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امللخص 1

هدفت الدراسة إلى التعرف على متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكتـرونية في تعزيـز إدارة املعرفة بالتطبيق على جامعات دولة 
الــدراســة، وتمثل  التحليلي ملالئمته واملــوضــوع محل  الباحثان املنهج الوصفي  العربية املتحدة الحكومية، واستخدم  اإلمـــارات 
أساسية لجمع  كــأداة  االستبيان  الباحثان على  اعتمد  الحكومية، حيث  اإلماراتية  الجامعات  في  العامليـن  البحث من  مجتمع 
البيانات، وتم توزيع )384( استمارة استبيان على العامليـن بالجامعات محل التطبيق وتم استـرداد )346( استبانة، واستخدم 
تثبت وجــود عالقة ذات داللة  التي  النتائج  إلــى مجموعة من  الــدراســة  لتحليل االستبيان، وتوصلت   )SPSS( بـرنامج  الباحثان 
أثـر ذو  النتائج وجــود  إحصائية لتطبيق اإلدارة اإللكتـرونية في تعزيـز إدارة املعرفة في الجامعات محل التطبيق، كما أظهرت 
داللة إحصائية عند مستوى داللة α≥ 0.05 ملدي قدرة تطبيق اإلدارة اإللكتـرونية للموارد البشرية وتشمل األبعاد )الثقافة 
اإللكتـرونية، والتخطيط اإللكتـروني، والوثائق اإللكتـرونية، واالجتماعات اإللكتـرونية، والخدمات اإللكتـرونية( في تعزيـز إدارة 
املعرفة في جامعات اإلمارات محل التطبيق، كما أظهرت أيًضا النتائج أنه يتوافر تطبيق اإلدارة اإللكتـرونية في الجامعات محل 
الدراسة، وتعكس موافقة مفردات العينة على أنه تتوافر إدارة املعرفة بأبعادها في الجامعات محل الدراسة وقدم الباحثان 
مجموعة من التوصيات أهمها تعزيـز وعي العامليـن بإيجابيات اإلدارة اإللكتـرونية، واألنظمة املطبقة في الجامعـة وما يتم تفعيله 

من أنظمة جديدة وكيفية االسـتفادة منهـا فـي تسهيل أعمالهم من خالل عقد ورش عمل تدريبية وندوات تعريفية.

الكلمات املفتاحية: اإلدارة اإللكتـرونية، إدارة املعرفة.

املقدمة
عرف العالم بداية القرن الواحد والعشريـن مجموعة من التطورات التكنولوجية التي كان لها دوًرا حيوًيا في تغييـر 
نمط الحياة البشرية وغيـرت بشكل كبيـر عدة نواحي منها السياسية واالقتصادية وحتى االجتماعية، هذه التطورات التي 
فرضتها التكنولوجيا جعلت العالم يبدو كقرية صغيـرة، وبناء عليه استبدلت املفاهيم التقليدية باملفاهيم الجديدة ومنها 

ما يعرف باإلدارة اإللكتـرونية )نور الديـن واألميـن، 2017(.

واإلدارة اإللكتـرونية أحد نتائج التطور التكنولوجي في عالم االتصاالت، فبعد ثورة االتصاالت واملعلومات التي نشأت 
نتيجة تطور أجهزة الحاسوب وتقنياته، ظهرت اإلدارة اإللكتـرونية كنتيجة الستخدام تطبيقات الحاسوب في شتى املجال 
مثل الخدمات العامة لتطور أساليب أداء العمل التقليدية إلى أساليب أكثـر فعالية ومرونة، إلى جانب االستفادة من الثورة 
التنظيمية وبيـن جميع  الكيانات  بيـن  فــي دعــم االتــصــال  التكلفة والجهد والــوقــت، واســتــخــدام اإلنتـرنت  فــي توفيـر  التقنية 

أطراف أصحاب املصالح املتعامليـن معها )الزعبي، 2015(.

وتأتي أهمية اإلدارة اإللكتـرونية في أنها تقلل من االستخدام الورقي في األعمال اإلداريــة، وهذه نقطة مهمة في العمل 
اإللكتـروني، حيث يتم من خالله معالجة مشاكل الحفظ والتوثيق الورقي في املنظمات وبالتالي التخلص من أماكن تخزيـن 

 *  تم استالم البحث في ديسمبـر 2021، وقبل للنشر في فبراير 2022، وتم نشره في مارس 2023.
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هدفت الدراسة إلى التعرف على متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكتـرونية في تعزيـز إدارة املعرفة بالتطبيق على جامعات دولة 
اإلمارات العربية املتحدة الحكومية، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج التي تثبت وجود عالقة ذات داللة إحصائية لتطبيق 
اإلدارة اإللكتـرونية في تعزيـز إدارة املعرفة في الجامعات محل التطبيق، ووجــود أثـر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة 0.05 
≤α ملدي قدرة تطبيق اإلدارة اإللكتـرونية للموارد البشرية وتشمل األبعاد )الثقافة اإللكتـرونية، التخطيط اإللكتـروني، الوثائق 
اإللكتـرونية، االجتماعات اإللكتـرونية، الخدمات اإللكتـرونية( في تعزيـز إدارة املعرفة في جامعات اإلمارات محل التطبيق، ويتوافر 
تطبيق اإلدارة اإللكتـرونية في الجامعات محل الدراسة، وتعكس موافقة مفردات العينة على أنه تتوافر إدارة املعرفة بأبعادها في 
الــدراســة، وأوصــت الدرسة بتعزيـز وعي العامليـن بإيجابيات اإلدارة اإللكتـرونية، واألنظمة املطبقة في الجامعـة  الجامعات محل 
وما يتم تفعيله من أنظمة جديدة وكيفية االسـتفادة منهـا فـي تسهيل أعمالهم من خالل عقد ورش عمل تدريبية وندوات تعريفية.
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اإللكتـرونية  امليـزة  فــائــدة  بــوضــوح  تظهر  املوظفيـن، وهنا  أعـــداد  فــي  والتقليص  القرطاسية  املـــواد  عــن  امللفات واالستغناء 
للموارد البشرية في حفظ امللفات وتوثيقها لفتـرات زمنية طويلة )العاني وجواد، 2014(.

منها مهما كانت طبيعة عملها  لكافة املؤسسات االستفادة  كــان البــد  الرقمية  التكنولوجيا والتقنيات  بـروز  وفــي ظل 
إلــى ضــرورة قيام  أثـر واضــح للتكنولوجيا عليها حيث أدت  أو األفـــراد التي توجه لهم السلعة أو الخدمة، فكان للجامعات 
الجامعات بإعادة النظر في األساليب اإلدارية املتبعة ، وباإلضافة إلى أسلوب اإلدارة اإللكتـرونية للموارد البشرية هناك أيًضا 
عد من املفاهيم الحديثة التي ازداد االهتمام بها في منظمات األعمال في ظل التحول نحو اقتصاديات 

ُ
إدارة املعرفة، والتي ت

املعرفة، وأصبحت مصدر ثـروة للمنظمات، ولهذا فقد حاز االستثمار في املعرفة على اهتمام مختلف املؤسسات، مما دفع 
قادتها إلعادة النظر في أولوياتها، وتحتاج إدارة املؤسسات سواء العامة أو الخاصة إلى بذل قصارى جهدها لتطبيق اإلدارة 
اإللكتـرونية للموارد البشرية في مساعدة موظفيها للعمل على تطويـر وتحسيـن أدائهم والوصول ألعلى جودة ممكنة، وهنا 
أسلوب  إلــى  املؤسسات  فتحتاج  موظفيها،  أداء  وتحسيـن  لتطويـر  لديها،  املعرفة  إدارة  تطويـر  في  املؤسسات  حاجة  تكمن 
تحقيق  ثم  ومــن  التعليمية  وخدماتها  بعملها  لالرتقاء  املعرفة  إدارة  لتطويـر  الحديث  البشرية  للموارد  اإللكتـرونية  اإلدارة 
في  املعرفة  إدارة  لتطويـر  اإللكتـرونية  اإلدارة  الحالي تطبيق  العصر  فــرض عليها  التي  املــؤســســات  هــذه  بيـن  أهــدافــهــا. ومــن 

الجامعات اإلماراتية.

اإلطار النظري والدراسات السابقة

اإلطار النظري
اإلدارة اإللكتـرونية

ظهرت األنظمة التقليدية البيـروقراطية في علم اإلدارة، وحقق اإلنسان من خاللها كثيـًرا من اإلنــجــازات، وأر�ســى في 
ظلها دعائم الفكر اإلداري عامة، لكن اإلنسان الكائن املفكر الذي ال حدود لطموحه َّظل يمارس انتفاضاته على كل قديم، 
تلك االنتفاضات والثورات التي قام بها اإلنسان على أكثـر من جبهة تنموية، منها الثورة الزراعية، والثورة الصناعية، وشملت 
أيضا االتصاالت، فكانت ثورة املعلومات التي أعقبت اختـراع الحاسوب، ثم ظهور شبكة الحاسوب، ثم الشبكات الداخلية، 
ثم شبكة اإلنتـرنت مما لفت انتباه علماء اإلدارة إلى ظهور أداة جديدة تسمى اإلدارة اإللكتـرونية والتي يمكن من خاللها 
أن تدار املؤسسات واملنظمات الحكومية واألهلية وتحمل عليها بياناتها ومعلوماتها، وتتيح استدعاء تلك البيانات بسهولة 

وسرعة فائقتان )عابد، 2015: 11(.

اإلدارة اإللكتـرونية  -

كما يعرفها النوايسة )2011( إن اإلدارة اإللكتـرونية تتميـز بأنها إدارة غيـر مسبوقة، إدارة بال أوراق وبال حدود وقتية، 
كما أنها إدارة بال مباني وبال هياكل تنظيمية تقليدية، وهي بال سـعاة أو بـريـد وبـال أرشيف »محفوظات« وبناء على ذلك فهي 

إدارة باملعرفة. 

مبـررات التحول نحو اإلدارة اإللكتـرونية  -

إلــى عــدة أســبــاب دعــت للتحول نحو اإلدارة اإللــكــتـــــرونــيــة، وهــي تــقــدم وتــطــور تكنولوجيا  تشيـر الــقــردحــجــي )2013( 
املعلومات وما رافقه من تطور في تقنيات الحاسوب اآللي، وسرعة التقدم والتطور في شبكة اإلنتـرنت وشبكة االتصاالت، 
العوملة، كذلك الحاجة إلى تخفيض تكاليف اإلجــراءات اإلداريــة، وأيًضا زيادة حدة املنافسة بيـن مؤسسات األعمال ّحتم 

ظهور آلية التميـز وأدى إلى الثقافة اإللكتـرونية.

يـرى الباحثان أن هناك أيًضا عــدة أسباب دعــت للتحول نحو اإلدارة اإللكتـرونية وهــي الثورة  وعلى ضــوء ما سبق 
متاحة  نفسها وأصبحت  التي فرضت  االتــصــاالت  املعلومات، وشبكات  لتقنيات  الــواســع  واالنتشار واالستخدام  الرقمية، 
ومتوفرة بشكل دائم ومستمر، وأيًضا الحاجة إلى تطويـر األنظمة اإلدارية الحالية والتي لم تعد قادرة على تلبية احتياجات 
العصر ومتطلباته، والسعي لتطويـر املنظمة وتـزويدها بأحدث األنظمة والتقنيات لتتمكن من مواجهة التغيـرات السريعة 

والتحديات التي باتت تعصف ببيئة األعمال.
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أهداف اإلدارة اإللكتـرونية:   -

تطرق أغلب الكتاب والباحثيـن واملفكريـن ألهداف اإلدارة اإللكتـرونية ويمكن تـصنيف أهـم هـذه األهداف على النحو 
التالي: )الوادي، 2011( 

أهداف تتعلق بفائدة املستفيديـن والعمالء الداخلييـن والخارجييـن للمنظمة وهي:

تقليل الروتيـن اإلداري.- 

ـة العامليـن من خالل تكنولوجيا املعلومات. - 
ّ
دعم الثقافة املؤسـسية اإليجابية لـدى كاف

زيادة التـرابط بيـن العامليـن واإلدارة العليا وإدارة املوارد كافة.- 

القضاء على البيـروقراطية )حامد، 2012(.- 

تقليل تكاليف اإلجراءات وما يتعلق بها من عمليات إدارية.- 

يـرى العديد من الباحثيـن واملفكريـن أن تكنولوجيا املعلومات في اإلدارة له العديد من اإليجابيات التي تـرفع من كفاءة 
بأسلوب ذكــي ومتطور،  العمل  إدارة  تـركز على  مــا يجعلها  الفوائد  مــن  تملك  التنافسية، وهــي  مــن قدراتها  وتـزيد  املؤسسة 

وتحافظ على مدخالت ومخرجات العمل ومن الفوائد ما يلي: )العاجز، 2011(

التخلص من اإلدارة التقليدية وتبسيط اإلجراءات واختصار الخطوات، وتقليل الجهد املبذول.- 

تقليل الوقت املهدر في اإلدارة املعامالت اإلدارية وتطويـر الخدمات اإلدارية.- 

تقديم أفضل وأسرع الخدمات بيـن دوائر املؤسسة وسرعتها مما يـرتقي باألداء داخل اإلدارة.- 

الحد من األعباء اإلدارية في االعتماد على الورق وتخفيض التكاليف )حامد، 2012(.- 

تـرشيد األيدي العاملة، وتقديم الخدمات بكفاءة.- 

أبعاد اإلدارة اإللكتـرونية  -

الــثــقــافــة اإللــكــتـــــرونــيــة: وتــعــنــي قـــدرة املــوظــف عــلــى الــتــواصــل مــع اآلخــريـــــن مــن خـــالل الــوســائــل اإللكتـرونية أ- 
)العمار، 1428هـ(.

وإتاحة ب-  والتنمية  التخطيط  تقديم خدمات  في  املعلومات  نظم  هو عبارة عن استخدام  اإللكتـروني:  التخطيط 
الفرصة لجميع املوظفيـن للمشاركة في عملية التخطيط عوضا عن التخطيط التقليدي والــذي بتمثل في قيام 

اإلدارة العليا في عملية التخطيط )الجاسم، 2012(.

الوثاق اإللكتـرونية: إدارة الوثائق اإللكتـرونية هي عبارة عن حفظ وتخزيـن كافة الوثائق وكذلك املراسالت لخارجية ج- 
والداخلية للمؤسسة مما بسمح بسرعة وسهولة الوصول إلى الوثائق واملراسالت )كساب، 2008(، وعرفت الوثيقة 
بأنها أيــة معلومات سجلت أو دونــت على وسبط وبغض النظر عن شكله، تم إنــشــاؤه أو تلقته املؤسسة من خالل 
ممارستها ألنشطتها وحفظته للوفاء بالتـزاماتها، وتتكون الوثيقة من ثالثة عناصر هي أن تكون مصدًرا للمعرفة بما 

تشمله من معلومات وأن تمتلك قوة اإلثبات وأن تكون معلوماتها مصدرا النتفاع الباحث مهما كانت صفته. 

االجتماعات اإللكتـرونية: في االجتماعات التقليدية هناك الكثيـر من العقبات ، كاألوراق الكثيـرة والوجوه الغريبة د- 
عليك على طاولة االجتماعات، إذا كان االجتماع بعيًدا عن مقر عملك األسا�سي ستضطر إلى السفر بالكثيـر من 
من  إحضار الكثيـر  عليك  أنه  اإلنتـرنت، كما  توفر  عدم  مشكلة  تصادف  قد  لالجتماع  التحضيـر  األوراق، وأثناء 
األوراق لتسجيل مالحظاتك، وفي نهابة كل اجتماع تقع في معاناة توقيع املحاضر، العقبات التي تصادف املسئوليـن 
عــن اإلعــــداد لــالجــتــمــاعــات، وكــذلــك أعــضــاء املــجــالــس والــلــجــان)بــن ســامــي، 2015(، فــكــان ال بــد مــن وجـــود حلول 
االجتماعات  إدارة  أو  املعلومات  تكنولوجيا  فــي  الحل  فعالة، فكان  اجتماعات  أجــل  مــن  وذلــك  اإلشكاليات  لهذه 
اإللكتـرونية، يتم من خاللها تخزيـن كل امللفات املتعلقة باالجتماع على قاعدة بيانات ويستطيع األعضاء الدخول 
إليها من خالل شبكة الحاسوب، وخالل االجتماع تتم املناقشات وكتابة التعليقات من خالل جهاز الحاسوب وفي 

نهاية االجتماع يتم كتابة النتائج والتوصيات وتخزينها حاسوبيا.
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وأثــنــاء  لالجتماع  التحضيـر  فــي  املعلومات  تكنولوجيا  اســتــخــدام  بأنها  اإللكتـرونية  االجــتــمــاعــات  إدارة  تــعــرف  وبالتالي 
االجــتــمــاع ومتابعة نتائج وتــوصــيــات االجــتــمــاع بــدال مــن االجــتــمــاع وجــهــا لــوجــه، وبالتالي حفظ وقــائــع االجــتــمــاعــات والوثائق 

.)Hodges, 2010( الخاصة بها إلكتـرونيا وهذا يساعد في تقليل تكلفة االجتماعات

من الفوائد التي تعود على املؤسسات من خالل تطبيق إدارة االجتماعات اإللكتـرونية ومنها:

تخزيـن جميع الوثائق واملواد الخاصة باالجتماع في قاعدة بيانات واحدة ومن املمكن الرجوع إليها بسهولة - 

النتائج والتوصيات تكون مسجل. - 

الرجوع إلى نتائج أو توصيات االجتماعات السابقة بسهولة.- 

زيادة املعرفة وعدد األفكار املطروحة لدى املشاركيـن.- 

تحسبن فاعلية االجتماع وكفاءته.- 

توفيـر املالي من خالل عدم طبع أوراق الزمة لالجتماعات العادية. - 

الخدمات اإللكتـرونية  -

هو إنجاز الخدمات الحكومية بطريقة تعتمد على وسائل االتصال اإللكتـروني وفق ضرورات أمنية تحمي املستفيد 
والجهة صاحبة الخدمة )القحطاني، 2011(.

ويمكن تعريفها أيضا بأنها أفعال وجهود وأداء ينقل باستخدام تكنولوجيا املعلومات، وبشمل خدمات البيع وخدمة 
الخدمة وخدمة  واســتــالم  الخدمة  تقديم  اإللكتـرونية هي  الخدمة  ثالثة عناصر ملفهوم  التوصيل. هناك  العمالء وخدمة 
التوصيل. حيث تعتبـر املؤسسة الحكومية هي مقدمة الخدمة، واملواطن هو مستلم الخدمة، وطريقة توصيل الخدمة هي 

.)Magiswary et al; 2013: 52( الخدمات اإللكتـرونية ويعتبـر اإلنتـرنت هو الوسيلة الرئيسة للتوصيل

إدارة املعرفة

مفهوم إدارة املعرفة: يذكر )املدلل، 2012( أن مفهوم املعرفة ظهر قديًما وتطور بتعقد الحياة وتطور أساليب التعلم، 
وهي تجميع للعمليات التي تؤدي إلى خلق ونشر وتوزيع واالستفادة من املعرفة، وهي تبنى باألجل الطويل وتشمل ممارسة 
املمارسيـن والفالسفة واملؤلفيـن والصحفييـن واملدرسيـن والسياسييـن وعلماء الديـن واملهتمون بشئون املكتبات وغيـرهم 

)جاد الرب، 2013: 98(.

تشخيص املعرفة  -

تعتبـر أهم عمليات إدارة املعرفة وتبدأ بتعريف املعرفة، والدراسة عن مكان وجود املعرفة هل هي في رؤوس العامليـن 
أم في النظم أم في اإلجراءات، إضافة إلى تحقيق املقارنة بيـن املعرفة الحالية في املنظمة املعرفة املطلوبة للمنظمة، حيث أن 
هذا الفارق يمثل مقدار الجهد املبذول الذي تحتاجه املنظمة للوصول إلى االبتكار املخطط، وفي ضوء عملية التشخيص 
يحدد موقع املعرفة واملوظف الذي يحملها، وتعتبـر هذه العملية من أهم التحديات التي تواجه املنظمات ألن نجاح عملية 

إدارة املعرفة تتوقف على الدقة في عملية التشخيص، وتعتبـر مفتاح إلدارة املعرفة )املدهون، 2014(.

توليد املعرفة  -

هي استجالب املعرفة إلى املنظمة من املصادر الخارجية، كما يمكن اكتسابها من املصادر الداخلية، حيث تأتي املعرفة 
بشكل أسا�سي من تجارب ومهارات املوظفيـن، أيًضا من خالل ورش العمل التي تعقد بإشراك الــوزارات والقطاع الخاص 
والجامعات واملعاهد، كذلك عقد املؤتمرات التطويـرية والــدورات التدريبية، وبناء فرق العمل وتشجيع االتصال الرسمي 
2013: 62(. أي عملية خلق وإيــجــاد املعرفة تحتاج لثالث أدوات أساسية وهــي األفــراد  )الــلــوح،  فــي املنظمة  وغيـر الرسمي 

والتقنية والعمليات، وفي حالة غياب أي من هذه األدوات يؤثـر ذلك بشكل سلبي على تطويـر املنظمة وتحقيق أهدافها. 

وهـو مـا يتعلـق بالعمليات التـي تـركـز علـى شـراء وابتكـار واكتـشاف واكتـساب واالسـتحواذ علـى املعرفـة، ويـرى الــبعض 
انــه يمكــن توليد املعرفــة مــن خــالل عــدد مـن العمليات التــي تمتــد بــيـن تحدي اإلبداع وبيـن البحـث الجـاد، كمـا أن األفـراد 
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فقـط هـم الذيـن يولدون املعرفـة، وتـركـز عملية توليد املعرفـة التنظيمية علـى توسيع املعرفـة التـي تولـد علـى أيـدي األفـراد 
ومـن ثـم بلورتهـا علـى مستوى الجماعة من خالل الحوار والتشارك في الخبـرة أو مجتمع املمارسة )الزيادات، 2008(.

تخزيـن املعرفة  -

في ضوء ما سبق األهم من خزن املعرفة هو استخراجها من عقول العامليـن في املنظمة عن طريق الحوار، وعرضها 
بشكل يكون واضح ومفهوم للمنظمة ومن ثم خزنها باالعتماد على وسائط التخزيـن املتطورة.

توزيع املعرفة  -

إلـى أكبـر عـدد مـن  إلــى ضــمان وصــول املعرفــة املناسبة للفرد فــي الوقـت املالئـم ووصـولها  يــشيـر  إن توزيع املعرفــة 
األشـخاص العامليـن فـي املنظمـة، ويجب أن يكـون هنــاك وســائل لنقــل هــذه املعرفــة مــن مــستوى آلخــر بمــا يضمن وصــول 
باملعرفــة املؤتمتــة وشــبكات األعمال،  املــسندة  التعليم والتدريب والــنظم  املعرفــة دون وجــود أي عــائق، وذلــك عــن طريق 
)أبو فارة، عليان، 2012: 62( .كما تحتاج أيًضا إلى نقل املعرفة إلى وسائل كشخص معيـن أو بـريد إلكتـروني أو غيـرها من 

الوسائل املتاحة. مثل اإلنتـرنت، والوثائق، والتدريب والحوار، وحلقات املعرفة. 

تطبيق املعرفة:  -

إن تطبيق املعرفـة يعبـر عـن تحول املعرفـة إلـى عمليات قابلة للتنفيذ، وبجب توجيه املـساهمة املعرفية مباشرة نحـو 
تحسيـن األداء املنظمي فـي حـاالت صـنع القـرار واألداء الوظيفي إذ أنـه مـن الطبيعي أن تكـون عملية تطبيق املعرفـة مـستندة 
إلـى املعرفـة املتاحـة وتطبـق املعرفـة مـن خـالل نوعان مــن العمليات همــا: العمليات املباشــرة وتعنــي معالجة املعرفة مباشرة 
الروتينية:  إليه املعرفـة، املعرفـة  الـذي وجهـت  الـشخص  إلـى ذلـك  أو تحويل املعرفـة  الفعـل األخـر مـن دون االنتقـال  نحو 
وتعنـي االنتفـاع مـن املعرفـة التـي يمكـن الحـصول عليها من التعليمات واألنظمة والقواعد والنماذج التي توجه لآلخريـن نحو 

السلوك املستقبلي )الرقب، 2011(.

الدراسات السابقة
قام الباحثان بجمع الدراسات السابقة التي وجدا أنها لها عالقة بمشكلتهم البحثية، وذلك لتوفيـر الخلفية العلمية 
واملــصــادر الــالزمــة إلجـــراء دراســتــهــمــا، حيث ســاعــدت الــدراســات فــي الكشف عــن جـــذور املشكلة وفــهــم مــا تــم بخصوصها في 

الفتـرات السابقة، ومن ثم حددوا من الدراسات ما يـرى أنها ذات عالقة مباشرة مع مشكلتهما البحثية: 

دراسات متعلقة باإلدارة اإللكتـرونية 

دراسة الزغبي )2015(، وهدفت إلى توضيح مفهوم اإلدارة اإللكتـرونية وأهميتها ومتطلباتها ، وببان املؤشرات نحو 
تطبيق اإلدارة اإللكتـرونية في تحسيـن القرارات اإلدارية باألمانة العامة ملجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستخدمت 
الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، حيث طبقت على األمانة العامة ملجلس التعاون لــدول الخليج العربية، وقد استخدم 
نتائج الدراسة عن سهولة الحصول على الوثائق املهمة عبـر تطبيقات  البيانات، وأظهرت  كــأداة لجمع  الباحث االستبانة 
األرشفة اإللكتـرونية وتطبيقات اإلدارة اإللكتـرونية تعطي قرارات إدارية أفضل من اإلدارة التقليدية كما تساهم تطبيقات 
اإلدارة اإللكتـرونية في تخفيف الجهد املبذول إلنجاز املعامالت وتتوفر كافة املعلومات الالزمة إلدارة القرارات من خالل 
الربط الشبكي بيـن األقسام املختلفة كما تساهم في توفيـر طرق متنوعة ملتابعة القرارات اإلدارية وتساهم في تطور الكفاءات 
البتكار القرارات األكثـر شموال. وخلصت الدراسة إلى مجموعة توصيات من أهمها ضرورة التأكد من قدرة تطبيقات اإلدارة 
اإللكتـرونية على مواجهة املشكالت الطارئة بقرارات إدارية فورية وفًقا للمعلومات املتاحة في األمانة العامة وضرورة التأكد 

من قدرة تطبيقات اإلدارة اإللكتـرونية على التنبؤ اإللكتـروني للقرارات اإلدارية املتوقعة في املستقبل. 

دراسة )مطر، 2013( ، وأشارت لدور تنمية املوارد البشرية في تطبيق اإلدارة اإللكتـرونية: دراسة ميدانية على وزارة 
األشغال العامة واإلسكان-قطاع غز، وهدفت إلى التعرف على متطلبات اإلدارة اإللكتـرونية في وزارة األشغال العامة واإلسكان 
في قطاع غزة، ودور تنمية املوارد البشرية في التحول إلى تطبيق اإلدارة اإللكتـرونية في وزارة األشغال العامة واإلسكان، وسبل 
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تنمية املوارد البشرية العاملة في الوزارة في سبيل الوصول إلى تطبيق فعلي لإلدارة اإللكتـرونية، وقد استخدم الباحث املنهج 
الوصفي التحليلي، معتمًدا على االستبانة كأداة لجمع البيانات، باإلضافة إلى ذلك فقد تم استخدام املقابلة كأداة لتفسيـر 

بعض النتائج، وأظهرت نتائج الدراسة: 

بالرغم من جودة البـرامج التدريبية التي بقدمها ديوان املوظفيـن إال أنها ال تمس بشكل مباشر احتياجات تنمية - 
املوارد البشرية في مجال اإلدارة اإللكتـرونية. 

 بوجد ضعف في اهتمام الــوزارة بتطبيق اإلدارة اإللكتـرونية وال تقوم بحصر مهارات املوظفيـن في مجال اإلدارة  -
اإللكتـرونية لعدم تطبيقه فعلًيا.

 ضرورة تقييم أداء العامليـن في مجال اإلدارة اإللكتـرونية، ألن أهم متطلبات التأهيل والتدريب هو التقييم قبل التدريب. -

 خرجت بوجود نقص في متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكتـرونية في الـــوزارة. وخلصت الدراسة إلى جملة توصيات - 
لها،  الكامل  الــدعــم  وتقديم  أولــويــة،  وإعطائها  اإللكتـرونية  اإلدارة  تطبيق  العليا  اإلدارة  تبني  أهمها: ضـــرورة  مــن 

واالستفادة من نظام تقييم األداء في تعزيـز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف في مجاالت اإلدارة اإللكتـرونية.

دراسة شلبي )2013(، وهدفت إلى التعرف على واقع اإلدارة اإللكتـرونية في الجامعة اإلسالمية، وأثـرها على التطويـر 
التنظيمي، وذلــك من خالل دراســة ثالثة محاور في التطويـر التنظيمي: تطويـر الهيكل التنظيمي، وتنمية املــوارد البشرية، 
وتوظيف تكنولوجيا املعلومات في الجامعة. حيث استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، وتم تصميم استبانة ومن ثم 
توزيعها على الطبقتيـن اإلداريتيـن العليا والوسطى في الجامعة، وقد استخدمت الباحثة أسلوب الحصر الشامل ملجتمع 
الدراسة. وأظهرت نتائج الدراسة: وجود إدراك لدى مجتمع الدراسة في الجامعة ملزايا اإلدارة اإللكتـرونية، كما أنهم على 
معرفة بالتطبيقات اإللكتـرونية املتوفرة في الجامعة مثل البـريد اإللكتـروني، بعض العامليـن لم بكن لديهم معرفة بتواجد 
بعض التطبيقات مثل االجتماع عن بعد، بـرنامج التعليم اإللكتـروني، نظام الشراء اإللكتـروني، هناك عقبات حالت دون 
املادية  اإلمكانات  اإللكتـرونية، ونقص  اإلدارة  بـرامج  لتطبيق  التشجيعية  الحوافز  نقص  منها  اإللكتـرونية  اإلدارة  تطبيق 
والفنية والبشرية، تطبيق اإلدارة اإللكتـرونية أدى إلى تطويـر الهيكل التنظيمي من خالل التوجه نحو الالمركزية لتقليل 
عــدد املستويات اإلداريـــة، إال أنــه لم تكن هناك مشاركة من قبل العامليـن في مجال اتخاذ الــقــرار. وخلصت الــدراســة إلى 
جملة توصيات من أهمها: ضرورة رفع مستوى التوعية الثقافية بأهمية التحول إلى اإلدارة اإللكتـرونية واستعمال أدواتها في 
العمل اليومي للموظف، والعمل على تعزيـز الهيكل التنظيمي اإلداري بما يتناسب مع عملية التغييـر إلى اإلدارة اإللكتـرونية، 

وتطويـر أنظمة املعلومات اإلدارية املحوسبة بحيث تغطي كافة الجوانب اإلدارية. 

دراســة اشتيوي )2013(، »دور اإلدارة اإللكتـرونية في تفعيل االتصال اإلداري من وجهة نظر العامليـن في جامعة 
إلــى الكشف عن دور اإلدارة اإللكتـرونية في تفعيل االتصال اإلداري من وجهة نظر  القدس املفتوحة-فرع غــزة« وهدفت 
العامليـن في جامعة القدس املفتوحة، كما هدفت إلى التعرف على معوقات تطبيق اإلدارة اإللكتـرونية بالجامعة، وببان 
الفروق في استجابات عينة الدراسة نحو دور اإلدارة اإللكتـرونية في تفعيل االتصال اإلداري تبعا ملتغيـر)العمر، والنوع، 
الدراسة  التحليل وطبقت  الوصفي  املنهج  الباحث  الوظيفي(، حيث استخدم  الخبـرة، والكادر  العلمي، وسنوات  واملؤهل 
على عينة عشوائية بسيطة بنسبة )36.64%( من مجموع العامليـن في الجامعة، وقد اعتمد الباحث على االستبانة كأداة 
لجمع البيانات، وأظهرت نتائج الدراسة قناعة اإلدارة العليا بتطبيق اإلدارة اإللكتـرونية تطبيق اإلدارة اإللكتـرونية تساعد 
في التغلب على عامل الُبعد الجغرافي وتقلل من تكاليف االتصال التقليدي وتوصلت الدراسة إلى عدة توصيات من أهمها: 
العمل على استمرارية تدريب العامليـن حتى تتناغم قدراتهم مع استخدام وسائل االتصال الحديثة وأن تعمل الجامعة على 

توضيح وتحديد األنظمة والقوانيـن الخاصة بالربط واالتصال بيـن العامليـن.

دراسة )بكري، 2012( بعنوان: »دور اإلدارة اإللكتـرونية فـي تطويـر أداء املوظفيـن: دراسة تطبيقية على موظفي كلية 
باملنظمات،  إلكتـرونيـة  إدارات  أهميـة وجـود  التعـرف علـى  إلــى  العزيـز بجدة«و هدفت  امللك عبد  االقتـصاد واإلدارة بجامعة 
وعلى مدى تأثيـرها على أداء املوظفيـن، وعلى التعرف على مدى وعي املوظفيـن بفوائدها ومميـزاتها. اسـتخدمت الدراسـة املـنهج 
الوصـفي التحليلي. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: وجود كوادر بشرية جيدة في مجتمع الدراسة تجيد استخدام 
التقنية الحديثة املتطورة ومساهمة اإلدارة اإللكتـرونية في رفع مستوى األداء وتطويـر املهارات لدى املوظفيـن بشكل فعال 
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ووجود عالقة طردية بيـن استخدام اإلدارة اإللكتـرونيـة وأداء املـوظفيـن، حيث أنه كلما اتجه املوظفيـن إلـى اسـتخدام اإلدارة 
اإللكتـرونيـة كلمـا تطورت مهاراتهم، وهذا بدوره ساهم في زيادة اإلنتاجية وتحسيـن األداء.

دراسة أوفاس وأحمد )2102( بعنوان: »العوامل املؤثـرة في تبني خدمات الحكومة اإللكتـرونية في باكستان«، وهدفت 
إلى التعرف على العوامل التي تؤثـر على تبني خدمات الحكومة لتقديم الخدمات اإللكتـرونية في باكستان، وذلك من منطلق 
البلدان  في  أن توفر الحكومة اإللكتـرونية فرًصا مختلفة بصورة أكثـر فعالية، وتقديم خدمة أفضل للمواطنيـن خاصة 
النامية، كما هدفت إلى استكشاف التحديات والعوائق التي تواجه تطبيق خدمات الحكومة اإللكتـرونية من وجهة نظر 
املستخدم، حيث استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليل، واعتمدت االستبانة كأداة لجمع البيانات من عينة مكونة من 
)   ( من املواطنيـن في باكستان، وأظهرت نتائج الدراسة وجود مبادرات لتطبيق الحكومة اإللكتـرونية لتقديم الخدمات 
التي كانت في السابق صعبة الوصول للمواطنيـن وبالرغم من مبادرات الحكومة اإللكتـرونية في البلدان النامية إال أنها ال تـزال 
في مراحلها األولى، حيث تواجه مجموعة كبيـرة من املعوقات التي تحد من استخدامها وانتشارها مثل العديد من البلدان 
النامية وهي انخفاض مستوى اعتماد الحكومة اإللكتـرونية في باكستان ونجاح خدمات الحكومة اإللكتـرونية يعتمد على 
الدعم الحكومي، والعوامل التي تؤثـر على اعتماد خدمات الحكومة اإللكتـرونية في باكستان تـرتبط بسهولة االستخدام، 
والفائدة، والتأثيـر االجتماعي، والقضايا التكنولوجية، وخصوصية البيانات، والثقة. وخلصت الدراسة إلى جملة توصيات 
من أهمها: يجب عمل حمالت إعالنية لزيادة وعي املواطنيـن بالخدمات اإللكتـرونية املقدمة، وإظهار الفائدة التي ستعود 

على املواطن من هذه الخدمات.

الــوثــائــق  وبــبــن  األوراق  بيـن  الــجــمــع  عــلــى كيفية  الــتــعــرف  إلـــى  Jervis and Masoodian(، وهــدفــت   ،2014( دراســــة 
اإللكتـرونية، ودور األوراق والوثائق اإللكتـرونية، وكيفية إدارتها، واملشاكل التي تواجه إدارة األوراق أو الوثائق اإللكتـرونية، 
وقد استخدمت هذه الدراسة املنهج الوصفي، بحيث اعتمدت على املقابالت لجمع البيانات من عينة من )14( شخص من 
8 مؤسسات في نيوزيالندا، وأظهرت نتائج الدراسة: تتم أرشفة أغلب األوراق إلكتـرونًيا ويتم االحتفاظ بالنسخة األصلية 
من األوراق الحساسة مثل العقود، وذلك بسبب عدم وجود القوانيـن التي تحكم النظام اإللكتـروني ويتم حفظ األوراق كل 
عام على حدة في ملف واحد ويتم وضع هذا امللف في صندوق خاص عند انتهاء العام .أما الوثائق اإللكتـرونية يتم التعامل 
معها وتصنيفها إلكتـرونًيا واستخدام األوراق يحتاج إلى مجهود ووقت كبيـر إلدارتــه عكس الوثائق اإللكتـرونية والتي يتم 
النظاميـن  بيـن  التكامل  العمل على زيــادة  إلــى جملة توصيات من أهمها: يجب  الــدراســة  إلكتـرونًيا وخلصت  التعامل معها 

الورقي واإللكتـروني والعمل على تطويـر نظم إلكتـرونية تديـر الوثائق اإللكتـرونية تكون أكثـر فاعلية.

دراسات متعلقة بإدارة املعرفة )املتغيـر التابع(

دراسة املصري )2015(، وهدفت إلى التعرف على دور القيادة االستـراتيجية في تفعيل عمليات إدارة املعرفة بوزارة 
الداخلية واألمن الوطني- الشق املدني بقطاع غزة، وتكون مجتمع الدراسة من العامليـن في الوظائف فاعتمدت على )رئيس 
الوظائف  في  العامليـن  الــدراســة من جميع  )177( موظفا املسح الشامل ملجتمع  شعبة حتى وكيل وزارة(، ويقدر عددهم 
اإلشرافية والبالغ عددهم )177( صمم الباحث أداة للدراسة عبارة عن استبانة مكونة من )65( فقرة توزعت على خمسة 
محاور، واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي .ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: الدرجة الكلية الستبانة 
الكلية حــول واقــع عمليات إدارة  الــدرجــة  بينما بلغت   )%45.68( بــوزن نسبي  القيادة االستـراتيجية  حــول واقــع ممارسات 
إدارة  القيادة االستـراتيجية وتفعيل عمليات  بيـن دور  )15.67%( توجد عالقة ذات داللــة إحصائية  بــوزن نسبي  املعرفة 
للمساعدة  التجارب والخبـرات  في توفيـر وسائل تكنولوجية متطورة لتجميع وتوثيق  الـــوزارة  لــدى  املعرفة ويوجد ضعف 
بــوزارة  القيادة االستـراتيجية  منها :تعزيـز ممارسات  التوصيات  العديد من  إلــى  الــدراســة  في اكتساب املعرفة وقــد خلصت 
الداخلية واألمن الوطني الشق املدني ومكافأة املوظفيـن ذوي التقديـرات العالية في تقويم األداء السنوي والعمل على تهيئة 

قادة مستقبلييـن والعمل على تطويـر عمليات إدارة املعرفة.

دراسة عبد الغفور، )2015( بعنوان »متطلبات إدارة املعرفة ودورها في تحقيق امليـزة التنافسية في جامعات قطاع 
غــزة«، وهدفت إلى التعرف على الــدور الذي يمكن أن تلعبه متطلبات إدارة املعرفة في الجامعات الفلسطينية لخلق ميـزة 
تنافسية لها في قطاع غزة من وجهة نظر الطلبة املتوقع تخرجهم. كما سعت الدراسة للتعرف على العالقة االرتباطية بيـن 
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للتعرف على داللة  باإلضافة  التابع(،  )املتغيـر  التنافسية  للميـزة  )املتغيـر املستقل( وعناصر مختارة  املعرفة  إدارة  متغيـر 
فــروق بعض املتغيـرات الديموغرافية على تلك العالقة، وتم تصميم الفرضيات في ضوء ذلــك. وقد اعتمدت الدراسة في 
تحقيق أهدافها على املنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت أسلوب العينة العشوائية الطبقية التي بلغت )285( مفردة، 
واستخدمت االستبانة كأداة للدراسة. وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها: أن الجامعات تعمل على توفيـر متطلبات إدارة 
املعرفة في مجموعة من األبعاد، كانت على التـرتيب؛ القوى البشرية بنسبة7 .90%، الثقافة التنظيمية 7 .  %، تكنولوجيا 
املعلومات 7 .  %، والقيادة التنظيمية 9 .86.% ووجود عالقة قوية بيـن متطلبات إدارة املعرفة وامليـزة التنافسية. وكان 
من أهــم التوصيات: حث إدارة الجامعات على تسهيل التواصل مع الطلبة لتبادل األفكار للوصول للمعرفة، وأن تتقبل 
النقد البناء لالرتقاء بالجامعة وضرورة تقييم الجامعات للظروف املالية للطلبة اآلن ذلك سيكسبها ميـزة تنافسية سيما وأن 
ظروف الطلبة صعبة بشكل عام، وأكدت الدراسة في توصياتها ضرورة تأهيل قدرات العامليـن وتطويـرها، من خالل التنويع 

في أنظمة التعليم عن طريق دورات تدريبية تـراعي انسجام املساقات مع خلق ثقافة الجودة.

دراسة )YaghoubI, 2014(، وأشارت إلى التحقق من العالقة بيـن القيادة التحويلية وتعزيـز عوامل مشاركة املعرفة، 
وفــي هــذه تم اشتقاق نموذج )Nonaka & Takeuchi Model( في مجال مشاركة املعرفة، وقــد تكون مجتمع الــدارســة من 
أعضاء الكلية في جامعة زاهــدان للعلوم الطبية في إيـران البالغ عددهم ) 8 ( وتم اختيار )  7( مفردة كعينة للدراسة 
النتائج: وجود  كــأداة لقياس متغيـرات الدراسة. وقد أظهرت  بطريقة العينة العشوائية البسيطة، واستخدمت االستبانة 
عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بيـن القيادة التحويلية واتجاهات أعضاء الكلية حول عوامل التنشئة والتجسيد والضم 

وال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بيـن القيادة التحويلية والتذويب.

دراسات متعلقة بالعالقة بيـن اإلدارة اإللكتـرونية وإدارة املعرفة

وهــدفــت إلــى التعرف على واقــع تطبيق اإلدارة اإللكتـرونية فــي مؤسسات األعــمــال في   ،)2019 دراســة )عبد الــقــادر، 
القدس، ومعرفة مستوى تطبيق إدارة املعرفة فيها، والتعرف على املعيقات التي تواجه اإلدارة اإللكتـرونية وعالقتها بإدارة 
ون مجتمع الدراسة من جميع العامليـن في )شركة حمودة، وشركة سجايـر 

ّ
املعرفة في مؤسسات األعمال في القدس، وتك

، وتم أخذ عينة عشوائية منهم بلغت )100( فرد وزعت عليهم االستبانة، 
ً
القدس، وشركة الحياة سنيورة( وعددهم 325 عامال

وتم استعادة )92( استبانة. وتوصلت الورقة البحثية إلى مجموعة نتائج كان أهمها: اإلدارة اإللكتـرونية توفر نظام أرشفة 
إلكتـروني ملختلف األطــراف، وتعمل على توفيـر البيانات لجميع املستفيديـن، وتسهم في االستغالل األمثل للموارد املتاحة 
للمؤسسة. وتعتمد املؤسسة في تخزيـن املعرفة واستـرجاعها على األرشيف الورقي، وتهتم بتطبيق املعرفة على كل املشكالت 
لتتمكن من تجاوزها، وتهتم بالحصول على املعرفة املتطورة من املصادر الخارجية. وأهم املعيقات التي تواجهها املؤسسة 
هي: روتينية اإلجراءات اإلدارية املتبعة في املؤسسة، وخوف اإلدارة من سرقة بعض املعلومات، وندرة الدورات التدريبية في 
مجالي اإلدارة اإللكتـرونية وإدارة املعرفة، وغموض مفهوم اإلدارة اإللكتـرونية لدى بعض القيادات، والسيطرة املركزية على 
عملية القرار في اإلدارة، والطبيعة البشرية وثقافة األبواب املغلقة، وصعوبة أرشفة األعمال التقليدية املتـراكمة إلكتـرونًيا، 
ونقص الكوادر البشرية املتخصصة. وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها: ضرورة تقديم حوافز معنوية لتشجيع العامليـن 
على تطبيق اإلدارة اإللكتـرونية، وعقد ورش عمل دوريــة لتشخيص املعرفة، وإصــدار نشرات ودوريـــات لتوزيع املعرفة، 
وتطبيق املنظمات لإلدارة اإللكتـرونية في أعمالها، واالبتعاد قدر اإلمكان عن روتينية اإلجراءات اإلدارية املتبعة في أعمالها. 
كما أوصت الورقة البحثية أن تِعقد املؤسسات ملوظفيها دورات تدريبية في مجالي اإلدارة اإللكتـرونية وإدارة املعرفة، ملا لها 

من دور فعال في تحسيـن أداء موظفيها وبالتالي تحقيق أهداف املؤسسة بجودة وكفاءة عالية.

دراسة حاكم، والفليت )2016(، وهدفت إلى التعرف على درجة توظيف اإلدارة اإللكتـرونية وأثـرها على تطويـر إدارة 
املعرفة لدى مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني: دراسة تطبيقية على جامعة األزهر بغزة، فلسطيـن. واعتمدت الدراسة 
على املنهج الوصفي التحليلي ملالئمته للظاهرة محل الدراسة، وقد تم تصميم استبيان مخصص لجمع البيانات من مجتمع 
الدراسة، واعتمد الباحثان على بـرنامج SPSS وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: هناك عالقة ذات داللة إحصائية بيـن 
درجــة توظيف اإلدارة اإللكتـرونية وتطويـر إدارة املعرفة في جامعة األزهــر، وأوصــت الدراسة بضرورة االهتمام باستمرار 

توظيف اإلدارة اإللكتـرونية ملتطلباتها ملا لها من أثـر في تطويـر إدارة املعرفة.
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تتشابه الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة كونها تتناول دراســة العالقة بيـن متغيـريـن هما اإلدارة اإللكتـرونية 
كمتغيـر مستقل وإدارة املعرفة كمتغيـر تابع، كما تتشابه الدراسة الحالية كونها تسعى إلى التعرف على معاييـر تطبيق اإلدارة 
اإللكتـرونية. ومستوى تعزيـز إدارة املعرفة باإلضافة إلى الكشف عن العالقة بيـن تطبيق اإلدارة اإللكتـرونية وتعزيـز إدارة 
املعرفة في الجامعات محل التطبيق. وتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة كونها تسعى إلى دراسة املتغيـرات في 
بيئة مختلفة وهي بيئة دولة اإلمارات العربية املتحدة، كما تـركز على العالقة بيـن أبعاد كل من متغيـرات الدراسة على حده.

أوجه االستفادة من الدراسات السابقة 

يمكن تلخيص أوجه االستفادة من الدراسات السابقة فيما يلي: 

تحديد مشكلة الدراسة بشكل واضح.  - 

تحديد خطوات الدراسة الحالية وإثـراء اإلطار النظري للدراسة وتحديد املتغيـرات الالزمة إلجراء الدراسة.  - 

بناء أداة الدراسة والتعليق على النتائج التي كشفت عنها الدراسة الحالية. - 

وتناولت الدراسة الحالية موضوع مدى قدرة تطبيق اإلدارة اإللكتـرونية في تعزيـز إدارة املعرفة في الجامعات اإلماراتية 
الحكومية وتتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في تناول املنهج الوصفي كمنهج للدراسة واالستبانة كأداة لجمع 

البيانات من أفراد عينة الدراسة.

مشكلة البحث
سعت هذه الدراسة للتعرف على واقع تطبيق اإلدارة اإللكتـرونية كمدخل لتعزيـز إدارة املعرفة مـن نظر العامليـن في 
الجامعات اإلماراتية، السيما أنه من خالل تفعيـل اإلدارة اإللكتـرونية، كمدخل لتعزيـز إدارة املعرفة في الجامعـات عن طريق 
إجراء تغييـرات وتعديالت في الهياكل التنظيمية، وتطويـر األداء والحـد مـن الـسلبيات املوجودة من خالل زيادة الالمركزية بيـن 
املستويات اإلدارية بغرض تقليل املمارسات الروتينية التي توفر كثيـر من الجهد والوقت في عملية اتخاذ القرار في املستويات 

العليا، مع إتاحـة قـدر أكبـر من الحرية للعامليـن باملستويات الدنيا التخاذ القرار واالستفادة مـن قـدراتهم وإبـداعاتهم. 

وعليه تتمثل مشكلة البحث في اإلجابة عن التساؤل اآلتي: 

ما مدى قدرة تطبيق اإلدارة اإللكتـرونية في تعزيـز إدارة املعرفة في الجامعات الحكومية

محل التطبيق بدولة اإلمارات العربية املتحدة؟ 

وعليه فإن املشكلة التي يعالجها هذا البحث يمكن صياغتها في التساؤالت التالية: 

ما مدي تطبيق معاييـر اإلدارة اإللكتـرونية في الجامعات محل التطبيق. - 

ما مستوي تمييـز وفاعلية إدارة املعرفة في الجامعات محل التطبيق. - 

ما العالقة بيـن تطبيق اإلدارة اإللكتـرونية وإدارة املعرفة في الجامعات محل التطبيق. - 

 ما أثـر تطبيق اإلدارة اإللكتـرونية على إدارة املعرفة في الجامعات محل التطبيق. - 

ما سبل تعزيـز إدارة املعرفة في الجامعات محل التطبيق في ضوء تطبيق اإلدارة اإللكتـرونية.  - 

أهداف البحث
تتمثل أهداف البحث في اآلتي:

التعرف على معاييـر تطبيق اإلدارة اإللكتـرونية في الجامعات محل التطبيق. - 

التعرف على مستوي تعزيـز وفاعلية إدارة املعرفة في الجامعات محل التطبيق. - 

الكشف عن العالقة بيـن تطبيق اإلدارة اإللكتـرونية وتعزيـز إدارة املعرفة في الجامعات محل التطبيق. - 

الكشف عن أثـر تطبيق اإلدارة اإللكتـرونية على إدارة املعرفة في الجامعات محل التطبيق. - 

تقديم توصيات في ضوء النتائج امليدانية التي سيسفر عنها البحث بالشكل الذي يعزز عملية تعزيـز وفاعلية إدارة املعرفة.  - 
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أهمية البحث
األهمية العلمية

عـــد هـــذه الدراســـة محاولـــة لتسليط الـــضوء علـــى قدرة تطبيق اإلدارة اإللكتـرونية فـــي الجامعات وذلـك مـن خـالل  - 
ُ
ت

أهمية مدى قدرة تطبيق اإلدارة اإللكتـرونية كأسـلوب فـي تحسبن النظــام اإلداري وتطويـره في الجامعات اإلماراتية. 

اإلدارة  -  تطبيق  متطلبات  علــى  التعــرف  يــودون  اللذيـن  والدارسيـن  للباحثيـن  مــصدًرا  البحث  هــذا  اعتبــار  يمكن 
اإللكتـرونية في الجامعات اإلماراتية، وقـد تـشكل هـذه الدراسـة نقطة انطالق الباحثيـن واملهتميـن إلجراء املزيد من 

البحوث في هذا املجال. 

األهمية العملية

فــي  -  اإلمــاراتــيــة  الجامعات  فــي  اإللكتـرونية  اإلدارة  تطبيق  واقــع  تحديد  خــالل  مــن  البحث  هــذا  نتــائج  يــسهم  قـد 
تعزيـز إدارة املعرفة بالجامعات اإلماراتية ممــا يؤدي إلــى زيــادة كفــاءة وتحسيـن قدرة املنظمة على إدخال التجديد 

ومواكبة التطور وتمكينهـا مـن حـل مـشاكلها ومواجهة تحدياتها.

تكمن أهمية الــدراســة أيــًضــا فــي كونها تــتــنــاول أهــم املــؤســســات التعليمية فــي اإلمــــارات. قــد تفيد هــذه الــدراســة في  - 
استنباط بعض الدروس املفيدة لتطويـر البحث العلمي في مجـال اإلدارة اإللكتـرونية ودورها في تعزيـز إدارة املعرفة 

في الجامعـات اإلماراتية واملؤسـسات املختلفة.

لكي يتمكن الباحثان من اإلجابة عن تساؤالت الدراسة وتحقيق أهدافها، فقد تم تطويـر عدد من الفرضيات وهي كالتالي:

فروض البحث
يـرى )الزغيبي، 2015( أن لتطبيقات اإلدارة اإللكتـرونية أهمية في مواجهة املشكالت الطارئة من خالل قرارات إدارية 
فورية قائمة على املعلومات املتاحة للمنظمة، كما أكد على أن اإلدارة اإللكتـرونية تساهم في التنبؤ اإللكتـروني بالقرارات 
2013( عــلــى: ضــــرورة رفـــع مــســتــوى الــتــوعــيــة الثقافية بأهمية الــتــحــول إلـــى اإلدارة  ــــة فــي املستقبل. كــمــا أكـــد )شــلــبــي،  اإلداريـ
يتناسب مع  بما  التنظيمي اإلداري  الهيكل  تعزيـز  للموظف، والعمل على  اليومي  العمل  في  أدواتــهــا  اإللكتـرونية واستعمال 
عملية التغييـر إلى اإلدارة اإللكتـرونية، تطويـر أنظمة املعلومات اإلداريــة املحوسبة بحيث تغطي كافة الجوانب اإلداريــة، 
فــي املنظمة تجيد استخدام التقنية الحديثة املتطورة ومساهمة اإلدارة  إلــى وجــود كـــوادر بشرية جيدة  األمــر الــذي يــؤدي 
اإللكتـرونية في رفع مستوى األداء وتطويـر املهارات لدى املوظفيـن بشكل فعال ووجود عالقة طردية بيـن استخدام اإلدارة 
اإللكتـرونيـة وأداء املـوظفيـن، حيث إنه كلما اتجه املوظفيـن إلـى اسـتخدام اإلدارة اإللكتـرونيـة كلمـا تطورت مهاراتهم، وهذا 
بدوره ساهم في زيادة اإلنتاجية وتحسيـن األداء )بكري، 2012(. كما أكد كل من )Elbadawi & Elsawy, 2021( ، على أن 

املمارسات اإللكتـرونية للموارد البشرية تحقق أهداف األداء املؤس�سي والتي من أهمها إدارة املعرفة.

فــي تطويـر إدارة املعرفة. وأكــد )Clarks et al, 2008( أنــه تتمثل  لــه أثـر  2016( أن توظيف اإلدارة  وأضـــاف )حــاكــم، 
مهمة إدارة املعرفة في مؤسسات األعمال في إدارة أنشطة العامليـن في مجال املعرفة »معرفة العملية الديناميكية« من أجل 
»املنتجات والخدمات واالبتكار العملي للعملية« وفي نفس الوقت، »إنشاء معرفة نظامية تنظيمية جديدة أو مبـرًرا لها«. إن 
إدارة املعرفة ال تتعلق فقط بتسجيل املعرفة الصريحة، ولكنها تحتاج إلى معالجة ما هو ضمني، وبالتالي ال يمكن الحصول 

على الفائدة إال من خالل العملية وليس املحتوى، األمر الذي يمكن تحقيقه من خالل اإلدارة اإللكتـرونية للعمليات.

ومما سبق قام الباحثان بصياغة الفروض التالية:

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة(α≤ 0.05(ملدى قدرة تطبيق اإلدارة اإللكتـرونية في تعزيـز   -
إدارة املعرفة في جامعات اإلمارات محل التطبيق.

وينبثق من الفرض الرئيس عدة فروض فرعية كالتالي:

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  (α≤  0.0(ملدي قدرة تطبيق الثقافة اإللكتـرونية في تعزيـز أ- 
إدارة املعرفة وأبعادها.
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توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (α≤  0.0(ملدى قدرة تطبيق التخطيط اإللكتـروني في تعزيـز ب- 
إدارة املعرفة وأبعادها.

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة(α≤  0.0(ملدى قدرة تطبيق الوثائق اإللكتـرونية في تعزيـز ج- 
إدارة املعرفة وأبعادها.

توجد عالقة ذات داللــة إحصائية عند مستوى داللـــة(α≤  0.0(ملدى قــدرة تطبيق االجتماعات اإللكتـرونية في د- 
تعزيـز إدارة املعرفة وأبعادها.

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة(α≤  0.0( ملدى قدرة تطبيق الخدمات اإللكتـرونية في تعزيـز 	- 
إدارة املعرفة وأبعادها.

يوجد أثـر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة(α≤ 0.05(ملدى قدرة تطبيق اإلدارة اإللكتـرونية للموارد البشرية   -
وتشمل األبعاد )الثقافة اإللكتـرونية، والتخطيط اإللكتـروني، والوثائق اإللكتـرونية، واالجتماعات اإللكتـرونية، 

والخدمات اإللكتـرونية( في تعزيـز إدارة املعرفة في جامعات اإلمارات محل التطبيق. 

متغيـرات الدراسة
)الثقافة اإللكتـرونية، والتخطيط اإللكتـروني، -  املتغيـر املستقل: اإلدارة اإللكتـرونية للموارد البشرية وأبعادها: 

والوثائق اإللكتـرونية، واالجتماعات اإللكتـرونية، والخدمات اإللكتـرونية(.

املــعــرفــة، وتــوزيــع املعرفة، -  املــعــرفــة، وتخزيـن  املــعــرفــة، وتوليد  الــتــابــع: إدارة املعرفة وأبــعــادهــا: )تشخيص  املتغيـر 
وتطبيق املعرفة(.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 املتغير املستقل
هاوابعاد اإلدارة االلكترونية   

 

ير التابعاملتغ  
وابعادها ة املعرفةإدار   

 
 الثقافة االلكترونية -

 ترونيالتخطيط االلك -

 ةااللكترونيالوثائق  -

 ةااللكتروني االجتماعات -

 اللكترونيةالخدمات ا -

 

 تشخيص املعرفة -

 توليد املعرفة -

 تخزين املعرفة -

 توزيع املعرفة -

 تطبيق املعرفة -

املصدر: من إعداد الباحثان 
شكل )1( نموذج البحث

مصطلحات البحث
اإلدارة اإللكتـرونية: مصطلح إداري يقصد به: التحول الكامل من األعمال الورقية إلى األعمال اإللكتـرونية، مع ما - 

يلزم من توفيـر األدوات املناسبة وتعديل اإلجراءات بهدف توفيـر أمثل للجهد ورفع كفاءة املنظمة )مطر، 2013(.

العمــل -  نحــو  النــاس  قيـادة  وحـسن  املتاحـة  املـــــوارد  اسـتغالل  وحـسن  فـن  هـي  عـام  بـشكل  اإلدارة  املعرفة:  إدارة 
أجـل  مـن  مـا  مـن قبـل مؤسـسة  املوجـه  املــنظم  الـواعي  الجهــد  فهــي  املعرفــة  إدارة  أمــا   ،)2007 )املطيـران،  بإتقــان 
جمـع وتصنيف وتنظـيم وتخــزيـن كافــة أنــواع املعرفــة ذات العالقــة بنــشاط تلــك املنظمة وجعلهــا جــاهزة للمــشاركة 

بــيـن أفــراد وأقــسام املنظمة بمــا يعزز من مــستوى كفــاءة اتخــاذ القــرارات واألداء التنظيمي )الزيادات، 2008(.
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حدود البحث
الــحــدود املــوضــوعــيــة: سيقتصر الــبــحــث عــلــى مــعــرفــة الــواقــع الــحــالــي لتطبيق اإلدارة اإللــكــتـــــرونــيــة فــي الجامعات - 

الحكومية بدولة اإلمارات وهي )جامعه اإلمارات العربية املتحدة – جامعة زايد – كليات التقنية( ومدى انعكاس 
هذه التطبيقات في تعزيـز إدارة املعرفة، وتتمثل متغيـرات الدراسة في متغيـر مستقل وهو اإلدارة اإللكتـرونية، 
الوثائق اإللكتـرونية،  التخطيط اإللكتـروني،  )الثقافة اإللكتـرونية،  وتشتمل على خمس متغيـرات فرعية، وهي 
املعرفة،  توليد  املعرفة،  )تشخيص  وأبــعــادهــا:  املعرفة  إدارة  اإللكتـرونية(.  الخدمات  اإللكتـرونية،  االجتماعات 

تخزيـن املعرفة، توزيع املعرفة، تطبيق املعرفة(.

الحدود الزمنية: تم إجراء هذا البحث خالل الفتـرة من أغسطس 2021 وحتى ينايـر 2022- 

الحدود املكانية: يقتصر البحث على الجامعات الحكومية بدولة اإلمارات وهي )جامعه اإلمارات العربية املتحدة - 
– جامعة زايد – كليات التقنية العليا(.

الحدود البشرية: شملت العامليـن في الجامعات الحكومية بدولة اإلمارات وهي )جامعه اإلمارات العربية املتحدة - 
– جامعة زايد – كليات التقنية(. 

تصميم البحث
منهجية البحث

املنـاهج  أكثـر  يعتبـر  التحليلي، حيث  الوصفي  املنهج  الباحثان  استخدم 
انسجاما مع طبيعة وأهـــداف الــدراســة الحالية، ويبنى هــذا املنهج على: دراسـة 
نظرية بناء اإلطار املعرفي من خالل االستفادة مـن املراجـع واملـصادر املتنوعة ما 
بيـن الكتب واملقاالت واألبحاث واألوراق العلمية املحكمة املنشورة في الدوريات 
أو املؤتمرات والندوات أو املنشورة في قواعد البيانات اإللكتـرونية عبـر شـبكة 
اإلنتـرنـت، واعتمدت الدراسة في شقها اآلخر على الدراسة امليدانية من خـالل 

اسـتخدام أسلوب االستبيان للحصول على البيانات األولية املطلوبة.

وذلــك من خــالل جمع وتحليل البيانات حــول مجال الــدراســة للتعرف 
على مدى قدرة تطبيق اإلدارة اإللكتـرونية في تعزيـز إدارة املعرفة في الجامعات 
مــحــل التطبيق بــدولــة اإلمـــــارات الــعــربــيــة املــتــحــدة، ويــحـــــاول املـــــنــهــج الوصـفي 
تعميمات ذات معنى  إلــى  التوصل  فــي   

ً
أمـــال ويقيم  يقـارن ويفسر  أن  التحليلي 

يـزيد بها رصيد املعرفة عن املوضوع.

مجتمع وعينة البحث

ــي الــعــامــلــيـــــن فــي  مــجــتــمــع وعـــيـــنـــة الـــــدراســـــة: يــتــمــثــل مــجــتــمــع الـــبـــحـــث فــ
8965، وقد قام الباحثان  الجامعات الحكومية في اإلمــارات والبالغ عددهم 
باستخدام أسلوب العينة العشوائية، تم توزيع )384( استمارة على مجتمع 

الدراسة وتم الحصول على )346( استمارة صالحة بنسبة %90.

 ،%60 208 بنسبة  مــن الــجــدول )1(، يالحظ أن عــدد الــذكــور بالعينة 
لــم يكن هناك كـــوادر نسائية  بــدايــة تأسيسها  فــي  ويـرجع ذلــك ألن الجامعات 
 %35 مــا نسبته  العمر  عــن  أمــا  التطبيق،  الجامعات محل  فــي  للعمل  مؤهلة 
وأعــمــارهــم مــا بيـن 40 إلــى أقــل مــن 50 عــاًمــا وعــن املستوى العلمي، فقد كان 
47% مــن حــمــلــة درجــــة الـــدكـــتـــوراه فــي تــخــصــصــات مــتــنــوعــة، 64% مــن عينة 

جدول رقم )1( 
توزيع أفراد عينة الدارسة حسب البيانات 

الشخصية )ن = 346(

النسبة العددالبيانات الشخصية
املئوية %

الجنس
60%208ذكر
40%138انثي

العمر

14.7%51أقل من 30 سنة
من 30 – أقل من 

34.4%40119 سنة

من 40 – أقل من 
35%50121 سنة

15.9%5055 سنة فأكثـر

املستوي 
التعليمي

18.4%64بكالوريوس 
34.2%118ماجستيـر
47.4%164دكتوراه

عدد 
سنوات 
الخبـرة

أقل من خمس 
8%30سنوات

من 5 – اقل من 
28%1096 سنوات

64%10220 سنوات فأكثـر

املسمى 
الوظيفي

أعضاء هيئة 
62%216التدريس

املدربون ومساعدو 
19%66األبحاث

هيئة التدريس 
3%10الزائريـن

16%54املعيدون
املصدر: الجدول من إعداد الباحثان من تحليل االستبيان
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الــدراســة لديهم سنوات خبـرة تتجاوز عشر سنوات، مما يــدل على أنهم لديهم سنوات خدمة تصقلهم بالخبـرة في العمل 
ومعرفتهم بتفاصيل أمور عملهم وتطوراته، 62% من أعضاء هيئة التدريس.

أداة الدراسة

تم إعداد استبانة حول »مدى قدرة تطبيق اإلدارة اإللكتـرونية 
في تعزيـز إدارة املعرفة - دراسة تطبيقية على العامليـن في الجامعات 
بدولة اإلمارات، حيث تم استخدام مقياس ليكرت الخما�سي لقياس 

استجابات املبحوثيـن لفقرات االستبيان حسب جدول )2(:

بالنسبة ملتغيـر لإلدارة اإللكتـرونية تم االعتماد على مقياس - 
2019(، والـــــذي يــتــكــون مـــن )20( عـــبـــارة تم  )عــبــد الــــقــــادر، 
تخصيص العبارات من )1( إلى )4( للمتغيـر الفرعي الثقافة 

اإللكتـرونية، تم تخصيص العبارات من )5( إلى )8( للمتغيـر الفرعي التخطيط اإللكتـروني، تم تخصيص العبارات 
من )9( إلى )12( للمتغيـر الفرعي الوثائق اإللكتـرونية، تم تخصيص العبارات من )13( إلى )16( للمتغيـر الفرعي 

االجتماعات اإللكتـرونية، تم تخصيص العبارات من )17( إلى )20( للمتغيـر الفرعي الخدمات اإللكتـرونية.

بالنسبة ملتغيـر إدارة املعرفة تم االعتماد على مقياس كل من )Kubaisi, 2002( & )Dassi, 2007(، والذي يتكون - 
من )26( عبارة تم تخصيص العبارات من )1( إلى )5( للمتغيـر الفرعي تشخيص املعرفة، تم تخصيص العبارات 
من )6( إلى )11( للمتغيـر الفرعي توليد املعرفة، تم تخصيص العبارات من )11( إلى )15( للمتغيـر الفرعي تخزيـن 
املعرفة، تم تخصيص العبارات من )16( إلى )20( للمتغيـر الفرعي توزيع املعرفة، تم تخصيص العبارات من )21( 

إلى )26( للمتغيـر الفرعي تطبيق املعرفة.

افية وتشمل )العمر، املستوى التعليمي، سنوات الخبـرة، املسمى الوظيفي(.-  متغيـرات ديموغر

قام الباحثان بالتأكد من صدق االستبانة باعتماد صدق املقياس وذلك من خالل:

االتساق الداخلي: مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع املجال الذي تنتمي إليه هذه الفقرة، وقد قام - 
الــبــاحــثــان بحساب االتــســاق الــداخــلــي لالستبانة، وذلـــك مــن خــالل حــســاب مــعــامــالت االرتــبــاط بيـن كــل فــقــرة من 

فقرات االستبانة والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه الفقرة.

الصدق البنائي: يعتبـر أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تـريد األداة الوصول إليها، - 
تم عرض االستبانة بعد تطويـرها على عدد من املحكميـن واملتخصصيـن للتأكد من صدق املقياس، وبعد االطالع 
عليها تم إفادتهم بمناسبة ومالءمة فقراتها ملوضوع البحث، وبعد التأكد من صالحية األداة تم توزيع االستبانات 

املعدة لهذا الغرض من قبل الباحثان. 

ثبات االستبانة: يقصد بالثبات درجة اتساق االستبيان وانسجامه واستمراريته عند تكرار استخدامه في أو قات - 
كــل مــرة يستخدم فيها، وتــوجــد عــدة طــرق تستخدم  قـــراءات متقاربة عند  مختلفة، بمعنى أن يعطي االستبيان 
إليجاد الثبات أهمها معامل ألفا كرو نباخ Coefficient Alpha s’Cronbach والذي يأخذ قيًما تتـراوح بيـن الصفر 
والواحد صحيح، بحيث كلما زادت درجة الثبات زادت الثقة في االستبيان املستخدم )Drost, 2011(، وقد بلغت 
نتائج  مــن  الـــدراســـة، ويستخلص  أداة  ثــبــات  ملــدى  القيمة مرتفعة ومطمئنة  0.954 وهـــذه  قيمة االســتــبــانــة ككل 
اختباري الصدق والثبات أن أداة القياس االستبانة صادقة في قياس ما وضعت لقياسه، كما أنها ثابتة بدرجة 

كبيـرة جًدا مما يؤهلها لتكون أداة قياس مناسبة وفاعلة لهذه الدراسة ويمكن تطبيقها بثقة.

التحليل اإلحصائي

استخدم ألغراض هذه الدراسة عدد من األساليب اإلحصائية:

بعد االنتهاء من توزيع االستبيان على الفئات املعنية بالبحث، تم جمع املعلومات وتدقيق االستبيان املعبئة وإدخالها 
في بـرامج الحاسوب، حيث جرى تبويبها وإعداد الجداول الالزمة لعملية التحليل التي تمت بها بما يتناسب وأهداف البحث.

جدول رقم )2( 
مقياس ليكرت الخما�سي لقياس استجابات املبحوثيـن

افق االستجابة غيـر مو
بشدة

غيـر 
افق مو

إلي حد 
ما

افق افق مو مو
بشدة

12345الدرجة
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املحور األول - اإلدارة اإللكتـرونيةأ- 

 تم استخدام اختبار T ملعرفة ما إذا كانت 
متوسط درجـــة االستجابة قــد وصــلــت إلــى درجــة 
املوافقة املتوسطة )إلى حد ما( وهي 3 أم ال، كما 

في الجدول )3(:
ــثـــقـــافـــة  -  ــُبــــعــــد )الـ املــــتــــوســــط الــــحــــســــابــــي لــ

قــيــمــة   ،4.52 ــــاوي  ــــســ يــ ــيــــة(  ــــرونــ ـــ ــتــ ــكــ اإللــ
اختبار T 21.15 ، وأن القيمة االحتمالية 
)Sig( تساوي 0.000 وهذا يعني أن هناك 
مــوافــقــة مــن قبل أفـــراد العينة على بعد 
الثقافة اإللكتـرونية، يـرى الباحثان هذه 
النتيجة إلى أن عملية التحول من اإلدارة 

التقليدية إلى اإلدارة اإللكتـرونية فرض عليها البدء بإجراءات إدارية لها عالقة باتخاذ قرارات للبدء بالتحول والحصول 
على اإلدارة العليا في الجامعات محل التطبيق، باإلضافة إلى تغييـر في سياسات العمل وإجراءاته وقواعده من ناحية 

إدارية لتهيئة البيئة لعملية التحول للثقافة اإللكتـرونية.
املتوسط الحسابي لُبعد )التخطيط اإللكتـروني( يساوي 4.42، قيمة اختبار T 18.74، وأن القيمة االحتمالية  - 

)Sig( تساوي 0.000 وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على ُبعد التخطيط اإللكتـروني، ويفسر 
الباحثان هذه النتيجة إلى أن عملية التخطيط اإللكتـروني يتطلب من الجامعة تأهيل العنصر البشري للتحول 
للتخطيط اإللكتـروني واتخاذ قــرارات للبدء بالتحول من قبل اإلدارة العليا في الجامعة، باإلضافة إلى تغييـر في 

سياسات العمل وإجراءاته وقواعده من ناحية إدارية لتهيئة البيئة لعملية التحول للتخطيط اإللكتـروني.
االحتمالية  -  القيمة  وأن   ،21.41  T اختبار  قيمة   ،4.34 يساوي  اإللكتـرونية(  )الوثائق  لُبعد  الحسابي  املتوسط 

ُبعد الوثائق اإللكتـرونية، ويفسر  أفــراد العينة على  0.000 وهــذا يعني أن هناك موافقة من قبل  )Sig( تساوي 
الباحثان هذه النتيجة إلى أن عملية الوثائق اإللكتـرونية تتطلب من الجامعة أهمية توفيـر إدارة الجامعة لبنية 
اإللــكــتـــــرونــي، حتى  بالتوثيق  عنى 

ُ
ت الــتــي  البـرامج  أو  بها  املتعلقة  واألجــهــزة  الحواسيب  مــن  ســـواء  إلكتـرونية  تحتية 

تستطيع الجامعة االستفادة منها بدرجة قصوى في التوثيق اإللكتـروني.
املتوسط الحسابي لُبعد )االجتماعات اإللكتـرونية( يساوي 4.14 ، قيمة اختبار T 21.61، وأن القيمة االحتمالية  - 

)Sig( تساوي 0.000 وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على ُبعد االجتماعات اإللكتـرونية، يشيـر 
بوجود درجة مرتفعة من املوافقة على هذه الفقرة من قبل أفراد العينة، حيث أن اإلدارة اإللكتـرونية تساعد في 
التواصل بيـن العامليـن في أماكن جغرافية مختلفة في الجامعات محل التطبيق أو خارجها من خالل الوسائط 
اإللكتـرونية املختلفة كاملراسالت عبـر اإليميالت أو عبـر شبكة الحاسوب داخل الجامعة، ويفسر الباحثان هذه 
النتيجة إلى أن عملية االجتماعات اإللكتـرونية تتطلب من الجامعة توفيـر بـرامج إلكتـرونية ، وقد أعزى الباحثان 

ذلك إلى وجود إيميالت لكل إدارات الجامعة، والتي تساعد اإلدارة اإللكتـرونية على اإلعداد لالجتماعات.
املتوسط الحسابي لُبعد )الخدمات اإللكتـرونية( يساوي 4.39، قيمة اختبار T 21.83، وأن القيمة االحتمالية  - 

)Sig( تساوي 0.000 وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على ُبعد التخطيط اإللكتـروني، ويفسر 
الخدمات اإللكتـرونية  تقديم  الجامعة  تتطلب من  الخدمات اإللكتـرونية  إلــى أن عملية  النتيجة  الباحثان هــذه 
لتقديم  املالئمة  البـرامج  الحواسيب وتطويـرها، وشــراء  أجهزة  مــال مخصص لشراء  توفيـر رأس  للجامعة  فالبد 

الخدمات اإللكتـرونية في الجامعة.

بشكل عام يمكن القول بأن املتوسط الحسابي الكلي يساوي 4.36، وأن املتوسط الحسابي النسبي يساوي %85.26، 
وقيمة اختبار T 20.63، وأن القيمة االحتمالية )Sig( تساوي 0.000 وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على 
فقرات محور اإلدارة اإللكتـرونية بشكل عام، ويفسر الباحثان هذه النتيجة إلى أن عملية اهتمام الجامعة بتطبيق الثقافة 
الخمسة سابقة  األبعاد  اإللكتـرونية وتوفيـر متطلبات  الخدمات  والتوثيق واالجتماعات وتقديم  اإللكتـرونية والتخطيط 

الذكر ملواكبة التطورات الحديثة في عصرنا الحالي وهو عصر املعرفة.

جدول رقم )3( 
املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري وقيمة االختبار t لجميع أبعاد 

اإلدارة اإللكتـرونية

املتوسط املجالم
الحسابي

االنحراف 
املعياري

قيمة 
T االختبار

القيمة 
)sig) االحتمالية

4.520.5121.150.000الثقافة اإللكتـرونية1
4.420.5218.740.000التخطيط اإللكتـروني2
4.340.4621.410.000الوثائق اإللكتـرونية3
4.140.4721.610.000االجتماعات اإللكتـرونية4
4.390.4821.830.000الخدمات اإللكتـرونية5

4.360.4920.630.000اإلدارة اإللكتـرونية بشكل عام

املصدر: الجدول من إعداد الباحثان من تحليل االستبيان
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املحور الثاني - إدارة املعرفةب- 

تم استخدام اختبار T ملعرفة ما إذا كانت متوسط 
درجة االستجابة قد وصلت إلى درجة املوافقة املتوسطة 

)إلى حد ما( وهي 3 أم ال، كما في الجدول )4(:

يتضح من الجدول )4( السابق ما يلي: 
املــتــوســط الــحــســابــي لــُبــعــد )تشخيص املــعــرفــة(  - 

وأن   ،19.16  T اخـــتـــبـــار  قـــيـــمـــة   ،4.45 يــــســــاوي 
0.000 وهــذا  تــســاوي   )Sig( الــقــيــمــة االحــتــمــالــيــة 
يــعــنــي أن هــنــاك مــوافــقــة مـــن قــبــل أفـــــراد العينة 
ُبــعــد تشخيص املــعــرفــة، ويــفــســر الباحثان  عــلــى 
هذه النتيجة إلى أهمية عملية تشخيص املعرفة 
وهي أول األبعاد الخمسة في إدارة املعرفة التي تم 

استخدامها من قبل الباحثان في الدراسة الحالية، أي الدراسة والبحث عن املعرفة التي تـرغب الجامعة في فاعليتها 
والوصول إليها، وهي عملية مهمة تساعد في السيـر في باقي عمليات إدارة املعرفة بوضوح ودقة.

 -  )Sig( االحتمالية  القيمة  وأن   ،20.68  T اختبار  قيمة   ،4.37 يــســاوي  املعرفة(  )توليد  لُبعد  الحسابي  املتوسط 
تساوي 0.000 وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على ُبعد توليد املعرفة، ويفسر الباحثان هذه 
إلــى أهمية عملية توليد املعرفة وهــي ثاني ُبعد من األبعاد الخمسة في إدارة املعرفة التي تم استخدامها  النتيجة 
من قبل الباحثان في الدراسة الحالية، أي الدراسة والبحث عن توليد املعرفة التي تـرغب الجامعة في فاعليتها 

والوصول إليها، وذلك عن طريق االجتماعات والعصف الذهني وورش العمل.
املتوسط الحسابي لُبعد )تخزيـن املعرفة( يساوي 4.42، قيمة اختبار T 19.43، وأن القيمة االحتمالية )Sig( تساوي  - 

0.000 وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على ُبعد توليد املعرفة، ويفسر الباحثان هذه النتيجة إلى 
أهمية عملية تخزيـن املعرفة وهي ثالث ُبعد من األبعاد الخمسة في إدارة املعرفة التي تم استخدامها من قبل الباحثان 
في الدراسة الحالية ، أي الدراسة والبحث عن تخزيـن املعرفة التي تـرغب الجامعة في فاعليتها والوصول إليها، وذلك 
عن طريق حفظها واملحافظة عليها وذلك بتخزينها بقواعد بيانات مختلفة أو بمحركات بحث مخصصة لذلك، وضرورة 
ربط الجامعات بمركز البحوث وقواعد البيانات الكبـرى من أجل اإلسهام في بناء املعرفة وتطويـرها والسعي إلى تصميم 
قاعدة بيانات مركزية بيـن الجامعات تمكنها من خزن املعرفة وتبادلها بيـن العامليـن، وبناء شبكات اتصال فاعلة في 

الجامعات حتى تستطيع استخدامها متى أرادات وبطريقة تحفظها من التلف والفقدان والتقادم.
 -  )Sig( االحتمالية  القيمة  وأن   ،18.71  T اختبار  قيمة   ،4.30 يــســاوي  املعرفة(  )تــوزيــع  لُبعد  الحسابي  املتوسط 

تساوي 0.000 وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على ُبعد توزيع املعرفة، ويفسر الباحثان هذه 
النتيجة اإليجابية من قبل أفــراد عينة الــدراســة إلــى أهمية عملية توزيع ونشر املعرفة وهــي رابــع ُبعد من األبعاد 
الخمسة في إدارة املعرفة التي تم استخدامها من قبل الباحثان في الدراسة الحالية، إال أن إدارة الجامعة تقسم 
  SMS توزيع ونشر معارفها إلي قسميـن تتم فيها نشر املعرفة فقط ملوظفيها عن طريق البـريد اإللكتـروني أو رسائل

أو املعارف العامة التي تقوم بنشرها على صفحتها الشخصية، والتي توجه لطلبتها وجمهورها الخارجي.
 -  )Sig( القيمة االحتمالية  T 18.05، وأن  4.56، قيمة اختبار  )تطبيق املعرفة( يساوي  لُبعد  املتوسط الحسابي 

تساوي 0.000 وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على ُبعد تطبيق املعرفة، ويفسر الباحثان هذه 
النتيجة إلى أهمية عملية تطبيق املعرفة وهي خامس ُبعد من األبعاد الخمسة في إدارة املعرفة التي تم استخدامها 
مــن قــبــل الــبــاحــثــان فــي الـــدراســـة الــحــالــيــة، وهــنــا يمكن تطبيق إدارة املــعــرفــة عــنــدمــا تــمــر بــمــراحــلــهــا الخمسة وهــي 

التشخيص والتوليد والتخزيـن والتوزيع والتطبيق.

بشكل عام يمكن القول بأن املتوسط الحسابي يساوي 4.42، وقيمة قيمة اختبار T 20.43، وأن القيمة االحتمالية 
)Sig( تساوي 0.000 وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على فقرات محور إدارة املعرفة بشكل عام، ويفسر 
الباحثان هذه النتيجة بشكل عام إلى وعي إدارة الجامعة، وهنا يمكن تطبيق إدارة املعرفة عندما تمر بمراحلها الخمسة وهي 

التشخيص والتوليد والتخزيـن والتوزيع والتطبيق.

جدول رقم )4( 
املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري وقيمة االختبار t لجميع 

عمليات إدارة املعرفة.

املتوسط املجالم
الحسابي

االنحراف 
املعياري

قيمة 
T االختبار

القيمة 
)sig) االحتمالية

4.450.5616.190.000تشخيص املعرفة1
4.370.5020.680.000توليد املعرفة2
4.420.5419.430.000تخزيـن املعرفة3
4.300.5418.710.000توزيع املعرفة4
4.560.5818.050.000تطبيق املعرفة5

عمليات إدارة املعرفة 
4.420.54419.2060.000بشكل عام

املصدر: الجدول من إعداد الباحثان من تحليل االستبيان
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اختبار فرضيات البحث

الــــفــــرضــــيــــة األولــــــــــــى - تـــــوجـــــد عـــالقـــة   -
ذات داللـــــة إحــصــائــيــة عــنــد مــســتــوي 
داللـــــة(α≤ 0.05( ملــدى قـــدرة تطبيق 
إدارة  تــعــزيـــــز  فـــي  اإللــكــتـــــرونــيــة  اإلدارة 
املــعــرفــة فـــي جــامــعــات اإلمــــــارات محل 
التطبيق ، والجدول )5( يوضح ذلك.

يالحظ من جدول )5( بشكل عام أن 
معامل االرتباط يساوي 890.، وأن القيمة 
أقل  وهــي   0.000 تــســاوي   )Sig( االحتمالية 
من مستوى الــداللــة α .≥ 0.05 وهــذا يدل 
ــًدا ذات  عــلــى وجــــود عــالقــة طـــرديـــة قــويــة جــ
قـــدرة تطبيق اإلدارة  بيـن  إحــصــائــيــة  داللـــة 
املعرفة  إدارة  وفاعلية  وتعزيـز  اإللكتـرونية 
لدى العامليـن في الجامعات محل التطبيق. 
ــثــــان وجــــــــود هـــــــذه الـــعـــالقـــة  ــبــــاحــ ويــــفــــســــر الــ
اإلدارة  تطبيق  متطلبات  تــوفــر  إلـــي  الــقــويــة 

اإللكتـرونية واستخدام إدارة الجامعات فعلًيا في تطويـرها لتعزيـز وفاعلية إدارة املعرفة بأبعادها الخمسة.

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة (α≤ 0.05(ملدي قدرة تطبيق الثقافة اإللكتـرونية في تعزيـز أ- 
إدارة املعرفة وأبعادها )التشخيص، التوليد، التخزيـن، التوزيع، التطبيق(.

يالحظ مــن الــجــدول )5( بشكل عــام أن معامالت االرتــبــاط ملــدي قــدرة تطبيق الثقافة اإللكتـرونية مــع إدارة املعرفة 
وأن   ،).-   .-680.677  -.637  -.574( التوالي  على  جــاءت  التطبيق(  التوزيع،  التخزيـن،  التوليد،  )التشخيص،  وأبعادها 
جميع القيم االحتمالية )Sig( تساوي 0.000 وهي أقل من مستوى الداللة α .≥ 0.05 وهذا يدل على وجود عالقة طردية 
قوية جــًدا ذات داللــة إحصائية بيـن مــدي قــدرة تطبيق الثقافة اإللكتـرونية وتعزيـز إدارة املعرفة وأبعادها )التشخيص، 

التوليد، التخزيـن، التوزيع، التطبيق( في الجامعات محل التطبيق.

في ب-  التخطيط اإللكتـروني  قــدرة تطبيق  توجد عالقة ذات داللــة إحصائية عند مستوي داللــــة(α≤ 0.05(ملدي 
تعزيـز إدارة املعرفة وأبعادها )التشخيص، التوليد، التخزيـن، التوزيع، التطبيق(.

فــي تعزيـز إدارة  يالحظ مــن الــجــدول )5( بشكل عــام أن معامالت االرتــبــاط ملــدي قــدرة تطبيق التخطيط اإللكتـروني 
املعرفة وأبعادها )التشخيص، التوليد، التخزيـن، التوزيع، التطبيق(. جاءت على التوالي )677.-766.-778.-764.-644.(، 
وأن جميع القيم االحتمالية )Sig( تساوي 0.000 وهي أقل من مستوى الداللة α .≥ 0.05 وهذا يدل على وجود عالقة طردية 
قوية جًدا ذات داللة إحصائية بيـن قدرة تطبيق التخطيط اإللكتـروني وتعزيـز إدارة املعرفة وأبعادها )التشخيص، التوليد، 

التخزيـن، التوزيع، التطبيق(.

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة(α≤ 0.05(ملدي قدرة تطبيق الوثائق اإللكتـرونية في تعزيـز ج- 
إدارة املعرفة وأبعادها )التشخيص، التوليد، التخزيـن، التوزيع، التطبيق(.

يالحظ من الجدول )5( بشكل عام أن معامالت االرتباط ملدي قدرة تطبيق الوثائق اإللكتـرونية في تعزيـز إدارة املعرفة 
وأبعادها )التشخيص، التوليد، التخزيـن، التوزيع، التطبيق(. جاءت على التوالي )686.-822.-744.-760.-702.(، وأن جميع 
القيم االحتمالية )Sig( تساوي 0.000 وهي أقل من مستوى الداللة α .≥ 0.05 وهذا يدل على وجود عالقة طردية قوية جًدا 
ذات داللة إحصائية بيـن قدرة تطبيق الوثائق اإللكتـرونية في تعزيـز إدارة املعرفة وأبعادها )التشخيص، التوليد، التخزيـن، 

التوزيع، التطبيق(.

جدول رقم )5(
معامل االرتباط بيـن درجة تطبيق اإلدارة اإللكتـرونية

في تعزيـز إدارة املعرفة لدى العينة محل التطبيق

تشخيص املتغيـرات
املعرفة

توليد 
املعرفة

تخزيـن 
املعرفة

توزيع 
املعرفة

تطبيق 
املعرفة

إدارة املعرفة 
بشكل عام

الثقافة 
اإللكتـرونية

574.637.677.680.551.699.معامل االرتباط
0.000*0.000*0.000*0.000*0.000*0.000*القيمة االحتمالية

التخطيط 
اإللكتـروني

677.766.778.764.644.812.معامل االرتباط
0.000*0.000*0.000*0.000*0.000*0.000*القيمة االحتمالية

الوثائق
اإللكتـرونية

686.822.744.760.702.834.معامل االرتباط
0.000*0.000*0.000*0.000*0.000*0.000*القيمة االحتمالية

االجتماعات 
اإللكتـرونية

648.852.764.761.668.828.معامل االرتباط
0.000*0.000*0.000*0.000*0.000*0.000*القيمة االحتمالية

الخدمات 
اإللكتـرونية

772.827.820.785.707.876.معامل االرتباط
0.000*0.000*0.000*0.000*0.000*0.000*القيمة االحتمالية

اإلدارة 
اإللكتـرونية 
بشكل عام

737.859.833.825.718.890.معامل االرتباط

0.000*0.000*0.000*0.000*0.000*0.000*القيمة االحتمالية

.α .≥ 0.05 االرتباط دال إحصائًيا عند مستوى داللة*
املصدر: الجدول من إعداد الباحثان من تحليل االستبيان 
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توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللــة(α≤ 0.05(ملدى قدرة تطبيق االجتماعات اإللكتـرونية في د- 
تعزيـز إدارة املعرفة وأبعادها )التشخيص، التوليد، التخزيـن، التوزيع، التطبيق(.

يالحظ من الجدول )5( بشكل عام أن معامالت االرتباط ملدي قدرة تطبيق االجتماعات اإللكتـرونية في تعزيـز إدارة 
املعرفة وأبعادها )التشخيص، التوليد، التخزيـن، التوزيع، التطبيق(. جاءت على التوالي )648.-852.-764.-761.-668.(، 
وأن جميع القيم االحتمالية )Sig( تساوي 0.000 وهي أقل من مستوى الداللة α .≥ 0.05 وهذا يدل على وجود عالقة طردية 
قوية جــًدا ذات داللــة إحصائية بيـن قــدرة تطبيق االجتماعات اإللكتـرونية في تعزيـز إدارة املعرفة وأبعادها )التشخيص، 

التوليد، التخزيـن، التوزيع، التطبيق(.

توجد عالقة ذات داللــة إحصائية عند مستوى داللــــة(α≤ 0.05( ملــدى قــدرة تطبيق الخدمات اإللكتـرونية في 	- 
تعزيـز إدارة املعرفة وأبعادها )التشخيص، التوليد، التخزيـن، التوزيع، التطبيق(.

يالحظ مــن الــجــدول )5( بشكل عــام أن معامالت االرتــبــاط ملــدي قــدرة تطبيق الخدمات اإللكتـرونية فــي تعزيـز إدارة 
املعرفة وأبعادها )التشخيص، التوليد، التخزيـن، التوزيع، التطبيق(. جاءت على التوالي )772.-827.-820.-785.-707.(، 
α وهــذا يــدل على وجــود عالقة   .≥ 0.05 0.000 وهــي أقــل مــن مستوى الــداللــة  )Sig( تــســاوي  وأن جميع القيم االحتمالية 
 ذات داللة إحصائية بيـن قدرة تطبيق الخدمات اإللكتـرونية في تعزيـز إدارة املعرفة وأبعادها )التشخيص، 

ً
طردية قوية جدا

التوليد، التخزيـن، التوزيع، التطبيق(.

الفرضية الثانية: يوجد أثـر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة(α≤ 0.05(ملدى قدرة تطبيق اإلدارة اإللكتـرونية   -
للموارد البشرية وتشمل األبعاد )الثقافة اإللكتـرونية، التخطيط اإللكتـروني، الوثائق اإللكتـرونية، االجتماعات 

اإللكتـرونية، الخدمات اإللكتـرونية( في تعزيـز إدارة املعرفة في جامعات اإلمارات محل التطبيق. 

أثـــــر تطبيق اإلدارة اإللكتـرونية وأبــعــادهــا  املــتــعــدد« ملعرفة  تــم اســتــخــدام »االنــحــدار الخطي  الخــتــبــار هــذه الفرضية 
في  اإللكتـرونية(  الخدمات  اإللكتـرونية،  اإللكتـرونية، االجتماعات  الوثائق  اإللكتـروني،  التخطيط  اإللكتـرونية،  )الثقافة 

تعزيـز إدارة املعرفة في الجامعات محل التطبيق والجدول )6( يوضح ذلك.

تبيـن من جدول )6( ما يلي:

املـــعـــدل  الـــتـــحـــديـــد  0890، ومـــعـــامـــل  مـــعـــامـــل االرتـــــبـــــاط 
املــعــرفــة  إدارة  فــي  التغيـر  مــن   %80.9 أن  يــعــنــي  وهــــذا   ،0.809
القائل  الــثــانــي  الــفــرض  تثبت صحة  وبالتالي  الــتــابــع(،  )املتغيـر 
 )0.0  ≥α) يوجد أثـر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة
ملدى قدرة تطبيق اإلدارة اإللكتـرونية للموارد البشرية وتشمل 
األبعاد )الثقافة اإللكتـرونية، التخطيط اإللكتـروني، الوثائق 
اإللكتـرونية، االجتماعات اإللكتـرونية، الخدمات اإللكتـرونية( 

في تعزيـز إدارة املعرفة في جامعات اإلمارات محل التطبيق. 

النتائج 

تبيـن من التحليل اإلحصائي التالي:

موافقة مفردات العينة على انه يتوافر تطبيق اإلدارة اإللكتـرونية في جامعاتهم وانعكس ذلك في قيمة املتوسط  - 
الحاسبي البالغة 4.36، ويفسر الباحثان هذه النتيجة إلى أن عملية اهتمام الجامعة بتطبيق الثقافة اإللكتـرونية 
والتخطيط والتوثيق واالجتماعات وتقديم الخدمات اإللكتـرونية وتوفيـر متطلبات األبعاد الخمسة سابقة الذكر 

ملواكبة التطورات الحديثة في عصرنا الحالي وهو عصر املعرفة.

فــي قيمة املتوسط املحاسبي  -  فــي جامعاتهم وانعكس ذلــك  املعرفة  إدارة  تتوافر  انــه  العينة على  مــفــردات  موافقة 
4.36، هــنــاك مــوافــقــة مــن قبل أفـــراد العينة على علي فــقــرات مــحــور إدارة املــعــرفــة بشكل عـــام، ويفسر  البالغة 
الباحثان هذه النتيجة بشكل عام إلى وعي إدارة الجامعة، وهنا يمكن تطبيق إدارة املعرفة عندما تمر بمراحلها 

جدول رقم )6( 
تحليل االنحدار الخطي املتعدد - الفرضية الثانية

معامالت املتغيـرات املستقلةم
االنحدار

قيمة 
T االختبار

القيمة 
)sig) االحتمالية

0.000*0.0970.262املقدار الثابت
0.000*0.0833.717الثقافة اإللكتـرونية1
0.000*0.0634.235التخطيط اإللكتـروني2
0.000*0.2234.459الوثائق اإللكتـرونية3
0.000*0.2254.744االجتماعات اإللكتـرونية4
0.000*0.3654.356الخدمات اإللكتـرونية5

معامل التحديد املعدل=0.809معامل االرتباط = 0.890
176.38 = F القيمة االحتمالية = 0.000قيمة االختبار

املصدر: الجدول من إعداد الباحثان من تحليل االستبيان 
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الخمسة وهي التشخيص والتوليد، والتخزيـن والتوزيع والتطبيق.

ثبات صحة الفرض األول الرئيس والفروض املتفرعة منه والتي نصت على: - 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )α≤ 0.05(ملدى قدرة تطبيق اإلدارة اإللكتـرونية في تعزيـز إدارة   
املعرفة في جامعات اإلمارات محل التطبيق 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة(α≤  0.0(ملدى قدرة تطبيق الثقافة اإللكتـرونية في تعزيـز أ- 
إدارة املعرفة وأبعادها )التشخيص، التوليد، التخزيـن، التوزيع، التطبيق(.

توجد عالقة ذات داللــة إحصائية عند مستوى داللـــة(α≤  0.0(ملدى قــدرة تطبيق التخطيط اإللكتـروني في ب- 
تعزيـز إدارة املعرفة وأبعادها )التشخيص، التوليد، التخزيـن، التوزيع، التطبيق(.

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة(α≤  0.0(ملدى قدرة تطبيق الوثائق اإللكتـرونية في تعزيـز ج- 
إدارة املعرفة وأبعادها )التشخيص، التوليد، التخزيـن، التوزيع، التطبيق(.

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة(α≤  0.0(ملدى قدرة تطبيق االجتماعات اإللكتـرونية في د- 
تعزيـز إدارة املعرفة وأبعادها )التشخيص، التوليد، التخزيـن، التوزيع، التطبيق(.

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللــة(α≤  0.0( ملدى قدرة تطبيق الخدمات اإللكتـرونية في 	- 
تعزيـز إدارة املعرفة وأبعادها )التشخيص، التوليد، التخزيـن، التوزيع، التطبيق(.

ثبات صحة الفرض الثاني والذي ينص على وجود أثـر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة(α≤  0.0(ملدى قدرة تطبيق  - 
اإلدارة اإللكتـرونية للموارد البشرية وتشمل األبعاد )الثقافة اإللكتـرونية، التخطيط اإللكتـروني، الوثائق اإللكتـرونية، 

االجتماعات اإللكتـرونية، الخدمات اإللكتـرونية( في تعزيـز إدارة املعرفة في جامعات اإلمارات محل التطبيق.

التوصيات
في ضوء ما تم مراجعته من بحوث ودراســات سابقة، وما تـم التوصـل إليه من نتائج في هذه الدراسة، يمكن تقديم 

بعض التوصيات على النحو التالي: 

تفعيل اإلدارة اإللكتـرونية بشكل كامل وتحويـل جميـع اإلجـراءات اإلدارية التي تتم بالطريقة التقليدية إلى إلكتـرونية. - 

وضع األنظمـة والقـوانيـن والتـشريعات التـي تحكـم التعـامالت اإللكتـرونية. - 

 تطويـر اإلجراءات والعمليات اإلدارية بما يتوافق مـع أهـداف اإلدارة اإللكتـرونية. - 

أنظمة  -  من  تفعيله  يتم  ومــا  الجامعـة  في  املطبقة  واألنظمة  اإللكتـرونية،  اإلدارة  بإيجابيات  العامليـن  وعــي  تعزيـز 
جديدة وكيفية االسـتفادة منهـا فـي تيـسيـر أعمالهن من خالل عقد ورش عمل تدريبية وندوات تعريفية.

الهيكل  -  بتطويـر  إدارة المركزية  إلــى  التحول  اإللكتـرونيـة، ودعـم  اإلداريـــة  األعمال  في  البيـروقراطية  التخلص من 
التنظيمي للجهة بما يـزيـد من فعالية وكفاءة التنظيم. 

إشراك املوظفات في عملية اتخاذ القرارات في مجـال عملهـن مـن خالل األنظمة اإللكتـرونية، وتحفيـز روح اإلبـداع 6- 
والتطـويـر الـذاتي بينهن.

املوائمة بيـن عمليات األنظمة اإللكتـرونية واحتياجات العمـل الفعليـة، واالهتمام بشبكة االتصال لضمان سرعة 7- 
من  والتخلص  واإلجـــــــراءات  املهـام  جميع  تتضمن  بحيث  األنظمة  وتطويـر  املطلوبة،  لــأوامـــــر  األنظمـة  استجابة 

املعامالت الورقية، واالهتمام بـزيادة خاصـية الحمايـة واألمان على األنظمة.

االهتمام بحصر احتياجات جميع الجهـات مـن املتطلبـات التقنيـة والدورات التدريبية في مجال األنظمة اإللكتـرونية 8- 
املطبقة في الجامعة، وتوفيـرها بأسرع وقت ممكن بما يخدم مصلحة العمل

التحسيـن املستمر للبنية التحتية من أجهزة الحاسب والبـرامج وشـبكات االتصال وقواعد البيانات بحيث تـتالءم 9- 
مـع التطور التكنولوجي في العالم.

في  0 - الــتــطــور  مــع  يتناسب  وبــمــا  األنظمـة بشكل مستمر  لتطويـر  املتخصصة  البشرية  واملــــوارد  املــالــي  الــدعــم  توفيـر 
احتياجات العمل.
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 ABSTRACT

The current study aims to investigate the relationship between the Electronic Management and the 
knowledge management at the emirate state universities. a random sample of 346 employees was chosen 
from the emirate state universities. 

A questionnaire has been used to collect the primary data, the results revealed that there is a signifi-
cant positive relationship between Electronic Management and the knowledge management, and there is a 
significant positive relationship between Electronic Management and knowledge management dimensions 
The results also showed that the studied universities apply electronic management in its operations, the 
results also reflects the approval of the sample members that knowledge management and its dimensions 
is available in the studied universities. 

The researchers recommended various recommendations such as how employees should to take ad-
vantage of the new systems applied to facilitate their work that should be happened through training work-
shops and introductory seminars.

Keywords: Electronic Management, Knowledge Management.


