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Abstract: 

This study aims to identify the extent of practicing  both male and female  teachers of secondary 

schools in Dawadmi province the knowledge management processes and whether there was a 

statistically significant relationship between the study variable due to the sex variable .The  sample of 

study consisted of 105 males and females  teachers and study tools included a scale for knowledge 

management processes  Prepared by the researcher, the study results indicated that the degree of the 

practice of male and female teachers in secondary schools for knowledge management processes body 

was weak, with an average (2.08), and a standard deviation (0.66) .The results also indicate that the 

more knowledge management practice was the process (knowledge store) where it came first among 

knowledge management processes in terms of the degree of practice with an average (2.51) and a 

standard deviation (0.84) and moderately exercise, while the rest of the processes of knowledge 

management was arranged in terms of the degree of practice are as follows: 

- Diagnosis of knowledge in the second place where the a average (2.23) and a standard deviation 

(0.80) with a weak degree of practice. 

- The acquisition of knowledge and generation in third place with a mean (2.10) and a standard 

deviation (0.71) with a weak degree of practice. 

- The distribution of knowledge and development  in fourth place with a mean (2) and a standard 

deviation (0.75) with a weak degree of practice. 

- Application of knowledge in fifth place with a mean (1.92) and a standard deviation (0.73) with a 

weak degree of practice. 

The study found that there were no statistically significant differences at the level (0.05) in the 

study sample due to the variable type responses. 

 الملخص
تهــدف هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى درجــة ممارســة معلمــي ومعلمــات المــدارس الثانويــة فــي محافظــة الــدوادمي لعمليــات إدارة 
المعرفــة، ومــا إذا كــان هنــاك عالقــة ذات داللــة إحصــائية بــين اســتجابات عينــة الدراســة ُتعــزى لمتغيــر النــوع، وتكونــت عينــة الدراســة مــن 

اشــتملت أدوات الدراســة علــى مقيــاس لعمليــات إدارة المعرفــة مــن إعــداد الباحــث، وأشــارت نتــائج الدراســة إلــى أن ( معلمــًا ومعلمــة، و 105)
درجـــة ممارســـة معلمـــي ومعلمـــات المـــدارس الثانويـــة فـــي محافظـــة الـــدوادمي لعمليـــات إدارة المعرفـــة كانـــت ضـــعيفة، حيـــث بلـــغ المتوســـط 

ما تشير النتائج إلى أن أكثر عمليـات إدارة المعرفـة ممارسـة كانـت عمليـة )تخـزين ( ك0.66(، وبانحراف معياري )2.08الحسابي الكلي )
( وانحـراف 2.51المعرفة( حيث جاءت المرتبة األولـى بـين عمليـات إدارة المعرفـة مـن حيـث درجـة الممارسـة، إذ بلـغ المتوسـط الحسـابي )

 ة فكان ترتيبها من حيث درجة الممارسة على النحو التالي:( وبدرجة ممارسة متوسطة، أما بقية عمليات إدارة المعرف0.84معياري )
 ( وبدرجة ممارسة ضعيفة.0.80( وانحراف معياري )2.23تشخيص المعرفة في المرتبة الثانية حيث بلغ المتوسط الحسابي ) -
 رسة ضعيفة.( وبدرجة مما0.71( وانحراف معياري )2.10اكتساب المعرفة وتوليدها في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي ) -
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 ( وبدرجة ممارسة ضعيفة.0.75( وانحراف معياري )2توزيع المعرفة وتطويرها في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي ) -

 ( وبدرجة ممارسة ضعيفة.0.73( وانحراف معياري )1.92تطبيق المعرفة في المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي ) -

( لـدى اسـتجابات عينـة الدراسـة ُتعـزى لمتغيـر 0.05حصـائية عنـد مسـتوى )وتوصلت الدراسة إلـى أنـه ال توجـد فـروق ذات داللـة إ
 النوع.

 مقدمة: ال
 يعيش العالم اليوم في عالم المعرفة، الذي يجب أن تتسلح به كل المؤسسات التعليمية في قطاعيها العام والعالي.

( أن 56، 2008بيــرًا وهــذا مــا يؤكــده )الزيــادات، إن تحقيــق النجــاح والميــزة التنافســية ألي منظمــة يعتمــد علــى المعرفــة اعتمــادًا ك
المعرفــة تمثــل المصــدر األكثــر أهميــة فــي بنــاء الميــزة التنافســية للمنظمــات، بــل إنهــا العامــل األقــوى تــأثيرًا وســيطرة فــي نجــاح المنظمــة أو 

 فشلها.
رفة تعد أحد مـدخالت التحسـين والتطـوير إن التطور والتغيير أمر في غاية األهمية ألي منظمة في هذا العصر؛ لذا فإن إدارة المع -

أصـبحت مـن  (Knowledge Management) ة( إلـى أن إدارة المعرفـ18، 2004والتغيير في المنظمة، حيث يشير )محجـوب،
أهم مدخالت التطوير والتغيير في عصرنا الحالي، حيث استطاعت إحداث نقلة نوعية في مستوى أداء مختلف المؤسسات خاصـة 

ربويـة، فهنـاك نــوع مـن التـرابط واالنســجام بـين إدارة المعرفـة وأنشــطة وفعاليـات المؤسسـات التعليميــة، حيـث يوجـد قــدر المؤسسـات الت
 من التطابق بين المفهوم العملياتي للمعرفة وآليات وأنشطة وفعاليات المؤسسة التعليمية بصفتها منظمات معرفية.

من األهمية بمكان توظيفه في المؤسسات التعليميـة وغيرهـا بهـدف االرتقـاء والتقـدم  إن إدارة المعرفة تعد مدخاًل إداريا حديثًا، أصبح -
( أن إدارة المعرفـة تعـد مـن األسـاليب الحديثـة 1، 2010بالمؤسسة والوصول بها إلى مسـتوى عـال مـن اإلنتاجيـة ويـرى )الشـهراني، 

خــالل تخطــيط وتنظــيم وتنســيق المعرفــة، واألصــول  فــي اإلدارة، وأصــبحت عــاماًل مــؤثرًا فــي نجــاح المنظمــات وتميزهــا، وذلــك مــن
المرتبطــة بــرأس المــال الفكــري باعتبــاره أســلوبًا إداريــًا يقــوم علــى أســاس بنــاء قاعــدة معرفيــة لــدى المنظمــة، وذلــك مــن خــالل تحويــل 

جــزاء علــى المســتويات المعلومــات والخبــرات التــي تمتلكهــا المؤسســة والعــاملون بهــا إلــى صــيغة رقميــة قابلــة للتخــزين والنقــل بــين األ
 اإلدارية كافة بكل سهولة، ثم توظيف هذه المعرفة واالستفادة منها بأقصى ما يمكن من الكفاءة والفاعلية.

 مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
 تتمثل مشكلة الدراسة في "ما درجة ممارسـة معلمـي ومعلمـات المـدارس الثانويـة فـي محافظـة الـدوادمي بالمملكـة العربيـة السـعودية

 لعمليات إدارة المعرفة"؟.
 ويتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:

 ما درجة ممارسة معلمي ومعلمات المدارس الثانوية في محافظة الدوادمي لعمليات إدارة المعرفة؟. (1
 هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة لدى الجنسين؟. (2

 أهداف الدراسة: 
 لتعرف على درجة ممارسة معلمي ومعلمات المدارس الثانوية في محافظة الدوادمي لعمليات إدارة المعرفة.ا (1
 التعرف على ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات عينة الدراسة لدى الجنسين. (2

 أهمية الدراسة: 
معرفـــــة هـــــي إحـــــدى المـــــداخل اإلداريـــــة الحديثـــــة، حيـــــث يـــــرى تعتبـــــر الدراســـــة الحاليـــــة مـــــن األهميـــــة بمكـــــان باعتبـــــار أن إدارة ال

( أن إدارة المعرفــة مـــن المــداخل األساســـية التــي أبرزتهــا األدبيـــات الحديثــة، التـــي تــؤثر بشــكل مباشـــر فــي فعاليـــة 20، 1431)اللحيــاني،
 م.المؤسسات، وكفاءة أعضائها في التعامل مع ما يعترضهم من مواقف يومية حتى يستطيعوا خلق مستقبله
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، 2007إن إدارة المعرفة تعد أحد الحلول التي يمكن من خاللهـا مواجهـة التحـديات المعاصـرة، حيـث يشـير )البـبالوي وحسـين،  -
( أن إدارة المعرفة  أصبحت أحد الحلول الجيدة للتحديات التي تواجهها المنظمات المعاصرة؛ وذلك ألن المعرفـة والمعلومـات 6

لمؤسسـات التـي ينبغـي أن تـتعلم كيفيـة اسـتثمار هـذا الرصـيد المعرفـي بطـرق جديـدة، ومـن ثـم أصول رئيسة ال غنى عنها لهـذه ا
 مشاركة هذه المعرفة داخليا بكفاءة، وتعلم كيفية نقلها بسرعة للظروف الخارجية من أجل التنافس وتحقيق التميز.

ماتهـا يحسـنون اسـتخدام هـذا المـدخل اإلداري المهـم إن إدارة المعرفة وعملياتها من قبل منسـوبي التعلـيم العـام يجعـل معلميهـا ومعل
 في التعامل مع المعرفة، ومما سبق تتجلى أهمية هذا البحث.

 حدود الدراسة: 
تقتصر هذه الدراسـة علـى معرفـة درجـة ممارسـة معلمـي ومعلمـات المـدارس الثانويـة فـي محافظـة الـدوادمي لعمليـات  الحدود الموضوعية:

 إدارة المعرفة.
 هـ.1437/1438زمانية:  تم تطبيق هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي األول من العام الدراسي الحدود ال

 تقتصر الدراسة على المدارس الثانوية )بنين وبنات( حكومية وأهلية داخل مدينة الدوادمي. الحدود المكانية:
 مصطلحات الدراسة: 

من المعلومات التـي تكونـت لـدى اإلنسـان ويسـتخدمها فـي مجـاالت  ( بأنها"مزيج66، 1434المعرفة: يعرفها ) آل ناجي، محمد، 
 حياته المختلفة".
جــــــــراءات تقــــــــود األفعــــــــال والقــــــــرارات"، ويشــــــــير  (Alter,2002,70)ويعرفهـــــــا  بأنهــــــــا "مــــــــزيج مــــــــن مواهــــــــب وأفكــــــــار وقواعــــــــد وا 

(Tiwana,2000,68بـأن المعرفــة هـي "المعلومــات الفاعلـة المفيــدة بالصـيغة الســليمة والوقـت ا ) لمناســب وفـي المكــان المناسـب لصــناعة
 القرار".

ويرى الباحث أن المعرفة هي كم هائل من المعلومات، واألفكار، والخبرات، والتوقعات، التي تكون لدى العقل البشري، أو ما هو 
 موجود في مصادر أخرى.

 إدارة المعرفة: 
طــوير، وتنظــيم األصــول المعرفيــة للمنظمــة وتخزينهــا ( بأنهــا "عمليــة جمــع، وتوثيــق، وتصــنيف، وت168، 2009يــرى )القحطــاني،

أن إدارة المعرفـــة هي"انضـــباط  (KPMG,2000,75)بشـــكل يســـهل اســـتخدامها فـــي تيســـير أعمالهـــا واتخـــاذ القـــرارات فيهـــا الحقـــا" ويشـــير 
ظمــة الســتعمال المعرفــة الكفايــات المبنيــة علــى أســاس المعرفــة ومــن ثــم خــزن ونشــر تلــك المعرفــة خــالل العمــل، وهــي أيضــًا المحاولــة المن

 ضمن المنظمة لتحسين األداء".
عــرف إدارة المعرفــة بأنهــا "الممارســات والتكنولوجيــات التــي تســهل التوليــد والتبــادل  Capshaw( أن 23، 2005ويــذكر حجــازي )

 الكفء للمعرفة على مستوى المنظمة"
مل المنظمــة مـــن خاللهـــا ذكاءهــا الجمعـــي إلنجـــاز بـــأن "إدارة المعرفــة هـــي الوســـيلة التــي تســـتع (Barquin,2001.138)ويشــير 

 أهدافها اإلستراتيجية".
فيـرى بأنهـا طريقـة جديـدة للتفكيـر حـول تنظـيم ومشـاركة الـذكاء الجمعـي والمـوارد اإلبداعيـة، وأنهـا تشـير  (Daft,2001,257)أما 

تاحة رأس المال الفكري للمنظمة وتعزيز ثقاف  ة التعلم المستمر ومشاركة المعرفة"إلى الجهود النظامية إليجاد وتنظيم وا 
ويــرى الباحـــث أن إدارة المعرفـــة تعنـــي فـــن االســـتفادة مـــن المخـــزون المعرفــي فـــي عقـــول البشـــر، أو مـــا هـــو مخـــزون فـــي األجهـــزة 

 الحاسوبية)قواعد البيانات(، واستثمار هذا المخزون بطريقة تؤدي إلى مستوى أداء متميز للمؤسسة.
( بأنهــا "مجموعــة مــن العمليــات التــي يــتم القيــام بهــا فــي إدارة المعرفــة، وتتمثــل فــي 96، 2008، دشــير)عبو عمليــات إدارة المعرفــة: ي -

 استقطاب أو االستحواذ على المعرفة، إنشاء أو توليد المعرفة، تقاسمها وتوزيعها".
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 عمليات إدارة المعرفة

 تطبيق المعرفة

 وتطويرها المعرفةتوزيع 

 تخزين المعرفة 

 يدهاإكتساب المعرفة وتول

 تشخيص المعرفة

تشــخيص المعرفــة، ثــم اكتســابها، ثــم ( فيــرى أن أكثــر عمليــات إدارة المعرفــة إشــارة عنــد البــاحثين هــي "2006،66أمــا )العلــي وآخــرون، 
توليـــدها، ثـــم تخزينهـــا، ثـــم تطويرهـــا وتوزيعهـــا وأخيـــرًا تطبيقهـــا"، ويـــرى الباحـــث أن عمليـــات إدارة المعرفـــة هـــي خمـــس عمليـــات تبـــدأ مـــن 

 التشخيص وتنتهي بالتطبيق ويمكن بناؤها على النحو التالي:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:
 طار النظريأواًل: اإل

 مفهوم المعرفة: 
( أن المعرفـــة قاعـــدة ارتكـــاز مهمـــة لتنميـــة اإلنســـانية كونهـــا وســـيلة لتوســـيع خيـــارات البشـــر وتنميـــة 124، 2008يـــرى )الربيعـــي، 

 مقدراتهم واالرتقاء بحالتهم، ومن ثم فهي طريق آمن لبناء المجتمعات المزدهرة في القرن الحادي والعشرين.
( إلى أن المعرفة هي "ذلك الرصيد الذي تم تكوينه من حصيلة البحث العلمي والتفكير والدراسات 128، 2002ويشير )المغربي،

 الميدانية وتطوير المشروعات االبتكارية، وغيرها من أشكال اإلنتاج الفكري لإلنسان عبر الزمان ".
ســتخدام واســتثمار المعلومــات مــن صــناع ( فيــرى أن المعرفــة "هــي حصــيلة نهائيــة ومهمــة ال113، 2006أمــا )العلــي وآخــرون، 
 القرار والمستخدمين اآلخرين".

 إدارة المعرفة: 
( بأنهـا تلـك اإلدارة التـي تعمـل علـى التعـرف 2008،26تطرق عدد من الباحثين إلى تعريـف إدارة المعرفـة حيـث عرفهـا )األكلبـي،

يجـاد المعرفـة الظـاهرة على ما لدى األفراد )سواء موظفين، مستشارين، أو مستفيدين( من معارف  كاملة في عقولهم وأذهـانهم، أو جمـع وا 
في السجالت والوثائق، وتنظيمها بطريقة تسهل استخدامها والمشاركة فيها بين منسـوبي المؤسسـة بمـا يحقـق رفـع مسـتوى األداء و إنجـاح 

 العمل بأفضل األساليب وأقل التكاليف الممكنة.
نظمة الستقطاب المعرفـة وخزنهـا، ونشـرها، وتوليـدها، وتطبيقهـا، بصـيغ تداؤبيـة لتعزيـز ( بأنها عملية م2013،66ويرى )الجنابي،

 التعلم واإلبداع، وتحسين األداء واتخاذ القرار.
( فيشير إلـى أن مفهـوم إدارة المعرفـة عمليـة يـتم بموجبهـا تجميـع واسـتخدام الخبـرات المتراكمـة مـن أي 58، 2008أما )الزيادات، 
ســـواء كـــان فـــي الوثـــائق أو قواعـــد البيانـــات، أو فـــي عقـــول العـــاملين، إلضـــافة القيمـــة للمنظمـــة مـــن خـــالل االبتكـــار مكـــان فـــي األعمـــال، 

 والتطبيق وتكامل المعرفة في طرق غير مسبوقة.
 
 



 م2017/ نيسان           جامعة بابل /األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية كلية التربية  مجلة        32العدد/

44 

 عمليات إدارة المعرفة: 
ومـنهم مــن جعلهــا علــى لـم يتفــق الكتــاب والبـاحثون علــى عــدد محـدد لعمليــات إدارة المعرفــة فمـنهم مــن جعلهــا علـى خمــس مراحــل 

 ست مراحل ومنهم من جعلها أكثر من ذلك، وسوف نقدم بعضًا من التقسيمات التي أعدها بعض الباحثين والكتاب:
 الذي يتكون من خمس مراحل هي:  (Wiig, 2000)نموذج  -
 العلمي واإلبداع واالبتكار لغرض الوصول إلى المعرفة. ثإعداد المعرفة: يتم من خالل البح -1
 اكتساب المعرفة: يحصل في هذه المرحلة السيطرة على المعرفة واكتسابها وتخزينها لغرض استخدامها. -2
تنقيــة المعرفــة: يــتم تنظــيم المعرفــة وتحويلهــا إلــى أشــكال مفيــدة للمنظمــة، وهنــا قــد تحــول المعرفــة إلــى مــواد مكتوبــة لتحقيــق المنفعــة  -3

 للمنظمة.
يـع ونشـر المعرفـة علـى األطـراف ذات العالقـة حتـى تصـل إلـى كـل نقطـة مـن نقـاط العمـل مـن خـالل توزيع المعرفـة ونشـرها: يـتم توز  -4

 التعلم والتعليم والبرامج التدريبية ووسائل النشر المتاحة.
التــي  الرفــع المعرفــي: بعــد تبنــي المنظمــة للمعرفــة، ووظيفتهــا كمحصــلة للمراحــل األربــع الســابقة، تبــدأ المنظمــة بعمليــة الرفــع المعرفــي -5

 تنعكس على تحسين العمليات والسلوك وتحقق عمليات التعلم، وتزيد من عمليات اإلبداع واالبتكار.  
 ( أن عمليات إدارة المعرفة يمكن تصنيفها على النحو التالي: 94، 2005ويرى )الكبيسي، 

نتائجها معرفة ما نوع المعرفة المتوافرة، ويتم تشخيص المعرفة: العملية التي تشير إلى وضع سياسات وبرامج العمليات األخرى فمن  -1
 تحديد الفجوة من خالل مقارنتها بالمطلوب، وهذه العملية تهدف إلى اكتشاف المعرفة، وتحديد األشخاص الحاملين لها ومواقعهم.

داعمــة لتوليــد رأس مــال توليــد المعرفــة: أي اإلبــداع المعرفــي الــذي يمكــن تحقيقــه مــن خــالل مشــاركة فــرق العمــل وجماعــات العمــل ال -2
يجاد الحلول بطريقة ابتكارية.  معرفي جديد في ممارسات جديدة تسهم في تحديد المشكالت وا 

خــزن المعرفــة: وتشــمل االحتفــاظ واإلدامــة والبحــث والوصــول و االســترجاع ومكــان التخــزين، وتؤكــد هــذه العمليــة علــى أهميــة الــذاكرة  -3
 التنظيمية.

اســتخدام قنــوات متعــددة لتوزيــع المعرفــة، ويــتم توزيــع المعرفــة الصــريحة بطريقــة ســهلة مــن خــالل اســتخدام توزيــع المعرفــة: تتضــمن  -4
 األدوات اإللكترونية، لكن الصعوبة تكمن في توزيع المعرفة الضمنية الموجودة في عقول األفراد وخبراتهم.

عــادة االســتعمال باإلضــافة إلــى تطبيــق المعرفــة: تعتبــر هــذه العمليــة هــي الهــدف والغايــة مــن إدارة المع -5 رفــة وتعبــر عــن االســتعمال وا 
 التطبيق.
يتـألف مـن سـت مراحـل تغطـي عمليـات المعرفـة وهـي: )  ةفقد اقترح مدخل لعمليات إدارة المعرفـ (marquardt,2002:26)أما 

 االكتساب، التوليد، الخزن، استخراج المعلومات وتحليلها، النقل والنشر، التطبيق والمصادقة(
 (، أن عمليات إدارة المعرفة يمكن تحديدها في المراحل التالية: 2010( ، )عودة، 2010يرى كل من )بدر، و 

 تنظيم المعرفة، توليد المعرفة، التشارك في المعرفة، تطبيق المعرفة.
 ثانيا: الدراسات السابقة: 

 ات غزة في ضوء مفهوم إدارة المعرفة" ( بعنوان "تطوير مهارات مديري المدارس الثانوية بمحافظ2010دراسة بدر) -1
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في محافظـات غـزة لمهـارات إدارة المعرفـة مـن وجهـة 

مـدارس الثانويـة ( مـديرًا مـن مـدراء ال129نظرهم، وقد تـم توزيـع اسـتبانة باسـتخدام أسـلوب المسـح الشـامل لمجتمـع الدراسـة البـالغ عـددهم )
 %( وقد توصلت الدراسات إلى عدد من النتائج أهمها: 96( أي بنسبة )125م، وكان عدد المستجيبين )2009/2010بقطاع غزة لعام 

 ( 79أن درجة ممارسة مديري المدارس في الثانوية لمهارات إدارة المعرفة كانت عالية بنسبة.)% 
  (.76.74المعرفة كانت عالية ، حيث بلغت نسبتها )درجة ممارسة مديري المدارس لمهارات توليد% 
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 ( 78.97درجة ممارسة مديري المدارس الثانوي لمهارات التشارك بالمعرفة كانت عالية حيث بلغت نسبتها.)% 

 ( 77.98درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية لمهارات تنظيم وتخزين المعرفة كانت عالية حيث بلغت نسبتها.)% 

  (.82.31مديري المدارس الثانوية لمهارات تطبيق المعرفة كانت عالية حيث بلغت نسبتها )درجة ممارسة% 

 ـــرات )الجـــنس ـــة تعـــزى لمتغي ـــة لمهـــارات إدارة المعرف ـــة إحصـــائية لممارســـة مـــديري المـــدارس الثانوي  -عـــدم وجـــود فـــروق ذات دالل
 سنوات الخدمة(. –التخصص 

ج إلدارة المعرفة في النظام التعليمي األردني في ظل توجهاته نحـو التعلـيم المبنـي علـى (: بعنوان "نحو أنموذ2009دراسة الخوالدة ) -2
أنمــوذج مقتــرح إلدارة المعرفــة فــي النظــام التعليمــي األردنــي فــي ظــل توجهاتــه نحــو  ماقتصــاد المعرفــة"، هــدفت هــذه الدراســة إلــى تقــدي

إدارة المعرفة كـان بدرجـة متوسـطة وتكـون األنمـوذج المقتـرح مـن سـتة التعليم المبني على اقتصاد المعرفة، وأوضحت النتائج أن واقع 
عناصـــر هـــي تشــــخيص المعرفـــة، وتحديـــد أهــــدافها وتوليـــدها، وميزتها،وتوزيعهـــا، وتطبيقهــــا، مـــع اســـتثمار )البعــــد التقنـــي فـــي جميــــع 

 العناصر. 
مــــن وجهـــة نظــــر مــــديري اإلدارات والمشــــرفات ( بعنــــوان "إدارة المعرفـــة، أهميتهــــا ومــــدى تطبيـــق عملياتهــــا 2008( دراســـة طاشــــكندي )3

 اإلداريات بإدارة التربية والتعليم بمدينة مكة المكرمة".
هــدفت هــذه الدراســة إلــى توضــيح أهميــة توظيــف إدارة المعرفــة فــي إدارة التربيــة والتعلــيم فــي مكــة المكرمــة وجــده، وبيــان أثرهــا فــي 

ك مـــن أفـــراد ومجتمـــع الدراســـة ألهميـــة إدارة المعرفـــة وتوظيفهـــا فـــي إدارة التربيـــة التطـــوير التربـــوي، وتوصـــلت الدراســـة إلـــى أنـــه هنـــاك إدرا
 والتعليم.

( بعنوان "متطلبات التحول التربوي فـي مـدارس المسـتقبل الثانويـة بالمملكـة العربيـة السـعودية فـي ضـوء تحـديات 2009( دراسة القرني )4
قتـرح ألهــم التحــوالت التربويــة فـي مــدارس المســتقبل الثانويــة بالمملكــة المعرفـة : تصــور مقتــرح". هــدفت الدراسـة إلــى صــياغة تصــور م

العربيــة الســعودية التــي يتطلبهــا عصــر المعرفــة، مــع وضــع آليــات مقترحــة للتنفيــذ، وقــد اســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي التحليلــي ، 
ت التربيــة فــي ثمــاني جامعــات فــي المملكــة )أعضــاء هيئــة التــدريس( بكليــا نوطبــق الدراســة علــى عينــة عشــوائية ممثلــة مــن األكــاديميي

( خبيرًا أكاديميا، وعينة  قصـدية مـن مـديري ونـواب 16% من مجتمع الدراسة، والبالغ عددهم )15العربية السعودية يمثلون أكثر من 
 تربويًا( وتوصلت الدراسة إلى: 84اإلدارات العامة والبالغ عددهم )

 % .89.2)دمج التقنية في التعليم( حيث حصلت على درجة عالية النسبة  E-Schoolالتحول نحو المدرسة اإللكترونية  -
 % .86.6التحول نحو التعليم واإلنتاج واالبتكار حيث حصلت على درجة أهمية عالية بنسبة  -
 % .87.6التحول نحو المدرسة المجتمعية لبناء مجتمع المعرفة، حيث حصلت على درجة عالية بنسبة  -
 %.86.6لتعليم للعمل )توظيف المعرفة لمواءمة سوق العمل(، حيث حصلت على درجة عالية بنسبة التحول نحو ا -
 م( بعنوان "إدارة المعرفة كمدخل لتطوير اإلدارة التعليمية للبنات بمحافظة جدة".2008( دراسة الغامدي )5

ن اإلدارات ورئيسـات األقسـام وكـل مـن لهـا هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مـدى أهميـة إدارة المعرفـة مـن وجهـة نظـر كـل مـ
ــــي، وصــــممت اســــتبانة لجمــــع  ــــم اســــتخدام المــــنهج الوصــــفي التحليل عالقــــة بتطبيــــق إدارة المعرفــــة فــــي اإلدارات التعليميــــة وتطويرهــــا، وت

 ( فردًا، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: 140المعلومات، طبقت على عينة مكونة من )
رة عمليــات المعرفــة لتطــوير أســاليب اإلدارة التعليميــة للبنــات بمدينــة جــدة حظيــت باهتمــام ضــعيف، وأن درجــة أن درجــة أهميــة إدا

 توافر عمليات إدارة المعرفة كانت ضعيفة.
( بعنــوان" تعــرتف اتجاهــات المــديرين نحــو تطبيــق إدارة المعرفــة وبرامجهــا فــي المؤسســات العامــة فــي األردن" 2008( دراســة المــومني)6

صلت الدراسة إلى عدة نتائج مـن أهمهـا: أن هنـاك اتجاهـًا إيجابيـًا وبمسـتوى فـوق المتوسـط لـدى القـائمين علـى المؤسسـات العامـة وتو 
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فـي األردن تجــاه تطبيــق إدارة المعرفــة وبرامجهــا، وأن مســتوى الــوعي واإلدراك لمفهـوم إدارة المعرفــة كــان فــوق المتوســط ويســاعد علــى 
 األخذ بإدارة المعرفة.

( بعنــوان " رصــد وتحليــل مــدى ممارســة نشــاطات إدارة المعرفــة فــي وزارة التربيــة والتعلــيم فــي المملكــة األردنيــة 2006دراســة الخليلــي) (7
الهاشـمية" وتوصـلت الدراسـة إلـى أن درجـة ممارســة معظـم نشـاطات إدارة المعرفـة كانـت بدرجــة عاليـة باسـتثناء نشـاط تخـزين المعرفــة 

 وسطة.حيث كان يمارس بدرجة مت
مكانية تطبيقها في الجامعات السعودية، دراسة تطبيقية على جامعة أم القرى" وهدفت 2008( دراسة العتيبي )8 ( بعنوان" إدارة المعرفة وا 

إلى تحديد أهم عمليات إدارة المعرفة والممارسات التي تؤدي إلى تفعيلها وأوضحت النتـائج إلـى أن تـداول إدارة المعرفـة ال يـتم بشـكل 
 ف وأن الجامعة ال تعطي األولوية إلدارة المعرفة.مكث

( بعنــوان" بنــاء أنمــوذج إلدارة المعرفــة" حيــث هــدفت هــذه الدراســة إلــى فحــص واقــع إدارة المعرفــة بمؤسســات 2008( دراســة المطــاعني)9
شـارت نتــائج الدراسـة إلــى أن التعلـيم العـالي فــي سـلطنة عمــان ومـن ثــم بنـاء أنمــوذج لهـذه المؤسســات فـي كيفيــة إدارة المعرفـة فيهــا، وأ

ــيم العــالي بســلطنة عمــان كانــت متوســطة فــي جميــع عمليــات إدارة المعرفــة التــي شــملتها  درجــة تطبيــق إدارة المعرفــة بمؤسســات التعل
 الدراسة.

 التعليق عل  الدراسات السابقة:
)مــديرو المـــدارس فــي المراحـــل يلحــظ مــن خـــالل اســتعراض الدراســات الســـابقة أن بعــض الدراســـات كانــت درجــة ممارســـة العينــة 

( حيث توصـلت أن درجـة 2006( وكذلك دراسة الخليلي )2010% كما في دراسة بدر )79الثانوية( لمهارات إدارة المعرفة عالية بنسبة 
يــًا ( التــي توصــلت إلــى أن هنــاك اتجاهــًا إيجاب2008ممارســة معظــم نشــاطات إدارة المعرفــة كانــت بدرجــة عاليــة، وكلــك دراســة المــومني )

وبمستوى فوق المتوسط لدى القائمين على المؤسسات العامة في األردن تجاه تطبيق إدارة المعرفة وبرامجها، وتوصلت دراسـة طاشـكندي 
 ( إلى أن هناك إدراك من أفراد مجتمع الدراسة ألهمية إدارة المعرفة وتوظيفها في إدارة التربية والتعليم.2008)

( 2009رى إلـى أن واقـع ممارسـات إدارة المعرفـة كـان بدرجـة متوسـطة كمـا فـي دراسـة الخوالـدة )بينما تشير بعض الدراسات األخ
 (.2008ودراسة المطاعني )

مكانيــة التطبيــق وكانــت النتــائج: أن درجــة أهميــة إدارة عمليــات المعرفــة  وهنــاك بعــض الدراســات تناولــت درجــة أهميــة المعرفــة، وا 
( التــي 2008( ودراسـة العتيبـي )2008ات ضـعيفة، وكــذلك درجـة التـوافر كمــا فـي دراسـة الغامــدي )لتطـوير أسـاليب اإلدارة التعليميــة للبنـ

وتـأتي الدراسـة الحاليـة للتعـرف  تشير نتائجها إلى تداول إدارة المعرفة ال يتم بشكل مكثف وأن الجامعة ال تعطـي األولويـة إلدارة المعرفـة.
لمــدارس الثانويــة فــي محافظــة الــدوادمي لعمليــات إدارة المعرفــة، وكــان للدراســات علــى درجــة ممارســة أعضــاء وعضــوات هيئــة التــدريس با

 السابقة دور إيجابي في إفادة الباحث في موضوع الدراسة الحالية وأداتها والمعالجة اإلحصائية لها.
 الطريقة واإلجراءات:

( بأنـه "المـنهج الـذي يسـعى إلـى جمـع 178، ص1427استخدم الباحـث المـنهج الوصـفي الـذي يعرفـه عـدس)العنزي، ( منهج الدراسة: 1
البيانـات إمـا الختبــار صـحة الفرضــيات التـي تصــف الوضـع الحــالي للفـرد موضــوع الدراسـة، أو اإلجابــة عـن األســئلة المتصـلة بــذلك( 

الثانويـة وهذا المنهج مناسـب للتعـرف علـى درجـة ممارسـة عمليـات إدارة المعرفـة لـدى أعضـاء وعضـوات هيئـة التـدريس فـي المـدارس 
 بمحافظة الدوادمي في المملكة العربية السعودية.

تكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع معلمــي ومعلمــات المــدارس الثانويــة داخــل محافظــة الــدوادمي وعــددهم  مجتمــع الدراســة وعينتهــا: (2
، وتـم توزيـع مقيـاس الدراسـة هـ1437/1438( معلمة. وفقا لإلحصائيات المنشورة للعام الدراسي 326( معلمًا، و)209( منهم )535)

(معلمــًا 105علــيهم جميعــًا بشــكل إلكترونــي، أمــا عينــة الدراســة فقــد تمثلــت فــي عــدد األعضــاء الــذين أجــابوا علــى المقيــاس وعــددهم )
 %( من مجتمع الدراسة، وهي نسبة مقبولة في البحوث الوصفية.20ومعلمة، وبذلك يمكن القول أن عينة الدراسة تمثل )
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قـــام الباحـــث بإعــداد مقيـــاس للتعـــرف علـــى درجـــة ممارســـة معلمــي ومعلمـــات المـــدارس الثانويـــة فـــي محافظـــة الـــدوادمي  راســـة:( أداة الد3
( عبـارة 22لعمليات إدارة المعرفة من خالل الرجوع إلى الكتب والدراسات السابقة التي تطرقت لهذا الجانـب، واشـتمل المقيـاس علـى )

اب المعرفة، تخزين المعرفة، توزيع المعرفة وتطويرها، تطبيق المعرفة(، واستخدم الباحث على خمسة محاور)تشخيص المعرفة، اكتس
(، موافــــق بدرجــــة 3(، موافــــق بدرجــــة متوســــطة )2(، موافــــق بدرجــــة كبيــــرة)1مقيــــاس ليكــــرت الخماســــي  موافــــق بدرجــــة كبيــــرة جــــدًا )

 ([.5(، موافق بدرجة ضعيفة جدًا)4ضعيفة)
 تحليل الدراسة:
 تم حساب صدق االتساق الداخلي لألداة كما هو موضح بالجداول التالية: سة:صدق أداة الدرا

 معامالت ارتباط بيرسون لعبارات محور تشخيص المعرفة بالدرجة الكلية للمحور/ (1) جدول
 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة

1 0.851** 

2 0.875** 

3 0.878** 

4 0.859** 

 فأقل 0.01ى الداللة تعني أنه دال عند مستو    **
 معامالت ارتباط بيرسون لعبارات محور اكتساب المعرفة وتوليدها بالدرجة الكلية للمحور/ (2)جدول

 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة

1 0.749** 

2 0.701** 

3 0.779** 

4 0.731** 

5 0.774** 

6 0.669** 

 لفأق 0.01تعني أنه دال عند مستوى الداللة    **
 معامالت ارتباط بيرسون لعبارات محور تخزين المعرفة بالدرجة الكلية للمحور/ (3)جدول 

 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة

1 0.828** 

2 0.856** 

3 0.825** 

4 0.839** 

 فأقل 0.01تعني أنه دال عند مستوى الداللة    **
 زيع المعرفة وتطورها بالدرجة الكلية للمحورمعامالت ارتباط بيرسون لعبارات محور تو / (4)جدول 

 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة

1 0.798** 

2 0.851** 

3 0.879** 

4 0.773** 

 فأقل 0.01تعني أنه دال عند مستوى الداللة    **
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 معامالت ارتباط بيرسون لعبارات محور تطبيق المعرفة بالدرجة الكلية للمحور/ (5)جدول 
 معامل االرتباط بالمحور بارةرقم الع

1 0.857** 

2 0.846** 

3 0.886** 

4 0.842** 

 فأقل 0.01تعني أنه دال عند مستوى الداللة    **
يتضح من الجداول السابقة أن قيم معامل ارتباط  كل عبارة من العبارات مع محاورها موجبة ودالة إحصائيا عند مستوى داللة 

 صدق اتساقها مع محاورها.( فأقل مما يدل على 0.01)
 :لقياس مدى ثبات االستبانة، استخدم الباحث معادلة ألفا كرونباخ كما هو موضح بالجدول التالي: ثبات أداة الدراسة

 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة/ (6جدول )
 ثبات المحور عدد العبارات محاور االستبانة

 0.888 4 تشخيص المعرفة

 0.822 6 المعرفة وتوليدهااكتساب 

 0.852 4 تخزين المعرفة

 0.842 4 توزيع المعرفة وتطورها

 0.879 4 تطبيق المعرفة

 0.951 22 الثبات العام

( مما يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة ثبات عالية 0.951معامل الثبات العام مرتفع حيث بلغ )أن  (6)يتضح من الجدول 
 في التطبيق الميداني للدراسة. يمكن االعتماد عليها

 توزيع أفراد العينة وفقًا للمتغيرات/ (7) جدول
 النسبة المئوية العدد الفئة المتغير

 Genderالنوع 
 %46.7 49 ذكر
 %53.3 56 أنثى

 Ageالعمر 
 %34.3 36 عاما 30إلى  20من 
 %48.6 51 عاما 40إلى  30من 

 %17.1 18 عاما فأكثر 40

 Degreeلمية الدرجة الع

 %99 104 بكالوريوس
 %1 1 ماجستير
 %0 - دكتوراه
 %0 - أخرى

 Specializationالتخصص 

 %15.2 16 دراسات إسالمية
 %18.1 19 لغة عربية
 %9.5 10 لغة انجليزية
 %12.4 13 رياضيات
 %16.2 17 علوم

 %7.6 8 اجتماعيات
 %7.6 8 حاسب آلي
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 %1.9 2 إدارة
 %2.9 3 نفسعلم 

عالم  %1.0 1 دعوة وا 
 %1.9 2 تربية أسرية
 %1.9 2 مكتبات

 %1.9 2 اقتصاد منزلي
 %1.0 1 رياض أطفال

 Experienceالخبرة 
 %30.5 32 سنوات فأقل 5
 %23.8 25 سنة 10إلي  6من 

 %45.7 48 سنة فأكثر 11
%، أمــا 53.3معلمــة بنســبة  56% بينمــا بلــغ عــدد اإلنــاث 46.7نســبة ( معلمــًا ب49فيمــا يتعلــق بمتغيــر النــوع بلــغ عــدد الــذكور )
%(، والـذين تتـراوح أعمـارهم مـن 34.3( معلمـًا ومعلمـة بنسـبة )36( عامـًا )30 -20متغير العمر فقد بلغ عدد من تتراوح أعمـارهم مـن )

( معلمــًا 18% فــأكثر فقــد بلــغ عــددهم )40%( أمــا مــن كانــت أعمــارهم  48.6( معلمــًا ومعلمــة بنســبة )51(عامــا، بلــغ عــددهم )30-40)
%(، 99( معلمــًا ومعلمــة بنســبة )104%(، وبالنســبة للدرجــة العلميــة فقــد بلــغ عــدد الحاصــلين علــى البكــالوريوس )17.1ومعلمــة بنســبة )

 %(، أما الدكتوراه فال يوجد.1( بنسبة )1وعدد الحاصلين على الماجستير )
 حو التالي: وبالنسبة لمتغير التخصص فقد كان على الن

 (8جدول )
 النسبة العدد الفئة

 %15.2 16 دراسات إسالمية
 %18.1 19 لغة عربية
 %9.5 10 لغة انجليزية
 %12.4 13 رياضيات
 %16.2 17 علوم

 %7.6 8 اجتماعيات
 %7.6 8 حاسب آلي
 %1.9 2 إدارة

 %2.9 3 علم نفس
عالم  %1.0 1 دعوة وا 
 %1.9 2 تربية أسرية
 %1.9 2 مكتبات

 %1.9 2 اقتصاد منزلي
 %1.0 1 رياض أطفال

%(، أما من كانت لديهم خبرة من 30.5( معلمًا ومعلمة بنسبة )32سنوات فأقل( ) 5أما عامل الخبرة فبلغ عدد من لديهم خبرة )
( 48ســنة فــأكثر ) (11% وأخيــرًا بلــغ عــدد مــن كانــت أعمــارهم )23.8( معلمــًا ومعلمــة بنســبة 25( ســنوات فأقــل فكــان عــددهم )6-10)

 %(.45.7معلمًا ومعلمة بنسبة )
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 أسئلة الدراسة:
والذي نصه "ما درجة ممارسة المعلمـين والمعلمـات فـي المـدارس الثانويـة بمحافظـة الـدوادمي لعمليـات  األوللإلجابة على السؤال 

 إدارة المعرفة؟"
لمعرفـــة مـــن وجهـــة نظـــر أفـــراد عينـــة الدراســـة، )معلمـــو واالنحرافـــات المعياريـــة لعمليـــات إدارة ا الحســـابيةتـــم حســـاب المتوســـطات 

 ومعلمات المدارس الثانوية داخل محافظة الدوادمي( والجدول التالي يوضح ذلك.
 (9) جدول

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  لعمليات إدارة المعرفة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة
 الترتيب درجة الممارسة لمعيارياالنحراف ا المتوسط الحسابي العملية

 2 ضعيفة 0.80 2.23 تشخيص المعرفة

 3 ضعيفة 0.71 2.10 اكتساب المعرفة وتوليدها

 1 متوسطة 0.84 2.51 تخزين المعرفة

 4 ضعيفة 0.75 2.0 توزيع المعرفة وتطورها

 5 ضعيفة 0.73 1.92 تطبيق المعرفة

  ضعيفة 0.66 2.08 إدارة المعرفة ككل

( أن درجة ممارسة معلمي ومعلمات المدارس الثانوية بمحافظة الدوادمي لعمليات إدارة المعرفة كانت 9ن الجدول)يتضح م
(، كما يتضح من 0.66( وبانحراف معياري )2.08ضعيفة بشكل عام، حيث بلغ المتوسط الحسابي الكلي لعمليات إدارة المعرفة )

ة األولى بين عمليات إدارة المعرفة في درجة الممارسة حيث بلغ المتوسط الحسابي الجدول أن عملية تخزين المعرفة جاء في المرتب
(، وجاء تشخيص المعرفة في المرتبة الثانية من حيث درجة الممارسة حيث بلغ المتوسط الحسابي 0.84( وانحراف معياري )2.51)
لمرتبة الثالثة من حيث درجة الممارسة حيث بلغ المتوسط (، بينما جاء اكتساب المعرفة وتوليدها في ا0.80( وانحراف معياري )2.23)

(، وجاء توزيع المعرفة وتطويرها في المرتبة الرابعة من حيث درجة الممارسة حيث بلغ 0.71( وانحراف معياري )2.10الحسابي )
من حيث درجة الممارسة حيث (، وأخيرًا جاء تطبيق المعرفة في المرتبة الخامسة 0.75( وانحراف معياري )2.0المتوسط الحسابي )

 (.0.73( وانحراف معياري )1.92بلغ المتوسط الحسابي )
المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية والنسب المئوية لعبارات عملية تشخيص المعرفة من وجهة نظر / (10جدل رقم )

 ة الدوادميمعلمي ومعلمات المدارس الثانوية في محافظ
مستوى 
 الدرجة

 الترتيب
النسبة 
 المئوية

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 م العبارات المجموع

 المحور األول: تشخيص المعرفة
-1 لدي تصور واضح عن أساسيات المعرفة. 239 2.27 0.87 %25 2 ضعيفة  

 227 2.16 0.90 %24 3 ضعيفة
ءات، أجيد البحث عن مكان وجود المعرفة في)األنظمة، اإلجرا

 ائط المعرفية(العقول، الخر 
2-  

 -3 للقيمة المضافة إلدارة المعرفة. اً عام اً أضع إطار  251 2.39 0.97 %27 1 متوسطة

 -4 أتقن اختيار مصادر المعرفة المطلوبة. 223 2.12 0.95 %24 4 ضعيفة

 الدرجة الكلية 940 2.23 %80 %25 2 ضعيفة
لمي ومعلمات المـدارس الثانويـة لعمليـة تشـخيص المعرفـة كانـت ضـعيفة حيـث بلـغ ( أن درجة ممارسة مع10يتضح من الجدول )
، وجــاءت فقــرات هــذا المحــور بــين المســتويين الضــعيف والمتوســط، إذ %80( وانحــراف معيــاري 2.23لكليــة )المتوســط الحســابي للدرجــة ا

لثالثة)أضع إطارًا عامًا للقيمة المضافة إلدارة المعرفة( ( وجاء في الرتبة األولى الفقرة ا2.39 -2.12تراوحت المتوسطات الحسابية بين )
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( وهذا يدل على أن ممارسة معلمي ومعلمات المـدارس الثانويـة فـي محافظـة الـدوادمي 0.97( وانحراف معياري )2.39بمتوسط حسابي )
فجاءت بدرجة ضعيفة من حيث درجـة  لهذه العبارة في عملية تشخيص المعرفة كانت بدرجة متوسطة، أما بقية العبارات في هذا المحور

 الممارسة.
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لعبارات عملية اكتساب المعرفة وتوليدها من وجهة نظر / (11جدول )

 ارس الثانوية في محافظة الدوادميمعلمي ومعلمات المد
مستوى 
 الدرجة

 الترتيب
النسبة 
 المئوية

االنحراف 
 عياريالم

المتوسط 
 الحسابي

 م العبارات المجموع

 المحور الثاني: اكتساب المعرفة وتوليدها
-1 أرجع للبيانات األساسية التي يمكن من خاللها الحصول على المعرفة. 194 1.84 0.93 %15 4 ضعيفة  

-2 أحضر المؤتمرات والندوات التي تساعد على اكتساب المعرفة. 288 2.74 1.19 %22 1 متوسطة  

 -3 أشجع على استقطاب المتميزين من خالل قنوات اكتساب المعرفة. 256 2.43 1.12 %19 2 متوسطة

نجازاتي السابقة. 194 1.84 0.93 %15 5 ضعيفة  -4 أعمل على توليد المعرفة من خالل خبراتي وا 

 -5 رف جديدة.اأوظف اإلبداع واالبتكار في توليد مع 216 2.05 0.83 %16 3 ضعيفة

 -6 أهتم باستخدام العصف الذهني في توليد المعرفة. 179 1.70 0.86 %13 6 عيفةض

 الدرجة الكلية 1327 2.10 071 25 3 ضعيفة
( أن درجــة ممارســة معلمــي ومعلمــات المــدارس الثانويــة الكليــة لعمليــة اكتســاب المعرفــة وتوليــدها كانــت 11يالحــظ مــن الجــدول )

%( .وجـــاءت فقـــرات هـــذا المحـــور بـــين المســـتويين 71( وانحـــراف معيـــاري )2.10متوســـط الحســـابي للدرجـــة الكليـــة )ضـــعيفة حيـــث بلـــغ ال
( وجــاء فــي الرتبــة األولــى الفقــرة الثانيــة )أحضــر المــؤتمرات 2.74-1.70الضــعيف والمتوســط، إذ تراوحــت المتوســطات الحســابية بــين )

( كمــا يتضــح مــن الجــدول أعــاله أن  1.19( وانحــراف معيــاري )2.74حســابي ) والنــدوات التــي تســاعد علــى اكتســاب المعرفــة ( بمتوســط
ممارسة معلمي ومعلمات المدارس الثانوية لهذه العبارة كان بدرجة متوسطة، بينما جاءت الفقرة الثالثة ) يشجع على اسـتقطاب المتميـزين 

( وكـان مسـتوى ممارسـة معلمـي 1.12( وانحـراف معيـاري )2.43من خالل قنوات اكتساب المعرفة( في المرتبـة الثانيـة بمتوسـط حسـابي )
ومعلمــات المــدارس الثانويــة لهــذه العبــارة بدرجــة متوســطة، أمــا بقيــة العبــارات فــي هــذا المحــور فجــاءت بدرجــة ضــعيفة مــن حيــث درجــة 

 الممارسة.
ين المعرفة من وجهة نظر معلمي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لعبارات عملية تخز / (12جدول )

 رس الثانوية في محافظة الدوادميومعلمات المدا
 م العبارات المجموع المتوسط الحسابي االنحراف المعياري النسبة المئوية الترتيب مستوى الدرجة

 المحور الثالث: تخزين المعرفة

-1 ستخدم طرق متعددة في تخزين المعرفة. أ 220 2.09 1.01 %24 3 ضعيفة  

-2 أوظف التخطيط والتنظيم في تجميع المعرفة. 214 2.03 0.85 %24 4 ضعيفة  

 -3 ستخدم قاعدة بيانات لحفظ جميع المعلومات.أ 248 2.36 1.08 %27 1 متوسطة

 -4 أعمل على توثيق الخبرات المعرفية التي أمتلكها. 224 2.13 1.08 %25 2 ضعيفة

 الدرجة الكلية 906 2.51 0.84 %25 1 ضعيفة
( أن درجة ممارسة معلمي ومعلمات المدارس الثانوية الكلية لعملية  تخزين المعرفـة كانـت ضـعيفة حيـث 12يالحظ من الجدول )

( .وجاءت فقرات هذا المحور بين المسـتويين الضـعيف والمتوسـط، 0.84( وانحراف معياري )2.51بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية )
( وجــــاء فــــي الرتبــــة األولــــى الفقــــرة الثالثــــة )أســــتخدم قاعــــدة بيانــــات لحفــــظ جميــــع 2.36-2.03راوحــــت المتوســــطات الحســــابية بــــين )إذ ت
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، ودرجــة ممارسـة متوسـطة، أمــا بقيـة العبـارات لهــذا المحـور فجـاءت بدرجــة 1.08وانحـراف معيـاري  2.36المعلومـات(  بمتوسـط حســابي 
 ضعيفة من حيث درجة الممارسة.

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لعبارات عملية توزيع المعرفة وتطويرها  من وجهة نظر / (13) جدول
 رس الثانوية في محافظة الدوادميمعلمي ومعلمات المدا

 
المعرفــة وتطويرهــا كانــت  ( أن درجــة ممارســة معلمــي ومعلمــات المــدارس الثانويــة الكليــة لعمليــة  توزيــع13يالحــظ مــن الجــدول )

(، وجاءت جميع عبارات هذا المحور بدرجة ضعيفة مـن 0.75( وانحراف معياري )2ضعيفة حيث بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية )
 (2.19-1.69حيث درجة الممارسة لدى أعضاء وعضوات هيئة التدريس حيث تراوحت المتوسطات الحسابية بين )

الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لعبارات عملية تطبيق المعرفة من وجهة نظر معلمي  المتوسطات/ (14جدول رقم )
 رس الثانوية في محافظة الدوادميومعلمات المدا

مستوى 
 الدرجة

 الترتيب
النسبة 
 المئوية

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 م العبارات المجموع

 المحور الخامس: تطبيق المعرفة
-1 أطبق المعارف الجديدة التي أكتسبها. 187 1.78 0.84 %23 4 ضعيفة  
-2 أوظف المعرفة عمليًا دون توقف أثناء القيام بعملي. 199 1.89 0.78 %25 3 ضعيفة  
 -3 أستخدم أساليب حديثة لتطبيق ما لدي من مخزون معرفي. 211 2.00 0.93 %26 1 ضعيفة
 -4 م أسلوب المراجعة في تدقيق ما أقوم به من تطبيقات معرفية.أستخد 211 2.00 0.86 %26 2 ضعيفة
 الدرجة الكلية 808 1.92 0.73 %25 5 ضعيفة

( أن درجــة معلمــي ومعلمــات المــدارس الثانويــة الكليــة لعمليــة تطبيــق المعرفــة كانــت ضــعيفة حيــث بلــغ 14يالحــظ مــن الجــدول )
( .وجاءت جميع عبارات هـذا المحـور بدرجـة ضـعيفة مـن حيـث درجـة 0.73( وانحراف معياري )1.92المتوسط الحسابي للدرجة الكلية )

 (.2-1.78الممارسة لدى أعضاء وعضوات هيئة التدريس حيث تراوحت المتوسطات الحسابية بين )
لـدى الجنسـين)ذكور،  ولإلجابة على السؤال الثاني الذي نصه "هل هناك فروق ذات داللة إحصائية فـي اسـتجابات عينـة الدراسـة

 إناث("؟.
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واستخدام اختبار "ت" للعينات المستقلة لمقارنة المتوسطات الحسابية 

 للذكور واإلناث، والجدول التالي يوضح ذلك:
 
 

مستوى 
 الدرجة

النسبة  الترتيب
 المئوية

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 م العبارات المجموع

 رهايور الرابع: توزيع المعرفة وتطو المح

-1 أوظف وسائل التواصل في توزيع المعرفة. 230 2.19 1.01 %27 1 ضعيفة  

-2 رها.يأستعين بالتعلم الذاتي في توزيع المعرفة وتطو  223 2.12 0.93 %26 2 ضعيفة  

لى أعمل على توزيع المعرفة وتطويرها من خالل االطالع ع 212 2.01 0.90 %25 3 ضعيفة
 الخبرات والتجارب السابقة

3- 

 -4 أتقبل التغيير اإليجابي للتحول نحو التطوير المعرفي.  178 1.69 0.79 %21 4 ضعيفة

 الدرجة الكلية 843 2 0.75 25 4 ضعيفة 
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رة المعرفة من وجهة نظر معلمي ومعلمات المدارس المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم  ت  لعمليات إدا/ (15) جدول
 فظة الدوادمي وفقًا لمتغير النوعالثانوية في محا

 العدد النوع العملية
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مستوى الداللة قيمة "ت" التباين بين المجموعات

تشخيص 
 المعرفة

متساٍو حيث إن مستوى الداللة  0.87 2.20 49 ذكر
0.636 

 ال توجد فروق 0.686 0.405
 0.74 2.26 56 أنثى

اكتساب المعرفة 
 وتوليدها

متساٍو حيث إن مستوى الداللة  0.79 2.18 49 ذكر
0.090 

 ال توجد فروق 0.327 0.985
 0.64 2.04 56 أنثى

 تخزين المعرفة
متساٍو حيث إن مستوى الداللة  0.92 2.17 49 ذكر

0.281 
 توجد فروقال  0.809 0.242

 0.77 2.13 56 أنثى
توزيع المعرفة 
 وتطويرها

متساٍو حيث إن مستوى الداللة  0.70 1.94 49 ذكر
0.131 

 ال توجد فروق 0.425 0.802
 0.79 2.06 56 أنثى

 تطبيق المعرفة
متساٍو حيث إن مستوى الداللة  0.77 1.91 49 ذكر

0.396 
 ال توجد فروق 0.891 0.137

 0.70 1.93 56 أنثى
 ( 0.05التباين بين المجموعات متساٍو ألن مستوى الداللة أكبر من.)( في اختبار "ف" )ليفين 
 ( في اختبار "ت".0.05ال توجد فروق؛ ألن مستوى الداللة أكبر من ) 

ع، كمـا أن التبـاين ( تعـزى لمتغيـر النـو 0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة )15يتضح من الجدول )
فـي اختبـار "ف" )ليفـين(، وكـذلك ال توجـد فـروق؛ ألن مسـتوى الداللـة أكبـر  0.05بين المجموعات متساٍو؛ ألن مستوى الداللة أكبر مـن 

 (. 0.05من )
 النتائج والتوصيات

 أواًل: النتائج:
 أشارت نتائج الدراسة إل  ما يلي:

ــ (1 ة داخــل محافظــة الــدوادمي لعمليــات إدارة المعرفــة كانــت ضــعيفة، حيــث بلــغ درجــة ممارســة معلمــي ومعلمــات المــدارس الثانوي
 (.0.66( وبانحراف معياري )2.08المتوسط الحسابي لعمليات إدارة المعرفة )

أكثر عمليات إدارة المعرفة ممارسة كانت عمليـة )تخـزين المعرفـة( حيـث جـاءت فـي المرتبـة األولـى بـين عمليـات إدارة المعرفـة  (2
 ( وبدرجة ممارسة متوسطة.0.84( وانحراف معياري )2.51ممارسة، إذ بلغ المتوسط الحسابي )في درجة ال

 بقية عمليات إدارة المعرفة كان ترتيبها من حيث درجة الممارسة على النحو التالي: (3

( 0.80ري )( وانحـراف معيـا2.23تشخيص المعرفة في المرتبة الثانية من حيث درجة الممارسة حيـث بلـغ المتوسـط الحسـابي ) -
 وبدرجة ممارسة ضعيفة.

 ( وبدرجة ممارسة ضعيفة.0.71( وانحراف معياري )2.10اكتساب المعرفة وتوليدها في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي ) -

 ( وبدرجة ممارسة ضعيفة.0.75( وانحراف معياري )2توزيع المعرفة وتطويرها في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي ) -

 ( وبدرجة ممارسة ضعيفة.0.73( وانحراف معياري)1.92المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي )تطبيق المعرفة في  -

 ( لدى استجابات عينة الدراسة تعزى لمتغير النوع )ذكور، إناث(.0.05ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -4
 
 
 



 م2017/ نيسان           جامعة بابل /األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية كلية التربية  مجلة        32العدد/

54 

 التوصيات:
 ئج هذه الدراسة لالستفادة من نتائجها.ينبغي اطالع إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي على نتا (1
إقامــة دورات تدريبيــة مكثفــة فــي عمليــات إدارة المعرفــة لمعلمــي ومعلمــات المــدارس الثانويــة بمحافظــة الــدوادمي لغــرض تثقــيفهم  (2

 وتطويرهم في هذا الجانب.

لعمليـات إدارة المعرفـة ومقارنتهـا إجراء دراسة مماثلة عن واقـع ممارسـات مـديري ومـديرات المـدارس الثانويـة بمحافظـة الـدوادمي  (3
 بالدراسة الحالية.

إجراء دراسة مماثلة عن واقع ممارسات أعضاء وعضوات هيئة التدريس في المدارس االبتدائيـة والمتوسـطة بمحافظـة الـدوادمي  (4
 لعمليات إدارة المعرفة ومقارنتها بالدراسة الحالية.

 ات المدارس الثانوية لعمليات إدارة المعرفة ومقارنتها بالدراسة الحالية.إجراء دراسة مماثلة عن واقع ممارسات مشرفي ومشرف (5

ضرورة الكشف عـن األسـباب التـي جعلـت درجـة ممارسـة معلمـي ومعلمـات المـدارس الثانويـة بمحافظـة الـدوادمي لعمليـات إدارة  (6
 المعرفة ضعيفة، ومن ثم معالجتها.

 المراجع
 أوال: المراجع العربية: 

 (: "إدارة المعرفة في المكتبات ومراكز المعلومات"، مؤسسة الوراق، عمان، األردن.2008ب )األكلبي، علي ذي -1

 ( إدارة المعرفة في التعليم، اإلسكندرية، دار الوفاء.2007الببالوي، حسين وحسين، سالمة عبد العظيم، ) -2

 سة الوراق للنشر والتوزيع.( إدارة المعرفة في بناء الكفايات الجوهرية، عمان، مؤس2013الجنابي، أكرم سالم) -3

(: "إدارة المعرفــة فــي وزارة التربيــة والتعلــيم األردنيــة" رســالة ماجســتير، جامعــة اليرمــوك، إربــد، األردن، 2006الخليلــي، ســميه ) -4
 )كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية(

ظـل توجهاتـه نحـو التعلـيم المبنـي علـى (: "نحو أنموذج إلدارة المعرفة في النظام التعليمي األردنـي فـي 2009الخوالدة، عايد ) -5
 .106-89( ص3(، العدد)10اقتصاد المعرفة"، مجلة العلوم التربوية والنفسية، المجلد )

 (، التعليم العالي في عصر المعرفة، عمان، دار الشروق.2008الربيعي، سعيد حمد، ) -6

 دار صفاء للنشر والتوزيع. (، اتجاهات معاصرة في إدارة المعرفة، عمان،2008الزيادات، محمد عواد، ) -7
(، توظيـف إدارة المعرفـة فـي تطـوير المؤسسـات التعليميـة األمنيـة، رسـالة ماجسـتير، غيـر 2010الشهراني، عبـد العزيـز سـعيد) -8

 منشورة، الرياض، جامعة الملك سعود.

مكانيـة تطبيقهـا فـي الجامعـات السـعودية، رسـ1428العتيبي، ياسر عبـد اهلل ) -9 الة دكتـوراه، جامعـة أم القـرى، (: "إدارة المعرفـة وا 
 مكة المكرمة.

 ( المدخل إلى إدارة المعرفة، عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.2006العلي عبد الستار، وآخرون ) -10

ة، (، نموذج مقترح لتطوير إدارات التدريب التربـوي بـإدارات التربيـة والتعلـيم، رسـالة دكتـوراه منشـور 1427العنزي، ضيف اهلل، ) -11
 قسم اإلدارة التربوية والتخطيط، كلية التربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.

( "إدارة المعرفــة كمــدخل لتطــوير اإلدارة التعليميــة للبنــات بمحافظــة جــدة، رســالة ماجســتير، جامعــة أم 2008الغامــدي، نــوار ) -12
 القرى، مكة المكرمة.

تها في القطاع العام السعودي: الواقع والمـأمول، المـؤتمر الـدولي للتنميـة (، إدارة المعرفة وتطبيقا2009القحطاني، سالم سعيد) -13
 اإلدارية نحو أداء متميز في القطاع الحكومي، الرياض، معهد اإلدارة العامة.
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( متطلبات التحول التربوي في مـدارس  المسـتقبل الثانويـة بالمملكـة العربيـة السـعودية فـي ضـوء تحـديات 2009القرني، علي ) -14
 د المعرفة، أطروحة دكتوراه، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.اقتصا

 (، إدارة المعرفة، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، مصر.2005الكبيسي، صالح الدين ) -15

ديرات في المرحلـة الثانويـة للبنـات مـن وجهـة نظـر المـ ةهـ ( إدارة المعرفة مدخل لتطوير اإلدارة المدرسي1431اللحياني، مريم) -16
والمعلمات بمدينة مكة المكرمة، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم اإلدارة التربوية والتخطـيط، كليـة التربيـة، جامعـة أم القـرى، 

 مكة المكرمة.

(، اإلدارة التعليميــة والمدرســية، نظريــات وممارســات فــي المملكــة العربيــة الســعودية، رفــد لالستشــارات 1434آل نــاجي، محمــد) -17
 ، الرياض.5التربوية، طاإلدارية و 

(:  "بنــاء أنمــوذج إلدارة المعرفــة، مؤسســات التعلــيم فــي ســلطنة عمــان"، رســالة دكتــوراه، كليــة 2008المطــاعني، علــي محمــد ) -18
 الدراسات العليا، الجامعة األردنية، عمان، األردن.

 ة والتوزيع، جامعة المنصورة.( دور نظم المعلومات اإلدارية، المكتبة العصرية للطباع2002المغربي، عبد الفتاح ) -19

ـــد) -20 ـــة فـــي المؤسســـات العامـــة فـــي األردن، رســـالة 2005المـــومني، حســـان عي (: "اتجاهـــات المـــديرين نحـــو تطبيـــق إدارة المعرف
 ماجستير، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة آل البيت، عمان، األردن.

، وم إدارة المعرفــة، رســالة ماجســتيرظــات غــزة فــي ضــوء مفــه( تطــوير مهــارات المــدارس الثانويــة فــي محاف2010بــدر، يســري ) -21
 الجامعة اإلسالمية، فلسطين.

 م(، إدارة المعرفة مدخل نظري، عمان: األهلية للنشر والتوزيع.2005حجازي، هيثم علي، ) -22

فات بــإدارة ( ، إدارة المعرفــة أهميتهــا ومــدى تطبيــق عملياتهــا مــن وجهــة نظــر مــديري اإلدارات والمشــر 2008طاشــكندي، زكيــة) -23
 والتعليم بمدينة مكة ومحافظة جدة، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، مكة المكرمة. ةالتربي

 ( إدارة المعرفة واالستراتيجيات والعمليات، عمان، الوراق للنشر والتوزيع.2008عبود نجم، ) -24

رســالة ماجســتير، الجامعــة اإلســالمية، (، واقــع إدارة المعرفــة فــي الجامعــات الفلســطينية وســبل تــدعيمها، 2010عــوده، فــراس) -25
 فلسطين.

( "عمليات إدارة المعرفة: مدخل للتحول إلى جامعـة رقميـة" جامعـة الزيتونـة، المـؤتمر العلمـي 2004محجوب، بسمان فيصل ) -26
 السنوي الرابع، عمان، األردن.
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