
437

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية
20

18
س  

�
ار

ـــ
مـ

 1
د  

عد
 ال

 19
د  

جل
مل

ا

دور م�سريف �لإد�رة �ملدر�سية يف دعم �إد�رة 
�ملعرفة يف مد�ر�س �لتعليم �لعاّم 

"درا�سة تطبيقية على املدار�ص احلكومية يف مدينة الدمام"

د. عبيد بن عبد �هلل �ل�سبيعي
ق�صم الإدارة الÎبوية

كلية الرتبية - جامعة الإمام عبد الرحمن بن في�سل
oaalsubaie@uod.edu.sa



438

د. عبيد �ل�سبيعي دور م�سريف �لإد�رة �ملدر�سية يف دعم �إد�رة �ملعرفة ...

20
18

س  
�

ار
ـــ

مـ
 1

د  
عد

 ال
 19

د  
جل

مل
ا

�مللخ�س

هدفت الدرا�سة اإىل حتديد اأهم اأدوار م�سريف الإدارة املدر�سية لدعم اإدارة املعرفة، والتعرف 

على درجة ممار�ستها، والك�سف عن الفروق يف درجة تقدير اأفراد الدرا�سة لدور م�سريف الإدارة 

متغريات  باختالف  الدمام  مدينة  يف  العاّم  التعليم  مدار�ص  يف  املعرفة  اإدارة  دعم  يف  املدر�سية 

)املوؤهل العلمي، وعدد �سنوات اخلربة، وعدد الدورات التدريبية يف جمال اإدارة املعرفة(.

ولتحقيق اأهداف الدرا�سة ا�سُتخِدم املنهج الو�سفي التحليلي، من خالل ا�ستبانة طبقت على 

جمتمع الدرا�سة املكّون من جميع مديري املدار�ص احلكومية للبنني يف مدينة الدمام خالل الف�سل 

الثاين من العام الدرا�سي 1437/1436هـ والبالغ عددهم 201 مدير.

عمليات  دعم  يف  اأدوارهم  ميار�سون  املدر�سية  الإدارة  م�سريف  اأن  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت  وقد 

اإدارة املعرفة يف مدار�ص التعليم العاّم يف مدينة الدمام بدرجة متو�سطة، وجاءت عمليات اإدارة 

املعرفة مرتبة بح�سب درجة ممار�سة م�سريف الإدارة املدر�سية لالأدوار املت�سلة بها من وجهة نظر 

مديري املدار�ص على النحو الآتي: يف املرتبة الأوىل "خزن املعرفة وتنظيمها"، ويف املرتبة الثانية 

"تطبيق املعرفة"، ويف املرتبة الثالثة "توليد اŸعرفة"، ويف املرتبة الرابعة والأخرية "ن�سر املعرفة 
وتوزيعها".

اأو�سى الباحث ب�سرورة العمل على تطوير مهارات م�سريف الإدارة  ويف �سوء نتائج الدرا�سة 

املدر�سية املتعلقة بعمليات اإدارة املعرفة، من خالل اإعداد برنامج متكامل لتعزيز هذه املهارات، 

بالإ�سافة اإىل دعم فر�ص ح�سور م�سريف الإدارة املدر�سية وم�ساركتهم يف الندوات واملحا�سرات، 

وور�ص العمل، والدورات التدريبية، واملوؤمترات يف جمال اإدارة املعرفة، وربط ذلك مب�ستوى منوهم 

اŸهني.

الكلمات املفتاحية: اإدارة املعرفة، م�سرفو الإدارة املدر�سية، مدار�ص التعليم العاّم.

* تاريخ ت�سلم البحث: 2016/11/30م                                                                                                                   * تاريخ قبوله للن�سر: 2017/5/10م

دور م�سريف �لإد�رة �ملدر�سية يف دعم �إد�رة �ملعرفة
 يف مد�ر�س �لتعليم �لعاّم 

الدمام" مدينة  يف  احلكومية  املدار�ص  على  تطبيقية  "درا�سة 

د. عبيد بن عبد �هلل �ل�سبيعي
ق�صم الإدارة الÎبوية

كلية الرتبية - جامعة الإمام عبد الرحمن بن في�سل



439

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
20

18
  
س
�

ر
ا

ــ
ــ

م
 1

د  
عد

 ال
 19

د  
جل

مل
ا

School Administration Supervisors' Role in Supporting 
Knowledge Management in Public Schools

"An Empirical Study on the public schools in Dammam City"

Abstract

This study aimed to identify the most important roles of school 
administration supervisors in supporting knowledge management in public 
schools in the city of Dammam, and to determine the degree of the exercises 
of these roles from the standpoint of public school principals. (educational 
qualification, a number of years of experience, a number of training courses in 
the field of knowledge management).

To achieve the objectives of this study, descriptive and analytical 
methodology were applied through using a questionnaire. The study sample 
was composed of all boys public schools principals (201 principals) in 
Dammam city during the second semester of the academic year 1436/1437 

The study found that the supervisors of school administration practiced 
their roles, in supporting the operations of knowledge management at public 
schools in Dammam city to a moderate degree. The ranking of knowledge 
management operations was as follows: knowledge and its arrangements 
ranked first, the application of knowledge ranked second, knowledge 
generation ranked third, publication and distribution of knowledge ranked 
fourth.

In light of the study’s findings, the researcher recommended that skill 
development of the supervisors of school administration in knowledge 
management and its operations is extremely essential through providing them 
some opportunities to participate in seminars, workshops, training courses 
and conferences, and linked all that with the level of their professional 
development.

Keywords: knowledge management, supervisors of school administration, general 
public schools.

Dr. Obaid A. Al Subaie
College of Education

Imam Abdulrahman bin Faisal University
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�ملقدمة
اأفرزتها �سرعة التغريات وثورة املعلومات  تواجه منظمات اليوم جملة من التحديات التي 

املعارف  من  �سياًل  تواجه  املنظمات  اأ�سبحت  اإذ  الأخرية،  ال�سنوات  يف  العامل  �سهدها  التي 

واملعلومات التي ميكنها ال�ستفادة منها اإذا اأح�سنت التعامل معها واإدارتها اإدارة ت�ساعد على 

توظيفها توظيًفا ي�سهم يف حتقيق اأهدافها.

ومن هنا اأدركت املنظمات اأن الهتمام باملعرفة اأو راأ�ص املال الفكري يحدث نقالت نوعية 

هائلة، فاجتهت نحو البحث يف تطوير مفهوم اإدارة املعرفة وممار�ساتها لكونها من اأهم مداخل 

التي  امل�سافة  القيمة  الع�سر وحتقيق  على حتديات  التغلب  املنظمات يف  ت�ساعد  التي  التغيري 

متكنها من املناف�سة وال�ستمرار )عي�سى، 2008، �ص1(.

ودرا�صة   )2011 )املنيع،  كدرا�سة  املعرفة  اإدارة  تناولت  التي  الدرا�سات  اأظهرت  وقد 

 Nurluoz( ودرا�صة )ي، 2010( ودرا�سة )اأبو خ�سري، 2009( ودرا�سة )حممد، 2009Èص�(

)Brewer & Brewer, 2010( اتفاق الباحثني على وجود دور  Birol, 2011 &( ودرا�صة 

اإدارة  تطبيق  نحو  اإيجابية  اجتاهات  ووجود  الإدارية،  الأن�سطة  دعم  يف  املعرفة  لإدارة  مهم 

املعرفة يف املنظمات املختلفة؛ ذلك لأن اإدارة املعرفة توؤثر تاأثرًيا اإيجابًيا يف دعم الإدارة وزيادة 

فاعلية املديرين. كما اأكدت الدرا�سات اأّن تبني اإدارة املعرفة يف املوؤ�س�سات، يحقق لها العديد 

من الفوائد مثل : حت�سني الأداء، وزيادة الفعالية، ودعم الإبداع والبتكار، وزيادة الإنتاجية، 

و�سرعة ال�ستجابة للتغريات يف البيئة املحيطة بها، وغريها من اجلوانب الأخرى التي متكّنها 

من حتقيق التميز وتعزيز قيمتها التناف�سية. 

اإدارة املعرفة من قبل الباحثني واملنظرين اإىل تعدد  وقد اأدى الهتمام الكبري الذي نالته 

مفاهيمها وتنوعها تبعًا لتعدد وتنوع مداخل الباحثني واهتماماتهم يف هذا املجال فهناك من 

يعّرفها من منظور اقت�سادي، وهناك من يعرفها من منظور اجتماعي، واآخر من منظور تقني. 
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وقد ارتاأى الباحث الرتكيز على التعريفات التي تناولت اإدارة املعرفة من منظور العمليات مبا 

 )Laudon & Laudon, 2011, p434( يتوافق مع طبيعة اأهداف هذه الدرا�سة، اإذ عّرفها

باأَنها: جمموعة من العمليات طورت يف املنظمات لتوليد املعرفة وخزنها ونقلها وتطبيقها وهي 

تزيد من قابلية املنظمة للتعّلم من بيئتها اخلارجية والداخلية لأجل �سنع القرار. كما عَرفتها 

بوران )2016، �ص54( باأَنها: عمليات منظمة تتمثل يف ت�سخي�ص املعرفة واكت�سابها وتوليدها 

وتخزينها وتطويرها وتوزيعها وتطبيقها يف املوؤ�س�سة من خالل ال�ستثمار يف راأ�ص املال الفكري 

 ،2012( حالق  وعرفها  املن�سود.  التميز  وحتقيق  الأداء  حت�سني  بهدف  املعلومات  وتكنولوجيا 

�ص24( باأَنها: العمليات التي ت�ساعد املنظمات على توليد املعرفة واحل�سول عليها، واختيارها 

والتعلم.  والتوعية  ال�ستخدام  لأغرا�ص  وتوزيعها،  وتف�سريها،  ومتثيلها،  وتخزينها  وتنظيمها، 

ويف املوؤ�س�سات التعليمية يعّرف "كدول" )Kidwell امل�سار اإليه يف حممد، 2010( اإدارة اŸعرفة 

باأَنها: العمليات املنّظمة التي تقوم بها املوؤ�س�سات التعليمية لتعريف الأ�سول املعرفية اخلا�سة 

وتنظيمها  وت�سنيفها  املطلوبة  املنا�سبة  املعرفة  على  احل�سول  اإىل  بالإ�سافة  وحتليلها،  بها 

قيمة  على  للح�سول  وتوليدها  واأق�سامها،  املوؤ�س�سة  اأفراد  بني  ون�سرها  وا�ستخدامها  وخزنها 

م�سافة، وذلك لتحقيق اأهداف املنظمة والقيام بالأن�سطة الإدارية املختلفة واتخاذ القرارات 

وحل امل�سكالت والتعّلم والتخطيط ال�سرتاتيجي )�ص 109(. 

يف �سوء ما �سبق ميكن تعريف اإدارة املعرفة يف املدر�سة باأّنها: اجلهد املنظم الذي يهدف 

اإىل تعزيز قدرة املدر�سة على تنمية راأ�ص املال الفكري وا�ستثماره من خالل توليد املعرفة من 

وا�ستخدامها  فيها،  والت�سارك  وتوزيعها  وخزنها،  وتنظيمها،  واخلارجية  الداخلية  م�سادرها 

وتطبيقها يف الأن�سطة الإدارية والرتبوية املختلفة.

)اأبو  كدرا�سة  التعليم  موؤ�س�سات  يف  املعرفة  اإدارة  يف  بحثت  التي  الدرا�سات  نتائج  وت�سري 

 Nurluoz &( ودرا�صة )Mecha, 2009( ودرا�صة )نيع، 2011Ÿخ�سري، 2009( ودرا�صة )ا

اعتمدت  التي  املوؤ�س�سات  اأن  اإىل   )Brewer & Brewer, 2010( ودرا�صة   )Birol, 2011

تطبيق اإدارة املعرفة قد حتقق جمموعة من الفوائد على م�ستوى العاملني من اأهمها: 

1- ي�سبح العاملون اأقدر على املعرفة فيما يتعلق بوظائفهم، لذا ي�سبح هوؤلء العاملون اأقدر 

على طرح مبادرات لإجراء حت�سينات اأف�سل، وتعّلم اإجراءات جديدة للم�ساعدة يف حت�سني 

العمل بطريقة اأكرث خربة وعقالنية.

فيما  التعاون  على  واأقدر  املوؤ�س�سة،  ويف  العمل  موقع  يحدث يف  اأوعى مبا  العاملون  ي�سبح   -2

بينهم تعاماًل اأف�سل، اإذ ي�سبح لديهم فهم اأكرث حول كيفية اعتماد كل منهم على الآخر، 

وكيف يّتمم كل منهم مبعرفته باملعرفة التي ميتلكها الآخرون، وفهم مقا�سدهم. 
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3- مييل العاملون اإىل البحث عن طرق واأ�ساليب جديدة للعمل برباعة اأكرث، كما اأنهم مييلون 

اإىل العمل بجدية اأكرث.

4-  ي�سبح العاملون اأقدر يف التعامل مع املتغريات املختلفة التي تطراأ على عملهم.

وعلى م�ستوى املدار�ص يوؤكد "�سينج" )Cheng, 2015( حاجة املدار�ص اإىل اإدارة املعرفة 

التي تهدف اإىل خلق بيئة ت�سنع املعرفة وحتفظها وتطبقها يف حّل امل�سكالت، ف�ساًل عن توظيفها 

يف التنمية امل�ستدامة للموؤ�س�سة، م�سريًا اإىل اأن تطبيق اإدارة املعرفة يف املدار�ص ي�ساعدها على 

احلديثة  الرتبوية  الإ�سالحات  تعوق  التي  التحديات  ومواجهة  التخطيط  على  قدرتها  تعزيز 

قد  اŸعرفة  اإدارة  اأن   )2013( الديحاين  يرى  كما  �ص15(.   ،2015 العايل،  التعليم  )وزارة 

خدمة  لتقدمي  املدار�ص  بني  التناف�ص  زيادة  ب�سبب  العاّم  التعليم  مدار�ص  يف  اأهميتها  ازدادت 

العمليات  واملت�سارع يف  والتوجه احلديث  للم�ستفيدين وتطبيق معايري اجلودة،  اأف�سل  تعليمية 

املتعلمة  املدر�سة  اإىل  التقليدية  املدر�سة  من  والتحول  كبري،  ب�سكل  التكنولوجيا  اإىل  الإدارية 

اعتمادًا على ا�ستثمار املعرفة واإدارتها )�ص74(. 

كل هذه الفوائد وغريها تربز اأهمية اإدارة املعرفة، وتوؤكد دورها يف تطوير العملية التعليمية 

وتعزيز القيمة التناف�سية ملوؤ�س�سات التعليم، مّما يوؤكد على اأهمية العمل توظيف اإدارة املعرفة 

والبحث يف �سبل حت�سني ممار�ستها على م�ستوى مدار�ص التعليم العاّم. 

املوؤ�س�سات  يف  اأكرب  بروًزا  تربز  )2004م(  حمجوب  يذكر  كما  املعرفة  لإدارة  واحلاجة 

التعليمية ب�سبب الرتابط والن�سجام بني اإدارة املعرفة واأن�سطة املوؤ�س�سات التعليمية وفعالياتها، 

وفعالياتها  التعليمية  املوؤ�س�سة  واأن�سطة  املعرفة  اإدارة  مفهوم  بني  التطابق  من  قدر  يوجد  اإذ 

ب�سفتها منظمات معرفية. )�ص18( وهذا ما دلت عليه الدرا�سات التي تناولت اإدارة املعرفة 

يف املدار�ص، فقد اأكدت درا�سة )Petrides & Zahra, 2002( امل�سار اإليها يف �سعادات وتيم، 

اإدارة املعرفة ت�ساعد على دعم الإدارة املدر�سية وعملية التعلم، من  اأن  2011، �ص173( اإىل 

خالل حتويل البيانات اإىل معلومات مفيدة ت�ستخدم يف حّل امل�سكالت واتخاذ القرارات، ومن 

ثمَّ النتقال باإدارة املدر�سة من اإدارة بريوقراطية اإىل بيئة معرفية تعليمية قادرة على املناف�سة 

املدر�سة  م�ستوى  على  املعرفة  اإدارة  اأن  اإىل   )2013 )الديحاين،  درا�سة  اأ�سارت  كما  عامليًا، 

ت�سهم يف حتقيق جمموعة من الأهداف من اأهمها : تطوير عمليتي التعليم والتعلّم، وتعزيز منو 

الطالب اأكادمييًا و�سلوكيًا، وامل�ساعدة على النمو املهني للمعلمني والعاملني يف املدر�سة يف ظل 

توافر املعلومات وتنوعها و�سهولة الو�سول اإليه، وم�ساعدة املدر�سة يف عمليات التطوير والتغيري 

الإيجابي، والإ�سهام يف حفظ البيانات واملعلومات وحمايتها، وتوفري توا�سل اأف�سل بني املدر�سة 

القيادات  ومتكني  مي�سًرا،  و�سوًل  املعلومات  اإىل  للو�سول  الفر�سة  الأمر  ويل  ومنح  والأ�سرة، 
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املمكنة،  والبدائل  الوافية  املعلومات  توفري  اأكرث جودة من خالل  اتخاذ قرارات  املدر�سية من 

وامل�ساعدة يف اإعطاء موؤ�سرات على جودة اأعمال املدر�سة واأن�سطتها، والتقليل من ال�سراع داخل 

اŸدر�صة )�ص45-74(.

ويعطي  املدر�سي،  الأداء  يعزز  التعليم  املعرفة يف  اإدارة  تطبيق  اأّن  الدرا�سات  اأظهرت  كما 

الطالب  عن  املتقدمة  الدرا�سات  حول  معلومات  لتحقيق  والطلبة  للمعلمني  مزدوجة  خدمة 

والتوجيه املهني واخلدمات الإر�سادية، كما ت�ساعد اإدارة املعرفة على اكت�ساب املعرفة للمعلمني 

ذوي اخلربة والحتفاظ بها، وتعزز معرفة املعلم املبتدئ من خالل نقل املعرفة يف العمل الإداري 

والتدري�ص )وزارة التعليم العايل، 2015، �ص47-46(.

لذلك اأو�ست الدرا�سات التي تناولت اإدارة املعرفة يف املوؤ�س�سات التعليمية ب�سرورة توجهها 

نحو تطبيق اإدارة املعرفة، فقد اأو�ست درا�سة بدر )2010( باأهمية ن�سر ثقافة توليد املعرفة يف 

املوؤ�س�سات التعليمية وال�ستثمار يف راأ�ص املال الب�سري من الكوادر املوؤهلة معرفيا داخل املدر�سة 

وخارجها، كما اأو�ست درا�سة )Lee, Peng lu, Yang & Hou, 2010( ب�سرورة اإعادة تقييم 

ب�سرورة   )Ainissyifa, 2012( درا�سة  واأو�ست  الرتبوية،  املوؤ�س�سات  يف  املعرفة  اإدارة  نظم 

تطوير جودة التعليم من خالل تعزيز دور اإدارة املعرفة يف جودة الأداء التعليمي باملدار�ص. 

اإَن الغر�ص الأ�سا�سي لإدارة املعرفة يتمحور يف توفري املعرفة املنا�سبة لل�سخ�ص املنا�سب ويف 

املكان املنا�سب، ومن ثمِّ زيادة كفاءة القرارات املتخذة وفاعليتها، ولأجل حتقيق ذلك يتطلب 

والعمليات  الن�ساطات  متثل  التي   )Rees, 2010, p3( العمليات  من  مبجموعة  القيام  الأمر 

وا�ستيعابها  وتخزينها  ترميزها  عليها من خالل  واملحافظة  وبنائها  املعرفة  باكت�ساب  املتعلقة 

ونقلها وامل�ساركة فيها وتطبيقها لتحقيق اأهداف املنظمة )حرمي، 2009، �ص360(.

اختالفهم  يالحظ  املعرفة  اإدارة  لعمليات  ت�سنيفهم  يف  والباحثني  الكَتاب  لآراء  واملتتبع 

 )Martins et al, 2001( �سنفها  فقد  وامل�سميات،  والرتتيب  العدد  حيث  من  ت�سنيفها  يف 

اأربع  اإىل  الباحثني  من  وكثري   )2010 و)بدر،   )2009 و)ال�سويحي،   )2010) والفار�ص   (

 Chen &( اأما .)عمليات هي: )توليد املعرفة، وخزن املعرفة، وتوزيع املعرفة، وتطبيق املعرفة

وامل�ساركة،  والتخزين،  اإىل خم�ص عمليات هي: )اللتقاط،  Hunang, 2010( فقد �سنفاها 

املعرفة  اإىل خم�ص عمليات هي )م�ساركة   )2009 والتوليد(، كما �سنفها )م�سلم،  والتطبيق، 

ون�سرها، تنمية املعرفة وتوليدها، ترميز املعرفة وتخزينها، توظيف املعرفة وال�ستفادة منها، 

حتديث املعرفة وتطويرها(. 

عمليات  �ست  اإىل   )Bouthiller and shearer, 2002( و�سري  بوثلري  �سنفها  حني  يف 

هي: )ت�سخي�ص املعرفة، واكت�ساف املعرفة، واكت�ساب املعرفة، وتوليد املعرفة، وخزن املعرفة 
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عمليات  �ست  اإىل  )1434هـ(  القحطاين  و�سنفها  وتطبيقها(.  املعرفة  وا�ستعمال  وتنظيمها، 

املعرفة  وتطوير  املعرفة،  وتخزين  املعرفة،  وتوليد  املعرفة،  واكت�ساب  املعرفة،  )ت�سخي�ص  هي 

وتوزيعها، وتطبيق املعرفة(.

وبالنظر اإىل الت�سنيفات ال�سابقة وغريها يف جمال اإدارة املعرفة يت�سح اأّنه رغم اختالف 

الكّتاب والباحثني يف عدد عمليات اإدارة املعرفة وترتيبها وم�سمياتها اإل اأّن اأغلبهم قد اتفقوا 

على اأّنها ل تخلو من اأربع عمليات هي: توليد املعرفة، وخزن املعرفة، وتوزيع املعرفة، وتطبيق 

املعرفة، وهي العمليات التي اأطلق عليها )Martins et. al, 2001( العمليات اجلوهرية لإدارة 

اŸعرفة.

وبعد الطالع على العديد من اأدبيات اإدارة املعرفة خا�سًة املتعلقة بامليدان الرتبوي، ارتاأى 

الباحث الرتكيز يف هذه الدرا�سة على العمليات اجلوهرية لإدارة املعرفة وهي: )توليد املعرفة، 

الإدارة  م�سرف  دور  لتحديد  جماَل  لتكون  املعرفة(  وتطبيق  املعرفة،  وتوزيع  املعرفة،  وخزن 

تعزز هذه  التي  املمار�سات  العاّم يف �سوء  التعليم  املعرفة يف مدار�ص  اإدارة  املدر�سية يف دعم 

العمليات. وفيما يلي تو�سيح لطبيعة هذه العمليات: 

توليد �ملعرفة "Knowledge Creation": ويق�سد بها: جميع الأن�سطة التي تقوم بها املوؤ�س�سة 

املعرفة  اأو  ال�سريحة،  املعرفة  �سواء  املتعددة،  واقتنائها من م�سادرها  املعرفة  للح�سول على 

ال�سمنية، اأو املزج بينهما لتكوين معاٍن جديدة، والقدرة على اإبداع معرفة جديدة لإيجاد قيم 

م�سافة )احلاج، 2014، �ص144(. 

خزن �ملعرفة "Storage Knowledge": يق�سد بها: جتميع املعرفة الداخلية واخلارجية يف 

موقع واحد بتنظيمها وتبويبها وفهر�ستها وت�سفريها بهدف البحث والو�سول اإليها بكل �سهولة 

وي�سر، وباأقل وقت من اأجل ا�ستعادتها وتطبيقها يف حّل امل�سكالت )اليحيوي،2011، �ص 96( .

توزيع �ملعرفة "Knowledge Distribution": وي�سري توزيع املعرفة اإىل �سمان و�سول املعرفة 

املالئمة لل�سخ�ص الباحث عنها يف الوقت املالئم، وو�سولها اإىل اأكرب عدد ممكن من الأ�سخا�ص 

العاملني يف املنظمة )الك�سا�سبة، 2015، �ص534(.

على  املنظمة  قدرة  اإىل  العملية  هذه  وت�سري   :"Knowledge Application"ملعرفة� تطبيق 

البتكار  اأن�سطة  دعم  يف  وتوظيفها  منها  وال�ستفادة  ا�ستخدامها،  واإعادة  املعرفة  ا�ستخدام 

والتطوير، وتنمية الأفراد واملوارد وحت�سني اأن�سطة الأعمال )الك�سا�سبة، 2015، �ص534(. 

دور م�سريف �لإد�رة �ملدر�سية يف دعم عمليات �إد�رة �ملعرفة يف �ملد�ر�س: 

ميكن عر�ص اأهم الأدوار التي ينبغي اأن ميار�سها م�سرف الإدارة املدر�سية لدعم عمليات 
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اإدارة املعرفة يف مدار�ص التعليم العاّم يف �سوء طبيعة الدور القيادي مل�سريف الإدارة املدر�سية، 

وذلك على النحو الآتي:

�أوًل: الأدوار املتعلقة بتوليد املعرفة، ومن اأهمها: ت�سجيع الهيئة الإدارية يف املدر�سة على تقدمي 

الأفكار الإبداعية، والهتمام باملبادرات الفردية واجلماعية املقدمة من قبل من�سوبي املدر�سة، 

العلمي  احلوار  وت�سجيع  جديدة،  معارف  عن  الباحثون  يحتاجها  التي  الت�سهيالت  وتقدمي 

توليد معارف  نحو  املوجهة  العلمية  والندوات  التدريبية  الربامج  وعقد  املدر�سة،  من�سوبي  بني 

جديدة، وال�ستفادة من اخلربات ال�سخ�سية املتوافرة لدى الكفاءات املتميزة يف املدر�سة، وفتح 

اآفاق البحث والتجريب اأمام من�سوبي املدر�سة، وت�سجيع الهيئة الإدارية يف املدر�سة على حتويل 

معارفهم ال�سمنية اإىل معارف �سريحة، وتقومي م�ستوى النمو املعريف لدى الهيئة الإدارية يف 

اŸدر�صة.

ذات  واملعلومات  البيانات  جمع  اأهمها:  ومن  وتنظيمها،  املعرفة  بخزن  املتعلقة  الأدوار  ثانيًا: 

العالقة مبجال العمل، وم�ساعدة الهيئة الإدارية على ت�سنيف املعرفة ت�سنيًفا ي�سهل الرجوع 

الإلكرتونية  الو�سائط  ا�ستخدام  على  املدر�سة  يف  الإدارية  الهيئة  وت�سجيع  احلاجة،  عند  اإليه 

يف تخزين املعرفة وتنظيمها، واحلر�ص على تنظيم املعرفة املتعلقة بالأعمال التي متار�ص يف 

اجلهات  اإىل  لديهم  املوجودة  املعرفة  تقدمي  على  باملدر�سة  الإدارية  الهيئة  وت�سجيع  املدر�سة، 

املعنية لتتوىل تخزينها يف �سورة ي�ساعد على تداولها وال�ستفادة منها.

ثالثًا: الأدوار املتعلقة بن�سر املعرفة وم�ساركتها، ومن اأهمها: تعزيز املناخ الداعم لتبادل املعرفة 

بني من�سوبي املدر�سة، وت�سهيل عملية و�سول الهيئة الإدارية يف املدر�سة اإىل قواعد املعرفة التي 

متتلكها الإدارة، وتكوين فرق العمل التطوعية لتقدمي ال�ست�سارات العلمية للعاملني يف املدر�سة، 

واحلر�ص على اإي�سال املعرفة املتوفرة لديه اإىل الهيئة الإدارية يف املدر�سة يف الوقت املنا�سب، 

وت�سجيع الهيئة الإدارية يف املدر�سة على الت�سال مب�سادر املعرفة وال�ستفادة منها، وتوظيف 

التوا�سل  و�سائل  وا�ستخدام  املعرفة،  تبادل  عملية  يف  الإلكرتونية  واملنتديات  الإنرتنت  مواقع 

اآب ...( يف توفري املعرفة ال�سرورية ملن�سوبي املدر�سة،  – وات�ص  اإلكرتوين  الجتماعي )بريد 

وتنظيم الربامج وامللتقيات التي ت�سهم يف تبادل املعرفة بني امل�ساركني فيها.

ر�بعًا: الأدوار املتعلقة بتطبيق املعرفة، ومن اأهمها : ت�سجيع الهيئة الإدارية على تطبيق املعرفة 

التكنولوجيا  توظيف  على  الإدارية  الهيئة  وت�سجيع  املدر�سة،  يف  تظهر  التي  امل�سكالت  حّل  يف 

املتعلقة  القرارات  اتخاذ  يف  لديه/ها  املتوافرة  املعرفة  وا�ستخدام  العمل،  جمال  يف  احلديثة 

مبجال العمل، وامل�ساركة يف و�سع اخلطط التطويرية للمدر�سة، وتوظيف املعرفة يف حتقيق روؤية 
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الإدارة ور�سالتها، واإجراء الأبحاث التطبيقية ذات ال�سلة مبجال العمل، ودعم عمليات دمج 

املعرفة يف جميع العمليات الإدارية والفنية يف املدر�سة، وتزويد الهيئة الإدارية يف املدر�سة باآخر 

امل�ستجدات يف جمال عملهم.

ويف �سوء اأهمية اإدارة املعرفة، ونظرًا اإىل �سعف الهتمام بتطبيقاتها يف مدار�ص التعليم 

العاّم، ظهرت احلاجة اإىل البحث يف �سبل دعم اإدارة املدر�سة يف جمال اإدارة املعرفة، وانطالقًا 

من اأهمية دور م�سرف الإدارة املدر�سية يف تطوير مهارات مديري املدار�ص اجتهت هذه الدرا�سة 

نحو البحث يف اأدوار م�سريف الإدارة املدر�سية يف دعم اإدارة املعرفة يف مدار�ص التعليم العاّم 

يف مدينة الدمام، يف حماولٍة لتحديد اأهم هذه الأدوار والتعرف على درجة ممار�ستها، و�سبل 

اأن ت�سهم نتائج الدرا�سة يف تفعيل دور م�سريف الإدارة وتطويرها يف دعم  اإذ يتوقع  تعزيزها، 

اهتمام  مع  ين�سجم  ال�سعودية. مبا  العربية  اململكة  العاّم يف  التعليم  مدار�ص  املعرفة يف  اإدارة 

1437/36- 1441/40هـ  العا�سرة  التنمية  تاأكيد خطة  التي ظهرت يف  املعرفة  باإدارة  الدولة 

على اأهمية اإدارة املعرفة وحت�سني ممار�سة عملياتها يف القطاعات كافة بو�سفها و�سيلة لتحقيق 

على املعرفة وجمتمع املعرفة" الذي  القائم  القت�ساد  نحو  ال�سعودية  العربية  اململكة  "حتّول 
اإيجاد  ال�سعودية من خالل  العربية  اململكة  للتنمية يف  العا�سرة  اأهداف اخلطة  مثل هدفًا من 

بيئة موؤ�س�سية وتنظيمية مالئمة ملجتمع املعرفة، وتطوير البنية التحتية لإدارتها، وزيادة قدرات 

ون�سرها، وخا�سة يف اجلهاز  وا�ستثمارها،  ونقلها،  املعرفة، وحتويلها،  توليد  اململكة يف جمال 

الإداري احلكومي )وزارة القت�ساد والتخطيط، 1435هـ(.

الباحث  لحظ  احلالية  الدرا�سة  مبو�سوع  ال�سلة  ذات  ال�سابقة  للدرا�سات  الرجوع  وبعد 

العربية  اململكة  يف  العاّم  التعليم  مدار�ص  يف  املعرفة  اإدارة  تناولت  التي  الدرا�سات  معظم  اأّن 

ال�سعودية قد ك�سفت عن م�ستوى متدٍن اإدارة املعرفة يف هذه املدار�ص، فقد اأظهرت نتائج درا�سة 

)الثبيتي، 2016( اأن ممار�سة اإدارة املعرفة يف املدار�ص الثانوية يف مدينة الطائف جاءت بدرجة 

املدار�ص  املعرفة يف  اإدارة  اأن ممار�سة  اإىل   )2015 )ال�سهري،  درا�سة  تو�سلت  كما  متو�سطة، 

الثانوية باإدارة تعليم حمايل جاءت بدرجة متو�سطة، وك�سفت نتائج درا�سة )العنزي، 2013( اأن 

درجات حتقيق اإدارات مدار�ص التعليم يف املدينة املنورة ملتطلبات جمتمع املعرفة كان متو�سطًا 

واملدار�ص  املعرفة،  واإنتاج  التعليم،  والتقنية يف  الثقايف،  والتعاي�ص  املعرفة  يف جمالت )تبادل 

دائمة التعلم( وكانت درجة التحقق منخف�سة يف جمالت )التعليم للعمل، والتمكني الإداري، 

واملدر�سة املجتمعية( واأظهرت نتائج درا�سة )الزهراين، 2012( اأن اأفراد عينة الدرا�سة يرون 

اأّن اأهمية تطبيق اإدارة املعرفة يف الإ�سراف الرتبوي على مدر�سة امل�ستقبل تاأتي بدرجة عالية، 

بدرجة  تاأتي  الرتبوي  الإ�سراف  يف  املعرفة  اإدارة  لعمليات  الفعلية  املمار�سات  اأن  يرون  بينما 
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املوؤهلني  اخلرباء  وجود  قلة  عن  ك�سفت  فقد  1434هـ(  )القحطاين،  درا�سة  اأما  منخف�سة. 

لتاأ�سي�ص املوجود املعريف بدرجة كبرية. الأمر الذي تظهر معه حاجة موؤ�س�ساتنا التعليمية اإىل 

مزيد من الدرا�سات التي تبحث يف �سبل دعم اإدارة املعرفة فيها.

فقد  الثانوية يف حمافظات غزة  املدار�ص  التي طبقت على  الوفا )2012(  اأبو  درا�صة  اأما 

كانت  الرتبوي  الإ�سراف  اأق�سام  يف  املعرفة  اإدارة  متطلبات  توافر  درجة  اأّن  نتائجها  اأظهرت 

من  متو�سطة  كانت  املعرفة  اإدارة  لعمليات  الرتبويني  امل�سرفني  ممار�سة  درجة  واأن  متو�سطة، 

اإىل   )2013 )الديحاين،  درا�سة  نتائج  اأ�سارت  املدار�ص، يف حني  املعلمني يف هذه  نظر  وجهة 

ارتفاع م�ستوى تطبيق مهارات اإدارة املعرفة لدى مديري مدار�ص التعليم العاّم يف دولة الكويت.

اأن   Ainissyifa  )2012( اأني�سيفا  درا�سة  نتائج  اأظهرت  باأندوني�سيا  جاروت  منطقة  ويف 

تنفيذ  اإيجابًيا على عملية  تاأثرًيا  التكنولوجيا  وا�ستخدام  التنظيمية  والثقافة  الب�سرية  للموارد 

املدار�ص  التعليمية وتطويرها وحت�سينها يف  العملية  تعزيز جودة  اإىل  يوؤدي  املعرفة مما  اإدارة 

الثانوية، كما اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن هناك تاأثرًيا اإيجابًيا لتطبيق اإدارة املعرفة على م�ستوى 

 wing Chu; wang and Yuen(  اجلودة التعليمية يف املدار�ص الثانوية. كما اأ�سارت درا�سة

يف  الهامة  العوامل  من  املعريف  واملخزون  والثقافة  والأفراد  امل�سرتكة  املعرفة  اأن  اإىل   )2011

ت�ستطيع  املعرفة  اإدارة  اأن  الدرا�سة  امل�ساركون يف  يرى  كما  املدار�ص،  املعرفة يف  اإدارة  تطبيق 

اأن تعمل على م�ساعدتهم يف تطوير ممار�ساتهم الوظيفية، واأَنه ميكن تطبيق اإدارة املعرفة يف 

 .Awang et al )2011( املدار�ص الثانوية يف ال�سني. كما اأو�سحت نتائج درا�سة وانغ واآخرين

اأن تنفيذ مناذج اإدارة املعرفة يف املدار�ص املاليزية لها اآثار اإيجابية على العملية التعليمية، اإذ 

يجعلها اأدق واأكرث تنظيمًا، مما ي�سهل اإجراءات عملية التدري�ص ويجعلها اأمرن. وك�سفت نتائج 

درا�سة يل واآخرين )Lee et al )2010. وجود تقدٍم يف تطبيق نظام اإدارة املعرفة يف املدار�ص 

الثانوية يف تايوان، ووجود عالقة متبادلة بني تطبيق نظام اإدارة املعرفة ومدى حتقيق امل�ساهمة 

املعرفية بني اإداريي املدر�سة والتفاعل بني هوؤلء الإداريني يف تطبيق نظام اإدارة املعرفة. كما 

وعالقتها  املعرفة  حمتوى  بت�سنيف  املتعلقة  ال�سعوبات  بع�ص  وجود  الدرا�سة  نتائج  ك�سفت 

بوظائف النظام.

ويت�سح من عر�ص الدرا�سات املتعلقة باإدارة املعرفة يف املدار�ص وجود حراك على امل�ستوى 

باإدارة  املتعلقة  الدرا�سات  كرثة  يف  متثّل  التعليم  مدار�ص  يف  املعرفة  اإدارة  جمال  يف  النظري 

اإىل  ي�سري  وهذا  حديثًا،  اأجريت  الدرا�سات  فمعظم  املا�سية،  القليلة  ال�سنوات  خالل  املعرفة 

اإدارة املعرفة يف موؤ�س�سات التعليم لكونها مدخاًل من مداخل حت�سني الأداء يف  اأهمية  اإدراك 

املعرفة يف  اإدارة  تطبيق  �ساحب  الذي  النجاح  اإىل  راجع  ولعل هذا  وتطويره،  املوؤ�س�سات  هذه 
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التي  الدرا�سات  من  املزيد  اإجراء  اأهميته  يوؤكد  والذي  املتقدمة،  الدول  يف  التعليم  موؤ�س�سات 

تتناول املتغريات كافة ذات ال�سلة باإدارة املعرفة، وهذا وا�سح يف العر�ص ال�سابق فعلى الرغم 

من كرثة هذه الدرا�سات اإل اأنه يوجد بينها قدر من الختالف يف متغرياتها واأهدافها.

اإىل حتديد  اإذ اجتهت  اأهدافها  ال�سابقة يف  الدرا�سات  الدرا�سة احلالية عن  وقد اختلفت 

اأهم الأدوار التي ينبغي اأن ميار�سها م�سرف الإدارة املدر�سية لدعم اإدارة املعرفة يف مدار�ص 

اإدارة  دعم  لأدواره يف  املدر�سية  الإدارة  م�سرف  درجة ممار�سة  على  والتعرف  العاّم،  التعليم 

املعريف يف مدار�ص التعليم العاّم من وجهة نظر مديري املدار�ص احلكومية يف مدينة الدمام. 

الجتاهات احلديثة  اأهم  واحد من  وتركيزها على  بتخ�س�سها  الدرا�سة احلالية  كما متيزت 

اإدارة املعرفة، وذلك بالبحث يف الأدوار املطلوب ممار�ستها من قبل  يف الإدارة الرتبوية وهو 

م�سرف الإدارة املدر�سية يف جمال اإدارة املعرفة يف مدار�ص التعليم العاّم. وتعّد هذه الدرا�سة– 

على حّد علم الباحث – الأوىل يف جمال البحث يف اأدوار م�سريف الإدارة املدر�سية يف دعم اإدارة 

املعرفة يف مدار�ص التعليم. 

م�سكلة �لدر��سة
انطالقًا من دور م�سرف الإدارة املدر�سية يف نظام التعليم العاّم يف اململكة العربية يف تنمية 

الهيئة  مهارات  تعزيز  احلديث  الع�سر  يف  واجباته  من  فاإّن  وتطويره،  املدر�سية  الإدارة  اأداء 

الإدارية يف املدر�سة وتنمية قدراتهم يف جمال اإدارة املعرفة التي اأ�سبحت حاجة ملحة و�سرورة 

لتعزيز دور املدر�سة ومتكينها من حتقيق اأهدافها التعليمية والرتبوية يف الع�سر احلديث. فقد 

اأكدت الدرا�سات التي بحثت يف اإدارة املعرفة يف مدار�ص التعليم العاّم يف اململكة العربية ال�سعودية 

اأهمية تبنى اإدارة املعرفة مدخاًل اإىل حل م�سكالتها وحتقيق اأهدافها كدرا�سة )الثبيتي، 2016( 

و)املطلق،   )2012 و)الزهراين،   )2013 و)العنزي،   )2011 و)العويف،   )2015 و)ال�سهري، 

2010( والغامدي )1429هـ( و)طا�سكندي، 1428هـ( و)الزايدي، 1428هـ( كما اأكدت هذه 

الدرا�سات اأّن الهتمام باإدارة املعرفة يف مدار�ص التعليم العاّم ل يزال دون امل�ستوى املاأمول.

على  والريادة  للتقدم  املتطلعة  املجتمعات  اهتمام  حمور  ت�سكّل  اأ�سبحت  املعرفة  اأّن  ومبا 

وجود  خالل  من  املعرفة  اإدارة  على  موؤ�س�ساتها  بقدرة  تقدمها  ارتباط  نتيجة  العامل،  م�ستوى 

الكفاءات الب�سرية القادرة على دعم اإدارة املعرفة ومتكني املوؤ�س�سات من توظيفها توظيفًا يحقق 

لها القدرة على بلوغ اأهدافها بكل كفاءة وفاعلية. وانطالقًا من حاجة املدر�سة بو�سفها واحدة 

من اأهم موؤ�س�سات التعليم لتبني اإدارة املعرفة، ونظرًا اإىل قلة البحوث والدرا�سات التي تناولت 

�سبل دعم اإدارة املعرفة يف مدار�ص التعليم العاّم يف اململكة العربية ال�سعودية، ونظرَا اإىل غياب 



449

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية
20

18
س  

�
ار

ـــ
مـ

 1
د  

عد
 ال

 19
د  

جل
مل

ا

املعلومات املت�سلة بدور م�سريف الإدارة املدر�سية يف دعم عمليات اإدارة املعرفة يف هذه املدار�ص 

بو�سفهم من اأهم العنا�سر الفاعلة يف تعزيز ممار�سات اإدارة املعرفة يف املدار�ص، لذلك متثلت 

م�سكلة الدرا�سة يف حتديد اأهم الأدوار التي ينبغي اأن ميار�سها م�سرفو الإدارة املدر�سية، ودرجة 

ممار�ستهم لها يف مدار�ص التعليم العاّم يف مدينة الدمام باململكة العربية ال�سعودية. 

�أ�سئلة �لدر��سة
اإدارة  لدعم  املدر�سية  الإدارة  م�سرفو  ميار�سها  اأن  ينبغي  التي  الأدوار  اأهم  ما  الأول:  ال�سوؤال 

املعرفة يف مدار�ص التعليم العاّم يف مدينة الدمام؟

ال�سوؤال الثاين: ما درجة ممار�سة م�سريف الإدارة املدر�سية لأدوارهم يف دعم اإدارة املعرفة يف 

مدار�ص التعليم العاّم يف مدينة الدمام من وجهة نظر مديري تلك املدار�ص؟

ال�سوؤال الثالث: هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بني درجة تقدير اأفراد عينة الدرا�سة لدور 

م�سريف الإدارة املدر�سية يف دعم اإدارة املعرفة يف مدار�ص التعليم العاّم يف مدينة الدمام 

يف  التدريبية  الدورات  وعدد  اخلربة،  �سنوات  وعدد  العلمي،  )املوؤهل  متغريات  اإىل  تعزى 

جمال اإدارة املعرفة(؟

�أهد�ف �لدر��سة: تهدف الدرا�سة اإىل:
1- حتديد اأهم الأدوار التي ينبغي اأن ميار�سها م�سرفو الإدارة املدر�سية لدعم اإدارة املعرفة يف 

مدار�ص التعليم العاّم يف مدينة الدمام.

اإدارة املعرفة يف  2- التعرف على درجة ممار�سة م�سريف الإدارة املدر�سية لأدوارهم يف دعم 

مدار�ص التعليم العاّم يف مدينة الدمام من وجهة نظر مديري تلك املدار�ص.

3- الك�سف عن الفروق يف درجة تقدير اأفراد الدرا�سة لدور م�سريف الإدارة املدر�سية يف دعم 

اإدارة املعريف يف مدار�ص التعليم العاّم يف مدينة الدمام التي تعزى اإىل متغريات )املوؤهل 

العلمي، وعدد �سنوات اخلربة، وعدد الدورات التدريبية يف جمال اإدارة املعرفة(.

�أهمية �لدر��سة
على  ال�سوء  من  مزيد  اإلقاء  املتمثلة يف  النظرية  العلمية  قيمتها  من  الدرا�سة  اأهمية  تنبع 

اإدارة املعرفة يف موؤ�س�سات التعليم، وحتديد اأهم الأدوار التي ينبغي اأن ي�سطلع بها قادة املعرفة 

يف هذه املوؤ�س�سات. بالإ�سافة اإىل قيمتها العملية التطبيقية من خالل ما �ست�سهم به نتائجها 

العربية  اململكة  يف  العاّم  التعليم  مدار�ص  يف  املعرفة  اإدارة  ممار�سات  حت�سني  يف  وتو�سياتها 
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ال�سعودية، اإذ يوؤمل اأن ت�ساعد نتائج الدرا�سة امل�سوؤولني يف وزارة التعليم يف اتخاذ الإجراءات 

الالزمة لتح�سني م�ستوى ممار�سة اإدارة املعرفة من قبل القيادات الرتبوية على امل�ستويات كافة، 

مما �سيكون له الأثر يف حت�سني م�ستوى اإدارة املعرفة يف مدار�ص التعليم العاّم.

كما تكمن اأهمية الدرا�سة يف كونها تاأتي يف �سياق توّجه اململكة العربية ال�سعودية يف خطة 

التنمية العا�سرة 1437/36- 1441/40هـ نحو القت�ساد القائم على املعرفة وجمتمع املعرفة من 

خالل اإيجاد بيئة موؤ�س�سية وتنظيمية مالئمة ملجتمع املعرفة، والعمل على تطوير البنية التحتية 

لإدارتها، وزيادة قدرات اململكة يف جمال اإدارة توليد املعرفة، ومتويلها، ونقلها، وا�ستثمارها، 

ون�سرها، وخا�سة يف اجلهاز الإداري احلكومي )وزارة القت�ساد والتخطيط، 2015م(.

دور  اإىل  تطرقت  التي  الأوىل  – الدرا�سة  الباحث  علم  حّد  – على  كونها  اإىل  بالإ�سافة 

اململكة  يف  العاّم  التعليم  مدار�ص  يف  املعرفة  اإدارة  عمليات  دعم  يف  املدر�سية  الإدارة  م�سريف 

العربية ال�صعودية.

تعريف م�سطلحات �لدر��سة
�إد�رة �ملعرفة: هي الن�ساط الإداري الذي يعمل على تطوير املعرفة وتخزينها وتوزيعها ونقلها 

القرارات،  واتخاذ  املنظمة  اأهداف  لتحقيق  منها  وال�ستفادة  ا�ستخدامها  وكذلك  وتطبيقها، 

.)Rao, 2012( وحل امل�سكالت، من اأجل حتقيق التميز والكفاءة يف املنظمة

كما عّرفها الربيدي )2011( باأّنها: نظام تكاملي من الطرق واملبادرات والأن�سطة املعنية 

لن�سرها  ال�سبل  اأف�سل  وا�ستخدام  املنظمة،  داخل  وتناقلها  وحفظها  وتوفريها  املعرفة  باإيجاد 

وتعميمها وتفعيلها يف العمليات لرفع م�ستويات الأداء وحت�سني الإنتاجية )�ص 488(. 

ويعرفها الباحث اإجرائيًا باأّنها: اجلهد املنظم الذي يهدف اإىل تعزيز قدرة املدر�سة على 

تنمية راأ�ص املال الفكري وا�ستثماره من خالل توليد املعرفة من م�سادرها الداخلية واخلارجية 

الإدارية  الأن�سطة  يف  وتطبيقها  وا�ستخدامها  فيها،  والت�سارك  وتوزيعها  وخزنها،  وتنظيمها، 

والرتبوية املختلفة.

م�سريف �لإد�رة �ملدر�سية: تعّرف وزارة الرتبية والتعليم )1424 هـ( م�سرف الإدارة املدر�سية 

باأنه: "�سخ�ص متخ�س�ص يبذل جهده ووقته لتنمية مهارة القيادة الرتبوية لدى مديري املدار�ص 

ووكالئها، ورفع م�ستوى اأدائهم ومتكينهم من كل ما تتطلبه العملية الرتبوية من تخطيط وتنظيم 

ومتابعة وتوجيه وتقومي، وتهيئة اإىل الظروف التي تنمي ا�ستعدادات الطلبة وقدراتهم العقلية 

والروحية والبدنية، وت�سجيع املعلمني على تاأدية ر�سالتهم بنجاح، م�ستثمرين كل ما يف املدر�سة 

من اإمكانات" )�ص3( 
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ِقَبل وزارة  باأّنهم: امل�سرفون املكلفون من  اإجرائيًا  وميكن تعريف م�سريف الإدارة املدر�سية 

العاّم،  التعليم  مدار�ص  يف  تتم  التي  والفنية  الإدارية  العمليات  جميع  على  بالإ�سراف  التعليم 

مهارات  تنمية  يف  وامل�ساهمة  مهامهم،  اأداء  على  ووكالئها  املدار�ص  مديري  م�ساعدة  بهدف 

القيادة الرتبوية لديهم. 

ويق�سد بدور م�سريف �لإد�رة �ملدر�سية يف دعم �إد�رة �ملعرفة: الن�ساط الإداري الذي ميار�سه 

الإدارية  الهيئة  قدرات  تعزيز  خالل  من  املعرفة  اإدارة  دعم  بهدف  املدر�سية  الإدارة  م�سرفو 

يف مدار�ص التعليم العاّم باململكة العربية ال�سعودية يف جمال توليد املعرفة وخزنها وتنظيمها 

ون�سرها وتوزيعها وا�ستخدامها وتطبيقها من قبل من�سوبي املدر�سة، والذي مّت قيا�سه من خالل 

درجة ا�ستجابة اأفراد الدرا�سة على جميع عبارات اأداة الدرا�سة.

حدود �لدر��سة
�حلّد �لزماين: الف�سل الدرا�سي الثاين من العام الدرا�سي 1437/1436هـ.

�حلّد �ملكاين: املدار�ص احلكومية يف مدينة الدمام.

يف  للبنني  احلكومية  املدار�ص  مديري  ا�ستجابات  على  الدرا�سة  هذه  تقت�سر  �لب�سرى:  �حلّد 

مدينة الدمام.

�حلّد �ملو�سوعي: تقت�سر الدرا�سة على البحث يف دور م�سريف الإدارة املدر�سية يف دعم عمليات 

اإدارة املعرفة الآتية: )توليد املعرفة، خزن وتنظيم املعرفة، ن�سر وتوزيع املعرفة، تطبيق املعرفة( 

من وجهة نظر مديري املدار�ص احلكومية للبنني يف مدينة الدمام.

منهج �لدر��سة و�إجر�ء�تها
1- منهج �لدر��سة

 لتحقيق اأهداف الدرا�سة ا�سُتخِدم املنهج الو�سفي التحليلي، باتباع الأ�سلوب امل�سحي من 

خالل ا�ستبانة اأعدت لهذا الغر�ص. 
2- جمتمع �لدر��سة وعينتها

املدار�ص  مديري  جميع  من  املكون  كافة  الدرا�سة  جمتمع  اأفراد  على  الدرا�سة  ُطبقت 

1437/1436هـ  الدرا�سي  العام  من  الثاين  الف�سل  خالل  الدمام  مدينة  يف  للبنني  احلكومية 

والبالغ عددهم 201 مدير. وِزعت اأداة الدرا�سة عليهم جميعًا، وقد بلغ عدد ال�ستبانات املكتملة 

)118( ا�ستبانة، متثل ما ن�سبته 59% من جمتمع الدرا�سة.
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2-1- خ�سائ�س جمتمع �لدر��سة: وفقًا ملتغريات الدرا�سة الواردة يف اجلزء الأول من ال�ستبانة 

يو�سح اجلدول رقم )1( خ�سائ�ص اأفراد الدرا�سة وفق معلوماتهم الأولية:

جدول رقم )1(
توزيع �أفر�د �لدر��سة وفق معلوماتهم �لأولية

الن�شبةالعددالت�شنيفاملتغريات

املوؤهل العلمي

Ò43.4ماج�صت

11395.8بكالوريو�ص

10.8غري ذلك

عدد �سنوات اخلربة
5042.4اأقل من 10 �سنوات

6857.6من 10 �سنوات فاأكرث

عدد الدورات التدريبية يف جمال 
اإدارة اŸعرفة

5546.6ل توجد

4840.7دورة واحدة

1512.7دورتان فاأكرث

118100.0املجموع

3- �أد�ة �لدر��سة
النظري  الإطار  من  بال�ستفادة  الدرا�سة  بيانات  جلمع  ا�ستبانة  بناء  مت   : �لأد�ة  بناء   -1-3

وا�ستبانات الدرا�سات ال�سابقة ذات ال�سلة مبو�سوع الدرا�سة. وتكونت ال�ستبانة من الأجزاء 

الآتية:

�جلزء �لأول: ت�سمن املعلومات العامة لأفراد جمتمع الدرا�سة وهي: )املوؤهل العلمي، �سنوات 

اخلربة يف التعليم، والدورات التدريبية يف جمال اإدارة املعرفة(.

�جلزء �لثاين: عبارات تقي�ص درجة ممار�سة م�سريف الإدارة املدر�سية لأدوارهم يف دعم اإدارة 

املعرفة وعددها 31 موزعة على اأبعاد الدرا�سة على النحو الآتي: 

جدول رقم )2(
توزيع عبار�ت �أد�ة �لدر��سة على �أبعاد �إد�رة �ملعرفة

عدد العبارات البعدم

9 عبارات توليد اŸعرفة 1

6 عبارات خزن املعرفة وتنظيمها2

8 عبارات ن�سر املعرفة وم�ساركتها3

8 عبارة تطبيق املعرفة4

31 عبارة املجموع
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ا�ستجابات مديري املدار�ص احلكومة نحو درجة  ا�سُتخدم مقيا�ص "ليكرت" اخلما�سي لقيا�ص 

ممار�سة م�سريف الإدارة املدر�سية لأدوارهم يف دعم عمليات اإدارة املعرفة وفقًا للتدرج الآتي 

لدرجة املمار�سة: )كبرية جدًا، كبرية، متو�سطة، �سعيفة، �سعيفة جدًا( 

3-2- �سدق �أد�ة �لدر��سة: مت التحقق من �سدق ال�ستبانة من خالل :

من  ع�سرة  على  الأولية  �سورتها  يف  ال�ستبانة  ُعِر�سٍت  مت  �لظاهري:  �ل�سدق   -1-2-3

قام  اآرائهم  �سوء  ويف  ال�سعودية،  اجلامعات  يف  والقيا�ص  الرتبوية  الإدارة  يف  املتخ�س�سني 

الباحث باإجراء التعديالت الالزمة على اأداة الدرا�سة.

Structure Validity: مت التحقق من ال�سدق البنائي لال�ستبانة،  3-2-2- �ل�سدق �لبنائي 

امللتحقني  املديرين  من  مديرًا   )30( من  مكونة  ا�ستطالعية  عينة  على  ال�ستبانة  بتطبيق 

الدرا�سي  الف�سل  خالل  الدمام  يف  الرتبية  كلية  يف  املنعقدة  املدار�ص  مديري  دورة  بربنامج 

الثاين 1437/1436هـ، وفيما يلي عر�ص ملعامالت ارتباط بري�سون للتحقق من ال�سدق البنائي 

لال�ستبانة:
- معامالت �رتباط بري�سون لقيا�س �لعالقة بني بنود �لأد�ة، و�لدرجة �لكلية للبعد �ملنتمية �إليه:

جدول رقم )3(
معامالت �رتباط بنود �لأد�ة بالدرجة �لكلية للبعد �ملنتمية �إليه )�لعينة �ل�ستطالعية: ن=30(

معامل االرتباطممعامل االرتباطممعامل االرتباطم البعد

توليد اŸعرفة

1**0.77164**0.81347**0.7647

2**0.90695**0.67508**0.8489

3**0.83996**0.82979**0.7455

تخزين املعرفة وتنظيمها
1*0.43623**0.80345**0.8846

2**0.65544**0.83696**0.7582

ن�سر املعرفة وتوزيعها

1**0.79824**0.81777**0.7068

2**0.55525**0.74188**0.8020

3**0.67206**0.7924

تطبيق املعرفة

1**0.79764**0.77567**0.9258

2**0.88605**0.82558**0.8558

3**0.85806**0.8395

* دالة عند م�ستوى 0.05 **  دالة عند م�ستوى 0.01

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأّن كل عبارة من عبارات ال�ستبانة ترتبط ارتباطًا داًل اإح�سائيًا 

م�ستوى )0.01( اأو عند م�ستوى الدللة )0.05( بالدرجة الكلية للبعد املنتمية اإليه، مما يدل 

على الت�ساق الداخلي لعبارات ال�ستبانة.
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- معامالت �رتباط بري�سون لقيا�س �لعالقة بني بنود �لأد�ة، بالدرجة �لكلية:

جدول رقم )4(
معامالت �رتباط بنود �لأد�ة بالدرجة �لكلية )�لعينة �ل�ستطالعية: ن=30(

معامل االرتباطممعامل االرتباطممعامل االرتباطممعامل االرتباطم

1 **0.68089 **0.701417 **0.487325 **0.8833

2 **0.842910 **0.464918 **0.656726 **0.8669

3 **0.797411 **0.606119 **0.742027 **0.7294

4 **0.734312 **0.817622 **0.712328 **0.7227

5 **0.573413 **0.831221 **0.701429 **0.7855

6 **0.779814 **0.779622 **0.684830 **0.8985

7 **0.800315 **0.577623 **0.833631 **0.7913

8 **0.863516 **0.789724 **0.7950

** دالة عند م�ستوى 0.01 

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأّن كل عبارة من عبارات ال�ستبانة ترتبط ارتباطًا داًل اإح�سائيًا 

عند م�ستوى )0.01( بالدرجة الكلية، مما ي�سري اإىل الت�ساق الداخلي لعبارات ال�ستبانة.

- معامالت ارتباط بري�سون لقيا�ص العالقة بني اأبعاد الأداة، والدرجة الكلية:

جدول رقم )5(
معامالت �رتباط �أبعاد �لأد�ة بالدرجة �لكلية )�لعينة �ل�ستطالعية: ن=30(

معامل االرتباطالبعد

0.9408** توليد اŸعرفة

0.9285** خزن املعرفة وتنظيمها

0.9516** ن�سر املعرفة وتوزيعها

0.9545** تطبيق املعرفة

**  دالة عند م�ستوى 0.01

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأّن كل بعد من اأبعاد اأداة الدرا�سة يرتبط ارتباطًا داًل اح�سائيًا 

عند م�ستوى )0.01( بالدرجة الكلية لالأداة، مما يدل على الت�ساق الداخلي لعبارات ال�ستبانة.

4- ثبات �لأد�ة

مت التحقق من ثبات اأداة الدرا�سة با�ستخدام معامل "األفا كرونباخ" لأبعاد ال�ستبانة بعد 

تطبيقها على العينة ال�ستطالعية، كما يت�سح من اجلدول الآتي:
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جدول رقم )6(
معامالت ثبات "�ألفا كرونباخ" لأبعاد �لدر��سة )�لعينة �ل�ستطالعية: ن=30(

معامل ثبات "األفا كرونباخ"عدد البنودالبعد

90.93توليد اŸعرفة

60.82تخزين املعرفة وتنظيمها

80.88ن�سر املعرفة وتوزيعها

80.94تطبيق املعرفة

310.97الثبات الكلي لالأداة

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأّن اأداة الدرا�سة تتمتع بدرجة ثبات عالية فقد تراوح معامل ثبات 

الأبعاد بÚ )0.82-0.94( فيما بلغ معامل الثبات الكلي لال�ستبانة )0.98(. مما ي�سري اإىل 

�سالحيتها للتطبيق لالإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة.
5- �أ�ساليب �ملعاجلة �لإح�سائية �مل�ستخدمة:

 )spss( .بعد جمع بيانات الدرا�سة ُحللت نتائج الدرا�سة با�ستخدام برنامج التحليل الإح�سائي

با�ستخدام الأ�ساليب الإح�سائية الآتية: 

- التكرارات، والن�سب املئوية، واملتو�سطات احل�سابية، والنحرافات املعيارية.

- معامل ارتباط "بÒ�صون " حل�ساب الت�ساق الداخلي لال�ستبانة، وقيا�ص درجة الرتباط.

- معامل "األفا كرونباخ" حل�ساب ثبات ال�ستبانة.

- اختبار "ت" )t-test( للتعرف على الفروق يف ا�ستجابات اأفراد الدرا�سة على اأبعاد الدرا�سة 

تبعًا لختالف متغري )عدد �سنوات اخلربة(. 

- اختبار حتليل التباين الأحادي "ف" )One Way Anov( للتعرف على الفروق يف ا�ستجابات 

اأفراد الدرا�سة على اأبعاد الدرا�سة تبعًا لختالف متغري )عدد الدورات التدريبية يف جمال 

اإدارة اŸعرفة(.

الدرا�سة  اأفراد  ا�ستجابات  الفروق يف  لتو�سيح م�سدر   )Test Scheffe( "سيفيه�" - اختبار 

باختالف عدد الدورات التدريبية يف جمال اإدارة املعرفة.

ولت�سهيل تف�سري النتائج ا�ستخدم الباحث الأ�سلوب الآتي لتحديد م�ستوى الإجابة على بنود 

الآتية: )ميار�ص بدرجة كبرية جدًا =5، ميار�ص بدرجة  الأوزان  البدائل  ُاعِطيت  الأداة. فقد 

كبÒة =4، ميار�ص بدرجة متو�سطة =3، ميار�ص بدرجة �سعيفة =2، ميار�ص بدرجة �سعيفة 

املعادلة  خالل  من  املدى  مت�ساوية  م�ستويات  خم�ص  اإىل  الإجابات  تلك  ِنف  �سُ ثم   ،)1= جدًا 

التالية:
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طول الفئة = )اأكرب قيمة- اأقل قيمة( ÷ عدد بدائل الأداة = )1-5(  ÷  5 = 0.80

لنح�سل على الت�سنيف الآتي:

جدول رقم )7(
توزيع �لفئات وفق �لتدرج �مل�ستخدم يف �أد�ة �لدر��سة

درجة املمار�شة مدى املتو�شطات

كبرية جدًا4.21 – 5.00

كبÒة3.41 – 4.20

متو�سطة2.61 – 3.40

�سعيفة1.81 – 2.60

�سعيفة جدًا1.00 – 1.80

عر�س نتائج �لدر��سة ومناق�ستها
يت�سمن هذا اجلزء عر�سًا لنتائج الدرا�سة التي هدفت اإىل التعرف على دور م�سريف الإدارة 

املدر�سية يف دعم اإدارة املعرفة يف مدار�ص التعليم العاّم يف مدينة الدمام من وجهة مديري تلك 

املدار�ص، والك�سف عن الفروق يف درجة تقدير اأفراد الدرا�سة لدور م�سريف الإدارة املدر�سية يف 

دعم اإدارة املعريف يف مدار�ص التعليم العاّم يف مدينة الدمام التي تعزى اإىل متغريات )املوؤهل 

اإدارة املعرفة(، وذلك عن  العلمي، وعدد �سنوات اخلربة، وعدد الدورات التدريبية يف جمال 

طريق الإجابة عن ال�سوؤالني الآتيني:

�أوًل: نتائج �ل�سوؤ�ل �لأول:

دعم  يف  لأدوارهم  املدر�سية  الإدارة  م�سريف  ممار�سة  درجة  ما  على:  الأول  ال�سوؤال  ن�ّص 

عمليات اإدارة املعرفة )توليد املعرفة، وخزن املعرفة وتنظيمها، ون�سر املعرفة وتوزيعها، وتطبيق 

املعرفة( من وجهة نظر مديري املدار�ص احلكومية يف مدينة الدمام؟

لالإجابة عن هذا ال�سوؤال مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لإجابات 

اأفراد الدرا�سة عن الفقرات التي تقي�ص درجة ممار�سة م�سريف الإدارة املدر�سية لأدوارهم يف 

اأبعاد: )توليد املعرفة، وخزن املعرفة وتنظيمها، ون�سر املعرفة  اإدارة املعرفة يف  دعم عمليات 

وتوزيعها، وتطبيق املعرفة( وفيما يلي عر�ص للنتائج املت�سلة بكل بعد من هذه الأبعاد: 
�لبعد �لأول: )توليد �ملعرفة( 

يو�سح اجلدول رقم )8( ا�ستجابات مديري املدار�ص احلكومية يف مدينة الدمام نحو درجة 

مدار�ص  يف  املعرفة  توليد  عملية  بدعم  املتعلقة  لأدوارهم  املدر�سية  الإدارة  م�سريف  ممار�سة 

التعليم العاّم وذلك على النحو الآتي:
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جدول رقم )8(
�ملتو�سطات �حل�سابية وترتيبها تنازليًا لإجابات عينة �لدر��سة حول درجة ممار�سة 

م�سريف  �لإد�رة �ملدر�سية لأدو�رهم يف دعم عملية توليد �ملعرفة

املتو�شط العبارةم
احل�شابي

االنحراف 
درجة الرتتيباملعياري

املمار�شة

1
الأفكار  تقدمي  على  املدر�سة  يف  الإدارية  الهيئة  ت�سجيع 

كبÒة3.641.001الإبداعية.

2
قبل  من  املقدمة  واجلماعية  الفردية  باملبادرات  الهتمام 

من�صوبي اŸدر�صة.
كبÒة3.620.892

كبÒة3.510.993فتح اآفاق البحث والتجريب اأمام من�سوبي املدر�سة.9

5
عقد الربامج التدريبية والندوات العلمية املوجهة نحو توليد 

كبÒة3.491.234معارف جديدة.

كبÒة3.441.035ت�سجيع احلوار العلمي بني من�سوبي املدر�سة.4

6
ال�ستفادة من اخلربات ال�سخ�سية املتوافرة لدى الكفاءات 

متو�سطة3.311.266املتميزة يف املدر�سة.

متو�سطة3.291.077تقومي م�ستوى النمو املعريف لدى الهيئة الإدارية يف املدر�سة.8

3
معارف  عن  الباحثون  يحتاجها  التي  الت�سهيالت  تقدمي 

جديدة.
متو�سطة3.261.028

7
معارفهم  حتويل  على  املدر�سة  يف  الإدارية  الهيئة  ت�سجيع 
متو�سطة3.071.069ال�سمنية )التي يف العقول( اإىل معارف �سريحة )مكتوبة(.

متو�سطة3.400.840.84املتو�سط* العام للبعد

* املتو�سط احل�سابي من 5 درجات

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأّن املتو�سطات احل�سابية لتقدير اأفراد الدرا�سة لدرجة ممار�سة 

-3.64( بني  تراوحت  قد  املعرفة  توليد  عملية  دعم  يف  لأدوارهم  املدر�سية  الإدارة  م�سريف 

3.07(، وقد بلغ املتو�سط احل�سابي العام لهذا البعد )3.40( مما ي�سري اإىل اأّن اأفرد الدرا�سة 

يرون اأّن ممار�سة م�سريف الإدارة املدر�سية لأدوارهم يف دعم عملية توليد املعرفة يف املدار�ص 

كانت بدرجة متو�سطة. كما يت�سح اأّن هناك خم�ص عبارات دلت ا�ستجابة اأفراد الدرا�سة على 

اأنها مُتاَر�ص من ِقَبل م�سريف الإدارة املدر�سية بدرجة كبرية وهي على التوايل )ت�سجيع الهيئة 

واجلماعية  الفردية  باملبادرات  و)الهتمام  الإبداعية  الأفكار  تقدمي  على  باملدر�سة  الإدارية 

املدر�سة(  من�سوبي  اأمام  والتجريب  البحث  اآفاق  و)فتح  املدر�سة(  من�سوبي  قبل  من  املقدمة 

و)ت�سجيع  جديدة(  معارف  توليد  نحو  املوجهة  العلمية  والندوات  التدريبية  الربامج  و)عقد 

وهي  متو�سطة  بدرجة  اأربع عبارات متار�ص  واأَن هناك  املدر�سة(  من�سوبي  العلمي بني  احلوار 

على التوايل )ال�ستفادة من اخلربات ال�سخ�سية املتوافرة لدى الكفاءات املتميزة يف املدر�سة( 

التي  الت�سهيالت  و)تقدمي  باملدر�سة(  الإدارية  الهيئة  لدى  املعريف  النمو  م�ستوى  و)تقومي 
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حتويل  على  املدر�سة  يف  الإدارية  الهيئة  و)ت�سجيع  جديدة(  معارف  عن  الباحثون  يحتاجها 

معارفهم ال�سمنية "التي يف العقول" اإىل معارف �سريحة "مكتوبة"(.

�لبعد �لثاين: )خزن �ملعرفة وتنظيمها(

يو�سح اجلدول رقم )9( ا�ستجابات مديري املدار�ص احلكومية يف مدينة الدمام حول درجة 

وتنظيمها يف  املعرفة  بدعم عملية خزن  املتعلقة  لأدوارهم  املدر�سية  الإدارة  م�سريف  ممار�سة 

مدار�ص التعليم العاّم وذلك على النحو الآتي:

جدول رقم )9(
�ملتو�سطات �حل�سابية وترتيبها تنازليًا لإجابات عينة �لدر��سة حول درجة 

ممار�سة م�سريف �لإد�رة �ملدر�سية لأدو�رهم يف خزن �ملعرفة وتنظيمها

املتو�شط العبارةم
احل�شابي

االنحراف 
درجة الرتتيباملعياري

املمار�شة

كبÒة3.841.121جمع البيانات واملعلومات ذات العالقة مبجال عمله.1

3
ا�ستخدام  على  املدر�سة  يف  الإدارية  الهيئة  ت�سجيع 

كبÒة3.471.142الو�سائط الإلكرتونية يف تخزين املعرفة وتنظيمها.

4
التي  بالأعمال  املتعلقة  املعرفة  تنظيم  على  احلر�ص 

كبÒة3.421.103متار�ص يف املدر�سة.

2
بطريقة  املعرفة  ت�سنيف  على  الإدارية  الهيئة  م�ساعدة 

متو�سطة3.311.214ت�سهل الرجوع اإليها عند احلاجة.

5

املعرفة  تقدمي  على  املدر�سة  يف  الإدارية  الهيئة  ت�سجيع 
تخزينها  لتتوىل  املعنية  اجلهات  اإىل  لديهم  املوجودة 

ب�سورة ت�ساعد على تداولها وال�ستفادة منها.
متو�سطة3.301.065

6
بطريقة  املعرفة  ت�سنيف  على  الإدارية  الهيئة  م�ساعدة 

متو�سطة3.231.096ت�سهل الرجوع اإليها عند احلاجة.

كبÒة3.420.85املتو�سط* العام للبعد

* املتو�سط احل�سابي من 5 درجات

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأّن املتو�سطات احل�سابية لتقدير اأفراد الدرا�سة لدرجة ممار�سة 

بني  تراوحت  قد  وتنظيمها  املعرفة  خزن  عملية  دعم  يف  لأدوارهم  املدر�سية  الإدارة  م�سريف 

)3.47-3.42( وقد بلغ املتو�سط احل�سابي العام لهذا البعد )3.42( مما ي�سري اإىل اأّن اأفرد 

املعرفة  خزن  عملية  دعم  يف  لأدوارهم  املدر�سية  الإدارة  م�سريف  ممار�سة  اأّن  يرون  الدرا�سة 

وتنظيمها يف املدار�ص كانت بدرجة كبرية. 

كما يت�سح اأّن هناك ثالث عبارات دلت ا�ستجابة اأفراد الدرا�سة لها على اأّنها مُتاَر�ص من 

ِقَبل م�سريف الإدارة املدر�سية بدرجة كبرية وهي على التوايل )جمع البيانات واملعلومات ذات 
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العالقة مبجال عمله( و)ت�سجيع الهيئة الإدارية يف املدر�سة على ا�ستخدام الو�سائط الإلكرتونية 

يف تخزين املعرفة وتنظيمها( و)احلر�ص على تنظيم املعرفة املتعلقة بالأعمال التي متار�ص يف 

املدر�سة(، واأّن هناك ثالث عبارات متار�ص بدرجة متو�سطة وهي على التوايل )م�ساعدة الهيئة 

الهيئة  و)ت�سجيع  احلاجة(  عند  اإليها  الرجوع  ت�سهل  بطريقة  املعرفة  ت�سنيف  على  الإدارية 

تخزينها  لتتوىل  املعنية  اإىل اجلهات  لديهم  املوجودة  املعرفة  تقدمي  املدر�سة على  الإدارية يف 

ب�سورة ت�ساعد على تداولها وال�ستفادة منها( و)م�ساعدة الهيئة الإدارية على ت�سنيف املعرفة 

بطريقة ت�سهل الرجوع اإليها عند احلاجة(.

�لبعد �لثالث: )ن�سر �ملعرفة وتوزيعها(

الدمام حول  مدينة  املدار�ص احلكومية يف  مديري  ا�ستجابات  رقم )10(  يو�سح اجلدول 

درجة ممار�سة م�سريف الإدارة املدر�سية لأدوارهم املتعلقة بدعم عملية ن�سر املعرفة وتوزيعها 

يف مدار�ص التعليم العاّم وذلك على النحو الآتي:

جدول رقم )10(
�ملتو�سطات �حل�سابية وترتيبها تنازليًا لإجابات عينة �لدر��سة حول درجة 

ممار�سة م�سريف �لإد�رة �ملدر�سية لأدو�رهم يف ن�سر �ملعرفة وتوزيعها

املتو�شط العبارةم
احل�شابي

االنحراف 
درجة الرتتيباملعياري

املمار�شة

7

اإلكرتوين  )بريد  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  ا�ستخدام 
ملن�سوبي  ال�سرورية  املعرفة  توفري  يف  اآب...(  وات�ص   –

اŸدر�صة.

كبÒة3.581.161

5
ت�سجيع الهيئة الإدارية يف املدر�سة على الت�سال مب�سادر 

اŸعرفة وال�صتفادة منها.
كبÒة3.460.992

8
املعرفة  تبادل  يف  ت�سهم  التي  وامللتقيات  الربامج  تنظيم 

كبÒة3.421.023بني امل�ساركني فيها.

متو�سطة3.391.004تعزيز املناخ الداعم لتبادل املعرفة بني من�سوبي املدر�سة.1

4
الهيئة  اإىل  لديه  املتوفرة  املعرفة  اإي�سال  على  احلر�ص 

متو�سطة3.341.125الإدارية يف املدر�سة يف الوقت املنا�سب.

6
توظيف مواقع الإنرتنت واملنتديات الإلكرتونية يف عملية 

متو�سطة3.321.206تبادل املعرفة.

2
اإىل  املدر�سة  يف  الإدارية  الهيئة  و�سول  عملية  ت�سهيل 

متو�سطة3.311.017قواعد املعرفة التي متتلكها الإدارة.

3
تكوين فرق العمل التطوعية لتقدمي ال�ست�سارات العلمية 

متو�سطة2.921.178للعاملني يف املدر�سة.

متو�سطة3.340.80املتو�سط* العام للبعد

* املتو�سط احل�سابي من 5 درجات
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يت�سح من اجلدول ال�سابق اأّن املتو�سطات احل�سابية لتقدير اأفراد الدرا�سة لدرجة ممار�سة 

م�سريف الإدارة املدر�سية لأدوارهم يف دعم عملية ن�سر املعرفة وتوزيعها قد تراوحت بني )3.58-

2.92( وقد بلغ املتو�سط احل�سابي العاّم لهذا البعد )3.34( مما ي�سري اإىل اأّن اأفرد الدرا�سة 

يرون اأّن ممار�سة م�سريف الإدارة املدر�سية لأدوارهم يف دعم عملية ن�سر املعرفة وتوزيعها يف 

املدار�ص كانت بدرجة متو�سطة.

مُتاَر�ص  اأنها  على  لها  الدرا�سة  اأفراد  ا�ستجابة  دلت  عبارات  ثالث  هناك  اأّن  يت�سح  كما 

من ِقَبل م�سريف الإدارة املدر�سية بدرجة كبرية وهي على التوايل )ا�ستخدام و�سائل التوا�سل 

املدر�سة(  ملن�سوبي  ال�سرورية  املعرفة  توفري  اآب..." يف  – وات�ص   ÊوÎاإلك "بريد  الجتماعي 

و)ت�سجيع الهيئة الإدارية يف املدر�سة على الت�سال مب�سادر املعرفة وال�ستفادة منها( و)تنظيم 

الربامج وامللتقيات التي ت�سهم يف تبادل املعرفة بني امل�ساركني فيها(، واأّن هناك خم�ص عبارات 

التوايل )تعزيز املناخ الداعم لتبادل املعرفة بني من�سوبي  مُتاَر�ص بدرجة متو�سطة وهي على 

املدر�سة( و)احلر�ص على اإي�سال املعرفة املتوفرة لديه اإىل الهيئة الإدارية يف املدر�سة يف الوقت 

املنا�سب( و)توظيف مواقع الإنرتنت واملنتديات الإلكرتونية يف عملية تبادل املعرفة( و)ت�سهيل 

عملية و�سول الهيئة الإدارية باملدر�سة اإىل قواعد املعرفة التي متتلكها الإدارة( و)تكوين فرق 

العمل التطوعية لتقدمي ال�ست�سارات العلمية للعاملني يف املدر�سة(.

�لبعد �لر�بع: )تطبيق �ملعرفة(

الدمام حول  مدينة  املدار�ص احلكومية يف  مديري  ا�ستجابات  رقم )11(  يو�سح اجلدول 

يف  املعرفة  تطبيق  عملية  بدعم  املتعلقة  لأدوارهم  املدر�سية  الإدارة  م�سريف  ممار�سة  درجة 

مدار�ص التعليم العاّم وذلك على النحو الآتي:

جدول رقم )11(
�ملتو�سطات �حل�سابية وترتيبها تنازليًا لإجابات عينة �لدر��سة حول درجة ممار�سة

 م�سريف �لإد�رة �ملدر�سية لأدو�رهم يف تطبيق �ملعرفة

املتو�شط العبارةم
احل�شابي

االنحراف 
درجة الرتتيباملعياري

املمار�شة

2
يف  احلديثة  التكنولوجيا  توظيف  على  الإدارية  الهيئة  ت�سجيع 

كبÒة3.610.931جمال العمل.

3
املتعلقة  القرارات  اتخاذ  يف  لديه  املتوافرة  املعرفة  ا�ستخدام 

كبÒة3.530.912مبجال عمله.

8
جمال  يف  امل�ستجدات  باآخر  املدر�سة  يف  الإدارية  الهيئة  تزويد 

كبÒة3.471.053عملهم.

1
ت�سجيع الهيئة الإدارية على تطبيق املعرفة يف حّل امل�سكالت التي 

كبÒة3.461.034تظهر يف املدر�سة.
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ا املتو�شط العبارةم
احل�شابي

االنحراف 
درجة الرتتيباملعياري

املمار�شة

متو�سطة3.351.155امل�ساركة يف و�سع اخلطط التطويرية للمدر�سة.4

7
والفنية  الإدارية  العمليات  املعرفة يف جميع  دمج  دعم عمليات 

باŸدر�صة.
متو�سطة3.310.986

متو�سطة3.261.077توظيف املعرفة التي ميتلكها يف حتقيق روؤية الإدارة ور�سالتها.5

متو�سطة3.261.097اإجراء الأبحاث التطبيقية ذات ال�سلة مبجال عمله.6

كبÒة3.410.84املتو�سط* العام للبعد

* املتو�سط احل�سابي من 5 درجات

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأّن املتو�سطات احل�سابية لتقدير اأفراد الدرا�سة لدرجة ممار�سة 

-3.26( بني  تراوحت  قد  املعرفة  تطبيق  عملية  دعم  يف  لأدوارهم  املدر�سية  الإدارة  م�سريف 

3.61(، وقد بلغ املتو�سط احل�سابي العام لهذا البعد )3.41( مما ي�سري اإىل اأّن اأفرد الدرا�سة 

يرون اأّن ممار�سة م�سريف الإدارة املدر�سية لأدوارهم يف دعم عملية تطبيق املعرفة يف املدار�ص 

كانت بدرجة متو�سطة. 

اأنها مُتاَر�ص من  اأفراد الدرا�سة لها على  اأربع عبارات دلت ا�ستجابة  اأّن هناك  كما يت�سح 

على  الإدارية  الهيئة  )ت�سجيع  التوايل  على  وهي  كبرية  بدرجة  املدر�سية  الإدارة  م�سريف  ِقَبل 

اتخاذ  يف  لديه  املتوافرة  املعرفة  و)ا�ستخدام  العمل(  جمال  يف  احلديثة  التكنولوجيا  توظيف 

يف  امل�ستجدات  باآخر  املدر�سة  يف  الإدارية  الهيئة  و)تزويد  عمله(  مبجال  املتعلقة  القرارات 

جمال عملهم( و)ت�سجيع الهيئة الإدارية على تطبيق املعرفة يف حل امل�سكالت التي تظهر يف 

يف  )امل�ساركة  التوايل  على  وهي  متو�سطة  بدرجة  متار�ص  عبارات  اأربع  هناك  واأّن  املدر�سة(، 

و�سع اخلطط التطويرية للمدر�سة( و)دعم عمليات دمج املعرفة يف جميع العمليات الإدارية 

والفنية باملدر�سة( و)توظيف املعرفة التي ميتلكها يف حتقيق روؤية الإدارة ور�سالتها( و)اإجراء 

الأبحاث التطبيقية ذات ال�سلة مبجال عمله(.

- ترتيب عمليات �إد�رة �ملعرفة بح�سب درجة ممار�ستها: 

م�سريف  ممار�سة  درجة  بح�سب  املعرفة  اإدارة  عمليات  ترتيب   )12( رقم  اجلدول  يو�سح 

الإدارة املدر�سية لالأدوار املت�سلة بها:

تابع جدول )11(
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جدول رقم )12(
�ملتو�سطات �حل�سابية وترتيبها تنازليًا لدرجات ممار�سة م�سريف �لإد�رة �ملدر�سية لأدو�رهم

 يف دعم عمليات �إد�رة �ملعرفة من وجهة نظر مديري �ملد�ر�س �حلكومية

املتو�شط* االأبعاد
احل�شابي

االنحراف 
درجة الرتتيباملعياري

املمار�شة

متو�سطة3.400.843توليد اŸعرفة

كبÒة3.420.851خزن املعرفة وتنظيمها

متو�سطة3.340.804ن�سر املعرفة وتوزيعها

كبÒة3.410.842تطبيق املعرفة

متو�سطة3.390.760.76الدرجة الكلية ملمار�سة دعم اإدارة املعرفة

* املتو�سط احل�سابي من 5 درجات

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأّن املتو�سط احل�سابي العام ل�ستجابات اأفراد جمتمع الدرا�سة 

نحو درجة ممار�سة م�سريف الإدارة املدر�سية لأدوارهم يف دعم عمليات اإدارة املعرفة جمتمعة 

قد بلغ )3.39(، مما ي�سري اإىل اأّنهم يرون اأّن م�سريف الإدارة املدر�سية ميار�سون اأدوارهم يف 

لالأبعاد  املعياري  النحراف  قيمة  بلغت  وقد  متو�سطة.  بدرجة  املدار�ص  املعرفة يف  اإدارة  دعم 

جمتمعة )0.76( كما تراوحت قيم النحرافات املعيارية لالأبعاد بني )0.80- 0.85( وهي 

قيم متدنية مما يدل على جتان�ص ا�ستجابات اأفراد الدرا�سة نحو تقدير درجة ممار�سة م�سريف 

م�سريف  ممار�سة  درجة  تقدير  نحو  العينة  اأفراد  ا�ستجابات  جتان�ص  وعلى  املدر�سية  الإدارة 

الإدارة املدر�سية لأدوارهم فيما يت�سل بدعم عمليات اإدارة املعرفة يف مدار�ص التعليم العاّم.

دعم  جمال  يف  لأدوارهم  املدر�سية  الإدارة  م�سريف  ممار�سة  م�ستوى  تدين  الباحث  ويعزو 

عمليات اإدارة املعرفة يف املدار�ص اإىل عدة اأ�سباب من اأهمها: 

1- عدم وجود خطة ا�سرتاتيجية من قبل وزارة التعليم لتطبيق اإدارة املعرفة يف مدار�ص التعليم 

العاّم، مما جعل الإجنازات املتحققة يف هذا املجال ل تعدو كونها اجتهادات فردية على 

م�ستوى املدار�ص وعلى م�ستوى مكاتب الرتبية والتعليم .

على  ومبادئها  املعرفة  اإدارة  مفاهيم  ون�سر  تعزيز  نحو  املوجهة  التنظيمية  الثقافة  غياب   -2

م�ستوى مدار�ص التعليم العاّم.

3- حاجة م�سريف الإدارة املدر�سية اإىل املزيد من الربامج التي ت�ستهدف تطوير مهاراتهم يف 

جمال اإدارة املعرفة.

4- �سعف اجلهد املوّجه نحو تطوير مهارات مديري املدار�ص يف املجالت املت�سلة بالجتاهات 

املدار�ص  الإدارية يف  الهيئة  تزال  التي ل  الأ�سا�سية  املهارات  الرتكيز على  ب�سبب  احلديثة 

هذه  يف  وتاأهليهم  اإعدادهم  �سعف  ب�سبب  بها،  املت�سلة  مهاراتهم  تطوير  اإىل  بحاجة 
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التخطيط  على  قدرتهم  غياب  لهم يف ظل  املوكلة  واملهام  الأعباء  وب�سبب كرثة  املجالت، 

اجلديد ملمار�سة هذه املهام .

ممار�سة  فيها  جاءت  التي  )1428هـ(  الزايدي  درا�سة  نتيجة  مع  ال�سابقة  النتيجة  وتتفق 

اأنظمة اإدارة املعرفة من قبل امل�سرفات الرتبويات مبراكز الإ�سراف الرتبوي مبحافظة الطائف 

اأن ممار�سة تطبيق عمليات  اإىل  التي خل�ست  ال�سهري )2015(  ودرا�سة  بدرجة )متو�سطة( 

اإدارة املعرفة جاءت بدرجة متو�سطة املعرفة يف املدار�ص الثانوية يف اإدارة تعليم حمايل.

دور  تو�سط  اأظهرت  التي   )2014( ال�سراري  درا�سة  نتيجة  مع  الدرا�سة  نتيجة  تتفق  كما 

مديري  نظر  وجهة  من  وجمالته  املدار�ص  مديري  اأداء  تطوير  يف  املدر�سية  الإدارة  م�سرف 

املدار�ص يف منطقة اجلوف. ودرا�سة ال�سهري )2011( التي اأظهرت نتائجها اأّن اأدوار م�سريف 

الإدارة املدر�سية يف تطوير اأداء مديري املدار�ص مُتاَر�ص بدرجة متو�سطة. 

وامل�سارفة   )2011( وتيم  �سعادات  ودرا�سة   )2010( بدر  درا�سة  نتيجة  مع  تختلف  بينما 

)2012( التي جاءت فيها درجة ممار�سة مديري املدار�ص ملهارة اإدارة املعرفة من وجهة نظر 

التي   )2014( الع�سيمي  درا�سة  نتيجة  مع  النتيجة  هذه  اختلفت  كما  عالية،  الدرا�سة  عينة 

اأظهرت نتائجها اأّن درجة ممار�سة عمليات اإدارة املعرفة كانت كبرية من وجهة نظر مديرات 

اأظهرت  التي  )1429هـ(  الغامدي  درا�سة  وكذلك  الطائف.  مدينة  يف  العاّم  التعليم  مدار�ص 

نتائجها اأّن عمليات اإدارة املعرفة تتوّفر بدرجة �سعيفة من وجهة نظر امل�ساركات يف الدرا�سة 

ودرا�سة الزهراين )2012( التي تو�سلت اإىل اأن املمار�سات الفعلية لعمليات اإدارة املعرفة يف 

الإ�سراف الرتبوي تاأتي بدرجة منخف�سة. وكذلك درا�سة العويف )2011( ورمبا يعود ذلك اإىل 

اختالف بيئة الدرا�سات واختالف جمتمعها كذلك.

كما يتبني من اجلدول ال�سابق اأّن ترتيب اأبعاد عمليات اإدارة املعرفة يف �سوء م�ستوى تقدير 

اأفراد الدرا�سة لدرجة ممار�ستها من قبل م�سريف الإدارة املدر�سية جاء على النحو الآتي:

- �ملرتبة �لأوىل: خزن املعرفة وتنظيمها مبتو�سط )3.42( اأي اأّن درجة املمار�سات املتعلقة 

نظر  وجهة  من  كبرية  كانت  املدر�سية  الإدارة  م�سريف  ِقَبل  من  وتنظيمها  املعرفة  خزن  بدعم 

مديري املدار�ص، ويرى اأن �سبب ح�سول بعد )خزن املعرفة وتنظيمها( على املرتبة الأوىل قد 

الدمام يف جمال  مدينة  العاّم يف  التعليم  مدار�ص  �سهدته  الذي  امللحوظ  الهتمام  اإىل  يرجع 

توظيف تكنولوجيا الت�سال واملعلومات يف عمليات الإدارة املدر�سية. 

وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة درا�سة ال�سهري )2015( التي جاءت فيها عملية خزن املعرفة 

املدار�ص  يف  عالية  بدرجة  ممار�ستها  كانت  فقد  املمار�سة،  درجة  حيث  من  الأوىل  املرتبة  يف 

الثانوية باإدارة تعليم حمايل، كما تتفق مع نتيجة درا�سة كل من اللحياين )2011( وامل�سارفة 
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)2012( والزهراين )2013( التي جاءت فيها ممار�سة بعد تخزين املعرفة بدرجة عالية.

وقد اختلفت هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة الثبيتي )2016( التي ح�سل فيها بعد تخزين 

املعرفة كاأحد اأبعاد ممار�سة اإدارة املعرفة يف املدار�ص الثانوية يف مدينة الطائف على الرتتيب 

الأخري بدرجة ممار�سة متو�سطة. ولعل ال�سبب يف ذلك راجع اإىل اختالف جمتمع الدرا�سة.

- �ملرتبة �لثانية: تطبيق املعرفة مبتو�سط )3.39(، فقد كانت درجة ممار�سة الأدوار املتعلقة 

به كبرية من قبل م�سريف الإدارة املدر�سية من وجهة نظر مديري املدار�ص، ولعل ال�سبب يف ذلك 

راجع اإىل كون هذه العملية انعكا�ًسا طبيعًيا ملمار�سات م�سريف الإدارة املدر�سية ملهامهم اليومية 

اأّنها عملية ل حتتاج اإىل  فهي عملية ملمو�سة ميكن مالحظتها من ِقَبل مديري املدار�ص، كما 

مزيد من اجلهد املت�سل بعمليات التخطيط والتنظيم والتطوير. 

والزهراين   )2012( وامل�سارفة   )2010( بدر  درا�سة  نتيجة  مع  النتيجة  هذه  اتفقت  وقد 

املعرفة كانت  اأّن ممار�سة عملية تطبيق  نتائجها  اأظهرت  التي  والع�صيمي )2014(   )2013(

بدرجة عالية. 

املتعلقة  الأدوار  ممار�سة  درجة  اأّن  اأي   ،)3.40( مبتو�سط  املعرفة  توليد  �لثالثة:  �ملرتبة   -

بتوليد املعرفة كانت متو�سطة من قبل م�سريف الإدارة املدر�سية من وجهة نظر مديري املدار�ص. 

ولعل ال�سبب يف تو�سط تقدير اأفراد الدرا�سة لدرجة ممار�سة م�سريف الإدارة املدر�سية لأدوارهم 

العملية من  اإىل كون هذه  العاّم راجع  التعليم  املعرفة يف مدار�ص  توليد  يف جمال دعم عملية 

على ممار�ستها  والت�سجيع  اإدارتها  على  القدرة  املعرفة من حيث  اإدارة  املتقدمة يف  العمليات 

قادة  ِقَبل  من  عالية  مهارات  تتطلب  جعلها  مما  والبتكار،  الإبداع  بقدرات  ارتباطها  ب�سبب 

والتاأهيل يف  الإعداد  برامج  املدر�سية يف ظل ق�سور  الإدارة  ما يحتاجه م�سرفو  املعرفة، وهو 

جمال اإدارة املعرفة.

وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة الثبيتي )2016( التي اأظهرت اأّن ممار�سة اإدارة املعرفة 

يف املدار�ص الثانوية يف مدينة الطائف يف بعد توليد املعرفة جاءت بدرجة ممار�سة متو�سطة، 

وكذلك درا�سة الزهراين )2013( بينما تختلف مع درا�سة الع�سيمي )2014( التي ك�سفت عن 

توافر عملية تكوين املعرفة لدى مديرات مدار�ص التعليم العاّم يف مدينة الطائف بدرجة كبرية، 

ولعل ال�سبب يف ذلك راجع اإىل اختالف جمتمع الدرا�ستني فقد بحثت الدرا�سة عن درجة توافر 

اإدارة املعرفة لدى املديرات من وجهة نظرهن.

الأدوار  اأّن درجة ممار�سة  اأي  وتوزيعها مبتو�سط )3.34(،  املعرفة  ن�سر  �لر�بعة:  �ملرتبة   -

املتعلقة بن�سر املعرفة وتوزيعها كانت متو�سطة من ِقَبل م�سريف الإدارة املدر�سية من وجهة نظر 
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الأخرية  املرتبة  احتل  قد  وتوزيعها  املعرفة  ن�سر  كون  يف  ال�سبب  يرجع  وقد  املدار�ص،  مديري 

اإىل ق�سور دور م�سريف الإدارة املدر�سية يف جمال تفعيل النظم الإلكرتونية وحتديث حمتواها 

الثقافة  كون  اإىل  بالإ�سافة  منها،  وال�ستفادة  متابعتها  على  املعنيني  ي�سّجع  ا  عر�سً وعر�سها 

ال�سائدة ل ت�سجع على ن�سر املعرفة وتبادلها والتفاعل معها من ِقَبل من�سوبي املدار�ص.

وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة الثبيتي )2016( التي تو�سلت اإىل اأن ممار�سة اإدارة 

املعرفة يف املدار�ص الثانوية يف مدينة الطائف يف بعد توزيع املعرفة جاءت بدرجة متو�سطة. كما 

تتفق مع نتيجة درا�سة ال�سهري )2015( التي جاءت فيها عملية ن�سر املعرفة يف املرتبة الأخرية 

من فقد املمار�سة يف املدار�ص الثانوية فياإدارة تعليم حمايل وبدرجة متو�سطة.

بينما تختلف مع درا�سة بدر )2010( ودرا�صة الع�صيمي )2014( التي ك�سفت عن توافر 

اإىل  راجع  ذلك  يف  ال�سبب  ولعل  كبرية،  بدرجة  املدار�ص  مديرات  لدى  املعرفة  توزيع  عملية 

اإدارة  اختالف الدرا�سة احلالية عن تلك الدرا�ستني، فقد بحثت الدرا�ستان عن درجة توافر 

املعرفة لدى املديرات من وجهة نظرهن.

ثانيًا: نتائج �ل�سوؤ�ل �لثاين
اأفراد  تقدير  درجة  يف  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل  على:  الثاين  ال�سوؤال  ن�ّص 

الدرا�سة لدور م�سريف الإدارة املدر�سية يف دعم اإدارة املعرفة يف مدار�ص التعليم العاّم يف مدينة 

التدريبية يف  الدورات  وعدد  �سنوات اخلربة،  وعدد  العلمي،  )املوؤهل  ملتغريات:  تعزى  الدمام 

جمال اإدارة املعرفة(؟

 لالإجابة عن هذا ال�سوؤال قام الباحث با�ستخدام اختبار )ت( لدللة الفروق بني جمموعتني 

م�ستقلتني للتعرف على الفروق يف ا�ستجابات اأفراد الدرا�سة على اأبعاد الدرا�سة تبعًا لختالف 

متغري عدد �سنوات اخلربة. وا�ستخدم اختبار حتليل التباين الأحادي )ف( لدللة الفروق بني 

اأبعاد  الدرا�سة على  اأفراد  ا�ستجابات  الفروق يف  للتعرف على  اأكرث من جمموعتني م�ستقلتني 

الدرا�سة تبعًا لختالف متغري عدد الدورات التدريبية يف جمال اإدارة املعرفة( واجلداول الآتية 

تبني النتائج التي مت التو�سل اإليها: 

- الفروق باختالف املوؤهل العلمي: )ا�سُتبِعد هذا املتغري لأّن ن�سبة )95.8( من اأفراد جمتمع 

الدرا�سة ينتمون اإىل فئة واحدة وهم احلا�سلون على درجة البكالوريو�ص(.

- الفروق باختالف عدد �سنوات اخلربة:
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جدول رقم )13(
�ختبار )ت( لدللة �لفروق يف ��ستجابات عينة �لدر��سة حول دور م�سريف �لإد�رة �ملدر�سية يف 

دعم �إد�رة �ملعرفة يف مد�ر�س �لتعليم �لعاّم باختالف عدد �سنو�ت �خلربة

املتو�شط العددعدد �شنوات اخلربةالبعد
احل�شابي

االنحراف 
املعياري

قيمة 
ت

م�شتوى 
الداللةالداللة

توليد اŸعرفة
503.340.81اأقل من 10 �سنوات

0.650.518
غري 
دالة 683.440.86من 10 �سنوات فاأكرث

تخزين املعرفة 
وتنظيمها

503.380.75اأقل من 10 �سنوات
0.520.606

غري 
دالة 683.460.92من 10 �سنوات فاأكرث

ن�سر املعرفة وتوزيعها
503.370.75اأقل من 10 �سنوات

0.320.746
غري 
دالة 683.320.83من 10 �سنوات فاأكرث

تطبيق املعرفة
503.420.70اأقل من 10 �سنوات

0.170.863
غري 
دالة 683.400.94من 10 �سنوات فاأكرث

الدرجة الكلية 
ملمار�سة دعم اإدارة 

اŸعرفة

503.380.69اأقل من 10 �سنوات
0.180.858

غري 
دالة 683.400.81من 10 �سنوات فاأكرث

يت�سح من اجلدول رقم )13( اأن قيم )ت( غري دالة يف الأبعاد: )توليد املعرفة، وتخزين 

ملمار�سة  الكلية  الدرجة  ويف  املعرفة(،  وتطبيق  وتوزيعها،  املعرفة  ون�سر   ، وتنظيمها  املعرفة 

اإدارة املعرفة، مما ي�سري اإىل عدم وجود  م�سريف الإدارة املدر�سية لأدوارهم يف دعم عمليات 

فروق ذات دللة اإح�سائية بني ا�ستجابات عينة الدرا�سة حول دور م�سريف الإدارة املدر�سية يف 

دعم اإدارة املعرفة يف مدار�ص التعليم العاّم يف مدينة الدمام يف تلك الأبعاد، تعود لختالف 

عدد �سنوات خربة اأفراد الدرا�سة.

- �لفروق باختالف عدد �لدور�ت �لتدريبية يف جمال �إد�رة �ملعرفة:

جدول رقم )14(
�ختبار حتليل �لتباين �لأحادي لدللة �لفروق يف ��ستجابات عينة �لدر��سة حول دور 

م�سريف �لإد�رة �ملدر�سية يف دعم �إد�رة �ملعرفة يف مد�ر�س �لتعليم �لعاّم يف مدينة 
�لدمام باختالف عدد �لدور�ت �لتدريبية

جمموع م�شدر التباينالبعد
املربعات

درجات 
احلرية

متو�شط 
م�شتوى قيمة فاملربعات

الداللةالداللة

توليد اŸعرفة
4.2022.10بني املجموعات

3.100.049
دالة عند م�ستوى 

0.05 77.891150.68داخل املجموعات

خزن املعرفة 
وتنظيمها

6.3023.15بني املجموعات
4.630.012

دالة عند م�ستوى 
0.01 78.381150.68داخل املجموعات
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ا جمموع م�شدر التباينالبعد
املربعات

درجات 
احلرية

متو�شط 
م�شتوى قيمة فاملربعات

الداللةالداللة

ن�سر املعرفة 
وتوزيعها

8.8124.41بني املجموعات
7.730.001

دالة عند م�ستوى 
0.01 65.551150.57داخل املجموعات

تطبيق املعرفة
6.7923.40بني املجموعات

5.140.007
دالة عند م�ستوى 

0.01 76.031150.66داخل املجموعات

الدرجة الكلية 
ملمار�سة دعم اإدارة 

اŸعرفة

5.8322.92بني املجموعات
5.400.006

دالة عند م�ستوى 
0.01 62.131150.54داخل املجموعات

يت�سح من اجلدول رقم )14( اأن قيم )ف( دالة عند م�ستوى 0.05 فاأقل يف الأبعاد الآتية: 

ويف  املعرفة(،  وتطبيق  وتوزيعها،  املعرفة  ون�سر  وتنظيمها،  املعرفة  وتخزين  املعرفة،  )توليد 

الدرجة الكلية ملمار�سة م�سريف الإدارة املدر�سية لأدوارهم يف دعم عمليات اإدارة املعرفة، مما 

م�سريف  دور  حول  الدرا�سة  عينة  ا�ستجابات  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  اإىل  ي�سري 

تلك  يف  الدمام  مدينة  يف  العاّم  التعليم  مدار�ص  يف  املعرفة  اإدارة  دعم  يف  املدر�سية  الإدارة 

املجالت، تعود لختالف عدد الدورات التدريبية التي ح�سل عليها اأفراد العينة يف جمال اإدارة 

املعرفة. وقد ا�سُتخدم اختبار �سيفيه للك�سف عن م�سدر تلك الفروق كما يظهر يف اجلدول رقم 

:)15(

جدول رقم )15(
�ختبار "�سيفيه" لتو�سيح م�سدر �لفروق يف ��ستجابات عينة �لدر��سة حول دور 

م�سريف �لإد�رة �ملدر�سية يف دعم �إد�رة �ملعرفة يف مد�ر�س �لتعليم �لعاّم 
يف مدينة �لدمام باختالف عدد �لدور�ت �لتدريبية

عدد الدورات البعد
التدريبية

املتو�شط 
دورة ال توجداحل�شابي

واحدة
دورتان 
الفرق ل�شالحفاأكرث

توليد اŸعرفة**

3.234ل توجد

3.463دورة واحدة

دورتان فاأكرث*3.807دورتان فاأكرث

تخزين املعرفة وتنظيمها

3.230ل توجد

3.482دورة واحدة

دورتان فاأكرث*3.944دورتان فاأكرث

ن�سر املعرفة وتوزيعها

3.052ل توجد

دورة واحدة*3.568دورة واحدة

دورتان فاأكرث*3.683دورتان فاأكرث

تابع جدول )14(
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التدريبية
املتو�شط 
دورة ال توجداحل�شابي

واحدة
دورتان 
الفرق ل�شالحفاأكرث

تطبيق املعرفة

3.150ل توجد

دورة واحدة*3.633دورة واحدة

3.625دورتان فاأكرث

الدرجة الكلية ملمار�سة دعم 
اإدارة اŸعرفة

3.165ل توجد

دورة واحدة*3.538دورة واحدة

دورتان فاأكرث*3.755دورتان فاأكرث

* تعني وجود فروق دالة عند م�ستوى 0.05 

يت�سح من اجلدول رقم )15( وجود فروق دالة عند م�ستوى 0.05 على النحو الآتي:

1- وجد فروق دالة يف حمور توليد املعرفة بني اأفراد الدرا�سة الذين مل يح�سلوا على اأي دورة 

يف جمال اإدارة املعرفة، وبني اأفراد الدرا�سة احلا�سلني على )دورتان فاأكرث(، وذلك ل�سالح 

اأفراد الدرا�سة احلا�سلني على )دورتان فاأكرث(.

اأفراد الدرا�سة الذين مل يح�سلوا  2- توجد فروق دالة يف حمور خزن املعرفة وتنظيمها بني 

على اأي دورة يف جمال اإدارة املعرفة، وبني اأفراد الدرا�سة احلا�سلني على )دورتان فاأكرث(، 

وذلك ل�سالح اأفراد الدرا�سة احلا�سلني على )دورتان فاأكرث(.

3-1- توجد فروق دالة يف حمور ن�سر املعرفة وتوزيعها بني اأفراد الدرا�سة الذين مل يح�سلوا 

على اأي دورة يف جمال اإدارة املعرفة، وبني اأفراد الدرا�سة احلا�سلني على )دورة واحدة(، 

وذلك ل�سالح اأفراد الدرا�سة احلا�سلني على )دورة واحدة(.

3-2- توجد فروق دالة يف حمور ن�سر املعرفة وتوزيعها بني اأفراد الدرا�سة الذين مل يح�سلوا 

على اأي دورة يف جمال اإدارة املعرفة، وبني اأفراد الدرا�سة احلا�سلني على )دورتان فاأكرث(، 

وذلك ل�سالح اأفراد الدرا�سة احلا�سلني على )دورتان فاأكرث(.

4- توجد فروق دالة يف حمور تطبيق املعرفة بني اأفراد العينة الذين مل يح�سلوا على اأي دورة 

يف جمال اإدارة املعرفة، وبني اأفراد الدرا�سة احلا�سلني على )دورة واحدة(، وذلك ل�سالح 

اأفراد الدرا�سة احلا�سلني على )دورة واحدة(.

5-1- توجد فروق دالة يف الدرجة الكلية ملمار�سة دعم اإدارة املعرفة بني اأفراد الدرا�سة الذين 

مل يح�سلوا على اأي دورة يف جمال اإدارة املعرفة، وبني اأفراد الدرا�سة احلا�سلني على )دورة 

واحدة(، وذلك ل�سالح اأفراد الدرا�سة احلا�سلني على )دورة واحدة(.

تابع جدول )15(
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5-2- توجد فروق دالة يف الدرجة الكلية ملمار�سة دعم اإدارة املعرفة بني اأفراد الدرا�سة الذين 

على  احلا�سلني  الدرا�سة  اأفراد  وبني  املعرفة،  اإدارة  جمال  يف  دورة  اأي  على  يح�سلوا  مل 

)دورتان فاأكرث(، وذلك ل�سالح اأفراد الدرا�سة احلا�سلني على )دورتان فاأكرث(.

 

ملخ�س �لنتائج و�لتو�سيات 
نتائج �لدر��سة

عمليات  دعم  يف  اأدوارهم  ميار�سون  املدر�سية  الإدارة  م�سريف  اأّن  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت 

اإدارة املعرفة يف مدار�ص التعليم العاّم يف مدينة الدمام يف اأبعاد )توليد املعرفة، وخزن املعرفة 

العام  املتو�سط  بلغ  فقد  متو�سطة  بدرجة  املعرفة(  تطبيق  وتوزيعها،  املعرفة  ون�سر  وتنظيمها، 

للدرجة الكلية ملمار�سة دعم عمليات اإدارة املعرفة )3.39(.

وعلى م�ستوى اأبعاد اإدارة املعرفة تو�سلت الدرا�سة اإىل النتائج الآتية:

�أوًل - احتّل ُبعد خزن املعرفة وتنظيمها املرتبة الأوىل من حيث درجة املمار�سة من قبل م�سريف 

ترتيب  جاء  وقد  كبرية.  بدرجة  الدمام  مدينة  يف  العاّم  التعليم  مدار�ص  يف  املدر�سية  الإدارة 

الأدوار املتعلقة بدعم عملية خزن املعرفة وتنظيمها ح�سب درجة ممار�ستها من قبل م�سريف 

الإدارة املدر�سية على النحو الآتي: 

1- جمع البيانات واملعلومات ذات العالقة مبجال عمله. 

2- ت�سجيع الهيئة الإدارية يف املدر�سة على ا�ستخدام الو�سائط الإلكرتونية يف تخزين املعرفة 

وتنظيمها.

3- احلر�ص على تنظيم املعرفة املتعلقة بالأعمال التي مُتاَر�ص يف املدر�سة.

4- م�ساعدة الهيئة الإدارية على ت�سنيف املعرفة بطريقة ت�سهل الرجوع اإليها عند احلاجة.

5- ت�سجيع الهيئة الإدارية يف املدر�سة على تقدمي املعرفة املوجودة لديهم اإىل اجلهات املعنية 

لتتوىل تخزينها ب�سورة ت�ساعد على تداولها وال�ستفادة منها.

6- م�ساعدة الهيئة الإدارية على ت�سنيف املعرفة بطريقة ت�سهل الرجوع اإليها عند احلاجة.

ثانيًا - احتّل ُبعد تطبيق املعرفة املرتبة الثانية من حيث درجة املمار�سة من قبل م�سريف الإدارة 

الأدوار  ترتيب  جاء  وقد  كبرية.  بدرجة  الدمام  مدينة  يف  العاّم  التعليم  مدار�ص  يف  املدر�سية 

املتعلقة بدعم عملية تطبيق املعرفة ح�سب درجة ممار�ستها من ِقَبل م�سريف الإدارة املدر�سية 

على النحو الآتي: 

1- ت�سجيع الهيئة الإدارية على توظيف التكنولوجيا احلديثة يف جمال العمل.

2- ا�ستخدام املعرفة املتوافرة لديه يف اتخاذ القرارات املتعلقة مبجال عمله. 
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3- تزويد الهيئة الإدارية يف املدر�سة باآخر امل�ستجدات يف جمال عملهم.

4- ت�سجيع الهيئة الإدارية على تطبيق املعرفة يف حّل امل�سكالت التي تظهر يف املدر�سة.

5- امل�ساركة يف و�سع اخلطط التطويرية للمدر�سة.

6- دعم عمليات دمج املعرفة يف جميع العمليات الإدارية والفنية يف املدر�سة.

7- توظيف املعرفة التي ميتلكها يف حتقيق روؤية الإدارة ور�سالتها.

8- اإجراء الأبحاث التطبيقية ذات ال�سلة مبجال عمله.

ثالثًا - احتّل بعد توليد املعرفة املرتبة الثالثة من حيث درجة املمار�سة من قبل م�سريف الإدارة 

املدر�سية يف مدار�ص التعليم العاّم يف مدينة الدمام بدرجة متو�سطة. وقد جاء ترتيب الأدوار 

املدر�سية  الإدارة  املعرفة ح�سب درجة ممار�ستها من قبل م�سريف  توليد  املتعلقة بدعم عملية 

على النحو الآتي: 

1- ت�سجيع الهيئة الإدارية يف املدر�سة على تقدمي الأفكار الإبداعية.

2- الهتمام باملبادرات الفردية واجلماعية املقدمة من ِقَبل من�سوبي املدر�سة.

3- فتح اآفاق البحث والتجريب اأمام من�سوبي املدر�سة.

4- عقد الربامج التدريبية والندوات العلمية املوجهة نحو توليد معارف جديدة.

5- ت�سجيع احلوار العلمي بني من�سوبي املدر�سة.

6- ال�ستفادة من اخلربات ال�سخ�سية املتوافرة لدى الكفاءات املتميزة يف املدر�سة.

7- تقومي م�ستوى النمو املعريف لدى الهيئة الإدارية يف املدر�سة.

8- تقدمي الت�سهيالت التي يحتاجها الباحثون عن معارف جديدة.

اإىل  العقول(  ال�سمنية )التي يف  الإدارية يف املدر�سة على حتويل معارفهم  الهيئة  ت�سجيع   -9

معارف �سريحة )مكتوبة(.

ر�بعًا - احتّل ُبعد ن�سر املعرفة وتوزيعها املرتبة الرابعة من حيث درجة املمار�سة من قبل م�سريف 

الإدارة املدر�سية يف مدار�ص التعليم العاّم يف مدينة الدمام بدرجة متو�سطة. وقد جاء ترتيب 

م�سريف  قبل  من  ممار�ستها  درجة  ح�سب  وتوزيعها  املعرفة  ن�سر  عملية  بدعم  املتعلقة  الأدوار 

الإدارة املدر�سية على النحو الآتي: 

– وات�ص اآب...( يف توفري املعرفة  1- ا�ستخدام و�سائل التوا�سل الجتماعي )بريد الكرتوين 

ال�سرورية ملن�سوبي املدر�سة.

2- ت�سجيع الهيئة الإدارية يف املدر�سة على الت�سال مب�سادر املعرفة وال�ستفادة منها.

3- تنظيم الربامج وامللتقيات التي ت�سهم يف تبادل املعرفة بني امل�ساركني فيها.
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4- تعزيز املناخ الداعم لتبادل املعرفة بني من�سوبي املدر�سة.

5- احلر�ص على اإي�سال املعرفة املتوفرة لديه اإىل الهيئة الإدارية يف املدر�سة يف الوقت املنا�سب.

6- توظيف مواقع الإنرتنت واملنتديات الإلكرتونية يف عملية تبادل املعرفة.

7- ت�سهيل عملية و�سول الهيئة الإدارية يف املدر�سة اإىل قواعد املعرفة التي متتلكها الإدارة.

8- تكوين ِفرق العمل التطوعية لتقدمي ال�ست�سارات العلمية للعاملني يف املدر�سة.

تو�سيات �لدر��سة
يف �سوء النتائج التي تو�سلت اإليها الدرا�سة ميكن تقدمي التو�سيات الآتية:

1- العمل على تطوير مهارات م�سريف الإدارة املدر�سية وقدراتهم املتعلقة بعمليات اإدارة املعرفة، 

حيث اأظهرت الدرا�سة تو�سط م�ستوى ممار�ساتهم لأدوارهم يف جمال دعم تلك العمليات 

يف مدار�ص التعليم العاّم، وذلك من خالل اإعداد برنامج متكامل يراعى فيه ما يلي : 

مدار�ص  يف  املعرفة  توليد  عملية  دعم  جمال  يف  املدر�سية  الإدارة  م�سريف  مهارات  تطوير  اأ- 

التي متكنهم من ال�ستفادة من اخلربات  املهارات  العاّم، مع الرتكيز على تعزيز  التعليم 

ال�سخ�سية املتوافرة لدى الكفاءات املتميزة يف املدر�سة، وتقومي م�ستوى النمو املعريف لدى 

الهيئة الإدارية يف املدر�سة، وتقدمي الت�سهيالت التي يحتاجها الباحثون عن معارف جديدة، 

وت�سجيع الهيئة الإدارية يف املدر�سة على حتويل معارفهم ال�سمنية )التي يف العقول( اإىل 

معارف �سريحة )مكتوبة(.

ب- تطوير مهارات م�سريف الإدارة املدر�سية يف جمال دعم عملية خزن املعرفة وتنظيمها يف 

الهيئة  التي متكنهم من م�ساعدة  العاّم، مع الرتكيز على تعزيز املهارات  التعليم  مدار�ص 

اإليها عند احلاجة، وت�سجيعهم على  الإدارية على ت�سنيف املعرفة بطريقة ت�سهل الرجوع 

على  ت�ساعد  ب�سورة  تخزينها  لتتوىل  املعنية  اجلهات  اإىل  لديهم  املوجودة  املعرفة  تقدمي 

اإليها  تداولها وال�ستفادة منها، وم�ساعدتهم على ت�سنيف املعرفة بطريقة ت�سهل الرجوع 

عند احلاجة.

يف  وتوزيعها  املعرفة  ن�سر  عملية  دعم  جمال  يف  املدر�سية  الإدارة  م�سريف  مهارات  تطوير  ج- 

مدار�ص التعليم العاّم، مع الرتكيز على تعزيز املهارات التي متكنهم من تعزيز املناخ الداعم 

لتبادل املعرفة بني من�سوبي املدر�سة، واإي�سال املعرفة املتوفرة لديهم اإىل الهيئة الإدارية يف 

املدر�سة يف الوقت املنا�سب، وتوظيف مواقع الإنرتنت واملنتديات الإلكرتونية يف عملية تبادل 

املعرفة، وت�سهيل عملية و�سول الهيئة الإدارية يف املدر�سة اإىل قواعد املعرفة التي متتلكها 

الإدارة، وتكوين فرق العمل التطوعية لتقدمي ال�ست�سارات العلمية للعاملني يف املدر�سة.
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املعرفة يف مدار�ص  املدر�سية يف جمال دعم عملية تطبيق  الإدارة  د- تطوير مهارات م�سريف 

التعليم العاّم مع الرتكيز على تعزيز املهارات التي متكنهم من امل�ساركة يف و�سع اخلطط 

يف  والفنية  الإدارية  العمليات  جميع  يف  املعرفة  دمج  عمليات  ودعم  للمدر�سة،  التطويرية 

املدر�سة، وتوظيف املعرفة التي ميتلكها يف حتقيق روؤية الإدارة ور�سالتها، واإجراء الأبحاث 

التطبيقية ذات ال�سلة مبجال عملهم.

2- دعم النمو املهني مل�سريف الإدارة املدر�سية يف جمال اإدارة املعرفة من خالل اإتاحة الفر�سة 

يف  احلديثة  الجتاهات  اأهم  على  للتعرف  عملهم،  جمال  يف  العليا  درا�ساتهم  ملتابعة  لهم 

جمال الإدارة والقيادة، وتعزيز قدراتهم العلمية والعملية يف جمال دعم هذه الجتاهات 

وتطبيقها يف امليدان الرتبوي.وت�سجيعهم على احل�سور وامل�ساركة يف الندوات واملحا�سرات، 

وور�ص العمل، والدورات التدريبية، واملوؤمترات العلمية يف جمال اإدارة املعرفة، وربط ذلك 

مب�ستوى منوهم املهني.

اإدارة املعرفة  اأن تتبني وزارة التعليم ا�سرتاتيجية ميكن من خاللها تعزيز ممار�سات   -3

على كافة م�ستويات اإدارة التعليم العاّم يف اململكة العربية ال�سعودية.

�ملر�جع
املدر�سي مب�سر على �سوء  �سليمان )2010(. ت�سور مقرتح لالإ�سالح  �سامل  اإبراهيم، زكريا 

.410 – 317 ،)3(39 ,á«HÎdG á∏› .مدخل اإدارة املعرفة

 Aƒ°V ‘ IõZ äÉ¶aÉfi ‘ ájƒfÉãdG ¢SQGóŸG …ôjóe äGQÉ¡e ôjƒ£J .)2010( بدر، ي�سرى
áaô©ŸG IQGOEG Ωƒ¡Øe. )ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة(، اجلامعة الإ�سالمية، غزة.

مدخل  ح�ساري  ثقايف  منظور  نحو  املعرفة:  اإدارة   .)2011( عبدالرحمن  عبداهلل  الربيدي، 
ا�ست�سرايف. ‹∏áeÉ©dG IQGOE’G á, معهد الإدارة العامة، الريا�ص، 51)4(، 513-482، 

 .IöUÉ©ŸG äÉª¶æŸG ‘ á«°ùaÉæàdG Iõ«ª∏d πNóªc áaô©ŸG IQGOEG .)2016( بوران، �صمية

عمان: مركز الكتاب الأكادميي.

 ¢SQGóŸG  ‘ »ª«¶æàdG  õ«ªàdÉH  É¡àbÓYh  áaô©ŸG  IQGOEG .)2016( الثبيتي، خالد بن حممد
FÉ£dG áæjóe ‘ ájƒfÉãdG∞. )درا�سة ماج�ستري غري من�سورة(، معهد الدرا�سات العليا 

الرتبوية، جامعة امللك عبد العزيز، اململكة العربية ال�سعودية.

املنظمات  يف  املعرفة  اإدارة  اإجناح  حمددات   .)2009( فايزة  وبركات،  اإ�سماعيل،  جوامع، 
 ،)37( 13 ,»eÓ°SE’G OÉ°üàbÓd πeÉc ¬∏dG  óÑY ídÉ°U õcôe á∏› .القت�صادية

.286-263

احلاج، اأحمد. )ôjƒ£J äÉgÉŒGh áaô©ŸG OÉ°üàbG .)2014√. عمان: دار امل�سرية للن�سر والتوزيع 
والطباعة. 
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 .ôjóŸG  ∞FÉXh  ,ájQGOE’G  äÉ«∏ª©dG  ,äÉjô¶f  áãjó◊G  IQGOE’G  ÇOÉÑe .)2009( حرمي، ح�سني
الأردن: دار احلامد للطباعة والن�سر.
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SQGóŸG¢. )ر�سالة ماج�ستري غري   …ôjóe  ô¶f  á¡Lh øe ¿ÉªY áæ£∏°S  ‘ ÚjQGOE’G
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يف القطاع احلكومي 1-2009/11/4، معهد الإدارة العامة، الريا�ص. 

يف  العاّم  التعليم  مدار�ص  مديري  ا�ستخدام  مدى  تقييم   .)2013( غالب  �سلطان  الديحاين، 
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من�سورة(، جامعة اأم القرى، مكة املكرمة.

 ‘ á«eƒµ◊G  ájƒfÉãdG  ¢SQGóŸG  ‘ áaô©ŸG  IQGOEG  á°SQÉ‡  áLQO .)2013( الزهراين، علي
Úª∏©ŸGh øjôjóŸG ô¶f á¡Lh øe IóL áæjóe. )ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة(، جامعة 

اأم القرى، مكة املكرمة.

�سعادات، موفق فتحي، وح�سن حممد تيم )2011(. درجة ممار�سة اإدارة املعرفة عند مديري 
 ¢Só≤dG á©eÉL á∏› .ومديرات املدار�ص احلكومية يف مديرية جنني من وجهة نظرهم

.204 - 163 ،)2( 24 ,äÉ°SGQódGh çÉëHCÓd áMƒàØŸG
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الثانوية  املدار�ص  يف  املعرفة  اإدارة  تطبيق  متطلبات   .)2015( دية  اأبو  غازي  �سعد  ال�سهري، 
باإدارة تعليم حمايل من وجهة نظر الإدارة املدر�سية. ‹∏á«HÎdG á«∏c á, جامعة بنها، 

م�صر، 26)101(، 236 – 199.

 AGOG  ôjƒ£J  ‘  á«°SQóŸG  IQGO’G  ‘öûe  QGhOG  Ëƒ≤J ال�سهري، عبداهلل عو�ص )2011(. 
 Òر�صالة ماج�صت( .IQƒæŸG áæjóŸG IQƒæŸG áæjóŸG ‘ ÚæÑ∏d á«eƒµ◊G ¢SQGóŸG …ôjóe
http://search.mandumah.com/ تنزيل  املنورة.  املدينة  طيبة،  جامعة  من�سورة(،  غري 

""Record/597006

�سربي، هالة عبد القادر )2010(. واقع اإدارة املعرفة ومتطلبات الإبداع والتجديد يف الإدارة 
.174 -153 ،)2(30 IQGOEÓd á«Hô©dG á∏éŸG .العربية
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FÉ£dG áæjóe ‘ qΩÉ©dG º«∏©àdG ¢SQGóe∞. )ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة(، جامعة اأم 

القرى، مكة املكرمة. 

 Ωƒ∏©dGh ÜGOBÓd ≥°ûeO á©eÉL á∏› .علي، اأحمد )2012(. مفهوم املعلومات واإدارة املعرفة
.512-475 ،)1( 28 ,á«fÉ°ùfE’G
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