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 ملخص البحث:
معرفة أثر وظائف اصتامعة اظتستحدثة يف األداء الوظيفي، واستخدمت اظتنهج الوصفي التحليلي، إىل ىدفت ىذه الدراسة 

( من القيادات األكادنتية يف ستس جامعات سعودية، ومن أىم النتائج اليت توصلت عتا الدراسة أن أثر 152وطبقت على عينة بلغت )
وجد فروق ذات وظيفي كان بدرجة كبَتة، وأنو ال تالوظائف اظتستحدثة اظتتمثلة يف إدارة اظتعرفة وبناء الثقافات وقيادة اجملتمع يف األداء ال

داللة احصائية تعزى ظتتغَت الرتبة العلمية أو لطبيعة العمل سوى يف بعد قيادة اجملتمع لصاحل أعضاء اجمللس العلمي ابصتامعة، وأوصت 
 لدراسة بضرورة تبٍت الوظائف اظتستحدثة للجامعة.  ا

الكلمات اظتفتاحية: التطوير، وظائف جديدة، مؤسسات التعليم العايل.

A Proposed Perception for University Created Jobs 

 and its Impact on Job performance 

Abstract

The study aimed at identifying the impact of university Created jobs on job 

performance. The descriptive analytical approach was used. The study was applied to (251) 

persons of the academic leaderships at five Saudi universities. The most prominent findings 

showed that the impact of those created jobs represented in knowledge management, cultures’ 

construction, and community’s leadership in job performance was very high. There were no 

statistically significant differences due to the academic rank or the nature of the work, except 

in the field of community leadership in favor of the scientific council members at university. 

At the end, the study recommended the adoption of the university’s created jobs. 

Key words: development, new jobs, institutions of higher education.
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املقدمة 
كثر تفاعاًل وتكاماًل مع اجملاالت التنموية ألهنا دتلك مقومات القوى الفكرية اصتامعة منبع العلم واظتعرفة وبيت اطتربة األتعد 

اصتامعة دتثل القيادة الفكرية والعلمية يف اجملتمع، فهي بيت  م(1222والعلمية والثقافية دون غَتىا من اظتؤسسات، يقول بدران والدىشان )
ل الفكر يف شىت صوره وأصنافو ورائدة التطور واإلبداع وصاحبة اظتسؤولية يف تنمية أىم ثروة نتلكها اجملتمع وىي الثروة البشرية اطتربة ومعق
، ونتثل التعليم اصتامعي مرتكزًا  أساسيًا يف التنمية الوطنية اظتستدامة، وعتذا كلما كانت اصتامعة فاعلة يف أدائها ومتفاعلة مع 55:ص:
( أن اجملتمعات تتطلع إىل تنمية التعليم 7، 1222كلما حققت أىداف التنمية وتطلعات اجملتمع، حيث أشارت ىادية أبو كليلية )غتتمعها  

 العايل وتطويره من منطلق الدور اظتهم الذي تقوم بو والوظائف اظتناطة بو.
الوظممائف األساسممية التقليديممة للجامعممة التممدريس والبحممث ورغممم األقتيممة للجامعممة وممما بممذل مممن جهممود لتكممون براغتهمما متميممزة مممن  ممالل      

واجو العديد من اظتشكالت اليت حتمد ممن كفاء،ما، وابلتمايل القصمور يف غتماراة اجملممال اجملتمعيمة، تإن أغلب اصتامعات فالعلمي و دمة اجملتمع 
وجممد فجمموة بممُت ت ايحممميل اجملتمعممي ومممع ذلممك ة يف( إىل أن اصتامعممات معقممد اجملمممال يف إحممداث النقلممة النوعيم2، 1222حيمث أشممار  ضممر ) 

 اجملمال والواقع، فاصتامعات مكبلة بعشرات القيود واألعباء والضغوط.
وعتذا ومن منطلق التحدايت اليت تواجو اصتامعات يف ضوء التطورات الفكرية واالقتصادية والتقنية، ال بد من إعادة التفكَت يف البحث  

فعاليمممة وأكثمممر مسممماقتة يف إحمممداث نقلمممة نوعيمممة يف األداء الممموظيفي، فممماألمر يتطلمممب إدارة للتمممدفق اظتعمممريف عممن وظمممائف جديمممدة للجامعمممة أكثمممر 
ب اظتتنامي ابستمرار وبناء للثقافات اظتتنوعة اليت تسهم يف بناء شخصيات اظتتعلمُت مبا يتناسب مع معطيات العصر ومتطلباتو، وكذلك يتطل

فكرايً وعلمياً وثقافياً واقتصادايً يف عامل العلم واظتعرفة واظتنافسة.األمر أن تكون اصتامعة قائدة للمجتمع 
 مشكلة الدراسة: 

ن إفممرغممم وجممود اىتمممام كبممَت بوظممائف اصتامعممة التقليديممة اظتتمثلممة يف: التممدريس والبحممث العلمممي و دمممة اجملتمممع منممذ عشممرات السممنُت     
( " تواجمممو البلمممدان العربيمممة دون 2997ادنتيمممة واإلداريمممة واظتاديمممة، يقمممول القاسمممم ) التعلممميم اصتمممامعي ممممازال يواجمممو العديمممد ممممن اظتشمممكالت األك

( أن ىنماك  27،ص:1222، وأوضم  بمدران والدىشمان )12اسمتثناء معضملة يف نممام التعلميم العمايل تتفماوت يف حمد،ا ممن بلمد جمل مر" ص:
ة والوظممائف واألىممداف وكممذلك علممى اظتسممتوى اظتعممريف الممذي ال عممدة مممماىر لتزمممات يف التعلمميم العممايل واصتممامعي علممى مسممتوى البممٍت التحتيمم

 يواكب مستجدات العصر.
 ،1221ومشكالت التعليم اصتامعي ليست على اظتستوى العمر  فحسمب بمل علمى اظتسمتوى العماظتي أيضماً، حيمث أوضم  نصمار وتقمي )     
العممايل واصتممامعي رغبممة منهمما يف الوصممول إىل األفضممل وحتقيممق سممودىا حالممة مممن عممدم الرضمماء عممن تعليمهمما ت( أن الكثممَت مممن دول العممامل 2ص :

 معايَت اصتودة حىت تستطيع الد ول إىل عامل اظتنافسة.
ممر يتض  ؽتا سبق أن التعليم اصتامعي يواجو عدة مشكالت على كافة اظتستوايت األكادنتية واإلدارية والبنية التحتية، ؽتا يتطلب إعادة الن   

قليدية والبحث عن وظائف جديدة تتناسب مع معطيات العصر ومتطلبات الفرد واجملتمع، عتذا نتكمن صمياغة مشمكلة يف وظائف اصتامعة الت
وممما أثممره علممى األداء المموظيفي مممن وجهممة نمممر القيممادات ، اظتسممتحدثة الدراسممة يف السممؤال الممرئيس  التممايل: ممما التصممور اظتقممًتح لوظممائف اصتامعممة

السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:  عناألكادنتية ببعض اصتامعات السعودية ؟ ويتفرع 
 يف التعليم اجلامعي؟. الوظيفي . ما أثر إدارة املعرفة على األداء2
معي؟. يف التعليم اجلا الوظيفي.ما أثر بناء الثقافات على األداء 2
يف التعليم اجلامعي؟. الوظيفي. ما أثر قيادة اجملتمع على األداء 3
الرتبة العلمية ؟.و وجد فروق ذات داللة إحصائية يف استجاابت عينية الدراسة تعزى للمتغريات اآلتية: طبيعة العمل، تهل . 4
.على األداء الوظيفي؟ املستحدثةألثر وظائف اجلامعة املقرتح  . ما التصور 5

 أمهية الدراسة: 
حتتل اصتامعات مكانمة مرموقمة علمى مسمتوى مؤسسمات اجملتممع اظتمدج، ونتيجمة لمذلك يقمع علمى عاتقهما مسمؤوليات متنوعمة  ماه تطموير  .2

براغتهممما لتواكمممب اظتسمممتجدات ويكمممون عتممما مسممماقتة فاعلمممة يف تطممموير بقيمممة مؤسسمممات اجملتممممع، ؽتممما يتطلمممب إكتممماد مقوممممات النجممماح عتمممذه 
 اصتامعات.

تعد اظتعرفة القوة اضتقيقية يف عامل اظتنافسة، وعتذا فإن األمر يتطلب إدار،ا بشكل يضمن استثمارىا ابلشكل الصحي . .1

املجلد )٣( العدد )١( ، ١٤٣٧ هــ - ٢٠١٦ م   مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



 د. مهصىر بو نايف العتًيب               ثره يف األداء الىظًفٌأتصىر مقرتح لىظائف مستحدثة لمجامعة و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

114 

أكثمممر فعاليمممة يف األداء ومواكبمممة اظتسمممتجدات، وعتمممذا فاصتامعمممات مطالبمممة ببنممماء ثقافمممات متعمممددة يف يكمممون ن اإلنسمممان متنممموع الثقافمممات إ .3
شخصيات اظتتعلمُت.

 ت ال بد أن حتتل الصدارة والرايدة يف قيادة اجملتمع ؿتو التطور واالزدىار واظتدنية.ن اصتامعاإ .2
وظيفي يؤمل من ىذه الدراسة أن تقدم تصوراً ألثر الوظائف اظتقًتحمة اظتتمثلمة يف إدارة اظتعرفمة وبنماء الثقافمات وقيمادة اجملتممع يف األداء الم .5

سن إدار،ا وأن بناء الثقافات نتثل جوىر وظائف اصتامعة ألنو بقدر ما تقوم اصتامعة ببناء ألننا يف عصر الرايدة فيو ظتن نتلك اظتعرفة ولت
متنوعمممة، بقمممدر مممما تسممهم يف إكتممماد غتتممممع معمممريف فكمممري مثقمممف فاعممل يف شممميت اجملممماالت التنمويمممة، يف حمممُت أن قيمممادة معتدلمممة و ثقافممات 

والنهمموض بممو  ؿتممو تفعيممل التنميممة مممع واقعممة وبلممورة اطتطممل لتحريكممو اصتامعممة للمجتمممع تتمثممل يف تشممخي  مشممكالتو والتفاعممل االكتمما 
.وليس غترد تقدمي  دمة لو

أهداف الدراسة: 
.  معرفة أثر إدارة اظتعرفة على األداء الوظيفي للجامعة.2
.  معرفة أثر بناء الثقافات على األداء الوظيفي للجامعة.1
الوظيفي للجامعة.. معرفة أثر قيادة اجملتمع على األداء 3
على األداء الوظيفي للجامعة. اظتستحدثةألثر الوظائف  ُمقًتح . تقدمي تصور2

 حدود الدراسة: 
اجملتمع( على  قيادةو بناء الثقافات، و )إدارة اظتعرفة،  اظتستحدثة أ. اضتدود اظتوضوعة: تقتصر ىذه الدراسة على حتديد أثر وظائف اصتامعة 

 األداء الوظيفي للجامعة.
جامعة اجملمعة. و  ،جامعة الدمامو جامعة طيبة، و جامعة اظتلك  الد، و ب. اضتدود اظتكانية: تقتصر ىذه الدراسة على جامعة ؾتران، 

م.1225-1222ج. اضتدود الزمانية: طبقت ىذه الدراسة  الل الفصل الدراسي األول من العام اصتامعي 
مصطلحات الدراسة: 

.الدراسة ضعهاتختطيل مستقبلي تقوم بو اصتامعة وفق  طوط عامة : التصور
 سًتاتيجية.م هبا اصتامعة لتحقيق أىدافها االغتموعة األدوار اظتعرفية والثقافية والقيادية اليت تقو  وظائف اجلامعة: 

األكادنتية اصتديدة أو جلبها وتقنينها و،يئة من أجل إبداع األفكار اإلدارية و ىي غتموعة األدوار اليت تقوم هبا اصتامعة  إدارة املعرفة:
 اإلمكاانت اظتادية اظتناسبة لتوظيفها مبا يسهم يف تفعيل دور اصتامعة ؿتو حتقيق متطلبات غتتمع اظتعرفة.

العصر اظتتغَتة : ىي غتموعة األدوار اليت تقوم هبا اصتامعة يف تنمية شخصيات اظتتعلمُت وتوجيهها مبا يتوافق مع احتياجات بناء الثقافات
 ومتطلبات اظتستقبل اظتتنوعة يف ضوء اظتبادئ اإلسالمية.

ىي غتموعة األدوار اليت تقوم هبا اصتامعة يف تقومي ؼتتلف القضااي اجملتمعية وتقدمي اضتلول اظتناسبة عتا والعمل على حتريك  قيادة اجملتمع:
 اجملتمع ؿتو التنمية الوطنية الشاملة.

 .اليت تسعى اصتامعة لتحقيقها أبقل تكلفة وأكثر عائد ؽتكن اظتخرجاتىو  األداء الوظيفي:
اإلطار النظري

الوظائف التقليدية للجامعة: 
تعممد وظممائف اصتامعممة التقليديممة الممثالث التممدريس والبحممث العلمممي و دمممة اجملتمممع ذات أقتيممة يف منمومممة التعلمميم اصتممامعي ، حيممث  

( أن وظممائف التعلمميم اصتممامعي تتمثممل يف ثممالث وظممائف جوىريممة ىممي التممدريس والبحممث العلمممي 24، ص: 1222أوضمم  بممدران والدىشممان )
( أن اصتامعممة منمموط هبمما ثالثممة وظممائف رئيسممة ىممي: التممدريس والبحممث العلمممي و دمممة 2( ص:1222و دمممة اجملتمممع، ويؤكممد عبممد الناصممر )

( " وظممائف اصتامعممة ثالثيممة األبعمماد، تتضمممن التعلمميم والبحممث العلمممي و دمممة اجملتمممع، وىممذه الوظممائف 2992اجملتمممع ويقممول عبممد اظتوجممود )
يعمد ممن أبممرز األدوار يف فالتممدريس ، 222رتيعماً ال تتحقمق بكفماءة وكفايممة دون تالحمم ممع مؤسسمات اجملتمممع اظتسمتقبلة عتمذه الوظمائف" ص:

م، ص: 1229شادية دتام ))الكفاءة التدريسية عملية مهمة ابلنسبة ألعضاء ىيئة التدريسمعمم مؤسسات التعليم العايل، وعتذا يعترب قياس 
يعمممد ممممن والبحمممث  ،(21، م1223الغبمممان وزممممان ) ) يمهمممر التتبمممع التمممارمتي ظتسمممَتة اصتامعمممات أهنممما نشممميت لتكمممون جامعمممات تدريسممميةو  ،(4

.) ة وتطويرىا من  الل اشتغال األساتذة ابلبحث وتدريب طالهبم عليوالوظائف القدنتة للجامعات وأن ىذه الوظيفة ،دف إىل تنمية اظتعرف
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نتثل البحث العلمي ركنا أساسياً يف الوظيفة العلميمة للجامعمة لكونمو يسمهم يف رفمد حركمة اجملتممع ابصتديمد و (، 15-15، ص: 2944راشد )
أىممم وظممائف التعلمميم العممايل ولتحقيممق ىممذه الوظيفممة شممبو إرتمماع علممى أن  دمممة اجملتمممع تعممد مممن  (، ويوجممد224 ،2944جربممو )  ،)اظتتطممور

.) ينبغي على اصتامعات أن تعيد النمر يف براغتها وىياكلها وأن تواكب التطورات اضتديثة مبما ال يتعمارض ممع تعماليم المدين اإلسمالمي اضتنيمف
تثقيمف أفمراد اجملتممع وذلمك ممن  مالل  مبا لمديها ممن أسماتذة متخصصمُت يف عمدة غتماالت يسمهمون يف (، فاصتامعة 527، 2994البابطُت، 

 (.15، 2994) راشد كتبهم وحبوثهم وأحاديثهم اإلذاعية والتلفزيونية،
، يف إذاً التدريس ىو العملية التعليمية اليت تتم من قبل أعضاء ىيئة التدريس دا ل القاعات الدراسية أو اظتعامل واظتختربات وؿتو ذلك

لممبعض اظتشممكالت أو مممن أجممل  يس والبمماحثُت مممن أجممل إكتمماد حلممولالمميت يقمموم هبمما أعضمماء ىيئممة التممدر البحمموث العلميممة الدراسممات حممُت دتثممل 
 دمة اجملتمع ىي العملية الميت تقموم هبما اصتامعمة ؽتثلمة يف الكليمات والعممادات واظتراكمز البحثيمة واإلداريمة  ، بينماتطوير بعض الربامج واجملاالت

ن ىنممماك فمممإ، ورغمممم ىمممذه األقتيمممة والثبمممات للوظمممائف المممثالث دمات للمجتممممع يف شمممىت اجملممماالتوأعضممماء ىيئمممة التمممدريس ممممن أجمممل تقمممدمي اطتممم
توجهممات فكريممة ؼتتلفممة حممول وظممائف اصتامعممة، ويواجممو التعلمميم اصتممامعي والعممايل عممدة أزمممات حتتمماج إىل إعممادة النمممر يف وظممائف اصتامعممة، ؽتمما 

علممى حتليممل الوظممائف التقليديممة للجامعممة لتوضممي  اظتضمممون اضتقيقممي لكممل  جعممل الباحممث جانبمماً مممن ىممذه التوجهممات وتلممك األزمممات والعمممل
 وظيفة وعالقتو ابصتامعة كمؤسسة من أجل بلورة التصور اظتقًتح للوظائف اظتستحدثة للجامعة.

 التوجهات الفكرية لوظائف اجلامعة:
ن ىنماك توجهمات فكريمة ختمرج عمن ىمذا إفمرغم أن أغلب األدبيات حتصر وظائف اصتامعة يف التدريس والبحث العلمي و دممة اجملتممع 

( أن للجامعممة عشممر وظممائف ىممي تمموفَت التعلمميم ومتابعممة البحمموث 1، 1222اإلطممار، وتممربز وظممائف متعممددة للجامعممة حيممث أوضمم   ضممر )
دريب التخصصمي والتنافسمي يف اجملمال االقتصمادي وتموفَت اضتمراك االجتمماعي وتقمدمي  مدمات للمجتمعممات وإعمداد الطاقمة البشمرية وتموفَت التم

، 1229ايحميطمممة وتممموفَت النخمممب وحتقيمممق تكمممافؤ الفمممرص وإعمممداد النسممماء وكمممذلك الرجمممال لمممتدوار القياديمممة، وكمممذلك أوضممم  ألتبممماخ و  مممرون )
ن االقتصمادي والتنمموي  لصمت إىل أن اصتامعمة نتكمن أن تمؤدي غتموعمة واسمعة ممن ( أن اظتراجعة اليت صدرت مؤ راً عن منممة التعاو 113

 الوظائف التنموية. 
ويف ضوء التوجهات الفكرية اليت تعطي مؤشراً ؿتو التعدد والتباين يف الوظائف اصتامعيمة، فمإن األممر يتطلمب إحمداث التغيمَت ؿتمو األفضمل 
ائمدة يف وظائف اصتامعة وىذا التغيَت يتطلب عمالً مؤسسياً يقوده أفراد يدركون أقتية اظتوضوع وعمم اظتسؤولية، كمون اصتامعمة ىمي اظتؤسسمة الر 

( أن الفمرد وحمده ال يسمتطيع إدارة التغيمَت ولكنمو نتكممن 77، 1222التغيمَت ؿتمو األفضمل ويف التطموير اظتهمٍت اعتمادف، حيمث أوضم  دركمر ) يف
 .أن يقوده، وأنو يف ىذا الوقت الذي يتسم ابلتوازن أصب  التغيَت أمراً ملحاً 

رة التغيمَت يف فلسمفة وظمائف اصتامعمة، فمإن اضتاجمة ملحمة ؿتمو ويف سياق التوجهات الفكرية حول وظائف اصتامعة ووجود مؤشمرات لضمرو  
مع التحدايت الفكرية والعلمية ومع اظتتغَتات ايحملية واإلقليمية والعاظتية اليت أصبحت تفرض بُت  تتالءمالبحث عن وظائف جديدة للجامعة 

ضممممنها بمممروز أدوار ميمولمممة للجامعمممات، حيمممث أشمممار ممممازي  الفينمممة واأل مممرى واقعممماً جديمممداً لمممو احتياجاتمممو اجملنيمممة ومتطلباتمممو اظتسمممتقبلية، ممممن
( أن التطممورات اظتذىلممة علممى اظتسممتوى العمماظتي مبمما يف ذلممك التطممورات يف التعلمميم العممايل صمماحبها ختلممي اصتامعممات عممن دورىمما يف 23، 1222)

التحممول يف وظممائف اصتامعممة أصممب  مطلبمماً وطنيمماً تقممدمي اظتعرفممة واال مماه إىل دور متكيممف بشممكل أكممرب مممع الثممورة اظتعرفيممة والتقنيممة وال شممك أن 
( "إن توقعات اجملتمع ابلنسبة للتعليم العايل تتغَت وتتبدل علمى 1222واجتماعياً نمراً للمتطلبات التنموية واحتياجات اجملتمع، يقول علي ) 

، ويؤكمممد 23االجتماعيمممة اصتديمممدة " ص:  ممممرور الوقمممت، وسممموف تتطمممور طبيعمممة العالقمممة بمممُت الطمممالب وكليممما،م ظتواجهمممة التوقعمممات واضتقمممائق
( أن حجم اظتعرفة اإلنسانية يتزايد ابستمرار، وأن اظتعرفة أصبحت ممن أىمم اظتموارد يف إحمداث التغيمَت وأصمب  يقماس 292، 1223السكران )

شمكل وممويل مبمما يممتالءم مممع تقمدم األمممم علممى أسمماس امتالكهما وإنتاجهمما للمعرفممة ؽتمما فمرض علممى اصتامعممة ضممرورة الًتكيمز علممى إعممداد الطممالب ب
 طبيعة اظتستجدات العلمية والتقنية واالقتصادية.

البمد أن تسمعى اصتامعمة  ويف ضوء الثورة اظتعلوماتية واظتنافسة العاظتية على اظتوارد بشىت أنواعها وتوقعات المدور اظتيمولمة ممن اصتامعمات،  
( أن أولموايت التطموير اظتسمتقبلي 224، 1225ات التنميمة، حيمث أشمار دانيمال )إلعادة التنميم لوظائفها مبا يليب احتياجات اجملتمع ومتطلبم

التمموازن ، والعمممل علممى حتقيممق تقممدمي الممدعم التعليمممي للطلبممة، و حتسممُت الكفمماءة التدريسممية وتصممميم اظتقممررات :للجامعممات العمالقممة تكمممن يف
، والقيممام اظتمموارد اظتاديممة وزايدة اسممتخدام اظتمموارد التكنولوجيمما اضتديثممة حتسممن تمموفَت، و الصممحي  بممُت التكلفممة والوقممت واصتممودة يف تقممدمي اظتقممررات

عمليات إدارية أكثر مشاركة والتوسع يف البث اإلذاعي والتلفازي. بتنمية
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 أزمات وظائف التعليم اجلامعي:
ظتؤسسي والفردي، وأن ممن ىمذه اظتتغمَتات نتر العامل أرتع مبجموعة من اظتتغَتات والتحدايت اليت تتطلب تفاعالً إكتابياً على اظتستويُت ا

( ابلتغَت السريع واالنفجار اظتعريف والتقدم التقٍت وزايدة اضتاجة للتخص  اظتهٍت والتطمور 23 -21، 1227والتحدايت ما أشار إليو عامر )
لوث البيئي الذي يؤثر يف تموازن الطقمس اظتتسارع يف الدراسات الًتبوية والنفسية واضتاجة إىل البحث عن مصادر جديدة للطاقة اظتتجددة والت

 على سط  األرض وظهور أمراض جديدة تتطلب أساليب جديدة ظتواجهتها. 
وجمممود بعمممض األزممممات الممميت تعيمممق أداء أدوارىممما، حيمممث  ىلإممممن اظتشمممكالت الممميت تمممًتاكم فتمممؤدي  اً وتواجمممو اصتامعمممات بشمممكل عمممام عمممدد 

ربيمة مازالمت دتمارس دورىما التقليمدي اظتتمثمل يف التمدريس كوسميلة لنقمل اظتعرفمة يف ( أن اصتامعمات الع1، ىمم2215أوضحت مشماعل اطتمماش )
الوقت الذي أصبحت فيو اصتامعات العاظتية تسعى إىل تعليم اإلنسان كيف يصنع اظتعرفة ونتارس البحث العلمي، ويؤكد ىمذه األزممة جربمو ) 

اد عن القوالب اصتامدة وذلك إبد ال أفتاط جديدة يف التعليم العايل تنسمجم ( بقولو "إن النهوض بقطاع التعليم العايل يستلزم االبتع2944
( إىل أن معممم اصتامعمات تعميرت فمًتة كسماد اقتصمادي يمؤثر يف 225 - 222، 2944، وأشمار برىموم )227وحاجات عملية التنمية" ص: 

غتهما بشمكل واضم  حرصماً علمى اسمتمرارىا وايحمافممة حسن سَتىا ؽتا حدا ببعض اصتامعات  صوصاً يف الدول اظتتقدمة إىل تقلي  بعمض برا
امج علممى شتعتهمما العلميممة ألنممو يوجممد بطالممة بممُت اظتتعلمممُت وعجممز يف تفعيممل عمليممة التنميممة نمممراً لعممدم ارتبمماط النشمماطات التعليميممة والبحثيممة بممرب 

 التنمية. 
بًتكيمز بعمض اصتامعمات ؽتما حمدا  والبحمث العلممي،ومن تلك األزمات وجود  اذب بُت بعض الوظمائف التقليديمة للجامعمة كالتمدريس  

يقممول الغبممان  أهنمما جامعممات تدريسممية وبعضممها تؤكممد أبهنمما جامعممات حبثيممة ورتممع بعضممها بممُت المموظيفتُت التدريسممية والبحثيممة،يف رسممالتها علممى 
 اذابً دوماً بينهمما، ؽتما يفمرض علمى ( "يعد التدريس والبحث العلمي وظيفتُت أساسيتُت يف اصتامعات اضتديثة إال أن ىنالك 1223وزمان )

 اظتؤسسات واألنممة التعليمية أن تتخذ قرارات قد تكون صعبة يف حتديد غتال الًتكيز وما يتبع ذلك من ترتيب لتولوايت وختصي  اظتموارد"
اجيمممة، والعجمممز يف مواكبمممة ، واصتامعمممات يف ظمممل األزممممات الممميت دتمممر هبممما تعممماج ممممن اـتفممماض الفعاليمممة، وضمممعف الكفممماءة وتشمممابو اإلنت21ص: 

( أن السمممات العامممة 211، 2997اظتسممتجدات الفكريممة والتقنيممة وابلتممايل القصممور يف أداء دورىمما اجملتمعممي والتنممموي، حيممث أوضمم  بممدران )
ركتُت لدرجممة اظتميممزة للتعلمميم العممايل يف المموطن العممر  تتمثممل يف وجممود تشممابو ابلنمممام اإلداري واـتفمماض مسممتوى التعلمميم واـتفمماض مسممتوى اطتمم

( إىل أن 2، 1225وأشمار بمدوي ) أصب  دور اصتامعات من  الشهادات اصتامعية وتزويد أجهزة الدولة مبوظف بعيمد عمن اإلبمداع واالبتكمار،
إعممداد  التحمدي اصتديممد بوظيفممة اصتامعممة ودورىمما اظتمميمول يتمثممل يف نقممل اظتعرفممة وإنتاجهمما وتطويرىمما وتطبيقا،مما علممى العمليممة التعليميممة مممن أجممل

 أفراد دائمي التعلم قادرين على االستمرار والتطوير واإلبداع.
إذاً التعليم اصتامعي يواجو بعض اإلشكاالت ذات العالقة ابلعملية األكادنتية والتعليمية واإلدارية أدت إىل ضعف ؼترجاتمو، حيمث وردت 

( أن ىناك نقاشاً 23، 1221( والقرج )275، 1222وض  ألتباخ )بعض اظتبادرات الفكرية والتوجهات العلمية اليت تعاجل ىذا اطتلل، إذ أ
فكممرايً يركممز علممى اضتاجممة إىل وجممود أسمماليب تدريسممية تركممز أكثممر علممى الطممالب والنتممائج األكادنتيممة وإعطمماء غتممال أوسممع للحممرايت األكادنتيممة 

اضترية العقالنيمة اظتسمؤولة، ألن غيماب اضتريمة عمائق أممام جهمود  لتنمية اإلبداع يف اصتامعات ألن العلم والفكر والثقافة ال تنمو إال يف مناخ من
 الباحثُت عن اضتقائق العلمية.

م يتض  ؽتا سبق أنو رغم أقتية الوظائف التقليدية للجامعة اظتتمثلة يف التدريس والبحث العلمي و دمة اجملتمع يف غتاال،ا ايحمددة، ورغ
ن التعليم اصتامعي يواجو العديد من اظتشكالت واألزمات، وأن ىناك توجهات إفاإلداري ما أعطيت من أقتية على اظتستوى األكادنتي و 

 فكرية يف تنويع وظائف اصتامعة وعتذا فإن الباحث يتساءل: 
 ما اظتقصود بوظيفة اصتامعة؟ ىل ىي أدوار أكادنتية؟ أم أدوار إدارية؟ أم غتموعة من اظتهام اظتتنوعة؟. .2
ىل وظائف اصتامعة كمؤسسة ىي نفسها وظائف عضو ىيئة تدريس كفرد؟ وىل وظائف اصتامعة كمؤسسة أكادنتية جزء من ثقافتها  .1

التنميمية ؟وىل وظائف اصتامعات ختتلف اب تالف الرؤى والرسائل واألىداف اإلسًتاتيجية..وابلتايل ختتلف من جامعة أل رى..؟ 
غَتة بتغَت التوجهات الفكرية والتطورات العلمية تد والثقافات؟ وىل وظائف اصتامعة اثبتة أم مىل ختتلف الوظائف اب تالف العقائو 

ػتددة من عدة عقود ... ( التدريس والبحث العلمي و دمة اجملتمع. ولكون ىذه الوظائف )واالحتياجات واظتتطلبات التنموية.
لوظائف قبل عدة عقود ....ىل ىذه الوظائف ال نتكن أن تتطور ؟ وابلتايل ... ىل وظائف اصتامعة يف الوقت اضتايل ىي نفسها ا

ىو أسلوب من أساليب التعليم يستخدمو عضو ىيئة التدريس، يتغَت ىذا  ويف ضوء ىذه التساؤالت فالباحث يرى أبن التدريس

املجلد )٣( العدد )١( ، ١٤٣٧ هــ - ٢٠١٦ م   مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



 د. مهصىر بو نايف العتًيب               ثره يف األداء الىظًفٌأتصىر مقرتح لىظائف مستحدثة لمجامعة و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

117 

تاذ اصتامعي، مهارات األستاذ األسلوب وفقًا لبعض اظتتغَتات مثل: أىداف اظتقرر، أىداف الربانمج، العامل الزمٍت، قدرات األس
وىو ليس بوظيفة بقدر ما ىو أسلوب أو  اصتامعي، وابلتايل فإن ىذا األسلوب  اص ابألستاذ وليس ابصتامعة كمؤسسة أكادنتية ...

 من  اللو بعض األدوات كالتقنية وؿتو ذلك، يف حُت أن البحث العلمي يعد من أىمويستخدم األستاذ اصتامعي  هاطريقة يستخدم
 أنيف التخطيل والتنميم والتطوير والتقومي بل يف التغيَت ؿتو األفضل ... إال االسًتاتيجية مكوانت التعليم اصتامعي ورغم أقتيتو 

؟ فالبحث  الباحث يتساءل؟ ىل البحث وظيفة للجامعة كمؤسسة أم ىو وظيفة لتستاذ اصتامعي؟ أم أداة علمية لتحقيق أىداف ما
موضوعية مقننة إذا التزم الباحث آبداب اظتهنة وأ القيات األستاذ  ةىو أداة علمية صتمع اظتعلومات بطريق العلمي من ىذا اظتد ل

وعلية  ،من قبل أستاذ أو أكثر وحتليلها وتفسَتىا ؟ وابلتايل يعد البحث العلمي من األدوات اظتهنية العلمية صتمع اظتعلومات اصتامعي
حيث ينتهي البحث العلمي، ويف الوقت ذاتو يتساءل الباحث حول  دمة اجملتمع ىل ىي فإن وظيفة اصتامعة كمؤسسة تبدأ من 

وظيفة أم ىدف ... أم ماذا ؟وىل اصتامعة تقدم  دمات للمجتمع .. أم تقوم بواجب من واجبا،ا  اه ىذا اجملتمع .. ظتن تقدم 
م من منطلق دّ قتٌ  انً م من منطلق العطف والشفقة، وأحيادّ قتٌ ل أو اطتدمة ؟ ففي بعض الثقافات كثقافتنا العربية، فإن اطتدمة تقدم مبقاب

الوطنية م  دمة، بل تقوم بواجب من واجبا،ا دّ قتٌ االحًتام والتقدير، يف حُت أن اصتامعة يف عالقتها مع اجملتمع أكرب من أن 
  ية ؿتو التقدم واالزدىار.األساسية، وابلتايل ينبغي للجامعة أن تقود اجملتمع بكامل مكوانتو وغتاالتو التنمو 

ضوء التحليل الفكري لوظائف اصتامعة التقليدية اظتتمثلة يف التدريس والبحث العلمي و دمة اجملتمع وما نتج عن ىذا التحليل من  يف
التطورات ة ووظائف اصتامعة كمؤسسة أكادنتية ويف ضوء يوجود تدا ل بُت وظائف أعضاء ىيئة التدريس كعناصر يف اظتنمومة اصتامع

مع  اابً العلمية اظتتسارعة والتدفق اظتعريف اظتذىل فإن الواقع واظتستقبل يفرضان على اصتامعات ضرورة إعادة النمر يف وظائفها لكي تتفاعل إكت
للجامعة مستحدثة قضااي اجملتمع وتليب متطلبات التنمية الشاملة، وذلك من  الل إدارة اظتعرفة وبناء الثقافات وقيادة اجملتمع كوظائف 

اظتعاصرة، ونتكن توضي  ىذه الوظائف اظتقًتحة كالتايل:
تصور مقرتح لوظائف مستحدثة للجامعة وأثره يف األداء الوظيفي

نتكن توضيحها كما يلي:و إن الوظائف اظتستحدثة للجامعة ىي إدارة اظتعرفة وبناء الثقافات وقيادة اجملتمع،  
 أواًل: إدارة املعرفة:
رة اظتعرفة من متطلبات التنمية الشاملة واالزدىار النوعي يف شىت اجملاالت، وعتذا ال بد أن تعطي اصتامعات ىذا النمل من تعد إدا

( " إذا كان ىناك من ظاىرة نتكن استشرافها والتنبؤ هبا وبدقة فإن غتتمعات الغد ستكون 2997اإلدارة األقتية القصوى، يقول البصام )
( ستفوق القوة التقليدية اظتعداتية Soft Powerىيمنتها، وأن ىذا النوع اصتديد من القوة الربغتية القائمة على اظتعرفة )قائمة على اظتعرفة و 

(Hard Power :يف تقرير موازين القوى بُت الدول واألقاليم " ص )( إىل أن جامعاتنا تعيرت يف 3، 1225، وأشار بدوي ) 111
د يكون غَت مسبوق يف تنامي دور العلم واظتعرفة ويف ظل ىذه البيئة الدولية عالية التنافسية تربز أقتية  ضم بيئة دولية تشهد اضطرادًا يكا

، وأوض  السكران و طورة دور اصتامعات ابعتبارىا اظتنتج األصيل للمعرفة وتطبيقا،ا وتتعاظم مسؤوليتها يف االستجابة لتحدايت ىذه البيئة
الطابع اإلداري  ابإلضافة لغلبة حتد من توافر غتتمع اظتعرفة ىي عدم وجود رؤية ػتددة للتعليم، أبرز اظتشكالت اليتأن  (2، 1221)

 .عدم وجود  لية لقياس نتائج التعليمو البَتوقراطي، 
لبناء اإلنسان  وال شك أن توليد اظتعرفة وجلبها وإدار،ا مطلب مهم للجامعة اليت تسعى للرايدة عاظتياً، ويف الوقت ذاتو أداة أساسية      

( أن التعليم اصتامعي 227، ص: 2944فكراًي ومعرفيًا ووطنيًا وأداة للتطوير والتقدم اظتؤسسي ؿتو اظتنافسة العاظتية، حيث أوض  برىوم ) 
وليست  ينبغي أن يهتم بصناعة اإلنسان وإعادة بناء معارفو مبا يتفق مع األىداف الوطنية والسعي أبن تكون اصتامعات منتجة للمعرفة

( أن االىتمام اظتتزايد بتصنيف اصتامعات اعًتافًا عامًا أبن اظتعرفة ىي قاطرة النمو 9، 1222مستهلكة عتا فقل، وأوض  الصديقي )
( أن التعليم بشكل عام Santo,2004االقتصادي والتنافسية العاظتية وأن اصتامعات ىي العامل اضتيوي والرئيس يف اجملال اظتعريف، وأشار )

 ( أن ىناك حاجة2ىم، 2232، وأوضحت مرمي اللحياج) اجملال اظتعٍت بتوليد وتطبيق اظتعرفة حىت لتتل مكااًن يف عامل الرايدة والتميزىو 
 لرصد اظتعرفة من مصادرىا اظتختلفة وتصميم برامج تدريبية لبناء مهارة نقل اظتعرفة وربطها ابلًتقي يف العمل.

ايً لتفعيممل األداء المموظيفي ألهنمما تسممهم يف رفممع كفمماءة اصتامعممات بشممىت اجملمماالت األكادنتيممة واإلداريممة مبمما يف ذلممك وإدارة اظتعرفممة دتثممل مطلبمماً حيممو 
( أبن األدلمة تتمواىل ممن التجمارب العاظتيممة 12، 2997اجملمال االقتصمادي المذي نتثمل عصمب التقمدم والتنمامي ابسمتمرار، حيمث أشمار القاسمم )

االقتصادي يف اجملتمعات اإلنسانية وأن العامل الرئيس يف ذلك ىمو القمدرة علمى توليمد اظتعمارف النافعمة ونقلهما اليت تدعم نمرية تفسَت التفوق 
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( أن  التعلمميم اصتمامعي لتتممل مكانممة مهممة يف التنميممة االقتصمادية  اصممة ممما 1223وتوظيفهما يف رتيممع  نشماطات اجملتمممع، وأوضمم  السمكران )
(، إذاً 245، فمممن  ممالل البحممث والتطموير واالبتكممار تنممتج اظتعرفممة المميت ىممي مممادة االقتصمماد الرئيسممة )ص:يتعلمق ابالقتصمماد القممائم علممى اظتعرفممة

وأن اظتد الت القائممة علمى اظتعرفمة تمدار ممن  مالل اممتالك اظتهمارات اظتعمريف  طبيعة اظتخرجات اصتامعية تعتمد على نوعية اظتد الت اظتعرفية،
وعلممى  Knowledge Bass( " العمليممة اإلنتاجيممة أصممبحت تعتمممد علممى قواعممد اظتعرفممة 2992)يقممول عبممد اظتوجممود  وأسمماليب إدار،مما،
، يتضمم  ؽتمما سممبق أقتيممة إدارة اظتعرفممة وأهنمما وظيفممة أساسممية للجامعممة تقمموم هبمما كممل وكالممة أو 99ص: " Technologyقواعممد التكنولوجيمما 

التمدريس ويف البحمث العلممي و دممة اجملتممع كمل يف غتالمو وبقمدر مما ىممو عممادة ويقموم هبما كمل مركمز أو إدارة أو وحمدة، ونتكمن اسمتثمارىا يف 
مطلوب يف اصتانب اظتعريف.

 اثنيا: بناء الثقافات: 
يتطلممب التقممدم اضتضمماري والتقممٍت قممدرات نوعيممة ومهممارات احًتافيممة يف القيممادات اإلداريممة ويف األفممراد العمماملُت، وتلممك اصتوانممب تتطلممب 

، وعتمذا كمل يف غتالمويات ممن  مالل بمرامج اإلعمداد اظتهمٍت واألكمادنتي للمتعلممُت لكمي يكونموا شخصميات فاعلمة  إعادة النمر يف بناء الشخص
( إىل 49، 1222يف عامل التحوالت الفكرية واظتمواد النانويمة متناىيمة الصمغر، حيمث أشمار برغموث ) حيوايً  اً أصب  بناء الثقافات اظتتنوعة مطلب
واقممع والثقافممات، وزايدة المموعي اضتضمماري اظتعاصممر وبممروز عممدة مفمماىيم مثممل: غتتمعممات اظتعرفممة، اقتصممادايت أن البشممرية تشممهد عوظتممة شمماملة لل

( "يعتممرب موضمموع القمميم الثقافيممة موضمموعاً ذا أقتيممة ابلغممة وأن االىتمممام بممو سيسمماعد 1222إلكممًتوج، ويقممول مقممداد ) -اظتعرفممة، المموعي التكنممو
، وبناء ثقافة غتتمعية شاملة من أجل التفاعل 123ة يف إؾتاح مشاريع التنمية اظتختلفة فيها" ص:دون شك يف فهم الشعوب وابلتايل اظتساقت

االكتا  مع التحدايت اظتتنوعة مطلب رئيس لكل غتتمع يسعى للرقمي والتقمدم وىمذا اظتطلمب ينبغمي أن تسمهم فيمو اصتامعمة بفعاليمة ممن  مالل 
( أن لكممممل غتتمممممع ثقافتممممو اطتاصممممة بممممو المممميت تممممنمم حركتممممو وحتممممدد مواقفممممو 132م ، 1222)براغتهممما ومناشممممطها اظتختلفممممة، اذ أوضمممم  السممممكران 

 : بقولو( ىم2213النجار ) ويؤكد ذلكوإيديولوجياتو وتنتمم من  العتا مؤسساتو ونممو وتنميماتو وقيمو وإبداعاتو وانتماءات أفراده، 
،تم ابلبعد الفلسفي للحياة واستعراض الثقافات البديلة واظتتطمورة تعمل بعض اصتامعات وفق فلسفة بناء ثقافة عامة للحياة وىي ىنا "
 .5ص: "يف العامل
ن ألدوات التمميثَت و ج اإلعمداد لكمي يتخرجموا وىمم ممالكوعتمذا فمإن اصتامعمات مطالبمة ببنماء ثقافمات متنوعمة يف الدارسمُت ممن  مالل بمرام 
ممن  ل الثقافمة التنميميمة اظتؤسسمية الميت اكتسمبها، وأن يكمون عتمم دور يف غتمتمعهملكي نتارسوا تنميمة القميم الثقافيمة اإلكتابيمة ممن  مال، ةوالرايد

ومتكممامالً مممع مقومممات حياتممو وأيديولوجياتممو  متفمماعالً نتتلممك الثقافممة العامممة المميت تؤىلممو ويصممب   ممالل التوعيممة والتثقيممف لكممي يصممب  غتتمعمماً 
البنائيممة، الثقافيممة يف أداء اصتامعممة لوظيفتهمما  اً أن عممدم القيممام هبممذه اظتهمممة يعممد قصممور الفكريممة اظتختلفممة ليكممون غتتمعمماً منافسمماً يف عممامل القمموى، و 

 يف ىذه اظتهمة. اً ( أن البناء الثقايف أصب  مهمة أساسية للجامعة، إالّ أن ىناك ىبوطاً واضح45، 2994حيث أوض  فرجاج )
اظتتنوع على اظتستويُت الفردي واجملتمعي من أجل تكامل القوى اظتمؤثرة والثقايف  اظتعتدل من وظائف اصتامعة األساسية البناء الفكري اً إذ
للحصول على مستوى متقدم يف الرايدة واظتنافسة العاظتية، وأن البنماء الثقمايف لتفمراد علمى ؼتتلمف شمرائحهم، نتكمن  الشاملة الوطنية يف التنمية

ت ومراكمز وإدارات ووحمدات كمل يف غتالمو وعلمى قمدر مهاممو وصمالحياتو أن تسهم فيو كافة مكموانت اظتنموممة اصتامعيمة ممن وكماالت وعممادا
 بشكل تكاملي تفاعلي مستمر من أجل بلورة مؤسسة متعلمة تسعى إلكتاد غتتمع معريف مثقف.

 اثلثا: قيادة اجملتمع: 
وإكتاد اضتلمول االجتماعية من أجل تشخي  مشكالت اجملتمع  ىو القو السياسية أ ىاصتامعة مؤسسة علمية اجتماعية أكادنتية أنشي،ا القو 

مممع قضمماايه اظتتنوعممة والعمممل علممى إعممداد القيممادات المميت تقممود وتممدير اظتؤسسممات اظتدنيممة ابجملتمممع، يقممول النجممار  اإلكتمما  والتفاعمملاظتناسممبة عتمما، 
 : ( ىم2213)

الفاعلممة يعممد  اجملتمعيممة ، وابلتممايل فممإن إعممداد القيممادات2لقيممادات اجملتمممع والطبقممة اظتفكممرة اظتخططممة " ص : ا" تعتممرب اصتامعممات مصممنعً 
( 1227وابلتايل دتثل تنمية غتتمعية على اظتدى البعيد، يقول عامر ) ،وظيفة أساسية للجامعة لكون تلك القيادات دتثل قوة فاعلة يف التنمية

الًترتة الفعلية لوظائف اصتامعة من أجل تكيف األفراد مع اظتتغَتات السريعة يف عامل العلم والتكنولوجيما "  اصتامعة للمجتمع ىي ة"تعد  دم
، إالّ أن الباحمث يممرى أبن حقمموق اجملتمممع علمى اصتامعممة أكممرب مممن أن دتثممل  دممة تقمموم هبمما اصتامعممات، وعتمذا فممإن مممن الوظممائف المميت 25ص: 

العصر أن تكون قائدة للمجتمع كون ىذا العصر يغلب عليو شتة التحوالت الفكرية اظتتسارعة اليت تقودىا ينبغي أن تقوم هبا اصتامعة يف ىذا 
مممن  ممالل إدارة التوجهممات  واظتمموارد االجتماعيممة علممى أكممرب قممدر ؽتكممن مممن الثممروات للممرايدة والتميممز والتنممافس مممن أجممل السمميطرةقمموى تسممعى 
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ية، فاصتامعة مطالبمة إبعمداد اظتمتعلم القمادر علمى اإلبمداع وعلمى التحليمل إبكتابيمة للمعلوممات يف كافمة الفكرية ؿتو التبعية السياسية أو االقتصاد
( إىل أن التعليم اصتامعي ال بد أن يويل اىتماماً  اصاً بصناعة اإلنسان من  الل الًتكيز على 227، 2944اظتتغَتات، حيث أشار برىوم )

ع وتوجهممو للتفاعممل مممع التنميممة الشمماملة، فنجمماح اصتامعممة يف الديممة وظيفتهمما االجتماعيممة يقمماس مممن بنمماء الشخصممية القممادرة علممى حتريممك اجملتممم
( إىل أن بعض اصتامعات تبنت مسؤولية تنميمة 133، 1229 الل قدر،ا على إحداث التغيَت اظترغوب فيو، وكذلك أشار ألتباخ و  رون )

جممممزء مممممن مهمتهمممما كتنميممممة اجملتمممممع ايحملممممي  األمريكيممممة انيا يف المممموالايت اظتتحممممدة اجملتمممممع ايحملممممي بصممممورة أكثممممر جديممممة إذ تبنممممت جامعممممة بنسمممملف
 سًتاتيجية.اال

مؤسسممياً قممائم علممى التخطمميل يتضمم  ؽتمما سممبق أن قيممادة اجملتمممع تعممد وظيفممة أساسممية للجامعممة وأن القيممام هبممذه الوظيفممة يتطلممب عمممالً 
تابعمة اصتمادة والتقمومي اظتسمتمر اظتبمٍت علمى أسمس علميمة، وعتمذا فمإن اختماذ القمرار ؿتمو سًتاتيجي والتنميم اإلداري الفاعمل والتوجيمو اعتمادف واظتاال

سممام  ليممات القيممام بوظيفممة قيممادة اجملتمممع تقمموم بممو القيممادات العليمما يف اصتامعممة ومراكممز البحمموث واجملممالس العلميممة، ولكممن رتيممع العمممادات واألق
كممل حبسممب غتالممو واىتماماتممو وصممالحياتو، فالعمممل ؿتممو القيممام هبممذه الوظيفممة تفمماعلي   العلميممة واإلدارات والوحممدات تسممهم يف صممناعة القممرار

ختصصي تكاملي.
  الدراسات السابقة

فإن الدراسات اليت تناولت وظائف جديدة للجامعات غَت التدريس والبحث العلمي  -على حد علم الباحث  -نمراَ ضتداثة اظتوضوع
ػتاوالت التحول يف وظيفة اصتامعة، مث الدراسات  ذا حاول الباحث التطرق للدراسات اليت تناولت، وعتػتدودةو دمة اجملتمع تكاد تكون 

إدارة اظتعرفة وبناء الثقافات وقيادة اجملتمع دون أن تشَت أبهنا وظائف للجامعة، وفيما يلي عدد من تلك الدراسات:اليت تناولت 
 دراسات ذات عالقة ابلتحول يف وظيفة اجلامعة: أواًل:

( دراسة هبدف دعوة اصتامعات العربية إىل اطتروج عن اظتيلوف، وتوصلت الدراسة إىل أن اصتامعات ينبغي أن يكون عتا 2994أجرى رضا )
البد أن يكون عتا ختص  فرعي  دسة مثالً دور فاعل يف ثقافة الفكر وثقافة العمل وثقافة اظتادة وثقافة الروح، وأن التخصصات العلمية كاعتن

ة يف الفنون واإلنسانيات والعلوم االجتماعية، ألن اظتهندس ايحمًتف يعيرت ويعمل يف نمام اجتماعي وابلتايل ىو حباجة لفهم القيم الثقافي
 اإلنسانية. 

والثَت العوظتة على اصتامعات،  تهاوتنميتعرف دور اصتامعة يف إعداد اظتوارد البشرية ( دراسة هبدف ىم2215وأجرت مشاعل اطتماش )
 (، وكان من أىم النتائج اـتفاض استخدام الطلبة لتقنية اظتعلومات323واستخدمت اظتنهج الوصفي اظتسحي، وطبقت على عينة بلغت )
دراسة ( 1225وأجرى بدوي ) ، اظتعرفة التكنولوجية بُت موارده البشريةواعتماد التعليم على األساليب التقليدية وعجز اجملتمع عن توطُت

ية هبدف تطوير وظائف اصتامعة مبا يتماشى مع التطورات الدولية اظتعاصرة والعمل على توسيع وظيفة اصتامعة وتعميم عوائدىا يف عملية التنم
ت اظتعرفة يف العملية التعليمية وإعداد  ركتُت نتلكون مهارات األسواق البشرية، وتوصلت إىل أن األدوار اصتديدة للجامعة تتمثل يف تطبيقا

هبدف توحيد اظتخرجات العلمية  ( دراسة1222أجرى الصديقي )للموارد، بينما  الدولية والتفاعل اظتثمر مع التقنية مبا لتقق الًتشيد األمثل
ه الدراسة أن تصنيف اصتامعات العربية اليوم ال يعكس الرايدة العلمية للجامعات العربية من  الل التصنيفات العاظتية، ومن أىم نتائج ىذ

كبَتًا جدًا ؽتا يستلزم   اً اليت تبوأ،ا األمة اإلسالمية لقرون مضت، وأن الفجوة العلمية بُت اصتامعات العربية ونمَتا،ا يف الدول األكثر تقدم
وع أمة وليس ـتبة معينة من األكادنتيُت وأن األمر يستدعي إشراك رتيع افر اصتهود لتقلي  ىذه الفجوة وأن يكون ىذا التوجو مشر ضت

الفاعلُت ذوي الصلة يف رسم أىدافو الكربى وحتويل اصتامعات إىل قلب اجملتمع.
 : دراسات تناولت إدارة املعرفة:اثنياً 

التعليم العايل يف اظتملكة اظتتحدة هبدف إمكانية تطبيق مفاىيم إدارة اظتعرفة يف مؤسسات  ( دراسةRowley،1222وأجرى رويل)
دارة من  الل إلقاء الضوء على مشروعات إدارة اظتعرفة اظتتمثلة يف مستودعات اظتعرفة، حتسُت مدا ل اظتعرفة، ،يئة بيئة مناسبة للمعرفة، إ

تاج إىل إعادة تنميم، وأن إدارة اظتعرفة واستخدمت الدراسة اظتنهج الوصفي، وتوصلت لعدد من النتائج أقتها: أن مستودعات اظتعرفة حت
( دراسة حول التحقق من صدق اإلطار العام Carolyn،1221وأجرى كارولُت)، اظتعرفة الفعالة تتطلب تعبَتاً يف الثقافة والتقومي واعتياكل

عرفة أصبحت علم قائم إلدارة اظتعرفة، وىي دراسة وصفية مسحية أجريت على عدة قطاعات، وتوصلت لعدد من النتائج أقتها أن إدارة اظت
اجة اضتبذاتو لو فلسفتو اطتاصة وأسسو االجتماعية واالقتصادية واظتعرفية، وأن ىناك عالقة وثيقة بُت تقنية اظتعلومات والنمم اطتبَتة، وأن 

إدارة اظتعرفة  ( دراسة حول تطبيقHoen، 1223أجرى ىوين )، بينما ملحة لتفعيل إدارة اظتعرفة يف التخصصات األكادنتية ابصتامعات
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ابصتامعات وأن إلكًتونياً يف البيئة اإلدارية يف مراحل ما بعد اظترحلة الثانوية، وتوصلت لعدد من النتائج أقتها أن ىناك قصوراً يف تعزيز اظتعرفة 
 .،اضتاجة ملحة لتنمية وتقرير التعاون والعمل اظتشًتك بُت األفراد للحصول على اظتعرفة

( دراسة حول تقومي مبادرات قوة اظتعرفة لتطوير اظتنممات، وقد pastor & Maria، 1223ماراي )أجرى ابستور و وكذلك  
من األنممة  استخدم يف ىذه الدراسة حتليل اإلحصاءات اليت رتعت من عدة شركات ألبانية، وتوصلت لعدد من النتائج أقتها: أن كالً 

قدرة اظتنممة على التعلم وأن إدارة اظتعرفة دتثل مفتاحًا لتعزيز األداء العلمي دا ل  اإلدارية والمروف االجتماعية والثقافية تسهم يف تفعيل
سًتاتيجية إلدارة اظتعرفة يف اصتامعات ا ع( دراسة هبدف توضي  بعض اظترتكزات األساسية لوض1222ىاشم ) ت هنلةأجر ، يف حُت اظتنممة
يف ؽتارسة عمليات إدارة اظتعرفة على مستوى  اً ئج أقتها أن ىناك ضعفواستخدمت اظتنهج الوصفي، وتوصلت لعدد من النتا اظتصرية،

اصتامعات اظتصرية، وأن اإلجراءات البَتوقراطية تعوق جهود إدارة اظتعرفة، يف حُت أن تكنولوجيا اظتعلومات واالتصاالت من الوسائل 
( دراسة حول البحث Keeley،1222كيلي )  ، وقامجاعهااألساسية إلدارة اظتعرفة حيث يتم من  العتا اكتساب اظتعرفة وختزينها واسًت 

العلمي كعامل مساعد لتفعيل ؽتارسات إدارة اظتعرفة يف حتسُت التخطيل واختاذ القرار يف مؤسسات التعليم العايل، واستخدمت الدراسة 
ال وبُت وجود برامج رشتية إلدارة اظتعرفة وأن اظتنهج الوصفي الكمي، ومن أىم النتائج وجود عالقة إكتابية قوية بُت التعليم التنميمي الفع
 .مؤسسات التعليم العاظتي دتلك البنية القوية من األنممة واألجهزة اليت تدعم توليد وجلب اظتعرفة

( دراسة حول تقومي العالقة بُت الثقافة التنميمية ومبادرة إدارة اظتعرفة اظتستمرة، Kangas،1225أجرى كاؾتس)وكذلك  
( فرداً، ومن أىم النتائج أن ىناك فعالية ظتبادرات إدارة اظتعرفة يف اظتؤسسات اليت تتبٌت 32فتوذج دراسة اضتالة، وطبقت على)واستخدمت 

، ثقافة تنميمية، ؽتا يكسب اظتؤسسة القدرة على حتقيق النجاح طويل اظتدى وكذلك زايدة كفاءة اظتؤسسة وإكساهبا العديد من اظتميزات
( دراسة حول أثر التنوع اظتعريف على بناء الثقافة التنميمية، وذلك هبدف الكشف عن واقع التنوع اظتعريف ومدى 1222) أجرى اشتيويو 

اسة الثَته على بناء الثقافة التنميمية يف اعتيئات واظتؤسسات الفلسطينية، واستخدم الباحث اظتنهج الوصفي التحليلي معتمداً على أسلوب در 
( فردًا يف ثالث ىيئات ومؤسسات فلسطينية، وتوصلت لعدد من النتائج أقتها: وجود 457على عينة بلغت)اضتالة، وطبقت الدراسة 

تشكيل طبيعة عالقة طردية بُت التنوع اظتعريف والثقافة التنميمية، وأن زتلة الدكتوراة ىم األكثر الثَتاً يف تشكيل منمومة اظتعرفة اليت تسهم يف 
تعرف واقع دور اصتامعات السعودية يف بناء غتتمع اظتعرفة واألدوار م( دراسة هبدف 1221ى الذبياج )جر أ، وأيضًا الثقافة التنميمية

( عضو 152اظتستقبلية اليت نتكن أن تقوم هبا اصتامعات يف ىذا اجملال، واستخدمت اظتنهج الوصفي اظتسحي، وطبقت على عينة بلغت )
ة رقمية واضحة بُت بلدان العامل اظتتقدمة والبلدان النامية وأن التقدم االجتماعي ىيئة تدريس، وكان من أىم النتائج أن ىناك فجو 

وأن  ،واالقتصادي مرتبل ابلتقدم يف إنتاج ونشر اظتعرفة وضرورة إعادة النمر يف العمليات اظتنممة للبحث العلمي يف اصتامعات السعودية
افق والتحول ؿتو غتتمع اظتعرفة.يف اسهام اصتامعات السعودية ابلشكل الذي يتو  اً ىناك ضعف

 : دراسات تناولت بناء الثقافات:اثلثاً 
يف بناء الشخصية اظتصرية اجتماعياً وثقافياً، وطبقت  ووتوثيق ووتوصيفدف رصد دور وسائل اإلعالم هب( دارسة 1227أجرى كامل )

يف البناء الثقايف  اً أىم نتائج الدارسة أن لإلعالم دور  ( فرداً، ومن392الدارسة على عينة من رواد معرض القاىرة للكتاب تتكون من )
واالجتماعي لتفراد كالتدين والشهامة والفكاىة واظترح والصرب وؿتو ذلك وأن العالقة إكتابية بُت قراءة الكتب واكتساب الصفات 

على تبادل اظتوارد بُت العاملُت وابلتايل  ( دارسة هبدف تعرف مدى الثَت الثقافة اظتعلوماتية السائدة1223وأجرى الصاضتي )، الشخصية
، ومن داً ( فر 252على بناء اظتعرفة اظتعلوماتية يف مؤسسات اظتعلومات، وطبقت على ذتان مؤسسات معلومات ومراكز حبث وبلغت العينة )

تية تؤثر إكتااًب يف مستوى تبادل اظتوارد : أن مستوى تبادل اظتوارد واظتعلومات وبناء اظتعرفة كان متوسطاً، وأن الثقافة اظتعلوماالنتائجأىم 
بناء الثقافة التنميمية الداعمة لتطبيق  تعرف  لياتهبدف ( دارسة 1223جرى ىدية )، بينما واظتعلومات وابلتايل يف مستوى بناء اظتعرفة

تصور مقًتح لبناء الثقافة التنميمية الداعمة لتطبيق اصتودة الشاملة يف اإلدارات العامة للًتبية والتعليم،  علىإدارة اصتودة، واضتصول 
( مشرفًا تربوايً، وكان من أىم النتائج أن اعتيكل التنميمي واألنممة 151واستخدمت الدراسة اظتنهج الوصفي اظتسحي، وطبقت على )

وية واظتكافآت والعاملون والقادة تعد من أىم اجملليات لبناء الثقافة التنميمية.واإلجراءات واضتوافز اظتادية واظتعن
  : دراسات تناولت قيادة اجملتمع:رابعاً 

تعرف ه اللجان ومستوى وعي قيادا،ا و تعرف قيادات اللجان الشعبية وإمكاانت استثمار ىذ( دراسة هبدف 1221أجرى يوسف )
، ومن أىم النتائج أن اً ( فرد252االجتماعي، وطبقت على ) ياللجان، واعتمدت على اظتنهج اظتسحإمكاانت التد ل اظتهٍت لتنميم ىذه 
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ومبتطلبات ؾتاحهم وأبقتية  ،قيادات اللجان لديها االستعداد للمساقتة يف التنمية وأن وعي قيادات اللجان الشعبية أبقتية دورىم يف التنمية
وأجرى اظتنقاش ، ن الشعبية يف حتديد اصتوانب اظتطلوب تنميتها ويف توظيف اظتوارد ضعيفةوأن استثمار اللجا ،اللجان الشعبية ػتدود

فدلر، وطبقت على عينة  تعرف الثَت عامل اصتنس على فتل قيادة الذكور واإلانث، واستخدمت الدراسة مقياس( دراسة هبدف 1227)
ومن أىم النتائج أن نوع اصتنس لو الثَت كبَت على النمل القيادي ووكيالت األقسام العلمية يف جامعة اظتلك سعود،  تسائي( من ر 32)

اظتمارس، حيث أن الغالبية العممى من الذكور نتارسون فتل القيادة مع اصتماعة، بينما نتارس النساء فتطي القيادة فوق اصتماعة ومع 
 ، اصتماعة ولكن النمل األول أكرب نسبة

نمرية السمات الشخصية عن دور القائد والعوامل التفاعلية إلحراز القيادة الناجحة، ( دراسة حول 1221بينما أجرى اظتشوري )
، واستخدم الباحث اظتنهج الوصفي من  الل نمرايت السمات الشخصية وذلك هبدف إرساء قواعد حبث علمي يف غتال القيادة

ل والمروف وأنو من اطتطي التيكيد على ضرورة توافر كافة التحليلي، ومن أىم النتائج أنو ليس ىناك فتل قيادي معُت فعال يف كل األحوا
أجرى ندا )د.ت( دراسة هبدف شرح فلسفة ؽتارسة القيادة اطتادمة ، يف حُت العوامل والشروط اظتوضوعية والذاتية إلحراز القيادة وؾتاحها

األسلوب اظتكتيب من  الل مراجعة الكتب والدورايت ، واتبعت الدراسة يف الربامج اصتامعية يف اصتامعة وإظهار  صائ  القائد اطتادم
( من اظتعيدين 342اظترتبطة مبوضوع البحث وكذلك مث االعتماد على األسلوب اظتيداج يف رتع البياانت من مفردات عينة البحث البالغة )

ية بصفة عامة، وأنو من أىم اظتشاكل عند واظتدرسُت اظتساعدين، وأظهرت النتائج أن معمم اظتشرفُت على الرسائل أتسم سلوكهم ابإلكتاب
التعامل مع اظتشرفُت عدم وجود  طة حبثية ذات ىدف إلهناء البحث ؽتا يولد اإلحباط وفقدان اضتماس لدى الباحث وسوء اظتعاملة 

اإلنسانية وضيق وقت اظتشرف النشغالو الدائم واحتاللو مناصب إدارية دا ل أو  ارج الكلية.
 سات السابقة:التعليق على الدرا

تناولت الدراسات السابقة موضوع الدراسة اضتالية بطريقة غَت مباشرة، حيث مل كتد الباحث دراسة واحدة تتناول إدارة اظتعرفة أو بناء 
علمية ايحماوالت العدة موضوعات يف غتال الثقافات أو قيادة اجملتمع كوظائف للجامعة، وإفتا تناولت الدراسات اليت اطلع عليها الباحث 

أجريت عدة دراسات حول دعوة اصتامعات إىل اطتروج عن اظتيلوف وكذلك دراسة حول العوظتة والتحول  حيث للتحول يف وظيفة اصتامعة
يف وظيفة اصتامعة وضرورة تطوير وظائف اصتامعة مبا يتماشى مع التطورات الدولية اظتعاصرة، وأيضًا دراسة حول التحدايت اليت تواجو 

وىذه الدراسات تتفق مع الدراسة اضتالية يف البحث عن  ليات لتطوير أداء ، ات العاظتية اعتادفة إىل التميزفيغتال التصن اصتامعات يف
وظائف جديدة للجامعات غَت التدريس والبحث العلمي  ر بشكل مباشر للبحث عنولكن أي من تلك الدراسات مل تش ،اصتامعات

مثل مدى استعداد التعليم العايل  دراساتعدة  أجريت يف غتال إدارة اظتعرفة، بينما ذه الدراسةو دمة اجملتمع، وىذا جانب تتميز بو ى
وير اظتنممات إلدارة اظتعرفة واظتدا ل النمرية إلدارة اظتعرفة ومدى تطبيق ىذا النوع من اإلدارة إلكًتونياً وكذلك تقومي مبادرات قوة اظتعرفة لتط

دور البحث العلمي يف تفعيل ؽتارسات إدارة اظتعرفة وفعالية العالقة بُت الثقافة التنميمية والتنوع اظتعريف، وعالقة ذلك ابإلبداع التنميمي و 
من  اً وتتفق ىذه الدراسات مع البعد األول من الدراسة اضتالية اظتتمثل يف إدارة اظتعرفة يف أقتية ىذا النوع من اإلدارة لكونو جذب عدد

حُت أن أي من تلك الدراسات مل تتناول أثر إدارة اظتعرفة يف األداء الوظيفي للجامعات وىو ما تنفرد بو ىذه  الباحثُت يف عدة غتاالت، يف
 الدراسة.

االجتماعي والثَت الثقافة كذلك ويف غتال بناء الثقافات مل كتد الباحث سوى دراسات ػتدودة تناولت دور اإلعالم يف البناء الثقايف و 
بناء الثقافة التنميمية الداعمة لتطبيق إدارة اصتودة، ولكن أي من تلك الدراسات مل   ليات دراسة حول وأيضاً عرفة اظتعلوماتية يف بناء اظت

 .أيضاً  تتناول بناء الثقافات كوظيفية للجامعة أو أثر بناء الثقافات يف األداء الوظيفي للجامعات وىو ما تنفرد بو ىذه الدراسة
عدة دراسات حول التد ل اظتهٍت لطريقة تنميم اجملتمع الستثمار قيادات اللجان الشعبية يف تنمية اجملتمعات  ويف غتال قيادة اجملتمع أجريت

فوق اصتماعة والقيادة مع اصتماعة ودور السمات  فتطي القيادةالريفية، وكذلك دراسة حول أثر اصتنس يف مستوى القيادة من  الل 
جحة ودراسة أ رى تناولت قياس  صائ  القيادة اطتادمة لدى اظتشرفُت على الرسائل اصتامعية الشخصية يف التفاعل إلحراز القيادة النا

من أجل إظهار  صائ  القائد اطتادم، ورتيع ىذه الدراسات تتفق مع الدراسة اضتالية يف أقتية القيادات اليت تسعى لقيادة اجملتمع ؿتو 
ة اجملتمع كوظيفة أساسية للجامعة وأثر ذلك يف األداء الوظيفي للجامعات وىو ما التقدم، إال أن أي من تلك الدراسات مل تتناول قياد

.كذلك  ينفرد بو ىذه الدراسة
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وأعطت اىتماماً بعدة موضوعات أن تعيد اصتامعات النمر يف  ليا،ا الوظيفية  ضرورة ىلإأشارت يتض  ؽتا سبق أن الدراسات العلمية 
ؽتا يشَت الفاعلة دون أن تسعى صتعلها وظائف جديدة للجامعة اظتعاصرة إدارة اظتعرفة والتثقيف اجملتمعي وأقتية القيادات اجملتمعية  يف غتال

الوظائف الثالث اظتقًتحة اظتتمثلة يف إدارة اظتعرفة وبناء الثقافات  وىذا أعطى مؤشراً أبن  ،للجامعات مستحدثةألقتية البحث عن وظائف 
للجامعة اظتعاصرة. مستحدثة وظائفأبن تكون  اظتقوماتمن  اً ة اجملتمع تتضمن عددوقياد

إجراءات الدراسة 
أوال: منهج الدراسة:

استخدام اظتنهج الوصفي التحليلي الذي أشار إليو أبو سليمان )  الباحثإن طبيعة ىذه الدراسة وغتاعتا وأىدافها فرضت على  
وىذا اظتنهج يهتم بوصف الماىرة  ،33موضوعو الوصف والتفسَت والتحليل يف العلوم االنسانية " ص م ( بقولو " اظتنهج الوصفي 2991
.التفسَتو كما ىي عليو يف الواقع ابإلضافة إىل التحليل ومتغَتا،ا  

 اثنياً: جمتمع الدراسة وعينتها:
اجمللس العلمي ومراكز البحوث يف يتكون غتتمع الدراسة من رتيع العمداء ووكالئهم ورؤساء األقسام وأعضاء  

، وقد وزع الباحث االستباانت من  الل اجملمعةو الدمام، و طيبة، و اظتلك  الد، و  ،ؾتران ستس جامعات سعودية ىي:
بعد اسًتجاع ، وواصل الشخصي مع بعض أفراد العينةومن  الل الت،  يات للدراسات العليا والبحث العلموكالء اصتامع

( استبانة دتثل عينة الدراسة، وذلك كما يف اصتدولُت  اجملتيُت:152الصاحل للتحليل االحصائي )االستباانت، أصب  
:طبيعة العملوفقاً ل عينة الدراسة( يوضح 1جدول )

طبيعة العمل
اصتامعة

م
اجملموع رئيس مركز حبثي عضو غتلس علمي رئيس قسم وكيل أوعميد 
41 1 5 53 11 ؾتران 2
57 2 2 35 32 اظتلك  الد 1
32 2 3 24 23 طيبة  3
22 3 2 15 22 الدمام 2
14 1 3 9 22 اجملمعة 5
152 4 21 222 92 اجملموع
222% 3.29% 2.74% 55.74% 35.15% النسبة اظتئوية 

رؤساء أقسام %( من العينة 55.74( من العينة ىم عمداء أو وكالء عمادة، يف حُت أن ) % 35.15( أن )2يتض  من اصتدول )
%( رؤساء مراكز حبوث علمية. 3.29%( أعضاء يف اجمللس العلمي للجامعات و)2.74علمية، بينما )

:العلمية وفقاً للرتبةعينة الدراسة ( يوضح 2جدول )
الرتبة العلمية

صتامعة  م
اجملموع أستاذ مساعد أستاذ مشارك أستاذ
41 54 12 2 ؾتران 2
57 17 32 22 1 الداظتلك 
32 17 5 2 طيبة  3
22 14 9 3 الدمام 2
14 25 9  3 اجملمعة 5
152 255 72 12 اجملموع
222% 51.25% 19.24%   4.37% النسبة اظتئوية 
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 ( برتبة أستاذ %51.25( برتبة أستاذ مشارك، بينما )%19.24( برتبة أستاذ، و)% 4.37( أن )1يتض  من اصتدول) 
ؽتا يعطي مؤشراً أبن رتيع الرتب العلمية ؽتثلة يف عينة الدراسة. ،مساعد

 رابعا: صدق أداة الدراسة:
( عميد كلية ورئيس قسم وعضو ىيئة تدريس يف ثالث 22للتيكد من صدق أداة الدراسة مت توزيع االستبانة على عدد )
( فقرة وبعد التعديل يف ضوء  راء 52انة يف صور،ا األولية )جامعات ىي ) أم القرى / اظتلك فيصل / اصتوف(، وكان عدد فقرات االستب

ومت أ ذ يف جامعة ؾتران، ػتكمُت بكلية الًتبية  {5}أعيدت االستبانة مرة أ رى لعدد ( فقرة مث 24ايحمكمُت أصبحت االستبانة )
يكون الباحث قد حصل على الصدق الماىري  وهبذا ( فقرة،21فيصبحت يف صور،ا النهائية ) العبارات اليت وافق عليها رتيع ايحمكمُت،

وللتيكد من صدق االتساق الدا لي )صدق اظتضمون(، مت حساب معامالت االرتباط بُت كل مفردة والدرجة الكلية لتداة،  لالستبانة.
( اجمليت:3وكانت النتيجة كما يف اصتدول )
ايحمور الثالث: قيادة اجملتمعايحمور الثاج: بناء الثقافاتايحمور األول: إدارة اظتعرفة

معامل االرتباطالعبارةمعامل االرتباطالعبارةمعامل االرتباطالعبارة
22.522**252.275**192.175**
12.593**252.534**322.592**
32.529**272.525**322.531**
22.525**242.592**312.523**
52.552**292.527**332.572**
52.525**122.511**322.574**
72.571**122.532**352.515**
42.532**112.555**352.522**
92.545**132.522**372.571**
222.552**122.572**342.572**
222.524**152.547**392.523**
212.524**152.721**222.547**
232.574**172.512**222.593**
222.595**142.272**212.574**

 2.222** دالة عند مستوى داللة 
عند داللة  تذا ت، كانقيادة اجملتمعو  ،بناء الثقافاتو ، إدارة اظتعرفة ( أن رتيع عبارات االستبانة لتبعاد الثالثة:3يتض  من اصتدول ) 

 ، وىذا يشَت إىل صدق األداة بشكل جيد حبيث نتكن االطمئنان لنتيجة البحث اضتالية. 2.22مستوى 
 خامساً: ثبات أداة الدراسة:

وصدق ارتباط عبارا،ا بواسطة معامل   ALPHAمت حساب معامل الثبات لالستبانة يف شكلها النهائي بواسطة معامل ألفا كرونباخ 
ستبانة، وفيما يلي معامل الثبات لكل بعد من أبعاد اال، {05.}بَتسون ، واتض   أن رتيع العبارات ذات داللة ارتباطيو أقل من 

 :اجمليت( 2ولالستبانة ككل، كما يتض  من اصتدول )
معامل ألفا كرنباخالبعدم
2.455إدارة اظتعرفة2
2.459الثقافاتبناء 1
2.422قيادة اجملتمع3

2.922اظتقياس ككل
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وأن معامل الثبات لكامل االستبانة بلغ  2.459و 2.422( أن معامالت الثبات ألبعاد الدراسة تراوحت بُت 2يتض  من اصتدول )
وىي معامالت ثبات مرتفعة ؽتا يعطي مؤشراً لثبات األداة وصحة تطبيقها.2.922
 املعاجلة االحصائية:سادساً: 
ولكون مستوايت اظتقياس ستاسية تبدأ من ضعيفة  ( وفقاً ظتقياس ليكرت اطتماسي،spssأد لت القيم يف الربانمج االحصائي ) 

 :اجمليت( 5يكون كما يف اصتدول ) اظتتوسل للعبارةجداً حىت كبَتة جداً فإن اضتكم على مستوى 
كبَتة جداً  كبَتة متوسطة ضعيفة ضعيفة جداً  مستوى اظتقياس
فيعلى  2,1 2,1أقل من-3,2 3,2أقل من-1,5 1,5أقل من-2,4 2,4أقل من  اظتتوسل

نتائج الدراسة وتفسريها 
 يف التعليم اجلامعي؟. الوظيفي ما أثر إدارة املعرفة على األداءأواًل: إجابة السؤال األول: 

ىذا السؤال مت استخراج اظتتوسل اضتسا  واالؿتراف اظتعياري لكل عبارة من عبارات ىذا البعد وذلك كما يف  عنلإلجابة  
اصتدول اجمليت: 

واالؿتراف اظتعياري لبعد إدارة اظتعرفة: اضتسا  يوض  اظتتوسل (5ل)جدو 

الًتتيب
االؿتراف 
اظتعياري اظتتوسل العبارة

م

2 2.51 2.59 اظتعرفة يف تطوير التعليم اصتامعي.استثمار إدارة  2 
1 توظيف إدارة اظتعرفة يف تطوير البحث العلمي. 2.21 2.73 1 
3 2.72 2.32 توظيف اظتعرفة اظتكتسبة يف تعزيز األمن الفكري. 3 
5 2.49 2.22  2 استثمار إدارة اظتعرفة يف التنمية اظتهنية.
9 2.72 2.22 إسًتاتيجيات إدارة اظتعرفة. -بكافة اظتستوايت -تعليم الدارسُت  5 
22 2.47 3.99 تنمية  ليات الذكاءات اظتتعددة لدى اظتتعلمُت. 5 
4 2.42 2.25 توظيف الربغتيات اظتعرفية يف التعليم اصتامعي. 7 
5 2.45 2.25 نشر قيم التعلم اظتستمر لدى اظتتعلمُت. 4 
22 2.95 2.22 تضمُت وسائل إبداع واكتساب اظتعرفة يف الربامج الدراسية. 9 
21 2.93 تضمُت  ليات تكوين فرق العمل يف الربامج األكادنتية. 3.95 22 
7 2.49 2.22 اظتساقتة يف بناء غتتمع اظتعرفة. 22 
23 2.27 إنشاء حاضناٍت تِقنية إلدارة اظتعرفة. 3.93 21 
22 2.234 3.91 الدارسُت  ليات تبادل اظتوارد اظتعرفية.تعليم  23 
2 2.47 2.14 حتويل نتائج البحوث إىل معارف تفاعلية. 22 

2.22 اظتتوسل
(، وأن 2.22( أن إدارة اظتعرفة تؤثر يف األداء الوظيفي للجامعة بدرجة كبَتة، حيث بلغ اظتتوسل العام للتيثَت )5يتض  من اصتدول )

ظتعرفة أكثر غتاالت إدارة اظتعرفة الثَتًا ىي استثمار إدارة اظتعرفة يف تطوير التعليم اصتامعي مث توظيفها يف تطوير البحث العلمي فتوظيف ا
( على التوايل، والثَت بقية غتاالت إدارة 2.32، 2.21، 2.59، حيث بلغت متوسطات ىذه اجملاالت )ألمن الفكريتعزيز ااظتكتسبة يف 

مكانية تطبيق مفاىيم إدارة إل اليت أشارت( Rowley،1222اظتعرفة يتض  من اصتدول، وتتفق ىذه النتيجة بشكل عام مع دراسة رويل)
، اظتملكة اظتتحدة من  الل إلقاء الضوء على مشروعات إدارة اظتعرفة اظتتمثلة يف مستودعات اظتعرفةاظتعرفة يف مؤسسات التعليم العايل يف 

لتفعيل ؽتارسات إدارة اظتعرفة يف  اً مساعد يعد عامالً البحث العلمي  اليت أوضحت أبن( Keeley،1222كيلي )  وكذلك تتفق مع دراسة
 .العايلحتسُت التخطيل واختاذ القرار يف مؤسسات التعليم 

يف التعليم اجلامعي؟. الوظيفي على األداء بناء الثقافاتما أثر : الثاين: إجابة السؤال اثنياً 
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ىذا السؤال مت استخراج اظتتوسل اضتسا  واالؿتراف اظتعياري لكل عبارة من عبارات ىذا البعد وذلك كما يف  عنلإلجابة  
اصتدول اجمليت: 

:بناء الثقافاتواالؿتراف اظتعياري لبعد  اضتسا  يوض  اظتتوسل( 7) لجدو 

الًتتيب االؿتراف 
اظتعياري اظتتوسل العبارة م

2 2.43 2.22 25 العناية ابلثقافة اإلسالمية واللغة العربية بكافة برامج التعليم اصتامعي.

5 تنمية شخصيات اظتتعلمُت مبا يتوافق مع متطلبات التنمية الوطنية. 2.15 2.42 25 

22 2.47 2.22 بناء ثقافات متنوعة لدى اظتتعلمُت تتناسب مع العصر. 27 

22 2.93 2.29 بناء ثقافة العمل اصتماعي لدى اظتتعلمُت. 24 
3 2.43 2.37 بناء ثقافة العدالة يف اضتقوق والواجبات. 29 
22 2.93 3.74 ؼتاطر( العوظتة. -التثقيف اظتستمر للمتعلمُت حول )إكتابيات  12 
5 2.49 2.19 تنمية االنتماء الوطٍت لدى الشباب. 12 
23 2.95 بناء قيم التعاون اإلكتا  بُت اجملتمعات على ؼتتلف ثقافا،ا. 3.97 11 
7 2.41 2.27 توظيف القيم التنميمية لتحقيق أىداف اصتامعة. 13 
4 2.49 2.25 الدين اإلسالمي.بناء ثقافة االندماج بُت الثقافات اظتتعددة اظتتوافقة مع  12 
9 2.45 2.23 تنمية احًتام ثقافة اجمل رين ابستمرار. 15 
21 2.97 2.21 15 تنمية مهارات حوار الثقافات العاظتية وتنقيتها لدى اظتتعلمُت يف ضوء اظتبادئ اإلسالمية.
1 2.42 تنمية التوجو الفكري اظتعتدل لدى اظتتعلمُت. 2.37 17 
2 2.42 2.31 ايحمافمة على اظتوارد االقتصادية لدى اظتتعلمُت. نشر ثقافة 14 

2.27 اظتتوسل

( وأن أكثر 2.27توسل العام للتيثَت)اظت( أن بناء الثقافات تؤثر يف األداء الوظيفي للجامعة بدرجة كبَتة، حيث بلغ 7يتض  من اصتدول )
التوجو الفكري اظتعتدل لدى  تنميةمث  ،واللغة العربية بكافة برامج التعليم اصتامعيغتاالت بناء الثقافات الثَتاً ىي العناية ابلثقافة اإلسالمية 

( على التوايل، والثَت 2.37، 2.37، 2.22متوسطات ىذه اجملاالت ) تفبناء ثقافة العدالة يف اضتقوق والواجبات، حيث بلغ ،اظتتعلمُت
ن الثقافة اليت أشارت أب( 1223الصاضتي ) يجة بشكل عام مع دراسةوتتفق ىذه النت ،بقية غتاالت بناء الثقافات يتض  من اصتدول

.اظتعلوماتية تؤثر إكتاابً يف مستوى تبادل اظتوارد واظتعلومات وابلتايل يف مستوى بناء اظتعرفة
 يف التعليم اجلامعي. الوظيفي على األداء قيادة اجملتمعما أثر : الثالث: إجابة السؤال اثلثاً 

ىذا السؤال مت استخراج اظتتوسل اضتسا  واالؿتراف اظتعياري لكل عبارة من عبارات ىذا البعد وذلك كما يف  عنلإلجابة  
اصتدول اجمليت: 

:قيادة اجملتمعواالؿتراف اظتعياري لبعد  اضتسا  يوض  اظتتوسل (4ل )جدو 
الًتتيب العبارة اظتتوسل االؿتراف اظتعياري م
2 2.42 2.31 القيادات اطتادمة يف اجملتمع. إعداد فتاذج من 19 
3 تزويد اجملتمع حباجاتو من الكفاءات الفاعلة مبختلف التخصصات. 2.12 2.43 32 
5 2.45 2.27 التزام اصتامعة بتدريب قطاعات اجملتمع حسب غتاال،ا التنموية. 32 
9 2.49 2.21 االجتماعية.تدريب القيادات اظتؤثرة ػتلياً على مهارات اطتدمة  31 
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7 2.77 2.25 33 توجيو قيادات اجملتمع اظتؤثرة يف توظيف اظتوارد الوطنية اظتتاحة بطريقة علمية.
2 2.42 2.13 السيس قنوات اتصال فّعالة تدعم عمليات اظتشاركة بُت اصتامعة واجملتمع. 32 
22 2.49 2.24 نشر حالة اإلكتابية الدائمة بُت أفراد اجملتمع. 35 
1 2.43 2.31 توظيف البحث العلمي بكافة أنواعو يف قضااي التنمية الشاملة. 35 
4 2.42 2.25 إجراء الدراسات العلمية لتحديد الرؤى اظتستقبلية للمجتمع. 37 
22 2.91 دراسة االحتياجات التنموية للمجتمع ايحملي ابستمرار. 2.21 34 
21 2.45 3.94 اجملتمعية بشكل مستمر.التزام اصتامعة ابلتنمية  39 
22 2.97 3.41 إكساب اجملتمع مهارات القدرة على التطور الذايت. 22 
23 2.97 3.45 تضمُت الربامج األكادنتية قيم التكافل االجتماعي. 22 
5 2.93 2.27 إنشاء كراسي علمية لرفع الكفاءة اطتارجية للجامعة. 21 

اظتتوسل 2.21

(، وأن أكثر 2.21أن قيادة اجملتمع تؤثر يف األداء الوظيفي للجامعة بدرجة كبَتة، حيث بلغ اظتتوسل العام للتيثر ) (4يتض  من اصتدول )
مث توظيف البحث العلمي بكافة أنواعو يف قضااي التنمية  ،غتاالت قيادة اجملتمع الثَتًا ىي إعداد فتاذج من القيادات اطتادمة يف اجملتمع

، 2.31، 2.31تمع حباجاتو من الكفاءات الفاعلة مبختلف التخصصات، حيث بلغت متوسطات ىذه اجملاالت )فتزويد اجمل ،الشاملة
 اليت أوضحت( 1221( على التوايل، والثَت بقية غتاالت قيادة اجملتمع يتض  من اصتدول، وتتفق ىده النتيجة مع دراسة يوسف )2.12
وأن استثمار اللجان الشعبية يف حتديد اصتوانب اظتطلوب تنميتها ويف  ،اقتة يف التنميةلديها االستعداد للمس الشعبية ن قيادات اللجانأب

 القيادة اطتادمة يف اصتامعة وإظهار  صائ  القائد اطتادم اليت أشارت ألقتيةندا )د.ت(  مهم جداً، وكذلك تتفق مع دراسةتوظيف اظتوارد 
 يف الربامج اصتامعية.

هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية يف استجاابت عينية الدراسة تعزى للمتغريات اآلتية: طبيعة العمل،   الرابع:إجابة السؤال  رابعاً:
الرتبة العلمية ؟.

ظتعرفة داللة الفروق بُت متوسطات درجات استجاابت عينة  واستخراج قيمة "ف" حتليل التباين األحادي ىذا السؤال مت عنلإلجابة 
عمل والرتب العلمية وذلك كما يلي: طبيعة الالبحث تبعا ظتتغَت 

 :طبيعة العملتبعاً ملتغري  أ.
( نتائج حتليل التباين األحادي ظتعرفة داللة الفروق بُت متوسطات درجات استجاابت عينة البحث تبعا ظتتغَت طبيعة العمل 9جدول )

 )عميد أو وكيل عمادة، رئيس قسم، عضو غتلس علمي، رئيس مركز حبثي(:

الداللةمعٌت   قيمة ف قيمة الداللة
متوسل 
اظتربعات درجة اضترية غتموع اظتربعات التباين اظتتغَت

غَت دالة 2.429 2.311
2.245 3 2.152 بُت اجملموعات

2.153إدارة اظتعرفة 127 52.925 دا ل اجملموعات
152 55.259 اجملموع

غَت دالة 2.229 2.972
2.512 3 2.573 اجملموعاتبُت 

بناء 
الثقافات

2.155 127 55.712 دا ل اجملموعات
152 57.193 اجملموع

دالة 2.222 1.727
2.573 3 1.212 بُت اجملموعات

2.125قيادة اجملتمع 127 52.524 دا ل اجملموعات
152 51.554 اجملموع
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إحصائية يف استجاابت عينة الدراسة تعزى ظتتغَت طبيعة العمل يف الثَت بعدي إدارة ( عدم وجود فروق ذات داللو 9يتض  من اصتدول )
الثَتقتا أبساليب علمية ال متتلف على  ن يفرضااالبعد انمعة، وقد يعود ذلك لكون ىذاظتعرفة وبناء الثقافات على األداء الوظيفي للجا

 طبيعة أعماعتم. أقتيتها ونوعها ؼتتلف القيادات من أفراد العينة على ؼتتلف
ى ظتتغَت طبيعة العمل يف بعد قيادة اجملتمع، وظتعرفة ا اه ىذه الفروق مت استخراج ا تبار شيفيو ز بينما يوجد فروق ذات داللو إحصائية تع

Scheffe,s Method ( اجمليت:22، وذلك كما يف اصتدول ) 
العمل يف غتال قيادة اجملتمع:( يوض  نتيجة ا تيار شيفيو بُت اظتتوسطات حسب طبيعة 22جدول )

اظتتوسلطبيعة العمل اظتتغَت
عميد أو وكيل 
عمادة

رئيس قسم علمي
عضو اجمللس 
العلمي

رئيس مركز حبثي

2.25292.22522.34592.3235

 –طبيعة العمل 
قيادة اجملتمع

2.2529عميد أو وكيل عمادة
-2.2252رئيس قسم علمي
2.24333 -*2.32224 2.11599 2.3459 العلميعضو اجمللس 

2.3235رئيس مركز حبثي 

( أن نتائج ا تبار شيفيو أظهرت فروقًا ذات داللو إحصائية يف استجاابت عينة الدراسة بُت أعضاء 22يتض  من اصتدول ) 
يف اصتامعة ، وقد يعود ذلك لكون أعضاء اجمللس العلمي اجمللس العلمي يف اصتامعة ورؤساء األقسام العلمية لصاحل أعضاء اجمللس العلمي 

لى درجة يدركون أقتية قيادة اجملتمع والثَتىا يف األداء الوظيفي للجامعة بدرجة أكرب ؽتا يدركو رؤساء األقسام العلمية لكوهنم أكثر  ربة وأع
علمية إذ ال يرش  للمجلس العلمي إال برتبة أستاذ مشارك فيعلى.
 غَت الرتبة العلمية:ب. تبعاً ظتت

ظتتغَت الرتبة العلمية )  اً ( نتائج حتليل التباين األحادي ظتعرفة داللة الفروق بُت متوسطات درجات استجاابت عينة البحث تبع22جدول )
أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد(:

معٌت الداللة  قيمة ف قيمة الداللة
متوسل 
اظتربعات

درجة اضترية غتموع اظتربعات لتباينا اظتتغَت

غَت دالة 2.259 1.725
2.595 1 2.392 بُت اجملموعات

2.157إدارة اظتعرفة 124 53.754 دا ل اجملموعات
152 55.259 اجملموع

غَت دالة 2.332 2.222
2.195 1 2.591 بُت اجملموعات

بناء 
الثقافات

2.159 124 55.722 دا ل اجملموعات
152 57.193 اجملموع

غَت دالة 2.225 1.174
2.552 1 2.219 بُت اجملموعات

2.124قيادة اجملتمع 124 52.239 دا ل اجملموعات
152 51.554 اجملموع

يشَت ( أنو ال توجد فروق ذات داللو إحصائية يف استجاابت عينو الدراسة تعزى ظتتغَت الرتبة العلمية ؽتا 22يتض  من اصتدول ) 
لوجود توافق بُت ؼتتلف الرتب العلمية ألفراد العينة حول أقتية الوظائف اظتستحدثة للجامعة والثَتىا يف األداء الوظيفي للجامعات.
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 على األداء الوظيفي؟. املستحدثةألثر وظائف اجلامعة املقرتح ما التصور  :اخلامس: إجابة السؤال خامساً 
الوظائف، و األىداف، و الرسالة، و الرؤية، و ىذا السؤال مت اقًتاح عناصر التصور اظتقًتح لتشمل: اظتفهوم،  عنلإلجابة 

اظتخرجات والربل بُت ىذه العناصر للخروج أبثر الوظائف اظتستحدثة على األداء الوظيفي، وذلك كما يف و العمليات، و 
الشكل اجمليت:

 

( من تصميم الباحث.1الشكل )  

كما يلي:( 2نتكن توضي  الشكل )  
املفهوم: يف ضوء التحدايت اظتعاصرة ومتطلبات اظتستقبل واألدوار اظتيمولة للجامعة فإن وظائف اصتامعة ىي غتموعة العمليات اظتعرفية 

والرايدة العاظتية. اجملتمعيوالثقافية والقيادية اليت تقوم هبا مراكز القوى ابصتامعة للحصول على الرضا   
الرؤية: نمراً للتغَتات اظتتسارعة يف كافة اجملاالت ومتطلبات األداء الوظيفي اصتامعي فإن الرؤية اليت يقًتحها الباحث للجامعة ىي " الرايدة 

، وكل جامعة نتكن أن تضيف ما تراه يناسب واقعها من حلم تسعى لتحقيقو."واظتعرفة والثقافة  العاظتية يف بناء غتتمع العلم  

المفهوم

الرسالة العمليات الرؤية

الوظائفاألهذاف

مخرجاتال

مشاركة مجتمعيةصناعة القوى

التنمية الوطنية الشاملة

إدارة 

المعرفة

بناء 

الثقافات
قيادة 

المجتمع
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الرسالة: يف ضوء اظتتطلبات اجملتمعية والتنموية، فإن الرسالة اليت يقًتحها الباحث للجامعة ىي" القيام مبجموعة من العمليات اظتعرفية 
، وكل جامعة تضيف يف الرسالة اظتقومات اليت تتناسب مع "والقيادية اليت تليب احتياجات اجملتمع وتسهم يف التنمية اظتستدامة والثقافية

 أىدافها الرئيسة.
األهداف: ال شك أن ىناك أىدافاً عامة للجامعات تشًتك فيها، ولكل جامعة أىدافها اطتاصة حسب اعتدف من إنشائها، ولكن بشكل 

 عام كتب أن حتقق اصتامعة األىداف اجملتية:
إبداع اظتعرفة وجلبها وتوظيفها بفعالية وكفاءة. – 2  
تثقيف الطلبة مبا يتناسب مع متغَتات العصر ومتطلبات التنمية. – 1  
والسمو بو يف التقدم والرقي بكافة اجملاالت.قيادة اجملتمع  – 3  

 الوظائف: يف ضوء نتائج ىذه الدراسة فإن وظائف اصتامعة ىي: 
إدارة اظتعرفة. .أ   
بناء الثقافات. .ب   
قيادة اجملتمع. .ج   

اليت تربل واإلدارية اظتناسبة  الفاعلة الفكرية كل من اظتفهوم والرؤية والرسالة واألىداف والوظائف يتطلب غتموعة من العمليات  العمليات:
تكامالً يف اظتنمومة اصتامعية. كفاءة و ىذه اظتقومات لتكون أكثر فعالية وأكثر    

إن التكامل الرأسي بُت الرؤية والرسالة والتكامل األفقي بُت األىداف والوظائف يف ضوء الرؤية اظترسومة ومن  الل الرسالة  املخرجات:
ة اجملتمعية اليت التزمت هبا اصتامعة وتفعيل الوظائف اظتستحدثة اظتتمثلة يف إدارة اظتعرفة وبناء الثقافات وقيادة اجملتمع، ينتج عن ذلك اظتشارك

لتايل اعة القوى اليت تقود التنمية الشاملة كالقوة الفكرية والعلمية والثقافية واالقتصادية واالجتماعية والتقنية والسياسية وؿتو ذلك، وابوصن
من  الل عدة جوانب منها:حسب نتائج ىذه الدراسة فإن وظائف اصتامعة اظتستحدثة تؤثر يف األداء الوظيفي للجامعة 

 تعزيز األمن الفكري.و  يف تطوير البحث العلمي هاتوظيفو  فة يف تطوير التعليم اصتامعياستثمار إدارة اظتعر  .2
بناء ثقافة العدالة و  تنمية التوجو الفكري اظتعتدل لدى اظتتعلمُتو  العناية ابلثقافة اإلسالمية واللغة العربية بكافة برامج التعليم اصتامعي .1

 يف اضتقوق والواجبات.
تزويد اجملتمع حباجاتو و  توظيف البحث العلمي بكافة أنواعو يف قضااي التنمية الشاملةو  ت اطتادمة يف اجملتمعإعداد فتاذج من القيادا .3

من الكفاءات الفاعلة مبختلف التخصصات.
 التوصيات: 

يف ضوء نتائج الدراسة يوصى مبا يلي:
إدارة اظتعرفة وبناء الثقافات وقيادة اجملتمع. :تبٌت الوظائف الثالث اظتقًتحة كوظائف مستحدثة للجامعة وىي.1
ضرورة استثمار إدارة اظتعرفة يف تطوير التعليم اصتامعي وتوظيفها يف تطوير البحث العلمي وتعزيز األمن الفكري..2
لدى اظتتعلمُت وبناء العناية ابلثقافة اإلسالمية واللغة العربية بكافة برامج التعليم اصتامعي وضرورة تنمية التوجو الفكري اظتعتدل .3

ثقافة العدالة يف اضتقوق والواجبات .
ضرورة إعداد فتاذج من القيادات اطتادمة يف اجملتمع، وتوظيف البحث العلمي بكافة أنواعو يف قضااي التنمية الشاملة وتزويد .4

اجملتمع حباجاتو من الكفاءات الفاعلة مبختلف التخصصات.
 املقرتحات

قيادة اجملتمع( على األداء و بناء الثقافات، و ت حول الثَت الوظائف اظتقًتحة للجامعة )إدارة اظتعرفة، إجراء مزيد من الدراسا .1
 الوظيفي للجامعة على عينة أ رى من األكادنتيُت والباحثُت واظتهتمُت بشؤون التعليم اصتامعي.

ء الثقافات وقيادة اجملتمع( وأثر الوظائف إجراء دراسة مقارنة بُت أثر الوظائف اظتستحدثة للجامعة )إدارة اظتعرفة وبنا .2
)التدريس والبحث العلمي و دمة اجملتمع( على فعالية األداء الوظيفي للجامعات.  التقليدية للجامعة
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