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  :الملخص
اإلداري لإلداریین إدارة المعرفة في رفع األداء وضع تصور مقترح لدور ھدفت الدراسة إلى 

) ٢٠٩(األكادیمیین في جامعات منطقة المكرمة، واستخدمت المنھج الوصفي، وتكونت عینة الدراسة من 
، وبعد ٢٠١٣/٢٠١٤للعام الدراسي) العزیز، الطائف أم القرى، الملك عبد(إداریًا وإداریة من جامعات 

نحرافات المعیاریة، ومصفوفة معامالت جمع البیانات تم تحلیلھا باستخدام المتوسطات الحسابیة واال
االرتباط والتحلیل العاملي، وأظھرت النتائج أن تقدیر عینة الدراسة لمتطلبات إدارة المعرفة واألداء 

، وكشفت النتائج وجود ’اإلداري لإلداریین األكادیمیین في جامعات منطقة مكة المكرمة جاء متوسطًا
ومعامالت ارتباط موجبة، وعالقة طردیة بین ) α≥ 0,01(لداللة عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى ا

إدارة المعرفة واألداء اإلداري، وانتھت الدراسة وضع تصور مقترح إلدارة المعرفة في رفع األداء 
  .  اإلداري لإلداریین األكادیمیین في جامعات منطقة مكة المكرمة، والتي أوصت بتطبیقھ

  ة، األداء اإلداري، اإلداریین األكادیمیین  المعرفإدارة: الكلمات الدالة
PROPOSED ROLE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT IN RAISING 

PERFORMANCE MANAGEMENT FOR ACADEMIC AT MECCA 
UNIVERSITY 

ABSTRACT: 
The study aimed at proposing a role for knowledge management on raising 

the administrative performance of the academic administrators at Mecca region 
universities.  

The study sample consisted of (214) male and female administrators from 
Mecca region universities (Umm Al Qura University ،King Abdulaziz University 
&Taif University) of the academic year 2013/2014 ،and after collecting the data ،
it was analyzed using the arithmetic means ،standard deviations ،the matrix of 
correlation coefficients ،and factor analysis.  

The findings of the study showed that ،the estimate of the study sample of 
the knowledge management requirements and the administrative performance of 
the academic administrators at Mecca region universities was medium ،and the 
results revealed the existence of a statistically significant relationship at the level 
of significance (α ≤ 0.01) ، positive correlation coefficients and a direct 
relationship between knowledge management and the administrative 
performance. 

In the light of that ،the study concluded to a proposed role for knowledge 
management on raising the administrative performance of the academic 
administrators at Mecca region universities. 
Keywords: Knowledge management ،Administrative Performance ،
Academic Administrators. 
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  :مقدمة
 في كبیرة وتحدیات سریعة تغیرات السنوات األخیرة من القرن الحادي والعشرین شھدت

 بروز  اإلدارة التربویة والشؤون التعلیمیة خاصة، ولعل سبب ذلكاإلدارة بعامة، وفي عالم عالم
 االبتكارات العمالقة، وتالحق المنظمات بین اإلستراتیجیة والتحالفات واالندماجات العولمة ظاھرة

في  المتوافرة المعرفة، حیث أصبحت المعرفة اقتصاد یسمى ما بروز ثم ومن السریعة، واإلبداعات
 ھي الناجحة المنظمات  فإن ونتیجة لذلك غیرھا، عن تمیزھا لھا تنافسیة میزة المؤسسات المختلفة 

 وإدارة ھذه قیادة لیتمكنوا من  بھا األفراد العاملین وتنمیة وتطویر واختیار باستقطاب تقوم التي
 بالبیئة الموجودة المختلفة التقنیات فرص تستغل التي ھي الناجحة المنظمات أن كما المنظمات،

 المھرة األفراد توافر من التأكد ھو الیوم المنظمات أمام الرئیس بھا، من ھنا فإن التحدي طةالمحی
  .المتمیزین بأداء فعال لمھامھم

وتحتل  مؤسسات التعلیم العالي أھمیة بالغة في النظام التعلیمي، وتكمن أھمیتھا في أنھا 
فراد وتشكلیھم معرفیًا وتقنیًا، للقیام تسھم في تطویر األفراد والقوى البشریة، وتعمل على إعداد األ

بالوظائف المختلفة التي یتطلبھا المجتمع، وبالتالي تعد أداة للنھوض باألفراد والجماعات، وأساسًا 
ولذا أصبح التعلیم العالي مجاًال الستثمار الطاقات البشریة، . في حفظ كیان األمة، وبنائھا الحضاري

بنائي والعمراني للمجتمعات والدول، حیث إن ثروات األمم تقدر وإعدادھا، لما یقتضیھ النھوض ال
  .)٢٠١٣العازمي، (بما یتوافر لھا من طاقات، وقوى بشریة مؤھلة، ومدربة على العمل واإلنتاج

أولى  من وأدوارھا، عملھا طبیعة وبحكم المؤسسات أھم من باعتبارھا تعد الجامعاتكما 
لدیھا،  الملموسة وغیر الملموسة الموجودات إدارة في فةالمعر إدارة مدخل تسلك ألن المؤسسات

 في تتمثل قویة معرفیة أساسیة بنیة من تمتلكھ المبدأ، بما ھذا لتبني مالءمة المؤسسات أكثر ومن
من  لدیھا یتوافر وبما ونظریة، علمیة تخصصات من تتضمنھ وبما والتقنیة، البشریة وجود العناصر

 إال منظمات ھي المجتمعیة، فما الخدمة في بھ تسھم وبما لوماتیة،مع ونظم ومصادر بحثیة مراكز
  ).٢٠١٢القرشي، ( المعرفة إلدارة

مع  للتكیف ومعاصرة ھادفة إداریة الیوم، ووسیلة الحقیقي لمنظمات العصب المعرفة وتعد
دیة الثروة الفكریة واالقتصا إیجاد في أھمیة األكثر المورد ھي المعرفة أن إذ العصر، متطلبات

 العدید إطارھا في تصاعدت التي الفكریة المعطیات في ظل واإلبداع التمیز وتحقیق واالجتماعیة،
 اإلنسانیة المجتمعات رقعة واتساع المعلومات والخصخصة وثورة كالعولمة الفكریة، المفاھیم من

  ). ٢٠١٠ حمود،(المختلفة 
یتوفر لدیھا من  ما ظیفوتو وإدارة تنظیم إلى مختلف المؤسسات ذلك اتجھت ضوء وفي

 منھا القصوى لالستفادة المتراكمة؛ والضمنیة الصریحة والمعلومات والقدرات والمھارات الخبرات
 االستجابة وسرعة واتخاذ القرارات، صنع عملیة ومساندة اإلستراتیجیة، أھدافھا تحقیق في

المالك ( التسعینیات یةبدا في المعرفة إدارة مبدأ ظھور إلى التوجھ ھذا أدى واالبتكار، وقد
  ). ٢٠٠٢واألثري،

 یفرض على العالمیة وتحدیاتھ العصري بمفھومھ المعرفة إدارة حقل فإن سبق ما على بناء
 علیھا تبنى التي األسس من المعرفة إذ أصبحت إدارة المجال، ھذا في أكبر بجھد تقوم أن الجامعات

 تحٍد كبیر  یشكل وھذا الحاضر، الوقت يف لخبراء العالم الشاغل الشغل وھي المتقدمة، األمم
 ھذا على إستراتیجیاتھا المعرفة، وتبني إدارة نوعیة في نقلة تحدث أن علیھا ویفرض للجامعات،

األساس، وتأتي ھذه الدراسة لطرح دور مقترح إلدارة المعرفة في رفع األداء اإلداري لإلداریین 
  . األكادیمیین في جامعات منطقة مكة المكرمة
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  :شكلة الدراسة وأسئلتھام
 میزة تنافسیة لتحقیق تنافسي استراتیجي عنصر للمعرفة بأنھ  االقتصادي جاء المفھوم

 الفكر أن العالم في علماء اإلدارة قرر ھذا أجل ومن والبشریة المادیة المجتمع موارد كل في عالمیة
 عن النظر بغض و والعامة الخاصة  نجاح المنظمات وسائل أھم من والمبتكرة المتجددة والمعرفة

 تواكب لكي أعمالھا ھندسة أو نفسھا تشكیل تعید أن علیھا فرض نشاطھا، وھذا نوع أو أھدافھا
  . المعرفة نشر و بإنتاج تقوم والتي المعرفة على المستندة نموذج المنظمة

وجوانب القصور في الجامعات  المشكالت من العدید إلى وجود)  ٢٠٠٧(یشیر العتیبي 
 واحتیاجات الخاص الجامعي والقطاع التعلیم بین التواصل والتعاون  عودیة والمتمثلة بضعفالس

 التدریس، ھیئة العلمیة ألعضاء اإلنتاجیة وضعف التدریس، ھیئة عضو وتطویر وإعداد التنمیة،
والبرامج  األنشطة توجھ بحثیة سیاسة أو العلمي للبحث استراتیجیة التي تدعم مشكلة غیاب

 الجامعات، كما یشیر الواقع إلى افتقار التنسیق بین العلمي، البحث على اإلنفاق وضعف فة،المختل
  . المعلومات وأنظمة مصادر قواعد وقصور

كما أن المؤسسات التعلیمیة في العصر الحدیث تعاني من ضغوط االنفتاح المعرفي التي 
 یختلف بعضھا مع المعتقد اإلسالمي أفرزتھا موجة العولمة بما تحملھ من قیم ومبادئ وأخالقیات قد

وقد یتفق البعض اآلخر ومن أجل تنقیة التعلیم من أي شوائب دخیلة قد تفسد على طالبنا تنشئتھم 
السویة أصبح لزامًا على اإلدارة المدرسیة  توظیف إدارة المعرفة على نحو صحیح لتحقیق أھدافھا 

أنھ البد للمنظمات )  "٢٧:ھـ١٤٣٣(منصورویؤكد ذلك ما ذكره بوعشة و. التربویة والتعلیمیة
المعاصرة الیوم أن تعید النظر في وظائفھا التقلیدیة في إطار المعرفة إذ ینبغي أن یكون ھناك دور 

أن التوجھات نحو ) "١٧: ٢٠١٢(ویضیف الحربي" جدید لوظیفة جدیدة یشار إلیھا بوظیفة المعرفة
علیمي بصفة عامة، وتزداد أھمیتھ على وجھ المعرفة وإدارتھا مطلب للمجتمع التربوي والت

الخصوص عندما تتعلق بالقیادات المؤثرة حیث أن المشرف التربوي في مقدمة ھذه القیادات 
  "المؤثرة

 في یساعد سوف المعرفة لمبدأ إدارة السعودیة الجامعات تبني وتفترض الدراسة الحالیة بأن
 زیادة ومواجھة الحالیة، مستجدات العصر لباتمتط مواكبة في ویسھم المشكالت، تلك على التغلب

 وزیادة البشریة أداء كوادرھا لتحسین المختلفة؛ والمعرفیة واالجتماعیة االقتصادیة الضغوط
لذا فإن الدراسة الحالیة تسعى القتراح دور إلدارة المعرفة لرفع األداء اإلداري . كفاءاتھا وفعالیتھا

نطقة مكة المكرمة، وتحدیدًا فإن الدراسة أجابت  عن السؤال لإلداریین األكادیمیین في جامعات م
ما التصور المقترح إلدارة المعرفة في رفع األداء اإلداري لإلداریین األكادیمیین في : التالي

  :جامعات منطقة مكة المكرمة ؟ وینبثق عن ھذا السؤال الرئیس األسئلة الفرعیة اآلتیة
  یین األكادیمیین في جامعات منطقة مكة المكرمة ؟ ما مستوى إدارة المعرفة لدى اإلدار .١
  ما مستوى األداء اإلداري لدى اإلداریین األكادیمیین في جامعات منطقة مكة المكرمة؟   .٢
ما التصور المقترح إلدارة المعرفة في رفع األداء اإلداري لإلداریین األكادیمیین في  .٣

 جامعات منطقة المكرمة؟
  :أھمیة الدراسة

الموضوع الذي تعالجھ، إذ تتناول واحدًا من الموضوعات المھمة  في الدراسةأھمیة  تكمن .١
وذلك في سعیھا القتراح دور . للمنظمات كافة، وخاصة المنظمات التربویة أو الجامعات

  .إلدارة المعرفة في رفع األداء اإلداري لإلداریین األكادیمیین في جامعات منطقة المكرمة
  .ثبتتھ العدید من الدراسات من فاعلیتھا في تحسین وتطور األداءفة وما أرأھمیة إدارة المع .٢
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  .أھمیة الجامعات وما یناط بھا من أداور تتطلب التحدیث والتطویر باستمرار .٣
  .أھمیة الجانب اإلداري باعتباره من العناصر المھمة والرئیسیة في العمل الجامعي .٤
  : یؤمل أن یستفید من نتائج ھذه الدراسة الجھات التالیة .٥

 مدیرو الجامعات في منطقة مكة المكرمة خاصة وجامعات المملكة العربیة السعودیة عامة  .  

  اإلداریون األكادیمیون في الجامعات السعودیة في بناء خططھم اإلداریة وتطویرھا وفق
  .إدارة المعرفة

  طلبة الدراسات العلیا في أطروحاتھم بما تقدمھ ھذه األطروحة من نتائج ومناقشة
  .صیاتوتو

  :أھداف الدراسة
  :سعت الدراسة لتحقیق األھداف اآلتیة

تعرف مستوى دور إدارة المعرفة في رفع األداء اإلداري  لإلداریین األكادیمیین في 
وتعرف مستوى األداء اإلداري لإلداریین األكادیمیین في جامعات . جامعات منطقة مكة المكرمة

لتي تربط إدارة المعرفة باألداء اإلداري لإلداریین كذلك  كشف العالقة ا. منطقة مكة المكرمة
وصیاغة تصور مقترح ُیبرز دور إدارة المعرفة في . األكادیمیین في جامعات منطقة مكة المكرمة

 .رفع األداء اإلداري لإلداریین األكادیمیین في جامعات منطقة مكة المكرمة
  :تعریف مصطلحات الدراسة

  :الیًا تعریف بھااشتملت الدراسة على مصطلحات ت
 ھي العملیة المنھجیة في توفیر المعرفة وإتاحتھا للعاملین في القطاعات المختلفة، :إدارة المعرفة

بما یوفر فرصة لزیادة المعارف من خالل توفیر البیانات والمعلومات ونشر المعارف والمعلومات 
)Laudon & Laudon,2007.(  

خطوات التي تقوم بھا جامعات منطقة مكة المكرمة ھي مجموعة ال :إدارة المعرفة إجرائیًا
والتي تتكون من  متطلبات المعرفة من االحتیاجات المعرفیة، والوعي المعرفي، حیث تتكون 

البیانات والمعلومات، والمعرفة الضمنیة، والمعرفة الصریحة، وتوفیر :( االحتیاجات المعرفیة من
: ، ویتكون الوعي المعرفي من )فیر رأس المال البشريالبنیة التحتیة والتكنولوجیة، فضًال عن تو

التخطیط والتنفیذ، وتوفیر أمن المعلومات،  واالشتراك بقواعد البیانات الخارجیة، وتتكون إدارة 
المعرفة أیضًا من العملیات المتمثلة بتشخیص المعرفة، وتولید المعرفة، وتخزینھا، وتوزیعھا، 

  .رفة المتغیر المستقل لھذه الدراسةوتطبیقھا، حیث ُتمثل إدارة المع
 ترتبط الجھة التي أو المنظمة بھا تكلفھ التي ومسؤولیاتھ ألعمالھ الموظف  ھو تنفیذ:األداء اإلداري

  ). ٢٠٠٩ھالل، (  بھا وظیفتھ
األداء اإلداري إجرائیًا بأنھ مجموعة المھام التي تتحقق من قبل اإلداریین األكادیمیین 

المكرمة نتیجة تبني تلك الجامعات لنھج إدارة المعرفة والتي تتمثل بالتعلم لجامعات منطقة مكة 
والنمو اإلداري، وكفاءة العملیات الداخلیة، ورضا اإلداریین األكادیمیین لدى جامعات منطقة مكة 

  .  المكرمة، حیث ُیمثل األداء اإلداري المتغیر التابع لھذه الدراسة
سلوك وال یتم بشكل عفوي أي أن لھ قصد معین وولید التفكیر  ھو مفھوم حركي یرتبط بال:الدور

والتدبیر وھذا القصد ھو أداء وظیفة معینة ترتبط بمكانة شخص ما وفي ظرف بیئي بشري محدد، 
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ولھ في النھایة طابع تراكمي إنمائي یرتبط بالقدرة علي معالجة القضایا الجدیدة المتولدة عن 
  ). ٢٠١١الشافي،  عبد( أو اختیاریًا كما قد یكون فردیًا أو جمعیًا الحركة، وقد یكون الدور إلزامیًا

ھو السلوك المقترح إلدارة المعرفة في رفع األداء اإلداري لإلداریین : الدور إجرائیًا
األكادیمیین في جامعات منطقة مكة المكرمة، وُیمثلھ فقرات األداة الخاصة بمتطلبات المعرفة من 

 . والوعي المعرفياالحتیاجات المعرفیة، 
  :حدود الدراسة

اقتصرت الدراسة على تناول موضوع دور إدارة المعرفة لدى اإلداریین : الحدود الموضوعیة
األكادیمیین في جامعات منطقة مكة المكرمة وأدائھم اإلداري ووضع تصور مقترح إلدارة 

  : المعرفة في رفع أدائھم، كما تحددت في اآلتي
لت الحدود المكانیة للدراسة على األماكن التي تشغلھا كٍل من جامعة أم القرى اشتم: الحدود المكانیة

  .  في مكة المكرمة، وجامعة الملك عبد العزیز في جدة، وجامعة الطائف في الطائف
تكونت الحدود البشریة للدراسة من اإلداریین األكادیمیین في جامعات منطقة مكة : الحدود البشریة

  .المكرمة
  .  ٢٠١٤ / ٢٠١٣ُأجریت ھذه الدراسة في العام الدراسي : زمنیةالحدود ال

  :الدراسات السابقة
ھدفت الدراسة إلى تعرف واقع استخدام إدارة المعرفة في . )٢٠١١الحمایدة، (دراسة 

الجامعات الحكومیة األردنیة وعالقتھا بأداء أعضاء ھیئة التدریس، وتكونت عینة الدراسة من 
توصلت أبرز النتائج إلى حیازة الجامعات الحكومیة .  ھیئة التدریسعضوًا من أعضاء)٢٤٧(

األردنیة على درجة متوسطة في ممارستھا إلدارة المعرفة، كما توصلت النتائج إلى وجود فروق 
الجامعة لصالح الجامعة الھاشمیة، : ذات داللة إحصائیة في استجابات أفراد العینة ُتعزى لمتغیرْي

ات الخبرة لصالح ذوي الخبرة القصیرة، وتوصلت النتائج أیضًا إلى عدم وجامعة مؤتة، ولسنو
النوع االجتماعي : وجود فروق ذات داللة إحصائیة في استجابات أفراد العینة ُتعزى لمتغیرْي

 .   والكلیة
 تحقیق ضمان في المعرفة إدارة دور ھدفت الدراسة إلى بیان. )٢٠١٠ماضي، (دراسة

تصمیم  تم كما الوصفي، التحلیلي المنھج إتباع تم الدراسة أھداف ولتحقیقالعالي،  التعلیم جودة
من  عضوًا)٣٥٩(وعددھا  الدراسة عینة على توزیعھا تم األولیة، حیث المعلومات لجمع استبانة
 من عدد إلى وتوصلت الدراسة . بغزة اإلسالمیة بالجامعة المتفرغین التدریسیة الھیئة أعضاء
العالي،  التعلیم جودة تحقیق ضمان في المعرفة إدارة تدني مستوى دور : أھمھا كان النتائج

 للدرجة تعزى إلدارة المعرفة التحتیة البنیة حول العینة أفراد آراء في فروق باإلضافة إلى  وجود
 ھیئة عضو تعزى لخبرة المبحوثین آراء في فروق التدریسیة، ووجود الھیئة ألعضاء العلمیة

  . التدریس
وھدفت إلى تقدیم رؤیة تحلیلیة لتطویر الممارسات )  ٢٠٠٩(ل زاھر، والقحطاني دراسة آ

، القیادیة لرؤساء األقسام األكادیمیة في ضوء أھمیة األقسام وطبیعتھا ودواعي التطویر فیھا
واستنباط ووضع تصور لبعض القیم األخالقیة النابعة من الفكر اإلداري اإلسالمي والتي یمكن أن 

ا بتوجیھ سلوك القائد التربوي وخصوًصا في مؤسسات التعلیم العالي، وتشخیص تكون منطلًق
والمناقشة ، المھمات والمسئولیات التي تناط برؤساء األقسام األكادیمیة في مؤسسات التعلیم العالي

ارة التحلیلیة ألبرز أسالیب قیادة التطویر اإلبداعیة وإدارتھا التي یتطلب إدارتھا ومعرفتھا من قبل إد
واعتمدت الدراسة على المنھج الوصفي التحلیلي، ، األقسام األكادیمیة في مؤسسات التعلیم العالي
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وأثبتت الدراسة أن لتطویر الممارسات القیادیة من الفوائد تنعكس إیجابًیا على مؤسسة التعلیم العالي 
لكل عملیاتھ، والمساعدة في اإلسھام في إیجاد مناخ أكادیمي یتسم باإلبداع والتطویر المستمر : ومنھا

تأدیة األدوار العلمیة واألكادیمیة المختلفة بجودة وتمیز، وتأصیل الرؤیة المستقبلیة لبرامج األقسام 
وخصوًصا عند الشروع في ممارسات تعلیمیة وتدریسیة ، األكادیمیة، والمؤسسة التي تنتمي إلیھا

ة الحدیثة التي أثبتت جدواھا وضرورة وبحثیة حدیثة، واستشعار وضرورة تبني تقنیات اإلدار
  . إدراك التحوالت والتوجھات العالمیة فیھا

 في المعرفة إدارة واقع على التعرف إلى الدراسة ھدفت). ٢٠٠٩علیان، (دراسة 
 المعرفة إلدارة المختلفة العملیات تطبیق واقع رصد خالل الشرقیة من القدس في األھلیة المؤسسات

 وتنظیم المعرفة، واكتساب وتولید المعرفة، وتوزیع تحدیث، ونشر تقاسمتشخیص، وتخطیط، و من
 في علیھا المعرفة، والرقابة ومتابعة المعرفة، المعرفة، وتطبیق واسترجاع وتخزین المعرفة،

 فاعلیة تحقیق في المعرفة إدارة دور إبراز إلى وتھدف كما الشرقیة، القدس األھلیة في المؤسسات
حیث . مبحوثًا)١٨٢( الشرقیة، وتكونت عینة الدراسة من  في القدس ھلیةاأل المؤسسات أنشطة

أظھرت أبرز النتائج وجود مستوى مرتفعًا لتطبیق إدارة المعرفة من تخطیط وتشخیص وتحدیث 
 والرقابة المعرفة واكتساب المعرفة، ومتابعة المعرفة، وتوزیع وتقاسم ونشر وتخزین المعرفة،

 في المعرفة إدارة بتطبیقات معنویة فروق وجود عدم المبحوثین آراء ئج فيعلیھا، كما أظھرت النتا
 الخبرة، والجنس، وسنوات العمر، :لمتغیرات تعزى الشرقیة القدس في األھلیة المؤسسات
  .العلمي والمؤھل الوظیفي، والمستوى

ة في ھدفت الدراسة إلى بیان أثر تطبیق مفھوم إدارة المعرف. )٢٠٠٨المحامید، ( دراسة 
ضمان الجودة في الجامعات األردنیة الخاصة، باالعتماد على خصائص الھیئات التدریسیة العاملة 
فیھا، وخصائص البنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات في تلك الجامعات، وتكونت عینة الدراسة من 

 على عینة جامعة موزعة على محافظات المملكة األردنیة الھاشمیة، وتم توزیع االستبانة) ١٨(
. عضو ھیئة تدریس)٣٨٠(مختارة من الھیئات التدریسیة العاملة في ھذه الجامعات وعددھم 

أظھرت النتائج عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائیة بین النشاطات التي تنجزھا الھیئة التدریسیة 
صائیًا وضمان الجودة في الجامعات األردنیة الخاصة، كما أشارت إلى عدم وجود فروق دالة إح

  .ُتعزى لسنوات الخبرة والرتبة الوظیفیة
ھدفت إلى توضیح مفھوم إدارة المعرفة وأھمیتھ في الفكر .  )٢٠٠٧العتیبي، (وقد أجرى 

اإلداري المعاصر والوقوف على العالقة بین الجامعات وإدارة المعرفة انطالقًا من رصید 
إضافة إلى تحدید أھم عملیات . شريالجامعات المعرفي والفكري، ودورھا في بناء العنصر الب

وقد خلصت . فردًا) ٢٤٩(إدارة المعرفة والممارسات التي تؤدي إلى تفعیلھا، وشملت عینة الدراسة 
یرى أفراد عینة الدراسة أن الجامعة ال تعطي األولویة إلدارة المعرفة، وعدم : إلى النتائج التالیة

مكثف وأنھ ال توجد إستراتیجیة واضحة إلدارة تداول مصطلح إدارة المعرفة في الجامعة بشكل 
وأظھرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات أفراد العینة في جمیع . المعرفة

 ١٦(ولصالح حملة الدكتوراه، وسنوات الخبرة لصالح ) المؤھل العلمي(المحاور تبعًا لمتغیرات 
 .، والمستوى الوظیفي لصالح المدیرین)سنة فأكثر

  :دراسات أجنبیة
 إلى ھدفت الدراسة) Zack ،Mckeen & Singh ،2009 زاك ومكین وسینغ  (دراسة 

 إدارة استخدام أثر دراسة من خالل التجاریة للمنظمات الوظیفي األداء في المعرفة إدارة أثر بیان
 ونتائج ةالمعرف إدارة استخدام العالقة بین دراسة أوضح وبشكل المتحققة، الجودة على المعرفة

مدیر تنفیذي، واستخدمت استبانة وزعت ) ١٥٠٠(وتكونت عینة الدراسة من  التنظیمي، األداء



       

 ٢٠١٨مجلة البحث العلمي في التربیة                                       العدد التاسع عشر لسنة   
 

 

- 220 - 

 واألداء المعرفة إدارة بین مباشرة عالقة البرید، حیث توصلت النتائج إلى وجود عبر علیھم
  .معرفةال إدارة وممارسات المالي األداء بین مباشرة عالقة التنظیمي، كما أظھرت النتائج وجود

 بعض تحلیل إلى الدراسة  ھدفت)Bogner & Bansal ،2007بوقنر وبانسال ( دراسة 
 الدراسة اقترحت وقد المنظمات،  المتعلقة بمعرفة والعناصر المنظمات، بموارد المتعلقة العناصر

 دتولی على المنظمة قدرة وھي المنظمات، أداء على التي تؤثر المعرفة إدارة ألنظمة مكونات ثالثة
 العالقة، وقد ذات النفقات كافة تغطیة في والكفاءة معرفتھا الخاصة، بناء على المعرفة، والمقدرة

 االنحدار تحلیل أسلوب باستخدام سجالتھا من البیانات تحلیل مؤسسة تم) ٤٢(الدراسة  عینة شملت
 إلى لدراسةا توصلت الدراسة، وقد عینة المؤسسات سجالت المستقاة من البیانات على باالعتماد

 نمو معدل ارتفاع مستوى إدارة المعرفة لدى المؤسسات عینة الدراسة، كما توصلت إلى أن
 .بھا الخاص المعرفة مجتمع وبناء المعرفة، تولید على قدرتھا إیجابي مع بشكل مرتبط المؤسسات

 اختبار إلى الدراسة ھدفت) Waddell & Stewart ،2006وادل واستیوارت (دراسة 
 االسترالیة، وتم من بعض الشركات الدراسة عینة تكونت والجودة، وقد المعرفة إدارة بین العالقة
عالقة قویة  وجود مفادھا لنتیجة الدراسة توصلت وقد. الشركات ھذه على استبانھ) ١٠٠٠(توزیع 
 لنقل أساسي مكون ھي المعرفة إدارة المعرفة والجودة، حیث أظھرت النتائج إن إدارة بین ومتینة

الشركات، كما أظھرت ارتفاع مستوى إدارة المعرفة لدى الشركات عینة  ھذه في الجودة ثقافة
  .الدراسة

 معاییر وتحدید عام إطار وضع إلى الدراسة ھدفت) Mathotra ،2003ماثورتا (دراسة 
 قدرات تطویر كیفیة لذلك، وبیان مناسبة علمیة نماذج وبناء األصول المعرفیة لقیاس مناسبة
 من كجزء المتحدة الوالیات في الدراسة ھذه طبقت حیث المجال، في ھذا العام القطاع نیاتوإمكا
وضع : منھا نتائج إلى الدراسة وخلصت.  والعلمیة االجتماعیة في النشاطات المتحدة األمم نشاط

 بھدف وذلك العام؛ القطاع منظمات في المعرفة أصول لقیاس والمعاییر المقاییس من مجموعة
 مفھوم على التركیز كذلك المعرفة، إدارة وأنظمة برامج من لالستفادة العام القطاع  قدرةتعزیز

 فقد لذلك إضافة اقتصادي، كمفھوم المعرفة إدارة إلى النظر في المغاالة عدم مع اقتصاد المعرفة
 إدارة ومراحل نشاطات جمیع في البشري العنصر على التركیز ضرورة على أكدت الدراسة

 . المعرفة
  التعقیب على الدراسات السابقة

تناولت الدراسات السابقة موضوع إدارة المعرفة بطرٍق متباینة، إذ ھدفت بعض الدراسات 
مثل دراسة الحمایدة وماض والعلیان إلى تعرف دور إدارة المعرفة في تحسین األداء وتعزیزه، 

لتعرف على دور إدارة وھدفت دراسات أخرى مثل دراسة المحامید وزاك ومكین وسینغ إلى ا
المعرفة في ضمان جودة التعلیم العالي، كما ھدفت بعض الدراسات إلى التعرف على دور إدارة 
المعرفة في فاعلیة أنشطة المؤسسات األھلیة، وھدفت بعض الدراسات إلى التعرف على واقع 

عرف على متطلبات استخدام إدارة المعرفة مثل دراسة ماثورتا، بینما ھدفت دراسات أخرى إلى الت
إدارة المعرفة، وھدفت بعض الدراسات إلى قیاس أثر إدراك إدارة المعرفة مثل دراسة العتیبي، في 

  .حین ھدفت دراسات أخرى إلى قیاس أثر إدارة المعرفة في األداء التنظیمي
إذ تبین وجود اختالف في طبیعة عینات الدراسات السابقة، إذ اتخذت بعض الدراسات 

عینتھا من الشركات الصناعیة، واتخذت دراسات أخرى عینتھا من قطاع التعلیم، وتكونت السابقة 
عینات بعض الدراسات من موظفي المصارف، وتكونت عینة إحدى الدراسات من شركات تصنیع 

في ھذا السیاق فقد  . السیارات، واتخذت إحدى الدراسات عینتھا من القطاعْین العام والخاص
  :حالیة عن الدراسات السابقة في اآلتيتمیزت الدراسة ال
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تناولت الدراسة الحالیة البحث في إدارة المعرفة لدى اإلداریین األكادیمیین في جامعات 
ھذا ورغم . منطقة مكة المكرمة، إذ لم یتوفر ذلك في أٍي من الدراسات السابقة في حدود علم الباحث

ة من حیث األھداف التي تناولتھا ھذه الدراسة، وجود تباین بین الدراسة الحالیة والدراسات السابق
وطبیعة العینة، وكیفیة معالجة مشكلة الدراسة، ورغم ھذا التباین، إال أن ھناك عالقة غیر مباشرة 

من ھنا تأتي . بین الدراسات السابقة والدراسة الحالیة تتمثل في تناولھا لموضوع إدارة المعرفة
 البحثیة التي تمت على ھذا الصعید، حیث جاءت ھذه الدراسة الدراسة الحالیة، الستكمال الجھود

 دور إلدارة المعرفة في رفع األداء اإلداري لإلداریین القتراحمكملًة للدراسات السابقة في سعیھا 
  . األكادیمیین في جامعات منطقة مكة المكرمة

  :منھج الدراسة
بین مستوى إدارة المعرفة لدى تم استخدام المنھج المسحي الوصفي، بھدف التعرف العالقة 

اإلداریین األكادیمیین في جامعات منطقة مكة المكرمة وأدائھم اإلداري، ومن ثم بناء دور مقترح 
بناًء على إدارة المعرفة لرفع األداء اإلداري لإلداریین األكادیمیین في جامعات منطقة مكة 

افة إلى االستعانة باألدب التربوي، المكرمة، بناًء على البیانات والمعلومات المسحیة، باإلض
  . والدراسات السابقة

  : مجتمع وعینة الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من جمیع اإلداریین األكادیمیین في جامعات منطقة مكة المكرمة 

إداریة، ) ٦٨(إداري و) ٤١٢(إداریًا و إداریة بعد استثناء عینة الثبات منھم ) ٤٨٠(والبالغ عددھم 
وتم اختیار . م٢٠١٣/٢٠١٤صائیات جامعات منطقة مكة المكرمة للعام الدراسيوذلك حسب إح
استبانة، وتم ) ٢١٢(إداریًا وإداریة وفق الجداول اإلحصائیة، وتم استرداد ) ٢١٤(عینة مقدارھا 

إداریًا ) ٢٠٩(استبانات لعدم صالحیتھا للتحلیل، وبذلك تكونت عینة الدراسة من ) ٢(استبعاد 
  .    وإداریة

  :أداتا الدراسة
قام الباحث بتطویر استبانتین األولى لمعرفة مستویات إدارة المعرفة والثانیة لمعرفة 
مستوى األداء اإلداري لإلداریین األكادیمیین في جامعات منطقة مكة المكرمة، من خالل مراجعة 

یبي ودراسة العت) ٢٠٠٨(ودراسة المطاعني ) ٢٠١١(الدراسات السابقة كدراسة الحمایدة 
)٢٠٠٧.(  

  : صدق وثبات أداتا الدراسة
محكمًا من أعضاء ھیئة التدریس في بعض الجامعات ) ١٢(تم عرض األداتین على 

األردنیة والسعودیة، والمتخصصین في مجال اإلدارة التربویة، وذلك إلبداء آرائھم في كل فقرة من 
 مدى سالمة الصیاغة مدى مالءمة الفقرات لمجاالت الدراسة، مدى وضوح الفقرات،(حیث 
وأیة تعدیالت أو مقترحات یرونھا مناسبة للحذف أو التعدیل أو اإلبقاء ألي فقرات أداة ) اللغویة

لالستبانة األولى ) ١٩، ١٨(محكمین إذ تم إضافة الفقرتین ) ١٠(الدراسة، وأعتمد معیار اتفاق 
فقرة، أما االستبانة الثانیة فقد ) ٥٧(وتصحیح الفقرات لغویًا، وبذلك تكونت االستبانة األولى من 

فردًا من مجتمع ) ٢٥(وقد تم تطبیق أداتا الدراسة على . فقرة) ١٢(اشتملت على ثالثة مجاالت و
) ١(الدراسة ومن خارج عینتھا، تم حساب معامل الثبات باستخدام معادلة كرونباخ الفا، والجدول 

  .یبین قیم معامالت الثبات
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  .ثبات بطریقة كرونباخ الفاقیم معامالت ال) ١(جدول

 معامل الثبات المجال    

  ٠،٩٧ البیانات والمعلومات
  ٠،٩٢ المعرفة الضمنیة
  ٠،٨١ المعرفة الصریحة

  ٠،٩٧ البنیة التحتیة والتكنولوجیة
  ٠،٨٥ رأس المال البشري

مجال متطلبات إدارة المعرفة 
  )االحتیاجات المعرفیة(

  ٠،٩٧  لمجالالكلي ل
  ٠،٩٠ التخطیط والتنفیذ

االشتراك بقواعد البیانات 
مجال متطلبات إدارة المعرفة   ٠،٩٣ الخارجیة

  )الوعي المعرفي(
  ٠،٩٣  الكلي للمجال

  ٠،٩٥ تشخیص المعرفة
  ٠،٩٥ تولید المعرفة

  ٠،٩٣ تخزین المعرفة
  ٠،٩٨ توزیع المعرفة
  ٠،٩٤ تطبیق المعرفة

رفة
مع

 ال
رة

إدا
  

  مجال عملیات إدارة المعرفة

  ٠،٩٨  الكلي للمجال
  ٠،٩٦ رضا العاملین  
  ٠،٩٣ التعلم والنمو اإلداري  
  ٠،٩٦ كفاءة األداء اإلداري  

ري
إلدا

ء ا
ألدا

ا
  ٠،٩٨  الكلي للمجال    

  . أن قیم معامالت الثبات مقبولة ومناسبة ألغراض الدراسة) ١(یتبین من الجدول 
: اد عینة الدراسة على الفقرات تم اعتماد المعیار التاليوللحكم على درجة تقدیر أفر

ومتوسط إذا كانت قیمة المتوسط ) ٢٫٣٣(منخفض إذا كانت قیمة المتوسط الحسابي أقل من 
، ومرتفع إذا كانت قیمة المتوسط الحسابي أكبر )٣٫٦٧(وأقل من ) ٢٫٣٣(الحسابي أكبر أو تساوي 

إلى ثالث مسافات ) ٥(وأكبر عالمة ) ١( بین أقل عالمة وذلك بتقسیم المسافة). ٣٫٦٧(أو تساوي 
  .متساویة
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  :نتائج الدراسة
ھدفت الدراسة لمعرفة العالقة بین دور إدارة المعرفة لدى اإلداریین األكادیمیین في 
جامعات منطقة مكة المكرمة وأدائھم اإلداري واقتراح دور إلدارة المعرفة في رفع أدائھم، 

نتائج التي تم التوصل إلیھا من خالل استجابة أفراد عینة الدراسة ألداة ویعرض ھذا الفصل ال
  .الدراسة

ما مستوى إدارة المعرفة لدى اإلداریین األكادیمیین في جامعات : النتائج المتعلقة بالسؤال األول
  منطقة مكة المكرمة؟

ستوى إدارة  السؤال تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمعنلإلجابة 
المعرفة لدى اإلداریین األكادیمیین في جامعات منطقة مكة المكرمة لكل بعد ومجال وفقرة، 

تبین نتائج ذلك، على النحو ) ١٦،١٥،١٤،١٣،١٢،١١،١٠،٩،٨،٧،٦،٥،٤،٣،٢(والجداول 
    :التالي
  )٢(ویظھرھا الجدول ) االحتیاجات المعرفیة(مجال متطلبات إدارة المعرفة :  أوًال

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات إلدارة المعرفة لدى اإلداریین األكادیمیین في ). ٢(ولجد
  مرتبة تنازلیًا) االحتیاجات المعرفیة(جامعات منطقة مكة المكرمة لمجال متطلبات إدارة المعرفة 

رقم 
المتوسط   اسم البعد  البعد

  الحسابي
االنحراف 
  التقدیر  المرتبة  المعیاري

 مرتفع  ١ ٠،٨٣ ٣،٩١ تیة والتكنولوجیةالبنیة التح ٤
 متوسط  ٢ ٠،٧١ ٣،٥٨ البیانات والمعلومات ١
 متوسط  ٣ ٠،٧١ ٣،٢٠ المعرفة الضمنیة ٢
 متوسط  ٤ ٠،٧٢ ٣،١٠ رأس المال البشري ٥
 متوسط  ٥ ٠،٦٠ ٢،٥٨ المعرفة الصریحة ٣

  متوسط ٠٫٥٩ ٣٫١٩  الكلي
لتكنولوجیة كانت درجة تقدیره مرتفعة، وباقي أن بعد البنیة التحتیة وا) ٢(یتبین من الجدول 

األبعاد كان درجة تقدیرھا متوسطة، وأكبر تقدیر كان لبعد البنیة التحتیة والتكنولوجیة وبلغت قیمة 
، وكان أقل تقدیر لبعد المعرفة الصریحة )٠،٨٣(بانحراف معیاري ) ٣،٩١(المتوسط الحسابي لھ 

،  وكانت درجة التقدیر )٠،٦٠(بانحراف معیاري ) ٢،٥٨(حیث بلغت قیمة المتوسط الحسابي لھ 
لدى اإلداریین ) االحتیاجات المعرفیة(الكلي لمستوى إدارة المعرفة لمجال متطلبات إدارة المعرفة 

) ٣،١٩(األكادیمیین في جامعات منطقة مكة المكرمة متوسط، وبلغت قیمة المتوسط الحسابي لھا 
  ).٠،٥٩(بانحراف معیاري 
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  )٣(بعد البنیة التحتیة والتكنولوجیة ویظھرھا الجدول : ثانیًا
  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لبعد البنیة التحتیة والتكنولوجیة  )٣(جدول

  مرتبة تنازلیًا
رقم 
المتوسط   نص الفقرة  الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
  التقدیر  المرتبة  المعیاري

٢٠ 
 كترونياإلل البرید خدمة توفر الجامعة
 احتیاجاتھم التدریس لتلبیھ ألعضاء ھیئة

 .األكادیمیة
 مرتفع  ١  ٠،٨٤ ٤،٠٣

٢٢ 
داخلیة  اتصاالت شبكة الجامعة توفر

 بین والمعرفة األفكار لتسھیل نقل) إنترانت(
 .واألفراد األقسام كافة

 مرتفع  ٢ ٠،٩٠ ٣،٩٦

٢١ 
 شبكة على خاص موقع توفر الجامعة

 بآخر لھخال من تزود الطلبة االنترنت
 .والمعلومات المستجدات

 مرتفع  ٣ ٠،٨٩ ٣،٨٨

توفر الجامعة خدمات التعلیم والتدریب  ٢٣
 مرتفع  ٤ ٠،٩٢ ٣،٧٨  .اإللكتروني

أن جمیع الفقرات كانت درجة تقدیرھا مرتفع، وكان أكبر تقدیر للفقرة ) ٣(یتبین من الجدول
، وبلغت )األكادیمیة احتیاجاتھم ریس لتلبیھالتد ألعضاء ھیئة اإللكتروني البرید خدمة توفر الجامعة(

توفر (،  وكان أقل تقدیر للفقرة )٠،٨٤(بانحراف معیاري ) ٤،٠٣(قیمة المتوسط الحسابي لھا 
بانحراف ) ٣،٧٨(وبلغت قیمة المتوسط الحسابي لھا ) الجامعة خدمات التعلیم والتدریب اإللكتروني

  ).٠،٩٢(معیاري 
  )٤(ومات ویظھرھا الجدول بعد البیانات والمعل: ثالثًا

  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لبعد البیانات والمعلومات مرتبة تنازلیًا).٤(جدول
رقم 
المتوسط   نص الفقرة  الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
  التقدیر  المرتبة  المعیاري

تمتلك الجامعة المقدرة الكافیة لتعلیم وتدریب   ٦
 عمرتف  ١ ٠،٧٩  ٣،٩٨  .اآلخرین

١ 
 مصادر للعاملین إدارة الجامعة توفر

 ) كالمكتبة واالنترنت(معلومات متنوعة 
 .المعرفة اكتساب على لتساعدھم

 مرتفع  ٢ ٠،٧٨ ٣،٧١

٢ 
 بتصنیف اإلداریون األكادیمیون یقوم

 لالستفادة بطرق علمیة والمعلومات البیانات
 .المعرفة على الحصول في منھا

 متوسط  ٣ ٠،٨٠ ٣،٥٤

لدى اإلداریون األكادیمیون أكثر من یتوفر  ٥
 متوسط  ٤ ٠،٨٣ ٣،٤٥  .قاعدة بیانات لتصنیف المعرفة
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٣ 
 أسالیب اإلداریون األكادیمیون یستخدم
 معرفة المعلومات إلى لتحویل متنوعة
  .العاملین على توزعھا

 متوسط  ٥  ٠،٧٨ ٣،٤٣

٤ 
 اإلداریون األكادیمیون للعاملین یوفر

 حل سرعة على تساعدھم معلومات
  العمل في تواجھھم التي المشكالت

 متوسط  ٦ ٠٫٨٣ ٣،٤٠

كانت درجة تقدیرھا متوسط، وباقي الفقرات ) ٥،٤،٣،٢(أن الفقرات ) ٤(یتبین من الجدول
تمتلك الجامعة المقدرة الكافیة لتعلیم وتدریب (كان درجة تقدیرھا مرتفع، وكان أكبر تقدیر للفقرة 

،  وكان أقل )٠،٧٩(بانحراف معیاري ) ٣،٩٨(حسابي لھا ، وبلغت قیمة المتوسط ال)اآلخرین
 سرعة حل المشكالت على تساعدھم معلومات للعاملین اإلداریون األكادیمیون یوفر(تقدیر للفقرة 

  ).٠،٨٣(بانحراف معیاري ) ٣،٤٠(وبلغت قیمة المتوسط الحسابي لھا ) العمل في تواجھھم التي
  )٥( الجدول بعد المعرفة الضمنیة ویظھرھا: رابعًا

  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لبعد المعرفة الضمنیة مرتبة تنازلیًا). ٥(جدول

رقم 
المتوسط   نص الفقرة  الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
  التقدیر  المرتبة  المعیاري

 عقد على فیھا العاملین اإلداریون األكادیمیون یشجع ١١
 طمتوس  ١  ٠،٩٢ ٣،٥٢ .العلمیة اللقاءات

على اختالف  العاملین اإلداریون األكادیمیون یشجع ١٠
 متوسط  ٢  ٠،٨٧ ٣،٤٨ . العمل وورش حضور المؤتمرات على مستویاتھم

٧ 
 في الجامعة معرفة اإلداریین األكادیمیین لدى یتوفر

على  مھامھم ألداء الالزمة بالمھارات والمعارف
 .وجھ أفضل

 متوسط  ٣ ٠،٩٠ ٣،٤٢

 بتقدیم في الجامعة ألكادیمیونیسھم اإلداریون ا ٩
 متوسط  ٤ ٠،٧٣ ٢،٨٤ .الفكریة لتحسین وتطویر عملھم اإلسھامات

 في الجامعة بتطویر یسھم اإلداریون األكادیمیون ٨
 متوسط  ٥ ٠،٦٧ ٢،٧٣ .بھا المتعلقة واألنشطة والمساقات الجامعیة المناھج

متوسط، وكان أكبر تقدیر أن جمیع الفقرات كانت درجة تقدیرھا ) ٥(یتبین من الجدول
، وبلغت قیمة )العلمیة اللقاءات عقد على فیھا العاملین الجامعة اإلداریون األكادیمیون یشجع(للفقرة 

یسھم اإلداریون (، وكان أقل تقدیر للفقرة )٠،٩٢(بانحراف معیاري ) ٣،٥٢(المتوسط الحسابي لھا 
وبلغت قیمة ) بھا المتعلقة واألنشطة جامعیةوالمساقات ال المناھج في الجامعة بتطویر األكادیمیون

  ).٠،٦٧(بانحراف معیاري ) ٢،٧٣(المتوسط الحسابي لھا 
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  )٦(بعد رأس المال البشري ویظھرھا الجدول : خامسًا
  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لبعد رأس المال البشري مرتبة تنازلیًا). ٦(جدول

رقم 
سط المتو  نص الفقرة  الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
  التقدیر  المرتبة  المعیاري

٢٧ 
 التي والحلول األفكار یتبنى اإلداریون األكادیمیون

 التي المشكالت وحل العاملون لمعالجة یقترحھا
 .تواجھھم

 متوسط  ١  ٠،٩٠ ٣،٢٤

 ذوي من العاملین على اإلداریون األكادیمیون یعتمد ٢٦
 متوسط  ٢ ٠،٨٠ ٣،١٢ .ونشاطاتھا امھامھ إنجاز في الفنیة والتقنیة المھارات

٢٥ 
 بین النقاشیة الحلقات إقامة األكادیمیونیشجع اإلداریون 

 المجاالت في الفكریة طاقاتھم الموظفین الستثمار
 .المعرفیة

 متوسط  ٣ ٠،٨٠ ٣،٠٩

٢٤ 
 العاملین قدرات  األكادیمیوناإلداریون یراعي

 في األعمال توزیع عند ورغباتھم وتخصصاتھم
 .المعرفیة جاالتالم

 متوسط  ٤ ٠،٦٩ ٢،٩٦

أن جمیع الفقرات كانت درجة تقدیرھا متوسط، وكان أكبر تقدیر ) ٦(یتبین من الجدول
 وحل العاملون لمعالجة یقترحھا التي والحلول األفكار األكادیمیونیتبنى اإلداریون (للفقرة 

،  )٠،٩٠(بانحراف معیاري ) ٣،٢٤(، وبلغت قیمة المتوسط الحسابي لھا )تواجھھم التي المشكالت
 عند ورغباتھم وتخصصاتھم العاملین قدرات اإلداریون األكادیمیون یراعي(وكان أقل تقدیر للفقرة 

بانحراف ) ٢،٩٦(وبلغت قیمة المتوسط الحسابي لھا ) المعرفیة المجاالت في األعمال توزیع
  ).٠،٦٩(معیاري 

  )٧(بعد المعرفة الصریحة ویظھرھا الجدول : سادسًا
  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لبعد المعرفة الصریحة مرتبة تنازلیًا). ٧(جدول

رقم 
المتوسط   نص الفقرة  الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
  التقدیر  المرتبة  المعیاري

 متوسط  ١ ٠،٩١ ٣،٣٩ .توفر الجامعة المعارف المتجددة على موقع الجامعة ١٩

 االطالع بیسر على المعارف التي تتیح الجامعة للعاملین ١٨
 متوسط  ١ ٠،٩١ ٣،٣٩  .یحتاجونھا

یتوفر لدى الجامعة معرفة باألفراد العاملین الذین لدیھم  ١٧
 متوسط  ٣ ٠،٩٣  ٣،٣٠ . ملكیات فكریة

یتوفر لدى الجامعة معرفة باحتیاجات الجھات ذات العالقة  ١٦
 متوسط  ٤ ٠٫٧٧ ٢،٨٨  .بطبیعة أعمالھا كالمؤسسات التعلیمیة

من  العمل سوق بمتطلبات المعرفة لدى الجامعة یتوفر ١٥
 منخفض  ٥ ٠،٨٤ ٢،١٦ .المختلفة التخصصات

 منخفض  ٦ ٠،٧٧ ٢،٠٢ومعدالت الطلبة  بأعداد المعرفة سنویًا الجامعة لدى یتوفر ١٢
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 .العامة خریجي الثانویة من

نسب المشتغلین من  عن بیانات قواعد الجامعة لدى یتوفر ١٣
 منخفض  ٧ ٠،٨١ ١،٨١ .وإقامتھم عملھم وأماكن جیھاخری

عن العاطلین من  بیانات قواعد الجامعة لدى یتوفر ١٤
 منخفض  ٨ ٠،٧٤ ١،٧١ .إقامتھم وأماكن خریجیھا

كانت درجة تقدیرھا منخفض، وباقي ) ١٥،١٤،١٣،١٢(أن الفقرات ) ٧(یتبین من الجدول 
توفر الجامعة المعارف المتجددة ( تقدیر للفقرتین الفقرات كان درجة تقدیرھا متوسط، وكان أكبر

، وبلغت )تتیح الجامعة للعاملین االطالع بیسر على المعارف التي یحتاجونھا(، )على موقع الجامعة
،  وكان أقل تقدیر للفقرة )٠،٩١(بانحراف معیاري لكل منھم ) ٣،٣٩(قیم المتوسط الحسابي لھما 

وبلغت قیمة المتوسط ) إقامتھم وأماكن عن العاطلین من خریجیھا بیانات قواعد الجامعة لدى یتوفر(
  ).٠،٧٤(بانحراف معیاري ) ١،٧١(الحسابي لھا 

  )٨(ویظھرھا الجدول ) الوعي المعرفي(مجال متطلبات إدارة المعرفة : سابعًا    
ى لد) الوعي المعرفي(المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة إلدارة المعرفة ).٨(جدول

  اإلداریین األكادیمیین في جامعات منطقة مكة المكرمة للبعدین وللكلي مرتبة تنازلیًا
رقم 

المتوسط   اسم البعد  المجال
  الحسابي

االنحراف 
  التقدیر  المرتبة  المعیاري

 متوسط  ١  ٠،٨٨ ٣،٤٣ التخطیط والتنفیذ ١
 متوسط  ٢ ٠،٦٠ ٢،٦٦ االشتراك بقواعد البیانات الخارجیة ٢

  متوسط ٠،٦٢ ٢،٩٧  الكلي
أن البعدین كانت درجة تقدیرھما متوسط، وأكبر تقدیر كان لبعد ) ٨(یتبین من الجدول 

، وكان أقل )٠،٨٨(بانحراف معیاري ) ٣،٤٣(التخطیط والتنفیذ وبلغت قیمة المتوسط الحسابي لھ 
، )٢،٦٦(تقدیر لبعد االشتراك بقواعد البیانات الخارجیة حیث بلغت قیمة المتوسط الحسابي لھ 

،  وكان التقدیر الكلي لمستوى إدارة المعرفة لدى اإلداریین األكادیمیین )٠،٦٠(بانحراف معیاري 
متوسط، وبلغت )  الوعي المعرفي(في جامعات منطقة مكة المكرمة لمجال متطلبات إدارة المعرفة 

  ).٠،٦٢(بانحراف معیاري ) ٢،٩٧(قیمة المتوسط الحسابي لھ 
  )٩(ط والتنفیذ ویظھرھا الجدول بعد التخطی: ثامنًا

  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لبعد التخطیط والتنفیذ مرتبة تنازلیًا). ٩(جدول
رقم 
المتوسط   نص الفقرة  الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
  التقدیر  المرتبة  المعیاري

 حول واضحة یتوفر لدى الجامعة رؤیة ٢٨
 مرتفع  ١  ٠،٩١ ٣،٧٦ .تنفیذھا لومداخ المعرفة استراتیجیات إدارة

اتخاذ  في المعرفة إدارة منھج على الجامعة  تعتمد ٢٩
 متوسط  ٢ ٠،٩٦ ٣،٥٧ .اإلستراتیجیة قراراتھا

تشارك إدارة الجامعة اإلداریین في وضع وصیاغة  ٣١
 متوسط  ٣ ١،٠١ ٣،٢٣ .الخطة اإلستراتیجیة

 لتولید العلمي البحث أسلوب تستخدم الجامعة ٣٠
 متوسط  ٤ ٠،٩٥ ٣،١٦  .بأھدافھا اإلستراتیجیة رفة المتعلقةالمع
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كانت درجة تقدیرھا مرتفع، وباقي الفقرات كان ) ٢٨(أن الفقرة ) ٩(یتبین من الجدول
 حول واضحة یتوفر لدى الجامعة رؤیة(درجة تقدیرھا متوسط، وكان أكبر تقدیر للفقرة 

بانحراف ) ٣،٧٦(ت قیمة المتوسط الحسابي لھا ، وبلغ)تنفیذھا ومداخل المعرفة استراتیجیات إدارة
المعرفة  لتولید العلمي البحث أسلوب تستخدم الجامعة(، وكان أقل تقدیر للفقرة )٠،٩١(معیاري 
بانحراف معیاري ) ٣،١٦(وبلغت قیمة المتوسط الحسابي لھا ) بأھدافھا اإلستراتیجیة المتعلقة

)٠،٩٥.(  
  )١٠(ات الخارجیة ویظھرھا الجدول بعد االشتراك بقواعد البیان: تاسعًا
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لبعد االشتراك بقواعد البیانات الخارجیة ).١٠(جدول

  مرتبة تنازلیًا
رقم 
المتوسط   نص الفقرة  الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
  التقدیر  المرتبة  المعیاري

 متوسط  ١ ٠،٧٧ ٢،٨٦  .لمحلیةا للجھات تعلیمیة إلكترونیة خدمات الجامعة تقدم ٣٦

محلیة لإلسھام في  لمؤسسات بیانات بقواعد الجامعة تشترك ٣٢
 متوسط  ٢ ٠،٧٦  ٢،٧٣  .نشر المعرفة

تتصل الجامعة بشكٍل مستمر مع دور النشر العالمیة لالستفادة  ٣٥
 متوسط  ٢ ٠،٨٢ ٢،٧٣ .من التطورات المعرفیة

لمحلیة لإلسھام في تتصل الجامعة بشكٍل مستمر بدور النشر ا ٣٤
 متوسط  ٣ ٠،٧١ ٢،٧٢ .نشر المعرفة

 متوسط  ٤  ٠،٧١ ٢،٤٧  .لمؤسسات خارجیة تعلیمیة إلكترونیة خدمات الجامعة تقدم ٣٧

خارجیة لتبادل  لمؤسسات بیانات بقواعد الجامعة تشترك ٣٣
 متوسط  ٥ ٠،٧٥ ٢،٤٥ .المعرفة

یرھا متوسط، وكان أكبر تقدیر أن  جمیع الفقرات كانت درجة تقد) ١٠(یتبین من الجدول
، وبلغت قیمة المتوسط الحسابي لھا )المحلیة للجھات تعلیمیة إلكترونیة خدمات الجامعة تقدم(للفقرة 

 بیانات بقواعد الجامعة تشترك(،  وكان أقل تقدیر للفقرة )٠،٧٧(بانحراف معیاري ) ٢،٨٦(
بانحراف معیاري ) ٢،٤٥(سابي لھا وبلغت قیمة المتوسط الح) خارجیة لتبادل المعرفة لمؤسسات

)٠،٧٥.(  
  )١١(أبعاد عملیات إدارة المعرفة ویظھرھا الجدول : عاشرًا

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات لعملیات إدارة المعرفة لدى اإلداریین األكادیمیین ).١١(جدول
  في جامعات منطقة مكة المكرمة ألبعاد وللكلي مرتبة تنازلیًا

المتوسط   عدسم البا  رقم البعد
  الحسابي

االنحراف 
  التقدیر  المرتبة  المعیاري

 متوسط  ١ ٠،٧٤ ٣،٣٥ توزیع المعرفة ٤
 متوسط  ٢  ٠،٧٣ ٣،٣١ تطبیق المعرفة ٥

 متوسط  ٣ ٠،٦٧ ٣،٢١ تخزین المعرفة ٣
 متوسط  ٤ ٠،٦٣ ٣،٠٦ تشخیص المعرفة ١
 متوسط  ٤ ٠،٦٢  ٣،٠٦ تولید المعرفة  ٢

  متوسط ٠،٥٨ ٣،٢٠  الكلي
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أن جمیع األبعاد كانت درجة تقدیرھا متوسط،، وأكبر تقدیر كان ) ١١(ن من الجدول یتبی
، وكان )٠،٧٤(بانحراف معیاري ) ٣،٣٥(لبعد توزیع المعرفة وبلغت قیمة المتوسط الحسابي لھ 

أقل تقدیر لبعدي تولید المعرفة وتشخیص المعرفة حیث بلغت قیمة المتوسط الحسابي لھما 
على الترتیب، وكان التقدیر الكلي لمستوى إدارة ) ٠،٦٣(و ) ٠،٦٢(عیاري ، بانحراف م)٣،٠٦(

المعرفة لدى اإلداریین األكادیمیین في جامعات منطقة مكة المكرمة لمجال عملیات إدارة المعرفة 
  ).٠،٥٨(بانحراف معیاري ) ٣،٢٠(متوسطة، وبلغت قیمة المتوسط الحسابي لھا 

  )١٢(یظھرھا الجدول بعد توزیع المعرفة و: الحادي عشر
  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لبعد توزیع المعرفة مرتبة تنازلیًا). ١٢(جدول

  رقم
المتوسط   نص الفقرة   الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
  التقدیر  المرتبة  المعیاري

تھتم الجامعة بنقل المعرفة من المصادر المتعددة إلى  ٥٣
 متوسط  ١  ٠،٨١ ٣،٣٩  .كافة وحداتھا اإلداریة

 وورش ندوات توزع الجامعة المعرفة عن طریق عقد ٥٢
 متوسط  ٢  ٠،٧٦ ٣،٣٧ .داخلیة عمل

 معلومات توزع الجامعة المعرفة عن طریق شبكة ٥٠
 متوسط  ٣ ٠،٨٣ ٣،٣٣ .البیانات إلى قواعد الوصول في األفراد تساعد داخلیة

 نشرات توزع الجامعة المعرفة عن طریق إصدار ٥١
 متوسط  ٤  ٠،٧٩ ٣،٣٠ .المختلفة المطبوعات وأنواع ریاتودو

أن جمیع الفقرات  كانت درجة تقدیرھا متوسط، وكان أكبر تقدیر ) ١٢(یتبین من الجدول 
وبلغت قیمة ) تھتم الجامعة بنقل المعرفة من المصادر المتعددة إلى كافة وحداتھا اإلداریة(للفقرة 

توزع الجامعة (، وكان أقل تقدیر للفقرة )٠،٨١( معیاري بانحراف) ٣،٣٩(المتوسط الحسابي لھا 
، وبلغت قیمة المتوسط )المختلفة المطبوعات وأنواع ودوریات نشرات المعرفة عن طریق إصدار

  ).٠،٧٩(بانحراف معیاري ) ٣،٣٠(الحسابي لھا 
  )١٣(بعد تطبیق المعرفة ویظھرھا الجدول : الثاني عشر

  واالنحرافات المعیاریة لبعد تطبیق المعرفة مرتبة تنازلیًاالمتوسطات الحسابیة ). ١٣(جدول
رقم 
المتوسط   نص الفقرة  الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
  التقدیر  المرتبة  المعیاري

 على المعرفة خاللھا من تسیطر معاییر الجامعة تستخدم ٥٧
 متوسط  ١ ٠،٨٦ ٣،٤٧ .المطبقة

 متوسط  ٢  ٠،٨٨ ٣،٣٢ .لتطبیق المعرفة متخصصة عمٍل توفر الجامعة فرق ٥٦

الفعال  التطبیق لعملیة داعمة منظمة ثقافة تنشر الجامعة ٥٥
 متوسط  ٣ ٠،٧٩ ٣،٢٣ .للمعرفة

داخلھا  من الخبرة ذوي أفراد آراء على تعتمد الجامعة ٥٤
 متوسط  ٤ ٠،٦٨ ٣،٢١ .وأنشطتھا أعمالھا نتائج حول

رھا متوسط، وكان أكبر تقدیر أن جمیع الفقرات  كانت درجة تقدی) ١٣(یتبین من الجدول 
وبلغت قیمة المتوسط ) المطبقة على المعرفة خاللھا من تسیطر معاییر الجامعة تستخدم(للفقرة 

 آراء على تعتمد الجامعة(،  وكان أقل تقدیر للفقرة )٠،٨٦(بانحراف معیاري ) ٣،٤٧(الحسابي لھا
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 وبلغت قیمة المتوسط الحسابي ،)وأنشطتھا أعمالھا نتائج داخلھا حول من الخبرة ذوي أفراد
  ).٠،٦٨(بانحراف معیاري ) ٣،٢١(لھا

  )١٤(بعد تخزین المعرفة ویظھرھا الجدول : الثالث عشر  
  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لبعد تخزین المعرفة مرتبة تنازلیًا). ١٤(جدول

رقم 
المتوسط   نص الفقرة  الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
  التقدیر  رتبةالم  المعیاري

 طبیعة تناسب واضحة معرفیة تستخدم الجامعة معاییر ٤٩
 متوسط  ١ ٠،٨٦ ٣،٤٣ .عملھا وأنشطتھا

الورقیة لتخزین  المستندات تستخدم الجامعة أرشیف ٤٨
 متوسط  ٢  ٠،٧٠  ٣،١٧ .المعرفة

 حول بمعلومات لتزود بیانات تستخدم الجامعة قواعد ٤٧
 متوسط  ٣ ٠،٧٦ ٣،١٢ .لمختلفةا التعلیمیة الموضوعات المعرفیة

تستخدم الجامعة أسالیب تحفیز األفراد لتبادل الخبرات  ٤٦
 متوسط  ٤ ٠،٧٥ ٣،١١  .من أجل تخزین المعرفة

أن جمیع الفقرات كانت درجة تقدیرھا متوسط، وكان أكبر تقدیر ) ١٤(یتبین من الجدول 
وبلغت قیمة ) عملھا وأنشطتھا طبیعة تناسب واضحة معرفیة تستخدم الجامعة معاییر(للفقرة 

تستخدم الجامعة (،  وكان أقل تقدیر للفقرة )٠،٨٦(بانحراف معیاري ) ٣،٤٣(المتوسط الحسابي لھا
، وبلغت قیمة المتوسط الحسابي )أسالیب تحفیز األفراد لتبادل الخبرات من أجل تخزین المعرفة

  ).٠،٧٥(بانحراف معیاري ) ٣،١١(لھا
  )١٥(شخیص المعرفة ویظھرھا الجدول بعد ت: الرابع عشر     

  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لبعد تشخیص المعرفة مرتبة تنازلیًا). ١٥(جدول
رقم 
المتوسط   نص الفقرة  الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
  التقدیر  المرتبة  المعیاري

تركز الجامعة على تشخیص أنواع المعرفة المطلوبة  ٤١
 متوسط  ١ ٠،٧٤ ٣،٠٩  .یاتھالكل مستوى من مستو

 یتم تشخیص المعرفة في الجامعة من خالل االستكشاف ٣٨
 متوسط  ١  ٠،٦٧ ٣،٠٩ .االنترنت شبكة عبر

 متوسط  ٢ ٠،٦٣ ٣،٠٧ .الداخلیة یتم تشخیص المعرفة من خالل الخبرات ٣٩
 متوسط  ٣ ٠،٦٦ ٣،٠١ .یتم تشخیص المعرفة من خالل مصادر خارجیة ٤٠

أن جمیع الفقرات كانت درجة تقدیرھا متوسط، وكان أكبر تقدیر ) ١٥(لیتبین من الجدو
یتم (، و)تركز الجامعة على تشخیص أنواع المعرفة المطلوبة لكل مستوى من مستویاتھا(للفقرتین 

وبلغت قیمة المتوسط ) االنترنت شبكة عبر تشخیص المعرفة في الجامعة من خالل االستكشاف
على الترتیب، وكان أقل تقدیر للفقرة ) ٠،٦٧(و ) ٠،٧٤(ف معیاري بانحرا) ٣،٠٩(الحسابي لھما

) ٣،٠١(، وبلغت قیمة المتوسط الحسابي لھا)یتم تشخیص المعرفة من خالل مصادر خارجیة(
  ).٠،٦٦(بانحراف معیاري 
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  )١٦(بعد تولید المعرفة ویظھرھا الجدول : الخامس عشر
  عیاریة لبعد تولید المعرفة مرتبة تنازلیًاالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات الم). ١٦(جدول

رقم 
المتوسط   نص الفقرة  الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
  التقدیر  المرتبة  المعیاري

 متوسط  ١  ٠،٧٨ ٣،١٤ .المعرفة لتولید مصدرًا التنظیمي التعلم تعتمد الجامعة ٤٥

 للتعلم عمل وفرق متخصصة تشكل الجامعة وحدات ٤٤
 متوسط  ١ ٠،٧٥ ٣،١٤ .مستمر وبشكل جامعة ال إطار داخل المعرفي من

خارجیة لإلسھام  مصادر تكتسب الجامعة معرفتھا من ٤٢
 متوسط  ٢ ٠،٧٢ ٣،٠٠ .جدیدة في تولید أفكار

 مع األفراد تكتسب الجامعة معرفتھا عن طریق تفاعل ٤٣
 متوسط  ٣ ٠،٦٤ ٢،٩٧ المطروحة حلول للمشاكل إلیجاد البعض بعضھم

أن جمیع الفقرات  كانت درجة تقدیرھا متوسط، وكان أكبر تقدیر ) ١٦(یتبین من الجدول 
 تشكل الجامعة وحدات(، و)المعرفة لتولید مصدرًا التنظیمي التعلم تعتمد الجامعة(للفقرتین 

وبلغت قیمة ) مستمر وبشكل الجامعة  إطار داخل المعرفي من للتعلم عمل وفرق متخصصة
على الترتیب،  وكان أقل ) ٠،٧٥(و ) ٠،٧٨(اف معیاري بانحر) ٣،١٤(المتوسط الحسابي لھما

حلول  إلیجاد البعض بعضھم مع األفراد تكتسب الجامعة معرفتھا عن طریق تفاعل(تقدیر للفقرة 
  )٠،٦٤(بانحراف معیاري ) ٢،٩٧(، وبلغت قیمة المتوسط الحسابي لھا)المطروحة للمشاكل

  :مناقشة نتائج السؤال األول
ما مستوى إدارة المعرفة " المتعلقة بالسؤال ) ٢(ة والموضحة في الجدولبینت نتائج الدراس

أن التقدیر الكلي  لمجال متطلبات " لدى اإلداریین األكادیمیین في جامعات منطقة مكة المكرمة؟
لدى اإلداریین األكادیمیین في جامعات منطقة مكة المكرمة ) االحتیاجات المعرفیة(إدارة المعرفة 
بمتوسط حسابي ) البنیة التحتیة والتكنولوجیة(، وكان أكبر تقدیر لبعد )٣،١٩(سابي كان بمتوسط ح

، وربما یعزى ذلك )٢،٥٨(بمتوسط حسابي ) المعرفة الصریحة(، وكان أقل تقدیر لبعد )٣،٩١(
إلى أن جامعات منطقة مكة المكرمة لدیھا رؤیة إستراتیجیة ألھمیة إدارة المعرفة باعتبارھا 

إلى أن تكون مؤسسات معرفیة ولیست مؤسسات تعلیمیة تعمل فقط على إعداد مؤسسات تسعى 
وتأھیل الفرد لسوق العمل، وإدراكھا أن إدارة المعرفة عملیة تكاملیة لتنسیق أنشطة الجامعات 
المختلفة في سبیل تحقیق أھدافھا، وتعزیز مقدرتھا على األداء المنظمي المعتمد على الخبرة 

  .  والمعرفة
  :        یلي مناقشة نتائج الدراسة حسب تقدیرات عینتھا لمتطلبات وعملیات إدارة المعرفةوفیما 

امتالك الجامعة المقدرة ) "٦(یتبین من نتائج الدراسة، أن الفقرة : البیانات والمعلومات
توفر إدارة الجامعة للعاملین مصادر معلومات ) "١(والفقرة " الكافیة لتعلیم وتدریب اآلخرین

جاءتا بالمرتبتین األولى والثانیة " وعة كالمكتبة واالنترنت لتساعدھم على اكتساب المعرفةمتن
على التوالي، مما یدل على أن لدى ) ٣،٧١(، )٣،٩٨(بتقدیرین مرتفعین وبمتوسط حسابي 

بینما جاءت بقیة . الجامعات أھمیة كبیرة لتدریب لإلداریین األكادیمیین و نشر ثقافة التدریب بینھم
توفر إدارة الجامعة للعاملین معلومات ) "٤(الفقرات بمتوسطات حسابیة متوسطة وأقلھا الفقرة 

، وربما )٣،٤٠(بمتوسط حسابي " تساعدھم على سرعة حل المشكالت التي تواجھھم في العمل
یعزى ھذا لتوافر البیانات والمعلومات لدى الجامعات وأنھا مأخوذة من مصادرھا األساسیة، حیث 
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لبیانات والمعلومات ذات أھمیة كون البیانات  تمثل المواد الخام التي تعتمد علیھا المعلومات، أن ا
والتي تأخذ شكل أرقام أو رموز أو عبارات أو جمل، ال معنى لھا إال إذا تم معالجتھا، وارتبطت مع 

 وحل بعضھا بشكل منطقي مفھوم لتتحول إلى معلومات یتم من خاللھا اتخاذ القرار المناسب
  .المشكالت

بینت نتائج الدراسة أن جمیع فقرات ھذا البعد كان تقدیرھا متوسط، : المعرفة الضمنیة
وبلغت " تشجع إدارة الجامعة العاملین فیھا على عقد اللقاءات العلمیة) "١١(وأكبر تقدیر كان للفقرة 

تم مناقشتھ في ھذه ، وربما یعزى ذلك إلى معرفة الجامعات بما ی)٣،٥٢(قیمة متوسطھا الحسابي 
اللقاءات والندوات من مواضیع مختلفة وآراء متنوعة للمشاركین فیھا، حیث یتم تحویل ھذا النوع 
من المعرفة  والذي لیس من السھل نقلھ أو تحویلھ لآلخرین، إلى معرفة صریحة واضحة للعیان 

  . بفضل ھذه اللقاءات العلمیة
یون األكادیمیون في الجامعة بتطویر المناھج یسھم اإلدار) "٨(وكان أقل تقدیر للفقرة 

، وربما یعزى )٢٫٧٣(وبلغت قیمة متوسطھا الحسابي " والمساقات الجامعیة واألنشطة المتعلقة بھا
ذلك إلى ابتعاد أغلب اإلداریین األكادیمیین في الجامعات عن إلقاء المحاضرات وتدریس المساقات 

لذي یأخذ منھم جل وقتھم، وربما بعد مرور فترة زمنیة قد الجامعیة، واكتفائھم بالعمل اإلداري وا
  .ینسى األستاذ األكادیمي مفردات مادتھ التي كان یدرسھا نظیر انھماكھ في العمل اإلداري

من الفقرات كان تقدیرھا %) ٥٠(تبین من نتائج الدراسة أن ما نسبتھ : المعرفة الصریحة
تتیح الجامعة للعاملین االطالع بیسر على ) "١٨(متوسط، وأكبر متوسط حسابي كان للفقرتین 

" توفر الجامعة المعارف المتجددة على موقع الجامعة) "١٩(،  و"المعارف التي یحتاجونھا
، وربما یعزى ذلك إلى قیام الجامعات بإظھارھا لبیاناتھا ومعلوماتھا  )٣،٣٩(ي وبمتوسط حساب

المتعلقة بسیاساتھا التشغیلیة لآلخرین ومشاركتھا لھم، فإن حاجة اإلداري لتوافر المعلومات 
المتجددة والمتعلقة بعملھ أمر في غایة األھمیة، فال بد من توافر معارف ومعلومات تتسم بالدقة 

  .  ة وفي الوقت المناسبوالنوعی
یتوفر لدى الجامعة قواعد بیانات عن العاطلین من خریجیھا ) "١٤(وكان أقل تقدیر للفقرة 

، وربما یعود ذلك إلى أن عالقة الجامعات بطالبھا عالقة )١،٧١(وبمتوسط حسابي" وأماكن إقامتھم
خاللھا یمكن متابعة من وقتیة مرتبطة بسنوات دراستھم بھا فقط، فال وجدود للبرامج التي من 

یتخرج من الجامعات وھل تم استقطابھ للعمل في المجاالت الخدمیة المختلفة،  للوقوف على مدى 
حاجة القطاعین العام والخاص للبرامج المقدمة للطلبة داخل الجامعات وتطویرھا وإعادة النظر في 

  .  البرامج التي قل أو لم یعد لسوق العمل حاجة بھا
بینت الدراسة أن جمیع الفقرات كان تقدیرھا مرتفعًا، وأكبر : حتیة والتكنولوجیةالبنیة الت

توفر الجامعة خدمة البرید اإللكتروني ألعضاء ھیئة التدریس لتلبیة ) "٢٠(تقدیر كان للفقرة 
، وربما یعزى ذلك لتوافر األجھزة )٤،٠٣(وبلغ متوسطھا الحسابي " احتیاجاتھم األكادیمیة

برمجیات، والموارد المعرفیة بصورة كبیرة لدى الجامعات، لتقدیم خدمة البرید والمعدات، وال
اإللكتروني لكافة منسوبیھا، لتسھل على منسوبیھا عملیة االتصال والتواصل للحصول على ما 

  . یحتاجون من معارف ومعلومات تتعلق بعملھم األكادیمي
وبلغ " علیم والتدریب اإللكترونيتوفر الجامعة خدمات الت) "٢٣(وكان أقل تقدیر للفقرة 

، وربما یعزى ذلك إلى  أھمیة وجود  برامج تعلیمیة وتدریبیھ باستخدام )٣،٧٨(متوسطھا الحسابي 
وسائل وأدوات التكنولوجیا واالتصاالت الحدیثة سواء باعتماد مبدأ التعلم الذاتي أو بمساعدة المعلم، 

 وغیر محدد بمدارس أو بمنھج معین، وبدون معلمین، إن التعلیم اإللكتروني أصبح تعلیمًا مستمرًا
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ولعل أھم سبب في ذلك ھو سعي المملكة العربیة السعودیة نحو تطبیق الحكومة اإللكترونیة في 
  .     جمیع قطاعات الدولة المختلفة، مما أوجب على الجامعات كونھا إحدى ھذه القطاعات

جمیع فقرات ھذا البعد كانت متوسطة، وأن تبین من نتائج الدراسة أن : رأس المال البشري
تتبنى الجامعة األفكار والحلول التي یقترحھا العاملون لمعالجة وحل ) "٢٧(أكبر تقدیر كان للفقرة 

، وربما یعزى ذلك أن )٣،٢٤(وبلغت قیمة متوسطھا الحسابي "  المشكالت التي تواجھھم
  .رقي بھا وتحقیق أھدافھالمقترحات وآراء العاملین في الجامعة دور كبیر في ال

تراعي الجامعة قدرات العاملین ورغباتھم وتخصصاتھم عند ) "٢٤(وكان أقل تقدیر للفقرة 
، ویدل ذلك على ضرورة )٢،٩٦(وبلغ متوسطھا الحسابي " توزیع األعمال في المجاالت المعرفیة

  .االھتمام بالجوانب الشخصیة للعامل وتناسب قدراتھ مع العمل الموجھ لھ
أتضح من نتائج الدراسة أن فقرة واحدة كانت درجة تقدیرھا مرتفع وھي : لتخطیط والتنفیذا

" یتوفر لدى الجامعة رؤیة واضحة حول إستراتیجیة إدارة المعرفة ومداخل تنفیذھا) "٢٨(الفقرة 
، ویدل ذلك على إدراك الجامعات ألھمیة وجود رؤیة )٣،٧٦(وبلغت قیمة متوسطھا الحسابي 

واكبان وتستجیبان الحتیاجاتھا وتوجھاتھا، وتعتبرھما نقطة األساس الذي تنطلق منھا ورسالة ت
  .أھدافھا ونشاطاتھا وكافة أعمالھا

تستخدم الجامعة أسلوب البحث العلمي لتولید المعرفة ) "٣٠(وكان أقل تقدیر للفقرة 
، وربما )٣،١٦(سابي وكان تقدیرھا متوسط، وبلغ متوسطھا الح" المتعلقة بأھدافھا اإلستراتیجیة

یعزى ذلك إلى أن الحاجة إلى الدراسات و البحوث و التعلم لھي الیوم اشد منھا في أي وقت مضى، 
فالعلم والعالم في سباق للوصول إلى أكبر قدر ممكن من المعرفة الدقیقة المستمدة من العلوم التي 

منھجیة البحث العلمي وأسالیب وقد أصبحت  تكفل الرفاھیة لإلنسان، وتضمن لھ التفوق على غیره
القیام بھا من األمور المسلم بھا في المؤسسات األكادیمیة ومراكز البحوث؛ ألن البحث العلمي یقوم 

   .أساسًا على طلب المعرفة وتقصیھا والوصول إلیھا
بینت نتائج الدراسة أن جمیع فقرات ھذا البعد كان : االشتراك بقواعد البیانات الخارجیة

تقدم الجامعة خدمات إلكترونیة تعلیمیة للجھات ) "٣٦( متوسط، وكان أكبر تقدیر للفقرة تقدیرھا
، وربما یعزى ذلك إلى توثیق عالقة الجامعة بالمؤسسات )٢،٨٦(وبمتوسط حسابي " المحلیة

  . المحلیة المختلفة وتوعیة المجتمع برسالة الجامعة وأھدافھا وسیاساتھا وإنجازاتھا
تشترك الجامعة بقواعد بیانات لمؤسسات خارجیة لتبادل ) "٣٣(لفقرة وكان أقل تقدیر ل

، ویعود ذلك إلى أھمیة استخدام الجامعات  )٢،٤٥(وبلغت قیمة متوسطھا الحسابي " المعرفة
لتكنولوجیا المعلومات، ألھمیتھا البالغة في زیادة كفاءة وتطویر األداء في العملیات المعرفیة، 

اع بمستوى الخدمات المقدمة للمستفیدین، وتوفیر نظام للمعلومات وسرعة االنجاز، واالرتف
   .اإلداریة

تبین من نتائج الدراسة أن جمیع فقرات ھذا البعد كان تقدیرھا متوسط، : تشخیص المعرفة
تركز الجامعة على تشخیص أنواع المعرفة المطلوبة لكل ) "٤١(وأن أكبر تقدیر كان للفقرة 

، وربما یعزى ذلك ألھمیة وجود الخرائط )٣،٠٩(توسط حسابي وبم" مستوى من مستویاتھا
  .المعرفیة والتي تعمل على المقارنة بین المعرفة الموجودة والمعرفة المطلوبة

" یتم تشخیص المعرفة من خالل مصادر خارجیة) " ٤٠(وكان أقل تقدیر للفقرة 
 في االستفادة من المصادر ، وربما یعزى ذلك إلى قلة سعي الجامعات)٣،٠١(ومتوسطھا الحسابي 

  .الخارجیة المھتمة بالمعرفة
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بینت نتائج الدراسة أن فقرات ھذا البعد جاءت جمیعھا بتقدیر متوسط، وأن : تولید المعرفة
وكان " تعتمد الجامعة التعلم التنظیمي مصدرًا لتولید المعرفة) "٤٥(أكبر تقدیر كان للفقرة 

ى أن لدى الجامعات مرونة تتمثل في مقدرتھا على تعدیل ، وھذا یدل عل)٣،١٤(متوسطھا الحسابي 
سلوكھا وممارساتھا بناًء على المواقف التي تتعرض لھا، حتى تستطیع التوافق مع معطیات الموقف 

  .الجدید
تكتسب الجامعة معرفتھا عن طریق تفاعل األفراد مع ) "٤٣(وكان أقل تقدیر للفقرة 

، وربما یعزى ذلك )٢،٩٧(وبمتوسط حسابي " مطروحةبعضھم البعض إلیجاد حلول للمشاكل ال
لندرة اللقاءات بین أفراد الجامعات للعمل على تباد األفكار بینھم، للعمل على تولید المعرفة بصورة 

  . جیدة
تبین من نتائج الدراسة أن جمیع الفقرات كان تقدیرھا متوسطًا، وكان أكبر : تخزین المعرفة

وكان "  الجامعة معاییر معرفیة واضحة تناسب طبیعة عملھا وأنشطتھاتستخدم ) "٤٩(تقدیر للفقرة 
، ویدل ذلك على أن بناء المعاییر التي تسیر علیھا الجامعات أمر مھم )٣،٤٣(متوسطھا الحسابي 

لكفاءة إنتاجیة العاملین بھا، وأن ما یكتسبھ العاملون من معرفة ال بد وأن یتم تحویلھا من معرفة 
  .قط إلى معرفة یتم تخزینھا إلى معرفة إلكترونیة وفق المعاییر المتبعة لذلكضمنیة بعقولھم ف

تستخدم الجامعة أسالیب تحفیز األفراد لتبادل الخبرات من ) "٤٦(وكان أقل تقدیر للفقرة 
، وربما یعزى ذلك لعدم نجاح الجامعات )٣،١١(وكان متوسطھا الحسابي " أجل تخزین المعرفة

 الدافعیة للعمل لدى العاملین، والعمل على تغذیتھا بالوسائل المحببة لدى في إیجاد قدر كبیر من
  .العامل

یتبین من نتائج الدراسة حصول جمیع فقرات ھذا البعد على تقدیر متوسط، : توزیع المعرفة
تھتم الجامعة بنقل المعرفة من المصادر المتعددة إلى كافة ) "٥٣(حیث كان أكبر تقدیر للفقرة 

، وربما یعزى ذلك ألھمیة االتصال السریع )٣،٣٩(وكان متوسطھا الحسابي " داریةوحداتھا اإل
والذي یعمل على تأمین الوثائق واألشكال األخرى من المعلومات، وتوزیعھا على العاملین في 
مجال المعلومات والمعرفة، بغرض ربط المكاتب مع وحدات األعمال األخرى داخل الجامعة 

  .وخارجھا
توزع الجامعة المعرفة عن طریق إصدار نشرات ودوریات ) "٥١(قدیر للفقرة وكان أقل ت

، ویدل ذلك على ندرة وقلة الوسائل )٣،٣٠(وبلغ متوسطھا الحسابي " وأنواع المطبوعات المختلفة
  . التي تستخدمھا الجامعة بین وحداتھا المختلفة لتوزیع المعرفة

ع فقرات ھذا البعد على تقدیر متوسط، بینت نتائج الدراسة حصول جمی: تطبیق المعرفة
تستخدم الجامعة معاییر تسیطر من خاللھا على المعرفة ) "٥٧(حیث كان أكبر تقدیر للفقرة 

، وربما یعزى ذلك إلى أن وجود تنظیم للمعرفة )٣،٤٧(وبلغت قیمة متوسطھا الحسابي" المطبقة
ل استرجاعھا ویمكن العاملین في من خالل التصنیف والفھرسة أو التبویب المناسب للمعرفة یسھ

  .الجامعة من الوصول إلیھا بسھولة وفى أقصر وقت
تعتمد الجامعة على آراء أفراد ذوي الخبرة من داخلھا حول ) "٥٤(وكان أقل تقدیر للفقرة 

، وربما یعزى ذلك لعدم وجود الھیاكل )٣،٢١(وبمتوسط حسابي " نتائج أعمالھا وأنشطتھا
دارة المعرفة، ولعدم توافر قیادة وثقافة تنظیمیة وتكنولوجیا معلومات تشجع التنظیمیة المالئمة إل

  . على ذلك
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ما مستوى األداء اإلداري لدى اإلداریین األكادیمیین في جامعات  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني
  منطقة مكة المكرمة؟

عیاریة لمستوى األداء لإلجابة عن السؤال تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات الم
  اإلداري لدى اإلداریین األكادیمیین في جامعات منطقة مكة المكرمة لكل بعد وفقرة، والجداول 

  :تبین نتائج ذلك، وعلى النحو اآلتي) ٢٠،١٩،١٨،١٧( 
  المجاالت : أوًال

امعات المتوسطات الحسابیة لمستوى األداء اإلداري لدى اإلداریین األكادیمیین في ج). ١٧(جدول
  منطقة مكة المكرمة للمجاالت وللكلي مرتبة تنازلیًا

المتوسط   اسم البعد  رقم البعد
  الحسابي

االنحراف 
  التقدیر  المرتبة  المعیاري

 مرتفع  ١  ٠،٧٧ ٣،٦٩ التعلم والنمو اإلداري  ٢
 متوسط  ٢ ٠،٨٠ ٣،٤٤ رضا العاملین  ١
 متوسط  ٣ ٠،٧٨ ٣،٣٩ كفاءة األداء اإلداري ٣

  متوسط ٠،٧٣ ٣،٥٠  الكلي
أن التقدیر الكلي لمستوى األداء اإلداري لدى اإلداریین األكادیمیین ) ١٧(یتبین من الجدول 

بانحراف ) ٣،٥٠(في جامعات منطقة مكة المكرمة متوسط، وبلغت قیمة المتوسط الحسابي لھ 
د كان درجة وبعد التعلم والنمو اإلداري كانت درجة تقدیره مرتفع، وباقي األبعا). ٠،٧٣(معیاري 

تقدیرھا متوسط، وأكبر تقدیر كان لبعد التعلم والنمو اإلداري وبلغت قیمة المتوسط الحسابي لھ 
، وكان أقل تقدیر لبعد كفاءة األداء اإلداري حیث بلغت قیمة )٠،٧٧(بانحراف معیاري ) ٣،٦٩(

  ).٠،٧٨(، بانحراف معیاري )٣،٣٩(المتوسط الحسابي لھ 
  نمو اإلداريبعد التعلم وال: ثانیًا

  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لبعد التعلم والنمو اإلداري مرتبة تنازلیًا).١٨(جدول
رقم 
المتوسط   نص الفقرة  الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
  التقدیر  المرتبة  المعیاري

 الوسائل على یزید تبني الجامعة إلدارة المعرفة من نسب االعتماد ٥
 مرتفع  ١  ٠،٧٧ ٣،٨٢ .معلومات كالبرید اإللكترونيلتبادل ال الحدیثة

 على الحاصلین یزید تبني الجامعة إلدارة المعرفة من التحاق األفراد ٦
 مرتفع  ٢ ٠،٨٩ ٣،٧٥ .علمیة عالیة بالعمل لدیھا شھادات

 التخصصات الجامعیة على في زیادة اإلقبال المعرفة ُتسھم إدارة ٨
 مرتفع  ٣ ٠،٨٥ ٣،٦٩ .المختلفة

 للتكنولوجیا المیزانیة المخصصة زیادة في المعرفة ُتسھم إدارة ٧
 متوسط  ٤ ٠،٩٢ ٣،٤٩ .والمعلومات

كان درجة تقدیرھا متوسط، وباقي الفقرات كان ) ٧(أن الفقرة ) ١٨(یتبین من الجدول
 مادیزید تبني الجامعة إلدارة المعرفة من نسب االعت(درجة تقدیرھا مرتفع، وكان أكبر تقدیر للفقرة 

، وبلغت قیمة المتوسط الحسابي لھا )لتبادل المعلومات كالبرید اإللكتروني الحدیثة الوسائل على
 زیادة في المعرفة ُتسھم إدارة(،  وكان أقل تقدیر للفقرة )٠،٧٧(بانحراف معیاري ) ٣،٨٢(
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بانحراف ) ٣،٤٩(وبلغت قیمة المتوسط الحسابي لھا ) والمعلومات للتكنولوجیا المیزانیة المخصصة
  ).٠،٩٢(معیاري 

  بعد رضا العاملین: ثالثًا
  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لبعد رضا العاملین مرتبة تنازلیًا). ١٩(جدول

رقم 
المتوسط   نص الفقرة  الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
  التقدیر  المرتبة  المعیاري

 متوسط  ١  ٠،٨٩ ٣،٤٨ .االرتقاء الوظیفي فرص نسبة من یزید المعرفة استخدام ٢

 التعلیمیة ألعضاء القدرة جودة تحسین في المعرفة تسھم ٤
 متوسط  ٢ ٠،٨٩ ٣،٤٦ .التدریسیة الھیئة

الھیئة  أعضاء بین المعلومات نشر في المعرفة تسھم ٣
 متوسط  ٢ ٠،٩١  ٣،٤٦ .وفاعلیة بكفاءة التدریسیة

 ةأعضاء الھیئ معالجة سرعة على المعرفة المتوفرة تساعد  ١
 متوسط  ٣ ٠،٧٣ ٣،٣٥  .والشكاوى للمشكالت التدریسیة

أن جمیع الفقرات  كانت درجة تقدیرھا متوسط، وكان أكبر تقدیر ) ١٩(یتبین من الجدول 
وبلغت قیمة المتوسط الحسابي لھا ) االرتقاء الوظیفي فرص نسبة من یزید المعرفة استخدام(للفقرة 

 سرعة على المعرفة المتوفرة تساعد(قل تقدیر للفقرة ،  وكان أ)٠،٨٩(بانحراف معیاري ) ٣،٤٨(
) ٣،٣٥(، وبلغت قیمة المتوسط الحسابي لھا )والشكاوى للمشكالت التدریسیة أعضاء الھیئة معالجة

  ).٠،٧٣(بانحراف معیاري 
  بعد كفاءة األداء اإلداري: رابعًا

  ألداء اإلداري مرتبة تنازلیًاالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لبعد كفاءة ا). ٢٠(جدول
رقم 
المتوسط   نص الفقرة  الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
  التقدیر  المرتبة  المعیاري

 ُتسھم إدارة المعرفة لدى الجامعة في تسھیل  ١١
 متوسط  ١  ٠،٨٤  ٣،٤٩ .والخریجین للطلبة المقدمة الخدمات

ُتسھم إدارة المعرفة لدى الجامعة في سرعة  ١٢
 متوسط  ٢ ٠،٨٨ ٣،٤٢ .بیئة العمل في تحدث التي غیراتللمت االستجابة

 التنسیق ُتسھم إدارة المعرفة لدى الجامعة في زیادة ١٠
 متوسط  ٣ ٠،٨٤ ٣،٣٩  .المختلفة واألقسام العملیات بین

 كفاءة ُتسھم إدارة المعرفة لدى الجامعة في زیادة ٩
 متوسط  ٤ ٠،٧٦ ٣،٢٤ .االبتكار عملیات

أن جمیع الفقرات كانت درجة تقدیرھا متوسط، وكان أكبر تقدیر ) ٢٠(یتبین من الجدول 
وبلغت ) والخریجین للطلبة المقدمة الخدمات ُتسھم إدارة المعرفة لدى الجامعة في تسھیل (للفقرة 

ُتسھم إدارة (، وكان أقل تقدیر للفقرة )٠،٨٤(بانحراف معیاري ) ٣،٤٩(قیمة المتوسط الحسابي لھا 
) ٣،٢٤(، وبلغت قیمة المتوسط الحسابي لھا )االبتكار عملیات كفاءة معة في زیادةالمعرفة لدى الجا

  ).٠،٧٦(بانحراف معیاري 
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  : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني
ما مستوى األداء " المتعلقة بالسؤال ) ١٧(بینت نتائج الدراسة والموضحة في الجدول 

أن التقدیر الكلي لدى " جامعات منطقة مكة المكرمة؟اإلداري لدى اإلداریین األكادیمیین في 
، وأن أكبر تقدیر )٣،٥٠(اإلداریین األكادیمیین بجامعات منطقة مكة المكرمة كان  بمتوسط حسابي 

) كفاءة األداء اإلداري(، وكان أقل تقدیر لبعد )٣،٦٩(بمتوسط حسابي ) التعلم والنمو اإلداري(لبعد 
ى ذلك حاجة اإلداریین األكادیمیین بجامعات منطقة مكة المكرمة ، ویعز)٣،٣٩(وبمتوسط حسابي 

  . لمھارات وكفاءات تمكنھم من أداء األعمال المسندة إلیھم
  :وفیما یلي مناقشة نتائج الدراسة حسب تقدیرات عینتھا لمجاالت األداء اإلداري

یزید تبني ) "٥(رة یتبین من نتائج الدراسة أن أكبر تقدیر كان للفق: التعلم والنمو اإلداري
الجامعة إلدارة المعرفة من نسب االعتماد على الوسائل الحدیثة لتبادل المعلومات كالبرید 

، ویعزى ذلك إلى أن لتكنولوجیا )٣،٨٢(بتقدیر مرتفع، وكان متوسطھا الحسابي " اإللكتروني
ة زیادة سرعة المعلومات دور مھم في تحسین اإلنتاجیة والكفاءة في الجامعات من حیث إمكانی

وسھولة وكمیة المعرفة المتاحة، كما أن التقنیة تسھل االتصال بین وحدات الجامعة الداخلیة وبین 
  .الجامعة والعالم الخارجي

تسھم إدارة المعرفة في زیادة المیزانیة المخصصة للتكنولوجیا ) "٧(وكان أقل تقدیر للفقرة 
، وربما یدل ذلك على تجاھل )٣،٤٩(حسابي وكان تقدیرھا متوسط، ومتوسطھا ال" والمعلومات

اإلدارة العلیا في الجامعات ألھمیة تكنولوجیا المعلومات وذلك عند وضع المیزانیة التشغیلیة 
لبرامجھا وأھدافھا، وإدراكھا لمدى أھمیة تكنولوجیا المعلومات واالتصال في العصر الحالي، 

العلوم جمیعھا وتمثل سندًا كبیرًا وداعمًا لشتى فتكنولوجیا المعلومات تعتبر محركا رئیسیا لتطور 
العلوم وكافة األنشطة الحیاتیة، فھي تؤدي دورًا مھمًا في دفع عجلة التعلیم والمعرفة في شتى العلوم 
نحو آفاق جدیدة وطرق حدیثة في اكتساب المعرفة واالستفادة منھا بالطرق والظروف المختلفة، 

  .   ولوجیا المعلومات واالتصالفالمعرفة أصبحت عالمیة بفضل تكن
تبین من نتائج الدراسة حصول جمیع فقرات ھذا البعد على تقدیر متوسط، : رضا العاملین 

ومتوسطھا " استخدام المعرفة یزید من فرص االرتقاء الوظیفي) "٢(حیث كان أكبر تقدیر للفقرة 
ات للحصول على الدورات ، ویعزى ذلك إلى سعي األفراد العاملین في الجامع)٣،٤٨(الحسابي 

والبرامج المتعلقة بإدارة المعرفة والتدریب لتكوین خبرة عملیة لدیھم تمكنھم من الحصول على 
درجات وظیفیة أعلى، فالعامل الذي یمتلك معرفة أكثر لدیة فرصة أكبر للبقاء في عملھ والتدرج 

  .الوظیفي للحصول على مرتبة أعلى
ساعد المعرفة المتوفرة على سرعة معالجة أعضاء الھیئة ت) "١( وكان أقل تقدیر للفقرة 

، ویدل ذلك إلى أن المعرفة توفر )٣،٣٥(وبلغ متوسطھا الحسابي " التدریسیة للمشكالت والشكاوي
للعاملین أدوات تساعدھم على حل المشكالت التي تواجھھم، والتي لم یكونوا قادرین على مواجھتھا 

ارة المعرفة، كما أنھا تمكنھم من أن یكونوا أكثر مقدرة على التعاون سابقًا، وحلھا بفاعلیة بدون إد
والمشاركة فیما بینھم، وھذا یجعل العاملین قادرین على أداء عملھم بفاعلیة ومتحفزین ومدفوعین 
دوما لألداء األفضل الن نجاح العاملین في أداء أعمالھم یعتبر من أھم عوامل الدافعیة ومواجھة 

  . المشاكل
یتبین من نتائج الدراسة حصول جمیع فقرات ھذا البعد على تقدیر : ءة األداء اإلداريكفا

تسھم إدارة المعرفة لدى الجامعة في تسھیل الخدمات ) "١١(متوسط، حیث كان أكبر تقدیر للفقرة 
، وربما یعزى ذلك إلى أن الجامعات )٣،٤٩(وبمتوسط حسابي بلغ " المقدمة للطلبة والخریجین
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 تذلیل العوائق التي تحول دون وصول المعرفة للمستفیدین المباشرین من خدمات تعمل على
  .بما تحققھ لھم من الحصول على مھارات ومعارف بیسر وسھولة) الطلبة(الجامعة 

تسھم إدارة المعرفة لدى الجامعة في زیادة كفاءة عملیات ) "٩(وكان أقل تقدیر للفقرة 
، وربما یعزى ذلك إلى قلة وسائل تشجیع )٣،٢٤(سابي وبلغت قیمة متوسطھا الح" االبتكار

المبتكرین والدعم المقدم لھم للقیام بعملیة االبتكار باستخدام إدارة المعرفة التي تزید من فرصة 
إیجاد معارف جدیدة لدى العاملین والتي تمكن الفرد من  ابتكار طرق متنوعة النجاز عملھ بفاعلیة 

یع أن یصل إلى مرحلة االبتكار واالختراع، إن تشجیع االبتكار وكفاءة وإبداع، ومن ثم یستط
الفردي والجماعي ھو الذي یركز على العقل التنظیمي ومكتنزاتھ ومعارفھ التراكمیة ویؤكد على 

  .       نجاح األعمال مستقبال
اإلداري ما التصور المقترح لدور إدارة المعرفة في رفع األداء : اإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث

  لإلداریین األكادیمیین في جامعات منطقة مكة المكرمة؟   
لإلجابة عن ھذا السؤال تم إجراء التحلیل العاملي بطریقة المكونات الرئیسیة  لبحث 

قیم الجذور الكامنة ونسبة التباین )  ٢١( عن األداء على المقیاس، ویبین الجدول المسئولةالعوامل 
  .راكمیة للعواملالمفسر ونسبة التباین الت

  الجذور الكامنــة ونسبة التباین المفسر للعوامل على المقیاس). ٢١(الجدول 
  %نسبة التباین التراكمیة  %نسبة التباین المفسر الجذر الكامن  العامل

1 25.466 50.932 50.932 
2 4.043 8.086  59.018 
3 2.418 4.837 63.855 
4 1.667 3.334 67.189 
5 1.597 3.194 70.382 
6 1.521 3.042 73.425 
7 1.242 2.485 75.910 
8 1.088 2.176 78.085 
9 0.953 1.906 79.991 
10  0.866 1.731 81.722 
11 0.821 1.642 83.364 
12 0.690 1.380 84.744 
13 0.618 1.235 85.980 
14  0.598 1.196 87.175 
15  0.542 1.084 88.259 
16 0.501 1.001 89.260 
17  0.434 0.869 90.129 
18 0.401 0.802 90.931 
19 0.360  0.720 91.651 
20 0.320 0.640 92.291 
21 0.311 0.622 92.912 
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  %نسبة التباین التراكمیة  %نسبة التباین المفسر الجذر الكامن  العامل
22 0.284  0.568 93.481 
23 0.255  0.511 93.992 
24 0.245 0.489 94.481 
25 0.235 0.469 94.950 
26 0.214  0.427 95.378 
27  0.204 0.408 95.785 
28 0.191 0.382 96.167 
29 0.187  0.374 96.542 
30 0.164 0.327 96.869 
31 0.158  0.316 97.185 
32 0.142 0.285 97.469 
33 0.128 0.255 97.724 
34 0.123 0.246 97.971 
35 0.120 0.239 98.210 
36 0.111 0.222 98.432 
37 0.101 0.203 98.634 
38 0.094 0.188 98.823 
39 0.084 0.168 98.991 
40 0.077 0.154 99.145 
41 0.070 0.140 99.285 
42 0.055 0.109 99.395 
43 0.052 0.104 99.498 
44 0.047 0.095 99.593 
45 0.045 0.091 99.684 
46 0.041 0.082 99.766 
47 0.039 0.077 99.843 
48 0.033 0.065 99.908 
49 0.027 0.054 99.962 
50 0.019 0.038 100.000 

 ١أكبر من (عوامل كانت قیم الجذر الكامن  لھا ذات داللة ) ٨(أن ) ٢٢(یتبین من الجدول 
التي فسرھا  ونسبة التباین)  ٢٥،٤٦٦(، وأن قیمة الجذر الكامن للعامل األول كانت تساوي )صحیح

  . العوامل الثمانیةیبین قیم تشبع الفقرات على) ٢٣(، والجدول %)٥٠،٩٣٢(ھذا العامل تساوي 
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  تشبع الفقرات على العوامل المستخلصة للمقیاس). ٢٣(جدول 

رقم الفقرة   العامل
 ٨  ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١  القدیم

2 0.724 -0.156 0.3375 0.142  0.203 -0.167 0.097 -0.107 

3 0.728 -0.141 0.371 0.092 0.235 -0.197 .0265 -0.054 
4  0.743 -0.149 0.393 0.067 0.133 -0.231 0.269 -0.058 
5 0.764 -0.121 0.385 0.033 0.144 -0.164  0.131 -0.087 
7 0.771 -0.197 0.236 -0.050 -0.034 0.022 -0.124 0.099 
8 0.778 0.100  0.227  0.044 0.042 0.266 -0.092 0.094 
9  0.776 0.123 0.283 0.031 -0.012 0.152 -0.109 0.106 

10 0.698 -0.243 0.327 0.093 -0.040 0.060 -0.241 0.039 
11  0.722 -0.219 0.257 0.066 0.008 0.146 -0.085 -0.043 
12 0.419 0.58 0.338 0.224 -0.185 0.003 0.157 0.134 
13 0.158 0.806  0.348 0.191 0.079 0.064 0.010 0.164 
14 0.165 0.827 0.157 0.097 -0.109 0.047 0.089 0.123 
15 0.553 0.506 0.216 0.255 -0.265 0.083 -0.016 0.035 
16  0.575 0.448 -0.122 0.008 -0.343 0.075 0.233 -0.162 
17  0.821 -0.074  -0.107 -0.053 -0.290 -0.009 0.173 -0.138 
18 0.860 -0.147 0.007 -0.001 -0.151 0.038 0.138 -0.094 
19 0.838 -0.127 0.008 -0.090 -0.260 -0.013 0.201 -0.069 
24  0.673 -0.063 0.148 -0.261 0.099 -0.064 -0.075 0.158 
25 0.815 0.046 0.121 -0.258  -0.033 0.076 -0.219 0.016 
26 0.813 -0.090 0.064 -0.099 0.085 .1230 -0.209 -0.052 
27 0.847 -0.202 0.035 -0.246 -0.114 0.050 -0.035 -0.021 
29 0.787 -0.325 0.090 -0.100 0.046 -0.155 0.099 0.030 
30  0.755 -0.128 0.231 -0.198 -0.074 -0.053 0.120 -0.048 
31 0.773 -0.298 0.138 -0.176 -0.059 -0.067 0.173 0.086 
32 0.697 0.285 0.090 -0.447 0.007 -0.030 -0.163 -0.103 
33 0.557 0.465 -0.019 -0.465 0.074 0.051 -0.230 -0.041 
34  0.701 0.192 0.055 -0.447 -0.041 0.029 -0.088 -0.121 
35 0.557 0.389 -0.372 -0.235 0.115 0.095 0.112 -0.156 
36 0.683 0.184 -0.151 -0.206 0.321 -0.058 0.304 0.034 
37 0.340 0.579  -0.302 -0.234 0.238 -0.025 0.274 0.230 
38 0.708 0.193 -0.274 0.152 0.152 -0.413 -0.097 0.111 
39 .748 0.054 -0.258 0.062 0.059 -0.422 -0.109 0.200 
40 0.698 0.079 -0.268 0.007 -0.116  -0.469 -0.048 0.152  
41  0.780 -0.010 -0.269 0.126  -0.109 -0.346 0.003 0.042 
42  0.538 0.324 -0.018 0.285 0.449 -0.012 -0.281 -0.273 
43 0.661 0.252 -0.139 0.186 0.203 -0.012 -0.086 -0.433 
44 0.768 0.067 -0.257 0.155 -0.118 0.011 0.035 -0.384 
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رقم الفقرة   العامل
 ٨  ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١  القدیم

45 0.785 0.013 -0.122 0.247 0.071 -0.004 -0.079 -0.310 
46 0.691 -0.103 -0.130 0.199 0.121 0.020 -0.103 0.246 
47  0.742 -0.153 -0.114 0.091 0.162 0.047 -0.154 0.205 
48  0.761 -0.166 -0.197 0.083 -0.028 0.014 -0.153 0.139 
49  0.739 -0.287 -0.171 -0.010 0.005 0.026 -0.088 0-.006 
50 0.727 -0.133 -0.329 0.057 0.216 0.292 0.185 0.066 
51 0.740 -0.109 -0.217 0.067 0.275 0.351 0.160 0.150 
52 0.760 -0.143 -0.112 0.158 0.153 0.336 0.160 0.079 
53 0.800 -0.149 -0.159 0.089 0.048 0.364 0.055 0.116 
54 0.739 0.205 0.005 0.073 -0.109 -0.060 -0.312 0.063 
55  0.844 -0.030 -0.169 0.100 -0.289 0.080 -0.068 -0.006 
56 0.787 -0.080 -0.188 0.128 -0.349 0.045 0.027 0.087 
57 0.778 -0.109 -0.122 0.133 -0.316 0.036 -0.015 0.044 

فقرات تشبعت ) ٤(فقرة تشبعت على العامل األول، و) ٤٦(أن ) ٢٣( یتبین من الجدول
، وتم اعتماد درجة التشبع )٣٧،١٤،١٣،١٢(على العامل الثاني، وھي الفقرات ذوات األرقام 

، وھذا یدل على أن األداة أحادیة البعد، أي تقیس فأكثر للحكم على تشبع الفقرة بالعامل.) ،٣٠(
  .األداة بعدًا واحدًا

التصور المقترح لدور إدارة المعرفة في رفع األداء اإلداري لإلداریین األكادیمیین في جامعات 
  . منطقة مكة المكرمة

تم أخذ الفقرات التي كان تقدیر المتوسط الحسابي لھا متوسط ومنخفض، والتي تشبعت على 
العامل األول لتدل على الدور المقترح إلدارة المعرفة في رفع األداء اإلداري لإلداریین األكادیمیین 

  .یبین ھذه الفقرات في كل مجال) ٢٤(في جامعات منطقة مكة المكرمة، والجدول 
الفقرات التي تدل على الدور المقترح إلدارة المعرفة في رفع األداء اإلداري ).٢٤(جدول 

  ن األكادیمیین في جامعات منطقة مكة المكرمةلإلداریی

ال
مج

ال
  

  رقم الفقرة
  السابق

  رقم الفقرة
  نص الفقرة  الجدید

 منھا لالستفادة بطرق علمیة والمعلومات البیانات بتصنیف الجامعة إدارة تقوم ١ ٢
 .المعرفة على الحصول في

 توزعھا معرفة المعلومات إلى لتحویل وعةمتن أسالیب إدارة الجامعة تستخدم ٢ ٣
 .العاملین على

 سرعة حل المشكالت على تساعدھم معلومات للعاملین إدارة الجامعة توفر ٣  ٤
 .العمل في تواجھھم التي

ات
وم

معل
وال

ت 
انا

لبی
د ا

بع
 .یتوفر لدى الجامعة أكثر من قاعدة بیانات لتصنیف المعرفة ٤ ٥ 

فة 
عر

الم
عد 

ب
یة

من
ض

ال
 

 بالمھارات والمعارف في الجامعة معرفة ادیمییناإلداریین األك لدى یتوفر ٥ ٧
 .وجھ على أفضل مھامھم ألداء الالزمة
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ال
مج

ال
  

  رقم الفقرة
  السابق

  رقم الفقرة
  نص الفقرة  الجدید

 والمساقات الجامعیة المناھج في الجامعة بتطویر یسھم اإلداریون األكادیمیون ٦ ٨
 .بھا المتعلقة واألنشطة

الفكریة لتحسین  اإلسھامات بتقدیم في الجامعة یسھم اإلداریون األكادیمیون ٧ ٩
 .وتطویر عملھم

 على فیھا على اختالف مستویاتھم العاملین اإلداریون األكادیمیون یشجع ٨ ١٠
 . العمل وورش حضور المؤتمرات

 .العلمیة اللقاءات عقد على العاملین اإلداریون األكادیمیون یشجع ٩ ١١

  .المختلفة من التخصصات العمل سوق بمتطلبات المعرفة لدى الجامعة یتوفر ١٠ ١٥

یتوفر لدى الجامعة معرفة باحتیاجات الجھات ذات العالقة بطبیعة أعمالھا  ١١ ١٦
 .كالمؤسسات التعلیمیة

 .یتوفر لدى الجامعة معرفة باألفراد العاملین الذین لدیھم ملكیات فكریة ١٢ ١٧

  .حتاجونھاتتیح الجامعة للعاملین االطالع بیسر على المعارف التي ی ١٣ ١٨

حة
ری

ص
 ال

فة
عر

الم
عد 

ب
  .توفر الجامعة المعارف المتجددة على موقع الجامعة ١٤ ١٩ 

  عند ورغباتھم وتخصصاتھم العاملین قدرات اإلداریون األكادیمیون یراعي ١٥ ٢٤
 .المعرفیة المجاالت في األعمال توزیع

 الموظفین الستثمار ینب النقاشیة الحلقات إقامة یشجع اإلداریون األكادیمیون ١٦ ٢٥
 .المعرفیة المجاالت في الفكریة طاقاتھم

 الفنیة والتقنیة المھارات ذوي من العاملین على اإلداریون األكادیمیون یعتمد ١٧ ٢٦
 .ونشاطاتھا مھامھا إنجاز في

ري
بش

 ال
ال

الم
س 

 رأ
عد

ب
 المشكالت وحل العاملون لمعالجة یقترحھا التي والحلول األفكار تتبنى الجامعة ١٨ ٢٧ 

 .جھھمتوا التي

 .اإلستراتیجیة اتخاذ قراراتھا في المعرفة إدارة منھج على الجامعة  تعتمد ١٩ ٢٩

بأھدافھا  المعرفة المتعلقة لتولید العلمي البحث أسلوب تستخدم الجامعة ٢٠ ٣٠
 .اإلستراتیجیة

فیذ
لتن

وا
ط 

طی
تخ

 ال
عد

ب
 

  .راتیجیةتشارك إدارة الجامعة اإلداریین في وضع وصیاغة الخطة اإلست ٢١  ٣١

  .محلیة لإلسھام في نشر المعرفة لمؤسسات بیانات بقواعد الجامعة تشترك ٢٢  ٣٢

 .خارجیة لتبادل المعرفة لمؤسسات بیانات بقواعد الجامعة تشترك ٢٣  ٣٣

 .معرفةتتصل الجامعة بشكٍل مستمر بدور النشر المحلیة لإلسھام في نشر ال ٢٤  ٣٤

تتصل الجامعة بشكٍل مستمر مع دور النشر العالمیة لالستفادة من التطورات   ٢٥  ٣٥
 .المعرفیة

  .المحلیة للجھات تعلیمیة إلكترونیة خدمات الجامعة تقدم  ٢٦ ٣٦

جیة
ار

لخ
ت ا

انا
لبی

د ا
اع

قو
ك ب

ترا
الش

د ا
بع

 

 .لمؤسسات خارجیة تعلیمیة إلكترونیة خدمات الجامعة تقدم  ٢٧  ٣٧

خی
تش

ص  فة
عر

 .االنترنت شبكة عبر فة في الجامعة من خالل االستكشافیتم تشخیص المعر  ٢٨ ٣٨الم
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ال
مج

ال
  

  رقم الفقرة
  السابق

  رقم الفقرة
  نص الفقرة  الجدید

 .الداخلیة یتم تشخیص المعرفة من خالل الخبرات  ٢٩ ٣٩

  .یتم تشخیص المعرفة من خالل مصادر خارجیة  ٣٠  ٤٠

تركز الجامعة على تشخیص أنواع المعرفة المطلوبة لكل مستوى من  ٣١ ٤١
  .مستویاتھا

 .جدیدة خارجیة لإلسھام في تولید أفكار مصادر تسب الجامعة معرفتھا منتك ٣٢ ٤٢

 إلیجاد البعض بعضھم مع األفراد تكتسب الجامعة معرفتھا عن طریق تفاعل  ٣٣ ٤٣
 . المطروحة حلول للمشاكل

 إطار داخل المعرفي من للتعلم عمل وفرق متخصصة تشكل الجامعة وحدات ٣٤ ٤٤
فة .مستمر وبشكل الجامعة 

عر
الم

ید 
ول

د ت
بع

 .المعرفة لتولید مصدرًا التنظیمي التعلم تعتمد الجامعة ٣٥ ٤٥ 

تستخدم الجامعة أسالیب تحفیز األفراد لتبادل الخبرات من أجل تخزین  ٣٦ ٤٦
  .المعرفة

 .الورقیة لتخزین المعرفة المستندات تستخدم الجامعة أرشیف ٣٧ ٤٨

فة
عر

الم
ن 

زی
تخ

عد 
ب

 

 .عملھا وأنشطتھا طبیعة تناسب واضحة فیةمعر تستخدم الجامعة معاییر ٣٨ ٤٩

 في األفراد تساعد داخلیة معلومات توزع الجامعة المعرفة عن طریق شبكة ٣٩ ٥٠
 .البیانات إلى قواعد الوصول

 المطبوعات وأنواع ودوریات نشرات توزع الجامعة المعرفة عن طریق إصدار ٤٠ ٥١
 .المختلفة

 .داخلیة عمل وورش ندوات امعة المعرفة عن طریق عقدتوزع الج ٤١ ٥٢

فة
عر

الم
ع 

زی
تو

عد 
ب

  .تھتم الجامعة بنقل المعرفة من المصادر المتعددة الى كافة وحداتھا اإلداریة ٤٢ ٥٣ 

 أعمالھا نتائج داخلھا حول من الخبرة ذوي أفراد آراء على تعتمد الجامعة ٤٣ ٥٤
 .وأنشطتھا

 .الفعال للمعرفة التطبیق لعملیة داعمة منظمة فةثقا تنشر الجامعة  ٤٤ ٥٥

 .لتطبیق المعرفة متخصصة عمٍل توفر الجامعة فرق ٤٥ ٥٦

فة
عر

الم
ق 

طبی
د ت

بع
 .المطبقة على المعرفة خاللھا من تسیطر معاییر الجامعة تستخدم ٤٦  ٥٧ 

، أن الدور المقترح إلدارة المعرفة في رفع األداء اإلداري )٢٤(یتبین من الجدول 
) ٤(فقرة، وتم  حذف ) ٤٦(كادیمیین في جامعات منطقة مكة المكرمة یتكون من لإلداریین األ

من االستبانة بعد إجراء التحلیل العاملي، ) ٣٧،١٤،١٣،١٢(فقرات وھي الفقرات ذوات األرقام 
فقرات من االستبانة ألن تقدیر قیم المتوسطات ) ٧(كونھا لم تتشبع على العامل األول، وتم حذف 

، وبذلك یكون مجموع )٣٨،٢٣،٢٢،٢١،٢٠،٦،١(كان مرتفع، وھي ذوات األرقام الحسابیة لھا 
الدور التالي إلدارة المعرفة (وبناًء على ذلك تم اعتماد . فقرة) ١١(الفقرات المحذوفة من االستبانة 

  ).في رفع األداء اإلداري لإلداریین األكادیمیین في منطقة مكة المكرمة
ًا إلدارة المعرفة في رفع األداء اإلداري لإلداریین وعلیھ فإن الدراسة تقترح دور

  :األكادیمیین في جامعات منطقة مكة المكرمة
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 تصور الشیخي المقترح لدور إدارة المعرفة في رفع األداء اإلداري لإلداریین :اسم التصور
 . األكادیمیین في جامعات منطقة مكة المكرمة

ي لإلداریین األكادیمیین في جامعات منطقة مكة  رفع األداء اإلدار:الھدف العام من التصور
 .المكرمة وفق إدارة المعرفة

 إن أي تجمع بشري ال بد وأن توجد بین أفراده عالقات في إطار منظومة أھداف :أھمیة التصور
محددة یسعون لتحقیقھا، ومن ھنا فال بد وأن یعرف كل فرد من أفراد ھذا التجمع البشري دوره في 

ھداف وفق مجموعة من النظم التي تضم ھذه األدوار في إطار متجانس ومتكامل، تحقیق ھذه األ
بحیث یتحرك ھذا التجمع من خالل ھذه األدوار، ومن ھنا جاءت أھمیة ھذا الدور المقترح لیتعرف 
كل فرد من اإلداریین األكادیمیین في جامعات منطقة مكة المكرمة المطلوب منھ وفق خطوات 

 .رفة لرفع أدائھ األكادیميمحددة إلدارة المع
فقرة ) ٦٩(فقرة من أصل ) ٤٦( بینت نتائج الدراسة في السؤال الرابع أن :خطوات بناء التصور

تمثل مناسبة الدور لرفع األداء اإلداري لإلداریین األكادیمیین في جامعات منطقة مكة المكرمة، 
مكانیة تطبیقھ في جامعات كذلك حصل التصور المقترح على رضا المحكمین، مما یشیر إلى إ

 .   منطقة مكة المكرمة
إدارة التخطیط اإلستراتیجي، إدارة تقنیة المعلومات، إدارة التطویر : اإلدارات المناط بھا التصور

 .اإلداري، مركز االتصاالت اإلداریة
مجال وتحت كل مجال عددًا من الشواھد ) ١١( تكون الدور من ):مجاالتھ(عناصر التصور 

 : ھ وفق اآلتيلتحقیق
  مجال البیانات والمعلومات: أوًال

 والمعلومات البیانات بتصنیف  ُیقترح على اإلداریین األكادیمیین في ھذا المجال القیام
 متنوعة أسالیب  وتستخدم.المعرفة على الحصول في منھا اإلداري األكادیمي لیستفید بطرق علمیة

تساعد اإلداریین  معلومات  وتوفر.داریین األكادیمییناإل على توزعھا معرفة المعلومات إلى لتحویل
 وكذلك توفر أكثر من قاعدة بیانات .العمل في تواجھھم التي سرعة حل المشكالت على األكادیمیین

 .لتصنیف المعرفة
  مجال المعرفة الضمنیة: ثانیًا

بالمھارات  فةمعر لإلداریین األكادیمیین  ُیقترح على إدارة الجامعة في ھذا المجال أن توفر
 فیھا بتطویر وجھ، كما یسھم اإلداریون األكادیمیون على أفضل مھامھم ألداء الالزمة والمعارف

 بتقدیم فیھا بھا، ویسھم اإلداریون األكادیمیون المتعلقة واألنشطة والمساقات الجامعیة المناھج
میین على اختالف اإلداریین األكادی الفكریة لتحسین وتطویر عملھم، كذلك تشجع اإلسھامات
 اللقاءات عقد اإلداریین األكادیمیین على العمل، وتشجع وورش حضور المؤتمرات على مستویاتھم

 .العلمیة
  مجال المعرفة الصریحة: ثالثًا

 سوق بمتطلبات لدیھا المعرفة ُیقترح على اإلداریین األكادیمیین في ھذا المجال أن یتوفر
ر لدیھا معرفة باحتیاجات الجھات ذات العالقة بطبیعة المختلفة، ویتوف من التخصصات العمل

أعمالھا كالمؤسسات التعلیمیة، كذلك یتوفر لدیھا معرفة باألفراد العاملین الذین لدیھم ملكیات فكریة، 
وتتیح لإلداریین األكادیمیین االطالع بیسر على المعارف التي یحتاجونھا، وتوفر المعارف 

  .المتجددة على موقع الجامعة
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  مجال رأس المال البشري: رابعًا
ورغباتھم  اإلداریین األكادیمیین قدرات ُیقترح على إدارة الجامعة في ھذا المجال أن تراعي

 بین النقاشیة الحلقات المعرفیة، تشجع إقامة المجاالت في األعمال توزیع  عند وتخصصاتھم
اإلداریین  على المعرفیة، كذلك تعتمد تالمجاال في الفكریة طاقاتھم اإلداریین األكادیمیین الستثمار

 والحلول ونشاطاتھا، وتتبنى األفكار مھامھا إنجاز في الفنیة والتقنیة المھارات ذوي من األكادیمیین
 .تواجھھم التي المشكالت وحل اإلداریین األكادیمیین لمعالجة یقترحھا التي

  مجال التخطیط والتنفیذ: خامسًا
اتخاذ  في المعرفة إدارة منھج على  في ھذا المجال أن تعتمدُیقترح على إدارة الجامعة

بأھدافھا  المعرفة المتعلقة لتولید العلمي البحث اإلستراتیجیة، وتستخدم أسلوب قراراتھا
  .اإلستراتیجیة، كذلك تشارك اإلداریین األكادیمیین في وضع وصیاغة الخطة اإلستراتیجیة

  ات الخاصةمجال االشتراك بقواعد البیان: سادسًا 
محلیة  لمؤسسات بیانات بقواعد ُیقترح على إدارة الجامعة في ھذا المجال أن تشترك

خارجیة لتبادل المعرفة، كذلك ان  لمؤسسات بیانات بقواعد لإلسھام في نشر المعرفة، وتشترك
تتصل بشكٍل مستمر بدور النشر المحلیة لإلسھام في نشر المعرفة، وان تتصل بشكٍل مستمر مع 

 للجھات تعلیمیة إلكترونیة خدمات ر النشر العالمیة لالستفادة من التطورات المعرفیة، وتقدمدو
 .لمؤسسات خارجیة تعلیمیة إلكترونیة خدمات المحلیة، وتقدم

  مجال تشخیص المعرفة: سابعًا
ُیقترح على إدارة الجامعة في ھذا المجال أن یتم تشخیص المعرفة فیھا من خالل 

الداخلیة، كذلك  االنترنت، وان یتم تشخیص المعرفة فیھا من خالل الخبرات بكةش عبر االستكشاف
ان یتم تشخیص المعرفة فیھا من خالل مصادر خارجیة، وتركز على تشخیص أنواع المعرفة 

  .المطلوبة لكل مستوى من مستویاتھا
  مجال تولید المعرفة: ثامنًا

خارجیة لإلسھام  مصادر ب معرفتھا منُیقترح على إدارة الجامعة في ھذا المجال أن تكتس
 بعضھم اإلداریین األكادیمیین مع جدیدة، وان تكتسب معرفتھا عن طریق تفاعل في تولید أفكار

 للتعلم عمل وفرق متخصصة المطروحة، كذلك تشكل وحدات حلول للمشاكل إلیجاد البعض
 لتولید مصدرًا تنظیميال التعلم مستمر، وان تعتمد وبشكل الجامعة  إطار داخل المعرفي من

الوعي المتنامي بالمشكالت التنظیمیة والنجاح في تحدید ھذه : المعرفة، ویقصد بالتعلم التنظیمي
المشكالت وعالجھا من قبل األفراد العاملین في المنظمات بما ینعكس على عناصر ومخرجات 

 .المنظمة ذاتھا
  مجال تخزین المعرفة: تاسعًا

ة في ھذا المجال أن تستخدم أسالیب تحفیز لإلداریین األكادیمیین ُیقترح على إدارة الجامع
الورقیة لتخزین المعرفة،  المستندات لتبادل الخبرات من أجل تخزین المعرفة، وان تستخدم أرشیف

  .عملھا وأنشطتھا طبیعة تناسب واضحة معرفیة  تستخدم معاییرأنكذلك 
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  مجال توزیع المعرفة: عاشرًا
 معلومات الجامعة في ھذا المجال أن توزع المعرفة عن طریق شبكةُیقترح من إدارة 

البیانات، وتوزع المعرفة عن طریق  إلى قواعد الوصول في اإلداریین األكادیمیین تساعد داخلیة
 ندوات المختلفة، كذلك توزع المعرفة عن طریق عقد المطبوعات وأنواع نشرات ودوریات إصدار
  .نقل المعرفة من المصادر المتعددة إلى كافة وحداتھا اإلداریةداخلیة، وان تھتم ب عمل وورش

  مجال تطبیق المعرفة: حادي عاشر
داخلھا  من الخبرة ذوي أفراد آراء ُیقترح على إدارة الجامعة في ھذا المجال أن تعتمد على

ة، كذلك الفعال للمعرف التطبیق لعملیة داعمة منظمة ثقافة وأنشطتھا، وان تنشر أعمالھا نتائج حول
 على المعرفة خاللھا من تسیطر معاییر لتطبیق المعرفة، وتستخدم متخصصة عمٍل ان توفر فرق

 .المطبقة
  : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث

بعد مراجعة األدب التربوي والدراسات السابقة فیما یتعلق بدور إدارة المعرفة في رفع 
العناصر الفرعیة للدور المقترح إلدارة المعرفة في رفع األداء األداء اإلداري، تم تحدید المجاالت و

اإلداري لإلداریین األكادیمیین في جامعات منطقة المكرمة،  وتم االعتماد على الجوانب السابقة في 
بناء الدور المناسب، وبعد أن تم إجراء التحلیل العاملي بطریقة المكونات الرئیسیة  لبحث العوامل 

یبین قیم الجذور الكامنة، ونسبة التباین ) ٢٢(ألداء على المقیاس والجدول رقم  عن االمسئولة
وتم االعتماد على الجوانب السابقة في بناء  الدور . المفسر، ونسبة التباین التراكمیة للعوامل

المقترح إلدارة المعرفة في رفع األداء اإلداري لإلداریین األكادیمیین في جامعات منطقة المكرمة، 
أن یمنح الجامعات معارف واضحة تمكنھا من دمج المعرفة بجمیع ) الدور ( الذي یتوقع منھ و

على الجامعة أن تدرك أن . أنواعھا ومتطلباتھا في إستراتیجیاتھا وخططھا لتحقق رؤاھا المستقبلیة
ركة كل فرد فیھا یعرف شیئًا ال یعرفھ اآلخرون، وبالتالي یجب إیجاد بیئة تنظیمیة داعمة للمشا

المستمرة بھدف نقل المعارف وإیجاد معرفة جدیدة یتم إدراجھا في إستراتیجیة العمل مما یؤدي إلى 
  .   زیادة تقدم الجامعة، وھذا ما یتوقع من الدور القیام بھ

  :   التوصیات
  : بما یليیانوصیفي ضوء ما توصلت إلیھ الدراسة الحالیة فإن الباحثین 

 المقترح لدور إدارة لتصوري بالمملكة العربیة السعودیة اتطبیق مؤسسات التعلیم العال 
 . المعرفة في رفع األداء اإلداري لإلداریین األكادیمیین

  اھتمام اإلدارة العلیا في الجامعات بإدارة المعرفة، وتحفیز مبادرات المعرفة من خالل 
 .االعتراف بخبراء المعرفة وصناعھا واالستفادة منھم

 فردي والجماعي؛ فھو الذي یركز على العقل التنظیمي ومكتنزاتھ تشجیع االبتكار ال
 .ومعارفھ التراكمیة ویؤكد على نجاح األعمال مستقبال

 تمكین العاملین من خالل منحھم وتخویلھم السلطة والقوة ألداء أعمالھم. 
 قیام الباحثین في مجال اإلدارة بالبحث في إدارة المعرفة وربطھا باألداء  . 
 أعمالھم، وظائفھم، العاطلین منھم(عات إنشاء وحدات خاصة لمتابعة خریجیھا على الجام.( 
 إجراء أبحاث عن معوقات تطویر األداء اإلداري بالجامعات وكیفیة التغلب علیھا .  
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  :قائمة المراجع
  المراجع العربیة: أوًال

فلسطین،  في املةالع المصارف في المعرفة إدارة مدخل استخدام ، واقع)٢٠٠٩ ( ي فارة، ـ  أبو
  .٥٩- ٣٦ص) ٩(١٤والدراسات، للبحوث إربد جامعة مجلة في منشور بحث
 مؤسسة :األردن المعلومات، عمان، ومراكز المكتبات في المعرفة ، إدارة)٢٠٠٨(ع  ـ األكلبي،

  .والتوزیع للنشر الوراق
 القیادیة تطویر الممارسات). م٢٠٠٩( آل زاھر، علي بن شتوي؛ والقحطاني، منصور بن عوض -

دراسة تحلیلیة في ضوء االتجاھات : لرؤساء األقسام األكادیمیة في مؤسسات التعلیم العالي
مركز البحوث التربویة والنفسیة : مكة المكرمة. العالمیة المعاصرة في  القیادة اإلبداعیة

  .بجامعة أم القرى
داري حدیث للمنظمات في إدارة المعرفة كتوجھ إ) ھـ ١٤٣٣(منصور، لیلیا ،بوعشة ، مبارك   -

ة جامعة الجنان ، كلیة معولمة اإلدارة في عصر العول: عصر العولمة، المؤتمر العلمي الدولي 
  .إدارة األعمال ، طرابلس لبنان

الخبرات  مركز  :تغییره، القاھرة، مصر یمكن ال ما  تغییر :بالمعرفة ، اإلدارة)٢٠٠٤( ع ـ توفیق،
  .والنشر لإلدارة المھنیة

تصور مقترح لتفعیل وظائف اإلشراف التربوي في ضوء االتجاھات )م ٢٠١٢(لحربي، جمیلة ا -
التربویة الحدیثة ومتطلبات مجتمع المعرفة، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة ، 

 .جامعة أم القرى ، مكة المكرمة
التدریس في الجامعات ، إدارة المعرفة وعالقتھا بأداء أعضاء ھیئة )٢٠١١( الحمایدة، ھـ ـ  

الكرك، : الحكومیة األردنیة من وجھة نظرھم، رسالة ماجستیر، غیر منشورة، جامعة مؤتة
  . األردن

  .والتوزیع للنشر صفاء دار :األردن المعرفة، عّمان، ، منظمة)٢٠١٠(خ  ـ حمود،
   مجتمعظل    في العربي الوطن في التعلیم لمؤسسات الجدیدة ، األدوار)٢٠٠٤ ( ع ـ حیدر،

  .٥٠- ١٩ص) ٢١(١٧ المتحدة العربیة اإلمارات التربیة، جامعة كلیة مجلة المعرفة،
 ضوء في المفتوحة القدس بجامعة اإلداري األداء لتطویر مقترح ، تصور) ٢٠٠٨ (ع  ـ خلیل،

 والعلوم،معھد والثقافة للتربیة العربیة المنظمة منشورة، غیر، هدكتورا أطروحة المعرفة، إدارة
   .القاھرة، مصر: العربیة والدراسات بحوثال

الجامعیة للنشر  الدار :، مصراإلسكندریةاألعمال،  مجال في التنافسیة ، المیزة)١٩٩٦ ( ن ـ خلیل،
 .والتوزیع

عمان،  ،١ ط اإلداریة، المعلومات نظم تخصص :البشریة الموارد ، إدارة)٢٠٠٣(ع  ـ ربایعة،
  .والتوزیع للنشر دار صفاء :األردن

، إدارة المعرفة لمجتمع عربي قادر على المنافسة، مجلة العالم الرقمي، العدد )٢٠٠٣( ر  ـ الزامل،
:  تاریخ االسترجاع www.aljazirah.com، تم استرجاع المعلومات من الموقع ١٦
٢٥/١٢/٢٠١٣  .  
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بیة في بناء مجتمع المعرفة،ورقة عمل منشورة، ، دور الجامعات العر)٢٠٠٨(ـ الزبیدي، ص 
 ـ ١٠اإلرھاب في العصر الرقمي، للفترة من : مؤتمر جامعة الحسین بن طالل الدولي بعنوان

 .  تموز١٣
، رسالة ماجستیر غیر منشورة، األداء تمیز على وأثرھا المعرفة إدارة، )٢٠١١(ـ الزطمة، ن  

  .غزة، فلسطین: الجامعة اإلسالمیة
 صفاء دار :األردن عمان، ،٦ط المعرفة، إدارة في معاصرة اتجاھات، )٢٠٠٨ (م زیادات،ـ ال

  .والتوزیع للنشر
 .الدار الجامعیة الجدیدة للنشر: ، السلوك التنظیمي، اإلسكندریة، مصر)٢٠٠٤(ـ سلطان، م 

   .التوزیعو للنشر الشروق دار: ، عّمان، األردن٣البشریة، ط الموارد ، إدارة)٢٠٠٥(م  ـ شاویش،
 للنشر السحاب دار: المعلومات، الكویت وتكنولوجیا المعرفة ، إدارة)٢٠٠٧(ـ الصاوي، ي 

  .والتوزیع
 بالمملكة العربیة المستخدمة للنماذج مقارنة دراسة :الوظیفي األداء ، تقویم)٢٠٠٠( ـ الصواف، م
 العامة، الریاض، العامة، معھد اإلدارة اإلدارة ، مجلة"العربیة مصر وجمھوریة السعودیة

  . ١٢٥-٩٨ص) ٧٦(٢٤
استنباطھا، ورقة بحثیة، تم استرجاع  وطرق الحكومي األداء ، معاییر قیاس)٢٠٠٩(ـ الطعامنة، م 

  :معلومات الدراسة عن الشبكة اإللكترونیة من الموقع 
www.unpan1.un.org/intradoc/groups/public/.  pdf  ٢/١/٢٠١٤:، تاریخ االسترجاع   

المشكالت األكادیمیة لدى طلبة كلیة التربیة األساسیة بدولة ). ٢٠١٣( العازمي، عبداهللا سالم  ـ
مجلة الطفولة والتربیة،  كلیة ریاض األطفال،  جامعة  الكویت في ضوء بعض المتغیرات

  ).١٣(، عدد)٥( ، مجلد اإلسكندریة
، لقات االجتماعیة والسیاسیةدراسة تأصیلیة في المنط:  نظریة الدور،)٢٠١١( عبد الشافي، ع -

  .المركز العربي للدراسات واألبحاث، القاھرة، مصر
، أطروحة دكتوراه، السعودیة الجامعات في تطبیقھا وإمكانیة المعرفة دارةإ، )٢٠٠٧(ـ العتیبي، ي 

  .غیر منشورة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربیة السعودیة
 للنشر دار الشروق: والجماعة، عمان، األردن الفرد سلوك: المنظمة ، سلوك)٢٠٠٣ ( ـ العطیة، م

  .والتوزیع
الشرقیة،  القدس في األھلیة المؤسسات أنشطة فاعلیة في المعرفة ، دور إدارة)٢٠٠٩(ـ علیان، ح 

  .رسالة ماجستیر، غیر منشورة، جامعة القدس، رام اهللا، فلسطین
  .والتوزیع للنشر صفاء  دار:األردن ن،عّما المعرفة، ، إدارة)٢٠٠٨(ر  ـ علیان،

، إدارة المعرفة كمدخل لتطویر اإلدارة التعلیمیة للبنات بمحافظة جدة، )٢٠٠٨( الغامدي، ن -
 .رسالة ماجستیر، غیر منشورة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة

المعرفة ، دور استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في تفعیل إدارة )٢٠١٢(ـ القرشي، ع 
 .بالجامعات السعودیة، أطروحة دكتوراه، غیر منشورة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة

  .والتوزیع للنشر المسیرة دار: األردن المعرفة، عمان، إدارة إلى المدخل، )٢٠٠٦ (ع ـ قندیلجي،
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 ن،وتكنولوجیا المعلومات، عما اإلداریة المعلومات ، نظم)٢٠٠٥(ع  والجنابي، ع، ـ قندیلجي،
  .والتوزیع للنشر المسیرة دار :األردن

  .اإلداریة للتنمیة العربیة المنظمة: المعرفة، القاھرة إدارة، )٢٠٠٥ (ـ الكبیسي، ص
، أنموذج إلدارة المعرفة بمؤسسات التعلیم العالي في سلطنة عمان، )٢٠٠٨( ع ـ المطاعني،

  . أطروحة دكتورة، غیر منشورة، الجامعة األردنیة، عّمان
حالة دراسیة :، دور إدارة المعرفة في ضمان تحقیق جودة التعلیم العالي)٢٠١٠(اضي، إ ـ م

  .الجامعة اإلسالمیة بغزة، رسالة ماجستیر، غیر منشورة، الجامعة اإلسالمیة، غزة، فلسطین
دراسة تطبیقیة : ، دور إدارة المعرفة في تحقیق ضمان جودة التعلیم العالي)٢٠٠٨(المحامید، ر ـ 

جامعات األردنیة الخاصة، رسالة ماجستیر، غیر منشورة، جامعة الشرق األوسط، في ال
  .عّمان، األردن

 مجلة المدنیة، الخدمة قطاع في السعودیین للمدراء اإلداري األداء ، قیاس)٢٠٠٣(ت  ـ مرعي،
   .١١٢- ٨٦ص) ٣٠(١٧سعود، الملك جامعة

 التنمویة المھارات دعم في اودورھ المعرفة إدارة، )٢٠٠٢(أ  س، واألثري، ـ المالك،
  . ٤٠- ١٨ص) ٢٦ (٨ العربیة، التربیة مستقبل مجلة المنظمات، في     

مؤسسات : ، إدارة المعرفة المفاھیم و اإلستراتیجیة و العملیات، عّمان، األردن)٢٠٠٧(ـ  نجم، ن 
  .الوراق للنشر و التوزیع

مركز تطویر األداء والتنمیة : ھرة، مصر، التفكیر والتخطیط االستراتیجي، القا)٢٠٠٩(ـ ھالل، م 
  .للنشر

، تقییم أداء المؤسسات السیاحیة العامة في األردن، رسالة ماجستیر، غیر )١٩٩٨(ـ یونس، أ 
 . منشوره، جامعة الیرموك، إربد، األردن
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