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التعرف إلى درجة مسـاهمة إدارة المعرفـة فـي تجويـد     إلى هدفت الدراسة  :ملخص
ــة، تــم          ــات األردني ــي الجامع ــاديميين ف ــدى رؤســاء األقســام األك ــة ل ــرارات اإلداري الق
استخدام المنهج الوصفي المسحي، وتـم اختيـار عينـة الدراسـة بالطريقـة العشـوائية       

إقلـيم   لحكومية والخاصة فـي رئيس قسم من الجامعات ا) 84(البسيطة وتكونت من 
تـم تطـوير اسـتبانة كـأداة للدراسـة بعـد ان تـم         ،ولتحقيق أهداف الدراسة .الشمال

فراد أتقديرات جاءت  :نتائج الدراسة اآلتي أظهرتالتأكد من صدقها وثباتها، حيث 
ة المعرفة في تجويد القرارات اإلدارية لـدى  رعينة الدراسة حول درجة مساهمة إدا

الجامعــات األردنيـة بدرجــة كبيــرة، وكشــفت نتــائج    رؤسـاء األقســام االكــاديميين فــي 
ــة       ــة اإلحصــائية عــن عــدم وجــود فــروق ذات دالل الدراســة المتعلقــة بــالفروق الفردي

ــائية ــر ) =0.05( إحصـ ــرى لمتغيـ ــة  يتعـ ــنس والجامعـ ــزى    ،الجـ ــروق تعـ ــود فـ ووجـ
ــر ــة   يلمتغي ــة العلمي ــرة والرتب ــر مــن     وجــاءت ل  ،ســنوات الخب ــة أســتاذ واكث صــالح فئ

رؤساء األقسام وتعزيز مشاركة أعضاء هيئة التدريس بوصت الدراسة وأ .سنوات10
ــرار  فــي  ــة اتخــاذ الق ــنهم    ،عملي ــاوني وتشــاركي بي ــق جــو تع ــارات   ،وخل وتطــوير مه

  .التواصل بين الطلبة

إدارة المعرفة، الفرارات اإلدارية، الجامعات األردنيـة، رؤسـاء   : الكلمات المفتاحية(
  )األقسام

  

المؤسسة المجتمعية التي تحمل على عاتقها تعد الجامعة  :مقدمة
مسؤولية إعداد القوى البشرية المؤهلة والمزودة بالمعرفة العلمية 
واألكاديمية، حيث تسعى إلى تأهيل الباحثين في مجاالت العمل واإلنتاج 

وتتألف الجامعة من عدد . وتطوير المعرفة من خالل تفعيل البحث العلمي
تحقيق أهدافها، بما يتضمن اتخاذ القرارات من األقسام التي تسهم في 

 ،وتطوير البرامج األكاديمية ،المهمة، كاختيار أعضاء هيئة التدريس
د القرارات التي يتم اتخاذها من خالل يوتحديد المقررات الدراسية، وتحد

 ،األقسام من ثقافة تنظيمية، وأنماط قيادية متبعة في صنع القرارات
  ).Al-Abadi, 2011( وأساليب اتخاذها

أصبحت إدارة المعرفة من العوامل الحاسمة التي يقاس بناًء لقد 
في  اأساسي اعليها تطور المؤسسة ونجاحها، والجامعات ُتعتبر ركًن

 .ستخدام المعرفة وتوظيفها لترتقي إلى السلم التنافسي بين الجامعاتا
حيث تمثل وسيلة إدارية فعالة  ،تعد المعرفة العصب الحقيقي للمؤسساتو

وهادفة للتكيف مع متطلبات العصر، كما ُتعد المعرفة من الموارد األكثر 
أهمية في إيجاد اإلبداع والثروة والتميز في ظل المعطيات الفكرية كالعولمة 

 .)Hammoud, 2010: 34(وثورة المعلومات 
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The Degree of Contribution of Knowledge 
Management to the Development of 
Administrative Decisions in Heads of Academic 
Departments at Jordanian Universities 
 
Heba Al-Awamreh and Habes Hatamleh,  Jdarah University, 
Jordan. 
 
Abstract: This study aimed to identify the degree of 
knowledge management contribution to improving 
administrative decisions among academic department heads at 
Jordanian universities. The study community consisted of all 
academic department heads at Jordanian universities in the 
northern region, who numbered (216) department heads and 
the study sample was chosen randomly consisting of (84) 
department heads from public and private universities in the 
northern region. To achieve the goals of the study, a 
questionnaire was developed as a tool to identify the degree of 
knowledge management's contribution to improving 
administrative decisions of academic department heads at 
Jordanian universities, where the questionnaire consisted of 
(22) Items after the verification of its sincerity and consistenc. 
The study showed the following results: The degree of 
knowledge management contribution to improving 
administrative decisions among academic department heads at 
Jordanian universities in the northern region was significant 
and there were no statistically significant differences at the 
level of significance (<0.05) in the degree of knowledge 
management contribution to improving administrative 
decisions of academic department heads in Jordanian 
universities in the northern region according to the gender 
variable and the university variable. The results also showed 
that there were statistically significant differences at the level 
of significance (≤0.05) in the degree of knowledge 
management contribution to the development of 
administrative decisions of academic department heads at 
Jordanian universities in the northern region according to the 
variable of academic rank and the differences were in favor of 
professor rank, while due to experience was the differences 
were in favor of experience category more than 10 years. In 
light of the study results, the researchers recommended the 
need to enhance opportunities for faculty members 
’participation at Jordanian governmental and private 
universities in the decision-making process at the department 
level and university level as a whole. 

(Keywords: Knowledge Management, Administrative 
Decisions, Jordanian Universities, Department Heads) 
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فالمؤسسة األكاديمية من المؤسسات الفاعلة في المجتمع، 
يجب أن تتمتع باألسلوب  ،سب القرارات أهميةتوبالتالي حتى تك

القيادي المتبع داخل القسم األكاديمي الذي له دور أساسي في 
تعزيز تجويد القرارات اإلدارية من خالل إدارة المعرفة والصفات 

ضابطي االرتباط  نويعد نالتي يتمتع بها رؤساء األقسام الذي
الفريق  معبالنسبة للجامعة، مثل مقدرتهم على المجازفة والعمل 

وتعزيز الثقافة التنظيمية وتمكين االفراد والثقة واالحترام المتبادل 
رى ي ).Hensly,1998(بين االفراد التي تعزز مكان القائد وتميزه 

انتشارها  ةأن تطور المعرفة وكثافة المعلومات وسرع انالباحث
ساهم بشكل فعال في تعزيز وتطور اإلدارة المعرفية توفعاليتها 

ضباط ارتباط بالنسبة  نيعتبرو نيذام في الجامعات اللرؤساء األقس
للجامعة، وبالتالي تمكنهم من تجويد القرارات اإلدارية التي تخدم 

ومن هنا جاءت  .المؤسسسة وتحافظ على ديمومتها بالشكل المالئم
الدراسة الحالية للتعرف إلى درجة مساهمة إدارة المعرفة في تجويد 

اء األقسام األكاديميين في الجامعات القرارات اإلدارية لدى رؤس
  .األردنية

ُتعد إدارة المعرفة ِمن أهم العوامل األساسية اّلتي تعمل على 
تحقيق وزيادة مؤشرات اقتصاد المعرفة واإلسهام في رفع معدالت 

اعدة االبتكار، وُتساعد على تحقيق التنمية البشرية وتطوير ق
ويعتبر التعليم الجامعي من أهم  .المعارف للمؤسسات التعليمية

األدوات الهامة في تعزيز االستثمار المعرفي، على اعتبار أنه من أهم 
وظائفه األساسية التي ُتسهم في بناء اقتصاد معرفة قوي وابتكار 

قيام بالبحوث العلمية، وإعداد الوإيجاد المعرفة ونشرها من خالل 
تقديم ة وانتاجها، والكوادر المؤهلة والمدربة إلدارة المعرف

 .الدور األكبر في بناء إدارة المعرفةله استشارات للجامعات مما 
عملت الجامعات العربية على التطوير في هذا المجال بوضع قد و

 ,Teab(استراتيجيات لتطوير التعليم بما يحقق إدارة المعرفة 
ويستخلص مما تم ذكره أنه من أجل تحقيق الفوائد  ).2018

استخدام إدارة المعرفة في المؤسسات التعليمية، فإن  المرجوة من
دور إدارة المؤسسة يجب أن يركز على اإلستخدام األمثل والفاعل 
له من خالل العمل على توظيفه باتجاه معين وواضح ومحدد من 
أجل تحقيق األهداف واالستراتيجية للمؤسسات التعليمية، وكما 

هارات لألفراد العاملين في ذكرت تحسين وتطوير كافة القدرات والم
كما يجب أن يتم التركيز من خالل اإلدارات  .المؤسسات التعليمية

 الجامعية على تنفيذ استراتيجية المعرفة في اإلدارة الجامعية و
تأثيرها على جودة القرارات اإلدارية المتخذة في الوقوف على و

المعرفة نحو ويجب التركيز على توجيه إدارة  .كافة الكليات واألقسام
تحقيق جودة وفاعلية القرارات اإلدارية، و تنفيذ استراتيجية معرفية 
تكفل فاعلية عمليات إدارة المعرفة في كل وحدات المنظمة بصورة 

  .تكاملية

  أهمية إدارة المعرفة

إذ ُتعد قوة المعرفة الميزة  ؛المعرفة قوة وثروة في آن واحد
باعتبارها المورد األكثر أهمية التي تميز القرن الحادي والعشرين 

نها المورد الوحيد اّلذي أمن الموارد األخرى، وتكمن أهميتها في 
عاني من مشكلة الندرة باعتبارها المورد الوافر اّلذي ينمو يال 

  )Ali Abdul et al., 2009(بالتراكم وال يتناقص باالستخدام 

ُتمّثل إدارة المعرفة أهمية كبيرة سواء بالنسبة للمؤسسة أو 
ازدادت هذه األهمية بسبب المنافسة وقد لألفراد العاملين فيها، 

التجديد، و االبتكارالشديدة بين المؤسسات وزيادة معدالت 
والتكيف مع البيئة المحيطة وتطوراتها  هاوالضغوط التنافسية بين

للموارد  االستخدامعرفة األساس في المستمرة، فتعد إدارة الم
المعرفية في المؤسسات لتحقيق الميزة التنافسية وادامتها 

)Batayna, 2016 .(  

في مقدرتها على أعادة إدارة أهمية إدارة المعرفة وتتمثل 
لى فوائدها إباإلضافة  ،الجانب الفكري في الجامعات والكليات

ه في المؤسسات العديدة في تحسين عملية صنع القرار واتخاذ
األكاديمية والعمل على تطوير المؤسسة والمساهمة في نموها 

نتاجيتها والعمل على إوديمومتها، وذلك من خالل العمل على زيادة 
السرعة والقدرة على اتخاذ القرار، كما زيادة خفض التكاليف و

ينعكس ذلك على األفراد العاملين من خالل زيادة المعرفة والوعي 
ا يتعلق بالمؤسسة األكاديمية ووظائفهم وواجباتهم، وفتح لديهم فيم

م في تمكين مما يسهاألفراد  بينالمجال لتعزيز قيم التعاون 
  ).Hijazi, 2005(اإلنتاجية رفع العاملين من 

  إدارة المعرفة في مؤسسات التعليم العالي

ُتعد إدارة المعرفة من المفاهيم اإلدارية الحديثة والتي بدأ 
 ؛عليها في مجال التعليم العالي والجامعات واألكاديمياتالتركيز 

ا وتوليدها في ألهميتها وأهمية دورها في تنظيم المعرفة وإعداده
ستراتيجي، وتحديد ستراتيجية والتخطيط االمجال وضع الخطط اال

رفت بأّنها جميع عالسياسات التعليمية وعملية إعداد وصنع القرار 
ؤسسات التعليم العالي لتوليد المعرفة الممارسات التي تقوم بها م

وتخزينها وتوزيعها وإتاحتها لجميع العاملين والمستفيدين من 
واإلنتاجية وتحقيق  مما يؤدي إلى تحسين األداء ،الداخل والخارج

في الميزة التنافسية في وظائف هذه المؤسسات الحديثة المتمثلة 
  ).Othman, 2016(التعليم العالي وخدمة المجتمع 

ف :القرارات اإلدارية: اثانيبأنه  القرار اإلداري) 2006(كنعان  عر
اختيار الحل األمثل والمالئم لمشكلة إدارية معينة، مهما كانت طبيعة 

وهذه العملية تتواصل فيها عوامل متعددة نفسية،  .هذه المشكلة
واجتماعية، وتنظيمية، وبيئية، كما تتضمن عناصر متعددة وكثيرة 
. لما لها من صفاٍت ُتميزها عن غيرها من العمليات اإلدارية األخرى

بين مجموعٍة من من الخيار الذي يتمّ اخِتياره والقرار اإلداري هو 
ويعرف القرار بأّنه الرأي  .عدم اليقين وك أالبدائل عند الشعور بالش

 .الصادر عن شخص يملك النفوذ والسلطة الكافية الّتخاذ القرارات
هو الفعل الذي يسهم في البتِّ أنه من الّتعريفات األخرى للقرار و

بمسألة أو شيء ما، ويؤدي إلى صدوِر حكم معين يجب من خالله 
   ).Al-Ajrafi, 2017(اّتخاذ القرار المناسب 
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ُتعد القرارات اّلتي يتم اتخاذها في مؤسسات التعليم العالي من 
عضو االقرارات التنظيمية، وهي القرارات التي يتخذها الفرد بصفته 

في التنظيم اإلداري للمؤسسة، حيُث يمس القرار المؤسسة، سواًء 
ويتخذ الفرد القرار بصفته  .كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

وتختلف . هفيالرسمية وبالسلطة التي يخولها له التنظيم الذي يعمل 
الفرد  اهذه القرارات عن القرارات الشخصية أو الفردية التي يتخذه
 Al(كفرد عادي، وتؤثر على حياته وعلى كيانه الشخصي 

Magrabi, 2014.(  

  أهمية القرارات اإلدارية

بجودة القرارات  اوثيًق اإداري إرتباًط نجاح إي عمل رتبطي
حيث ُتشّكل القرارات اإلدارية أساس  ،اإلدارية لدى صانعي القرارات

التنظيم، والقرار، في اإلدارة في عملياتها المتعددة المتمثلة 
  ).Abdul Rahman, 2014(والتوجيه  ،التوظيفوالرقابة، و

  العوامل المؤثرة في اتخاذ القرارات

ومنها ما  ،تؤثر في اتخاذ القراراتالتي عدد من العوامل  كناه
  :كما يلي) Al Rababah, 2009(أشار إليها الربابعة 

ويراد بها جميع الجوانب المادية والنفسية ومدى : بيئة القرار. 1
اكفاءة نظام اإلتصاالت اإلدارية التي تؤثر تأثير ةفي نوعي امباشر 

فرت الثقة بين مّتخذ القرار ومن هم فإذا توا .القرار الذي يتخذ
وإذا انعدمت هذه الثقة  ،ايجابيإفسيكون القرار  ،دونه في اإلدارة

افسيكون القرار سلبي.  

على مدى خبرة وبراعة ذلك ويتوقف : صحة وسالمة القرار. 2
  .متخذ القرار

 قرار، فإن التم اتخاذ القرار تحت ضغوط معينةفإذا : وقت القرار. 3
غير سليم لعدم توفر الوقت الكافي للبحث والدراسة وجمع سيكون 

  .البيانات والمعلومات المتعلقة بموضوع القرار

وذلك  ،ويؤثر بشكل كبير في عملية اتخاذ القرار: العامل النفسي. 4
م قيللو .للحالة النفسية والخصائص النفسية والشخصية للمدير اوفًق

القرار ودون ذلك يتعارض  ،ذ القرارفي اتخاتأثير كبير والمعتقدات 
فرد ترتبط فكل  .مع طبيعة النفس البشرية وتفاعلها في الحياة

شخصيته باألفكار والمعتقدات اّلتي يحملها واّلتي تؤثر على القرار 
مع تلك األفكار  االذي سيتخذه، وبالتالي يكون القرار متطابًق

  . والتوجهات الشخصية للفرد

أي درجة قبول المدير أو : اتخاذ القرار مدى المشاركة في. 5
  . عملية اتخاذ القرارفي رفضه لمدى مشاركة المتأثرين 

  

  

  

  الدراسات السابقة

هناك العديد من الدراسات التي بحثت في مجال ادارة المعرفة 
 Cranfield and(تايلور كرانفلد وكدراسة  ،والقرارات اإلدارية
Taylor, 2008 ( لى مدى ممارسة إهدفت إلى التعرف التي

تكون  .الجامعات في المملكة المتحدة الستراتيجيات إدارة المعرفة
مجتمع الدراسة من سبع مؤسسات للتعليم العالي داخل المملكة 
المتحدة، وقد استخدم الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات، وتم 

ا في وزارة موظف) 22(توزيعها على عينة الدراسة البالغ عددها
التعليم العالي، وتوصلت الدراسة إلى أن تلك الجامعات لديها 

إدارة المعرفةتطبيق في  مستوى عال .  

هدفت إلى مقارنة دراسة ) Ali, 2013(كما اجرى علي 
الممارسات السائدة التخاذ القرارات في جامعات باكستان العامة 

معات مكونة من ربع جاأوالخاصة، حيث تم اختيار عينة عشوائية من 
)332 (قام الباحث باستخدام  ،ولتحقيق أهداف الدراسة .افرد

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن  .االستبانة كأداة لجمع البيانات
والممارسات في  اتالقطاعين العام والخاص لديهما نفس اإلجراء

  .اتخاذ القرارات

دراسة هدفت التعرف إلى ) (Nilson, 2009وأجرى نيلسون 
التعامل  علىمارسة إدارة المعرفة في تعزيز قدرة الموظفين دور م

تكون مجتمع الدراسة من . مع الحاالت غير المتوقعة بطريقة إبداعية
وتم جمع فردا، ) 591(عددهم  موظفي بعض المدن في فنلندا بلغ

وتوصلت الدراسة إلى أن  .البيانات من خالل استبانة وزعت عليهم
 فيوالمقننة في المنظمة له تأثير مباشر  استخدام المعرفة الموثقة

تقاسم المعرفة من أجل التعامل بطرق إبداعية  علىقدرة الموظفين 
 ،التعامل مع المشاكل علىقدرة الموظفين في يؤثر مما  ،وتبادلها

 في ممارسات توليد المعرفة تؤثر بطريقة غير متوقعةكما تبين أن 
  .قدرة الموظفين اإلبداعية

بدراسة هدفت إلى ) Al-Sulaimi, 2017(السليمي وقامت 
تقويم واقع تطبيق القادة األكاديميين إلدارة المعرفة في الجامعات 
السعودية، اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي باستخدام االستبانة 

ورئيس  ووكيًال اعميد) 130( لجمع المعلومات من عينة عددها
ة إلى ضعف التوظيف وتوصلت الدراس .قسم من جامعة أم القرى

واالفتقار لثقافة إدارة  ،األمثل إلدارة المعرفة في العمل لدى العينة
ووجود العديد من  ،المعرفة، وضعف إنتاج وتوليد المعرفة اإلدارية

  .التي تحول دون تطبيقهاالمعوقات 

التعرف إلى دراسة هدفت ) Metlaq, 2017(وأجرى المطلق 
ق معايير ضمان الجودة واالعتماد إلى دور إدارة المعرفة في تحقي

اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي المسحي . في الجامعات السعودية
باستخدام استبانة وزعت على جميع رؤساء أقسام جامعة الملك 

دور المعرفة في وجود وتوصلت الدراسة إلى  .سعود وجامعة حائل
مجال في بدرجة عالية جدا ضمان الجودة واالعتماد معايير تحقيق 

جودة التعليم والتعلم، ومجال دعم الطالب، والحاجة إلى البنية 
  .التحتية
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بإجراء دراسة ) Bin Samhan, 2019(وقام بن سمحان 
واقع إدارة المعرفة وأثرها على األداء إلى التعرف إلى هدفت 

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة في المؤسسي كما يراها العاملون 
ولتحقيق  .السعوديةفي سعود بالرياض  المجتمع بجامعة الملك

ستبانة الستطالع آراء عينة من العاملين اتم تصميم  ،هدف الدراسة
وبلغ حجم المجتمع  .كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمعفي 

عضو ) 703(كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع في األصلي 
تراتيجية إلدارة ساوتم تقديم مقترح بناء  .هيئة تدريس وإداري

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع بجامعة الملك في المعرفة 
  .سعود

  السابقة التعقيب على الدراسات

 جمع أداة تطوير في الدراسات هذه من الباحثة تاستفاد
 ،الحالي البحث بنتائج ومقارنتها نتائجها على والتعرف المعلومات،
 اآلراء بعض تدعيم وفي المناسبة، اإلحصائية المعالجات واستخدام
عن الدراسات  الحالية الدراسة تتميزو .النظري باإلطار المتعلقة

إدراة المعرفة في مساهمة لى درجة إالسابقة في محاولة التعرف 
لقرارات االدارية لدى رؤساء االقسام األكاديميين في اتجويد 

للعام الدراسي الجامعات األردنية في شمال االردن 
)2019/2020.(  

إدارة المعرفة، اهتمت الدراسات السابقة بالبحث في موضوع 
في اختيار السابقة تشابهت الدراسة الحالية مع أغلب الدراسات و

ت غالبية واستخدم .ن في الجامعاتوالمجتمع المستهدف وهم العامل
لدراسات السابقة المنهج الوصفي، والمنهج الوصفي االرتباطي، ا

  .وبعض الدراسات المنهج المسحي ،والمنهج النوعي

على تجويد القرارات  اأن االهتمام كان منصب نستخلص 
لما لهم  ؛ردنيةاإلدارية لرؤساء االقسام االكاديميين في الجامعات األ

كاديمية دارية واألاخل الجامعة في إثراء العملية اإلمن دور مباشر د
القسم يستطيع  وهذا االهتمام يوضح أن رئيس .كاديميفي القسم األ

أن يحقق دوره بفاعلية داخل الجامعة، وتعزيز دور رئيس القسم 
ايستدعي تنمية وتدريب قناع  للمعرفة، وطرق التعامل واإل امستمر
كسب تقة الطالب لرئيس القسم  ان يحتاجهأالحديثة التي يمكن 

عالية، لتقديم  ةكفاء اتهيئة التدريس باحترافية و طرق ذ واعضاء
بشكلها السليم، وذلك لمساعدتهم في أداء أدوارهم  المعرفة

المستقبلية التي فرضتها عليهم التغيرات السريعة المتالحقة في البيئة 
  .المحيطة

  مشكلة الدراسة

تخاذ اأهمية إدارة المعرفة في الجامعات لُتسهم بتجويد  ظهرت
وبما أن الجامعات بطبيعتها مؤسسات توّلد وتستهلك  .القرارات

هتمام الفعلي في الجامعات عند اتخاذ اال، فإن المعرفة بكثافة
نتيجة للكم الهائل من المعرفة وغياب  طويًال اأخذ وقًتيالقرارات 

تخاذ افي إليها  حتاجخزن فيها المعلومات اّلتي يُتذاكرة تنظيمية 
فإن عدم تجويد القرارات فيه، ال شك ومما  .وتجويد القرارات

األقسام ؤثر على أداء رؤساء ياإلدارية من خالل إدراة المعرفة 
األقسام العلمية لها دور كبير ومهم إذ إن  ؛األكاديميين في الجامعات

فرئيس القسم هو   .ومؤثر في صناعة القرار على مستوى الجامعة
فهو المشرف  ؛قسمه األخرين نحو تحقيق أهداف المن يتولى توجي

المباشر على فعاليات وانشطة القسم المخطط لها والمتابع والمقيم 
سواء بالنسبة للطالب أو الباحثين أو أعضاء هيئة  ،لمستويات األداء

فهو المسؤول عن إدارة شؤون  ،وبصفة عامة .التدريس واإلداريين
القرارات هي األساس العلمي و .)Nasef et al., 1998(القسم 

فمّتخذ القرار ةتحّكم بعمل وسير إجراءات المؤسسات األكاديميالم ،
يّتخذ قرار اعليه أن ناسب ،اصحيحفي الوقت الم وبأقل  ،وأن يتخذه

ما تكون  االقرارات اّلتي يتم أخذها بطريقة فردية غالبو .تكلفة ممكنة
يت من هنا جاءت الدراسة الحالية لإلجابة عن السؤال .قرارات ضعيفة

  :اآلتيين

ما درجة مساهمة إدارة المعرفة في تجويد القرارات : السؤال األول
اإلدارية لدى رؤساء األقسام األكاديميين في الجامعات األردنية من 

  وجهة نظرهم؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : السؤال الثاني
في درجة مساهمة إدارة المعرفة في تجويد ) α=0.05(الداللة 

القرارات اإلدارية لدى رؤساء األقسام األكاديميين في الجامعات 
والرتبة  الجنس، والخبرة، ونوع الجامعة،(األردنية تعزى لمتغيرات 

  ؟)العلمية

  دراسةهداف الأ

 المعرفة إدارة مساهمة درجة لىإ التعرفإلى هدفت الدراسة 
 في األكاديميين األقسام رؤساء لدى اإلدارية القرارات تجويد في

 عالقتها عن والكشف الشمال، إقليم في األردنية الجامعات
 وسنوات الجامعة،نوع و العلمية، والرتبة الجنس،: (بمتغيرات

  ).الخبرة

  أهمية الدراسة

استمدت هذه الدراسة أهميتها من أهمية الموضوع الذي 
 إدارةتعالجه واألهداف التي تسعى إلى تحقيقها، حيث يعتبر موضوع 

من الموضوعات  اإلدارية القرارات جويدفي  دورها وبيان المعرفة،
االعصرية التي شهدت اهتمام وعلى الرغم من أهمية هذا  .امتزايد

  . ال يزال الحديث عنه بحاجة إلى المزيد من الدراساتف ،الموضوع

السابقة كما تمتاز هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات 
تجويد في المعرفة إدارةيمثل مستوى أهمية  ابتناولها موضوع 

كونها تسهم في تطوير عمل رؤساء األقسام في  اإلدارية القرارات
الجامعات، وتحقق النمو والتطوير واالرتقاء الذاتي لهم، باإلضافة 

هم بؤرة  نإلى دورها في التأثير في عملية التعامل مع الطلبة الذي
يمارسون  ذينة التدريس الوأعضاء هيئ ،االهتمام في الجامعات

عملهم بكل يسر ومتابعة من إدارة القسم، بحيث تؤثر في درجة 
بة لوتحدث طرق تدريس الط .م من األداء المهني واإلداريتمكنه
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مع بشكل يتواكب مع احتياجاتهم ويراعي مطالبهم واهتماماتهم، 
تحديد آلية التفاعل بين األعضاء واإلدارة الجامعية والطلبة 

 إعطاءفي كما قد تسهم هذه الدراسة . ات المجتمع المحليومؤسس
 هتؤدي يذال للدور الراهن الواقع عن دارييناإل للقادة كامل تصور
 تحقيقمن أجل  االدارية القرارات جودة في وتأثيرها المعرفة ادارة

  .للجامعات المستدامة التنمية

  مصطلحات الدراسة

  :واالجرائية اآلتية تبنت هذه الدراسة التعريفات االصطالحية

مجموعــة هــي ): Knowledge Management(إدارة المعرفــة 

مــن العمليــات التــي تــتم داخــل المؤسســة، حيــُث ُتســاعد علــى إيجــاد    

 رهانشالمعرفة، وتوليدها، وإستخدامها، وتنظيمها، ثم.  

النظامية اّلتي تعمل  العمليات :نهاأب اإجرائي انالباحث اعرفهيو
على مساعدة المؤسسات التربوية في إيجاد المعرفة واستخدامها 
وإتاحتها لجميع منتسبي المؤسسة والمستفيدين لتوليد كم هائل من 

ز لال االمعارف والمعلومات المتعددة والنهوض بها سويرتقاء والتمي
على مستوى الفرد والجماعة لخدمة المجتمع والمؤسسات المنتمية 

  .ليهإ

الئم تيار الحل األمثل والماخ وتعرف بأنها: القرارات اإلدارية
هذه  فيو ،لمشكلة إدارية معينة، مهما كانت طبيعة هذه المشكلة

اجتماعية، وتنظيمية، وتعددة نفسية، عوامل مالعمليات تتداخل 
وبيئية، كما تتضمن عناصر متعددة وكثيرة ِلما لها ِمن صفات 

 ,Kanaan  ( تميزها عن غيرها من العمليات اإلدارية األخرى
2007. (  

ي متاحة التلها أحد البدائل اأنب اجرائيإ انالباحثيعرفها و
ستراتيجية داف المؤسسة وسياستها وقيمتها االتنسجم مع أه

أفضل النتائج وتحقيق الهدف المنشود عن المستقبلية للتوصل إلى 
طريق تجويد إدارة المعرفة لدى مّتخذي القرار في تلك 

  .المؤسسات

هو عضو هيئة التدريس المكّلف بتسيير األمور : رئيس القسم
والمسؤول عن تطبيق لوائح  ،العلمية واإلدارية والمالية في القسم

عن أعمال  اتقريروأنظمة مجلس التعليم العالي، ويقدم للعميد 
ويعين رئيس القسم ِمن بين . القسم في نهاية كل سنة دراسية

أعضاء هيئة التدريس المتميزين بالكفاءات العلمية واإلدارية بقرار 
  )MOE, 2007( عة بناًء على ترشيح عميد الكليةِمن رئيس الجام

الشخص المسئول عن تسيير  بأنه اإجرائي انعرفه الباحثيو
ر العلمية واإلدارية والقيام بمهام اإلشراف على تنظيم شؤون األمو

القسم والدعوة لحضور جلساته وتنفيذ قراراته وإرسال محاضر 
جلساته إلى عميد الكلية، وتحقيق األهداف والسياسات العليا في 

  .الجامعة

  ومحدداتها الدراسة حدود

 األقسام رؤساء من الدراسة عينة على الدراسة هذهاقتصرت 
 للعام الدراسي الشمال قليمإ في االردنية الجامعات في األكاديميين

 رؤساء إجابة على الدراسة هذهاقتصرت كما ). 2020/2019(
 ضوء في النتائج تعميم ويتحدد الدراسة، أداة على قساماأل

 أفراد استجابة وموضوعيةألداة الدراسة  السيكومترية الخصائص
 . عليها الدراسة عينة

  الدراسةمجتمع 

تكون مجتمع الدراسة من جميع رؤساء األقسام االكاديميين 
رئيس ) 216( البالغ عددهم في الجامعات األردنية في إقليم الشمال

ول للعام الدراسي سم، في الفصل الدراسي األورئيسة ق
)2019/2020(.  

  عينة الدراسة

تم أخذ عينة عشوائية بسيطة ممثلة من مجتمع الدراسة بلغ 
من مجتمع %) 38,8(يمثلون ما نسبته ) 84(أفرادها  عدد

) 84(استبانة، وتم استرجاع ) 90(الدراسة الكلي، حيث تم توزيع 
عدد االستبانات الصالحة لغايات التحليل اإلحصائي وكان استبانة، 

ويبين الجدول %). 93.3(استبانة، وبنسبة استرداد بلغت ) 84(
  .رات المستقلةتوزيع عينة الدراسة حسب المتغي) 1(

  (1)الجدول 

  )الجنس ونوع الجامعة والرتبة العلمية وسنوات الخبرة(ع أفراد عينة الدراسة حسب يتوز

 % المئوية النسبة العدد الفئة / المستوى المتغير

 الجنس
 42.9 36 ذكر
 57.1 48 انثى

 100 84 المجموع

 الجامعةنوع 
 47.6 40 خاصة
 52.4 44 حكومية
 100 84 المجموع
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 % المئوية النسبة العدد الفئة / المستوى المتغير

 العلمية الرتبة

 33.3 28 مساعد أستاذ
 45.2 38 مشارك أستاذ

 21.4 18 أستاذ
 100 84 المجموع

 الخبرة سنوات

 38.1 32 سنوات 5 من أقل
 27.4 23 سنوات 10 لىإ 5 من

 34.5 29 فأكثر سنوات 10
 100 84 المجموع

     
  أداة الدراسة

درجة مساهمة إدارة المعرفة في تجويد  الوقوف علىلغايات 
القرارات اإلدارية لدى رؤساء األقسام األكاديميين في الجامعات 

تم الرجوع إلى األدب التربوي والدراسات السابقة المتعلقة  ،األردنية
ة في الجامعات جودة القرارات اإلداري لى إدارة المعرفة وإ بالتعرف

إذ يضع المستجيب إشارة أمام كل فقرة من  ؛وفق األسس العلمية
ج ليكرت يتم اعتماد تدرفي أداة الدراسة، وقد فقرات المجاالت 

، كبيرة، اكبيرة جد(درجات هي  ّلم من خمسعلى س الخماسي
ححت األداة بإعطاء األوزان التالية وص .)امتوسطة، قليلة، قليلة جد

للدرجات سابقة الذكر، كما تم التحقق من ) 1، 2، 3، 4، 5(
  .دالالت الصدق والثبات لألداة

  صدق أداة الدراسة وثباتها

فقد تم عرضها على عدد من  ؛تم التأكد من الصدق الظاهري لألداة
ن األساتذة في الجامعات ختصاص مالمحكمين من ذوي الخبرة واال

 األكاديميين القادة من امحكم) 13(إذ اعتمد التحكيم على  ؛األردنية
في الجامعات األردنية،  التربية كليات في التدريس هيئة وأعضاء

درجة وضوحها، طلب منهم قراءة فقرات اإلستبانة، وإبداء الرأي في 
متها للمجال الذي تنتمي إليه، ءوسالمة صياغتها اللغوية ودرجة مال

، بيان اصياغة، أو اقتراح فقرات، وأخيرتعديل وإضافة أو حذف، أو 
مستوى ستبانة لمة االءوجهات النظر بشكل عام عن درجة مال

، إلى تحديات تطبيق فلسفة الجامعة المنتجة في الجامعات االردنية
   .فقرة) 22(على ستبانة بصورتها النهائية تقرت االأن اس

بات من ثبات أداة الدراسة بحساب معامل ثالتحقق تم وقد 
  .الفاكرونباخ  ةلداالتساق الداخلي من خالل معا

  )2(الجدول 

مساهمة إدارة المعرفة في تجويد القرارات اإلدارية لدى رؤساء األقسام األكاديميين في قيم معامالت االرتباط بين كل فقرة مع الدرجة الكلية لدرجة 
  الجامعات األردنية 

 الفقرة الرقم
 االرتباط معامل
 األداة مع

 **6120. .األكاديمي القسم لبيئة مناسبة اإلدارية القرارات جعل في المعرفة إدارة تساعد 1
 **5220. .تكلفة وأقل عائد أعلى تحقق التي القرارات من البديل اختيار على المعرفة إدارة تعمل 2
 **6150. .القسم في المنفذين للعاملين والرضا قناعاإل بعامل تتمتع اإلدارية القرارات المعرفة إدارة تجعل 3
 **5950. .البدائل من امناسب اعدد القسم رئيس أمام المعرفة إدارة تتيح 4
 **6240. .الموقف مع يتناسب الذي القرار التخاذ الالزمة المرونة من القسم رئيس المعرفة إدارة تمّكن 5
 **4920. .المختلفة التطورات ضوء في قراراته لتعديل الكافية المرونة القسم لرئيس المعرفة إدارة توفر 6
 **6640. .الشخصية االجتهادات عن ابعيد المعلومات تحليل طريق عن القرارات اتخاذ من المعرفة إدارة تمّكن 7
 **7080. .المتوفرة البيانات لقواعد اوفًق القرارات اتخاذ في المعرفة إدارة تساهم 8
 **7350. .ورسالتها الجامعة برؤية المتخذة القرارات المعرفة إدارة تربط 9

 **7310. .اواضح اتحديد مشكلته تحديد من القرار متخذ المعرفة إدارة تمّكن 10
 **6210. .األكاديمي القسم أهداف تحقيق إلى المعرفة إدارة تسعى 11
 **7110. .القرارات اتخاذ عند والخارجية الداخلية الظروف المعرفة إدارة تراعي 12
 **6490. .ستراتيجيةاال باألهداف القسم رئيس قرارات المعرفة إدارة تربط 13
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 الفقرة الرقم
 االرتباط معامل
 األداة مع

 **6220. .القرارات اتخاذ عند البدائل أفضلختيار ا في القسم رئيس المعرفة إدارة تساعد 14
 **6730. .القرار اتخاذه خالل الفرص استثمار من القسم رئيس المعرفة إدارة تمّكن 15
 **7100. .أمور من يستجد لما اوفًق ايجابياتها لتقييم القرارات مراجعة في المعرفة إدارة تساعد 16
 **6700. .القرارات صنع في التدريسية الهيئة أعضاء جميعإشراك  القسم رئيس امام المعرفة إدارة تتيح 17
 **7370. .المتخذة اإلدارية القرارات تجويد في المعرفة إدارة تساعد 18
 **7360. .المتخذة القرارات تنفيذ في المعرفة إدارة تساهم 19
 **2910. .المتخذة القرارات عن ؤولينالمس لدى يجابيإ انطباع إعطاء من القسم رئيس المعرفة إدارة تمّكن 20
 **6810. .القرارت لمتخذي الالزمة المهارات وتطوير التعلم استمرارية على المعرفة إدارة تساعد 21
 **5320. .العالمية نترنتاإل شبكات خالل من المعرفة تزويد من القسم رئيس المعرفة إدارة تمّكن 22

      *  0.05(عند مستوى الداللة  ادالة إحصائي.(    
      **  0.01(عند مستوى الداللة  ادالة إحصائي.(  

درجة أن معامالت االرتباط بين فقرات ) 2(يظهر الجدول 
مساهمة إدارة المعرفة في تجويد القرارات اإلدارية لدى رؤساء 

كانت مناسبة، حيث األقسام األكاديميين في الجامعات األردنية 
تراوحت االرتباطات بين فقرات األداة والدرجة الكلية لألداة بين 

وهي مالئمة ألغراض لتحقيق أهداف الدراسة  ،)0.737- 0.291(
  . الحالية

للحكم على مستوى المتوسطات الحسابية  :تصحيح األداةمعيار 
للفقرات والمجاالت واألداة ككل، اعتمد المعيار اإلحصائي باستخدام 

  :المعادلة اآلتية

  مقسوما على عدد الخيارات ) أدنى قيمة –أعلى قيمة = (مدى الفئة

  .0.8=5÷ 4=1-5= مدى الفئة

  ).3(ي الجدول تاموضح فوبذلك يصبح معيار الحكم على النحو 

  )3(الجدول 

المعيار اإلحصائي لتحديد درجة مساهمة إدارة المعرفة في تجويد 
القرارات اإلدارية لدى رؤساء األقسام األكاديميين في الجامعات 

  األردنية 
 الدرجة المتوسط الحسابي

 اقليلة جد 1.80أقل من إلى  1.00من 
 قليلة 2.60أقل من إلى  1.80من 
 متوسطة 3.40أقل من إلى  2.60من 
 كبيرة 4.20أقل من إلى  3.40من 
 اكبيرة جد 5.00 إلى  4.20ن م

  

  

 

  

   الدراسةمتغيرات 

نوع الجامعة، والرتبة العلمية، والجنس، : المتغيرات المستقلة
  . وسنوات الخبرة

إدارة المعرفة في تجويد القرارات  ةدرجة مساهم :المتغير التابع
 . اإلدارية لدى رؤساء األقسام االكاديمين في الجامعات االردنية

 الحسابية المتوسطات استخدام تم: اإلحصائية المعالجات
  .والثاني األول ينالسؤال عن لإلجابة المعيارية واإلنحرافات

  النتائج مناقشة

للنتائج االحصائية التي تم التوصل اليها  ايتضمن اآلتي عرض
بعد تحليل بيانات أداة الدراسة، وتم الكشف عن دالالت الفروق 
لمتغيرات الدراسة، ومعرفة طبيعة العالقة بين المتغيرات، وذلك من 

  .خالل االجابة عن اسئلة الدراسة

 ةدرجة مساهم ما :النتائج المتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها
إدارة المعرفة في تجويد القرارات اإلدارية لدى رؤساء األقسام 

   ؟االكاديمين في الجامعات االردنية 

الحسابية، هذا السؤال، تم استخراج المتوسطات  نولإلجابة ع
 ةدرجة مساهمدلتقديرات أفراد عينة الدراسة  واالنحرافات المعيارية

ى رؤساء األقسام إدارة المعرفة في تجويد القرارات اإلدارية لد

بين في كما هو م، االكاديمين في الجامعات األردنية من وجهة نظرهم
  ).4(الجدول 
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  )4(الجدول 

درجة مساهمة إدارة المعرفة في تجويد القرارات اإلدارية لدى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عن فقرات 
   امرتبة تنازليرؤساء األقسام األكاديميين في الجامعات األردنية 

 الفقرة الفقرة رقم
  المتوسط
 *الحسابي

  االنحراف
 المعياري

 الدرجة الرتبة

1 
 القسم لبيئة مناسبة اإلدارية القرارات جعل في المعرفة إدارة تساعد

 كبيرة 1 810. 4.08 .األكاديمي

 كبيرة 2 730. 4.00 .المتخذة القرارات تنفيذ في المعرفة إدارة تساهم 19

20 
 لدى يجابيإ انطباع إعطاء من القسم رئيس المعرفة إدارة تمّكن

 كبيرة 3 0.68 3.92 .    .المتخذة القرارات عن المسؤولين

 كبيرة 3 820. 3.92 .القرار اتخاذه خالل الفرص استثمار من القسم رئيس المعرفة إدارة تمّكن 15

5 
 الذي القرار التخاذ الالزمة المرونة من القسم رئيس المعرفة إدارة تمّكن

 كبيرة 5  0.75 3.90 .    .الموقف مع يتناسب

 كبيرة 5 840. 3.90 .البدائل من امناسب اعدد القسم رئيس أمام المعرفة إدارة تتيح 4
 كبيرة 7 720. 3.88 .المتخذة اإلدارية القرارات تجويد في المعرفة إدارة تساعد 18

6 
 ضوء في قراراته لتعديل الكافية المرونة القسم لرئيس المعرفة إدارة توفر

 كبيرة 7 810. 3.88 .المختلفة التطورات

 كبيرة 9 890. 3.87 .ورسالتها الجامعة برؤية المتخذة القرارات المعرفة إدارة تربط 9

21 
 الالزمة المهارات وتطوير التعلم استمرارية على المعرفة إدارة تساعد

 كبيرة 10 700. 3.82 .القرارت لمتخذي

22 
 شبكات خالل من المعرفة تزويد من القسم رئيس المعرفة إدارة تمّكن

 كبيرة 11 670. 3.80 .العالمية نترنتاإل

 كبيرة 11 1.04 3.80 .اواضح اتحديد مشكلته تحديد من القرار متخذ المعرفة إدارة تمّكن 10
 كبيرة 13 960. 3.76 .األكاديمي القسم أهداف تحقيق إلى المعرفة إدارة تسعى 11

3 
 للعاملين والرضا قناعاإل بعامل تتمتع اإلدارية القرارات المعرفة إدارة تجعل

 كبيرة 14 830. 3.75 .القسم في المنفذين

16 
 لما اوفًق يجابياتهاإ لتقييم القرارات مراجعة في المعرفة إدارة تساعد
 كبيرة 15 870. 3.73 .أمور من يستجد

17 
 الهيئة أعضاء جميعإشراك  من القسم رئيس مامأ المعرفة إدارة تتيح

 كبيرة 17 900. 3.70 .القرارات صنع في التدريسية

7 
 ابعيد المعلومات تحليل طريق عن القرارات اتخاذ من المعرفة إدارة تمّكن
 كبيرة 17 940. 3.70 .الشخصية االجتهادات عن

2 
 عائد أعلى تحقق التي القرارات من البديل اختيار على المعرفة إدارة تعمل
 كبيرة 18 960. 3.67 .تكلفة وأقل

 كبيرة 19 900. 3.64 .المتوفرة البيانات لقواعد اوفًق القرارات اتخاذ في المعرفة إدارة تساهم 8
 كبيرة 20 860. 3.61 .القرارات اتخاذ عند والخارجية الداخلية الظروف المعرفة إدارة تراعي 12
 كبيرة 20 810. 3.61 .االستراتيجية باألهداف القسم رئيس قرارات المعرفة إدارة تربط 13

14 
 اتخاذ عند البدائل أفضلاختيار  في القسم رئيس المعرفة إدارة تساعد

 كبيرة 20 910. 3.61 .القرارات

 كبيرة  530. 3.80  الكلية األداة 
  .)5(والدرجة العليا ) 1(الدرجة الدنيا * 
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أظهرت النتائج أن المتوسطات الحسابية لفقرات االستبانة 
الفقرة ، حيث جاءت )كبيرة(بدرجة ) 4.08(و) 3.61(تراوحت بين 

رية تساعد إدارة المعرفة في جعل القرارات اإلدا"التي نصت على 
، )كبيرة(في المرتبة األولى بدرجة " يمناسبة لبيئة القسم األكاديم

تسهم إدارة المعرفة "في المرتبة الثانية الفقرة التي نصت على  تهاتال
وانحراف  )4.00(بمتوسط حسابي "في تنفيذ القرارات المتخذة 

، في حين جاءت كل من الفقرة ةبدرجة كبير) 730.(معياري 
تراعي إدارة المعرفة الظروف الداخلية والخارجية عند اتخاذ "

تربط إدارة المعرفة قرارات رئيس القسم "والفقرة  ،"القرارات
تساعد إدارة المعرفة رئيس "، والفقرة "تيجيةستراباألهداف اال
 تبافي المر" أفضل البدائل عند اتخاذ القرارات ختيارالقسم في ا

   .اأيض )كبيرة(األخيرة بدرجة 

هذه النتيجة إلى أن رؤساء األقسام في  انعزو الباحثيو
الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة لديهم كفايات مهنية 
وشخصية، تتيح لهم استخدام استراتيجيات ادارة المعرفة في 

نهم يعملون على استخدام هذه أاألقسام، إلدارة األقسام، كما 
كن كما يم .االستراتيجيات من اجل اتخاذ القرارات بجودة عالية

توافر اإلمكانات والتقنيات والوسائل إلى  اعزو هذه النتيجة أيض
الضرورية لدى الجامعات لتبني عمليات إدارة المعرفة بين أقسامها، 

امما يشكل امر اإيجابي فإن  ؛بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس اواضح
من الثقافة التنظيمية  اتبني عمليات إدارة المعرفة وجعلها جزًء

وهذا ما توفره تلك  ،الدعم المقدم من إدارات الجامعات يستدعي
 . الجامعات

أن إدارة المعرفة في إلى  ايضأالنتيجة  انعزو الباحثيو
الجامعات األردنية في إقليم الشمال تأخذ تبني مفاهيم إدارة المعرفة 

إدارة تشكل ، حيث بعين االعتبار في ممارسة عملياتها اإلدارية
المعرفة وتوليدها ميزة تنافسية لتلك الجامعات لما تضيفه من قيمة 
كبيرة على المناخ العام لهذه الجامعات من أجل رفع أدائها بشكل 

  . كبير من خالل اتخاذ القرارات المالئمة لحاجاتها

 يقومونأن رؤساء األقسام  إلىالنتيجة  انعزو الباحثكما ي
خالل استكشاف المعارف وربطها ببيئة  دارة المعرفة منإباستخدام 

بالعديد من االجراءات  ونقومي مفه ؛الجامعة الداخلية والخارجية
من الجامعات تي تتضمن العمل على حل المشكالت التي تواجهها لا

خالل جمع البيانات واألدلة التي تناسب اتخاذ القرارات الصحيحة 
  .عالية بجودة

هل توجد فروق ذات داللة " :الذي نص على نتائج السؤال الثاني
في درجة مساهمة إدارة  )α=0.05(الداللة إحصائية عند مستوى 

المعرفة في تجويد القرارات اإلدارية لدى رؤساء األقسام األكاديميين 
الجنس، والجامعة، نوع (في الجامعات األردنية تعزى لمتغيرات 

  ؟)الرتبة العلميةوالخبرة، و

تم حساب المتوسطات الحسابية  ،هذا السؤاللإلجابة عن 
درجة واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على 

مساهمة إدارة المعرفة في تجويد القرارات اإلدارية لدى رؤساء 
الجنس، ( اتوفًقا لمتغيراألقسام األكاديميين في الجامعات األردنية، 

  . ذلك) 5(ويبين الجدول  .)ميةالرتبة العلوالخبرة، والجامعة، ونوع 

  )5(الجدول 

درجة مساهمة إدارة المعرفة في تجويد القرارات اإلدارية لدى رؤساء المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على 
  )الرتبة العلميةوالخبرة، والجنس، والجامعة، نوع (ات لمتغير اوفًقاألقسام األكاديميين في الجامعات األردنية ككل، 

 المعياري االنحراف العدد الحسابي المتوسط الفئة/المستوى المتغير

 الجنس
 5080. 36 3.87 ذكر

 5500. 48 3.74 نثىأ
 5330. 84 3.80 المجموع

 الجامعةنوع 
 5470. 40 4.09 خاصة
 3620. 44 3.54 حكومية
 5330. 84 3.80 المجموع

 العلمية الرتبة

 2920. 28 3.63 مساعد أستاذ
 3950. 38 3.55 مشارك أستاذ

 2730. 18 4.58 أستاذ
 5330. 84 3.80 المجموع

 الخبرة سنوات

 3810. 32 3.53 سنوات 5 من أقل
 3120. 23 3.53 سنوات 10 الى 5 من

 4410. 29 4.31 فأكثر سنوات 10
 5330. 84 3.80 المجموع
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وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات ) 5(يالحظ من الجدول 
درجة مساهمة الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول دور 

إدارة المعرفة في تجويد القرارات اإلدارية لدى رؤساء األقسام 
نوع الجنس، (وفًقا لمتغيرات األكاديميين في الجامعات األردنية، 

داللة اإلحصائية لهذه ولتحديد ال .)الرتبة العلميةوالخبرة، والجامعة، 
درجة الفروق الظاهرية، تم إجراء اختبار تحليل التباين الرباعي على 

مساهمة إدارة المعرفة في تجويد القرارات اإلدارية لدى رؤساء 
 .ذلك) 6(ويبين الجدول  .األقسام األكاديميين في الجامعات األردنية

  )6(الجدول  

درجة مساهمة إدارة المعرفة في تجويد القرارات اإلدارية لدى رؤساء تحليل التباين الرباعي للمتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على 
  ) الرتبة العلميةوالخبرة، والجنس، والجامعة، نوع (ات ا لمتغيروفًقاألقسام األكاديميين في الجامعات األردنية ككل، 

 اإلحصائية الداللة ف قيمة المربعات متوسط الحرية درجات المربعات مجموع المتغير
 9580. 0030. 0000. 1 0000. الجنس

 1020. 2.759 3050. 1 3050. الجامعةنوع 
 0*045. 3.266 3600. 2 7210. العلمية الرتبة

 0*036. 3.521 3890. 2 7770. الخبرة
   1100. 63 6.954 الخطأ

    84 1235.037 المجموع
    83 23.597 المعدل المجموع

  )α  =0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية  ذات* 

  :ما يلي) 6(يالحظ من الجدول 

 الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذي فرق وجود عدم  -
لتقديرات أفراد عينة الدراسة على ) α  =0.05( اإلحصائية

درجة مساهمة إدارة المعرفة في تجويد القرارات اإلدارية لدى 
وفًقا لمتغير رؤساء األقسام األكاديميين في الجامعات األردنية، 

  .الجنس

 الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذي فرق وجود عدم  -
لتقديرات أفراد عينة الدراسة على ) α  =0.05( اإلحصائية

درجة مساهمة إدارة المعرفة في تجويد القرارات اإلدارية لدى 
وفًقا لمتغير رؤساء األقسام األكاديميين في الجامعات األردنية، 

  .الجامعةنوع 

 اإلحصائية الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذي فرق وجود   -  
)α  =0.05 ( درجة مساهمة لتقديرات أفراد عينة الدراسة على

إدارة المعرفة في تجويد القرارات اإلدارية لدى رؤساء األقسام 
  .وفًقا لمتغير الرتبة العلميةاألكاديميين في الجامعات األردنية، 

 α( اإلحصائية الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذي فرق وجود  -
درجة مساهمة عينة الدراسة على  لتقديرات أفراد) 0.05= 

إدارة المعرفة في تجويد القرارات اإلدارية لدى رؤساء األقسام 
  .وفًقا لمتغير الخبرةاألكاديميين في الجامعات األردنية، 

بإجراء  انولمعرفة داللة الفروق اإلحصائية، قام الباحث  
ا فيه، حيث كانت النتائج كميالمقارنات البعدية باستخدام طريقة ش

  ).8(و) 7(في الجدولين 

ة حسب متغير الرتبة العلميةالمقارنات البعدي: أوًال

  )7(جدول ال

رؤساء األقسام األكاديميين في الجامعات لدرجة مساهمة إدارة المعرفة في تجويد القرارات اإلدارية لدى فيه يالمقارنات البعدية باستخدام طريقة ش
 حسب متغير الرتبة العلمية) ةالكلي(األردنية 

(I) العلمية الرتبة (J) اإلحصائية الداللة المتوسطين بين الفرق العلمية الرتبة 

 مساعد أستاذ
 5820. 090. مشارك أستاذ

 0000. (*)0.95- أستاذ

 مشارك أستاذ
 5820. 0.09- مساعد أستاذ

 0000. (*)1.04- أستاذ

 أستاذ
 0000.  0(*)95. مساعد أستاذ
 0000. (*)1.04 مشارك أستاذ
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فيه، يالمقارنات البعدية باستخدام طريقة ش) 7(جدول الن بيي
لدى  لدرجة مساهمة إدارة المعرفة في تجويد القرارات اإلدارية

 حسب) ةالكلي(رؤساء األقسام األكاديميين في الجامعات األردنية 
حيث أظهرت النتائج وجود فروق بين فئة  ،العلمية الرتبة متغير

كانت الفروق لصالح فئة أستاذ، حيث أستاذ وفئة أستاذ مشارك، 
فئة أستاذ مساعد وفئة أستاذ، حيث كانت  كذلك وجود فروق بينو

  ". أستاذ"رتبة العلمية الفروق لصالح فئة ال

 ت البعدية حسب متغير الخبرةالمقارنا: اثاني  

  )8(جدول ال

األقسام األكاديميين في الجامعات لدرجة مساهمة إدارة المعرفة في تجويد القرارات اإلدارية لدى رؤساء فيه يالمقارنات البعدية باستخدام طريقة ش
  حسب متغير الخبرة) ةالكلي(األردنية 

(I) الخبرة سنوات (J) اإلحصائية الداللة المتوسطين بين الفرق الخبرة سنوات 

 سنوات 5 من أقل
 1.000 000. سنوات 10 الى 5 من

 0000. (*)0.78- فأكثر سنوات 10

 سنوات 10 الى 5 من
 1.000  000. سنوات 5 من أقل

 0000. (*)0.78- فأكثر سنوات 10

 فأكثر سنوات 10
 0000.  0(*)78. سنوات 5 من أقل

 0000. 0(*)78. سنوات 10 الى 5 من

     
 فيهيالمقارنات البعدية باستخدام طريقة ش) 8(جدول الين بي

إدارة المعرفة في تجويد القرارات اإلدارية لدى لدرجة مساهمة 
 حسب) ةالكلي(رؤساء األقسام األكاديميين في الجامعات األردنية 

 10حيث أظهرت النتائج وجود فروق بين فئة  ،الخبرة سنوات متغير
 10سنوات، وكانت الفروق لصالح فئة  5سنوات فأكثر وفئة أقل من 

التباين الرباعي المتعدد  تحليل استخدام تموقد  .سنوات فأكثر
درجة  عن للكشف داللتها، ومستوى المتغيرات هذه أثر لمعرفة

مساهمة إدارة المعرفة في تجويد القرارات اإلدارية لدى رؤساء 
: تعزى ألثر متغيرات األقسام االكاديميين في الجامعات االردنية

 وقد، )وسنوات الخبرة ،والمؤهل العلمي، ونوع الجامعة، الجنس(
  :ما يلي النتائج أظهرت

  الجنس متغير: أوًال

 عند إحصائية داللة ذي فرق وجود عدم النتائج أظهرت
لتقديرات أفراد عينة ) α=0.05( اإلحصائية الداللة مستوى

درجة مساهمة إدارة المعرفة في تجويد القرارات الدراسة على 
اإلدارية لدى رؤساء األقسام األكاديميين في الجامعات األردنية، 

إلى امتالك إدارة هذه النتيجة  انعزو الباحثيو .وفًقا لمتغير الجنس
المعرفة بدرجة واحدة بين رؤساء األقسام الذكور واإلناث في 

 احصائيإعود عدم وجود فارق دال كذلك ربما يوالجامعات األردنية، 
إلى توفر الفرصة بالتساوي للحصول على المعرفة  بين الجنسين

وبالتالي تجويد  ،وادارتها من قبل رؤساء األقسام الذكور واالناث
  .القرارات المتخذة 

الجامعةنوع : اثاني  

 عند إحصائية داللة ذي فرق وجود عدم النتائج أظهرت
لتقديرات أفراد عينة  )α=0.05( اإلحصائية الداللة مستوى

درجة مساهمة إدارة المعرفة في تجويد القرارات الدراسة على 
اإلدارية لدى رؤساء األقسام األكاديميين في الجامعات األردنية، 

  .الجامعةنوع وفًقا لمتغير 

هذه النتيجة إلى أن رؤساء األقسام في  انعزو الباحثيو  
الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة يركزون في عملهم على 
 ؛عمليات إدارة المعرفة ويستخدمونها من تجويد القرارات اإلدارية

ن اتخاذ القرارات من األمور المهمة في الجامعة لما يترتب إحيث 
وهذا دليل  .العملسير  فيحكام تؤثر بشكل كبير أصدار إعليها من 

على حرص رؤساء األقسام على القيام بأدوارهم المتعددة على أكمل 
ستقرار والثقة واألمان الوظيفي بغض وجه والشعور باألمان واال

 ،ء الخاصة او الحكوميةفالجامعات، سوا. النظر عن نوع الجامعة
المحافظة على ديمومة العمل وسير العملية التعليمية ا حسن هدفه
  . لمؤسسة والنهوض بهافي ا
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  الرتبة العلمية: اثالًث

 مستوى عند إحصائية داللة ذي فرق وجود النتائج أظهرت
لتقديرات أفراد عينة الدراسة على ) α  =0.05( اإلحصائية الداللة

درجة مساهمة إدارة المعرفة في تجويد القرارات اإلدارية لدى 
وفًقا لمتغير رؤساء األقسام األكاديميين في الجامعات األردنية، 

إلى زيادة عدد األبحاث الرتبة العلمية، ويمكن عزو هذه النتيجة 
المنشورة التي يجريها رؤساء األقسام من فئة أستاذ واالستفادة من 

في تجويد القرارات اإلدارية مقارنة برؤساء خبرتها ومحتواها 
كما . األقسام الذين لديهم درجة أستاذ مشارك وأستاذ مساعد
بحكم  يمكن عزو هذه النتيجة إلى أن رؤساء األقسام األكاديمية

اإلدارية واألكاديمية يعملون على تسخير عمليات ادارة  خبرتهم
ك نتيجة خبراتهم تجويد القرارات اإلدارية، وذل من أجلالمعرفة 
رانفيلد كوقد اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة . المتزايدة
 السليمي ، ودراسة)Cranfield and Taylor, 2008( وتايلور

)Al-Sulaimi, 2017(.  

 سنوات الخبرة: ارابع  

 مستوى عند إحصائية داللة ذي فرق وجود النتائج أظهرت
لتقديرات أفراد عينة الدراسة على ) α=0.05( اإلحصائية الداللة

درجة مساهمة إدارة المعرفة في تجويد القرارات اإلدارية لدى 
وفًقا لمتغير رؤساء األقسام األكاديميين في الجامعات األردنية، 

   .الخبرة

 سنوات 10هذه النتيجة إلى ان فئة الخبرة  انعزو الباحثيو
 هذهإرجاع  يمكن اكممهارات إدارية وقيادية كبيرة، فأكثر تمتلك 

 نتيجة الكبيرة والدافعية الحماس الديه الفئة هذه أنإلى  النتيجة
 من وخاصة ،المعرفة إدارة عمليات أهميةحول  العملية خبراتهم

 المؤتمرات فيالفعالة  ومشاركتهم االبحاث نشر في خبرتهم خالل
 عمليات على كبير أثر لهاكان  التي التدريبية والدورات والندوات

   وجودتها، القرارات اتخاذ

  الخالصة 

 من األقسام رؤساء فادةإ من التربوية المؤسسات تتمكن لكي
 في ةستمرالم اإلدارية للقرارات تجويد تحقيق أجل من المعرفة إدارة
 إلى التقليدية اإلدارية البيئة من بهم االنتقال يجب اختصاصهم، مجال

 في التطويرخالل  من والمستجدات للمتغيرات مواكبة إدارية بيئة
 الجامعةأسرة  احتياجات تلبي ومتجددة حديثة ووسائل طرق اتباع
 فقرات تحقيق من بد الوهنا  .الطلبة لىإ تدريسال هيئة أعضاء من

 شروط تحقيق لضمان األساسي المطلب تحقيقها يعد التي الدراسة
 القرارات تجويد في دورها وبيان المعرفة إدارة نم الغاية نجاح

 فلسفة تنطلقو .الجامعات في األقسام رؤساء لدى اإلدارية
 المحلي والمجتمع الطلبة احتياجات تلبيةمن  التربوية المؤسسات

 اإلدارية األقسام رؤساء قدرات وتطوير المعرفة تنمية خالل من
أن إدارة المعرفة متوافقة  مع استراتيجيات وال سيما  واألكاديمية،

على نتائج دراسات يستند التعليم الحديثة، وأن تقديمها للجامعات  
وخبرات علمية سابقة، مما يؤدي إلى القدرة على تحقيق النتائج 

كون هناك دورات تن أومع ذلك يفضل  .المرغوبة بشكل جيد
ر تقليدية بين ة جديدة ومطورة القتراح طرق وأساليب غييتدريب

التفاعل بينهم ة وتعزيز الطلبأعضاء هيئة التدريس ورئيس القسم و
خراج دون حواجز إلالعالقة بينهم والتأكيد على أن تكون ودعمهم 

من طلبتها التي تقوم  انهداعاتهم التي تكبر بها الجامعة ألبإ
على مساعدة  ايضأيعتمد  ابتدريسهم وتدريبهم بكل فخر وهذ

  .تدريس ليكون الحلقة بين الطالب ورئيس القسملاعضو هيئة 

  التوصيات

ضرورة إعداد وتنفيذ برامج تدريبية لرؤساء األقسام في المهارات  -
المتعلقة بفقرات الدراسة التي حصلت على درجة تقدير متوسطة 

همها اتخاذ أمتالكهم المهارات التي من ضمان اتهم وءلرفع كفا
عن االجتهادات  االمعلومات بعيدالقرارات عن طريق تحليل 

 .لقواعد البيانات المتوفرة االشخصية وفًق

- للترشح ألحد المواقع اإلدارية  ااعتماد الخبرة والمعرفة مؤشر
 .القيادية في المؤسسات الجامعية

أقل تكلفة بإدارة المعرفة إلى البدائل التي تحقق أعلى عائد  يسع -
  .عةمن خالل مشاركة العاملين في الجام
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