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 شكر و تقدیر

 

  والمرسلین:والصالة والسالم على سیدنا محمد أشرف الخلق ، الحمُد هللا رب العالمین 

وكما أوجه شكرًا خاصًا  ،أشكر اهللا تعالى على ما أنعمه علي بتحقیق هذا العمل المتواضع      

لألستاذ الدكتور الفاضل عبدالجبار البیاتي على ما قدمه لي من إشراف و توجیهات وحرصه الدائم 

واإلرشادات إلتمام هذا فكان حریصًا كل الحرص على تقدیم النصائح  ،على متابعة إعداد الرسالة 

العمل. كما أتوجه بالشكر إلى األساتذة األفاضل أعضاء هیئة التدریس بتفضلهم بمناقشة هذه 

مة عطاء أرائهم ومالحظاتهم القیّ وال یوفتني أیضًا التوجه بالشكر لكل من قدم لي ید  ،الرسالة وإ

أعضاء هیئة التدریس والعاملین من ، العون وأسهم في تقدیم المعلومات الالزمة إلتمام هذا العمل

  في الجامعات و في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي.
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  اإلهداء
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  إلى من آثروني على أنفسهم إلى أغلى ما بالوجود
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  ..ومن وقفوا بجانبيإلى من عشت معهم أجمل ذكریاتي..

خواني   أختي وإ

  

  إلى أختي التي لم تلدها أمي التي وقفت بجانبي وساعدتني 
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درجة تطبیق رؤساء األقسام األكادیمیة في الجامعات األردنیة إلدارة المعرفة وعالقتها بدرجة 

  إدارة التغییر من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس

  إعداد

  تسنیم طه الصمادي

  إشراف

  األستاذ الدكتور عبدالجبار توفیق البیاتي

  الملخص

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى درجة تطبیق رؤساء األقسام األكادیمیة في الجامعات األردنیة      

وتكونت عینة  ،إلدارة المعرفة وعالقتها بدرجة إدارة التغییر من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس

ویر أداتین وقد تم تط ،إناث (56)ذكور و  (134)منهم  ،عضو هیئة تدریس(190) الدراسة من 

وتوصلت ، لجمع معلومات الدراسة وهما: األول إستبانة إدارة المعرفة والثانیة إستبانة إدارة التغییر

  الدراسة لمجموعة من النتائج وكان من بینها :

أن درجة تطبیق رؤساء األقسام األكادیمیة في الجامعات األردنیة إلدارة المعرفة من وجهة نظر  - 1

  كانت متوسطة. أعضاء هیئة التدریس

أن درجة ممارسة رؤساء األقسام األكادیمیة في الجامعات األردنیة إلدارة التغییر من وجهة  - 2

  نظر أعضاء هیئة التدریس كانت متوسطة.

بین درجة تطبیق رؤساء ) α≥0.05(وجود عالقة إیجابیة دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة  - 3

  األردنیة إلدارة المعرفة وبین درجة إدارة التغییر.األقسام األكادیمیة في الجامعات 

 لدرجة تطبیق رؤساء األقسام  ) α≥0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  - 4
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ووجود فروق ذات داللة  ،األكادیمیة في الجامعات األردنیة إلدارة المعرفة تعزى لمتغیر الجنس

والرتبة األكادیمیة لصالح فئة  ،الح الجامعات الحكومیةإحصائیة تعزى لمتغیر السلطة المشرفة لص

  أستاذ.

لدرجة ممارسة إدارة التغییر من  )α≥0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  - 5
ووجود فروق ذات داللة إحصائیة تعزى  ،قبل رؤساء األقسام األكادیمیة تعزى لمتغیر الجنس

  والرتبة األكادیمیة لصالح فئة أستاذ.  ،الجامعات الحكومیةلمتغیر السلطة المشرفة لصالح 
  
  
  

  الجامعات.،إدارة التغییر ،كلمات مفتاحیة : إدارة المعرفة
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Abstract 
 
     This study aimed at investigating the degree of applying Knowledge 
Management by Academic Departments Heads in Jordanian Universities 
and its relation to the degree of change management from faculty staff 
members’ point of view.  
     To achieve this objective a stratified random sample was drawn 
consisted of (190) faculty members’ (134) males and (56) females Tow 
instruments were developed to measure the knowledge management and 
change management variables, Validity and reliability of the two 
instruments were achieved. 
     Some results of the study were as follows: 
1. The degree of applying knowledge management by academic 
departments heads in Jordanian Universities from faculty staff members’ 
point of view was medium. 
2. The degree of practicing change management by academic departments 
heads in Jordanian Universities from faculty staff members’ point of view 
was medium. 
3. There was a positive significant relationship between the degree of 
applying academic departments heads in Jordanian Universities of 
knowledge management and the degree of change management. 
4. There were no significant difference at the level (a≤0.05) for the degree 
of applying knowledge management by academic departments heads in 
Jordanian universities attributed to sex variable, and there were significant 
differences attributed to scientific rank in favor of professor category, and  
attributed to supervised authority variable in favor of government 
universities. 
5. There were no significant difference at the level (a≤0.05) for the degree 
of practicing change management by academic departments heads in 
Jordanian universities attributed to sex variable, and there were significant 
differences attributed to scientific rank in favor of professor category, and  
attributed to supervised authority variable in favor of government 
universities. 
Keywords:Knowledge management,Change management,Universities.
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لاألوَّ  لُ ْص الفَ   
هاتُ یَّ وأهمَّ  ةِ راَس الدِّ  ةُ خلفیّ   
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 لاألوَّ  لُ ْص الفَ 

  هاتُ یّ مِّ أهَ  و ةِ راَس الدِّ  ةُ یّ لفِ خَ 

  ةمَ قدِّ مُ 

عود نجاح القسم األكادیميّ       ، وما یمتلكه من لى رئیس القسم األكادیميفي الجامعات إ یَ

ة على جمیع المستویات األكادیمیّ  ،تسییر ُأمور القسمتساعده على  ،قدراتمو  ،وكفاءات ،مهارات

عَ إذ ؛ ةة والتعلیمیّ واإلداریّ  همًا رئیس القسم ُعنصر  دُّ یُ   .في الجامعة والتنظیم اإلدارّي  ،في التعلیم اً مُ

مثل القیادة الوسطى في الجامعة إنَّ رئیس القسم األكادیمّي       عمل على ضمان سیر  ،یُ فهو یَ

نَّ إدارته للقسم األكادیميّ  ، (Lindholm,1999)ة لحیاة الجامعةاإلدارة الیومیّ   اً حیویّ  اً جزء تُعد وإ

ومستقبل الجامعات یعتمد على وجود  .فیه سیر العمل الیوميَّ  فير قرراته تؤثّ  كما أّن  ،لنجاح القسم

واألدوار التي ات یقوم بمجموعة من المهمَّ ف ،(Morris,2008) ة فعَّالة في القسمقیادات أكادیمیَّ 

إدارة  :ومنها ،ةة والتعلیمیَّ عملیة التربویَّ وأهداف ال ،وتحقیق أهداف الجامعة ،تسهم في نجاح القسم

 المعرفة.

ف فاركاس       ة التي مجموعة من العملیات المعرفیَّ  :إدارة المعرفة بأنها ،(Vargas,2011) عرّ

والوصول إلى تحقیق أهداف  ،وتحسین األداء ،لغایة تحقیق التطور ؛توظیفها في المنظمات یتمُّ 

  مة. المنظّ 

ظهور و  ،في جمیع المجاالت نتیجة التطور ؛یاتمات مجموعة من التحدّ المنظّ  اجهتقد و لو      

حتى تتمكن من مواجهة  ؛هها نحو إدارة المعرفةفأدى ذلك إلى توجُّ ، جدیدة راٍت ومتغیّ  مفاهیمَ 

ُز في  ،یات الجدیدةالتحدّ  ا منها للوصول إلى اإلبداع والتمی   ).2015،اإلداء واإلنتاج(الطاهروسعیً
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هم عامالً  هذه المجتمعات عدوتُ . معرفةلل هاز بإنتاجظهرت مجتمعات المعرفة التي تتمیّ ف      في  اً مُ

فیها بناء  یتمُّ  ،ناسبةمُ  مٍ تعلُّ  تعمل على توفیر بیئاِت ف ،والماليِّ  ل الفكريِّ رأس الما ونموّ  ،اإلنتاج

مین وبین المتعلّ ة التعلیم والتعلُّم بین الة في عملیّ ع على المشاركة الفعَّ جِّ شوتُ ، المعرفة

ّ النجاح واال المعرفة من متطلباِت أصبحت ف )،2013،(عليبراءالُخ  بعد اقترانها  اً خصوص ،ةستمراری

المعلومات  من حیثُ  واألسرعِ  األكبرِ  النافذةِ  وظهور شبكة اإلنترنت ،م التكنولوجيِّ مع التقدُّ 

  ).2007،والمعرفة(نجم 

ا التعامل مع إّن        قدرة على مالللفشل في حال عدم  اً أو سبب ،للتطور اً سببأن یكون المعرفة إمّ

ة إدارة المعرفة .إدارتها وتنظیمها نا تَبرز أهمیّ قدم وأثرها الفعَّال في تحقیق النجاح والتّ  ،ومن هُ

نظّ  لنجاح  اً ممه اً وُعنصر  ،عمل جدید نموذَج أتُمثل إدارة المعرفة ولذلك  )؛2007،ملكاويالمات (للمُ

اتهاإذ  ،المنّظمات ّن  ،(Davenport&Prusak,2000)اعتمدت على المعرفة في جمیع عملیّ  وإ

 ،ن معلوماٍت لدیها مِ  ما كلِّ باالستفادة ِمن  ماتمن إدارة المعرفة هي قیام المنظّ  الفكرة األساَس 

مات ذات األثر الفعَّال في نجاح المنظّ كار الحدیثة األف من أهمّ فهي  ،وخبراٍت  ،ومهاراٍت  ،ومعارٍف 

  .)2009،(الظاهروالمؤّسسات 

 اً سبب إدارة المعرفة تُعدُّ  إّن ف ، من المؤّسسات التربویة رئیساً  اً جزء عدتُ  الجامعات إّن  إذ وحیث     

 وسیلة إداریة حدیثة للتكیُّف مع متطلبات العصر،، و ةالتربویّ فهي تمثل عصب المؤّسسات . لتطورها

تغیرات البیئیَّ واال ،اقدرتها على تحقیق أهدافهم تعمل على زیادةإذ  ة بشكل ستجابة للمُ

ها في ذلك ا). وقد یعود نجاحه2013فعَّال(علي، اتخذت من إدارة المعرفة فلسفة ورؤیة قد  إلى أنّ

تثمار معرفة العاملین وركزت على اس ،إدارة المعرفة بالشكل الصحیحوفهمت  ،لها ةاستراتیجیّ 

بداعاتهم، عرفة أّن الماعتبرت  و، ة فیهة أساسیّ فأدركت ضرورة االهتمام بإدارة المعرفة كعملیّ  وإ

ّن  ،یر المتسارعصف بالتغم یتَّ ة لعالَ واإلبداع هما القیمة الرئیس ة زة التنافسیَّ إدارة المعرفة تحقق المیِّ  وإ
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عدُّ الذكر أستمرار. ومن الجدیر بوضمان اال  السبیل األهمّ  ّن تطبیق إدارة المعرفة في المؤّسسات یُ

والحصول  ،تولید المعرفةإلى  ساِت المؤّس  هفتوجُّ  ،للوصول إلى التمیُّز والریادة في العصر الحالّي 

مرحلة وصولها إلى سیؤدي إلى  ،ونشرها على كافة المستویات اإلداریة فیها ،وتوظیفها، علیها

  ).2013،التمیُّز(همشري

سات التعلیم إدارة المعرفة ونشاطاتها في مؤّس  أّن إلى  ،(Rowley,2000)أشارت رولي و     

        ،وأعضاء هیئة تدریس ،لكه من موظفینتللجامعات وما تم دَّ فال بُ  ؛ستوى المطلوبالعالي لیست بالمُ 

داو  ین ودورها كأساس للتنمیة، وبذلك تحتاج الجامعات إلى إداریِّ  ،إدارة المعرفةیة همّ أ إدراك ،ینریِّ إ

في استمرار لما للمعرفة من دور و  ،یة رأس المال الفكرّي همّ ألو  ،ة إدارة المعرفةن مدركین ألهمیّ واعی

نشاء جیل صالح ،تلبیة حاجات المجتمعب الجامعات قیام  .ة للتعلیموتلبیة حاجات السوق العالمیّ  ،وإ

ب منها أن تتجاوب مع التغییر الحاصل یتطلّ ، فإّن ذلك وحتى تستفید الجامعات من إدارة المعرفة

 .والعالميِّ  في المجتمع المحليِّ 

ف إدارة التغییر       هابوتُعرّ م، إدارة للُجهد المخطَّ  :أنّ  ،وذلك لغایة تحقیق أهداف التغییرط والمنّظ

ة المتاحة  ،ةالسلیم لجمیع الموارد البشریّ  عن طریق التوظیف العلميّ  ة والفنیّ واإلمكانات المادیّ

  ).2004،(عماد الدینةللمؤّسسة التعلیمیّ 

عَ و        ستمرةالتغ دُّ یُ "إّن الشيء الوحید الذي الیتغیر هو  :االجتماع یقول علماءف ،ییر حالة مُ

 ،إلى وضع جدید یختلف عن السابقنتقال من الوضع الراھن حركة االیوضح فھو  ،التغییر نفسه"

 اً رتباطیرتبط التغییر او  ،نمعیّ  ف عند حدٍّ تتوقّ  دون أْن  ،صف بالدیمومةمن الظواهر التي تتَّ  وُیعد ُّ

ّن إخضاع ،مع الزمن اً وثیق ، والتجریب ،والضبط ،والبحث العلميِّ  ،لوظائف اإلدارة المختلفةه وإ

سهم ة  ،جاههتكبیر في السیطرة على ا إلى حدّ  یُ   . )2007،(الصیرفي حدوثهوكیفیّ
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جعلت البیئة في  ،م التكنولوجيِّ والتقدُّ  ،وظهور ثورة المعلومات ،ةة والتقنیّ إّن التطورات العلمیّ      

 فرضت إذسات والمجتمعات واألفراد، مات والمؤّس جمیع المنظّ  فيرت وأثّ  ،ومتالحق ستمرّ ر مُ تغیّ 

نَّ ي تدعو إلى إحداث هذا التغییر، واألسباب الت ،وتوضیح األهداف ،علیهم التغییر هذه التحّدیات وإ

صالح المواطن ال إعداد في  ما یقوم به من دور كبیربه، لِ  هو أكثر األنظمة تأثراً  تربويَّ النظام ال

فحتمت هذه  ).2007(الحریري، وتلبیة متطلباته ،احتیاجاته الذي یعتمد علیه المجتمع لسدِّ 

وتسهم في  ،تختلف عن الطرق القدیمة جدیدةٍ  وآراءٍ  واألفراد الظهور بأفكارٍ  التحّدیات على اإلدارة 

 ،رتقاء بمستوى األداءواال  بأسباب التقّدم الحضاريِّ  اً وذلك أخذ ،إدارة المواقف والظروف الجدیدة

دركة ألهمیّ  أصحاِب  فهي تحتاج إلى أفرادٍ  رة واعیة مُ  ؛ال یقبلون بالواقع الحالّي  ،ة التغییرعقول نیّ

ى حتّ  ؛ة لإلداریین والعاملین في المؤّسساتساسیّ هارة إدارة التغییر من األمور األوبذلك یكون تعلُّم م

  ).2006،نوا من مواجهة تلك التحّدیات(العطیاتیتمكّ 

عدُّ       ّن التغییر في هو تجدید لصالح األفراد والمجتمع، و  ،ة اإلصالحوسیلة لعملیَّ  التغییر ویُ وإ

إلى والتطویر من الحالة القائمة ،في الفكر والممارسات واإلجراءات هو إیجابّي  النظام التربوّي 

دة تنطلق من الواقع والتخطیط للمستقبل وفق خطة متجدِّ  ،ویكون عن طریق دراسة الواقعألحسن،ا

). 2008(الجوارنة،وصوص،ختصاصواال مة من أهل الخبرةوالدراسات المقدَّ  ،الظروفو واإلمكانات 

التحّدي الذي یواجه  ّن وأ، راد أنفسهمولألف، ّن التغییر یحدث عن طریق األفرادأ مما یجدر ذكرهو 

ة وكیفیّ  ،ساتفي بیئة تلك المؤّس  ةالحاصل اتر في التغی یتمثلة سات التربویّ ین في المؤّس اإلداریّ 

التطورات الحدیثة  وكلُّ  ،تصاالتأصبحت تكنولوجیا المعلومات واالقد ف ،رمع هذا التغیالتعامل 

  ).2011(الحریري،ین اإلداریّ ال یتجزأ من عمل  اً جزء

 أصبح التغییرف ،نظمةة لإلدارة الفّعالة في المالمالمح الحیویّ  ة إدارة التغییر أحدَ أصبحت عملیّ و      

نَّ بقاء  ،ةة اإلداریّ عناصر العملیّ  ن أهمّ م التغییر كما أصبح. )2001(هوسي، فیها واضحةً  سمةً  وإ
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 ،وتوجیه التغییر ،قدرتها على إدارة التغییرمة ونجاحها وتقّدمها یعتمد على سات التربویّ المؤّس 

  . )2012،بشكل یُساعدها على تحقیق أهدافها(المسَّاد ،وضمان قبول األفراد للتغییر

وتزداد الحاجة إلیها كلما زادت الحاجة إلى  ،ةمن المداخل اإلداریة المهمّ إدارة التغییر تُعد ف     

ة من خصائص النظم فالتغییر خصیصة أساسیّ  ،ضرورة مواكبة التعلیم للظروف واألحداث المختلفة

في حاجة مستمرة   -مثل الجامعات -ة سات التربویّ فالمؤّس  . شيء قابل للتغییر فكلّ ، ةجتماعیّ اال

 فإّن  ،وبذلك. ة في النظام التعلیمّي ة والخارجیّ رات الداخلیّ ف مع المتغیّ حتى تتكیّ  ؛غییرإلدارة  الت

األفراد  في سلوكلما له من تأثیر  ؛ ن في الجامعاتیین التربویّ مة اهتمامات اإلداریّ التغییر في مقدّ 

 ةوتحقیق األهداف التربویّ  ،بقاء والنمو والتطورال فيمن أثر كبیر  ولما له ،والجماعات

  .)2012،(بربخ

ة كلّ  ،ا تقدمممّ        دارة التغییر لتقدّ  یتبیَّن مدى أهمیّ  ةالمؤسسات التربویّ م من إدارة المعرفة وإ

ن درجةوقد وجدت الباحثة أنّ . وتطورها ة تطبیق رؤساء األقسام األكادیمیّ  ه ال توجد دراسات تبیّ

لذلك جاءت هذه الدراسة لتبیّن درجة تطبیق رؤساء األقسام  ؛وعالقتها بإدارة التغییر ،إلدارة المعرفة

من وجهة نظر  ،وعالقتها بدرجة إدارة التغییر ة إلدارة المعرفةة في الجامعات األردنیّ األكادیمیّ 

  أعضاء هیئة التدریس.

  

  ةاَس رَ الدِّ  ةُ لَ كِ شْ مُ 

اتات ومهمسؤولیّ  على رئیس القسم األكادیمّي  تقع      ع بمجموعة ب منه أن یتمتّ تتطلّ ، عدیدة  مّ

ة وتحقیق األهداف التربویّ  ،ماتهعلى تنفیذ مه اً وقادر  ،اً حتى یكون ناجح ،من المهارات والخصائص

ّن  ،ةوالتعلیمیّ  ن مالتي أصبحت متها تطبیق إدارة المعرفة قدرات متعددة في مقدّ معه بمهارات و تمتُّ  وإ
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 وحلِّ ، وصنع القرارات ،ةة التربویّ لما لها من تأثیر كبیر على العملیّ ؛ اً ة جدمهمّ  ،لعصرمتطلبات ا

 .اتالمهمّ وعلى تنفیذ  ،المشكالت

ین الیوم تتمثل في  إّن المشكلة      د ومع التعدُّ  ،مع المعرفة ة التعامل الذكيّ كیفیّ التي تواجه اإلداریّ

 دراسة ماكارثي وأشارت ).2013،(عليهاوحفظ المعرفة دلالكبیر والهائل في طرق تبا

(McCarthy,2006)،  أّن و  م،م والتعلیعلى تحسین عملیة التعلّ إدارة المعرفة قد تعمل  إلى أّن 

 .ة البحث العلمّي سات التعلیم العالي على عملیّ تطویرها یسهم في مساعدة العاملین في مؤّس 

التي ، )2009( دراسة كراسنة والخلیليك إدارة المعرفة عنأجریت العدید من الدراسات  لقدو      

سات على قدرة المؤّس مدعم  فيته ألهمیّ  ؛ع في دراسة مفهوم إدارة المعرفةضرورة التوّس بأوصت 

ه أنّ ب ،)2009( خباش كما أوصت دراسةة. ز واإلبداع واالستمرار في عصر الثورة المعلوماتیّ التمیّ 

دارة  ،ما بین المفهومین الجدیدین: إدارة المعرفة م الدور التكامليّ قیّ إجراء دراسات تُ  من الضرورّي  وإ

التي  ،)2010دراسة الظفیري ( منها ،أجریت العدید من الدراسات عن إدارة التغییركما و  التغییر.

خضاع المعلّ  ،المدارستطبیق برامج التغییر في  علىبتشجیع المدیرین  أوصت ة برامج تثقیفیّ لمین وإ

. وأوصت المدارسوتركز على إبراز دورهم في إنجاح جهود التغییر في ، ة التغییرن لهم أهمیّ تبیّ 

ة سات تربویّ على مؤّس إدارة التغییر  عن) بضرورة إجراء دراسات مماثلة 2007دراسة األصبحي (

  أخرى.

دارة التغییر   -حسب علم الباحثة - لعدم وجود دراسات أخرى ونظراً       تناولت إدارة المعرفة وإ

ولكون أعضاء هیئة التدریس هم أقرب إلى رؤساء  ،ة في الجامعاتلدى رؤساء األقسام األكادیمیّ 

فإنَّ الحاجة أصبحت  ،نیْ رَ في مدى أدائهم لهذین المتغیِّ  ،بإمكانهم تقیمیهم إذ، ةاألقسام األكادیمیّ 

درجة تطبیق  التعرف إلىولذا فإنَّ مشكلة هذه الدراسة تمثلت في ، ماّسة لدراسة هذا الموضوع
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من  وعالقتها بدرجة إدارة التغییرة، ة إلدارة المعرفة في الجامعات األردنیّ رؤساء األقسام األكادیمیّ 

  .هیئة التدریسوجهة نظر أعضاء 

  ا:َه تُ لَ ئِ و أْس  ةِ اَس رَ الدِّ  ُف دَ هَ 

ة في الجامعات هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء درجة تطبیق رؤساء األقسام األكادیمیّ      

من وجهة نظر أعضاء هیئة  ،وعالقتها بإدارة التغییر ،ةاتهم األدائیّ ة إلدارة المعرفة في مهمّ األردنیّ 

  وضع األسئلة األتیة: تمَّ  ،ولتحقیق هذا الهدف .التدریس

من وجهة  ،ة إلدارة المعرفةة في الجامعات األردنیّ ما درجة تطبیق رؤساء األقسام األكادیمیّ  - 1

  نظر أعضاء هیئة التدریس؟

من وجهة  ،ة إلدارة التغییرة في الجامعات األردنیّ ما درجة ممارسة رؤساء األقسام األكادیمیّ  - 2

  نظر أعضاء هیئة التدریس؟

بین درجة تطبیق رؤساء  ،)a≤0.05ة عند مستوى (هل توجد عالقة ذات داللة إحصائیّ  - 3

 وبین درجة ممارسة إدارة التغییر؟ ،دارة المعرفةة إلة في الجامعات األردنیّ األقسام األكادیمیّ 

في استجابات أعضاء هیئة  ،)a≤0.05ة عند مستوى (هل توجد فروق ذات داللة إحصائیّ  - 4

تعزى ، ارة المعرفةة إلدة في الجامعات األردنیّ جة تطبیق رؤساء األقسام األكادیمیّ التدریس في در 

  ة؟والرتبة األكادیمیّ  ،والسلطة المشرفة ،لمتغیرات الجنس

في استجابات أعضاء هیئة  ،)a≤0.05ة عند مستوى (هل توجد فروق ذات داللة إحصائیّ  - 5

ة ة في الجامعات األردنیّ رؤساء األقسام األكادیمیّ ل بَ التدریس في درجة ممارسة إدارة التغییر من قِ 

  ة؟تبة األكادیمیّ والرُّ  ،والسلطة المشرفة ،تعزى لمتغیرات الجنس
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  ةاَس رَ الدِّ  ةُ یَّ مِّ أهَ 

هذه  فإّن  ،من حیث الجانب النظرّي ف .: نظرّي وعمليء جانبینوْ ة هذه الدراسة في َض تنبثق أهمیّ     

كما ،  هاونجاح هاوتطور عمل الجامعات م ن لهما األثر الكبیر على تقدّ یْ رَ دراسة متغیِّ  الدراسة تناولت

 ّ ة ةخاّص  ةإلى المكتبة األردنیّ  اً جدید اً نظریّ  اً أدب ها ستضیفأن شأن ، في ةعامّ ، والمكتبة العربیّ

دارة التغییر.وهما إدارة المعرفة، و ة، ي الدراسرَ متغیِّ    إ

ا من الو        ق ما یأتي:فإنَّ هذه الدراسة یمكن أن تحقِّ  ،التطبیقّي  جانبأمّ

تطبیق ب عملهملالهتمام في  ،ةل أن تفید نتائج هذه الدراسة رؤساء األقسام األكادیمیّ من المؤمَّ  - 1

  في تطویر عملهم في هذین المجالین. ،وممارسة إدارة التغییر ،إدارة المعرفة

فید نتائج هذه الدراسة رؤساء ؤمَ یُ  - 2 ات عند ترشیحهم لرؤساء ل أن تُ الجامعات وعمداء الكلیّ

دارة التغییر.ر شرط اإللمام بإدارة المعرفة و وذلك بتوّف  ،ةاألقسام األكادیمیّ    إ

یمكن أن تفید نتائج هذه الدراسة المسؤولین في وزارة التربیة والتعلیم العالي والجامعات في  - 3

دارة التغییر.ي الدراسة في رَ ة حول متغیِّ تنظیم دورات تدریبیّ    إدارة المعرفة وإ

  

  ةاَس رَ الدِّ  اُت َح لَ طَ ْص مً 

جرائیّ تعریفهما مفاهیمیّ  وقد تمّ  ،ن أساسینیْ اشتملت هذه الدراسة على مصطلَح       على النحو اً ًا وإ

  اآلتي:

 ،مة على تولید المعرفة والحصول علیهاات والنشاطات التي تساعد المنظّ : " هي العملیّ المعرفة إدارة

وتحویل المعلومات والخبرات التي  ،ونشرها ،واستخدامها ،وتنظیمها ،هااختیارُ  وذلك من حیثُ 

جراءات العمل ،كاتخاذ القرارات ،ة المختلفةتوظیفها في أنشطتها اإلداریّ  و ،مةتمتلكها المنظّ     ، ووإ
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  .)2007،74،الملكاوي("ستراتیجّي التخطیط اإل

نة من أعضاء هیئة یّ حصل علیها أفراد الع: الدرجة التي  هابأنّ إدارة المعرفة  فعرَّ فتُ  ،إجرائیاً  اوأمّ 

  الباحثة في مجال إدارة المعرفة. ستبانة التي أعدتهاالتدریس في اال

في بعض أهداف ، ط لهاخطَّ مُ  ،أو إضافة ،أو إلغاء ،أو تعدیل ،ة تبدیلعملیّ "هي : التغییر إدارة

ات والموارد أو في اإلمكان ،قیم واتجاهات األفراد والجماعات فیهافي أو  ،سات وسیاساتهاالمؤّس 

 ؛ویستجیب لها المدیرون بأشكال وطرق مختلفة ، ووسائله هوطرقالعمل أو في أسالیب  ،المتاحة لها

  .)1998،338تها"(اللوزي،، وتحقیق كفاءساتة أداء هذه المؤّس لزیادة فاعلیّ 

نـة مـن أعضـاء هیئــة حصـل علیهـا أفـراد العیّ : الدرجــة التـي هـابأنّ  إدارة التغییـر فعـرَّ فتُ  وأمـا إجرائیـا،

 الباحثة في مجال إدارة التغییر. ستبانة التي أعدتهاالتدریس في اال

  

  ةاَس رَ الدِّ  ودُ دُ ُح 

ة ة والحكومیّ ة الخاّص اقتصرت هذه الدراسة على أعضاء هیئة التدریس في الجامعات األردنیّ       

انفي   . م2016/7201 من العام الجامعّي  ،األول وذلك في الفصل الدراسّي  ،العاصمة عمّ

  

  ةاَس رَ الدِّ  اُت دَ دِّ َح مُ 

في  وثباتهما ستبانتین المستخدمتینراسة یتوقف على مدى صدق االإّن تعمیم نتائج هذه الد      

نتائج  االستبانتین. كما أّن نة على تلك ة ودقة استجابة أفراد العیّ وعلى مدى موضوعیّ  ،هذه الدراسة

المماثلة لهذا األخرى المجتمعات على و  ، م إال على مجتمع هذه الدراسةعمَّ لن تُ  هذه الدراسة

  المجتمع.
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انيالثَّ  لُ ْص الفَ   

ةبقَ اِ السَّ  اُت اَس رَ الدِّ وَ  يُّ رِ ظَ النَّ  ُب األدَ   
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يانِ الثَّ  لُ ْص الفَ   

ةبقَ اِ السَّ  اُت اَس رَ الدِّ وَ  يُّ رِ ظَ النَّ  ُب األدَ   

  

دارة التغییر ،إدارة المعرفة :وُهما ،ي الدراسةرَ بشأن متغیِّ  تناول هذا الفصل األدب النظريَّ        ،وإ

فیما یأتي و  .ة منهاة واألجنبیّ العربیّ  ،للدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع اً عرضن كما تضمّ 

  عرض بذلك:

  

: األدَ أوَّ   يُّ رِ ظَ النَّ  ُب ًال

 ،إدارة المعرفة ومفهومُ  ،المعرفة نشأةُ  من حیثُ  ،إلدارة المعرفة عرضاً  ن األدب النظريُّ تضمَّ      

تها  ،إلدارة التغییر اً كما تضمَّن عرض  ،باتهاومتطلّ  ،قات تطبیقهاومعوِّ  ،وفوائدها ،وعناصرها ،وأهمیّ

 ،وعوامل نجاحها ،تهاوأهمیَّ  ،وخصائصها ،وأھدافھا ،ومفهوم إدارة التغییر،التغییر مفهومُ  من حیثُ 

  عرض بذلك: وفیما یأتي  .تهاقاومعوّ 

  

  ة:فَ رِ عْ المَ  ةُ ارَ إدَ 

  على ما یأتي: واشتملت

  ة:فَ رِ عْ المَ  ةُ أَ شْ نَ 

نذ القِ       عرف باسم "العلم" ،مدَ إّن المعرفة معروفة وموجودة مُ صطلح قدیم كان یُ فكان   ،فهي مُ

ة ت الدعوة ن. ولقد  وردبها اإلنسا العصور والمراحل التي مرّ  جمیعفي  ،امتدادها منذ بدء البشریّ

إقرأ باسِم ربِّك الذي ﴿ :تعالى ،منها قوله ،كثیرة وآیاٍت  ن الكریم في مواضعَ المعرفة في القرآإلى 
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دة ومستمرة، ة ومتجدِّ رات واضحة على أّن المعرفة ممتدَّ جمیعها جاءت كمؤشِّ و  ،)1،(العلق﴾خلق

  ). 2010،والمشاقبة،المعرفة(البطاینةي طلب العلم و ف والسعي المستمرِّ  روتدعو إلى التفكُّ 

ت المعرفة في مراحلَ       وهي على النحو  ،رهال المعرفة وتطوُّ من خاللها تحوُّ  تمّ  ،عدیدةٍ  ولقد مرّ

  ) :2013،كما ذكرها (علي ،اآلتي

  ل للحكمة.عصر التنویر: في هذا العصر كانت المعرفة لغایات التنویر والتوصُّ   .1

  ه للمعرفة من خالل تطبیقها والعمل بها.: وفیه كان التوجُّ . العصر الصناعيُّ 2

تجاه متمثل بفهم ساد فیه اإذ ، المعرفةبهتمام بشكل كبیر اال . عصر المعرفة: في هذا العصر تمّ 3

تعمقة فأصبحت، والتعامل معها ،المعرفة دارة ، و ظاهرة مستقلة تحتاج إلى معالجة مُ   واعیة حكیمة.إ

ة إلى نقلة ر التكنولوجّي التطوّ  قد أّدىو       زدادت فا، في طریقة األداء والعمل في المنظمات نوعیّ

نظّ وبذلك توّج ، الحاجة إلى المعرفة في العمل ت بها بشكل كبیر في  ،مات نحو المعرفةهت المُ وأهتمّ

الیوم أصبح یتعامل مع صناعات م العالَ  أّن  Druckerم بیتر داركرورأى العالِ  .جمیع النواحي

ِ  ،أداتها العقل البشريُّ ة، و تها األولیّ ر البیانات مادّ عتبَ ة تُ معرفیّ    ).2013، ها(القهیويواألفكار منتجات

نهم من والتي تمكِّ ، یوجد في عقول األفراد من خبرات وتجارب وقیم ما :هاف المعرفة بأنّ وتُعرَّ      

ّ  وتولید ،استعمال المعلومات نظّ  اً تنافسی اً تضیف موردل وتطویرها ةأفكار إبداعی ز المُ مة عن یمیّ

وهي مجموعة  )،2010،والمشاقبة،(البطاینة مةم للمنظّ مما یساعد على زیادة األداء والتعلّ ، اآلخرین

والتي تعمل على تزویدهم ببیئة مناسبة  ،من الخبرات والقیم والمعلومات الموجودة لدى األفراد

لتحقیق الكفاءة واألهداف  ،ةقدرات العملیّ مفیؤدي ذلك إلى تطویر وتحسین ال ،واستخدامهالدمجها 

  .)2013،ل عثمان(آ

فها العلي    یمتلكه األفراد والمنظمة من  عبارة عن ما ابأنه (2009) ،والعمري ،والقندلجي ،وعرّ

ن الملكاوي وقدرات والمعلومات.موالمهارات وال مزیج من الخبرات المعرفة هي "  ) أّن 2007،30( بیّ
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ر والتبصُّ  ،ة المزاوجة مع المهارات واألفكارمع إمكانیّ  ،االستخدام الكامل للمعلومات والبیانات

تنظیمها  معلومات تمّ  هابأنّ  ،(2008)فها الزیادات والدوافع الكامنة في الفرد". كما عرّ  ،والحدس

  تحلیلها وتطبیقها. تمّ  مفهومةً  معلوماٍت  وتعد ،مشكلة ما ستخدام في حلّ بحیث تكون قابلة لال

  

  ة:فَ رِ عْ المَ  ةِ ارَ إدَ  ومُ ُه فْ مَ 

إدارة   أّن إّال  ،مدَ فالمعرفة هي علم واختصاص معروف منذ القِ  ؛إدارة المعرفة موضوع مهمّ  إنَّ      

والتاسع عشر.  عشر الثامن ینة في القرنوتعود إلى الثورة الصناعیّ  ،احدیثة نسبیً  تُعدالمعرفة 

رأس إلى المحاولة لتسخیر  ،من تطبیق التكنولوجیا ،شيء لوصف كلِّ م مفهوم إدارة المعرفة یستخدو 

 تتعلق فهي بشكل ملحوظ بدأ االهتمام بإدارة المعرفةف .مةفي المنظّ  هواالستفادة منالمال الفكري 

عرف م مابتعلّ  لى مجال ثم انتقلت إ .(Sallis&Jones,2002)زق وممیّ بشكل خالّ  واستخدامه ،یُ

وارتفاع  وتحقیق نموِّ  ،ت إلى نجاح الشركاتفأدّ ، العمل بها وتطبیقها في المنظمات وتمّ  ،عمالاأل

 ألّن ، قدیمًا كان یجري ببطءف ،مجال التربیة والتعلیما انتقالها إلى أمّ ، المردود المادي فیها

ت تتعامل مع قضایا ، وكانة كانت تعمل في قضایا وشؤون من الصعب تنفیذهاسات التربویّ المؤّس 

مجموعة من  إلى أّن إدارة المعرفة في مؤّسسات التربیة والتعلیم واجهت ویعود السبب أیضاً  ،كبیرة

ها عدم التفرقة بین أهمّ  ولعلَّ ، في الجامعات منهاء انتقال االستفادة في بط اً كانت سبب اتالتحدیّ 

سع نطاق االهتمام اتّ  ،ومع ظهور التطورات الهائلة ،بعد ذلكو  .والمعرفة ،والمعلومات ،البیانات

 ،لنجاحل اً مهمّ  اً نصر أصبحت إدارة المعرفة ُع  إذ، سات التربیة والتعلیمبإدارة المعرفة في مؤّس 

بدأت تنتشر في و ، فأخذت مؤسسات التعلیم العالي بتطبیقها، ةة والتعلیمیّ قیق األهداف التربویّ تحلو 

فیها  تتحدثم دورات ومؤتمرات أصبحت الجامعات تنظِّ كما ، ودراساتالجامعات على شكل بحوث 
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واإلمكانات الموجودة في تلك  ،ستفادة القصوى من المعرفةلال ؛وكیفیة تطبیقها ،عن إدارة المعرفة

  .(Metcalfe,2006) الجامعات

ف سكایرم      شار إلیه في الظاهر ، )Skyrme,1997( عرّ ها  ،(2009)المُ إدارة المعرفة بأنّ

 ،وتنظیمها ،وجمعها ،ة باستحداثهاوالخاّص  ،والمرتبطة بها ،ة والواضحة للمعرفةاإلدارة النظامیّ 

ها تتطلّ  ،واستغاللها ،واستخدامها ،ونشرها  ة ة إلى معرفة تعاونیّ ب تحویل المعرفة الشخصیّ كما أنّ

فها من خالل المنظّ  یمكن تقاسمها بشكل جلّي  ها ،)2010والمشاقبة (،البطاینةمة. كما عرّ  بأنّ

 ،واختیارها ،كتساب المعرفةمات على اات التي تُسهم في مساعدة المنظّ مجموعة من العملیّ 

  مة من معلومات وخبرات لألنشطةوتحویل ماتمتلكه المنظّ  ،ثم نشرها ،واستخدامها ،وتنظیمها

  وحل المشكالت.  ،تخاذ القرارات؛ وذلك للمساعدة في ااإلداریة

فها العلي     ها2009،27(وآخرون كما عرّ إدارة المعرفة الحرجة التي تعتمد على قاعدة : ") بأنّ

ات منتظمة تتمثل في من خالل عملیّ  وتتمّ  ،والتي تهدف إلى إضافة قیمة لألعمال ،المعرفة

ا الزیادات  ،وتوزیع ،وتطویر ،وتخزین ،وتولید ،واكتساب ،تشخیص وتطبیق المعرفة في الشركة". أمّ

فها( ها2008،55فعرّ م الواعي الموجَّ : ") بأنّ نّظ من أجل  ،مة أو مؤّسسة مال منظّ بَ ه من قِ الُجهد المُ

سة، وخزن كافة أنواع المعرفة ذات العالقة بنشاط تلك المؤّس ،وتنظیم  ،وتصنیف،وجمع  ،التقاط

بما یرفع مستوى كفاءة  ،وحدات المؤسسةبین أفراد وأقسام و ، والمشاركة للتداول  وجعلها جاهزة

من خاللها  ة یتمُّ أّن إدارة المعرفة عملیّ  (2005)". وبیَّن الحجازي خاذ القرارات واألداء التنظیمّي اتّ 

 ،وتولیدها ،سة على إنتاج المعرفةة والعملیات،التي تساعد المؤّس هندسة وتنظیم البیئة اإلنسانیّ 

 ،ةتنظیمها في األنشطة اإلداریّ  حتى یتمّ  ؛وثم نقلها لألفراد في الوقت المناسب ،رهاونش ،وتنظیمها

كما  ،والتخطیط اإلستراتیجّي  ،م التنظیمّي والتعلّ  ،المشكالت وحلّ  ،ستفادة منها في صنع القراراتواال

ها نشر و ، المعرفة هي اإلدارة المسؤولة عن اكتشاف إدارة المعرفة أّن  (2016)أوضح الطهراوي 
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؛ بهدف والمحافظة علیها ،زةوالتي تسعى للبحث عن كفاءات األفراد الممیّ  ،هااستخدامو ها تخزینو 

وبیّن  وللمجتمع. األخرى ماتة للمنظّ ة وتنافسیّ تحقیق قیمة مادیّ في  ضمان نجاح المنظمة

لتحقیق المیزة مة ة التي تبذلها المنظّ أّن إدارة المعرفة هي الجهود اإلستراتیجیّ  ،)2010الملیجي(

، ورفع وتحسین ممارسات األفراد العاملین ،واستثمارهامن خالل جمع الموارد الفكریة  ،ةالتنافسیّ 

وذلك حتى  ؛ة بهانة في قواعد البیانات الخاّص واالستغالل األمثل للمعلومات المخزّ  ،مستواها

  وزیادة إنتاجیتها. ،دة األداءوْ مة إلى َج ل المنظّ تتوّص 

ف الباحثة       ات التي تقوم بها مجموعة من العملیّ ، إدارة المعرفة بأنها: في ضوء ذلك ،وتُعرّ

بداعات ،وخبرات ،تملكه من معارَف  ستفادة من جمیع مالال ،مةالمنظّ   ،ز في األداءلتحقیق التمیّ  ؛وإ

 مة. ورفع كفاءة المنظّ 

  

  ةفَ رِ عْ المَ  ةِ ارَ إدَ  ةُ یّ مِّ أهَ 

توفیر المعرفة ل تسعىفهي  ،ألهداف التي تسعى لتحقیقهاإلى اة إدارة المعرفة تعود أهمیّ      

ة تحقیق الكفاءة والفاعلیّ في  یساعد عملّي سلوك  إلىعمل على ترجمتها تو  ،مة بشكل دائمللمنظّ 

ها ،مةلمنظّ إلى تحقیق أهداف ا حیث تؤديب ،تنظیمالو تخطیط بال وذلك، مةللمنظّ  تعمل على  كما أنّ

مكاناٍت  قدراٍت متوفیر  ها على سلوك األفراد في لتنعكس جمیعُ  ،في تقنیة المعلوماِت  واسعةٍ  وإ

                   على تطویرها  ل المستمرّ والعم ،ةقدرات المعرفیّ مد من بناء الة للتأكّ لمتابعة المستمرّ با وتقوم ،مةالمنظّ 

دامتهاو  أهداف وتحقیق  ،داءمستوى األم إدارة المعرفة في رفع تسهكما  ،)2007،(الملكاويإ

ستخدمة في أعمالها والم ،المعرفة الموجودة لدیها إلىف على التعرّ مة َ تساعد المنظّ  إذ، مةالمنظّ 

ذه المعرفة ه مستوى العمل على رفع ةكیفیّ  في على مساعدتهابعد ذلك تعمل و ، وتطبیقاتها

  .)2013(القهیوي،من أجل تحقیق أهدافها ؛هاوتطویر 
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بمجموعة من  ،ماتارة المعرفة في المنظّ إدة ه یمكن إجمال أهمیّ أنّ  ،)2008ت (الزیاداى رأو       

  منها:، النقاط

 ذلك حتى تكون قادرة على مواجهةو  ؛ذاتها تجدیدلسعي إلى ل ،ماتتعمل على تحفیز المنظّ  - 1

 ّ   .ةرات البیئیّ التغی

  لتولید إیرادات جدیدة. وذلك ؛تكالیفهاتخفیض و  ،مةلمنظّ ل الداخلیة موجوداتالرفع  تعمل على - 2

  هدافها.أ وذلك لتحقیق ؛تعمل على تنسیق أنشطة المنظمة المختلفة - 3

مة على االحتفاظ باألداء الذي یعتمد على الخبرة والمعرفة، تعمل على تعزیز مقدرة المنظّ  - 4

  وتحسینه.

 ،وتطویرها ،المتوافر منها توثیقالعمل على ، و تحدید المعرفة المطلوبةتساعد المنظمة على  - 5

  وتقییمها. ا،وتطبیقه ،والمشاركة بها

  معرفة جدیدة. تولیدل ؛مةة لألفراد العاملین في المنظّ عیّ قدرات اإلبدامتعمل على تحفیز ال - 6

الة للمنظّ  دُّ تُعَ  - 7 ّ ّ إذ ، ستثمار رأس مالها الفكرّي مة الاألداة الفع ل لألفراد العاملین فیها  تسه

  إلى المعرفة المتولدة عنها. الوصول

مة في تمكین المنظّ  إسهامها عن طریق، ة افسیّ زة التنیْ على المِ  الحصولفي لمنظمات ا تساعد - 8

  مزید من اإلبداعات في طرح سلع وخدمات جدیدة.ي تبنّ من 

ستفادة من جمیع الموجودات الملموسة وغیر الملموسة، بتوفیر إطار عمل تدعم الجهود لال - 9

  ة.لتعزیز المعرفة التنظیمیّ 

  عبر التركیز على المحتوى. ،قیمة المعرفة على تعظیمتعمل  - 10

عدُّ  ثرّي  ة ومخزون معرفّي ها تقوم على إنشاء ثروة معرفیّ المعرفة إلى أنّ إدارة ة تعود أهمیّ و        یُ

 ،في العمل المعرفّي والتعاون ز األفراد العاملین على المشاركة حفّ ها تُ ، كما أنّ للمنظمة اً تنافسیّ  سالحاً 
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ها تشّج ، بحیث یصبح مسؤولیة الجمیع فیما  ،عهم على تشارك الخبرات والمعرفة والتجاربكما أنّ

 إلى . أي م المستمرّ مة إلى مراكز إلنتاج المعرفة والتعلُّ ل المنظّ في تحوّ  یساعد، األمر الذي بینهم

تزید من و  والمقدرة على التعلم، ،بتكارفي اال مةات المنظّ ترفع من إمكانیّ و المنظمة المتعلمة". "

 م الفردّي ات التعلّ دعم عملیّ تعمل على ، و والمشاركة ،والتعاون ،والمهارات ،هتمام بالتفكیر النقدّي اال

ّ  ،مساندتهاو  والجماعّي  بل الحصول على لتیسیر ُس  ؛ها تعمل على توظیف التكنولوجیاكما أن

 ).2006الداخلیة والخارجیة (الطویل،تصاالت وتسهیل شبكة اال ،المعلومات

فهي تعطي لها قیمة  ،ةسات التربویّ على بقاء المؤّس   مؤشر قوّي  إنَّ إدارة المعرفة هي      

ا تعمل على االةجوهریّ  وترفع من مستوى  ،حتفاظ بالخبرات والتجارب والمعارف والمهارات، كمّ

ها تنمّ  إلى إضافةً  ،ة األداء في المؤسسة التربویّ  ستفادة والتعلم من الخبرات ي المقدرة على االأنّ

فر من معلومات ومعارف متاحة  وتعمل على إدارة ما یتوّ  ،دةة متجدّ تجعل منها عملیّ إذ  ،السابقة

  ).2007،وحسین ،(البیالوي ستفادة منها بالشكل الصحیحواال ستثمارها؛ الداخل المؤّسسة

ة إدارة المعرفة  أّن  ،في دراسته ،)2013ل عثمان (آ ورأى      ،ة عامةسات التربویّ في المؤّس مهمّ

ویعود ذلك لعّدة ، وذلك لما لها من دور كبیر في تطویر تلك المؤّسسات ؛ةخاّص  والجامعات

ّ  اً أهمُّها أن بیئة هذه المؤّسسات تحتوي رصید، أسباب دور المهم الذي تقوم للو ،  اً كبیر   اً وفكریّ  اً معرفی

  في إعداد وتأهیل األفراد في المجتمع. هذه المؤّسسات به

 

  ةفَ رِ عْ المَ  ارةِ إَد  رُ اِص نَ َع 

ة إل       كما  .ةالتكنولوجیا والعملیّ دارة المعرفة هي اإلستراتیجیة، واألفراد، و إّن العناصر األساسیّ

  هي موضحة كما یأتي:)، 2005أوضحها الكبیسي(
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األمور التي تحدث في  لمواجهة كلّ  ؛المعرفةبع في إدارة تّ سلوب الذي یُ هي األ ،ستراتیجیةاإل -

  مة.المنظّ 

همَّ العنصر البشرّي الذي یمثَل هم  ،األفراد - فمن خاللهم تنتقل  ؛في إدارة المعرفة الجزء المُ

عادة ا تمّ تف، ةة إلى المعرفة التنظیمیّ مة من المعرفة الفردیّ المنظّ   ستخدامها. مشاركة هذه المعرفة، وإ

في إیجاد بیئة مالئمة  أسهمتفقد  ،في إدارة المعرفة اً مهمّ  اً دور  التكنولوجیا تؤدي ،التكنولوجیا -

قدرة معملت على تعزیز كما  ،االحتفاظ بها، أو أو نشرها ،واكتسابها ،تولید المعرفة تساعد على

  مات في السیطرة على المعرفة الموجودة.المنظّ 

واللتین  ،مصادر المعرفة ان من أهمّ عدّ والحرفة اللتین تُ لى توفیر المهارة سعى العملیة إت ،ةالعملیّ  -

  ة.تحقیقهما من خالل العملیّ  یتمّ 

  هي: ،ن مجموعة من العناصرأّن إدارة المعرفة تتضمّ ، ) 2010نور الدین( رأىو       

 الیساعدو  ،لون فریق عملشكّ بحیث یُ  ،مة بروح الفریق الواحدهو عمل أفراد المنظّ : التعاون. 1

  مة. أهداف المنظّ تحقیق للوصول إلى وذلك  ،في مجال عملهمبعًضا  بعضهم 

یمكن  . إذ  اً بعضبعضهم قدرات مباألفراد إیمان وجود مستوى عاٍل ومتبادل من تعني  :قةالثّ . 2

ّ  إذ، ر للمعرفةوالمؤثّ  ة التبادل المفتوح الحقیقيّ ل الثقة عملیّ أن تسهِّ  وتبادل  ،ل الثقة من االتصالتسه

وفي توطید إدارة  ،في حصیلة المعرفةفینتج عن ذلك زیادة  ؛وتبادل المعلومات والبیانات ،األفكار

  . هاوتدعیم المعرفة

م. 3 ل األفراد القادرین بَ اكتساب معرفة جدیدة من قِ من خاللها  التي یتمّ ة عملیّ الویعني  :التعّل

قدرة مد من م یزیاألخرین. فالتعلّ  فيالتأثیر أو  ،ین الستخدام تلك المعرفة في اتخاذ القراراتوالمستعدّ 

 تمكنوا منما اكتسب األفراد المعرفة وكلّ  .دائهمأوعلى تطویر  ،اإلبداعو األفراد على العمل 

  مة.المنظّ  عملتنظیم واتخاذ القرارات الالزمة لتسییر التخطیط و في الاستخدامها 
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والرقابة على التنفیذ بید الهیئة ة تعني تركیز صالحیات اتخاذ القرارات :المركزیّ ةالمركزیّ . 4

  .في العمل ةتحتاج إلى الالمركزیّ   وتولیدھاغیر أّن إدارة المعرفة .مةلیا للمنظّ ة العُ التنظیمیّ 

  ةعملیّ ب ةسیاسات واإلجراءات القیاسیّ ة والّ ه القواعد الرسمیّ فیم وتعني المدى الذي تتحكّ : ةالرسمیّ . 5

ورسم  ،التخطیط یقوم على تحدید األهدافف  .سةضمن إطار المؤّس  ،وعالقات العمل خاذ القراراتتّ ا

  یاسات واإلجراءات والقواعد واألهداف.بهذه الّس ة الرسمیّ تتحكم بینما ، یاسات واإلجراءاتالّس 

یمتلك األفراد خبرة  وهي تعني أن ،إلدارة المعرفة اً ة جدفالخبرة مهمّ  :والعمیقة الواسعةُ  الخبرةُ . 6

التي تربط  العالقاِت فصة. تخصِّ زة ومُ بحیث تكون هذه الخبرة مركَّ  ،ومتنوعة وعمیقة ،واسعة أفقیاً 

 ،عندما یجتمعون ویتشاورون، ولكنهم هي عالقات أفقیة ذاتهاإلداري  المستوى ذوي من لمدیرینا

هم ف دون یإنّ سیر تحسین و  ،مةوذلك لتحقیق أهداف المنظّ  ؛وتبادل المعلومات والبیانات ،بالخبراتتزوّ

  العمل.

َع  :تسهیالت ودعم نظام تكنولوجیا المعلومات .7 من األمور  دّ إّن نظام تكنولوجیا المعلومات یُ

  وذلك من خالل برامجها المتعددة. ، ة في توفیر المعرفة وتخزینها واستخدامها عند الحاجةهمَّ المُ 

ّ  ،تدعم إدارة المعرفة م تسهیالٍت قدّ المعلومات یُ فنظام تكنولوجیا     .ر لها المعرفةوتوّف  ،ل عملهاوتسه

 ،وخدماٍت  ،قیمةٍ  إیجادمة على ن یعمل في المنظّ مَ  قدرة األفراد وكلّ موهي  :التنظیميّ  اإلبداعُ . 8

جراءات مفیدةٍ  ،وأفكارٍ  ،ومنتجاٍت   منطلب توهذا ی .بتكاراتهمعن طریق إبداعاتهم وا وجدیدةٍ  وإ

  والمشاركة في استخدامها. واستغاللها، ،ألفرادامة الكشف عن المعرفة التي یمتلكها المنظّ 

  

  ة:فَ رِ عْ المَ  ةِ إدارَ  قِ یْ بِ طْ تَ  دُ ائِ وَ فَ 

مكن أْن تتحقّ هنالك العدید من الفوائد التي        إذ، ساتمن تطبیق إدارة المعرفة في المؤّس ق یُ

مع التغییرات الحاصلة ى تتكیف حت ؛ةمجتمعات معرفیّ سات إلى المؤّس  في تحویلسهم تُ أن  هایمكن
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بتكار وتشجع األفراد على اإلبداع واال ،ساتوتعمل على زیادة مرونة المؤّس  ،عمالفي بیئة األ

المشكالت  وحلّ  ،في اتخاذ القرارات السلیمة تسهماستخدام تكنولوجیا المعلومات  ّن أا كم ،المستمر

 والبقاء في میدان المنافسة لفترات طویلة ،في النهوض بمستوى األداء اً أیض تساعدو ، هاالتي تواجه

ور،و  (الشیاب،   ).2011أبو حمّ

فوائد تطبیق  (Kidwell, Linde & Johnson,2000)وجونسون ، ولندي، وذكر كدویل      

  وهي كما یأتي: .إدارة المعرفة في مؤسسات التعلیم العالي

وزیادة التنافس في مجال  ،على اإلبداع في البحوثفتشجع  :العلميّ ة البحث ق بعملیّ فوائد تتعلّ  -

وتعمل كما ، ول للمعلوماتوذلك لسهولة الوص ،ة األبحاثوتوفیر الوقت والكلفة في عملیّ  ،األبحاث

  صات.على تسهیل إجراء أبحاث مشتركة بین التخّص 

ات ستمرار عملیّ واإلسهام في ا ،ودة المنهاج وتطویرهرفع مستوى َج  :المناهجفوائد في تطویر  -

 ،ستفادة من خبرات األعضاء القدامىواال ،أداء أعضاء هیئة التدریسوتحسین  ،التطویر والتجدید

 ؛والبرامج المشتركة بین التخصصات ،وسهولة تصمیم المناهج، وسرعة استجابة المنهاج للمتغیرات

  األقسام. وذلك لسهولة التخطیط والتواصل بین 

               ،خدمات تكنولوجیا المعلوماتو  ،: تحسین مستوى خدمات المكتباتوالخریجین للطلبةفوائد  -

ین في مؤّسسة التعلیم ل أعضاء هیئة التدریس والموظفبَ من قِ  تحسین كفاءة اإلشراف الطالبّي و 

ورفع مستوى أداء  ،ةیجین من خالل تحسین مستوى الخدمات الطالبیّ ورفع مستوى الخرّ  ،العالي

  أعضاء هیئة التدریس واإلدارة. 

 ،تها، ورفع فعالیَّتها وكفاءة: رفع مستوى الخدمات اإلداریّ قة بالخدمات اإلداریةفوائد متعلّ  -

یاسات واإلجراءات وتطویر الّس  ،ةة والخارجیّ ات االتصال الداخلیّ قدرتها على عملیّ موتحسین 
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ات تعطي للكلیّ  بحیثُ  ،ة في أداء العمله نحو الالمركزیّ التوّج كما تساعد اإلدارة على  ،ةاإلداریّ 

  ظم المتعارف علیها فیها.ضمن القواعد والنُّ  ولكْن  ،ف في المواقف المختلفةة التصرّ واألقسام حریّ 

عمل وی ،ةة والخارجیّ ساعد على تبادل المعلومات الداخلیّ : یلتخطیط اإلستراتیجيّ امتعلقة بفوائد  -

ة التخطیط وصناعة ة في عملیّ ه نحو الالمركزیّ مقدرة مؤّسسة التعلیم العالي على التوّج على تحسین 

وذلك من خالل تبادل  ،ةملّ التعلیم العالي إلى مجتمعات متع سهم في تحویل مؤّسساتیو  ،القرار

عمل على تحسین یكما أم خارجها.  كانت داخل المؤسساتأسواء  ،دةمتعدّ  المعرفة من مصادرَ 

 ستراتیجیة تلبي احتیاجات سوق العمل. سات التعلیم العالي على وضع خطط إمؤّس   مقدرة

  

  ةفَ رِ عْ المَ  إدارةِ  تطبیقِ  قاُت عّو مُ 

من المعوقات التي تواجه تطبیق إدارة  ُهنالك مجموعةً  أّن  ،)Thierrauf,2003ى ثیروف(رأ    

  منها: ،المعرفة

زلة - ُ قدرات متطویر هذا یؤدي إلى و  ،عن الموظفین لٍ برنامج إدارة المعرفة بمعزِ  ذویعمل منفّ  ،الع

مكانات تتالء ا یؤدي إلى وجود اختالفات حول ال ،ةذي النظام الشخصیّ م مع منفّ وإ قدرات مممّ

  ظام واإلدارة العلیا.ذي النّ واإلمكانات واإلجراءات بین منفّ 

وذلك لغیاب برامج التدریب  ،إدارة المعرفة بمهماتل للقیام المؤّه  فر الكادر البشرّي عدم توّ  -

  والتطویر لألفراد.

وظهور انعكاسات  ،ما یؤدي للفشلِ مّ  ،ة الالزمة لتطبیق إدارة المعرفةر البنیة التحتیَّ عدم توفّ  -

  سیر العمل فیها.على و  ،مةة على المنظّ سلبیّ 

زة یْ ق المِ حقِّ فیتوقع األفراد من النظام بعد تطبیقه أن یُ  ،والطموح المتاحة اتالفجوة بین اإلمكان -

  مة.ة للمنظَّ التنافسیَّ 
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ة ة الرئیسقات اإلداریّ من المعوِّ  هنالك مجموعةً  ّن إلى أ (Coakes,2003)كما أشار كوكز     

  :وهي ،تطبیق المعرفة طریق في اً التي تقف عائق

  الثقافة السائدة التي تمنع تشارك المعرفة. .1

  مة.في المنظَّ  هاوفوائدلدور إدارة المعرفة  كاٍف  د إدراٍك عدم وجوِ  .2

  . عدم وجود دعم للقیادة العلیا في إدارة المعرفة.3

  اتها بالشكل الصحیح.. عدم إدراك مفهوم إدارة المعرفة وعملیِّ 4

م مة المرتبطة بإدارة المعرفة وبین رفع مستوى التعلّ بین أنشطة المنظّ  . عدم وجود تكاملٍ 5

  .التنظیمّي 

اتها.. قلّ 6   ة برامج التدریب على إدارة المعرفة وعملیّ

  .وتنفیذها ة استخدام أنظمة إدارة المعرفةم كیفیّ لتعلّ  . عدم وجود وقت كاٍف 7

  مة. ة إدخال تطبیقات حدیثة للمنظّ فّعال الذي یؤدي إلى عدم الفهم الكافي لعملیّ الغیر . االتصال 8
 

اقات الفردیّ من المعوِّ كما توجد مجموعة        طریق تطبیق إدارة المعرفة، في  ة التي قد تقف عائقً

ة لألفراد، عدم وجود دافعیّ  :قاتومن هذه المعوّ  ،همقات صادرة من األفراد أنفِس هذه المعوّ تكون  و

وفقدان مهارات االتصال والحوار والتفاعل بین  ،وشعورهم باإلحباط نتیجة عدم الرضا الوظیفيّ 

قت الكافي لألفراد بحیث الیتیح ذلك الو  ،اً مهمّ  اً كما یشكل ضغط العمل المتزاید عائق، األفراد

زمالئهم  هم وبینة بینوالعالقات اإلنسانیّ  ،وقد یفقد بعض األفراد روح الفكاهة ،خرینللتفاعل مع اآل

قات كذلك و  ،التفاعل معهم ونوبالتالي یفقد وقتهم في تطویر عدم رغبة األفراد في استثمار من المعوّ

فیتمسكون  ؛الشعور بالخوف من خسارة موقعهم ومكانتهم قد یسیطر على بعضهمو  ،المعرفة لدیهم

 وأیًضا ،ة تشارك المعرفةة وعیهم بأهمیّ وذلك یعود لقلّ  ،وال یتشاركونها مع غیرهم ،بأفكارهم وخبراتهم
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أو في  ،األفراد في الحوارات عدم مشاركة، فیؤدي ذلك إلى وفقدان الثقة بالنفس ،الخوف من النقد

  .(Lugger&Kraus,2001)إبداء أرائهم

  

  ةفَ معرِ الَ  ةِ إدارَ  طبیقِ تَ  باُت تطلّ مُ 

ــلٌّ أر       ـــاوي  ى كـــ ـــــان و  (2007)مـــــن الملكــ ــة  أّن  (2008)علیّ ـــــإدارة المعرفـــ ــة مـــــن ب تتطّل مجموعـــ

  :وهي كما یأتي، اتواألساسیّ  باتالمتطلّ 

ــــ - ــا المعلوماتوالمقصــــود بهــــا  :ةوجــــود بنیــــة تحتیّ ــــ،وأنظمــــة المعلومات،تكنولوجیــ  ة،(حواســــیب ألیّ

طریـق عـن ، فـي أنظمـة إدارة المعرفـة ما لها من دور مهـمّ لِ  )كات البحث اإللكترونّي محرّ و  اتبرمجیّ و 

نتاج ،وتنظیٍم  ،وتخزینٍ  ،عٍ تقوم به من جمْ  ما   .المعرفة  وتوزیعٍ  ،وإ

 إذ ،)أفراد المعرفة(ق علیهم اسم طلَ ویُ  ،ةعرفإدارة الملبات متطّ وهي من أهم ّ  :ةٍ بشریّ  مواردَ  وجود -

  وتوزیعها. ،وحفظها ،ة القیام بالنشاطات الالزمة لتولید المعرفةعلیهم مسؤولیّ  تقع أنه

 ،والعمل بحریة ،إطالق إبداعاتهم من لكي یتمكن األفراد ؛یتصف بالمرونة وجود هیكل تنظیمّي  -

دارتها ة الحصول على المعرفة ،م بكیفیّ تحكّ حیث ی لغایة إكتشاف وتولید المعرفة،  ،وتخزینها ،وإ

عادة استخدامها ،ومضاعفتها ،وتعزیزها ، وایضًا تحدید وتجدید اإلجراءات والتسهیالت والوسائل وإ

  ت الالزمة إلدارة المعرفة بصورة فاعلة.والعملیاّ  ،المساعدة

  ة تدعم المعرفةة، إیجابیّ یّ متنظثقافة  إیجادأن تقوم المنظمة ب فمن الضرورّي  :العامل الثقافّي  -

نتاج وبناء  ،، ثقافة تقوم على أساس المشاركة بالمعرفة والخبرات الشخصیةالمعرفة، وتقاُسمها وإ

  شبكات فاعلة في العالقات بین االفراد.

أن تقوم اإلدارة العلیا بدعم جمیع الجهود المبذولة في  : ویعنيالمستدام اإلستراتیجّي  لتزاماال  -

تعمل على تسهیل اإلتصال بین جمیع  ،ة إلدارة المعرفةة خاّص فیجب إنشاء وحدة تنظیمیّ  ،المعرفة
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ویدیرها (مدیر  ،وذلك لضمان تبادل المعلومات والمعارف ؛ةالعاملین في كافة المستویات التنظیمیّ 

  ة الالزمة لذلك.وتأسیس البنیة التحتیّ  ،أفراد المعرفة الذي یقوم بتوفیرالمعرفة) 

  

  یر:یِ غْ التّ  ةُ إدارَ 

  على ما یأتي: تملاشت     

  ر:غییِ التّ  ومُ فُه مَ 

عد      ة إلى نقطة أخرى وهو التحوّ  ،ة وضرورة للمنظمةالتغییر ظاهرة طبیعیّ  یُ ل من نقطة حالیّ

 مة وكإحداث تغییر في أهداف المنظّ  ،مةفي المنظّ  دةٍ متعدّ  ل یشمل جوانَب وهذا التحوّ  ،جدیدة

وذلك  ؛ة وغیرهاة والثقافیّ أو التغییر في الجوانب التكنولوجیّ  ،أو التغییر في سلوك العاملین ،سیاستها

 ،مة (كورتلیزات جدیدة للمنظّ مِ  وتكوین ،ةزة التنافسیّ یْ والحفاظ على المِ  ،ةللتكیّف مع البیئة الخارجیّ 

 ).2015،وكحیلة

ف السكارنة      ط لها أو غیر خطَّ نشاط مستمر یكون نتیجة استجابة مُ  :هالتغییر بأنّ  (2009) وعرّ

 توذلك عن طریق إحداث التعدیال ،ةة والخارجیّ لمواكبة التغییرات في البیئة الداخلیّ  ؛ط لهخطَّ مُ 

إلى  الوضع الحالّي مة من نتقال بالمنظّ وذلك لال ،معینة وأدواٍت  من خالل استخدام طرقٍ  ،ةالالزم

ف أبو ناصر( مة بالشكل األفضل.لغایة تحقیق أهداف المنظّ  ؛الوضع المنشود ) 2008،99كما عرّ

ب به ه یطالِ وأنّ  ،الشيء الجدید الذي یختلف عن الشيء القدیم" :نهبأّ  ،التغییر في أبسط تعریف له

أو عندما  ،أو عند تعیین مدیر جدید ،ةداخل الهیئة اإلداریّ هو ن ة أو مَ ن هو خارج الهیئة اإلداریّ مَ 

   ."یستدعي األمر الحاجة للتغییر

ف العمیان (و       ه2005عرّ   ف مع الهدف منها السعي للتكیُّ  ،هة مقصودةعملیة موجَّ  :) التغییر بأنّ
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 المشكالت. قدرة على حلّ ممة إلى حالة تنظیمیة أكثر بحیث تنتقل المنظّ  ،ةة والخارجیّ البیئة الداخلیّ 

 إذا سبق، خاللها بشيء جدید مختلف عمّ ة تأتي التغییر عملیّ  إنَّ  (2011)وأشار العتوم والكوفحي 

مّ  اً ا سلبیّ التغییر إمّ  یكون هو  امّ لف عإحداث شيء جدید مختبهدف  التطویر ىعنوقد یُ ، اً إیجابیّ  اوإ

  .اليموجود في الوقت الح

  یر:غیِ التَّ  ةِ ارَ إدَ  ومُ فُه مَ 

ه یقوم على تحویل أي ، ألنّ ةة الحدیثة المهمّ مفهوم إدارة التغییر من المفاهیم اإلداریّ  إّن       

وذلك من خالل توفیر المهارات  ،جدید إلى واقع مستقبليّ  ها الحاليّ سة من واقعو مؤّس أ مةمنظّ 

ة  ستخدامال ؛ةواإلدراكیّ  ،ةواإلداریّ  ،ةوالسلوكیّ  ،ةالفنیّ  ة والزمنیّ ة والمادیّ بكفاءة الموارد البشریة والقانونیّ

  ).2006،هد وتكلفة (العطیاتُج  وبأقلّ  ،دةحدّ مُ ، خالل فترة ةوفعالیّ 

ها جمیعَ  هاإال أنّ  ،قة بإدارة التغییرد التعریفات المتعلّ ) إلى تعدُّ 2007،105(أشار حماداتوقد      

م والهادف إلى تحقیق ط والمنظَّ إدارة الجهد المخطَّ  :"فإدارة التغییر تعني .ال تختلف في مضومنها

 ،عن طریق التأثیر في قیمهم ومهاراتهم وأنماط سلوكهم ،من خالل تطویر العاملین ،أهداف التغییر

ف أیضاً یّ والعملیات والهیاكل التنظیم ،وتغییر التكنولوجیا المستخدمة ها ،ة". وتُعرّ ة التي  :بأنّ العملیّ

وذلك عبر تطبیق ، إلى الواقع المراد الوصول إلیه مؤّسسة من واقعها الحاليّ تقوم على تحویل ال

لتعزیز  عملیةٍ  باع أسالیبَ تّ اب ،عن طریق تطویر األعمال والسلوك ،متدرج عملّي  منهج شمولّي 

  ).2001،التغییر (سمیث
إلدارة المدرسة نحو ها " اإلدارة التي تواكب التغییر والتطویر ) بأنّ 2012،97فها بربخ (كما عرّ      

هد ُج  لتحقیق األهداف المنشودة بأقلّ  ؛من خالل تطویر أداء العاملین في المدرسة ،األفضل

ف الطیطي (وتكلفة".   ،ینیقوم به مجموعة من القادة اإلداریّ  ما :) إدارة التغییر بأنّها2011وعرّ

حكمة خالل فترة زمنیّ  للوصول إلى  ؛وضبط مدروسة ویتم العمل بها بدقّ  ،ة محدودة بعمل خطة مُ
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ة لجمیع عن طریق التوظیف العلمّي ،تحقیق أهداف التغییر ة  ،الموارد البشریّ واإلمكانیات المادیّ

ة المتاحة للمنظّ    مات.والفنیّ

هاعرّ تُ  ،موء ماتقدّ في َض  و       راإلدارة التي تسعى الى مواكبة التطوّ  :ف الباحثة  إدارة التغییر بأنّ

 جدیدٍ  إلى وضع أخرَ  نتقال من الوضع الحاليّ عن طریق اال ،البیئة المحیطة للمؤسسةوالتغییر في 

ً وْ في َض  لتحقیق األهداف المطلوبة  ؛من خالل التأثیر في األخرین،، اء خطة مدروسة مسبق

  تكلفة. وأقلّ  ،و أسرع وقت ،جهد بأقلّ  ،سةللمؤّس 

  

  یرغیِ التَّ  ةِ ارَ إدَ  افُ دَ أهْ 

ة أو ویَّ فالتغییر ال یأتي بصورة عفْ  ،إّن التغییر عملیة هادفة تحدث بعد تخطیط مسبق      

 :2007)،(الصیرفي،ما یأتيالتغییر  عملیةومن أهداف  .ةارتجالیَّ 

 زیادة ، والعمل علىف مع البیئة المحیطة بهامة على التعامل والتكیّ زیادة مقدرة المنظَّ العمل على  -

  .البقاء والنموّ قدرتها على م

مة على التعاون بین وذلك عن طریق زیادة مقدرة المنظّ  ،مةالسعي نحو إنجاز أهداف المنظّ  -

  صة.مختلف المجموعات المتخّص 

والعمل على تحفیزهم إلحداث التغییر والتطویر  ،القیام بمساعدة األفراد على تشخیص مشكالتهم -

 المطلوب.

 لهم. ضا الوظیفيّ وتحقیق الرّ  ،ةتحقیق األهداف التنظیمیّ على  مساعدة األفراد وتشجیعهم  -

  مة.بشكل یخدم المنظّ  ،والعمل على إدارته وتوجیهه  ،القیام بالكشف عن الصراع -

 نفتاح بین جمیع األفراد فیها.من الثقة واال مة على بناء جوّ مساعدة المنظّ  -

 وتمكینهم من اإلدارة باألهداف. ،ةالتقلیدیّ ي عن أسالیب اإلدارة التخلّ  على تشجیع المدیرین  -



 28

مة على بهدف مساعدة المنظّ ، مةالمعلومات الالزمة عن عملیات المنظّ  بجمیعمة تزوید المنظّ  -

 التي تواجهها. المشكالت حلّ 

 وجود نظام للحوافز.و ، ل إلى نظام المركزّي وذلك بالتحوّ  ،مةوفّعال في المنظّ  إیجاد نظام حیوّي  -

  یهدف إلى : التغییر في المجال التربوّي  ) أّن 2008الجوارنة والصوص ( ىأر و      

على  اً ، بحیث یكون هذا التغییر محتوییؤدي إلى تحسین مخرجات التعلیم إحداث تغییر إیجابّي  -

ة. ة واألخالقیّ ة واإلداریّ ة والتربویّ   مجموعة من القیم العلمیّ

اً  ،بكل ماهو جدیدة مؤسسات التربویّ لل إثراء الواقع الحاليّ  - ًا وتكنولوجیّ ًا وفكریّ من خالل ، علمیّ

ة و اإلطالع على وسائل األعالم المختلفة ة.الغیر ، عبر وسائل االتصال الرسمیّ   رسمیّ

ة بشكل فّعال ةمساعد - ة واإلداریّ بات التغییر وتلبیة متطلّ  ،اإلدارة على مواجهة المشكالت التعلیمیّ

  في اإلدارة. الذاتيّ 

ومساعدتها في عمل  ،جتماعية لتلبیة حاجات التغییر االالمساعدة للمؤّسسات التربویّ تقدیم  -

  . العالمّي  حتى تواكب التقدم العلمّي  ؛ة المتراكمةاستیعاب الثقافة الحالیّ  و ،خطط للتنمیة

 

  یرغیِ التّ  ةِ إدارَ  ُص صائِ خَ 

 ،)2005(العمیان كّل من والتي أشار إلیها ،صف إدارة التغییر بمجموعة من الخصائصتتّ        

 وهي: ،(2012)وعرفة 

ةاال - هة نحو مة موّج فهو یحدث ضمن حركة منظّ  ،فالتغییر ال یحدث بشكل عشوائيّ  ،ستهدافیّ

  دة.غایات محدّ 

اتها ، وفي إطار إمكانمة الذي تعیشهللمنظّ  فالتغییر یحدث وینطلق من الواقع العملّي  ،ةالواقعیّ  -

  .بها ومواردها وظروفها التي تمرّ 
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 هموتطلعات همورغبات ألفرادا ن حاجاتة التغییر وبین یكون هنالك توافق بین عملیّ أ البدَّ ف ،ةیّ قفالتوا -

  لتغییر.لة لعملیّ ا

تكون قادرة  ، وأْن ة على اآلخرینقدرة تأثیریّ م تمتلك، تكون إدارة التغییر فّعالة فیجب أْن  ،ةالفاعلیّ  -

  .ة مناسبةبحریّ  التحركعلى 

 عن طریق المشاركة الواعیة لكلّ  وذلك، د تفاعل إیجابّي إلیجافإدارة التغییر تسعى  ،المشاركة -

  ر بالتغییر.األطراف التي تتأثّ 

، ویمكن تعدیل القانون ةة واألخالقیّ ة القانونیّ أن یكون ضمن إطار الشرعیّ  بدَّ  فالتغییر ال ،ةالشرعیّ  -

  ة.ة القانونیّ للحفاظ على الشرعیّ  ؛التغییر قبل إجراء التغییرفي حال تعارضه مع اتجاهات  هوتطویر 

ً فالتغییر یجب أن یكون موجَّ  ،اإلصالح- ومعالجة ما هو موجود من  ،نحو اإلصالح والتحسین اه

  .بدَّ لنجاح إدارة التغییر أن تتصف باإلصالح الولذلك ، عیوب في المنظمة

لفة والعائد، وذلك عتبارات الكُ ة التغییر الفي عملیّ ف قرار وكل تصرّ  یجب أن یخضع كلُّ ف ،شدالرُ  -

حدِ    عن هذه الخسائر. لُّ ضخمة یصعب تغطیتها بعائد یقِ  ث التغییر خسائرَ حتى ال یُ

ة أفضل مما هو فالتغییر یعمل على إیجاد مقدرات تطویریّ  ، بتكارالمقدرة على التطویر واال -

ال فقد مضمونه. ،رتقاء والتقدمنحو اال اً أن یكون التغییر موجه بدّ  فال، موجود   وإ

تتفاعل  فهي ال ،ة إلدارة التغییرهي خصیصة مهمّ و  ،المقدرة على التكیّف السریع مع األحداث -

 م فيوالتحكّ  ،وتحاول السیطرة علیها ،ا وتتكیف معها،ولكنها یجب أن تتوافق معه ،فقط مع األحداث

 جاهها ومسارها.اتّ 
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  ةیَّ بوِ رْ التَّ  ساِت ؤسَّ ي المُ فِ  یرِ غیِ التَّ  ةُ یَّ مِّ أهَ 

ة ة اقتصادیّ ة تربویّ كونها ظاهرة إنسانیّ  إلىیة التغییر تعود إلى أّن أهمّ  ،)2012أشار بربخ (     

ة وتتمثل أهمیّ  .إلى المستقبل وتمتدّ ، تحققه في الحاضر تها ماتتعدى أهمیّ  ،ةة سیاسیّ اجتماعیّ 

  التغییر في الجوانب اآلتیة:

روح  رِ حافظ على نشْ فالتغییر یُ  : سةمة والمؤّس ة الفاعلة داخل المنظّ على الحیویّ  ةظفحام. ال1

 ،ةفتختفي الالمباالة والسلبیّ  . ةة والجماعیّ وظهور المبادرات واآلراء الفردیّ  ،وتحریك الثوابت ،التفاؤل

  ة.وتزداد المشاركة اإلیجابیّ 

ومع  ،من أجل التعامل مع من یؤید التغییر اهدً لب ُج فالتغییر یتطّ  : بتكارتنمیة المقدرة على اال. 2

لتغییر على ا عملمبتكرة للتعامل معه، فی وطرقٍ  وفي الحالتین یجب إیجاد وسائلَ  .من یعارضه

 بتكار في األسالیب والشكل والمضمون.تنمیة المقدرة على اال

فهو یعمل على تنمیة  : األداءرتقاء والتحسین في ة نحو التطویر واال زیادة الرغبة والدافعیّ . 3

  به ذلك من تطویر في كل المجاالت.وما یتطلّ  ،الدافع والحافز للتطور

فالتغییر یعمل على زیادة المقدرة   :رات الحیاةف والتوافق مع متغیّ زیادة المقدرة على التكیّ . 4

ومع ما تواجه  ،المستجدات التي تحدث ومع كلِّ  ،رات الحیاةف والتوافق مع متغیّ على التكیّ 

تتفاعل  مة بیئةَ فالتغییر یجعل المنظّ ثابتة.  غیرِ  ومواقَف  مات واألفراد من ظروٍف سات والمنظّ المؤّس 

 والحقوق. ،والمصالح ،واالتجاهات ،واألفكار ،والعوامل ،مع جمیع الظروف

وذلك  ،فیعمل التغییر على رفع مستوى األداء : دة في األداءوْ الوصول إلى درجة أعلى من الَج . 5

ة واكتشاف نقاط القوّ  ،عف التي تؤدي إلى انخفاض هذا األداءمن خالل اكتشاف نقاط الضَّ 

 وتأكیدها.
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  یر:تغیِ الَّ  ةِ إدارَ  جاحِ ي نَ فِ  دةُ ساعِ المُ  لُ وامِ العَ 

شار إلیه في الحریري (Armstrong )1997 رأى أرمسترنق       هنالك مجموعةً  أّن  ،)2011) المُ

  ومنها:  ،رلضمان نجاح إدارة التغیی ؛من العوامل التي یجب مراعاتها

ة یتم اختیارها من خیرة المسؤولین المتمیّ وجود التزام شدید و  -   زین.قیادة مثالیّ

  ومستویات التغییر التي قد تكون فّعالة. ،ةالعمل على فهم ثقافة المؤّسسة الحالیّ  -

  یشترك العاملون في تنفیذها. م برنامج التغییر إلى أجزاَء ال بدَّ من تقسی -

  تها.د من صحَّ والتأكّ  ،وبیاناٍت  به التغییر من وثائَق القیام بتوفیر كل مایتطلّ  -

ات لهم - ة من خالل منح بعض الصالحیّ ،      تشجیع العاملین على طرح أفكارهم الجدیدة واإلبداعیّ

  اتجاهاتهم.وتنمیة مهاراتهم و 

حتى تصبح مؤّسسة تعلیمیة فاعلة  ؛سةوتطویر المؤّس  ،إحداث التغییریر بیئة عمل تسهم في توف -

  ومتطورة.

لضمان نجاح الجهود  ؛یجب األخذ بها ،إلى مجموعة من العوامل ،)2012وكما أشار عرفة (     

  وهي: ،المبذولة في إحداث التغییر

  القیام بتحدید دور المسؤول عن إحداث التغییر. -

  طین والمنفذین.ین والمخطّ بین الفنیّ  وفعالة وتوطیدها ةالسعي  لبناء عالقات قویّ  -

ة.، وتشجیع األفكار االالعمل على المحافظة على التدریب -   بتكاریّ

  .ودعمها ،وتشجیع النتائج ،القیام بالتحفیز والمكافأة على استمراریة جهود التغییر -

هذه العوامل  من أهمّ  العامل البشرّي  فیعد، مجموعة من العواملة التغییر تتطلب نجاح عملیّ  إنَّ     

ك العدید من العوامل التي یجب األخذ بها لضمان نجاح هنا كما أّن یر. یة التغر في عملیّ التي تؤثّ 

  ):2015عملیة التغییر، وهي (كورتل، وكحیلة،
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  .اإلدارّي كه ممارسة التغییر في كافة سلو  قدوة في یریكون المد بدَّ أن ال -

نسجام بین التجانس واال ، ألّن توافق مع التغییرالذي ی األفراد على السلوكتشجیع العمل على  -

  في سرعة إحداثه. هممفاهیم العاملین یس

وجعل لغة التعبیر  ،هم بالمساعدةومدّ  ،ستخدامها كمراجعَ بات التیّ تزوید العاملین بالنشرات والكُ  -

  .اإلداري واضحة ومفهومة للجمیع

 ة تأتي بنتائَج رق الجماعیّ جهود الفِ  ، وذلك ألّن ةق العمل الجماعیّ رَ أن ینطلق التغییر من خالل فِ  -

  .من العمل الفردّي  أفضلَ 

واالستماع  ،دعمهي أسلوب اإلبداع و ، وتبنّ مةة التحدیث والتطویر في المنظّ همیّ أتوضیح القیام ب -

  وعدم رفضها من البدایة. ،اوالتفكیر فیه ،قتراحات النافعةلجمیع اآلراء واال

وتقدیم  ،وعمليّ  لعاملین في موقف تعلم نظرّي وضع اوذلك ب ،اللجوء إلى التطبیق العمليّ  -

في  مهمّ  السبب في ذلك أّن التطبیق العملّي . و للقیام بالتغییرات الجدیدة ؛والمساندة لهم ،المعلومات

  تحقیق النتائج المرغوبة.

  یر.ی، لیكون لدیهم الحافز للتغة إحداث التغییرد من فهم العاملین لدورهم في عملیّ التأكّ ال بدَّ من  -

سلطات االهتمام فقط ب، ولیس الوظائف التي یقوم بها العاملون والجدید ه اإلدارّي  هتماماالجعل  -

بَّ العمِل  فالتغییر یجب أن یمّس  ،اتخاذ القرار التي یملكونها   ولیس ظاهره. ،ُل

 ،تغییر سلوك األفراد ومهاراتهم عن طریق، لرئیس في التغییرالهدف ا فهيداء االهتمام بنتائج األ -

ا یؤدي ، ممّ یتركها تسیر بدون اتجاه واضح ،دداألعمال بدون هدف مّح القیام ب ألّن  ؛للوصول إلیه

  .إلى فشلها

المساعدة في إحداث التغییر  هم علىوحثّ ، معه االتغییر وتفاعلو  الو فراد الذین تقبّ االهتمام باأل -

  وزیادة عدد المتجاوبین معه. ،لهوتقبّ 
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العمل  :ومنها ،وهنالك مجموعة من العوامل واألسس التي یجب مراعاتها في عملیة التغییر     

ة التغییر ة في عملیّ ة ، على التركیز على الجوانب اإلنسانیّ واكتساب دعم وتأیید القیادات اإلداریّ

ة التغییرالعمل و ، العلیا إعطاء توضیحات ألسباب  من المهمّ و ، على إشراك جمیع األفراد في عملیّ

راته، التغییر  من  كذلكو ، ستفادة من جهود قادة التغییرواال، عة من التغییروالنتائج المتوقّ ومبرّ

حتى تسهل  ؛ونشرها بین الجمیعات االتصاالت ونقل المعلومات، وتسهیلها، توفیر عملیّ  الضرورّي 

ه  ،ة التغییرعملیّ  فهم بهدف معرفة مدى  ،في المنظمة تقویم المناخ الثقافّي  اأیًض  من المهمكم أنّ

حداث التغییر داخل ثقافة المنظّ و ، له للتغییرتقبّ   من الضرورّي و ، ل األفراد التغییرمة حتى یتقبّ إ

عطائهم األهمیّ  ،العمل على االتصال الدائم مع األفراد أصحاب العالقة والمشاركة ة وإ

  ).2011،(الطیطي

  

  یر:غیِ التَّ  ةِ إدارَ  قاُت عّو مُ 

 ،إحداث عملیة التغییرطریق  في  اً قات التي تقف عائقتواجه إدارة التغییر مجموعة من المعوِّ       

  ):2012،ومنها(عرفة

ال  األفرادفبعض ، إدارة التغییر في اً مهمّ  اً سات دور ثقافة األافراد في المؤّس  تؤدي:  الثقافة الفردیّة

، عض األفراد صعوبة في التكیّف معهفیواجه ب ،فق ثقافتهم مع مجریات التغییر الذي سوف یحدثتتّ 

فیجب على اإلدارة معرفة أسباب الرفض  ،د یواجهون التغییر بالرفضاألفراد قولما كان بعض 

  ومصادره.

وذلك ، وظائفهم ومناصبهم : فقد یشعر األفراد بالخوف من فقدان من التغییر شعور األفراد بالخوف

أو التزامات  ،أو ظهور طرق جدیدة ،ات في طریقة تنفیذ العملالتغییر قد یحدث تغییر  ّن بسبب أ

لب مهارات ومعاییر جدیدة للعمل قدراتهم على مالعاملین بعدم الثقة في  بعضفیشعر ، جدیدة تتّط
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التغییر بعضهم األخر یواجه كما ؛ فیواجهون التغییر بالرفض. لتزام بالمعاییر الجدیدةاإلنجاز واال

ب على هذا العائق ویمكن التغلّ  ،باألمانفیه ، نتیجة شعورهم على الوضع الحالّي  ابالرفض حفاظً 

ة كلّ  ،من خالل تلبیة حاجات األمان لألفراد شعارهم بأهمیّ وعند ، إحداث التغییر فرد منهم في  وإ

  ویساعد على تقبلهم له. ،ف من رفضهم للتغییریخفّ  فهذا ، شعورهم باألمان

، التغییر قد یفرض فصل األفراد عن بعضهم یتولد خوف عند األفراد نتیجة أّن  :جتماعّي الخوف اال

 ، فیندفعزةة ممیّ ربطه به عالقات إنسانیّ فینفصل الفرد عن فریق العمل الذي ت ،وتغییر أماكن عملهم

قناع األفراد  ،. فیجب على اإلدارة أن تقوم بدور إیجابيّ الوضع الراهنللحفاظ على األفراد بالسعي  وإ

  .نتماء االجتماعّي هذا التغییر قد یزید من فرص اال بأّن 

اإلدارة والقیادة الموجودة في : عندما توجد ثقة في سةقادة التغییر في المؤّس درجة الثقة مع 

الموكلة إلیهم إلنجاز فیتقبل األفراد المهمات  ،سیزید من فرص قبول التغییر ، فإّن ذلكسةالمؤّس 

 بشرح أهداف التغییر ،سة في كسب هذه الثقة منذ البدایةو یأتي دور قیادة المؤّس  .التغییر المطلوب

  .وأهمیته

لها اإلداریون واألفراد ة التغییر سوف یتحمّ عتقد أن أعباء عملیّ فقد یُ  المادیّة:الخوف من الخسارة 

وتسود أفكار حول التغییر بأنه سیستغرق  ،فینتج عن ذلك مقاومة للتغییر، سطىفي المستویات الو 

 مقابل تدني األجور. ،بالعمل طویالً  اً وقت

  

 ،ماتة إلدارة التغییر في المنظّ معوقات رئیس ةجد خمسه تو أنّ  (Smith,2015)ى سمیث ورأ     

  وهي:

ة التغییر- مة في الخطأ عدم إشراك العاملین في المنظّ فمن ، عدم إشراك األفراد العاملین في عملیّ

ة التغییر  ،ي ثقافة جدیدةوعدم رغبتهم في تبنّ ، د لدیهم الشعور بالخوف من المجهوله سیولّ ألنّ  ،عملیّ
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ة مشاركتهم في عملیة التغییر مفعلى المنظّ  .فقد یواجهون هذا التغییر بالمقاومة والرفض ،وبالتالي

قناع ،ستماع لوجهة نظرهمواال بات كما علیها توفیر متطلّ  ،مة ولصالحهمه لصالح المنظّ هم بأنّ وإ

  لدفعهم للتغییر والتكیّف معه. ؛التغییر

 ،فبعض اإلداریین یكتفون فقط باإلعالن عن التغییر ،تصال فّعال في المنظمةعدم وجود نظام ا -

تقدیم توضیح و  ،فیجب توفیر وسائل اتصال واضحة .دون تقدیم شرح أو تفصیل لخطوات التغییر

  نتائجه؟ وما ؟وكیف سوف یؤثر فیهم ؟كیف سیتم إنجاز هذا التغییر :لألفراد حول

ة التخطیط للتغی - دون النظر إلى  ،أو نظام العمل ،ر فقط على جوانب الهیكل اإلدارّي یتركیز عملیّ

  هم أو میولهم.مشاعرُ  من حیثُ  ،لدى األفراد والعاطفّي  الجانب اإلنسانّي 

مة البدء في التغییر یجب تقدیم تحلیل لوضع المنظّ  ، فقبلمةللمنظّ  عدم معرفة الوضع الحالّي  -

  بعد ذلك یتم اقتراح التغییر.، و وحاجتها للتغییر ،لوضعها اً شرح ، یتضمنالحاليّ 

صعوبة في إجراء  یواجه األفراد العاملون إذ ،مرونتهاوعدم  هاوتعقید في عملیات المنظمة جمود -

 التغییر.
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  لةالصِّ  ذاُت  ةُ قَ ابِ الّس  اساُت رَ : الدِّ ایً ثانِ 

والتـي تـم  ،طالع علیهـااالفیما یأتي عرض للدراسات السابقة ذات الصلة التـي قامـت الباحثـة بـ      

، والثاني قة بإدارة المعرفة متعلّ الري الدراسة إلى قسمین : األول الدراسات السابقة لمتغیّ  تقسیمها تبعاً 

    وفیما یأتي عرض بذلك:  .قة بإدارة التغییرالدراسات السابقة المتعلّ 

  

لة . 1 ُة ذاُت الصِّ اساُت الّساِبَق   :ةفَ عرِ المَ  ةِ بإدارَ الدِّرَ

هــدفت إلــى رصــد وتحلیــل مــدى ممارســة نشــاطات إدارة  ،) بــإجراء دراســة2006قــام الخلیلــي(      

ـــ ،المعرفــة إلــى توضـــیح  هـــدفت أیًضــاكمــا  ،ةة الهاشــمیّ فــي وزارة التربیــة والتعلـــیم فــي الممكلــة األردنیّ

ـــة إدارة المعرفـــة كمفهـــوم إدارّي  ّ ـــیم علـــى االیســـاع أهمی ــدماتهاد وزارة التربیـــة والتعل  ،رتقـــاء بمســـتوى خـ

ــة الدراســـة مـــن (. وتكونـــت عیّ قتصـــاد المعرفـــّي تمـــع االفـــي بنـــاء مج واإلســـهام  ومـــدیرةمـــدیرًا  )150نـ

ز ا ورؤساء األقسام في دیرو، وزارةلمرك ي م اتیّ ف ي المحافظ یم ف ة والتعل اختیـارهم  تـمّ  ،ات التربی

ــ االســـتبانة كــأداة لجمـــع البیانــات. وأظهـــرت النتــائج أّن درجـــة واعتمــدت  ،ةة العشـــوائیّ بالطریقــة الطبقیّ

أثـر للعوامـل  الدراسـة أيَّ ر نتـائج ظِهـوكمـا لـم تُ  ،إدارة المعرفـة كانـت مرتفعـةممارسة معظـم نشـاطات 

علــى  ،والمنصــب الــوظیفي ،وعــدد ســنوات الخبــرة ،والمؤهــل العلمــي ،والعمــر ،الجــنس :الدیموغرافیــة

  درجة ممارسة نشاطات إدارة المعرفة في وزارة التربیة والتعلیم. 

 بات إدارة المعرفة) دراسة هدفت إلى الكشف عن العالقة بین متطلّ 2008( كما أجرت دروزة     

      ،ةة (االحتیاجات المعرفیّ والشفافیّ  سّي ز األداء المؤّس كما وردت في جائزة الملك عبداهللا الثاني لتمیُّ 

            ات إدارة المعرفة (التشخیص ة) وعملیّ ة والخارجیّ االتصاالت الداخلیّ ، و وااللتزام المعرفيّ  ،الوعيو 

في وزارة التعلیم  سيِّ ز األداء المؤّس تمیّ  فيوالتطبیق) وأثر هذه العالقة  ،التوزیع، و نیالخز ، و التولیدو 
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ما موظفین من حملة الدبلوم المتوسط فنة الدراسة من الة. وتكونت ِعیْ األردنیّ والبحث العلمي العالي 

ستبانة كأداة لجمع االستخدمت هداف الدراسة أُ ولتحقیق أ .اً موظف )300( وبلغ عددهم .فوق

تائج وجود عالقة ذات داللة إحصائیّ البیانات  ،اتهابات إدارة المعرفة وعملیّ ة بین متطلّ . وأظهرت النّ

ّ ة بین متطلّ د عالقة ذات داللة إحصائیّ و وجوكذلك  ورضا  ،اتها من جهةبات إدارة المعرفة وعملی

  من جهة أخرى.ة، ات الداخلیّ وكفاءة العملیّ  ،سّي والنمو المؤّس  ،موالتعلّ  ،العاملین

ة وعالقتها بإدارة المعرفة التعرف إلى إدارة الموارد البشریّ  )2009( وهدفت دراسة بني هاني      

ات التربیة الریاضیّ  یئة التدریس ة من وجهة نظر أعضاء هة الرسمیّ ة في الجامعات األردنیّ في كلیّ

ات التربیة  ا)عضوً 75نة الدراسة من (یّ نت عقد تكوّ فیها. و  من أعضاء هیئة تدریس العاملین في كلیّ

ات التربیة االستخدمت وأُ  ،ةالریاضیّ  ستبانة كأداة لجمع البیانات. ولقد أظهرت النتائج أن كلیّ

دارة المعرفة بدرجة متوّس من إدارة الموارد البشریّ  ة تطبق كال الریاضیّ   النتائج أظهرتكما  ،طةة وإ

ات التربیة ة بین إدارة الموارد البشریّ داللة إحصائیّ  ة ذاترتباطیّ وجود عالقة ا دارة المعرفة في كلیّ ة وإ

  ة.الریاضیّ 

اش(       رة في تطبیق إدارة المعرفة ) دراسة هدفت إلى التعرف إلى العوامل المؤثّ 2009وأجرت خبّ

ة ة  )دراسة حالةـ (القیام ب ،هذا الغرضتحقیق تم ل إذ ،داخل الجامعة األردنیّ ّ على وحدة الموارد البشری

ة. ستبانة كأداة لجمع ستخدمت اال، وأُ اً فرد )163نة الدراسة من (نت ِعیْ وتكوّ  داخل الجامعة األردنیّ

ة.  البیانات. وأظهرت النتائج أن تطبیق إدارة المعرفة كانت بدرجة متوسطة داخل الجامعة األردنیّ

ا دراسة عثمان ( ة فقد هدفت التعرف إلى  ،)2010أمّ اتجاهات مدیري المدارس الحكومیّ

ة نحو تطبیق إدارة المعرفة في المحافظات الشمالیّة في فلسطین من متغیرات  وبیان أثر كلٍّ  ،الثانویّ

وموقع المحافظة  ،المدرسة وموقع ،ص, والمؤهل العلميِّ والتخصُّ  ،وسنوات الخبرة اإلداریة ،الجنس

ا ومدیرة، 229نة من (یَ وقد تكونت العق إدارة المعرفة. اتهم نحو تطبیاتجاه في اختیارهم  تمّ ) مدیرً
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ستبانة كأداة لجمع البیانات وتحقیق أهداف الدراسة. اال وُأستخدمت ،ةة العشوائیّ یّ قببالطریقة الط

ة نحو تطبیق إدارة المعرفة في  اتجاهاِت  وأظهرت النتائج أّن  ة الثانویّ مدیري المدارس الحكومیّ

ة في فلسطین كانت إیجابیّ  توجد فروق في درجة اتجاهات مدیري المدارس  الو  ،ةالمحافظات الشمالیّ

ة نحو تطبیق إدارة المعرفة في المحافظات الشمالیّ  ة الثانویّ تعزى لمتغیرات  ،ة في فلسطینالحكومیّ

  وموقع المدرسة. ،المؤهل العلمّي و  ،التخصصو ،ةالخبرة اإلداریّ  سنواتو  ،الجنس

مبررات ومتطلبات تطبیق إدارة المعرفة في  أهمّ  إلىالتعرف  )2010( اسة المطلقهدفت در     

من جمیع أعضاء  نة الدراسة وتكونت عیّ  . من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس ،جامعة حائل

في  المنهج الوصفّي  وُأستخدم .اً ) عضو 228بلغ عددهم ( ،هیئة التدریس (الذكور) بجامعة حائل

رات النتائج أّن جمیع مبرّ  همّ أوكان من  .ستبانة كأداة لجمع المعلوماتاال تستخدمأُ كما  ،ةدراسال

   .مرتفعةء هیئة التدریس بدرجة تطبیق إدارة المعرفة في جامعة حائل یوافق علیها أعضا

 )Rahimi,Arbabisarjou,Allameh&Aghababaei,2011(واقابابي عالمةو،اربابیسارقوو،رحیميقام   

ة إ هیئة التدریس دارة المعرفة واإلبداع لدى أعضاء بإجراء دراسة هدفت إلى دراسة العالقة بین عملیّ

 ،تدریس) من عضو هیئة 491وتكون مجتمع الدراسة من ( ،الجامعي في جامعة أصفهان في إیران

ةا با) عضوً 85واختیر منهم ( ة العشوائیّ ستبانة كأداة لجمع وتم استخدام اال ،ستخدام الطریقة الطبقیّ

ة المعرفة ة ذات داللة إحصائیّ البیانات. وأظهرت النتائج وجود عالقة إیجابیّ  ة بین أبعاد عملیّ

 ،بین أعضاء هیئة التدریس في تطبیق إدارة المعرفة تعزى لمتغیر العمرال یوجد فروق و  ،واإلبداع

  ومجال الدراسة. ،والجنس

ات إدارة ) دراسة هدفت إلى الكشف عن واقع تطبیق عملیّ 2012وأبو الخیر( ،أجرى األغاو     

جراءات تطویرها ،المعرفة في جامعة القدس المفتوحة ) مشرفًا 250نة الدراسة من (نت عیّ وتكوّ  .وإ

وأظهرت  ،ستبانة كأداة لهذه الدراسةوتمّ استخدام اال ،من مشرفي جامعة القدس المفتوحة اً أكادیمیّ 
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أظهرت و  ،طةتطبیق عملیات إدارة المعرفة في جامعة القدس المفتوحة جاء بدرجة متوّس  النائج أّن 

تعزى لمتغیرات عدد  رفةة في تطبیق عملیات إدارة المعد فروق ذات داللة إحصائیّ و وجتائج عدم الن

  والمنطقة التعلیمیة.  برة، سنوات الخ

نموذج إلدارة المعرفة في الجامعات أ ) بإجراء دراسة هدفت إلى إقتراح2012وقامت الشیخ (      

ة الخاّص  ة الحدیثة. وتكوّ وْ في َض  ،ةاألردنیّ ) 695نة الدراسة من (نت عیّ ء الواقع واالتجاهات اإلداریّ

ة من عدّ ، تم اسعضو هیئة تدری ة العشوائیّ واستخدمت  ،صةة جامعات خاّ ختیارهم بالطریقة الطبقیّ

ة الخاّص اال واقع  ة. وأظهرت النتائج أّن ستبانة كأداة لقیاس واقع إدارة المعرفة في الجامعات األردنیّ

ة الخاّص   ینة من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس واإلداریّ إدارة المعرفة في الجامعات األردنیّ

  ن جاء بدرجة متوسطة.یاألكادیمیّ 

) فقد هدفت إلى معرفة درجة تطبیق إدارة المعرفة من قبل مدیري 2012أما دراسة موسى (     

ن. ة في الكویت من وجهة نظر المدیرین والموجهین الفنییّ ة والثانویّ مدارس المرحلتین اإلبتدائیّ 

ا112نة الدراسة من (وتكونت عیّ  ا وموجهة في المدارس اال145و(، ومدیرة  ) مدیرً ً ة بتدائیّ ) موجه

ستبانة كأداة اال وُأستخدمتة. ة العشوائیّ اختیارهم بالطریقة الطبقیّ  ة في دولة الكویت, وتمّ والثانویّ 

وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن  ،ینهین الفنیّ لتطبیق إدارة المعرفة من وجهة نظر المدیرین والموّج 

بشكل  ،ة إلدارة المعرفة من وجهة نظر المدیرینة الحكومیّ درجة تطبیق مدیري المدارس االبتدائیّ 

ن درجة تطبیق مدیري المدارس الثانویّ  ،كانت مرتفعة ،عام ة إلدارة المعرفة من وجهة ة الحكومیّ وإ

ة ة والثانویّ بتدائیّ بیق مدیري المدارس االدرجة تط وأن ،طةكانت متوّس  ،نظر المدیرین بشكل عام

  .أیضاً  كانت متوسطة ،بشكل عام ،یینة إلدارة المعرفة من وجهة نظر الموجهین الفنّ الحكومیّ 

دراسة هدفت إلى دراسة  (Ramakrishnan&Yasin,2012)شنان ویاسین وأجرى راماكر      

عتبار اة بفي إحدى الجامعات المالیزیّ  سات التعلیم العالياستخدامات نظام إدارة المعرفة في مؤّس 
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 ،ة للمنظماتإدارة المعرفة هي المفتاح لتحقیق فرص تحسین عملیة صنع القرار والمزایا التنافسیّ  أّن 

) 20نة الدراسة من (نت عیّ لجمع بیانات الدراسة، وتكوّ  أداتینستبانة والمقابلة وتم استخدام اال

ً 11(عضو هیئة تدریس و ، وأظهرت نتائج الدراسة أن نظام إدارة المعرفة في غیر أكادیميّ  ا) موظف

  .تهاونوعیّ  تهاوفعالیّ الخریجین سات التعلیم العالي یرفع كفاءة مؤّس 

عوامل التي تسهم في نجاح ال إلىبإجراء دراسة هدفت التعرف   (Cheng,2013)شینجوقام      

معلم من عشر  (400)نة الدراسة من یّ نت عوتكوّ  ،تطبیق إدارة المعرفة في المدارس في هونغ كونغ

 ،ستبانة كأداة للدراسةاستخدام اال وتمّ  ،ةمعلم من عشر مدارس ثانویّ  (600)ومن  ،مدارس ابتدائیة

أنها تعمل على  إذ ،ارة المعرفة في المدارسالمعلمین یمیلون إلى تطبیق إد وأظهرت النتائج أّن 

ورفع كفاءات المعلمین في  ،وعلى اإلدارة ،االستراتیجّي قدرة المدرسة على التخطیط مي تقّص 

  م فیها.ة التعلّ وتقییم عملیّ  ،ودعم الطلبة ،التدریس

درجة ممارسة تقدیرات المعلمین والمعلمات ل إلى ف) التعرّ 2014( وهدفت دراسة العبدالالت      

ان الثانیة. تربیة وتعلیم ة ة إلدارة المعرفة في مدیریّ ة والخاّص مدیري ومدیرات المدارس الحكومیّ  عمّ

ا341نة الدراسة من (نت عیّ وتكوّ   تمّ ة. كما ة العشوائیّ بقیّ ریقة الطّ ختیارهم بالطّ ا تمّ  .ومعلمةً  ) معلمً

المدارس أّن درجة ممارسة مدیري  انات الدراسة. وأظهرت النتائجستبانة كأداة لجمع بیاستخدام اال

ة والخ ان المعلمین والمعلمات في مدیریّ إلدارة المعرفة من وجهة نظر  ومدیراتها اّصةالحكومیّ ة عمّ

  طة في جمیع مجاالت الدراسة.الثانیة كانت متوّس 

 بات تطبیقف متطلَّ إلى التعرّ  هدفت ،بإجراء دراسة )2015( وبدیر، والرقب ،التلبانيوقام      

من  اً وّظفم )286نة الدراسة من (عیّ  نتوتكوّ  ،ةة في قطاع غزّ الجامعات الفلسطینیّ في  إدارة المعرفة

اختیارهم بالطریقة  تمّ  ،ةقطاع غزّ في ة ین العاملین في الجامعات الفلسطینیّ واإلداریّ  نیكادیمیّ األ

وأظهرت النتائج وجود  ،بیانات الدراسةة لجمع كأدا ةستباناال متخدِ ستُ او  ،ةة التناسبیّ العشوائیّ ة الطبقیّ 



 41

 ،القیادةو ،التنظیميّ  الھیكلو ،ةإدارة المعرفة (الثقافة التنظیمیّ  باتة بین متطلّ عالقة إیجابیّ 

  ة.تكنولوجیا المعلومات) وتطبیق إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطینیّ و

دراسة هدفت إلى تعرف درجة تطبیق إدارة المعرفة في  ،)2015وأجرى الطحاینة والخالدي(      

فیما لمعرفة  ،ة من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریساألردنیّ ة في الجامعات ات التربیة الریاضیّ كلیّ 

ّ  توجدإذا  ّ فروق ذات داللة إحصائی  ،والخبرة ،رات الجنسة في درجة تطبیق إدارة المعرفة تعزى لمتغی

ة یتي التربیة الریاضیّ تدریس من كلّ  هیئةِ  ) عضوَ 51نة الدراسة من (یّ ة. وتكونت عوالرتبة األكادیمیّ 

استخدام  تمّ كما  إختیارهم عن طریق الحصر الشامل، ة تمّ ة والجامعة الهاشمیّ األردنیّ في الجامعة 

ات التربیة درجة تطبیق إدارة المعرفة في كلیّ  وأظهرت النتائج أّن  ستبانة كأداة لجمع المعلومات.اال

ة في كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیّ  ،بشكل عام ،ة كانت مرتفعةالریاضیّ 

  ة.والرتبة األكادیمیّ  ،والخبرة  ،رات الجنسات إدارة المعرفة تعزى لمتغیّ درجة تطبیق عملیّ 

قات إدارة المعرفة في معوّ  إلىفقد هدفت التعرف  ،)2015( أما دراسة العنزي والحربي     

الدراسة من نة قات. تكونت عیّ هذه المعوّ  فيص من الجنس والتخّص  وأثر كلٍّ  ،ةالجامعات السعودیّ 

اختیارهم  تمّ  ،، وجامعة تبوكالقرى من جامعتي أمِّ  ،ـمعاونة وهیئةِ  ،تدریس هیئةِ  ) عضوَ 655(

وأظهرت  ،ستبانة كأداة لجمع المعلوماتاستخدام اال وتمّ  ،ة من كلتا الجامعتینریقة العشوائیّ بالطّ 

أظهرت نتائج الدراسة و كما  ،مرتفعةة كانت قات إدارة المعرفة البشریّ درجة التقدیر لمعوّ  النتائج أّن 

وجود فروق في تقدیرات و  ،ر الجنسعدم وجود فروق في تقدیرات المستجیبین تعزى لمتغیّ 

  ص. قات إدارة المعرفة تعزى لمتغیر التخّص المستجیبین لمعوّ 

ي إدارة ة فداء للقیادات التربویّ ة لتطویر األستراتیجیّ ) إلى اقتراح إ2015وهدفت دراسة الثبیتي (     

نة الدراسة من وء إدارة المعرفة. وتكوّ في َض  ،بالمملكة العربیة السعودیة ،التربیة والتعلیم نت عیّ

ن و والمساعدین للشؤ  ،ةوالمساعدین للشؤن التعلیمیّ  ،ا من مدیري التربیة والتعلیم) قیادی 336(



 42

وتوصلت النتائج  .المعلوماتستبانة كأداة لجمع مكاتب التربیة. وتم استخدام اال ومدیري ،ةالمدرسیّ 

ء إدارة المعرفة جاء وْ ة في إدارات التربیة والتعلیم في َض أّن واقع مستوى األداء للقیادات التربویّ إلى 

دارة المعرفةوجود عالقة طردیّ إلى لت النتائج كما توّص  ،طةبدرجة متوسِّ  كشفت ، كما ة بین األداء وإ

ّ  ،واقع أداء القیاداتة لالدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائیّ  لصالح  ،ر سنوات الخبرةتعزى لمتغی

ر بینما التوجد فروق تعزى لمتغیّ  ،لصالح مدیر تعلیم، وطبیعة العمل، أكثر) سنة ف30فئة الخبرة (

ة لواقع إدارة ا إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیّ أیًض  الدراسة وتوصلت ،الجنس والمؤهل العلمّي 

ولطبیعة  ،كثر) سنة فأ30لصالح فئة الخبرة ( ،ر سنوات الخبرةتعزى لمتغیّ  ،المعرفة لدى القیادات

تعزى دالة إحصائیًا فروق  إلى عدم وجودوأخیرًا توصلت النتائج  ،العمل لصالح مدیر مكتب تربیة

  .لمتغیري الجنس والمؤهل العلمّي 

وتحدید  ،المعرفةدراسة هدفت إلى تقییم مقدرة إدارة  )Demchig,2015وأجرى دیمشق (     

نة من العالي في منغولیا. وتكونت الِعیْ سة التعلیم لنضج إدارة المعرفة في مؤّس  الوضع الحالّي 

ستبانة كأداة لجمع بیانات الدراسة. ستخدمت االوأ ،) من نواب المدیرین4و( ا، ) محاضرً 112(

ا ة في الجامعات كانتقییم كفاءة إدارة المعرفمستوى  وأظهرت النتائج أّن    .مرتفعً
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  یرغیِ التَّ  ةِ إدارَ بِ  ةِ القَ العَ  السابقة ذاُت  اُت راَس . الدِّ 2

ین في إدارة التغییر هدفت إلى معرفة درجة إسهام القادة التربویّ  ) دراسة2006أجرى الوسمي (     

 ،وأثر الخبرة ،أثر الجنس إلى هدفت أیضًا التعرفكما  ،ة في دولة الكویتفي المؤسسات التربویّ 

ى الوظیفيّ  سمّ ة في ین في إدارة التغییر في المؤسسات التربویّ في درجة إسهام القادة التربویّ  ،وأثر المُ

ختیارهم بالطریقة ا تمّ  ، من مركز الوزارة تربويٍّ  ) قائدٍ 100نة الدراسة من (یّ نت عدولة الكویت. وتكوّ 

 وتمّ  ،ومعلمة ) معلماً 770( و ،ةفي منطقة األحمدي التعلیمیّ  ومدیرة  ) مدیراً 77و( ،ةالعشوائیّ 

ه التوجد فروق ذات ستبانة كأداة لجمع بیانات الدراسة. وأظهرت نتائج هذه الدراسة أنّ استخدام اال

ین، وجهات نظر القادة ، منة تعزى لمتغیر الجنسداللة إحصائیّ  في  ،ومدیري المدارس التربویّ

ّ  ، كذلك،أظهرتو  ،جمیع المجاالت  من ر الخبرةة تعزى لمتغیّ داللة إحصائیّ ه توجد فروق ذات أن

ین، وجهات نظر القادة  ،لصالح من تزید خبرتهم عن عشر سنوات ،في جمیع المجاالت التربویّ

 ،في جمیع المجاالت ،وجهات نظر مدیري المدارس منر الخبرة بینما التوجد فروق تعزى لمتغیّ 

فروق ذات داللة  النتائج وجودأظهرت و كما عدا التخطیط.  ،المعلمین في جمیع المجاالتكذلك و 

 ،نة الدراسة في جمیع المجاالتیّ وجهات نظر ع من ى الوظیفيّ یر المسمّ ة تعزى لمتغّ إحصائیّ 

  لصالح مدیري المدارس.

تعرف درجة ممارسة إدارة التغییر لدى القادة ة هدفت إلى ) دراس2006وكما أجرت وصوص(     

ف التعرّ  وكما هدفت أیًضا ،علیم التابعة إلقلیم الشمال في األردنین في مدیریات التربیة والتاإلداریّ 

ى الوظیفيّ من المتغیّ  وبیان أثر كلٍّ  ،یندرجة الصعوبة في ممارسة القادة اإلداریّ إلى  سمّ , رات: المُ

اً 192نة الدراسة من (وتكونت عیّ . على ممارسة إدارة التغییر ،والخبرة ،والمؤهل العلمّي   ) قائدًا تربویّ

ستبانة كأداة لجمع بیانات وتم استخدام اال ،ات التربیة والتعلیم التابعة إلقلیم الشمالفي مدیریّ 

نة الدراسة على مجاالت ممارسة إدارة یْ وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن تقدیرات أفراد عِ . الدراسة
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أظهرت  كما و،تفعةكانت بدرجة مر  ،ات التربیة والتعلیم التابعة إلقلیم الشمالالتغییر في مدیریّ 

نة الدراسة على درجة ة بین متوسطات تقدیرات أفراد عیّ د فروق ذات داللة إحصائیّ و وجالنتائج 

 ،والمسمى الوظیفي ،ة الماجستیرلَ مَ لصالح َح  ،ل العلميّ ر المؤهّ ممارسة إدارة التغییر تعزى لمتغیّ 

  سنوات). 10-6لصالح أصحاب الخبرة من ( ،والخبرة ،لصالح المدیرین

ة ) إلى إقتراح أنموذج إلدارة التغییر في الجامعات الیمنیّ 2007وهدفت دراسة األصبحي (     

) من القادة 145ن مجتمع الدراسة من (تكوَّ  إذ. واالتجاهات المعاصرة ،ء الواقعوْ العامة في َض 

االستبانة كأداة لجمع واستخدمت . ة العامةین العاملین في جمیع الجامعات الیمنیّ ین األكادیمیّ اإلداریّ 

من  ،ة العامةواقع التغییر في الجامعات الیمنیّ  أّن  إلى لت نتائج هذه الدراسةوتوّص . المعلومات

  .طاً ین كان متوّس وجهة نظر القادة اإلداریّ 

في  ،ة مقترحة إلدارة التغییرة تربویّ ستراتیجیّ ) دراسة هدفت إلى بناء إ2008( وأجرت المرایات     

استخدام  وتمّ  ،) فرداً 522نة الدراسة من (نت عیّ ة، وتكوّ ة الهاشمیّ إقلیم الجنوب في المملكة األردنیّ 

لبات هناك متطّ  لت النتائج إلى أّن كأداتین لتحقیق أهداف هذه الدراسة. وتوّص  ،والمقابلة ،االستبانة

والتشریعات  ،دةوْ ومعاییر الَج  ،دافه، تتمثل في تحدید األة إلدارة التغییر المقترحةلبناء إستراتیجیّ 

هناك  وكما أظهرت النتائج أّن  ،ةوتطویر الموارد البشریّ  في اإلقلیم, وتحلیل الواقع التربوّي  ،ةالتربویّ 

إلدارة التغییر من وجهة نظر  ،ة مقترحةة تربویّ ستراتیجیّ ید من الصعوبات التي تعترض بناء إالعد

  داوجیة الصالحیات للتغییر.ومن أهم هذه الصعوبات از  ،ینالقادة التربویّ 

مدیري  كمین فیما یتعلق بسلو رات المعلّ هدفت إلى تقییم تصوّ ، ف(Taș,2009)اش أما دراسة ت     

فروق  أّي وفیما إذا كانت هناك  ،افي تركیّ  )بودورم(في مدینة  ،تغییرة حول إدارة الالمدارس الثانویّ 

 وتمّ  .وأنواع المدارس ة،والفرع، واألقدمیّ  رات المعلمین حول الجنس،تصوّ ة بین إحصائیّ ذات داللة 

من المدارس  ومعلمةً  معلماً  (152)الدراسة من نة نت عیّ وتكوّ  .ستبانة كأداة لهذه الدراسةاستخدام اال
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 ة كانمدیري المدراس الثانویّ  تصورات المعلمین حول سلوك وأظهرت نتائج هذه الدراسة أّن  .ةالثانویّ 

 ،رات الجنسة تعزى لمتغیّ د فروق ذات داللة إحصائیّ و وج عدمكما أظهرت النتائج  طة،بدرجة متوّس 

  .وأنواع المدارس ،ةواألقدمیّ والفرع 

ة ة الحكومیّ ف درجة إدراك مدیري المدارس الثانویّ تعرُّ إلى  ،)2010وهدفت دراسة الظفیري (     

نة الدراسة یّ نت عتكوّ  ،ة تلك المدارسوعالقتهما بفاعلیّ  ،وتطبیقهم إلدارة التغییر ،في دولة الكویت

ا128من ( ) 551ة في دولة الكویت و(ة الحكومیّ من جمیع مدیري المدارس الثانویّ  ومدیرةً  ) مدیرً

األولى لقیاس درجة إدراك : استخدام ثالث استبانات ولتحقیق هدف الدراسة تمّ  ،ومعلمةً  اً معلم

والثالثة لقیاس مستوى  ،والثانیة لقیاس درجة تطبیق المدیرین إلدارة التغییر ،المدیرین إلدارة التغییر

ة في ة الحكومیّ درجة إدراك مدیري المدارس الثانویّ  أّن  . وأظهرت نتائج هذه الدراسةة المدرسةفاعلیّ 

وكما أظهرت النتائج وجود عالقة ذات داللة  ،كانت مرتفعة وتطبیقها دولة الكویت إلدارة التغییر

ة تلك ة في دولة الكویت إلدارة التغییر وفاعلیّ ة الحكومیّ ة بین إدراك مدیري المدارس الثانویّ إحصائیّ 

ة ة في درجة إدراك مدیري المدارس الثانویّ وجود فروق ذات داللة إحصائیّ  وأظهرت أیًضا ،المدارس

لصالح  ،ر المستوى التعلیميّ ولمتغیّ  ،لصالح اإلناث ،ر الجنسلمتغیّ  تعزى ،ة إلدارة التغییرالحكومیّ 

  ل الدراسات العلیا.المدیرین الذین یحملون مؤّه 

 درجة ممارسة إدارة التغییر التربوّي إلى  فتعرّ ال) دراسة هدفت 2010ار (وأجرى عبد الغفّ       

ف تعرّ وال ،ةة والغربیّ والدقهلیّ  ،القاهرةة بمحافظات اإلدارات التعلیمیّ یین في لدى القادة اإلدارّ 

ور مقترح كما هدفت إلى تصمیم تّص ، ول دون ممارسة إدارة التغییر التربوّي قات التي تُح المعوّ 

نت وتكوّ  ،ستبانة كأداة للدراسة مت االخدِ واستُ  .في تلك المحافظات لممارسة إدارة التغییر التربوّي 

 ،وكیل قسم) و  ،رئیس قسمو  ،مدیر مرحلة و  ،مدیر إدارة  (اً تربویّ  اً قائد (142)نة الداراسة من عیّ 

في اإلدارة  قات كبیرة في عملیة إدارة التغییر التربوّي معوّ  وجود ،ومن أبرز نتائج هذه الدراسة
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ین جاءت لدى القادة اإلداریّ  أظهرت النتائج أن درجة ممارسة إدارة التغییر التربوّي و كما  ،ةالتعلیمیّ 

  منخفضة.بدرجة 

ا الشّ        ین في إدارة درجة إسهام المشرفیین التربویّ  إلى ففهدفت دراستها التعرّ  ،)2011رمان(وأمّ

نة من وجهة نظر المشرفین والمدیرین. وتكوّ  ،وأسباب مقاومته ،في محافظة الكرك ،التغییر نت عیّ

استخدام االستبانات كأداتین لجمع  وتمّ  ،ومدیرةً  ) مدیراً 79( و ومشرفةً  اً ) مشرف70الدراسة من (

  وأظهرت النتائج أّن درجة إسهام المشرفین في إدارة التغییر كانت مرتفعة.    ،المعلومات

ة ف على درجة ممارسة مدیري المدارس الثانویّ ) دراسة هدفت إلى التعرّ 2012وأجرى شقورة (     

 وتمّ  .من وجهة نظر المعلمین ،داع اإلداريوعالقتها باإلب ،ة ألسالیب إدارة التغییرفي محافظات غّز 

لت وتوّص  .معلمةً  اً ) معلم522نة الدراسة من (نت عیّ وتكوّ  .ستبانة كأداة لهذه الدراسةاال ستخداما

 ،جاءت جیدة ة ألسلوب إدارة التغییردرجة ممارسة مدیري المدارس الثانویّ  نتائج هذه الدراسة إلى أّن 

ة ة في تقدیرات المعلمین لدرجة ممارسة مدیري المدارس الثانویّ وال توجد فروق ذات داللة إحصائیّ 

كما أظهرت النتائج وجود  ،ص في الثانویة العامةوالتخّص  ،سنوات الخدمةو  ،رات الجنستعزى لمتغیّ 

  .ة موجبة بین أسالیب إدارة التغییر ومهارات اإلبداع اإلدارّي عالقة ذات داللة إحصائیّ 

ید إلى تحد (Altunay,Arli&Yalçinkaya,2012)یالشنكایا و وارلي هدفت دراسة ألتوناي     

في ، والكشف عن تجارب مدیري المدارس ةة في المدن التركیّ بتدائیّ الحاجة للتغییر في المدارس اال

لى إعطاء إدة، كما هدفت وْ عتبار ممارسات إدارة الَج من خالل األخذ بعین اال ،ة التغییرأثناء عملیّ 

ستخدام المقابالت كأداة لجمع بیانات ا وتمّ . ةفّعال إلدارة التغییر في المدارس التركیّ نموذج إل قتراحا

مدارس  أربعو  ، ودةالَج   ةإدار   على جائزة تمدارس حصل أربعنة الدراسة من نت عیّ راسة، وتكوّ الد

إزمیر )، في محافظات 2010- 2009ة (نة الدراسیّ خالل الّس  ،ودةإدارة الَج   على جائزة حصلتلم 

المدراس التي حصلت على جائزة إدارة  وأظهرت النتائج أّن  .وزمیر)قورنوفا، بوجا، كارشیاكا، (ب
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ةً  ودة كانت أكثر نشاطاً الّج   االمدارس فیها كانو یري مدر  في ممارسة إدارة التغییر، وأّن  وفعالیّ

ات رون المعدّ ویوّف  ،ون للتغییر في الوقت المناسبؤ یلجا وكانو  ،لون فرق عمل إلدارة التغییریشكّ 

 یتضمن ،نموذج فّعال إلدارة التغییرأقتراح ا تمّ  ،على ذلك التغییر. وبناًء واإلجراءات الالزمة لهذا 

 یرینوتنظیم دورات للمعلمین وللمد، ة التغییرة خالل عملیّ مجموعة من األنشطة والممارسات اإلداریّ 

  إلدارة التغییر.    الزمةٍ  ومعارَف  مهاراٍت  الیكتسبو  ؛ایًض أ

ة كفاءة وفعالیّ  يذ  فهدفت إلى تطویر أنموذج ،(Sabau,2012)ا بالنسبة لدراسة سابو وأمّ       

اشتملت على  مدارَس  سبع نة الدراسة مننت عیّ تكوّ  و .عالیة إلدارة التغییر في المدارس الرومانیة

 )10(و ،) من أولیاء األمور16و(، اً ) طالب56(و، اً ) معلم84و( ،ومساعد مدیر اً ) مدیر 14(

نموذج أالنتائج إلى تطویر وتوصلت  .ستبانة كأداة للدراسةاستخدام اال وتمّ  .ةمجالس محلیّ  أعضاء

من خالل تطویر  ،ة التغییرالمدارس في عملیّ  یريلى دور مدر ه یجب التركیز عوأنّ  ،إلدارة التغییر

 ،والسلوك األخالقي ،ةقدرة على تعزیز الدافعیّ موال ،دمهارات التواصل الجیّ و  ،ءتهممهاراتهم وكفا

  والنزاهة.

واقع إدارة التغییر في مكتبات الجامعات إلى تعرف  ،)2014( بو ارشیددراسة أ وهدفت      

نة الدراسة من لقد تكوّ . واتجاهاتهم نحوها ،من وجهة نظر العاملین فیها ،ة في األردنالحكومیّ  نت عیّ

وأظهرت نتائج . ولتحقیق أهداف الدراسة تم استخدام االستبانة كأداة لجمع البیانات .) فرداً 390(

كان  ة في األردّن تقدیر العاملین لواقع إدارة التغییر في مكتبات الجامعات الرسمیّ  هذه الدراسة أّن 

  .متوسًطا

 ،لتغییرإلى تطبیق أنموذج التغییر لكفایات إدارة ا ،)shah,2014وهدفت دراسة شاه (      

نة الدراسة منوقد تكوّ  .ستبانة كأداة للدراسةاستخدام اال وتمّ  .لمدیري المدارس في الباكستان  نت عیّ

كما أظهرت النتائج أن كفایات  ،) من مدیري مناطق شمال ووسط وجنوب والیة بنجاب203(
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مقارنة بمدیري  ،المدیرین في إدارة التغییر في شمال والیة بنجاب كانت أفضل بالنسبة للمدیرین

  مناطق الوسط والجنوب منها.

  

  اَه نْ مِ  ةِ الیَّ الَح  ةِ اَس رَ الدِّ  عُ وقِ ومَ  ةِ قَ ابِ الّس  اِت اَس رَ الدِّ  ُص لخَّ مُ 

فمنها ما هدف إلى معرفة العالقة بین إدارة المعرفة  ؛متنوعة اً تناولت الدراسات السابقة أهداف      

 ،اتهاوبین متطلبات إدارة المعرفة وعملیّ )Rahimi,et.all,2011( نوآخرو رحیمي،كدراسة واإلبداع

دارة الموارد البشریّ  ، )2008( كدراسة دروزة ومنها  .)2009( بني هاني كدراسة ،ةوبین إدارة المعرفة وإ

ومنها ماهدف إلى معرفة العوامل  .)2006كدراسة الخلیلي( ،ة إدارة المعرفةماهدف إلى بیان أهمیّ 

ومعرفة العوامل التي تسهم في نجاح تطبیق  ،)2009( كدراسة خباش ،إدارة المعرفةرة في تطبیق المؤثّ 

 ،بات تطبیق إدارة المعرفةومعرفة متطلّ  ،(Cheng,2013)شینجمثل دراسة  ،إدارة المعرفة في المدارس

مثل دراسة  ،بات تطبیق إدارة المعرفةرات ومتطلّ ومعرفة مبرّ  ،)2015كدراسة التلباني وبدیر والرقب (

أخرى لمعرفة درجة تطبیق إدارة هدفت دراسات و  ،(2012)الخیر األغا وأبو. ودراسة )2010مطلق (

. )2015ودراسة الطحاینة والخالدي ( ،)2012( كدراسة موسى ،ودرجة ممارسة إدارة المعرفة ،المعرفة

جاهات تّ دراسات أخرى لمعرفة اهدفت  كما .ات إدارة المعرفةبمعرفة واقع تطبیق عملیّ  ومنھا ما اھتمّ 

التي هدفت  ،)2014( ودراسة العبدالالت ،)2010كدراسة عثمان( ،المدیرین نحو تطبیق إدارة المعرفة

وهدفت دراسات أخرى  ،لمعرفة تقدیرات المعلمین لدرجة ممارسة مدیري ومدیرات المدارس إلدارة المعرفة

مثل دراسة الثبیتي  ،ء إدارة المعرفةوْ في َض  ،ةربویّ تطویر أداء القیادة التة لستراتیجیّ إلى اقتراح إ

ا دراسة )2015( ا دراسة وأمّ  .نموذج إلدارة المعرفةأ قتراح، فقد هدفت إلى ا)2012( الشیخ. وأمّ

وهدفت دراسة  ،سة التعلیم العاليفهدفت إلى تقییم إدارة المعرفة في مؤّس  (Demichg,2015)دیمشق
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ومنها ماهدف إلى دارسة استخدامات .قات تطبیق إدارة المعرفةدراسة معوّ ) إلى 2015العنزي والحربي (

  .(Ramakrishnan& Yasin,2012)شنان ویاسینكر  كدراسة راما ،سات التعلیمإدارة المعرفة في مؤّس 

  

منها  ؛كانت متنوعةف ،هدافأبقة المتعلقة بإدارة التغییر من ا بالنسبة لما تناولته الدراسات الساأمّ       

 ،ینودرجة ممارسة إدارة التغییر لدى القادة اإلداریّ  ،ینهدف إلى معرفة درجة إسهام القادة التربویّ  ما

ومنها ماهدف إلى  .)2010ار (ودراسة عبد الغفّ  ،)2006ودراسة وصوص( ،)2006( كدراسة الوسمي

 سابوكدراسة  ،وتطویر أنموذج إلدارة التغییر ،)2007( كدراسة األصبحي، إنموذج إلدارة التغییر قتراحا

(Sabau,2012)،  شاه كدراسة ،نموذج تغییر لكفایات إدارة التغییرأوتطبیق) Shah,2014(.  ومنها

ة وواقع إدارة اهمیّ ودرجة  ،)2011كدراسة الشرمان( ،هدف إلى معرفة درجة تطبیق إدارة التغییرما 

ة هدف إلى بناء إستراتیجیّ  ومنها ما .)2012كدراسة شقورة ( ،ودرجة ممارسة إدارة التغییر ،التغییر

 ،ةوواقع إدارة التغییر في المكتبات الجامعیّ  ،)2008كدراسة مرایات ( ،ة مقترحة إلدارة التغییرتربویّ 

 ،هدف إلى معرفة إدراك وتطبیق مدیري المدارس إلدارة التغییر ومنها ما .)2014( بو ارشیدأكدراسة 

ومنها هدف إلى تحدید الحاجة  .)2010( كدراسة الظفیري ،ة تلك المدراسوعالقته بفاعلیّ 

رات هدف إلى تقییم تصوّ ما ومنها  .(Altunay,et.all,2012) وآخرون التوناي كدراسة،للتغییر

 .(Taș,2009)ش مثل دراسة تا ،مدیري المدارس إلدارة التغییر المعلمین حول سلوك

 ،ة إلدارة المعرفةالعالقة بین تطبیق رؤساء األقسام األكادیمیّ التعرف إلى في حین هدفت هذه الدراسة 

  .من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس ،بدرجة إدارة التغییر اوعالقته

مثل دراسة  ،)31( أدنى لم یتجاوز بین حدٍّ  ما ،نات لهذه الدراساتالعیّ  أفراد داعدأقد تباینت و      

مثل  ،)1000أعلى مقداره ( وبین حدّ  ،(Ramakrishnan&Yasin,2012)راماكرشنان ویاسین 
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 هیئةِ  ) عضوَ 190نة للدراسة الحالیة هو (یْ عدد أفراد العِ  ّن في حین إ.(Cheng,2013)شینجدراسة 

  تدریس.

 قــدمنهــا  غیــر أن  بعضــاً  ،كــأداوات للدراســة ســتباناتابقة االاســتخدمت معظــم الدراســات الّســ وقــد    

كرشنان  ودراسة راما ،)2008مثل دراسة مرایات ( ،كأداتین للدراسة ،اً مع ستبانةاستخدم المقابلة واال

ات أخرى  ،(Ramakrishnan&Yasin,2012)و یاسین  ا استخدمت دراس أدا كم ابالت ك ة المق

ة اي ،للدراس ة التون ل دراس رون  مث ة مــن ســتفادت الباحثــوقــد ا ،(Altunay,et.all,2012)وآخ

  ستبانتین لجمع المعلومات.الدراسات السابقة في تطویر ا

  

حسب علم  -الوحیدة  الدراسة هاأنّ  عن غیرها من الدراسات السابقة ز هذه الدراسةما یمیّ إّن     

ة إلدارة المعرفة في التي تناولت العالقة بین درجة تطبیق رؤساء األقسام األكادیمیّ  - الباحثة

انودرجة إدارة التغییر في الجامعات األردنیّ  ،ةاألدائیّ  مهماتهم من وجهة نظر  ،ة في العاصمة عمّ

  أعضاء هیئة التدریس.
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ثالِ الثّ  لُ ْص الفَ   

اتاَء رَ واإلْج  ةُ قَ یْ رِ الطَّ   
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ثالِ الثّ  لُ ْص الفَ   

اتاَء رَ واإلْج  ةُ قَ یْ رِ الطَّ   

  

ن هذا الفصل عرض       واألداتین،نتها وعیّ  ،ومجتمعها ،دمالمستخالدراسة لمنهج  اً تضمّ

 ،رات الدراسةلمتغیّ  اً وعرض ،ق من صدقهما وثباتهمامع التحقُّ  ،في جمع المعلومات المستخدمتین

خالصة اإلجراءات المستخدمة في هذه و  ،ة المستخدمة في تحلیل البیاناتوللمعالجات اإلحصائیّ 

 وفیما یأتي عرض بذلك.. الدراسة

  

ستخدم: ةاَس رَ الدِّ  جَه نْ مَ    المُ

ستخدام في هذه ؛ لكونه المنهج المناسب لالرتباطّي اال استخدام منهج البحث الوصفّي  تمّ      

دارة التغییر. ،هما: إدارة المعرفة ،رینالدراسة التي تستقصي العالقة بین متغیّ    وإ

  
  :ةاَس رَ الدِّ  عُ مَ تَ ْج مُ 

ة ة الحكومیّ هیئة التدریس في الجامعات األردنیّ ن مجتمع الدراسة من جمیع أعضاء تكوّ       

ان ،ةوالخاّص  والذي یبلغ ، )2016/2017للعام ( ،األول خالل الفصل الدراسيّ  ،في العاصمة عمّ

) 1وهي موزعة كما في الجدول ( ،اً ) إناث854و( ، اً ذكور  )3074منهم ( ،)3928( أفراده  عدد

  عتماد .هیئة اال/والبحث العلمّي  العاليالتعلیم إلحصائیات وزارة  اً وذلك وفق، أدناه
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  )1الجدول (
ان توزیع مجتمع الدراسة من أعضاء هیئة التدریس على الجامعات األردنیّ  ة في العاصمة عمّ

  حسب الجنس والسلطة المشرفة
 السلطة المشرفة الجامعة عدد أعضاء هیئة التدریس

 حكومیة/خاصة
لالتسلس  

 ذكور إناث المجموع
  الجامعة األردنیة 1015 319 1334

 حكومیة
 

1 
 2 جامعة البلقاء التطبیقیة 810 169 979
 3 الجامعة األلمانیة 101 36 137
  جامعة الزیتونة 190 61 251

 
 
 

ةخاّص   
 
 

4 
 5 جامعة اإلسراء 152 34 186
 6 جامعة البتراء 158 65 223
 7 جامعة الشرق األوسط 128 26 154
 8 جامعة عمان األهلیة 150 51 201
 9 جامعة عمان العربیة 86 19 105
 10 الجامعة العربیة المفتوحة 29 12 41
 11 جامعة العلوم التطبیقیة 160 51 211
وجیاجامعة األمیرة سمیة للتكنول 95 11 106  12 
 المجموع 3074 854 3928

 

  نة الدراسةعیّ 

  نة وفق طریقتین:تم اختیار العیّ       

 ؛ختیار الجامعة األردنیة، وقد تم ااختیار ثالث جامعات إذ تمّ  ؛ةة العشوائیّ نة العنقودیّ العیّ  - 1

 ّ   تین.لكونهما جامعتین خاّص  ؛وجامعتي الشرق األوسط والزیتونة ،ةلكونها حكومی

نة من الذكور واإلناث من أعضاء هیئة تحدید حجم العیّ  إذ تمّ  ؛ةة العشوائیّ نة الطبقیّ العیّ  - 2

نة في استخدام جدول تقریر حجم العیّ  وقد تمّ  .) أدناه2حة في الجدول (موّض  هي كما، التدریس

  بلغ عدد ، (Bartlett,Kotrlik,and Higgins,2001)وهیجنز وكوترلك بارتلتل ةالدراسات الوصفیّ 
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 (56)و ،أذكر  (134)منهم  ،عضو هیئة تدریس(190)نة الدراسة أعضاء هیئة التدریس في عیّ 

  .أنثى

 

  )2الجدول (
  جامعات حسب الجنس والسلطة المشرفةنة من أعضاء هیئة التدریس في التوزع أفراد العیّ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
 التسلسل السلطة المشرفة الجامعة ذكور إناث المجموع
 1 حكومیة األردنیةالجامعة 79 31 110
 2 خاصة زیتونةالجامعة 36 19 55
 3 خاصة شرق األوسطالجامعة  19 6 25
 المجموع 134  56  190

  

  ةاَس رَ ا الدِّ اتَ دَ أَ 

  كما یأتي: ،تطویر استبانتین لجمع المعلومات تمّ       

من وجهة نظر  ،ة إلدارة المعرفةلمعرفة درجة تطبیق رؤساء األقسام األكادیمیّ  ؛ستبانة االولىاال - 1

، (2010)انمن عثم ستبانة على دراسة كلٍّ اعتمدت الباحثة في تطویر اال .أعضاء هیئة التدریس

 ودراسة،(2014)تالعبدالال ودراسة،(2013)النجارودراسة ،(2012)الشیخ  دراسة و

مكونة من أربعة مجاالت  ،) فقرةً 51ة من (لیّ ستبانة بصورتها األوّ نت االوقد تكوّ . (2014)يالشیخ

تنظیم و طبیق، تطبیق إدارة المعرفة ومعیقات التو  تولید المعرفةو  وهي : الوعي بمفهوم إدارة المعرفة

  .ة ن األداة بصورتها األولیّ ) یبیّ 1والمحلق ( .وتخزین ونشر المعرفة

من وجهة نظر  ،التغییرة إلدارة ستبانة الثانیة لمعرفة درجة ممارسة رؤساء األقسام األكادیمیّ اال - 2

، (2007)دراسة األصبحيالدراسات اآلتیة: من  على كلٍّ  . واعتمدت الباحثةُ أعضاء هیئة التدریس
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ستبانة بصورتها األولیة من نت االوتكوّ  .(2014)أبو أرشید ودراسة، (2010)الظفیري دراسةو 

 ة.) یبین األداة بصورتها األولیّ 1والملحق ( .) فقرة44(

  

  ن یْ داتَ األَ  قُ دْ ِص 
ن من أساتذة میمحكّ  (10)عرض االستبانتین على  تمّ  ،استخدمت الباحثة الصدق الظاهرّي       

ة، في ا  ٪80قبول الفقرات التي حصلت على موافقة  . وتمّ ات العلوم التربویةختصاصالعلوم التربویّ

عن  علیها مینلمحكّ نسبة موافقة ا وحذف أو تعدیل الفقرات األخرى التي تقلّ  ،مینفأكثر من المحكّ 

إدارة وعدد فقرات استبانة  ،استبانة (34)عدد فقرات استبانة إدارة المعرفة  . وبذلك أصبحذلك

  ة.ستبانتین بصورتهما النهائیّ یبین اال (3)والملحق استبانة.  (37)التغییر 

  

ن اُت بَ ثَ    اَألداتَیْ
  تم استخدام نوعین من الثبات:      

من أعضاء  (15)نة مقدارها اختیار عیّ  تمّ  ،(test-retest)االختبار ختبار و إعادة اال طریقة - 1

  فترة اتفصل بینهم ،تطبیق األداتین علیهم لمرتین وتمّ  ،نة الدراسةمن خارج عیّ  ،هیئة التدریس

معامل الثبات وبلغت قیمة  .ثم تم حساب معامل الثبات بإستخدام معامل ارتباط بیرسون ،إسبوعین

بإستخدام  (0.90)ستبانة إدارة التغییركما بلغت قیمة معامل ثبات ا ،(0.87)ستبانة إدارة المعرفة ال

  .معامل ارتباط بیرسون

كانت  ،(Cronbach Alpha)كرونباخ ألفا  طریقة اإلتساق الداخلي بإستخدام معادلة - 2

استبانتین في خمسة بدائللإلاالستجابة  معامل معامل الثبات هذا یعتبر و  ،لمقیاس لیكرت ، وفقً
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أداة ) یبین معامالت ثبات 3والجدول ( .(0.87)إلستبانة إدارة التغییر وبلغ  تساق الداخلّي الثبات ا

 .الدراسة االولى

(3) الجدول   
األولى ةالدراس أداةمعامالت ثبات    

 المجال الرقم
معامل ثبات 

إعادة -اإلختبار
 اإلختبار

معامل ثبات 
اإلتساق 
  الداخلي

 0.81 0.77 وعي رؤساء األقسام األكادیمیة بمفهوم إدارة المعرفة 1
 0.86 0.86 تولید المعرفة من قبل رؤساء األقسام األكادیمیة 2
 0.87 0.82 تطبیق إدارة المعرفة من قبل رؤساء األقسام األكادیمیة 3
ألكادیمیةا تنظیم وتخزین ونشر المعرفة من قبل رؤساء األقسام 4  0.84 0.84 
  0.87 الدرجة الكلیة الدارة المعرفة 

  

، بالنسبة (2012)ء دراسة موسى وْ في َض  ،هذه المعامالت مقبولة ألغراض الدراسة عدُّ وتُ      

  ستبانة إدارة التغییر.، بالنسبة ال(2010) ودراسة الظفیري ،ستبانة إدارة المعرفةال

  

  ةاَس رَ الدِّ  اُت رَ یِّ غَ تَ مُ 

  المتغیرات األتیة:شتملت الدراسة على ا

  إدارة المعرفة. -

  إدارة التغییر. -

  ة.ة وخاّص حكومیّ  :وهي ذات فئتین ،السلطة المشرفة  -

ناث. :نوهو فئتا ،الجنس -   ذكور وإ

ة وهي ثالث -   وأستاذ مساعد. ،أستاذ مشاركو ،: أستاذرتب الرتبة األكادیمیّ



 57

  ةیَّ ائِ َص اإلْح  اُت الَج عَ المُ 

  لتحلیل النتائج: ؛ة األتیةاستخدمت الباحثة المعالجات اإلحصائیّ      

األول  :لإلجابة عن السؤالین ؛والدرجة ،والرتبة ،ةنحرافات المعیاریّ ، واالةطات الحسابیّ المتوسِّ  - 1

  والثاني.

واستخدام  ،لإلجابة عن السؤال الثالث ؛رینرتباط بیرسون إلیجاد العالقة بین المتغیّ معامل ا - 2

  ق من مستوى داللة هذا المعامل.للتحقُّ  ؛االختبار التائّي 

إلیجاد  ؛نتین مستقلتینلعیّ  التائّي  ختباراال ستخداما تمّ  ،الرابع والخامس :السؤالین جابة عنلإل - 3

لمعرفة  ؛واستخدام تحلیل التباین األحادّي  ،الفروق التي تعزى لمتغیري الجنس والسلطة المشرفة

ر الرتبة األكادیمیّ الفروق ا لمعرفة اتجاهات هذه  ؛ثم استخدام اختبار شیفیه ،ةلتي تعزى لمتغیّ

  الفروق.

  

 ةاَس رَ الدِّ  اُت اَء إجرْ 

  صت إجراءات الدراسة بما یأتي:تلخّ       

  ستخدامها في جمع البیانات.إعداد االستبانتین اللتین تم ا - 1

  .وثباتهما االستبانتینق من صدق التحقُّ  - 2

 .من رئاسة الجامعة إلى وزارة التعلیم العالي والبحث العلمّي  ،الحصول على كتاب تسهیل مهمةٍ  - 3

  ن ذلك.) یبیّ 4والملحق (

 .من وزراة التعلیم العالي والبحث العلمي لجامعة الزیتونة ،الحصول على كتاب تسهیل مهمةٍ  - 4

 ن ذلك.) یبیّ 5والملحق (
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ة للجامعة األردنیّ  زارة التعلیم العالي والبحث العلمّي من و  ،الحصول على كتاب تسهیل مهمةٍ  - 5

  ن ذلك. ) یبیّ 6والملحق (

نة الدراسة.ا - 6   ختیار عیّ

  ثم إعادة جمعها. ،نةستبانتین على أفراد العیّ التطبیق ا - 7

  ستبانتین.؛ لتحلیل نتائج االستجابات على االاستخدام المعالجات اإلحصائیة - 8

  :ل إلى درجة التطبیق للتوّص  اآلتیةستخدام المعادلة تم ا - 9

1.33 =
4
3 =

1 − 5
3 =

−القیمة	الدنیا	للبدیل				 القیمة	العلیا	للبدیل	
عدد	المستویات

 

  

  :یأتين الدرجات كما تكو وبذلك 

  )            درجة منخفضة1-2.33. (1

  طة)       درجة متوّس 3.67-2.34. (2

  )           درجة مرتفعة5- 3.68. (3

  الحصول علیها. النتائج التي تمّ كتابة  - 10

 وكتابة التوصیات. ،مناقشة النتائج - 11

  .كتابة الرسالة بشكلها النهائيّ  - 12
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  ع ابِ الرَّ  لُ ْص الفَ 

  ة اَس رَ الدِّ  ُج ائِ تَ نَ 
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ْصُل الرَّاِبع   الَف

اَسة اِئُج الدِّرَ   َنتَ

  

 من خالل اإلجابة عن ،للنتائج التي توصلت إلیها هذه الدراسة ن هذا الفصل عرضاً تضمّ      

  وعلى النحو اآلتي: ،أسئلتها

 ،ؤال األول: ما درجة تطبیق رؤساء األقسام األكادیمیة في الجامعات األردنیة إلدارة المعرفةالسُّ 

  من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس؟

لدرجة  ،ةواالنحرافات المعیاریّ  ،ةالحسابیّ  طاتحساب المتوّس  تمّ  ،لإلجابة عن هذا السؤال     

من وجهة نظر أعضاء هیئة  ،ة إلدارة المعرفةة في الجامعات األردنیّ تطبیق رؤساء األقسام األكادیمیّ 

  ) ذلك.4ر الجدول (ظهِ ویُ  .مجال من مجاالت أداة الدراسة ولكلّ  ، بشكل عامّ  ،التدریس

  

  )4الجدول (
ودرجة تطبیق رؤساء األقسام األكادیمیة  ،تبوالرُّ  ،ةواالنحرافات المعیاریّ  ،ةطات الحسابیّ المتوّس 

  ابة تنازلی مرتَّ  ،من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس ،في الجامعات األردنیة إلدارة المعرفة

مالرق  المجال 
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعیاري

یقالتطبدرجة الرتبة  

اء األقساممن قبل رؤس هاونشر  هاوتخزین المعرفة تنظیم 4  مرتفعة 1 0.73 3.83 
ادیمیةتطبیق إدارة المعرفة من قبل رؤساء األقسام األك 3  متوسطة 2 0.44 3.64 
فةوعي رؤساء األقسام األكادیمیة بمفهوم إدارة المعر  1  متوسطة 3 0.57 3.47 
ةتولید المعرفة من قبل رؤساء األقسام األكادیمی 2  متوسطة 4 0.71 3.42 

 ّ ة الدرجة الكلی  متوسطة  0.40 3.58 
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درجة تطبیق رؤساء األقسام األكادیمیة في الجامعات األردنیة  أّن  ،)4یالحظ من الجدول (    

 ط الحسابّي إذ بلغ المتوّس  ؛كانت متوسطة ،من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس ،إلدارة المعرفة

 ،طةوجاءت مجاالت األداة جمیعها في الدرجة المتوّس  .)0.40( معیارّي النحراف االو ،)3.58(

وجاء في الرتبة  )،3.42 - 3.83ة بین (طات الحسابیّ باستثناء مجال واحد، إذ تراوحت المتوّس 

 ،)3.83( ، بمتوسط حسابّي ل رؤساء األقسامبَ من قِ  هاشر ون هاوتخزینالمعرفة نظیم تاألولى مجال " 

من في الرتبة الثانیة مجال "تطبیق إدارة المعرفة جاء و  .وبدرجة مرتفعة ،)0.73( وانحراف معیارّي 

وبدرجة  ، )0.44( وانحراف معیارّي  ، )3.64( بمتوسط حسابيّ  ،"ةقبل رؤساء األقسام األكادیمیّ 

ة بمفهوم إدارة وقبل االخیرة مجال " وعي رؤساء األقسام األكادیمیّ  ،وجاء في الرتبة الثالثة .متوسطة

وجاء في الرتبة  .وبدرجة متوسطة ،)0.57( وانحراف معیارّي  ،)3.47( ط حسابّي بمتوّس  ،"ةالمعرف

 ،)3.42( ط حسابيّ بمتوّس  ،"ةل رؤساء األقسام األكادیمیّ بَ االخیرة مجال " تولید المعرفة من قِ 

  طة.وبدرجة متوّس ، )0.71( وانحراف معیارّي 

  فكانت النتائج على النحو اآلتي: ،مجال ا بالنسبة لفقرات كلِّ أمّ 

  من قبل رؤساء األقسام وتخزینها ونشرها مجال تنظیم المعرفة -1

ودرجة تطبیق رؤساء األقسام  ،تبوالرُّ  ،ةواالنحرافات المعیاریّ  ،ةطات الحسابیّ حساب المتوّس  تمّ 

لفقرات هذا  ،من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس ،ة إلدارة المعرفةة في الجامعات األردنیّ األكادیمیّ 

  ) یوضح ذلك.5والجدول ( .المجال

  

  

  

  



 62

 )5الجدول (
ة ودرجة تطبیق رؤساء األقسام األكادیمیّ  ،والرتب ،واالنحرافات المعیاریة ،ةطات الحسابیّ المتوّس 

لمجال تنظیم  ،من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس ،ة إلدارة المعرفةفي الجامعات األردنیّ 
  امرتبة تنازلی ها ونشر  هاخزینوتالمعرفة 

 الفقرة  الرقم
  المتوسط
 الحسابي

  االنحراف
  التطبیقدرجة  الرتبة المعیاري

یشجع أعضاء هیئة التدریس على تشارك المعرفة مع  32
 االخرین.

 مرتفعة 1 1.15  4.08

یشجع على جلسات العصف الذهني بین أعضاء  33
 لتبادل الخبرات والمعرفة.هیئة التدریس 

 مرتفعة 2 1.21  4.05

 2 1.23  4.05 یسمح للطلبة بطرح أفكارهم في مناخ دیمقراطي 31
 

 مرتفعة

یؤكد على تبادل المعلومات المعرفیة بین أعضاء  34
 هیئة التدریس.

 مرتفعة 4 1.07  3.82

یتابع أعضاء هیئة التدریس في تحدیث مخزونهم  29
 المعرفي التربوي.

 مرتفعة 5 1.08  3.79

على تبادل الخبرات من فراد األیستخدم أسالیب تحفز  28
 أجل تخزین المعرفة.

 متوسطة 6 0.95  3.66

یساعد أعضاء هیئة التدریس على تطویر مهاراتهم  30
 متوسطة 7 1.25  3.62 التي تُسهل عملیة تنظیم المعرفة.

 یعتمد رئیس القسم األكادیمي على قاعدة بیانات  27
 إلكترونیة في تنظیم المعلومات المتعلقة بالقسم.

 متوسطة 8 0.87  3.54

 مرتفعة  0.73  3.83 الدرجة الكلیة
  

ة إلدارة ة في الجامعات األردنیّ درجة تطبیق رؤساء األقسام األكادیمیّ  أّن  ،)5ظ من الجدول (یالَح 

كانت  ،لمجال تنظیم وتخزین ونشر المعرفة ،من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس ،المعرفة

)، وجاءت فقرات هذا 0.73( معیارّي النحراف االو  ،)3.83( ط الحسابّي مرتفعة، إذ بلغ المتوّس 

)، 3.54 - 4.08طات الحسابیة بین (المجال في الدرجتین المرتفعة والمتوسطة، إذ تراوحت المتوّس 
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التدریس على تشارك ع أعضاء هیئة یشّج "على  نّص تالتي و  ،)32وجاءت في الرتبة األولى الفقرة (

وفي ، وبدرجة مرتفعة ،)1.15( وانحراف معیارّي  ،)4.08( خرین"، بمتوسط حسابّي المعرفة مع اآل

یشجع على جلسات العصف الذهني بین على"  التي تنّص  ،)33الرتبة الثانیة جاءت الفقرة (

 وانحراف معیارّي  ،)4.05( ط حسابيّ ّس " بمتو أعضاء هیئة التدریس لتبادل الخبرات والمعرفة

التي تنص على "یسمح للطلبة بطرح أفكارهم في مناخ  (31)والفقرة  وبدرجة مرتفعة ،)1.21(

وجاءت في الرتبة   .وبدرجة مرتفعة (1.23)وانحراف معیاري  (4.05)دیمقراطي" بمتوسط حسابي 

هیئة التدریس على تطویر مهاراتهم التي یساعد أعضاء على " التي تنّص  ،)30قبل االخیرة الفقرة (

)، وبدرجة 1.25( ) وانحراف معیارّي 3.62( ط حسابّي تُسهل عملیة تنظیم المعرفة " بمتوّس 

قسم األكادیمي على" یعتمد رئیس ال ) التي تنّص 27متوسطة، وجاءت في الرتبة االخیرة الفقرة (

 ،)3.54( بمتوسط حسابيّ ، " قة بالقسمإلكترونیة في تنظیم المعلومات المتعلّ  على قاعدة بیانات

  طة.وبدرجة متوّس  ،)0.87( وانحراف معیارّي 

  

  مجال تطبیق إدارة المعرفة من قبل رؤساء األقسام األكادیمیة -2

ودرجة تطبیق رؤساء األقسام  ،تبوالرُّ  ،ةواالنحرافات المعیاریّ  ،ةطات الحسابیّ حساب المتوّس  تمّ      

لفقرات هذا  ،من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس ،ة إلدارة المعرفةاألردنیّ  ة في الجامعاتاألكادیمیّ 

  ) یوضح ذلك.6والجدول ( .المجال
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 )6الجدول (
ة ودرجة تطبیق رؤساء األقسام األكادیمیّ  ،والرتب ،ةواالنحرافات المعیاریّ  ،ةطات الحسابیّ المتوّس 

من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس لمجال تطبیق إدارة  ،ة إلدارة المعرفةفي الجامعات األردنیّ 
  امرتبة تنازلی  ،المعرفة

  المتوسط الفقرة  الرقم
 الحسابي

  االنحراف
 المعیاري

درجة   الرتبة
  التطبیق

 مرتفعة 1 0.84  3.85 یدرك أهمیة توظیف إدارة المعرفة في تحقیق أهداف الجامعة. 20
 مرتفعة 2 1.14  3.84 إدارة المعرفة في األقسام األكادیمیة.یربط بین أهداف الجامعة وأهداف  19
 مرتفعة 3 0.79  3.81 ء األفراد ذوي الخبرة في الجامعة.ار آیعتمد على  22
یوفر ألعضاء هیئة التدریس نشرات تربویة تتعلق بنموهم المهني في  23

 میدان إدارة المعرفة.
3.64  1.00 4 

 متوسطة

 متوسطة 5 0.92  3.61 التكنولوجیا في حل المشكالت.یساعد على توظیف  25
یشجع أعضاء هیئة التدریس على توظیف المعرفة المكتسبة في حل  21

 المشكالت التي تواجههم.
3.58  0.64 6 

 متوسطة

یشجع أعضاء هیئة التدریس على استخدام طریقة المناقشة والحوار  24
 من أجل تطبیق المعرفة.

3.57  0.97 7 
 متوسطة

وجود دعم إداري لرؤساء األقسام األكادیمیة في الجامعة إلدارة  18
 المعرفة.

3.46  1.02 8 
 متوسطة

 متوسطة 9 1.04  3.43 یستفید من المعارف المتوفرة في األقسام لوضع خطط تطویریة للقسم. 26
 متوسطة  0.44  3.64 الدرجة الكلیة

  

ة ة في الجامعات األردنیّ درجة تطبیق رؤساء األقسام األكادیمیّ  أّن  ،)6ظ من الجدول (الَح یُ      

 ؛طةكانت متوّس  ،لمجال تطبیق إدارة المعرفة ،من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس ،إلدارة المعرفة

في  )، وجاءت فقرات هذا المجال0.44( معیارّي النحراف الوا ،)3.64( ط الحسابّي إذ بلغ المتوّس 

وجاءت في  .)3.43 - 3.85ة بین (طات الحسابیّ إذ تراوحت المتوّس  ؛لمتوسطةالدرجتین المرتفعة وا

ة توظیف إدارة المعرفة في تحقیق أهداف التي تنص على" یدرك أهمیّ  ،)20الرتبة األولى الفقرة (

وفي الرتبة الثانیة وبدرجة مرتفعة، ، )0.84( وانحراف معیارّي  ،)3.85( ط حسابّي ، بمتوّس "الجامعة
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على" یربط بین أهداف الجامعة وأهداف إدارة المعرفة في األقسام  التي تنّص  ،)19الفقرة (جاءت 

وجاءت في  .ةوبدرجة مرتفع ،)1.14وانحراف معیاري ( ،)3.84( ط حسابّي بمتوّس  ،ة"األكادیمیّ 

ة في لرؤساء األقسام األكادیمیّ  على " وجود دعم إدارّي  التي تنّص  ،)18الرتبة  قبل االخیرة الفقرة (

 .طة)، وبدرجة متوّس 1.02( وانحراف معیارّي  ،)3.46( ط حسابيّ بمتوّس  ،إلدارة المعرفة " ،الجامعة

 ؛رة في األقسامعلى" یستفید من المعارف المتوّف  التي تنّص  ،)26وجاءت في الرتبة االخیرة الفقرة (

وبدرجة  ،)1.04( وانحراف معیارّي  ،)3.43( ط حسابّي بمتوّس  ،ة للقسم"لوضع خطط تطویریّ 

  طة.متوّس 

  

  وعي رؤساء األقسام األكادیمیة بمفهوم إدارة المعرفة -3

ودرجة تطبیق رؤساء األقسام  ،والرتب ،ةواالنحرافات المعیاریّ  ،ةطات الحسابیّ حساب المتوّس  تمّ      

لفقرات هذا  ،من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس ،ة إلدارة المعرفةة في الجامعات األردنیّ األكادیمیّ 

  .) یوضح ذلك7والجدول ( .المجال

 )7الجدول (
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب ودرجة تطبیق رؤساء األقسام األكادیمیة في 
الجامعات األردنیة إلدارة المعرفة من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس لمجال الوعي بمفهوم 

  إدارة المعرفة مرتبة تنازلیاً 

 الفقرة  الرقم
  المتوسط
 الحسابي

  االنحراف
  الرتبة المعیاري

درجة 
  التطبیق

 مرتفعة 1 0.78  3.76 یمتلك رؤساء األقسام األكادیمیة الوقت الكافي لتبادل المعلومات. 1
 متوسطة 2 0.80  3.55 یؤمن أن نجاح إدارة المعرفة یتطلب وجود ثقافة داخل المنظمة. 3
 متوسطة 3 0.92  3.48 المعرفة وتكنولوجیا المعلومات. یعي بالعالقة بین إدارة 4
یدرك أن إدارة المعرفة تساعد أعضاء هیئة التدریس على القیام  2

 بأعمالهم بكفاءة.
 متوسطة 4 0.73  3.47

 متوسطة 5 0.93  3.43 یسهم في نشر مفاهیم إدارة المعرفة. 5
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 متوسطة 6 1.10  3.36 المعرفة.تتوفر رؤیة واضحة نحو استراتیجیات تطبیق إدارة  7
 متوسطة 7 0.87  3.22 المعرفة في الجامعة. تولیدتؤثر ثقافة التعاون بصورة إیجابیة في  6
 متوسطة  0.57  3.47 الدرجة الكلیة لوعي رؤساء األقسام األكادیمیة بمفهوم إدارة المعرفة 

 

ة ة في الجامعات األردنیّ درجة تطبیق رؤساء األقسام األكادیمیّ  أّن  ،)7ظ من الجدول (الَح یُ      

كانت  ،لمجال الوعي بمفهوم إدارة المعرفة ،من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس ،إلدارة المعرفة

)، وجاءت فقرات هذا 0.57معیاري (النحراف الوا ،)3.47( ط الحسابّي إذ بلغ المتوّس ؛ متوسطة

، إذ تراوحت بإستثناء فقرة واحدة فقط جاءت بالدرجة المرتفعة الدرجة المتوسطةالمجال في 

على"  التي تنّص  ،)1)، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة (3.22 - 3.76ة بین (طات الحسابیّ المتوّس 

 ،)3.76( ط حسابّي ، بمتوّس ة الوقت الكافي لتبادل المعلوماتیمتلك رؤساء األقسام األكادیمیّ 

على"  التي تنّص  ،)3وفي الرتبة الثانیة جاءت الفقرة (  .وبدرجة مرتفعة ،)0.78( وانحراف معیارّي 

 ،)3.55( ط حسابيّ بمتوّس  ،"مةب وجود ثقافة داخل المنظّ یؤمن أن نجاح إدارة المعرفة یتطلّ 

التي  ،)7وجاءت في الرتبة  قبل االخیرة الفقرة ( .طةوبدرجة متوّس  ،)0.80( وانحراف معیارّي 

 ط حسابّي بمتوّس  ،ات تطبیق إدارة المعرفة"ستراتیجیّ ار رؤیة واضحة نحو على " تتوّف  تنّص 

التي  ،)6خیرة الفقرة (وجاءت في الرتبة األ .)، وبدرجة متوسطة1.10( وانحراف معیارّي  ،)3.36(

 ط حسابيّ ر ثقافة التعاون بصورة إیجابیة في خلق المعرفة في الجامعة" بمتوّس على" تؤثّ  تنّص 

  طة.وبدرجة متوّس  ،)0.87( معیارّي  وانحراف ،)3.22(

 

  تولید المعرفة من قبل رؤساء األقسام األكادیمیة-4

  ودرجة تطبیق رؤساء األقسام  ،والرتب ،ةواالنحرافات المعیاریّ  ،ةطات الحسابیّ حساب المتوّس  تمّ     

  لفقرات هذا  ،من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس ،ة إلدارة المعرفةة في الجامعات األردنیّ األكادیمیّ 
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  ) یوضح ذلك.8والجدول ( .المجال

 )8الجدول (
ة ودرجة تطبیق رؤساء األقسام األكادیمیّ  ،والرتب ،ةواالنحرافات المعیاریّ  ،ةطات الحسابیّ المتوّس 

جال تولید لم ،من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس ،ة إلدارة المعرفةفي الجامعات األردنیّ 
  االمعرفة مرتبة تنازلی 

  المتوسط الفقرة  الرقم
 الحسابي

  االنحراف
 المعیاري

درجة   الرتبة
  التطبیق

 متوسطة 1 1.07  3.57 یدعم المبادرة لدى أعضاء هیئة التدریس إلنتاج معرفة جدیدة. 10
الة لجمع المعلومات لغرض تولید المعرفة. یوفر 12 ّ  متوسطة 2 0.94  3.52 وسائل اتصال فع
 متوسطة 3 0.97  3.48 إلكتساب المعارف المختلفة.یوفر بیئة مالئمة  11
یحرص على تطویر مهارات أعضاء هیئة التدریس المعرفیة ضمن  13

 تخصصاتهم.
3.46  1.22 4 

 متوسطة

یضع نظامًا للحوافز لتشجیع أعضاء هیئة التدریس على ابتكار  17
 المعرفة.

3.41  1.11 5 
 متوسطة

 متوسطة 6 1.11  3.40 التدریس في تولید المعرفة.یستثمر طاقات وخبرات أعضاء هیئة  14
 متوسطة 7 1.20  3.39 یكتسب معرفته من مصادر خارجیة لإلسهام في تولید أفكار جدیدة. 16
 متوسطة 8 1.18  3.38 یحفز أعضاء التدریس للقیام بإبتكارات معرفیة متمیزة. 15
 متوسطة 9 1.07  3.33 المعرفیة. ینفذ رئیس القسم األكادیمي برامج تدریبیة تنمي المقدرة 8
 متوسطة 10 1.25  3.26 یعتمد الخبرة التعلیمیة مصدرًا لتولید المعرفة. 9

 متوسطة  0.71  3.42 الدرجة الكلیة 
 

ة ة في الجامعات األردنیّ درجة تطبیق رؤساء األقسام األكادیمیّ  أّن  ،)8ظ من الجدول (الَح یُ      

إذ بلغ  ؛كانت متوسطة ،لمجال تولید المعرفة ،من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس ،إلدارة المعرفة

)، وجاءت فقرات هذا المجال في الدرجة 0.71معیاري (النحراف االو  ،)3.42( ط الحسابيّ المتوّس 

)، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة 3.26 -3.57ة بین (طات الحسابیّ المتوسطة، إذ تراوحت المتوّس 

ط "، بمتوّس هیئة التدریس إلنتاج معرفة جدیدةعلى" یدعم المبادرة لدى أعضاء  لتي تنّص ا ،)10(

 التي تنّص  ،)12وفي الرتبة الثانیة جاءت الفقرة ( .)1.07( وانحراف معیارّي  ،)3.57( حسابيّ 
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 ،)3.52( سط حسابّي بمتوّ  ،وسائل اتصال فّعالة لجمع المعلومات لغرض تولید المعرفة" رعلى" یوّف 

ذ رئیس على " ینفّ  التي تنّص  ،)8وجاءت في الرتبة  قبل االخیرة الفقرة ( ،)0.94وانحراف معیاري (

 وانحراف معیارّي  ،)3.33( ط حسابيّ بمتوّس  "،ةة تنمي المقدرة المعرفیّ برامج تدریبیّ  القسم األكادیميّ 

على" یعتمد الخبرة التعلیمیة مصدرًا  ) التي تنّص 9وجاءت في الرتبة االخیرة الفقرة ( .)1.07(

  .)1.25( وانحراف معیارّي  ،)3.26( ط حسابّي لتولید المعرفة " بمتوّس 

  

رؤساء األقسام األكادیمیة في الجامعات األردنیة إلدارة التغییر  ممارسةالسؤال الثاني: ما درجة 

  من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس؟

لدرجة  ،ةیّ واالنحرافات المعیار  ،ةطات الحسابیّ حساب المتوّس  لإلجابة عن هذا السؤال تمّ      

نظر أعضاء من وجهة  ،ة إلدارة التغییرة في الجامعات األردنیّ رؤساء األقسام األكادیمیّ  ممارسة

  ) ذلك.9ویظهر الجدول ( .هیئة التدریس بشكل عام

  )9الجدول (
ة رؤساء األقسام األكادیمیّ  ممارسةودرجة  ،والرتب ،ةت المعیاریّ واالنحرافا ،ةطات الحسابیّ المتوّس 

  امرتبة تنازلی  ،من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس ،ة إلدارة التغییرفي الجامعات األردنیّ 

  المتوسط الفقرة  الرقم
 الحسابي

  االنحراف
 المعیاري

درجة   الرتبة
  ممارسةال

 مرتفعة 1 0.95  3.79 یستخدم المرونة في إنجاز أهداف التغییر. 15
 مرتفعة 2 1.19  3.77 یمتلك المقدرة على كیفیة مواجهة مقاومة التغییر. 20
یطبق خطط التغییر مصحوبة بشرح تفصیلي عن المبررات  13

 للحد من مقاومة التغییر.
3.48  0.50 3 

 متوسطة

 متوسطة 4 0.56  3.46 یحدد طرق تنفیذ التغییر. 14
 متوسطة 5 1.25  3.44 التغییر.یقوم رئیس القسم األكادیمي بنشر ثقافة  1

تساعد الثقافة التنظیمیة لدى أعضاء هیئة التدریس على  35
 تقبل عملیة التغییر الحاصلة فیه.

3.35  0.99 6 
 متوسطة

 متوسطة 7 1.05  3.34یتیح الفرصة لجمیع أعضاء هیئة التدریس لمناقشة  18
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 المشكالت التي قد تواجههم أثناء عملیة التغییر.
عد 29 ُ التغییر جزءًا من استراتیجیاته المعتمدة في تطویر القسم  ی

 األكادیمي.
 متوسطة 7 0,99  3.34

یمتلك مهارات لالتصال مع االخرین من أجل تحقیق  19
 التغییر.

3.34  1.01 7 
 متوسطة

 متوسطة 10 0.77  3.32 یحفز أعضاء هیئة التدریس على التغییر. 16
 متوسطة 10 1.22  3.32 خطة القسم.یعتمد إظهار أهمیة التغییر في  2

یمتلك المقدرة على إیجاد مناخ مفتوح لصنع القرارات المتعلقة  17
 بالتغییر.

3.30  0.79 12 
 متوسطة

 متوسطة 13 0.64  3.29 ینشر الفوائد التي أحدثها التغییر في القسم. 12
 متوسطة 14 1.20  3.23 یحدد األسباب الدافعة للتغییر. 5

 متوسطة 15 0.92  3.19 تغییر الهیكل التنظیمي للقسم وفق متطلبات التغییر.یقترح  21
 متوسطة 16 0.56  3.16 یقوم بتبني التدرج في إدخال التغییر. 31
 متوسطة 17 0.83  3.15 یقوم بعمل خطط ذات مراحل محددة  قبل القیام بالتغییر. 32
نتیجة تحدث أعمال التغییر في الهیكل التنظیمي للقسم  28

 للتطورات التكنولوجیة الحاصلة فیه.
 متوسطة 18 0.75  3.10

 متوسطة 19 1.22  3.09 ینمي الشعور لدى األفراد بحاجتهم إلى التغییر. 6
یعمل على تقویم الواقع الحالي ألداء القسم من أجل وضع  11

 خطة للتغییر.
 متوسطة 20 0.85  3.07

 متوسطة 20  1.14  3.07 تواجه عملیات التغییر.یقوم بإقتراح الحلول للمشكالت التي  4
یشجع أعضاء هیئة التدریس على العمل كفریق بدًال من  34

 العمل بشكل فردي ألجل التغییر.
3.05  0.71 22 

 متوسطة

یتمیز الهیكل التنظیمي الحالي للقسم بالمرونة لتحقیق  27
 التغییر.

3.04  0.73 23 
 متوسطة

وفقا لحاجات أعضاء هیئة یسعى إلى تغییر خططه  22
 التدریس.

3.04  0.92 23 
 متوسطة

یمتلك خططا بدیلة لمواجهة األزمات التي تواجهها في أثناء  23
 عملیة التغییر.

3.04  1.15 23 
 متوسطة

ینمي رئیس القسم األكادیمي المعارف المتخصصة التي  7
 تتطلبها طبیعة التغییر في القسم.

3.02  1.09 26 
 متوسطة

یوفر برامج تدریبیة لتطویر أداء أعضاء هیئة التدریس  33
 لمواكبة التطور التكنولوجي.

3.00  0.64 27 
 متوسطة

 متوسطة 28 0.63  2.97یغیر من استراتیجیاته في التغییر وفقًا لحاجات المستفیدین  30
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 منه.
 متوسطة 29 0.78  2.96 یسعى إلى بلورة ثقافة خاصة بالقسم تجاه التغییر. 26
یحدد اإلمكانات والموارد التي سیعتمد علیها في إحداث  3

 التغییر.
 متوسطة 30 1.08  2.94

یركزعلى تعزیز قیمة االبتكار في العمل كجزء من ثقافته  36
 التنظیمیة للتغییر.

2.94  0.53 30 
 متوسطة

 متوسطة 32 0.63  2.93 یسعى إلى إدخال أحدث تقنیات التكنولوجیا من أجل التغییر. 25
یشجع على المشاركة في اتخاذ القررات ذات العالقة  37

 بالتغییر.
2.89  0.58 33 

 متوسطة

 متوسطة 34 0.85  2.85 یسعى إلى تغییر األجهزة التكنولوجیة المستخدمة. 24
 متوسطة 35 0.74  2.82 یقوم بإجراء التغییر وفقًا للتشریعات النافذة. 9

 متوسطة 36 0.64  2.81 حاجات القسم.یضع بدائل التغییر التي تتماشى مع  10
ینجز المهمات التي یتطلبها التغییر بإستخدام كل ماهو جدید  8

جراءات.  من تقنیات وأسالیب وإ
2.73  0.88 37 

 متوسطة

 متوسطة  0.42  3.16 الدرجة الكلیة 
 

ة الجامعات األردنیّ ة في رؤساء األقسام األكادیمیّ  ممارسةدرجة  أّن  ،)9ظ من الجدول (الَح یُ      

ط إذ بلغ المتوّس  ؛طةكانت متوّس  ،عام بشكل ،جهة نظر أعضاء هیئة التدریسمن و  ،إلدارة التغییر

)، وجاءت فقرات هذا المجال في الدرجتین المرتفعة 0.42( معیارّي النحراف االو  ،)3.16( الحسابّي 

وجاءت في الرتبة األولى )، 2.73 - 3.79ة بین (طات الحسابیّ والمتوسطة، إذ تراوحت المتوّس 

 على" یستخدم المرونة في إنجاز أهداف التغییر"، بمتوسط حسابّي  التي تنّص  ،)15الفقرة (

التي  ،)20ثانیة جاءت الفقرة (وفي الرتبة ال .وبدرجة مرتفعة ،)0.95( وانحراف معیارّي  ،)3.79(

 ،)3.77( ط حسابّي متوّس ب ،ة مواجهة مقاومة التغییر"یمتلك المقدرة على كیفیّ "   على تنّص 

التي  ،)10وجاءت في الرتبة  قبل االخیرة الفقرة ( .وبدرجة مرتفعة ،)1.19( وانحراف معیارّي 

 ،)2.81( ط حسابيّ بمتوّس  ،على " یضع بدائل التغییر التي تتماشى مع حاجات القسم " تنّص 

 التي تنّص  ،)8وجاءت في الرتبة االخیرة الفقرة ( .)، وبدرجة متوسطة0.64( وانحراف معیارّي 
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 ،وأسالیب ،من تقنیات ،ماهو جدید بها التغییر بإستخدام كلّ ات التي یتطلّ ینجز المهمّ " على

جراءات"    وبدرجة متوسطة. ،)0.88( وانحراف معیارّي  ،)2.73( ط حسابّي بمتوّس ، وإ

  

) بین درجة تطبیق α≥0.05عند مستوى (ة السؤال الثالث: هل توجد عالقة ذات داللة إحصائیّ 

 ة وبین درجةة إلدارة المعرفة في مهماتهم األدائیّ ة في الجامعات األردنیّ رؤساء األقسام األكادیمیّ 

  إدارة التغییر؟ ممارسة

جابة عن هذا السؤال  تم حساب معامالت االرتباط بین بین درجة تطبیق رؤساء األقسام إلل     

إدارة  ممارسة وبین درجة ،اتهم األدائیةة إلدارة المعرفة في مهمّ الجامعات األردنیّ ة في األكادیمیّ 

  ) ذلك. 10ویظهر الجدول ( .باستخدام معامل ارتباط بیرسون ،التغییر

  
  )10الجدول (

ة إلدارة یة في الجامعات األردنیّ معامالت االرتباط بین درجة تطبیق رؤساء األقسام األكادیمّ 
 باستخدام معامل ارتباط بیرسون ،إدارة التغییر ممارسة ة وبین درجةاتهم األدائیّ المعرفة في مهمّ 

 درجة إدارة التغییر   المجال
وعي رؤساء األقسام األكادیمیة بمفهوم إدارة 

 المعرفة
 0**419.  معامل االرتباط
 0.000 مستوى الداللة

 تولید المعرفة من قبل رؤساء األقسام األكادیمیة
 0**629.  االرتباطمعامل 

 0.000 مستوى الداللة
تطبیق إدارة المعرفة من قبل رؤساء األقسام 

 األكادیمیة
 0**384.  معامل االرتباط
 0.000 مستوى الداللة

تنظیم وتخزین ونشر المعرفة من قبل رؤساء 
 األقسام

 0**500.  معامل االرتباط
 0.000 مستوى الداللة

 درجة تطبیق إدارة المعرفة
 0**772.  معامل االرتباط
 0.000 مستوى الداللة

  )α≥0.05لفرق دال احصائیا عند مستوى (ا*       
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) وجود عالقة ایجابیة بین درجة تطبیق رؤساء األقسام األكادیمیة في 10یالحظ من الجدول (     

إدارة التغییر، إذ بلغ  ممارسة الجامعات األردنیة إلدارة المعرفة في مهماتهم األدائیة وبین درجة

)، كما بلغت معامالت االرتباط بین مجاالت درجة 0.000)، وبمستوى(0.772( معامل االرتباط

تطبیق رؤساء األقسام األكادیمیة في الجامعات األردنیة إلدارة المعرفة في مهماتهم األدائیة وبین 

)، لمجال 0.000، وبمستوى ()0.419،( إدارة التغییر إذ بلغت معامالت االرتباطممارسة درجة 

)، لمجال 0.000)، وبمستوى(0.629وعي رؤساء األقسام األكادیمیة بمفهوم إدارة المعرفة، و(

)، لمجال تطبیق 0.000)، وبمستوى (0.384تولید المعرفة من قبل رؤساء األقسام األكادیمیة ،و(

تنظیم  )،لمجال0.000وبمستوى ()، 0.500رؤساء األقسام األكادیمیة، و(إدارة المعرفة من قبل 

  األكادیمیة. وتخزین ونشر المعرفة من قبل رؤساء األقسام

  

) في α≥0.05السؤال الرابع: هل توجد فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى الداللة (

درجة تطبیق رؤساء األقسام األكادیمیة في الجامعات استجابات أعضاء هیئة التدریس في 

تعزى لمتغیرات الجنس والسلطة المشرفة والرتبة  في مهماتهم األدائیة  المعرفةاألردنیة إلدارة 

  األكادیمیة ؟

  :تية عن هذا السؤال على النحو اآلتمت االجاب

  متغیر الجنس -1

تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة تطبیق رؤساء األقسام األكادیمیة      

) t-testإلدارة المعرفة، تبعا لمتغیر الجنس،  كما تم تطبیق اختبار (في الجامعات األردنیة 

  ) ذلك.11للعینات المستقلة، ویظهر الجدول (
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  )11الجدول (
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة تطبیق رؤساء األقسام األكادیمیة في 

  تبعا لمتغیر الجنس)، t-test("ت" الجامعات األردنیة إلدارة المعرفة واختبار 

 المتوسط الحسابي العدد  الجنس  المجال
االنحراف 
 قیمة ت المعیاري

  مستوى
 الداللة

وعي رؤساء األقسام 
األكادیمیة بمفهوم 

  إدارة المعرفة

 0.694 0.394- 0.62 3.46 134 ذكر

   0.43 3.49 56 إنثى

تولید المعرفة من قبل 
رؤساء األقسام 

 األكادیمیة

 0.173 1.367 0.71 3.47 134 ذكر

   0.73 3.31 56 إنثى

تطبیق إدارة المعرفة 
من قبل رؤساء 
 األقسام األكادیمیة

 0.070 1.821 0.45 3.68 134 ذكر

   0.40 3.56 56 إنثى

تنظیم وتخزین ونشر 
المعرفة من قبل 
 رؤساء األقسام

 0.732 0.343 0.72 3.84 134 ذكر

   0.76 3.80 56 إنثى

  الكلیةالدرجة 
 0.209 1.260 0.40 3.61 134 ذكر
   0.40 3.53 56 إنثى

 

) إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 11تشیر النتائج في الجدول (     

)0.05≤α لدرجة تطبیق رؤساء األقسام األكادیمیة في الجامعات األردنیة إلدارة المعرفة، تبعا (

)، 0.209) وبدرجة داللة (1.260قیمة (ت) المحسوبة إذ بلغت (لمتغیر الجنس، استنادًا إلى 

) α≥0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند درجة ( للدرجة الكلیةإلدارة المعرفة، وكذلك

.   في جمیع المجاالت إذ كانت قیم (ت) غیر دالة احصائیًا
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  ةفَ رِ شْ المُ  لطةِ السُّ  یرُ غّ تّ مُ  -2

ة حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة تطبیق رؤساء األقسام األكادیمیّ  تمّ      

-tة إلدارة المعرفة، تبعا لمتغیر السلطة المشرفة، كما تم تطبیق اختبار (في الجامعات األردنیّ 

test) ذلك.12) للعینات المستقلة، ویظهر الجدول (  

  

  )12الجدول (
واالنحرافات المعیاریة لدرجة تطبیق رؤساء األقسام األكادیمیة في المتوسطات الحسابیة 

  )، تبعا لمتغیر السلطة المشرفةt-test( "ت" الجامعات األردنیة إلدارة المعرفة واختبار

 المتوسط الحسابي العدد  السلطة المشرفة  المجال
االنحراف 
 المعیاري

 قیمة ت
  مستوى
 الداللة

وعي رؤساء األقسام 
بمفهوم إدارة  األكادیمیة

  المعرفة

 0.899 0.127 0.65 3.47 110 حكومیة
   0.45 3.46 80 خاصة

تولید المعرفة من قبل 
 رؤساء األقسام األكادیمیة

 0.000 4.468 0.65 3.61 110 حكومیة
   0.73 3.16 80 خاصة

تطبیق إدارة المعرفة من قبل 
 رؤساء األقسام األكادیمیة

 0.005 2.850 0.44 3.72 110 حكومیة
   0.42 3.54 80 خاصة

تنظیم وتخزین ونشر المعرفة 
 من قبل رؤساء األقسام

 0.000 4.436 0.63 4.02 110 حكومیة
   0.78 3.56 80 خاصة

  الدرجة الكلیة
 0.000 5.171 0.38 3.71 110 حكومیة
   0.38 3.42 80 خاصة

 

) α≥0.05ذات داللة إحصائیة عند مستوى () إلى وجود فروق 12تشیر النتائج في الجدول (    

عرفة، تبعا لمتغیر السلطة لدرجة تطبیق رؤساء األقسام األكادیمیة في الجامعات األردنیة إلدارة الم

)، للدرجة 0.000) وبمستوى داللة (5.171، استنادًا إلى قیمة (ت) المحسوبة إذ بلغت (مشرفةال

 جمیع) في α≥0.05( مستوىات داللة إحصائیة عند وجود فروق ذ الكلیة الدارة المعرفة، وكذلك
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،  باستثناء مجال وعي رؤساء األقسام األكادیمیة بمفهوم  المجاالت إذ كانت قیم (ت) دالة احصائیًا

، إذ كانت قیم (ت) المحسوبة غیر دالة احصائیاً  إدارة المعرفة فلم یوجد فیه فرق دال احصائیاً 

الدرجة الكلیة الدارة المعرفة والمجاالت التي ظهرت  فيأیضًا أن الفرق  (12)ویظهر من الجدول 

یل ارتفاع متوسطاتها  الحسابیة فیها الفروق أن تلك الفروق كانت لصالح الجامعات الحكومیة بدل

  المتوسطات الحسابیة الجامعات الخاصة.ن ع

  

ّ تَ مُ  -3   ةیمیّ األكادِ  ةِ تبَ ر الرُّ غی

الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة تطبیق رؤساء األقسام األكادیمیة تم حساب المتوسطات      

  .) ذلك13في الجامعات األردنیة إلدارة المعرفة، تبعا لمتغیر الرتبة األكادیمیة، ویظهر الجدول (

  )13الجدول (
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة تطبیق رؤساء األقسام األكادیمیة في 

  الجامعات األردنیة إلدارة المعرفة ، تبعا لمتغیر الرتبة األكادیمیة

 العدد  الرتبة األكادیمیة  المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

وعي رؤساء األقسام األكادیمیة 
  بمفهوم إدارة المعرفة

 0.63 3.30 89 استاذ مساعد
 0.45 3.47 54 استاذ مشارك

 0.46 3.78 47 أستاذ
 0.57 3.47 190 المجموع

تولید المعرفة من قبل رؤساء األقسام 
 األكادیمیة

 0.55 3.32 89 استاذ مساعد
 0.78 3.20 54 استاذ مشارك

 0.72 3.87 47 أستاذ
 0.71 3.42 190 المجموع

تطبیق إدارة المعرفة من قبل رؤساء 
 األقسام األكادیمیة

 0.49 3.66 89 استاذ مساعد
 0.39 3.60 54 مشاركاستاذ 
 0.40 3.65 47 أستاذ

 0.44 3.64 190 المجموع
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تنظیم وتخزین ونشر المعرفة من قبل 
 رؤساء األقسام

 0.74 3.87 89 استاذ مساعد
 0.73 3.55 54 استاذ مشارك

 0.60 4.06 47 أستاذ
 0.73 3.83 190 المجموع

 الدرجة الكلیة

 0.35 3.53 89 استاذ مساعد
 0.40 3.44 54 مشارك استاذ
 0.40 3.84 47 أستاذ

 0.40 3.58 190 المجموع
) وجود فروق ظاهریة بین المتوسطات الحسابیة لدرجة تطبیق رؤساء 13یالحظ من الجدول (

األقسام األكادیمیة في الجامعات األردنیة إلدارة المعرفة، تبعا لمتغیر الرتبة األكادیمیة، إذ حصل 

) استاذ مساعد)، وجاء اصحاب فئة (3.84) على أعلى متوسط حسابي بلغ (فئة ( استاذاصحاب 

إذ  )استاذ مشاركفئة () وأخیرًا جاء المتوسط الحسابي ل3.53بالرتبة الثانیة بمتوسط حسابي بلغ (

)، ولتحدید فیما إذا كانت الفروق بین المتوسطات ذات داللة إحصائیة عند مستوى 3.44بلغ (

)، وجاءت نتائج One way ANOVAتطبیق تحلیل التباین األحادي ( تم   )α≥0.05(داللة 

  ):14تحلیل التباین على النحو الذي یوضحه الجدول (
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  )14الجدول (
تحلیل التباین األحادي الیجاد داللة الفروق في درجة تطبیق رؤساء األقسام األكادیمیة في 

  الرتبة األكادیمیة الجامعات األردنیة إلدارة المعرفة ، تبعا لمتغیر

 مجموع المربعات مصدر التباین  المجال
درجات 
  الحریة

متوسط 
 قیمة ف المربعات

مستوى 
 الداللة

وعي رؤساء األقسام 
األكادیمیة بمفهوم إدارة 

  المعرفة

 *0.000 12.174 3.582 2 7.165 بین المجموعات
داخل 

 المجموعات
55.025 187 0.294   

    189 62.19 المجموع

تولید المعرفة من قبل 
رؤساء األقسام 

 األكادیمیة

 *0.000 14.782 6.578 2 13.155 بین المجموعات
داخل 

 المجموعات
83.209 187 0.445   

    189 96.364 المجموع

تطبیق إدارة المعرفة من 
قبل رؤساء األقسام 

 األكادیمیة

 0.734 0.310 0.06 2 0.12 بین المجموعات
داخل 

 المجموعات
36.083 187 0.193   

    189 36.202 المجموع

تنظیم وتخزین ونشر 
المعرفة من قبل رؤساء 

 األقسام األكادیمیة

 *0.001 6.872 3.44 2 6.881 بین المجموعات
داخل 

 المجموعات
93.613 187 0.501   

    189 100.494 المجموع

 الدرجة الكلیة

 *0.000 15.411 2.182 2 4.364 بین المجموعات
داخل 

 المجموعات
26.478 187 0.142   

    189 30.842 المجموع
  )α≥0.05الفرق دال احصائیاعند مستوى (*

 )α≥0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ) إلى 14تشیر النتائج في الجدول (     

، تبعا لمتغیر الرتبة في درجة تطبیق رؤساء األقسام األكادیمیة في الجامعات األردنیة إلدارة المعرفة

 )،0.000)، وبمستوى داللة (15.411، استنادًا إلى قیمة ف المحسوبة إذ بلغت (األكادیمیة
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 لغت قیم ف المحسوبة بینالمجاالت، إذ ب جمیعوكذلك وجود فروق ذات داللة احصائیة في 

)، باسثناء مجال تطبیق إدارة المعرفة 0.001- 0.000وبمستوى داللة بین ( )14.782-6.872(

،لل رؤساء األقسام األكادیمیة فمن قب ومن أجل معرفة عائدیة  م توجد فیه فروق دالة احصائیًا

 الفروق في الدرجة الكلیة الدارة المعرفة والمجاالت التي ظهرت فیها فروق فقد تم تطبیق اختبار

  ) یبین ذلك.15شیفیه للمقارنات البعدیة، والجدول (

 
  )15الجدول (

اختبار شیفیه للفروق في درجة تطبیق رؤساء األقسام األكادیمیة في الجامعات األردنیة إلدارة 
  المعرفة ، تبعا لمتغیر الرتبة األكادیمیة

  المتوسط  الرتبة األكادیمیة  المجال
  الحسابي

 مساعداستاذ   استاذ مشارك أستاذ
3.78 3.47 3.30 

وعي رؤساء األقسام األكادیمیة 
  بمفهوم إدارة المعرفة

 *0.48 *0.31  -  3.78 أستاذ
 0.17 -    3.47 استاذ مشارك
  استاذ مساعد

 
3.30 

   - 

تولید المعرفة من قبل رؤساء األقسام 
 األكادیمیة

  المتوسط  الرتبة العلمیة
  الحسابي

  مشاركاستاذ  استاذ مساعد أستاذ
3.87 3.32 3.20 

 *0.67 *0.55  -  3.87 أستاذ
 0.12 -    3.32 استاذ مساعد
 -    3.20 استاذ مشارك

تنظیم وتخزین ونشر المعرفة من قبل 
 االكادیمیة رؤساء األقسام

  الرتبة العلمیة
  المتوسط
  الحسابي

  استاذ مشارك استاذ مساعد أستاذ
4.06 3.87 3.55 

 *0.51  0.19  -  4.06 أستاذ
 *0.32 -    3.87 استاذ مساعد
 -    3.55 استاذ مشارك

 الدرجة الكلیة
  الرتبة العلمیة

  المتوسط
  الحسابي

  استاذ مشارك استاذ مساعد أستاذ
3.84  3.53 3.44 

 *0.40 *0.31  -  3.84 أستاذ
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 0.09 -    3.53 استاذ مساعد
 -    3.44 استاذ مشارك

  )α≥0.05عند مستوى (احصائیاً الفرق دال *   

) ان الفرق كان لصالح فئة (استاذ) عند مقارنته مع فئتي(استاذ 15یالحظ من الجدول (    

مشارك، واستاذ مساعد) في الدرجة الكلیة، ومجالي: وعي رؤساء األقسام األكادیمیة بمفهوم إدارة 

لصالح فئة (استاذ، واستاذ مساعد) المعرفة، وتولید المعرفة من قبل رؤساء األقسام األكادیمیة، و 

عند مقارنتهما مع فئة(استاذ مشارك) في مجال تنظیم وتخزین ونشر المعرفة من قبل رؤساء 

  .األقسام

  

في  )α≥0.05السؤال الخامس: هل توجد فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى الداللة (

إدارة التغییر من قبل رؤساء األقسام  ممارسةفي درجة  استجابات أعضاء هیئة التدریس

  األكادیمیة تعزى لمتغیرات الجنس والسلطة المشرفة والرتبة األكادیمیة ؟

  :تية عن هذا السؤال على النحو اآلتمت االجاب

  متغیر الجنس-1

إدارة التغییر من قبل  ممارسةنحرافات المعیاریة لدرجة تم حساب المتوسطات الحسابیة واال     

) للعینات t-testرؤساء األقسام األكادیمیة ، تبعا لمتغیر الجنس،  كما تم تطبیق اختبار (

  .) ذلك16المستقلة، ویظهر الجدول (
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  )16الجدول (
إدارة التغییر من قبل رؤساء األقسام ممارسة یة واالنحرافات المعیاریة لدرجة المتوسطات الحساب

  )، تبعا لمتغیر الجنسt-test( "ت" واختباراألكادیمیة 

 المتوسط الحسابي العدد  الجنس
االنحراف 
 قیمة ت المعیاري

  مستوى
 الداللة

 0.424 0.802 0.44 3.18 134 ذكر

   0.38 3.13 56 إنثى
 

) إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 16تشیر النتائج في الجدول (     

)0.05≤αالجنس،  تبعا لمتغیر من قبل رؤساء األقسام األكادیمیة إدارة التغییر ممارسة رجة) لد

  .)0.424) وبمستوى داللة (0.802استنادًا إلى قیمة (ت) المحسوبة إذ بلغت (

 

  متغیر السلطة المشرفة -2

إدارة التغییر من قبل رؤساء  ممارسةنحرافات المعیاریة لدرجة تم حساب المتوسطات الحسابیة واال

) للعینات t-testاألقسام األكادیمیة ، تبعا لمتغیر السلطة المشرفة،  كما تم تطبیق اختبار (

 ) ذلك.17المستقلة، ویظهر الجدول (

  )17الجدول (
إدارة التغییر من قبل رؤساء األقسام  ممارسةالنحرافات المعیاریة لدرجة المتوسطات الحسابیة وا

  )، تبعا لمتغیر السلطة المشرفةt-test( "ت" األكادیمیة واختبار
السلطة 
يالمتوسط الحساب العدد المشرفة االنحراف  

 مستوى قیمة ت المعیاري
 الداللة

 0.014 2.478 0.44 3.23 110 حكومیة

   0.38 3.08 80 خاصة
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) α≥0.05) إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى (17( تشیر النتائج في الجدول     

إدارة التغییر من قبل رؤساء األقسام األكادیمیة، تبعا لمتغیر السلطة المشرفة،  ممارسةلدرجة 

)، وكان الفرق 0.014) وبمستوى داللة (2.478استنادًا إلى قیمة (ت) المحسوبة إذ بلغت (

) عن المتوسط 3.23حسلبي الذي بلغ (ال متوسطهاارتفاع لصالح الجامعات الحكومیة بدلیل 

 ).3.08سابي للجامعات الخاصة الذي بلغ(الح

  متغیر الرتبة األكادیمیة -3

إدارة التغییر من قبل  ممارسةنحرافات المعیاریة لدرجة تم حساب المتوسطات الحسابیة واال     

  ) ذلك.18رؤساء األقسام األكادیمیة، تبعا لمتغیر الرتبة األكادیمیة ، ویظهر الجدول (

  )18الجدول (
إدارة التغییر من قبل رؤساء األقسام  ممارسةریة لدرجة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیا

  األكادیمیة، تبعا لمتغیر الرتبة األكادیمیة

 العدد  األكادیمیةالرتبة 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 0.37 3.10 89 استاذ مساعد
 0.33 3.04 54 استاذ مشارك

 0.50 3.43 47 أستاذ
 0.42 3.16 190 المجموع

  

إدارة  ممارسةالمتوسطات الحسابیة لدرجة ) وجود فروق ظاهریة بین 18یالحظ من الجدول (     

فئة التغییر من قبل رؤساء األقسام األكادیمیة، تبعا لمتغیر الرتبة األكادیمیة، إذ حصل اصحاب 

) بالرتبة الثانیة استاذ مساعد)، وجاء اصحاب فئة (3.43) على أعلى متوسط حسابي بلغ ((استاذ

)، 3.04بلغ (إذ  )استاذ مشاركفئة () وأخیرًا جاء المتوسط الحسابي ل3.10بمتوسط حسابي بلغ (

 )α≥0.05(ولتحدید فیما إذا كانت الفروق بین المتوسطات ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 
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)، وجاءت نتائج تحلیل التباین على One way ANOVAتطبیق تحلیل التباین األحادي ( تم 

  ):19النحو الذي یوضحه الجدول (

  )19الجدول (
إدارة التغییر من قبل رؤساء  ممارسةجاد داللة الفروق في درجة تحلیل التباین األحادي الی

  األقسام األكادیمیة ، تبعا لمتغیر الرتبة األكادیمیة
 مستوى الداللة قیمة ف متوسط المربعات  درجات الحریة مجموع المربعات مصدر التباین
 *0.000 14.06 2.218 2 4.437 بین المجموعات
   0.158 187 29.505 داخل المجموعات

    189 33.942 المجموع
  )α≥0.05الفرق دال احصائیاعند مستوى (*

 )α≥0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  ) إلى19تشیر النتائج في الجدول (     

إدارة التغییر من قبل رؤساء األقسام األكادیمیة، تبعا لمتغیر الرتبة األكادیمیة ،  ممارسةفي درجة 

ومن أجل معرفة  )،0.000)، وبمستوى داللة (14.06استنادًا إلى قیمة ف المحسوبة إذ بلغت (

  ) یبین ذلك.20عائدیة الفروق فقد تم تطبیق اختبار شیفیه للمقارنات البعدیة، والجدول (

  )20الجدول (
إدارة التغییر من قبل رؤساء األقسام األكادیمیة، تبعا  ممارسةللفروق في درجة  اختبار شیفیه

  لمتغیر الرتبة األكادیمیة

  الرتبة األكادیمیة
  المتوسط
  الحسابي

  استاذ مشارك استاذ مساعد أستاذ
3.43 3.10 3.04 

 *0.39 *0.33  -  3.43 أستاذ
 0.06 -    3.10 استاذ مساعد

 -    3.04 مشاركاستاذ 
عند مستوى (*        )α≥0.05الفرق دال احصائیًا

) ان الفرق كان لصالح فئة (استاذ) عند مقارنتها مع فئتي (استاذ مشارك، 20( یالحظ من الجدول

  .واستاذ مساعد)
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  سامِ الخَ  لُ ْص الفَ 

  اتیَ وِص والتّ  ُج ائِ نتَ الَّ  ةُ شَ اقَ نَ مُ 
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ْصُل الَخاِمس   الَف

َناَقَشُة النَّ  اتمُ اِئُج والتّوِصیَ   تَ

  

ن هذا الفصل عرض      والتوصیات  ،لمناقشة النتائج التي توصلت إلیها هذه الدراسة اً تضمّ

  وعلى النحو اآلتي:، في ضوء تلك النتائج، متها الباحثةوالمقترحات التي قدّ 

  

  أوًال مناقشة نتائج السؤال األول:

ة ة في الجامعات األردنیّ هذا السؤال على " ما درجة تطبیق رؤساء األقسام األكادیمیّ  نّص      

  من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس؟" ،إلدارة المعرفة

ة في ة لتطبیق رؤساء األقسام األكادیمیّ الدرجة الكلیّ  أّن  ،)4( تشیر النتائج الواردة في الجدول     

حیث  ،طةمتوّس  كانت ،من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس ،فةة إلدارة المعر الجامعات األردنیّ 

إذ  ،طةوجاءت جمیع مجاالت األداة في الدرجة المتوّس  ،)0.40وانحراف معیاري ( ،)3.58بلغت (

على "تنظیم  والذي ینّص  ،)4ستثناء مجال (با ،)3.83-3.42ة بین(طات الحسابیّ تراوحت المتوّس 

یمكن أن و بدرجة مرتفعة.  تجاء، ة"رؤساء األقسام األكادیمیّ من قبل ها ونشر  هاوتخزینالمعرفة 

عزى السبب في ذلك إلى كون أعضاء هیئة التدریس یمیلون في إجاباتهم إلى الوسط ب لتجنّ  ؛یُ

وعدم إعطائهم الدرجة  ،لمعرفة رؤساء األقسام إلجاباتهم اً با تحّس إمّ  ،إعطاء الدرجة المنخفضة

كما  ،ة إلدارة المعرفة بشكل جیدبتطبیق رؤساء األقسام األكادیمیّ هم غیر مقتنعین ألنّ  ؛المرتفعة

ة الذي  نحدار اإلحصائّي طة باالوكذلك للمجاالت الثالثة المتوّس  ،یمكن تفسیر هذه النتیجة العامّ

على الرغم من النتائج كانت  عند مواجهتهم لصعوبة في التقییم. ،إلى الوسطیمیل فیه المستجیبین 
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یجابیة وربما تدل على أن رؤساء األقسام مدركون ألهمیة إدارة المعرفة وأهمیة متوسطة ولكنها إ

  كبیر على تطور العمل ورفع مستواه.تطبیقها وما لها من أثر 

مع نتائج دراسة بني  ،أغلب المجاالتفي طة التي كانت متوّس  وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة     

ّ  اتكلیّ  أّن  إلى لتالتي توّص  ،)2009( هاني  ،طةة تطبق إدارة المعرفة بدرجة متوّس التربیة الریاضی

ة كانت تطبیق إدارة المعرفة في الجامعة األردنیّ  أّن  إلى لتالتي توّص  ،)2009ومع دراسة خباش (

تطبیق  أّن  إلى لتالتي توّص  ،)2012ومع دراسة األغا وأبو الخیر ( ،طة أیًضابدرجة متوّس 

 ،)2012ومع دراسة موسى ( ،طةالقدس المفتوحة كانت متوّس ات إدارة المعرفة في جامعة عملیّ 

من  ،ةة الحكومیّ ة والثانویّ بتدائیّ المعرفة من قبل مدیري المدارس االتطبیق إدارة  التي وجدت أّن 

التي  ،)2014فقت مع دراسة العبدالالت (كما اتّ ، طةین كانت متوّس هین الفنیّ وجهة نظر الموّج 

كانت  ،من وجهة نظر المعلمین والمعلمات في العاصمة عماّن  ،فةتطبیق إدارة المعر  وجدت أّن 

  سطة.    متوّ 

لت إلى أن تطبیق إدارة التي توّص  ،)2010اختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتائج المطلق (و      

مع دراسة  واختلفت ،ة كانت بدرجة مرتفعةة السعودیّ المعرفة في جامعة حائل في المملكة العربیّ 

ة ت التربیّ درجة تطبیق إدارة المعرفة في كلیاّ  لت إلى أّن التي توّص  ،)2015الطحاینة والخالدي (

شینج  كما اختلفت مع دراسة ،ة كانت بدرجة مرتفعةة في الجامعات األردنیّ الریاضیّ 

)Demchig,2015 لیا كان تقییم كفاءة إدارة المعرفة في الجامعات في منغو  لت إلى اّن ) التي توّص

  .مرتفعاً 

  وفیما یأتي مناقشة لنتائج المجاالت األربعة:
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  من قبل رؤساء األقسام األكادیمیةمجال تنظیم المعرفة وتخزینها ونشرها  -1

أن مجال "تنظیم المعرفة وتخزینها ونشرها من قبل رؤساء  (5)جدول الأظهرت النتائج في      

بمتوسط حسابي  ،بدرجة مرتفعة جاءهیئة التدریس  األقسام األكادیمیة" من وجهة نظر أعضاء

وقد تعزى هذه النتیجة إلى أن كون هذه المجال یختلف عن  .(0.73)وانحراف معیاري  (3.83)

وقد یعود السبب أیضًا  بكونه عمًال روتینیًا من قبل رؤساء األقسام األكادیمیة. ،المجاالت األخرى

إلى أن رؤساء األقسام یقومون بمشاركة مایمتلكونه من معارف مع بعضهم البعض ومع أعضاء 

والمعلومات  كما أنهم یقومون بتشجیع أعضاء هیئة التدریس على تبادل خبراتهم ،هیئة التدریس

على قاعدة بیانات  وقد یكون السبب في ذلك أیضًا أن رؤساء األقسام یعتمدون ،التي یمتلكونها

  .إلكترونیة تسهم في تنظیم المعلومات وحفظها في القسم

  مجال تطبیق إدارة المعرفة من قبل رؤساء األقسام األكادیمیة -2

المعرفة من قبل رؤساء األقسام أن مجال "تطبیق إدارة  (6)أظهرت النتائج في الجدول      

 (3.64)بمتوسط حسابي  ،اء بدرجة متوسطةاألكادیمیة" من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس ج

یعود السبب في ذلك إلى أن رؤساء األقسام یشجعون أعضاء هیئة . (0.44)وانحراف معیاري 

كما أنهم یستخدمون  ،التدریس على توظیف المعارف المكتسبة في حل المكشالت التي تواجههم

التكنولوجیا في حل المشكالت. وقد یعود السبب إلى أن رؤساء األقسام یستمعون إلى آراء ذوي 

   الخبرة في الجامعة ویعتمدون على آرائهم عند مواجهتهم مواقف معینة أو مشاكل في القسم.

  مجال وعي رؤساء األقسام األكادیمیة بمفهوم إدارة المعرفة -3

أن مجال "وعي رؤساء األقسام األكادیمیة بمفهوم إدارة  (7)النتائج في الجدول أظهرت      

 (3.47)بمتوسط حسابي  ،المعرفة" من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس جاء بدرجة متوسطة

األقسام األكادیمیة یربطون بین  رؤساء . قد یعزى السبب في ذلك إلى أن(0.57)وانحراف معیاري 
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فعًال یدركون وربما أن رؤساء األقسام  ،تكنولوجیا المعلومات فكالهما مرتبط باآلخر إدارة المعرفة و

ویدركون أهمیة إدارة  ،وأهمیتها في تولید المعرفة أهمیة وجود ثقافة تنظیمیة داعمة إلدارة المعرفة

   تساعدهم في إنجاز أعمالهم بكفاءة وفاعلیة عالیة.المعرفة ألعضاء هیئة التدریس فهي 

  ال تولید المعرفة من قبل رؤساء األقسام األكادیمیةمج -4

أن مجال "تولید المعرفة من قبل رؤساء األقسام األكادیمیة"  (8)أظهرت النتائج في الجدول      

وانحراف  (3.42)بمتوسط حسابي  ،من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس جاء بدرجة متوسطة

بالرغم من كون نتائج هذا المجال جاءت متوسطة وكان في المرتبة األخیرة بین  .(0.71)معیاري 

المجاالت الثالثة األخرى إلى أنه قد یدل على أن رؤساء األقسام یسعون لتولید المعرفة وأنهم 

كما أنهم  ،یسعون إلى توفیر وسائل اتصال فعالة لجمع المعلومات وذلك بهدف تولید المعرفة

 ،مبادرات أعضاء هیئة التدریس لتولید معرفة جدیدة وطرحهم ألفكار إبداعیة یشجعون ویدعمون

ون برامج تدریبیة ذینفقد  فربماویهتمون بتطویر مهارات أعضاء هیئة التدریس ومقدراتهم المعرفیة 

أو یشجعون أعضاء هیئة التدریس على تولید آفكار جدیدة من خالل وضع تنمي هذه المقدرات 

  نظام حوافز.

 

  نتائج السؤال الثاني: مناقشة ثانیاً 

ــ نــّص       ــهــذا الســؤال علــى " مــا درجــة ممارســة رؤســاء األقســام األكادیمیّ ة ة فــي الجامعــات األردنیّ

  من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس؟" ،إلدارة التغییر

ـ ،)9نـة فـي الجـدول (عنـد مالحظـة البیانـات المبیّ       ة فـإن درجـة ممارسـة رؤسـاء األقسـام األكادیمیّ

فبلـغ  ،طةكانـت متوّسـ ،من وجهـة نظـر أعضـاء هیئـة التـدریس ،ة إلدارة التغییرفي الجامعات األردنیّ 

نحـــدار ویمكـــن أن یعـــزى ذلـــك إلـــى اإل ،)0.42( معیـــارّي النحـــراف االو  ،)3.16( ط الحســـابيّ المتوّســـ
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الذي یمیل فیه المستجیبون إلى الوسط، عندما ال یستطیعون اإلجابة بشكل واضح، سـلبًا  اإلحصائي

، وهــو عــدم القناعــة ذاتــه ویمكــن تفســیر هــذه النتیجــة بــنفس التفســیر للســؤال األول ،فقــرةللأو إیجابــًا 

ـة مــن ِقبــل أعضــاء هیئــة التــدریس بممارســة إدارة التغییــر، مــن قبــل رؤســاء األقســام األكاد ـ ــة، التامّ یمیّ

وعــدم إعطــاء الدرجــة المنخفضــة، تحّســبًا لمعرفــة رؤســاء األقســام بالنتــائج، والتــي قــد ال  ،بشــكل تــام

وقــد تعــزى هــذه النتیجــة أیضــا إلــى أن رؤســاء األقســام یهتمــون بنشــر ثقافــة التغییــر داخــل  ترضــیهم.

رح تفصــیلي وربمــا أن رؤســاء األقســام یقــدمون شــ القســم وذلــك ألهمیتهــا فــي تحقیــق أهــداف التغییــر

وجـاءت جمیـع الفقــرات  ألسـباب التغییـر وذلـك للحـد مـن مقاومـة التغییـر التـي قـد تقـف عائقـًا للتغییـر.

علـى " یسـتخدم  والتـي تـنّص  ،)15وهمـا الفقـرة ( ،ماعدا فقرتین كانتا بدرجـة مرتفعـة، طةبدرجة متوّس 

ـــیمتعلـــى " التـــي تـــنّص و  ،)20فقـــرة (الو  ،المرونـــة فـــي إنجـــاز أهـــداف التغییـــر" ة لـــك المقـــدرة علـــى كیفیّ

إلـى أن رؤسـاء األقسـام فـي الحقیقـة یسـتخدمون وقـد یعـزى السـبب فـي ذلـك  ،مواجهة مقاومة التغییـر"

كمــا قــد  ،وذلــك ألهمیــة وجــود المرونــة عنــد تحقیــق األهــداف المنشــودة المرونــة فــي إنجــاز األهــداف

 ،األفــراد المعارضــین للتغییــرجهــة اأســالیب متعــددة لمو األقســام یمتلكــون یعــزى ذلــك إلــى أن رؤســاء 

ولقـــد جـــاءت جمیـــع الفقـــرات رجـــة عالیـــة فـــي تحقیـــق أهـــداف التغییـــر. وربمـــا أن الفقـــرتین یســـهمان بد

والتـي تـنص علـى "یضـع بـدائل  (10)فجاءت في الرتبة قبـل األخیـرة الفقـرة  ،األخرى بدرجة متوسطة

والتــي تــنص علــى  (8)التغییــر التــي تتماشــى مــع حاجــات القســم" وجــاءت فــي الرتبــة األخیــرة الفقــرة 

جـراءات" وقـد  ،"ینجز المهمات التي یتطلبها التغییر بإستخدام كل ماهو جدیـد مـن تقنیـات وأسـالیب وإ

ومـون بوضـع خطـط بدیلـة تسـهم فـي یعزى ذلك إلى أن رؤساء األقسام عند وضعهم لخطة التغییر یق

إلـى اسـتخدام كــل مـاهو جدیـد مـن تقنیـات وأســالیب  بالفعـل كمـا أنهــم یلجـأون ،تحقیـق أهـداف التغییـر

  تسهم في إنجاز المهمات التي یتطلبها التغییر.
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 ،)2007مع نتائج دراسة األصبحي ( ،اتفقت نتائج هذه الدراسة التي كانت بدرجة متوسطة     

ا ةلى أن واقع التغییر في الجامعات الیمنیّ لت إالتي توّص  وكما تتفق مع دراسة أبو  ،كان متوّسّط

ة في األردن في مكتبات الجامعات الحكومیّ واقع إدارة التغییر  التي وجدت أّن  ،)2014أرشید (

مدیري  لت إلى أن سلوكالتي توّص  ،(Taș,2009) تاش طة، كما تتفق مع دراسةمتوّس  جاءت

 مع دراسة شقورة وتتفق أیًضاطة، ا جاءت بدرجة متوّس ة في مدینة بودروم بتركیّ المدارس الثانویّ 

ة ألسلوب إدارة التغییر جاء درجة ممارسة مدیري المدارس الثانویّ  لت إلى أّن التي توّص  ،(2012)

  طة.بدرجة متوّس 

ــة مــــع  نتــــائج و اختلفـــت      ــى أّن التــــي توّصــــ ،)2006دراســــة وصـــوص( نتــــائجهــــذه الداراسـ  لت إلــ

مـع دراسـة  واختلفـتكمـا التعلیم في األردن كانت مرتفعـة، ات التربیة و یّ ممارسة إدارة التغییر في مدیر 

ــ درجــة إدراك و التــي توصــلت إلــى أّن  ،)2010الظفیــري( ــتطبیــق مــدیري المــدارس الثانویّ ة ة الحكومیّ

التــي  ،(2011)وكمــا اختلفــت مــع دراســة الشــرمان كانــت مرتفعــة، فــي دولــة الكویــت إلدارة التغییــر

  .درجة إسهام المشرفین في إدارة التغییر كانت بدرجة مرتفعة لت إلى أّن توّص 

  

 الث:الثّ  الِ َؤ السُّ  جِ ائَ تَ نَ  ةُ شَ اقَ نَ ثالثًا مُ 

بــین  ،)α≥0.05(ة عنــد مســتوىهــذا الســؤال علــى " هــل توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائیّ  نــّص      

ـة فـي درجة تطبیق رؤساء األقسام األكادیمیّ  ـالجامعـات األردنیّ  ،ةة إلدارة المعرفـة فـي مهمـاتهم األدائیّ

  وبین درجة ممارسة إدارة التغییر؟"

ــ ،(10)،أظهــرت النتــائج فــي الجــدول       بــین درجــة  ،ةوذات داللــة إحصــائیّ  ،ةوجــود عالقــة إیجابیّ

و یمكـن أن  ،(0.772) رتبـاطإذ كـان معامـل اال ؛ودرجة ممارسة إدارة التغییر ،تطبیق إدارة المعرفة

ـ ّن أ ه من الطبیعيّ أنّ  ،یعزى السبب في ذلك ة یمكـن أن إدارة المعرفة وتطبیقاتها في الجامعات األردنیّ
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ـــ؛ تُســـهم إلـــى درجـــة عالیـــة فـــي إدارة التغییـــر مـــا إزداد  ،أحـــدهما بـــاآلخر ین یـــرتبطرَ ألنَّ ِكـــال المتغیّ فكّل

مـا یعنـي زیـادة فـي هـذا ربّ إّن فـ ،اتهم األدائیةة إلدارة المعرفة في مهمّ تطبیق رؤساء األقسام األكادیمیّ 

نخفـاض تطبیـق رؤسـاء األقسـام ا فـإّن  ،وعلى العكـس مـن ذلـك ،لهمبَ درجة ممارسة إدارة التغییر من قِ 

  .نخفاض درجة ممارسة إدارة التغییرة ربما یرتبط بااتهم األدائیّ ة إلدارة المعرفة في مهمّ األكادیمیّ 

  

ا: رابِ    ع:ابِ الرَّ  ؤالِ السُّ  جِ ائِ تَ نَ  ةُ شَ اقَ نَ مُ  عً

في  ،)α≥0.05(ة عند مستوى هل توجد فروق ذات داللة إحصائیّ هذا السؤال على " ونّص      

  ة في درجة تطبیق رؤساء األقسام األكادیمیة في الجامعات األردنیّ  ،استجابات أعضاء هیئة التدریس

  تبة األكادیمیة؟"والرُّ  ،والسلطة المشرفة ،تعزى لمتغیرات الجنس ،ةفي مهماتهم األدائیّ  ،إلدارة المعرفة

  متغیر الجنس ألعضاء هیئة التدریس - أ

ة عند عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیّ ، (11)أظهرت النتائج في الجدول     

ر لمتغیّ  تبعاً  ،ة في الجامعات األردنیةلدرجة تطبیق رؤساء األقسام األكادیمیّ  ،)α≥0.05(مستوى

لجنسین لهم خلفیات ة من كال ایعزى ذلك إلى كون رؤساء األقسام األكادیمیّ الجنس، ویمكن أن 

ومعظمهم یخضعون  ها،نفسیعملون في الجامعات األردنیة  ، وكونهم جمیعاً ة متشابهةعلمیّ 

  .هاسنف ةلتشریعات والتوجیهات الجامعیّ ل

 ،(2015)ومع دراسة الثبیتي  ،(2015)هذه النتائج مع نتائج دراسة العنزي والحربي  و اتفقت     

ومع دراسة  ،(Rahimi,et.all,2011)یمي رح ودراسة ،(2015)ودراسة الطحاینة والخالدي 

ذات داللة  اً لم تجد هذه الدراسات فروق إذ. (2010)ومع دراسة عثمان  ،(2006)الخلیلي 

  .ر الجنسة تعزى لمتغیّ إحصائیّ 
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  متغیر السلطة المشرفة -ب

ا و         وجود فروق ذات ،(12)فأظهرت النتائج في الجدول  ،لطة المشرفةر السُّ بالنسبة لمتغیِّ أمّ

 (0.000)وبمستوى داللة  (5.171)وبلغت قیم "ت"  )α≥0.05(داللة إحصائیة عند مستوى

إذ یبدو أن السبب في ذلك كون الجامعات الحكومیة تخضع بشكل  ،لصالح الجامعات الحكومیة 

هتمام أو ربما یكون اال ،ةأكثر لإلشراف المباشر من قبل وزارة التعلیم العالي من الجامعات الخاّص 

الجامعات  یهمُّ  في حین ما ،والربح المادّي  ،ةة بالجوانب المادیّ في بعض الجامعات الخاّص 

النظر  بغّض  ،ةتحسین مخرجات الجامعات الحكومیّ  و ،یكون تقدیم تعلیم أفضلما قد ربّ ل ،ةالحكومیّ 

  ة.عن الجوانب المادیّ 

  متغیر الرتبة األكادیمیة - ج

ا بالنسبة لمتغیِّ       روق ذات داللة وجود ف (14)ظ من الجدول الَح یُ ف ،ةتبة األكادیمیِّ ر الرُّ وأمّ

ة ة في الجامعات األردنیّ األقسام األكادیمیّ  لدرجة تطبیق رؤساء )α≥0.05( عند مستوى إحصائیة

ویالحظ من الجدول ، (0.000)بمستوى داللة  (15.411)إذ بلغت قیمة "ف"  ،إلدارة المعرفة

ة في زت رتبة األستاذ عن باقي الرتب العلمیّ فتمیّ ، أن الفروق كانت لصالح رتبة أستاذ (15)

بلغ  إذ ،ط حسابيّ وأعلى متوّس  ،األولى الرتبةوقد حصلت على  ،استجابات أعضاء هیئة التدریس

تب وأستاذ مساعد. إنَّ تفوق األستاذ على بقیة الرُّ  ،قت على رتبة أستاذ مشاركوتفوَّ  ،(3.84)

هو  ،ة إلدارة المعرفةة في الجامعات األردنیَّ ة في درجة تطبیق رؤساء األقسام األكادیمیَّ األكادیمیَّ 

وذلك  ،من باقي الرتب اً الرتبة یمكن أن یكون أفضل تقییملك هذه من یم عتبار أّن ، باأمر طبیعيّ 

  .نفسها هم في بعض األحیان المواقعئِ ولتبوُّ  ،لخبرتهم األطول
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 لت إلیها دراسة الطحاینة ونتائج هذه الدراسة عن النتائج التي توّص  اختلفت و     

ة تعزى لمتغیر الرتبة إحصائیّ لت إلى عدم وجود فروق ذات داللة والتي توّص  ،(2015)الخالدي

 ة.ة دراسة تتفق في نتائجها مع نتائج الدراسة الحالیّ یّ ولم تجد الباحثة أ ،ةاألكادیمیّ 

  

  :سامِ الخَ  الِ سَؤ الُّ  جِ ائِ تَ نَ  ةُ شَ اقَ نَ مُ  ًسا: امِ خَ 

في  ، )α≥0.05( ة عند مستوىهذا السؤال على "هل توجد فروق ذات داللة إحصائیّ  ونّص      

ة ل رؤساء األقسام األكادیمیّ بَ من قِ  ،استجابات أعضاء هیئة التدریس في درجة ممارسة إدارة التغییر

  ة؟"تبة األكادیمیّ والرُّ  ،والسلطة المشرفة ،ة تعزى لمتغیرات الجنسألردنیّ افي الجامعات 

  ألعضاء هیئة التدریس متغیر الجنس - أ

ة عند مستوى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیّ  ،(16)جدول الأظهرت النتائج في      

)0.05≤α(،  ِة تعزى لمتغیر الجنسل رؤساء األقسام األكادیمیّ بَ لدرجة ممارسة إدارة التغییر من ق .

هم ؛ة إدارة التغییركال الجنسین یدركون أهمیّ أفراد  قد یعزى السبب في ذلك إلى أّن و  یعملون  ألنّ

أثناء  اً بعضبعضهم لكونهم یتواصلون مع  ؛یناقشون موضوع التغییر بشكل مشترك ألنّهمما ربّ و ، اً مع

  .العمل

دراسة الوسمي نتائج  و،(Taș,2009)اشت اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة     

 ةلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیّ التي توّص  ،(2012) نتائج دراسة شقورةو  ،(2006)

 ،(2010)نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة الظفیري  اختلفت وتعزى لمتغیر الجنس. إلدارة التغییر

  لصالح اإلناث. ،تعزى لمتغیر الجنس ،اً لت إلى وجود فروق دالة إحصائیّ التي توّص 
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  ر السلطة المشرفةمتغیّ  -ب

ا بالنسبة لمتغیِّ       وجود فروق ذات  ،(17)فأظهرت النتائج في الجدول  ،لطة المشرفةر السُّ أمّ

 ،(0.014)وبمستوى داللة  (2.478)فبلغت قیمة "ت"  )α≥0.05(ة عند مستوى داللة إحصائیّ 

ومن  ،ةة لصالح الجامعات الحكومیّ ل رؤساء األقسام األكادیمیّ بَ لدرجة ممارسة إدارة التغییر من قِ 

ورفع  ،والتطویرة تسعى للتغییر الممكن أن یعزى السبب في ذلك إلى أّن الجامعات الحكومیّ 

  مها .ومستوى الخدمات التي تقدّ  ،مستواها التعلیمّي 

  ر الرتبة األكادیمیةمتغیّ  -ج

ا بالنسبة لمتغیِّ       ذات داللة  وجود فروق، (19)فأظهرت النتائج في جدول  ،ةیّ ر الرتبة األكادیمأمّ

رؤساء األقسام ل بَ في درجة ممارسة إدارة التغییر من قِ  )α≥0.05(إحصائیة عند مستوى

أن  (20)ویالحظ من الجدول  ،(0.000)وبسمتوى داللة  (14.06)وبلغت قیمة "ف"  ،ةاألكادیمیّ 

طها حیث بلغ متوسِّ  ،ةتب األكادیمیّ زت فئة أستاذ عن باقي الرُّ فتمیّ ، الفروق كانت لصالح فئة أستاذ

بأّن مساعد. ویمكن تفسیر هذه النتیجة وأستاذ  ،قت على رتبة أستاذ مشاركوتفوّ  ،(3.43) الحسابّي 

امن یمتلك رتبة أستاذ یمكن أن یك  ،وذلك بسبب خبرتهم الطویلة ؛تبمن باقي الرُّ  ون أفضل تقییمً

  . نفسها المواقعهم في بعض األحیان ئِ ولتبوُّ 
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  حاترَ تِ مقْ و الُ  اُت یَ ِص وْ التَّ 

 

  :وصیات اآلتیةیمكن تقدیم الت ،لت إلیها هذه الدراسةء النتائج التي توّص وْ في َض      

 ؛وكذلك درجة إدارة التغییر ،طةدرجة إدارة المعرفة كانت متوّس  لت نتائج الدراسة إلى أّن . توّص 1

بتنظیم  ،ةاألردنیّ  لین في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمّي و ولذا توصي الباحثة بضرورة قیام المسؤ 

 ،وكذلك إدارة التغییر ،ة فیها مفهوم إدارة المعرفةاألكادیمیّ ح لرؤساء األقسام توّض  ،ةدورات تدریبیّ 

ن یْ رَ تغیِّ وتعریفهم بمفهوم المُ  ،لغرض رفع وعیهم ؛نیْ رَ تغیّ والجوانب األخرى ذات العالقة بالمُ 

  .مرتفعةطة إلى درجة بما یؤدي إلى رفع الدرجة المتوّس  ا،وأهمیتهم

ر تطبیق إدارة المعرفة لدى بین متغیِّ  اً إحصائیّ  ةالنتائج إلى وجود عالقة موجبة ودالّ  أشارت. 2

ولذلك توصي الباحثة بضرورة وضع معاییر  ؛ر إدارة التغییروبین متغیِّ  ،ةرؤساء األقسام األكادیمیّ 

دارة التغییر ز على ضرورة أْن مناسبة تركّ  عند  ،یكون من بینها إلمام رؤساء األقسام بإدارة المعرفة وإ

  .اختیارهم لهذه الوظیفة

في كال  ،ولصالحهم ،ة بین من هم برتبة أستاذ. تشیر النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیّ 3

مما قد یعني وجود نقص في معلومات  ،وأستاذ مساعد ،ن هم برتبة أستاذ مشاركمّ ن عیْ رَ تغیِّ المً 

ة القیادات األكادیمیّ ب على ولذا یتوّج ؛ من رتبة أستاذ رتبة أقلَّ ن هم في أعضاء هیئة التدریس ممّ 

 ؛عن طریق إشراكهم في إدارة ندوات ودورات داخل الجامعات،االهتمام بشكل أكثر بهذه الرتب

دارة التغییر.   لتوضیح مفاهیم إدارة المعرفة وإ

ان. اقتصرت هذه الدراسة على الجامعات األردنیّ 4 ب ولذا یتطلّ  ؛ة في محافظة العاصمة عمّ

  ومقارنة النتائج  ،في الجامعات الموجودة في المحافظات األخرى نفسها الموضوع دراسة المتغیرات
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  لت إلیها هذه الدراسة.مع النتائج التي توّص 

دارة التغییر5 إجراء  ومن الضرورّي  .. هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء العالقة بین إدارة المعرفة وإ

والوالء  ،ةكالضغوط التنظیمیّ  ،خرىرات أوعالقتها بمتغیّ  ،ق بإدارة المعرفةدراسات أخرى تتعلّ 

ّ  ،التنظیميّ  جراء دراسات أخرى تتعلّ  ،ةة اإلداریّ والشفافی   ق بإدارة التغییر وعالقتها بمتغیرات أخرى.وإ
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 قائمة المراجع:

:المراجع باللغة العربیة:   أوًال

  ن الكریم.آالقر 

واقع تطبیق إدارة المعرفة في جامعة  ).2013آل عثمان، عبدالعزیز بن محمد بن عبدالعزیز(

.(رسالة ماجستیر غیر منشورة)، جامعة نایف العربیة للعلوم العربیة للعلوم األمنیة   نایف

  .   ،المملكة العربیة السعودیةاالمنیة،الریاض  

 العاملین واقع إدارة التغییر في المكتبات الرسمیة األردنیة من وجهة نظر).2014أبو ارشید،سارة(

ان(رسالة ماجستیر غیر منشورة)،الجامعة األردنیة،،فیها واتجاهاتهم نحوها     األدرن.،عمّ

ان:دار المسیرة للنشر والطباعة.1طمدخل إلى اإلدارة التربویة.).2008أبوناصر،فتحي محمد(   ،عمّ

 الواقع أنموذج مقترح إلدارة التغییر في الجامعات الیمنیة العامة في ضوء).2007الء(ااألصبحي،

ة)،جامعة عمان .(أطروحة دكتوراة غیر منشور واإلتجاهات اإلداریة المعاصرة  

ان،العربیة     األردن.،عمّ

 واقع تطبیق عملیات إدارة المعرفة في جامعة القدس).2012الخیر،أحمد(أبو،ناصر،واألغا

جراءات تطویرها   -30)،1(16،مجلة جامعة األقصى(سلسلة العلوم اإلنسانیة)،المفتوحة وإ

 62.  

ان: دار أسامة للنشر1طإدارة التغییر وتطبیقاتها في اإلدارة المدرسیة.).2012فرحان(،بربخ  ،عمّ

  والتوزیع.   

د،والمشـــاقبة، زیـــاد( ــة والتطبیـــق.).2010البطاینة،محمّ ـــان:دار 1ط إدارة المعرفـــة: بـــین النظریـ ،عمّ

  الزمان للنشر والتوزیع.  جلیس 
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 البشــریة وعالقتهـا بـإدارة المعرفــة فـي كلیـات التربیــةإدارة المـوارد ).2009بنـي هـاني،خلود غـازي(

ــة   ـــ ـــ ــات األردنیــــ ـــ ـــ ـــ ــــیة بالجامع ــ ـــ ــورة)،الجامعة الریاضــ ــــ ــــ ــــر منشــ ــــ ــوراة غیـــ ـــــ ــــ ـــــة دكت ــــ .(أطروحــ

اناألردنیة،    األردن.،عمّ

 ، األسـكندریة: دار الوفـاء1.طإدارة المعرفـة فـي التعلـیم).2007، حسن، وحسـین، سـالمة (البیالوي

  لدینا الطباعة والنشر.  

إدارة المعرفة في الجامعات  متطلبات تطبیق).2015(د،والرقب،محمرامز،وبدیر،التلباني،نهایة

  .480-443)،2(11،المجلة األردنیة في إدارة األعمال،الفلسطینیة بقطاع غزة  

 التربیة استراتیجیة مقترحة لتطویر أداء القیادات التربویة في إدارات).2015محمد عبداهللا(الثبیتي،

غیر منشورة)،الجامعة ،(أطروحة دكتوراة السعودیة في ضوء إدارة المعرفة والتعلیم  

ان،     األردن.األردنیة،عمّ

د(،و وصوص،المعتصم باهللا،الجوارنة دارة التغییر.).2008دیمة محمّ ان: دار،1طالتربیة وإ  عمّ

  للنشر والتوزیع.  الخلیج  

ان:األهلیة للنشر والتوزیع.إدارة المعرفة: مدخل نظري.(2005)الحجازي،هیثم علي   .عمّ

 .إعداد القیادات التربویة لمدارس المستقبل في ضوء الجودة الشاملة).2007رافدة(، الحریري

  عمان: دار الفكر للنشر والتوزیع.،1ط  

ان: دار الثقافة للنشر،1طإدارة التغییر في المؤسسات التربویة.).2011رافدة(،الحریري  عمّ

  والتوزیع. 

د(،حمادات د حسن محمّ  األردن:دار،1ط.اإلدارة التربویة وظائف وقضایا معاصرة).2007محمّ

  للنشر والتوزیع.  الحامد  
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د( نوال ،خباش  (رسالة ،العوامل المؤثرة في تطبیق إدارة المعرفة في الجامعة األردنیة).2009محمّ

ان،الجامعة األردنیة،ماجستیر غیر منشورة)     األردن.،عمّ

 (رسالة ماجستیر غیر،في وزارة لتربیة والتعلیم األردنیة المعرفة إدارة).2006سمیة(،الخلیلي

 األردن.إربد:،جامعة الیرموك، منشورة) 

األداء  العالقة بین متطلبات إدارة المعرفة وعملیاتها وأثرها على تمیز).2008سوزان صالح(،دروزة

 لدراساتجامعة الشرق األوسط ل،(رسالة ماجستیر غیر منشورة)المؤسسي.  

ان،العلیا     األردن.،عمّ

د عـواد(، الزیادات ـان: دار صـفاء للنشـر، 1. طإتجاهات معاصرة في إدارة المعرفة).2008محمّ  عمّ

  والتوزیع.  

التوزیع ان: دار المسیرة للنشر و ،عمّ 1.طالتطویر التنظیمي واإلداري.(2009)السكارنة،بالل خلف

  والطباعة.  

 الریاض: دار الشقرى.إدارة التغییر:وسائل علمیة إلدارة التغییر. ).2001، ستیف(سمیث

الثانویة بداع اإلداري لدى مدیري المدارسإدارة التغییر وعالقتها باإل).2012حسن( شقورة،منیر

(رسالة ماجستیر غیر منشورة)جامعة ،محافظات غزة من وجهة نظر المعلمین في  

  فلسطین.،غزةاألزهر، 

 درجة إسهام المشرفیین التربویین في إدارة التغییر وأسباب مقاومته من).2011منیرة (، الشرمان

 دراسات:العلوم مجلة،وجهة نظر المشرفین والمدیرین في محافظة الكرك  

  .1635-1618).5(38التربویة.  

ور،عنـــان (الشـــیاب ـــان: األكـــادیمیون1.طمفـــاهیم إداریـــة معاصـــرة).2011، أحمـــد، و أبـــو حمّ  ، عمّ

  والتوزیع.  للنشر  



 99

 أنموذج مقترح إلدارة المعرفة في الجامعات األردنیة الخاصة في ضوء).2012(منال ،الشیخ

الجامعة ،(أطروحة دكتوراة غیر منشورة)واالتجاهات اإلداریة الحدیثة.  الواقع  

ان،األردنیة    األردن.،عمّ

 لإلداریین األكادیمیندور مقترح إلدارة المعرفة في رفع األداء اإلداري ).2014حسین(،الشیخي

 (أطروحة دكتوراة غیر منشورة)،الجامعة،في جامعات منطقة مكة المكرمة  

                            .ألردنیة،األردنا  

د،الصیرفي  اإلسكندریة: دار الفكر الجامعي.،1طإدارة التغییر.).2007(محمّ

ان: دار وائل 2ط إدارة المعرفة. ).2015الطاهر، أسمهان(   للنشر والتوزیع.، عمّ

الریاضیة  تطبیق عملیات إدارة المعرفة في عملیات التربیة).2015،لطفي،والخالدي،حسن(الطحاینة

    .585-571)،2(42،مجلة دراسات العلوم التربویة،في الجامعات األردنیة  

ان: دار مجدالوي،1ط.إدارة المعرفة وتطبیقات الجودة الشاملة).2016(،محمودالطهراوي  عمّ

  والتوزیع.  للنشر  

ان: المكتبة الوطنیة.إبدال في النظم التربویة وقیادتها).2006، هاني عبد الرحمن(الطویل   .عمّ

، 1طإدارة التغییر التحدیات واالستراجیات للمدراء المعاصرین. ).2011الطیطي، خضر مصباح(

ان: دار الحامد للنشر والتوزیع.     عمّ

  .عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع: إربد،1ط المعرفة.إدارة ).2009نعیم إبراهیم (،الظاهر

   درجة إدراك وتطبیق مدیري المدارس الثانویة الحكومیة في دولة الكویت).2010سعد(،الظفیري

جامعة ،(أطروحة دكتوراة غیر منشورة)إلدارة التغییر وعالقتهما بفاعلیة تلك المدارس.  

ان  ان،العربیة للدراسات العلیا عمّ   األردن.،عمّ
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اإلداریین  تصور مقترح لممارسة إدارة التغییر التربوي لدى القادة.)2010السید أحمد(عبد الغفار،

 .136-77)،2(1،المركز القومي للبحوث التربویة والتنمیة،باإلدارات التعلیمیة  
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 الملحق  (1)
 اإلستبانتین بصورتهما األولیة

 
المحترم. حضرة عضو هیئة التدریس  

 ّ بعد: ة طیبة وتحی  

 األقسام األكادیمیة في الجامعات تقوم الباحثة بإعداد دراسة بعنوان "درجة تطبیق رؤساء      

األردنیة إلدارة المعرفة في مهماتهم األدائیة وعالقته بدرجة إدارة التغییر من وجهة نظر أعضاء 

درجة الماجستیر في اإلدارة والقیادة هیئة التدریس"، وذلك كجزء من متطلبات الحصول على 

  التربویة من كلیة العلوم التربویة في جامعة الشرق األوسط.

ونظرًا لما نعهده فیكم من خبرة ودرایة في حقل اإلختصاص نعرض علیكم إستبانتین تم     

  إعدادهما لغرض جمع البیانات لتحقیق أهداف الدراسة.

جة تطبیق رؤساء األقسام األكادیمیة في الجامعات األردنیة وتتعلق اإلستبانة األولى بقیاس در    

  إلدارة المعرفة في مهماتهم األدائیة، أما اإلستبانة الثانیة فهي لغرض قیاس درجة إدارة التغییر.

یرجى التفضل بقراءة اإلستبانتین وبیان رأیكم السدید في كل فقرة من فقرات اإلستبانتین وذلك      

الحقل المناسب أمامها، علمًا بأّن اإلستجابة ستكون ذات خمسة بدائل عند  ) في√بوضع عالمة (

.( ، نادرًا ، ابدًا ، احیانًا ، غالبًا   تطبیق اإلستبانتین وهي (دائمًا

 

  مع خالص الشكر والتقدیر على جهودكم العلمیة المخلصة
 

 الباحثة     
 تسنیم طه الصمادي
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 إستبانة إدارة المعرفة
 

مالرق الفقرات درجة التطبیق  

رحالتعدیل المقت بحاجة  
إلى 
 تعدیل

غیر 
 صالحة

  المجال األول: الوعي بمفهوم إدارة المعرفة   صالحة

تاج یعي رؤساء األقسام األكادیمیة بأن إدارة المعرفة ن    
 خبرة ومعلومات.

1 

تبادل یمتلك رؤساء األقسام األكادیمیة الوقت الكافي ل    
األقسام.المعلومات في   

2 

رفة یدرك رؤساء األقسام األكادیمیة أن مفهوم إدارة المع    
.جاء امتدادًا للمفاهیم السائدة ولیس ثورة علیها  

3 

فة یحدد رؤساء األقسام األكادیمیة الفجوة بین المعر     
 الموجودة والمعرفة التي یجب الوصول إلیها.

4 

ساعد یدرك رؤساء األقسام األكادیمیة أن إدارة المعرفة ت    
الل أعضاء هیئة التدریس على القیام بأعمالهم من خ

 ماتوفره من المعلومات في مجال عملهم. 

5 

فة یؤمن رؤساء األقسام األكادیمیة أن نجاح إدارة المعر     
یخ یتطلب وجود ثقافة داخل المنظمة تعمل على ترس

المعلومات.أهمیة تبادل   

6 

ة یعي رؤساء األقسام األكادیمیة بالعالقة بین إدار     
وسائل  المعرفة وتكنولوجیا المعلومات باعتبارها إحدى

 تطبیق إدارة المعرفة.

7 

م إدارة یسهم رؤساء األقسام األكادیمیة في نشر مفاهی    
 المعرفة بین أعضاء هیئة التدریس.

8 

ر المعرفة في فهم كیفیة استثماإّن إدارة المعرفة تسهم     
 التنظیمیة لصالح الجمعة.

9 

لمعرفة في تؤثر ثقافة التعاون بصورة إیجابیة في خلق ا    
 الجامعة.

10 

ة نحو تتوفر لدى رؤساء األقسام األكادیمیة رؤیة واضح    
.استراتیجیات تطبیق إدارة المعرفة في الجامعة  

11 
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رحالتعدیل المقت بحاجة  
إلى 
 تعدیل

غیر 
 صالحة

مالرق الفقرات   صالحة  

  المجال الثاني: تولید المعرفة    

نمي المقدرة ینفذ رئیس القسم األكادیمي برامج تدریبیة ت    
 المعرفیة لدى أعضاء هیئة التدریس.

12 

فة یحرص رئیس القسم األكادیمي على مراجعة المعر     
ة مع الفجو  المتوفرة في بدایة العام الدراسي لمعالجة

 المعرفة المنشودة.

13 

ة مصدرًا یعتمد رئیس القسم األكادیمي الخبرة التعلیمی    
 لتولید المعرفة.

14 

دریس یشارك رئیس القسم األكادیمي أعضاء هیئة الت    
 بوضع أهداف لرفع مستوى تحصیل الطلبة.

15 

هیئة  یدعم رئیس القسم األكادیمي المبادرة لدى أعضاء    
 التدریس إلنتاج معرفة جدیدة.

16 

ساب یوفر رئیس القسم االكادیمي بیئة مالئمة إلكت    
 المعارف المختلفة.

17 

تنمیة یدعم رئیس القسم األكادیمي األفكار اإلبداعیة ل    
یئة المیزة التنافسیة في إدارة المعرفة لدى أعضاء ه

 التدریس.

18 

الة لجمع اتصال فّع  یوفر رئیس القسم األكادیمي وسائل    
ترنت...) المعلومات (برید إلكتروني, النشرات, شبكة االن

 لغرض تولید المعرفة.

19 

ات یحرص رئیس القسم االكادیمي على تطویر مهار     
تهم.أعضاء هیئة التدریس المعرفیة ضمن تخصصا  

20 

أعضاء  یستثمر رئیس القسم األكادیمي طاقات وخبرات    
ة.التجارب في تولید المعرف هیئة التدریس ذوي  

21 

لقیام یحفز رئیس القسم األكادیمي أعضاء التدریس ل    
 بإبتكارات معرفیة متمیزة.

22 

ادر یكتسب رئیس القسم األكادیمي معرفته من مص    
 خارجیة لإلسهام في تولید أفكار جدیدة.

23 

شجیعیضع رئیس القسم األكادیمي نظامًا للحوافز لت      24 
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رحالتعدیل المقت بحاجة  
إلى 
 تعدیل

غیر 
 صالحة

مالرق الفقرات صالحة  

 24 أعضاء هیئة التدریس على ابتكار المعرفة.    

عملیة  یساعد رئیس القسم األكادیمي في تولید أفكار    
 قابلة للتنفیذ.

25 

تطبیقالمجال الثالث: تطبیق إدارة المعرفة ومعیقات ال       

ارة لألقسام األكادیمیة في الجامعة إلد وجود دعم إداري    
 المعرفة.

26 

إدارة  وجود رؤساء أقسام مدربین یساعدون على تطبیق    
 المعرفة في الجامعة.

27 

ي الربط بین أهداف الجامعة وأهداف إدارة المعرفة ف    
 األقسام األكادیمیة.

28 

المعرفة  استخدام الوسائل التي تطبقها الجامعة في إدارة    
 من قبل األقسام األكادیمیة.

29 

ة في توفر اإلمكانات الكافیة التي تدعم إدارة المعرف    
 األقسام األكادیمیة من قبل الجامعة.

30 

إدراك أهمیة توظیف إدارة المعرفة من قبل رؤساء     
 األقسام األكادیمیة في تحقیق أهداف الجامعة.

31 

ریس األكادیمي أعضاء هیئة التدیشجع رئیس القسم     
ت التي على توظیف المعرفة المكتسبة في حل المشكال

 تواجههم.

32 

وي یعتمد رئیس القسم األكادیمي على أراء األفراد ذ    
. الخبرة في الجامعة حول إدارة المعرفة وتطبیقها  

33 

دریس یوفر رئیس القسم األكادیمي ألعضاء هیئة الت    
ان إدارة تتعلق بنموهم المهني في میدنشرات تربویة 

 المعرفة.

34 

ریس یشجع رئیس القسم األكادیمي أعضاء هیئة التد    
بیق على استخدام طریقة المناقشة والحوار من أجل تط

 المعرفة.

35 

ء  هیئة یقوم رئیس القسم األكادیمي بالتعاون مع أعضا    
العلمیة في التدریس على توظیف التكنولوجیا والتقنیات  

36 
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رحالتعدیل المقت بحاجة  
إلى 
 تعدیل

غیر 
 صالحة

مالرق الفقرات صالحة  

 36 حل المشكالت.    

یر لتقییم یسعى رئیس القسم األكادیمي الى استخدام معای    
 المعرفة المطبقة.

37 

لعملیة  ینشر رئیس القسم األكادیمي ثقافة منظمة داعمة    
ال  للمعرفة. ّ  التطبیق الفع

38 

ي للطلبة یدعم أعضاء هیئة التدریس دافعیة التعلم الذات    
 لغایات استخدامها في توظیف المعرفة.

39 

راء یتعاون أعضاء هیئة التدریس مع الطلبة في إج    
بیقأبحاث تزید من مقدرتهم اإلبداعیة في میدان تط  

40 

توفرة في یستفید رئیس القسم األكادیمي من المعارف الم    
 األقسام لوضع خطط تطویریة للقسم.

41 

  المجال الرابع: تنظیم وتخزین ونشر المعرفة    

  یعتمد رئیس القسم األكادیمي على قاعدة بیانات    
سم.إلكترونیة في تنظیم المعلومات المتعلقة بالق  

42 

االفراد  یستخدم رئیس القسم األكادیمي أسالیب تحفز    
أجل تخزین المعرفة.على تبادل الخبرات من   

43 

دریس في یتابع رئیس القسم األكادیمي أعضاء هیئة الت    
ستمر تحدیث مخزونهم المعرفي التربوي باإلطالع الم

 على كل ماهو جدید.

44 

ریس یساعد رئیس القسم األكادیمي أعضاء هیئة التد    
م المعرفة.على تطویر مهاراتهم التي تُسهل عملیة تنظی  

45 

ة واضحة یستخدم رئیس القسم األكادیمي معاییر معرفی    
 تناسب طبیعة عملها وأنشطتها.

46 

كارهم في یسمح رئیس القسم األكادیمي للطالب بطرح أف    
ناخ دیمقراطي. مُ  

47 

ن طریق یوضح رئیس القسم األكادیمي مفهوم المعرفة ع    
إصدار نشرات ودوریات وعقد ندوات و ورش عمل 

 داخلیة.

48 

ریسیشجع رئیس القسم األكادیمي أعضاء هیئة التد      49 
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رحالتعدیل المقت بحاجة  
إلى 
 تعدیل 

غیر 
 صالحة

مالرق الفقرات صالحة  

ب على تشارك المعرفة مع األخرین بإستخدام أسالی    
 إداریة غیر تقلیدیة.

49 

ف یشجع رئیس القسم األكادیمي على جلسات العص    
رات هیئة التدریس لتبادل الخبالذهني بین أعضاء 

 والمعرفة.

50 

مات یؤكد رئیس القسم األكادیمي على تبادل المعلو     
 المعرفیة بین أعضاء هیئة التدریس.

51 
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 إستبانة إدارة التغییر
 
 

 الرقم الفقرات درجة التطبیق

رحالتعدیل المقت بحاجة  
إلى 
 تعدیل

غیر 
 صالحة

   صالحة

 1 یقوم رئیس القسم األكادیمي بنشر ثقافة التغییر.    
 2 ینتهج رئیس القسم األكادیمي التغییر المخطط.    

ي خطة یعتمد رئیس القسم األكادیمي في إظهار أهمیة التغییر ف    
 القسم.

3 

تمد علیها یحدد رئیس القسم األكادیمي اإلمكانات والموارد التي سیع    
التغییر.في إحداث   

4 

التي تواجه  یقوم رئیس القسم األكادیمي بإقتراح الحلول للمشكالت     
 عملیات التغییر.

5 

 6 یحدد رئیس القسم األكادیمي األسباب الدافعة للتغییر.    
هم إلى ینمي رئیس القسم األكادیمي الشعور لدى األفراد بحاجت    

 التغییر.
7 

تطلبها األكادیمي المعارف المتخصصة التي تینمي رئیس القسم     
 طبیعة التغییر في القسم.

8 

ییر بإستخدام ینجز رئیس القسم األكادیمي المهام التي یتطلبها التغ    
جراءات. كل ماهو جدید من تقنیات وأسالیب وإ  

9 

شریعات النافذة.یقوم رئیس القسم األكادیمي بإجراء التغییر وفقًا للت      10 
اشى مع یضع رئیس القسم األكادیمي بدائل التغییر التي تتم    

 حاجات وأنظمة القسم.
11 

بیقها ألجل یقوم رئیس القسم األكادیمي بنقل المعرفة الحدیثة وتط    
 إدارة التغییر.

12 

ق یشجع رئیس القسم األكادیمي اإلدارة الذاتیة من أجل تحقی    
 التغییر.

13 

ة لتحقیق االكادیمي سیاسات تربویة معاصر یتبنى رئیس القسم     
 التغییر.

14 

القسم  داءیعمل رئیس القسم االكادیمي على تقویم الواقع الحالي أل    
  من اجل وضع خطط التغییر.

15 

ییر في القسم.ینشر رئیس القسم األكادیمي الفوائد التي أحدثها التغ      16 
شرح یطبق رئیس القسم االكادیمي خطط التغییر مصحوبة ب      17 
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رحالتعدیل المقت بحاجة  
الى 
 تعدیل

غیر 
 صالحة

 الرقم الفقرات صالحة

 17 تفصیلي عن المبررات للحد من مقاومة التغییر.    

یر.یحدد رئیس القسم األكادیمي طرق وأسالیب تنفیذ التغی      18 

مهمات األكادیمي المرونة في إنجاز أهداف و یستخدم رئیس القسم     
 التغییر.

19 

التغییر. یحفز رئیس القسم األكادیمي أعضاء هیئة التدریس على      20 

توح لصنع یمتلك رئیس القسم األكادیمي المقدرة على إیجاد مناخ مف    
 القرارات المتعلقة بالتغییر.

21 

ئة التدریس لجمیع أعضاء هییتیح رئیس القسم االكادیمي الفرصة     
ر.لمناقشة المشكالت التي قد تواجههم أثناء عملیة التغیی  

22 

ل مع یمتلك رئیس القسم األكادیمي مهارات لالتصال والتواص    
  األخرین من أجل تحقیق التغییر.

 23 

ة مقاومة یمتلك رئیس القسم األكادیمي المقدرة على كیفیة مواجه    
 التغییر.

24 

ي للقسم وفق یقترح رئیس القسم األكادیمي تغییر الهیكل التنظیم    
 متطلبات التغییر.

25 

حاجات یسعى رئیس القسم األكادیمي إلى تغییر خططه وفقًا ل    
 أعضاء هیئة التدریس.

26 

ات یمتلك رئیس القسم األكادیمي خططًا بدیلة لمواجهة األزم    
عملیة التغییر.والظروف الطارئة التي تواجهه أثناء   

27 

ولوجیة یسعى رئیس القسم األكادیمي إلى تغییر األجهزة التكن    
 المستخدمة وتطویرها.

28 

كنولوجیا یسعى رئیس القسم األكادیمي إلى إدخال أحدث تقنیات الت    
 والتعلیم من أجل التغییر.

29 

تجاه القسم یسعى رئیس القسم األكادیمي الى بلورة ثقافة خاصة ب    
 التغییر.

30 

یق التغییر.یتمیز الهیكل التنظیمي الحالي للقسم بالمرونة لتحق      31 

على  یقوم رئیس القسم االكادیمي بإحداث تغییرات وتطویرات    
ي بیئته الداخلیة الهیكل التنظیمي للقسم وفقًا للتغییرات الحاصلة ف

 والخارجیة.

32 

جة للتطورات التنظیمي للقسم نتیتحدث أعمال التغییر في الهیكل     
 التكنولوجیة الحاصلة فیه.

33 
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رحالتعدیل المقت بحاجة  
الى 
 تعدیل

غیر 
 صالحة

 الرقم الفقرات صالحة

عد رئیس القسم األكادیمي التغییر والتطویر جزءًا من     ُ استراتیجیاته  ی
 المعتمدة في تطویر القسم األكادیمي.

34 

غییر وفقًا األكادیمي من استراتیجیاته في التیغیر رئیس القسم     
 لحاجات المستفیدین منه.

35 

تغییر.یقوم رئیس القسم األكادیمي بتبني التدرج في إدخال ال      36 
یقوم رئیس القسم األكادیمي بعمل خطط ذات مراحل محددة     

 وواضحة قبل القیام بالتغییر.
37 

تنمیة جزاءًا من میزانیة القسم لیقترح رئیس القسم االكادیمي     
 أعضاء هیئة التدریس لمواجهة التغییرات الحدیثة.

38 

ریس في یهتم رئیس القسم االكادیمي بتمكین أعضاء هیئة التد    
 أعمالهم الحداث التغییر.

39 

اء أعضاء یوفر رئیس القسم األكادیمي برامج تدریبیة لتطویر أد    
التطور التكنولوجي.هیئة التدریس لمواكبة   

40 

ریق بدًال یشجع رئیس القسم أعضاء هیئة التدریس على العمل كف    
 من العمل بشكل فردي ألجل التغییر.

41 

ى تقبل تساعد الثقافة التنظیمیة لدى أعضاء هیئة التدریس عل    
 عملیة التغییر الحاصلة فیه.

42 

في العمل  االبتكار یركز رئیس القسم األكادیمي على تعزیز قیمة    
 كجزء من ثقافته التنظیمیة للتغییر.

43 

قررات یشجع رئیس القسم األكادیمي على المشاركة في اتخاذ ال    
 ذات العالقة بالتغییر.

44 
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ملحق ال (2)  
قائمة بأسماء المحكمین لإلستبانة   

 

 الرقم األسم التخصص الجامعة
 1 أ.د. أنمار الكیالني اإلدارة التربویة الجامعة األردنیة

د. عباس الشریفيأ. اإلدارة التربویة جامعة الشرق األوسط  2 
 3 أ.د. عمر الهمشري علم المكتبات والمعلومات الجامعة األردنیة
اش اإلدارة التربویة الجامعة األردنیة  4 أ.د. سالمة طنّ

 5 أ.د. محمود الحدیدي مناهج وطرق تدریس جامعة الشرق األوسط
 6 أ.د. هاني الطویل اإلدارة التربویة الجامعة األردنیة

 7 د. أمجد الدرادكة اإلدارة التربویة جامعة الشرق األوسط
 8 د. تغرید المومني مناهج وطرق تدریس جامعة الشرق األوسط

 9 د. محمد الزبون أصول التربیة الجامعة األردنیة
بني مفرجد. محمد  اإلدارة التربویة جامعة الشرق األوسط  10 
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(3) الملحق    
هما النهائیةین بصورتاإلستبانتا  

 
 

 .حضرة عضو هیئة التدریس المحترم
 :تحیة طیبة وبعد

 
تقوم الباحثة بإعداد دراسة بعنوان "درجة تطبیق رؤساء األقسام األكادیمیة في الجامعات      

وعالقته بدرجة إدارة التغییر من وجهة نظر أعضاء  األردنیة إلدارة المعرفة في مهماتهم األدائیة
هیئة التدریس"، وذلك كجزء من متطلبات الحصول على درجة الماجستیر في اإلدارة والقیادة 

 .التربویة من كلیة العلوم التربویة في جامعة الشرق األوسط
 

تبانتین تم ونظرًا لما نعهده فیكم من خبرة ودرایة في حقل اإلختصاص نعرض علیكم إس    
 .إعدادهما لغرض جمع البیانات لتحقیق أهداف الدراسة

 
وتتعلق اإلستبانة األولى بقیاس درجة تطبیق رؤساء األقسام األكادیمیة في الجامعات األردنیة      

 .إلدارة المعرفة في مهماتهم األدائیة، أما اإلستبانة الثانیة فهي لغرض قیاس درجة إدارة التغییر
 

التفضل بقراءة اإلستبانتین وبیان رأیكم السدید في كل فقرة من فقرات اإلستبانتین وذلك یرجى      
 عند بدائل خمسة ذات ستكون اإلستجابة بأّن  علماً  أمامها، المناسب الحقل في) √بوضع عالمة (

،( وهي اإلستبانتین تطبیق ، دائمًا ، غالبًا ). ، نادراً  احیانًا  ابدًا
 

 على جهودكم العلمیة المخلصة مع خالص الشكر والتقدیر
 
 
 

      الباحثة
  تسنیم طه الصمادي
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  المعلومات الدیموغرافیة
 

 
 
 

 الجنس:                      ذكر (   )  
 أنثى (   )                             

 
 

 السلطة المشرفة:             حكومیة (   )      
 خاصة (   )                             

 
 

 الرتبة األكادیمیة:             أستاذ مساعد (   )
 أستاذ مشارك (   )                             
 أستاذ (   )                             

 
 

 (   ) اإلختصاص :               علوم إنسانیة
 (   ) علوم طبیعیة                             
  (   ) علوم تطبیقیة                             
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  إستبانة إدارة المعرفة من قبل رؤساء األقسام األكادیمیة

  

  

 الرقم الفقرات دائماً  غالباً  احیاناً  نادراً  ابداً 

   المجال األول: وعي رؤساء األقسام األكادیمیة بمفهوم إدارة المعرفة. 

یمتلك رؤساء األقسام األكادیمیة الوقت الكافي لتبادل      
 المعلومات.

1 

یدرك أن إدارة المعرفة تساعد أعضاء هیئة التدریس على      
 القیام بأعمالهم بكفاءة. 

2 

یتطلب وجود ثقافة داخل یؤمن أن نجاح إدارة المعرفة       
 المنظمة.

3 

 4 یعي بالعالقة بین إدارة المعرفة وتكنولوجیا المعلومات.     
 5  یسهم في نشر مفاهیم إدارة المعرفة.     
تؤثر ثقافة التعاون بصورة إیجابیة في خلق المعرفة في      

 الجامعة.
6 

 7 المعرفة.تتوفر رؤیة واضحة نحو استراتیجیات تطبیق إدارة      
 المجال الثاني: تولید المعرفة من قبل رؤساء األقسام األكادیمیة.

ینفذ رئیس القسم األكادیمي برامج تدریبیة تنمي المقدرة        
 المعرفیة.

8 

 9 یعتمد الخبرة التعلیمیة مصدرًا لتولید المعرفة.     
 10 جدیدة.یدعم المبادرة لدى أعضاء هیئة التدریس إلنتاج معرفة      
 11 یوفر بیئة مالئمة إلكتساب المعارف المختلفة.     
یوفروسائل اتصال فّعالة لجمع المعلومات لغرض تولید      

 المعرفة.
12 

یحرص على تطویر مهارات أعضاء هیئة التدریس المعرفیة      
 ضمن تخصصاتهم.

13 

یستثمر طاقات وخبرات أعضاء هیئة التدریس في تولید      
 المعرفة.

14 

 15 یحفز أعضاء التدریس للقیام بإبتكارات معرفیة متمیزة.     
یكتسب معرفته من مصادر خارجیة لإلسهام في تولید أفكار      

 جدیدة.
16 
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     دائماً  غالباً  أحیاناً  نادراً  أبداً 

یضع نظامًا للحوافز لتشجیع أعضاء هیئة التدریس على      
 ابتكار المعرفة.

17 

 المجال الثالث: تطبیق إدارة المعرفة من قبل رؤساء األقسام األكادیمیة.

  وجود دعم إداري لرؤساء األقسام األكادیمیة     
 في الجامعة إلدارة المعرفة. 

18 

یربط بین أهداف الجامعة وأهداف إدارة المعرفة في األقسام      
 األكادیمیة.

19 

 20 المعرفة في تحقیق أهداف الجامعة.یدرك أهمیة توظیف إدارة      
یشجع أعضاء هیئة التدریس على توظیف المعرفة المكتسبة      

  في حل المشكالت التي تواجههم.
21 

 22 یعتمد على أراء األفراد ذوي الخبرة في الجامعة.      
یوفر ألعضاء هیئة التدریس نشرات تربویة تتعلق بنموهم      

  إدارة المعرفة.المهني في میدان 
23 

یشجع أعضاء هیئة التدریس على استخدام طریقة المناقشة      
 والحوار من أجل تطبیق المعرفة.

24 

 25 یساعد على توظیف التكنولوجیا في حل المشكالت.     
یستفید من المعارف المتوفرة في األقسام لوضع خطط تطویریة      

 للقسم.
26 

 وتخزین ونشر المعرفة من قبل رؤساء األقسام.المجال الرابع: تنظیم 

یعتمد رئیس القسم األكادیمي على قاعدة بیانات  إلكترونیة في      
 تنظیم المعلومات المتعلقة بالقسم.

27 

یستخدم أسالیب تحفز االفراد على تبادل الخبرات من أجل      
 تخزین المعرفة.

28 

تحدیث مخزونهم المعرفي یتابع أعضاء هیئة التدریس في      
 التربوي.

29 

یساعد أعضاء هیئة التدریس على تطویر مهاراتهم التي تُسهل      
 عملیة تنظیم المعرفة.

30 

ناخ دیمقراطي.       31 یسمح للطالب بطرح أفكارهم في مُ
  32  یشجع أعضاء هیئة التدریس على تشارك المعرفة مع االخرین     
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   دائماً  غالباً  أحیاناً  نادراً  أبداً 
یشجع على جلسات العصف الذهني بین أعضاء هیئة      

 التدریس لتبادل الخبرات والمعرفة.
33 

یؤكد على تبادل المعلومات المعرفیة بین أعضاء هیئة      
 التدریس.

34 
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 إستبانة إدارة التغییر من قبل رؤساء األقسام األكادیمیة

 

 

 الرقم الفقرة دائماً  غالباً  احیاناً  نادراً  ابداً 

 1 یقوم رئیس القسم األكادیمي بنشر ثقافة التغییر.     
 2 یعتمد إظهار أهمیة التغییر في خطة القسم.      
غییر.یحدد اإلمكانات والموارد التي سیعتمد علیها في إحداث الت       3 
تغییر.یقوم بإقتراح الحلول للمشكالت التي تواجه عملیات ال        4 
 5 یحدد األسباب الدافعة للتغییر.     
 6 ینمي الشعور لدى األفراد بحاجتهم إلى التغییر.     
تطلبها ینمي رئیس القسم األكادیمي المعارف المتخصصة التي ت     

 طبیعة التغییر في القسم.
7 

و جدید من التي یتطلبها التغییر بإستخدام كل ماه ینجز المهمات     
جراءات.  تقنیات وأسالیب وإ

8 

 9 یقوم بإجراء التغییر وفقًا للتشریعات النافذة.     
 10 یضع بدائل التغییر التي تتماشى مع حاجات القسم.     
طة یعمل على تقویم الواقع الحالي ألداء القسم من أجل وضع خ     

 للتغییر.
11 

 12 ینشر الفوائد التي أحدثها التغییر في القسم.     
ررات للحد یطبق خطط التغییر مصحوبة بشرح تفصیلي عن المب     

 من مقاومة التغییر.
13 

 14 یحدد طرق تنفیذ التغییر.     
 15 یستخدم المرونة في إنجاز أهداف التغییر.     
 16 یحفز أعضاء هیئة التدریس على التغییر.     
تعلقة یمتلك المقدرة على إیجاد مناخ مفتوح لصنع القرارات الم     

 بالتغییر.
17 

شكالت التي یتیح الفرصة لجمیع أعضاء هیئة التدریس لمناقشة الم     
 قد تواجههم أثناء عملیة التغییر.

18 

یر.یمتلك مهارات لالتصال مع األخرین من أجل تحقیق التغی        19 
المقدرة على كیفیة مواجهة مقاومة التغییر. یمتلك       20 
التغییر. یقترح تغییر الهیكل التنظیمي للقسم وفق متطلبات       21 
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   دائماً  غالباً  أحیاناً  نادراً  أبداً 
ریس.یسعى إلى تغییر خططه وفقًا لحاجات أعضاء هیئة التد       22 
ملیة تواجهه أثناء عیمتلك خططًا بدیلة لمواجهة األزمات التي      

 التغییر.
23 

 24 یسعى إلى تغییر األجهزة التكنولوجیة المستخدمة.     
یر.یسعى إلى إدخال أحدث تقنیات التكنولوجیا من أجل التغی       25 
 26 یسعى إلى بلورة ثقافة خاصة بالقسم تجاه التغییر.     
یق التغییر.لتحقیتمیز الهیكل التنظیمي الحالي للقسم بالمرونة        27 
جة للتطورات تحدث أعمال التغییر في الهیكل التنظیمي للقسم نتی     

 التكنولوجیة الحاصلة فیه.
28 

عد التغییر جزءًا من استراتیجیاته المعتمدة في تطو       ُ یر القسم ی
 األكادیمي.

29 

منه.تفیدین یغیر من استراتیجیاته في التغییر وفقًا لحاجات المس       30 
 31 یقوم بتبني التدرج في إدخال التغییر.     
 32 یقوم بعمل خطط ذات مراحل محددة  قبل القیام بالتغییر.     
لمواكبة  یوفر برامج تدریبیة لتطویر أداء أعضاء هیئة التدریس     

 التطور التكنولوجي.
33 

العمل  یشجع أعضاء هیئة التدریس على العمل كفریق بدًال من     
 بشكل فردي ألجل التغییر.

34 

ى تقبل تساعد الثقافة التنظیمیة لدى أعضاء هیئة التدریس عل     
 عملیة التغییر الحاصلة فیه.

35 

ته التنظیمیة یركزعلى تعزیز قیمة االبتكار في العمل كجزء من ثقاف     
 للتغییر.

36 

ییر.العالقة بالتغیشجع على المشاركة في اتخاذ القررات ذات        37 
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(4) المحلق    
  لعلميجامعة الشرق األوسط إلى وزارة التعلیم العالي والبحث ا كتاب تسهیل مهمة من رئاسة
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(5) الملحق    

جامعة الزیتونة كتاب تسهیل مهمة إلى   
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(6) الملحق    

لجامعة األردنیةتسهیل مهمة إلى ا  

 


