
267

20
16

س  
�

ار
مــ

 1
د   

عد
 ال

 17
د  

جل
مل

ا
جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

مدى �متالك �لقياد�ت �لأكادميية و�لإد�رية يف
جامعة جنر�ن لبع�س مفاهيم �إد�رة �ملعرفة

د. من�سور بن نايف �لعتيبي
ق�سم الرتبية وعلم النف�ص

كلية الرتبية، جامعة جنران
Mansour1386@hotmail.com



268

د. من�سور �لعتيبي مدى �متالك �لقياد�ت �لأكادميية و�لإد�رية يف جامعة جنر�ن 

20
16

س  
�

ار
مــ

 1
د   

عد
 ال

 17
د  

جل
مل

ا

مدى �متالك �لقياد�ت �لأكادميية و�لإد�رية يف جامعة
جنر�ن لبع�س مفاهيم �إد�رة �ملعرفة

�مللخ�س

والإدارية يف جامعة جنران  الأكادميية  القيادات  امتالك  ملعرفة مدى  الدرا�سة  هدفت هذه 

لبع�ص مفاهيم اإدارة املعرفة، وا�ستخدم الباحث املنهج الو�سفي التحليلي، وال�ستبانة اأداة جلمع 

املعلومات، وبعد التاأكد من �سدق الأداة وثباتها ، مت تطبيقها على عينة بلغت )113( من القيادات 

عمداء  اأن  اأهمها:  النتائج  من  لعدد  الدرا�سة  وتو�سلت  جنران،  جامعة  يف  والإدارية  الأكادميية 

الأق�سام  روؤ�ساء  اأن  حني  يف  كبرية،  بدرجة  املعرفة  اإدارة  مفاهيم  ميتلكون  ووكالئهم  الكليات 

واأنه يوجد فروق  اإدارة املعرفة بدرجة متو�سطة،  الإدارات ميتلكون مفاهيم  الأكادميية ومديري 

ول�سالح حملة  ووكالئهم  العمداء  ل�سالح  املعرفة  اإدارة  مفاهيم  بع�ص  اإح�سائية يف  دللة  ذات 

موؤهل الدكتوراه، واأو�ست الدرا�سة ب�سرورة اأن ت�سع جامعة جنران خطة توعوية لتثقيف وتدريب 

اإدارة املعرفة وكذلك ت�سجيع عمليات توليد املعرفة واكت�سابها وا�ستثمارها،  من�سوبيها يف جمال 

واقرتحت الدرا�سة اإجراء درا�سات اأخرى حول مدى امتالك اأع�ساء هيئة التدري�ص واملوظفني يف 

اجلامعة لبع�ص مفاهيم اإدارة املعرفة ومدى امتالك القيادات الأكادميية والإدارية يف اجلامعات 

ال�سعودية الأخرى لبع�ص مفاهيم ومقومات اإدارة املعرفة.

الكلمات املفتاحية: اإدارة املعرفة، القيادات الأكادميية، القيادات الإدارية، مفاهيم. 

* تاريخ ت�سلم البحث: 2014/5/11م                                                                                                                      * تاريخ قبوله للن�سر: 2014/9/23م
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The Extent to which Academic and Administrative Leaderships 
in Najran University, Saudi Arabia have some of the

Concepts of Knowledge Management

Abstract

This study aimed at recognizing the extent to which the academic and 
administrative leaders at Najran University had certain concepts of knowledge 
management. To achieve this, the researcher used the analytic descriptive 
approach and survey. The survey contained ten concepts, and every concept 
had four options; one was true and three were false. The assessment tool has 
been verified for reliability, validity. The sample contained 113 members of 
academic and administrative leaders. Results found that deans of colleges and 
vice-deans had higher concepts of knowledge management, while heads of 
academic departments and the administrators had moderate ones. There were 
significant differences for the deans, vice deans and PhD holders. The study 
recommended that Najran University should set up a plan for training and 
orienting its personnel in the field of knowledge management. The University 
should also encourage the processes of generating, acquiring and investing 
knowledge. The study suggested that many studies should be carried out on 
the extent of having the concepts of knowledge management by staff and 
students. Further studies should be done on this issue for the academic and 
administrative leaders of other Saudi Universities.

Keywords: knowledge management, academic leaderships, administrative 
leaderships, concepts. 

Dr. Mansour N. Al-Otaibi
College of Education

 Najran University 
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مقدمة:
تت�سارع التطورات املعرفية با�ستمرار يف �ستى املجالت احلياتية، مما يتطلب من اجلامعات 

اأو�سح  حيث  الإيجابي،  التغيري  اإحداث  يف  بفعالية  م�ساركة  وتكون  الت�سارع،  هذا  تواكب  اأن 

ال�صكران )2013، �ص:190( اأن حجم املعرفة الإن�سانية ت�ساعف عدة مرات كمًا وكيفًا خالل 

العقود القليلة املا�سية، واأ�سبحت املعرفة من اأهم املوارد التي متكن الأفراد من اإحداث التقدم، 

واأ�سبح يقا�ص تقدم الأمم على اأ�سا�ص امتالكها واإنتاجها للمعرفة.

ولهذا تعد الإدارة الفاعلة هدفًا ا�سرتاتيجيًا للموؤ�س�سات الراغبة يف الإبداع والبتكار ويف 

اأ�سلوب  املعرفة  اإدارة  ولأن  وعامليًا،  حمليًا  التناف�سية  امليزة  على  للح�سول  اأداة  ذاته  الوقت 

اإداري ي�سهم يف زيادة الفعالية الفردية والكفاءة املوؤ�س�سية، وقوة القيادة تتمثل فيما متلكه من 

اŸعرفة  القيادات ذات  توافر  املوؤ�س�سة هي بقدر  فاإن قوة  معارف ومعلومات متنوعة. وبالتايل 

النوعية، التي تف�سل يف جناح اأي موؤ�س�سة اأو ف�سلها.)اآل زاهر والقحطاين،1430هـ(، ولذلك 

التي  تويل موؤ�س�سات التعليم العايل اهتمامًا كبريًا باإدارة املعرفة ومن �سمنها جامعة جنران 

جمتمع  بناء  يف  فاعلة  وم�ساركة  املجتمع  وخدمة  والتعلم  التعليم  يف  يف"ريادة  روؤيتها  متثلت 

العلم واملعرفة"، اإذا يف ظل الكم املزدحم من التغريات املعرفية والتطورات التكنولوجية يقع 

على عاتق منظومة التعليم م�سوؤولية ابتكار وتوليد واإيجاد املعرفة املتجددة )البالوي وح�سني، 

2006(، ولذلك ل بد اأن يدرك القادة الأكادمييون والإداريون اأهمية اإدارة املعرفة، ويف الوقت 

املكونات  اأحد  فاملعرفة  )ال�سويدي،2001(.  وتوظيفها  وتقوميها  ابتكارها  اأدوات  ذاته ميلكون 

خا�سة،)ديوان  حمددة  مبعرفة  خا�سًا  فهمًا  القائد  ميتلك  اأن  بد  ول  القيادة،  يف  اجلوهرية 

اأن موؤ�س�سات التعليم العايل كغريها من املوؤ�س�سات تواجه موجة  اإّل   ،)2002 اخلدمة املدنية، 

املعلوماتية  الثورة  مقدمتها  ويف  اليوم  عامل  جتتاح  التي  املت�سارعة  والتغريات  التحولت  من 

والتقنية، تلك الثورة التي تعتمد على املعرفة العلمية. )عو�ص،2012(، مما يظهر ق�سورًا يف 

اأكرث  التدري�ص  على  تركز  التي  اجلامعات  ذلك  املوؤ�س�سات، مبا يف  من  كثري  املعرفة يف  اإدارة 

مدى �متالك �لقياد�ت �لأكادميية و�لإد�رية يف جامعة
جنر�ن لبع�س مفاهيم �إد�رة �ملعرفة
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ترق  تلقينية مل  العربية هي جامعات  الدول  اإن معظم اجلامعات يف  املعرفة، حيث  اإنتاج  من 

اهتمام  الرغم من  وعلى  املعرفة، )مزريق،2011(،  تنتج  بحثية  تكون جامعات  اأن  اإىل درجة 

الدول املتقدمة ومنظماتها باإدارة املعرفة فاإن اململكة العربية ال�سعودية ل زالت دون املاأمول يف 

الهتمام باإدارة املعرفة نظريًا وتطبيقيًا يف منظماتها وموؤ�س�ساتها املختلفة )املطلق،2010(، 

املو�سوع، حيث  هذا  ال�سابقة  الدرا�سات  من  العديد  تناولت  فقد  املعرفة  اإدارة  لأهمية  ونظرا 

اأجرى تقي )1996( درا�سة حول نقل املعرفة الإدارية للدول النامية من خالل ما مت اكت�سابه 

من قبل الدار�سني والباحثني والقياديني الذين در�سوا يف الدول املتقدمة، وطبقت الدرا�سة على 

)180( مديرًا يف قطاعات خمتلفة بدولة الكويت، وتو�سلت اإىل وجود عدد من الفوائد البيئية 

والتنظيمية التي ميكن احل�سول عليها من توظيف املعرفة الإدارية املكت�سبة من الدول الأكرث 

التحدي  املعرفة  درا�سة حول اجلامعة وجمتمع  الدين )2004(  واأجرى ذياب وجمال  تقدمًا. 

وال�ستجابة، بهدف التعرف على خ�سائ�ص جمتمع املعرفة والنظام التعليمي املطلوب لإعداده، 

اإدارة  الدرا�سات حول حتديد مفهوم  اإجراء مزيد من  الدار�سة �سرورة  نتائج هذه  اأهم  ومن 

اŸعرفة وم�سايرة التجديدات التي حتدث يف جمال الن�سر العلمي بكل انعكا�ساتها على طبيعة 

املعرفة. وقام عبدالغفور )2008( بدرا�سة حول مدى مراعاة متطلبات تطبيق اإدارة املعرفة يف 

التدري�ص اجلامعي من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�ص يف اجلامعات الفل�سطينية، وا�ستخدم 

اأهم  بلغت )134( ع�سو هيئة تدري�ص، وكان من  الو�سفي، وطبقت على عينة  املنهج  الباحث 

اجلامعي  التدري�ص  يف  املعرفة  اإدارة  تطبيق  متطلبات  مراعاة  درجة  اأن  الدرا�سة:  هذه  نتائج 

اأما على م�ستوى ع�سو هيئة التدري�ص فجاءت  جاءت على امل�ستوى املوؤ�س�سي بدرجة متو�سطة، 

موؤ�س�سات  املعرفة يف  اإدارة  توظيف  الزعبي )2008( درا�سة حول  واأجرت دلل  بدرجة قوية. 

وا�ستخدمت  تدري�ص،  هيئة  ع�سو  بلغت)157(  عينة  على  وطبقت  الأردن،  يف  العايل  التعليم 

الباحثة منهج درا�سة احلالة، وكان من اأهم نتائج هذه الدرا�سة: اأن درجة اإدراك اأع�ساء هيئة 

التدري�ص لإدارة املعرفة كان بدرجة اأعلى من املتو�سط، يف حني اأن درجة املمار�سة كانت بدرجة 

املنظمات:  وتطوير  املعرفة  اإدارة  حول  و�سفية  درا�سة  الكبي�سي)2009(  واأجرى  متو�سطة. 

الطموح والتحديات، بهدف تعميق الفهم باإدارة املعرفة واأهميتها ومهامها ومربراتها واأنواعها 

العلمية  املعرفة  اأن  نتائجها  اأهم  ومن  تطبيقها،  يف  املنظمات  تواجه  التي  ال�سعوبات  واأهم 

والعملية وطرائق توليدها واإدارتها اأ�سبحت اليوم متاحة للجميع ويف الوقت نف�سه لي�ست قابلة 

للتعميم والنقل والتقليد. واأجرى اخل�سايل )2009( درا�سة حول اإدارة املعرفة واأثرها يف الأداء 

التنظيمي وهي درا�سة ميدانية يف ال�سركات ال�سناعية الأردنية، بهدف التعرف على تاأثري اإدارة 

املعرفة يف الأداء التنظيمي من خالل ثالثة عنا�سر قيا�سية هي امتالك املعرفة ون�سر املعرفة 
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النتائج وجود عالقة ذات دللة  اأهم  للمعرفة، وطبقت على )264( عاماًل، ومن  وال�ستجابة 

اإح�سائية بني العنا�سر املكونة لإدارة املعرفة ووجود تاأثري معنوي لعنا�سر واإدارة املعرفة يف اأداء 

العاملني. واأجرى حممد )2009( درا�سة حول اأدوار روؤ�ساء الأق�سام الأكادميية لتطبيق مدخل 

اإدارة املعرفة باجلامعات امل�سرية، وا�ستخدم الباحث املنهج الو�سفي، وطبقت الدرا�سة على 

)135( ع�سو هيئة تدري�ص، وتو�سلت لعدد من النتائج اأهمها اأن روؤ�ساء الأق�سام عندما يوؤدون 

م�سوؤولياتهم كاإداريني اأو كقادة ل يحققون ول ي�سعون يف اعتبارهم عمليات املعرفة ول يوؤدون 

م�سوؤوليات دورهم كعلماء وباحثني اأ�سحاب مدر�سة علمية ترتجم خرباتهم البحثية وجهودهم 

العلمية لتفعيل وتطوير الأداء العلمي والإنتاج الفكري داخل الأق�سام. واأجرى املطلق )2010( 

درا�سة حول مربرات ومتطلبات تطبيق اإدارة املعرفة يف جامعة حائل، وا�ستخدم الباحث املنهج 

النتائج  من  لعدد  وتو�سلت  تدري�ص،  هيئة  ع�سو  الدرا�سة من )228(  عينة  وتكونت  الو�سفي، 

اأهمها: اأن اأهم مربرات تطبيق اإدارة املعرفة هي: حتقق معايري اجلودة ال�ساملة والعمل على 

تطوير القدرات واملهارات لدى العاملني باجلامعة، يف حني اأن اأهم متطلبات تطبيق اإدارة املعرفة 

هي: اإيجاد قاعدة معلومات حديثة تخدم حاجات اجلامعة واإيجاد نظام حتفيز عال ل�ستقطاب 

الكفاءات املتميزة وتنمية الوعي مبفهوم اإدارة املعرفة. واأجرى الذبياين )2012( درا�سة حول 

دور اجلامعات ال�سعودية يف بناء جمتمع املعرفة كخيار ا�سرتاتيجي للمملكة العربية ال�سعودية، 

تدري�ص،  الدار�سة على )251( ع�سو هيئة  امل�سحي وطبقت  الو�سفي  املنهج  الباحث  ا�ستخدم 

والبلدان  املتقدمة  البلدان  بني  وا�سحة  رقمية  فجوة  هناك  اأن  الدار�سة  هذه  نتائج  اأهم  ومن 

ون�سر  اإنتاج  خالل  من  يتحقق  والقت�سادي  الجتماعي  التقدم  واأن  املعرفة  اإدارة  يف  النامية 

املعرفة واأن هناك ارتباط وثيق بني التحول نحو جمتمع املعرفة وتطبيق مبادئ الدميقراطية يف 

املجتمع. واأجرت وفاء عو�ص )2012( درا�سة حول متطلبات تطبيق مدخل اإدارة املعرفة لتطوير 

وكان  نظرية،  درا�سة  وهي  الو�سفي،  املنهج  الباحثة  وا�ستخدمت  احلكومي،  اجلامعي  التعليم 

املنظمة  للمعلومات من م�سادر داخل  املنظم  التجميع  املعرفة هي  اإدارة  اأن  النتائج  اأهم  من 

اأربعة مداخل لإدارة املعرفة هي: القت�سادي، الجتماعي،  وخارجها، واأنه ميكن التمييز بني 

التكنولوجي، الإداري. واأجرى )Rowlry, 2000( درا�سة حول جاهزية التعليم العايل لإدارة 

املعرفة باململكة املتحدة وحتديد عدد من الأنظمة والإجراءات وامل�ساريع املتنوعة التي ت�سهم يف 

اإدارة املعرفة مثل املكتبات والإلكرتونيات املتخ�س�سة والربيد الإلكرتوين، وتو�سلت الدرا�سة 

اإدارة املعرفة تتطلب تغيريًا جوهريًا يف الثقافة التنظيمية والقيم  اأن  لعدد من النتائج اأهمها 

والهياكل الإدارية واأنظمة احلوافز. وقام كوك�ص )Coukos, 2003( بدرا�سة حول اإدارة املعرفة 
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يف اجلامعات البحثية، ركزت على عمليات وا�سرتاتيجيات اإدارة املعرفة، وتو�سلت هذه الدرا�سة 

والنقل،  والتدوين  التوليد  هي  املعرفة  لإدارة  الأ�سا�سية  العمليات  اأن  اأهمها  النتائج  من  لعدد 

يف حني اأن اأهم ال�سرتاتيجيات هي القيا�ص والثقافة والتقنية والقيادة واأن اجلامعات بحاجة 

للقيام بعمليات اإدارية وبحثية من اأجل ا�ستثمار املوارد والفر�ص املتاحة. واأجرى كل من )2004 

,GLoet & Terzioviski( درا�سة حول العالقة بني اإدارة املعرفة وتقنية املعلومات، وتو�سلت 

الدرا�سة اإىل اأن منوذج اإدارة املعرفة امل�ستند اإىل تقنية املعلومات )IT( واإدارة املوارد الب�سرية 

البتكاري  والأداء  املعرفة  اإدارة  تطبيق  بني  العالقة  قيا�ص  علية يف  العتماد  )HRM( ميكن 

ومن هنا ت�سعى املنظمات للتو�سل اإىل مدخل متكامل لإدارة املعرفة من اأجل م�ساعفة الأداء 

البتكاري واحل�سول على امليزة التناف�سية. واأجرى )Hoffman et al., 2005( درا�سة حول 

راأ�ص املال الفكري واإدارة املعرفة، وتو�سلت هذه الدرا�سة اإىل اأن كل من اإدارة املعرفة وراأ�ص املال 

 )BLeiklie, 2005( الفكري يكمل الآخر ويطوره، فكالهما ي�سهم يف تفوق املنظمة. واأجرى

درا�سة حول تنظيم التعليم العايل يف �سوء جمتمع املعرفة، وطبقت يف اأمريكا ال�سمالية وبع�ص 

اأمريكا  العايل يف  التعلم  التكامل بني موؤ�س�سات  التعرف على  الأوروبية، وذلك بهدف  البلدان 

يف  متت  التي  املعرفية  املحاولت  واأن  املطلوب،  الوظيفي  التخ�س�ص  حتقيقها  ومدى  واأوروبا 

جمال اإدماج نظم التعليم العايل قد توؤثر على العالقة بني املوؤ�س�سات يف �سوء مفاهيم التعليم. 

واأجرى )Safstrom, 2005( درا�سة حول جمتمع املعرفة الأوروبي وتراجع �سيطرة الدولة على 

التعليم: ال�سويد كدرا�سة حالة، وذلك من اأجل معرفة العالقة بني التعليم والدولة وعالقة ذلك 

تطبيق  اإل من خالل  يتحقق  اأن  ل ميكن  ذلك  واأن  املعرفة،  �سمنها جمتمع  مب�سطلحات من 

ملبادئ الدميقراطية.

يت�سح من الدرا�سات ال�سابقة اأن اإدارة املعرفة جذبت الباحثني يف اأماكن متنوعة من العامل 

ويف اأزمنة خمتلفة، مما يدل على اأهمية املو�سوع وجتدده، واأن تلك الدرا�سات تناولت مربرات 

املعرفة،  لإدارة  اجلامعات  جاهزية  مدى  تناولت  وكذلك  املعرفة،  اإدارة  وتوظيف  ومتطلبات 

الأداء  واأثرها يف  املنظمات  تطوير  املعرفة يف  اإدارة  دور  تناولت  واأي�سًا  معريف،  وبناء جمتمع 

التنظيمي واأ�ساليب نقل املعرفة للدول النامية، وتنمية راأ�ص املال املعريف، وعالقة اإدارة املعرفة 

الأكادميية  القيادات  امتالك  مدى  تتناول  مل  الدرا�سات  تلك  من  اأي  ولكن  املتغريات،  ببع�ص 

اأن ي�سعون حلل  اأن املتميزين من هوؤلء القيادات يجب  اإدارة املعرفة، رغم  والإدارية ملفاهيم 

امل�سكالت باأ�ساليب اإدارية معرفية حديثة ويحركون العاملني على خمتلف فئاتهم نحو حتقيق 

الأهداف النوعية باأ�ساليب علمية، وهذا ما تنفرد به هذه الدار�سة التي واإن ت�سابهت مع تلك 
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اأنها  يف  عنها  تختلف  ولكنها  اجلامعي،  التعليم  يف  املعرفة  اإدارة  مو�سوع  بحث  يف  الدرا�سات 

لكونهم  املعرفة  اإدارة  لبع�ص مفاهيم  والإدارية  الأكادميية  القيادات  امتالك  تبحث عن مدى 

ميثلون العن�سر احلا�سم يف اإبداع املعرفة اأو جلبها من الثقافات واملجتمعات الأخرى، من اأجل 

توظيفها وا�ستثمارها يف تطوير الأفراد واملوؤ�س�سات، وكذلك تختلف هذه الدرا�سة عن الدرا�سات 

ال�سابقة يف املكان)جامعة جنران(، ويف نوعية العينة ممثلة يف القيادتني الأكادميية والإدارية 

باجلامعة. 

القيادات  امتالك  مدى  على  التعرف  يف  املتمثلة  الدرا�سة  هذه  اإجراء  فكرة  نبعت  ولهذا 

الأكادميية والإدارية بجامعة جنران لبع�ص مفاهيم اإدارة املعرفة من اأجل حتديد جوانب القوة 

والق�سور، والعمل على بلورة تو�سيات ومقرتحات ت�سهم مب�سيئة اهلل يف زيادة فعالية وكفاءة 

جامعة جنران مبجال اإدارة املعرفة.

م�سكلة �لدر��سة: 
اأن هناك ق�سورًا يف اجلانب  اإل  املعرفية،  الفكري واملعريف يف �ستى احلقول  التطور  رغم 

التطبيقي لإدارة املعرفة وا�ستثمارها يف عدة جمالت، حيث اأو�سح اخل�سايل )2009، �ص:46( 

اأن احلاجة ملحة  اإل  اأنه بالرغم من التطور الذي ح�سل يف اجلوانب النظرية لإدارة املعرفة 

للمزيد من البحث والتحقيق لتقدمي الأفكار والنماذج لإثراء اجلانب النظري والتطبيقي لهذا 

املفهوم، واأن امل�سكلة تكمن يف كيفية اإدارة املنظمات للمعرفة، والإفادة منها يف حت�سني اأدائها، 

الثقايف والأكادميي  اأن احلراك  اإل  العلم واملعرفة  اأكدت على  روؤيتها  اأن  وجامعة جنران رغم 

والإداري داخل اجلامعة ل يتنا�سب مع اأهمية اإدارة املعرفة )جامعة جنران، التقرير ال�سنوي، 

1434هـ(، وقد يعود ذلك لقلة امتالك بع�ص القيادات الأكادميية والإدارية باجلامعة ملفاهيم 

املعرفة  اإدارة  املختلفة يف جمال  باأنواعه  الفكري  �سلبًا على احلراك  يوؤثر  املعرفة، مما  اإدارة 

وتوظيفها، وبالتايل ميكن �سياغة م�سكلة الدرا�سة يف الأ�سئلة الآتية:

اإدارة  مفاهيم  لبع�ص  جنران  بجامعة  والإدارية  الأكادميية  القيادات  امتالك  درجة  ما   -1

اŸعرفة؟.

والإدارية بجامعة  الأكادميية  القيادات  امتالك  اإح�سائية بني  توجد فروق ذات دللة  2- هل 

مفاهيم  لبع�ص  الإدارات(  مديري  العلمية،  الأق�سام  روؤ�ساء  ووكالئهم،  )العمداء  جنران 

اإدارة املعرفة؟.

والإدارية بجامعة  الأكادميية  القيادات  امتالك  اإح�سائية بني  توجد فروق ذات دللة  3- هل 

جنران لبع�ص مفاهيم اإدارة املعرفة تعزى للموؤهل العلمي )دكتوراه، ماج�ستري فما دون(؟.
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�أهد�ف �لدر��سة:
تهدف الدرا�سة احلالية اإىل ما ياأتي:    

1- التعرف على مدى امتالك القيادات الأكادميية والإدارية بجامعة جنران لبع�ص مفاهيم 

اإدارة املعرفة.

الأكادميية  القيادات  لدى  املعرفة  اإدارة  مفاهيم  امتالك  مدى  يف  الفروق  على  التعرف   -2

والإدارية تعزى ملتغريي )طبيعة العمل، املوؤهل العلمي(.

3- تقدمي تو�سيات من خالل نتائج الدرا�سة لتمكني القيادات الأكادميية والإدارية من امتالك 

مفاهيم اإدارة املعرفة بجامعة جنران.

�أهمية �لدر��سة:
حتتاج اجلامعات لتوافر قيادات اأكادميية واإدارية متتلك املعرفة وت�ستطيع اإدارتها بفعالية 

وكفاءة، لأن املعرفة اأ�سبحت اأداة جوهرية يف تطوير الربامج وتوجيهها نحو التميز، ولذلك تهتم 

اجلامعات الرائدة باإدارة املعرفة ملا يف ذلك من عوائد مبا�سرة وغري مبا�سرة على اجلوانب 

الأكادميية والإدارية، وتوؤكد بع�ص الدرا�سات اأن مدخل اإدارة املعرفة يحقق عددًا من الفوائد 

التناف�سية،  امليزة  حتقيق  القرارات،  اتخاذ  عملية  حت�سني  وتنميتها،  املنظمات  تطوير  منها: 

م�سادر  اإيجاد  الأداء،  حت�سني  والفعالية،  الكفاءة  زيادة  ال�ستجابة،  �سرعة  الإبداع،  حتقيق 

املنتجة.)اإ�سماعيل،  اجلامعة  مفهوم  حتقيق  والتطبيق،  النظرية  بني  الربط  الذاتي،  للتمويل 

اأنها  اعتبار  على  املعرفة  اإدارة  لتطبيق  املبادرات  من  العديد  اجلامعات  اتخذت  لذا   ،)2012

مورد ا�ستثماري، و�سلعة ا�سرتاتيجية )الرببري، 2011(، ويوؤمل من هذه الدرا�سة اأن ت�سهم يف 

رفع كفاءة القيادات الأكادميية والإدارية بجامعة جنران يف جمال اإبداع وجلب املعرفة وتنقيتها 

والربامج  اأجل تطوير اخلطط  املهني، من  والتطوير  النوعي  التثقيف  وا�ستثمارها، من خالل 

التعليمية مبا يلبي متطلبات العتمادات الأكادميية والتنمية الوطنية، وي�سهم يف تفعيل املجالت 

الإدارية باجلامعة لكي توؤدي دورها الريادي يف اإدارة من�ساآت اجلامعة وخدمة املجتمع.

حدود �لدر��سة:
"العمداء ووكالئهم  تقت�سر هذه الدرا�سة على معرفة مدى امتالك القيادتني الأكادميية 

وروؤ�ساء الأق�سام العلمية"، والإدارية "مديري الإدارات" بجامعة جنران لبع�ص مفاهيم اإدارة 

املعرفة، خالل الف�سل الدرا�سي الأول من العام 1434-1435هـ.
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�مل�سطلحات �لإجر�ئية للدر��سة:
�ملعرفة: هي امتالك القدرات الفكرية واملعلومات النوعية والبيانات الإح�سائية التي ت�سهم يف 

الو�سول للريادة.

وتنقيتها  وتقوميها  ا�ستقطابها  اأو  اجلديدة  الأفكار  اإبداع  على  القدرة  هي  �ملعرفة:  �إد�رة 

وتوظيفها مبا يخدم املوؤ�س�سة.

مفاهيم �إد�رة �ملعرفة : هي جمموعة من الأفكار الإدارية الإبداعية التي تتكامل لتو�سح كينونة 

اإدارة املعرفة، وقد حددها الباحث يف هذه الدرا�سة بع�سرة مفاهيم وردت يف بع�ص الأدبيات 

ومت حتكيمها وهي )بت�سرف(:

الذبياين)2012،  ال�سيا�سات.  مع  يتعار�ص  ل  مبا  الأفكار  تنظيم  به  يق�سد  �ملعرفة:  مفهوم 

�ص:164(.

�ملعرفة: يعني ال�ستثمار يف اأ�سول املعرفة. يا�سني )2007، �ص:52(. جوهر 

ت�سنيف �ملعرفة: ي�سمل جمايل املعرفة: ال�سمنية والظاهرة. نور الدين)2010، �ص:13(.

للمعارف.  املكونة  واملعلومات  والبيانات  والأ�س�ص  الأفكار  جمموعة  هي  �ملعرفة:  نوع 

)الباحث(.

تركيز �ملعرفة: يق�سد به تبني البحوث العلمية يف التطوير املوؤ�س�سي. )الباحث(.

�ملعرفة: اأي ا�ستخدام املعرفة يف قيا�ص الكفاءة. الكبي�سي )2009، �ص:561(. قوة 

�ملعرفة: اأي املزج بني القواعد العامة والأفكار والإجراءات والبيانات واملعلومات.  طبيعة 

)العلي واآخرون، 2006، �ص:26(.

 Êمكونات �ملعرفة: يق�سد بها ا�ستثمار املعرفة الإدارية لرفع الفعالية القيادية. الوقدا

)2010، �ص:31(.

يق�سد به الأفراد املبتكرون ملعارف جديدة يف العمل. املطلق)1432هـ،  �ملعرفة:  جمتمع 

�ص:77(.

م�ستثمرو �ملعرفة: هم الأفراد املتميزون يف الطلب على خمرجات املعرفة. )الباحث(.

�أدبيات �لدر��سة:
�إد�رة �ملعرفة: متثل اإدارة املعرفة حتوًل فكريًا يف علم الإدارة كونها جتمع بني الإبداع الفكري 

واملهارة يف جلب معارف من ثقافات اأخرى، وا�ستثمارها بال�سكل ال�سحيح، حيث عرف حممد 

ت�ساعد  التي  واملمار�سات  الأن�سطة  من  متكامل  اإطار  باأنها:  املعرفة  اإدارة  �ص:767(   ،2009(

الفكري،  املال  راأ�ص  اأو  املعرفة  اأنواع  كافة  ا�ستعمال  واكت�ساب وحت�سني  ابتكار  على  اجلامعات 
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يف حني يعرف ال�سمري )1430هـ( اإدارة املعرفة باأنها: "العملية التي يتم من خاللها حت�سيل 

املعرفة واكت�سابها من امل�سادر املتنوعة وتنقيتها ونقلها وا�ستخدامها وا�ستثمارها خلدمة وتطوير 

املنظمة ككل"�ص:8، ويرى الباحث اأنه رغم الختالف يف تعريف اإدارة املعرفة من باحث لآخر، 

والت�سنيف  كالتجميع  الإدارة  من  النمط  لهذا  الأ�سا�سية  املرتكزات  على  اتفاقًا  هناك  اأن  اإل 

والتوثيق للمعلومات ب�ستى اأنواعها والقيام مبجموعة من املمار�سات والأن�سطة التي توؤدي اإىل 

ال�ستثمار الأمثل للمعلومات واملعارف، وعليه فاإن جوهر اإدارة املعرفة هو املهارة ال�ستثمارية 

اإليه الآخرون والقدرة على الإ�سافة الفكرية والعلمية واملعرفية يف �ستى  يف امتالك ما تو�سل 

املجالت مع توظيفها بال�سكل ال�سحيح يف خدمة التطوير املهني واملوؤ�س�سي.

اأكرب  ب�سكل  تو�سح  التي  املبادئ  من  املعرفة على جمموعة  اإدارة  تقوم  �ملعرفة:  �إد�رة  مبادئ 

مقومات هذا النوع من الإدارة، منها: 

1- اأن اإدارة املعرفة عملية مكلفة لأن ذلك يت�سمن ابتكار املعرفة وتدريب املوظفني، وبالتايل 

تتطلب �سرعة اإيجاد احللول نظرا للتفاعل بني الإن�سان والتقنية.

2- اأن لإدارة املعرفة م�سمونًا �سيا�سيًا، واأن لها مرجعية فكرية و�سيا�سية، لأن املعرفة تعد قوة، 

ومن مظاهر القوة ابتكار ال�سيا�سات، وبالتايل تتطلب وجود مديرين للموارد الرئي�سة للعمل.

املراكز  من  اأكرث  الأ�سواق  ومن  النماذج  من  اأكرث  اخلرائط  ت�ستفيد من  املعرفة  اإدارة  اأن   -3

الوظيفية اأي تقوم معظم املوؤ�س�سات بتوفري املعرفة التي يحتاجها طالبو اخلدمة. )البالوي 

وح�سني، 2006(.

ويف ت�سور اآخر يرى اأن مبادئ اإدارة املعرفة هي:

اأ- اأن جوهر اإدارة املعرفة هو ال�ستثمار يف اأ�سول املعرفة لتحقيق اأكرب عائد ممكن، واأن احللول 

التي تقدم يجب اأن تتبلور يف توليفة متكاملة من الناحية الإن�سانية والتقنية.

ب- اأن اإدارة املعرفة تتكامل مع ال�سيا�سة نتيجة للتحول اجلوهري للقوة من املادة اإىل املعرفة 

ومن الع�سالت اإىل العقل، وبالتايل هي ظاهرة معقدة لأنها معطى متعدد الأبعاد وعميق 

املحتوى، وبالتايل فاإن امل�ساركة باملعرفة اأ�سعب من اإنتاجها.)يا�سني، 2007(.

وي�سيف الباحث اأن من مبادئ اإدارة املعرفة ما ياأتي:

التنوع يف املقومات والأهداف والآليات، فلكل جمال معريف مقوماته الفكرية والعلمية والعملية 

واملهارية التي ي�ستند اإليها واأهدافه التي ي�سعى لتحقيقها واآليات الو�سول لتلك الأهداف.

الفكر  يف  الهائلة  العلمية  للتحولت  نظرًا  املعريف  والكم  النوع  يف  امل�ستمر  اجلذري  التحول 

والكت�سافات، مما يتطلب التفاعل الإيجابي مع هذه التحولت.
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متطلبات �إد�رة �ملعرفة: يوجد العديد من املتطلبات لإدارة املعرفة، منها ما ياأتي:

الأفراد  يطلق  لكي  باملرونة،  يت�سم  تنظيمي  هيكل  ووجود  الالزمة،  التحتية  البنية  توفري   -1

اإبداعاتهم، مع تركيز املنظمة على الثقافة الت�ساركية من خالل اتباع الت�سامح والتمكني.

2- توفري املوارد الب�سرية الالزمة التي تتوىل م�سوؤولية قيادة الأن�سطة املختلفة لتوليد املعرفة 

وحفظها وتوزيعها، وتغيري العقلية التقليدية ونقلها من مفهوم اختزان املعرفة اإىل مفهوم 

تقا�سم املعرفة.

اإيجابية داعمة للمعرفة واإنتاجها وتقا�سمها والت�سارك فيها، ووجود  3- توافر ثقافة تنظيمية 

نظام حوافز يدفع الأفراد اإىل تقا�سم املعرفة.)امللكاوي، 2007(.

وي�سيف الباحث ملا �سبق اأن من متطلبات اإدارة املعرفة ما ياأتي:

وجود اإدارة م�ستقلة باملنظمة لإدارة املعرفة، من اأجل توحيد وتوجيه اجلهود وتفعيل الأداء 

وبلورة خطط ا�سرتاتيجية لإدارة املعرفة على م�ستوى املنظمة.

م�ستوياتهم الوظيفية. خمتلف  على  العاملني  اأو�ساط  يف  املعرفة  ثقافة  ن�سر 

وتنقيتها وتوظيفها. جذبها  وو�سائل  املعرفة  اإبداع  اأ�ساليب  على  العاملني  تدريب 

يف جلبها وا�ستثمارها. والفاعلني  املعرفة  اإنتاج  يف  املتميزين  لتحفيز  اآلية  بلورة 

عمليات �إد�رة �ملعرفة: 

ميكن  معرفة  لتكّون  تتكامل  التي  الوظيفية  العمليات  من  مبجموعة  املعرفة  اإدارة  متر 

اإدارة  عمليات  وت�سل�سل  وعدد  نوعية  والباحثني حول  العلماء  بني  اتفاق  يوجد  ول  ا�ستثمارها، 

اأن تطبق  التي ميكن  املعرفة واملجالت  اإدارة  تعريف  يعود ذلك لالختالف على  املعرفة، وقد 

فيها، حيث ميكن الدمج بني ما اأورده كل من العلي واآخرين )2006، �ص: 38-45( ونور الدين 

)2010، �ص:91( واملطلق )1432هـ، �ص: 51-54( من اأن عمليات اإدارة املعرفة هي:

1-ت�سخي�س �ملعرفة: حتتوي هذه العملية على حتديد طبيعة املعرفة املتوافرة داخل املنظمة 

وحتديد الأفراد املتميزين يف امتالك املعرفة وحتديد الفجوة بني املعرفة الداخلية واخلارجية.

2- �كت�ساب �ملعرفة: تت�سمن هذه العملية جلب املعرفة من م�سادرها املختلفة �سواء الداخلية 

اأو اخلارجية والعمل على ت�سجيع عمليات ودمج املعارف مع بع�سها وربطها بخربات العن�سر 

الب�سري، والعمل على توظيفها.

3-توليد �ملعرفة: تتمثل هذه العملية يف اإبداع معارف جديدة من خالل م�ساركة فرق العمل 

الداعمة لتوليد راأ�ص املال املعريف واإيجاد احللول اجلديدة للم�سكالت ب�سورة ابتكارية م�ستمرة.
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4- تهذيب �ملعرفة: تت�سمن هذه العملية عزل املعرفة املفيدة عن املعرفة غري املفيدة، وو�سع 
معايري دقيقة ت�ساعد املنظمة يف احلكم على �سالحية املعرفة.

املنظمة  متتلكها  التي  املعرفية  باملوارد  الحتفاظ  يف  العملية  هذه  تتمثل  �ملعرفة:  حفظ   -5
وتنظيم و�سائل حفظها واآليات �سيانتها واأ�ساليب ا�سرتجاعها، وذلك من خالل حفظ الوثائق 

وفهر�ستها واإن�ساء قواعد البيانات الإلكرتونية. 

6- تطوير �ملعرفة: تت�سمن هذه العملية زيادة قدرات ومهارات وكفاءات عمال املعرفة من اأجل 
ال�ستثمار يف راأ�ص املال الب�سري الذي ينعك�ص على قيمة املنظمة ويعزز جدارتها التنظيمية.

7- ن�سر �ملعرفة: تتمثل هذه العملية يف توفري و�سائل منا�سبة لتوزيع املعرفة داخل املنظمة اأو 
خارجها وحتويلها من امل�ستوى الفردي اإىل امل�ستوى اجلماعي.

ت�سويقها  على  والعمل  املعرفة،  وتوظيف  تطبيق  العملية  هذه  تعني  �ملعرفة:  ��ستثمار   -8
�سنع  وتر�سيد  دعم   ويف  للجودة  ال�سرتاتيجية  العمليات  ويف  امل�سكالت  حل  يف  وا�ستثمارها 

القرارات داخل املنظمة.

ومعارف  معلومات  جميع  وا�ستخدام  امل�ساركة  ثقافة  دعم  العملية  هذه  تت�سمن  �ملنفعة:   -9
املنظمة كو�سيلة لدعم الأداء وحتقيق الأهداف التنظيمية.

ميكن  املعرفة،  اإدارة  لعمليات  ت�سنيفات  عدة   )98-97 �ص:   ،2008( جنم  اأورد  بينما 

اخت�سارها فيما يلي: 
:)Turban et al ت�سنيف )توربان وزمالوؤه -�

1. اإن�ساء املعرفة اجلديدة.       2. احل�سول على املعرفة.      3. تنقيح املعرفة.

4. خزن املعرفة.                       5.اإدارة املعرفة.                     6. ن�سر املعرفة.

:)Laudon & Laudon ب-  ت�سنيف )لودون ولودون

1. احل�سول على املعرفة وترميزها.          2- اإن�ساء املعرفة.

3- تقا�سم املعرفة.                                     4- توزيع ون�سر املعرفة.

:)D. Skyrme ج- ت�سنيف )ديفيد �سكايرم

1. اإن�ساء املعرفة.       2- حتديد املعرفة.        3- جتميع املعرفة.       4- تنظيم املعرفة.

5- تقا�سم املعرفة.     6- التعلم باملعرفة.       7- تطبيق املعرفة.     8- ا�ستغالل اŸعرفة .

 9- حماية حقوق امللكية الفكرية.                  10-تقومي املعرفة.

د- ت�سنيف )مارك دودي�سون(:

1. حتديد املعرفة.     2- اكت�صاب اŸعرفة.   3- توليد اŸعرفة.  4- التحقق من �سالحية املعرفة.                   

5- ن�سر املعرفة.     6- جت�سيد املعرفة اأي حتويلها اإىل قيمة.     7- حتقيق  املعرفة. 

 8- ا�ستغالل املعرفة. 
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بينما يرى الباحث باأن للمعرفة نوعني هما: املعرفة املُنتجة، واملعرفة املُكت�سبة، واأن عمليات 

اإدارة كل نوع كما يلي:

�أول: عمليات �إد�رة �ملعرفة �ملنتجة:

داخل  املجموعات  وابتكار  الأفراد  اإبداع  خالل  من  تاأتي  التي  تلك  املنتجة  باملعرفة  يق�سد 

املنظمة، وبناء عليه فاإن عمليات اإدارتها كالتايل:

دليل  اإعداد  وغريها  باجلامعات  الأمر  يتطلب  �لفكرية:   �مللكية  حلماية  تنظيم  �إقر�ر   -1

معتمد للملكية الفكرية يحفظ للمبدعني حقوقهم وي�سجعهم على ال�ستمرار يف توليد الأفكار 

وابتكار املنتجات املعرفية التي توؤدي اإىل براءات اخرتاع واإىل الو�سول لالقت�ساد املعريف.

ت�سعى  التي  اجلامعات  على  يجب  �ملبدعة:  �ملعرفية  �لأفكار  لتوليد  عمل  فرق  ت�سكيل   -2

للريادة والتميز واملناف�سة اأن ت�سكل فرق عمل متثل جمموعات تركيز من القادرين على اإبداع 

الأفكار وتوليدها لكون الفكرة الإبداعية تاأتي اأحيانا وليدة اللحظة ورمبا فكرة غري اإبداعية من 

فرد يف املجموعة اأوقدت فكرة اإبداعية متميزة من فرد اآخر، ورب جمموعة من الأفكار عند 

تالقحها مع بع�سها ولدت فكرة اإبداعية حتدث حتوًل يف املنظمة.

3- ت�سنيف �لأفكار �ملعرفية �لإبد�عية: عندما تتولد الأفكار املعرفية يتم ت�سنيفها ح�سب 

املجالت واآليات توظيفها وفقا لقواعد معرفية تتنا�سب مع املعارف املتميزة.

نظرًا  مهمًا  اأمرًا  باجلامعات  معرفية  حا�سنات  وجود  ميثل  للمعرفة:  حا�سنات  ت�سميم   -4

لأهمية احلا�سنة يف جتميع الأفكار املعرفية الإبداعية وتنميتها وت�سهيل توظيفها على امل�ستوى 

املوؤ�س�سي.

توجيه  من  لبد  ولهذا  الناب�ص  وقلبها  املعرفة  جوهر  ال�ستثمار  ميثل  �ملعرفة:  ��ستثمار   -5

الأفراد واملوؤ�س�سات ومراكز التطوير نحو احلا�سنات لالإفادة من املعرفة املتوافرة وا�ستثمارها 

يف القت�ساد املعريف والإنتاج والت�سدير وحل امل�سكالت واتخاذ القرارات ال�سرتاتيجية.

من  متنوع  معريف  وقيا�ص  هادفة  مراجعة  ال�ستثمار  لعمليات  يتم  اأن  لبد  �ملعريف:  �لتقومي 

اإ�سدار احلكم على اجلدوى الفكرية والقت�سادية للمعرفة امل�ستثمرة لتخاذ قرار حول  اأجل 

ال�ستمرار اأو التعديل اأو التوقف. 

ثانيا: عمليات �إد�رة �ملعرفة �ملكت�سبة:

يق�سد باملعرفة املكت�سبة تلك التي جتلب من خارج املنظمة، مبا يف ذلك املعارف التي جتلب 

من دول وثقافات اأخرى، وعليه فاإن عمليات اإدارتها كالآتي:
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�أ- حتديد �لحتياجات �ملعرفية: نظرا للتكاليف الباهظة جللب املعرفة لبد اأن حتدد املنظمة 

قيًما  لها  يحقق  اأو  مواردها  ينمي  اأو  متطلباتها  يلبي  ما  جتلب  لكي  املعارف  من  احتياجاتها 

م�سافة.

الآخرين  خربات  من  ال�ستفادة  املوؤ�س�سية  الحتياجات  �سوء  يف  يتم  �ملعرفة:  جلب  ب- 

واإبداعاتهم وجلب املعرفة وفقًا لقوانني حماية امللكية الفكرية واأخالقيات املهن املختلفة.

ج-  تنقية �ملعرفة: لي�ص كل املعارف امل�ستوردة قابلة للتطبيق يف البيئات الأخرى،  وقد تت�سمن 

بع�ص املعارف ما يتنافى مع ال�سريعة الإ�سالمية، ولهذا لبد من فرز ما يتم جلبه من معارف يف 

�سوء ال�سوابط ال�سرعية والأعراف الجتماعية والأخالقيات العلمية.

د- �لتوظيف �ملعريف: عندما تتم تنقية املعارف امل�ستوردة من ال�سوائب الفكرية واملحظورات 

وتنمية  املجال  تطوير  اأجل  من  املنا�سب  املجال  يف  املعرفة  توظيف  يتم  والأخالقية،  ال�سرعية 

املنظمة.

هـ - �لتقومي �ملعريف: عندما يتم توظيف املعرفة يتبعه عمليات قيا�ص معرفية من اأجل اإ�سدار 

احلكم على نتائج التوظيف للو�سول اإىل قرار حول ال�ستمرار يف ال�ستثمار والتوظيف اأو التعديل 

اأو التوقف.

�أبعاد �إد�رة �ملعرفة: 

تختلف اأبعاد اإدارة املعرفة باختالف مداخل املعرفة وباختالف التوجهات الفكرية للباحثني 

واملثقفني، حيث اأ�سار نور الدين )2010، �ص :79-80( اإىل اأن اأبعاد اإدارة املعرفة هي:

1- �لبعد �لتكنولوجي: يتمثل هذا البعد يف حمركات البحث وقواعد بيانات راأ�ص املال الفكري 

ب�سورة  املعرفة  اإدارة  م�سكالت  معاجلة  على  جميعها  تعمل  التي  املتميزة  والتكنولوجيات 

تقنية.

هذا البعد عن كيفية احل�سول على املعرفة والتحكم بها واإدارتها   È2- �لبعد �لتنظيمي: يع

امل�ساعدة  والو�سائل  والإجراءات  ا�ستخدامها،  واإعادة  وم�ساعفتها  ون�سرها  وتخزينها 

والعمليات الالزمة لإدارة املعرفة ب�سورة فاعلة من اأجل ك�سب قيمة اقت�سادية جمدية.

ثقافة  وتاأ�سي�ص  الأفراد  بني  املعرفة  تقا�سم  على  البعد  هذا  يركز  �لجتماعي:  �لبعد   -3

اجتماعية تنظيمية داعمة.

يف حني اأو�سح اأحمد )2009، �ص: 96-101( اأن ملجتمع املعرفة )اإدارة املعرفة( اأربعة اأبعاد هي:

�لبعد �لجتماعي: يتمثل هذا البعد يف �سيادة درجة معينة من الثقافة املعلوماتية يف املجتمع 

واملطالبة بتوفري الو�سائط واملعلومات ال�سرورية من حيث الكم والكيف ومعدل التجدد.
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�لبعد �لثقايف: يتمثل هذا البعد يف اإعطاء اأهمية خا�سة للمعلومة واملعرفة والهتمام بالقدرات 

الإبداعية لالأ�سخا�ص.

�لبعد �لقت�سادي: تعد املعلومة يف جمتمع املعرفة هي ال�سلعة الرئي�سة وامل�سدر الأ�سا�ص للقيمة 

امل�سافة واإيجاد فر�ص العمل وتر�سيد القت�ساد.

املعلومات وتطبيقها يف خمتلف  تكنولوجيا  اإن�ساء و�سيادة  البعد يف  يتمثل هذا  �لبعد �لتقني: 

جمالت احلياة والهتمام بالو�سائط الإعالمية واملعلوماتية.

يت�سح من ت�سنيف اأبعاد املعرفة ال�سابقة اأنها متقاربة من باحث لآخر، ومن كاتب لغريه، واأنها 

اأقرب اإىل امل�سادر)م�سدر تكنولوجي، م�سدر تنظيمي م�سدر اجتماعي، م�سدر اقت�سادي، 

وهكذا(، ولهذا يرى الباحث اأن اأبعاد اإدارة املعرفة هي:

�لبعد �ملفهومي: تختلف املعارف يف مفهومها من ثقافة لأخرى، وبالتايل تختلف من حيث قوتها 

العلمية وقيمتها امل�سافة. ولهذا فاإن الفكرة عندما يتم تقوميها ت�سنف باأنها فكرة معرفية اأو 

غري معرفية، اإذًا لبد من التحديد املفهومي للمعرفة من حيث جوهرها ونوعها وقوتها وطبيعتها 

ومكوناتها املختلفة ونوعية الأفراد القائمني عليها وم�ستثمريها ونحو ذلك. 

�لبعد �لعلمي: يتمثل هذا البعد يف بلورة املعرفة باأ�ساليب علمية �سحيحة ولي�ست جمرد اآراء 

فردية اأو موؤ�س�سية تتال�سى مع التقومي املعريف والتوظيف املوؤ�س�سي.

حقوق  مثل:  املعرفة  يف  الأخالقية  القيم  توافر  مدى  يف  البعد  هذا  يتمثل  �لأخالقي:  �لبعد 

الإن�سان، مبا يف ذلك حماية امل�ستهلك ماديًا ومعنويًا، وحقوق امللكية الفكرية لالآخرين واحرتام 

الثقافات الأخرى.

فو�ئد �إد�رة �ملعرفة:

تلك  ح�سر  ميكن  ل  وعليه  واملوؤ�س�سي  الفردي  امل�ستويني  على  املعرفة  اإدارة  فوائد  تتعدد 

العلي  اأو�سح  حيث  واملكان،  والزمان  املجال  بتغري  ومتغرية  ومتطورة  متباينة  لكونها  الفوائد 

واآخرون )2006، �ص �ص:276-282( اأن لإدارة املعرفة فوائد عدة، ميكن تو�سيحها كما ياأتي:

�أثر �إد�رة �ملعرفة على �لعاملني:

اأ- تو�سيع اخلربات لدى العاملني وزيادة الربح والفوائد، وم�ساعدتهم يف حل امل�سكالت التي 

تواجههم، وتهيئتهم للتعامل الإيجابي مع املتغريات.

ب- م�ساعدة العاملني على التعلم والنطالق نحو املعرفة املتجددة يف حقولهم املختلفة.
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�أثر �إد�رة �ملعرفة على �لعمليات �لإد�رية:

واملحا�سبة  والإنتاج  الت�سويق  مثل  املنظمة  داخل  املختلفة  والفعاليات  العمليات  حت�سني  اأ- 

والعالقات العامة.

ب- حت�سني معايري الفعالية والكفاءة والبتكار ونحو ذلك.

�أثر �إد�رة �ملعرفة على �ملنتج:

اأ- اإيجاد منتجات ذات قيمة م�سافة كعمليات التح�سني يف املدخالت والعمليات واملخرجات.

 ب- تطوير املنتجات امل�ستندة على املعرفة من خالل قواعد املعرفة املتوافرة.

�أثر �إد�رة �ملعرفة على �لأد�ء �ملنظمي:

اأ- لإدارة املعرفة اآثار مبا�سرة على الأداء املنظمي من خالل ابتكار وتطوير املنتجات اجلديدة 

التي توؤدي اإىل زيادة العوائد والأرباح. 

ب- لإدارة املعرفة اآثار غري مبا�سرة على الأداء املنظمي من خالل زيادة القدرات واجلدارات 

املعرفية وراأ�ص املال املعريف.

واأو�سح كل من يا�سني )2007، �ص:45-46( ونور الدين )2010، �ص77-78( اأن من فوائد 

اإدارة املعرفة ما ياأتي:

1- تنمية املجالت الفكرية والجتماعية والقت�سادية والثقافية.

2- توظيف املوارد املعرفية املتاحة لكت�ساب امليزة ال�سرتاتيجية وا�ستثمار الفر�ص املتاحة.

3- امل�ساهمة يف تفادي عيوب الإدارة لكون اإدارة املعرفة تركز على اإدارة العمل باأ�سلوب ذكي 

ومتطور وتركز على الإنتاجية واملخرجات اأكرث من الرتكيز على اجلهد املبذول.

4- حت�سني �سنع واتخاذ القرارات، والتقليل من ازدواجية اجلهد والوقت واملال وجتويد اخلدمة، 

وذلك من خالل تب�سيط الإجراءات الإدارية وحتقيق الر�سا الوظيفي عند العاملني.

ويف �سوء ما �سبق يرى الباحث اأن لإدارة املعرفة عدة فوائد، ميكن اأن تفيد منها اجلامعات 

يف عدة جمالت منها:

�أوًل: �ملجال �لأكادميي:

اأ- تطوير الربامج الأكادميية من خالل جلب املعرفة من الربامج العاملية الأكرث تطورًا.

اأع�ساء هيئة التدري�ص من خالل الطالع على  ب-  تنمية املهارات املعرفية والأكادميية لدى 

خربات الآخرين املعرفية، وتدريبهم على امل�ستجدات يف املجال الأكادميي.

ج- العتماد الأكادميي الدويل للربامج الأكادميية من خالل تطبيق املعايري املعرفية العاملية.
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ثانيًا: �ملجال �لإد�ري:

اأ- امل�ساهمة يف اإعداد اخلطط الإدارية على امل�ستوى املوؤ�س�سي باأ�ساليب معرفية حديثة بناء على 

بلورة املعرفة املتميزة، اأو جلبها من املوؤ�س�سات الرائدة.

للبحوث  حيويًا  م�سدرًا  لتكون  الرائدة  وامل�سروعات  الإبداعية  الأفكار  حا�سنات  تنظيم  ب- 

النوعية التي ت�سهم يف حل امل�سكالت الإدارية باأ�ساليب معرفية اأكرث تطورًا.

القيم  وزيادة  البديلة  الفر�ص  تكاليف  قيمة  تقليل  على  القرار  ومتخذي  �سناع  م�ساعدة  ج- 

امل�سافة للقرارات املتخذة.

د- امل�ساهمة يف التقليل من الهدر املعلوماتي واجلهد البدين مقابل توفري الوقت واملال، لكون 

املعرفة ت�سقل  القدرات وتنمي املهارات لدى العاملني.

�إجر�ء�ت �لدر��سة
جمتمع �لدر��سة وعينتها: 

للعام  جنران  بجامعة  والإداريني  الأكادمييني  القادة  جميع  من  الدرا�سة  جمتمع  تكون 

وكان  الدرا�سة،  جمتمع  اأفراد  جميع  على  الدرا�سة  اأداة  توزيع  ومت  2013-2014م،  اجلامعي 

جمموع العينة التي اأعادت ال�ستبانات هي: )36( عميدًا ووكيل عمادة، )40( روؤ�ساء اأق�سام، 

)37( قادة اإداريون، وكان )57( منهم يحمل موؤهل الدكتوراه، و)56( موؤهلهم ماج�ستري وما 

دونه.

منهج �لدر��سة و�أد�تها: 
ا�ستخدمت الدرا�سة احلالية املنهج الو�سفي التحليلي الذي يهدف لدرا�سة الواقع، وحتليل 

الأداة  بو�سفها  ال�ستبانة  الدرا�سة  ا�ستخدمت  كما  النتائج،  اإىل  للو�سول  املعلومات  وتف�سري 

اأدبيات  خالل  ومن  للدرا�سة.  املحددة  الأهداف  �سوء  يف  الدرا�سات  من  النوع  لهذا  املنا�سبة 

اإدارة املعرفة مت بناء ال�ستبانة التي ا�ستملت على )10( اأ�سئلة )مفاهيم( من نوع الختيار من 

متعدد، بحيث مت و�سع اأربعة خيارات لكل �سوؤال)مفهوم(، واحد منها �سحيح، وثالثة خاطئة، 

وقد اعتمدت الدرا�سة احلكم على مدى امتالك القيادات الأكادميية والإدارية لبع�ص مفاهيم 

هذا  امتالك  مدى  يكون   )2( من  اأقل  املتو�سط  كان  اإذ  الآتي:  للت�سنيف  وفقًا  املعرفة  اإدارة 

املفهوم �سعيفًا جدًا، واإذا كان املتو�سط من )2( اإىل اأقل من )4( يكون امتالك املفهوم بدرجة 

�سعيفة واإذا كان املتو�سط من )4( اإىل اأقل من )6( يكون امتالك املفهوم بدرجة متو�سطة، 

واإذا كان  املفهوم بدرجة كبرية،  يكون امتالك  اأقل من )8(  اإىل  املتو�سط من )6(  واإذا كان 

املتو�سط من )8( اإىل )10( يكون امتالك املفهوم بدرجة كبرية جدًا.
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�سدق �لأد�ة وثباتها:
 مت عر�ص ال�ستبانة على عدد من املتخ�س�سني يف املجال الرتبوي والإداري بلغ عددهم 

)7( جميعهم من اأ�ساتذة اجلامعات، وتراوحت درجاتهم العلمية ما بني اأ�ستاذ واأ�ستاذ م�ساعد، 

وكانت مالحظاتهم طفيفة يف تعديل �سياغة بع�ص عبارات الأداة مت اأخذها بعني العتبار. 

األفا  اأما بالن�سبة لثبات اأداة الدرا�سة فقد مت ح�سابه بطريقة الت�ساق الداخلي ح�سب معادلة 

بلغت )0.90( على الأداة ككل، وهو معامل ثبات ميكن الوثوق به، ومنا�سب  – كرونباخ، حيث 
لغر�ص البحث العلمي. 

اأن جميع البدائل لأ�سئلة ال�ستبانة فعالة فقد مت  د- فعالية بد�ئل �أ�سئلة �لأد�ة: للتاأكد من 

تطبيق ال�ستبانة على )20( من اأفراد جمتمع البحث، ومت التاأكد من فعالية البدائل وح�ساب 

معامل ال�سهولة وال�سعوبة والتمييز لكافة الأ�سئلة، وقد ات�سح اأن املوؤ�سرات تدل على عدم وجود 

اإجابات �سحيحة جتذب امل�ستجوبني بقوة.

هـ - �لتحليالت �لإح�سائية: ا�ستخدمت الدرا�سة يف التحليل الإح�سائي: التكرارات، املتو�سطات 

.)Scheffe( واختبار �سيفيه )Anova( واختبار حتليل التباين )احل�سابية واختبار)ت

نتائج �لدر��سة
�إجابة �ل�سوؤ�ل �لأول:

لالإجابة عن ال�سوؤال الأول الذي ن�ص على: ما درجة امتالك القيادات الأكادميية والإدارية 

بجامعة جنران لبع�ص مفاهيم اإدارة املعرفة؟. فاإن ال�سكل)1( واجلدول )1( يو�سحان ذلك:

�ل�سكل )1(
متو�سط درجة �متالك �لقياد�ت �لأكادميية و�لإد�رية بجامعة

جنر�ن لبع�س مفاهيم �إد�رة �ملعرفة
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جدول )1(
يو�سح �ملتو�سطات و�لنحر�فات �ملعيارية لمتالك �لقياد�ت �لأكادميية و�لإد�رية

لبع�س مفاهيم �إد�رة �ملعرفة: )م: �ملتو�سط، ع: �لنحر�ف �ملعياري(:

م

ترتيب امتالك املفاهيم لدى:

  القادة االإداريني  روؤ�شاء االأق�شامالعمداء ووكالئهم

عماملفهومعماملفهومعماملفهوم

7.80.45اأنواع املعرفة90.3جمتمع املعرفة9.40.23قوة املعرفة1

7.30.42تركيز املعرفة80.41تركيز املعرفة9.20.28تركيز املعرفة2

5.40.51مفهوم املعرفة80.41قوة املعرفة8.90.32جمتمع املعرفة3

5.40.51جوهر املعرفة7.250.45اأنواع املعرفة7.50.44اأنواع املعرفة4

4.60.28مكونات املعرفة5.30.5مفهوم املعرفة6.70.48مكونات املعرفة5

4.60.51جمتمع املعرفة5.50.51ت�سنيف املعرفة0. 5.85جوهر املعرفة6

2.70.51م�ستثمري املعرفة4.750.8طبيعة املعرفة5.80.05طبيعة املعرفة7

2.20.45ت�سنيف املعرفة4.250.5م�ستثمري املعرفة5.60.48م�ستثمري املعرفة8

0.80.51طبيعة املعرفة40.5جوهر املعرفة5.30.51مفهوم املعرفة9

0.460.42قوة املعرفة3.50.51مكونات املعرفة50.51ت�سنيف املعرفة10

6.925.964.13

يت�سح من ال�سكل )1( واجلدول )1( اأن متو�سط امتالك العمداء ووكالئهم بجامعة جنران 

واأن   )6.92( العام  املتو�سط  بلغ  حيث  كبرية،  بدرجة  جاءت  املعرفة  اإدارة  مفاهيم  لبع�ص 

امتالك روؤ�ساء الأق�سام لها كان بدرجة متو�سطة، حيث بلغ املتو�سط العام )5.96(، وكذلك 

حيث  متو�سطة،  بدرجة  جاءت  املعرفة  اإدارة  مفاهيم  لبع�ص  امتالكهم  فاإن  الإداريون  القادة 

الواردة  الدرجات  مل�ستوى  الدرا�سة احلالية  اعتماد  وذلك ح�سب  العام )4.13(  املتو�سط  بلغ 

يف منهج الدرا�سة، وقد يعود ذلك لكون القادة الأكادمييون ميار�سون توظيف اإدارة املعرفة يف 

اأكرث مما ميار�سه روؤ�ساء الأق�سام والقادة الإداريون، ولعل  جمال عملهم الأكادميي والإداري 

زالت حديثة  املعرفة ل  اإدارة  لكون  يعود  الإداريني  والقادة  الأق�سام  روؤ�ساء  لدى  الق�سور  هذا 

التداول واأن اجلامعة مل تقم بعمل دورات تدريبية كافية يف هذا اجلانب، واأن اأعلى ثالثة مفاهيم 
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ثالثة  واأقل  املعرفة،  فمجتمع  املعرفة  تركيز  ثم  املعرفة  قوة  هي  ووكالئهم  العمداء  ميتلكها 

مفاهيم ميتلكها العمداء ووكالئهم هي ت�سنيف املعرفة ثم فهم املعرفة فال�ستثمار يف املعرفة، 

مباهيتها  الكايف  الإدراك  دون  املعرفة  ميار�سون  ووكالئهم  العمداء  باأن  موؤ�سرًا  يعطي  وهذا 

والقدرة على ا�ستثمارها، يف حني اأن اأعلى ثالثة مفاهيم لإدارة املعرفة ميتلكها روؤ�ساء الأق�سام 

هي جمتمع املعرفة ثم تركيز املعرفة فقوة املعرفة، واأقل ثالثة مفاهيم ميتلكها روؤ�ساء الأق�سام 

هي مكونات املعرفة ثم جوهر املعرفة فال�ستثمار يف املعرفة، ويالحظ اتفاق روؤ�ساء الأق�سام 

مع العمداء ووكالئهم يف امتالك اأعلى ثالثة مفاهيم لإدارة املعرفة مع الختالف يف الرتتيب، 

وقد يعود ذلك للتقارب الفكري والعلمي والعملي بني العمداء ووكالئهم وروؤ�ساء الأق�سام، اأما 

فيما يتعلق بالقادة الإداريني فاإن اأعلى ثالثة مفاهيم لإدارة املعرفة ميتلكونها هي اأنواع املعرفة 

ثم تركيز املعرفة فمفهوم املعرفة، واأقل ثالثة مفاهيم ميتلكها القادة الإداريون هي قوة املعرفة 

يف  عبدالغفور)2008(  درا�سة  مع  الدرا�سة  هذه  وتتفق  املعرفة،  فت�سنيف  املعرفة  طبيعة  ثم 

على  متو�سطة  جاءت  اجلامعي  التدري�ص  يف  املعرفة  اإدارة  تطبيق  متطلبات  مراعاة  درجة  اأن 

امل�ستوى املوؤ�س�سي، وتتفق كذلك مع درا�سة حممد)2009( يف اأن روؤ�ساء الأق�سام ل ي�سعون يف 

اعتبارهم عمليات اإدارة املعرفة، وكذلك تتفق مع درا�سة الذبياين )2012( التي اأ�سارت لوجود 

فجوة رقمية معرفية وا�سحة بني الدول املتقدمة والدول النامية، لكن نتيجة هذه الدرا�سة فيما 

الإداريني تختلف مع نتيجة درا�سة  الأق�سام والقادة  اإدارة املعرفة لدى روؤ�ساء  يتعلق بامتالك 

اأع�ساء هيئة التدري�ص لإدارة املعرفة مبوؤ�س�سات التعليم  اإدراك  اأن درجة  الزعبي)2008( يف 

العايل الأردنية كانت اأعلى من املتو�سط، ولعل ذلك يعود لكون درا�سة الزعبي طبقت ال�ستبانة 

العادية التي تتم الإجابة عليها بطريقة ليكرت، وهذا يعني اأن اأع�ساء هيئة التدري�ص هم من 

ي�سعون درجة اإدراكهم لإدارة املعرفة اإذ قد ي�سعر الفرد باأنه يدرك اإدارة املعرفة، لكنه قد ل 

ي�ستطيع الإجابة ب�سكل �سحيح، فيما لو �سئل عنها كما يف اأداة هذه الدرا�سة التي اعتمدت �سيغة 

اأربعة خيارات كاإجابات متعددة واحدة منها �سحيحة وثالثة خاطئة، ويف هذه احلالة فال�سدق 

يف تقدير مدى امتالك اأفراد العينة لإدارة املعرفة �سيكون مرتفعًا.

�إجابة �ل�سوؤ�ل �لثاين:

بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل  على:  ن�ص  الذي  الثاين  ال�سوؤال  عن  لالإجابة 

الأق�سام  روؤ�ساء  والوكالء،  )العمداء  جنران  بجامعة  والإدارية  الأكادميية  القيادات  امتالك 

العلمية، القادة الإداريون( لبع�ص مفاهيم اإدارة املعرفة؟. فاإن اجلدول رقم )2( يو�سح ذلك:
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جدول )2(
 يو�سح �لفروق بني متو�سطات �متالك �لقياد�ت �لأكادميية و�لإد�رية بجامعة جنر�ن )�لعمد�ء 

ووكالئهم، روؤ�ساء �لأق�سام �لعلمية، �لقادة �لإد�ريون( لبع�س مفاهيم �إد�رة �ملعرفة:

م�شتوى الداللةقيمة »ف«متو�شط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتم�شدر التبايناملجال 

مفهوم املعرفة

0.00920.005بني املجموعات

0.0180.982 28.061100.255داخل املجموعات

28.07112املجموع

جوهر املعرفة

0.65720.329بني املجموعات

1.3350.267 27.0951100.246داخل املجموعات

27.752112املجموع

ت�سنيف املعرفة

1.83420.917بني املجموعات

3.996*0.021 25.2451100.23داخل املجموعات

27.080112املجموع

اأنواع املعرفة

1.25320.626بني املجموعات

2.8750.061 23.9681100.218داخل املجموعات

25.221112املجموع

تركيز املعرفة

0.38520.193بني املجموعات

1.3730.258 15.421100.140داخل املجموعات

15.805112املجموع

قوة املعرفة

0.87420.437بني املجموعات

3.084*0.050 15.5861100.142داخل املجموعات

16.46112املجموع

طبيعة املعرفة

0.06820.034بني املجموعات

0.1340.875 27.9141100.254داخل املجموعات

27.98112املجموع

مكونات املعرفة

4.4222.212بني املجموعات

13.462*0.000 18.071100.164داخل املجموعات

22.49112املجموع

جمتمع املعرفة

4.71722.359بني املجموعات

15.873*0.000 16.3451100.149داخل املجموعات

21.062112املجموع

م�ستثمرو املعرفة

1.4920.745بني املجموعات

3.157*0.046 25.961100.236داخل املجموعات

27.45112املجموع

* يوجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى 0.05
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يو�سح اجلدول رقم )2( اأنه لي�ص هناك فروق ذات دللة اإح�سائية بني متو�سطات امتالك 

القيادات الأكادميية والإدارية بجامعة جنران لبع�ص مفاهيم اإدارة املعرفة يف جمالت: مفهوم 

فروقًا ذات  واأن هناك  املعرفة،  املعرفة، طبيعة  تركيز  املعرفة،  اأنواع  املعرفة،  املعرفة، جوهر 

اإح�سائية بني متو�سطات امتالك القيادات الأكادميية والإدارية بجامعة جنران لبع�ص  دللة 

جمتمع  املعرفة،  مكونات  املعرفة،  قوة  املعرفة،  ت�سنيف  جمالت:  يف  املعرفة  اإدارة  مفاهيم 

املعرفة، م�ستثمري املعرفة، وملعرفة م�سدر تلك الفروق مت عمل اختبار Scheffe، كما يلي:

جدول رقم )3(
 يو�سح نتائج �ختبار �سيفيه ملعرفة م�سدر �لفروق يف �أبعاد �لدر��سة:

طبيعة العملاملفهوم
املتو�شط

القادة االإداريونروؤ�شاء االأق�شامالعمداء ووكالئهم

ت�سنيف املعرفة 
54.752.2العمداء ووكالئهم

00.252.8روؤ�ساء الأق�سام

02055القادة الإداريون

قوة املعرفة

9.487.3العمداء ووكالئهم

01.42.1روؤ�ساء الأق�سام

0القادة الإداريون

مكونات  املعرفة

6.73.50.8العمداء ووكالئهم

03.25.5روؤ�ساء الأق�سام

02.7القادة الإداريون

جمتمع املعرفة

8.995.6العمداء ووكالئهم

2.3 00.1روؤ�ساء الأق�سام

04.4القادة الإداريون

م�ستثمرو املعرفة

5.64.32.7العمداء ووكالئهم

01.32.9روؤ�ساء الأق�سام

01.6القادة الإداريون

اأن م�سدر الفروق يف املتو�سطات هو ل�سالح العمداء ووكالئهم  يو�سح اجلدول رقم )3( 

املعرفة،  قوة  املعرفة،  ت�سنيف  مفاهيم:  يف  الإداريني  والقادة  الأق�سام  روؤ�ساء  ح�ساب  على 

مكونات املعرفة، م�ستثمري املعرفة، وقد يعود ذلك لهتمام العمداء ووكالئهم بهذه املفاهيم 

لأنهم ميار�سونها يف عملهم بدرجة اأكرب من بقية اأفراد العينة، ويرجع ال�سبب يف هذا الهتمام 

كل جديد يف  متابعة  ولرغبتهم يف  باإدارتها،  يقومون  التي  العمادات  اأداء  تطوير  لرغبتهم يف 

القيادية، ولأنه يف حالة مناق�سة مثل هذه  جمال الخت�سا�ص كنوع من الحتفاظ مبراكزهم 

املفاهيم يف اللقاءات والجتماعات الر�سمية وعدم قدرتهم على امل�ساركة الفاعلة فقد ي�سبب 



290

د. من�سور �لعتيبي مدى �متالك �لقياد�ت �لأكادميية و�لإد�رية يف جامعة جنر�ن 

20
16

س  
�

ار
مــ

 1
د   

عد
 ال

 17
د  

جل
مل

ا

لهم ذلك حرجًا كبريًا مما يوؤثر �سلبًا على مكانتهم العلمية، لذا فهم يحر�سون على امتالك 

مثل هذه املفاهيم يف اإدارة املعرفة. يف حني جاءت الفروق ل�سالح روؤ�ساء الأق�سام على ح�ساب 

ذلك  يف  ال�سبب  يكون  وقد  املعرفة،  جمتمع  مفهوم:  يف  الإداريني  والقادة  ووكالئهم  العمداء 

حماولة جماراة زمالئهم يف العمل من اأع�ساء هيئة التدري�ص، فرئي�ص الق�سم يواجه يف اأثناء 

عمله الأ�سخا�ص من املوؤهل نف�سه تقريبًا من العاملني بالق�سم، فال بد له من ال�سعي لالإبداع 

لإثبات قدرته على قيادة الق�سم الذي ينتمي اإليه، وبالتايل ي�سعى رئي�ص الق�سم لتمثل خ�سائ�ص 

والكفاءة  القدرة  اإثبات  بهدف  جلبها  اأو  جديدة  معارف  اإبداع  على  والعمل  املعرفة  جمتمع 

للح�سول على مراكز متقدمة يف العمل الإداري.

�إجابة �ل�سوؤ�ل �لثالث:

بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل  على:  ن�ص  الذي  الثالث  ال�سوؤال  على  لالإجابة 

تعزى  املعرفة  اإدارة  مفاهيم  لبع�ص  جنران  بجامعة  والإدارية  الأكادميية  القيادات  امتالك 

للموؤهل)دكتوراه، ماج�ستري فما دون(؟، فاإن اجلدول رقم)4( يو�سح ذلك:

جدول رقم )4(
يو�سح �ملتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية و�ختبار)ت( بني �متالك �لقياد�ت

�لأكادميية و�لإد�رية بجامعة جنر�ن لبع�س مفاهيم �إد�رة �ملعرفة
تعزى للموؤهل)دكتور�ه، ماج�ستريتري فما دون(:

املتو�شطات العدداملوؤهلمفاهيم اإدارة املعرفة
احل�شابية

االنحرافات 
املعيارية

درجة 
م�شتوى تاحلرية

الداللة

القيادات  امتالك  مدى 
بجامعة  والإدارية  الأكادميية 
اإدارة  مفاهيم  لبع�ص  جنران 

اŸعرفة

6.121.5 57دكتوراه

1114.650.012 ماج�ستري 
564.971.1فما دون

يت�سح من اجلدول رقم )4( وجود فروق ذات دللة اإح�سائية يف ا�ستجابات عينة الدرا�سة 

حملة  لكون  ذلك  يعود  وقد  الدكتوراه،  موؤهل  لديهم  من  ل�سالح  العلمي  املوؤهل  ملتغري  تعزى 

الدكتوراه اأكرث علمًا ومعرفة من اأ�سحاب املاج�ستري فما دون باأهمية توليد املعرفة واكت�سابها 

املهنية لالأفراد ويف  التنمية  املعرفة يف  اإدارة  اإدراكًا لأهمية  اأكرث  واأي�سًا لكونهم  وا�ستثمارها، 

التطوير املوؤ�س�سي.
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�لتو�سيات: 
يجب على جامعة جنران اأن ت�سع خططًا توعوية لتثقيف من�سوبيها يف جمال اإدارة املعرفة لكي 

يدركوا اأهمية هذا النوع من الإدارة و�سرورة معرفة مفاهيمه املتنوعة.

يجب على جامعة جنران اأن ت�سع اخلطط ال�سرتاتيجية لتدريب القادة الأكادمييني والإداريني 

على اأ�ساليب اإدارة املعرفة، مع الرتكيز على املجالت التالية: طبيعة املعرفة، ت�سنيف املعرفة، 

مكونات املعرفة، جوهر املعرفة، مفهوم املعرفة، ال�ستثمار يف املعرفة، قوة املعرفة.

�سرورة اأن ت�سعى جامعة جنران لت�سجيع عمليات توليد املعرفة واكت�سابها وا�ستثمارها، من اأجل 

تنمية مفاهيم وا�سرتاتيجيات اإدارة املعرفة.

�ملقرتحات:
يقرتح الباحث بع�ص الدرا�سات املكملة لهذه الدرا�سة على النحو التايل:

مفاهيم  لبع�ص  جنران  بجامعة  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  امتالك  مدى  حول  درا�سة  اإجراء   -1

اإدارة املعرفة واأثرها على اأدائهم.

2- اإجراء درا�سة حول مدى امتالك القيادات الأكادميية والإدارية باجلامعات ال�سعودية لبع�ص 

مفاهيم ومقومات واآليات اإدارة املعرفة.

3- اإجراء درا�سة حول فوائد اإدارة املعرفة على امل�ستويني الأكادميي والإداري.

4- اإجراء درا�سة حول اأ�ساليب توليد املعرفة وطرق اكت�سابها واإدارتها باجلامعات ال�سعودية.

�ملر�جع
الكبار يف �سوء مدخل  تعليم  القرارات ال�سرتاتيجية مبوؤ�س�سات  اأحمد، هالة )2009(. �سنع 

.239-217 ،)56(36 ,ÒgÉª÷G º«∏©J á∏› .اإدارة املعرفة

 ‘ ‹É©dG º«∏©àdG äÉ°ù°SDƒe ‘ áaô©ŸG IQGOEG ≥«Ñ£J äÉbƒ©e .)2012( اإ�سماعيل، عمار
QÉ≤ŸG ¢SÉ«≤dG πNóe :öüe¿. ورقة عمل قدمت يف املوؤمتر العلمي ال�سنوي العربي الرابع 
لكلية الرتبية النوعية، خالل الفرتة من11– 12 مايو2012، بجامعة املن�سورة ، القاهرة. 

 ΩÉ°ùbC’G AÉ°SDhôd ájOÉ«≤dG äÉ°SQÉªŸG ôjƒ£J .)اآل زاهر، علي، القحطاين، من�سور )1430هـ
É©dG º«∏©àdG äÉ°ù°SDƒe ‘ á«ÁOÉcC’G›. معهد البحوث العلمية واإحياء الرتاث الإ�سالمي 

اأم القرى، اململكة العربية ال�سعودية. – جامعة 
الإدارية  بالوحدات  العمليات  اإعادة هند�سة  املعرفة يف  اإدارة  دور  الرببري، حممد )2011(. 

.480-411 ،)75(3 ,IQƒ°üæŸÉH á«HÎdG á«∏c á∏› .بجامعة الزقازيق
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 ™ªà›  ‘  º«∏©àdG  πÑ≤à°ùe  :áaô©ŸG  IQGOEG البالوي، ح�سني، وح�سني، �سالمة )2006(. 
áaô©ŸG. الدار ال�سوتية للرتبية، اململكة العربية ال�سعودية.

 ∂∏ŸG  á©eÉL  á∏› النامية.  الدول  اإىل  الإدارية  املعرفة  نقل  عبدالغفور.)1996(.  تقي، 
.536-513 ،)2(8 ,ájQGOE’G Ωƒ∏©dG-Oƒ©°S

جامعة جنران )1434هـ(. ƒæ°ùdG ôjô≤àdG…. جنران: اململكة العربية ال�سعودية.

يف  ميدانية  درا�سة  التنظيمي:  الأداء  يف  واأثرها  املعرفة  اإدارة   .)2009( �ساكر  اخل�سايل، 
 .68-45 ،)1(29 ,IQGOEÓd á«Hô©dG á∏éŸG . ال�سركات ال�سناعية الأردنية

ديوان اخلدمة املدنية )2002(. تطوير القيادة، الكويت: دولة الكويت.

 .áHÉéà°S’Gh …óëàdG :áaô©ŸG ™ªà›h á©eÉ÷G .)2004( ذياب، مهري، وجمال الدين جنوى
ورقة عمل قدمت يف موؤمتر م�ستقبل التعليم اجلامعي العربي، خالل الفرتة من 3– 5 مايو 

2004م، جامعة عني �سم�ص، القاهرة. 

الذبياين، حممد )2012(. دور اجلامعات ال�سعودية يف بناء جمتمع املعرفة كخيار ا�سرتاتيجي 
.200-153 ،)124( ,»Hô©dG è«∏ÿG ádÉ°SQ .للمملكة العربية ال�سعودية

الزعبي، دلل )OQC’G ‘ ‹É©dG º«∏©àdG äÉ°ù°SDƒe ‘ áaô©ŸG IQGOEG ∞«XƒJ .)2008¿. ورقة 
عمل قدمت يف املوؤمتر العربي الأول: اإدامة التمّيز والتناف�سية يف موؤ�س�سات القطاع العام 

واخلا�ص، خالل الفرتة من11– 14 اأبريل2008،  عّمان، الأردن. 

ال�سكران، عبداهلل )2013(. التحولت الأكادميية املطلوبة يف التعليم اجلامعي باململكة العربية 
يف  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  يراها  كما  املعرفة  على  القائم  القت�ساد  �سوء  يف  ال�سعودية 
 ،)128( ,»Hô©dG è«∏ÿG ádÉ°SQ .جامعتي امللك �سعود والإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية

.219-185

ال�سويدي، جمال )äÉeƒ∏©ŸG öüY ‘ IQGOE’Gh IOÉ«≤dG .)2001. الإمارات العربية املتحدة: 
مركز الإمارات للدرا�سات والبحوث ال�سرتاتيجية.    

 .ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH á«eƒµ◊G äÉ©eÉ÷G ‘ áaô©ŸG IQGOEG .)ال�سمري، تركي )1430هـ
ر�سالة دكتوراه غري من�سورة، جامعة امللك �سعود، ال�سعودية.

عبدالغفور، ن�سال )2008(. مدى مراعاة متطلبات تطبيق اإدارة املعرفة يف التدري�ص اجلامعي 
 äÉ©eÉ÷G OÉ–G á∏› .من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�ص يف اجلامعات الفل�سطينية

.118-73 ،)51( ,á«Hô©dG
 .áaô©ŸG IQGOEG ≈dEG πNóŸG .)2006( العلي، عبدال�ستار، وقنديلجي، عامر، والعمري، غ�سان

الأردن: دار امل�سرية للن�سر والتوزيع.

 »©eÉ÷G  º«∏©àdG  ôjƒ£àd  áaô©ŸG  IQGOEG  πNóe  ≥«Ñ£J  äÉÑ∏£àe عو�ص، وفاء )2012(. 
eƒµ◊G«. ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، جامعة املن�سورة ، م�سر. 

 IQGOE’G á∏› .الكبي�سي، عامر )2009(. اإدارة املعرفة وتطوير املنظمات: الطموحات والتحدي
.602-561 ،)4(49 ,áeÉ©dG
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 áaô©ŸG  IQGOEG  πNóe  ≥«Ñ£àd  á«ÁOÉcC’G  ΩÉ°ùbC’G  AÉ°SDhQ  QGhOCG اأ�سرف )2009(.  حممد، 
ájöüŸG äÉ©eÉ÷ÉH. ورقة عمل قدمت يف املوؤمتر الدويل ال�سابع: التعليم يف مطلع الألفية 
الثالثة- اجلودة - الإتاحة - التعلم مدى احلياة ، خالل الفرتة من 15-16 يوليو 2009. 

جامعة القاهرة ، م�سر. 
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