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 يف املنظومة اجلامعيةالتنظيمية  حتقيق الرشاقةدور إدارة املعرفة يف 
 " ميدانيةدراســـة "  للحد من البريوقراطية اإلدارية

 د. سهام بنت حممد  صـالــح كـعكـــىأ.
 التعليميةأستاذ اإلدارة 

 الرمحنجامعة األمرية نورة بنت عبد-كلية الرتبية 

 امللخص باللغة العربية:
حبث دور عمليات إدارة املعرفة يف حتسني الرشاقة التنظيمية يف  راسةإىلالد تهدف

املنظومة اجلامعية للحد من البريوقراطية اإلدارية وذلك  عن طريق التعرف على 

التحديات اليت تعيق تفعيل عمليات إدارة املعرفة لتحسني الرشاقة التنظيمية، 

سني الرشاقة التنظيمية ،اتبعت املنهج وحتديد  آليات تفعيل عمليات إدارة املعرفة لتح

الوصفي وطبقت االستبانة كأداة على أعضاء هيئة التدريس ، وتوصلت اىل عدد من 

 النتائج منها اآلتي: 

 ( نسبة رفض بعض منسوبي اجلامعة تقليص اإلجراءات التنظيمية حققت عبارة )

راءات % ( بدرجة غري موافق ، وهذا يعين أن هناك تقبل لتقليص اإلج44)

التنظيمية.

 ( النمط البريوقراطي حيد من تدفق  للمعرفة بني وحدات التنظيم.حققت عبارة )

%( يعين أن أفراد العينة يعتقدوا أن النمط البريوقراطي الحيد من تدفق 44نسبة )

املعرفة ، وهذا مؤشر على قناعتهم بذلك النمط.

  :يسوده املسؤولية املشرتكة  صعوبة توفري مناخمل توافق عينة الدراسة على عبارة

%( ، مما يدل أن عينة الدراسة جتد أن 25نسبة )بمع متكن النمط البريوقراطي.

النمط البريوقراطي ميكن من توفري مناخ تسوده املسؤولية املشرتكة وذلك 

خيالف احلقيقة العلمية للنمط.

     ات عيناة  توضح قيمة )ف( أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصاائية باني وماوج إجابا

الرتباة  :تعاي  ملاتاريات الدراساة    تفعيال عملياات إدارة املعرفاة    الدراسة عن  حتديات 

التدريبية . األكادميية، وسنوات اخلدمة ،و عدد الدورات 
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 = يقع يف املستوى األول من درجة املوافقة .  5.2املتوسط احلسابي الكلي للمحور ،

ق تطبيق إدارة املعرفة لتحقيق وهذا يدل أن غالبية االستجابات اتفقت على طر

الرشاقة التنظيميةيف املنظومة اجلامعية.

 ( من أفراد العينة على 88مل توافق نسبة )% االستجابة السريعة لرضا املستفيدين

مما يعطي مؤشر على قصور وعي دور  بفتح برامج تسد احتياجاتهم املتجددة

 ذلك يف حتقيق امليية التنافسية باألداء املؤسسي.

 متكني املوظفني من خالل عمليات املشاركة  يوافق أفراد عينة الدراسة على مل

 .%(24بنسبة ) إلكرتونيًا مبختلف املستويات التنظيمية لتحقيق بيئة إدارية رقمية

 = ويقع باملستوى األول لدرجة املوافقة ،  5.2إن املتوسط احلسابي الكلي للمحور

 تفعيل الرشاقة التنظيميةعلىآليات وهذا يدل على أن عينة الدراسة موافقة 

 املنظومة اجلامعية . 

اإلدارة الرتبويااااة، الرشاااااقة التنظيميااااة، إدارة املعرفااااة ،     الكلمااااات املفتاحيااااة: 

البريوقراطية ، اهليكل التنظيمي.

 

The role of knowledge management in achieving or-

ganizational agility in the university system to re-

duce administrative bureaucracy  
 

Abstract in Arabic:  
 

The study aims to examine the role of knowledge management processes 

in improving organizational agility in the university system to reduce ad-

ministrative bureaucracy by identifying the challenges that hinder the acti-

vation of knowledge management processes and identify mechanisms for 

activating knowledge management processes to improve organizational 

agility,. The study follows the descriptive approach and applies the ques-

tionnaire as a tool for faculty members. A number of results were reached, 

including the following:  
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• (44%) agree that “some university employees refused to reduce the 

regulatory procedures,” which is below average and means that there 

is an acceptance to reduce organizational procedures.  

• (64%) agree that “the bureaucratic pattern limits the flow of 

knowledge between the units of the organization,” which means that 

members of the sample believe that the bureaucratic pattern does not 

limit the flow of knowledge, and this is an indication of their belief in 

that pattern.  

• (52%) disagreed on “the difficulty of providing an atmosphere in 

which joint responsibility prevails with the ability of the bureaucratic 

pattern,” which indicates that the study sample finds that the bureau-

cratic pattern enables the provision of an environment in which joint 

responsibility prevails which is contrary to the scientific truth of the 

pattern.  

• The value of (P) shows that there are no statistically significant differ-

ences between the total responses of the study sample on the chal-

lenges of activating knowledge management processes that are at-

tributable to the study variables: academic rank, years of service, and 

the number of training courses.  

• The mean of the axis = 2.7, is in the first level of approval score. This 

indicates that the majority of responses agreed on methods of apply-

ing knowledge management to achieve organizational agility in the 

university system.  

• 88% of respondents did not agree to the rapid response of the benefi-

ciaries' satisfaction by opening programs that meet their renewable 

needs, which gives an indication of a lack of awareness of the role of 

this in achieving competitive advantage in institutional performance.  

• The study sample members did not agree to enable employees through 

electronic participation processes at various organizational levels to 

achieve a digital management environment of (76%).  

• The total arithmetic mean of the axis = 2.7 is located at the first level 

of the degree of approval, and this indicates that the study sample 

agrees with the mechanisms of activating the organizational agility of 

the university system.  

 
 

Key words: educational management, organizational agility, knowledge man-

agement, bureaucracy, organizational structure. 
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 املقدمة:
ة بعملياتها املختلفة تقوم بدور فعال يف حتقيق الرشاقة إدارة املعرفإن           

التنظيمية ، ألنها تعتمد على اهلياكل التنظيمية الشبكية اليت تتميي مبرونتها ، 

وتساعد على التدفق املستمر للمعرفة الوظيفية وتبادهلا بني الوحدات اإلدارية ذات 

لكافة األطراف  العالقة بدقة وسرعة ضمن أطر حوكمة واضحة حتفظ احلقوق

املشرتكة بإستخدام برويات تقنية مناسبة لذلك.    وهذا يؤد  اىل تبسيط 

اإلجراءات العملية ، وقصر خطوط السلطة واالرتقاء جبودة صناعة القرارات، كما 

يعاجل أمراض البريوقراطية وحيد من التسلط والتمسك بالرأ  الواحد ، ألن سيحل 

 الرأ  وتبادل املعارف الوظيفية بكل سهولة ويسر.مكان ذلك املشاركة يف ابداء 

فالرشاقة التنظيمية ظهرت يف بداية التسعينات من القرن العشرين بالواليات           

املتحدة األمريكية وتهدف اىل تسريع استجابة املنظومة املؤسسية للتاريات اليت حتدث 

التنظيمية التقليدية والروتينية يف البيئة اخلارجية ، فتدفعها اىل استبدال املمارسات 

اليت تعيق حتقيق األهداف وحتد من جودة األداء ، مبمارسات وآليات عمل أكثر سرعة 

، وهذا يعين قدرة (5104وأداء رشيق ميكن من حتقيق األهداف بتمييي عال)معاو ، 

املنظمة بسرعة تعديل أسلوب العمل واملمارسات التنظيمية لتتفق مع متطلبات 

وذلك يتطلب توفر هيكل تنظيمي مرن ، وإجراءات تربط  يف العصر التقين، التايري

(، 5118بني الوحدات اإلدارية والتدريب املستمر لتحسني األداء املؤسسي )اخلراشي،

كما أن املنظمة اليت تطبق الرشاقة التنظيمية جيب أن تتصف بأمور عدة منها 

عاجلة ومستمرة بالتعرف على األولوية لرضا املستفيد وسد إحتياجاته بصورة 

توقعاتهم الضمنية ، والتجاوب السريع مع متطلبات التايري الذ  تفرضه البيئة 

، وتوافر نظام قياس متكامل لألداء  نيلية اجتاه العاملاخلارجية ، والشفافية الداخ

واالستدامة التنموية واليقظة الدائمة للمتاريات واستشراف املستقبل بصورة فاعلة 

قواعد بيانات  ممرة ، مع االهتمام بإدارة املعرفة الوظيفية عن طريق تصميومست

مناسبة سهل الوصول إليها باالستفادة من النظم الذكية وقرارات رشيقة بعيدة عن 

التعقيد وأمراض البريوقراطية ، فالرشاقة التنظيمية مطلبًا ملحًا يتفق مع 
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مات وقدرتها يف مواجهة سوق تنافسي التحوالت الديناميكية السريعة ، فبقاء التنظي

التنظيمية باالعتماد  تحقيق الرشاقةمبتطلبات عديدة منها القدرة علىشرس مرهون 

يثة والتكييف متكنها من التجاوب السريع مع التايريات احلداليت على إدارة املعرفة 

 (.5105مدرك لكل ذلك قادر على تفعيله بفعالية عالية)احلربي،  قائد متمييمعها ، و

كما توصل بعض الباحثني إىل أن الرشاقة التنظيمية الميكن ممارستها يف           

هيكل تنظيمي  حتقيق الرشاقةألن من متطلبات (،85ص ،5102الصانع،بيئة هرمية )

على إدارة  مرن وديناميكي ، يتبع النمط الالمركي  يف اختاذ القرارات باالعتماد

لتوليد معرفة املختلفة لربط الوثائق لااللكرتوية القوالب املعرفة اليت تستخدم 

 Electronic Document)جديدة يف صورة تقرير بأقصر وقت ممكن

Management Systems,2020 ) ويدعم كسر القيود التقليدية للعمل على ،

أساليب عمل وإجراءات أكثر مرونة ورشاقة  مشاركة املعرفة الوظيفية ، وتفعيل

ومتكن من التكييف مع  ملختلفة لتتمكن من البقاء واالستمراريةملواجهة التايريات ا

وذلك يتطلب (.528، 522،ص5102)عبدالعال،التايريات احلديثة يف البيئة اخلارجية

أكثر بساطة وأقل اإلجراءات اإلدارية حبيث يتم الدمج بينها وتصبح تنظيم  إعادت

 سيحسن منطر احلوكمة أ املصممة وفق القوالب االلكرتونية باإلستعانةبجهدًا 

كما ال بد من التدريب   (.Hughes,2006جودة األداء وصحة القرارات املتخذة به)

 العاملني املمارسات الصحيحة لتطبيقها كيفية تفعيل إدارة املعرفة واكساب على 

 (.Moses,2017)خصصيةثقافة تبادلة املعرفة الت يدعمضمن فريق تعاوني 

عليم العالي تسعى إىل تايري ممارساتها التقليدية يف اإلدارة وهكذا فمؤسسات الت        

باالعتماد على تكنولوجيا املعلومات يف إدارة املعرفة الوظيفية وميكنة اإلجراءات 

لتتمكن من البقاء واالستدامة يف سوق تعليمي  اإلدارية حتقيقًا للرشاقة التنظيمية

يطة بها ، حيث يتم حتويل املعرفة واالستجابة السريعة للتايريات احمل دائم التايري

املتخصصة ذات العالقة اىل قيمة مضافة تستخدم يف حتقيق امليية التنافسية يف األداء 

خمتلف يف األساسية املعرفة من األصول تعد .   (5102اجلامعي املؤسسي)بن شارف،

قيق امليية إدارة املعرفة وحتعمليات لوجود عالقة ارتباطية بني  التنظيميات اإلدارية 
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حترص العديد من املؤسسات عليها ألنها متكنها من حتقيق ميية التنافسية ، واليت 

تنافسية مستدامة يف األداء تساعدها على البقاء يف السوق التعليمي والتكييف مع 

ألن عمليات إدارة املعرفة .(Khoualdi ,Binibrahim,2019)متطلباته املتايرية

ت العاملني واملستفيدين يف األنشطة املختلفة مما ميكن متكن من التعرف على مرئيا

 (.Arnander,2013)من تعديلها مبا يتفق مع احتياجاتهم

دور إدارة املعرفة يف حتقيق الرشاقة فعالية وتوصلت العديد من الدراسات اىل       

تلفة التنظيمية اليت متكن املؤسسة من البقاء يف عامل املنافسة والتحكم مبواردها املخ

تايري الثقافة التنظيمية واستخدام أساليب توفر أمور عديدة منها ويتطلب ذلك 

إدارية حديثة متكن من االنفتاح على الثقافات األخرى وتبادل اخلربات ، ومن تلك 

( حيث 5102(، و)الشنطي والشريف، 5102(، و)عبداملولي،5102الدراسات )القدسي،

ييادة الرشاقة التنظيمية والقدرة على التكييف أوصت بضرورة تطبيق إدارة املعرفة ل

مع التايريات احلديثة ، وتطبيق عمليات إدارة املعرفة ، مع تدريب القيادات وأعضاء 

شاقة التنظيمية وإجراءات تطبيقها وتصميم هيئة التدريس والعاملني على أساليب الر

 .بيئة ومناخ وظيفي مناسب 

دراسة احلالية ستبحث يف دور عمليات إدارة املعرفة يف وتأسيًا عما سبق ذكره ، فال       

التنظيمية يف املنظومة اجلامعية للحد من البريوقراطية اإلدارية ،  حتقيق الرشاقة

 وفق مايلي:
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 سؤال الدراسة الرئيسي:
للحد  تنظيمية يف املنظومة اجلامعيةال حتقيق الرشاقةإدارة املعرفة يف عمليات دور ما

 ؟ة اإلداريةمن البريوقراطي

 وينبثق عن هذه املشكلة الرئيسة عددًا من األسئلة الفرعية هي:

ما التحديات اليت تعيق تفعيل عمليات إدارة املعرفة لتحسني  .0

من وجهة نظر أعضاء هيئة يف املنظومة اجلامعية الرشاقة التنظيمية 

 التدريس جبامعة االمرية نورة بنت عبدالرمحن؟

نة الدراسة عن حصائية بني وموج إجابات عيهل توجد فروق ذات داللة إ .5

تفعيل عمليات إدارة املعرفة تعيى للمتاريات التالية: الرتبة العلمية حتديات 

وعدد سنوات اخلدمة األكادميية وعدد الدورات التدريبة يف وال إدارة املعرفة 

 ؟

ما طرق تطبيق عمليات إدارة املعرفة لتحقيق الرشاقة  .2

من وجهة نظر أعضاء ة اجلامعية يف املنظومة اجلامعية يف املنظومالتنظيمية

 هيئة التدريس جبامعة االمرية نورة بنت عبدالرمحن؟

من يف املنظومة اجلامعية  تفعيل الرشاقة التنظيميةما آليات  .4

 وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جبامعة االمرية نورة بنت عبدالرمحن  ؟

 

 أهداف الدراسة:
يف الرشاقة التنظيمية حث دور عمليات إدارة املعرفة يف حتسني بهذه الدراسةإلى تهدف

 من حيث اآلتي:املنظومة اجلامعية

التعرف على التحديات اليت تعيق تفعيل عمليات إدارة املعرفة لتحسني  .0

 الرشاقة التنظيمية يف جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن 

راسة عن متطلبات حتديد الفروق اإلحصائية بني وموج إجابات عينة الد .5

تفعيل عمليات إدارة املعرفة تعي  للمتاريات التالية: الرتبة العلمية وعدد 

 سنوات اخلدمة االكادميية وعدد الدورات التدريبة يف وال إدارة املعرفة.
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تفعيل عمليات إدارة املعرفة لتحسني الرشاقة التنظيمية  آلياتالتعرف على  .2

 .رمحنيف جامعة االمرية نورة بنت عبدال

 أهمية الدراسة:
دور عمليات إدارة املعرفة احلالية تنبثق من كونها تبحث يف إن أهمية الدراسة              

، لذا فإن الدراسة احلالية يف حتسني الرشاقة التنظيمية يف مؤسسات التعليم العالي 

 سيستفيد منها كل من:

اليبتحسني الرشاقة أسالعاملون يف التعليم العالي، والكليات بالتعرف على  .0

 .يف املنظومة اجلامعية التنظيمية

تطبيقدور عمليات املتخصصون يف مؤسسات التعليم اجلامعي لتمكينهم من  .5

 إدارة املعرفة لتحسني الرشاقة التنظيمية.

تطبيق عمليات إدارة املعرفة آليات ء الكليات يف وضع مدراء اجلامعات وعمدا .2

 .لتنعكس على رشاقة األداء 

عمليات إدارة املعرفة باملنظومة ون يف التعليم العالي لتحديث العامل .4

 .اجلامعية

تساعد القيادات اجلامعية يف عالج املشكالت اليت تواجه أداء املنظومة  .2

 السعودية.باململكة العربية احلكومية اجلامعية 

االستفادة من نتائج البحث ميدانيًا يف حتسني تنظيم املؤسسات اجلامعية  .4

 مايعني على حتقيق الرشاقة التنظيمية.عند تبين 

 مصطلحات الدراسة: 
وموعة اخلطوات املرتاطبة واملتشابكة واملنسقة بشكل نظام  (:Process)عمليات  

 (.0122م، 0228يؤد  ألهداف حمددة)مراد، 

تعين عملية توجيه أنشطة األفراد حنو حتقيق أهداف (:Managementإدارة )

وهي نشاط  هلا،داء ومدى حتقيقه لألهداف املخطط وتقوم مبتابعة األ مشرتكة،

( وهي علم وفن تدبري وتوجيه 44، 5112هادف يتأثر ويؤثر بالبيئة احمليطة )ابراهيم،

وضبطها، وهي العمليات والوظائف اليت يتبعها اجلهاز  عليهااألعمال والسيطرة 
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إلجرائي املقصود يف (، واملعنى ا824م، ص0228)مراد، املرسومة اإلدار  لتحقيق أهدافه 

هذه الدراسة توجيه العمليات واألنشطة االدارية املكلف بها أعضاء من اهليئة 

 التعليمية اىل إداريات معينات من وزارة اخلدمة املدنية. 

تدل على املعارف ذات العالقة باملارسات وهي وموعة املعاني :(knowledge) املعرفة

تتكون لدى االنسان نتيجة حملاوالت لفهم الظواهر واملفاهيم والتصورات الفكرية اليت 

احمليطة به ، وهي تدل على العلم يف مقابل التقنية املستخدمة لداللة على ومل 

 (.822، 0228املعارف الوضعية ذات العالقة مبماراسات خمتلفة )مراد، 

صنيف هي جتميع وت واملعنى اإلجرائي املقصود يف هذه الدراسةعمليات إدارة املعرفة:

 ومشاركةاملعرفة يف البيئة الوظيفية.

التمتع بالصفات الطبية املالئمة ، وتعين توفر الصفات الالزمة يف : (Fitness)الرشاقة

 (.428م، 0228الشخص، وتوافر عدد ن اخلصائص املرغوبة يف الفرد )مراد، 

العملية اليت تفرق بني جيء وآخر من الناحية :(Organaization)التنظيمية

 (.0102م،0228ظيفية ومتثل العالقات الوظيفية داخل املنظومة ككل )مراد، الو

وتقليل املستويات هي سرعة التكييف مع التايريات الجناز املهام  الرشاقة التنظيمية:

 .اإلدارية يف ضوء اإلدارة االلكرتونية وهو املعنى االجرائي املقصود بهذه الدراسة

الب املرحلة الثانوية بشروط حمددة كما يقبل وهو التعليم الذ  يقبل طاجلامعي:

طلبة التعليم الفين مبعدالت معينة ، وينال الطالب درجة البكالوريوس اليت تؤهله 

(فهو التعليم الذ  يلي 400م ، ص5112للعمل يف القطاج احلكومي واألهلي)إبراهيم ،

على للتعليم ، حيث الثانوية العامة ، ويتبع وزارة التعليم العالي ، وخيضع للمجلس األ

متنح اجلامعات الدرجات اجلامعية يف خمتلف التخصصات وباختالف املستويات 

م(.واملعنى 0221،التعليمية )بكالوريوس، دبلوم، ماجستري، دكتوراه( )وزارة املعارف

اإلجرائي املراد يف هذه الدراسة هو التعليمالعالي يف مرحلة البكالوريوس والدبلوم 

 امعات احلكومية يف اململكة العربية السعودية.واملاجستري باجل
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة :

 ويشتمل على التالي: االطار النظري :

يعكس  . الذ ةاألكادمييوعدد من الوحدات اإلدارية  تتضمن على: اجلامعية املنظومة 

يدوجة للتايري حتد  املواجهة املتواجه اجلامعات ، واحتياجاته العلمية ثقافة اجملتمع

منظومتها األساسية مع احملافظة على موقعها بإحداث تايري داخل  فهي مطالبة، 

ذلك  قرتنوي، اجملتمع من جهة أخرى باحتياجاتالرياد  من جهة ومواجهة التايري 

مواكبة  حتد و املوازنة بني سياسة الكم والنوج اختالليؤد  اىل القيم باضطراب يف 

وهكذا التكنولوجية املعاصرة اليت تتعامل مع التقنيات املتقدمة ، املستجدات العلمية و

هيكلها التنظيمي  حتديثبأمور عدة منها مطالبة مؤسسات التعليم العالي  فإن

متكنها من  (028م،5105)الكلوفلن ،  إدارية تقنية حديثةوإدخال نظم املعلومات وأساليب 

 ألن اجلامعات متثل .يريات التنظيميةتتكيف مع املتاحتسني الرشاقة التنظيمية اليت 

تتمتع بشخصية اليت تواكب التايريات العلمية فهي  منارة للعلم واملعرفة املتطورة

م، 5102معنوية وذمة مالية متكنها من التملك والتقاضي والتصرف )األمانة العامة ،

ق واملنظومة اجلامعية بكامل ما تشمله من وحدات وإدارات تسعى اىل حتقي (52ص

رؤية ورسالة حمددة يف ضوء أطر حوكمة واضحة ، وتوفر إجراءات تنظيمية إلكرتونية 

تربط بني خمتلف أجيائها سيمكن من التفاعل السريع والتجاوب مع خمتلف ذو  

العالقة وخاصة مع املستفيدين لتحقيق امليية التنافسية يف األداء املؤسسي يف وال 

 .التعليم اجلامعي

وسيلة هليكل التنظيمية ولكن اتفقوا يف اختلف العلماء يف تعريف ا: اهليكل التنظيمي

يوجه بان اهليكل التنظيمي (Robert Appleby)أكد، ف لتحقيق أهداف التنظيم

بأنه ميكن من (Stoner & Freemanأشار )وقائد عند اختاذ القرارات ، السلوك 

يساعد   التنظيمي يكل( بأن اهلKahn & Katz)وأضاف، تقسيم األنشطة والعمليات 

كما ينسق آليات وأمناط التفاعل الواجب  توزيع املهام والواجبات واملسؤولياتيف 

توزيع  تتضح يفحدد أسس اهليكل التنظيمي وف (John Child أما )  تطبيقها ،

تفويض يهتم ب، وعالقات وعدد املستويات الال واملسؤوليات والسلطات ، واألعم
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لعمل وحتديد خطوط االتصال ومشاركة األفراد يف السلطات وتصميم إجراءات ا

ويتصف اهليكل .(22، 44-5114،42حريم،األداء)تقييم صنع القرارات ووسائل 

إجراءات العمل ، وميكن بني وحداته وتكامل ، وتسلسل تناغم التنظيمي بضرورة توفر 

مناط وهكذا فإن تصميم اهليكل التنظيمي يتم بأشكال وطرق وأ  (.22،ص 5100)ماهر،

عدة ألنه حمصلة متاريات عديدة ومتداخلة ، فلكل منظمة هيكل تنظيمي يتناسب 

اهلياكل التنظيمية باجلامعات حباجة اىل التنوج املهار   .   إنمع رؤيتها وأهدافها

والذ  حيتم أن من يتوىل مهام حمددة جيب أن يتوفر به التخصص الدقيق ، ويفضل 

التقنية اليت تعتمد على شبكة ووسائط ية استخدام اهلياكل التنظيمية الشبك

إلكرتونية وبرويات متنوعة تربط بني األقسام والوحدات والوكاالت ومتكن من 

 تبادل املعلومات ومشاركتها جبودة عالية من االستقاللية والدقة.

أمست املنظومة اجلامعية قرين للتنمية بكل أبعادها ، حيث أن خمرجات   :إدارة املعرفة

التعليم العالي أداة للتنمية االجتماعية واالقتصادية ، خاصة يف عصر بدأ  مؤسسات

التحول اىل االقتصاد القائم على املعرفة اليت تقوم بدور فعال به، وذلك فرض على 

التعليم العالي عدد من األمور منها : التوظيف املكثف لتكنولوجيا املعلومات 

اىل منتج هلا ، والتكيف مع متطلبات واالتصاالت والتحول من استهالك للمعرفة 

اقتصاد املعرفة ، وذلك يتطلب إصالح منظومة التعليم اجلامعي الذ  يعترب من 

(.وأوصى 020، 082م، ص 5102مصادر مدخالت النظام االقتصاد  احلديث )السكران،

فة مؤمتر االقتصاد القائم على املعرفة ودوره يف التنمية الوطنية على تطوير إدارة املعر

لدى كافة اجلهات بالقطاعني العام واخلاص واالهتمام بتقنية املعلومات وفق برامج 

حمددة ، واالنتقال حنو تكنولوجيا املعلومات يف وال التعليم ، وضرورة توسع التعليم 

والتدريب والتعليم العالي باألخذ مبتطلبات نقل املعرفة ونشرها وتوليدها ومتكني 

ت االبتكار واملهارات املعرفية العملية وروح املبادرة)مؤمتر طالب اجلامعات من قدرا

 م، التوصيات(.5104االقتصاد القائم على املعرفة ودروه يف التنمية الوطنية، 
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تطلب  منظومة مؤسسات التعليم العالي يوهكذا فإن تفعيل إدارة املعرفة يف 

فعيل إدارة املعرفة ، ووجود قيادة جامعية واعية ومقتنعة بتهيكل تنظيمي مرن توفر 

طر حوكمة أثقافة تنظيمية داعمة لذلك ، كما يستليم توافر  باإلضافة اىل

لوائح وأنظمة العمل ، اليت يتم تصميمها يف قوالب  لإلجراءات التنظيمية تتفق مع

إدارة املعرفة يف البيئة اجلامعية يعترب آلية فعالة  إن تفعيلإلكرتونية مناسبة ، 

اتفق غالبية الباحثني و(. 212،ص5102ء العلمي واإلدار  )الشمر ، لالرتقاء باالدا

على أن مكونات إدارة املعرفة أربعة أسس مرتابطة ومتكاملة وهي: إطار عمليات إدارة 

لتكنولوجية ، وهكذا املعرفة ، والبعد البشر  )القيادة(، والبنية التنظيمية والبنية ا

الفعالة لتطبيق إدارة املعرفة ، واحملرك األساسي تعترب اآللية فإن البنية التكنولوجية 

املعرفة ، وهي أداة لتفعيل الرشاقة التنظيمية  للقيادة املقتنعة بتفعيل وممارسة إدارة

اليت متكن من إجناز عمليات إدارة املعرفة بسرعة ودقة . حيث يتمكن اهليكل 

املعلومات  العمل وحيدد شكل االتصاالت وتدفقإجراءات تنظيم التنظيمي من 

، 5102املرونة واحلرية يف التعامل واالنفتاحية )الشني وأبو عليوه،  حمققًاوالبيانات ، 

 (.041 -022ص

إن متطلبات إدارة املعرفة باإلدارة اجلامعية تتطلب أمور عدة منها : قناعة   

القيادات اجلامعية والعاملني بأهمية التايري الذ  يستوجب القيام بتصميم هيكل 

يمي يتفق مع املنظمة املتعلمة ، وإعداد قادة مبدعني وتطبيق معايري لقياس جودة تنظ

األداء النوعية ، ووضع إجراءات تتكييف مع سرعة التايري بالتعليم العالي ، والتقييم 

املنظم للوحدات املساندة وسرعة التجاوب مع التحديات ، واالجتاه حنو الالمركيية 

االبداج وأداء العمل بعيدا عن الروتني ، وتفويض  ومتكني منسوبني اجلامعة من

املسؤولية وتقليل األعمال الورقية باالعتماد على االلكرتوني ، وخفض اإلجراءات 

املطلوبة الجناز العمل وتشجيع العمل التعاوني واالستثمار يف القوى البشرية ، وإعادة 

 قوالب إلكرتونيةمناسبة يف األنشطة اإلدارية اليت تربط بني خمتلفالعمليات تصميم 

الثقة بأعضاء هيئة التدريس باعتماد الرؤية والرسالة واألهداف للجامعة  نشرو، 

وإعتبارهم مشاركني يف عملية صنع القرار ، وتصميم مناخ مؤسسي يدعم حتسني 
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قائم على العمل التشاركي التعاوني الذ  يدعم احرتام اآلخر اجلودة النوعية 

أشارت كما (.21-42م، ص 5104يم املرتبط بالنتائج )السالطني ، التقوباإلضافة اىل 

( إىل أن تفعيل إدارة املعرفة يف مؤسسات التعليم اجلامعي يساهم 5104دراسة )بوبشيت،

يف كفاءة وفاعلية اخلدمات اإلدارية كما حيسن أدائها وميكن من التحول اىل 

وفر بيئة عمل يسودها الثقة الالمركيية ، ويطور السياسات واإلدارات اإلدارية وي

واالجتماعية  واالحرتام املتبادل ولكن تواجه إدارة املعرفة بعض التحديات التقنية

واهليكل التنظيمي ، أ  جيب أن التشاركي دة واإلدارية والشخصية، وأهمها القائ

يكون اهليكل التنظيمي يف اجلامعة مناسب الدارة املعرفة ، فتمارس القيادة اجلامعية 

لالمركيية يف اختاذ القرارات وتفويض العمل وحتفي على العمل بروح الفريق ، كما ا

نية اسنتتجت الدراسة أهمية تطبيق إدارة املعرفة يف اجلامعات واستثمار املعرفة الضم

ظاهرية والتوجه اىل الالمركيية ، وإعادة تصميم اهليكل التنظيمية ،  وحتويلها اىل 

والبنية التحتية الالزمة لتفعيل إدارة املعرفة، واختيار القائد النظم املعلوماتية وتوفر 

اجلامعي الداعم لتفعيل إدارة املعرفة ألنه حجر األساس يف إحداث التحول اىل إدارة 

 املعرفة بالبيئة اجلامعية.

 : إدارة املعرفة واهلياكل التنظيمية
ية  عن طريق إحداث آليات املراقبة املؤسسات إن جودة األداء تسعى اىل تطوير   

تعديالت على اهليكل التنظيمي والذ  يتطلب توفر مرونة عالية باملنظومة اجلامعية 

(، وهكذا فإن اهليكل التنظيمي الالمركي  واملرن أفقيًا هو 52، 5114)حمجوب ، 

( كما البد من 020، 5102األنسب للتطبيق يف مؤسسات التعليم العالي )املطلق،

وزيع السلطات والصالحيات ية والالمركيية عن طريق إعادة تالتوازن بني املركي

السلطات  منح بعضحيث يتم لالختصاصات ، والتفويض  بتصميم توصيف دقيق

ليتمكنوا من للمستويات اإلدارية األدنى بعد تدريب املرؤوسني على ممارسة السلطة 

تطبيق  اجناز مهامهم بكفاءة. وأن متنح اللجان وفرق العمل سلطات حمددة مع

االجتماعات اهلادفة املوضوعية اليت حترص على مشاركة أكرب عدد يف صناعة 

املتنوعة ، وذلك يتطلب إعادة تصميم الوظائف حيث يتم منح احلوافي القرار ، ومنح 
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تدفق املعلومات بشكل دقيق وسلس بني باإلضافة اىل ، البداجحرية حمددة متكن من ا

، والتوازن بني النمطية واملرونة ، واهليكل ب العمل حيث انسياكافة مستويات التنظيم 

التنظيمي الناجح هو القادر على حتقيق أهداف املنظمة وتتحقق به الرقابة والتناغم 

( ويرافق ذلك تطبيق حوكمة 88،  80،85م، 5112الداخلي بني وحداته)ماهر، 

ماية حقوق األنظمة الرقابية ، حل بعض اجلامعات للحد من استخدام السلطة وقصور

لبعض اهلياكل التنظيمية إن   (.245، 5104املوظفني ودعم مبدأ الشفافية )ماهر، 

نتيجة عدم قناعة البعض مبشاركة تعاني من قصور يف تبادل املعلومات املنظمات 

املعرفة الوظيفية وتالب النمط البريوقراطي التسلطي يف املمارسات التنظيمية ، 

الوحدات  ة اتصال الكرتونية ذات تقنية عالية تربط بنياىل شبكباإلضافة االفتقار 

، فاياب ذلك يسبب بطء اإلجراءات ، وضياج األوراق، وتأخر البت يف العديد اإلدارية 

، وضعف االلتيام التنظيمية والوالء للمؤسسة األداءمن األمور مما ينعكس سلبيًا على 

ديثة ، وعدم االهتمام بالتدفق اجلامعية ، وحماربة العاملني للممارسات التقنية احل

على خمتلف املستويات التنظيمية ، وغياب الرشيدة القرارات  يف صناعةاملعريف ودوره 

واجهت بعض لذلك(.  5104اإلحصائيات احملدثة املتاحة لكافة العاملني )السالطني،

اجلامعات اليت رغبت يف استخدام إدارة املعرفة لتطوير أدائها التنظيمي بعض 

عوبات التنظيمية ، وحددت بعض املؤشرات اليت جيب االخذ بها  وهي: إعادة الص

اهليكلة اإلدارية والتنظيمية ، وبناء أنظمة متكاملة الستثمار املعرفة وتوليدها ونشرها 

وتطبيقها ، وتوطيد تقنية املعلومات وتطويرها ، وتطبيق مدخل الرؤية املشرتكة 

بناء أنظمة الدارة املعرفة ، توفر أنظمة للتقييم القائمة على التفويض والتمكني ، و

(. تصميم قاعدة 042،و045، و022، ص 5100واحملاسبة على األداء)السالطني، 

، يتم وضع  بيئة العملللمعلومات االلكرتونية ذات الربويات املناسبة لطبيعة 

التحليلية السياسات واختاذ القرارات يف ضوئها ، وتوفر قواعد املعلومات والتقارير 

( يكون مكانه يف Data storgeاملستندة على املقارنات، مرتبطة  مبستودج للمعلومات )

وزارة التعليم جيمع كافة البيانات واملعلومات للوحدات اجلامعية املختلفة اليت تتبع 
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حيث يتم ذلك يف أطر حوكمة واضحة تسعى اىل حتقيق امليية  (5104هلا)السالطني،

 .داء املؤسسيالتنافسية يف األ

 الدراسات السابقة:
دور عمليات إدارة املعرفة يف حتسني الرشاقة التنظيمية يف املنظومة اجلامعية إن         

ظومة اجلامعية ختتلف بني قليل من الدراسات البحثية وذلك ألن طبيعة املنتناولته 

 و التالي:، وهي على النح، وفيما يلي استعراض لبعض الدراسات ذات العالقةالدول 

( اتبع املنهج الوصفي وهدف اىل حتديد أنواج الرشاقة 5105دراسة )العابد ، .0

التنظيمية و يف ثالثة حماور : رشاقة االستشعار واختاذ القرار واملمارسة ، 

وطبق استبيان على املنظمات العاملة يف القطاج الصناعي وتتميي ببيئة عمل 

لنتائج منها اآلتي: اتفاق عينة متارية ديناميكية ، وتوصل اىل عدد من ا

الدراسة على أن الرشاقة التنظيمية تؤثر بصورة مباشرة على أبعاد االستاراق 

الوظيفي وتعيزه ، وأن املنظمات جيب أن تفعل الرشاقة التنظيمية لتتمكن من 

املنافسة وحتقيق التمييي يف األداء ، ومييل أفراد عينة الدراسة اىل رشاقة 

رتبطة باألحداث وإعادة ترتيب حلصول على املعلومات املاالستشعار أ  ا

يات واهلياكل بصورة حتقق رشاقة املمارسة والتطبيق ، والتأكيد على لمالع

االستاراق املعريف ، وأن الرشاقة التنظيمية هلا دور يف تعييي استاراق العاملني 

الرؤيا متكن من وضوح  معرفية وأوصت الدراسة بأهمية توفري قاعدة معلومات

 لدى متخذ  القرار .

(، عن البدانة التنظيمية حيث شخصت الواقع الوظيفي 5105خليف، )دارسة  .5

وحتليل الظاهرة والتعرف على آثارها ، مت اتباج املنهج الوصفي التحليلي ، 

وطبق على وموعة من الذكور واالناث من محلة الشهادة اإلعدادية فما 

املوظفني يف املعهد جستري والدكتوراه، دون والدبلوم والبكالوريوس واملا

التقين ، واستخدم االستبانة وتوصل اىل عدد من النتائج منها األتي:تنعكس 

متباين على الواقع الوظيفي ،منها تدهور جودة اثار البدانة التنظميية بشكل 

األداء ، وسوء استخدام املوارد ، الفوضى ، التكاسل واهمال العمل ، وبالتالي 
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االنتاجية ، وإن البدانة التنظيمية ترتبط بالتصحر الوظيفي الذ   اخنفاض

 يتضمن ممارسة البريوقراطية املفرطة اليت تؤد  اىل الشلل الوظيفي.

م( ،هدفت اىل دراسة كيفية تفعيل إدارة املعرفة 5104دراسة )السالطني، .2

باجلامعة واتبعت املنهج الوصفي التحليلي واهتمت ، وحددت متطلباتها ، 

وتوصلت اىل عدد من النتائج منها : عدم تطبيق منوذج إدارة املعرفة بإجراءات 

العمل وضعف التكامل يف خمتلف األنشطة ، قصور يف الثقافة التنظيمية 

الداعمة إلدارة املعرفة، وعدم تكامل عمليات إدارة املعرفة واهتمام التقييم 

قار اىل خطط بالشكليات، وانعدام تصميم مستويات لألداء ، واالفت

اسرتاتيجية وتشايلية ومستقبلية تراعي أدوار الكليات، وضعف إدراك أعضاء 

هيئة التدريس مبفاهيم اكتساب املعرفة ، وقصور النظر للتحديات ، قصور 

القيادة اجلامعية جعل املعارف املتبادلة تتاح وفقًا لرغبات افراد ، احلاجة اىل 

ا، انعدام الذاكرة التنظيمية الشاملة أنظمة دقيقة لتخيين املعرفة وتنظيمه

، وغياب اآلليات اليت تساهم يف نشر املعرفة وتسويقها ، وفقدان الرؤية 

 والرسالة الدقيقة.

م( هدفت الدراسة اىل وضع آليات لتفعيل دور التعليم العالي 5104دراسة)زاهر، .4

في وتمعيًا وحضاريًا يف اململكة العربية السعودية واتبعت املنهج الوص

التحليلي، واتبع أسلوب السيناريوهات ، وتوصلت إىل أن اإلدارة األكادميية 

اجلامعية تتبع املركيية املعوقة لالبداج، وتسيري إدارات الكليات واألقسام 

األكادميية كافة األمور بنمط ميتاز بالسلطوية وغياب املرونة مما جيعلها 

رمية البريوقراطية، وتتمسك قاصرة عن حتفيي العاملني، وتسود العالقات اهل

القيادات باملسؤوليات والصالحيات ، وتايب معايري احملاسبية، باإلضافة اىل 

مجود اهلياكل التنظيمية ، غياب التخطيط لالستفادة من اهلياكل 

التنظيمية الشبكية واالفرتاضية ، وأوصت الدراسة بأن تعمل اإلدارة اجلامعية 

، وتطوير عالقة اجلامعة باجملتمع واتباج  على تلبية احتياجات سوق العمل

مركيية واستبدال البريوقراطية بسياسات تدعم االبداج وجتسري الفجوة الال
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بني الثقافتني الطبيعة واإلنسانية داخل اجلامعة ودعم البحوث املشرتكة 

وتطوير تقنيات التكنولوجيا اإلدارية وحتويل رؤساء األقسام والعمداء اىل 

  ون إجراءات بسيطة ميسرة .قياديني يطبق

( اىل حبث حتسني األداء اإلدار  بكليات 5104هدفت دراسة )عبدالوهاب، .2

جامعة جازان باململكة العربية السعودية باستخدام مدخل الرشاقة التنظيمية 

، واقرتاح تصور لذلك ، اتبعت املنهج الوصفي التحليلي ، واعتمدت على 

تبانة كأداة على أعضاء هيئة التدريس أسلوب دراسة احلالة ، وطبقت االس

حتقيق إن درجة بسبع كليات يف اجلامعة ، وتوصلت لعدد من النتائج منها : 

التنظيمية متوسطة ، وتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني  الرشاقة

(، يف كافة حماور الرشاقة 1.12متوسطات أفراد العينة عند مستوى )

احل الكليات ذات الطبيعة العملية بصفة التنظيمية تعي  ملتاري  الكلية لص

املنطلقات  حعامة ،و متاري النوج لصاحل الذكور ، وتضمن التصور املقرت

العاملية واإلقليمية واحمللية والتنظيمية الستخدام الرشاقة التنظيمية ، 

واالهداف وإجراءات حتسني األداء اإلدار  باستخدام الرشاقة التنظيمية ، 

 ات اليت قد تواجه تطبيق التصور املقرتح. ومت حتديد الصعوب

( هدفت دراسته للتعرف على مدى ممارسة الرشاقة 5104دراسة )هنية ،  .4

االسرتاتيجية وعالقتها بتمييي األداء املؤسسي بقطاج غية ، واتبع املنهج 

الوصفي التحليلي ، واتبع أسلوب احلصر الشامل حيث مت توزيع استبانة على 

قة ، وتوصل اىل عدد من النتائج وهي كما يلي: مستوى الشركات ذات العال

ممارسة الرشاقة االسرتاتيجية والتمييي باالداء املؤسسي كانا بدرجة قوية ، 

وتوجد عالقة طردية قوية ذات داللة إحصائية بني ممارسة الرشاقة 

االسرتاتيجية والتمييي باالداء املؤسسي، وأكدت النتائج بقوة على أبعاد 

باالداء املؤسسي وهي: املسؤولية املشرتكة واملقدرات اجلوهرية وسرعة التمييي 

االستجابة واختيار األهداف، كما أن اإلدارة العليا تتمتع بدرجة عالية من 

وأنها تعتمد على اخلربة املرتاكمة لديها يف حل املهارات القيادية واإلدارية 
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 ق الرشاقةحتقيمشكالتها بشكل رئيسي ، وتهتم برأ  املستفيد ، 

االسرتاتيجية من خالل أبعادها املختلفة ألن ذلك ميكنها من ختطي 

 العقبات ومينحها فرصة لالستمرار واملنافسة.

التعرف على الرشاقة التنظيمية وحتديد ( اىل 5104 ،هدف دراسة )معاو .2

عناصرها ومفهومها وحتديد معنى القدرة املؤسسية يف التعليم اجلامعي ، 

ج الوصفي ، وحبثت املوضوج بأسلوب مكتيب حتليلي ، وقدمت واستخدمت املنه

عدد من املقرتحات تتلخص فيما يلي: مشاركة مجيع األقسام والوحدات يف 

 رسالة واضحة ، استثمار تكنولوجياوضع االسرتاتيجية مع حتديد رؤية و

املعلومات يف حتقيق مرونة اهليكل التنظيمي عن طريق الربط االلكرتوني 

ة معلومات داخلية وتأسيس قاعدة بيانات تتاح لكافة العاملني بكش باستخدام

وتصميم شبكة معلومات تتيح فرص التواصل الشبكي بني كافة املستويات 

التنظيمية لتحقيق مييدا من الرشاقة التنظيمية واتباج أسلوب تشاركي يف 

القيادة مما يساعد يف حتقيق احلوكمة وتبين ثقافة تنظيمية مشجعة على 

التايري اإلجيابي والتخلص من األساليب التقليدية يف العمل عن طريق 

التدريب واألدلة احملدثة وتفعيل دور إدارة اجلودة الداخلية ، كل ذلك 

 لتحسني القدرة املؤسسية للجامعات.

( اىل تقييم العالقة بني القيادة الرشيقة والسمعة 5102دراسة )الفتالو  ، .8

م التنظيمية ، اتبعت املنهج الوصفي وطبقت التنظيمية يف ضوء االلتيا

على عينة الدراسة من موظفي اليت مت ترمجتها واختبارها االستبانة 

وتوصل اىل عدد من النتائج منها وجود عالقة ذات داللة إحصائية الشركة ، 

بني متاريات الدراسة الثالثة ، أن القيادة الرشيدة حتدث تايري ميكن من 

يف مستويات االلتيام والسمعة التنظيمية ،  ووضحت  مييدا من التايريات

أن توفر القيادة الرشيقة ومعايري االلتيام مكنا من توظيف نظام  جالنتائ

وأوصت الدراسة  لتوعية املوظفني وتعييي االلتيام التنظيمي لديهم. املعلومات
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اتصال فاعلة ،و إلتيام اجلميع بتبادل االحرتام ووضع باعتماد أساليب 

 القيادة الرشيقة. يماتيجية مناسبة الدارة وترسي  مفاهاسرت

(، اىل دراسة تأثري الرشاقة التنظيمية يف األداء 5102تسعى دراسة )كامل، .2

العالي ، واستخدمت املنهج الوصفي التحليلي، وطبقت االستبانة كأداة 

حبثية على عينة من القيادات اإلدارية ، باإلضافة للمقابلة الشخصية ، 

ت اىل عدد من النتائج منها اآلتي: عدم االهتمام مبتابعة التايريات وتوصل

بالبيئة الوظيفية ، وإن تبادل املعرفة بني املوظفني والتدريب يؤد  اىل زيادة 

ة العليا بدور إدارة اجلودة الشاملة يف تهم للتعلم ، وقصور إدراك القيادقدرا

ظيمية ويتضح من عدم قصور يف تبين مفهوم الرشاقة التنحتسني األداء، 

كما أوصت بعدد من التجاوب للتايريات البيئية وعدم املنافسة مع اآلخرين ، 

ي للتطوير والتحديث ، متابعة التايريات البيئية والسع األمور منها: ضرورة

االهتمام بأدارة اجلودة الشاملة ، االلتيام مببادئ التحسني املستمر للعمليات 

 .وزيادة الكفاءة 

( اىل حبث دور الرشاقة االسرتاتيجية يف حتقيق 5108اسة )الفقيه،سعت در .01

امليية التنافسية باجلامعات اليمنية ، وركيت على بعض أبعادة الرشاقة ، 

واتبعت املنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت اىل عدد من النتائج منها : ضرورة 

لبيئة اجلامعية تفعيل دور الرشاقة االسرتاتيجية ملواكبة التايري السريع يف ا

اجة اىل املرونة والقدرة ، ردم الفجوة بني متاريات عصر العوملة والواقع ، احل

، وأوصت الدراسة بتعييي مع متايريات بيئة مؤسسات التعليم العالي  للتكييف

الرشاقة االسرتاتيجية عن طريق التكييف بني األهداف واخلدمات اجلامعية 

وتعييي ممارسات الرشاقة  فيض التكاليفين منهجية متكن من ختاملقدمة وتب

 بني وحدات املنظومة اجلامعية. 

(، للتعرف على دور اإلدارة الرشيقة يف 5108مسلم،وأبوسليم،)هدفت دراسة  .00

حتقيق االبداج لدى العاملني يف شركة جوال مبحافظة غية ، وحتديد مدى 

ني املستمر توافر أدوات اإلدارة الرشيقة وهي : تنظيم بيئة العمل والتحس
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والعمل القياس والعاملني متعدد  الوظائف وستة سيجما ، واتبع الباحثني 

املنهج الوصفي التحليلي ، وطبقا االستبانة على عدد من املوظفني يف شركة 

اجلوات وتوصال اىل عدد من النتائج منها: توفر الرغبة لتطبيق اإلدارة 

دوات اإلدارة الرشيقة املختلفة ، الرشيقة من خالل أبعادها املختلفة ، وتفعيل أ

أن أسلوب اإلدارة الرشيقة حيسن من عناصر االبداج ، أن أدوات اإلدارة الرشيقة 

تؤثر على عناصر االبداج الوظيفي، وأوصت الدراسة باستخدام أدوات اإلدارة 

 ألنها متكن من حتقيق االبداج الوظيفي.الرشيقة 

ىل حبث دور عمليات إدارة املعرفة يف (، إ5102هدفت دراسة )الشنطي والشريف ، .05

حتسني الرشاقة االسرتاتيجية باملنظمات ، واتبعت املنهج الوصفي التحليلي ، 

واستخدمت االستبانة كأداة ، وتوصلت اىل عدد من النتائج منها : أن ممارسة 

عمليات إدارة املعرفة يؤثر بدرجة كبرية على الرشاقة االسرتاتيجية ، وأتت 

ن باملرتبة األوىل ثم تلتها التطبيق فالتوزيع وأخريا عملية عملية ختيي

اكتساب املعرفة ، وتوجد عالقة طردية قوية ذات داللة إحصائية بني عمليات 

إدارة املعرفة والرشاقة االسرتاتيجية ، وأكثر عملية ارتباطًا هي تطبيق املعرفة 

ارة املعرفة تعيى ، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني إمجالي عمليات إد

وصت الدراسة اىل متاري اجلنس والعمر واملؤهل الدراسي واملسمى الوظيفي. وأ

عرفة كمدخل ملين املنظمات ملفهوم إدارة ا: ضرورة تببعدد من األمور منها

لتحسني األداء العام ، وزيادة الرشاقة االسرتاتيجية والقدرة على التكييف مع 

ستوى عمليات إدارة املعرفة مع الرتكيي على العمل على رفع ماملتايريات ، 

 التطبيق والتوزيع واالكتساب.

( ، حبثت يف دور عمليات إدارة املعرفة كمتاري وسيط 5102دراسة )القدسي، .02

تعرف على طبيعة بني ممارسات إدارة املوارد البشرية والرشاقة التنظيمية ،  وال

يات إدارة املعرفة ، وكذلك ت إدارة املوارد البشرية وعملاسالعالقة بني ممار

التعرف على طبيعة العالقة بني عمليات إدارة املعرفة والرشاقة التنظيمية ، 

اتبعت املنهج الوصفي التحليلي ، واستخدمت االستبيان كأداة للدراسة ، 
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ت ممارسابني وتوصلت اىل عدد من النتائج منها اآلتي: وجود عالقة موجبة 

جود عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بني مجيع أبعاد وإدارة املوارد البشرية ، و

رشاقة اختاذ القرارات، و عمليات إدارة املعرفة وكل من الرشاقة التنظيمية،

ورشاقة االستشعار ، كذلك عالقة موجبة بني أبعاد تطبيق املعرفة 

ومشاركتها وختيينها من جانب ورشاقة املمارسة من جانب آخر. وأوصت 

ت إدارة اسالرشاقة التنظيمية ، وتطبيق مماردة منها تبين الدراسة بأمور ع

 املوارد البشرية وعمليات إدارة املعرفة.

 حتقيق الرشاقة(، تهدف اىل حتديد متطلبات 5102دراسة )عبداملولي، .04

التنظيمية كما يراها أعضاء هيئة التدريس جبامعة امللك خالد، واتبع 

ة من أعضاء هيئة التدريس يف املنهج الوصفي ، وطبق االستبانة على عين

الكليات النظرية والتطبيقية والعملية ، وخلص إىل عدد من النتائج منها : أن 

الرشاقة التنظيمية مطلبًا ضروريًا لالرتقاء باملؤسسات التعليمة ، اتفاق نسبة 

التنظيمية ملواجهة  حتقيق الرشاقة%( من عينة البحث على ضرورة 24)

لية ، وحمدودية معرفة عينة البحوث ملفهوم الرشاقة التحديات العاملية واحمل

التنظيمية وأبعادها ، وقصور يف نشر ثقافة الرشاقة  التنظيمية ، إن الرشاقة 

التنظيمية تساعد املؤسسات على التكييف مع التايريات واستاالل الفرص 

لتحسني البنية التنظيمية ، كما أنها متكن من التطوير السريع لألداء 

ظيمي ، ومتكني املؤسسات من مواجهة التحديات املختلفة ، من معوقات التن

التنظيمية صعوبة تقنينها ، ومجود اللوائح واألنظمة ،  حتقيق الرشاقة

والتكلفة املرتفعة لتفعيلها ، والتنافسية الكبرية ،  وتوصل اىل عدد من 

وأعضاء  التوصيات منها : إنشاء مركي للرشاقة التنظيمية لتدريب القيادات

هيئة التدريس والعاملني على أساليب الرشاقة التنظيمية وإجراءات 

 تطبيقها.

(، حيث استخدمت Gerster,Dremel,Brenner,Kelker,2020دراسة ) .02

تحقيق املنهج الوصفي وهدفت اىل دراسة آليات التصميم التنظيمي املناسب ل
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اكل التنظيمية التنظيمية ، وحبثت يف  املمارسات الوظيفية واهلي الرشاقة

املرنة يف أكثر من مخسة عشر حالة عاملية ، وتوصلت اىل عدد من النتائج 

منها التالي: تطبق الرشاقة التنظيمية يف التصميم التنظيمي لعدد من 

املؤسسات املختلفة ، تشرتك يف الوحدات التنظيمية وذو  العالقة مع وحدة 

فية ، ليمكن ذلك من تكييف تصميم الربويات اخلاصة بإدارة املعرفة الوظي

القوالب االلكرتونية يف ضوء االحتياجات الواقعية لكل وحدة إدارية ، ثم 

متتاز بالشمول  ث مناذج رشيقة للتصميم التنظيمياقرتحت الدراسة ثال

 واملرونة.

(، هدفت اىل دراسة آليات حتقيق مرونة يف Tseng,Ho,Jhou,2020دراسة ) .04

املنافسني ، عن طريق التكامل بني وسائل اإلعالم األداء متكن من التفوق على 

االجتماعية بصورة شاملة بتفعيل إدارة املعرفة اليت متكن من حتقيق  الرشاقة 

التنظيمية يف ذلك ، اتبعت املنهج الوصفي، وطبقت استبيان الكتشاف 

العالقات املختلفة بني استخدام وسائل التواصل االجتماعي والرشاقة 

ارة املعرفة ، وتوصلت اىل عدد من النتائج منها: أن استخدام التنظيمية وإد

وسائل التواصل االجتماعي يدعم إدارة املعرفة ويعيز الرشاقة التنظيمية ، لذا 

أوصت بتعييي الشركات إلدارة املعرفة مع عمالئها عن طريق استخدام وسائل 

على التواصل االجتماعي مما يدعم الرشاقة التنظيمية ويسرج التعرف 

 طلبات العمالء واحتياجاتهم لتقوم الشركات بالتجاوب معها.

 : تعليق عام على الدراسات السابقة
 نتوصل من الدراسات السابقة إىل وموعة النتائج التالية:

  التنظيمية.تأثري اهليكل التنظيمي على سري اإلجراءات 

 .سلبيات البريوقراطية يف التنظيميات اهلرمية

  على تأخري املعامالت واإلجراءات.املركيية وأثرها 

 .تقادم اهلياكل التنظيمية وهرميتها
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  املعرفة يفوإدارة  اجلودة،تأخري تطبيق وتفعيل االجتاهات احلديثة مثل: نظام 

التنظيمية.ظل اهلياكل 

 بق للقيادات اجلامعية .السعدم التأهيل ا 

  

ج أو األداة ومكان التطبيق والعينة ولقد تنوعت الدراسات السابقة سواء يف املنه             

وختتلف الدراسة احلالية عنها يف أنه ستتبع املنهج الوصفي وستستخدم االستبانة 

وتهدف اىل دراسة دور عمليات إدارة املعرفة يف حتسني الرشاقة ،امليدانيةكأداة للدراسة 

الرتبية يف التنظيمية يف املنظومة اجلامعية من وجهة نظر أعضاء هيئة تدريس بكلية 

 .جامعة االمرية نورة بنت عبدالرمحن

 ثالثا منهجية الدراسة وإجراءاتها:
 منهج الدراسة: 

م بوصف يف هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، والذ  يهت ةالباحث اتبعت              

لعمليات إدارة املعرفة يف كلية الرتبية جبامعة االمرية نورة بنت اجلوانب املتنوعة 

تشخيص الواقع ، بهدف التوصل إىل هيئة التدريسأعضاء بدالرمحن من وجهة نظر ع

ثم مجع املعلومات والبيانات ذات العالقة وتصنيفها وتنظيمها، والتعبري الوظيفي ، 

اإلدار   كما هي فهم حقيقة الكيفي عنها، بهدف الوصول إىل استنتاجات تساهم يف 

جهات العاملية. ( يف ضوء التو554م،ص0228رون،يف الواقع وحتليل النتائج)عبيدات وآخ

أيضًا مدخل الدراسات الوثائقية وهو أحد مداخل املنهج الوصفي  ةالباحث استخدمتو

حتقيق دور إدارة املعرفة يف من خالل استقراء املصادر األولية والثانوية فيما خيتص 

من كتب اإلدارية التنظيمية يف املنظومة اجلامعية للحد من البريوقراطية  الرشاقة

ورسائل علمية وحبوث ومقاالت منشورة يف دوريات علمية حمكمة مقدمة إىل مؤمترات 

( لكتابة اإلطار النظر  وتصميم أدوات 012م، ص 0225)عودة وملكاو ، علمية 

 الدراسة.
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 حدود الدراسة:
 :تتمثل حدود الدراسة فيما يلي

 .ن ، الرياض، اململكة العربية السعوديةة االمرية نورة بنت عبدالرمحجامعاملكاني:احلد 

  .ها0441/0440العام الدراسي :اليمانياحلد 

يف جامعة والعلمية يشتمل وتمع الدراسة  الكليات اإلنسانية وتمع الدراسة: 

جبامعة األمرية نورة بنت  وعددها تسع كليات االمرية نورة بنت عبدالرمحن

 .لسعوديةعبدالرمحن يف الرياض اململكة العربية ا

جامعة األمرية نورة بنت  كلياتستقتصر عينة الدراسة احلالية على : عينة الدراسة

عبد الرمحن يف منطقة الرياض  التالية: الرتبية،  وإدارة األعمال، واللاات والرتمجة، 

 ستة، أ  والتصاميم والفنون واخلدمة االجتماعية وعلوم احلاسب وتقنية املعلومات

%(من وتمع الدراسة، ومت اختيار عينة 44.2ومتثل ) انية وعلميةكليات إنس( 2من )

عضو هيئة ( 54%( ومتثل)بنسة السعوديات عشوائية من أعضاء هيئة التدريس 

 (.524من وتمع العينة البالغ ) تدريس

 أدوات الدراسة:
 حتقيااااااق الرشاااااااقةعناااااادور إدارة املعرفااااااة يف  بتصااااااميم اسااااااتبانهالباحثة قاماااااات        

ماان وجهااة نظاار   ظيميااة يف املنظومااة اجلامعيااة للحااد ماان البريوقراطيااة اإلداريااة      التن

، وتتضمن اآلتي:عينة الدراسة

  إدارة تفعيل الرشاقة التنظيمية وعمليات إدارة التحديات اليت تواجه

املعرفة 

 .عمليات إدارة املعرفة لتفعيل الرشاقة التنظيمية

 .آليات دعم الرشاقة التنظيمية 

 من دراسات كل من: ادة  عند تصميم اإلستبانةومت االستف

 (،أدوار رؤساء األقسام األكادميية لتطبيق مدخل 5101حممد، أشرف ،)م

إدارة املعرفة باجلامعات املصرية.
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 (، حوكمة اجلامعات :مدخل لتطوير اإلدارة من م5100) ،،فاروقعبداحلكيم

خالل املشاركة.

 ( ،إدارة املعرفة يف5104السالطني، علي ،).مؤسسات التعليم العالي  

 

   :ثبات األداة

بنود االستبيان ) الداخلي بنيمت حساب االتساق               

الدراسة (، وذلك بإجراء االختبار على عينة عشوائية ممثلة جملتمع 

لالتساق  (كرونباخ )ومت حساب معامل ألفا  ( ،01)وعددها 

( ألنه أكثر مالئمة لطبيعة البيانات ،،،لي ) الداخ

) الدراسة  الستبيانكرونباخألفا وكانت نتيجة ( 01طبق االستبيان على ).املتارية

وهذه النتيجة متكن من تطبيق األستبانة ألنها مقبولة يف العلوم ، (1.22

(.082م،ص0222اإلنسانية)الطرير ،

 
  األداة:صدق 

، في وال التخصصعلى عدد من احملكمين األستبانةبعرض قامت الباحثة           

 .يف ضوء مرئياتهم اوإجراء التعديالت الالزمة مبحتواه

 
   :صدق االتساق الداخلي لألداة

مت (، بنود االستبيان ) الداخلي بنيساب االتساق حل            

اور حملبني درجات كل مفردة والدرجة الكلية ( حساب معامل بريسون )

 :واجلدول التالي يوضح ذلك، ( من عينة الدراسة01على )االستبيان 
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 (1جدول رقم )
 معامل بريسون حملاور االستبيان

 1.10 له عند مستوى داللهدا **1.12 دالله  داله عند مستوى*    

معامالت االرتباط البينية بني مفردات األداة والدرجة الكلية مرتفعة ودالة يتضح أن 

  .* 1.12لث فهو دال عند ( للمحورين األول والثان أما الثا1.10عند مستوى )

حتليل بيانات الدراسة باستخدام عدد من األساليب  متاإلحصائية:أساليب املعاجلة 

جرى حساب املدى بطرح احلد  .(اإلحصائية املناسبة باالستعانة بربنامج )

= 5/2(، ثم تقسيمه على أكرب قيمة يف املقياس )5=0-2األعلى من احلد األدنى )

(؛ وذلك 0قيمة يف املقياس ) إضافة هذه القيمة إىل أقّل تك جر(، وبعد ذل1.42

لتحديد احلد األعلى هلذه الفئة، وهكذا أصبح طول الفئات كما هو موضح فيما 

 يلي:

  ل درجة استجابة )غري موافق( حنو كل عبارة باختالف ميّث 0.2إىل  0من

 احملور املراد قياسه.

  ايد( حنو كل عبارة باختالف ل درجة استجابة )حمميّث 5.24إىل  0.2من

 احملور املراد قياسه.

  ل درجة استجابة )موافق( حنو كل عبارة باختالف احملور ميّث 2إىل  5.4من

  املراد قياسه.

 احملاور
معامل 

 بريسون

  التحديات اليت تواجه تفعيل الرشاقة التنظيميةوعمليات

 إدارة املعرفة
1.22** 

 1.80 عرفة لتفعيل الرشاقة التنظيميةعمليات إدارة امل** 

 1.20 آليات الرشاقة التنظيمية* 
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 :رابعًا  نتائج الدراسة عرضها ومناقشتها       
لتسهيل تفسري النَّتائج جرى استخدام أسلوب حساب طول   عرض وتفسري النَّتائج:

مستويات ثالث عيار احلكم على النَّتائج من خالل تصنيف اإلجابات إىل فئة م

أصار  -متساوية املدى من خالل امُلعادلة التالية: طول الفئة = )أكرب قيمة 

(، ثم تقسيمه على عدد خاليا املقياس 5=0-2عدد بدائل املقياس = )÷ قيمة( 

جرى إضافة هذه (، بعد ذلك 1.2=5/2للحصول على طول اخللية الصحيح أ  )

القيمة إىل أقل قيمة )ف(  املقياس، وذلك لتحديد احلد األعلى هلذه اخللية 

 وهكذا أصبح طول اخلاليا كما يوضِّحها اجلدول التالي:

 درجة املوافقة ومدى املوافقة (1جدول )
 مدى املوافقة التَّرميي درجة املوافقة

 5.2إىل أقل من  2 2 موافقة

 0.4 أقل من إىل 5.2 5 غري موافقة

 1.2إىل أقل من  0.4 0 غري موافقة بشدَّة

 حيث جرى االستعانة مبحتوى اجلدول السَّابق يف تفسري النَّتائج.

يف كلية عينة الدراسةبتوزيع االستبيان على  الباحثةقامت وصف عينة الدراسة:أوال 

ة العربية الرتبية جبامعة االمرية نورة بنت عبدالرمحن مبدينة الرياض يف اململك

 :ول التالي يصف عينة الدراسة ، واجلد السعودية

 لالستبيان وصف عينة الدراسة(2رقم )جدول 
الربامج التدريبيةيف وال إدارة  سنوات اخلربة الدرجة العلمية 

 املعرفة 

 % العدد % الفرتة % الدرجة

 41 صفر 4 2أقل من  51 أستاذ

 25 2ن أقل م- 0 1 01أقل من -2 24 أستاذ مشارك

 51 01أقل من-2 24 فأكثر 01 44 استاذ مساعد

 8 فأكثر01    
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 يتضح من اجلدول السابق التالي:

.%( 44أن أعلى نسبة من عينة الدراسة حتمل درجة أستاذ مساعد ) .0

%(.24غالبية عينة الدراسة لديها عشر سنة خربة فأكثر بنسبة ) .5

يف دورة تدريبية  مل حتصل على أ %( من عينة الدراسة 41أن نسبة ) .2

.إدارة املعرفةوال 

إدارة نتوصل أن سنوات اخلربة ال تتفق مع عدد الربامج التدريبية يف وال  

، وذلك يدل  بربامج إدارة املعرفة، فهناك قصور يف التحاق منسوبي اجلامعة  املعرفة

على تفضيلهم لاللتحاق بالربامج املتخصصة يف واهلم األكادميي حتى ميكن 

التحاق يم العالي لوائح وأنظمة التعلتفادة منها يف وال الرتقية حيث نصت ساال

وينعكس ذلك  ، (555،ص5102)وزارة التعليم،بالربامج التدريبية مبجال التخصص

ليه دراسة كل من : وتتفق هذه النتائج مع ما توصلت إ، األداءسلبيًا على 

حيث ( 5102، و)كامل، (5102)عبداملولي،(،و 5104(، و)مااور  ، 5104)السالطني،

حيث يتأثر أدائهم سلبيًا  وعي وإدراك العاملني لدور إدارة املعرفةأكدت على قصور 

بذلك باإلضافة اىل حماربة التايري وعدم االقتناج مبشاركة املعرفة الوظيفية 

 .وتبادهلا بشفافية

رشاقة التنظيمية ما التحديات اليت تعيق تفعيل عمليات إدارة املعرفة لتحسني الثانيا:

من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جبامعة االمرية يف املنظومة اجلامعية 

، للتوصل اىل ذلك مت القيام باجراء العمليات نورة بنت عبدالرمحن

اإلحصائية الالزمة من نسبة مئوية ومتوسط حسابي ومنوال ، للعبارات ذات 

العالقة ، ومت التوصل اىل النتائج التالية:
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 (3ول رقم )جد
 التحديات اليت تعيق عمليات إدارة املعرفة لتحسني الرشاقة التنظيمية باملنظومة اجلامعية

 العبارات
 

 النسبة املئوية لالجابات%
 املتوسط
 ااحلسابي

االحنراف 
 حمايد موافق املعياري

 غري
 موافق

حمدودية دور ادارة املعرفة لتحقيق -1
 .امالرشاقة التنظيمية بتقليل امله

33 32 32 19.3 1 

رفض بعض منسوبي اجلامعة -2
 تقليص اإلجراءات التنظيمية .

22 22 44 292 3 

صعوبة تفعيل األداء اإلداري -3
التقين يف مجع املعرفة لتصنيفها  

 إلكرتونيًا.
24 33 44 292 3 

ارتفاع تكلفة القوى البشرية -4
 تحقيق الرشاقةالالزمة ل

 .التنظيمية
24 42 22 294 2 

التوثيق الورقي لالجراء -5
 .       االلكرتونية مطلب تنظيمي.

                    
24 33 44 292 3 

حمدودية فعالية الشبكة -3
االلكرتونية اليت تربط كافة 
مستويات املنظومة اجلامعية لرفض 

 مشاركة املعرفة.

24 53 24 294 2 

االستجابة البطيئة لرضا -7
تسد  املستفيدين بفتح برامج

 احتياجاتهم املتجددة.
13 44 44 293 3 

صعوبة تقبل مشاركة املعرفة -2
 .        لسيادة النمط البريوقراطي.

                     
12 52 33 292 1 
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 العبارات
 

 النسبة املئوية لالجابات%
 املتوسط
 ااحلسابي

االحنراف 
 حمايد موافق املعياري

 غري
 موافق

صعوبة توفري مناخ يسوده -.
املسؤولية املشرتكة مع متكن النمط 

 .البريوقراطي.
12 33 52 294 3 

ن النمط البريوقراطي حيد م-14
 تدفق  للمعرفة بني وحدات التنظيم.

12 24 34 295 2 

غياب احلوكمة املتكيفة مع -11
اإلجراءات االلكرتونية احملققة 

 للرشاقة التنظيمية.
12 42 44 293 3 

حمدودية تقبل مشاركة املوظفني -12
باملعرفة إلكرتونيًا مبختلف 

 املستويات التنظيمية.
 

12 44 42 294 3 

التفاعلية اليت  غياب القيادة-13
تطور العالقات اإلنسانية  باستخدام 

 .                    الوسائل التقنية املختلفة.
12 52 33 292 2 

قصور اإلجراءات التنظيمية حيد -14
من مشاركة املستويات التنظيمية 
املعرفة الالزمة الستحداث برامج 

 إلكرتونيًا.

12 52 33 292 2 

قاعدة  التكلفة املادية لتصميم -15
معرفية إلكرتونية متكن من 
نشر املعرفة لدعم الرشاقة 

 . النظيمية

2 53 33 293 2 

غياب اآلليات اليت متكن من  -13
تفعيل قيم تنظيمية تشاركية 

 تبادلية لدى منسوبي اجلامعة.
2 44 52 294 3 
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 العبارات
 

 النسبة املئوية لالجابات%
 املتوسط
 ااحلسابي

االحنراف 
 حمايد موافق املعياري

 غري
 موافق

التكلفة املادية لالرتقاء بالبنية  -17
 التقنية  يف جمال مشاركة املعرفة.

2 44 42 294 2 

رفض بعض القيادات ختفيض 
املستويات التنظيمية مبا يسمح 

 بسهولة تدفق املعلومات إلكرتونيًا.
2 53 33 293 2 

حمدودية فعالية القاعدة املعرفية  .1
االلكرتونية اليت تربط 
منسوبي اجلامعة  يف تدفق 

 املعرفة لرفض مشاركتها..

2 52 44 293 2 

صعوبة توظيف املعرفة لتحقيق  .2
امليزة التنافسية بالربامج 
اجلامعية لسيادة النمط 

 .البريوقراطي.

4 34 32 293 2 

  293املتوسط الكلي للمحور =
 نتوصل من اجلدول السابق للنتائج التالية:

 ( حمدودية دور ادارة املعرفة لتحقيق الرشاقة التنظيمية بتقليل حققت العبارة

%(.24)نسبة موافقة حيث وصلت اىل  .( أعلىاملهام

 ( 0.24العبارة السابقة كانت عند متوسط حسابي).

  رفض بعض منسوبي اجلامعة %( 44) بدرجةغري موافق بنسبةرأ  أفراد العينة

.تقليص اإلجراءات التنظيمية

 ( صعوبة تفعيل األداء اإلدار  %( على العبارتني: )54وافقت عينة الدراسة بنسبة

ارتفاج تكلفة القوى البشرية  ،و ونيًاالتقين يف مجع املعرفة لتصنيفها  إلكرت

.(التنظيمية تحقيق الرشاقةالالزمة ل
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 ( النمط البريوقراطي حيد من تدفق  للمعرفة بني وحدات حققت العبارة

مما  (،5)واحنراف معيار  ،( 5.2) ( أعلى متوسط حسابي يف احملور وهو التنظيم.

( من أفراد % 44)ستجابةيدل على عدم تشتت استجابة أفراد العينة وقد كانت ا

.العينة بدرجة غريموافق

 " النمط البريوقراطي حيد من تدفق  للمعرفة بني وحدات  حققت العبارة

( متوسط حسابي ، بدرجة موافق.5.2" )التنظيم.

 ( نسبة رفض بعض منسوبي اجلامعة تقليص اإلجراءات التنظيمية حققت عبارة )

ن هناك تقبل لتقليص اإلجراءات % ( بدرجة غري موافق ، وهذا يعين أ44)

التنظيمية.

 " صعوبة توفري مناخ يسوده املسؤولية املشرتكة مع متكن النمط  العبارات

حمدودية تقبل مشاركة املوظفني باملعرفة إلكرتونيًا مبختلف  ." ،و"البريوقراطي.

غياب اآلليات اليت متكن من تفعيل قيم تنظيمية  " ،و"املستويات التنظيمية.

التكلفة املادية لالرتقاء بالبنية  " ،و" كية تبادلية لدى منسوبي اجلامعةتشار

( وهي 5.4" حصلت على متوسط حسابي على ) التقنية  يف وال مشاركة املعرفة

الفئة اليت تشري اىل خيار "موافق" على أداة الدراسة.

 ( يم.النمط البريوقراطي حيد من تدفق  للمعرفة بني وحدات التنظحققت عبارة )

%( يعين أن أفراد العينة يعتقدوا أن النمط البريوقراطي الحيد من تدفق 44نسبة )

املعرفة ، وهذا مؤشر على قناعتهم بذلك النمط.

 ( صعوبة توفري مناخ يسوده املسؤولية املشرتكة مع متكن النمط حصلت العبارة

اسة جتد أن %( بدرجة غري موافق، مما يدل أن عينة الدر25.(نسبة )البريوقراطي.

النمط البريوقراطي ميكن من توفري مناخ تسوده املسؤولية املشرتكة وذلك 

خيالف احلقيقة العلمية للنمط.

 = وذلك يقع يف املستوى األول أ  موافقة  5.2املتوسط احلسابي الكلي للمحور

عينة الدراسة على التحديات اليت ذكر باحملور.
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ثقة كبرية بكفاءة وفاعلية النمط يتضح من النتائج السابقة بأن هناك   

ً  يف نتيجة العديد من البريوقراطي يف اإلجراءات التنظيمية ، و يظهر ذلك جليا

%( من أفراد العينة على أن النمط البريوقراطي 44العبارات ، فمثال مل يوافق نسبة )

حيد من تدفق للمعرفة بني وحدات التنظيم ، مع أنه متعارف عليها أن النمط 

وقراطي يقيد التنظيم وحيد من انسياب املعرفة بني الوحدات التنظيمية ، ورأت البري

عينة الدراسة ان النمط البريوقراطي يوفر مناخ تسوده املسؤولية املشرتكة وذلك 

وهذا يؤيد أن غالبية أفراد عينة الدراسة تدعم خيالف حقيقة النمط البريوقراطي.  

نه األنسب للقيام باملهام اإلدارية ، لذا فهي ممارسات النمط البريوقراطي وتعتقد أ

ختشى التايري والتحول اىل املمارسات املرنة اليت تسمح بتدفق املعرفة الوظيفية بيسر 

وسهولة عن طريق استخدام القوالب االلكرتونية ذات اخلطوات احملددة واملختصرة 

شاركة املعرفة واملصممة من خالل أطر حوكمة واضحة. باإلضافة اىل غياب ثقافة م

التخصصية وتبادهلا بني الوحدات التنظيمية املختلفة لقصور املناخ التنظيمي الداعم 

 مفهوم إدارة املعرفة ودورها يف حتسني األداء التنظيمي.لذلك ، لقصور يف إدراك 

واهلرمية يف اهلياكل التنظيمية اليت تدعم وتتفق نتائج املمارسات البريوقراطية  

(، 5105مع دراسة كل من )خليف،ة وعدم التفويض التمسك بالسلط

( ، 5108لفقيه،(،و)ا5102(،و )عبداملولي،5104(، و)زاهر،5104)السالطني،و

أشارت اىل أن البدانة التنظيمية تتضمن ممارسات بريقراطية (. اليت 5105و)العابد ،

تخدام تسبب الشلل الوظيفي واالبداعي وتؤد  اىل التقليل من جودة األداء وسوء اس

املوارد والتكاسل وإهمال اإلنتاجية وضعف الرتابط والتكامل بني أنشطة الوحدات 

التنظيمية املختلفة ، وغياب تفويض الصالحيات وإغفال احملاسبية واتباج النمط 

أهمية التكييف مع التايريات السلطو  ومجود اهلياكل التنظيمية، وأكدت على 

، واتباج بادل املعرفة الوظيفية ومشاركتهاتية لوتصميم القوالب االلكرتوناإلدارية 

الالمركيية واستبدال البريوقراطية بسياسات تدعم االبداج والتحول اىل تطبق 

يف األداء املؤسسي واالنتقال اىل  إجراءات بسيطة ميسرة رشيقة حتقق امليية التنافسية

 .شفافية املوضوعيةتطبيق احملاسبية والالعالقات اإلنسانية الصحية يف بيئة العمل و
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يادة الرشيدة يف إحداث تايري يف ( على دور الق5102)الفتالو ، كما أكدت دراسة

األداء املؤسسي. وهكذا فإن واقع بيئة التعليم العالي يتطلب العمل على تذليل 

الصعوبات اليت حتد من تفعيل عمليات إدارة املعرفة باحلد من ممارسات النمط 

مشاركة املعرفة التنظيمية والتشجيع على عاملني ثقافة البريوقراطي وإكساب ال

تبادل املعرفة بنوعيها الظاهرة والضمنية يف مناخ تنظيمي صحي يقوم على التبادل 

ونستنتج مما  .املرن للمعارف املتخصصة بني خمتلف الوحدات واإلدارات التنظيمية

ية بصورة مستمرة يف سبق أن عمليات إدارة املعرفة تساعد يف تدفق املعرفة التخصص

بيئة تنظيمية تشاركية وحتقق الرشاقة التنظيمية يف سري اإلجراءات اإلدارية ولكن 

يعيقها املمارسات اخلاصة بالنمط البريوقراطي واهليكل اهلرمي الذ  يقييد تدفق 

 املعرفة التنظيمية وحيد من العمل التعاوني التشاركي.

ة بني وموج إجابات عينة الدراسة عن هل توجد فروق ذات داللة إحصائيًا ثالث

مية وعدد تفعيل عمليات إدارة املعرفة تعيى للمتاريات التالية: الرتبة العلحتديات 

 وعدد الدورات التدريبة يف وال إدارة املعرفة  سنوات اخلدمة 

اختبار التباين للتعرف إن كان  على هذا السؤال استخدمت الباحثةلإلجابة 

لة إحصائية بني الكلية ومتاريات الدراسة احملددة، واجلدول التالي هناك فروق ذات دال

 يوضح ذلك:

 (4جدول رقم )
تفعيل عمليات إدارة املعرفة حتديات جمموع إجابات عينة الدراسة عن الفروق اإلحصائية بني 

تعزي للمتغريات الرتبة العلميةوعدد سنوات اخلدمة وعدد الدورات التدريبية يف جمال إدارة 
 ":"Anova باستخدام اختبار حتليل التباين ملعرفةا

 املصدر املتغريات
جمموع 
 املربعات

درجة 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

 )ف(قيمة
مستوى 
 الداللة

واقع كليات عينة 
الدراسة

 

الرتبة 
 االكادميية

 495 14 .392 بني اجملموعات

493 492 
 14 797 داخل اجملموعات

492 
 1493 اإلمجالي

24 
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 املصدر املتغريات
جمموع 
 املربعات

درجة 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

 )ف(قيمة
مستوى 
 الداللة

عدد سنوات 
 اخلدمة

 4913 14 192 بني اجملموعات

 14 2 داخل اجملموعات 492 497
492 

 24 392 اإلمجالي

عدد 
الدورات 

التدريبية 
يف جمال 

 إدارة املعرفة

 4922 14 1195 بني اجملموعات

497 497 
 14 1195 داخل اجملموعات

192 
 24 229.3 اإلمجالي

 دول السابق مايلي:يتضح من اجل
وموج إجابات عيناة   توضح قيمة )ف( أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بني .0

 .تعي  ملتاري الرتبة االكادمييةتفعيل عمليات إدارة املعرفة الدراسة عن حتديات 

( أنه ال يوجاد فاروق ذات داللاة إحصاائية باني وماوج إجاباات عيناة         تدل قيمة )ف .5

تعاااي  ملاااتاري عااادد سااانوات   عيااال عملياااات إدارة املعرفاااة  تفالدراساااة عااان  حتاااديات  

اخلدمة.

بني وموج إجابات عيناة  توضح قيمة )ف( أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية  .2

تعاااي  ملاااتاري عااادد الااادورات تفعيااال عملياااات إدارة املعرفاااة الدراساااة عااان  حتاااديات 

التدريبية يف وال إدارة املعرفة.

ليت تواجه تفعيل عمليات إدارة املعرفة من التحديات اوهكذا نستنتج أن  

مبتاريات الدراسة ألن ذلك له عالقة مبدى قناعة تأثروجهة نظر عينة الدراسة ال ت

ايري إجراءات العمل التنظيمية والتحول اىل البيئة القيادات التنظيمية على ت

الرقمية يف إطار حوكمة لإلجراءات بهيكل تنظيمي شبكي مرن يدعم النمط 

وتتفق يف ذلك من نتائج دراسة كل من  قراطي التشاركي يف األداء. الدمي

(  5104(، و)عبدالوهاب،5108( ، و)مسلم، وأبوسليم،5102(،و)الفتالو ،5102)كامل،

حيث اتفقت أن القيادة العليا هي من اليت تفعل الرشاقة التنظيمية عن طريق تبين 
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 دور إدارة املعرفة يف حتقيق الرشاقة التنظيمية يف املنظومة اجلامعية

 

 

متكن من  إلجراءات التنظيميةقوالب إلكرتونية لعمليات إدارة املعرفة بتطبيق 

مشاركة املعرفة الوظيفية وتبادهلا بني الوحدات التنظيمية مبا حيقق امليية 

( على أبعاد التمييي 5104كما أكدت دراسة )هنية ، التنافسية باألداء املؤسسي

املؤسسي األربعة ومنها املسؤولية املشرتكة وسرعة االستجابة ومتتع اإلدارة العليا 

لية من املهارات واملعارف القيادية القائمة على اخلربات املتخصصة ، ويتضح بدرجة عا

من النتائج املتوصل إليها يف جدول وصف العينة حول اجلانب املعريف فنجد أن هناك 

قصور يف االلتحاق بالربامج التدريبية يف وال عمليات إدارة املعرفة على الرغم من 

جوة املعرفة أحد العوامل اليت أثرت على األداء ارتفاج سنوات العمل اخلدمة ، الف

دور التدريب على إىل ( 5102املؤسسي ويتفق ذلك مع ما توصلت إليه دراسة )كامل،

( 5108، كما أكدت دراسة )مسلم،وأبولسيم،تبادل املعرفة يف حتسني األداء املؤسسي

التنظيمي والبد من على أن استخدام أدوات اإلدارة الرشيقة ميكن من اإلبداج يف األداء 

توفر الرغبة لتطبيق اإلدارة الرشيقة لدى العاملني ، ونتوصل من ذلك أن نشر ثقافة 

التنظيمية لدى كافة منسوبي  تحقيق الرشاقةتفعيل عمليات إدارة املعرفة الداعمة ل

اجلامعة خاصة القائد التنظيميةحتى ميكن التالب على العديد من التحديات اليت 

.ق الفعلي لعمليات إدارة املعرفةتواجه التطبي

ما طرق تطبيق عمليات إدارة املعرفة لتحقيق الرشاقة التنظيميةيف املنظومة ًا رابع

من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جبامعة االمرية اجلامعية يف املنظومة اجلامعية 

 نورة بنت عبدالرمحن 

لنسب املئوية واملتوسط مت القيام بالتحليل االحصائي لعبارات احملور بتطبيق ا

 احلسابي واالحنراف املعيار  ، واجلدول التالي يوضح ذلك:

 (5جدول رقم )
 طرق تطبيق عمليات إدارة املعرفة لتحقيق الرشاقة التنظيميةيف املنظومة اجلامعية 

 العبارات
 املتوسط النسبة املئوية لالجابات

 ااحلسابي
االحنراف 

 غريموافق حمايد موافق املعياري
ربط كافة مستويات املنظومة اجلامعية بشبكة اتصال  .1

 .      ذات تقنية إلكرتونية  ملشاركة املعرفة
2 13 73 297 3 

تصميم قاعدة معرفية إلكرتونية متكن من نشر  .2
 نظيميةتاملعرفة لدعم الرشاقة ال

2 12 24 297 3 
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 العبارات
 املتوسط النسبة املئوية لالجابات

 ااحلسابي
االحنراف 

 غريموافق حمايد موافق املعياري
تدفق مرن  للمعرفة بني وحدات التنظيم حتقيقًا  .3

 ية حبل املشكالتللرشاقة التنظيم
2 24 72 293 3 

التواصل الشبكي االلكرتوني بني كافة املستويات  .4
 . االتنظيمية لدعم تدفق املعرفة ملشاركتها

4 2 22 292 3 

ربط كافة مستويات املنظومة اجلامعية بشبكة اتصال  .5
ذات تقنية إلكرتونية تدعم التحول االداري 

 الرقمي.  
4 32 34 293 3 

عرفية إلكرتونية متاحة لكافة تصميم قاعدة م .3
 .منسوبي اجلامعة متكن من تدفق املعرفة

4 22 32 293 3 

ختفيض املستويات التنظيمية مبا يسمح بسهولة  .7
تدفق املعلومات إلكرتونيًا مبا يدعم التحول 

 االداري الرقمي
4 24 72 297 3 

الرد االلكرتوني بالتغذية الراجعة الداء كل فرد لدعم  .2
 .                           نظيميةالرشاقة الت

4 13 24 292 3 

  297املتوسط احلسابي الكلي للمحور=
 نتوصل من اجلدول السابق للنتائج التالية:

 ( ربط كافة مستويات املنظومة اجلامعية بشبكة اتصال ذات تقنية حققت العبارة

.%( غريموافق24)( نسبة إلكرتونية  ملشاركة املعرفة

 واتفقت يف ذلك مع العبارات (5.2ابقة كانت عند متوسط حسابي )العبارة الس

ربط كافة مستويات املنظومة اجلامعية بشبكة اتصال ذات تقنية  التالية: "

تصميم قاعدة معرفية إلكرتونية متكن من نشر  "، و" إلكرتونية  ملشاركة املعرفة

ظيمية مبا يسمح ختفيض املستويات التن " ،و" نظيميةتاملعرفة لدعم الرشاقة ال

." بسهولة تدفق املعلومات إلكرتونيًا مبا يدعم التحول االدار  الرقمي
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 دور إدارة املعرفة يف حتقيق الرشاقة التنظيمية يف املنظومة اجلامعية

 

 

 " التواصل الشبكي االلكرتوني بني كافة املستويات االتنظيمية  حصلت العبارات

الرد االلكرتوني بالتاذية الراجعة الداء كل  " ،و" لدعم تدفق املعرفة ملشاركتها

(.5.8" متوسط حسابي ) فرد لدعم الرشاقة التنظيمية

  تصميم قاعدة معرفية إلكرتونية على العبارة: ) %(81أفراد العينة بنسبة )مل يوافق

.(نظيميةتمتكن من نشر املعرفة لدعم الرشاقة ال

  التواصل الشبكي : )%( على العبارة88عينة الدراسة بنسبة )اعرتض أفراد

.(تدفق املعرفة ملشاركتهاااللكرتوني بني كافة املستويات االتنظيمية لدعم 

 ( الرد االلكرتوني بالتاذية الراجعة ألداء 84عارض أفراد عينة الدراسية بنسبة )%

كل فرد لدعم الرشاقة التنظيمية.

 ( على 25مل يوافق أفراد عينة الدراسة بنسبة )% ختفيض املستويات التنظيمية مبا

.حول االدار  الرقمييسمح بسهولة تدفق املعلومات إلكرتونيًا مبا يدعم الت

 = يقع يف املستوى األول من درجة املوافقة .  5.2املتوسط احلسابي الكلي للمحور ،

وهذا يدل أن غالبية االستجابات اتفقت على طرق تطبيق إدارة املعرفة لتحقيق 

الرشاقة التنظيميةيف املنظومة اجلامعية.

عدم  ات السابقة حيث تتفق يفبعض الدراسمع نتائج النتائج السابقة  تتفق          

وضوح مفهوم إدارة املعرفة ودور اجلانب التقين يف ربط كافة املستويات التنظيمية 

 لوظيفي ، ويتضح من النتائجواالتصال االلكرتوني الذ  ميكن من حتسني األداء  ا

حيث  احلد من نشر املعرفة والتمسك باملمارسات البريوقراطية يف البيئة التنظيمية

%( على التواصل الشبكي االلكرتوني بني كافة 88ض أفراد عينة الدراسة بنسبة )اعرت

املستويات التنظميية ، ومل يوافقوا على ختفيض املستويات التنظيمية لتسهيل تدفق 

حمدودية التنمية املهنية يف وال إدارة نتائج .  وذلك يتفق مع املعلومات إلكرتونيًا

الدراسات مايلي) هنية ، للعاملني ، ومن تلك املعرفة 

، حيث أكدت (5102(، و)الفتالو ،5102(، و)القدسي،5102(،و)الشنطي،والشريف،5104

على قوة العالقة بني أبعاد تطبيق عمليات إدارة املعرفة والرشاقة التنظيمية ، لذا البد 

 من العمل على ردم الفجوة بني الواقع ومتطلبات تفعيل عمليات إدارة املعرفة لتحقيق
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الرشاقة التنظيمية عن طريق تبين ممارسات إلكرتونية متكن من تقليص اإلجراءات 

اإلدارية واكسابها املرونة الالزمة لألداء ذو امليية التنافسية مما يييد من القدرة على 

التكييف مع متطلبات التايري الرقمي والعمل عن بعد يف زمن األوبئة بنشر ثقافة 

عن بعد باستخدام قوالب إلكرتونية صممت يف أطر العمل التعاوني التشاركي 

حوكمة واضحة ، ويتطلب ذلك توفر القيادة الرشيدة املدركة ألساليب حتقيق 

 .امليية التنافسية يف األداء املؤسسي 

من وجهة نظر يف املنظومة اجلامعية  تفعيل الرشاقة التنظيميةما آليات خامسًا 

 نورة بنت عبدالرمحن  ؟أعضاء هيئة التدريس جبامعة االمرية 

يف املنظومة اجلامعية من وجهة نظر  تفعيل الرشاقة التنظيميةللتعرف على آليات 

عينة الدراسة  قامت الباحثة بالتحاليل اإلحصائية الالزمة لعبارات احملور ، وتوصلت 

 للنتائج التالية:

 (3جدول رقم ) 
 وجهة نظر عينة الدراسة املنظومة اجلامعية من تفعيل الرشاقة التنظيميةآليات 

 العبارات
 النسبة املئوية لالجابات

 املتوسط
 ااحلسابي

االحنراف 
 حمايد موافق املعياري

 غري
 موافق

توفري املناخ الوظيفي املساعد على تدوير املعرفة الكرتونيًا  .1
 .بشفافية .

2 12 24 297 3 

لف متكني املوظفني من خالل عمليات املشاركة إلكرتونيًا مبخت .2
 املستويات التنظيمية لتحقيق بيئة إدارية رقمية..

2 13 73 297 3 

مشاركة كافة منسوبي اجلامعة يف وضع اسرتاتيجية فعلية قابلة  .3
 .للتنفيذ تدعم الرشاقة التنظيمية.

2 24 72 293 3 

دعم مناخ يسوده املسؤولية املشرتكة لتحقيق أهداف املنظمة  .4
   .                       الرشيقة

2 12 24 297 3 

إعادة هيكلة اإلجراءات االلكرتونية يف ضوء احلوكمة لتحقيق  .5
 .الرشاقة التنظيمية

2 22 34 293 3 

االستجابة السريعة لرضا املستفيدين بفتح برامج تسد  .3
 .احتياجاتهم املتجددة.

4 2 22 292 3 
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 العبارات
 النسبة املئوية لالجابات

 املتوسط
 ااحلسابي

االحنراف 
 حمايد موافق املعياري

 غري
 موافق

ختفيض املستويات التنظيمية لتسهيل تدفق املعلومات  .7
 .        اإلجراءات الرشيقة. ول اىل لتحإلكرتونيًا ل

4 32 34 293 3 

االرتقاء بالبنية التقنية  يف جمال مشاركة املعرفة للتحول  .2
 االداري الرقمي..

4 22 32 293 3 

تفعيل األداء اإلداري التقين يف مجع املعرفة لتصنيفها   ..
 .إلكرتونيًا.

4 24 72 297 3 

عرفة لتحقيق الرشاقة ادارة امل تقليل املهام بتفعيل عمليات .14
 .                    التنظيمية

4 22 32 293 3 

إلغاء اإلجراءات اليت متثل هدر للجهد حتقيقًا للرشاقة  .11
 .التنظيمية

4 12 24 292 3 

التحسني املستمر لألداء  لتحقيق الرشاقة التنظيمية بتقليص  .12
 .اإلجراءات التنظيمية

4 4 .2 29. 3 

اطية املشاركة لآلخرين بقرارات تقليل توفري القيادة الدميقر .13
 .االجراءات االدارية لتحول اىل االدارة االلكرتونية.  

4 13 24 292 3 

 297املتوسط احلسابي الكلي للمحور =
 

 نستنتج من اجلدول السابق التالي:

 التحسني املستمر لألداء  لتحقيق الرشاقة التنظيمية بتقليص :" العبارةحصلت

( وهو أعلى متوسط حسابي يف 5.2" على  متوسط حسابي ).ظيميةاإلجراءات التن

 هذا احملور.

 ( بدرجة غري موافق.25كما حققت العبارة السابقة نسبة )% 

 ( من أفراد العينة على 88مل توافق نسبة )% االستجابة السريعة لرضا املستفيدين

دور مما يعطي مؤشر على قصور وعي  بفتح برامج تسد احتياجاتهم املتجددة

 ذلك يف حتقيق امليية التنافسية باألداء املؤسسي.
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 إلااء "( وهما على التوالي:5.8ان اآلتيتان على متوسط حسابي )تحققت العبار

توفري القيادة و".".اإلجراءات اليت متثل هدر للجهد حتقيقًا للرشاقة التنظيمية

لتحول اىل  الدميقراطية املشاركة لآلخرين بقرارات تقليل االجراءات االدارية

االستجابة السريعة لرضا املستفيدين بفتح برامج تسد  ،و""االدارة االلكرتونية

 .."احتياجاتهم املتجددة.

 ( 84ومل يوافق أفراد العينة على العبارتني السابقتني بنسبة.)% 

 ": توفري املناخ الوظيفي املساعد على تدوير املعرفة  اتفقت العبارات التالية

متكني املوظفني من خالل عمليات املشاركة إلكرتونيًا  "،و"فية الكرتونيًا بشفا

دعم مناخ يسوده  " ،و"مبختلف املستويات التنظيمية لتحقيق بيئة إدارية رقمية..

تفعيل األداء اإلدار   "،و" املسؤولية املشرتكة لتحقيق أهداف املنظمة الرشيقة

 (.5.2متوسط حسابي ) ." علىالتقين يف مجع املعرفة لتصنيفها  إلكرتونيًا.

 " االستجابة السريعة لرضا املستفيدين بفتح برامج تسد  حققت العبارات

 (،5.8" ،و""،و""، حصلت على متوسط حسابي ).احتياجاتهم املتجددة.

 ( وهي5.2العبارات اآلتية حصلت على متوسط حسابي ) " :  تفعيل األداء اإلدار

مشاركة كافة منسوبي اجلامعة " و" يًاالتقين يف مجع املعرفة لتصنيفها  إلكرتون

 يف وضع اسرتاتيجية فعلية قابلة للتنفيذ تدعم الرشاقة التنظيمية.

 ( 25رفضت أفراد العينة قبول العبارتني السابقتني بنسة.)% 

  متكني املوظفني من خالل عمليات املشاركة مل يوافق أفراد عينة الدراسة على

 ..%(24بنسبة ) يمية لتحقيق بيئة إدارية رقميةإلكرتونيًا مبختلف املستويات التنظ

 = ويقع باملستوى األول لدرجة املوافقة ،  5.2إن املتوسط احلسابي الكلي للمحور

 تفعيل الرشاقة التنظيميةوهذا يدل على أن عينة الدراسة موافقة علىآليات 

 .املنظومة اجلامعية 

إدارة لدراسة بدور نتوصل من النتائج السابقة اىل قصور يف وعي عينة ا  

املعتمدة على مجع وتصنيف املعرفة وحفظها وتبادهلا يف البيئة الوظيفية  املعرفة

اليت تسعى  الرشاقة التنظيمية ومشاركتها لتوليد معرفة جديدة ميكن من حتقيق
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التكييف السريع مع الثورة التقنية ومتطلبات وتقليص اإلجراءات التنظيمية ، اىل  

بهدف حتسني األداء ليم العالي الحتياجات التايري سات التعمؤس وتفاعلالعصر 

تفاق النتائج امما سبق  توصلنلتحقيق امليية التنافسية والبقاء يف السوق التعليمية.

(، و)مسلم، 5104)هنية، من مع ما توصلت إليه دراسة كلاملتوصل إليها 

مية إدارة املعرفة يف ، من أن أه(5102(،و)عبداملولي،5102(،و )القدسي،5108وأبوسليم،

حتقيق الرشاقة التنظيمية مبؤسسات التعليم العالي للحد من أمراض البريوقراطية 

واملمارسات التسلطية واملركيية املتشددة اىل بيئة وظيفية تتميي باملرونة واملشاركة 

تنساب بها املعلومات بأسلوب سلس وتتاح لكافة العاملني عن طريق شبكة برويات 

اسبة بهيكل تنظيمي شبكي حتت أطر حوكمة موضوعية حتفظ احلقوق تقنية من

، ووجود عالقة موجبة بني عمليات إدارة املعرفة من مجع وتنسيق  لكافة املستفيدين

، ويتفق ذلك مع ما دعت إليه دراسة وختيين  والرشاقة التنظيمية 

(Tseng,Ho,Jhou,2020) رفةمرونة األداء بتفعيل إدارة املعأكدت على حيث 

اليت متكن من حتقيق  الرشاقة التنظيمية  باستخدام وسائل التواصل االجتماعي

 على طلباتهمالسريع لتعرف لتعييي الشركات إلدارة املعرفة مع عمالئها و

ودراسة   لتجاوب معها.ا ليتمواحتياجاتهم 

(Gerster,Dremel,Brenner,Kelker,2020 أكدت على ) يف أهمية املشاركة

وتشرتك كافة جية فعلية قابلة للتنفيذ تدعم الرشاقة التنظيمية.وضع اسرتاتي

القوالب االلكرتونية يف ضوء  الوحدات التنظيمية بها لتبادل املعرفة عن طريق

اجات الواقعية لكل وحدة إدارية يإستخدام منوذج الرشاقة التنظيمية املناسب االحتي

وصل مما سبق أن آليات تفعيل ونت  والذ  حيقق امليية التنافسية لألداء املؤسسي.

الرشاقة التنظيمية متنوعة ولكنها تتفق يف استخدام عمليات إدارة املعرفة لتحقيق 

ميية تنافسية مستدامة يف األداء املؤسسي ميكن مؤسسات التعليم العالي من 

 االستمرار يف السوق التعليمي.
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  :التوصيات

 نتائج  فيما يلي:توصي الباحثة على ضوء ما مت التوصل اليه من 

        إعاااادة النظااار اىل منظوماااة مؤسساااات التعلااايم العاااالي باململكاااة العربياااة

الساااعودية وتفعيااال الرشااااقة التنظيمياااة املعتمااادة علاااى تطبياااق عملياااات إدارة  

 املعرفة اليت متكن من حتقيق امليية التنافسية يف األداء املؤسسي.

 لتعااايني يف اشااارتاط الاللتحااااق بااادورات متخصصاااة مساااتمرة قبااال وبعاااد ا

املناصااااب القياديااااة  باملمارسااااات القياديااااة يف ضااااوء التوجهااااات العامليااااة مااااع       

 الرتكيي على اهلياكل التنظيمية .

   االساااتفادة مااان البنياااة التحتياااة التقنياااة يف االرتقااااء بااااالداء املؤسساااي يف

املنظومااة اجلامعيااة عاان طريااق تفعياال الرشاااقة التنظيميااة القائمااة علااى إدارة 

 كتها لتحقيق امليية التنافسية باألداء.املعرفة ومشار

 

 : إقرتاح دراسات حبثية

اعتماًدا على ما توصلت إليه الدراسة احلالية من نتائج وتوصيات، تقرتح   

 الباحثة إجراء الدراسات التالية:

  دراسة عن اهليكل التنظيمي للجامعات األهلية ومقارنته باحلكومية ودور

 ية املعتمدة على عمليات إدارة املعرفة.ذلك يف حتقيق الرشاقة التنظيم

  دراسة مسحية عن واقع البيئة التنظيمية للجامعات األهلية ودور إدارة

 املعرفة يف حتقيق رشاقة األداء التنظيمي.

  دراسة دور إدارة املعرفة يف احلد من املمارسات البريوقراطية يف املنظومات

 التعليمية لتحقيق رشاقة األداء التنظيمي.
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 قائمة املراجع
 

 املراجع العربية: ا-أ
(،مدى ممارسة الرشاقة االسرتاتيجية وعالقتها بتميي األداء 5104هنية ،حممد ) 

املؤسسي لدى قطاج الصناعات الاذائية يف قطاج غية ، رسالة ماجستري غريمنشورة ، 

على  5102/  54/05غية ، مت الرجوج إليها يف –كلية التجارة ، اجلامعة اإلسالمية 

 الرابط التالي:
 

http://thesis.mandumah.com/Record/227362 

(، البدانة التنظيمية وأثرها يف عملية التصحر الوظيفي ،دراسة 5105خليف، سلطان،) 

استطالعية ألراء عينة من العاملني يف املعهد التقين يف املوصل، ولة كلية اإلدارة 

يف متام الساعة  5151/ فرباير،52وني يف مت الرجوج اىل الرابط االلكرتواالقتصاد ، 

 الواحدة ظهرا ، وهو كما يلي:

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=63664 

 

االسرتاتيجية يف حتقيق امليية التنافسية دور الرشاقة (، 5108الفقيه، منال، )

فرباير ، 52لجامعات املينية  ، كلية الرتبية ، جامعة إب، اليمن، مت الرجوج اىل يف ل

 ، بتمام الساعة الواحدة ظهرًا على الرابط االلكرتونية التالي:5151

https://www.academia.edu/... 

(، تأثري الرشاقة التنظيمية يف األداء العالي ، رسالة ماجستري 5102كامل، إيناس ،)

/ 05/ 02مت الرجوج إليها يف ورة ، كلية اإلدارة واالقتصاد ، جامعة باداد ، غريمنش

 على الرابط االلكرتوني التالي: 5102

https://www.researchgate.net/publication/329313517_tathyr

_alrshaqt_altnzymyt_fy_alada_alaly_bhth_mydany 

–سرتاتيجية يف الفاعلية التنظيمية (، أثر حمددات الرشاقة اإل5102الصانع، إميان، )

دراسة حالة لشركة االمسنت األردنية الفارج، رسالة ماجستري غريمنشورة ، كلية 

 االعمال ، قسم إدارة االعمال ، جامعة الشرق األوسط ، األردن.

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=63664
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التنظيمية كما يراها أعضاء  تطبيق الرشاقة(، متطلبات 5102عبداملولي، الطيب،)

ة امللك خالد، ولة جامعة بيشه للعلوم اإلنسانية والرتبوية ، هيئة التدريس جبامع

 . اململكة العربية السعودية.44 – 02م، ص ص 5102ها، مارس 0441، رجب 4العدد 

الرشاقة التنظيمية :مدخل اسرتاتيجي يف عملية تعييي (،5105العابد ، علي ، )

ات القطاج الصناعي يف دراسة جتريبية لعينة من شرك–االستاراق الوظيفي للعاملني 

 على الرابط التالي: 5102/ 05/ 54وزارة الصناعة واملعادن، مت الرجوج اليها يف 

https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-371681- /الرشاااااااااااقة

- -االساتاراق  -تعييي -عملية -يف -اسرتاتيجي -مدخل :- التنظيمية

- -شااركات -ماان -لعينااة -جتريبيااة -دراسااة :- -للعاااملني الااوظيفي

-املعادن -و -الصناعة -وزارة -يف -الصناعي  القطاج

(، الرشاقة اإلدارية ، مت الرجوج اىل الرابط على الشبكة 5118ي،بسام،)اخلراش

 ، يف متام الساعة الثانية ظهرًا، على الرابط التالي:5151مايو 2العنكبوتية يف 

 

(،إدارة املعرفة مدخل لتحسني جودة إنتاجية املعرفة العلمية 5102بن شارف،عذراء،)

دراسة ميدانية مع أعضاء علم املكتبات باجلامعات اجليائرية -باملؤسسات اجلامعية

–Cybrarians journal- الساعة  5151مايو 2، ديسمرب، مت الرجوج يف 48العدد

 ظهرًا للرابط التالي: الثانية

http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_

content&view=article&id=814:abensharif&catid=316:pape

rs&Itemid=93 

مايو 2، رشاقة املنظمات واملنشآت ال األفراد، مت الرجوج إليه  يف (5105احلربي، عوض،)

 ًا، على الرابط التالي:، يف متام الساعة الثانية ظهر5151

http://www.aleqt.com/2012/06/26/article_670030.html 

https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-371681/الرشاقة-التنظيمية-:-مدخل-استراتيجي-في-عملية-تعزيز-الاستغراق-الوظيفي-للعاملين-:-دراسة-تجريبية-لعينة-من-شركات-القطاع-الصناعي-في-وزارة-الصناعة-و-المعادن
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-371681/الرشاقة-التنظيمية-:-مدخل-استراتيجي-في-عملية-تعزيز-الاستغراق-الوظيفي-للعاملين-:-دراسة-تجريبية-لعينة-من-شركات-القطاع-الصناعي-في-وزارة-الصناعة-و-المعادن
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-371681/الرشاقة-التنظيمية-:-مدخل-استراتيجي-في-عملية-تعزيز-الاستغراق-الوظيفي-للعاملين-:-دراسة-تجريبية-لعينة-من-شركات-القطاع-الصناعي-في-وزارة-الصناعة-و-المعادن
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-371681/الرشاقة-التنظيمية-:-مدخل-استراتيجي-في-عملية-تعزيز-الاستغراق-الوظيفي-للعاملين-:-دراسة-تجريبية-لعينة-من-شركات-القطاع-الصناعي-في-وزارة-الصناعة-و-المعادن
http://thefutureofmanagement.blogspot.com/2008/06/blog-post.html
http://thefutureofmanagement.blogspot.com/2008/06/blog-post.html
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(،متطلبات تكنولوجيا املعلومات لتحقيق الرشاقة االسرتاتيجية 5102عبدالعال،عنرت، )

جامعة سوهاج منوذجًا، اجمللة الرتبوية ، كلية الرتبية ، العدد -باجلامعات املصرية

 ربية. ، مارس، مجهورية مصر الع22

(، اإلدارة الرشيقة ودورها يف حتقيق االبداج 5108مسلم، عبدالقادر ، وأبوسليم،شذا، )

/ 54لدى العاملني يف شركة جوال مبحافظة غية، دراسة حالة، مت الرجوج اليها يف 

 على الرابط التالي: 5102/ 05

https://www.ptcdb.edu.ps>research”>uploads 

، العالقة بني القيادة الرشيقة وبناء السمعة التنظيمية من م5102الفتالو  ، ميثاق ، 

خالل الدور الوسيط لاللتيام التنظيمي، مبجلة املثنى للعلوم اإلدارية واالقتصادية ، 

الرجوج اىل املوقع االلكرتوني للمجلة يف  جامعة كربالء ، كلية اإلدارة واالقتصاد ، مت

 م ، على الرابط التالي:5102/ 05/ 51

www.muthjaes.net 

(، الرشاقة التنظيمية مدخل تلحسني القدرة املؤسسية يف التعليم 5104 ، هالة، )اومع

اجلامعي املصر ، ولة اإلدارة الرتبوية ، اجلمعية املصرية للرتبية املقارنة واإلدارة 

، 5104، سبتمرب 01، العدد 2التعليمية ، جامعة عني مشس ، كلية الرتبية ، السنة 

 ، مجهورية مصر العربية. القاهرة

(، دور عمليات إدارة املعرفة يف حتسني 5102الشنطي، حممود، والشريف ، حترير،)

قطاج غية ، ولة جامعة العني –الرشاقة االسرتاتيجية باملنظمات غري احلكومية 

، جامعة العني للعومل والتكنولوجيات ، 5102، 0، العدد 2لالعمال والقانون، اجمللد 

 العربية املتحدة . االمارات

بني  العالقة (، دور عمليات إدارة املعرفة كمتاري وسيط يف5102القدسي، عبدالعييي،)

جامعة أسيوط ، رسالة دكتوراه  ممارسات إدارة املوارد البشرية والرشاقة التنظيمية ، 

 على الرابط االلكرتوني التالي: 5102/ 05/ 51غريمنشورة ، مت الرجوج إليها يف 

http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/Thesis/BrowseTh

esisPages.aspx?fn=PublicDrawThesis&BibID=12565428 
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(، حتسني األداء اإلدار  بكليات جامعة جازان يف ضوء مدخل 5104عبدالوهاب، أمحد،)

 . 004- 8، من  02، العدد 2الرشاقة التنظيمية، ولة اإلدارة الرتبوية ، السنة 

مرتكيات –(، التخطيط االسرتاتيجي للتعليم اجلامعي العربي 5104ر،ضياء،)زاه

 وسينايوهات، املركي العربي للتعليم والتنمية ، القاهرة ، مجهورية مصر العربية.

(، إدارة املعرفة يف مؤسسات التعليم العالي، حبث منشور مبجلة 5104السالطني، علي، )

، 04لعربية واإلنسانية ، اجمللد السابع، العدد جامعة امللك خالد للعلوم الشرعية وا

 د للنشر والتوزيع، األردن ، عمانم، دار احلام5118ها. املوافق 0421

موسوعة البحث العلمي وإعداد الرسائل  م(،0228الفتاح) دمراد، عب

 0102،اإلسكندرية، املؤلف.صواألحباثواملؤلفات

لتعليم والتعلم، عامل الكتب، م(،معجم مصطلحات ومفاهيم ا5112إبراهيم، ود ،)

 القاهرة ، مجهورية مصر العربية.

م(،نظام ولس التعليم العالي واجلامعات ولوائحه، وزارة 5102األمانة العامة ، )

حمدثة ، اململكة العربية السعودية ،  4ولس التعليم العالي ، ط-التعليم العالي

 الرياض.

اجملاالات - مؤسسات التعليم العالي(، إدارة املعرفة يف5104بوبشيت، اجلوهرة،)

، يناير ، 0، العدد 51وحتديات التطبيق، ولة دراسات تربوية واجتماعية ، اجمللد 

 اجليء الثاني، كلية الرتبية ، جامعة حلوان، مجهورية مصر العربية

، 2(،تصميم املنظمة اهليكل التنظيمي وإجراءات العمل، ط5114حريم، حسني،)

 والتوزيع، عمان، األردن.داراحلامد للنشر 

(، حتقيق التميي األكادميي للجامعة يف ضو يعض املمارسات 5100السالطني، علي،)

/ 54/8والتوجهات العاملية ، ولة جامعة دمشق للعلوم الرتبوية والنفسية ، سوريا ، 

 م.5100

 (التوجهات االسرتاتيجية للجامعة السعودية املتميية ومؤشرات5100السالطني،علي،)

تنفيذها ، دراسة ميدانية، ولة جامعة امللك سعود للعلوم الرتبوية والدراسات 

 ها ، نوفمرب.0425، ذ  احلجة ، 52( اجمللد 4اإلسالمية، )
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 دور إدارة املعرفة يف حتقيق الرشاقة التنظيمية يف املنظومة اجلامعية

 

 

(، واقع إدارة املعرفة يف جامعيت امللك فيصل واجلوف باململكة 5102الشمر ، غربي ،)

، ص ص 2، العدد52بوية ، اجمللد دراسة ميدانية ، ولة العلوم الرت–العربية السعودية 

 ، جامعة الكلم سعودة ، اململكة العربية السعودية.  254 -212

م(، التحوالت األكادميية املطلوبة يف التعليم اجلامعي 5102السكران، عبداهلل، )

باململكة العربية السعودية يف ضوء االقتصاد القائم على املعرفة كما يراها أعضاء 

جامعيت امللك سعود واإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، ولة هيئة التدريس يف 

، مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج ، 24،السنة 058رسالة اخلليج العربي، العدد 

 الرياض، اململكة العربية السعودية

(، حوكمة اجلامعات :مدخل لتطوير اإلدارة من خالل م5100) ،،فاروقعبداحلكيم

ية ، اجمللد التاسع عشر، العدد األول ، يناير، جامعة القاهرة ، املشاركة، اجمللة الرتبو

 معهد الدراسات الرتبوية.

، 4م(، البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه،ط0228عبيدات ،ذوقان وآخرون.)

 عمان،األردن، دار الفكر 

م(،أساسيات البحث العلمي يف الرتبية والعلوم 0225عودة ، أمحد ، وفتحي،ملكاو )

 نسانية ، اليرقاء:مكتبة املنار للنشر والتوزيع.اإل

م( ، ترمجة أشرف حممود ، التخطيط االسرتاتيجي 5105الكلوفلن  ، مارتن،) 

 للجامعات والتعليم العالي ، دار زهران للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن.

ي اإلدار  الدليل العملي إلعادة اهليكلة والتمي–م(، تطوير املنظمات 5104ماهر ، أمحد،)

 وإدارة التايري، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية ، مجهورية مصر العربية.

( ، التنظيم ، الدليل العملي لتصميم اهلياكل واملمارسات 5112ماهر، أمحد)

 التنظيمية ، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية ، مجهورية مصر العربية.

يل التنظيمي، الدار اجلامعية ، (، تصميم املنظمات مدخل يف التحل5100ماهر، أمحد،)

 اإلسكندرية، مجهورية مصر العربية.
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م(، الدر القياد  لرؤساء األقسام العلمية يف اجلامعات العربية ، 5114حمجوب،بسمان،)

املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، جامعة الدول العربية ،القاهرة، مجهورية مصر 

 العربية.

ساء األقسام األكادميية لتطبيق مدخل إدارة املعرفة م(، أدوار رؤ5101حممد، أشرف،)

، عدد خاص ، اجمللد الثاني، 08باجلامعات املصرية ، ولة العلوم الرتبوية ، اجمللد 

 جامعة القاهرة ، مجهورية مصر العربية.

( ، إدارة املعرفة يف اجلامعات احلكومية باململكة العربية السعودية 5102املطلق، تركي،)

 قرتح، جامعة حائل ، اململكة العربية السعودية.منوذج م–

م(، توصيات 5104مؤمتر االقتصاد القائم على املعرفة ودروه يف التنمية الوطنية،) 

/ 4/ 52 -54م املوافق 5104/ 4/ 52-54املؤمتر الذ  عقد بالرياض يف الفرتة من 

تخطيط وبرنامج ها ، عقد بالتعاون مابني وزارة اخلارجية ووزارة االقتصاد وال0422

 األمم املتحدة بالرياض.

م.سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية . اللجنة العليا 0221وزارة املعارف.

 لسياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية،الرياض:وزارة املعارف.

بعض  (، دراسة مقارنة لتطبيقات إدارة املعرفة يف5102أبوعليوة ،نهلة ، والشني، حممد،)

املؤسسات اجلامعية اآلسيوية وإمكانية اإلفادة منها يف مصر واملنطقة العربية،ولة 

 518- 0024، فرباير،ص ص 22، العدد 04الرتبية ، السنة 

نظرياته وأسسه –م(.القياس النفسي والرتبو  0222الطرير ، عبد الرمحن.)

 وتطبيقاته، الرياض، مكتبة الرشد.

، وزارة 4ولس التعليم العالي واجلامعات ولوائحه ،ط،نظام 5102وزارة التعليم،

 555التعليم،الرياض، اململكة العربية السعودية، ص
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