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 السعودية الحكومية الجامعاتلمدخل إدارة المعرفة في  الجامعيةالقيادات تطبيق  معيقات
 إعداد أ. علي بن سعيد القحطاني

 
 المملكة العربية السعودية  –دكتوراه في السياسات التربوية كلية التربية جامعة الملك سعود           

 م2019/2020ه الموافق 1441األول للعام الدراسي  تاريخ إعداد البحث: الفصل الدراسي        
 المستخلص: 

معيقات على  التعرف  إلى  عام  بشكل  الدراسة  البشرية، تطبيق    هدفت  )اإلدارية،  الجامعية  القيادات 
التغلب عليها في   المعرفة وسبل  إدارة    أعضاءمن وجهة نظر    السعودية  الحكوميةالجامعات  التقنية( لمدخل 

التدريس ولتحهيئة  أداة ،  تطبيق  وبعد  المسحي،  الوصفي  المنهج  على  االعتماد  تم  الدراسة  تلك  أهداف  قيق 
  ، هيئة التدريس بالجامعات الحكومية السعودية  أعضاء( من  358الدراسة )االستبانة( على عينة مكونة من )

بينها   من  النتائج  من  لمجموعة  الدراسة  الدراأن  توصلت  أفراد  بين  متوسطة  بدرجة  موافقة  على  هناك  سة 
الجامعات لمدخل إدارة المعرفة في    القيادات الجامعية  تطبيق  التي تواجه  اإلدارية والبشرية والتقنية  المعيقات

أعضاء هيئة التدريس في غياب مشاركة  ، وفي مقدمتها على مستوى المعيقات اإلدارية:  السعوديةالحكومية  
، أما على مستوى المعيقات البشرية فكان في مقدمتها: غياب الحوافز  ستراتيجية إلدارة المعرفةوضع الخطة اإل

في   فكان  التقنية  المعيقات  مستوى  على  أما  المعرفة،  صناعة  على  بالجامعة  العاملين  تشجع  التي  المادية 
المعرفة، كما إدارة  تقنيات وأساليب  استخدام  اإلدارة على  في  للعاملين  تدريبية  تنظيم دورات   مقدمتها: غياب 

إلى   أيضًا  الدراسة  نتائج  على  أن  أشارت  الدراسة  أفراد  بين  عالية  بدرجة  موافقة  على  س  هناك  التغلب  بل 
، وفي  السعوديةالحكومية  الجامعات  في  إدارة المعرفة  القيادات الجامعية لمدخل  التي تواجه تطبيق    المعيقات
ن في إدارة المعرفة بالجامعة، وكذلك صرف حوافز مالية  دورات تدريبية يقوم عليها متخصصو   تنظيممقدمتها  

 . للعمادات والكليات واإلدارات واألقسام الملتزمة بتطبيق إدارة المعرفة
 الجامعات الحكومية. –إدارة المعرفة  - التقنية( ،البشرية ،المعيقات )اإلدارية الكلمات المفتاحية:

 
 
 

 المقدمة: 
ثورة ال ناجمة عنتغيرات كثيرة ومتسارعة نهاية القرن الماضي وبدايات القرن الحالي  يشهد العالم منذ

على هائلة  المعلوماتية  ال التقني  المترتبة  االتصاالت،    التطور  هائل  في عالم  انفجار معرفي  نتج عنها  والتي 
ئها وتحقيق أهدافها، ومن ثم ظهرت عديد من  سارعت نحوه عديد من المجاالت لالستفادة منه في تطوير أدا

مثل الحديثة  للمجتمعات   مجتمع  المصطلحات  االقتصادي  التحول  من  الرابعة  الموجة  قاد  والذي  المعرفة، 
المعرفة  ،البشرية القائم على  االقتصاد  إلى  )الزراعي والصناعي(  التقليدي  االقتصاد   شهدت  وقد  .انتقااًل من 
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  واضحاً   واقتصادياً   اجتماعياً   تحوالً   في اآلونة األخيرةالمحلي  و العالمي    المستويينعلى  المؤسسات    عديد من
على،  المعرفة  مجتمع  نحو واستثمارها  المعرفة  توليد  القائم    الحياة  ونوعية  المعيشة  مستوى   لتحسين  ونشرها 

 (. 7ـ، 1435)وزارة االقتصاد والتخطيط،  مستدام بشكل للمواطنين
بأنو إ المؤسسات  سعي  المعرفة  ن  مجتمع  تطبيق  إلى  المتنوعة  وأشكالها  االستعانة  اعها  خالل  من 
المعرفبتطبيقات   إمكاناتها وتحقيق أقصى استفادة ممكنة    وأنظمتها   إدارة  يأتي في إطار رغبتها في تطوير 

خدماتها من  المستفيدين  مستوى  وعلى  نفسها  المؤسسة  مستوى  في    ؛على  المعرفة  إدارة  تطبيق  أن  إال 
وت عتبر مؤسسات التعليم بشكل عام والتعليم العالي على  .  يتطلب توافر بيئة تنظيمية مناسبة لذلكالمؤسسات  

حيث  وجه المعرفة،  إدارة  لتطبيق  التنظيمية  البيئات  أنسب  أحد  )  الخصوص  الشمري  أن  2013أشار  إلى   )
البيئات مناسبة لتطبيق مفهوم إدارة المعرفة،   العالي من أكثر  التعليم  التنظيمية لمؤسسات    نظرًا لكونها البيئة 

المجتمعية األخ المؤسسات  لتطبيقها مقارنة بغيرها من  احتياجًا  انطاألكثر  قًا من طبيعة األدوار  الرى، وذلك 
إالمتنو  حيث  المجتمع،  في  بها  المنوطة  الالزمة  عة  المؤهلة والمدربة  البشرية  الكوادر  إعداد  عن  نها مسؤولة 

و  حديثة،  معلوماتية  تحتية  بنى  الجامعات  امتالك  إلى  إضافة  الشاملة،  المجتمعية  التنمية  مشاركة لعمليات 
التدريس والطالب، والحصول عليها من مصادرها بيسر   أعضاء بين    سي المعرفة مع اآلخرين أمر أسا هيئة 

 وسهولة.
 داخلها؛ إال أن ذلك  وعلى الرغم من محاوالت عديد من مؤسسات التعليم العالي تطبيق إدارة المعرفة

  صطدم بعدد من الصعوبات والتحديات التي تحول دون تحقيق رغبتها في تطبيق إدارة المعرفة بالشكل يقد  
من هذه المعوقات سواء المتعلقة   مجموعة ( إلى  2012أشارت دراسة إسماعيل )  فقدالذي يحقق طموحاتها،  

باإلدارة الجامعية كمدى دعمها وتأييدها لمدخل إدارة المعرفة والتزامها بتطبيقها، أو المتعلقة بالوعي تجاه ثقافة 
أشارت دراسة مافوداز المعرفة، كما  )  إدارة  لعدد من هذه  Mavodaz&ngulube, 2013ونقولوب  أيضًا   )

العاملين من استخدام المعرفة  ستراتيجيات إدارة المعرفةإالمعوقات منها ضعف فهم آليات   ، والحاجة لتمكين 
 أخرى   إلى معوقاتفقد أشارت  (  Chumjit, 2012شويت )  أما دراسةوإدارتها بالشكل الذي يلبي احتياجاتهم،  

عمالهم وضيق الوقت في  ، وأعباء أ ها عدم رغبتهم في مشاركة معارفهمريس أنفسهم منهيئة التد أعضاءتتعلق ب
 استخدام تقنيات إدارة المعرفة.

تلك   على  الوقوف  إلى  الحالية  الدراسة  من    المعيقاتوتسعى  الحكومية  السعودية  الجامعات  داخل 
 أجل المساهمة في تطبيق إدارة المعرفة داخلها ثم تعميم ذلك على الجامعات الحكومية.

 : مشكلة الدراسة
الماضي المتزايد  العالمي  االتجاه    نإ القرن  نهاية  منتجة    منذ  مؤسسات  إلى  الجامعات  بتحويل 

وماللمعرفة من   ،  ذلك  وأكاديمية  صاحب  إدارية  مستويات  عدة  على  مؤسسات    سعي  يفسر  نجاحات  إدارة 
ارة المعرفة، وذلك  تطبيق إد  إلىمن جامعات وكليات بشكل عام  في المملكة العربية السعودية  التعليم العالي  

تطلعهم إطار  العربية    تبوء  إلى   في  التصنيفات  ضمن  متقدمة  للمعرفة    ،والعالميةمراتب  إنتاجها  خالل  من 
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الجهود المبذولة في مجال البحث العلمي تنسيق  من خالل    وتطبيق إدارة المعرفة بشكل علمي ومنهجي، وذلك
الجودة المجتمعية في إطار سعيها الستيفاء معايير  المؤس  ،والشراكات   ساتوقد ساعد في ذلك امتالك تلك 

 . متنوعةالتخصصات البشرية في الكفاءات ال
المعرفة في  مفهوم  ( إلى أن تطبيق  86،  2012وقد أشار إسماعيل )  التعليمإدارة  بوجه    مؤسسات 

  ،الميزة التنافسيةفي مقدمتها  من الفوائد    ايحقق عديدقد    على وجه الخصوص  عام ومؤسسات التعليم العالي
الفعلية الكفاءة  النظرية والتطبيقتحس، وكذلك  وزيادة  الفوائد  ين األداء والربط بين  ، باإلضافة إلى  وغيرها من 

 المساعدة في تطوير تلك المؤسسات وتحسين عمليات اتخاذ القرار بها.
إدارة المعرفة    مدخلتطبيق  السعودية في إطار    الجامعات  إدارة  الجهود التي تبذلها  وعلى الرغم من 

على كافة    المعيقات قد توجهها مجموعة من    إال أن هذه الجهود  لمجتمع المعرفة؛في ظل دعم الدولة للتحول  
  أعضاء و على مستوى العاملين باإلدارات واألقسام  األكاديمية  المستويات سواء اإلدارية )القيادات الجامعية( أو  

عديد من الدراسات    أشارت  وقد  تحّول دون تطبيقها واالستفادة منها.  قد  التيو أيضًا،  هيئة التدريس والطالب  
( ومقابلة منصور 2017( والعمري )2017(، وأروى الزامل )2017دراسة الصقري )  مثلالمحلية )السعودية(  

عديد من    وجود  إلى(  2013( والشمري )2014(، وطالل )2015( والهادي )2015( ووفاء عون )2016)
إلىالثقافية و والتنظيمية،  الدارية و اإل  المعيقات الجامعات   المعيقاتجانب    بشرية،  التي تواجه  والتقنية  المالية 

 السعودية.
نتائج من  توصلت    وانطالقًا  والتي  السابقة  العديدالدراسات  عملية    المعيقاتمن    إلى  تواجه  التي 

المعرفة    مدخل  تطبيق الباحث  بالجامعات بشكل عامإدارة  يرى أن تلك المعيقات قد تختلف وفقًا لعدة ؛ فإن 
من بها   متغيرات  تقوم  التي  المجتمعية  واألدوار  والعملية(،  )النظرية  والتخصصات  الدراسة  طبيعة  بينها 

وال   الجامعات، القيادة،  و وأنماط  على  وغيرهارسالة  الرؤية  الباحث  من  وحرصًا  استفادة.  أقصى   تحقيق 
عيقات التي تواجه  إلى الوقوف على تلك الم  تسعى  الدراسة  فإنمن تطبيق إدارة المعرفة،    للجامعات السعودية

، وذلك نظرًا ألنهم هم المسؤولون  السعودية على وجه الخصوصالحكومية  القيادات الجامعية في الجامعات  
ما  :تسعى إلى اإلجابة على سؤال رئيس وهو  الدراسة الحالية  عن اتخاذ قرار تطبيق إدارة المعرفة. ومن ثم فإن

من وجهة نظر   السعودية   الحكوميةالجامعات  لمدخل إدارة المعرفة في    الجامعيةالقيادات  تطبيق    معيقات
 ؟  هيئة التدريس أعضاء

 سئلة الدراسة: أ
ما   وهو:  رئيس  سؤال  على  اإلجابة  إلى  عام  بشكل  الحالية  الدراسة  تواجه    المعيقاتتسعى  التي 

هيئة   أعضاءمن وجهة نظر    السعوديةالحكومية  الجامعات  لمدخل إدارة المعرفة في    الجامعيةتطبيق القيادات  
التغلب عليها الفرعية  ؟    التدريس وسبل  السابق فإن هناك مجموعة من األسئلة  السؤال الرئيس  وانطالقًا من 

 وهي:  ،التي تسعى الدراسة إلى اإلجابة عنها
  الحكوميةالجامعات  لمدخل إدارة المعرفة في    الجامعيةالقيادات    تطبيق  التي تواجه   ةيدار اإل  المعيقاتما   .1
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 هيئة التدريس ؟  أعضاءمن وجهة نظر  السعودية
الحكومية  الجامعات  لمدخل إدارة المعرفة في    الجامعيةالقيادات    تطبيق  التي تواجه   البشرية  المعيقاتما   .2

 ؟هيئة التدريس   أعضاءمن وجهة نظر  السعودية
المعرفة في    الجامعيةالقيادات    تطبيق  التي تواجه   التقنية  المعيقاتما   .3 إدارة  السعوديةلمدخل   الجامعات 

 ؟  هيئة التدريس أعضاء من وجهة نظر الحكومية 
الجامعات  في  المعرفة  إدارة  لمدخل    الجامعيةالقيادات  التي تواجه تطبيق    المعيقاتسبل التغلب على  ما   .4

 ؟هيئة التدريس  أعضاءمن وجهة نظر  السعوديةالحكومية 
 أهداف الدراسة: 

 الجامعيةالتي تواجه تطبيق القيادات    المعيقاتتهدف الدراسة الحالية بشكل عام إلى الوقوف على  
المعرفة في الجامعات   إدارة  التغلب   أعضاءمن وجهة نظر    السعوديةالحكومية  لمدخل  التدريس وسبل  هيئة 

 مجموعة من األهداف الفرعية التي تسعي الدراسة إلى تحقيقها وهي:، وانطالقًا من الهدف الرئيس توجد عليها
الجامعات  لمدخل إدارة المعرفة في    القيادات الجامعية  تطبيق  التي تواجه  اإلدارية  المعيقات  التعرف على  .1

 س.هيئة التدري أعضاءمن وجهة نظر  السعوديةالحكومية 
الجامعات  لمدخل إدارة المعرفة في    ادات الجامعيةالقي  تطبيق  التي تواجه  البشرية  المعيقات  التعرف على .2

 .هيئة التدريس أعضاءمن وجهة نظر  السعوديةالحكومية 
الجامعات  لمدخل إدارة المعرفة في    القيادات الجامعية  تطبيق  التي تواجه  التقنية  المعيقات  التعرف على .3

 .هيئة التدريس أعضاءمن وجهة نظر  السعوديةالحكومية 
على    التوصل .4 التغلب  تطبيق    المعيقاتسبل  تواجه  لمدخل  التي  الجامعية  المعرفة  القيادات  في  إدارة 

 .هيئة التدريس أعضاءمن وجهة نظر  السعوديةالحكومية الجامعات 
 أهمية الدراسة: 

 األهمية النظرية: 
المعرفة وأهميتها وأدوارها وكيفية االستفادة منها إدارة  تسعى الدراسة الحالية إلى إلقاء الضوء على طبيعة   •

 في العمل اإلداري بشكل عام، واإلدارة الجامعية بشكل خاص.
بلورة وتطبيق   • المتقدمة نحو  الدول  الجامعات في  العديد من  لدى  التوجه  الحالية في ظل  الدراسة  تأتي 

ال العالي  إدارة  التعليم  للمجتمع من مؤسسات  المتنامية  المتسارعة والمتطلبات  التغيرات  معرفة الستيعاب 
 )الجامعات(. 

تأمل الدراسة الحالية إلى إثراء مكتبة البحث العلمي في المملكة العربية السعودية بدراسات حول موضوع  •
التعليم   مؤسسات  في  المعرفة  فتح  الجامعيإدارة  إلى  تتطلع  كما  الدراسات ،  من  العديد  أمام  المجال 

واألبحاث العلمية في مجال إدارة المعرفة في مؤسسات التعليم العالي بوجه عام والتعليم الجامعي على  
 وجه الخصوص. 
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 األهمية التطبيقية:
إليها   • الوصول  المتوقع  النتائج  خالل  من  الحالية  الدراسة  الت  إلىتتطلع  على  القائمين  نظر  عليم توجه 

ما  ب  ،المعرفة  مجتمع  إلى ضرورة االستفادة من  بشكل عام والتعليم الجامعي على وجه الخصوصالعالي  
 تطبيق مفهوم إدارة المعرفة. فيالبشرية والمادية  المعرفةمقومات من تمتلكه الجامعات 

على اإلدارة في توجه نظر القائمين    إلىكما تسعى الدراسة الحالية من خالل النتائج المتوقع الوصول   •
 التي قد تواجههم في تطبيق مفهوم إدارة المعرفة، وكيفية التغلب عليها. للمعيقاتالجامعات 
 حدود الدراسة:

الموضوعية - "ال  اقتصرت:  الحدود  موضوع  تناول  على  الحالية  القيادات تطبيق    معيقاتدراسة 
التقنية(  الجامعية البشرية،  المعرفةالسعودية  الحكومية  الجامعات  في  )اإلدارية،  نظر    إلدارة  وجهة  من 

 ".هيئة التدريس أعضاء
البشرية - كافة    شملت:  الحدود  البشرية  ال  أعضاءالحدود  العاملين  هيئة  الحكومية  بتدريس  الجامعات 

 . م2018ه الموافق 1440للعام الدراسي   السعودية
الحكومية بمدينة    لجامعات الحكومية السعوديةعلى عدد من االحالية    تطبيق الدراسة  تم:  الحدود المكانية -

الملك فيصل(،  جامعة  طيبة(، اإلحساء )جامعة  الملك سعود(، المدينة المنورة )ض )جامعة  كل من الريا
 .تبوك(جامعة تبوك )امعة نجران(، جالملك خالد(، نجران )جامعة أبها )

الزمانية - إجراء:  الحدود  الدراسي    تم  للعام  األول  الدراسي  الفصل  في  الحالية  الموافق  1441الدراسة  ه 
 . م2019

 مصطلحات الدراسة:
 :المعيقات

بأنها: كل األشياء أو األشخاص أو األشكال االجتماعية التي يمكن أن    المعيقات: ت عّرف  اصطالحا
 ( 508، 2005جرجس، . )تكون عائقًا يحول دون أن يحقق اإلنسان أهداف هو طموحاته

الحالية  :  إجرائيا   الدراسة  في  الفنية(  الصعوبات  بالمعيقاتيقصد  البشرية،  تواجه    )اإلدارية،  التي 
 . الحكومية الجامعات السعوديةفي  رفةإدارة المعاستخدام تطبيقات 

 : إدارة المعرفة
: هي الجهد المنظم الواعي الموجه من قبل منظمة أو مؤسسة ما، من أجل اكتساب كافة  اصطالحا  

وجعلها جاهزة للتداول   ،أنواع المعرفة ذات العالقة بنشاط تلك المؤسسات وجمعها وتصنيفها وتنظيمها وتخزينها
التنظيمي   واألداء  القرارات  اتخاذ  كفاءة  مستوى  يرفع  بما  ووحداتها  وأقسامها  المؤسسة  أفراد  بين  والمشاركة 

 ( 506-505،  2017)الصقري، 
م:  إجرائيا   تنهي  التي  اإلجراءات  من  الجامعةجموعة  وترتيب   والتي  ،تهجها  وتصنيف  بجمع  تبدأ 

المعلومات والبيانات عن طريق تقنيات المعلومات وأجهزة الحاسب اآللي لبناء هيكل معرفي، يسهم في بناء  
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المعرفة   وتبادل  توزيع  مرحلة  تبدأ  ثّم  ومن  مشتركة،  ومعلومات  قواعد  وتشغيل  عماداتوتنمية    الجامعة  بين 
 .  هاوأقسام هاوكليات هاوإدارات

 :الحكومية الجامعات
عن  اصطالحا :   عبارة  في " الجامعة  جامعية  شهادات  تمنح  كليات  تضم  العالي،  للتعليم  مؤسسات 

من   بداية  مختلفة  مستويات  على  وذلك  وغيرها،  والهندسة...  والطب،  واالقتصاد،  والفنون،  واآلداب،  العلوم 
 (. 41، 2010" )الحسيني، كتوراه( البكالوريوس، أو اإلجازة الجامعية، وحتى الدراسات العليا )ماجستير ود

بمختلف  :  إجرائيا   والعملية  النظرية  الكليات  من  العديد  تضمن  والتي  العالي  التعليم  مؤسسات  أحد 
  محددة مسبقًا، قواعد وشروط    افة مخرجات التعليم الثانوي وفقلكالتخصصات، من أجل توفير تعليم جامعي  

جامعة ن الرياض )والتي تنتشر في كافة مناطق المملكة العربية السعودية، وتتمثل في الدراسة الحالية بكل م
المدينة المنورة )جامعة طيبة(، اإلحساء )جامعة الملك فيصل(، نجران )جامعة نجران(، تبوك  الملك سعود(،  

 تحت إشراف وزارة التعليم. )جامعة تبوك( أبها )جامعة الملك خالد(وتقع إدارتها 
 :اإلطار المفاهيمي للدراسة

 تعريف إدارة المعرفة: 
من المصطلحات العلمية الحديثة التي حظيت باهتمام   من أن مصطلح إدارة المعرفة يعدّ   على الرغم

العلمية والمعارف  المجاالت  من  العديد  قبل  من  التي    ،كبير  وأدوارها  ألهميتها  ت حدثنظرًا  أن  نقلة    يمكنها 
تنوع هناك  أن  إال  والمنظمات،  المؤسسات  داخل  حاو   اوتباين  انوعية  التي  التعريفات  هذا في  تفسير  لت 

في حد    فالمعرفةنظرًا لتنوع واختالف الباحثين في تناول هذا المفهوم كّل حسب مجاله وميدانه؛    ، المصطلح
ي عدّ   ذاتها القديمة  كمصطلح  المصطلحات  فيوالتي    ، من  العربية  اللغة  في  تعريفها  العرب    جاء  ابن )لسان 

ل  ( 2009،  منظور حيثلعلم مرادفًا  أي    يقول  ،  الشيء  ِعْلماً و   هِلْمت  ععرفت  استخدام    ويعدّ .  أَْعَلم ه  من  أول 
الثمانين Don Marchدون مارش )كمصطلح مركب )اإلدارة والمعرفة(  مصطلح إدارة المعرفة   ات من ي( في 

الماضي بتطوير    ،القرن  المتعلقة  الفرضيات  من  النهائية  المرحلة  هي  المعرفة  إدارة  أن  إلي  أشار  حيث 
إليها بشكل  لكنه لم يش،  المعلومات (. ولكن في  90،  2012سماعيل،  مستقل أو بوصفها عماًل مستقاًل )إر 

المعرفة وبتأثيرها على عملية األعمال،   الكثيرون بإدارة  يقتنع  لم  الفترة  التسعينيات  تلك  أنه في حقبة  بدأ إال 
 ( 96، 2018م )الميع،  1997عام  وذلك في  ستراتيجي إلدارة المعرفة التأثير اإل

بين   تفسير    التعريفاتومن  حاولت  المعرفة   هاوتحليلطبيعة  التي  إدارة  الصاوي   مصطلح  تعريف 
حيث  19،  2007) بأنها:عرّ (  المعرفة  إدارة  من  ف  توليد    مجموعة  على  المنظمات  تساعد  التي  "العمليات 

المنظمة  الهامة والخبرات التي تمتلكها  المعلومات  المعرفة واختيارها، وتنظيمها، واستخدامها ونشرها وتحويل 
المختلفة"،  اإلدارية  وأ  أما  ألنشطتها  والمعاني  الصالحجرادات  المعرفة 85،  2011)   سماء  إدارة  عّرفوا  فقد   )  

"مجموعة   لتزويدهم  بأنها:  الممارسين  قبل  من  المعرفة  وتستخدم  وتشارك  وتخزن  تكتشف  التي  العمليات  من 
 .بالخلفية النظرية المعرفية الالزمة لتحسين نوعية القرارات وتنفيذها" 
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بناء على التعريفات السابقة وغيرها من التعريفات األخرى يتضح أن إدارة المعرفة هي عبارة عن  و 
ي تقوم على جمع وتوليد وتخزين المعرفة واسترجاعها ونشرها وغيرها من العمليات، مجموعة من العمليات الت

  خاص بشكل  مؤسسات التعليم العالي بشكل عام والجامعات  إدارة المعرفة في  مفهوم  ن  : إعليه يمكن القولو 
المعلوماتبمرحلة  تبدأ  التي    والمراحل  العملياتنطوي على مجموعة من  ي   ها وترتيب  هاوتصنيف   وهيكلتها  جمع 

بناء وتنمية  تأتي مرحلة  ات اآللية، ومن ثم  اسبوذلك باالستعانة بتقنيات المعلومات والح  ،لبناء هيكل معرفي
ذلك   بعد  تبدأ  ثم  قواعد ومعلومات مشتركة،  المعرفة  مرحلةوتشغيل  يعتمد على   ها،وتبادل  توزيع  الذي  األمر 

 صاالت داخل الجامعات. حيوية وفعالية التفاعالت االجتماعية واالت
 دارة المعرفة: النماذج النظرية إل

بها  المتعلقة  والمهام  األدوار  تحديد  على  القائمة  النماذج  مجموعة  المعرفة  إدارة  نظريات  تتضمن 
المؤسسات والمنظمة النظرية    ،داخل  من خالل ما تمتلكه من مقومات وإمكانات مادية وبشرية. وقد أشارت 

المعرفية الموجهة نحو نماذج إدارة المعرفة والقائمة على تحري طبيعة المعرفة نفسها، والتي تنظر إلى هذه  
تند على يمكن أن يحلل لخواص ذات عالقة منفصلة وأخرى ذات عالقة تس  ا،النماذج للمعرفة باعتبارها كيان

النموذج قبل صانع  التي وضعت من  المعرفية  النظرية   &Gebert&Geib)  جيبرت وجيب وكلوبي  أساس 
Kolbe, 2002ويرى عن  Nonaka)   نوناكا(،  عبارة  المعرفية  النظرية  بأن  المعرفة "(  بين  اجتماعي  تفاعل 

جديدة معرفة  مكونة  آخر  لشكل  المعرفة  تتحول  حيث  والضمنية،  وقد    ،(78،  2011،  )القطارنة  "الصريحة 
 :هاانطلقت من النظرية العديد من النماذج الخاصة بإدارة المعرفة، ومن

 النموذج من أربع خطوات:  هذايتكون (:Eisen Brook, 1996)آيزنبروكنموذج  .1
ستراتيجية األعمال إتنظيمية، ويقف تطابق المعرفة مع  توضيح هدف االبتكار للمعرفة ال.  الخطوة األولى •

 الشاملة للمنظمة، مع إدراك ضرورة تكوين الهيكل الداعم للمنظمة.
ستراتيجية المعروف  إطوير  سهم في تي  ة القاهرة باعتماد هيكل عمل مقدمتطوير المعرف:  الخطوة الثانية •

 منها التعلم التنظيمي.
الثالثة • الت:  الخطوة  التعلم  هياكل  اإلبناء  لتنفيذ  المعرفة  ومستوى  لسد  ستراتيجيعليمي،  خطط  وعمل  ات 

 دائها الحالي. أمعرفة المنظمة وبين  ةالفجوات بين رؤي
الرابعة • البيانات:  الخطوة  وتأمين  الجهود،  في  النجاح  لقياس  راجعة  تغذية  اإلو   عمل  ستراتيجيات تعديل 

 . (58،  2010)عبدهللا،  بشكل مستمر
عملية    يعدّ   (:Gupta & Jason, 2002)غوبتاوجيسون نموذج   .2 المعرفة  األنموذج   ،ستراتيجيةإهذا 

تتضمن تحقيق هدف التميز، ويفترض وجود خمسة مكونات أساسية إلدارة معرفة فاعلة، وتسير بتسلسل 
 كالتالي:

: ويعني وجوب الحصول على المعرفة من داخل المنظمة أو اكتسابها من الخارج، ألن مثل هذا  الحصاد •
 افسية. النشاط يؤدي لتوليد الميزة التن
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: حيث يتم تحديد أي المعلومات والمعرفة هي ذات الفائدة بالنسبة للمنظمة، ومن ثّم تنقيتها، وبناًء التنقية •
 عليه يجب على المنظمة االبتعاد عن تجميع وترميز كل المعرفة التي حصلت عليها.

الفائدة اإل  : بعد فحصالترتيب • لتحديد  المعرفة  المتوقعة منهنظام  المنظمة قد وصلت    ،ستراتيجية  تكون 
إلى مرحلة االستفادة من تطوير آلياته التي تهدف لخزن المعرفة وتنميتها، ويفترض أن تساعد عمليات  

 الترتيب هذه على توليد ميزة تنافسية.
العاملين األساسيين    اعمليت  دّ : تعالنشر • المنتظمة،  الثقافة  بشكل جيد    المؤثرينتسهيل االتصال وتطوير 

 ر المعرفة على نحو مناسب. في عملية نش
 ي تطبق إدارة المعرفة بأفضل صورة: إن تحقيق الميزة التنافسية يكون من نصيب المنظمات التالتطبيق •

 . (78، 2015)البنا، والخفاجي، 
تمثل هذه النماذج السابقة نتاج للنظرية المعرفية إلدارة المعرفة، وتعتمد كافة هذه النماذج على كيفية  

 المعرفة، ونقل وخزن المعرفة، إلى جانب نشرها وغيرها من العمليات الخاصة بإدارة المعرفة.  اكتشاف وتوليد
 : ها وفوائد تطبيق إدارة المعرفة في الجامعاتأهداف ثالثا : 

البيئات    تعدّ  أكثر  المعرفة،    المناسبةالجامعات من  إدارة  أنهالتطبيق مدخل ومفهوم  في نفس   كما 
وذلك انطالقًا من   ،المؤسسات األخرى مقارنة بغيرها من    ،احتياجًا لتطبيق هذا المفهوم  المؤسساتأكثر  الوقت  
نماطها هي المسؤولة عن إعداد الكوادر  بها في المجتمع؛ إذ إن الجامعات بمختلف أنواعها وأ  ةالمنوط  األدوار

مليات التنمية المجتمعية الشاملة، مما والتي ت عد العنصر الحيوي لجميع ع  ،وتهيئتها   البشرية المؤهلة والمدربة
الحديثة اإلدارية  والممارسات  واألساليب  المفاهيم  بتبني  االهتمام  ضرورة  في    ،يستلزم  تسهم   االرتقاءالتي 

يؤدي إلى االرتقاء بمستوى جودة مخرجاتها )أبو خضير، األداء التعليمي والبحثي والمجتمعي، كما  مستوى  ب
2009 ،14 .) 

التعليمية ومن بينها الجامعات كغيرها من المؤسسات المجتمعية األخرى سعي ال  لذا فإن مؤسسات 
األهداف   إلى من  مجموعة  بتحقيق  يتعلق  المعرفة  إدارة  كل  حيث  المحددة،   تطبيق  المهيرات   أشار  من 

(2011،  49-50( ومحمد   )2017،106-107( وبوران  هذه  56-57،  2016(،  من  مجموعة  إلى   ،)
 ، وهي: األهداف

 ستراتيجي وصنع القرار.المؤسسة لدعم عمليات التخطيط اإل تحسين قدرة •
 . ات التعليميةلتوليد إيرادات جديدة في المؤسس تخفيض التكلفة ورفع موجوداتها •
 قيم المعرفة، واستغالل الخبرات المتراكمة. وضع خطة البحث والتطوير استنادًا على •
المؤسسة   • في  الفرد  لتشجع  التنظيمية  البيئة  معرفة التعليمية  خلق  مستوى  لرفع  بالمعرفة  المشاركة  على 

 اآلخرين.
 ، وتقييم األفراد، وإجراءات المراجعات الدورية الخاصة بهم. دعم أساليب إدارة الجودة •
 . التعليمية ل للمشكالت التي تواجه المؤسسةجلب رأس مال فكري أكبر لوضع الحلو  •
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 اإلبداع والوعي الهادف والتعقيد البيئي، والتنظيمي الذاتي، والذكاء والتعلم.  •
إدارة  إلى تطبيق مفهوم  العالي  التعليم  السابقة وغيرها والتي دفعت مؤسسات  األهداف  وإلى جانب 

( نورلوزوبيرول  أشار كل من  فقد  )(  Nurluoz&Birol, 2011, 202المعرفة،   & Brewerبرويروبروير 
Brewer,2010, 330-331 ( وميكا )Mecha, 2009, 3 إلى أن االلتزام بتطبيق مبادئ إدارة المعرفة )

حيث  األداء،  ومعيار  الكفاءة  مقياس  وحده  الخريجين  عدد  فيه  يعد  لم  وقت  في  بقائها  ضروريات  من  بات 
 تطبيق إدارة المعرفة في الجامعات يحقق مجموعة من الفوائد من بينها: توصلت نتائج دراساتهم إلى أن 

اآل • والمنافسة  للتميز  الرئيسة  االستجابة  هو  اإلبداع  أن  خاصة  الجامعات  داخل  اإلبداع  خذة تحسين 
 باالزدياد، فإدارة المعرفة تتبني فكرة اإلبداع عن طريق تشجيع مبدأ تدفق األفكار بحرية.

على   • الجامعة  األمثل تساعد  االستخدام  على  الجامعة  قدرة  تنمية  خالل  من  التنظيمية  الفعالية  تحقيق 
وذلك   المتاحة  والفرص  قدراتها  متناسبة مع  بمعدالت  وتطويرها  الجامعة  لنمو  الفرصة  وتهيئة  لمواردها، 

 بتعميق استخدام نتائج العلم والتكنولوجيا.
من  • وذلك  والبقاء،  والتميز  المنافسة  من  الجامعة  من    تمكن  والتخلص  المعرفي  الرصيد  تجديد  خالل 

 المفاهيم والخبرات المتقادمة التي تعجز عن مواكبة معطيات الظروف الجديدة والمتغيرة باستمرار.
 تسهم إدارة المعرفة وبدرجة كبيرة في تحقيق نموذج الجامعة المنتجة.  •

 عمليات إدارة المعرفة في الجامعات: رابعا : 
إدارة   أيّ تتشكل  في  ال  المعرفة  العمليات  خالل مجموعة من  تمثل من مجاالتها من  والتي  رئيسة، 

ينظر المدخل اإلداري إلى   ، لذالفهم إدارة المعرفة، وآليات تطبيقها وتنفيذها داخل المؤسسات  يالمفتاح المؤد
، فهناك من يشير إلى  إدارة المعرفة كعملية تتضمن العديد من المراحل التي يختلف الكّتاب والباحثون بشأنها

الوصول إلى المعرفة،    مرحلة أنها اكتساب واستخدام المعرفة، وهناك من يرى أنها تتضمن خمس مراحل هي:  
المعرفة  مرحلة مرحلتا  ع،االسترجا   مرحلة،  تنظيم  مقابل   . (Duffy, 2000, 65)  اإلدامةو التوزيع،    ثم  في 

  أن إدارة المعرفة تتمثل في   ( 134،  2011سماء الصالح )أوالمعاني و دات  االجر   يرى   المراحل الخمسة السابقة، 
والمشارك  :عمليات  ثالث المتوفرة،  بالمعرفة  والمسك  الجديدة،  المعرفة  لمن اكتشاف  وتوفيرها  بالمعرفة  ة 

والثانية  اكتشاف المعرفة،    ، األولىعمليات  أنها أربع  (90-89،  2012الطاهر )، في المقابل يرى  يحتاجها
أنها يرى  ( ف62-61،  2010أما بدير ) تطبيق المعرفة،    وأخيراً   مشاركة المعرفة،والثالثة  واكتسابها،    هاتجميع

عمليات المعرفةهي:    خمس  خزن  المعرفة،  توليد  المعرفة،  المعرفة(تشخيص  تطبيق  المعرفة،  توزيع  في  ،  ، 
حديد أهداف المعرفة،  تشخيص المعرفة، ت  :( هذه العمليات لسبعة هي131-123  ،2013حين زاد همشري )

توليد المعرفة، تنظيم المعرفة، خزن المعرفة وإدامتها، استرجاع المعرفة، المشاركة بالمعرفة، وقد يراها البعض 
وجود   على  اتفقت  قد  اآلراء  هذه  أن  إال  أكثر؛  أو  )  خمسأقل  المعرفة  إلدارة  رئيسة  المعرفةعمليات  ،  توليد 

 ( وهي:خزن المعرفة، نشر المعرفة،  المعرفةإنتاج ، اكتساب المعرفة
تكوين أو تطوير معرفة صريحة  "بأنها:  عملية توليد المعرفة  (125، 2013همشري ) عّرفتوليد المعرفة:. 1
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، كما  "وضمنية جديدة من البيانات والمعلومات المتوافرة أو من تركيبة أو تجميع من المعرفة السابقة والجديدة
وال البطاينة  بأنها:  73،  2010)  قبةمشاعّرفها  المعرفة  "(  داخل  وتكوينها  واشتقاقها  المعرفة  إيجاد  عملية 

أشار    وقد .  "والوصول إلى معرفة جديدة أو تطوير لمعرفة جديدة من البيانات والمعلومات أو من معرفة سابقة 
 قدرتهما   ل في مدىيتمث  في الجامعة أو الكلية   ( إلى أن توليد أو ابتكار المعرفة 135-134، 2010المليجي )

على تطوير أفكار وحلول مبتكرة بإعادة ترتيب ومزج المعرفة الظاهرة، والمعرفة الضمنية من خالل التفاعالت 
ومعان حقائق  تكوين  شأنها  من  كونها    التي  على  الحكم  ويتوقف  حل  جيدة،  على  قدرتها  جديدة،  معرفة 
فعالية أكثر  بشكل  القائمة  هذا المشكالت  المعرف  .  المؤسسات  وتتولد  في  المؤسسات ة  من  كغيرها  التعليمية 

أفكار   المجتمعية ويكونون  يتعلمون  الذين  األفراد  طريق  م  اعن  تفكير وحلواًل  أنماط  تبني  خالل  من   بتكرة 
 وافتراضات جديدة.  

يقصد باكتساب المعرفة تلك العملية التي تسعي المؤسسة من خاللها إلى الحصول على   اكتساب المعرفة:. 2
وتندرج ما بين المعرفة الضمنية والظاهرة، وال يعني اكتساب    عليها،تتعدد مصادر الحصول  التي  المعرفة، و 

المعرفة.   إبداع  على  قدرتها  يعني كذلك مدى  ولكنه  فقط،  جديدة  على معرفة  المؤسسة  حصول  وقد  المعرفة 
( المليجي  أنه  139-138،  2010أشار  إلى  أر ي(  خالل  من  المعرفة  اكتساب  وهي    :طرق   بعمكن  األولى 

الترابط، وأخيرًا طريقة التضامن الثالثة فهي  والذي    ،التطبيع االجتماعي، والثانية التوجه للخارج، أما الطريقة 
 .المعرفة الظاهرة للمعرفة الكامنةويشمل التحول من  ،يشير للتوجه إلى الداخل

المعرفة: .  3 إنتاج  )  عملية  المليجي  هو  138،  2010يرى  المعرفة  إنتاج  بعملية  المقصود  أن  الممارسة  ( 
و  أ  العلمية المؤسسية والمبنية على قواعد ومبادئ وضوابط يتم التوصل بها إلى استخراج أو صيانة أو تطوير

الجامعات أن إنتاج المعرفة داخل  ، لذا فقد أشار إلى  تنظيم أو إبداع أفكار ومفاهيم وآراء ونظريات ومناهج
 إلى تحقيق مجموعة من األهداف هي:   يسعي

المنشود في مجال ما،   - التحسين  أو  أالتعديل  اإلنسان  مر  وهو  ي عد منيطلبه  تنمي   كونه  التي  العوامل 
 والمادية الالزمة لنموه المتوازن.المعنوية  اتشخصيته وتوفر له الضمان

 فكار والكوادر الالزمة لتطويرها ونموها. باأل وكذلك الجامعات، والكلياتإثراء الفرد والمجتمع  -
 التجديد واإلبداع واالبتكار في مجال األشياء والتقنيات والخبرات والمهارات التي يحتاج إليها الباحثون.  -
المعرفة:  .  4 المعرفة  خزن  بداية من مرحلةتشمل عملية خزن  ثم مرحلة الوصول    مراحل متعددة  للمعرفة، 

خزن بالمعرفة  االحتفاظ   مكان  اختيار  مرحلة  وأخيرا  المعرفة،  استرجاع  مرحلة  يليها  والبيانات(،  )المعلومات 
 ،في المؤسسات سواء التعليمية أو غيرها  أهمية الذاكرة التنظيمية  ( إلى62،  2016المعرفة، وقد أشار بوران )

األفراد الذين يغادرونها –يمتلكها–من المعرفة التي حملها    افقدانها كثير المؤسسات خطرًا كبيرًا نتيجة  فقد تواجه  
ية يعني لإهمال هذه العمن  أمرًا هامًا جدًا، حيث إ لسبب أو آلخر، ومن هنا بات خزن المعرفة واالحتفاظ بها  

ألن هذه    ،ذاكرتها التنظيميةبضياع خبرات المؤسسة وتحليالتها إزاء ما تتعرض له من مواقف أو ما يسمى  
 .ي أفكار جديدة أو خبرات حديثةأل  نقطة االرتكاز دّ األخيرة تع
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نشر المعرفة وتوزيعها أحد العمليات األساسية في إدارة المعرفة بالمؤسسة والتي    دّ يععملية نشر المعرفة:  .  5
المعرفة،   االستفادة من هذه  المناسب بهدف  الوقت  في  المتلقي  إلى  المعرفة من مصدرها  إيصال  بها  يقصد 

آليات وطرق رسمية كالتقارير، والرسائل، والمكاتبات، والمؤتمرا العملية على وجود  ت والندوات،  وتعتمد هذه 
والمنشورات، وطرق غير رسمية، كتغيير الوظيفة داخل المؤسسة أو خارجها، والعالقات الشخصية التي تربط  

 .(81، 79،  2017)محمد،  عاملين ببعضهم البعض، وفرق العملال
 خامسا : مجاالت إدارة المعرفة في الجامعات:

العالي بوجه عام والجامعات على وجه الخصوص يتم ن تطبيق إدارة المعرفة في مؤسسات التعليم  إ
وقد   .من خالل الوظائف أو المجاالت الرئيسة بها، والتي تتمثل في التدريس، والبحث العلمي وخدمة المجتمع

النحو   هذه المجاالت علىإلى   (184-183، 176،  2013، وحرب )(188، 2010المليجي )  أشار كل من
 التالي: 

األمر  ،لما له من دور في إعداد الطالب  والكلية  م والتدريس من أهم وظائف الجامعةي عد التعلي  التدريس: •
لتعليم لجميع الطالب من أجل الوصول بهم لدرجة  افرص  توافر عدة متطلبات منها إتاحة    الذي يتطلب

تعلمه. وقد    ، وذلكاالتقان تم  بالمهنة وتطبيق ما  المتصلة  العقلية  المهارات والمعارف    غيرت تبإكسابهم 
مجموعة من   فأصبحت تتمثل في ،مجتمع المعرفةالتحّول لالتعليم الجامعي في ظل ب المتعلقة دوارهذه األ

القائمة على المعرفة، والتي تشمل دعم   األنشطة العريضة التي تساعد في بناء المجتمعات الديمقراطية 
الدور الفاعل في تحقيق    هذاوي عّد  ي،  االبتكار بتوليد المعرفة الجديد واإلسهام في تكوين رأس المال البشر 

 التنمية المجتمعية في مجتمع المعرفة.
المجتمع: • الجامعة  خدمة  بها  تقوم  التي  الرئيسة  األدوار  أحد  المجتمع  خدمة  خدمة    والكلية  تمثل  في 

مجتمع المعرفة، حيث تعمل باستمرار على تطبيق المعرفة، وتوظيفها لخدمة المجتمع وتطويره، ومن ثم 
تخرج الجامعة عن دورها التقليدي والعمل خارج أسوارها لخارج المجتمع للتفاعل معه، حيث تعكس مفهوم  

لمتمثلة في التعلم واإلنتاج والتقنيات الجامعة كتنظيم مفتوح، كما ترتبط بمتطلبات مجتمع المعرفة الجديد ا
خدمة   تشمل  فقد  المجتمع  خدمة  مجاالت  وتتنوع  المتعددة.  ومصادرها  التدريس   أعضاءوالمعرفة  هيئة 

للمجتمع المحيط بالجامعة كالقيام باألبحاث المشتركة أو المشاركة في الندوات واألنشطة المجتمعية، أو  
كالقيا الكبير،  للمجتمع  الخدمة  والخبرة تقديم  المشورة  وتقديم  المجتمع  مشكالت  تعالج  التي  بالبحوث  م 

 لمؤسسات الدولة، وتأهيل القيادات المجتمعية. 
الجامعة، حيث تسعى   يقع عبئها على التي  الرئيسة  الثالثة    البحث العلمي أحد المهام  : ي عدّ البحث العلمي •

الم يعدّ لتنمية  العلمي    عرفة وإنمائها وتطويرها، بل  أركانها،  ركالبحث  تتحقق وظائف فنًا أساسيًا من  لن 
بفعالية بدون االهتمام بالبحث العلمي وتطويره، فهو القائم على إنتاج المعرفة وتطويرها    والكلية  الجامعة

التنمية بمتغيراتها المختلفة لذا فهو يحتل مكانة هامة   .وعلى مشكالت المجتمع وقضاياه لخدمة أهداف 
 في مجتمع المعرفة.  
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وقد تسهم إدارة المعرفة في مجال البحث العلمي في تحقيق التواصل الفعال فيما بين الجامعات وأقسامها 
في التغلب    األمر الذي قد يساعد المختلفة، والتفاعل بينها وبين المؤسسات التنموية والخدمية بالمجتمع،  

ين البحث العلمي وتطبيقه، مما قد يسهم في أخذ سبيله إلى حيز التطبيق ويجعل على الفجوة الواضحة ب
لنتائج البحوث تأثيرها الفعال في القضايا التربوية والمجتمعية وغيرها، كما يعمل تطبيق إدارة المعرفة في  

هي عضو  كاهل  على  الملقاة  األعباء  تقليل  على  التربوي  البحث  التدريسمجال  إئة  من  بتمكينه  جراء  ، 
المعرفة  عليهااإلشراف    وأبحاث  األ إدارة  تسعى  كما  التي  أيضًا  ،  المعلومات  مصادر  مشكلة  لمواجهة 

التربية،   الباحثين في مجال  البحوث والدراسات أيضًا تساعد إدارة المعرفة  يعاني منها أغلب  في حصر 
وغي  ،التربوية السليمة  القرارات  اتخاذ  في  نتائجها  من  االستفادة  يعظم  يمكن مما  التي  الفوائد  من  رها 

 تحقيقها من وراء تطبيق إدارة المعرفة في مجال البحث العلمي. 
 تطبيق إدارة المعرفة في الجامعات: معيقاتسادسا : 

والصعوبات التي قد    المعيقاتمجموعة من    يقابلهان تطبيق مفهوم إدارة المعرفة في الجامعات قد  إ
( إلى  79،  2013( والجاموس )251-248،  2013، وقد أشار كل من علي )عمليتهاتقف عائقًا أمام نجاح  

التعليم  المعيقاتبعض   في  المعرفة  إدارة  ممارسة  ضعف  على  نفسه  الوقت  في  مؤشرًا  ت عد    الجامعي،   التي 
 ومنها: 

 التي يجب طرحها وإعالنها. بالنسبة للبرامج التعليمية والبحث قلة وضوح الرؤية •
التعاون والشراكة مع المؤسسات المجتمعية التي يمكن االستفادة منها في اكتساب المعرفة  • اإلخفاق في 

 وتبادلها. 
قلة القدرة على مواجهة المنافسة القادمة من مؤسسات تعليمية أخرى تقدم خدمات تعليمية وتدريبية عالية   •

 لفئات.وتشبع حاجات الكثير من ا ،الجودة
 ضعف استغالل تقنية االتصال والمعلومات في مجال حفظ المعلومات ونشرها.  •
 القصور في توفير مصادر المعرفة الالزمة للبحث العلمي.  •
االفتقار للبحوث العلمية التراكمية التي تعتمد على تتبع انجازات البحوث والدراسات السابقة، وتضيف لها  •

 رها.بما يساعد على تنظيم المعرفة وتطو 
ة بعد تطبيقه أن يحقق الميزة التنافسية فمكانات والطموح، حيث يتوقع من نظام إدارة المعر الفجوة بين اإل •

 التي تسعى إليها الجامعة. 
المعلومات • تحجز  التي  التقليدية  العليا  اإلدارة  قبل  من  المعلومات  وصولها   ،احتكار  يمنع  الذي  األمر 

 طى والدنيا.ين وتداولها في المستويات الوسيللمعن
 صعوبة تحديد المعلومات والمعارف التي من الضروري وضعها في برنامج إدارة المعرفة.  •
بحيث  • االثنين  بين  التداخل  بسبب  والضمنية  الصريحة  المعرفة  بين  الفاصلة  الحدود  في  غموض  وجود 

 يجعل من الصعب الفصل بينهما.
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 للقيام بمهام نظام إدارة المعرفة. عدم توفير الكادر البشري المؤهل بالشكل الكافي   •
( 121،  2007( والببالوي )146-144،  2013السابقة فقد أشار همشري )  المعيقاتجانب  وإلى  

التي قد تواجه عملية تطبيق مفهوم إدارة المعرفة في الجامعات ومن    ،المعيقاتإلى مجموعة من أخرى من  
 بينها ما يلي:

 ضعف التزام اإلدارة العليا )القيادة األكاديمية واإلدارية( بإدارة المعرفة ودعمها لها. •
بهاإ  • الصلة  ذات  والتقنيات  البيانات والمعرفة  لقواعد  الكبرى  األهمية  المعرفة أ  ،عطاء   حيانًا على حساب 

 الضمنية المتوافرة في عقول األفراد.
 االفتقار إلى الوقت الكافي للتخطيط إلدارة المعرفة وتنفيذها.  •
 ضعف الميزانيات المخصصة إلدارة المعرفة، أو حتى عدم توافرها أحيانًا. •
االعتماد على شراء المعرفة من الجهات المختصة، مما يؤدي للحد من عمليات التفكير والتحليل والبحث  •

 دى العاملين في الجامعات.ل
 مقاومة العاملين للتغير، لما يحد من قدرة المنظمة على تبني تطبيق مفهوم إدارة المعرفة. •
 فريق إدارة المعرفة بالجامعة.  عضاءاالختيار غير المناسب أل •
 نقص المهارات الخاصة بأساليب إدارة المعرفة.  •
 ة المعرفة. عدم القدرة على قياس العوائد المادية لتطبيق إدار  •
 نقص الحوافز للمشاركة في إدارة المعرفة.  •
 نقص التقنية المناسبة داخل المؤسسات التعليمية.  •

 :الدراسات السابقة
من الدراسات واألبحاث العلمية في مجال إدارة المعرفة بالتعليم الجامعي بشكل عام   تم اختيار عدد

على   التركيز  المحلية    المعيقاتمع  بين  ما  الدراسات  هذه  تنويع  تم  وقد  المعرفة،  إدارة  تطبيق  تواجه  التي 
الدراسات هذه  حداثة  مراعاة  مع  واألجنبية  والعربية  إل  ،)السعودية(  األحدث  من  األقدموترتيبها  والتعليق   ،ى 

 عليها من حيث أوجه الشبه واالختالف واالستفادة.
وجود عديد من المعوقات التي تواجه تطبيق إدارة  إلى( 2017فهد )و دراسة الصقري  بداية توصلت

المعرفة بالجامعة في مقدمتها ضعف شيوع ثقافة إدارة المعرفة بين العاملين بالجامعة، وسوء تخطيط العمليات 
التعلم   ثقافة  وضعف  المعرفة،  إدارة  مشاريع  في  العاملين  بين  التعاون  ضعف  المعرفة،  إلدارة  التنظيمية 

يسا الذي  المعرفة،  اإلبداعي  إدارة  تدعم  التي  المعرفية  البيئة  ضعف  إلى  باإلضافة  المعرفة،  تكوين  على  عد 
والنشاط البحثي ال يرتبط بإدارة المعرفة، وكذلك ضعف تبني اتجاهات تتماشي مع منظومة المعرفة، وتدني 

رة المعرفة، وضعف  مستوى العاملين في مهارات إدارة المعرفة، والهيكل التنظيمي للجامعة ال يتماشى مع إدا
( 2017دراسة أروى الزامل )  كما توصلتاهتمام إدارة الجامعة بإنتاج المعرفة وتطويرها داخل مجال العمل.  

وفقًا الستجابات   ،المعوقات التي تواجه إدارة المعرفة بكلية العلوم االجتماعية جاءت بدرجة متوسطةأن    إلى
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أفراد عينة الدراسة، وجاءت في المرتبة األولى المعوقات البشرية ومنها قلة عدد العاملين المسؤولين عن تنفيذ 
إدارة المعرفة، غياب ثقافة العمل الجماعي، وندرة الحوافز والمكافآت للعاملين في إدارة المعرفة، وفي المرتبة  

إ في  القصور  ومنها  التنظيمية  المعوقات  جاءت  المركزية  الثانية  المعرفة  لتوليد  الموجهة  التجارب  جراء 
مشاركة   وضعف  التقليدية،  اإلدارية  اإل  أعضاءواإلجراءات  الخطة  وضع  في  التدريس  إلدارة هيئة  ستراتيجية 

الفنيةمال المعوقات  جاءت  الثالثة  المرتبة  وفي  بالكلية،  في   ،عرفة  المعرفية  للموجودات  أدلة  وجود  قلة  ومنها 
وجو  قلة  المعرفة، الكلية،  إدارة  تقنيات  استخدام  في  المهارة  وضعف  الفني،  بالتدريب  ت عني  تدريبية  برامج  د 

وأخيرًا جاءت المعوقات الثقافية ومنها الفجوة بين إدارة المعرفة في الكلية والخطط والبرامج التعليمية فيها، كما 
ومنها مراجعة احتياجات   ،المعوقات  أشارت نتائج الدراسة إلى مجموعة من الحلول المقترحة للتغلب على تلك

سوق العمل لتطوير إدارة المعرفة في الكلية وفق معايير علمية، إعداد برامج تدريبية يقوم عليها متخصصون  
لتطبيقها. المعرفة  إدارة  في  الرائدة  والمنظمات  الجهات  مع  والتعاون  المعرفة،  إدارة  أشارت  في  دراسة    أيضًا 

وجاء في مقدمتها   ،جود عديد من معوقات تطبيق إدارة المعرفة بجامعة طيبةو   إلى (  2017جمال )و   العمري 
ضعف تشجيع الجامعة لجلسات العصف الذهني  و هيئة التدريس إلدارة المعرفة،    أعضاءقلة توفر الوقت لدى  

محدودية االستفادة من تجارب اآلخرين في  و جود اإلجراءات اإلدارية المعقدة،  باإلضافة إلى و بين العاملين،  
القرارات،   العاملين في صنع  المعرفة، وقلة مشاركة  إدارة  إلى جانب  مجال  التقنية  هذا  التحتية  البنية  ضعف 

التي تسمح بتطبيق إدارة المعرفة، ومحدودية اإلمكانات المادية لتفعيل إدارة المعرفة، وضعف تدريب العاملين 
المعرف لمصادر  واستخدامها،  للوصل  وجود  وكذلك  ة  من  ندرة  المعرفة، كل  إدارة  على  تشرف  مستقلة  جهة 

المعرفة،   إدارة  في  المتخصصة  األكاديمية  القيادات  المووجود  للكفاءات  الجامعة  استقطاب  من وقلة  تميزة 
حلول  جراءات العمل والسياسات الجامعية، كما أشارت النتائج إلى مجموعة من الخارجها، وندرة ، وغموض إ

توفير الوقت مع  ،  هوتحسين  األداء  ف بإدارة المعرفة وبدورها في تطويريللتغلب على تلك المعوقات منها التعر 
عن   والبحث  بالبحوث  للقيام  األفراد  تدعم  تحتية  بنية  وتوفير  المعرفة،  بإثراء  للمساهمة  بالجامعة  للعاملين 

إلى  المعرفة،   بالجباإلضافة  المعرفة  مصادر  كفاية  في  تحسين  المتخصصة  الكفاءات  واستقطاب  امعة، 
 مجاالت إدارة المعرفة واالطالع على تجارب اآلخرين في مجال إدارة المعرفة. 

أجريت الحضيبي  كما  )و   دراسة  وجود(  2016إبراهيم  إلى  نتائجها  توصلت  من    والتي  عديد 
وفي مقدمتها ضعف خبرات بعض   ،المعوقات التي تواجه تطبيق عمليات إدارة المعرفة بكليات جامعة شقراء

الكليات بإدارة المعرفة، وعدم كفاءة بعضهم في استخدام تطبي ق الحاسب اآللي، باإلضافة إلى  العاملين في 
حباط المؤثر على العاملين من قرارات اإلدارة العليا فيما يتعلق بالصرف المالي واالمتيازات الوظيفية، هذا اإل

يانًا في موضع إداري، وضعف التشجيع من اإلدارة العليا، باإلضافة إلى  إلى جانب وضع غير المختصين أح
عدم الفهم الحقيقي لعمليات إدارة المعرفة لدى بعض عمداء الكليات، وضعف تقنية المعلومات بالكليات، وقلة  

إلى مجموعة من النتائج من  (  2016دراسة مقابلة، منصور )  في حين توصلت  المخصصات المالية بها.
في مقدمتها شيوع  و   ،ا وجود مجموعة من المعوقات التي تحد من تطبيق إدارة المعرفة في جامعة الطائفبينه
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بين   المعرفة  احتكار  تجاهل   أعضاءثقافة  إلى  باإلضافة  الجامعة،  في  التغيير  ومقاومتهم  التدريس،  هيئة 
استفادة إدارة الجامعة مما هو    الجامعة ألفكار اآلخرين، واإلفراط في المركزية اإلدارية بالجامعة، مع ضعف

بين  التنسيق  وضعف  بالجامعة،  المعقدة  اإلدارية  اإلجراءات  إلى  باإلضافة  هذا  وخبرات،  معارف  من  متاح 
الجامعة من   المختصين في  قلة  المعوقات  أيضًا من بين تلك  المعرفة   أعضاءإداراتها،  بإدارة  التدريس  هيئة 

تع  بها  مستقلة  تنظيمية  وحدة  وجود  باإلشر وعدم  تدنيني  وكذلك  المعرفة،  إدارة  على  مشاركة   اف  مستوى 
خيرًا ضعف االستفادة من التقنيات المتوفرة في الجامعة، كما أشارت  هيئة التدريس في اتخاذ القرار، وأ  أعضاء

المعرفة إدارة  إلى أن توفر متطلبات  الدراسة  المعوقات وفي    نتائج  تلك  التغلب على  في  بشكل كاٍف يساعد 
الحديثة،    مقدمة للتقنيات  الجامعة  توفير  مع  الجامعة،  في  المعرفة  إنتاج  على  القدرة  تعزيز  المتطلبات  هذه 

وتخصيص جزء من ميزانيتها لدعم برامج إدارة المعرفة، وتطوير بيئة العمل بها بما يتيح المشاركة والتفاعل  
تفادة من الكفاءات العلمية الموجودة  هيئة التدريس، وكذلك تطوير نظام الحوافز الجامعية، واالس  أعضاءبين  

واستقطاب   المعرفة،  إدارة  تطبيقات  تعزيز  في  إدارة   أعضاءبالجامعة  مجال  في  المؤهلين  التدريس  هيئة 
المعرفة، ونشر ثقافة إدارة المعرفة بالجامعة، وتوفيرها لوسائل التعلم اإللكتروني، مع عقد الدورات التخصصية  

 في مجال إدارة المعرفة. 
النتائج من بينها موافقة  (  2015دراسة وفاء عون )  نفس اإلطار توصلت  وفي إلى مجموعة من 

 ،فراد عينة الدراسة على وجود عديد من المعوقات التي تواجه تطبيق إدارة المعرفة في كلية التربية بالجامعةأ
قة بالكلية، ونقص قنوات  هيئة التدريس في اتخاذ القرارات المتعل  أعضاءشراك  إوفي مقدمة هذه المعوقات قلة  

االتصال ما بين كلية التربية والكليات والجامعات األخرى، باإلضافة إلى قلة نشر وتوظيف المعارف الناتجة  
هيئة التدريس على الصعيد   أعضاءمن المشاركة في المؤتمرات والندوات، وكذلك ضعف كل من التعاون بين  

مشتركة، هذا إلى جانب ثقافة احتكار المعرفة وعدم المشاركة  المعرفي، وضعف فرق العمل البحثية والعمل ال
فيها، وقلة التشجيع على المشاركة في المؤتمرات والندوات، وتجاهل أفكار اآلخرين، كما أشارت الدراسة إلى  

الخبرات بين   المعوقات منها وضع خطط مدروسة لتبادل  للتغلب على تلك  التوصيات    أعضاءمجموعة من 
التدريس   توفير الميزانية الالزمة لدعم مشاريع إدارة المعرفة بالجامعة، وتعاون كلية و في إدارة المعرفة،  هيئة 

وإشراك   المعرفة،  تبادل  في  األخرى  الكليات  مع  التي    أعضاءالتربية  والندوات  المؤتمرات  في  التدريس  هيئة 
 تتعلق بإدارة المعرفة.

النتائج من بينهاإلى  (  2015الهادي، شرف )دراسة    كما أشارت نتائج موافقة أفراد    مجموعة من 
بالجامعة المعرفة  إلدارة  الفاعل  التطبيق  من  تحد  معوقات  وجود  على  مرتفعة  بدرجة  الدراسة  وفي   ،عينة 

بالكليات  إحصائية  مراكز  توافر  وقلة  المعرفة،  إدارة  مجال  في  المشتركة  البحثي  العمل  فرق  غياب  مقدمتها 
وا  البحثي  العمل  في  للتنمية للمساعدة  العلمية  األقسام  في  الموجهة  األبحاث  غياب  وكذلك  المعرفي،  لتطبيق 

قلة االستفادة من الخبرة اإلدارية و المعرفية، ومركزية القرارات الجامعية التي تعوق التقدم في المجال المعرفي،  
منسوبي    عضاءأل لدى  المعرفة  إدارة  مفهوم  وضوح  وقلة  المعرفي،  المجال  في  التدريس  الجامعة،  هيئة 
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العلمية، وضعف  المؤتمرات  في  المشاركة  الناتجة عن  المعارف  لنشر وتوظيف  آليات  إلى غياب  باإلضافة 
هذا إلى جانب توظيف التكنولوجيا في عمليات األرشفة والتصنيف واستخراج المعلومات في مكتبات الجامعة،  

الم في  الجامعة  لكليات  تصل  التي  والمعلومات  البيانات  كفاية  األجهزة  قلة  إمكانيات  ضعف  المعرفي،  جال 
 ، تقان عضو هيئة التدريس للغات األجنبيةضعف إباإلضافة إلى  الفنية التي تخدم المجال المعرفي بالجامعة،  

للكثير من المعارف،   المعايير المحددة للعالقات اإلنسانية في كليات كٍل من  غياب  و مما يحد من الوصول 
 الجامعة.

إلى مجموعة من النتائج من بينها موافقة أفراد عينة  (  2014يف، طالل )دراسة شر   أيضًا توصلت
بالجامعات   المعرفة  إدارة  تطبيق  من  تحد  التي  المعوقات  من  مجموعة  وجود  على  مرتفعة  بدرجة  الدراسة 

في مقدمتها مخاوف أصحاب المعرفة من أن يفقدوا سلطتهم وقوتهم عند مشاركة اآلخرين معارفهم   ،السعودية
المادية،  الضمن المكاسب  على  للمحافظة  اآلخرين  مشاركة  من  والخوف  بالمعرفة  االحتفاظ  في  والرغبة  ية، 

معرفتهم،   مقابل  التعويض  أو  الفائدة  وجود  لعدم  بالغبن  المعرفة  يملكون  الذين  األفراد  شعور  إلى  باإلضافة 
التدريب الكافية لتطبيقات إدارة  وكذلك صعوبة قياس نجاح إدارة المعرفة ومعرفة آثارها المردودة، ونقص برامج

الناتجة عن   التنافسية  الضمنية والصريحة، والخوف من  المعرفة  الفاصلة بين  الحدود  المعرفة، وعدم وضوح 
التشاركية وتقاسم المعرفة، إلى جانب مشاركة المعرفة الخطأ وتعريض الجامعة واآلخرين للضرر، وقلة توافر  

دراسة الشمري،    كما أشارت أيضًا نتائج  ة في نجاح تطبيقات إدارة المعرفة.الكوادر البشرية المؤهلة للمساهم
( المعرفة    إلى (  2013غربي  إدارة  التي تحد من تطبيق  المعوقات  وفي مقدمتها    بالجامعتينوجود عدد من 

وجود حوافز لتشجيع   مضعف المهارات المرتبطة بتقنيات إدارة المعرفة لدى بعض منسوبي الجامعة، مع عد
هيئة التدريس لممارسة   عضاءالمشاركة في صناعة وتوليد المعرفة، باإلضافة إلى عدم توافر الوقت الكافي أل

ا إدارة  بأهمية  القناعة  ضعف  جانب  إلى  المعرفة،  الجامعة،  تطبيقات  قيادات  لدى  تلك  لمعرفة  جانب  إلى 
مجموعة من التوصيات التي تسهم في التغلب على تلك المعوقات منها  إلى  الدراسة    المعوقات أشارت نتائج

ودعم   بالجامعة،  الكلي  لألداء  وفعالية  كفاءة  أعلى  تحقيق  في  وأهميتها  المعرفة  إدارة  مفهوم  حيال  التوعية 
 المعرفة.العمليات الرئيسة إلدارة 

إلى مجموعة من النتائج من بينها وجود عديد من  (  2012سماعيل، عمار )دراسة إوأخيرًا توصلت  
والتي جاءت جمعيها بدرجة   ،المعوقات التي تواجه تطبيق إدارة المعرفة في مؤسسات التعليم العالي في مصر

  نقص ومنها    ،لمدخل إدارة المعرفةجامعة  استجابة مرتفعة وفي مقدمتها المعوقات المتعلقة بدعم وتأييد إدارة ال
من المعرفة،    كٍل  إدارة  بتقنيات  المرتبطة  المعرفة،  و المهارات  إدارة  لمشاريع  والمكافآت و التمويل  الحوافز 

للمشاركة في المعرفة، والدعم وااللتزام من قبل إدارة العليا، يليها المعوقات المتعلقة بالبناء اإلداري والتنظيمي 
وبين تعزيز التعلم   ، لتكامل بين أنشطة الجامعة المرتبطة بإدارة المعرفةإلى كٍل من اللجامعة ومنها االفتقار  

المرتبطواالتنظيمي،   المعرفة،    لتدريب  جاءت  و بإدارة  األخيرة  المرتبة  وفي  صحيح،  بشكل  المعرفة  إدارة  فهم 
المعرفة إدارة  ثقافة  تجاه  بالوعي  المتعلقة  أن    ،المعوقات  لديهم    أعضاءومنها  ليس  بالجامعة  التدريس  هيئة 
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الكافي إلدارة المعرفة، كما أن الثقافة الحالية ال تشجع مشاركة وتبادل المعرفة، باإل ضافة إلى نقص  الوقت 
ومحتواها، كما أشارت    هاالوعي والفهم للفوائد المتحققة من تطبيق إدارة المعرفة، واإلدراك غير الكافي لمفهوم

نتائج الدراسة إلى مجموعة من الحلول لتطبيق إدارة المعرفة بمؤسسات التعليم العالي بمصر منها العمل على  
موحد نموذج  المص  ،تحديد  الجامعات  به  و تلتزم  المعرفة،  إدارة  لتطبيق  مركزإرية  مستقل  نشاء  بكل   )جهة( 

 جامعة يتولى مهام اإلشراف والمتابعة لعمليات إدارة المعرفة بالجامعات. 
 الدراسات األجنبية: 

إلى جانب الدراسات المحلية والعربية السابقة التي تناولت موضوع معوقات إدارة المعرفة في التعليم 
فهنا )الجامعات(  من  العالي  عديد  األجنبيةك  تلك    ،الدراسات  من  عديد  وجود  إلى  نتائجها  أشارت  التي 

إلى وجود    والتي أشارت نتائجها (  Mavodaz&ngulube, 2013ونقولوب )  دراسة مافودازالمعوقات منها  
العالي التعليم  مؤسسات  في  المعرفة  إدارة  نجاح  أو  فعالية  تحول دون  التي  المعوقات  من  وجود عدد  ، منها 

ستراتيجيات إدارة المعرفة، وحاجة مؤسسات التعليم العالي بوالية نيويورك إلى تطوير ضعف في فهم آليات إ
ل االجتماعي في تبادل المعرفة والتعاون، والحاجة  سياساتها فيما يتعلق باآلليات االستفادة من مواقع التواص 

كما أظهرت نتائج    إلى تمكين العاملين من استخدام المعرفة وإدارتها بالشكل الذي يرضي ويلبي احتياجاتهم.
( شوميت  مجموعة  إلى  (  Chumjit, 2012دراسة  إدارة    أخرى وجود  تطبيق  تعوق  قد  التي  المعوقات  من 

هيئة التدريس ال يرغبون في مشاركة معارفهم إذا لم يكن لديهم    أعضاء ا بعض  ومنه  ،المعرفة في الجامعات
على استخدام إدارة المعرفة، أيضًا    األمر الذي يؤثرمشكلة في عملهم، كما ال يرغبون في تدوين المالحظات  

تائج ، كما أشارت نمن تلك المعوقات مشكالت عبء العمل وضيق الوقت في استخدام تقنيات إدارة المعرفة
إلى   العواملالدراسة  المعرفة    وجود عديد من  إدارة  تطبيق  نجاح  في  والمساهمة  المعوقات  تلك  على  للتغلب 

برامج التدريب،   باإلضافة إلى  الحوافز المادية والمعنوية،و الوعي بأهمية إدارة المعرفة،  ومن بينها    ،بالجامعات
بو  إدارة  التوعية  نجاح  في  القيادة  دور  نتائجفيما    المعرفة. أهمية  بيسيوسنقبتا  أشارت    دراسة 

(Basu&Sengupta, 2007  )وجود عديد من العوامل التي تسهم في نجاح تطبيقات إدارة المعرفة في    إلى
التحتية  ،الكلية البنية  للكلية  ومنها  وغيرها  ومعدات  وتجهيزات  ومباني  مرافق  التنظيميةو ،  من  لإلدارة   الثقافة 

والمعنوية،  إلى  باإلضافة  ،  الجامعية المادية  بأنواعها  والحوافز  لتطبيقات و الدوافع  الداعم  العليا  اإلدارة  موقف 
 دور إدارة المعرفة في تحقيق النجاح للمنظمة. إلى جانبإدارة المعرفة،  

 التعقيب على الدراسات السابقة: 
الحالية ) الدراسة  التي تتفق مع موضوع  الدراسات  الرغم من اختيار  القيادات   معيقاتعلى  تطبيق 

السابقة،   الجامعية والدراسات  الحالية  الدراسة  بين  واختالف  تشابه  أوجه  هناك  أن  إال  المعرفة(  إدارة  لمدخل 
ومنهج  الوصفية(،  )الدراسة  الدراسة  نوع  حول  السابقة  الدراسات  مع  الحالية  الدراسة  اتفاق  من  الرغم  فعلى 

( قد اختلف  المسحيأو أسلوب المنهج الوصفي في الدراسة الحالية )الدراسة )المنهج الوصفي(، إال أن مدخل  
السابقة مثل مع   الدراسات  )  بعض  الصقري وفهد  واللتين  2013( والشمري وغربي )2017دراسة كل من   )
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اعتمدتا على المدخل التحليلي، بينما هناك دراسات أخرى اعتمد على مناهج وصفية نوعية مثل دراسة كل من  
)مافودازونقول )Mavodaz&ngulube, 2013وب  شوميت  ودراسة   ،)Chumjit, 2012  ودراسة  ،)

( هناك  Basu&Sengupta, 2007بيسيوسنقبتا  أن  كما  النوعي،  الوصفي  المنهج  على  اعتمدت  والتي   )
المكتبي وهي دراسة البحث  لتشابه نوع 2012سماعيل وعمار )إ  دراسة أخرى اعتمدت على منهج  (، ونظرًا 

( الدراسة  النوعيومنهج  أو  المسحي  أو  التحليلي  سواء  أداة    ،الوصفي(  على  اعتمدت  الدراسات  غالبية  فإن 
ارة  ( والتي اعتمدت على استم2012سماعيل وعمار )إلومات والبيانات باستثناء دراسة  في جمع المع  ةاالستبان

من كل  ودراسة  )  االستقصاء،  )Chumjit, 2012شوميت  بيسيوسنقبتا  ودراسة   ،)Basu&Sengupta, 
مافوداز2007 دراسة  أن  جانب  إلى  هذا  المقابلة،  أداة  على  اعتمدتا  اللتين  ونقولوب   ( 

(Mavodaz&ngulube, 2013  إلى جانب المباشرة  المالحظة  أداة  اعتمدت على  قد  فيما    .االستبانة(  أما 
ع الدراسة  في اختيار مجتمسابقة  مع كافة الدراسات اليتعلق بمجتمع وعينة الدراسة، فقد اتفقت الدراسة الحالية  

وه عام  الدراسة  ،  الجامعات  وبشكل  عينة  اختيار  في  السابقة  الدراسات  كافة  الحالية مع  الدراسة  اتفقت  كما 
ن الدراسة الحالية تشمل عينتها  ، حيث إفي طبيعة عينة الدراسة  اهيئة التدريس(، إال أن هناك اختالف  أعضاء)

(،  2016دراسة الخضيبي وإبراهيم )  يشغل منصب قيادي أم ال، بينمامن  سواء    ،هيئة التدريس  أعضاءكافة  
( وشرف  ) 2015والهادي  وطالل  وشرف  جميعهاختا  والالتي  ، (2014(  فقطرت   األكاديميةالقيادات    ن 

أنواإلدارية،   )  كما  إلى جانب  (  Chumjit, 2012دراسة شوميت  الموظفين   أعضاء اختارت  التدريس  هيئة 
 لجامعة.اإلداريين با

ويتضح من أوجه التشابه واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة أن الدراسة الحالية تتميز 
  تحاول، كما أن الدراسة الحالية  مؤسسات التعليم العاليدون غيرها من    الجامعات الحكوميةباقتصارها على  

على  القيادات    المعيقات  التعرف  تطبيق  تواجه  المعرفةإل  الجامعيةالتي  ما   ،دارة  الدراسات    لم   وهو  تتناوله 
إلى  السابقة سعت  الحالية  الدراسة  أن  كما  من  آاستطالع  ،  الدراسة  عينة  أفراد  التدريس    أعضاءراء  هيئة 

الجامعية السابقة على استطالع آ، في حين اعتمدالسعوديةالحكومية  بالجامعات    والقيادات  الدراسات  راء  ت 
 .هيئة التدريس مع الموظفين، أو القيادات اإلدارية بشكل منفرد أعضاء

 اإلجراءات المنهجية للدراسة الحالية:
إن طبيعة موضوع الدراسة هي التي تحدد المنهج الذي تم االستعانة به في الدراسة، ونظًرا   :منهج الدراسة

الدراسة الحالية تتناول )   الجامعات السعودية القيادات الجامعية لمدخل إدارة المعرفة في  تطبيق    معيقاتألن 
الدراسة،  الحكومية ألهداف  وتحقيًقا  الوصفية،  الدراسات  من  ت عد  على  (  ستعتمد  الوصفي  فإنها  المنهج 
 المسحي.
) تهاوعينالدراسة  مجتمع   عددها  البالغ  السعودية  الحكومية  الجامعات  الدراسة  مجتمع  يشمل  كلية29:   )  ،

نحاء مناطق المملكة، ونظرًا التساع النطاق الجغرافي للمجتمع وصعوبة تطبيقه على كافة  والمنتشرة في كافة أ
(  6، فقد تم اختيار )الجامعات الحكومية  ( عضو هيئة تدريس51225مفردات مجتمع الدراسة البالغ عدده )
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الملك فيصل، جامعة الملك خالد،    وهي )جامعة الملك سعود، جامعة  جامعات حكومية لتمثل مجتمع الدراسة،
الحسابات  عبر  إلكترونيًا  )االستبانة(  الدراسة  أداة  توزيع  وبعد  طيبة(  وجامعة  تبوك،  وجامعة  نجران،  جامعة 

المختارة للجامعات  )   اإللكترونية  العينة  حجم  ستيفن (  358بلغ  لمعادلة  وفقًا  العينة  حجم  تحديد  وتم  مفردة، 
 ( توزيع مفردات عينة الدراسة. 1%(، كما يوضح الجدول ) 95.7االستجابة )ثامبسون، وبلغت 

 على الجامعات  الدراسة وعينتها ( توزيع أفراد مجتمع1جدول رقم )

 العينة وفقا  للمعادلة  النسبة المئوية  األعداد الجامعات 
العينة من الجامعات وفقا  لنسبة كل  

 جامعة من إجمالي الجامعات 
 126 358 35.3 4984 الملك سعود
 40 358 11.1 1568 الملك فيصل
 71 358 19.8 2791 الملك خالد 

 30 358 8.3 1174 نجران
 32 358 8.9 1256 تبوك 
 59 358 16.5 2330 طيبة

 358 - 100.0 14103 المجموع 
 (https://departments.moe.gov.sa, 2018: وزارة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية )المصدر

: يتصف أفراد الدراسة بعدد من الخصائص الوظيفية تتمثل في: الرتبة العلمية،  خصائص أفراد عينة الدراسة
 الوظيفة الحالية، وذلك على النحو التالي: 

 ( توزيع أفراد الدراسة وفقا  لخصائصهم الديموغرافية 2جدول رقم )
 النسبة المئوية  التكرارات المتغيرات 

 الرتبة العلمية 
 52.0 186 أستاذ مشارك 

 28.8 103 ستاذ مساعد أ
 19.2 69 أستاذ

 الوظيفة الحالية
 75.4 270 عضو هيئة تدريس
 24.6 88 وظيفة قيادية بالكلية

 100.0 358 اإلجمالي 

%( رتبـتهم العلميـة 52.0الدراسة بنسبة )( من أفراد 186( أن هناك )2يتضح من خالل الجدول رقم )
%( رتبـتهم العلميـة أسـتاذ مسـاعد، 28.8( عضو هيئة تدريس بنسـبة )103أستاذ مشارك، في حين أن هناك )

%( رتبـتهم العلميـة أسـتاذ. وفيمـا يتعلـق بالوظيفـة الحاليـة، فـإن 19.2( عضو هيئـة تـدريس بنسـبة )69وهناك )
%(، 75.4( فـرد وبنســبة )270ظيفـتهم الحاليــة عضـو هيئـة تــدريس بتكـرار )النسـبة األكبـر مـن أفــراد الدراسـة و 

 %( وظيفتهم الحالية قيادي بالجامعة.24.6( فرد بنسبة )88في حين أن هناك )
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ة لجمـــع البيانـــات، وقـــد تكونـــت االســـتبانة فـــي صـــورتها رئيســـتعتمـــد الدراســـة علـــى االســـتبانة أداة أداة الدراسةةةة: 
، الرتبة العلمية، الوظيفة الحاليـة ن: القسم األول يتناول البيانات األولية والمتمثلة في:يالنهائية من قسمين رئيس

مقسـمة علـى محـورين: يتنـاول المحـور األول: المعوقـات التـي تواجـه ( عبـارة 62أما القسم الثـاني فيتكـون مـن )
السعودية، وهي مقسمة على  الحكومية يق القيادات األكاديمية واإلدارية لمدخل إدارة المعرفة في الجامعاتتطب
( 14( عبـارة، المعوقـات التقنيـة )14( عبـارة، المعوقـات البشـرية )14محاور فرعيـة )المعوقـات اإلداريـة )  ةثالث

ــبل التغلـــب علـــى  ــاني: فيتنـــاول سـ ــا المحـــور الثـ ــه المعوقـــاتعبـــارة(، أمـ ــادات األكاديميـــة  تطبيـــق التـــي تواجـ القيـ
الباحـث  دوقـد اعتمـ .( عبـارة20، ويتكون من )السعودية الحكومية الجامعاتلمدخل إدارة المعرفة في    واإلدارية

عاليــة جــدًا، عاليــة، متوســطة، علــى مقيــاس ليكــرت )الخماســي(، وهــو يتكــون مــن خمــس اســتجابات تتمثــل فــي )
(، ولتحديد طول خاليا المقياس الخماسـي )الحـدود الـدنيا والعليـا ( المسـتخدم فـي محـاور منخفضة، غير موافق

(، ثـــم تقســـيمه علـــى عـــدد خاليـــا المقيـــاس للحصـــول علـــى طـــول الخليـــة 4=1-5الدراســـة، تـــم حســـاب المـــدى )
ي قـل قيمـة فـي المقيـاس ) أو بدايـة المقيـاس وهـألهـذه القيمـة  أضيفت(  بعد ذلك 0.80=  4/5الصحيح أي )

الواحــد الصــحيح( وذلــك لتحديــد الحــد األعلــى لهــذه الخليــة، وهكــذا أصــبح طــول الخاليــا كمــا يتضــح مــن خــالل 
 (:3الجدول رقم )

 ( تحديد فئات المقياس المتدرج الخماسي 3جدول رقم )
 غير موافق منخفضة  متوسطة عالية  عالية جدا  

4.21 – 5.0 3.41 – 4.20 2.61 – 3.40 1.81 – 2.60 1 – 1.80 

للتحقق من صدق أداة الدراسة تم استخدام )الصدق الظاهري، وصدق االتساق الداخلي(،  صدق أداة الدراسة:  
 وذلك كما يلي:

بعد االنتهاء من بناء أداة الدراسة؛ تم عرضها على عدد    الصدق الظاهري ألداة الدراسة )صدق المحكمين(:
ط لب   وقد  بآرائهم.  لالسترشاد  وذلك  المحكمين  الرأيمن  إبداء  مشكورين  المحكمين  وضوح   من  مدى  حول 

مال  ومدى  وضع ءالعبارات  مع  إليه،  تنتمي  الذي  للمحور  العبارات  مناسبة  ومدى  ألجله،  وضعت  لما  متها 
وبناء على التعديالت واالقتراحات التي أبداها    ،التعديالت واالقتراحات التي يمكن من خاللها تطوير االستبانة

الب قام  بعض  المحكمون،  تعديل  من  المحكمين،  غالبية  عليها  اتفق  التي  الالزمة  التعديالت  بإجراء  احث 
 في صورته النهائية. االستبانة تالعبارات وحذف عبارات أخرى، حتى أصبح

الدراسة:  ألداة  الداخلي  االتساق  بتطبيقها    صدق  الباحث  قام  الدراسة  ألداة  الظاهري  الصدق  من  التأكد  بعد 
، وعلى بيانات العينة  عضو هيئة تدريس بمختلف الجامعات(  35ميدانيًا على عينة استطالعية مكونة من )

بين  االرتباط  معامل  حساب  تم  حيث  لالستبانة  الداخلي  الصدق  لمعرفة  بيرسون  االرتباط  معامل  حساب  تم 
كل   العبارةدرجة  إليه  تنتمي  الذي  للمحور  الكلية  بالدرجة  االستبانة  عبارات  من  ذلك    ،عبارة  توضح  كما 

 الجداول التالية. 
القيادات األكاديمية  تطبيق المعوقات التي تواجهمعامالت ارتباط بيرسون لعبارات محور ) (4جدول رقم )
 ( بالدرجة الكلية لكل محور السعودية الحكومية الجامعاتلمدخل إدارة المعرفة في   واإلدارية
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 المعوقات التقنية  المعوقات البشرية  المعوقات اإلدارية
 معامل االرتباط  العبارة معامل االرتباط  العبارة معامل االرتباط  العبارة

1 0.770 **  1 0.712 **  1 0.794 **  
2 0.820 **  2 0.791 **  2 0.805 **  
3 0.805 **  3 0.823 **  3 0.771 **  
4 0.819 **  4 0.747 **  4 0.762 **  
5 0.811 **  5 0.774 **  5 0.709 **  
6 0.822 **  6 0.700 **  6 0.861 **  
7 0.829 **  7 0.736 **  7 0.715 **  
8 0.564 **  8 0.732 **  8 0.716 **  
9 0.835 **  9 0.725 **  9 0.806 **  

10 0.838 **  10 0.773 **  10 0.826 **  
11 0.862 **  11 0.642 **  11 0.865 **  
12 0.864 **  12 0.799 **  12 0.820 **  
13 0.804 **  13 0.767 **  13 0.782 **  
14 0.813 **  14 0.801 **  14 0.817 **  

  0.01دال عند مستوى  **
القيادات األكاديمية   تطبيق المعوقات التي تواجهمعامالت ارتباط بيرسون ألبعاد محور ) (5جدول رقم )
 ( بالدرجة الكلية للمحور السعوديةالحكومية الجامعات لمدخل إدارة المعرفة في   واإلدارية

 معامل االرتباط  األبعاد
** 628.0 المعوقات اإلدارية  
** 378.0 المعوقات البشرية   
** 458.0 المعوقات التقنية   

  0.01دال عند مستوى  **
 معامالت ارتباط بيرسون لعبارات محور  (6جدول رقم )

 ( بالدرجة الكلية للمحور المعوقات)سبل التغلب على  
 معامل االرتباط  العبارة معامل االرتباط  العبارة معامل االرتباط  العبارة

1 0.805 **  8 0.839 **  15 0.801 **  
2 0.892 **  9 0.885 **  16 0.787 **  
3 0.809 **  10 0.868 **  17 0.845 **  
4 0.835 **  11 0.851 **  18 0.836 **  
5 0.843 **  12 0.826 **  19 0.739 **  
6 0.864 **  13 0.852 **  20 0.845 **  
7 0.885 **  14 0.796 **  - - 

  0.01دال عند مستوى  **
(، حيث تراوحـت 0.01( أن جميع عبارات المحور دالة عند مستوى )6يتضح من خالل الجدول رقم )

(، وهــذا يعطــي داللــة علــى ارتفــاع معــامالت االتســاق 0.892،  0.739االرتبــاط للمحــور مــا بــين )معــامالت 
 الداخلي، كما يشير إلى مؤشرات صدق مرتفعة وكافية يمكن الوثوق بها في تطبيق أداة الدراسة الحالية.
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الدراسة: أداة  التأكد من أن اإلجابة ستكون واحدة تقريباً   ثبات  لو تكرر تطبيقها على   ثبات االستبانة يعني 
)العساف،   مختلفة  أوقات  في  ذاتهم  ص 1415األشخاص  ثب 430هـ:  بقياس  الباحث  قام  وقد  الدراسة  (،  ات 

الثبات لمحاور أداة الدراسة7لفاكرونباخ، والجدول رقم )أباستخدام معامل ثبات   وذلك كما   ، ( يوضح معامل 
 يلي:

 لقياس ثبات أداة الدراسة   ألفاكرونباخ معامل(7) جدولرقم
 معامل الثبات  عدد العبارات  المحور  م
 0.867 14 المعوقات اإلدارية 1
 0.857 14 المعوقات البشرية  2
 0.866 14 المعوقات التقنية  3
 0.884 42 الدرجة الكلية لمحور المعوقات  4
 0.877 20 سبل التغلب على المعوقات  

.8850 62 الثبات الكلي   

أن مقيـاس الدراسـة يتمتـع بثبـات مقبـول إحصـائيًا، حيـث بلغـت قيمـة   (7رقم )الجدول    يتضح من خالل
 وهي درجة ثبات عالية يمكن الوثوق بها في تطبيق أداة الدراسة الحالية. ( 0.885معامل الثبات الكلية )ألفا( )

لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم تجميعها، فقد تم استخدام العديد    أساليب المعالجة اإلحصائية:
االجتماعية   للعلوم  الحزم اإلحصائية  باستخدام  المناسبة  األساليب اإلحصائية   Statistical Packageمن 

for Social Sciences  ( بالرمز  اختصارًا  لها  يرمز  حساب  SPSSوالتي  تم  ذلك  وبعد  المقاييس (، 
الدراسة،   للتعرف على الخصائص االجتماعية والوظيفية ألفراد  المئوية  التالية: التكرارات والنسب  اإلحصائية 

بيرسون) ارتباط  معامل  PearsonCorrelationمعامل  الدراسة،  ألداة  الّداخلي  االتساق  صدق  لحساب   )
تلفة ألداة الدراسة، المتوسط الحسابي ( لحساب معامل ثبات المحاور المخCronbach'sAlphaألفاكرونباخ )

  "Mean  الرئيسة )متوسطات المحاور  الدراسة عن  أفراد  انخفاض استجابات  ارتفاع أو  " وذلك لمعرفة مدى 
المعياري   للتعرف على مدى انحراف استجابات    "StandardDeviation"العبارات(، تم استخدام االنحراف 

 يرات الدراسة.أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغ 
 ثانيا : عرض نتائج الدراسة ومناقشتها 

لمةةةدخل إدارة المعرفةةةة فةةةي  القيةةةادات الجامعيةةةة تطبيةةةق التةةةي تواجةةةه اإلداريةةةة المعيقةةةاتالسةةة ال األول: مةةةا 
 هيئة التدريس؟ أعضاءمن وجهة نظر الحكومية السعودية الجامعات  

لمــــدخل إدارة المعرفــــة فــــي  القيــــادات الجامعيــــة تطبيــــق التــــي تواجــــه اإلداريــــة المعيقــــاتللتعــــرف علــــى 
ــات ــة الجامعــ ــراف  الحكوميــ ــابية واالنحــ ــة والمتوســــطات الحســ ــاب التكــــرارات والنســــب المئويــ ــم حســ الســــعودية؛ تــ

 المعياري الستجابات أفراد الدراسة، وذلك على النحو التالي:
الجامعات  لمدخل إدارة المعرفة في  عيةالقيادات الجام تطبيق التي تواجه ( يوضح المعيقات اإلدارية8جدول رقم )

 السعودية 
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 العبارات م

المتوسط الحسابي درجة الموافقة 
االنحراف المعياري  
 

الترتيب 
 

عالية  
غير  منخفضة  متوسطة عالية  جدا  

 موافق
 % ك % ك % ك % ك % ك

هيئــــة التــــدريس فــــي وضــــع  أعضــــاءغيــــاب مشــــاركة  5
 1 1.05 3.14 4.2 15 26.8 96 29.1 104 30.7 110 9.2 33 ستراتيجية إلدارة المعرفة.الخطة اإل

االفتقــار إلــى الوقــت الكــافي للتخطــيط لعمليــة تطبيــق  1
 2 1.08 3.14 5.6 20 26.0 93 26.0 93 33.5 120 8.9 32 مفهوم إدارة المعرفة.

قيـــاس العوائـــد الماديـــة لتطبيـــق ضـــعف القـــدرة علـــى  12
 3 0.97 3.12 2.8 10 27.4 98 31.3 112 32.4 116 6.1 22 إدارة المعرفة.

ندرة القيادات الجامعيـة المتخصصـة فـي مجـال إدارة  7
 4 0.99 3.10 4.2 15 24.0 86 36.3 130 28.2 101 7.3 26 المعرفة.

المجتمعيـة التـي اإلخفاق في الشراكة مع المؤسسـات  14
 5 1.12 3.05 5.9 21 29.9 107 30.2 108 21.8 78 12.3 44 يمكن االستفادة منها في اكتساب المعرفة وتبادلها.

تــدنى مســتوى االتصــال بــين الكليــة والجامعــة لتبــادل  11
 6 1.00 3.04 4.2 15 28.8 103 32.1 115 28.8 103 6.1 22 المعرفة والخبرات. 

للتغييـــر ممـــا يحـــد  بالجامعــةمقاومــة بعـــض العـــاملين  9
 7 1.04 3.03 4.2 15 31.8 114 28.8 103 27.1 97 8.1 29 على تبني مفهوم إدارة المعرفة. قدرتهامن 

بإنتـــــــــاج المعرفـــــــــة  الجامعـــــــــةضـــــــــعف اهتمـــــــــام إدارة  3
 8 1.06 3.03 4.2 15 34.4 123 23.5 84 30.2 108 7.8 28 وتطويرها للمساعدة في العمليات اإلدارية.

ــادات 10 ــين العمــ ــات غيــــاب التنســــيق بــ  اتواإلدار  والكليــ
 9 1.07 3.03 5.6 20 30.2 108 28.8 103 26.5 95 8.9 32 في تطبيق مفهوم إدارة المعرفة.  بالجامعة

 10 1.16 2.99 9.8 35 27.4 98 27.7 99 24.3 87 10.9 39 اإلفراط في المركزية اإلدارية بإدارة الجامعة. 13

ممــــا هــــو متــــاح مــــن  الجامعــــةضــــعف اســــتفادة إدارة  4
 11 1.01 2.96 4.2 15 34.4 123 29.1 104 26.5 95 5.9 21 هيئة التدريس بها. أعضاءمعارف وخبرات لدى 

 12 1.01 2.95 2.8 10 37.4 134 29.3 105 22.6 81 7.8 28 باإلجراءات الروتينية المعقدة. الجامعةتمسك إدارة  6

وجـــــــود جهـــــــة مســـــــتقلة تشـــــــرف علـــــــى تطبيـــــــق إدارة  8
 13 0.90 2.93 4.5 16 27.7 99 40.8 146 24.3 87 2.8 10 المعرفة.

ــع إدارة  للجامعــــــةالهيكــــــل التنظيمــــــي  2 ال يتماشــــــى مــــ
 14 0.99 2.86 5.6 20 35.8 128 30.7 110 23.2 83 4.7 17 المعرفة.

 - 0.86 3.03 المتوسط الحسابي العام 

( بـانحراف معيـاري 3.03يبلـغ )للمحـور المتوسط الحسابي العام ( أن 8يتضح من خالل الجدول رقم )
 التي تواجه اإلدارية المعيقاتهناك موافقة بدرجة متوسطة بين أفراد الدراسة على (، وهذا يدل على أن 0.86)

حيــث جــاءت العبــارة رقــم ، الســعودية الحكوميــة الجامعــاتلمــدخل إدارة المعرفــة فــي  القيــادات الجامعيــة تطبيــق
( لمعرفــةســتراتيجية إلدارة اهيئــة التــدريس فــي وضــع الخطــة اإل أعضــاءغيــاب مشــاركة ( والتــي تــنص علــى )5)

( والتـي تـنص علـى 1(، يليها العبارة رقـم )1.05( وبانحراف معياري )3.14بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي )
( وانحـراف 3.14بمتوسـط حسـابي )( االفتقـار إلـى الوقـت الكـافي للتخطـيط لعمليـة تطبيـق مفهـوم إدارة المعرفـة)

ال يتماشــى مـــع إدارة  للجامعــةيكــل التنظيمــي اله( وهــي )2)، وفــي األخيــر تــأتي العبــارة رقـــم (1.08معيــاري )
 (.0.99( وانحراف معياري )2.86(بمتوسط حسابي )المعرفة
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لمةةدخل إدارة المعرفةةة فةةي  القيةةادات الجامعيةةة تطبيةةق التةةي تواجةةه البشةةرية المعيقةةات: مةةا الثةةانيالسةة ال 
 هيئة التدريس؟ أعضاءمن وجهة نظر الحكومية السعودية الجامعات  

لمــــدخل إدارة المعرفــــة فــــي  القيــــادات الجامعيــــة تطبيــــق التــــي تواجــــه البشــــرية المعيقــــاتللتعــــرف علــــى 
ــات ــة الجامعــ ــراف  الحكوميــ ــابية واالنحــ ــة والمتوســــطات الحســ ــاب التكــــرارات والنســــب المئويــ ــم حســ الســــعودية؛ تــ

 المعياري الستجابات أفراد الدراسة، وذلك على النحو التالي:
  الجامعاتلمدخل إدارة المعرفة في  القيادات الجامعية تطبيق التي تواجه المعيقات البشرية( يوضح 9جدول رقم )

 السعودية  الحكومية

 العبارات م

 درجة الموافقة 

المتوسط الحسابي
االنحراف المعياري  
 

الترتيب 
 

عالية  
غير  منخفضة  متوسطة عالية  جدا  

 موافق
 % ك % ك % ك % ك % ك

ــاملين غيــــــاب  1 ــجع العــــ ــي تشــــ ــة التــــ ــوافز الماديــــ الحــــ
 بالجامعة على صناعة المعرفة.

39 10.9 134 37.4 124 34.6 56 15.6 5 1.4 3.41 0.93 1 

11 
ــات  ــتخدام تقنيـ ــة السـ ــدريب التأهيليـ ــرامج التـ ــاب بـ غيـ

 وأساليب إدارة المعرفة. 
39 10.9 129 36.0 108 30.2 67 18.7 15 4.2 3.31 1.03 2 

ــاءاالختيـــــــار غيـــــــر المناســـــــب أل 3 فريـــــــق إدارة  عضـــــ
 المعرفة.

33 9.2 98 27.4 146 40.8 76 21.2 5 1.4 3.22 0.93 3 

ــاملين فــــي مجــــال إدارة  4 ــدنى مســــتوى مهــــارات العــ تــ
 المعرفة.

21 5.9 110 30.7 151 42.2 71 19.8 5 1.4 3.20 0.87 4 

10 
ــتوى  ــهيل إتــــــدني مســــ ــة لتســــ ــة االنجليزيــــ ــان اللغــــ تقــــ

الوصــول للمعرفــة وتبــادل الخبــرات فــي مجــال إدارة 
 المعرفة. 

33 9.2 115 32.1 118 33.0 71 19.8 21 5.9 3.19 1.04 5 

قلــة اســـتقطاب الجامعــة للكفـــاءات البشــرية المتميـــزة  7
 في مجال إدارة المعرفة.

22 6.1 114 31.8 121 33.8 96 26.8 5 1.4 3.15 0.93 6 

ضـــــــــبابية مفهـــــــــوم إدارة المعرفـــــــــة لـــــــــدى منســـــــــوبي  12
 الجامعة.

40 11.2 91 25.4 115 32.1 102 28.5 10 2.8 3.14 1.04 7 

ضعف مهارات القيادات الخاصة باسـتخدام تقنيـات  2
 وأساليب إدارة المعرفة.

26 7.3 96 26.8 144 40.2 81 22.6 11 3.1 3.13 0.95 8 

 9 0.87 3.11 2.8 10 21.5 77 40.2 144 32.4 116 3.1 11 العاملين بأهمية إدارة المعرفة.تراجع قناعة  5

ــاب رغبـــة  13 ــة التـــدريس فـــي مشـــاركة  أعضـــاءغيـ هيئـ
 معارفهم وخبراتهم في مجال إدارة المعرفة.

34 9.5 85 23.7 137 38.3 87 24.3 15 4.2 3.10 1.01 10 

 11 0.94 3.04 4.5 16 24.3 87 38.5 138 28.2 101 4.5 16 العمل(.غياب ثقافة العمل الجماعي )فريق  9

ــاريع  8 ــاملين فـــي مشـ ــاون بـــين العـ نقـــص مســـتوى التعـ
 إدارة المعرفة.

16 4.5 94 26.3 130 36.3 113 31.6 5 1.4 3.01 0.90 12 

قلـــــة تفاعـــــل الطـــــالب بالجامعـــــة مـــــع وســـــائط نقـــــل  14
 المعرفة.

34 9.5 66 18.4 137 38.3 105 29.3 16 4.5 2.99 1.02 13 

 14 1.00 2.97 4.5 16 29.9 107 37.7 135 20.1 72 7.8 28 غياب تأييد إدارة الجامعة لمدخل إدارة المعرفة. 6



 م2021( 7( اجملدل )1، جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث العلمّي وادّلراسات العليا ملحق ) جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث

179 
 

 العبارات م

المتوسط الحسابي درجة الموافقة 
االنحراف المعياري  
 

الترتيب 
 

عالية  
غير  منخفضة  متوسطة عالية  جدا  

 موافق
 % ك % ك % ك % ك % ك

 - 0.77 3.14 المتوسط الحسابي العام 

( بـانحراف معيـاري 3.14يبلـغ )للمحـور المتوسط الحسابي العام ( أن 9يتضح من خالل الجدول رقم )
 التي تواجـه البشرية المعيقاتهناك موافقة بدرجة متوسطة بين أفراد الدراسة على (، وهذا يدل على أن 0.77)

رقــم  العبــارةجــاءت ، حيــث الســعودية الحكوميــة الجامعــاتلمــدخل إدارة المعرفــة فــي  القيــادات الجامعيــة تطبيــق
ــن( وهـــي )1) ــاملين بالجامعـــة علـــى صـ ــي تشـــجع العـ ــة التـ ــوافز الماديـ ــةغيـــاب الحـ ــى اعة المعرفـ ( بالمرتبـــة األولـ

غيـــاب بـــرامج التـــدريب ( وهـــي )11رقـــم ) ، يليهـــا العبـــارة(0.93( وانحـــراف معيـــاري )3.41بمتوســـط حســـابي )
، وفــي (1.03( وانحــراف معيــاري )3.31(بمتوســط حســابي )التأهيليــة الســتخدام تقنيــات وأســاليب إدارة المعرفة

بمتوســــط حســــابي  (د إدارة الجامعــــة لمــــدخل إدارة المعرفــــةغيــــاب تأييــــ( وهــــي )6رقــــم )األخيــــر جــــاءت العبــــارة 
 (.1.0( وانحراف معياري )2.97)

لمةةةدخل إدارة المعرفةةةة فةةةي  القيةةةادات الجامعيةةةة تطبيةةةق التةةةي تواجةةةه التقنيةةةة المعيقةةةات: مةةةا الثالةةةثالسةةة ال 
 هيئة التدريس؟ أعضاءمن وجهة نظر الحكومية السعودية الجامعات  

 الجامعاتلمدخل إدارة المعرفة في  القيادات الجامعية تطبيق التي تواجه التقنية  المعيقاتللتعرف على  
الســـــعودية؛ تـــــم حســـــاب التكـــــرارات والنســـــب المئويـــــة والمتوســـــطات الحســـــابية واالنحـــــراف المعيـــــاري  الحكوميـــــة

 الستجابات أفراد الدراسة، وذلك على النحو التالي:
  الجامعاتلمدخل إدارة المعرفة في  القيادات الجامعية تطبيق التي تواجه المعيقات التقنية( يوضح 10جدول رقم )

 السعودية  الحكومية

 العبارات م

المتوسط الحسابي درجة الموافقة 
االنحراف المعياري  
 

الترتيب 
 

عالية  
غير  منخفضة  متوسطة عالية  جدا  

 موافق
 % ك % ك % ك % ك % ك

5 
ــي اإلدارة غيــــاب  ــاملين فــ ــيم دورات تدريبيــــة للعــ تنظــ

 على استخدام تقنيات وأساليب إدارة المعرفة.
38 10.6 130 36.3 118 33.0 62 17.3 10 2.8 3.35 0.98 1 

ــي  6 ــوفرة فـ ــة المتـ ــات التقنيـ ــن اإلمكانـ ــتفادة مـ ــة االسـ قلـ
 الجامعة إلدارة المعرفة.

32 8.9 98 27.4 171 47.8 52 14.5 5 1.4 3.28 0.87 2 

11 
قلـة نشــر وتوظيــف المعــارف الناتجــة عــن المشــاركة 
ــال إدارة  ــة بمجــــ ــدوات المتعلقــــ ــؤتمرات والنــــ ــي المــــ فــــ

 المعرفة.
32 8.9 110 30.7 144 40.2 67 18.7 5 1.4 3.27 0.91 3 

غيـــاب األبحـــاث والدراســـات العلميـــة المســـاهمة فـــي  12
 تطوير تقنيات إدارة المعرفة.

32 8.9 109 30.4 144 40.2 68 19.0 5 1.4 3.27 0.92 4 

نقـــص الـــدعم المــــالي المخصـــص لتطبيـــق أســــاليب  13
 .الجامعةإدارة المعرفة في 

38 10.6 103 28.8 123 34.4 89 24.9 5 1.4 3.22 0.98 5 
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 العبارات م

المتوسط الحسابي درجة الموافقة 
االنحراف المعياري  
 

الترتيب 
 

عالية  
غير  منخفضة  متوسطة عالية  جدا  

 موافق
 % ك % ك % ك % ك % ك

ــال  8 ــع األعطــ ــل مــ ــز للتعامــ ــي مجهــ ــق فنــ ــاب فريــ غيــ
 المتوقعة في التقنيات المرتبطة بإدارة المعرفة.

32 8.9 97 27.1 150 41.9 68 19.0 11 3.1 3.20 0.95 6 

9 
نقــــــص كفايــــــة البيانــــــات والمعلومــــــات التــــــي تصــــــل 
ــادر  ــيم أو المصـــــ ــن وزارة التعلـــــ للجامعـــــــة ســـــــواء مـــــ

 الرسمية األخرى.
26 7.3 104 29.1 135 37.7 88 24.6 5 1.4 3.16 0.93 7 

10 
ــا فـــي عمليـــات األرشـــفة  ضـــعف توظيـــف التكنولوجيـ

 المعلومات من الجامعة.والتصنيف واستخراج 
27 7.5 113 31.6 108 30.2 100 27.9 10 2.8 3.13 0.98 8 

تـــــدني مســـــتوى المهـــــارات لـــــدى العـــــاملين فـــــي إدارة  4
 الجامعة في استخدام تقنيات إدارة المعرفة.

32 8.9 94 26.3 135 37.7 82 22.9 15 4.2 3.13 1.00 9 

والمعلومــات داخــل ضـعف اســتغالل تقنيــة االتصـال  1
 الجامعة في مجال حفظ المعلومات ونشرها.

22 6.1 103 28.8 133 37.2 90 25.1 10 2.8 3.10 0.94 10 

14 
االعتمـــاد علـــى المعـــامالت الورقيـــة فـــي كثيـــر مـــن 

 المكاتبات بين األقسام اإلدارية بالجامعة.
49 13.7 72 20.1 133 37.2 73 20.4 31 8.7 3.10 1.04 11 

صـــــعوبة تحديـــــد المعلومـــــات والمعـــــارف التـــــي مـــــن  2
 الضروري وضعها في برامج إدارة المعرفة. 

17 4.7 99 27.7 153 42.7 79 22.1 10 2.8 3.09 0.89 12 

ــت  7 ــبكة اإلنترنـ ــة وشـ ــبكات الداخليـ ــتوى الشـ رداءة مسـ
 داخل عمادات وإدارات وكليات الجامعة وأقسامها.

32 8.9 76 21.2 128 35.8 112 31.3 10 2.8 3.02 1.00 13 

احتكار المعلومات لدى اإلدارة العليا يمنع وصـولها  3
 للمعنين وتداولها في المستويات اإلدارية األخرى.

22 6.1 83 23.2 135 37.7 108 30.2 10 2.8 3.00 0.95 14 

 - 0.80 3.17 المتوسط الحسابي العام 

ــالل الجـــدول رقـــم ) ــن خـ ــح مـ ــابي العـــام ( أن 10يتضـ ــط الحسـ ــور المتوسـ ــغ )للمحـ ــانحراف 3.17يبلـ ( بـ
 التقنيــة المعيقــاتهنــاك موافقــة بدرجــة متوســطة بــين أفــراد الدراســة علــى (، وهــذا يــدل علــى أن 0.80معيــاري )

جــاءت ، حيــث الســعوديةالحكوميــة الجامعــات لمــدخل إدارة المعرفــة فــي  القيــادات الجامعيــة تطبيــق التــي تواجــه
غيــاب تنظــيم دورات تدريبيــة للعــاملين فــي اإلدارة علــى اســتخدام تقنيــات وأســاليب إدارة ( وهــي )5رقــم ) العبــارة

 ة، وبالمرتبــة الثانيــة تــأتي العبــار (0.98( وانحــراف معيــاري )3.35بمتوســط حســابي ) ( بالمرتبــة األولــىالمعرفــة
ــة المتـــوفرة فـــي الجامعـــة إلدارة المعرفـــة( وهـــي )6رقـــم ) ــابي قلـــة االســـتفادة مـــن اإلمكانـــات التقنيـ ( بمتوســـط حسـ

احتكـار المعلومـات لـدى اإلدارة ( وهـي )3رقـم ) ، وفي األخيـر تـأتي العبـارة(0.87( وانحراف معياري )3.28)
ــا ــ ،العليـ ــتويات ييمنـــع وصـــولها للمعنيـ ــي المسـ ــداولها فـ ــابي )اإلداريـــة األخرى ن وتـ ــراف 3.0(بمتوســـط حسـ ( وانحـ

 (.0.95معياري )

ومــن خــالل العــرض الســابق للمعيقــات التــي تواجــه تطبيــق القيــادات الجامعيــة لمــدخل إدارة المعرفــة فــي 
 الجامعات الحكومية السعودية، نجدها جاءت على النحو التالي:
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 امعية لمدخل إدارة المعرفة  ( للمعيقات التي تواجه تطبيق القيادات الج 11جدول رقم )
 في الجامعات الحكومية السعودية  

 الترتيب  عياري ماالنحراف ال المتوسط الحسابي المعيقات م
 1 0.80 3.17 التقنية  المعيقات 3
 2 0.77 3.14 البشرية المعيقات 2
 3 0.86 3.03 اإلدارية  المعيقات 1

 - 0.77 3.11 المتوسط الحسابي العام 

ــح مــــن  ــالل الجــــدول رقــــم )يتضـ ــور يبلــــغ )11خـ ــط الحســــابي العــــام للمحـ ( بــــانحراف 3.11( أن المتوسـ
(، وهذا يدل على أن هناك موافقة بدرجة متوسطة بين أفراد الدراسة على للمعيقات التي تواجه 0.77معياري )

لمعيقـات التقنيـة تطبيق القيادات الجامعية لمدخل إدارة المعرفة في الجامعات الحكومية السعودية، حيـث تـأتي ا
(، يليهــا المعيقــات البشــرية بمتوســط 0.80( وبــانحراف معيــاري )3.17بالمرتبــة األولــى بمتوســط حســابي عــام )

(، وفــي األخيــر تـأتي المعيقــات اإلداريــة كأقــل المعيقــات التــي 0.77( وبــانحراف معيــاري )3.14حسـابي عــام )
بمتوسـط حسـابي عـام  ،الجامعات الحكومية السـعودية تواجه تطبيق القيادات الجامعية لمدخل إدارة المعرفة في

ــاري )3.11) ــانحراف معيــ ــل 0.77( وبــ ــة أروى الزامــ ــة دراســ ــع نتيجــ ــة مــ ــة الحاليــ ــة الدراســ ــت نتيجــ ــد اتفقــ (، وقــ
م( والتـي توصـلت إلـى أن هنـاك موافقــة بدرجـة متوسـطة بـين أفـراد الدراســة علـى المعوقـات التـي تواجــه 2017)

االجتماعية، في حين اختلفت نتيجة الدراسة الحاليـة مـع نتيجـة دراسـة الصـقري وفهـد  إدارة المعرفة بكلية العلوم
م( والتــي توصــلت إلــى أن هنــاك موافقــة بدرجــة عاليــة بــين أفــراد الدراســة علــى المعوقــات التــي تواجــه 2017)

م( 2017مـال )تطبيق إدارة المعرفة بالجامعة، كما اختلفت نتيجة الدراسـة الحاليـة مـع نتيجـة دراسـة العمـري وج
والتـي توصـلت إلــى أن هنـاك موافقــة بـين أفـراد الدراســة علـى معوقــات تطبيـق إدارة المعرفـة بجامعــة طيبـة، كمــا 

م( والتـي توصـلت إلـى أن هنـاك موافقـة 2017اختلفت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة العمـري وجمـال )
امعــة طيبــة، كمــا اختلفــت نتيجــة الدراســة الحاليــة مــع بــين أفــراد الدراســة علــى معوقــات تطبيــق إدارة المعرفــة بج

م( والتي توصلت إلى أن هنـاك موافقـة بدرجـة عاليـة بـين أفـراد الدراسـة 2016نتيجة دراسة الحضيبي وإبراهيم )
علــى المعوقـــات التـــي تواجـــه تطبيـــق عمليـــات إدارة المعرفـــة بكليــات جامعـــة شـــقراء، كمـــا اتفقـــت نتيجـــة الدراســـة 

 اك موافقة بدرجة عالية بـين أفـرادم( والتي توصلت إلى أن هن2016دراسة مقابلة، منصور )  الحالية مع نتيجة
لدراســة علــى المعوقــات التــي تحــد مــن تطبيــق إدارة المعرفــة فــي جامعــة الطــائف، فيمــا اختلفــت نتيجــة الدراســة ا

ة عاليـة بـين أفـراد م( والتي توصلت إلـى أن هنـاك موافقـة بدرجـ2015الحالية مع نتيجة دراسة الهادي، شرف )
الدراســة علــى وجــود معوقــات تحــد مــن التطبيــق الفاعــل إلدارة المعرفــة بالجامعــة، كمــا اختلفــت نتيجــة الدراســة 

م( والتي توصلت إلى أن هناك موافقة بدرجة مرتفعة بـين أفـراد 2014الحالية مع نتيجة دراسة شريف، طالل )
لمعرفــة بالجامعــات الســعودية، كمــا اختلفــت نتيجــة الدراســة الدراســة علــى المعوقــات التــي تحــد مــن تطبيــق إدارة ا

م( والتي توصلت إلى أن هناك موافقة بدرجة عالية بين أفراد 2012سماعيل، عمار )إالحالية مع نتيجة دراسة 
 الدراسة على المعوقات التي تواجه تطبيق إدارة المعرفة في مؤسسات التعليم العالي في مصر.
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في إدارة المعرفة القيادات الجامعية لمدخل التي تواجه تطبيق   المعيقاتبل التغلب على  : ما س  الرابعالس ال  
 هيئة التدريس؟ أعضاءمن وجهة نظر  السعوديةالحكومية الجامعات  

إدارة المعرفــة القيــادات الجامعيـة لمــدخل التــي تواجـه تطبيــق  المعيقـاتبل التغلــب علــى للتعـرف علــى سـ  
ودية؛ تــم حســـاب التكـــرارات والنســب المئويـــة والمتوســطات الحســـابية واالنحـــراف الســـع الحكوميــة الجامعـــاتفــي 

 المعياري الستجابات أفراد الدراسة، وذلك على النحو التالي:
إدارة المعرفة القيادات الجامعية لمدخل التي تواجه تطبيق  المعيقاتبل التغلب على س  ( يوضح 12جدول رقم )

 السعودية الحكومية الجامعات 

 العبارات م

 درجة الموافقة 

المتوسط الحسابي
االنحراف المعياري  
 

الترتيب 
 

عالية  
متوسط عالية  جدا  

غير  منخفضة  ة
 موافق

 % ك % ك % ك % ك % ك

تنظــــيم دورات تدريبيــــة يقــــوم عليهــــا متخصصــــين فــــي  1
 1 0.84 3.95 0.0 0 4.5 16 24.3 87 43.0 154 28.2 101 إدارة المعرفة بالجامعة. 

ــادات والكليــــات واإلدارات  3 ــة للعمــ ــوافز ماليــ صــــرف حــ
 2 0.83 3.87 0.0 0 4.2 15 29.1 104 42.7 153 24.0 86 واألقسام الملتزمة بتطبيق إدارة المعرفة.

تــوفير الــدعم المــالي الكــافي لشــراء األجهـــزة واألدوات  6
 3 0.84 3.80 0.0 0 5.6 20 30.2 108 43.0 154 21.2 76 الالزمة لتطبيق إدارة المعرفة.

تـــوفير مخصصـــات ماليـــة كافيـــة لشـــراء بـــرامج حديثـــة  5
 4 0.96 3.80 0.0 0 5.6 20 30.4 109 42.7 153 21.2 76 في مجال إدارة المعرفة.

هيئة التدريس على المشاركة بمعارفهم   أعضاءتحفيز   2
 5 0.77 3.79 0.0 0 2.8 10 33.8 121 45.3 162 18.2 65 وخبراتهم في إدارة المعرفة.

ســـتراتيجية محـــددة داخـــل إدارة الجامعـــة إوضـــع خطـــة  12
 6 0.84 3.76 0.0 0 5.6 20 33.5 120 39.9 143 20.9 75 لتطبيق إدارة المعرفة.

نتــــاج المعرفــــة إهيئــــة التــــدريس علــــى  أعضــــاءتحفيــــز  4
 7 0.90 3.76 0.0 0 7.3 26 33.2 119 35.8 128 23.7 85 وتبادلها مع الجامعات األخرى.

ــي إدارة  14 ــزة فـ ــرات المميـ ــارب والخبـ ــى التجـ االطـــالع علـ
 8 0.81 3.71 0.0 0 7.0 25 30.4 109 47.5 170 15.1 54 المعرفة.

ندوات ومؤتمرات داخل الجامعة للتعريف بأهمية عقد   10
 9 0.91 3.70 0.0 0 7.3 26 39.1 140 29.9 107 23.7 85 وأساليب تطبيق إدارة المعرفة.

فــتح قنــوات اتصــال مــع المؤسســات المجتمعيــة لتبــادل  8
 10 0.90 3.68 0.0 0 7.3 26 40.2 144 29.9 107 22.6 81 الخبرات في مجال إدارة المعرفة.

11 
هيئـــــة التـــــدريس وطـــــالب الدراســـــات  أعضـــــاءتشــــجيع 

العليــــــا علــــــى إقامــــــة المشــــــاريع البحثيــــــة فــــــي مجــــــال 
 المعرفة.

70 19.6 138 38.5 115 32.1 35 9.8 0 0.0 3.68 0.99 11 

 12 0.80 3.67 0.0 0 7.3 26 31.6 113 47.8 171 13.4 48 استقطاب الخبرات العلمية في مجال المعرفة. 13

ــات إقامـــة  9 مشـــروعات مشـــتركة بـــين الجامعـــة والمنظمـ
 13 0.88 3.65 0.0 0 7.3 26 40.2 144 32.7 117 19.8 71 الرائدة في مجال إنتاج المعرفة.

تفعيــــــل الشــــــراكة الجــــــادة مــــــع المؤسســــــات التعليميــــــة  7
 14 0.86 3.64 0.0 0 5.6 20 44.7 160 29.9 107 19.8 71 المماثلة والجامعات في مجال المعرفة.

 15 0.97 3.61 4.2 15 4.2 15 36.3 130 37.4 134 17.9 64تحسين مستوي الشـبكات الداخليـة واالتصـاالت داخـل  19
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 العبارات م

المتوسط الحسابي درجة الموافقة 
االنحراف المعياري  
 

الترتيب 
 

عالية  
متوسط عالية  جدا  

غير  منخفضة  ة
 موافق

 % ك % ك % ك % ك % ك
 العمادات والكليات واإلدارات واألقسام بالجامعة.

عقـــد اتفاقيـــات مـــع شـــركات القطـــاع الخـــاص المتميـــزة  20
 16 0.88 3.60 1.4 5 5.6 20 40.8 146 35.8 128 16.5 59 في دعم وصيانة برامج إدارة المعرفة.

تحســين كفــاءة مصــادر المعرفــة بالجامعــة مــن خــالل  17
 17 0.89 3.59 1.4 5 8.4 30 34.9 125 40.2 144 15.1 54 توفير بنية معلوماتية دقيقة.

تمكــين العــاملين بــإدارة الجامعــة مــن اســتخدام المعرفــة  18
 18 0.96 3.56 4.2 15 5.9 21 34.9 125 39.9 143 15.1 54 احتياجاتهم في العمل.وإداراتها بالشكل الذي يلبي 

15 
ــزام إ ــات واإلدارات واأللــ ــادات والكليــ ــام بوقــــت العمــ قســ

مخصــص للمشــاركة وممارســة المعرفــة ضــمن جــدول 
 ساعات العمل الرسمية بالجامعة.

65 18.2 106 29.6 130 36.3 52 14.5 5 1.4 3.49 0.99 19 

وضع جهة إدارية مستقلة من الخبرات والكفاءات فـي  16
 20 1.03 3.49 2.8 10 11.2 40 38.3 137 29.9 107 17.9 64 المعرفة لمراقبة تطبيق إدارة المعرفة.

 - 0.73 3.69 المتوسط الحسابي العام 

ــالل الجـــدول رقـــم ) ــن خـ ــح مـ ــابي العـــام ( أن 12يتضـ ــط الحسـ ــور المتوسـ ــغ )للمحـ ــانحراف ( 3.69يبلـ بـ
بل التغلــب علــى ســ  هنــاك موافقــة بدرجــة عاليــة بــين أفــراد الدراســة علــى (، وهــذا يــدل علــى أن 0.73معيــاري )
، حيـث السـعودية الحكوميـة الجامعـاتفـي إدارة المعرفـة القيادات الجامعية لمدخل التي تواجه تطبيق    المعيقات
ــاءت  ــم ) العبـــارةجـ ــا( وهـــي )1رقـ ــوم عليهـ ــة يقـ ــيم دورات تدريبيـ ــة تنظـ ــة بالجامعـ ــين فـــي إدارة المعرفـ ( متخصصـ

صـــرف ( وهـــي )3رقـــم )، يليهـــا العبـــارة (0.84( وانحـــراف معيـــاري )3.95بمتوســـط حســـابي ) بالمرتبـــة األولـــى
( 3.87(بمتوســط حســابي )حــوافز ماليــة للعمــادات والكليــات واإلدارات واألقســام الملتزمــة بتطبيــق إدارة المعرفة

وضـع جهـة إداريـة مسـتقلة مـن الخبـرات ( وهـي )16رقـم ) خـر تـأتي العبـارةاآل، وفي  (0.83وانحراف معياري )
 (.1.03( وانحراف معياري )3.49( بمتوسط حسابي )والكفاءات في المعرفة لمراقبة تطبيق إدارة المعرفة

 ومقترحاتها:  خالصة ألهم نتائج الدراسة وتوصياتها
 العديد من النتائج، وذلك على النحو التالي: توصلت الدراسة إلى : أوال : نتائج الدراسة

القيــادات  تطبيــق التــي تواجــه اإلداريــة المعيقــاتهنــاك موافقــة بدرجــة متوســطة بــين أفــراد الدراســة علــى ن إ .1
غيـــاب تلـــك المعيقـــات ) وفـــي مقدمـــة، الســـعوديةالحكوميـــة الجامعـــات لمـــدخل إدارة المعرفـــة فـــي  الجامعيـــة
االفتقـار إلـى الوقـت ، وكـذلك سـتراتيجية إلدارة المعرفـةهيئـة التـدريس فـي وضـع الخطـة اإل أعضاءمشاركة  

ضـعف القـدرة علـى قيـاس العوائـد الماديـة ، إضافة إلـى الكافي للتخطيط لعملية تطبيق مفهوم إدارة المعرفة
 .(القيادات الجامعية المتخصصة في مجال إدارة المعرفة، وندرة لتطبيق إدارة المعرفة

القيــادات  تطبيــق التــي تواجــه البشــرية المعيقــاتهنــاك موافقــة بدرجــة متوســطة بــين أفــراد الدراســة علــى ن إ .2
غيـــاب تلـــك المعيقـــات ) وفـــي مقدمـــة، الســـعوديةالحكوميـــة الجامعـــات لمـــدخل إدارة المعرفـــة فـــي  الجامعيـــة
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غيـاب بـرامج التـدريب التأهيليـة الحوافز المادية التي تشجع العاملين بالكلية على صناعة المعرفة، وكـذلك 
ــاليب الســــتخدام تقنيــــات إدارة المعرفــــة فريــــق إدارة  عضــــاء، إضــــافة إلــــى االختيــــار غيــــر المناســــب ألهاوأســ

 .(المعرفة، وتدني مستوى مهارات العاملين في مجال إدارة المعرفة
القيــادات  تطبيــق التــي تواجــه التقنيــة المعيقــاتهنــاك موافقــة بدرجــة متوســطة بــين أفــراد الدراســة علــى ن إ .3

غيـــاب تلـــك المعيقـــات ) وفـــي مقدمـــة، الســـعوديةالحكوميـــة الجامعـــات لمـــدخل إدارة المعرفـــة فـــي  الجامعيـــة
رفــــة، وكــــذلك قلــــة تنظــــيم دورات تدريبيــــة للعــــاملين فــــي اإلدارة علــــى اســــتخدام تقنيــــات وأســــاليب إدارة المع

ــي  ــوفرة فـ ــة المتـ ــات التقنيـ ــن اإلمكانـ ــتفادة مـ ــر وتوظيـــف  الجامعـــةاالسـ ــة نشـ ــى قلـ ــافة إلـ ــة، إضـ إلدارة المعرفـ
المعــارف الناتجــة عــن المشــاركة فــي المــؤتمرات والنــدوات المتعلقــة بمجــال إدارة المعرفــة، وغيــاب األبحــاث 

 .(والدراسات العلمية المساهمة في تطوير تقنيات إدارة المعرفة
تـي تواجـه تطبيـق القيـادات الجامعيـة ن هناك موافقـة بدرجـة متوسـطة بـين أفـراد الدراسـة علـى للمعيقـات الإ .4

الســعودية الحكوميــة، حيــث تــأتي المعيقــات التقنيــة بالمرتبــة الحكوميــة لمــدخل إدارة المعرفــة فــي الجامعــات 
األولى، يليها المعيقـات البشـرية، وفـي األخيـر تـأتي المعيقـات اإلداريـة كأقـل المعيقـات التـي تواجـه تطبيـق 

 السعودية. الحكومية لمعرفة في الجامعاتالقيادات الجامعية لمدخل إدارة ا
التــي تواجــه تطبيــق  المعيقــاتبل التغلــب علــى ســ  هنــاك موافقــة بدرجــة عاليــة بــين أفــراد الدراســة علــى ن إ .5

بل )السـعوديةالحكوميـة الجامعـات في إدارة المعرفة القيادات الجامعية لمدخل   تنظـيم ، ومـن أبـرز تلـك السـ 
متخصصـــين فـــي إدارة المعرفـــة بالكليـــة، وكـــذلك صـــرف حـــوافز ماليـــة لألقســـام دورات تدريبيـــة يقـــوم عليهـــا 

واإلدارات الملتزمة بتطبيق إدارة المعرفة، إضـافة إلـى تـوفير الـدعم المـالي الكـافي لشـراء األجهـزة واألدوات 
الالزمــــة لتطبيــــق إدارة المعرفــــة، وتــــوفير مخصصــــات ماليــــة كافيــــة لشــــراء بــــرامج حديثــــة فــــي مجــــال إدارة 

 .(رفةالمع

 في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها، يوصي الباحث بما يلي:: الدراسة توصيات: ثانيا  
سـتراتيجية إلدارة المعرفـة، بمـا ي عـزز مـن قـدرتهم علـى هيئة التـدريس فـي وضـع الخطـة اإل  أعضاءمشاركة   .1

 تحقيق أهداف تلك اإلدارة بالجامعة.
والعــاملين فــي مجــال إدارة المعرفــة، وذلــك مــن خــالل الــدورات التدريبيــة اإلعــداد الجيــد للقيــادات الجامعيــة  .2

 وورش العمل المختصة بذلك.
ممــــن لــــديهم القــــدرة علــــى اســــتخدام تقنيــــات وأســــاليب إدارة  بالجامعــــةالتحفيــــز المــــادي والمعنــــوي للعــــاملين  .3

 المعرفة.
الالزمـة لصـناعة المعرفـة وتعزيـز  فريق إدارة المعرفة، ممن تتوفر لديهم المهـارات عضاءاالختيار الجيد أل .4

 تطبيقها بالجامعة.
 نشر وتوظيف المعارف الناتجة عن المشاركة في المؤتمرات والندوات المتعلقة بمجال إدارة المعرفة. .5
 زيادة األبحاث والدراسات العلمية بالجامعة والخاصة بتطوير تقنيات إدارة المعرفة. .6
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 . القاهرة: دار الوفاء للنشر والتوزيع. إدارة المعرفة في التعليم(. 2007الببالوي، حسن )

( جمال  والمعلومات(.  2010بدير،  المعرفة  إدارة  في  حديثة  عمان:  اتجاهات  للنشر .  العالمية  المعرفة  كنوز  دار 
 والتوزيع. 

 . عمان: إثراء للنشر والتوزيع: عمان. إدارة المعرفة بين النظرية والتطبيق(. 2010، زياد )ة؛ والمشاقب ، محمدةالبطاين 
:  . عمانستراتيجية التمكين التنظيمي لتعزيز فاعلية عمليات إدارة المعرفةإ(.  2015البنا، حسين؛ والخفاجي، عباس )

 دار األيام للنشر والتوزيع. 
 . عمان: الكتاب األكاديمي. إدارة المعرفة كمدخل للميزة التنافسية في المنظمات المعاصرة(. 2016بوران، سمية )

. عمان: دار إدارة المعرفة في منظمات األعمال وعالقتها بالمداخل اإلدارية الحديثة(.  2013الجاموس، عبدالرحمن )
 . وائل للنشر والتوزيع

 . عمان: إثراء للنشر والتوزيع. إدارة المعرفة(. 2011سماء )ناصر؛ والمعاني، أحمد؛ والصالح، أجرادات، 
( جرجس  عربي  (.  2005جرجس،  والتعليم  التربية  المصطلحات  (. 2)ط.  إنجليزي   –فرنسي    –إنجليزي    –معجم 

 بيروت: دار النهضة العربية. 
مجلة دراسات تربوية ونفسية  (. تطبيق إدارة المعرفة بالجامعة لتحقيق التميز في البحث التربوي.  2013حرب، محمد )

 . 228-139ص ص(،79) ،. مصركلية التربية بجامعة الزقازيق
( عبدالحسن  العمل(.  2010الحسيني،  سوق  إلى  الجامعة  من  النجاح  دروب  للعلوم  على  العربية  الدار  بيروت:   .

 رون. ناش
(. واقع تطبيق عمداء كليات جامعة شقراء بالمملكة العربية السعودية لعمليات إدارة المعرفة  2016الحضيبي، إبراهيم )

 . 748-721ص ص(، 168) 1. مصر، . مجلة كلية التربية بجامعة األزهرمن وجهة نظرهم
( حامد  وعمار،  زينت؛  والنجار،  حسن؛  عربي  (.  2003شحاتة،  والنفسية:  التربوية  المصطلحات  إنجليزي،   –معجم 

 . القاهرة: الدار المصرية اللبنانية. عربي –نجليزي إ
السعودية من وجهة  2014شريف، طالل ) الجامعات  المعاصرة في  التحوالت  المعرفة في ضوء  إدارة  تطبيق  (. واقع 

القيادا الملك نظر  القرى،  أم  جامعات  على  تطبيقية  دراسة  لتطبيقها:  تصور  اقتراح  مع  األكاديمية  ت 
الباحة الطائف،  التربية    .عبدالعزيز،  عالم  الموارد   –مجلة  وتنمية  العلمية  لالستشارات  العربية  الم سسة 
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 . 130-15(، 46) 15. مصر، البشرية
( غربي  جامعتي2013الشمري،  في  المعرفة  إدارة  واقع  دراسة    (.  السعودية:  العربية  بالمملكة  والجوف  فيصل  الملك 
 . 724-703(، 3) 25. السعودية، مجلة العلوم التربوية جامعة الملك سعود ميدانية.
 . القاهرة: دار السحاب للنشر والتوزيع. إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات(. 2007الصاوي، ياسر )
مجلة دراسات  المعرفة في الجامعات السعودية: جامعة الملك سعود نموذجًا.    (. واقع تطبيق إدارة2017الصقري، فهد )

 . 528-503(، 91. مصر، )رابطة التربويين العرب –عربية في التربية وعلم النفس 
 . عمان: دار وائل للنشر.إدارة المعرفة(. 2012الطاهر، أسمهان )

 العلم واإليمان للنشر والتوزيع. . القاهرة: دار إدارة المعرفة(. 2013علي، أسامة )
( جمال  و 2017العمري،  األكاديميين  القادة  نظر  وجهة  في جامعة طيبة من  المعرفة  إدارة  تطبيق   أعضاء(. معوقات 

 . 111-95(،  44. األردن، )مجلة الجامعة األردنية الهيئة التدريسية.
 نشر والتوزيع. . عمان: دار جليس الزمان للإدارة المعرفة(. 2011القطارنة، زياد )
 . عمان: دار حامد للنشر والتوزيع. إستراتيجية إدارة المعرفة واألهداف التنظيمية(. 2013القهيوي، ليث )

 . 1005-983(، 5) 30. فلسطين، مجلة جامعة النجاح لألبحاث والعلوم اإلنسانية
 والتوزيع.  اهرة: العلم واإليمان للنشر. القإدارة المعرفة بالم سسات التربوية الطريق إلى التميز (.2017محمد، فتحي )

 (. إدارة المعرفة بجامعة الطائف ومتطلبات تطويرها: دراسة ميدانية. 2016مقابلة، منصور )
(. إدارة المعرفة والتعلم التنظيمي: مدخل للجامعة المتعلمة في مجتمع المعرفة. القاهرة: مؤسسة  2010المليجي، رضا ) 

 والتوزيع. طيبة للنشر 
 . عمان: دار جليس الزمان. إدارة المعرفة في تكنولوجيا المعلومات(. 2011المهيرات، بسام )

 ( هويدا  تحليلية.  2018الميع،  دراسة  تبوك:  جامعة  في  المعرفة  إدارة  عمليات  تطبيق  واقع  للبحوث  (.  رماح  مجلة 
 . 120-93(،  25األردن، )والدراسات. 

التنافسية.(. تصور مقتر 2015الهادي، شرف ) الجودة  ثقافة  القصيم في ضوء  بجامعة  المعرفة  إدارة  لتفعيل  مجلة    ح 
 .843-747(، 3) 8. السعودية، العلوم التربوية والنفسية بجامعة القصيم

 . عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع. إدارة المعرفة الطريق إلى التميز والريادة(. 2013همشري، عمر )
  من  سعود  الملك  جامعةي  ف  التربية  بكلية  الموازي   التعليم  برنامجي  ف  المعرفة  إدارة  تطبيق  واقع(.  2015)  ، وفاءعون 

واالجتماعية    .التدريس  هيئة  أعضاء   نظر  وجهة التربوية  للدراسات  العربية  سلمان    –المجلة  الملك  معهد 
 . 217-169(، 7. السعودية، )للدراسات والخدمات االستشارية

 . تم االسترجاع من موقع:  م2018-2017إحصاءات التعليم العالي المملكة العربية السعودية (. 2018وزارة التعليم )
https://departments.moe.gov.sa/PlanningDevelopment/RelatedDepartments/Educationstatisticsc

ionDetailedReports/Pages/default.aspxenter/Educat 
 . عمان: دار المناهج للنشر والتوزيع. التقنيات –النظم  –إدارة المعرفة: المفاهيم (. 2016ياسين، سعد )
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