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 المستخلص

للبنات تهدف الدراسة إلى الكشف عن التحديات التي تواجه تطبيق إدارة المعرفة في المدارس األجنبية 

وتم توظيف االستبانة الرياض، ولتحقيق غرض الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي المسحي، بمدينة 

يتضمن معلومات عامة حول أفراد عينة كأداة لجمع البيانات، حيث تكونت من جزأين، الجزء األول 

النسبة لتطبيق إدارة : )مخاوف المعلمات بلدراسة وهيلمحاور ثالثة الدراسة، والجزء الثاني يتكون من 

لتطبيق إدارة المعرفة(، وبعد التحقق  المعرفة، والتحديات التي تواجه تطبيق إدارة المعرفة، والمقترحات

مجتمع الدراسة البالغ وتم توزيع االستبانة على ، الظاهري وصدق االتساق الداخلي لالستبانة الصدقمن 

، وقد من معلمات وقائدات المدارس األجنبية 405 بلغ عدد أفرادها تم اختيار عينة عشوائية بسيطة عددهم 

أن مخاوف المعلمات في المدارس األجنبية بالنسبة لتطبيق إدارة توصلت الدراسة لعدد من النتائج ومنها: 

أن هناك تحديات تواجه تطبيق إدارة المعرفة في المدراس األجنبية بدرجة ، والمعرفة كانت منخفضة

ا أن معلمات المدارس األجنبية وقائداتها وافقن على جميع مقترحات تطبيق إدارة المعرفة في كم، متوسطة

 المدارس األجنبية بدرجة كبيرة

 الكلمات المفتاحية

 المعرفة، إدارة المعرفة.

 

 المقدمة

على مستوى وزارة التعليم وإدارات  تحول يمكن مالحظتهكة العربية السعودية بفي المملالعام يمر التعليم 

ومن واألهلية، أمنها الحكومية سواء هناك تزايد في عدد المدارس  ناحية الكمفمن التعليم وكذلك المدارس، 

ختلفة، ومؤشرات األداء استراتيجيات التعلم المتطبيق هناك عدد من التغيرات أهمها  ناحية النوع

 وغيرها. دولية، والمشاركة في االختبارات الالمدرسية

ممثلة في قيادتها مواكبة هذه التغييرات باتباع أساليب حديثة في إدارتها، مثل إدارة وعلى المدرسة 

وإدارة عملياتها (إلى أن إدارة المعرفة 84ص، 2007المعرفة وعملياتها حيث يشير البيالوي وحسين )

تدعم العمليات اإلدارية في البيئة المدرسية، وتدعم الذاكرة التنظيمية التي تشمل إدارة وتخزين المعرفة 

 وتقييم المعرفة الحالية.الجديدة 

 تتضمن إدارة المعرفة تجميع الموارد الفكرية واإلبداعية وتحليل البيانات والمعلومات التي تم جمعهاو

(، ويتطلب ذلك من قيادة المدرسة 36، ص2015ء التنظيمي )الحسناوي والياسري، بشكل يعزز األدا

المدرسة ومعلموها وطالبها، لتفعيل االستثمار األمثل لعمليات إدارة المعرفة  االستعانة بمنسوبي

 واالستفادة منها.

 

 البحث مدعوم من مركز بحوث كلية التربية بجامعة الملك سعود

 

كشف عن بال تستند للجهد الجماعيإدارية شاملة ( إن إدارة المعرفة هي عملية 2013كما يضيف الجنابي )

ا وتطويرها تركز على األصول الفكرية وتنظيمها وتوليدهموارد ومصادر المعرفة الداخلية والخارجية، 

 ومشاركتها واستعمالها، وتهدف لتحقيق أهداف المنظمة وتحسين فاعليتها وكفاءتها.

إدارة المعرفة هي اإلدارة الصريحة والمنهجية للمعرفة الحيوية، وما ( إلى أن ٢٠٠٢) Skyrmeويشير 

 األهداف التنظيمية. تحقيقيرتبط بها من عمليات إنشاء وجمع وتنظيم ونشر واستخدام واستثمار، في سبيل 
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المعرفة ،وتقييم، واستخدام ،ونشر ،وتنظيم ،لجمعوترى الباحثة بأن كل ممارسة تقوم بها إدارة المدرسة 

ء الصريحة في الوثائق واألنظمة وإجراءات العمل، أو الضمنية في رؤوس حامليها من منسوبات سوا

 المدرسة، كل ذلك يمكن إدراجه تحت مسمى إدارة المعرفة.

والذي يعتمد على قدرات وخبرات منسوبي أي وقد أصبحت إدارة المعرفة رأس المال الذي ال غنى عنه، 

قيمة المعرفة تتركز في إنتاج الثروة بتطبيق بعض األفكار (، وذلك ألن 49، ص2017د، أحممنظمة )

نتاج منتجات وخدمات يات، واستخدام المعرفة الحالية إلوتطوير العملواألساليب بغرض التحسين المستمر 

لتنظيمية وابتكار منتجات وخدمات جديدة باإلضافة إلى تهيئة المناخ المناسب لصنع المعرفة اجديدة، 

 (.108، ص2014)الوليد، 

العنصر له أهمية كبيرة، ألنهم  منسوبي المنظمةن التعامل مع (بأ212، ص2015)DOVALضيفتو

، وذلك إدارة المعرفةبيانات الذي يتطلب تدريبهم باستمرار الستخدام قاعدة  ألمرفي إدارة المعرفة، ا األهم

 بأفضل الممارسات والتحفيز.

 ، إال أن هناك نوعين تم التركيز عليهما أكثر من غيرهما وهما:األنواع تناولتها األدبياتوللمعرفة عدد من 

: وهي المعرفة الشخصية التي يتم تخزينها في رؤوس الناس. تتراكم من خالل الدراسة المعرفة الضمنية

 والخبرة والممارسة والتجربة، ويتم تطويرها من خالل عملية التفاعل مع اآلخرين. 

هي المعرفة الواضحة التي يتم تخزينها في المستندات وقواعد البيانات والمواقع : رفة الصريحةالمع

إنها المعرفة التي يمكن إتاحتها بسهولة لآلخرين  ،اإللكترونية ورسائل البريد اإللكتروني وما شابه ذلك

 (.6-5، صUriarte ،2008) ونقلها أو المشاركة فيها

وبالتالي تنظيمها تكمن في العمليات أو األعمال غير المنظمة وغير الموثقة، للمؤسساتإن المعرفة الضمنية 

 ة المعرفةرهو ما يشكل إدا صريحة واستخدامها في صنع القراراتواالنتقال بها لتصبح معرفة 

ً تعتبر من أصول  (٢٠٢٢) GIRARDكما يشير(.٦٣، ص٢٠٢٥)الخوري، إلى أن المعرفة عموما

المؤسسة التنظيمية ومن هنا يتوجب إدارتها، مثلها في ذلك مثل األصول األخرى، رأس المال والممتلكات 

 .واألفراد.

 (:181، ص2012)الحريري، ما ذكره رتكز عليها ومنها توإلدارة المعرفة عدد من المبادئ التي 

 المعرفة عملية مستمرة نظراً للثروة المعلوماتية والتطور التقني المطرد.وتعني أن إدارة : االستمرارية

  للتطور المعلوماتي التقني.وتعني أن المعرفة في تراكم مستمر نظراً لتراكمية: او

 األهداف.وتوظيفها لتحقيق ، ومصادرها، وكيفية االستفادة منهايعي أهمية المعرفةالذي القائد الكفء:و

األدوات يعبر عنها قيادة  وهذه المعرفة تعتمد على أدوات محددة تساهم في تسهيل تطبيقهاإدارة كما أن 

 يلي:األدوات ما مات، ومن تلك المدرسة ومنسوبيها وطالبها، وطريقة تفعيلها واستخدامها لتقنية المعلو

وتطبيقها من خالل القيام  لديهم القدرة على توليد المعرفة وإنتاجهاالذين  ،المعرفةويمثله أفراد العقل البشري

نقل إنتاج وتسريع عملية ألنها تساعد على تقنية المعلومات و الحديثة. واستخدام التقنيات بالنشاطات العقلية

نقل المعرفة وتوزيعها، ومشاركة منسوبي المنظمة والعمالء في و .(78، ص2013الجاموس، )المعرفة

إدارة الوثائق وهي و .(212، صDOVAL ،2015)الفكريعملية إدارة المعرفة وبرنامج رأس المال 

ً للمعلومات والمعرفة في المنظمة  ، ولها وظيفتان رئيسيتان هما توفير المحتوىالمستودع األكثر شيوعا

الغرض األساسي منها هو تسهيل مشاركة التي بوابة المنظمةو وتسهيل إدارة المحتوى والوصول إليه.

ً المعرفة عالية الجودة التي  شخص ، وذلك في أي وقت يحتاجها الموظف أو أي تم التقاطها إلكترونيا

واالتصاالت واالتصاالت الهاتفية العادية أو عبر االنترنت،  .(83-66، صUriarte ،2008)مصرح له.
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والرسائل النصية والبريد االلكتروني الصوتية عبر مؤتمرات الفيديو وغرف الدردشة والرسائل الفورية 

(Rollett ،٢٠٠٦.) 

 لماذا النمو واالهتمام بإدارة المعرفة؟

التشتت: ويحدث نتيجة النتشار هي والمبررات لالهتمام بإدارة المعرفة بعض (٢٠٠٢)Skyrmeاقترح 

االعتماد المتبادل: وذلك ألن األنشطة التنظيمية تتطلب مدخالت وكذلك  ،المنظمة على عدة مواقع جغرافية

 أداء األعمال: من خالل مشاركة )أفضل الممارسات( عبر المنظمة.تحسين و من اإلدارات األخرى. 

 في قاعدة بيانات واحدة. موجمع معلوماته موفهم احتياجاته الءعالقات العمالء: وتتضمن معرفة العمو

الحاجة إلى االبتكار: ويتطلب ذلك تحويل المعرفة )األفكار( بكفاءة وفعالية إلى منتجات وخدمات و

التقنية: عن طريق الشبكة العنكبوتية مثل مساحات العمل التعاونية ومجموعات المناقشة  تفعيلو وعمليات.

الحد من المخاطر: عن طريق وصول المديرين للمعرفة مما يساعدهم و وأنظمة إدارة المحتوى والبوابات.

 التنظيم: جودة المعلومات واإلبالغ من قبل الهيئات التنظيمية.و في اتخاذ القرارات.

تناولتها األدبيات بطرق مختلفة، إال أن هناك اتفاق على بعض العمليات عمليات إدارة المعرفة فقدأما 

-210، ص2015(، )عليان، 91-77، ص2018)عتوم وعتوم،  يلي تم تلخيصها فيمااألساسية والتي 

214): 

والمعرفة الخارجية رصد المعرفة الداخلية للمنظمة ومنسوبيها، عن طريق  تحديد واكتشاف المعرفة -

ديد الفجوة المعرفية بين ما هو موجود عن طريق فريق مسؤول عن ذلك، وضرورة تح للبيئة المحيطة،

 وما هو مطلوب.

سواد من الخبراء والمتخصصين  إيجاد المعرفة من كافة مصادرهاوتعني  توليد واكتساب المعرفة -

 .واألرشيفوقواعد البيانات 

واستخدامها في الذاكرة التنظيمية، ويساعد في ذلك واالحتفاظ بها لتسهيل الوصول إليها  تخزين المعرفة -

 .تقنية المعلوماتاستخدام 

بادل األفكار والمهارات وتوزيعها ونقلها ونشرها من شخص إلى آخر، عن طريق ت مشاركة المعرفة -

 والخبرات

رسة والتصنيف لالستخدام عن طريق التبويب والفهويعني تنظيم المعرفة وجعلها جاهزة  تطبيق المعرفة -

 .وذلك في سبيل تحقيق األهداف واالستراتيجيات على أرض الواقع، تعديلالوالفحص و

ما ويشمل في المنظمات  جدول عمل لتقديم ممارسات إدارة المعرفةWigg (2004 )وقد اقترح ويج 

 :يلي

 يتعلق بالمشاركة في المعرفة.بيئة من الثقة والسلوك األخالقي واالحترام المتبادل  صنع-٢

اإلمكانيات والبنية التحتية المطلوبة وضبط  صنعلتطوير رؤية واسعة لممارسات إدارة المعرفة-٢

 األولويات.

 ورؤيتها. تناسب أهداف المنظمةومبادرات أولويات حسب  التركيز على إدارة المعرفة-٦

 واختيار وتنظيم المعرفة. استيعاب وفهم يركز على بناء فريق مهني صغير -4

  وطرق تقييم الفائدة المرجوة منها. قبول تأثير إدارة المعرفة-٥

 .في المعرفةواإلبداع والبناء لتشجيع منسوبي المنظمة على المشاركة والدعم استخدام التحفيز-٣

 وتطوير المعرفة، لالستفادة منه في حل المشكالت واتخاذ القرارات. الموظفين استثمارتعليم  -7

 في تقديم المنتجات والخدمات بفاعلية.ها تدعم النجاح، واالستفادة من معرفةاختيار أنشطة -٢

 .نظمة المعلومات واالتصالألاإلمكانيات األساسية عن طريق داعمةصنع بيئة أساسية  -9
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دراسة من عمليات إدارة المعرفة حيث تشير إال أن هناك بعض المعوقات التي تحد من تطبيق واالستفادة 

سترداد المعرفة الستخدامها ( إلى أن المعلمين يرون أنه يمكنهم ا2016)Cheng&;Leeتشنغ وليي

كما تشير  وتوليدها.صنع المعرفة ومشاركتها مع الزمالء وتخزينها كذلك، إال أنه من الصعب عليهم 

 عبد هللا( إلى عدد من المعوقات إلدارة المعرفة في مدارس مشروع الملك 1434دراسة القحطاني )

تباين مستوى الثقافة التنظيمية لمعظم مديرات المدارس، وقلة وجود الخبراء ومنها:  لتطوير التعليم

كما أشارت  المعرفة والمحافظة عليها. االفتقار نظام دائم لصيانة موجوداتلتأسيس الموجود المعرفي، و

 عدم وجود خطة واضحةعدد من معوقات إدارة المعرفة في المدرسةومنها  ( إلى1436الزهراني )دراسة 

ً إلدارة المعرفة وممارسة عملياتهاوبرامج تقنية  المناخ التنظيمي والثقافة التنظيمية السائدة في ، وأيضا

 الدراسة قد تكون من المعوقات إلدارة المعرفة في تلك المدارس. مدارس منطقة الباحة التي تناولتها

ون المعرفة ملكية خاصة إلى أن معظم أعضاء هيئة التدريس يعتبر( 45، ص2016)Brahmaويشير 

معزولين عن المعرفة المؤسسية يجيب حمايتها، وهذا ما يجعل المعرفة الشخصية ورأس المال الفكري 

 للمنظمة.

 الدراسات السابقة

والتي هدفت إلى فهم مدى أهمية مبادرات إدارة المعرفة في معاهد  Brahma (2016)براهما دراسة 

الدراسة لعدد من النتائج  وخلصت لوجيا غرب البنغال.التابعة لجامعة موالنا أبو الكالم آزاد للتكناإلدارة 

على التطور المستقبلي لتعليم اإلدارة من خالل تكامل عملياتها مع عمليات إدارة  أن هناك عواقبومنها: 

وأن تكامل عمليات إدارة المعرفة مع عمليات اإلدارة األكاديمية الرئيسية قد يؤدي لوضع معايير المعرفة، 

طبيق إدارة المؤثرة على تلعمليات تلك المعاهد التابعة للجامعة، وقد تناولت الدراسة بعض المعوقات 

 المعرفة.

ممارسة مديرات المدارس بمنطقة الباحة التعرف على درجة والتي هدفت إلى  (2016دراسة الزهراني )

في  سأن درجة ممارسة مديرات المدار :وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج وأهمهاإلدارة المعرفة.

المعرفة أو توزيعها وتبادلها أو توظيفها وتطبيقها إلنتاج وتوليد منطقة الباحة كانت ضعيفة سواء بالنسبة 

 أو خزنها واسترجاعها.

، والتي هدفت إلى استكشاف كيفية استخدام قادة المناطق McGloughlin (1022)دراسة ماقالفلين 

تلك إلدارة المعرفة في المدارس االبتدائية العامة في أريزونا، للتأثير على أداء القيادات التعليمية لمدراء 

يها في القرارات المتعلقة بالمناهج أن المدارس تفتقر إلى مشاركة مدير: ومن أهم نتائجها المدارس.

خفاض مستوى االستقاللية لهم مما يحد من الثقافة التعاونية األمر الذي يعيق تنفيذ إدارة نالدراسية، وا

دفق المعرفة باتجاه واحد فقط وليس في تؤدي لتالمعرفة، كما أن طبيعة الهيكل التنظيمي للمنطقة التعليمية 

 اتجاهين مما يثبط إدارة المعرفة الفعالة.

والتي هدفت إلى فهم الطرق التي يتبعها معلمي ومديري المدارس  Diaz (2014)دراسة دياز أندريد 

وقد توصلت الستخدام البيانات وفهمها إلرشاد الممارسات التعليمية، وذلك باستخدام إطار إدارة المعرفة. 

استراتيجيات وأطر متعددة عند خدمونيستومديري المدارس المعلمينأن الدراسة لعدد من النتائج ومنها: 

منطق المساءلة هو آلية غير فعالة لتقييم استخدام ،وأن العملية التعليميةجمع وتحليل البيانات الخاصة ب

 .الطالبالبيانات على مستوى المدرسة وتحليلها للتأثير على تعلم 

والتي هدفت إلى التعرف على واقع ومعوقات تطبيق إدارة المعرفة في  (1434دراسة القحطاني )

وقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج ومنها: أن من أبرز معوقات مـدارس مشروع تطوير بمدينة الرياض.

التباين في مستوى الثقافة التنظيمية لمعظم المديرات،  تطبيق إدارة المعرفة في مدارس مشروع تطوير
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ؤهلون لتأسيس الموجود المعرفي، وعدم وجود نظام دائم لصيانة موجودات مة وجود الخبراء اللوق

 .المعرفة والحفاظ عليها

والتي هدفت إلى التعرف على واقع ممارسة إدارة المعرفة في مكاتب التربية (1432) العمرودراسة 

والتعليم للبنات بمدينة الرياض وذلك من وجهة نظر المشرفات التربويات.وقد توصلت الدراسة لعدد من 

النتائج أهمها: أن هناك صعوبات تواجه تطبيق إدارة المعرفة في مكاتب اإلشراف التربوي في مدينة 

على عاتق المشرفات (، ومن أهم تلك الصعوبات األعباء الملقاة 5من 3.73الرياض وبدرجة عالية بلغت )

التربويات داخل وخارج مكتب اإلشراف، باإلضافة للنمط الروتيني الذي تتبعه المشرفات والذي يقلل 

 .فرص االبتكار واإلبداع وتوليد المعرفة

والتي هدفت إلى: البحث عن رؤية لتصميم  Yuen(1022،)ويوين  Wangووانغ   Chuدراسة تشو

العقبات لممارستها في المدارس الثانوية. وقد توصلت الدراسة لعدد  تقصيوتنفيذ مبادرات إدارة المعرفة و

في المدرسة، وخصوصاً فيما يتعلق  أن هناك قلق لدى المعلمين حول تنفيذ إدارة المعرفةمن النتائج ومنها: 

بالمشاركة بين المعلمين في تبادل المعرفة، وتعزيز ثقتهم وموقفهم اإليجابي نحو إدارة المعرفة، كما أن 

 تعزيز تنفيذ مبادرة إدارة المعرفة.لالمعلوماتواالتصالموجودة ولكن ليست كافية تقنية 

نظر  والتي هدفت إلى التعرف على مدى أهمية إدارة المعرفة من وجهة (2008دراسة الغامدي )

اإلداريات ورئيسات األقسام في جهاز إدارة التعليم للبنات بمحافظة جدة.وقد توصلت الدراسة لعدد من 

النتائج ومنها: أن درجة أهمية ممارسة إدارة عمليات المعرفة كانت ضعيفة، رغم توفر الموارد البشرية 

ساليب اإلدارة التعليمية لدى ذات الخبرة المرتفعة، وأن درجة توفر عمليات إدارة المعرفة لتطوير أ

 منسوبات إدارة التعليم بمحافظة جدة كانت ضعيفة كذلك.

والتي  (100٢) Branderhorstوبراندرهورست  Boskerوبوسكر  Visscherدراسة فيستشر 

هدفت إلى: تحديد أثر الدورات التدريبية المصممة لمديري المدارس على تحسن استخدام نظم المعلومات 

أعضاء المجموعة التجريبية هم  :اإلدارية من قبلهم ألغراض الدعم اإلداري.وكشفت نتائج الدراسة أن

ردادها، وأكثر إيجابية حول أكثر دراية بالمعلومات اإلدارية التي يمكن لنظام معلومات اإلدارة است

استخدام نظم المعلومات اإلدارية، وهم أكثر مهارة في استخدام نظم المعلومات اإلدارية لدعم القرار. ومع 

ذلك، بعد بضعة أشهر من االنتهاء من التدريب، يكون موقف المدير فيما يتعلق باستخدام معلومات اإلدارة 

 يب.أقل إيجابية من بضعة أسابيع بعد التدر

 مشكلة الدراسة

عنصر أساسي في المجتمع المدرسي، وإدارة المعرفة تقلص الفجوة بين الثورة يمكن اعتبار المعرفة 

كفاءة اإلدارة المدرسية، والمدارس األجنبية تحديداً تمثل بيئة خصبة المعرفية في الوقت الحالي وبين 

إال أن وتعدد الخلفيات المعرفية لمنسوباتها وخاصة المعلمات،  لتبادل المعرفة نظراً للتنوع الفكري فيها

ولذا فإن مشكلة الدراسة تتحدد هناك بعض التحديات التي تواجه تطبيق إدارة المعرفة في تلك المدارس، 

للبناتبمدينة الرياض، األجنبية التحديات التي تواجه تطبيق إدارة المعرفة في المدارس في: الكشف عن 

 .لتلك المدارسقائدات المعلمات والللتغلب عليها وذلك من وجهة نظر ت والمقترحا

 الدراسة أهمية

التطور المتسارع في االتجاهات اإلدارية التربوية، والتي تشمل اإلدارة المدرسية، تأتي أهمية الدراسة من 

بعض لتسارع التقني والثورة المعلوماتية عن طريق تطبيق وضرورة مواكبة تلك التطورات ل

كما تواكب الدراسة خطة التنمية السعودية العاشرة والتي دعت في  االستراتيجيات مثل إدارة المعرفة،

 ، ورؤيةالتحول لمجتمع المعرفة سبيلفي  أهدافها لضرورة نشر ثقافة المعرفة وإدارتها
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 ومبادراتها في سبيل التحول لمجتمع معرفي. ٢٠٦٠السعودية  

 الدراسة أهداف

 الدراسة إلى:تهدف 

  الرياض.بمدينة للبنات األجنبية إدارة المعرفة في المدارس  بالنسبة لتطبيق مخاوف المعلماتتحديد 

  الرياض.بمدينة للبنات األجنبية الكشف عن التحديات التي تواجه إدارة المعرفة في المدارس 

  األجنبية بمدينة الرياض.الزمة لتطبيق إدارة المعرفة في المدارس الالتعرف على المقترحات 

  :معرفة الفروق ذات الداللة اإلحصائية الستجابات أفراد الدراسة تعزى إلى المتغيرات التالية

 ، عدد الدورات التدريبية(.)المسمى الوظيفي، عدد سنوات الخبرة، المؤهل العلمي

 الدراسة أسئلة

 الدراسة لإلجابة على األسئلة التالية: ىتسع

 ؟بالنسبة لتطبيق إدارة المعرفة في المدارس األجنبية بمدينة الرياضمخاوف المعلمات هي ما  -１

 ؟مدينة الرياضبللبنات األجنبية ما التحديات التي تواجه إدارة المعرفة في المدارس  -２

 ما المقترحات لتطبيق إدارة المعرفة في المدارس األجنبية بمدينة الرياض؟ -３

إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى إلي: )المسمى هل هناك فروق ذات داللة  -４

 الوظيفي، عدد سنوات الخبرة، المؤهل العلمي، عدد الدورات التدريبية(.

 الدراسة حدود

األجنبية معرفة التحديات التي تواجه إدارة المعرفة في المدارس  :علىموضوعياً الدراسة حدود اقتصرت 

الرياض،  مدينةومكانياً على: ، المدارس األجنبيةمعلمات وقائدات وبشرياً على: الرياض، بمدينة للبنات 

 هـ.1440/ 1439عام من  األولالفصل الدراسي وزمنياً على: 

 الدراسة مصطلحات

 لتقصي المعرفة واستخدامها الممارسات والعمليات التي تقوم بها المدرسة األجنبيةوهي إدارة المعرفة:

وذلك من مصادرها الداخلية أو الخارجية، سواء كانت ضمنية لدى األشخاص أنفسهم، أو صريحة في 

 قواعد بيانات المدرسة ووثائقها.

كل مدرسة يملكها مستثمر سعودي، وتقوم بتدريس مناهج عالمية باإلضافة إلى وهي :جنبيةالمدرسة األ

 بكلمة )العالمية(.مناهج الهوية الوطنية السعودية، وتذيل اسمها عادة 

 منهجية الدراسة وإجراءاتها

ً مفصالً لمنهجية الدراسة الميدانية، وإجراءاتها التي استخدمت لتنفيذ الدراسة،  الجزءيتناول هذا  عرضا

وتحقيق أهدافها، بدءاً بتوضيح المنهج المستخدَم، ومن ثم التعرف على مجتمع وعينة الدراسة وما تميزت 

دقها وثباتها، به من خصائص، باإلضافة إلى توضيح كيفية تصميم أداة جمع البيانات، وآلية التحقق من ص

وأخيراً التطرق إلى إجراءات تطبيقها، وختم الفصل بعرض األساليب اإلحصائية المستخدمة في معالجة 

 البيانات واستخراج النتائج، وفيما يلي عرض تفصيلي لذلك:

 منهج الدراسة:

لمناسبته لطبيعة  بناء على مشكلة الدراسة وأسئلتها فإن المنهج المالئم للدراسة الحالية هو المنهج الوصفي

 الدراسة وأهدافها.
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 مجتمع الدراسة:

الرياض، حيث بلغ  بمدينة تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمات المدارس األجنبية للبنات

معلمة وقائدة مدرسة خالل فترة إجراء الدراسة خالل الفصل الدراسي األول من العام  474٦عددهن

 هـ.٢4٦9/٢44٠الجامعي 

 عينة الدراسة:

 4٠٥تم اختيار عينة عشوائية بسيطة من مجتمع معلمات وقائدات المدارس األجنبية بلغ عددهن 

وقائدة مدرسة، وتعتبر عينة كافية حسب معادلة ريتشارد جيجر لحساب حجم العينة حيث يكون  معلمة  

 ،حسب المعادلة السابقة ٦٥٥ العدد المناسب لعينة الدراسة هو

 استبانة صالحة للتحليل اإلحصائي. (4٠٥)ى وبعد التطبيق تم الحصول عل

 

 معادلة ريتشارد جيجر لحساب حجم العينة

http://cutt.us/mlJWK 

 

 عينة الدراسة: أفرادخصائص 

المؤهل  –عينة الدراسة، وتشمل: )العمل الحالي  أفرادتم تحديد عدد من المتغيرات الرئيسية لوصف 

 عدد الدورات التدريبية في مجال العمل(، وتفصيل ذلك فيما يلي: -عدد سنوات الخبرة  –العلمي 

 أداة الدراسة

عمدت الباحثة إلى استخدام االستبانة أداةً لجمع البيانات؛ وذلك نظراً لمناسبتها ألهداف الدراسة، ومنهجها، 

االستبانة أحد أهم وسائل جمع البيانات والمعلومات المقننة،  ومجتمعها، ولإلجابة على تساؤالتها. وتعتبر

 واألكثر صدقاً وثباتاً.

 بناء أداة الدراسة: (أ

 النسبة التكرار المتغير

 ٢٠0٥ ٢٦ قائدة مدرسة أجنبية العمل الحالي

 790٥ ٦٢٢ معلمة مدرسة أجنبية

 %٢٠٠ 4٠٥ المجموع 

 العلميالمؤهل 

 ٠07 ٦ دكتوراه

 90٢ ٦7 ماجستير

 ٢90٢ ٦٣٢ بكالوريوس

 ٢0٠ 4 دبلوم

 %٢٠٠ 4٠٥ المجموع 

عدد سنوات 

 الخبرة

 ٦٢0٣ ٢٢٢ سنوات ٥أقل من 

 4٣07 ٢٢9 سنوات ٢٠إلى  ٥من 

 ٢٢07 ٢٢ سنوات ٢٠أكثر من 

 %٢٠٠ 4٠٥ المجموع 

عدد الدورات 

 التدريبية

 4409 ٢٢٢ دورات تدريبية ٥أقل من 

 ٦٠09 ٢٢٥ دورات تدريبية ٢٠إلى  ٥من 

 ٢40٢ 9٢ دورات تدريبية ٢٠أكثر من 

 %٢٠٠ 4٠٥ المجموع 

http://cutt.us/mlJWK
http://cutt.us/mlJWK
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في ضوء معطيات وتساؤالت الدراسة وأهدافها تم بناء األداة )االستبانة(، وتكونت في صورتها النهائية 

 ة للتحقق من صدقها، وثباتها:من ثالثة أجزاء. وفيما يلي عرض لكيفية بنائها، واإلجراءات المتبع

يحتوي على مقدمة تعريفية بأهداف الدراسة، ونوع البيانات والمعلومات التي تود  القسم األول: -2

الباحثة جمعها من مفردات عينة الدراسة، مع تقديم الضمان بسرية المعلومات المقدمة، والتعهد 

 باستخدامها ألغراض البحث العلمي فقط.

ي على البيانات األولية الخاصة بمفردات عينة الدراسة، والمتمثلة في: )العمل يحتو القسم الثاني: -1

 عدد الدورات التدريبية في مجال العمل(. -عدد سنوات الخبرة  –المؤهل العلمي  –الحالي 

( يوضح عدد ٥-٦( عبارة، موزعة على ثالثة محاور، والجدول )4٠ويتكون من ) القسم الثالث: -3

 كيفية توزيعها على المحاور.عبارات االستبانة، و

 ( محاور االستبانة وعباراتها5-3جدول )

 عدد العبارات المحور

 عبارات ٢٠ مخاوف المعلمات بالنسبة لتطبيق إدارة المعرفة في المدارس األجنبية للبنات بمدينة الرياض

 عبارة ٢٥ الرياضالتحديات التي تواجه تطبيق إدارة المعرفة في المدارس األجنبية للبنات بمدينة 

 عبارة ٢٥ المقترحات لتطبيق إدارة المعرفة في المدارس األجنبية للبنات بمدينة الرياض

 عبارة 00 ثالثة محاور

تم استخدام مقياس ليكرت الرباعي للحصول على استجابات مفردات عينة الدراسة، وفق درجات الموافقة 

، موافقة بدرجة منخفضة – درجات٦،موافقة بدرجة متوسطة – درجات4 ،التالية: )موافقة بدرجة كبيرة

طول فئات مقياس ليكرت الرباعي كما  تم حساب(. و، درجة واحدةموافقة بدرجة منخفضة جداً  – درجتان

 هو موضح في الجدول التالي: 

 ( تقسيم فئات مقياس ليكرت الرباعي )حدود متوسطات االستجابات(2-3جدول )

 صدق أداة الدراسة: (ب

التي صدق أداة الدراسة يعني التأكد من أنها تقيس ما أعدت كما يقصد به شمول االستبانة لكل العناصر 

تدخل في التحليل من ناحية، ووضوح عباراتها من ناحية أخرى، بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها 

 وقد قامت الباحثة بالتأكد من صدق أداة الدراسة من خالل:

مين(: -2  الصدق الظاهري ألداة الدراسة )صدق المحك ِّ

ما وضعت لقياسه، تم عرضها للتعرف على مدى الصدق الظاهري لالستبانة، والتأكد من أنها تقيس  

بصورتها األولية على عدد من المحكمين المختصين في موضوع الدراسة، وبعد أخذ اآلراء، واالطالع 

على الملحوظات، تم إجراء التعديالت الالزمة التي اتفق عليها غالبية المحكمين، ومن ثم إخراج االستبانة 

 بصورتها النهائية.

 :صدق االتساق الداخلي لألداة -1

 Pearson's)للتحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة، تم حساب معامل ارتباط بيرسون 

Correlation Coefficient) ؛ للتعرف على درجة ارتباط كل عبارة من عبارات االستبانة بالدرجة

 الفئة م
 حدود الفئة

 إلى من

 40٠٠ ٦0٢٣ موافقة بدرجة كبيرة ٢

 ٦0٢٥ ٢0٥٢ موافقة بدرجة متوسطة ٢

 ٢0٥٠ ٢07٣ موافقة بدرجة منخفضة ٦

 ٢07٥ ٢0٠٠ موافقة بدرجة منخفضة جداً  4
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ن المحاور الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة، وتوضح الجداول التالية معامالت االرتباط لكل محور م

 بما فيها من عبارات.

 ( معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور األول مع الدرجة الكلية للمحور٢-3الجدول رقم )

 المحور األول

 )مخاوف المعلمات بالنسبة لتطبيق إدارة المعرفة في المدارس األجنبية للبنات بمدينة الرياض(

 معامل االرتباط بالمحور السؤالرقم  معامل االرتباط بالمحور رقم السؤال

٠ ٢07٠ ٣ **٥٢0٣٢٢** 

٠ ٢074٦** 7 ٠0٣٢7** 

٠ ٦0٥9٠ ٢ **٢07٣٢** 

4 ٠0٥99** 9 ٠0٣7٠** 

٠ ٥0٣94** ٠ ٢٠0٥٢7** 

 فأقل  ٠0٠٢** دال عند مستوى الداللة 

( أن قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع محورها موجبة، ودالة 7-٦يتضح من الجدول )

ً عند مستوى الداللة ) ( فأقل؛ مما يشير إلى صدق االتساق الداخلي بين عبارات المحور ٠0٠٢إحصائيا

 األول، والدرجة الكلية للمحور، ومناسبتها لقياس ما أُعدت لقياسه. 

 معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور الثاني مع الدرجة الكلية للمحور (8-3الجدول رقم )

 المحور الثاني

 )التحديات التي تواجه تطبيق إدارة المعرفة في المدارس األجنبية للبنات بمدينة الرياض(

 معامل االرتباط بالمحور رقم السؤال معامل االرتباط بالمحور رقم السؤال

٠ ٢07٢7** 9 ٠7٦٥** 

٠ ٢079٠ ٢٠ **٣0٢٠4** 

٠ ٦0٠ ٢٢ **٣٥٣0٣٥٥** 

4 ٠07٠ ٢٢ **٠٣0744** 

٠ ٥09٠4** ٠ ٢٦09٢٢** 

٠ ٣0٢94** ٢4 ٠0٣٢٢** 

7 ٠0٠ ٢٥ **٢٦٥079٣** 

٠ ٢0٢٠٠** - - 

 فأقل  ٠0٠٢** دال عند مستوى الداللة 

( أن قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع محورها موجبة، ودالة ٢-٦يتضح من الجدول )

ً عند مستوى الداللة ) ( فأقل؛ مما يشير إلى صدق االتساق الداخلي بين عبارات المحور ٠0٠٢إحصائيا

 الثاني، والدرجة الكلية للمحور، ومناسبتها لقياس ما أُعدت لقياسه. 

 ( معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور الثالث مع الدرجة الكلية للمحور9-3الجدول رقم )

 المحور الثالث

 )المقترحات لتطبيق إدارة المعرفة في المدارس األجنبية للبنات بمدينة الرياض(

 معامل االرتباط بالمحور رقم السؤال معامل االرتباط بالمحور رقم السؤال

٠ ٢0٣47** 9 ٠09٢٦** 

٠ ٢07٠ ٢٠ **٢٢0٢٢٢** 

٠ ٦0٢٦7** ٠ ٢٢0٢٥٣** 

4 ٠074٠ ٢٢ **٦0٢4٦** 

٠ ٥0٢٣9** ٠ ٢٦0٢44** 
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 المحور الثالث

 )المقترحات لتطبيق إدارة المعرفة في المدارس األجنبية للبنات بمدينة الرياض(

 معامل االرتباط بالمحور رقم السؤال معامل االرتباط بالمحور رقم السؤال

٠ ٣0٢ **٢٣٢4 ٠09٠9** 

7 ٠0٠ ٢٥ **٢٦٠0٢٣4** 

٠ ٢0٢٠٦** - - 

 فأقل  ٠0٠٢** دال عند مستوى الداللة 

( أن قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع محورها موجبة، ودالة 9-٦يتضح من الجدول )

ً عند مستوى الداللة ) ( فأقل؛ مما يشير إلى صدق االتساق الداخلي بين عبارات المحور ٠0٠٢إحصائيا

 الثالث، والدرجة الكلية للمحور، ومناسبتها لقياس ما أُعدت لقياسه. 

   سة:ثبات أداة الدرا (ج

تم التأكد من ثبات أداة الدراسة من خالل استخدام معامل الثبات ألفاكرونباخ )معادلة ألفا كرونباخ( 

(Cronbach's Alpha (α)( ويوضح الجدول رقم ،)قيم معامالت الثبات ألفاكرونباخ لكل محور ٢٠-٦ )

 من محاور االستبانة.

 اة الدراسة( معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أد20-3جدول رقم )

 محاور األداة
عدد 

 المعايير
 ثبات المحور

 ٠0٢٦٠٢ ٢٠ مخاوف المعلمات بالنسبة لتطبيق إدارة المعرفة في المدارس األجنبية للبنات بمدينة الرياض

 ٠09٥٢9 ٢٥ التحديات التي تواجه تطبيق إدارة المعرفة في المدارس األجنبية للبنات بمدينة الرياض

 ٠09٣٢٢ ٢٥ إدارة المعرفة في المدارس األجنبية للبنات بمدينة الرياضالمقترحات لتطبيق 

 ٠09٢4٢ 47 الثبات العام

(، وهذا يدل على أن ٠09٢4٢( أن معامل الثبات العام عاٍل حيث بلغ )٢٠-٦يتضح من الجدول رقم )

 للدراسة.االستبانة تتمتع بدرجة ثبات مرتفعة يمكن االعتماد عليها في التطبيق الميداني 

 إجراءات تطبيق الدراسة:

ً باتباع  بعد التأكد من صدق )االستبانة( وثباتها، وصالحيتها للتطبيق، قامت الباحثة بتطبيقها ميدانيا

 الخطوات التالية: 

 توزيع االستبانة الكترونياً. -٢

 ( استبانة. 4٠٥جمع االستبانات بعد تعبئتها، وقد بلغ عددها ) -٢

 والتأكد من صالحيتها، ومالءمتها للتحليل.مراجعة االستبانات،  -٦

 أساليب المعالجة اإلحصائية:

لتحقيق أهداف الدراسة، وتحليل البيانات التي تم تجميعها، فقد تم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية 

 Statistical Package for Social Sciencesالمناسبة باستخدام الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

 (.SPSSوالتي يرمز لها اختصاراً بالرمز )

 وبعد ذلك تم حساب المقاييس اإلحصائية التالية:

التكرارات، والنسب المئوية؛ للتعرف على خصائص مفردات عينة الدراسة، وتحديد استجاباتهن تجاه  -٢

 عبارات المحاور الرئيسة التي تتضمنها أداة الدراسة.

"؛ للتعرف على متوسط استجابات Weighted Mean" المتوسط الحسابي الموزون )المرجح( -٢

 . مفردات عينة الدراسة على كل عبارة من عبارات المحاور
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"؛ وذلك لمعرفة مدى ارتفاع، أو انخفاض استجابات مفردات عينة Meanالمتوسط الحسابي " -٦

 حسابي.الدراسة عن المحاور الرئيسة، مع العلم بأنه يفيد في ترتيب المحاور حسب أعلى متوسط 

؛ للتعرف على مدى انحراف استجابات مفردات "Standard Deviation"االنحراف المعياري  -4

عينة الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة، ولكل محور من المحاور الرئيسة عن 

 متوسطها الحسابي. 

الدراسة باختالف تم استخدام اختبار ت لعينتين مستقلتين للتحقق من الفروق بين اتجاهات عينة  -٥

 متغيراتهن التي تنقسم التي تنقسم إلى فئتين.

تم استخدام اختبار تحليل التباين االحادي للتحقق من الفروق بين اتجاهات عينة الدراسة باختالف  -٣

 متغيراتهن التي تنقسم التي تنقسم إلى أكثر من فئتين.

 اختبار تحليل التباين االحادي.تم استخدام اختبار شيفيه للتحقق من الفروق التي بينها  -7

 نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها

يتناول هذا الفصل عرضا تفصيلياً للنتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية، وذلك من خالل اإلجابة عن 

في  أسئلة الدراسة وفق المعالجات اإلحصائية المناسبة، ومن ثم تفسير هذه النتائج وفق ما يتم التوصل إليه،

 ضوء األطر النظرية، والدراسات السابقة، وذلك على النحو التالي: 

أوالً: إجابة السؤال األول: ما مخاوف المعلمات بالنسبة لتطبيق إدارة المعرفة في المدارس األجنبية 

 للبنات بمدينة الرياض؟

عرفة في المدارس لإلجابة عن هذا السؤال، والتعرف على مخاوف المعلمات بالنسبة لتطبيق إدارة الم

األجنبية للبنات بمدينة الرياض، تم حساب التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، 

واالنحرافات المعيارية، والرتب الستجابات مفردات عينة الدراسة على عبارات مخاوف المعلمات 

 اض، وجاءت النتائج كما يلي:بالنسبة لتطبيق إدارة المعرفة في المدارس األجنبية للبنات بمدينة الري

( استجابات مفردات عينة الدراسة حول مخاوف المعلمات بالنسبة لتطبيق إدارة 2-0جدول رقم )

 المعرفة في المدارس األجنبية للبنات بمدينة الرياض مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة

 العبارات م

 درجة الموافقة التكرار

ط 
س
تو
لم
ا

ي
اب
س
ح
ال

ف  
را
ح
الن
ا ال

ي
ار
عي
م

 

بة
رت
ال

 

 النسبة

% 

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 منخفضة

بدرجة 

منخفضة 

 جداً 

9 

هناك الكثير من المعارف 

التي تفقدها المدرسة عند 

انتقال المعلمات لمدارس 

 أخرى

 ٥٥ ٥٥ ٢٢٠ ٢7٥ ك

٦0٢ ٠٢0٢ ٠٥٥ 
% 4٦0٢ ٢90٢٦ ٣0٢٦ ٣0٣ 

٢٠ 

هناك ضعف في توفير 

المعلومات تقنيات 

واالتصاالت التي تساعد 

 على تشارك المعرفة

 ٢٠٢ ٣٥ ٢٢٢ ٢٢٠ ك

٢0٢ ٣٦0٢٥4 ٢ 
% ٢907 ٢90٢٥ ٢٣ ٢0٢ 

٢ 
مفهوم إدارة المعرفة في 

المدرسة غير واضح 

 بالنسبة لي

 7٥ ٢4 ٢7٠ 7٣ ك

٢0٠ ٣٢099٦ ٦ 
% ٢٢0٢ 4٢٠ ٢07 ٢٢0٥ 

٢ 
ال أجد الوقت الالزم 

ألشارك معرفتي مع 

 اآلخرين

 97 7٢ ٢٥4 ٢٢ ك

٢0٢ ٥٥0٠٣٥ 4 
% ٢٠0٢ ٦٢ ٢70٢ ٢4 

٥ 
أمتلك بعض المهارات في 

مجال عملي ليست مناسبة 

 لغيري من المعلمات

 ٢٠٢ 9٥ ٢٦4 7٥ ك

٢04٢ ٥0٥ ٠٥٢ 
% ٢٢0٦٦ ٥0٢٦ ٢0٢ ٥409 
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على مخاوف المعلمات  بدرجة منخفضة( أن مفردات عينة الدراسة موافقات ٢-4يتضح في الجدول )

(، 40٠٠من  ٢0٢٢بالنسبة لتطبيق إدارة المعرفة في المدارس األجنبية للبنات بمدينة الرياض بمتوسط )

(، وهي الفئة التي تشير ٢0٥٠إلى  ٢07٣وهو متوسط يقع في الفئة الثانية من فئات المقياس الرباعي )من 

 على أداة الدراسة. بدرجة منخفضةإلى خيار 

على أن أفراد الدراسة موافقات إلى حد ما على المخاوف التالية للمعلمات بالنسبة لتطبيق إدارة  وهذا يدل

المعرفة وهي: )وجود كثير من المعارف التي تفقدها المدرسة عند انتقال المعلمات لمدارس أخرى، 

مفهوم  وضعف توفير تقنيات المعلومات واالتصاالت التي تساعد على تشارك المعرفة، وعدم وضوح

كما أنهن إدارة المعرفة بالنسبة للمعلمات، وضيق وقت المعلمة الالزم لمشاركة معرفتها مع اآلخرين(، 

( والتي ٢٠٢٣) دراسة الزهرانيوقد اختلفت هذه النتيجة مع وافقن بدرجة منخفضة على بقية المخاوف، 

اج وتطبيق المعرفة، كما توصلت إلى انخفاض درجة ممارسة مديرات المدارس في منطقة الباحة إلنت

( والتي توصلت إلى وجود قلق ٢٠٢٢) Yuenويوين  Wangووانغ  Chuدراسة تشو اختلفت مع 

 لدى المعلمين حول مشاركتهم في تبادل المعرفة.

ثانياً: إجابة السؤال الثاني: ما التحديات التي تواجه تطبيق إدارة المعرفة في المدارس األجنبية للبنات 

 ض؟بمدينة الريا

لإلجابة عن هذا السؤال، والتعرف على التحديات التي تواجه تطبيق إدارة المعرفة في المدارس األجنبية 

للبنات بمدينة الرياض، تم حساب التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات 

التي تواجه تطبيق إدارة المعيارية، والرتب الستجابات مفردات عينة الدراسة على عبارات التحديات 

 المعرفة في المدارس األجنبية للبنات بمدينة الرياض، وجاءت النتائج كما يلي:

  

٢ 
مشاركتي للمعرفة مع 

غيري من المعلمات قد 

 يؤدي لمنافسة سلبية

 ٢٠٢ ٢٢ 7٢ 44 ك

٢09٢ ٠0٠49 ٣ 
% ٢٠09 ٢70٢٢ ٢07 490٣ 

٦ 
مشاركة مهاراتي مع 

غيري من المعلمات أمر 

 غير منصف

 ٢٠٢ 77 ٢٢ ٦9 ك

٢0٢ ٢٢0٠4٦ 7 
% 90٢ ٢٠ ٣9 ٥٢04 

4 
احتفاظي لنفسي بما أمتلكه 

من معرفة وخبرات يساعد 

 في تحقيق ذاتي

 ٢٢9 ٣٠ ٣٢ 4٢ ك

٢0٢4 ٢0٢ ٠٢٢ 
% ٢٢09 ٢٣0٢ ٢40٥٣ ٢0٥ 

7 
مساهمتي في تشارك 

المعرفة تمثل عبء إضافي 

 بالنسبة لي

 ٢٠4 99 74 ٢٢ ك

٢0٠ ٢٢09٣٥ 9 
% ٣09 ٢٢0٢ ٦404 ٥٠04 

٣ 

ال أجد نفسي مستعدة 

لمشاركة خبراتي 

ومهاراتي مع غيري من 

 المعلمات

 ٢٣٣ ٢4 ٦7 ٢٢ ك

٢0٠ ٥٢0٢٦7 ٢٠ 
% 404 90٢٠ ٢07 ٣٥0٢ 

 ٠0٥9٣ ٢0٢٢ العامالمتوسط 
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( استجابات مفردات عينة الدراسة حول التحديات التي تواجه تطبيق إدارة المعرفة في 1-0جدول رقم )

 موافقةالمدارس األجنبية للبنات بمدينة الرياض مرتبة تنازلياً حسب متوسطات ال

على التحديات التي تواجه  متوسطةبدرجة ( أن مفردات عينة الدراسة موافقات ٢-4يتضح في الجدول )

(، وهو 40٠٠من  ٢07٠تطبيق إدارة المعرفة في المدارس األجنبية للبنات بمدينة الرياض بمتوسط )

(، وهي الفئة التي تشير إلى ٦0٢٥إلى  ٢0٥٢متوسط يقع في الفئة الثالثة من فئات المقياس الرباعي )من 

 العبارات م

ار
كر
لت
ا

 

 درجة الموافقة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

النسبة 

% 
 منخفضة متوسطة كبيرة

منخفضة 

 جداً 

٢٥ 
قلة الحوافز المادية والمعنوية 

 لتشارك المعرفة

 ٦٦ 9٢ ٢4٢ ك
4٠ 

 ٦0٠ ٦٢09٢7 ٢ 

% ٥90٢٢ ٥0٢ ٥0٢ 909 

9 
 قصور استقطاب مستشارين

 لدعم تطبيق إدارة المعرفة

 ٣٥ ٢٠٢ ٢7٢ ك
٣٣ 

 ٢094 ٢0٢ ٢٢٢ 

% 4٢0٢٥ ٥0٢٣ ٢٣ ٢0٦ 

٢٠ 
قصور وجود معايير محددة 

لقياس المعرفة الموجودة 

 واستثمارها

 ٣٢ ٢٦7 ٢٦٣ ك
7٢ 

 ٢0٢ ٢٦0٠7٦ ٢ 

% ٦٦0٦٦ ٣0٢٥ ٢0٢ ٢70٥ 

٢٦ 
قصور توثيق مهارات وآراء 

وتجارب وخبرات منسوبات 

 المدرسة

 ٥٣ ٢٦٦ ٢٦9 ك
77 

 ٢0٢ ٢٢0٢٠٢ 4 

% ٦404 ٦٢0٢٦ ٢0٢ ٢9 

٢ 
قصور استثمار الكفاءات العالية 

من المعلمات من قبل قيادة 

 المدرسة ومالكيها

 7٠ ٢٢4 ٢٦٦ ك
7٢ 

 ٢077 ٢0٥ ٢٠٥ 

% ٦٢0٦٠ ٢0٢ ٣70٢ ٦90٦ 

٢٢ 
ضعف توفر التقنية الحديثة 

للمعلومات واالتصاالت لتشارك 

 المعرفة )خارج( المدرسة

 ٣٢ ٢٠9 ٢٦٢ ك
9٣ 

 ٢0٢ ٣٢0٣ ٢٣٠ 

% ٦٢0٢٣ ٣09 ٢٣0٢٦ ٢07 

٣ 

ندرة تبادل القصص واألحاديث 

حول المعرفة التي اكتسبتها 

المعلمة عن طريق االجتماعات 

 واللقاءات وغيرها

 ٣٢ ٢٦9 ٢٠٣ ك
9٢ 

 
٢0٣4 ٢0٢٠٢ 7 

% ٢٣0٦ ٢40٢٣ ٦0٢٢ ٢07 

٢ 
اإلجراءات المساعدة في تعقيد 

 تشارك المعرفة

 7٣ 9٢ ٢4٦ 9٥ ك
٢0٢ ٣٦0٠٦9 ٢ 

% ٢٦0٦٥ ٥0٢٢ ٢0٢٢ ٥0٢ 

٢4 
ضعف اهتمام المعلمات لاللتحاق 

 بالدورات التدريبية

 9٥ 77 ٢٢9 ٢٢4 ك
٢0٢ ٣٢0٢٢7 9 

% ٢٢0٢ ٢904 ٢9 ٢٦0٥ 

4 
قصور مشاركة المعلمة في اتخاذ 

القرارات المتعلقة بتشارك 

 المعرفة

 9٢ ٢٥ ٢٢٠ ٢٠9 ك

٢0٢ ٣٢0٢٠ ٢٠٢ 
% ٢٣09 ٢90٢٢ ٢٢ ٣0٥ 

7 
ضعف استخدام العصف الذهني 

الستمطار األفكار حول المعرفة 

 التي تحتاجها المدرسة

 9٠ ٢4 ٢٦٢ ٢٠٠ ك

٢0٢ ٣٠0٠٢7 ٢٢ 
% ٢407 ٦٢04 ٢٠07 ٢٢0٢ 

٢٢ 
ضعف توفر التقنية الحديثة 

 للمعلومات واالتصاالت لتشارك

 المعرفة )داخل( المدرسة

 ٣7 ٢٢٢ ٢٢٦ ك
٢٢4 

 ٢0٢ ٥٥0٢7٢٢ ٢ 

% ٢709 ٢70٢٣ ٥0٢٢ ٥0٢ 

٢ 
ضعف اهتمام قيادة المدرسة 

 بتشارك المعرفة

 ٢٠٢ 9٠ ٢٠9 ٢٠4 ك
٢0٢ ٥٦0٢٢7 ٢٦ 

% ٢٥07 ٢٣09 ٢٢0٢٥ ٢0٢ 

٥ 
ضعف التعاون بين المعلمات 

 وقيادة المدرسة في نشر المعرفة

 ٢٠4 ٢٢ ٢٦4 ٢٣ ك
٢0٢ ٥٠0٠9٢ ٢4 

% ٢٢0٦٦ ٢0٢٥ ٢٠ ٢07 

٦ 
قلة توفير حرية للمعلمة بالنسبة 

الستراتيجيات التدريس التي 

 تمارسها

 ٢٢9 74 ٢٠4 9٢ ك

٢04٢ ٢0٢7٢٥ ٠ 
% ٢40٢٥ ٢0٢٢ ٣0٦٢ ٦09 

 ٠079٦ ٢07٠ المتوسط العام
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بأن أفراد عينة الدراسة اتفقن على أن أكبر هذه النتيجة . وتفسر على أداة الدراسة بدرجة متوسطةخيار 

تعترض تطبيق إدارة المعرفة هي قلة الحوافز المادية والمعنوية، وتضيف الباحثة بأن التحديات التي 

هو من أهم خطوات تطبيق إدارة المعرفة في المدرسة، الحوافز مادية كانت أو معنوية، وتنظيم تحديد 

 في المنطقة.التعليم  ةمكتب التعليم وإدار ثمالمدرسة بشكل مباشر يشترك في ذلك قيادة و

( والتي توصلت ٢٠٢4) Diazدراسة دياز تفقت الدراسة الحالية مع افقد وبالرجوع للدراسات السابقة 

دورهم ومسؤولياتهم بالمعلمين على مستوى المدرسة يستخدمون العديد من االستراتيجيات للقيام إلى أن 

والتي توصلت إلى أن  Yuen((2011ويوين Wangووانغ   Chuدراسة تشوكما اتفقت مع ، كمعلمين

 .في المدرسة تقنية المعلومات ليست كافية لتعزيز تنفيذ مبادرة إدارة المعرفة

في كون المعرفة تتدفق باتجاه واحد فقط  (٢٠٢٣) McGloughlinدراسة ماقالفلين ختلفت مع كما ا

قلة وجود في  (1434دراسة القحطاني )واختلفت مع وليس في اتجاهين مما يثبط إدارة المعرفة الفعالة. 

، وعدم التعليم بمدينة الرياض في مدارس مشروع تطوير الخبراء المؤهلون لتأسيس الموجود المعرفي

في  (1432دراسة العمرو )مع واختلفت كذلك موجودات المعرفة والحفاظ عليها.  صيانةلدائم وجود نظام 

. أن الصعوبات التي تواجه إدارة المعرفة في مكاتب اإلشراف في مدينة الرياض كانت بدرجة عالية

في أن درجة توفر عمليات إدارة المعرفة لتطوير أساليب  (2008دراسة الغامدي )واختلفت كذلك مع 

 اإلدارة التعليمية لدى منسوبات إدارة التعليم بمحافظة جدة كانت بدرجة ضعيفة.

ثالثاً: إجابة السؤال الثالث: ما المقترحات لتطبيق إدارة المعرفة في المدارس األجنبية للبنات بمدينة 

 الرياض؟

لتعرف على المقترحات لتطبيق إدارة المعرفة في المدارس األجنبية للبنات لإلجابة عن هذا السؤال، وا

بمدينة الرياض، تم حساب التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، 

والرتب الستجابات مفردات عينة الدراسة على عبارات المقترحات لتطبيق إدارة المعرفة في المدارس 

 نبية للبنات بمدينة الرياض، وجاءت النتائج كما يلي:األج

( استجابات مفردات عينة الدراسة حول المقترحات لتطبيق إدارة المعرفة في المدارس 3-0جدول رقم )

 األجنبية للبنات بمدينة الرياض مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة

 العبارات م

را
تك
ال

ر
 درجة الموافقة 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

النسبة 

% 
 كبيرة

متوسط

 ة

بدرجة 

 منخفضة

بدرجة 

منخفضة 

 جداً 

٢٦ 

تقبل اآلراء والمقترحات من 

منسوبات المدرسة حول 

 نشر وتشارك المعرفة

 ٢٠ ٢٣ ٢٠٣ ٢٥٦ ك

٦04٠ ٣0٢ ٢٢٢ 
% 

٣٢0

٥ 
٢٣0٣ ٢04 409 

٢4 

استخدام أنواع مختلفة من 

والمعنوي( التحفيز )المادي 

 لمشاركة المعرفة

 ٢7 ٢9 ٢٠ ٢٣9 ك

٦04٠ ٣0٢9٢ ٢ 
% 

٣٣0

4 
٢90٢ 70٣ ٢07 

٢٥ 

فتح قنوات االتصال على 

كافة المستويات لنشر 

 ومشاركة المعرفة

 ٢٢ ٦7 9٢ ٢٥٣ ك

٦044 ٠0٦ ٢٣٢ 
% 

٣٦0

٢ 
٢٢0٥ 90٥ ٢0٢ 

٢٢ 
استخدام المعرفة المتاحة 

 ومشاركتها

 ٢٢ ٦7 9٥ ٢٥٢ ك

٦04٠ ٦0٢٣٠ 4 
% 

٣٢0

٢ 
٢٦0٥ 90٥ ٢0٢ 
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المقترحات لتطبيق كافة على  بدرجة كبيرة( أن مفردات عينة الدراسة موافقات ٦-4يتضح في الجدول )

(، وهو متوسط يقع 40٠٠من  ٦0٦7إدارة المعرفة في المدارس األجنبية للبنات بمدينة الرياض بمتوسط )

(، وهي الفئة التي تشير إلى خيار 40٠٠إلى  ٦0٢٣في الفئة الرابعة من فئات المقياس الرباعي  )من 

األمور التي حاجة لمزيد من االهتمام ب ، وتفسر هذه النتيجة بأن هناكعلى أداة الدراسة بدرجة كبيرة

تساعد في تطبيق إدارة المعرفة ومشاركتها في المدارس سواء كان ذلك عن طريق االهتمام بالبنية التحتية 

٢٠ 
توثيق المعرفة التي تم 

 جمعها وتنظيمها وحفظها

 ٢4 4٢ ٢٢ ٢٥٢ ك

٦04٠ ٠0٢97 ٥ 
% 

٣٢0

٠ 
٢٢07 ٢٠04 ٥09 

٣ 

االستفادة من تجارب 

مؤسسات تعليمية أخرى في 

 تطبيق إدارة المعرفة

 ٢9 ٦9 ٢٢ ٢49 ك

٦0٠ ٦٢09٢7 ٣ 
% 

٣٢0

٥ 
٢٢07 90٣ 70٢ 

7 

استخدام مصادر المعرفة 

الداخلية )ندوات وحلقات 

نقاش باالستعانة بفريق 

 المعرفة(.

 ٢٣ ٦9 ٢٠٠ ٢4٠ ك

٦0٦7 ٠09٠٢ 7 
% 

٥90

٦ 
٢407 90٣ ٣04 

٦ 
تأسيس فريق داخل المدرسة 

 إلدارة المعرفة ومشاركتها

 ٦٠ ٦٢ 9٦ ٢44 ك

٦0٠ ٦٣09٢ ٦٠ 
% 

٣٠0

٢ 
٢٦0٠ 904 704 

٢٢ 
المعرفة التي تم جمعها تقييم 

 ً  ومراجعتها دوريا

 ٢7 ٦4 ٢٢٥ ٢٢9 ك

٦0٠ ٦٥0٢9٦ 9 
% 

٥٣0

٥ 
٢٢04 ٢04 ٣07 

٥ 

الدعم المادي من مالكي 

المدرسة الستراتيجية تطبيق 

 إدارة المعرفة

 4٢ ٦٢ ٢٠ ٢٥٢ ك

٦0٦4 ٢0٢٠ ٠٠٢ 
% 

٣٢0

٢ 
٢90٢ 707 ٢٠04 

9 
تفعيل فرق العمل واللجان 

 ومشاركتها لتبادل المعرفة

 ٢٣ ٦٢ ٢٢٣ ٢٢٥ ك

٦0٠ ٦٦0٢9٢٢ ٦ 
% 

٥٥0

٣ 
٢٢0٣ 904 ٣04 

٢ 

حضور منسوبات المدرسة 

دورات تدريبية حول تطبيق 

 إدارة المعرفة

 ٦٣ ٦٦ 9٢ ٢٦٢ ك

٦0٠ ٦٦09٥9 ٢٢ 
% 

٥٢0

٢ 
٢40٢ ٢0٢ ٢09 

4 

تأسيس البنية التحتية لتقنية 

المعلومات واالتصاالت 

إدارة للمساعدة في تطبيق 

 المعرفة

 ٦٠ ٥٠ 9٦ ٢٦٢ ك

٦0٠ ٦٠09٢٦ ٥٢ 
% 

٥70

٦ 
٢٦0٢٢ ٠0٦ 704 

٢ 

تفعيل قيادة المدرسة آليات 

وإجراءات للتعريف بإدارة 

 ومشاركة المعرفة

 ٢٠ 49 ٢٢9 ٢٠7 ك

٦0٢9 ٠0٢٣4 ٢4 
% 

٥٢0

٢ 
٦٢09 ٢٢0٢ 409 

٢ 

استخدام مصادر المعرفة 

الخارجية )مستشارين 

 خارجيين(

 ٦٢ 44 ٢٢9 ٢٢٢ ك

٦0٠ ٢٣09٢٥ ٦٦ 
% 

٥٢0

٢ 
٢904 ٢٠09 707 

 ٠07٢7 ٦0٦7 المتوسط العام
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استخدام أساليب التحفيز المادية والمعنوية لتشارك المعرفة، أو فتح  لتقنية المعلومات واالتصاالت أو

 حول نشر المعرفة ومشاركتها. المقترحاتقنوات التواصل وتقبل اآلراء و

عمليات إدارة ل تكاملأن هناكوالتي أشارت إلى Brahma (2016 )دراسة براهما وتتفق هذه النتيجة مع 

تلك المعاهد، في معاهد اإلدارة مما يؤدي لوضع معايير لعمليات المعرفة مع عمليات اإلدارة األكاديمية 

أن المعلمين ومديري المدارس يستخدمون استراتيجيات وأطر Diaz (2014 )دراسة دياز أندريد ومع 

، كما اتفقت مع باستخدام إطار إدارة المعرفةمتعددة عند جمع وتحليل البيانات الخاصة بالعملية التعليمية

الدورات  في أنVisscher, A., Bosker, R. and Branderhorst, M (2007) دراسة كل من

ودعم لمدارس لها أثر إيجابي في تحسن استخدام نظم المعلومات اإلدارية التدريبية المصممة لمديري ا

 العمل اإلداري بشكل عام.

رابعاً: إجابة السؤال الرابع: هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى 

 التدريبية(؟إلي: )المسمى الوظيفي، عدد سنوات الخبرة، المؤهل العلمي، عدد الدورات 

" للفروق بين  Independent Sample T-test( نتائج اختبار " ت : 0-0الجدول رقم )

 استجابات مفردات عينة الدراسة طبقاً إلى اختالف متغير العمل الحالي

 الفروق باختالف متغير العمل الحالي: (2

ت عينة الدراسة طبقاً إلى للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية في استجابات مفردا

"  Independent Sample T-testاختالف متغير العمل الحالي استخدمت الباحثة اختبار " ت: 

 لتوضيح داللة الفروق بين استجابات مفردات عينة الدراسة وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:

 

 المتوسط العدد العمل الحالي المحور
االنحراف 

 المعياري
 التعليق الداللة قيمة ت

مخاوف المعلمات بالنسبة 

لتطبيق إدارة المعرفة في 

المدارس األجنبية للبنات بمدينة 

 الرياض

 ٠0٣٢٠ ٢0٠4 ٢٦ قائدة مدرسة أجنبية
-

٦0٢٢٢ 

 

٠0٠٠٢** 

 
معلمة مدرسة  دالة

 أجنبية
٢ ٦٢٢0٢7 ٠0٥٢٢ 

التحديات التي تواجه تطبيق 

إدارة المعرفة في المدارس 

 األجنبية للبنات بمدينة الرياض

 ٠0٢٥٠ ٢04٦ ٢٦ قائدة مدرسة أجنبية
-

٦044٢ 
معلمة مدرسة  دالة **٠0٠٠٢

 أجنبية
٢ ٦٢٢077 ٠07٣4 

المقترحات لتطبيق إدارة 

المعرفة في المدارس األجنبية 

 للبنات بمدينة الرياض

 ٠0٣٠٥ ٦047 ٢٦ قائدة مدرسة أجنبية

٢04٠ ٢٢0٢٥٣ 
غير 

 دالة
مدرسة  معلمة

 أجنبية
٦ ٦٢٢0٦4 ٠07٥٦ 

 فأقل               0002** دالة عند مستوى 

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 4-4يتضح من خالل النتائج الموضحة في الجدول )

( فأقل في اتجاهات مفردات عينة الدراسة حول )المقترحات لتطبيق إدارة المعرفة في المدارس ٠0٠٥)

 األجنبية للبنات بمدينة الرياض( باختالف متغير العمل الحالي. 

( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 4-4يتضح من خالل النتائج الموضحة في الجدول )

( فأقل في اتجاهات مفردات عينة الدراسة حول )مخاوف المعلمات بالنسبة لتطبيق إدارة المعرفة ٠0٠٢)
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في المدارس  في المدارس األجنبية للبنات بمدينة الرياض، التحديات التي تواجه تطبيق إدارة المعرفة

 األجنبية للبنات بمدينة الرياض( باختالف متغير العمل الحالي لصالح معلمات المداس األجنبية. 

 الفروق باختالف متغير عدد سنوات الخبرة:  (1

ستجابات مفردات عينة الدراسة طبقاً إلى اللتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية في 

 One Wayسنوات الخبرة استخدمت الباحثة "تحليل التباين األحادي" )اختالف متغير عدد 

ANOVA إلى اختالف متغير عدد ا(؛ لتوضيح داللة الفروق في ً ستجابات مفردات عينة الدراسة طبقا

 سنوات الخبرة، وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:

 

ستجابات ا( للفروق في One Way ANOVA( نتائج "تحليل التباين األحادي" )5-0الجدول رقم )

 مفردات عينة الدراسة طبقاً إلى اختالف متغير عدد سنوات الخبرة

 مصدر التباين المحور
مجموع 

 مربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

الداللة 

 اإلحصائية
 التعليق

مخاوف المعلمات بالنسبة 

لتطبيق إدارة المعرفة في 

المدارس األجنبية للبنات 

 بمدينة الرياض

 ٢0٥٢٢ ٢ ٥0٠٦٥ بين المجموعات

70٦٠٢ 

 

٠0٠٠٢** 

 
 دالة

 ٠0٦4٥ 4٠٢ ٢٦٢0٣٢٥ داخل المجموعات

 - 4٠4 ٢4٦0٣٣٠ المجموع

التحديات التي تواجه 

تطبيق إدارة المعرفة في 

المدارس األجنبية للبنات 

 بمدينة الرياض

 ٢0٢٢٢ ٢ ٢0٥٣4 بين المجموعات

٢0٠49 

 

٠0٢٦٠ 

 
 دالةغير 

 ٠0٣٢٣ 4٠٢ ٢٥٢0٥٢٢ داخل المجموعات

 - 4٠4 ٢٥40٠7٥ المجموع

المقترحات لتطبيق إدارة 

المعرفة في المدارس 

األجنبية للبنات بمدينة 

 الرياض

 ٢0٠99 ٢ 40٢9٢ بين المجموعات

 دالة *٠0٠٢٢ 40٠٦٣
 ٠0٥٢٠ 4٠٢ ٢٠90٢٢٦ داخل المجموعات

 - 4٠4 ٢٢٦0٦٢٢ المجموع

 فأقل               0005فأقل              * دالة عند مستوى  0002** دالة عند مستوى 

 

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ٥-4يتضح من خالل النتائج الموضحة في الجدول )

المعرفة في ( فأقل في اتجاهات مفردات عينة الدراسة حول )التحديات التي تواجه تطبيق إدارة ٠0٠٥)

 المدارس األجنبية للبنات بمدينة الرياض( باختالف متغير عدد سنوات الخبرة.

( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ٥-4يتضح من خالل النتائج الموضحة في الجدول )

( فأقل في اتجاهات مفردات عينة الدراسة حول ) المقترحات لتطبيق إدارة المعرفة في المدارس ٠0٠٥)

األجنبية للبنات بمدينة الرياض( باختالف متغير عدد سنوات الخبرة ، كما يتضح من خالل النتائج 

( فأقل في اتجاهات ٠0٠٢( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )7-4الموضحة في الجدول )

جنبية للبنات مفردات عينة الدراسة حول )مخاوف المعلمات بالنسبة لتطبيق إدارة المعرفة في المدارس األ

بمدينة الرياض( باختالف متغير عدد سنوات الخبرة ،ولتحديد صالح الفروق بين فئات عدد سنوات الخبرة 

 تم استخدام اختبار شيفيه، والذي جاءت نتائجه كالتالي:
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 ( يوضح نتائج اختبار شيفيه للتحقق من الفروق بين فئات عدد سنوات الخبرة2-0جدول رقم )

 فأقل               0005فأقل              * دالة عند مستوى  0002** دالة عند مستوى 

( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ٢-4يتضح من خالل النتائج الموضحة في الجدول )

سنوات ومفردات عينة  ٥( فأقل بين مفردات عينة الدراسة الالئي عدد سنوات خبراتهن أقل من ٠0٠٢)

سنوات حول )مخاوف المعلمات بالنسبة لتطبيق إدارة  ٢٠دراسة الالئي عدد سنوات خبراتهن أكثر من ال

المعرفة في المدارس األجنبية للبنات بمدينة الرياض( لصالح مفردات عينة الدراسة الالئي عدد سنوات 

 .سنوات ٥خبراتهن أقل من 

فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  ( وجود٢-4ويتضح من خالل النتائج الموضحة في الجدول )

سنوات ومفردات  ٢٠إلى  ٥( فأقل بين مفردات عينة الدراسة الالئي عدد سنوات خبراتهن من ٠0٠٥)

سنوات حول )مخاوف المعلمات بالنسبة لتطبيق  ٢٠عينة الدراسة الالئي عدد سنوات خبراتهن أكثر من 

نة الرياض( لصالح مفردات عينة الدراسة الالئي عدد إدارة المعرفة في المدارس األجنبية للبنات بمدي

 سنوات. ٢٠إلى  ٥سنوات خبراتهن من 

إلى أن زيادة سنوات الخبرة  (المعلمات بالنسبة لتطبيق إدارة المعرفةوتعزو الباحثة هذه النتيجة )مخاوف 

بالنسبة للمعلمة يؤدي لزيادة المعرفة لديها، األمر الذي يجعل فرصة تبادل الخبرات وتوثيقها ومشاركتها 

 .مما يقلل مخاوفها بالنسبة لمشاركة المعرفة أكبر

( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ٢-4ويتضح من خالل النتائج الموضحة في الجدول )

ومفردات  ،سنوات ٢٠إلى  ٥( فأقل بين مفردات عينة الدراسة الالئي عدد سنوات خبراتهن من ٠0٠٥)

سنوات حول )المقترحات لتطبيق إدارة المعرفة  ٢٠عينة الدراسة الالئي عدد سنوات خبراتهن أكثر من 

سنوات خبراتهن  في المدارس األجنبية للبنات بمدينة الرياض( لصالح مفردات عينة الدراسة الالئي عدد

 سنوات. ٢٠أكثر من 

 الفروق باختالف متغير المؤهل العلمي:  (3

ستجابات مفردات عينة الدراسة طبقاً إلى اللتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية في 

(؛ One Way ANOVAاختالف متغير المؤهل العلمي استخدمت الباحثة "تحليل التباين األحادي" )

ً إلى اختالف متغير المؤهل العلمي، التوضيح داللة الفروق في  ستجابات مفردات عينة الدراسة طبقا

 وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:

 العدد سنوات الخبرةعدد  المحور
المتوسط 

 الحسابي

 5أقل من 

 سنوات

 20إلى  5من 

 سنوات

أكثر من 

20 

 سنوات

مخاوف المعلمات 

بالنسبة لتطبيق إدارة 

المعرفة في المدارس 

األجنبية للبنات بمدينة 

 الرياض

 **  - ٢0٦4 ٢٢٢ سنوات ٥أقل من 

 * -  ٢0٢4 ٢٢9 سنوات ٢٠إلى  ٥من 

 -   ٢0٠٦ ٢٢ سنوات ٢٠أكثر من 

المقترحات لتطبيق 

إدارة المعرفة في 

المدارس األجنبية 

 للبنات بمدينة الرياض

   - ٦0٦٢ ٢٢٢ سنوات ٥أقل من 

 * -  ٦0٦٠ ٢٢9 سنوات ٢٠إلى  ٥من 

 -   ٦0٥٣ ٢٢ سنوات ٢٠أكثر من 
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ستجابات ا( للفروق في One Way ANOVA( نتائج " تحليل التباين األحادي " )٢-0الجدول رقم )

 المؤهل العلميغير مفردات عينة الدراسة طبقاً إلى اختالف مت

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 7-4يتضح من خالل النتائج الموضحة في الجدول )

بالنسبة  والتحديات والمقترحات عينة الدراسة حول )مخاوف المعلماتأفراد ( فأقل في اتجاهات ٠0٠٥)

 لمؤهل العلمي.لتطبيق إدارة المعرفة في المدارس األجنبية للبنات بمدينة الرياض( باختالف متغير ا

 الفروق باختالف متغير عدد الدورات التدريبية:  (0

ستجابات مفردات عينة الدراسة طبقاً إلى اللتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية في 

 One Wayاختالف متغير عدد الدورات التدريبية استخدمت الباحثة "تحليل التباين األحادي" )

ANOVA إلى اختالف متغير عدد ا(؛ لتوضيح داللة الفروق في ً ستجابات مفردات عينة الدراسة طبقا

 الدورات التدريبية، وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:

 

ستجابات ا( للفروق في One Way ANOVA( نتائج " تحليل التباين األحادي " )٢-0الجدول رقم )

 اختالف متغير عدد الدورات التدريبيةمفردات عينة الدراسة طبقاً إلى 

 مصدر التباين المحور
مجموع 

 مربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

الداللة 

 اإلحصائية
 التعليق

مخاوف المعلمات بالنسبة 

لتطبيق إدارة المعرفة في 

المدارس األجنبية للبنات 

 بمدينة الرياض

 ٠0٢٣4 ٦ ٠049٢ بين المجموعات

٠04٥9 

 

٠07٢٢ 

 
 غير دالة

داخل 

 المجموعات
٢4٦0٢٣٢ 4٠ ٠٢0٦٥7 

 - 4٠4 ٢4٦0٣٣٠ المجموع

التحديات التي تواجه تطبيق 

إدارة المعرفة في المدارس 

 األجنبية للبنات بمدينة الرياض

 ٠0٣٥٢ ٦ ٢09٥7 بين المجموعات

٢0٠٦٢ 

 

٠0٦7٣ 

 
 غير دالة

داخل 

 المجموعات
٢٥٢0٢٢٢ 4٠ ٠٢0٣٢9 

 - 4٠4 ٢٥40٠7٥ المجموع

المقترحات لتطبيق إدارة 

المعرفة في المدارس األجنبية 

 للبنات بمدينة الرياض

 ٠0٢٢9 ٦ ٠0٦٢7 بين المجموعات

 غير دالة ٠0٢٣٣ ٠0٢4٦
داخل 

 المجموعات
٢٢٢09٢٥ 4٠ ٠٢0٥٦٢ 

 - 4٠4 ٢٢٦0٦٢٢ المجموع

 مصدر التباين المحور
مجموع 

 مربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

الداللة 

 اإلحصائية
 التعليق

مخاوف المعلمات بالنسبة 

لتطبيق إدارة المعرفة في 

المدارس األجنبية للبنات 

 بمدينة الرياض

 

 ٢07٢٦ ٢ ٥04٢٣ بين المجموعات

70٢٢9 

 

٠0٠٠٠** 

 
 دالة

 ٠0٦44 4٠٢ ٢٦٢0٢٦4 داخل المجموعات

 - 4٠4 ٢4٦0٣٣٠ المجموع

التحديات التي تواجه تطبيق 

إدارة المعرفة في المدارس 

األجنبية للبنات بمدينة 

 الرياض

 ٢09٦9 ٢ ٥0٢7٢ بين المجموعات

407٣٢ 

 

٠0٠٠9** 

 
 دالة

 ٠0٣٢7 4٠٢ ٢4٢0٢97 داخل المجموعات

 - 4٠4 ٢٥40٠7٥ المجموع

المقترحات لتطبيق إدارة 

المعرفة في المدارس األجنبية 

 للبنات بمدينة الرياض

 ٠0٣٠٥ ٢ ٢0٢٠9 بين المجموعات

 ٠0٥٢٢ 4٠٢ ٢٢٢0٢٠٦ داخل المجموعات غير دالة ٠0٦٢9 ٢0٢4٣

 - 4٠4 ٢٢٦0٦٢٢ المجموع
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 فأقل               0002** دالة عند مستوى 

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 7-4يتضح من خالل النتائج الموضحة في الجدول )

( فأقل في اتجاهات مفردات عينة الدراسة حول )المقترحات لتطبيق إدارة المعرفة في المدارس ٠0٠٥)

 األجنبية للبنات بمدينة الرياض( باختالف متغير عدد الدورات التدريبية.

( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 7-4من خالل النتائج الموضحة في الجدول )بينما يتضح 

( فأقل في اتجاهات مفردات عينة الدراسة حول )مخاوف المعلمات بالنسبة لتطبيق إدارة المعرفة ٠0٠٢)

لمدارس في المدارس األجنبية للبنات بمدينة الرياض، التحديات التي تواجه تطبيق إدارة المعرفة في ا

األجنبية للبنات بمدينة الرياض( باختالف متغير عدد الدورات التدريبية،ولتحديد صالح الفروق بين فئات 

 عدد الدورات التدريبية تم استخدام اختبار شيفيه، والذي جاءت نتائجه كالتالي:

 تدريبية( يوضح نتائج اختبار شيفيه للتحقق من الفروق بين فئات عدد الدورات ال8-0جدول رقم )

 فأقل               0005فأقل              * دالة عند مستوى  0002** دالة عند مستوى 

( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ٢-4يتضح من خالل النتائج الموضحة في الجدول )

تدريبية ومفردات عينة دورات  ٥( فأقل بين مفردات عينة الدراسة الحاصالت على أقل من ٠0٠٢)

دورات تدريبية حول )مخاوف المعلمات بالنسبة لتطبيق إدارة  ٢٠الدراسة الحاصالت على أكثر من 

المعرفة في المدارس األجنبية للبنات بمدينة الرياض(، لصالح مفردات عينة الدراسة الحاصالت على أقل 

يساعد في اكتساب المهارات  الدورات التدريبيةالنتيجة إلى أن زيادة وتعزو الباحثة دورات تدريبية. ٥من 

 يق إدارة المعرفة.طبالمخاوف لدى المعلمات من توالمعارف، مما يقلل 

( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ٢-4ويتضح من خالل النتائج الموضحة في الجدول )

تدريبية ومفردات عينة دورات  ٥( فأقل بين مفردات عينة الدراسة الحاصالت على أقل من ٠0٠٥)

دورات تدريبية حول )التحديات التي تواجه تطبيق إدارة المعرفة  ٢٠الدراسة الحاصالت على أكثر من 

 ٥في المدارس األجنبية للبنات بمدينة الرياض(، لصالح مفردات عينة الدراسة الحاصالت على أقل من 

ت التدريبية يقلل المهارات والمعارف التي وتعزو الباحثة النتيجة إلى أن قلة الدورا.دورات تدريبية

 في المدرسة. زيد التحديات التي تواجهها لتطبيق إدارة المعرفةيتكتسبها المعلمة، مما 

 

 المحور
عدد الدورات 

 التدريبية
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

 5أقل من 

دورات 

 تدريبية

 20إلى  5من 

 دورات تدريبية

 20أكثر من 

 دورات تدريبية

مخاوف المعلمات بالنسبة لتطبيق إدارة 

المعرفة في المدارس األجنبية للبنات 

 بمدينة الرياض

 ٥أقل من 

 دورات تدريبية
٢ ٢٢٢0٦٦ -  ** 

 ٢٠إلى  ٥من 

 دورات تدريبية
٢ ٢٢٥0٢٢  -  

 ٢٠أكثر من 

 دورات تدريبية
9٢ ٢0٠4   - 

التحديات التي تواجه تطبيق إدارة المعرفة 

في المدارس األجنبية للبنات بمدينة 

 الرياض

 ٥أقل من 

 دورات تدريبية
٢ ٢٢٢0٢٢ -  * 

 ٢٠إلى  ٥من 

 دورات تدريبية
٢ ٢٢٥0٣٥  -  

 ٢٠أكثر من 

 دورات تدريبية
9٢ ٢0٥٦   - 
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 النتائجألهم ملخص 

 توصلت الدراسة لعدد من النتائج وأهمها:

، ويتمثل ذلك بالنسبة لتطبيق إدارة المعرفة كانت منخفضة في المدارس األجنبية اوف المعلماتمخأن  -

وأن استعدادهن لمشاركة المعرفة والخبرات مع زميالتهن، على:  موافقة أفراد عينة الدراسةفي 

 .عبء إضافي بالنسبة لهنمشاركة المعرفة ال تمثل 

في قلة ذلك  بدرجة متوسطة: ويتمثل جنبيةاس األتطبيق إدارة المعرفة في المدرهناك تحديات تواجه أن -

، وضعف التعاون بين المعلمات بالنسبة الستراتيجيات التدريس التي تمارسهاتوفير حرية للمعلمة 

ضعف توفر التقنية وضعف اهتمام قيادة المدرسة بتشارك المعرفةووقيادة المدرسة في نشر المعرفة، 

 .الحديثة للمعلومات واالتصاالت لتشارك المعرفة )داخل( المدرسة

في المدارس  تطبيق إدارة المعرفةلمقترحات الوقائداتهاوافقن علىجميع  المدارس األجنبيةمعلمات أن  -

 .بدرجة كبيرةواألجنبية 

 التوصيات

 توصي الباحثة ببعض التوصيات تتمثل فيما يلي: في ضوء ما سبق من نتائج الدراسة

وافقتهن وم، لتطبيقهاتطبيق إدارة المعرفة في المدارس األجنبية نظراً لقلة مخاوف المعلمات بالنسبة  -

 على جميع مقترحات الدراسة لتطبيق إدارة المعرفة.

، لدعم تطبيق إدارة المعرفةتقنية المعلومات واالتصاالت في المدارس األجنبية توفير البنية التحتية ل -

 نشر ثقافة مشاركة المعرفة واستخدام أساليب الدعم التحفيز بأساليبه المختلفة لتحقيق ذلك.و

، عن طريق ، وبينهن وبين المجتمع المحلياألجنبية بين المعلمات وقيادة المدرسةفتح قنوات التواصل  -

 وسائل التقنية الحديثة وأدواتها.

، االستقرار الوظيفي لمعلمات المدارس األجنبية، للحد من مخاوفهن بالنسبة لتطبيق إدارة المعرفة -

 واالستفادة من خبراتهن ومعارفهن ألطول فترة ممكنة.

كل عام دراسي، وقياس أثر تلك البرامج  وقائدات المدارس األجنبية للمعلماتعقد دورات تدريبية  -

 ومتابعتها.

 المراجع

 الرياض: مركز البحوث والتواصل المعرفي.. إدارة المعرفة(. 2017أحمد، أبو بكر سلطان. )
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 الطباعة والنشر. لدنيا الوفاء دار االسكندرية:

 . عّمان: دار وائل للنشر والتوزيع.إدارة المعرفة في منظمات األعمال(. 2013الجاموس، عبد الرحمن. )

 . عّمان: الوراق للنشر والتوزيع.إدارة المعرفة في بناء الكفايات الجوهرية(. 2013الجنابي، أكرم سالم. )
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