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 امللخص باللغة العربية:

إلى التعرؼ عمى كيفية تطبؽ اإلدارة االلكترونية لمرشاقة التنظيمية  البحثىدفت ىذه         
واقع تطبيؽ  بتشخيص، وذلؾ  في ضوء بعض عمميات إدارة المعرفةلتحقيؽ الميزة التنافسية 

ومعرفة التحديات التي تواجو تطبيؽ ، في ضوء بعض عمميات إدارة المعرفةاإلدارة االلكترونية 
والتعرؼ عمى آليات تفعيؿ ،اإلدارة االلكترونية لمرشاقة التنظيمية لتحقيؽ الميزة التنافسية 

يج الوصفي المنطبقت تنظيمية لتحقيؽ الميزة التنافسية.اإلدارة االلكترونية لمرشاقة ال
عمى أعضاء ىيئة التدريس بعدد مف كميات جامعة االميرة  التي طبقتاالستبانة  تواستخدم،

 : وتوصمت الى عدد مف النتائج منيا نورة بنت عبدالرحمف في الرياض ،
  حصمت العبارة:" رفض بعض قائدات الجامعة تقميص اإلجراءات التنظيمية. " عمى نسبة

( وىو أعمى متوسط حسابي في ىذا المحور وىو 8.0) %( بمتوسط حسابي08موافقة )
 .البحثيمثؿ موافقة عينة 

 ( وىي عمى التوالي: " صعوبة تعزيز ثقة 8.2حققت العبارت اآلتية عمى متوسط حسابي )
المنسوبيف بالقيادة الجامعية باالحتراـ المتبادؿ النيـ مف يحقؽ الميزة التنافسية.، 

المعرفة الوظيفية إلكترونيًا ،محدودية فعالية القاعدة محدودية تقبؿ مشاركة الموظفيف 
 المعرفية االلكترونية لرفض مشاركة المعرفة الوظيفية." وىي تقع في مدى الموافقة..

  حصمت العبارة:" صعوبة بناء عبلقات مجتمعية إلكترونيًا لتحقيؽ الميزة التنافسية في بيئة
 %( 42تنظيمية ىرمية. " عمى نسبة موافقة )

  ( عمى  صعوبة توفير المناخ الوظيفي المساعد لتدوير 48بنسبة ) البحثوافقت عينة%
( يقع في 8.2بمتوسط حسابي ) ، المعرفة الكترونيًا بشفافية لتحقيؽ ميزة تنافسية باألداء

 .مدى الموافقة
  عمى صعوبة بناء عبلقات مجتمعية إلكترونيًا لتحقيؽ الميزة التنافسية  البحثاتفقت عينة

 .                          (8.2بمتوسط حسابي ) ي بيئة تنظيمية ىرميةف
  عمى" غياب الحوكمة المتكيفة مع اإلجراءات االلكترونية المحققة  البحثوافقت عينة

 (.8.2ومتوسط حسابي )%(.28لمرشاقة التنظيمية." بنسبة )
 نظيمية بميكنة  حققت العبارتاف :" التحسيف المستمر لؤلداء  لتحقيؽ الرشاقة الت

اإلجراءات التنظيمية.، تعزيز ثقة المنسوبيف بالقيادة الجامعية عف طريؽ االحتراـ المتبادؿ 
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( وىو األعمى ويقع في مدى 8.2متوسط حسابي )،"النيـ مف يحقؽ الميزة التنافسية 
 الموافؽ.

  ( عمى العبارات التالية" ربط كافة مستويات المنظومة 02بنسبة ) البحثاتفقت عينة%
يسوده المسؤولية  مناخإيجادالجامعية بشبكة اتصاؿ لمشاركة المعرفة دعما لمتنافسية، 

المشتركة لتحقيؽ أىداؼ المنظمة التنافسية بالتحوؿ الى التنظيـ الشبكي، تصميـ قاعدة 
معرفية إلكترونية تمكف مف تدفؽ المعرفة تحقيقًا لميزة تنافسية.  تفعيؿ القيـ التنظيمية 

عضاء ىيئة التشاركية التبادلية لدى منسوبي الجامعة تحقيقا لميزة تنافسية ، إثراء مكانة أ
التواصؿ الشبكي االلكتروني لدعـ تدفؽ المعرفة  ،التدريس تحقيقُا لمميزة التنافسية 

لمشاركتيا لتحقيؽ الميزة التنافسية ، دعـ مشاركة القيادة الديمقراطية لآلخريف المعرفة 
 الوظيفية االلكترونيًا لتحقيؽ الميزة التنافسية"

  :اإلدارة الميػػزة التنافسػػيةنظيميػػة، إدارة المعرفػػة ، ، الرشػػاقة التالػػدورالكممػػات المفتاحيػػة ،
           .االلكترونية
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The role of electronic management in applying organizational agility to 

achieve competitive advantage in light of knowledge management pro-

cesses in university education 
Abstract  

 
 This study aimed to identify how the electronic management of organ-

izational agility is applied to achieve the competitive advantage in the light of 

knowledge management processes, by diagnosing the reality of the applica-

tion of electronic management in the light of knowledge management pro-

cesses, and to know the challenges facing the application of electronic man-

agement of organizational agility to achieve a competitive advantage, and to 

identify mechanisms to activate Electronic management of organizational 

agility to achieve competitive advantage applied the descriptive approach, 

and used the questionnaire that was applied to faculty members in a number 

of colleges of Princess Noura bint Abdul Rahman University in Riyadh, and 

reached a number of Results including: 

  The phrase: “Some university leaders refused to reduce the regulatory pro-

cedures.” A approval rate (80%) with an average score of (2.8), which is 

the highest average average in this axis, represents the approval of the 

study sample.  

 The following terms have achieved an average arithmetic (2.4) which is, 

respectively: “The difficulty of enhancing the employees’ confidence in the 

university leadership in mutual respect because they achieve the competi-

tive advantage. It falls within the range of approval .. 

 The phrase: “The difficulty of building community relationships electroni-

cally to achieve a competitive advantage in a hierarchical organizational 

environment.” Approved (64%). 

 The study sample (60%) agreed on the difficulty of providing an auxiliary 

career climate for transparent online circulation of knowledge in order to 

achieve a competitive advantage in performance, with an average of (2.5) 

that falls within the approval range. 

 The study sample agreed on the difficulty of building community relation-

ships electronically to achieve a competitive advantage in a hierarchical or-

ganizational environment with an arithmetic average (2.5) 

  The study sample agreed on "the absence of governance adapted to the 

electronic procedures achieved for organizational agility." At a rate of 

(52%), and an average (2.4). 

 The two phrases: “Continuous improvement of performance to achieve or-

ganizational agility by automating organizational procedures. Enhancing 

the confidence of the employees in university leadership through mutual re-
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spect because they achieve competitive advantage”, an arithmetic mean 

(2.9) which is the highest and falls within the range of the corresponding. 

 The sample of the study agreed (84%) on the following phrases: "linking 

all levels of the university system with a network for sharing knowledge in 

support of competitiveness, creating a climate of shared responsibility for 

achieving the goals of the competitive organization by switching to net-

work organization, designing an electronic knowledge base that enables the 

flow of knowledge to achieve a competitive advantage." Activating the re-

ciprocal organizational values of university employees to achieve a com-

petitive advantage, enriching the position of faculty members to achieve a 

competitive advantage, electronic networking to support the flow of 

knowledge to participate to achieve competitive advantage, support leader-

ship participation Democracy to others, functional knowledge, online, to 

achieve competitive advantage. 

 Keywords: Role, organizational agility, knowledge management, competi-

tive advantage, electronic management. 
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 املكدمة: 

لمنظومة التعميمية العالمية مما شريؾ في امؤسسات التعميـ الجامعية  أصبحت          
ألزمت الجامعات قوائـ تصنيفية دولية لمجامعات،  ظيورجعميا في موقؼ تنافس عالمي، و 

(.   64ـ، ص8882)محمد، مخرجاتياتحسف نوعية لمسعي الى االرتقاء بأدائيا بيدؼ 
ودعت بعض الدراسات البحثية الى بناء تصنيؼ عربي يراعي خصوصية بيئة الجامعات 
العربية في معاييره ومؤشراتو ويعتمد المغة العربية ، ليحسف ذلؾ مف ترتيب الجامعات العربية 

مزية لخدمة في التصنيفات العالمية ، حيث ينحاز التقويـ الوثائؽ الدولي العممي لمغة االنج
مصالح جامعات الدوؿ الناطقة بالمغة اإلنجميزية، لضعؼ االستشياد بالبحوث المنشورة بمغة 
غير اإلنجميزية ، كما أف ىناؾ قصور في معايير جودة التعميـ في التصنيفات العالمية 

 .(08، 22، 8802واعتمادىا عمى التحميؿ الكمي لممخرجات العممية )شعباف،
عمى قياس األداء حيث تـ  لتؤكد 8868رؤية المممكة العربية السعودية وأتت          

تأسيس المركز الوطني لقياس أداء االجية العامة بشكؿ مؤسسي مدعـو بمؤشرات قياس 
، وفي قطاع (8868)رؤية المممكة العربية السعوديةاألداء بطرؽ تعزز المساءلة والشفافية 
لتدريب وتتضمف عمى : المركزالوطني لمتقويـ واالعتماد التعميـ تشكمت ىيئة تقويـ التعميـ وا

االكاديمي ، والطار السعودي لممؤىبلت ، والمركز الوطني لمتقويـ واالعتماد التقني والميني 
  (،ة تقويـ التعميـ والتدريبوالمركز الوطني لمقياس)ىيئ

اإلدارة االلكترونية بتطبيؽ الرشاقة التنظيمية لتحقيؽ الميزة التنافسية في  وبرز دور          
إدارة المعرفة التي تركز عمى االستفادة مف التقدـ التكنولوجي وثورة  ضوء تفعيؿ عمميات

عرفة تمكف مف زيادة الكفاءة والفعالية وتحسيف عممية ملفإدارة ا تصاالت والمعمومات ،اال 
المعرفة ف االبداع.   وتعتبر دة األداء وزيادة اإلنتاجية وتحستقي بجو اتخاذ القرارات وتر 

تعاني لكف مميزة التنافسية لمجامعات ، المصدر االستراتيجي لمرشاقة التنظيمية المحققة ل
ممارسة عمميات إدارة المعرفة بدأ مف اكتساب المعرفة  مف قصور فيغالبية الجامعات 

واإلجراءات اإلدارية  التنظيمية وانعكس ذلؾ سمبيًا عمى البنية وتبادليا ثـ اثرائيا وتطويرىا ،
، 8802)اليادي،والثقافة التنظيمية الداعمة لذلؾالمجتمعية  العبلقاتو  واالتصاؿ الوظيفي

642- 620.) 
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وتوصمت وحدة األبحاث والتقارير االقتصادية باالستناد الى تقرير التنافسية العالمي         
ى عدد مف مسببات تراجع مركز المممكة العربية السعودية ىذا العاـ وىي لمنتدى دافوس ال

أعمى تراجع في مؤشرات المممكة  كما يمي: تراجع تقييـ جودة التعميـ الجامعي والتدريب ويمثؿ
ـ، عمى الرغـ مف التقدـ الممموس الذي حققو التعميـ األساسي، وأوصى تقرير 8802لعاـ 

السعودية بتحسيف إجراءات وتنظيمات سوؽ العمؿ وكفاءة القوى  التنافسية المممكة العربية
العاممة والحد مف البيروقراطية الحكومية )وحدة األبحاث والتقارير االقتصادية بصحيفة 

 (.68ـ، ص8802الجزيرة، 
ظيرت العديد مف التحديات أماـ مؤسسات التعميـ العالي منيا: غياب منظومة عمؿ           

الموارد المادية والبشرية، ونقص التجييزات التقنية وااللكترونية والمكتبية،  متفاعمة، وضعؼ
 40،082ـ،8880والحاجة إلى التنمية المينية لمقوى البشرية )مؤسسة الفكر العربي، 

(.  غياب القيادة الكؼء القادرة عمى التكييؼ مع التطورات التنظيمية، وقصور 008،082،
ـ، ص 8880نسيؽ، ، وغياب مرونة القوانيف واألنظمة)عقيمي،في  نظاـ الحوافز، وضعؼ الت

(، و تضخـ اليياكؿ التنظيمية ، وتعدد المجاف مع زيادة المركزية التي 862-862ص 
تتمسؾ بالسمطة وترفض المشاركة ، ورفض التكامؿ والتعاوف بيف الوحدات التنظيمية ، وتعدد 

اإلجراءات ، مما يؤدي الى الصراعات بيف األجيزة االستشارية ، ،وقصور قاعدة المعمومات و 
الوحدات التنظيمية وفقداف الثقة بالعامميف وتفضيؿ مصمحة الشخص عمى مصمحة المنظمة 

ـ،ص 8800وعدـ الرضا ، وغياب المشاركة في اتخاذ القرارات وقتؿ لبلبداع الوظيفي )ماىر،
ية، وعدـ اتباع تنظيـ االختبلؼ في اليياكؿ التنظيمية بيف الجامعات السعود(. 20-22ص 

تدىور االستقبلؿ  ،محدد ليا مما يجعؿ ىناؾ تشتت وعدـ وضوح لمياـ بعض اإلدارات
، اعتبلؿ المنظومة الجامعية (824، 822، 822، 824 ،ص ص8880فريسر،)األكاديمي 

، 8802)زاىر،وأدائيا بصورة عامة حيث تعاني مف قصور في برامجيا وسياساتيا 
محدودية اإلمكانات ومركزية صناعة القرارا وعدـ التوازف بني المسؤوليات .  (822،822ص

التنسيؽ بيف  قصوروالمياـ الوظيفية والسمطات والصبلحيات لمستويات اإلدارة المختمفة ، و 
أجزاء النظاـ التعميمي ومحدودية استجابة الييكؿ التنظيمي لممستجدات اإلدارية 

ف ممارسة القيادات الجمعية أدوارىا مف منطمؽ كما أ (.62، ص8802الحديثة)صالح، 
 (.8800سمطة المعرفة والخبرة وساعد عمى ذلؾ جمود اليياكؿ التنظيمية )السبلطيف،
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كدت نتائج عدد مف الدراسات البحثية ومنيا دراسة كؿ مف: أكما             
( عمى أمور عدة منيا : االىتماـ بدعـ روح الفريؽ 8802و)أميف ، (،8802)الدليمي،

والميزة التنافسية ومنح القيادات الوسطى صبلحيات ، وتفعيؿ عمميات إدارة المعرفة باالعتماد 
 البحوث والدراسات الميدانية بعض نتائج وأشارت عمى البنية التكنولوجية لممعمومات ، 

الى وجود قصور ( 8802(، و)السبلطيف،8802)قوري،(ػ، و8802كدراسة كؿ مف )زاىر ،
في ممارسة عمميات إدارة المعرفة في مؤسسات التعميـ العالي بسبب نمطية بنية المنظومة 

وأدى ذلؾ الى غياب التعاوف الجامعية ، وقصور في استخداـ البيانات والمعمومات المتوفرة ، 
في تبادؿ  ، وصعوبةاخؿ وخارج الكميةالعممي بالمجاؿ البحثي بيف أعضاء ىيئة التدريس د

المعرفة واالنفصاؿ بيف أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات وبيف المؤسسات اإلنتاجية 
عدد مف وكبلء الجامعات الناشئة في المممكة العربية السعودية واتفؽ مع ذلؾ بالمجتمع ، 

ضعؼ التواصؿ مع مؤسسات المجتمع المحمي ،  حيث وضحوا أف مف التحدياتالتي يواجيونيا
، وصعوبة في تنفيذ البحوث ة وغياب التخطيط االستراتيجي ،  وعدـ اكتماؿ البنية التحتي

قنوات اتصاؿ مع جامعات عريقة ، وتقادـ األنظمة الجامعية  صعوبة توفيرالعممية ، و 
تمر في تقديـ إخراج نمطي عمى مخرجات مؤسسات التعميـ العالي التي تسسمبيًا وينعكس ذلؾ 

لخططيا االستراتيجية ، وأوصوا بأىمية تقديـ البرامج األكاديمية المحمية المناسبة لممعيديف 
والمحاضريف مف الجنسيف بالتوازي مع برنامج االبتعاث الخارجي، وتصميـ عبلقات تشاركية 

ونشر ثقافة التخطيط ،  مع الجامعات الكبيرة والرائدة بالمممكة العربية السعودية والعالمية
ـ، ص 8802)الزىراني، مقيادات الجامعيةعف طريؽ الورش والدورات المركزة لاالستراتيجي 

84-80). 
العمميات اإلدارية  النظر الىإعادة  نتوصؿ مف العرض السابؽ الى أف ىناؾ حاجة الى       

ألحداث تغيير جذري بالمؤسسة التربوية عف طريؽ إعادة تصميـ العمميات اإلدارية والتنظيمية 
ـ،ص 8800واالستراتييجة والسياسات واليياكؿ التنظيمية والقيـ المرتبطة بكؿ ذلؾ )المميجي، 

تشتمؿ  محوكمة ويشتمؿ ذلؾ عمى تفعيؿ اإلدارة االلكترونية بما تتضمنو مف قوالب( ، 886
عمى أساليب تنظيمية حديثة تيتـ بأحد جوانبيا بالتنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس ، 
كما تيتـ بالجانب المادي كتوفير التجييزات البلزمة لتحديث األساليب المتبعة ، وتغيير 
حداث تغيير في أدوار الطبلب وأعضاء ىيئة التدريس  الممارسات التقميدية وا 
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نشاء وحدة الدارة المعرفة لتحقيؽ الميزة التنافسية (086ـ، 8882ف)إبراىيـ،واالداريي كما  .وا 
الرشاقة التنظيمية مرتبطة بالمنظمات التي تتصؼ ( عمى أف 8888أكدت دراسة )الحمداف،

عممياتيا بالتعقيد ومتقمبة بشكؿ مستمر مما يتطمب االستفادة مف ثبلثة عناصر ىي الموارد 
والتكنولوجيا، لتصبح قادرة عمى االستجابة السريعة لمتغيرات المحيطة بيا ،  البشرية والعمميات

فتحقؽ الميزة التنافسية في األداء التنظيمي وتتمكف الجامعات مف التغمب عمى التحديات التي 
تواجييا ودعـ المبادرات االستباقية لمتغيرات والمشاركة في القرارات وتعزيز األفكار اإلبداعية 

( عمى دور اإلدارة االلكترونية في 8884كبلت التنظميية ، وأكدت دراسة )عنيـ،لحؿ المش
تطوير العمؿ اإلداري بالمؤسسات التربوية ،وتمكف مف اتخاذ القرارات الرشيدة التي تحسف مف 

( والتي بحثت في معوقات تفعيؿ اإلدارة 8888األداء اإلداري ، واتفقت مع ذلؾ دراسة )السقا،
البيئة التربوية وحددت بعضيا ومنيا : المعوقات المالية ثـ اإلدارية فالبشرية  اإللكترونية في

ويمييا التقنية ، واقترحت توفير طرؽ مناسبة لمتمويؿ وتنفيذ خطة شاممة لدعـ تطبيؽ اإلدارة 
االلكترونية واستخداـ قوالب الكترونية النجاز العديد مف المياـ التنظيمية، واتفقت مع ذلؾ 

توصمت الى أف المعوقات التي تواجو تفعيؿ اإلدارة االلكترونية ( التي 8800خنيفر،دراسة )ال
تتمثؿ في الجانب المالي ثـ التقنية فاإلدارية ثـ البشرية وأخيرا التشريعية ، ومف المعوقات 
اإلدارية قصور اليياكؿ التنظيمية لمتوافؽ مع متطمبات تطبيؽ اإلدارة االلكترونية وغياب 

رائية لمتحوؿ الى اإلدارة اإللكترونية، واالفتقار الى إجراءات االعتماد االلكتروني الخطط اإلج
بالبيئة التنظيمية ، وضعؼ البنية التحتية التقنية البلزمة لتفعيؿ اإلدارة االلكترونية ، واالفتقار 

ت وتوفير الى القوالب االلكترونية البلزمة لذلؾ ، واوصت بتجويد الربط االلكترونية بيف اإلدارا
( إلى أف 8802وتوصمت دراسة )عبدالمولي،الدعـ الفني البلـز لتطبيؽ اإلدارة االلكترونية. 

الرشاقة التنظيمية تساعد سرعة التكييؼ مع المتغييرات مما يحسف مف األداء التنظيمي ، كما 
( عمى غياب اآللية التي تمكف مف إدارة المعرفة بصورة 8802أكدت دراسة )السبلطيف،

( التي أكدت عمى 8802،واتفقت مع ذلؾ دراسة )ىاشـ،يحة في المؤسسات التربويةصح
غياب البيئة المعززة لتحقيؽ الميزة التنافسية في الجامعات وضرورة تعزيز المناخ التنظيمي 

( المطبقة عمى البيئة Baslom, Tong ,2019وذلؾ ما أكدتو دراسة )الداعـ لمتمييز ، 
( التي أكدت عمى تذليؿ كؿ ما يعيؽ تفعيؿ إدارة 8806الجامعية السعودية ودراسة )المطمؽ،

المعرفة في الجامعات الحكومية السعودية  ، وذلؾ يتطمب إحداث التغيير باستخداـ آليات 
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عادة اليندسة اإلدارية ، وتغي ير أسموب التفكير مختمفة كأدارة الجودة واإلدارة االلكترونية وا 
(، وتأسيًا عمى ما تـ عرضو سابقًا تتضح الحاجة الى 8808والسموؾ السائد)المعيوؼ، 

دراسة كيفية تفعيؿ دور اإلدارة االلكترونية بكمية التربية جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمف 
 لتحقيؽ الميزة التنافسية. في ضوء بعض عمميات إدارة المعرفة

 :البحح أسئلة

 يحاوؿ البحث الحالي اإلجابة عف السؤاؿ الرئيسي التالي:  
في ضوء بعض كيؼ تطبؽ اإلدارة االلكترونية الرشاقة التنظيمية لتحقيؽ الميزة التنافسية 

 ؟في التعميـ الجامعي عمميات إدارة المعرفة
 ويمكف صياغة السؤاؿ الرئيس السابؽ في األسئمة الفرعية التالية:  

مف وجية نظر  في ضوء بعض عمميات إدارة المعرفةاإلدارة االلكترونية ما واقع  .0
 ؟أعضاء ىيئة التدريس

اإلدارة االلكترونية لمرشاقة التنظيمية لتحقيؽ الميزة تطبيؽ ما التحديات التي تواجو  .8
 التنافسية مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس ؟ 

ظيمية لتحقيؽ الميزة التنافسية مف آليات تطبيؽ اإلدارة االلكترونية لمرشاقة التنما  .6
 وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس ؟ 

 : البححأيداف 

رشاقة ؽ اإلدارة االلكترونية لميتطب كيفية التعرؼ عمىإلى  البحثىدفت ىذه             
،  بالبيئة الجامعية في ضوء بعض عمميات إدارة المعرفةالتنظيمية لتحقيؽ الميزة التنافسية 

 اآلتي:مف حيث 
مف وجية  في ضوء بعض عمميات إدارة المعرفةاإلدارة االلكترونية تطبيؽ واقع  تشخيص .0

 .نظر أعضاء ىيئة التدريس
التي تواجو تطبيؽ اإلدارة االلكترونية لمرشاقة التنظيمية لتحقيؽ الميزة التحديات معرفة  .8

 السعودي .التنافسية مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بمؤسسات التعميـ العالي 
آليات تفعيؿ اإلدارة االلكترونية لمرشاقة التنظيمية لتحقيؽ الميزة التنافسية مف  اقتراح  .6

 .وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات السعودية
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  :البححأينية 

تطبؽ اإلدارة االلكترونية كيفية الحالية تنبثؽ مف كونيا تبحث في  البحثإف أىمية   
بمؤسسات  في ضوء بعض عمميات إدارة المعرفةمرشاقة التنظيمية لتحقيؽ الميزة التنافسية ل

 الحالية سيستفيد منيا كؿ مف: البحث، لذا فإف  التعميـ العالي، 
في ضوء واقع اإلدارة االلكترونية العامموف في التعميـ العالي، والكميات بالتعرؼ عمى  .0

 .بالجامعات السعودية بعض عمميات إدارة المعرفة
تصميـ عمميات إلدارة المعرفة في المتخصصوف في مؤسسات التعميـ الجامعي لتمكينيـ  .8

 .تحقيؽ الميزة التنافسية
 .الجامعات وعمداء الكميات لتصميـ عمميات إدارة المعرفة لتحقيؽ الميزة التنافسية مدراء .6
تطبيؽ اإلدارة  التي تمكف مف  اإلجراءات والموائحالعامموف في التعميـ العالي لتحديث  .2

 االلكترونية لمرشاقة التنظيمية لتحقيؽ الميزة التنافسية
التي تواجو تطبيؽ  ياتستمكف مف االرتقاء بجودة أداء التعميـ العالي وتعالج بعض التحد .2

 .اإلدارة االلكترونية لمرشاقة التنظيمية لتحقيؽ الميزة التنافسية
الحكومية  تحقيؽ الجامعاتج المشكبلت التي تواجو تساعد القيادات الجامعية في عبل .4

 .لمميزة التنافسية بالمممكة العربية السعودية
 : البححمصطلحات 

: تعني عممية توجيو أنشطة األفراد نحو تحقيؽ أىداؼ (Management) إدارة  
مشتركة، وتقـو بمتابعة األداء ومدى تحقيقو لؤلىداؼ المخطط ليا، وىي نشاط ىادؼ يتأثر 

( وىي عمـ وفف تدبير وتوجيو األعماؿ والسيطرة 24، 8882ويؤثر بالبيئة المحيطة )ابراىيـ،
بعيا الجياز اإلداري لتحقيؽ أىدافو عمييا وضبطيا، وىي العمميات والوظائؼ التي يت

توجيو  البحث(، والمعنى اإلجرائي المقصود في ىذه 022ـ، ص0220المرسومة )مراد، 
 األنشطة الخاصة بالمعرفة التنظيمية نحو تحقيؽ أىداؼ المنظمة.

:منيجية حديثة تقوـ عمى االستخداـ الواعي لتقنيات المعمومات اإلدارة االلهرتونية
مارىا في تحقيؽ الغاية التنافسية في األداء المؤسسي ، وتنمي القدرات حيث يتـ استث

عادة ىندسة اإلجراءات والعمميات اإلدارية ، واستثمار المعرفة التنظيمية  التنافسية لبلبتكار، وا 
وتبادليا بسرعة ودقة ، تتميز بوضوح الرؤية والرسالة واالىداؼ االستراتيجية ، وتتميز أسس 
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االلكترونية بالديناميكية التي تتقبؿ التغيير وتتعامؿ مع التغييرات بسرعة فمسفة اإلدارة 
وتستشرؼ المستقبؿ وتتنبأ بالتغييرات لمتتعامؿ معيا بكفاءة تساعدىا مف تحقيؽ قدرة تنافسية 
متميزة ، فاالدارة االلكترونية مفيـو متكامؿ وشامؿ لكافة العناصر األساسية لبناء إداري 

(. وىوالمعنى اإلجرائي 608،ص8800عالي مف األداء) المميجي ،  متميزيحقؽ مستوى
 .البحثالمقصود في ىذه 

التمتع بالصفات الطبية المبلئمة ، وتعني توفر الصفات (: Fitness)الرشاقة
 (.460ـ، 0220البلزمة في الشخص، وتوافر عدد ف الخصائص المرغوبة في الفرد )مراد، 

العممية التي تفرؽ بيف جزء وآخر مف الناحية الوظيفية وتمثؿ (: Organaizationالتنظيمية)
 (.0802ـ،0220العبلقات الوظيفية داخؿ المنظومة ككؿ )مراد، 

: تقميؿ المستويات اإلدارية بتفعيؿ عمميات إدارة المعرفة في ضوء الرشاقة التهظينية
 .البحثاإلدارة االلكترونية وىو المعنى االجرائي المقصود بيذه 

ينقسـ المصطمح الى  (:Competitive advantag)التهافشيةامليزة 
( أي التفاعؿ المنظـ لتحقيؽ أىداؼ محددة ، وتمثؿ الصورة competitionكممتيف:منافسة )

األولية لمتفاعؿ وتتمخص وظيفتيا في إيجاد نظاـ اجتماعي غيرشخصية يمنح الفرد حريتو في 
وتعني بالحقؿ التربوي اختيار افراد نوعًا مف التربية  (.666ـ، ص0220تحقيؽ غاياتو )مراد،

ـ، 8880أكثر مبلءمة لحاجاتيـ، أي اختيار الفرص التربوية األكثر فعالية )كولينز وأوبرايف،
( وتعني بذؿ أقصى جيد لتحقيؽ ىدؼ ما كالتفوؽ )شحاتو والنجار وعمار، 082ص

د التمييز بو حيث يتيح لممنظمة وتعني الميزة التنافسية الميارة المرا(. 822ـ،ص 8886
إنتاج قيـ وخدمات لمعمبلء تزيد عما يقدمو ليـ المنافسوف ، مما يؤكد عمى تميزىا واختبلفيا 
عف ىؤالء المنافسيف مف قبؿ مف يستفيد مما تقدمو، وتنشأ الميزة التنافسية حيف تقدـ 

، لذا يسعى المديريف المؤسسة طرؽ أكثر فعالية مما يقدمو غيرىا أي إحداث عممية إبداع 
 الى االستثمار في الميزة التنافسية عف طريؽ البحث والتقدير السميـ واالبداع واالبتكار

كما يعني قدرة المؤسسة التعميمية عمى تقديـ تعميـ عالي الجودة ، (8888)موسوعة المعرفة،
وعالميًا وىو ما يمكف مف تحقيؽ التميز العممي والتوصؿ الى صيغة تعميمية معترؼ بيا محميًا 

تسعى إلييا خطط التعميـ بعيدة المدى حيث تبذؿ الوقت والجيد والماؿ لتحقيؽ التميز 
يو يتفؽ مع ما ذكر ف البحثوالمعنى اإلجرائي المراد في ىذه  (،026ـ، ص8882)العمر،
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في إجراءاتيا بتطبيؽ اإلدارة قدرة مؤسسات التعميـ العالي عمى تحقيؽ الميزة التنافسية 
 .االلكترونية الرشيقة في ضوء تفعيؿ عمميات إدارة المعرفة.

 عنليات إدارة املعرفة:

مجموعة الخطوات المتراطبة والمتشابكة والمنسقة بشكؿ نظاـ يؤدي ألىداؼ  :عنليات
 (.0822ـ، 0220محددة)مراد، 

:مصطمح يوناني يعني العمـ مقابؿ التقنية والتي تدؿ عمى (Knowledge)املعرفة
المعارؼ الوضعية المتعمقة بممارسات مختمفة ، وتعني المعرفة مجموعة المعاني واالحكاـ 
والمفاىيـ المتكونة لدى الفرد نتيجة لفيمو لمظواىر المختمفة ، وليا أنواع مختمفة منيا: 

(،  تتضمف عمى  062ـ،ص0220والعامية )مراد، المعرفة االستداللية والتجريبية والحسية
المعمومات والبيانات ، الفيـ المتميز والتحميؿ الناقد والتوظيؼ لكافة الجوانب ، وذلؾ يتطمب 
امتبلؾ الفرد لعقمية قادرة عمى التفكير السميـ وتمييز أنماط المعرفة المختمفة)إبراىيـ، 

ىو عمميات إدارة المعرفة  البحث (. والمعنى اإلجرائي المراد في ىذه262،ص 8882
 بأنواعيا مف جمع وتصنيؼ وتوليد.

التعريؼ اإلجرائي المقصود في ىذه الدراسة تدفؽ المعرفة  :عنليات إدارة املعرفة
إلكترونيًا لمشاركتيا ونشرىا وتدويرىا بيف مختمؼ الوحدات التنظيمية لحؿ المشكبلت وكتابة 

 لمتطمبات المستفيديف.التقارير واالستجابة السريعة 
 اإلطار الهظري والدراسات الشابكة :

 ويشتمؿ عمى التالي: االطار الهظري :
سيتناوؿ اإلطار النظري اإلدارة االلكترونية وعمميات إدارة المعرفة ودور اإلدارة 

، حيث تـ الرجوع  في ضوء بعض عمميات إدارة المعرفةااللكترونية بتحقيؽ الميزة التنافسية 
 الى األدبيات المتخصصة التي تناولت ذلؾ ، عمى النحو التالي:

 :اإلدارة االلهرتونية
اإلدارة االلكترونية تساعد عمى إدارة المستندات الشاممة عمى المعرفة التنظيمية   

إلكترونية ، كما تمكف مف الوصوؿ السريع لممعمومات لوجود مستودع مركزي لوثائؽ كافة 
الوحدات التنظيمية ، ويصؿ إلييا كافة المستفيديف في أقصر وقت ممكف ، إف اإلدارة 

ف مف تقميؿ التناقص والتكرار في المعرفة وسرعة التخزيف واالسترجاع االلكترونية لموثائؽ تمك
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والتعديؿ والمشاركة بيا في أطر حوكمة تنظيمية واضحة ، كما تمكف القوالب االلكتروية مف 
الربط بيف مختمؼ الوثائؽ لتوليد معرفة جديدة في صورة تقرير بأقصر وقت 

(، وىناؾ ترابط  Electronic Document Management Systems,2020ممكف)
دارة المعرفة فيما وجياف لعممة واحدة ، حيث تؤثر عمميات  قوي بيف اإلدارة االلكترونية وا 
إدارة المعرفة عمى متطمبات اإلدارة االلكترونية بشكؿ إيجابي ، حيث تقضي اإلدارة االلكترونية 

فة التنظيمية والتي تستغرؽ عمى اإلجراءات الروتينية لتدفؽ المعمومات المعرفية وتبادؿ المعر 
وقتًا وجيدًا كبيرا، فالقوالب االلكترونية لئلجراءات التنظيمية تمكف مف سرعة ودقة مشاركة 
المعرفة التنظيمية وتوليد التقارير الدقيقة التي تساعد عمى تحقيؽ الميزة التنافسية في األداء 

ونية أحدثت تغييرات عديدة إف اإلدارة االلكتر   (.062،ص8888المؤسسي)الحاكـ والفميت،
في التنظيمات المختمفة ، حيث أعادت تنظيـ إجراءاتيا وأصبحت أكثر بساطة وأقؿ جيدًا 
بإستخداميا القوالب االلكترونية التي صممت في أطر الحوكمة التنظيمية مما إنعكس بصورة 

حيث . (Hughes,2006إيجابية عمى جودة األداء التنظيمي وصحة القرارات المتخذة بو)
البحث عف  المبذوؿ فيسيمكف ذلؾ مف تحسيف صناعة القرارات وتوفير الوقت والجيد 

بوضعيا في منصة معرفية المعرفة والمعمومات المعمومات المتخصصة ، وسيحسف مف إدارة 
فالقائد بحاجة أف يحفز موظفيو  (.  Hyland,2020إلكترونية مركزية تمكف مف مشاركتيا)

التي يسعى الى تحقيقيا ، وأف يجعميـ متفائموف ويعزز طموحاتيـ  لمتركيز عمى األىداؼ
الوظيفية وتخفيؼ شعورىـ بالصعوبات والعقبات التي تواجييـ ودفعيـ لمتطمع لممستقبؿ 
والتغمب عمى المنافسيف في السوؽ ويتطمب ذلؾ استمرار تدفؽ المعارؼ المتجددة 

بيف كافة ذوي العبلقة والمتخصصة في مجالو الوظيفي ومشاركتيا وتبادليا 
ولف يتحقؽ ذلؾ إال في ظؿ اإلدارة االلكترونية وما ، ( Grout,Fisher,2007العبلقة)

، تمكف ـ سيوؿ الوصوؿ الى المعمومة ونشر الموائح واألنظمة تمتمكو مف قوالب محوكمة
ر تدفؽ الكترونيًا مما يزيد مف فعالية القرارات المتخذة ، وفتح قنوات اتصاؿ تمكف مف استمرا

أىمية اإلدارة وأكدت عمى  (،8806المعمومات بسيولة ويسر بيف الوحدات التنظيمية )أبوالعبل،
وأوصت بتوفير التدريب البلـز لذلؾ العديد مف الدراسات البحثية  االلكترونية في العمؿ االداري

(Albalawi,2020) . 
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   عنليات إدارة املعرفة:
أمست المنظومة الجامعية قريف لمتنمية بكؿ أبعادىا ، حيث أف مخرجات مؤسسات  

التعميـ العالي أداة لمتنمية االجتماعية واالقتصادية ، خاصة في عصر بدأ التحوؿ الى 
االقتصاد القائـ عمى المعرفة التي تقـو بدور فعاؿ بو، وذلؾ فرض عمى التعميـ العالي عدد 

ظيؼ المكثؼ لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والتحوؿ مف استيبلؾ مف األمور منيا : التو 
لممعرفة الى منتج ليا ، والتكيؼ مع متطمبات اقتصاد المعرفة ، وذلؾ يتطمب إصبلح منظومة 
التعميـ الجامعي الذي يعتبر مف مصادر مدخبلت النظاـ االقتصادي الحديث 

ئـ عمى المعرفة ودوره في التنمية الوطنية ـ(.   وأوصى مؤتمر االقتصاد القا8806)السكراف،
عمى تطوير إدارة المعرفة لدى كافة الجيات بالقطاعيف العاـ والخاص واالىتماـ بتقنية 
المعمومات وفؽ برامج محددة ، واالنتقاؿ نحو تكنولوجيا المعمومات في مجاؿ التعميـ ، 

مبات نقؿ المعرفة ونشرىا وتوليدىا وضرورة توسع التعميـ والتدريب والتعميـ العالي باألخذ بمتط
وتمكيف طبلب الجامعات مف قدرات االبتكار والميارات المعرفية العممية وروح المبادرة)مؤتمر 

ـ(. يتطمب تفعيؿ إدارة 8802االقتصاد القائـ عمى المعرفة ودروه في التنمية الوطنية، 
تنظيمية داعمة لذلؾ ، توافر المعرفة توفر ىيكؿ تنظيمي مرف وقيادة واعية  ، ووجود ثقافة 

(. اتفؽ غالبية الباحثيف عمى 8806بنية تحتية تطبيؽ اإلدارة االلكترونية الرشيقة )الشمري،
أف مكونات إدارة المعرفة أربعة أسس مترابطة ومتكاممة وىي: إطار عمميات إدارة المعرفة ، 

 ية والشكؿ التالي يوضحيا:والبعد البشري )القيادة(، والبنية التنظيمية والبنية التكنولوج
 
 
 

        
  
 
 

 

 (.4444( يكَٕبث إداسة انًؼشفت ) أبٕ ػهِٕٛ ٔالشٍٛ، 4شكم سلى )

 

 (:القيادة)البعد البشري

 .القيادة-
 .قائد المعرفت -
 .صناع المعرفت-

 عمليات إدارة املعرفة:

 إنتاج املعرفة وختزينها وتنظيمها.-
 نشر وتوظيف املعرفة.-
 قياس املعرفة.-

 النبية التكنولوجية:

 التوصل اىل املعرفة املباشرة. تنقيات-
 التقنيات القائمة على املشاركة والتواصل

 البنية التنظيمية:

 اهليكل التنظيمي.-
 الثقافة التنظيمية.-
 الثقة التنظيمية.-
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مكونات إدارة المعرفة تعتبر اآللية الفعالة ترتبط يتضح مف الشكؿ السابؽ أف        
وتشتمؿ عمى عدد مف االبعاد منيا ، عمميات إدارة المعرفة والتي تشتمؿ  باإلدارة االلكترونية ،

عمى انتاج المعرفة ونشرىا وتوظيفيا وقياسيا ،ثـ البعد البشري المتمثؿ في القيادة المقتنعة 
بتفعيؿ وممارسة إدارة المعرفة ، ثـ البنية التنظيمية التي تتضمف الييكؿ التنظيمي حيث يحدد  

مف خبللو تطبيؽ عمميات إدارة المعرفة ويشتمؿ أيضا عمى الثقافة والثقة الشكؿ الذي تتـ 
التنظيمية التي تظير في الممارسات الوظيفية ويتـ ذلؾ كمو في بنية تقنية تمكف مشاركة 

(، 8806المعرفة وتدفقيا بصورة منتظمة دائمة بيف الوحدات التنظيمية )أبو عميوه و الشيف، 
يمة فعالة لتحقيؽ القدرة التنافسية ألي منظمة وتتطمب عمميات إدارة إف إدارة المعرفة تمثؿ وس

المعرفة عمى القدرة الديناميكية وتوفير مناخ تنظيمي وبيئة تقنية مناسبة ونشر ثقافة مشاركة 
المعرفة التنظيمية وتبادليا خاصة في المؤسسات التربوية بالمممكة العربية 

معرفة مف األصوؿ الفعالة في المؤسسات المختمفة وتعتبر ال  ( Alosaimi,2016السعودية)
لوجود عبلقة ارتباطية بيف إدارة المعرفة وتحقيؽ الميزة التنافسية ، والتي بحاجة الى اكتساب 

(. فبل بد مف التدريب Khoualdi ,Binibrahim,2019ميارات لتطبيقيا بصورة إيجابية)
ات التنظيمية المختمفة واكساب ميارة العمؿ عمى ممارسات لكيفية تفعيؿ إدارة المعرفة في البيئ

  (.Moses,2017ضمف فريؽ تعاوني يمتمؾ ثقافة تبادلة المعرفة التنظيمية ومشاركتيا )
ويحتـ ذلؾ فيـ كؿ قائد تنظيمية لمتطمبات تطبيؽ عمميات إدارة المعرفة ودورىا في تحقيؽ 

مة عمى التعاوف وتبادؿ المعرفة الميزة التنافسية لؤلداء المؤسسي وبناء ثقافة تنظيمية قائ
يجاد قنوات إلكترونية تساعد  وكسر الحواجز المعرفية بيف الوحدات واألقساـ المختمفة وا 
بمشاركة المعرفة التنظيمية بحرية لتوليد معارؼ جديدة تمكف مف تحسيف األداء 

ليا (. وىكذا سيتـ التركيز عمى نشر المعرفة ومشاركتيا وتبادKochan,2004التنظيمي)
لتسييؿ تدفؽ المعمومات بيف المستويات اإلدارية المختمفة عف طريؽ استخداـ قوالب 
الكترونية محوكمة ، وتوفير قواعد معرفية إلكترونية متاحة لكافة منسوبي الجامعة لمشاركة 
المعرفة لتحقيؽ ميزة تنافسية في األداء الجامعي.  أف تفعيؿ إدارة المعرفة في مؤسسات 

امعي يساىـ في كفاءة الخدمات اإلدارية كما يحسف أدائيا ويوفر بيئة عمؿ التعميـ الج
يسودىا الثقة واالحتراـ المتبادؿ ويمكف مف استثمار المعرفة بنوعييا الضمني 

 (.8802والظاىري)بوبشيت،
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 الرشاقة التهظينية:

مختمفة قدرة المنظمة عمى التكيؼ مع المتغييرات والتعامؿ مع التحديات التتمثؿ في     
بمرونة  لتتمكف مف البقاء واالستمرار في بيئة تنافسية ، والرشاقة مزيج مف المميزات 
التنافسية التي تشتمؿ عمى المرونة وسرعة االستجابة ، ويعتبر مدخؿ الرشاقة التنظيمية مف 
المداخؿ الحديثة في المجاؿ اإلداري ظير في بداية التسعينات ، فالرشاقة التنظيمية ىي 

عة مف اإلجراءات اإلدارية التي تمكف مف سرعة التجاوب مع األحداث المحيطة ، مجمو 
وتتضمف عدد مف العناصر منيا: السرعة والمرونة ، االستجابة ورشاقة اتخاذ القرار واستغبلؿ 
الفرص ، والتكييؼ مع البيئة، فالرشاقة التنظيمية تساعد المنظمة لمتغمب عمى التحديات 

ف إدارة المعرفة بكفاءة فيي صماـ النجاح لمواجية البيئات التنافسية المختمفة وتمكنيا م
وتوصمت بعض الدراسات البحثية الى أدلة تؤكد تأثير ،  (8888)بف سعيد،المختمفة 

الممارسات التنظيمية عمى الديناميكية التنظيمية التي تمكف مف تحقيؽ ميزة تنافسية في 
األداء ، فالموارد البشرية ىي العنصر الرئيسي في ذلؾ حيث تؤثر عمى خفة الحركة التنظيمية 

ألبعاد الرئيسية لمرشاقة التنظيمية ، التي تمثؿ المعززية لمقدرات التنافسية عف طريؽ تطبيؽ ا
فإف تطبيؽ عمميات إدارة المعرفة يمكف  (،Saha,2017أداة لمتطوير الممارسات التنظيمية)

سرعة التكييؼ وخفة الحركة لممنظومة اإلدارية فتحقؽ ميزة تنافسية في األداء المؤسسي مف 
 (Liu,Song,Cai,2014ونة التنظيمية )، فيناؾ عبلقة إرتباطية بيف إدارة المعرفة والمر 

  :امليزة التهافشية
إف تفعيؿ الميزة التنافسية في مختمؼ المنظومات يعتبر مطمب ممح مع التغييرات          

التنظيمية التي تتطمب تحقيؽ ميزة تنافسية مستدامة لتتمكف مف البقاء واالستمرار ، وذلؾ 
يتطمب توفر قائد تنظيمي مرف قادر عمى وضع استراتيجة تحقؽ ميزة تنافسية في األداء ، 

المعرفة التي تستعيف بالقوالب االلكترونية المحوكمة النجاز المياـ وتفعيؿ عمميات إدارة 
إف التنظيمات المختمفة تحقؽ مزاياىا التنافسية مف خبلؿ نقؿ المعرفة اإلدارية المختمفة، 

وأف يتـ ذلؾ في بيئة مرنة رشيقة ، ألف الرشاقة التنظيمية تؤثر  (،Saha,2017وتبادليا )
قيا ميزة تنافسية مستدامة عف طريؽ االستجابة السريعة في قدرة تكيؼ المنظمة وتحقي

لمتغييرات المحيطة ، وذلؾ يتطمب توفير التدريب المناسب لمموارد البشرية لتمكينيا مف 
تحسيف مياراتيا التنظيمية ، ونشر ثقافة الميزة التنافسية المستدامة مع التركيز عمى آليات 
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لتعميـ العالي بحاجة الى أف تتميز في أدائيا وىكذا فمؤسسات ا (.8888تطبيقيا)بف سعيد،
لتتمكف مف تحقيؽ ميزة تنافسية مستدامة ولتستطيع مف البقاء واالستمرار في سوؽ تربوي 
تنافسي،  وىذا يتطمب منيا التحديد والتجديد بمرونة وسرعة دوف االخبلؿ بالجانب األكاديمي 

ورأس الماؿ المعرفية يدعـ التنافسية التي العممي ، فالميزات التنافسية القائمة عمى المعرفة 
ترتبط بالجانب اإلداري والبشري والتي تتحقؽ باالستثمار األمثؿ لبلمكانات والموارد المتوفرة 

، وتتنوع مصادر الميزة التنافسية فمنيا دالخية  مفةتومدى القدرة عمى تمبية االحتياجات المخ
خارجية  ومف خصائصيا بأنيا نسبية وتؤدي الى تحقيؽ التفوؽ بمجاؿ محدد ، ولقد  وآخرى

ساعد سيولة االتصاالت وتبادؿ المعمومات ووفرتيا عمى دعـ الميزة التنافسية في مؤسسات 
التعميـ العالي التي تسعى الى تحقيؽ درجة عالية مف كفاءة األداء والتطوير المستمر لو 

افسية دائمة ، وىكذا فإف التأكيد عمى الميزة التنافسية في األداء لضماف تحقيؽ ميزة تن
  (.8800الجامعي أمسى مطمب أساسي لتطوير أداء المنظومات الجامعية )العبد، 

 الدور املتوقع لإلدارة اإللهرتونية يف ضوء بعض عنليات إدارة املعرفة لتحكيل امليزة التهافشية : 

ـ تفعيميا في ضوء بعض عمميات إدارة المعرفة لضماف إف اإلدارة االلكترونية يت    
استمرار تدفؽ المعمومات بيف الوحدات التنظيمية المختمفة عف طريؽ استخداـ قوالب 
إلكترونية محوكمة تمكف مف مشاركة المعرفة وتبادليا بيف منسوبي المنظمة ، ولقد أكدت 

التنافسية حيث تفعؿ عمميات إدارة  دراسة عمى وجود عبلقة بيف إدارة المعرفة وتحقيؽ الميزة
(، واتفقت Jyoti, Rani, Kotwal,2013المعرفة عف  طريؽ استخداـ القوالب االلكترونية)

( التي قامت بقياس تأثير استخداـ األعماؿ االلكترونية عمى Hsuمع ذلؾ الباحثة ىوس )
كدت عمى أف ىناؾ عبلقة األداء والقدرة األكبر الدارة المعرفة لتحقيؽ الميزة التنافسية ، وأ

قوية بيف تفعيؿ إدارة المعرفة بتبني قوالب إلكترونية لتحقيؽ ميزة تنافسية في األداء 
التنظيمي، فعمميات إدارة المعرفة تساعد المنظمات عمى توفر مناخ تنظيمي يعزز األداء 

اـ (، ويتطمب تحقيؽ الميزة التنافسية المستدامة توزيع واستخدHsu,2012التنافسي )
المعرفة مف خبلؿ قوالب الكترونية مرتبطة بالعممية التنظيمية ، حيث تمكف القائد مف تحديد 
نوع المعرفة المطموبة والتي تدعـ األنشطة التنظيمية لتحقيؽ ميزة تنافسية مستدامة، فادارة 

(. تؤثر إدارة المعرفة عمى Rahimli,2012المعرفة تمثؿ محور أساسي لمميزة التنافسية )
كما تساعد في حؿ العديد مف  قيؽ الميزة التنافسية المستدامة ألداء المؤسسات المختمفة تح
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المشكبلت التنظيمية وتمكف مف اتخاذ قرارات رشيدة واالرتقاء بممارسات القوى البشرية 
الوظيفية وتحقيؽ رضاء المستفيديف وتوليد معرفة تنظيمية جديدة تساعد عمى ابتكار 

داء التنظيمي، فإدارة المعرفة تشتمؿ عمى كافة أجزاء المنظمة حيث ممارسات تجود مف األ
تربطيا بقوالب إلكترونية محوكمة تدار بأسموب عممي تدعـ تحقيؽ األىداؼ المنشودة 

(Meihami,Meihami,2014 كما تمكف القائد مف رؤية تفاعؿ منظومتو وأدائيا مف   .)
و والمستفيديف عف طريؽ نتائج عمميات الداخؿ والخارج حيث يتعرؼ عمى مرئيات منسوبي

 (.Arnander,2013إدارة المعرفة التي تتفاعؿ إلكترونيًا في بيئة تشارؾ المعرفة)
فالمنظومة المؤسسية تحتاج الى بنية تحتية تمكف مف تطبيؽ اإلدارة االلكترونية وتنفيذ 
الممارسات اإلدارية التي تعتمد عمى المعرفة بكافة أنواعيا والتي توجو لتحقيؽ األىداؼ 
االستراتيجية بكفاءة وفعالية إذا توفر قائد تنظيمي مرف ذو فكر تنافسي يستطيع أف يفعؿ 

اقة التنظيمية في ضوء إدارة المعرفة لتحقيؽ ميزة تنافسية مستدامة في األداء أبعاد الرش
 (.8806المؤسسي )الشريؼ ،وعبدالعميـ وبيومي، 

وتأسيًا عما سبؽ  شرحو نتوصؿ إلى أف متطمبات إدارة المعرفة في المؤسسات التعميـ  
دارة اإللكترونية التي تمكف العالي تتطمب أمور عدة منيا: تقميؿ األعماؿ الورقية باستخداـ اإل

لمشاركة  بسيولة ويسر مف تفعيؿ عمميات إدارة المعرفة والتي منيا استمرار تدفؽ المعمومات
 وتبادؿ المعرفة الوظيفية فيي حجر األساس لتحقيؽ الميزة التنافسية في األداء المؤسسي.

 الدراسات الشابكة:

التنافسية بالجامعات في ضوء التوجيات دور إدارة المعرفة في تحقيؽ الميزة إف         
وسيتـ استعراض ،   دراسات بحثية محدودة تناولتو في المممكة العربية السعودية العالمية 

 ، وىي عمى النحو التالي:الدراسات ذات العبلقة 
الى بحث االبداع اإلداري والميزة التنافسية في  البحثىدفت (، 8806دراسة )الخالدي، .0

الجامعات األردنية الحكومية، اتبعت المنيج الوصفي التحميمي ، وطبقت استبانة عمى 
الموظفيف اإلدارييف ، وتوصمت الى عدد مف النتائج منيا األتي: توفر مستويات متوسطة 

يجابية اتجاىات عي نحو االبداع  البحثنة لبلبداع اإلداري بالبيئة الجامعية ، وا 
اإلداريةكمتغير مستقؿ، وتحقيؽ متغيير التنافسية مستوى متوسط، والمجاالت المكوف 

%(مف متغير الميزة التنافسية ويفسر إيجابية تأثير مجاالت االبداع 42.2لبلبداع تفسر )
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ة دعـ الجامعات لتحقيؽ ميز  البحثاإلداري في زيادة التنافسية بالمجاؿ البحثي، وأوصت 
تنافسية مستدامة والتركيز عمى مجاالت االبداع كعنصر رئيسي لتحقيؽ الميزة التنافسية ، 

 وتبنى تطبيؽ االستراتيجيات التنظيمية المحفزة لبلبداع اإلداري.
الى وضع آليات لتفعيؿ دور التعميـ العالي مجتمعيًا  البحثـ( ىدفت 8802دراسة)زاىر، .8

وحضاريًا في المممكة العربية السعودية واتبعت المنيج الوصفي التحميمي، واتبع أسموب 
السيناريوىات ، وتوصمت إلى أف اإلدارة األكاديمية الجامعية تتبع المركزية المعوقة 

مية كافة األمور بنمط يمتاز بالسمطوية لبلبداع، وتسيير إدارات الكميات واألقساـ األكادي
وغياب المرونة مما يجعميا قاصرة عف تحفيز العامميف، وتسود العبلقات اليرمية 
البيروقراطية، وتتمسؾ القيادات بالمسؤوليات والصبلحيات ، وتغيب معايير المحاسبية، 

ياكؿ التنظيمية باإلضافة الى جمود اليياكؿ التنظيمية ، غياب التخطيط لبلستفادة مف الي
بأف تعمؿ اإلدارة الجامعية عمى تمبية احتياجات  البحثالشبكية واالفتراضية ، وأوصت 

سوؽ العمؿ ، وتطوير عبلقة الجامعة بالمجتمع واتباع االمركزية واستبداؿ البيروقراطية 
بسياسات تدعـ االبداع وتجسير الفجوة بيف الثقافتيف الطبيعة واإلنسانية داخؿ الجامعة 
ودعـ البحوث المشتركة وتطوير تقنيات التكنولوجيا اإلدارية وتحويؿ رؤساء األقساـ 

 والعمداء الى قيادييف يطبقوف إجراءات بسيطة ميسرة .
(، حيث طبؽ Nasruddin ,Ainin,Suhana,2014) ناصرالديف وآني وسوىانا دراسة .6

، وتوصؿ يزيا،في مال( شركة مختمفة 008المنيج الوصفي وصمـ استبانة طبقت عمى )
الى عدد مف النتائج منيا : أف عمميات إدارة المعرفة تتطمب تطبيؽ التدريب عمى تنفيذىا 
إلكترونيا ، وخبرة القيادات عمى تطبيؽ عمميات إدارة المعرفة مف خبلؿ اإلدارة االلكترونية 

المياـ  ، وتوفير منصات إلكترونية النجاز بعض والمحافظة عمييا لتحقيؽ الميزة التنافسية
ومع ، تيجية لتنفيذ ممارسات الكترونية ، ويستدعي ذلؾ اتخاذ قرارات إدارية استراالتنظيمية

ال توجد أدلة تجريبية كافية لدعـ العبلقة بيف مستوى المعرفة والتنفيذ الناجح لؤلعماؿ ذلؾ 
 اإللكترونية.

في  بالجامعة ـ( ،ىدفت الى دراسة كيفية تفعيؿ إدارة المعرفة8802دراسة )السبلطيف، .2
واتبعت المنيج الوصفي التحميمي واىتمت ، وحددت متطمباتيا ،  المممكة العربية السعودية

وتوصمت الى عدد مف النتائج منيا : عدـ تطبيؽ نموذج إدارة المعرفة بإجراءات العمؿ 
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وضعؼ التكامؿ في مختمؼ األنشطة ، قصور في الثقافة التنظيمية الداعمة إلدارة 
عدـ تكامؿ عمميات إدارة المعرفة واىتماـ التقييـ بالشكميات، وانعداـ تصميـ المعرفة، و 

مستويات لؤلداء ، واالفتقار الى خطط استراتيجية وتشغيمية ومستقبمية تراعي أدوار 
الكميات، وضعؼ إدراؾ أعضاء ىيئة التدريس بمفاىيـ اكتساب المعرفة ، وقصور النظر 

ة جعؿ المعارؼ المتبادلة تتاح وفقًا لرغبات افراد ، لمتحديات ، قصور القيادة الجامعي
الحاجة الى أنظمة دقيقة لتخزيف المعرفة وتنظيميا، انعداـ الذاكرة التنظيمية الشاممة ، 
 وغياب اآلليات التي تساىـ في نشر المعرفة وتسويقيا ، وفقداف الرؤية والرسالة الدقيقة.

، بحثت  في مصر في التنافسية بالجامعات( 8802دراسة )الحوت، وتوفيؽ وعبدالمطمب،  .2
في الجذور التاريخية لمصطمح التنافسية ومفيوميا واشكاليا والعوامؿ التي تدعميا، 
واتبعوا المنيج الوصفي التحميمي، وتوصموا لعدد مف النتائج منيا اآلتي: الحاجة الى 

اتيا التي تتمخص في التحوؿ الى اقتصاد المعرفة القائـ عمى إدارة المعرفة عف طريؽ عممي
نتاج المعرفة وتوليدىا، حيث يدعـ ذلؾ القدرات التنافسية التي تؤدي الى تجويد  نقؿ وا 
األداء وتحسينو عمى المستوى االكاديمي والبرامجي واإلداري بالجامعات ، ودعـ كافة 
البحوث التخصصية التنافسية وتعزيز روابط التواصؿ بيف الجامعة والمؤسسات األخرى 

 ـ عمميات إدارة المعرفة .بدع
(، ىدفت الى دراسة أثر تنمية الموارد البشرية في خمؽ الميزة 8802دراسة )إبراىيـ، .4

دراسة حالة جامعة السوداف لمعموـ والتكنولوجيا، –التنافسية في الجامعات السودانية 
طبقت المنيج الوصفي التحميمي مع التاريخي، طبقت استبانة عمى الموظفيف وأعضاء 

يئة التدريس ، وتوصمت لعدد مف النتائج منيا: أف القوى البشرية ىي أساس أيجاد ى
الميزة التنافسية ، كما أف الحوافز المقدمة الستقطاب الطبلب تزيد مف الميزة التنافسية ، 

 البحثوتوفر ميزة تنافسية في المجاؿ الفني والتقني مقارنة بالجامعات األخرى ، وأوصت 
ف الجامعة والجامعات األخرى في مجاؿ التدريب عف طريؽ عمميات إدارة تبادؿ الخبرات بي

عادة تجييز المباني والبنية التحتية لمجامعة لمتممكف مف تحقيؽ الميزة المعرفة ،  وا 
 التنافسية.

المعرفة والميزة  لتوضيح األسس الفكرية الدارة البحث(، سعت 8802دراسة )عبداليادي، .2
التنافسية ،وتجارب الجامعات الدولية والمصرية بإدارة المعرفة ، وكيفية تحقيؽ الميزة 
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وتوصمت لعدد مف  ،التحميميالتنافسية باستخداـ إدارة المعرفة ، واتبعت المنيج الوصفي 
كؿ مف ب ترتبطالتي و النتائج منيا: متطمبات تدعـ إدارة المعرفة لتحقييؽ الميزة التنافسية 

كما أكدت   والثقافة المجتمعية، والتنظيمية البينة التشريعية والتحتية والبشرية واإلدارية
عمى عمميات إدارة المعرفة والتي تتمخص في انتاج المعرفة ونقميا ونشرىا وتبادليا  البحث

يجاد المناخ المناسب لتولدىا.  وتطويرىا وا 
( تيدؼ الى تحديد االطار المفاىيمي لستة سيجما والميزة التنافسية 8802دراسة )أحمد، .0

مع التعرؼ عمى درجة توافر متطمبات تطبيؽ ستة سيجما وأبعاد الميزة التنافسية بالكميات 
والعبلقة بينيما وكيفية التغمب عمى المعوقات ، وطبقت المنيج الوصفي ،  البحثعينة 

أعضاء ىيئة التدريس واالدارييف ، وتوصمت الى عدد مف النتائج  وطبقت استبياف عمى
منيا اآلتي: دعـ اإلدارة العميا لمتطوير وتحسيف األداء ، وتقديـ الدعـ الفني ، توفر بيانات 
كافية عف جميع األنشطة والعمميات والوظائؼ مع توفر نظاـ لجمع المعمومات وتحديثيا 

يجاد ثقافة تنظيمية تسعى الى إرضاء المستفيديف باستمرار ، ونشر ثقافة الجودة وا  
وتوفير التقنيات البلزمة لمتطبيؽ ، ووجود نظاـ لتيسير وتوثيؽ كافة المعمومات والتقارير 

االتصاؿ ، وتحسيف الكمية لخدماتيا لتتفؽ مع احتياجات المجتمع، وامتبلؾ التسييبلت 
 التقنية التي تمكف مف توصيؿ الخدمات لممستفيديف.

(، بحثت في مستوى االبداع اإلداري لرؤساء األقساـ االكاديمة في 8802،برادوغدراسة ) .2
الجامعات األردنية وعبلقتو بمستوى تحقيؽ الميزة التنافسية مف وجية نظر أعضاء ىيئة 
التدريس ، وطبقت المنيج الوصفي االرتباطي، واستخدمت استبانتيف احدىما لقياـ مستوى 

خرى لقياس مستوى تحقيؽ المزية التنافسية ، وتوصمت لعدد مف االبداع اإلداري واأل
النتائج منيا: متوسط مستوى كؿ مف تحقيؽ الميزة التنافسية و االبداع اإلداري مف وجية 

، ووجود عبلقة موجبة بيف مستوى كؿ مف تحقيؽ الميزة التنافسية البحثنظر عينة 
( في 8.82ية عند مستوى داللة )واالبداع اإلداري ، ووجود فروؽ ذات داللة إحصائ

 مستوى تحقيؽ الميزة التنافسية تعزي لمتغير الرتبة االكاديمية ولصالح رتبة أستاذ.
الى بحث تحقيؽ الميزة التنافسية في ضوء تدويؿ  البحث(، ىدفت 8802دراسة )خاطر، .08

يؿ ، واتبعت المنيج المقارف ، وناقشت مبررات حركة تدو في الجامعات المصريةالتعميـ 
التعميـ الجامعي عالميًا والعبلقة بيف الميزة التنافسية وتدويؿ التعميـ ،  واستعرضت عدد 
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مف النماذج الدولية ، وحددت أبعاد الميزة التنافسية الداخمية والخارجية ، وشرحت 
مصادرىا وتتضمف: التفكير االستراتيجي لبناء مزايا التنافسية والموارد والكفاءات البلزمة 

ومف ضمنيا عمميات المعرفة التي تتطمب البنية التقنية التكنولوجية ، وتحقيؽ لذلؾ، 
تدويؿ عف طريؽ تبادؿ الطبلب ونشر األبحاث ودعـ المبادرات المحمية والدولية والندوات 

الى أف تدويؿ التعميـ الجامعي مصدرًا رئيسًا  البحثوالورش المشتركة ، وىكذا توصمت 
الى اطار مقترح لمتطمبات تدويؿ  البحثية لمجامعة ، وتوصمت لمحكـ عمى الميزة التنافس

 التعميـ الجامعي بمصر لتحقيؽ الميزة التنافسية.
(، ىدفت الى تحديد دور إدارة المعرفة ؼ تحقيؽ الميزة التنافسية 8804دراسة )ابف قفمة، .00

بالمؤسسات الجامعية في اليمف، واتبعت المنيج الوصفي التحميمي واستخدـ أسموب 
البحوث المقطعية ،حيث قاـ بدراسة عدد مف الحاالت في اربع جامعات بفترة زمنية واحدة 

، وتوصؿ لعدد مف النتائج  البحث،  وطبؽ استبانة عمى أعضاء مجالس الجامعات عينة 
منيا أف ىناؾ عبلقة بيف عمميات إدارة المعرفة والميزة التنافسية ، وأوصى باالرتقاء بدور 
عمميات إدارة المعرفة مف خبلؿ مسابقات االبداع العممي وتعزيز اإلمكانات المالية لتوليد 

يف وتوزيع المعرفة ، المعرفة ، واالىتماـ بذوي الخبرة وتطوير البنية االلكترونية لتخز 
 وتحقيؽ الميزة التنافسية عف طريؽ تفعيؿ معايير الجودة المؤسسية والبرامجية .

(، بحثت في اثر أنماط القيادة االستراتيجية عمى الميزة التنافسية 8802دراسة)الدليمي، .08
، واتبعت المنيج الوصفي ، وطبقت االستبانة عمى منسوبي في الجامعات األردنية باالردف

إف مستوى الميزة التنافسية مرتفعًا مف لخاصة ، وتوصمت الى عدد مف النتائج منيا: ا
، وذلؾ الىتماـ إدارة الجامعات بإدارة المعرفة ودعـ االبداع  البحثوجية نظر عينة 

وجود أثر ذو داللة إحصائية عند واالبتكار ألنيما سموؾ تنموي يحقؽ الميزة التنافسية ، 
( ألنماط القيادة االستراتيجية عمى الميزة التنافسة مف وجية نظر 8.82مستوى الداللة )

وذلؾ الف القادة ىـ المبدعوف والمبتكروف والقادروف عمى اتخاذ القرارات  البحثعينة 
وحؿ المشكبلت ومواجية االزمات كما أف القيادة االستراتيجية ىي التي تقـو باحداث 

. نسجاـ التنظيمي المحقؽ لمميزة التنافسيةالتغيير االستراتيجي المؤدي لمتكييؼ واال 
ومستوى الميزة التنافسية جاء مرتفعًا الىتماـ إدارة الجامعات بمعرفة منسوبي الجامعة 
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بأمور عدة منيا االىتماـ بدعـ روح الفريؽ ودعـ  البحثوأوصت  ،لبلبداع واالبتكار 
 الميزة التنافسية ومنح القيادات الوسطى صبلحيات وتبني قيـ العدالة والمساواة .

(، درست بطاقة األداء المتوازف لتحقيؽ ميزة تنافسية لمجامعات 8802دراسة )أميف، .06
اقة األداء المتوازف المصرية ، وناقشت أبعاد الميزة التنافسية بالجامعات وماىية بط

وأبعادىا مع شرح لمبررات استخداميا ووضع تصور مقترح لتطبيقيا بيدؼ تحقيؽ ميزة 
لممساعدة في تصميـ التصور تنافسة ، واتبعت المنيج الوصفي التحميمي، وطبقت استبانة 

المقترح ، وتوصمت لعدد مف النتائج منيا اآلتي: أف الميزة التنافسية تركز عمى عدد مف 
، ومشاركة أعضاء ىيئة التدريس وتطويرىـ ، د وىي: الطبلب ، التحسيف المستمرالبعاا

وتطوير المشاركة والمسئولية االجتماعية وتعتمد  جابة السريعة ، واإلدارة بالحقائؽواالست
عمى مؤشرات داخمية وخارجية وقطاعية ، وتـ تصميـ تصور مقترح لتطبيؽ بطاقة األداء 

أحد محاورىا يعتمد عمى نظاـ إدارة المعرفة وتدفقيا باالعتماد عمى المتوازف بالجامعات 
 البنية التكنولوجية لممعمومات والتي توفر التغذية المرتدة.

( درست االبداع اإلداري وعبلقتو بتحقيؽ الميزة التنافسية 8802دراسة )النشمي والدعيس، .02
مي، وطبقت االستبانة عمى بالجامعات الخاصة في اليمف ، واتبعت المنيج الوصفي التحمي

القيادات العميا والوسطى مف مديري إدارات ورؤساء أقساـ، وتوصمت الى عدد مف النتائج 
داع وتحقيؽ الميزة د عبلقة ارتباط طردية بيف المناىج والسموؾ وتنفيذ االبمنيا وجو 

عبلقة بيف  التنافسية ، وكمما زاد االبداع اإلداري يزيد تحقؽ الميزة التنافسية ، واليوجد
القدرة اإلبداعية والميزة التنافسية، محدودية المناخ اإلبداعي ، وضعؼ تنفيذ االبداع ، 
،  وقصور بالمعمومات والبيانات الدورية المتجددة مما يعني غياب عمميات إدارة المعرفة

  تبادؿ الخبرات والمعرفة بيف الجامعات وبناء قنوات اتصاؿ فعالة. البحثلذلؾ مف توصيات 
(، ىدفت الى تحديد مجاالت تحقيؽ ميزة تنافسية لجامعة الدماـ 8802دراسة )ىاشـ، .02

بالمممكة العربية السعودية ، مع القاء الضوء عمى استراتيجيات تحقيؽ الميزة التنافسية 
مع تحديد درجة أىميتيا وأولويتيا مف وجية نظر القيادات العميا ، واتبعت المنيج 

انة التي طبقت عمى عينة مف القيادات العميا بالجامعة الوصفي واستخدمت االستب
وتوصمت لعدد مف النتائج منيا اآلتي: حقؽ مجاؿ التعمـ والتعميـ المرتبة األولى في 
تحقيؽ الميزة التنافسية ثـ مجاؿ البحث العممي ، وحققت استراتيجية التمايز واالختبلؼ 
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ات االستراتيجية ، واتفقت نسبة كبيرة مف عف الجامعات المنافسة المرتبة األولى ثـ التحالف
ف اختمفت بالترتيب  البحثعينة  عمى أىمية جميع كافة متطمبات تحقيؽ الميزة التنافسية وا 

بنشر ثقافة الميزة التنافسية وتعزيز المناخ التنظيمي  البحثلكف الفروؽ قميمة . واوصت 
 الداعـ لمتميز.

 بحث والتطوير في تجديد الميزة التنافسية( سعت الى دراسة دور ال8802دراسة )قوري، .04
، واتبع المنيج الوصفي التحميمي، وركز عمى عمميات إدارة المعرفة وىي:  في الجزائر

عف طريؽ التطوير تعزيز المعرفة واكتشافيا وتوليدىا ودورىا في تحقيؽ الميزة التنافسية 
دارة المعرفة بيف وتوصؿ إلى نتائج عديدة منيا : غياب التنسيؽ و  ،والتحسيف في األداء ا 

مراكز البحوث، حدد بعض العوامؿ التي تؤثر عمى استمرارية الميزة التنافسية مثؿ: ظيور 
تكنولوجيا حديثة وتغيير حاجات المستفيديف وتغيير التكاليؼ والتغييرات بالسياسات 

عمى إدارة  المعرفة بيف مراكز البحوث  حثالبالحكومية ، الرصيدالمعرفي ، وأكدت 
  والمؤسسات ذات العبلقة لدورىا في تحسيف القدرة التنافسية.

( الى تقييـ العبلقة بيف القيادة الرشيقة والسمعة التنظيمية في 8802دراسة )الفتبلوي ، .02
ضوء االلتزاـ التنظيمية ، اتبعت المنيج الوصفي وطبقت االستبانة التي تـ ترجمتيا 

اختبارىا عمى عينة الدراسة مف موظفي الشركة ، وتوصؿ الى عدد مف النتائج منيا و 
وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متغيرات الدراسة الثبلثة ، أف القيادة الرشيدة تحدث 
تغيير يمكف مف مزيدا مف التغييرات في مستويات االلتزاـ والسمعة التنظيمية ،  ووضحت 

يادة الرشيقة ومعايير االلتزاـ مكنا مف توظيؼ نظاـ المعمومات لتوعية النتائج أف توفر الق
الموظفيف وتعزيز االلتزاـ التنظيمي لدييـ. وأوصت الدراسة باعتماد أساليب اتصاؿ فاعمة 
،و إلتزاـ الجميع بتبادؿ االحتراـ ووضع استراتيجية مناسبة الدارة وترسيخ مفاىيـ القيادة 

 الرشيقة.
(، الى دراسة تأثير الرشاقة التنظيمية في األداء العالي ، 8802مؿ،تسعى دراسة )كا .00

واستخدمت المنيج الوصفي التحميمي، وطبقت االستبانة كأداة بحثية عمى عينة مف 
القيادات اإلدارية ، باإلضافة لممقابمة الشخصية ، وتوصمت الى عدد مف النتائج منيا 

ف تبادؿ المعرفة بيف اآلتي: عدـ االىتماـ بمتابعة التغييرات بال بيئة الوظيفية ، وا 
الموظفيف والتدريب يؤدي الى زيادة قدراتيـ لمتعمـ ، وقصور إدراؾ القيادة العميا بدور 
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إدارة الجودة الشاممة في تحسيف األداء، قصور في تبني مفيوـ الرشاقة التنظيمية 
يف ، كما أوصت ويتضح مف عدـ التجاوب لمتغييرات البيئية وعدـ المنافسة مع اآلخر 

بعدد مف األمور منيا: ضرورة متابعة التغييرات البيئية والسعي لمتطوير والتحديث ، 
االىتماـ بأدارة الجودة الشاممة ، االلتزاـ بمبادئ التحسيف المستمر لمعمميات وزيادة 

 الكفاءة .
متعميـ ( في تطبيؽ اإلدارة االلكترونية باإلدارة العامة ل8802بحثت دراسة )القحطاني، .02

بمنطقة عسير في المممكة العربية السعودية ، اتبعت المنيج الوصفي التحميمي، وطبقت 
استبانة محكمة وتوصمت الى عدد مف النتائج منيا: االفتقار الى خطة استراتيجية 
واضحة لتفعيؿ اإلدارة االلكترونية ، باإلضافة الى غموض مفيـو اإلدارة االلكترونية لدى 

عميـ ، ونقص التمويؿ البلزمة لتصميـ البرامج والقوالب االلكترونية ، بعض منسوبي الت
وقصور في الصيانة ، وضعؼ شبكة االنترنت، ووافقت عينة الدراسة بدرجة كبيرة عمى 
متطمبات تطبيؽ اإلدارة االلكترونية ، والتأكيد عمى توفير قواعد المعمومات بالمغة العربية 

 رونية بكؿ يسر وسيولة.لتنفيذ إجراءات اإلدارة االلكت
( الى بحث دور الرشاقة االستراتيجية في تحقيؽ الميزة 8800سعت دراسة )الفقيو، .88

التنافسية بالجامعات اليمنية ، وركزت عمى بعض أبعادة الرشاقة ، واتبعت المنيج 
الوصفي التحميمي، وتوصمت الى عدد مف النتائج منيا : ضرورة تفعيؿ دور الرشاقة 

لمواكبة التغيير السريع في البيئة الجامعية ، ردـ الفجوة بيف متغيرات عصر  االستراتيجية
العولمة والواقع ، الحاجة الى المرونة والقدرة لمتكييؼ مع متغييرات بيئة مؤسسات التعميـ 
العالي ، وأوصت الدراسة بتعزيز الرشاقة االستراتيجية عف طريؽ التكييؼ بيف األىداؼ 

مقدمة وتبني منيجية تمكف مف تخفيض التكاليؼ وتعزيز ممارسات والخدمات الجامعية ال
 الرشاقة بيف وحدات المنظومة الجامعية.  

(، لمتعرؼ عمى دور اإلدارة الرشيقة في تحقيؽ 8800ىدفت دراسة )مسمـ،وأبوسميـ، .80
االبداع لدى العالميف في شركة جواؿ بمحافظة غزة ، وتحديد مدى توافر أدوات اإلدارة 

وىي : تنظيـ بيئة العمؿ والتحسيف المستمر والعمؿ القياس والعامميف متعددي الرشيقة 
الوظائؼ وستة سيجما ، واتبع الباحثيف المنيج الوصفي التحميمي ، وطبقا االستبانة عمى 
عدد مف الموظفيف في شركة الجوات وتوصبل الى عدد مف النتائج منيا: توفر الرغبة 
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ؿ أبعادىا المختمفة ، وتفعيؿ أدوات اإلدارة الرشيقة لتطبيؽ اإلدارة الرشيقة مف خبل 
المختمفة ، أف أسموب اإلدارة الرشيقة يحسف مف عناصر االبداع ، أف أدوات اإلدارة 
الرشيقة تؤثر عمى عناصر االبداع الوظيفي، وأوصت الدراسة باستخداـ أدوات اإلدارة 

 الرشيقة ألنيا تمكف مف تحقيؽ االبداع الوظيفي. 
ىدفت ىذه البحث إلى دراسة العبلقة  (Baslom, Tong ,2019باسمـ وتونج )دراسة  .88

لممعرفة التنظيمية والوعي بالذكاء االصطناعي مف  التجريبية بيف اإلدارة اإلستراتيجية
خبلؿ التعرؼ عمى تأثير المناخ الوظيفي في قطاع الخدمات بالمممكة العربية السعودية. 

(، وتـ 628اتبع المنيج الوصفي ، وطبؽ استبياف عمى عينة البحث التي بمغت )
استجابتيا ليا عبلقة التوصؿ الى عدد مف النتائج منيا : أف اكتساب المعرفة ونشرىا و 

يجابية بوعي الذكاء االصطناعي، أف المناخ الوظيفي يؤثر عمى اكتساب المعرفة  كبيرة وا 
والذكاء االصطناعي، وأوصت البحث بمراعاة ذلؾ عمى كافة المستويات اإلدارية ، وتعزيز 

عرفة الوعي بالذكاء االصطناعي، والتوصؿ الى التأثير الشامؿ لئلدارة االستراتيجية لمم
 بإجراء المزيد مف الدراسات المتخصصة.

(، إلى بحث دور عمميات إدارة المعرفة في 8802ىدفت دراسة )الشنطي والشريؼ ، .86
تحسيف الرشاقة االستراتيجية بالمنظمات ، واتبعت المنيج الوصفي التحميمي ، 

يات واستخدمت االستبانة كأداة ، وتوصمت الى عدد مف النتائج منيا : أف ممارسة عمم
إدارة المعرفة يؤثر بدرجة كبيرة عمى الرشاقة االستراتيجية ، وأتت عممية تخزيف بالمرتبة 
األولى ثـ تمتيا التطبيؽ فالتوزيع وأخيرا عممية اكتساب المعرفة ، وتوجد عبلقة طردية 
قوية ذات داللة إحصائية بيف عمميات إدارة المعرفة والرشاقة االستراتيجية ، وأكثر عممية 

باطًا ىي تطبيؽ المعرفة ، وال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف إجمالي عمميات ارت
إدارة المعرفة تعزى الى متغير الجنس والعمر والمؤىؿ الدراسي والمسمى الوظيفي. 
وأوصت الدراسة بعدد مف األمور منيا: ضرورة تبني المنظمات لمفيـو إدارة المعرفة 

يادة الرشاقة االستراتيجية والقدرة عمى التكييؼ مع كمدخؿ لتحسيف األداء العاـ ، وز 
المتغييرات ، العمؿ عمى رفع مستوى عمميات إدارة المعرفة مع التركيز عمى التطبيؽ 

 والتوزيع واالكتساب.
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( ، بحثت في دور عمميات إدارة المعرفة كمتغير وسيط بيف 8802دراسة )القدسي، .82
التنظيمية ،  والتعرؼ عمى طبيعة العبلقة بيف ممارسات إدارة الموارد البشرية والرشاقة 

ممارسات إدارة الموارد البشرية وعمميات إدارة المعرفة ، وكذلؾ التعرؼ عمى طبيعة 
العبلقة بيف عمميات إدارة المعرفة والرشاقة التنظيمية ، اتبعت المنيج الوصفي التحميمي 

ف النتائج منيا اآلتي: وجود ، واستخدمت االستبياف كأداة لمدراسة ، وتوصمت الى عدد م
عبلقة موجبة بيف ممارسات إدارة الموارد البشرية ، ووجود عبلقة موجبة ذات داللة 
إحصائية بيف جميع أبعاد عمميات إدارة المعرفة وكؿ مف الرشاقة التنظيمية، ورشاقة 
اتخاذ القرارات، ورشاقة االستشعار ، كذلؾ عبلقة موجبة بيف أبعاد تطبيؽ المعرفة 
ومشاركتيا وتخزينيا مف جانب ورشاقة الممارسة مف جانب آخر. وأوصت الدراسة بأمور 
عدة منيا تبني الرشاقة التنظيمية ، وتطبيؽ ممارسات إدارة الموارد البشرية وعمميات 

 إدارة المعرفة.
(، تيدؼ الى تحديد متطمبات تحقيؽ الرشاقة التنظيمية كما 8802دراسة )عبدالمولي، .82

ىيئة التدريس بجامعة الممؾ خالد، واتبع المنيج الوصفي ، وطبؽ  يراىا أعضاء
االستبانة عمى عينة مف أعضاء ىيئة التدريس في الكميات النظرية والتطبيقية والعممية ، 
وخمص إلى عدد مف النتائج منيا : أف الرشاقة التنظيمية مطمبًا ضروريًا لبلرتقاء 

مف عينة البحث عمى ضرورة تحقيؽ %( 24بالمؤسسات التعميمة ، اتفاؽ نسبة )
الرشاقة التنظيمية لمواجية التحديات العالمية والمحمية ، ومحدودية معرفة عينة البحوث 
لمفيـو الرشاقة التنظيمية وأبعادىا ، وقصور في نشر ثقافة الرشاقة  التنظيمية ، إف 

ؿ الفرص الرشاقة التنظيمية تساعد المؤسسات عمى التكييؼ مع التغييرات واستغبل 
لتحسيف البنية التنظيمية ، كما أنيا تمكف مف التطوير السريع لؤلداء التنظيمي ، وتمكيف 
المؤسسات مف مواجية التحديات المختمفة ، مف معوقات تحقيؽ الرشاقة التنظيمية 
صعوبة تقنينيا ، وجمود الموائح واألنظمة ، والتكمفة المرتفعة لتفعيميا ، والتنافسية 

وتوصؿ الى عدد مف التوصيات منيا : إنشاء مركز لمرشاقة التنظيمية لتدريب الكبيرة ،  
جراءات  القيادات وأعضاء ىيئة التدريس والعامميف عمى أساليب الرشاقة التنظيمية وا 

 تطبيقيا.
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(، حيث استخدمت المنيج Gerster,Dremel,Brenner,Kelker,2020دراسة ) .84
لتنظيمي المناسب لتحقيؽ الرشاقة التنظيمية الوصفي وىدفت الى دراسة آليات التصميـ ا

، وبحثت في  الممارسات الوظيفية واليياكؿ التنظيمية المرنة في أكثر مف خمسة عشر 
حالة عالمية ، وتوصمت الى عدد مف النتائج منيا التالي: تطبؽ الرشاقة التنظيمية في 

ات التنظيمية وذوي التصميـ التنظيمي لعدد مف المؤسسات المختمفة ، تشترؾ في الوحد
العبلقة مع وحدة تصميـ البرمجيات الخاصة بإدارة المعرفة الوظيفية ، ليمكف ذلؾ مف 
تكييؼ القوالب االلكترونية في ضوء االحتياجات الواقعية لكؿ وحدة إدارية ، ثـ اقترحت 

 الدراسة ثبلث نماذج رشيقة لمتصميـ التنظيمي تمتاز بالشموؿ والمرونة.
اء (، ىدفت الى دراسة آليات تحقيؽ مرونة في األدTseng,Ho,Jhou,2020دراسة ) .82

، عف طريؽ التكامؿ بيف وسائؿ اإلعبلـ االجتماعية تمكف مف التفوؽ عمى المنافسيف
بصورة شاممة بتفعيؿ إدارة المعرفة التي تمكف مف تحقيؽ  الرشاقة التنظيمية في ذلؾ ، 

العبلقات المختمفة بيف استخداـ اتبعت المنيج الوصفي، وطبقت استبياف الكتشاؼ 
دارة المعرفة ، وتوصمت الى عدد مف  وسائؿ التواصؿ االجتماعي والرشاقة التنظيمية وا 
النتائج منيا: أف استخداـ وسائؿ التواصؿ االجتماعي يدعـ إدارة المعرفة ويعزز الرشاقة 

ريؽ استخداـ التنظيمية ، لذا أوصت بتعزيز الشركات إلدارة المعرفة مع عمبلئيا عف ط
وسائؿ التواصؿ االجتماعي مما يدعـ الرشاقة التنظيمية ويسرع التعرؼ عمى طمبات 

 العمبلء واحتياجاتيـ لتقـو الشركات بالتجاوب معيا.
 : تعليل عام على الدراسات الشابكة

مف خبلؿ استعراض الدراسات السابقة أف ىناؾ أوجو تشابو واختبلؼ بيف  يتضح 
 الدراسة الحالية والدراسات السابقة يمكف تناوليا عمى النحو التالي:

  اتفقت عمى عدد مف األمور منيا : العبلقات اليرمية وتمسؾ القيادات بالصبلحيات وجمود
اليياكؿ التنظيمية الشبكية واالفتراضية ،  اليياكؿ التنظيمية والمركزية وغياب االستفادة مف

وقصور المعمومات الدورية المتجددة أي غياب عمميات إدارة المعرفة ، وضعؼ تنفيذ 
االبداع الوظيفي ، وقصور ثقافة الميزة التنافسية وغياب المناخ الوظيفي الداعـ ليا، 

الييكؿ التنظيمي عمى سير تأثير  وقصور اإلمكانات المالية والبنية االلكترونية المناسبة.
باإلضافة الى الحاجة لتفعيؿ آليات تمكف مف توفر المعمومات  اإلجراءات التنظيمية.
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المناسبة عف الفرص المتاحة والتي تحقؽ الميزة التنافسية وتطبيؽ تكنولوجيا إدارية تبسط 
تفعيؿ  وذلؾ يدعـ (، 8802اإلجراءات التنظيمية وذلؾ ما استنتجتو دراسة كؿ مف )زاىر،

عمميات إدارة المعرفة في بيئة تقنية تدعـ االبداع الوظيفي لتحقيؽ الميزة التنافسية في 
( 8802( و)السبلطيف،8806والذي توصمت إليو دراسة كؿ مف: )الخالدي، األداء الجامعي

 Nasruddinكما أكدت دراسة ) ،(8802و)النشمي والدعيس، (،8802،و)برادوغ،
,Ainin,Suhana,2014 عمى تطبيؽ عمميات إدارة المعرفة مف خبلؿ اإلدارة )

( 8802االلكترونية ، وربطت دراسة كؿ مف )الحوت وتوفيؽ وعبدالمطمب،
بيف تفعيؿ إدارة المعرفة وتحقيؽ (8802، )قوري،( 8802( ،و)احمد،8802و)إبراىيـ،

  .الجامعات لمميزة التنافسية في األداء
 :غالبية الدراسات السابقة التي اتبعت المنيج الوصفي  اتفقت الدراسة الحالية مع المنيج

( التي اتبعت المنيج الوصفي 8802التحميمي، واختفمت مع دراسة كؿ مف : )خاطر،
 ( التي طبقت المنيج الوصفي االرتباطي.8802المقارف ، ودراسة )برادوغ،

 ة لمتوصؿ الى األداة: اتفقت مع غالبية الدراسات البحثية التي استخدمت االستبانة كأدا
المعمومات العممية واالجابة عمى أسئمة الدراسة ، واختمفت مع دراسة كؿ مف 

( التي 8802( ، و)خاطر،8802( ، و)الحوت ،وتوفيؽ ، وعبدالمطمب،8800)السبلطيف،
( التي طبقت أسموب السيناريوىات، و)إبف 8802اتبع أسموب التحميؿ ، ودراسة )زاىر،

 حوث المقطعية.( طبؽ أسموب الب8804قفمة،
  مكاف التطبيؽ : اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة كؿ مف

( ،)السبلطيف ، Baslom,Tong,2019(، و)8802(،و)ىاشـ،8800)السبلطيف،
( في دولة التطبيؽ بالمممكة العربية السعودية ، أما باؽ الدراسات البحثية فمقد 8802

 جميورية مصر العربية واألردف، واليمف، والجزائر ، والسوداف، وماليزيا. تنوعت مابيف
  مجتمع الدراسة وعينتو: اتفقت الدراسة الحالية مع عدد مف الدراسات السابقة التي طبقت

( ، 8802(، و)ىاشـ،8802عمى أعضاء ىيئة التدريس مثؿ دراسة كؿ مف و)الدليمي،
( واختمفت عف دراسة كؿ مف 8808(، ، و)القطاونة ، 8802و)السبلطيف ،

( حيث اشتمؿ مجتمع الدراسة 8806(، و)الخالدي،8802(، و)إبراىيـ ،8802)حسيف،
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( فمقد Nasruddin ,Ainin,Suhana,2014عمى اإلدارييف بالجامعات، أما دراسة  )
 طبقت عمى الموظفيف في شركات مختمفة.

 يا: العبلقات اليرمية وتمسؾ توصمت نتائج الدراسات السابقة الى عدد مف النتائج من
القيادات بالصبلحيات وجمود اليياكؿ التنظيمية والمركزية وغياب االستفادة مف اليياكؿ 

دة أي غياب عمميات التنظيمية الشبكية واالفتراضية ، وقصور المعمومات الدورية المتجد
فسية وغياب ، وضعؼ تنفيذ االبداع الوظيفي ، وقصور ثقافة الميزة التناإدارة المعرفة

المناخ الوظيفي الداعـ ليا، وقصور اإلمكانات المالية والبنية االلكترونية المناسبة.تأثير 
الييكؿ التنظيمي عمى سير اإلجراءات التنظيمية. والحاجة الى تفعيؿ عمميات إدارة المعرفة 

ي.   وذلؾ في بيئة تقنية تدعـ االبداع الوظيفي لتحقيؽ الميزة التنافسية في األداء الجامع
يمكف االستفادة منو في الدراسة الحالية حيث يدعـ القياـ بيا ، ويفيد في تحديد محاور 

 االستبياف وعباراتو.
سواء في المنيج أو األداة ومكاف التطبيؽ والعينة تنوعت الدراسات السابقة إف  

كأداة  الحالية عنيا في أنو ستتبع المنيج الوصفي وستستخدـ االستبانة البحثوتختمؼ 
كميات جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمف ، حيث تـ ، وستطبؽ عمى بعض الميدانيةلمدراسة 

االستفادة مف نتائج الدراسات السابقة في صياغة مشكمة الدراسة واسئمتيا ، وفي تصميـ 
 االستبياف وتحميؿ النتائج التي تـ التوصؿ إلييا.

 وإجراءاتًا: البححمهًجية 

المنيج الوصفي ، والذي ييتـ بوصؼ  البحثاتبعت الباحثة في ىذه : البححمهًج 
عمميات إدارة المعرفة في كمية التربية  بعض لئلدارة االلكترونية في ضوءالجوانب المتنوعة 

لتشخيص بيئة بجامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمف مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس، 
، ثـ جمع المعمومات والبيانات ذات العبلقة وتصنيفيا وتنظيميا، والتعبير الكيفي عنيا، العمؿ 

الواقع ومف ثـ تحميؿ مايتـ التوصؿ إليو مف  بيدؼ الوصوؿ إلى استنتاجات تساىـ في فيـ 
رسائؿ الكتب و المف  تـ الرجوع الى عدد كما . (882ـ،ص0220نتائج )عبيدات وآخروف،

ـ،  0228منشورة في دوريات عممية محكمة )عودة وممكاوي، المقاالت لابحوث و العممية و ال
 .البحث كؿ مف اإلطار النظري وتصميـ أداة( لكتابة 086ص
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 :البحححدود 
 :فيما يمي البحثتتمثؿ حدود         

العربية جامعية االميرة نورة بنت عبدالرحمف ، الرياض، المممكة كمية التربية ، الحد المكاني:
 السعودية.

   .ىػ0220/0228العاـ الدراسي الحد الزماني: 
  :البحح أداة

 ، وتتضمف اآلتي:البحثتغطي محاور أسئمة استبانو صممت الباحثة           
 عمميات إدارة المعرفة بعض واقع واقع اإلدارة االلكترونية في ضوء 
  لمرشاقة التنظيمية لتحقيؽ الميزة التنافسيةالتحديات التي تواجو تطبيؽ اإلدارة االلكترونية 
  آليات تفعيؿ اإلدارة االلكترونية تطبيؽ اإلدارة االلكترونية لمرشاقة التنظيمية لتحقيؽ الميزة

 التنافسية 
(، 8804مف دراسة كؿ مف )ابف قفمة ، وتـ االستفادة  عند تصميـ اإلستبانة

( ، وذلؾ عند صياغة عبارات كؿ محور ، ومحور اآلليات تفعيؿ 8802ودراستي )السبلطيف،
اإلدارة االلكترونية تـ االستفادة مف متطمبات إدارة المعرفة وما ذكر في النموذج المقترح 

 ( .8802الدارة المعرفة التي ذكرت في بحثي )السبلطيف،
 داة: ثبات األ

( Internal Consistencyاالتساؽ الداخمي بيف بنود االستبياف ) طبؽ اختبار  
معامؿ ألفا كرونباخ  واستخرج( ، 06)وعددىا  البحثعمى عينة عشوائية ممثمة لمجتمع 

(Coefficient Alpha ( لبلتساؽ الداخمي )Isaac،Michael،1995،132 ألنو أكثر )
(، وىذه 8.22)  البحث الستبياف ألفا كرونباخكانت نتيجة فمبلئمة لطبيعة البيانات المتغيرة.  

 )الطريري النتيجة تمكف مف تطبيؽ األستبانة ألنيا مقبولة في العمـو اإلنسانية
 (.002ـ،ص0222،

 األداة:صدم 

إجراء التعديبلت قامت ب،ثـ  عمى عدد مف المحكميف ستبانةعرضت الباحثة  اإل        
 ، وبما يحقؽ اإلجابة عمى أسئمة الدراسة الحالية في ضوء مرئيات أغمب المحكميفالبلزمة 

 التي سبؽ اإلشارة إلييا ، ويمكف مف تحقيؽ أىدافيا بطريقة بحثية موضوعية .
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 صدم االتشام الداخلي لألداة:

( بيف درجات كؿ مفردة والدرجة الكمية لمحاور Pearsonمعامؿ بيرسوف )استخرج            
حيث (، Internal Consistencyلحساب االتساؽ الداخمي بيف بنود االستبياف )االستبياف 

 :والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ ،  البحث( مف عينة 06تـ التطبيؽ عمى )
 (4جذٔل سلى )

 يؼبيم بٛشسٌٕ نًحبٔس االستبٛبٌ

                              4.44** دانت ػُذ يستٕٖ دالنت                        4.44دانت ػُذ يستٕٖ دالنت  *
مفردات األداة والدرجة الكمية مرتفعة ودالة  معامبلت االرتباط البينية بيفيتضح أف  

 .محاور االستبياف( ل8.82و 8.80عند مستوى )
الكميات اإلنسانية والعممية في جامعة االميرة   البحثيشتمؿ مجتمع  :البححجمتنع 

 نورة بنت عبدالرحمف وعددىا تسع كميات.
الحالية عمى كميات جامعة األميرة نورة بنت عبد  البحثستقتصر عينة  :البححعيهة 

دارة األعماؿ، والمغات والترجمة، والتصاميـ  الرحمف في منطقة الرياض  التالية: التربية،  وا 
( كميات 2والفنوف والخدمة االجتماعية وعمـو الحاسب وتقنية المعمومات، أي ستة مف )

تـ اختيار عينة عشوائية مف أعضاء ، و البحث%(مف مجتمع 44.2إنسانية وعممية وتمثؿ )
( عضو ىيئة تدريس مف مجتمع العينة 84(%( وتمثؿ 10ىيئة التدريس السعوديات بنسة )

 (.824البالغ )
تـ تحميؿ بيانات البحث باستخداـ عدد مف األساليب : أساليب املعاجلة اإلحصائية

ثـ تـ حساب المدى  .البحث(لتحميؿ بيانات SPSSبرنامج ) اإلحصائية المناسبة باالستعانة
(، ثـ تقسيمو عمى أكبر قيمة في المقياس 8=0-6بطرح الحد األعمى مف الحد األدنى )

(؛ وذلؾ 0(، وبعد ذلؾ جرت إضافة ىذه القيمة إلى أقّؿ قيمة في المقياس )8.2= 8/6)
 لتحديد الحد األعمى ليذه الفئة، وىكذا أصبح طوؿ الفئات كما ىو موضح فيما يمي:

يؼبيم استببط  انًحبٔس

 بٛشسٌٕ

 *4.64  فٙ ضٕء بؼض ػًهٛبث إداسة انًؼشفتٔالغ ا٠داسة االنكتشَٔٛت  .4

انتحذٚبث انتٙ تٕاجّ تطبٛك ا٠داسة االنكتشَٔٛت نهششبلت انتُظًٛٛت  .4

 نتحمٛك انًٛضة انتُبفسٛت 

4.64* 

آنٛبث تفؼٛم ا٠داسة االنكتشَٔٛت تطبٛك ا٠داسة االنكتشَٔٛت نهششبلت  .4

 انتُظًٛٛت نتحمٛك انًٛضة انتُبفسٛت 

4.64** 
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  يمّثؿ درجة استجابة )غير موافؽ( نحو كؿ عبارة باختبلؼ المحور المراد  0.4إلى  0مف
 قياسو.

  يمّثؿ درجة استجابة )محايد( نحو كؿ عبارة باختبلؼ المحور المراد  8.6إلى  0.2مف
 قياسو.

  يمّثؿ درجة استجابة )موافؽ( نحو كؿ عبارة باختبلؼ المحور المراد  6إلى  8.2مف
  قياسو.
لبلستفادة مما سبؽ في تفسير النتائج التي تـ التوصؿ إلييا في كؿ محور مف  وذلؾ
 .البحثمحاور 

 :عرضًا ومهاقشتًا البححرابعًا  نتائج 

في كمية  البحثقامت الباحثة بتوزيع االستبياف عمى عينة   :البححوصف عيهة أوال  
التربية بجامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمف بمدينة الرياض في المممكة العربية السعودية  ، 

 : البحثوالجدوؿ التالي يصؼ عينة 
 (4جذٔل سلى )

 نالستبٛبٌ انبحثٔصف ػُٛت 

 يتضح مف الجدوؿ السابؽ التالي:
 %( .22تحمؿ درجة أستاذ مساعد ) البحثأف أعمى نسبة مف عينة  .0
 %(.24لدييا عشر سنة خبرة فأكثر بنسبة ) البحثغالبية عينة إف  .8
لـ تحصؿ عمى أي دورة تدريبية في مجاؿ إدارة  البحث%( مف عينة 28أف نسبة ) .6

 المعرفة.
 

 انبشايج انتذسٚبٛتفٙ يجبل إداسة انًؼشفت سُٕاث انخبشة انذسجت انؼهًٛت

 % انؼذد % انفتشة % انذسجت

 %24 صفش %2 4ألم يٍ  44 أستبر

أستبر 

 يشبسن

 %44 4ألم يٍ - 4 4 44ألم يٍ -4 46

استبر 

 يسبػذ

 %44 44ألم يٍ-4 %46 فأكثش 44 22

 %4 فأكثش44    
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، التدريبية في مجاؿ إدارة المعرفةنتوصؿ أف سنوات الخبرة ال تتفؽ مع عدد البرامج   
، وذلؾ يدؿ عمى تفضيميـ فيناؾ قصور في التحاؽ منسوبي الكميات ببرامج إدارة المعرفة 

لبللتحاؽ بالبرامج المتخصصة في مجاليـ األكاديمي حتى يمكف االستفادة منيا في مجاؿ 
الترقية حيث نصت لوائح وأنظمة التعميـ العالي التحاؽ بالبرامج التدريبية بمجاؿ التخصص 

تائج مع ما (، وينعكس ذلؾ سمبيًا عمى األداء ، وتتفؽ ىذه الن888،ص8802)وزارة التعميـ،
(، 8802(، و)النشمي والدعيس،8802توصمت إليو دراسة كؿ مف : )السبلطيف،

دراؾ العامميف لدور 8802و)الحوت،وتوفيؽ، وعبدالمطمب، ( حيث أكدت عمى قصور وعي وا 
إدارة المعرفة ، والحاجة الى التحوؿ الى اقتصاد المعرفة القائـ عمى إدارة المعرفة ، ودراسة 

(Nasruddin ,Ainin,Suhana,2014 التي اكدت عمى أىمية التدريب عمى اإلدارة )
  االلكترونية في مجاؿ تفعيؿ عمميات إدارة المعرفة.

 يف ضوء بعض عنليات إدارة املعرفةما واقع اإلدارة االلهرتونية االول  البححثانيا اإلجابة على سؤال 

  :مو وجًة نظر أعضاء ييئة التدريص

عمميات إدارة المعرفة مف وجية بعض واقع اإلدارة االلكترونية في ضوء لمتعرؼ 
، وتوصمت المحور لعبارات التحاليؿ اإلحصائية البلزمة  طبقت نظر أعضاء ىيئة التدريس 

 لمنتائج التالية:
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 (4جذٔل سلى )

 فٙ ضٕء بؼض ػًهٛبث إداسة انًؼشفتٔالغ ٔالغ ا٠داسة االنكتشَٔٛت 

 يحبٚذ يٕافك انؼببساث
غٛشيٕا

 فك

انًتٕ

 سظ

 االَحشاف

 انًؼٛبس٘

جبيؼت تمهٛص سفض بؼض لبئذاث ان .1

 .ا٠جشاءاث انتُظًٛٛت
44% 46% 2% 4.4 4.4 

اشتشاط انتٕثٛك انٕسلٙ نالجشاء  .2

 َٛت يٍ غبنبٛت انٕحذاث ا٠داسٚت.االنكتشٔ
22% 44% 44% 4.4 4.4 

يحذٔدٚت تمبم انمٛبداث ا٠داسٚت  .3

انششٛمت انًحممت ا٠جشاءاث االنكتشَٔٛت 

 نهًٛضة انتُبفسٛت.

24% 22% 46% 4.4 4.4 

صؼٕبت تؼضٚض ثمت انًُسٕبٍٛ ببنمٛبدة  .4

انجبيؼٛت ببالحتشاو انًتببدل الَٓى يٍ ٚحمك 

 انًٛضة انتُبفسٛت.

22% 24% 4% 4.2 4.6 

يحذٔدٚت تمبم يشبسكت انًٕظفٍٛ  .5

انًؼشفت انٕظٛفٛت إنكتشَٔٛبً بًختهف 

 انًستٕٚبث انتُظًٛٛت.

22% 24% 4% 4.2 4.6 

سفض بؼض انمٛبداث تخفٛض  .6

انًستٕٚبث انتُظًٛٛت بًب ٚسًح بسٕٓنت 

 تذفك انًؼهٕيبث إنكتشَٔٛبً.

24% 46% 42% 4.4 4.4 

يحذٔدٚت فؼبنٛت انمبػذة انًؼشفٛت  .7

االنكتشَٔٛت انتٙ تشبظ يُسٕبٙ انجبيؼت 

 نشفض يشبسكت انًؼشفت انٕظٛفٛت..

42% 46% 44% 4.42 4.4 

ا٠جشاءاث انتُظًٛٛت ٚحذ يٍ لصٕس  .8

يشبسكت انًستٕٚبث انتُظًٛٛت انًؼشفت 

 انالصيت.

46% 44% 44% 4.4 4.4 

انًُظ انبٛشٔلشاطٙ ٚحذ يٍ تذفك   .9

 نهًؼشفت بٍٛ ٔحذاث انتُظٛى.
46% 46% 4% 4.4 4.6 

يحذٔدٚت فؼبنٛت انشبكت االنكتشَٔٛت انتٙ  .11

تشبظ كبفت يستٕٚبث انًُظٕيت انجبيؼٛت 

 انًؼشفت. نشفض يشبسكت

24% 22% 4% 4.2 4.6 

غٛبة انمٛبدة انذًٚمشاطٛت انتٙ تشبسن  .11

 إنكتشَٔٛبً اٜخشٍٚ ػُذ صُبػت انمشاساث
46% 24% 46% 4.4 4.44 

      4.4انًتٕسظ انحسببٙ انؼبو= 
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 نستنتج مف الجدوؿ السابؽ التالي:  
 نسبة " عمى  التنظيمية.رفض بعض قائدات الجامعة تقميص اإلجراءات :" العبارة حصمت

 ، وىذا يؤكد التمسؾ بالممارسات البيروقراطية والخوؼ مف التغيير. %(08موافقة )
 ( مف عينة الدراسة عمى محدودية فعالية الشبكة االلكترونية التي تربط كافة 20أكدت )%

 مستويات المنظومة الجامعية لرفض مشاركة المعرفة.
 (مف عينةالدراسة عمى عدد22اتفقت)% مف األمور وىي:"اشتراط التوثيؽ الورقي لبلجراء

االلكترونية مف غالبية الوحدات اإلدارية                   "، و"صعوبة تعزيز ثقة 
المنسوبيف بالقيادة الجامعية باالحتراـ المتبادؿ النيـ مف يحقؽ الميزة التنافسية "،و" 

رونيًا بمختمؼ المستويات محدودية تقبؿ مشاركة الموظفيف المعرفة الوظيفية إلكت
 التنظيمية".

 ( مف عينة الدراسة وافقت عمى :" رفض بعض القيادات تخفيض المستويات 28نسبة )%
التنظيمية بما يسمح بسيولة تدفؽ المعمومات إلكترونيًا "،و" محدودية تقبؿ القيادات 

 اإلدارية اإلجراءات االلكترونية الرشيقة المحققة لمميزة التنافسية.".
 ( وىو أعمى متوسط حسابي في ىذا المحور8.0متوسط حسابي )ققت العبارة السابقة ح 

 .البحثوىو يمثؿ موافقة عينة 
  صعوبة تعزيز ثقة  " عمى التوالي:( وىي 8.2عمى متوسط حسابي ) اآلتية تحققت العبار

المنسوبيف بالقيادة الجامعية باالحتراـ المتبادؿ النيـ مف يحقؽ الميزة التنافسية.، 
محدودية تقبؿ مشاركة الموظفيف المعرفة الوظيفية إلكترونيًا بمختمؼ المستويات التنظيمية 

مشاركة ،محدودية فعالية القاعدة المعرفية االلكترونية التي تربط منسوبي الجامعة لرفض 
المعرفة الوظيفية. ،محدودية فعالية الشبكة االلكترونية التي تربط كافة مستويات 

وىي تقع في مدى الموافقة الجابات عينة  "المنظومة الجامعية لرفض مشاركة المعرفة.
 ..البحث

 ( ويقع في مدى المحايد الجابات 8.6 -8.8حصمت العبارات الباقية عمى مدى ما بيف )
 .البحثعينة 
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نتوصؿ مما سبؽ اتفاؽ النتائج المتوصؿ إلييا مع ما توصمت إليو دراسة كؿ مف   
(،  و)الدليمي، 8802(،و)قوري،8802(،و)الحوت وتوفيؽ وعبدالمطب، 8802)السبلطيف،

(، قصور في تطبيؽ عمميات إدارة المعرفة وعدـ تكامميا ، وضعؼ التكامؿ بيف 8802
التنظيمية الداعمة الدارة المعرفة ، وضعؼ إدراؾ  األنشطة الجامعية ، قصور في الثقافة

أعضاء ىيئة التدريس بمفاىيـ اكتساب المعرفة ، ونتيجة لقصور القيادة الجامعية جعؿ 
المعرفة المتبادلة تتاح وفقًا لرغبات االفرادة ، وانعداـ الذاكرة التنظيمية الشاممة، عدـ منح 

بدعـ روح الفريؽ ، وما توصمت إليو دراسة صبلحيات لمقيادات الوسطة ، وغياب االىتماـ 
(Nasruddin ,Ainin,Suhana,2014 مف محدودية خبرة القيادات في تطبيؽ عمميات )

إدارة المعرفة مف خبلؿ اإلدارة االلكترونية لتحقيؽ الميزة التنافسية حيث يتطمب ذلؾ تدريب 
المركزي وقصور في  ( التي توصمت الى سيادة النمط التسمطي8802محدد، ودراسة )زاىر،

 االستفادة مف اإلدارة اإللكترونية في تطبيؽ عمميات إدارة المعرفة بالجامعات السعودية.
ما التحديات اليت تواجٌ تطبيل اإلدارة االلهرتونية للرشاقة الجاى  البححثالجًا اإلجابة على سؤال    

 التدريص :ء ييئة التهظينية لتحكيل امليزة التهافشية مو وجًة نظر أعضا

لمتعرؼ عمى التحديات التي تواجو تطبيؽ اإلدارة االلكترونية لمرشاقة التنظيمية  
لتحقيؽ الميزة التنافسية مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس ، استخدـ البرنامج االحصائي 

(spss:لتنفيذ التحاليؿ اإلحصائية البلزمة لعبارات المحور ، وتوصمت لمنتائج التالية ) 
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 (2سلى ) جذٔل

 انتحذٚبث انتٙ تٕاجّ تطبٛك ا٠داسة االنكتشَٔٛت نهششبلت انتُظًٛٛت نتحمٛك انًٛضة انتُبفسٛت

 يحبٚذ يٕافك انؼببساث
غٛشيٕا

 فك
 انًتٕسظ

االَحشاف 
 انًؼٛبس٘

صؼٕبت تكٛٛف إداسة انًؼشفت ببنبٛئت  .1
 انتُظًٛٛت نتحمٛك انًٛضة انتُبفسٛت

42% 44% 22% 4.4 4.4 

ا٠جشاءاث انتُظًٛٛت انتٙ تحذ لصٕس  .2
انًشبسكت االنكتشَٔٛت نهًؼشفت 

 انتُظًٛٛت
24% 44% 4% 4.4 4.64 

استفبع تكهفت انمٕٖ انبششٚت انالصيت  .3
 نتطبٛك انششبلت انتُظًٛٛت

44% 24% 42% 4.42 4.4 

تصًٛى لبػذة يؼشفٛت  صؼٕبت .4
إنكتشَٔٛت نًُسٕبٙ انجبيؼت تًكٍ يٍ 

 تذفك انًؼشفت تحمٛمبً نًٛضة تُبفسٛت
46% 44% 44% 4.4 4.4 

استفبع تكهفت تٕفٛش بٛئت تمُٛت نالداسة  .5
 االنكتشَٔٛت

46% 24% 46% 4.4 4.44 

صؼٕبت تكٛٛف إداسة انًؼشفت نذػى  .6
 االداسة االنكتشَٔٛت

42% 44% 22% 4.4 4.44 

صؼٕبت تفؼٛم اٞداء ا٠داس٘ انتمُٙ فٙ  .7
 جًغ انًؼشفت نتصُٛفٓب  إنكتشَٔٛبً.

22% 24% 46% 4.4 4.42 

يحذٔدٚت دٔس اداسة انًؼشفت فٙ تمهٛم  .8
انًٓبو انٕظٛفٛت  نتحمٛك انششبلت 

 انتُظًٛٛت
44% 44% 46% 4.46 4.4 

نتحمٛك انًٛضة  صؼٕبت تٕظٛف انًؼشفت .9
 انتُبفسٛت نسٛبدة انًُظ انبٛشٔلشاطٙ..

44% 24% 44% 4.42 4.4 

غٛبة انٕػٙ بًفٕٓو انتُبفسٛت انز٘  .11
ٚذػى تفشد انبشايج اٞكبدًٚٛت فٙ سٕق 

 انًستفٛذٍٚ.
44% 62% 2% 4.4 4.4 

انًُبخ انٕظٛفٙ انًسبػذ  صؼٕبت تٕفٛش .11
نتذٔٚش انًؼشفت انكتشَٔٛبً بشفبفٛت 

 نتحمٛك يٛضة تُبفسٛت ببٞداء.
64% 44% 4% 4.4 4.64 

صؼٕبت تفؼٛم اٞداء ا٠داس٘ انتمُٙ فٙ  .12
جًغ انًؼشفت إنكتشَٔٛبً نتحمٛك يٛضة 

 تُبفسٛت.
24% 22% 4% 4.2 4.64 

انتكهفت انًبدٚت نتصًٛى لبػذة يؼشفٛت  .13
إنكتشَٔٛت تًكٍ يٍ َشش انًؼشفت نذػى 

 انششبلت انُظًٛٛت.
22% 44% 44% 4.4 4.44 

صؼٕبت تٕفٛش يُبخ ٚسٕدِ انًسؤٔنٛت  .14
انًشتشكت يغ تًكٍ انًُظ 

 انبٛشٔلشاطٙ.
22% 46% 44% 4.4 4.4 

انًتكٛفت يغ ا٠جشاءاث  غٛبة انحٕكًت .15
االنكتشَٔٛت انًحممت نهششبلت 

 انتُظًٛٛت.
44% 46% 44% 4.2 4.44 

صؼٕبت بُبء ػاللبث يجتًؼٛت  .16
إنكتشَٔٛبً نتحمٛك انًٛضة انتُبفسٛت فٙ 

 بٛئت تُظًٛٛت ْشيٛت.
62% 42% 44% 4.4 4.4 

لصٕس انتٕاصم انشبكٙ االنكتشَٔٙ  .17
يًب  بٍٛ كبفت انًستٕٚبث اانتُظًٛٛت

 ٚؼٛك تذفك انًؼشفت .
46% 46% 4% 4.4 4.64 

      4.4انًتٕسظ انحسببٙ انؼبو =
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 :الى النتائج التالية مف الجدوؿ السابؽنتوصؿ   
  ":صعوبة بناء عبلقات مجتمعية إلكترونيًا لتحقيؽ الميزة التنافسية في بيئة حصمت العبارة

 %( 42" عمى نسبة موافقة )تنظيمية ىرمية. 
  ( عمى العبارة " صعوبة توفير المناخ الوظيفي المساعد 48بنسبة ) البحثوافقت عينة%

 لتدوير المعرفة الكترونيًا بشفافية لتحقيؽ ميزة تنافسية باألداء ".
  عمى العبارتيف " صعوبة توفير المناخ الوظيفي المساعد لتدوير  البحثاتفقت عينة

المعرفة الكترونيًا بشفافية لتحقيؽ ميزة تنافسية باألداء ،صعوبة بناء عبلقات مجتمعية 
( يقع 8.2إلكترونيًا لتحقيؽ الميزة التنافسية في بيئة تنظيمية ىرمية" بمتوسط حسابي )

         في مدى الموافقة.                  
  غياب الحوكمة المتكيفة مع اإلجراءات االلكترونية المحققة عمى البحثوافقت عينة "

 ( أي الموافقة عمى ذلؾ.8.2%(.ومتوسط حسابي )28بنسبة ) لمرشاقة التنظيمية."
 ( عمى غياب الحوكمة المتكيفة مع اإلجراءات االلكترونية المحققة 28وافقت نسبة )%

 لمرشاقة التنظيمية.
 ( مف إجابات عينة الدراسة لتؤكد عمى صعوبة تفعيؿ األداء اإلداري 20نسبة ) أتت%

 التقني في جمع المعرفة إلكترونيًا لتحقيؽ ميزة تنافسية.
 ( مف عينة الدراسة عمى " صعوبة تفعيؿ األداء اإلداري التقني في جمع 22أكدت نسبة )%

صميـ قاعدة معرفية إلكترونية تمكف مف المعرفة لتصنيفيا  إلكترونيًا"،و" التكمفة المادية لت
نشر المعرفة لدعـ الرشاقة النظيمية "،و" صعوبة توفير مناخ يسوده المسؤولية المشتركة 

 مع تمكف النمط البيروقراطي.".
 ( ويقع في مدى المحايد الجابات 8.6- 0.0حصمت العبارات الباقية عمى مدى ما بيف )

 .البحثعينة 
،  (8802مف )زاىر، المتوصؿ إلييا مع ما توصمت إليو دراسة كؿالنتائج تتفؽ       

 ,Baslom،و)( 8804(، و)أبف قفمة ، 8802، و)ىاشـ،  (8802و)النشمي والدعيس،
Tong ,2019)،،اتفقت ( 8802، و)القحطاني، (8800( و)مسمـ،وأبوسميـ،8800و)الفقيو

عمى عدد مف التحديات التي تواجو مؤسسات التعميـ العالي السعودية منيا : العبلقات 
اليرمية وتمسؾ القيادات بالصبلحيات وجمود اليياكؿ التنظيمية والمركزية وغياب االستفادة 
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مف اليياكؿ التنظيمية الشبكية واالفتراضية ، وقصور المعمومات الدورية المتجددة أي غياب 
، وغياب المرونة والقدرة عمى تكييؼ ات إدارة المعرفة ، وضعؼ تنفيذ االبداع الوظيفيعممي

، وقصور ثقافة الميزة التنافسية وغياب المناخ  المؤسسات التربوية مع المتغييرات المختمفة
، وقصور ، والمشجع عمى استخداـ اإلدارة االلكترونية في انجاز العمؿالوظيفي الداعـ ليا

عاقة اإلبداع التنظيمي.المالية والبنية االلكترونية المناسبةاإلمكانات  كما اكدت دراسة  ، وا 
( المطبقة في المممكة العربية السعودية عمى أىمية نشر ثقافة الميزة 8802)ىاشـ ،

التنافسية بيف منسوبي الجامعة وتعزيز المناخ التنظيمي الداعـ ليا ، مما يوضح أف ىناؾ 
( 8802الجامعات السعودية، واتفقت مع ذلؾ نتائج دراسة )السبلطيف،قصور في ىذا الجانب ب

التي حددت جممة مف التحديات التي تواجو الجامعات السعودية منيا: عدـ تطبيؽ إدارة 
المعرفة ، وقصور في الثقافة الداعمة ليا ، وقصور تبادؿ القيادات الجامعية لممعرفة 

ية المستدامة ، وضعؼ إدراؾ أعضاء ىيئة التدريس الوظيفية مما يعيؽ تحقيؽ الميزة التنافس
لمفاىيـ اكتساب المعرفة مما يدؿ عمى قصور البرامج التدريبية المتخصصة في ذلؾ ، ويتفؽ 

( حوؿ سيادة النمط البيروقراطي المركزي في 8802ذلؾ مع ما وصمت إليو دراسة )زاىر،
 ات سوؽ العمؿ.مؤسسات التعميـ العالي السعودي، وقصور في تمبية احتياج

ما آليات تطبيل اإلدارة االلهرتونية للرشاقة التهظينية الجالح  البححرابعًا اإلجابة على سؤال 

 و وجًة نظر أعضاء ييئة التدريص :لتحكيل امليزة التهافشية م

لمتعرؼ عمى آليات تطبيؽ اإلدارة االلكترونية لمرشاقة التنظيمية لتحقيؽ الميزة  
التنافسية مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس ، تـ تطبيؽ  المعالجات اإلحصائية البلزمة 

 لعبارات المحور ، وتوصمت لمنتائج التالية:
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 (4جذٔل سلى )

 انتُظًٛٛت نتحمٛك انًٛضة انتُبفسٛتآنٛبث تطبٛك ا٠داسة االنكتشَٔٛت نهششبلت 

االَحشاف  انًتٕسظ غٛشيٕافك يحبٚذ يٕافك انؼببساث

 انًؼٛبس٘

نتحمٛك انششبلت انتحسٍٛ انًستًش نٟداء  .1

 انتُظًٛٛت بًٛكُت  ا٠جشاءاث انتُظًٛٛت.

44% 2% 2% 4.4 4.22 

تفؼٛم انمٛى انتُظًٛٛت انتشبسكٛت انتببدنٛت  .2

نًُسٕبٙ انجبيؼٛت نتحمٛك انًٛضة 

 انتُبفسٛت فٙ اٞداء انتُظًٛٙ.    

44% 2% 4% 4.4 4.6 

االستجببت انسشٚؼت نشضب انًستفٛذٍٚ بفتح  .3

بشايج تسذ احتٛبجبتٓى انًتجذدة بًب ٚذػى 

 انتُبفسٛت .

44% 4% 2% 4.4 4.4 

ببنمٛبدة انجبيؼٛت ػٍ تؼضٚض ثمت انًُسٕبٍٛ .4

طشٚك االحتشاو انًتببدل الَٓى يٍ ٚحمك 

 انًٛضة انتُبفسٛت نبٛئت انؼًم..

44% 44% - 4.4 4.4 

تصًٛى لبػذة يؼشفٛت إنكتشَٔٛت يتبحت  .5

نكبفت يُسٕبٙ انجبيؼت تًكٍ يٍ تذفك 

 انًؼشفت نتحمٛك انًٛضة انتُبفسٛت.

44% 4% 2% 4.4 4.4 

سبظ كبفت يستٕٚبث انًُظٕيت انجبيؼٛت  .6

بشبكت اتصبل راث تمُٛت إنكتشَٔٛت  

 نًشبسكت انًؼشفت دػًب نهتُبفسٛت.     

42% 44% 2% 4.4 4.44 

إٚجبد يُبخ ٚسٕدِ انًسؤٔنٛت انًشتشكت  .7

نتحمٛك أْذاف انًُظًت انتُبفسٛت ببنتحٕل 

 انٗ انتُظٛى انشبكٙ.  

42% 4% 4% 4.4 4.6 

لبػذة يؼشفٛت إنكتشَٔٛت يتبحت  تصًٛى .8

نكبفت يُسٕبٙ انجبيؼت تًكٍ يٍ تذفك 

 انًؼشفت تحمٛمبً نًٛضة تُبفسٛت. 

42% 44% 2% 4.4 4.4 

تفؼٛم انمٛى انتُظًٛٛت انتشبسكٛت انتببدنٛت  .9

نذٖ يُسٕبٙ انجبيؼت تحمٛمب نًٛضة 

 تُبفسٛت ببالداء                    

42% 44% 2% 4.4 4.4 

إثشاء يكبَت أػضبء ْٛئت انتذسٚس تحمٛمبُ  .11

نهًٛضة انتُبفسٛت ببنًٕاسد انبششٚت 

 انًبذػت.

42% 44% 2% 4.4 4.4 

سبظ كبفت يستٕٚبث انًُظٕيت انجبيؼٛت  .11

بشبكت اتصبل راث تمُٛت إنكتشَٔٛت تذػى 

 انتحٕل االداس٘ انشلًٙ.                                 

42% 44% 2% 4.4 4.4 

انتٕاصم انشبكٙ االنكتشَٔٙ بٍٛ كبفت  .12

انًستٕٚبث اانتُظًٛٛت نذػى تذفك انًؼشفت 

نًشبسكتٓب نتحمٛك انًٛضة انتُبفسٛت فٙ 

 اٞداء                                    

42% 44% 2% 4.4 4.4 

دػى يشبسكت انمٛبدة انذًٚمشاطٛت  .13

 نٝخشٍٚ انًؼشفت انٕظٛفٛت االنكتشَٔٛبً 

 نتحمٛك انًٛضة انتُبفسٛت.        

42% 46% - 4.4 4.2 

تصًٛى لبػذة يؼشفٛت إنكتشَٔٛت تًكٍ يٍ  .14

 َشش انًؼشفت نذػى انششبلت انُظًٛٛت.

44% 44% 4% 4.4 4.64 
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دػى يُبخ ٚسٕدِ انًسؤٔنٛت انًشتشكت  .15

نتحمٛك أْذاف انًُظًت انششٛمت سؼٛبً 

 نهًتُبفسٛت.                         

44% 44% 4% 4.4 4.64 

تٕظٛف انشصٛذ انًؼشفٙ انًتجذد نتحمٛك  .16

انًٛضة انتُبفسٛت ببنبشايج ٔانخذيبث 

 انجبيؼٛت.                                  

44% 46% 2% 4.4 4.4 

تُٕع انبشايج استجببت نشغبت انًستفٛذٍٚ  .17

ٔتحمٛمبً نهًٛضة انتُبفسٛت فٙ ضٕء بؼض 

 ػًهٛبث إداسة انًؼشفت.

44% 46% 2% 4.4 4.44 

تفشد انبشايج اٞكبدًٚٛت فٙ سٕق  .18

انًستفٛذٍٚ نتحمٛك انًٛضة انتُبفسٛت بذػى 

 ػًهٛبث إداسة انًؼشفت.

44% 46% 2% 4.4 4.44 

االستمبء ببنبُٛت انتمُٛت  تحمٛمبً نهًٛضة  .19

انتُبفسٛت فٙ يجبل يشبسكت انًؼشفت 

 إنكتشَٔٛبً.  

44% 46% 2% 4.4 4.44 

تٕفٛش انًُبخ انٕظٛفٙ انًسبػذ نتذٔٚش  .21

انًؼشفت انكتشَٔٛبً بشفبفٛت نتحمٛك يٛضة 

 تُبفسٛت ببٞداء  .                     

46% 44% 2% 4.4 4.4 

تٕفٛش انًُبخ انٕظٛفٙ انًسبػذ ػهٗ  .21

تذٔٚش انًؼشفت انكتشَٔٛبً بشفبفٛت فٙ ضٕء 

 آنٛبث ػًهٛبث إداسة انًؼشفت .

46% 46% 4% 4.4 4.6 

انشد االنكتشَٔٛت ببنتغزٚت انشاجؼت الداء  .22

كم فشد نذػى انششبلت انتُظًٛٛت انًحممت 

 نهًٛضة انتُبفسٛت فٙ اٞداء.

44% 44% 4% 4.6 4.62 

تفؼٛم اٞداء ا٠داس٘ انتمُٙ فٙ جًغ  .23

انًؼشفت بتصُٛفٓب  إنكتشَٔٛبً نتكٛٛفٓب 

 نتحمٛك انًٛضة انتُبفسٛت ببٞداء.    

44% 42% 2% 4.4 4.6 

تًكٍٛ انًٕظفٍٛ يٍ خالل ػًهٛبث  .24

انًشبسكت إنكتشَٔٛبً بًختهف انًستٕٚبث 

 انتُظًٛٛت نتحمٛك بٛئت إداسٚت سلًٛت..

44% 42% 2% 4.4 4.6 

تفؼٛم اٞداء ا٠داس٘ انتمُٙ فٙ جًغ  .25

انًؼشفت نتصُٛفٓب  إنكتشَٔٛب نتٕفٛش 

 انًؼهٕيبث التخبر لشاساث سشٛذة .

44% 42% 2% 4.4 4.6 

انمٛبدة انتفبػهٛت االنكتشَٔٛت انتٙ دػى   .26

تطٕس انؼاللبث ا٠َسبَٛت بًب ٚذػى تحمٛك 

 انًٛضة انتُبفسٛت.

44% 42% 2% 4.4 4.6 

سبظ كبفت يستٕٚبث انًُظٕيت انجبيؼٛت  .27

بشبكت راث تمُٛت إنكتشَٔٛت  نًشبسكت 

 انًؼشفت تحمٛمبً الْذاف االداسة االنكتشَٔٛت.

44% 42% 2% 4.4 4.4 

بُبء انؼاللبث انًجتًؼٛت إنكتشَٔٛبً نتحمٛك  .28

انًٛضة انتُبفسٛت فٙ سذ احتٛبجبث انًجتًغ 

               . 

64% 42% 4% 4.6 4.64 

تٕلغ سغببث انًستفٛذٍٚ نهؼًم ػهٙ تهبٛت  .29

احتٛبجبتٓى بسشػت بًب ٚحمك انًٛضة 

انتُبفسٛت فٙ ضٕء بؼض ػًهٛبث إداسة 

64% 44% 2% 4.6 4.6 
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 انًؼشفت.

بُبء انؼاللبث انًجتًؼٛت إنكتشَٔٛبً نتحمٛك  .31

انًٛضة انتُبفسٛت نخذيت انًجتًغ بذػى يٍ 

 ػًهٛبث إداسة انًؼشفت.

64% 44% 2% 4.6 4.6 

تحذٚذ آنٛبث نتفؼٛم انًسبءنت نذػى  .31

انتُبفسٛت انُبتجت ػٍ ػًهٛبث إداسة 

 انًؼشفت إنكتشَٔٛبً.

64% 44% 2% 4.6 4.6 

االستمبء ببنبُٛت انتمُٛت  فٙ يجبل يشبسكت  .32

انًؼشفت نهتحٕل االداس٘ انشلًٙ نتحمٛك 

 انًٛضة انتُبفسٛت فٙ االداء.     

64% 44% 2% 4.6 4.4 

تًكٍٛ انًٕظفٍٛ بًختهف انًستٕٚبث  .33

انتُظًٛٛت يٍ يشبسكت انًؼشفت انٕظٛفٛت 

 إنكتشَٔٛبً نتحمٛك انًٛضة انتُبفسٛت.

64% 44% 2% 4.6 4.6 

تسؼٗ اداسة انًؼشفت نتحمٛك انًٛضة  .34

 انتُبفسٛت ػٍ طشٚك االداسة االنكتشَٔٛت.                      

64% 44% 2% 4.6 4.6 

تسؼٗ االداسة االنكتشَٔٛت انٗ  تطٕس  .35

انؼاللبث ا٠َسبَٛت  ببستخذاو انٕسبئم 

انتمُٛت انًختهفت نتطبٛك ػًهٛبث إداسة 

 انًؼشفت.

64% 44% 2% 4.6 4.6 

إػبدة ْٛكهت ا٠جشاءاث االنكتشَٔٛت فٙ  .36

ضٕء انحٕكًت نتحمٛك انششبلت 

 انتُظًٛٛت.

62% 44% 4% 4.6 4.4 

تخفٛض انًستٕٚبث انتُظًٛٛت نتسٓٛم  .37

تذفك انًؼهٕيبث إنكتشَٔٛبً نتحمٛك يٛضة 

 تُبفسٛت بب٠جشاءاث انششٛمت.        

62% 44% 2% 4.6 4.6 

دػى انًشبسكت االنكتشَٔٛت بتٕفٛش انمٛبدة  .38

انذًٚمشاطٛت انتٙ تطبك ا٠داسة 

 االنكتشَٔٛت نتحمٛك انًٛضة انتُبفسٛت .

64% 46% 2% 4.6 4.6 

تخفٛض انًستٕٚبث انتُظًٛٛت بًب ٚسًح  .39

بسٕٓنت تذفك انًؼهٕيبث إنكتشَٔٛبً بًب 

 ٚذػى انتحٕل االداس٘ انشلًٙ.

64% 44% 4% 4.4 4.4 

فشٚك يتُٕع انتخصصبث ٚتضًٍ تٕفٛش  .41

يبشيجٍٛ نتفؼٛم ػًهٛبث إداسة انًؼشفت 

االنكتشَٔٛت بكفبءة نتحمٛك انًٛضة 

 انتُبفسٛت.

46% 24% 2% 4.4 4.6 

      4.44انًتٕسظ انحسببٙ انؼبو=

 :نستنتج مف الجدوؿ السابؽ التالي          
  حصمت العبارة:" التحسيف المستمر لؤلداء  لتحقيؽ الرشاقة التنظيمية بميكنة  اإلجراءات

 %( 28التنظيمية. " عمى نسبة موافقة )
 حققت العبارتاف :" التحسيف المستمر لؤلداء  لتحقيؽ الرشاقة التنظيمية بميكنة  

اإلجراءات التنظيمية.، تعزيز ثقة المنسوبيف بالقيادة الجامعية عف طريؽ االحتراـ المتبادؿ 
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( وىو األعمى ويقع 8.2النيـ مف يحقؽ الميزة التنافسية لبيئة العمؿ" متوسط حسابي )
 في مدى الموافؽ..

 ( عمى العبارات التالية " تفعيؿ القيـ التنظيمية00وافقت عينة البحث بنسبة )%  التشاركية
التبادلية لمنسوبي الجامعية لتحقيؽ الميزة التنافسية في األداء التنظيمي، االستجابة 
السريعة لرضا المستفيديف بفتح برامج تسد احتياجاتيـ المتجددة بما يدعـ التنافسية ، 
 تعزيز ثقة المنسوبيف بالقيادة الجامعية عف طريؽ االحتراـ المتبادؿ النيـ مف يحقؽ الميزة
التنافسية لبيئة العمؿ.، تصميـ قاعدة معرفية إلكترونية متاحة لكافة منسوبي الجامعة 

 تمكف مف تدفؽ المعرفة لتحقيؽ الميزة التنافسية".
 ( عمى العبارات التالية" ربط كافة مستويات المنظومة 02اتفقت عينة البحث بنسبة )%

لمعرفة دعما لمتنافسية، إيجاد الجامعية بشبكة اتصاؿ ذات تقنية إلكترونية  لمشاركة ا
مناخ يسوده المسؤولية المشتركة لتحقيؽ أىداؼ المنظمة التنافسية بالتحوؿ الى التنظيـ 
الشبكي، تصميـ قاعدة معرفية إلكترونية متاحة لكافة منسوبي الجامعة تمكف مف تدفؽ 

دلية لدى منسوبي المعرفة تحقيقًا لميزة تنافسية.  تفعيؿ القيـ التنظيمية التشاركية التبا
الجامعة تحقيقا لميزة تنافسية باالداء ، إثراء مكانة أعضاء ىيئة التدريس تحقيقُا لمميزة 
التنافسية بالموارد البشرية المبدعة، ربط كافة مستويات المنظومة الجامعية بشبكة اتصاؿ 

بيف كافة  ذات تقنية إلكترونية تدعـ التحوؿ االداري الرقمي،التواصؿ الشبكي االلكتروني
المستويات االتنظيمية لدعـ تدفؽ المعرفة لمشاركتيا لتحقيؽ الميزة التنافسية في األداء ، 
دعـ مشاركة القيادة الديمقراطية لآلخريف المعرفة الوظيفية االلكترونيًا لتحقيؽ الميزة 

 التنافسية"
 ( مف عينة الدراسة عمى التالي:" تصميـ قاعدة معرفية إلك08وافقت نسبة)% ترونية تمكف

مف نشر المعرفة لدعـ الرشاقة النظيمية."،و" دعـ مناخ يسوده المسؤولية المشتركة 
لتحقيؽ أىداؼ المنظمة الرشيقة سعيًا لممتنافسية."،و" توظيؼ الرصيد المعرفي المتجدد 

لتحقيؽ الميزة التنافسية بالبرامج والخدمات الجامعية.                                  
" تنوع البرامج استجابة لرغبة المستفيديف وتحقيقًا لمميزة التنافسية في ضوء بعض "،و

عمميات إدارة المعرفة."،و"تفرد البرامج األكاديمية في سوؽ المستفيديف لتحقيؽ الميزة 
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التنافسية بدعـ عمميات إدارة المعرفة.،و" االرتقاء بالبنية التقنية  تحقيقًا لمميزة التنافسية 
 مشاركة المعرفة إلكترونيًا". في مجاؿ

 ( ويقع في مدى الموافؽ الجابات 8.2-8.2حصمت العبارات الباقية عمى مدى ما بيف )
 عينة البحث.

 ( مف عينة الدراسة وافقت عمى توفير المناخ الوظيفي المساعد لتدوير 24نسبة )%
ناخ الوظيفي المساعد المعرفة الكترونيًا بشفافية لتحقيؽ ميزة تنافسية باألداء ، وتوفير الم

 عمى تدوير المعرفة الكترونيًا بشفافية في ضوء آليات عمميات إدارة المعرفة ".
 ( يقع في مدى الموافؽ.8.2إف المتوسط الحسابي لكافة عبارات المحور ) 

نتوصؿ مما سبؽ اتفاؽ النتائج المتوصؿ إلييا مع ما توصمت إليو دراسة كؿ مف          
(،و )برادوغ، 8802( ،و)أحمد ، 8802(، )إبراىيـ ،8802خاطر، (، )8806)الخالدي،
 Nasruddin(،و)8802(، ،و)أميف،8802(، و)عبداليادي، 8802

,Ainin,Suhana,2014،اتفقت عمى أمور عدة منيا توفير 8802( ،و و)القحطاني )
ية مما المعمومات البلزمة حوؿ الفرص التي يجب أقتناصيا والتي تدعـ تحقيؽ الميزة التنافس

يعزز بقائيا ، وتطبيؽ استراتيجية تنظيمية محفزة لئلبداع اإلداري ، واتباع البلمركزية واستبداؿ 
البيروقراطية بسياسات تدعـ االبداع،وتبادؿ الخبرات والتدريب بيف الجامعات عف طريؽ تفعيؿ 

ؿ التنظيمية عمميات إدارة المعرفة التي تساعد عمى تحقيؽ الميزة التنافسية، وتفعيؿ اليياك
الشبكية التي ترتكز عمى فرؽ العمؿ وتفعيؿ القيـ التنظيمية التشاركية التبادلية ، واالعتماد 
عمى نظاـ إدارة المعرفة وتدفقيا باالعتماد عمى البينة االلكترونية  ، كما اتفقت النتائج 

جابي ( التي أكدت عمى التأثير اإلي8802المتوصؿ إلييا مع دراسة )الشنطي والشريؼ،
لعمميات إدارة المعرفة لتحقيؽ الرشاقة التنظيمية وذلؾ باستخداـ اإلدارة االلكترونية بقوالبيا 

( دور عمميات إدارة المعرفة كمتغير وسيط بيف 8802المحوكمة ، ودعمت دراسة )القدسي،
أبعاد  مماراسات إدارة الموارد البشرية والرشاقة التنظيمية فيناؾ عبلقة إيجابية قوية تربط بيف

تطبيؽ إدارة المعرفة مف جانب ورشاقة الممارسات اإلدارية مف جانب آخر، وتتفؽ مع ذلؾ 
( التي أكدت عمى أف الرشاقة التنظيمية تساعد الجامعات 8802نتائج دراسة )عبدالمولي،

عمى التكيؼ السريع مع المتغييرات المحيطة ووتمكنيا مف تحقيؽ ميزة تنافسية مستدامة في 
الذي يعتمد عمى اإلدارة الكترونية بقوالبيا المحوكمة في سير اإلجراءات التنظيمية أدائيا و 
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المختمفة وذلؾ ما توصمت إليو نتائج دراسة كؿ مف 
(Gerster,Dremel,Brenner,Kelker,2020( و)Tseng,Ho, Jhou,  2020 )

ظومة الجامعية حيث توصمتا أف تطبيؽ الرشاقة التنظيمية في التصميـ التنظيمي لعمميات المن
يساعد عمى الربط االلكتروني بيف والحدات اإلدارية المختمفة وتكييؼ القوالب االلكترونية في 
ضوء االحتياجات المعرفية ليا  ويساعد عمى تدفؽ المعمومات بسرعة ويسر والتواصؿ السريع 

تتفؽ النتائج والدقيقة بينيا وبيف المستفيديف والعمبلء مما يحقؽ ميزة تنافسية مستدامة . و 
( عمى مؤسسات التعميـ العالي السعودي والتي أكدت 8802المتوصؿ إلييا مع دراسة )ىاشـ،

أىمية تفعيؿ متطمبات تحقيؽ الميزة التنافسية ، ونشر ثقافة تنظيمية داعمة لمتميز ، كما 
( عمى العبلقة بيف تطبيؽ عمميات إدارة المعرفة Baslom,Tong,2019أكدت دراسة )

االصطناعي القائـ عمى اإلدارة االلكترونية واىمية تفعيؿ ذلؾ في الخدمات التي  والذكاء
( عف مؤسسات التعميـ العالي 8802تقدميا الجامعات السعودية ، كما أكدت دراسة )زاىر ،

السعودية عمى تطوير تقنيات التكنولوجيا اإلدارية واتباع البلمركزية وتحديث سياسات تدعـ 
 االبداع التنظيمي.

  :التوصيات

توصي الباحثة عمى ضوء ما تـ التوصؿ اليو مف نتائج  حوؿ تفعيؿ دور اإلدارة اإللكترونية       
بكمية التربية جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمف فى ضوء بعض عمميات إدارة المعرفة لتحقيؽ 

 الميزة التنافسية، عمى النحو التالي: 
  في  لتحقيؽ الميزة التنافسية في ضوء بعض عمميات إدارة المعرفةتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية

 .جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمف 
  اإلدارة االلكترونية في ضوء بعض عمميات لتعزيز تفعيؿ تفعيؿ الييكؿ التنظيمي الشبكي الرقمية

 إدارة المعرفة المحققة لمميزة التنافسية.
  البيروقراطي الى الديمقراطي الذي يدعـ تفويض الصبلحيات التحوؿ مف النمط العمؿ عمى

 والتحوؿ الرقمي وتبادؿ ومشاركة المعرفة الوظيفية.
 قافة الميزة التنافسية واإلدارة اإللكترونية القائمة عمى بعض عمميات إدارة العمؿ عمى نشر ث

 المعرفة.
  ب تستند عمى القوالب االلكترونية المصممة في ضوء  السعي الى التحوؿ لمممارسات رقمية

 بعض عمميات إدارة المعرفة مع مراعاة أطر الحوكمة.
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 املراجع

 أواًل:املراجع العربية: 

ـ(،معجـ مصطمحات ومفاىيـ التعميـ والتعمـ، عالـ الكتب، القاىرة ، جميورية 9006إبراىيـ، مجدي،)
 مصر العربية.

(، تنمية الموارد البشرية وأثرىا في خمؽ الميزة التنافسية في الجامعات السودانية 9002ابراىيـ، محمد ،)
دراسة حالة جامعة السوداف لمعمـو والتكنولوجيا، رسالة دكتوراه في جامعة اـ درماف اإلسالمية –

 ظومة.بكمية معيد بحوث ودراسات العالـ اإلسالمي في السوداف، منشورة في دارالمن
دراسة –(، دور إدارة المعرفة في تحقيؽ الميزة التنافسية لمجامعات اليمنية 9003ابف قفمة، إبراىيـ ،)

حالة عمى الجامعات اليمنية بمحافظة حضرموت، رسالة ماجستير منشورة في دارالمنظومة ، 
 جامعة النيميف، السوداف.

ادة التربوية بيف األصالة والحداثة، الجنادرية (، مفاىيـ ورؤى في اإلدارة والقي9002أبوالعال، ليمى،)
 لمنشر والتوزيع، وداريافا العممية لمنشر والتنزيع، األردف، عماف.

(، دراسة مقارنة لتطبيقات إدارة المعرفة في بعض المؤسسات 9002أبوعميوة ،نيمة ، والشيف، محمد،)
مكانية اإلفادة منيا في مصر والمنطقة ال ، 03عربية،مجمة التربية ، السنة الجامعية اآلسيوية وا 

 905- 0021، فبراير،ص ص 26العدد 
(، بطاقة األداء المتوازف لتحقيؽ ميزة تنافسية لمجامعات المصرية ، مجمة 9004أميف، مصطفى ،)

، الناشر المركزالعربي لمتعميـ والتنمية ، جميورية 003، عدد 91مستقبؿ التربية العربية ، مجمد
 ىرة ، منشور في دار المنظومة.مصر العربية ، القا

(، مستوى االبداع اإلداري لرؤساء األقساـ االكاديمية في الجامعات األردنية 9002برادوغ ، دينا ،)
وعالقتو بمستوى تحقيؽ الميزة التنافسية مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس، رسالة ماجستير ، 

 ة في دار المنظومة ، األردف.جامعة الشرؽ األوسط ، كمية العمـو التربوية ، منشور 
رؤية عصرية لتحسيف العمؿ اإلداري، دار الحامد لمنشر –(، الرشاقة التنظيمية 9090بف سعيد،فيدة ، )

 والتوزيع، عماف، األردف.
المجاالات وتحديات التطبيؽ، -(، إدارة المعرفة في مؤسسات التعميـ العالي9001بوبشيت، الجوىرة،)

، يناير ، الجزء الثاني، كمية التربية ، 0، العدد 90تماعية ، المجمد مجمة دراسات تربوية واج
 جامعة حمواف، جميورية مصر العربية
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المجاالات وتحديات التطبيؽ، -(، إدارة المعرفة في مؤسسات التعميـ العالي9001بوبشيت، الجوىرة،)
ثاني، كمية التربية ، ، يناير ، الجزء ال0، العدد 90مجمة دراسات تربوية واجتماعية ، المجمد 

 جامعة حمواف، جميورية مصر العربية
، جامعة الممؾ سعود، 9020(، الخطة االستراتيجية لجامعة الممؾ سعود 9000جامعة الممؾ سعود،)

 الرياض ، المممكة العربية السعودية ، مايو.
ة االلكترونية لدى . اثر عمميات إدارة المعرفة في متطمبات اإلدار 9090الحاكـ، عمي،والفميت، خمود.

دراسة تطبيقية عمى الجامعة اإلسالمية بغزة –الموظفيف العامميف في الجامعات الفمسطينية 
.العدد األوؿ. ص 00وجامعة األزىر بغزة. مجمة المثنى لمعمـو اإلدارية واالقتصادية . المجدلد

 . 026 -023ص 
تحقيؽ الميزة التنافسية ( لSigma Six. متطمبات تطبيؽ ستة سيجما )9002حسيف، أحمد. 

بالجامعات: دراسة تطبيقية عمى بعض كميات جامعة جنوب الوادي. مجمة كمية التربية ،جامعة 
 .921 - 66. ص ص 2. المجمد26عيف شمس . العدد

(، الرشاقة التنظيمية في مؤسسات التعميـ العالي"الجامعات السعودية أنموذجًا"، 9090الحمداف،أمؿ،)
 اض،  المممكة العربية السعودية.مكتبة الرشد،الري

(، التنافسية بيف الجامعات ، 9002الحوت، محمد ، وتوفيؽ، صالح الديف، وعبدالمطمب، أحمد، )
، الناشر الجمعية 2، العدد2بحث منشور دار المنظومة ،و مجمة المعرفة التربوية ، المجمد

 المصرية ألصوؿ التربية ، جميورة مصر العربية ، القاىرة.
أحد مداخؿ تحقيؽ الميزة التنافسية لمجامعات المصرية ، مجمة –(،تدويؿ التعميـ 9002خاطر، محمد،)

، ابريؿ، جامعة الزقازيؽ، كمية التربية ، جميورية مصر 54دراسات تربوية ونفسية ، عدد 
 العربية ، الزقازيؽ، ومنشور في دارالمنظومة.

ة التنافسية في الجامعات الرسمية األردنية ، رسالة (، االبداع اإلداري والميز 9002الخالدي،عمي،)
 ماجستير مف جامعة آؿ البيت كمية إدارة الماؿ واالعماؿ ، األردف، منشورة في دار المنظومة.

(، معوقات تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية بوزارة التعميـ بالمممكة العربية السعودية في 9005الخنيفر،أمؿ،)
، ع. 24جامعة األزىر. مج.  -مجمة كمية التربية ب عمييا ،وسبؿ التغم 9020ضوء رؤية 

 ،جميورية مصر العربية. 9005، أبريؿ 0، ج. 045
دراسة ميدانية في –(، اثر أنماط القيادة االستراتيجية عمى الميزة التنافسية 9004الدليمي، عدناف،)

الجامعات األردنية الخاصة ، رسالة ماجستير منشورة في دارالمنظومة، جامعة آؿ البيت، كمية 
 االقتصاد والعمـو االدراية، منشورة في دارالمنظومة ، األردف.

http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=252069
http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=252069
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، في 00/02/9090، تـ الرجوع لمموقع االلكتروني الرسمي في  9020ة السعوديةرؤية المممكة العربي
 تماـ الثالثة عصرا عمى الرباط اآلتي:

https://vision2030.gov.sa/ 
مرتكزات وسينايوىات، المركز –(، التخطيط االستراتيجي لمتعميـ الجامعي العربي 9001زاىر،ضياء،)

 ، جميورية مصر العربية.العربي لمتعميـ والتنمية ، القاىرة 
، الجامعات السعودية الناشئة ندرة الكفاءات وضعؼ الدعـ والحؿ في أساليب 9001الزىراني، خضر، 

 ىػ 0122، ذوالحجة،090اإلدارة الحديثة ،معيد اإلدارة العامة ، مجمة التنمية اإلدارية،  العدد
ى قائدات مدارس التعميـ العاـ الحكومية (، معوقات تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية لد9090السقا،امتثاؿ،)

، 90في مدينة الرياض، مجمة العمـو التربوية ، جامعة االماـ محمد بف سعود اإلسالمية ، العدد 
 ،الرياض، المممكة العربية السعودية.2الجزء 

بية ـ(، التحوالت األكاديمية المطموبة في التعميـ الجامعي بالمممكة العر 9002السكراف، عبداهلل، )
السعودية في ضوء االقتصاد القائـ عمى المعرفة كما يراىا أعضاء ىيئة التدريس في جامعة 

،السنة 095الممؾ سعود واإلماـ محمد بف سعود اإلسالمية، مجمة رسالة الخميج العربي، العدد 
 ، مكتب التربية العربي لدوؿ الخميج ، الرياض، المممكة العربية السعودية21

(، إدارة المعرفة في مؤسسات التعميـ العالي، بحث منشور بمجمة جامعة 9001) السالطيف، عمي،
ىػ. الموافؽ 0120، 01الممؾ خالد لمعمـو الشرعية والعربية واإلنسانية ، المجمد السابع، العدد 

 ـ، دار الحامد لمنشر والتوزيع، األردف ، عماف.9005
ت العرفة في النظاـ الجامعي السعودي، بحث (، نموذج مقترح إلدارة عمميا9001السالطيف، عمي، )

منشور بالمؤتمر السنوي العشريف لمجمعية المصرية لمتربية المقارنة واإلدارة التعميمية بعنواف : 
ـ، جامعة عيف شمس ، القاىرة ، 9009، يوليو 04التعمـ والتقدـ في دوؿ آسيا وأستراليا، 

 جميورية مصر العربية. 
تحقيؽ التميز األكاديمي لمجامعة في ضو يعض الممارسات والتوجيات (، 9000السالطيف، عمي،)

 ـ.9000/ 91/5العالمية ، مجمة جامعة دمشؽ لمعمـو التربوية والنفسية ، سوريا ، 
(،معجـ المصطمحات التربوية والنفسية ، الدار 9002شحاتو، حسف، والنجار، زينب، وعمار، حامد،)

 لعربية ، القاىرة.المصرية المبنانية ، جميورية مصر ا
(، اإلدارة االلكترونية مدخؿ الى اإلدارة 9002الشريؼ عمر،وعبدالعميـ أسامة، وبيومي ىشاـ،)  

 التعميمية الحديثة، دارالمناىج لمنشر والتوزيع ، االدرف، عماف.
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–(، آليات تحسيف ترتيب الجامعات العربية في التصنيفات العالمية لمجامعات 9004شعباف، اماني،)
لجامعات المصرية والسعودية نموذجًا، منشور في مجمة مستقبؿ التربية العربية ، المركز العربي ا

 .91ـ، المجمد 9004، أكتوبر 006لمتعميـ والتنمية ، العدد 
(، واقع إدارة المعرفة في جامعتي الممؾ فيصؿ والجوؼ بالمممكة العربية 9002الشمري، غربي ،)
،  491 -402، ص ص 2، العدد92جمة العمـو التربوية ، المجمد دراسة ميدانية ، م–السعودية 

 جامعة الكمـ سعودة ، المممكة العربية السعودية. 
(، دور عمميات إدارة المعرفة في تحسيف الرشاقة 9006الشنطي، محمود، والشريؼ ، تحرير،)

والقانوف،  قطاع غزة ، مجمة جامعة العيف لالعماؿ–االستراتيجية بالمنظمات غير الحكومية 
 ، جامعة العيف لمعولـ والتكنولوجيات ، االمارات العربية المتحدة .9006، 0، العدد 2المجمد 
، دار -واشكالية التسمط واألزمات في المؤسسات الجامعية-(، ديمقراطية التعميـ9001صالح ،عمي،)

 اليازوري العممية لمنشر والتوزيع، عماف، األردف.
نظرياتو،  وأسسو،  وتطبيقاتو، الرياض، –ـ(.القياس النفسي،  والتربوي 0664الطريري، عبد الرحمف.)

 مكتبة الرشد.
(، المميزات التنافسية في ضوء إدارة المعرفة ، معيد البحوث والدراسات العربية ، 9005العبد،عصاـ،) 

 الييئة العامة لدار الكتب والوثائؽ القومية ، القاىرة ، مصر.
(، متطمبات تطبيؽ الرشاقة التنظيمية كما يراىا أعضاء ىيئة التدريس 9006عبدالمولي، الطيب،)

ىػ، 0110، رجب 1بجامعة الممؾ خالد، مجمة جامعة بيشو لمعمـو اإلنسانية والتربوية ، العدد 
 . المممكة العربية السعودية.13 – 02ـ، ص ص 9006مارس 

يزة التنافسية بالجامعات المصرية ، (، إدارة المعرفة كمدخؿ لتحقيؽ الم9002عبداليادي، اميرة ،)
، الناشر الجمعية المصرية 4، العدد9منشور في دارالمنظومة وفي مجمة اإلدارة التربوية ، السنة 

 لمتربية المقارنة واإلدارة التعميمية ، جميورية مصر العربية ، القاىرة.
، عماف،األردف، دار 3بو،طـ(، البحث العممي مفيومو وأدواتو وأسالي0665عبيدات ،ذوقاف وآخروف.)

 الفكر 
، قضايا إدارة النزاع، لقاء مع د.مارؾ قيرزوف ، منشور في مجمة التنمية 9001العتيبي، محمد،

 ىػ.0122، رجب،005اإلدارية، معيد اإلدارة العامة ، الرياض ، العدد 
وائؿ ، عماف ، وجية نظر، دار –ـ(، المنيجية المتكاممة إلدارة الجودة الشاممة 9000عقيمي، عمر)
 األردف.

(، لغة التربوييف ، مكتب التربية العربي لدوؿ الخميج ، الرياض، المممكة 9004العمر، عبدالعزيز،)
 العربية السعودية.
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(، دور االدارة االلكترونية في تطوير العمؿ االداري ومعوقات استخداميا في مدارس 9003عنيـ،أحمد،)
، 90، مجمد 50نورة ، المجمة التربوية ، جامعة الكويت ، العدد التعميـ العاـ لمبنيف بالمدينة الم

 الكويت.
ـ(،أساسيات البحث العممي في التربية والعمـو اإلنسانية ، 0669عودة ، أحمد ، وفتحي،ممكاوي)

 الزرقاء:مكتبة المنار لمنشر والتوزيع.
التنظيمية مف خالؿ الدور  ـ، العالقة بيف القيادة الرشيقة وبناء السمعة9004الفتالوي ، ميثاؽ ، 

، جامعة كربالء ، كمية اإلدارية واالقتصادية الوسيط لاللتزاـ التنظيمي، بمجمة المثنى لمعمـو 
ـ، عمى الرابط 9006/ 09/ 90اإلدارة واالقتصاد ، تـ الرجوع الى الموقع االلكتروني لممجمة في 

 التالي:
www.muthjaes.net 

شاقة االستراتيجية في تحقيؽ الميزة التنافسية لمجامعات اليمنية  ، كمية (، دور الر 9005الفقيو، مناؿ، )
، بتماـ الساعة الواحدة ظيرًا 9090فبراير ، 94التربية ، جامعة إب، اليمف، تـ الرجوع الى في 

 عمى الرابط االلكترونية التالي: 
https://www.academia.edu/...  

(، تطبيؽ اإلدارة االلكترونية باإلدارة العامة لمتعميـ بمنطقة عسير:دراسة 9004القحطاني، منصور،)
 ، شواؿ، جامعة الممؾ خالد، المممكة العربية السعودية.00ميدانية، مجمة العمـو التربوية ، العدد 

ة بيف ممارسات إدارة (، دور عمميات إدارة المعرفة كمتغير وسيط في العالق9006القدسي، عبدالعزيز،)
الموارد البشرية والرشاقة التنظيمية ،  جامعة أسيوط ، رسالة دكتوراه غيرمنشورة ، تـ الرجوع إلييا 

 عمى الرابط االلكتروني التالي: 9006/ 09/ 90في 
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/Thesis/BrowseThesisPages.aspx

?fn=PublicDrawThesis&BibID=12565428 
(، أثر تحميؿ نموذج بورتر لمقوى الخمس في تحقيؽ الميزة التنافسية في 9009القطاونة ، أحمد عزه ،)

الجامعات األردنية : دراسة ميدانية مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس، رسالة ماجستير 
 منشورة في دار المنظومة ، جامعة مؤتو ، األردف.

التطوير كأداة لتجديد الميزة التنافسية لممؤسسة االقتصادية، بحث (، البحث و 9004قوري ، فيصؿ،)
منشور في دارالمنظومة ، والناشر مركز البحث وتطوير الموارد البشرية ، في مجمة رماح 

 لمبحوث والدراسات ، الجزائر.
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ة ، كمية (، تأثير الرشاقة التنظيمية في األداء العالي ، رسالة ماجستير غيرمنشور 9004كامؿ، إيناس ،)
عمى الرابط االلكتروني  9006/ 09/ 06الرجوع إلييا في اإلدارة واالقتصاد ، جامعة بغداد ، تـ 

 التالي:
https://www.researchgate.net/publication/329313517_tathyr_alrshaqt
_altnzymyt_fy_alada_alaly_bhth_mydany 

التخطيط االستراتيجي لمجامعات والتعميـ العالي  ـ( ، ترجمة أشرؼ محمود ،9009الكموفمف  ، مارتف،) 
 ، دار زىراف لمنشر والتوزيع ، عماف ، األردف.

غرينوود لممصطمحات التربوية ، –(،قاموس دار العمـ 9005كولينز، جوف ، واوبرايف ، نانسي، )
، لبناف، بيروت.  دارالعمـ لممالييف، مؤسسة محمد بف راشد آؿ مكتـو

تصميـ المنظمات مدخؿ في التحميؿ التنظيمي، الدار الجامعية ، اإلسكندرية، (، 9000ماىر، أحمد،)
 جميورية مصر العربية.

 ـ(الجودة الشاممة والمؤشرات في التعميـ الجامعي، القاىرة، دار الجامعة الجديدة .9004محمد، أشرؼ )
عداد الرسائؿ واألبحاث وا0665مراد، عبد الفتاح) لمؤلفات، اإلسكندرية، ـ(، موسوعة البحث العممي وا 
 0006المؤلؼ.ص

(، اإلدارة الرشيقة ودورىا في تحقيؽ االبداع لدى العامميف في 9005مسمـ، عبدالقادر ، وأبوسميـ،شذا، )
عمى الرابط  9006/ 09/ 93شركة جواؿ بمحافظة غزة، دراسة حالة، تـ الرجوع الييا في 

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

نموذج –( ، إدارة المعرفة في الجامعات الحكومية بالمممكة العربية السعودية 9002المطمؽ، تركي،)
 مقترح، جامعة حائؿ ، المممكة العربية السعودية.

(، الطبيعة البيروقراطية والحاجة الى التغيير ، مجمة التنمية اإلدارية ، عدد 9009المعيوؼ، صالح،)
 ض، معيد اإلدارة العامة.، جمادى األولى ، الريا61

آليات لتحقيؽ ضماف الجودة –ـ( ، جودة واعتماد المؤسسات التعميمية 9000المميجي ، رضا، )
 ،مؤسسة طيبة لمنشر والتوزيع ، القاىرة.-والحوكمة المؤسسية 

ـ(، الحرية األكاديمية لدى عضوات الييئة التعميمية بكميات البنات بالمممكة 9006المنقور،لطيفو،)
تصور مقترح وفؽ المنظور التربوي اإلسالمي، رسالة دكتوراه غير منشورة ، –لعربية السعودية ا

 جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمف ، كمية التربية ، الرياض. 
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ـ(، توصيات المؤتمر الذي عقد 9001مؤتمر االقتصاد القائـ عمى المعرفة ودروه في التنمية الوطنية،) 
ىػ ، عقد بالتعاوف 0122/ 3/ 92 -91ـ الموافؽ 9001/ 1/ 92-91ف بالرياض في الفترة م

 مابيف وزارة الخارجية ووزارة االقتصاد والتخطيط وبرنامج األمـ المتحدة بالرياض.
(، التقرير العربي األوؿ لمتنمية الثقافية ،مؤسسة الفكر العربي بيروت،  9005مؤسسة الفكر العربي ،)

 لبناف  .
عمى الرابط  9090مايو 00(، الميزة التنافسية، تـ الرجوع في ظير يـو 9090موسوعة المعرفة )

 /https://www.marefa.orgالتالي:
(، االبداع اإلداري وعالقتو بتحقيؽ الميزة التنافسية في الجامعات 9004النشمي،مراد، والدعيس،ىدى،)

، الناشر 96، العدد 00المجمدالخاصة في اليمف، المجمة العربية لضماف جودة التعميـ الجامعي، 
 جامعة العمـو والتكنولوجيا، ومنشور في دار المنظومة.

(، إدارة المعرفة كمدخؿ لتحقيؽ الميزة التنافسية بالجامعات المصرية ، بحث 9002اليادي، أميرة ) 
 .9002، ديسمبر 4، العدد9منشور في مجمة اإلدارة التربوية ، النسة 

جيات ومتطمبات تحقيؽ ميزة تنافسية بجامعة الدماـ مف وجية نظر (،استراتي9004ىاشـ، رضا،)
، العدد 91القيادات العميا بالجامعة ، بحث منشرو في مجمة مستقبؿ التربية العربية ، المجمد 

 ، يناير، جميورية مصر العربية ، القاىرة.003
،، في 00/02/9090سمي في  (، تـ الرجوع لمموقع االلكتروني الر 9006ىيئة تقويـ التعميـ والتدريب،)

 تماـ الثالثة عصرًا عمى الرابط اآلتي:
https://www.eec.gov.sa/origin-and-foundation/  

ـ(،خمس عناصر أبرزىا التعميـ الجامعي 9001وحدة األبحاث والتقارير االقتصادية بصحيفة الجزيرة،) 
سبتمبر 4، 02206لسعودية ، العدد وراء تراجع المممكة في التنافسية العالمية، صحيفة الجزيرة ا

 .20ىػ، ص0122ذوالقعدة 09ـ، الموافؽ 9001
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