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Summary 

                                                                                                           
Knowledge management is a contemporary management concept, 
and knowledge management is gaining increasing importance in 
light of the challenges facing organizations. It is of increasing 
importance, and there are reasons that led to knowledge 
development and increased interest in them, including technological 
development and tremendous development in information 
technology and communications, the great openness to the global 
market, globalization of trade, and the increasing degree of 
competition. The study indicates the awareness of the categories of 
employees in the Education Department to exclude knowledge 
management. It is evident from this that the practice of knowledge 
management processes in education management was poor and the 
results of the study agreed with the results of previous studies and 
the dimensions were Chtlvh Ed 
The Knowledge House was a data base on the needs of societal 
institutions and led to a deficiency in the management of education 
in developing a map of knowledge and in identifying research 
problems that society needs    
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  مقدمة -أوًال 
نمـت االدبیـات المتعلقـة  تعد إدارة المعرفة من المفاهیم اإلداریة المعاصرة التـي     

بها كمًا ونوعًا وقـد شـهدت السـنوات الماضـیة اهتمامـا متزایـدًا مـن جانـب المنظمـات 
نحـــو تبنـــى مفهـــوم إدارة المعرفـــة وهنـــاك مجموعـــة مـــن المنظمـــات كـــان لهـــا الســـبق 
والریـادة فـى ممارســة وتبنـى وتطبیـق مفــاهیم ومـداخل أولیـة فــى إدارة المعرفـة ( مثــل 

شــاركت هــذه المنظمــات فــى وضــع االســس األولــى إلدارة المعرفــة ) وقــد شــركة كیــا
وقـــد جـــرى التركیـــز علـــى الجوانـــب التكنولوجیـــة واالجتماعیـــة واالقتصـــادیة والنفســـیة 
والتنظیمیة وغیرها ، وتكتسب إدارة المعرفة أهمیة متزایدة فـى ظـل التحـدیات الكثیـرة 

ظـل تزایـد أهمیـة االهـداف  والكبیرة التـى توجههـا المنظمـات زتـزداد هـذه االهمیـة فـى
المعرفیـــة التـــى تركـــز إدارة المعرفـــة علـــى تحقیقهـــا بمـــا یقـــود الـــى تعزیـــز مســـتویات 
االنتاجیـــة والكفـــاءة والفاعلیـــة فـــى المنظمـــات ولتحقیـــق الفائـــدة المرجـــوه مـــن اعتمـــاد 
مــدخل إدارة المعرفــة فــى المنظمــات فــإن دور إدارة المنظمــات یجــب أن یركــز علــى 

ل لهــــــذا المــــــدخ مــــــن خــــــالل توظیفــــــه بإتجــــــاه تحقیــــــق االهــــــداف االســــــتخدام الفاعــــــ
االســــتراتیجیة واالهــــداف التشــــغیلیة للمنظمــــات وتعزیــــز قــــدرات المنظمــــة المختلفــــة 
ومهـارات كوادرهـا وتحقیــق التطـویر والتحســین لمسـتوى جـودة الخــدمات التـى تقــدمها 

ل االنتـاج . وقد بأت نظریة المعرفة تخلخل النظریة القدیمة التـى تحـدثت عـن عوامـ
أذ أصــبحت المعرفــة الیـــوم أهــم مـــن رأس المــال واالرض وهـــذا مایؤكــده دركـــر ، أذ 
یـــرى أن مصـــدر الـــتحكم الحقیقـــى و (عامـــل االنتـــاج ) الحاســـم فـــى هـــذه االیـــام هـــو 
المعرفـة ، وقـد تناولـت العدیـد مـن الدراسـات موضـوع إدارة المعرفـة بمفهومـه وأبعـاده 

تنـــاول موضـــوع جـــودة الخدمـــة ومســـتوى تقدیمـــه  وعملیاتـــه واســـتراتیجیاته وكـــذلك تـــم
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للعمیل واالسباب الكاملـة وراء تـدنى مسـتوى جـودة الخدمـة  وتحـاول الدراسـة النظـر 
الــى جــودة الخدمــة التعلیمیــة مــن خــالل إدارة المعرفــة والتغییــر الــذى یمكــن  یحدثــه 

 تطبیق ممارسات ومفاهیم إدارة المعرفة على جودة الخدمة التعلیمیة
:   -االطار النظري: ثانیًا

  سیتم تناول االطار النظري للبحث كما یلي:
  أوًال إدارة المعرفة

  مفهوم إدارة المعرفة -١/ 1ً
لـــى       تعــود الجــذور الفكریـــة إلدارة المعرفــة إلـــى التفكیــر الفلســفى مـــن جانــب وإ

التركیز على متطلبات الخبرة فى مكان العمـل، كمـا أن بعـض الجـذور مـن جانـب 
( العلــى، وآخــرون خــالل المنــاظیر المختلفــة لقــادة االعمــال وتعلمهــم آخــر جــاء مــن 

٢٠٠٩،٥٦(  
أن العمـل النمـوذجى سـیكون  )Peter Druckerوقـد تنـاول رائـد اإلدارة (         

قائمـــًا علـــى المعرفـــة وأن المؤسســـات بشـــقیها اإلنتاجیـــة والخدمیـــة التـــى تمثـــل القـــوة 
ــــــــــى المجتمــــــــــع ســــــــــتكون مــــــــــ ــــــــــى االقتصــــــــــاد وف ــــــــــة المهیمنــــــــــة ف ن صــــــــــناع المعرف

(Tourban<wtal 2002<341) وقــــــد حـــــددPrusak<2003:13) أبــــــرز (
االســباب التــى أدت الــى التطــور المعرفــى وتزایــد االهتمــام بــإدارة المعرفــة والمتمثلــة 

  بالتالى :
التكنولـــــوجى الكبیـــــر والتقنیـــــات العالیـــــة فـــــى صـــــناعة الحواســــــیب  تطـــــورلا -

 واالجهزة االلكترونیة
ـــــل فـــــى ت التطـــــور - ـــــات خاصـــــة الهائ ـــــا االتصـــــاالت وتراســـــل المعطی كنولوجی

اكتشـــــاف الشـــــبكة العالمیـــــة االنترنـــــت، واالتصـــــاالت الالســـــلكیة كـــــاالجهزه 
  النقالة واالقمار الصناعیة

الكبیــر علــى الســوق العــالمى وعولمــة التجــارة وتزایــد حــدة المنافســة،  االنفتــاح-
 وظاهرة العولمة بإبعادها المختلفة
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) إلـــى أن نشـــوء إدارة المعرفـــة كـــان ٢٠٠٩،٦٠ن وقـــد أشـــار ( العلـــى ، وآخـــرو 
محصـــلة لجملـــة مـــن المبـــادرات والممارســـات اإلداریـــة نـــذكرها كمـــا یلـــى( إعـــادة 
هندســــة العملیــــة اإلداریــــة ،إدارة الجــــودة الشــــاملة ، دارة المعلومــــات ، المنظمــــة 

 المتعلمة )
والتـى تزایـد ویعد مفهوم إدارة المعرفة من المفاهیم الحدیثـة فـى علـم اإلدارة      

االهتمام بها خالل العقدین األخیرین ممـا أدى الـى ظهـور العدیـد مـن التعـاریف 
خــتالف وجهــات  لــذلك المفهــوم والتــى أختلفــت بــإختالف تخصصــات البــاحثین وإ
نظــرهم ، ولفهـــم وتعریــف إدارة المعرفـــة هنــاك ثـــالث مــداخل اساســـیة وهــى كمـــا 

 ذكرها 
Malborta .2008.83):(  

دارة تـــــــدفقات لومـــــــاتىالمـــــــدخل المع –أ  : یتضـــــــمن أنشـــــــطة معلجـــــــة البیانـــــــات وإ
  المعلومات وتطویر قواعد بیانات وتوثیق أنشطة االعمال فى المنظمة

: یهـتم ببنـاء وتطـویر نظـم إدارة المعرفـة المسـتندة علـى تقنیـة  التقنـى مدخلال –ب 
المعلومــات مثــل نظــم التنقیــب عــن البیانــات، الــنظم الخبیــرة، نظــم المعالجــة 

  حلیلیة الفوریة ، نظم المعلومات المستندة على الویب وغیرها الت
: یهتم باالبعاد السلوكیة أو الفكریة إلدارة المعرفة مـن خـالل  المدخل الثقافى –ج 

  حقول التعلم الجماعى ، التعلم المتواصل ، وبناء المنظمات الساعیة للتعلم
تعلــم تشــجیع وتولیــد  بأنهــا " نظــام تولیــد مزدهــر وبیئــة  Cerossوعرفهــا      

كــــل مــــن المعرفــــة الشخصــــیة والمعرفــــه الضــــمنیةو وتجمیعهــــاو ، وأســــتخدامها 
عادة استخدامها سعیًا وراء قیمة جدیدة لألعمال( الشهرانى    )١٨، ٢٠١٠وإ

أن إدارة المعرفـــة هـــى " عملیـــة یـــتم بموجبهـــا  )(Chou,2006,26ویـــرى      
لمنظمـة، بهــدف الوصـول إلــى اسـتخراج واسـتثمار رأس المــال الفكـرى الخــاص با

قـــرارات تتصـــف بالكفـــاءة والفعالیـــة واإلبتكاریـــة مـــن أجـــل إكســـاب المنظمـــة میـــزة 
  تنافسیة والحصول على والء والتزام العمالء
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) بـــأن إدارة المعرفـــة هـــى " منظومـــة االنشـــطة (Delong,2005,6ویـــرى      
نشـطة الحرجـة اإلداریة القائمة على احتواء وتجمیـع وصـیاغة كـل مـا یتعلـق باإل

والمهمة بالمؤسسة بهدف رفـع كفـاءة األداء وضـمان اسـتمراریة تطـور المؤسسـة 
فى مواجهة المتغیرات المحیطـة بهـا" بمعنـى آخـر " هـى عملیـة مؤسسـیة تهـدف 
ــــیق وتكامـــــــل عملیـــــــات معلجــــــة البیانـــــــات والمعلومـــــــات والتكنولوجیـــــــا  إلــــــى تنســـ

  مؤسسة "المستخدمة والموارد البشریة والعوامل المحیطة بال
) تعریفًا إلدارة المعرفـة علـى أنهـا "  ٢٠٠٨،٢٦هذا وقد استنتج (األكلبى،      

تلــك اإلدارة التــى تعمــل علــى التعــرف علــى مالــدى األفــراد ( ســواء مــوظفین أو 
مستشــارین أو مســتفیدین ) مــن معــارف كاملــة فــى عقــولهم وأذهــامهم ، أو جمــع 

ــــا یجــــاد المعرفــــة الظــــاهرة فــــى الســــجالت والوث ئق ، وتنظیمهــــا بطریقــــة تســــهل وإ
استخدامها والمشاركة فیها بین منسوبى المؤسسة بمـا یحقـق رفـع مسـتوى األداء 

  وانجاح العمل بأفضل األسالیب وبأقل التكالیف الممكنة.
) بأنهــا " مجموعــة مــن األنشــطة والعملیــات التــى ٢٠٠٧وعرفهــا ( الزامــل      

ختیارهـــا واســـتخدامها وتنظیمهـــا تســـاعد علـــى تولیـــد المعرفـــة والحصـــول علیهـــا وإ 
ونشـــرها ، والعمـــل علـــى تحویـــل المعرفــــة بمـــا تتضـــمن مـــن بیانـــات ومعلومــــات 
وخبرات واتجاهات وقـدرات إلـى منتجـات ( سـلع وخـدمات ) واسـتخدام مخرجـات 
إدارة المعرفــة فــى صــناعة القــرارات وحــل مشــكالت ورســم عملیــات الــتعلم وینــاء 

  جى".منظومة متكاملة للتخطیط االستراتی
بنـــاء علـــى ماســـبق یعـــرف الباحـــث إدارة المعرفـــة بأنهـــا " عملیـــة دینامیكیـــة      

مستمرة تتضمن مجموعة من األنشطة والممارسـات الهادفـة إلـى تحدیـد المعرفـة 
یجادهــا وتطویرهــا وتوزیعهــا واســتخامها وحفظهــا وتیســیر اســترجعها، ممــا ینــتج  وإ

لقـــدرات المتعلقـــة بعملیـــة عنـــه رفـــع مســـتوى األداء وخفـــض التكـــالیف وتحســـین ا
  التكیف مع متطلبات التغییر السریع فى البیئة المحیطة بالمنظمة.
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  أهمیة إدارة المعرفة:  -١/٢
تعد إدارة المعرفة من االفكار الحدیثة ذات األثر الهام والفعال علـى نجـاح      

االعمال، وتأتى أهمیتها من كونها إحدى المكونات الجوهریـة لنجـاح المنظمـات 
وضـــمان بقائهـــا مـــن خـــالل قـــدرتها علـــى المســـاهمة فـــى صـــیانة وتطـــویر رؤیـــة 
؟ ویـأتى ذلـك  طویلة اآلمـد مـن خاللهـا المنظمـة أیـن ترغـب فـى الـذهاب مسـتبقًال
ـــن طریــــق تحدیــــد مــــاذا یحتـــــاج الســــوق؟ وفیمــــا یرغــــب الزبــــائن؟ ومامســـــتوى  عـ

  )(Pollock,2003:73المنافسة؟ 
كونهـــا المكـــافئ األكثـــر حیـــازة للقیمــــة  لـــذا تبـــرز أهمیـــة إدارة المعرفـــة مــــن     

) ٢٠٠٧،٤٣( نجـم واألكثر فاعلیـة للمیـزة التنافسـیة المسـتعملة وهـى كمـا وضـحها 
  تعود لألسباب التالیة :) ٢٠٠٥،٦وحریم،  .والساعد

زیــادة المنافســة قلصــت اعــداد العــاملین فــى المنظمــات ذات المعرفــة المتمیــزة وهنــا -
  قطاب هذه الكفاءاتالبد من المنافسة على كیفیة است

  زیادة حدة المنافسة باألسواق وسرعة ازدیاد االبتكارات واالكتشافات الجدیدة -
 المحتفظة على الزبائن ذوى الوالء -
 تخفیض الكلف واسالیب طرق العمل -
 القدرة على التكیف التنظیمى بسبب تغیر قواعد العمل وافتراضاته -
 جذب الزبائن الجدد -
 به العملون للحصول على المعارف الجدیدةتخفیض كمیة الوقت الذى یتطل -
تعقیدات السلع والخدمات تتطلب المزید مـن المعرفـة بـالزبون والسـوق والمنافسـة  -

 ومن ثم إلى إدارة معرفة قویة
أن أهمیــة إدارة المعرفــة تكمـــن فــى كونهــا مؤشـــرًا لطریقــة شــاملة وواضـــحة      

عـــادة الهیكلـــة التـــى تســـاعد فـــى  لفهـــم مبـــادرات إدارة المعرفـــة فـــى إزالـــة القیـــود وإ
التطویر والتغییر لمواكبة متطلبات البیئـة االقتصـادیة وتزیـد مـن عوائـد المنظمـة 
ورضا العـاملین ووالئهـم وتحسـن مـن الموقـف التنافسـى مـن خـالل التركیـز علـى 
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                                                     ٣٥٣ 

الموجــودات غیــر الملموســة التــى یصــعب قیاســها وتظهــر نتائجهــا علــى المــدى 
 الطویل

 عرفة:: أهداف إدارة الم ١/٣
تختلــف وتتنــوع أهــداف إدارة المعرفــة بغخــتالف وتنــوع الجهــات التــى توجــد      

بهــا إدارة المعرفــة والمجــالت التــى تعمــل فیهــا ، وهنــاك مجموعــة مــن األهــداف 
العاملة التى تشترك فیهـا إدارة المعرفـة فـى مختلـف أنـواع المنظمـات وهـى علـى 

  النحو التالى:
الشــكل المناسبوالســرعة المناســبة ، لتســتخدم فــى تحدیــد وجمــع المعرفــة وتوفیرهــا ب -

  الوقت المناسب
  بناء قواعد معلومات لتخزین المعرفة وتوفیرها واسترجاعها عند الحاجة إلیها -
 تسهیل عملیات تبادل ومشاركة المعرفة بین جمیع العاملین فى التنظیم -
 ة ظاهرةنقل المعرفة الكامنة ( الضمنیة ) من عقول مالكها وتحویلها إلى معرف -
تحویـــل المعرفـــة الداخلیـــة والخارجیـــة إلـــى معرفـــة یمكـــن توظیفهـــا واســـتثمارها فـــى  -

 عملیات وأنشطة المنظمة المختلفة
تحسین عملیة صنع القـرار مـن خـالل تـوفیر المعلومـات بشـكل دقیـق وفـى الوقـت  -

 المناسب ، مما یشاعد فى تحقیق أفضل النتائج
ظمـــة والتـــى قـــد تـــؤدى إلـــى نقـــص اإلســـهام فـــى حـــل المشـــكالت التـــى تواجـــه المن -

 كفاءتها او هدر وقتها وأموالها
 جذب رأس المال الفكرى لتوظیفه فى حل المشكالت والتخطیط االستراتیجى -
إرضـــاء العمـــالء بأقصـــى درجـــة ممكنـــة، مـــن خـــالل تقلیـــل الـــزمن المســـتغرق فـــى  -

ـــــة ، وتحســـــین وتطـــــویر مســـــتوى الخـــــدمات المقدمـــــة  إنجـــــاز الخـــــدمات المطلوب
 باستمرار

 طویر عملیات االبتكار بالمنظمة ، وتقدیم منتجات وخدمات مبتكرة باستمرارت -
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تشـــجبع العمـــل بـــروح الفریـــق، وتحقیـــق التفاعـــل االیجـــابى بـــین مجموعـــة العمـــل  -
وذلــك مــن خــالل الممارســات واالســالیب المختلفــة التــى تتبناهــا المنظمــة لتبــادل 

 المعرفة ومشاركتها
 ثقافة التعلم والتطویر الذاتى المستمرتهیئة بیئة تنظیمیة مشجعة وداعمة ل -
 نشر وتبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات الداخلیة والخارجیة -
تبســیط إجــراءات العمــل وخفــض التكــالیف عــن طریــق الــتخلص مــن اإلجــراءات  -

 غیر الضروریة
اإلســـهام فـــى تســـریع عملیـــات التطـــویر بالمنظمـــة لتلبیـــة متطلبـــات التكیـــف مـــع  -

ــادات، )، ٢٠٠٩،٢٧األكلبــى، فــى البیئــة المحیطــة بالمنظمــة (التغییــر الســریع  (الزی
٩٠، ٢٠٠٩( 

 أبعاد إدارة المعرفة :  - ١/٤
 هى :  Duekتتمثل أبعاد إدارة المعرفة فى ثالثة أبعاد أساسیة حسب ذكرها      

: ومـــن أمثلـــة محركـــات البحـــث ومنتجـــات الكیـــان الجمـــاعى  البعـــد التكنولـــوجى –أ 
یانــات إدارة رأس المــال الفكــرى ، لــذلك فــإن المنظمــة تســعى الــى البرمجــى وقواعــد ب

  التمیز من خالل أمتالك البعد التكنولوجى للمعرفة
: یعبــر هــذا البعــد عــن كیفیــة الحصــول  البعــد التنظیمــى واللوجســتى للمعرفــة –ب

عــادة  داراتهــا وتخزینهــا ونشــرها وتعزیزهــا ومضــاعفتها وإ علــى المعرفــة والــتحكم بهــا وإ
ها ، ویتعلـــق هـــذا البعـــد بتجدیـــد طـــرق واجـــاراءات العملیـــات الالزمـــة إلدارة اســـتخدام

  المعرفة بصورة غعالة من أجل كسب قیمة اقتصادیة مجدیة
: یركـــز هـــذا البعـــد علـــى تقاســـم المعرفـــة بـــین االفـــراد وبنـــاء  البعـــد االجتمـــاعى –ج 

جماعـــات مــــن صــــناع المعرفــــة، وتأســــیس المجتمــــع علــــى أســــاس ابتكــــارات صــــناع 
عرفــــة، والتقاســــم والمشــــاركة فــــى الخبــــرات الشخصــــیة وبنــــاء شــــبكات فاعلــــة مــــن الم

  )٢٠٠٨،٦٧( الویادات، العالقات بین االفراد ، وتأسیس ثقافة تنظیمیة داعمة لذلك 
)إلـــى أن إلدارة المعرفـــة أربعـــة أبعــــاد (Grover and Devenportویشـــیر كـــل مـــن      

  وهى : أساسیة یتعلق كل منهابالتركیز على محور محدد
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ویتمثل فى التركیز علـى تحقیـق المشـاركة بـین االفـراد  التركیز على االفراد : – ١ 
  بالمعرفة المتاحة، وتوسیع قدرات معرفیة واسعة ومتمیزة

: ویـــتم التركیـــز هنـــا التركیـــز علـــى إدارة المعلومـــات وتكنولوجیـــا المعلومـــات  – ٢
كنولوجیـــا المعلومـــات والتأكیـــد علـــى المعرفـــة المتعلقـــة بـــإدارة المعلومـــات وت

  على أستخدامها
: ضـمن هـذا البعـد یـتم  التركیز على األصول الفكریة ورأس المـال الفكـرى – ٣  

التركیـــز علـــى اســـتخدام المعرفـــة بمـــا یـــؤدى الـــى دعـــم القیمـــة االقتصـــادیة 
للمنظمــة، وضــمان تــوفیر رأس المــال الفكــرى الــذى یحقــق المیــزة التنافســیة 

  احًا طویل األمدالتى تكفل نج
یجــــرى التركیـــز هنــــا علــــى اســــتخدام  التركیــــز علــــى فعالیــــة المنظمــــة : – ٤     

المعرفـة ممـا یــؤدى إلـى التطـویر والتحســین للفعالیـات التشـغیلیة والتنظیمیــة 
  )٢٠٠٩،٣٩( خباش، 

  وظائف إدارة المعرفة :  -١/٥
فتسـتطیع القـول إن تقوم إدارة المعرفة بـدور مهـم فـى نجـاح المنظمـة الحدیثـة ،      

الوظیفــة األساســیة إلدارة المعرفــة هــى العمــل علــى تــوفیر المتطلبــات الالزمــة التــى 
مــن شــأنها أن تســهم بالمعرفــة ، ومــن ثــم علیهــا تــوفیر كافــة الســبل التــى تــؤدى إلــى 

  المعرفة، وقد لخصت وظائف إدارة المعرفة بما یلى :
  من حیث استقطابهم ورعایتهم اإلهتمام بالعنصر البشرى ( أفراد المعرفة ) – ١
  وضع نظام خاص للحوافز ألفراد المعرفة – ٢
  االهتمام بالثقافة التنظیمیة التى تشجع على تولید وتقاسم المعرفة واستخدمها – ٣
  توفیر السبل اإلبداعیة الالزمة ألفراد المعرفة – ٤
ا حتــى تكــون االهتمــام بالجوانــب القانونیــة واالخالقیــة للمعرفــة بجمیــع عملیاتهــ– ٥

  قانونیة وأخالقیة
تـــــوفیر البیئـــــة التحتیـــــة الالزمـــــة للمعرفـــــة مـــــن حواســـــیب وبرمجیـــــات ووســـــائل  – ٦

  ) ٢٠٠٨،١٦٠االتصال الالزمة( علیان ،
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ویـــرى الباحـــث أن مـــن أهـــم وظـــائف إدارة المعرفـــة حســـب وجهـــة نظـــره تـــوفیر     
فها األصــــول المعرفیــــة ذات القیمــــة التــــى تســــاعد المنظمــــة علــــى تحقیــــق أهــــدا

  ،وتطلعاتها ،وتطویرها، وتجدیدها بشكل مستمر
  عناصر إدارة المعرفة :  -١/٦

تعد عناصر المعرفة البیئة التحتیة إلدارة المعرفة التى تحوى علـى مجموعـة      
  من العناصر التى على المنظمات االهتمام بها وهى :

  الثقافة التنظیمیة : –أ 
لمعتقـدات الموجـودة داخـل المنظمـة وبـین هى عبارة عـن مجموعـة مـن القـیم وا      

العـــاملین مثـــل طریقـــة تعامـــل األفـــراد مـــع بعضـــهم الـــبعض، وتوقعـــات كـــل فـــرد مـــن 
اآلخـر ومـن المنظمـة، ویتطلـب تطبیــق إدارة المعرفـة فـى أى منظمـو أن تكـون القــیم 
دارة المعرفـــــة، وأن تكـــــون كـــــذلك  ــائدة متوافقـــــة مـــــع التعلـــــیم المســـــتمر وإ الثقافیـــــة الســـ

  روح فریق العمل وتبادل األفكر ومساعدة االخرینمشجعة ل
وهناك بعض العوامل التى تمكن العاملین من فهم ثقافة المنظمـة وأهمیتهـا فـى      

  دعم إدارة المعرفة فى المنظمة وهى :
  قدرة اإلدارة على دعم عملیات تطبیق المعرفة فى جمیع مستویات المنظمة -
ــــذین یــــدعمون مشــــاركة قــــدرة اإلدارة علــــى تقــــدیم الحــــوافز والع - ــــد للعــــاملین ال وائ

  المعرفة فى المنظمة
 .قدرة اإلدارة على دعم وتشجیع التفاعل بین العاملین ودعم االبتكار واالبداع -

 الهیكل التنظیمى : –ب 
الهیاكــــــل التنظیمیــــــة توضــــــح التسلســــــل افــــــدارى للمنظمــــــة وكیفیــــــة تفاعــــــل      

وسـلطاتهم ممـا یسـهم فـى نقــل العـاملین مـع بعضـهم الـبعض ومسـئولیات األفــراد 
المعرفة واتجاه النقل والمشاركة. فهـى تسـهل عمـل غـدارة المعرفـة مـن خـالل مـا 

 یأتى :
  تقسیم العمل وتحدید أدوار األفراد فى المنظمات-
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ــــنظم  -- التحــــول مــــن الــــنظم المركزیــــة التــــى تعتمــــد علــــى أحتكــــار المعرفــــة إلــــى ال
  عرفةالالمركزیة التى تساعد على تدفق وانتشار الم

 التحول من أنماط التنظیم القائمة على العمل الفردى إلى نمط العمل الجماعى-
 البیئة المادیة : – ج

هــــى كــــل مــــایتعلق فــــى تصــــمیم المبــــانى والمكاتــــب وغــــرف االجتماعــــات،      
فهنـاك كثیــرًا مـن الدراســات وجـدت أن نســبة كبیـرة مــن المـوظفین یعتقــدون بــأنهم 

حادثـــات غیــر الرســـمیة والبــرامج التدریبیـــة التـــى اكتســبوا معـــرفتهم مــن خـــالل الم
 تعقدها المنظمات بدًال من العالقات الرسمیة

  البیئة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات : –د 
ــــا المعلومــــات الكثیــــر مــــن العملیــــات مثــــل       ــــة لتكنولوجی ــــة التحتی تخــــدم البیئ

ـــــة البیانـــــــات وتصـــــــنیفها ، وتخزینهـــــــا، وكـــــــذلك تكنولوجیـــــــا االتصـــــــاال ت معالجــ
والشـــبكات ، وهـــى مـــن أهـــم العناصـــر المـــؤثرة علـــى بنـــاء نظـــام إدارة المعرفـــة، 
حیــث ستســاعد فــى زیــادة قــدرات المنظمــة المعرفیــة مــن خــالل ســهولة الوصــول 
إلــــى المعرفــــة وتجمیعهــــا ومــــن ثــــم تصــــنیفها وخزنهــــا، وبعــــد ذلــــك نشــــرها عبــــر 

  الوسائل المتاحة لتحقیق أهدافها
  المعرفة المشتركة : –ه  

تشــیر المعرفــة المشــتركة إلــى التجــارب والخبــرات المتراكمــة فــى المنظمــات      
التــــى تــــدعم عملیــــات خلــــق معــــارف جدیــــدة، ممــــا یزیــــد االبتكــــار واإلبــــداع فــــى 

  )٢٠١٢،٩٨المنظمة، ( الطاهر،
  مفهوم الخدمة -ثانیاً 

ال یوجــد اتفــاق بــین البــاحثین علــى مفهــوم موحــد وشــامل للخدمــة، إذ ال یوجــد 
الخدمـــة بأنهـــا تلـــك  Stanton (1999)فلقـــد عـــرف ح ودقیـــق لهـــا، تعریـــف واضـــ

األنشـــطة المحـــددة وغیـــر الملموســـة أساســـًا والتـــي تقـــوم بإشـــباع احتیاجـــات األفـــراد 
 وتحقق لهم الرضا ولیست بالضرورة أن تكون مرتبطة ببیع سلعة أو خدمة أخرى.
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أداء ) الخدمـة بأنهـا فعـل أو ٢٠٠٨عرف كل من البكري والرحومي (في حین 
آخر وقـد یـرتبط ذلـك بتقـدیم منـتج  طرف إلى أو جهد غیر ملموس یؤدى من طرف

 .مادى ملموس في نفس الوقت
الخدمـة بأنهـا أي نشـاط أو منفعـة یمكـن   Kotler (2010)عرفوأخیـرًا فقـد 

  أن یقدمها أي فرد لآلخرین وتكون بالضرورة غیر ملموسة وال یمكن امتالكها. 
یمكـن تعریـف الخدمـة علـى أنهـا ذلـك النشـاط  قـدمفـي ضـوء مـا تالخالصة أنـه 

غیــر المـــادي أو غیــر الملمـــوس الــذى تقـــدمها مؤسســات األعمـــال إلشــباع حاجـــات 
ورغبـــات عمالئهـــا وتحقیـــق رضـــاهم وكســـب والئهـــم، وقـــد یـــرتبط ذلـــك بتقـــدیم منـــتج 

  مادى ملموس أو تقدیم خدمة أخرى.
  مفهوم جودة الخدمة١-٢

جـودة الخدمـة بأنهـا مقارنـة بـین  Parasuraman, et al. (1985)لقـد عـرف 
 Lewis & Booms (1989)كمـا عرفـت توقعات العمیل واألداء الفعلـي للخدمـة. 

جـودة الخدمــة بأنهــا تقـدیم الخدمــة للعمــالء وفقـًا لرغبــاتهم وفــي الوقـت الــذي یرغبــون 
  وبتكلفة یرتضونها وذلك مع األخذ في االعتبار القیود المحیطة بمنظمة األعمال.

أن جــودة الخدمـة بأنهــا قـدرة اإلدارة علــى   Denhardt (1991)یــرى  ین فـي حـ
 Cronin andأمـا كـال مـن  .تقدیم خدمة تحقق القدرة على الوفـاء بحاجـات العمـالء

Taylor (1992)  عرفـا جــودة الخدمـة بأنهــا تحقیـق مســتوي جیـد ألداء الخدمــة. أمــا
قیــــیم العمـــالء لمــــدي م) فقـــد عرفــــا جـــودة الخدمــــة بأنهـــا ت١٩٩٣إدریـــس والمرســــي (

  التفوق في أداء الخدمة بصورة كلیة أو شاملة.
) الجـودة بأنهـا قـدرة اإلدارة علـى إنتـاج سـلعة أو ١٩٩٤كما یعرف زین الـدین (

  تقدیم خدمة تكون قادرة على الوفاء بحاجات العمالء. 
الجـودة بأنهـا مقابلـة  David & Stanley (1994)عـرف وفـي نفـس الوقـت 

  ء من أول مرة وفي كل مرة یتعاملون فیها مع المنظمة. احتیاجات العمال
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) جــودة الخدمـة بمعناهـا العــام بأنهـا إنتـاج المنظمــة ٢٠٠٠ولقـد عـرف عقیلـي (
لسـلعة أو تقـدیم خدمــة بمسـتوى عـالي مــن الجـودة المتمیـزة، تكــون قـادرة مـن خاللهــا 

م، وتحقیـق ورغبات عمالئها بالشـكل الـذي یتفـق مـع توقعـاته على الوفاء باحتیاجات
مـن خـالل مقـاییس موضـوعة سـلفا لتقـدیم الخدمـة  الرضا والسعادة لـدیهم، ویـتم ذلـك

یجاد التمیز فیها.   وإ
أن جــودة الخدمــة هــي الفجــوة بــین اإلدراك الفعلــي  Karin (2001)كمــا یــرى 

   للعمالء لمستوى جودة الخدمة وبین توقعاتهم عن مستوى جودة هذه الخدمة. 
مصــطلح جـــودة الخدمــة یشـــیر إلـــى لعلمــاء علـــى أن كمــا اتفـــق مجموعــة مـــن ا

مــدى إدراك العمــالء لمجموعــة مــن األبعــاد التــي تتعلــق بــأداء الخدمــة بشــكل یلبــي 
  .  (Naceur, 2005 ;Charles, et al, 2003)حاجات ورغبات هؤالء العمالء 

 یختلـف ال المصـرفیة جـودة الخدمـة ) أن مفهـوم٢٠٠٦كمـا ذكـر الخالـدى (
العـام لجـودة الخدمـة. لـذلك فإنـه إلعطـاء مفهـوم إجرائـي لجـودة  المفهـوم عـن كثیـرا

الخدمـــة المصـــرفیة فســـیتم عـــرض بعـــض المفـــاهیم الخاصـــة بجـــودة الخدمـــة عامـــة 
    وجود الخدمة المصرفیة خاصة.

) أن جـــودة الخدمـــة هـــي معیـــار لدرجـــة ٢٠٠٦فـــي نفـــس الوقـــت ذكـــر الشـــور (
ذه الخدمــة أو هــي الفــرق بــین تطــابق األداء الفعلــي للخدمــة مــع توقعــات العمــالء لهــ

دراكه لألداء الفعلي لها.   توقعات العمیل وإ
جــــودة الخدمــــة المصــــرفیة علــــى أنهــــا ) ٢٠٠٨ولقــــد عــــرف رحــــال وبولــــودان (

التطابق بین مستوى الخدمة المقدمة لعمالء البنك مع توقعـاتهم لمسـتوى جـودة هـذه 
  الخدمة.  

البحــث یتبنــي تعریــف  خالصــة القــول وفــي ضــوء التعریفــات الســابقة فــإن هــذا
جــودة الخدمــة علــى أنهــا وجــود درجــة عالیــة مــن إدراك العمــالء لمــدى تــوافر أبعــاد 
جـــودة الخدمـــة (المادیـــة، األمـــان، االعتمادیـــة، االســـتجابة، التعـــاطف) فـــي الخدمـــة 

  المقدمة لهم فعًال من قبل المنظمات التي یتعاملون معها.
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  الجودة في التعلیم العام: - ٣
تحقیـــق الجـــودة فـــي التعلـــیم العـــام  إعـــادة النظـــر فـــي رســـالة وأهـــداف  تتطلـــب      

واسـتراتیجیات التعلـیم وكـذلك مراجعـة المعــاییر واإلجـراءات المتبعـة للتقـویم والتعــرف 
علـــى حاجـــات الطلبـــة مـــن بـــرامج وتخصصـــات وخـــدمات ضـــروریة لتلبیـــة حاجـــاتهم 

كمــا تــرى المحامیــد  وتحقیــق  األهــداف الحالیــة والمســتقبلیة ، وأیضــا یتطلــب األمــر
م) إعــــادة النظــــر فـــــي كیفیــــة توظیـــــف واســــتثمار   هیئـــــة التــــدریس بكفـــــاءة ٢٠٠٨(

عــادة هیكلــة التنظــیم علــى نحــو یتماشــى مــع واقــع المنــاهج الدراســیة التــي  وفعالیــة وإ
مــن الضــروري مراجعــة محتواهــا والتعــرف علــى مــدى توافقهــا مــع متطلبــات الســوق 

ذي ینتمــــون إلیــــه ممــــا یحتــــاج إلــــى التطــــویر وتلبیــــة حاجــــات الطــــالب والمجتمــــع الــــ
المتواصـــــل للقـــــدرات والمهـــــارات وهـــــذا بالضـــــرورة یـــــؤدي إلـــــى تحقیـــــق قیمـــــة عالیـــــة 
لألعمــال التــي تقــوم بهــا الــوزارة  لتحقیــق أهــداف تعلیمیــة والبحثیــة وخدمــة المجتمــع 

  التي تعمل به.
قاعـدة م) أن البدء بتطبیـق الجـودة یتطلـب ١٩٨٩( Mohrmanویرى موهرمان      

للبیانــات تشــمل معلومــات دقیقــة شــاملة لواقــع المنظمــة والخــدمات التــي تقــدمها ومــن 
المســـتفید منهـــا، وصـــعوبات إنجـــاز العملیـــات بشـــكل دقیـــق ممـــا یضـــمن تقیـــیم واقـــع 
المنظمة وتحدید المشكالت القائمة والمتوقعة واألسباب التي تدفع المنظمة إلى تبني 

 هذا المفهوم.
ـــیم هـــي عبـــارة عـــن ٢٠٠٣ي وقـــدادة (ویؤكـــد كـــال مـــن الطـــائ م) أن جـــودة التعل

توثیق البـرامج واإلجـراءات وتطبیـق األنظمـة واللـوائح والتوجیهـات تهـدف إلـى تحقـق 
نقلــة نوعیــة فــي عملیــة التعلــیم واالرتقــاء بمســتوى الطلبــة فــي جمیــع الجوانــب العقلیــة 

  ل وحسن إدارتهاوالجسمیة والنفسیة واالجتماعیة وال یتحقق ذلك إال بإتقان األعما
  معاییر قیاس جودة الخدمة٢-٢
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) أن جــودة الخدمــة المصــرفیة مــن األفضــل التعــرف ٢٠٠٥لقــد ذكــر الطویــل (
علیهــا مــن خــالل العمــالء، وأن قیــاس جــودة تلــك الخــدمات یجــب أن تتشــكل علــى 

  أساس إیجاد معاییر أو أبعاد ترتبط بإدراكات العمالء لمستوى جودتها.
الدراسـة األولـي  Parasuraman, Zeithaml & Berry (1985) دراسةوتعتبـر 

أو مــــا  SERVQUALالتـــي وضــــعت نمــــوذج لقیـــاس جــــودة الخدمــــة، وهـــو نمــــوذج 
یســـمى بنمـــوذج الفجـــوة، حیـــث یعتمـــد هـــذا النمـــوذج علـــي مقارنـــة توقعـــات العمـــالء 
للخدمــة واألداء الفعلــي لهــذه الخدمــة، ثــم تحدیــد الفجــوة بــین هــذه التوقعــات واألداء 

ولقــد وضــعت هــذه الدراســة عشــرة معــاییر لتقیــیم جــودة الخدمــة مــن وجهــة  الفعلــي.
نظـــر العمیـــل وهــــي االعتمادیـــة، ســـرعة االســــتجابة، الكفـــاءة، الســـهولة، االتصــــال، 
اللباقة، األمان، المصداقیة، فهم العمیـل، أخیـرًا الجوانـب المادیـة. وبعـد ثالثـة أعـوام 

بدراســة الحقــة  Parasuraman, Zeithaml & Berry (1988 )قــاموا 
لدراسـتهم األولــى مـن خاللهــا تـم التوصــل إلــى أن ابعـاد قیــاس جـودة الخدمــة خمســة 
أبعـاد فقـط هـي الجوانــب المادیـة الملموسـة، االعتمادیــة، االسـتجابة، األمـان، وأخیــرًا 

  التعاطف مع العمیل.
بدراســة تـم مــن خــالل  Cronin and Taylor (1992)بعـد ذلــك قـام كــل مـن 

) فـي أربعـة أنـواع مـن   (Parasurman, Zeithaml & Berryدراساتمراجعـة نتـائج 
الخــدمات وهــي (الخدمــة البنكیــة، وخدمــة مكافحــة اآلفــات، وخدمــة الغســیل الجــاف، 
وخدمـــة األكـــل الســـریع ) وقـــد اقترحـــت دراســـتهما نمـــوذج أخـــر جدیـــد لقیـــاس جـــودة 

 ، حیـــــث یعتمـــــد هـــــذاSERVPERFالخدمـــــة وأطلقـــــت علیـــــه نمـــــوذج األداء الفعلـــــي 
المقیـــاس علـــي طریقـــة أكثـــر ســـهولة فـــي قیـــاس جـــودة الخدمـــة وهـــي إدراك العمـــالء 
لــألداء الفعلــي للخدمــة المقدمــة لهــم، وقــد أكــدت نتــائج الصــدق والثبــات الصــالحیة 
الممتـــازة لهـــذا النمـــوذج بالنســـبة لثالثـــة أنـــواع مـــن الخـــدمات األربعـــة مقابـــل نجـــاح 

مـن هــذه الخـدمات. وبالتــالي  بالنســبة لنـوع واحــد فقـط SERVQUALنمـوذج الفجـوة 
أوصــت الدراســة بضــرورة اســتخدام نمــوذج األداء الفعلــي فــي دراســات قیــاس جــودة 
الخدمـة، لمـا یتمیــز بـه عـن نمــوذج الفجـوة بسـهولة االســتخدام واقعیتـه فـي التطبیــق. 
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بأبعـــاده الخمســـة لقیـــاس  SERVPERFنمـــوذج فقـــد تـــم االعتمـــاد علـــى وبنـــاء علـــى 
فـي البحـث  ي البنـوك التجاریـة السـعودیة كمجـال للتطبیـقجودة الخدمة المصـرفیة فـ

  الحالي.
؛ ٢٠٠٥وبعــــد االطــــالع علـــــى بعــــض األدبیــــات فـــــي هــــذا المجــــال (الطالـــــب 

 Naceur, 2005؛ ٢٠١٠؛ الطویــل وآخــرون، ٢٠١٠؛ القدســي، ٢٠٠٦الشــور، 
Jaysh & Renulca 2010; Godwin et al. 2010 سـیتم وضـع تعریـف إجرائـي لكـل (

  كما یلي: قیاس جودة الخدمة اییر معیار من مع
ــة: )١( وهــي المتمثلــة فــي الجوانــب الملموســة المتعلقــة بالخدمــة وتعبــر عــن  المادی

مـــــدى تـــــوافر اإلمكانیـــــات المادیـــــة داخـــــل البنـــــك مـــــن مبـــــاني وأمـــــاكن انتظـــــار 
وتجهیــزات الزمــة لتقــدیم الخدمــة، باإلضــافة إلــى المظهــر العــام لمــوظفي البنــك 

  وغیرها.
عـــن القـــدرة علـــى أداء العمـــل بطریقـــة صـــحیحة مـــن المـــرة  تعبـــر االعتمادیـــة: )٢(

األولــــى وفــــي جمیــــع األوقــــات بمــــا فــــي ذلــــك المحافظــــة علــــى الوعــــود وتــــوفیر 
معلومات دقیقة للعمـالء فـي الوقـت المناسـب، كمـا تعبـر عـن مـدى وفـاء البنـك 

  بالتزاماته تجاه العمالء وقدرته على تقدیم الخدمة في الوقت المناسب.
بر عن مدى قدرة البنك على االستجابة لمتطلبات العمالء تع االستجابة: )٣(

 واالهتمام بحاجاتهم وتقدیم الخدمة لهم بسرعة وكفاءة وفعالیة عالیة.
هو درجة اهتمام مقدم الخدمة بالعمالء واظهار روح الصداقة  التعاطف: )٤(

شعاره بأهمیته والرغبة في تقدیم خدمة جیدة  والمودة والحرص على العمیل وإ
 له.

هو شعور العمالء بان الخدمة المقدمة لهم خالیة من الخطأ مما  مان:األ )٥(
 .  یوفر لهم االطمئنان والثقة والراحة النفسیة عند التعامل مع البنك
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: مشكلة البحث:   -ثالثًا
  تسعى مشكلة الدراسة الى اإلجابة على التساؤالت التالیة :      

ت التعلیمیـــة التــى تقـــدمها مــا هـــو دور إدارة المعرفــة فـــى تحســین جـــودة الخــدما  -  أ
 إدارات التعلیم

هل توجد عالقة حقیقیة بین أبعـاد إدارة المعرفـة وجـودة الخمـات التعلیمیـة التـى  -  ب
  تقدمها إدارات التعلیم

 كیف یمكن تطبیق إدارة المعرفة كمدخل للجودة في إدارات التعلیم؟
 -وتتطلب اإلجابة على هذا السؤال طرح األسئلة التالیة:    

  جة ممارسة إدارة التعلیم بتبوك لعملیات إدارة المعرفة؟ما در  -١
ما درجة إدراك هیئة التدریس بإدارات التعلیم  بتبوك إلدارة المعرفة وأهمیتهـا  -٢

  بتحقیق الجودة في التعلیم؟
مــا هـــي الصـــعوبات التــي تـــؤثر علـــى ممارســة إدارة التعلـــیم  بتبـــوك إلدارة  -٣

  المعرفة لتحسین الجودة في التعلیم؟
  أهمیة الدراسة: – رابعاً 

  هذه الدراسة لها أهمیة في جوانب عدة منها:
إلقاء الضوء على مفهوم كمدخل إلدارة التعلیم بتبوك لتمكنها مـن الوصـول  -

إلــــى الجــــودة والتمیــــز فــــي ظــــل تعقــــد المعطیــــات العالمیــــة وشــــدة المنافســــة 
 علیها.

 .االستفادة من إدارة المعرفة كمدخل مهم في تحقیق الجودة للتعلیم -
إن نتــائج هــذه الدراســة وتوصــیاتها تســاعد المســؤولین فــي مؤسســات التعلــیم  -

بــالتعرف علــى كیفیــة االســتفادة مـــن إدارة المعرفــة كمــدخل لتحقیــق الجـــودة 
  فیها. مما ینعكس إیجابیًا على مستوى اإلداء بإدارات التعلیم وتطویرها.

 أهداف الدراسة : –خامساُ 
  یلى :تهدف الدراسة الى تحقیق ما       
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التعــرف علــى إدارة المعرفــة ، مفهومهــا ، أبعادهــا، عملیاتهــا ، واســتراتیجیاتها  - ١
 . ، من خالل توفیر تأصیل نظرى للموضوع

ــــإدارات  - ٢ ــــین ب ــــدى القــــادة اإلداری ــــى أبعــــاد إدارة المعرفــــة المتــــوفرة ل التعــــرف عل
  . التعلیم بتبوك

  .مدى توافر هذه االبعاد فى إدارة التعلیم محل الدراسة  - ٣
  : فروض الدراسة -سادساً 
تنقســــم أبعــــاد إدارة المعرفــــة الــــى ثــــالث أبعــــاد هــــى أكتســــاب المعرفــــة ، توزیــــع      

  المعرفة ، استخدام المعرفة
كمــا تنقســم أبعــاد جــودة الخدمــة الــى الجوانــب المادیــة والبشــریة ، المصــداقیة ،      

ك االســــتجابة ، الطمأنینــــة ، التعــــاطف ، وقــــد ركــــز الباحــــث فــــى دراســــته علــــى إدرا
وعلیـــه فــــإن الطـــالب لجـــودة الخـــدمات التعلیمیـــة المقدمـــة مــــن جامعـــة تبـــوك لهـــم 

 فروض الدراسة كمایلى :
ال توجــــــد إختالفــــــات جوهریــــــة بــــــین مختلــــــف فئــــــات العــــــاملین علــــــى مختلــــــف  - ١

  المستویات اإلداریة فى إدراكهم إلبعاد إدارة المعرفة
مــة التعلیمیــة ال توجــد إختالفــات جوهریــة فــى إدراك الطــالب إلبعــاد جــودة الخد - ٢

  المقدمة من إدارة التعلیم محل الدراسة
ال توجـد عالقــة معنویــة بـین أبعــاد إدارة المعرفــة وأبعـاد جــودة الخدمــة التعلیمیــة  - ٣

  المدركة لدى الطالب
: منهج البحث:   -سابعًا

سیعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي التحلیلي، الـذي یصـف مـدى تـأثیر 
الخــدمات التعلیمیــة ومــن ثــم تحلیــل العالقــة بــین  إدارة المعرفــة علــى تحســین جــودة

  إدارة المعرفة وجودة الخدمات التعلیمیة بإدارة التعلیم بمدینة تبوك.
: نوع البیانات وأسالیب تحلیلها:   -ثامنًا

  یعتمد البحث على نوعین من البیانات هما:
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وهـــــي التــــي یــــتم الحصــــول علیهـــــا مــــن الكتــــب والتقـــــاریر  البیانــــات الثانویــــة: –أ 
والنشـــرات واإلحصـــاءات والبحـــوث والدراســـات وغیرهـــا مـــن المصـــادر العربیـــة 

  واألجنبیة في مجاالت الدراسة والتي یمكن االستفادة منها.
    وهي التي یتم الحصول علیها من مفردات عینة البحث البیانات األولیة : -ب

  تاسعًا مجتمع  البحث وعینته: 
:هـو جمیـع   المجتمـع االولیتكون مجتمع الدراسة مـن مجتمعـین رئیسـیین ، یتمثـل 

المنســوبین مــن إدارة التعلــیم بمدینــة تبــوك مــن اإلداریــین والمــوظفین ، ونظــرًا لوجــود 
إطـار معاینــة لمفــردات هــذا المجتمـع فســوف یــتم إختیــار عینـة عشــوائیة بســیطة مــن 

فیتمثــل فــى جمیــع المســتفیدین   ع الثــانىالمجتمــهـذه المفــردات لهــذا المجتمــع ، امــا 
مـــن الخدمـــة محـــل الدراســـة لمـــدة التقـــل عـــن ثالثـــة أیـــام ، ونظـــرًا لكبـــر حجـــم هـــذا 
المجتمــع فســوف یــتم أســتخدام عینــة عشــوائیة بســیطة مــن المســتفیدین الطــالب مــن 

  الخدمة محل الدراسة  ( طالب المرحلة الثانویة )أثناء فترة جمع البیانات األولیة 
    الدراسة:أداة 

تـــم تصـــمیم اإلســـتبانة  كـــأداة لجمـــع المعلومـــات علـــى ثـــالث محـــاور  ،ولقـــد وزعـــت 
 . إستبانة ٢٠٠) فرد .وتمت معالجة ٢٥٠على عینة الدراسة البالغ عددهم ( 

ختبارات الفروض:   االسالیب االحصائیة المستخدمة لتحلیل البینات وإ
 ب اإلحصائیة اآلتیة:لإلجابة عن تساؤالت الدراسة سیتم استخدام األسالی

 التكرارات والنسب المئویة لوصف مجتمع الدراسة بالنسبة للمعلومات األولیة.  - ١
ـــع الدراســة   - ٢ ـــا أفــراد مجتمـ المتوســط الحســابي وذلــك لحســاب القیمــة التــي یعطیهـ

لكل عبارة أو مجموعـة مـن العبـارات (المحـاور)، والمتوسـط الحسـابي العـام 
  لكل محور.

) ٥كرت الخماسي تم تحدید درجـة االسـتجابة بحیـث یعطـى الدرجـة (مقیاس لی  -٣
، والدرجـــــة ( ) ٣) لالســـــتجابة عالیـــــة، والدرجـــــة (٤لالســـــتجابة عالیـــــة جـــــدًا

) ١) لالســــــتجابة ضــــــعیفة، والدرجــــــة (٢لالســــــتجابة متوســــــطة، والدرجــــــة (
.   لالستجابة ضعیفة جدًا
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 ) ن درجـــــة ) درجـــــة تكـــــو ١,٨) إلـــــى (١إذا كانـــــت قیمـــــة المتوســـــط الحســـــابي مـــــن
.(   االستجابة (ضعیفة جدًا

 ) درجــة تكـــون درجـــة ٢,٦٠) إلـــى (١,٩إذا كانــت قیمـــة المتوســـط الحســابي مـــن (
  االستجابة (ضعیفة).

: أدوات جمع البیانات:   -عاشرًا
اســـلوبین للدراســـة،  نظـــرًا لطبیعـــة هـــذا البحـــث فســـوف یـــتم االعتمـــاد علـــى

م فــي تقـــدیم أثـــر إدارة والـــذي یســـتخد ســـلوب المكتبـــياالیتمثــل االســـلوب األول فــي 
المعرفــة علــى تحســین جــودة الخــدمات التعلیمیــة بــإدارة التعلــیم بمنطقــة تبــوك وذلــك 

والبحـوث والدراسـات السـابقة فـي والتقاریر والنشـرات واإلحصـاءات من خالل الكتب 
 هذا المجال. 

والـــذي یعتمـــد علـــى  األســـلوب المیـــدانيأمـــا االســـلوب الثـــاني فیتمثـــل فـــي 
یــتم توجیــه األولــى إلــى عینــة مــن اإلداریــین والمــوظفین   الــذین ء قــائمتین استقصــا

تتوفر لهم المعرفـة ، والثانیـة سـیتم توجیههـا إلـى عینـة مـن المسـتفیدین  مـن الخدمـة 
طــالب المرحلــة الثانویــة  محــل الدراســة، حیــث ســیتم توزیــع وجمــع هــذه القــوائم مــن 

لجمـــع البیانـــات ســـواء مـــن خـــالل المقـــابالت الشخصـــیة بأعتبارهـــا الوســـیلة المثالیـــة 
  الفئة االولى والفئة الثانیة للعینتین.
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  الحادى عشر مصطلحات الدراسة:
م) "بأنهــا عملیــة یــتم بموجبهــا تجمیــع ٢٠٠٦:یعرفهــا العلــي وآخــرون (إدارة المعرفــة

واستخدام الخبرات المتراكمة مـن أي مكـان فـي األعمـال، سـواء كـان فـي الوثـائق أو 
قــول العــاملین إلضـافة القیمــة للمنظمــة مـن خــالل االبتكــار قواعـد البیانــات أو فـي ع

 ).٢٧والتطبیق وتكامل المعرفة من طرق غیر مسبوقة" (
  -الثانى عشر : حدود البحث:

نظــرا لنــدرة البحــوث داخــل المملكــة العربیــة الســعودیة فــي هــذا المجــال، ولهــذا 
مســـح الشـــامل  فـــان الدراســـة ســـوف تســـتغرق ســـنة اعتبـــارا. ونظـــرًا لصـــعوبة القیـــام بال

لكــل إدارات التعلــیم  داخــل منــاطق المملكــة، فســوف یــتم تطبیــق الدراســة علــى إدارة 
التعلــــیم بمنطقــــة تبــــوك ، وأخیــــرًا فــــإن هــــذه الدراســــة ســــوف تعتمــــد علــــى عینــــة مــــن 
المنســوبین، وعینــة مــن الطــالب المســتفیدة مــن الخدمــة بــإدارة التعلــیم بمنطقــة تبــوك 

  محل الدراسة والتطبیق
 دراسة وتفسیرهانتائج ال

    أسفرت المعالجة اإلحصائیة لإلستبانة التوصل إلى عدَّة نتائج كما یلي:  
الســؤال األول:مــا مــدى  درجــة إدراك فئــات العــاملین بــإدارة التعلــیم  إلبعــاد إدارة 

  المعرفة ؟
یوضــح األعــداد والمتوســطات الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــة  :)٢جــدول رقــم (

التعلـیم  بتبـوك لعملیـات إدارة المعرفـة مـن وجهـة نظـر أفـراد  لدرجة ممارسة إدارة
  العینة في إبعاد الدراسة والدرجة الكلیة

 الدرجة الترتیب االنحراف المتوسط العبارة
 متوسطة ١ 64999. 3.2375 تشخیص المعرفة

 متوسطة ٢ 72737. 3.1562 اكساب المعرفة
 متوسطة ٣ 68540. 2.8875 تولید المعرفة

 متوسطة ٤ 70541. 2.6500 وتخزین المعرفة تنظیم
 ضعیفة ٥ 68826. 2.5667 تطویر المعرفة
 ضعیفة ٦ 59244. 2.5583 تطبیق المعرفة
 متوسطة  53388. 2.8482 متوسط المحور
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) إلى تأكید أفراد العینة على وجـود ممارسـة( متوسـطة) ٢یشیر الجدول رقم (
التعلــــیم ، حیــــث بلــــغ المتوســــط الحســــابي الدرجــــة لعملیــــات إدارة المعرفــــة فــــي إدارة 

  -) وقد جاء ترتیبها الجدید كالتالي: ٢,٨٤لدرجة هذه الممارسة (
o  3.2375إكساب المعرفة بمتوسط  
o 3.1562تنظیم وتخزین المعرفة بمتوسط  
o  2.8875تطویر المعرفة بمتوسط 
o  2.6500 تطبیق المعرفة بمتوسط 
o   2.5667تشخیص المعرفة  بمتوسط 
o2.5583معرفة بمتوسط تولید ال 

یتضح من هذه النتیجة أن ممارسة عملیـات إدارة المعرفـة فـي إدارة التعلـیم   كانـت  
ه) حیــــث بلــــغ ١٤٢٨ضــــعیفة، وهــــذه نتیجــــة متوافقــــة مــــع نتیجــــة دراســــة القثــــامي (

ـــــیم المختلفـــــة   ـــــإدارات التعل متوســـــط الحســـــابي لمحـــــور لممارســـــة مراكـــــز البحـــــوث ب
 لعملیات المعرفة درجة متوسطة.

األعداد والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة  :)٣جدول رقم(
 ممارسة إدارة التعلیم بتبوك لعملیات إدارة المعرفة

  المحور
 العبارة م األول

  عالیة
 جداً 

 متوسطة عالیة
مــــــنخ
 فضة

منخفضــــة 
 جداً 

 المتوسط
ــــــــراف  انح

 معیاري
درجــــــــــــــــة 

 الممارسة

رفة
لمع

ص ا
شخی

ت
 

 المعرفـة لتحدیـد رفـةللمع خریطـة تضـع ١
 .فیها المتواجدة

 ضعیفة  87067. 2.5375 ١٠,٠ ٣٦,٢ ٤٨,٨ - ٥,٠

 التــي الملحـة البحثیـة المشـكالت تحـدد ٢
 .المجتمع مؤسسات تحتاجها

 ضعیفة 87113. 2.5250 ٥,٠ ٥٢,٥ ٣٢,٥ ٥,٠ ٥,٠

 احتیاجــات عـن معلومـات قاعـدة تـوفر ٣
 متوسطة 71589. 2.6375 ١٠,٠ ٢٠,٠ ٦٦,٢ ٣,٨ - )الخاصة/العامة(المجتمعیة  المؤسسات

رفة
لمع

ب ا
كسا

إ
 

 تعقـدها التي والندوات المؤتمرات في تشارك ٤
 .المجتمع مؤسسات

 عالیة 76927. 3.6250 - ٣,٨ ٤٣,٨ ٣٨,٨ ١٣,٨

 للحصـول مؤهلـة بشـریة كـوادر تسـتقطب ٥
 متوسطة 78100. 3.1875 - ١٨,٨ ٤٧,٥ ٣٠,٠ ٣,٨ .المعرفة من تمتلكه ما على

 اإلنتاجیـة المجتمـع مؤسسـات مـع تتعـاون ٦
 . والخدمیة

 متوسطة 80505. 2.9000 ٥,٠ ٢٢,٥ ٥٠,٠ ٢٢,٥ -

 إدارة مشـاریع لـدعم مناسـبة میزانیـة  تـوفر ٧
 .المعرفة

 ضعیفة 90847. 2.6000 ١٥,٠ ٢٣,٨ ٤٧,٥ ١٣,٨ -
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  المحور
 العبارة م األول

  عالیة
 جداً 

 متوسطة عالیة
مــــــنخ
 فضة

منخفضــــة 
 جداً 

 المتوسط
ــــــــراف  انح

 معیاري
درجــــــــــــــــة 

 الممارسة

رفة
لمع

د ا
تولی

 

 مختلــف فـي استشــاریة مكاتــب إنشـاء ٨
 المبـادرة افــةثق لنشـر المنـاطق التعلیمیـة

 الفردیة
 ضعیفة 69708. 2.0875 ٢٠,٠ ٥١,٢ ٢٨,٨ - -

 العلمـي البحـث حریـة تـدعم سیاسـات تـوفر ٩
 .للطالب بالمراحل الثانویة واالبتكار

 متوسطة 98598. 2.8000 ٥,٠ ٣٥,٠ ٤٥,٠ ٥,٠ ١٠,٠

١
 ةمتوسط 68794. 2.7875 ٥,٠ ٢١,٢ ٦٣,٨ ١٠,٠ - .الجید األداء على العاملین تحفز ٠

رفة
لمع

ن ا
خزی

 وت
ظیم

تن
 

١
١ 

التنظیمیـة إلدارة  الـذاكرة تأسـیس علـى تعمـل
 .التعلیم

 متوسطة 87647. 2.9375 - ٣١,٢ ٥٣,٨ ٥,٠ ١٠,٠

١
٢ 

بهـا  مـرت التـي والخبـرات انجـازات توثیـق
 .إدارة التعلیم 

 عالیة 94266. 3.3500 - ١٧,٥ ٤٥,٠ ٢٢,٥ ١٥,٠

١
٣ 

 كافة نتتضم اإللكترونیة بیانات قاعدة توفر
 متوسطة 90148. 3.1500 - ٢٣,٨ ٤٧,٥ ١٨,٨ ١٠,٠ . تحتاجها إدارة التعلیم التي المعلومات

١
٤ 

 متوسطة 79705. 3.1875 - ١٨,٨ ٤٨,٨ ٢٧,٥ ٥,٠ المعرفة لتدوین اإللكترونیات تستخدم

رفة
لمع

ر ا
طوی

ت
 

١
٥ 

 معـارف لتطـویر التدریبیـة البــرامج تقـیم
 متوسطة 89292. 3.0125 - ٢٨,٨ ٥١,٢ ١٠,٠ ١٠,٠ .إدارة التعلیم في العاملین

١
٦ 

 لمؤسســات العلمیــة االستشــارات تقــدم
 .األعمال

 متوسطة 73605. 2.8000  ٣٣,٨ ٥٧,٥ ٣,٨ ٥,٠

١
٧ 

 نقل في وتوظیفها األعالم وسائل دور تفعل
 .المعرفة

٥,٠ ٣١,٢ ٤٥,٠ ٥,٠ ١٣,٨ 2.9125 
1.0577

5 
 متوسطة

١
٨ 

إدارة  منســوبي بـین الحـوار وسـائل تـوفر
 متوسطة 92470. 2.8250 ٥,٠ ٣٢,٥ ٤٢,٥ ١٥,٠ ٥,٠ . المعلومات تكنولوجیا خالل من التعلیم

رفة
لمع

ق ا
طبی

ت
 

١
٩ 

 التطبیقیــة باألبحــاث إدارة التعلــیم تقـوم
 .العمل بحقل المرتبطة

 متوسطة 95599. 2.8500 - ٤٣,٨ ٣٧,٥ ٨,٨ ١٠,٠

٢
٠ 

إدارة  لطـالب التعـاوني التـدریب فـرص تـوفر
 متوسطة 67400. 2.4625 ٥,٠ ٤٨,٨ ٤١,٢ ٥,٠ - .اإلنتاجیة المؤسسات یم داخلالتعل

٢
١ 

 والتنسـیق التعـاون تـدعم تصـدر تشـریعات
 .اإلنتاجیة وقطاعات إدارة التعلیم  بین

 متوسطة 87502. 2.6375 ٥,٠ ٤٣,٨ ٣٧,٥ ١٠,٠ ٣,٨

 متوسط 53388. 2.8482 متوسط المحور 

 : ) نرى أن٣من خالل الجدول رقم (
وتمثـل  ٢,٥٣درجة البعد األول في تشخیص المعرفة ضعیفة، وكـان متوسـطها  -

العبارة (توفر قاعـدة معلومـات عـن احتیاجـات المؤسسـات المجتمعیـة (العامـة/ 
الخاصــة) أعلــى العبــارات .هــذا یعنــي أن هنــاك قصــور مــن إدارة التعلــیم  فــي 

  جها المجتمع. وضع خریطة للمعرفة وفي تحدید المشكالت البحثیة التي یحتا
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درجـــة البعـــد الثـــاني إكســـاب المعرفـــة كانـــت متوســـطة وكـــان متوســـطها  وتمثـــل  -
العبارة تشارك في المؤتمرات والندوات التي تعقـدها مؤسسـات المجتمـع ودرجـة 

العبـــــارة عالیـــــة. أي أن هنـــــاك مشـــــاركة فـــــي البحـــــوث ولكـــــن الیوجـــــد میزانیـــــة   
ى ممارســة عملیــة إكســاب مناسـبة لــدعم المشــاریع ضــعیفة ممــا یــؤثر  ســلبا علــ

  المعرفة في إدارة التعلیم.
.حیـــث أن  ٢,٥٥درجـــة البعـــد الثالـــث تولیـــد المعرفـــة  ضـــعیفة وكـــان متوســـطها  -

تــوفر سیاســات تــدعم حریــة البحــث العلمــي للبــاحثین.  وتحفــز العــاملین علــى 
األداء الجید جاءتا بدرجة متوسطة. ولكن ال یوجد مكاتـب استشـاریة فـي إدارة 

 نشر ثقافة المبادرة الفردیة.التعلیم ل
أمـا البعــد الرابــع تنظــیم وتخــزین المعرفـة فجــاءت درجتــه متوســطة وكــان متوســط  -

إدارة  بهـا مـرت التـي والخبـرات انجـازات وجـاءت العبـارة توثیـق ٣,١٥البعـد 
بدرجـــة عالیـــة ، ویوجــد توثیـــق للبیانـــات والمعلومــات فـــي إدارة التعلـــیم   .التعلــیم

وأیضــــا تســــتخدم تخــــزین المعلومــــات الكترونیــــا بدرجــــة فهنــــاك ذاكــــرة تنظیمیــــة 
 متوسطة ، لذا فإدارة التعلیم  تحتاج إلى تفعیل إیجابي لما تحویه من معرفة.

والبعـــد الخـــامس جـــاء بدرجـــة متوســـطة أیضـــًا ویمثـــل تطـــویر المعرفـــة ، وأعلـــى  -
 معـارف لتطـویر التدریبیـة البـرامج العبـارة بـه جــاءت متوسـطة وهـي تقــیم

فهنـاك تطـویر للمعرفـة بدرجـة متوسـطة كاسـتخدام .إدارة التعلـیم  فـي العـاملین
األعــالم وأیضــا اســتخدام تكنولوجیــا المعلومــات لتحــاور مــع العــاملین فــي إدارة 

 التعلیم. إال أنها لم تصل لدرجة المطلوب تحقیقها.
والبعــد األخیــر تطبیــق المعرفــة جــاء بدرجــة متوســطة فلــم  تطبــق المعرفــة بشــكل  -

دافها  فــــي إدارة التعلــــیم بمنطقــــة تبــــوك وبالتــــالي لــــم تســــتطیع الـــذي یحقــــق أهــــ
تحقیـــق فوائـــد تطبیـــق إدارة المعرفـــة فیهـــا . ولقـــد توصـــلت نتیجـــة  دراســـة أبـــو 

ـــــــیم ٢٠١٠حشـــــــیش ( ) إلـــــــى ضـــــــعف مســـــــتوى إدارة المعرفـــــــة فـــــــي وزارة التعل
ه) أن أفـــراد مجتمـــع ١٤٢٨باالقصـــى . وخلصـــت نتیجـــة دراســـة طاشـــكندي (
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لتربیـــة والتعلـــیم ال تعطــــي األولویـــة إلدارة المعرفــــة.كما ا الدراســـة یـــرون بــــأن ا
م) إن إدارات التعلــــیم المختلفــــة بالــــدول  مــــا ٢٠٠٨توصــــلت دراســــة معایمــــه (

تزال غیر قادرة على توظیف إدارة المعرفة. وهذا یعنـي  ضـرورة التركیـز علـى 
 تطبیق إدارة المعرفة في  إدارة التعلیم بمدینة تبوك 

بق أن هنـــاك قصـــور  فـــي إدارة التعلـــیم بمنطقـــة تبـــوك  فـــي ویتضـــح ممـــا ســـ      
ممارسة عملیات إدارة المعرفة. ویرجع هذا القصـور إلـى  العدیـد مـن االسـباب منهـا 
ضـــعف عملیـــة تشـــخیص المعرفـــة  وعـــدم تـــوفر میزانیـــة ومكاتـــب استشـــاریة تحفـــز 

إدارة العــاملین ..، ممــا یعنــي حاجــة إدارة التعلــیم لوضــع خطــة اســتراتیجیة لتطبیـــق 
المعرفة  والعمل على نشر ثقافة أهمیتها في إدارة التعلیم حتـى تـؤدي دورهـا الكامـل 

 في دعم عملیات إدارة المعرفة وتفعلیها.
  السؤال الثاني: 

مدى إدراك الطالب إلبعاد جودة الخدمة التعلیمیة المقدمة مـن إدارة التعلـیم محـل 
  الدراسة

د جودة الخدمة التعلیمیة المقدمة یوضح إدراك الطالب إلبعا : )٤دول رقم (ج
  من إدارة التعلیم  محل الدراسة

  عالیة العبارة م
منخفضة  منخفضة متوسطة عالیة جداً 

انحراف  المتوسط جدا
 معیاري

درجة 
 الممارسة

 الدراســـیة القاعـــات ١٨
 بالمـــــدارس واســـــعة

 .ومناسبة
١٣,٨ ٥٢,٥ ١٨,٨ ١٥,٠ - 3.3500 .9014 

 متوسطة

 بـرامج یمإدارة التعلـ تقـدم ٩
 ومــــدربین تدربیــــه

 كافـة فـي متخصصـین
ـــة المجـــاالت  العلمی
 والعملیة.

٨,٨ ٦٢,٥ ٢٠,٠ ٨,٨ - 3.2875 .7495 

 متوسطة

 تراعــــى إدارة التعلــــیم ٥
 والمسـتجدات التطـورات
 مجــال فــي الحدیثــة

 .المعلومات تكنولوجیا

١٥,٠ ٦١,٢ ١٣,٨ ١٠,٠ - 3.1875 .8127 

 متوسطة

 متوسطة 8872. 3.1875 - ٢٢,٥ ٤٥,٠ ٢٣,٨ ٨,٨ برؤیـة الجامعـة تتمتـع ١
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  عالیة العبارة م
منخفضة  منخفضة متوسطة عالیة جداً 

انحراف  المتوسط جدا
 معیاري

درجة 
 الممارسة

 ورســـالة اتیجیةاســـتر 
 قابلـة وأهـداف واضـحة
 .للتحقیق

 اتصال إدارة التعلیم لدى ١٢
 متوسطة 1.0643 3.1375 ٥,٠ ٢٠,٠ ٤٦,٢ ١٣,٨ ١٥,٠ .الناشرین مباشر مع

 مـن مجموعـة تسـتخدم ٢
 إلیصال االتصال قنوات
 إلـى ورسـالتها رؤیتهـا
 .الفئات مختلف

٥,٠ ٨,٨ ٦٧,٥ ٨,٨ ١٠,٠ 3.1000 .8801 

 متوسطة

 إدارة التعلیم بمكتبة تمتع ١٤
 لخدمــــة متكاملــــة

 .الباحثین احتیاجات
- ٥,٠ ١٧,٥ ٤٢,٥ ٣٥,٠ 3.0750 .8535 

 متوسطة

إدارة التعلـــیم  تخصــص ٧
 فــي التمیــز جــوائز

 .العلمي والبحث التدریس
 للطالب

٥,٠ ٣٨,٨ ١٧,٥ ٢٨,٨ ١٠,٠ 3.0000 1.1362 

 متوسطة

 إلعضــاء هیئـة تسـمح ٦
 بتقــــدیم التــــدریس

 الفكریــة المســاهمات
ــــة بعمــــل إدارة  المتعلق

 .التعلیم

٢٧,٥ ٥٧,٥ ٥,٠ ١٠,٠ - 2.9750 .8564 

 متوسطة

 بوجود إدارة التعلیم تتمتع ١٠
 شـاملة بیانـات قواعـد

 لتلبیــــة ومحدثــــة
 المختلفـة االحتیاجـات
 .للمستفیدین

٥,٠ ٢٧,٥ ٣٨,٨ ٢٥,٠ ٣,٨ 2.9500 .9399 

 ضعیفة

إدارة التعلــــــیم  تهــــــتم ١٦
 الكفـــاءة بامتحـــان

 .والتحصیلى للطالب
٢٧,٥ ٥٧,٥ ١٠,٠ ٥,٠ - 2.9250 .7593 

 متوسطة

 كافـة إدارة التعلـیم تقـدم ١٣
 االلكترونیــة الخــدمات
 المحلیة للجهات التعلیمیة

 .والخارجیة

١٠,٠ ٢٢,٥ ٤٣,٨ ١٣,٨ ١٠,٠ 2.9125 1.0814 

 متوسطة

إدارة التعلــــیم  تشــــترك ١١
 مؤسسـات بیانات اعدبقو 

 . دولیة/محلیة
٥,٠ ٣٠,٠ ٥١,٢ - ١٣,٨ 2.8750 1.0234 

 متوسطة
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  عالیة العبارة م
منخفضة  منخفضة متوسطة عالیة جداً 

انحراف  المتوسط جدا
 معیاري

درجة 
 الممارسة

 الفرصة إدارة التعلیم تتیح ٤
 لتطـویر فیهـا للعـاملین

 .أدائهم
٤٠,٠ ٤١,٢ ١٣,٨ ٥,٠ - 2.8375 .8485 

 متوسطة

 إدارة التعلـیم مكتبـة لـدى ١٥
 بالوسـائط یخـتص قسـم

 أقـراص مـن المتعـددة
ــــة ســــمعیة  ومرئی

 ةومضغوط

٤١,٢ ٣٨,٨ ١٥,٠ ٥,٠ - 2.8375 .8633 

 متوسطة

 والتقنیــات التجهیــزات ١٩
 العملیـة فـي المسـتخدمة

 .مناسبة التعلیمیة
- ٥,٠ ٢٦,٢ ٥٣,٨ ١٥,٠ 2.7875 .7579 

 متوسطة

 تـــــوفر إدارة التعلـــــیم ٨
 التكنولوجیــة الوســائل
 للـتعلم والمناسبة الحدیثة
 . الذاتي

١٨,٨ ٣٠,٠ ٣٦,٢ ١٠,٠ ٥,٠ 2.5250 1.0670 

 ضعیفة

 داخل القرارات اتخاذ یتم ٣
ــیم  بطریقــة إدارة التعل

 .تشاركیه
- ١٥,٠ ٣٥,٠ ٣٧,٥ ١٢,٥ 2.4750 .8997 

 ضعیفة

 إدارة التعلـیم علـى تعمـل ١٧
 في التمیز مباریات إقامة

 االختصاصـات مختلـف
 جـودة علـى للحكـم لـدیها

 .الخریجین

١٥,٠ ٤٥,٠ ٣٠,٠ - ١٠,٠ 2.4500 1.0779 

 ضعیفة

 متوسطة 56583. 2.9408 سطالمتو 

) أن درجــــة مســــاهمة أدارة المعرفــــة إدارة التعلــــیم ٤نــــرى مــــن خــــالل الجــــدول رقــــم (
.  ویتبـــین أن ٢,٩٤بتبـــوك فـــي تحقیـــق الجـــودة متوســـطة، وجـــاء متوســـط المحـــور 

هنـــاك بعـــض القصـــور  فـــي دور إدارة التعلـــیم  فـــي تطبیـــق إدارة المعرفـــة لتحقیــــق 
ج عـن  ضـعف فـي مسـتوى ممارسـة إدارة التعلـیم فـي الجودة من خاللها، وهـذا  نـات

تــوفیر  الوســائل التكنولوجیــة الحدیثــة والمناســبة للــتعلم الــذاتي .وأیضــا ال یــتم اتخــاذ 
القرارات داخل الجامعة بطریقة تشـاركیه. وعـدم إقامـة إدارة التعلـیم  مباریـات التمیـز 

بــدوره یقلــل  فــي مختلــف االختصاصــات لــدیها للحكــم علــى جــودة الخــریجین. وهــذا
من مساهمة إدارة التعلیم في ممارسة إدارة المعرفة لتحقیق الجـودة فیهـا. وقـد یرجـع 
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السبب لعدم معرفـة أهمیتهـا  فـي تحقیـق الجـودة لـدى قیـادة وأعضـاء هیئـة التـدریس 
  بالمدارس. 

ــــى       ــــإدارة التعلــــیم تبنــــي قیــــادة إدارة المعرفــــة و العمــــل عل فعلــــى اإلدارة العلیــــا ب
همیتهــا لــدى أعضــاء هیئــة التــدریس  والعــاملین فیهــا، كعملیــة إداریــة تعمــل ترســیخ أ

علـــى التحســـین المســـتمر فـــي  جمیـــع مجـــاالت أدائهـــا  باالســـتخدام األمثـــل للمـــوارد 
 &Waddell( لتحقیــق الكفــاءة والفاعلیــة. ولقــد أكــدت دراســة ودیــل وســتیورات 

Stewartوأیضـــــا دراســـــة  م) أن هنــــاك عالقـــــة بـــــین إدارة المعرفـــــة والجـــــودة٢٠٠٦
م) أن ٢٠٠٩م) والحــــــارثي (٢٠٠٩) ودراســــــة أبـــــو فــــــارة وعلیـــــان (٢٠١٠الفـــــارس(

المنظمـــات التـــي تطبـــق إدارة المعرفـــة تســـتطیع أن تحقـــق   أهـــدافها بفاعلیـــة  عـــن 
طـــــرق االســــــتخدام األمثــــــل لمواردهـــــا بالتــــــالي تصــــــل إلـــــى المیــــــزة التنافســــــیة  فــــــي 

  العمل(الجودة).
  السؤال الثالث: 

التي تؤثر على ممارسة إدارة التعلیم بتبوك إلدارة المعرفـة لتحقیـق  ما الصعوبات
  ؟ الجودة
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یوضح الصعوبات التي تؤثر على ممارسة إدارة التعلیم بتبوك  :)٥جدول رقم ( 
  إلدارة المعرفة لتحقیق الجودة

 العبارة م
  غالبا
  جداً 

منخفضة  منخفضة متوسطة غالبا
 جدا

انحراف  المتوسط
 معیاري

درجة 
 ارسةالمم

 أصـحاب  تخـوف ١٠
 مـــن المعرفـــة
 اآلخـرین حصـول

 .معارفهم على

٨,٨ ٢٥,٠ ٣٠,٠ ٣٦,٢ - 

3.937 .98526 

١ 

 العاملین إدراك قلة ١
 إدارة لمفهـــوم
 .المعرفة

١٣,٨ ٣,٨ ٦٢,٥ ٢٠,٠ - 
3.887 .88581 

٢ 

 إدراك ضــعف ١١
 بأهمیـة  العـاملین

 المعرفــة إدارة
 .الجودة لتحقیق

٥,٠ ٢٨,٨ ٤٧,٥ ١٨,٨ - 

3.800 .80190 

٣ 

 مســتوى تبــاین ١٤
 بـــین المعرفــة
إدارة  فـي العـاملین

 .التعلیم

٥,٠ ٣٣,٨ ٣٨,٨ ٢٢,٥ - 

3.79 .852 

٤ 

 عوائــق وجــود ١٢
 تحقیق دون تحول
إدارة  بــین ربــط

 ومؤسسات التعلیم
 المجتمع

١٠,٠ ٣٣,٨ ٣٧,٥ ١٨,٨ - 

3.650 .90148 

٥ 

 إدارة إلـى افتقـار ٣
 داعمــة قیادیــة
 المعرفة إلدارة

١٨,٨ ١٣,٨ ٥٢,٥ ١٥,٠ - 
3.637 .95790 

٦ 

 البنــى ضــعف ٢
 التنظیمیة والهیاكل

 المعرفة إدارة لدعم

١٨,٨ ١٥,٠ ٥٧,٥ ٨,٨ - 
3.562 .89787 

٧ 

نقـــــــــص األجهـــــــــزة  ٩
ــــــــــــــــــــــــــــا  والتكنولوجی

 الحدیثة

٥,٠ ٤٨,٨ ٣٣,٨ ١٥,٥ - 
3.537 .77857 

٨ 

 خـرائط وجود  قلة ٨
 للموجـــــودات

 فــي  المعرفیـة
 بإدارة التعلیم

١٨,٨ ٢٥,٠ ٤٣,٨ ١٢,٥ - 

3.500 .94132 

٩ 
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 العبارة م
  غالبا
  جداً 

منخفضة  منخفضة متوسطة غالبا
 جدا

انحراف  المتوسط
 معیاري

درجة 
 ارسةالمم

 تحدیــد صــعوبة ٤
 یجب التي المعرفة
إدارة  داخل إدارتها
 .التعلیم

٣,٨ ٥,٠ ٤٠,٠ ٤٢,٥ ٨,٨ 

3.475 .87113 

١٠ 

 بـرامج وجـود عـدم ٥
 بإدارة تتعلق تدربیه

 .المعرفة

٣,٨ ٢٠,٠ ١٥,٠ ٤٧,٥ ١٣,٨ 
3.475 

1.0788
5 

١١ 

 حـوافز تـوافر قلـة ٦
 العـاملین تشـجع

 دارة التعلـیمإ فـي
 تطبیـــق علــى

 .المعرفة

١٨,٨ ٢٠,٠ ٥٧,٥ ٣,٨ - 

3.462 .84109 

١٢ 

 بــرامج ضــعف ٧
 المهـارات تطـویر

إدارة  فـي اإلداریـة
 التعلیم

٥,٠ ٥,٠ ٤٨,٨ ٣٠,٠ ١١,٢ 

3.375 .93287 

١٣ 

 البنیــة ضــعف ١٣
 لتكنولوجیا التحتیة

 المعلومــــــات
 .واالتصاالت

٥,٠ ١٥,٠ ٣٣,٨ ٣٧,٥ ٨,٨ 

3.30 .999 

١٤ 

  66566. 3.599 لمتوسطا

) نرى أن  هناك العدیـد مـن الصـعوبات التـي تـؤثر علـى ٥من خالل الجدول رقم ( 
ممارسـة إدارة التعلـیم بتبـوك إلدارة المعرفـة    لتحقیــق  الجـودة جـاءت بدرجـة عالیــة 

  .وهي :  ٣,٥٩وكان متوسط المحور 
اك العـاملین تخوف  أصحاب المعرفة مـن حصـول اآلخـرین علـى معـارفهم. قلـة إدر 

لمفهــــــوم إدارة المعرفــــــة. ضــــــعف إدراك العــــــاملین  بأهمیــــــة إدارة المعرفــــــة لتحقیــــــق 
الجـودة. تبـاین مسـتوى المعرفـة بـین العــاملین فـي إدارة التعلـیم  وجـود عوائـق تحــول 
دون تحقیـــق ربـــط بـــین إدارة التعلـــیم ومؤسســـات المجتمـــع. افتقـــار إلـــى إدارة قیادیـــة 

البنى والهیاكـل التنظیمیـة لـدعم إدارة المعرفـة، نقـص داعمة إلدارة المعرفة. ضعف 
ـــیم.  ـــة  وجـــود خـــرائط للموجـــودات المعرفیـــة  فـــي إدارة التعل التكنولوجیـــا الحدیثـــة. قل
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صــعوبة تحدیــد المعرفــة التــي یجــب إدارتهــا داخــل إدارة التعلــیم. عــدم وجــود بــرامج 
ي إدارة التعلـــیم تدربیـــه تتعلـــق بـــإدارة المعرفـــة. قلـــة تـــوافر حـــوافز تشـــجع العـــاملین فـــ

على تطبیق المعرفة. عدم وجود برامج تدربیـه تتعلـق بـإدارة المعرفـة. ضـعف البنیـة 
  التحتیة لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت.

وهـــذه  النتیجـــة تتفـــق مـــع مـــا توصـــلت إلیـــه  العدیـــد  مـــن الدراســـات مثـــل دراســـة    
دارة المعرفـة فـي م) التي ذكـرت أن مـن أهـم الصـعوبات لتطبیـق إ٢٠٠٧الوذیناني (

مؤسســـات التعلــــیم  قلـــة خبــــرة القیــــادات قلـــة تــــوافر حــــوافز تشـــجیعیة وقلــــة البــــرامج 
التدریبیــة وقلــة إدراك العــاملین ألهمیــة إدارة المعرفــة وضــعف البنیــة التحتیــة وأیضــا  

) ولقــد توصــلتا   إلــى مثــل هــذه ٢٠٠٨ه) ودراســة عیســى(١٤٢٨دراســة القثــامي (
م) التـي توصـلت إلـى أن الهیاكـل التنظیمیـة غیـر ٢٠٠٦(  Keeleyالنتائج ودراسـة

  المرنة مما یجعلها  تعد من الصعوبات  التي تواجه تطبیق إدارة المعرفة . 
  التوصیات

  مما توصي به الدراسة ما یلي:
  ضــرورة تبنــي اإلدارة العلیــا بــإدارة التعلــیم  تطبیــق إدارة المعرفــة كمــدخل لتطــویر

والعمــل علــى زیــادة قــدرتها علــى االبتكــار  وتحســین األداء الفــردي والمؤسســي
 واإلبداع. (تحقیق الجودة)

 .ترسیخ مفهوم إدارة المعرفة لدى العاملین بإدارة التعلیم  
  إنشــاء وحــدات إداریــة تطبــق إدارة المعرفــة فــي إدارة التعلــیم  تابعــة لــإلدارة العلیــا

 بها.
 إلدارة المعرفة. العمل على توفیر البیئة التقنیة التحتیة الالزمة والمالئمة 
  إیجــــاد حــــوافز ومكافـــــآت مادیــــة ومعنویــــة ألعضـــــاء هیئــــة التــــدریس بالمـــــدارس

 المختلفة حین یساهمون في إنتاج المعرفة.
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 قائمة المراجع
o المراجع العربیة 

كفـــاءة وجـــودة الخـــدمات اللوجســـتیة: )، ٢٠٠٦ادریـــس، ثابـــت عبـــد الـــرحمن ()١(
  جامعیة، االسكندریة.، الدار المفاهیم أساسیة وطرق القیاس والتقییم

ــــیم الجــــودة مــــن وجهــــة نظــــر العمیــــل ٢٠٠٨البصــــیر، ســــلیمان عبــــداهللا ()٢( )، تقی
للخدمات المصرفیة اإللكترونیة فـي ظـل اتفاقیـة تحریـر تجـارة الخـدمات 

آفـاق جدیـدة للدراسـات (دراسة تطبیقیة علـى البنـوك بمنطقـة القصـیم)، 
 السنة العشرون، العدد األول. التجاریة،

، مكتبــة تســویق الخــدمات المالیــة)، ٢٠٠٨مر والرحــومي، أحمــد (البكــري، ثــا)٣(
 والتوزیع، عمان، األردن. الجامعة للنشر

 المصـارف خدمات جودة مستوى )، قیاس٢٠٠٦فضل ( فتحي الخالدي، أیمن)٤(
 العمـالء، درجـة نظـر وجهـة فلسـطین مـن فـي اإلسـالمیة العاملـة

األعمــال،  ةإدار  ، قســم التجـارة األعمــال، كلیـة إدارة فــي ماجسـتیر
 الجامعة االسالمیة، غزة.

)، قیــــــاس جــــــودة الخــــــدمات المصــــــرفیة ٢٠٠٥الطالــــــب، صــــــالح عبدالصــــــمد ()٥(
 لكلیـــة االول المـــؤتمراالردنیـــة الهاشـــمیة،  االســـالمیة فـــي المملكـــة

 ، جامعة جرش األهلیة، األردن.االداریة والعلوم االقتصاد
اد جـــودة الخـــدمات )، إمكانیـــة إقامـــة أبعـــ٢٠١٠الطویـــل، أكـــرم أحمـــد وآخـــرون ()٦(

الصـــحیة: دراســـة فـــي مجموعـــة مختـــارة مـــن المستشـــفیات فـــي محافظـــة 
، العـدد ٦، المجلـد واالقتصـادیة للعلـوم اإلداریـة تكریـت مجلـةنینـوى، 

 تكریت. واالقتصاد، جامعة ، كلیة اإلدارة١٩
قیــاس جــودة الخــدمات المصــرفیة فــي الــیمن )، ٢٠١٠القدســي، یاســین شــرف ()٧(

كلیـــــة العلــــوم المالیـــــة ، رســــالة ماجســـــتیر، مــــن وجهـــــة نظــــر العمـــــالء
 والمصرفیة، جامعة صنعاء، الیمن.
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فــي  النســائي جــودة الخــدمات المصــرفیةم)، "٢٠٠٢المبیریــك، وفــاء ناصــر ()٨(
 . ربیة السعودیةالمملكة الع

)، قیـاس جـودة الخدمـة المصـرفیة فـي البنـوك ٢٠٠٥أبو معمر، فارس محمود ()٩(
ــة الجامعــة اإلســالمیةالعامــة فــي قطــاع غــزة،  ، العــدد ١٣ ، مجلــدمجل

الواقـع  االول بیة السعودیة"، الملتقـى االول التسـویق فـي الـوطن العربـي
  وافاق التطویر، الشارقة، االمارات العربیة.

)، الخدمات الصحیة المقدمة للمرضى المنـومین فـي ٢٠٠٦منصور، حسین ()١٠(
، المجلـــد مجلـــة المنـــارةاألردن،  –المستشــفیات الحكومیـــة بمدینــة إربـــد 

 ).١، العدد (١٣
محارمــــة محمــــد ثــــامر ، قیــــاس جــــودة الخــــدمات المصــــرفیة ، دراســــة میدانیــــة )١١(

غیـر منشـورة  دكتـوراه طروحة،امقارنة لبعض البنوك االردنیة والسوریة 
 .٧٥ص  ،٢٠٠٤،جامعة دمشق 

)، نموذج مقترح لقیـاس جـودة الخـدمات ٢٠٠٧أبو وردة، شیرین حامد محمد ()١٢(
ــةلي فــي مصــر، التعلیمیــة بــالتطبیق علــي مؤسســات التعلــیم العــا  المجل

 والثالثـون، الحـادي المجلـد األول، العـدد ،المصریة للدراسات التجاریـة
 المنصورة جامعة التجارة، كلیة

)، قیـــاس ١٩٩٣إدریــس، ثابــت عبـــد الــرحمن والمرســـي، جمــال الـــدین محمــد ()١٣(
جـــودة الخدمـــة وتحلیـــل العالقـــة بینهمـــا وبـــین كـــل مـــن الشـــعور بالرضـــا 

المجلــــة العملیــــة التجــــارة ي تطبیقــــي، والمیــــل للشــــراء، مــــدخل منهجــــ
 كلیة التجارة، جامعة طنطا. والتمویل،

الصــرن رعــد حســن ، طریقــة جدیــدة لدراســة جــودة الخــدمات المصــرفیة دراســة )١٤(
 )٢٠٠٧(،   دوریة اإلدارة العامة،  میدانیة 

، دار الیـــازوري تســـویق الخـــدمات الصـــحیة)، ٢٠٠٥البكـــري، ثـــامر یاســـر ()١٥(
 ن.للنشر والتوزیع، عمان، االرد
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المحیــاوى قاســم إدارة الجــودة فــى الخــدمات مفــاهیم ، عملیــات ، تطبیقــات ،  –)١٦(
 ١٩ص  ٢٠٠٥دار الشروق االردن 

)درویــــــش عبــــــد القــــــادر ، التحریــــــر المصــــــرفى ومتطلبــــــات تطــــــویر الخــــــدمات ١٧(
أطروحــة دكتــوراه المصــرفیة وزیــادة القــدرات التنافســیة للبنــوك الجزائریــة 

  ،  ٢٠٠٦، جامعة الجزائر ،  غیر منشورة كلیة االقتصاد
، مـدخل نظـرى ، االهلیـة للنشـر والتوزیـع ،  إدارة المعرفـةنجم نجم عبود ،  –)١٨(

   ٢٠٠٧االردن ، 
إدارة إدارة المعرفـــــة ، المفـــــاهیم ، واالســـــتراتیجیات حجـــــازى هیـــــثم علـــــى  –)١٩(

  ٢٦ص ٢٠٠٨، دار الوراق االردن  والعملیات
ة بــین اســتخدام مــدخل إدارة المعرفــة واألداء أبــو فــارة یوســف احمــد ، العالقــ –)٢٠(

ــع إدارة ورقــة عمــل مقدمــة الــى  ــدولى الراب المــؤتمر العلمــى الســنوى ال
 ٢٠٠٧جامعــة الزیتونـــة عمـــان ، االردن، المعرفــة فـــى العـــالم العربـــى 

  ٢٦-٢٢ص 
ناصف احمد مصطفى ، فعالیات نظام إدارة المعرفـة الكلیـة فـى المنظمـات  –)٢١(

قتصاد الرقمى فى القرن الواحد والعشرون دوریـة التقـدم لتحویلها الى اال
  ٢٠٠٤ العدد التاسع والثالثون الكویتالعلمى 

یوسف عبد الستار، إدارة المعرفة كـأداة للتنـافس والنمـو والبقـاء فـى شـركات  –)٢٢(
ــــة اإلدارى،االعمــــال   ٢٠٠٦دیســــمبر  ،١٠٤العــــدد  ،٢٨الســــنة  ،مجل
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