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 ملخص البحث:
 تتضح أهمية البحث من النقاط اآلتية:

أهمية إدارة المعرفة في المؤسسات التعميمية وخاصة الجامعات لما لها من دور في  تكمن
دارات رعاية الشباب  تحقيق الفعالية التنظيمية لها وتطوير األداء الخاص بأعضاء إدارتها ككل وا 

في ظل  التعرف عمي السمات التي يجب أن يتصف بها األخصائي يهدف البحث إليو بخاصة. 
 وتأثير إدارة المعرفة عمي تطوير أداءه بالجامعة. إدارة المعرفة

 تم اختيار عينة البحث من أخصائي رياضي رعاية الشباب.  مجتمع وعينة البحث:
 أدوات ووسائل جمع البيانات: 

بإعداد استمارة استبيان لغرض جمع المعمومات، وقد تكون االستبيان من الباحث قام  
يجب أن يتصف بها األخصائي الرياضي بالجامعة في ظل  محورين، المحور األول: السمات التي

فقرة(، والمحور الثاني: تأثير إدارة المعرفة عمي تطوير أداء األخصائي الرياضي 41إدارة المعرفة )
 فقرة(.33بالجامعة )

تبين أن إدارة المعرفة سوف تسهم في: توفير المزيد من الوقت والجهد  وكان من أهم النتائج:
ي أداء األنشطة الرياضية لمطالب وتساعد في خمق أفكار عممية جديدة، تتيح المبذولين ف

إمكانية االستفادة من أنواع المعرفة المختمفة الصريحة والضمنية في العممية اإلدارية 
بالحصول عمى المعرفة وتخزينها واستخدامها، وأيضا تتيح الفرصة الستثمار رأس المال 

ألخصائي الرياضي داخل رعاية الشباب بكميات الجامعة لIntellectual Capitalالفكري 
 كمية. 41وعددهم 

تشير إلى أن عمى إدارات الجامعة المختمفة خاصة إدارة رعاية الشباب أن تكون في  التوصيات:
وضع االستعداد والمبادرة دائمًا لمواجهة تحديات المرحمة القادمة والتي أهمها حدة 

نشاء وحدة إدارة ل  ممعرفة برعاية الشباب بالجامعة. المنافسة وا 
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Abstract 
Knowledge management is a modern administrative tool for institutional development and change, 

and also a tool to face all possible challenges for survival. Knowledge management is a real fortune 

for individuals, groups and organizations as a vital and effective tool for organizations to perform 

their tasks and activities, as knowledge management depends on the human factor in executing its 

strategies. It manipulates all human experiences, skills, abilities, as well as explicit and implicit 

information in the processes of decision making and taking, and responsiveness and creativity. 
 Administrative performance in educational institutions is a means for pushing them to 

achieve the desired educational goals, and thus knowledge management is important for educational 

institutions, especially universities, for its organizational efficiency in developing the performance of 

the human resources in these universities, particularly at the youth departments. 

Research Objectives: the research aims at: (1) recognizing the qualities of a sportive specialist; (2) 

studying the effect of knowledge management on developing the performance of sportive specialists 

at universities. 

Research Sample: the sample of this research has been selected from the sportive specialists at 

university youth departments. 

Research findings have revealed that knowledge management is important in saving the time and 

effort exerted to perform student sportive activities, and helps in manipulating all types of explicit 

and implicit knowledge in the administrative process by storing and using knowledge, and is also 

helpful in investing the intellectual capital of the sportive specialist at university youth departments. 

Recommendations: establishing a knowledge management unit in universities, particularly at the 

youth departments. 
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