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تحسين االنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت  
 في ضوء متطلبات إدارة المعرفة 

 إعـداد
 الميمونيمشعل سعود  /د 

 دولة الكويت –وزارة التربية 
 دكتوراه في اإلدارة التعليمية

 ملخص :
هدفت الدراسة في آليات تحسين اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة 

( عضو هيئة 156كويت في ضوء متطلبات إدارة المعرفة، وتمثلت عينة الدراسة في )ال
 تدريس بجامعة الكويت.

ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث ببناء أداة بحث تمثلت في استبيان لجمع 
بيانات الدراسة واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وتوصلت الدراسة لبعض اآلليات 

إلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت في ضوء إدارة المقترحة لتحسين ا
 المعرفة.

جامعة  –أعضاء هيئة التدريس  –اإلنتاجية العلمية  –تحسين  الكلمات المفتاحية :
 متطلبات إدارة المعرفة. –الكويت 

 



   تحسين االنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت في ضوء متطلبات إدارة المعرفة

 2019  (الرابع)اجلزء    واالربعون  الثالثالعدد               (996                (جامعة عني مشس  -كلية الرتبية  جملة

Improving The Scientific Productivity Of 

Kuwait University Faculty In The Light Of 

Knowledge Management Requirements 
 

Dr/ Meshal Suod Al Maimouni 

Abstract : 

The study aimed at improving the scientific productivity of 

faculty members at Kuwait University in the light of the 

requirements of the knowledge society. The study sample consisted 

of (156) faculty members at Kuwait University. 

To achieve the objectives of the study, the researcher built a 

research tool, which was a questionnaire to collect the study data. 

The study used descriptive methodology. 
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تحسين االنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت  
 في ضوء متطلبات إدارة المعرفة 

 إعـداد
 الميمونيمشعل سعود  /د 

 دولة الكويت –وزارة التربية 
 دارة التعليميةدكتوراه في اإل

 مقدمة 
، حيث تقوم أحد وظائفها الثالث على معرفيةال اتمؤسسالُتعد الجامعة أقدم  

البحث العلمي بهدف إنتاج المعرفة وإدارتها واستثمارها لتعود بالنفع على البشرية، وتلعب 
ر اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات العالمية الدور الكبير في التطوي

 المتسارع الذي نشهده في عصرنا الحالي.
وتحسين اإلنتاجية العلمية هو متطلب آني في عالمنا الذي يتصف بالتصارع  

التنافسي الستثمار المعرفة وإدارتها لتعود بالنفع على البشرية، وتبقى المعرفة هي المكون 
 معات.األساسي الذي يعول عليه الباحثين في تحسين إنتاجيتهم البحثية بالجا

لتحسين حياة البشر إذا بحثت عن استراتيجية في هذا الشأن " (Jackson)ويقول 
؛ فالجامعة هي المنبع الرئيس للفكر  (Jackson, 2019). "جامعةإنتاج المن فستجدها 

والعلم والمعرفة، ويقع عليها الدور الرئيس في توليد األفكار العلمية والمعرفية من خالل 
 (.122:  2001والباحثين وإنتاجهم العلمي بالجامعات. )زحالن، المفكرين والعلماء 

و الجامعة هي المصدر الرئيس لضخ المعرفة واإلبداع في المجتمع من خالل مااا ُتفاارزه 
(، 88:  2001ماان إنتاجيااة بحثيااة ألعضاااء هيئااة التاادريس بالجامعااات. )باادران، وآخاارون، 

المهنيااة، واألداديميااة والمجتمعيااة لُتجاادد  وهي في حاجة مستمرة لتطوير مساائولياتها وأدوارهااا
وتبدع في مدخالتها وعملياتها ومخرجاتها بما يتفق ومتطلبات مجتمااع المعرفااة. )الشااخيبي، 

2004  :5-6) 
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واإلنتاجية العلمية بالجامعات هااي مصاادر نمااو وازدهااار معرفااي، ُتسااهم فااي العديااد 
ه إنتاااج الجامعااات نحااو صااناعة ماان نااواحي التنميااة التااي قااادت العديااد ماان الاادول إلااى توجياا 

لعضااو األدوار ماان أهاام  عد إنتاج البحااوث العلميااة واحاادا  يُ ، و  )(Sibal, 2012 : 2 المعرفة.
 الجامعاااااات.أداء يم يااااا تق فااااايالمساااااتخدمة وأحاااااد أهااااام المؤ ااااارات  بالجامعاااااة، هيئاااااة التااااادريس

(Lonbardi, 2008 : 26) 

 (1966)يسااااها فااااي عااااام جامعااااة الكوياااات أول جامعااااة بحااااث عامااااة، وقااااد تاااام تأسوُتعاااد 
تتمثاااؤ رهيتهاااا فاااي تاااوفير تعلااايم علاااى مساااتو  عاااالمي، ، و  29/1966بموجاااب القاااانون رقااام 

وتلتااابم باااالنهوع بالمعرفاااة والحفااااه عليهاااا ونشااارها، باإلضاااافة إلاااى إعاااداد الماااوارد البشااارية 
 تتمثااؤ المهمااةو  ،المتعلمااة والمسااتنيرة والمؤهلااة ماان أجااؤ تلبيااة احتياجااات المجتمااع التنمويااة

المؤسساااية فاااي الحفااااه علاااى المعرفاااة اإلنساااانية وتطويرهاااا ونشااارها، باإلضاااافة إلاااى تنمياااة 
الموارد البشرية الوطنية من أجؤ خلق قادة مدركين للتااراث الااوطني واالحتياجااات المسااتقبلية 
بالتعاون مع المؤسسات األداديمية األخر  ذات المهمة المماثلة ماان خااالل: القاايم والمباااد  

تحقيااق التميااب والتميااب  ،تنميااة واسااتثمار المااوارد البشاارية ،نشاار المعرفااة ،سااالميةالعربيااة واإل
. االسااااتفادة ماااان التكنولوجيااااا الحديثااااة ،البحااااث العلمااااي، والخاااادمات المجتمعيااااة فااااي التعلاااايم،

 (2019)جامعة الكويت، 
وتواجاااه جامعااااة الكوياااات العديااااد ماااان الُمشااااكالت التااااي تتعلااااق باإلنتاجيااااة العلميااااة وإدارة 

عرفاااة، وهاااذا ماااا أداااد علياااه التصااانيف العاااالمي للجامعاااات فاااي تااادني جامعاااة الكويااات فاااي الم
( فاااي العاااام 801( إلاااى )2018( عالمياااا  فاااي العاااام )651الترتياااب العاااالمي وتراجعاااه مااان )

(، وهااو مااا يمهاار مااد  الفجااوة فااي هبااوة تصاانيف الجامعااة بشااكؤ متسااارع فااي كااؤ 2019)
 عام عن السابق.

(QS World University Ranking, 2019) 
وهناك ضعف في اإلنتاجيااة العلميااة ألعضاااء هيئااة التاادريس فااي جامعااة الكوياات حسااب 
اإلحصااااائيات لقواعااااد البيانااااات الدوليااااة، وُيعااااب  ذلاااان إلااااى ضااااعف تسااااهيؤ عمليااااة النشاااار 
لألبحاث العلميااة، قلااة المااؤتمرات التااي تقااام فااي جامعااة الكوياات، كثاارة المعوقااات التااي تعيااق 
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ماااي فاااي جامعاااة الكويااات منهاااا ضاااعف المعرفاااة وإدارتهاااا، قلاااة الااادوريات عملياااة البحاااث العل
( ، وهناك حاجااة إلااى تااوفير 229:  2015العلمية الُمحكمة، ضعف اإلمكانيات. )الرندي، 

المكتبات ومصادر المعرفة والمعلومات، واإلمكانات المادية لتحسين العلمي ألعضاااء هيئااة 
 (124: 2013التدريس في جامعة الكويت. )العازمي، 

للقاءات والندوات البحثية لتطوير التنافسية في اضعف تنميم هذا باإلضافة إلى 
، وُندرة وجود خطط مستقبلية ألن تكون الكويت مدينة للمعرفة، وضعف اإلنتاج المعرفي
 (237:  2018)الميموني،  بالتنافسية في إنتاج المعرفة.الُمتعلق الهيكؤ التنميمي 
 مشكلة الدراسة :

ضوء ما أفرزته نتائج الدراسات السابقة، وما سبق لتدني مستو  اإلنتاجية في  
العلمية في جامعة الكويت، تتلخص مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي 

: 
كيف يمكن تحسين اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت 

 في ضوء متطلبات إدارة المعرفة ؟
 ن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية :ويتفرع م

ما األسس النمرية لإلنتاجية العلمية لعضو هيئة التدريس وعالقتها بإدارة المعرفة  -1
 بالجامعات المعاصرة ؟

ما واقع اإلنتاجية العلمية لعضو هيئة التدريس بجامعة الكويت من الوثائق  -2
 والتقارير الرسمية؟

علمية لعضو هيئة التدريس بجامعة الكويت ما الوضع الراهن لإلنتاجية ال -3
 وعالقتها بإدارة المعرفة ميدانيا  من وجهة نمر أفراد العينة ؟

ما اآلليات المقترحة لتحسين اإلنتاجية العلمية لعضو هيئة التدريس بجامعة  -4
 الكويت في ضوء متطلبات إدارة المعرفة ؟

 أهداف الدراسة :
 تهدف الدراسة إلى :



   تحسين االنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت في ضوء متطلبات إدارة المعرفة

 2019  (الرابع)اجلزء    واالربعون  الثالثالعدد              (1000                (جامعة عني مشس  -كلية الرتبية  جملة

رية لإلنتاجية العلمية لعضو هيئة التدريس وعالقتها بإدارة تعرف األسس النم -1
 المعرفة بالجامعات المعاصرة .

تعرف واقع اإلنتاجية العلمية لعضو هيئة التدريس بجامعة الكويت من الوثائق  -2
 والتقارير الرسمية.

تعرف الوضع الراهن لإلنتاجية العلمية لعضو هيئة التدريس بجامعة الكويت  -3
 رة المعرفة ميدانيا  من وجهة نمر أفراد العينة.وعالقتها بإدا

التوصؤ إلى اآلليات المقترحة لتحسين اإلنتاجية العلمية لعضو هيئة التدريس  -4
 بجامعة الكويت في ضوء متطلبات إدارة المعرفة.

 أهمية الدراسة :
 ترجع أهمية الدراسة إلى : 
العلمية ألعضاء  ُتسهم الدراسة في إبراز نواحي الضعف في تحسين اإلنتاجية •

 هيئة التدريس.

ُتبرز الدراسة بعض متطلبات إدارة المعرفة التي قد ُتسهم في تحسين اإلنتاجية  •
 العلمية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت.

تضع بعض اآلليات والمقترحات التي قد ُتساعد في تحسين اإلنتاجية العلمية  •
 نة الدراسة.ألعضاء هيئة التدريس بناء  على استجابات عي

ُتساعد صناع القرار بجامعة الكويت في اإلطالع على بعض نواحي القصور  •
والضعف التي تواجه تحسين اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس في جامعة 

 الكويت.
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 منهج الدراسة
في إطار سعي الدراسة لتحقيق أهدافها استخدمت المنهج الوصفي والذي تم من  

كائن وتفسيره، وهو يهتم بتحديد المروف والعالقات التي توجد بين خالله وصف ما هو 
الوقائع، كما يهتم أيضا  بتحديد الممارسات الشائعة أو السائدة والتعرف على المعتقدات 

 (134:  1996واالتجاهات عند األفراد والجماعات وطرائفها في النمو والتطور. )جابر، 
 حدود الدراسة :

 من :تتكون حدود الدراسة 
 تتحدد الحدود الموضوعية في :الحدود الموضوعية :  •

o .حدود مرتبطة باإلنتاجية العلمية 

o .حدود مرتبطة بإدارة المعرفة 

( عضو هيئة تدريس )مدرس 156تتحدد الحدود البشرية في )الحدود البشرية :  •
 أستاذ دكتور( بجامعة الكويت. –أستاذ مساعد  –

 عة الكويت بدولة الكويت.جميع كليات جامالحدود المكانية :  •

تم تطبيق االستبانة في الفصؤ الثاني من العام الدراسي الحدود الزمنية :  •
 .2018/2019الجامعي  
 مصطلحات الدراسة :

 ]أ[ اإلنتاجية العلمية :
حدد البعض مفهوم اإلنتاجية العلمية في كم اإلنتاج العلمااي مقرونااا  بنوعااه، واتجاااه  

ج بصااارف النمااار عااان نوعاااه، حياااث يعتماااد علاااى عااادد الكتاااب آخااار يعتماااد علاااى كااام اإلنتاااا
والبحااوث العلميااة التااي انتجهااا عضااو هيئااة التاادريس خااالل فتاارة معينااة كمؤ اار إلنتاجيتااه. 

 (38:  1998)يونس، 
وتعاارف اإلنتاجيااة العلميااة بمفهومهااا الشااامؤ فااي ُمجمااؤ المنشااورات العلميااة التاااي 

ودراسات علمية نمرية أو تطبيقيااة، أو فااي  ينشرها الباحث أو العالم سواء تمثلت في بحوث
دتااب متخصصااة أو علااى صااورة مقاااالت عامااة أو تخصصااية وبااراءات اختااراع، وقااد تمتااد 
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اإلنتاجيااة العلميااة لتشاامؤ كافااة أ ااكال األداء األداااديمي، ومااا ياارتبط بااه ماان أداءات بحثيااة 
ياااة واألهلياااة وتدريساااية ورعاياااة طاااالم، وخدماااة مجتماااع بتقاااديم االستشاااارات للجهاااات الحكوم

 ونشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار المعرفاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة عااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان طرياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااق 
المحاضااارات والنااادوات العاماااة، وإجاااراء البحاااوث لخدماااة المجتماااع، واإلساااهام فاااي إصاااالحه 

 (.716:  2001وتقدمه. )زاهر، 
ويعرفهااا الباحااث إجرائيااا  فااي هااذه الدراسااة بأنااه ُمجمااؤ مااا يهاادف إليااه عضااو هيئااة  

الجامعااة ماان متابعااة لإلنتاااج العلمااي  التدريس من ممارسات بحثية فااي حياتااه العمليااة داخااؤ
لبمالئااه فااي التخصااص، واستشااارة الخبااراء المعاارفيين فااي المجااال، وتوزيااع إنتاجااه العلمااي، 
لخدمااة قضااايا بحثيااة، وحضااور المااؤتمرات والناادوات العلميااة لتحسااين إنتاجيتااه العلميااة فااي 

 ضوء متطلبات إدارة المعرفة بجامعة الكويت.
 فة :]م[ متطلبات إدارة المعر 

تعاارف إدارة المعرفااة بأنهااا عمليااة تحليااؤ وتركيااب وتقياايم وتنفيااذ الت ياارات المتعلقااة  
بالمعرفااة لتحقيااق األهااداف الموضااوعة بشااكؤ نممااي مقصااود وهااادف ماان أجااؤ إيجاااد قيمااة 

 (157:  2012لألعمال وتحسين اإلنتاجية. )عليان، 
راساااة بأنهاااا العملياااات ويعااارف الباحاااث متطلباااات إدارة المعرفاااة إجرائياااا  فاااي هاااذه الد 

المعرفيااة التااي تقااوم بهااا جامعااة الكوياات فااي تااوفير المااوارد البشاارية المعرفيااة، ونشاار الثقافااة 
التنميمياااااة، وتفعياااااؤ الشااااارادة المعرفياااااة، وتكنولوجياااااا المعرفاااااة لتحساااااين اإلنتاجياااااة العلمياااااة 

 ألعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت.
 اإلطار النمري والدراسات السابقة :
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 تعرضه الدراسة على النحو التالي :

 ]أ[ جامعة الكويت :

  هادات تمنح الكويتدولة  في حكوميةتعليمية  مؤسسةهي  الكويت جامعة
 1966أدتوبر  8تأسست في و  بها،ن الملتحقي للطلبة ودكتوراه  وماجستير بكالوريوس
بين  عالميا   2677في منطقة الشرق األوسط و 137تحتؤ الموقع ،  و كلية 14وتضم 

كيو اس العالمية المتخصصة في بحوث  QSو في دراسة أعدتها مؤسسة ، الجامعات
 701التعليم ونشر تصنيف الجامعات، احتلت جامعة الكويت المركب الثامن عربيا  والا

 (Kuwait University, 2019) .عالميا  

 ]م[ اإلنتاجية العلمية: 
ياار الُمتفااق عليهااا،  ااأنه فااي ذلاان  ااأن ُيعتباار مفهااوم اإلنتاجيااة العلميااة ماان المفاااهيم  

مفااااهيم أخااار  فاااي العلاااوم االجتماعياااة، حياااث تتاااأثر تعريفاااات المفااااهيم بشخصاااية الباحاااث 
واتجاهاتااه العلمياااة واإليديولوجيااة، كماااا تتااأثر بطبيعاااة التخصااص، وأيضاااا  بمجاااالت عملاااه، 

لى عديد ماان أضف إلى ذلن أن اإلنتاجية ُتمثؤ ظاهرة معقدة مركبة تنطوي في حد ذاتها ع
المكوناااااات المتشاااااابكة المتداخلاااااة كاإلباااااداع واالتصاااااال وكمياااااة المخرجاااااات. )محاااااي الااااادين، 

 (31:  1997وآخرون، 
و الُمتأمؤ لألدبيااات التربويااة ُيالحاا  تعاادد تعريفااات مفهااوم اإلنتاجيااة العلميااة، فقااد عاارف 

موعاااة اإلنتاجياااة العلمياااة علااى أنهاااا مج (Kotrlik and et.al,2001)دوترلاان وزماااالهه 
المنشااورات العلميااة ماان بحااوث ودراسااات ومقاااالت علميااة منشااورة باادوريات علميااة ُمحكمااة، 

(، 30:  1994(، )سااعد، 8:  1996وكتب مؤلفة أو مترجمة، واتفق معه كؤ من )حشاااد، 
 ( .31:  1997(، )محي الدين، وآخرون، 479:  1992)الخثيلة، 
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علميااة إلااى اعتبااار أنهااا تشاامؤ إجااراء ( لإلنتاجيااة ال113:  1999واتسع تعريف )دفافي، 
البحااوث العلميااة أو المخرجااات التااي تقاادمها الجامعااة للمجتمااع، وأنهااا يجااب أن تقاااس بااأدثر 

 من عدد الخريجين أو عدد ما ينشره أعضاء هيئة التدريس.  
، الجامعات بالجامعة مدخال  مهما لتحقيق ما ينتمر منالمعرفة مثؤ إنتاجية وتُ 

يرتبط بمد   حجم مساهمة الجامعة في خدمة مجتمعها وتنمية بيئتهاوير  الباحثون أن 
إتقان أعضاء هيئة التدريس لمهماتهم البحثية إلى جانب قدرتهم على تنفيذ مهماتهم 

 (397: 2006. )الحديثي، التدريسية
وقد تمتد اإلنتاجية لتشمؤ أ كال األداء األداديمي كافة، وما يرتبط به من أداء 

ورعاية طالم، وخدمة المجتمع بتقديم االستشارات للجهات الحكومية وتدريسي  بحثي
ونشر المعرفة عن طريق المحاضرات والندوات العامة، وإجراء البحوث لصالح  واألهلية،
مجمؤ   :هيو (، 314:  2004)زاهر، وتوجيه انتقادات للمجتمع وللجامعة«  المجتمع،

المؤلفة  بحوث المنشورة، والكتب العلميةاألعمال العلمية لعضو هيئة التدريس، وتشمؤ ال
على  ت العلمية، واإل رافق العمؤ في المؤتمرات والندوات والمجالاور أوالمترجمة، و 

 (150:  2009. )حوالة، الرسائؤ العلمية، ف ضال عن ا تراده في الجمعيات العلمية
عرضها ولتحسين اإلنتاجية العلمية يجب تلبية بعض متطلبات إدارة المعرفة ، وت

 الدراسة على النحو التالي :

 ]ج[ متطلبات إدارة المعرفة : 
التي تقوم على الموارد الفكرية والمعلوماتية : المعرفة بأنهامتطلبات إدارة تعرف 

ما يخدم أهداف لتعميم االستخدامات الرئيسة إلدارة المعرفة و ستراتيجيات والسياسات اال
 (Brown, et al., 2000 : 73) المنممة.

تتحد في هدف واحد اإلجراءات الفنية والتكنولوجية والهندسية التي مجموعة من هي و 
، يجاد قيمة جديدة من خالل تحسين الكفاءة والفعالية الفردية والتعاون في عمؤ المعرفةإل

 : Anttim et al., 2017). حفبة لتسهيؤ عملية نقؤ ومشاركة المعرفةوإيجاد بيئة مُ 

137) 
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السعي الحثيث ضمن عمؤ منهجي ومنمم للموارد الُمتاحة على  قدرة المنممةوهي 
وإدارتها وُيطور أداء دتسام واالنتفاع من المعرفة لالستخدام الخالق والفاعؤ للمعرفة لال

 .المؤسسة
 (Bain, et al., 2011 : 223) 

ا وإلدارة المعرفة العديد من المتطلبات التي قد ُتسهم في تحسين اإلنتاجية العلمية منه
، وأفرد   (Beaudry, et al., 2012 : 1599): الوفرة في ميبانية البحث العلمي 

 (212:  2012)عليان( متطلبات أخر  تتلخص في التالي : )عليان، 
ويقصد توفير البنية التحتية الالزمة والمتمثلة بالتقنية )التكنولوجيا المعرفية( :  •

الصطناعي والبرمجيات، بها استخدام التكنولوجية الحديثة من الذكاء ا
والحواسيب، ومحركات البحث، وكافة األمور ذات العالقة بالتكنولوجيا وأنممة 

 المعلومات.

وُتعد من أهم مقومات وأدوات إدارة المعرفة توفير الموارد البشرية الالزمة :  •
وعليها يتوقف نجاح إدارة المعرفة في تحقيق أهدافها، فالموارد البشرية ُتمثؤ 

لمعرفة الذين تقع على عاتقهم مسؤولية القيام باألنشطة الالزمة لتوليد ُعمال ا
 المعرفة وحفمها وتوزيعها والقيام بالبرمجيات الالزمة لذات العالقة.

يُعد من المتطلبات األساسية لنجاح أي عمؤ بما يحتويه من الهيكل التنظيمي :  •
ن بالعمؤ، لذا البد من مفردات قد تقيد الحرية واإلبداعات الكامنة لد  الموظفي

هيكؤ تنميمي يتصف بالمرونة ليستطيع ُعمال المعرفة العمؤ بكؤ حرية 
 الدتشاف وتوليد المعرفة.

عن طريق إنتاج مناخ ثقافي إيجابي داعم إلنتاج وتقاسم العامل الثقافي :  •
المعرفة، وتأسيس مجتمع بحثي مشارك بالمعرفة والخبرات الشخصية وبناء 

العالقات بين األفراد وإيجاد ثقافة تنميمية ومجتمعية داعمة   بكات فاعلة في
 للمعرفة.

 ]د[ العالقة بين اإلنتاجية العلمية ومتطلبات إدارة المعرفة في الجامعات :
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التطور، ويرتقي فيها الفكر، ويتقدم العلم، وتنمو  الجامعات محٌضن يتحقق فيه
 .المعرفة وطرائق البحث المتقدمة بأصول لها يبود اإلنسانالقيم اإلنسانية، ومن خال

 (Schafer, 2000 : 8) 
وُتعد الجامعات المصدر األول للمعرفة فهي التي تقوم باإلنتاجية العلمية التي 
تتيح لألمم أن تتطور، وإنتاج المعرفة يأتي كمصدر نمو وازدهار بعد ملكية رهوس 

فة وأهدافها، والوعي بذلن قاد األموال، وإنتاجية ُعمال المعرفة أحد متطلبات إدارة المعر 
الدول إلى بذل المبيد من الجهود في سبيؤ إنشاء مؤسسات تعليمية كفيلة بأن ُتسهم في 

 (Kapil, 2012 : 2) اإلنتاجية العلمية.
جميع مجاالت عملها،  فيتحسين إنتاجيتها المعرفية على الجامعات تحرص و 

والمناسب للبيئة،  ادبتها للجديد،ذلن أن استمرار حيوية هذه المؤسسات رهن بمد  مو 
أداديمي،  وبمد  ما تحققه من نهوع معرفي، وما تقوم به من بحث علمي، وإ راف

 (Schafer, 2000 : 8). شكؤ جوهر الحياة الجامعيةوهي العناصر التي تُ 
 لتحقيق ما ينتمر من مدخال  مهما   اتبالجامعاإلنتاجية العلمية للمعرفة مثؤ وتُ 
   الباحثون أن حجم مساهمة الجامعة في خدمة مجتمعها وتنمية بيئتهاوير ، الجامعات

يرتبط بمد  إتقان أعضاء هيئة التدريس لمهماتهم البحثية إلى جانب قدرتهم على تنفيذ 
 (396:  2006)الحديثي،  .مهماتهم التدريسية

وأحد أهم  والرئيسينصر الفاعؤ العُ الجامعات يعتبر عضو هيئة التدريس في و 
، ووجود عضو هيئة التدريس المتميب ينعكس إيجابا  على الكفاءة تطلبات إلدارة المعرفةالمُ 

اإلنتاجية العلمية ، حيث إن والبحثية للجامعة الداخلية والخارجية للبرامج األداديمية
تميب تعتمد على نوعية أعضاء هيئة التدريس بها، ألن عضو هيئة التدريس المُ  للجامعة

هدف ي ويقوم على إنتاج البحث العلمي المتميب الذيوالمناهج المتطورة  البرامج فيشارك يُ 
يعمؤ المتميب هو الذي ، كما أن عضو هيئة التدريس إضافة معرفية جديدة في مجالهإلى 

 فيعلى فتح قنوات اتصال بينه وبين بيئته المحيطة حتى يمكن أن يكون  ريكا  فاعال  
واإلنتاجية العلمية تقديم الره  العلمية  يساهمة فمن أجؤ الم العلميالبحث  فياإلسهام 
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 (36:  2007)النبوي،  المتميبة.

تجدد وبصفة مستمرة، مما جعؤ الكثير عضو هيئة التدريس بالجامعات مُ ويعتبر دور     
تحسين اإلنتاجية العلمية كمتطلب على عضو هيئة التدريس بهدف التركيب من الجامعات 

فة، وتوفير كؤ التقنيات الحديثة واالحتياجات المادية والعينية أولي ورئيس إلدارة المعر 
:  2010الُمسخرة لخدمة الباحثية كمتطلب معرفي لتحسين اإلنتاجية العلمية. )الترتوري، 

31) 

 [ الدراسات السابقة :2]
 تعرضها الدراسة على النحو التالي : 

لجامعية والمعوقات ( بأن درجة تأثير المعوقات ا2018أوضحت دراسة )المالكي، 
المجتمعية على اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس كبيرة، ومن ناحية أخر  جاء 
تأثير المعوقات الشخصية ومعوقات النشر العلمي بدرجة متوسطة حيث خلصت النتائج 
إلى تأثير المعوقات المجتمعية في الترتيب األول من حيث درجة اإلعاقة لإلنتاجية 

 ينما جاءت معوقات النشر العلمي في الترتيب األخير. العلمية، ب
( التعرف على اإلنتاج الفكري ألعضاء هيئة التدريس 2015وهدفت دراسة )الرندي، 

في جامعة الكويت، وتحليله، ومعرفة سماته النوعية والموضوعية والبمنية ومد  تأثير 
اإلضافة إلى معرفة ذلن على تصنيف جامعة الكويت ضمن تصنيف الجامعات الدولية ب

اتجاهات التأليف والنشر ألعضا هيئة التدريس في جامعة الكويت، واعتمدت الدراسة على 
المنهج المسحي لقواعد البيانات العالمية لحصر اإلنتاج الفكري ألعضاء هيئة التدريس 
بجامعة الكويت، وتوصلت نتائج الدراسة تأثر اإلنتاجية العلمية بعد  بو الكويت، وأن 

على الكليات إنتاجا  كانت الكليات العلمية حيث جاءت كلية الهندسة بالمرتبة األولى، أ 
 ويليها كلية الطب، وعلوم الكمبيوتر، والرياضيات والكيمياء.

( أهمية الندوات والمؤتمرات العلمية، ومنح أجازات 2015وأوضحت دراسة )الهمص، 
 التفرغ 

اء هيئة التدريس، باإلضافة إلى ا تراة التقلد العلمي في تطوير اإلنتاجية العلمية ألعض
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 للمناصب العلمية وربطها باإلنتاج العلمي والنشاة البحثي.
( ضعف اإلنتاجية العلمية لعضوات هيئة التدريس في 2014وأظهرت دراسة )نجم، 

إنتاج البحوث والكتب المترجمة، وميلهم لنشر األبحاث والكتب بمشاركة آخرين، باإلضافة 
ف المشاركة في ورش العمؤ، وإعداد األوراق العمؤ البحثية، وتحكيم األبحاث، إلى ضع

واإل راف على رسائؤ الماجستير والدكتوراه، باإلضافة ضعف الحصول على الجوائب 
 وبراءات االختراع.

( تعرف واقع ومعيقات اإلنتاجية العلمية من وجهة 2011هدفت دراسة )المحمد، و 
التدريس في جامعة الكويت، حيث أعدت استبانة لجمع  ( من أعضاء هيئة168نمر )

البيانات لقياس واقع ومعيقات البحث العلمي، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن واقع 
اإلنتاجية العلمية من وجهة نمر أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت متوسطة، 

ات التي تتعلق وكانت درجة معيقات البحث العلمي متوسطة أيضا ، حيث كانت المعيق
بالجانب اإلداري هي األعلى درجة، وتليها المعيقات التي تتعلق بالجانب الفني، 
فالمعيقات التي تتعلق بالباحث، وأخيرا  المعيقات التي تتعلق بموضوع البحث، كما أوصت 
بتفعيؤ سياسات البحث العلمي في الجامعة، وتطوير اإلدارات البحثية في الجامعة، 

 وطرق تمويؤ البحث العلمي، وإجراءات األمانة العلمية في الجامعة. وت يير مصادر
ن اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس في إ (2005 )السامرائي،وبينت دراسة 

 (2001/2002-1997/1998من العام الجامعي )جامعة ب داد خالل السنوات الخمس 
لمختلف الرتب األداديمية  دانت في المستو  المرفوع جدا ، وأن المعدالت العامة

والجنس لم تصؤ إلى المستو  المقبول، وكانت إنتاجية أصحام االختصاصات اإلنسانية 
أفضؤ من إنتاجية أصحام االختصاصات العلمية. أما بالنسبة لترتيب مجاالت اإلنتاج 
يه العلمي فقد كان مجال تأليف الكتب والبحوث والترجمة المنشورة في المرتبة األولى، يل

 .مجال المساهمة في المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية
 فيإلقاء الضوء على النشاة العلمي للمتخصصين ( 2003 )محمد،دراسة وهدفت 

ل النصف الثاني المكتبات والمعلومات من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية خال
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استخدمت ، و ( عضوا46) وتكونت عينة الدراسة من (2000 -1951من القرن العشرين )
قاعدة معرفية ؛ الذي يتطلب إعداد Bibliometrics الدراسة منهج القياس الببليوجرافي

ببليوجرافية تحصر وتسجؤ وتصف أ كال وسائؤ االتصال المكتوبة ومؤلفيها من: 
، مادة  1325أطروحات ومنفردات، ومقاالت، وبحوث مؤتمرات و يرها حيث وصلت إلى

وجود عالقة ارتباة ايجابية بين  :لى عدد من النتائج من أهمهاوتوصلت الدراسة إ
اإلنتاجية العلمية من ناحية وبين كؤ من العمر، والنوع والدرجة العلمية والخبرة األداديمية 

بالخارج واإل راف ووجود عالقة سلبية بين اإلنتاجية العلمية وبين  كاإلعارة و يرها 
امعية األولى والجامعة التي حصؤ منها العضو على المت يرات المستقلة مثؤ الدرجة الج

 .الماجستير والدكتوراه والدولة المانحة للدرجة
في البحث بجانب من أهم الجوانب األساسية  (2003وهدفت دراسة )فرج مصطفى، 
، الجامعات و مرادب البحث العلمي الُمنتجة للمعرفة في البحث العلمي وهو التواصؤ بين

والذي ُيعد من أهم المعوقات في المجتمع العربي  تاج في مصر،وبعض مؤسسات اإلن
جديدة  إستراتيجيةبناء بشكؤ عام، ودولة الكويت بشكؤ خاص، حيث هدفت الدراسة 

بالجامعات وبعض مؤسسات اإلنتاج بمصر، وتعرف  العلميلتطوير العالقة بين البحث 
بعض الخبراء بمؤسسات مجال تطوير هذه العالقة وآراء  فيبعض الخبرات العالمية 

 .العلميالتعليم والبحث 
أسبام انخفاع اإلنتاجية العلمية ُتعرف  (1997)محي الدين، دراسة واهتمت 

توصلت إلى عدة معوقات تحول حيث ألعضاء هيئة التدريس بجامعات الخليج العربي 
 ،اد العينةانخفاع اإلنتاجية العلمية عامة لد  أفر : دون رفع اإلنتاجية العلمية تتمثؤ في

فقد بلغ متوسط اإلنتاجية العلمية في الكتب للفرد الواحد خالل السنوات الخمس التي 
( أي أن نصيب الفرد الواحد من الكتب نحو 4.61( وللبحوث )1.43 ملتها الدراسة )

أهم أسبام هذا االنخفاع أن من  كما ( بحثا  في العام الواحد،1.38( كتابا  و)0.4)
سياسات البحث العلمي تخطيطا  علميا  دقيقا  وإدارته إدارة علمية  الحاجة إلى تخطيط

عصرية ليس على مستو  الجامعات فحسب بؤ على مستو  الدولة ككؤ، وأن ينعكس 
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هذا التخطيط على بيئة الجامعة ابتداء بالقسم فالكلية فالجهاز المركبي للبحوث الجامعية، 
والحريات األساسية واالهتمام ، لدعم الماليوكافة الخدمات المساعدة األخر  بما فيها ا

بحضور المؤتمرات والمشاركات العلمية العربية والدولية، والعمؤ على تحسين ظروف 
العمؤ داخؤ القسم والجامعة بشكؤ عام، وإيجاد ظروف العمؤ واألجواء االجتماعية 

لعبء كذلن التخفيف من ا، و المناسبة لمهور فريق عمؤ تعاوني في البحث العلمي
 الملقاة على عاتق أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، التدريسي الكبير واألعمال اإلدارية

 عضو هيئة التدريس للبحث واإلنتاج العلمي.األدبر لوقت الوتخصيص 
اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس ُتعرف  (1996، البهرانيوهدفت دراسة )

نتاج العلمي وبعض المعوقات ها أسبام ضعف اإلتناول فيو السعوديين بجامعة أم القر ، 
توفر األجهبة الالزمة إلجراء البحوث العلمية وصعوبة  ضعفالعلمية والمالية واإلدارية و 

وقد توصلت الدراسة إلى أن حال أعضاء هيئة التدريس في جامعة أم القر  ال  ،نشرها
إلنتاج العلمي والعوائق يختلف كثيرا  عن زمالئهم في الجامعات العربية من حيث ضعف ا

الدراسة إلى أن اإلنجاز  أ ارتكما  ،التي تقف في طريقهم نحو اإلنجاز العلمي الجاد
ال يحتؤ مركبا  متقدما  فاإلنتاج العلمي العلمي في العالم العربي يفتقد مقومات ينمو عليها، 

، المناسبالمالي وال يتوفر له الدعم  بالمجتمعات العربية، في سلم األولويات االجتماعية
عبز جهود البحث ويشجع اإلبداع واالبتكار، كما يفتقر الذي يُ  ويفتقر إلى المناخ العلمي

إلى التسهيالت والتجهيبات الالزمة إلنجاز البحوث وتسهيؤ نشرها وإيصالها لمن يحتاج 
 إليها.
( أن أبرز المشكالت التي يعاني منها أعضاء هيئة Arnold, 1990بينت دراسة )و 

هي الض ط األداديمي، وض ط الوقت، والحاجة إلى نشر في اإلنتاجية العلمية لتدريس ا
االنسجام بين إنجازاتهم وطموحاتهم  ضعفوكتابة األبحاث، والتوقعات الذاتية العالية، و 

 .الشخصية
من وقت عضو هيئة التدريس بجامعة % 55أن  (1990)الكندري، دراسة  وأظهرت
أن الكليات ال تختلف في النسبة التي يتوزع بها النشاة خصص للتدريس، و الكويت مُ 
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األداديمي باستثناء كلية الطب، وأن أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق والعلوم واآلدام 
يخصصون وقتا  أدبر للنشاة البحثي، وأن ساعات النشاة لألساتذة المساعدين أدثر من 

وجود  ضعفما بينت نتائج الدراسة ساعات النشاة لألساتذة ولألساتذة المشاركين. ك
فروق ذات داللة إحصائية تعب  للجنس أو للجنسية باستثناء ساعات النشاة البحثي التي 

 .جاءت لصالح أعضاء هيئة التدريس العرم
 التعليق على الدراسات السابقة :

في ضوء ما تم عرضه من دراسات سابقة أفرزت بعض الجوانب التي قد ُتسهم  
 نتاجية العلمية في ضوء مجتمع المعرفة منها :في تحسين اإل

 التواصؤ المعرفي بين الجامعات ومرادب البحث العلمي. •

تبادل الخبرات المعرفية من خالل الربط بين قواعد البيانات مع الجامعات  •
 المتطورة.

 تفعيؤ دور اإلدارات البحثية في الجامعات. •

 تحسين ميبانية اإلنتاج العلمي في الجامعات. •

 مشاركة في المؤتمرات والندوات المعرفية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات.ال •

تفعيؤ اإلنتاج العلمي الجماعي الذي يقوم على المشاركة بين أدثر من عضو  •
 هيئة تدريس.

 تفعيؤ قواعد البيانات المعرفية داخؤ الجامعات وإتاحتها ألعضاء هيئة التدريس. •

 ة بالجامعات.توفير التكنولوجيا المعرفية الحديث •
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 إجراءات الدراسة :
 : نوع الدراسة ومنهجها]أ[ 

تنتمي هذه الدراسة الي نمط الدراسات الوصفية باالعتماد المنهج الوصفي تحقيقا  
ألهدافها الذي يقوم على وصف ما هو قائم، ورسم صورة ألبعاده، وذلن عن طريق جمع 

لمية ألعضاء هيئة التدريس في ضوء بواقع اإلنتاجية الع المعلومات والبيانات المتعلقة
 متطلبات إدارة المعرفة بجامعة الكويت.

 ]ب[ عينة الدراسة وخصائصها :
( عضو هيئة تدريس في جميع 1580يتكون مجتمع األصلي للدراسة من ) 

( استبانة  ير 89( استبانة، وتم استبعاد )245الكليات بجامعة الكويت، وتم توزيع )
اإلجابة في ترك أدثر من بند فار ا  او االجابة على البند مرتين، صالحة لعدم الجدية في 

وبعض المستجيبين لديهم ض وة أداديمية لم تمكنهم من اإلجابة عليها، وتم استرجاع 
%( 9.87( استبانة صالحة إحصائيا ، وهي التي تكونت منها عينة الدراسة بنسبة )156)

ائص عينة الدراسة على النحو التالي من المجتمع األصلي، ويلخص الجدول التالي خص
: 

 (1جدول )
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب مت يرات الدراسة و النسبة المئوية لها 

 النسبـة المئـوية  التكـرار  متغيـرات الـدراسـة  م

1 
 النوع

 

 % 62.8 98 ذكور

 % 37.2 58 إناث

2 
 الدرجة العلمية 

 

 % 30.8 48 مدرس

 % 35.3 55 أستاذ مساعد

 % 34.0 53 أستاذ دكتور

3 

سنوات الخبرة في 
 الوظيفة الحالية 

 

 % 36.5 57 سنوات  5 من أقؤ

 % 20.5 32 سنوات 10 – 5من 

 % 42.9 67 سنوات 10 من أدثر
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 الكلية 4

 % 7.0 11 دلية التربية
 % 5.7 9 دلية اآلدام 
 % 6.4 10 دلية الحقوق 
 % 5.7 9 دلية الطب 

 % 7.0 11 لدراسات اإلسالمية دلية الشريعة وا
 % 6.4 10 دلية العلوم
 % 5.7 9 هندسة الحاسوم  ودلية علوم 

 % 7.0 11 دلية طب االسنان
 % 6.4 10 البترولو هندسة الدلية 

 % 7.7 12 دلية العلوم اإلدارية
 % 6.4 10 دلية العلوم الحياتية

 % 5.1 8 دلية الصيدلة 
 % 5.7 9 مساعدةدلية العلوم الطبية ال

 % 6.4 10 دلية العمارة
 % 7.0 11 دلية الصحة العامة 

 % 3.8 6 دلية العلوم االجتماعية
 :ي يتضح من الجدول السابق ما يل

ا بنسبة مئوية )98إن عدد أفراد العينة من الذكور بلغ ) -1 %(، وبلغ 62.8( فرد 
ا بنسبة مئوية )58عدد أفراد العينة من اإلناث )  %(.37.2( فرد 

ا بنسبة مئوية 48إن عدد أفراد العينة في الدرجة العلمية مدرس ) -2 ( فرد 
ا بنسبة مئوية 55%(، وبلغ عدد أفراد العينة بدرجة أستاذ مساعد )30.8) ( فرد 
ا بنسبة مئوية 53%(، وبلغ عدد أفراد العينة بدرجة أستاذ دكتور )35.3) ( فرد 
(34.0.)% 

ا بنسبة مئوية 32عن خمس سنوات بلغ ) إن عدد األفراد الذين تقؤ خبرتهم  -3 ( فرد 
%(، وبلغ عدد األفراد الذين تنحصر سنوات خبرتهم ما بين خمس وعشر 36.5)
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ا بنسبة مئوية )32سنوات ) سنوات  تبلغوبلغ عدد األفراد الذين %(، 20.5( فرد 
 %(.42.9( فرد بنسبة مئوية )67عشر سنوات وأدثر )خبرتهم 

ا بنسبة مئوية )11التربية بلغ )إن عدد األفراد من كلية  -4 %(، وبلغ عدد 7.0( فرد 
ا بنسبة مئوية )9األفراد من كلية اآلدام ) من وبلغ عدد األفراد %(، 5.7( فرد 

%(، وبلغ عدد األفراد من كلية الطب 6.4( أفراد بنسبة مئوية )10دلية الحقوق )
عة والدراسات %(، وبلغ عدد األفراد من كلية الشري5.7( فرد بنسبة مئوية )9)

%(، وبلغ عدد األفراد من كلية العلوم 7.0( فرد بنسبة مئوية )11اإلسالمية )
%(، وبلغ عدد األفراد من كلية علوم وهندسة 6.4( فرد بنسبة مئوية )10)

%(، وبلغ عدد األفراد من كلية طب 5.7( أفراد بنسبة مئوية )9الحاسوم )
غ عدد األفراد من كلية الهندسة %(، وبل7.0( فرد بنسبة مئوية )11األسنان )
%(، وبلغ عدد األفراد من كلية العلوم 6.4( فرد بنسبة مئوية )10والبترول )
%(، وبلغ عدد األفراد من كلية العلوم 7.7( فرد بنسبة مئوية )12اإلدارية )
%(، وبلغ عدد األفراد من كلية الصيدلة 6.4( فرد بنسبة مئوية )10الحياتية )

%(، وبلغ عدد األفراد من كلية العلوم الطبية 5.1ئوية )( فرد بنسبة م8)
%(، وبلغ عدد األفراد من كلية العمارة 5.7( فرد بنسبة مئوية )9المساعدة )

%(، وبلغ عدد األفراد من كلية الصحة العامة 6.4( فرد بنسبة مئوية )10)
اعية %(، وبلغ عدد األفراد من كلية العلوم االجتم7.0( فرد بنسبة مئوية )11)
 %(.3.8( أفراد بنسبة مئوية )6)

 :المعالجة اإلحصائية]ج[ 
 - 2 - 3 -4 -5تاام اسااتخدام مقياااس ليكاارت الخماسااي، حيااث أعطياات درجااات )  
(، وتاام غيـر موافـق بشـدة –غيـر موافـق  -محايد -موافق–موافق بشدة ( لالستجابات )1

تحقااااق ماااان فروضااااها اسااااتخدام األساااااليب اإلحصااااائية التااااي تتناسااااب مااااع طبيعااااة الدراسااااة لل
 (، وذلن على النحو التالي:SPSSباستخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

ــرارات -1 ــة فــي حســاب التك عتباار النساابة المئويااة أدثاار تعبياارا  عاان حيااث تُ  :النســبة المئوي
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 األرقام الخام.
عبااارات لتحديد مستو  الموافقة أو مستو  اإلجابة على كؤ عبااارة ماان  الوزن النسبي: -2

، والوزن النسبي يساو  التقدير الرقمي على مجموع أفااراد العينااة، عااالوة علااى االستبانة
ذلن يساااعد الااوزن النساابي فااي تحديااد الموافقااة علااى كااؤ عبااارة وترتيااب العبااارات حسااب 

 الوزن النسبي لكؤ منها.
ين اإلنتاجيااة آلية تحساا للتعرف على  استخدام التكرارات والنسب المئوية واألوزان النسبية -3

، العلمياااة ألعضااااء هيئاااة التااادريس بجامعاااة الكويااات فاااي ضاااوء متطلباااات إدارة المعرفاااة
وُصنفت تقديرات أفراد عينة الدراسة إلى ثااالث مسااتويات بحيااث إذا كااان الااوزن النساابي 

يكااون متوسااطا ، وإذا كاناات  (3.67إلى  2.34)من ( يكون مرتفعا ، و 5إلى  3.68) بين
الفتااارة المساااتخدمة هناااا هاااي  ويالحااا  أن طاااول ون منخفضاااا ،تكااا  (2.33إلاااى  1) باااين
معيااااار الحكاااام علااااى قاااايم األوزان النساااابية وفااااق وقااااد حساااابت  1.33( أي حااااوالي 4/3)

 المعادلة:

 
 
 

 مناقشة الدراسة الميدانية :
 المحور األول : اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس :

 ]أ[ الهدف البحثي :

 الدرجة الدنيا –الدرجة العليا 
 عدد فترات االستجابة
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 ( 2)جدول 
 لنسب المئوية واألوزان النسبية الستجابات عينة الدراسةالتكرارات وا

 ( الهدف البحثياألول ) للُبعد

الهدف  م
 البحثي

 غير موافق غير موافق محايد موافق موافق بشدة
الوزن  بشدة

  النسبي
 المستوى  الترتيب 

 % ك % ك % ك % ك % ك

أضع  1
أهداف 
واضحة 

قبؤ البدء 
في 

إنتاجي 
 العلمي.

 متوسط 1 3.64 9.0 14 16.7 26 15.4 24 18.6 29 40.4 63

2 
أُتابع 

اإلنتاج 
العلمي 
لبمالئي 

في 
التخصص 
 باستمرار.

 متوسط 2 3.27 9.6 15 24.4 38 21.2 33 19.2 30 25.6 40

أستشير  3
الخبراء 
ذوي 

المعرفة 
الضمنية 

في 
المجال 

قبؤ البدأ 

 متوسط 4 3.11 16.0 25 23.7 37 16.7 26 20.5 32 23.1 36



 د / مشعل سعود الميموني 
 

 2019  (الرابع)اجلزء    واالربعون  الثالثالعدد              (1017                (جامعة عني مشس  -جملة كلية الرتبية

الهدف  م
 البحثي

 غير موافق غير موافق محايد موافق موافق بشدة
الوزن  بشدة

  النسبي
 المستوى  الترتيب 

 % ك % ك % ك % ك % ك

في 
إنتاجي 
 العلمي.

 

4 
ُأوزع 

إنتاجي 
العلمي 
لخدمة 
قضية 
 ُمحددة.

 متوسط 3 3.16 13.5 21 23.7 37 18.6 29 21.2 33 23.1 36

5 
أهدف من 
إنتاجي 
العلمي 

إلى عائد 
استثماري 
في حياة 

 البشر.

 متوسط 5 2.71 21.8 34 30.8 48 16.0 25 17.3 27 14.1 22



   تحسين االنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت في ضوء متطلبات إدارة المعرفة

 2019  (الرابع)اجلزء    واالربعون  الثالثالعدد              (1018                (جامعة عني مشس  -كلية الرتبية  جملة

 م
الهدف 
 البحثي

 غير موافق غير موافق محايد موافق موافق بشدة
الوزن  بشدة

  النسبي
 المستوى  الترتيب 

 % ك % ك % ك % ك % ك

أحضر  6
المؤتمرات 
الدولية  

ي ف
تخصصي 

بدعم 
مادي من 
 الجامعة.

 متوسط 6 2.44 42.3 66 3.8 6 26.9 42 20.5 32 6.4 10

المحور  
 ككل

 متوسط  3.05          

 يتضح من الجدول السابق ما يلي:
المحاااور األول بشااكؤ عاااام بمساااتو   الهاادف البحثاااي فاايياار  أفاااراد العينااة أن بعاااد 

، حيااث ا ااتمؤ علااى متوسااط( وهااو مسااتو  3.05ككااؤ ) النسبي للبعد، إذ بلغ الوزن متوسط
 .(3.64( و)2.44بين )ما تراوحت األوزان النسبية لها  اتعبار  (6)

 ]أ[ جاءت العبارات التالية بنسبة استجابة موافق، وهي:
أضع أهداف واضحة قبؤ البدء في إنتاجي  ( والتي تنص على: "1العبارة ) •

( وهي ذات مستو  3.64)جاءت في المرتبة األولى بوزن نسبي " العلمي
، وُيعب  ذلن إلى اهتمام أعضاء هيئة التدريس بالتخطيط قبؤ البدء في متوسط

انتاجهم العلمي حتى يكون انتاجهم هادف وُمحدد في قضايا معينة وأن يكون 
 من البحوث األصيلة التي تضيف الجديد في مجالها. 

مالئي في التخصص ُأتابع اإلنتاج العلمي لب  ( والتي تنص على: "2العبارة ) •
( وهي ذات مستو  3.27)جاءت في المرتبة الثانية بوزن نسبي " باستمرار
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، وُيعب  ذلن إلى إدارة المعرفة بالجامعة ، وإتاحتها لنشر اإلنتاج العلمي متوسط
ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة واستثماره في نشر المعرفة بين اعضاء هيئة 

كؤ ما هو جديد في البحث العلمي، وما ُيسهم التدريس بالجامعة، والتعرف على 
 في تنمية المعرفة فيما يخص اإلنتاج العلمي للبمالء بالجامعة.

 ]ب[ جاءت العبارات التالية بنسبة استجابة غير موافق بشدة، وهي:
أهدف من إنتاجي العلمي إلى عائد اسااتثماري فااي  ( والتي تنص على: "5العبارة ) •

( وهااااي ذات 2.71)رتبااااة قبااااؤ األخياااارة بااااوزن نساااابي جاااااءت فااااي الم" حياااااة البشاااار
، وُيعب  ذلن إلى ضااعف التخطاايط إلدارة المعرفااة بجامعااة الكوياات مستو  متوسط

فااي التخطاايط ألعضاااء هيئااة التاادريس ومشاااركتهم وحااثهم علااى التخطاايط إلنتاااجهم 
العلماااي وماااا يعاااود بااااالنفع علاااى البشااارية ، وتاااوفير كااااؤ المتطلباااات المعرفياااة ماااان 

مادية ، أو معرفية، أو بشرية لتهيئة المناااخ البحثااي المناسااب للباااحثين ، متطلبات 
 وما ُيسهم في تحسين اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت.  

( والتاااي تاانص علاااى: "أحضاار الماااؤتمرات الدوليااة فاااي تخصصااي بااادعم 6العبااارة ) •
( وهاااي ذات 2.44) جااااءت فااي المرتباااة األخياارة باااوزن نساابي" مااادي مااان الجامعااة
، وُيعااب  ذلاان إلااى ضااعف جامعااة الكوياات فااي تااوفير المتطلباااات مسااتو  متوسااط

المعرفيااة الماديااة التااي تتطلااب تااوفير دعاام مااادي ألعضاااء هيئااة التاادريس وميبانيااة 
للصرف خاصة بتذادر السفر واإلقامااة لحضااور المااؤتمرات الدوليااة لتنميااة المعرفااة 

هم المختلفااة ، والتعاارف علااى كااؤ مااا هااو لد  أعضاء هيئة التدريس في تخصصااات
جديااد فااي مجااالتهم البحثيااة، وتطبيقهااا فااي إنتاااجهم العلمااي، ومااا ُيسااهم فااي تحسااين 

 اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت.



   تحسين االنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت في ضوء متطلبات إدارة المعرفة
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 ]م[ تحسين اإلنتاجية :
 (3)جدول 

 التكرارات والنسب المئوية واألوزان النسبية الستجابات عينة الدراسة
 (تحسين اإلنتاجية)الثاني  للُبعد

تحسين  م
 اإلنتاجية

 غير موافق غير موافق محايد موافق موافق بشدة 
 بشدة 

الوزن 
  النسبي

 المستوى  الترتيب

 % ك % ك % ك % ك % ك

أحاول   1
تحسين 
إنتاجي 
بشكؤ  

 مستمر.    

 متوسط 7 2.41 34.6 54 9.6 15 0 0 17.9 28 37.8 59

اسعى   2
للحصول  

لى الدورات  ع
التدريبية 

الحديثة في 
 تخصصي.

 متوسط 2 3.41 7.1 11 23.7 37 16.7 26 25.6 40 26.9 42

انتقد اإلنتاج  3
العلمي  
لبمالئي  
بشكؤ  

 موضوعي.

 متوسط 4 3.16 13.5 21 23.7 37 18.6 29 21.2 33 23.1 36

ابتعد عن  4
أي إنتاج 
علمي يهدر  
وال يضيف 
قيمة في 

مجال  
 تخصصي.

 متوسط 6 2.40 40.4 63 2.6 4 35.9 56 2.6 4 18.6 29
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تحسين  م
 اإلنتاجية

 غير موافق غير موافق محايد موافق موافق بشدة 
 بشدة 

الوزن 
  النسبي

 المستوى  الترتيب

 % ك % ك % ك % ك % ك

استعين  5
بالقواعد 
المعرفية 

للتعرف على  
أحدث إنتاج 

علمي  
واالستفادة 

منه في 
إنتاجي 
 العلمي. 

 متوسط 5 2.77 19.9 31 32.7 51 14.7 23 15.4 24 17.3 27

تضع  6
الجامعة  
مكافأة 

تشجيعية 
للبحوث  
المتميبة 
 معرفيا .

 متوسط 3 3.32 10.9 17 21.8 34 18.6 29 21.8 34 26.9 42

ُتسهم  7
الجامعة في  

تمويؤ 
إنتاجي 
العلمي  
 لتحسينه.

 متوسط 1 3.57 5.8 9 14.1 22 25.6 40 25.6 40 28.8 45

 متوسط  3.00           ككلالمحور  

 يتضح من الجدول السابق ما يلي:
ل بشااكؤ عااام بمسااتو  المحااور األو  تحسااين اإلنتاجيااة فاايعااد ياار  أفااراد العينااة أن بُ 

، حيااث ا ااتمؤ علااى متوسااط( وهااو مسااتو  3.00ككااؤ ) النسبي للبعد، إذ بلغ الوزن متوسط
 .(3.57( و)2.41بين )ما تراوحت األوزان النسبية لها  اتعبار  (7)

 



   تحسين االنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت في ضوء متطلبات إدارة المعرفة

 2019  (الرابع)اجلزء    واالربعون  الثالثالعدد              (1022                (جامعة عني مشس  -كلية الرتبية  جملة

 ]أ[ جاءت العبارات التالية بنسبة استجابة موافق، وهي:
يؤ إنتاجي العلمي ُتسهم الجامعة في تمو  ( والتي تنص على: "7العبارة ) •

( وهي ذات مستو  3.57)جاءت في المرتبة األولى بوزن نسبي " لتحسينه
الدور الذي تمثله الجامعة في دعم ومشاركة الباحثين  ، وُيعب  ذلن إلىمتوسط

من أعضاء هيئة التدريس في دعم بعض البحوث الُمتعلقة ببعض القضايا 
والمشكالت التعليمية التي تواجه الجامعة، وتقوم على أثرها بتكليف بعض 
المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس بالبحث في كيفية القضاء على تلن 

تواجه الجامعة، لذا تقوم بوضع الميبانية وبعض المخصصات  المشكالت التي
المادية لدعمهم في إنتاج البحث، باإلضافة إلى بعض المكافأت للباحثين الذين 
يقومون بإنهاء المشروع البحثي، أما بالنسبة لإلنتاج العلمي الخاص بترقية 

، وما أعضاء هيئة التدريس فيتحمله عضو هيئة التدريس على حسابه الشخصي
ُيبرر الحاجة إلى دعم جبئي لبعض االنتاج العلمي الخاص بأعضاء هيئة 
التدريس ، وما ُيسهم في تحسين اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس 

 بجامعة الكويت. 

( والتي تنص على: "اسعى للحصول على الدورات التدريبية الحديثة 2العبارة ) •
( وهي ذات مستو  3.41)بوزن نسبي  جاءت في المرتبة الثانية" في تخصصي

، وُيعب  ذلن إلى الدافعية البحثية لد  عضو هيئة التدريس في التعلم متوسط
الذاتي للحصول على المعارف الجديدة من خالل الدورات التدريبية الحديثة 
والمتخصصة في المجال، وعدم انتمار الدورات التدريبية التي قد تقوم بها 

ء أعضاء هيئة التدريس بشكؤ عام، وهو ُيعد دور إيجابي الجامعة لتحسين أدا
من عضو هيئة التدريس في البحث عن الدورات التدريبية التي تخدم تخصصه 
وإنتاجه العلمي مستقبال  وما ينتج عنه مناخ بحثي متنوع واالبتعاد عن انتاج 

يس بحثي متشابه، وما ُيسهم في تحسين اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدر 
 بجامعة الكويت في ضوء متطلبات إدارة المعرفة.
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 ]ب[ جاءت العبارات التالية بنسبة استجابة غير موافق بشدة، وهي:
( والتي تنص علااى: "ابتعااد عاان أي إنتاااج علمااي يهاادر وال يضاايف قيمااة 4العبارة ) •

( وهااي 2.40)جاااءت فااي المرتبااة قبااؤ األخياارة بااوزن نساابي " فااي مجااال تخصصااي
، وُيعااب  ذلاان إلااى ضااعف أعضاااء هيئااة التاادريس فااي اختيااار طذات مسااتو  متوساا 

اإلنتااااج العلماااي المناساااب الاااذي يضااايف لسااايرتهم الذاتياااة اإلنتااااج العلماااي المتمياااب 
والتنافساااي، وانطالقهااام إلاااى اإلنتااااج العلماااي بشاااكؤ ساااريع للحصاااول علاااى الترقياااة 

ضااعف والحصااول علااى المكافااأت والممياابات األخاار  التااي تتعلااق بالترقيااة، ومااا يُ 
من إنتاجيتهم ويكررها بشكؤ سيء ال يضيف جديد إلى البحث العلمي، ومااا ُيباارر 
الحاجااااة إلااااى قيااااام الجامعااااة بإنشاااااء بناااان معرفااااي يشااااتمؤ علااااى اإلنتاااااج العلمااااي 
ألعضاااء هيئااة التاادريس بالجامعااة، ويشااترة اطااالع كااؤ عضااو هيئااة تاادريس عليااه 

اختيااار اإلنتاااج العلمااي الااذي للتعرف على اإلنتاجية السااابقة لبمالئااه والعمااؤ علااى 
 يخدم البحث العلمي والمجتمع، والجامعة، وعضو هيئة التدريس.  

جاااءت فااي " ( والتي تنص على: " أحاول تحسااين إنتاااجي بشااكؤ مسااتمر1العبارة ) •
، وُيعااب  ذلاان إلااى ( وهااي ذات مسااتو  متوسااط2.41)المرتبااة األخياارة بااوزن نساابي 

إتاحااة المتطلبااات البحثيااة ألعضاااء هيئااة  ضعف إدارة المعرفة بجامعة الكويت فااي
التاااادريس ماااان قواعااااد بيانااااات دوليااااة، ومحليااااة، للتعاااارف علااااى الجديااااد فااااي البحااااث 
العلمااي، وطاارح القضااايا البحثيااة فااي التخصصااات المختلفااة أمااام الباااحثين للعمااؤ 
علاااى بحثهاااا مااان خاااالل إنتااااجهم العلماااي، وماااا ُيساااهم فاااي االساااتفادة مااان اإلنتاجياااة 

ء هيئة التدريس فااي خدمااة البحااث العلمااي بالتخصصااات المختلفااة، العلمية ألعضا
 واستثمار نتائج البحوث في خدمة المجتمع الكويتي.



   تحسين االنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت في ضوء متطلبات إدارة المعرفة
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 المحور الثاني : متطلبات إدارة المعرفة :
 ]أ[ الموارد البشرية المعرفية :

 (4)جدول 
 التكرارات والنسب المئوية واألوزان النسبية الستجابات عينة الدراسة

 (الموارد البشرية المعرفية)األول  للُبعد

 م
الموارد 
البشرية 
 المعرفية

 غير موافق غير موافق محايد موافق موافق بشدة 
 بشدة 

الوزن 
  النسبي

 المستوى  الترتيب

 % ك % ك % ك % ك % ك

يشتمؤ  1
الهيكؤ  

التنميمي  
بالجامعة  
على إدارة 
للموارد  
البشرية  
 المعرفية.

 متوسط 6 2.54 25.6 40 21.8 34 19.9 31 21.2 33 11.5 18

تقوم  2
الجامعة  
بإعداد 

صف من 
ُعمال 
المعرفة  
لمساعدة 
الباحثين 

في 
اإلنتاج 
 العلمي. 

 متوسط 2 2.99 15.4 24 27.6 43 19.2 30 17.9 28 19.9 31

تحرص  3
الجامعة  
على 

االستثمار  
في 

 متوسط 1 3.03 12.8 20 26.9 42 22.4 35 19.9 31 17.9 28
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 م
الموارد 
البشرية 
 المعرفية

 غير موافق غير موافق محايد موافق موافق بشدة 
 بشدة 

الوزن 
  النسبي

 المستوى  الترتيب

 % ك % ك % ك % ك % ك

الموارد  
البشرية  
المعرفية 
لتحسين 
اإلنتاجية 
 العلمية. 

ُهناك  4
ارتباة 
معرفي  
بين 

الجامعة  
وأصحام 
المعرفة  
الضمنية 

في 
تحسين 
اإلنتاج 
 العلمي. 

 متوسط 4 2.80 17.3 27 32.1 50 19.2 30 16.0 25 15.4 24

تتبع  5
الجامعة  
المعايير  
العالمية  
الختيار 
وتعيين 
ُعمال 
 المعرفة. 

 متوسط 5 2.52 26.9 42 19.2 30 32.7 51 16.7 26 4.5 7

ُتسهم  6
إدارة 

الموارد  
البشرية  
المعرفية 

 متوسط 3 2.97 9.6 15 27.6 43 31.4 49 18.6 29 12.8 20
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 م
الموارد 
البشرية 
 المعرفية

 غير موافق غير موافق محايد موافق موافق بشدة 
 بشدة 

الوزن 
  النسبي

 المستوى  الترتيب

 % ك % ك % ك % ك % ك

في 
تحسين 
اإلنتاجية 
العلمية  
ألعضاء 
هيئة 

التدريس  
 بالجامعة. 

المحور  
 ككل

 متوسط  2.93          

 يتضح من الجدول السابق ما يلي:
بشااكؤ عااام الثاااني المحااور  المااوارد البشاارية المعرفيااة فاايعااد أفااراد العينااة أن بُ  ياار  
، حياااث متوساااط( وهاااو مساااتو  2.93ككاااؤ ) النسااابي للبعاااد، إذ بلاااغ الاااوزن متوساااطبمساااتو  

 .(3.03( و)2.54بين )ما تراوحت األوزان النسبية لها  اتعبار  (6)ا تمؤ على 
 موافق، وهي:]أ[ جاءت العبارات التالية بنسبة استجابة 

تحرص الجامعة على االستثمار في الموارد ( والتي تنص على: "3العبارة ) •
جاءت في المرتبة األولى بوزن " البشرية المعرفية لتحسين اإلنتاجية العلمية

، وُيعب  ذلن إلى اهتمام الجامعة بتلبية ( وهي ذات مستو  متوسط3.03)نسبي 
عات وأفراد المعرفة المتميبين معرفيا  متطلبات إدارة المعرفة في استقدام مجمو 

للمشاركة في رسم أهداف إدارة المعرفة، وتحديد نشاطات إدارة المعرفة كمتطلب 
إلدارة المعرفة لتحسين اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة في 

 ضوء متطلبات إدارة المعرفة.

صف من ُعمال المعرفة  ( والتي تنص على: "تقوم الجامعة بإعداد 2العبارة ) •
جاءت في المرتبة الثانية بوزن نسبي " لمساعدة الباحثين في اإلنتاج العلمي

، وُيعب  ذلن إلى اهتمام جامعة الكويت في ( وهي ذات مستو  متوسط2.99)
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تحسين رأس مالها المعرفي وإيمانها بالدور الكبير الذي ُتمثله المعرفه وقيامها 
لمتخصصين من ُعمال المعرفة الذي ُيسهمون في باستقدام أصحام الخبرات وا

تحقيق متطلبات إدارة المعرفة من إعداد صف من ُعمال المعرفة يقوم دوره على 
اإلسهام في تحسين أداء الجامعة بشكؤ عام، وتحسين اإلنتاجية العلمية 

 ألعضاء هيئة التدريس في ضوء إدارة المعرفة بشكؤ خاص.

 نسبة استجابة غير موافق بشدة، وهي:]ب[ جاءت العبارات التالية ب
( والتااي تاانص علااى: "تتبااع الجامعااة المعااايير العالميااة الختيااار وتعيااين 5العبااارة ) •

( وهاااي ذات 2.52)جااااءت فااي المرتباااة قباااؤ األخياارة باااوزن نسااابي " ُعمااال المعرفاااة
، وُيعااب  ذلاان إلااى ضااعف التاابام الجامعااة بالمعااايير العالميااة فااي مسااتو  متوسااط
ين ُعمااال المعرفااة بالجامعااة، ومااا يتطلااب معااه الوقااوف علااى المعااايير اختيااار وتعياا 

العالمياااة فاااي اختياااار وتعياااين ُعماااال المعرفاااة لضااامان اساااتثمارهم معرفياااا  وتحقياااق 
متطلاااب إدارة المعرفاااة فاااي تعياااين ُعماااال المعرفاااة بالجامعاااة، واالساااتفادة مااانهم فاااي 

لكوياااات فااااي ضااااوء تحسااااين اإلنتاجيااااة العلميااااة ألعضاااااء هيئااااة التاااادريس بجامعااااة ا
 متطلبات إدارة المعرفة.  

( والتااااي تااانص علااااى: "يشاااتمؤ الهيكااااؤ التنميماااي بالجامعااااة علااااى إدارة 1العباااارة ) •
( وهااي 2.54)جاااءت فااي المرتبااة األخياارة بااوزن نساابي " للمااوارد البشاارية المعرفيااة
، وُيعااب  ذلاان إلااى ناادرة وجااود إدارة خاصااة بااالموارد البشاارية ذات مسااتو  متوسااط

داخاااؤ الجامعاااة تخاااتص باااإدارة المعرفاااة، وهاااو ماااا ُيضاااعف إدارة المعرفاااة المعرفياااة 
بالجامعاااة وحاجتاااه إلاااى إدارة مساااتقلة تقاااوم علاااى إدارة المعرفاااة وعملياتهاااا  وتحقياااق 
متطلباتهااااا، وتوزيعهااااا داخااااؤ الجامعااااة واسااااتثمارها فااااي تحسااااين اإلنتاجيااااة العلميااااة 

 ألعضاء هيئة التدريس في ضوء متطلبات إدارة المعرفة.

 
 ]م[ الثقافة التنميمية :

 (5)جدول 
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 2019  (الرابع)اجلزء    واالربعون  الثالثالعدد              (1028                (جامعة عني مشس  -كلية الرتبية  جملة

 التكرارات والنسب المئوية واألوزان النسبية الستجابات عينة الدراسة
 (الثقافة التنميمية)الثاني  للُبعد

الثقافة  م
 التنظيمية

 غير موافق غير موافق محايد موافق موافق بشدة 
 بشدة 

الوزن 
  النسبي

 المستوى  الترتيب

 % ك % ك % ك % ك % ك

ُتوفر  1
الجامعة  
مناخ 
معرفي  

ُيسهم في 
تحسين 
اإلنتاجية 
العلمية  
ألعضاء 
هيئة 

 التدريس.

 متوسط 1 3.28 11.5 18 21.2 33 19.9 31 21.8 34 25.6 40

ُتشرك  2
الجامعة  
أعضاء 
هيئة 

التدريس  
في 

المؤتمرات  
والدورات  
والندوات  
 المعرفية.

 متوسط 3 2.99 15.4 24 27.6 43 19.2 30 17.9 28 19.9 31

ُتخصص  3
الجامعة  
إدارة 

للمعرفة  
في هيكلها  
 التنميمي. 

 متوسط 2 3.02 12.8 20 26.9 42 22.4 35 19.9 31 17.9 28

 متوسط 4 2.80 17.3 27 32.1 50 19.2 30 16.0 25 15.4 24تؤمن  4
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الثقافة  م
 التنظيمية

 غير موافق غير موافق محايد موافق موافق بشدة 
 بشدة 

الوزن 
  النسبي

 المستوى  الترتيب

 % ك % ك % ك % ك % ك

الجامعة  
بأن 

المعرفة  
حق  

 للجميع. 
ُتشجع   5

الجامعة  
أعضاء 
هيئة 

التدريس  
على تبادل 

ركة  ومشا
الخبرات  
 المعرفية.

 متوسط 5 2.52 26.9 42 19.2 30 32.7 51 16.7 26 4.5 7

المحور  
 ككل

 متوسط  2.92          

 يتضح من الجدول السابق ما يلي:
بشااكؤ عااام الثاااني المحااور  المااوارد الثقافااة التنميميااة فاايعااد ياار  أفااراد العينااة أن بُ 

، حياااث متوساااط( وهاااو مساااتو  2.92ككاااؤ ) النسااابي للبعاااد، إذ بلاااغ الاااوزن متوساااطبمساااتو  
 .(3.28( و)2.52بين )ما تراوحت األوزان النسبية لها  اتعبار  (5)ا تمؤ على 

 ]أ[ جاءت العبارات التالية بنسبة استجابة موافق، وهي:
ُتوفر الجامعة مناخ معرفي ُيسهم في تحسين ( والتي تنص على: "1العبارة ) •

جاءت في المرتبة األولى بوزن نسبي " دريساإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة الت
، وُيعب  ذلن إلى إيمان إدارة جامعة الكويت ( وهي ذات مستو  متوسط3.28)

بأهمية المعرفة وإدارتها لعضو هيئة التدريس لتحسين أدائه المعرفي وهو ما 



   تحسين االنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت في ضوء متطلبات إدارة المعرفة
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توفره الجامعة من متطلبات إدارة المعرفة في تحسين المناخ المعرفي من إدخال 
 ، وتنميما، ونشرها، وإتاحتها بين جميع العاملين في الجامعة.المعرفة

( والتي تنص على: "ُتخصص الجامعة إدارة للمعرفة في هيكلها 3العبارة ) •
( وهي ذات مستو  3.02)جاءت في المرتبة الثانية بوزن نسبي " التنميمي
يس ، وُيعب  ذلن إلى تحقيق إيمان إدارة الجامعة بتحقيق المتطلب الرئمتوسط

إلدارة المعرفة وهو ا تمالها على إدارة مستقلة في هيكلها التنميمي وذلن لما 
ُتمثله إدارة المعرفة من دور كبير في تحسين الجامعات بشكؤ عام، وتحسين 
اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت في ضوء متطلبات 

 إدارة المعرفة.

 ة استجابة غير موافق بشدة، وهي:]ب[ جاءت العبارات التالية بنسب
جاااءت " ( والتااي تاانص علااى: "تااؤمن الجامعااة بااأن المعرفااة حااق للجميااع4العبااارة ) •

، وُيعااب  ( وهااي ذات مسااتو  متوسااط2.80)فااي المرتبااة قبااؤ األخياارة بااوزن نساابي 
ذلااان إلاااى ضاااعف الثقافاااة التنميمياااة بجامعاااة الكويااات نحاااو أهمياااة المعرفاااة وكيفياااة 

اإلنتاجية العلمية، وما يتطلب معه العمؤ على وضااع قاعاادة استثمارها في تحسين 
بيانااااات معرفيااااة مفتوحااااة لجميااااع العاااااملين بالجامعااااة لالسااااتعانة بهاااام فااااي تحسااااين 
اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت في ضااوء متطلبااات إدارة 

 المعرفة. 

التاادريس علااى تبااادل  ( والتي تنص علااى: "ُتشااجع الجامعااة أعضاااء هيئااة5العبارة ) •
( وهااي 2.52)جاءت فااي المرتبااة األخياارة بااوزن نساابي " ومشاركة الخبرات المعرفية

، وُيعب  ذلن إلى ضعف إدارة المعرفااة فااي التثقيااف التنميمااي ذات مستو  متوسط
ألعضاااء هيئااة التاادريس وتحسااين المشاااركة وتبااادل الخباارات المعرفيااة فيمااا بياانهم 

ط بااين العلااوم المختلفااة إلنتاااج البحااوث العلميااة بااين بالتخصصااات المختلفااة، والاارب
الباحثين بالتخصصااات المختلفااة، وهااو مااا ُيباارر الحاجااة إلااى ترساايخ ثقافااة الشاارادة 

 يئة التدريس لتحسين إنتاجيتهم العلمية.المعرفية كمتطلب معرفي بين أعضاء  ه
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 ]ج[ الشرادة المعرفية :
 (6)جدول 

 التكرارات والنسب المئوية واألوزان النسبية الستجابات عينة الدراسة
 (الشراكة المعرفية)الثالث  للُبعد

 م
الثقافة 
 التنظيمية

 قغير مواف غير موافق محايد موافق موافق بشدة
 بشدة

الوزن 
  النسبي

 المستوى  الترتيب 

 % ك % ك % ك % ك % ك

تدعم  1
الجامعة 
الشرادة 
المعرفية 

بينها وبين 
الجامعات 
الدولية في 

تبادل 
الخبرات 
 البحثية.

 متوسط 4 2.98 9.6 15 26.9 42 32.1 50 18.6 29 12.8 20

ُتعبز  2
الجامعة 
الشرادة 
بين 

أعضاء 
هيئة 

التدريس 
في 
قسام األ

المختلفة 
في 

اإلنتاج 

 متوسط 1 3.28 11.5 18 21.2 33 19.9 31 21.8 34 25.6 40



   تحسين االنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت في ضوء متطلبات إدارة المعرفة

 2019  (الرابع)اجلزء    واالربعون  الثالثالعدد              (1032                (جامعة عني مشس  -كلية الرتبية  جملة

الثقافة  م
 التنظيمية

 قغير مواف غير موافق محايد موافق موافق بشدة
 بشدة

الوزن 
  النسبي

 المستوى  الترتيب 

 % ك % ك % ك % ك % ك

 العلمي.

تُتيح قواعد  3
البيانات 
المعرفية 
بالجامعة 
تبادل 
اآلراء 
إلنتاج 
البحوث 
 المتميبة.

 متوسط 3 2.99 15.4 24 27.6 43 19.2 30 17.9 28 19.9 31

تسعى  4
الجامعة 

إلى 
الشرادة 
المعرفية 

ع م
المؤسسات 
البحثية 
 المتميبة.

 متوسط 2 3.02 12.8 20 26.9 42 22.4 35 19.9 31 17.9 28

المحور  
 ككل

 متوسط  3.07          

 يتضح من الجدول السابق ما يلي:
بشااكؤ عااام بمسااتو  الثاااني المحااور  الشاارادة المعرفيااة فاايعااد ير  أفااراد العينااة أن بُ 

، حيااث ا ااتمؤ علااى متوسااط( وهااو مسااتو  3.07ككااؤ ) النسبي للبعد، إذ بلغ الوزن متوسط
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 .(3.28( و)2.98بين )ما تراوحت األوزان النسبية لها  اتعبار  (4)
 ]أ[ جاءت العبارات التالية بنسبة استجابة موافق، وهي:

ُتعبز الجامعة الشرادة بين أعضاء هيئة التدريس ( والتي تنص على: "2العبارة ) •
جاءت في المرتبة األولى بوزن نسبي " اج العلميفي األقسام المختلفة في اإلنت

، وُيعب  ذلن إلى وعي إدارة الجامعة في ( وهي ذات مستو  متوسط3.28)
تفعيؤ الندوات والمؤتمرات المعرفية بمشاركة جميع الكليات وأقسامها المختلفة 
بالجامعة لتحقيق التشارك المعرفي بين أعضاء هيئة التدريس في التخصصات 

 .المختلفة
( والتي تنص على: "تسعى الجامعة إلى الشرادة المعرفية مع 4العبارة ) •

( وهي 3.02)جاءت في المرتبة الثانية بوزن نسبي " المؤسسات البحثية المتميبة 
، وُيعب  ذلن إلى تحقيق إدارة الجامعة ألهدافها المعرفية ذات مستو  متوسط

متميبة لالستفادة منها في في جذم الشرادات المعرفية مع المؤسسات البحثية ال
تحسين اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت في ضوء 

 متطلبات إدارة المعرفة.

 

 ]ب[ جاءت العبارات التالية بنسبة استجابة غير موافق بشدة، وهي:
( والتاااي تااانص علاااى: "ُتتااايح قواعاااد البياناااات المعرفياااة بالجامعاااة تباااادل 3العباااارة ) •

جاااااءت فااااي المرتبااااة قبااااؤ األخياااارة بااااوزن نساااابي " نتاااااج البحااااوث المتمياااابة اآلراء إل
، وُيعااااب  ذلاااان إلااااى ضااااعف قواعااااد البيانااااات ( وهااااي ذات مسااااتو  متوسااااط2.99)

ومحااادوديتها فاااي عااادم إتاحاااة التواصاااؤ وتباااادل اآلراء المعرفياااة باااين أعضااااء هيئاااة 
راء التاااادريس وبعضااااهم الاااابعض فااااي التشاااااور إلنتاااااج البحااااوث واالسااااتفادة ماااان اآل

المختلفااااة ماااان كااااؤ تجربااااة بحثيااااة خاضااااها عضااااو هيئااااة تاااادريس ومااااا واجهااااه ماااان 
 صعوبات وتحديات يفيد بها  يره حتى ال يقع في نفس الخطأ.  

( والتااااي تاااانص علااااى: "تاااادعم الجامعااااة الشاااارادة المعرفيااااة بينهااااا وبااااين 1العبااااارة ) •



   تحسين االنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت في ضوء متطلبات إدارة المعرفة

 2019  (الرابع)اجلزء    واالربعون  الثالثالعدد              (1034                (جامعة عني مشس  -كلية الرتبية  جملة

باااوزن جااااءت فااي المرتباااة األخياارة " الجامعااات الدوليااة فاااي تبااادل الخبااارات البحثيااة
، وُيعااب  ذلاان إلااى ضااعف إدارة الجامعااة ( وهي ذات مسااتو  متوسااط2.98)نسبي 

فااي ترساايخ متطلااب الشاارادة المعرفيااة مااع الجامعااات الدوليااة، وذلاان لتركيبهااا علااى 
الشرادة مع الجامعات العربية في محيطها الج رافي، في حين أن العصاار الحااالي 

واالساااتفادة مااان الخبااارات العالمياااة يتسااام بالتااادويؤ البحثاااي لتحساااين اإلنتااااج العلماااي 
الناجحااة فااي تبااادل المعرفااة والخباارات المعرفيااة التااي ُتسااهم فااي تحسااين اإلنتاجيااة 
 العلمية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت في ضوء متطلبات إدارة المعرفة.

 ]د[ تكنولوجيا المعرفة :
 (7)جدول 

 ابات عينة الدراسةالتكرارات والنسب المئوية واألوزان النسبية الستج
 (تكنولوجيا المعرفة)الرابع  للُبعد

 م
الثقافة 
 التنظيمية

 غير موافق غير موافق محايد موافق موافق بشدة 
الوزن  بشدة 

  النسبي
 المستوى  الترتيب

 % ك % ك % ك % ك % ك

توفر  1
الجامعة  
قاعدة 
بيانات 
معرفية  

ترتبط مع  
المؤسسات  
البحثية 
 العالمية. 

 متوسط 1 3.48 7.7 12 20.5 32 17.3 27 25.0 39 29.5 46

توفر  2
الجامعة  
نمم 

المعلومات  
الخبيرة في  

 المعرفة. 

 متوسط 5 2.58 16.0 25 33.3 52 35.3 55 7.1 11 8.3 13
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الثقافة  م
 التنظيمية

 غير موافق غير موافق محايد موافق موافق بشدة 
الوزن  بشدة 

  النسبي
 المستوى  الترتيب

 % ك % ك % ك % ك % ك

توفر  3
الجامعة  
الشبكات  
العصبية 

الخبيرة في  
 المعرفة. 

 متوسط 6 2.47 23.7 37 33.3 52 26.3 41 5.1 8 11.5 18

توفر  4
الجامعة  
قاعدة 
بيانات 
معرفية  
خاصة 
بأعضاء 
هيئة 

 التدريس.

 متوسط 2 3.12 11.5 18 17.3 27 32.1 50 25.0 39 14.1 22

توفر  5
الجامعة  

نمم المنطق  
الضبابي في 

 المعرفة. 

 متوسط 3 2.81 16.0 25 36.5 57 17.3 27 12.2 19 17.9 28

توفر  6
الجامعة  
مجاالت  
الذكاء  

االصطناعي 
المعرفية 
المساعدة 

للباحثين في 
اإلنتاج 
 العلمي. 

 متوسط 4 2.74 17.9 28 34.0 53 19.2 30 13.5 21 15.4 24
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الثقافة  م
 التنظيمية

 غير موافق غير موافق محايد موافق موافق بشدة 
الوزن  بشدة 

  النسبي
 المستوى  الترتيب

 % ك % ك % ك % ك % ك

 متوسط  2.86           ككلالمحور  

 يتضح من الجدول السابق ما يلي:
بشااكؤ عااام بمسااتو  الثاااني المحااور  تكنولوجيا المعرفة فاايعد ير  أفراد العينة أن بُ 

، حيااث ا ااتمؤ علااى متوسااط( وهااو مسااتو  3.07ككااؤ ) بي للبعدالنس، إذ بلغ الوزن متوسط
 .(3.48( و)2.47بين )ما تراوحت األوزان النسبية لها  اتعبار  (4)

 ]أ[ جاءت العبارات التالية بنسبة استجابة موافق، وهي:
توفر الجامعة قاعدة بيانات معرفية ترتبط مع ( والتي تنص على: "1العبارة ) •

( وهي 3.48)جاءت في المرتبة األولى بوزن نسبي " ميةالمؤسسات البحثية العال
، وُيعب  ذلن إلى وعي إدارة الجامعة في تفعيؤ متطلبات ذات مستو  متوسط

إدارة المعرفة من إنشاء قواعد بيانات معرفية لالستفادة من اإلنتاج العلمي 
بالجامعات ومرادب األبحاث العالمية والوقوف على المعرفة الحديثة في 

صصات المختلفة واتاحتها ألعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت التخ
 لالستفادة منها عند البدأ في إنتاج البحث العلمي الخاص بهم.

( والتي تنص على: "توفر الجامعة قاعدة بيانات معرفية خاصة 4العبارة ) •
( وهي 3.12)جاءت في المرتبة الثانية بوزن نسبي " بأعضاء هيئة التدريس

، وُيعب  ذلن إلى الدور الذي تقوم به إدارة جامعة الكويت متوسط ذات مستو  
في توفير البنية التحتية والتكنولوجية وتأسيس قواعد بيانات معرفية خاصة 
بأعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت لالستعانة بها في تحسين اإلنتاجية 

 العلمية ألعضاء هيئة التدريس في ضوء متطلبات إدارة المعرفة.

 ]ب[ جاءت العبارات التالية بنسبة استجابة غير موافق بشدة، وهي:
" ( والتي تنص على: "توفر الجامعة نمم المعلومات الخبياارة فااي المعرفااة2العبارة ) •
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، ( وهااي ذات مسااتو  متوسااط2.58)جاااءت فااي المرتبااة قبااؤ األخياارة بااوزن نساابي 
الاااُنمم الخبيااارة وُيعاااب  ذلااان إلاااى ضاااعف وعاااي إدارة جامعاااة الكويااات فاااي اساااتخدام 

وهااي فاارع ماان فااروع الااذكاء االصااطناعي التااي تسااتند علااى أعااداد هائلااة ماان قواعااد 
البيانااات المعرفيااة ولهااا قاادرة علااى تطااوير أداء المتخصصااين ذوي مسااتو  الخباارة 

مكاان المسااتخدم ماان مسااتو  عااالي ماان الخباارات التااي تُ الماانخفض، كمااا أنهااا تااوفر 
، وهااو مااا ُيسااهم فااي تحسااين لنمااام الخبياارادتسااام الخباارة فااي المعرفااة الخاصااة با

اإلنتاااج العلمااي ألعضاااء هيئااة التاادريس بجامعااة الكوياات فااي ضااوء متطلبااات إدارة 
 المعرفة.

( والتااااي تاااانص علااااى: "تااااوفر الجامعاااة الشاااابكات العصاااابية الخبياااارة فااااي 3العباااارة ) •
( وهااااي ذات مسااااتو  2.47)جاااااءت فااااي المرتبااااة األخياااارة بااااوزن نساااابي " المعرفااااة
عب  ذلن إلى ضعف إدارة الجامعة في موادبة الحداثة التكنولوجيااة فااي ، ويُ متوسط

اقتناااء واسااتخدام أدوات الااذكاء االصااطناعي المتنوعااة الُمتعلقااة بااإدارة المعرفااة مثااؤ 
محادااااة الطريقاااة التاااي الشااابكات العصااابية الخبيااارة فاااي المعرفاااة والتاااي تعماااؤ علاااى 

 ياااااااااااااااااااااااااااااااؤدي بهاااااااااااااااااااااااااااااااا الااااااااااااااااااااااااااااااادماغ البشاااااااااااااااااااااااااااااااري مهماااااااااااااااااااااااااااااااة معيناااااااااااااااااااااااااااااااة، 
نهااا تقااوم إموزعااة علااى التااوازي حيااث للبيانااات ريااق معالجااة ضااخمة وذلاان عاان ط

 ين.بتخبين المعرفة العملية والمعلومات التجريبية لتجعلها متاحة للمستخدم
 النتائج :
 في ضوء ما سبق توصلت الدراسة للنتائج التالية : 

 : [ النتائج المتعلقة بالمحور األول اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس1]
 تعرضها الدراسة على النحو التالي : 

 ]أ[ أوجه القصور في الهدف البحثي :
ضعف الدعم المادي من قبؤ الجامعة ألعضاء هيئة التدريس لحضور  •

المؤتمرات العلمية في تخصصهم للتعرف على كؤ ما هو جديد من معرفة  
 في تخصصهم.
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جهم العلمي ضعف األهداف البحثية ألعضاء هيئة التدريس في توجيه إنتا •
 نحو االستثمار في حياة البشر.

ضعف االستعانة بأصحام المعرفة الضمنية قبؤ البدأ في اإلنتاج العلمي  •
 ألعضاء هيئة التدريس.

 ]ب[ أوجه القصور في تحسين اإلنتاجية :

 ضعف الدافعية في تحسين اإلنتاجية لد  أعضاء هيئة التدريس. •

الُمتكررة التي ال تضيف قيمة جديدة في زيادة العشوائية في اإلنتاجية العلمية  •
 التخصص.

 ضعف االستعانة بالقواعد المعرفية لإلطالع على الجديد في البحث العلمي. •
 [ النتائج المتعلقة بالمحور الثاني متطلبات إدارة المعرفة :2]

 تعرضها الدراسة على النحو التالي : 
 :]أ[ المعوقات المتعلقة بالموارد البشرية المعرفية 

ضعف الهيكؤ التنميمي بالجامعة لعدم ا تماله على إدارة للموارد البشرية  •
 المعرفية.

 ُندرة التبام الجامعة بالمعايير العالمية الختيار وتعيين ُعمال المعرفة. •

قلة االستعانة بأصحام المعرفة الضمنية في تحسين اإلنتاج العلمي  •
 ألعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت.

 
 
 

 عوقات المتعلقة بالثقافة التنظيمية :]ب[ الم
ضعف الثقافة التنميمية فيما يخص المشاركة وتبادل الخبرات المعرفية بين  •

 أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

 ضعف الثقافة التنميمية الخاصة بإتاحة المعرفة للجميع. •
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ضعف الثقافة التنميمية بالجامعة الخاصة بتسهيؤ مشاركة أعضاء هيئة  •
 في المؤتمرات والدورات والندوات حول المعرفة.التدريس 

 ]ج[ المعوقات المتعلقة بالشراكة المعرفية :
ضعف الشرادة المعرفية بين جامعة الكويت والجامعات الدولية في تبادل  •

 الخبرات البحثية.

ضعف تبادل اآلراء عبر قواعد البيانات المعرفية بجامعة الكويت بين  •
 أعضاء هيئة التدريس.

 كنولوجيا المعرفة :]د[ ت
ضعف البنية التكنولوجية المعرفية في توفير الشبكات العصبية الخبيرة في  •

 المعرفة.

 ُندرة توفير ُنمم المعلومات الخبيرة في المعرفة بالجامعة. •

قلة االستعانة بمجاالت الذكاء االصطناعي المعرفية المساعدة للباحثين في  •
 اإلنتاج العلمي.

 اآلليات المقترحة :
في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ، تقترح اآلليات التالية لتحسين  

اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت في ضوء متطلبات إدارة المعرفة 
 على النحو التالي :

 [ المقترحات الخاصة بالمحور األول اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس :1]
 راسة على النحو التالي :تعرضها الد 

 
 ]أ[ الهدف البحثي :

العمؤ على توفير ُمخصص مالي في ميبانية الجامعة ُيمنح لعضو هيئة  •
التدريس لحضور المؤتمرات العلمية في تخصصهم للتعرف على كؤ ما هو 

 جديد من معرفة في تخصصهم.
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وضع خطة بحثية في كؤ كلية نحو توجيه أهداف اإلنتاج العلمي لقضايا  •
أصيلة ُتضيف الجديد في مجالها البحثي ، والُبعد عن تكرار الموضوعات 
التي ال ُتضيف جديد، مع التبام أعضاء هيئة التدريس بهذه الخطة وأهدافها، 

 مع عدم هدر حق الباحث في الحرية البحثية.

وضع قائمة بأسماء أعضاء هيئة التدريس أصحام المعرفة الضمنية في كؤ  •
قواعد البيانات بالجامعة مع توفير وسائؤ االتصال  تخصص وإدراجها على

المختلفة الستعانة أعضاء هيئة التدريس بهم عند البدأ في اإلنتاج العلمي 
 واالستفادة من خبراتهم المعرفية في اإلنتاجية العلمية.

 ]ب[ تحسين اإلنتاجية :

ئة التدريس االلتبام بالمعايير العالمية في تقييم اإلنتاجية العلمية ألعضاء هي •
وعدم قبول البحوث الضعيفة، وذلن لحث أعضاء هيئة التدريس على زيادة 

 الدافعية نحو تحسين اإلنتاجية العلمية.

وضع كؤ كلية ُمخطط استراتيجي خاص بتحسين اإلنتاجية العلمية يلتبم به  •
أعضاء هيئة التدريس لتحسين اإلنتاجية وإلبام أعضاء هيئة التدريس على 

، وإحياء المشاريع البحثية الجماعية التي تقوم على الشرادة بين االلتبام به
أدثر من باحث لالستفادة من خبراتهم فيما بينهم في إنتاج علمي ُيضيف 

 جديد إلى تخصصهم، والحد من البحوث الفردية.

تفعيؤ الدورات التدريبية الستخدام قواعد البيانات المعرفية العالمية والمحلية،  •
ل الجامعة بشكؤ مجاني ألعضاء هيئة التدريس بجامعة وفتحها من خال

الكويت لُتسهؤ عليهم طرق االطالع واالستعانة بها عند البدأ في إنتاجهم 
 العلمي.

 [ المقترحات المتعلقة بالمحور الثاني متطلبات إدارة المعرفة :2]
 تعرضها الدراسة على النحو التالي : 

 ]أ[ الموارد البشرية المعرفية :
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اج إدارة للموارد البشرية المعرفية في الهيكؤ التنميمي بجامعة الكويت إدر  •
وربطها بجميع كليات وإدارات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين، 

 واإلداريين بشكؤ عام.

التبام جامعة الكويت بالمعايير العالمية في اختيار وتعيين ُعمال المعرفة  •
ة التي قد ُتؤثر في تحسين اإلنتاجية للوصول إلى أفضؤ النماذج المعرفي

العلمية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت في ضوء متطلبات إدارة 
 المعرفة.

إنشاء قاعدة بيانات خاصة بأصحام المعرفة الضمنية بها كؤ البيانات  •
الشخصية بهم وتخصصهم الدقيق وطرق التواصؤ معهم وإتاحتها على قواعد 

عة الكويت ليستعين بها أعضاء هيئة التدريس كؤ في البيانات المعرفية بجام
 تخصصه في تحسين اإلنتاجية العلمية بجامعة الكويت.

 ]ب[ الثقافة التنظيمية :
نشر ثقافة المشاركة وتبادل الخبرات المعرفية بين أعضاء هيئة التدريس من  •

ثية خالل الندوات والدورات التثقيفية في جامعة الكويت، وتفعيؤ األنشطة البح
بين الكليات واألقسام المختلفة لتسهيؤ التواصؤ البحثي بين جميع أعضاء 

 هيئة التدريس بالجامعة.

نشر الثقافة التنميمية في حق الجميع للمعرفة داخؤ جامعة الكويت من  •
خالل منشورات الحائط، وموقع الجامعة، ومواقع التواصؤ االجتماعي في 

ت والدورات التدريبية، والمؤتمرات العلمية، الكليات المختلفة بالجامعة، والندوا
وإتاحة قواعد البيانات المعرفية لجميع العاملين داخؤ الجامعة، وتسهيؤ 
الحصول على المعرفة بشكؤ ُمنمم ييسر عليهم الوصول إليها لالستفادة 

 منها في تحسين اإلنتاجية العلمية.

طالع على كؤ ما هو العمؤ على ترسيخ الثقافة التنميمية في المشاركة واإل •
جديد من خالل إتاحة الفرصة وتوفير الدعم المادي ألعضاء هيئة التدريس 
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لحضور المؤتمرات الدولية خارج الكويت، وحث أعضاء هيئة التدريس على 
ضرورة المشاركة في المؤتمرات الدولية عبر اإلنترنت، وتقديم تقارير دورية 

قة الجامعة أو على نفقتهم عن المؤتمرات التي قاموا بحضورها على نف
الخاصة، أو من خالل اإلنترنت، وما حصلوا عليه من استفادة معرفية 

 جديدة قد ُتفيد في تحسين اإلنتاجية العلمية بجامعة الكويت.

 ]ج[ الشراكة المعرفية :
تفعيؤ الشرادة المعرفية بين جامعة الكويت والجامعات الدولية في تبادل  •

ل تفويض بعض الصالحيات لكؤ كلية في وضع الخبرات البحثية من خال
مقترح للشرادة المعرفية مع الجامعات المتقدمة في مجالها وعقد الشرادات 
بينها وبين جامعة الكويت لالستفادة منها في تحسين اإلنتاجية العلمية 

 بالجامعة.

تعديؤ قواعد البيانات المعرفية في جامعة الكويت وما يسمح لهم بوضع  •
مية للنقاش وتبادل اآلراء بين أعضاء هيئة التدريس في قضايا منتديات عل

ُمحددة لالستفادة من المناقشات والخبرات المختلفة، والخروج بصي ة بحثية 
ُتسهم في إنتاج علمي جماعي يخدم الجامعة، باإلضافة إلى قدرة عضو 
ة هيئة التدريس بالجامعة على تنميم الندوات والمؤتمرات العلمية االفتراضي

وطرحها للجميع للمشاركة واالستفادة من االوراق العلمية الُمقدمة وطرحها 
للمناقشه والنقد اإليجابي للتعرف على القضايا والمشكالت والتحديات التي 
تواجه أعضاء هيئة التدريس والعمؤ على تذليلها لتحسين اإلنتاجية العلمية 

 ألعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت.
 ا المعرفة :]د[ تكنولوجي

توفير البنية التكنولوجية المعرفية المتنوعة مثؤ: الشبكات العصبية الخبيرة  •
في المعرفة والتي تتمثؤ في بناء  بكات عصبونية من عقد معرفية متصلة 
وكؤ اتصال بين هذه العقد يتبع مجموعة من القيم تدعى األوزان المعرفية 
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عنصر ومعالجته بناء على القيم التي ُتسهم في تحديد القيم الناتجة عن كؤ 
الداخلة لهذا العنصر، وهي ُتعد من النمم المعرفية التي تعتمد عليها العديد 

 من الجامعات المتقدمة ومرادب األبحاث العالمية في المعرفة.

توفير ُنمم المعلومات الخبيرة في المعرفة والتي تتمثؤ في البرامج المصممة  •
خبرات البشرية التي قد تفيد في اإلمداد ببعض لتنفيذ المهام الُمتعلقة بال

مستويات الخبرة في حالة عدم وجود الخبير البشري مع الفارق فيما تحويه 
 هذه النمم من كم هائؤ للبيانات.

السعي إلى االستعانة بمجاالت الذكاء االصطناعي المعرفية الخاصة  •
اة والتحليؤ وتخبين بمساعدة الباحثين في اإلنتاج العلمي والقادرة على المحاد

 البيانات والنتائج المعرفية.
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