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Edge 2005

 keeley 2004

Larue 1999

Toward Aunified view of working, living, and learning in the know 
ledge economy: Implications for the new learning Imperative for higher 
education, Distibuted organizations, and knowledge workers. The 
fielding Institute. 
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YunusEducation Re Forms 

In Malaysia.
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 عاررة التحوالت امل

 . . أبرز التحوالت المعاصرة ذات العالقة بإدارة المعرفة1
 : مجتمع المعرفة
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nonaka,1991:pl0

 : اقتصاد المعرفة
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 إدارة المعرفة:

 : مفهوم إدارة المعرفة
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Horder & Fearnley , 1997:p 25

 : أهمية إدارة المعرفة
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 : أنواع المعرفة

 : نماذج إدارة المعرفة

p30www.alaklubi,20013

-90wig, 1993: p 71

Marquardt

marquardt

http://www.alaklubi,20013/
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Acquisiton

Creation

Storage

Analysis and Data Mining 

Transfe rand Dissemination  

Application and validation 

Marquardt

 : متطلبات تطبيق إدارة المعرفة
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 : عمليات إدارة المعرفة

Knowledge Identification

Knowledge Acquistion

Knowledge Generation

Takeuchi, 

Nonaka, 2004: P47-66
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Takeuchi , 

No naka, 2004 :p 4-66

Socialization

Externalization

 

Comgination

 

Internalization

storage Knowledge
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 : تحديات تطبيق إدارة المعرفة

coakes2003
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 منهج الدراسة

 

 

 

 جمتمع الدراسة 



 جملة كلية الرتبية ببنها
1026  (2ج)يناير ( 501)العدد   

 

113

عينة الدراسة

 (  ورف عينة الدراسة1جدول رقم )
 % العدد فئات املتغري املتغري

 اجلامعة

 25.40 57 جامعة أم القرى

 28.60 64 عبد العزيزجامعة امللك 

 22.30 50 جامعة الطائف

 23.70 53 جامعة الباحة

الوظيفة 
 احلالية

 0.40 1 مدير جامعة*

 3.60 8 وكيل جامعة*

 21.00 47 عميد كلية

 9.80 22 وكيل كلية

 9.40 21 عميد عمادة مساندة

 5.80 13 وكيل عمادة مساندة

 50.00 112 رئيس قسم

 يةالدرجة العلم
 22.80 51 أستاذ

 54.00 121 أستاذ مشارك

 23.20 52 أستاذ مساعد

 سنوات اخلربة

 18.30 41 سنوات 11أقل من 

 46.00 103 سنة 01أقل من  - 11من 

 27.70 62 سنة 01أقل من  - 01من 

 8.00 18 سنة فأكثر 01من 

 أداة الدراسة 
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 ( 0جدول رقم )
إليه  معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة مع درجة البعد الذي تنتمي

 البعد الرابع البعد الثالث البعد الثاني البعد األول

 االرتباط م االرتباط م االرتباط م االرتباط م االرتباط م االرتباط م

1 15.1 1 15.0 1 15.0 01 15.. 00 15.0 1 15.0 
0 15.0 0 15.0 0 15.0 01 15.0 01 15.0 0 15.0 
0 15.0 0 15.0 0 15.0 00 15.1 01 15.. 0 15.0 
0 15.0 0 15.0 0 15.0 00 15.0 00 15.0 0 15.0 
. 15.0 . 15.. . 15.0 00 15.0 00 15.0 . 15.0 
. 15.0 . 15.0 . 15.0 0. 15.. 00 15.. . 15.0 

0 15.. 0 15.0 0 15.. 0. 15.0 0. 15.. 0 15.0 

0 15.1 0 15.0 0 15.0 00 15.0 0. 15.0 0 15.0 

0 15.0 0 15.0 0 15.0 00 15.. 00 15.0 0 15.1 
11 15.1 11 15.0 11 15.0 00 15.0 00 15.0 11 15.0 
11 15.0 11 15.1 11 15.0 01 15.0 00 15.0 11 15.0 
10 15.1 10 15.0 10 15.0 01 15.. .1 15.. 10 15.1 
10 15.1 10 15.. 10 15.0 00 15.0 .1 15.1 10 15.1 
10 15.. 10 15.0 10 15.0 00 15.0 .0 15.0 10 15.0 
1. 15.0 1. 15.0 1. 15.0 00 15.. .0 15.0 1. 15.0 
  1. 15.0 1. 15.0 0. 15.0 .0 15.0 1. 15.0 
  10 1500 10 15.0 0. 15.0 .. 15.0 10 15.0 
  10 15.0 10 15.0 00 15.1 .. 15.1   
  10 15.. 10 15.0 00 15.0     
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 رونباخ الفا لألبعاد والدرجة الكلية لالستبيان (  معامالت ك0) جدول رقم
 قيمة كرونباخ الفا األبعاد
 1500 األول
 1500 الثاني

 الثالث

 1500 أ
 .150 ب
 .150 ج
 1500 د
 1500 هـ
 .150 و

 1500 الدرجة الكلية
 1500 الرابع

 1501 املقياس ككل

 يف رورته النهائية    املقياس

الجزء األول

الجزء الثاني
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 : فئات االستجابة

 األساليب اإلحصائية:

 

 

 

 

 

  

 ما أبرز التحوالت المعاصرة ذات العالقة بتطبيق ادارة المعرفة ؟ السؤال األول:
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ت السعودية في ضوء السؤال الثاني: ما درجة أهمية تطبيق إدارة المعرفة في الجامعا
 التحوالت المعاصرة ؟

 
 جابات عينة الدراسة حول(  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الست0جدول رقم )

 البعد األول  أهمية تطبيق إدارة املعرفة يف اجلامعات السعودية يف ضوء التحوالت املعاررة

 ارةـــــــــــــــالعب الرقم

 درجة األهمية

يب
رتت
ال

 

 االحنراف املتوسط
 االستجابة

 املعياري احلسابي

15 
مــن  يســاعد تطبيــق إدارة املعرفــة يف نقــل اخلــربات 

 جيل إىل آخر داخل اجلامعة. 
 عالية جدا 0.50 4.61 1

13 

يســاعد تطبيــق إدارة املعرفــة يف احلــد مــن خســارة   
القــدرة الفكريــة عنــد رحيــل أو مغــادرة العــاملني      

 للجامعة. 

 عالية جدا 0.50 4.6 2

10 
ميثل تطبيق إدارة املعرفة العنصر األهم من عنارر 

  اإلنتاج يف اجلامعة.
 عالية جدا 0.52 4.53 3

8 
ــق مفهـــوم      ــة يف مقيـ ــق أداة املعرفـ ــهم تطبيـ يسـ

 عالية جدا 0.53 4.46 4 االعتمادية بني العاملني يف اجلامعة.

14 
يوفر تطبيـق إدارة املعرفـة قواعـد بيانـات معرفيـة       

 لبناء واستثمار الكوادر البشرية الالزمة.
 عالية جدا 0.51 4.42 5

2 
ع املعرفـة واملشـاركة   يتيح تطبيق إدارة املعرفة شـيو  

 فيها داخل اجلامعة.
 عالية جدا 0.50 4.35 6
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 جابات عينة الدراسة حول(  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الست0جدول رقم )

 البعد األول  أهمية تطبيق إدارة املعرفة يف اجلامعات السعودية يف ضوء التحوالت املعاررة

 ارةـــــــــــــــالعب الرقم

 درجة األهمية

يب
رتت
ال

 

 االحنراف املتوسط
 االستجابة

 املعياري احلسابي

3 
ــة يف تشــجيع القــدرات     ــق إدارة املعرف يســهم تطبي

 اإلبداعية للعاملني يف اجلامعة.
 عالية جدا 0.62 4.32 7

5 
ــية     ــزة التنافسـ ــة امليـ ــق إدارة املعرفـ ــق تطبيـ حيقـ

 عالية جدا 0.46 4.29 8 للجامعة.

12 
ــاعد تطبيــق إد   ــا جلامعــة علــى    يس ارة املعرفــة في

 جتديد ذاتها ومواجهة التغريات املستمرة.
 عالية جدا 0.47 4.29 9

7 
يساعد تطبيـق إدارة املعرفـة العـاملني يف اجلامعـة      

 على فهم مجيع وظائف اجلامعة بسبب التشاركية.
 عالية جدا 0.48 4.29 10

9 
ــع مســتوى أداء      ــة يف رف ــق إدارة املعرف يســهم تطبي

 عة.اجلام
 عالية جدا 0.45 4.23 11

11 
يســـهم تطبيـــق إدارة املعرفـــة يف مســـني اخلدمـــة 

 املقدمة لعمالء اجلامعة.
 عالية جدا 0.43 4.22 12

6 
حيسن تطبيق إدارة املعرفة عملية اختـاذ القـرارات    

 بسرعة ومبوارد بشرية أقل وأكفأ.
 عالية جدا 0.41 4.21 13

4 
لـق معـارف جديـدة    يسهم تطبيق إدارة املعرفة يف خ 

 وتطوير املعارف احلالية يف اجلامعة.
 عالية جدا 0.42 4.21 14

1 
يســهم تطبيــق إدارة املعرفــة يف تبســيط العمليــات  

 وخفض التكاليف يف اجلامعة.
 عالية 0.67 3.99 15

 عالية جدا 0.35 4.33 املتوسط العام
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بياق إدارة المعرفاة فاي الجامعاات الساعودية فاي ضاوء        ماا متطلباات تط   : السؤال الثالث
 التحوالت المعاصرة ؟
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 سابية واالحنرافات املعيارية الستجابات عينة الدراسة حول(  املتوسطات احل.جدول رقم )

 البعد الثاني  متطلبات تطبيق إدارة املعرفة يف اجلامعات السعودية يف ضوء التحوالت املعاررة

قم
الر

 

 ارةـــــــــــــالعب

 درجة املوافقة

يب
رتت
ال

 

 االحنراف املتوسط
 االستجابة

 املعياري احلسابي

 موافق بشدة 0.46 4.73 1 وارد البشرية الالزمة لتوليد املعرفة وحفهها وتوزيعها واملشاركة فيها.توفر امل 1

5 
إنشاء إدارة للمعرفة تسهل عملية االتصال بـني العـاملني يف اجلامعـة وعلـى     

 مجيع املستويات.
 موافق بشدة 0.51 4.55 2

 موافق بشدة 0.51 4.45 3 دوام استمرارية التعلم والتدريب للعاملني يف اجلامعة. 6

19 
ميلــك اجلامعــة نهــام متميــز الســتقطاب املــوظفني ذوي املهــارات واخلــربات  

 واملعارف العالية.
 موافق بشدة 0.54 4.41 4

2 
توفر هياكل تنهيمية مرنة تعتمد على فرق العمل وتشـجع علـى اإلبـداع يف    

 اجلامعة.
 موافق بشدة 0.50 4.39 5

 موافق بشدة 0.49 4.38 6 لكايف لتطبيق إدارة املعرفة يف اجلامعة.توفري الدعم املالي ا 7

 موافق بشدة 0.56 4.37 7 تنهيم اجلامعة حلقات نقاش ولقاءات مجاعية وورش عمل لنشر املعرفة. 13

 موافق بشدة 0.53 4.36 8 متكن اجلامعة العاملني من إبداء الرأي والنقد الصريح. 18

3 
بية داعمة للثقة وإلنتاج املعرفة وتقامسها داخل خلق ثقافة تنهيمية إجيا

 اجلامعة.
 موافق بشدة 0.47 4.29 9

 موافق بشدة 0.47 4.29 10 إتاحة اجلامعة املعلومات للجميع للحصول عليها واستخدامها بسهولة. 4

11 
وجود اسرتاتيجية مكتوبـة ومعلنـة إلدارة املعرفـة يـتم تطبيقهـا علـى كافـة        

 موافق بشدة 0.49 4.27 11 عة.املستويات يف اجلام

 موافق بشدة 0.48 4.26 12 متكن اجلامعة العاملني من املشاركة يف تطوير أساليب العمل وإجراءاته. 17

 موافق 0.43 4.2 13 توفري خمازن املعرفة اإللكرتونية املتطورة املعتمدة على التقنيات احلديثة. 8

 موافق 0.45 4.2 14 مع بعضهم البعض. دعم اجلامعة حلرية األفراد يف التوارل 12

 موافق 0.42 4.19 15 توفري اجلامعة لنهام إدارة إلكرتونية فاعل ومتميز. 15

 موافق 0.44 4.18 16 التزام ودعم اإلدارة العليا يف اجلامعة لتقاسم املعرفة واملشاركة فيها. 10

 موافق 0.43 4.17 17 ملني.توفري اجلامعة خلدمات اإلنرتنت بسرعة عالية ولكافة العا 16

 موافق 0.55 4.1 18 توفري مستوى من الثقة العالية بني العاملني يف بيئة العمل داخل اجلامعة. 9

 موافق 0.59 4.05 19 اهتمام اجلامعة براحة العاملني ورضاهم وتوفري متطلباتهم. 14

 موافق بشدة 0.37 4.31 املتوسط العام
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مااا درجااة تطبيااق إدارة المعرفااة فااي الجامعااات السااعودية فااي ضااوء        السااؤال الثالااث: 
 التحوالت المعاصرة؟
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 درجة تطبيق عملية تشخيص المعرفة. -أ

 (  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات عينة الدراسة حول.جدول رقم )

 البعد الثالث  درجة تطبيق إدارة املعرفة يف اجلامعات السعودية يف ضوء التحوالت املعاررة

 عملية تشخيص املعرفة -أ

قم
الر

 

 ارةـــــــــــــــــــــــــــــــالعب

 درجة التطبيق

يب
رتت
ال

 

 االحنراف املتوسط
 االستجابة

 املعياري احلسابي

7 
ــة مــن مصــادر        ــول علــى املعرف ــعى اجلامعــة إىل احلص تس

 متعددة.
 موافق  0.52 3.46 1

2 
عاملني الـذين ميلكـون   متلك اجلامعة القدرة على مديد ال 

 املعرفة املرتبطة بأنشطة اجلامعة.
 إىل حد ما 0.86 3.29 2

 إىل حد ما 0.79 2.68 3 متتلك اجلامعة األدوات اليت متكنها من اكتشاف املعرفة.  1

5 
تركـز اجلامعـة علــى تشـخيص أنـواع املعرفــة املطلوبـة لكــل      

  مستوى من مستوياتها.
 إىل حد ما 0.78 2.66 4

3 

ــ ــارج      متل ــن خ ــراد م ــد األف ــى مدي ــدرة عل ــة الق ك اجلامع
ــطة     ــة بأنشـ ــة املرتبطـ ــون املعرفـ ــذين ميتلكـ ــة الـ اجلامعـ

  اجلامعة.

 إىل حد ما 1.16 2.62 5

6 
متلك اجلامعة القدرة على مديد املعرفة املطلوبـة والبحـث   

  عن أماكن وجودها.
 غري موافق   0.80 2.6 6

4 
ل إدارة املعرفــة تهــتم اجلامعــة باســتقطاب خــرباء يف جمــا 

 املرتبطة بأنشطتها.
 غري موافق   0.35 2.12 7

 إىل حد ما 0.63 2.78 امــــــــــــــط العــــــــــــــاملتوس
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 درجة تطبيق عملية اكتساب المعرفة. -ب

 حول(  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات عينة الدراسة 0جدول رقم )

 البعد الثالث  درجة تطبيق إدارة املعرفة يف اجلامعات السعودية يف ضوء التحوالت املعاررة

 عملية اكتساب املعرفة -ب

قم
الر

 

 ارةــــــــــــــالعب

 درجة التطبيق

يب
رتت
ال

 

 االحنراف املتوسط
 االستجابة

 املعياري احلسابي

12 
لقـاءات  تعقد اجلامعـة املـرمترات والنـدوات وال   

  الكتساب املعرفة.
 إىل حد ما 0.32 3.08 5

13 
ــاملني يف    ــوار بـــني العـ ــة احلـ تشـــجيع اجلامعـ

 اجلامعة الكتساب املعرفة.
 إىل حد ما 0.29 2.93 6

8 
ــاء     ــددة يف بن ــاليب متع ــة أس تســتخدم اجلامع

  املعرفة الالزمة يف مجيع وحداتها.
 إىل حد ما 0.49 2.72 1

9 
ــاملني  ــة العــ ــافا اجلامعــ ــار  تكــ ــى األفكــ  علــ

  االبتكارية اجلديدة.
 غري موافق   0.44 2.25 2

14 
تستقطب اجلامعـة اخلـرباء واملستشـارين ذوي     

 العالقة بأنشطتها الكتساب املعرفة.
 غري موافق   0.42 2.19 7

17 
تشجع اجلامعـة العـاملني علـى عمـل األ ـا        

 غري موافق   0.38 2.17 10 املختلفة الكتساب املعرفة.

11 
تشجيع اجلامعـة عمليـات تبـادل املعرفـة بـني       

 العاملني يف اجلامعة.
 غري موافق   0.35 2.13 4

10 
تكافا اجلامعة العاملني على جهـودهم لكسـب    

 معرفة جديدة تدعم أنشطتها.
 غري موافق   0.22 2.03 3

15 
تعمل اجلامعة علـى االسـتفادة مـن العمـالء يف     

  اكتساب املعرفة.
 وافق  غري م 0.43 1.86 8

16 
تستثمر اجلامعة العـاملني اجلـدد يف اكتسـاب     

 املعرفة.
 غري موافق   0.43 1.84 9

18 
تشجع اجلامعة العاملني على عمليـات الـتعلم    

 املنهمي والتشارك الكتساب املعرفة.
 غري موافق   0.43 1.84 11

 غري موافق   0.20 2.28 املتوسط العام



 جملة كلية الرتبية ببنها
1026  (2ج)يناير ( 501)العدد   

 

111



  د/ طالل بن عبد اهلل حسني الشريف

111

 درجة تطبيق عملية توليد المعرفة -ج

 (  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات عينة الدراسة حول0جدول رقم )

 الثالث  درجة تطبيق إدارة املعرفة يف اجلامعات السعودية يف ضوء التحوالت املعاررة البعد

 عملية توليد املعرفة -ج

قم
الر

 

 العبارة
 درجة التطبيق

يب
رتت
ال

 

 االحنراف املتوسط
 االستجابة

 املعياري احلسابي

19 
تشجع اجلامعة العـاملني علـى البحـث عـن املعرفـة       

 ا من خمتلف املصادر.املرتبطة بأنشطته
 غري موافق 0.50 2.53 1

24 
مفـــز اجلامعـــة العـــاملني علـــى توســـيع املعرفـــة   

 غري موافق 0.48 2.32 2 املوجودة وتطويرها.

20 
يتوفر لدى العـاملني يف اجلامعـة االسـتعداد للبحـث     

  عن املعرفة من املصادر املختلفة.
 غري موافق 0.44 2.26 3

23 
لني ومفــزهم علــى عمليــة تــدعم اجلامعــة العــام 

 توليد املعرفة.
 غري موافق 0.39 2.18 4

 غري موافق 0.46 2.1 5 تدعم اجلامعة العاملني يف توليد معارف جديدة.  25

21 
تهتم اجلامعة بشراء املعرفة املرتبطـة بأنشـطتها    

 من أي مصدر.
 غري موافق 0.19 2.02 6

26 
بـني   تدعم اجلامعـة العـاملني يف مقيـق التفاعـل     

 غري موافق 0.30 1.95 7 املعارف الضمنية والصرحية.

27 

تدعم اجلامعة قدرة الفرد على توضـيح وإعـالن مـا    
لديه من معرفة والسماح لآلخرين مبشـاركته فيهـا   
 )مويل املعرفة الضمنية إىل معرفة رحيحة(.

 غري موافق 0.31 1.95 8

28 

 تدعم اجلامعة تشارك الفرد مع آخر فيما ميتلكه 
ــة    ــة الضــمنية إىل معرف ــة )مويــل املعرف مــن معرف

 ضمنية(.
 غري موافق 0.31 1.95 9

29 

تــدعم اجلامعــة قــدرة الفــرد علــى دمــج وتركيــب    
ــل     ــة )موي ــة املعلن أجــزاء غــري مرتابطــة مــن املعرف

 املعرفة املعلنة إىل معرفة معلنة(.

 غري موافق 0.31 1.95 10

30 

الــيت   تــدعم اجلامعــة عمليــة تــذويب املعرفــة   
التشارك فيهـا وإعـادة تشـكيلها يف عقـول العـاملني      

 )مويل املعرفة املعلنة إىل معرفة ضمنية(.

 غري موافق 0.31 1.95 11

22 
تركز اجلامعة علـى اسـتخراج املعرفـة الكامنـة يف      

 أذهان العاملني.
12 1.18 0.48 

غري موافق 
 بشدة

 غري موافق 0.24 2.03 املتوسط العام
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 درجة تطبيق عملية تخزين المعرفة. -د

 (  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات عينة الدراسة حول0جدول رقم )

 عاررةالبعد الثالث  درجة تطبيق إدارة املعرفة يف اجلامعات السعودية يف ضوء التحوالت امل

 عملية ختزين املعرفة -د

قم
الر

 

 العبارة

 درجة التطبيق

يب
رتت
ال

 

 املعياري احلسابي االستجابة االحنراف املتوسط

 موافق  0.64 3.57 1  تعتمد اجلامعة نهام فهرسة )تبويب( للمعرفة. 36

 موافق  0.55 3.51 2 تعمل اجلامعة على تصنيف املعرفة املتوفرة لديها  35

 إىل حد ما 0.40 3.19 3 تقوم اجلامعة  فظ املعرفة بصورة يسهل الورول إليها.  33

31 
ــة     تســتخدم اجلامعــة قاعــدة بيانــات للورــول إىل املعرف

 الالزمة بسرعة.
 إىل حد ما 0.46 2.75 4

32 
تستخدم اجلامعة تكنولوجيا املعلومـات حلفـظ ومعاجلـة     

 األرول املعرفية بفاعلية عالية.
 غري موافق   0.51 2.53 5

37 
تعمــل اجلامعــة علــى دمــج املعرفــة مــن مصــادرها املختلفــة 

 لتحقيق التكامل بينها.
 غري موافق   0.38 1.97 6

34 
تعتمــد اجلامعــة إجــراءات واضــحة حلفــظ حقــوق امللكيــة   

 داخل وخارج اجلامعة.
7 1.22 0.51 

غـــري موافـــق 
 بشدة 

 إىل حد ما 0.16 2.68 املتوسط العام
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 درجة تطبيق عملية تطوير المعرفة وتوزيعها. -هـ

 (  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات عينة الدراسة حول11) جدول رقم

 البعد الثالث  درجة تطبيق إدارة املعرفة يف اجلامعات السعودية يف ضوء التحوالت املعاررة

 عملية تطوير املعرفة وتوزيعها -هـ

قم
الر

 رةالعبا 

 درجة التطبيق

يب
رتت
ال

 

 املعياري احلسابي االستجابة االحنراف املتوسط

43 
توفر اجلامعة العديد من املكتبات وتعرض من خالهلا املنشورات 

  املرتبطة بأنشطتها.
 موافق 0.51 3.53 1

44 
تستخدم اجلامعة النشـرات املكتوبـة لنشـر املعرفـة املرتبطـة       

 إىل حد ما 0.45 3.28 2 بأنشطتها.

45 
تستخدم اجلامعة النشرات اإللكرتونية لنشر املعرفة املرتبطة 

  بأنشطتها.
 إىل حد ما 0.57 3.2 3

 إىل حد ما 0.28 2.92 4 تعمل اجلامعة على مديث املعرفة ذات العالقة بأنشطتها.  38

 ماإىل حد  0.28 2.92 5 تعمل اجلامعة على مراجعة املعرفة املتاحة دوريًا.  40

 إىل حد ما 0.28 2.92 6 تعمل اجلامعة على تطوير املعرفة احلالية.  41

39 
ــاءة      ــق كفـ ــا حيقـ ــة مبـ ــيح املعرفـ ــى تنقـ ــة علـ ــل اجلامعـ تعمـ

 استخدامها.
 إىل حد ما 0.37 2.85 7

48 
توفر اجلامعة وسائل اتصـال متعـددة ومتنوعـة لنشـر املعرفـة       

 بني العاملني. 
 غري موافق 0.53 2.4 8

47 
اجلامعة بنقـل ومتريـر املعرفـة املرتبطـة بأنشـطتها مـن        تهتم

 املصادر املختلفة إىل وحداتها املختلفة. 
 غري موافق 0.44 2.19 9

 غري موافق 0.22 2.04 10 تشجيع اجلامعة العاملني على عرض أفكارهم اجلديدة.  42

46 
تتبنى اجلامعة سياسـة واضـحة لتنميـة وقـدرات العـاملني يف       

 املعرفة.جمال إدارة 
11 1.66 0.59 

غري موافق 
 بشدة

 إىل حد ما 0.21 2.72 املتوسط العام
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 لية تطبيق المعرفة درجة عم -و

 (  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات عينة الدراسة حول11جدول رقم )

 البعد الثالث  درجة تطبيق إدارة املعرفة يف اجلامعات السعودية يف ضوء التحوالت املعاررة

 عملية تطبيق املعرفة -و

قم
الر

 

 ارةـــــــــــــــــــــــالعب
 لتطبيقدرجة ا

يب
رتت
ال

 
 االحنراف املتوسط

 االستجابة
 املعياري احلسابي

 غري موافق   0.25 2.04 1 تستخدم اجلامعة املعرفة املتاحة بصورة تعزز أداءها.  51

55 
تقوم اجلامعة مبعاجلة االحنرافات يف األداء الفعلي عن األداء  

 املخطط.
 غري موافق   0.26 2.04 2

52 
ــ  ــد   تتــيح اجلامع ة فررــة التشــارك يف املعرفــة املتــوفرة وتولي

 معارف جديدة.
 غري موافق   0.36 1.97 3

54 
تقــوم اجلامعــة مبتابعــة مجيــع العمليــات املرتبطــة بتطبيــق   

 األفكار املعرفية اجلديدة.
 غري موافق   0.36 1.97 4

56 
ــارف     ــاملني يف اكتســـاب املعـ ــة بتقـــويم أداء العـ تقـــوم اجلامعـ

 عارفهم. اجلديدة وتطوير م
 غري موافق   0.36 1.97 5

 0.54 1.77 6 تعمل اجلامعة على مويل املعرفة إىل خطط عمل تنفيذية.  49
غري موافـق  
 بشدة 

50 
ــها إىل خــدمات      ــة ومويل ــى توظيــف املعرف ــة عل تعمــل اجلامع

 0.56 1.7 7 جديدة.
غري موافـق  
 بشدة 

53 
ت ومويلـها  تعمل اجلامعة علـى نقـل األفكـار واملعـارف واخلـربا      

 إىل ممارسات مندجمة مع األداء التنهيمي. 
8 1.7 0.56 

غري موافـق  
 بشدة 

 غري موافق   0.34 1.90 املتوسط العام
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ماا معوقاات تطبياق إدارة المعرفاة فاي الجامعاات الساعودية فاي ضاوء          : السؤال الخاام  
 التحوالت المعاصرة ؟



 جملة كلية الرتبية ببنها
1026  (2ج)يناير ( 501)العدد   

 

113

 (  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات عينة الدراسة حول10جدول رقم )

 البعد الرابع  معوقات تطبيق إدارة املعرفة يف اجلامعات السعودية يف ضوء التحوالت املعاررة

قم
الر

 

 ارةـــــــــــــــــــالعب

 درجة املعوق

يب
رتت
ال

 

 االحنراف املتوسط
 االستجابة

 املعياري احلسابي

2 
ــد مشــاركة       ــوتهم عن ــدوا ســلطتهم وق ــن أن يفق ــة م خمــاوف أرــحاب املعرف

  اآلخرين معارفهم الضمنية.
 موافق بشدة 0.51 4.68 1

1 
افهـة علـى   الرغبة يف االحتفاظ باملعرفة واخلوف من مشاركة اآلخرين للمح

  املكاسب املادية.
 موافق بشدة 0.57 4.52 2

4 
شعور األفراد الذين ميلكون املعرفة بالغنب لعـدم وجـود الفائـدة أو التعـويض     

  مقابل معرفتهم.
 موافق بشدة 0.54 4.5 3

 موافق بشدة 0.55 4.49 4 رعوبة قياس جناح إدارة املعرفة ومعرفة آثارها املردودة.  14

 موافق بشدة 0.56 4.47 5  التدريب الكافية لتطبيقات إدارة املعرفة. نقص برامج 16

 موافق بشدة 0.64 4.41 6 عدم وضوح احلدود الفارلة بني املعرفة الضمنية واملعرفة الصرحية.  13

 موافق بشدة 0.52 4.35 7 اخلوف من التنافسية الناجتة عن التشاركية وتقاسم املعرفة.  5

 موافق بشدة 0.49 4.27 8 اخلطأ وتعريض اجلامعة واآلخرين للضرر. مشاركة املعرفة  3

 موافق بشدة 0.49 4.24 9  قلة توفر الكوادر البشرية املرهلة اليت تساهم يف جناح تطبيقات إدارة املعرفة. 15

 افقمو 0.45 4.18 10 عدم توفر الثقافة التنهيمية الداعمة واملشجعة لتقاسم املعرفة واملشاركة فيها 6

 موافق 0.45 4.18 11 ضعف عمليات التعلم املستمر الداعمة لنشر املعرفة. 7

 موافق 0.54 4.15 12 تقليدية اهلياكل التنهيمية وعدم مالءمتها لتطبيقات إدارة املعرفة. 8

 موافق 0.59 4.11 13  عدم توفر نهم املعلومات املالئمة لتطبيقات إدارة املعرفة. 11

 موافق 0.93 3.86 14  نى التحتية التكنولوجية املالئمة لتطبيق إدارة املعرفةعدم توفر الب 10

9 
عدم توفر االلتزام والدعم الكايف من إدارة اجلامعة لـدعم تطبيقـات إدارة   

 موافق 0.99 3.69 15 املعرفة.

 موافق 0.68 3.49 16  عدم توفر الدعم املالي الكايف لنجاح تطبيقات إدارة املعرفة. 17

 إىل حد ما 1.21 3.09 17 اإلدراك غري الكايف ملفهوم إدارة املعرفة وحمتواها.  12

 موافق 0.45 3.84 املتوسط العام
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التساؤل الساد : هل توجد فروق ذات داللة إحصائية باي  متوساطات اساتجابات ةيناة     
 –الدراسة ةلى أبعاد االستبيا ، تعزى للمتغيرات التالية )الجامعة 

 ةدد سنوات الخدمة(؟ –الدرجة العلمية  –الوظيفة الحالية 
 أوال: المقارنة حسب الجامعة.
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 (  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية10جدول رقم )
 الستجابات عينة الدراسة حسب اجلامعة

 البعد العدد اجلامعة
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

 البعد
املتوسط 

 حلسابيا

االحنراف 
 املعياري

 57 جامعة أم القرى

 األول

4.35 0.38 

الثالث 
 )د(

2.67 0.24 

 0.14 2.67 0.35 4.30 64 جامعة امللك عبد العزيز

 0.17 2.69 0.35 4.36 50 جامعة الطائف

 0.10 2.68 0.33 4.34 53 جامعة الباحة

 0.17 2.68 0.35 4.34 224 الكلي

 57 جامعة أم القرى

 الثاني

4.31 0.43 

الثالث 
 )هـ(

2.73 0.25 

 0.21 2.72 0.37 4.27 64 جامعة امللك عبد العزيز

 0.20 2.73 0.35 4.32 50 جامعة الطائف

 0.17 2.71 0.34 4.33 53 جامعة الباحة

 0.21 2.72 0.37 4.31 224 الكلي

 57 جامعة أم القرى

الثالث 
 )أ(

2.74 0.58 

الثالث 
 )و(

1.89 0.35 

 0.30 1.86 0.65 2.77 64 جامعة امللك عبد العزيز

 0.49 1.94 0.68 2.82 50 جامعة الطائف

 0.17 1.90 0.62 2.77 53 جامعة الباحة

 0.34 1.89 0.63 2.78 224 الكلي

 57 جامعة أم القرى

الثالث 
 )ب(

2.31 0.24 

 الثالث

2.37 0.24 

 0.21 2.37 0.22 2.29 64 جامعة امللك عبد العزيز

 0.18 2.37 0.18 2.26 50 جامعة الطائف

 0.13 2.36 0.17 2.25 53 جامعة الباحة

 0.19 2.37 0.20 2.28 224 الكلي

 57 جامعة أم القرى

الثالث 
 )ج(

2.03 0.31 

 الرابع

4.18 0.50 

 0.46 4.14 0.27 2.04 64 جامعة امللك عبد العزيز

 0.45 4.17 0.20 2.00 50 جامعة الطائف

 0.42 4.14 0.19 2.03 53 جامعة الباحة

 0.45 4.16 0.25 2.03 224 الكلي
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 (  نتائج اختبار )ف( للمقارنة بني متوسطات استجابات عينة الدراسة حول أبعاد االستبيان10جدول رقم )

 حسب اختالف اجلامعة

 مصادر التباين البعد
جمموع 
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

 قيمة ف
الداللة 
 اإلحصائية

 األول

 0.81 0.33 0.041 3 0.124 بني اجملموعات

   0.126 220 27.706 داخل اجملموعات

    223 27.830 الكلي

 الثاني

 0.85 0.26 0.037 3 0.112 بني اجملموعات

   0.142 220 31.169 داخل اجملموعات

    223 31.280 الكلي

 الثالث

 أ

 0.94 0.13 0.052 3 0.157 بني اجملموعات

   0.402 220 88.513 داخل اجملموعات

    223 88.671 الكلي

 ب

 0.48 0.83 0.035 3 0.105 بني اجملموعات

   0.042 220 9.255 داخل اجملموعات

    223 9.359 الكلي

 ج

 0.86 0.26 0.016 3 0.049 بني اجملموعات

   0.063 220 13.837 داخل اجملموعات

    223 13.886 الكلي

 د

 0.90 0.20 0.006 3 0.017 بني اجملموعات

   0.029 220 6.370 داخل اجملموعات

    223 6.387 الكلي

 هـ

 0.98 0.07 0.003 3 0.009 بني اجملموعات

   0.044 220 9.616 داخل اجملموعات

    223 9.624 الكلي

 و

 0.66 0.53 0.062 3 0.185 بني اجملموعات

   0.117 220 25.743 جملموعاتداخل ا

    223 25.929 الكلي

الدرجة 
 الكلية

 0.99 0.05 0.002 3 0.006 بني اجملموعات

   0.038 220 8.451 داخل اجملموعات

    223 8.457 الكلي

 الرابع

 0.96 0.11 0.023 3 0.068 بني اجملموعات

   0.209 220 45.922 داخل اجملموعات

    223 45.990 الكلي
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 :حاليةثانيا: المقارنة حسب الوظيفة ال

 (  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات عينة الدراسة.1جدول رقم )
 حسب الوظيفة احلالية

 البعد العدد ليةالوظيفة احلا
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

 البعد
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

 9 مدير/وكيل جامعة

 األول

4.52 0.46 

الثالث 
 )د(

2.81 0.32 

 0.21 2.69 0.34 4.29 69 عميد/وكيل كلية

 0.13 2.68 0.31 4.28 34 عميد/وكيل عمادة مساندة

 0.13 2.66 0.36 4.36 112 رئيس قسم

 0.17 2.68 0.35 4.34 224 الكلي

 9 وكيل جامعة مدير/

 الثاني

4.32 0.58 

الثالث 
 )هـ(

2.84 0.13 

 0.21 2.72 0.38 4.25 69 عميد/وكيل كلية

 0.19 2.73 0.33 4.27 34 وكيل عمادة مساندة عميد/

 0.22 2.71 0.36 4.35 112 رئيس قسم

 0.21 2.72 0.37 4.31 224 الكلي

 9 وكيل جامعة مدير/

الثالث 
 )أ(

3.06 0.73 

الثالث 
 )و(

2.01 0.43 

 0.33 1.88 0.61 2.74 69 عميد/وكيل كلية

 0.29 1.87 0.54 2.63 34 عميد/وكيل عمادة مساندة

 0.36 1.90 0.65 2.82 112 رئيس قسم

 0.34 1.89 0.63 2.78 224 الكلي

 9 مدير/وكيل جامعة

لث الثا
 )ب(

2.38 0.31 

 الثالث

2.51 0.28 

 0.23 2.37 0.26 2.31 69 عميد/وكيل كلية

 0.18 2.34 0.20 2.24 34 عميد/وكيل عمادة مساندة

 0.16 2.36 0.15 2.26 112 رئيس قسم

 0.19 2.37 0.20 2.28 224 الكلي

 9 مدير/وكيل جامعة

الثالث 
 )ج(

2.17 0.38 

 الرابع

4.08 0.74 

 0.45 4.11 0.28 2.04 69 وكيل كليةعميد/

 0.44 4.06 0.25 2.02 34 عميد/وكيل عمادة مساندة

 0.43 4.22 0.21 2.01 112 رئيس قسم

 0.45 4.16 0.25 2.03 224 الكلي
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 (  نتائج اختبار )ف( للمقارنة بني متوسطات استجابات عينة الدراسة.1جدول رقم )
 حول أبعاد االستبيان حسب اختالف الوظيفة احلالية 

 در التباينمصا البعد
جمموع 
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

قيمة 
 ف

الداللة 
 اإلحصائية

 اختبار ليفن
 الداللة القيمة

 األول

   0.17 1.68 0.208 3 0.624 بني اجملموعات

 1510 15.0   0.124 220 27.206 داخل اجملموعات
      223 27.830 الكلي

 الثاني

 0.38 1.04 0.145 3 0.436 بني اجملموعات

1501 
 

 1500   0.140 220 30.844 داخل اجملموعات
     223 31.280 الكلي

 الثالث

 أ

 0.23 1.45 0.574 3 1.722 بني اجملموعات

15. 
 

 1510   0.395 220 86.948 داخل اجملموعات
     223 88.671 الكلي

 ب

 0.14 1.84 0.076 3 0.229 بني اجملموعات

15.0 
 

 15.0   0.042 220 9.130 داخل اجملموعات
     223 9.359 الكلي

 ج

 0.28 1.27 0.079 3 0.237 بني اجملموعات

1501 
 

 .151   0.062 220 13.649 داخل اجملموعات
     223 13.886 الكلي

 د

 0.08 2.28 0.064 3 0.193 بني اجملموعات

1501 
 

 1500   0.028 220 6.194 داخل اجملموعات
     223 6.387 الكلي

 هـ

 0.36 1.08 0.046 3 0.139 بني اجملموعات

1510 
 

 1501   0.043 220 9.485 داخل اجملموعات
     223 9.624 الكلي

 و

 0.68 0.50 0.059 3 0.176 بني اجملموعات

15.0 
 

 15.0   0.117 220 25.752 داخل اجملموعات
     223 25.929 لكليا

الدرجة 
 الكلية

 0.12 1.94 0.072 3 0.217 بني اجملموعات

1500 
 

 1500   0.037 220 8.240 داخل اجملموعات
     223 8.457 الكلي

 الرابع

 0.17 1.69 0.345 3 1.035 بني اجملموعات

15.. 
 

 1501   0.204 220 44.955 داخل اجملموعات
     223 45.990 الكلي
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 ثالثا: المقارنة حسب الدرجة العلمية.

 (  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات عينة الدراسة10جدول رقم )
 حسب الدرجة العلمية

 البعد العدد الدرجة العلمية
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

 البعد
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

 51 أستاذ

 األول

4.33 0.36 

الث الث
 )د(

2.71 0.27 

 0.12 2.68 0.36 4.34 121 أستاذ مشارك

 0.14 2.64 0.33 4.32 52 أستاذ مساعد

 0.17 2.68 0.35 4.34 224 الكلي

 51 أستاذ

 الثاني

4.27 0.43 

الثالث 
 )هـ(

2.73 0.21 

 0.20 2.73 0.37 4.32 121 أستاذ مشارك

 0.23 2.68 0.34 4.32 52 أستاذ مساعد

لكليا  224 4.31 0.37 2.72 0.21 

 51 أستاذ

الثالث 
 )أ(

2.79 0.64 

الثالث 
 )و(

1.90 0.35 

 0.25 1.87 0.64 2.79 121 أستاذ مشارك

 0.48 1.93 0.62 2.73 52 أستاذ مساعد

 0.34 1.89 0.63 2.78 224 الكلي

 51 أستاذ

الثالث 
 )ب(

2.32 0.27 

 الثالث

2.39 0.25 

 0.17 2.37 0.19 2.27 121 أستاذ مشارك

 0.18 2.34 0.16 2.26 52 أستاذ مساعد

 0.19 2.37 0.20 2.28 224 الكلي

 51 أستاذ

الثالث 
 )ج(

2.07 0.31 

 الرابع

4.10 0.51 

 0.45 4.16 0.23 2.03 121 أستاذ مشارك

 0.41 4.20 0.24 1.99 52 أستاذ مساعد

 0.45 4.16 0.25 2.03 224 الكلي
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 مقارنة بني متوسطات استجابات عينة الدراسة حول أبعاد(  نتائج اختبار )ف( لل10جدول رقم )

 االستبيان حسب اختالف الدرجة العلمية

 مصادر التباين البعد
جممـــــــــوع 
 املربعات

ــات  درجـ
 احلرية

ــط  متوسـ
 املربعات

ــة  قيم
 ف

ــة  الداللــــ
 اإلحصائية

 اختبار ليفن
 الداللة القيمة

 األول

 0.93 0.07 0.009 2 0.018 بني اجملموعات

   0.126 221 27.812 داخل اجملموعات 15.0 15.0

    223 27.830 الكلي

 الثاني

 0.71 0.34 0.049 2 0.097 بني اجملموعات

   0.141 221 31.183 داخل اجملموعات 1500 1501

    223 31.280 الكلي

 الثالث

 أ

0.120 2 0.060 0.15 0.86 0.23 

150. 1501 88.551 221 0.401    

88.671 223     

 ب

0.119 2 0.059 1.42 0.24 0.14 

05.0 1510 9.241 221 0.042    

9.359 223     

 ج

0.151 2 0.076 1.22 0.30 0.28 

1500 1500 13.735 221 0.062    

13.886 223     

 د

0.121 2 0.061 2.14 0.12 0.08 

1500 151. 6.266 221 0.028    

6.387 223     

 هـ

0.108 2 0.054 1.25 0.29 0.36 

1500 1500 9.517 221 0.043    

9.624 223     

 و
0.133 2 0.066 0.57 0.57 0.68 

15.0 15.0 25.796 221 0.117    

25.929 223     

جة 
لدر
ا

لية
الك

 

0.065 2 0.033 0.86 0.43 0.12 

1500 1500 8.392 221 0.038    

8.457 223     

 الرابع

 0.51 0.68 0.140 2 0.280 بني اجملموعات

   0.207 221 45.710 داخل اجملموعات ..15 15.1

    223 45.990 الكلي
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 ة.ثالثا: المقارنة حسب سنوات الخبر

 (  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات عينة الدراسة10جدول رقم )
 حسب سنوات اخلربة

 البعد لعددا سنوات اخلربة
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

 البعد
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

 41 سنوات 11أقل من 

 األول

4.35 0.36 

الثالث 
 )د(

2.65 0.14 

 0.12 2.68 0.32 4.30 103 سنة 01أقل من  - 11من 

 0.22 2.68 0.40 4.39 62 سنة 01أقل من  - 01من 

 0.25 2.73 0.33 4.31 18 سنة فأكثر 01من 

 0.17 2.68 0.35 4.34 224 الكلي

 41 سنوات 11أقل من 

 الثاني

4.35 0.37 

الثالث 
 )هـ(

2.70 0.22 

 0.19 2.71 0.33 4.28 103 سنة 01أقل من  - 11من 

 0.22 2.74 0.44 4.35 62 سنة 01أقل من  - 01من 

 0.21 2.73 0.37 4.23 18 سنة فأكثر 01من 

 0.21 2.72 0.37 4.31 224 الكلي

 41 سنوات 11أقل من 

الثالث 
 )أ(

2.79 0.67 

الثالث 
 )و(

1.94 0.53 

 0.24 1.86 0.61 2.72 103 سنة 01أقل من  - 11من 

 0.33 1.90 0.65 2.87 62 سنة 01أقل من  - 01من 

 0.35 1.93 0.59 2.75 18 سنة فأكثر 01من 

 0.34 1.89 0.63 2.78 224 الكلي

 41 سنوات 11أقل من 

الثالث 
 )ب(

2.25 0.15 

 الثالث

2.35 0.18 

 0.17 2.35 0.19 2.26 103 سنة 01أقل من  - 11من 

 0.23 2.40 0.23 2.31 62 سنة 01أقل من  - 01من 

 0.25 2.41 0.27 2.35 18 سنة فأكثر 01من 

 0.19 2.37 0.20 2.28 224 الكلي

 41 تسنوا 11أقل من 

الثالث 
 )ج(

1.98 0.22 

 الرابع

4.23 0.45 

 0.41 4.12 0.22 2.02 103 سنة 01أقل من  - 11من 

 0.51 4.22 0.29 2.05 62 سنة 01أقل من  - 01من 

 0.47 4.00 0.32 2.11 18 سنة فأكثر 01من 

 0.45 4.16 0.25 2.03 224 الكلي
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 (  نتائج اختبار )ف( للمقارنة بني متوسطات استجابات عينة الدراسة01جدول رقم )
 حول أبعاد االستبيان حسب اختالف سنوات اخلربة

 مصادر التباين البعد
جمموع 
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

قيمة 
 ف

الداللة 
 اإلحصائية

 اختبار ليفن
 الداللة القيمة

 األول

 0.40 0.99 0.124 3 0.371 بني اجملموعات

   0.125 220 27.459 داخل اجملموعات 1500 .150

    223 27.830 الكلي

 الثاني

 0.46 0.86 0.121 3 0.364 بني اجملموعات

   0.141 220 30.916 داخل اجملموعات .150 1500

    223 31.280 الكلي

 الثالث

 أ
0.887 3 0.296 0.74 0.53 0.23 

1500 1500 87.784 220 0.399    
88.671 223     

 ب
0.264 3 0.088 2.13 0.10 0.14 

1500 150. 9.095 220 0.041    
9.359 223     

 ج
0.237 3 0.079 1.27 0.29 0.28 

1500 1500 13.649 220 0.062    

13.886 223     

 د
0.089 3 0.030 1.03 0.38 0.08 

150. 1500 6.299 220 0.029    

6.387 223     

 هـ
0.042 3 0.014 0.32 0.81 0.36 

1511 150. 9.582 220 0.044    

9.624 223     

 و
0.191 3 0.064 0.55 0.65 0.68 

1501 1500 25.737 220 0.117    

25.929 223     

جة 
لدر
ا

لية
الك

 

0.134 3 0.045 1.18 0.32 0.12 

150. 1500 8.323 220 0.038    

8.457 223     

 الرابع

 0.17 1.67 0.341 3 1.023 بني اجملموعات

   0.204 220 44.967 داخل اجملموعات 1500 1500

    223 45.990 الكلي
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ما التصور المقترح لتطبيق إدارة المعرفة في الجامعات الساعودية فاي    السؤال السابع:
 ضوء التحوالت المعاصرة م  وجهة نظر الباحث ؟

 مفهوم التصور 

 هدف التصور 
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اسلوب بناء التصور

 منطلقات التصور 
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 املخرجات العمليات واالنشطة املدخالت منطلقات التصور

رأس املــال الفكــري أقــوى   . 1
 عنارر االنتاج 

ــوة    .0 ــدر القــ ــة مصــ املعرفــ
ــع  ــة يف أي جمتمـــ احلقيقيـــ

ــو   0 ــاملي حنــ ــه العــ .التوجــ
ــاد    ــة واقتصـ ــع املعرفـ جمتمـ

 املعرفة 
.تورــــيات العديــــد مــــن   0

املرمترات والندوات بضـرورة  
حنـو تطبيقـات ادارة    التوجه
 املعرفة .

.ثــورة االتصــاالت وتقنيــة  .
 املعلومات 

.إدراك أهمية تطبيق ادارة .
ــة  ــة مالئمـ ــة كمنهجيـ  املعرفـ
 ملواكبة التحوالت املعاررة .

ــل  0 ــة الصــرحية متث . املعرف
ــبته )  ــان سـ ــة 01مـ ( يف املائـ

بينما متثل املعرفة الضمنية 
 .( يف املائة01ما نسبته )

ــ0 ا أداة .أن التكنولوجيـــــــــ
ــتعلم   ــني الـ ــاعدة لتحسـ مسـ

 املرسسي وادارة املعرفة.

 .املوارد البشرية.1
 .املوارد املالية .0
 .املوارد املادية 0

 ) التجهيزات (.
ــات 0 ــا املعلومــ .تكنولوجيــ

 واالتصاالت.
 .نهم املعلومات ..
ــرحية / . ــة ) رـــ .املعرفـــ

 ضمنية( .
 .القيادة االدارية.0

 .تشخيص املعرفة 1
ملعرفـــة املطلوبـــة وأمـــاكن مديـــد ا . أ

 تواجدها وأهميتها .
 مديد رور ختزينها. . ب

 مديد استخدامها.

 .اكتساب املعرفة 0
احلصــول علــى املعرفــة مــن داخــل      أ.

 وخارج املرسسة .
ربـــط املعرفــــة فــــربات االفــــراد   ب.

 والتشارك فيها .
ج. قدرة املرسسة على التعلم والتفكري 

 والتفاعل .
ت واالتصـــــاالت د. اتاحــــة اللقـــــاءا 
 الفردية واجلماعية.

 هـ. تطوير املعرفة باستمرار.

   .توليد املعرفة0
 مويـــل  . توليــد رأس مـــال معـــريف جديـــد ب  . أ

 ة املعرف
 مويل املعرفة الضمنية اىل معرفة ضمنية. (1)
ــة     (0) ــمنية اىل معرفــ ــة الضــ ــل املعرفــ مويــ

 ررحية.
 مويل املعرفة الصرحية اىل ضمنية. (0)
ــة   م (0) ــرحية اىل معرفــ ــة الصــ ــل املعرفــ ويــ

 ررحية.

 .ختزين املعرفة 0
 تنهيم وتصنيف وفهرسة املعرفة . . أ
حفظ وختزين واسـرتجاع املعرفـة يف الـذاكرة     . ب

تكنولوجيــــا  ةالتنهيميــــة للمنهمــــة بواســــط
 املعلومات .

 .تطوير املعرفة وتوزيعها .
زيــــادة قــــدرة وكفــــاءة عمــــال املعرفــــة  . أ

 العاملني يف جمال املعرفة.واستقطاب افضل 
 / الضمنية(.الصرحيةتوزيع املعرفة )  . ب

   تطبيق املعرفة..
مويـــــل املعرفـــــة اىل عمليـــــات  . أ

 تنفيذية لتحسني األداء املنهمي 
نقــل االفكــار واملعــارف واخلــربات  . ب

ومويلها اىل ممارسات مندجمـة مـع   
 األداء التنهيمي.

 ج. التعلم التنهيمي مبستوياته 
 ) فردي ، مجاعي ، منهمي (.
 د. شيوع الذاكرة التنهيمية 

 ) قاعدة البيانات(.
هــــــــ. التشــــــــارك يف املعرفــــــــة  

 واستخدامها.

.مسني جـودة االداء وكفـاءة   1
 العمل .

.فاعلية اسـتثمار رأس املـال   0
 الفكري .

ــتعلم 0 .اســــــــتمرارية الــــــ
ــة  ــي للمعرفـــــــ التنهيمـــــــ

 وممارساتها.
ــة  0 ــرة تنهيميــ ــوفر ذاكــ .تــ

ــة لل ــات عاليـ ــارف والبيانـ معـ
واملعلومــــات الــــيت متتلكهــــا 

 املنهمة .
 .مقيق امليزة التنافسية..
ــاذ   . ــات اختـ ــني عمليـ .مسـ

 القرار.
 .التمكني املعريف.0

 التغذية الراجعة
 ارر النهام .تطوير عن إلعادةآراء املخرجات واجلهات املستفيدة من تلك املخرجات وكل االطراف االخرى ذات العالقة من داخل وخارج النهام 
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Abstract 

The world witnesses accelerated changes during the last years. 

These changes made change as the sole immovable thing that recognized 

by the different establishments. It includes all activities of daily life, and 

it is unconcerned with the geographical, political or cultural borders. 

This led to the emergence of new concepts and systems in the field of the 

General Administration as the Quality Management, work re-

engineering and knowledge management.  

The problem of the study is represented in identifying the reality 

of knowledge management application in the Saudi Universities in its 

capacity as Knowledge organization seek to investing the Intellectual 

capital and using it to achieve the requirements of development and 

encountering the different challenges, as well as creating a proposed 

conception.  

The study aimed to:-  

1- Identify the importance degree of knowledge Management 

application in Saudi Universities in the light of the modern 

transitions from the perspectives of academic leaders.  

2- Identify the application requirements knowledge Management 

application in Saudi Universities in the light of the modern 

transitions from the perspectives of academic leaders.  

3- Identify the application degree of knowledge Management 

application in Saudi Universities in the light of the modern 

transitions from the perspectives of academic leaders.  

4- Identify the obstacles of knowledge Management application in 

Saudi Universities in the light of the modern transitions from the 

perspectives of academic leaders.  

5- Create a suggested perception to knowledge Management 

Application in Saudi universities in the light of the modern 

transitions from the perspective of the resrecaher.  
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The study reached to the following results:  

1- There are (15) clauses that measure the importance degree of 

knowledge management application in the Saudi Universities in 

the light of the modern transitions. The importance degree of 

knowledge management application is very high, and this is 

evident via the responses of the study sample.  

2- There are (19) clauses that measure the requirements of 

knowledge management application in the Saudi Universities in 

the light of the modern transitions. Via the responses of the study 

sample, it was evident that their responses ranged between agreed 

and strongly agree.  

3- There are (56) clauses that measure the degree of knowledge 

management application in the Saudi Universities in the light of 

the modern transitions. Via the responses of the study sample, it 

was evident that their responses ranged between somewhat agree 

and strongly disagree.  

4- There are (17) clauses that measure the obstacles of knowledge 

management application in the Saudi Universities in the light of 

the modern transitions. Via the responses of the study sample, it 

was evident that their responses ranged between somewhat agree 

and strongly disagree.  

5- The study provided a suggested perception for knowledge 

management application in the Saudi Universities in the light of 

the modern transitions via using systems entrance, which helps it 

to enhance the performance in the different jobs. This system 

includes the points, from which the resrecaher begun to design and 

build to the perception, as well as the main requirements of the 

suggested perception and feedback.  


