر الخبرة
ولصالح مستوى الخبرة ولمتؽٌر الرتبة العلمٌة ولصالح فئة االستاذ المساعد .حٌث توصً هذه الدراسة الى
االهتمام بالقٌادات الجامعٌة التً تتجه نحو االصالح فً الممارسات االدارٌة والتً توضح الرؤٌة المستقبلٌة
للجامعة .
دراسة (بدح ،أحمد )5102،بعنوان  :العالقة بٌن عملٌات ادارة المعرفة فً وزارة التعلٌم العالً والبحث
العلمً والتمكٌن االداري لدى العاملٌن فٌها  ،حٌث تكونت عٌنة الدراسة من جمٌع االدارٌٌن العاملٌن فً
المدٌرٌات واالقسام التابعة لوزارة التعلٌم العالً وتم استخدام اداتان  :االولى لقٌاس درجة ممارسة العاملٌن
لعملٌات ادارة المعرفة  ،والثانٌة قٌاس درجة تمكٌن العاملٌن واظهرت النتائج ان درجة الممارسة للعاملٌن
وتمكٌنهم كبٌرة وعالقة االرتباط كبٌرة  ،مما اوصى الباحث بعقد دورات تدرٌبٌة وورش عمل لتطبٌقات
عملٌات ادارة المعرفة ،والعمل على بناء الثقة بٌن العاملٌن لتمكٌنهم وتعزٌز التواصل المشترك بٌنهم بوصفهم
رأس المال الفكري واساس نجاح عمل الوزارة من خالل استثمار طاقاتهم وقدراتهم المعرفٌة وتنمٌتها.
دراسة (الجعافرة  ،عامر  )5150،المتمحورة حول  :أثر ادارة المعرفة فً التوجه االستراتٌجً ودور القٌادة
التحوٌلٌة كمتؽٌر معدل ( دراسة مٌدانٌة على شركة االتصاالت االردنٌة  ،حٌث تكون مجتمع الدراسة من
موظفً االدارة العلٌا والوسطى فً شركات االتصاالت االردنٌة والبالػ عددهم  ،803وتم أخذ عٌنة عشوائٌة
طبقٌة بشكل عشوائً من ثالثة شركات حٌث توصلت الدراسة الى وجود أثر البعاد ادارة المعرفة فً التوجه
االستراتٌجً ودور القٌادة التحوٌلٌة كمتؽٌر معدل ،ووجود أثر لكل من ابعاد ادارة المعرفة ( تشخٌص
المعرفة  ،تولٌد المعرفة  ،وتطبٌق المعرفة ) فً التوجه االستراتٌجً ،وكذلك وجود تأثٌر دال احصائٌاً لكل
من ابعاد المعرفة ( تشخٌص المعرفة  ،تولٌد المعرفة  ،وتطبٌق المعرفة ) فً القٌادة التحوٌلٌة ،وكذلك وجود
اثر لبعدي القٌادة التحوٌلٌة ( االعتبارات الفردٌة  ،االستثارة الفكرٌة ) فً التوجه االستراتٌجً ،وال ٌوجد اثر
لبعدي (التأثٌر المثالً ،التحفٌز الملهم) من ابعاد القٌادة التحوٌلٌة فً التوجه االستراتٌجً مما توصً هذه
الدراسة بالعمل على اجراء المزٌد من االبحاث والدراسات على الشركات االردنٌة.
دراسة (الزغول وأخرون  ) 5102 ،بعنوان  :واقع ادارة المعرفة لدى القادة االكادٌمٌن فً الجامعات
االردنٌة فً شمال االردن ،وتكونت عٌنة الدراسة من ( )307اجابوا على مقٌاس واقع ادارة المعرفة لدى
القادة االكادٌمٌٌن ،فً حٌن اظهرت نتائج الدراسة ان مجاالت اكتساب وتولٌد وتخزٌن وتطوٌر ونشر وتوزٌع
المعرفة جاء بدرجة متوسطة الى مرتفعة مع وجود فروق ذات دالله احصائٌة لمستوى واقع ادارة المعرفة
لدى القادة االكادٌمٌٌن فً الجامعات االردنٌة تعزى الثر الجنس ولصالح االناث ,تعزى الثر الرتبة ولصالح
رتبة االستاذ المساعد ،وعدم وجود فروق تعزى لمتؽٌرات نوع الجامعة والخبرة .واوصت هذه الدراسة الى
ضرورة اٌجاد شراكات بٌن الجامعات الحكومٌة والخاصة لزٌادة مستوى ادارة المعرفة بٌنها .
دراسة (الشٌخ  ،عثمان  )5102،بعنوان  :تشخٌص واقع تطبٌق ادارة المعرفة – دراسة استطالعٌة الراء
عٌنة من هٌئة التدرٌس فً عدد من كلٌات االقتصاد والعلوم االدارٌة فً الجامعات السودانٌة  ،حٌث تكونت
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عٌنة الدراسة من ( )136عضو هٌئة تدرٌس من ( )10جامعات حكومٌة وخاصة .ومن اهم النتائج ان تطبٌق
عملٌات ادارة المعرفة فً الجامعات السودانٌة كان منخفضاً  ،فً حٌن جاء بعد تولٌد المعرفة والحصول
علٌها فً المرتبة االولى من بٌن ابعاد عملٌات ادارة المعرفة وتاله بعد تخزٌن وتنظٌم المعرفة ثم بعد شراكة
وتوزٌع المعرفة وفً المرتبة االخٌرة بعد تطبٌق المعرفة .وقدمت الدراسة عدد من التوصٌات وهً :تطوٌر
البنٌة التحتٌة لعدد من الجامعات السودانٌة  ،وضرورة توافر متطلبات ادارة المعرفة للنهوض بواقع هذه
الجامعات ،وتطوٌر جوانب القصور فً ابعاد عملٌات المعرفة التً جاءت فً هذه الدراسة.
دراسة (حماد واخرون  )5151 ،بعنوان  :ادارة المعرفة ودورها فً تحقٌق ادارة الجودة الشاملة (دراسة
تطبٌقٌة على بعض مؤسسات التعلٌم العالً والٌة شمال كردفان مدٌنة االبٌض ،حٌث هدفت هذه الدراسة الى
دراسة العالقة بٌن ادارة المعرفة بأبعادها (تكنولوجٌا المعلومات  ،استراتٌجٌة ادارة المعرفة  ،وسائل
االتصاالت االلكترونٌة) وادارة الجودة الشاملة بمؤسسات التعلٌم العالً بوالٌة شمال كرفان وتم استخدام اداة
االستبانة وتحلٌلها للوصول الى النتائج وهً  :وجود عالقة اٌجابٌة معنوٌة بٌن تكنولوجٌا المعلومات
والشبكات الدارة المعرفة وادارة الجودة الشاملة ،وعدم وجود عالقة بٌن مستلزمات وسائل االتصال
االلكترونٌة الدارة المعرفة وادارة الجودة الشاملة بمؤسسات التعلٌم العالً  .وأوصت هذه الدراسة بضرورة
وجود استراتٌجٌة واضحة ومحددة الدارة المعرفة تنبثق من االستراتٌجٌة االساسٌة بما ٌساعد فً تحقٌق
ادارة الجودة الشاملة بمؤسسات التعلٌم العالً  ،والعمل على توفٌر مستلزمات ووسائل علمٌة حدٌثة مواكبة
للتطورات الهائلة فً التعلٌم العالً على المستوى المحلً والعالمً من اجل ضمان تحقٌق ادارة الجودة
الشاملة.
دراسة (عٌسى واخرون )5102،بعنوان  :توظٌؾ ادارة المعرفة فً مؤسسات التعلٌم العالً  :دراسة حالة
كلٌة العلوم االقتصادٌة والتسٌٌر لجامعة تلسمان ،حٌث سعت هذه الدراسة الى توظٌؾ ادارة المعرفة فً
تحقٌق المٌزة التنافسٌة .حٌث توصلت الى مجموعة من التوصٌات وهً :
 ضرورة تبنً ادارة المعرفة كمدخل لتحسٌن وتطوٌر االداء الفردي والمؤسسً لمؤسسات التعلٌم العالً. وضع نظام للتحفٌز مرتبط بممارسات وانشطة ادارة المعرفة. عقد لقاءات دورٌة باالقسام لمناقشة المشاكل والتً تتصؾ بأنها مشاكل مركبة. اٌجاد قاعدة بٌانات ٌتم فٌها حفظ كل ما ٌتم جمعه من معلومات عن جوانب االداء المختلفة بالمؤسسةالتعلٌمٌة.
دراسة (الجمل  ،سمٌر  ) 5151 ،بعنوان  :واقع ادارة المعرفة ومعٌقات تطبٌقها وسبل تطوٌرها كما ٌراها
االكادٌمٌون فً جامعتً الخلٌل والقدس المفتوحة فً محافظة الخلٌل ،حٌث تكون مجتمع الدراسة من
االكادٌمٌٌن العاملٌن فً جامعتً الخلٌل والقدس وتم استخدام مكونه من ( )60فقرة  ،واشارت النتائج ان واقع
ادارة المعرفة وسبل تطبٌقها مرتفع بشكل عام ومستوى ادراك مفهوم ادارة المعرفة من وجهة نظر
االكادٌمٌٌن مرتفعة ،حٌث اكد االكادٌمٌون على استثمار المعلومات وتبادلها بكفاءة امر مهم ،وان ادارة
المعرفة سمة لالدارة الحدٌثة  ،فً حٌن بٌنت النتائج ان معٌقات تطبٌق ادارة المعرفة االكثر بروزاً هً
المركزٌة الزائدة واالجراءات االدارٌة المعقدة مع التأكٌد على سبل تطوٌر تطبٌق ادارة المعرفة ،من خالل
النتائج تم الخروج بالعدٌد من التوصٌات وهً :
 ان تعمل الجامعة على تعزٌز تطبٌقات ادارة المعرفة من خالل اصدار المجالت والمنشورات والنشاطاتالعلمٌة وتتضمن سٌاسات الجامعة بدعم البحث العلمً والباحثٌن واٌجاد مناخ داعم لتبادل المعرفة فً االفكار
بٌن االفراد ودعم االفكار االبداعٌة لتنمٌة المٌزة التنافسٌة للجامعة وتحفٌز التنافس االٌجابً بٌن العاملٌن
والتخلص من المركزٌة الزائدة ومشاركة العاملٌن فً صنع القرار.
الخاتمة
تكتسب هذه الدراسة أهمٌة من خالل تسلٌط الضوء على متطلبات تطبٌق إدارة المعرفة فً قطاعات التصنٌع
وذلك من خالل أهمٌة مدخل إدارة المعرفة كأسلوب فً تحسٌن النظام اإلداري وتطوٌره فً قطاعات التصنٌع
التعدٌنٌة ،وٌمكن اعتبار هذه الدراسة كمصدر للباحثٌن والدارسٌن اللذٌن ٌودون التعرؾ على متطلبات تطبٌق
ادارة المعرفة فً قطاع الصناعات التعدٌنٌة ،كما وانها قد تشكل نقطة انطالق للباحثٌن إلجراء المزٌد من
البحوث فً هذا المجال واٌضاح مدى اهمٌة إدارة المعرفة بالنسبة لقطاعات الصناعات التعدٌنٌة ،وهذا ٌحتم
علٌها اعتماد برامج ادارة المعرفة منهجا اساسٌا فً تخطٌط اهدافها المستقبلٌة وتقدٌم مجموعة من التوصٌات
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والمقترحات حول متطلبات إدارة المعرفة فً قطاع الصناعات التعدٌنٌة ،والتً من شأنها أن تخدم إدارة
الشركات فً التطوٌر والتحسٌن المستمر.
المراجع العربٌة واالجنبٌة
بدح،أحمد ،)2014(،العالقة بٌن عملٌات ادارة المعرفة فً وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً والتمكٌن
االداري لدى العاملٌن فٌها ،المجلة السعودٌة للتعلٌم العالً ،المجلد/العدد ع ، 11ص.184 -161
التلبانً ،نهاٌة وبدٌر ،رامز والرقب ،محمد ،)2015( ،متطلبات تطبٌق ادارة المعرفة فً الجامعات
الفلسطٌنٌة بقطاع ؼزة ،المجلة االردنٌة فً ادارة االعمال ،المجلد  ، 11العدد  ، 2ص . 480-443
الجعافرة ،عامر ،)2021( ،أثر ادارة المعرفة فً التوجه االستراتٌجً ودور القٌادة التحوٌلٌة كمتؽٌر معدل
(دراسة مٌدانٌة على شركة االتصاالت االردنٌة) ،دار المنظومة  ،المجلة االردنٌة فً ادارة االعمال ،المجلد
 ، 17العدد ،1ص .101 –77
الجمل ،سمٌر ،)2020( ،واقع ادارة المعرفة ومعٌقات تطبٌقها وسبل تطوٌرها كما ٌراها االكادٌمٌون فً
جامعتً الخلٌل والقدس المفتوحة فً محافظة الخلٌل ،مجلة الدراسات المستدامة ،المجلد  ، 2العدد  ، 6ص
.144-105
حماد ،ادم ٌعقوب ابكر و أبكر ،مصطفى ادام محمد ،منصور ،مكاوي مهدي مكاوي ،) 2020( ،ادارة
المعرفة ودورها فً تحقٌق ادارة الجودة الشاملة (دراسة تطبٌفقٌة على بعض مؤسسات التعلٌم العالً والٌة
شمال كردفان مدٌنة االبٌض) ،دار المنظومة ،مجلة ادارة الجودة الشاملة ،المجلد  ، 21العدد  ، 1ص -17
.31
الزبون ،محمد و الشٌخ ،منال ، )2015( ،واقع ادارة المعرفة فً الجامعات االردنٌة من وجهة نظر اعضاء
الهٌئة التدرٌسٌة ،العلوم التربوٌة ،المجلد  ،42العدد  ، 2ص .480– 461
الزؼول ،والء و علٌمات ،صالح ،) 2018(،واقع ادارة المعرفة لدى القادة االكادٌمٌن فً الجامعات االردنٌة
فً شمال االردن ،دار المنظومة ،دراسات–العلوم التربوٌة ،المجلد  ، 45العدد  ، 4ملحق ، 4ص – 444
.466
عثمان ،الشٌخ ،)2019( ،تشخٌص واقع تطبٌق ادارة المعرفة– دراسة استطالعٌة الراء عٌنة من هٌئة
التدرٌس فً عدد من كلٌات االقتصاد والعلوم االدارٌة فً الجامعات السودانٌة ،دار المنظومة ،مجلة جامعة
النجاح لالبحاث– العلوم االنسانٌة ،المجلد  ، 33العدد ، 7ص .1216 – 1182
عٌسى ،نبوٌة و خلوط  ،عواطؾ  ،) 2017( ،توظٌؾ ادارة المعرفة فً مؤسسات التعلٌم العالً :دراسة حالة
كلٌة العلوم االقتصادٌة والتسٌٌر لجامعة تلسمان ،مجلة العلوم االنسانٌة ،المجلد  ، 1العدد  ، 1ص .120-96
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