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 المستخلص:

الدراسة الحالية تقديم إطار فكري وتطبيقي لتطبيق مفهوم إدارة استهدفت        

المعرفة ودوره في جودة الخدمات التعليمية في مؤسسات التعليم بشكل عام، مبنياً 

على الدراسات النظرية والمسحية في أنحاء متفرقة من دولة الكويت، وتم تقديم خلفية 

األساسية إلدارة المعرفة  نظرية للموضوع تضمنت مناقشة واستعراض المفاهيم

والتي شملت: التعريف بمفهوم المعرفة وأنواعها، ومفهوم إدارة المعرفة، وأهداف 

إدارة المعرفة، والفوائد المتحققة لمنظمات التعليم من تطبيق إدارة المعرفة. وتال ذلك 

فة في مناقشة مفهوم الجودة في الخدمات التعليمية واألبعاد المهمة لتطبيق إدارة المعر

مؤسسات التعليم ودورها في ضمان جودة التعليم والخدمات التعليمية في المؤسسات 

قام الباحث بدراسة أهمية وتطبيقات إدارة المعرفة في  التعليمية في دولة الكويت.

المؤسسات التعليمية بدولة الكويت استنادا إلى ركائز رؤية المؤسسة وأهدافها وهيكلها 

حتية إلدارة المعرفة، ومن ثم دراسة دور هذه التطبيقات في التنظيمي وبنيتها الت

ضمان جودة خدمات البحث العلمي، والتدريس والمناهج، والخدمات اإلدارية، ومدى 

تحقيق مركز التطوير المهني للجودة في المؤسسات التعليمية. استخدم الباحث أداة 

لخدمات التعليمية ، وتبين االستبيان لدراسة دور تطبيقات إدارة المعرفة على جودة ا

وجود عالقة ارتباط إيجابية بين المتغير المستقل المتمثل بإدارة المعرفة والمتغير 

 .التابع المتمثل بجودة الخدمات التعليمية

 : المعرفة، إدارة المعرفة، الجودة.الكلمات المفتاحية
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Abstract: 

The current study aimed to provide an intellectual and 

applied framework for applying the concept of knowledge 

management and its role in the quality of educational services in 

educational institutions in general, based on theoretical and 

survey studies in different parts of the State of Kuwait, and a 

theoretical background was presented to the topic that included 

discussion and review of the basic concepts of knowledge 

management which included: definition The concept of 

knowledge and its types, the concept of knowledge management, 

the goals of knowledge management, and the benefits accrued to 

education organizations from applying knowledge management. 

This was followed by a discussion of the concept of quality in 

educational services and the important dimensions of applying 

knowledge management in educational institutions and their role 

in ensuring the quality of education and educational services in 

educational institutions in the State of Kuwait. The researcher 

has studied the importance and applications of knowledge 

management in educational institutions in the State of Kuwait 

based on the pillars of the institution's vision, goals, 

organizational structure and infrastructure for knowledge 

management, and then examined the role of these applications in 

ensuring the quality of scientific research services, teaching and 

curricula, administrative services, and the extent to which the 

Center for Professional Development of Quality has achieved In 

educational institutions. The researcher used the questionnaire 

tool to study the role of knowledge management applications on 

the quality of educational services, and showed a positive 

correlation between the independent variable represented by 

knowledge management and the dependent variable represented 

in the quality of educational services. 

Key words: Knowledge, Knowledge management, Qsuality. 
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 مقدمة

من التحوالت  إن المؤسسات الحديثة على اختالف أنواعها تواجه موجة كبيرة

والتغيرات المتسارعة التي تجتاح عالم اليوم وفي مقدمتها الثورة المعلوماتية 

والتكنولوجية، التي تعتمد المعرفة واالستخدام األمثل للمعلومات المتدفقة، والناتجة 

عن التقدم الكبير في تقنيات الحواسيب اآللية والشبكة العالمية لالتصاالت، ونتيجة 

ت أصبحت المعرفة تمثل المصدر األساسي األكثر أهمية، بل أصبحت لتلك التحوال

تعد المعرفة العنصر  .العامل األقوى واألكثر تأثيرا في نجاح المنظمة أو فشلها

الحقيقي لبقاء منظمات اليوم ووسيلة هادفة ومعاصرة للتكيف مع متطلبات العصر، إذ 

وتحقيق التميز واإلبداع في ظل  أن المعرفة هي المورد األكثر أهمية في خلق الثروة

المعطيات الفكرية التي تصاعدت في إطارها العديد من المفاهيم الفكرية، كالعولمة 

 .والخصخصة وثورة المعلومات واتساع رقعة المجتمعات المختلفة

إن إدارة المعرفة من أحدث المفاهيم اإلدارية التي تمثل مجموع العمليات التي تساعد  

الحصول على المعرفة وانشائها، اختيارها، تنظيميها، استخدامها، المؤسسات على 

توزيعها، وتحويل ٕ  المعلومات الهامة والخبرات التي تمتلكها المؤسسات، ولم يعد 

خافيا االهتمام المتزايد بإدارة المعرفة من قبل مختلف المؤسسات، فتبني وتطبيق 

د وااليجابيات، كاتخاذ القرارات، حل إدارة المعرفة يؤدي إلى تحقيق العديد من الفوائ

المشاكل اإلدارية، زيادة الكفاءة والفعالية، تحسين جودة المخرجات، زيادة اإلنتاجية، 

  .تحسين اإلبداع واألهم التأقلم مع كثرة التغيرات المتسارعة

إن من بين أهم المؤسسات التي تهتم بتبني إدارة المعرفة نجد المؤسسات التعليمية التي 

سعى إلى عصرنة وتحديث أعمالها وتحقيق التوافق بين مخرجاتها ومتطلبات بيئة ت

العمل بما يتناسب وتطلعات التنمية. فلم يعد خافيا على القائمين والمهتمين بالمؤسسات 

التعليمية أهمية إدارة المعرفة ودورها في تحسين العملية التعليمية واالرتقاء بجودة 

دافها بعوائد أفضل وتكاليف أقل، بل إن االلتزام بتطبيق منظمات التعليم وتحقيق أه

إدارة المعرفة أصبح من ضرورات البقاء لمنظمات التعليم كيانا وسمعة. وكل ذلك 

يتطلب منها تهيئة بيئتها االجتماعية والتنظيمية والتقنية المناسبة لتحقيق االستفادة من 

 .(2013المعرفة بأكبر قدر ممكن)صراع، 

يد من الدراسات أن تبني إدارة المعرفة يحقق جودة الخدمات التعميمية وتؤكد العد

سواء على مستوى البحث العلمي أو على مستوى المناهج أو على مستوى الخدمات 

انطالقاً مما سبق، وباعتبار أن مؤسسات التعليم هي مصدر للمعرفة  .االدارية المقدمة

مالئمة لتبني إدارة المعرفة. وفي ظل  واالستثمار فيها، فهي بالتالي أكثر المؤسسات

الدراسات العلمية الهادفة إلى مناقشة تطبيقات إدارة المعرفة في مؤسسات التعليم على 

المستوى العالمي والمحلي، لذا فإن الدراسة الحالية تستهدف البحث في تطبيقات إدارة 
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ية واالدارية المعرفة في مؤسسات التعليم ودورها في ضمان جودة الخدمات التعليم

 .(2017في المؤسسات التعليمية في دولة الكويت )ديوب، والعلي، 

 مشكلة البحث:

على الرغم من انتشار مفهوم إدارة المعرفة وتطبيقاته على نطاق معتبر في قطاع 

منظمات األعمال المختلفة، إال أنه ما زالت البحوث والتجارب والتطبيقات لهذا 

  .محدودة وغير وكافية المفهوم في مؤسسات التعليم

مما سبق، وباعتبار أن منظمات التعليم تدرك جيدا أن المعرفة هي مصدر تحسين 

العملية التعليمية واالرتقاء بجودة مخرجاتها، وفي إطار التوجهات السالفة الذكر، وفي 

ظل محدودية الدراسات المعالجة لتطبيقات إدارة المعرفة وآثارها وانعكاساتها على 

في مجال التعليم  وخاصة في مؤسسات التعليم الكويتية، فالدراسة الحالية  الجودة

تهدف إلى إلقاء الضوء على دور إدارة المعرفة في تحقيق جودة التعليم في مؤسسات 

 التعليم الكويتية. 

انطالقا من االهمية المتزايدة الدارة  المعرفة وتسارع تطبيقها في مؤسسات التعليم 

ارس، وذلك لما تواجهه من تحديات وحدة المنافسة، وذلك بهدف وخصوصاً في المد

تحقيق مكاسب، وزيادة رضا العامليين، وتحسين جودة خدماتها التعليمية واالدارية، 

وبما أن المؤسسات التعليمية تسعى  .ورفع مستوى الخدمات البحثية التي تقوم بها

سية وبالتالي يمكن صياغة مشكلة لتحسين جودة خدماتها التعليمية لتحقيق الميزة التناف

ما ىو دور إدارة المعرفة في ضمان تحقيق جودة   :الدراسة بالسؤال الرئيس اآلتي

 التعليم في مؤسسات التعليم الكويتية؟

 أهداف البحث:

 يهدف البحث الحالي إلى:

 التعرف على المفاهيم المرتبطة بالمعرفة وادارة المعرفة، وتحقيق جودة التعليم. -1

 التعرف على واقع تطبيق ادارة المعرفة في المؤسسات التعليمية بدولة الكويت. -2

 التعرف على واقع تحقيق جودة التعليم في المؤسسات التعليمية بدولة الكويت. -3

التعرف على دور ادارة المعرفة في تحقيق جودة التعليم في المؤسسات التعليمية  -4

 بدولة الكويت.

 أهمية البحث: 

لبحث إلى المنافسة الشديدة بين المؤسسات التعليمية في دولة الكويت ترجع أهمية ا

وان تحقيـق الميـزة التنافسية في مجاالت إدارة المعرفة وإعادة هندسة العمليات 

وإعادة الهيكلة وإدارة الجودة الشاملة هو الطريق الوحيد نحو التميز واإلبداع في وقتنا 

 .الحالي

 :تتمثل أهمية هذه الدراسة في
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فتح المجال أمام المعنيين والعاملين في المؤسسات التعليمية الكويتية، لتطبيق  -1

 مفاهيم إدارة المعرفة في تحسين جودة التعليم.

بيان عالقة خصائص الهيئة التدريسية في ضمان تحقيق الجودة في المؤسسات  -2

 التعليمية. 

ي المؤسسات بيان عالقة البنية التحتية إلدارة المعرفة في ضمان الجودة ف -3

 التعليمية الكويتية. 

من المرجح أن تخرج هذه الدراسة بتوصيات تهدف لتوضيح أهمية إدارة المعرفة  -4

بمتغيراتهـا المحددة في تحسين مستويات الجودة في مؤسسات التعليم بدولة 

 الكويت بشكل عام.

إدارة تضيف هذه الدراسة إلي المكتبة العربية دراسة تطبيقية علمية في موضـوع  -5

 .المعرفـة وعالقتها بالجودة ،وهذا يغني المكتبة بالبحوث التطبيقية

 منهج الدراسة:

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي والذي يفيد الدراسة في التعرف على 

واقع ادارة المعرفة في مؤسسات التعليم في الكويت ويصفها وصفا دقيقا كما سيساعد 

ي المؤسسات التعليمية الكويتية وتحليل دور في التعرف على واقع جودة التعليم ف

 ادارة المعرفة في تحقيق جودة التعليم في المؤسسات التعليمية في الكويت.

 مصطلحات البحث:

 : (Knowledgeالمعرفة )

هي كل شيء ضمني أو ظاهري يستحضره األفراد ألداء أعمالهم بإتقان ،أو التخـاذ 

 ). 12،ص2005قـرارات صائبة )الكبيسي ،

 : (Knowledge Management)إدارة المعرفة 

هي العملية المنهجية في توفير المعرفة وإتاحتها للعاملين بما يوفر فرصة لزيادة 

 ). المعـارف مـن خالل توفير البيانات والمعلومات ونشر المعارف والمعلومات 

Laudon&Laudon, 2007) 

 (:Qualityالجودة )

لمقاييس والجمعية األمريكية لمراقبة الجودة: تعرف تعريف المعهد الوطني األمريكي ل

الجودة على أنها مجموعة من السمات والخصائص للسلع والخدمات القادرة على تلبية 

 .(2006احتياجات محددة )عبدالعزيز، 

 دراسات سابقة:

( بعنوان : العوامل الشخصية المؤثرة على  2008رحاحلة ) ودراسة صيام 

لتعليم الجامعي المحاسبي االلكتروني دراسة حالة : الجامعة اسـتفادة الطالب من ا

هدفت هذه الدراسة إلى إبراز أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات في  .الهاشمية

التـدريس الجـامعي المحاسبي وقياس مدى إدراك أعضاء هيئة التدريس في األقسام 
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لى تحديد مدى استخدام المحاسبية فـي الجامعـات األردنية لتلك األهمية إضافة إ

تكنولوجيا المعلومات والمزايـا التـي يحققها هذا االستخدام في ضمان جودة التعليم 

العالي .استخدم الباحثـان المـنهج الوصـفي التحليلي وكانت أداة الدراسة هي االستبانة 

 . طالبا وطالبة فـي كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية 168وتكونت عينة الدراسة من 

وقد توصلت الدراسة إلى أن أعضاء هيئة التدريس في قسم المحاسبة يدركون أهمية 

استخدام تكنولوجيا المعلومات في التدريس الجامعي إال أن االستخدام الفعلي 

لتكنولوجيا المعلومات في التدريس الجامعي ال يزال محدود بسبب معوقات 

 ات المادية المتاحة)محددات(تتعلق بأعضاء هيئـة التـدريس واإلمكان

( بعنوان : العالقة بين متطلبات إدارة المعرفة 2008دراسة دروزة )

وعملياتها وأثرها على تميز األداء المؤسسي دراسة تطبيقية في وزارة التعليم العالي 

األردنية هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين متطلبات إ دارة المعرفة كما 

لتميز األداء المؤسسي والـشفافية )االحتياجـات وردت في جائزة الملك عبد هللاا الثاني 

المعرفيـة ، الـوعي وااللتزام المعرفي ، االتصاالت الداخلية والخارجية (وعمليات 

إدارة المعرفة )التـشخيص ، التوليد ، الخزن، التوزيع، التطبيق ( وأثر هذه العالقة 

ية وقامت الباحثة بتصميم على تميز األداء المؤسسي فـي وزارة التعليم العالي األردن

الموظفين من حملة الدبلوم المتوسط فما  استبانه تم توزيعها على عينة الدراسـة وهـي

( فرد ، وتوصلت الدراسة إلـى وجود عالقة ذات داللة إحصائية 300فوق وعددهم )

بين متطلبات إدارة المعرفة وعملياتها مـن جهـة ورضـا العاملين والتعلم والنمو 

ي ، وكفاءة العمليات الداخلية من جهة أخرى كـذلك وجـود عالقة بين المؤسس

متطلبات إدارة المعرفة وكل من تشخيص المعرفـة وتوليـد المعرفـة وتوزيـع المعرفة 

 .وتطبيق المعرفة

( بعنوان : دور إدارة المعرفة في تحقيق ضمان  2008دراسة المحاميد )

هدفت هذه  . ي الجامعات األردنية الخاصةجودة التعلـيم العالي دراسة تطبيقية ف

الدراسة إلى بيان أثر تطبيق مفهوم إدارة المعرفة في ضمان الجودة في الجامعات 

األردنية الخاصة باالعتماد على خصائص الهيئات التدريسية العاملة فيها وخصائص 

سة من البنيـة التحتية لتكنولوجيا المعلومات في تلك الجامعات وتكون مجتمع الدرا

مكونة ( جامعة وتم اختيار عينة 18جميع الجامعـات األردنية الخاصة البالغ عددها )

( جامعـات وتـم توزيع استبانه على الهيئات التدريسية العاملة في هذه 6مـن )

وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة بين المراتب العلمية والسعي  . الجامعات

دريسية وضمان الجودة في الجامعات األردنية للحصول ع ليها مـن قبـل الهيئة الت

الخاصة ،وعدم وجود عالقـة بـين الحوافز التي يحصل عليها أعضاء الهيئات 

التدريسية وضمان الجودة في الجامعات األردنية الخاصة ،وكذلك وجود عالقة ذات 
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 داللة إحصائية بين خبرة عضو هيئة التدريس وضـمان الجودة في الجامعات األردنية

 الخاصة

( بعنوان : إدارة المعرفة والمعلومات فـي مؤسـسات التعلـيم  2008دراسة معايعة )- 

تمثل هذه الدراسة دراسة نظرية )مكتبية( لتأصيل المفاهيم  .العالي : تجارب عالمية

المتصلة بموضوع إدارة المعرفـة في مؤسسات التعليم العالي اعتمادا على أحدث 

ل من خـالل دراسـة نماذج متنوعة لمؤسسات التعليم العالي األدبيات في هذا المجا

االفتراضية ، وهدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الـضوء على االتجاهات الحديثة 

لمؤسسات التعليم العالي في ضوء التطورات المعرفية والتكنولوجيـة الحديثة وتسليط 

معرفـة ونظـم المعلومات الضوء على بعض النظم والنماذج العالمية الجديدة إلدارة ال

في مؤسسات التعليم العالي كما هدفت إلى لفت نظر أصحاب القرار فـي التعلـيم 

العالي ألهمية ايالء االهتمام إلدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات بمفهومها الحديث 

ودورها في بناء مجتمع المعرفة ، وكان من نتائج الدراسة أن الجامعة االفتراضية 

عن الجامعة التقليدية بإسهامها في توفير النفقات على إدارة الجامعة كذلك توفير  تتميز

فرص التدريب والعمـل والتعليم المستمر للمجتمع ، وتؤدي إلى االنتقال من الحماية 

 المحلية إلـى المنافـسة الدوليـة نتيجة العولمة وشبكة المعلومات واالتصاالت العالمية

( بعنوان : متطلبات إدارة المعرفة فـي المـدن العربيـة  2006دراسة عبد الوهاب )

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على متطلبات  . دراسة حالة على مدينة القاهرة

تطبيق إدارة المعرفة ،والتعرف علـى مـدى توافر متطلبات تطبيق إدارة المعرفة في 

لمنهج الوصفي التحليلي في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربيـة، اسـتخدم الباحث ا

دراسته ، وتوصل الباحث إلـى أن هنالـك متطلبـات لتطبيق إدارة المعرفة مثل أن 

يكون الهيكل التنظيمي مرنا وأفقيا ،ضرورة وجود قيادة واعية ومهتمة بتطبيق إدارة 

 المعرفة ومشجعة لتبادل المعلومات بين العاملين ،كما يجب أن تكـون الثقافة التنظيمية

مواتية ل تطبيق إدارة المعرفة وكشفت الدراسة أن هذه المتطلبات ال تتـوافر بالدرجة 

 21الكافية في المدن العربية ، خاصة مدينة القاهرة ، كمـا أن تكنولوجيـا المعلومـات 

تعترضها العديد من المشكالت واإلمكانات المادية التي تعيـق تطورهـا مثـل أن 

 ية ونمط القيادة والثقافة التنظيمية تتسم بالمركزيةالهياكـل التنظيمية هرم

)بعنوان : قياس أثر إدراك إدارة المعرفة في  2005دراسة حجازي )

توظيفهـا لـدى المؤسسات األردنية دراسة تحليلية مقارنة بين القطاعين العام والخاص 

ذج لتوظيف هدفت الدراسة إلى بناء أنمو .باتجاه بناء أنموذج لتوظيف إدارة المعرفة

إدارة ال معرفة فـي المؤسسات األردنيـة العامـة والخاصة ، من خالل إجراء دراسة 

تحليلية مقارنة بين القطاعين العام والخاص لمعرفة مـا إذا كانت المؤسسات األردنية 

منظمة أردنية ، )21)توظف إدارة المعرفة في أعمالها ، وقد أجريت الدراسـة فـي 

منهم )385))قطاع خاص وبلـغ عـدد أفـراد العينـة 10و ) )قطاع عام11منها )
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)من القطاع الخاص . توصلت الدراسة إلى 145فردا من القطاع العام ، )( 240)

مجموعة من النتائج ، أهمها أن المؤسسات األردنية العامة والخاصة تـدركان ماهيـة 

وجودات واألهداف إدارة المعرفة بمختلف أبعادها من حيث : المفهوم والدور والم

والفوائد وقيـادة المعرفة والثقافة المنظمية وأن هذه المؤسسات في القطاعين العام 

والخاص تمارس عمليـات إدارة المعرفة من حيث : التوليد والتشارك والتعلم ونتيجة 

لذلك توصلت الدراسـة إلـى أن المؤسسات األردنية العامة والخاصة توظف إدارة 

 الها وان كان ذلك بدرجـة محدودة تقريباالمعرفة في أعم

)بعنوان : مدى تطبيق إدارة المعرفة والمعلومات في  2004دراسة أبو قبة )

هدفت الدراسة إلى معرفة مدى  .(الوزارات المركزية في األردن )دراسة ميدانية

تطبيق الوزارات األردنية لبرامج و أنظمـة إدارة المعرفـة والمعلومات فيها وكذلك 

، وكيفية  22عرفة المشاكل والتحديات التي تواجه ا إلدارة المعرفية والمعلوماتية م

)من مـديري  303التغلب على هذه المشاكل وعالجها .وتشكلت عينة الدراسة من )

اإلدارة العليا والوسطى ورؤساء األقسام في الوزارات المبحوثة . وتوصلت الدراسـة 

الوزارات المركزية تطبـق بـرامج وأنظمـة إدارة  إلـى مجموعة من النتائج أهمها أن

المعرفـة والمعلومات باستثناء نظام المكتبات االلكترونية ، وأن إدارة المعرفة 

والمعلومات تحسن مـن عملية اتخاذ القرارات اإلدارية ، وتسهم في تفعيل عمليات 

  .الوزارات المركزية االتصال والتنسيق بـين األفـراد العاملين والدوائر التنظيمية في

بعنوان : المعرفة اإلدارية لدى القيادات في منظمات ( 1995دراسة يوسف )- 

هدفت هذه الدراسة  .األعمـال والمؤسسات الحكومية بدولة اإلمارات العربية المتحدة

الميدانية إلى التعرف على مستويات المعرفة اإلداريـة لـدى القيـادات اإلدارية 

)مـن  381رة على هذه المعرفة ، وكانت عينة الدراسة مكونة من )والعوامل المؤث

القيادات اإلدارية ، وتوصلت الدراسة إلى جملة نتائج تؤشر وجود مستوى عال جـدا 

مـن المعرفة بأهمية التخطيط في ترشيد عمليات اتخاذ القرارات ومتطلباتهـا ، وكـذلك 

همية االتصال في المساهمة في تحقيق بمعرفـة التخطيط في توقع نتائج المستقبل ،وبأ

أهداف المنظمة ، وعكست الن تائج مستوى متواضع من المعرفة بالفوائد الناتجة عن 

التخطـيط ، وأظهـرت النتائج وجود عالقة بين المستوى الوظيفي والمعرفة اإلدارية ، 

ـ : ملكيـة وشخـصت أهـم العوامـل المؤثرة على المعرفة اإلدارية للقيادات اإلدارية ب

المنظمـة ، نـوع المنظمـة، المستوى الوظيفي للقيادة اإلدارية ، التخصص الدراسي ، 

الخبـرة الـسابقة ، الخبـرة فـي استخدام الحاسوب . بينما ال تؤثر المستويات التعليمية 

والعمر وعدد الدورات التدريبية علـى المعرفة اإلدارية ، وقد أوصت الدراسة 

  .المعرفةبضرورة تنمية 
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 الدراسات األجنبية:

Hislop, (2010) : (Knowledge Management as an ephemeral 

management fashion.  

إلي  1998هدفت هذه الورقة البحثية لفهم فائدة إدارة المعرفة في العقد من 

وكان منهج الدراسة أن استخدم الباحث قواعد البيانات األكاديمية للتحقيق في 2008

الفائدة األكاديمية إلدارة المعرفة وكذلك الصفحات االلكترونية للشركات مدى 

وتوصلت إلى نتيجة مفادها أن المستوى المطرد للفائدة األكاديمية إلدارة المعرفة التي 

لم تتبع منحنى على شكل جرس ولكنها تتبع منحنى  2008إلى  1998حدثت بين 

من المبكر جدا القول بشكل قاطع ما إذا  تصاعديا ، ومع ذلك يمكن القول أنه ال يزال

أصبحت إدارة المعرفة المؤسسية إلى حد أنها وضعت في مجال الديمومة 

 واالستمرارية لتحقيق المتطلبات األكاديمية

Muniz, Dias Batista.Jr &Loureiro (2010) : (Knowledge based 

integrated production Management Model).  

قة البحثية المفاهيمية القتراح نموذج إدارة إنت اجي متكامل قائم على هدفت هذه الور

المعرفة كبعد ثالـث للبعدين التقليديين العمل واإلنتاج ، وتحديد العوامل التي توجد 

طرق مالئمة لتبـادل المعـارف وتحقيـق النتائج المرجوة في بيئة عمليات اإلنتاج ، 

الفرص التي تم تحديدها من خالل مراجعة  وكان منهج بناء النموذج المقترح من

األدبيات الس ابقة وكانت نتيجة هذه الورقة اقتراح نموذجا يدمج بين البعدين 

 اإلنتاج ، مع بعد ثالث جديد هو) production:p)العمل ، ) work:w)التقليـديين 

(knowledge:k (المعرفـة ، وبينت نتائج الدراسة تكامل هذه األبعاد الثالثة.  

Waddell & Stewart (2006) :(The Interdependency between 

Knowledge Management and Quality).  

هدفت هذه الدراسة إلى اختبار العالقة بين إدارة المعرفة والجودة وقد تكونت عينـة 

استبانه على هذه الشركات وتم  1000الدراسـة مـن الشركات األسترالية وتم توزيع 

%مـن العدد اإلجمالي لالستبيانات الموزعة وكان منهج الباحث 25نسبته استرجاع ما 

لدراسة الظواهر االجتماعية ، وقد  24المستخدم في الدراسة هو المنهج الوصـفي 

توصلت الدراسة لنتيجة مفادها وجود عالقة بـين إدارة المعرفـة والجودة وان إدارة 

 ي هذه الشركاتالمعرفة هي مكون أساسي لنقل ثقافة الجودة ف

Leidner & Others (2006) : (The Role of Culture in Knowledge 

Management : A case study of two Global Firms) .  

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور الثقافة في إدارة المعلومات، وقد استخدم 

دراسة في جمع الباحثون المـنهج الوصفي التحليلي في الدراسة وكانت أداة ال

المعلومات هي المقابالت شبه المهيكلـة مع مجموعات صغيرة من المدراء والموظفين 
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المختصين في الشركتين، ووجد الباحثون أن الثقافـة لها الدور األكبر والتأثير األكبر 

على إدارة المعلومات وانه يجب عمل نقلة نوعية في ثقافـة البـشر وسلوكهم نحو 

بدء بتطبيق المعرفة وان الثقافة التنظيمية الس ائدة تعتبر حـاجزا يحـول المعرفة قبل ال

دون النجاح في تطبيق إدارة المعرفة وعلى المنظمة التأثير على ثقافة العاملين 

تدريجيا لكي يـدعموا توجه اإلدارة نحو مزيد من المعرفة، وأن إدارة المعرفة تبدأ من 

 .(دارية العليا حتى تصل ألدنى مستوى إدارياألعلى لألسفل )مـن المـستويات اإل

Hicks, Dattero & Gatup (2006) : ( The Five – Tier Knowledge 

Management Hierarchy )  

هدفت هذه الورقة البحثية إلى تحديد مجموعة جديدة من المصطلحات ووضـع 

التوجيه الطوابـق الخمـسة للتسلسل الهرمي إلدارة المعرفة التي يمكن أن توفر 

 Tierالنمـوذج هـذا تطـوير وتـم ،  )5للمدراء المعنيين بهدف توفير الجهد 

Knowledge Management Hierarchy)(5TKMH) (5TKMH ( بواسطة

توسيع التسلسل الهرمي للمعرفة لتشمل اإلبداع على مستوى الفرد ، وكانـت نتائج هذه 

ردية ، التأثيرات ، الحلـول ، الوقـائع الورقة تصنيف المعرفة إلى الطبقات التالية : الف

 يشمل جميـع أنـواع إدارة المعرفـة) 5TKMH، االبتكار وبينت أن الن موذج )

(KM  ،( وان هـذا النموذج يوفر أداة لتقييم جهود إدارة المعرفة ويحدد العالقات بين

  مصادر إدارة المعرفة.

Robertson .J (2004) :(Intranet and Knowledge Sharing)  

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع تطبيق ا النترانت وتبادل المعرفة في 

المؤسسات ، وسـعت إليجاد طرق لتوسيع قدرات الشبكة الداخلية )االنترانت( في 

تلبية احتياجات إدارة المعرفـة ، وقـد توصلت الدراسة إلى أن شبكات االنترانت في 

ؤهلـة وان اسـتخدام تكنولوجيا إدارة المعرفة سيوفر معظم المؤسسات ال تزال غير م

أساسا قوي ا لالتصاالت الداخلية ،وقد أوصـت الدراسـة بـضرورة وضع إستراتيجية 

  .إلدارة المعرفة بحيث تشمل هذه اإلستراتيجية أهمية نشر االنترانت في المنظمة

Mathotra (2003) : (Measuring Knowledge Assets of Nation 

Knowledge Systems for Development)  

هدفت هذه الدراسة وهي دراس ة مكتبية إلى وضع إطار عام وتحديد معايير مناسبة 

لقياس األصـول المعرفية وبناء نماذج علمية مناسبة لذلك ، وبيان كيفية تطوير قدرات 

يات وإمكانيات القطاع العـام فـي هذا المجال ، حيث طبقت هذه الدراسة في الوال

المتحدة كجزء من نشاط األمـم المتحـدة فـي النشاطات االجتماعية و العلمية . 

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كـان أبرزهـا وضـع مجموعة من المقاييس 

والمعايير لقياس أصول المعرفة في منظمات القطاع العام وذلك بهدف تعزيز قدرة 
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أنظمة إدارة المعرفة ، كذلك التركيز على مفهـوم القطاع العام لالستفادة من برامج و

اقتـصاد المعرفة مع عدم الم غاالة في النظر إلى إدارة المعرفة كمفهوم اقتصادي . 

إضافة لذلك فقـد أكـدت الدراسة على ضرورة التركيز على العنصر البشري في 

  . جميع نشاطات ومراحل إدارة المعرفة

Laszlo & Laszlo (2002) : (Evolving Knowledge For 

Development : The Role Of Knowledge Management In A 

Changing World)  

هدفت هذه الورقة البحثية المفاهيمية التوضيحية التي أجريت في المكسيك إلى تبيان 

ثالثـة أجيـال مرت بها إدارة المعرفة الجيل األول : ركز على ماهية المعرفة وإدارتها 

اكتساب الـذكاء المتمثل في تكنولوجيا رأس المال الفكري . الجيل ا لثاني : من خالل 

ركز على الموجود مـن إدارة المعرفـة القتراح ما ستكون عليه من خالل عمليات 

التعلم واالبتكار وقاد هذا الجيل المؤسسات المتعلمة ومكن العاملين والجماعات من 

بالتركيز  26ي ركز علـى استكـشاف المـستقبل اإلبداع والتوجه نحو الجيل الثالث الذ

على ما ينبغي أن تكون عليه إدا رة المعرفة ، وهو الجيل الذي يتطلب من األعمال ما 

بـات يعرف بالعضوية التنظيمية القوية ، والتوجه نحو ديمقراطية المعرفة من خـالل 

  تغيير العالمانخـراط العـاملين ومشاركتهم نحو المزيد من )معرفة كيف( ونحو 

Bouthillier & Shearer (2002) : (Understanding Knowledge 

Management and Information Management : The Need for 

Empirical Perspective)  

هذه الدراسة تطبيقية هدفت إلى تحديد االتجاهات التطبيقية إلدارة المعرفة في القطاع 

يق إدارة المعرفة في المؤسسات ، ومعرفة أنـواع العام والخاص ومعرفة كيفية تطب

المعرفـة التـي يـتم إدارتهـا والمناهج المطبقة واألساليب التكنولوجية المستخدمة لذلك 

، وتحديد مصادر المعرفـة واإلجـراءات المستخدمة إلدارتها . وقد أجريت هذه 

عين العام والخاص )منظمة من منظمات األعمال مـن القطا30الدراسة في كندا على )

، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمهـا التركيـز فـي الواقع العملي 

على المعرفة الصريحة أكثر من التركيز علـى المعرفـة الـضمنية وتطبيـق إدارة 

المعرفة يركز على المشاركة ونشر المعرفة والتي تعتبر جوهر وهدف كافة بـرامج 

والمعلومات ، وبينت نتائج الدراسة أن هناك اختالف واضح في  إدارة المعرفـة

الممارسة بـين القطـاعين العـام والخاص ، حيث تبين أن القطاع الخاص يستخدم 

إدارة المعرفة بهدف المشاركة بالمعرفة ونـشرها داخليا ، بينما يتم تطبيقها في القطاع 

ى المـشاركة بالمعرفة والمعلومات العام بشمولية أكثر حيث تهدف إدارة المعرفة إلـ

 . ونشرها داخليا وخارجيا

 التعليق على الدراسات السابقة وما تضيفه الدراسة الحالية
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إن العرض المركز للدراسات السابقة ) العربية واألجنبيـة ( يظهـر مـستوى  -

االهتمام بإدارة المعرفة في المؤسسات وأثر استخدام هذا المفهـوم علـى تحـسين 

أداء المؤسسات اإلنتاجية أو الخدمية ، وبالرغم من هذا االهتمـام الكبيـر 

بموضـوع إدارة المعرفة إال أن الدراسات الميدانية المحلية المركزة على هذا 

 .المنهج مازالت محدودة لحد ما

من خالل مراجعة الدراسات السابقة المحلية فإنها ركزت علـى جانـب إدارة  -

جانب إدارة الجودة وحده ولكن الدراسـة الحاليـة ربطـت بـين المعرفـة وحده أو 

 دور إدارة المعرفة وعالقتها بضمان تحقيق جودة التعليم في المؤسسات التعليمية 

أجريت غالبية الدراسات السابقة الرابطة بين إدارة المعرفة وضمان تحقيق   -

ذه الدراسة على الجودة فـي التعليم في بيئات غير محلية في حين تم تطبيق ه

مؤسسات التعليم في دولة الكويت وهي بذلك تشكل بداية تناول دور إدارة 

 المعرفة في ضمان تحقيـق جـودة التعليم في المؤسسات التعليمية.

تتشابه الدراسة مع الدراسات السابقة في أنها اسـتخدمت المـنهج الوصـفي   -

 .التحليلـي

 اإلطار النظري 

المفاهيم األساسية إلدارة المعرفة والتي شملت: التعريف يتم فيه استعراض 

بمفهوم المعرفة وأنواعها، ومفهوم إدارة المعرفة، وأهداف إدارة المعرفة، والفوائد 

المتحققة لمؤسسات التعليم من تطبيق إدارة المعرفة. وتال ذلك مناقشة مفهوم الجودة 

رة المعرفة في مؤسسات التعليم في الخدمات التعليمية واألبعاد المهمة لتطبيق إدا

 ودورها في ضمان جودة الخدمات التعليمية.

تعددت وتنوعت التعريفات الموضحة لمفهوم المعرفة بتنوع وتعدد الكتاب والباحثين 

في هذا المجال،إال أن االتجاه األكثر شيوعا هو ما يصف المعرفة بأنها عبارة عن: 

منها في معالجة المشكالت واتخاذ  معلومات معالجة ومفهومة يمكن االستفادة

القرارات والتعامل مع المواقف المختلفة واالستجابة لمتطلبات التغيير السريع في 

البيئة المحيطة بالمنظمة. وهناك من يرى بأن المعرفة: مزيج من المفاهيم واألفكار 

عن والقواعد واإلجراءات التي تهدي األفعال والقرارات أي بمعنى آخر هي: عبارة 

معلومات ممتزجة بالتجربة والحقائق واألحكام والقيم التي يعمل بعضها مع بعض 

 .فريد يسمح لالفراد والمؤسسات بخلق أوضاع جديدة وادارة التغيير كتركيب

وزمالءه يعتقدون بأن المعرفة تبدأ كبيانات Kidwell ومن ناحية أخرى فإ  ن

أو وفق إطار معين فإنها تتحول إلى  خام وعندما يتم تنظيمها وتصنيفها بصبغة معينة

وثائق أو قواعد  معلومات وتكون تلك المعلومات جاهزة لالستخدام والتبادل في شكل

معلومات كما أنها قابلة لالسترجاع بسهولة بواسطة تقنيات االتصال الحديثة وعندما 
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لين ترتبط هذه المعلومات بقرارات وأحكام معينة تتضمن حكمة وخبرة وبصيرة العام

في المنظمة فإننا نستطيع أن نطلق عليها مصطلح المعرفة لذا فإن المعرفة هي عبارة 

معلومات موضوعية من الصعب ترميزها تتضمن حكمة وبصيرة وخبرات  :عن

العاملين، ويمكن تبادلها ومشاركتها عبر البريد االلكتروني والمذكرات أو األحاديث 

فإننا نستطيع أن نطبقها ونتخذ قراراتنا بناء الشفوية، وعندما تتوافر تلك المعرفة 

 .(2017عليها)يوب، والعلي، 

 مفهوم المعرفة:

عرف عرفه عرفانا ومعرفة وهي إدراك الشيء على ما هو عليه" )المنجد ،  "

،ص  2006وقد وردت تعريفات متعددة للمعرفة ، فعرفها العلي )  )500،ص1992

نه من حصيلة البحث العلمي والتفكيـر ( بأنها : "ذلك الرصيد الذي يتم تكوي26

والدراسـات الميدانيـة وتطـويرالمـشروعات االبتكارية ، وغيرها من أشكال اإلنتاج 

الفكري لإلنسان عبر الزمان " ، وقد قرنت المعرفـة فـي اللغة العربية بالعلم ، فتطلق 

الحق ( )سورة  كلمة معرفة ويراد بها العلم ، فمثال قوله تعالى :) مما عرفـوا مـن

وقد اتفق الفالسفة الغربيون على  .( ،هنا عرفوا بمعنى علموا83المائدة ،من اآلية رقم 

 ) . 96،ص2007أن المعرفة "معتقد صادق مبرر" )توفيق،

هي كل شيء ضمني أو ظاهري يستحضره األفراد ألداء أعمالهم بإتقان ،أو التخـاذ 

 ). 12،ص2005قـرارات صائبة )الكبيسي ،

 اع المعرفة:أنو

تختلف أنواع المعرفة حسب وجهات نظر الكتاب والباحثين في هذا المجال، 

فضال على اختالف أنواعها حسب مصادرها المختلفة والمتعددة، وآلية مشاركتها 

وأهدافها والغاية من استخدامها، فهناك من يصنف المعرفة الى أصناف وأنواع 

كالمعرفة الجوهرية والمتقدمة واالبداعية،  مختلفة كالمعرفة الفردية والجماعية، أو

إلى  (Stewart, 1999;43(، بينما يقسمها )2005:43وغيرها )المعاضيدي، 

)المعرفة التلقائية والتجميعية والموضوعية والضمنية والكامنه والصريحة(، إلى أن 

   هناك اتفاق شبه كامل على أنها تصنف إلى نوعين هما الضمنية والظاهرية كاآلتي:

المعرفة الظاهرة: 

وهي المعرفة التي يمكن لألفراد تقاسمها فيما بينهم وتشمل كالً من: البيانات   

والمعلومات التي يمكن الحصول عليها وتخزينها، وكذلك البيانات والمعلومات 

المخزنة والتي تتعلق بالسياسات واإلجراءات والبرامج والموازنات والمستندات 

باإلضافة إلى أسس التقويم والتشغيل واالتصال ومعاييرها الخاصة بالمنظمة، 

وتعرف أيضا بأنها: المعلومات  (.28: 2008)المحاميد،  ومختلف العمليات الوظيفية

الموثقة أو المرمزة  لتي تحتويها الوثائق، والمراجع، والكتب، والمدونات، والتقارير، 
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وصف والتحديد، ويمكن تحويلها ووسائط التخزين الرقمية، ولذلك فهي معرفة سهلة ال

ويمكن بصفة مستمرة اعادة قرائتها وانتاجها وبالتالي يمكن  .من لغة إلى أخرى،

 .(Nonaka& Takeuchi,2004 : 144تخزينها واسترجاعها)

المعرفة الضمنية:  

وهي المعرفة المختزنة في عقول األفراد والمكتسبة من خالل تراكم خبرات 

ن ذات طابع شخصي مما يصعب الحصول عليها لكونها مختزنة سابقة، وغالبا ما تكو

  داخل عقل صاحب المعرفة.

ويرى عليان " بأن المعرفة الضمنية هي المعرفة المخفية، والتي تشير إلى 

المهار ات الموجودة داخل عقل ولب كل فرد  والتي يصعب نقلها وتحويلها لآلخرين، 

وليس من السهل فهمها على أنها عملية أو وقد تكون المعرفة هنا فنية أو إدراكية 

التعبير عنها بكلمات، وهي حصيلة العمليات العقلية التي تتم داخل عقل اإلنسان، وهذا 

النوع من المعرفة يصعب إدارته والتحكم فيه ألنها موجودة  في رؤوس مالكيها فقط. 

يل بعض إال انه يمكن استثمارها من خالل بعض الممارسات الخاصة بذلك، وتحو

المعرفة الضمنية إلى ظاهرية عن طريق مالحظة الممارسات العملية وتدوينها 

بنشرات وكتيبات لتصبح معلومات، كما يمكن تحويل المعرفة الضمنية إلى معرفة 

أخرى من خالل مشاركة الفرد بمعرفته الفنية مع اآلخرين لنقل وتبادل المهارات 

 .(28: 2008)المحاميد،  ث والممارساتوالخبرات والمواقف واالتجاهات واألحدا

كيف؟ والتعلم المختزن في داخل عقول األفراد  -وهناك من يرى بأنها معرفة 

اإلدراك، والبصيرة، والخبرات، وتتصف المعرفة الضمنية  :بالمؤسسات وذلك يشمل

بأنها: شخصية ذاتية من الصعب توثيقها وتحويلها إلى صفة رسمية، ومن الصعب 

 .(4، 2004خرين)أبو فارة،توصيلها لآل

 مفهوم إدارة المعرفة:

يعد مفهوم إدارة المعرفة من المفاهيم الحديثة في علم اإلدارة والتي تزايد االهتمام 

به خالل العقدين األخرين مما ادى إلى ظهور العديد من التعاريف لذلك المفهوم والتي 

ومازال هذا المفهوم اختلفت باختالف تخصصات الباحثين واختالف وجهات نظرهم 

في مرحلة التطور واالكتشاف لذا حرص الباحث على تقديم مجموعة التعاريف التي 

 :تخدم هدف الدراسة وهي على النحو اآلتي

إدارة المعرفة: هي عملية يتم بموجبها استخراج واستثمار رأس المال الخاص  -

بتكاريه من بالمنظمة بهدف الوصول إلى قرارات تتصف بالكفاءة والفعالية اإل

  .أجل اكتساب المنظمة مميزة تنافسية والحصول على والئهم والتزام العمالء

 :ويرى ديمونج بأن المعرفة: هي منظومة األنشطة اإلدارية القائمة على احتواء
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تحسين عملية القرارات من خالل توفير المعلومات بشكل دقيق وفي الوقت 

 .ئجالمناسب مما يساعد في تحقيق أفضل النتا

اإلسهام في حل المشاكل التي تواجه المنظمة والتي قد تؤدي إلى نقص كفاءاتها  -

 أو هدر وقتها وأموالها

 جذب رأس المال الفكري لتوظيفه في حل المشكالت والتخطيط االستراتيجي -

إرضاء العمالء بأقصى درجة ممكنة من خالل تقليل الزمن المستغرق في انجاز  -

 وتطوير مستوى الخدمات المقدمة باستمرارالخدمات المطلوبة وتحسين 

 تطوير عمليات االبتكار بالمنظمة وتقديم منتجات وخدمات مبتكرة باستمرار -

تشجيع العمل بروح الفريق وتحقيق التفاعل االيجابي بين مجموعات العمل وذلك  -

من خالل الممارسات واألساليب المختلفة التي تتبناها المنظمة لتبادل المعرفة 

 تهاومشارك

 تهيئة بيئة مشجعة وداعمة لثقافة التعليم والتطوير الذاتي المستمر -

اإلسيام في تسريع عمليات التطوير بالمنظمة لتلبية متطلبات التكليف، مع التغيير  -

 السريع في البيئة المحيطة بالمنظمة

 نشر وتبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات الداخلية والخارجية -

العمل وخفض التكاليف عن طريق التخلص من اإلجراءات غير تبسيط إجراءات  -

 .(2017الضرورية)ديوب، والعلي، 

 هـو( Management Knowledge )  إن أول من استخدم مصطلح إدارة المعرفـة

 (( Don  Marchad   في بداية الثمانينات من القرن الماضي على أنها المرحلة

النهائية من الفرضـيات المتعلقة بتطور نظم المعلومات ، لكنه لم يشر إليهـا بـشكل 

   (Koening,1999,p27 ).مـستقل أو بوصـفها عمليـات 

( 1999( ، وفي عام )1997لكن التأثير االستراتيجي إلدارة المعرفة بدأ عام )

%( من الميزانية اإلدارية السنوية لتطوير أنظمتها وال بد  4البنـك الدولي )خـصص 

من التنويـه إلـى أن إدارة المعرفة ولدت داخل الصناعة وليست داخل األكاديميات 

  ). 33،ص 2005)الكبيسي ، 

على الرغم من عدم تبلور إدارة المعرفة في تعريف جامع مانع واحد لسببين 

ن إدارة المعرفة والثاني ديناميكية هذا الموضوع إال أننا يمكن أن أولهما سعة ميـدا

 نعرض بعض التعـاريف إلدارة المعرفة 

العمل من أجل تعظيم كفاءة  : "( بأنها124،ص 2000فقد عرفها ياسين ) 

استخدام رأس المال الف كري في نشاط األعمـال ، وهـي تتطلـب تشبيكا وربطا 

 ."د من خالل المشاركة الجماعية والتفكير الجماعيألفضل األدمغة عند األفرا
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العمليات التي تساعد المؤسسات  " : ( فقد عرفها بأنها17،ص 1998أما السلمي )

على توليد المعلومات والحصول عليها واختيارها وتنظيمها واستخدامها ونشرها 

ارية وتحو يل المعلومات المهمة والخبرات التي تعتبر ضـرورية لألنـشطة اإلد

 ." المختلفة التخاذ القرارات وحل المشكالت

 الفوائد المتحققة لمنظمات التعليم من تطبيق إدارة المعرفة:

( والرفاعي 2004)Mayers  أشارت مجموعة من الدراسات مثل دراسة كل من

( وغيرها والتي أجريت حول مبادرات إدارة المعرفة إلى أن 2004وياسين )

ل هذه المبادرات قد حققت مجموعة من الفوائد تضمنت ما المؤسسات التي اعتمدت مث

 يلي:

تحسين عملية اتخاذ القرارات إذ تتخذ القرارات بشكل أسرع من قبل المستويات  -

اإلدارية الدنيا وباستخدام موارد بشرية أقل وبشكل أفضل كما لو أنها اتخذت من 

  .قبل المستويات اإلدارية العليا

اتخاذىا بصورة أفضل إذ أنه ليس هناك حاجة كبيرة لشرح تنفيذ القرارات التي تم  -

  .تلك القرارات وألن حلقات االتصال تكون أقصر

يصبح الموظفون أكثر قدرة على المعرفة فيما يتعلق بوظائفهم وبالوظائف  -

األخرى القريبة من وظائفهم ونتيجة لذلك يصبح هوالء الموظفون قادرين على 

أفضل وتعمم إجراءات جديدة أسرع تتعلق  طرح مبادرات إلجراء تحسينات

 .بالعمليات والمساعدة في تحسين العمل بطريقة أكثر خبرة وعقالنية

يصبح الموظفون أكثر وعياً وأفضل خبرة فيما يتعلق بعمليات التشغيل ومحتوى  -

وطبيعة المنتجات والخدمات وحاجات العمالء وسياسات الشركة وبالتالي 

عمل ذي جودة أفضل، ويعملون على  تصحيح  يصبحون قادرين على تقديم

 األخطاء دون تدخل من قبل المشرفين، ودون الحاجة إلى مراقبة الجودة

ً بما يحدث في موقع العمل، وفي المنظمة، وبالتالي  - يصبح الموظفون أكثر وعيا

فإنهم يفهمون ما يحدث بشكل أفضل، كما تنخفض نسبة الغياب والدوران 

 العمل أكثر ايجابيةالوظيفي ويصبح مكان 

يصبح الموظفون قادرين على التعاون فيما بينهم بصورة أفضل. إذ يصبح لديهم  -

فهم أكثر حول كيفية اعتماد كل منهم على اآلخر، وكيف يتمم كل منهم بمعرفته 

 المعرفة التي يملكها اآلخرون وفهم مقاصدهم

عة أكثر، كما يميل الموظفون إلى البحث عن طرق وأساليب جديدة للعمل ببرا -

 أنهم يميلون إلى العمل بجدية أكثر

تصبح قدرة المنظمة على إرضاء العمالء أفضل من خالل تقديم منتجات،  -

 واستجابات ذات نوعية أعلى
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تحسين اإلبداع داخل المنظمة خاصة وان اإلبداع هو االستجابة الرئيسة للمنافسة  -

منتجات جديدة ولكنه يعني  اآلخذة باالزدياد واإلبداع الذي ال يعني فقط توليد

 .أيضاً رؤية األشياء القديمة بمنظور جديد

فان استخدام طرق وأساليب إدارة المعرفة في ( Pertride & Nodine) وفقا ل

التعليم يحقق للمؤسسات التعليمية ِ العديد من الفوائد منها: التشجيع والتحفيز لظهور 

فعالية تلك المؤسسات من خالل زيادة مستوى عال من الذكاء على السطح، وزيادة 

مستوى المعرفة المتعلقة بكيفية إدارة مؤسسات التعليم، والرفع من مستوى عمليات 

 .تقييم األداء بالمؤسسة التعليمية من خالل وجود نظام إلدارة المعلومات

يمكن تصنيف الفوائد المتحققة  هأن( linde Kidwell &Johnson ) ويرى كالً من

إدارة المعرفة في مؤسسات التعليم على جودة الخدمات التعليمية إلى ثالث  من تطبيق

فئات أساسية هي: الفوائد المتحققة لنشاط البحث العلمي الذي يقوم به الطالب 

والمدرسين، والفوائد المتحققة لنشاط التأكد من جودة المناهج والبرامج، والفوائد 

جين في كل مجال من مجاالت النشاط المتحققة للخدمات الطالبية وخدمات الخري

 السابق ذكرها

 الفوائد المتحققة في مجال جودة خدمات البحث العلمي المقدمة للطالب والمدرسين

توفير الوقت الضائع المستغرق لدى الطالب في عملية البحث نتيجة لسهولة  -

 الوصول إلى مصادر لمعمومات، وسهولة جمعها وتوفيرها بأسرع وقت ممكن

تكلفة مصاريف البحث نتيجة لتخفيض تكاليف المصاريف اإلدارية تخفيض  -

 للطالب

  .تسييل عمليات البحث المشتركة بين التخصصات المتنوع والمتداخلة -

تحسين مستوى وفعالية الخدمات الداخلية والخارجية ذات العالقة بنشاط البحث  -

 العملي 

  .تخفيض التكاليف اإلدارية للبحث العلمي -

 المتحققة في مجال جودة التدريس وجودة المناهج وتطويرهالفوائد 

دعيم مستوى جودة المناهج والبرامج التعليمية المقدمة من خالل تحديد وتوفير ت -

 أفضل الممارسات والتجارب وفحص وتقييم المخرجات

 .تحسين سرعة جهود مراجعة وتطوير وتحديث المناهج -

 ة حديثي الخدمةتدعيم جهود تطوير أعضاء هيئة التدريس وخاص -

 .تحسين الخدمات اإلدارية ذات العالقة بعمليات التدريس والتعليم باستخدام التقنية -

تحسين فعالية أداء أعضاء هيئة التدريس من خالل االستفادة من الدروس  -

والتجارب والخبرات السابقة للزمالء، وتقييم الطالب وغيرها من المدخالت التي 

 سين األداءيمكن االستفادة منها في تح
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سهولة تصميم وتطوير المناهج والبرامج المشتركة بين أكثر من تخصص أو أكثر من 

برنامج نتيجة لسهولة النقاش والتخطيط عبر األقسام والكميات المختلفة نتيجة لما 

 توفره إدارة المعرفة من أساليب وممارسات للربط بين األفراد

 ية وخدمات الخريجينالفوائد المتحققة في مجال الخدمات الطالب

تحسين مستوى الخدمات المقدمة للطالب مثل: خدمات المكتبات والمعلومات التي 

يوفرها نظام المعرفة للطالب إضافة إلى تقنيات المعلومات التي تدعم الخدمات 

ً عبر الخدمات االلكترونية المقدمة للطالب عبر موقع  ً وخارجيا الطالبية داخليا

  .االلكتروني

فاءة وفعالية جهود االشراف الطالبي وذلك من خالل تجميع تحسين ك

ً بين أعضاء ىيئة التدريس والموظفين الذين  وتوحيد الجهود الموزعة والمجزئة حاليا

يقدمون خدمات مساندة للطالب مثل موظفي قسم القبول والتسجيل وموظفي شئون 

 الطالب وغيرهم 

عضاء هيئة التدريس والهيئة اإلدارية تحسين مستوى الخدمات الطالبية وتطوير أداء أ

 .سيؤدي تلقائيا إلى الرفع من مستوى الخريجين

 أهمية إدارة المعرفة: 

 ( إلي أنه يمكن إجمال أهمية إدارة المعرفة في األتي:42،ص  2005أشار الكبيسي ) 

تعد إدارة المعرفة فرصة كبيرة للمنظمات لتخفيض التكاليف ورفع موجوداتها  -

 لتوليد اإليرادات الجديدةالداخلية 

تعد عملية نظامية تكاملية لتنسيق أنشطة المنظمة المختلفة في اتجاه تحقيق  -

  .أهدافها

تعزز قدرة المنظمة لالحتفاظ باألداء المنظمي المعتمد على الخبرة والمعرفة  -

 وتحسينه

منهـا تتيح إدارة المعرفة للمنظمة تحديد المعرفة المطلوبة وتوثيـق ا لمتـوافر  -

 .وتطويرهـا والمشاركة بها وتطبيقها وتقييمها

 .تعد إدارة المعرفة أداة المؤسسات الفاعلة الستثمار رأسمالها الفكري -

تعد أداة تحفيز للمنظمات لتشجيع القدرات اإلبداعية لمواردها البشرية لخلق  -

معرفـة جيـدة والكشف المسبق عن العالقات غير المعروفة والفجوات في 

 همتوقعات

 تسهم في تحفيز المؤسسات لتجديد ذاتها ومواجهة التغيرات البيئية غير المستقرة -

توفر الفرصة للحصول على الميزة التنافسية الدائمة للمنظمات عبر مساهمتها  -

فـي تمكـين المنظمة من تبنى المزيد من اإلبداعات المتمثلة في طرح سلع 

 وخدمات جديدة
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ع الموجودات الملموسة وغير الملموسة بتوفير تدعم الج هود لالستفادة من جمي -

  .إطـار عمـل لتعزيز المعرفة التنظيمية

 .تسهم في تعظيم قيمة المعرفة ذاتها عبر التركيز على المحتوى -

 مفهوم الجودة:

من حيث المفهوم تعني المالئمة لالستعمال حسبما عرفها جـوران  Quality فالجودة

قة مع السمات والخصائص كما يشير البعض أنها ويعرفهـا البعض على أنها المطاب

تمثـل انخفـاض فـي شكاوى العمالء و يؤكد البعض أنها انخفاض في نسبة العيوب أو 

التالف أو الفاقد أثناء التـشغيل والبعض األخر يؤكد أنها تمثل تحسين كفاءة األداء 

 . (16،ص  2010وفاعلية االنجاز أو تمثل تقلـيص التكـاليف )حمود ، 

إن مصطلح الجودة هو باألساس مفهوم اقتصادي ظهر بناء الصناعية المتقدمة، بهدف 

مراقبة جودة اإلنتاج، وكسب ثقة السوق والمشتري، وبالتالي تتركز الجودة على 

لقد تناول الباحثون في دراستهم  .التفوق واالمتياز لنوعية المنتج في أي مجال

يرون، وهذا أدى إلى تنوع وتعدد التعريفات موضوع الجودة، وناقشوه، وعالجه الكث

الخاصة بهذا المفهوم. ومن أشهر تعريفات الجودة هو تعريف الجمعية األمريكية 

للجودة التي عرفتها بأنها هي الحالة  المتحركة أو الديناميكية، والمتعلقة بالخدمات، 

متطلبات والمنتجات، واألفراد، والعمليات، والبيئة لغرض سد حاجة أو مواجهة 

 .(2017)ديوب، العلي، متوقعة

 ويعرفها الباحث على أنها األداء في أفضل كفاءة له، والمنتج في أفضل شكل له.

 الجودة في التعليم:

( أن ضمان الجودة التعليمية هي  326-325،ص2008لقد حدد الطائي و آخرون ) 

حسين جودة خدمة عملية إدارية وان التركيز األساسي لضمان الجودة التعليمية هو ت

التعلـيم المقدمـة للطلبـة وجذب رضاهم من خالل برنامج ضمان جودة تعليمي ويجب 

 أن يتكون من

السياسة ، اإلجراءات ، البروتوكول ، حيث أن خطوات اإلرشاد خطـوة بعـد خطـوة 

تتطور من دليل مرتكز على األدب التعليمي إلى إرشاد تعليمي رئيسي للممارسـة تبعـا 

اييس التعليمية العالمية .مما يسهل على رئاسة الجامعة تأمين جودة عالية من للمق

  .الخدمـة التعليمية المقدمة للطلبة

التوثيق التعليمي ، أي أن التوثيق التعليمي هو عنصر هام في الخدمة التعليميـة التـي 

تقدمها الجامعات للطلبة ، وبما أن نظام ضمان الجودة يؤكد على جودة التوثيق 

من خالل نظام مراقبة وتدقيق مستمر فان نماذج التوثيق التعليمي متعددة  التعليمي 

ة الخدمة التعليمية (وهو جزء من برنامج ضبط الجودة )خطة التقيـيم المبدئية وخط

 .التعليمي



 Doi: 10.33850/ajahs.2020.120034 نايف فايد رجا نايف الرشيدى /د

 

 
374 

تثقيف الطالب والعائلة ،حيث إن برنامج تعليم الطلبة والعائلة يؤكد على تـوفير تعلـيم 

الجودة ، وان المرونة مؤكدة ومطلوبة من خالل عملية الم راقبة ، هذا باإلضـافة إلـى 

بة وقدرة المثقف على التواصل واإلقناع تقديم خدمات ترتكز على احتياجات الطل

 .وتوفير الكراسات لتمنح المعرفة والدراية للطلبة والعائالت

تقييم رضا الطلبة ، حيث أن تقييم رضا الطالب هو مفتاح تحسين الجودة المستمر فـي 

تقديم الخدمة التعليمية مثل ما تقوم به الجامعة اإلسالمية مع الطلبة عند انتهاء كل 

  من خالل صفحة الطالب االلكترونية مـادة

مراقبة امتياز الخدمة ، فامتياز الخدمة هو مدخل متعدد األطراف للخدمة التعليمية 

التي تتضمن القيادة ، المسئولية ، التخطيط ، المهارات التدريبية ، وأن هدف امتياز 

جامعـة أن الخدمـة هو تقوية و تحسين خدمات الجامعة حيث من المتوقع من رئاسـة ال

 .تـشرح طريقة تقديم الخدمة التعليمية حتى تقدم خدمة مميزة للطلبة

مراقبة بيئة الجامعة ، وهنا من المفترض على الجامعة ان تحافظ على بيئـة الطالـب 

حتى تؤمن أقصى درجات الراحة واألمان لكل الطلبة وتقوم ب ذلك من خـالل 

  حدائق ، التجهيزات األخرى)النـادي الترفيهي ، مراكز االنترنت ، ال

معالجة شكوى الطالب ، حيث أن شكاوي الطلبة في برنـامج ضـبط الجـودة فرصـا 

للتحسين ، وأن التساوي في األهمية الخدمية خصصت لكل جوانـب الطالـب ، وهـذا 

يتطلب القيام بجوالت مع رئيس القسم العلمي حتى يكتشفوا عدم رضا عن سير العمـل 

وتعتبر كل شكاوى الطلبة تحضر مباشرة وتناقش المشاكل فور  وسجل األداء

 وصولها.

ومفهوم الجودة في التعليم يصعب تحديد تعريف محدد له والنظر إليه من من زاوية 

واحدة فالنظرة إليه يجب أن تكون شمولية وتلبي حاجات الطلبة وأولياء األمور 

دة في التعليم بأنها كافة والمؤسسات والمجتمع بشكل عام، حيث عرف البعض الجو

السمات والخواص التي تتعلق بالخدمة التعليمية والتي تظهر جودة للنتائج المراد 

تحقيقها وهي ترجمة احتياجات توقعات الطالب الى خصائص محددة تكون أساسا في 

تعليمهم وتدريبهم لتصميم الخدمة التعليمية وصياغتها في اهداف توافق تطلعات 

 (.3: 1995د، الطلبة )الرشي

 دور ادارة المعرفة في تحقيق جودة التعليم في المؤسسات التعليمية بدولة الكويت:

من خالل اطالع الباحث  :ركائز تطبيق إدارة المعرفة في المؤسسات التعليمية

والتي هدفت إلى تقديم  ( Lee and Kim( على د راسات إدارة المعرفة وخصوصاً 

وقد وضعت الدراسة  .إدارة المعرفة في المؤسساتإطار عام وشامل لتطبيق نظام 

  :الركائز األربعة التالية لوجود نظام إدارة المعرفة

 الرؤية واإلستراتيجية 
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 األهداف. 

 يكل التنظيميهال.  

  البنية التحتية إلدارة المعرفة 

بناء على البيانات المعطاة من قبل الركائز السابقة معتمدا وقد قام الباحث بد راسة 

ية إدارة المعرفة استنادا للمؤسسات التعليمية، والمقابلة الشخصية مع القادة أهم

  .اإلداريين والعاملين في الجامعة

مية إدارة المعرفة في المؤسسات التعليمية من خالل هتتبدى أ : على مستوى الرؤية

وضعها لرؤية تقوم على أهمية نقل المعرفة وتبادلها ضمن مؤسسات التعليم ومع 

المجتمع المحلي والدولي. حيث تقوم رؤية المؤسسات التعليمية على أنها مؤسسات 

لى المستوى رائدة ومتميزة في التعليم والبحث العلمي، وأن تكون منبر التقاليد ع

اإلقليمي والدولي، وأن تطبق ً لنقل المعرفة والقيم و معايير الجودة والنوعية المعتمدة 

ً وافرا ً من اهتماماتها التدريسية والبحثية لخدمة  ً وعالمياً. وأن توجه قسطا محليا

 المجتمع 

تتبدى أهمية إدارة المعرفة في وضع المؤسسات التعليمية  :على مستوى األهداف

داف تؤكد على إسهام المعرفة وتخزينها ونقلها بشكل كبير في تحقيقها ومن هذه أله

 االهداف

 ية مميزة ألعضاء الهيئة التعليمية وللطالب لتوفير بيئة عم

  .تطبيق خطط دراسية دائمة التحديث بما ينسجم مع المستجدات العلمية العالمية

ية لضمان حسن سير العملية توفير كافة المستلزمات البشرية والمادية والتنظيم

  .يميةلالتع

 تنمية المهارات التطبيقية للطلبة.

 ً   .التشجيع المادي والمعنوي للطلبة المتميزين د راسيا

 يئتين التدريسية والفنية للقيام بالعمل التعليمي على أفضل وجههانتقاء خيرة أعضاء ال

والتشجيع المادي دعم البحث العلمي واجراء البحوث ضمن وحدات بحث متخصصة، 

 والمعنوي للنشر ضمن دوريات ذات سمعة عالمية مرموقة

 إعطاء البحوث العلمية التي تخدم أغراض واحتياجات المجتمع االهتمام الالزم.

 .الشراكة مع جامعات عالمية ذات سمعة كبيرة، وتبادل األساتذة والطلبة والخبرات

  :على مستوى الهيكل التنظيمي

عليمية وضع هيكل تنظيمي يشجع عمليات نقل وتبادل المعرفة المؤسسات الت على

وتخزينها وذلك من خالل وضع هيكل تنظيمي يحتوي فيه كل قسم على وحدة للبحث 

 العلمي ومكتبة مرتبطة بهذه الوحدة تقدم الخدمات البحثية لطالب القسم.
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 على مستوى البنية التحتية إلدارة المعرفة

ترونية في كل قسم بحث علمي مرتبطة بمكتبات إلكترونية المكتبات: هناك مكتبة إلك

للمؤسسات التعليمية، باإلضافة إلى المكتبة الورقية التي تحتوي عدد كبير من الكتب 

 ً   .في مختلف االختصاصات يتم البحث عن العناوين إلكترونيا

ة يوجد قاعة لالنترنت في كل قسم تسمح بالنفاذ إلى الشبك الشبكات االلكترونية:

باإلضافة إلى شبكة داخلية لتبادل المعلومات بين كوادر الهيئة  .العالمية بشكل مجاني

  .التدريسية وبين الكوادر ومديري االدارات

كما قام الباحث بتوزيع استبيان تضمن عبارات تتعلق برؤية وأهداف والهيكل  

التنظيمي والبنية التحتية للمعرفة في المؤسسات التعليمية بدولة الكويت وذلك 

باستخدام مقياس ليكرت القياسي، ومن هذه العبارات والمتوسط الحسابي واالنحراف 

 :المعياري لها

 عبارة االستبيان
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.47 4.09 تشجيع االدارة تبادل المعرفة ونشرها

المكتبة الورقية تؤمن كتب حديثة في مختلف 

 االختصاصات
4.05 0.96 

 0.76 4.02 هناك بيئة علمية مميزة للطالب

تستخدم االدارة مجموعة من قنوات االتصال 

 اليصال رؤيتها ورسالتها
4.05 0.96 

ً بلغ  ً حسابيا والحظ الباحث أن المتغير المستقل وهو إدارة المعرفة قد حقق وسطا

بنسبة جيدة، وبانحراف معياري  3وهو  أكبر من الوسط الفرضي للمقياس وهو 4.07

% مما يدل على  81.4وبدرجة اتفاق أفراد العينة  0.164ومعامل اختالف  0.67

وبالنتيجة  . ي المؤسسات التعليمية الكويتيةتوافر عمليات إدارة المعرفة وتطبيقاتيا ف

فإن عمليات إدارة المعرفة تلعب دوًرا رئيسياً في المؤسسات التعليمية لتحقيق أهدافها 

ورؤيتها، وتشجع على عمليات إدارة المعرفة من خالل هيكل تنظيمي يشجع على 

إدارة  البحث العلمي، وتبادل المعرفة، وبنية تحتية تسمح وتشجع عمى تطبيقات

 المعرفة

 :جودة الخدمات التعميمية واإلدارية في المؤسسات التعليمية -ج 

لقد قام الباحث بإعداد استبيان تضمن عبارات متعددة باستخدام خصائص ليكرت  

يمية واإلدارية في المؤسسات التعليمية وهذه العبارات للقياس جودة الخدمات التع

 :تضمنت األقسام األربعة التالية

 التأكد من جودة خدمات البحث العلمي 

 التأكد من جودة خدمات التدريس والمناهج
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 التأكد من جودة خدمات اإلدارية 

 .مدى تحقيق مركز التطوير المهني الموجود في المؤسسة التعليمية للجودة

 ا الحسابي وانحرافها المعياريهومن هذه العبارات متوسط 

لتعليمية والطالب بمشاريع بحثية جماعية تفيد تقوم الكوادر التدريسية للمؤسسة ا

 المجتمع

 .0.77واالنحراف المعياري 4.39المتوسط الحسابي 

تقدم شبكة المكتبات اإللكترونية الموجودة في المؤسسة أو المدرسة معلومات حلقات 

البحث المطلوبة من الطالب بكلفة منخفضة وبوقت أقل وبموثوقية عالية: المتوسط 

   1.21واالنحراف المعياري  3.91الحسابي 

تقدم المؤسسة التعليمية مناهج معتمدة من قبل الوزارات وتحدث باستمرار: المتوسط 

 .0.60واالنحراف المعياري  4.16الحسابي 

 :يسمح للطالب بتقديم شكاوي على المناهج المعتمدة عن طريق الموقع اإللكتروني

 0.95واالنحراف المعياري  4.14المتوسط الحسابي 

يوفر موقع المؤسسة على االنترنت الحصول على المعلومات الكاملة عنها: المتوسط 

 . 0.72واالنحراف المعياري   4.11الحسابي 

يمكن للطالب التسجيل اإللكتروني عن طريق الموقع اإللكتروني: المتوسط الحسابي 

  0.59واالنحراف المعياري  4.14

والخريجين بالموارد والبرامج التي تسمح يزود مركز التطوير المهني الطالب  

واالنحراف المعياري  4.25بتطوير أدائهم الوظيفي المستقبلي: المتوسط الحسابي 

0.83 

يؤمن مركز التطوير المهني التواصل المعرفي بين الخريجين والجامعات بجودة 

  0.87واالنحراف المعياري   3.86عالية: المتوسط الحسابي 

خالل تحليل نتائج االستبيان أن المتغير التابع والذي هو جودة لقد الحظ الباحث 

ً بلغ  ً حسابيا وهو أكبر من الوسط  3.92الخدمات التعليمية واإلدارية قد حقق وسطا

ومعامل 0.62بنسبة جيدة، وبانحراف معياري مقداره  3الحسابي للمقياس الذي هو

ميع العبا رات % وقد حققت ج78.8وبدرجة اتفاق العينة   0.158اختالف 

  .متوسطات حسابية عالية مم يدل على جودة الخدمات التعليمية واإلدارية

تحليل العالقة بين إدارة المعرفة وضمان جودة الخدمات التعليمية واإلدارية وجد  -د

الباحث أن معامل االرتباط بين المتغير المستقل المتمثل بإدارة المعرفة والمتغير التابع 

وهو ارتباط ايجابي قوي يؤكد 0.852الخدمات التعليمية واإلدارية هو  المتمثل بجودة

صحة الفرضية الرئيسية التي نصت على: دور إدارة المعرفة على تحقيق جودة 

 .التعليم في المؤسسات التعليمية في دولة الكويت
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 االستنتاجات والتوصيات
لص إلى أن إدارة بناء على ما تم عرضه ومناقشته في البحث نستخ  :االستنتاجات

المعرفة هي أحد االتجاهات اإلدارية الحديثة والتي تحقق جودة الخدمات التعليمية 

سواء على مستوى الخدمات اإلدارية المقدمة للطالب أو على مستوى خدمات البحث 

العلمي، وهذا ما ظهر من خالل الدراسة التطبيقية على المؤسسات التعليمية بدولة 

تطبيق عمليات إدارة المعرفة دور كبير في ضمان جودة الخدمات الكويت، حيث كان ل

 التعليمية

بناء على ما تم التوصل إليه من استنتاج في هذه الدراسة حول تطبيقات   :التوصيات

إدارة المعرفة في مؤسسات التعليم ودورها في ضمان جودة الخدمات التعليمية يقدم 

ضرورة مراجعة المؤسسات التعليمية  آلليات تبني إدارة  :الباحث التوصيات التالية

  .المعرفة كمدخل لتحسين جودة الخدمات التعميمية لمؤسسات التعليم ، بشكل دوري

عقد لقاءات دورية في األقسام التعليمية يتم خاللها عرض التجارب والممارسات 

مختلفة منها على سبيل المتميزة في تحقيق جودة الخدمات التعليمية في أنشطة القسم ال

المثال: عرض أساليب متميزة في طرق التدريس وتقديم المعلومة للطالب، عرض 

أساليب متميزة لتقويم الطالب، أساليب لجذب اهتمام الطالب، أنشطة تعليمية وغير 

ذلك من األنشطة، مع ضرورة التوثيق لما يتم التوصل إليه من نتائج وحفظه بشكل 

يفضل أن تضع المؤسسة  .يها واالستفادة منها عند الحاجةيسهل معه الرجوع إل

التعليمية نظام للتحفيز مرتبط بممارسات وأنشطة إدارة المعرفة لتشجيع األفراد على 

تبادل ومشاركة ما يمتلكونه من معارف و مهارات مع غيرهم واإلسهام بفعالية في 

 أنشطة إدارة المعرفة على اختالف أنواعها

لوماتية يتم فيها حفظ كل ما يتم جمعه من معلومات عن جوانب األداء إيجاد قاعدة مع

 المختلفة بالمؤسسات التعليمية الكويتية ومواردها المختلفة

 (TQM) تطبيق معايير واجرائيات الجودة من خالل مشروع الجودة الشاملة

 .والحصول على االعتمادية المحلية والدولية
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