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 ملخص

وقد اقتصر اجلدل حول التعليم العايل يف عاملنا العريب على . يزداد التعليم العايل تعقيدا من حيث احلجم واألداء؛ وتلك قاعدة مضطردة

 التعليم املؤسسي احملورية هيرسالة لكن غاب عن أذهان الكثريين أن . ضعف املوازنات املخصصة له وهشاشة آليات احلوكمة فيه

وهذا األمر يفرض حتديا أمام تلك املؤسسات يتمثل يف . املعرفة يف أجلى صورها؛ وهذا هو السبب الرئيس الستمرار تلك املؤسسات

وهذه املعرفة حتتاج ملفهوم وآليات إدارة املعرفة حىت تكون االستفادة من املعرفة يف أقصى . إجياد بيئة صحيحة الكتساب املعرفة

ويف هذا السياق يأيت هدف الورقة احلالية، والذي يعرض . لنموذج تسرتشد به دارة املعرفة فعالة، فإهنا حتتاجوحىت تكون إ. حاالهتا

والذي يتناول موضوع املعرفة على أكثر من مستوى تنظيمي، حبيث Mitra (5002 )لنموذج املعرفة كما اقرتحه الباحث اهلندي 

 .ربيةميكن تصوره يف واقع مؤسسات التعليم العايل الع

Abstract  

Higher education is getting complicated in size and function, which a constant 
phenomenon. The recent discussions on the higher education in Arab World pivot 
around inadequacy of allocated budgets and failure of firm governance. Most people 
concerned did not recognize, however, that the core mission of institutionalized 
education is to pursue knowledge in its perfect shape; and that is the only cause for 
those higher institutions to sustain. This paradigm imposes a challenge for them to 
create an appropriate environment to gain knowledge. The acquisition of that 
knowledge requires the concept and tools of effective knowledge management 
where we can maximize the benefits. In order to make that kind of management 
effective, we need a model to work with accordingly. The purpose of the current 
paper comes within this context, where the Knowledge Model developed by Mitra 
(2005) was used. The model discusses knowledge acquisition through a multi-level 
scenario, addressing real concerns in higher education in the Arab World. 
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 المقدمة

وأقل ذلك . حني ننظر إىل واقع التعليم العايل ومظاهر ذلك الواقع، نلمس تنوعا مربكا يف املشهد من حيث الكم ومن حيث النوعية

يف مقابل التنوع أنك اجلامعات احلكومية ويقابلها اخلاصة، وجتد اجلامعات الرحبية ويقابلها غري الرحبية، بل وقد جتد اجلامعات النظامية 

، وقد تكون كلية واحدة أو جامعة متعددة الكليات، وقد تكون متمحورة حول البحث تلك اليت ليست نظامية لكنها مبفهوم اجلامعة

لكن، ومن بني كل تلك التباينات، . وبتعدد الصور ملؤسسات التعليم العايل تتعقد الصورة أيضا .العلمي أو متمحورة حول التدريس

(. مرجع)فهي مؤسسات معرفية ومشروعاهتا معرفية يف املقام األول . إنه املعرفة -التعليم العايل دور حموري رئيسيظل لكل مؤسسات 

بل إن املعرفة هي من أضاف . على أكثر من صعيدفاملعرفة هي املتغري الثابت يف املعادلة، بل هي العامل النشط يف عامل سريعة تغرياته 

ولعل من أهم نتائج هذا التصور (. مرجع)ك املؤسسات واألفراد املتخرجني فيها على حد السواء عنصري التحدي والفرصة أمام تل

فاجلامعات هي احلاضن األويل لتحويل (. Knowledge-based Economy)للمعرفة هو بروز االقتصاد القائم على املعرفة 

ة إلدارة املعرفة جتعل منها مؤسسات تنافس منافسة أخالقية وعليه، فاجلامعات ال بد وأن تتبىن اسرتاتيجي .اجملتمع لذلك االقتصاد

والداعي هلذا النوع من اإلدارة هو أن أغلب املؤسسات، التعليمية وغريها، تظل . املؤسسات األخرى اليت تقدم املعرفة منتجا هلا أيضا

 .املعرفة لالستفادة منها االستفادة الصحيحةتائهة، إن صح التعبري، بني تسيري املعرفة وبني األسلوب األمثل ملقاربة تلك 

 هدف الدراسة

مث حتاول التطرق إىل أهم مالمح ذلك Mitra (5002 .)هتدف الدراسة احلالية إىل حتديد ماهية إدارة املعرفة وفق منوذج 

اية املطاف توضيح أهم العوامل اليت وحتاول الورقة يف هن. النموذج اليت ميكن االسرتشاد هبا يف مؤسسات التعليم العايل يف عاملنا العريب

 . جيب مراعاهتا عند تطبيق ذلك النموذج، بغية تأكيد ضمان جودة مؤسسات التعليم العايل
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 أهمية الدراسة

وهو يكشف للقائمني على التطوير أمهية . تكمن أمهية الدراسة احلالية يف أهنا تلفت االنتباه لنموذج من بيئة قريبة من بيئتنا

البحث  مهيةاجلامعات العربية املهتمة بأوعليه، فاملأمول أن ترفد هذه الدراسة  .كون املعريف يف مشروعات اجلودة للتعليم اجلامعيإدارة امل

  .عن مناذج أكثر واقعية لبيئتنا التنظيمية واملؤسسية حبيث ميكن جتويد الربامج اجلامعية على خطى صحيحة

 منهجية الدراسة

ويتيح هذا املنهج الستقراء أهم املفاهيم . Mitra (5002)لتحليلي ملا هو منشور خبصوص منوذج وظفت الدراسة املنهج ا

 (.Orcher, 2005)الرئيسة فيما هو منشور، مث استنباط أهم املوضوعات اليت تؤلف وحدة موضوعية للدراسة احلالية 

 نموذج المعرفة في التعليم العالي

البحث يف عمليات املعرفة يف مؤسسات التعليم  وعليه، فإن. ونتيجة يف الوقت ذاتهيف كل املؤسسات، فإن املعرفة متطلب 

وتتضمن تلك العوامل الطلبة، واملنهج الدراسي، وأعضاء هيئة التدريس . التنقيب عن عوامل النجاح لتلك العملياتيوجب العايل 

  .هذه العوامل وضمنها منوذجهMitra (5002 )وقد مجع  .والسياسة املؤسسية
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مبؤسسات التعليم العايل، فإهنم يلتحقون مبعرفة ميكن االصطالح إىل أن الطلبة حني التحاقهم  1يف شكل  يشري النموذج

وهي املعرفة اليت أهلته لدخول اجلامعة متمثلة يف حصوله على املؤهل الدراسي واجتيازه الختبارات القبول إن )‘ معرفة مدخل’على أهنا 

ملعرفة اليت تلقاها يف اجلامعة حسب منهج اجلامعة وهي ا) ‘معرفة خمرج’ن االصطالح على أهنا ويتخرج يف اجلامعة مبعرفة ميك( وجدت

.  مدمعرفة – مخمعرفة= معرفة : فاملعرفة اليت حيصلها الطلبة بعد التخرج هي وفق املعادلة اآلتية(. ونوعية أساتذهتا واللوائح املعمول هبا

جودة تلك القيمة املضافة هو التنافس يف سوق أما ما حيدد ؛  و فاملعرفة اليت حصلها الطالب هي القيمة املضافة اللتحاقه باجلامعة

، يكون نتيجة لثالت (املعرفة ∆)وتلك القيمة املضافة، أي التغري يف املعرفة  .العمل والقدرة على االستمرار يف الدراسة والبحث العلمي

 :عوامل

 .ملدة املطلوبة الستيفاء هذا املنهجوهنا تطرح تساؤالت تتمحور حول ماهية املنهج املستخدم ونوعيته، وا: املدة/ املنهج . 1

 .والتساؤل هنا يتمركز حول الكفاءة النوعية لألستاذ اجلامعي: املعرفة اخلبرية لألستاذ. 5

 .ويقصد هبا هنا ما حيدد آلية العمل حبيث يسهل مع تلك السياسة انتقال املعرفة وتداوهلا: السياسة املؤسسية. 3

 العربية مؤسسات التعليم العالي ضوابط لتطبيق نموذج المعرفة في

وتلك الضوابط . العربية مؤسسات التعليم العايل ال ينبغي األخذ هبذا النموذج من غري ما ضوابط حتكم تطبيقه وتقييمه يف

 :وفيما تلك الضوابط .تقوم على األداء األمثل، على املستويني الفردي واملؤسسي

وعليه، فهذا األمر يتطلب . بناء القدرات ملستقبل اجلامعة والطلبةعرفة ووظيفته يف يتوجب على اجلامعة أن تعي دور منوذج امل. 1

صياغة رؤية جديدة تعرب عن نظرية للتعليم العايل حبيث تكون النظريات االقتصادية والتنظيمية واالجتماعية عوامل متكني لتلك النظرية 

 .  الشاملة، وغري مقتصرة عليها
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قيمة املعرفة يف مدى ما  وتكمن. أصبح أكثر تشابكا وتعقيدا أن تفهم معىن املعرفة وقيمتها التنافسية يف عاملينبغي على اجلامعة . 5

وال جدال يف أمهية قيمة املعرفة بالنسبة للعمل املؤسسي، لكن البحث أخذ مداه بني الباحثني يف حتديد  .تضيفه من اإلبداع واالبتكار

وقد حدد الباحثون حمددات االستفادة من قيمة املعرفة واليت ميكن من خالهلا القول أن أي  .موقع تلك القيمة وأسلوب توظيفها

القحطاين، لالستزادة انظر، )مؤسسة، ومنها اجلامعة، ال بد وأن حترص على قيمة املعرفة فكرا وممارسة؛ ومن أهم تلك احملددات 

5010): 

 تداول املعرفة -

 التشارك يف املعرفة -

 املعرفةوفرة  -

 تقنني املعرفة -

 قيمة املعرفة ليست مرتبطة ارتباطا كبريا بالتكلفة -

؛ فتلك السلسلة هي اليت (سلسلة قيمة املعرفة)وميكن أن حندد من حيث العموم مالمح تلك القيمة من خالل السلسلة اليت تعمل 

 :حتدد إجرائيا آلية توظيف تلك القيمة فكرا وممارسة

وهو إبراز املعرفة إىل عامل الوجود إما من خالل ممارسات معينة كممارسة أمناٍط مم التفكري يشجع (: Creation)توليد املعرفة  -

 . توليد املعرفة، أو توفري مصادرها حبيث يسهل اإلطالع عليها

 .  وهو حتويل تلك املعرفة من حيز التجريد إىل جمال التطبيق(: Use)االستخدام  -

 :وهو تنظيم تلك املعرفة من حيث: (Management)اإلدارة  -

 هو ختزينها وتبويبها وتصنيفها؛: (Preservation)احلفظ . أ

 كافة املعنيني بشفافية ومسئولية؛  وهو تبادهلا من(: Sharing)املشاركة . ب

 .العمليات قيد التنفيذوهو دجمها يف (: Integration)الدمج . ج
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 :وتلك األسئلة هي. معرفة أكثر عمقا لدور منوذج املعرفة هناك بعض األسئلة اليت يساعد طرحها على. 3

 ما هي مناذج املعرفة األخرى اليت توظفها اجلامعات األخرى لالستفادة من التجارب الذكية؟. أ

 ما هو مدى التزام اإلدارة اجلامعية العليا بنموذج املعرفة يف مشروعات تطوير اجلودة؟. ب

 املعرفة؟منوذج اجلامعة واليت تسمح باالستفادة القصوى من هبا اليت تتميز ما هي نقاط القوة . ج

 الخاتمة وتوصيات 

لكن مهما يكن ذلك التطوير، ال بد وأن . إىل التطوير والتحسني امللحوظ على أكثر من صعيدحيتاج التعليم العايل يف العامل العريب 

 :املعرفة الذي قدم يف الدراسة، ميكن أن خنرج بعدد من التوصياتويف ضوء منوذج . يستند إىل حتقيق الرسالة املعرفية للجامعة

 صياغة سياسات ووضع آليات هتيئ األرضية للدخول الواسع واملقنن ملصادر املعرفة؛. 1

 ؛من حيث جعلها الدخول هلا من صميم املناهج الدراسية التوسع الكمي يف الدخول إىل مصادر املعرفة. 5

 أثناء الدراسة وبعد التخرج ألهنا هي ما حيقق القيمة املضافة الكتساب املعرفة أثناء الدراسة اجلامعية؛ تعزيز تطبيقات املعرفة. 3

 .أعضاء هيئة التدريس باجلامعاتالتطوير املستمر جلودة األداء لدى . 4

 المراجع

: املؤسسااااااااااااة الرتبويااااااااااااةفعاليااااااااااااة القيااااااااااااادة اإلداريااااااااااااة وقيمااااااااااااة املعرفااااااااااااة يف (. ، إبرياااااااااااال5010)القحطاااااااااااااين، عبااااااااااااد احملساااااااااااان عااااااااااااايض 

 .حبث قدم ملؤمتر الرتبية الثامن، جامعة الريموك، األردن. دراسة ارتباطية
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