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  صملخ
دراسة (ومتطلبات تطويرھا جامعة الطائف المعرفة بإدارة  لىالتعرف إھدفت الدراسة 

عضو ھيئة تدريس، تم اختيارھم بالطريقة الطبقية ) 231(تكونت عينة الدراسة من ، )ميدانية
مسحي، وذلك من خالل لتحقيق أھداف الدراسة تم استخدام أسلوب البحث الوصفي الالعشوائية، و
نتائج الأظھرت  .محاور) ثالثة(فقرة موزعة على ) 45(لھذا الغرض مكونة من  تطوير استبانة

دارة المعرفة بجامعة الطائف والمعوقات التي تواجھھا ومتطلبات تطويرھا من إ تطبيق درجةأن 
، كما أظھرت النتائج وجود )متوسطة(بدرجة تقدير  جاءت يئة التدريسوجھة نظر أعضاء ھ

بين أستاذ مشارك من جھة وكل من ) α≥  0.05( عند مستوى الداللة فروق ذات داللة إحصائية
أستاذ مشارك في  أستاذ وأستاذ مساعد ومدرس من جھة أخرى، وجاءت الفروق لصالح

ووجود فروق ذات داللة . وفي الدرجة الكلية ،التي تواجه تطبيق إدارة المعرفة المعوقات
بين أستاذ مشارك من جھة وكل من أستاذ وأستاذ ) α≥  0.05( عند مستوى الداللة إحصائية

ك في واقع تطبيق إدارة المعرفة كما مساعد من جھة أخرى، وجاءت الفروق لصالح أستاذ مشار
بين أستاذ ) α≥  0.05( لداللةعند مستوى ا جود فروق ذات داللة إحصائيةوأظھرت النتائج 

  .مشارك وأستاذ، وجاءت الفروق لصالح أستاذ مشارك في متطلبات تطوير إدارة المعرفة

 ،دارة المعرفةجامعة الطائف، متطلبات تطوير إ ،المعرفةدارة إ :الكلمات المفتاحية
  .دارة المعرفةمعوقات تطبيق إ

 
Abstract 

This study aimed to identify the management of knowledge at Taif 
University and its development requirements (Field Study). The study 
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sample consisted of (231) faculty members, who were selected in a 
stratified random manner, and to achieve the objectives of this study a 
descriptive survey method was used, and through the development of a 
questionnaire for this purpose which was composed of (45) paragraphs 
distributed on (three) sections. The results of the study showed the reality 
of knowledge management at Taif University, its constraints and 
development requirements from the standpoint of the faculty that  were a 
medium degree. The results of the study also showed that there were a 
statistically significant difference (α ≤ 0, 05) between an associate 
professor on one hand and all of a professor, an assistant professor and a 
lecturer on the other hand, the differences came in the favor of an 
associate professor in the obstacles facing the implementation of 
knowledge management, in total score. There were a statistically 
significant differences (α ≤ 0, 05) between an associate professor on one 
hand and an assistant professor and professor on the other hand, the 
differences came in the favor of an associate professor in the obstacles 
facing the implementation of knowledge management development. 
There were a statistically significant differences (α ≤ 0, 05) between 
associate professor and a professor and the differences came in the favor 
of an associate professor in the requirements of the implementation of 
knowledge management development.  

Keywords: Knowledge Management, Taif University, Development 
Requirements of Knowledge Managemen.  

 
  خلفية الدراسة وأھميتھا

عديدة نتيجة الثورة ومنھا المؤسسات التعليمية تحديات  ،المؤسسات المعاصرة تواجه
ه المتغيرات والتكيف مما يفرض عليھا سرعة االستجابة لھذ ،المعلوماتية واالنفجار المعرفي

دارية وتعتبر إدارة المعرفة من المفاھيم اإل ،لمواكبة المستجدات والتطورات العالمية معھا
في شتى لى التوجه نحو تطبيقھا أدى إمما  ،التربوية اإلدارةمفكري  باھتمامالحديثة التي حظيت 

لھا من أھمية في تنظيم  وخاصة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي لما مجاالتالميادين وال
  .المعرفة وتوليدھا في مجال التخطيط التربوي للجامعة وفي تحديد السياسات التعليمية

واإلدارة دارة التعليمية وصورة مصغرة لتنظيماتھا من اإل جزءاً معية دارة الجاوتعتبر اإل
اء من خالل تبصير بمستوى األد الجامعية الواعية تھدف إلى تحسين العملية التعليمية واالرتقاء

  .)Al Kubaisi, 2005( ولياتھم وتوجيھھم التوجيه السليمالعاملين في الجامعة بمسؤ
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ويقع على عاتق اإلدارة الجامعية العديد من الوظائف كمتابعة سير العملية التعليمية، 
ية ومتابعة دوام الطلبة وأعضاء ھيئة التدريس، وكذلك تنفيذ المنھاج، وتوفير البيئة التعليم

المناسبة، مما يتوجب عليھا توليد المعرفة وتنظيمھا وتوزيعھا بين أعضاء ھيئة التدريس، 
التخطيط أو اتخاذ  ونشرھا الستخدامھا في خدمة العملية التعليمية سواء في حل المشكالت أو

  .القرارات المناسبة وغيرھا

 فكرة مفادھا  من مفھوم رأس المال الفكري؛ إذ تأسست على وتنطلق إدارة المعرفة،
 أن المؤسسات ملزمة باستغالل ما لديھا من معرفة بكل ما تشمله من تراخيص وبراءات 
 اختراع، ومعلومات وخبرات علمية وعملية خاصة بالمجال الذي تعمل من خالله

 )2010Al Mutairan, (.  

فرزته أ وقد ساعد في ذلك ما .دارةمن الموضوعات الحيوية في علم اإل دارة المعرفةإإن 
 كلت عامالً مساعداً النتشارلى ثورة االتصاالت التي شضافة إباإل ،وتحدياتالعولمة من فرص 

  .)Al Zamel, 2003( دارة المعرفةوتوسع إ

أھمية في بناء  األكثرن المعرفة تمثل المصدر االستراتيجي وللتعامل مع ھذه التحديات فإ
سيطرة في نجاح و ل األقوى واألكثر تأثيراً العام أصبحتبل  ،الميزة التنافسية بين الجامعات

  ).Abu Khudair, 2009( الجامعة أو فشلھا

واجھھا الجامعات المعاصرة أحد الحلول الجيدة للتحديات التي ت تعد دارة المعرفةإ فان لذا
رئيسية الغنى عنھا لھذه الجامعات التي ينبغى أن تتعلم  أصولن المعرفة والمعلومات وذلك أل
ً ومن ثم م ،ثمار ھذا الرصيد المعرفي بطرق جديدةكيفية است بكفاءة  شاركة ھذه المعرفة داخليا

 .)Al Biblawi & Hassan, 2007( جل التنافس وتحقيق التميزوتعلم كيفية نقلھا بسرعة من أ

إدارة المعرفة أحد األساليب اإلدارية الحديثة، التي تؤثر في نجاح المؤسسات  تبروتع
الل تخطيط وتنظيم وتنسيق المعرفة واألصول المرتبطة برأس المال وتميزھا، وذلك من خ

الفكري، كأسلوب إداري يقوم على أساس بناء قاعدة معرفية لدى المؤسسة، وذلك بتحويل 
المعلومات والخبرات التي تمتلكھا الجامعة والعاملين بھا إلى صيغة رقمية قابلة للتخزين والنقل 

دارية كافة وبكل سھولة ويسر، ومن ثم توظيف ھذه المعرفة بين األفراد على المستويات اإل
كما تعد ). Al Shahrani, 2010(واالستفادة منھا بأقصى ما يمكن من الكفاءة والفاعلية 

بصفات عن غيرة من  اإلنسانوتعالى  سبحانهحيث ميز هللا  ،فكري إنسانيالمعرفة نتاج عمل 
تتميز المعرفة بعدد من الخصائص وھي أن المعرفة و ،المخلوقات بقدرته على التفكير واإلبداع

وأيضا المعرفة تنشر عن  ،باالستخدام إال وال تستھلك ،وتصنف ،تمتلك ،وتخزن ،وتموت، تولد
  ).Al Malkawi, 2007(والمعرفة يمكن تقاسمھا والمشاركة فيھا  ،طريق الوسائل المتاحة

 لية والمصادر الخارجية المصادر الداخ: وتنحصر مصادر المعرفة في مصدرين ھما
)Al Thaher, 2009( ويصنف ،)Aboud, 2008 (معرفة الحكمة : أقسام أربعة إلى المعرفة

 ).التقنية(، والمعرفة المعرفية اإلداركيه، والمعرفة الھجينةالتطبيقية والعلمية، والمعرفة 
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موحد توفير المعلومات الضرورية للجامعة وتكوين مصدر  إلى دارة المعرفةإوتھدف 
وتحديد المعارف ، تطوير الكفاءات والمعارف الموجودة فيھا إلى أيضاكما تھدف  ،للمعرفة

تلك المعارف  إلىالدخول  إمكانيةوتحسين  ،والكفاءات في الجامعة التي توجد خارج جدرانھا
)Al Thaher, 2009(.  

كاليف ورفع تعد فرصة كبيرة للجامعات لتخفيض الت أنھادارة المعرفة في تبرز أھمية إو
تعد عملية نظامية تكاملية لتنسيق أنشطة الجامعة و، لية لتوليد اإليرادات الجديدةداتھا الداخوجمو

باألداء المؤسسي المعتمد على وتعزز قدرة الجامعة لالحتفاظ  ؛المختلفة في اتجاه تحقيق أھدافھا
لمعرفة المطلوبة وتوثيق تتيح إدارة المعرفة للجامعة تحديد اكذلك الخبرة والمعرفة وتحسينه؛ 

تعد إدارة المعرفة أداة الجامعة والمتوافر منھا وتطويرھا والمشاركة بھا وتطبيقھا وتقييمھا؛ 
الفاعلة الستثمار رأس مالھا الفكري من خالل جعل الوصول إلى المعرفة المتولدة عنھا بالنسبة 

فر الفرصة للحصول على تو وأيضا وممكنهن إليھا عملية سھلة لألشخاص اآلخرين المحتاجي
  .)Razouqi, 2014(الميزة التنافسية الدائمة للجامعات 

ً وليس  ً وأفقيا وتتمثل أھم متطلبات تطبيق إدارة المعرفة بأن يكون الھيكل التنظيمي مرنا
رأسياً، وأن تكون ھناك قيادة واعية مھتمة بتطبيقھا، ومشجعة على تبادل المعلومات بين 

 ,Abdel Wahhab(افة التنظيمية الداعمة، وتوافر تكنولوجيا المعلومات العاملين، ووجود الثق
كما يستلزم نجاح مبادرات إدارة المعرفة وتطبيقھا إلى توافر بنى تحتية لالتصاالت ، )2009

ونظم المعلومات، وبنى إنسانية للقناعة والثقة، وبنى تنظيمية، ودعم مالي، وبنية تحتية لحكومة 
  ).Lewlyn, 2006  &Shrinivasa(حتية للمعرفة واإلبداع إلكترونية، وبنية ت

، لتحسين المستمر في أنشطة الجامعةولذا يسعى مدراء الجامعات إلى تطبيق إدارة المعرفة ل
ً من الموارد غير  وإحداث التطوير والتغيير، وتحقيق الميزة التنافسية بوصفھا مورداً مھما

ل تلك الجامعات؛ مما يستلزم وجود قائد تربوي كفء المادية، أو من األصول غير الملموسة داخ
قادر على توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطبيق إدارة المعرفة، واإلفادة منھا في 

ة، ويتخلص من مظاھر تطوير إدارته ويتعاون ويعمل مع اآلخرين بروح الفريق، ويمتلك الثق
حلى بالتفكير اإلبداعي واالبتكاري، ويسعى إلى والروتين في العمل اإلداري، ويتالبيروقراطية 

 م االقتصاد المعرفي والتكنولوجي التطوير والتحسين المستمر،  وفق منظور تكاملي في عال
)Ashour, 2010(.  

وفي ضوء المراجعة المتأنية للدراسات المرتبطة بموضوع إدارة المعرفة بجامعة الطائف 
م الباحث باإلطالع على العديد من الدراسات السابقة التي قا) دراسة ميدانية(ومتطلبات تطويرھا 

، واالستفادة من الموضوعات التي الھا عالقة بموضوع الدراسة، من أجل إعطاء خلفية وافية لھ
أثارھا الباحثون في دراساتھم لتشكيل بعض المنطلقات التي يمكن البناء عليھا، ومن ھذه 

  :ا الزمني من األقدم إلى األحدث ما يليالدراسات التي تم عرضھا وفقاً لتسلسلھ

تعرف على عوامل ال إلىھدفت بدراسة  Basu & Sengupta, 2007)(بيسي وسنقبتا  قام
تكونت ، في الواليات المتحدة األمريكية اإلعمال إدارةدارة المعرفة في كلية النجاح في تطبيق إ
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الدراسة من أھمية  ھذه أھميةتنبع  عينة الدراسة من جميع أعضاء ھيئة التدريس في الكلية
كما ، محفوفة بالمخاطر وإنھاالمعرفة نتيجة لتكلفتھا العالية  إدارةالتركيز على نجاح مبادرات 

 لذا ھدفت ،للمنظمات على المدى الطويل االستدامةتراتيجيات الرئيسية التي تحقق حد االسأنھا أ
التعليمية منظمات قائمة على وضع أطار للعوامل التي تجعل المؤسسات  إلىھذه الدراسة 

العوامل التالية في نجاح تطبيقات  أھمية :عدد من النتائج منھا إلىتوصلت الدراسة  ،المعرفة
 اإلدارةموقف  ،الدوافع والحوافز ،الثقافة التنظيمية ،البنية التحتية( المعرفة في الكلية إدارة
جاح للمنظمة حيث تم قياس النجاح من المعرفة في تحقيق الن إدارةدور  إلى باإلضافة. )العليا

عضاء ھيئة أمعدل االستنزاف في  ،عدد الطالب المنتسبين: خالل بعض المؤشرات وھي
  .عدد المؤشرات التي تصدر باسم الكلية ،التدريس

ثر إلى دراسة أدراسة ھدفت ) Amuei, 2008 & Azari( أزاري وأموي وأجرى
الواقعة  )أزاد(المعرفة في جامعات  إدارةعية على ترسيخ العوامل التكنولوجية والثقافية واالجتما

تكون مجتمع الدراسة من مديري التعليم والمديرين التنفيذيين في . اإليراني )مازندرن( إقليمفي 
أن تكنولوجيا المعلومات تلعب  أھمھاعدة نتائج  إلىتوصلت الدراسة ، اإليرانية) أزاد(جامعات 

عدم  أظھرتكما  ،أزادفي  اإليرانيةالمعرفة في الجامعات  ارةإددورا مھما في ترسيخ وتبني 
  .المعرفة إدارةوجود دور فاعل للتعليم المنظمي والموارد البشرية في ترسيخ 

التعرف  إلىھدفت ) Cranfield, 2008 & Taylor( وكرانفيلد تايلورقام بھا وفي دراسة 
المتحدة إلدارة المعرفة والتعرف  كةالمملعلى ممارسات وتصورات مؤسسات التعليم العالي في 

حيث تم دراسة حالة سبع من مؤسسات التعليم العالي داخل  ،على االحتياجات التي تواجھھا
للتعليم في المؤسسات وھي القيادة  األساسيةالمملكة المتحدة وتم استخدام عدد من الركائز 

تائج أھمھا أن مؤسسات التعليم عدة ن إلىتوصلت الدراسة ، والتعليم ،والتكنولوجيا، والتنظيم
ھدف ي فمنھا ما ات تاريخ وثقافة وخلفيات مختلفة متنوعةوذ العالي في المملكة المتحدة معقدة جداً 

 إدارةوكذلك ضمان ، دخول اقتصاد المعرفة من خالل توفير جودة التدريب والنشاط والبحث إلى
 هتعيش مرحلة تغير متسارع التي العالي في ظل التنافسية المتزايدة لمؤسسات التعليم وكفؤفعالة 

في البيئة المحيطة والتي تؤثر  هالتكيف مع المتغيرات المتسارع إلىمما دفع تلك المؤسسات 
دارة المعرفة والعوامل المؤثرة فيھا من إلى ضرورة التركيز على إوتوصلت الدراسة ، عليھا

المعرفة فقد  إدارةتؤثر في تطور والتي  واألكاديميينأھمھا التركيز على خصائص الجامعات 
دارة المعرفة وتنفيذھا ضمن قطاع نحو إ اإلدارةوكذلك تصورات  ،تعرقل نشاطاتھا أو تعززھا

  .التعليم العالي

 ھدفت التعرف على سلوك األكاديميين) Chang & Lau, 2009(جنج ولي  أجرىكما 
التي يمكن أن تؤثر فيھا، حيث يتم في الجامعات الخاصة في ماليزيا في تبادل المعرفة والعوامل 

فحص تأثير العوامل التنظيمية والفردية والتكنولوجية على المشاركة في المعرفة، تكون مجتمع 
 إلىالعاملين في الجامعات الخاصة الماليزية، توصلت الدراسة  األكاديميينالدراسة من جميع 

ن تبادل المعرفة من العوامل المساعدة عدة نتائج من أھمھا أن نظم الحوافز والفوائد المتوقعة م
  .األكاديميينفي تبادل المعرفة بين 
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التعرف على الفجوة بين  إلىھدفت ) Aidemark, 2009(وفي دراسة قام بھا ايدمارك 
ھذه  إلىمتكامل لحل المشاكل التي أدت  إطارالنظرية والتطبيق في أدارة المعرفة وصياغة 

المعرفة والتي  إدارةالمتعلقة في  األساسيةمن النظريات الفجوة وذلك من خالل دراسة عدد 
وقد تم دراسة تلك النظرية والكشف . تكشف عن الطبيعة المعقدة إلدارة المعرفة في المنظمات

عن التناقضات التي تكمن فيھا مما يعني أن الفجوة بين النظرية والتطبيق ھي فجوة ذاتية تعود 
إلدارة المعرفة، وقد ركزت الدراسة على بعض الجوانب  ةاألساسيالتناقض بين النظريات  إلى

المعرفة بوصفھا المورد الرئيسي لألعمال، المعرفة كقوة تنافسية : األساسية إلدارة المعرفة وھي
المعرفة والموارد، وعمال أدارة المعرفة، وأيضا تم دراسة  إدارةومصدر للنمو، طبيعة 

استراتيجي إلدارة المعرفة من خالل  إطارحاولة وضع التناقضات بين ھذه الجوانب الرئيسية وم
التركيز على تكنولوجيا المعلومات لتحقيق مختلف الخيارات اإلستراتيجية الممكنة وإزالة كافة 

  .المعرفة إدارةالتناقضات في نظريات 

بدراسة بعنوان إدارة المعرفة وإمكانية تطبيقھا في ) Al Otaibi, 2009( العتيبي وقام
إلى توضيح مفھوم إدارة ھدفت ، تطبيقية على جامعة أم القرىدراسة : ت السعوديةالجامعا

المعرفة وأھميتھا في الفكر اإلداري الحديث، ومعرفة العالقة بين الجامعات وإدارة المعرفة، 
انطالقا مما تمتلكه الجامعات من رصيد معرفي وفكري، ودورھا في بناء العنصر البشري، كما 

أنشطة وممارسات إدارة المعرفة التي تؤدي إلى تفعيلھا، ودراسة تحليل الواقع  ھدفت إلى معرفة
الحالي إلدارة المعرفة في المنظمات التربوية متمثلة بجامعة أم القرى، تكونت عينة الدراسة من 

فردا، ولتحقيق أھداف الدراسة استخدم الباحث أداة االستبانة، توصلت الدراسة إلى عدة ) 492(
يرى أفراد عينة الدراسة أن الجامعة ال تعطي أولوية إلدارة المعرفة، وانه ال يتم : أھمھا نتائج من

تداول مصطلح إدارة المعرفة في الجامعة بشكل مكثف، كما أنه ال توجد إستراتيجية واضحة 
إلدارة المعرفة، كما توصلت الدراسة إلى انه يوجد فروق ذات دالله إحصائية بين متوسطات 

المؤھل العلمي، وسنوات الخبرة (أفراد عينة الدراسة في جميع المحاور تبعا لمتغيرات  استجابات
  .)والمستوى الوظيفي

ھدفت إلى التعرف على العوامل المؤثرة ) Khababsh, 2009( خباش وفي دراسة قام بھا
تقلة من خالل التركيز على خمسة متغيرات مس ،في تطبيق إدارة المعرفة داخل الجامعة األردنية

 ،التدريب المدروس والمستمر ،فللموظ االختيار السليم ،عملية االتصال الفعال: لة فيمتمث
المنھج استخدمت الدراسة  ،ومستوى اإلدراك لدى الموظف ،المؤسسي للموظف االلتزام
: من العاملين في الطبقتين اإلداريتين فرداً ) 161(تكون مجتمع الدراسة من  ،والتحليلي الوصفي

 وبلغ مجموع المعالج منھا ،الدراسة على المبحوثين استبياناتا والوسطى وقد تم توزيع العلي
)120 ( ً رة المعرفة متوسطة تعتبر عملية تطبيق إدا: وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية .استبيانا

 عدم: ألردنية وأن من أھم العراقيل التي تحول دون حسن تطبيق إدارة المعرفةداخل الجامعة ا
قبول التغيير والتطوير، ضعف عملية االتصال داخل الجامعة، المحسوبية والواسطة، كما 
أظھرت نتائج الدراسة وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مختلف العوامل الخاصة بالدراسة 

روق ذات داللة إحصائية في نه ال توجد فوأ، ق إدارة المعرفة داخل الجامعة األردنيةوتطبي
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ة المعرفة داخل الجامعة األردنية تعزى لمتغيرات الجنس والعمر والخبرة والوظيفة دارتطبيق إ
  .والمؤھل العلمي

 الباحثينزيادة معرفة  إلىدراسة ھدفت ) Al Shahrani, 2010( الشھراني وأجرى
ولتحقيق أھداف الدراسة ، األمنيةدارة المعرفة في كلية الملك فھد كيفية توظيف إ إلىوالممارسين 

تكون مجتمع الدراسة من الخبراء موظفي كلية ، كأداة لجمع المعلوماتة استخدام االستبانتم 
دارة المعرفة أن مجاالت تطبيق إ :نتائج عديدة أھمھا إلىتوصلت الدراسة ، األمنيةفھد  األمير

يمكن أن ن ھناك مقومات وأ ،اإلداريةتھا كثيرة ويمكن أن تطبق في أغلب أدارت الكلية وعمليا
ومشجعه  داعمةووجود قيادة ، صغر حجم الكلية: عد على نجاح تطبيق أدارة المعرفة منھاتسا

كما توصلت نتائج الدراسة  ،والكفاءة العلمية الموجودة بالكلية ،وتوافر التقنيات الحديثة ،للتطوير
 اداألفرقلة : ن تحد من نجاح أدارة المعرفة وھيأن ھناك العديد من المعوقات التي يمكن أ إلى

  .اآلخرينوضعف التوثيق للمعارف الضمنية وقلة فرق العمل وتجاھل أفكار  ،المتخصصين

) Abdel Rahman & Taderes, 2014( الرحمن وتادرس وفي دراسة قام بھا عبد
التعرف على مستوى ممارسة أدارة المعرفة في جامعة البلقاء التطبيقية من وجھة  إلىھدفت 
وعالقة مستوى الممارسة بمتغيري  ،الوسطى والعليا إلدارةاالعاملين في  اإلدارييننظر 

العاملين في جامعة  اإلداريينتكون مجتمع الدراسة من  ،وسنوات الخبرة اإلداريالمستوى 
أن  :أظھرت نتائج الدراسة ،استبانة بإعدادالدراسة قام الباحثين  أھدافولتحقيق ، البلقاء التطبيقية

العاملين في  اإلدارييني جامعة البلقاء التطبيقية من وجھة نظر مستوى ممارسة أدارة المعرفة ف
كما ، الوسطى والعليا جاءت بدرجة متوسطة في جميع مجاالتھا وفي معظم فقراتھا اإلدارة

في الدرجة الكلية لممارسة أدارة  إحصائيةأظھرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة 
  .)سنوات الخبرةو ،اإلدارةمستوى (المعرفة لمتغيري 

 يالحظ الباحث من خالل استعراض الدراسات السابقة أن معظم الدراسات السابقة 
ھدفت إلى توضيح مفھوم إدارة المعرفة وأھميتھا في الفكر اإلداري الحديث ومعرفة العالقة بين 

، ومنھا ما ھدف إلى التعرف على )(AlOtaibi, 2009 الجامعات وإدارة المعرفة كدراسة
، )Khababsh, 2009(مل المؤثرة في تطبيق إدارة المعرفة داخل الجامعة األردنية دراسة العوا

 ) Abdel Rahman & Taderes, 2014(الرحمن وتادرس  بينما ھدفت دراسة عبد
إلى التعرف على مستوى ممارسة إدارة المعرفة في جامعة البلقاء التطبيقية من وجھة نظر 

 وكرانفيلد ة الوسطى والعليا، في حين ھدفت دراسة تايلوراإلداريين العاملين في اإلدار
)Cranfield, 2008 & Taylor ( التعرف على ممارسات وتصورات مؤسسات التعليم العالي

دراسة جنج ھدفت و عرف على االحتياجات التي تواجھھا،المتحدة إلدارة المعرفة والت المملكةفي 
األكاديميين في الجامعات الخاصة في التعرف على سلوك ) Chang & Lau, 2009(ولي 

   .تؤثر فيھاماليزيا في تبادل المعرفة والعوامل التي يمكن أن 

الدراسة الحالية تطبيقھا على جامعة سعودية وھي جامعة الطائف وعلى عينة  ما يميز وأما
 ةإدارعليھا حول سابقة والتي لم يتم أجراء دراسة  ،من أعضاء ھيئة التدريس العاملين فيھا
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وقد استفاد الباحث من الدراسات  ).دراسة ميدانية(المعرفة بجامعة الطائف ومتطلبات تطويرھا 
واألساليب  ،المھمة من حيث المنھجية العلمية البحثيةفي التعرف على الجوانب  السابقة

  .الدراسة أداةوبناء  ,المستخدمةواألدوات  ،اإلحصائية

  وأسئلتھامشكلة الدراسة 
رفة من االتجاھات اإلدارية والتربوية الحديثة في عصرنا الحاضر، السيما تعد إدارة المع

وقد بدأت إدارة المعرفة تأخذ موقعاُ  والتطور الھائل في كم المعلومات، مع االنفجار المعرفي
حيث البحث العلمي  ة وخاصة في مراحل التعليم العالي،التعليمي المؤسساتمھما في ممارسات 
وبحكم ترابط مراحل التعليم العام  والتشارك فيھا ونشرھا وتطبيقھا، ويرھاوتوليد المعرفة وتط

إال أن الجامعات تواجه  تطبيق أدارة المعرفة في الجامعات،والعالي نجد أن ھناك محاوالت ل
ك مھارات مما يتطلب إدارة ناجحة قادرة على امتال يتعلق بإدارة المعرفة،صعوبات عدة فيما 
 ألھمية إدارة المعرفة في المؤسسات التعليمية ومنھا الجامعات، وانطالقاً  اً إدارة المعرفة، ونظر

من ندرة الدراسات العربية التي تناولت ھذا الموضوع  على حسب علم الباحث، ومن خالل عمل 
لدى بعض أعضاء  واھتمام الحظ أن ھناك ضعف إدراك كعضو ھيئة تدريس بالجامعة الباحث

م التربوية من المفاھي اكونھوأھميتھا،  إدارة المعرفةبفيما يتعلق  في الجامعات ھيئة التدريس
  الشھراني ودراسة ،)Khababsh, 2009( كما أشارت لذلك دراسةالجديدة على الجامعات، 

)Al Shahrani, 2010(  الرحمن وتادرس  عبدودراسة)Abdel Rahman &Taderes, 
لى إدارة المعرفة بجامعة الطائف ومن ھنا جاءت ھذه الدراسة لتلقي الضوء ع، )2014

لذا تتمثل مشكلة . من وجھة نظر أعضاء ھيئة التدريس) دراسة ميدانية(ومتطلبات تطويرھا 
  :اآلتية األسئلةعلى  اإلجابةالدراسة في 

  المعرفة في جامعة الطائف من وجھة نظر أعضاء ھيئة التدريس ؟ إدارة تطبيق واقع ما .1

  ة في جامعة الطائف من وجھة نظر أعضاء ھيئة التدريس ؟المعرف إدارة معوقات تطبيق ما .2

  من وجھة نظر أعضاء ھيئة التدريس ؟المعرفة في جامعة الطائف  إدارة تطويرما متطلبات  .3

في استجابة أفراد ) α≥  0.05(وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة تھل  .4
قات التي تواجھھا ومتطلبات تطويرھا المعرفة والمعو إدارة تطبيق واقع حولعينة الدراسة 

الرتبة ، الكلية ،جتماعيإلاالنوع (من وجھة نظر أعضاء ھيئة التدريس تعزى لمتغيرات 
 ؟) األكاديمية

  أھداف الدراسة
من وجھة نظر  المعرفة في جامعة الطائف إدارة تطبيق واقع إلىالتعرف ھدفت الدراسة 
المعرفة في جامعة  إدارة تطبيق التي تحد منوالكشف عن المعوقات ، أعضاء ھيئة التدريس

 إدارة تطويرمتطلبات  إلىكما ھدفت التعرف ، ريسالطائف من وجھة نظر أعضاء ھيئة التد
كان ھناك  إذاومعرفة فيما  ،المعرفة في جامعة الطائف من وجھة نظر أعضاء ھيئة التدريس
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 2016، )5(30المجلد ) العلوم اإلنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

استجابة أفراد عينة الدراسة في ) α≥  0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
والمعوقات التي تواجھھا ومتطلبات تطويرھا  الطائفالمعرفة في جامعة  إدارةحول واقع تطبيق 
الرتبة ، الكلية ،النوع االجتماعي(ھيئة التدريس تعزى لمتغيرات  أعضاءمن وجھة نظر 

  ).األكاديمية

  أھمية الدراسة
 أوائلمن  أنھاكما  ،والحديثةالنادرة سات العربية من الدرا أنھاتكمن أھمية ھذه الدراسة في 

 المعرفة بجامعة الطائف ومتطلبات تطويرھا، إدارةالدراسات حسب علم الباحث التي تناولت 
تحفز القادة التربويين وأعضاء ھيئة التدريس على تبني  أنھاكما تكمن أھمية ھذه الدراسة في 

ومن المؤمل أن تقدم نتائج ھذه  ،ھتمام بإدارة المعرفةواال اإلداريةالمعرفة في ممارساتھم  إدارة
الدراسة معلومات وتوصيات ألصحاب القرار والمسئولين والمخططين والمنفذين في جامعة 

 ،له الطائف ومؤسسات التعليم العالي مما يساعدھم على الوصول إلى ما ھو مخطط ومرسوم
ق بموضوع الدراسة من حيث الدراسات وستعمل ھذه الدراسة على إثراء األدب النظري المتعل

ومن المؤمل ان ترفد نتائجھا المكتبات العربية  .السابقة، والنتائج العملية التي سيتم التوصل إليھا
في القيام  آخرينكما تكمن أھمية ھذه الدراسة  في أمكانية استفادة باحثين  ،بمرجع نوعي ھام
  .حاليةلم تتطرق لھا الدراسة ال أخرىبدراسة متغيرات 

  واإلجرائيةالتعريفات االصطالحية 
الجھد المنظم الواعي الموجة من قبل منظمة أو مؤسسة ما من أجل التقاط : المعرفة إدارة

المعرفة ذات العالقة بنشاط تلك المؤسسة وجعلھا  أنواعوجمع وتصنيف وتنظيم وخزن كافة 
بما يرفع مستوى كفاءة اتخاذ جاھزة للتداول والمشاركة بين أفراد وأقسام ووحدات المؤسسة 

  ).,Al Zeyadat 2008(التنظيمي  واألداءالقرارات 

العمليات والجھود التي تساعد القادة التربويين وأعضاء  بأنھا: ويقصد بھا في ھذه الدراسة
وتوزيعھا على العاملين في  ،ھيئة التدريس على جمع وتوليد المعرفة وتصنيفھا وتخزينھا

بتطبيقھا بھدف التوصل ألفضل الممارسات لبلوغ  والتوجه، من خارجھا والمستفيدينالجامعة 
  .األھداف

ھي مؤسسة تعليمية من مؤسسات التعليم العالي تقوم بمھنة التدريس  :جامعة الطائف
  .والبحث العلمي وخدمة المجتمع

 يس قي الكلياتالذين تم تعيينھم للقيام بوظيفة التدر األفرادھم  :ھيئة التدريس أعضاء
الذين ھم ، في جامعة الطائف ممن يحملون درجة الدكتوراه في تخصصاتھم واإلنسانية العلمية
ً  )2015(عملھم للعام الجامعي  رأسعلى  لنظام الھيئة التدريسية المعتمد في جامعة  وعينوا وفقا

  .)ومدرس ،مساعد وأستاذ ،مشارك أستاذ ،أستاذ( العلميةالطائف من ذوي الرتب 
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المعرفة من قبل العاملين في  إدارةالصعوبات والعقبات التي تحد من تطبيق ھي : المعوقات
  .الجامعة

 أعضاءووجھات النظر التي يتم طرحھا من قبل  اآلراءھي مجموعة : متطلبات التطوير
 األھدافالمعرفة في جامعة الطائف بشكل يسھم في تحقيق  إدارةھيئة التدريس لتحسين تطبيق 

  .الدراسة أداةخالل االستجابة على وذلك من ، المخطط لھا

  محددات الدراسة
 المعرفة بجامعة ومتطلبات تطويرھا إدارةالدراسة على  اقتصرت: الحد الموضوعي .1

  ).دراسة ميدانية(

تم تطبيق ھذه الدراسة على أعضاء ھيئة التدريس في جامعة الطائف والذين  :الحد البشري .2
  .)م2015( ھم على رأس عملھم للعام الدراسي

  ).م2015(طبقت الدراسة خالل العام الدراسي : الحد الزمني .3

  .السعودية أقتصر تطبيق االستبانة على جامعة الطائف: الحد المكاني .4

  .اقتصرت الدراسة على استخدام االستبانة لھذه الغاية :الحد المقاسي .5

  منھجية الدراسة
  .راسةطبيعة الد همتئلمال المسحي استخدم الباحث منھجية البحث الوصفي

  ةمجتمع الدراس
ھم برتبة يئة التدريس في جامعة الطائف ممن تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء ھ

ً  عضواً )1545(والبالغ عددھم ) مدرس ،وأستاذ مساعد ،أستاذ مشارك ،أستاذ( لإلحصاءات  وفقا
  ). م2015(الرسمية لجامعة الطائف وذلك للعام الدراسي 

  عينة الدراسة
وذلك  عضو ھيئة تدريس من العاملين في جامعة الطائف) 231(راسة من تكونت عينة الد

اختيارھم بالطريقة الطبقية العشوائية من مجتمع الدراسة الكلي تم ) م2015(للعام الدراسي 
من %) 14.95(ويشكلون ما يقارب نسبته  sampelsisecalculater Roasofa بواسطة

   .مجتمع الدراسة

  أداة الدراسة
وذلك من خالل  ،لتكون أداة الدراسة هاستبان بتطوير الباحث قامالدراسة  افأھدلتحقيق 

واشتملت أداة الدراسة ، )2013(كدراسة عثمان  ،السابقةوالدراسات النظري األدب  مراجعة
 أدارةدرجة تطبيق محور : وھي ،فقرة موزعة على ثالث محاور) 45( على بصورتھا النھائية
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محور متطلبات تطوير أدارة المعرفة في جامعة الطائف و، قرةف) 17(ويتكون من ، المعرفة
معة الطائف ويتكون من المعرفة بجا إدارة تطبيق محور معوقاتو، فقرات) 12( ويتكون من

  .فقرة) 16(

  أداة الدراسةصدق 
من  ينمحكم عشرةتم عرضھا على الدراسة  ألداةمن الصدق الظاھري  للتحقق

فقرات األداة ومدى  مالئمةبھدف التحقق من تحكيمھا ل، المتخصصين في جامعة الطائف
وأي مالحظات وتعديالت يرونھا مناسبة وتم األخذ بمالحظاتھم بما  ،مناسبتھا ألغراض الدراسة

المحكمين لحذف  إجماعمن  )%85( هنسبت واعتمد الباحث ما. دراسةال أھدافيسھم في تحقيق 
كما تم  ،فقرات من محور واقع أدارة المعرفة وبناء على ذلك تم حذف خمس ،أي فقرة إضافةأو 

كما تم حذف فقرتين من محور معوقات  ،المعرفة إدارةحذف ثالثة فقرات من محور متطلبات 
كما  اللغويةصياغة تسعة فقرات من الناحية  وإعادة ،وتم استبدال بعض المفردات ،ألمعرفة إدارة

وبناء على ھذه التعديالت  واحدةالمعرفة لتصبح فقرة  إدارةتم دمج فقرتين في محور واقع 
  .على محاور الدراسة الثالثةه موزع ،)45(بصورتھا النھائية من مكونة أداة الدراسة  أصبحت

  أداة الدراسةثبات 
عضو ھيئة تدريس ) 25(على عينة استطالعيه مكونة من  تم تطبيقھامن ثبات األداة  للتأكد

أسبوعين بين التطبيق األول  زمني مدتة التطبيق بفاصل إعادةو، من خارج عينة الدراسة
كما تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين تقديراتھم على المقياس ككل والمجاالت في ، وإعادته
كما  ،مجاالتلل وثبات اإلعادة للمقياس ألفاكرونباخ  االتساق تم حساب معامل ثبات كما ،المرتين

  ).1(ھو مبين في الجدول 

  .كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت والدرجة الكلية االتساق الداخلي معامل: )1( جدول

ثبات اإلعادة معامل  المحور
 ارتباط بيرسون

كرونباخ ل ثبات معام
 ألفا

 0.78 0.87 واقع تطبيق إدارة المعرفة 
 0.85 0.82 متطلبات تطوير إدارة المعرفة

 0.83 0.84 عرفةالمعوقات التي تواجه تطبيق إدارة الم
 0.91 0.86 الدرجة الكلية

ومتطلبات والمعوقات التي تواجھھا المعرفة  إدارةبأن واقع تطبيق  )1( من الجدوليتبين 
  .تسمح باستخدامھا ألغراض ھذه الدراسةمرتفعه بدالالت صدق وثبات  تتمتعتطويرھا 
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  الدراسة أداةتصحيح 
) √ ( فقرة، بحيث يضع المستجيب إشارة) 45(تكونت أداة الدراسة بصورتھا النھائية من 

أمام كل فقرة لبيان مدى تطابق ما يرد في الفقرة مع ما يناسبه ومدى قناعته الخطية وفقا لتدرج 
الخماسي، موافق بشدة، موافق، محايد، معارض، معارض بشدة وبما أن ) likert(لبكرت 

) 45(ل عليھا المفحوص ھي فقرة فان أدنى درجه يمكن أن يحص) 45( المقياس يتكون من
، وقد تم تصنيف المتوسطات الحسابية لواقع تطبيق أدارة )225(درجة، وأعلى درجة ھي 

  :المعرفة ومتطلبات تطويرھا إلى ما يلي

  .ضمنخف )2.33- 1.00( −

  . متوسط )3.66-  2.34( −

   .مرتفع )5.00-  3.67( −

  إجراءات تنفيذ الدراسة

اد أداة الدراسة في أعدواالعتماد عليھا سابقة الالنظري والدراسات  األدب تم مراجعة −
من صدقھا وثباتھا من خالل تطبيقھا على عينة استطالعية  التأكدومن ثم  .بصورتھا األولية

 .ومالحظاتھم بآرائھم واألخذصدق المحكمين  إلى باإلضافة

خارج قام الباحث بالتأكد من ثبات أداة الدراسة من خالل تطبيقھا على عينة عشوائية من  −
كرونباخ (عضو ھيئة تدريس ومن ثم حساب معامل ) 25(مكونة من ، نطاق عينة الدراسة

تطبيقھا على  تم ،البحث وثباتھا أداةوبعد التحقق والتأكد من صدق  ،لالتساق الداخلي) الفا
  .عينة من أعضاء ھيئة التدريس في جامعة الطائف

التحليالت  إجراءومن ثم ، حاسوبياوتفريغ البيانات  ،الدراسة أداةقام الباحث بجمع  −
  .المناسبة واستخراج النتائج ومناقشتھا اإلحصائية

  متغيرات الدراسة

  المتغيرات المستقلة

  .إمرأة – رجل - :وله مستويان النوع االجتماعي −

  .مدرس –أستاذ مساعد  -أستاذ مشارك  - أستاذ : مستويات أربعةوله  األكاديميةالرتبة  −

  .هأنساني –علمية -: ويانتمس ولھا الكلية −

  .)دراسة ميدانية(المعرفة بجامعة الطائف ومتطلبات تطويرھا  إدارة: المتغير التابع −
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  المعالجات اإلحصائية
والثاني والثالث تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات  األول السؤالعن  لإلجابة

والمقارنات البعديه المتعدد لتباين تحليل اتم استخدام  عن السؤال الرابع لإلجابةو ،هالمعياري
   .هبطريقة شفي

  ومناقشتھا نتائج الدراسة

أدارة المعرفة بجامعة الطائف من وجھة  تطبيقما واقع : ومناقشتھا السؤال األولنتائج 
  نظر أعضاء ھيئة التدريس؟

المعيارية لإلجابة عن ھذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
والدرجة  األداةھيئة التدريس على فقرات مجاالت  أعضاءأفراد عينة الدراسة من  باتالستجا
  .ذلك يبين )2( والجدول ةالكلي

المعرفة على  إدارةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وواقع تطبيق : )2(جدول 
  .ككل مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية واألداةأداة الدراسة فقرات 

المتوسط  الفقراتالرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

تطبيق  واقع
 إدارة
 المعرفة

أعضاءإلىتوصل المعرفة المتوفرة 15 1
  مرتفع 1.29 4.03.ھيئة التدريس في الجامعة

تحدد الجامعة الفجوات ذات العالقة 7 2
 مرتفع 1.16 4.02.بالمعرفة

3 14 
اعيةاإلبداألفكارتشجع الجامعة

ألعضاء ھيئة التدريس لتنمية الميزة 
.التنافسية فيما بينھم

 متوسط 1.04 3.65

تحفز أعضاء ھيئة التدريس المؤھلين 8 4
 متوسط 1.30 3.63.لالستفادة من ما يمتلكونه من معرفة

تضع تعليمات واضحة لالستفادة من 3 5
 متوسط 1.25 3.60.المعرفة المخزونة لديھا

نافس االيجابي بين أعضاءتشجع الت 10 6
 متوسط 1.16 3.50.المعرفةإدارةھيئة التدريس في

تحفظ المعرفة بطريقة يسھل على 11 7
 متوسط 1.28 3.48.إليھاأعضاء ھيئة التدريس الوصول

تنظم المعلومات والبيانات المتوفرة 2 8
 متوسط 94. 3.37.وتوزعھا بين أعضاء ھيئة التدريس

عد البيانات المتوفرةتستخدم قوا 4 9
 متوسط 1.27 3.30 .بسرعةالمعرفة الالزمةإلىللوصول
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 )2(تابع جدول رقم ... 

المتوسط  الفقراتالرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

واقع تطبيق 
إدارة 
 المعرفة

تنظم الجامعة المعرفة بشكل يساھم في 12 10
 سطمتو 1.23 3.27.حل المشكالت التي تواجھھا

11 5 
اإلدارةأسلوبتستخدم الجامعة

االلكترونية لنشر وتداول المعلومات 
.بين أعضاء ھيئة التدريس

 متوسط 1.37 3.23

12 9 
تدون الخبرات والتجارب التي يقوم بھا 

أعضاء ھيئة التدريس في قواعد 
.المعرفة كأنظمة خبيرة

 متوسط 1.02 3.05

13 16 
سائلو(تكنولوجية حديثةأنظمةتوفر

لنقل المعرفة  .....)، انترنت ،اتصال
.بين أعضاء ھيئة التدريس

 متوسط 1.24 3.05

المعرفيةاألصولتعالج الجامعة 6 14
 متوسط 1.13 2.98.باستخدام تكنولوجيا المعلومات

توفر مناخ مناسب لتبادل المعرفة في 17 15
 متوسط 1.26 2.93.بين أعضاء ھيئة التدريساألفكار

16 13 
ترصد الجامعة المعرفة المتاحة

والمتجددة بشكل منظم من مصادرھا 
.المختلفة

 متوسط 1.17 2.92

تشجع عملية تبادل المعرفة بين أعضاء  1 17
 متوسط 1.18 2.83.اإلبداعيةاتھمرھيئة التدريس لرفع قد

 متوسط 51. 3.34واقع تطبيق إدارة المعرفة

المعرفة  إدارة تطبيقاقع ة لوواالنحرافات المعياريية المتوسطات الحساب) 2(يبين الجدول 
تقدير  ضمن درجةإدارة المعرفة تطبيق  جاء واقع حيث، ككل واألداةعلى مجاالت أداة الدراسة 

الدور  إلى، ويعزوا الباحث ذلك )51(.وانحراف معياري  )3.34(بمتوسط حسابي بلغ و، متوسط
ھا في استخدام المعرفة وتطبيق اإلبداعئة التدريس على ھي أعضاءتحفيز الجامعة في  بهالذي تقوم 

المعرفة لما لھا  بإدارةالجامعة  اھتمام إلىكما يعزوا الباحث ذلك  .في مجال عملھم لالستفادة منھا
  .من أھمية في تنمية عضو ھيئة التدريس

أعضاء ھيئة  إلىتوصل المعرفة المتوفرة "والتي تنص على ) 15(جاءت الفقرة رقم و
، وبدرجة تقدير مرتفع )4.03(في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ  ."تدريس في الجامعةال

لجميع المعرفة المتوفرة  إيصالمن خالل المعرفة  بإدارة الجامعة اھتمام إلىويمكن تفسير ذلك 
 عليھم وتوفير الوقت والجھد ا فيما بينھم لزيادة مخزونھم المعرفيھوتوزيع ھيئة التدريس أعضاء
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 وأداءھمتطوير قدراتھم ومھارتھم  مما ينعكس على إليھاوالوصول في البحث عن المعرفة 
  .التدريسي في تخريج طلبة متميزين مسلحين بالعلم والمعرفة

دراسة عبد و ،),Khababsh 2009(تختلف نتيجة ھذه الدراسة مع نتيجة دراسة خباش 
  ).,Abdel Rahman, Taderes 2014(الرحمن وتادرس 

تشجع عملية تبادل المعرفة بين أعضاء ھيئة التدريس "ونصھا ) 1(ما جاءت الفقرة رقم بين
 إلىذلك  ويمكن تفسير). 2.83(خيرة وبمتوسط حسابي بلغ بالمرتبة األ" اإلبداعيةاتھم رلرفع قد

تبادل المعرفة فيما بينھم النشغالھا بوظائفھا وقلة  على عضاء ھيئة التدريسألالجامعة تشجيع قلة 
وجود الوقت لديھا لتوعية أعضاء ھيئة التدريس في تبادل المعرفة فيما بينھم لالستفادة من 

 اإلبداعيةقلة اھتمام الجامعة بتنمية القدرة  إلىكما يمكن تفسير ذلك ، خبراتھم ومعلوماتھم
  . ألعضاء ھيئة التدريس من خالل تشجيعھم على تبادل المعرفة فيما بينھم

دراسة عبد و، ),Khababsh 2009(اسة مع نتيجة دراسة خباش تتفق نتيجة ھذه الدر
  ).Taderes, & Abdel Rahman 2014(الرحمن وتادرس 

أدارة المعرفة بجامعة الطائف من تطبيق ما معوقات  :نتائج السؤال الثاني ومناقشتھا
  وجھة نظر أعضاء ھيئة التدريس؟ 

 لمعوقاتية واالنحرافات المعيارية لإلجابة عن ھذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحساب
 )3(أدارة المعرفة بجامعة الطائف من وجھة نظر أعضاء ھيئة التدريس، والجدول  تطبيق

  .يوضح ذلك

 إدارة المعرفة تطبيق درجة معوقاتلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : )3(جدول 
  .سب المتوسطات الحسابيةمرتبة تنازلياً ح ككل واألداةالدراسة  أداةعلى فقرات 

المتوسط  الفقراتالرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 المعوقات

 أعضاءشيوع ثقافة احتكار المعرفة بين  22 1
 مرتفعه 1.34 3.85 .ھيئة التدريس

ر في مقاومة أعضاء ھيئة التدريس التغيي 19 2
 مرتفعه 1.23 3.70 .الجامعة

 متوسطه 1.18 3.60 .اآلخرين فكارألتجاھل الجامعة  26 3
 متوسطه 1.08 3.55 .بالجامعة اإلداريةفي المركزية  اإلفراط 23 4

الجامعة مما ھو  إدارةضعف استفادة  18 5
 متوسطه 1.19 3.35 .متاح من معارف وخبرات

 متوسطه 1.09 3.28 .المعقدة في الجامعة اإلدارية اإلجراءات 29 6
 متوسطه 1.41 3.13 .الجامعة داراتإضعف التنسيق بين  24 7
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 )3(تابع جدول رقم ... 

المتوسط  الفقراتالرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 المعوقات

قلة المختصين في الجامعة من أعضاء  27 8
 متوسطه 1.59 3.10 .المعرفة بإدارةھيئة التدريس 

9 28 
عدم وجود وحدة تنظيمية مستقلة 

 إدارةعلى  باإلشرافنى بالجامعة تع
 .المعرفة

 متوسطه 1.31 3.07

تدني مستوى مشاركة أعضاء ھيئة  25 10
 متوسطه 1.13 3.02 . التدريس في اتخاذ القرار

 أعضاءالصراعات التنظيمية السلبية بين  21 11
 متوسطه 1.11 2.68 .ھيئة التدريس

ضعف االستفادة من التقنيات المتوفرة في  20 12
 متوسطه 89. 2.57 . الجامعة

 متوسطة 69. 3.24 معوقات تطبيق إدارة المعرفة

 إدارةتطبيق المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعوقات ) 3(يبين الجدول 
إدارة المعرفة تطبيق حيث جاءت معوقات  ،ككل واألداةالمعرفة على مجاالت أداة الدراسة 

ويعزوا الباحث  ،)69(.وانحراف معياري  )3.24(ضمن درجة متوسطة وبمتوسط حسابي بلغ 
التي تحد من معوقات اللمواجھة  من قبل الجامعة بوضع الخطط الالزمة ھتمامالاقلة  إلىذلك 

قات مواجھة معولدى أعضاء ھيئة التدريس في والتدريب قلة الخبرة  والى ،المعرفة إدارةتطبيق 
المادية الالزمة  اإلمكاناتعدم تخصيص  إلىلك كما يمكن تفسير ذ، والتغلب عليھا المعرفة إدارة

  .الروتينية المعقدة في الجامعة اإلدارية اإلجراءاتوالى لمواجھة تلك المعوقات 

ھيئة  أعضاءشيوع ثقافة احتكار المعرفة بين "والتي تنص على ) 22(الفقرة رقم جاءت و
ويعزوا . تقدير مرتفعه، وبدرجة )3.85(في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ " التدريس

التي تحث أعضاء ھيئة بعقد الندوات والنشرات التوعويه  قلة قيام الجامعة إلىالباحث ذلك 
قلة وجود وعي لدى بعض  إلىكما يمكن تفسير ذلك ، فيما بينھم التدريس على نشر المعرفة

والمعارف  فيما بينھم لتبادل الخبراتأعضاء ھيئة التدريس بأھمية نشر المعرفة وتبادلھا 
  .فيما بينھم منھاستفادة الوا

" من التقنيات المتوفرة في الجامعةضعف االستفادة "ونصھا ) 20(بينما جاءت الفقرة رقم 
قلة امتالك أعضاء ھيئة  إلىويعزوا الباحث ذلك  )2.57(بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ 

 التغلب على في ه التقنيات واالستفادة منھافي كيفية استخدام ھذ الالزمة التدريس الخبرة والمھارة
عضاء ھيئة بعقد دورات تدريبية ألھتمام القلة ا إلىكما يمكن تفسير ذلك  ،المعرفة إدارةمعوقات 
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 المعرفةاستخدام ھذه التقنيات الحديثة واالستفادة منھا في البحث عن  للتمكن منالتدريس 
  .فيما بينھموتخزينھا وتوزيعھا  ورصدھا

دراسة عبد و ،),Khababsh 2009(تيجة ھذه الدراسة مع نتيجة دراسة خباش تتفق ن
  ).Taderes, & Abdel Rahman 2014(الرحمن وتادرس 

أدارة المعرفة بجامعة الطائف من  تطوير متطلبات ما :نتائج السؤال الثالث ومناقشتھا
  وجھة نظر أعضاء ھيئة التدريس؟

توسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة لإلجابة عن ھذا السؤال تم استخراج الم
أدارة المعرفة بجامعة الطائف من وجھة نظر أعضاء ھيئة التدريس، والجدول  تطويرمتطلبات 

  .يوضح ذلك )4(

بجامعة  إدارة المعرفة تطوير متطلباتلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : )4(جدول 
  .مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية ككل اةواألد األداةعلى فقرات الطائف 

المتوسط  الفقرات الرقمالرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة متطلبات 
 تطوير إدارة
 المعرفة

المعرفة في  إنتاجتعزيز القدرة على  36 1
 ةمرتفع 94. 4.22 .الجامعة

المعرفة في الخطط  إدارة إدراج 40 2
 ةمرتفع 1.22 3.80 .للجامعة اإلستراتيجيةالتنفيذية 

 ةمتوسط 99. 3.62 .توفير الجامعة للتقنيات الحديثة  33 3

تخصيص جزء من ميزانية الجامعة  37 4
 ةمتوسط 1.01 3.58 .المعرفة  إدارةلدعم برامج 

تطوير بيئة العمل بما يتيح المشاركة  43 5
 ةمتوسط 1.21 3.50 .والتفاعل بين أعضاء ھيئة التدريس

 ةمتوسط 1.14 3.45 .تطوير نظام الحوافز الجامعية 38 6

7 31 
االستفادة من الكفاءات العلمية 

الموجودة في الجامعة في تعزيز 
 .المعرفة إدارةتطبيقات 

 ةمتوسط 1.32 3.43

توفير الحرية المھنية المنضبطة  39 8
 ةمتوسط 1.55 3.37 .ألعضاء ھيئة التدريس

ريس استقطاب أعضاء ھيئة التد 30 9
 ةمتوسط 1.37 3.37 .المعرفة إدارةالمؤھلين في مجال 
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 )4(تابع جدول رقم ... 

المتوسط  الفقرات الرقمالرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة متطلبات 
تطوير إدارة 
 المعرفة

 اإلبداعتشجيع المنافسة على تحقيق  42 10
 ةمتوسط 1.47 3.35 .لدى أعضاء ھيئة التدريس

 ةمتوسط 1.47 3.15 .المعرفة في الجامعة إدارةثقافة  نشر 41 11

توفير الجامعة لوسائل التعلم  34 12
 ةمتوسط 99. 2.93 .االلكتروني

 إدارةالجامعية لمفھوم  اإلدارةتبني  35 13
 ةمتوسط 1.17 2.92 .المعرفة

عقد الدورات التخصصية في مجال  32 14
 ةمتوسط 96. 2.57 .المعرفة إدارة

 متوسطة 73. 3.38 تطوير إدارة المعرفة متطلبات

 إدارة تطويرالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتطلبات ) 4(يبين الجدول 
إدارة المعرفة  ويرتطحيث جاءت متطلبات  ،ككل واألداةالمعرفة على مجاالت أداة الدراسة 

 يعزوا الباحثو ،)73(.وانحراف معياري  )3.38(ضمن درجة متوسطة وبمتوسط حسابي بلغ 
تساعد على  التيجزء من ميزانيتھا لتوفير المتطلبات الالزمة  تخصيص الجامعة قلة إلىذلك 
المعرفة لعقد ورش  بإدارةصين تخصقلة وجود م إلىكما يمكن تفسير ذلك  ،المعرفة إدارة تطوير

  .وكيفية تطويرھا المعرفة إدارةتدريبية في 

" المعرفة في الجامعة إنتاجتعزيز القدرة على "تنص على والتي ) 36(جاءت الفقرة رقم و
ويعزوا الباحث ذلك  ،ةوبدرجة تقدير مرتفع ،)4.22(في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ 

 األبحاث إعدادالمعرفة من خالل  إنتاجقيام الجامعة بتشجيع أعضاء ھيئة التدريس على  إلى
 الجامعةداخل  المتنوعة المعرفةير كم ھائل من والكتب العلمية وغيرھا مما يساعد في توف

بتقديم الحوافز  الجامعةقيام  إلىكما يمكن تفسير ذلك  ،وتبادلھا بين أعضاء ھيئة التدريس
  .المعرفة من خالل البحث العلمي إنتاجألعضاء ھيئة التدريس لتشجيعھم على المتنوعة 

" المعرفة إدارةصصية في مجال عقد الدورات التخ"ونصھا ) 32(ما جاءت الفقرة رقم بين
 إلىذلك  ويمكن تفسيرتقدير متوسطة وبدرجة  ).2.57(بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ 

في والمتخصصين في مجال أدارة المعرفة للقيام بعقد الدورات التخصصية قلة توفر الخبراء 
الى و ،مثل تلك الدوراتعدم وجود مكان مناسب لعقد  إلىكما يمكن تفسير ذلك ، المعرفة إدارة

  .ھيئة التدريس ألعضاءالجامعة لعقد الدورات التخصصية  إدارةعدم وجود الوقت لدى 

ودراسة عبد  ،),Khababsh 2009(تتفق نتيجة ھذه الدراسة مع نتيجة دراسة خباش 
  .)Taderes, & Abdel Rahman 2014(الرحمن وتادرس 
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عند مستوى  فروق ذات داللة إحصائيةھل توجد " :السؤال الرابع ومناقشتھانتائج 
أدارة المعرفة بجامعة تطبيق  في استجابة أفراد عينة الدراسة حول واقع )α≥  0.05( الداللة

، والكلية، االجتماعيالنوع ( الطائف والمعوقات التي تواجھھا ومتطلبات تطويرھا تعزى لمتغير
  ؟)والرتبة األكاديمية

الستجابة أفراد عينة الدراسة  اد على تحليل التباين المتعدداالعتملإلجابة عن ھذا السؤال تم 
أدارة المعرفة بجامعة الطائف والمعوقات التي تواجھھا ومتطلبات تطويرھا تطبيق  حول واقع

  .أدناه يوضح ذلك )5( والجدول ،والرتبة األكاديمية، والكلية ،االجتماعي النوع حسب متغير

أدارة المعرفة بجامعة الطائف والمعوقات التي  تطبيقواقع لتحليل التباين المتعدد : )5(جدول 
  .والكلية والرتبة األكاديمية االجتماعي النوعير حسب متغتطويرھا  تواجھھا ومتطلبات

مجموع   المصدر  المحور
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
الداللة   قيمة ف  المربعات

  اإلحصائية
المعوقات 

التي تواجه 
إدارة تطبيق 
 المعرفة

 000. 3.17 10.56 1 10.56  النوع االجتماعي
  0.54 9.40 31.30 1 31.30  الكلية
 0.000 0.66 2.21 3 6.56  الرتبة
   3.33 225 748.95  الخطأ
    230 797.55  الكلي

تطبيق واقع 
 إدارة المعرفة

 000. 2.91 8.447  1  8.447  النوع االجتماعي
  0.72 12.43 36.054 1 36.054  الكلية
 0.00 1.01 2.92 3 8.76  الرتبة
   2.90 225 654.34  الخطأ
    230 707.60  الكلي

متطلبات 
تطوير إدارة 

 المعرفة

 0.071 1.68 5.726  1  5.726  النوع االجتماعي
 0.11 9.18 31.334 1 31.334  الكلية
 0.00 0.76 2.62 3 7.87  الرتبة
   3.41 225 768.33  الخطأ
    230 813.26  الكلي

 000. 1.58 6.300  1 6.300  النوع االجتماعي الدرجة الكلية
  0.14 4.66 18.528 1 18.528  الكلية
 0.00 0.80 3.18 3 9.56  الرتبة
   3.97 225 894.32  الخطأ
    230 928.71  الكلي
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 )α≥  0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  وجود) 5(يتبين من الجدول 
 تواجهالمعرفة ومجال المعوقات التي  إدارة تطبيق في مجال واقعالنوع االجتماعي  لمتغيرزى تع

 إحصائيةوعدم وجود فروق ذات داللة  ،اإلناثأدارة المعرفة وفي الدرجة الكلية لصالح تطبيق 
تفاوت في وجھات ك ھنا ويعزوا الباحث ذلك الى أن. في مجال متطلبات تطوير أدارة المعرفة

كما يعزوا الباحث ، وفي المعوقات التي تواجھھافي أدارة المعرفة  واإلناثر بين الذكور النظ
  .من الذكور أكثرالمعرفة  بإدارةوباالھتمام بالعمل  أاللتزاميهاإلناث ذلك الى طبيعة 

تعزى لمتغير الكلية  )α≥  0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة 
ھيئة  أعضاءفي وجھات النظر بين  االتفاق إلىويعزوا الباحث ذلك . الدراسة في جميع محاور

المعرفة والمعوقات التي  إدارةوالكليات العلمية حول واقع تطبيق  اإلنسانيةالتدريس في الكليات 
أن أعضاء ھيئة التدريس يعملون في  إلىكما يعزوا الباحث ذلك  ، تواجھھا ومتطلبات تطويرھا

تواجھھا المعرفة ومتطلبات تطويرھا والمعوقات التي  إدارة تطبيق لجامعية لذا فاننفس البيئة ا
  .متشابھه لديھم

تعزى لمتغير الرتبة  )α≥  0.05(عند مستوى الداللة  إحصائية داللةوجود فروق ذات 
ات ية تم استخدام المقارنولبيان الفروق الزوجية الدالة إحصائيا بين المتوسطات الحساب األكاديمية

  ).6(كما ھو مبين في الجدول  هبطريقة شفيالبعديه 
  .ألثر الرتبة األكاديمية شفيةالمقارنات البعدية بطريقة : )6(جدول 

المتوسط    المحور
أستاذ  أستاذ الحسابي

مشارك
أستاذ 
  مدرس مساعد

المعوقات التي
تواجه تطبيق 
 إدارة المعرفة

    3.09أستاذ
     *3.68.58أستاذ مشارك
    *50. 3.17.08 أستاذ مساعد

   02. *48. 3.20.11 مدرس
واقع تطبيق إدارة

  المعرفة
    2.92أستاذ

     *3.72.80أستاذ مشارك
    *55. 3.18.25أستاذ مساعد

   03. 52. 3.21.28 مدرس
تطويرمتطلبات

  إدارة المعرفة
    2.88أستاذ

     *3.63.75أستاذ مشارك
    36. 3.27.39ذ مساعدأستا

   02. 34. 3.29.41 مدرس
    2.98أستاذ الدرجة الكلية

     *3.67.70أستاذ مشارك
    *47. 3.21.23أستاذ مساعد

   03. *44. 3.23.25 مدرس
  ).α≥  0.05(دالة عند مستوى الداللة   *
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  :ما يلي) 6(يتبين من الجدول 

أستاذ مشارك من جھة وكل من أستاذ  بين) α≥  0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية  −
 المعوقاتوجاءت الفروق لصالح أستاذ مشارك في  أخرىوأستاذ مساعد ومدرس من جھة 
  .وفي الدرجة الكلية، التي تواجه تطبيق إدارة المعرفة

أستاذ مشارك من جھة وكل من أستاذ  بين )α≥  0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية  −
واقع تطبيق إدارة  عد من جھة أخرى، وجاءت الفروق لصالح أستاذ مشارك فيوأستاذ مسا
  . المعرفة

أستاذ مشارك وأستاذ وجاءت الفروق  بين) α≥  0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية  −
   .متطلبات تطوير إدارة المعرفةلصالح أستاذ مشارك في 

ك من جھة وكل من أستاذ أستاذ مشار بين) α≥  0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية  −
الدرجة وجاءت الفروق لصالح أستاذ مشارك في  أخريوأستاذ مساعد ومدرس من جھة 

 الكلية

 أستاذيلحظ مما سبق أن جميع الفروق جاءت في جميع المجاالت وفي الدرجة الكلية لصالح 
 مھارةو خبرةمشارك لديه  أستاذأن عضو ھيئة التدريس برتبة  إلىذلك  مشارك ويمكن تفسير

 المعرفة بإدارةمساعد ومدرس  وأستاذ أستاذمن عضو ھيئة التدريس برتبة  أكثر واھتمام
المعرفة سعيا لتطوير نفسه من  إدارةتطبيق  هوالحد من المعوقات التي تواج ومتطلبات تطويرھا

 كما يمكن تفسير ذلك الى خبرة عضو ھيئة التدريس برتبة أستاذ ،رتبة أستاذ إلىاجل االرتقاء 
  .المعرفة والتي اكتسبھا من خالل سنوات العمل الطويلة إدارةمشارك في 

، وتختلف نتيجة ),Al Otaibi 2009(ھذه الدراسة مع نتيجة دراسة العتيبي  نتيجةتتفق 
ودراسة عبد الرحمن وتادرس ). ,Khababsh 2009(ھذه الدراسة مع نتيجة دراسة خباش 

)2014 & Taderes, (Abdel Rahman 

  ياتالتوص

ھيئة التدريس في جامعة الطائف على أدارة المعرفة من خالل الدورات  أعضاء تدريب −
 .لنشر الوعي بأھمية وفوائد تطبيق أدارة المعرفة ،التدريبية وورش العمل والندوات

المعرفة  إلىتوفير التقنيات الحديثة التي تسھل على أعضاء ھيئة التدريس التوصل  −
 .واالستفادة منھا

امعة باستقطاب أعضاء ھيئة تدريس متخصصين في مجال أدارة المعرفة لالستفادة قيام الج −
 .من خبراتھم في تطوير المعرفة

المعرفة  إدارةفيما يتعلق بتطبيق  اإلبداعية األفكارتشجيع أعضاء ھيئة التدريس على تقديم  −
 .في جامعة الطائف 
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 .يعھا فيما بينھم لالستفادة منھمتوعية أعضاء ھيئة التدريس بأھمية المعرفة وتخزينھا وتوز −

 ،مشارك أستاذ ،مساعد وأستاذ ،أستاذ( األكاديميةھيئة التدريس من الرتب  أعضاءاھتمام  −
 .واإلداريةالمعرفة في ممارساتھم األكاديمية  بإدارة) مدرس
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