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 شكر وتقـــدير

أصدق المشاعر وبأشّد الكممات الطيبة النابعة من قمب وفّي، أقدم شكري وامتناني لمن كانو 
وقفوا معي بأشّد الظروف ومن حفزوني عمى ، من ىذه الرسالةسبب في استمرار واستكمال 

المثابرة واًلستمرار وعدم اليأس، أقدم لكم أجمل عبارات الشكر واًلمتنان من قمب فاض باًلحترام 
 والتقدير لكم

الحمد هلل ، حمًدا طيًبا مبارًكا فيو ، كما ينبغي لجالل وجيو ، وعظيم سمطانو ، وصل الميم عمى 
 بشرية عمًما ورحمًة وىدى ، وعمى الو وصحبو وسمم .سيدنا محمد ، الذي أنار ال

قراًرا بالجميل ، أتقدم بأسمى معاني الشكر والتقدير ألستاذي الفاضل  اعتراًفا بالفضل وا 

لتفضمو باإلشراف عمى الدراسة ، رسالة أبعثيا مميئة بالحّب والتّقديرواًلحترام، ولو أّنني أوتيت كّل 
ّنظم والّنثر لما كنت بعد القول إًّل ُمقّصرًا وُمعترفًا بالعجز عن بالغة وأفنيت بحر الّنطق في ال

  .واجب الّشكر

كل التبجيل والتوقير لكم، يا من صنعتم لي المجد، بفضمكم فيمت في كمية التربية, الكرام الدكاترة 
ضمكم ، بفةكريم ةً معنى الحياة، استقيت منكم العموم والمعارف والتجارب ألقف في ىذه الدنيا عزيز 

شكرُا لكم عمى ما قدمتموه لي من أحاسيس نابعة من قموبكم , وجدت لي مكانة في ىذه الحياة
 .ودام اهلل عزكم ودام عطاؤكم

 وأخيًرا وليس اخًرا اتقدم بالشكر لكل أعضاء المجنة عمى تفضميم عمي بقبول رسالتي المتواضعة 

 الحمد هلل دائما وابًدا .....
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 اإلهــــــــداء 

كل اًلحترام والتقدير ألجمك يا نبع العطاء، يا مكافحًا ألجمنا، ويا مناضاًل  ...أبي الحنون
لي أنك  الفخر، وذقت ألوان الشقاء كي تربينا، فكل سعدناإلسعادنا، كابدت مشاق الحياة كي ت

ولكنني ًل أممك سوى ىذا المجيود المتواضع فميكن ىو الدنيا ألىديتك إياىا,.. لو كنت أممك .أبي
 ىديتي لك. 

 

من كنت لي ُأمًا في الحنان, ومعممًة في األخالق, وأختًا في النصح واإلرشاد.. نصائحك نوٌر  لىا
 ..أسير عميو في حياتي , وابتسامتك ثمٌج ُيطفئ خوفي وألمي

 

 . وشجعني إلى كل من كان معي .. دعمني .. ساعدني .. شد بيدي .

 إلى عائمتي وصديقاتي 
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 إعداد

 محمد عبد الحافظ صالححنين 

 إشراف

 درادكةأمجد محمود الدكتور 

 الممخص

 أبعادضوء  في لممعرفة األكاديميين القادة توظيف إلى درجة التعرف ىدفت الدراسة
 الجنس، والكمية، والرتبة) يراتمتغ باختالف النظر وجهات اختالف من خالل المتعممة، المنظمة

 (.الخبرة خر مؤىل، وسنواتآوصفة الجامعة، ومصدر الحصول عمى  األكاديمية،
مجاًلت  خمسةفقرة موزعة عمى  (58)مكونة  استبانة استخدام تمىدف الرسالة ولتحقيق 

نشاء أنظمة لمشاركة ، وتشجيع الحوار والتعاون الجماعي، إيجاد فرص التعمم المستمرىي ) وا 
وتم التأكد وتكوين رؤية جماعية مشتركة، والقيادة اًلستراتيجية الداعمة لمتعمم(،  ،المعرفة والتعمم

نتائج ، واظيرت عضو ىيئة التدريس( 602من صدقيا وثباتيا، تكونت عينة الدراسة من)
 توظيف إدارة المعرفة لدى القادة األكاديميين في الجامعات الحكومية درجةأن  الدراسة مايمي:

 األردنية في ضوء أبعاد المنظمة المتعممة من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس كان متوسطاً 
 حققت(، و 0.80المعياري ) واًلنحراف( 2.64عمى الدرجة الكمية، إذا بمغ المتوسط الحسابي )

المجال الخامس "مجال القيادة  باستثناءالمجاًلت في كافة مستويات منخفضة اًلستبانة 
وتراوحت المتوسطات الحسابية  ،المنخفضالداعمة لمتعمم" حيث جاء بالمستوى  ةاًلستراتيجي

( وجاء في الرتبة األولى مجال " إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة  2.19 – 2.84لممجاًلت بين )
(، والمرتبة الثالثة جاء  2.83مجال " إيجاد فرص التعمم المستمر" بمتوسط حسابي ) ، ثموالتعمم

"تكوين  ثم جاء مجال ( ،2.75الحوار والتعاون الجماعي " بمتوسط حسابي ) مجال " تشجيع
والمرتبة األخيرة جاء مجال "القيادة ، (2.66متوسط حسابي )برؤية جماعية مشتركو" 

وجود فروق ذات و  كما أظيرت النتائج.(2.19الداعمة لمتعمم" بمتوسط حسابي ) اًلستراتيجية
في درجة توظيف إدارة المعرفة لدى القادة (α ≤ 0.05)دًللة إحصائية عند مستوى دًللة 

األكاديميين في الجامعات الحكومية األردنية في ضوء أبعاد المنظمة المتعممة من وجية نظر 
عدم وجود فروق ذات دًللة صفة الجامعة لصالح الخاصة، و أعضاء ىيئة التدريس، تبعا لمتغير 
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وصفة الجامعة، ومصدر الحصول لرتبة األكاديمية، ، والكمية، واالجنس اتإحصائية تبعا لمتغير 
 خر مؤىل، وعدد سنوات الخبرة.عمى آ

، المنظمة المتعممة، الجامعات األردنية، القادة األكاديميين، إدارة المعرفةالكممات المفتاحية: 
 .أعضاء هيئة التدريس
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Abstract  

This study aimed to identify the degree of the employment of knowledge by 

Academic leaders in the terms of the learned organization, through the differences of 

views according to the differences of the variables (gender, college, academic rank, 

type of university, source of obtaining the last qualification and years of experience). 

To achieve this purpose, a questionnaire was used consisting of (58) paragraphs 

distributed on five areas: (Finding the continuous learning opportunities, Encouraging 

dialogue and collective cooperation, Establishing systems for sharing knowledge and 

learning, Forming a common collective vision and The Strategic leadership area 

which supports learning ) and it has been verified and certificated, and the study 

sample consisted of (602) faculty members. The study showed that the degree of 

employment the knowledge management among Academic leaders in Jordanian 

public universities in the terms of the dimensions of the learned organization from the 

point of view of the faculty members was average on the total score where the mean 

was (2.64) and the standard deviation was (0.80). The areas of questionnaire at all 

levels were average except for the fifth area, “ The Strategic leadership area which 

supports learning”, the Arithmetic mean ranged between (2.84 - 2.19), the first rank 

was the area of "Establishing systems for knowledge sharing and learning, then the 

area of "Finding the continuous learning opportunities " with an average of (2.83), 

then the area of “Encouraging dialogue and collective cooperation" with an average of 

( 2.75), then the area of " Forming a common collective vision " with an average of 

(2.66), and finally, the area of “ The Strategic leadership area which supports 

learning” with an average of (2.19), with the existence of differences of statistical 

significance at a certain level (α<= 0.05) in the degree of employment of knowledge 

management among Academic leaders in Jordanian public universities in the terms of 

the dimensions of the learned organization from the faculty members point of view 

according to the variable of the type of the university for the private , with no 

differences of statistical significance according to the variables of gender, college, 

academic rank, type of university , source of obtaining the last qualification and years 

of experience. 

Keywords: Knowledge management, Academic leaders, The Jordanian 

Universities, The learned organization, Faculty members. 
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 األول الفصل

 خمفية الدراسة وأىميتيا

 مقدمة 

ومواكبة تحديات  يا,المنظمات بكؿ جيدىا لتكوف فاعمة وناجحة في تحقيؽ أىدافتسعى 

 االنفجارالعصر وتيديداتو الناجمة عف التنافس الشديد عمى الموارد البشرية والمادية في عصر 

عمى مدى مواكبة المؤسسة  المعرفي والتطور العممي والتكنولوجي، ويعتمد ىذا النجاح والفاعمية

المعرفي ,لذا تصاعد االىتماـ بدراسة المعرفة ودراسة أبعادىا المختمفة ووسائؿ قياسيا,  منموالتعميمية ل

وتنميتيا حيث أصبحت تعتبر موردا ثمينا بالغ األىمية لممنظمات والمجتمعات, ولقد برز ىذا االىتماـ 

 مف خالؿ ما يسمى حاليا بموضوع "إدارة المعرفة".

شار وسائؿ االتصاؿ وسيولة الحصوؿ عمى المعمومات يتسـ العصر الذي نعيش فيو بانتو 

لى  ىوالتسارع التقني، األمر الذي أد ظيور إلى سرعة التغيير والتراكـ المعرفي واالنفجار المعرفي، وا 

مجموعة مف التحديات المتمثمة في البحث العممي وتحسيف األداء، والحاجة الى وجود نوعية مف األفراد 

والتكيؼ مع المستجدات التكنولوجية الحديثة، والتطمع  ،واإلنتاج االبتكاري ،المبدعممف يتسموف بالفكر 

وفي ظؿ التطور اليائؿ لمتكنولوجيا تواجو الجامعات تحديات وأعباء كثيرة مف  ،إلى المستقبؿ بمرونة

والبحثية الجودة واالعتماد األكاديمي، وتزايد أعداد الطالب، واألعباء اإلدارية والتدريسية متطمبات 

والمجتمعية واإلرشادية، واحتداـ المنافسة بيف الجامعات ، مما يستدعى أف تستثمر ىذه الجامعات كافة 

 (. 2011جيودىا ووقتيا في خدمة العممية التعميمية والبحثية والمجتمعية )محمود، 
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 إلى  ستيعابيةاال طاقتيا يفوؽ وبماجامعات ال بيذه أعداد الممتحقيف في المتزايد النمو وقد أدى 

 شكمت التنمية، كما متطمبات وتحقيؽ العمؿ سوؽ ومردودىا في التعميمية المخرجات جودة انخفاض

 لممختبرات، األساسية البنية مف مقبولة مستويات وغياب العالية، اإلنفاؽ، والكثافة ضعؼ مواضيع

 التقييـ وغياب الذاتي التقييـ ثقافة إلى العالي، واالفتقار التعميـ وتجويد لتجديد العممية اليياكؿ وغياب

 والبطالة التقني التخمؼ ويالت نموًا تعاني األقؿ الدوؿ وجعؿ متعدد الجوانبيًا تحد شكؿ مما الفعاؿ،

 .(2009)العربي والفشالف، 

تعد اإلدارة التربوية في حقيقتيا عممية قيادية في المرتبة األولى، وليا القدرة عمى التأثير في و 

نجاز أولوياتيا مع العمؿ الدائـ لتحسينيا وتطويرىا، مف البشر،  وتشجيعيـ لمقياـ بأىداؼ المؤسسة وا 

خالؿ مراعاتيا لمتطمبات عصر التكنولوجيا والثورة المعموماتية، وفؽ نسؽ فكري معاصر، يقدر قابمية 

عادة ىيكمتيا بما يتالئـ واحتياجات العصر ومتطمباتو الحديثة، و  يجعميا قادرة عمى اإلدارة لمتطوير وا 

المعرفية، لذا تعد  دارةإدارة المؤسسات التعميمية بكفاءة وفاعمية عالية وتحرص عمى رفع مستويات اإل

في المؤسسات التعميمية سواء كاف مف القادة التربوييف أو مف  اً ميم التنمية المعرفية وممارستيا عامالً 

 (.Youngs and King,2012) العامميف

لى القياـ بعمميات إعادة تأىيؿ وتعميـ إمواجية تمؾ التحديات لجأت العديد مف المؤسسات ول

القوى العاممة وتدريبيا عمى إدارة المعرفة وبناء القاعدة المعرفية لممؤسسة، والقياـ باألنشطة والممارسات 

وتطوير سعييا نحو التي تدعـ عمميات تجميع المعرفة، ونشرىا عمى كافة المستويات اإلدارية فييا، 

االستثمار في امتالؾ معرفة جديدة، وصواًل إلى مرحمة التميز مف خالؿ ما يسمى بالممارسة األفضؿ، 
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ستراتيجية ( فإف المعرفة ذات قيمة كبيرة وتعتبر مف األصوؿ اال2004وكما ذكر الساعد وحريـ )

  وعاماًل ذا قيمة في زيادة الميزة التنافسية لممؤسسات.

ارة المعرفة مف مفيوـ رأس الماؿ الفكري؛ إذ تأسست عمى فكرة مفادىا أف وتنطمؽ إد

المؤسسات ممزمة باستغالؿ ما لدييا مف معرفة بكؿ ما تشممو مف تراخيص وبراءات اختراع، ومعمومات 

وتظير أىمية إدارة المعرفة لممؤسسات ، ( 2010، المطيراف)خاصة بالمجاؿ الذي تعمؿ مف خاللو 

نما فيما تشكمو مف قيمة مضافة ليذه المؤسسات، وفي تحوؿ  التعميمية ليس في المعرفة ذاتيا، وا 

المؤسسة إلى اقتصاد جديد يعتمد عمى المعرفة فيما يعرؼ باقتصاد المعرفة، حيث يتيح لممؤسسة 

مجتمعات معرفية تؤمف بالتطوير والتغيير، وتصؿ  التعميمية أف تكوف أكثر إيداعًا ومرونًة، وتحوليا إلى

 .( 2011إلى الميزة التنافسية لممحافظة عمى استمرارىا )حسيف، 

االنتقاؿ مف نمط المنظمات التقميدية التي تعمؿ في بيئة ثابتة نسبيًا مقاومة لمتغيير، إلى لذا إف 

ستراتيجية شاممة امنظمات متعممة تعمؿ في بيئة مضطربة وسريعة التقمب، مف خالؿ إحداث تغييرات 

تؤكد عمى ضرورة خمؽ واكتساب المعرفة ونقميا بسرعة إلى جميع المستويات, كما تمتمؾ في مكوناتيا، 

أىدافَا تنظيمية محددة تحتـ مشاركة جميع العامميف في المخزوف المعرفي الخاص بيا، والعمؿ عمى 

تعزيزه بما لدييـ مف تجارب وخبرات اكتسبوىا عبر الزمف. وميزة ىذه المنظمة قدرتيا عمى التعمـ 

 ،ونقؿ نفسيا مف مستوى معيف إلى مستوى أفضؿ في األداء والنمو والتميز)الحربي ،المتواصؿ

2010 .) 
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تمارسيا المنظمة عف بالمنظمة المتعممة حيث تعد الداعـ ألي استراتجية وترتبط إدارة المعرفة 

دارة  رأس الماؿ الفكريطريؽ تفعيؿ افضؿ المعارؼ  لتعمؿ المنظمة بأقصى فاعمية ممكنة  المتاحة وا 

 لمواجية كافة التحديات والتغيرات البيئية المحيطة.

 :مشكمة الدراسة

األىمية التي يتمتع بيا مصطمح إدارة المعرفة واآلثار اإليجابية التي تحققيا مف  رغـعمى ال

دارة الموارد البشرية بشكؿ خاص مف  خالؿ تبني ىذا المؤسسات في إدارة عممياتيا بشكؿ عاـ، وا 

يشيد تكدسًا معرفيًا كبيرًا يصعب معو التعامؿ مع المعمومات والمعارؼ ف العالـ اليـو أاال  المفيـو

دارة تمكف االستفادة منيا بطريقة مناسبة، والحؿ ىو تطبيؽ إدارة المعرفة وحسف  بدوف تنظيـ وتصنيؼ وا 

 ىػ( 1422 ،السموـ )استثمارىا

مى توفير فرص التعمـ المستمر ألفرادىا مف خالؿ تبني مفيـو لذلؾ عمى الجامعة أف تعمؿ ع

مة لمتغيير نحو األفضؿ والتطوير واالستمرار، ء، بوصفيا األداة األكثر مالوأبعادىا المنظمة المتعممة

ولكي تحافظ عمى بقائيا واستمرارىا، ولكي تنجح في ظؿ ىذه المستجدات والمتغيرات، فإنيا تحتاج إلى 

 يب وطرؽ جديدة مف خالؿ التحوؿ إلى منظمات متعممة.البحث عف أسال

 ;Duke,2002; Smith,2004) سميث ودوؾ وستركنثاف مثؿ ويجمع العديد مف الباحثيف

Strikanthan & Dalrymple, 2007)  عمى أف مؤسسات التعميـ العالي مطالبة باعتماد أنموذج

جديد ينقميا إلى مداومة التعمـ وتحقيؽ ما تحمـ بو الجامعات مف جودة، لتصبح منظمات متعممة مف 

 ـخالؿ التركيز عمى أىمية واستمرارية التعميـ والتعمـ معًا، وتسييؿ التعميـ لكؿ أعضائيا وعمى رأسي
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عى باستمرار إلى تطوير مقدرتيا عمى التكيؼ والتغير المستمر مف خالؿ عضو ىيئة التدريس، وتس

أعضاء فاعميف يقوموف بدور فعاؿ في معالجة مختمؼ القضايا في المنظمة. ونتيجة لوجود توجو عاـ 

لتحويؿ الجامعات إلى منظمات متعممة، فقد تزايدت الدراسات العربية واألجنبية التي اىتمت بتحويؿ 

ادىا لتطبيؽ مجاالتيا المختمفة، مثؿ دمتعممة، وكذلؾ بدرجة ممارستيا واستع اتمنظم إلىالجامعات 

 ,Smith)سميث ، ودراسة ((Lim, 2004، ودراسة ليـ  (Osborne, 1998)دراسة وأسبورف 

 نجو  (2009، والحواجرة )((Wu,2005، ودراسة ويو  ((Ai-Hue, 2005، ودراسة أى ىو (2004

(Ng,2010)، (2011وأبو حشيش ومرتجي).  لذا فإف التعرؼ عمى واقع الجامعة مف حيث تبنييا

 اتألبعاد المنظمة المتعممة ىو مف القضايا اليامة التي سيكوف ليا تطبيقات مفيدة عمى مستوى الجامع

 .المنظماتمف وغيرىا 

رىا لتحقيؽ فالقيادة الناجحة ىي القيادة القادرة عمى استغالؿ جميع عناصر االنتاج وتسخي

حاجات المجتمع ككؿ, ورفع مستوى معيشة االفراد عف طريؽ تحويؿ الموارد المحدودة غير المنظمة 

فيو الى مشاريع نافعة. ويتألؼ الدور الذي تقوـ بو اإلدارة عمى مستوى المنظمة مف تحديد األىداؼ 

ووضع الموظؼ في الوظيفة التي  ،وتوفير عناصر اإلنتاج المطموبة ،المطموب الوصوؿ إلييا مسبقا

الرجؿ المناسب في المكاف وىذا ما يعبر عنو باصطالح وضع ،تتناسب مع مؤىالتو وخبراتو وقدراتو 

 (. 2008( )عربيات,to put the right man in the right placeالمناسب)

تعممة في لذلؾ مف الضروري قياس مدى تواجد مفيوـ ادارة المعرفة في ضوء ابعاد المنظمة الم

ىدؼ ينشده جميع الجامعات االردنية بكونيا المنبر األوؿ واألىـ في انتاج المعرفة والتطبيقيا حيث أنيا 

وفي العممية التعميمية  ـ, قد يكوف لو تأثيرات سمبية في أدائيييـوعدـ توافره لد قادةالعامميف والسيما ال
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عرفة بشكؿ مف الصعوبات التي تحوؿ دوف التمكف مف ممارسة إدارة الم اً يواجيوف كثير  قادةككؿ, وال

, والمتطمبات والمسئوليات التي تقع عمى عاتقيـ, أعضاء ىيئة التدريسصحيح مثؿ: العالقة مع 

ببقية الميف مف حيث الراتب, والمكانة االجتماعية, األمر الذي ينعكس سمبًا الجامعة ومقارنة مينة إدارة 

 . (2010مف إدارة المعرفة بالشكؿ المرجو أو المرضي عنو )عاشور،  عمى التمكف

في ضوء ما سبؽ تتمثؿ مشكمة الدراسة في اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس التالي : ما درجة 

المتعممة في ضوء أبعاد المنظمة  األردنيةتوظيؼ إدارة المعرفة لدى القادة األكاديمييف في الجامعات 

 ؟ىيئة التدريسمف وجية نظر أعضاء 

 

 :وأسئمتيا أىداف الدراسة

 الجامعات في األكاديمييف القادة لدى المعرفة إدارة توظيؼدرجة  الدراسة إلى تحديد ىذه ىدفت

االجابة عف مف خالؿ ، التدريس ىيئة أعضاء نظر وجية مف مةعملمتا المنظمةأبعاد  ضوء في األردنية

 السؤاليف التالييف:

أبعاد  ضوء في األردنية الجامعات في األكاديمييف القادة لدى المعرفة إدارة توظيؼ درجة ما .1

 .؟التدريس ىيئة أعضاء نظر وجية مفالمتعممة  المنظمة

بيف متوسطات استجابات أفراد  (α ≤ 0.05داللة احصائية عند مستوى ) ىؿ ىناؾ فروؽ ذات .2

 في األردنية الجامعات في األكاديمييف القادة لدى المعرفة إدارة توظيؼ درجةالدراسة حوؿ 
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الجنس،  لمتغيراتتعزى  التدريس ىيئة أعضاء نظر وجية مف المتعممة المنظمةأبعاد  ضوء

 خر مؤىؿ عممي،آمصدر الحصوؿ عمى و  الجامعة، صفةو  ، والرتبة األكاديمية،كميةلوا

 وسنوات الخبرة(.

 أىمية الدراسة:

 تكمف أىمية ىذه الدراسة في النقاط التالية:

ضوء المنظمة  بدرجة ممارسة إدارة المعرفة في وزارة التعميـ العاليتعريؼ المسئوليف في  .1

مما يسيؿ مف عممية وضع الخطط االستراتيجية لتطوير  األردنيةالجامعات في  المتعممة

 العممية التعميمية التعممية.

والذي  تربطيا, تكتسب الدراسة أىميتيا مف خالؿ الموضوع ومتغيراتو وطبيعة العالقات التي .2

 ةمتغيراتو, حسب حدود عمـ الباحث بجميعدارة و يعتبر مف الموضوعات الجديدة في أدبيات اإل

 .دراسةدراسة محمية حوؿ موضوع ال لـ تتطرؽ أي

 .األردنيةالجامعات في  الجامعية دارةاإلتوظؼ نتائج ىذه الدراسة في تقديـ توصيات لتطوير  .3

أبرز الغايات التي تسعى إلييا الجامعات مف أجؿ اكتساب اعتبار موضوع إدارة المعرفة مف  .4

 .الشيرة والريادة

في الجامعات حوؿ إدارة المعرفة والمنظمة المتعممة  تفتح المجاؿ إلجراء مزيد مف الدراسات .5

 .األردنية
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  حدود الدارسة :

 تتمثل حدود الدراسة بما يأتي:

 يتمثؿ بأعضاء ىيئة التدريس الحد البشري:

 . ) الخاصة والحكومية(األردنية الجامعات المكاني:الحد 

 ـ2017/ 2016يتمثؿ بالفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي الحد الزماني: 

 

 

 محددات الدراسة : 

 أفراد إجابة ودقة وثباتيا، البيانات لجمع المستخدمة األداة صدؽ بدرجة الدراسة ىذه نتائج تحدد

 الذي المجتمع عمى اال تعميميا يمكف ال الدراسة نتائج وأف وموضوعيتيـ، األداة، فقرات عف العينة

 .المماثمة والمجتمعات العينة، منو سحبت

 مصطمحات الدراسة :

السموؾ التي يشترؾ أنماط ( بأنيا: "العمميات واألدوات و 42،  2005عرفيا الكبيسي ) المعرفة: ارةإد

الكتساب وخزف وتوزيع المعرفة لتنعكس عمى عمميات  في صياغتيا وأدائيا المستفيدوف مف المنظمة؛

  األعماؿ لموصوؿ إلى أفضؿ التطبيقات بقصد المنافسة طويمة األمد والتكيؼ".
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: ىـ مف يشغموف مناصب إدارية فضاًل عف عمميـ أعضاء ىيئة تدريس وىـ العمداء القادة األكاديميون

 الحكومية والخاصة.  األردنيةف في الجامعات ونواب العمداء, ومساعدييـ, ورؤساء األقساـ العاممي

( بأنيػا: " المنظمػة التػي يحػدد فييػا كػؿ واحػد مػف Daft, 2000, 40عرفيػا دافػت) : المتعممةةمنظمةة ال

العامميف المشكالت ويقوـ بحميا مما يجعػؿ المنظمػة قػادرة عمػى أف تجػرب وتغيػر وتحسػف باسػتمرار مػف 

 وتحقيؽ أغراضيا".أجؿ زيادة قدرتيا عمى النمو والتعمـ 

نيا الدرجة التي يحصؿ عمييا القادة األكاديمييف مف خالؿ استجابة بأ :إجرائيًا  وتعرف إدارة المعرفة 

  أعضاء ىيئة التدريس عمى االستبانة المعدة ليذا الغرض.
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ثانيالفصل ال  

 االدب النظري والدراسات السابقة ذات الصمة.

المنظمة و  إدارة المعرفةييدؼ ىذا الفصؿ التعرؼ إلى اإلطار النظري والمفاىيمي لكؿ مف 

عرض , وتسميط الضوء عمى بعض التعريفات التي تناوليا الباحثوف, وأىمية كؿ منيما, وسيتـ المتعممة

 :  بعض الدراسات السابقة ذات الصمة عمى النحو اآلتي

 :أواًل: األدب النظري

 مفيوم ادارة المعرفة:

 رأس وصقؿ وتنظيـ إيجاد أجؿ مف منظـ بشكؿ تبذؿ التى المجيودات إلى المعرفة إدارة مصطمح يشير

 وكيفية المنظمة، داخؿ المعرفة مشاركة ثقافة بدعـ الخاصة والعمميات بالمنظمة، الخاص الفكرى الماؿ

 المداخؿ أحد المعرفة إدارة تمثؿ ثـ ومف عممياتيا، تنفيذ فى المؤسسة بواسطة المعرفة تمؾ ستخداـا

 أىمية عمى المعرفة إدارة مفيوـيؤكد و . العامة القيمة وتوليد الحكومى القطاع خدمات لتطوير اليامة

 ظؿ فى البقاء تصارع أف أجؿ مف لممنظمات رئيسا عنصراً  تمثؿ أنيا حيث المستمر، التعمـ عمميات

 (.2010 الحميد، عبد) العالية بالمنافسة تميزي متغير عالـ

 تساعد التي والعمميات األنشطة مف مجموعة ىي المعرفة إدارة أف (2003) ويرى العتيبي 

 عمى والعمؿ ونشرىا، وتنظيميا واستخداميا واختيارىا عمييا والحصوؿ المعرفة توليد عمى المنظمات

 واستخداـ ،منتجات إلى( وقدرات واتجاىات وخبرات ومعمومات بيانات مف تتضمف بما) المعرفة تحويؿ
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 منظومة وبناء ،التعمـ عمميات ورسـ، المشكالت وحؿ   القرارات صناعة في المعرفة إدارة مخرجات

 .االستراتيجي لمتخطيط متكاممة

مدخؿ نظامي متكامؿ إلدارة وتفعيؿ المشاركة في كؿ أصوؿ "( بأنيا: 5، 2009، محمد) ياعرفو 

اإلجراءات باإلضافة إلى تجارب و  السياساتو  الوثائؽو  معمومات المؤسسة بما في ذلؾ قواعد البيانات

 ."فو العامموخبرات سابقة يحمميا األفراد 

وتعرَّؼ إدارة المعرفة بإنيا عمـ جديد يعتمد عمى قاعدة الخبرة اإلنسانية في التعامؿ مع موقؼ أو 

حدث معيف وىي آلية تقـو بتجميع خبرات ومعارؼ المؤسسة وترتيبيا وتنميتيا وتطويرىا وصيانتيا 

 إلييا ألداء عمميـ بكفاءة واستغالليا االستغالؿ األمثؿ بنقميا لمموظفيف الذيف ىـ في أمس الحاجة

عممية ديناميكية مستمرة تتضمف مجموعة مف  ( بأنيا:2012، الجبالي) ياويعرف (،2010 )المطيراف،

يجادىا وتوزيعيا واستخداميا وحفظيا وتيسير  األنشطة والممارسات اليادفة إلى تحديد المعرفة وا 

، وتحسيف القدرات المتعمقة بعممية مما ينتج عنو رفع مستوى األداء وخفض التكاليؼ ،استرجاعيا

 .بالمؤسسةالبيئة المحيطة مع التكيؼ 

 أو منظمة قبؿ مف الموجو الواعي المنظـ الجيد :أنياومماسبؽ يمكف تعريؼ إدارة المعرفة ب

 تمؾ بنشاط العالقة ذات المعرفة أنواع كافة وخزف وتنظيـ تصنيؼ وجمع التقاط أجؿ مف ما مؤسسة

 فاءةك مستوى يرفع بما المؤسسة ووحدات وأقساـ أفراد بيف ةكلمشار وا لمتداوؿ جاىزة وجعميا المؤسسة

 ي.التنظيم ءواألدا القرارات اتخاذ

 أىمية إدارة المعرفة:



14 
 

 بادراتم لفيـ وواضحة شاممة طريقة وجود عمى مؤشرا كونيا في تكمف المعرفة إدارة أىمية إف

عادة القيود إزالة في المعرفة إدارة  البيئة متطمبات لمواكبة والتغيير التطوير في تساعد التي الييكمة وا 

 خالؿ مف التنافسي الموقؼ مف وتحسف ووالئيـ العامميف ورضا الشركة عوائد مف وتزيد، االقتصادية

 وبناء الطويؿ، المدى عمى نتائجيا وتظير قياسيا يصعب التي الممموسة غير الموجودات عمى التركيز

 في ةرائع نتائج تحقؽ وممارساتيا عممياتيا خالؿ مف المعرفة إدارة بو تقوـ الذي الدور فإف ذلؾ عمى

 تعاممو في مبتيجا الزبوف تجعؿ كما ةنتاجياإل تعزيز و العمؿ غناءإ بموجبيا يتـ اذ.التنظيمي السياؽ

 ( .2007,الصاوي) المنظمو مع

 :في تتمثؿ المعرفة إدارة أىمية أف إلى(: 2008) الشرفاو ( 2012) منصور وبف بوعشة ويشير

غناءكفاءتيا الداخمية،  ورفع التكاليؼ لتخفيض لممؤسسات فرصة تقدـ  اإلنتاجية، وتعزيز العمؿ وا 

 لتنسيؽ تكاممية عممية تعتبر حيث،المنظمة مع تعاممو في مسروراً  المستفيد جعؿ إلى باإلضافة

عادة القيود ولتجاوز أىدافيا تحقيؽ اتجاه في المختمفة المؤسسة أنشطة  مف تسيؿ التي الييكمة وا 

 المؤسسة قدرة دعـ،كـ وت االقتصادية البيئة تفرضيا التي المتطمبات لمجاراة والتطوير التغير عممية

 عمى تركيزىا خالؿ مف وذلؾ وتحسينو والمعرفة الخبرة عمى المستند المؤسسي باألداء لالحتفاظ

 وتطويرىا منيا المتوافر وتوثيؽ المطموبة المعرفة تحديد ،وتمكينيا مفالممموسة غير الموجودات

 الفكري ماليا رأس الستثمار لتدفعيا لممؤسسات أداة بمثابة تعتبرف .وتقييميا وتطبيقيا بيا والمشاركة

 إلييا المحتاجيف اآلخريف لألشخاص بالنسبة عنيا المتولدة المعرفة إلى الوصوؿ جعؿ خالؿ مف

 البتكار البشرية لمواردىا اإلبداعية القدرات لتشجيع لممؤسسات تحفيز أداة، و وممكنة سيمة عممية

 فرصة تقدـ،حيث  توقعاتيـ في والفجوات المعروفة غير العالقات عف المسبؽ والكشؼ جيدة معرفة
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 مف المؤسسة تمكيف في مساىمتيا خالؿ مف وذلؾ لممؤسسات، الدائمة التنافسية الميزة الكتساب

 .جديدة خدمات تقديـ في المتمثمة اإلبداعات مف المزيد تبنى

:وخصائصيا أىداف إدارة المعرفة  

ات والجيود التي تيدؼ الى تحقيؽ الفعالي مف مجموعة تتضمف المعرفة إدارة ممارسات إف

 : (Holsapple and Singh, 2001)أىداؼ متعددة ومنيا 

 نشر مياتوعمة وتحقيؽ عمميات التعمـ المعرفي التحويؿ بعمميات والقياـ والكافية الالزمة المعرفة توليد

 بصورة المعرفة وتحديث وتجديد تطوير يجري أنو مف والتأكد العالقة ذات األطراؼ ؿك إلى المعرفة

 تطويره يفيةك وتحديد لممنظمة، يمـز الذي الفكري الماؿ رأس ونوع طبيعة . كما وتيدؼ لتحديدمستمرة

دامتو  فاعمة قيادة إيجاد إلى السعي، و المعرفة بإدارة العالقة ذات العمميات عمى والسيطرة التحكـ ،ووا 

 .المعرفة إدارة مدخؿ وتطبيؽ بناء عمى قادرة

(2008لشرفا,ا) التالية النقاط في المعرفة إدارة خصائص أىـ إجماؿ يمكفو    

 في ذىنية بأعماؿ يقوموف مف كؿ وتشمؿ:  لممؤسسة الداخمية وبالمصادر المعرفة بعماؿ تيتـ. 1

 األنشطة، مف مختمفة أنواع في يوظفونيا التي والقدرات االختصاص وذو  األفراد وىـ المؤسسات،

 األفكار، ومنتج ف،و ف،المخططو الباحث: )عمييـ األمثمة ومف الذىنية اليقات ويذ العماؿ عمييـ ويطمؽ

 ومصممو  المعمومات، وومحمم البيانات قواعد ومدير  حاسوب،ال ومبرمج حاسوب،ال أنظمة وميندس

 .(الشبكات في وفمتخصصالو  نترنتألا وصفحات المنتجات،
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 مستفيدييا مع المؤسسات بيا تتعامؿ التي الطريقة وىي: الخارجية المستفيد عالقات إدارة تدرس. 2

 عمى العمؿ بيدؼ المعمومات ونظـ التكنولوجيا استثمار إلى باإلضافة الجدد، والمحتمميف الحالييف

 يتحموف الذيف الخارجييف المستفيديف مف واالستفادة عمالئيا، مع المؤسسات أعماؿ إدارة إجراءات توحيد

 خالؿ مف عمييا الحصوؿ الصعب ومف المؤسسات، لدى توجد ال وخبرات وتجارب وأفكار بمعارؼ

( فو المنافسو  والعمماء، والكتاب الفكر رجاؿو  ،فو المستفد) الخارجية المصادر أىـ ومف الذاتية، الجيود

 الفرص مف الكثير المعرفة إدارة اتاحت فقد ليذا: لممؤسسات التنافسية المزايا تكويف أساسكما وتعتبر 

 متطورة، لتكنولوجيا ابتكارىا خالؿ مف وذلؾ تنافسي، تقدـ إليجاد المتقدمة المجتمعات في لممؤسسات

 .األرباح زيادة وبالتالي التكاليؼ تخفيض عمى عممت جديدة عمؿ وأساليب حديثة، إنتاج ووسائؿ

 التي والتقاليد واألعراؼ المشتركة المفاىيـ نظاـ خالؿ مف وذلؾ لممؤسسات، التنظيمية الثقافة تطور. 3

 التنظيمية الثقافة إلى ينظر آخرى وبعبارة غيرىا، عف منفردة وتجعميا المؤسسة أعضاء بيف سائدة تكوف

 تعد وبيذا. المؤسسة لنشاط وفاعؿ واضح، معنى إعطاء في منو لالستفاده لمعامميف مرجعي إطار بأنيا

 والتميز، كاالبتكار، معينة قيـ إلى تدعو كانت إذا وباألخص بيا، لمعامميف واعتزاز فخر مصدر

 .المنافسيف عمى والتغمب والريادة،

:المعرفة إدارة عمميات  

 عمى تعتمد منيا فكؿ بينيا، فيما وتكاممي تتابعي بشكؿ تعمؿ المعرفة إدارة عمميات إف

 حمقة، شكؿ عمى العمميات ىذه رسـ عمى الباحثيف أغمب دأب لذا, تمييا التي العممية وتدعـ سابقاتيا
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 وتوزيعيا وخزنيا المعرفة وتوليد المعرفة أىداؼ وتحديد, المعرفة تشخيص ىي الجوىرية العمميات وىذه

  (2005 الكبيسي،) لممعرفة التطبيؽ ثـ

 والتوزيع المعرفة توليد مف تنطمؽ المعرفة إدارة عمميات أف  (Dalkir, 2005) دالكير بيفو 

 خزف عمى قادراً  المعرفة إدارة نظاـ يكوف أف بد وال. المعرفة إدارة عمميات بتطبيؽ وتنتيي وتنميتيا،

عادة وتصويب واإلضافة، االبتكار ووسائؿ المعرفة  ,Hana ) 2013)ىانا أوضحكما  المعرفة تعديؿ وا 

، المعرفة وأنواع طبيعة حديدت :في تتجمى والتي المعرفة إدارة عمميات مف بجممة تقـو المؤسسات أف

 المتوافرة المعرفة خزف، و المطموبة المعرفة اكتساب، وأسر المعرفة الموجودة، و وتوضيحو المعرفة رسـو 

ة، المعرف واستعماؿ استرجاع بمعنى المعرفة، تمؾ تطبيؽ، و بالمعرفة المشاركةا، اكتسابي يتـ والتي

 .الدروس وتعمـ والتطوير البحث خالؿ مف وذلؾ الجديدة المعرفة وتوليد بتكاراو 

 الكبيسي، ؛ 2010 الموزي، ؛2010 المطيراف،) يـومن الباحثيف كثير مف إلييا أشاروقد 

 ,Barbosa, Geraldo; Gonçalves ؛2011، محمد ؛2009 محمد، ؛ 2009 فالؽ، ؛2005

Augusto; Vera and Leitão, 2009 التالي النحو عمى وىي:  

:المعرفة تشخيص-1  

 وضع يتـ التشخيص ىذا ضوء وعمى المعرفة، إلدارة برنامج أي في الميمة األمور مف تعد 

ف أو  لممشكمة، الحموؿ لوضع المالئمة المعرفة نوع وتحديد وعمقيا األخرى العمميات وبرامج سياسات

 ومواقعيـ، ليا، الحامميف األشخاص وتحديد المؤسسة، معرفة اكتشاؼ ىو التشخيص مفاليدؼ 
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 وآليات ،كتشاؼاال آليات التشخيص عمميات في وتستخدـ القواعد، في المعرفة ىذه مكاف وتحديد

 :وىي المعرفة لتشخيص عممية آليات مف واحدة مرحمة مف ليست عممية تكوف وقد والوصوؿ، البحث

 مع مباشرة لقاءات خالؿ مف الخبرات ىذه استخالص ويتـ قواعد، ىيئة في: العممية الخبرات تمثيؿ -أ

بيانات يسيؿ الرجوع  قواعد صورة في الخبرات صياغة ثـ ومف ،الفنية الوثائؽ خالؿ مف أو الخبراء

 .إلييا

  .السرد عف بعيدة ىندسية بطريقة تصفيا التي الداللية بالشبكات واألحداث الموجودات تمثيؿ -ب

 العالقات إلى المغوية العبارات تحويؿ في عادة وتستخدـ الرسمية الداللة بأسموب المعرفة تمثيؿ -ج

  .االستنساخ عممية يسيؿ مما, الصورية الداللة أسموب باستخداـ اإلسناد، دوف مف المنطقية

 :محوريف نحو تتحرؾ أف مف البد المعرفية قدراتيا رصد المؤسسة أرادت ما إذا وعميو

 . (2011 الزطمة،)وىما

 وخبرائيا أفرادىا لدى وما اتإمكان مف المؤسسة لدى بما والمتمثمة الداخمية المعرفة مصادر تدرؾ أف-أ

 .ومستقبميا لممؤسسة ومنفعة فائدة ذات وخبرات معمومات مف

 تدوينيا يتـ والتي بالمؤسسة المحيطة المعرفية بالبيئة والمتمثمة الخارجية مصادرىا عمى التعرؼ -ب

 األفراد تكميؼ خالؿ مف وذلؾ بالمؤسسة، ارتباطيا عمى والعمؿ المؤسسة الىتمامات تبعاً  دقيؽ بشكؿ

 .سواء حد عمى والخارجية الداخمية المعرفية الموارد وتحديد رصد مسؤولية ومنحيـ الخبرة أصحاب
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تحديد أىداف المعرفة :-2  

دارتيا المعرفة فإ  ليذه أف كما المؤسسة، أىداؼ لتحقيؽ وسيمة ىي بؿ اليدؼ، ىي ليست وا 

 أىداؼ ضوء وفي مربكة، وعممية تكمفة مجرد تصبح األىداؼ تمؾ تحديد ودوف معينة أىدافا الوسيمة

فو  والتطبيؽ، والتوزيع والخزف التوليد مثؿ األخرى المعرفية لمعمميات اساليب تعتمد المحددة المعرفة  ا 

 وتحقيؽ الواسعة والغايات الجذرية التحوالت لتبني والسعي العمؽ ىو المعرفة أىداؼ في الميـ الجانب

  .التقميدية غير الحموؿوتقديـ  الفائقة، الجودة وتحقيؽ البراعة حوؿ يدور وىذا ،بداعاتاال

 بتطوير لى أف إدارة المعرفة تبدأ أوالً إ (heisig & Vorbeck, 2000 )ويشير ىيسنغ وفوربيؾ

 كؿ حوؿ الوضوح خمؽ العمميات، تحسيف: يمي ما المؤسسة في أىدافيا ومف لممعرفة، واضحة أىداؼ

 ،مستفيدال نحو التوجوو  اإلبداع، تسييؿو  المؤسسة، وعمميات والمشكالت، المؤسسة، عمؿ مجاالت مف

 .والتنبؤ التخطيط عمميات تسييؿو 

فة:المعر  توليد -3  

 الممكف مف لكف ابتدعيا، أو عمييا حصؿ الذي الفرد يقدميا بفكرة تبدأ المعرفة توليد عممية إف

 والتفكير الدروس وتعمـ والتجريب والتطوير البحث أقساـ خالؿ مف الجديدة المعرفة توليد يتـ أف

 يمي وفيما. واالتصاؿ التعمـ عمى وأفرادىا المؤسسة قدرة عمى تتوقؼ المعرفة توليد كفاءة أفو  اإلبداعي،

 :(2005 الكبيسي، ()2011 الزطمة،) أوردىا كما المعرفة توليد لعممية مختصر توضيح
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 .العمؿ أثناء األفراد بيف الضمنية المعرفة مشاركة خالؿ مف تتـ التي وىي: المشتركة المعرفة-أ

 كأف واضحة إلى الضمنية المعرفة تحويؿ خالؿ مف تتـ التي وىي: المجسدة الخارجية المعرفة-ب 

 .والرسائؿ الكتب مف شخص معرفة تنقؿ

 مف وذلؾ وضوحًا، أكثر معرفة إلى الواضحة المعرفة بتحويؿ تتـ التي وىي:  التركيبية المعرفية-ج 

 .وفيرستيا تخزينيا يمكف منتظمة كعممية المعرفة نشر أو الجماعات بيف االتصاؿ خالؿ

 مثؿ ضمنية معرفة إلى الواضحة المعرفة تحويؿ خالؿ مف وتتـ( : المدمجة) الداخمية المعرفة-د 

 .إستراتيجية ومبادرات منظميو وثقافة وعمميات يومي عمؿ روتيف إلى التنظيمية المعرفة تحويؿ

 المعرفة تجمع أف المؤسسة عمىف أ,Takeuchi & Nonaka) 4200ا) ونوناك تاكيوشي ويؤكد

 تحويؿ عممية مف أنماط أربعة خالؿ مف توسيعيا يتـ ثـ الفردي، المستوى عمى وتراكميا الضمنية

 :ىي األنماط وىذه المعرفة

 الفنية بمعرفتو الفرد مشاركة خالؿ مف مشتركة، ضمنية معرفة إلى الضمنية المعرفة تحويؿ: التشارؾ.  أ

 تمجأ لذلؾ وتبادليا صياغتيا إعادة الصعب مف تجعؿ العوامؿ وىذه الميارات، وتبادؿ لنقؿ اآلخريف مع

 .المعرفة تقاسـ عمى األفراد يشجع أف شأنو مف حوافز نظاـ إتباع إلى المؤسسات مف العديد

 العممية الممارسات مالحظة طريؽ عف معمنة، معرفة إلى الضمنية المعرفة تحويؿ: التجسيد.  ب

 .والظاىرية الضمنية المعرفة بيف تبادلية عالقة ىناؾ تكوف وقد معمومات، لتصبح بنشرات وتدوينيا



21 
 

 بموجبيا يقوـ وتطوراً  تعقيداً  أكثر صريحة معرفة إلى الصريحة المعرفة تحوؿ في يتمثؿ: التركيب. ج

 عبر المعارؼ يتبادلوف أنيـ أي المشتركة، المعرفة لبناء الصريحة معارفيـ بيف بالتنسيؽ األفراد

 مف لالستخداـ قابمة لجعميا المعموماتية االتصاؿ وشبكات الياتفية والحوارات واالجتماعات الوثائؽ،

 (.المستفيد بيانات التقارير، الخطط، والقواعد، كاإلجراءات) بالوثائؽ ربطيا خالؿ

 تطبيؽ عمى التذويت عممية وتعتمد ضمنية، معرفة إلى المعمنة المعرفة تحويؿ أي: التذويت. د

 لمتعمـ البدائي بالمفيوـ وثيؽ بشكؿ مرتبطة وىي الضمنية، المعارؼ قاعدة إلثراء الصريحة المعارؼ

 محورية عممية بالتالي وىي العممية، ىذه وسائؿ أىـ يمثالف العمؿ داخؿ التدريب أو والتمريف فالممارسة

 .منيا جزءا لتصبح ودمجيا الذاتية تمثالتو إلى عمييا المحصؿ والتجارب المعرفة بإدخاؿ لمفرد تسمح

 ثـ ومف األفراد، أيدي عمى تولد التي المعرفة توسيع عمى المنظمية المعرفة توليد عممية وتركز

 الممارسة، مجتمع أو الخبرة في والتشارؾ والمحادثة، الحوار، خالؿ مف الجماعة مستوى عمى بمورتيا

 .المعرفة توليد فاعمية ولتحقيؽ

 معرفة إلى الضمنية المعرفة لتحويؿ اآلتية النشاطات تنفيذ (2010) وعمياف فارة أبو يقترحو  

 :معمنة

 التوتر حدة تخفيؼ عمى تساعد بحيث والمستشاريف، المديريف بيف رسمية غير اجتماعات إدارة -

 .ما موضوع حوؿ استفسارية أسئمة طرح عف الناجمة االرباؾ حاالت مف والتخمص

 التي الضمنية المفاىيـ وتفسير شرح أجؿ مف القصص وسرد الوظيفي والتناظر المجازات استخداـ-

 .فو والمستشار  فو المدير  يمتمكيا
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 الوقت عف تعويضاً  والمكافأة التعويض بأنظمة ربطيا خالؿ مف شرحت التي الضمنية المعرفة ترجمة-

 .العممية لتنفيذ المخصصيف والمعرفة

 الشبكية أو المرنة المنظمية الييكميات أو البنى استخداـ-

 عمى األفراد تشجيع بيدؼ وذلؾ الميارات، تقويـ عممية في والتعويض المكافآت المعرفة أنظمة إدخاؿ-

 .معمنة معرفة إلى يانيمتمكو  التي الضمنية المعرفة تحويؿ

 .الضمنية المعرفة خزف أجؿ مف اإللكتروني البريد وتقنية المحادثة، مجموعات تطبيقات استخداـ-

 البتكار مرتكزات أربعة (Firestone and McElroy, 2005) قدـ فيرستوف وماكيموريو 

 :يمي فيما تتجمى والتي المعرفة، وتوليد

 ومعالجتيا المشكالت إلى التعرؼ في األفراد مقدرة تعزيز. 

 بالمعمومات لممشاركة األفراد لمعارضة لتصديا. 

 تفويضى بمعن اليرمية اليياكؿ مف بدالً  الشبكية أو المقموبة المؤسسات إلى التوجو 

 .الصالحيات

 المعرفية المؤسسات داخؿ الفكري التنوع تشجيع عمى العمؿ. 

 (:بيا االحتفاظ) المعرفة تخزين-4

دامتيا عمييا والمحافظة بالمعرفة االحتفاظ تشمؿ التي العمميات ىي    وتصنيفيا وتنظيميا وا 

classifying  المعرفة تبويب أو وفيرسة استرجاعيا، سبؿ وتيسير إلييا والوصوؿ البحث وتسييؿ 
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 العممية ىذه ودعـ التقاطيا ويجب متنوعة، بأشكاؿ تأتي والمعمومات البيانات وىذه المعرفة، ورسـ

 المختارة والمعمومات البيانات وتصنيؼ تنظيـ ويجب واإلصدار، والتحرير التحقيؽ مف راسخة بإجراءات

  (.2011 محمد،)المعرفة بخرائط تسمى مرتبة مجموعات في

 التي لممؤسسات السيما جداً  ميـ بيا واالحتفاظ المعرفة خزف عممية فأ( 2008) نجـ ويرى  

 المؤقتة العقود بصيغة واالستخداـ التوظيؼ عمى تعتمد والتي العمؿ لدوراف عالية معدالت مف تعاني

 الموثقة أما معيـ، الموثقة غير الضمنية معرفتيـ يأخذوف ىؤالء ألف فييا، المعرفة لتوليد واالستشارية

 موجزة وبتقارير المالئمة، وبالطريقة الصحيح، وحجميا الصحيح، وقتيا في قواعدىا، في مخزونة فتبقى

  .عنيا لمبحث المبذوؿ الجيد مف يقمؿ مما العمؿ، بمغة ومدونة

 مف االستفادة مدى ألف وتصنيفيا المعرفة تنظيـ أىمية عمى الباحثيف مف الكثير أكد وقد

 .معدوما يكف لـ فإ ضعيفاً  سيكوف المؤسسة غير المعرفة

 وسيولة يسر بكؿ والوصوؿ البحث إلى تيدؼ التي العمميات تمؾ فيي المعرفة استرجاعأما و 

 أو تغيير في واستخداميا العمؿ، مشكالت حؿ في وتطبيقيا استعادتيا بقصد المعرفة إلى وقت وبأقصر

 في توضع لـ فإ تتالشى لممعرفة الحقيقية فالقيمة المعرفة، إدارة جوىر وىي األعماؿ عمميات تحسيف

 المحتمميف، لممستفيديف متاحة لتصبح وتبسط ،وجداوؿ ومنحنيات خرائط في وترسـ وخالصات قواعد

 العمؿ ةموأتم المشكالت وحؿ القرارات دعـ في الممارسات أفضؿ واستعماليا المعرفة استرجاع ويضمف

 التي العمميات إلى جميعيا تشير والتي التغذية،و  النمو،و  التنقيح،: عمميات ىي، المعرفة إدامة بينما

  .وقت لكؿ المعرفة جاىزية مف ترفع
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 :وتوزيعيا المعرفة تطوير-5

 عمى تركز كما المعرفة، عماؿ وكفاءات وميارات قدرات زيادة عمى يركز المعرفة تطوير أف  

 واإلضافة التحديث وسائؿ المعرفة إدارة نظاـ تتضمف أف ويفترض وتغذيتيا، ونموىا المعرفة تنقيح

عادة والتعديؿ  ضرورة إلى يقود وىذا والتجدد، التنامي عمى قادرة المعرفة تكوف أف وكما التصحيح، وا 

 التنظيمية، جدارتيا مف ويعزز المؤسسة قيمة عمى ينعكس الذي البشري الماؿ رأس في االستثمار

 الذي المعرفة عمؿ سوؽ مف المعرفة مجاؿ في العامميف أفضؿ واستقطاب جذب ذلؾ في ويساعدىا

 تولد فمف كؼء بشكؿ المعرفة بتوزيع المؤسسة تقـ لـ ما فإنو المعرفة توزيع أما. العالية بالمنافسة يتميز

 المعدات استخداـ خالؿ مف الواضحة المعرفة توزيع السيؿ مف كاف إذا وأنو التكمفة، مقابؿ عائدا

 وىو وخبراتيـ، العامميف عقوؿ في الموجود الضمنية المعرفة توزيع إلى يتطمع مازاؿ فانو االلكترونية،

 .(2011 ، محمد)المعرفة إلدارة األكبر التحدي يشكؿ ما

 توزيع يتـ حيث المؤسسة، رادأف بيف المعرفة ومشاركة نشر تعنى المعرفة ومشاركة نقؿ وعممية 

 بالوثائؽ نشرىا فيمكف الصريحة المعرفة أما والحوار، كالتدريب أساليب طريؽ عف الضمنية المعرفة

 مستمـ باستطاعة أف أي لممعرفة، الفعاؿ التحويؿ المعرفة مشاركة ويعني والتعمـ، الداخمية والنشرات

 مف بالمعرفة والمشاركة بموجبيا، بالفعؿ القياـ عمى قادراً  ويصبح كاؼ، بشكؿ يفيميا أف المعرفة

 داخؿ اإلدارية والوحدات سواء حد عمى والمجموعات األفراد خالؿ مف مكانيا تأخذ أف الممكف

 .(2011 ، محمد) المؤسسات
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 والشبكات اإلنترنت استخداـ خالؿ مف تـت المعرفة مشاركة أف (2007) طاشكندي وتضيؼ

 بمختمؼ العامميف بيف وصؿ حمقة تمثؿ التي ذلؾ وغير اإللكتروني والبريد المقاءات عبر الداخمية

 الوثائؽ في تشارؾ خالؿ مف يتـ الصريحة المعرفة مشاركة أف حيث المؤسسة، في اإلدارية المستويات

 أف إذ المباشر، االجتماعي والتفاعؿ التدريب خالؿ مف تبادليا فيتـ الضمنية المعرفة أما والبيانات،

 تبرز التي المشتركة واالىتمامات المصالح ذات الجماعات خالؿ مف يتـ المعرفة وتشارؾ تقاسـ

 حموؿ عف والبحث األفكار لتبادؿ تجمعيـ التي والمنتديات اإللكترونية االىتماـ جماعات في بوضوح

 .مبتكرة

 :المعرفة تطبيق-6

في المكاف والتوقيت  لممؤسسة المتاحة المعرفة تطبيؽ ىو المعرفة إدارة مف والغاية اليدؼ أف  

 وتشير ،المناسبيف وال سيما في عصر التسارع المعرفي فما يمكف أف يكوف مفيدا اليوـ قد ال يكوف غدا

عادةو االستعماؿ،: إلى العممية ىذه  غاية وىي المعرفة تطبيؽ وعممية والتطبيؽ، واالستفادة االستعماؿ، ا 

 المؤسسة، في تواجدىا فرصة واستثمار المناسب، الوقت في المعرفة ىذه استخداـ وتعني المعرفة، إدارة

 (.2014 حسيف،)المؤسسة تواجو التي المشكالت حؿ في توظؼ أف يجب حيث

 تفقد أف ودوف المناسب، الوقت في المتوافرة المعرفة تستخدـ التي ىي لممعرفة الناجحة فاإلدارة

 تتضمف وتقنيات أساليب المعرفة ولتطبيؽ قائمة، مشكمة لحؿ أو ليا ميزة لتحقيؽ توافرىا فرصة استثمار

 التدريب، وجمسات العرض فييا بما أخرى وأشكاؿ التقارير، عمى والحصوؿ الرسمية غير االتصاالت
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عادة المعرفة، الستخداـ الفرص مف المزيد االنترنت وخاصة الحديثة، التقنية وفرت وقد  في استخداميا وا 

  (.2010 الموزي،) توليدىا مكاف عف بعيدة أماكف

 تحويؿ عف يعبر ياتطبيق أف حيث المؤسسة، وأغراض أىداؼ تحقيؽ المعرفة تطبيؽ ويستيدؼ 

 في المنظمي األداء تحسيف نحو مباشرة المعرفية المساىمة توجيو ويجب تنفيذية، عمميات إلى المعرفة

 تمتمؾ وجو أحسف عمى المعرفة تستخدـ التي المؤسسات أف إذ الوظيفي، واألداء القرار صنع حاالت

 فجوة مف تعاني المؤسسات بعض أف إذ األنشطة، عمى بكامميا المعرفة تطبيؽ ويجب التنافسية، الميزة

 مف بدالً  والتمخيص والمناقشة التخطيط دورات مف كثيراً  تعقد المؤسسات وىذه والعمؿ، المعرفة بيف

 الحصيمة مف أكثر المنمؽ الكالـ يشيع لممؤسسة سمبية ثقافة ظؿ وفي والتطبيؽ، باألعماؿ القياـ

 محمد،)المنتجة بالمعرفة اىتماميـ مف أكثر المتيسرة بالمعرفة غالباً  المشاريع مديرو وييتـ الموضوعية،

2011.) 

 عمميات( 2005 )الكبيسي ،(2010 )الموزي ، (2012 )الخير وأبو األغاكؿ مف  واضاؼ

 :مثؿ أخرى

 أىداؼ ودعـ المعرفة، بإدارة االرتباط ذات المختمفة الخطط برسـ تختص والتي: المعرفة تخطيط-1

 لسير المطموبة واإلمكانات القدرات توفير عمى والعمؿ والمنظمية، الفردية واألنشطة المعرفة إدارة

 .المطموبة التكنولوجية التسييالت وتحديد المتخصصة، الخبيرة الطواقـ وتوفير وفاعمية، بكفاءة األعماؿ

 الجيود عمى والرقابة بالسيطرة العالقة ذات باألنشطة تختص والتي: عمييا والرقابة المعرفة متابعة-2

 المعرفة إدارة دور يعظـ الذي السميـ االتجاه وتوجيييا الجيود ىذه مثؿ ودعـ المعرفة بإدارة المتعمقة
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 المنظمة تحقؽ وحتى وأىدافيا، جامعةال رؤية ضوء في المحور ىذا أنشطة وتبرز األداء، عمى وتأثيرىا

 .المعرفة إدارة في متكامالً  شامالً  مدخالً  تتبنى أف ينبغي فإنو المطموب النجاح

 المنظمة المتعلمة:

 المنظمة المتعلمة:مفهوم 

 واستخداـ دارةإ في قدرتيا تحسيف عمى باستمرارؿ وتعم فعاؿ، وبشكؿ جماعًيا تتعمـ التي المنظمة

 التعمـ ـوخارج المنظمة,واستخداـ التقنية لتنظي داخؿ التعمـ خالؿ مف فراداأل وتمكيف المعرفة،

 (.Marqwardt, 2002)واالنتاج

 زيادة :بأنياة المتعمم المنظمة( Dewar & Whittington, 2004)ديوار وويتنكتوف وعرؼ

ويعرفيا  .التغيير السريعة بيئتيا طبيعة مع ـئلتتال والتحوؿ والتكيؼ التنبؤ عمى مةمالمتع المنظمة قدرات

 جوىر ألف ،يرالتغ وسريعة المعقدة البيئة مع لمتكيؼ وسيمة بأنيا( Laurarealph, 2004الراريؼ )

 لمتغير كاستجابة أفرادىا جميع تعمـ أجؿ مف والذكاء المنطؽ استخداـ عمى قدرتيا ىو خصائصيا

 .المستمر الذاتي التحوؿ عممية في فعالية أكثر أعضاؤىا ليكوف

 منظمة إنيا: بقولو ،دارة المعرفةإفي تعريفو لممنظمة المتعممة في ) 2001) بكر أبو كزوير 

 .ونقميا الجديدة المعرفة اكتساب مف تمكنيا تنظيمية ميارات تمتمؾ

 العامميف جميع تمكف فعالة آلية ىي: المتعممة المنظمة أفب( Rowden, 2001)وذكر روديف 

دراؾ فيـ مف المؤسسة في  بدرجة التفاعؿ مف التنظيـ وتمكف ال،عفا التنظيـ تجعؿ التي واألفكار القيـ وا 

 .بيئتو مع عالية
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 تتفؽ أنيا إال المتعممة، المنظمة حددت التي التعاريؼاختالؼ  رغـ أنو ستنتجيسبؽ  مما

 مف متمكنة منظمة :بأنيا المتعممة المنظمة تعريؼ يمكف و بعضيا، مع وتتكامؿ جوىرىا في جميًعا

دراؾ لفيـ المعززة الميارات لتطوير وتسعى المعرفة اكتساب  مستقبمية رؤية عف وتعبر ،اإدارتي وا 

 والخبرة المعرفة تقوية أجؿ مف التعاونية العالقات تبني وأنيا اجتماعي، نشاط المنظمة أف عمى بتركيزىا

 .اإلنجاز وأساليب والقدرات

 الحاجة إلى المنظمة المتعممة:

 مف خيرالا العقد شيدىا التي المتعددة واالقتصادية واالجتماعية التكنولوجية التطورات أدت

 أجؿ مف المنظمات بيف الحادة المنافسة وظيور ؿ،مالع بيئة تغير إلى الميالدي والعشريف الحادي القرف

 المستمر التكيؼ تستطيع ال التي المنظمات أف واتضح واألرباح، واإلنتاج واالنتشار واالستمرار البقاء

 وتحسيف ،األداء مستويات وتسريع ،التنظيمي التعمـ طريؽ عف والخارجية الداخمية البيئة تغيرات مع

 ،يةتعمم منظمات إلى نفسيا تحوؿ أف تستطيع التي نظيراتيا وأف قصيرة، فترة في تنتيي سوؼ جودتو

 في والباحثيف اإلدارة عمماء معظـ ويجمع. واالستمرار البقاء تستطيع بنجاح التغيير مع ستتعامؿ

 المنظمة بيا تتصؼ التي الرئيسة السمة ىي التعمـ في السرعة أف عمى (Murray, 2003)التنظيـ

 . المعرفة عصر في المعاصرة المنظمات بيف لمتنافس األساسية السمة وىي المتعممة،

 اآلتية الخصائص المتعممة المنظمة تمتمؾ أف ضرورة عمى الباحثيف بعض ويؤكد

(Marqwardt, 2002, Cook, 1997 ( : 

 .األىداؼ تحقيؽ إلى لموصوؿ التعمـ استخداـ و لمتعمـ مستمرة فرص توفير. 1
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 .القرارات اتخاذ في المشاركة عمى العامميف جميع تشجيعو  التنظيمي باألداء الفردي األداء ربط. 2

 بشكؿ جديدة وخدمات وعمميات إجراءات واستحداث تطوير و البيئة مع بالتفاعؿ المستمر الوعي. 3

 .سريع

 في االستثمارعف طريؽ  وسيولة بسرعة المنظمات مف غيرىا وبيف المنظمة أجزاء بيف المعرفة نقؿ. 4

 .ممكنة طاقة بأقصى اإلدارية المستويات جميع في البشرية الموارد

 الطاقات أفضؿ استقطابوالعمؿ عمى  المنظمة جوانب جميع في وتحفيزىا التحسيف عمميات إثارة.  5

 .المؤىمة البشرية

 التقميدية المنظمة تنبيت فقد. ةيممتع منظمة إلى التقميدية المنظمة تحوؿ أىمية برزت أف وبعد

 الالزمة االستراتيجيات وتطبيؽ وتبني ة،مالمتعم المنظمة لبناء الضرورية الشروط توفير ضرورة إلى

 (.Örtenblad, 2004) البناء ىذا لنجاح

 إلى انتقمت المتعممة المنظمة فكرة أف( Silins & Mulford, 2002)وميمفورد سيمينس ويذكر

 وخاصة, التعميـ ميداف في األفكار تمؾ تطبيؽ إمكانية يستطمعوف التربويوف وأخذ والتعميـ، التربية ميداف

 في ويسيـ البشري، الماؿ رأس إعداد في عظيمة بمسئوليات يضطمع الذي( الجامعات)العالي التعميـ

 والتعميـ, عاـ بوجو التعميـ ويواجو. والرقي التقدـ حالة إلى والركود التخمؼ حالة مف وينقمو مجتمعو تقدـ

, متعممة منظمة إلى الجامعة تحويؿ تشمؿ التي المبررات مف العديد خاص بوجو( الجامعات)العالي

 التخفيؼ ويمكف الجامعي التعميـ منيا يعاني التي والقصور الخمؿ بجوانب يتعمؽ ما المبررات ىذه فمف

 وتدعو, الجامعي التعميـ تواجو التي بالتحديات يتعمؽ اآلخر والجانب, عمييا التغمب في اإلسياـ أو منيا



30 
 

 يتعمؽ وىو الثالث والجانب, وتطويره تحديثو عمى والعمؿ, المختمفة عناصره في النظر إعادة إلى

 .متعممة منظمة إلى الجامعة تحويؿ خالؿ مف تتحقؽ التي واإليجابيات الفوائد أو بالمميزات

المنظمة المتعممة  أدبيات في شاعت التي النماذج بعض عمى العثور تـ البحثومف خالؿ 

 :وىي

 .Senge سينج أنموذج. 1

 خمسة1990 عاـ األنموذج يذال, (Senge) وضع وقد المتعممة، المنظمة فكرة ركمبت يعد الذي

 ,Senge) كالتالي يوىة متعمم منظمة تكوف أف إلى تسعى التي المنظمة بيا تمتـز أف ينبغي أسس

2006:22:) 

طار منيج وىو ,System Thinking النظمي لتفكيرا .1  مف البد الكؿ رؤية عمى يقـو عمؿ وا 

 األجزاء ىمع التركيز عف فضال النظاـ أجزاء بيف تربط التي البينية العالقات ورؤية الجزء،

 .ذاتيا

 الرؤية وتحديد توضيح عمى باستمرار العمؿ وىو ,Personal Master الشخصي التميز .2

 والمثابرة الجيود، تركيز عمى يساعد مما بموضوعية الواقع ورؤية ووضوح، بدقة الشخصية

 .تحقيقو إلى الفرد يطمح ما تحقيؽ عمى

 الراسخة الذىنية والصور والتعميمات االفتراضات تمؾ وىي Mental Models الذىنية النماذج .3

 وكيفية حوليـ، مف لألحداث وتفسيرىـ لمعالـ الناس تصور في تؤثر والتي األعماؽ، في

 .معيا التعامؿ
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 أو مشتركة صورة رسـ عمى األفراد مف مجموعة قدرة وىي Shared Vision المشتركة الرؤية .4

 .المنشود لممستقبؿ متماثمة

ىـ الذيف يسعوف إالى تنظيـ جيودىـ وترتيبيا سعيًا لتحقيؽ  Team Learning التعمـ فريؽ .5

 .األىداؼ المشتركة 

 

 Marquardt ماركوديتج أنموذ .2

 التنظيمي التعمـ مجالي في الطويمة تجاربو بعد Marquardt, 1996) ) ماركوديت توصؿ

 تسيـ ةيضرور  فرعية أنظمة خمسة مف يتكوف المتعممة لممنظمة أنموذج تقديـ إلى المنظمات وتطوير

 الفرعية واألنظمة. المتعممة المنظمة لبناء وضرورتو استمراريتو عمى والحفاظ يمالتنظي التعمـ تحقيؽ في

 الفرعية األنظمة ىذه أف مف ةأنموذج في وينطمؽ. والتقنية والمعرفة، واألفراد، والتنظيـ، التعمـ،: ىي

 المنظمة في األخرى النظـ جميع مع يتقاطع التعمـ نظاـ وأف المنظمة، في التعمـ عممية تعزز جميعيا

 .متعممة منظمة إلى المنظمة لتحويؿ معيا تتكامؿ الفرعية ألنظمة ا ىذه وأف معيا، ويتفاعؿ

 Redding  ريدنج أنموذج. 3

 لتقويـ دليال ألنموذجا ويقترح. المتعممة المنظمة خصائص لتقويـ أنموذج بناء تمكف مف

 المتحدة بالواليات الينوي بوالية مركز بو قاـ المنظمات مف العديد مسح إلى مستندا المتعممة المنظمة

 وفؽ اإلجراءات تنفيذ وجرى متنوعة، قياس أدوات المسح في االستراتيجي التعمـ واستخدـ. ةاألمريكي

 :(Redding,1997)التالي النحو وعمى التقويـ دليؿ
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 جميع في كمي، كنظاـ التعمـ عمى قدرتيا تبنى عندما تعمـ منظمة تصبح أف يمكف منظمة أية إف. 1

 تحقيؽ نحو( والعمميات والنظـ والبناء، والثقافة دارة،واإل والقيادة واالستراتيجية، الرؤية،) المجاالت

 .الغاية

 االستمرار وعمى والمرونة، التكيؼ عمى التقميدية المنظمات مف قدرة أكثر المتعممة المنظمة إف. 2

 .التعمـ إلى الكامنة األفراد قدرات وتوجي وعمى التفكير، إعادة وعمى الجديدة، معرفة بتوليد

 التي الدرجة وتقرير الذاتي االستقصاء عمى المنظمات تساعد المتعممة المنظمة تقويـ أدوات إف. 3

: ىما ,فرئيسي بعديف المتعممة المنظمة خصائص لتقويـ نموذجاأل ويتضمف. الخصائص تمؾ بيا تتحقؽ

 ويتضمف الفرعية، االبعاد مف عدد منيما بعد بكؿ ويرتبط التنظيـ، منظومة وبعد ، التعمـ مستوى بعد

 :ىي خطوات خمس األنموذج

 . والفائدة اليدؼ تحديد - أ

 . النتائج واكتشاؼ التقويـ داهأ اختيار - ب

 . المتعممة المنظمة استراتيجية تطوير - ت

 . المتعممة المنظمة مبادرات تخطيط - ث

 .المتعممة المنظمة مبادرات تطبيؽ - ج

 يا:سماتو  تعممةلمخصائص المنظمة ا

 المنظمات ىإل فع ةمالمتعم المنظمة تميز التي الرئيسة العناصر حوؿ اآلراء في تبايًنا ىناؾ 

 في تتمثؿ معرفية أنشطة مف وتنتجو تقدمو ما خالؿ مف المتعممة الدراسات بعض تنظر حيث التقميدية،

. (Kelley, 2007) وتوليدىا وتوظيفيا تفسيرىا ثـ وثيقيا،تو  وخزنيا وتوزيعيا، المعرفة ىمع الحصوؿ



33 
 

 عمى بحرصيا التعممية اقيادتي بنمط غيرىا عف تتميز المتعممة المنظمة أف ىر أخ دراسات ترى حيف في

وبالييكمة التنظيمية  اآلخريف، مع والمعمومات األفكار وتبادؿ والحوار والتحميؿ التفكير أساليب تعمـ

 وفرؽ المجاف وتشكيؿ التنظيميةت المستويا كافة في ونشرىا المعرفة إثراء عمى تساعدىا التعميمية التي

 عمى والقدرة اآلخريف في التأثير وقوة بالنفس والثقة الميارة تمتمؾ التي البشرية وبطاقاتيا ؿ،مالع

 (.2004 الكبيسي،) بفاعمية والتحرؾ التصرؼ

ومما يميز المنظمة المتعممة شعور العامميف فييا بأنيـ يقدموف عماًل لصالحيـ ولصالح 

اإلبداعية، والتركيز عمى المجتمع، وشعور كؿ فرد فييا بأنو معني بطريقة النمو والتقدـ وتحسيف قدراتو 

فرؽ العمؿ، ألف عمؿ األفراد بمجموعيـ أكثر فاعمية مف عمميـ منفصميف. وتعتمد المنظمة عمى قاعدة 

المعرفة مف خالؿ تخزينيا لممعارؼ، ويعامؿ كؿ فرد اإلخريف معاممة الزمالء في إطار مف اإلحتراـ 

 (2006لمخاطرة )العمي وقنديمجي، والثقة، ويمتمؾ الفرد الحرية إلجراء التجربة واتخاذ ا

 :(2001)سويداف، ايمن، و تي وضعت سمات لممنظمة المتعممةىنالؾ الكثير مف النماذج ال

 المتعممة العامميف عمى التعمـ وتنمية  حيث تشجع المنظمة ،التنمية الشخصية المستمرة

بناء فرؽ العمؿ وىي األساس في عممية  مف خالؿ مياراتيـ، ويتـ مكافأتيـ وتحفيزىـ عمى ذلؾ

عمميات التعمـ و  تمكيف القيادةوالعمؿ عمى  الفريؽ مع بعضيـ البعض تفاعؿ طريؽ فعالتعمـ 

 .في المنظمة وذلؾ بتمكيف العامميف واشراكيـ في عمميات صنع القرار

 لمعالجة وذلؾ مف خالؿ اتخاذ طرؽ عممية تحميمية : استخداـ مداخؿ منظمة لعمميات المعرفة

استخداـ ىياكؿ تنظيمية مرنة وأفقية وأقؿ ىرمية ومتصمة عبر و  المعمومات واتخاذ القرارات

 .إدراؾ متغيرات البيئة الداخمية والخارجية وتأثيرىا عمى عمؿ المنظمةوالعمؿ عمى  الوظائؼ
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  فة بسيولة في وجود آليات داخمية فعالة لمشاركة المعرفة تسيـ في تدقيؽ المعمومات والمعر

 رؤية مشتركةوتكويف   يالتوافؽ االستراتيجي الداخمي والخارجكافة أرجاء المنظمة مف خالؿ 

 . المستويات لتحقيؽ القيمة التي تمكف المنظمة مف توجيو جميع أنشطة التعمـ عمى كافة

 كبيرة بدرجة لممعرفة االىـ المورد بصفتيا الجامعات في المعرفة إدارة نجاح يعتمد لذلؾ     

 مف تؤىمو ممارسات صورة في تنعكس وقدرات ميارات مف األكاديمي قائد يمتمكو ما عمى

 مف نحو عمى ضمف أبعاد المنظمة المتعممة وتطبيقيا ونشرىا، واكتشافيا، المعرفة، تشخيص

 .والتميز الجودة عمى لمحصوؿ الجامعات في واالبتكار التجديد،
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 السابقة: ثانياً: الدراسات

 ومحاولة مكوناتو وتحديد المعرفػة إدارة مصطمح تعريؼ إلى ىدفتدراسة ( 2002) الصباغجرى أ

 إلدارة االستراتيجي بالدور التعريؼ إلى سعى كما المعمومات، إدارة عف بعده أو قربو مدى عمى التعرؼ

 لممنظمة، أو لممجتمع التنافسي التقدـ تحقيؽ في دورىا وخاصة اليوـ، وتنظيمػات المجتمعات في المعرفة

 لتطبيقيا جديدة وطرؽ ميارات إلى المعرفة إدارة تحتاج :أىميا مف نتائج عدة الى الدراسة توصمت وقد

 أسس إرساء في تسيـ أف تستطيع المعرفة إدارة أف، و جيد بشكؿ طرقو تطوير يتـ لـ نسبيا جديد حقؿ وىي

 المتاحػة الذىنيػة الموارد مف اكبر استفادة يتيح مما لألفكار أفضؿ تبادؿ خالؿ مف المعموماتي المجتمع

مكانية  .والتطور لالبتكار أحسف وا 

بدراسة ىدفت إلى دراسة العالقة بيف المنظمة المتعممة وبعض  Bartaz) (2003 ,ز بارتوقاـ 

( مفردة 26) المتغيرات التعميمية، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي مف خالؿ تطبيؽ استبانة مكونة مف

( مشاركًا مف منظمات مختمفة في 245ذات أىمية لممنظمة المتعممة، وطبقت عمى عينة مكونة مف )

الواليات المتحدة األمريكية، وتوصمت الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية بيف أبعاد المنظمة المتعممة 

 وميارات التعميـ وثقافة التعميـ ودعـ القيادة لمتعميـ واالبتكار.

( دراسة ىدفت إلى تطوير ,Yang,Watlkins,Marsick (2004ويمتكنز ومارسيؾ جرى ينجوأ

أداء لتقويـ مجاالت المنظمة المتعممة مف خالؿ الجيود المبذولة مف الباحثيف في ىذا المجاؿ، ومف خالؿ 

، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي، مف خالؿ التطبيؽ عمى عينة  Marsickتطوير مقياس مارسيؾ 

، وصناعات اتخدمال )( فردًا مف المديريف مف متخمؼ المستويات، ومف منظمات متعددة836قدرىا )
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أبعاد ىي: التعميـ المستمر،  ةتحويمية...(، وأظيرت النتائج أف بناء مقياس لممنظمة المتعممة يتضمف تسع

اـ االتصاؿ، القيادة، االستفسار والحوار، وفريؽ التعمـ، وترسيخ النظاـ كجزء متكامؿ، والتمكيف، ونظ

 واألداء المالي، ومعرفة األداء.

دارتيا المعرفة بيندسة المتعمقة المفاىيـ توضيح إلى( 2005) رزوقي دراسةوىدفت   توضيحاً  وا 

، الحالي لمعصر المستمرة المتغيرات ضوء في المعمومات إدارة مينة لدور الفعمي الواقع مع يتفػؽ إجرائياً 

 يضمف وبما ساليبيا،أو  المعرفة إدارة متطمبات تحديد، و مديرييا و المعرفة لعماؿ األساسية السمات تحديدو 

 يكوف فأ يمكف ال مديرىا أو المعرفة عامؿة: أف الدراس نتائج أىـ ومف. المطموب الوظيفي اإلطار رسػـ

 الذي التقميدي النمط مف الخروج، و الممارسات بأفضؿ يقوـ و الميارات كؿ يمتمػؾ واحداً  فرداً  منيما أي

ف عمميا في واألدلة والتعميمات والروتينيات لمعادات باستخداميا بموجبػو، المعمومػات مؤسسات تعمؿ  وا 

 والمعرفة المعمومات إدارة في الجديدة النظرة نحو األفكار توجيو مف مستنبطة واقعية فمسفة لنفسيا تضع

 .تطبيقا و تعميماً 

 يشػػػتمؿ والػػػذي المعرفػػػػة إدارة لمفيػػػوـ متكامػػػؿ إطػػار تقػػػديـ إلػػى( 2006)كميفػػػورد ىػػدفت دراسػػةو 

 تػػـ وقػػد التكنولػػوجي، المجػػاؿ فػػي التجديػػد أجػػؿ ومػػف جديػػدة معرفػػة إيجػػاد أجػػؿ مػػف انػػدماج عمميػػة عمػػى

 مػػػػف الراجعػػػة التغذيػػػة: ىػػػػي الوسػػػائؿ وىػػػػذه وسػػػػائؿ عػػػػػدة خػػػالؿ مػػػف ىػػػذا العمػػػػؿ إطػػػار وتحقيػػػؽ صػػػقؿ

 فيػػػـ: الدراسػػػة ىػػػذه نتػػػائج أىػػػـ ومػػػف والتطبيقػػػيف، المختصػػػػيف مػػػػع مقػػػػابالت المػػػؤتمرات، فػػػي المشػػػاركيف

 الصػناعة إطػار فػي حتػى والممارسػيف االختصػاص أصحاب بيف يتنوع واستخداميا المعرفة إدارة تعريؼ

 االستشػػارييف وبػػيف المعرفػػػة إدارة فػػي المتخصصػػيف بػػيف األولويػػات فػػي جوىريػػة فػػروؽ ىنػػاؾو . الواحػػدة
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 الػذيف األفػراد جانػب مػػف اسػػتيعابيا يعاد أف البد المؤسسي المحيط في تتطور التي المعرفةو . الممارسيف

 . الفصؿ في أساسية عوامؿ يمثموف

( إلػػى تطػػوير أنمػػوذج لممارسػػة مجػػاالت المنظمػػة المتعممػػة كمػػا 2009وىػػدفت دراسػػة خضػػر )

وأظيػرت الدراسػة إلػى أف درجػة ممارسػة األعضػاء  ،األردنيػةيراىا أعضػاء ىيئػة التػدريس فػي الجامعػات 

لمجػػػاالت المنظمػػػػة المتعممػػػة كبيػػػػرة فػػػي مجػػػػاالت التمكػػػػيف الشخصػػػي والنمػػػػاذج الذىنيػػػة وتعمػػػػـ الفريػػػػؽ، 

دارة المعرفػة والػتعمـ التنظيمػي والرويػة المشػتركة، كمػا توصػمت  ومتوسطة في مجػاالت التفكيػر العممػي وا 

 لمنظمة متعممة في ضوء النتائج. األردنيةجامعة الدراسة إلى صياغة أنموذج لتحويؿ ال

( دراسػػػػة ىػػػػدفت إلػػػػى إعػػػػداد إطػػػػار نظػػػػري يتعمػػػػؽ بالمنظمػػػػة المتعممػػػػة, 2010وأجػػػػرت النسػػػػور)

والكشؼ عػف الخصػائص)التعمـ المسػتمر, الحػوار, فػرؽ العمػؿ, التمكػيف, واالتصػاؿ والتواصػؿ( الخاصػة 

دة, مػوارد بشػرية, عمميػات, معرفػة, وتميػز مػالي( بالمنظمة المتعممػة فػي تحقيػؽ التميػز المؤسسػي مف)قيػا

. واسػػتخدمت الباحثػػػة المػػنيج الوصػػػفي التحميمػػي, وتػػػـ األردنيػػػةفػػي وزارة التعمػػػيـ العػػالي والبحػػػث العممػػي 

 فػوؽ فمػا البكػالوريوس حممػة الوزارة استخداـ االستبانة كأداة لمدراسة، وتكونت عينة الدراسة مف موظفي

( موظفًا. وخمصت الدراسػة إلػى أف مسػتوى امػتالؾ الخصػائص الخاصػة بالمنظمػة 194عددىـ ) والبالغ

المتعممػػة كػػاف متوسػػطًا, باإلضػػافة إلػػى أف مسػػتوى تطبيػػؽ أبعػػاد التميػػز المؤسسػػي كػػاف متوسػػطًا، ووجػػود 

عػالي لخصائص المنظمة المتعممة في تحقيؽ التميز المؤسسي بػوزارة التعمػيـ الإحصائية تأثير ذي داللة 

 .األردنيةوالبحث العممي 
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( إلػػى اكتشػػاؼ الطريقػػة التػػي تػػتمكف بيػػا المػػدارس مػػف (GarY, 2010وىػػدفت دراسػػة جيػػري

إدخاؿ المواد األدبية في المنيج المحوري بشكؿ أفضؿ، عندما تعمؿ منظمة متعممة. استخدمت الدراسػة 

ثانويػػة بواليػػة البامػػا، وأجريػػت ( معممػػًا مػػف المدرسػػة ال28المػػنيج الوصػػفي، وتكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف)

مقػابالت مػع خمسػة تربػوييف بػارزيف قػدموا معمومػػات لغويػة. وخمصػت الدراسػة إلػى أف المػزج بػيف المػػواد 

األدبية، والمواد األكاديمية يمكػف أف يحسػف تحصػيؿ الطالػب والمشػاركة الصػفية، ويقمػؿ معػدالت تسػرب 

عنػػػدما يطبػػػؽ القػػػادة التفكيػػػر النظمػػػي لتحسػػػيف  الطمبػػػة مػػػف جميػػػع المسػػػتويات االجتماعيػػػة االقتصػػػادية،

 المدرسة.

إلى التحقػؽ مػف اسػتخداـ أبعػاد المنظمػة المسػتخدمة مػف  تىدف( Ng,2010وأجرى نج دراسة )

( فػي إدراؾ العالقػة إلنشػاء أنظمػة لمشػاركة المعرفػة والػتعمـ فػي الجامعػات Marsick & Watkinsقبؿ)

ميػػػة دور القيػػػادة والثقافػػػة التنظيميػػػة والمحفػػػزات فػػػي بنػػػاء الخاصػػػة فػػػي ماليزيػػػا, والتعػػػرؼ عمػػػى مػػػدى فاع

المنظمػػة المتعممػػة. وأشػػارت نتػػائج الدراسػػة إلػػى: أف فيػػـ أبعػػاد المنظمػػة المتعممػػة مكػػف إدارة الجامعػػات 

والكميػػػات مػػػف فيػػػـ العوامػػػؿ المحفػػػزة لمعػػػامميف لممشػػػاركة فػػػي بنػػػاء المعرفػػػة وتزويػػػدىـ بػػػالبرامج التدريبيػػػة 

 المناسبة.

دراسة ىدفت إلى الكشؼ عف تصورات معممي المرحمة ( (Gokyer, 2011 جوكيرى أجر و 

األساسية حوؿ مفيوـ المدرسة كمنظمة متعممة، ومف أبرز نتائج ىذه الدراسة: أف تصورات المعمميف 

لممدرسة كمنظمة متعممة تقع ضمف أبعاد عمؿ الفريؽ وجودة اإلدارة، أما فيما يتعمؽ ببعد الرؤيا 

حيث يرى المعمموف أف أثره عمى المدرسة كمنظمة متعممة الزاؿ محدودًا  .ء منخفضاً المشتركة فجا

 .بسبب مركزية نظاـ التعميـ
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دراسة ىدفت إلى المقارنة بيف المدارس منخفضة األداء ب(Zietlow, 2011) وزيتمم وقاـ

ؽ ذات داللة والمدارس التي تعتبر منظمة متعممة بحسب ضوابط سينج، ومف أبرز النتائج: وجود فرو 

إحصائية في فيـ خصائص المنظمة المتعممة لصالح معممي المدارس النموذجية في مجاالت عمؿ 

الفريؽ والتفكير النظمي مقابؿ معممي المدارس متدنية األداء، وتبيف أف مديري المدارس يمارسوف في 

ية تعميمية، كما تبيف وجود حاجة المنظمة المتعممة القيادة التشاركية والرؤية المشتركة لتنفيذ ثقافة تنظيم

 .لتطبيؽ ضوابط سينج الخمسة لتحويؿ مدارسيـ لمنظمات متعممة 

دراسة ىدفت الكشؼ عف تصورات المعمميف نحو مدارسيـ كمنظمات  (2011وأجرى جبراف )

متعممة ونحو مديرييـ كقادة تعميمييف في األردف، ومف أبرز نتائج ىذه الدراسة: وصؼ المعمموف 

ة كمنظمة متعممة بدرجة متوسطة ،حيث حصؿ مجاؿ المناخ عمى أعمى المتوسطات يميو مجاؿ المدرس

النمو الميني، وأورد المشاركوف درجة متوسطة أيضا لممدير كقائد تعميمي ، حيث سجؿ مجالي بناء 

العالقات والتشاركية معدال مرتفعًا، كما أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف 

المشاركيف تبعًا لخصائصيـ الشخصية باستثناء متغير الجنس حيث ظيرت فروؽ ذات داللة إحصائية 

 .بيف المعمميف لصالح الذكور

 في سائدةال المعرفة إدارة عمميات تأثير مدى عمى التعرؼ (2014صويص ) دراسةت ىدفو 

االتصاالت  شركة في اإلدارية الييئة مف مفردة( 84) مف الدراسةة عين تكونت التنافسية، الميزة تحقيؽ

 عاؿ تأثير وجود إلى النتائج وأشارتوقد تـ اختبار ىذا األثر باستخداـ تحميؿ التبايف األحادي. ،األردنية

 النتائج أشارت كما التنافسية، الميزة التابع المتغير وبيف المعرفة إدارة عمميات وىو المستقؿ المتغير بيف
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 الميزة تحقيؽ في السائدة المعرفة إدارة عمميات تأثير في إحصائية داللة ذات فروؽ وجود إلى أيضا

 التنافسية تعزى الى مدة الخدمة في حيف لـ تكف ىناؾ فروؽ تعزى لممسمى الوظيفي.

 كميػػات فػػي المعرفػػة إدارة عمميػػات تطبيػػؽ درجػػة لػػىإ تعػػرؼ( 2015) الطحاينػػة دراسػػة وىػػدفت

 ىنػػاؾ كػػاف إذا وفيمػػا التػػدريس، ىيئػػة أعضػػاء نظػػر وجيػػة مػػف األردنيػػة الجامعػػات فػػي الرياضػػية التربيػػة

 والرتبػػة والخبػػرة، الجػػنس، لمتغيػػرات تعػػزى المعرفػػة إدارة عمميػػات تطبيػػؽ درجػػة فػػي إحصػػائياً  دالػػة فػػروؽ

 الرياضػية التربيػة كميتػي مف تدريس ىيئة عضو( 51) مف مكونة عينة عمى الدارسة أجريت. األكاديمية

 كميػات فػي المعرفػة إدارة تطبيػؽ درجػة أف النتػائج أظيػرت وقػد. الياشػمية والجامعػة األردنية الجامعة في

 تػػاله أواًل، المعرفػػة ومشػػاركة نقػػؿ مجػػاؿ جػػاء الترتيػػب وفػػي. عػػاـ بشػػكؿ مرتفعػػة كانػػت الرياضػػية التربيػػة

 ومجػاؿ ةالمعرفػ وتوليػد تكػويف مجػاؿ واخيرا المعرفة، وتنظيـ خزف عمميات فمجاؿ المعرفة تطبيؽ مجاؿ

 .العمميات

 ثانياً : موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة :
 

لقد استفادت الباحثة كثيًرا مف االطالع عمى الدراسات السابقة لكونيا إضافات ميمة إلجراء 

الدراسة الحالية، اذ وضعت التصور العاـ لصياغة المتغيرات وساعدت في تحديد دقيؽ لممشكمة وتحديد 

 األىداؼ وبتطوير مقياس الدراسة . 

ـو ادارة المعرفة وتوظيفيا في الجامعات لقد تطرقت الدراسة الحالية بشكؿ مباشر لدراسة مفي

ة عمى اعتبار اف كثيًرا مف الدراسات لـ تتعرض لممفيـو بشكؿ لمتعممفي ضوء متطمبات المنظمة ا
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مباشر وقد اسيمت عمى المستوى اإلجرائي في تحديد نوع المواد المدروسة ، وصياغة التساؤالت التي 

 تعرض ليا في الدراسة . 

ز بشكؿ خاص عمى وضع صيغة مف الوصؼ تركحالية مف الدراسات التي تعد الدراسة ال ماك

التحميمي مف المضاميف المقدمة عف ادارة المعرفة وتوظيفيا في ضوء متطمبات المنظمة المتعممة، 

 ودورىا في إمكانية غرس مفاىيـ حوؿ المضاميف التي تناولتيا حوؿ ىذه الدراسات. 
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 الثالث الفصل

 واإلجراءات الطريقة

ىداؼ الدراسة، مف أالتي اتبعت لتحقيؽ الفصؿ عرضًا ووصفًا لإلجراءات وطريقة  ىذا تناوؿ

 آليةو  لجمع البيانات، ووصؼ األداة المستخدمة وعينتيا، ومجتمعيا، ،حيث المنيجية المستخدمة

والمعالجة  سة،االدر  وصفًا إلجراءات يتناوؿ كما وثباتيا، ومتغيرات الدراسة، صدقيا مف التحقؽ

سة، وذلؾ عمى االدر  أسئمة عف لإلجابة البيانات تحميؿ في باستخداميا الباحثة قامت التي اإلحصائية

 النحو اآلتي:

 الدراسة: منيج

البحث الوصفي المسحي بوصفو المنيج المالئـ  منيج استخداـ تـ الدراسة أىداؼ لتحقيؽ

في  األردنيةتوظيؼ إدارة المعرفة لدى القادة األكاديمييف في الجامعات درجة  لمدراسة الحالية، وىي

 .المعتمد عمى االستبانةو  ضوء أبعاد المنظمة المتعممة مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس،

 الدراسة:مجتمع 

)الحكومية األردنيةجميع أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات  مف مجتمع الدراسة تكو ف

والجدوؿ التالي يوضح  ( عضو ىيئة تدريس,8052، والبالغ عددىـ )2017/2016لمعاـ  والخاصة(

  .مجتمع الدراسة
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 ( أفراد مجتمع الدراسة1جدوؿ )

 2015/2016الحكومية والخاصة لمعام  األردنيةالجامعات 

 المجموع مساعد أستاذ مشارك أستاذ أستاذ الجامعة

 1127 302 398 427 األردنيةالجامعة 

 739 232 242 265 جامعة اليرموؾ

 443 131 138 174 جامعة مؤتو

 783 308 261 214 األردنيةجامعة العمـو والتكنولوجيا 

 430 179 190 61 الجامعة الياشمية 

 269 92 128 49 جامعة آؿ البيت 

 813 418 294 101 جامعة البمقاء التطبيقية 

 229 97 109 23 جامعة الحسيف بف طالؿ 

 142 58 71 13 جامعة الطفيمة التقنية 

 142 94 23 25  األردنيةالجامعة االلمانية 

 89 33 25 31 جامعة عماف العربية 

 147 77 33 37 جامعة الشرؽ األوسط

 136 88 30 18 جامعة جدارا 

 212 135 54 23 جامعة عماف األىمية الخاصة

 254 159 64 31 جامعة العمـو التطبيقية الخاصة 

 214 134 49 31 جامعة فيالدلفيا 
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 :الدراسة عينة

العشوائية حيث تـ اختيار تـ استخداـ طريقتيف لممعاينة اإلحصائية ىما الطريقة العنقودية 

جامعة العموـ والتكنولوجيا، الياشمية، و  مؤتو، والجامعة اليرموؾ، وجامعة جامعة، األردنية الجامعة

 223 153 44 26 جامعة اإلسراء

 227 155 45 27 جامعة البتراء األىمية الخاصة

 255 179 53 23 الخاصة األردنيةجامعة الزيتونة 

 267 185 53 29 جامعة الزرقاء

 91 53 30 8 جامعة اربد األىمية الخاصة

 167 101 42 24 جامعة جرش

 98 51 31 16 جامعة االميرة سمية لمتكنولوجيا 

 15 8 4 3 لمموسيقى  األردنيةاالكاديمية 

 32 20 12 0 األنروا-كمة العمـو التربوية واآلداب

كمية االردف الجامعية التطبيقية 
 لمتعميـ الفندقي والسياحي

1 0 5 6 

 73 47 11 15 الجامعة األميركية في مأدبا

 65 48 12 5 جامعة عجموف الوطنية الخاصة 

 40 27 9 4 الجامعة العربية المفتوحة

 71 33 21 17 العقبة

 253 147 65 41 جامعة العمـو االسالمية

 8052 3749 2541 1762 المجموع
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مف مجتمع الدراسة  البتراء األىمية ، وجامعة جدارا جامعةجامعة فالديفيا، األوسط، و  الشرؽ جامعةو 

 والجدوؿ اآلتي يبيف توزع افراد عينة الدراسة:

 توزع عينة الدراسة بالطريقة العنقودية العشوائية (2جدوؿ)
 

 

 

 

 

 

مف مجتمع الدراسة  األردنيةـ اختيار عينة طبقية مف أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات ثومف     

 ،الرتبة االكاديمية، و كميةال, و حسب متغيرات الجنستي يبيف توزع افراد عينة الدراسة والجدوؿ اآل

 وعدد سنوات الخبرة. الجامعة, ومصدر الحصوؿ عمى اخر مؤىؿ, وصفة

 

 المجموع مساعد أستاذ مشارك أستاذ أستاذ الجامعة

 1127 302 398 427 األردنيةالجامعة 

 739 232 242 265 جامعة اليرموؾ

جامعة العمـو والتكنولوجيا 
 األردنية

214 261 308 783 

 443 131 138 174 جامعة مؤتو

 430 179 190 61 الياشميةالجامعة 

 147 77 33 37 جامعة الشرؽ األوسط

 214 134 49 31 جامعة فيالدلفيا 

 136 88 30 18 جامعة جدارا 

جامعة البتراء األىمية 
 الخاصة

27 45 155 227 

 1254 المجموع
 

1386 
 

1606 
 

4246 
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 الدراسة حسب متغيراتيا ( توزع أفراد عينة3جدوؿ )
 

 
 الدراسة: أداة

الباحثة بإعداد استبانة عف توظيؼ إدارة المعرفة لدى القادة األكاديمييف في الجامعات  تقام

في ضوء أبعاد المنظمة المتعممة مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس، وبعد اإلطالع عمى  األردنية

( والطحاينة 2014مثؿ دراسة صويص) األدبيات والدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع الدراسة

( 4بالجدوؿ ) ىو موضحكأداة لمدراسة حيث صورتيا النيائية كما  االستبانة استخداـ ، تـ(2015)

لممعمومات الديموغرافية األساسية لمبحث مقسمة لعدة فقرات وىي  باإلضافةمف خمسة مجاالت  وتتكوف

 كما يمي: 

 

 المجموع العدد المستوى المتغير

 الجنس
 442 ذكر

602 

 160 أنثى

 الكمية
 296 عممية
 306 إنسانية

 الرتبة األكاديمية
 125 أستاذ

 171 مشارك أستاذ
 306 مساعد أستاذ

 الجامعة صفة
 368 حكومية
 234 خاصو

مصدر الحصول 
 عمى آخر مؤىل

 438 عربيةجامعة 
 164 جامعة أجنبية

 سنوات الخبرة
 384 سنوات 10أقل من 

 218 سنوات فأكثر 10
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 االستبانة(: مجاالت وتشكيمة أسئمة 4الجدول )  
االستبانةمجاالت  التسمسؿ  عدد الفقرات 

 14 مجاؿ إيجاد فرص التعمـ المستمر 1
 10 مجاؿ تشجيع الحوار والتعاوف الجماعي 2
 10 مجاؿ إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة والتعمـ 3
 11 مجاؿ تكويف رؤية جماعية مشتركو 4
 13 مجاؿ القيادة اإلستراتيجية الداعمة لمتعمـ 5

االستبانةمجموع فقرات   58 
 

( فقرة موزعة عمى خمسة مجاالت كما ىي في 58االستبانة في صورتيا النيائية مف )ت وقد تكون

 .(108صفحة) (3الممحؽ )

( 4جدا، )عالية ( 5وتـ اعتماد سمـ ليكرت الخماسي، إذ حدت خمسة مستويات وىي: ) 

( درجة التوظيؼ المرتفعة 5تمثؿ الدرجة ) . إذا( منخفضة جدا1)منخفضة، ( 2)متوسطة، ( 3)، عالية

 .إلدارة المعرفة في ضوء أبعاد المنظمة المتعممة

 أداة الدراسة: صدق

 عمى األولية بصورتيا االستبانة عرض طريؽ الظاىري عف الصدؽ باستخداـ الباحثة قامت

 الذيف األردنيةمف ذوي االختصاص والخبرة مف أعضاء ىيئة التدريس العامميف في الجامعات  محكميف

 وقد ة.لقياس صممت ما وصالحيتيا لقياس االستبانة فقرات وضوح مف لمتأكد وذلؾ ،(2ممحؽ) حكموىا

درجة  لقياس مناسبتيا الفقرات ومدى صحة ىذه بصدد ومالحظاتيـ آرائيـ إبداء المحكميف مف طمب

في ضوء أبعاد المنظمة المتعممة  األردنيةتوظيؼ إدارة المعرفة لدى القادة األكاديمييف في الجامعات 

 بعيف األخذ مع الموافقة، عمى حصمت التي الفقرات تـ أخذ مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس، وقد
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قتراحات واإلضافات، وتـ اإلبقاء عمى الفقرات التي الاالتعديالت والمالحظات والتوصيات و  االعتبار

وتعد ىذه الطريقة مناسبة لمحكـ عمى الصدؽ الظاىري  ،%( فأكثر80حصمت عمى نسبة موافقة )

 لالستبانة أي أف فقراتيا ممكف أف تقيس ما وضعت لقياسو.

ستبياف مع البعد التساؽ كؿ عبارة مف عبارات اامدى  ساؽ الداخمي وىواالتصدؽ وتـ حساب 

الذي تنتمي إليو ىذه العبارة ولذلؾ يتـ حساب معامالت اإلرتباط بيف كؿ عبارة مف عبارات أبعاد 

 ستبياف والدرجة الكمية لمبعد نفسو.الا

 اإلتساق الداخمي بين العبارات والدرجة الكمية لمبعد نفسو (5)جدول 

 الفقرة
المجا
ؿ 
 األوؿ

 الفقرة
المجا
ؿ 
 الثاني

 الفقرة
المجا
ؿ 
 الثالث

 الفقرة
المجا
ؿ 
 الرابع

 الفقرة

المجا
ؿ 
الخام
 س

 االستبانة المجاؿ

1 0.84 15 0.87 25 0.81 35 0.55 46 0.59 
المجاؿ 
 األوؿ

0.96 

2 0.88 16 0.89 26 0.87 36 0.85 47 0.58 
المجاؿ 
 0.95 الثاني

3 0.84 17 0.83 27 0.87 37 0.84 48 0.70 
المجاؿ 
 الثالث

0.94 

4 0.88 18 0.90 28 0.87 38 0.79 49 0.67 
المجاؿ 
 الرابع

0.82 

5 0.89 19 0.80 29 0.89 39 0.85 50 0.66 
المجاؿ 
 الخامس

0.46 

6 0.87 20 0.86 30 0.86 40 0.80 51 0.66   
7 0.85 21 0.86 31 0.87 41 0.87 52 0.68   
8 0.83 22 0.88 32 0.87 42 0.84 53 0.68   
9 0.80 23 0.87 33 0.87 43 0.85 54 0.70   
10 0.84 24 0.83 34 0.83 44 0.85 55 0.63   



50 
 

لمدراسة بأف درجة صدؽ  المختمفة( اإلتساؽ الداخمي بيف الفقرات والمجاالت 5يظير جدوؿ )

ككؿ  االستبانةوكما يظير بأف إتساؽ المجاؿ األوؿ نسبة إلى  ( أي أنو مرتفع،0.82األداة ىو)

( 0.94( أما المجاؿ الثالث فميس بعيد بواقع )0.95( والمجاؿ الثاني يمتمؾ إتساؽ قيمتو )0.96ىو)

( أما المجاؿ الخامس فإنو 0.82)واقع لكف نالحظ بأف المجاؿ الرابع يمتمؾ إتساؽ بالنسبة لإلستبانة ب

المجاؿ األوؿ يمتمؾ قيمة (، كما يظير بأف 0.46ككؿ بواقع )  االستبانةمف  اتساقويظير إبتعاد في 

 0.80( حيث تتراوح كافة قيـ الترابط الداخمي لمفقرات ما بيف ) 0.85إتساؽ داخمي بيف فقراتو بواقع ) 

( حيث تتراوح كافة قيـ 0.86بيف فقراتو بمعامؿ ) اً داخمي اً ( ويمتمؾ المجاؿ الثاني إتساق 0.89 –

والمجاؿ الثالث يحصد نفس القيمة لمعاممة حيث (  0.90 – 0.81الترابط الداخمي لمفقرات ما بيف )

( بينما نالحظ بأف المجاؿ الرابع  0.89 – 0.80تتراوح كافة قيـ الترابط الداخمي لمفقرات ما بيف )

( حيث تتراوح كافة قيـ الترابط الداخمي لمفقرات ما بيف 0.77الداخمي إلى )  اتساقومعامؿ  ينخفض

( حيث تتراوح كافة قيـ الترابط الداخمي 0.65إلى ) نخفضي( والمجاؿ الخامس  0.87 – 0.38)

 (.  0.70 – 0.58لمفقرات ما بيف )

 

11 0.86     45 0.38 56 0.63   
12 0.83       57 0.64   
13 0.82       58 0.60   
14 0.83           

معامؿ 
 اإلتساؽ

معامؿ  0.85
 اإلتساؽ

معامؿ  0.86
 اإلتساؽ

معامؿ  0.86
 اإلتساؽ

معامؿ  0.77
 اإلتساؽ

0.65 
معامؿ 
اإلتساؽ 
 الكمي

0.815 



51 
 

 الدراسة: أداة ثبات

أكثر مف  توزيعوتـ إعادة  يقصد بو أف يعطي ىذا اإلستبياف نفس النتيجة لو االستبانةثبات 

في نتائج  االستقرارأخرى أف ثبات اإلستبياف يعني  أو بعبارةمرة تحت نفس الظروؼ والشروط، 

عدة مرات خالؿ فترات  العينةاإلستبياف وعدـ تغييرىا بشكؿ كبير فيما لوتـ إعادة توزيعيا عمى أفراد 

ىيئة و ( عض20تـ تطبيقيما عمى عينة استطالعية مف ) أداة الدارسة، ثبات مفزمنيو معينو. لمتحقؽ 

عادة وتـ  التطبيؽ، مرتي بيف أسبوعاف مدتو زمني بفاصؿ تدريس، تطبيؽ طريقة االختبار وا 

 الداخمي االتساؽ طريقة استخداـ تـ كما بيرسوف، ارتباط( باستخداـ معامؿ test _retestاالختبار)

 يبيف (6)الجدوؿ ، و ( إليجاد معامؿ االتساؽ الداخمي لألداةCronbach_Alphaكرونباخ ألفا ) 

 :النحو اآلتي عمى االستبانة ثبات معامالت

 االستبانة ثبات معامالت (6) والجدوؿ

 المجاؿ الرقـ
عدد 
 الفقرات

 ارتباطمعامؿ 
 بيرسوف

معامؿ ألفا 
 كرونباخ

 0.78 0.96 14 المجاؿ األوؿ 1
 0.79 0.95 10 المجاؿ الثاني 2
 0.79 0.94 10 المجاؿ الثالث 3
 0.78 0.82 11 المجاؿ الرابع 4
 0.76 0.66 13 المجاؿ الخامس 5

الدرجة إجمالي األبعاد" 
 الكمية "

58 0.83  

يالحظ مف الجدوؿ السابؽ أف معامؿ ثبات اإلستبانة لدرجة توظيؼ إدارة المعرفة لدى القادة 

في ضوء أبعاد المنظمة المتعممة مف وجية نظر أعضاء ىيئة  األردنيةاألكاديمييف في الجامعات 
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، وىذه القيـ ت عد مقبولة ألغراض الكميةمدرجة (، ل0.83بيرسوف بمغ ) ارتباطالتدريس بإستخداـ معامؿ 

 الدراسة الحالية، في ضوء ما توصمت إليو الدراسات السابقة. 

 متغيرات الدراسة: 

 إشتممت الدراسة عمى المتغيرات المستقمة اآلتية:  .1

 .أنثى(، )ذكرالجنس ولو مستوياف  -

 .إنساني(، )عمميالكمية وليا مستوياف  -

 .مساعد( أستاذمشارؾ،  أستاذ، أستاذمستويات )الرتبة األكاديمية وليا ثالثة  -

 . خاصة(، )حكوميةمستوياف  االجامعة ولي صفة -

 عربية، جامعة أجنبية(. )جامعةوليا مستوياف  شيادةمصدر الحصوؿ عمى آخر  -

 .فأكثر(سنوات  10سنوات،  10مف  )أقؿ يافمستو  عدد سنوات الخبرة ولو  -

 المتغير التابع:  .2

في ضوء أبعاد  األردنيةتوظيؼ إدارة المعرفة لدى القادة األكاديمييف في الجامعات  درجة -

 المنظمة المتعممة مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس.

 اإلحصائية: المعالجة

 :اآلتية اإلحصائية المعالجات استخداـ تـ لقد

 المعيارية والرتب.لإلجابة عف السؤاؿ األوؿ تـ استخداـ المتوسطات الحسابية واالنحرافات  -
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( لعينتيف مستقمتيف t – testلإلجابة عف السؤاؿ الثاني تـ استخداـ االختبار التائي ) -

الكمية، وصفة الجامعة، ومصدر الحصوؿ عمى آخر مؤىؿ، بالنسبة لمتغيري الجنس و 

( بالنسبة لمتغير One – way ANOVAوتحميؿ التبايف األحادي ) وعدد سنوات الخبرة

 ( لممقارنات البعديةScheffeاستخداـ اختبار شيفيو ) وتـ، يةديمالرتبة االكا

تـ  األردنيةتوظيؼ إدارة المعرفة لدى القادة األكاديمييف في الجامعات  لدرجة الثبات إليجاد -

 (Pearson)بيرسوف  ارتباط معامؿ استخدـ

 تـ إستخداـ معادلة كرونباخ ألفا إلجاد معامؿ اإلتساؽ الداخمي لغاية الثبات. -

 إجراءات الدراسة:

 :اآلتية باإلجراءات الباحثة قامت أسئمتيا، عف اإلجابة خالؿ مف الدراسة أىداؼ لتحقيؽ

  االطالع عمى األدبيات التربوية بما فييا الكتب العربية واألجنبية والدراسات السابقة ذات الصمة

 بموضوع الدراسة.

مف الجامعات  يةعشوائالعنقودية الطبقية البالطريقة تحديد مجتمع الدراسة وعينتيا، اختيرت  -

 االردنية.

 .إعداد أداة الدراسة والتحقؽ مف الصدؽ والثبات لالستبانة 

 " الجامعة" مف ميمة تسييؿ وكتاب الرسمية الموافقة عمى الحصوؿ 

 التعميـ العاليمف وزارة  ميمة تسييؿ وكتاب الرسمية الموافقة عمى "الحصوؿ" 

  أفراد عينة الدراسةتوزيع االستبانة عمى. 
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 ( نسخة وتـ750إعداد االستبانة عف طريؽ توزيع ) مف االنتياء فور البيانات جمع -

 منيا لعدـ استكماؿ اإلجابة. 42لكف تبيف تمؼ ( 650) استرجاع

 ( تحميؿ البيانات إحصائيًا باستخداـ الرزمة اإلحصائيةSPSS الحقيبة اإلحصائية لمعمـو )

 .اإلنسانية واالجتماعية

 :األداة تصحيح إجراءات

 األطراؼ مف طرؼ كؿ لدور السمبي أو االيجابي لممؤشر اتحديدى في ةالباحث تاعتمد 

 :التالي النحو عمى المستجيب بالفرد عالقة ليا التي

تـ الحكـ عمى درجة التوظيؼ في ضوء المتوسط الحسابي لكؿ عبارة وفقًا لمدرجات  -

تنازليًا، وتـ تحديد طوؿ الفئة كالتالي: طوؿ  1-5المعطاة لفئات اإلجابة والتي رتبت مف 

الفئة= المدى مقسومًا عمى الفئات. وحدد المدى بالمعادلة: المدى= أكبر قيمة لفئات 

 .4=1- 5أصغر قيمة لفئات اإلجابة، وبالتالي: المدى=-اإلجابة

في ضوء  األردنيةتحديد درجة توظيؼ إدارة المعرفة لدى القادة األكاديمييف في الجامعات  -

 :أبعاد المنظمة المتعممة مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس باستخداـ المعادلة اآلتية

 درجة التوظيؼ =
 القيمة الدنيا لمبديؿ –القيمة العميا لمبديؿ 

>> 
1 – 5 

= 0.80 
 5 عدد المستويات

 الجدوؿ التالي يوضح درجة الموافقة وفئات الدرجات المقابمة.و 
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درجات وحدود فئات معيار نتائج الدِّراَسة وفًقا لمقياس ليكرت الخماسي( 7جدول )  

معيار الحكم عمى درجة 
 الممارسة

 فئة المتوسط
 إلى من

 5 4.20 عالية جداً 
4.20أقل من  3.40 عالية  
3.40أقل من  2.60 متوسطة  
2.60أقل من  1.80 منخفضة  

1.80أقل من  منخفضة جداً   
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 لرابعالفصل ا

 تحميل نتائج الدراسة وعرضيا

 النتائج المتعمقة باإلجابة عف السؤاؿ األوؿ: 1.2

 :الثاني السؤاؿ عف باإلجابة المتعمقة النتائج 2.2
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 الفصل الرابع

 الدراسة نتائج

عف  اإلجابة خالؿ مف الدراسة ىذه إلييا توصمت التي لمنتائج عرضاً  الفصؿ ىذا تضمف

 :النحو اآلتي وعمى أسئمتيا،

 األردنيةالسؤال األول: ما درجة توظيف إدارة المعرفة لدى القادة األكاديميين في الجامعات الحكومية 
  التدريس؟في ضوء أبعاد المنظمة المتعممة من وجية نظر أعضاء ىيئة 

المعيارية والرتب لتوظيؼ  واالنحرافات الحسابيةلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب المتوسطات 
في ضوء أبعاد المنظمة المتعممة مف وجية  األردنيةإدارة المعرفة لدى القادة األكاديمييف في الجامعات 

يظير  (8)نظر أعضاء ىيئة التدريس عمى الدرجة الكمية ولكؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة، والجدوؿ 
 ذلؾ.

لمعيارية والرتب لتوظيف إدارة المعرفة لدى القادة األكاديميين ا واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية  (8)جدول 
 في ضوء أبعاد المنظمة المتعممة من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس. األردنيةفي الجامعات الحكومية 

 المجاؿ الرقـ
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعياري

الرت
 بة

 المستوى

 متوسط 2 1.05 2.83 مجاؿ إيجاد فرص التعمـ المستمر 1
 متوسط 3 1.10 2.75 مجاؿ تشجيع الحوار والتعاوف الجماعي 2
 متوسط 1 1.07 2.84 مجاؿ إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة والتعمـ 3
 متوسط 4 0.95 2.66 مجاؿ تكويف رؤية جماعية مشتركو 4
 منخفض 5 0.57 2.19 مجاؿ القيادة اإلستراتيجية الداعمة لمتعمـ 5

 متوسط 0.80 2.64 الدرجة الكمية
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توظيؼ إدارة المعرفة لدى القادة األكاديمييف في الجامعات  درجة( أف 8يتضح مف الجدوؿ )

في ضوء أبعاد المنظمة المتعممة مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس كاف متوسطا  األردنيةالحكومية 

(، وجاءت مجاالت 0.80المعياري ) واالنحراؼ( 2.64عمى الدرجة الكمية، إذا بمغ المتوسط الحسابي )

االستبانة في كافة المستويات متوسطا بإستثناء المجاؿ الخامس "مجاؿ القيادة اإلستراتيجية الداعمة 

 2.19 – 2.84،وتراوحت المتوسطات الحسابية لممجاالت بيف )منخفض لمتعمـ" حيث جاء بالمستوى 

( 2.84ركة المعرفة والتعمـ "، بمتوسط حسابي )ى مجاؿ " إنشاء أنظمة لمشا( وجاء في الرتبة األول

نحراؼ معياري ) ( وبمستوى متوسط، وفي المرتبة الثانية جاء مجاؿ " إيجاد فرص التعمـ  1.07وا 

نحراؼ معياري ) 2.83المستمر" بمتوسط حسابي ) ( وبمستوى متوسط، والمرتبة الثالثة جاء 1.05( وا 

نحراؼ معياري )2.75بمتوسط حسابي )مجاؿ " تشجيع الحوار والتعاوف الجماعي "  ( 1.10( وا 

وفي المرتبة الرابعة جاء مجاؿ "تكويف رؤية جماعية مشتركو" بمستوى متوسط ووسط  وبمستوى متوسط،

نحراؼ معياري )2.66حسابي ) القيادة اإلستراتيجية الداعمة ( والمرتبة األخيرة جاء مجاؿ "0.95( وا 

نحراؼ معياري )( 2.19" بمتوسط حسابي )لمتعمـ  .منخفض ( وبمستوى0.57وا 

 : النحو اآلتيأما بالنسبة لفقرات كؿ مجاؿ فكانت عمى 

 مجال إيجاد فرص التعمم المستمر: .1

 لدى" المستمر التعمـ فرص إيجاد"  مدى بمجمميا تقيس فقرة( 14) عمى المجاؿ ىذا أشتمؿ

 نظر وجية مف المتعممة المنظمة أبعاد ضوء في األردنية الحكومية الجامعات في األكاديمييف القادة

 .ذلؾ يبيف( 9) والجدوؿ التدريس ، ىيئة أعضاء
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 المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والرتب والمستوى لمجال إيجاد فرص التعمم المستمر (9)جدول 

 الفقرة الرقـ
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراؼ 
 المعياري

 المستوى الرتبة

 متوسط 1 1.15 2.95 .العامميف ذوي التجارب في توليد المعرفةيستثمر طاقات  9
 متوسط 2 1.19 2.95 .يعزز المبادرة بيف العامميف لكشؼ المعرفة 13
 متوسط 3 1.27 2.92 )ندوات، ورش عمؿ.. الخ( لتعزيز توليد المعرفة.يعقد  14
 متوسط 4 1.18 2.89 .يتيح الفرص المتساوية لمعامميف لحضور المؤتمرات 7
 متوسط 5 1.26 2.85 .يتيح القائد األكاديمي الفرصة لمناقشة األخطاء بشفافية 1
يتيح القائد األكاديمي الفرصة لتحديد الميارات المطموبة إلنجازىا  2

 .بكفاءة في المستقبؿ
 متوسط 6 1.30 2.84

 متوسط 7 1.19 2.83 .يعرؼ العامميف عمى األساليب الحديثة في التعامؿ مع الطالب 8
 متوسط 8 1.26 2.82 .يوجد بيئة محفزة عمى اإلبتكار المعرفي 12
ينمي القائد األكاديمي اآلليات لمتعامؿ مع المشكالت بإعتبارىا فرصا  4

 .لمتعمـ
 متوسط 9 1.24 2.80

 متوسط 10 1.26 2.80 .يقدـ تسييالت إدارية لحث العامميف عمى توليد المعرفة 10
 متوسط 11 1.22 2.77 .التعمـيوفر مختمؼ مصادر  6
 متوسط 12 1.26 2.76 .يوفر القائد األكاديمي الوقت المناسب لمتعمـ 3
 متوسط 13 1.30 2.76 .الالزمة لتوليد المعرفة لمموازنةيضع تصورا مناسبا  11
ينمي القائد األكاديمي قيمة التعاوف لمساعدة العامميف بعضيـ  5

 متوسط 14 1.30 2.73 .البعض عمى التعمـ

 متوسط 1.05 2.83 الدرجة الكمية
( أف مستوى إيجاد فرص التعمـ المستمر لدى القادة األكاديمييف في الجامعات 9يبيف الجدوؿ )

في ضوء أبعاد المنظمة المتعممة مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس كاف متوسط  األردنيةالحكومية 

(، وجاءت فقرات ىذا 1.05( واإلنحراؼ المعياري ) 2.83الدرجة الكمية، إذا بمغ المتوسط الحسابي ) 

 جاءت(، حيث 2.73 – 2.95وسطات الحسابية بيف )المجاؿ في المستوى المتوسط، إذا تراوحت المت

ستثمر طاقات العامميف ذوي التجارب في توليد المعرفة" في المرتبة األولى بمستوى متوسط بقمة ي فقرة "

( وىذا يعني أف درجة تطبيؽ 1.15( أما اإلنحراؼ المعياري ليا فكاف )2.95متوسط حسابي وقدره )
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يعزز المبادرة  الفقرة التي تنص عمى " ءتأما في المرتبة الثانية مف حيث الرتبة فجا .ىذه الفقرة متوسط

 جاءت( وبالمستوى المتوسط أيضا، لكف 2.95" بمتوسط حسابي وقدره )بيف العامميف لكشؼ المعرفة 

في المرتبة " ينمي القائد األكاديمي قيمة التعاوف لمساعدة العامميف بعضيـ البعض عمى التعمـ الفقرة "

وىنا يمكف إجماؿ الفارؽ في ( لكف ضمف المستوى المتوسط أيضا، 2.73األخيرة بمتوسط حسابي )

 والتي تدؿ عمى إستقرار في الحكـ عمى ىذا المجاؿ. 0.22المتوسطات بيف أعمى قيمة وأدنى قيمة بي 

 مجال تشجيع الحوار والتعاون الجماعي: .2

"  الجماعي والتعاوف الحوار تشجيع"  مدى بمجمميا تقيس فقرات (01) عمى المجاؿ ىذا أشتمؿ

 وجية مف المتعممة المنظمة أبعاد ضوء في األردنية الحكومية الجامعات في األكاديمييف القادة لدى

 .ذلؾ يبيف( 10) والجدوؿ ، التدريس ىيئة أعضاء نظر

( المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والرتب والمستوى لمجال تشجيع الحوار والتعاون 10جدول )
 الجماعي

المتوسط  الفقرة اؿ
 الحسابي

اإلنحراؼ 
 المعياري

 المستوى الرتبة

يشجع الحوار واإلستفسار عف األساليب الحديثة في  17
 .التعمـ

 متوسط 1 1.20 2.93

 متوسط 2 1.21 2.77 يكافئ فرؽ العمؿ عمى إنجازاتيا. 19
يشجع المناقشات كتفاعالت مقبولة تؤدي إلى عالقات  16

 .بناءة
 متوسط 3 1.30 2.76

 متوسط 4 1.26 2.76 .الجديدة لإلستفادة منيايوثؽ التجارب  23
 متوسط 5 1.26 2.75 .( في إتخاذ قراراتيا)المجافيأخذ بتوصيات فرؽ العمؿ  22
يشجع التعاوف في التفكير عند معالجة مشكالت العمؿ  24

 .الجامعي
 متوسط 6 1.29 2.75

 متوسط 7 1.33 2.73 .يوفر الفرص الالزمة لبناء الثقة بيف العامميف 15
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يمنح فرؽ العمؿ حرية كافية لتكييؼ أساليبيـ وفقا  21
 .لمتطمبات العمؿ

 متوسط 8 1.21 2.72

يعزز مبدأ اإلستماع لوجيات نظر العامميف قبؿ الحكـ  18
 متوسط 9 1.37 2.69 .عمييا

يعالج المشكالت والتحديات عف طريؽ تشكيؿ فرؽ  20
 .عمؿ متخصصة

 متوسط 10 1.32 2.65

 متوسط 1.10 2.75 الكميةالدرجة 
( أف مستوى تشجيع الحوار والتعاوف الجماعي لدى القادة األكاديمييف في 10يبيف الجدوؿ )

في ضوء أبعاد المنظمة المتعممة مف وجية نظر أعضاء ىيئة  األردنيةالجامعات الحكومية 

( واإلنحراؼ المعياري 2.75التدريس كاف متوسط الدرجة الكمية، إذا بمغ المتوسط الحسابي ) 

(، وجاءت فقرات ىذا المجاؿ في المستوى المتوسط، إذا تراوحت المتوسطات الحسابية بيف 1.10)

يشجع الحوار واإلستفسار عف األساليب  لتي نص عمى "الفقرة ا جاءت(، حيث  2.65 – 2.93)

نحراؼ معياري )2.93الحديثة في التعمـ " في الرتبة االولى بمتوسط حسابي ) ( بينما 1.20( وا 

نحراؼ 2.77عبارة يكافئ فرؽ العمؿ عمى إنجازاتيا " في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي ) ( وا 

يعالج المشكالت والتحديات عف طريؽ تشكيؿ  لفقرة"لكف ا ( وبالمستوى المتوسط،1.21معياري )

نحراؼ معياري )2.65فرؽ عمؿ متخصصة" بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ) ( 1.32( وا 

 0.28وبالدرجة المتوسطة أيضا ولممالحظة أف مقدار الفرؽ بيف أعمى متوسط وأدنى متوسط ىو

 ؽ.وىنا درجة اإلستقرار في ىذا المجاؿ أقؿ مف المجاؿ الساب
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 مجال إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة والتعمم: .3

 المعرفة لمشاركة أنظمة إنشاء"  مدى بمجمميا تقيس فقرات (01) عمى المجاؿ ىذا أشتمؿ

 المتعممة المنظمة أبعاد ضوء في األردنية الحكومية الجامعات في األكاديمييف القادة لدى"  والتعمـ

 .ذلؾ يبيف( 11) والجدوؿ ، التدريس ىيئة أعضاء نظر وجية مف

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والرتب والمستوى لمجال إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة  (11)جدول 
 والتعمم

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

اإلنحراف 
 المستوى الرتبة المعياري

يوفر أنظمة حديثة تساعد في الحصول عمى المعمومات  30
 .بسيولةالمطموبة 

 متوسط 1 1.20 2.95

 متوسط 2 1.17 2.89 .يجري تقييما لدرجة نجاح الكمية في إنتاج المعرفة 34
 متوسط 3 1.29 2.86 .يمتمك سجالت إلكترونية حديثة عن ميارات العاممين 25

يوفر قنوات إتصال مع جامعات أخرى لمشاركة المعرفة  28
 .والتعمم

 متوسط 4 1.22 2.86

 متوسط 5 1.24 2.86 .مياراتو التنظيمية التي تسيل عممية تنظيم المعرفةيطور  31
 متوسط 6 1.25 2.84 .يحتفظ بقاعدة بيانات حديثة عن إنجازات العاممين 29

26 
يوفر مختمف وسائل اإلتصال المتبادل: مثل نظم 
اإلقتراحات، ولوحات اإلعالنات اإللكترونية، واإلجتماعات 

 .المفتوحة وغيرىا
 متوسط 7 1.31 2.80

يصنف البيانات والمعمومات حسب أىميتيا لإلستفادة  33
 .العممية منيا

 متوسط 8 1.22 2.80

27 
يوفر مقاييس لقياس الفجوة بين الواقع والمأمول تتفق مع 

 .متطمبات اإلعتماد
 متوسط 9 1.27 2.78

 متوسط 10 1.31 2.72 .يعتمد عمى قواعد بيانات تزوده بمعمومات معرفية تعميمية 32
 متوسط 1.07 2.84 الدرجة الكمية

( أف إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة والتعمـ لدى القادة األكاديمييف في 11يبيف الجدوؿ )

في ضوء أبعاد المنظمة المتعممة مف وجية نظر أعضاء ىيئة  األردنيةالجامعات الحكومية 



63 
 

( واإلنحراؼ المعياري  2.84المتوسط الحسابي ) التدريس كاف متوسط الدرجة الكمية، إذا بمغ 

(، وجاءت فقرات ىذا المجاؿ في المستوى المتوسط، إذا تراوحت المتوسطات الحسابية بيف 1.07)

يوفر أنظمة حديثة تساعد في الحصوؿ عمى المعمومات  (، ويتضح بأف الفقرة "2.72 – 2.95)

( 2.95حيث بمغ المتوسط الحسابي ) لمتوسطةاالمطموبة بسيولة " في المرتبة األولى وبالدرجة 

يجري تقييما لدرجة نجاح الكمية في إنتاج المعرفة " فجائة  ( أما الفقرة "1.20واإلنحراؼ المعياري )

( 1.17( واإلنحراؼ المعياري )2.89وبالمتوسط الحسابي ) وبالدرجة المتوسطةفي المرتبة الثانية 

يانات تزوده بمعمومات معرفية تعميمية " بمتوسط حسابي الفقرة " يعتمد عمى قواعد ب جاءتحيث 

نحراؼ معياري )2.72) ( وبالدرجة المتوسطة حيث أف الفرؽ في المتوسط الحسابي بيف 1.31( وا 

 .المتوسطةستقرار في القيـ اأي أنو يوجد  0.23أعمى وأدنى قيمو ىي 

 مجال تكوين رؤية جماعية مشتركة: .4

 لدى"  مشتركة جماعية رؤية تكويف " مدى بمجمميا تقيس فقرات( 11) عمى المجاؿ ىذا أشتمؿ

 نظر وجية مف المتعممة المنظمة أبعاد ضوء في األردنية الحكومية الجامعات في األكاديمييف القادة

 .ذلؾ يبيف( 12) والجدوؿ التدريس، ىيئة أعضاء

 المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والرتب والمستوى لمجال تكوين رؤية جماعية مشتركة (12)جدول 

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 المستوى الرتبة

 متوسط 1 1.21 2.83 يوفر رؤية جماعية مشتركة معمنة عبر الكمية 35
 متوسط 2 1.18 2.81 الجامعةن في إنجاز أعماليم برؤية مييمزم العام 38
 متوسط 3 1.22 2.74 يتيح استخدم برامج الوسائط المتعددة لمتشارك في المعرفة 40

يشجع العاممين عمى المبادرات البناءة في تطوير رؤية  37
 .جماعية مشتركة

 متوسط 4 1.26 2.72
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 متوسط 5 1.25 2.71 .يوفر آليات لتسييل توزيع المعرفة واالعالن عنيا 43
 متوسط 6 1.19 2.70 .يستخدم البريد االلكتروني لتبادل المعرفة مع العاممين 42
 متوسط 7 1.29 2.68 .يقوي العالقة بين العاممين والمراكز التدريبية والبحثية 44
 متوسط 8 1.28 2.65 يشرك العاممين في تطوير رؤية الكمية المستقبمية 36

مسئولية تحديد المشكالت ينمي ثقافة التمكين لتحمل  39
 ووضع حمول مناسبة ليا

 متوسط 9 1.34 2.62

 غير موافق 10 1.29 2.56 .يتبادل األفكار والممارسات المعرفية مع العاممين 41

يتعاون مع العاممين لالستفادة من المعرفة البحثية واعداد  45
 .االبحاث

 غير موافق 11 0.89 2.21

 متوسط 0.95 2.66 الدرجة الكمية
( أف مستوى تكويف رؤية جماعية مشتركة لدى القادة األكاديمييف في 12يبيف الجدوؿ )

في ضوء أبعاد المنظمة المتعممة مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس  األردنيةالجامعات الحكومية 

(، وجاءت 0.95( واإلنحراؼ المعياري )2.66كاف متوسط الدرجة الكمية، إذا بمغ المتوسط الحسابي )

 2.83فقرات ىذا المجاؿ في المستوى المتوسط وغير الموافؽ، إذا تراوحت المتوسطات الحسابية بيف )

– 2.21). 

 لقيادة االستراتيجية الداعمة لمتعمم:مجال ا .5

 الداعمة االستراتيجية القيادة " توافر مدى بمجمميا تقيس فقرات( 13) عمى المجاؿ ىذا أشتمؿ

 مف المتعممة المنظمة أبعاد ضوء في األردنية الحكومية الجامعات في األكاديمييف القادة لدى"  لمتعمـ

 .ذلؾ يبيف( 13) والجدوؿ ، التدريس ىيئة أعضاء نظر وجية
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 القيادة االستراتيجية الداعمة لمتعمم المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والرتب والمستوى لمجال (13)جدول 

المتوسط  الفقرة الرقـ
 الحسابي

اإلنحراؼ 
 المعياري

 المستوى الرتبة

 منخفض 1 0.92 2.04 .يوجو العامميف إلى آليات استخداـ المعرفة المتوفرة 53
 منخفض 2 0.90 2.13 .يحرص عمى تطابؽ قراراتو مع قيـ الجامعة 49

57 
يوظؼ المعرفة المكتبية في حؿ المشكالت التي تواجو 

 العامميف
 منخفض 3 0.91 2.14

54 
يوجو العامميف إلجراء األبحاث اإلجرائية لإلسياـ في تطوير 

 .العمؿ الجامعي
 منخفض 4 0.89 2.13

 منخفض 5 0.83 2.23 .التكنولوجيا في حؿ المشكالتيوظؼ  52

58 
يتواصؿ مع الخبراء لتدريب العامميف عمى استخراج 

 .المعرفة
 منخفض 6 0.94 1.98

 منخفض 7 0.92 2.12 .يدعـ عمميات دمج المعرفة في كافة األنشطة 56
 منخفض 8 0.87 2.26 .يفوض في اتخاذ القرارات 47
 منخفض 9 0.82 2.33 العوائؽ التي تقؼ في طريؽ تطبيؽ المعرفةيقـو بإزالة كافة  55

50 
يحرص عمى ربط الكمية بالبيئة الخارجية لتحقيؽ المنافع 

 .المتبادلة
 منخفض 10 0.83 2.26

48 
يشرؾ العامميف في تحديث المعمومات الخاصة بتوجيات 

 منخفض 11 0.85 2.17  .الجامعة

 منخفض 12 0.84 2.44 .عند أدائيـيقيـ تطبيؽ العامميف لممعرفة  51
 منخفض 13 0.85 2.21 يضع خطط استراتيجية داعمة لعمميتي التعميـ والتعمـ 46

 منخفض 0.57 2.19 الدرجة الكمية
( أف مستوى القيادة االستراتيجية الداعمة لمتعمـ لدى القادة األكاديمييف في 13يبيف الجدوؿ )

في ضوء أبعاد المنظمة المتعممة مف وجية نظر أعضاء ىيئة  األردنيةالجامعات الحكومية 

( واإلنحراؼ المعياري 2.19بالدرجة الكمية، إذا بمغ المتوسط الحسابي )منخفضا التدريس كاف 

ولكؿ الفقرات، إذا تراوحت  غير الموافؽ(، وجاءت فقرات ىذا المجاؿ في المستوى 0.57)

 .(2.21– 2.04المتوسطات الحسابية بيف )
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( بين متوسطات α ≤ 0.05السؤال الثاني: ىل ىناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى )

استجابات أفراد الدراسة حول درجة توظيف إدارة المعرفة لدى القادة األكاديميين في الجامعات 

في ضوء أبعاد المنظمة المتعممة من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس تعزى  األردنيةالحكومية 

وصفة الجامعة، ومصدر الحصول عمى آخر ، والرتبة األكاديمية، كمية)الجنس، والالدراسة ات لمتغير 

 وسنوات الخبرة(.مؤىل عممي، 

 : النحو اآلتيتمت اإلجابة عف ىذا السؤاؿ عمى 

 متغير الجنس:  .1

تـ حساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لدرجة توظيؼ إدارة المعرفة لدى القادة 

في ضوء أبعاد المنظمة المتعممة مف وجية نظر أعضاء  األردنيةاألكاديمييف في الجامعات الحكومية 

 (14)لعينتيف مستقمتيف، ويظير الجدوؿ  (t-test)ىيئة التدريس، تبعا لمتغير الجنس، كما تـ إختبار 

 ذلؾ.

( المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لدرجة توظيف إدارة المعرفة لدى القادة 14الجدول )
في ضوء أبعاد المنظمة المتعممة من وجية نظر أعضاء ىيئة  األردنيةاألكاديميين في الجامعات الحكومية 

ختبار   تبعا لمتغير الجنس، (t-test)التدريس وا 

المتوسط  العدد الجنس المجاؿ
 الحسابي

اإلنحراؼ 
 المعياري

مستوى  قيمة ت
 الداللة

 0.19 1.24 1.07 2.86 442 ذكر مجاؿ إيجاد فرص التعمـ المستمر
   1.01 2.74 160 أنثى

 0.19 1.10 1.11 2.78 442 ذكر مجاؿ تشجيع الحوار والتعاوف الجماعي
   1.05 2.67 160 أنثى

مجاؿ إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة 
 والتعمـ

 0.09 1.15 1.09 2.87 442 ذكر
   1.02 2.75 160 أنثى
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 0.11 1.57 0.96 2.69 442 ذكر مجاؿ تكويف رؤية جماعية مشتركو
   0.92 2.56 160 أنثى

 0.79 0.37- 0.57 2.18 442 ذكر مجاؿ القيادة اإلستراتيجية الداعمة لمتعمـ
   0.56 2.20 160 أنثى

 الدرجة الكمية
 0.29 1.21 0.81 2.67 442 ذكر
   0.78 2.58 160 أنثى

    (*0.05≥α) 
 داللة( إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى 14تشير النتائج في الجدوؿ ) 

(0.05 ≥ α في درجة توظيؼ إدارة المعرفة لدى القادة األكاديمييف في الجامعات الحكومية )األردنية 

ًا في ضوء أبعاد المنظمة المتعممة مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس، تبعا لمتغير الجنس، إستناد

ؾ في (، وكذل0.29( وبمستوى داللة )1.21إلى قيمة )ت( المحسوبة عمى الدرجة الكمية، إذا بمغت )

 جميع المجاالت.

 متغير الكمية:  .2

تـ حساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لدرجة توظيؼ إدارة المعرفة لدى القادة 

في ضوء أبعاد المنظمة المتعممة مف وجية نظر أعضاء  األردنيةاألكاديمييف في الجامعات الحكومية 

 (15)لعينتيف مستقمتيف، ويظير الجدوؿ  (t-test)ىيئة التدريس، تبعا لمتغير الكمية، كما تـ إختبار 

 ذلؾ.

 توظيف إدارة المعرفة لدى القادة ( المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لدرجة15الجدول )
في ضوء أبعاد المنظمة المتعممة من وجية نظر أعضاء ىيئة  األردنيةاألكاديميين في الجامعات الحكومية 

ختبار   ، تبعا لمتغير الكمية(t-test)التدريس وا 

 العدد الكمية المجاؿ
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراؼ 
 المعياري

قيمة 
 ت

مستوى 
 الداللة

 قيمة ؼ

 0.17 0.17 1.91 1.08 2.84 296 عممية إيجاد فرص التعمـ المستمر
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    1.03 2.82 306 إنسانية

 تشجيع الحوار والتعاوف الجماعي
 0.33 0.81 0.06 1.10 2.77 296 عممية
    1.09 2.74 306 إنسانية

إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة 
 والتعمـ

 0.33- 0.08 2.99 1.12 2.82 296 عممية
    1.03 2.85 306 إنسانية

 رؤية جماعية مشتركوتكويف 
 0.13- 0.32 1.01 0.92 2.65 296 عممية
    0.98 2.66 306 إنسانية

 القيادة اإلستراتيجية الداعمة لمتعمـ
 0.35 0.47 0.52 0.56 2.20 296 عممية
    0.58 2.18 306 إنسانية

 الدرجة الكمية
 0.08 0.20 1.67 0.82 2.64 296 عممية
    0.79 2.64 306 إنسانية

    (*0.05≥α) 
 داللة( إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى 15تشير النتائج في الجدوؿ ) 

(0.05 ≥α  في درجة توظيؼ إدارة المعرفة لدى القادة األكاديمييف في الجامعات الحكومية )األردنية 

في ضوء أبعاد المنظمة المتعممة مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس، تبعا لمتغير الكمية، إستنادا إلى 

(، وكذلؾ في جميع 0.20( وبمستوى داللة )1.67قيمة )ت( المحسوبة عمى الدرجة الكمية، إذا بمغت )

( 2.99المحتسبة ) ت قيمةالمجاالت بإستثناء مجاؿ إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة والتعمـ حيث أف 

 .0.08وبمستوى داللة 

 متغير الرتبة األكاديمية:  .3

تـ حساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لدرجة توظيؼ إدارة المعرفة لدى القادة 

في ضوء أبعاد المنظمة المتعممة مف وجية نظر أعضاء  األردنيةاألكاديمييف في الجامعات الحكومية 

 ذلؾ. (16)ىيئة التدريس، تبعا لمتغير الرتبة األكاديمية، ويظير الجدوؿ 
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( المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لدرجة توظيف إدارة المعرفة لدى القادة األكاديميين 16الجدول )
في ضوء أبعاد المنظمة المتعممة من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس، تبعا  األردنيةفي الجامعات الحكومية 

 .لمتغير الرتبة األكاديمية

 المجاؿ
الرتبة 
 العدد األكاديمية

المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراؼ 
 المعياري

مجاؿ إيجاد فرص 
 التعمـ المستمر

 1.05 2.86 125 أستاذ
 1.02 2.80 171 أستاذ مشارؾ
 1.14 2.81 306 أستاذ مساعد

مجاؿ تشجيع الحوار 
 والتعاوف الجماعي

 1.10 2.78 125 أستاذ
 1.05 2.74 171 أستاذ مشارؾ
 1.19 2.70 306 أستاذ مساعد

مجاؿ إنشاء أنظمة 
لمشاركة المعرفة 

 والتعمـ

 1.08 2.85 125 أستاذ
 1.02 2.80 171 أستاذ مشارؾ
 1.13 2.83 306 أستاذ مساعد

 مجاؿ تكويف رؤية
 جماعية مشتركو

 0.91 2.64 125 أستاذ
 0.99 2.67 171 أستاذ مشارؾ
 1.03 2.70 306 أستاذ مساعد

مجاؿ القيادة 
اإلستراتيجية الداعمة 

 لمتعمـ

 0.61 2.22 125 أستاذ
 0.58 2.20 171 أستاذ مشارؾ
 0.37 2.06 306 أستاذ مساعد

 الدرجة الكمية
 0.80 2.66 125 أستاذ
 0.79 2.63 171 مشارؾأستاذ 

 0.84 2.61 306 أستاذ مساعد
 0.80 2.64 602 كافة الرتب اإلجمالي

( عدـ وجود فروؽ ظاىرية بيف المتوسطات الحسابية لدرجة توظيؼ 16يالحظ مف الجدوؿ )
في ضوء أبعاد المنظمة المتعممة  األردنيةإدارة المعرفة لدى القادة األكاديمييف في الجامعات الحكومية 

( أستاذمف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس، تبعا لمتغير الرتبة األكاديمية، إذا حصؿ أصحاب فئة )
مشارؾ(  أستاذ( وبالرتبة األولى، وجاء أصحاب الفئة )2.66عمى أعمى متوسط حسابي حيث بمغ )

مساعد(  أستاذخيرة جاء المتوسط الحسابي لفئة )( وبالرتبة األ2.63بالرتبة الثانية بمتوسط حسابي بمغ )
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(، ولتحديد فيما إذا كانت الفروؽ بيف المتوسطات ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 2.61إذ بمغ )
(0.05 ≥ α تـ إجراء تحميؿ التبايف األحادي، وجاءت نتائج التحميؿ عمى )الموضح  النحو التالي

 (:  17بالجدوؿ ) 

داللة الفروق لدرجة توظيف إدارة المعرفة لدى القادة األكاديميين  إليجاد( تحميل التباين األحادي 17الجدول )
في ضوء أبعاد المنظمة المتعممة من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس، تبعا  األردنيةفي الجامعات الحكومية 

 لمتغير الرتبة األكاديمية

 مصدر التبايف المجاؿ
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ؼ

مستوى 
 الداللة

إيجاد فرص التعمـ 
 المستمر

 0.82 0.20 43.72 2.00 87.43 بيف المجموعات
   218.28 599.00 130751.06 داخؿ المجموعة

    601.00 130838.50 المجموع

تشجيع الحوار 
 والتعاوف الجماعي

 0.80 0.22 26.94 2.00 53.89 بيف المجموعات
   120.95 599.00 72450.51 داخؿ المجموعة

    601.00 72504.39 المجموع
إنشاء أنظمة 

لمشاركة المعرفة 
 والتعمـ

 0.88 0.13 15.27 2.00 30.55 بيف المجموعات
   115.72 599.00 69315.95 داخؿ المجموعة

    601.00 69346.50 المجموع

تكويف رؤية جماعية 
 مشتركو

 0.82 0.20 22.28 2.00 44.56 بيف المجموعات
   109.77 599.00 65750.88 داخؿ المجموعة

    601.00 65795.44 المجموع

القيادة اإلستراتيجية 
 الداعمة لمتعمـ

 0.03* 3.51 189.14 2.00 378.28 بيف المجموعات
   53.91 599.00 32290.06 داخؿ المجموعة

    601.00 32668.35 المجموع

 الكميةالدرجات 
 0.82 0.20 427.83 2.00 855.65 بيف المجموعات
   2178.67 599.00 1305023.51 داخؿ المجموعة

    601.00 1305879.16 المجموع
       (*0.05≥α) 
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 0.05( إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى معنويو )17تشير النتائج بالجدوؿ )

≥ α في ضوء  األردنية( في درجة توظيؼ إدارة المعرفة لدى القادة األكاديمييف في الجامعات الحكومية

ستنادا الرتبة األكاديميةأبعاد المنظمة المتعممة مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس، تبعا لمتغير  ، وا 

( بإستثناء 0.82(، وبمستوى داللة )0.20المحسوبة عمى الدرجة الكمية إذ بمغت ) )ؼ(إلى قيمة 

وى تمس تمجاؿ القيادة اإلستراتيجية الداعمة لمتعمـ حيث إنو يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية حيث بمغ

 (.3.51ؼ المحسوبة لو ) وقيمة( 0.03الداللة )

ة توظيف إدارة المعرفة لدى القادة األكاديميين في الجامعات لممقارنات البعدية لدرج شيفيوإختبار  (18)الجدول 
في ضوء أبعاد المنظمة المتعممة من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس، تبعا لمتغير الرتبة  األردنيةالحكومية 

 األكاديمية

 الرتبة األكاديمية المجاؿ
المتوسط 
 الحسابي

 مساعد أستاذ مشارؾ أستاذ أستاذ
2.22 2.20 2.06 

مجاؿ القيادة 
اإلستراتيجية 
 الداعمة لمتعمـ

 *0.03 0.92 - 2.22 أستاذ
 0.12 -  2.20 مشارؾ أستاذ
 -   2.06 مساعد أستاذ

 
( أنو يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية في المتوسطات عند مستوى 18يظير مف الجدوؿ )

( في الدرجة الكمية لمرتبة األكاديمية في مجاؿ القيادة اإلستراتيجية الداعمة لمتعمـ α ≤ 0.05) داللة

 .ستاذلصالح األالمشارؾ  ستاذواألمساعد  أستاذو  أستاذحيث أنو يوجد فروؽ بيف رتبة 

 الجامعة:  صفةمتغير  .4

تـ حساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لدرجة توظيؼ إدارة المعرفة لدى القادة 

في ضوء أبعاد المنظمة المتعممة مف وجية نظر أعضاء  األردنيةاألكاديمييف في الجامعات الحكومية 
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ويظير الجدوؿ لعينتيف مستقمتيف،  (t-test)الجامعة، كما تـ إختبار  صفةىيئة التدريس، تبعا لمتغير 

 ذلؾ. (19)

( المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لدرجة توظيف إدارة المعرفة لدى القادة 19الجدول )
في ضوء أبعاد المنظمة المتعممة من وجية نظر أعضاء ىيئة  األردنيةاألكاديميين في الجامعات الحكومية 

ختبار   الجامعة صفة، تبعا لمتغير (t-test)التدريس وا 

 المجاؿ
 صفة
 الجامعة

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراؼ 
 المعياري

قيمة 
 ت

مستوى 
 الداللة

 0.24 1.36 1.04 2.81 368 حكومية إيجاد فرص التعمـ المستمر
   1.08 2.86 234 خاصة

 0.87 0.03 1.10 2.70 368 حكومية تشجيع الحوار والتعاوف الجماعي
   1.10 2.83 234 خاصة

إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة 
 والتعمـ

 0.29 1.14 1.06 2.81 368 حكومية
   1.09 2.88 234 خاصة

 0.01* 7.25 0.90 2.58 368 حكومية تكويف رؤية جماعية مشتركو
   1.01 2.78 234 خاصة

 0.13 2.24 0.54 2.19 368 حكومية القيادة اإلستراتيجية الداعمة لمتعمـ
   0.61 2.18 234 خاصة

 الدرجة الكمية
 0.27 1.21 0.79 2.61 368 حكومية
   0.82 2.69 234 خاصة

(*0.05≥α) 
 داللةوجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى عدـ ( إلى 19تشير النتائج في الجدوؿ ) 

(0.05 ≥ α في درجة توظيؼ إدارة المعرفة لدى القادة األكاديمييف في الجامعات الحكومية )األردنية 

الجامعة،  صفةفي ضوء أبعاد المنظمة المتعممة مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس، تبعا لمتغير 

حيث (، 0.27( وبمستوى داللة )1.21إستنادا إلى قيمة )ت( المحسوبة عمى الدرجة الكمية، إذا بمغت )

تكويف رؤية باستثناء مجاؿ  (.α≤0.05( دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة اإلحصائية )Tكانت قيـ )

 لصالح الجامعات الخاصة.  جماعية مشتركو
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 متغير مصدر الحصول عمى آخر مؤىل: .5

تـ حساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لدرجة توظيؼ إدارة المعرفة لدى القادة 

في ضوء أبعاد المنظمة المتعممة مف وجية نظر أعضاء  األردنيةاألكاديمييف في الجامعات الحكومية 

لعينتيف  (t-test)ىيئة التدريس، تبعا لمتغير مصدر الحصوؿ عمى آخر مؤىؿ، كما تـ إختبار 

 ذلؾ. (20)مستقمتيف، ويظير الجدوؿ 

 توظيف إدارة المعرفة لدى القادة ( المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لدرجة20الجدول )
في ضوء أبعاد المنظمة المتعممة من وجية نظر أعضاء ىيئة  األردنيةاألكاديميين في الجامعات الحكومية 
ختبار   ، تبعا لمتغير مصدر الحصول عمى آخر مؤىل(t-test)التدريس وا 

 المجاؿ
مصدر 

الحصوؿ عمى 
 آخر مؤىؿ

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراؼ 
 المعياري

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

إيجاد فرص التعمـ  مجاؿ
 المستمر

 0.69 0.16 1.05 2.77 438 جامعة عربية
   1.06 2.99 164 جامعة أجنبية

مجاؿ تشجيع الحوار 
 والتعاوف الجماعي

 0.83 * 0.05 1.09 2.67 438 جامعة عربية
   1.09 2.96 164 جامعة أجنبية

مجاؿ إنشاء أنظمة لمشاركة 
 المعرفة والتعمـ

 0.28 1.15 1.06 2.77 438 جامعة عربية
   1.09 3.02 164 جامعة أجنبية

مجاؿ تكويف رؤية جماعية 
 مشتركو

 0.02* 5.31 0.91 2.59 438 جامعة عربية
   1.03 2.83 164 جامعة أجنبية

مجاؿ القيادة اإلستراتيجية 
 الداعمة لمتعمـ

 0.94 *0.00 0.57 2.20 438 جامعة عربية
   0.57 2.16 164 جامعة أجنبية

 الدرجة الكمية
 0.66 0.19 0.80 2.59 438 جامعة عربية
   0.81 2.77 164 جامعة أجنبية

            (*0.05≥α) 
 داللة( إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى 20تشير النتائج في الجدوؿ ) 

(0.05 ≥ α في درجة توظيؼ إدارة المعرفة لدى القادة األكاديمييف في الجامعات الحكومية )
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في ضوء أبعاد المنظمة المتعممة مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس، تبعا لمتغير  األردنية

مصدر الحصوؿ عمى آخر مؤىؿ، إستنادا إلى قيمة )ت( المحسوبة عمى الدرجة الكمية، إذا بمغت 

(، وكذلؾ في جميع المجاالت بإستثناء مجاؿ تكويف رؤية جماعية 0.66داللة )( وبمستوى 0.19)

( حيث أف قيمة α ≤ 0.05) داللةمشتركة حيث أنو يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 لصالح الجامعات األجنبية. (.0.02( وبمستوى داللة )5.31ت المحسوبة ىي )

 متغير سنوات الخبرة:  .6

تـ حساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لدرجة توظيؼ إدارة المعرفة لدى القادة 

في ضوء أبعاد المنظمة المتعممة مف وجية نظر أعضاء  األردنيةاألكاديمييف في الجامعات الحكومية 

لعينتيف مستقمتيف، ويظير الجدوؿ  (t-test)ىيئة التدريس، تبعا لمتغير سنوات الخبرة، كما تـ إختبار 

 ذلؾ. (21)

( المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لدرجة توظيف إدارة المعرفة لدى القادة األكاديميين 21الجدول )
ختبار  األردنيةفي الجامعات الحكومية  في ضوء أبعاد المنظمة المتعممة من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس وا 

(t-test) ،تبعا لمتغير سنوات الخبرة 

 العدد سنوات الخبرة المجاؿ
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراؼ 
 المعياري

قيمة 
 ت

مستوى 
 الداللة

إيجاد فرص التعمـ 
 المستمر

 0.70 0.15 1.07 2.81 384 سنوات 10أقؿ مف 
   1.03 2.87 218 سنوات فأكثر 10

تشجيع الحوار والتعاوف 
 الجماعي

 0.78 0.08 1.11 2.73 384 سنوات 10أقؿ مف 
   1.08 2.79 218 سنوات فأكثر 10

إنشاء أنظمة لمشاركة 
 المعرفة والتعمـ

 0.87 0.03 1.09 2.80 384 سنوات 10أقؿ مف 
   1.05 2.89 218 سنوات فأكثر 10

تكويف رؤية جماعية 
 مشتركو

 0.02* 5.30 0.91 2.61 384 سنوات 10أقؿ مف 
   1.01 2.74 218 سنوات فأكثر 10
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القيادة اإلستراتيجية 
 الداعمة لمتعمـ

 0.92 0.01 0.57 2.20 384 سنوات 10أقؿ مف 
   0.56 2.17 218 سنوات فأكثر 10

 الدرجة الكمية
 0.94 0.01 0.81 2.62 384 سنوات 10أقؿ مف 

   0.80 2.68 218 سنوات فأكثر 10
            (*0.05≥α) 

 داللة( إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى 21تشير النتائج في الجدوؿ )

(0.05 ≥ α في درجة توظيؼ إدارة المعرفة لدى القادة األكاديمييف في الجامعات الحكومية )األردنية 

في ضوء أبعاد المنظمة المتعممة مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس، تبعا لمتغير سنوات الخبرة، 

(، 0.94( وبمستوى داللة )0.01لمحسوبة عمى الدرجة الكمية، إذ بمغت )إستنادا إلى قيمة )ت( ا

( )ت تووالذي بمغت قيم ةوكذلؾ في جميع المجاالت بإستثناء مجاؿ تكويف رؤية جماعية مشترك

  سنوات فأكثر. 10لصالح  (.0.02( عند مستوى داللة )5.30المحسوبة لو )
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 الخامسالفصل 

    مناقشة النتائج والتوصيات

 :األوؿ بالسؤاؿ المتعمقة النتائج مناقشة :أوالً  1.5

 ثانيًا مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني: 2.5

 التوصيات: 3.5
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة توظيؼ إدارة المعرفة لدى القادة األكاديمييف في 

 ىذا في ضوء أبعاد المنظمة المتعممة مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس. ويتناوؿ األردنيةالجامعات 

 :ألسئمتيا وفقاً  وتفسيرىا نتائج مف الدارسة إليو توصمت ما مناقشة الفصؿ

  :األوؿ بالسؤاؿ المتعمقة النتائج ةمناقش :أوالً 

في ضوء أبعاد  األردنيةما درجة توظيف إدارة المعرفة لدى القادة األكاديميين في الجامعات الحكومية 

 المنظمة المتعممة من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس؟

نحراؼ معياري وقدره )2.64الدرجة متوسطة بمتوسط حسابي وقدره )جاءت  ( حيث 0.80( وا 

( وحيث أف أثر كافة المجاالت ضمف الدرجة 8عمى ىذا السؤاؿ مف خالؿ الجدوؿ ) اإلجابةتـ 

حيث أنو يجب رفع المتوسط  2.84ولغاية  2.19المتوسطة أيضا حيث تراوح الوسط الحسابي مف 

القيادة اإلستراتيجية الداعمة لمتعمـ " وبذلؾ تكوف أىـ نقاط الضعؼ ضمف ىذا  مجاؿ الحسابي لمجاؿ "

 المجاؿ.
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 يعزى السبب إلى:قد و 

  توفر بيئة محفزة عمى االبتكار المعرفي.ضعؼ 
 .عدـ تعزز المبادرة بيف العامميف لكشؼ المعرفة 
 .قمة عقد )ندوات، ورش عمؿ.. الخ( لتعزيز توليد المعرفة 
  التجارب الجديدة لالستفادة منيا.ؽ يتوثقمة 
 عدـ التعاوف مع العامميف لالستفادة مف المعرفة البحثية واعداد االبحاث. 

 تيا كما يمي:شأما بالنسبة لممجاالت فقد تمت مناق

أف مستوى إيجاد فرص التعمـ المستمر لدى القادة تبيف  مجاؿ إيجاد فرص التعمـ المستمر: .1

في ضوء أبعاد المنظمة المتعممة مف وجية نظر  األردنيةاألكاديمييف في الجامعات الحكومية 

ىذا المجاؿ في المستوى  أعضاء ىيئة التدريس كاف متوسط الدرجة الكمية، وجاءت فقرات

التجارب في توليد المعرفة" في  فقرة " يستثمر طاقات العامميف ذوي جاءتيث حالمتوسط،

( أما اإلنحراؼ المعياري ليا 2.95متوسط حسابي وقدره )و المرتبة األولى بمستوى متوسط 

( وىذا يعني أف درجة تطبيؽ ىذه الفقرة متوسط أما في المرتبة الثانية مف حيث 1.15فكاف )

كشؼ المعرفة " بمتوسط الرتبة فجائة الفقرة التي تنص عمى " يعزز المبادرة بيف العامميف ل

الفقرة " ينمي القائد األكاديمي  جاءت( وبالمستوى المتوسط أيضا، لكف 2.95حسابي وقدره )

قيمة التعاوف لمساعدة العامميف بعضيـ البعض عمى التعمـ " في المرتبة األخيرة بمتوسط 

متوسطات ( لكف ضمف المستوى المتوسط أيضا، وىنا يمكف إجماؿ الفارؽ في ال2.73حسابي )

 والتي تدؿ عمى إستقرار في الحكـ عمى ىذا المجاؿ. 0.22بيف أعمى قيمة وأدنى قيمة ب 
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ف مستوى تشجيع الحوار والتعاوف الجماعي لدى تبيف أمجاؿ تشجيع الحوار والتعاوف الجماعي: .2

 في ضوء أبعاد المنظمة المتعممة مف وجية األردنيةالقادة األكاديمييف في الجامعات الحكومية 

ت ىذا المجاؿ في المستوى ، وجاءت فقراةالدرجة الكمينظر أعضاء ىيئة التدريس كاف متوسط 

الفقرة التي نص عمى " يشجع الحوار واإلستفسار عف األساليب الحديثة  جاءت، حيث المتوسط

نحراؼ معياري )2.93في التعمـ " في الرتبة االولى بمتوسط حسابي ) ( بينما عبارة 1.20( وا 

نحراؼ معياري 2.77ؽ العمؿ عمى إنجازاتيا" في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي )يكافئ فر  ( وا 

لكف الفقرة" يعالج المشكالت والتحديات عف طريؽ تشكيؿ فرؽ  ( وبالمستوى المتوسط،1.21)

نحراؼ معياري )2.65عمؿ متخصصة" بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ) ( 1.32( وا 

الحظة أف مقدار الفرؽ بيف أعمى متوسط وأدنى متوسط وبالدرجة المتوسطة أيضا ولمم

 وىنا درجة اإلستقرار في ىذا المجاؿ أقؿ مف المجاؿ السابؽ. 0.28ىو

( أف إنشاء أنظمة لمشاركة 11مجاؿ إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة والتعمـ: يبيف الجدوؿ ) .3

في ضوء أبعاد المنظمة  األردنيةالمعرفة والتعمـ لدى القادة األكاديمييف في الجامعات الحكومية 

المتعممة مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس كاف متوسط الدرجة الكمية، إذا بمغ المتوسط 

(، وجاءت فقرات ىذا المجاؿ في المستوى 1.07( واإلنحراؼ المعياري ) 2.84الحسابي ) 

الفقرة" يوفر  (، ويتضح بأف2.72 – 2.95المتوسط، إذا تراوحت المتوسطات الحسابية بيف )

أنظمة حديثة تساعد في الحصوؿ عمى المعمومات المطموبة بسيولة " في المرتبة األولى 

( أما 1.20( واإلنحراؼ المعياري )2.95حيث بمغ المتوسط الحسابي ) المتوسطةوبالدرجة 

الدرجة وبالفقرة " يجري تقييما لدرجة نجاح الكمية في إنتاج المعرفة " فجائة في المرتبة الثانية 
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الفقرة "  جاءت( حيث 1.17( واإلنحراؼ المعياري )2.89وبالمتوسط الحسابي ) المتوسطة

نحراؼ 2.72يعتمد عمى قواعد بيانات تزوده بمعمومات معرفية تعميمية " بمتوسط حسابي ) ( وا 

( وبالدرجة المتوسطة حيث أف الفرؽ في المتوسط الحسابي بيف أعمى وأدنى 1.31معياري )

 .المتوسطةأي أنو يوجد إستقرار في القيـ  0.23قيمو ىي 

( أف مستوى تكويف رؤية جماعية 12مجاؿ تكويف رؤية جماعية مشتركة: يبيف الجدوؿ ) .4

في ضوء أبعاد المنظمة  األردنيةمشتركة لدى القادة األكاديمييف في الجامعات الحكومية 

الكمية، إذا بمغ المتوسط المتعممة مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس كاف متوسط الدرجة 

(، وجاءت فقرات ىذا المجاؿ في المستوى 0.95( واإلنحراؼ المعياري )2.66الحسابي )

 .(2.21 – 2.83المتوسط وغير الموافؽ، إذا تراوحت المتوسطات الحسابية بيف )

جية ( أف مستوى القيادة االستراتي13مجاؿ القيادة االستراتيجية الداعمة لمتعمـ: يبيف الجدوؿ ) .5

في ضوء أبعاد المنظمة  األردنيةالداعمة لمتعمـ لدى القادة األكاديمييف في الجامعات الحكومية 

المتعممة مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس كاف غير موافؽ بالدرجة الكمية، إذا بمغ 

(، وجاءت فقرات ىذا المجاؿ في 0.57( واإلنحراؼ المعياري )2.19المتوسط الحسابي )

 .(2.21– 2.04ولكؿ الفقرات، إذا تراوحت المتوسطات الحسابية بيف ) ير الموافؽغالمستوى 
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 :الثاني بالسؤال المتعمقة النتائج مناقشة :ثانيا

( بين متوسطات استجابات أفراد α ≤ 0.05ىل ىناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى )

في  األردنيةالدراسة حول درجة توظيف إدارة المعرفة لدى القادة األكاديميين في الجامعات الحكومية 

)الجنس، الدراسة ضوء أبعاد المنظمة المتعممة من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس تعزى لمتغيرات 

 وسنوات الخبرة(؟ وصفة الجامعة، ومصدر الحصول عمى آخر مؤىل، ، والرتبة األكاديمية،كميةوال

 تمت مناقشة ىذا السؤاؿ حسب متغيراتو وكما يأتي: 

( إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى 14الجنس: تشير النتائج في الجدوؿ ) .1

الجامعات  ( في درجة توظيؼ إدارة المعرفة لدى القادة األكاديمييف فيα ≤ 0.05) داللة

في ضوء أبعاد المنظمة المتعممة مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس، تبعا  األردنيةالحكومية 

( 1.21لمتغير الجنس، إستنادا إلى قيمة )ت( المحسوبة عمى الدرجة الكمية، إذا بمغت )

ويعزى السبب إلى البيئة التعميمية  .(، وكذلؾ في جميع المجاالت0.29وبمستوى داللة )

 واحدة، وأف المشكالت التي تواجو أعضاء ىيئة التدريس واحدة.

( إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى 15تشير النتائج في الجدوؿ ) :الكمية .2

( في درجة توظيؼ إدارة المعرفة لدى القادة األكاديمييف في الجامعات α ≤ 0.05) داللة

في ضوء أبعاد المنظمة المتعممة مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس، تبعا  األردنيةكومية الح

( 1.67لمتغير الكمية، إستنادا إلى قيمة )ت( المحسوبة عمى الدرجة الكمية، إذا بمغت )



82 
 

(، وكذلؾ في جميع المجاالت بإستثناء مجاؿ إنشاء أنظمة لمشاركة 0.20وبمستوى داللة )

، ويعزى السبب إلى 0.08( وبمستوى داللة 2.99ة ت المحتسبة )محيث أف قي المعرفة والتعمـ

 القوانيف واألنظمة واحدة.

( عدـ وجود فروؽ ظاىرية بيف المتوسطات الحسابية 17يالحظ مف الجدوؿ ) الرتبة األكاديمية: .3

ي ضوء ف األردنيةلدرجة توظيؼ إدارة المعرفة لدى القادة األكاديمييف في الجامعات الحكومية 

أبعاد المنظمة المتعممة مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس، تبعا لمتغير الرتبة األكاديمية، 

( وبالرتبة األولى، 2.66( عمى أعمى متوسط حسابي حيث بمغ )أستاذإذا حصؿ أصحاب فئة )

( وبالرتبة 2.63مشارؾ( بالرتبة الثانية بمتوسط حسابي بمغ ) أستاذوجاء أصحاب الفئة )

ستنادا إلى قيمة ) ؼ (  (،2.61مساعد( إذ بمغ ) أستاذرة جاء المتوسط الحسابي لفئة )األخي وا 

( بإستثناء مجاؿ 0.82(، وبمستوى داللة )0.20المحسوبة عمى الدرجة الكمية إذ بمغت )

 مستوىالقيادة اإلستراتيجية الداعمة لمتعمـ حيث إنو يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية حيث بمغة 

( أنو يوجد فروؽ 17(، يظير مف الجدوؿ )3.51ؼ المحسوبة لو ) وقيمة( 0.03الداللة )

( في الدرجة الكمية لمرتبة α ≤ 0.05) داللةذات داللة إحصائية في المتوسطات عند مستوى 

، ويعزى السبب إلى ستاذلصالح األو ، مجاؿ القيادة اإلستراتيجية الداعمة لمتعمـ في األكاديمية

 التدريس بيذا النموذج الحديث.اىتماـ أعضاء ىيئة 

( إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند 19تشير النتائج في الجدوؿ )الجامعة: صفة  .4

( في درجة توظيؼ إدارة المعرفة لدى القادة األكاديمييف في α ≤ 0.05) داللةمستوى 

في ضوء أبعاد المنظمة المتعممة مف وجية نظر أعضاء ىيئة  األردنيةالجامعات الحكومية 
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إستنادا إلى قيمة )ت( لصالح الجامعات الخاصة. الجامعة،  صفةالتدريس، تبعا لمتغير 

حيث كانت قيـ (، 0.27( وبمستوى داللة )1.21المحسوبة عمى الدرجة الكمية، إذا بمغت )

(Tدالة إحصائيًا عند مستوى الداللة اإلحصائية ) (α≤0.05.)  ويعزى السبب إلى توفير بيئة

 تعميمية مناسبة ومواكبة لمتطورات الحديثة، وأف الجامعات الخاصة تطبؽ معايير االعتماد.

( إلى عدـ وجود فروؽ 20تشير النتائج في الجدوؿ ) مصدر الحصوؿ عمى آخر مؤىؿ عممي: .5

( في درجة توظيؼ إدارة المعرفة لدى α ≤ 0.05) داللةذات داللة إحصائية عند مستوى 

في ضوء أبعاد المنظمة المتعممة مف وجية  األردنيةالقادة األكاديمييف في الجامعات الحكومية 

نظر أعضاء ىيئة التدريس، تبعا لمتغير مصدر الحصوؿ عمى آخر مؤىؿ، إستنادا إلى قيمة 

(، وكذلؾ في 0.66داللة )( وبمستوى 0.19)ت( المحسوبة عمى الدرجة الكمية، إذا بمغت )

جميع المجاالت بإستثناء مجاؿ تكويف رؤية جماعية مشتركة حيث أنو يوجد فروؽ ذات داللة 

( وبمستوى 5.31ىي ) ( حيث أف قيمة ت المحسوبةα ≤ 0.05) داللةإحصائية عند مستوى 

يف لصالح الدوؿ األجنبية، ويعزى السبب إلى الخطط نفسيا، أما مجاؿ تكو  (0.02داللة )

رؤية جماعية جاءت لصالح  الدوؿ األجنبية يعزى ذلؾ إلى ممارسة العمؿ الجماعي التي 

 تفقترة جامعاتنا العربية.

( إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 21تشير النتائج في الجدوؿ ) عدد سنوات الخبرة: .6

( في درجة توظيؼ إدارة المعرفة لدى القادة األكاديمييف في α ≤ 0.05) داللةعند مستوى 

في ضوء أبعاد المنظمة المتعممة مف وجية نظر أعضاء ىيئة  األردنيةالجامعات الحكومية 

التدريس، تبعا لمتغير سنوات الخبرة، إستنادا إلى قيمة )ت( المحسوبة عمى الدرجة الكمية، إذا 
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، وكذلؾ في جميع المجاالت بإستثناء مجاؿ تكويف (0.94( وبمستوى داللة )0.01بمغت )

( عند مستوى داللة 5.30( المحسوبة لو ))ترؤية جماعية مشتركو والذي بمغت قيمت 

 سنوات فأكثر(. 10ويعزى السبب قمة الحوافز والحماس لفئة ) (.0.02)
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 التوصيات

 يأتي: بما الباحثة توصي الدارسة، نتائج ضوء في

تنمية تبادؿ األفكار والممارسات المعرفية لدى القادة األكاديمييف في الجامعات الحكومية   -1

 مع العامميف في ضوء أبعاد المنظمة المتعممة مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس. األردنية

مع العامميف لالستفادة مف  األردنيةالتعاوف لدى القادة األكاديمييف في الجامعات الحكومية  -2

معرفة البحثية واعداد االبحاث في ضوء أبعاد المنظمة المتعممة مف وجية نظر أعضاء ىيئة ال

 التدريس.

الداعمة لمتعمـ والوقوؼ عمى كيفية رفع  االستراتيجيةفي دراسة فقرات مجاؿ القيادة  االستفاضة -3

 .األردنيةدرجتيا لدى القادة األكاديمييف في الجامعات الحكومية 

 .المعرفة لتوليد الالزمة لمموازنة مناسباً  تصوراً  وضع -4

 .عمييا الحكـ قبؿ العامميف نظر لوجيات االستماع مبدأ تعزيز -5

 .متخصصة عمؿ فرؽ تشكيؿ طريؽ عف والتحديات المشكالت معالج -6

عداد البحثية المعرفة مف لالستفادة العامميف مع التعاوف -7  .االبحاث وا 

 والتعمـ التعميـ لعمميتي داعمة استراتيجية خطط وضع -8

دارة المعرفة. بيف العالقة تتناوؿ الدراسات مف المزيد إجراء -9  الحوكمة وا 
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 المةةةراجةةةع

 المراجع بالمغة العربية 

 المراجع بالمغة االنجميزية
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 أواًل: المراجع العربية 
 

(. العالقة بيف عمميات إدارة المعرفة وفاعمية أنشطة المؤسسات 0202أبو فارة، يوسؼ وعمياف، أحمد. )
 .34-0(، 40،)مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراساتاألىمية في القدس الشرقية. 
(. واقع تطبيؽ عمميات إدارة المعرفة في جامعة القدس 2012) .األغا، ناصر وأبو الخير، أحمد

جراءات تطويرىا.  ، لالتحاد العربي لممكتبات والمعمومات 23مقدم لممؤتمر الالمفتوحة وا 
 الدوحة، قطر.

غزة في ضوء مفيوم تطوير ميارات مديري المدارس الثانوية في محافظات (. 2010) .بدر، يسري 
 )رسالة ماجستير غير منشورة( . كمية التربية، الجامعة االسالمية، فمسطيف. إدارة المعرفة.

(. إدارة المعرفة كتوجو إداري حديث لممنظمات في عصر 0200) .بوعشة، مبارؾ وبف منصور، ليميا
-03) المعرفة" بحث مقدم لممؤتمر العممي الدولي بعنوان "عولمة اإلدارة في عصرالعولمة. 

 ديسمبر(، جامعة الجناف، طرابمس، لبناف. 01
أثر تنظيم المعرفة في فاعمية أداء البنوك التجارية األردنية دراسة تطبيقية  (.0200) .الجبالي، بكر

جامعة الشرؽ األوسط، )رسالة ماجستير غير منشورة(.  .في قطاع البنوك التجارية األردنية
 عماف، األردف.

واقع إدارة المعرفة في بمديات محافظتي الخميل وبيت لحم واثرىا عمى االداء (. 0202) .رباالجعبري، 
 .جامعة الخميؿ، غزة، فمسطيف ،)رسالة ماجستير غير منشورة(  .من وجية نظر إداريييا

 األىمية. عماف: إدارة المعرفة: مدخل نظري.(. 2005)ىيثـ عمي حجازي,
(. إستراتيجية إدارية تربوية مفتوحة لزيادة القيمة المضافة 0202) الكيالني، انمارو حسف، مناؿ  

 ،دراسات العموم التربوية مجمة .باستخداـ إدارة المعرفة في المدارس الخاصة في مدينة عماف
3(44،) 0032- 0015. 

 -تقويـ خصائص المنظمة المتعممة بالجامعات المصرية)الجامعات الخاصة (.2012حسيف، أسامو.)
 .98-45 ،)91،)ية التربيةئمجمة كم حالة(.دراسة 
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 (. تصور مقترح لتطبيؽ مدخؿ إدارة المعرفة في إدارة 2011) .حسيف، عمي عبد ربو
 مجمة كمية التربية جامعة المدارس الثانوية العامة دراسة ميدانية في محافظة الدقيمية.  
 .153-121(، 3)21 اإلسكندرية. 

(. أثر عمميات إدارة المعرفة عمى جودة التعميـ العالي في العراؽ دراسة تحميمية 2014) .حسيف، محمد
 .بحث مقدم لممؤتمر السعودي الدولي لجمعيات ومراكز ريادة األعمالمف منظور ريادي. 

(. تطبيقات إدارة المعرفة في مؤسسات التعميـ العالي"إطار 2011حنونة، سامي والعوضي، رأفت، )
-جامعة القدس المفتوحةث مقدم لمؤتمر التعميم اإللكتروني واقتصاديات المعرفة، بحفكري". 

 منطقة غزة التعميمية، فمسطيف.
األدوار الجديدة لمؤسسات التعميـ في الوطف العربي في ظؿ مجتمع  (.2004حيدر, عبد المطيؼ.)

 .41-1 (،21)،مجمة كمية التربية المعرفة.
جديدة لمؤسسات التعميـ العالي)في ضوء مفيوـ المنظمة (. نحو رؤية 2009خضر, ضحى.)
 .98-74 (،1) ،مجمة كمية التربية المتعممة(.

مجموعة النيؿ العربية لمنشر  :. القاىرة1ط  .اقتصاد المعرفة(. 2001الخضيري، محسف أحمد. )
 والتوزيع، مصر.

)رسالة  ألردنية )دراسة تحميمية(.إدارة المعرفة في وزارة التربية والتعميم ا(. 2006) .الخميمي، سمية
 ماجستير غير منشورة(، جامعة اليرموؾ، أربد ، األردف.

المؤتمر العممي عمى اإلبداع التنظيمي.  ا(. إدارة المعرفة وانعكاساتي0223الدوري، زكريا وبشرى ىاشـ)
نيساف. )إدارة المعرفة في العالـ العربي( جامعة الزيتونة  44-02 الدولي السنوي الرابع
 األردنية، عماف، األردف.

 مكتبة الممؾ فيد الوطنية. :. الرياضالمنظمة المتعممة (.2009الرشودي, محمد.)
 المممكة في وتطبيقاتيا المتعممة (. المنظمة2009المطيري، ذعار )و  بوبشيت، خالدو  زايد، عبد الناصر
 الدولي المؤتمربالجبيؿ.  الممكية الييئة في الرئيسية القطاعات : حالة السعودية دراسة العربية
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 العربية نوفمبر، المممكة 4-1، الحكومي القطاع في متميز أداء نحو  :اإلدارية لمتنمية
 السعودية.
عمى الكميات إدارة المعرفة وأثرىا عمى تميز األداء دراسة تطبيقية (. 0200) .الزطمة، نضاؿ 

الجامعة  ،)رسالة ماجستير غير منشورة(  .والمعاىد التقنية المتوسطة العاممة في قطاع غزة
 .االسالمية، غزة، فمسطيف

درجة ممارسة إدارة المعرفة في المدارس الثانوية الحكومية بمدينة (. 2014الزىراني، عمي الحسف. )
اجستير غير منشورة(، كمية التربية، )رسالة م جدة، من وجية نظر المديرين والمعممين.

 جامعة أـ القرى مكة المكرمة.
(. دور إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعمومات في إيجاد ميزة 0223) . حسيف الساعد، رشاد؛ حريـ،

بحث مقدم إلى المؤتمر  .تنافسية: دراسة ميدانية عمى قطاعات الصناعات الدوائية باألردف
إبريؿ، جامعة  04-02) إدارة المعرفة في العالـ العربي(  الرابعالعممي الدولي السنوي 

 الزيتونة، عماف.
. إدارة المعرفة مدخل لتطوير األداء اإلداري بالمدارس الثانوية العامة بمصر(. 0223سالـ، زكريا. )

 اإلسكندرية، مصر.، كمية التربية، )رسالة ماجستير غير منشورة(
، يوسؼ إبراىيـ. )  مجمة التدريب ػ(. االستثمار في العمـ والمعرفة بحسف اإلدارة. ى0300السمـو

 . 45–04(، 04)00. والتقنية 
درجة ممارسة معممي المدارس االساسية لكفايات االقتصاد المعرفي من (. 0223) .وليد ،الشديفات

ماجستير )رسالة  .صبة المفرققلمواء  والتعميموجية نظر مديرو المدارس في مديرية التربية 
 ، جامعة آؿ البيت، االردفغير منشورة(

دور إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعمومات في تحقيق المزايا التنافسية في (. 0224) .الشرفا، سموى
 ، الجامعة اإلسالمية، غزة.)رسالة ماجستير غير منشورة(المصارف العاممة في قطاع غزة. 
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إدارة المعرفة أىميتيا ومدى تطبيق عممياتيا من وجية نظر مديرات (. 2007).طاشكندي، زكية
اإلدارات والمشرفات اإلداريات بإدارة التربية والتعميم بمدينة مكة المكرمة ومحافظة جدة. 

 ، كمية التربية جامعة أـ القرى، مكة المكرمة.(رسالة ماجستير غير منشورة)
 (. درجة استخداـ مديري ومديرات المدارس الثانوية في محافظة 2010) .عاشور، محمد عمي

 287-259(، 7)6. مجمة جامعة الشارقة أربد لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت. 
والحفاظ  يتدعيـ بناء رأس الماؿ الفكر  ي(. دور المؤسسات المتعممة ف0202) .عبد الحميد، مسعد

بحث مقدم إلى مؤتمر تطوير رأس المال  .كومية العربيةالحبالمؤسسات عمى األصوؿ الفكرية 
 .الكويت المؤسسات الحكومية، يجديدة ف استراتيجيةنحو ، يناير  02-04، الفكري
مكانية تطبيقيا في الجامعات السعودية. (. 2007). العتيبي، ياسر رسالة ماجستير )إدارة المعرفة وا 

 مكة المكرمة.. كمية التربية، جامعة أـ القرى   (،غير منشورة
الحكومية الثانوية نحو تطبيق إدارة المعرفة في  المدارساتجاىات مديري (. 2010) .عثماف، عالـ

)رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة النجاح الوطنية،  المحافظات الشمالية في فمسطين.
 نابمس، فمسطيف.

 : عماف.دار يافا العممية ,مفاىيم االدارية الحديثةال. )2008)ياسر أحمد عربيات,
(.مدى تطبيؽ أبعاد المنظمات المتعممة في الجامعات السعودية: دراسة 2011العرفج, عبد المحسف.)

 .109-84 (،1)،مجمة آفاق جديدةحالة عمى جامعة الممؾ فيصؿ. 
. التعميمية لمبنات بمحافظة جدةإدارة المعرفة كمدخل لتطوير اإلدارة (. 2009الغامدي، نواؿ سعيد )

 . كمية التربية، جامعة أـ القرى، مكة المكرمة.(رسالة ماجستير غير منشورة)
(. االعتماد وضماف الجودة، تجربة جامعة الزرقاء االىمية. 2004قدادة، عيسى )و  غيث، عبد السالـ

 ، كمية العمـو التربوية، جامعة البحريف.مؤتمر جودة التعميم العالي
(. عمميات إدارة المعرفة وتأثيرىا في تحقيؽ الميزة التنافسية دراسة حالة لمجموعة 2009فالؽ، محمد  )

حول: المنافسة واالستراتيجيات التنافسية  ى الدولي الرابعقالممتاالتصاالت األردنية. 
 ، االردف. لممؤسسات الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدول العربية
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 . المؤسسة العربية لمتنمية اإلدارية، القاىرة.المعرفة إدارة(. 2005) .الديفالكبيسي، صالح 
إدارة المعرفة مدخل لتطوير اإلدارة المدرسية في المرحمة الثانوية (. 2013) .المحياني، مريـ راضي

)رسالة ماجستير غير  لمبنات من وجية نظر المديرات والمعممات بمدينة مكة المكرمة.
 التربية ، جامعة اـ القرى ، مكة المكرمة . كمية ،منشورة( 
(. إدارة المعرفة واالستثمار في رأس الماؿ الفكري لتحقيؽ التميز مؤشرات 2101) .الموزي، موسى

، بحث مقدم إلى مؤتمر تطوير رأس المال الفكري .ومعايير قياس االداء االداري العربي
 االردف.

(. أدوار رؤساء األقساـ األكاديمية لتطبيؽ مدخؿ إدارة المعرفة بالجامعات 2112) .محمد، أشرؼ
التعمم  –اإلتاحة –التعمم في مطمع األلفية الثالثة: الجودة  المؤتمر الدولي السابع:" .المصرية

 ، مصر .يوليو01-01في الفترة مف  مدى الحياة
بناء المقدرات الجوىرية "دراسة آلراء عينة دور عمميات إدارة المعرفة في (. 2011) .محمد، صفاء

)رسالة  من أساتذة المراكز البحثية والخدمية والمكاتب االستشارية في جامعة الكوفة.
 كمية التربية، جامعة الكوفة، الكوفة.، ماجستير غير منشورة(

االبداع لدى دور إدارة المعرفة لدى مديري المدارس الثانوية في تنمية (. 2012) .المشارفة، ىدى
)رسالة ماجستير غير منشورة( ، الجامعة  معممييم بمحافظات غزة و سبل تدعيمو.

 االسالمية، غزة.
بحث مقدم إلى (. دور إدارة المعرفة في تنمية واستثمار الموارد البشرية. 2010) .المطيراف، مطيراف

المؤسسات  يفستراتيجية جديدة انحو  يناير. 20-18، مؤتمر تطوير رأس المال الفكري
 الكويت. الحكومية،

 ر. دار الوراؽ لمنش(. إدارة المعرفة المفاىيم واالستراتيجيات والعمميات0224نجـ، عبود نجـ. )
 والتوزيع ، عم اف، األردف .

رسالة ). أثر خصائص المنظمة المتعممة في تحقيق التميز المؤسسي(.2010النسور، أسماء.)
 .األعماؿ، جامعة الشرؽ األوسط. كمية (ماجستير غير منشورة
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 تحكيم استبانو

 الفاضل :................................................ وفقو اهلل  الدكتور ستاذسعادة األ

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو ....... وبعد  
 توظيػؼ"  عػف ماجسػتير رسػالة بإعػداد الباحثػة تقػوـ " تقوـ الباحثػة بإعػداد رسػالة ماجسػتير عػف

 وجيػة مػف المتعممػة المنظمػة أبعػاد ضوء في األردنية الجامعات في األكاديمييف القادة لدى المعرفة إدارة
 لممعرفػػة األكػػادميف القػػادة توظيػػؼ مػدى إلػػى التعػػرؼ إلػػى الدراسػػة وتيػدؼ". التػػدريس ىيئػػة أعضػػاء نظػر
 درجػػة معرفػػة إلػػى تيػػدؼ كمػػا التػػدريس، ىيئػػة أعضػػاء نظػػر وجيػػة مػػف المتعممػػة المنظمػػة أبعػػاد ضػػمف
 (.الخبرة وسنوات األكاديمية، الرتبة الجنس،) متغيرات باختالؼ النظر وجيات اختالؼ

إدارة المعرفػػة ولتحقيػؽ ىػػذا الغػرض تػػـ تطػوير اسػػتبانو مكونػػة مػف محػػوريف ىمػا: المحػػور األوؿ 
ع مجػػػػاالت ىػػػػي )تفػػػػويض السػػػػمطة، والتحفيػػػػز الػػػػذاتي، والعمػػػػؿ فقػػػػرة موزعػػػػة عمػػػػى أربػػػػ 37مكونػػػػة مػػػػف 

فقػرة موزعػة عمػى أربػع  31ومكونة مف المنظمة المتعممة الجماعي، تطوير الشخصية(, والمحور الثاني 
ليكػػػرت  وأداء العمػػػؿ، والجػػػودة والتكمفػػػة(. وقػػػد صػػػممت وفقػػػًا لتػػػدرج مجػػػاالت ىػػػي) اإلبػػػداع، والمرونػػػة،

 ة، موافؽ، متردد غير موافؽ، غير موافؽ بشدة.الخماسي كالتالي: موافؽ بشد
ونظرًا لما تتمتعوف بو مف مكانة تربوية ىامة وخبرة في ىذا المجاؿ، وألىمية رأيكـ السديد في   

بػػداء رأيكػػـ حػػوؿ عباراتيػػا مػػف حيػػث  تحقيػػؽ أىػػداؼ ىػػذه الدراسػػة، نرجػػو التكػػـر بتحكػػيـ ىػػذه االسػػتبانو، وا 
 ، ومدى مناسبة الصياغة المغوية لمعبارات. انتمائيا لممحور أو عدـ انتمائيا

                                          

 الباحثة                                                                                   

 الرجاء كتابة البيانات التالية:
 

  االسم

  كاديميةالرتبة األ 

  جية العمل

 

 البيانات األولية: 
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 ( أماـ العبارة المناسبة فيما يأتي: الرجاء وضع عالمة )

 ( أنثى   )  (ذكر.    ) الجنس :

 ( إنسانية.  )       ( عممية   )   : الكمية

 مساعد. أستاذ(   )     مشارؾ أستاذ(   )      أستاذ(    الرتبة األكاديمية: )

 سنوات فأكثر.02(   )  سنوات 02( أقؿ مف   ) عدد سنوات الخبرة:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 م

 
 الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
الستراتيجيات النظرية 

 البنائية االجتماعية

دقة الصياغة اللغوية 
 وسالمتها

التعديل 
 المقترح

غير  منتمية
 منتمية

غير  مناسبة
 مناسبة

 المستمر التعمم فرص إيجاداألول:  مجالال
 الوطلىتح الوهاراخ لتحديد الفرصح الجاهعح تتيح  .1

 .الوستقثل في تكفاءج إلنجازها

     

 أهىر في آرائي إلتداء الكافيح الفرصح لي تتيح  .2

 .عولي
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 م

 
 الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
الستراتيجيات النظرية 

 البنائية االجتماعية

دقة الصياغة اللغوية 
 وسالمتها

التعديل 
 المقترح

غير  منتمية
 منتمية

غير  مناسبة
 مناسبة

 تشفافيح األخطاء لوناقشح الفرصح الجاهعح تتيح  .3

 .تكرارها وهنع هنها للتعلن

     

 األسالية على للتعرف األعضاء الجاهعح تدرب  .4

 .الطالب هع التعاهل في الحديثح

     

      ههاهي أداء في التصرف حريح تونحني  .5

 التعلن فرص عن هستور تشكل الجاهعح تثحث  .6

 الوستور

     

 الوىكلح الوهام أداء على قدراتي في اإلدارج يثق  .7

 إلي

     

 الوشكالخ هع للتعاهل اآللياخ الجاهعح تنوي  .8

 للتعلن فرصا   تاعتثارها

     

 لألعضاء الوتساويح الفرص الجاهعح تتيح  .9

 .الوؤتوراخ لحضىر

     

 أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:
.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 م

 
 الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
الستراتيجيات النظرية 

 البنائية االجتماعية

دقة الصياغة اللغوية 
 وسالمتها

التعديل 
 المقترح

غير  منتمية
 منتمية

غير  مناسبة
 مناسبة

 :الجماعي والتعاون الحوار تشجيعالمجال الثاني: 
      يقدر جيودي بالعمؿ.  .1

     يثير دافعيتي لممساىمة في تحقيؽ أىداؼ   .2
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 م

 
 الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
الستراتيجيات النظرية 

 البنائية االجتماعية

دقة الصياغة اللغوية 
 وسالمتها

التعديل 
 المقترح

غير  منتمية
 منتمية

غير  مناسبة
 مناسبة

 الجامعة.
والتعميمات عمى تطوير  األنظمةتساعدني   .3

 مياراتي في العمؿ.

     

      يوفر لي رؤسائي فرصة جيدة لتطوير ذاتي.  .4

يعزز السموكيات االيجابية لدى أعضاء ىيئة   .5
 التدريس. 

     

يؤمف بالخبرات الذاتية لدى أعضاء ىيئة   .6
 التدريس.

     

      بجيودي في العمؿ اإلدارةتثؽ   .7

      ميامي  ألداءالعمؿ  تتناسب ظروؼ  .8

مع الجيود التي  أتقاضاهيتناسب الراتب الذي   .9
 ابذليا في العمؿ 

     

يسمح لي نظاـ العمؿ المتبع في المؤسسة   .11
 بالمشاركة في اتخاذ بعض القرارات 

     

 أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:
.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 

 
 م

 
 الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
الستراتيجيات النظرية 

 البنائية االجتماعية

دقة الصياغة اللغوية 
 وسالمتها

التعديل 
 المقترح

غير  منتمية
 منتمية

غير  مناسبة
 مناسبة



100 
 

 
 م

 
 الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
الستراتيجيات النظرية 

 البنائية االجتماعية

دقة الصياغة اللغوية 
 وسالمتها

التعديل 
 المقترح

غير  منتمية
 منتمية

غير  مناسبة
 مناسبة

 المجال الثالث: العمل الجماعي
      يشرؾ أعضاء ىيئة التدريس في تخطيط العمؿ.  .1

      يشكؿ فرؽ العمؿ إلنجاز العمؿ داخؿ الكمية.  .2

      يحدد اليدؼ مف تكويف كؿ فريؽ.  .3

      فريؽ.يحدد المياـ واالختصاصات لكؿ   .4

يقوي روابط االتصاؿ بيف أعضاء ىيئة التدريس   .5
 بالقسـ.

     

مف التعاوف والمساعدة بيف زمالء  أجواءتتوافر   .6
 العمؿ 

     

 األداءجانب  إلىالفريؽ  أداءعمى  اإلدارةتركز   .7
 الفردي 

     

جماعات العمؿ داخؿ  أعضاءتسود الثقة بيف   .8
 المؤسسة 

     

      فرؽ العمؿ ما تتخذه مف قرارات تنفذ   .9

 أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:
...................................................................................................................................................

...................................................................................................................... 
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 م

 
 الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
الستراتيجيات النظرية 

 البنائية االجتماعية

دقة الصياغة اللغوية 
 وسالمتها

التعديل 
 المقترح

غير  منتمية
 منتمية

غير  مناسبة
 مناسبة

 المجال الرابع: تطوير الشخصية
الجامعة دورات تدريبية لتطوير مياراتي  تعد  .1

 الشخصية.

     

      والشعور باالستقرار. اإلحساسيوفر لدية   .2

      يوفر لدية فرصًا جيدة لمنمو الميني.  .3

يشجعني نظاـ المكافأة المطبؽ عمى التطوير   .4
 الذاتي.

     

الجامعة االحتياجات التدريبية لمعامميف  تحديد  .5
 فييا بشكؿ دوري

     

تستقطب خبرات محمية وعالمية كي يستفيد   .6
 العامموف مف خبراتيـ.

     

      تيتـ الجامعة بتطوير قدرات العامميف فييا   .7

 أشياءفرص التعمـ واكتساب الجامعة  توفر  .8
 جديدة في مجاؿ العمؿ

     

      تتبنى الجامعة خطة واضحة لمتدريب   .9

 أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:
.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
 

 المحور الثاني : الميزة التنافسية
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 م

 
 الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
الستراتيجيات النظرية 

 االجتماعيةالبنائية 

دقة الصياغة اللغوية 
 وسالمتها

التعديل 
 المقترح

غير  منتمية
 منتمية

غير  مناسبة
 مناسبة

 : السموك اإلبداعيولالمجال األ 
      في العمؿ الجامعي اإلبداعية األفكاريشجع   .1

      الجديدة في القسـ. األفكاريسمح لي بتجربة   .2

 األفكارالمادية لتطبيؽ  اإلمكاناتتتوافر   .3
 الجديدة في القسـ. اإلبداعية

     

يوفر مناخًا إداريًا وتربويًا يساعد عمى تنمية   .4
 .واإلبداعالتفكير 

     

يزودني بالتغذية الراجعة عف أدائي لمعرفة نقاط   .5
 ضعفي ألقـو بتقويميا ومراجعتيا.

     

تطرح الجامعة تخصصات جديدة تستجيب   .6
 لتطمعات المستفيديف.

     

 روح اإلبداع إلى خمؽ تحرص المؤسسة  .7
 واالبتكار

     

 أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:
.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
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 م

 
 الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
الستراتيجيات النظرية 

 البنائية االجتماعية

اللغوية دقة الصياغة 
 وسالمتها

التعديل 
 المقترح

غير  منتمية
 منتمية

غير  مناسبة
 مناسبة

 المرونة: ثانيالمجال ال
تضػػػػمف ليػػػػا االسػػػػتجابة  آليػػػػاتتمتمػػػػؾ الجامعػػػػة   .1

 السريعة الختيارات العامميف 

     

تمتمؾ الجامعة مرونة عالية في حجـ القبػوؿ بمػا   .2
 يتناسب مع الظروؼ المحيطة.

     

      حتياجات لمبرامج المحتضنة. اال الجامعةتوفر   .3

تمتمػػػػػػؾ الجامعػػػػػػة مرونػػػػػػة عاليػػػػػػة فػػػػػػي العمميػػػػػػات   .4
 اإلدارية.

     

تمتمؾ الجامعة مرونة عالية فػي حجػـ االسػتجابة   .5
لمتغيػػػرات الحاصػػػمة فػػػي حاجػػػات ورغبػػػات سػػػوؽ 

 العمؿ.

     

 الطمبػػػػات المتزايػػػػدة لعاممييػػػػا كمػػػػاً  الجامعػػػػةتمبػػػػي   .6
  ونوعاً 

     

       تواكب الجامعة ما يحدث مف تطورات وتغيرات  .7

 أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:
.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
 
 
 



104 
 

 
 م

 
 الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
الستراتيجيات النظرية 

 البنائية االجتماعية

دقة الصياغة اللغوية 
 وسالمتها

التعديل 
 المقترح

غير  منتمية
 منتمية

غير  مناسبة
 مناسبة

 أداء العمل: ثالثالمجال ال
      تنمي روح العمؿ الحر لدى المستفيديف.  .1

تحػػػػتفظ بالعناصػػػػر البشػػػػرية ذات الكفػػػػاءة لتقميػػػػؿ   .2
 الكمفة.

     

لمبرامج  تحسف إدارة الوقت لتنمية القيمة المضافة  .3
 الجديدة.

     

األسػػػموب الحػػػديث فػػػي تنميػػػة القػػػػدرات  تتبنػػػى  .4
 التنافسية لمبرامج.

     

      لمكفاءات اإلدارية التنظيمية المناسبة فرصاً  توفر  .5

تػػػػوفر االسػػػػتراتيجيات والعناصػػػػر البشػػػػرية القػػػػادرة   .6
 التخطيط طويؿ المدى. عمى

     

تمتمػػػػػؾ الجامعػػػػػة التقنيػػػػػات التكنولوجيػػػػػة الالزمػػػػػة   .7
 .المؤسسة يخدـ لتحويؿ المعرفة بما

     

 أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:
.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
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 م

 
 الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
الستراتيجيات النظرية 

 البنائية االجتماعية

دقة الصياغة اللغوية 
 وسالمتها

التعديل 
 المقترح

غير  منتمية
 منتمية

غير  مناسبة
 مناسبة

 الجودة والتكمفة: لرابعالمجال ا
تسػػػػػػػػػتقطب األفػػػػػػػػػراد ذو الكفػػػػػػػػػاءة مػػػػػػػػػف خريجػػػػػػػػػي   .1

 الجامعات.

     

عاليػػػػػػة  صػػػػػػداقيةتسػػػػػػعى لتقػػػػػػديـ خػػػػػػدمات ذات م  .2
 بالنسبة لممستفيد.

     

تحسيف جودة خدماتيا إلىتسعى الجامعة   .3       

      تتميز بقدرات عالية عمى االستجابة لمتطورات.  .4

      بالجودة في تقديـ خدماتياالجامعة  متـزت  .5

      حتـر آراء ومقترحات المستفيديفت  .6

      الجامعة خدمات متميزة قدـت  .7

تكمفػة لمسػيطرة عمػػى  بأقػؿالجامعػة خػدماتيا  تقػدـ  .8
 حصة سوقية اكبر 

     

لتخفػػػػػػػػيض حجػػػػػػػػػـ  األكفػػػػػػػػػاء تحػػػػػػػػتفظ بالعػػػػػػػػامميف  .9
 التكاليؼ 

     

تضػػػػػػمف ليػػػػػػا  وأسػػػػػػاليبالجامعػػػػػػة طػػػػػػرؽ  تبتكػػػػػػر  .11
 تخفيض التكمفة 

     

 أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:
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 الممحق الثاني

 كشف بأسماء األساتذة محكمي اداة الدراسة

 أسـ عضو ىيئة التدريس  الرتبة األكاديمية / الجامعة
/ جامعة الشرؽ األوسط أستاذ عبد الجبار البياتي أ.د.   
/ جامعة الشرؽ األوسط أستاذ  أ.د. عباس الشريفي 
/ جامعة الشرؽ األوسط أستاذ  أ.د. عبد الحافظ سالمة 
/ جامعة الشرؽ األوسط أستاذ  أ.د. غازي خميفة 
/ جامعة الشرؽ األوسط أستاذ  أ.د. محمود الحديدي 

األردنية/ الجامعة  أستاذ  أ.د. سالمة طناش  
/ جامعة مؤتة أستاذ ماجد خطاطبةد.   

األردنيةمشارؾ / الجامعة  أستاذ  د.صالح عبابنة 
 د. حمزة العساؼ    مساعد / جامعة الشرؽ األوسطاستاذ 
مساعد / جامعة الشرؽ األوسطاستاذ   د.فادي عودة 
مساعد / جامعة الشرؽ األوسطاستاذ   د. محمد بني مفرج 
مساعد / جامعة الشرؽ األوسطاستاذ   د. تغريد المومني 
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 الممحق الثالث االستبانة بصورتيا النيائية

 
   بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
 

 المحترم: /ة / الدكتور/ةستاذحضرة األ

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو ....... وبعد  
 األكةةاديميين القةةادة لةةدى المعرفةةة إدارة توظيةةف بػػإجراء دراسػػة ميدانيػػة بعنػػواف " ةقػػـو الباحثػػت   

 ".التةةدريس ىيئةةة أعضةةاء نظةر وجيةةة مةةن المتعممةة المنظمةةة أبعةةاد ضةةوء فةي األردنيةةة الجامعةةات فةي
والقيػػػػادة  تخصػػػػص اإلدارة العمػػػػـو التربويػػػػةالسػػػػتكماؿ متطمبػػػػات الحصػػػػوؿ عمػػػػى درجػػػػة الماجسػػػػتير فػػػػي 

 فػػػي األكػػػاديمييف القػػػادة لػػػدى المعرفػػػة إدارة درجػػػة توظيػػػؼ إلػػػى. حيػػػث تيػػػدؼ الدراسػػػة التعػػػرؼ التربويػػػة
لى معرفػة و ، التدريس ىيئة أعضاء نظر وجية مف المتعممة المنظمة أبعاد ضوء في األردنية الجامعات ا 

الجامعػة،  صػفةو  األكاديميػة، والكميػة، والرتبػة الجػنس،درجة اختالؼ وجيات النظر باختالؼ متغيػرات )
 (.الخبرة ومصدر الحصوؿ عمى اخر مؤىؿ، وسنوات

مجػاالت ىػي  خمسػةفقرة موزعة عمػى  (58)مكونة مف  استبانةولتحقيؽ ىذا الغرض تـ تطوير 
نشػػػاء أنظمػػػة لمشػػػاركة المعرفػػػة ، الحػػػوار والتعػػػاوف الجمػػػاعي وتشػػػجيع، إيجػػػاد فػػػرص الػػػتعمـ المسػػػتمر) وا 

 وقػد صػممت وفقػًا لتػدرجوتكػويف رؤيػة جماعيػة مشػتركة، والقيػادة االسػتراتيجية الداعمػة لمػتعمـ(،  ،والتعمـ
 يرجػو الباحػث فػإف لػذا منخفضة، منخفضة جدًا.، متوسطة، كبيرة، كبيرة جداً ليكرت الخماسي كالتالي: 

 ( عالمة بوضع وصدؽ، وذلؾ وموضوعية جدية االستبانة بكؿ ىذه فقرات عمى إلجابةبا التكـر منكـ
 جمعيا سيتـ التي البيانات بأف عمماً . نظركـ وجية مف الموافقة لدرجة مناسبة ترونيا التي الخانة ( في

 .العممي فقط البحث ألغراض ستستخدـ
 

 الباحثة                                              

 البيانات األولية: 

االردنية الياشميةالمممكة   

العالي وزارة التعميم  

الشرق األوسطةة ةامعةج  
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 ( أماـ العبارة المناسبة فيما يأتي: الرجاء وضع عالمة )
 ( أنثى   )  (ذكر.    ) الجنس :

 ( إنسانية.  )       ( عممية   )   : الكمية
 مساعد. أستاذ(   )     مشارؾ أستاذ(   )      أستاذ(    : )الرتبة األكاديمية

 ( خاصة.  )      ( حكومية   )الجامعة التي أعمل بيا:  صفة

  .   ( جامعة أجنبية  )   ( جامعة عربية   )مصدر الحصول عمى آخر مؤىل: 

 سنوات فأكثر.02(   )  سنوات 02( أقؿ مف   ) عدد سنوات الخبرة:

 العبارة م
 التوظيفدرجة 

 منخفضة جداً  منخفضة متوسطة كبيرة كبيرة جدا

      إيجاد فرص التعمم المستمراألول:  مجالال 
      يتيح القائد األكاديمي الفرصة لمناقشة األخطاء بشفافية.  .1
يتيح القائد األكاديمي الفرصة لتحديد الميارات المطموبة إلنجازىا بكفاءة   .2

 في المستقبل.
     

      يوفر القائد األكاديمي الوقت المناسب لمتعمم.  .3
القائد األكاديمي اآلليات لمتعامل مع المشكالت باعتبارىا فرصًا ينمي   .4

 لمتعمم
     

ينمي القائد األكاديمي قيمة التعاون لمساعدة العاممين بعضيم البعض   .5
 عمى التعمم.

     

      يوفر مختمف مصادر التعمم.  .6
      يتيح الفرص المتساوية لمعاممين لحضور المؤتمرات.  .7
      األساليب الحديثة في التعامل مع الطالب. العاممين عمىيعرف   .8
      يستثمر طاقات العاممين ذوي التجارب في توليد المعرفة  .9

      يقدم تسييالت إدارية لحث العاممين عمى توليد المعرفة.  .11
      يضع تصورًا مناسبًا لمموازنة الالزمة لتوليد المعرفة  .11
      االبتكار المعرفييوجد بيئة محفزة عمى   .12
      يعزز المبادرة بين العاممين لكشف المعرفة   .13
      يعقد)ندوات، ورش عمل .. الخ( لتعزيز توليد المعرفة.  .14
      تشجيع الحوار والتعاون الجماعي: ثانيال مجالال 
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 العبارة م
 التوظيفدرجة 

 منخفضة جداً  منخفضة متوسطة كبيرة كبيرة جدا

      يوفر الفرص الالزمة لبناء الثقة بين العاممين.  .15

      عالقات بناءة.إلى  يمقبولة تؤد المناقشات كتفاعالتيشجع   .16

      يشجع الحوار واالستفسار عن األساليب الحديثة في التعمم.  .17

      يعزز مبدأ االستماع لوجيات نظر العاممين قبل الحكم عمييا.  .18

      يكافئ فرق العمل عمى إنجازاتيا.  .19
      يعالج المشكالت والتحديات عن طريق تشكيل فرق عمل متخصصة .  .21
      يمنح فرق العمل حرية كافية لتكييف أساليبيم وفقًا لمتطمبات العمل.  .21
      يأخذ بتوصيات فرق العمل )المجان( في اتخاذ قراراتيا.  .22
      يوثق التجارب الجديدة لالستفادة منيا  .23
      يشجع التعاون في التفكير عند معالجة مشكالت العمل الجامعي.  .24

      : إنشاء أنظمة لمشاركة المعرفة والتعمم :لثالمجال الثا 
      يمتمك سجالت الكترونية حديثة عن ميارات العاممين.  .25
يوفر مختمف وسائل االتصال المتبادل: مثل نظم االقتراحات، ولوحات   .26

 اإلعالنات اإللكترونية، واالجتماعات المفتوحة وغيرىا.

     

الواقع والمأمول تتفق مع متطمبات يوفر مقاييس لقياس الفجوة بين   .27
 االعتماد.

     

      يوفر قنوات اتصال مع جامعات أخرى لمشاركة المعرفة والتعمم.  .28
      يحتفظ بقاعدة بيانات حديثة عن إنجازات العاممين.  .29

يوفر أنظمة حديثة تساعد في الحصول عمى المعمومات المطموبة   .31
 بسيولة.

     

      التنظيمية التي تسيل عممية تنظيم المعرفة .يطور مياراتو   .31

      يعتمد عمى قواعد بيانات تزوده بمعمومات معرفية تعميمية.  .32

      يصنف البيانات والمعمومات حسب أىميتيا لالستفادة العممية منيا.  .33

      لدرجة نجاح الكمية في انتاج المعرفة يجري تقييماً   .34
      :رؤية جماعية مشتركةتكوين  :رابعالمجال ال 
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 العبارة م
 التوظيفدرجة 

 منخفضة جداً  منخفضة متوسطة كبيرة كبيرة جدا

      يوفر رؤية جماعية مشتركة معمنة عبر الكمية.  .35
      يشرك العاممين في تطوير رؤية الكمية المستقبمية.  .36
      يشجع العاممين عمى المبادرات البناءة في تطوير رؤية جماعية مشتركة.  .37
      يمزم العامون في إنجاز أعماليم برؤية الجامعة .  .38
ينمي ثقافة التمكين لتحمل مسئولية تحديد المشكالت ووضع حمول   .39

 مناسبة ليا
     

      يتيح استخدم برامج الوسائط المتعددة لمتشارك في المعرفة.  .41
      يتبادل األفكار والممارسات المعرفية مع العاممين.  .41
      يستخدم البريد االلكتروني لتبادل المعرفة مع العاممين.  .42
      يوفر آليات لتسييل توزيع المعرفة واالعالن عنيا.  .43
      يقوي العالقة بين العاممين والمراكز التدريبية والبحثية.  .44
      يتعاون مع العاممين لالستفادة من المعرفة البحثية واعداد االبحاث.  .45
      : القيادة االستراتيجية الداعمة لمتعمم :لخامسالمجال ا 

      استراتيجية داعمة لعمميتي التعميم والتعمميضع خطط   .46
      يفوض في اتخاذ القرارات.  .47
      يشرك العاممين في تحديث المعمومات الخاصة بتوجيات الجامعة.   .48
      يحرص عمى تطابق قراراتو مع قيم الجامعة.  .49
      يحرص عمى ربط الكمية بالبيئة الخارجية لتحقيق المنافع المتبادلة.  .51
      يقيم تطبيق العاممين لممعرفة عند أدائيم .  .51
      يوظف التكنولوجيا في حل المشكالت.  .52
      يوجو العاممين إلى آليات استخدام المعرفة المتوفرة.  .53
يوجو العاممين إلجراء األبحاث اإلجرائية لإلسيام في تطوير العمل   .54

 الجامعي.
     

      تقف في طريق تطبيق المعرفة يقوم بإزالة كافة العوائق التي  .55
      يدعم عمميات دمج المعرفة في كافة األنشطة.  .56
      يوظف المعرفة المكتبية في حل المشكالت التي تواجو العاممين  .57
      يتواصل مع الخبراء لتدريب العاممين عمى استخراج المعرفة.  .58
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 شاكرين لكم حسن تعاونكم
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