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٣٨٩

  واقع تطبیق إدارة المعرفة في جامعة جازان 
  من وجهة نظر القیادات األكادیمیة

  عیسى محمد مصیدي الفقیه/ أ
  :المقدمة

ُتعد المعرفة المورد األهم من رأس المال متى ما استغلت االستغالل 
الصحیح فهي ال تخضع للتناقص بل یسهم االستخدام األمثل لها إلى تطویر 

وقوة هائلة في تقنیة ، ویواجه العالم بأسره تحوالت سریعة .األفكار الجدیدة وبناؤها
همیة هذه التحوالت المبنیة على المعرفة وأصبح العالم المتقدم یدرك أ، المعلومات

التي أصبحت في القرن الحادي والعشرین تمثل القوة الحقیقیة ألي حضارة ترید 
، ه١٤٣٠الدعلیج( والتحكم بها، من خالل إنتاج المعرفة ونشرها، المنافسة

 .)٣٣٣ص
َوتعد مؤسسات التعلیم الجامعي من أهم المؤسسات التي ینبغي أن تتعامل مع  ُ

، وصناعها ومصادرها، لكونها تضم صفوة المعرفة، وتدیرها بفاعلیة كبیرة، عرفةالم
ن من قیادة ووم التي یضمرها أو ینقلها العاملفالمعرفة والعل، والمادیة، ومخازنها البشریة

، وشبكات معلومات، ومكتبات، وطالب ومراكز بحوث واستشارات، وأساتذة، أكادیمیة
وعلى المجتمع ، بیر على بیئة العمل في الجامعة نفسهاُلها قیمة ومردود ك، وغیرها

  .)٣ص، ه١٤٣٤الشمري( ل متى ما أحسن إدارة تلك المعرفةكك
، ًولذا تعد الجامعات من أكثر المؤسسات مالئمة لتبني مدخل إدارة المعرفة

ًحیث تمتلك الجامعات بنیة أساسیة معرفیة قویة تتمثل ، بحكم عملها وطبیعة وظائفها ً ً
ًإضافة إلى ما تضمه من تخصصات نظریة ، افر العناصر البشریة والتقنیةفي تو
وهذا ما ، )١٦ه، ص١٤٢٧العتیبي، (خدمة المجتمع وكذلك اإلسهام في ، وعلمیة

من أهمیة تعهد الجامعات بتطبیق إدارة ) ٩٦ص، م١٩٩٨(أكده تقریر الیونسكو 
ها تشهد تحدیات في مجال ًإضافة إلى أن، المعرفة لما تنطوي علیه من میزة تنافسیة

َوالحاجة إلى توافر عناصر ، وتطبیقها، ونشرها، ووسائل حفظها، المعرفة والمعلومات
ٍبشریة مؤهلة تسهم في إدارة المعرفة بشكل فاعل ٍ ٌ ٍ ٍ.  

 بأنه ینظر للجامعة كأحد الموارد )٦٧ص، م٢٠٠٠(ولذا یذكر الثبیتي 
ُرد ال تقل أهمیة عن المصادر وتلك الموا، األساسیة للمعرفة الالزمة للمجتمع
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٣٩٠

ّالطبیعیة الالزمة لبناء الكیان االقتصادي ِ ِ ِ مما یتطلب من الجامعات العمل على ، ِ
وذلك من خالل تطبیق إدارة المعرفة في ، تطویر وتنمیة البناء المعرفي للمجتمع

بما یتناسب مع ، الجامعات وتفعیلها لتعزیز وتنمیة الجانب المعرفي والفكري
  .ّویلبي احتیاجات المجتمع المحلیة العالمیة،  العلمیةمكانتها
 بأن إدارة )ه١٤٣١، وزارة االقتصاد والتخطیط(وأكدت خطة التنمیة التاسعة  

ویجب تبنیها وتعزیز اهتمام المواطن ، ًالمعرفة من الممارسات الشائعة عالمیا
وسیادة روح  ،بأهمیة العمل الجماعي، بالمعرفة ومصادرها فضالً عن زیادة الوعي

  .الفریق الواحد
  :مشكلة الدراسة

ٕتمثل المعرفة وانتاجها ونشرها وادارتها في الوقت الحاضر القوة الحقیقیة ألي  ٕ
َوتعتبر الجامعة موردا معرفیا للمجتمع، جامعة ، م٢٠٠٩، أبو خضیر(حیث تشیر ، ً

ء  إلى أن المعرفة أصبحت تمثل المصدر االستراتیجي األكثر أهمیة في بنا)٢ص
ًبل أصبحت العامل األقوى واألكثر تأثیرا وسیطرة في ، المیزة التنافسیة للمؤسسات

  .نجاح المؤسسة أو فشلها
لذا أكدت العدید من الدراسات والبحوث على أهمیة تطبیق إدارة المعرفة في     

والعمل على زیادة الكفاءة ، المؤسسات التعلیمیة لتحسین قدراتها وتطویر أدائها
، ًإضافة إلى تحسین عملیة صناعة اتخاذ القرارات، ة وخفض التكالیفوالفعالی

المؤسسة وما یحدث داخلها والعمل على اكتشاف  وزیادة الوعي بجمیع أنشطة
كدراسة طاشكندي ، وتحقیق المیزة التنافسیة وتنمیة اإلبداع، االنحرافات وتصحیحها

  ).م٢٠١١(وحسین ، )م٢٠٠٨(والغامدي ) م٢٠٠٨(والزایدي ) م٢٠٠٧(
إال أن ،  وبالرغم من أهمیة تبني إدارة المعرفة في الجامعات السعودیة   

التي تناولت إدارة المعرفة یجد أنها تشیر إلى أن المتتبع للدراسات المحلیة 
إضافة إلى ضعف تداول ، الجامعات السعودیة ال تعطي األولویة إلدارة المعرفة

ٍمصطلح إدارة المعرفة بشكل واضح كما أشارت ، )هـ١٤٢٧(سة العتیبي كدار، ٍ
) م٢٠١١(والشایع ) هـ١٤١٨(نتائج العدید من الدراسات كدراسة الزهراني 

إلى وجود العدید من جوانب القصور في تطبیقات إدارة ) هـ١٤٣٢(والفریجي 
ًإضافة ، المعرفة مثل غیاب استراتیجیات البحث العلمي والتنسیق بین الجامعات
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وضعف الكفاءة الداخلیة ، علمیة ألعضاء هیئة التدریسإلى ضعف اإلنتاجیة ال
  .وتلبیة احتیاجات التنمیة في المجتمع، والخارجیة

َوتعد جامعة جازان من الجامعات الناشئة التي تطبق إدارة المعرفة لتطویر  ُ
ٌجة ملحة إلى لذا فإن الحا، وتحقیق المیزة التنافسیة، ومواكبة التغیرات، األداء

، لتعرف واقع تطبیق إدارة المعرفة في جامعة جازانمیة إجراء دراسة عل
ٌوتقدیم المقترحات التي یمكن أن تسهم في تطبیق ، والصعوبات التي تواجه تطبیقها
  .إدارة المعرفة وزیادة الوعي بها

تعرف واقع تطبیق ق یمكن تلخیص مشكلة الدراسة في ًوتأسیسا على ما سب
  . هة نظر القیادات األكادیمیةإدارة المعرفة في جامعة جازان من وج

  :أسئلة الدراسة
ُما واقع تطبیق إدارة المعرفة في جامعة جازان من وجهة نظر القیادات  - ١

  األكادیمیة؟
ُما الصعوبات التي تواجه إدارة جامعة جازان في تطبیق إدارة المعرفة من وجهة  - ٢

  ؟كادیمیةنظر القیادات األ
 المعرفة في جامعة جازان من وجهة ما المقترحات التي تسهم في تطبیق إدارة - ٣

 نظر القیادات األكادیمیة؟ 
 :أهداف الدراسة

ٍتهدف الدراسة بشكل عام إلى تطویر أداء جامعة جازان  لتحقیق األهداف ٍ
  :كما تهدف إلى، ٍالمنشودة بكفاءة وجودة عالیة

  . ةتعرف واقع تطبیق إدارة المعرفة بجامعة جازان من وجهة نظر القیادات األكادیمی - ١
الكشف عن الصعوبات التي تواجه إدارة جامعة جازان في تطبیق إدارة المعرفة من  - ٢

 . القیادات األكادیمیة؟ وجهة نظر
نظر تقدیم مقترحات تسهم في تطبیق إدارة المعرفة في جامعة جازان من وجهة  - ٣

 .القیادات األكادیمیة؟
 : أهمیة الدراسة

  :األهمیة العلمیة
ُدارة المعرفة الذي یعد من أبرز المداخل اإلداریة تتناول الدراسة موضوع إ -١

  .الحدیثة التي تسعى المؤسسات التعلیمیة إلى تبنیها وتطبیقها
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عدم وجود دراسة على حد علم الباحث تناولت جامعة جازان في مجال إدارة  -٢
 .المعرفة

وأن تفتح اآلفاق ، یؤمل أن تكون هذه الدراسة إضافة علمیة لحقل المعرفة -٣
وتطبیقاتها ،  إلجراء دراسات وبحوث أخرى في مجال إدارة المعرفةللباحثین

 المكتبة العربیة في هذا إثراءوأن تسهم في ، في مؤسسات التعلیم الجامعي
 .الموضوع

 :األهمیة العملیة
یؤمل أن تساعد نتائج هذه الدراسة المسؤولین عن التعلیم الجامعي في  -١

 مواطن القوة أو الضعف في  تعرفالمملكة العربیة السعودیة من خالل 
، والعمل على تعزیز نقاط القوة، تطبیق إدارة المعرفة بالجامعات السعودیة

  .وعالج نقاط الضعف
ٍیؤمل أن تساعد هذه الدراسة في إیجاد حلول لبعض الصعوبات التي تواجه  -٢

 . جامعة جازان في تطبیق إدارة المعرفة
یات للقیادات األكادیمیة بجامعة یتوقع أن تقدم هذه الدراسة العدید من التوص -٣

 .جازان التي قد تسهم في تطویر واقع تطبیق إدارة المعرفة في الجامعة
  :حدود الدراسة

 اقتصرت الدراسة على معرفة واقع تطبیق إدارة المعرفة في :الحدود الموضوعیة 
جامعة جازان من وجهة نظر القیادات األكادیمیة والكشف عن الصعوبات التي 

وذلك ، ٍوتقدیم مقترحات تسهم في تطبیق إدارة المعرفة، تطبیق إدارة المعرفةتواجه 
  .من وجهة نظر القیادات األكادیمیة بالجامعة

  .  اقتصرت الدراسة على جامعة جازان بالمملكة العربیة السعودیة:الحدود المكانیة
ي  طبقت هذه الدراسة خالل الفصل الثاني من العام الجامع:الحدود الزمانیة

  .هـ١٤٣٥/١٤٣٦
  :مصطلحات الدراسة

  :إدارة المعرفة
ٌمجموعة من "إدارة المعرفة بأنها ) ٧٧ص ،٢٠١١( َّعرف الملیجي

َاإلجراءات المخططة التي تستطیع من خاللها المؤسسة الحصول على القیمة ُ ،
  ". والتقدم من المعرفة المتاحة عن طریق استثمارها في تحقیق النجاح التنظیمي
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عملیة مستمرة تساعد جامعة جازان على إنتاج :  في هذه الدراسةویقصد بها
وتطویرها والبحث عن مصادرها المختلفة من أجل استخدامها االستخدام ، المعرفة
وتحقیق رسالة ، وحل المشكالت، واستثمارها في مختلف األنشطة اإلداریة، األمثل

  .وأهداف الجامعة
  : القیادات األكادیمیة

ٍؤولة عن المشاركة في اإلدارة الجامعیة بشكل مباشر سواء على هي القیادة المس ٍ ٍ
ًوتنفذ أعماال ، مستوى القیادة العلیا أو على مستوى الكلیات والعمادات واألقسام العلمیة

ًإداریة وأكادیمیة وتربویةً ترتبط بالتطورات الداخلیة والخارجیة لمؤسسة التعلیم العالي ً .
  )٢١٣ ،م٠٠٤ ،السالطین(

وعمداء العمادات ، عمداء الكلیات ووكالؤهم: قصد بها في هذه الدراسة وی 
  .ورؤساء األقسام العلمیة في جامعة جازان، المساندة ووكالؤهم

  :اإلطار النظري والدراسات السابقة
تعرف مفاهیم یة التي یستند إلیها الباحث في یعد اإلطار النظري المرجع

لذا یتناول اإلطار ، ات التعلیم العاليوعملیات تطبیق إدارة المعرفة في مؤسس
ونبذة عن جامعة جازان بالمملكة العربیة ، إدارة المعرفة: هما، النظري مبحثین

  .السعودیة
  :مفهوم إدارة المعرفة

ًتعد إدارة المعرفة توجها حدیثا في علم اإلدارة وقد اختلفت مفاهیم إدارة ، ً
خصصاتهم في هذا المجال من المعرفة باختالف خلفیات العلماء والباحثین وت

  .واتساع مبدأ هذا المفهوم وسرعة التغیرات التي تطرأ علیه من جهة أخرى، جهة
ٌمجموعة من "إدارة المعرفة بأنها ) ٧٧ ،٢٠١١(َّحیث عرف الملیجي 

َاإلجراءات المخططة التي تستطیع من خاللها المؤسسة الحصول على القیمة ٌ ،
  ".  طریق استثمارها في تحقیق النجاح التنظیميوالتقدم من المعرفة المتاحة عن

اإلدارة التي تبحث فیما لدى "بأنها ) ١٢١ص، م٢٠١٣(بینما یرى علي 
أو تقوم بجمعها من خالل السجالت ، األفراد العاملین بالمؤسسة من معارفعقول 

وتحقیق ، ثم تنظیمها حتى یسهل استخدامها، واستخالص المفید منها، والوثائق
مما یؤدي إلى تحسین األداء ونجاح العمل وتقلیل الفاقد والتكالیف ، منهاالمتوقع 

  ". ولذلك فهي نظام متكامل لها مدخالت وعملیات ومخرجات متوقعة منها
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٣٩٤

ٌعملیة تحلیل "أن إدارة المعرفة هي ) ٢٤ص، م٢٠٠٥( ویرى حجازي   
 الموضوعة وتركیب وتقییم وتنفیذ التغیرات المتعلقة بالمعرفة؛ لتحقیق األهداف

من أجل إیجاد ، وهي عملیة إدارة المعرفة النظمیة، بشكل نظامي مقصود وهادف
  ". قیمة لألعمال وتولید المیزة التنافسیة

تخطیط وتنظیم ورقابة وتنسیق "بأنها ) ٨ص، م٢٠٠٤(ویعرفها أبو فارة 
برأس المال الفكري والعملیات والقدرات ، وتولیف المعرفة واألصول المرتبطة

ٍمكانات الشخصیة والتنظیمیة وبشكل یمكن معه إنجاز أكبر قدر ممكن من واإل ٍ
  ". األثر اإلیجابي في نتائج المیزة التنافسیة

اإلدارة النظامیة والواضحة "َّفقد عرفها بأنها ) Skyrme,1997(أما سكایرم 
وتنظیمها ونشرها ، للمعرفة والعملیات المرتبطة فیها والخاصة باستحداثها وجمعها

  .)٥٠ص،م٢٠١٢، في النشار(" واستخدامها واستغاللها
تلك الجهود التي یبذلها " بأنها )٧٨ص ، م٢٠٠٨(ویعرفها أبو النصر 

  ". المدیرون من أجل تنظیم وبناء رأس مال المنظمة من الموارد المعلوماتیة
: بأن مفهوم إدارة المعرفة هو) ٢٧ص،  م٢٠٠٦(بینما یرى العلي وآخرون 

  ".ة المتراكمة لزیادة سرعة االستجابة واالبتكارتوظیف للحكم"
إدارة المعرفة ) petrides & nodine ,2003(وقد عرف یتربدس ونودبي 

َإطار أو طریق تمكن أفراد العاملین في المؤسسة "في المؤسسات التعلیمیة بأنها  ٌ ٌ
ومشاركة ما ، التعلیمیة من تطویر مجموعة من الممارسات لجمیع المعلومات

مما ینتج عنه سلوكیات أو تصرفات تؤدي إلى تحسین مستوى الخدمات ، نهیعرفو
  .)٥ص ، م٢٠١١، في الذینیبات" (والمنتجات التي تقدمها المؤسسة التعلیمیة

 اًویتضح من خالل هذه التعریفات والمفاهیم إلدارة المعرفة أن هناك تباین
ارت إلى العملیات إال أن أغلبها أش، في المفهوم وعدم وجود تعریف متفق علیه

  .َّاألساسیة إلدارة المعرفة من حیث التولید والتشارك والتعلم
َّوبناء على ذلك فإن الباحث یعرف إدا  :رة المعرفة في هذه الدراسة بأنهاً

على إنتاج المعرفة وتطویرها والبحث عن ، ٌعملیة مستمرة تساعد جامعة جازان
واستثمارها في مختلف ، دام األمثلمن أجل استخدامها االستخ، مصادرها المختلفة

  .وتحقیق رسالة وأهداف الجامعة، األنشطة اإلدارة وحل المشكالت
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٣٩٥

  :نشأة إدارة المعرفة وتطورها
وهي جذور ، تمتد جذور إدارة المعرفة إلى ما قبل األدب اإلداري الحدیث

ذاهب عمیقة وعتیقة تنهل باستمرار من المدارس الفكریة والفلسفیة الكبرى ومن الم
وبالتالي یمكن القول إن فكرة إدارة المعرفة لیست صحیحة كما ، القدیمة والحدیثة

ٕوانما هي جزء من التفكیر ، أطلقتها بیوت الخبرة العالمیة وشركات االستشارات
اإلنساني األصیل والمبتكر في عالقة الفكر النظري بالواقع الذي یطرح حاجاته 

رفة لتلبیة هذه الحاجات واالستجابة لتحدیات ویستدعى نظم إدارة المع، وتحدیاته
  . )٦٠ص، ٢٠٠٧، یاسین(مجتمع واقتصاد المعرفة الجدید 

التطور التاریخي إلدارة ) ٢٦-٢٤ص ص ، م٢٠٠٤(َّوقد حدد عبدالستار 
  :المعرفة بعدد من المراحل على النحو التالي

اإلنسان واعتمد ،  وكان عنصرها األساس هو الصید:مرحلة العصور البدائیة -
وقد ، معرفيوضمور في الجانب ال، في هذه المرحلة على الجهد الجسدي

، ولم تشهد أي نوع من الحضارة البشریة، ف السنینالآامتدت هذه المرحلة 
ًوكان معظم اهتمام اإلنسان في هذه المرحلة منصبا على البقاء في توفیر 

  .الحاجات األساسیة
مع ، یزت بالتركیز على الجهد الجسدي وتم):البقاء(مرحلة العصر الزراعي  -

ٍاستغالل بسیط للمعرفة   . أنواع النباتات تعرفو، مثل ابتكار األدوات الزراعیة، ٍ
تمثلت بمعرفة ، ً شهدت هذه المرحلة نموا للعمل المعرفي:مرحلة العصر التجاري - 

، والصناعات الیدویة، وقد تمیزت بظهور بعض الحرف، األسواق والمواصالت
 .ام بالعلم ومصادرهواالهتم

في ،  وجاءت هذه المرحلة بعد الثورة الصناعیة:مرحلة العصر الصناعي -
وهنا نجد أن ، وما تاله حیث ركزت على اإلنتاج، أوروبا في القرن السابع عشر

حیث بدأت عملیات ، ًالعمل المعرفي بدأ اتساعا على حساب العمل الجسدي
 . اإلبداع واالبتكار

ًحیث تشهد أتساعا في دور ، وهي المرحلة الحالیة: والمعرفةمرحلة المعلومات  -
وسائل نقل وتحلیل وحفظ واسترجاع المعرفة وتحول ، العمل المعرفي وتطورت

اإلدارة ، المجتمع الصناعي إلى مجتمع المعرفة وبروز مفاهیم مثل إدارة المعرفة
 . اإللكترونیة والتجارة اإللكترونیة ورأس المال المعرفي وغیرها
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٣٩٦

هموا في سأقد  ،بأن كثیر من العلماء) ١٤ص ، م٢٠١٢(وقد ذكر علیان 
العمل "بحیث صاغ مصطلح ) بیتر دراكر(م ومنه، بزوغ مفهوم إدارة المعرفة

الذي ركز على منظمة المعرفة له كبعد ) بیزسنج(م و١٩٦٠في عام " المعرفي
دون (معرفة إلى بینما ارجع بعض العلماء بدایة إدارة ال، ثقافي إلدارة المعرفة

من ، في الثمانینات من القرن العشرین بوصفها المرحلة النهائیة) مارشاند
حیث شهد ، )٤١ص، ه١٤٣٢، المطلق(، الفرضیات المتعلقة بنظم المعلومات
التي اعتمدت على العمل الذي أنجز في ، تطویر النظم المختلفة إلدارة المعرفة

المعرفة "عبارته الشهیرة )  فراین بوموردوأ(وقد ذكر ، مجال الذكاء االصطناعي
 . )١٤٥ص ،  م٢٠١٣، علیان" (قوة

ًوظهر حالیا أن إدارة المعرفة تقدم بدیال مقبوال لمبادرات إدارة الجودة  ً ً
، ًكما أصبحت في حد ذاتها مدخال استراتیجیا في إدارة األعمال الحدیثة، الشاملة

ًونظرا ألن إدارة المعرفة أصبحت نظاما جیدا ل إلدارة فقد حاولت المؤسسات ً
وأصبح ینظر إلیها على أنها مثال لتطبیق ، التعلیمیة تبني مدخل إدارة المعرفة

إدارة المعرفة من خالل بناء مجتمعات معرفیة عن طریق استخدام األسالیب 
  .)١٤٨ص ،م٢٠١٣،علیان(التقنیة الحدیثة 

ٍ القدم بأشكال ومن خالل ما سبق یتضح أن إدارة المعرفة كانت تمارس منذ
على مختلف العصور والحضارات ومع التقدم العلمي ، وممارسات شتى، متعددة

جه كل المؤسسات ًفي العصر الحدیث أصبحت إدارة المعرفة أسلوبا إداریا تحتا
  . َّ التجاریة متى ما طبقت بالشكل السلیممسواء التعلیمیة أ
  :أنواع المعرفة

ثین في حقل إدارة المعرفة یؤكدون أن معظم الباح) م٢٠٠٥(یشیر حجازي 
  : على وجود نوعین رئیسین للمعرفة هما

  :  المعرفة الضمنیة- ًأوال
وهي المعرفة المعقدة غیر المصقولة والمتراكمة على شكل معرفة الكیف 

ًوهي أیضا ال یمكن رؤیتها ، والفهم في عقول الناس الذین یتمتعون باطالع واسع
  .أو التعبیر عنها بسهولة

  
  



٢٠١٧ینایر / ٣جـ–العدد األول / العلوم التربویة  
 

  

  

٣٩٧

  : المعرفة الظاهرة-ثانیا
وهي المعرفة التي یمكن التعبیر عنها بالكلمات واألرقام والصوت والتشارك 
فیها من خالل البیانات والمعادالت العلمیة والمرئیات ومواصفات المنتج 

  .وبناء علیه فإنه یمكن نقل المعرفة المعلنة إلى األفراد بسهولة، والكتیبات
  :أهمیة إدارة المعرفة

بع أهمیة إدارة المعرفة من تأثیراتها اإلیجابیة العمیقة على المنظمات  تن
، همشري(: ویمكن إجمال أهمیتها فیما یلي، والمؤسسات وعلى مستویات مختلفة

  )١١٢- ١١٠ص ص ، ه١٤٣٤
  . استثمار رأس المال الفكري للمؤسسة -١
  . بغرض تحقیق أهدافها الموضوعیة،  المؤسسات المختلفةأنشطةتنسیق  -٢
مما ، تحسین األداء التنظیمي إذ تعمل إدارة المعرفة على تولید معرفة جدیدة -٣

 . یؤدي إلى االرتقاء بمستوى األداء التنظیمي وتحسینه
االبتكار واإلبداع لدى مواردها ، َّتحفیز المؤسسات على تشجیع مقدرات -٤

 .البشریة
 مزید من بناء میزة تنافسیة مستدامة للمنظمات والمؤسسات من خالل تبني -٥

 .المتمثلة في طرح أفكار وخدمات جدیدة، اإلبداعات
ٍبأفضل طریقة ، وذلك بزیادة فاعلیتها من خالل القیام بها، تحسین العملیات -٦ ِ

 .واتخاذ القرارات المناسبة، ممكنة
ِبتوفیر ، دعم الجهود لإلفادة من جمیع الموجودات الملموسة وغیر الملموسة -٧

ٍإطار عمل  .ة التنظیمیةلتعزیز المعرف، ِ
 .التركیز على المحتوى، تعظیم قیمة المعرفة ذاتها -٨

إدارة المعرفة في النقاط  أهمیة )٢٦ص، ه١٤٣٤(كما أجمل المطلق 
 :التالیة

 .وبالتالي تسهم في بقائها، تحقیق المرونة للمنظمة  -أ 
  .التي تواجهها المنظمات، المساعدة في حل المشكالت-ب 
 .والتعاون واالنتماء بین األفراد العاملین، دعم وتشجیع العالقات اإلنسانیة- ج 
 .واإلبداع في المنظمة، تعزیز التعلم واالبتكار-د 
 . تحقیق المیزة التنافسیة للمنظمة-ه 
 .تطویر المنظمات واستشراف مستقبلها-و 
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٣٩٨

 .استثمار المعرفة وتحقیق الفوائد المرجوة-ز 
بما ، مجاالتوتأثیرها في كافة ال، ویرى الباحث أن إدارة المعرفة لها أهمیتها
، الذي یعتبر عصر المعرفة، فیها التعلیم ومؤسساته بسبب طبیعة العصر

ونشرها وتخزینها واالستفادة ، التي سهلت مهمة نقل المعرفة، والتقنیات الحدیثة
منها وتطویر المؤسسات التعلیمیة والجامعیة واستشراف المستقبل واستثمار 

 . المعرفة
 :أهداف إدارة المعرفة

، دارة المعرفة أهمیتها من خالل األهداف التي تسعى إلى تحقیقهاتكتسب إ
وأن الهدف األساسي لها یتمثل في توفیر المعرفة للمنظمة بشكل دائم ومستمر 

بتحقیق الكفاءة ، یخدم أهداف المؤسسة أو المنظمة، وترجمتها إلى أسلوب علمي،
ؤدي إلى تحقیق بصورة ت، وتنظیمهاوالفاعلیة من خالل تخطیط جهود المعرفة 

  . )١٤٣ص ، م٢٠١٣، علي(األهداف 
تهدف إلى تحقیق ،إلى أن إدارة المعرفة ) ١١٢ص، م٢٠١٣(ویشیر همشري 

  :المقاصد التالیة والتي تؤدي بمجملها إلى تمیز المنظمة وریادتها
 ،د المعرفة فیهاتوفیر المعرفة للمنظمة بشكل دائم وتطبیقها وتخطیط جهو-١

  .إلى تحقیق أهدافها االستراتیجیة والتشغیلیةوتنظیمها بصورة تؤدي 
على الخبرة والمعرفة وتحسینه وذلك بدعم ، االرتقاء باألداء المنظم المعتمد-٢

  .الممارسات األفضل للعمل والمتمركزة حول المعرفة
 .االرتقاء بعملیة صنع القرار في المنظمة وتنفیذها بصورة أفضل-٣
الفرصة للعاملین في المنظمة للوصول وذلك من خالل إتاحة ، زیادة اإلنتاجیة-٤

 .كبرإٔبفاعلیة أكثر واتقان ، م بمهامهمإلى المعرفة التي تساعدهم على القیا
إذ تسعى المنظمات جمیعها إلى تحقیق النمو في أعمالها كهدف ، زیادة النمو-٥

استراتیجي رئیس ویقصد بالنمو هنا الزیادة المستدامة في أي من مقاییس 
على المعرفة مثل الزیادات الحاصلة في العائد من االستثمار األداء المعتمدة 

 .وخطة اإلنتاج وغیرها
إیجاد حلول إبداعیة للمشكالت التي تواجهها المنظمة وذلك من خالل ابتكار -٦

 .المعرفة الجدیدة واستقطاب األفراد الخبراء من خارج المنظمة
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لى المشاركة بالمعرفة وتحفزهم ع، التي تشجع األفراد، إیجاد البیئة التنظیمیة-٧
 .والتنافس من خالل الذكاء البشري، لرفع مستوى معرفة اآلخرین

ٕوادارة المواد ، إیجاد القیمة لألعمال من خالل التخطیط لها والجودة المعلوماتیة-٨
 .البشریة وتنمیتها

ِإیجاد قیادة فاعلة قادرة على بناء مدخل إدارة المعرفة وتطبیقه-٩ ْ َ. 
 :مجموعة من األهداف منها ما یلي) ١٧٢ص ، م٢٠١٢(كما أضاف علیان 

 .تبني فكرة اإلبداع عن طریق تشجیع مبدأ تدفق األفكار بحریة  -أ 
  .لتحسین طرق إیصال الخدمات، تفعیل المعرفة ورأس المال الفكري -ب 
 .وتطویر عالقاتها بمثیالتها، تحسین صورة المؤسسة - ج 
 .تكوین مصدر موحد للمعرفة -د 
جمیع وتوثیق ونقل الخبرات التراكمیة المكتسبة من وأثناء إیجاد بیئة تفاعلیة لت-ه 

 .الممارسة الیومیة
ومن خالل عرض أهداف إدارة المعرفة یتضح أنها تسعى إلى توفیر فرصة 

والعمل على تنظیمها بصورة ، المؤسسات التعلیمیة بشكل دائم لتوفیر المعرفة في
تشغیلیة واالستراتیجیة تؤدي تحسین الممارسات واألداء بما یحقق أهدافها ال

 .المنشودة
  : وظائف إدارة المعرفة

 أنه من خالل دراسة األدبیات ذات العالقة )١٣٣ص ، ه١٤٣٣(یرى علیان 
بالمعرفة یمكن القول بأن الوظیفة الرئیسیة إلدارة المعرفة هي العمل على توفیر 

ًا ابتداء من ٌالمتطلبات الالزمة التي من شأنها أن تسهم بالمعرفة بجمیع عملیاته
  . وبالتالي علیها توفیر السبل كافة التي تؤدي إلى المعرفة، التشخیص إلى التطبیق

منها ما ،  إلى تعدد وظائف إدارة المعرفة)٦٠ص، م٢٠١٢(ویشیر النشار 
  :یلي
والبحث عن مصادرها ، إنتاج الموارد المعرفیة للمؤسسة عن طریق تولیدها -١

عن ، ًظیمها ونشرها وتقاسمها فضالوضبطها باختیارها وتن، المختلفة
  .وتوظیفها بما یحقق أهداف المؤسسة، استخدامها

من حیث البحث ، للعمل في إدارة المعرفة، االهتمام بالعناصر البشریة المدربة -٢
  .ًوتنمیتهم مهنیا، عنهم واستقطابهم واإلفادة من خدامتهم

 .إلبداعیة الالزمة ألفراد المعرفةتوفیر الوسائل ا -٣
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٤٠٠

 .ألخالقیة للمعرفة بجمیع عملیاتهاهتمام بالجوانب الثانویة وااال -٤
 .قیاس تأثیر إدارة المعرفة وتقویم أصولها المعرفیة -٥
، وبرمجیات، إعداد البنیة التحتیة الالزمة إلدارة المعرفة من نظم وتجهیزات -٦

 .ووسائل اتصال وغیرها من أدوات
معرفة تتولى  أن إدارة ال)١٦٤-١٦٢ص ص، م٢٠١٣(بینما ذكر علي 

 :اإلشراف على تنفیذ عدة وظائف منها
وتتضمن كل أنشطة المنظمة لصیاغة وتطبیق  ،اإلدارة االستراتیجیة للمعرفة -أ 

والتنظیمیة ، استراتیجیة معرفیة تهدف إلى تنظیم واستثمار الموارد الفكریة
 .والتقنیة من مصادرها في داخل المنظمة أو من البیئة الخارجیة، واإلبداعیة

وترتیب ، وهي وظیفة تحدید المصادر المعرفة وتصنیفها: تنظیم المعرفة -ب 
وتنسیق عملیات تدفقها عبر قنوات ، لجمع وخزن المعرفة، األنشطة الالزمة

  .محددة
وتشغیل النظم ، أي اإلشراف على تخطیط وتصمیم: بناء نظم المعرفة- ج 

 البیئة التحتیة ودعم الجهود الستكمال، المحوسبة المستندة إلى قواعد المعرفة
ونظم مساندة ، لهذه النظم والتي تتكون عادة من نظم المعلومات التنفیذیة

 .ونظم المعلومات اإلداریة،ونظم مساندة القرارات الجماعیة ، القرارات
وتستهدف تحقیق أكبر مساهمة : إدارة المعلومات والوسائط المتعددة الرقمیة -د 

 .افسیة االستراتیجیةممكنة للمعلومات في تحقیق المیزة التن
 :أبعاد إدارة المعرفة

تعبر عن طبیعة وكیفیة مسار عمل ، تعتمد إدارة المعرفة على أبعاد متعددة
  .وقد اهتم عدد من الباحثین بدراسة هذه األبعاد إلدارة المعرفة، إدارة المعرفة

 إلى أن هناك ثالثة أبعاد أساسیة إلدارة )٧٠ص، م٢٠١٣(حیث یشیر همشري 
  :هي، ةالمعرف

ویعبر هذا البعد عن االستخدام لتكنولوجیا المعلومات : البعد التقني -١
ومحركات البحث في ، وقواعد المعرفة، والبرمجیات المختلفة، واالتصاالت
  . ومعالجة مشكالتها، إدارة المعرفة

ویعبر هذا البعد عن كیفیة الحصول على المعرفة : البعد التنظیمي للمعرفة -٢
، ومضاعفتها، وتحدیدها، وتعزیزها، ونشرها،ٕیزها وادارتها وتحف، والتحكم بها
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وتحدید ، ٕواعداد خرائط بأماكن توافرها في المنظمة، ٕواعادة استخدامها
والوسائل  ،ت والتسهیالتویتعلق بتحدید الطرائق واإلجراءا، مسارات تدفقها

  .والعملیات الالزمة إلدارتها بصورة فاعلة من أجل كسب قیمة ،المساعدة
وبناء ، ألفرادبین ا، ویركز هذا البعد على تقاسم المعرفة: بعد االجتماعيال -٣

 على أساس وتأسیس المجتمع، صانعة المعرفة) فرق العمل(جماعات 
والتقاسم والمشاركة في الخبرات والشخصیة وبناء ، ابتكارات صناع المعرفة

 . مةوتأسیس ثقافة تنظیمیة داع، شبكات فاعلة من العالقات بین األفراد
بأن إدارة المعرفة ترتبط ) ١٩٠-١٨٠ص ص ، م٢٠١٣(بینما یرى علي  

، منها ما یتعلق بتقنیة المعلومات الذكیة، ومجاالت وأوجه مختلفة، َّبأبعاد متعددة
 ، ورأس المال الفكري، وأخرى ترتبط بأصول المعرفة، ونظم المعلومات الشبكیة

واالتجاه المستمر نحو ، ألعمالفي بیئة ا، باإلضافة إلى سرعة التغیر النوعي
وهذه األبعاد متنوعة ومتعددة جعلت من إدارة ، التعاضد في اقتصاد المعرفة

ًالمعرفة حقال معرفیا متخصصا یتجاوز حدود االرتباط برافد معرفي وتطبیقي  ً ً
منفرد لتقنیة المعلومات مهما تعاظم تأثیر هذه التقنیة وتصاعد تأثیرها الجوهري 

تستند إلى أن ، وذلك ألن إدارة المعرفة ببساطة، اط اإلنسانيفي مجمل النش
َّوتبین أن إدارة المعرفة . وتستند إلى الحاجة الملحة الدائمة، المعرفة غیر متناهیة

لها ثالثة أبعاد أساسیة یتوقف على توافرها وكفاءة إدارتها والتعامل معها مدى 
 : بعاد فیما یليفعالیة إدارة المعرفة بالمنظمات وتتمثل هذه األ

، والمعرفة، فال یمكن التعامل مع الكم الهائل من المعلومات:  البعد التقني-ًأوال
المتوافرة لدى المنظمات باستخدام طرق حفظ واسترجاع المعلومات 

 .فاألمر یحتاج إلى نظام الكتروني متكامل، التقلیدیة
إال إن ،  إدارة المعرفة فرغم أهمیة البعد االجتماعي في: البعد االجتماعي-اًثانی

فقد كان التكامل بین ، العنصر البشري والبعد االجتماعي ال یقل أهمیة عنه
التقنیة والذكاء اإلنساني في العقود القلیلة الماضیة هو العامل الرئیسي في 

  .نجاح األعمال وتقدم المجتمعات
ة المؤثرة في تحقیق تعد الثقافة التنظیمیة أحد العوامل المهم : البعد الثقافي-ًاثالث

وقد یعتبرها البعض إحدى المعوقات األساسیة ، نجاح أو فشل إدارة المعرفة
ومفاهیم ، وأعراف، إلدارة األصول الفكریة في المنظمات مما تحمله من قیم

 . وممارسات تؤثر في سلوكیات األفراد في التعامل مع المعرفة،
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٤٠٢

 یمكن أن تكون بمعزل عن  ویتضح من خالل ما سبق بأن إدارة المعرفة ال  
وتقاسمها ، التي من شأنها نشر ثقافة إدارة المعرفة، استخدام لوسائل التقنیة الحدیثة

كما أنه ال یمكن أن تنفك من ، واالستفادة منها إلى الحد األقصى، بین األفراد
العنصر البشري والبعد االجتماعي والثقافي كونهما من العوامل المؤثرة في تحقیق 

 . احالنج
  :مجاالت إدارة المعرفة

 إلى أنه مهما كان المدخل )٢١-٢٠، ص ص، م٢٠١٢(أشار المهیرات  
فإن من المهم إدراك أن القیام ، الذي تستعمله المنظمة من أجل تنفیذ إدارة المعرفة

ألن ،  المنظمة كلهاأجزاءٕوانما یمس ، ًبذلك ال یمس فقط جزءا من أجزاء المنظمة
ویمكن أن یكون ضمن أي من المجاالت ، رفة یضیف قیمة لهااستخدام إدارة المع

  :التالیة
، والكفاءة، والبراعة، والتجربة، على الخبرة: مجال موجودات المعرفة ویشتمل -١

  .والمهارات والقدرات
عملیات التولید والبناء والنقل والمراقبة : مجال نشاطات المعرفة ویشتمل على -٢

  .واالستخدام والتقییم
وكذلك قدرات ، ویشتمل على قدرات الفرد ومیوله، ت والمیولمجال القدرا -٣

من مصالح ، من أجل تحقیق الحد األعلى، المنظمة لبناء المعرفة واستخدامها
 .المنظمة

وتوجهها واستراتیجیاتها ، أهداف المنظمة: مجال المنظمة ویشمل على -٤
 . وممارستها وثقافتها

ل یحتاج إلى  بأن أي عم)٢٠١-٢٠٠ص ص ، م٢٠١٢(ویرى علیان 
وتبرز في ، وعلیه فإن المعرفة تستخدم في كل شيء، معرفة للقیام به بأفضل وجه

 : ومنها، المجاالت التنظیمیة بشكل أكبر
متخذي ، حیث تساعد إدارة المعرفة، اتخاذ القرارات في جمیع المجاالت  -أ 

والتي ، القرارات بالحصول على المعلومات المطلوبة كافة التخاذ قرار معین
 .وأبعاده وانعكاساته كافة، مكن متخذ القرار من فهم جمیع جوانب الموضوعت
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 وخبرة اقدر على َّحیث إن الشخص الذي یتمتع بمعرفة، التخطیط االستراتیجي  -ب 
وبالتالي فإن المعرفة تفید بشكل كبیر في وضع وتطویر ، التخطیط من غیره

  . الخطط االستراتیجیة
ٕأي إعادة تصمیم العملیات واجراءات ٕتخطیط العملیات واعادة هندستها    - ج 

 . العمل
االتصاالت حیث تسهل عملیة االتصال لنقل المعلومات من خالل تقنیة    -د 

 . المعلومات المستخدمة
 .إضافة قیمة للمنتج أو الخدمة   -ه 
  .مجاالت البحث والتطویر   -و 

،  وبناء على ما سبق یرى الباحث أن استخدامات مجاالت إدارة المعرفة
ّم في رقي مؤسسات التعلیمیمكن أن تسه ِ في مجاالت البحث ، ومنها الجامعات، ُ

  .وخدمة المجتمع وفي جمیع مجاالتها اإلداریة واألكادیمیة، والتدریس، العلمي
  :مداخل المعرفة

ومن ، بأن مداخل إدارة المعرفة متعددة) wig,1994,p98(یذكر ویج 
  : أبرزها

ُعطاء األولویة الستقطاب یقصد بهذا المدخل إ :مدخل نمط نقل المعرفة •
، بهدف تطویرها، والتشارك فیها بین أفراد المنظمة، وتداولها، ونشرها، المعرفة

  .ٍوتحقیق أكبرٍ قدر ممكن من االستفادة منها
إلى ، ویقصد بهذا المدخل أن تسعى المنظمة :مدخل بناء موجودات المعرفة •

یع العاملین من تمكن جم، التي تمتلكها بطریقة، تنظیم وتصنیف المعارف
واالستفادة منها ، من أجل تطویرها، وتسهیل الوصول إلیها، االطالع علیها

  .لتحقیق ما تسعى إلیه المنظمة من أهداف
أن تقوم المنظمة ، ویقصد بهذا المدخل :مدخل إدارة موجودات المعرفة •

والتخطیط والتي من إدارة التنظیم للمعرفة ، بتفعیل عملیات إدارة المعرفة
  .والتشارك فیها ،وتداولها ،ونشرها ،تسابهاالك

وهذا المدخل یعتني برأس المال الفكري الذي یقوم بأهم  :مدخل عملیة الذكاء •
  .ألنه العنصر األساس في اإلبداع واالبتكار، العملیات إلدارة المعرفة
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ویقصد بهذا المدخل أن تقوم المنظمة بإعادة تنظیم  :مدخل إعادة الهندسة •
وفق استراتیجیة تعطى األولویة إلدارة ، أسس إدارة المعرفةعلى ، هیكلها
  .المعرفة

أن تضع المنظمة المعاییر ، ویقصد بهذا المدخل :مدخل الجودة الشاملة •
  .وتعزز التقدم والتطویر نحو األفضل، التي تكفل تحقیق األداء الناجح

ة باعتبار وهذا المدخل یولي االهتمام بالثقافة التنظیمی :مدخل ثقافة المعرفة •
أن تفعیل عملیات إدارة المعرفة یتوقف على مدى إدراك العاملین ألهمیة 

  .)٦٣ص، هـ١٤٢٧، العتیبي(المعرفة 
 وفي ضوء ما سبق یمكن القول بأن المداخل مهما تعددت فإنها تنتمي إلى   

  :)١١ص، ٢٠٠٤، صبري(هما ، رئیسییناتجاهین 
  : المدرسة المعلوماتیة-األول

ذورها إلى نظم المعلومات المحوسبة ذات التقنیة العالمیة التي تعود بج
وتعتمد هذه المدرسة على أن النظم ، وبوجه خاص تطبیقات حقل الذكاء الصناعي

التي تستند إلى قواعد المعرفة الشبكات الذكیة هي التي تمثل األجوبة النهائیة عن 
  .  المنظمات الحدیثةفي،  ووظائف إدارة المعرفةأنشطةأسئلة اإلدارة بما في ذلك 

وهذا ، ن هذه المدرسة تولي جل اهتمامها بالجانب الماديإویمكن القول 
االتجاه ظهر نتیجة الثورة الصناعیة التي نشرت ظاللها على المجتمعات 

  .الصناعیة
  : المدرسة السلوكیة-الثاني

أو تلك ،  وهو اتجاه نحو استثمار الموارد البشریة الموجودة أو المتاحة
وارد الفكریة والتقنیة والتنظیمات التي تستطیع اإلدارة تشكیلها كفریق عمل یتم الم

تجمیعه من داخل المنظمة أو خارجها بصفة وقتیة أو دائمة من أجل حل 
أو تخطیط متغیرات استراتیجیة حاسمة وذلك ، مشكالت حیویة أو تنفیذ مشروعات
البشري فردیا ومؤسسیا في توجه إلى السلوك ،ًانطالقا من أن المعرفة المعلنة 

  .مجاالت النشاط اإلنساني كافة
، والعقلي، ویتضح أن المدخل السلوكي یركز على الجانب اإلنساني

  .ویؤكد على اكتساب وخلق واستثمار المعرفة بكل أبعادها الشاملة، والثقافي
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ولذا یرى الباحث أن المنظمة تستطیع أن تختار المدخل المناسب في ضوء 
  .وأهدافها وخططها االستراتیجیة، ااحتیاجاته

  :عملیات إدارة المعرفة في مؤسسات التعلیم الجامعي
أو ، وعددها، تشیر األدبیات التربویة إلى تداخل في عملیات إدارة المعرفة

ُولذا سیعرض الباحث لبعض التقسیمات التي ذكرت لعملیات إدارة ، حتى ترتیبها
  .المعرفة

، أن العملیات الرئیسیة إلدارة المعرفة) .coukos 2003(حیث یرى كوكس 
  :هي
  .نقل المعرفة •  .توثیق المعرفة وترتیبها •  .تولید المعرفة •

، یرون أن أبرز عملیات إدارة المعرفة) ٤ص ، ٢٠٠٦(أما العلي وآخرون 
  :هي
     .تولید المعرفة •  .ْاكتساب المعرفة •  .تشخیص المعرفة •
  .عرفةتوزیع الم •    .تطویر المعرفة •  .تخزین المعرفة •
      .تطبیق المعرفة •

  :أن عملیات إدارة المعرفة كما یلي) ٩٣ص ، م٢٠٠٩(بینما یرى الظاهر 
  .تنظیم المعرفة وتخزینها  •  .تكوین المعرفة واقتناؤها •
  تطبیق المعرفة •        .توزیع المعرفة وبثها •

َّ فقد أشار إلى أن أهم عملیات إدارة المعرفة )٢٨ص، ه١٤٣١(أما العمرو 
 :هي
  .تطویر المعرفة •  .اقتناء المعرفة •  .دید المعرفةتح •
  .حفظ المعرفة •  .استخدام المعرفة •  .توزیع المعرفة •

إلى أن أهم عملیات إدارة المعرفة ) ٩١ص، م٢٠١٠(بینما أشار نور الدین 
 :هي

  .المنفعة •  .نشر المعرفة •    .مشاركة المعرفة •  .اكتساب المعرفة •
ویبرر ذلك فیك ،  المعرفةومن خالل ما سبق یتضح التداخل في عملیات

)(Wickفمدخل الوثائق،  بأن ذلك نتیجة الختالف مداخل دراسة إدارة المعرفة ،
أما ، واستخدامها، ونشرها، والمدخل التقني یؤكدان على عملیات حفظ المعرفة الحالیة

فیؤكد على عملیة ، المدخل االجتماعي التنظیمي الذي یركز على رأس المال الفكري



  من وجهة نظر القیادات األكادیمیةواقع تطبیق إدارة المعرفة في جامعة جازان 

  

٤٠٦

وهي تولید ، وأغلب الباحثین أشار إلى العملیات الجوهریة، معرفة وتولیدهااكتساب ال
  ). ٩٨ص ، ه١٤٣٠، الجدوع(المعرفة وخزنها ونشرها ثم تطبیقها 

لذا یرى الباحث أن عملیات إدارة المعرفة في مؤسسات التعلیم الجامعي 
ٍتعمل بشكل تكاملي وكل منها تعتمد على األخرى  بعضها وتدعم، وتتكامل معها، ٍ

 إلى أن )Noneka,I., And H.,Takeuchi,1995( حیث یشیر، ًبعضا
وممارساتها المتعلقة بإدارة المعرفة الجامعات المعاصرة في إطار إدارتها للمعرفة 

  : یجب أن ترتكز على أسس ثالثة
نتیجة للتفاعل بین المعرفة ، قدرة الجامعة على تكوین رصید معرفي جدید-١

،  والمعرفة المعلنة التي تمثل رصید الجامعة من خبراتهاالكامنة لدى العاملین
  .وسیاساتها، وتعامالتها

، نشر هذه المعرفة بین العاملین لتكون األساس في توجیه األنشطة المعرفیة-٢
  .ومن ثم العمل اإلنتاجي المنظم فیها

في جمیع العملیات واألنشطة والخدمات والبرامج التي ، تجسید هذه المعرفة-٣
 . تقدمها
 ویخلص الباحث من خالل العرض السابق إلى تبني عملیات إدارة   

نشر ، تنظیم المعرفة، التخطیط الكتساب المعرفة: المعرفة في العملیات التالیة
 .تطبیق المعرفة، المعرفة

  :وفیما یلي توضیح لكل من عملیات إدارة المعرفة
  :التخطیط الكتساب المعرفة - ًأوال

وال یمكن أن ، رة وفعالیة ال كتساب المعرفة هي شراؤهاإن الطریقة األكثر مباش
لهذا الشراء ویتم ذلك عادة ، یتم ذلك إال من خالل خطط استراتیجیة تضعها الجامعة

من خالل حرص الجامعة على توفیر الدعم المالي المناسب الكتساب المعرفة 
ستفید منها وتحویل المعرفة الضمنیة لدى األفراد والمؤسسات إلى معرفة صریحة ت

وتوفیر الجو المناسب للحوار ، الجامعة مع االهتمام بالبحث العلمي والتشجیع علیه
العلمي البناء لمنسوبي الجامعة مع الحرص على توظیف المواهب وصقلها واالستفادة 

مثل الخبراء : والحوارات أو الخارجیة، كالمؤتمرات: من الخبرات الداخلیة في الجامعة
، ٢٠١٤حجازي (واألبحاث األكادیمیة تقطاب العاملین الجدد والمستشارین واس

 ).١٢ص
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  : تنظیم المعرفة-ًثانیا
، ًنتیجة للكم الهائل من المعلومات والمعارف التي تستقبلها المؤسسات یومیا
، أصبح من الضروري أن تقوم الجامعة بتدریب منسوبها على طرق حفظ المعرفة

مع توفیر قاعدة ، دات التنظیمیة المختلفةمن ضمن المهام للوح، ٕوادراج تنظیمها
مع الحرص على تقویم هذه ، بیانات شاملة للوصول إلى المعرفة بسرعة كافیة

وهذا ما عناه الباحث بتنظیم المعرفة في هذه ، المعرفة بشكل دوري وصیانتها
  .)١٣ص، ٢٠١٤، حجازي ( الدراسة

   : نشر المعرفة-ًثالثا
وتعتبر الخطوة األولى ، طلح نقل المعرفةُمصطلح نشر المعرفة مرادف لمص

َإیصال المعرفة المناسبة إلى الشخص :وتعني، في عملیة التشارك في المعرفة
علي (وبالتكلفة المناسبة ، وضمن الشكل المناسب، في الوقت المناسب، المناسب
  .)٢٠٤ص، م٢٠١٣

َوعلى الجامعة أن توفر الوسائل المناسبة لنشر وتوزیع المعرفة بین  َ
مع التحفیز لذوي المعرفة من ، مع االستفادة من الوسائل التقنیة الحدیثة، منسوبیها
وتسهیل ، واالستفادة من المجالت العلمیة، لنشر معارفهم الضمنیة، منسوبیها

وتنظیم المؤتمرات بهدف تبادل المعرفة بین منسوبیها ، عملیة االستشارات
ونشر تلك المعرفة على ، میعوجعل المعرفة متاحة للج، والمصادر الخارجیة

  .ما عناه الباحث في هذه الدراسة وهذا. موقعها الرسمي
   : تطبیق المعرفة-ًرابعا

ًوتطبیق المعرفة تطبیقا فعاال ، تمثل هذه المرحلة جوهر عملیة إدارة المعرفة ً
وتستفید الجامعة من هذا ، وهو بمثابة خطوة ایجابیة للتعلم، یؤدي إلى القوة
وتوظیفها في حل مشكالتها التي ، دعم صنع القرارات المناسبةالتطبیق في 

، وتطویر برامج متنوعة، واالستفادة من هذا التطبیق في خدمات جدیدة، تواجهها
الجامعة المعرفة التي تمتلكها في مختلف مؤسسات المجتمع وحرصها  مع تسویق

یث المعرفة على تبني المشروعات البحثیة التطبیقیة مع الحرص على عملیة تحد
  .)٤٥ص٢٠٠٦، العلي وآخرون( باستمرار

ملزمة ، وبناء على ما سبق فإن الباحث یرى أن الجامعات ومؤسسات التعلیم   
في جمیع المجاالت ، وتطبیقها، ونشرها، وتنظیمها، الكتساب المعرفةبالتخطیط 

ِباعتبار أن الجامعات من أولى مؤسسات التعلیم اهتماما بعملیات، المفیدة ْ  إدارة ِ
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وأن هذه العملیات عملیات مترابطة ، وتطبیقها، واالستفادة منها، وتوظیفها، المعرفة
 .ال یمكن أن تنفك عن بعضها بل البد من وجود تكامل فیما بینها، متالحقة

 :صعوبات تطبیق إدارة المعرفة في مؤسسات التعلیم الجامعي
ًإن إدارة المعرفة ومبادرتها ال تعني دوما النجاح  فقد یعتریها الفشل ، المطلقّ

ٌ أن لیس هناك نظام إداري )٤١٧ص، م٢٠١٢(حیث یرى علیان ، ًواإلخفاق أحیانا
َغیر قابل للفشل ْ ِأو غیر مؤكد النجاح، َ َّ.  

 أن بعض المهتمین بقضایا )٢٥١- ٢٤٨ص ص ، م٢٠١٣( وقد ذكر علي   
ُوتعد ،  التعلیمقد أوردوا عدة صعوبات تحد من نجاح إدارة المعرفة في، التعلیم َ ُ

  :ًمؤشرا في الوقت ذاته على ضعف ممارسة إدارة المعرفة في التعلیم ومنها ما یلي
  . واإلدارة القیادیة، ضعف البنیة التحتیة -١
ٌقلة وضوح الرؤیا بالنسبة للبرامج التعلیمیة والبحثیة التي یجب طرحها -٢ ْ َ

ٌواعالنها ٕ.  
لمجتمعیة التي یمكن أن تفید اإلخفاق في التعاون والشراكة مع المؤسسات ا -٣

 . في اكتساب المعرفة وتبادلها
قلة القدرة على مواجهة المنافسة القادمة من مؤسسات تعلیمیة أخرى تقدم  -٤

 .وتشبع حاجات الكثیر من الفئات، خدمات تعلیمیة وتدریبیة عالیة الجودة
ضعف استغالل تقنیة االتصال والمعلومات في مجال حفظ المعلومات -٥

 .ونشرها
 . القصور في توفیر مصادر المعرفة الالزمة للبحث العلمي-٦
االفتقار للبحوث العلمیة التراكمیة التي تعتمد على تتبع إنجازات البحوث -٧

 . وتضیف لها بما یساعد على تنظیم المعرفة وتطورها، والدراسات السابقة
 إلى حد فما زالت المكتبات تعتمد، تراجع دور المكتبات أمام المكتبات الرقمیة-٨

ونشرها؛ مما أثر ، والمعارف، في حفظ المعلومات، كبیر على األسلوب الورقي
 . على دورها كمصدر حیوي للمعرفة والبحث العلمي

تساعد على مشاركة ، الفشل في إیجاد بیئة عمل داخل معظم المنظمات-٩
هو ، المعرفة بین األفراد وضعف فهم أن الهدف األساسي من إدارة المعرفة

 . اج یشجع على مشاركة المعرفة والبحث العلميخلق نت
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ِضعف فهم طبیعة المعرفة الضمنیة وخصائصها - ١٠ ِ َ وتجنب التعامل ، وأثارها، َ
فالتعامل مع البیانات ، والتركیز على التعامل مع المعرفة الصریحة، معها

ًوتصنیفها وتخزینها یعتبر أیسر كثیرا من محاولة التعامل مع ما یمتلكه الفرد 
ًكما أن األفراد غالبا ما یكونوا ، ونشرها، وتوثیقها، ومعارف، هاراتمن م

ًوأقل استعدادا للتخلي عما ، ًأكثر استعدادا لتزوید المنظمة ببیانات ومعلومات
 . لآلخرینلدیهم من معارف ومهارات ونقلها 

 إلى مجموعة من )١٤٦ -١٤٤ص ص، م٢٠١٣(وقد أشار همشري 
 :الصعوبات كالتالي

َام اإلدارة العلیا بإدارة المعرفة ودعمها لهاضعف التز - أ  ْ.  
وأهمیة دورها في ، ومتطلباتها، ومحتواها، ضعف إدراك مفهوم إدارة المعرفة -ب 

  .المنظمة
، الثقافة التنظیمیة غیر الدائمة: وتشمل، ضعف البنیة التحتیة إلدارة المعرفة -ج 

 .وعدم مالئمة البیئة التنظیمیة، البنیة التقنیة الضعیفة
والتقنیات ذات ، وقواعد المعرفة، عطاء األهمیة الكبرى لقواعد البیاناتإ -د 

 . ًأحیانا على حساب المعرفة الضمنیة المتوافرة في عقول األفراد، العالقة
وتباین مستوى ، وتدریبه على إدارة المعرفة، ضعف تنمیة رأس المال اإلنساني -ه 

 .المعرفة بین العاملین
 .  للتخطیط إلدارة المعرفة وتنفیذهااالفتقار إلى الوقت الكافي -و 
 . ًأو حتى عدم توافرها أحیانا، ضعف المیزانیات المخصصة إلدارة المعرفة -ز 
والقصور في إجراء البحوث ،  الكافي بتولید المعرفة أو تطویرهااالهتمامعدم -ح 

 .والتجارب الالزمة وفي استقطاب الخبرات البشریة المبدعة والمحافظة علیها
لى شراء المعرفة من الجهات المختصة؛ مما یؤدي إلى الحد من االعتماد ع -ط 

 . والبحث لدى العاملین في المنظمة، عملیات التفكیر والتحلیل
تعرف أماكن وجودها في مما یؤدي إلى صعوبة ، ة للمعرفةعدم وجود خریط-ي 

 . المنظمة واألشخاص الحاملین لها
مة على تبني تطبیق مفهوم لما یحد من قدرة المنظ، مقاومة العاملین للتغیر -ك 

 .إدارة المعرفة
    .االختیار غیر المناسب ألعضاء فریق إدارة المعرفة-ل 
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أن من أبرز الصعوبات التي تواجه ) ١٢١ص، م٢٠٠٧(كما أورد البیالوي 
  :تطبیق إدارة المعرفة داخل المؤسسات التعلیمیة ما یلي

 .نقص الفهم والوعي بأهمیة وفوائد إدارة المعرفة-١
  .لقدرة على قیاس العوائد المادیة إلدارة المعرفةعدم ا-٢
 .نقص المهارات الخاصة بأسالیب إدارة المعرفة-٣
 .عدم توافر الوقت لدى العاملین داخل تلك المؤسسات إلدارة المعرفة-٤
 .نقص الحوافز للمشاركة في إدارة المعرفة-٥
 .نقص الدعم والتمویل لتطبیق إدارة المعرفة -٦
 .اخل المؤسسات التعلیمیةنقص التقنیة المناسبة د-٧
 . عدم االلتزام من قبل اإلدارة العلیا-٨

، ومن خالل تتبع الباحث لهذه الصعوبات والمشكالت التي تواجه مؤسسات التعلیم
، فإن الباحث یرى أنه یجب أن تحدد هذه المشكالت، في تطبیق إدارة المعرفة

وتحقیق ، عرفةویعمل على حلها بما یضمن نجاح التطبیق الفعلي إلدارة الم
والخروج برؤیا ، وتضافر الجهود في هذه المؤسسات التعلیمیة، األهداف المطلوبة

 .واضحة محددة
   : الدراسات السابقة-٢-٢

وسیتم ، یتناول هذا الجزء الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة
اسات ًبدءا بالدر، عرضها وفق الترتیب التاریخي لها من األقدم إلى األحدث

  .المحلیة فالعربیة ثم األجنبیة
  : الدراسات المحلیة- ًأوال
عملیات إدارة المعرفة تعرف  هدفت الدراسة إلى :)م٢٠٠٧(دراسة الوذنیاني  )١

ٕهم في تحقیق نموذج الجامعة المنتجة في الجامعات السعودیة والقاء التي تس
الجامعات الضوء على الصعوبات التي تحول دون تطبیق إدارة المعرفة في 

  .السعودیة
التي ، واالستبانة كأداة للدراسة، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي

 ،ووكالئهم، ًدا من مدیري الجامعاتفر) ١٨٩(َطبقت على عینة تكونت من 
، أم القرى: (هد ووكالؤهم في الجامعات التالیةوالعمادات والمعا، وعمداء الكلیات
 ). الملك خالد، ترول والمعادنالملك فهد للب، الملك عبدالعزیز
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أن عملیات إدارة : وقد أسفرت الدراسة على العدید من النتائج من أبرزها
ًالمعرفة تسهم بدرجة كبیرة جدا في تحقیق نموذج الجامعة المنتجة في الجامعات 

ووجود صعوبات تحول دون تطبیق إدارة المعرفة في الجامعات ، السعودیة
وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات و، السعودیة بدرجة كبیرة

الجامعة (ًاستجابات أفراد الدراسة حول محور عملیات إدارة المعرفة تبعا لمتغیر 
 ).والخلفیة العلمیة عن إدارة المعرفة

هدفت الدراسة إلى توضیح مفهوم إدارة المعرفة  :)م٢٠٠٧(دراسة العتیبي  )٢
ٕوامكانیة تطبیقها في الجامعات ، المعاصروأهمیتها في الفكر اإلداري 

وذلك من خالل دراسة وتحلیل الواقع الحالي إلدارة المعرفة في ، السعودیة
  .جامعة أم القرى

وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي وصمم االستبانة كأداة لجمع 
دیة من العاملین بالوظائف القیا) ٤٩٢(َالمعلومات التي طبقت على عینة بلغت 

  .واإلداریة بجامعة أم القرى
أن الجامعة ال : وقد أسفرت الدراسة على العدید من النتائج من أبرزها

كما أنه ال یتم تداول مصطلح إدارة المعرفة في ، تعطي األولویة إلدارة المعرفة
الجامعة بشكل مكثف مع عدم وجود استراتیجیة واضحة إلدارة المعرفة في 

  .الجامعة
هدفت الدراسة إلى تحدید دور مراكز البحوث  ):م٢٠٠٧(ثامي دراسة الق )٣

ومعرفة أبرز ، بالجامعات السعودیة في دعم عملیات وآلیات إدارة المعرفة
في دعم إدارة ، التي تواجه مراكز البحوث بالجامعات السعودیة، الصعوبات

  .المعرفة وآلیاتها
اعتماد االستبانة كما تم ، المنهج الوصفي المسحي، وقد استخدمت الباحثة

َأداة لجمع المعلومات التي طبقت على عینة بلغت  ًفردا من مدیري وأعضاء ) ٨٢(ً
أم القرى بمكة (بجامعة ، المجالس والباحثین في معاهد ومراكز البحوث العلمیة

  ).وجامعة الملك عبد العزیز بجدة، المكرمة
ز البحوث َّأن مراك: وقد أسفرت عن العدید من النتائج كان من أهمها

بالجامعات السعودیة تمارس دورها في دعم عملیات إدارة المعرفة ودعم اآللیات 
، والتي تتمثل في قلة عدد الخبراء، كما تم تحدید أبرز الصعوبات،بدرجة متوسطة 
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، للعاملین، والفنیین بالمراكز مع ضعف برامج تطویر المهارات اإلداریة، والباحثین
  .م البحوث العلمیة بالمراكزوقلة الموارد المخصصة لدع

لتطبیق ، هدفت الدراسة إلى تقدیم إطار فكري ):م٢٠٠٩(دراسة أبو خضیر  )٤
مفهوم المعرفة في مؤسسات التعلیم الجامعي مبنى على الدراسات النظریة 

كما ، والتجارب التطبیقیة لبعض مؤسسات التعلیم في أنحاء متفرقة من العالم
رح لخطوات تطبیق إدارة المعرفة في مؤسسات َّتهدف إلى تقدیم تصور مقت

  .التعلیم الجامعي
وقد استخدمت الباحثة أسلوب البحث الوثائقي القائم على مسح وتحلیل 

، الدوریات، الكتب(وتضمن ذلك ) الكترونیا، ًورقیا(النتائج لعمل المنشورات 
  .ت الصلةذا، )قواعد المعلومات الموقع اإللكترونیة، البحوث العلمیة، الدراسات

أن تطبیق إدارة :  وقد أسفرت الدراسة عن العدید من النتائج من أهمها
وتأسیس ، ُالمعرفة یتطلب خلق ثقافة مشجعه وداعمه إلنتاج المعرفة ومشاركتها

كما أن ، تقوم على أساس المشاركة بالمعرفة والخبرات الشخصیة ، بیئة تنظیمیة
والمسؤولیات الملقاة على ، مناط بهامؤسسات التعلیم الجامعي ولطبیعة الدور ال

في حاجة ملحة لتطبیق ، والوظائف التي تمارسها، في تنمیة مجتمعاتها، عاتقها
لكونها تمتلك كل المقومات ،كما أنها مهیأة لتبني إدارة المعرفة ،إدارة المعرفة 

  .البشریة والتقنیة لتطبیق إداریة المعرفة
سة إلى معرفة واقع تطبیق المعرفة في هدفت الدرا ):م٢٠١٠(دراسة الجهني  )٥

، ومدى توفر مقومات إدارة المعرفة ومعوقات تطبیقها، جامعة الملك سعود
  .من وجهة نظر طالبات الدراسات العلیا بكلیة التربیة

ًكما اعتمد االستبانة أداة لجمع ، وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي
  .طالبة) ١١٢ (ها على عینة تكون منالتي طبقت ،المعلومات
أن أفراد الدارسة یرون بأنه : أهمها :أسفرت الدراسة عن عدد من النتائجوقد 

وأن الجامعة تمتلك مقومات ، الجامعة تمتلك رصید معرفي كبیر غیر مستثمر
وأن هناك معوقات تتمثل في ضعف الجهود التقنیة ، إدارة المعرفة بشكل جید

  .واإلداریة
هدفت الدراسة إلى تحلیل الواقع الحالي لتطبیق  ):م٢٠١١(دارسة العصیمي  )٦

وذلك من خالل ، إدارة المعرفة في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة
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وأهمیتها ، إدراك القیادات األكادیمیة في جامعة اإلمام لمفهوم إدارة المعرفة
  .لعملیة إدارة المعرفة، وممارسات القیادات األكادیمیة واإلداریة

ًكما اعتمد االستبانة أداة ، مت الدراسة المنهج الوصفي التحلیليوقد استخد
، ًفردا من وكالء الجامعة) ١٥٩(َالتي طبقت على عینة بلغت ، لجمع المعلومات
ووكالء ، وعمداء ووكالء الكلیات، المساندةوعمداء العمادات ، ومدیري اإلدارات

  .ؤساء األقسامووكالء الكلیات للتطویر ور، الدراسات العلیا بالكلیات
إن الجامعة تنظر إلى إدارة : وقد أسفرت عن العدید من النتائج من أهمها

كما أن الجامعة تحرص على أن تكون إدارة ، المعرفة على أنها إدارة معلومات
وأنها توفر الدعم الالزم لتفعیل عملیة تولید المعرفة من ، المعرفة من أولویاتها

  .م األفكار اإلبداعیةوتدع، خالل تشجیع البحث العلمي
تعرف واقع تطبیق هدفت هذه الدراسة إلى  ):م٢٠١٢(دراسة الفریجي  )٧

رئیسات األقسام إلدارة المعرفة بجامعة األمیرة نورة بن عبد الرحمن مع توضیح 
ًوحصرا لصعوبات تطبیق إدارة ، األسالیب التي تقوم علیها إدارة المعرفة

،  استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحلیليوقد. المعرفة بجامعة األمیرة نورة
من ) ٨٠(َوتم تصمیم االستبانة كأداة للدارسة التي طبقت على عینة بلغت 

  .رئیسات األقسام بجامعة األمیرة نورة بنت عبدالرحمن
قلة إلمام رئیسات األقسام : وقد أسفرت عن العدید من النتائج من أهمها

مع قلة توفر الموظفات ، لسلیم إلدارة المعرفةوالتنفیذ ا، بعملیة التخطیط الجید
  .وعدم توفر المخصصات المالیة الالزمة لدعم مشاریع إدارة المعرفة، المدربات

تعرف واقع ممارسة  هدفت الدراسة إلى ):هـ١٤٣٣(دارسة التویجري  )٩
عملیات إدارة المعرفة في األقسام العلمیة بكلیة العلوم االجتماعیة بجامعة 

مع بیان أبرز المعوقات في ممارسة ، حمد بن سعود اإلسالمیةاإلمام م
وتم ، وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي. عملیات إدارة المعرفة فیها

) ١٢٨(َوقد طبقت على عینة بلغت ، ٍم استبانة كأداة لجمع المعلوماتتصمی
من أعضاء وعضوات هیئة التدریس في األقسام العلمیة بكلیة العلوم 

  .عیة في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةاالجتما
أن واقع ممارسة عملیات إدارة :  وقد أسفرت عن العدید من النتائج من أهمها   

ووجود معوقات بدرجة عالیة مثل الروتین ، المعرفة جاء بشكل عام بدرجة متوسطة
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٤١٤

ارسة وقلة توفر برامج تدریبیة تتعلق بمم، اإلداري وضعف مفهوم إدارة المعرفة
  .إدارة المعرفة

أهمیة المعرفة ومفهوم هدفت الدراسة إلى بیان  ):هـ١٤٣٣(دراسة القرشي  )١٠
تعرف دور استخدام تقنیة المعلومات واالتصاالت في تفعیل إدارة و، إدارتها

وبناء تصور مقترح لتفعیل إدارة المعرفة ، المعرفة في الجامعات السعودیة
  .تصاالت بالجامعات السعودیةباستخدام تقنیة المعلومات واال

ٍوصمم استبانة كأداة لجمع ، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي
، عمداء الكلیات(من، ًفردا) ٨٥٧(من مجتمع الدراسة والبالغ عددهم ، المعلومات
  ). وجامعة الطائف، وجامعه الملك عبد العزیز بجدة، بجامعة أم القرى، ووكالؤها

تأكید أفراد الدراسة : سة عن العدید من النتائج من أهمهاوقد أسفرت الدرا
، على أهمیة استخدام تقنیة المعلومات واالتصاالت في تفعیل إدارة المعرفة

وأن معظم ، والحاجة إلى تعمیم استخدامها لتطویر موجودات المعرفة بالجامعات
میة استخدام تقنیة وأه، أفراد الدراسة یرون أن إدارة المعرفة إدارة تقنیة للمعلومات

المعلومات واالتصاالت دعم البحث العلمي لدوره في التحول نحو مجتمع تقنیة 
  .المعرفة

تعرف واقع تطبیق إدارة إلى ، هدفت الدراسة ):هـ١٤٣٤(دراسة المطلق  )١١
ومعرفة مدى مالئمة تطبیق ، السعودیةالمعرفة بجامعات المملكة العربیة 

مع تقدیم نموذج مقترح ، معات ومعوقاتهاعملیات إدارة المعرفة بالجا
  .للتطبیق

ًكما اعتمد االستبانة أداة ، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي
َالتي طبقت على عینة بلغت ، لجمع المعلومات ، ًعمیدا من كلیات) ١٢٨(ُ

وجامعة ، جامعة أم القرى الجامعة اإلسالمیة: (وعمادات الجامعة الحكومیة التالیة 
وجامعة الملك ، وجامعة الملك سعود ، اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة 

  ).وجامعة الملك فیصل، وجامعة الملك فهد للبترول ، عبدالعزیز 
، أن عملیات إدارة المعرفة:  وقد أسفرت عن العدید من النتائج من أهمها   

ًمن تشخیص واكتساب وتهذیب مالئمة بدرجة عالیة جدا ً ٍ ٍ راسة أن وأوصت الد، ٍ
ووضع ،بالتنسیق والتعاون فیما بینها ، تقوم الجامعة متمثلة بعماداتها وكلیاتها

، التي تسهم في تنفیذ عملیات إدارة المعرفة، واألسالیب اإلداریة والتقنیة، اآللیات
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٤١٥

مع اعتبار أن عملیات إدارة المعرفة منظومه واحدة متكاملة مترابطة ال تأتي في 
  .ًلقیام بها جمیعاثمارها إال من خالل ا

هدفت هذه الدراسة إلى إیضاح درجة تطبیق  )هـ١٤٣٤(دراسة بن جمعة  )١٢
والتحدیات التي تواجهها في المجاالت التالیة ، إدارة المعرفة وفرص تطویرها

في الجامعات الحكومیة ) والتقویم، والبیئة التقنیة، والثقافة التنظیمیة، القیادة:(
 تصور مقترح لتطویر إدارة المعرفة في المجاالت َّومن ثم بناء، السعودیة
  .المذكورة

وطبقت االستبانة أداة ، وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحلیلي
، ًمشاركا من مدیري الجامعات) ٣٢٠(َللدراسة لجمع البیانات على عینة من 

ثة كما سام من الجامعات الثالورؤساء األق، ووكالئهم، وعمداء الكلیات،ووكالئهم 
وجامعة ) ١٠٨(وجامعة الملك عبدالعزیز ، )١٧٤(جامعة الملك سعود ( :یلي

  .ًمشاركا) ٣٨(الملك فهد للبترول والمعادن 
وجود رؤیة معلنة : وقد أسفرت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها  

ا كم، تقود أفراد المجتمع الجامعي نحو إنتاج معرفة جدیدة، لدى القیادة الجامعیة
، تركز الخطة االستراتیجیة للجامعة على تمكین الجامعة من االستعداد للمستقبل

كما تشجع الثقافة التنظیمیة األفراد المتمیزین ، وال سیما فیما یتعلق بإدارة المعرفة
كما تؤكد على ،إلثراء المعرفة التنظیمیة في الجامعة ، على تقدیم أفكارهم الجدیدة

  .امعیة في تطویر إدارة المعرفةتفعیل أدوار القیادة الج
تعرف مدى وجود عالقة إلى ، هدفت الدراسة: )هـ١٤٣٤(دراسة األشولي  )١٣

بین ممارسة إدارة الجودة الشاملة كأداة فعالة لممارسة عملیات إدارة المعرفة 
  .في جامعة أم القرى

كما استخدمت االستبانة ،  وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحلیلي
قیادیة في جامعة أم القرى قسم ) ٤٧(َداة لجمع المعلومات وقد تكونت العینة من أ

  .الطالبات
أن هناك عالقة ارتباطیة :  وقد أسفرت الدراسة عن العدید من النتائج من أهمها  

موجبة بین درجات ممارسة مبادئ الجودة الشاملة ودرجات ممارسة عملیات إدارة 
 ممارسة مبادي الجودة الشاملة ارتفعت ممارسة بمعنى كلما ارتفعت، المعرفة

  .عملیات إدارة المعرفة
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٤١٦

 ،ّالمعوقات الثقافیةتعرف هدفت الدراسة إلى  ):هـ١٤٣٤(دراسة الزامل  )١٤
والفنیة؛ لتطبیق إدارة المعرفة في كلیة العلوم ، والبشریة، والتنظیمیة
ة نظر من وجه،  بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةاالجتماعیة

  .أعضاء هیئة التدریس والمقترحات في كیفیة التغلب علیها
وتم تصمیم استبانة كأداة ، وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي

  .من أعضاء هیئة التدریس) ١١٦(التي طبقت على عینة تكونت من ، المعلومات
ت حصول جمیع المعوقا: وقد أسفرت الدراسة عن عدد من النتائج من أهمها
وحصول جمیع المقترحات ، الثقافیة والتنظیمیة والبشریة والفنیة على درجة موافق

  .للتغلب على المعوقات بدرجة موافق بشدة
تعرف إسهام إدارة المعرفة هدفت الدراسة إلى  ):ه١٤٣٤(دراسة عطیة  )١٥

في تحقیق ضمان جودة التعلیم العالي في الكلیات األهلیة بالمملكة العربیة 
  .من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس، یةالسعود

، َوقد طبقت على عینة، وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحلیلي
وقد تم ، كلیات) ٦(مختارة من الهیئات التدریسیة في الكلیات األهلیة وعددها 

  .اعتماد االستبانة أداة لجمع المعلومات الالزمة
ًأن هناك عالقة :  من أهمهاوقد أسفرت الدراسة عن العدید من النتائج

، ًطردیة بین البنیة التحتیة لتقنیة المعلومات وتحقیق ضمان الجودة في الكلیات
  .وأن هناك عالقة طردیة بین حوسبة المكتبات وضمان جودة التعلیم

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة واقع تطبیق  ):هـ١٤٣٥(دراسة الشریف  )١٦
مع معرفة أبرز التحوالت المعاصرة ذات ، دیةإدارة المعرفة في الجامعات السعو

  .ودرجة تطبیقها مع أبرز صعوبات التطبیق، العالقة بتطبیق إدارة المعرفة
وتم تصمیم االستبانة كأداة لجمع ، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي

 من مدراء ووكالء، ًقیادیا) ٢٨٤(َالتي طبقت على عینة بلغت ، المعلومات
ورؤساء ، عمداء ووكالء العمادات المساندة،  عمداء ووكالء الكلیات،الجامعات

وجامعة الملك ، جامعة أم القرى ( :هي، األقسام العلمیة في أربع جامعات سعودیة
  ).وجامعة الباحة، وجامعة الطائف، عبد العزیز

أن أهمیة تطبیق إدارة  :وقد أسفرت عن العدید من النتائج من أهمها
ًتتراوح ما بین درجة عالیة جدا وعالیة؛ بسبب ، معات السعودیةالمعرفة في الجا
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وأن هناك ضعف في ، في الجامعة بأهمیة إدارة المعرفة، وعي القیادات األكادیمیة
بسبب عدم تبني منهجیة تطبیق إدارة المعرفة في الجامعات ، تطبیق إدارة المعرفة

  .في هذا العصررغم إدراك أهمیتها ، وعدم توفیر متطلباتها، السعودیة
  : الدراسات العربیة-ًثانیا

وعملیات ، عرف مفهومتدفت الدراسة إلى ه :)م٢٠٠٨(دراسة عبد الحافظ ) ١
ونواتج إدارة المعرفة بمؤسسات التعلیم الجامعي واألسالیب التي تستخدمها هذه 

مع تقدیم مقترحات لتحسین إدارة ، المؤسسات لالستفادة من إدارة المعرفة
  .ؤسسات التعلیم الجامعي المصريالمعرفة بم

واستخدمت االستبانة كأداة لجمع ، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي
من أعضاء هیئة  )٣٦٠(َالبیانات من خالل عینة تمثل مجتمع الدراسة البالغ 

  .التدریس
أن عملیات إدارة : وقد أسفرت الدراسة عن العدید من النتائج من أهمها

كاكتساب المعرفة وتحدید ، ًمستمرة ومترابطة وتكمل بعضها بعضاالمعرفة عملیات 
ًكما كشفت الدراسة عن أن هناك كثیرا من ، وتطبیقها، وتحریكها، ونشرها، أهدافها

كتحسین اإلدارة ، النواتج التي حققتها الجامعة المعاصرة من إداراتها للمعرفة
الدراسة إلى وجود عدد وانتهت ، والبحث العلمي وتحقیق قیمة مضافة،الجامعیة 

كدعم ،لإلفادة من إدارة المعرفة ، من األسالیب التي تستخدمها الجامعة المعاصرة
  .في اكتساب المعرفة ونشرها وتطبیقها، البحث العلمي

تعرف درجة توافر عدد من هدفت الدراسة إلى  ):م٢٠٠٨(دراسة الكندي ) ٢
مع معرفة األسس ، ابوسمتطلبات تطبیق إدارة المعرفة في جامعة السلطان ق

  .الفكریة إلدارة المعرفة
ًكما اعتمدت االستبانة أداة ، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي

َوتكون أفراد الدراسة من ، لجمع المعلومات َّ َ ًعضوا من هیئة التدریس من ) ١٣٤(َ
  .كلیات الجامعة

متطلبات أن درجة توافر : وقد أسفرت الدراسة عن عدة نتائج من أهمها
في جامعة قابوس كانت متوسطة في كل محاور الدراسة ما ، تطبیق إدارة المعرفة

  .عدا محور أعضاء هیئة التدریس الذي حصل على درجة توافق كبیر
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٤١٨

هدفت الدراسة إلى الكشف عن واقع إدارة المعرفة  :)م٢٠١٠(دراسة عوده ) ٣
ات إدارة المعرفة مع تحدید عملی، وسبل تدعیمها، في الجامعات الفلسطینیة

  .الواجب ممارستها لدى العاملین في هذه الجامعات
واالستبانة والمقابلة الشخصیة ، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي

فردا من ) ٣٢٧(حیث طبق االستبانة على عینة تكونت من ، كأدوات للبحث
وجامعة ، سالمیةومدیري الدوائر واألقسام اإلداریة في الجامعة اإل، عمداء الكلیات

واعتمد المقابالت الشخصیة لإلجابة على أهم سبل ، األزهر وجامعة األقصى
  . المعرفة في الجامعات الفلسطینیةتدعیم إدارة

أن ممارسة : وقد أسفرت هذه الدراسة عن العدید من النتائج من أهمها
تنظیم ، رفةتطبیق المع: العاملین لعملیات إدارة المعرفة كان وفقا للترتیب التالي

وكانت أهم سبل تدعیم إدارة المعرفة ، التشارك في المعرفة، تولید المعرفة، المعرفة
والعمل ، العمل على نشر ثقافة المعرفة داخل مؤسسات التعلیم العالي الفلسطینیة

وتطویر المناهج ، ودعم مراكز البحث العلمي، على تدویر المناصب اإلداریة
  .الدراسیة

تعرف واقع تطبیق هدفت الدراسة إلى  :)م٢٠١٢(وأبو الخیر  ،دراسة اآلغا) ٤
ٕواجراءات لتطویر تطبیق إدارة ، إدارة المعرفة في جامعة القدس المفتوحة

  .المعرفة بالجامعة
واالستبانة كأداة لجمع المعلومات ، وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي

ن مشرفي جامعة مشرفا أكادیمیا م) ٢٥٠(التي طبقت على عینة تكونت من 
  .القدس المفتوحة

أن واقع :  وقد أسفرت هذه الدراسة عن العدید من النتائج من أهمها  
ویعزو الباحثان ، تطبیق إدارة المعرفة في الجامعة كان بدرجة متوسطة نسبیا

وعدم تفعیل إجراءات التنظیم ، َالسبب إلى عدم إعطاء األولویة لثقافة المعرفة
كذلك عدم وجود استراتیجیة واضحة ، لعملیات إدارة المعرفة والمتابعة، والرقابة

وقدم الباحثین العدید من المقترحات لتطویر تطبیق إدارة المعرفة ، إلدارة المعرفة
من أبرزها استحداث إدارة خاصة بإدارة المعرفة في الجامعة لتعمل على تنظیم 

  .عملیات إدارة المعرفة
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  : الدراسات األجنبیة-ًثالثا
  )Kidwel &Vander, & Johmsm,2000( وآخروندراسة كیدویل ) ١

لة هل إدارة المعرفة قاب: ُهدفت الدراسة إلى اإلجابة على التساؤل التالي
للتطبیق في الكلیات والجامعات؟ وكیف یمكن تطبیقها؟ وهل التعلیم العالي مستعد 

  ؟لذلك
بیق یمكن من خاللها تط، ووضعت الدراسة عدة مجاالت في الجامعات

وعملیات تطویر المنهج والخدمات ، وهي عملیات البحث العلمي، إدارة المعرفة
واعتقد ، والخدمات اإلداریة ومجال التخطیط االستراتیجي، الطالبیة واإلرشادیة

واتجاهاته وثقافته بدأت تتغیر نحو تخریج ، الباحثون أن بیئة التعلیم الجامعي
فالبد من أن تبدأ بالجامعات بوضع ومن ثم ، طالب متقن ومتطلبات العالمیة

ومقاییس التمویل ، ٕاالستراتیجیة واصالح الهیكل التنظیمي والعنایة بالموارد البشریة
  .وتكنولوجیا المعلومات

   )Milam , Johm,2001 (دراسة میالم) ٢
، هدفت الدراسة إلى تأكید أهمیة إدارة المعرفة في مؤسسات التعلیم العالي

 Know what they(لمنظمات إلى ما یعرفه اآلخرون فیجب أن تسعى هذه ا
know( ،ومشاركتها في كافة عناصر المنظمة ، كما تهدف إلى تنظیم المعلومات

  .التي تؤدي إلى االستخدام الفعال للمعلومات
جامعة  وطبقت الدراسة مجموعة من االستبیانات على العاملین في ال  

  : وتوصلت إلى عدة نتائج منها
  %٤١ًالموظفین الذین ال یملكون وقتا إلدارة المعرفة بلغت أن نسبة  - 
  %.٢٤وبلغت نسبة قلة الفهم بأهمیة إدارة المعرفة فقد بلغت  - 
 %.٣٦.٦وبلغت نسبة قلة المشاركة في إدارة المعرفة  - 
 %.٢١.٨وبلغت نسبة قلة التمویل  - 
 )  Coukos sewmel.2003(دراسة كوكس صمویل ) ٣

أو تحدید ،  مدى استخدام الجامعات إلدارة المعرفةتعرفهدفت الدراسة إلى 
وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي ، العوامل التي تؤدي إلى فاعلیة إدارة المعرفة

ٍجامعة بحثیة حكومیة عامة ) ٢٥٧(وتكون مجتمع الدراسة من مدیري ، المسحي ٍ ٍ ٍ
  .وقد اعتمد الباحث على االستبانة كأداة لجمع المعلومات، ٍوخاصة
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أن استخدام عملیات إدارة :قد أسفرت هذه الدراسة عن عدة نتائج من أهمها و
تمارس بدرجة أقل من متوسطة ، وتصنیفها،ٕمثل تولید المعرفة وانتاجها ، المعرفة

حول ، كما تركزت العوامل األكثر أهمیة إلدارة المعرفة الفعالة، في الجامعات
  .التقنیة واستراتیجیات القیاس

تعرف  إلىهدفت الدراسة : )Moss..et al, 2007(خرون دراسة موس وآ-٤
 في كل من سلوفینیا وأسترالیا األكادیمیینوجود ثقافة الفرد والعمل الجماعي لدى 

وقد استخدمت االستبانة كأداة لها ، األكادیمي البحوث والوسط إنتاجوتأثیراها على 
یا واسترالیات من األكادیمیین في كل من سلوفین) ٢٠٠(حیث تم توزیعها على 

  .وكانت هذه هي عینة الدراسة 
  :وكان من ابرز نتائج الدراسة ما یلي 

السلوفانیین یفضلون العمل مع الزمالء كفریق في  األكادیمیین أكثرأن 
البحث أكثر من األكادیمیین األسترالیین وأیضا وجود ارتباط بین العمل الجماعي 

  .والنشاط البحث اإلنتاجي
  : راسات السابقةالتعلیق على الد

أجنبیة لها ارتباط سة الحالیة دراسات سابقة محلیة وعربیة وعرضت الدرا
عدة كما اختلفت معها  وهي تتفق مع الدارسة في جوانب، بموضوع الدراسة الحالیة

  :في جوانب أخرى كما یتضح في التالي
  :  أوجه االتفاق- أوال

أبو خضیر : ل منلیة من حیث الهدف العام مع كاتفقت الدراسة الحا •
، )هـ١٤٣٤(والزامل ، )م٢٠١٠(والجهني ، )هـ١٤٣٤(واألشولي ، )م٢٠٠٩(

العتیبي و، )هـ١٤٣٤(وعطیة ، )م٢٠٠٨(وعبدالحافظ، )هـ١٤٣٣(والقرشي 
، )م٢٠٠٧(القثامي ) م٢٠١٢(والفریحي، )م٢٠١١(والعصیمي ، )م٢٠٠٧(

لوذنیاني وا، )هـ١٤٣٣(والتویجري، )هـ١٤٣٢( وبن جمعة، )م٢٠٠٨(والكندي
وكیدویل وآخرون ، )م٢٠١٣(والمطلق ، )هـ١٤٣٥(والشریف ، )م٢٠٠٧(
حیث التركیز على مجال ، )م٢٠٠٣(وكوكس ، )م٢٠٠١(میالم ، )دت(

وواقع التطبیق ، ٕوامكانیة تطبیق إدارة المعرفة، ومیدان التعلیم الجامعي
 المعرفة في تطبیق إدارة، في الجامعات ودور القیادات األكادیمیة، لعملیاتها

، والمحققة للنماذج المقترحة إلدارة المعرفة، والتحول إلى الجامعة المنتجة
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وأبرز ، مع بیان لمتطلبات التطبیق في الجامعات، ومدى االستفادة منها
ویرى الباحث أن هذا االتفاق كان في الهدف العام ، الصعوبات لذلك التطبیق

  .من حیث تطرقها لمجال ومیدان التعلیم الجامعي
التویجري : اتفقت الدراسة الحالیة من حیث المنهج مع كل من دراسة •

و ، )م٢٠١٣(والشریف ، )هـ١٤٣٤(والزامل ، )م٢٠١٠(والجهني ، )هـ١٤٣٣(
في انتهاج المنهج ، )م٢٠١٣(والمطلق ، )م٢٠٠٣(وكوكس، )م٢٠٠٨(الكندي 

 .الوصفي المسحي
األشولي :من دراسة اتفقت الدراسة الحالیة من حیث أداة الدراسة مع كل  •

والزامل ، )هـ١٤٣٣(والتویجري ، )م٢٠١٢(الخیر  واألغا وأبو، )هـ١٤٣١(
، )م٢٠٠٨(وعبدالحافظ، )هـ١٤٣٤(والقرشي ، هـ١٤٣٥(والشریف ، )هـ١٤٣٢(

والكندي ، )م٢٠١١(والعصیمي ، )م٢٠٠٧(والعتیبي ، )هـ١٤٣٤(وعطیة 
وبن ، )م٢٠٠٧(ومیالم، )م٢٠١٣(والمطلق ، )م٢٠٠٣(وكوكس ، )م٢٠٠٨(

في االستبانة لكونها أداة لجمع ، )م٢٠٠٧(والوذنیاني ، )هـ١٤٣٤( جمعة
 .المعلومات

األشولي :اتفقت الدراسة الحالیة من حیث مجتمع والدراسة مع كل من دراسة  •
 )م٢٠١١(والعصیمي ، )م٢٠٠٧(والعتیبي، )هـ١٤٣٥(والشریف ، )هـ١٤٣٤(

 والعودة، )هـ١٤٣٤( جمعة وبن، )م٢٠١٣(والمطلق ، )م٢٠١٢(والفریحي 
في كون المجتمع من القیادات األكادیمیة في ) م٢٠٠٧(والوذنیاني ) م٢٠١٠(

 .الجامعات
  :ف أوجه االختال-ًثانیا

، اختلفت الدراسة الحالیة من حیث األهداف التفصیلیة مع العدید من الدراسات •
عرفة في إلى إمكانیة تطبیق إدارة الم، )م٢٠٠٧(حیث هدفت دراسة العتیبي 

لكونها تهدف إلى تقدیم إطار ) م٢٠٠٩(ودراسة أبو خضیر ، جامعة أم القرى
، ًفكري لتطبیق مفهوم إدارة المعرفة مبنیا على مجموعة من النظریات والتجارب

 أهم النماذج العالمیة إلدارة  تعرفالتي هدفت إلى ) م٢٠١٣(ودراسة المطلق 
دى مالئمة تطبیق عملیات إدارة المعرفة في المنظمات المختلفة مع معرفة م

ودراسة عبد ، المعرفة في الجامعات السعودیة مع تقدیم نموذج مقترح
 األسالیب التي تستخدمها المؤسسات  تعرفالتي هدفت إلى ) م٢٠٠٨(الحافظ

 نواتج إدارة المعرفة بمؤسسات  تعرفمع ، لالستفادة من إدارة المعرفة، التعلیمیة
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التي هدفت إلى تحدید أدوار مراكز ) م٢٠٠٧( القثامي ودراسة، التعلیم الجامعي
البحوث بالجامعات السعودیة في دعم عملیات وآلیات إدارة المعرفة ومعرفة 
أبرز الصعوبات التي تواجه مراكز البحوث بالجامعات السعودیة في دعم إدارة 

التي هدفت إلى التعرف إلى مدى استخدام ) م٢٠٠٣(ودراسة كوكس ، المعرفة
مع تحدید للعوامل التي تؤدي إلى فاعلیة إدارة ، امعات إلدارة المعرفةالج

 واقع تطبیق إدارة المعرفة  تعرففي حین الدراسة الحالیة تهدف إلى ، المعرفة
  .والكشف عن الصعوبات التي تواجه إدارة الجامعة وتقدیم المقترحات المناسبة

، )م٢٠٠٧(الوذنیاني اختلفت الدراسة الحالیة من حیث المنهج مع دراسة  •
ودراسة ، حیث تم انتهاج المنهج الوصفي التحلیلي) م٢٠٠٧(ودراسة العتیبي 

، )م٢٠١٠(ودراسة العودة ، )م٢٠١٢(ودراسة الفریحي ، )م٢٠١١(العصیمي 
ودراسة عبدا ، )م٢٠٠٧(ودراسة الوذنیاني ، )م٢٠١٢(ودراسة األغا وأبوالخیر 

واألشولي ، )هـ١٤٣٤(والقرشي ، )ـه١٤٣٤(ودراسة بن جمعة ، )م٢٠٠٨(لحافظ
أما الدراسة الحالیة فقد انتهجت المنهج ، )هـ١٤٣٤(وعطیة ، )هـ١٤٣٤(

 .الوصفي المسحي
) م٢٠١٠(اختلفت الدراسة الحالیة من حیث أداة الدراسة مع دراسة العودة  •

 .لكونه استخدم أداة المقابلة الشخصیة مع االستبانة
، )م٢٠٠٧(ث مجتمع الدراسة مع دراسة القثامي اختلفت الدراسة الحالیة من حی •

ودراسة األغا ، )م٢٠١٠( والكندي ، )م٢٠٠٨(وعبدالحافظ ) م٢٠١٠(والجهني 
في ) م٢٠٠٣(ودراسة كوكس ، )م٢٠٠١(ودراسة میالم ) م٢٠١٢(وأبوالخیر 

بینما ، كون مجتمع الدراسة في هذه الدراسات من حیث أعضاء الهیئة التدریسیة
 .یة المجتمع من القیادات األكادیمیةالدراسة الحال

  :وجه اإلفادة من الدراسات السابقة أ-ًثالثا
استفادة الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة من عدة جوانب من أهمها 

  :اآلتي
  .تحدید اإلطار النظري إلدارة المعرفة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة-١
، ومنهجها، داة المستخدمةواأل، االستفادة من إجراءات الدراسات السابقة-٢

 .وتفسیر النتائج، واستخدام األسالیب اإلحصائیة في تحلیل األداة
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االستفادة من النتائج التي توصلت إلیها الدراسات السابقة لمقارنتها بما ستصل -٣
 .إلیه الدراسة الحالیة

 : ما یمیز الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة-ًرابعا
 عن الدراسات السابقة في أنها تأتي كمحاولة لتحلیل واقع تتمیز الدراسة الحالیة-١

  .إدارة المعرفة وعملیاتها في جامعة جازان
تعتبر الدراسة الحالیة من أوائل الدراسات المطبقة في جامعة جازان على حد -٢

 .علم الباحث
  : من أبرزھا، وقد أسفرت الدراسة عن عدد من النتائج 

رفة في جامعة جازان بشكل عام جاء بدرجة  أن واقع تطبیق إدارة المع-أوال
  : اء ترتیب األبعاد كالتاليوقد ج، ) ٣.٤٨( بمتوسط حسابي قدره، عالیة

  ). ٣.٧٣(بمتوسط حسابي قدره ، والذي جاء بدرجة عالیة، نشر المعرفة )١
بمتوسط حسابي ، والذي جاء بدرجة عالیة، التخطیط الكتساب المعرفة )٢

  ). ٣.٦٨(قدره 
  ). ٣.٤٤(بمتوسط حسابي قدره ، والذي جاء بدرجة عالیة، فةتطبیق المعر )٣
بمتوسط ، والذي جاء بدرجة عالیة، وضوح مفهوم إدارة المعرفة وأهمیتها )٤

  ). ٣.٤١(حسابي قدره 
بمتوسط حسابي قدره ، والذي جاء بدرجة متوسطة، تنظیم المعرفة )٥

)٣.١٥ .(  
 تطبیق إدارة المعرفة كانت  أن درجة الصعوبات التي تواجه إدارة جازان في-ثانیا

وانحراف معیاري ) ٣.٢٩(بمتوسط حسابي قدره ، بدرجة متوسطة
  :هي، وكان أبرز الصعوبات التي جاءت بدرجة عالیة) ٠.٧٣(
  .محدودیة التنظیم إلدارة المعرفة في الجامعة )١
  .قلة وضوح مفهوم إدارة المعرفة لمنسوبي الجامعة )٢
  . الدلیل التنظیميعدم تضمین مهام إدارة المعرفة في )٣
ُ أن هناك موافقة بدرجة عالیة على المقترحات التي تسهم في تطبیق -ثالثا

وانحراف ) ٤.١٩(بمتوسط حسابي قدره ، إدارة المعرفة في جامعة جازان
، ًوكانت أبرز المقترحات التي جاءت بدرجة عالیة جدا ، )٠.٧٦(معیاري 

  : ھي
  .تطبیق إدارة المعرفةتوفیر التقنیات الحدیثة التي تسھم في  )١
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  .مواكبة التطورات العالمیة في مجال تقنیات إدارة المعرفة )٢
  .توفیر الدعم الالزم لتطبیق إدارة المعرفة )٣

  :ومن أبرزها، وقد أوصت الدراسة بالعدید من التوصیات  
أن تقوم جامعة جازان بتنظیم إدارة المعرفة واالستفادة من التقنیات الحدیثة  •

  . ن عوامل توظیف إدارة المعرفة وتطبیقاتهالكونها عامل م
  .بناء خطة استراتیجیة للجامعة تدعم تطبیق إدارة المعرفة ومشاریعها •
تشجیع األبحاث المشتركة بین أعضاء هیئة التدریس الستخراج معارفهم  •

  .الضمنیة
عقد : وذلك من خالل، نشر ثقافة المعرفة لدى األفراد داخل الجامعة •

  .وتسهیل مهمة مشاركة المؤسسات األخرى، اتوالمؤتمر، الندوات
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 ـــعـــالمراج
  :المراجع العربیة- ًأوال

: القاهرة.  اإلدارة بالمعرفة ومنظمات التعلم:)ه١٤٣٣(مدحت محمد ، أبو النصر
 .المعرفة العربیة للتدریب والنشر

 مشروع مقترح إلدارة المعرفة في :)م٢٠٠٥( إبراهیمأماني طلعت ، أبو جزر
جامعة عمان . رسالة دكتوراه غیر منشورة. ت الرسمیة األردنیةالجامعا

 .األردن. العربیة للدراسات العلیا
عرفة في مؤسسات التعلیم  تطبیقات إدارة الم:)م٢٠٠٩(، إیمان سعود، أبو خضیر

 :للمؤتمر الدولي للتنمیة اإلداریةبحث مقدم ). أفكار وممارسات(العالي 
- ١ الریاض: كومي معهد اإلدارة العامةطاع الحنحو أداء متمیز في الق

  .م٤/١١/٢٠٠٩
المؤتمر العلمي "، رفة واألداءالعالقة بین إدارة المع) م٢٠٠٤(یوسف ، أبو فاره

جامعة الزیتونة " الدولي السنوي الرابع إدارة المعرفة في العالم العربي
  .األردنیة 

ة لممارسات عملیات مبادئ الجودة الشاملة كأداة فعال) هـ١٤٣٥(اعتدال ، األشولي
رسالة ماجستیر ، هة نظر القیادات بجامعة أم القرىإدارة المعرفة من وج

 .مكة المكرمة، شورة كلیة التربیةغیر من
القدس المفتوحة  إدارة المعرفة بجامعة :)م٢٠٠٨(وسالمة زكریا  ناصر، اآلغا

 .ٕواجراءات تطویرها
الجامعات السعودیة  تطویر إدارة المعرفة في :)هـ١٤٣٤(نوف ، بن جمعه

رسالة ، تصور مقترح، ة من وجهة نظر القیادات الجامعیةالحكومی
 .الریاض، جامعة الملك سعود، كلیة التربیة، دكتوراة غیر منشورة 

جدیدة التي تواجه التحدیات ال،  بناء مجتمعات المعرفة:)ه١٤٢٥(البنك الدولي 
 ).میریك(ركز معلومات قراء الشرق األوسط م. التعلیم العالي

متطلبات إدارة المعرفة في مجلس الشورى : )م٢٠٠٩(مقبل بن شاهر ، البیشي
، كلیة الدراسات العلیا، قسم العلوم اإلداریة. ومدى جاهزیته لتطبیقها

  . جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة
دار  :مصر، إدارة المعرفة في التعلیم: )م٢٠٠٧( حسن وحسین سالمة، البیالوي

  .لنشر والتوزیعالوفاء ل
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 واقع ومعوقات ممارسة إدارة المعرفة في األقسام :)هـ١٤٣٤(خلود ، التویجري
رسالة ،  محمد بن سعوداإلمامجامعة ، العلمیة بكلیة العلوم االجتماعیة

 محمد بن اإلمامجامعة ، كلیة العلوم االجتماعیة، ماجستیر غیر منشورة
 .سعود اإلسالمیة بالریاض

 ،المجلة التربویة ،ووظائفها، مفهومها، جامعة نشأتهاال: )م٢٠٠٠(ملیحان، الثبیتي
 ).٥٤(د العد ،١٤المجلد

، تعلیم بالمملكة العربیة السعودیةإدارة المعرفة في إدارات التربیة وال، فهد، عالجدو
  .جامعة أم القرى، رسالة دكتوراه غیر منشور، هـ١٤٣٠، تصور مقترح

طبیق إدارة المعرفة في جامعة الملك سعود  واقع ت:)م٢٠١٠(أریج مكي ، الجهني
رسالة ماجستیر ، لتربیةمن وجهة نظر طالبات الدراسات العلیا بكلیة ا

 . غیر منشورة
م ٢٠١٤ط، تكاملة إلدارة المعرفة في المنظماالمنهجیة المت، هیثم علي، حجازي

 .عمان دار الضوان للنشر والتوزیع، هـ١٤٣٥ -
یق إدارة المعرفة بالجامعات لتحقیق التمیز  تطب:)م٢٠١٣( محمد خمیس، حرب

 مجلة كلیة التربیة –یه مجلة دراسات تربویة ونفس، في البحث التربوي
  .أبریل) ٧٩(ع  ،بالزقایق

تصور مقترح لتطبیق مداخل إدارة المعرفة في : )م٢٠١١(علي عبدربه ، حسین
 ،اإلسكندریةجامعة ، مجلة كلیة التربیة. المدارس الثانویة العامة

  ).٣(العدد ،٢١مجلد
دور أمن المعلومات في إدارة المعرفة بإمارة ) م٢٠٠٩( شوقي علي، الحملي

جامعة نایف ، كلیة الدراسات العلیا، قسم العلوم اإلداریة. منطقة جازان
  .العربیة للعلوم األمنیة

  .عمان دار صفاء، هـ١٤٣١-٢٠١٠، منظمة المعرفة، خضیر كاظم، حمود
عالم الكتب الحدیث :عمان .  اقتصاد المعرفة:)م٢٠٠٧(فلیح حسن ، خلف 

  .للنشر والتوزیع
  .اإلدارة اإللكترونیة في المملكة العربیة السعودیة: )هـ١٤٣٠(فوزیة ، الدعیلج 
 اختبار نموذج مقترح للتطبیق النجاح إلدارة المعرفة في: )م٢٠١١(معاذ ، الذنیبات

 .ارة المعرفةنحو استراتیجیة فعالة إلد، الجامعات السعودیة



٢٠١٧ینایر / ٣جـ–العدد األول / العلوم التربویة  
 

  

  

٤٢٧

معوقات تطبیق إدارة المعرفة بكلیة العلوم االجتماعیة : )هـ١٤٣٥(أروى ، الزامل
 .الریاض، جامعة اإلمام، رسالة ماجستیر غیر منشورة، بجامعة اإلمام

 درجة ممارسة أنظمة المعرفة بمراكز اإلشراف التربوي :)م٢٠٠٨(أمل، الزایدي
رسالة ماجستیر غیر ، تربویاتبمحافظة الطائف كما تراها المشرفات ال

 .مكة المكرمة، جامعة أم القرى، كلیة التربیة، منشورة
التجربة األمریكیة في تقویم مؤسسات التعلیم : )ه١٤١٨(سعد عبداهللا، الزهراني

رؤى "، ندوة التعلیم العالي، العالي وما یستفاد منها للجامعات السعودیة
  .ه١٤١٨ شوال ٢٨-٢٥ المنعقد في الفترة"مستقبلیة 

 إدارة المعرفة وعالقتها بتطویر الخطط والبرامج :)م٢٠١٢(السیدة محمود ، سعد
المجلة السعودیة للتعلیم . التعلیمیة في الجامعات السعودیة نموذج مقترح

  .٩٤-٧٣: ٦العالي وزارة التعلیم العالي ع
م القیادة األكادیمیة في مؤسسات التعلی: )م٢٠١٤(، علي ناصر شتوي، السالطین

  .األردن، عمان، دار الحامد لنشر والتوزیع، العالي
التحدیات التي تواجه الجامعات السعودیة : )م٢٠١١( علي بن صالح، الشایع

 .اإلسكندریةجامعة ، مجلة كلیة التربیة، للتحول نحو مجتمع المعرفة
  . العدد الثاني ،٢١المجلد

ومیة بالمملكة العربیة إدارة المعرفة في الجامعات الحك: )ه١٤٣٤(تركي، الشمري
، كلیة التربیة، رسالة دكتوراه غیر منشورة، نموذج مقترح: السعودیة

  .جامعة الملك سعود
المعرفة في جامعة الملك فیصل   واقع إدارة:)ه١٤٣٣(غربي بن مرجي ، الشمري

مجلة العلوم التربویة م  "دراسة میدانیة"جوف بالمملكة العربیة السعودیة بال
  .الریاض، ٧٢٤- ٧٠٣) : ٣(ع ، ٢٥

دار السحاب ، إدارة المعرفة وتكنولوجیا المعلومات: )م٢٠٠٧(، یاسر، الصاوي
  .للنشر والتوزیع

ورشة عمل مقدمة إلى ، العرب والمعرفة والمستقبل :)م٢٠٠٤(هاله ، صبري
) إدارة المعرفة في العالم العربي(المؤتمر العلمي الدولي القوى الرابع 

  .جامعة الزیتونة
إدارة المعرفة أهمیتها ومدى تطبیق عملیاتها من : )ه١٤٢٨.( زكي ،كنديطاش

وجهة نظر مدیرات اإلدارات والمشرفات اإلداریات بإدارة التربیة والتعلیم 



  من وجهة نظر القیادات األكادیمیةواقع تطبیق إدارة المعرفة في جامعة جازان 

  

٤٢٨

كلیة . رسالة ماجستیر غیر منشورة، بمدینة مكة المكرمة ومحافظة جدة
  .مكة المكرمة، جامعة أم القرى، التربیة

 دور إدارة المعرفة في :)م٢٠١٠( آمال یاسین، المجاليأحمد محمد و، الطروانة
ًتنمیة كفاءة أعضاء هیئة التدریس مهنیا دراسة تطبیقیة في الجامعات 

  .البلقاء، كلیة الكرك الجامعیة. األردنیة
التحدیات والتقنیات ، إدارة المعرفة :)م٢٠١٠( خضر مصباح إسماعیل، طیطي

  .عمان ،دار الحامد للنشر والتوزیع، والحلول
عالم الكتب الحدیث للنشر ، إدارة المعرفة) م٢٠٠٩(إبراهیم یم نع، الظاهر

  .والتوزیع
دارة المعرفة بالمؤسسة  أسالیب االستفادة من إ:)م٢٠٠٨(ثروت ، عبدالحافظ

، كلیة التربیة ، بحث غیر منشور، النواتج، العملیات، المفهوم، التعلیمیة
  .جامعة األزهر

، أدواته وأسالیبه، مفهومه،  البحث العلمي:)م٢٠١٢( نذوقان وآخرو، عبیدات 
 .دار الفكر: األردن عمان

یة تطبیقها في ٕإدارة المعرفة وامكان: )هـ١٤٢٧(یاسر بن عبداهللا ، یبيالعت
رسالة دكتوراه ، دراسة تطبیقیة على جامعة أم القرن، الجامعات السعودیة

 .مكرمة مكة ال–أم القرى ، في اإلدارة والتخطیط التربوي
، كلیة التربیة،  إدارة المعرفة في المؤسسة الجامعیة:)ه١٤٣١( عبد الرزاق، عزة

 .١٥٢-  ١٣٠:مصر، المؤتمر العلمي الثاني، جامعة طنطا
 دور إدارة المعرفة في تعزیز الثقافة التنظیمیة :)م٢٠١٢( مسبل جزاع، العزي

كلیة  داریةقسم العلوم اإل. اإلیجابیة بقیادة حرس الحدود بمنطقة تبوك
  .جامعة نایف العربیة للعلوم األمینة، الدراسات العلیا 

، ٢ط. لى البحث في العلوم السلوكیة المدخل إ:)ه١٤٣٣(صالح محمد ، العساف
  .دار الزهراء: الریاض

 واقع تطبیق إدارة المعرفة في جامعة اإلمام :)م٢٠١١(نسرین عبید ، العصیمي
ر القیادات األكادیمیة واإلداریة محمد بن سعود اإلسالمیة من وجهة نظ

جامعة ، كلیة العلوم االجتماعیة. رسالة ماجستیر غیر منشورة .بالجامعة
  .الریاض. اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة
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 تحقیق ضمان جودة التعلیم  إسهام إدارة المعرفة في:)هـ١٤٣٤(عتاب ، عطیه
لیات األهلیة دراسة تطبیقیة على أعضاء هیئة التدریس في الك، العالي

، كلیة التربیة بجامعة أم القرى، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، السعودیة
  .مكة المكرمة

 المدخل إلى :)م٢٠٠٦( غسان، عامر والعمري، عبد الستار وقندیلجي، العلي
 .دار المسرة، اإلداریة .إدارة المعرفة

ر العلم دا، ةإدارة المعرف، عباس حلمي الجمل. تقدیم د، أسامة محمد سید، علي
  .واإلیمان للنشر والتوزیع

عمان ، دار صفاء للنشر والتوزیع،  إدارة المعرفة:)م٢٠١٢(یحیى مصطفى، علیان
  .٢ط

واقع ممارسة إدارة المعرفة في مكاتب التربیة والتعلیم ) هـ١٤٣٢(لمیاء ، العمرو
رسالة ، للبنات بمدینة الریاض من وجهة نظر المشرفات التربویات

كلیة العلوم ، قسم اإلدارة والتخطیط التربوي ، یر منشورة ماجستیر غ
  .جامعة اإلمام، االجتماعیة 

رسالة ، ة المعرفة في الجامعة الفلسطینیةواقع إدار: )م٢٠١٠( فراس، عودة
 .الجامعة اإلسالمیة غزة، ماجستیر غیر منشورة

لیمیة للبنات إدارة المعرفة كمدخل لتطویر اإلدارة التع: )ه١٤٢٩( .نوال، الغامدي
جامعة أم ، كلیة التربیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة. بمحافظة جدة

 .مكة المكرمة، القرى
 عولمة االقتصاد العالي في المملكة العربیة :)ه١٤٢٤(محروس بن أحمد ، غبان

  .مكة. جامعة أم القرى. السعودیة اآلثار والمضامین والمتطلبات
لیات إدارة المعرفة وعالقتها بتطویر مستوى  عم:)م٢٠١٣(سامي ابراهیم ، الغنیم

رسالة ماجستیر غیر  .هة نظر موظفي إمارة منطقة القصیماألداء من وج
كلیة الدراسات العلیا جامعة نایف العربیة ، قسم العلوم اإلداریة. منشورة

  .للعلوم األمنیة الریاض
میرة نورة دور رئیسات األقسام بجامعة األ: )ه١٤٣٢(مشاعل عبداهللا ، الفریجي

. رسالة ماجستیر غیر منشورة. بنت عبدالرحمن في تطبیق إدارة المعرفة
، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، كلیة العلوم االجتماعیة

  .الریاض



  من وجهة نظر القیادات األكادیمیةواقع تطبیق إدارة المعرفة في جامعة جازان 

  

٤٣٠

 المعلومات واالتصاالت في اتكنولوجی دور استخدام :)هـ١٤٣٣(عاطي ،  القرشي
 دكتوراهرسالة ، صور مقترح ت، تفعیل إدارة المعرفة بالجامعات السعودیة 

  .ة المكرمةمك، كلیة التربیة بجامعة أم القرى، غیر منشورة 
مكتبة المجتمع : عمان،  االقتصاد المعرفي:)م٢٠١٣(مصطفى یوسف ، كافي

 . العربي للنشر والتوزیع
 متطلبات تطبیق إدارة المعرفة ومدى توافرها في جامعة :)م٢٠٠٨(نادیة ، الكندي

رسالة ، ة عمان من وجهة نظر هیئة التدریس بسلطنالسلطان قابوس
  .جامعة قابوس ، كلیة التربیة، ماجستیر غیر منشورة

 إدارة المعرفة ودورها في التغلب على التحدیات التي :)م٢٠١٢( مي علي، لبان
ع . جامعة أم القرى. تواجه التعلیم العالي بالمملكة قسم اإلدارة والتخطیط

 .٣ج) ٢٨(
،  هندسة المعرفة وأدارتها في البیئة الرقمیة:)م٢٠١٠( الزم مسلم مجیل، المالكي

  .مؤسسة الوران للنشر والتوزیع 
،  عملیات إدارة المعرفة مدخل للتحول لجامعة رقمیة :)م٢٠٠٤(بسمان ، محجوب

" العربيالمؤتمر العلمي الدولي السنوي الرابع إدارة المعرفة في العالم "
  .جامعة الزیتونة األردنیة

دار : الریاض،  أصول البحث العلمي ومناهجه:)م٢٠١٢(وجیه، محجوب
 . المناهج

 أدوار األقسام األكادیمیة لتطبیق مدخل :)م٢٠٠٩(أشرف السعید أحمد ، محمد
التعلیم في : المؤتمر الدولي السابع، إدارة المعرفة بالجامعات المصریة

  .حیاةاإلتاحة التعلم مدى ال، الجودة: مطلع األلفیة الثالثة
، معوقاتها، متطلباتها، عملیاتها، ماهیتها،  إدارة المعرفة:)هـ١٤٣١( طارق، المسند

  .الریاض دار الرایة للنشر والتوزیع
دار كنوز  ،إدارة المعرفة والمعلومات: )م٢٠٠٧(عبداللطیف محمود ، مطر

 .عمان، المعرفة العلمیة للنشر والتوزیع
جامعة ، كلیة التربیة، ي إدارة المعرفة مقدمة ف:)ه١٤٣٢.(تركي بن علي.المطلق

  .حائل
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 إدارة المعرفة في الجامعات الحكومیة :)ه١٤٣٤(، تركي بن علي، المطلق
، مركز النشر العلمي والترجمة :)نموذج مقترح(عربیة السعودي بالمملكة ال

  .جامعة حائل
متعلمة جامعة الإدارة المعرفة والتعلیم التنظیمي مدخل لل) م٢٠١١(رضا ، الملیجي

  .مؤسسة طیبة للنشر والتوزیع، القاهرة : في مجتمع المعرفة
 درجة تطبیق عملیات إدارة المعرفة في :)م٢٠١١(أحمد بن محمد ، المنصوري

جامعة السلطان قابوس في سلطنة عمان من وجهة نظر أعضاء هیئة 
  .التدریس فیها

المؤتمر ) قریر الیونسكوت (:)م١٩٩٨(ربیة والعلوم الثقافیة منظمة األمم المتحدة للت
نسخة ، باریس: الرؤیة والعمل" عالمي األول بشان التعلیم العاليال
  .لكترونیةإ

www.unesco.org /education /aducprog/wche/diaz-e, ntm 
برامج  إدارة المعرفة وعالقتها بتطویر الخطط وال:)م٢٠١١(محمد عبداهللا ، المنیع

المجلة السعودیة للتعلیم " نموذج مقترح"  الجامعات السعودیةالتعلیمیة في
  ٩٤.-٧٣: ٦العالي وزارة التعلیم العالي ع

دار  ، إدارة المعرفة في تكنولوجیا المعلومات:)م٢٠١٢(، بسام محمود، المهیرات
  .عمان، جلیس الزمان للنشر والتوزیع

    جازان موقع جامعة
http://edugate.jazanu.edu.sa/jazan/init 

  موقع جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة 
.http://www.nauss.edu.sa/Ar/Pages/Home.aspx 

  موقع وزارة االقتصاد والتخطیط
 http://www.mep.gov.sa/themes/GoldenCarpet/index.jsp#141733106 

 aspx.default/ar/sa.gov.mohe.www://http    موقع وزارة التعلیم العالي
 مؤسسة  إدارة المعرفة المفاهیم واالستراتیجیات والعملیات:)٢٠٠٨(نجم عبود، نجم

  .عمان ، ٢ط، الوران للنشر والتوزیع
دار الثقافة العلمیة للنشر ، أساسیات إدارة المعرفة: )م٢٠١٢(، السید، النشار

  .مصر،  اإلسكندریة٢ط، والتوزیع

http://www.unesco.org
http://edugate.jazanu.edu.sa/jazan/init
http://www.nauss.edu.sa/Ar/Pages/Home.aspx
http://www.mep.gov.sa/themes/GoldenCarpet/index.jsp#141733106
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دار أسامة للنشر ، إدارة المعرفة والتقنیة الحدیثة: )٢٠١٠(، عصام، نور الدین
  .عمان األردن  ،والتوزیع

ٕ إدارة المعرفة وامكانیات تطبیقها في دوریات :)٢٠٠٩(ثامر بن محمد ، الهریش
جامعة ، كلیة الدراسات العلیا، األمن بمدینة الریاض قسم العلوم اإلداریة

  .نایف العربیة األمنیة
دار ، الطریق إلى التمیز والریادة،  إدارة المعرفة:)م٢٠١٣( حمدأعمر ، همشري

  عمان  ،صفاء للنشر والتوزیع
ل لتحقیق نموذج  إدارة المعرفة مدخ:)م٢٠٠٧(  بنت عواضجواهر، الوذنیاني

جامعة أم ، كلیة التربیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة المنتجة
  .مكة المكرمة ، القرى

 دور عملیات إدارة المعرفة في تنمیة السلوك :)م٢٠١٤(النا  ،أحالم والدباغ، ولي
ِراء عینة من أعضاء دراسة تحلیلیة آل(اإلبداعي للقیادات الجامعیة  َ

، كلیة اإلدارة واالقتصاد) اربیل/ مجالس الكلیات في جامعة صالح الدین
 .جامعة صالح الدین

التقنیات دار ، المفاهیم النظم،  إدارة المعرفة:)م٢٠٠٧( سعد غالب، یاسین
 . عمان، المناهج للنشر والتوزیع
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