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 قدمة: امل

التطوير التنظيمي الذي    فيتعتبر إدارة املعرفة من املقومات الرئيسية  و بالعديد من املتغيرات والتطورات التكنولوجية املتالحقة    الحالييمر عصرنا  

التى تتبناها املنظمات  في  التعديالتإجراء    ىيتضمن العديد من التعريفات والنظريات التي تهدف إل م من أجل تعظي  الهياكل التنظيمية واالستراتيجيات 

ا على وقدرتهوتحسين صنع القرار أن إدارة املعرفة من املكونات األساسية التى تساعد على نجاح املؤسسة  حثة  اوترى الب   (398:  2012)عاطف،  .فعاليتها

ويعد التنافسية،  امليزة  البشري هو    تحقيق  أي منظمةالعنصر  تبنى عليه  الذى  ا   ، فهواألساس  أل   داءأل يمثل عنصر  والنجاح  قد لو ،  منظمة  ي والتميز 

ل اإلداري الحديث في تطبيق هذا املدخ  بهدف التركيز على ضرورة   وذلك  الجامعي  الحكوميهذه الدراسة هذا املوضوع الحيوي في قطاع التعليم  تناولت  

 .قطاعهذه ال

 : اإلطار املنهجي

 :مشكلة الدراسة وأسئلتها

افر مقومات تطبيق  ما مدى  ويمكن بلورة مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس ي التالي:   كليات مجمع املحالة بخميس مشيط    إدارة املعرفة فيتو

 ينبثق من هذا السؤال االسئلة الفرعية األتية: ؟ تنظيمي ورفع مستوى أداء العاملينإحداث التطوير ال فيحتى تتمكن من القيام بدوها 

 في الكليات محل الدراسة بأهمية إدارة املعرفة ؟ املسؤولينما مدى إملام  .1

 
 الشكر والعرفان لجامعة امللك خالد ممثلة في عمادة البحث العلمي لدعمها هذا البحث تتقدم الباحثة بعظيم   1
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         :امللخص

باتساع حجم   الجامعي تتسم  التعليم  اإلدارات واألقسام  أ مؤسسات  إلى االهتمام نشطتها وتنوع مجاالتها وتعدد  الذي يدفع  األمر  بداخلها، 

الت  الركائز  أهم  من  املعرفة  إدارة  وتعد  للمستفيدين،  تقدمها  التي  الخدمات  مستوى  زيادة  مع  لتتناسب  إدارتها  التطوير    يبتطوير  على  تساعد 

يد من الدراسات االستطالعية وجود  واتضح من خالل نتائج العدمستوى أداء مختلف القطاعات التعليمية،    ياملؤسس ي حيث أثرت بشكل كبير ف

التي    ملشكلة الدراسة، و   يعانيالعديد من الظواهر 
ً
القطاع التعليمي بمنطقة خميس مشيط، وترى الباحثة أنها تمثل عرضا الدراسة منها  هدفت 

العاملين، ومن ثم تطوير قطاع  إ الحالية   أداء  املعرفة ودورها في تطوير  إدارة  املنهج لى توضيح مفهوم  الباحثة  الجامعي، وقد استخدمت  التعليم 

 الوصفي التحليلي لتحقيق هذ الهدف.

 . التطوير التنظيمي ؛األداء ؛إدارة املعرفة الكلمات املفتاحية:
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 ما مدى أهمية إدارة املعرفة في تحسين أداء العاملين في هذه الكليات؟ .2

 محل الدراسة ؟ التعليمي تطوير القطاع  تحقيق فيدور إدارة املعرفة هو ما  .3

 أهمية الدراسة: 

 :اآلتيتستمد هذه الدراسة أهميتها من  خالل 

  في: تستمد هذه الدراسة أهميتها األهمية العلمية
ً
  أنها تتناول موضوعا إداريا

ً
 . يعد جوهر أعمال املؤسسات التعليمية حديثا

التطبيقية:  ا التي تؤدتو ألهمية  املعوقات  العديد من  التعليم  الخدمات    إلى  ي اجه مؤسسات  املصالح،    التيانخفاض مستوى جوده  تقدمها ألصحاب 

الطرق    األمر عن  البحث  ضرورة  يتطلب  التي  و الذي  على األساليب  مستوى    تساعد  و ارتفاع  العاملين  أداء  مستوى  رفع  ثم  إلى  ومن  املنظمة،  تطوير 

 .      للمستفيدين جوده الخدمات املقدمةتحسين 

 أهداف الدراسة:     

 القطاع التعليمي محل الدراسة. املعرفة فيالتعرف على واقع إدارة   .1

 القطاع التعليمي محل الدراسة.تحديد مدى أهمية إدارة املعرفة في تحسين أداء العاملين في  .2

 .تحقيق تطوير القطاع التعليمي محل الدراسة فيإدارة املعرفة  توضيح الدور الرئيس ي  الذي تقوم به  .3

 عدد من التوصيات التي يمكن أن تفيد القيادات اإلدارية في قطاع التعليم محل الدراسة.التوصل ل .4

 منهج الدراسة:

 . تستخدم الباحثة املنهج التاريخي والوصفي والتحليلي

 :الدراسات السابقة

• ( الدراسة  ،  "التنظيمياألداء  و املعرفة    إدارة"  بعنوان:   (et..al,,Zack 2009دراسة  أثر  لى  إ هدفت  األ إ توضيح  على  املعرفة  الوظيدارة    في   فيداء 

املعرفة على   إدارة  استخدام  أثر  دراسة  وذلك من خالل  التجارية،  األ   الجودة املؤسسات  املعلومات من  التنظيمي  داءوعلى  بجمع  الباحث  وقام   ،

 خالل استمارة استقصاء  تم توزيعها  
ً
لى إ الدراسة    وقد توصلتمن الذين تلقوا تدريبات،    تنفيذي مدير   1500على    اإللكترونى عبر البريد    إلكترونيا

 .املنظمة فيوجود عالقة مباشره بين إدارة املعرفة وبين أداء العاملين 

الصبح  • بمصر"  بعنوان:(  2009)   دراسة  التجارية  البنوك  على  بالتطبيق  التنظيمي  للتطوير  كمدخل  املعرفة  إلدارة  مقترح  هدفت "،  نموذج 

  من خالل بناء نمـوذج سببي، يوضـح مسـار العالقة بين ، وذلك على التطوير التنظيمي املعرفة ومدى تأثير مقوماتها إدارة مراحل   تحديد  لىإ الدراسة 

من املعرفةو   مقومات  كل  إدارة  وتحديد     مراحـل  النموذج،  في  املستقلة  املستخدمة  املتغيرات  هذه  من  متغير  كل  عالقة  التطوير بمتغير  مسار 

 في ا املعرفة يؤثر  علىالحصول لى أن إ . توصلت الدراسة التنظيمي
ً
 غير معنوي في املعرفة  لتطوير التنظيمي للبنوك التجارية، ونقلمعنويا

ً
يؤثر تأثيرا

  التطوير التنظيمي للبنوك التجارية في مصر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدفت   ،"دراسة تطبيقية علي الجامعة أم القري   -مدخل للجودة في الجامعات السعوديةك"إدارة املعرفة    :بعنوان  (2012)  راسة العيدروس د •

إلى السعودية  أساس ياملعرفة كمدخل    إدارة توضيح مفهوم    الدراسة  الجامعات  في  التدريس    للجودة  أعضاء هيئة  إدراك  درجة    في والتعرف على 

.نوال محمود النادي الصبحالمصدر:   

المعرفة والتطوير  إدارةلعالقة بين لمقترح النموذج ال( 1شكل رقم )

  التنظيمي
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إدارة املعرفة في الجامعة، وعدم وجود ثقافة تنظيمية تساعد على تبني  إدارة  عدم تطبيق    لىإ املعرفة، وتوصلت الدراسة  إدارة  لعمليات    الجامعة

 ، كما توصلت املعرفة في الجامعة
ً
 إلى أن ممارسات  تطبيق إدارة املعرفة  في الجامعة ضعيف.   أيضا

لى التعرف إ الدراسة  هدفت،  "دراسة ميدانية  -دور إدارة املعرفة في تطوير البناء التنظيمي للوزارات الفلسطينية"  بعنوان: (2013)  دراسة اللوح  •

بين كل من  على وجود ارتباط  املعرفة  عالقة  ا     إدارة  البنـاء  تطـوير  الفروق  وبين  والتعرف على  الفلسطينية،  الوزارات  في  بين      املوجودة لتنظيمـي 

املعرفة إدارة  دور  املبحوثين حول  استجابة  للو   متوسطات  التنظيمي  البناء  تطوير  الفلسطينيةفي  تمثلو   زارات  نطاق    في  التي  الوظيفة،  )الوزارة، 

ع املشرف  العاملين  عدد  الجنس،  الخبرة  اإلشراف،  سنوات  ثم  املؤهل(و   ليهم،  ومن  بين،  العالقة  آلية  يوضح  نموذج  من   بناء  املعرفة   كل   إدارة 

بين كل من تطوير الهيكل التنظيمي وتطوير  عالقة بين إدارة املعرفة و   لى وجودإ توصلت    ا، كمأثبتت الدراسة وجود عالقة بينهما  البناء التنظيمي.و 

 تطوير املوارد البشرية.  التكنولوجيا، وتطوير املهام الوظيفية، وبين استخدام 

  في هامة تعد ضرورة    استراتيجية املوارد البشريةأن    وكيف   ملاذا في الحكومة املحلية:   تنمية املوارد البشرية" بعنوان:(  Bruns, 2014دراسة ) •

الدراسة الى التعرف على      "؟ التغيير والتطوير التنظيمي   املوارد البشرية  بين  كيف أن العالقةو   ملاذا هدفت  هامة   عالقة  التنظيمي  التغييرو   إدارة 

وتوصلت الدراسة  نظيمي.الت  على إحداث التغييرالبشرية  ما تحدثه سياسات تطوير املواردوالتعرف على  ،استراتيجية األفراد تشكيل آثار  معرفةو 

  الخدمات العامة في الحكومة املحلية. العديد منتطوير املوارد البشرية وبين إعادة تشكيل معنوية بين  ةعالقة قوية ذات دالل وجودلى إ 

الدراسة  وإدارة املعرفة والقدرات:    التنظيميبعنوان العالقة بين األداء     (Najafi, 2012)دراسة   • لى التعرف على العالقة املوجودة بين  إ هدفت 

لى وجود عالقة إيجابية بين قدرات إدارة املعارف الشاملة  إ وبين إدارة املعرفة بشركات التأمين، وتوصلت الدراسة    التنظيميقدرات وأداء للعاملين  

 وبين القدرات التنظيمية لعدد ست شركات للتأمين والذى تضمن عدد أربعة من املتغيرات.

 يميز الدراسة الحالية:  أهم ما

 تطوير املنظمة. لىإ  يؤدي من شأنه  والذي  رفع مستوى أداء العاملين  يف دارة املعرفة إ جانب حيوي ومعاصر وهو دور  فيتبحث  الدراسة •

املحالة بخميس مشيط   كليات  الحيوية )بعضاملؤسسات  أهم  من    مؤسسة تعليمية وهيتطوير    املعرفة فيدارة  إ الدراسة تبحث عن دور   •  مجمع 

 البيئة املحلية التى تناولت هذا املوضوع. في، وعلى حد علم الباحثة أن هذه الدراسة هي األولى جامعة امللك خالد(ب

 التعليق على الدراسات السابقة:  

:  الباحثة عدة نقاط هامة تخدم أهداف الدراسة لقد استنتجت
ً
 بعد مراجعة الدراسـات السـابقة املعروضة سابقا

وهو ما دفع الباحثة للقيام بدراسة  كل عمليات املنظمة  في    وقوي أن إدارة املعـرفة لها دور فعال  جميع الدراسات السابقة املعروضة اتفقت على   •

تساعد على  رفع أداء العاملين والحـد من  التيأن إدارة املعـرفة تعد من أهم االسـتراتيجيات هذه الدراسة، و استخدام إدارة املعرفة كمتغير مستقل ب

 مقاومة التغيير التنظيمي ومن ثم تطوير املنظمة.  

تناولها ملوضوع   • السابقة من حيث  الدراسات  مع  الدراسة  االستفادة من هذه  إ تتشابه هذه  وكيفية  املعرفة  و اإلدارة دارة  العديد من ،  اتفقت مع 

املنهج    فيالدراسات   )  الوصفياستخدام  مثل  لتحقيق    وذلك  2009)  )الصبح،(،  2012  ،)العيدروس(،  2013اللوح،))(،  Bruns, 2014التحليل 

 األ 
ً
اختلفت معهم جميعا ولكنها  املطلوبة،  الدراسة  في  هداف  وعينة  التطبيق  دراسة  مكان  اتفقت مع  كما   ،(Najafi, 2012)  بين   في وجود عالقة 

 . وإدارة املعرفة التنظيمياألداء 

السابقة   • الدراسات  من  الحالية  الدراسة  استفادت  اإل   فيقد  )صياغة  مثل:  الجوانب  من  النظري  العديد  الدراسة،   للدراسة،طار  أداة  وتصميم 

 مناقشة نتائج هذه الدراسة.  إليها فيتم التوصل  يواالستفادة من النتائج الت

 :الدراسةفروض  

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية الستخدام إدارة املعرفة في إحداث التطوير التنظيمي وتحسين أداء  "   هو:  رئيس يون فروض الدراسة من فرض  تتك

 العاملين في مؤسسات التعليم الجامعي بخميس مشيط".       

 وينبثق من هذا الفرض الفروض الفرعية األتية:

املعرفة )اكتساب املعرفة، تطبيق املعرفة(    (α≤    0.05عند مستوى داللة )  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية  الفرض الفرعي األول: على  الستخدام إدارة 

 تحسين أداء العاملين في مؤسسات التعليم الجامعي بخميس مشيط".  

الستخدام إدارة املعرفة )اكتساب املعرفة، تطبيق املعرفة( على   (α≤    0.05عند مستوى داللة )ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية    الفرض الفرعي الثاني: 

 في مؤسسات التعليم الجامعي بخميس مشيط".   التنظيميإحداث التطوير 
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 : املفاهيمي النظري اإلطار  

 
ا
 : : إدارة املعرفةأول

عصر  من  نايمر  بمجموعة  مختلف    التطورات الحالي  التطوراتالنواحيفي  هذه  أهم  ومن  املعرفة  ،  في  والتطور  التغير  أنهي  ذلك  في   ،  املعرفة 

تساعد على زيادة فعالية املنظمات في تحسين  ألنها  وذلك  املعرفة  موضوع  باالهتمام األن    يتزايدو   ئل اإلدارية املعاصرة،أصبحت من الوسا  املنظمات األن 

، ذلك كونها  لكل عمليات املعرفة إدارة فعالة وجود  النجاح بدون  منظمة أن تحقق ألي ال يمكن ف عملية اتخاذ القرار وتطوير ورفع مستوى أداء العاملين،

 . وخلق الثروة  التنافسية  هم رفع قدراتو  ةرد البشريا ملو ا في تدعيم معرفة احتياجات  حجر األساس

 :مفهوم إدارة املعرفة .1

املعرفة  املعرفة  لقد أصبحت   إدارة  املعرفي، وتعد  االقتصاد  املنظمات في ظل عصر  التي تساعد على تطوير  املوارد  أهم  الحديثة من  املفاهيم  من 

)علي  لتحقيق ميزه تنافسية وضمان البقاء في السوق.بهدف تطبيق مبادئها واالستفادة منها    املعاصرة األن، وذلك   األعمالالتي تسعي لها جميع منظمات  

 ( 32: 2014حالق،

الربلقد عو  األمثل  (131:  2006،رف )جـاد  بأنها االسـتخدام  املعرفة  اإلبداعيـة،    إدارة  االبتكارية،  األف و للمهارات  الذي ينعكس في شكل قيمة  كار 

عرفها للمعرفة، كما    االبتكاري بأنها العملية املنهجيـة املنظمة لالسـتخدام    (97:  2005رفها )نجم،، وعمضافة للمنظمة، بما يدعم القدرة التنافسية لها

(2002: 33 Wirick ,بأنها التصميـ ) تحسين استخدام املعرفةو  تجديد بهدف زيادة  الهياكل،و عمليات وال للوسائل م املخطط واملدروس . 

 على  إال أنه يوجد    دارة املعرفة،إل   موحد  على تحديد مفهومبين الباحثين  عدم وجود اتفاق  يتضح مما سبق  
ً
تحتوي  أنها عملية منظمة و شبه اتفاقا

التي  فرعية    عدة عملياتعلى   نظام عملهي  املعرفة    ،تكون  أن  الباحثة  الفرد من خالل    حافلعبارة عن مزيج  "وترى  عليها  يحصل  التي  املعلومات  من 

من و ،  في املنظمة  حل املشاكل وتطوير الخدمات  في  قدراته العقليةتمكنه من استثمار مهاراته وكل    والتى  عملهطوال فترة    الخبرات والتجارب التى يمر بها

التعاون على تطوير و الفعالية الفردية  كل من الكفاءة و عمل من خالل  يمكنها ال  ن إدارة املعرفةالعديد من املفاهيم املعاصرة أ تؤكد  كما    .ثم تطوير أدائه

  األداء التنظيمي. 

 أهمية إدارة املعرفة:  .2

ظل    في  املعرفة  إدارة  مرتاال وجود  املعلومات  باملعرفة  نفجار  علمي    أهميتهاو بط  إنجاز  املادية  و بكل  الوسائل  إنتاج  مستوى  على  تكنولوجي  تقدم 

اإلنسانية والثقافة  الفكر  إنتاج  أو  يقدم  (  45:  2007)سعد،  ،للحياة   الذي 
ً
حلول    حلوال هي  إنما  تكنولوجية،   

ً
حلوال تستعين    األعمالليست  التي 

إليها  الوصول  أجل  املعلومات من  املشـ  فيللمساعدة  تطبيقها  و     بتكنولوجيا  لديها    اكلحل  الحديثـة  اإلدارات  إن جميع  املعقدة،  والتشغيلية  التنظيمية 

  .املعـرفة التي تملكهالدى األفـراد العاملين وبقيمة   الخبـرات املتراكمـةو املعـارف شعور قوي بأهمية 

 : املعرفة على العاملين إدارةأثر  .3

 :في املتمثلة مكوناتها األساسية خـالل يظهر من التأثير وهذا املعاصرة،  املنظمات تأثير قوى علىدارة املعرفة إل  
 كما يلي:  (الرضاو التعلم، التكيف ) في تتمثل، املنظمة من خالل ثالث قضـايا هامةعلى األفـراد العاملين في  يظهر هذا التأثير التأثير على األفراد:  

  اكتسابلفرد  ا   يستطيعمن خـالله  هو العملية التي  أنه  ، بمعنى  اإلنساني  الثابت في السلـوكو : التعلـم هو التغير النسبي  التأثير على تعلم األفراد •

 التعلم  وعملية  البيئة الخارجية.  فيالثقافية واالجتماعية التى تحيطه  تفاعله مع النظم    عملية  من خاللوذلك  املهارات واالتجـاهات  و   املعلومـات

ثقافية واجتماعية الستثمار تعلمه   ما يحيط به من ظروف   كل  مع  الشخصية  قدرات الفرد ولظروفه  تفاعلمن خالل    تتم بشكل تلقائي لكل فرد

 ويمكن  قدراته،  و   بهدف تطوير ذاته 
ً
ج  برامـ  وخاصة إذا تم إعدادخارجية،  الصادر  العديد من املمن  و   بعضهم البعضفراد من  األ أن يتعلم    أيضا

 ( 153: 2011،اخرون،)ناصر .اكتشاف معرفة جديدة تساعد على وأنشطة 

املنظمة    إدارة املعرفة في تحسين  تساهم   :على عمليات املنظمة  التأثير  • وظيفة كل من )اإلنتاج،   في  املتمثلةالوظائف والعمليات التي تتم داخل 

 . اإلبداع(و  التسويق، التمويل، شؤون األفراد( ويتم ذلك بثالثة طرق هي )الفاعلية والكفاءة 

   : املؤسسات التعليمية في  إدارة املعرفة مفهوم  .4

العاملين في كثير من  ت التي تساعد على تطوير  الطريقة  بأنها هي  التعليمية  املؤسسة  في  املعرفة  إدارة  باملؤسسة والتي عرف  املمارسات والعمليات 

مصادر هامة تمكنهم من جمع املعلومات وظهور السلوكيات اإليجابية وزيادة مستوى الخدمات واملنتجات، حيث أن إدارة املعرفة تقوم بالربط بين ثالثة  

ل طاقاتها واالستفادة من املعلومات واملعارف املوجودة " العنصر البشري والتكنولوجيا والعمليات" من أجل رفع قدرة املنظمة واستغالفي املؤسسة وهي

 (Petrides& Nodin,2003.p10لديها  واستثمارها ومشاركتها بطريقة فعالة. )
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 : دارية باملؤسسات التعليميةالخدمات اإل و  الستراتيجيالتخطيط  أثر تطبيق إدارة املعرفة على  .5

احتياجات سوق    تلبيعلى وضع خطط استراتيجية طويلة املدى    القدرة دارة املعرفة تعمل على تعزيز  إ ( أن  Kidwell & Johnson,2000,p32يرى )

إضافة   املعلومات   لىإ العمل،  وتوصيل  الزائدة،  واالعباء  الجهود  تخفيض  بهدف  والخارجية  الداخلية  املعلومات  تبادل  عملية  تحسين  على  تعمل  أنها 

 ورفعها الى العديد من الجهات.

تساعد   الخدمات. كماأساليب العمل وتقديم    فيالكليات، كاالتجاه نحو الالمركزية    فيدارية املقدمة  إدارة املعرفة تعمل على تحسين الخدمات اإل  

 ( 18: 2009)ابوخضير، :في املتمثل  التعليميعلى كافة مكونات النظام  اإليجابيدارية، كما أن لها التأثير على تطوير السياسات واالجراءات اإل 

 دارية. جراءات اإل نظمة واللوائح والسياسات واإل واأل دارية، الطالب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس وكل الهيئات اإل  فياملتمثلة وحدات االدخال  •

،  العلمي )البحث  في     املتمثلةالعمليات االكاديمية  و   "التخطيط، والتنظيم، والتوجيه  والرقابة"  اإلدارة كل عناصر    فيدارية وتتمثل  العمليات اإل  •

 . التدريب، واالشراف والخدمات الطالبية(

 )مستوى الخريجين واالبتكارات والخدمات التى يمكن أن يستفيد منها املجتمع(. فيوحدات االخراج املتمثلة  •

 ( 75-74:  2007)ياسر الصاوي،  :سمات إدارة املعرفة في مؤسسات التعليم الجامعي .6

 يوجد العديد من السمات التى تتصف بها إدارة املعرفة  في مؤسسات التعليم منها ما يلي:

 الرسائل الصوتية. اإللكترونيةلى تطبيقات املتابعة إ لكتروني باإلضافة : فيها يتم االعتماد على االرشيف اإلاإللكترونيةالتعليمية  اإلدارة  •

بمكان  اإلدارة  • الفيديوهات  التعليمية غير مرتبطة  االعتماد على  يمكن  فيها  يؤدي    اإللكترونية:  األلية، مما  املؤتمرات  القرار  إ ونظم  أن متخذ  لى 

 .بدون التقيد بمكان معين يكون على تواصل وتفاعل مستمر مع مؤسسات التعليم الجامعي

   التعليمية غير مرتبطة  اإلدارة  •
ً
ار يكون  لى أن متخذ القر إ الرقعة الجغرافية، مما يؤدي  زيادة مساحة  و   الختالف االجازات للمجتمعات  بزمان:  نظرا

 على تواصل وتفاعل مستمر مع مؤسسات التعليم الجامعي بدون زمان محدد.

تغيير : املؤسسات الناجحة هي التي تقوم علي صناعة إدارة معرفة  ونشرها بدون قيود، وضرورة التعليمية غير مقيده باملنظمات الجامدة   اإلدارة  •

 تعمل على زياده نشر املعرفة.  يوتطوير النظم اإلدارية القديمة الت

 
ا
 :للعاملين في الوظي األداء :ثانيا

 :مفهوم األداء .1

األ  يشير  مصطلح  إل  ىلإ داء  املنظمة  تسعي  التي  والنتائج  أو   ىاألهداف  بالربحية  األهداف متعلقة  كانت  زمنية محددة، سواء  تحقيقها خالل مدة 

السوقية الت  الحصة  الوظي  يأو  والرضا  الوالء  بدرجة  التجارية،  في تتعلق  بالعالمة  يعكس    واالرتباط  األهداف. حيث  هذه  تحقيق  مدى  األداء 

   (19   :2005)شفير،

 (cokins,2009)السلوك والنتائج املحققه. بين  املحقق أي نجاز عملية التفاعل بين كل من السلوك املتبع واإل ويعرف األداء بأنه 

 : محددات األداء .2

فالعامل األول ملعرفة محددات األداء البد من معرفة العوامل التي تحدد مستويات األداء، حيث أن األداء يتحدد من خالل ثالثة عوامل رئيسية،  

 (76-75 : 2008)ال سعود،  يدفع الفرد على العمل، بينما يتمثل العامل الثاني في املناخ التنظيمي والعامل الثالث في املقدرة على العمل. ي هو الدافع الذ 

:
ا
 : التنظيمي إدارة التطوير  ثالثا

 : التنظيميمفهوم التطوير  .1

العمليات    فياملؤسسات التعليمية عباره عن جهد مدروس ومخطط له بشكل منظم، ويقوم على التغيير   فيعلماء التربية أن التطوير التنظيمي  ى ير 

  التطوير التنظيمي   ي العمر   يعرفو   (  schmuch,1994,p5)من أجل الدراسة وتحسين كل من أداء العاملين واملنظمة.  واالجراءات الرسمية والغير رسمية  

تدعمه   ككل  التنظيم  مستوى  على  مخطط  جهد   " لزياده    اإلدارة بأنه  في    فعاليةالعليا  تجري  التي  العمليات  في  مخططه  تدخالت  خالل  من  التنظيم 

 واعادة التنظيم(  التنظيمي، التطوير ي السلوكية. )العمر التنظيم مستخدمين في ذلك املعارف التي تقدمها العلوم 

يرى في  و آخر  الثقافة    تعريف  خالل  من  وذلك  اإلنتاج،  في  الكفاءة  تحقيق  يمكنه  اإلدارية  املنظمات  خالل  من  التنظيمي  التطوير  أن  الباري 

 التنظيمية وتنمية القوى العاملة، و 
ً
 (4  :1986دره، من أجل توفير املناخ التنظيمي املناسب. ) ، دعم القيادة العليا أيضا

 إلى تحقيق العديد من األهداف عن طريق نظريات ومبادئ العلوم السلوكية   ىالتطوير التنظيمي يتضمن مجموعة جهود منظمة تسعخرون أن  آ ويرى  

 (Krietner,2001) . البعض ، وذلك  ملساعدة األفراد على العمل والتعاون مع بعضهم وعلم االجتماع اإلدارة مجاالت  فياملدرجة 
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 : املنظمة  في اسـتخدام إدارة املعرفة في إحداث التطوير تمهيد حـول عملية  .2

لمنظمات  إدارة املعرفة من أهم األساليب اإلدارية الحديثة ، ومن أهم االستراتيجيات التى تساعد على إحداث التطوير وتحقيق امليزة التنافسية ل

أهميتها  عصرنا    في مدى  أثبتت  حيث  والصحي  فيالحالي،  والصناعي  اإلنتاجي  املنظمة    يجب   (11:  2005)حجازى،  .املجال  املعـرفة تحدد  أن  على  إدارة 

  ذلك ألنها تتطلب و  وميسره  بسيطةعملية رة املعرفة على أنها ر إلدا ال يمكـن النظـحيث أنه ، ـريقة اسـتراتيجيةبط هااألهداف والرؤى املشـتركة لالتنظيمية و 

تساهم في خلق قيمة جديدة داخل   لى أنهاإ ا تأثير إيجابي إضافة  استراتيجية إدارة املعرفة له  (188-187: 2008،عليان)  طويل املدى   موارد تنظيمية وجهد

النجاح االقتصادي   ألن   (Momcilovic,2009, pp191-203) املنظمة املعرفة    إدارة أن  و   املعرفة هي مصدر   في تساهم    يالت ستراتيجية  اال يزة  امل  هيهذه 

التجارية   القيمة  على  و خلق  املنظمة.التأثير  علىكما    (Du Plessis,2007, pp, 91-101)  أداء  املعرفة  إدارة  استراتيجية  تعمل  أن  دور    ينبغي  توضيح 

القيمة املتكاملة ضمـن مراحـلها، وخلق فهم واضح  و   املعـرفة في خلـق  املوجودة  األنشطة  املعرفية  املنظمة و بللموارد  السريعة  من ثم داخل   في   املكاسب 

 ( 107 :2013،همشري  )على املدى الطويل.  املكاسبو  املدى القصير

  وتطوير   التنظيمي، إذ تتطلـب إدارة املعرفة تغيير  والتطوير  كما يرتبط اسـتخدام إدارة املعرفة بمجموعة من املفاهيم اإلدارية األخرى منها التغيير

 ( 128: 2008،عليان ).  تااملنظم في طبيعة العاملينو   التكنولوجيـاو  اإلجراءاتو العمليات و   للمنظمة الثقافة التنظيمية فيل التنظيمية وفي الهياكـ

اإلدارية(   )الهندسة  الهندرة  ليست  املعرفة  حيثو إدارة  اإلدارية،  العمليات  هندسة  بإعادة  يعرف  ما  التغيير    أن  هي  هي  املعرفة  والتطوير إدارة 

للمسـتقبل و  املوجه  الهندرة موجهة نحو  فييتضمن    ي الذ املستمر  أن  العاملين، في حين  العمل،نحو  و العمليات    االساس  وضع عمليات  من أجل    طرق 

 )Giordano Yonne,1998:20-35(  إعادة التعليم. و  التعلـم و خلق املعرفة عن طريق التعليم بهدف  إدارة املعرفة موجهة كما أنطرق عمل جديدة، و 

 :  التنظيمي لتطويرالتغيير وا أهداف .3

 : يتتلخص فيما يل واضحةأهداف  للتطوير والتغيير

الدافعية والتعاون، وأساليب واضحة لعملية االتصال وخفض معدالت  وتحقيق مستو   العاملين  داءأ االرتفاع بمستوى   • العملى عالي من   دوران 

 . ات التنظيميةوالحد من الصراعوالغياب وتخفيض التكاليف 

 ( 349 :2004)العميان، .املنظمة فياملجموعات بين العاملين و قائم على الثقة واالنفتاح بين بناء جو  •

:  2003-2002 ادريس،) .وتطوير األوضاع التنظيمية الحالية  ابتكارلى  إ   يؤدي االرتقاء بمستوى األداء التنظيمي لتعظيم الكفاءة والفعالية، والذى   •

367 ) 

و إ االنتماء   • العمل  اإل لى  االتجاهات  نحوه تنمية  في  زيادة  و   يجابية  و مجاالت  كل  التوسع  و   التأهيلالتدريب  العليا    "الثالثة  إلداراتا تطوير  الشامل 

 ."والوسطى والتنفيذية

 : منهجية الدراسة

   :أسلوب الدراسة

لى االستنتاجات الدقيقة حول الظاهرة إ وتحليلها للوصول    الظاهرة    يهتم بوصف  ي الذ  التحليلي  الوصفي هذه الدراسة على املنهج    فيتم االعتماد  

 التالي: على النحو  لمعلوماتاالعتماد على مصدرين أساسين لوتفسيرها، ولتحقيق أهداف الدراسة تم 

على املقاالت والنشرات و لمية، واملجالت والدوريات الع واألجنبية،على الكتب العربية  النظري طار تكوين اإل  فياعتمدت الباحثة  املصادر الثانوية: .1

 . لية والعربية والعامليةوالتقارير املح

، وذلك  للعينة تم توجيهها استقصاء حول موضوع البحثإجراء بعض املقابالت الشخصية وإعداد قائمة  علىالباحثة  اعتمدت األولية:املصادر  .2

 صحة الفروض الخاصة بالدراسة.الختبار 

 : مجتمع وعينة الدراسة

السعودية حيث  ي  مجتمع الدراسة: .1 بأخذ عينة من هذا املجتمع    الباحثة  تركز تمثل مجتمع البحث في مؤسسات التعليم العالي باململكة العربية 

 .متمثلة في بعض كليات جامعة امللك خالد

 كليات  ن  م اعتمدت الدراسة على أسلوب العينة العشوائية الطبقية  عينة الدراسة:   .2
ً
لكبر    جامعة امللك خالد وهي من الجامعات الالمركزية ونظرا

  -الهندسة  -التمريض  -للدراسة في املوظفات وعضوات هيئة التدريس بكليات )املجتمعخضع  تس  التيفئات  الفقد تم حصر    البحث  عينة مفردات

%، وذلك خالل الفصل الدراس ي الثاني من 5% ونسبة خطأ  95ثقة  ( مفرده عند معامل  62والبالغ عددهم )  العلوم التطبيقية(  -واآلدابالعلوم  

 (. م2020-2019العام الجامعي  )
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 أداة الدراسة: 

 هما:  داة الدراسة من قسمين رئيسينتكونت أ ،و رئيسية لجمع البيانات من عينة الدراسة كأداة إعتمدت الباحثة على قائمة االستقصاء 

 الشخصية لعينة الدراسة. البيانات تضمن  :ول القسم األ  •

 مجاالت الدراسة وتكونت من عدد من الفقرات تم توزيعها على عينة الدراسة.  : يتضمنالثانيسم الق •

 : معايير قياس الستبانة 

 بالتحقق من صدق اإلستبانة من خالل اآلتي:  ةالباحث  تقام

الظاهري( )الصدق  املحكمين  القياس(    صدق  املحاسبة،    االستبانة  ةالباحث  تعرضو )صدق  بمجاالت  املختصين  األولية على مجموعة من  في صورتها 

 عليها املحكمون. اتفق واإلحصاء وجرى أخذ اآلراء كافة التي اإلدارة 

 إجراءات ثبات فقرات اإلستبانة: 

البيانات الدراسة من خالل  املعياري لتوصيف متغيرات  الحسابي واالنحراف  املتوسط  الوصفية ومنها  املقاييس اإلحصائية   تم االستعانة ببعض 

ة، ستبانالتي تم جمعها، وكذلك تم االعتماد على أساليب اإلحصاء التحليلي الختبار صحة الفروض ومنها معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق فقرات اال 

االتجاه   أحادي  التباين  و  One Way ANOVAوتحليل  الفروق،   الختبار معنوية 
ً
والتابعة،   أيضا املستقلة  املتغيرات  بين  العالقة  لقياس  االرتباط  معامل 

 وكذلك تحليل االنحدار الخطي البسيط.

 أساليب التحليل اإلحصائي: 

باالع اآللي  الحاسب  استخدام  تم  البيانات  االنتهاء من جمع   بعد 
ً
اختصارا له  يرمز  والذي  االجتماعية  للعلوم  اإلحصائية  الحزم  برنامج  تماد على 

 ، وذلك إجراء التحليل اإلحصائي املناسب لتلك البيانات واختبار صحة فروض الدراسة. SPSSبالرمز 

 : تحليل وتفسير النتائج 

: البيانات الشخصية
ا
 أول

   العمر .1

 ملتغير العمر التوزيع التكراري ألفراد  :(1جدول )
ا
 عينة الدراسة وفقا

 الترتيب النسبة املئوية  العدد  العمر 

 - - - سنة فأقل    25

 4 % 13 8 سنة   30 ىلإ 25من 

 2 % 27 17 سنة  40 ىلإ 30من 

 1 % 42 26 سنة  50 ىسنة  إل 40أكثر من 

 3 % 18 11 سنة فأكثر  50من 

  %100 62 املجموع 

 م2020املصدر: من إعداد الباحثة من الدراسة امليدانية،                                                       

 26سنة، حيث بلغ عددهم    50سنة إلى   40ممن ينتمون للفئة العمرية من أكثر من    من الجدول أعاله يالحظ أن أكثر املبحوثين من أفراد العينة

  سنة.  30إلى  25% ، وكانت أقل فئة عمرية للمبحوثين من  42بنسبة مئوية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: متغير العمر 2شكل )

                           م2020املصدر: من إعداد الباحثة من الدراسة امليدانية،                       

0

13%

27%

42%

18%

العمــــــــر
-سنة فأقل   25

8سنة  30الي 25من 

17سنة 40الي 30من 

50سنة  إلي 40أكثر من 
26سنة 

11سنة فأكثر 50من 
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 الدخل  مستوى  .2

 : (2جدول )
ا
 ملتغير مستوى الدخلالتوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفقا

 الترتيب النسبة املئوية  العدد  الدخل 

 3 %16 10 ريال7000ألقل من  5000من 

 1 %60 37 ريال 9000ألقل من ريال 7000من 

 2 %24 15 15000ريال ألقل من  9000من 

 - - - ريال فأكثر 15000 

  %100 62 املجموع 

 م2020إعداد الباحثة من الدراسة امليدانية،  من املصدر:                                                    

العينة من   أفراد  املبحوثين من  أكثر  أن  يالحظ  أعاله  الجدول  الدخلمن  )ي  الذي   أصحاب  بلغ   9000ريال ألقل من   7000تراوح من  ريال(  حيث 

 ولعل ذلك يدل على   ريال  15000بينما ال يوجد أفراد يزيد دخلهم عن    ،ريال(  7000ألقل من   5000)وكان أقل دخل من  %،  60بنسبة مئوية   37عددهم  

 .داخل العمل ليست  كبيرة   للمبحوثينأن الفترة الزمنية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: متغير الدخل3شكل )

 م2020املصدر: من إعداد الباحثة من الدراسة امليدانية، برنامج إكسل  

 املستوى الوظيفي  .3

 ملتغير املستوى الوظيفي : (3جدول )
ا
 التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفقا

 الترتيب النسبة املئوية  العدد  املستوى الوظيفي 

 1 % 35.5 22 معيد 

 2 % 24 15 محاضر 

 4 % 16 10 أستاذ مساعد 

 - - - أستاذ مشارك 

 5 % 5 3 رئيس قسم 

 3 % 19.5 12 موظف 

  %100 62 املجموع 

 م 2020املصدر: من إعداد الباحثة من الدراسة امليدانية،                                                

بنسبة  مئوية   15فيما بلغ عدد املحاضرين  ،  %35بنسبة مئوية   22املعيدين، حيث بلغ عددهم    أكثر املبحوثين منأ من الجدول أعاله يالحظ أن  

داريين ويليهم مباشره  رؤساء االقسام حيث بلغ املوظفين اإل   في  19.5مئوية    أقل نسبةكانت  و   %  16بنسبة مئوية   10% ، وعدد االساتذه املساعدين  24

 التأهيل العالي للمبحوثين. يمما يعن على أن أكثر املبحوثين من أفراد العينة  كانوا من فئة األكاديميين%، وهذا يدل  5بنسبة مئوية  3عددهم 

 

 

 

 

16%

60%

24%

0

مستوى الدخل

ألقل من 5000من 
10لاير 7000

لاير ألقل من 7000من 
37لاير 9000

لاير ألقل من 9000من 
1500015

-لاير فأكثر 15000
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 (: املستوى الوظيفي 4شكل )

 م2020املصدر: من إعداد الباحثة من الدراسة امليدانية، برنامج إكسل  

 التعليمي  املستوى  .4

 ملتغير املستوى التعليمي : (4جدول )
ا
   التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفقا

 الترتيب النسبة املئوية  العدد  تعليمي املستوى ال

 4 % 11.3 7 بكالوريوس 

 3 % 12.90 8 يعادلها ما  أو عامة ثانوية

 2 % 19.3 12 ماجستير

 1 % 56.5 35 دكتوراه 

 - - - ذلك  غير

  %100 62 املجموع 

   م2020املصدر: من إعداد الباحثة من الدراسة امليدانية،                                                      

؛ حيث جاءت أفراد العينة ضمن فئة املستوى التعليمي )دكتوراه( بلغت يالحظ من الجدول أعاله أن مستوى التعليم لدى عينة 
ً
الدراسة جاء عاليا

(56.5)%( العينة  بلغت  املاجستير حيث  فئة  )دراسات عليا(   %(19.3، ويليها مباشرة  التعليمي  املستوى  فئة  العينة ضمن  أفراد  إجابات   
ً
أخيرا وجاءت 

    ويدل ذلك على مدى وعي فئة املبحوثين وقدرتهم على تقديم إجابات تفيد الدراسة. %(.27.8بلغت )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: املستوى التعليمي 5شكل )

 م2020املصدر: من إعداد الباحثة من الدراسة امليدانية، برنامج إكسل  

 بيانات الدراسة واختبار الفروض
ا
 : ثانيا

 تحليل فقرات التطوير التنظيمي .1
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 (: املتوسط الحسابي والنحراف املعياري واألهمية النسبية لفقرات التطوير التنظيمي 5جدول )

املتوسط   الفقرة م 

 الحسابي

النحراف  

 املعياري 

الهمية  

 النسبية

 الترتيب

 2 %92.58 0.487 4.63 العليا وجود هيكل تنظيمي داعم إلدارة املعرفة في الجامعة. اإلدارةتدعم   .1

 1 %92.90 0.482 4.65 العليا وجود ثقافة تنظيمية تشجع علي التطوير في املؤسسات التعليمية. اإلدارةتدعم   .2

ــــة إلدارة   .3 تتســــم االمكانــــات التكنولوجيــــة املتــــوفرة باملؤسســــات التعليميــــة. بالكفــــاءة العاليــــة الالزمـ

 عملية التطوير.

2.82 0.878 56.45% 5 

 4 %68.71 0.532 3.44 تبني إدارة املعرفة داخل مختلف الكليات.تخلق إدارة الجامعة بيئة مشجعة على   .4

 3 %76.77 1.134 3.84 تدعم إدارة الجامعة مبدأ املشاركة في املعرفة بين جميع مؤسساتها التعليمية.  .5

  %77.42 0.512 3.87 متوسط البعد 

 يتضح من الجدول السابق ما يلي: 

• ( بين  ما  تراوحت  الحسابية  املتوسطات  و 2.82-4.65أن  التنظيمي (  التطوير  ببعد  املرتبطة  الفقرات  العينة على  أفراد  الكلية إلجابات  الدرجة  أن 

 جاءت مرتفعة.

العليا وجود ثقافة تنظيمية تشجع علي التطوير في املؤسسات التعليمية،   اإلدارة جاءت أعلى إجابات ألفراد العينة للفقرة التي تنص على: " تدعم   •

في إدارة الجامعة لديهم وعي   املسؤولينيترجم ذلك أّن  و ( بمستوى أهمية مرتفع"،  0.482( بانحراف معياري )4.65لحسابي )حيث كان املتوسط ا 

 .املعرفة وعملّياتها بأهمية إدارة كافي

املتوفرة باملؤسسات   • التكنولوجية  االمكانات  " تتسم  التي تنص على:  للفقرة  العينة  إجابات ألفراد  أقل  الالزمة  جاءت  العالية  بالكفاءة  التعليمية. 

 ( بمستوى أهمية متوسط. 0.878معياري )" بانحراف( 2.82إلدارة عملية التطوير بمتوسط حسابي )

 تحليل فقرات بعد أداء العاملين: .2

 (: املتوسط الحسابي والنحراف املعياري واألهمية النسبية لفقرات أداء العاملين 6جدول )

املتوسط   الفقرة م 

 الحسابي

النحراف  

 املعياري 

األهمية  

 النسبية

 الترتيب

 3 %73.55 1.212 3.68 تعزز إدارة الجامعة السلوكيات املشجعة على تبادل املعارف.  .1

ــرح االفكــــار   .2 ــى طـ ــاعد علـ ــا يسـ ــجام ممـ ــة بــــالتوافق واالنطـ ــوبي الجامعـ ــين منسـ ــات بـ ــم العالقـ تتسـ

 املعرفية الجديدة.

3.26 1.378 65.16% 5 

تقدم الجامعة ملنسوبيها البرامج التدريبية  التي تتوافق مع أهداف إدارة املعرفة والتى تنمي من   .3

 مهارتهم.

4.73 0.45 94.52% 1 

ـــاتها   .4 ــ ـــــل مؤسسـ ـــــة داخـ ـــة املعرفـ ــ ـــــي عمليـ ـــــاهم فـ ـــــة تسـ ـــة تنظيميـ ــ ـــاء ثقافـ ــ ـــــة ببنـ ـــتم إدارة الجامعـ ــ تهـ

 التعليمية.

3.48 1.411 69.68% 4 

 2 %91.61 0.666 4.58 إدارة املعرفة باملنظمة علي تحسين مستوي أداء العاملين.يساعد نظام   .5

  %79.03 0.621 3.95 متوسط البعد 

 يتضح من الجدول السابق ما يلي:   

 أن الدرجة الكلية إلجابات أفراد العينة على الفقرات املرتبطة ببعد أداء العاملين جاءت مرتفعة. •

الحسابية   • )املتوسطات  بين  ما  حيث  3.26  -  4.73تراوحت  ملنسوبيها (  الجامعة  تقدم  على:"  تنص  التي  للفقرة  العينة  ألفراد  إجابات  أعلى  جاءت 

مهارتهم"   من  تنمي  والتى  املعرفة  إدارة  أهداف  مع  تتوافق  التي  التدريبية  )البرامج  الحسابي  متوسطها  كان  )4.73والتي  معياري  بانحراف   )0.45  )

أهمية مرتف للفقرة  بمستوى  كان  أدنى متوسط حسابي  وأن  واالنطجام مما  ع،  بالتوافق  الجامعة  بين منسوبي  العالقات  تتسم   " تنص على:  التي 

الحسابي ) والتي كان متوسطها  الجديدة"،  املعرفية  االفكار  )(  3.26يساعد على طرح  أهمية متوسطة. 1.378بانحراف معياري  ( وجاءت بمستوى 

ه لبد من ب
ّ
وتبادلها ومن ثم الستفادة   ذل الجهد إلقامة عالقات ترابط بين منسوبي الجامعة من أجل طرح األفكار واملعارفويترجم ذلك أن

 .في زيادة مستوى أدائهم في العمل  منها
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 ملعرفة  اكتسابتحليل فقرات بعد  .3

 (: املتوسط الحسابي والنحراف املعياري واألهمية النسبية لفقرات اكتساب املعرفة  7جدول )

املتوسط   الفقرة   م 

 الحسابي

النحراف  

 املعياري 

األهمية  

 النسبية

 الترتيب

 4 %67.10 1.175 3.35 لدى املعرفة التامة عن مفهوم املعرفة.  .1

املعرفــة املرتبطـــة بأنشــطتها فـــي النشـــر تشــجع إدارة الجامعـــة جميــع منســـوبيها علــى البحـــث عـــن   .2

 العلمي.

4.45 0.862 89.03% 1 

 3 %68.71 1.338 3.44 يتوفر لدى العاملين االستعداد للبحث عن املعرفة املرتبطة بأنشطتها  من املصادر املتعددة.  .3

عمليـات تركز الكليات على استخراج املعرفة الكامنة في أذهان  منسـوبيها  لالسـتفادة مـنهم  فـي   .4

 التطوير.

3.50 1.446 70.00% 2 

  %73.87 0.909 3.69 متوسط البعد 

 يتضح من الجدول السابق ما يلي:   

 املعرفة جاءت مرتفعة.  اكتسابأن الدرجة الكلية إلجابات أفراد العينة على الفقرات املرتبطة ببعد  •

إدارة الجامعة جميع منسوبيها على البحث عن املعرفة املرتبطة بأنشطتها في النشر جاءت أعلى إجابات ألفراد العينة للفقرة التي تنص على: " تشجع  •

 العلمي". 

ا  • "لدى  على:  تنص  التي  للفقرة  العينة  ألفراد  إجابات  أقل  املعرفة"،  جاءت  مفهوم  عن  التامة  بإدارة ملعرفة  املبحوثين  فئة  إملام  أّن  يترجم  وهذا 

 املعرفة منخفض. 

 تحليل فقرات بعد نشر املعرفة  .4

 (: املتوسط الحسابي والنحراف املعياري واألهمية النسبية لفقرات نشر املعرفة  8جدول )

املتوسط   الفقرة   م 

 الحسابي

النحراف  

 املعياري 

األهمية  

 النسبية

 الترتيب

 2 %91.29 0.643 4.56 على الوصول إلى املعرفة الالزمة بسرعة. بيانات تساعدتستخدم الجامعة قاعدة   .1

 3 %89.35 0.503 4.47 تقوم الجامعة بحفظ املعرفة بصورة يسهل الوصول اليها.  .2

 4 %87.10 0.791 4.35 على توثيق األفكار الجديدة املبتكرة. تعمل الجامعة  .3

 1 %95.81 0.484 4.79 تنفيذها.تعمل الكليات على تحويل املعرفة إلى خطط عمل يسهل   .4

  %90.97 0.433 4.54 متوسط البعد 

 يتضح من الجدول السابق ما يلي:   

 أن الدرجة الكلية إلجابات أفراد العينة على الفقرات املرتبطة ببعد نشر املعرفة جاءت مرتفعة. •

 الكليات على تحويل املعرفة إلى خطط عمل يسهل تنفيذها ".جاءت أعلى إجابات ألفراد العينة للفقرة التي تنص على أن " تعمل  •

 جاءت أقل إجابات ألفراد العينة للفقرة التي تنص على أن "تعمل الشركة على توثيق األفكار الجديدة املبتكرة".  •

ا نحو األبعاد التي   • تعكس واقع إدارة املعرفة في الكليات محل مما سبق يمكن للباحثة أن تستنتج أن مفردات العّينة قد أظهرت اّتجاًها إيجابيا عامًّ

 الدراسة مما يكون له أثر على أداء تلك الكليات ومن ثم إحداث التطوير املطلوب.  

 اختبارات الفروض 

 تتكون الدراسة من فرض رئيس ينص على أنه: 

بخميس ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية الستخدام إدارة املعرفة في إحداث التطوير التنظيمي وتحسين أداء العاملين في مؤسسات التعليم الجامعي  •

 مشيط".       

 وينبثق من هذا الفرض الفروض الفرعية األتية: 

على  الستخدام إدارة املعرفة )اكتساب املعرفة، تطبيق املعرفة(   (α≤  0.05عند مستوى داللة ) الفرض الفرعي األول: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية •

 تحسين أداء العاملين في مؤسسات التعليم الجامعي بخميس مشيط".  

الستخدام إدارة املعرفة )اكتساب املعرفة، تطبيق املعرفة( على   (α≤  0.05عند مستوى داللة )الفرض الفرعي الثاني: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية  •

 في مؤسسات التعليم الجامعي بخميس مشيط".   التنظيميإحداث التطوير 
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لستخدام إدارة املعرفة )اكتساب املعرفة، تطبيق املعرفة(    (α≤    0.05عند مستوى دللة )ل يوجد أثر ذو دللة إحصائية    الفرض الفرعي األول: .1

 في مؤسسات التعليم الجامعي بخميس مشيط".   التنظيميعلى إحداث التطوير 

 والختبار هذا الفرض تم القيام بعدد من االختبارات وذلك على النحو التالي: 

 معامل الرتباط: •

 إدارة املعرفة كمتغير مستقل و التطوير التنظيمي العاملين كمتغير تابع. يبين الجدول التالي معامل االرتباط بين 

 (: معامل الرتباط للفرض الفرعي األول 9جدول )

 التطوير التنظيمي   إدارة املعرفة   الختبار املتغير 

 0.529 1 معامل االرتباط  إدارة املعرفة  

 0.000 0.000 املعنوية 

بنسبة   إحصائية  داللة  ذات  ارتباط  عالقة  وجود  السابق  الجدول  من  معنوية  52.9يتضح  مستوى  عند  التطوير    %0.05  و  املعرفة  إدارة  بين 

 التنظيمي. 

 معامل التحديد: •

 (: معامل التحديد للفرض الفرعي األول 10جدول )

 املعياري الخطأ  معامل التحديد املعدل  معامل التحديد  املتغير املستقل 

 0.50552 0.268 0.280 إدارة املعرفة 

التحديد   أن معامل  السابق  الجدول  التنظيمي بنسبة   R2  =0.280يوضح  التطوير  املعرفة تفسر  إدارة  إدارة  أن  النسبة 28.0وهو ما يعني  أما   ،%

إلى   باإلضافة  االنحدارية،  العالقة  في  تدخل  لم  أخرى  متغيرات  القياس الباقية فتفسرها  ودقة  العينة  أسلوب سحب  الناتجة عن  العشوائية  األخطاء 

 وغيرها. 

 :ANOVA Testتحليل التباين  •

 (: تحليل التباين للفرض الفرعي األول 11جدول )

 املعنوية  F متوسط املربعات  درجات الحرية  مجموع املربعات  البيان

 23.313 5.958 1 5.958 النحدار 
 

.0000 

 0.256 60 15.333 البواقي 

  61 21.291 املجموع 

  ي يتضح من خالل الجدول السابق وجود عالقة ارتباط معنوية طردية بين إدارة املعرفة و التطوير التنظيمي، ويظهر ذلك من خالل قيمة "ف" وه

 عند مستوى معنوية 
ً
 وصحة االعتماد على نتائجه بدون أخطاء. وتدل على صحة وجوهرية العالقة بين املتغيرين وجودة اإلطار   0.05دالة إحصائيا

 تحليل النحدار: •

 (: تحليل نتائج النحدار للفرض الفرعي األول 12جدول )

 املعنوية  اختبار ت  املعامالت املعيارية  املعامالت الغير معيارية النموذج 

 بيتا  الخطأ املعياري  بيتا 

  0.416 2.13 الثابت 1
0.529 

5.119 0.000 

 0000. 4.828 0.104 0.503 إدارة املعرفة   

داللة معنوية عند مستوى معنوية   ذات  املعرفة  إدارة  ملتغير  "ت"  اختبار  قيم  أن  السابق  الجدول  العالقة   0.05يظهر من خالل  ويبين هذا قوة 

 االنحدارية بين إدارة املعرفة و التطوير التنظيمي.  

 البديل الفرعي أي أنه:  سبق يمكن قبول الفرض مما

( داللة  إحصائية عند مستوى  داللة  ذو  أثر  التطوير  α≤    0.05يوجد  إحداث  املعرفة( على  تطبيق  املعرفة،  )اكتساب  املعرفة  إدارة  ( الستخدام 

 في مؤسسات التعليم الجامعي بخميس مشيط".  التنظيمي

املعرفــة( ( لســتخدام إدارة املعرفــة )اكتســاب املعرفــة، تطبيــق α≤  0.05ل يوجد أثر ذو دللة إحصائية عند مســتوى دللــة ) الفرض الفرعي الثاني: .2

 على تحسين أداء العاملين في مؤسسات التعليم الجامعي بخميس مشيط".

 والختبار هذا الفرض تم القيام بعدد من االختبارات وذلك على النحو التالي:

 معامل الرتباط:  •

 يبين الجدول التالي معامل االرتباط بين إدارة املعرفة كمتغير مستقل و أداء العاملين كمتغير تابع.
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 (: معامل الرتباط للفرض الفرعي الثاني 13ول )جد

 أداء العاملين إدارة املعرفة  الختبار املتغير 

 0.537 1 معامل االرتباط  إدارة املعرفة 

 0.000 0.000 املعنوية 

 بين إدارة املعرفة و أداء العاملين . 0.05% عند مستوى معنوية 53.7يتضح من الجدول السابق وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بنسبة  

 معامل التحديد: •

 (: معامل التحديد للفرض الفرعي الثاني 14جدول )

 املعياري الخطأ  معامل التحديد املعدل  معامل التحديد  املتغير املستقل 

 0.50242 0.277 0.289 إدارة املعرفة 

التحديد   أن معامل  السابق  الجدول  بنسبة   R2  =0.289يوضح  العاملين  أداء  في  التغير  تفسر  املعرفة  إدارة  أن  يعني  ما  النسبة  %، 28.9وهو  أما 

إلى   باإلضافة  االنحدارية،  العالقة  في  تدخل  لم  أخرى  متغيرات  القياس الباقية فتفسرها  ودقة  العينة  أسلوب سحب  الناتجة عن  العشوائية  األخطاء 

 وغيرها. 

 :ANOVA Testتحليل التباين  •

 (: تحليل التباين للفرض الفرعي الثاني 15جدول )

 املعنوية  F متوسط املربعات  درجات الحرية  مجموع املربعات  البيان

 24.343 6.145 1 6.145 النحدار 
 

.0000 

 0.252 60 15.146 البواقي 

  61 21.291 املجموع 

دالة    ييتضح من خالل الجدول السابق وجود عالقة ارتباط معنوية طردية بين إدارة املعرفة وأداء العاملين ، ويظهر ذلك من خالل قيمة "ف" وه

 عند مستوى معنوية 
ً
 اإلطار وصحة االعتماد على نتائجه بدون أخطاء. وتدل على صحة وجوهرية العالقة بين املتغيرين وجودة  0.05إحصائيا

 تحليل النحدار: •

 (: تحليل نتائج النحدار للفرض الفرعي الثاني  16جدول )

 املعنوية  اختبار ت  املعامالت املعيارية  املعامالت الغير معيارية النموذج 

 بيتا  الخطأ املعياري  بيتا 

  0.491 1.715 الثابت 1
0.537 

3.497 0.001 

 0000. 4.934 0.126 0.619 إدارة املعرفة 

داللة معنوية عند مستوى معنوية   ذات  املعرفة  إدارة  ملتغير  "ت"  اختبار  قيم  أن  السابق  الجدول  العالقة   0.05يظهر من خالل  ويبين هذا قوة 

 االنحدارية بين إدارة املعرفة وأداء العاملين. 

 سبق يمكن قبول الفرض البديل الفرعي أي أنه: مما

( داللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذو  أثر  يوجد  أداء   الستخدام(  α≤    0.05ال  تحسين  على  املعرفة(  تطبيق  املعرفة،  )اكتساب  املعرفة  إدارة 

 العاملين في مؤسسات التعليم الجامعي بخميس مشيط". 

 يمكن قبول الفرض الرئيس البديل للدراسة أي أنه: ومن خالل كل ما سبق

أداء العاملين في مؤسسات التعليم الجامعي بخميس   يوجد أثر ذو داللة إحصائية الستخدام إدارة املعرفة في إحداث التطوير التنظيمي وتحسين

 مشيط". 

 : النتائج والتوصيات

: النتائج 
ا
          :أول

ارتفاع مستوى   ىالذي من شأنه يؤدي إلو تطوير املنظمة  دارة املعرفة وبين  إ حصائية بين استخدام  إ وجود عالقة ذات داللة  الدراسة  نتائج  أثبتت   •

 . أداء العاملين

ي • العينة  أفراد  أن  الدراسة  نتائج  املؤسسات    اإلدارة أن    بدرجة مرتفعة  ؤيدون يتبين من  التطوير في  العليا تدعم وجود ثقافة تنظيمية تشجع علي 

 ولديهم اتجاهات إيجابية نحو توافر هيكل تنظيمي مناسب لتطبيق إدارة املعرفة داخل الكليات املختلفة بالجامعة.  التعليمية،
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الجامعة   • أن  العينة يؤكدون بدرجة مرتفعة  أفراد  أن  الدراسة  نتائج  إدار أثبتت  أهداف  تتوافق مع  التي  التدريبية  البرامج  املعرفة  تقدم ملنسوبيها  ة 

مه تنمي من  العمل،  والتى  األداء وجودة  كفاءة  ورفع  أن,ارتهم  الجامعة  والبرامج وورش    وتبين من موقع  الدورات  املستفيدين من  إجمالي عدد  بلغ 

 (MY KKU.)2188العمل نحو 

املعنية    إدارة املعرفة في الكليات  تشجع إدارة الجامعة جميع منسوبيها على البحث عن املعرفة املرتبطة بأنشطتها في النشر العلمي، وأن استخدام •

  له داخل الجامعة.تحسين النظام ك تؤدي إلى

وأن  أن    الدراسة  نتائجأكدت   • تنفيذها،  يسهل  خطط عمل  إلى  املعرفة  تحويل  كلياتها على  في  تعمل  القطاع إ تطبيق  الجامعة  داخل  املعرفة  دارة 

 . جديدةتوليد أفكار ة لفرق العمل وتفاعلهم من أجل زيادة في القدرة املعرفي إلى يؤدي  التعليمي

الدراسة • نتائج  الدراسة حول   أكدت  أفراد عينة  إجابات  بين  املرتب  وجود فروق  املعرفة  للبحث عن  العاملين االستعداد  بأنشطتها من  أن لدى  طة 

 الوظيفي بينهم.، وهذا يرجع الختالف املستوى املصادر املتعددة 

دالل • ذات  الدراسة حول معرفتهم   ةوجود فروق  أفراد عينة  إجابات  بين  املستوى    إدارة   بمفهوم  إحصائية  يرجع الختالف  وهذا    التعليمي املعرفة 

 بينهم. 

  الخبرةوات  نوهذا يعزى لستوثيق األفكار الجديدة املبتكرة،    تعمل الجامعة علىإحصائية بين إجابات أفراد عينة الدراسة    داللةوجود فروق ذات   •

 . ملوضوع الدراسة الشاملة النظرة كلما تكونت لديهم  الخبرة الكليات محل الدراسة، كلما زادت سنوات  يف

تهتم إدارة الجامعة ببناء ثقافة تنظيمية تساهم في عملية املعرفة داخل  على: وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابة عينة الدراسة •

 مؤهل الدراس ي. تعزى للمؤسساتها التعليمية 

: التوصيات
ا
     : ثانيا

ونقاط الضعف    ة بيئي ملعرفة نقاط القو ال  تكون مبنية على التحليل  الجامعات  في  استراتيجية داعمة الستخدام إدارة املعرفةإعداد خطة    ضرورة   •

 دارة املعرفة. إ لها عالقة بتطبيق  التيوالفرص والتهديدات 

 . ضرورة  اهتمام إدارة الجامعة بخلق بيئة مشجعة على تبني إدارة املعرفة داخل مختلف الكليات •

  املبدعةأصحاب األفكار  املهرة  العاملين مكافأة  •
ً
 ومعنويا

ً
 .الجديدة  اآلراء واملبادرات على طرح وتشجيعهم  ماديا

ضمن معايير   أعمالها وتكون   إدارة نشر املعرفة و هو  ساس ياأل تحديد فريق عمل منهي تخصص ي من داخل املؤسسات التعليمية يكون عمله  ضرورة  •

 . تتناسب مع احتياجات الكليات

 بالكفاءة العالية الالزمة إلدارة عملية التطوير. باملؤسسات التعليمية واملعارف الجديدة  االمكانات التكنولوجيةتوفير  •

:املراجع  

 :
ا
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Abstract: University education institutions are characterized by the breadth of their activities, the 
diversity of their fields, and the multiplicity of departments within them, This leads to the interest in 
developing its administration to match the increase in the level of services it provides to the beneficiaries, 
Knowledge management is one of the most important pillars that help in institutional development, as it 
has greatly affected the level of performance of the various educational sectors. And it became clear 
through the results of many surveys that there are many phenomena that the educational sector suffers 
from in Khamis Mushatt, the researcher believes that it represents a presentation of the study problem, 
the current study aimed to clarify the concept of knowledge management and its role in developing the 
performance of employees, and then developing the university education sector. The researcher used the 
descriptive and analytical approach to achieve this goal . 

Keywords: knowledge management; performance; organizational development.   
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