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Abstract 

 

The concept of knowledge management is one of the contemporary concepts that aim to invest in 

knowledge and information available in an organization and employ it to increase efficiency and 

proficiency in this organization performance. Knowledge management also focuses on discovering 

and activating the knowledge of individuals in this organization and benefiting from this 

knowledge to support main mission and objectives of the organization. This study focuses on the 

applications of the principle of knowledge management in the service of Islamic Da’wah and how 

to employ this concept in Al-Husna institute for Islamic studies in Princess Nourah bint 

Abdulrahman university, in order to achieve the purposes of Al-Husna, and increase its efficiency 

and effectiveness, The study is a practical field study that uses the analytical method to explore 

the main concepts of knowledge management and their application in the activities of Al-husna. 

The study aims at focusing attention on tremendous momentum of knowledge and information 

provided by communication and information technology in all subjects and disciplines related to 

the science of Islamic Da’wah, how Al-Husna and other Muslim institutes can benefit from these 

means in carrying Da’wah call, and to help  Muslim communities and Muslims wherever they are. 

Some contemporary studies have focused on the subject of knowledge management from the 

Islamic point of view, knowledge management applications in the Da’wah carried by Prophet 

peace be upon him, meanwhile This study focuses on modern applications of Knowledge 

Management in Al-Husna institution, The study has found many entries through which the ideas 

and suggestions offered by Knowledge Management could be practiced the field of Da’wah, how 

to use these practices in development and improvement of Da’wah efforts, and to insure the best 

use of them. 

Key words: Islamic Da’wah, Knowledge management, Da’wah institutes, Al-Husna Institute, 

Da’wah applications. 
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 البحث ملخص

مفهوم إدارة املعرفة هو أحد املفاهيم املعاصرة اليت تستهدف استثمار املعارف واملعلومات املتاحة يف مؤسسة ما، وتوظيفها 
لزايدة الكفاءة والفعالية واإلتقان يف هذه املؤسسة، كما تركز إدارة املعرفة على اكتشاف وتفعيل املعارف املوجودة لدى 

واالستفادة منها يف دعم أهدافها وتوجهاهتا، وتتمثل مشكلة البحث يف دراسة تطبيقات األفراد التابعني هلذه املؤسسة 
مبدأ إدارة املعرفة يف خدمة الدعوة اإلسالمية وكيفية توظيف هذا املفهوم يف مجعية احلسىن مبا خيدم أهدافها الدعوية 

تخدم املنهج التحليلي من خالل استطالع ويزيد من كفاءهتا وفاعليتها، والبحث عبارة عن دراسة تطبيقية ميدانية تس
املفاهيم الرئيسية ملبدأ إدارة املعرفة ودراسة مدى تطبيقها يف األنشطة والفعالية الدعوية جلمعية )احلسىن( اجلمعية العلمية 

ها من للدراسات اإلسالمية جبامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن، ويهدف البحث إىل تفعيل استفادة مجعية احلسىن وغري 
اجلمعيات واملؤسسات الدعوية اإلسالمية من الزخم اهلائل من املعرفة واملعلومات الذي أاتحته وسائل التواصل وتقنيات 
املعلومات يف عصران احلاضر يف كل املواضيع والتخصصات املتعلقة بعلم الدعوة اإلسالمية، واستغالل ما وفرته وسائل 

ملعلومات وتبادهلا مع اآلخرين مبا يضمن توظيف هذه املعلومات وتسخريها االتصال من سهولة احلصول على تلك ا
خلدمة أهداف الدعوة اإلسالمية وخدمة اجملتمعات املسلمة واملسلمني أينما كانوا، وكانت بعض الدراسات املعاصرة قد 

 عليه وسلم، إال أن هذا ركزت على موضوع ادارة املعرفة من وجهة النظر اإلسالمية وتطبيقاته يف دعوة النيب صلى هللا
البحث يركز على جمال التطبيقات الدعوية املعاصرة لنظام إدارة املعرفة يف مجعية احلسىن، وقد توصل البحث إىل إجياد 
مداخل عديدة ميكن من خالهلا استثمار األفكار واالقرتاحات اليت تقدمها إدارة املعرفة يف جمال الدعوة اإلسالمية 

 دعوين، وتطوير اخلدمات الدعوية وحتسينها مبا يضمن االستفادة املثلى منها.والتواصل مع امل

 الدعوة، إدارة املعرفة، اجلمعيات الدعوية، التطبيقات الدعوية، مجعية احلسىن  كلمات مفتاحية:
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 املقدمة: 

 األمرية نورة بنت عبدالرمحناجلمعية العلمية السعودية للدراسات اإلسالمية حتت مظلة جامعة  إنشاء انطلقت فكرة
 وحظيت  مبدينة الرايض مبسمى مجعية احلسىن، كجمعية تعىن ابلعلوم الشرعية والدراسات اإلسالمية علما وفكرا ومهارة،

( 1)اململكة العربية السعودية،أول مجعية علمية أكادميية نسائية يف  فكانتمبوافقة رمسية من وزارة التعليم العايل,  اجلمعية

ويتناول هذا البحث األنشطة والربامج الدعوية اليت تقدمها مجعية احلسىن، ومدى توظيفها ملفهوم إدارة املعرفة، أحد 
وتتمثل مشكلة البحث يف دراسة تطبيقات مبدأ إدارة املعرفة يف خدمة الدعوة اإلسالمية املفاهيم اإلدارية املعاصرة، 

وتنبع أمهية املوضوع مبا خيدم أهدافها الدعوية ويزيد من كفاءهتا وفاعليتها،    وكيفية توظيف هذا املفهوم يف مجعية احلسىن
من ضرورة تفعيل اجلمعيات الدعوية واخلريية من املبادئ اإلدارية احلديثة وتوظيفها يف خدمة الدعوة اإلسالمية، واالستفادة 

د جمتمعات التعلم، ويستخدم البحث املنهج من املميزات اليت تقدمها اسرتاتيجيات إدارة املعرفة جلمعية نشأت يف أح
التحليلي من خالل دراسة األنشطة والربامج الدعوية اليت تقدمها مجعية احلسىن وحتليل االجتاهات املستخدمة يف هذه 

اته الربامج وما يتطابق منها مع اسرتاتيجيات إدارة املعرفة. وقد سبق وأن تناولت عدة دراسات موضوع إدارة املعرفة وتطبيق
يف املؤسسات احلكومية واخلاصة، إال أن الدراسات اليت سبق للباحثة االطالع عليها ركزت على املؤسسات املالية 

ويهدف البحث إىل واملصرفية والصحية، ومل تتناول اجلمعيات الدعوية اإلسالمية، وهو جانب األصالة يف هذا البحث،  
ت واملؤسسات الدعوية اإلسالمية من الزخم اهلائل من املعرفة واملعلومات تفعيل استفادة مجعية احلسىن وغريها من اجلمعيا

الذي أاتحته وسائل التواصل وتقنيات املعلومات يف عصران احلاضر يف كل املواضيع والتخصصات املتعلقة بعلم الدعوة 
هلا مع اآلخرين مبا يضمن اإلسالمية، واستغالل ما وفرته وسائل االتصال من سهولة احلصول على تلك املعلومات وتباد

 .توظيف هذه املعلومات وتسخريها خلدمة أهداف الدعوة اإلسالمية وخدمة اجملتمعات املسلمة واملسلمني أينما كانوا

 

 املبحث األول: التعريف جبمعية احلسىن

سىن(، فاحلسىن هو )احلو حتت مسمى خمتصر هـ  1436نشأت اجلمعية العلمية السعودية للدراسات اإلسالمية عام 
احلسىن تعكس مجال النفس وطمأنينة و   ،عتدالواالهي التقوى  ، و هي كلمة التوحيد ، واحلسىن  صفة ألمساء هللا تعاىلهي  

االسرتاتيجية على إحداث نقلة نوعية يف اجملال الفكري العلمي حرصت اجلمعية يف خطتها ، و القلب وصفاء التوجه
وذلك إببراز اجتاهات جديدة يف املشاريع واملبادرات وأتسيس برامج أصيلة, وعقد شراكات اسرتاتيجية مدروسة وتبين 

 

 ، وكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، اجلمعية العلمية السعودية للدراسات اإلسالميةموقع جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن، انظر:  (1)
http://www.pnu.edu.sa/arr/ViceRectorates/VGS/Societies/IslamicStudies/Pages/About/Creation.aspx 
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ة املتخصصة  الدراسات واالستشارات النوعيميتقد ، إضافة إىل املشاريع اليت ختدم حصة املرأة وتشبع حاجات الشباب
 (2)الرائدة.شاريع  املوغريها من  

 
 (3)املطلب األول: الرؤية والرسالة واألهداف:

 
 .العاملية والرايدة يف أتصيل الدراسات اإلسالمية ونشرها:   رؤية اجلمعية

 
 .سهام يف خدمة الدين االسالمي من خالل كادر مؤهل وفق منهج وسطي معاصراإل:  رسالة اجلمعية

 
 : اجلمعيةأهداف  

 
 .براز دور اململكة العربية السعودية الرايدي يف جمال الدراسات اإلسالميةإ .1
 .عريف العامل بسماحة الدين اإلسالمي الصحيح ووسطيتهت .2
 . هلية بتقدمي املشاريع والربامجخدمة املؤسسات احلكومية واأل .3
 . حناء العاملأربط املتخصصني واملهتمني يف الدراسات االسالمية يف  .4
 .سالميةدراسة املستجدات الفكرية يف جمال الدراسات اإل .5
 . دراسة قضااي املرأة يف الدين االسالمي بروية أصلية ومعاصرة .6
 . سالمياالسهام يف تفعيل الطاقات الشباب خلدمة الدين اإل .7

 (4)معية:عضوية اجلاملطلب الثاين: 
 

 النحو التايل:، وهي على  لعضويةتوفر مجعية احلسىن عدة مستوايت ل
 

 :أوالً : العضوية األملاسية, وتتمتع ابملميزات التالية
 .ثالث دورات جمانية من الدورات اليت تقيمها اجلمعية أو ابلتعاون مع املراكز املختلفة .1

 

 انظر: املرجع السابق،  (2)
http://www.pnu.edu.sa/arr/ViceRectorates/VGS/Societies/IslamicStudies/Pages/About/PWord.aspx 

 انظر: املرجع السابق،   (3)
 Mission.aspx-http://www.pnu.edu.sa/arr/ViceRectorates/VGS/Societies/IslamicStudies/Pages/About/Vision 
 ،  ملرجع السابقانظر: ا  (4)

http://www.pnu.edu.sa/arr/ViceRectorates/VGS/Societies/IslamicStudies/Pages/Memberships/Memberships.aspx 
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 .% على مجيع برامج ودورات اجلمعية25خصم  .2
 

 :اثنياً: العضوية البالتينية, وتتمتع ابملميزات التالية
 .تان من الدورات اليت تقيمها اجلمعية أو ابلتعاون مع املراكز املختلفةدوراتن جماني .1
 .% على مجيع برامج ودورات اجلمعية20صم خ .2

 
 :اثلثاً: العضوية الذهبية, وتتمتع ابملميزات التالية

 .دوراتن جمانيتان من الدورات اليت تقيمها اجلمعية أو ابلتعاون مع املراكز املختلفة .1
 .مجيع برامج ودورات اجلمعية% على  15صم خ .2

 
  :رابعاً: العضوية الفضية, وتتمتع ابملميزات التالية

 . دورة جمانية من الدورات اليت تقيمها اجلمعية أو ابلتعاون مع املراكز املختلفة .1
 .% على مجيع برامج ودورات اجلمعية10خصم  .2

 
 ية:ابملميزات التال  خامساً: العضو العامل واملنتسب, ويتمتع 

 .مات حمددة على الدورات التدريبية يعلن عنها يف حينهاخصو  .1
 

 : املميزات املشرتكة لكل العضوايت
 

 . االشرتاك اجملاين يف مطبوعات اجلمعية السنوية .1
  . لقاء سنوي مع رئيسة جملس إدارة اجلمعية وانئبتها وبقية أعضاء جملس اإلدارة .2
 .اجلمعيةحيق للمتخصصات التصويت لتشكيل جملس إدارة   .3
 .أولوية التسجيل املبكر يف برامج ودورات اجلمعية .4
 .اجلمعية واستالم الرسائل اخلاصة بربامج وفعاليات اجلمعية  أعضاءاالنضمام لقاعدة بياانت  .5
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 :شروط العضوية
 

 :يشرتط يف عضو اجلمعية ما يلي
 

 .أن يكون حسن السرية والسلوك طيب السمعة .1
 .رسوم تسجيل واشرتاكات سنوية أن يدفع ما تقرره اجلمعية من .2
 .أن يتقدم طالب العضوية العاملة أو عضوية االنتساب بطلب انضمام إىل اجلمعية .3
تعرض طلبات العضوية العاملة وعضوية االنتساب على جملس إدارة اجلمعية، وال يعترب الطالب للعضوية مقبواًل  .4

 .إال بصدور قرار اجمللس ابملوافقة على عضويته
 

 :إهناء العضوية
 

 :تنتهي العضوية يف اجلمعية يف احلاالت التالية .1
 .انسحاب العضو أو وفاته .2
 .ذا مل يسدد االشرتاك السنوي بعد مضي سنة من استحقاقهإ .3
 .إذا فقد شرطاً من شروط العضوية .4
العضوية يف هذه إذا قام أبي عمل أو نشاط يرتتب عليه إحلاق ضرر ابجلمعية مادايً كان أم أدبياً, وال تسقط  .5

جيوز بقرار من جملس اإلدارة إعادة العضوية إىل العضو الذي فقدها بناًء ، و احلالة إال مبوافقة جملس إدارة اجلمعية
 .على طلبه إذا زالت أسباب إسقاط العضوية السابقة

عن الراعي خالل وتتوىل اجلمعية الدعاية واإلعالن  ا،سامهة فيهكما توفر اجلمعية فرصة رعاية املشاريع، وامل
حيق للواقف معرفة مصارف وقفه وأخذ تقرير ، وتقبل اجلمعية التربعات الوقفية، حبيث املشروع مبا يتفق مع نسبة رعايته

 .سنوي بذلك وذلك حسب االتفاق بني الطرفني
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 املطلب الثالث: مميزات اجلمعية:
 

مجعية فكرية  وتطمح اجلمعية أن يتجاوز دورها كوهنا ،على سن مفهوم جديد للجمعيات ودورها احلسىن تعمل مجعية
من روافد النهضة الثقافية العلمية لإلثراء املعريف واملسؤولية   امهم  اكون مجعية علمية وطنية ورافد تاتبعة ألقسام أكادميية ل

 (5)معية بعدد من املميزات، أمهها:، ويف هذا اجملال تتميز اجلاالجتماعية والتنمية املستدامة
 

حتت مظلة  أهنا جتمع أكثر من ختصص شرعي منها )القرآن واحلديث والسرية والعقيدة والدعوة والفقه( .1
 الدراسات اإلسالمية.

 يف جامعات اململكة العربية السعودية،تتميز اجلمعية بكوهنا اجلمعية الوحيدة اليت جتمع هذه التخصصات  .2
أن القواعد املنظمة للجمعيات تنص على أنه ال جيوز تكرار اجلمعية ذات التخصص الواحد يف جامعات   حيث

 .اململكة
، ويف حني  %100من النساء بنسبة    ةخطوة جريئة حني قررت أن يكون أعضاء جملس االدار   اجلمعية  خطت .3

، يف تنظيم اللقاءات والعمل من خالل اللجان العلمية بشكل عام ينحصر  أن حضور املرأة يف اجلمعيات
 ا ابلكامل.قررت مجعية احلسىن أن يكون جملس اإلدارة نسائي  ، فقديف اجملالس اإلدارية بنسبة قليلة  ةشاركاملو 

 
 املبحث الثاين: مفهوم إدارة املعرفة

 

خالل العقد املاضي أن تصبح مقبولة بشكل واسع يف  Knowledge management (KM)استطاعت إدارة املعرفة 
ملنظمات، لتفهم دور املعرفة يف جناح هذه عامل األعمال، كما تزايد االهتمام هبا وبصورة ملحوظة من قبل العديد من ا

املنظمات وتطور اجملتمعات، وكذلك حنو كيفية استثمار املعرفة يف حتقيق التقدم التنافسي على مستوى األفراد واجملموعات 
 (6)واملؤسسات.

 

 

 

 . ملرجع السابقانظر: ا  (5)
ملعلومات،  الطلحي، عمر عبد النيب عمر، دور إدارة املعرفة يف التطوير املؤسسي للمنظمات التقليدية يف القرن الواحد والعشرين، جملة املكتبات وا ( انظر:6)

 .90-74، ليبيا، م2012يونيو، ،  8العدد 
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 املطلب األول: تعريف إدارة املعرفة:
 
 املتبعة  العمليات النظامية  وهي يف الوقت ذاته(7)،  ممارسة حتويل األصول الفكرية للمنظمة إىل قيمة جتارية  هيارة املعرفة  إد

 (8)إلجياد املعلومات واستيعاهبا وتنظيمها وتنقيتها وعرضها بطريقة حتسن قدرات الفرد العامل يف املنظمة يف جمال عمله.

 
وعلى الرغم من التشابه بني مصطلحي إدارة املعرفة وإدارة املعلومات، إال أهنما ليسا وجهني لعملة واحدة، 

البياانت واملعلومات والواثئق، وختزين ونقل هذه البياانت واملعلومات وتوفري أمنها، فإدارة املعلومات تتعلق ابلتعامل مع 
ومجيع الوظائف والعمليات املتعلقة هبا، يف حني أن إدارة املعرفة هي مرحلة أكثر تقدما، تتعلق بتحليل املعلومات 

ة واحلفاظ عليها واستخدامها واملشاركة فيها، واالهتمام بتحليل كافة األصول املعرفية املتوفرة واملطلوبة وتطوير املعرف
 (9)وتستخدم إدارة املعرفة تقنية املعلومات والنظم الذكية لتوليد املعرفة.

 (10)ويف سبيل التوصل لتطبيق منظوم إدارة املعرفة تواجه املنظمة مخسة أسئلة رئيسية:

 ماهي املعارف اليت جتب إدارهتا؟ .1
 أين توجد هذه املعارف؟ .2
 ميكن احلصول على هذه املعارف؟كيف   .3
 ما هو دور اإلبداع يف إدارة املعرفة؟ .4
 ما هو التأثري املتوقع ألنشطة املنظمة؟ .5

 املطلب الثاين: تعريف جمتمع املعرفة واملنظمة املتعلمة:

جمموعة من الناس :  من املفاهيم الرئيسية املتداولة يف علم إدارة املعرفة مصطلح "جمتمع املعرفة" والذي ميكن تعريفه كالتايل
ذوي االهتمامات املتقاربة، الذين حياولون االستفادة من جتميع معرفتهم سواي بشأن اجملاالت اليت يهتمون هبا، وخالل 

 
)7( Agresti, William W. , Knowledge management, Advances in Computers, Volume 53, 2000, Pages 171-283. P.200. 

          ، م2009سورة الكهف، دراسات يف التعليم اجلامعي، مصر، أبريل اجلارودي، ماجدة بنت إبراهيم، إدارة املعرفة: أسسها ومفاهيمها يف انظر:  (8)
 .291،  ص286-312

، السودان،  م2015، أغسطس77حممد، كمال الدين الصديق، إدارة املعرفة ودورها يف تعزيز إبداع منظمات األعمال، املال واالقتصاد، العدد انظر:  (9)
 .29، ص28-32

(10)  Agresti , Knowledge management. P.190. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0065245800800066#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00652458
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00652458/53/supp/C
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هذه العملية يضيفون املزيد إىل هذه املعرفة، وهكذا فإن املعرفة هي الناتج العقلي واجملدي لعمليات اإلدراك والتعلم 
  (11).والتفكري

أن تسعى بقوة  ابلتايل فإنه يتوجب على اجلامعاتاجلامعات مناذج جملتمعات املعرفة، و تعترب هذا املنطلق ومن 
أكرب من سواها من املنظمات من أجل تشكيل املعرفة بكل أشكاهلا ومكوانهتا لبناء جمتمع معريف متكامل ألهنا يف 

ية احلسىن نشأت حتت مظلة جامعة األمرية نورة بنت مجعحيث أن و  (12)األصل مسؤولة عن بناء وإنتاج هذه املعرفة،
حيتم على اجلمعية استثمار مبدأ إدارة املعرفة وتفعيله لتحقيق االستفادة املثلى من وجودها وسط جمتمع   فهذاعبد الرمحن،  

هي ة املتعلمة املنظممنظمة متعلمة، و املعرفة، وبوصفها جزءا من جمتمع املعرفة ميكن ابلتايل وصف مجعية احلسىن أبهنا 
اليت تنتقل املعرفة فيها من مستوى آلخر بني املديرين والعاملني وصوال إىل املستفيدين، مبا حيقق االستفادة املثلى من 

 (13)هذه املعارف، وحتويلها من جمرد بياانت ومعلومات إىل استفادة عملية تطبيقية تقدمها هذه املنظمة ألفراد اجملتمع.

املتعلمة هي تلك املنظمات اليت تنجح يف رصد واستهداف مصادر املعرفة الداخلية أي من داخل املنظمات و 
ثل خربات املديرين ومهارات العاملني واملكتسبة على مدار حياهتم العملية وحصيلة برامج التدريب والتطوير منظمة امل

جتارهبا مع العمالء ووسائل اإلعالم واملنظمات وبرامج التغيري، وكذلك املصادر اخلارجية أي من بيئتها اخلاصة مثل 
األخرى، وهذه املنظمات املتعلمة يسعى العاملون فيها وبدافع ذايت وبدعم من اإلدارة لتطوير وحتديث ونشر واستخدام 

سياسات أو تطبيق معارفهم ومهاراهتم اإلدارية والفنية، كما يسعى هؤالء العاملني إىل تطوير األهداف واالسرتاتيجيات وال
 (14).وأساليب صنع القرار ومشاركة العاملني

وقد أصبح تطبيق إدارة املعرفة يف املنظمات املتعلمة اليوم ضرورة ماسة، ألهنا تعترب أحد أهم األدوات لتحقيق 
وتؤكد الدراسات واألحباث على أن  (15)اجلودة اإلدارية والتكاملية اليت أصبحت مطلبا رئيسيا يف العمل املؤسسي،

 

  https://ar.wikipedia.org/wiki ويكيبيداي، جمتمع املعرفة،  انظر: (11)

 .290اجلارودي، إدارة املعرفة، ص انظر: ( 12)
(13)organizational improving : organizational learning and management nowledgeBakleh, Mohammad Zuhair, K 

evolutionary chances for survival.  ،دراسات املعلومات  .33-17، ص 2011العدد العاشر، يناير 
              ، مصر،م2004سبتمرب  ،106رفاعي، ممدوح عبد العزيز حممد، إدارة املعرفة: طريق املنظمات املتعلمة إىل التميز، إدارة األعمال، العدد انظر:  (14)

 .30، ص 24-30
بية، جامعة  انظر: العيدروس، أغادير بنت سامل مصطفى، إدارة املعرفة مدخل للجودة يف اجلامعات السعودية: دراسة تطبيقية على جامعة أم القرى، الرت   (15)

 .733، ص 744-715م، 2012، يناير 1، اجلزء 147األزهر، مصر، العدد 
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وتساهم كذلك يف تقليل التكاليف (16)عمليات إدارة املعرفة تساعد على رفع مستوايت األداء االسرتاتيجي للمنظمة،
 (17)املنظمية مما جيعل األداء أكثر قيمة ودخال للمنظمة.

 

 برامج اجلمعيةاملبحث الثالث: التطبيقات الدعوية ملفهوم إدارة املعرفة من خالل  

ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يَ ْعَلُموَن َوالَِّذيَن اَل اهتم اإلسالم ابلعلم واملعرفة، وجعلها أساسا لنجاح اجملتمع، قال تعاىل: ) 
هاما من تعد املعرفة اإلسالمية املنظار الذي يرى املسلم من خالله ذاته وجمتمعه، وتعد املعلومات حمورا  ، و(18)(يَ ْعَلُمونَ 

حماور هذه املعرفة اإلسالمية، وال سيما املوارد املعرفية اإلسالمية يف القرآن الكرمي والسنة النبوية واملصنفات العلمية، 
 (19)وتشكل هذه املوارد املعرفية األساس إلدارة املعرفة يف املنظمات اإلسالمية.

الدعوة اإلسالمية، واليت طبقها الرسول صلى هللا ميكن مالحظة عدة تطبيقات لعمليات إدارة املعرفة يف اتريخ  و 
عليه وسلم وأصحابه يف دار األرقم، وخالل الدعوة السرية، ويف اهلجرة إىل احلبشة، ومن مث إىل املدينة، حيث متت هلم 

 (20)صول املعرفية املتوفرة لتحقيق أفضل استفادة للدعوة اإلسالمية.االستفادة من األ

اتحتها جلميع العاملني يف املؤسسة واملستفيدين من إدارة املعرفة على توفري املعلومات و إلويقوم املفهوم احلديث  
خارجها، حيث تركز على االستفادة القصوى من املعلومات املتوافرة يف املؤسسة، واخلربات الفردية الكامنة لدى موظفيها، 

مدى تطبيق مجعية احلسىن هلذه املبادئ يف مشاريعها  فما( 21)،س املال الفكري للمؤسسةأمبا ميثل االستثمار األمثل لر 
 وبراجمها الدعوية؟

 

عينة   الياسري، أكرم حمسن، وحسني، ظفر انصر اخلفاجي، وعلي كرمي، أثر عمليات إدارة املعرفة يف األداء االسرتاتيجي: دراسة استطالعية آلراءانظر:   (16)
 .64، ص69-54م، 2012، العدد األول، 20من القيادات اإلدارية يف جامعات الفرات األوسط، اجمللد 

عرفة أساس لتحسني أداء املنظمات: دراسة نظرية، جملة احلقوق والعلوم اإلنسانية جبامعة زاين عاشور ابجللفة، اجلزائر، انظر: محيد، بن حجوبة، إدارة امل  (17)
 .134، ص137-124م، 2017، ملحق، أوت 10اجمللد 

 .9الزمر،  ( 18)
م، 2003، خريف،  34و  33العوملة، إسالمية املعرفة، اجمللد التاسع، العددان  انظر: الرزو، حسن مظفر، األطر املعلوماتية لتداول املعرفة اإلسالمية يف زمن     (19)

 . 151، لبنان، ص131-152
دعوية: مركز أبو دوم، إقبال أمحد عبد الرمحن، إدارة املعرفة والدعوة اإلسالمية وحتقيق الرايدة: منوذج جمتمع النيب صلى هللا عليه وسلم، دراسات انظر:  (20)

 .163، ص176-143 م،2013، 25العدد السودان، تمع جبامعة أفريقيا العاملية، الدعوة وتنمية اجمل 
 .292ص ،ارودي، إدارة املعرفةانظر: اجل ( 21)
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يتناول البحث ابلتحليل عددا من مشاريع اجلمعية الدعوية للتعرف على اجلوانب اليت يتم من خالهلا تطبيق 
 مبادئ إدارة املعرفة يف هذه املشاريع واالستفادة منها يف خدمة الدعوة اإلسالمية.

 

 األول: مناذج من برامج ومشاريع مجعية احلسىن:املطلب  

 مشروع صوت احلسىن:-1

، ويتم  االستشارات اهلاتفية لكل راغبة لإلستشارة من داخل اململكة وخارجهامن خالل هذا املشروع تقدم اجلمعية 
العلمية  تقدمي االستشارات من قبل حنبة من عضوات اجلمعية يف التخصصات املختلفة لإلجابة على االستشارات

والشرعية، وتقدمي إجاابت وحلول سديدة وراشدة، مع مراعاة اخلصوصية واحملافظة على األسرار الشخصية، ويستهدف 
 (22)  املشروع األهداف التالية:

 تقدمي االستشارات العلمية والشرعية ذات األبعاد االجتماعية. .1
 معها.تقدمي املشورة للمرأة ملساعدهتا يف ختطي املشكالت والتعامل  .2
 رفع مستوى الوعي الديين والنفسي واالجتماعي. .3

 الدورات وورش العمل:  -2

 تقدم عضوات مجعية احلسىن دورات تدريبية متنوعة، منها:

 (23)دورة حتقيق املخطوطات. .1
 (24)دورة تصميم االستبانة العلمية. .2
 (25)محلة تصحيح املعتقدات الفكرية الشائعة. .3

 

 اإلسالمية، وكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، اجلمعية العلمية السعودية للدراسات موقع جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن، انظر: ا (22)
http://www.pnu.edu.sa/arr/ViceRectorates/VGS/Societies/IslamicStudies/Documents/1.PDF 

 م. 2017/ 6/4 التغريدة بتاريخ، https://twitter.com/sais_pnu?lang=ar  حساب مجعية احلسىن يف تويرت انظر: (23)

 م. 23/3/2017 التغريدة بتاريخ، املرجع السابق انظر: (24)

 م. 12/3/2017  التغريدة بتاريخاملرجع السابق،  انظر: (25)
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مهارات تدبر كما تقوم اجلمعية ابستضافة أعضاء هيئة التدريس من اجلامعات األخرى لتقدمي الدروات، ومنها دورة 
 (26).األستاذ املشارك يف جامعة طيبة، وهو من أوائل من ألف يف التدبر فهد بن مبارك الوهيبرمي، للدكتور  القرآن الك

 حلقات القرآن الكرمي:  -3

 هـ، ومن فوائد هذا املشروع:1437" حلفظ القرآن الكرمي عام هرةمع امل"حلقات  انطلقت  

 "ارتباطه أبجل القرب كماال، وأحبها هلل تعاىل. .1
 قيامه على نفع النساء داخل اململكة العربية السعودية وخارجها، وعوهنن على ذكر هللا وتالوة آايته ومراجعتها. .2
للهاتف النقال، اآللة األثرية احملببة لنفوس كثرية لتصري معينة على حتليه ابلتقنية احلديثة، وتدثره أبدواهتا، تطويعه   .3

طاعة هللا، ما أغىن رابت اخلدور عن اخلروج والبعد عن األبناء والدور، فبالتواصل عن بعد يتم التحفيظ والتسميع 
 (27)واملدارسة".

ؤال "سثالثون سؤاال" :مسابقة خلتم القرآن تالوة خالل شهر رمضان املبارك بعنوان وتقيم حلقات دار املهرة 
 (28).جوائز عينية للمراكز الثالثة األوىلتقدم احللقات  و  ،  تالوة جزء من القرآن من أايم الشهر مع    لكل يوم

 عية يف املؤمترات والندوات العلمية وتوقيع االتفاقات البحثية:مشاركة اجلم   -4

يف عدد من املؤمترات والندوات العلمية، ومن أمثلة  اجلمعية العلمية السعودية للدراسات اإلسالمية ) احلسىن ( تشارك
 هذه املشاركات:

 جناحوإقامة  ابلرايض، ه١٤٣٩/ ٧/ ١٩-١٨ املقام بتاريخ العلمية اتيف امللتقى اخلامس للجمعي املشاركة .1
 (29).يف املعرض املصاحب للملتقى  للجمعية

متكني )الندوة النسائية املقامة على هامش املؤمتر اخلليجي األول حلقوق املريض حتت عنوان:   إعداد وتنظيم .2
قد و  ،هـ1437/ 5/ 18( املقامة ابلرايض بتاريخ املرأة من القيام بدور فاعل يف حتقيق مفهوم حقوق املريض

 

 . م15/5/2018التغريدة بتاريخ ، املرجع السابق انظر: (26)
 )ابختصار(  اإلسالمية،وكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، اجلمعية العلمية السعودية للدراسات موقع جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن،  (27)

http://www.pnu.edu.sa/arr/ViceRectorates/VGS/Societies/IslamicStudies/Documents/4.pdf 

 م. 1/5/2018 التغريدة بتاريخ، https://twitter.com/sais_pnu?lang=ar  حساب مجعية احلسىن يف تويرت انظر: (28)

 . م2/4/2018التغريدة بتاريخ ، املرجع السابق انظر: (29)

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3_%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9?src=hash
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املفهوم يف   هذا  أمهية تطبيق  وإلقاء الضوء علىض،  حقوق املريحول  شرعية  النظرة  ابل  التعريفالندوة    تتهدفاس
 (30).قوقها الصحية يف كافة املنشآت الصحيةاملطالبة حباملنشآت الصحية، ومتكني املرأة من  

 (31)توقيع اتفاقية حبثية مع مجعية أايمي. .3

ا هامإسو نية واخلليجية واإلقليمية، شاركتها يف احملافل الوط تعزيزًا مل يف هذه املناسباتمشاركة اجلمعية  وقد جاءت
 (32)ة.واحلقوقي  ةالوطني  سؤوليةملاب  التوعية  يفمنها  

 مشروع اجلوهرة الزائرة:-5

يف جامعة األمرية نورة، حيث ختصص اجلامعة عددا من املقاعد الدراسية للطالبات من   طالبات املنح  يستهدف املشروع
خارج اململكة العربية السعودية، وتتكفل اجلامعة مبصروفات الطالبات خالل فرتة الدراسة، وهتتم مجعية احلسىن بتوفري 

 (33)عدد من الربامج لطالبات املنح يف إطار هذا املشروع، منها:

هيل طالبات املنح علميا ومهاراي من خالل مناهج شرعية ولغوية حمكمة ومدروسة يراعى فيها أن برانمج أت .1
 تكون تكميلية ملناهج اجلامعة.

 برانمج الضيافة االجتماعي، من خالل تنظيم لقاءات دورية ثقافية ويف املناسبات واالحتفاالت. .2
 ملة لتطوير الذات من خالل عدة حماور.برانمج استثمار النخب العلمية، من خالل تقدمي برامج متكا .3

هـ رحلة ترفيهية لطالبات 1439ومن خالل برانمج الضيافة االجتماعي قدمت مجعية احلسىن خالل العام 
املنح، شاركت فيها الطالبات وعضوات هيئة التدريس ومشلت الرحلة جمموعة متنوعة من املسابقات الثقافية والرتفيهية،  

الطالبات املغرتابت النفسية واالجتماعية وتقدمي التوعية الدينية والثقافية هلن من خالل إطار ترفيهي بغرض سد حاجات  
 (34)متنوع.

 

 

 

 . م9/6/2017انظر: املرجع السابق، التغريدة بتاريخ  (30)
 . م18/9/2017انظر: املرجع السابق، التغريدة بتاريخ  (31)
 هـ.25/10/1439مقابلة شخصية عن طريق الربيد االلكرتوين، رئيسة مجعية احلسىن، نياز، رقية نصر هللا،   (32)

 وكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، اجلمعية العلمية السعودية للدراسات اإلسالمية، موقع جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن، انظر:  (33)
http://www.pnu.edu.sa/arr/ViceRectorates/VGS/Societies/IslamicStudies/Documents/2.pdf 

 هـ.1439ائرة للفصل الثاين املالحظة امليدانية لنشاط اجلوهرة الز  (34)
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 الدروس الرمضانية:  -6

خالل شهر  امعة األمرية نورةجبسكن الطالبات تقدم مجعية احلسىن جمموعة من الدروس الدينية للطالبات املقيمات يف 
ه إىل اتريخ 1436/9/1الدروس من اتريخ  أقامت اجلمعية ابقة متنوعة من على سبيل املثال فقد و رمضان، 
توعية وإرشاد طالبات سكن اجلامعة وزايدة حصيلتهن ، مبشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس هبدف  ه1436/9/20
عة مع الطالبات يف السكن، ومن مث إقامة الرتاويح مجاصالة  ، ويشتمل برانمج الدروس الرمضانية على إقامةالعلمية

 (35).دروس يومية بعد صالة الرتاويح

 طباعة أحباث أعضاء هيئة التدريس:  -7

 (36)قامت مجعية احلسىن بطباعة جمموعة من األحباث العلمية لعضو اجلمعية د. جنالء املبارك، ومنها:

 متعة املطلقة: دراسة حديثية موضوعية. .1
 اإلمام ابن واره ومقاالته يف نقد الرواة. .2
 حديث "قضية هند" دراسة حديثية موضوعية. .3
 حديث النعمان بن بشري يف هبة األوالد: دراسة حديثية موضوعية. .4

  التميز البحثي:مشروع    -8

وتطوير مهاراهتن يستهدف املشروع أتهيل طالبات الدراسات العليا إلعداد البحوث العلمية مبنهجية صحيحة متميزة، 
البحثية النظرية والتطبيقية وااللكرتونية من خالل إقامة دورات تدريبية وورش عمل ولقاءات مع النخب العلمية يف 

 (37)موضوعات متعلقة ابلبحث العلمي.

 

 

 

 

 وكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، اجلمعية العلمية السعودية للدراسات اإلسالمية، موقع جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن، انظر:  (35)
http://www.pnu.edu.sa/arr/ViceRectorates/VGS/Societies/IslamicStudies/NewsActivities/News/Pages/news10.aspx 

 هـ.25/8/1439مقابلة شخصية مع أ/ آمنة العمر، سكرترية مجعية احلسىن، مكتب اجلمعية، جامعة األمرية نورة، الرايض،   (36)
 وكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، اجلمعية العلمية السعودية للدراسات اإلسالمية، نت عبد الرمحن، موقع جامعة األمرية نورة بانظر:  (37)

http://www.pnu.edu.sa/arr/ViceRectorates/VGS/Societies/IslamicStudies/Documents/10.PDF 
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 : مشروع اجمللة العلمية احملكمة  -9

جملة علمية حمكمة، تدعم اإلسهامات العلمية أحد املشروعات املستقبلية للجمعية، حيث تطمح اجلمعية إلصدار 
للباحثني يف جمال الدراسات اإلسالمية من خالل نشر أحباثهم يف العلوم اإلسالمية، وكذلك األحباث املتخصصة يف 
 الربط بني العلوم اإلسالمية والعلوم التطبيقية، مع الرتكيز على النوازل والقضااي املتجددة واملتعلقة ابملرأة على وجه

 (38)اخلصوص.

 

 املطلب الثاين: التطبيقات الدعوية ملفهوم إدارة املعرفة يف برامج اجلمعية:

متثل املوارد البشرية أمهية كربى يف مفهوم إدارة املعرفة، تفوق أمهية املوارد املادية، فاملورد البشري لديه الطاقة والقدرة 
مجيع مراحل إجناز العمل، والعقل البشري هو مصدر التفكري والتطوير، الذهنية اليت ميكن استغالهلا واالستفادة منها يف  

اتضح من خالل دراسة برامج ومشاريع اجلمعية تركيزها على إشراك وقد  (39)وهو وسيلة حتديث املعلومات والتقنيات،
ملعرفة ونشرها، املوارد البشرية املتمثلة يف عضوات هيئة التدريس من عضوات اجلمعية ومن غريهن يف عملية نقل ا

يف تقدمي االستشارات للطالبات ولغريهن من  لعضوات اجلمعية واخلربات االجتماعية العلمية واالستفادة من احلصيلة
أفراد اجملتمع وتقدمي املعرفة هلن أبكثر من وسيلة، وهو ما يندرج يف صميم مبادئ إدارة املعرفة من خالل املنظمة املتعلمة، 

 ستفادة القصوى من اخلربات الفردية لدى أعضائها وحتويلها مبا حيقق الفائدة للمجتمع. واليت تسعى لتحقيق اال

واملعرفة اليت يتم احلديث عنها يف مفهوم إدارة املعرفة تنقسم إىل قسمني: املعرفة الصرحية: ويقصد هبا املعرفة    
الرمسية القابلة للنقل والتعلم، وتتمثل يف املعرفة اليت ميكن احلصول عليها وختزينها يف ملفات وسجالت املنظمة، واملتعلقة 

الضمنية: وهي اليت تتعلق مبا يكمن يف نفس الفرد من معرفة فنية وإدراكية وسلوكية،   بسياسات املنظمة وبراجمها، واملعرفة
وخاصة تلك املعارف اليت ميتلكها أفراد مميزون داخل املنظمة، وتستطيع املنظمة أن تزيد من فعاليتها وأن حتقق األداء 

 (40)املميز من خالل انضمام هؤالء األفراد إليها.

املعرفة ال ينحصر يف املدخالت العلمية، ولكنه يتضمن أيضا البناء االجتماعي للمعرفة، فاملعرفة إن مفهوم إدارة  
اليت مت بناؤها واحلصول عليها يتم جتسيدها بعد ذلك داخل املنظمة، من خالل برامج لتوضيحها، وأيضا من خالل 

 

 للدراسات العليا والبحث العلمي، اجلمعية العلمية السعودية للدراسات اإلسالمية، وكالة اجلامعة موقع جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن، انظر:  (38)
http://www.pnu.edu.sa/arr/ViceRectorates/VGS/Societies/IslamicStudies/Documents/3.pdf 

العدد السادس، يناير   ليبيا،  املكتبات واملعلومات، دار النخلة للنشر،انظر: فارس، علي حممود، دور املعلومات والتقنيات يف جناح املنظمات التقليدية، جملة   (39)
 .41، ص 31-44، م2011

 . 29ص ..،حممد، كمال الدين الصديق، إدارة املعرفة انظر: (40)
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وهو املالحظ يف برامج اجلمعية (41)القة ابملنظمة،عملية تبادل اجتماعي يتم من خالهلا نشر املعرفة بني األطراف ذات الع
ومشاريعها اليت تركز على خماطبة طالبات اجلامعة بباقة متنوعة من الربامج اليت يتم من خالهلا نشر املعرفة وحتقيق التيادل 

 ة للجمعية.االجتماعي يف الوقت ذاته، مما يعترب مثاال واضحا على توظيف إدارة املعرفة يف خدمة األهداف الدعوي

وحىت تتمكن املنظمة من تطبيق اسرتاتيجيات إدارة املعرفة بنجاح ال بد من توفر املرونة الكافية يف اهليكل 
وهو األمر الذي تطبقه مجعية احلسىن، حيث   (42)التنظيمي، والذي يسمح ألعضاء املنظمة بنقل املعرفة وتبادل اخلربات،

ربامج واملشاريع من قبل أعضاء اجلمعية، من خالل التقدم مبقرتحات املشاريع يسمح نظام اجلمعية بتقدمي املبادرات لل
 والربامج وتنفيذها من خالل اجلمعية.

ومن املهارات اليت جيب توفرها يف املنظمات املتعلمة القدرة على حتديد احلاجات والرغبات اخلاصة ابملستهلكني 
وقد تبني من خالل دراسة   (43)وصوال إىل تلبية احتياجات املستهلكني،  ذوي العالقة ابملنظمة، ومتابعة التغيريات احمليطة

برامج مجعية احلسىن سعيها ملتابعة االحتياجات املختلفة لطالبات جامعة األمرية نورة، وتوفري الربامج يف املناسبات 
كذلك تصميم الربامج االجتماعية املختلفة مثل شهر رمضان املبارك تلبية حلاجة الطالبات يف هذا الشهر للتوجيه الديين، و 

 لطالبات املنح سدا الحتياجاهتم النفسية والعاطفية، وتوفري الدروات التدريبية لطالبات الدراسات العليا.

إن العالقة مع املنظمات األخرى هي أحد املصادر اليت ميكن من خالهلا احلصول على املعرفة واقتنائها، حيث 
عانة ابملنظمات األخرى والتعرف على عوامل جناحها، والتعلم من خالل نقل املعرفة، وميكن تقوم املنظمة املتعلمة ابالست

وقد ركزت مجعية احلسىن يف براجمها  (44)هلذه العالقة أن أتخذ مستوايت ودرجات متفاوتة من التعاون بني املنظمات،
جتمع املنظمات واجلمعيات املماثلة واالستفادة على املشاركة يف لقاءات اجلمعيات العلمية، واملسامهة يف احملافل اليت 

 وتبادل املعرفة مع هذه املنظمات.

ومتثل املعرفة العلمية أحد فروع إدارة املعرفة، واملعرفة العلمية هي املعرفة اليت مت التوصل إليها ابستخدام املنهج 
الطريقة العلمية وخاضعا للتقييم من العلمي، ويقصد هبا "كل ما قام أو شارك عضو هيئة التدريس إبنتاجه منتهجا 

 

، 32، اجمللد م2012ديسمرب،  مصر، دارية،انظر: الفاعوري، رفعت عبد احلليم، اإلبداع وإدارة املعرفة، اجمللة العربية لإلدارة، املنظمة العربية للتنمية اإل  (41)
 ج، ص ي. -، أ2العدد 

)28( Parhizgar, Mohammad Mehadi & Kiarazm, Amene. The effect of organizational factors on knowledge 

management process.  677االردن، ص، 680-667، م2015، العدد الثاين، 42دراسات، العلوم اإلدارية، اجمللد.  

 مصر، ات التجارية والبيئية،انظر: إبراهيم، رهام إبراهيم حممد، دور إدارة املوارد البشرية يف دعم إدارة املعرفة لتحقيق فاعلية املنظمة، اجمللة العلمية للدراس  (43)
 .406، ص 415-401، م2013، ملحق، 4اجمللد 

إدارة املعرفة وأثرها على متيز األداء للعاملني، اجمللة العربية للعلوم االجتماعية، املؤسسة العربية لالستشارات العلمية ، دانيا انصر عبد هللا، اخلزاعي انظر: (44)
 .38، ص58-1م، 2018، يناير 2، اجلزء 13وتنمية املوارد البشرية، مصر، العدد 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 5, NO 1, 2019           

18 
 

مثاالت منشورة يف دورايت علمية حمكمة، وكتب علمية مؤلفة أو مرتمجة، وأوراق عمل قدمت ملؤمترات أو ندوات حملية 
 وقد اهتمت مجعية احلسىن ابملعرفة العلمية من خالل طباعة األحباث املتخصصة ألعضاء هيئة التدريس.(  45)أو دولية"

مات املتعلمة على حسن استثمار املعلومات واملعرفة اليت ميتلكها األعضاء، وجعل التميز يف املعرفة وتقوم املنظ
كما ميكن للمنظمة املتعلمة (46)اليت ميتلكها رأس املال الفكري للمنظمة هو حمور أعمال املنظمة مبا يتيح هلا التفوق،

  (47)ة اليت حتتاجها املنظمة، واالستحواذ على املعارف اجلديدة،توليد املعرفة من خالل اكتشاف املعارف والكفاءات املفيد 
وقد استطاعت مجعية احلسىن تقدمي التميز يف املعرفة من خالل الدورات التدريبية اليت تقدمها عضوات اجلمعية، وكذلك 

 اكتشاف املعارف اجلديدة من خالل الدورات التدريبية اليت تقوم اجلمعية ابستضافة مقدميها من اجلامعات األخرى.

مات واالستفادة من قنوات االتصال املتطورة يعد عنصرا هاما كما أن توظيف التقنيات احلديثة يف نشر املعلو 
( 48)ال ميكن االستغناء عنه يف عملية إدارة املعرفة، بل تعترب هذه التقنيات يف حد ذاهتا رافدا من أهم روافد إدارة املعرفة،

ملعرفة، وسامهت هذه وقد أصبح التوسع يف تطبيقات تكنولوجيا املعلومات عامال مهما يف دعم جمتمعات التعلم وا
وقد استطاعت  (49)التقنيات بشكل واسع يف تذليل الصعوابت اليت قد تعرتض نقل املعرفة وتبادهلا ومعاجلتها وختزينها،

مجعية احلسىن توظيف التقنيات احلديثة يف خدمة براجمها، مثل برانمج حلقات مع املهرة، والذي يستخدم وسائل التواصل 
 يع ومراجعة القرآن الكرمي.االجتماعي يف حفظ وتسم

يف إنشاء اإلطار التنظيمي الذي  ادورهو  ،القيادة يف عملية إدارة املعرفة ومن الضرورة مبكان اإلشارة إىل أمهية
جراءات والعمليات لكافة اإلدارات ابملنظمة، وكذلك إجياد الثقافة ستتم من خالله عمليات إدارة املعرفة، وتبسيط اإل

وقائدة مجعية احلسىن                 (50)ة اليت تتيح املشاركة يف املعرفة والتعلم من اآلخرين بصفة مستمرة.التنظيمية املالئم
أ.د/ رقية نياز أكادميية متخصصة يف الدعوة اإلسالمية، كما أن جملس إدارة اجلمعية يتشكل من جمموعة من األكادمييات 

 

لمية ابملؤسسات اجلامعية، جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة عبد احلميد  راء، إدارة املعرفة مدخل لضمان جودة إنتاج املعرفة العذابن شارف، ع (45)
 .60، ص85-57، 2017، جوان 47مهري، اجلزائر، العدد 

-863م، 1320، إبريل 2انظر: حممد، شادي نياز، إدارة املعرفة وانعكاساهتا على اإلبداع التنظيمي، اجمللة العلمية لالقتصاد والتجارة، مصر، العدد  (46)
 .873، ص876

ونذير، بوسهوة، العالقة بني استخدام مدخل إدارة املعرفة واألداء، جملة االقتصاد والتنمية البشرية، جامعة سعد دحلب البليدة،   انظر: عبد هللا، علي،  (47)
 .7ص  ،14-1م، 2010اجلزائر، العدد األول، جوان 

، يونيو  16تطبيق إدارة املعرفة بني التحدايت واملخاطر، جملة املكتبات واملعلومات، دار النخلة للنشر، ليبيا، العدد ، جاهزية قنان الصادح انظر: بيزان، (48)
 .60، ص78-51، م2016

ة والبشرية جبامعة سعد دحلب انظر: دبيحي، مباركة، دور تكنولوجيا املعلومات يف تفعيل إدارة املعرفة، جملة االقتصاد والتنمية البشرية، خمرب التنمية االقتصادي (49)
 .180، ص182-169، م2013، ديسمرب 8البليدة، اجلزائر، العدد 

(50)
 .31، ص25-38، م2011، يناير 33العدد  السعودية، اهلزاين، نورة بنت انصر بن عبد هللا، حتدايت إدارة املعرفة، املعلوماتية، 
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املتخصصات يف العلوم اإلسالمية، وقد حصلت مجعية احلسىن على املركز األول على مستوى اجلمعيات العلمية جبامعة 
 (51)هـ.1439نورة للعام   األمرية

 

 اخلامتة

اتضح من خالل البحث توفر ميزة هامة جدا جلمعية احلسىن، وهي وجودها ضمن جمتمع املعرفة جبامعة األمربة نورة، 
وهي امليزة اليت متكنت اجلمعية من االستفادة منها لتصميم وتنفيذ عدد من الربامج الدعوية املوجهة لطالبات اجلامعة 

تمع بشكل عام، من خالل استثمار الكفاءات العلمية املتمثلة يف أعضاء اجلمعية، ومتكنت اجلمعية من تفعيل وألفراد اجمل
دور املنظمة املتعلمة اليت تولد وتنقل املعرفة بوسائل متعددة يف مشاريعها وبراجمها احلالية واملستقبلية، وال زالت الفرصة 

 يات إدارة املعرفة لتحقيق املزيد من الكفاءة والفاعلية يف براجمها.متوفرة للجمعية لتفعيل املزيد من اسرتاتيج

 

 النتائج والتوصيات

 متتلك مجعية احلسىن األدوات الالزمة لتطبيق مفهوم إدارة املعرفة يف األنشطة والربامج. .1
 الدعوية.تطبق مجعية احلسىن العديد من اسرتاتيجيات إدارة املعرفة يف أنشطتها وبراجمها   .2
 تطبيقات إدارة املعرفة متنح اجلمعية الكثري من املميزات واإلجيابيات يف تنويع األنشطة والربامج ومتيزها. .3
 ضرورة إقامة دورات تدريبية للتعريف مبفهوم إدارة املعرفة واسرتاتيجياهتا املختلفة لعضوات اجلمعية. .4
ا مبا ميلكون من أفكار وجتارب ومعارف ال تتوفر ميكن للجمعية االستفادة من انضمام االعضاء اجلدد إليه .5

لدى اجلمعية، ويكون احلصول على تلك املعارف من خالل األعضاء اجلدد إضافة إىل رصيدها املعريف 
 وصوال إىل أهدافها املنشودة.

ح لألعضاء داخل جملس اإلدارة وخارجه املشاركة يف تطوير ا اعتماد هيكل تنظيمي مرن للجمعية، حبيث يت .6
 ملعرفة وحتسني نظم وإجراءات العمل.ا

االستفادة من وسائل االتصال وتقنية املعلومات مبا يسهل التواصل بني أعضاء اجلمعية ويدعم عملية تبادل  .7
 املعارف وتوليدها وتطبيقها وتوزيعها.

 

 م. 12/4/2018التغريدة بتاريخ ،  https://twitter.com/sais_pnu?lang=ar  حساب مجعية احلسىن يف تويرت انظر: (51)
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ه إن وجود عدد كبري من األعضاء املؤهلني علميا يوفر للجمعية رأس املال الفكري الذي جيب استثمار  .8
 لالستفادة منه.

 احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، وصلى هللا على سيدان حممد وعلى ىله وصحبه وسلم
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