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 :ملخص الدراسة
، والتعرف على أثر إدارة الموھبة واالبداعھدفت الدراسة التعرف على دور الجامعات في دعم 

المعرفة على الموھبة واالبداع، واستخدم الباحث المنھج الوصفي، وتم تطبیق أداة الدراسة على 
 ه، ١٤٣٩/١٤٤٠ي العام الدراسي عینة عشوائیة من أعضاء ھیئة التدریس بجامعة نجران وذلك ف

عضو ) ٦٧٥(من المجتمع األصلي الذي یبلغ عدده  % ١٢٫٤عضوًا، وتمثل نسبة ) ٨٤(بلغ عددھا 
جاءت استجابات عینة الدراسة : ھیئة تدریس، كما توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أھمھا 
، توجد فروق ذات داللة )٢٫١٨(من أعضاء ھیئة التدریس حول عبارات االستبیان بدرجة موافقة 

لصالح الذكور، ال توجد ) ، واالستبانة مجملة٤، ٣، ٢(إحصائیة حول متغیر النوع، في المحاور 
، )١،٥(فروق ذات داللة إحصائیة حسب متغیر النوع حول باقي محاور االستبانة من المحور 

، ال توجد )العملي(ص وجود فروق ذات داللة إحصائیة حول محور التمیز البحثي لصالح التخص
فروق ذات داللة إحصائیة حسب متغیر التخصص حول باقي محاور االستبانة من المحور 

، ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة حسب متغیر الجنسیة حول )، االستبانة مجملة٢،٣،٤،٥(
اللة محاور االستبانة، مما یؤكد على اتفاق العینة حسب متغیر الجنسیة، ال توجد فروق ذات د

إحصائیة حسب متغیر القیادة حول محاور االستبانة، مما یؤكد على اتفاق العینة حسب متغیر 
القیادة، ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة من عینة الدراسة وفقًا للوظیفة، ال توجد فروق ذات 

اللة ، وجود فروق ذات د)٣، ١(داللة إحصائیة من العینة وفقًا للخبرة حول محاور االستبانة 
، وفي )، واالستبانة مجملة٥، ٤ ، ٢(إحصائیة بین أفراد عینة الدراسة وفقًا للخبرة في محاور 

ضوء ما توصلت إلیھ الدراسة من نتائج تم وضع مجموعة من التوصیات التي یمكن أن تسھم في 
 .تفعیل دور جامعة نجران في دعم الموھبة واالبداع في ضوء إدارة المعرفة

Activate the role of Najran University in supporting talent and 
creativity in the light of knowledge Management 

Dr. Mohamed Maher El-Hammar Mohamed 
Assistant Professor of Management, Planning and Comparative Studies, 

Faculty of Education, Najran University 
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Administration, Computer and Information Systems 
Study Summary 
         The study aimed to identify the role of the universities in supporting 
talent and creativity, and to identify the impact of knowledge Management 
on talent and creativity. The researcher used the descriptive method. The 
study tool was applied to a random sample of faculty members at Najran 
University in the academic year 1439/1440 AH, (84 members), 
representing 12.4% of the original population of (675) faculty members. 
The study also reached a number of results, the most important of which 
were: The responses of the study sample from the faculty members on the 
questionnaire terms with approval level (2.18) Statistical significance of the 
type variable, in axes (2, 3,4 and questionnaire Total for males), there were 
no statistically significant differences by gender variable on the other axes 
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of the questionnaire (1.5). There were statistically significant differences in 
the field of research excellence in favor of specialization. There were no 
statistically significant differences by specialization variable There were no 
statistically significant differences by nationality variable around the 
questionnaires, which confirms the sample agreement according to the 
variable of nationality. There are no statistically significant differences 
according to the variable of leadership. On the axes of the questionnaire, 
which confirms the sample agreement according to the driving variable, 
there are no statistically significant differences Of the sample of the study 
according to the post, there are no statistically significant differences from 
the sample according to the experience on the question axes (1, 3). There 
are statistically significant differences between the sample of the study 
according to the experience in axes (2, 4, 5, In the light of the findings of 
the study, a set of recommendations were developed that could contribute 
to the role of the University of Najran in supporting talent and creativity in 
the light of knowledge management. 

 :مقدمة
یمثل االھتمام بالموھبة واإلبداع في عصرنا الحالي تحدى كبیر في مجتمعاتنا العربیة، 
وتمر بعدة خطوات من اكتشاف ھذه الفئة من الطالب والتخطیط لرعایتھم عن طریق بعض البرامج 

ت الموجھة لتنمیة مھارات وقدرات تلك الفئة من الطالب، وإقامة شراكات بین العدید من المؤسسا
المجتمعیة لتبني تلك المواھب في شتى المجاالت، وھذه المنظومة بحاجة إلى تخطیط وتكامل بین 
كافة جھود المؤسسات المعنیة بالتعامل مع الموھوبین من مؤسسات تربویة، واألسرة والجامعات 

 .ومؤسسات اكتشاف ورعایة الموھوبین ومؤسسات األعالم
التي تنص على البداع وذلك انطالقًا من رؤیتھا تسعى جامعة نجران في دعم الموھبة وا

، "ریادة في التعلیم والتعلم وخدمة المجتمع، ومشاركة فاعلة في بناء مجتمع العلم والمعرفة"تحقیق 
توفیر تعلیم وتعلم یلبیان احتیاجات المجتمع وسوق العمل، والمساھمة الفاعلة في التنمیة "ورسالتھا 

حوث التطبیقیة، واالستخدام األمثل للتقنیات الحدیثة، وتفعیل الشراكة المستدامة من خالل إجراء الب
إعداد طالب " ، كما تمثل ألھداف االستراتیجیة للجامعة "على المستوى المحلي واإلقلیمي والعالمي

متمیزین بكفاءة عالیة للمستقبل، التمیز في خدمات ودعم الطالب والطالبات، تطویر منظومة البحث 
توجھ من قبل الجامعة لدعم المتمیزین والموھوبین من الطالب "  التنمیة المستدامةالعلمي لدعم

 ).الموقع اإللكتروني لجامعة نجران(
فالمعرفة وجدت مند وجود اإلنسان وكانت أساس تطوره وتحضره عبر العصور، إال أنھا 

تمثل المعرفة في لم تشھد من قبل ھذه األھمیة التي وصلت إلیھا في عصرنا الحالي، حیث أصبحت 
ظل االقتصاد الجدید القائم على المعرفة أھم مصدر لتدعیم القدرة التنافسیة واألصل أكثر قیمة، 
حیث تعتبر إدارة المعرفة أسلوب إداري ظھر مع نھایة القرن الماضي نتیجة لتطور الفكر اإلداري 

 تدعیم القدرة التنافسیة وتماشیا مع األحداث والتغیرات المستمرة التي نمیز ھذا العصر، بھدف
بالمؤسسة، تسعى إدارة المعرفة من خالل عملیاتھا إلى تولید وتخزین وتوزیع وتطبیق المعرفة في 
المؤسسة ھدف اإلبداع، وتحقیق القدرة التنافسیة، إن جوھر إدارة المعرفة ھو المحافظة على 

 وتدعیم القدرة التنافسیة ثانیا، التي المعرفة أوال واستخدامھا لتولید معرفة جدیدة من أجل خلق القیمة
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 -  ١٤٧، ص ص ٢٠١١عبد المالك، (من خاللھا تساھم إدارة المعرفة في تحقیق أھداف المؤسسة 
١٤٨.( 

معھد الدراسات : ولدى جامعة نجران مجموعة من المراكز البحثیة واالستشاریة منھا
ربویة، مركز البحوث العلمیة والخدمات االستشاریة، مركز البحوث الشرعیة واإلنسانیة والت

والھندسیة، وحدة المواد الكیمیائیة والمشعة، المركز الواعد للمجسات اإللكترونیة، مركز البحوث 
الصحیة، وكل تلك المراكز تعمل ضمن منظومة تدار بطریقة تثرى العمل البحثي والعلمي، وتأكد 

، كما أن عمادة البحث العلمي تدعم على أھمیة دعم الموھوبین والمبدعین من كل منتسبي الجامعة
) ١٤٢١(البحث العلمي ألعضاء ھیئة التدریس وقدمت سبع مراحل بحثیة  تم من خاللھا قبول 

ریال في صورة سلف ومكافآت، كما یتم إشراك ) ٨٫٦٠٥٫٩٣٣(مشروع بحثي تلقوا دعم مادي بلغ 
ین والمتفوقین دراسیًا منھم الطالب مع أعضاء ھیئة التدریس في المشاریع البحثیة خاصة المبدع

براءة ( براءات اختراع ٤، كما تم تسجیل )٥٠ -٤١، ص ص ١٤٣٩عمادة البحث العلمي ، (
 براءات اختراع في مكتب براءات ٣ -اختراع في مكتب البراءات السعودي في مجال الطب

 )ن جامعة نجرا–موقع عمادة البحث العلمي ) (االختراع األمریكي في مجال طب األسنان
وفیما یلي سوف یتم عرض ألھم الدراسات والبحوث التي تناولت كًال من دور الجامعات 
في دعم الموھبة واالبداع، وكذلك دراسات تناولت واقع تطبیق إدارة المعرفة في الجامعات وطرق 

  .الكشف عن الموھوبین وطرق قیاس الموھبة واإلبداع
ید للكلیات والجامعات لزراعة المواھب على السعي األك) ٢٠٠٩، Yu، Jia(أكدت دراسة 

وزراعة المواھب المبتكرة في الكلیات والجامعات تلعب دورًا حاسمًا، لیس فقط . المبتكرة للمجتمع
وتشمل الجودة . في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة، ولكن أیضا في المدارس والتنمیة الشخصیة

ما یحد من تنمیة المواھب . بداع والشخصیة المبتكرةالداخلیة للمواھب اإلبداعیة روح االبتكار واإل
یحتاج إلى . المبتكرة یشمل نوعیة الطالب، ومستوى السیاسات، والممارسة التعلیمیة وما إلى ذلك

 .سیاسة، وقادة المدارس والمعلمین لبذل المزید من الجھود العملیة لتعزیز زراعة المواھب المبتكرة
ت إلى التعرف على واقع تطبیق إدارة المعرفة في جامعة ھدف (٢٠١٠الجھني،(أما دراسة 

الملك سعود، دراسة تطبیقیة على طالبات الدراسات العلیا، معرفة أھم أسالیب التعلم المستخدمة في 
قواعد البیانات الرسمیة، : الجامعة، معرفة مدى توفر مقومات إدارة المعرفة في الجامعة من خالل

معرفة الفروق ذات الداللة اإلحصائیة بین أفراد . تاج ونشر األبحاثالتعامالت اإللكترونیة، إن
الدراسة حول واقع تطبیق إدارة المعرفة في جامعة الملك سعود ومعرفة أھم معوقات تطبیق إدارة 
المعرفة في جامعة الملك سعود، ولتحقیق أھداف الدراسة قامت الباحثة باستخدام المنھج الوصفي، 

ریق االستبانة التي قامت الباحثة ببنائھا وتوزیعھا على طالبات الدراسات وجمع البیانات عن ط
 . العلیا في كلیة التربیة

، ھدفت إلى إبراز أھمیة الكشف عن الموھوبین، والتعرف )٢٠١٠سویسي، (ودراسة 
علیھم المدخل الطبیعي ألي برنامج یھدف إلى رعایتھم وإبراز طاقتھم، وھي عملیة في غایة 

نھ یترتب علیھا أثار خطیرة، ومن جھة أخرى فإن نجاح أي برنامج لتعلیم الموھوبین األھمیة أل
یتوقف بدرجة كبیر على دقة عملیة الكشف عنھم وسالمة اإلجراءات التي اتبعت في اختیارھم، 
وتعد وسائل وطرق الكشف مؤشرات عن وجود الموھبة وإمكانیة تحققھا في المستقبل في حالة 

شروط المناسبة، وتھتم كثیر من الدول باألفراد الموھوبین ورعایتھم، وتستحدث توفر الظروف وال
المقاییس التي تكشف عن استعداداتھم وقدراتھم في وقت مبكر من حیاتھم من أجل االھتمام بالبرامج 
التعلیمیة الخاصة لتنمیة قدراتھم وتلبیة حاجاتھم، وتعد عملیة الكشف خطوة ھامة جدا إذا تمت على 

 علمیة صحیحة فإنھ یمكن وضع البرنامج الذي یناسبھم لذلك البد أن تكون ھذه الخطوة أسس
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موجودة في مشاریع الموھوبین والمبدعین، وذلك ألن نجاح أي مشروع یعتمد على دقة عملیة 
الكشف التي استخدمت و علي الخطوات التي اتخذت الكشف عنھم وبذلك یكمن الھدف الرئیسي 

 .لتعرف على أھم األسالیب المتبعة في الكشف عن الموھوبینلھذه الدراسة في ا
ھدفت إلى محاولة تعمیق فھم موضوع إدارة المعرفة، وإلقاء ) ٢٠١١عبد المالك، (ودراسة 

الضوء حول مفاھیمھا وأھدافھا وعملیاتھا، واستراتیجیتھا، محاولة إبراز الجوانب المھمة في القدرة 
مھا أنواعھا ومصادرھا، محاولة الربط بین أثر تبني ھذا المسعى التنافسیة من خالل التعرض لمفھو

اإلداري الحدیث وحسن تطبیقھ، واستغاللھ في بناء وتدعیم القدرة التنافسیة للمؤسسة مما یمكنھا من 
البقاء والنمو، تم االعتماد على المنھج الوصفي التحلیلي لتأصیل المفاھیم الخاصة بموضوع إدارة 

في تدعیم القدرة التنافسیة للمؤسسة باالعتماد على أحدث األدبیات في ھذا المجال، المعرفة ودورھا 
وتم استخدام أسلوب دراسة الحالة من أجل تدعیم النظریة بإحصائیات كمیة تساعد على فھم الواقع 
واستخالص النتائج منھا ومن خالل دراسة االستبانتین وإجابات أفراد عینة الدراسة، تم التوصل 

وجود عالقة طردیة قویة ما بین إدارة المعرفــــــــــــة والــقدرة التنافسیة للشركة الوطنیة إلى 
 .لالتصـــاالت نجمة
التعرف على مفھوم إدارة المعرفة في مجال تنمیة  ھدفت إلى) ٢٠١١العلول، (أما دراسة 

لفلسطینیة بقطاع غزة، الموارد البشریة األكادیمیة في ظل الفكر اإلداري المعاصر في الجامعات ا
تحدید درجة ممارسة العاملین األكادیمیین لدور إدارة المعرفة في تنمیة الموارد البشریة األكادیمیة 
في الجامعات الفلسطینیة بمحافظات غزة، توضیح الفروق ذات الداللة اإلحصائیة بین درجة 

ارد البشریة في الجامعات الفلسطینیة ممارسة العاملین األكادیمیین لدور إدارة المعرفة في تنمیة المو
بقطاع غزة، واستخدمت الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي، وتكون مجتمع الدراسة من جمیع 

 القدس -  اإلسالمیة -  األقصى -األزھر (األكادیمیین العاملین في الجامعات الفلسطینیة بقطاع غزة 
وتم أخذ عینة .أكادیمیًا  ) ١٣٠٩( ھم  ، والبالغ عدد٢٠١٠- م ٢٠٠٩للعام الدراسي ) المفتوحة 

من مجتمع الدراسة، وقد بلغت عینة الدراسة % ١٥طبقیة من جمیع الجامعات الفلسطینیة بنسبة 
من عدد %) ١٥(أكادیمیة، وكذلك قامت الباحثة باختیار أفراد العینة من كل جامعة بنسبة ) ١٩٦(

فة في تنمیة الموارد البشریة األكادیمیة في األكادیمیین، حیث طبقت الباحثة استبانة إدارة المعر
إن درجة ممارسة العاملین : الجامعات الفلسطینیة بقطاع غزة، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالیة

األكادیمیین لدور إدارة المعرفة في تنمیة الموارد البشریة األكادیمیة في الجامعات الفلسطینیة بقطاع 
جود فروق جوھریة ذات داللة إحصائیة لدرجة ممارسة ، و%)٥٢(غزة كانت بوزن نسبي 

العاملین األكادیمیین لدور إدارة المعرفة في تنمیة الموارد البشریة األكادیمیة في الجامعات 
الفلسطینیة بقطاع غزة تعزي لمتغیر الجنس وذلك لصالح اإلناث، توجد فروق جوھریة ذات دالة 

 المعرفة في تنمیة الموارد البشریة األكادیمیة في إحصائیة بین التخصص بالنسبة لدور إدارة
الجامعات الفلسطینیة بقطاع غزة، وذلك لصالح كلیة اآلداب والتجارة، توجد فروق جوھریة ذات 
دالة إحصائیة بین نوع الجامعة بالنسبة لدور إدارة المعرفة في تنمیة الموارد البشریة األكادیمیة في 

 .ة، وذلك لصالح الجامعة اإلسالمیة واألزھر واألقصىالجامعات الفلسطینیة بقطاع غز
ھدفت إلى التعرف على مستوى فاعلیة مركز رعایة ) ٢٠١١الزعبي، (أما دراسة 

) ١٣٠(الموھوبین والموھوبات من وجھة نظر الطلبة الملتحقین بھ،  وتكونت عینة الدراسة من 
بمنطقة نجران في المملكة العربیة طالبا وطالبة ملتحقین بمركز رعایة الموھوبین والموھوبات 

إدارة : ولقیاس مستوى فاعلیة المركز فقد تم تطویر استبانة تضمنت أربعة مجاالت ھي. السعودیة
أشارت النتائج بشكل عام إلى . المركز، المعلمون في المركز، األنشطة اإلثرائیة، خصائص المركز

أعلى المتوسطات الحسابیة لمجال فاعلیة مركز رعایة الموھوبین والموھوبات، بحیث كان 
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المعلمین، یلیھ إدارة المركز، یلیھ خصائص المركز، وأخیرا مجال األنشطة اإلثرائیة، في حین أن 
نتائج تحلیل التباین لم تشر إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة تعزي للجنس والمرحلة التعلیمیة أو 

 .للتفاعل بینھما
ت إلى رصد أھمیة المعرفة في القرن الحادي والعشرین ھدف) ٢٠١٢عبد العزیز، (ودراسة 

باعتبارھا أھم موارد اقتصاد المعرفة، حیث أنھا سلعة اقتصادیة ھامة في مجتمع المعرفة لتمتعھا 
بمجموعة من الخصائص، تحلیل مؤشرات اقتصاد المعرفة سواء المتعلقة بالموارد البشریة أو 

البحوث، التعرف على مفھوم رأس المال الفكري، مؤشرات العلم والتكنولوجیا أو مؤشرات 
ومراحل تطوره، وأھمیتھ في مواجھة تحدیات اقتصادیات المعرفة، وأبعاده، عرض أھم نماذج 
راس المال الفكري، وتحلیلھا، شرح خطوات التفوق االستراتیجي في المؤسسات بوجھ عام 

یة تساعدھا على إدارة رأس والجامعات بوجھ خاص، ووضع رؤیة استشرافیة للجامعات المصر
استخدمت الدراسة منھجیة مركبة حیث یتم تحلیل . المال الفكري لمواجھة تحدیات اقتصاد المعرفة

إدارة راس المال الفكري في اقتصاد المعرفة كمدخل لوضع التقریر االستراتیجي للجامعات في 
 التفوق االستراتیجي للجامعات كما توصلت لعمل رؤیة استشرافیة لتحقیق. ادارة رأس المال الفكري

 .المصریة في ضوء اقتصاد المعرفة
ھدفت إلى تقدیم استراتیجیة مقترحة لرعایة الطالب ) ٢٠١٣األحوس، (أما دراسة 

الموھوبین في الجامعات السعودیة في ضوء التجارب العالمیة، كما استخدمت المنھج الوصفي، 
 واالبتكار وعمادات شؤون الطالب في وتكون مجتمع البحث من مشرفي عمادات الموھبة

الجامعات السعودیة عینة الدراسة، ومشرفي برامج رعایة الطالب الموھوبین في التعلیم العام، 
والمتخصصین في الموھبة من أعضاء ھیئة التدریس في الجامعات السعودیة عینة الدراسة، قام 

ى التعرف على وجھات نظر التربویین الباحث بتصمیم ثالث استبانات، االستبانة األولى ھدفت إل
والمتخصصین حول واقع الشراكة بین التعلیم العام والتعلیم العالي في مجال رعایة الطالب 
الموھوبین، واالستبانة الثانیة ھدفت إلى التعرف على وجھات نظر التربویین والمتخصصین حول 

تبانة الثالثة ھدفت إلى التعرف على واقع رعایة الطالب الموھوبین في الجامعات السعودیة، واالس
وجھات نظر المتخصصین في الموھبة من أعضاء ھیئة التدریس في الجامعات السعودیة حول 
مدى أھمیة ومالءمة وإمكانیة تطبیق االستراتیجیة المقترحة لرعایة الموھوبین في الجامعات 

لشراكة في رعایة الطالب وجود ضعف في ا: السعودیة، وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج منھا
الموھوبین بین الجامعات ووزارة التربیة والتعلیم والمؤسسات المعنیة، وذلك بمتوسط حسابي بلغ 

وجود عدد من أوجھ القصور التي تعاني منھا ). ٥٨(وانحراف معیاري ) ٤(من ) ١٫٦٨(
أو جوانب الرعایة الجامعات في رعایتھا للطالب الموھوبین سواء فیما یتعلق بالجانب التنظیمي 

ھناك توجھًا كبیرًا نحو االھتمام برعایة . العلمیة والنفسیة واالجتماعیة والصحیة واالقتصادیة
الموھوبین، واھتمام كبیر باالبتكارات واالختراعات واالكتشافات العلمیة التي یقدمھا الطالب 

یزانیات المالیة الكبیرة، الموھوبون، وھناك توجھ نحو إصدار القوانین وسن التشریعات ورصد الم
ھناك توجھًا نحو بناء شراكات ما بین . التي تضمن القیام بحقوق ھؤالء الطالب الموھوبین

مؤسسات التعلیم العام والتعلیم الجامعي في مجال رعایة الموھوبین، وأن ھناك دورًا واضحًا لرجال 
 تقدیم الدعم للمؤسسات األعمال وأصحاب الشركات والمصانع الكبیرة من القطاع الخاص في

 .التعلیمیة التي ترعى الطالب الموھوبین
ھدفت الدراسة إلى التعرف على كفایات اكتشاف الموھوبین ) ٢٠١٣ابن الدن، (أما دراسة 

ورعایتھم الالزم توفرھا ضمن مقررات برنامج الدبلوم العام مع التربیة، والوقوف على درجة توفر 
نامج من وجھة نظر اعضاء ھیئة التدریس الالتي یقمن بتدریس تلك الكفایات ضمن مقررات البر
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مقررات البرنامج، ومن وجھة نظر الطالبات المقیدات في البرنامج والمتوقع تخرجھن العام 
ھـ، التعرف على داللة الفروق بین آراء أعضاء ھیئة التدریس واراء ١٤٣٣/ه١٤٣٢الدراسي 

 درجة توفر تلك الكفایات ضمن مقررات البرنامج، وتقدیم طالبات برنامج الدبلوم العام والتربیة عن
عدد من التوصیات التي قد تسھم في تجوید مخرجات البرنامج وتحسینھ مي ھذا الجانب، وقد 
استخدمت الباحثة المنھج الوصفي لدراسة موضوع البحث، وقامت بإعداد استبانة لتحدید كفایات 

تضمینھا في برنامج الدبلوم العامة التربیة، وقیاس درجة اكتشاف الموھوبین ورعایتھم والتي ینبغي 
عدم توفر جمیع كفایات اكتشاف : توفر تلك الكفایات مقررات البرنامج، توصلت الدراسة إلى

الموھوبین ومقررات برنامج الدبلوم العام في التربیة، عدم توفر جمیع كفایات رعایة الموھوبین 
ایتین، عدم توفر جمیع إمكانیات اكتشاف الموھوبین و مقررات ومقررات البرنامج ذاتھ فیما عدا كف

البرنامج، فیما عدا أربع كفایات، عدم توفر جمیع كفایات رعایة الموھوبین ومقررات البرنامج فیما 
عدا ثالث كفایات، عدم وجود فروق دالة إحصائیا بین متوسطات درجات آراء اعضاء ھیئة 

عام في التربیة حیال توفر كفایات اكتشاف الموھوبین ورعایتھم و التدریس وأراء طالبات الدبلوم ال
 .مقررات البرنامج

إلى التعرف على واقع تطبیق نظام إدارة المواھب البشریة ) ٢٠١٣صیام، (وھدفت دراسة 
من خالل فحص مدى توافر المبادئ الجوھریة لھذا النظام من وجھة نظر أفراد اإلدارة العلیا 

 بغزة، ولتحقیق أھداف الدراسة قامت الباحثة بتطبیق استبانة على –االسالمیة والوسطى بالجامعة 
عینة الدراسة من أفراد اإلدارة العلیا والوسطى في الجامعة اإلسالمیة بغزة سواء أكانوا إداریین أو 

باختالف مسمیاتھم الوظیفیة، حیث تم توزیع ) ١٩٢(أكادیمیین بمنصب إداري، والبالغ عددھم 
، وقد %)٧٧٫٥(استبانة، وقد بلغت النسبة اإلجمالیة ) ١١٣(تبانة كدراسة أولیة ثم توزیع اس) ٢٠(

أظھرت نتائج الدراسة أن ھناك غموضا في مفھوم إدارة المواھب البشریة لدى العاملین في اإلدارة 
اسة وقد خلصت الدر. العلیا والوسطى بالجامعة اإلسالمیة وخصوصا فیما یتعلق بعملیات ھذا النظام

إلى مجموعة من التوصیات التي من شأنھا أن تعزز ممارسات نظام إدارة المواھب لدى إدارة 
الجامعة اإلسالمیة من أھمھا ضرورة وجود لوائح تنظیمیة وضرورة بناء ثقافة تنظیمیة حول أھمیة 

ركة في إدارة المواھب البشریة ودورھا في خلق میزة تنافسیة وذلك بجمیع الوسائل المتاحة كالمشا
ورش العمل والمؤتمرات والحلقات الدراسیة المتخصصة بإدارة المواھب، كما أوصت الدراسة 

متكامل إلدارة المواھب مع التركیز على ) نظام(إدارة الجامعة اإلسالمیة بضرورة وضع برنامج 
ة كما توصي بضرور. العملیات واألخذ بعین االعتبار ثقافة الجامعة وطبیعة البیئة من حولھا

 . تخصیص وحدة إلدارة المواھب البشریة بالجامعة اإلسالمیة
ھدفت إلى الكشف عن التحدیات المتعلقة بالجانب الشخصي ) ٢٠١٣الرفاعي، (ودراسة 

للموھوب واألسرة والمدرسة والمجتمع، والتي تواجھ رعایة الموھوبین من وجھة نظر 
تھا في ضوء التربیة اإلسالمیة، المتخصصین في منطقة مكة المكرمة، واستنباط طرق مواجھ

استخدمت الدراسة المنھج الوصفي المسحي، تكون أفراد مجتمع الدراسة من أعضاء ھیئة التدریس 
بأقسام التربیة الخاصة بجامعة الملك عبد العزیز وجامعة الطائف، ومدیري ومدیرات ومشرفي 

ئف و مكة المكرمة وجدة، ومشرفات ومعلمي ومعلمات إدارة رعایة الموھوبین في كل من الطا
قامت الباحثة بإعداد استبانة لجمع البیانات الخاصة بوجھة نظر المتخصصین حول التحدیات التي 

استبانة، ) ١٤٠(ووصل منھا ) ١٦٨(تواجھ رعایة الموھوبین، ووزعت على كامل المجتمع البالغ 
دراسة لمجموعة نتائج منھا توصلت ال. استبانة؛ وتمت معالجتھا إحصائیًا) ١٣٩(حیث اكتمل منھا 

موافقة أفراد مجتمع الدراسة وبدرجة عالیة على وجود التحدیات الشخصیة المواجھة للموھوب، 
موافقة أفراد مجتمع الدراسة وبدرجة عالیة على وجود التحدیات األسریة المواجھة للموھوب، 

سیة المواجھة للموھوب، موافقة أفراد مجتمع الدراسة وبدرجة عالیة على وجود التحدیات المدر
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موافقة أفراد مجتمع الدراسة وبدرجة عالیة على وجود التحدیات المجتمعیة المواجھة للموھوب، 
سالمیة عن مجموعة من الطرق والوسائل التربویة اإلسالمیة المعینة على مواجھة إلكشف التربیة ا

 . التحدیات التربویة لرعایة الموھوبین
ھدفت لبناء مقیاس للخصائص السلوكیة ووضعھ ) ٢٠١٤دي، عبود، المصمو(أما دراسة 

في إطار منظومة متكاملة متعددة المعاییر متماشیة مع النظریات الحدیثة في الكشف عن الموھوبین 
في المرحلة الجامعیة، مما یمكننا من رعایة موھبتھم واتخاذ قرارات بحقھم كموھوبین، وبناء 

ولھذا، تعرض الدراسة مقیاس . خصائص الموھوبین الفعلیةالبرامج اإلثرائیة باالعتماد على 
الخصائص السلوكیة للتعرف على الطالب الموھوبین بجامعة المالك فیصل وخصائصھ 
السیكومتریة، وھذا المقیاس مكون من خمسة أبعاد، ھي بمثابة مقاییس مترابطة، وفي البعد 

وقد بینت النتائج أن المقیاس الذي . ط البیئیةالمعرفي، والوجداني، والدافعي، والمجالي، وبعد الوسائ
تم بناؤه، یتصف بمواصفات سیكومتریة رفیعة تجعلھ أداة ھامة للكشف عن الطالب الموھوبین في 
الجامعة، وأن قیمتھ التنبؤیة عالیة بالنسبة للتحصیل الدراسي، كما تم تقدیم النتائج من تحلیل 

وأخیرا قدمت . لتخصص الدراسي، والسنة الدراسیةالعالقات بین عدة متغیرات مثل الجنس، وا
 .  توصیات وأفكار لتطویر منظومة الكشف عن الموھوبین في الجامعة

ھدفت للتعرف على دور الجامعات العامة األردنیة في  (Al Sardy, 2015)أما دراسة 
ت الدراسة وطرح. بناء وتطویر مجتمع المعرفة، فقد زاد عدد الجامعات ومؤسسات التعلیم العالي

العدید من األسئلة حول ھذه المؤسسات ودورھا في تنمیة المجتمع، وتزوید األسواق بالعمالة 
من أعضاء ھیئة التدریس العاملین ) ٧٠(وطبقت أداة الدراسة على . المؤھلة في القطاعات المختلفة

عات في بناء مجتمع في جامعة البلقاء التطبیقیة وقدم لھم سؤال مفتوح حول األدوار المتوقعة للجام
المعرفة وتطویره؟ وتوصلت الدراسة لصیاغة دور محدد للجامعات األردنیة في بناء وتطویر 

وأكدت جمیع االستراتیجیات التي استخدمھا الباحث أن االقتصاد أصبح من أھم . مجتمع المعرفة
 .العالمات في ھذا القرن

على أثر تطبیق استراتیجیات إلى التعرف ) ٢٠١٥الجراح ، أبو دولة، (وھدفت دراسة 
ولتحقیق أھداف الدراسة قام الباحث بتصمیم استبانة، . إدارة المواھب في تعزیز االنتماء التنظیمي

عضو، وتوصلت الدراسة إلى أن ) ٣٠٠(وذلك لجمع البیانات األولیة من عینة الدراسة المكونة من 
ردنیة الرسمیة جاء بدرجة متوسطة، مستوى تطبیق استراتیجیات إدارة المواھب في الجامعات األ

أما مستوى االنتماء التنظیمي فقد جاء متوسطة بوجھ عام، وإن ارتفع في بعض الجوانب، كما 
أظھرت الدراسة وجود أثر مھم وارتباط طردي ایجابي لمستوى تطبیق استراتیجیات إدارة 

د دوائر تعني بالموھوبین واوصت الدراسة بضرورة إیجا. المواھب على مستوى االنتماء التنظیمي
داخل الحرم الجامعي، واالعتماد على طرق اختیار متقدمة ومتنوعة بحیث تقیس الكفاءة من جوانب 
عدة، والعالج الفاعل للمشكالت التي تواجھ أعضاء ھیئة التدریس وتؤثر على أدانھم في عملھم 

 التدریس بمقارنة األداء بالجامعات، كما أوصت بضرورة تحدید فجوات األداء لدى أعضاء ھیئة
الفعلي باألداء المتوقع منھم، وتحدید نوعیة المھارات التي یحتاجون إلیھا، ویتم ذلك عن طریق 

 .وضع آلیة للتنمیة المواھب األكادیمیة وتطویر أدائھا، مما یضمن انتمائھم للجامعة التي یعملون بھا
مقترح لتطبیق استراتیجیة إدارة فھدفت إلى تقدیم إطار ) ٢٠١٥المصري، األغا، (ودراسة 

المواھب البشریة، التحقیق التمیز البحثي في الجامعات الفلسطینیة في ضوء مجتمع المعرفة، موظفا 
ولتحقیق أھداف البحث، قام الباحثان باستخدام االستبانة أداة لجمع . المنھج الوصفي التحلیلي

سام أكادیمیین في الجامعات الفلسطینیة  رؤساء أق١١٠المعلومات، وطبقاھا على عینة مكونة من 
وقد توصل البحث إلى نتائج عدة، من أھمھا أن المتوسط الحسابي النسبي لجمیع . في قطاع غزة
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، والمتوسط الحسابي %٧٤٫٦فقرات مستوى تطبیق استراتیجیة إدارة المواھب البشریة یساوي 
، والمتوسط %٦٨٫٨یز البحثي یساوي النسبي لجمیع فقرات مستوى توافر المعاییر التي تحقق التم

،  كما أظھرت ٪٧١الحسابي النسبي لجمیع فقرات مستوى توافر مقومات مجتمع المعرفة یساوي 
النتائج وجود عالقة طردیة ذات داللة إحصائیة بین مستوى تطبیق استراتیجیة إدارة المواھب 

إحصائیة بین مستوى تطبیق البشریة وتحقیق التمیز البحثي، ووجود عالقة طردیة ذات داللة 
استراتیجیة إدارة المواھب البشریة، وتكوین مجتمع المعرفة، ووجود عالقة طردیة ذات داللة 

 .إحصائیة بین تكوین مجتمع المعرفة وتحقیق التمیز البحثي
ھدفت إلى تقصي معاییر جودة تطویر برامج الموھوبین في ) ٢٠١٧عشریة، (ودراسة  

ولتحقیق أھداف الدراسة، تم .  نظر خبراء التربیة بالجامعات السودانیةكلیات التربیة من وجھة
من خبراء الموھبة والتربیة بالجامعات السودانیة ) ١٥(استخدام المنھج الوصفي لعینة مكونة من 

، حیث تم استخدام استبانة من تصمیم الباحثة، وتوصلت نتائج البحث إلى ٢٠١٥- ٢٠١٤خالل العام 
 داللة إحصائیة في استجابة أفراد العینة في معاییر جودة تطویر برامج رعایة أن ھناك فروق ذات

التوصیة بتصمیم المناھج والمقررات والبرامج : الموھوبین، خرج البحث بعدد من التوصیات منھا
 شراكة التعلیم العام والعالي في - التعلیمیة التي تعني بتنمیة الموھوبین، تحت إشراف كلیات التربیة 

 .ین برامج رعایة الموھوبین ومراجعة الخطط االستراتیجیة لرعایة الموھوبینتوط
ركزت على األدوار الجدیدة للجامعات  (Mare &  BEJINARU  ,2017( أما دراسة 
منذ بدایاتھا ، كانت الجامعات تھتم بالتعلیم وتقدیم ثقافة وقیم أخالقیة للمجتمع . في اقتصاد المعرفة
وأكدت الدراسة على توضیح . فیز التقدم االجتماعي واالقتصادي في المجتمعكما أنا لھا مھمة تح

نحن نعتبر أن المعرفة تمثل مورًدا . االرتباط بین الفھم الجدید لمفھوم المعرفة وأداء الجامعة
استراتیجًیا للجامعات وكذلك المورد الرئیسي المستخدم في جمیع عملیاتھا التنظیمیة ولھا تأثیر كبیر 

. لمنتجات والخدمات النھائیة التي تقدمھا الجامعة ألصحاب المصلحة وأخیًرا للمجتمع ككلعلى ا
على . وفي القسم الثاني من الورقة ناقشت األدوار االستراتیجیة التي تلعبھا الجامعات في المجتمع
لعلمیة الرغم من أننا نعتبر أن الدور األساسي للجامعة ھو تعلیم الطالب والمساھمة في المعرفة ا

وكذلك . للعالم، إال أن الجامعات الیوم تضم مسؤولیات أكثر وتنوًعا تمثل قدرات دینامیكیة جدیدة
مساھمة الجامعة في رأس المال الفكري الذي نعتبره أیًضا مكوًنا استراتیجًیا للجامعات ولدیھا 

 . إمكانات كبیرة الزدھارھا
ملكة العربیة السعودیة في رعایة ھدفت إلى عرض تجربة الم) ٢٠١٨الغامدي، (ودراسة 

الموھوبین، وبیان أھمیة رعایة الموھوبین والتأكید على مبدأ تكافؤ الفرص في رعایة كل الطالب 
ومن ثم عرض بعض المقترحات للمساھمة في رعایة الموھوبین في المملكة العربیة السعودیة، 

وأھم نظریتھا، ومن ثم التعرف على ومن أجل تحقیق أھداف الورقة تم التطرق إلى مفھوم الموھبة 
خصائص وسمات الموھوبین، ومن ثم عرض لمراحل اكتشاف ورعایة الموھوبین في المملكة 
العربیة السعودیة، وفي نھایة الورقة تم تقدیم بعض المقترحات للقائمین على رعایة الموھوبین في 

تطویر سبل الكشف : لتوصیات التالیةفي ضوء نتائج الدراسة تم تقدیم اوالمملكة العربیة السعودیة، 
واإلرشاد والرعایة للطلبة الموھوبین مما ینعكس إیجابا على الثقة بالنفس والشعور باإلنجاز 
وتحسین االتجاھات نحو التعلم لھؤالء الموھوبین، تطبیق أنماط التسریع التي تشمل خیارات متعددة 

ذه األنواع المتعددة للتسریع إیجاد تطابق بین من سن الروضة إلى المرحلة الجامعیة، والغایة من ھ
احتیاجات الطالب الموھوب وخیار التسریع فالھدف المنشود في نھایة المطاف ھو أن یحرز كل 
طالب تقدمًا مستمرًا، االھتمام بخصائص وسمات الموھوبین والتكیف النفسي إلنجاز إبداعات جادة، 
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 توحید الجھود لبناء مناھج موحدة لرعایة الموھوبین وإیجاد طرق متعددة لتحفیز الطالب الموھوب،
 .تطبق في كل مدن المملكة العربیة السعودیة 

من خالل عرض الدراسات السابقة تم عرض دراسات تناولت إدارة المعرفة، ودراسات   
تناولت الوسائل الكشف عن الموھوبین وكذلك دراسات تناولت رعایة الموھوبین في الجامعات 

ناولت دور رعایة الموھوبین في بناء اقتصاد المعرفة ودفع عجلة التنمیة، كل تلك ودراسات ت
الدراسات تساھم بدرجة كبیرة في توضیح مشكلة الدراسة وكذلك تساھم في تیسیر بناء أداة 

 . الدراسة، وتحلیل نتائج الدراسة
 : التاليومن خالل ما سبق یمكن تحدید مشكلة الدراسة في التساؤل الرئیس          

 تفعیل دور جامعة نجران في دعم الموھبة واالبداع في ضوء إدارة المعرفة؟كیف یمكن 
 :ویتفرع عنھ التساؤالت الفرعیة التالیة

 ما ھو دور الجامعات في دعم الموھبة واالبداع؟ -

 ما ھو أثر إدارة المعرفة على الموھبة واإلبداع؟  -

ي ضوء إدارة المعرفة من وجھة نظر أفراد ما مدى دعم جامعة نجران للموھبة واالبداع ف -
 عینة الدراسة؟

ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة لدى أعضاء ھیئة التدریس بجامعة نجران حول مدى  -
 :دعم الموھبة واالبداع في ضوء إدارة المعرفة وفقًا للمتغیرات التالیة

 ) أنثى–ذكر (النوع  ●
 ) نظري–عملي (التخصص  ●
 ) ال یشغل–یشغل (المنصب القیادي  ●
 ) غیر سعودي–سعودي (الجنسیة  ●
 ) أستاذ– أستاذ مشارك –أستاذ مساعد (الرتبة العلمیة  ●
 ) من عشرة فأكثر– من خمسة إلى عشرة –أقل من خمس سنوات (سنوات الخبرة  ●

 كیف یتم تفعیل دور جامعة نجران في دعم الموھبة واالبداع في ضوء إدارة المعرفة؟ -
 :أھداف الدراسة

 :راسة إلىھدفت الد  
 .الموھبة واالبداعالتعرف على دور الجامعات في دعم  -١
 .التعرف على أثر إدارة المعرفة على الموھبة واالبداع -٢
التعرف على العوامل المؤثرة على دعم الموھبة واالبداع بجامعة نجران في ضوء إدارة  -٣

 .المعرفة
 واالبداع في ضوء الخروج بتوصیات تسھم في تفعیل دور جامعة نجران في دعم الموھبة -٤

 .إدارة المعرفة
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 :أھمیة الدراسة
 :األھمیة النظریة

تساھم الدراسة في إبراز دور جامعة نجران في دعم الموھبة واإلبداع، وبالتالي اإلفادة من  -
خالل دراسات األدبیات حول إدارة اإلبداع والموھبة الوصول إلى معرفة دور الجامعة في 

 .دعم الموھبة واإلبداع
 :ة التطبیقیةاألھمی

تبرز الدراسة المیدانیة أھم الطرق والوسائل التي تساھم في تفعیل دور الجامعات في دعم  -
الموھبة واإلبداع مما یساھم في دفع عجلة التنمیة في المملكة العربیة السعودیة تحقیقًا لرؤیة 

٢٠٣٠. 
 :منھج الدراسة

بتھ لطبیعة الدراسة، وذلك لجمع لتحقیق أھداف الدراسة، تم استخدام المنھج الوصفي لمناس
 .المادة العلمیة المتعلقة بدور جامعة نجران في دعم الموھبة واالبداع في ضوء إدارة المعرفة

 :ومن خالل ھذا اإلطار النظري وبناًء علیھ، یتم تصمیم األداة التالیة 

معرفة، استبانة للكشف عن دور جامعة نجران في دعم الموھبة واالبداع في ضوء إدارة ال -
 . تطبق على القیادات األكادیمیة وأعضاء ھیئة التدریس بالجامعة

 :حدود الدراسة
طبقت أداة الدراسة على أعضاء ھیئة التدریس وبعض القیادات األكادیمیة بجامعة :    مكانیة

 . نجران
تم تطبیق أداة الدراسة في بدایة الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي :      زمانیة

 ). ھـ١٤٣٩/١٤٤٠(
تقوم الدراسة بمحاولة الكشف دور جامعة نجران في دعم الموھبة واالبداع لدى :      موضوعیة

 .أعضاء ھیئة التدریس والطالب في ضوء إدارة المعرفة
 :مصطلحات الدراسة

  :Giftednessالموھبة 
دى المرء أعطاه إیاه بال عوض، والموھبة االستعداد الفطري ل) وھب(في اللغة مصدرھا 

وتعرف الموھبة بأنھا القدرة االستثنائیة أو ). ١٠٥٩، ص٢٠٠٤الوسیط، (للبراعة في فن أو نحوه 
واقع رعایة . (االستعداد الفطري غیر العادي لدي الفرد للتمیز في مجال ما أو مجموعة مجاالت

 ).٣٧، ص٢٠١٨الموھوبین في دولة اإلمارات العربیة المتحدة، 
لذى تتبناه الدراسة أن الموھوب ھو الفرد الذى یتوفر لدیھ قدرات وأداء التعریف اإلجرائي ا

 .متمیز في مجال أو أكثر من المجاالت التي یحتاج فیھا لرعایة في مجاالت مختلفة
  : Creativityاالبداع

الوسیط، (صار غایة في صفتھ فھو بدیع، وأبدع أتي البدیع ) بدع(في اللغة مصدرھا 
رف االبداع بأنھ عملیة نشطة تنطوي على تقدیم شيء جدید یتصف بالجدة ، كما یع)٤٣، ص٢٠٠٤
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والفائدة، كما أنھ نشاط إدراكي ینتج عنھ طریقة جدیدة أو غیر مألوفة في رؤیة المشكلة أو إیجاد حل 
لمشكلة ما، أو مزیج من القدرات واالستعدادات والخصائص الشخصیة التي إذا ما وجدت في بیئة 

 ترقي بالعملیات العقلیة لتؤدي إلى نتاجات أصیلة جدیدة سواء بالنسبة للفرد أو مناسبة یمكن أن
 ).١٠٣، ص ٢٠١١حجازي، . (المؤسسة أو المجتمع أو العالم كلھ في أحد میادین الحیاة اإلنسانیة

والتعریف اإلجرائي الذي تتبناه الدراسة ھو دعم الجامعة ألي جھد أو انتاج فكري أو بحثي    
قبل الطالب أو أعضاء ھیئة التدریس غیر تقلیدي في المجاالت المختلفة والتي من شأنھا متمیز من 

 .٢٠٣٠أن تؤدى إلى تنمیة المجتمع السعودي وتطویره تحقیقًا لرؤیة 
 :Knowledge Managementإدارة المعرفة 

لمؤسسة تعرف إدارة المعرفة بأنھا ھندسة وتنظیم البیئة اإلنسانیة والعملیات التي تساعد ا  
على إنتاج المعرفة وتوظیفھا من خالل اختیارھا وتنظیمھا واستخدامھا ونشرھا وأخیرًا نقلھا 
وتحویل المعلومات العامة والخبرات التي تمتلكھا المؤسسة لألشخاص المناسبین في الوقت 

الت المناسب لیتم تضمینھا في األنشطة اإلداریة المختلفة في صنع القرارات الرشیدة وحل المشك
 ).٣٣، ص٢٠١١الجھني، . (والتعلم التنظیمي والتخطیط االستراتیجي

توفیر المعلومات وإتاحتھا التعریف اإلجرائي الذى تتبناه الدراسة ھو قدرة النظام الجامعي على 
لجمیع المنتسبین بھا والمستفیدین بحیث تتمكن الجامعة من انتاج وتوظیف ونقل المعرفة واقامة 

 . صى استفادة من المعرفةشراكات لتحقیق أق
 :االطار النظري

 :دور الجامعات في دعم الموھبة واالبداع-
یمثل اإلبداع ظاھرة معقدة ذات أبعاد متعددة لھا آثار اقتصادیة فھو یولد النمو االقتصادي 

من خالل األنشطة ذات األصل اإلبداعي الفردي ھذه األنشطة ناتجة عن عمل أو تفاعل "  والتنمیة
ات والمنظمات واألفراد في مكان مبدع، ویتم تحدیدھا في براءات االختراع ، والعالمات المؤسس

التجاریة والتصمیم، فأصبح ھام للتنمیة االقتصادیة اآلن أكثر من أي وقت مضى من قبل 
فبلغت قیمة التجارة العالمیة . ألنھ یدمج ویؤثر على بقیة االقتصاد. المؤسسات األكادیمیة والسیاسیة

، وأكثر من الضعف من عام ٢٠١١ ملیار دوالر في عام ٦٢٤السلع والخدمات اإلبداعیة في 
، ویؤثر على اإلبداع (.P8, 2014, Correia, C. M., Costa, J. S). ٢٠١١ إلى عام ٢٠٠٢

المھارات ذات الصلة بالمجال، والعملیات ذات الصلة باإلبداع ودوافع : ثالثة مكونات داخلیة فردیة
 Teresa). مكون الرئیس ھو البیئة المحیطة على وجھ الخصوص أى البیئة االجتماعیةال. المھام

M. Amabile, 2014, P3)  
أما تجربة جامعة العلوم اإلسالمیة المالیزیة في رعایة الموھوبین بدأت ببرنامج لؤلؤة   

نوعة من الموھوبین والمتفوقین والذي یضم الطلبة العباقرة الذین یملكون درجات عالیة ومت
المھارات والقدرات الخارقة في حفظ وفھم وتفسیر القرآن والسنة النبویة وتطبیقھما في حیاتھم 
العملیة، وإیقاظ روح االبداع واالبتكار لدیھم في المجال المعرفي والتكنولوجي، ووضع البرنامج 

)  اللئ اإلنسانمركز(إلعداد علماء وقادة المستقبل، ویحتضن الطالب من سن الثامنة وتم إنشاء 
الكتشاف الطلبة الموھوبین والمتفوقین والعمل على تطویر وتعزیز إمكاناتھم وقدراتھم بشكل كلي 
للوصول بھم إلى المستوى المثالي والذي یلبي رغباتھم وطموحاتھم، كذلك یعقد برنامج االثراء 

لیاء أمورھم حیث یتم وتعزیز بشكل مستمر یقدم الدعم للطلبة الموھوبین في المنازل عن طریق أو
تدریب مرشدین تربویین لمتابعة الطلبة من خالل موقع خاص وروابط عن طریق االنترنت، 
وكذلك برنامج تدریبي حول التعزیز وتقییم الطلبة، ویحتوى البرنامج على مجموعة من العناصر 
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ة نجاح في طریق المتنوعة والمتعددة، وعلى تقییم األداء، وعلى التحدیات التي تواجھھ وتقف عقب
ھذا البرنامج، برنامج المخیم العلمي المتكامل ویعقد في االجازة المدرسیة كل عام مرتین وتقوم 

. اللجنة العلمیة المشرفة على المركز بتحدید المواضیع االثرائیة التي سیتم طرحھا في المخیم العلمي
 )   ١٩٧ -١٩٤، ص ص  ٢٠١١اسماعیل، عیاصره، (

ربیة السعودیة بدأت رعایة الموھوبین على عدة مراحل بإعداد برنامج وفي المملكة الع 
م، وتأسیس مؤسسة الملك عبد العزیز ورجالھ ١٩٩١الكشف عن الموھوبین ورعایتھم في العام 

م تم ٢٠٠٦م، ثم تقدیم الرعایة النفسیة واالجتماعیة للموھوبین، وفي العام ١٩٩٩للموھوبین عام 
بد العزیز یھدف لرعایة األفراد الموھوبین والمبدعین، من خالل وضع مشروع لمؤسسة الملك ع

مراكز االبداع والتمیز والبرامج اإلثرائیة وبناء نظام لتولید األفكار وتبنیھا وتطویرھا في المجتمع، 
وإنشاء حاضنات الستثمار وتسویق براءات االختراع واالبتكارات التي یطورھا الموھوبون، 

 إعالم لتوفیر الدعم لرعایة الموھوبین لدى فئات المجتمع السعودي كافة، وإنشاء برنامج تعریفي
ونشر الوعي باالبتكار واالبداع وروح المبادرة ونشر مفردات الخطة لجمیع األطراف ذوو العالقة 
بالموھوبین والمبدعین والمبتكرین، دعم البحوث في قضایا الموھبة واالبداع، والعدید من المشاریع 

 )  ٥٢٥، ٢٠١٠الحلوة، . (لتي أثرت میدان الموھبة واإلبداعالرائدة ا
في االستراتیجیة المقترحة لرعایة الطالب الموھوبین بالجامعات ) ٢٠١١االحوس، (ویقترح   

السعودیة في ضوء التجارب العالمیة، أن تصبح كل جامعة في المملكة العربیة السعودیة قادرة على 
ستویاتھم ونوعیة موھبتھم ومیولھم وقدراتھم، وكذلك بناء أن ترعى طالبھا الموھوبین حسب م

شراكة بین الجامعات والمؤسسات المعنیة برعایة الطالب الموھوبین في المجتمع السعودي، كذلك 
حددت االستراتیجیة ضرورة الرعایة الشاملة للموھوبین تنظیمیًا وعلمیًا ونفسیًا واجتماعیًا وصحیًا 

 .واقتصادیًا
عرض السابق یتضح ضرورة أن توجھ عملیات دعم الجامعات السعودیة ومن خالل ال  

تبدأ من تقدیم الخبرات والدعم األكادیمي لمراكز رعایة : للموھبة واإلبداع في عدة محاور ھامة
الموھوبین بالمجتمع، ثم بناء شراكات مع المؤسسات المختلفة في المجتمع لحل مشكالتھا، وكذلك 

تلفة لجمیع منسوبیھا من طالب وأعضاء ھیئة تدریس من الموھوبین، تقدیم الدعم بصوره المخ
 .وكذلك عقد العدید من المؤتمرات والمسابقات العلمیة التي تشجع على االبتكار واالبداع

 :دور إدارة المعرفة على الموھبة واإلبداع
 أي تسھم التنمیة البشریة بدور فعال في تحقیق معدالت عالیة من النمو االقتصادي في

مجتمع، فارتفاع المستوى التعلیمي لألفراد یؤثر في ارتفاع إنتاجیة الفرد في المجتمع، وھذا ھو 
الدور الذي البد أن تلعبھ جامعاتنا بتوفیر تعلیم متمیز ومخرجات التعلیم والتخصصات الجدیدة 

محلي المرتبطة بسوق العمل، كذلك ربط التطورات التكنولوجیة الحدیثة بحاجات المجتمع ال
وتوظیفھا بالصورة التي تدعم بھا دور مؤسسات ومراكز تسویق الخدمات ألداء دورھا األساسي 

لذلك ظھرت الخطط ). ٥٦٠، ص ٢٠١٤البشیر،(في الخدمات البحثیة والمھنیة بمستوى أفضل 
الطموحة للتنمیة في العدید من دول العالم والتي تسعي المساھمة في حركة التطور العلمي على 

ى العالم، ومن ھنا ظھر االھتمام بدور المعرفة وإدارتھا، وتبنت العدید من المؤسسات عقدت مستو
 .شراكات مع الجامعات على مستوى العالم

فإدارة المعرفة تمر بعدة مراحل أولھا مرحلة تطویر وإعداد المعرفة والتي تتم من خالل 
، تلیھا مرحلة اكتساب المعرفة والتي عملیات التعلیم واإلبداع واالبتكار، ومن خالل جھود البحث

تتم من خاللھا السیطرة على المعرفة واكتسابھا وتخزینھا واالحتفاظ بھا من أجل االستخدام في 
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عملیات المعالجة المختلفة، ثم تأتي مرحلة غربلة وتھذیب المعرفة، حیث تنظم المعرفة وتتحول إلى 
ع ونشر المعرفة عن طریق التعلیم والبرامج أشكال مفیدة تحقق منافع للمؤسسة، ثم مرحلة توز

التدریسیة والنظم المستندة بالمعرفة وشبكات األعمال الخبیرة، ثم مرحلة الرفع المعرفي فتكون 
المنظمة قد تبنت وطبقت المعرفة التي تحقق للمؤسسة عملیات تعلم أفضل وتزید من عملیات 

 )   ٢٣ ، ص٢٠١١عبد المالك،. (تنافسیةاالبتكار واإلبداع وتكون أساسًا متینًا للمیزة ال
وإذا ما انتقلنا إلى التوسع في اكتساب المعرفة واستخدامھا فإن ذلك ال یعتمد على الباحثین 
والعلماء بتوسیع دائرة المعرفة ونشرھا، بل تعتمد بشكل أساسي على طبیعة وحجم سوق الطلب 

نشاطات إنتاج وتسویق السلع والخدمات على نتائج ھذه األنشطة باستخدام تطبیقات المعرفة، ثم 
الجدیدة الناتجة عن ھذه التطبیقات، كما یساھم القطاع الخاص عادة بالجزء األكبر من نشاطات 
البحث والتطویر ألنھ یقوم بدور رئیسي في عملیات اإلنتاج والتسویق التي تلبي االحتیاجات 

من االنفاق % ٦٠الخاص یتحمل ما یزید على المتعددة والمتجددة لألسواق العالمیة، كما أن القطاع 
في % ٧٠التطویر في الوالیات المتحدة االمریكیة ویصل إلى الوطني على نشاطات البحث و

في كل من الیابان وكوریا الجنوبیة، كما أن ھناك دول حدیثة العھد مثل % ٨٠االتحاد األوروبي و 
تایوان والصین وكوریا الجنوبیة استطاعت ان تقفز بنموھا االقتصادي وفي معدالت إنفاقھا خالل 

اطات البحث والتطویر إلى نسب مرتفعة التي أتاحت لھا اللحاق بغالیة عقود قلیلة من الزمن على نش
 )  ٥٠، ص ٢٠١٠محمود، . (دول العالم المتقدمة وربما تفوقت علیھا

" عمال"وھو ما یعرف بـ . ومن العناصر الرئیسیة إلدارة المعرفة البشر ولیس التكنولوجیا
علم ومشاركة المعرفة، باإلضافة إلى التقنیات فالشركات تولي اھتمامًا خاصًا لمھارات الت. المعرفة

كذلك تولید المعرفة التنظیمیة واستخدامھا وتوفیرھا وقیاسھا، وفي الجامعات، یتم . والعملیات
تطویر البوابات التعلیمیة من أجل توفیر سھولة الوصول إلى الموارد والخدمات األكادیمیة 

میة ھو ربط المكونات الداخلیة والخارجیة للمؤسسة الھدف الرئیسي من البوابات التعلی. واإلداریة
بموارد الحرم الجامعي باستخدام واجھة مخصصة تنظم الدخول للفرد والحصول على المعلومات 

 3p(   .، Sireteanu ،2007)من مصادر متعددة 
وظھر أثر المعرفة على االقتصاد، وقد ساعدت المؤسسات القائمة على المعرفة في تخزین 

فالجامعات ساھمت بمناھجھا وكذلك بالبحوث التنافسیة كما تحدد دور . وتبادل المعرفة لقرون
كما یتضح دور الجامعات كمصدر . الجامعات في تنظیم المشاریع والشركات الناشئة ومؤسساتھا

ناشئة في نقل المعرفة والتكنولوجیا، كما تمثل الجامعات بیئات لنظم البحث والتدریس؛ للشركات ال
. ومؤسسات التدریب لباحثینا المستقبلیین؛ كما تمثل مراكز لالبتكار والمنافسة في االقتصاد المحلي

وتساھم في تحقیق نتائج بحثیة أسرع وأفضل للتسویق؛ وتحسین أداء االبتكار والتعجیل بنشر 
 . (Mapuranga, 2016, PP 21- 22. (لتكنولوجیات الجدیدةا

فالتنمیة االقتصادیة تبرز من خالل دور الجامعة حیث أصبحت الجامعات شركاء أكثر من 
الحكومة مع المؤسسات الصناعیة بھدف البحث عن حلول للمشكالت التي تواجھھا، كذلك مساعدة 

كز أبحاث مبتكرة، كما تعتمد الجامعات رؤیة الطالب الباحثین والموظفین من خالل إنشاء مرا
التي تشمل البحوث في الصناعة، وتعمل الحكومة على ) داخل وخارج الجامعات(موسعة للتعلیم 

كذلك تطویر التعلیم والتدریب . تعلیم الناس أدوار جدیدة في العلوم أو التنمیة القائمة على التكنولوجیا
ب المھارات بشكل متزاید والتسویق التجاري باإلضافة إلى أظھر دور جدید للجامعة من حیث اكتسا
   ( Ferguson & Fernández , 2015, PP136 - 137). االتجاھات المختلفة للتعلیم في ھذه األیام

ویظھر من العرض السابق ضرورة تطویر نظمنا التعلیمیة وأن تكون البدایة من سوق 
 وكیف تستطیع الجامعات بكل ما تحتویھ من العمل وعقد شراكات مع المؤسسات االقتصادیة،
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موارد بشریة متمیزة من تلبیة احتیاجات ھذه المؤسسات ومن حل مشكالتھا ومن تطویر منتجاتھا، 
فبذلك یصبح التعلیم فعال ومرتبط بسوق العمل، وتصبح المعرفة موجھة كما تصبح إدارتھا لصالح 

 .عملیة التنمیة في المجتمع
ابراز دور جامعة نجران في دعم الموھبة واإلبداع في ضوء إدارة وسوف تحاول الدراسة 

 .المعرفة عن طریق الدراسة المیدانیة
 :الدراسة المیدانیة

 :ھدفت الدراسة المیدانیة الكشف عن

 .دور جامعة نجران في دعم الموھبة واإلبداع في ضوء إدارة المعرفة -

جران في دعم الموھبة واإلبداع جامعة نالخروج بنتائج وتوصیات تساھم في تفعیل دور  -
 .في ضوء إدارة المعرفة

 :عینة الدراسة
تم تطبیق أداة الدراسة على عینة عشوائیة من أعضاء ھیئة التدریس بجامعة نجران وذلك في 

من المجتمع  % ١٢٫٤عضوًا، وتمثل نسبة ) ٨٤( ه، بلغ عددھا ١٤٣٩/١٤٤٠العام الدراسي 
 .یظھر خصائص أفراد عینة الدراسة) ١(  ، والجدول (1)عضوًا ) ٦٧٥(األصلي الذي یبلغ  

 خصائص أفراد عینة الدراسة) ١(جدول 
 الجملة الخصائص  المتغیر

 – ٥من   سنوات١٠اكثر من  الفئات
 سنوات١٠

 ٥أقل من 
 سنوات

 
 الخبرة

 84 7 36 41 العینة
الرتبة   أستاذ مساعد أستاذ مشارك أستاذ الفئات

 84 62 14 8 العینة األكادیمیة
  أنثى ذكر الفئات

 النوع
 84 17 67 العینة
  نظري عملي الفئات

 التخصص
 84 29 55 العینة
  غیر سعودي سعودي الفئات

 الجنسیة
 84 76 8 العینة
  ال یشغل منصب قیادي یشغل منصب قیادي الفئات

 القیادة
 84 74 10 العینة

                                                             

 .٢٠١٨عمادة شؤون أعضاء ھیئة التدریس، : جامعة نجران() 1
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 :أداة الدراسة
بیانات أساسیة تشمل متغیرات الدراسة، أما : ئین، الجزء األولتكونت أداة الدراسة من جز

عبارة تقیس مدى الدعم الذي تقدمھ الجامعة ) ٣٥(الجزء الثاني وھو عبارات االستبیان مكون من 
ویطلب من . یوضح توزیع عبارات االستبانة على محاورھا) ٢(لإلبداع واالبتكار، والجدول التالي 

 ).موافق، محاید، غیر موافق(ین عینة الدراسة االختیار ب
 توزیع عبارات االستبانة على المحاور) ٢(جدول 

 أرقام العبارات المحور م
 10 التمیز البحثي 1
 15 -11 بناء الشراكات مع مؤسسات المجتمع المحلي 2
 21 – 16 رعایة الموھوبین والمبدعین 3
 29 -22 ارالمشاركة في منافسات ومؤتمرات تدعم الموھبة واالبتك 4
 35 – 30 تنمیة الموھبة واإلبداع في ضوء ادارة المعرفة   5

 بخالف المحور األول لما تفرضھ - وجود نوع من التوازن ) ٢(ویتضح من الجدول 
 بین عدد العبارات في كل محور إلى، حیث لم تتجاوز - الدراسة من أھمیة وجود مثل تلك العبارات 

 . عبارات٥ عبارات ولم تقل عن ١٠كل محور 
 :صدق المحكمین

قام الباحث بعرض االستبانة على مجموعة من أساتذة التربیة كمحكمین، وذلك إلبداء 
الرأي حول مناسبة االستبانة للعینة، ومدي تمثیل العبارات لكل محوٍر، وقد تم حساب نسبة اتفاق 

ات التي حصلت على نسبة السادة المحكمین على مدى تمثیل العبارات، بحیث یتم اإلبقاء على العبار
فأكثر، وتم تعدیل بعض العبارات وفقًا لما اقترحھ السادة المحكمون، وقد بلغت % ٩٠اتفاق 

 . عبارة) ٣٥(االستبانة في صورتھا النھائیة 
 : حساب معامل الثبات

 ):    ٣(تم حساب الثبات باستخدام معادلة كرونباخ ألفا ویظھر في الجدول 
  بمعامل الثبات ألفا كرونباخ لالستبانة ومحاورھا  قیمة الثبات) ٣(جدول 

 قیمة الثبات المحاور
 0.728 التمیز البحثي

 0.826 بناء الشراكات مع مؤسسات المجتمع المحلي
 0.886 رعایة الموھوبین والمبدعین

 0.940 المشاركة في منافسات ومؤتمرات تدعم الموھبة واالبتكار
 0.888 وء ادارة المعرفة  تنمیة الموھبة واإلبداع في ض

 0.951 االستبانة ككل
قیمة الثبات عن طریق معامل ألفا كرونباخ لالستبانة ككل ) ٣(ویتضح من الجدول 

 .وھو معامل عالي یمكن التعویل علیھ في تطبیق أداة الدراسة) ٠٫٩٥(
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 :صدق االتساق الداخلي
 ارتباط بیرسون لتحدید درجة ارتباط  معاملقام الباحث بحساب صدق االتساق الداخلي باستخدام

 .  الفقرة بالمحور وباألداة ككل والجداول التالیة تبین ذلك
 معامالت ارتباط الفقرة مع المحور)  ٤(الجدول

 التمیز البحثي
بناء الشراكات مع 
مؤسسات المجتمع 

 المحلي

رعایة الموھوبین 
 والمبدعین

المشاركة في منافسات 
ومؤتمرات تدعم 

 االبتكارالموھبة و

تنمیة الموھبة واإلبداع 
في ضوء ادارة المعرفة

معامل  م
 االرتباط

نوع 
معامل  م الداللة

 االرتباط
نوع 
معامل  م الداللة

 االرتباط
نوع 
معامل  م الداللة

 االرتباط
نوع 
معامل  م الداللة

 االرتباط
نوع 
 الداللة

1 .412 .000 11 .805 .000 16 .831 .000 22 .800 .000 30 .859 .000 
2 .574 .000 12 .860 .000 17 .843 .000 23 .848 .000 31 .786 .000 
3 .652 .000 13 .805 .000 18 .914 .000 24 .814 .000 32 .763 .000 
4 .528 .003 14 .804 .000 19 .911 .000 25 .798 .000 33 .788 .000 
5 .319 .000 15 .743 .000 20 .459 .000 26 .821 .000 34 .859 .000 
6 .610 .000    21 .797 .000 27 .868 .000 35 .766 .000 
7 .477 .000       28 .916 .000    
8 .575 .000       29 .874 .000    
9 .496 .000             

10 .676 .000             
الفقرات مع محاورھا تحقق صدق االتساق الداخلي، حیث كان معامل ارتباط ) ٣(یتضح من الجدول  

 ).٠٫٠١(ومع األداة ككل دالة إحصائیًا عند مستوى 
 :نتائج الدراسة المیدانیة وتفسیرھا

 ما مدى دعم جامعة نجران للموھبة واالبداع في ضوء إدارة المعرفة؟: التساؤل األول: أوًال
 :یتضح ذلك من خالل استجابات العینة حول محاور أداة الدراسة 

 استجابات عینة الدراسة من أعضاء :(٥(ویظھر الجدول ،  التمیز البحثي: المحور األول -١
 : ھیئة التدریس حول التمیز البحثي

 )   التمیز البحثي(استجابات عینة الدراسة حول المحور األول ) ٥(جدول 
 العبارات م تكرارات االستجابات

 فقغیر موا محاید موافق
المتوسط 
 الحسابي

مستوى 
 الترتیب الموافقة

یوجد مراكز بحثیة متخصصة داخل  1
 .الجامعة

 2 موافق 2.69 4 18 62

یساھم الباحثین في وضع استراتیجیة  2
 .وخطط البحث العلمي

 7 محاید 2.26 11 40 33

یتم تقییم الجامعة لعضو ھیئة التدریس  3
 .على أساس التمیز البحثي

 4 موافق 2.35 13 28 43

لي المناسب تقدم الجامعة الدعم الما 4
 .إلنجاز البحوث العلمیة

 3 موافق 2.52 8 24 52
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 العبارات م تكرارات االستجابات
 فقغیر موا محاید موافق

المتوسط 
 الحسابي

مستوى 
 الترتیب الموافقة

توفر الجامعة مكتبة إلكترونیة متطورة  5
 .ومحدثة

 1 موافق 2.84 2 9 73

تختار الجامعة أعضاء ھیئة التدریس  6
 .بناء على خبراتھم ومھاراتھم البحثیة

 6 محاید 2.27 15 31 38

توفر الجامعة التفرغ البحثي ألعضاء  7
 .ة التدریسھیئ

 10 محاید 1.79 32 37 15

تتجھ بحوث أعضاء ھیئة التدریس نحو  8
 .تحقیق االبتكار واالبداع

 5 موافق 2.33 6 44 34

تشرك الجامعة الطالب المبدعین في  9
 .الفرق البحثیة مع أعضاء ھیئة التدریس

 9 محاید 1.86 26 43 15

تستفید الجامعة من نتائج البحوث في  10
 . ءات تنمیة االبداع واالبتكاردعم إجرا

 8 محاید 2.04 18 44 22

) التمیز البحثي(متوسط استجابات العینة حول عبارات المحور األول ) ٥(یتضح من الجدول 
توفر الجامعة مكتبة إلكترونیة متطورة (، وجاءت عبارة )محاید) (٢٫٢٩(حیث جاءت بدرجة 

ذلك أن جامعة نجران تمتلك مكتبة الكترونیة ، ویظھر )٢٫٨٤(كأعلى استجابة بدرجة ) ومحدثة
فعالة یستفید منھا جمیع منتسبي الجامعة من طالب وأعضاء ھیئة تدریس وإداریین، وتفید ھذه 
المكتبة بما تملكھ من قواعد علمیة بحثیة في توفیر األداة المتمیزة لكل الباحثین، حیث أن ھذه 

توفر الجامعة التفرغ البحثي ألعضاء (رفة، وعبارة المكتبة بھا أبحاث علمیة في جمیع نواحي المع
، ویظھر ذلك أن الجامعة ال تدعم عنصر ھام من )١٫٧٩(كأقل استجابة بدرجة .) ھیئة التدریس

عناصر التمیز البحثي وھو التفرغ البحثي حیث أن عضو ھیئة التدریس بحاجة ماسة لفترة التفرغ 
راء تمیز في الجانب البحثي وذلك إلن عضو ھیئة العلمي مما توفر لھ القدرة على التفرغ إلج

التدریس مثقل بأعباء إداریة وبحثیة تقلل من قدراتھ في الجانب البحثي، ویتفق ذلك مع دراسة 
 .التي تناولت التمیز البحثي في الجامعات) ٢٠١٥المصري، األغا، (
استجابات ): ٦(جدول ویظھر ال بناء الشراكات مع مؤسسات المجتمع المحلي، :المحور الثاني-٢

 :عینة الدراسة من أعضاء ھیئة التدریس حول بناء الشراكات مع مؤسسات المجتمع المحلي
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 )   بناء الشراكات مع مؤسسات المجتمع المحلي(استجابات عینة الدراسة حول المحور الثاني ) ٦(جدول 
 تكرارات االستجابات

  غیر محاید موافق العبارات م
  موافق

المتوسط 
 الحسابي

  مستوى
 الترتیب افقة المو

تقیم الجامعة شراكات مع مؤسسات  11
المجتمع المحلي تتیح تبادل 

 .الخبرات
 2 موافق 2.55 8 21 55

تتیح الجامعة نتائج دراساتھا  12
  .وبحوثھا إلكترونیًا لخدمة المجتمع

 
 4 موافق 2.33 13 30 41

یساھم أعضاء ھیئة التدریس في حل  13
المشكالت التي تواجھ مؤسسات 

 .المجتمع المحلي
 3 موافق 2.50 9 24 51

تنظم الجامعة لقاءات مع مسؤولي  14
مؤسسات المجتمع المحلي للتعرف 

 .على احتیاجاتھم
 1 موافق 2.60 2 29 53

یوجد لدى الجامعة مراكز تعمل على  15
 5 محاید 1.90 24 44 16 .تحویل األفكار لمنتجات

بناء الشراكات (متوسط استجابات العینة حول عبارات المحور الثاني ) ٦(الجدول یتضح من   
تنظم (، وجاءت عبارة )موافق) (٢٫٣٧(حیث جاءت بدرجة ) مع مؤسسات المجتمع المحلي

كأعلى استجابة ) الجامعة لقاءات مع مسؤولي مؤسسات المجتمع المحلي للتعرف على احتیاجاتھم
اھتمام جامعة نجران بإجراء لقاءین مع مسؤولي الھیئات والمؤسسات ، ویظھر ذلك )٢٫٦٠(بدرجة 

ھـ وذلك بھدف عقد ١٤٤٠/ ربیع ثاني / ٤المجتمعیة الحكومیة واألھلیة، كان آخرھم لقاء یوم 
شراكات مع مؤسسات المجتمع المحلي، والتعرف على االحتیاجات المجتمعیة لھذه المؤسسات 

یوجد لدى الجامعة مراكز تعمل على تحویل (مجتمع، وعبارة والترابط الوثیق بین الجامعة وال
، ویظھر ذلك افتقاد الجامعة لمراكز رعایة اإلبداع )١٫٩٠(كأقل استجابة بدرجة ) األفكار لمنتجات

والموھبة أو المراكز التي تسعي لتحویل األفكار واالبتكارات إلى منتجات، ویتفق ذلك مع دراسة 
(Al Sardy, 2015).  
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استجابات عینة الدراسة من ): ٧(ویظھر الجدول  رعایة الموھوبین والمبدعین، :المحور الثالث-٣
 :أعضاء ھیئة التدریس حول رعایة الموھوبین والمبدعین

 )   رعایة الموھوبین والمبدعین(استجابات عینة الدراسة حول المحور الثالث ) ٧(جدول 
 تكرارات االستجابات

 العبارات م
  غیر  محاید موافق

 موافق

المتوسط 
 الحسابي

مستوى 
 الترتیب الموافقة

یوجد مراكز متخصصة في الجامعة  16
 3 محاید 1.96 24 39 21 .لرعایة المبدعین والمبتكرین

تقدم الجامعة خدمات أكادیمیة لمراكز  17
 3 محاید 1.96 21 45 18 .رعایة االبتكار واالبداع في المجتمع

 الموھوبین والمبدعین یتم الكشف عن 18
 2 محاید 2.07 19 40 25 .من الطالب

یتم رعایة الموھوبین والمبدعین من  19
 4 محاید 1.95 22 44 18 .الطالب وتطویر مھاراتھم

تتوفر لدى الجامعة شبكة انترنت تدعم  20
 1 موافق 2.57 5 26 53 .مناخ اإلبداع واالبتكار

تخصص الجامعة میزانیة لدعم  21
عین والموھوبین في كافة المبد

 .المجاالت
 5 محاید 1.83 23 52 9

رعایة (متوسط استجابات العینة حول عبارات المحور الثالث ) ٧(یتضح من الجدول    
تتوفر لدى الجامعة (، وجاءت عبارة )محاید) (٢٫٠٥(حیث جاءت بدرجة ) الموھوبین والمبدعین

، ویظھر ذلك وجود أداة )٢٫٥٧(على استجابة بدرجة كأ) شبكة انترنت تدعم مناخ اإلبداع واالبتكار
ھامة تساعد في توفیر مناخ علمي یدعم البحث واالبداع واالبتكار، وھي شبكة اإلنترنت حیث 
جامعة نجران تمتلك في مبني المدینة الجامعیة بنیة تحتیة تقنیة توفر شبكة إنترنت فائقة السرعة 

تخصص الجامعة میزانیة (لم ولإلبداع واالبتكار، وعبارة تسھم في توفیر مناخ داعم للتعلیم والتع
، ویظھر عدم وضوح )١٫٨٣(كأقل استجابة بدرجة ) لدعم المبدعین والموھوبین في كافة المجاالت

مخصصات المیزانیة الموجھة لدعم المبدعین والموھوبین من الطالب، أما بخصوص دعم أعضاء 
دعم للمشاریع البحثیة التي یقدمھا أعضاء ھیئة التدریس، ھیئة التدریس فتوجھ عمادة البحث العلمي 

 ).٢٠١٨الغامدي، (ویتفق ذلك مع دراسة 
ویظھر الجدول المشاركة في منافسات ومؤتمرات تدعم الموھبة واالبتكار، : المحور الرابع-٤
استجابات عینة الدراسة من أعضاء ھیئة التدریس حول المشاركة في منافسات ومؤتمرات ): ٨(

 :عم الموھبة واالبتكارتد
  
  
  



  

  م٢٠١٩لسنة  العشرون العدد                                     مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

١٢٩

المشاركة في منافسات ومؤتمرات تدعم (استجابات عینة الدراسة حول المحور الرابع ) ٨(جدول 
 )الموھبة واالبتكار

 العبارات م تكرارات االستجابات
 غیر موافق محاید موافق

المتوسط 
 الحسابي

مستوى 
 الترتیب الموافقة

طالب تنظم الجامعة مسابقات بین ال 22
 1 موافق 2.45 13 20 51 .لتحفیز الطالب على ابراز مواھبھم

تشارك الجامعة في المسابقات العلمیة  23
 2 موافق 2.38 11 30 43 .محلیًا ودولیًا

تقیم الجامعة ندوات ولقاءات تساھم في  24
 3 محاید 2.32 18 21 45 .تنمیة االبداع واالبتكار

ي تنمیة تقیم الجامعة مؤتمرات تساھم ف 25
 7 محاید 1.92 24 42 18 .االبداع واالبتكار

تتیح الجامعة الفرصة ألعضاء ھیئة  26
التدریس في المشاركة في المؤتمرات 

 .الدولیة
 4 محاید 2.16 30 10 44

تتیح الجامعة الفرصة للطالب لحضور  27
 6 محاید 1.98 30 25 29 .مؤتمرات علمیة

ت یتم عقد مسابقات علمیة ومنافسا 28
 5 محاید 2.15 23 25 36 .تسھم في تنمیة لإلبداع واالبتكار

ترعى الجامعة الطالب في المسابقات  29
الدولیة في مختلف میادین اإلبداع 

 .واإلبتكار
 8 محاید 1.88 33 28 23

المشاركة في (متوسط استجابات العینة حول عبارات المحور الرابع ) ٨(یتضح من الجدول    
، وجاءت عبارة )محاید) (٢٫١٥(حیث جاءت بدرجة ) ت تدعم الموھبة واالبتكارمنافسات ومؤتمرا

كأعلى استجابة بدرجة ) تنظم الجامعة مسابقات بین الطالب لتحفیز الطالب على ابراز مواھبھم(
، ویظھر ذلك توجھ الجامعة إلقامة مسابقات بین الطالب وإن كانت أغلب ھذه المسابقات )٢٫٤٥(

ترعى الجامعة الطالب في ( الجامعة منشآت ریاضیة متمیزة، ، وعبارة ریاضیة حیث تمتلك
، ویظھر ذلك )١٫٨٨(كأقل استجابة بدرجة ) المسابقات الدولیة في مختلف میادین اإلبداع واالبتكار

قلة المشاركة في المسابقات سواء على مستوى المملكة أو على مستوى العالم والتي تظھر التبادل 
ب وأقرانھم في مختلف الجامعات سواء السعودیة أو العالمیة مما یساھم في الفكري بین الطال

االنفتاح على العالم وكذلك المنافسة القویة في مجال اإلبداع واالبتكار، ویتفق ذلك مع دراسة 
 ).٢٠١٣صیام، (
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): ٩(ویظھر الجدول  تنمیة الموھبة واإلبداع في ضوء ادارة المعرفة، :المحور الخامس-٥
تجابات عینة الدراسة من أعضاء ھیئة التدریس حول تنمیة الموھبة واإلبداع في ضوء ادارة اس

 :المعرفة
تنمیة الموھبة واإلبداع في ضوء ادارة (استجابات عینة الدراسة حول المحور الخامس ) ٩(جدول 

 )المعرفة
 العبارات م تكرارات االستجابات

 غیر موافق محاید موافق
المتوسط 
 الحسابي

مستوى 
 الترتیب الموافقة

توفر الجامعة الفرصة لتدریب  30
 .الموھوبین والمبدعین

 3 محاید 2.11 20 34 30

تمنح الجامعة الموھوبین والمبدعین  31
 .مكافآت على براءات االختراع

 5 محاید 2.02 23 36 25

تقیم الجامعة مسابقات للترجمة العلمیة  32
 .في مختلف مجاالت المعرفة

غیر  1.64 42 30 12
 موافق

6 

تساھم الجامعة في عملیات نشر  33
 .األبحاث المتمیزة

 2 محاید 2.15 15 41 28

تسعى الجامعة لتوظیف نتائج البحوث  34
 .بطرق تطبیقیة

 4 محاید 2.07 20 38 26

تسعى الجامعة لتوفیر أوعیة نشر ذات  35
 . مواصفات دولیة

 1 محاید 2.29 22 15 47

تنمیة (متوسط استجابات العینة حول عبارات المحور الخامس ) ٩(الجدول یتضح من    
، وجاءت عبارة )محاید) (٢٫٠٤(حیث جاءت بدرجة ) الموھبة واإلبداع في ضوء إدارة المعرفة

، ویظھر )٢٫٢٩(كأعلى استجابة بدرجة ) تسعى الجامعة لتوفیر أوعیة نشر ذات مواصفات دولیة(
في النشر العلمي لألبحاث التي یقدمھا أعضاء ھیئة التدریس، وعبارة ذلك أن جامعة نجران تساھم 

كأقل استجابة بدرجة ) تقیم الجامعة مسابقات للترجمة العلمیة في مختلف مجاالت المعرفة(
، ویظھر ذلك ضعف المخصصات التي توجھ للترجمة العلمیة في مختلف التخصصات )١٫٦٤(

لمي في مختلف المجاالت ویساھم في دعم مناخ االبداع وھذه الترجمة تساھم في نشر التراث الع
 .(٢٠١٠الجھني،)واالبتكار وبخاصة في التخصصات العلمیة، ویتفق ذلك مع دراسة 

 ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة حول محاور االستبیان من وجھة نظر :التساؤل الثاني: ثانیًا
التخصص، الجنسیة، القیادة، النوع، : لیةأعضاء ھیئة التدریس بالجامعة وفقًا للمتغیرات التا

 . الوظیفة، الخبرة
یتضح ذلك من خالل إجراء تحلیل التباین الستجابات عینة الدراسة حول متغیرات الدراسة 

 :التالیة
ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة حول محاور االستبیان من وجھة نظر عینة الدراسة  -١

 )١٠(وفقًا للنوع؟ ویتضح ذلك من الجدول 
  
  



  

  م٢٠١٩لسنة  العشرون العدد                                     مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

١٣١

 وداللتھا لمحاور االستبانة " ت"المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري وقیمة ) ١٠(جدول 
 حسب متغیر النوع

 المحاور إناث ذكور

االنحراف  المتوسط
االنحراف  المتوسط المعیاري

 المعیاري
مستوى  قیمة ت

 الداللة

 غیر دالة 839. 4.24 22.352 3.37 23.164 التمیز البحثي
اء  سات  بن ع مؤس شراكات م  ال

 0.001 3.565 2.60 10.058 2.33 12.373 المجتمع المحلي

 0.05 2.059 3.81 10.941 2.99 12.716 رعایة الموھوبین والمبدعین
سات  ي مناف شاركة ف الم
ة    دعم الموھب ؤتمرات ت وم

 واالبتكار
17.910 5.08 14.764 5.97 2.198 0.05 

ي  داع ف ة واإلب ة الموھب تنمی
 غیر دالة 1.671 4.16 11.000 3.47 12.641 ة المعرفة  ضوء ادار

 0.05 2.386 17.89 69.117 14.14 78.806 االستبانة مجملة
، ٢(توجد فروق ذات داللة إحصائیة حول متغیر النوع، في المحاور ) ١٠(یتضح من الجدول 

تدریس من الذكور لصالح الذكور مما یعني أن مساھمات أعضاء ھیئة ال) ، واالستبانة مجملة٤، ٣
بینما اإلناث ) ٤٤٩(في األنشطة المختلفة أعلى، كذلك أن أعداد أعضاء ھیئة التدریس من الذكور 

 .     مما یوضح أن االعتماد األكبر في كل عناصر دعم اإلبداع واالبتكار یكون على الذكور) ٢٢٦(
 متغیر النوع حول أنھ ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة حسب) ١٠(كما اتضح من الجدول 

مما یؤكد على اتفاق العینة حسب متغیر النوع حول ) ٥، ١(باقي محاور االستبانة من المحور 
التمیز البحثي، ودور الجامعة في تنمیة الموھبة واإلبداع، ویعزى ذلك إلى أن جھود الجامعة في ھذا 

     .الجانب تشمل أعضاء ھیئة التدریس من الذكور واإلناث بنفس الدرجة
ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة حول محاور االستبیان من وجھة نظر عینة الدراسة  -٢

 )١١(وفقًا للتخصص؟ ویتضح ذلك من الجدول 
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١٣٢

وداللتھا لمحاور االستبانة حسب " ت"المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري وقیمة ) ١١(جدول 
 متغیر التخصص

 المحاور عملي نظري
  االنحراف المتوسط

  المعیاري
االنحراف  المتوسط

 المعیاري
  مستوى قیمة ت

 الداللة 

 0.001 4.701- 2.93 25.241 3.28 21.818 التمیز البحثي
سات   ع مؤس شراكات م اء ال بن

 غیر دالة 1.149 - 2.68 12.344 2.47 11.672 المجتمع المحلي

 ر دالةغی 307. 3.53 12.206 3.09 12.436 رعایة الموھوبین والمبدعین
ؤتمرات      سات وم ي مناف المشاركة ف

 غیر دالة 045.- 6.07 17.310 5.05 17.254 تدعم الموھبة واالبتكار

وء   ي ض داع ف ة واإلب ة الموھب تنمی
 غیر دالة 439. - 3.80 12.551 3.60 12.181 ادارة المعرفة  

 غیر دالة 1.220 - 16.61 79.655 14.61 75.363 االستبانة مجملة
وجود فروق ذات داللة إحصائیة حول محور التمیز البحثي لصالح ) ١١(لجدول یتضح من ا

مما یعني أن جھود جامعة نجران في دعم االبداع واالبتكار تظھر بوضوح في ) العملي(التخصص 
 .التخصصات العملیة بدرجة أكبر من التخصصات النظریة

ئیة حسب متغیر التخصص أنھ ال توجد فروق ذات داللة إحصا) ١١(كما اتضح من الجدول 
مما یؤكد على اتفاق العینة ) ، االستبانة مجملة٢،٣،٤،٥(حول باقي محاور االستبانة من المحور 

حسب متغیر التخصص حول محاور االستبانة المتبقیة، ویؤكد ذلك على أن جھود الجامعة في ھذه 
 .    المحاور توجھ بنفس الدرجة للتخصصات النظریة والعملیة

 فروق ذات داللة إحصائیة حول محاور االستبیان من وجھة نظر عینة الدراسة ھل توجد -٣
 )١٢(وفقًا للجنسیة؟ ویتضح ذلك من الجدول 

 وداللتھا لمحاور االستبانة " ت"المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري وقیمة ) ١٢(جدول 
 حسب متغیر الجنسیة

 المحاور غیر سعودي سعودي

  االنحراف المتوسط
  االنحراف  المتوسط  المعیاري

 المعیاري
مستوى  قیمة ت

 الداللة

 غیر دالة 1.475 - 3.45 23.184 4.20 21.250 التمیز البحثي
سات   ع مؤس شراكات م اء ال بن

 غیر دالة 469. - 2.53 11.947 2.87 11.500 المجتمع المحلي

 الةغیر د 1.848 - 3.21 12.565 2.92 10.375 رعایة الموھوبین والمبدعین
سات    ي مناف شاركة ف الم
ة    دعم الموھب ؤتمرات ت وم

 واالبتكار
 غیر دالة 082. - 5.47 17.289 4.82 17.125

ي   داع ف ة واإلب ة الموھب تنمی
 غیر دالة 351. - 3.67 12.355 3.72 11.875 ضوء ادارة المعرفة  

 غیر دالة 912. - 15.29 77.342 16.36 72.125 االستبانة مجملة
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١٣٣

أنھ ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة حسب متغیر الجنسیة حول ) ١٢(ول یتضح من الجد
محاور االستبانة مما یؤكد على اتفاق العینة حسب متغیر الجنسیة ویعزى ذلك إلى أن توجھ الجامعة 
في توجیھ الدعم لإلبداع واالبتكار یتم بصورة متساویة بغض النظر عن الجنسیة سواء كان أعضاء 

 .    عودیین أم غیر سعودیینھیئة التدریس س
ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة حول محاور االستبیان من وجھة نظر عینة الدراسة  -٤

 )١٣(وفقًا للقیادة؟ ویتضح ذلك من الجدول 
 وداللتھا لمحاور االستبانة " ت"المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري وقیمة ) ١٣(جدول 

 حسب متغیر القیادة
 المحاور غیر قیادي قیادي

  االنحراف المتوسط
االنحراف  المتوسط المعیاري

 المعیاري
مستوى  قیمة ت

 الداللة

غیر  1.140 - 3.48 23.162 4.02 21.800 التمیز البحثي
 دالة

بناء الشراكات مع مؤسسات 
غیر  1.063 - 2.57 12.013 2.37 11.100 المجتمع المحلي

 دالة
غیر  1.315 - 3.21 12.527 3.31 11.100 رعایة الموھوبین والمبدعین

 دالة
المشاركة في منافسات ومؤتمرات 

غیر  108. - 5.49 17.297 4.79 17.100 تدعم الموھبة واالبتكار
 دالة

تنمیة الموھبة واإلبداع في ضوء 
غیر  744. - 3.69 12.418 3.47 11.500 ادارة المعرفة  

 دالة
غیر  930. - 15.43 77.418 14.94 72.600 االستبانة مجملة

 دالة
أنھ ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة حسب متغیر القیادة حول ) ١٣(یتضح من الجدول 

محاور االستبانة مما یؤكد على اتفاق العینة حسب متغیر القیادة ویعزى ذلك إلى أن توجھ الجامعة 
ادة سواء كان أعضاء في توجیھ الدعم لإلبداع واالبتكار یتم بصورة متساویة بغض النظر عن القی

 .    ھیئة التدریس یتقلدوا مناصب قیادیة أو ال یتقلدوا مناصب قیادیة
ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة حول محاور االستبیان من وجھة نظر العینة وفقًا للوظیفة؟  

 ): ١٤(ویتضح ذلك من الجدول 
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١٣٤

ة الفروق بین المجموعات من وجھة لدالل) ANOVA(تحلیل التباین ُأحادي االتجاه ) ١٤(جدول 
 نظر عینة الدراسة وفقًا للوظیفة لمحاور الدراسة الرئیسة 

مجموع  مصدر التباین المحـــاور
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسطات 
 المربعات

قیمة 
 "ف"

مستوى 
 الداللة

 6.174 2 12.349 بین المجموعات
 التمیز البحثي 12.786 81 1035.651 داخل المجموعات

  83 1048.000 التباین الكلي

.483 
 
 

 غیر دالة

 1.627 2 3.254 بین المجموعات
 6.642 81 537.984 داخل المجموعات

بناء الشراكات مع 
مؤسسات المجتمع 

 المحلي
  83 541.238 التباین الكلي

.245 
 
 

 غیر دالة

 791. 2 1.583 بین المجموعات
 10.712 81 867.703 داخل المجموعات

رعایة الموھوبین 
 والمبدعین

  83 869.286 التباین الكلي

.074 
 
 

 غیر دالة

 4.363 2 8.726 بین المجموعات
 29.654 81 2401.976 داخل المجموعات

المشاركة في 
منافسات 

ومؤتمرات تدعم 
  83 2410.702 التباین الكلي الموھبة واالبتكار

.147 
 
 

 غیر دالة

 11.442 2 22.883 بین المجموعات

 13.421 81 1087.069 داخل المجموعات

لموھبة تنمیة ا
واإلبداع في ضوء 

 ادارة المعرفة
  83 1109.952 التباین الكلي

.853 
 
 

 غیر دالة

 76.643 2 153.285 بین المجموعات

 االستبانة مجملة 240.169 81 19453.703 داخل المجموعات

  83 19606.988 التباین الكلي

 غیر دالة 319.

 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة من عینة الدراسة وفقًا للوظیفة ) ١٤(یتضح من الجدول 

حول محاور االستبانة، مما یؤكد على اتفاق عینة الدراسة حول محاور االستبانة ككل، ویشیر ذلك 
ن الدعم الذي توجھھ الجامعة ال یختلف إلى اتفاق العینة وفقًا للوظیفة، ویعزى ھذا االتفاق إلى أ

 . حسب الوظیفة، كما أن مشاركة أعضاء ھیئة التدریس ال تختلف باختالف المسمي الوظیفي
ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة حول محاور االستبیان من وجھة نظر العینة وفقًا  -٥

  ):١٥(للخبرة؟ ویتضح ذلك من الجدول 
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١٣٥

لداللة الفروق بین المجموعات من وجھة ) ANOVA(ادي االتجاه تحلیل التباین ُأح) ١٥(جدول 
 نظر عینة الدراسة وفقًا للخبرة لمحاور الدراسة الرئیسة 

مجموع  مصدر التباین المحـــاور
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسطات 
 المربعات

قیمة 
 "ف"

مستوى 
 الداللة

 21.949 2 43.899 بین المجموعات
 التمیز البحثي 12.396 81 1004.101 داخل المجموعات

  83 1048.000 التباین الكلي

1.771 
 
 

 یر دالةغ

 24.871 2 49.742 بین المجموعات
 6.068 81 491.496 داخل المجموعات

ع   شراكات م اء ال بن
ع   سات المجتم مؤس

  83 541.238 التباین الكلي المحلي

4.099 
 
 

0.05 

 3.305 2 6.611  المجموعاتبین
 10.650 81 862.675 داخل المجموعات

وبین   ة الموھ رعای
 والمبدعین

  83 869.286 التباین الكلي

.310 
 
 

 غیر دالة

 92.371 2 184.741 بین المجموعات
 27.481 81 2225.961 داخل المجموعات

ي  شاركة ف الم
سات  مناف
دعم  ؤتمرات ت وم

  83 2410.702 ليالتباین الك الموھبة واالبتكار

3.361 
 
 

0.05 

 70.305 2 140.611 بین المجموعات
 11.967 81 969.342 داخل المجموعات

ة   ة الموھب تنمی
وء   ي ض داع ف واإلب

  83 1109.952 التباین الكلي ادارة المعرفة  

5.875 
 
 

0.01 

 776.640 2 1553.279 بین المجموعات
 االستبانة مجملة 222.885 81 18053.709 داخل المجموعات

  83 19606.988 التباین الكلي

3.484 
 0.05 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة من العینة وفقًا للخبرة حول محاور ) ١٥(یتضح من الجدول 
التمیز البحثي، ورعایة (، ویشیر ذلك إلى اتفاق عینة الدراسة حول محاور )٣، ١(االستبانة 
د على دور الجامعة في توفیر المناخ الذي یدعو للتمیز البحثي، ، ویعزى ذلك إلى التأكی)الموھوبین

كما أن جامعة نجران وضعت شروط بزیادة الدعم المقدم للمشاریع البحثیة في المرحلة الثامنة 
ھـ في حال إشراك الطالب في الفریق البحثي، وذلك یوضح دور ١٤٤٠والتي بدأت في محرم 

 .  وبین من الطالب حیث یتم إشراكھم في الفرق البحثیةالجامعة في المساھمة في رعایة الموھ
وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین أفراد عینة الدراسة وفقًا ) ١٥(وكذلك أظھر الجدول 

 .یظھر ذلك) ١٦(، والجدول ) ، واالستبانة مجملة٥، ٤ ، ٢(للخبرة في محاور 
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 ) ، واالستبانة مجملة٥، ٤ ، ٢(راتجاه داللة الفروق بین المجموعات في محو) ١٦(جدول 
 )شیفیھ(باستخدام معادلة 

 3 2 1  المتوسطات المحاور مستویات الخبرة
10.28 1 -   
11.38 2 1.10 -  

بناء الشراكات مع مؤسسات المجتمع 
 المحلي

12.63 3 2.34* 1.44 - 
16.42 1 -   
15.72 2 0.71 -  

المشاركة في منافسات ومؤتمرات تدعم 
 الموھبة واالبتكار

18.78 3 2.35* 3.06* - 
11.14 1 -   
11.03 2 0.11 -  

تنمیة الموھبة واإلبداع في ضوء ادارة 
 المعرفة  

13.63 3 2.49* 2.61* - 
70.57 1 -   
  االستبانة مجملة  - 2.53 2 73.11
81.19 3 10.62* 8.08* - 

إحصائیة وفقًا لمتغیر الخبرة حول محور وجود فروق ذات داللة ) ١٦(ویتضح من جدول 
) بناء الشراكات مع مؤسسات المجتمع المحلي(، حیث أن محور )، واالستبانة مجملة٥، ٤، ٢(

، وقد ) سنوات١٠أكثر من (لصالح )  سنوات١٠أكثر من (و )  سنوات٥أقل من (أظھر فروق بین 
 على درایة أعلى بالشراكات التي یعزى ذلك إلى أن أعضاء ھیئة التدریس ذوي الخبرة األعلى ھم

المشاركة (أما محور . تتم مع مؤسسات المجتمع المحلي، وكذلك أكثر مشاركة في ھذه المؤسسات
أكثر من (و)  سنوات٥أقل من (أظھر فروق بین ) في منافسات ومؤتمرات تدعم الموھبة واالبتكار

)  سنوات١٠ إلى أقل من  سنوات٥من (، فروق بین ) سنوات١٠أكثر من (لصالح )  سنوات١٠
، فإن أعضاء ھیئة التدریس أصحاب الخبرة ) سنوات١٠أكثر من (لصالح )  سنوات١٠أكثر من (و

أما . ھم أكثر مشاركة في المؤتمرات الدولیة وذلك لخبرتھم العالیة)  سنوات١٠أكثر من (األعلى 
)  سنوات٥أقل من  (أظھر فروق بین) تنمیة الموھبة واإلبداع في ضوء ادارة المعرفة(محور 

 ١٠ سنوات إلى أقل من ٥من (، فروق بین ) سنوات١٠أكثر من (لصالح )  سنوات١٠أكثر من (و
، ویعزي ذلك إلى أن أعضاء ھیئة ) سنوات١٠أكثر من (لصالح )  سنوات١٠أكثر من (و) سنوات

ت إدارة من ھم أكثر قدرة على تنفیذ عملیا)  سنوات١٠أكثر من (التدریس أصحاب الخبرة العالیة 
أكثر من (و)  سنوات٥أقل من (واالستبانة مجملة ظھرت فروق بین . إنتاج وتخزین ونشر المعرفة

)  سنوات١٠ سنوات إلى أقل من ٥من ( سنوات، فروق بین ١٠لصالح أكثر من )  سنوات١٠
 سنوات، وذلك یظھر أھمیة الخبرة لدى أعضاء ھیئة ١٠لصالح أكثر من )  سنوات١٠أكثر من (و
 .تدریس ودورھا في إثراء دور الجامعة في دعم اإلبداع واالبتكارال
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 :التوصیات
في ضوء ما أسفرت عنھ نتائج الدراسة النظریة والمیدانیة توصلت الدراسة للتوصیات 

 :التالیة

تفعیل دور المراكز البحثیة المتخصصة داخل الجامعة، والتوسع في إنشاء مراكز في كافة  -
 .مجاالت المعرفة

 .شاركة أعضاء ھیئة التدریس في الخطط االستراتیجیة للبحث العلميم -

زیادة الدعم المقدم للمشاریع البحثیة، وإلزام أعضاء ھیئة التدریس إشراك الطالب المبدعین في  -
 .الفرق البحثیة مع أعضاء ھیئة التدریس

لمیة متخصصة زیادة االشتراك في قواعد بیانات عالمیة لدعم البحث العلمي، تأسیس مجالت ع -
 .في جمیع نواحي المعرفة، دعم التألیف العلمي والترجمة المتخصصة في كافة نواحي المعرفة

 .االھتمام بتوفیر التفرغ العلمي ألعضاء ھیئة التدریس -

 .إقامة شراكات بین الجامعات ومؤسسات المجتمع المحلي -

 .إنشاء مراكز متخصصة في الجامعة لرعایة المبدعین والمبتكرین -

 .ادة المیزانیات المخصصة المبدعین والموھوبین في كافة المجاالتزی -

 .التوسع في مشاركة الجامعة المسابقات العلمیة محلیًا ودولیًا -

التوسع في إقامة ندوات ولقاءات ومؤتمرات في كافة المجاالت التي تساھم في تنمیة االبداع  -
 . في المشاركة في المؤتمر الدولیةواالبتكار، وإتاحة الفرصة ألعضاء ھیئة التدریس والطالب

 .منح الجامعة الموھوبین والمبدعین مكافآت على براءات االختراع -
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 :المراجع

، واقع كفایات اکتشاف الموھوبین ورعایتھم في برنامج إعداد ) ٢٠١٣(ابن الدن، سامیة  -
ي التربیة وعلم المعلمین في جامعة الملك عبدالعزیز بجدة وسبل تحسینھ، دراسات عربیة ف

 .٢٠٨-١٦٧، ص ١، ج٣٩، ع)ASEP(النفس

، استراتیجیة مقترحة لرعایة الطالب الموھوبین )٢٠١٣(األحوس؛ عسیري بن أحمد موسى،  -
 –بالجامعات السعودیة في ضوء التجارب العالمیة، رسالة دكتوراه، كلیة العلوم االجتماعیة 

 .٥٥٢-١جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، ص 

، تجربة جامعة العلوم اإلسالمیة )٢٠١١(إسماعیل، نور عزیزي، عیاصرة، سامر مطلق، -
- المالیزیة في رعایة الموھوبین، المؤتمر العلمي العربي الثامن لرعایة الموھوبین والمتفوقین 

الموھبة واإلبداع منعطفات ھامة في حیاة الشعوب، المجلس العربي للموھوبین والمتفوقین، 
 . ١٩٩ – ١٨٧ االردن، ص ص

، دور مؤسسات التعلیم العالي العربیة في تنمیة )٢٠١٤(البشیر، عبد النبى حامد محمد،  -
الموارد البشریة في ظل ثورة المعلوماتیة، مؤتمر تحدیات تنمیة الموارد البشریة في الوطن 

 / ١٦ - ١٥ - المغرب /المقام في جامعة ابن زھر أكادیر" العربي في القرن الحادي والعشرین
الرابطة العلمیة لمراكز بحوث تنمیة الموارد البشریة في الوطن العربي : ، الناشر(دیسمبر )١٢

 . المركز الوطني لتنمیة الموارد البشریة، االردن-  األمانة العامة للرابطة -

، التعلیم العالي والبحث العلمي ومسار التنمیة في الوطن العربي، )٢٠١٠(محمود، أمین عبداهللا  -
التحدیات واآلفاق، المنظمة العربیة للتنمیة :  الجامعات العربیة-تمر العربي الثالث المؤ

 .٥٤ – ٣٩اإلداریة، شرم الشیخ، مصر، ص ص 

، أثر تطبیق استراتیجیات إدارة المواھب )٢٠١٥(الجراح ؛ صالح علي ، أبو دولة جمال داود  -
لجامعات األردنیة، المجلة األردنیة في تعزیز االنتماء التنظیمي لدى أعضاء ھیئة التدریس في ا

 . ٢، العدد١١في إدارة األعمال، المجلد 

، حول واقع تطبیق إدارة المعرفة في جامعة الملك سعود دراسة )٢٠١٠(الجھني أریج مكي،  -
، كلیة ٢٠١٠میدانیة من وجھة نظر طالبات الدراسات العلیا في كلیة التربیة، رسالة ماجستیر 

 .لك سعود جامعة الم–التربیة 

، رعایة أبنائنا الموھوبین في عالمنا العربي، مجلة )٢٠١١(حجازي، آندى محمد حسن،  -
   .٤٦، ع ١٢ تصدر عن الجمعیة الكویتیة لتقدم الطفولة العربیة، مج –الطفولة العربیة 

، تصور مقترح لرعایة الموھوبات في جامعة األمیرة )٢٠١٠(الحلوة، طرفة بنت إبراھیم  -
 أحالمنا –دالرحمن، المؤتمر العلمي العربي السابع لرعایة الموھوبین والمتفوقین نورة بنت عب

تتحقق برعایة أبنائنا الموھوبین، والمنعقد باألردن برعایة المجلس العربي للموھوبین 
 .٥٤٨ – ٥١٣والمتفوقین وواجھة األردن للتعلم والتبادل الثقافي، ص ص 

، التحدیات التي تواجھ رعایة الموھوبین من وجھة )٢٠١٣(الرفاعي، غالیة بنت حامد بن شدید  -
نظر المتخصصین في منطقة مكة المكرمة وطرق مواجھتھا في ضوء التربیة اإلسالمیة ، كلیة 

 . جامعة أم القرى- التربیة
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، فاعلیة مركز رعایة )٢٠١١(الزعبي، سھیل محمود؛ بني عبد الرحمن، مجدولین سلطان،  -
وجھة نظر الطلبة الملتحقین بھ في منطقة نجران السعودیة، المجلة الموھوبین والموھوبات من 

 .٢العربیة لتطویر التفوق، العدد 

، األسالیب العلمیة العامة في الكشف عن الموھوبین ) ٢٠١٠( سویسي، فوزیة محمد،  -
 مصر، كلیة –) إكتشاف ورعایة الموھوبین بین الواقع والمأمول(والمبدعین، المؤتمر العلمي 

 . بیة ، جامعة بنھا، ومدیریة التربیة والتعلیم بالقلیوبیةالتر

، واقع تطبیق نظام إدارة المواھب البشریة من ) ٢٠١٣(صیام، عزیزة عبد الرحمن عبد اهللا  -
وجھة نظر اإلدارة الوسطى والعلیا ، دراسة حالة الجامعة اإلسالمیة بغزة ، الجامعة اإلسالمیة 

 . بغزة-

، اقتصاد المعرفة كمدخل لتحقیق التفوق اإلستراتیجي )٢٠١٢(محمد، عبد العزیز، أحمد محمد  -
 ICللجامعات المصریة في إدارة رأس المال الفكري باستخدام نموذج االتجاھات الثالثة 

WAY THREE٧٥ع / ١٩  رؤیة استشراقیة، مستقبل التربیة العربیة، مج ،                     
 . ١٨٤-٧٣ص ص

، إدارة المعرفة كمدخل لتدعیم القدرة التنافسیة للمؤسسة )٢٠١١(عبد المالك، بورکوة  -
 جامعة منتوري ، -االقتصادیة دراسة میدانیة لشركة نجمة لالتصاالت، رسالة ماجستیر

 .الجزائر

، بناء و تقنین مقیاس الخصائص )٢٠١٤(عبود، یسري زكي ، المصمودي، سلیم احمد  -
العلوم (امعة الملك فیصل مجلة جامعة طیبة السلوكیة للتعرف على الطالب الموھوبین بج

 .٨٩-٧٠، ص١،٢٠١٤، ع٩السعودیة المجلد) التربویة

، معاییر جودة تطویر برامج رعایة الموھوبین في )٢٠١٧(عشریة، إخالص حسن السید،  -
كلیات التربیة من وجھة نظر خبراء التربیة بالجامعات السودانیة، المجلة العربیة لعلوم اإلعاقة 

 .٦٤-١١، ص ١بة عوالموھ

، دور إدارة المعرفة في تنمیة الموارد البشریة األكادیمیة ) ٢٠١١(العلول، سمر محمد خلیل ، -
 .  غزة– جامعة األزھر - في الجامعات الفلسطینیة بقطاع غزة ، كلیة التربیة 

، جامعة ١٤٣٩ -١٤٣٨، التقریر السنوي لعمادة البحث العلمي )١٤٣٩(عماد البحث العلمي  -
 .٥٦ – ١ن، ص ص نجرا

، رعایة الموھوبین في المملكة العربیة )٢٠١٨(الغامدي ؛ ضیف اهللا بن أحمد بن محمد،  -
، المؤسسة العربیة للبحث العلمي ٥السعودیة،  المجلة الدولیة للبحوث النوعیة المتخصصة، ع

 .١٠٦-٨٤والتنمیة البشریة، ص 

بشریة في الجامعات الفلسطینیة ، إدارة المواھب ال)٢٠١٥(المصري؛ نضال، األغا؛ محمد  -
مقترح تطبیقي تنموي استراتیجي، المؤتمر السنوي الرابع للعلوم االجتماعیة واإلنسانیة، 

 .٢٠١٥مارس /  آذار٢١-١٩المركز العربي لألبحاث ودراسة السیاسات، مراكش، 

 . ، مكتبة الشروق الدولیة٤ مصر، ط–، مجمع اللغة العربیة ) ٢٠٠٤(معجم الوسیط  -
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 – ٢٠١٢ دراسة مسحیة میدانیة -قع رعایة الموھوبین في دولة اإلمارات العربیة المتحدة  وا -
 .٢٥١ – ١،  مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتیجیة، االمارات، ص ص ٢٠١٦
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