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المستخمص
هدفج الدزاست للخؼُسف ػلي أثس ػولياث إدازة الوؼسفت في أداء الؼاهليي  ،وحن ذلك بإػدداد إاداز
ًظسي لبياى هفهىم إدازة الوؼسفت  ،ححديد أهن ػوليداث إدازة الوؼسفدت  ،البحد فدي أداء الؼداهليي
هدددي دددوم هفهدددىم ااداء وأًىاػدددم وسياسدددم  ،هلساددداث الخؼلدددين الؼدددالي ااهلدددي واا ٌبدددي فدددي
الاىداى ،دزاست وححليل أثس ػولياث إدازة الوؼسفت في أداء الؼاهليي بجاهؼت الؼلىم والخقاًت.
وا خبددسث الدزاسددت أزبؼددت فسهددياث وهددي  )1ال يى ددد أثددس ذو داللددت إ ددا يت لؼوليددت حىليددد
الوؼسفت ػلي أداء الؼداهليي  )2 ،ال يى دد أثدس ذو داللدت إ دا يت لؼوليدت حادصيي الوؼسفدت ػلدي
أداء الؼاهليي  )3 ،ال يى د أثدس ذو داللدت إ دا يت لؼوليدت هةدازمت الوؼسفدت ػلدي أداء الؼداهليي
 )4ال يى د أثس ذو داللت إ ا يت لؼوليت حطبيق الوؼسفت ػلي أداء الؼاهليي.
اشددخول هجخوددغ الدزاسددت ػلددي اامدداديوييي واإلدازيدديي فددي اهؼددت الؼلددىم والخقاًددت  .حددن ح ددوين
إسخباًت ػلي ًود ليردسث الوخددزل الاواسدي  ،وبلد ػددد اافدساد الوبحدىثيي  )111هدٌهن )60
هي ااماديوييي و  )57هي اإلدازييي  .حن إسخادام هجوىػت هي اادواث اإل ا يت هٌها هؼاهل
االزحبداا  ،وهؼاهدل االًحدداز لخحديدد هؼٌىيدت الؼوسدت بديي الوخليدساث الوادخقلت والوخليدس الخدابغ،
وا خبددداز  )tوا خبددداز  )fلخحديدددد هؼٌىيدددت هؼادلدددت االًحدددداز  ،والىسددد الحادددابي واالًحدددساف
الوؼيازي ال خباز فسهياث الدزاست  .وماًج أهدن ًخدا ا الدزاسدت أى أداء الؼداهليي يخد ثس إيجابيدا
بخىليدددد الوؼسفدددت  ،حادددصيي الوؼسفدددت وهةدددازمت الوؼسفدددت  ،وأى ػوليدددت حطبيدددق الوؼسفدددت ال حدددخن
بال ىزة الوطلىبت في الجاهؼت هىهىع الدزاست .
وماًج أهن حىصياث الدزاسدت الخىسدغ فدي وزل الؼودل الااصدت بخىليدد الجاهؼدت  ،ػودل سيطدت
لخىليددد الوؼسفددت بالجاهؼددت  ،ددصى الوؼسفددت الوى ددىدة بالجاهؼددت ،و ذلددك بددااحي الوحافظددت ػلددي
الؼاهليي الريي يوخلرىى الابسة  ،صى الوؼسفت في ساػدة بياًاث إلرخسوًيدت بإسدخوساز  ،هةدازمت
الوؼسفت وذلك هي وم ػول شدبرت دا ليدت لخدىفيس وسدا ل الحدىاز بديي الؼداهليي دا دل الجاهؼدت.
حؼوين حجازب الؼاهليي ػلي ويغ هٌاىبي الجاهؼت خي يخورٌدىا هدي ًقدل بدساحهن الدي شهو هدن
في الجاهؼت  .حطبيدق الوؼسفدت وذلدك بإػدادة الهيرلدت اإلدازيدت وػودل فدست ػودل هةدخسمت وشيدادة
الخسميص ػلي الخؼاوى بيي الؼاهليي .

Abstract
The research aims to identify the impact of knowledge management processes in
the performance of employees, and this was achieved through; preparation of a
theoretical framework to demonstrate the concept of knowledge management,
identify the most important processes of knowledge management, study the
employees performance through the concept of performance types and measures,
the Private Higher Education and foreign institutions in Sudan, study and analyze
the impact of knowledge management processes in the performance of employees
at
the
University
of
Science
and
Technology.
The study examined four hypotheses, namely; (1) No effect is statistically
significant for the process of generating knowledge on the performance of
employees, (2) No effect is statistically significant for the process of stored
knowledge on the performance of employees, (3) No effect is statistically
significant for the process of shared knowledge on the performance of employees
(4) No statistically significant effect for the application of knowledge process on
the performance of employees. The study covered Academic and Administrators at
the University of Science and Technology. A Questionnaire was designed on
Likert-style design (five-tiered), the number of respondents was (117) of whom;
(60) are academics and (57) are administrators. A set of statistical tools were used;
such as correlation coefficient, and regression coefficient in order to determine the
significant relationship between the independent and dependent variables, and test
(t) and Test (f) in order to determine the significant regression equation, the
arithmetic mean and standard deviation to test the study hypotheses. The most
important results of the study can be summarized as follows; the employee’s
performance positively affected by the knowledge generation, knowledge sharing
and knowledge storage, the knowledge application process does not take place as
required in the university subjected for this study. The following are the most
important study recommendations; expanding the conduction of workshops to
support knowledge generation, develop clear plans, conducting systematic research
in knowledge data base at both local and international networks, apply knowledge
through institutional development and specialized teams in order to control the
existing knowledge. And share knowledge through the work of the internal
network to provide a means of dialogue between the employees within the
university. Circulation of workers experiments on all employees of the university
so they can transfer their expertise to their colleagues at the university. Application
of knowledge and by re-structuring, team works, and focus more on cooperation
between workers.

المقدمـــــــــــــــة
أدى التط وولم الرت ووكمو وو ووا تصالللوا ووك اتتفو ووكتت لالرضرلر ووكت ووووا الل ووت ال ك ووم إلو و ات ترو ووكم

بكلرضموة ،بهدف اللفلل إل الرضموة القارة  ،رون ل وط واا الصوم الهكنول رون الرضرلروكت التوا تتاووم لتتوماصم
الراووك  ،اضاا ووك ات ووكو تطباقكتهووك وووا راترووف روووكتت ال اووك

ا رووم الووا تمت و

راووه رهوولم الضداوود روون

الراو ووك ام الضرراو ووة ررو وول ر إدام الرضموو ووة  ،لا تفو ووكد الرضموو ووة  ،لالروتر و و الرضموو ووا  ،اكفو ووة او وودرك أدمصو ووت
الرؤ ووكت أن ات ترووكم بكلرضموووة أل مأل الرووكل الاصووم ا وود

اقو ت ال اووة كنرووة  ،لروون رووم بوودأ الب و

راهلم لرركم كت إدام الرضموة  ،بك تبكم ك رن أ م الرداال التا ت ك د ك وا التغر

وووا

رو ت وداكت الضفوم

 ،لوا ت قاق ارة ر كوة ترصاهك رن الراكو ة لات ترمام

أن إ تادام تقااة لتصالللواك إدام الرضموة وو رارروكت التضروام الضوكل اضود رون ا

واكو الول ماوة وو

رارلرة الضرل بكلرؤ ة لرن الررصن ان ا قق ات داف اآلتاة و الرارركت ل و ااوكد الصاوكو لالاك راوة ،
ت

ان رراة اتاكا القمام  ،ت

ان ا داو ،ااكد اإلاتكواة  ،ت

م ة اإل توكبة لرتغامات و البانة الر اطة

وان رراوة اإلبوداو  ،ت قاوق راوا تاكو واة ،

للالك تلراف إدام الرضموة اضد رن او ل ال بل الت ارصن لررارركت لالرؤ كت الرووؤ الاهوك لاوتم

الك رن ا ل القاكم بضرراكت ا وكد لتضروام القولى الضكرروة لتودمابهك رو إدام الرضمووة لباوكو القك ود الضما وة

لوودى الراررووكت ا وول تورا و الرضموووة  ،لا ووم ك ر و صكوووة الر ووتلاكت اإلداماووة واهووك  ،لتطوولام ووضاهك ا وول
ات ترركم و ارت ك رضموة وداد  ،لتلراف الرضموة الت ترترصهك بأ فو روك ارصون رون الصاوكو لالاك راوة ،

لفلت ال رم رة التراا رن ا ل رك ا ر الرركم ة ا و ل

اه الد ام ة تاتص بتل اح أرم ادا ام الرضموة ر أداو الضكرران و رؤ كت التضرام الضوكل

لو

د ام ة تطباقاة ر وكرضة الضرلم لالتقكاة صارلاج إل دى رؤ كت التضرام ا ر لا واب و ال لدان

مشكمة البحث وأسئمته:

اضتبووم الت وولل ر وون راه وولم إدام ال ووارم اإلداما ووة التو و تضتر وود ب ووصل أ ك و و

رو و التصالللوا ووك لار ووم

الرضرلركت ال إدام الرضرلركت التو تضترود رو الضافوم الب ومى بأ تبوكمه رون أ وم الضاكفوم التو ارصون أن

تدام التصالللواك لالرضرلركت

أن الوكرضووكت وووا ال وولدان ت تضطووا ألللاووة إلدام الرضموووة صرووك أاهووك ت ترترووك إ ووتماتاواكت وك رووة

لتطباقهك  ،بل إن رفطرح إدام الرضموة ت اتم تدالله واهك ب صل صبام

تبا إدام الرضموة و الوكرضكت ا قق وددا رون الالانود راهوك تطولم لارول الوكرضوة  ،ت

إتا ووكا القو و اممات  ،ت قا ووق الرا ووا التاكو وواة  ،ت
التصكلاف  ،ااكد الصاكو لالاك راة  ،ت

ووان اتب ووداو ل ووم ة ا

ان ا داو

لتضتبم الوكرضكت لالصراكت لالرضك د الضراك

وان رراوة

ووتوكبة  ،اا ووكد ا اتكوا ووة  ،ااو و

الرصكن الاى ت تامج واه الرضموة اود أن التمصاا ر

إدام الرضموة و الرل كت التضراراة ر دلد لغام صكو
اا ا دد البك

لر

ر وصرة الد ام وة وو ال وؤال التوكل روك ول أروم إدام الرضمووة ووا أداو الضوكرران

و رؤ كت التضرام الضكل ا ر لاتواب و ال لدان ؟
ر

لو اا و اآلت ر

ل ُ ّددت أ نرة الب
 1رك ل أرم رراكت إدام الرضموة وا أداو الضكرران ؟
 2رك ل أرم رراة تللاد الرضموة وا أداو الضكرران ؟

 3رك ل أرم رراة تااان الرضموة وا أداو الضكرران ؟

 4رك ل أرم رراة ر كمصة الرضموة وا أداو الضكرران ؟
 5رك ل أرم رراة تطباق الرضموة وا أداو الضكرران ؟

أهداف البحث :

اهوودف وواا الب و

روون او ل ر ووصرة االب و

ل رووة الد ام ووكت التووا تاكللووت أرووم رراووكت إدام الرضموووة

را أداو الضكرران وا رؤ كت التضرام الضكلا ا را لا وابا وا ال لدان إلا ت قاق ا داف التكلاة ر
 1إ داد إطكم ارم لباكن راهلم إدام الرضموة
 2ت داد أ م رراكت إدام الرضموة
 3الب

وا أداو الضكرران رن ا ل راهلم ا داو لأالا ه ل اك ه

 4التضمف را تطباق إدام الرضموة وا رؤ كت التضرام الضكلا ا را لا وابا وا ال لدان
 5د ام ة لت رال أرم رراكت إدام الرضموة وا أداو الضكرران رن ا ل أمبضة ر كلمر
 1أرم رراة تللاد الرضموة وا أداو الضكرران

 2أرم رراة تااان الرضموة وا أداو الضكرران
 3أرم رراة ر كمصة الرضموة وا أداو الضكرران
 4أرم رراة تطباق الرضموة وا أداو الضكرران

أهمية البحث :
وار

لت رل أ راة اا الب

 1ل د رغم رراة

 2اضرل را تلوام رضرلركت تااد رتاا القمام

 3تلوام رمو بكلرصتبة لردام ان الرهتران بإدام الرضموة
د ااتح الب

4

أوكق لب ل وداد وا إدام الرضموة بكلوكرضكت

 5إاهك رن الب ل القرارة لالاكدم ووا واا الرووكل او
فرضيات البحث:

الروكل وا ال لدان

اهدف اا الب

الفرضية األولى :

لوم تقو اود البك و

روا ب و

ووا واا

الا إاتبكم الام اكت اآلتاة ر

ت الووود أرووم ال دتلووة إ فووكناة اوود ر ووتل رضالاووة ( (α = 0.05لضرراووة تللاوود الرضموووة وووا أداو
الضكرران وا وكرضة الضرلم لالتقكاة

الفرضية الثانية :

ت الووود أرووم ال دتلووة إ فووكناة اوود ر ووتل رضالاووة ( (α = 0.05لضرراووة تاواان الرضموووة وووا أداو

الضكرران  ،وا وكرضة الضرلم لالتقكاة

الفرضية الثالثة :

ت الوود أروم ال دتلوة إ فوكناة اود ر وتل رضالاوة ( (α = 0.05لضرراوة ر وكمصة الرضمووة ووا أداو

الضكرران وا وكرضة الضرلم لالتقكاة

الفرضية الرابعة :

ت الووود أرووم ال دتلووة إ فووكناة اوود ر ووتل رضالاووة ( (α = 0.05لضرراووة تطباووق الرضموووة وووا أداو
الضكرران وا وكرضة الضرلم لالتقكاة
منهج البحث :

أ ترد البك
ر د ام ة اللا

ر الراهج اللفا الت رار  ،لالراهج التكمااا لاللفف اتوترك ا لالاى اضترد
ال كل

رم إدام الرضموة ر أداو الضكرران و رؤ كت التضرام الضكل ات ر لاتوابا

حدود البحث :

 1الحــــدود المكانيــــة  :ت وورل وكرض ووة الضر وولم لالتقكا ووة بصكو ووة صراكته ووك لاتدامات الراترا ووة لالرصتب و و وكت (أم
دمركن)

 2الحدود الزمانية  2225 :م 2215 -م

 3الحدود البشرية  :الضكرران بوكرضة الضرلم لالتقكاة

نموذج البحث :

ا ووتاد ار وولاج الد ام ووة ر ووا ا ووكل لت ووأرام إدام الرضمو ووة و ووا أداو الض ووكرران لال ووك ر وون او و ل ل و و
رراكت إدام الرضموة ر

 1تللاد الرضموة

 2تااان الرضموة
 3ر كمصة الرضموة
 4تطباق الرضموة

صرتغامات ر تقرة  ،لأداو الضكرران صرتغام تكب

