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 واالعتماد اجلودة ضمان معايري حتقيق يف املعرفة إدارة دور
 العربية باململكة احلكومية اجلامعات يف األكادميي

 * السعودية
 **المطمقتركي بن عمي حمود 

 

 

 

 

 

 

 .حائل بجامعة العممي البحث عمادة قبل من ممول البحث *
 عميد شؤون المكتبات والمشرف العام عمى كرسي معالي الدكتور ناصر بن إبراهيم الرشيد _ المشاركأستاذ إدارة التعميم العالي  **
 .جامعة حائل _لدراسات منطقة حائل  
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 واالعتماد اجلودة ضمان معايري حتقيق يف املعرفة إدارة دور
 العربية باململكة احلكومية اجلامعات يف األكادميي

 السعودية
تيدف ىذه الدراسة لمتعرف عمى دور إدارة المعرفة في  _الممخص

الجودة واالعتماد األكاديمي في الجامعات تحقيق معايير ضمان 
الحكومية بالمممكة العربية السعودية، وذلك في خمس مجموعات ىي: 
السياق المؤسسي، جودة التعمم والتعميم، دعم تعميم الطالب، دعم 
البنية التحتية، اإلسيامات االجتماعية. واستخدم الباحث المنيج 

داة لجمع المعمومات، الوصفي المسحي في دراستو، واالستبانة أ
وطبقيا عمى جميع رؤساء األقسام األكاديمية بجامعة الممك سعود 
وجامعة حائل، وكان من أىم نتائجيا ما يمي: أن أفراد الدراسة يوافقون 
بدرجة عالية جدا عمى دور إدارة المعرفة في تحقيق معايير ضمان 

السياق  الجودة واالعتماد األكاديمي في المجاالت التالية: مجال
المؤسسي، مجال جودة التعمم والتعميم، مجال دعم تعميم الطالب، 
مجال دعم البنية التحتية، مجال اإلسيامات االجتماعية، ال توجد 
فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد الدراسة حول دور إدارة 
المعرفة في تحقيق معايير ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي في 

الجامعة، : )الحكومية السعودية باختالف المتغيرات التالية الجامعات
في رئاسة القسم األكاديمي(  الخدمةطبيعة القسم األكاديمي، سنوات 

 .وخرجت الدراسة إلى عدة توصيات ومقترحات

. المقدمة1  
تعتبر إدارة المعرفة من أىم المصطمحات اإلدارية الحديثة،      

االستفادة من تطبيقاتيا  التي بدأت العديد من المؤسسات
وعممياتيا المختمفة، فعممية تشخيص واكتساب وتيذيب ونشر 
وحفظ واستثمار المعرفة الضمنية والظاىرة التي تمتمكيا الكوادر 
البشرية في المؤسسات، تمعب دورا حيويا في نجاحيا ونموىا 

 .وتطّورىا وتحقيق أىدافيا
 النمو[ أن إدارة المعرفة تمّكن المؤسسة من 1حيث يؤكد حامد ] 

والتطوير الدائم، وتكون عمى استعداد دائم لمنمو والتطوير، وذلك 
عن طريق االستعانة بالمعرفة الفردية والجماعية والتنظيمية لكل 
الموارد البشرية لممؤسسة، وفي ظل ىيكل تنظيمي مرن 

د ارة فّعالة لممعرفة وارتفاع في وتكنولوجيا معمومات مناسبة وا 
 .مستوى الرضا بين العاممين فييا والمتعاممين معيا

[ أن اليدف الحقيقي إلدارة المعرفة ىو 2] كما تؤكد غبور      
تحقيق الفاعمية واالستمرارية لممؤسسات، وبالرغم من أن أصل 
إدارة المعرفة وجدت في مجال األعمال، إال أن ممارساتيا 

المجاالت األخرى، وقد لوحظ العديد من المميزات انتشرت في 
التي تقدميا تطبيقات إدارة المعرفة لممؤسسات مثل تحسين 
االتصال عمى كافة المستويات اإلدارية وتشجيع ثقافة المشاركة، 
مما يدفع بقوة إلى ضرورة تبني تطبيق إدارة المعرفة، حيث لم 

أىمية إدارة المعرفة  يعد خافيا عمى الباحثين والقيادات التعميمية
ودورىا في رفع كفاءة العممية التعميمية واالرتقاء بأداء مؤسسات 
التعميم العالي وتحقيق أىدافيا بعوائد أفضل وتكاليف أقل، بل إن 
االلتزام بتطبيق إدارة المعرفة غدا من ضرورات البقاء لمؤسسات 

جين التعميم العالي كيانا وسمعة في وقت لم يعد فيو عدد الخري
 .وحده مقياس الكفاءة ومعيار األداء

ونظرا ألىمية تحقيق معايير ضمان الجودة واالعتماد       
األكاديمي لمجامعات الحكومية بالمممكة العربية السعودية، التي 
أصبحت ضرورة حتمية الستمرار وتطّورىا، ولكون إدارة المعرفة 

عديد من من أىم المصطمحات اإلدارية الحديثة، الذي يحقق ال
المزايا واألدوار الميمة عند تطبيقو وتبّنيو، تبرز أىمية الوقوف 

سيامو في تحقيق معايير ضمان الجودة واالعتم  اد ـــــــــــعمى دوره وا 
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 .األكاديمي لتمك الجامعات
 مشكمة الدراسة. 2

لقد أكدت العديد من الدراسات واألبحاث عمى أىمية إدارة       
بصفة عامة ولمجامعات عمى األخص المعرفة لممؤسسات 

لتحقيق العديد من المميزات، ومن ذلك ما أكده خميل وآخرون 
[ بأن إدارة المعرفة لم تنل االىتمام الكافي من قبل المؤسسات 3]

بصورة عامة، عمى الرغم من أن المعرفة ىي مفتاح نجاحيا 
حاضرا ومستقبال، فالمؤسسة ذات المعرفة الغنية والتي تدير 

عرفة بنجاح تستطيع أن تتقدم إلى مستوى جيد من الجودة الم
 .واإلبداع والكفاءة

[ أن الجامعات بطبيعتيا مؤسسات 4كما تؤكد العيدروس ]      
قائمة عمى المعرفة، فيي بحاجة إلى إدارة أصوليا المعرفية حتى 
تستطيع أن تؤدي رسالتيا بالشكل المطموب، فظيرت إدارة 

لسيادة المعرفة في ىذا العصر، فأصبحت المعرفة نتيجة حتمية 
من أىم مدخالت التطوير والتغيير، وبالتالي تستطيع إحداث نقمة 
نوعية في مستوى أداء أىم مؤسسات المجتمع أال وىي 
دارة المعرفة وفق ىذا المنظور ستكون قادرة عمى  الجامعات، وا 
أنيا تمثل مدخال ميما لتحقيق الجودة في الجامعات، من خالل 

 .سياماتيا في تحسين العمميات اإلدارية المختمفة داخل الجامعةإ
وبالنظر إلى ما حددتو الييئة الوطنية لمتقويم واالعتماد       

األكاديمي بالمممكة العربية السعودية من معايير ضمان الجودة 
واالعتماد األكاديمي، وىي المستخدمة لمحكم عمى الجودة 

نت عمى ما يمكن اعتباره بشكل عام واالعتماد األكاديمي التي بيّ 
ممارسات جيدة في مؤسسات التعميم العالي التي ينبغي 
توضيحيا حتى يمكن لممؤسسات أن تشير إلييا في إجراءات 
ضمان الجودة الداخمية، كما يمكن استخداميا من قبل المقومين 

 ].13] الخارجيين كمعايير لمتقويم
جامعات الحكومية تعتبر وحيث إن إدارة المعرفة في ال       

منظومة متكاممة مترابطة من العمميات المتعمقة بتشخيص 
وتيذيبيا وحفظيا ونشرىا واستثمارىا، فعممية  واكتسابياالمعرفة 

تشخيص المعرفة فييا تيدف إلى التعرف عمى واقع المعرفة 

المتوافرة داخميا بمصادرىا ووسائميا ومجاالت حاجة مؤسسات 
معرفة الخارجية التي تحتاجيا والفجوة بينيما. المجتمع ليا، وال

وتعزيز عممية إنتاج المعرفة واكتسابيا بما يحقق الرقي بالرصيد 
المعرفي ليا، والسمو بعممية اإلبداع واالبتكار داخميا. وتسييل 
عممية تيذيب المعرفة داخميا بما يضمن االستفادة الكاممة من 

لمعرفة فييا وتحقيق درجة المعرفة المتاحة. وتطوير عممية نشر ا
عالية من تدفقيا بين األوساط األكاديمية. وتحديث عممية حفظ 

وتحقيق  المعرفة فييا بما يضمن بقاءىا وسيولة الرجوع إلييا.
االستثمار المعرفي الذي تمتمكو لتوظيفو في حل المشكالت، 
وتطوير البرامج، ودعم اتخاذ القرارات داخميا، وخارجيا من 

 .ويق ليا في مختمف مؤسسات المجتمعخالل التس
 –حسب عمم الباحث  –وعمى الرغم من ذلك فميس ىناك        

دراسة ميدانية تتعرف عمى دور إدارة المعرفة في تحقيق معايير 
ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي في الجامعات الحكومية 

قيام بالمممكة العربية السعودية، وىذا ما تسعى الدراسة الحالية ال
بو عبر تساؤليا الرئيس: ما دور إدارة المعرفة في تحقيق معايير 

كومية ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي في الجامعات الح
  ؟بالمممكة العربية السعودية

 أسئمة الدراسةأ. 
 :ىدفت الدراسة لإلجابة عمى األسئمة التالية 
الجودة ما دور إدارة المعرفة في تحقيق معايير ضمان . 1

واالعتماد األكاديمي في الجامعات الحكومية بالمممكة العربية 
السعودية ممثمة بالمجاالت التالية: السياق المؤسسي، جودة 
التعمم والتعميم، دعم تعميم الطالب، دعم البنية التحتية، 
اإلسيامات االجتماعية، من وجية نظر رؤساء األقسام 

 األكاديمية؟
لداللة اإلحصائية بين إجابات أفراد ىل توجد فروق ذات ا .2

الدراسة حول دور إدارة المعرفة في تحقيق معايير ضمان الجودة 
واالعتماد األكاديمي في الجامعات الحكومية بالمممكة العربية 

الجامعة، طبيعة القسم ) السعودية باختالف المتغيرات التالية
 ؟(األكاديمي، سنوات الخدمة في رئاسة القسم األكاديمي



4122015
 

218 

 أهداف الدراسةب. 
 :ىدفت الدراسة لمتعرف عمى ما يمي 
التعرف عمى دور إدارة المعرفة في تحقيق معايير ضمان . 1

الجودة واالعتماد األكاديمي في الجامعات الحكومية بالمممكة 
 العربية السعودية ممثمة بالمجاالت التالية: السياق المؤسسي،

الطالب، دعم البنية التحتية، جودة التعمم والتعميم، دعم تعميم 
اإلسيامات االجتماعية، من وجية نظر رؤساء األقسام 

 .األكاديمية
التعرف عمى الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين إجابات . 2

أفراد الدراسة حول دور إدارة المعرفة في تحقيق معايير ضمان 
الجودة واالعتماد األكاديمي في الجامعات الحكومية بالمممكة 

الجامعة، طبيعة ) العربية السعودية باختالف المتغيرات التالية
 (.القسم األكاديمي، سنوات الخدمة في رئاسة القسم األكاديمي

 أهمية الدراسةج. 
 :تبرز أىمية الدراسة من خالل النقاط التالية

تناولت الدراسة موضوعي إدارة المعرفة وضمان الجودة . 1
الجامعات، والمذان يعتبران من أىم واالعتماد األكاديمي في 

وأحدث الموضوعات في إدارة التعميم العالي، ويحتاجان مزيدا 
من الدراسات واألبحاث لكشف المزايا والتطبيقات والعالقات 
واألدوار وخصوصا فيما بينيما، وىذا ما تسعى إليو الدراسة 

 .الحالية
سيام إدارة المعرفة وعممياتيا ا. 2 لمختمفة في إن تحديد دور وا 

تحقيق معايير ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي لمجامعات، 
يسيم في توعية القائمين عمى شؤونيا في االستفادة من تطبيقات 
وعمميات إدارة المعرفة نحو التوجو إلى األسموب اإلداري األمثل 

 .لتحقيق الجودة واالعتماد األكاديمي ليا
 -حسب عمم الباحث  –تعتبر ىذه من الدراسات القالئل . 3

والتي تناولت دور عمميات إدارة المعرفة المتكاممة بدءا من 
تشخيص واكتساب وتيذيب المعرفة وانتياء بنشرىا واستثمارىا 
في تحقيق معايير ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي في 

 .الجامعات الحكومية بالمممكة العربية السعودية

 حدود الدراسةد. 
ضوعية: اقتصرت ىذه الدراسة لمتعرف عمى الحدود المو  -1

دور إدارة المعرفة في تحقيق معايير ضمان الجودة واالعتماد 
األكاديمي والتي حددتيا الييئة الوطنية لمتقويم واالعتماد 

، وذلك السعوديةاألكاديمي لمجامعات الحكومية بالمممكة العربية 
الرسالة أ. ) في خمس مجموعات ىي: أوال. السياق المؤسسي

واألىداف، ب. السمطات واإلدارة، ج. إدارة ضمان الجودة 
أ. التعمم والتعميم( ثالثا. ) والتطوير( ثانيا. جودة التعمم والتعميم

دارة الطالب، ب. مصادر ) دعم تعميم الطالب أ. خدمات دعم وا 
المرافق والتجييزات، ب.  أ.) التعمم( رابعا. دعم البنية التحتية

يط المالي، ج. عمميات التوظيف( خامسا. اإلدارة والتخط
العالقات المؤسسية مع  البحث، ب. أ.) اإلسيامات االجتماعية

المجتمع(، من خالل عمميات إدارة المعرفة الرئيسة بدءا من 
 .تشخيص واكتساب وتيذيب المعرفة وانتياء بنشرىا واستثمارىا

امعة الحدود المكانية: جميع رؤساء األقسام األكاديمية بج -2
 .الممك سعود وجامعة حائل

الحدود الزمانية: أجريت الدراسة خالل الفصل الثاني من  -3
 .ىـ 1436 -1435العام الجامعي 

 مصطمحات الدراسةه. 
إدارة المعرفة: العممية المنظمة الواعية التي يتم من خالليا 
نتاجيا وتيذيبيا وحفظيا ونشرىا  تشخيص المعرفة واكتسابيا وا 

لتحسين العمل والخدمات في الجامعات الحكومية  واستثمارىا
 .بالمممكة العربية السعودية

معايير ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي: يقصد بيا في ىذه 
الدراسة الممارسات الجيدة التي أوردتيا الييئة الوطنية لمتقويم 
واالعتماد األكاديمي بالمممكة العربية السعودية التي تضمن 

من أول مرة والتحسين المستمر، ويتيح ليا الحصول  األداء الجيد
عمى شيادات رسمية تؤكد أن البرنامج أو المؤسسة التعميمية 

 .يفيان بتمك الممارسات الجيدة
 اإلطار النظري والدراسات السابقة. 3

 النظريلدراسة ويشتمل عمى اإلطار تناول ىذا المبحث أدبيات ا
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 :باإلطار النظري عمى النحو التالي مبتدئاً والدراسات السابقة، 
 :أوال: اإلطار النظري

 :عمميات إدارة المعرفة •
تناول بعض الباحثين والكّتاب عمميات إدارة المعرفة، وممن      

 :تناول الرئيسة منيا دون التفصيل ما يمي
[ أن العمميات الرئيسة إلدارة 5ذىب "ريشارد" وآخرون ]      

اء المعرفة والوصول إلييا ، ونقميا، المعرفة تتمثل في: إنش
[ عمميات إدارة المعرفة 6وتطبيقيا. كما تناولت "بران" وآخرون ]

عند كل من "ألفي" و"مارويك" وىي كما يمي: االقتناء والفيرسة، 
والترشيح والتصنيف، والدمج، والتوزيع، والتطبيق أو االستخدام. 

ة عند كل من فكما تناولت أيضا الدراسة عمميات إدارة المعر 
وىي كما يمي: الشراء، والتنظيم،  "ىوسبل" و"وىينستون"

والتخزين، والحفظ، والتحميل، واإليجاد، واإلظيار، والتوزيع، 
[ أن العمميات الرئيسة إلدارة 9والتطبيق. كما ذكر "كوكس" ]

المعرفة ىي عمى النحو التالي: التوليد، والتدوين، النقل. أما 
[ فيي كما يمي: 10المعرفة عند العمي وآخرين ]عمميات إدارة 

تشخيص المعرفة، واكتسابيا، وتوليدىا، وتخزينيا، وتطويرىا 
[ إلى عمميات إدارة 11] وتوزيعيا، وتطبيقيا. كما تطّرق الكبيسي

المعرفة فذكر أنيا تحتوي عمى العمميات التالية: تشخيص 
يعيا، وتطبيقيا، المعرفة وتحديد أىدافيا، وتوليدىا، وخزنيا، وتوز 

دامتيا  .وتنظيميا، واسترجاعيا، وا 
[ عمميات إدارة المعرفة إلى عمميات 12وقد قّسم الشمري ]     

وىذه  رئيسة، فأوال: تشخيص المعرفة، وثانيا: اكتساب المعرفة:
العممية تشمل عممية إنتاج وتوليد المعرفة واكتسابيا، وثالثا: 

المعرفة، وخامسا: نشر المعرفة، تيذيب المعرفة، ورابعا: حفظ 
وسادسا: استثمار المعرفة، وكل عممية من العمميات السابقة 

 .يندرج تحتيا عمميات فرعية
 :معايير ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي •

لقد حددت الييئة الوطنية لمتقويم واالعتماد األكاديمي      
االعتماد بالمممكة العربية السعودية معايير ضمان الجودة و 

 األكاديمي، في خمس مجموعات ىي: أوال. السياق المؤسسي

أ. الرسالة واألىداف، ب. السمطات واإلدارة، ج. إدارة ضمان )
أ. التعمم والتعميم( ) الجودة والتطوير( ثانيا. جودة التعمم والتعميم

دارة الطالب، ب. ) ثالثا. دعم تعميم الطالب أ. خدمات دعم وا 
المرافق والتجييزات،  أ.) عا. دعم البنية التحتيةمصادر التعمم( راب

ب. اإلدارة والتخطيط المالي، ج. عمميات التوظيف( خامسا: 
العالقات المؤسسية مع  البحث، ب. أ.) اإلسيامات االجتماعية

 ].13المجتمع( ]
ويمكن اإلشارة إلى دليل وجود تمك المعايير في المجاالت       

ات تناولتيا الييئة الوطنية لمتقويم السابقة من خالل عدة ممارس
واالعتماد األكاديمي في أدلتيا، من أىميا ما يأتي: دراسة 

ومدى استيعابيا ودعميا، ودليل التقويم  صيغة الرسالة نفسيا،
تقويم المناخ التنظيمي. ذاتي، وتحميالت تقييم المخاطر، و ال

 وتقويم الطالب والخريجين وأرباب العمل عن جودة البرامج،
ورضاىم عن مصادر التعمم، وجودة المرافق والخدمات، وبيانات 
الميزانية وتقارير مراجعة حساباتيا مع نسب النفقات، ومعايير 
التوظيف والترقية وتقويم األداء ودعم التطوير، وخطة تنمية 
البحوث، ومعايير التقييم والترقية ألعضاء ىيئة التدريس، 

خدمة المجتمع، وتقارير وسياسات تسويق األبحاث، وسياسات 
العالقات مع المجتمع، وغيرىا من الممارسات الجيدة المرتبطة 

 ].14] بتمك المجاالت الخمس
 :ثانيا: الدراسات السابقة

من خالل االطالع عمى العديد من الدراسات واألبحاث       
 -حسب عمم الباحث  –المتعمقة بموضوع الدراسة لم يمحظ 

لمدراسة الحالية، وعمى الرغم من ذلك دراسة ميدانية مشابية 
 :فيمكن تصنيف وتقسيم الدراسات السابقة عمى النحو التالي

أوال: دراسات تناولت دور إدارة المعرفة في تحسين وترشيد 
 :القرار

[ 15إلى دراسة السرحاني ] اإلشارةلعمو من المناسب        
ة في التي ىدفت إلى التعرف عمى واقع تطبيقات إدارة المعرف

مجتمعي الدراسة: الييئة الممكية لمجبيل، وشركة كيان 
لمبتروكيماويات من حيث اتجاىات وآراء مجتمعي الدراسة، 
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ومصادر المعرفة المستخدمة، وممارسات عمميات إدارة المعرفة 
المنفذة، ومدى توافر التقنيات والوسائل واستخدام النظم، ومعرفة 

يجابياتيا ومتطمباتيا، واألسباب التي تستدعي  معوقاتيا وا 
تنفيذىا، وتوصمت الدراسة إلى ما يمي: أظيرت كل من الييئة 
الممكية بالجبيل وشركة كيان السعودية لمبتروكيماويات اىتمامًا 
ن كان ىذا االىتمام لم يشتمل عمى  بتطبيقات إدارة المعرفة وا 
كافة عمميات إدارة المعرفة بشكل مؤسساتي كما لم يتم إدراجيا 

اليياكل اإلدارية الخاصة بياتين المنظمتين، يرى أفراد ضمن 
عينة الييئة الممكية بالجبيل، وشركة كيان السعودية 
لمبتروكيماويات إن أىم إيجابيات إدارة المعرفة أنيا تساعد في 
تحسين عممية صنع القرارات، يعتقد أفراد عينة الييئة الممكية 

فيذ تطبيقات إدارة بالجبيل بأن أىم األسباب التي تستدعي تن
المعرفة في منظمتيم ىي: رفع مستوى جودة الخدمات، ثم 
تحقيق رضا العمالء، في حين يرى أفراد عينة شركة كيان 
لمبتروكيماويات أن أىم األسباب ىي رفع مستوى جودة 
الخدمات، ثم مجاراة التطورات الجديدة في إدارة الشركات، ثم 

 .ت والمنظمات األخرىمواجية المنافسة الحادة مع الشركا
[ دراسة ىدفت إلى معرفة أثر 16كما أجرى الزريقات ]      

إدارة المعرفة في فاعمية اتخاذ القرار في الشركات االستخراجية 
األردنية، ولتحقيق ىدف الدراسة تم تصميم استبانة وتطويرىا 
لغرض جمع البيانات وتوزيعيا عمى أفراد عينة الدراسة والبالغ 

مبحوثًا، وتوصمت الدراسة إلى نتائج من أىميا:  )443) عددىم
أن تصورات المبحوثين لمتغير إدارة المعرفة كان مرتفعا حيث 

(، كما أن تصورات المبحوثين لمتغير فاعمية اتخاذ 3.60) بمغ
، أيضا أشارت النتائج إلى )3.63) القرار كان مرتفعا حيث بمغ

ى فاعمية اتخاذ القرار في أن ىنالك أثًرا ألبعاد إدارة المعرفة عم
 الشركات االستخراجية األردنية، وأن إدارة المعرفة فسرت

%( من التباين في بعد فاعمية اتخاذ القرار، كما أوصت 59.4)
الدراسة بضرورة أن تبنى الشركات االستخراجية األردنية فمسفة 
إدارية وأساليب تنظيمية تدعم تطبيق إدارة المعرفة من قبل 

لعميا، وذلك عن طريق العمل عمى تخصيص الموارد اإلدارة ا

المالية البشرية الكافية وغرس ثقافة تنظيمية مرنة وتعاونية تدعم 
 .المعرفة والمشاركة فييا لتحقيق فاعمية اتخاذ القرار

[ بدراسة ىدفت لمتعرف عمى أثر إدارة 1كما قام حامد ]       
دمت الدراسة المنيج المعرفة عمى اتخاذ القرارات اإلدارية، واستخ

الوصفي واالستبانة أداة لجمع المعمومات، وكان من أبرز نتائج 
الدراسة ما يمي: أن إدارة المعرفة أثبتت جدواىا في شتى 

الصناعية، الصحية، التعميمية(، إن إدارة (  المجاالت والمنظمات
المعرفة تؤثر ايجابيا عمى األداء العممي والسموك، إن معظم 

لتي تناولت العالقة بين إدارة المعرفة واتخاذ القرارات الدراسات ا
اإلدارية ىي دراسات نظرية، كما أن الدراسات التطبيقية التي 
تناولت العالقة بين إدارة المعرفة واتخاذ القرارات اإلدارية تناولت 
مرحمة واحدة من مراحل إدارة المعرفة وىي مرحمة نشر المعرفة 

ىناك عالقة سمبية ذات داللة  دون بقية المراحل األخرى،
إحصائية بين كل من نشر المعرفة وتطبيقيا واتخاذ القرارات 
اإلدارية، وتختمف ىذه النتيجة عما توصمت إليو العديد من 
الدراسات السابقة وىذا يرجع إلى انخفاض درجة كل من كفاية 
وكفاءة األصول المعرفية سواء لمادية والبشرية المستخدمة في 

 .عرفة وتطبيقيا في البنوك التجارية السعوديةنشر الم
[ دراسة ىدفت لمتحقق من تأثيرات 17] وأجرى " نيكوالس       

إدارة المعرفة عمى عمميات اتخاذ القرار في المنظمات، 
واستخدمت دراسة الحالة منيجا ليا، والمقابمة أداة لجمع 

موظفا في  351المعمومات، وأجريت خالل أربع سنوات عمى 
ركات مختمفة بأوروبا، وكان أبرز نتائج الدراسة ما يمي: إدارة ش

المعرفة ليا تأثير إيجابي عمى عمميات اتخاذ القرار، كما تعمب 
إدارة المعرفة دورا رئيسا في تحسين وتطوير ميارات اتخاذ 
القرارات، كما أن استراتيجيات إدارة المعرفة تحدد أوجو وأشكال 

 .عمميات اتخاذ القرار
يا: دراسات تناولت دور إدارة المعرفة في تحقيق اإلبداع ثان

 :وتعزيزه
[ الكشف عن دور إدارة المعرفة 18تناولت دراسة قديد ]       

من خالل عممياتيا: إنشاء المعرفة واكتسابيا، ترميز وخزن 
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المعرفة، نشر المعرفة، تطبيق المعرفة( في تفعيل اإلبداع عمى 
دية والعموم التجارية وعموم التسيير مستوى كمية العموم االقتصا

بجامعة الجزائر، موضحة درجة ممارسة وواقع عمميات إدارة 
المعرفة واإلبداع في الكمية، وقد توصمت إلى أن إدارة المعرفة 
تمارس بدرجة متوسطة وليا تأثير مقبول في اإلبداع، رغم أن 

بد من ولتفعيل اإلبداع ال ثقافة اإلبداع شبو منعدمة في الكمية،
 .تطبيق إدارة المعرفة بشكل أوسع

[ معرفة دور إدارة المعرفة 19كما تناول مرعي وآخرون ]      
في تحقيق اإلبداع وأجريت بالمعيد التقني بالموصل عمى عينة 

( تدريسيا وقد خمصت الدراسة إلى وجود 30) عشوائية مكونة من
فة وتحقيق عالقة ارتباط وأثر ذو داللة إحصائية بين إدارة المعر 

 .اإلبداع
[ دراسة ىدفت لمتعرف عمى أثر 20وأجرى طو وآخرون ]      

عمميات إدارة المعرفة في قدرات التفكير اإلبداعي في المكتبة 
المركزية / جامعة الموصل، فضال عن الوصول إلى أساليب 
وطرائق عممية تساعد المنظمة المبحوثة في تعزيز أدائيا عن 

فكير اإلبداعي، حيث يتمكن الفرد من طريق تحسين قدرات الت
إنتاج الكثير من األفكار المبدعة، وتستطيع المنظمة المبحوثة 
من مواجية وحل المشكالت التي تعترضيا. واستخدمت الدراسة 
االستبانة أداة لجمع المعمومات والمنيج الوصفي أسموبا لمدراسة، 

تاجات وبعد تحميل البيانات، توصل البحث إلى عدد من االستن
كان أىميا: تبين أن ىناك عالقة ارتباط معنوية موجبة وأثر بين 
عمميات إدارة المعرفة والقدرات اإلبداعية بموجب معامل االرتباط 

 .عمى مستوى المنظمة المبحوثة
[ بدراسة ىدفت الدراسة إلى ربط المعرفة 21] وقام الغالبي      

بعد توليدىا بإطار العمميات اإلبداعية في المنظمة. وكان أىم 
النتائج ما يمي: أصبحت المعرفة المورد االستراتيجي األساسي 
والحرج لممنظمات في بيئة العمل المعاصرة، إن المنظمات 

ات رائدة القادرة عمى توليد منتجات وخدمات إبداعية، ىي منظم
في مجال توليد المعرفة واستخداميا، ضرورة أن تعي القيادة 
العميا في المنظمات أىمية تشخيص ما يشكل رأس مال معرفي 

من الموارد البشرية لدييا لغرض االستفادة منيا وتطويرىا 
باستمرار لجعميا القاعدة األساسية لعمميات اإلبداع التنظيمي، قد 

كالية تتمثل بإحجاميا عن القيام تجد المنظمة نفسيا في إش
بالتدريب والتطوير لعدم إمكان ربط ىذا اإلنفاق بمردود ايجابي، 
وىذا يعني أن ال معرفة متولدة وال قدرات إبداعية واضحة، وىنا 
عمى إدارة المنظمة أن تعيد النظر بمجمل إجراءات توليد 

 .عالمعرفية وتوضيح السبل والطرائق المناسبة لربطيا باإلبدا
ثالثا: دراسات تناولت دور إدارة المعرفة في تحقيق الجودة بشكل 

 :عام
[ عبر 22يمكن االستئناس بما قام بو خصيب وآخرون ]      

دراستو التي ىدفت لمكشف عن العالقة بين المعرفة الضمنية 
ببعدييا التقني والمعرفي من جية وبين مستوى جودة المنتج 

من جية أخرى، وتوصمت  لشركات االتصاالت الفمسطينية
الدراسة إلى أن المعرفة الضمنية ببعدييا التقني والمعرفي ترتبط 
ارتباطا معنويا بأبعاد الجودة الثمانية لممنتج فتصميم المنتج 
وخصائصو التي يجب أن تراعي مشاعر اآلخرين تجاىو ومن 
ثم عمق الخبرة المتعمقة بمنتج الشركة بشكل عام وبالتالي سيولة 

وصوال إلى قدرتو عمى االمتزاج بالمعرفة العامة لممستيمك،  تقبمو
وأخذ مكانو الالئق بو في قاعدة المعرفة التنظيمية لممستيمك 
ومن ثم اكتساب القدرة عمى االنتقال من حالة الوعي إلى حالة 
الالوعي لدى المستيمك مع عدم تناقضو مع المعتقدات والمثل 

 باإليجابيةنتج والمستيمك السائدة. واتصاف العالقة بين الم
بحيث يتطابق المنتج مع النماذج العقمية والمخططات العقمية 
لديو، كل ذلك يشكل حالة من التفاعل القوي والفاعل بين 
المعرفة الضمنية كجزء من المعرفة العامة وجودة المنتج 
المفترضة من قبل المستيمك والتي يتوقع توافرىا باستمرار في 

 .تي يعامل معيامنتج الشركة ال
[ دراسة ىدفت لمتعرف عمى درجة 4] كما أجرى العيدروس      

ممارسة جامعة أم القرى لعمميات إدارة المعرفة ودرجة إدراك 
أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة إلدارة المعرفة وأىميتيا بتحقيق 
الجودة في الجامعة، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي 
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سة، وكان من أبرز النتائج ما يمي: يرى أفراد واالستبانة أداة لمدرا
العينة عمى وجود ممارسة متوسطة الدرجة لعمميات إدارة المعرفة 
في جامعة أم القرى، وأن مساىمة إدارة المعرفة بالجامعة في 
تحقيق الجودة متوسطة، أن ىناك قصورا في دورا الجامعة في 

 .تطبيق إدارة المعرفة لتحقيق الجودة من خالليا
[ بيدف التعريف بمفيوم 3وجاءت دراسة خميل وآخرون ]      

إدارة المعرفة وأىميتيا وأثرىا في تحقيق مبادئ الجودة الشاممة، 
واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي واالستبانة أداة لجمع 
المعمومات، وكانت أبرز نتائجيا ما يمي: تعد المعرفة أداة 

ممة من خالل تحديد تشجع عمى تحقيق جودة شا استراتيجية
موارد المنظمة وقدراتيا وحاجاتيا المستقبمية، إن إدارة المعرفة 
تعزز استراتيجيات عمل المنظمة األخرى مثل تحقيق الجودة 
عادة اليندسة والتطوير التنظيمي والتعمم التنظيمي إذا  الشاممة وا 
أنيا تحقق التركيز المالئم لمحصول عمى المعرفة وتنميتيا 

يا لتحقيق ميزتيا التنافسية في العصر الجديد، إن واستغالل
موضوعات إدارة المعرفة عكست حاجة المنظمات المعاصرة ألن 
تحتفظ بقابميات كبيرة عمى المرونة والتي تمكنيا من االستجابة 
لمتطورات والتغيرات وال سيما تمك التي ال يمكن التنبؤ بيا واليوم 

زة التنافسية الذي يستند إلى يعد ىذا مدخال ميما في دراسات المي
  .الموارد البشرية حصرا

[ دراسة ىدفت لمتعرف عمى العالقة بين 23وأجرى يانغ ]     
إدارة المعرفة وجودة المنتج الجديد، واستخدمت الدراسة المنيج 
الوصفي المسحي، واالستبانة أداة لجمع المعمومات، وتكونت 

ات الصناعية في قادة وموظفي الشرك 225عينة الدراسة من 
ىونغ كونغ، وخرجت بعدة نتائج أىميا: وجود عالقة طردية 
موجبة بين إدارة المعرفة وجودة المنتج الجديد، إسيام درجة 
مشاركة الموظف في نشر المعرفة يؤثر بشكل ممحوظ عمى 
جودة المنتجات الجديدة، ىناك عالقة قوية بين تنوع األفكار 

 .ت الصناعيةوابتكارات التسويق لدى الشركا
دراسة ىدفت لمتعرف عمى  [24كما أجرى " يوان ىونغ ]      

دارة الجودة الشاممة،  تأثير إدارة المعرفة عمى التعمم التنظيمي وا 

واستخدم الباحث المنيج الوصفي الوثائقي، وخرجت بعدة نتائج 
من أىميا: تؤثر إدارة المعرفة تأثيرا ايجابيا عمى التعمم التنظيمي 

دارة  الجودة الشاممة عند تطبيقيا في المنظمات، كما خرجت وا 
 .الدراسة بنموذج مقترح إلدارة المعرفة في المنظمات

رابعا: دراسات تناولت دور إدارة المعرفة في تحقيق التميز 
 :المؤسسي وتعزيز األداء

[ من 25يمكن القول إن دراسة الكريمين وآخرون ]      
يا في ىذا المجال، فقد ىدفت الدراسات التي يمكن االستشياد ب

لمتعرف عمى العالقة بين متطمبات إدارة المعرفة وتنمية الموارد 
البشرية األكاديمية في كميات التربية بالجامعات األردنية 

أكاديميين،  ( أساتذة409) الرسمية، تكون مجتمع الدراسة من
 وتم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية وقد بمغ عددىم

( أستاذا أكاديميا، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن مدى 200)
تنمية الموارد البشرية في كميات التربية جاءت متوسطة عمى 
جميع مجاالتيا كما جاءت درجة توافر متطمبات إدارة المعرفة 
متوسطة في جميع مجاالتيا كما بينت نتائج الدراسة إلى وجود 

الموارد البشرية ومتطمبات  عالقة إيجابية دالة إحصائيا بين تنمية
إدارة المعرفة في كميات التربية بالجامعات األردنية الرسمية، 
وأوصت الدراسة إلى وضع نظام لمحوافز يشجع األساتذة 

 .األكاديميين عمى تطبيق معارفيم وخبراتيم والمشاركة فييا
[ دراسة ىدفت إلى قياس 26وآخرون ] وأجرى سميحات       

أثر ممارسة عمميات إدارة المعرفة في األداء باستخدام بطاقة 
تقييم األداء المتوازنة في الشركات الصناعية متوسطة وصغيرة 
الحج، ويتكون مجتمع الدراسة من جميع الشركات الصناعية 
المتوسطة وصغيرة الحجم والبالغ عددىا في مدينة عمان في 

( شركة، حيث اعتمدت ىذه الدراسة 8690) القطاعات كافة
( شركة متوسطة وصغيرة الحجم من 649) عمى عينة مؤلفة من

الشركات العاممة في قطاع األلبسة، واستخدمت الدراسة االستبانة 
كطريقة لجمع البيانات من عينة الدراسة. وتوصمت الدراسة إلى 

إدارة المعرفة في وجود أثر ذي داللة إحصائية لممارسة عمميات 
استخدام المؤشرات المالية والعمميات الداخمية وخدمة العمالء 
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والنمو والتعمم واالىتمام بالموظفين والبيئة كأبعاد لبطاقة تقييم 
 .األداء المتوازنة

[ دراسة ىدفت لمتعرف عمى العالقة 2] كما أجرت غبور      
دراسة الواقع  بين إدارة المعرفة وتطوير األداء في الجامعات مع

الحالي إلدارة المعرفة وأىم معوقات تطبيقيا في جامعة 
المنصورة، ىذا باإلضافة إلى تقديم تصور مقترح الستخدام إدارة 
المعرفة في تطوير األداء بمؤسسات التعميم العالي في مصر، 
واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي واالستبانة أداة لجمع 

تائج الدراسة ما يمي: إن إدارة المعمومات، وكان من أبرز ن
المعرفة عممية إدارية تتعامل مع المعارف واألفراد بمنيج يعتمد 

التنظيم، التوليد، التداول( لممعرفة من أجل تحقيق التميز ) عمى
لممؤسسات، إن إدارة المعرفة قد أصبحت ضرورة ال غنى عنيا 

مؤسسات في بيئة األعمال الحالية وال سيما الجامعات باعتبارىا 
 .مجتمعية تربوية في المقام األول

[ من دراسة 27كما يمكن االستشياد بما أجراه داسي ]       
تناولت موضوع دور إدارة المعرفة في تحقيق الميزة التنافسية في 

( مديرا في 54) المصارف الحكومية السورية، واستيدفت الدراسة
ري ومديرات( مدير عام، معاون مدير عام، مدي) اإلدارة العميا
( مصارف حكومية سورية، واستخدمت الدراسة 6) يعممون في

المنيج الوصفي واالستبانة أداة لمدراسة، وخرجت الدراسة بوجود 
عالقة معنوية بين إدارة المعرفة والميزة التنافسية بالمصارف 

 .الحكومية السورية
[ بدراسة سعت إلى اختبار 29كما قام البطاينة ]      

الرئيسة المتعمقة بأثر ممارسة الفعاليات الرئيسة إلدارة  الفرضيات
المعرفة والمتمثمة بتشخيص واكتساب وتوليد وتخزين وتوزيع 

( استبانة 144) وتطبيق المعرفة عمى األداء التنظيمي تم توزيع
( استبانة صالحة 122) عمى مستوى اإلدارة العميا حيث أعيدت

وصمت إلييا الدراسة ما يمي: لمتحميل، وكانت أبرز النتائج التي ت
قبول الفرضيات البديمة المتعمقة بأثر عمميات توليد وتوزيع 
واستخدام المعرفة عمى األداء التنظيمي ورفض الفرضيات البديمة 
المتعمقة بأثر عمميات تشخيص واكتساب وتخزين المعرفة عمى 

األداء التنظيمي، ويوصي الباحث بالتأكيد عمى المبادرة الفردية 
واستخدام الخبراء في مجال المعرفة وأخيرا االىتمام بعمميات 

 .التشخيص، االكتساب وخزن المعرفة
دراسة لمتعرف عمى العالقة  [28تسانغ ىو ]وأجرى "      

تمكين إدارة المعرفة ومؤشرات األداء، واستخدمت الدراسة المنيج 
الوصفي المسحي، واالستبانة أداة لجمع المعمومات، وطبقت 

موظف في القطاعات الصناعية بتايوان، وكان من  550ى عم
أىم نتائج الدراسة ما يمي: وجود عالقة ايجابية بين إدارة المعرفة 
ومؤشرات األداء الجيد، تؤدي عممية خمق المعرفة واستيعابيا من 

 . قبل الموظفين دورا بارزا في عمميات التشغيل ورضا العمالء
رة المعرفة في تطوير الخطط خامسا: دراسات تناولت دور إدا

 :والبرامج التعميمية
لعل من المناسب االستشياد في ىذا المجال بدراسة المنيع       

التي ىدفت لمعرفة العالقة بين إدارة المعرفة وتطوير  [30]
الخطط والبرامج التعميمية في الجامعات السعودية، وتقديم نموذج 

الدراسة إلى ما يمي: أن مقترح لتمك العالقة، حيث توصمت نتائج 
الجامعات السعودية ركزت عمى إدارة المعرفة الخارجية مثل 
مراكز التميز الخارجي واستقطاب األساتذة والباحثين المتميزين 
وبرنامج التوأمة العالمية وكراسي البحث العممي والخدمات 
القائمة عمى المعرفة وحاضنات األعمال وغيرىا، وبالرغم من 

أن معظم الجامعات السعودية لم تركز عمى مواطن  أىميتيا إال
المعرفة الداخمية مثل الخطط والبرامج التعميمية، أن ىناك فجوة 
بين إدارات المعرفة في الجامعات السعودية والخطط والبرامج 
التعميمية في تمك الجامعات وذلك اقترح نموذج لسد تمك الفجوة 

تعميمية في اإلدارات بواسطة دمج الخطط األكاديمية والخطط ال
الحالية لممعرفة، أن ما تم من جيود كبيرة في تحقيق االعتماد 
في الجامعات السعودية لم يمس حتى اآلن التطوير الداخمي 
لمحتويات المقررات والتخصصات فقد تكون البرامج والكميات 
معتمدة أكاديميا ولكن مخرجاتيا قد تسيم في زيادة بطالة 

 .عالخريجين في المجتم
 



4122015
 

224 

 :عمى الدراسات السابقة التعقيب
من خالل استعراض الدراسات السابقة، يمكن القول إنو       

ليس ىناك دراسة مشابية لمدراسة الحالية من حيث تناول دور 
إدارة المعرفة في تحقيق معايير ضمان الجودة واالعتماد 
األكاديمي لمجامعات الحكومية والمعتمدة من الييئة الوطنية 

ويم واالعتماد األكاديمي بالمممكة العربية السعودية، وعمى لمتق
الرغم من ذلك فقد تناولت بعض الدراسات دور إدارة المعرفة في 

[ ودراسة الزريقات 15تحسين وترشيد القرار، كدراسة السرحاني ]
[ واتفقت نتائجيما في التأكيد عمى 17ودراسة نيكوالس ] [16]

 ترشيد القرار، أما دراسة حامددور إدارة المعرفة في تحسين و 
[ فقد اختمفت معيما، فقد أكدت عمى الدور السمبي إلدارة 1]

المعرفة في تحسين وترشيد القرار وقد عزت ذلك إلى ضعف 
كفاية كفاءة الموارد المعرفية لممصارف السعودية، وىذا ال ينطبق 

أما الدراسة الحالية فيي ال  عمى الموارد المعرفية لمجامعات.
تكتفي بالتعرف عمى دور إدارة المعرفة في تحسين القرار بل 
يمتد إلى كافة جوانب العمل اإلداري واألكاديمي لمجامعات، 
والتعرف عمى ذلك من خالل وجية نظر رؤساء األقسام 
األكاديمية بالجامعات وىذا ما يميز الدراسة الحالية التي يقوم بيا 

 .الباحث
سات دور إدارة المعرفة في تحقيق كما تناولت بعض الدرا       

[ 19[ ودراسة مرعي وآخرون ]18اإلبداع وتعزيزه كدراسة قديد ]
[، وقد أكدت تمك 21[ ودراسة الغالبي ]20ودراسة طو وآخرون ]

الدراسات عمى الدور االيجابي إلدارة المعرفة في تحقيق اإلبداع 
ي وتعزيزه، بينما سعت الدراسة الحالية إلى أشمل من ذلك ف

التعرف عمى دور إدارة المعرفة في كافة معايير الييئة الوطنية 
لمتقويم واالعتماد األكاديمي لضمان جودة واعتماد الجامعات 
بالمممكة العربية السعودية، وىذا أيضا ما يبرر القيام بيذه 

 .الدراسة الحالية
وتطرقت بعض الدراسات إلى دور إدارة المعرفة في        

[ 22بشكل عام، كدراسة خصيب وآخرون ]تحقيق الجودة 
[، ودراسة يانغ 3] ودراسة خميل وآخرون [4ودراسة العيدروس ]

[ وقد أكدت تمك الدراسات إلى 24] ودراسة " يوان ىونغج [23]
الدور اإليجابي إلدارة المعرفة في تحقيق جودة الخدمات 
 والمنتجات ورضا المستفيدين، واختمفت الدراسة الحالية معيا في
مجاالت ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي، فقد سعت لمتعرف 
عمى دور إدارة المعرفة في تحقيق معايير السياق المؤسسي 
وجودة التعمم والتعميم ودعم تعميم الطالب ودعم البنية التحتية 
واإلسيامات االجتماعية وفقا لممعايير المعتمدة لتمك المجاالت، 

الحالية تضع معالم الطريق  وبالتالي فإجراء مثل الدراسة
لمجامعات نحو الدور الذي يمكن أن تمعبو إدارة المعرفة نحو 

 .ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي ليا
وتناولت بعض دراسات تناولت دور إدارة المعرفة في        

تحقيق التميز المؤسسي وتعزيز األداء، كدراسة الكريمين 
[ 2[ ودراسة غبور ]26ن ][ ودراسة سميحات وآخرو 25وآخرون ]

[ ودراسة " تسانغ ىو 29[ ودراسة البطاينة ]27ودراسة داسي ]
واتفقت الدراسة الحالية معيا في تناول دور إدارة المعرفة  [28]

في تحقيق التميز المؤسسي والميزة التنافسية وتعزيز األداء، 
لكنيا لم تقتصر عمى تمك الجوانب بل شممت أيضا كافة أوجو 

 .اإلداري واألكاديمي المناط بالجامعاتالعمل 
[ جزء من أىداف ىذه 30كما تناولت دراسة المنيع ]       

الدراسة وىو التعرف عمى دور إدارة المعرفة في تطوير الخطط 
والبرامج التعميمية، ولكنيا لم تشمل معرفة دور إدارة المعرفة في 

ة لمتقويم المجاالت واألبعاد األخرى التي حددت الييئة الوطني
واالعتماد األكاديمي كمعايير لضمان جودتيا واعتمادىا 
األكاديمي، وأيضا في إجراء ىذه الدراسة عمى جامعة الممك 
سعود أحد أىم الجامعات الحكومية العريقة، وجامعة حائل أحد 

 .أىم الجامعات الحكومية الناشئة بالمممكة العربية السعودية
 جراااتواإل الطريقة. 4

 منهج الدراسة .أ
 .استخدم الباحث المنيج الوصفي المسحي

 مجتمع الدراسة  ب.
 اختار الباحث جامعة الممك سعود كإحدى الجامعات الحكومية   



 
 

225 

العريقة وجامعة حائل كإحدى الجامعات الحكومية الناشئة 
لتطبيق دراستو عمى جميع رؤساء األقسام األكاديمية بتمك 

أداة الدارسة عمييم جميعا ووصل الجامعتين، بحيث تم توزيع 
 :عدد االستبانات الصالحة لمتحميل عمى النحو التالي

 1جدول 
)االستبانات مجتمع الدراسة  الجامعة م

 (التي تم توزيعها
نات االستبا)أفراد الدارسة 

 (الصالحة لمتحميل
 النسبة

 % 72.7 72 99 جامعة الممك سعود 1
 % 98.3 58 59 جامعة حائل 2

 % 82.2 130 158 المجموع
 [31]ي وزارة التعميم العال

( أن نسبة االستبانات الصالحة 1) من الجدول رقم يتضح      
% من مجموع 72.7 لمتحميل من جامعة الممك سعود بمغت

االستبانات التي تم توزيعيا بجامعة الممك سعود، ونسبة 

% 98.3 االستبانات الصالحة لمتحميل من جامعة حائل بمغت
ن مجموع االستبانات التي تم توزيعيا بجامعة حائل. وىي نسبة أ

 .جيدة يمكن االعتماد عمييا في تحميل إجابات أفراد الدراسة
 :لمعمومات األوليةأواًل: وصف أفراد الدراسة: ا

 2جدول 
 ) توزيع أفراد الدراسة وفق المتغيرات التالية )اسم الجامعة، طبيعة القسم األكاديمي، عدد سنوات الخدمة برئاسة القسم األكاديمي

 النسبة العدد التصنيف المتغيرات
 55.4 72 جامعة الممك سعود اسم الجامعة

 44.6 58 حائل جامعة
 19.2 25 التخصصات اليندسية طبيعة القسم األكاديمي

 14.6 19 التخصصات الطبيعية
 29.2 38 التخصصات الطبية
 36.9 48 التخصصات اإلنسانية

 40.0 52 سنتان فأقل برئاسة القسم األكاديمي الخدمةعدد سنوات 
 60.0 78 أكثر من سنتين

 100.0 130 المجموع
أن عدد أفراد الدراسة الذين  (2)من الجدول رقم  يتضح       

بينما  (%55.4)بنسبة بمغت  (72)ينتمون لجامعة الممك سعود 
من  (%44.6) بنسبة بمغت (58)بمغ عددىم بجامعة حائل 

أن أفراد الدراسة الذين  يتضحالمجموع الكمي ألفراد الدراسة. كما 
بينما بمغ عدد  (%19.2)بنسبة بمغت  (25)تخصصيم ىندسي 

كما بمغ  (%14.6)بنسبة بمغت  (19)الذين تخصصيم طبيعي 
، أما الذين (%29.2)بنسبة بمغت  (38)الذين تخصصيم طبي 

 (%36.9)بنسبة بمغت  (48)تخصصيم إنساني فبمغ عددىم 
أن عدد أفراد الدراسة الذين  تضحيمن مجموع أفراد الدراسة. كما 

 (52)بمغ سنوات خدمتيم برئاسة القسم األكاديمي سنتان فأقل 
، بينما بمغ عدد الذين خدمتيم أكثر من (%40)بنسبة بمغت 

 .من مجموع أفراد الدراسة (%60) بنسبة بمغت (78)سنتين 

 أداة الدراسةج. 
وتم تصميميا تم اعتماد االستبانة كأداة لجمع بيانات الدراسة 

باالستفادة من الدراسات السابقة في ذات المجال وبعدىا تم 
التحقق من صالحية االستبانة لمتطبيق الميداني من خالل 

 :الخطوات التالية
 :صدق أداة الدراسة

 :الصدق الظاىري لألداة –أ 
لمتعرف عمى مدى صدق أداة الدراسة في قياس ما وضعت      

مجموعة من المختصين وفي ضوء لقياسو تم عرضيا عمى 
 .آرائيم تم إعداد أداة ىذه الدراسة بصورتيا النيائية

 :صدق االتساق الداخمي لألداة –ب 
 بعد التأكد من الصدق الظاىري ألداة الدراسة تم تطبيقيا ميدانياً  
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وعمى بيانات أفراد الدراسة تم حساب معامل االرتباط بيرسون 
انة حيث تم حساب معامل لمعرفة الصدق الداخمي لالستب

االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات االستبانة بالدرجة 

الكمية لممحور الذي تنتمي إليو العبارة كما توضح الجداول 
 :التالية

 3جدول 
 (33 = االستطالعية: نالعينة ) معامالت ارتباط بنود األداة بالدرجة الكمية لممجال المنتمية إليه

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م المجال
 **0.7456 8 **0.8684 1 السياق المؤسسي

2 0.8135** 9 0.8262** 
3 0.8660** 10 0.8013** 
4 0.7215** 11 0.6545** 
5 0.9155** 12 0.8045** 
6 0.7001** 13 0.6803** 
7 0.5890** 14 0.7910** 

 **0.8398 3 **0.9094 1 التعمم والتعميمجودة 
2 0.9274** 4 0.8722** 

 **0.8293 7 **0.8469 1 دعم تعميم الطالب
2 0.8110** 8 0.9274** 
3 0.7453** 9 0.7443** 
4 0.8140** 10 0.8993** 
5 0.9049** 11 0.7803** 
6 0.8965**   

 **0.8071 8 **0.8257 1 دعم البنية التحتية
2 0.8205** 9 0.7045** 
3 0.6427** 10 0.5365** 
4 0.8897** 11 0.9038** 
5 0.8312** 12 0.8819** 
6 0.7088** 13 0.7886** 
7 0.8706** 14 0.6706** 

 **0.8989 9 **0.8674 1 اإلسيامات االجتماعية
2 0.9002** 10 0.8837** 
3 0.8532** 11 0.8268** 
4 0.7308** 12 0.9111** 
5 0.8781** 13 0.6484** 
6 0.8483** 14 0.9120** 
7 0.8790** 15 0.8975** 
8 0.5401** 16 0.8568** 

  0.01 مستوى عند دالة** 
 االرتباط معامالت جميع أن( 3) رقم الجدول من يتضح       

 ىناك أن يشير مما 0.01 داللة مستوى عند إحصائية دالة
 األول لممجال الكمية والدرجة عبارة كل بين قويا داخميا اتساقا

 معامالت جميع أن يتضح كما. المؤسسي بالسياق والمتعمق
 أن يشير مما 0.01 داللة مستوى عند إحصائية دالة االرتباط
 لممجال الكمية والدرجة عبارة كل بين قوياً  داخمياً  اتساقاً  ىناك
 جميع أن يتضح كما. والتعميم التعمم بجودة والمتعمق الثاني
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 مما 0.01 داللة مستوى عند إحصائية دالة االرتباط معامالت
 الكمية والدرجة عبارة كل بين قويا داخميا اتساقا ىناك أن يشير

 أن يتضح أيضا. الطالب تعميم بدعم والمتعمق الثالث لممجال
 0.01 داللة مستوى عند إحصائية دالة االرتباط معامالت جميع
 والدرجة عبارة كل بين قوياً  داخمياً  اتساقاً  ىناك أن يشير مما

 أخيرا وظير. التحتية البنية بدعم والمتعمق الرابع لممجال الكمية

 داللة مستوى عند إحصائية دالة االرتباط معامالت جميع أن
 عبارة كل بين قويا داخميا اتساقا ىناك أن يشير مما 0.01
 باإلسيامات والمتعمق الخامس لممجال الكمية والدرجة

 .االجتماعية
 :األداة ثبات: ثانياً 
 :يمي ما خالل من الدراسة أداة ثبات بيان يمكن

 4 جدول
 (33 =ن : االستطالعية العينة)الدراسة  ومجاالت ألبعاد كرونباخ ألفا ثبات معامالت

 معامل ثبات ألفا كرونباخ عدد العبارات البعد/المجال
 0.96 14 المجال األول: السياق المؤسسي
 0.94 4 المجال الثاني: جودة التعمم والتعميم
 0.96 11 المجال الثالث: دعم تعميم الطالب
 0.95 14 المجال الرابع: دعم البنية التحتية

 0.98 16 المجال الخامس: اإلسيامات االجتماعية
 0.99 59 الثبات الكمي لألداة

 لمجاالت الثبات معامل أن( 4) رقم الجدول من يتضح      
 بجودة وثانيا المؤسسي بالسياق أوال والمتعمقة الخمس الدراسة
 التحتية البنية دعم ورابعا الطالب تعميم دعم وثالثا والتعميم التعمم

 ،0.96) :التوالي عمى بمغت االجتماعية اإلسيامات وخامسا
 أداة تباث عمى يدل وىذا( 0.98 ،0.95 ،0.96 ،0.94
 .لمتطبيق ومناسبتيا الدراسة
 :الدراسة أداة تصحيح

  لتحديد التالي األسموب الباحث استخدم النتائج تفسير لتسييل   

 وزن إعطاء تم حيث. األداة عبارات عمى اإلجابة مستوى
 ،4 = عالية بدرجة أوافق ،5 = جداً  عالية بدرجة أوفق: )لمبدائل
 ال ،2 = منخفضة بدرجة أوافق ،3 = متوسطة بدرجة أوافق
 مستويات خمسة إلى اإلجابات تمك تصنيف تم ثم ،(1 = أوافق

 :التالية المعادلة خالل من المدى متساوية
=  األداة بدائل عدد( ÷ قيمة أقل -قيمة أكبر= ) الفئة طول

(5-1 ÷ )5  =0.80 
 :التالي التصنيف عمى لنحصل

 5 جدول
 البحث أداة في المستخدم التدرج وفق لمفئات توزيع

 مدى المتوسطات الوصف
 5.00 – 4.21 أوافق بدرجة عالية جداً 
 4.20 – 3.41 أوافق بدرجة عالية
 3.40 – 2.61 أوافق بدرجة متوسطة
 2.60 – 1.81 أوافق بدرجة منخفضة

 1.80 – 1.00 ال أوافق
 . النتائج5

 ضمان معايير تحقيق في المعرفة إدارة دور ما: األول السؤال
 بالمممكة الحكومية الجامعات في األكاديمي واالعتماد الجودة
 المؤسسي، السياق: التالية بالمجاالت ممثمة السعودية العربية
 التحتية، البنية دعم الطالب، تعميم دعم والتعميم، التعمم جودة

 األقسام رؤساء نظر وجية من االجتماعية، اإلسيامات
 األكاديمية؟

 من الجزء ىذا عمى اإلجابة يمكن :المؤسسي السياق مجال: أوال
 :التالية اإلحصائية األساليب خالل من السؤال
 :واألىداف الرسالة: األول البعد
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 6 جدول
 الجودة ضمان معايير تحقيق في المعرفة إدارة دور حول الدراسة عينة إلجابات تنازلياً  وترتيبها الحسابية والمتوسطات المئوية والنسب التكرارات

 واألهداف الرسالة مجال في األكاديمي واالعتماد
المتوسط  درجة الموافقة العبارات م

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
عالية 
 جداً 

 ال أوافق منخفضة متوسطة عالية

تؤدي عممية نشر المعرفة في الجامعة  3
عمى تنويع وتجديد وسائل نشر رسالتيا 

 وأىدافيا.

 1 0.77 4.53  5 7 32 86 ت
% 66.2 24.6 5.4 3.8  

الجامعة تعمل عممية نشر المعرفة في  2
عمى توفير وسائل مناسبة لنشر رسالتيا 

 وأىدافيا.

 2 0.74 4.51  3 10 35 82 ت
% 63.1 26.9 7.7 2.3  

تضمن عممية استثمار المعرفة في  5
 االستراتيجيةالجامعة عمى اتخاذ القرارات 

 عمى ضوء رسالتيا وأىدافيا.

 3 0.77 4.50  1 19 24 85 ت
% 65.9 18.6 14.7 0.8  

تسيم عممية تشخيص المعرفة داخل  1
الجامعة عمى اكتشاف األفراد المتميزين 
في امتالك المعرفة الخاصة بصياغة 

 رسالتيا وأىدافيا.

 4 0.72 4.49  1 14 35 80 ت
% 61.5 26.9 10.8 0.8  

تقوم عممية نشر المعرفة في الجامعة عمى  4
واألىداف تحويل المعرفة المتعمقة بالرسالة 

من المستوى الفردي إلى المستوى 
 الجماعي.

 5 0.69 4.30  2 11 63 54 ت
% 41.5 48.5 8.5 1.5   

 4.47 المتوسط* العام لمبعد
 درجات 5المتوسط الحسابي من  *

( أن أفراد الدراسة يوافقون بدرجة 6من الجدول رقم ) يتضح     
عالية جدا عمى دور إدارة المعرفة في تحقيق معايير ضمان 
الجودة واالعتماد األكاديمي في البعد األول المتمثل في الرسالة 
واألىداف من المجال األول الخاص بالسياق المؤسسي، حيث 

 (.4.47بمغ المتوسط العام لو )
( وىي: تؤدي عممية نشر 3أن العبارة رقم ) يتضحكما       

المعرفة في الجامعة عمى تنويع وتجديد وسائل نشر رسالتيا 
وأىدافيا. جاءت في المرتبة األولى من حيث موافقة أفراد 

(، تمتيا 4.53الدراسة عمييا بدرجة عالية جدا بمتوسط بمغ )
عة عمى ( وىي: تعمل عممية نشر المعرفة في الجام2عبارة رقم )

توفير وسائل مناسبة لنشر رسالتيا وأىدافيا. بمتوسط بمغ 
( وىي: تضمن عممية استثمار 5(، تمتيا عبارة رقم )4.51)

 عمى ضوء  االستراتيجيةالمعرفة في الجامعة عمى اتخاذ القرارات 

 (.4.50رسالتيا وأىدافيا. بمتوسط بمغ )
يدركون أىمية  ويمكن تفسير ىذه النتيجة بأن أفراد الدراسة      

إدارة المعرفة ممثمة بعمميات نشر وتشخيص واستثمار المعرفة 
في اعتبارىا منيجا وأسموبا إداريا مناسبا لتحقيق معايير الجودة 
واالعتماد األكاديمي في بناء وشيوع رسالة وأىداف واضحة 
وسامية ورصينة لمجامعات الحكومية السعودية، وربطيما في أي 

عمل عمى اتخاذه وتنفيذه. وىذه النتيجة تتفق مع قرار استراتيجي ت
ودراسة " نيكوالس  [16[ ودراسة الزريقات ]15دراسة السرحاني ]

[ " في أن ىناك عالقة ودورا إيجابيا إلدارة المعرفة في 17]
عممية تحسين القرار لممنظمات، وتختمف ىذه النتيجة مع دراسة 

معرفة في تحسين [ في أن ىناك دورا سمبيا إلدارة ال1حامد ]
القرار، وىذا راجع كما فسرتو الدراسة السابقة إلى ضعف كفاية 
وكفاءة األصول المعرفية المادية والبشرية لممصارف، وىذا بال 

 ة ــــــــــــــــــــــــشك ال يتحقق في الجامعات ألنيا تمتاز باألصول المعرفي
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 :بعد الثاني: السمطات واإلدارةال .المادية والبشرية، فيي منظمات معرفية بامتياز
 7جدول 

ن الجودة التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليًا إلجابات عينة الدراسة حول دور إدارة المعرفة في تحقيق معايير ضما
 واالعتماد األكاديمي في مجال السمطات واإلدارة

المتوسط  درجة الموافقة العبارات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
عالية 
 جداً 

 ال أوافق منخفضة متوسطة عالية

تؤدي عممية استثمار المعرفة إلى  4
التقميل من المخاطر والتحديات التي 

 تواجو الجامعة.

 1 0.80 4.42 2 1 11 43 73 ت
% 56.2 33.1 8.5 0.8 1.5 

تضمن عممية استثمار المعرفة في  3
االستفادة من نتائج التقويم الذاتي 

 لمجامعة.

 2 0.78 4.37  3 15 43 69 ت
% 53.1 33.1 11.5 2.3  

تسيم عممية تيذيب المعرفة عمى تقويم  1
السياسات واألنظمة التي تعمل بيا 

 الجامعة.

 3 0.63 4.18   16 74 40 ت
% 30.8 56.9 12.3   

تعمل عممية تشخيص المعرفة عمى  2
 تقويم المناخ التنظيمي داخل الجامعة.

 4 0.58 3.92  3 18 95 14 ت
% 10.8 73.1 13.8 2.3  

 4.22 المتوسط* العام لمبعد
 درجات 5المتوسط الحسابي من  *

يوافقون ( أن أفراد الدراسة 7) من الجدول رقم يتضح       
بدرجة عالية جدا عمى دور إدارة المعرفة في تحقيق معايير 
ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي في البعد الثاني المتمثل في 
السمطات واإلدارة من المجال األول الخاص بالسياق المؤسسي، 

 (.4.22حيث بمغ المتوسط العام لو )
عممية استثمار ( وىي: تؤدي 4) أن العبارة رقم يتضحكما       

المعرفة إلى التقميل من المخاطر والتحديات التي تواجو الجامعة. 
جاءت في المرتبة األولى من حيث موافقة أفراد الدراسة عمييا 

( 3) (، تمتيا عبارة رقم4.42بدرجة عالية جدا بمتوسط بمغ )
وىي: تضمن عممية استثمار المعرفة في االستفادة من نتائج 

(، بينما وافق أفراد 4.37) لمجامعة. بمتوسط بمغالتقويم الذاتي 
( وىي: تسيم عممية 1) الدراسة بدرجة عالية عمى عبارة رقم

تيذيب المعرفة عمى تقويم السياسات واألنظمة التي تعمل بيا 
( وىي: تعمل 2( تمتيا عبارة رقم )4.19) الجامعة. بمتوسط بمغ

 ي داخل عممية تشخيص المعرفة عمى تقويم المناخ التنظيم

 (.3.92الجامعة. بمتوسط بمغ )
ويمكن تفسير ىذه النتيجة بأن عمميات إدارة المعرفة       

المتعددة وخصوصا االستثمار والتيذيب والتشخيص لممعرفة 
المتوافرة في الجامعات بوسائطيا وأنواعيا المختمفة تسيم في 
تحقيق ممارسات جيدة نحو تحقيق جودة عالية واعتماد أكاديمي 
مرموق في كافة مجاالت السمطة واإلدارة في الجامعة، فاستثمار 
المعرفة المتوافرة لدى الجامعة يعمل عمى تقميل المخاطر 
والتحديات واالستفادة من نتائج التقويم الذاتي، كما أن عممية 
تيذيب وتنقيح المعرفة المتوافرة وخصوصا السياسات واألنظمة 

وىذه النتيجة تتفق مع دراسة  تعتبر ميمة أساسية من عممياتيا.
[ ودراسة 26[ ودراسة سميحات وآخرون ]25الكريمين وآخرون ]

[ ودراسة 29[ ودراسة البطاينة ]27[ ودراسة داسي ]2غبور ]
[ في أن إدارة المعرفة ليا دور إيجابي في 28" ]"تسانغ ىو

 .تحقيق التميز المؤسسي والميزة التنافسية وتعزيز األداء
 :: إدارة ضمان الجودة والتطويرالبعد الثالث
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 8 .جدول
ن الجودة التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليًا إلجابات عينة الدراسة حول دور إدارة المعرفة في تحقيق معايير ضما

 واالعتماد األكاديمي في مجال إدارة ضمان الجودة
المتوسط  درجة الموافقة العبارات م

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
عالية 
 جداً 

 ال أوافق منخفضة متوسطة عالية

تقوم عممية تيذيب المعرفة عمـى مراجعـة  3
المعرفـــــة المتـــــوافرة بالجامعـــــة فـــــي ضـــــوء 

 المستجدات المعرفية الجديدة.

 1 0.73 4.43   2 12 44 71 ت
% 55.0 34.1 9.3 1.6   

تســيم عمميــة تيــذيب المعرفــة فــي وضــع  1
معــايير دقيقــة تســاعد الجامعــة فــي الحكــم 
عمــــى مــــدى صــــالحية المعرفــــة المتعمقــــة 

 بجودة الخدمات.

 2 0.81 4.42 1 4 8 43 74 ت
% 56.9 33.1 6.2 3.1 0.8 

ــــــى  2 تســــــاعد عمميــــــة تيــــــذيب المعرفــــــة عم
لألفــراد المراجعــة الدوريــة لإلنتــاج الفكــري 

 العاممين في الجامعة.

 3 0.78 4.39   1 21 34 74 ت
% 56.9 26.2 16.2 0.8   

تعمــــــل عمميــــــة اســــــتثمار المعرفــــــة عمــــــى  5
استخدام المعرفة الجديدة لتطـوير البـرامج 

 المختمفة داخل الجامعة.

 4 0.63 4.31     12 65 52 ت
% 40.3 50.4 9.3     

المعرفــة عمــى حمايــة تــؤدي عمميــة حفــظ  4
 المعرفة التنافسية التي تمتمكيا الجامعة.

 5 0.76 4.20 2   15 66 47 ت
% 36.2 50.8 11.5   1.5 

 4.35 المتوسط* العام لمبعد
 درجات 5المتوسط الحسابي من  *

بدرجة ( أن أفراد الدراسة يوافقون 8) من الجدول رقم يتضح     
عالية جدا عمى دور إدارة المعرفة في تحقيق معايير ضمان 
الجودة واالعتماد األكاديمي في البعد الثالث الخاص بإدارة 
ضمان الجودة والتطوير من المجال األول السياق المؤسسي، 

 (.4.35حيث بمغ المتوسط العام لو )
 ( وىي: تقوم عممية تيذيب3) أن العبارة رقم يتضحكما       

المعرفة عمى مراجعة المعرفة المتوافرة بالجامعة في ضوء 
المستجدات المعرفية الجديدة. جاءت في المرتبة األولى من 
حيث موافقة أفراد الدراسة عمييا بدرجة عالية جدا بمتوسط بمغ 

( وىي: تسيم عممية تيذيب المعرفة 1) (، تمتيا عبارة رقم4.43)
ة في الحكم عمى مدى في وضع معايير دقيقة تساعد الجامع

 صالحية المعرفة المتعمقة بجودة الخدمات. بمتوسط بمغ
( وىي: تساعد عممية تيذيب 2) (، تمتيا عبارة رقم4.42)

 ين ـــــــــــــــالمعرفة عمى المراجعة الدورية لإلنتاج الفكري لألفراد العامم

 (.4.39بمتوسط بمغ ) في الجامعة.
المعرفة عبارة عن مجموعة متكاممة ويمكن القول بأن إدارة       

من العمميات، كل واحدة منيا تؤدي دورىا في إدارة المعرفة 
وتحقيق مزاياىا وفوائدىا، فعممية مراجعة المعرفة المتوافرة في 
ضوء المستجدات المعرفية الجديدة تعتبر ممارسة جيدة إلدارة 

مية ضمان الجودة والتطوير، وىذه الميمة يمكن أن تقوم بيا عم
رئيسة من عمميات إدارة المعرفة وىي تيذيبيا وتنقيتيا، وينطبق 
الحال أيضا عمى عممية وضع معايير دقيقة تساعد الجامعة في 
الحكم عمى مدى صالحية المعرفة المتعمقة بجودة الخدمات، 
والمراجعة الدورية لإلنتاج الفكري لألفراد العاممين في الجامعة، 

من مياميا، كما يمكن أن تقوم عممية  تعتبران ميمتين رئيسيتين
استثمار وحفظ المعرفة عمى تحقيق العديد من الممارسات الجيدة 
في إدارة ضمان الجودة والتطوير وخصوصا استخدام المعرفة 
الجديدة لتطوير البرامج المختمفة داخل الجامعة، وحماية المعرفة 

مع دراسة  التنافسية التي تمتمكيا الجامعة. وىذه النتيجة تتفق
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[ ودراسة 26] [ ودراسة سميحات وآخرون25الكريمين وآخرون ]
[ ودراسة 29[ ودراسة البطاينة ]27[ ودراسة داسي ]2غبور ]

 وس ـــــــــــــــفي أن إدارة المعرفة ليا دور مثمر وممم [28"تسانغ ىو ]

 .في تحقيق التميز المؤسسي والميزة التنافسية وتعزيز األداء
يمكن اإلجابة عمى ىذا الجزء  :ل جودة التعمم والتعميمثانيا: مجا

 :من السؤال من خالل األساليب اإلحصائية التالية
 9جدول 

معايير ضمان الجودة التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليًا إلجابات عينة الدراسة حول دور إدارة المعرفة في تحقيق 
 واالعتماد األكاديمي في مجال جودة التعمم والتعميم

المتوسط  درجة الموافقة العبارات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
عالية 
 جداً 

 ال أوافق منخفضة متوسطة عالية

تؤدي عممية تشخيص المعرفة إلى  3
تحديد الفجوة بين المعرفة الداخمية 

الخارجية التي تحتاجيا والمعرفة 
 الجامعة.

 1 0.76 4.38  3 13 46 68 ت
% 52.3 35.4 10.0 2.3  

تقوم عممية تشخيص المعرفة عمى  4
تحديد المجاالت المعرفية والميارية التي 
تحتاجيا مؤسسات المجتمع المختمفة من 

 مخرجات الجامعة.

 1 0.80 4.38  3 17 37 73 ت
% 56.2 28.5 13.1 2.3  

تسيم عممية تشخيص المعرفة عمى  2
معرفة نسبة الطمبة إلى أعضاء ىيئة 

 التدريس بالجامعة.

 2 0.79 4.33 1  20 43 66 ت
% 50.8 33.1 15.4  0.8 

تعمل عممية تشخيص المعرفة عمى  1
 تحديد نتائج توظيف خريجي الجامعة.

 3 0.86 4.27  4 23 36 66 ت
% 51.2 27.9 17.8 3.1  

 4.34 المتوسط* العام لممجال
 درجات 5المتوسط الحسابي من  *

( أن أفراد الدراسة يوافقون 9) من الجدول رقم يتضح      
بدرجة عالية جدا عمى دور إدارة المعرفة في تحقيق معايير 
ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي في البعد األول الخاص 
بالتعمم والتعميم من المجال الثاني المتعمق بجودة التعمم والتعميم، 

 (.4.34حيث بمغ المتوسط العام لو )
( وىي: تؤدي عممية 3) أن العبارة رقم يتضحكما       

تشخيص المعرفة إلى تحديد الفجوة بين المعرفة الداخمية 
والمعرفة الخارجية التي تحتاجيا الجامعة. جاءت في المرتبة 
األولى من حيث موافقة أفراد الدراسة عمييا بدرجة عالية جدا 

( وىي: تقوم 4) عبارة رقم (، تمتيا مكرر4.38بمتوسط بمغ )
عممية تشخيص المعرفة عمى تحديد المجاالت المعرفية والميارية 
التي تحتاجيا مؤسسات المجتمع المختمفة من مخرجات 

( وىي: 2) رقم (، تمتيا عبارة4.38) الجامعة.. بمتوسط بمغ

تسيم عممية تشخيص المعرفة عمى معرفة نسبة الطمبة إلى 
 (.4.33بمتوسط بمغ ) .أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة

ويمكن تفسير ىذه النتيجة بأن ىناك وعيا من قبل أفراد       
الدراسة في أىمية عممية تشخيص المعرفة في تحقيق الممارسات 

عتماد األكاديمي في جوانب الجيدة لضمان الجودة وتحقيق اال
التعمم والتعميم في الجامعات بدءا من عممية تحديد الفجوة 
المعرفية التي تعاني منيا البرامج األكاديمية وتحديد المجاالت 
المعرفية والميارية لمخرجاتيا وفق تطمعات وآمال الجيات 
المستفيدة، وقياس وتحديد كفاءتيا الداخمية والخارجية والعمل 

الرتقاء بيا وزيادة فعاليتيا وقدرتيا التنافسية. وىذه النتيجة عمى ا
في أن ىناك فجوة بين إدارة  [30تخالف نتائج دراسة المنيع ]

 .المعرفة والخطط والبرامج التعميمية بالجامعات السعودية
  مجال دعم تعميم الطالب ثالثا:

 :يمكن اإلجابة عميو من خالل األساليب اإلحصائية التالية
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دارة الطالب  :البعد األول: خدمات دعم وا 
 10جدول 

ن الجودة التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليًا إلجابات عينة الدراسة حول دور إدارة المعرفة في تحقيق معايير ضما
دا  رة الطالبواالعتماد األكاديمي في مجال خدمات دعم وا 

المتوسط  درجة الموافقة العبارات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
عالية 
 جداً 

 ال أوافق منخفضة متوسطة عالية

تؤدي عممية حفظ المعرفة عمى تحسين  3
عالن النتائج.  عمميات القبول وا 

 1 0.73 4.52  3 9 36 82 ت
% 63.1 27.7 6.9 2.3  

نشر المعرفة عمى التعرف تسيم عممية  1
 عمى كفاءة الخدمات المقدمة لمطالب.

 2 0.70 4.48   15 38 77 ت
% 59.2 29.2 11.5   

تعمل عممية استثمار المعرفة عمى  4
 تحسين الخدمات المقدمة لمطالب.

 2 0.80 4.48  3 16 27 84 ت
% 64.6 20.8 12.3 2.3   

التعرف تقوم عممية نشر المعرفة عمى  2
عمى معدالت استخدام الطالب 

 لمخدمات المقدمة ليم.

 3 0.66 4.22  2 11 74 43 ت
% 33.1 56.9 8.5 1.5  

 4.42 المتوسط* العام لمبعد
 درجات 5المتوسط الحسابي من  *

( أن أفراد الدراسة يوافقون 10) من الجدول رقم يتضح     
عالية جدا عمى دور إدارة المعرفة في تحقيق معايير بدرجة 

ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي في البعد األول الخاص 
دارة الطالب من المجال الثالث المتعمق بدعم  خدمات دعم وا 

 (.4.42تعميم الطالب، حيث بمغ المتوسط العام لو )
( وىي: تؤدي عممية حفظ 3) أن العبارة رقم يتضحكما       

عالن النتائج.. جاءت في  المعرفة عمى تحسين عمميات القبول وا 
المرتبة األولى من حيث موافقة أفراد الدراسة عمييا بدرجة عالية 

( وىي: تسيم 1) (، تمتيا عبارة رقم4.52جدا بمتوسط بمغ )
عممية نشر المعرفة عمى التعرف عمى كفاءة الخدمات المقدمة 

( 4) يا مكرر عبارة رقم(، تمت4.48) بمتوسط بمغ لمطالب.
وىي: تعمل عممية استثمار المعرفة عمى تحسين الخدمات 

 (.4.48بمتوسط بمغ ) المقدمة لمطالب.
 

وبال شك أن تبني الجامعة إلدارة المعرفة كأسموب ومنيج       
لإلدارة يسيم بدرجة كبيرة في تحسين الخدمات التي تقدميا، وىذا 

عممياتيا المتمثمة في حفظ يظير جميا من خالل من تقوم بيا 
ونشر واستثمار المعارف لدييا، سواء المتعمقة بخدمات القبول 
والتسجيل لمطالب أو غيرىا من الخدمات األكاديمية واإلدارية 
والخدمية، فاختيار الطريقة المناسبة لحفظ المعرفة المتعمقة 
بالخدمات والتعرف عمى كفاءتيا من خالل نشر واستطالع 

ر حياليا، والعمل عمى االستفادة من التغذية الراجعة وجيات النظ
دارة  من ذلك تسيم بفعالية وجودة عالية في دعم الطالب وا 
الخدمات المقدمة ليم. وىذا يتفق مع دراسة خصيب وآخرون 

[، ودراسة 3[ ودراسة خميل وآخرون ]4[ ودراسة العيدروس ]22]
الدراسات حيث أكدت تمك  [24[ ودراسة يوان ىونغ ]23يانغ ]

عمى الدور اإليجابي إلدارة المعرفة في تحقيق جودة الخدمات 
 .والمنتجات ورضا المستفيدين
 :البعد الثاني: مصادر التعمم
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 11جدول 
دور إدارة المعرفة في تحقيق معايير ضمان الجودة التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليًا إلجابات عينة الدراسة حول 
 واالعتماد األكاديمي في مجال مصادر التعمم

المتوسط  درجة الموافقة العبارات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
عالية 
 جداً 

 ال أوافق منخفضة متوسطة عالية

تسيم عممية حفظ المعرفة عمى  1
المتوافرة في  االحتفاظ بالموارد المعرفية
 الجامعة.

 1 0.66 4.55  1 9 37 83 ت
% 63.8 28.5 6.9 0.8  

تسّيل عممية حفظ المعرفة عمى عمميات  4
الرجوع إلى الموارد المعرفية في 

 الجامعة.

 2 0.73 4.50  1 15 32 82 ت
% 63.1 24.6 11.5 0.8  

تؤدي عممية حفظ المعرفة إلى تصنيف  2
 المتوافرة في الجامعة.المعرفة 

 2 0.77 4.50  1 19 24 85 ت
% 65.9 18.6 14.7 0.8  

تعمل عممية حفظ المعرفة عمى تطوير  3
 وسائل حفظ المعرفة داخل الجامعة.

 3 0.72 4.48   17 34 79 ت
% 60.8 26.2 13.1   

تساعد عممية نشر المعرفة عمى توفير  6
المعرفية  وسائل مناسبة لنشر الوسائط

 في الجامعة.

 3 0.73 4.48  3 9 40 78 ت
% 60.0 30.8 6.9 2.3  

تعمل عممية نشر المعرفة عمى تنويع  7
وتجديد وسائل نشر الوسائط المعرفية 

 في الجامعة.

 4 0.73 4.22 1 1 14 67 47 ت
% 36.2 51.5 10.8 0.8 0.8 

تقوم عممية حفظ المعرفة عمى الصيانة  5
الدورية لوسائل حفظ المعرفة داخل 

 الجامعة.

 5 0.76 4.19  4 15 63 48 ت
% 36.9 48.5 11.5 3.1  

 4.42 المتوسط* العام لمبعد
 درجات 5المتوسط الحسابي من  *

( أن أفراد الدراسة يوافقون 11) من الجدول رقم يتضح      
دور إدارة المعرفة في تحقيق معايير  بدرجة عالية جدا عمى

ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي في البعد الثاني الخاص 
مصادر التعمم من المجال الثالث المتعمق بدعم تعميم الطالب، 

 (.4.42حيث بمغ المتوسط العام لو )
( وىي: تسيم عممية حفظ 1) أن العبارة رقم يتضحكما       

لموارد المعرفية المتوافرة في الجامعة.. المعرفة عمى االحتفاظ با
جاءت في المرتبة األولى من حيث موافقة أفراد الدراسة عمييا 

( 4) (، تمتيا عبارة رقم4.55بدرجة عالية جدا بمتوسط بمغ )
وىي: تسّيل عممية حفظ المعرفة عمى عمميات الرجوع إلى 

 (، تمتيا4.50) بمتوسط بمغ الموارد المعرفية في الجامعة..

( وىي: تؤدي عممية حفظ المعرفة إلى 2) مكرر عبارة رقم
 (.4.50بمتوسط بمغ ) تصنيف المعرفة المتوافرة في الجامعة.

ويمكن القول إن الجامعات ىي منظمات معرفية بامتياز       
إذا طبقت وانتيجت إدارة المعرفة أسموبا ومنيجا لإلدارة وعممت 

بحفظ معارفيا المتنوعة عمى تنفيذ عممياتيا وخصوصا المتعمقة 
والعمل عمى نشرىا بين المستفيدين منيا، فالعقول البشرية 
والمصادر المادية من المكتبات الورقية والرقمية وشبكات 
المعمومات ىي السمة البارزة ليا، فعمميات حفظ المعرفة تسّيل 
االحتفاظ بالموارد البشرية والمادية لممعرفة وتبسط تصنيفيا 

ستفادة منيا عبر وسائل ووسائط متنوعة ومتجددة. والرجوع واال
سميحات  [ ودراسة25وقد أشارت دراسة الكريمين وآخرون ]

[ ودراسة 27] [ ودراسة داسي2[ ودراسة غبور ]26] وآخرون
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[، إلى أن إدارة المعرفة 28ىو ] [ ودراسة " تسانغ29البطاينة ]
تسيم في تحقيق التميز المؤسسي والميزة التنافسية وتعزيز 

 .األداء

 :رابعا: مجال دعم البنية التحتية 
 ::يمكن اإلجابة عميو من خالل األساليب اإلحصائية التالية

 :البعد األول: المرافق والتجييزات
 12جدول 

ن الجودة التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليًا إلجابات عينة الدراسة حول دور إدارة المعرفة في تحقيق معايير ضما
 واالعتماد األكاديمي في مجال المرافق والتجهيزات

المتوسط  درجة الموافقة العبارات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
 عالية
 جداً 

 ال أوافق منخفضة متوسطة عالية

تسيم عممية نشر لمعرفة في تقديم  1
معمومات عن رضا المستخدمين لممرافق 

 والتجييزات.

 1 0.85 4.44 2 3 10 36 79 ت
% 60.8 27.7 7.7 2.3 1.5 

تعمل عممية حفظ المعرفة عمى تقديم  2
الجداول الزمنية لمصيانة الدورية لممرافق 

 والتجييزات.

 2 0.85 4.39 1 2 19 31 77 ت
% 59.2 23.8 14.6 1.5 0.8 

تعمل عممية حفظ المعرفة عمى تقديم  4
وسائل دقيقة في مراقبة استخدام المرافق 

 والتجييزات.

 3 0.91 4.35 2 4 15 34 75 ت
% 57.7 26.2 11.5 3.1 1.5 

تؤدي عممية نشر المعرفة عمى تقديم  3
االستخدامات السميمة لممرافق دليل 

 والتجييزات.

 4 0.78 4.16  4 18 61 47 ت
% 36.2 46.9 13.8 3.1  

 4.34 المتوسط* العام لمبعد
 درجات 5المتوسط الحسابي من  *

( أن أفراد الدراسة يوافقون 12) من الجدول رقم يتضح      
دور إدارة المعرفة في تحقيق معايير بدرجة عالية جدا عمى 

ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي في البعد األول الخاص 
المرافق والتجييزات من المجال الرابع المتعمق بدعم البنية 

أن  يتضح(. كما 4.34) التحتية، حيث بمغ المتوسط العام لو
( وىي: تسيم عممية نشر لمعرفة في تقديم 1) العبارة رقم
جاءت في  عن رضا المستخدمين لممرافق والتجييزات. معمومات

المرتبة األولى من حيث موافقة أفراد الدراسة عمييا بدرجة عالية 
( وىي: تعمل 2) (، تمتيا عبارة رقم4.44جدا بمتوسط بمغ )

عممية حفظ المعرفة عمى تقديم الجداول الزمنية لمصيانة الدورية 
( 4) (، تمتيا عبارة رقم4.39) بمتوسط بمغ لممرافق والتجييزات.

وىي: تعمل عممية حفظ المعرفة عمى تقديم وسائل دقيقة في 
بينما  (.4.35) بمتوسط بمغ .مراقبة استخدام المرافق والتجييزات

( وىي: تؤدي 3) وافق أفراد الدراسة بدرجة عالية عمى عبارة رقم
عممية نشر المعرفة عمى تقديم دليل االستخدامات السميمة 

 (.4.16والتجييزات. بمتوسط بمغ ) لممرافق
ويمكن تفسير ىذه النتيجة بأن عممية نشر المعرفة المتعمقة       

برضا المستخدمين لممرافق والتجييزات وتقديم دليل االستخدامات 
السميمة ليا، وعممية حفظ المعرفة المرتبطة بتقديم جداول 

ة المعرفة، لمصيانة ومراقبة استخداميا تعتبر عمميات رئيسة إلدار 
وتسيم ىذه العمميات في تحسين وتجويد المرافق والتجييزات في 

[، 22الجامعة. وىذه النتيجة تتفق مع دراسة خصيب وآخرون ]
[، ودراسة "يانغ 3ودراسة خميل وآخرون ] [4ودراسة العيدروس ]

[ حيث أكدت تمك الدراسات عمى 24ودراسة يوان ىونغ ] [23]
معرفة في تحقيق جودة الخدمات الدور اإليجابي إلدارة ال
 والمنتجات ورضا المستفيدين

 :البعد الثاني: اإلدارة والتخطيط المالي
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 13جدول 
ضمان الجودة  التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليًا إلجابات عينة الدراسة حول دور إدارة المعرفة في تحقيق معايير

 واالعتماد األكاديمي في مجال اإلدارة والتخطيط المالي
المتوسط  درجة الموافقة العبارات م

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
عالية 
 جداً 

 ال أوافق منخفضة متوسطة عالية

تؤدي عممية استثمار المعرفة عمى تقميل  4
 النفقات والتكاليف غير الضرورية.

 1 0.83 4.38 1 1 20 34 74 ت
% 56.9 26.2 15.4 0.8 0.8 

تعمل عممية استثمار المعرفة عمى رفع  3
وتحسين رواتب الموظفين وأعضاء ىيئة 

 التدريس.

 2 0.90 4.35 1 5 16 33 75 ت
% 57.7 25.4 12.3 3.8 0.8 

تسيم عممية حفظ المعرفة عمى تنظيم  1
نفقاتيا وحفظ بيانات الميزانية وأوجو 

 المختمفة.

 3 0.74 4.22  5 9 69 47 ت
% 36.2 53.1 6.9 3.8  

تسيم عممية نشر المعرفة عمى التخطيط  2
 السميم لمميزانية والموارد المالية لمجامعة.

 4 0.75 4.19 1 2 14 67 46 ت
% 35.4 51.5 10.8 1.5 0.8 

 4.28 المتوسط* العام لمبعد
 درجات 5المتوسط الحسابي من  *

( أن أفراد الدراسة يوافقون 13) من الجدول رقم يتضح      
بدرجة عالية جدا عمى دور إدارة المعرفة في تحقيق معايير 
ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي في البعد الثاني الخاص 

المجال الرابع المتعمق بدعم البنية بالتخطيط واإلدارة المالية من 
 (.4.28التحتية، حيث بمغ المتوسط العام لو )

( وىي: تؤدي عممية استثمار 4) أن العبارة رقم يتضحكما       
المعرفة عمى تقميل النفقات والتكاليف غير الضرورية. جاءت في 
المرتبة األولى من حيث موافقة أفراد الدراسة عمييا بدرجة عالية 

( وىي: تعمل 3(، تمتيا عبارة رقم )4.38بمغ ) بمتوسط جدا
عممية استثمار المعرفة عمى رفع وتحسين رواتب الموظفين 

 (، تمتيا عبارة رقم4.35) بمتوسط بمغ وأعضاء ىيئة التدريس.
( وىي: تسيم عممية حفظ المعرفة عمى تنظيم وحفظ بيانات 1)

بينما  (.4.22) بمتوسط بمغ الميزانية وأوجو نفقاتيا المختمفة.
( وىي: تسيم 2سة بدرجة عالية عمى عبارة رقم )وافق أفراد الدرا

عممية نشر المعرفة عمى التخطيط السميم لمميزانية والموارد 
 (.4.19المالية لمجامعة. بمتوسط بمغ )

ويمكن تفسير ىذه النتيجة بأن عمميات حفظ ونشر       
تقميل النفقات  واستثمار المعرفة المتاحة لمجامعة تسيم في

والتكاليف غير الضرورية وتحسين التخطيط السميم لمميزانية 
والمخصصات من خالل االستفادة من المعارف المتراكمة التي 
طالع القائمين عمى عمميات  تم حفظيا وتبويبيا وتصنّيفيا، وا 
التخطيط في الجامعة عمى تمك المعمومات والمعارف، كما أن 

متمكميا الجامعة من خالل التعميم الموازي استثمار المعرفة التي ي
والبحث العممي واالستشارات والتدريب واإلنتاج العممي والتسويق 
ليا في محيط األفراد والجيات المستفيدة منيا تعود عمى تحسين 
ورفع دخول أعضاء ىيئة التدريس والموظفين في الجامعة، وىذه 

ودراسة سميحات  [25النتيجة تتفق مع دراسة الكريمين وآخرون ]
[ ودراسة 27ودراسة داسي ] [2[ ودراسة غبور ]26وآخرون ]
[ في أن إدارة المعرفة 28[ ودراسة " تسانغ ىو " ]29البطاينة ]

تؤدي إلى تحقيق التميز المؤسسي والميزة التنافسية وتعزيز 
 .األداء لممنظمات

 :البعد الثالث: عمميات التوظيف
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 14جدول 
ن الجودة التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليًا إلجابات عينة الدراسة حول دور إدارة المعرفة في تحقيق معايير ضما

 واالعتماد األكاديمي في مجال عمميات التوظيف
المتوسط  درجة الموافقة العبارات م

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
عالية 
 جداً 

 ال أوافق منخفضة متوسطة عالية

تعمل عممية حفظ المعرفة عمى وصف  3
البرامج التمييدية ألعضاء ىيئة 

 التدريس.

 1 0.78 4.40  4 12 42 72 ت
% 55.4 32.3 9.2 3.1  

تسيم عممية تشخيص المعرفة عمى  1
التوظيف والترقية  تحديد طبيعة معايير

 ألعضاء ىيئة التدريس.

 1 0.80 4.40 1 2 14 40 73 ت
% 56.2 30.8 10.8 1.5 0.8 

تقوم عممية حفظ المعرفة عمى تسييل  4
عممية الرجوع إلى الئحة تسوية 

 النزاعات.

 2 0.85 4.39  5 16 32 76 ت
% 58.9 24.8 12.4 3.9  

عمى تقوم عممية استثمار المعرفة  6
تسويق المعرفة التي تمتمكيا في مختمف 

 مؤسسات المجتمع.

 3 0.81 4.25 1 4 12 58 55 ت
% 42.3 44.6 9.2 3.1 0.8 

تسّيل عممية حفظ المعرفة عمى عممية  5
معرفة معدل الدوران الوظيفي 

 لمموظفين.

 4 0.77 4.12 1 4 14 71 40 ت
% 30.8 54.6 10.8 3.1 0.8 

عممية اكتساب المعرفة عمى تؤدي  2
تطوير الموارد المعرفية المتوافرة داخل 

 الجامعة.

 5 0.56 4.02  3 10 99 18 ت
% 13.8 76.2 7.7 2.3  

 4.26 المتوسط* العام لمبعد
 درجات 5المتوسط الحسابي من  *

الدراسة يوافقون ( أن أفراد 14) من الجدول رقم يتضح     
بدرجة عالية جدا عمى دور إدارة المعرفة في تحقيق معايير 
ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي في البعد الثاني الخاص 
بعمميات التوظيف من المجال الرابع المتعمق بدعم البنية 

 (.4.26التحتية، حيث بمغ المتوسط العام لو )
: تعمل عممية حفظ ( وىي3) أن العبارة رقم يتضحكما       

المعرفة عمى وصف البرامج التمييدية ألعضاء ىيئة التدريس. 
جاءت في المرتبة األولى من حيث موافقة أفراد الدراسة عمييا 

 (، تمتيا مكرر عبارة رقم4.40بدرجة عالية جدا بمتوسط بمغ )
( وىي: تسيم عممية تشخيص المعرفة عمى تحديد طبيعة 1)

 بمتوسط بمغ ية ألعضاء ىيئة التدريس...معايير التوظيف والترق
( وىي: تقوم عممية حفظ المعرفة 4) (، تمتيا عبارة رقم4.40)

بمتوسط  عمى تسييل عممية الرجوع إلى الئحة تسوية النزاعات.
بينما وافق أفراد الدراسة بدرجة عالية عمى عبارة  (.4.39) بمغ
عرفة ( وىي: تسّيل عممية حفظ المعرفة عمى عممية م5) رقم

 .(4.12معدل الدوران الوظيفي لمموظفين. بمتوسط بمغ )
وىذه النتيجة تؤكد أن عمميات إدارة المعرفة تسيم في      

تحسين وضبط عمميات التوظيف لمنسوبييا لدعم البنية التحتية 
لمجامعة، فعممية تشخيص واكتساب وحفظ واستثمار المعارف 
التي تمتمكيا الجامعة الخاصة بعمميات توظيف منسوبييا تعمل 

لترقية والتوظيف عمى وصف وتحديد البرامج التمييدية ومعايير ا
ومعرفة لوائح حل النزاعات ومعدل دوران الوظيفية لمنسوبييا 
لمحكم عمى جودتيا من عدمو، والعمل عمى تطوير وتسويق 
الموارد المعرفية سواء البشرية أو المادية التي تمتمكيا الجامعة 
من أجل تحسين استقطاب وتوظيف القدرات والميارات العالية 
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ية نحو بنية تحتية جيدة لمجامعة، وقد تعتبر مؤشرات إيجاب
[ ودراسة سميحات وآخرون 25أشارت دراسة الكريمين وآخرون ]

[ ودراسة البطاينة 27[ ودراسة داسي ]2[ ودراسة غبور ]26]
[ إلى أن إدارة المعرفة تعمل 28[ ودراسة " تسانغ ىو " ]29]

  عمى تحقيق التميز المؤسسي والميزة التنافسية وتعزيز األداء

 .لممنظمات
 :خامسا: مجال اإلسيامات االجتماعية

 :يمكن اإلجابة عميو من خالل األساليب اإلحصائية التالية
 :البعد األول: البحث 

 15جدول 
إدارة المعرفة في تحقيق معايير ضمان الجودة حول دور  التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليًا إلجابات عينة الدراسة

 واالعتماد األكاديمي في مجال البحث
المتوسط  درجة الموافقة العبارات م

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
عالية 
 جداً 

 ال أوافق منخفضة متوسطة عالية

تسيم عممية اكتساب المعرفة عمى  6
تطوير وتحسين الموارد المعرفية 

 المتوافرة داخل الجامعة.

 1 0.65 4.58  1 8 36 85 ت
% 65.4 27.7 6.2 0.8  

تقوم عممية استثمار المعرفة عمى  7
تسويق المعرفة التي تمتمكيا الجامعة 

 لدى المستفيدين.

 2 0.68 4.56  1 11 32 86 ت
% 66.2 24.6 8.5 0.8  

تساعد عممية استثمار المعرفة عمى  9
اتخاذ القرار وتحسينو داخل ترشيد 

 الجامعة.

 3 0.74 4.54  3 10 31 86 ت
% 66.2 23.8 7.7 2.3  

تعمل عممية اكتساب المعرفة عمى  1
تشجيع عمميات إنتاج المعرفة داخل 

 الجامعة.

 4 0.70 4.53  1 12 34 82 ت
% 63.6 26.4 9.3 0.8  

تساعد عممية اكتساب المعرفة عمى  3
 معارف جديدة.اكتشاف 

 5 0.75 4.48  2 14 33 81 ت
% 62.3 25.4 10.8 1.5  

تسيم عممية اكتساب المعرفة عمى جمب  2
المعرفة الخارجية التي تحتاجيا 

 الجامعة.

 6 0.78 4.46  3 14 33 80 ت
% 61.5 25.4 10.8 2.3  

تشجيع عممية اكتساب المعرفة عمى  5
 والمعارف.عممية تالقح األفكار 

 7 0.80 4.45  5 10 37 78 ت
% 60.0 28.5 7.7 3.8  

توّظف عممية استثمار المعرفة نتائج  8
البحوث في حل المشكالت التي تواجو 

 الجامعة.

 8 0.73 4.29  3 12 59 56 ت
% 43.1 45.4 9.2 2.3  

تعمل عممية اكتساب المعرفة عمى دمج  4
 فوائد إضافية.المعارف المختمفة لتحقيق 

 9 0.74 4.25  2 17 57 54 ت
% 41.5 43.8 13.1 1.5  

 4.46 المتوسط* العام لمبعد
 درجات 5المتوسط الحسابي من  *

( أن أفراد الدراسة يوافقون 15من الجدول رقم ) يتضح      
بدرجة عالية جدا عمى دور إدارة المعرفة في تحقيق معايير 
ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي في البعد األول الخاص 

بالبحث من المجال الخامس المتعمق باإلسيامات االجتماعية، 
 (.4.46حيث بمغ المتوسط العام لو )

( وىي: تسيم عممية اكتساب 6ن العبارة رقم )أ يتضحكما       
المعرفة عمى تطوير وتحسين الموارد المعرفية المتوافرة داخل 
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الجامعة.. جاءت في المرتبة األولى من حيث موافقة أفراد 
(، تمتيا 4.58الدراسة عمييا بدرجة عالية جدا بمتوسط بمغ )

تسويق ( وىي: تقوم عممية استثمار المعرفة عمى 7عبارة رقم )
المعرفة التي تمتمكيا الجامعة لدى المستفيدين...بمتوسط بمغ 

( وىي: تساعد عممية استثمار 9(، تمتيا عبارة رقم )4.56)
 المعرفة عمى ترشيد اتخاذ القرار وتحسينو داخل الجامعة.

 (.4.54بمتوسط بمغ )
بال شك أن الجامعات ىي منظمات بحثية بامتياز نظرا       

رات العالية لمواردىا المعرفية سواء البشرية أو لمقدرات والميا

المادية ونظرا لطبيعة أىدافيا ووظائفيا التي من أجمو أنشئت 
ووجدت، فالبحث العممي ركيزة أساسية في ىذا الجانب، ونظرا 
ألن إدارة المعرفة تيتم بعمميات إنتاج واكتساب المعارف 

العممي والعمل  واستثمارىا، التي تعتبر أحد دعائم ووسائل البحث
عمى تجويده وتحسينو. وىنا يمكن اإلشارة إلى نتائج دراسة قديد 

[ 20] [ ودراسة طو وآخرون19[ ودراسة مرعي وآخرون ]18]
[، حيث أكدت تمك الدراسات عمى الدور 21ودراسة الغالبي ]

 .االيجابي إلدارة المعرفة في تحقيق اإلبداع وتعزيزه
 :سية مع المجتمعالبعد الثاني: العالقات المؤس

 16جدول 
ن الجودة التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليًا إلجابات عينة الدراسة حول دور إدارة المعرفة في تحقيق معايير ضما

 واالعتماد األكاديمي في مجال العالقات المؤسسية مع المجتمع
المتوسط  درجة الموافقة العبارات م

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
عالية 
 جداً 

 ال أوافق منخفضة متوسطة عالية

تؤدي عممية استثمار المعرفة عمى تسويق  7
خدمات الجامعة في مختمف مؤسسات 

 المجتمع.

 1 0.69 4.54  1 12 33 84 ت
% 64.6 25.4 9.2 0.8  

تيذيب المعرفة عمى تنقيح  تقوم عممية 6
المعرفة الخارجية التي تحتاجيا الجامعة 

 قبل جمبيا.

 2 0.70 4.52   15 32 83 ت
% 63.8 24.6 11.5   

تساعد عممية تشخيص المعرفة عمى  1
تحديد الفجوة بين المعرفة الداخمية لمجامعة 

 والمعرفة الخارجية التي تحتاجيا.

 3 0.71 4.47  3 7 46 73 ت
% 56.6 35.7 5.4 2.3  

تعمل عممية تشخيص المعرفة عمى تحديد  2
 المعرفة الخارجية التي تحتاجيا.

 4 0.72 4.45  2 11 43 74 ت
% 56.9 33.1 8.5 1.5  

تؤدي عممية تشخيص المعرفة عمى تحديد  3
مجاالت المعرفة التي تحتاجيا مؤسسات 

 المجتمع المختمفة

 4 0.73 4.45  2 12 41 75 ت
% 57.7 31.5 9.2 1.5  

تساعد عممية تيذيب المعرفة عمى مراجعة  5
المعرفة المتوافرة في الجامعة عمى ضوء 

 قيم المجتمع وثوابتو.

 5 0.78 4.42  2 17 35 76 ت
% 58.5 26.9 13.1 1.5  

تسيم عممية اكتساب المعرفة عمى جمب  4
تحتاجيا الجامعة المعرفة الخارجية التي 

 من مؤسسات المجتمع المختمفة.

 6 0.76 4.28 2  12 61 54 ت
% 41.9 47.3 9.3  1.6 

 4.45 المتوسط* العام لمبعد
 درجات 5المتوسط الحسابي من  *

 ( أن أفراد الدراسة يوافقون 16من الجدول رقم ) يتضح      
بدرجة عالية جدا عمى دور إدارة المعرفة في تحقيق معايير 
ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي في البعد الثاني الخاص 
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بالعالقات المؤسسية مع المجتمع من المجال الخامس المتعمق 
 (.4.45باإلسيامات االجتماعية، حيث بمغ المتوسط العام لو )

تؤدي عممية استثمار  ( وىي:7أن العبارة رقم ) يتضحكما      
المعرفة عمى تسويق خدمات الجامعة في مختمف مؤسسات 
المجتمع.. جاءت في المرتبة األولى من حيث موافقة أفراد 

(، تمتيا 4.54الدراسة عمييا بدرجة عالية جدا بمتوسط بمغ )
( وىي: تقوم عممية تيذيب المعرفة عمى تنقيح 6عبارة رقم )

بمتوسط بمغ  جيا الجامعة قبل جمبيا.المعرفة الخارجية التي تحتا
( وىي: تساعد عممية تشخيص 1(، تمتيا عبارة رقم )4.52)

المعرفة عمى تحديد الفجوة بين المعرفة الداخمية لمجامعة 
 (.4.47بمتوسط بمغ ) والمعرفة الخارجية التي تحتاجيا.

ويمكن تفسير ىذه النتيجة بأن خدمة المجتمع وتقوية      
بأفراده ومؤسساتو تعتبر ىدف رئيس لمجامعة العالقات معو 

تسعى لتحقيقو، وبحكم أن تقوية العالقة الجيدة وتوفير خدمة 
المناسبة ألفراد المجتمع ومؤسساتو تعتمد بدرجة كبيرة عمى 

المعارف والمعمومات التي يحتاجونيا، فإن تبني إدارة المعرفة 
جة تتفق مع كمنظومة عمل تعتبر وسيمة مناسبة لذلك. وىذه النتي

[ ودراسة 4[ ودراسة العيدروس ]22دراسة خصيب وآخرون ]
[ 24[ ودراسة يوان ىونغ ]23[، ودراسة يانغ ]3خميل وآخرون]

التي أكدت أن إدارة المعرفة تسيم في تحقيق جودة الخدمات 
 .والمنتجات ورضا المستفيدين لممنظمات

 السؤال الثاني: ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين 
إجابات أفراد الدراسة حول دور إدارة المعرفة في تحقيق معايير 
الجودة واالعتماد األكاديمي في الجامعات الحكومية بالمممكة 

طبيعة  –العربية السعودية باختالف المتغيرات التالية: )الجامعة 
 سنوات الخدمة في رئاسة القسم األكاديمي(؟ -القسم األكاديمي 

ؤال الثاني من خالل األساليب اإلحصائية يمكن اإلجابة عمى الس
 :التالية

 :الفروق باختالف الجامعة •

 17جدول 
المعرفة في تحقيق معايير ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي باختالف  اختبار )ت( لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة حول دور إدارة

 الجامعة
المتوسط  العدد اسم الجامعة المجال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

مستوى  قيمة ت
 الداللة

 التعميق

 غير دالة 0.850 0.19 0.52 4.36 72 جامعة الممك سعود السياق المؤسسي
 0.61 4.34 58 جامعة حائل

 غير دالة 0.708 0.38 0.70 4.36 72 جامعة الممك سعود جودة التعمم والتعميم
 0.74 4.31 58 جامعة حائل

 غير دالة 0.499 0.68 0.50 4.45 72 جامعة الممك سعود دعم تعميم الطالب
 0.69 4.38 58 جامعة حائل

 غير دالة 0.882 0.15 0.61 4.28 72 جامعة الممك سعود دعم البنية التحتية
 0.65 4.30 58 جامعة حائل

 غير دالة 0.059 1.90 0.59 4.54 72 الممك سعودجامعة  اإلسيامات االجتماعية
 0.61 4.34 58 جامعة حائل

 غير دالة 0.477 0.71 0.54 4.41 72 جامعة الممك سعود الدرجة الكمية
 0.60 4.34 58 جامعة حائل

( أن قيم )ت( غير دالة في 17من الجدول رقم ) يتضح      
المجاالت: )السياق المؤسسي، جودة التعمم والتعميم، دعم تعميم 
الطالب، دعم البنية التحتية، اإلسيامات االجتماعية(، وفي 
الدرجة الكمية لدور إدارة المعرفة في تحقيق معايير ضمان 

وجود فروق الجودة واالعتماد األكاديمي، مما يشير إلى عدم 
ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد الدراسة حول دور إدارة 
المعرفة في تحقيق معايير ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي 

 .في تمك المجاالت، تعود الختالف الجامعة
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ويمكن القول بأنو ليس ىناك اختالف كبير بين أفراد       
فيما بينيم من حيث  الدراسة بجامعة الممك سعود وجامعة حائل،

ضوابط المؤىالت وشروط التأىيل والكفايات لدييم، لذا فجميعيم 

يدركون أىمية إدارة المعرفة في تحقيق معايير ضمان الجودة 
 .واالعتماد األكاديمي في الجامعات الحكومية السعودية

 :الفروق باختالف طبيعة القسم األكاديمي •
 18جدول 

إدارة المعرفة في تحقيق معايير ضمان الجودة واالعتماد  اختبار تحميل التباين األحادي لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة حول دور
 األكاديمي باختالف التخصص

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

 التعميق

 غير دالة 0.365 1.07 0.33 3 0.99 بين المجموعات السياق المؤسسي
 0.31 126 38.91 داخل المجموعات

 غير دالة 0.694 0.48 0.25 3 0.75 بين المجموعات جودة التعمم والتعميم
 0.52 126 65.36 داخل المجموعات

 غير دالة 0.469 0.85 0.30 3 0.89 بين المجموعات دعم تعميم الطالب
 0.35 126 44.04 داخل المجموعات

 غير دالة 0.592 0.64 0.25 3 0.75 بين المجموعات دعم البنية التحتية
 0.39 126 49.44 داخل المجموعات

 غير دالة 0.664 0.53 0.19 3 0.58 بين المجموعات اإلسيامات االجتماعية
 0.37 126 46.22 داخل المجموعات

 غير دالة 0.555 0.70 0.22 3 0.67 بين المجموعات الكميةالدرجة 
 0.32 126 40.26 داخل المجموعات

( أن قيم )ف( غير دالة في 18ظير من الجدول رقم )     
المجاالت: )السياق المؤسسي، جودة التعمم والتعميم، دعم تعميم 

اإلسيامات االجتماعية(، وفي  الطالب، دعم البنية التحتية،
الدرجة الكمية لدور إدارة المعرفة في تحقيق معايير ضمان 
الجودة واالعتماد األكاديمي، مما يشير إلى عدم وجود فروق 
ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة حول دور إدارة 
المعرفة في تحقيق معايير ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي 

 .ك المجاالت، تعود الختالف تخصصات أفراد الدراسةفي تم

ويمكن القول أن جميع تخصصات األقسام األكاديمي،       
تدرك أىمية إدارة المعرفة في تحقيق معايير ضمان الجودة 
واالعتماد األكاديمي في الجامعات الحكومية السعودية. فكافة 

دارة المعرفة األقسام األكاديمية يمكنيا االستفادة من عمميات إ
نحو تحقيق معايير ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي ألعماليا 

 .وأنشطتيا ومجاالتيا المختمفة
 :الفروق باختالف عدد سنوات الخدمة •

 19جدول 
تحقيق معايير ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي باختالف في  اختبار )ت( لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة حول دور إدارة المعرفة

 عدد سنوات الخدمة
المتوسط  العدد عدد سنوات الخدمة المجال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

مستوى  قيمة ت
 الداللة

 التعميق

 غير دالة 0.509 0.66 0.48 4.39 52 سنتان فأقل السياق المؤسسي
 0.60 4.33 78 أكثر من سنتين

 غير دالة 0.076 1.79 0.67 4.48 52 سنتان فأقل جودة التعمم والتعميم
 0.74 4.25 78 أكثر من سنتين

 غير دالة 0.747 0.32 0.57 4.44 52 سنتان فأقل دعم تعميم الطالب
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 0.60 4.40 78 أكثر من سنتين
 غير دالة 0.112 1.60 0.52 4.40 52 سنتان فأقل دعم البنية التحتية

 0.68 4.22 78 أكثر من سنتين
 غير دالة 0.373 0.89 0.58 4.51 52 سنتان فأقل اإلسيامات االجتماعية

 0.62 4.42 78 أكثر من سنتين
 غير دالة 0.297 1.05 0.50 4.44 52 سنتان فأقل الدرجة الكمية

 0.60 4.33 78 أكثر من سنتين
( أن قيم )ت( غير دالة في 19من الجدول رقم ) يتضح      

المجاالت: )السياق المؤسسي، جودة التعمم والتعميم، دعم تعميم 
الطالب، دعم البنية التحتية، اإلسيامات االجتماعية(، وفي 
الدرجة الكمية لدور إدارة المعرفة في تحقيق معايير ضمان 

ر إلى عدم وجود فروق الجودة واالعتماد األكاديمي، مما يشي
ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة حول دور إدارة 
المعرفة في تحقيق معايير ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي 
في تمك المجاالت، تعود الختالف عدد سنوات خدمة أفراد 

 .الدراسة
ويمكن القول إن اختيار رؤساء األقسام األكاديمية يتم بناء      

مى خبراتيم العممية وقدراتيم وميارتيم العممية الرصينة، فال ع
تأثير عمى سنوات الخبرة في إدراك أىمية إدارة المعرفة في 
تحقيق معايير ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي في الجامعات 

 .الحكومية السعودية
 توصيات. ال6

يعمل القائمون عمى شؤون الجامعات بتطبيق إدارة المعرفة  •
ومنيج إلدارة األعمال والنشاطات اإلدارية واألكاديمية،  كأسموب

نظرا لدورىا البارز في تحقيق معايير ضمان الجودة واالعتماد 
 .األكاديمي لجامعاتيم

العمل عمى اعتبار إدارة المعرفة منظومة متكاممة من  •
العمميات، التي تبدأ بتشخيص المعرفة مرورا باكتسابيا وحفظيا 

وانتياء باستثمارىا، فكل عممية تؤثر في األخرى وتتأثر ونشرىا 
 .بيا نحو تحيق أىداف إدارة المعرفة

أن تأكد الييئة الوطنية لمتقويم واالعتماد األكاديمي بالمممكة  •
العربية السعودية في أدلتيا عمى أىمية أسموب إدارة المعرفة نحو 

د تحقيق معاييرىا لضمان الجودة والحصول عمى االعتما
 .المؤسسي والبرامجي لمؤسسات التعميم العالي

وجود جية معنية بإدارة المعرفة ودعم عممياتيا وأنشطتيا،  •
والتوعية والتدريب عمى تطبيقاتيا داخل الجامعات تسيم بدرجة 
كبيرة عمى استخداميا أسموبا ومنيجا إلدارة األعمال اإلدارية 

 .الجامعات واألكاديمية من قبل القيادات األكاديمية في
عمى القائمين بشؤون الجامعات االىتمام بالمعارف الضمنية  •

والظاىرة لمواردىا المعرفية البشرية والمادية عمى حد سواء نحو 
تطبيق أمثل إلدارة المعرفة، وجني تمراتيا وفوائدىا اإلدارية 

 واألكاديمية بكل كفاءة واقتدار.
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ABSTRACT_ The study aim is to identify the role of knowledge management in achieving 

assurance standards of quality and academic accreditation in government universities in Saudi 

Arabia. This study contains five groups: institutional context, learning and teaching quality, 

support student learning, Infrastructure facilities, social contributions. The researcher used the 

descriptive survey in his study.  

 Questionnaire was a method for gathering information. Participants of this study are the all 

heads of academic departments at King Saud University and Hail University. The most important 

results of this study are that all the participants of the study agree with a very high level of 

agreement about that the role of knowledge management in achieving assurance standards of 

quality and academic accreditation in the following areas. institutional context, learning and 

teaching quality, support student learning, Infrastructure facilities, social contributions. There are 

no statistically significant differences between the responses of members of the study on the role of 

knowledge management in achieving assurance standards of quality and academic accreditation 

in the Saudi government universities within the following variables: University, the nature of the 

academic department, years’ experience of the academic department heads. The study is 

concluded with several recommendations and proposals. 


