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 دور القيادات األكاديمية بجامعة أم القرى في بناء مجتمع المعرفةعنوان البحث: 

 

 الملخص 

نظر  فة من وجهةهدفت الدراسة الى معرفة دور القيادات األكاديمية بجامعة أم القرى في بناء مجتمع المعر     

( 47من ) تتألف هيئة التدريس. اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي المسحي، وتمثلت أداة الدراسة في استبانةعضوات 

أستاذ ( عضوة هيئة تدريس حاصالت على الرتب األكاديمية )أستاذ، و725تألف مجتمع الدراسة من ) فقرة.

 اسة منوتكونت عينة الدر ذاخر،مشارك، وأستاذ مساعد( في مختلف الكليات بشطر الطالبات بالزاهر وريع 

ية: وجود التال توصلت الدراسة إلى النتائج ( عضوة هيئة تدريس تم اختيارها بالطريقة العشوائية الطبقية.363)

رى في م القموافقة من وجهة نظر عضوات هيئة التدريس بدرجة متوسطة على دور القيادات األكاديمية بجامعة أ

 وتوظيف المعرفة. المعرفة،ونشر  المعرفة،اد توليد بناء مجتمع المعرفة في االبع

 في ضوء نتائج الدراسة توصى الباحثة بما يلي:  التوصيات:

حث القيادات األكاديمية على تسهيل إجراءات تدريب الطالبات خاار  الجامعاة فاي المؤسساات المحلياة، لتطاوير 

المعرفاة، وتشاجع عضاوات هيئاة التادريس لتقاديم  مهاراتهن قبل االلتحاق بسوق العمل، مما سيساهم فاي بنااء مجتماع

دورات تدريبية متخصصة في المعارف المختلفاة ألبنااء المجتماع المحلاي، مماا يساهم باالرتقااء بوظيفاة الجامعاة فاي 

وتساوي  نتاائج البحاون مان أجال توظيفهاا فاي قطاعاات العمال المختلفاة بماا يساهم فاي رفاع ميزانياة  المجتمع،خدمة 

 الجامعة.

 القيادات.. مجتمع المعرفة. االدارة التربوية ت المفتاحية:الكلما
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Abstract: 

     The study aimed to know the role of academic leaders at Umm Al Qura University in 

building the knowledge society from the point of view of faculty members through the 

following dimensions: knowledge generation, knowledge dissemination, knowledge 

utilization. To achieve this goal, the study used the descriptive method. The study tool 

consisted of a questionnaire which consisting of (47) paragraphs. The study population 

consisted of (725) faculty members with academic grades (professor, associate 

professor and assistant professor) in the various faculties of the female section in 

ALZaher and ReeZakher. The study sample consisted of (363) faculty member chosen 

by random class method. The study found the following results: There is a consensus 

from the point of view of the faculty members to a moderate degree on the role of 

academic leaders at Umm Al Qura University in building the knowledge society in the 

dimensions of knowledge generation, knowledge dissemination, and knowledge 

utilization. In light of the results, the study recommends: Encouraging academic leaders 

to facilitate the training of female students outside the university in local institutions to 

develop their skills before joining the labor market. This will contribute to building the 

knowledge society and encourages female faculty members to provide specialized 

training courses in the various knowledge of the local community. Thus, contributing to 

the advancement of the university function in the service of the community, and 

marketing the results of research for employment in different sectors of work, thus 

contributing to raising the budget of the university. 

Key Words: educational administration, knowledge society, leaders. 
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 مقدمة الدراسة: 

، فهي تعد الجامعات المكون األساس للتعليم العالي، ومركز إشعاع حضاري ألي مجتمع من المجتمعات

قد تطورت مع، ومؤسسة إجتماعية ثقافية تربوية وظيفتها تقديم تعليم مميز، وإنتا  بحون إبداعية، وخدمة المجت

لعربية امملكة ال رؤيةفي ضوء تحقي  اء مجتمع المعرفة، وظائفها في القرن الحادي والعشرين فأصبحت تسهم في بن

  م.2030السعودية 

جتماعية ية اإليعد التعليم العالي العامل الرئيسى في إنتا  المعرفة، وتطبيقها واإلفادة منها في التنم

( أن 2م: OECD2008 (واإلقتصادية، حيث وضحت المنظمة الدولية للتنمية والتعاون في المجال االقتصادي

لتعليم لمعرفة باليد امؤسسات التعليم العالي يمكنها بناء مجتمع المعرفة من خالل القيام بثالن مهام رئيسية هي: تو

ية. في التنم منها والتدريب، ونشر المعرفة من خالل التفاعل مع المستخدمين للمعرفة، وتوظيف المعرفة واإلستفادة

لكثير معرفة، فاعة دورها المتميز في بناء اإلنسان وفي ترسيخ مفهوم مجتمع ال( أن للجام171م:2009وأكد إيرش )

برقي معارفها ووومها من دول العالم اليوم تتبوأ المكانة األولى في العالم ليس ألنها قوية في عدد جيوشها، بل بعل

 جامعاتها ومراكزها البحثية. 

العلم  نوافذ عاٍل متطور، وقيادات أكاديمية تفتح إن بناء مجتمع المعرفة يحتا  بصورة رئيسة إلى تعليم

لشراكات ن وتبني اتتعاووالتقنية، وأبواب فكر العمل واإلنتا ، وتسهم في اإلبداع واإلبتكار، وتقوم بتهيئة الكوادر و

دات األكاديمية في مؤسسات التعليم ( أن القيا88-87م: 2004المعرفية مع المؤسسات المختلفة، وأكد محجوب )

ر، وبهم العص عالي هم صناع التغيير والتجديد وعلى عاتقهم تقع مسؤولية مواجهة التحديات ومواكبة متطلباتال

ا عة دخولهيتيح للجام لقدرتهم على تنظيم الجهود واإلستفادة من اإلمكانيات المادية والبشرية، مما يتأثر من حولهم؛

قد تكون  اديميةفي الداخل والخار ، وهذه القيادات األكمضمار التقدم العلمي والتكنولوجي، ومنافسة الجامعات 

: عددة منهاة ومتعميد الكلية أو القسم وهم غالبًا ما يكونون من أعضاء هيئة التدريس، ولهم أنشطة ومهام مختلف

من  ذي يمكنهمحو الاألكاديمية واإلدارية والتربوية، لذلك بات من الضروري السعي بإتجاه تنمية مهاراتهم على الن

ة رة الدراسقت فكاالضطالع بمسئولياتهم واإلنسجام مع متطلبات العصر والوعي بأهمية التكنولوجيا، ومن هنا انبث

  رفة.الحالية والتي تهدف إلى معرفة دور القيادات األكاديمية بجامعة أم القرى في بناء مجتمع المع

 مشكلة الدراسة:

ى ا تعمل علدة النهالمستقبل وأفضل أنواع االستثمار وأكثرها فائيعد التعليم العالي هو عملية صناعة ألجيال 

 تغذية المجتمع بالقوى العاملة والقيادة المستقبلية في كافة المجاالت.

مجتمع  ( أن وزارة التعليم سعت إلى بناء10م:2010حيث أشارت وكالة الوزارة للتخطيط والمعلومات )

لتحتية نية افي إنشاء الجامعات الحكومية واألهلية، وتطوير الب المعرفة في الجامعات وذلك من خالل التوسع

 لمؤسسات التعليم العالي، وتحديث الخطط والبرامج الحالية، 
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، وتنمية ألقسامواستحدان البرامج العلمية، والتوسع في برامج الدراسات العليا، وإعادة هيكلة الكليات وا

زيز ة وتعمج تنمية اإلبداع والتميز. واهتمت ببرامج تنميقدرات أعضاء هيئة التدريس من خالل تطبي  برنا

، وبرامج لنانواالمهارات الطالبية مثل برامج ريادة األعمال، وبرامج رعاية الطالب المتميزين، وبرامج تقنية 

الحدائ  وعدة، كرسي البحث العلمي. وأنشأت عدًدا من المراكز مثل مراكز التميز البحثي، ومراكز األبحان الوا

يا، اسات العلالدر العلمية، وحاضنات التقنية، وعملت على استقطاب األساتذة والعلماء المتميزين والباحثين وطالب

 االستثماريل، ووتشجيع البحون المتميزة ونشرها في مجالت عالمية، وترجمة الكتب العلمية، وتنويع مصادر التمو

تفعيل لتقويم، واس واد األكاديمي، وإقامة المركز الوطني للقيفي الجودة، وإنشاء الهيئة الوطنية للتقويم واالعتما

لية لفات الدوالتحاالشراكات الدولية، وإطالق برنامج خادم الحرمين الشريفين لالبتعان الخارجي، وعقد الشراكات و

 مع الجامعات ومراكز البحث العالمية.

زبيدي راسة الالمعرفة، وأكد هذا الضعف دبالرغم من هذه الجهود إال أنه مازال هناك ضعف في بناء مجتمع 

طور ء التم( التي أشارت الى أن هناك قصور في دور الجامعات العربية في بناء مجتمع المعرفة في ضو2008)

تحتية البنى ال ار فيالمعلوماتي العالمي، وأن مؤشرات إنتا  المعرفة ونشرها تشير إلى تبديد حقيقي لموارد اإلستثم

 ا  وتطويري إنتفبت ألن المعرفة سريعة التقادم، وأنها ال تواكب التحديث المستمر، وال تشارك ورأس المال الثا

مليات م( التي وضحت أن هناك قصور في ع2012المعرفة بل تستهلك ما هو موجود وفعال، ودراسة المطيري )

ق الذي السيا ضرورة مراجعةتوليد المعرفة، ونشر المعرفة، وتوظيف المعرفة، في الجامعات السعودية وأكد على 

جال إطالق المها، ويتم فيه إكتساب المعرفة وإنتاجها داخل الجامعات والعمل على إستثمار المعرفة الضمنية وتحفيز

عات السعودية في م( التي أكدت أن هناك ضعفًا في إسهام الجام2011للنقد واإلبتكار واإلبداع، ودراسة الذبياني)

ات لجامعاة نتيجة لعدم وجود خطط مسبقة في مجال نشر المعرفة التي تنتجها بعض التحول نحو مجتمع المعرف

ة بين شراك السعودية حيث انها تتسم بالتقليدية وال تواكب متطلبات العصر الحالي، باإلضافة إلى عدم وجود

 امعاتالجالجامعات السعودية ومؤسسات القطاع الخاص في مجال تطبي  المعرفة مما أثر سلبًا على إسهام 

 السعودية في التحول نحو مجتمع المعرفة.

ن الكم ازن بيإن هذا القصور في دور القيادات األكاديمية في بناء مجتمع المعرفة سيساهم في صعوبة التو

ت والنوع في منظومة العمل في الجامعات، وصعوبة التكيف مع متطلبات السوق، وضعف مخرجات الجامعا

مهن  أشكالوئلة من الخريجين غير المالئمين لمستجدات العصر في ظل تغيير طبيعة المتمثلة في األعداد الها

 المستقبل. 

وقد أوصى المؤتمر الثالث والعشرون لإلتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، بإجراء دراسات تحدد أدوار 

لسعودية في تفعيل رؤية القائمين على بناء مجتمع المعرفة في الجامعات، وأوصى أيًضا مؤتمر دور الجامعات ا

، بإجراء دراسات تحدد مهام وأدوار الجامعات السعودية في بناء مجتمع المعرفة، بما يسهم في تعزيز 2030

على  م(2012(العلوي م(، و2011مقومات بناء المجتمع المعرفي. وأوصت دراسة كالً من بركات وعوض)

 الجامعات. ضرورة تفعيل دور القيادات في بناء مجتمع المعرفة في 
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 معات السعوديةم( التي أكدت على أهمية األدوار التي تؤديها الجا2016إقبال نصر )ودراسة أحالم الصادق و

 في بناء مجتمع المعرفة. 

ناك قصور ر أن هولقد إستشعرت الباحثة أثناء دراستها بجامعة أم القرى بالمرحلتين البكالوريوس والماجستي

عيًا لإلرتقاء التي تهدف إلى بناء مجتمع المعرفة. وس 2030ولوجي ورؤية المملكة في ظل التطور التقني والتكن

سب دراسات )حله البتحسين دور القيادات األكاديمية في بناء مجتمع المعرفة، وإستجابة لتوصيات تلك الدراسات، وق

ة، ذه الدراساء هدافعية إلجرعلم الباحثة( التي حددت دور القيادات األكاديمية في بناء مجتمع المعرفة، ظهرت ال

في بناء  أم القرى جامعةوعليه حددت مشكلة الدراسة الحالية في السؤال الرئيسى التالي: ما دور القيادات األكاديمية ب

 مجتمع المعرفة من وجهة نظر عضوات هيئة التدريس ؟

 أسئلة الدراسة: 

 دريس؟ئة التالمعرفة من وجهة نظر عضوات هي. ما دور القيادات األكاديمية بجامعة أم القرى في توليد 1س

 ريس؟التد . ما دور القيادات األكاديمية بجامعة أم القرى في نشر المعرفة من وجهة نظر عضوات هيئة2س

 تدريس؟ئة ال. ما دور القيادات األكاديمية بجامعة أم القرى في توظيف المعرفة من وجهة نظر عضوات هي3س

 الفرضيات:

 الية إلختبار الفرضيات التالية:تسعى الدراسة الح

ت أفراد ( بين متوسطات درجات إستجابا≥0،05a. ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )1

 الكلية. متغيرعينة الدراسة لدور القيادات األكاديمية بجامعة أم القرى في بناء مجتمع المعرفة تعزى ل

ت أفراد ( بين متوسطات درجات إستجابا≥0،05aمستوى داللة ) . ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند2

الرتبة  متغيرعينة الدراسة لدور القيادات األكاديمية بجامعة أم القرى في بناء مجتمع المعرفة تعزى ل

 األكاديمية.

أفراد  ت( بين متوسطات درجات إستجابا≥0،05a. ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )3

ت عدد سنوا متغيرعينة الدراسة لدور القيادات األكاديمية بجامعة أم القرى في بناء مجتمع المعرفة تعزى ل

 الخبرة في الجامعة.

 أهداف الدراسة:

يئة ضوات ه. التعرف على دور القيادات األكاديمية بجامعة أم القرى في توليد المعرفة من وجهة نظر ع1

 التدريس.

 ات هيئةدور القيادات األكاديمية بجامعة أم القرى في نشر المعرفة من وجهة نظر عضو. التعرف على 2

 التدريس.

يئة ضوات ه. التعرف على دور القيادات األكاديمية بجامعة أم القرى في توظيف المعرفة من وجهة نظر ع3

 التدريس.
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إستجابات أفراد عينة  (بين متوسطات درجات≥0،05aلكشف عن الفروق ذات الداللة عند مستوى )ا -4

الرتبة  -الكليةرات: )الدراسة لدور القيادات األكاديمية بجامعة أم القرى في بناء مجتمع المعرفة تبعاً لمتغي

 دد سنوات الخبرة في الجامعة( .ع -االكاديمية

 أهمية الدراسة:

 انطلقت أهمية الدراسة الحالية من جانبين هما:      

 األهمية النظرية:  -1

هذه الدراسة للتعريف بدور القيادات األكاديمية بجامعة أم القرى في بناء مجتمع المعرفة من وجهة نظر  أتت

عضوات هيئة التدريس وإستجابة لتوجهات وزارة التعليم لتطوير القيادات األكاديمية والنهوض بالجامعات وتفعيل 

، والتي تهدف إلى تحولها لمجتمع 2030ي  رؤية اإلستراتيجية الوطنية للمملكة للتحول نحو مجتمع المعرفة وتحق

م، كما أتت إستجابة لتوصيات دراسة كالً 2030م وصواًل إلى عام 2015المعرفة على ثالن مراحل تبدأ من عام 

، التي أكدت على ضرورة اإلهتمام ببناء مجتمع المعرفة م(2012(العلوي م(، و2011من بركات وعوض)

ن العصر، وعلى ضرورة تفعيل دور القائمين على بناء مجتمع المعرفة في بإعتباره ضرورة  تمليها أحدا

م(التي أكدت على أهمية األدوار التي تؤديها الجامعات 2016الجامعات، ودراسة أحالم الصادق و إقبال نصر )

العربية في تقديم في إثراء المكتبة  –بمشيئة هللا تعالى  –السعودية في بناء مجتمع المعرفة. كما ستفيد هذه الدراسة 

 إطار نظري متكامل لموضوع دور القيادات األكاديمية بجامعة أم القرى في بناء مجتمع المعرفة.

 األهمية التطبيقية:   -2

في تعريف المسئولين بمواقع إتخاذ القرار بوزارة التعليم  –بمشيئة هللا تعالى  –ستسهم الدراسة الحالية 

ء مجتمع ي بناأم القرى خاصة بدور القيادات األكاديمية بجامعة أم القرى ف والجامعات السعودية عامة وجامعة

جتمع ناء مالمعرفة من وجهة نظر عضوات هيئة التدريس، مما سيسهم في معرفة دور القيادات األكاديمية في ب

في ف المعرفة من أجل وضع تصورات لتطوير هذا الدور في المستقبل الوقوف على نقاط القوة ونقاط الضع

يادات ب القممارساتهم ودعم نقاط القوة والحد من نقاط الضعف من خالل إعداد البرامج الخاصة بتنمية وتدري

 األكاديمية؛ من أجل تطوير دور القيادات في بناء مجتمع المعرفة.

 حدود الدراسة: 

 :يلي فيما الدراسة حدود تتمثل     

 الحدود الموضوعية:  -1

 ناء مجتمعى في بجانبها الموضوعي على معرفة دور القيادات األكاديمية بجامعة أم القراقتصرت الدراسة في      

 المعرفة في األبعادها: توليد المعرفة، ونشر المعرفة، وتوظيف المعرفة.
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 الحدود البشرية:  -2

ارك، تاذ مشاقتصرت هذه الدراسة على عضوات هيئة التدريس الحاصالت على الرتب األكاديمية )أستاذ، وأس

 (.725وأستاذ مساعد( في الكليات العلمية والنظرية والبالغ عددهن )

 الحدود المكانية: -3

 ة المكرمةر بمكاقتصرت الدراسة في حدودها المكانية على جامعة أم القرى شطر الطالبات بالزاهر وريع ذاخ     

 دون غيرها من فروع الجامعة.

 الحدود الزمانية:  -4

 ه. 1438 -ه1437طبقت الدراسة الحالية في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي      

 مصطلحات الدراسة: 

 (: academic leadersالقيادات األكاديمية )

الكليات  عمداءوأعضاء هيئة التدريس المتميزين المعينين على مناصب قيادية كمدراء الجامعات، ووكالئها،      

 . م(2015معاهد ووكالئهم، ورؤساء األقسام التعليمية )نظام مجلس التعليم العالي، العمادات والو

ركون تذة المشااألساوتعرف القيادات األكاديمية إجرائيًا بأنها: أعضاء هيئة التدريس المتميزين من األساتذة      

 والكليات ماداتمداء ووكالء العواألساتذة المساعدون المكلفين بمهام إدارية مثل مدير الجامعة، ووكالئها، وع

 والمعاهد، ورؤساء األقسام في جامعة أم القرى بمدينة مكة المكرمة.

 (: knowledge societyمجتمع المعرفة )

لنشاط ااالت "ذلك المجتمع الذي يقوم أساًسا على توليد المعرفة ونشرها، وتوظيفها بكفاءة في جميع مج     

د، أي نية باطراإلنساالمدني، والسياسة، والحياة الخاصة وصواًل لإلرتقاء بالحالة ا المجتمعي: االقتصاد، والمجتمع

 (. 35م:2003إقامة التنمية اإلنسانية" )تقرير التنمية اإلنسانية العربية، 

ت ألدوالخبرات واات وايعرف مجتمع المعرفة إجرائيًا في هذه الدراسة بأنه: هو المجتمع الذي تتوفر فيه اإلمكان     

 التي تمكنه من توليد المعرفة ونشرها وتوظيفها من أجل تحقي  أهداف محددة.

 ثانياً: الدراسات السابقة

ة سة قيطإهتمت بدراسة دور الجامعات في بناء مجتمع المعرفة بشكل عام، ومن أبرز تلك الدراسات درا

لجامعات اة في ي بناء مجتمع المعرفم( دراسة هدفت للتعرف إلى درجة قيام الجامعات الفلسطينية بدورها ف2011)

 ، والتعرفه خاصالفلسطينية بوجه عام وفي أبعادها الثالثة توليد المعرفة، ونشر المعرفة، وتوظيف المعرفة بوج

ضوء  ين فيإلى سبل تفعيل دور الجامعات الفلسطينية في بناء مجتمع المعرفة من وجهة نظر الخبراء والمختص

 الدراسة للنتائج ( من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة اإلسالمية. وتوصلت185الدراسة ) نتائج الدراسة. بلغت عينة

 وي.بمستوى ق معرفةالتالية: بلغت الدرجة الكلية لألبعاد الثالثة نسبة عالية جًدا حيث جاء البعد الثاني نشر ال
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ى لمعرفة علليد ابعد األول تووجاء البعد الثالث توظيف المعرفة في المرتبة الثانية بمستوى متوسط وحصل ال 

ة د عينالمرتبة األخيرة بمستوى متوسط. كما أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات أفرا

 بعد توظيفوعرفة الدراسة لدور الجامعات في بناء مجتمع المعرفة لمتغيرات الرتبة األكاديمية في بعد توليد الم

ء مجتمع ي بنالة إحصائية في تقديرات أفراد عينة الدراسة لدور الجامعات فالمعرفة بينما توجد فروق ذات دال

)أستاذ  ألعلىاالمعرفة في بعد نشر المعرفة تعزى لمتغير الرتبة األكاديمية لصالح أصحاب الرتبة األكاديمية 

جامعات ور اللدمشارك فأعلى(.بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة 

ت الخبرة سنوا في بناء مجتمع المعرفة في بعد نشر المعرفة تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة لصالح األعضاء ذوي

 سنوات(. 10األعلى )أكثر من 

فة تمع المعرم( دراسة هدفت للتعرف إلى الواقع الذي تمارسه جامعة القصيم في تحقي  مج2015كما أجرى يونس )

ثة دها الثالي أبعاالعالمي للوصول إلى مقترحات واقعية تسهم في بناء مجتمع المعرفة بوجه عام وفلمواكبة التطور 

ة تدريس. ( عضو هيئ265توليد المعرفة ونشر المعرفة وتوظيف المعرفة بوجه خاص، تكونت عينة الدراسة من )

محور نشر وليدها إنتا  المعرفة وتوتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: دور جامعة القصيم كان قويًا في محور 

ات روق ذفالمعرفة، في حين جاء محور تطبي  المعرفة بدرجة متوسطة. وأشارت النتائج أيًضا إلى عدم وجود 

وق ذات ود فرداللة إحصائية بين إستجابات أفراد عينة الدراسة حول دور الجامعة في توليد المعرفة، وعدم وج

قييم إلى أن ت نتائجاد عينة الدراسة تعزى لمتغير الرتبة األكاديمية، كما أشارت الداللة إحصائية في تقديرات أفر

وق  توجد فرأنه الوأعضاء هيئة التدريس لدور الجامعة في نشر المعرفة يزداد كلما إرتفعت الرتبة األكاديمية لهم 

تعزى  لمعرفةافي بناء مجتمع ذات داللة إحصائية في تقديرات أفراد عينة الدراسة حول تقييمهم لدور الجامعة 

 لمتغير الكلية.

 نتائج الدراسة: 

 تم عرض نتائج الدراسة حسب تسلسل أسئلتها على النحو التالي:

 يس؟يئة التدروات هالسؤال األول: مادور القيادات األكاديمية بجامعة أم القرى في توليد المعرفة من وجهة نظر عض

 لحسابيااستخدمت بعض مقاييس اإلحصاء الوصفي والتي تمثلت في المتوسط لإلجابة عن سؤال الدراسة األول 

 ط الحسابيلمتوسواالنحراف المعياري والترتيب لكل عبارة من عبارات البعد األول )توليد المعرفة( كذلك حساب ا

 العام لجميع العبارات )الدرجة الكلية للبعد األول(، وتم الحصول على النتائج التالية:

 ةت الحسابية واإلنحرافات المعيارية إلستجابات عينة الدراسة حول توليد المعرف(: المتوسطا4-1م )جدول رق

 العبارات م

 البعد األول: توليد المعرفة

ب
تي
ر
الت

 

 االنحراف  المتوسط 
 اإلستجابة

 المعياري الحسابي

 عالية  0.87 3،48 1تنفذ برامج لتطوير مهارات أفراد المجتمع من خالل  20
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 ةت الحسابية واإلنحرافات المعيارية إلستجابات عينة الدراسة حول توليد المعرف(: المتوسطا4-1م )جدول رق

 العبارات م

 البعد األول: توليد المعرفة

ب
تي
ر
الت

 

 االنحراف  المتوسط 
 اإلستجابة

 المعياري الحسابي

 المستمر.التعليم 

 عالية  0.80 3،45 2 تطور المقررات األكاديمية. 6

 عالية  0.82 3،42 3 تطور البرامج األكاديمية. 5

 عالية  0.84 3،42 4 ة.تهتم برعاية الطلبة الموهوبين في البرامج األكاديمي 13

 عالية  0.84 3،41 5 تحفز عضوات هيئة التدريس على البحث العلمي. 4

8 
تزود المختبرات والمعامل بالمستلزمات واألدوات 

 الضرورية للعملية التعليمية.
6 

3،39 0.75 
 متوسطة 

19 
تحفز عضوات هيئة التدريس على المشاركة في كراسي 

 البحث العلمي.
7 

3،39 0.87 
 متوسطة 

12 
تدرب الطالبات في المؤسسات المحلية على أساليب 

 العمل الحديثة.
 متوسطة  0،84 3،38 8

15 
تحفز عضوات هيئة التدريس على إنتا  ابتكارات علمية 

 جديدة.
 متوسطة  0،87 3،38 9

18 
تحفز عضوات هيئة التدريس على إنتا  الكتب في شتى 

 حقول المعرفة المتخصصة.
 متوسطة  0،84 3،37 10

11 
 تدرب الطالبات في المؤسسات المحلية على إستخدام

 التقنيات الحديثة.
 متوسطة  0،86 3،37 11

 متوسطة  0،86 3،35 12 تحفز الطالبات للحصول على براءات اختراع. 17

 متوسطة  0،79 3،34 13 تطالب بالدعم المادي إلنتا  المعرفة. 4

7 
تضيف مقررات باللغة اإلنجليزية ضمن البرنامج 

 األكاديمي.
 متوسطة  0،79 3،34 14

16 
عضوات هيئة التدريس للحصول على براءات تحفز 

 اختراع.
 متوسطة  0.89 3،34 15

 متوسطة  0،79 3،32 16 تتصل بمراكز البحون العلمية المحلية. 9

 متوسطة  0،82 3،31 17 تتصل بمراكز البحون العلمية العالمية. 10

 متوسطة  0،75 2،27 18 تدعم مراكز إنتا  المعرفة. 3
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 ةت الحسابية واإلنحرافات المعيارية إلستجابات عينة الدراسة حول توليد المعرف(: المتوسطا4-1م )جدول رق

 العبارات م

 البعد األول: توليد المعرفة

ب
تي
ر
الت

 

 االنحراف  المتوسط 
 اإلستجابة

 المعياري الحسابي

2 
 باللوائح واألنظمة التي تدعم اإلنتا تعرف الطالبات 

 المعرفي.
 متوسطة  0،79 3،27 19

1 
  تعرف المنسوبات باللوائح واألنظمة التي تدعم اإلنتا

 المعرفي.
 متوسطة  0،80 3،25 20

 متوسطة  0،85 3،36 المتوسط العام للبعد األول

 

التدريس بدرجة )متوسطة( وبمتوسط حسابي ( وجود موافقة من وجهة نظر عضوات هيئة 4-1يتضح من جدول )

بارات عية على ( على دور القيادات األكاديمية بجامعة أم القرى في توليد المعرفة، وبمتوسطات حساب3.36عام )

فئات  ( وهذه المتوسطات الحسابية تقع ضمن3.48( إلى )3.25البعد األول )توليد المعرفة( تراوحت من )

 (.عالية –االستجابة )متوسطة 

قررات ر الموقد تعود هذه النتيجة الى أن عضوات هيئة التدريس يرون أن تطوير مهارات أفراد المجتمع، وتطو

 لعلمي تعدالبحث األكاديمية والبرامج األكاديمية، ورعاية الطلبة الموهوبين، وتحفز عضوات هيئة التدريس على ا

 رفة.لمعرفة، بما يسهم في بناء مجتمع المعمن االدوار المهمه للقيادات االكاديمية في بعد توليد ا

اسة م(، ودر2012م(، ودراسة ابراهيم )2012) Philip and Donaldحيث اتفقت نتائج الدراسة مع دراسة 

على  ( والتي أكدت2016م(، ودراسة احالم الصادق وإقبال نصر )2016م( ودراسة عبد الرحمن )2015يونس)

 إن توليد المعرفة في الجامعات لدى أفراد عينة الدراسة كانت عالية.

( عبارة حصلت على استجابة بدرجة )متوسطة( وجاءت في الترتيب من )السادس( إلى )العشرين( من 15هناك )

حيث الموافقة على دور القيادات األكاديمية بجامعة أم القرى في توليد المعرفة، وقد تعود هذه النتيجة الى أن 

الكاديمية وعدم وجود عوائد اقتصادية ومادية عضوات هيئة التدريس يرون أن قله الميزانية المخصصة للقيادات ا

للجامعة من االستثمار االزمة لتزود المختبرات والمعامل بالمستلزمات واألدوات الضرورية، وايضا الميزانية 

االزمة لتحفز عضوات هيئة التدريس على المشاركة في كراسي البحث العلمي وإنتا  االبتكارات، واالتصال 

ية المحلية والعالمية، وتعريف المنسوبات والطالبات باللوائح واألنظمة التي تدعم اإلنتا  بمراكز البحون العلم

م( على قلة الموارد االزمة لتوليد المعرفة 2012المعرفي، ودعم مراكز إنتا  المعرفة، حيث أكدت دراسة خضر)

ضافة مقررات باللغة اإلنجليزية في الجامعات، وتعقيد إجراءات التدريب خار  الجامعة بنسبة لطالبات، وصعوبة ا

م( 2010ضمن البرنامج األكاديمي نتيجه لضعف مستوى اللغة لدى الطلبه الملتحقين بالجامعة، واضاف الرماني )

قله االستثمار والعائد االقتصادي من العملية التعليمية التربوية وبخاصة في مجال التعليم العالي. حيث أشارت 

 م( إلى أهمية تدريس اللغات األجنبية واإلطالع على ثقافات الشعوب المختلفة، 2009دراسة مي العبدهللا )
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خدم ية التي تإلسالماوالثقافة، والتعاليم  العادات،وتسيهل الحصول على المعارف التي وصلوا إليها، بما يتواف  مع 

العلمية ية وخصصات النظربناء مجتمع المعرفة حيث يقتصر التدريس في الجامعة على اللغة العربية في اغلب الت

 وهذا يفسر وجود ضعف في اللغة االنجليزية لدى الخريجين.

م(، 2012م(، ودراسة السردي )2011م(، ودراسة بركات وعوض )2011وتتف  هذه النتيجة مع دراسة قيطة )

وسطة. كانت متة والتي أكدت على أن توليد المعرفة في الجامعات لدى أفراد عينة الدراس م(2012العلوي )ودراسة 

لجامعات لدى أفراد م(، والتي أكدت أن توليد المعرفة في ا2011كما إختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الذبياني)

 عينة الدراسة كانت ضعيفة.

 ملخص نتائج الدراسة:

ت نظر عضوا وجهة الجزء األول: أهم نتائج دور القيادات األكاديمية بجامعة أم القرى في بناء مجتمع المعرفة من

 هيئة التدريس؟

لى ( ع3.36وجود موافقة من وجهة نظر عضوات هيئة التدريس بدرجة )متوسطة( وبمتوسط حسابي عام )

يد ألول )تولالبعد دور القيادات األكاديمية بجامعة أم القرى في توليد المعرفة، وبمتوسطات حسابية على عبارات ا

 –وسطة ه المتوسطات الحسابية تقع ضمن فئات اإلستجابة )مت( وهذ3.48( إلى )3.25المعرفة( تراوحت من )

 عالية(.

ى دور ( عل3.35وجود موافقة من وجهة نظر عضوات هيئة التدريس بدرجة )متوسطة( وبمتوسط حسابي عام )

)نشر  لثانيالقيادات األكاديمية بجامعة أم القرى في نشر المعرفة، وبمتوسطات حسابية على عبارات البعد ا

 –وسطة ( وهذه المتوسطات الحسابية تقع ضمن فئات اإلستجابة )مت3.45( إلى )3.27فة( تراوحت من )المعر

 عالية(.

لى ( ع3.34وجود موافقة من وجهة نظر عضوات هيئة التدريس بدرجة )متوسطة( وبمتوسط حسابي عام )

لثالث البعد ية على عبارات ادور القيادات األكاديمية بجامعة أم القرى في توظيف المعرفة، وبمتوسطات حساب

ابة ( وهذه المتوسطات الحسابية تقع ضمن فئات االستج3.43( إلى )3.14)توظيف المعرفة( تراوحت من )

 عالية(. –)متوسطة 

في بناء  أم القرى جامعةبالجزء الثاني: أهم نتائج المقارنة بين إستجابات عينة الدراسة حول دور القيادات األكاديمية 

عدد سنوات  –اديمية الرتبة األك -عرفة من وجهة نظر عضوات هيئة التدريس، حسب متغيرات )الكلية مجتمع الم

 الخبرة(.

 المقارنة حسب الكلية -1

لدراسة ( بين متوسطات درجات إستجابات أفراد عينة ا0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 ح الكلياتق لصالفي توليد المعرفة تعزى لمتغير الكلية، والفروحول دور القيادات األكاديمية بجامعة أم القرى 

 (.3.16( بينما الكليات العلمية التطبيقية )3.44النظرية اإلنسانية بمتوسط حسابي )
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لدراسة ( بين متوسطات درجات إستجابات أفراد عينة ا0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

لكليات صالح البجامعة أم القرى في نشر المعرفة تعزى لمتغير الكلية، والفروق حول دور القيادات األكاديمية 

 (.3.11( بينما الكليات العلمية التطبيقية )3.43النظرية اإلنسانية بمتوسط حسابي )

لدراسة ( بين متوسطات درجات إستجابات أفراد عينة ا0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

ت لح الكلياق لصاات األكاديمية بجامعة أم القرى في توظيف المعرفة تعزى لمتغير الكلية، والفروحول دور القياد

 (.3.08( بينما الكليات العلمية التطبيقية )3.47النظرية اإلنسانية بمتوسط حسابي )

ة لدراس( بين متوسطات درجات إستجابات أفراد عينة ا0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

، ير الكليةلمتغ حول دور القيادات األكاديمية بجامعة أم القرى في الدرجة الكلية في بناء مجتمع المعرفة تعزى

 (.3.12) يقية( بينما الكليات العلمية التطب3.44والفروق لصالح الكليات النظرية اإلنسانية بمتوسط حسابي )

 ة األكاديمية:المقارنة حسب الرتب -2

لقرى في توليد ا( حول دور القيادات األكاديمية بجامعة أم 0.05الفروق ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى )

 ة )أستاذ(اديميالمعرفة حسب متغير الرتبة األكاديمية، كانت بين المتوسط الحسابي إلستجابات ذوي الرتبة األك

 وسط حسابيتبة األكاديمية )أستاذ مساعد( بمت(، والمتوسط الحسابي إلستجابات ذوي الر3.09بمتوسط حسابي )

ذوي  تجابات(، والفروق لصالح ذوي الرتبة األكاديمية )أستاذ مساعد(. كذلك بين المتوسط الحسابي إلس3.46)

تبة األكاديمية (، والمتوسط الحسابي إلستجابات ذوي الر3.16الرتبة األكاديمية )أستاذ مشارك( بمتوسط حسابي )

 (، والفروق لصالح ذوي الرتبة األكاديمية )أستاذ مساعد(.3.46بمتوسط حسابي ))أستاذ مساعد( 

لقرى في نشر ا( حول دور القيادات األكاديمية بجامعة أم 0.05الفروق ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى )

 ة )أستاذ(اديميالمعرفة حسب متغير الرتبة األكاديمية، كانت بين المتوسط الحسابي إلستجابات ذوي الرتبة األك

 وسط حسابي(، والمتوسط الحسابي إلستجابات ذوي الرتبة األكاديمية )أستاذ مساعد( بمت3.03بمتوسط حسابي )

ذوي  تجابات(، والفروق لصالح ذوي الرتبة األكاديمية )أستاذ مساعد(. كذلك بين المتوسط الحسابي الس3.44)

تبة األكاديمية (، والمتوسط الحسابي إلستجابات ذوي الر3.15الرتبة األكاديمية )أستاذ مشارك( بمتوسط حسابي )

 (، والفروق لصالح ذوي الرتبة األكاديمية )أستاذ مساعد(.3.44)أستاذ مساعد( بمتوسط حسابي )

لقرى في توظيف ا( حول دور القيادات األكاديمية بجامعة أم 0.05الفروق ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى )

 ة )أستاذ(اديميير الرتبة األكاديمية، كانت بين المتوسط الحسابي إلستجابات ذوي الرتبة األكالمعرفة حسب متغ

 وسط حسابي(، والمتوسط الحسابي إلستجابات ذوي الرتبة األكاديمية )أستاذ مساعد( بمت3.25بمتوسط حسابي )

ذوي  تجاباتوسط الحسابي إلس(، والفروق لصالح ذوي الرتبة األكاديمية )أستاذ مساعد(. كذلك بين المت3.45)

تبة األكاديمية (، والمتوسط الحسابي إلستجابات ذوي الر3.13الرتبة األكاديمية )أستاذ مشارك( بمتوسط حسابي )

 (، والفروق لصالح ذوي الرتبة األكاديمية )أستاذ مساعد(.3.45)أستاذ مساعد( بمتوسط حسابي )
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لقرى في الدرجة ا( حول دور القيادات األكاديمية بجامعة أم 0.05الفروق ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى )

بة ذوي الرت جاباتالكلية في بناء مجتمع المعرفة حسب متغير الرتبة األكاديمية، كانت بين المتوسط الحسابي إلست

ذ مساعد( ة )أستا(، والمتوسط الحسابي إلستجابات ذوي الرتبة األكاديمي3.10األكاديمية )أستاذ( بمتوسط حسابي )

 ط الحسابي(، والفروق لصالح ذوي الرتبة األكاديمية )أستاذ مساعد(. كذلك بين المتوس3.45بمتوسط حسابي )

تجابات ذوي (، والمتوسط الحسابي إلس3.15إلستجابات ذوي الرتبة األكاديمية )أستاذ مشارك( بمتوسط حسابي )

 ة )أستاذ مساعد(.والفروق لصالح ذوي الرتبة األكاديمي (،3.45الرتبة األكاديمية )أستاذ مساعد( بمتوسط حسابي )

 ات الخبرة:المقارنة حسب عدد سنو -3

لقرى في توليد ا( حول دور القيادات األكاديمية بجامعة أم 0.05الفروق ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى )

أقل من خبرة )ذوي عدد سنوات الالمعرفة حسب متغير عدد سنوات الخبرة، كانت بين المتوسط الحسابي إلستجابات 

ت الخبرة (، والمتوسطات الحسابية إلستجابات باقي سنوات الخبرة )عدد سنوا3.69سنوات( بمتوسط حسابي ) 5

، 3.38، 3.21سنة فأكثر( بمتوسطات حسابية ) 15نة، من س 15اقل من  - 10نوات، من س 10أقل من  - 5)من 

 سنوات(. 5عدد سنوات الخبرة )أقل من ( على الترتيب، والفروق لصالح ذوي 3.30

لقرى في نشر ا( حول دور القيادات األكاديمية بجامعة أم 0.05الفروق ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى )

أقل من )خبرة المعرفة حسب متغير عدد سنوات الخبرة، كانت بين المتوسط الحسابي إلستجابات ذوي عدد سنوات ال

ت الخبرة (، والمتوسطات الحسابية إلستجابات باقي سنوات الخبرة )عدد سنوا3.62سنوات( بمتوسط حسابي ) 5

، 3.34، 3.24سنة فأكثر( بمتوسطات حسابية ) 15نة، من س 15اقل من  - 10نوات، من س 10أقل من  - 5)من 

 سنوات(. 5( على الترتيب، والفروق لصالح ذوي عدد سنوات الخبرة )أقل من 3.29

لقرى في توظيف ا( حول دور القيادات األكاديمية بجامعة أم 0.05اإلحصائية عند مستوى ) الفروق ذات الداللة

أقل من )خبرة المعرفة حسب متغير عدد سنوات الخبرة، كانت بين المتوسط الحسابي إلستجابات ذوي عدد سنوات ال

ت الخبرة رة )عدد سنوا(، والمتوسطات الحسابية إلستجابات باقي سنوات الخب3.64سنوات( بمتوسط حسابي ) 5

، 3.29، 3.33سنة فأكثر( بمتوسطات حسابية ) 15نة، من س 15اقل من  - 10نوات، من س 10أقل من  - 5)من 

 سنوات(. 5( على الترتيب، والفروق لصالح ذوي عدد سنوات الخبرة )أقل من 3.28

م القرى أاألكاديمية بجامعة ( حول دور القيادات 0.05الفروق ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى )

ي لحساباالدرجة الكلية في بناء مجتمع المعرفة حسب متغير عدد سنوات الخبرة، كانت بين المتوسط 

(، والمتوسطات 3.65سنوات( بمتوسط حسابي ) 5إلستجابات ذوي عدد سنوات الخبرة )أقل من 

نة، من س 15اقل من  - 10، من سنوات 10قل من أ - 5الحسابية إلستجابات باقي سنوات الخبرة )من 

دد ( على الترتيب، والفروق لصالح ذوي ع3.35، 3.24، 3.65سنة فأكثر( بمتوسطات حسابية ) 15

 سنوات(. 5سنوات الخبرة )أقل من 

 

 



 

14 

 

 

 ثانيًا: التوصيات:

 :ى خاصةلقرأم ا توصيات للمسؤولين بمواقع إتخاذ القرار بوزارة التعليم والجامعات السعودية بصفة عامة وجامعة

دريب ءات تحث القيادات األكاديمية على ممارسة دورهم فيما يتعل  بتوليد المعرفة من خالل تسهيل إجرا .1

سهم في ما سيمالطالبات خار  الجامعة في المؤسسات المحلية، لتطوير مهاراتهن قبل االلتحاق بسوق العمل، 

 بناء مجتمع المعرفة.

 ت هيئةدورهم فيما يتعل  بنشر المعرفة من خالل تشجع عضواتشجيع القيادات األكاديمية على ممارسة  .2

اإلرتقاء سهم بالتدريس لتقديم دورات تدريبية متخصصة في المعارف المختلفة ألبناء المجتمع المحلي، مما ي

 بوظيفة الجامعة في خدمة المجتمع وبناء مجتمع المعرفة. 

ات شراك يتعل  بتوظيف المعرفة من خالل عقد حث وتشجيع القيادات األكاديمية على ممارسة دورهم فيما .3

صل ي تتورسمية مع المؤسسات في القطاعات المختلفة وتسوي  لنتائج البحون من أجل توظيف المعرفة الت

 ة.لمعرفاإليها الجامعة في قطاعات العمل المختلفة، حيث يسهم في رفع ميزانية الجامعة وبناء مجتمع 

 ثالثًا: المقترحات:

  الية:الً لما قدمته الدراسة من نتائج وتوصيات، تقترح بإجراء الدراسات المستقبلية التاستكما     

ر جهة نظإجراء دراسة حول دور القيادات األكاديمية بجامعة أم القرى في بناء مجتمع المعرفة من و .1

 القيادات األكاديمية ومقارنتها بالدراسة الحالية.

 مقارنتهاعرفة واألكاديمية بالجامعات األهلية في بناء مجتمع الم إجراء دراسة مشابهة حول دور القيادات .2

 بالنتائج الحالية.

جهة نظر وفة من إجراء دراسة مشابهة حول دور القيادات األكاديمية بجامعة أم القرى في بناء مجتمع المعر .3

 أعضاء هيئة التدريس ومقارنتها بالنتائج الحالية.
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لعالي المي للتعليم . بحث مقدم إلى المؤتمر العابناء مجتمع المعرفةالجامعة ودورها في م( 2007سالم، حميد سالم )

 م.2013ابريل  12-11في العراق. 

ية ة رؤية ميداندور الجامعات األردنية الحكومية في بناء وتنمية مجتمع المعرفم(. 2012السردي، محمد الدبس. )

لمكتبات للالتحاد العربي  23ؤتمر . الممن منظور أعضاء وهيئة التدريس في جامعة البلقاء التطبيقية

ناء بتكامل في مع والوالمعلومات )اعلم( بالتعاون مع وزارة الثقافة والفنون والتران القطرية، الحكومة والمجت

 م.2012وفمبر ن 20-18لدوحة. ا -المجتمعات المعرفية العربية. قطر

بحث  .ح الوطنيةسم األكاديمي في جامعة النجاتطوير الدور اإلداري والقيادي لرئيس القم(. 2003سعادة، جودت. )

 م.2003يونيو  8لسطين. ف -مقدم إلى مؤتمر جامعة النجاح تاريخ وتطور. نابلس

ة عمل مقدمة . ورقرؤى ومقترحات حول إعداد المعلم في الوطن العربيم(. 2004السنبل، عبد العزيز عبد هللا. )

ط. ابوس. مسققسلطان ل لمعلم المستقبل. كلية التربية. جامعة الللمؤتمر الدولي المؤتمر الدولي نحو إعداد أفض

 م.2004مارس  1-3

ة معات السعوديحاجات التطوير اإلداري لوكيالت األقسام األكاديمية ببعض الجام(. 2007الشامان، أمل سالمة. )

 .4. وزارة التعليم العالي. المملكة العربية السعودية. عللتعليم العالي

ون مجلة بحصري. م(. المحاسبية التعليمية ومقترحات تطبيقها في التعليم العالي الم2012السيد. ) الشخيبي، على

 . القاهرة: الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد.1، عودراسات في جودة التعليم
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قته التدريس وعالدور رئيس القسم األكاديمي في تنمية قدرات أعضاء هيئة م(. 2006شرف، صبحي شعبان. )

الجامعات عي، الجام . المؤتمر القومي الثالث عشر )العربي الخامس( بمركز تطوير التعليمبإنتاجيته األكاديمية

نوفمبر  27-26العربية في القرن الحادي والعشرين: الواقع والرؤى. كلية التربية. جامعة عين شمس. 

 م2006

لمعلومات عضاء هيئة التدريس في جامعة الملك سعود لتقنيات اإستخدام أم(. 2004الشهري، منصور بن علي. )

التحديات عالي ). ندوة تنمية أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم الواإلتصاالت في العملية التعليمية

 م.2004ديسمبر  14والتطوير(، الرياض، جامعة الملك سعود، كلية التربية. 

 ر الرسالة.. القاهرة : دا7. مججامع البيان عن تأويل آي القرانه( 1426الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير )

سكندرية: دار . اال1. طالتعليم العالي والتنمية وجهة نظر نقدية مع دراسات مقارنةم(. 2006عبد الحي، رمزي. )

 الوفاء لدنيا الطباعة والنشر.

. وم نموذًجامجتمع المعرفة: جامعة الخرطدور الجامعات السودانية في بناء م(. 2012عبد الرحمن، عمر حسن. )

ران نون والتلالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات )اعلم( بالتعاون مع وزارة الثقافة والف 23المؤتمر 

نوفمبر  20-18الدوحة.  -القطرية، الحكومة والمجتمع والتكامل في بناء المجتمعات المعرفية العربية. قطر

 م.2012

لمعرفة رؤية امرتكزات األدوار الجديدة للجامعات المصرية لمواكبة مجتمع م(. 2010مد. )عبد العزيز، أحمد مح

ير ومعاي ، المؤتمر الدولي الخامس )مستقبل إصالح التعليم العربي لمجتمع المعرفة تجارباستراتيجية

 م.2010يوليو  15-13. القاهرة: المركز العربي للتعليم والتنمية. 2ورؤى(. مج

لجامعة ا. لوطن العربيمكونات البنية اإلجتماعية واإلقتصادية إلقامة مجتمع المعرفة في ام(. 2009مي. ) العبد هللا،

 .65اللبنانية، كلية اإلعالم. ع

يز ملك عبد العزتطوير المهارات اإلدارية لرؤساء األقسام األكاديمية بجامعة الم(. 2006العتيبي، ماطر سعد. )

 ية، جامعةالترب . رسالة ماجستير غير منشورة. كليةي ضوء مفاهيم إدارة الوقتبالمملكة العربية السعودية ف

 الملك عبد العزيز.

ور دلدولي الثالث . المؤتمر االتربية التكنولوجية وتنمية مجتمع المعرفةم(. 2010عرفات، نجاح، العمودي، هالة. )

 م.2010أبريل  8-6التعلم اإللكتروني في تعزيز مجتمعات المعرفة. جامعة البحرين. 

 السعودية. . كتاب منشور بالصفحة الشخصية للدكتور.مهارات القيادة وصفات القائدم(. 2002العساف، أحمد. )

ر. خامسة عش)مجلة فصلية(. السنة ال مجلة الكلمةم(. أين نحن من تحديات مجتمع المعرفة. 2008علوض، حسن. )

 .60ع

سات التعليم العالي في بناء مجتمع المعرفة في سلطنة عمان، كليات واقع دور مؤسم(. 2012العلوي، ياسر حمود. )

لإلتحاد العربي للمكتبات والمعلومات )اعلم( بالتعاون مع وزارة الثقافة  23. المؤتمر العلوم التطبيقية نموذجا

الدوحة.  -والفنون والتران القطرية، الحكومة والمجتمع والتكامل في بناء المجتمعات المعرفية العربية. قطر

 م.2012نوفمبر  18-20
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عرفة رؤية تفعيل دور التعليم الجامعي في تأسيس مجتمع المم(. 2008على، نادية حسين؛ وزهو، عفاف محمد. )

اك مع ة باإلشترالتنمي. مؤتمر توظيف المعلوماتية في ثقافة األجيال العربية. المركز العربي للتعليم ومستقبلية

 م.2008فبراير  7-5ية للتعليم المفتوح بالقاهرة. جامعة سيناء والشبكة العرب

 . األردن: دار صفاء للنشر والتوزيع.1. طإقتصاد المعرفةم(. 2012عليان، ربحي مصطفى. )

 ة في جامعةم(. توزيع الوقت على أداء المهمات المهنية ألعضاء الهيئة التدريسي2002عليمات، صالح ناصر. )

 .4.ع3. مجمجلة العلوم التربوية والنفسيةربية جامعة اليرموك. اليرموك. قسم اإلدارة وأصول الت

 عود. الرياض: النشرس. جامعة الملك التعليم العالي وبناء مجتمع المعرفةم(. 2012الفنتوخ، عبد القادر عبد هللا. )

 العلمي والمطابع.

تير . رسالة ماجسلهعرفة وسبل تفعيدور الجامعات الفلسطينية في بناء مجتمع المم(. 2011قيطة، نهلة عبد القادر. )

 غير منشورة. الجامعة اإلسالمية. غزة.

. تااام إساااترجاعه صاااحيفة الريااااض (. أهمياااة التحاااول إلاااى مجتماااع المعرفاااة.م2016اللحيااادان، حماااد عباااد هللا. )

 /386083http://www.alriyadh.com على الرابط التالي:ه( 11/2/1438)

 

 . بيروت: دار المشرق.21. طالمنجد في اللغة العربية واإلعالمم(. 1973مجمع اللغة العربية. )

عربية لمنظمة ال. االدور القيادي لرؤساء األقسام العلمية في الجامعات العربيةم(.  2004محجوب، بسمان فيصل. )

 للتنمية اإلدارية: القاهرة. 

لة جامعة دور الجامعات في دعم مجتمع المعرفة دراسة حام(. 2012مرجان، هالة قاسم، عبد الرحمن، سعاد. )

زارة الثقافة ولإلتحاد العربي للمكتبات والمعلومات )اعلم( بالتعاون مع  23. المؤتمر السودان المفتوحة

الدوحة.  -رية. قطتمعات المعرفية العربوالفنون والتران القطرية، الحكومة والمجتمع والتكامل في بناء المج

 م.2012نوفمبر  18-20

. تمع المعرفةدور الجمعيات العلمية بالجامعات السعودية في تحقي  متطلبات مجم(. 2015المطيري، فيصل فر . )

 رسالة دكتوراه غير منشورة. كلية التربية، جامعة الملك سعود.

 . بيروت: دار الكتاب العربي.1. مج النبويةالسيرة م( 2007المعافري، عبد الملك هشام. )

 وراق. . عمان: دار ال1. طإدارة المعرفة: الممارسات والمفاهيمم(. 2007الملكاوي، إبراهيم الخلوف. )

ع المعلومات إلى التقرير العالمي لليونسكو من مجتمم(. 2005منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة. )

 اريس: صدر عن منظمة اليونسكو.. بمجتمعات المعرفة

سعودية ي الجامعات الم(. إدارة المعرفة وعالقتها بتطوير الخطط والبرامج التعليمية ف2012المنيع، محمد عبدهللا. )

 .6، عالمجلة السعودية للتعليم العالينموذ  مقترح. 

مر التاسع للوزراء المسئولين عن . المؤتالتعاون العربي والدولي في بناء مجتمع المعرفةم(. 2003نصر، يوسف. )

التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي )التعليم العالي والبحث العلمي في مجتمع المعرفة(. دمش : 

 م.2003ديسمبر  18 – 15المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 

http://www.alriyadh.com/386083
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 . ض: مكتبة الملك فهد الوطنية. الريا4م(. ط2015نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه )

دولي لمجتمع . المنتدى الاالستراتيجية الوطنية للتحول إلى مجتمع المعرفةه( 1435وزارة االقتصاد والتخطيط)

 المعرفة. جامعة القصيم.

جتمع المعرفة في التعليم العالي وبناء مم(. 2010وزارة التعليم العالي، وكالة الوزارة للتخطيط والمعلومات. )

 . الرياض: اإلدارة العامة للتخطيط واإلحصاء.2. طالمملكة العربية السعودية: تقويم دولي

نية راسة ميدادم(. دور الجامعة في تحقي  مجتمع المعرفة لمواكبة التطور المعلوماتي 2015يونس، مجدي محمد. )

 .21، ع8مج. دراسة منشورة، المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعيبجامعة القصيم. 

 المراجع األجنبية:

Cheng M. Y, HO, J.S.Y and Lau P.M. (2009) Knowledge Sharing in Academic 

Institutions: a Study of Multimedia University Malaysia. Electronic Journal of 

Knowledge Management. Vol 7. No 3. 

Cortese, D. (2003). The Critical Role of Higher Education in Creating a Sustainable 

Future. Planning for Higher Education Jorunal. Planning for Higher Education, 

Vol 31. No 3. March–May. 

Gilbert, J. (2006) Catching the Knowledge Wave? The Knowledge Society and the 

Future of Education. New Zealand. ellington: NCZER Press. 

Organization for Economic Co-operation & Development (OECD). (2008). Tertiary 

Education for the Knowledge Societ, OECD Thematic Review of Tertiary 

Education : Synthesis Report, April . 

Philip, Donald N. (2012). The journey towards a knowledge building community in a 

university undergraduate class. University of Toronto. Vol 38. No1.   

Walsh, Pamela.(2011).Becoming a Knowledge Society: State of Qatar Rationales for 

the Importation of a North American Branch Campus Model of Higher Education 

in Qatar. University of Calgary. 

Wang, Wei-Tsong &Lu,Yu-Cheng. (2010).Knowledge transfer in response to 

organizational crises.  Journal Expert systems whitn Applications. Vol 37.  

Wilson, V. (1999). ''The Development Chair ; Between a Rock and a Hard place'' . 

ERIC.  

Wolverton, M, et al. (2000). A Comparison of Department Chair, Negotiating the 

Transition from Scolar Administrator, ERIC. 

Yves, P. (2007). Learning Spaces: an ICT-enabled Model of Future Learning in The 
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Knowledge-based Society. European Journal of Education, Vol 42, No 2, Jun. 

 المالح 

 

 

 

 

 قائمة أسماء المحكمين

 

 االستبانة في صورتها النهائية.

 خطاب تسهيل مهمة الطالبة لتوزيع االستبانة.

 بانةخطاب سعادة وكيل الكلية للدراسات العليا لتسهيل مهمة الطالبة بتوزيع االست
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 ( 1ملحق رقم )

 

 قائمة بأسماء محكمي االستبانة )حسب الدرجة العلمية(

 

 

 

 

 

 

 

 جهة العمل التخصص الدرجة العلمية االسم م

 جامعة الملك سعود اإلدارة التربوية أستاذ الغامديد. حمدان أحمد  1

اإلدارة والتخطيط  أستاذ د. خالد حسين العسيري 2

 التربوي

وزارة  –وكالة التعليم 

 التعليم

علم النفس )إحصاء  أستاذ د. ربيع سعيد طه 3

 وبحون(

 جامعة أم القرى

اإلدارة والتخطيط  أستاذ د. عبد العزيز ناصر الشثري 4

 التربوي

جامعة اإلمام محمد 

 بن سعود

 جامعة نجران التربية وعلم النفس أستاذ د. منصور نايف العتيبي 5

اإلدارة والتخطيط  أستاذ مشارك د. اغادير سالم العيدروس 6

 التربوي

 جامعة أم القرى

اإلدارة والتخطيط  أستاذ مشارك د. خالد عواض الثبيتي 7

 التربوي

جامعة اإلمام محمد 

 بن سعود

 جامعة أم القرى اإلدارة التربوية أستاذ مشارك د. عباس بله محمد 8

 الجامعة اإلسالمية اإلدارة التربوية أستاذ مشارك د. عبدهللا علي التمام 9

اإلدارة والتخطيط  أستاذ مساعد د. عبدهللا محمد العامري 10

 التربوي

كلية الملك عبدهللا 

 للدفاع الجوي

جامعة الملك  اإلدارة التربوية أستاذ مساعد د. عمر محمد الدواد 11

 عبدالعزيز
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 االستبانة بصورتها النهائية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (2ملحق رقم )

 

 االستبانة في صورتها النهائية
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 الجزء األول: البيانات األولية:

 نوع الكلية:  -1

 

 

 الرتبة األكاديمية:  -2

  أستاذ مساعد     أستاذ                       أستاذ مشارك                     

 عدد سنوات الخبرة: -3

 سنوات  10سنوات إلى أقل من  5من                                 سنوات  5أقل من      

 سنة فأكثر  15سنة               من  15إلى أقل من  سنوات10من      

 الجزء الثاني: دور القيادات األكاديمية بجامعة أم القرى في بناء مجتمع المعرفة.

القرى  جامعة أمتحت درجة موافقتكم على دور القيادات األكاديمية ب( √)فضاًل التكرم بوضع اشارة  تعليمات:

 في بناء مجتمع المعرفة.

 

أواف   العبارة  

بدرجة 

 عالية جداً 

أواف  

بدرجة 

 عالية

أواف

ق 

بدرجة 

 متوسطة

أواف

ق 

بدرجة 

منخفض

 ة

 

ال 

أواف  

على 

 اإلطالق

 البعد األول: توليد المعرفة

تعرف المنسوبات باللوائح واألنظمة   -1

 التي تدعم اإلنتا  المعرفي.

     

تعرف الطالبات باللوائح واألنظمة التي  -2

 تدعم اإلنتا  المعرفي.

     

      تدعم مراكز إنتا  المعرفة. -3

      تطالب بالدعم المادي إلنتا  المعرفة. -4

      تطور البرامج األكاديمية.  -5

      تطور المقررات األكاديمية. -6

تضيف مقررات باللغة اإلنجليزية  -7

 ضمن البرنامج األكاديمي.

     

 نظرية إنسانية
 

  علمية تطبيقية
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المختبرات والمعامل بالمستلزمات تزود  -8

 واألدوات الضرورية للعملية التعليمية.

     

      تتصل بمراكز البحون العلمية المحلية. -9

      تتصل بمراكز البحون العلمية العالمية. -10

تدرب الطالبات في المؤسسات المحلية  -11

 على إستخدام التقنيات الحديثة.

     

الطالبات في المؤسسات المحلية تدرب  -12

 على أساليب العمل الحديثة.

     

تهتم برعاية الطلبة الموهوبين في  -13

 البرامج األكاديمية.

     

تحفز عضوات هيئة التدريس على  -14

 البحث العلمي.

     

تحفز عضوات هيئة التدريس على  -15

 إنتا  إبتكارات علمية جديدة.

     

تحفز عضوات هيئة التدريس للحصول  -16

 على براءات إختراع.

     

تحفز الطالبات للحصول على براءات  -17

 إختراع.

     

تحفز عضوات هيئة التدريس على  -18

إنتا  الكتب في شتى حقول المعرفة 

 المتخصصة.

     

تحفز عضوات هيئة التدريس على  -19

 المشاركة في كراسي البحث العلمي.

     

تنفذ برامج لتطوير مهارات أفراد  -20

 المجتمع من خالل التعليم المستمر.

     

أوافق  العبارة 

بدرجة 

 عالية جداً 

أوافق 

بدرجة 

 عالية

أوافق 

بدرجة 

متوسط

 ة

أوافق 

بدرجة 

منخفض

 ة

 

ال أوافق 

على 

 اإلطالق
 البعد الثاني: نشر المعرفة  
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تحفز عضوات هيئة التدريس على  -1

 اإلشتراك في قواعد المعلومات المحلية.

     

تحفز الطالبات على اإلشتراك في  -2

 قواعد المعلومات المحلية.

     

تحفز عضوات هيئة التدريس على  -3

 اإلشتراك في قواعد المعلومات العالمية.

     

تحفز الطالبات على اإلشتراك في  -4

 قواعد المعلومات العالمية.

     

      نشر الرسائل العلمية المتميزة.تتبنى  -5

تحفز عضوات هيئة التدريس على نشر  -6

 كتب من تأليفهن.

     

تحفز عضوات هيئة التدريس على  -7

ترجمة كتب عالمية تشمل على معارف 

 جديدة.

     

ة تأخذ باإلدارة االلكترونية لنشر المعرف -8

 بين عضوات هيئة التدريس.

     

تسمح لعضوات هيئة التدريس بإعتماد  -9

إنتاجهن العلمي كمقرر لطالبات مرحلة 

 البكالوريوس.

     

تسمح لعضوات هيئة التدريس بإعتماد  -10

إنتاجهن العلمي كمقرر لطالبات مرحلة 

 الدراسات العليا.

     

تشجع عضوات هيئة التدريس على  -11

المشاركة في المؤتمرات العلمية 

 والندوات.

     

تتواصل مع القيادات األكاديمية في   -12

الجامعات السعودية وتتبادل معها 

 الخبرات.

     

تدعم عضوات هيئة التدريس لنشر  -13

 إنتاجهن العلمي في مجلة الكلية.
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تمكن عضوات هيئة التدريس من  -14

المساهمة في تطوير مؤسسات المجتمع 

 المحلي.

     

التقني اإلعالمي الدائم تهتم بالتواصل  -15

 لنشر المعرفة في المجتمع.

     

تقدم استشارات مهنية للمؤسسات  -16

المحلية عبر موقع الجامعة الرسمي 

 اإللكتروني.

     

تشجع عضوات هيئة التدريس لتقديم  -17

دورات تدريبية متخصصة في 

المعارف المختلفة ألبناء المجتمع 

 المحلي.

     

مهنية مناسبة لمشكالت  تقترح حلول -18

 المجتمع.

     

أوافق  العبارة  

بدرجة 

 عالية جداً 

أوافق 

بدرجة 

 عالية

أواف

ق 

بدرجة 

متوسط

 ة

أواف

ق 

بدرجة 

منخفض

 ة

 

ال 

أوافق 

على 

 اإلطالق

 البعد الثالث: توظيف المعرفة

تدعم المراكز الحاضنة للمشاريع من  -1

 أجل توظيف المعرفة.

     

تشجع عضوات هيئة التدريس على  -2

إستخدام آليات واضحة لتوظيف 

 المعرفة.

     

تشجع أعضاء هيئة التدريس على  -3

 تطبي  المنهج العلمي.

     

تتعاون مع القيادات األكاديمية في  -4

 الجامعة لتوظف المعرفة.

     

     تشجع عضوات هيئة التدريس لتحويل  -5
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مشاكرة ومقدرة لكم تعاونك   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملية.المعارف المبتكرة إلى تطبيقات 

تدعم وحدات تدريبية بالكلية لتدريب  -6

 الطالبات على المعارف المبتكرة.

     

تسوق لنتائج البحون من أجل توظيفها  -7

 في قطاعات العمل المختلفة.

     

تجرى إتصاالت بقطاعات البيئة  -8

المختلفة لتحثها على توظيف المعرفة 

 التي تتوصل إليها الجامعة.

     

تهتم بإدارة المعرفة من أجل توظيفها  -9

 لخدمة المجتمع.

     


