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ت ملترخت إلصاعة اإلاعغفت في الخعلُم العالي "صعاؾت جدلُلُت"  ُؾُبل جغبٍى

٤ُ ؤبى ُٖاصة  ص. َبت جٞى

ت  ألاعصن -ص٦خىعاٍ ٢ُاصة جغبٍى
 ممخص: ال

تيػدؼ الدراسػة الحاليػػة تعػُرؼ دور مؤسسػػات التعمػيـ العػالي فػػي إدارة المعرفػة، لمخػػروج منيػا بالمقترحػػات 

واإلجراءات التي تساعد عمػى تطػوير دور مؤسسػات التعمػيـ العػالي فػي إدارة المعرفػة وتحقيػؽ المػأموؿ منػو، مػف 

ربويػػػة التػػػي تناولػػػت إدارة المعرفػػػة بمػػػا يضػػػمف خػػػبلؿ تحميػػػؿ ومراجعػػػة البحػػػوث والدراسػػػات السػػػابقة واألدبيػػػات الت

الخػػػروج برؤيػػػة عبلجيػػػة متكاممػػػة لمواجيػػػة معيقػػػات تطػػػور تناولػػػت مؤسسػػػات التعمػػػيـ العػػػالي فػػػي إدارة المعرفػػػة. 

وتختمؼ الدراسة الراىنة عف الدراسات السابقة في منيجية الدراسة إذ تعتمد الدراسة الحالية عمى تحميؿ األدبيات 

داولت موضػوع مؤسسػات التعمػيـ العػالي فػي إدارة المعرفػة مػف خػبلؿ المػنيج التحميمػي وفػي ضػوء التربوية التي ت

نتائج الدراسات السابقة ووفًقا لرؤية الباحث تقوـ الدراسة الراىنة بوضع رؤية عممية لمواجية معوقات ومشكبلت 

 إدارة المعرفة في إدارة المعرفة.

 .ميم العاليالتع ،إدارة المعرفةالكممات المفتاحية: 

Abstract:  
The current study aims to define the role of higher education institutions in 
knowledge management, to come out with proposals and procedures that help 
develop the role of higher education institutions in knowledge management and 
achieve the desired, through analysis and review of previous research and studies 
and educational literature that dealt with knowledge management to ensure an 
integrated therapeutic vision To face development obstacles, higher education 
institutions dealt with knowledge management. The current study differs from 
previous studies in the methodology of the study, as the current study relies on the 
analysis of educational literature that discussed the issue of higher education 
institutions in knowledge management through the analytical approach and in light 
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of the results of previous studies and according to the researcher’s vision, the 
current study sets a scientific vision to confront the obstacles and problems of 
knowledge management in knowledge management. 
Keywords: knowledge management, higher education. 

 المقدمة

 المعرفػة؛ إدارة عمػى الخصػوص وجػو العػالي عمػى التعمػيـ ومؤسسػات عمومػا التربوية المؤسسات تركز 

 النجػاح متطمبػات وتقػدميا، وتحقيػؽ التربويػة  المؤسسػة نجػاح عمػى خبللػو مػف الحكـ الذي يمكف األساس ألنيا

 مػف العربيػة والعالميػة، التربويػة المؤسسػات مػع كبيػراً  تنافسػا تشػيد العػالي األردنيػة لتعمػيـا ومؤسسات وشروطو،

 والمؤىمػة واإلداريػة الكفػؤة التدريسػية بالييئػات واالحتفػاظ  الخػريجيف، مػف نوعيػة متميػزة عمػى الحػرص حيػث

دارتيا المعرفة نقؿ عمى القادرة والمدربة وأصػبحت   لممؤسسػة التربويػة، ةالتنظيميػ األىداؼ تحقيؽ بما يضمف  وا 

 تطوير في عمييا واالعتماد وتنميتيا بيا عمى االحتفاظ وتحرص الماؿ رأس إلى تضاؼ المؤسسات في المعرفة

 االىتمػاـ عاتقيػا عمػى والجامعػات األردنيػة  أخػذت والمعموماتيػة،   والمياريػة المعرفيػة  وزيػادة االنتاجيػة العمػؿ

 وتوظيفػو منػو عممية، واالستفادة تطبيقات إلى وتحويمو نظريا تعممو تـ لما العممية والممارسة التطبيقي، بالتعميـ

 زيػادة تسػيـ فػي وتطبيقػات  عمميػة، ميػارات طمبتيػا اكسػاب عمػى الحياتيػة، وتحػرص المشػكبلت معالجػة فػي

فػي  اليػةع تنافسػية قػدرة عمػى خريجوىا يتمتع أف عمى قدراتيـ، وتحرص  مستوى مف وتعزز  المياري، مستواىـ

قميمًيا محميا العمؿ، سوؽ  .والتطور البقاء إلى تسعى تربوية ألي مؤسسة مشروع طموح وىو وعالمًيا، وا 

 مشكمة الدراسة:

 المعرفػة إدارة نحػو تػدريجيا تحػوال وجػو الخصػوص عمػى والتربويػة عمومػا اإلداريػة المنظمػات شػيدت

 أىميػة األكثػر المعرفػة إدارة عمػى ميػارة الطمػب وأصػبح ،بعػد فيمػا إدارتيػا ثػـ وامتبلكيػا بأىمية المعرفػة إليمانيا

 االبتكػار وأف وتوظيفيػا لممعرفػة، امتبلكيػا درجػة فػي يكمػف المنظمػات بػيف وأصػبح التنػافس المػديريف، لػدى

نشػاء تػوافر يتطمبػاف واإلبػداع   ومنتجػات جديػدة، وعمميػات خػدمات إلػى تحويميػا يػتـ والتػي معرفػة جديػدة،  وا 
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 القيمػة إنشػاء عمػى قػدرة األكثػر  -الحديثػة واسػتخداـ التكنولوجيػا التقنػي التطػور بفضػؿ - المعرفػة فأصػبحت

(. ومػف ىنػا جػاءت ىػذه 2008المنافسػة )نجػـ،  الجيػات عمػى التفػوؽ مػف معيػا يمكػف بطريقػة وتطػوير المنػتج

ة فةي مؤسسةات التعمةيم دارة المعرفةإلمقترحةة الُسُبل تربوية الما الدراسة لئلجابة عمى السؤاؿ الرئيسي لمدراسة: 

 وينبثؽ مجموعة أسئمة فرعية: العالي ؟

 ما مفيـو إدارة المعرفة في مؤسسات التعميـ العالي؟ -

 ما فوائد إدارة المعرفة في مؤسسات التعميـ العالي؟ -

 ما عمميات إدارة المعرفة في مؤسسات التعميـ العالي؟ -

 ما متطمبات إدارة المعرفة في مؤسسات التعميـ العالي؟ -

 يؼ نفعؿ إدارة المعرفة في مؤسسات التعميـ العالي؟ك -

 أهداف الدراسة: 

 مفيـو إدارة المعرفة في مؤسسات التعميـ العالي؟تعر ؼ  -

 فوائد إدارة المعرفة في مؤسسات التعميـ العالي؟تعر ؼ  -

 عمميات إدارة المعرفة في مؤسسات التعميـ العالي؟تعر ؼ  -

 مؤسسات التعميـ العالي؟متطمبات إدارة المعرفة في تعر ؼ  -

 دارة المعرفة في مؤسسات التعميـ العالي؟اقتراح ُسُبؿ تربوية إل -

 المعرفة مفهوم إدارة

 مف عدد عف عبارة بأنيا المعرفة إدارة (Davenport & Prusak, 1998)وبروساؾ  دافنبورت عرؼ

 .لدييا المعرفة المتوافرة مف ُفضمى قيمة تحقيؽ عمى المنظمة قدرة إلى والتي تؤدي المنظمة النشاطات
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 والتقنيػات اإلجػراءات ووضػع بتحديػد قيػاـ المنظمػات بأنيا (Lee & Choi, 2003)وشوي  لي وعرفيا

 المناسػبة المعرفػة ثػـ تصػنيؼ المعمومػات، قواعػد إلػى األفػراد لػدى الشخصػية المعرفػة الكفيمػة بنقػؿ والعمميػات

 المنظمة في لؤلفراد اآلخريف يمكف بيانات قاعدة في المعرفة هىذ وتنظيـ مع احتياجاتيـ، يتناسب لؤلفراد وبشكؿٍ 

يصاؿ عمييا، الحصوؿ  .احتياجاتيـ وتحقؽ طموحاتيـ تمبي جديدة لمموظفيف معارؼ وا 

 عمػى والحصػوؿ توليػد عمػى المنظمػات تسػاعد العمميػات التػي عػف ( " بأنيا عبارة2007مطر ) وعرفيا

 المنظمػة تمتمكيػا التػي والخبػرات المعمومػات اليامػة وتحويػؿ ونشػرىا ،واسػتخداميا وتنظيميػا المعرفػة، اختيارىػا

 والتخطػػيط المشػكبلت والػػتعمـ القػػرارات وحػؿ كاتخػػاذ المختمفػػة اإلداريػػة ضػرورية لؤلنشػطة تعتبػر والتػي

 ."االستراتيجي

 أجػؿ مف ما مؤسسة أو منظمة قبؿ مف المّوجو المنّظـ الواعي الجيد " ( بأنيا2011القطارنة ) وعرفيا

جػاىزة  وجعميػا المؤسسػة تمػؾ العبلقػة بنشػاط ذات المعرفػة أنػواع كافػة وخػزف وتنظػيـ وتصػنيؼ اكتسػاب وجمػع

  ."التنظيمي القرارات واألداء اتخاذ كفاءة مستوى يرفع بما المؤسسة ووحدات أفراد وأقساـ بيف والمشاركة لمتداوؿ

 المعرفة إدارة فوائد

 وتحسػيف األداء، كفػاءة رفػع فػي اإلسػياـ :منيػا الفوائػد مػف عػةمجمو  تحقيػؽ إلػى المعرفػة إدارة تسػعى

طػبلؽ اإلبػداع، المعرفػة ويحفػزىـ عمػى ذوي العػامميف يشػجع صػحي منػاخ الخدمػة، وتػوفير جػودة  طاقػاتيـ وا 

تاحتيا الكامنة،  القػدرة لػدييا قيػادة فاعمػة إيجػاد إلػى المعرفػة إدارة وتسػعى منيػا، واالستفادة لممنظمة  لتوظيفيا وا 

 القػرارات فػي اتخػاذ عمميػة تحسػيف المعرفػة إدارة تحقػؽ كمػا فػي عممياتيػا، المعرفػة إدارة مػدخؿ تطبيػؽ مػىع

 االتصػاؿ، عمميػات وتحسػيف وفعاليػة، ميػاميـ بكفايػة أداء عمػى قػدراتيـ وزيػادة العػامميف وتمكػيف المنظمػة،

 المعرفػة إدارة وتػؤدي وسػوية األداء، ،اإلنتػاج معػدؿ رفػع فػي يسػيـ بمػا العػامميف، بػيف وزيادة التعاوف والتنسيؽ،

 عػف بالمشػكبلت الناتجػة إحساسػيا درجػة وزيادة المتغيرات، مع التعامؿ المنظمة عمى قدرات وتنمية تطوير إلى
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خفػض  فػي المعرفػة إدارة تسػيـ كمػا لمواجيتيػا، لػئلدارة االسػتعداد يسػمح ممػا مبكػر وقػت فػي وتوقعيػا التغييػر،

 قطاعػات مختمػؼ وشػمولو التنظيمػي، الػتعمـ زيػادة سػرعة عػف فضػبل لممنظمة، لتنافسيةا القدرة وزيادة التكاليؼ،

 .(Mathew, 2008)ومستويات المنظمة 

 المعرفة إدارة ومراحل عمميات

اآلتي )العمي وقندلجي والعمري،  النحو وعمى مترابطة سمسمة ضمف بعمميات ومراحؿ المعرفة إدارة تمر

2012:)- 

جػراء تواجػدىا، مكػاف عف المعرفة والبحث بتعرؼ المرحمة ىذه وتبدأ المعرفة: تشخيص .1  مقارنػة عمميػة وا 

 الفػارؽ يكػوف بحيػث لممنظمة، المعرفة المطموبة وموجودات المنظمة في لممعرفة الحالية بيف الموجودات

 االبتكػار إلػى المنظمػة وصػوال تحتاجيػا التػي الجيػود مقػدار إلػى يشػير الحػالي والمطمػوب، الموجػود بػيف

 .لمنشودا

 سػواء األصػمية ومصػادرىا مراجعيػا مػف عمػى المعرفػة الحصػوؿ المرحمػة ىػذه وتمثػؿ المعرفةة: اكتسةاب .2

 .أـ خارجية داخمية أكانت

 جديػدة معرفػة إنتػاج في والزمبلء العمؿ فرؽ خبلؿ مشاركة مف المعرفة ابتكار ذلؾ يعني المعرفة: توليد .3

 .عف السابقة تختمؼ

 تشػكؿ فيمػا واسػترجاعيا، المعرفػة جمػع يػربط بػيف الػذي الجسػر لمرحمػةا ىػذه وتمثػؿ المعرفةة: تخةزين .4

 باإلشػراؼ فتقػوـ عمػى المعرفػة، كبيػر بشػكؿ تعتمػد التي المنظمات في مركزيا المعرفة محوراً  مستودعات

دارتو، المخزوف عمى المباشر  .المستقبمي التغيير فرص لمواجية متطمبا بوصفو المعرفي وا 

 إدارة عمى القائميف وكفايات وميارات قدرات خبلؿ تعزيز مف العممية ىذه تتـ :وتوزيعها المعرفة تطوير .5

 .العمؿ مف سوؽ المعرفة مجاؿ في الكفاءات أفضؿ استقطاب عمى المعرفة، والعمؿ
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 فػبل األىػـ تعػد المرحمة ىذه أف شؾ وال تعميؽ المعرفة، مستوى تحسيف إلى ىذا ويؤدي المعرفة: تطبيق .6

 .الواقع أرض عمى عمميات تطبيؽ مباشرة يرافقيا لـ إذا وتطويرا وتخزينا وتوليدا بالممعرفة اكتسا أىمية

  متطمبات إدارة المعرفة

تتطمػػب إدارة المعرفػػة تحديػػد مصػػادر المعرفػػة الػػواردة إلػػى المنظمػػة، ولعػػؿ أىميػػا تمػػؾ المعرفػػة المتػػوافرة 

فة الصادرة عف األفراد والجماعات التي تعايشيـ لدى األفراد في المنظمة والتي تتمثؿ بخبراتيـ المتراكمة، والمعر 

المنظمػػة فػػي المجتمػػع، والمعرفػػة الصػػادرة عػػف إدارات ومنظمػػات أخػػرى وطنيػػة وعالميػػة، والمعرفػػة الصػػادرة عػػف 

الخبػػراء والمختصػػيف، مػػع التأكيػػد عمػػى أف إدارة المعرفػػة تتطمػػب تحميػػؿ ىػػذه المعػػارؼ وتصػػنيفيا وتقػػديميا عمػػى 

فػػي المنظمػػة لبلسػػتفادة منيػػا فػػي تحسػػيف مسػػتوى إنتػػاجيتيـ، وتعػػد ىػػذه المنيجيػػة مػػف أىػػـ شػػكؿ خبػػرات لمعػػامميف 

 (.2009عمميات إدارة المعرفة )فميو، 

كما أف إدارة المعرفة تتطمب وجود مديريف لممعرفة؛ ال يمكػف تنظػيـ واسػتثمار المعرفػة دوف وجػود فريػؽ 

تحتيػة لممعرفػة باإلضػافة إلػى أنشػطة تنميػة رأس المػاؿ يتولى ميػاـ اسػتقطاب وتخػزيف المعرفػة، وتطػوير البنيػة ال

المعرفػػي أو الفكػػري فػػي المنظمػػة، واسػػتخداـ  تقنيػػات تحفيػػز انتقػػاؿ المعرفػػة الضػػمنية إلػػى معرفػػة صػػريحة، وىنػػا 

تجػػدر اإلشػػارة إلػػى أف اإلدارات التقميديػػة ليػػا مػػدخبلت رمػػز محػػددة، وعمميػػات برمجػػة واضػػحة، وليػػا مخرجػػات 

ارة المعرفػػة فػػإف مػػا ىػػو واضػػح ومرئػػي فػػي األنشػػطة والعمميػػات ىػػو برامجيػػا وتقنياتيػػا ونظميػػا مسػػتيدفة، أمػػا إد

المرنػػة دائمػػة التغيػػر، وىػػذا يفػػرض تػػوفير متطمباتيػػا المسػػتمرة بصػػورة عصػػرية تسػػتخدميا إدارة المعرفػػة فػػي حشػػد 

 تتوقػػؼ ألف عمميػػة الػػتعمـ وتنظػػيـ واسػػتثمار أصػػوؿ المعرفػػة الموجػػودة، لػػذا فػػإف تػػوفير متطمبػػات إدارة المعرفػػة ال

 (.2007واكتساب المعرفة وتحصيميا، وابتكارىا مستمرة )ياسيف، 

يجػػب أف تػػوفر مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي بيئػػة التنميػػة البلزمػػة والمتمثمػػة بالتقنيػػة )التكنولوجيػػا( البلزمػػة  

زة الحاسػػوب والبرمجيػػات وىػي شػػبكة االتصػػاالت والكوابػػؿ األرضػػية الحديثػػة المتطػػورة، كمػػا ال بػػد مػػف تػػوافر أجيػػ
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الخاصة، وحركػات البحػث اإللكترونيػة التػي تسػاعد فػي الوصػوؿ إلػى المعرفػة بسػيولة، إضػافة إلػى تػوفير القػوى 

البشرية التي ىي مف أىػـ مقومػات وأدوات العمػؿ فػي إدارة المعرفػة، وقػد يتوقػؼ عمييػا النجػاح فػي إدارة المعرفػة 

االجتماعيػػة، والكػػوادر المؤىمػػة مػػف فنيػػيف وأعضػػاء ىيئػػة تػػدريس يقػػع وتحقيػػؽ أىػػداؼ ىػػذه المؤسسػػات التعميميػػة و 

عمػػى عػػاتقيـ مسػػؤولية القيػػاـ بالنشػػاطات البلزمػػة لتوليػػد المعرفػػة وحفظيػػا، وخمػػؽ معرفػػة جديػػدة، وتقػػديـ خػػدمات 

متطػػورة، كمػػا ال بػػد أف توجػػد مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي ىيكػػؿ تنظيمػػي، قػػد يقيػػد الحريػػة لكنػػو ينظميػػا، ويسػػاعد 

ظفيف عمػػى االبتكػػار، ويولػػد لػػدييـ المعرفػػة  المتجػػددة، ويحػػثيـ عمػػى الحصػػوؿ عمػػى المعرفػػة مػػف مصػػادرىا مػػو 

الداخميػػػة والخارجيػػػة، كمػػػا يجػػػب مراعػػػاة العامػػػؿ الثقػػػافي، وخمػػػؽ نػػػوع مػػػف الػػػتعمـ بالمشػػػاركة، واكتسػػػاب الخبػػػرات 

 (.2010والميارات وبناء عبلقات بيف العامميف تدعـ المعرفة )بدير، 

وء مػػػا سػػػبؽ تػػػرى الباحثػػػة أف ىػػػذه التطػػػورات تفػػػرض أف تتحػػػوؿ القيػػػادات واألقسػػػاـ التنفيذيػػػة وفػػػي ضػػػ

واإلشراقية في مؤسسات التعميـ العالي إلى مصادر معرفية ومعموماتية، فالكؿ يعمـ ويتعمـ، وىذا بالضرورة يسيـ 

 .في تحوؿ ىذه المؤسسات إلى مراكز لمعمـ والمعرفة

 معوقات إدارة المعرفة

ـ المعيقػػات التػػي تواجػػو إدارة المعرفػػة اقتصػػار البحػػوث عمػػى دراسػػة الماضػػي، والمعيقػػات التػػي مػػف أىػػ

واجيػػػت إدارة المعرفػػػة فػػػي الماضػػػي، دوف وجػػػود بحػػػوث تػػػدرس المسػػػتقبؿ وتستشػػػرفو، وتييػػػئ مؤسسػػػات التعمػػػيـ 

استجابة سػريعة  ، إضافة إلى عدـ وجود(Hovland, 2003)العالي لمواجية تحديدات إدارة المعرفة المستقبمية 

ومباشػػػرة لمتغيػػػرات المعرفيػػػة العالميػػػة، ومواكبػػػة الجامعػػػات المتقدمػػػة، واالحتػػػذاء باسػػػتراتيجياتيا فػػػي إدارة المعرفػػػة 

جنػػب إلػػى جنػػب، مػػع وجػػود قصػػور فػػي التجػػارب والبحػػوث التػػي تيػػدؼ إلػػى توليػػد المعرفػػة واختبارىػػا والتأكػػد مػػف 

 (. ,2005Bhojarajسبلمتيا )
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التػػػي تواجػػػو إدارة المعرفػػػة ارتباطيػػػا بػػػالواقع اإلداري، فػػػالواقع اإلداري لػػػيس كيانػػػًا  ومػػػف أىػػػـ المعوقػػػات

نمػػػا ىػػػو فػػػي تغيػػػر مسػػػتمر، ممػػػا يجعػػػؿ إدارة المعرفػػػة غيػػػر مسػػػتقرة أيضػػػًا، كمػػػا أف  مسػػػتقبًل أو مسػػػتقرًا بذاتػػػو، وا 

لوقػت ذاتػو،  وىػي صػعوبة االزدواجية في عمؿ اإلدارة تشكؿ عائقًا، إذ يكوف موضػوعًا لممعرفػة ومولػدًا ليػا فػي ا

تعػػاني منيػػا جميػػع حقػػوؿ المعرفػػة اإلنسػػانية، إضػػافة إلػػى حػػرص اإلدارات التقميديػػة عمػػى خػػزف المعرفػػة وحجزىػػا 

وعػػدـ إيصػػاليا لممعنيػػيف أو السػػماح بتػػداوليا لممسػػتويات الوسػػطى والػػدنيا التػػي تحتاجيػػا، وعػػدـ توظيػػؼ المعرفػػة 

ىر ذات العبلقة بموضوعيا، إضػافة إلػى تبػايف مسػتوى المعرفػة بػيف إلشاعة الفيـ المشترؾ حوؿ القضايا والظوا

دارة المعرفة بطريقة تيػدؼ إلػى حفػظ المعرفػة بالحواسػيب، فػي عقػوؿ البشػر، باإلضػافة إلػى التعامػؿ  العامميف، وا 

مع المعرفة وكأنيا ىدؼ بحػد ذاتيػا و بيػدؼ الحصػوؿ عمييػا ألغػراض إعبلميػة، أو دعائيػة، إضػافة إلػى وجػود 

 (.2004ر في الكوادر المؤىمة التي تحسف توظيفيا واالستفادة منيا )الكبيبي، قصو 

( أىػػػػـ معيقػػػػات إدارة المعرفػػػػة بعػػػػدـ وجػػػػود ثقافػػػػة تنظيميػػػػة داعمػػػػة لممعرفػػػػة 2014كمػػػػا أجمػػػػؿ السػػػػالـ )

إدارة التنظيمية؛ إذ ال يمكف أف تزدىر في ظؿ ثقافة ال تؤمف بيا، ووجود قيادات إدارية تقميديػة غيػر قػادرة عمػى 

المعرفػػػة؛ إذ ال تمتمػػػؾ الميػػػارات والخبػػػرات البلزمػػػة لتبنػػػي إدارة المعرفػػػة، إضػػػافة إلػػػى غيػػػاب وجػػػود اسػػػتراتيجيات 

 واضحة إلدارة المعرفة لتحديد االتجاه طويؿ األمد، وتحديد أىدافيا واستراتيجياتيا.

ارة المعرفػػة بالشػػكؿ وتػػرى الباحثػػة ضػػرورة تنبػػو مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي لممعيقػػات التػػي تحػػوؿ دوف إد

عداد الكوادر  الصحيح، وتحقيؽ ميزة تنافسية عمى مستوى المنطقة والعالـ، وبدوف التغمب عمى ىذه المعيقات، وا 

 .المدربة التي تحسف توظيؼ إدارة المعرفة واالستفادة منيا، يكوف جمع المعرفة وخزنيا ترًفا وكمفة ال عائد منو

 معرفةال بإدارة المتعممة المنظمة عالقة

والعمميػة  العمميػة المعرفػة الكتسػاب الجيػود فيػو تتضػافر الػذي ىػو المتكامػؿ التنظيمػي الػتعمـ إف

 فييػا وأىػداؼ العػامميف المنظمػة أىػداؼ لتحقيػؽ وتوظيفيػا وتغػذيتيا وحفظيػا ونقميػا وتوزيعيػا المتخصصػة
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 المعرفػة البتكػار لبحثيػة والتطويريػةا والمراكػز المختبػرات تػوفير فيسػتمـز المعرفػي التميػز أمػا معيػا، والمتعػامميف

 (.2004لمتطبيؽ )الكبيسي،  قابمة لتصبح وتوظيفيا وتوليدىا

 مف أو البراعة الفيـ أو المعرفة اكتساب بأنو التعمـ ويعرؼ تعممًا، المعرفة خمؽ عمميات اعتبار ويمكف

 المعرفػة بػيف بػالتمييز يسػمح لنػا تعمػـ بأنيػا خمقيػا أو المعرفػة اكتساب عمميات والدراسة،  وتعريؼ الخبرة خبلؿ

 ذلؾ لمساندة تعمـ لعمميات اكتساب معرفة،  نحتاج نقرر عندما أننا أي بالحواس، مدرؾ كشيء والمعرفة كعممية

 فالمعرفػة مختمفػة، تعمـ عمميات المختمفة المعارؼ وتتطمب أنواع معرفتنا شكؿ عندنا التعمـ غاية وتحدد الجيد،

 الممارسػة، أمػا مػف وقمػيبل توضػيحيا عرضػا فقػط تتطمػب قػد اسػتمارة اسػتيفاء بيانػات ؿمثػ الميػارة عمػى المعتمدة

 الخبراء مع نقدية  ومناقشة معمقة  ودراسة بحثية لعمميات تحتاج كثافة أكثر فييا فيكوف التعمـ  النظرية المعرفة

كػذلؾ )توفيػؽ،  العمػؿ يتغيػر ءبشػي خبرتنػا تتغيػر عنػدما أنو تعني والعمؿ المعرفة بيف متبادلة  وكذلؾ العبلقة ،

2004.) 

 دارة المعرفة في مؤسسات التعميم العالي إلمقترحة ُسُبل تربوية 

 العناصػر مػف العديػد تتضػمف بيئػة تنظيميػة إطػار فػي تعمػؿ بػؿ فػراغ،  فػي المعرفػة إدارة تعمػؿ ال

 قػد أنيػا بمعنػى ة المعرفػة،إدار  عمميػة عمػى وتػؤثر بينيػا فيمػا تتفاعػؿ أربعػة متغيػرات أف ىنػاؾ غيػر والمتغيرات،

المتغيػرات  ىػذه معيقػة ليػا، تكػوف قػد أنيػا كمػا أكبػر، تنظيميػة يحقػؽ فاعميػة بمػا المعرفػة إلدارة مسػاندة تكػوف

 (.2001التنظيمية )العمواني،  القيادة تكنولوجيا المعمومات، التنظيمي، الييكؿ التنظيمية الثقافة ىي األربعة

 :التنظيمية أول: الثقافة

 أحػد وتعػد المنظمػة، فػي العػامميف لؤلفػراد السػموؾ اإلنسػاني تقػود التي والمعتقدات القيـ في تتمثؿ وىي

 مػف تمثػؿ مجموعػة المنظمػة ثقافػة فػإف المنظمػة، وبيػذا فػي المعرفة إلدارة والضرورية الرئيسة العوامؿ المساندة

 عمػى سػموؾ كبيػراً  تػأثيراً  المميػزات ذهىػ وتمارس األخرى، باقي المنظمات عف المنظمة بيا تتميز التي المميزات
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كالخضػوع  معينػة قيمػا المنظمػة كتبنػي العمػؿ أثنػاء سػموؾ األفػراد يوجػو الذي اإلطار وتمثؿ المنظمة، في األفراد

 (.2009والكفاءة )السكارنة،  الفاعمية وتحسف بالعمبلء واالىتماـ والقوانيف لؤلنظمة

المعمومػات  تػدفؽ تعزيػز أجػؿ مػف تشػاركيو ثقافػة تكوف أف المعرفة يجب تحركيا التي المنظمة ثقافة إف

 عمى االنتباه عمى يركز أف الفاعؿ القائد عمى فييا ويجب والتشارؾ المعرفة، توليد تسييؿ أجؿ ومف حر، بشكؿ

 الثقافػة ألف المنظمػة فػي وتوقعػاتيـ وبقػيـ األفػراد المشػتركة، بالمعتقػدات يتعمػؽ فيمػا وبخاصػة الثقافػة التنظيميػة

لصػالح  المنظمػة ثقافػة تسػخير يجػري األداء التنظيمي، لػذلؾ في تؤثر وبالتالي فرد، كؿ في أداء تؤثر لتنظيميةا

 (:2008التالية )الزيادات،  الطرؽ خبلؿ مف المعرفة إدارة

 .إدارتيا تجب المعرفة التي وحوؿ المعرفة، ماىية حوؿ افتراضات تكويف .1

مالكػا  يكػوف أف يتوقع الذي الشخص ىو مف المعرفة التنظيمية، فوبي الفردية المعرفة بيف العبلقة تحديد .2

 .خزنيا يستطيع ومف الذي فييا، يشترؾ أف يجب الذي الشخص ومف لممعرفة،

 .معينة وظروؼ مواقؼ في كيفية استخداـ المعرفة تحدد االجتماعي لمتفاعؿ بيئة إيجاد .3

 .المنظمة أنحاء في وتوزيعيا صحتيا، مف ؽالمعرفة، والتحق توليد خبلليا مف يتـ التي العممية تشكيؿ .4

 مػف اعتمادىػا لممنظمػات يمكػف الثقافيػة مػف العوامػؿ الدراسػات المختمفػة إلػى أف ىنػاؾ مجموعػة وتشػير

العوامػؿ )عميػاف،  ىػذه ومػف أفكار اآلخريف، عمى والبناء فييا، والتشارؾ المعرفة، توليد عمى تشجيع األفراد أجؿ

2008:) 

 .أىداؼ المنظمة وبيف المعرفة في التشارؾ يةعمم بيف رابط إيجاد .1

 .األساسية لممنظمة بالقيمة المعرفة في التشارؾ عممية ارتباط .2
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  .قوية إدارة مف خبلؿ البعض بعضيـ ومساعدة التعاوف عمى األفراد تشجيع .3

 .الروتينية العمميات في ذلؾ تجسيد خبلؿ األعماؿ اليومية مف مع المعرفة في التشارؾ عممية تكامؿ .4

 اجػؿ مػف المبػذوؿ الجيػد حجػـ مػع فػي المعرفػة التشػارؾ لعمميػة اإلدارة تقدمػو الػذي الػدعـ حجػـ تناسػب .5

   .ذلؾ

 .شبكات رسمية إلى تحوليا لتجنب الرسمية غير الشبكات دعـ .6

فػي  الفاعػؿ التشػارؾ حدوث مف التأكد بيدؼ وغير الرسمية الرسمية لمشبكات المطموبة التسييبلت تقديـ .7

 .األفراد ؿقب مف المعرفة

 عممية التشارؾ المعرفي. لدعـ والتقدير المكافأة أنظمة استخداـ .8

 التنظيمي: ثانيا: الهيكل

 الػذي التنظيمػي الييكػؿ ىو التنظيـ معنى الكثيريف عف بأذىاف ترتبط التي التنظيمية العناصر أوؿ إف

 بأنو التنظيمي الييكؿ تعريؼ يمكفذلؾ  خبلؿ ومف تحقيقيا، عمى التنظيـ يعمؿ التي المياـ الرئيسة فيو يتحدد

 المعمومػات، تبػادؿ وتبػيف نظػاـ لمعػامميف، الرئيسػة األدوار وتحديػد الميػاـ، تنظػيـ مػف خبلليػا يػتـ التػي الطريقػة

 (.2006فييا )القريوتي،  والعامميف المختمفة األقساـ بيف التفاعؿ البلزمة وأنماط التنسيؽ، آليات وتحديد

موظػؼ،  كػؿ لػو يتبػع الػذي والمسػئوؿ والواجبػات، الميػاـ كيفيػة توزيػع حػددالتنظيمػي يوضػح وي الييكػؿ

 أبعػاد ثبلثػة يتضػمف التنظيمػي الييكػؿ واف إتباعيػا وتطبيقيػا الواجػب التفاعػؿ وأنمػاط الرسػمية، التنسيؽ وأدوات

 (.2006والمركزية )حريـ،  والرسمية ىي التعقيد رئيسة
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 وتبػرز المنظمػة، فػي التنظيمػي الييكػؿ تعتمػد عمػى عرفػةالم إدارة أف إلػى العمػي أشار آخر جانب ومف

 بػيف فالعبلقػة العػامميف، فػي سػموكيات تػأثير مػف لػو لمػا وذلػؾ المنظمػة فػي التنظيمػي مرونػة الييكػؿ أىميػة ىنػا

وأف  العمػؿ، فػي إلػى البلمركزيػة تحتػاج المعرفػة إدارة ألف وذلػؾ والثقػة، التعػاوف قائمػة عمػى والمرؤوسػيف الػرئيس

 (:2006منيا )القريوتي،  المعرفة إدارة في تنظيـ المؤثرة األبعاد مف عديدال ىناؾ

 ومػف .بيػنيـ فيمػا والعبلقػات المنظمػة فػي األفػراد العػامميف عمػى تؤثر والتي المنظمة في الييكؿ ىرمية

 ي. ويعتبرالتنظيـ غير الرسم مف المعرفة إدارة تفعيؿ عممية داخؿ المنظمة التنظيمية اليياكؿ تساند أف الممكف

 وفػرؽ والقواعد التنظيميػة، الخاصة اليياكؿ خبلؿ مف المعرفة وسائؿ تفعيؿ إدارة مف التنظيمية اليياكؿ تسطيح

 .المعرفة مباشرة إدارة بصورة تساند التي العمؿ

 إلى التحوؿ بالضرورة تتطمب التنظيمية إدارة المعرفة لتطبيؽ المناسب المناخ تييئة فإف عامة، وبصفة

 (:2006المعرفة مثؿ )عبدالوىاب،  عصر معطيات مع توافقاً  األكثر المعتادة سات اإلداريةالممار 

 تفمطحػاً  األكثػر التنظيميػة اليياكػؿ إلػى المتعػدد المسػتويات الشػكؿ اليرمػي التنظيمي الييكؿ مف التحوؿ .1

 .اليرمي الشكؿ واألبعد عف

 عمػؿ فػرؽ فػي الجمػاعي العمػؿ نمػط ؿ إلػىالمنعز  الفردي العمؿ عمى القائمة التنظيـ أنماط مف التحوؿ .2

 .ذاتية

 أف إال لممعرفػة فاعمػة إدارة سػبيؿ فػي بػو يمكف األخػذ بذاتو تنظيمي شكؿ يوجد ال أنو مف الرغـ وعمى

 اكبػر درجة وتحقيؽ بالبيروقراطية، النفقات الخاصة مف الكثير إلغاء بيا األخذ عمى يترتب ىياكؿ تنظيمية ثمة

 لميياكػؿ معينػة أشػكاال فقػد تبػدو اإلطػار ىػذا وفػي المعرفة، بإدارة الخاصة الخطط تنفيذ تمكنيا مف المرونة مف

 إلػى فييػا يػتـ النظػر التػي المعكوسػة واليياكػؿ الشػبكي والييكػؿ األفقػي بينيػا الييكػؿ مػف مبلئمة أكثر التنظيمية

 التنظيمػي عناصػر لييكػؿبا ويرتبط المنظمة، رأس عمى معو نقطة االلتقاء وتصبح شخص أىـ باعتباره العميؿ
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إدارة  بػرامج تػدعـ قػد ممػا والمكافئػات الحػوافز ونظػـ السياسات والعمميات مثؿ التنظيمي الشكؿ جانب إلى أخرى

 (.2001المعرفة أو تكوف عقبة في سبيميا )العمواني، 

 ثالثا: القيادة الدارية:

 المنظمة، أىداؼ تحقيؽ أجؿ مف ميففي العام التأثير عمى القدرة ىي اإلداري التعريؼ وفؽ القيادة إف

 أىػدافيا وتحقيػؽ أنشػطتيا لتطويرىػا فػي توظيفػو بيػدؼ المنظمػات بػو تقػوـ اسػتثمار المعرفػة ىػي إدارة ولكػوف

 أقسػاـ بيف فكر وتطبيؽ ونشرىا المعرفة إدارة وتطبيؽ دعـ عف المسئولة الجية األولى تصبح لذا االستراتيجية،

اإلداريػة )نجػـ،  القيػادة ىػي اآلخػريف فػي التػأثير فػي بالقػدرة مياتيػا المتمثمػةوعم أنشػطتيا وفػي عامػة المنظمػة

2011.) 

 بعػض ىنػاؾ فػإف ولػذلؾ المعرفػة، وتطبيػؽ إدارة تبنػي فػي ميػـ عنصػر القيػادة أف فيػو ال شػؾ وممػا

 يػرى القيػادة سػمات أخػرى، فنظريػة نظريػات مػف المعرفػة إلدارة مبلئمػة أكثػر تكػوف الخاصػة بالقيػادة النظريػات

 أكثػر مبلئمػة ىػي الذاتيػة القيػادة ونظريػة التشػاركية نظريػات أمػا إدارة المعرفػة، تطبيػؽ تناسػب ال أنيػا الػبعض

 .(Crawford, 2003)المعرفة  إلدارة المطموب القيادة نمط مع واتفاقا

 المشاركة القيادة

 في وظػائفيـ، المؤثرة تالقرارا وتنفيذ تطوير في بنشاط التأثير الموظفيف عمى تشجيع المشاركة وتعني

المتعمقػة  القػرارات فػي بالمشػاركة لممرؤوسػيف السػماح المشػتقة مػف الفوائػد مػف العديػد ليػا النظريػة ىػذه وأف

ف بوظػائفيـ،  يكػوف أف بػد ال فاعػؿ فريػؽ قائػد تكػوف وحتػى فػرؽ مػؤثريف، وقػادة بالثقػة يبػدأ العمػؿ فػرؽ نجػاح وا 

 فػي بتصػرفاتيـ أثػرت التػي االفتراضػات كثيػر مػف عػف يتخمػوا لكػي أنفسػيـ بتغييػر المرؤوسػيف لػدى ىنػاؾ رغبػة

 كػؿ يقػوـ حتػى يحتػاجوه مػا يعطػييـ وأف يؤازرىـ ويحمييـ قائدىـ أف الفريؽ أعضاء يشعر أف الماضي، ويجب

 (.2008الفريؽ)عبوي،  عف مدافعا وأف يكوف بفاعمية منيـ بعممو
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 الذاتية القيادة

 عمميػـ ويمارسػونو يمتمكػوا بػأف تضػمف بطريقػة تمكيػنيـ خػبلؿ مػف وذلػؾ نفسو المرؤوس يقود أف وىي

 وبمػا يحقػؽ ذاتيػا لعممػو بوصػفو قائػدا مػنيـ كػؿ يعمػؿ وأف المرجػوة منيػا، النتػائج يحقػؽ بمػا الخاصػة بطػريقتيـ

وخبػرة بالعمػؿ  معرفػة األكثػر ىػـ كثيػرة حػاالت فػي أف العػامميف عمػى ترتكػز وىػي قائػد، ىػو واحػد كػؿ أف مفيػوـ

 يعممػوف عمػؿ إطار الموظفيف لدى يتكوف الرؤيا، الفردية مع الوظائؼ ربط خبلؿ ومف غيرىـ مف ونويؤد الذي

 (.2008ىذه االستقبللية المباشرة لمموظفيف )عبوي،  توفير عمى تتوقؼ اإلدارية فالقيادة مف خبللو،

 المعمومات: رابعًا: تكنولوجيا

 نطػاؽ عمى اإللكترونية الحواسيب ظيور ت معالسبعينا بداية في المعمومات تكنولوجيا مصطمح ظير

 ليػا المسػاعدة واألجيػزة تتضػمف الحواسػيب التػي األمػور كافػة يعنػي المعمومػات مفيػـو تكنولوجيػا أف .تجػاري

 والوظػائؼ وكافػة المراكػز أشػكاليا بكافػة والمعمومػات البيانػات ومعالجػة بأنواعيػا المختمفػة الحواسػيب وشػبكات

األعمػاؿ  أداء فػي تسػتخدـ التػي البػرامج إلػى إضػافة األنظمػة والمؤسسػات فػي وخػدماتيا بالتكنولوجيػا المتعمقػة

 (.2009ومعدات )العاني،  وأجيزة برامج ذلؾ مف في يتعمؽ ما وكؿ والخدمات المنتجات وتسويؽ والوظائؼ

 والمعرفة المعمومات في معالجة والمتقدمة والحديثة المبتكرة والطرؽ الوسائؿ تكنولوجيا المعمومات تعني

عادة وتحديثيا وربما تطويرىا وتخزينيا المعمومات عمى لمحصوؿ النطاؽ معمومات واسعة وشبكة حواسيب مف  وا 

عػالـ متطػور تسػوده  فػي عػالي وبػأداء فائقػة بسػرعة األىػداؼ إلػى اجػؿ الوصػوؿ مػف المنظمػة فػي اسػتخداميا

 (.2009المنافسة اليائمة )نورالديف، 

 الحصػوؿ فػي ترغػب التػي لممنظمػات فاعمػة جػدا تكػوف أف باسػتطاعتيا عرفػةالم اكتشػاؼ تكنولوجيا إف

 آخر مسمى عميو يطمؽ البيانات، أصبح قواعد في المعرفة اكتشاؼ يسمى ما وأف تنافسية مستدامة، ميزة عمى

 مسػتودع ىػو بمصػطمح آخػر ومػرتبط مشػتؽ البيانػات مػنجـ مصػطمح فػاف جانػب آخػر مػف البيانات، منجـ وىو
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 عػف أرشػيؼ عبػارة ىػو البيانػات فمسػتودع وتناقميػا، المعرفػة تسػييؿ اكتشػاؼ فػي ىػاـ دور ليمػا فيمػا البيانػات،

 وىػي واحػد، موقػع وفػي موحػدة خطػة وفػؽ تخزينيػا ثػـ يػتـ متعػددة، مصػادر مػف عمييا الحصوؿ يتـ لممعمومات

 لكميػة تحمػيبلت عػف رةعبػا ىػو منجـ البيانات أما األعماؿ، بنية طبيعة مع ينسجـ بما التحميؿ مصممة لغرض

 بالسػموؾ وتتنبػأ القػرار، وتػدؿ أصػحاب تستخدـ أف يمكف ونماذج وأمثمة قواعد إيجاد البيانات، بغرض مف كبيرة

 يمكػف أف يحػدث، وتكمػف بمػا التنبػؤ أو حػدثت، التػي أو الموجػودة لمحالػة إلػى توصػيؼ ييػدؼ وىػو المسػتقبمي،

المنظمػة  معرفػة إلػى الوصػوؿ مػف المنظمػة فػي العػامميف تمكػيف فػي المعرفػة إدارة نظػـ عمؿ في األساسية الفكرة

 المعرفػة فػي يتشػاركوف العػامميف فػإف لممشػكبلت، وبالمقابػؿ البلزمػة والحمػوؿ المعمومػات ومصػادر الحقػائؽ عػف

 لػدييـ تتشػكؿ وبالتػالي المناسػبة لممشػكبلت الحمػوؿ تسػجيؿ فييػا يػتـ التػي الممفػات وفػي فػي رؤوسػيـ الموجػودة

 تقػدميا التػي الخػدمات المنتجات أو بخصوص جديدة أفكار إبداع خبلليا مف جديدة يستطيعوف معرفية تراكمية

 عمػى التػي تحتػوي المحوسػبة البيانػات بقواعػد تبػدأ مػا عػادة المعرفة إدارة فاف نظـ تقدـ ما عمى وبناءً  المنظمة،

الػذاكرة  مػف تتكػوف التػي المعرفػة تودعاتمسػ ىػو المعرفػة لتنظػيـ إدارة مكوف أىـ ولعؿ لممنظمة، الميمة المعرفة

 (.2008المحوسبة )السامرائي والعمري،  البيانات وقواعد والوثائؽ التنظيمية

 العالي التعميم مؤسسات في المرجوة المعرفة إدارة سمات

 -العالي:  التعميـ مؤسسات في المرجوة المعرفة إلدارة سمات أربعة 2007) الصاوي، (ذكر

 يوجػد األرشػيؼ ولكػف بكثافػة يسػتخدـ ال ولكػف الػورؽ يوجػد بػالورؽ: حيػث التقيػد دوف يػةالتعميم اإلدارة 

 الخ.… االلكتروني والبريد االلكتروني

 الفيديو االلكترونية ومؤتمرات المؤتمرات نظـ عمى بالمكاف: باالعتماد التقيد دوف التعميمية اإلدارة. 
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 السػنة يػـو فػي 365و اليػوـ فػي سػاعة 24 الحقيقػي فأصػبح الػزم :بالزمػاف التقيػد دوف التعميميػة اإلدارة 

 متخذ عمى يحتـ المجتمعات مما بيف اإلجازات مواعيد واختبلؼ الجغرافي المكاف رقعة اتساع مع خاصة

 .محدد زمف وببل مستمر بشكؿ العمؿ القرار

 دعـ عمى التي تعمؿ يةالبال اإلدارية النظـ تغيير الجامدة: ضرورة بالتنظيمات التقيد دوف التعميمية اإلدارة 

 .األحدث نحو المعرفي المجتمع أفراد بيف المعرفة تدفؽ

 المعرفة إدارة قياس

 أنكػر وجػود الػبعض أف حتػى قياسػيا صػعوبة ىػو ظيورىا بداية في المعرفة إدارة واجيتو تحد أكبر إف

 مف تأتي القياس لصعوبة فيوا " إدارتو يمكف ال قياسو يمكف ال ما أف " مف انطبلقا ، المعرفة إدارة اسمو شيء

 عمػى بعضػيا حصػؿ المعرفػة لقيػاس إدارة جػادة محػاوالت جػرت وقػد ، ممموسػة غيػر موجػودات مػع نتعامػؿ أننػا

 مػف لديػو المعرفػة إدارة لمتجػارة  يقػيس الكنػدي فمػثبل البنػؾ المجػاؿ ىػذا فػي المرموقػة المراكػز وقبوؿ جيدة نتائج

 والمنظمػة األفػراد تعمػـ معػدؿ يكػوف أف ىػو نجاحيػا ومعيػار ةمنظومػة تعميميػ كونيػا لممنظمػة فيمػو خػبلؿ

 .(Carrillo,Egbu,Anumba,2005)الخارجية  البيئة في التغيير معدؿ أو يتجاوز مساويا والمجموعات

 الخاتمة

 المعرفػة؛ إدارة عمػى الخصػوص وجػو العػالي عمػى التعمػيـ ومؤسسػات عمومػا التربوية المؤسسات تركز

 اإلداريػة المنظمػات التربويػة وتقػدميا، وشػيدت المؤسسة نجاح عمى خبللو مف الحكـ مكفالذي ي األساس ألنيا

 ثػـ وامتبلكيػا بأىميػة المعرفػة إليمانيػا المعرفػة إدارة نحػو تػدريجيا تحػوال وجػو الخصػوص عمػى والتربويػة عموما

 المديريف. لدى أىمية األكثر المعرفة إدارة عمى ميارة الطمب وأصبح إدارتيا

اكتساب  أجؿ مف ما مؤسسة أو منظمة قبؿ مف المّوجو المنّظـ الواعي ارة المعرفة بأنيا الجيدعرفت إد

 جػاىزة لمتػداوؿ وجعميػا المؤسسػة تمػؾ العبلقػة بنشػاط ذات المعرفػة أنػواع كافػة وخػزف وتنظػيـ وتصػنيؼ وجمػع
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 التنظيمػي، فتسػعى ت واألداءالقػرارا اتخػاذ كفػاءة مستوى يرفع بما المؤسسة ووحدات أفراد وأقساـ بيف والمشاركة

الخدمػة،  جػودة وتحسػيف األداء، كفػاءة رفػع فػي اإلسػياـ :منيػا الفوائػد مػف مجموعػة تحقيػؽ إلػى المعرفػة إدارة

طػبلؽ اإلبػداع، المعرفػة ويحفػزىـ عمػى ذوي العػامميف يشػجع صػحي منػاخ وتػوفير تاحتيػا الكامنػة، طاقػاتيـ وا   وا 

 منيا. واالستفادة لممنظمة لتوظيفيا

المعرفػة،  المعرفػة، اكتسػاب مترابطة وىي )تشػخيص سمسمة ضمف بعمميات ومراحؿ المعرفة إدارة روتم

 المعرفة(. وتوزيعيا، تطبيؽ المعرفة المعرفة، تطوير المعرفة، تخزيف توليد

تتطمػػب إدارة المعرفػػة تحديػػد مصػػادر المعرفػػة الػػواردة إلػػى المنظمػػة، ولعػػؿ أىميػػا تمػػؾ المعرفػػة المتػػوافرة 

فراد في المنظمة والتي تتمثؿ بخبراتيـ المتراكمة، والمعرفة الصادرة عف األفراد والجماعات التي تعايشيـ لدى األ

المنظمػػة فػػي المجتمػػع، والمعرفػػة الصػػادرة عػػف إدارات ومنظمػػات أخػػرى وطنيػػة وعالميػػة، والمعرفػػة الصػػادرة عػػف 

لبلزمة والمتمثمة بالتقنية )التكنولوجيػا( البلزمػة الخبراء والمختصيف، ووجود مديريف لممعرفة، وتوفير بيئة التنمية ا

 وىي شبكة االتصاالت والكوابؿ األرضية الحديثة المتطورة.

مف أىـ المعيقات التي تواجو إدارة المعرفة ىػو عػدـ وجػود ثقافػة تنظيميػة داعمػة لممعرفػة التنظيميػة؛ إذ 

ية تقميدية غير قادرة عمى إدارة المعرفة؛ إذ ال ال يمكف أف تزدىر في ظؿ ثقافة ال تؤمف بيا، ووجود قيادات إدار 

تمتمػػػؾ الميػػػارات والخبػػػرات البلزمػػػة لتبنػػػي إدارة المعرفػػػة، إضػػػافة إلػػػى غيػػػاب وجػػػود اسػػػتراتيجيات واضػػػحة إلدارة 

 المعرفة لتحديد االتجاه طويؿ األمد، وتحديد أىدافيا واستراتيجياتيا.

 مػف العديػد تتضػمف بيئػة تنظيميػة إطػار فػي تعمػؿ بػؿ فػراغ، فػي تعمػؿ ال المعرفػة وبالتػالي فػإف إدارة

إدارة المعرفػة وىػي  عمميػة عمػى وتػؤثر بينيػا فيمػا تتفاعػؿ أربعػة متغيػرات أف ىنػاؾ غيػر والمتغيػرات، العناصػر

 )الثقافة التنظيمية، الييكؿ التنظيمي، القيادة االدارية، تكنولوجيا المعمومات(.

قتصاد المعرفي وتحدياتو، خرجت الباحثة بالتوصيات التالية، وبعد االطبلع عمى الدراسات المتعمقة باال
 في سبيؿ مواجية التحديات أماـ التوجو نحو إدارة المعرفة في التعميـ العالي:
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تبني استراتيجية إقامة مجتمع قائـ عمى المعرفة، وبالتالي إعادة ىيكمة النظاـ التعميمي بكافة مراحمو، بحيث  -1
عمى التكيؼ، استجابة لمتكنولوجيا المتغيرة، لتأىيؿ األجياؿ لمتفكير اإلبداعي واالبتكار  يكوف أكثر مرونة وقدرة

 والقدرة عمى توليد منتجات معرفية وفكرية جديدة.
 تشجيع البحث العممي ورصد الميزانيات الخاصة لو. -2
، ومراجعة أنظمة تمويمو إدارة التعميـ عمى أساس المعرفة والسعي لوضع المعايير المناسبة لقياس مردوده -3

 وتحسيف إدارتيا، لمتخمص مف اليدر لئلمكانات والطاقات.
التركيز عمى التعميـ والتدريب الذاتي مدى الحياة، وتوفير التعميـ المستمر لمكبار والصغار وتخفيض نسبة  -4

 األمية في المجتمع.
مؿ عمى رقمنة البيانات وتوفير اإلنترنت تطوير البنى التحتية الستيعاب التطور التكنولوجي الحاصؿ والع -5

  بتكمفة بسيطة.
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