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  �لمة رئ	س ال��نة 

 

أعوذ با. من الشيطان الرجيم. 7سم هللا الرحمن الرحيم. ا01مد . الذي جعل 

الدين ر�اطا متKنا بFن قلوب املؤمنFن وأمر باالتحاد والتعاون ونAB عن التفرق 

كتابھ وأشRد أن ال إلھ إال هللا القوي املتFن وأشRد أن محمدا رسول هللا والتنازع �� 

 XYم صل وسلم عRن. اللFذو القلب الرحيم، وا1`لق العظيم وسيد األن\ياء واملرسل

سيدنا محمد وعXY آلھ و0gبھ الذين طابت نفوسRم وصفت قلو��م فdانوا cم 

�مون  السادة املنصورkن. أما 7عد. فيا أ�jا الضيوف الكر �0mا السادة ا�jا أkام و

  و�ا1`صوص: 

  فضيلة األستاذ الدكتور أحمد رفيع الدين بصفتھ مدير جامعة ماالنج اd01ومية 

فضيلة األستاذة الدكتورة أوتامي وkدياtي بصف�sا عميدة �لية اآلداب جامعة ماالنج  

  اd01ومية 

uسة قسم األدب العرKا رئ�s0ة بصفwء محلية الxyc ي جامعة فضيلة الدكتورة

  ماالنج اd01ومية 

  أ0gاب الفضيلة سادtي املتحدثFن واملتحدثات �� cذه الندوة الدولية املفيدة

أ0gاب الفضيلة أعضاء cيئة التدر{س بقسم األدب العرuي جامعة ماالنج 

  اd01ومية 

  زمال�ي وزميالtي ال��نة األحباء 

  أبنا�ي و�ناtي أعضاء cيئة الطلبة ��ذا القسم األعزاء

jا أkات السعداء و�����ون واملش�  �ا املش

  أحييكم تحية إسالمية تحية مباركة من عند هللا.  
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  السالم عليكم ورحمة هللا و�ر�اتھ. 

  

جRودcم جRودا مض�ية    ا عرفنا أن علماء اللغة العر�ية �� العصور القديمة قد بذلو 

حيث نجد من التارkخ أن علماء اللغة  ،  من أجل صيانة اللغة العر�ية وا01فاظ عل��ا

العلمية واملؤتمرات اللغوkة   قاموا بالندوات cم العر�ية وعلماء األدب العرuي

والورشات والدورات والتدرkبات وا�mالسات العلمية ليلتقي 7عضRم 7عضا لعرض 

م اللغوkة عن طرkق ال�شاطات اللغوkة �الشعر وا1`طابة  قدرا��م وكفاءا��

  واملوسيقات العر�ية والنقد وتقديم املقاالت العلمية.  

ارتأ قسم األدب العرuي بجامعة ماالنج اd01ومية عقد أ�jا السادة الكرام، لذلك 

7عنوان  بمناسبة املRرجان العرuي cذه السنة الدولية العاملية ةالعلمي ندوتھ

: التحديات ١٩م اإللك0/و.ي للغة العر�ية وآدا()ا '& عصر كوفيد التعلي"

جامعة راجشا�� و�نھ تم عقدcا بالتعاون مع حضرة القسم العرuي . والتوقعات

  بنجالد�ش املوقرة. 

�ك �� إنھ �املدرسون واملدرسات والباحثون والباحثات  cذه الندوة العلمية�ش

ومحبا��ا من ش�A البالد ومن أك��   والطالب والطالبات ومحبوا اللغة العر�ية 

�بوkة وأشRرcا. �أرuعة أساتيذ   ةاملبارك cذه الندوةو�نھ حضر بي�نا �� مؤسسا��ا ال

حسن    �� مجال tعليم اللغة العر�ية وcم األستاذ الدكتور   ون وcم خ��اء نجباء متأcل

محمد  األستاذ الدكتور عبد العليم عبد ا�1واد يوسف من جامعة قناة السو{س، و 

محمد عبد الرحمن  األستاذ الدكتور نظام الدين من جامعة راجشا�� بنغالد�ش، و 

يوسف حنفي من جامعة  األستاذ الدكتور يو�س من جامعة ابن رشد cولندا، و 

  ماالنج اd01ومية. 
أن أقدم لكم أ�jا السادة  من cذه الندوة ا�1ميلة اسمحوا �� بصفة رئKس ال��نة ف

للمشاركة �� cذه الندوة  ا01ضور شكرنا ا�1زkل وتقديرنا البالغ عXY حسن تلبKتكم  

 العلماء جميع إ�X ا�1زkل بالشكر نتوجھُ  ةاملبارك الندوة هcذ �� إننا . والطيبة 

�ة دعما ��مبحو  ا وقدمو  دعوتنا لبوا  الذين الباحثFنFملس Fهللا �سأل والعطاء، �التم 

Xعا�t العطاء لكم يجزل  أن XYبذلتم.  ما ع  
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  بأوفر  العرuي األدب قسم لرئKسة  أتقدم أن السعيدة املناسبة cذه �� أيضا �سر�ي

 الندوة cذه إلعداد إرشادا  وtشرفنا إرشادا  ترشدنا ألن البالغ اcتمامRا عXY الشكر

  بنغالد�ش   راجشا��  بجامعة  العرuي  القسم  لرئKس  شكري  أوفر  وأشكر  تاما.  ا إعداد

XYدعمھ ع �اتھ الرو����  ح�A  القيمة و�رشاداتھ املفيدة وتوجFسt ذه فعالياتc 

  . وسRولة  بKسر الندوة

  أك �  منذ و��ارا  ليال جRودcم بذلوا  الذين  الندوة cذه �1نة  أعضاء �1ميع  أقول  ثم

  ��  العظيمة جRودكم عXY أشكركم ،العلمية الندوة cذه إلنجاح أشRر ثالثة  من

  حسناتكم  م�Fان �� العمل ذلك يجعل أن هللا من أرجو ،الندوة cذه فعاليات إنجاح

    ا�1زاء. أوفر وkجزkكم

 العرuي األدب بقسم ا0mبو�ة الطلبة لRيئة ال��نة شكر عن أع�� أن يفوتxy وال

 ال ال�x العديدة ومحاوال��م ا1`الصة مساعدا��م عXY اd01ومية  ماالنج جامعة

A¢£ما��م  تحcومسا  xلن  ال�  ،A¢£ستقt  ل  أن  هللا  من  نرجوRو  الدراسية  أموركم  �س 

  املستقبل.  �� درجاتكم هللا يرفع

  أ�jا ا�1مع الكرkم !

�نا  Fتقص XYفوة، وعليھ نطلب منكم العفو والعذر عc ل عالمdل جواد كيوة ولdإن ل

��  الندوة . والكمال . وحده. وأرجو أن تdون فعالياته الندوة الدولية cذ�� تنفيذ 

السنة القادمة أحسن وأفضل مما �ان عليھ cذه السنة. با. التوفيق والRداية.  

 والسالم عليكم ورحمة هللا و�ر�اتھ 

 

  2021يونيو  5ماالنج، 

�ام والتقدير,�  مع �ل االح

  رئKس ال��نة 

  د. محمد ألفان 
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  ة قسم األدب العر=ي�لمة رئ	س

 السالم عليكم ورحمة هللا و�ر�اتھ

  اd01ومية  ماالنج جامعة رئKس  الدين رفيع أحمد الدكتور  األستاذ سعادة

  اآلداب �لية عميد وkدياtي أوتامي الدكتورة األستاذة سعادة

  اd01ومية، ماالنج جامعة  العرuي األدب بقسم التدر{س cيئة أعضاء السادة

 األحباء  الطلبة و�ناtي أبنا�ي القسم، ��ذا  الطلبة وحدة cيئة أعضاء

  الكرkم ا01فل أ�jا وkا

  " و�ر�اتھ  هللا ورحمة عليكم السالم" هللا  عند من مباركة طيبة  تحية أحييكم

  وسلم   عليھ  هللا  صXY  محمدا   ن\يھ   جعل  و  ،  القرآن  لغة  العر�ية  جعل  الذي   .  ا01مد

ا ﴿: tعا�X هللا قال. والبيان والبالغة الفصاحة صاحب َناهُ  ِإنَّ
ْ
نَزل

َ
ْرآًنا أ

ُ
ا ق مْ  َعَرِ�ي°

ُ
ك

َّ
َعل

َ
  ل

وَن 
ُ
ْعِقل

َ
t  ﴾ علموا": ا1`طاب بن عمر سيدنا وقالA ا العر�ية(Bد فإDاملروءة،  '& تز  

 إمام  الثعالx²  وقال  ،" الدين  من  فإB)ا  العر�ية  وAعلموا  "العقل  '&  تزDد  فإB)ا  Aعلموا

  رسولھ أحب tعا�X هللا أحب من : اللغة
ً
 أحبَّ  ومن وسلم، عليھ هللا صXY محمدا

  7عد  أما. العر�ية أحبَّ  العرب أحبَّ  ومن العرب، أحبَّ  العرuي الرسول 

  األماجد السادة أ�jا فيا

�ة �عمھ عt XYعا�X هللا �شكر  أن السعيدة الفرصة cذه �� لنا  يطيبFالكث  XYوع  

  سيدنا  عXY والسالم والصالة" . عشر ا1`امس العرuي املRرجان"  با�عقاد لنا  توفيقھ

 إ�X الظلمات من أخرجنا قد الذي  وسلم عليھ هللا صXY محمد أعي�نا وقرة وحبي\نا

  .  ا01ميد العزkز صراط إ�X وcدانا النور 

 ا�عقاد إ�X وفقنا الذي  . ا01مد األحباء، الطلبة وأ�jا األفاضل، السادة أ�jا

  ��  الطلبة  كفاءة  ترقية  عXY  فائدتھ  تقتصر  ال  الذي "  عشر  ا1`امس  العرuي  املRرجان"

،�Fم التعبRيع�µtو XYاإلقبال ع XYفرصة  إتاحة و�نما ��ا، واإللقاء العر�ية اللغة ع  

  �� هللا وفقنا  لقد. والدو�� واإلقلي·x، اY0m�، املستوى  عXY  واملنافسة  للمسابقة 

�اضية   الدولية   الندوة  لعقد  العرuي  األدب  قسم� العام  ��  العر�ية  اللغة  tعليم  عن  االف

x¢¸اضية  دولية   ندوة  وعقد.  املا�� جامعة  العرuي  القسم  مع  بالشراكة  العام  cذا   ��  اف
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�و�ي التعليم" عنوان تحت  7عالد�ش راجشا��� عصر �� وآدا��ا العر�ية  للغة اإللك

 _ : ب ال��نامج cذا  و�س·x" والتوقعات التحديات : ١٩ �وفيد

 INCAFA (International Conference in Arabic  Festival ) 

  2021  يونيو  5 الس\ت، يوم  �� وذلك

�ة �وكبة بمشاركة اd01ومية ماالنج بجامعة العرuي األدب قسم tشرفFمن  ن  

  . الندوة جلسات �� تحدثوا  الذين األجالء األساتذة

 : الرئKسة  ا�1لسة �� املتحدثون 

  د عميد( يوسف حسن. د.أRة الدراسات معkقناة جامعة األفروآسيو 

 ) مصر -  اإلندونKسية والدراسات البحوث مركز ومدير  السو{س

  س(   الدين  نظام  محمد.  د.أKي،  القسم  رئuجامعة  العر  �بنغالد�ش   -  راجشا�( 

  س  نائب( يو�س الرحمن عبد محمد. د.أKولندا  -  رشد ابن جامعة رئc( 

 - ماالنج جامعة اآلداب �لية لعميد الثالث النائب( حنفي يوسف. د.أ 

 ) إندونKسيا -  اd01ومية

 :  فRم املوازkة ا�1لسة  �� املتحدثون  أما

 قطر جامعة -  بلعابد  ا01ق عبد. د 

 ا. دRلية  درمان أم جامعة - عثمان محمد 7شرى  صالح مcالسودان- األ 

 بن . د �Yبة جامعة -  املاء راس عKبن حس �Yا�1زائر  -الشلف بوع 

 ن جامعة – قاسم قائد ماجد. دFاليمن - أب 

 ا�1زائر جامعة  -  أكتوف الرحمن عبد. د 

 د .�Fجامعة - الزمان من �بنعالد�ش  راجشا� 

 ب محمد. دcادي  واkومية ماالنج جامعة - درd01سيا  اKإندون 

 د .�Yة ليkومية ماالنج جامعة -  مزd01سيا  اKإندون 

 دى  شمس ابن. دRومية  ماالنج جامعة- الd01سيا  اKإندون 

 ي عتيق . دtجة - حكماواkخر �ومية ماالنج جامعة �d01سيا  اKإندون 

 دودو عارف محمد. دkج  - وkخر �ومية ماالنج جامعة �d01سيا  اKإندون 
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 طالب - الرازي  فخر �Fومية ماالنج جامعة ماجستd01سيا  اKإندون 

 ةkداية نورRطالبة -  ال  �Fومية ماالنج جامعة ماجستd01سيا  اKإندون 

  وس طالب - زمرا�ي رازيkالورdومية ماالنج جامعة بd01سيا  اKإندون 

 اkوس  طالب - فراتاما وحيو أرkالورdومية  ماالنج جامعة بd01سيا  اKإندون 

 ق أحسن محمدkوس طالب- طرkالورdومية ماالنج جامعة بd01سيا  اKإندون 

Xذا  جانب إ�c ناكRذا  داعمة مقاالت فRنامج ل�  يوc ÕÖذا  و�ل . ا�mا�ي الدو�� ال�

  . محب��ا وخدمة العر�ية، اللغة بتعليم القسم اcتمام

  والتقدير  الشكر بخالص إليكم أتوجھ أن �سعد�ي والسادة، السيدات حضرات

XYذا   ومشاركتكم معنا حضوركم عc الندوة  كتاب نتائجھ  من الذي  املبارك اللقاء  

  إنجاح ��  اR�1ود عXY للم�سقFن  والتقدير  الشكر بجزkل  ونقدم .  أيديكم بFن الذي 

  �� واملتحدثFن التحكيم cيئة  أعضاء جميع أشكر أن أ�A¢Ø ال كما. ال��نامج cذا 

  750 عن عددcم يقل ال الذين العالم أنحاء من الكرkم ا01ضور  وجميع الندوة

�  وطلبة  والد�اترة ا�1امعات أساتذة وcم. بلدا   35من مشاركFاملاجست  

 Universitas Negeri  ��  01ضوركم  جزkال  وشكرا   جدا   لنا  شرف  فRذا .  و�dالورkوس

Malang ومية  ماالنج جامعةd01سيا اKو�ياكم، هللا فحياكم إندون Ayدوام لكم وأتم 

  .  والنجاح التوفيق

  .  و�ر�اتھ هللا  ورحمة عليكم والسالم 

  2021يونيو  5ماالنج، 

�ام والتقدير,�  مع �ل االح

  

  رئ	سة قسم األدب العر=ي

  ية الSTةلِ ْح NOPء مَ 
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  دور إدارة المعرفة في المنظمات التربوية للوصول إلى التميز والريادة

  هبة توفيق أبو عيادة د.

  دكتوراه قيادة تربوية

  نية دالجامعة األر

ص
ّ

 البحث م��

الســـــبـيل  عبر التكنولوجـيا تعتبر تطبيق إدارة المعرـفة في المنظـمات الـحديـثة  
ا التغير   والريادةاألهم للوصــــول إلى التميز  في الثورة الرقمية خصــــوصــــً
إلى أســـــر المعرـفة  ات التربوـيةتوـجه المنظمـ و ، 9الـجذري خالل ـجائـحة كوفـيد

عيها   تويات اإلدارية فيها، وتطوير ـس رها على كافة المـس والحصـول عليها ونـش
ة التي تمتلكهـا   دة، وتوظيف المعرـف ة جـدـي ار في امتالك معرـف نحو االســـــتثـم

ــيؤدي إلى بالكفاءة والفاعل ــل ســ ــات األفضــ ية المطلوبة، وتعزيزها للممارســ
يســتلزم وجود ما مرحلة التميز وصــولها إلى مرحلة التميز. إّن الوصــول إلى 

ــالة منظمة، وأن يكون   يســمى (بثقافة التميز) وأن يكون هادفًا ذات رؤية ورس
ــين  ــة عمليات التحسـ ــتمرين، وأن يتم ممارسـ هناك إطار لإلبداع والتعلم المسـ

 تطوير على نحو دائم.  وال

مة
ّ

  مقد

ا متـكامًال، يـهدف إلى رفع مســـــتوـيات األداء واإلنـجاز إلى أعلى  التميّزيـعّد  نـظامـً

المسـتويات المنشـودة لترقى إلى المسـتوى األفضـل، والتميّز ال يأتي صـدفة؛ بل يتحقق  

ات،   دخالت، والعملـي ث الـم ة من حـي ة مخططـة ومنظـم امـل ل جهود متـك التميّز في مجـم

أنه ال يكفي تحقيق مســتوى معين  والمخرجات، وعلى كافة المســتويات المنشــودة. كما 

  من التميّز؛ بل األهم هو اإلحتفاظ بهذا المستوى واإلرتقاء به. 
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:"الجودة في تـقديم الـخدـمات المطلوـبة   ـبأـنه التميّز) 132005 ,( ـقّد عرـفت عـقل

بفعالية، والرقي لمـستوى توقعات ورغبات المـستفيدين، وتحقيق رـضاهم التام حاـضًرا، 

مسـتقبًال، وذلك من خالل التحسـين، والتطوير المسـتمر واإللتزام بمتطلبات ومعايير  أو 

بأنه : "مفهوم إداري حديث ومتكامل    التميّز) 2013،109وقّد عرفه همشري (  ء.األدا

  .ويعني الكّد في سبيل بلوغ أرفع ما يمكن أن يبلغه الفرد مقارنة بالمنظمات األخرى"

  سة معايير لتقييم ثقافة التميز في المنظمات هي: ) لخم2005فقد أشار حجازي (

  

  معايير لتقييم ثقافة التميز في المنظمات): 1الشكل (

) إلى ـهذه المـعايير مـعايير أخرى، مـثل : التوـجه  2013وأضـــــاف همشـــــري ( 

بــالنتــائج، والتوجــه بــالزبون، والتعلم، والتفكير النظمي، والتخطيط االســـــتراتيجي،  

   واإلبداع واالبتكار.

ظ
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  مباحث

عملية إنشــــاء جديدة أو تطوير أعمال قائمة مع إيجاد فرص   الريادةويعد مفهوم 

جديدة ذات قيمة تجارية. ويؤكد األدب المنشـــور أن المنظمات التي نجحت في تخطيط  

برامج إدارة المعرفــة وتطبيقهــا، وعملــت على الحصـــــول على المعرفــة وتخزينهــا  

تصـف بالريادة وتوزيعها ونشـرها وتطبيقها في منظمات ذات بيئات حاضـنة لإلبداع وت 

  ).2013وهي اليوم رموز الصناعات الجديدة في اقتصاد المعرفة (همشري، 

ــات التربوية كالجامعات والكليات من أكثر البيئات  ــس وتعد البيئة التنظيمية للمؤس

مناسـبة لتطبيق مفهوم إدارة المعرفة، بل تكاد تكون األكثر احتياًجا لتطبيق هذا المفهوم  

ا من الم ة بغيرـه ارـن ا في المجتمع، إذ إن مـق اط بـه دور المـن ا من اـل ك انطالقـً ات وذـل نظـم

الجامعات والكليات بمختلف أنواعها وأنماطها هي المســؤولة عن إعداد وتهيئة الكوادر 

البشرية المؤهلة والمدربة، والتي تعد العنصر الحيوي لجميع عمليات التنمية المجتمعية  

اليب والممارـسات اإلدارية الـشاملة، مما يـستلزم ضـرورة االهتمام بتبن  ي المفاهيم واألـس

الحديثة التي تـسهم في الرفع من مـستوى األداء (التعليمي، البحثي، االبتكاري)، ويؤدي  

  ).  2009( أبو خضير، إلى االرتقاء بمستوى جودة مخرجاتها

أصـــبح العبء على المؤســـســـات التربوية أكبر، نظًرا   19وفي ل جائحة كوفيد 

ســســات واالنتقال من القاعات الدراســية إلى قاعات افتراضــية تفتقر  إلغالق كافة المؤ 

  إلى روح التجربة والصداقة إلى شاشات إلكترونية.
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ــة ( ) أن إيجاد المعرفة kidwell and other,2000:28وقد أوضــحت دراس

وابتكارها واكتشـافها ونشـرها وتداولها هو السـبب الرئيس في وجود وإنشـاء الجامعات 

داـخل   ا ـم ارـه اعتـب ة ـب ا إلدارة المعرـف ة تبنيـه ة ـبل حتمـي د على أهمـي ك يؤـك ات، وذـل والكلـي

للتحـسين والتطوير التي تـسهم بـشكل فاعل في تحقيق أهدافها ورـسالتها التي وجدت من 

  أجلها. 

ــار إليـها في Mikulecka and Mikuleckyكـما ـحددت دراســـــة ( ) المشـــ

ة، دور 2011(الزطـم ا واـل ات بطبيعتـه ات والكلـي ة الجـامـع ار بيـئ ) عـدة مبررات العتـب

  المناط بها، من أنسب البيئات لتطبيق مبادئ وطرق إدارة المعرفة وهي كالتالي: 

 يثة.  تمتلك الجامعات والكليات عادة بنية تحتية ومعلوماتية حد 

   إن مشـــاركة المعرفة مع اآلخرين يعد أمًرا طبيعيًا جًدا بين أعضـــاء هيئة التدريس

 والمحاضرين الطالب بصفة عامة. 

  إن أحد المتطلبات الطبيعية التي يســـعى الطالب للوصـــول إليها من خالل التحاقهم

بالجامعات والكليات هو الحصـول على المعرفة من مصـادر يسـهل الوصـول إليها 

 ع ما يمكن.  بأسر

   يتوافر في هذه المؤـسـسات عادة مناًخا تنظيميًا يتـسم بالثقة، فال يتردد أي عـضو من

 نشر وتوزيع ما لديه من معرفة.

  في ظل التـشابه الكبير بين الجامعات والكليات الحديثة ومنظمات قطاع األعمال في

من األنشطة  العصر الحالي، وذلك من ناحية توجه هذه المؤسسات نحو تقديم العديد  

ــلوب أو  ــارية لقاء مقابل مادي، فإن أي أسـ ــتشـ والخدمات التعليمية والبحثية واالسـ

طريقة قد تمنح الجامعة ميزة تنافسـية وقدرة أفضـل في األداء قد تكون مثار اهتمام 
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لتلك المؤـسـسات، وإدارة المعرفة تعد أحد التقنيات اإلدارية الحديثة والرائدة في هذا 

 االتجاه.

) وغيرها   2004أشـارت العديد من الدراسـات مثل دراسـة ( الرفاعي وياسـين، 

ات التي  ة إلى أن المنظـم ادرات إدارة المعرـف ت حول مـب ــات والتي أجرـي دراســـ من اـل

  اعتمدت مثل هذه المبادرات قد حققت مجموعة من الفوائد، يمكن توضيحها فيما يلي:

 ــين عملية اتخاذ القرارات ــة في : إذ تتخذ القراراتحســ ــرع خاصــ ــكل أســ ت بشــ

المسـتويات اإلدارية الوسـطى والدنيا وباسـتخدام موارد أقل، وبشـكل أفضـل كما لو 

 أنها اتخذت من قبل المستويات اإلدارية العليا. 

 إذ أنه ليس هناك حاجة ماسة لشرح تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها بطريقة أفضل :

ــتويات اإلدارية المختلفة  وتوضــيح تلك القرارات، وألن حلقات االتصــال بي  ن المس

 تكون أقصر.

 فيما يتعلق بوظائفهم والوظائف األخرى   يصـبح الموظفون أكثر قدرة على المعرفة

ادرين على طرح   ك يصـــــبح هؤالء الموظفين ـق ذـل ة ـل ة من وظـائفهم: ونتيـج القريـب

مبادرات إلجراء تحســينات أفضــل إضــافة إلى تعلم إجراءات جديدة أســرع وأكثر  

 تعلق بالعمليات المساعدة في تحسين العمل بخبرة وعقالنية.فاعلية ت 

 ا ة   يصـــــبح الموظفون أكثر وعيـً ات التشـــــغـيل: ومحتوى وطبيـع ا يتعلق بعملـي فيـم

ــركة وإجراءاتها،   ــات الش ــياس المنتجات والخدمات وحاجات العمالء والزبائن، وس

ــل، ويعملون على الهم بجودة أفضـــ ادرين على إنـجاز أعـم الي يصـــــبحون ـق الـت  وـب

 تصحيح األخطاء دون الحاجة إلى تدخل المشرفين.

  يصـــــبح الموظفون أكثر وعيًا لما يحدث في بيئة العمل: وبالتالي فإنهم يتفهمون ما

 يحدث بشكل أفضل، كما وتنخفض نسب الغياب والدوران الوظيفي.
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    يصــبح الموظفون أكثر قدرة على التعاون فيما بينهم بصــورة أفضــل: إذ يصــبح

بر حول كيفيــة اعتمــاد كــل منهم على اآلخر، وكيف يتمم كــل منهم  لــديهم فهم أك

 بمعرفته المعرفة التي لدى اآلخرين.

   ــل: من خالل تقديم منتجات ــاء الزبائن أفضـ ــة على إرضـ ــسـ ــبح قدرة المؤسـ تصـ

 وخدمات واستجابات ذات نوعية أعلى.

 .العمل على تحسين العمليات الداخلية األمر الذي يؤدي إلى خفض التكاليف 

 لعمل على تحـسين اإلبداع داخل المنظمة، والذي يعتبر العنـصر األـساـسي للمنافـسة ا

اآلخذة باالزدياد واإلبداع ال يقتصـر فقط على توليد منتجات وخدمات جديدة، ولكنه  

  ).35،ص:2005يُعنى أيًضا رؤية األشياء القيمة بمنظور جديد ( حجازي،

  متميز:  دور إدارة المعرفة في الوصول إلى مستوى أداء 

) إلى دور إدارة المعرفة في الوصــول إلى مســتوى أداء 2010أشــار الفارس (  

  متميز على النحو التالي: 

   ــهل العمل داخل إن توليد المعرفة الجديدة والمفيدة وتخزينها وتوزيعها وتطبيقها تس

المنظمة، كما أن وجود فريق متخصص بالتقاط المعرفة والتشجيع على استثمارها،  

عن مشاركة العاملين وتفاعلهم ووجود قيادة فعالة تقود تلك العمليات إلحداث  فضًال  

التـناســـــق والتـناغم فيـما بينـها، وـهذا يؤدي إلى: تقـلل التـكاليف اإلجـمالـية للعـمل عن 

اليف ســـــوء   اج المعـيب ومردودات المبيـعات وتـك اليف الـهدر واإلنـت طرق تقلـيل تـك

ة العواـئد الـمالـية للمنظـمة عن طريق  التـعاـمل مع التقنـيات ووســـــاـئل العـمل؛ وزـياد

 إنتاج منتجات متقنة وأخرى مبتكرة وسريعة للبيع. 

  ــتخدام الكفء للمدخالت وأن تطبيق إدارة إن تحقيق اإلنتاجية العالية يدل على االس

 المعرفة في مجاالت األداء المختلفة يؤدي إلى ابتكارات وطرق أكثر فعالية.
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  ــياء جديدة وزيادة الوعي تقود إدارة المعرفة إلى تحقيق اإلبداع واالبتكار وتقديم أش

 الثقافي لدى العاملين من خالل التدريب والتعلم والحوار.

  مبادئ وأسس الريادية

إن تحقيق مبادئ الريادية في الجامعات العربية يساهم بشكل كبير مقدرتها على تحقيق 

تتحول الى مصادر اقتصادية ذات عوائد الميزة التنافسية للريادة العالمية، وبالتالي فإنها  

  ) مبادئها وهي:2017عالية لها وللعاملين فيها، ويلخص توفيق ومرسي (

  

تشير الى الجهود المبذولة من قبل الفرد أو الفريق أو المؤسسة إليجاد اإلبداعية:   -1

ط المعرفي مالفرص الجديدة أو الحلول االستثنائية وهي درجة االبتكار في الن 

للفرد والطريقة التي يعالج بها المعلومات وعلى ضوئها يتخذون القرارات لحل 

 المشكالت.

تشير الى جهود الريادي في التقاط الفرص الجديدة فهو يراقب االستباقية:  -2

االتجاهات ويعمل على تحديد الحاجات المستقبلية لألفراد الموجودين ويتوقع 

 اكل المفاجأة.    التغيرات من طلباتهم فضال عن بروز المش

وتشير الى الرغبة في العمل بشكل مستقل من اجل نقل أو توصيل االستقاللية:  -3

الرؤية الريادية، وهي الفعل المستقل من قبل االفراد وعلى المؤسسة جعل العالمين 

   يشعرون بقدرتهم على التفكير بحرية تامة.

االستقاللية

اإلبداعية

االستباقية

التنافسية

تحمل المخاطر
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الرغم من عدم وهي الرغبة في الحصول على الفرصة على تحمل المخاطر:  -4

   التأكد الذي يحيط بها. يعني العمل بجرأة من دون معرفة النتائج.

ويتوقف هذا البعد على الجامعة ومدي قدرتها على تطوير التنافسية:  -5

االستراتيجيات المالئمة في مواجهة القوي التنافسية الخمس، والتي تتمثل ب: 

وقوة أصحاب المصالح  هيكل المنافس للجامعة وقوة المستفيدين واحتياجاتهم

وضغوطهم. ويمكن تحقيق التنافسية عن طريق إيجاد بعض المسارات لمواجهة 

 هذه القوي التنافسية.

 The personal characteristics ofالخصائص الشخصية للرياديين

entrepreneurs  

يحتاج األشخاص الرياديين الى مجموعة من الصفات التي تميزهم عن اآلخرين، 

لهم قادرين على تنفيذ المشاريع بخصال شخصية يتفوقون بها، ومن أهم والتي تجع

  ) وهي كالتالي:2020خصائص الريادي الفعال لخصها السبوع (

.الرغبة في النجاح: وتمثل هذه النقطة الهدف االسمي للرياديين الذين يمتلكون 1

قات درجات أكبر من الحماس والدوافع والرغبة في النجاح والتغلب على المعو 

اإلدارية مقارنة باألشخاص العاديين. كما أشارت بعض الدراسات النفسية ارتباط 

 الحاجة مع مستوي نشاط الريادة. 

.الثقة بالنفس: تساعد الثقة على النجاح في العمل، وعدم الخوف من االنحرافات 2

واالخطاء وعدم تكرارها واالبداع وإضافة قيم جديدة للمجتمع، ومعالجة المشكالت 

 لتي تتعرض الطريق.ا

.الدافعية: تأخذ الدافعية شكل من اشكال التحدي والعناد لممارسة االعمال الصعبة 3

 والشاقة والمرهقة دون كلل أو ملل، كما أن لديهم استعداد للعمل لساعات طويلة.



 

 

International Conference in Arabic Festival (INCAFA)  
Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang 
Tahun 2021 

  

  

264 

.االلتزام واالنضباط: يتعلم الرياديون من أخطائهم ويلتزمون بأهدافهم وال يتخلون 4

أنشطتهم المختلفة، فنجاح األعمال عندهم يعتمد على مدي التزامهم عن تخطيط 

 ومثابرتهم في العمل.

.المنهجية والتنظيم: يتميز الرياديون وأصحاب االعمال بقدرتهم على ترتيب وتنظيم 5

أوقاتهم بشكل جيد، فهم يرون الصورة بحجمها أكبر، وفى الوقت نفسه يعرفون جميع 

حاب منهجية وتنظيم مستمر لمواجهة الصعوبات التفاصيل الدقيقة، فهم أص

 والمشكالت في العمل.

.االستعداد والميل نحو المخاطرة: يتمتع الريادي الناجح بالشجاعة والمخاطرة 6

المحسوبة، حيث يقوم على العمل الدؤوب والمتواصل وانتهاز الفرص واجتياز 

وثها والمواجهة النفسية التهديدات، وله قدرة عالية على حساب المخاطرة المتوقع حد

 واالقتصادية واتخاذ القرار المناسب.

فنستنتج الى أن وجوب االهتمام به باختيار العاملين في الجامعات العربية على أسس 

وخصال شخصية جيدة أمر في بالغ األهمية، لما له دور في تفعيل القيادة الريادية 

االخرين أو في سلوكهم حتى يتنسى بواسطة علميات التأثير في أفكار ومشاعر 

  للجامعة توسيع مجاالتها من خالل االبداع واالبتكار واالختراعات.

تتضمن القيادة الريادية تنظيم وتحفيز مجموعة من الناس لتحقيق هدف مشترك من 

خالل االبتكار، وتحسين المخاطر، واالستفادة من الفرص، وإدارة البيئة التنظيمية 

كز عقلية الشركات التقليدية على األنظمة والعمليات، في حين أن أسلوب  الديناميكية. تر

ً نحو المخاطر. فيما يلي بعض خصائص القيادة الريادية  ريادة األعمال أكثر توجها

  -) وهي: (Yscouts,2020المشتركة، كما أوضحها 
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مهارات االتصال القائد قادر على التعبير بوضوح عن أفكارهم، وخطة تحقيق  .1

األهداف المشتركة. يشجعون التواصل بين األقسام وعبر المستويات. يتجنبون 

الغموض والتعميمات، وهم قادرون على تجنب الصراع وسوء الفهم بسبب 

  ضعف االتصال.

الرؤية إن القائد الريادي الناجح لديه رؤية واضحة. إنه يعرف بالضبط أين يريد  .2

هم إلى الفريق ويعملون معهم لجعل أن يذهب وكيف يصل إلى هناك. ينقلون رؤيت

  الرؤية حقيقة

يدرك القائد الريادي أهمية المبادرة والتفاعل، ويبذلون قصارى جهدهم لتقديم  .3

كل الدعم الذي يحتاجه الفريق لتحقيق أهدافهم. عادة ال يعاقب القائد الموظفين 

عندما يأخذون مخاطرة محسوبة غير صحيحة. بدالً من ذلك، يجلسون مع 

  وظفين لتحليل الخطأ الذي حدث ويعملون معهم لتصحيح األخطاء.الم

اإليمان بالذات القائد لديه إيمان كبير في نفسه ولديه ثقة اكتسبها من سنوات من  .4

التجربة، وفي بعض األحيان الفشل، والتعلم. إنهم يدركون نقاط القوة والضعف 

  اثق من نفسه. لديهم، ويظهرون مهاراتهم بدون غطرسة. القائد الريادي و 

سهم النجاح عندما ينجح الفريق أو المنظمة في شيء ما، ال يزعج القائد األضواء  .5

  أو يأخذ كل الفضل. يعترفون بمساهمة اآلخرين ويشاركونهم األوسمة.

المشاركة: لن تجد قائد ريادي متعاونًا في المكتب. يحب القادة قضاء الوقت بين  .6

لقسم، والتفاعل مع الجميع، ورؤيتهم يقومون الموظفين، والتجول في المصنع أو ا

بعملهم. عادة ما يستغرق هذا القائد بعض الوقت للمحادثة غير الرسمية مع 

  الموظفين، وفهم عملهم والتحديات الشخصية.
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خلق جو موات للنمو مع الفهم العميق ألهمية مساهمة اآلخرين في النجاح  .7

لجميع على مشاركة األفكار والنمو التنظيمي، يخلق القائد الريادي جًوا يشجع ا

واالزدهار. إنهم يبحثون بنشاط عن آراء اآلخرين، ويشجعونهم على التوصل 

إلى حلول للمشاكل التي يواجهونها. كما يقدم قائد ريادة األعمال ردود فعل 

  إيجابية عندما يتقدم الموظفون برأي.

ع الصادقين قادرون على الصدق: هو أهم صفة للقائد االستثنائي. إن قادة المشاري  .8

كسب ثقة موظفيهم بسرعة. يحترم الناس القادة ليصبحوا صادقين، ومن المرجح 

  أن يقبلوا ردود فعل إيجابية أو سلبية ويعملون بجد أيًضا.

المثابرة: عندما تصبح األمور صعبة، يثابر زعيم رواد األعمال. رجال األعمال  .9

  حتى يجدوا ما يبحثون عنه.الحقيقيون ببساطة ال يستقيلون، يستمرون 

التعلم: ال يستثمر القائد بشكل ملحوظ في تعلم وتحديث معرفته فحسب، بل يخلق  .10

أيًضا بيئة تعليمية في المؤسسة يشجع اآلخرين على تحسين معرفتهم وتوسيع 

خبرتهم ومعالجة التحديات المتعددة. يشجعون الموظفين على التفكير خارج 

  مبتكرة للمشاكل. الصندوق والتوصل إلى حلول

التقليدية تسعى إلى البحث عن توافق مخرجاتها مع متطلبات   لمؤسسات التربويةان ا

، في حين أن الجامعة الريادية تبني وتصمم متطلبات المجتمع وحاجاتهالتوظيف في  

قادرين على خلق فرص العمل في السوق.  بةمناهجها وتخصصاتها لتخريج طل

ص العمل وثقافة العمل الحر في بناء األجيال القادمة.  ز على مبادئ خلق فري تركوال

ومن أهم المتطلبات الخمسة لبناء الجامعة الريادية كما أشار إليها الشميمري 

  ) وهي:2010(
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: أن تتمحور مناهج وطرق التدريس حول استثمار األبحاث واألفكار أوال

التنافسية العالمية للدولة. من أن تسهم في المؤسسات التربوية والمخترعات لتمكن 

وتُعد خريجها إلى حياة عملية أكثر تعقيداً وأقل استقراراً تتوافق مع طبيعة الوظيفة 

المؤقتة، وعقد العمل المبني على الجدارة، والتنقل الدولي، والتواصل الثقافي، 

واالنتماء للشركات متعددة الجنسيات، واالعتماد األعظم على توظيف الذات. وبهذا 

المعنى تتحول الشهادة الجامعية من كونها وثيقة التوظيف المستديم إلى كونها مجرد 

   .بطاقة دخول إلى عالم العمل

: الشراكة الحقيقية مع أصحاب المصلحة من القطاعات العامة والخاصة ثانيا

والخريجين. فالمناداة بالشراكة مع أصحاب المصالح المحيطين بالجامعة مطلب قديم 

ر من الجامعات إلى الحرص على تطبيق بعض مالمحه. لكن المطلوب تسعى كثي 

هو الشراكة المتوازنة التي تتيح للجامعة االستفادة والتفاعل مع الشرائح المختلفة في 

المجتمع المحلي والتي يأتي على رأسها الخريجون الذين يعتبرون أصوالً استثمارية 

التمحور حول العميل. هذا إضافة    ضخمة حين تحسن الجامعة التواصل معهم بمفهوم

إلى أهمية التركيز على شراكة المنشآت الصغيرة، ورواد األعمال، والجمعيات غير 

الهادفة للربح، والتوسع في إنشاء المشاريع المشتركة، والمنشآت الصغيرة المعززة 

لبناء ثقافة ريادة األعمال في المجتمع المحلي. إن التركيز فقط على التواصل مع 

الشركات الكبرى ربما تحقق معه المشاريع الكبيرة لكن نشر الثقافة المستديمة لريادة 

األعمال يحتاج إلى عدم إغفال المنشآت الصغرى. كما أن الحصول على التمويل 

المشاريع للمشاريع من خالل الشركات الكبرى هو إنجاز بال شك سيسهم في دعم 

ة والسلوك التنظيمي للجامعة يتطلب التركيز على الريادية، لكن بناء ثقافة المنظم

   .المجتمع المحيط والرواد المحليين

14 
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نقل التقنية والمعرفة ويتم ذلك بالتواصل الوثيق مع الجامعات الغربية والشرقية   ثالثاً:

المتقدمة في مجاالت ريادة األعمال. ومن وسائل نقل التقنية إقامة الواحات العلمية، 

وبرامج الملكية الفكرية والحاضنات االفتراضية والحقيقة متنوعة  ومراكز االبتكار

األغراض واألحجام. تلك الحاضنات التي يمتد دورها من تشجيع األعمال الحرة 

الصغيرة داخل الجامعة مروراً بتقديم الخدمات االستشارية والتجهيزات المكتبية 

  . وحتى استضافة المشاريع ورعايتها حتى تتخرج من الجامعة

التعليم القائم على اإلبداع واالبتكار، فاألساليب التقليدية للتعليم القائم على  رابعاً:

فضالً على أنها عائق كبير أمام بناء االلكتروني  التلقين والحفظ لم تعد تناسب التعليم  

ً على توليد ً قائما  المعرفة وإنتاج الجامعة الريادية. فريادة األعمال تتطلب تعليما

والتأمل واالبتكار، وإطالق العنان لإلبداع المتحرر من النمطية، والتفكير  األفكار

المؤطر، والتدرج المنطقي الرتيب. كما يتطلب التفكير الريادي أن يتمحور الطالب  

على مفهوم ''المنشأة'' أثناء الدراسة الجامعية. هذا المفهوم الذي يوجه التفكير 

بناء ''المنشأة'' ويصبح التعليم التطبيقي  واإلبداع إلى مكونات وأنشطة ومهارات

المجال الشائع ألساليب التعليم الجامعي. كما أن التعليم االبتكاري القائم على اإلبداع 

واالبتكار يتطلب تبني النظام التعليمي متعدد التخصص الذي يتيح للطالب فرصة 

األفق، ورحابة   تعدد التأهيل واالختيار من بين التخصصات المتنوعة مما ينمي سعة

ً متعدد األبعاد التخصصية يسهم في  ً تعليما التفكير، وربط األفكار، ويوجد مناخا

   .الوصول إلى فكرة يمكن تحويلها إلى مشروع منتج

 ً لرواد األعمال فوجود مادية و: القيادة القادرة على توفير إمكانات معنوية خامسا

بآليات  والمؤمنةريادة األعمال واالبتكار والتوجه نحو الاإلبداع واعية بأهمية قيادة 

جيل المعرفة والتحول نحو االقتصاد المعرفي هو أحد أهم عناصر بناء  إعداد

  الجامعة الريادية.
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ً طويالً والتميز ريادة الفنشر ثقافة   هذه  ،مستمرلإلعداد والتدريب اليتطلب وقتا

ط االستراتيجي ي خطوالت لريادة، ل ، وتبني جاد بهايمان عميق إالقيادة يجب أن تتميز ب 

وتقييمها ومراجعتها وتقديم الحوافز والمبادرات التي تحفز الطلبة والمعلمين لها، 

  على نهج الريادة والتميز.

 توصية و  است�تاج

ان الدول المتقدمة الزالت في مجال تنمية وتطوير الجامعات حتى تحقق التنمية 

االقتصادية واالجتماعية للدولة، وعند النظر الى الجامعات العربية نجد أن هناك  

محاوالت لتعزيز السلوك الريادي في األجيال الحالية والرغبة في تحقيق التميز 

تكارية التي تسعي للتحسين المستمر عبر واالبتكار من خالل تطبيق األفكار االب

المبادرات الريادية. فالريادية العالمية للجامعات يعتمد اعتماد كبير على كفاءة 

األشخاص العاملين داخل مؤسساتها في الدخول الى األسواق العالمية من خالل 

روع المشاريع في حاضنات االعمال لديها منذ نشأة الفكرة المبتكرة وحتى انهاء المش

  نحو العالمية.  

ة  ادة العـالمـي ة لالنطالق نحو الرـي أمين االســـــتثمـار الحقيقي للجـامعـات العربـي ولـت

ا، الن  المنظوـمة األخالقـية لألفراد في مجتمعـن ام ـب ار فيـجب االهتـم داع واالبتـك واالـب

البناء األخالقي للفرد ســيكون المرشــد القيمي لهم في ضــوء االنفتاح للمســتجدات 

ــ  رنا الحالي. وبالتالي فان ضــــرورة زيادة الوعي والفهم للقيادات العالمية في عـصـ

اإلدارية بجميع إجراءات العمل الروتينية سـواء تخطيطية وتنظيمية واشـرافية حتى  

ة  ارـي دراتهم المـه ة وـق داعـي د من مواـهب االفراد اإلـب ــاف المزـي يتســـــنى لهم اكتشـــ

ة للريادة من خالل  واالبتكارية والذي بدورة يســـاهم في تحقيق متطلبات األســـاســـي 

 الخصائص الشخصية للعاملين فيها.
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  المراجع : 

تطبيقات إدارة المعرفة في مؤـسـسات التعليم العالي: أفكار )،2009أبو خـضير، إيمان(

ــات ــارســــ ــد اإلدارة ومم ــة بمعه ــة اإلداري ــدولي للتنمي ــدم للمؤتمر ال .بحــث مق

  العامة،السعودية.

ة : مـدخـل نظريإدارة )،2005حجـازي،هيثم علي( ة للنشـــــر المعرـف ،عمـان : األهلـي

  والتوزيع.  

قـياس أثر إدراك أبـعاد إدارة المعرـفة وتوظيفـها ـلدى المنظـمات  )،2005حـجازي،هيثم(

  .أطروحة دكتوراه،جامعة عمان العربية للدراسات العليا، األردن.األردنية

ر االئتمان:  دور إدارة المعرفة في تقليل مخاط)،2004الرفاعي،غالب و ياســين،ســعد(

ــة ميدانية .ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر العلمي الدولي الســــنوي الرابع، دراســ

  .2004/  4/  28 – 26جامعة الزيتونة،عمان، األردن، 

.رـسالة ماجـستير  إدارة المعرفة وأثرها على تمييز األداء)،2011الزطمة،نـضال محمد(

  غير منشورة،الجامعة اإلسالمية،غزة،فلسطين.  

تطوير معايير تميّز للمـستوى الجامعي في مؤـسـسات التعليم العالي  )،2005عقل،أمل(

  .أطروحة دكتوراه غير منشورة، الجامعة األردنية،عمان،األردن.في األردن

ان( ارس،ســـــليـم ات. 2010الـف اءة أداء المنظـم ة في رفع كـف ة  )،دور إدارة المعرـف مجـل

  .7)،12(26.جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية

ــمـــر(هـــم ــز )،2013شـــــــري،عـ ــيـ ــمـ ــتـ ــى الـ ــق إلـ ــريـ ــطـ ــة الـ ــرفـ ــعـ ــمـ إدارة الـ

  )،عمان:دارصفاء للنشر والتوزيع.  1،(طوالريادة
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