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ملخص: 
ومديرات  مديري  عند  املعرفة  اإدارة  ممار�سة  درجة  اإىل  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
ومديرة،  مديراً   )127( من  الدرا�سة  جمتمع  وتكون  جنني،  مديرية  يف  احلكومية  املدار�ص 
ومديرة، وهذا ي�سكل ما ن�سبته )71%( من  الدرا�سة فقد بلغ حجمها )90( مديراً  اأما عينة 
م الباحثان اأداة الدرا�سة، وهي ا�ستبانة مكونة  حجم جمتمع الدرا�سة، والجراء الدرا�سة �سمَّ
االأ�ساتذة اجلامعيني، وبعد جمع  من )61( فقرة، ُعر�ست على جمموعة من املحكمني من 
 ،  )SPSS( االجتماعية  للعلوم  االإح�سائية  الرزمة  بو�ساطة  ُعوجلت  والبيانات  املعلومات 
واأظهرت نتائج الدرا�سة اأنه ال يوجد فروق يف درجة ممار�سة اإدارة املعرفة لدى افراد العينة، 
تعزى ملتغريات الدرا�سة )اجلن�ص، ملوؤهل العلمي واخلربة( ، وقد جاء جمال التنفيذ واملتابعة 
يف املرتبة االأوىل، وجاء جمال التخطيط يف املرتبة الرابعة، وقد خرجت الدرا�سة مبجموعة 
واالت�ساالت  املعلومات  لتكنولوجيا  التحتية  البنية  ببناء  االهتمام  منها:  التو�سيات،  من 
يف املدار�ص، واأن تبادر وزارة الرتبية والتعليم بو�سع ا�سرتاتيجية منا�سبة ملمار�سة اإدارة 

املعرفة يف املوؤ�س�سات الرتبوية. 
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Abstract:
This study aimed to identify the degree of knowledge management of 

managers and public school administrators in the Department of Jenin. 
The population of the study was (127) Directors. The study sample size 
reached (90) managers and directors which presented (71%) of the size of 
the population of the study. To conduct the study, the researchers designed 
a questionnaire consisting of (61) paragraph. It was presented to a group of 
university professors to examine its reliability. The collected data was then 
processed by the package (SPSS), The results showed that there were no 
differences in the degree of knowledge management members of the sample 
due to the study variables (sex, educational qualification and experience). 
The area of implementation and follow-up scaled the first place. The planning 
came in the fourth place. The study came with a set of recommendations, 
including: focus on building infrastructure for ICT in schools. The Ministry of 
Education should initiate to develop a strategy that is suitable for the practice 
of knowledge management in educational institutions.
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مقدمة: 
اأ�سبحت املعرفة تعني الر�سيد الثابت وراأ�ص املال النوعي، واملخزون اال�سرتاتيجي 
ل عليه يف حت�سني االأداء، وزيادة االإنتاج النوعي والكمي للموؤ�س�سات  غري امللمو�ص، الذي يعوَّ
كافة، اذ تعد املعرفة وادارتها مبثابة امليزة التناف�سية للموؤ�س�سة الرتبوية، الأننا نعي�ص يف 
على  احل�سول  يف  بال�رشعة  يت�سف  الذي  املت�سارع  والتكنولوجي  العلمي،  التطور  ع�رش 
ار�ساوؤهم، يف ظل  ي�سعب  الذين  للزبائن  �سلع  اأو  �سكل خدمات،  على  وتقدميها  املعلومة، 

وجود البدائل اأمامهم وتعددها. 
واإن حتول املنظمات لالهتمام باإدارة املعرفة جاء ا�ستجابة ملتطلبات عدة، وجمموعة 
من املوؤثرات البيئية الداخلية واخلارجية، ودخول عوامل و متغريات من خارج املنظومة 
الرتبوية ذاتها- اأي من ال�سياق املجتمعي العام- وما ي�سطرب فيه من حتوالت، االأمر الذي 
بقائها  عمليات  ت�سمن  ن�سبية،  توازنات  اإيجاد  اإىل  ت�سعى  اأن  الرتبوية  االأنظمة  على  حّتم 
الواعي مع املعارف اجلديدة، وتر�سيخ  التكييف  وا�ستمراريتها بكفاية، وفاعلية من خالل 
للمعرفة، تتجاوز  اإبداع منتجه  اإيجاد مناخات  ت�ساعد يف  التي  العلمية،  الذهنية  مقومات 

جمرد النقل واالتباع والتقليد واالنحبا�ص يف ر�سيد املوروث )عمار، 1998( . 
ويعد مدير املدر�سة امل�سوؤول االأول جتاه النهو�ص بواقع موؤ�س�سته الرتبوية، وتطويرها 
واخلربات  واملهارات،  املعارف  اكت�ساب  يف  وم�ساعدتهم  االأفراد،  اأداء  حت�سني  خالل  من 
وتوليدها  وتخزينها،  املعرفة،  توفري  املديرين  على  ينبغي  اإذ  العمل،  اأثناء  يف  ال�رشورية 
ي�ستدعي من  باأ�رشع وقت، مما  اليها  الو�سول  ي�سهل  املعلومات واملعارف بحيث  وتنظيم 
املديرين الكف عن االأعمال الروتينية والرتابة يف العمل، بحيث ينطلقوا مبنظماتهم نحو 
اآفاق اأرحب، وهذا يتطلب اأن تكون ممار�ساتهم متنوعه ومتفاوته يف درجة �سدتها، ح�سب 
احلاجة امللحة وال�رشورة املو�سوعية التي يقت�سيها العمل الرتبوي املنظم. فال يعقل اأن 
تكون املمار�سه باجتاه واالحتياجات باجتاه اآخر، حتقيقًا ملبداأ وحدة النظرية واملمار�سة، 
الأنها – اأي املمار�سة- لها دور نظري ومعريف كونها االأداة احلا�سمة يف التحقق من �سحة 

املعارف الب�رشية. 
وتاأ�س�سيًا على ما �سبق، ينبغي على مديري املدار�ص امتالك املهارات واكت�ساب اخلربات 
الالزمة التي ت�ساعدهم يف ممار�سة دورهم، من تخطيط، وتنظيم، ومتابعة وتقومي العملية 
التعليمية، من خالل اإدارة املعرفة بكافة عنا�رشها، و�سواًل لدور اأف�سل لهم وملنظماتهم، 

ما ينعك�ص ب�سكل اإيجابي على حت�سني املخرجات التعليمية. 
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كل  تتوىل  املعرفة  اإدارة  اأن  علمنا  اإذا  اأكرث،  مربراً  املعرفة  باإدارة  االهتمام  وي�سبح 
عمليات اإدارة املوارد، واالأ�سول الفكرية، واملعرفية يف املوؤ�س�سة، وب�سكل خا�ص، راأ�ص املال 
املعرفة  مديري  اأن وظيفة  علمنا  واإذا  واالإبداع،  لالفكار  مرثيًا  يعدُّ م�سدراً  الذي  االإن�ساين 
تعني اإدارة فريق العمل املعريف من جهة، واال�رشاف على توجيه وتخطيط املوارد الفكرية 
واملعرفية، وما يت�سل بها من اأن�سطة يف الداخل واخلارج من جهة اأخرى )غالب، 2000: 

�ص 124- 125(. 
اإدارة املعرفة ت�ساعد يف جمع وتنظيم معرفتها اجلماعات وجعلها متوافرة على  اإن 
اأ�سا�ص امل�ساركة، كما ت�ساعد املنظمات يف احل�سول على الفهم املعمق من خالل خرباتها 
اإىل تركيز اهتمامها على احل�سول على املعرفة وتخزينها، وا�ستخدامها  الذاتية، وتدفعها 
الديناميكي، والتخطيط اال�سرتاتيجي، و�سناعة  اأخرى مثل حل امل�سكالت، والتعلم  الأ�سياء 
)ال�سباغ، 9:  اأكرب.   االندثار، وتتيح مرونة  الذهنية من  املوارد  اأنها حتمي  القرارات، كما 

 .)2009
وقد تناول االأدب الرتبوي، والدرا�سات ال�سابقة مو�سوع اإدارة املعرفة يف املنظمات 

املختلفة، ملعرفة اأثر هذه االإدارة يف اأداء ومتيز واإبداع تلك املوؤ�س�سات. 
عثمان )2009( درا�سة بعنوان: اجتاهات مديري املدار�ص احلكومية الثانوية  اأجرى 
املدار�ص  اإىل اجتاهات مديري  التعرف  اإىل  فل�سطني، هدفت  املعرفة يف  اإدارة  نحو تطبيق 
اإدارة املعرفة، وا�ستخدمت الدرا�سة اال�ستبانة و�سيلة جلمع  احلكومية الثانوية نحو تطبيق 
نحو  املديرين  اجتاهات  اأن  اإىل  وتو�سلت  ومديرة،  مديراً   )640( املعلومات، وطبقت على 
تطبيق اإدارة املعرفة كانت عالية واإيجابية واإىل عدم وجود فروق ذات داللة اح�سائيًا يف 
درجة االجتاهات تعزى ملتغريات اجلن�ص، و�سنوات اخلربة االإدارية، والتخ�س�ص، واملوؤهل 
العلمي، وموقع املدر�سة: وقد اأو�سى الباحث باأن تقوم وزارة الرتبية والتعليم ومديرياتها 
يف فل�سطني بعقد الدورات وور�ص العمل التي تت�سمن االجتاهات االإدارية احلديثة يف االإدارة، 
وان�سطتها  املعرفة  اإدارة  مبفهوم  والعاملني  املديرين  لتب�سري  املعرفة  اإدارة  راأ�سها  وعلى 

وعملياتها. 
اإىل تقدمي منوذج مقرتح الدارة املعرفة  درا�سة هدفت  اخلوالدة )2008(  اأجرى  كما 
املعرفة،  اقت�ساد  على  املبني  التعليم  نحو  توجهاته  ظل  يف  االردين  التعليمي  النظام  يف 
اأداة مكونة من �ستة جماالت، وطبقت على )80( مديراً، ورئي�ص ق�سم  لتحقيق ذلك طورت 
من مديري وروؤ�ساء اق�سام وزارة الرتبية والتعليم يف اململكة االردنية الها�سمية، وا�ستخدم 
املنهج امل�سحي التطوري، وتو�سل البحث اإىل اأن واقع ادارة املعرفة كان بدرجة متو�سطة، 
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اإذ تراوحت املتو�سطات احل�سابية جلميع فقراتها بني )2018- 2.92( مما يعني �رشورة 
النموذج املقرتح، وقد تو�سل البحث اإىل منوذج مقرتح يتكون من �ستة عنا�رش، هي ت�سخي�ص 
املعرفة وحتديد اأهدافها، وتوليدها، وخزنها، وتوزيعها، وتطبيقها با�ستثمار البعد التقاين 

يف كل عن�رش من هذه عنا�رش. 
كما اأجرى عبد الغفور )2008( درا�سة هدفت اإىل حتديد مدى مراعاة متطلبات تطبيق 
اإدارة املعرفة يف التدري�ص اجلامعي، وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن درجة مراعاة متطلبات 
تطبيق اإدارة املعرفة يف التدري�ص اجلامعي جاءت على م�ستوى بعد املوؤ�س�سة متو�سطة، اأما 
على م�ستوى بعد هيئة التدري�ص، جاءت قوية، وات�سح عدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية 
على بعد ع�سو هيئة التدري�ص، تعزى ملتغريات الدرا�سة الثالثة، بينما تبني وجود فروق على 
م�ستوى بعد املوؤ�س�سة تعزى ملتغري اجلامعة، وقد اأو�ست الدرا�سة مبجموعة من التو�سيات 

التي اأكدت على �رشورة تبني اإدارة املعرفة يف التدري�ص اجلامعي وتطبيقها. 
وقامت زيدية )2009( بدرا�سة هدفت اإىل تعرف مفهوم اإدارة املعرفة واأثرها يف اإدارة 
املوارد الب�رشية، وقد خل�ست الدرا�سة اإىل نتائج منها: اإن املعرفة هي املوجود غري امللمو�ص 
اأو ت�ستخدمها  اأن ت�ستخدمها،  اإن اأغلب املوؤ�س�سات متلك املعرفة لكن دون  االأكرث اأهمية، اذ 
باأ�سلوب غري مالئم، كذلك اأ�سارت الدرا�سة اإىل اأهمية تكنولوجيا املعلومات يف تطبيق اإدارة 
التي  والثقافية  واالجتماعية  االقت�سادية  االأو�ساع  بدرا�سة  الباحثة  اأو�ست  وقد  املعرفة، 

توؤثر على فاعلية اإدارة املعرفة. 
اإدارية  ا�سرتاتيجية  اقرتاح  اإىل  هدفت  بدرا�سة  ح�سن  قامت   :  )2008( ح�صن  درا�سة 
مدينة  يف  اخلا�سة  املدار�ص  يف  املعرفة  اإدارة  با�ستخدام  امل�سافة  القيمة  لزيادة  تربوية 
العاملني يف  الدرا�سة من جميع املديرين وامل�رشفني واملعلمني  عمان، وقد تكون جمتمع 
املدار�ص اخلا�سة التابعة ملديرية التعليم اخلا�ص من مدينة عمان، وقد تكونت عينة الدرا�سة 
من )688( مديراً ومعلمًا وم�رشفًا اختريوا بالطريقة الع�سوائية الطبقية، ومن النتائج التي 
يف  املعرفة  اإدارة  وممار�سة  املعرفة،  اإدارة  مفهوم  اإداراك  درجة  اأن  الدرا�سة  لها  تو�سلت 
بتبني  الدرا�سة  واأو�ست  املجاالت،  اخلا�سة يف مدينة عمان متو�سطة يف جميع  املدار�ص 
املدار�ص  يف  املعرفة  اإدارة  با�ستخدام  امل�سافة  القيمة  لزيادة  املفتوحة  اال�سرتاتيجية 

اخلا�سة يف عمان. 
تكنولوجيا  دور  عن  الك�سف  اإىل  هدفت  درا�سة   )2008( والعاين  عي�صان  واأجرت 
نظر  وجهة  من  قابو�ص  ال�سلطان  بجامعة  الرتبية  كلية  يف  املعرفة  اإدارة  يف  املعلومات 
تعزى ملتغريات  الكلية  املعرفة يف  اإدارة  م�ستوى  اختالف يف  واإىل وجود  فيها،  العاملني 
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الدرا�سة من )93( ممثلني  فقرة، وتكونت عينة  ا�ستبانة مكونة من )56(  واأعدت  الدرا�سة، 
)62%( من املجتمع الكلي، واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن املتو�سطات احل�سابية مل�ستوى اإدارة 
تراوحت  حيث   ، )عالية(  كانت  )موافقة(  بدرجة  جاءت  والتي  الرتبية،  كلية  يف  املعرفة 
التنظيمية يف كلية الرتبية ت�سري نحو  اأن املمار�سة  اإىل  ، وهذا ي�سري  بني )4.04- 3.75( 
حتقيق اإدارة املعرفة بردة اإيجابية )عالية( . كما اأظهرت نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق 
بني ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة تعزى اإىل متغريات )اجلن�ص، واملوؤهل العلمي، و�سنوات 

اخلربة، والرتبة االأكادميية( . 
التنظيمية  القوة  درا�سة  اإىل  هدفت  درا�سة   :  )2007( واليا�رسي  العامري  واأجرى 
مديراً   )60( الدرا�سة  افراد  عدد  بلغ  وقد  املنظمة،  فاعلية  على  وتاأثريها  املعرفة  واإدارة 
املختلط،  العراقي  ال�سناعي  القطاع  من  �رشكات  لع�رش  العليا  االإدارية  القيادات  ميثلون 
واختريت بطريقة العينة الهدفية. وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة، وجود عالقة ارتباط قوية بني 
وقد  املنظمة.  فاعلية  املعرفة، وبني  واإدارة  التنظيمية  القوة  تاأثري  البحث وهما:  متغريات 
اأو�ست الدرا�سة اإىل ال�سعي للم�ساركة باملعرفة من خالل الرتكيز على رفع م�ستوى املعرفة 
التنظيمية من خالل  بالقوة  االهتمام  واإىل �رشورة  املنظمة،  العاملني يف  ال�رشيحة بني 
املوؤهالت،  من  واال�ستفادة  الفكري،  املال  راأ�ص  وتطوير  للمديرين،  ال�رشعية  القوة  تعزيز 

وال�سمات ال�سخ�سية للمعرفة. 
اأما اخلليلي )2006( فقد قامت بدرا�سة هدفت اإىل ر�سد وحتليل مدى ممار�سة ن�ساطات 
اإدارة املعرفة يف وزارة الرتبية والتعليم يف اململكة االأردنية الها�سمية، والتي تو�سح اأهمية 
اإدارة املعرفة ملفهوم اإداري ي�ساعد وزارة الرتبية والتعليم على االرتقاء مب�ستوى خدماتها، 
مديراً   )106( الدرا�سة  عينة  اأفراد  وبلغ  املعريف،  االقت�ساد  جمتمع  بناء  يف  وامل�ساهمة 
اأن درجة ممار�سة  الدرا�سة،  الطبقية، وقد اظهرت نتائج  الع�سوائية  العينة  اختريوا بطريقة 
ن�ساطات اإدارة املعرفة كانت بدرجة عالية با�ستثناء ن�ساط تخزين املعرفة، ون�رش وتبادل 
املعرفة، وفلرتة املعرفة التي تبني اأن درجة ممار�ستها متو�سطة، ومل تظهر النتائج اأي اأثر 
للعوامل الدميغرافية يف درجة ممار�سة ن�ساطات اإدارة املعرفة يف وزارة الرتبية والتعليم، 
وقد اأو�ست الباحثة املوؤ�س�سات ب�سكل عام اإىل تبني اإدارة املعرفة يف املوؤ�س�سات من خالل 
ممار�سة الن�ساطات التي تت�سمنها اإدارة املعرفة، واأو�ست كذلك ب�رشورة عقد دورات تدريبية 
للعاملني يف وزارة الرتبية والتعليم لتعريفهم مبفهوم اإدارة املعرفة، ومبادئها، واأهميتها 
التوجه نحو االقت�ساد املعريف، وكذلك االهتمام بفلرتة املعرفة، وعدم تقليد  ودورها يف 

جتارب الدول االأخرى. 
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درا�سة طا�صكندي )2007( . وقد هدفت اإىل تو�سيح اأهمية توظيف اإدارة املعرفة يف 
الإدارة  احلايل  الواقع  وحتليل  الرتبوي،  التطوير  يف  اأثرها  وبيان  والتعليم،  الرتبية  اإدارة 
املعرفة يف اإدارة التعليم، وتناولت الباحثة يف الدرا�سة اأفراد جمتمع الدرا�سة كافة البالغ 
عددهم )130( من امل�رشفات االإداريات ومديرات االإدارت باإدارة الرتبية والتعليم مبدينة 
مكة املكرمة وحمافظة جدة، ومن النتائج التي تو�سلت لها الدرا�سة: اأن اإدراك اأفراد جمتمع 
الدرا�سة اأهمية اإدارة املعرفة واأهمية توظيفها يف اإدارة الرتبية والتعليم. واأن ادارات التعليم 
بني  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود  النتائج  واأظهرت  املعرفة،  الإدارة  االأولية  تعطي  ال 
ل�سالح  وكانت  احلايل،  العمل  ملتغري  تعزى  الدرا�سة،  جمتمع  اأفراد  ا�ستجابات  متو�سطات 
وفق  املعرفة  الإدارة  منا�سبة  ا�سرتاتيجية  بر�سم  الباحثة  اأو�ست  وقد  االإدارية،  امل�رشفة 

املعطيات الداخلية واخلارجية وتوظيف التكنولوجيا احلديثة يف نظم املعلومات. 
درا�سة �صني واآخرون )Chen, et al., 2007( . هدفت اإىل تعميم نظام االإدارة املعرفية 
لت�سهيل عملية تعلم االأقران بحيث يرتكز على االنرتنت كمنطلق للطالب مل�ساركة االأقران يف 
معارفهم، وقد ا�ستخدم الباحث املنهج التجريبي، وبلغ عدد افراد العينة للمجموعات الثالث 
)77( طالبًا اختريوا من ثالث جامعات �سينية يف مدينة هونكوجن، واأظهرت نتائج األدرا�سة 
اأن هناك ارتياحًا ور�سا ال�ستخدام هذا النظام، كما اأظهرت الدرا�سة دور اإدارة املعرفة يف 

زيادة فاعلية االأداء والتعليم بطريقة االقران. 
درا�سة كيلي )Keely, 2004( . هدفت اإىل حتديد مدى فاعلية اإدارة املعرفة يف تطوير 
ا�ستخدم  اإذ  واأمناطها،  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  اأنواع  من  العديد  يف  واتخاذها  القرارات 
الباحث املنهج الو�سفي، وقد اأظهرت الدرا�سة نتائج ت�سري اإىل وجود عالقة قوية، بني التعليم 
التنظيمي املوؤ�س�سي الفعال، وبني وجود برنامج ر�سمي فعال الإدارة املعرفة، واأن موؤ�س�سات 

التعليم العايل تقوم مبمار�سة اإدارة املعرفة من خالل البحث اجلامعي. 
اإدارة  تقدير قيمة نظام  اإىل  بدرا�سة هدفت   .  )Shih- Chen,  2003( �صني  �صي  قام 
املعرفة، ومدى اإمكانية اإ�سهامه يف التعليم الفردي لدى املنظمة. ولوحظ وجود تاأثري كبري 
للنظام، اإذ اإنه يزيد من فاعلية التعلم الفردي، اإ�سافة اإىل زيادة مدى اإدراك االأفراد لفوائد 

النظام، وهو العامل االأكرث اهمية يف تطبيق نظام اإدارة املعرفة لدى املنظمة. 
اإدارة  اإىل تو�سيح القيادة يف دعم جهود   .  )Fullan,  2002( فالن  فقد هدفت درا�سة 
املعرفة يف املدار�ص، وقد اأظهرت نتائج اإىل اأن املدار�ص تعاين من �سعف يف تبادل املعرفة 
يف داخل �سور املدر�سة الواحدة اأو بني املدار�ص ب�سكل عام، وعزا ذلك اإىل العديد من االأ�سباب 
منها: اأن املدر�سني ال ميتلكون الوقت الكايف لالجتماع، وتبادل االأفكار وخل�ست الدرا�سة 
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اأهمية املحافظة على تعاقب وا�ستمرار القيادات القادرة على االإبداع وتبادل املعرفة  اإىل 
من خالل: االهتمام بالتطورات يف البيئة، والتعلم يف جمال العمل، وجود قاده يف كافة 
بتطوير  واالهتمام  العليا  االإدارة  يف  واحد  قائد  على  االعتماد  وعدم  االدارية،  امل�ستويات 

مهنة التعليم واالرتقاء مب�ستوى املعلم. 
اإىل  الدرا�سة  هدفت  وقد   .  )Petrides & Zahra,  2002( وزهرة  برتايد�س  درا�سة 
تو�سيح كيف ت�ساعد اإدارة املعرفة على دعم االإدارة املدر�سية، وعملية التعلم �سمن االطار 
اإىل معلومات  البيانات  ت�ساعد على حتويل  املعرفة  اإدارة  اأن  الدرا�سة  اأظهرت  وقد  البيئي، 
مفيدة ت�ستخدم يف حل امل�سكالت واتخاذ القرارات، وبالتايل االنتقال باإدارة املدر�سة من 
عاملية  جمتمعات  يف  املناف�سة  على  قادرة  تعليمية  معرفية  بيئة  اإىل  بريوقراطية  اإدارة 
توجهها املعلومات، وقد بينت اخلطوات التي يجب اأن تتبعها املدر�سة لتبني االطار البيئي 
وتقومي  الالزمة،  املعلومات  وحتديد  املوجودة،  املعلومات  وتقومي  فيها،  املعرفة  الإدارة 
البيئة املدر�سية، وتقومي ثقافة املعلومات يف املدر�سة، واقرتحت الدرا�سة ان يتم تبني اإدارة 
املعرفة،  الإدارة  التقليدية  النظرة  �سمن  ولي�ص  البيئي،  االطار  �سمن  املدار�ص  يف  املعرفة 

ليعك�ص الطبيعة الن�سطة واحليوية املعقدة للنظام املدر�سي. 
اإىل تو�سيح  الدرا�سة  . هدفت   )Steven & Rita,  2002( ريتا«  و  »�صتيفن  درا�سة 
تر�سيخ  على  يعمل  قيادي  اإمنوذج  وت�سجيع  احلكومية،  املدار�ص  يف  املعرفة  اإدارة  اأهمية 
املبادئ واملفاهيم املتعلقة باإدارة املعرفة يف الواقع العملي للمدار�ص. وقد اأظهرت الدرا�سة 
اأن  املدار�ص  على  اإلزاميا  اأ�سبح  املدار�ص،  تواجهها  التي  والتحديات  للتغريات  نتيجة  اأنه 
تكون اأكرث حيوية موجهة بو�ساطة البيانات واملعلومات وقادرة على اال�ستجابة ال�رشيعة 
للتغريات، وتوفر فر�ص التعلم على كافة امل�ستويات، وقد اأظهرت الدرا�سة اأنه ميكن اال�ستفادة 
من جتارب املنظمات الرائدة يف جمال اإدارة املعرفة، من خالل تطبيق مبادئ اإدارة املعرفة 
وحلولها، التي بنت جناحها يف تلك املنظمات يف واقع املدار�ص، كذلك اقرتاح جمموعة من 
املبادئ ال�رشورية التي ت�ساعد املدار�ص يف جمال اإدارة املعرفة منها: جمع اخلربات والعرب 
اأداء العاملني والطالب، و�سهولة انتقال املعرفة بطرق الكرتونية  والتجارب ال�سابقة حول 
و�رشعتها عند حاجة الطالب والعاملني اإليها، وتغري طرق اإدارة املدار�ص، وتر�سيخ مبادئ 

تبادل املعرفة من اأجل حت�سني اأداء املدار�ص. 
اهتمت  الدرا�صات  بع�س  اأن  نالحظ  ال�سابقة،  والدرا�سات  الرتبوي  االأدب  وبتفح�ص 
 Steven,  2002( اإدارة املعرفة من هذه الدرا�سات درا�سة �ستيفن وريتا  واأهمية  مبفهوم 
Rita &(، و�سي �سني )Shih- Chen, 2003( وكيلي )Keely, 2004( وطا�سكندي )2007(، 
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القيادات  اإدراك  على  ركزت  الدرا�صات  وبع�س   ،)2006( واخلليلي   )2009( وزيدية 
الإدارية كالتخطيط وحل امل�سكالت والتعلم واالت�سال والتوا�سل، من  الإدارية والأن�صطة 
الغفور )2007( وبرتايد�ص وزهرة  الدرا�سات عثمان )2009( وزيدية )2009( وعبد  هذه 
)Petrides,2002( ، وفالن )Fullan, 2002( وبع�سها �سلطت ال�سوء نحو اقرتاح ا�سرتاتيجية 
املعرفة  الإدارة  نظام  ت�سميم  واإىل  املدار�ص،  يف  املعرفة  اإدارة  با�ستخدام  تربوية  اإدارية 
�سلط  وبع�سها   )Chen, et al.,  2007( واآخرون  كن  درا�سة  االقران،  تعلم  عملية  لت�سهيل 
درا�سة  املنظمة،  فاعلية  وتاأثريها يف  املعرفة  واإدارة  التنظيمية  القوة  درا�سة  نحو  ال�سوء 
املعرفة  اإدارة  ن�ساطات  مبمار�سات  اهتم  الدرا�سات  وبع�ص   )2007( واليا�رشي  العامري 
درا�سة اخلليلي )2006( ومتطلبات تطبيق اإدارة املعرفة عبد الغفور )2007( وبع�ص هذه 
عثمان   ،  )2007( طا�سكندي  وطلبة  وامل�رشفني  املدار�ص  مديري  على  اأجريت  الدرا�سات 
)2009( وح�سن )2008( واخلليلي،  )2006( وكن اآخرون )Chen, et al., 2007( ودرا�سات 
اأظهرت  كذلك   .  )2007( واليا�رشي  العامري  وال�رشكات،  املوؤ�س�سات  مديري  على  اأخرى 
الدرا�سات ال�سابقة اأنه ميكن اال�ستفادة من جتارب املنظمات الرائدة يف جمال اإدارة املعرفة 
التي ثبت جناحها يف تلك املنظمات يف  اإدارة املعرفة وحلولها  من خالل تطبيق مبادئ 
واقع املدار�ص )Steven & Rital, 2001( ، و�سعف تبادل املعرفة يف املدر�سة الواحدة وبني 
واأن�سطة  املعلومات دوراً حيويًا يف عمليات  لتكنولوجيا  واإن   ،  )Fullan,  2002( املدار�ص 
اإدارة املعرفة )زيدية، 2009( وتتفق هذه الدرا�سات ب�سكل عام، على وجود دور مهم الإدارة 
املعرفة يف جماالت االأن�سطة االإدارية تدعم اتخاذ القرارات، والتخطيط، ووجود اجتاهات 
اإدارة املعرفة يف املوؤ�س�سات املخلفة، رغم وجود كثري من املعوقات  اإيجابية نحو تطبيق 
يف طريق تطبيق اإدارة املعرفة وتبني مبادئها، ذلك الأن اإدارة املعرفة توؤثر ب�سكل اإيجابي 

يف دعم االإدارة وزيادة فاعلية املديرين. 
دور مهم  اجلوانب، مثل وجود  بع�ص  ال�سابقة يف  الدرا�سات  مع  الدرا�سة  وتتفق هذه 
املعرفة،  اإدارة  تطبيق  نحو  االإيجابية  واالجتاهات  االإدارية،  االن�سطة  يف  املعرفة  الإدارة 
مهم  جانب  يف  تبحث  اأنها  واالأبحاث،  الدرا�سات  من  �سبقها  عما  الدرا�سة  هذه  مييز  وما 
اأن�سطة وعمليات  تت�سمنه من  املعرفة، وما  الإدارة  العمليه  املمار�سة  وحيوي، وهو درجة 
يف املدار�ص احلكومية يف مديرية جنني، من خالل حتديد درجة ممار�سة مديري املدار�ص 
احلكومية ومديراتها لدورهم يف اإدارة املعرفة، وتاأتي هذه الدرا�سة يف الوقت الذي تفتقر 
اإىل مو�سوع  الفل�سطينية )مديرية جنني(  ال�سفة  الدرا�سات يف منطقة �سمال فل�سطني  اإليه 
الفل�سطينية  الدرا�سات  اإن  اإذ  الرتبوية،  املجاالت  يف  املختلفة  جوانبها  من  املعرفة،  اإدارة 
القليلة املتعلقة باإدارة املعرفة، تركزت على اجلامعات، با�ستثناء درا�سة عثمان )2009( 
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العربية كانت ترتكز يف املجاالت االقت�سادية وال�سناعية، وقد متيزت  الدرا�سات  ومعظم 
اإليها الدرا�سات ال�سابقة مثل: التخطيط،  هذه الدرا�سة با�ستخدام جماالت جديدة مل تتطرق 
درجة  حتديد  اإىل  تهدف  باأنها  متيزت  وكذلك  والتقومي،  واملتابعة،  والتنفيذ  والتنظيم، 

املمار�سة الإدارة املعرفة يف املدار�ص احلكومية من قبل املديرين. 

أهمية الدراسة: 
مو�سوع  تناولت  التي  والقليلة  احلديثة  الدرا�سات  من  اأنها  يف  الدرا�سة  اأهمية  تربز 
اإدارة املعرفة يف املجاالت الرتبوية التي طبقت يف املدار�ص الفل�سطينية، كما اأن مو�سوع 
هذه الدرا�سة يت�سم باحلداثة وميثل اجتاها رائداً يف االإدارة املعا�رشة، وتلقي هذه الدرا�سة 
ال�سوء على درجة ممار�سة اإدارة املعرفة لدى مديري املدار�ص يف مدار�سهم، وبالتايل ميكن 
للرتبويني اأن ي�ستفيدوا من هذه الدرا�سة يف امل�ستقبل. وتتجلى اأهمية الدرا�سة يف اجلوانب 

االآتية: 
باإدارة  االهتمام  على  الرتبوية  املوؤ�س�سات  وقادة  املديرين  الدرا�سة  هذه  حتفز  ♦ 
املعرفة باعتبارها من املوا�سيع املعا�رشة التي يتزايد االهتمام بها، نظراً لدورها الكبري 
يف عملية التخطيط والتنظيم، والتنفيذ واملتابعة. والتقومي وتطوير املعرفة يف املوؤ�س�سات. 
التعليمية حتديد املعرفة املطلوبة، وتوثيق املتوافر  للموؤ�س�سة  الدرا�سة  تتيح هذه  ♦ 

منها وتطويرها وامل�ساركة فيها وتطبيقها وتقييمها. 
ت�سهم هذه الدرا�سة يف تعزيز دور مدير املدر�سة كقائد تربوي يف اجنازه للوظائف  ♦ 

االإدارية بكفاءة. 
ومن املتوقع اأن يفيد من هذه الدرا�سة كل من املخططني الرتبويني ومديري املدار�ص 

والقائمني على ال�سيا�سات الرتبوية، نظراً الأهميتها يف التخطيط الواعي واتخاذ القرارات. 

مشكلة الدراسة: 
انطالقًا من اأهمية اإدارة املعرفة يف جماالت: )التخطيط، التنظيم، التنفيذ واملتابعة، 
امل�ستوى  على  املو�سوع  هذا  تناولت  التي  الرتبوية  الدرا�سات  قلة  من  وانطالقًا  التقومي( 
العربي عامة وامل�ستوى الفل�سطيني خا�سة ح�سب علم الباحثني، ومن خالل اخلربة العلمية 
والعملية للباحثني، ومعاي�ستهم للواقع الرتبوي يف املدار�ص احلكومية يف فل�سطني، الحظًا 
اأن كثرياً من املديرين لي�ص لديهم اإدراك اأو وعي مبفهوم اإدراة املعرفة وجماالتها واأهميتها 
كونها جديدة على املوؤ�س�سات الرتبوية، واأن بع�ص ممار�سات املديرون ال تن�سب باالجتاه 
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ال�سحيح، اإذ غالبًا ما يقوم املديرين بت�سيري اأمور مدار�سهم �سرّياً روتينيًا رتيبًا دون تاأمل 
واإعمال الفكر بتلك املمار�سات، معتمدين على حد�سهم اأو حوا�سهم يف حل امل�سكالت التي 

تواجههم. 
ولتطور  العلم  لتطور  حمركًا  وكونها  املعرفة  عملية  اأ�سا�ص  باعتبارها  واملمار�سة 
االنتاج الروحي كله، فاإنها ت�سكل بهذا املعنى القاعدة التجريبية الطبيعية، وحقل التجارب 
الختيار وتغيري كثري من املعارف املح�سلة يف اإطار الن�ساط الروحي املتخ�س�ص. ومبقدار 
ما ت�سكل املمار�سة نقطة االنطالق، واإدارة احلفز للمعرفة الب�رشية عامة واملعرفة النظرية 
خا�سة، ينظر اإليها على اأنها اأ�سا�ص املعرفة، وت�سكل املمار�سة يف نهاية املطاف، املعيار 
ال�سامل احلا�سم ليقينية املعارف املح�سلة. وهي بهذا املعنى، حمك اختيار كل معرفة حقة 
الرئي�ص  ال�سوؤال  االإجابة عن  التي تتحدد م�سكلتها يف  الدرا�سة  . ومن هنا جاءت  )يقينية( 

االآتي: 
ما درجة ممار�صة اإدارة املعرفة عند مديري ومديرات املدار�س احلكومية 

يف مديرية جنني؟ 
أسئلة الدراسة: 

تكمن م�سكلة الدرا�سة يف االجابة عن اال�سئلة االآتية: 
يف  ومديراتها  احلكومية  املدار�ص  مديري  لدى  املعرفة  اإدارة  ممار�سة  درجة  ما  ● 

مديرية جنني؟ 
مديري  لدى  املعرفة  اإدارة  ممار�سة  درجة  يف  اإح�سائيًا  دالة  فروق  يوجد  هل  ● 

املدار�ص احلكومية ومديراتها يف جنني تعزى ملتغريات الدرا�سة: )اجلن�ص، املوؤهل 
العلمي، �سنوات اخلربة يف االإدارة املدر�سية( ؟ 

أهداف الدراسة: 

ت�سعى هذه الدرا�سة اإىل حتقيق االأهداف االآتية: 
التعرف اإىل درجة ممار�سة اإدارة املعرفة لدى مديري املدار�ص احلكومية ومديراتها  ♦ 

يف مديرية جنني. 
التعرف اإىل وجود فروق دالة اإح�سائيًا تعزى ملتغريات الدرا�سة )اجلن�ص، املوؤهل  ♦ 
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املدار�ص  مديري  لدى  املعرفة  ادارة  ممار�سة  درجة  يف  اخلربة(  �سنوات  العلمي، 
احلكومية ومديراتها يف مديرية جنني. 

حدود الدراسة: 
املحدد املكاين: تقت�رش هذه الدرا�سة على املدار�ص احلكومية يف مديرية جنني.  ♦ 

اأجريت هذه الدرا�سة يف نهاية الف�سل الدرا�سي الثاين من العام  املحدد الزماين:  ♦ 
الدرا�سي )2009- 2010م( . 

الدرا�سة على مديري و مديرات املدار�ص احلكومية  الب�رشي: تقت�رش هذه  املحدد  ♦ 
يف مديرية جنني. 

مصطلحات الدراسة: 
هي مزيج من املفاهيم واالأفكار والقواعد واالإجراءات التي تهدي االفعال  املعرفة:  ◄
واالأحكام  واحلقائق  بالتجربة  ممتزجة  معلومات  عن  عبارة  املعرفة  اأن  اأي  والقرارات. 
او�ساع  بخلق  املنظمات  و  لالفراد  ي�سمح  فريد  كرتكيب  بع�سها  مع  تعمل  التي  ذوالقيم 

جديدة )يا�سني، 2000( 
ادارة املعرفة: ◄ كل عملية اأو ممار�سة من �ساأنها خلق اأو اكت�ساب اأو حت�سيل اأو تبادل 
اأينما كانت من اأجل دعم التعليم واالأداء يف املنظمات )عبد الوهاب،  اأو ا�ستخدام املعرفة 

 . )2007
بادارة  تتعلق  يومية  اأعمال  من  املدير  به  يقوم  ما  مقدار  هي  املمار�صة:  ◄ درجة 

املعرفة ُيعربَّ عنها كميًا، وهي جملة اال�سكال املختلفة من الن�ساط احل�سي لالن�سان. 
ليكون م�سوؤواًل عن  املدر�سة  ر�سميًا يف  ال�سخ�ص املعني  ذلك  هو  املدر�صة:  ◄ مدير 
جميع جوانب العمل االدارية والفنية واالجتماعية داخل املدر�سة، وهو امل�سوؤول االأول عن 
العليا  الرتبوية  االإدارات  مع  بالت�سيق  املدر�سة  اأهداف  لتحقيق  املنا�سبة  االإجراءات  اتخاذ 

)ا�سماعيل، 1999( . 
مديرو  عليها  ح�سل  التي  العلمية  الدرجة  الباحثان  به  ويق�سد  العلمي:  ◄ املوؤهل 
عليا  درا�سات  اأم  عاليًا  دبلومًا  اأم  بكالوريو�ص  اأم  دبلومًا  كانت  �سواء  احلكومية  املدار�ص 

)ماج�ستري فاأعلى( . 
املديرة  اأو  املدير  فيها  �سغل  التي  ال�سنوات  الباحث  بها  ويق�سد  اخلربة: ◄  �صنوات 

وظيفة مدير مدر�سة. 
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منهج الدراسة و اجراءاتها: 
التَّحليلي، وهو منهج قائم على  الدرا�سة املنهج الو�سفي  الباحثان يف هذه  ا�ستخدم 
وت�سنيفها  والبيانات،  احلقائق  جمع  على  تعتمد  التِّي  ة  البحثيَّ االإجراءات  من  جمموعة 
اأو  نتائج  اإىل  والو�سول  داللتها،  ال�ستخال�ص  ودقيقًا  كافيًا  حتلياًل  وحتليلها  ومعاجلتها 
هذه  مثل  الإجراء  االأن�سب  هو  املنهج  هذا  الأنَّ  وذلك  الدِّرا�سة،  حمل  اهرة  الظَّ عن  تعميمات 

الدِّرا�سة. 
جمتمع الدِّراسة وعينتها: 

مديرية  يف  ومديراتها  احلكومية  املدار�ص  مديري  جميع  من  الدرا�سة  جمتمع  تكّون 
تربية جنني للف�سل الدرا�سي الثاين )2010/2009( والبالغ عددهم )127( مديراً ومديرة 
الدرا�سة، فقد بلغ حجمها )90( مدير ومديرة،  اأما عينة  و )62( مديرة،  منهم )65( مديراً 
وهذا ي�سكل ما ن�سبته )71%( من حجم جمتمع الدرا�سة وهذه ن�سبة مرتفعة، وبالتايل فاإن 
الطبقية،  الع�سوائية  بالطريقة  العينة  واختريت  جيداً،  متثياًل  الدرا�سة  جمتمع  متّثل  العينة 
وكان فيها )46( مديراً و )44( مديرة، واجلدول االآتي يو�سح توزيع عينة الدرا�سة بح�سب 

متغرياتها امل�ستقلة. 
الجدول )1( 

توزيع عينة الدراسة بحسب المتغيرات الدراسة

الن�صبة املئوية%العدداملتغريات امل�صتقلة

4651.1ذكراجلن�ص
4448.9اأنثى

املوؤهل العلمي
1718.9دبلوم

5662.2بكالوريو�ص
1718.9اأعلى من بكالوريو�ص

�سنوات اخلدمة يف االإدارة املدر�سية
2325.6اأقل من 5 �سنوات

52628.9- 10 �سنوات
4145.6اأكرث من 10 �سنوات

90100املجموع

أداة الدراسة: 
اإدارة  بوي املتعلِّق مبو�سوع  الرتَّ الع على االأدب  الدِّرا�سة بعد االطِّ اأداة  الباحثان  اأعدَّ 
ة مبو�سوع الدِّرا�سة. وتكّونت  ابقة اخلا�سَّ املعرفة يف املوؤ�س�سات واملنظمات، والدِّرا�سات ال�سَّ
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ليَّة من )68( فقرة كانت جميعها ذات �سياغة اإيجابية، وا�ستهدفت  اأداة الدِّرا�سة ب�سورة اأوَّ
هذه الفقرات قيا�ص درجة اإدارة املعرفة من وجهة نظر مديري ومديرات املدار�ص احلكومية 

يف مديرية جنني.  

صدق األداة: 

دق املنطقي، وذلك بعر�ص  دق املحكِّمني، وهو ما ُيعرف بال�سِّ الباحثان �سِ ا�ستخدم 
الوطنيَّة،  النَّجاح  املقيا�ص على جمموعة من املحكمني من ذوى االخت�سا�ص يف جامعة 
والقد�ص املفتوحة ووزارة الرتبية والتعليم العايل )انظر ملحق )2(( ، وذلك بهدف التاأكد من 
منا�سبة املقيا�ص ملا اأُعدَّ من اأجله، و�سالمة �سياغة الفقرات، وانتماء كل فقرة للمجال الذي 
و�سعت فيه، ، وُحذفت )7( فقرات لعدم �سالحيَّتها بح�سب اآراء املحكِّمني، وا�ستقّر املقيا�ص 
اأن  اإىل  اإيجابية )انظر ملحق رقم )1(( ، وهذا ُي�سري  على )61( فقرة جميعها كانت فقرات 

املقيا�ص يتمتَّع ب�سدق منطقي مقبول. 

ثبات األداة: 
 : )Cronbachʼs Alpha( صاق الدَّاخلي� طريقة الإتِّ

جداً،  مرتفع  ثبات  معامل  وهذا   ،  )0.95( ككل  لالأداة  األفا«  »ُكرونباخ  معامل  بلغ 
 ،)0.87( التخطيط  جمال  وهو  ل،  االأوَّ املجال  على  األفا«  »كرونباخ  معامل  بلغ  حني  يف 
وعلى املجال الثَّاين، وهو جمال التنظيم )0.78( ، وعلى املجال الثَّالث، وهو جمال التنفيذ 
ابع، وهو جمال التقومي فقد بلغ )0.91( ، وهذه معامالث  واملتابعة )0.84( ، اأما املجال الرَّ
ثبات مرتفعة ومنا�سبة، واجلدول االآتي يو�سح قيم معامالت الثبات لالأداة ككل وجماالتها 

با�ستخدام معادلة كرونباخ األفا. 
الجدول )2( 

معامات الثبات لألداة ككل ومجاالتها باستخدام معادلة كرونباخ ألفا

معامالت الثباتاملجالت

0.87جمال التخطيط 
0.78جمال التنظيم 

0.84جمال التنفيذ واملتابعة
0.91جمال التقومي

0.95االأداة ككل
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املعاجلات اإلحصائية: 
لالإجابة على ت�ساوؤالت الدِّرا�سة، ا�ستخدم الباحثان برنامج الرُّزمة االإح�سائيَّة للعلوم 

ة الآتية:  ة )SPSS( وا�صتخدم املعاجلات الإح�صائيَّ االجتماعيَّ
واالإنحرافات  والو�سيطات،  احل�سابيَّة،  طات  وامُلتو�سِّ ة،  املئويَّ والنِّ�سب  التِّكرارات  ♦ 

ة.  املعياريَّ
 . �سدق االختبار با�ستخدام معامالت ارتباط »�سبريمان« ♦

 ♦ )Cronbachʼs Alpha( األفا«  »كرونباخ  معادلتي  با�ستخدام  االختبار  ثبات 
 . )Spearman- Brown( »و»�سبريمان براون

اختبال حتليل التباين املتعدد.  ♦ 

 ♦ Independent sample t-( م�ستقلَّتني  لعيِّنتني  طني  متو�سِّ املقارنة بني  اختبار 
 . )test

 . ♦ )One way ANOVA( اختبار حتليل التَّباين االأحادي

ات الدِّراسة:  متغريِّ
ات امل�ستقلَّة:  املتغريِّ 1 .

أ. اجلن�ص وله م�ستويان هما: )ذكر، واأنثى( . 

من  واأكرث  وبكالوريو�ص،  )دبلوم،  هي:  م�ستويات   )  .	3( وله  العلمي  واملوؤهل 
بكالوريو�ص( . 

�سنوات اخلدمة يف االإدارة املدر�سية وله )3( م�ستويات هي: )اأقل من 5ت.  �سنوات، 
و5- 10 �سنوات، واأكرث من 10 �سنوات(. 

ات التَّابعة: وتتمثل يف الدَّرجة الكليَّة ال�ستجابات اأفراد العيِّنة على االأداة،  املتغريِّ 2 .
وا�ستجاباتهم كذلك على جماالت االأداة. 

نتائج الدراسة: 
اأواًل: النتائج املتعلقة بال�سوؤال االأول والذي ين�ص:  ◄ 

ما درجة ممار�صة اإدارة املعرفة لدى مديري ومديرات املدار�س احلكومية 
وؤال، ا�ستخرجت  يف مديرية تربية جنني من وجهة نظرهم؟ ولالإجابة عن هذا ال�سُّ
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ة لفقرات االأداة، ومن ثم ُرتبت  ة، والنِّ�سب املئويَّ طات احل�سابيَّة، واالنحرافات املعياريَّ املتو�سِّ
الوارد يف عالونة وغنيم  االآتي  التقدير  الباحثان  ط احل�سابي. واعتمد  املتو�سِّ تنازليًا وفق 
طة واملنخف�سة، واجلدول االآتي يبنيِّ  )2005( ، للف�سل ما بني الدَّرجات املرتفعة واملتو�سِّ

هذه النَّتائج. 
 % - 59.9  –  %40 منخف�سة،   %39.9  –  %20 من  جداً،  منخف�سة   %20 من  اأقّل 

طة، من 60% - 79.9% مرتفعة، من 80% - 100% مرتفعة جداً. متو�سِّ
الجدول )3( 

طات الحسابيَّة واالنحرافات المعياريَّة والنِّسب المئويَّللة والتَّقديرات  المتوسِّ
لفقرات األداة ومجاالتها والدَّرجة الكليَّة مرتَّبة تنازليًا

رقمها يف الفقراتالرقم
الأداة

املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املعياري

الن�صب 
التقديراملئوية

اعلم املعلمني عن مواعيد امل�سابقات العلمية والثقافية من 1
مرتفعة 144.770.4595.33بداية العام الدرا�سي. 

جداً

اعلم الطالب عن مواعيد امل�سابقات العلمية والثقافية من 2
مرتفعة 154.580.5891.56بداية العام الدرا�سي. 

جداً

اعلم املعلمني عن التغريات والتعديالت التي اأدخلتها الوزارة 3
مرتفعة 54.550.5291.01على املعرفة. 

جداً

اأ�سجع املعلمني على تبادل املعرفة واملعلومات واخلربات 4
مرتفعة 334.540.5090.89العلمية فيما بينهم. 

جداً

اأراعي عند و�سع اجلدول الدرا�سي ما يتوفر يف املدر�سة من 5
مرتفعة 324.540.5490.89كفاءات وقدرات معرفية وتخ�س�سات علمية. 

جداً

اأ�سع خطة عامة عن برامج االأن�سطة املدر�سية بالتعاون مع 6
مرتفعة 114.480.5289.66املعلمني. 

جداً

اعقد اجتماعات زمرية وجماعية للمعلمني لتحقيق نوع من 7
مرتفعة 294.480.5289.56التكامل املعريف. 

جداً

اأراعي اختيار املعلمني املبدعني يف الن�ساط املعريف 8
مرتفعة 464.440.5488.89والعلمي والثقايف. 

جداً

9
اأوجه املعلمني الذين يحتاجون اإىل م�ساعدة نحو الطرق 

ال�سحيحة لتنفيذ خطط وبرامج املعرفة واالأن�سطة املرافقة 
لها. 

مرتفعة 434.400.5188.00
جداً

اعلم املعلمني عن كل نوع من اأنواع املعرفة واملعلومات 10
مرتفعة 124.390.5587.78املتوافرة من بداية العام الدرا�سي. 

جداً
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اأعلم املعلمني باالإنتاج املعريف التي تقوم به الوزارة 11
مرتفعة 134.380.6887.56)ن�رشات، كتب، اأبحاث، .... الخ( 

جداً

اأحث املعلمني على تنفيذ اخلطط املعرفية والعلمية وبرنامج 12
مرتفعة 354.340.5086.89الن�ساط املعريف التي و�سعت بداية العام. 

جداً

اأوؤمن باأن املعرفة هي املعلومات واالأفكار واخلربات 13
مرتفعة 84.330.6786.67واملهارات التي متتلكها املدر�سة. 

جداً

مرتفعة 74.320.6086.44اأوؤمن باأن راأ�ص املال الفكري هو امليزة التناف�سية للمدر�سة. 14
جداً

اأناق�ص مع املعلمني امل�سكالت التي تواجههم عند تنفيذ 15
مرتفعة 444.310.5186.22خطط املعرفة وبرامج االأن�سطة املرافقة لها. 

جداً

اأ�سع مع املعلمني حلوال لعالج امل�سكالت التي تواجههم 16
مرتفعة 454.310.5586.22اأثناء تنفيذ خطط املعرفة.  

جداً

اأتعرف اإىل درجة م�ساهمة املعلمني يف اإي�سال املعلومات 17
مرتفعة 484.300.4886.00ونقل املعرفة اإىل الطالب. 

جداً

اأطلع على �سجل كل جماعة من جماعات اللجان املعرفية 18
مرتفعة 364.300.5386.00والعلمية والثقافية. 

جداً

مرتفعة 24.300.4985.98اأعمل على اإي�سال االأهداف اإىل املعلمني وتوقعهم لها. 19
جداً

اأتاأكد من حتقيق اأهداف املعرفة ح�سب ما مت و�سعه يف 20
مرتفعة 514.290.5285.78اخلطة املدر�سية. 

جداً

اأر�سد جوائز ت�سجيعية للمجموعات الطالبية التي تتفوق 21
مرتفعة 374.290.7885.78علميا وثقافيا ومعرفيا. 

جداً

اأعمل على توفري ثقافة يف املدر�سة تدعم التعلم وامل�ساركة 22
مرتفعة 44.280.5585.68يف املعلومات واالأفكار. 

جداً

اأحر�ص على اأن تاأخذ خطط وبرامج املعرفة املتفق عليها 23
مرتفعة 424.280.5485.56بداية العام الدرا�سي طريقها اإىل التنفيذ. 

جداً

اأتعرف اإىل درجة م�ساركة املعلمني يف برنامج الن�ساط 24
مرتفعة 494.270.5185.33املعريف والعلمي. 

جداً

اأحر�ص على اأن تكون الربامج واخلطط متنوعة )اأن�سطة تعلم، 25
مرتفعة 204.260.5585.11تطوير املهنة، حتديد الكفاءات... اإلخ( . 

جداً

اأخ�س�ص بع�ص االجتماعات املدر�سية مع املعلمني ملناق�سة 26
مرتفعة 564.260.5785.11االجناز الفعلي الأهداف املعرفة. 

جداً
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مرتفعة 14.250.5384.94اأ�سع اأهدافا للمعرفة املتوفرة يف املدر�سة. 27
جداً

احر�ص على اختيار م�رشفني )من املعلمني( على كل نوع 28
مرتفعة 304.240.6284.89من اأنواع املعرفة واملعلومات واالأن�سطة املرافقة. 

جداً

اأوائم بني خطط وبرامج املعرفة واالإمكانيات املادية 29
مرتفعة 174.240.5384.89املتوافرة يف املدر�سة. 

جداً

مرتفعة 254.230.5484.67اخزن املعرفة واملعلومات يف اأماكن منا�سبة. 30
جداً

اأتابع طرق تنفيذ املعلمني خلطط املعرفة وبرامج االأن�سطة 31
مرتفعة 404.230.5284.67املرافقة لها. 

جداً

اأناق�ص مع املعلمني ما نفذ وما مل ينفذ من خطط املعرفة 32
مرتفعة 394.210.5584.22وبراجمها العلمية والتعليمية. 

جداً

اأقوم باإعادة ترتيب البيئة املادية من اأجل ت�سهيل امل�ساركة 33
مرتفعة 614.200.5584.04يف املعرفة. 

جداً

اأوفر االأدوات )الو�سائل واخلامات( التي يحتاجها كل نوع 34
مرتفعة 264.200.5484.00من اأنواع املعرفة والن�ساط العلمي والثقايف. 

جداً

اأوزع امليزانية املتعلقة باملعلومات واملعارف واملواد 35
مرتفعة 314.190.7383.78الدرا�سية واالأن�سطة املرافقة لها. 

جداً

مرتفعة 554.170.5583.33اأحر�ص على اإدامة املعرفة يف املجتمع املدر�سي. 36
جداً

اأتاأكد من اأن توزيع املعرفة على املعلمني والطالب يتنا�سب 37
مرتفعة 534.170.5283.33مع قدراتهم وحاجاتهم. 

جداً

مرتفعة 274.160.5283.11ا�ستثمر الزمن ب�سكل يتنا�سب مع حجم املعرفة املوجودة. 38
جداً

اأحاول التاأكد من �سهولة الو�سول اإىل م�سادر املعرفة 39
مرتفعة 524.160.5683.11املختلفة. 

جداً

مرتفعة 594.120.5082.47اأتعرف اإىل درجة اإ�سهام جميع املعلمني يف معني املعرفة. 40
جداً

اأوزع الطالب على اأنواع االأن�سطة املعرفية ح�سب ميولهم 41
مرتفعة 284.120.5882.44ورغباتهم. 

جداً

اعلم املعلمني عن اأماكن خزن وحفظ املعرفة واملعلومات 42
مرتفعة 164.120.7082.44من بداية العام الدرا�سي. 

جداً
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مرتفعة 214.090.8381.80اوجد نظام للحوافز ملكافئة املبدعني. 43
جداً

اأتعرف اإىل درجة مرونة نظام العمل وتطوره باال�ستناد اإىل 44
مرتفعة 584.080.5981.57املعرفة املتوافرة يف املدر�سة. 

جداً

اأتعرف اإىل درجة م�ساهمة االأن�سطة املعرفية املنهجية 45
مرتفعة 474.080.5781.56والالمنهجية يف حت�سني م�ستوى الطالب يف املواد الدرا�سية. 

جداً

مرتفعة 34.070.6081.35اأ�سرتك مع املعلمني بو�سع اأهداف املعرفة. 46
جداً

اأتابع عملية تخزين املعرفة وحفظها يف االأماكن املخ�س�سة 47
مرتفعة 414.070.6081.33لها ح�سب ما مت حتديده يف اخلطة. 

جداً

اأقوم بعملية القيا�ص ب�سكل متنا�سب لقيمة راأ�ص املال 48
مرتفعة 574.060.5581.11املعريف. 

جداً

اأتعرف اإىل درجة خطط وبرامج االأن�سطة املنهجية 49
مرتفعة 504.060.6181.11والالمنهجية يف توليد املعرفة عند الطالب. 

جداً

اأقوم بزيارات الأماكن ممار�سة كل نوع من اأنواع الن�ساط 50
مرتفعة 384.040.8380.89املعريف )تعليم، م�سابقات، معار�ص، مكتبة....... الخ( 

جداً

مرتفعة 94.030.5780.67احدد الفجوة بني املعرفة الكائنة وما يجب اأن يكون51
جداً

اأتاأكد من درجة قدرة املعلمني يف ا�سرتجاع املعرفة ب�سهولة 52
مرتفعة 544.010.5580.22وي�رش. 

جداً

اأتعرف اإىل درجة ما يتاح من الوقت وم�سادر الدعم لالأفراد 53
مرتفعة603.980.5479.55لتوليد املعرفة اجلديدة. 

ا�ستخدم الو�سائل امل�سموعة واملقروءة يف تو�سيح اأهداف 54
مرتفعة183.970.6679.33املعرفة واالأن�سطة املرافقة لها. 

اأترجم اال�سرتاتيجيات املتعلقة باملعرفة اإىل نتاجات قابلة 55
مرتفعة63.940.6278.89للقيا�ص. 

مرتفعة243.870.6177.30اإيجاد اآلية لدعم التطوير من اأجل تطوير التعلم يف امل�ستقبل. 56

اعلم الطالب باأنواع املعرفة املتوافرة يف املدر�سة يف بداية 57
مرتفعة103.830.7476.67العام الدرا�سي الختيار ما يتنا�سب مع ميولهم وقدراتهم. 

اعلم اأولياء اأمور الطلبة عن برنامج االأن�سطة املدر�سية 58
مرتفعة223.780.9575.56املعرفية. 

مرتفعة343.710.7774.16اعقد دورات تعليمية للمعلمني تلبي احتياجاتهم املهنية. 59
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اأ�سارك الطالب يف التخطيط لالأن�سطة املعرفية والعلمية 60
مرتفعة193.660.8073.11والثقافية. 

اأوفر و�سائل ات�سال فعالة جلمع املعلومات )الربيد 61
مرتفعة233.180.9563.56االإلكرتوين، الن�رشات، و�سبكة االإنرتنت..... الخ( . 

يت�سح من اجلدول )3( اأن الفقرة )14( احتلت املرتبة االأوىل، مبتو�سط ح�سابي )4.77(، 
وانحراف معياري )0.45( ، ون�سبة مئوية )95.33( وبتقدير مرتفع جداً، وهي الفقرة التي 
تتعلق باإعالم املعلمني عن مواعيد امل�سابقات العلمية، وهذا يدل على مدى اهتمام مديري 
املدار�ص بامل�سابقات العلمية التي تنظمها الوزارة، وي�سري اإىل التزام املديرين بالتعليمات 

الوزارية التي حتث على �رشورة امل�ساركة يف هذه املناف�سات. 
وهذا ين�سحب على الفقرة )15( التي احتلت املرتبة الثانية مبتو�سط ح�سابي )4.58( ، 
وانحراف معياري )0.58( ون�سبة مئوية )91.56( بدرجة مرتفعة جداً، وهي الفقرة املتعلقة 
مبتو�سط  الثالثة  املرتبة   )5( الفقرة  واحتلت  العلمية،  امل�سابقات  مبواعيد  الطالب  باإعالم 
جداً،  مرتفع  بتقدير   )91.01( مئوية  ون�سبة  معياري 00.52(  وانحراف   )4.55( ح�سابي 
الوزارة  اأدخلتها  التي  والتعديالت  التغريات  املعلمني عن  باإعالم  تتعلق  التي  الفقرة  وهي 
والتطورات  امل�ستجدات  متابعة  على  املدار�ص  مديري  قدرة  اإىل  ي�سري  وهذا  املعرفة،  على 
باأ�ص  ال  عدد  التحاق  ذلك  يف  ال�سبب  يكون  وقد  والعلمي  الوزاري  ال�سعيدين  على  العلمية 
به من مديري املدار�ص يف برنامج املاج�ستري يف اجلامعات، واإىل نوعية املديرين الذين 
ُيختاروا مللء الوظائف االإدارية يف املدار�ص، والقائم على التناف�ص احلر، وتنظم م�سابقات 
لتلك الوظائف ال�ساغرة. وجاءت الفقرة )33( يف املرتبة الرابعة مبتو�سط ح�سابي )4.54( 
وانحراف معياري )0.50( ون�سبة مئوية )90.89( وهي تتعلق بت�سجيع املعلمني على تبادل 
املعرفة واملعلومات واخلربات بينهم. ويعود ال�سبب يف ذلك اإىل اأن املديرين يدركون اأهمية 
االأدوار  يف  والتكامل  املعريف  للتعامل  و�سواًل  واخلرباتي  واملعلوماتي  املعريف  التبادل 
الوحيد  املرجع  يعد  للمعلومات، ومل  يعد خمزنًا  املعلم مل  اإن  اإذ  املعلمون،  بها  يقوم  التي 
للمعرفة والعلم يف املدر�سة، واملجتمع- كما كان يف ال�سابق- ، وجاءت الفقرة رقم )32( 
مئوية  ون�سبة   )0.54( معياري  وانحراف   )4.54( ح�سابي  مبتو�سط  اخلام�سة،  املرتبة  يف 
عند  املدر�سة  مدير  مراعاة  مبدى  الفقرة  هذه  وتتعلق  جداً،  مرتفعة  درجة  وهي   )90.89(
و�سع اجلدول الدرا�سي، ما يتوافر يف املدر�سة من كفاءات وقدرات علمية. وقد يكون ال�سبب 
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يف ذلك، التو�سع يف املنهاج واملباحث كمًا ونوعًاً، وحاجة هذه املباحث اإىل قدرات خا�سة 
وكفاءات ب�رشية متخ�س�سة، نتيجة للرتاكم املعريف والعلمي، الذي بنيت عليه تلك املناهج 
الدرا�سية، اإذ تاأتي كل مرحلة تعليمية، مبنهاجها واأ�س�سها مكملة للمرحلة التي تليها، االأمر 
واالإدارك املعريف، وزاد من قناعة  والتعلم  الفهم  الطلبة يف  له عبء كبري على  الذي كان 
واإدراك االإدارات املدر�سية باأهمية توافر الكفاءات الب�رشية ذات التخ�س�ص العلمي، وبالتايل 

توزيع املباحث على املعلمني ح�سب التخ�س�ص. 
وانحراف  والع�رشين مبتو�سط ح�سابي )4.42(  الثامنة  املرتبة  الفقرة )30(  واحتلت 
معياري )0.60( ون�سبة مئوية )84.89( بدرجة مرتفعة جداً، وهذه الفقرة تتعلق »مبدى 
حر�ص املدير على اختيار م�رشفني على كل نوع من اأنواع املعرفة واملعلومات واالأن�سطة 
املرافقة«، وهذا يدل على تطور العمل الفني واالإداري عند املديرين، حتى اأ�سبحوا مينحون 
بع�ص ال�سالحيات الفنية يف العمل، الأن مدير املدر�سة ال ي�ستطيع متابعة كل �سغرية وكبرية 
يف مدر�سته، اإذ مل يعد املدير يعطي التعليمات، ويقوم باملتابعة لالأداء بنف�سه، فاملدار�ص 
تو�سعت وازداد عدد الطالب وال�سعب، وبالتايل ازداد عدد املعلمني يف املدار�ص. وجاءت الفقرة 
)17( يف املرتبة التا�سعة والع�رشين، مبتو�سط ح�سابي )4.24( وانحراف معياري )0.53( 
ون�سبة مئوية )84.89( وهي درجة مرتفعة جداً، وهذه الفقرة تتعلق »مبدى املواءمة بني 
اأن  ال�سبب يف ذلك  املدر�سة«، وقد يكون  املتوافرة يف  واالإمكانات  املعرفة  خطط وبرامج 
مديري املدار�ص مقتنعون متامًا، ان اخلطط والربامج املعرفية تبقى حرباً على ورق، اذا مل 
يتوافر يف املدر�سة االإمكانات املادية والت�سهيالت، التي ت�ساعد يف تنفيذ تلك اخلطط والربامج 
وحتويلها اإىل واقع حقيقي، من هنا نالحظ اأن معظم املديرين ي�سعون خططهم وبراجمهم 
الثالثني  املرتبة   )25( الفقرة  واحتلت  مدار�سهم.  يف  املتوافرة  املادية  االإمكانات  ح�سب 
مبتو�سط ح�سابي )4.23( وانحراف معياري )0.54( ون�سبة مئوية )84.67( ، وهي الفقرة 
تتعلق »مبدى قدرة املدير على تخزين املعرفة واملعلومات يف اأماكن منا�سبة«، وهذا ي�سري 
اأماكن خا�سة مثل:   اإىل تخزين يف  اأن املعرفة كبرية ومهمة وبحاجة  اأمور عدة منها  اإىل 
)املكتبة، احلوا�سيب، وخزائن امللفات( ، واأن هذه االأماكن يجب املحافظة عليها، و�سيانتها 
وتطويرها، من هنا اأ�سبح من ال�رشوري تعيني اأ�سخا�ص ليقوموا باالعتناء يف هذه االأماكن 
)اأمني املكتبة، معلم احلا�سوب...( وهم يقومون بذلك مقابل التخفي�ص يف ن�سابهم  مثل:  
 )40( الفقرة  واحتلت  �ست ح�س�ص.  يعادل  ما  اأي  الن�ساب؛  )25%( من  مقداره  التدري�سي، 
 ،  )0.52( معياري  وانحراف   ،  )4.23( قدره  ح�سابي  مبتو�سط  والثالثني  الواحدة  املرتبة 
ون�سبة مئوية )84.67( ، وهي درجة مرتفعة جدا، وهي تتعلق »بدرجة متابعة املدير لطرق 
تنفيذ املعلمني خلطط املعرفة وبرامج االأن�سطة املرافقة لها«، وهذا يدل على اأن املديرين 
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جداً  كبري  ب�سكل  والتنفيذ(  واملتابعة  التنظيم،  )التخطيط،  االإدارية  العمليات  ميار�سون 
ويهتمون مبتابعة خطط غريهم. اإذ اإن املتابعة لالأداء، وللخطط ت�سجع املعلمني على تنفيذ 
اإذ باملتابعة  خطط املعرفة والربامج واالأن�سطة املرافقة، وبدون املتابعة ال يكتمل العمل، 
ُتنجز التغذية العك�سية املنا�سبة وُتقدَّم، فهو مرحلة ت�سبق التقومي، ويعمل على جتنب املدير 
الثانية  الفقرة )39( باملرتبة  اإ�سدار االأحكام جزافًا، بدون تفكري واطالع م�سبق، وجاءت 
 )84.22( مئوية  ون�سبة   )0.55( معياري  وانحراف   )4.21( ح�سابي  مبتو�سط  والثالثني، 
»مبناق�سة املدير للمعلمني حول ما نفذ، وما  بتقدير مرتفع جداً. وهي الفقرة التي تتعلق 
مل ينفذ من خطط املعرفة وبراجمها العلمية«، ويعتقد الباحثان اأن ال�سبب قد يعود يف ذلك 
اإىل اأن املديرين اأ�سبحوا اأكرث انفتاحًا وحواراً مع معلميهم، بعك�ص ما كان �سابقًا، اإذ توؤمن 
االإدارات املدر�سية اأن ا�ستخدام االأ�ساليب الدميقراطية واحلوارية مع العاملني، وبخا�سة يف 
املوؤ�س�سات الرتبوية، هو مبثابة �سمام االأمان للعمل املنظمي الرتبوي مما يعزز االنتماء 

للموؤ�س�سة، ويقوي العالقات مع العاملني. 
 )3.83( ح�سابي  مبتو�سط  واخلم�سني،  ال�سابعة  املرتبة  يف   )10( الفقرة  وجاءت 
وانحراف معياري )0.74( ون�سبة مئوية )76.67( بدرجة مرتفعة، وتتعلق الفقرة »باإعالم 
ال�سبب  يكون  وقد  ينا�سبهم«،  ما  الختيار  الدرا�سي  العام  بداية  املعرفة  باأنواع  الطالب 
الدرا�سية  املراحل  ومراعاة  الطلبة،  بني  الفردية  للفروق  املدار�ص  مديري  مراعاة  ذلك  يف 
املتدين  التح�سيل  وذوي  املتفوقني،  الطلبة  من  اخلا�سة  واحلاالت  الواحدة،  املدر�سة  يف 
واالإعاقات ال�سمعية والب�رشية، وجاءت الفقرة )22( يف املرتبة الثامنة واخلم�سني، مبتو�سط 
ح�سابي )3.78( وانحراف معياري )0.95( ون�سبة مئوية )75.56( وهي درجة مرتفعة، 
وتتعلق هذه الفقرة »باإعالم املديرين اأولياء االمور للطلبة عن برنامج االأن�سطة املدر�سية 
االأمور،  ت�سكيل جمال�ص الأولياء  اإىل  ال�سبب يف ذلك يعود  اأن  الباحثان  املعرفية«، ويعتقد 
واإىل عملية التوا�سل التي تتم بني تلك املجال�ص وبني االإدارات املدر�سية والذي اأ�س�ص حلالة 
اأن ما ُحقق على  الباحثان  املدار�ص، ولكن يعتقد  االأمور ومديري  اأولياء  التعاون بني  من 

�سعيد عالقة املدر�سة باأولياء االأمور يبقى دون االآمال والطموحات امل�ستقبلية. 
مبتو�سطات  اال�ستبانة،  لفقرات  االأخري  الرتتيب  يف   )23  ،19  ،34( الفقرات  وجاءت 
 )0.95  -0.77( بني  تراوح  معياري  وانحراف   )3.18  -3.71( بني  تراوحت  ح�سابية 
تتعلق  الفقرات  وهذه  مرتفعة،  تقديرات  وهي   )63.56  -74.16( بني  تقع  مئوية  ون�سبة 
التنظيم  عن�رشي  اأن  على  يدل  وهذا  الطلبة«  وم�ساركة  للمعلمني،  تعليمية  دورات  »بعقد 
والتخطيط يف العمل االإداري متوفران لدي مديري املدار�ص واأن املديرين مهتمون بالتبادل 
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املعريف من خالل عقد الدورات التعليمية للمعلمني، واأنهم ي�ساركون الطلبة يف التخطيط، 
وت�سري النتائج اأي�سًا اإىل قدرة مديري املدار�ص على توفري و�سائل ات�سال فعالة، واأن بع�ص 
املدار�ص مرتبطة ب�سبكة االنرتنت اأو ت�سعى اإىل ذلك، ما ينعك�ص على الطلبة ويح�سن جودة 

التعليم. 
اأن اجتاهات  اأكدت على  الدرا�سة مع درا�سة عثمان )2009( التي    تتفق نتائج هذه 
مديري املدار�ص نحو تطبيق اإدارة املعرفة جاءت مرتفعة يف جمال التخطيط، ويف الدرجة 
الكلية ويف جميع املجاالت، ودرا�سة عي�سان والعاين )2008( التي اأظهرت اأن املتو�سطات 

احل�سابية مل�ستوى اإدارة املعرفة جاءت بدرجة موافقة عالية. 
وتتفق هذه النتائج مع درا�سة اخلليلي )2006( التي اأظهرت اأن درجة ممار�سة ن�ساطات 
اإدارة املعرفة كانت بدرجة عالية، وتتعار�ص معها يف جمال ن�ساط تخزين املعرفة، ون�رش 

املعرفة، وفلرتة املعرفة. والتي تظهر اأن درجة ممار�ستها كانت متو�سطة. 
الدرا�سة  جمتمع  اأفراد  اإدراك  اإىل  اأ�سارت  التي   )2007( طاك�سندي  درا�سة  مع  وتتفق 
اإذ  الفروق،  دالالت  جانب  يف  معها  وتتعار�ص  والتعليم  الرتبية  اإدارة  يف  توظيفها  اأهمية 
اأظهرت نتائج درا�سة طاك�سندي )2007( وجود فروق ذات داللة اإح�سائية بني متو�سطات 
امل�رشفة  ل�سالح  وكانت  احلايل،  العمل  ملتغري  تعزى  الدرا�سة،  جمتمع  افراد  اإ�ستجابات 

االدارية. 
وتتفق مع درا�سة عبد الغفور )2007( التي اأظهرت اأن درجة مراعاة متطلبات تطبيق 
اإدارة املعرفة جاءت قوية على م�ستوى بعد ع�سو هيئة التدري�ص، ودرا�سة زيدية )2009( 
التي اأكدت اأن اإدارة املعرفة �رشورية لالأن�سطة االإدارية. كاتخاذ القرارات، وحل امل�سكالت 
اإدارة  تطبيق  يف  املعلومات  تكنولوجيا  اأهمية  اإىل  نتائجها  واأ�سارت  والتعلم،  والتخطيط 

املعرفة. 
اإدارة املعرفة يف  اأ�سارت اإىل دور  ودرا�سة كن واآخرون )Chen, et al., 2007( التي 

زيادة فاعلية االأداء والتعليم بطريقة االأقران. 
ودرا�سة كيلي )Keely, 2004( التي اأظهرت اأن موؤ�س�سات التعليم العايل تقوم مبمار�سة 

اإدارة املعرفة. 
ودرا�سة �سي �سني )Shih- Chen, 2003( التي اأظهرت وجود تاأثري كبري لنظام اإدارة 
العامل  النظام، وهو  لفوائد  االأفراد  اإدراك  واإىل  الفردي،  التعليم  فاعلية  زيادة  املعرفة يف 

االأكرث اأهمية يف تطبيق نظام اإدارة املعرفة لدى املنظم. 
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املعلمني  معظم  اأن  اأظهرت  التي   )Steven & Rita, 2001( وريتا  �ستيفن  ودرا�سة 
واملديرين يف املدار�ص ميتلكون معرفة تراكمت نتيجة اخلربات ال�سابقة، واإىل اال�ستفادة من 

جتارب املنظمات الرائدة يف جمال اإدارة املعرفة. 
وتتعار�ص هذه الدرا�سة مع نتائج درا�سة ح�سن )2008( التي اأظهرت اأن درجة ممار�سة 

اإدارة املعرفة يف املدار�ص اخلا�سة يف مدينة عمان متو�سطة يف جميع املجاالت. 
الجدول )4( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لمجاالت الدراسة والدرجة الكلية

التقديرالن�صبة املئويةالنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابياملجال
مرتفعة جدا4.130.3382.58ًاملجال االأول: التخطيط
مرتفعة جدا4.240.3484.76ًاملجال الثاين: التنظيم

مرتفعة جدا4.250.3785.07ًاملجال الثالث: التنفيذ واملتابعة
مرتفعة جدا4.150.3683.06ًاملجال الرابع: التقومي

مرتفعة جدا4.190.3083.87ًالدَّرجة الكليَّة

اأن ترتيب جماالت االأداة جاء تنازليًا على النحو االآتي، جاء  يت�سح من اجلدول )4( 
معياري  وانحراف   )4.25( قدره  ح�سابي  مبتو�سط  اأواًل،  واملتابعة  التنفيذ  جمال  ترتيب 
قدره )0.37( بن�سبة )85.07%( بتقدير مرتفع جداً. وقد يكون ال�سبب يف ذلك املركزية يف 
املتابعة واالإ�رشاف والرقابة التي يقوم بها املوظفني يف مكتب الرتبية والتعليم يف مديرية 
املرتبة  يف  التنظيم  جمال  وجاء  اجلهات،  تلك  قبل  من  ال�سارمة  التعليمات  واإىل  جنني، 
  )%84.76( بن�سبة   )0.34( معياري  وانحراف   )4.24( قدره  ح�سابي  مبتو�سط  الثانية، 
وتقديره مرتفع جداً، وهذا ي�سري اإىل توافر املوارد الب�رشية واملادية، واإىل عناية املديرين 
بتلك املوارد، ال�ستثمارها ب�سكل جُمٍد وفعال، وتوزيعها على الفعاليات والربامج املعرفية 
قدره )4.15(  الثالثة، مبتو�سط ح�سابي  املرتبة  التقومي يف  بطريقة منا�سبة، وجاء جمال 
وانحراف معياري قدره )0.36( بن�سبة )83.06( وتقديره مرتفع جداً، ويف املرتبة الرابعة 
جاء جمال التخطيط مبتو�سط ح�سابي قدره )4.13( وانحراف معياري قدره )0.33( بن�سبة 
)82.58( وتقديره مرتفع جداً، وهذا يدل على اهتمام املديرين بالتخطيط يف اإدارة املعرفة 
اأن املمار�سة لهذا املجال مرتفعة  واأن االرجتالية يف العمل مل جُتِد نفعًا، وعلى الرغم من 

جداً، اإال اأنه جاء يف الرتتيب االأخري. 
ثانيًا: النتائج املتعلقة بال�سوؤال الثاين والذي ين�ص على:  ◄ 

هل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية يف درجة ممار�صة اإدارة املعرفة 
لدى مديري ومديرات املدار�س احلكومية يف مديرية جنني تعزى ملتغريات 
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)اجلن�س، واملوؤهل العلمي، و�صنوات اخلربة(؟ 
طني لعيِّنتني  وؤال اخلا�ص بذلك اُ�ستخدم اختبار املقارنة بني متو�سِّ ولالإجابة عن ال�سُّ

ح هذه النَّتائج.  م�ستقلَّتني )independent sample t- test( ، واجلدول االآتي يو�سِّ
الجدول )5( 

نتائج اختبار )ت( للفرق بين الجنسين في الدرجة الكلية والمجاالت

الأبعاد
اناث )ن=44( ذكور )ن=46( 

م�صتوى الدللةقيمة »ت« املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املعياري

املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املعياري

4.150.374.110.300.480.63التخطيط
4.250.384.220.300.530.60التنظيم

4.270.414.240.340.450.66التنفيذ واملتابعة
4.250.404.050.292.710.008التقومي

4.230.354.150.241.200.23الدرجة الكلية

 . )α = 0.01( دالة إحصائياً عند مستوى الداللة 

العينة  اأفراد  ا�ستجابة  يف  يوؤثر  مل  اجلن�ص  متغري  اأن   )5( اجلدول  نتائج  من  يت�سح 
اأنه كانت هناك  اإال  الكلية، وجماالت التخطيط، والتنظيم، والتنفيذ واملتابعة،  عند الدرجة 
فروقات ذات داللة اإح�سائية لدى جمال التقومي عند )α = 0.01( ول�سالح الذكور اأو مديري 

املدار�ص. 
وقد يعزى ال�سبب يف ذلك اإىل اأن الذكور ي�ستخدمون ا�ساليب التقومي بفاعلية و لديهم 

اجلراأة على تقدمي التغذية العك�سية للعاملني اأكرث من االناث اللواتي يحجمن عن ذلك. 
الجدول )6( 

طات الحسابيَّة واإلنحرافات المعياريَّة للدَّرجة الكليَّة والمجاالت بحسب متغير المؤهل العلمي المتوسِّ

الإنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابياملوؤهل العلمياملجالت

التخطيط

4.140.27دبلوم 
4.150.36بكالوريو�ص

4.060.33اأعلى من بكالوريو�ص 
4.130.33الدرجة الكلية ملجال التخطيط 
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الإنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابياملوؤهل العلمياملجالت

التنظيم

4.250.32دبلوم 
4.260.34بكالوريو�ص

4.160.36اأعلى من بكالوريو�ص 
4.240.34الدرجة الكلية ملجال التنظيم 

التنفيذ واملتابعة

4.150.35دبلوم 
4.290.37بكالوريو�ص

4.240.39اأعلى من بكالوريو�ص 
4.250.37الدرجة الكلية ملجال التنفيذ 

التقومي

4.060.39دبلوم 
4.170.35بكالوريو�ص

4.210.35اأعلى من بكالوريو�ص 
4.150.36الدرجة الكلية ملجال التقومي 

الدرجة الكلية

4.150.28دبلوم 
4.220.31بكالوريو�ص

4.170.32اأعلى من بكالوريو�ص 
4.190.30الدرجة الكلية

الدرجة  االأوىل يف  البكالوريو�ص جاء يف املرتبة  اأن موؤهل   ، يت�سح من اجلدول )6( 
الكلية جلميع املجاالت، مبتو�سط ح�سابي قدره )4.22( وانحراف معياري )0.31( ، ويعود 
ال�سبب يف ذلك اإىل اأن غالبية املديرين واملديرات يقعون �سمن هذه الفئة، وكذلك اإىل نوعية 
التدريب الذي تلقوه خالل انخراطهم يف الدورات التي تنظمها الوزارة يف املديريات التي 
بكالوريو�ص  موؤهل  وجاء  عملهم.  اأثناء  بها  مروا  التي  التجربة  خالل  من  اأو  لها،  يتبعون 
فاأعلى باملرتبة الثانية مبتو�سط ح�سابي قدره )4.17( وانحراف معياري قدره )0.32( ، 
ويعود ال�سبب يف ذلك، اإىل اأن ممار�ستهم الإدارة املعرفة تنبع من احل�سيلة العلمية واملعرفية 
التي ميتلكونها، بالرغم من �سنوات اخلربة القليلة قيا�سًا بباقي الفئات. وجاء موؤهل الدبلوم 
ويعود   ،  )0.28( معياري  وانحراف   )4.15( قدره  ح�سابي  مبتو�سط  االأخرية،  املرتبة  يف 
االقبال  و  الدافعية  انعدام  واإىل  اأنف�سهم مهنيا،  بتطوير  االهتمام  اإىل عدم  ذلك،  ال�سبب يف 
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على العمل، وانخفا�ص الروح املعنوية لديهم، مما جعلهم يعطون التعليمات دون متابعة 
للعاملني،  احلقيقية  العك�سية  التغذية  واإعطاء  التقومي  بعملية  االهتمام  ودون  لتنفيذها، 
التي  االإدارية،  االأعمال  تنفيذ  يف  واالرجتالية  والع�سوائية،  اأدائهم،  يف  التخطيط  وانعدام 

انعك�ست �سلبا على اإدارة املعرفة لديهم. 
الجدول )7( 

نتائج اختبار التَّباين األحادي ألثر المؤهل العلمي على الدرجة الكلية والمجاالت

م�صتوى الدللةقيمة Fمتو�صط  املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتم�صدر التبايناملجالت

التخطيط

0.102.000.05بني املجموعات

0.430.65 9.8887.000.11خالل املجموعات

9.9889.00املجموع

التنظيم

0.112.000.06بني املجموعات

0.480.62 10.1887.000.12خالل املجموعات

10.2989.00املجموع

التنفيذ واملتابعة

0.272.000.13بني املجموعات

0.960.39 12.0687.000.14خالل املجموعات

12.3289.00املجموع

التقومي

0.212.000.10بني املجموعات

0.790.46 11.3387.000.13خالل املجموعات

11.5489.00املجموع

الدرجة الكلية

0.072.000.04بني املجموعات

0.390.68 8.1587.000.09خالل املجموعات

8.2289.00املجموع

طات لدى املجاالت والدرجة  اأنَّ الفروقات بني املتو�سِّ يت�سح من نتائج اجلدول )7( 
الكلية مل تكن ذات داللة اإح�سائية مبعنى اأن متغري املوؤهل العلمي ال يوؤثر يف درجة ممار�سة 
اإدارة املعرفة عند املجاالت والدرجة الكلية. ويعزى ال�سبب يف ذلك اإىل اأن درجة ممار�سة 

تلك الن�ساطات يتاأثر يف مدى توافر املقومات ال�رشورية لذلك. 
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الجدول )8( 
طات الحسابيَّة واإلنحرافات المعياريَّة للدَّرجة الكليَّة والمجاالت  المتوسِّ

بحسب متغير سنوات الخدمة في اإلدارة المدرسية

الإنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابي�صنوات اخلدمة املجالت

التخطيط

4.070.33اأقل من 5 �سنوات

10 -54.120.32

4.170.35اأكرث من 10 �سنوات 
4.130.33الدرجة الكلية ملجال التخطيط 

التنظيم

4.100.24اأقل من 5 �سنوات
10 -54.290.32

4.280.38اأكرث من 10 �سنوات 
4.240.34الدرجة الكلية ملجال التنظيم 

التنفيذ واملتابعة

4.230.33اأقل من 5 �سنوات
10 -54.280.34

4.250.42اأكرث من 10 �سنوات 
4.250.37الدرجة الكلية ملجال التنفيذ

التقومي

4.190.27اأقل من 5 �سنوات
10 -54.150.37

4.130.40اأكرث من 10 �سنوات 
4.150.36الدرجة الكلية ملجال التقومي 

الدرجة الكلية

4.150.24اأقل من 5 �سنوات
10 -54.210.29

4.210.34اأكرث من 10 �سنوات 
4.190.30الدرجة الكلية 

يت�سح من جدول )8( اأن �سنوات اخلدمة يف االإدارة لفئة اأكرث من 10 �سنوات، جاءت يف 
املرتبة االأوىل يف الدرجة الكلية، مبتو�سط ح�سابي قدره )4.21( وانحراف معياري )0.34( 
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ويعود ال�سبب يف ذلك، اإىل اأن اخلربة العملية تعد متغرياً مهمًا يف اأداء املديرين وممار�ستهم 
الإدارة املعرفة. وجاءت فئة من )5- 10( يف املرتبة الثانية، مبتو�سط ح�سابي قدره )4.21( 
وانحراف معياري قدره )0.29( ويعود ال�سبب يف ذلك، اىل ما اأ�سري اإليه �سالفا يف فئة اأكرث 
من 10 �سنوا ت، وجاءت يف املرتبة االأخرية فئة اأقل من 5 �سنوات، مبتو�سط ح�سابي قدره 
وذات  حديثة،  الفئة  هذه  لكون  ذلك،  يف  ال�سب  ويعود   )0.24( معياري  وانحراف   )4.15(

خربة متوا�سعة يف العمل االإداري مما اأثر �سلبًا يف درجة ممار�ستهم الإدارة املعرفة. 
الجدول )9( 

نتائج اختبار التَّباين األحادي ألثر سنوات الخدمة على الدرجة الكلية والمجاالت

م�صتوى الدللةقيمة Fمتو�صط  املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتم�صدر التبايناملجالت

التخطيط
0.182.000.09بني املجموعات

0.780.46 9.8087.000.11خالل املجموعات

9.9889.00املجموع

التنظيم
0.592.000.29بني املجموعات

2.640.08 9.7087.000.11خالل املجموعات

10.2989.00املجموع

التنفيذ واملتابعة
0.032.000.01بني املجموعات

0.100.91 12.3087.000.14خالل املجموعات

12.3289.00املجموع

التقومي
0.052.000.03بني املجموعات

0.200.82 11.4987.000.13خالل املجموعات

11.5489.00املجموع

الدرجة الكلية

0.072.000.03بني املجموعات

0.360.70 8.1687.000.09خالل املجموعات

8.2289.00املجموع

طات لدى املجاالت والدرجة  ابق اأنَّ الفروقات بني املتو�سِّ يت�سح من نتائج اجلدول ال�سَّ
الكلية مل تكن ذات داللة اإح�سائية مبعنى اأن متغري �سنوات اخلدمة يف االإدارة املدر�سية ال 
توؤثر يف درجة ممار�سة اإدارة املعرفة عند املجاالت والدرجة الكلية. ويعزى ال�سبب اإىل اأن 



1	3

2011 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الرابع والعشرون )2( - متوز 

املمار�سات لها عالقة مبتغريات وعوامل اأخرى مل حتدد يف هذه الدار�سة وقد يكون امل�ستوى 
الثقايف او املعي�سي ملدير املدر�سة منها. 

وتتفق نتائج هذه الدالالت ب�سكل عام مع دار�سة عثمان )2009( وعبد الغفور )2007( 
واخلليلي )2006( وعي�سان والعاين )2008( . 

االستنتاجات: 

من خالل مناق�سة نتائج الدرا�سة ن�ستنتج ما ياأتي: 

اإن جمال التنفيذ واملتابعة احتل املرتبة االأوىل، وجمال التخطيط احتل املرتبة  1 .
الرابعة. 

ال يوجد فروق ذات داللة اإح�سائية يف درجة ممار�سة اإدارة املعرفة لدى املديرين  2 .
االإدارة  يف  اخلربة  �سنوات  العلمي،  املوؤهل  )اجلن�ص،  الدرا�سة  ملتغريات  تعزى 
املدر�سية( با�ستثناء جمال التقومي، اإذ اأظهرت النتائج وجود فروق تعزى ملتغري 

اجلن�ص ول�سالح الذكور. 

اإدارة املعرفة لدى مديري املدار�ص احلكومية ومديراتها يف مديرية  اإن ممار�سة  3 .
جنني كانت مرتفعة جداً بالدرجة الكلية، ويف املجاالت كافة. 

( التي احتلت املرتبة االأوىل،  اإن اأعلى درجة ممار�سة للتغريات كانت للفقرة )14. 4
فيما جاءت الفقرة رقم )23( يف املرتبة االأخرية. 

للموؤ�س�سات  التناف�سية  امليزة  مبثابة  وهي  الفكري،  املال  راأ�ص  عي  املعرفة  اإن  5 .
لتلك  اأ�سا�سية  وحاجة  ملحة  �رشورة  اأ�سبحت  املعرفة  اإدارة  اإن  اإذ  التعليمية، 
املوؤ�س�سات ب�سكل عام، وللمدار�ص احلكومية ب�سكل خا�ص، من اأجل النهو�ص بها 

وتطويرها، من خالل رفع م�ستوى اأداء العاملني، وحت�سني املخرجات التعليمية. 

اإن مدير املعرفة هو املدير الذي يقوم بعمليات اإدارة املعرفة من )توليد للمعرفة،  6 .
وتخزينها، وتبادلها، وحفظها، وا�سرتجاعها( ب�سكل مثمر وفعال. 
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التوصيات و املقرتحات: 

و قد اأو�سى الباحثان يف �سوء نتائج الدرا�سة مبا ياأتي: 
الدورات  بعقد  فل�سطني  يف  ومديرياتها  العايل  والتعليم  الرتبية  وزارة  تقوم  اأن  1 .
لتب�سري  املعرفة  اإدارة  راأ�سها  احلديثة. وعلى  االإدارية  باملمار�سات  العمل اخلا�سة  وور�ص 

املديرين والعاملني مبفهوم اإدارة املعرفة واأن�سطتها وعملياتها. 
يف  واالت�ساالت  املعلومات  لتكنولوجيا  حتتية  بنية  ببناء  االهتمام  �رشورة  2 .

املدار�ص التي تعدُّ من اأهم متطلبات حتقيق اإدارة املعرفة. 
اأن تبادر وزارة الرتبية والتعليم العايل لو�سع اإ�سرتاتيجية منا�سبة ملمار�سة اإدارة  3 .

املعرفة يف املوؤ�س�سات الرتبوية مبا يتفق مع اإمكاناتها. 
اإىل  ال�سلطة  واحتكار  القرار  مركزية  على  القائمة  االدارية  االأ�ساليب  من  التحول  4 .
اإدارة املعرفة والتي تقوم على التعاون، وبناء  االأ�ساليب االإدارية املعا�رشة، وعلى راأ�سها 

املعرفة واخلربات وامل�ساركة يف اتخاذ القرار والتخطيط وو�سع االأهداف. 
لزيادة  احلكومية  املدار�ص  يف  العاملني  للمديرين  تدريبية  دورات  عقد  �رشورة  5 .
واالأن�سطة  املعريف  العمل  جمال  يف  توظيفها  وكيفية  املعلومات  بتكنولوجيا  معرفتهم 

االإدارية. 
�رشورة توفري ثقافة تنظيمية داعمة الإدارة املعرفة يف املوؤ�س�سات الرتبوية.  6 .

واإف�ساح  املعرفة،  وتبادل  نقل  لعمليات  الداخلية  االنرتنت  �سبكة  من  اال�ستفادة  7 .
االت�سال  خالل  املعرفة  وتبادل  العك�سية،  التغذية  لتقدمي  والطلبة  املوظفني  اأمام  املجال 

االإلكرتوين. 
�رشورة اإجراء مزيد من الدرا�سات املتعلقة با�ستخدام اإدارة املعرفة يف التعليم.  8 .
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 
الثانوية  البمدار�ص  مدراء  تواجه  التي  امل�سكالت   .  ) 1 .1999( حممود.  حممد  ا�سماعيل، 
املختلطة يف فل�سطني، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، جامعة النجاح الوطنية، نابل�ص، 

فل�سطني. 
( . ا�سرتاتيجية ادارية تربوية مقرتحة لزيادة  ح�سن، منال �سبحي عبد الكرمي. )2008. 2
القيمة امل�سافة با�ستخدام ادارة املعرفة يف املدار�ص اخلا�سة يف مدينة عمان، ر�سالة 

ماج�ستري غري من�سورة، اجلامعة االردنية، عمان. 
)درا�سة  االردنية  والتعليم  الرتبية  وزارة  املعرفة يف  ادارة   .  ) 3 .2006( �سمية.  اخلليلي، 

حتليلية( . ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، جامعة الريموك، االردن. 
( . ادارة املعرفة واثرها يف ادارة املوارد الب�رشية،  زيدية، منى علي عبد ربه. )2009. 4
لتطوير  �ساملة  روؤية  )نحو  االداري  التطوير  و  اال�سالح  موؤمتر  اىل  مقدمة  عمل  ورقة 

املوارد الب�رشية يف القطاع العام الفل�سطيني( املنعقد يف غزة، ابريل 2009. 
( . نحو اأمنوذج الدارة املعررفة يف النظام التعليمي االردين  اخلوالدة، عايد احمد )2008. 5
يف ظل توجهاته نحو التعليم املبني على اقت�ساد املعرفة يف النظام التعليمي االردين 
الرتبوية  العلوم  جملة  املعرفة.  اقت�ساد  على  املبني  التعليم  نحو  توجهاته  ظل  يف 

والنف�سية، املجلد 10، العدد 3. �سبتمر 2009م )90 – 109( . 
( . دور تكنولوجيا املعلومات يف  عي�سان، �ساحلة عبد اهلل. العاين، وجيهه ثابت )2008. 6
ادارة املعرفة يف كلية الرتبية. بجامعة ال�سلطان قابو�ص، جملة الب�سائر، املجلد12- 

العدد1- اآذار2008م )69 – 99( . 
( . مدى مراعاة متطلبات تطبيق ادارة املعرفة يف التدري�ص  عبد الغفور، ن�سال )2007. 7
اجلامعي من وجهه نظر اع�ساء هيئة التدري�ص يف اجلامعات الفل�سطينية، جملة احتاد 

اجلامعات العربية، العدد51، كانون اول 2008م )73- 114( . 
نحو  الثانوية  احلكومية  مدار�ص  مدير  اجتاهات   ) 8 .2009( خليل  حممد  عالن  عثمان، 
النجاح  جامعة  من�سورة،  غري  ماج�ستري  ر�سالة  فل�سطني،  يف  املعرفة  ادارة  تطبيق 

الوطنية، فل�سطني. 
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تطبيق  ومدى  اهميتها  املعرفة:  ادارة   .  ) 9 .2007( قاري  ممدوح  بنت  زكية  طا�سكندي، 
عملياتها من وجهه نظر مديرات االدارات وامل�رشفات االداريات بادارة الرتبية والتعليم 

مبدينة مكة املكرمة وحمافظة جدة. كلية الرتبية، جامعة ام القرى، ال�سعودية. 
( . القوة التنظيمية وادارة املعرفة وتاأثريها  العامري، فا�سل واليا�رشي، اأكرم.  )2006. 10
العراقي  ال�سناعي  القطاع  »درا�سة ميدانية يف عينة من �رشكات  يف فاعلية املنظمة 

املختلط«. املجلة العربية لالدارة، مج27، ع1، حزيران 2007، العراق. 
( . دور القيادة املحلية يف ادارة املعرفة مع اال�سارة  عبد الوهاب، �سمري حممد.  )2007. 11
اىل روؤ�ساء املدن امل�رشية، مركز درا�سات و ا�ست�سارات االدارة العامة »PARC«، جامعة 

القاهرة- م�رش samer41@hotmail. com متت امل�ساهدة يف 2009/7/20. 
. جملة امل�ستقبل العربي، عدد:  يا�سني، �سعد غالب. )2000( . نظم م�ساندة القرارات. ط2. 12

26 اآذار، عمان: املناهج للن�رش والتوزيع يف االردن. 
املعرفة  ادارة  تطبيق  نحو  املديرين  اجتاهات   .  ) 13 .2005( مفلح.  عبد  ح�سان  املومني، 
البيت،  اآل  من�سورة( جامعة  )ر�سالة ماج�ستري غري  االردن،   العامة يف  املوؤ�س�سات  يف 

االردن. 
 . ط1. 14 واملفاهيم«.  »املمار�سات  املعرفة  ادارة   .  )2007( اخللوف.  ابراهيم  املكاوي، 

عمان: موؤ�س�سة الوراق للن�رش والتوزيع. 
( . ادارة املعرفة، القاهرة: من�سورات املنظمة العربية  الكبي�سي، �سالح الدين.  )2005. 15

للتمنية االدارية. 
( . ادارة املوارد الب�رشية. اال�سكندرية: الدار اجلامعية، م�رش.  ماهر، احمد.  )1999. 16

. عمان: دار  يا�سني، �سعد غالب.  )2007( . ادارة املعرفة: املفاهيم، النظم، التقنيات. ط1. 17
املناهج للن�رش والتوزيع. 

(  درجة اإلتزام جامعة النجاح الوطنية مببادئ  عالونة، معزوز وغنيم، يو�سف. )2005. 18
اإدارة اجلودة ال�ساملة من وجهة نظر العاملني فيها« جملة جامعة النجاح لالأبحاث/  

العلوم االإن�سانية( . 2005. �ص 1326، )4( املجلد. 
( علم النف�ص االإح�سائي. القاهرة: دار املعارف.  ال�سيد، فوؤاد البهي.  )1986. 19

( . القيا�ص والتقومي يف الرتبية وعلم النف�ص. دار امل�سرية:  ملحم، �سامي حممد )2000. 20
عمان، االردن. 



1		

2011 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الرابع والعشرون )2( - متوز 

ثانياً- املراجع األجنبية: 
Chen- Chieh, Chu, Po- Ying & Wei, Wan- Li.  (2007) . A study on the 1. 
Effect of Using Knowledge Management System in Design Education. 
International of Association societies of design researches, Hong Kong 
Poly Technic University, 12- 15 November 
Fullan, M.  (2002) . The Role of Leadership in Promotion of Knowledge 2. 
Management in Schools: theory and practice”, Teacher and Teaching, 
Vol, 8, No3/4
Keely, Edward (2004) . “ Institutional Research as Catalyst for the Extent 3. 
and Effectiveness of Knowledge Management Practices in Improving 
Planning and Decision Making in Higher Education Organizations “. U. 
S. A. http: //proquest. umi. com/pqdweb. 
Petrides, L AND Zahra, S.  (2002) . Knowledge Management for School 4. 
Leader: An Ecological Framework for Thinking Schools’, Teachers 
College Record, Vo1, 104, No, 8, pp 1702- 1717. 
Shih- chen, liu. (2003) . Astudy Of Factors That Facilitate Use Of 5. 
Knowledge Management Systems and The Impact Of Use On Individual 
Learning. http: //www. lib. umi. com 
Stevenson, J and Rita, D.  (2001) . Knowledge Management and Learning 6. 
Styles: Prescritions for Future Teachers”, College Student Journal, Vo1 
35, Issue 4. 
Duffy, J.  (2002) . Knowledge management: To be or not to be? Information 7. 
Management Journal,11 (3) , 64- 67
Hanley, S.  (2000) . Aframe work for delivering value with knowledge 8. 
management – The AMS knowledge centers “ information strategy The 
Executive Journal,16 (4) , 27- 35
Holowetzki, A.  (2002) . The relationship between knowledge management 9. 
and organizational culture. New York, Harper & Row. 
Kang, T.  (2003) . The Knowledge advantage: tracing and testing impact 10. 
of knowledge characteristic and relationship in project performance PhD 
digital dissertation. University of California, Los Angeles. Available at: 
www. lib. umi. com dissertation, search. 
Rastogi, P. N.  (2000) . Knowledge management and intellectual capital: 11. 
the new virtuous of competitiveness human system management , New 
York,NY: Jhon wiley & Sons



1	8

تيم حسن  د. 
أ. موفق سعادات درجة ممارسة إدارة املعرفة عند مديري ومديرات املدارس 

نظرهم  وجهة  من  جنني  مديرية  في  احلكومية 

ملحق رقم )1( 

االستبانة

ح�رشة املدير الفا�سل / املديرة الفا�سلة 

حتية طيبة و بعد، 

فيقوم الباحثان بدرا�سة ميدانية عنوانها »درجة ممار�صة اإدارة املعرفة لدى مديري 
اأنف�صهم«  املديرين  نظر  مديرية جنني من وجهة  ومديراتها يف  احلكومية  املدار�س 

وذلك الأغرا�ص البحث العلمي. 
لذا يرجو منكم الباحثان التكرم بتعبئة هذه اال�ستبانة باأمانة و دقة و مو�سوعية، مع 

العلم بان ا�ستجابتكم �سوف ت�ستخدم الأغرا�ص البحث فقط. 

�صاكرين لكم ح�صن التعاون

الباحثان: 

د. ح�صن حممد تيم 

اأ. موفق فتحي �صعادات
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 اأول: البيانات ال�صخ�صية 
يرجى تعبئة البيانات االآتية: 

اأنثى  ذكر       نوع اجلن�ص:  
املوؤهل العلمي:   12 .

اأعلى من بكالوريو�ص دبلوم  بكالوريو�ص     
�سنوات اخلدمة يف االإدارة املدر�سية:   13 .

اأكرث من 10�سنوات من5-  10�سنوات   اأقل من 5 �سنوات  
تعريف اإدارة املعرفة: هي جمموعة من االأن�سطة و العمليات التي ت�ساعد املنظمات 
على توريد املعرفة، و اختيارها، و تنظيمها، و ا�ستخدامها و ن�رشها، و حتويل املعلومات 
املهمة و اخلربات التي متتلكها املنظمة، و توظيفها يف اأن�سطتها االإدارية املختلفة كاتخاذ 

القرارات، و حل امل�سكالت، و التعليم، و التخطيط. 
 ثانيا: يرجى و�صع اإ�صارة )( يف املكان الذي تراه منا�صبا:

رقم 
 العبارةالفقرة

 درجة املمار�صة

قليلة جداقليلة متو�صطة كبرية كبرية جدا 

املجال الأول: التخطيط

اأ�سع اأهدافا للمعرفة املتوفرة يف املدر�سة 1

اأعمل على اإي�سال االأهداف اإىل املعلمني وتوقعهم لها2

اأ�سرتك مع املعلمني بو�سع اأهداف املعرفة 3

اأعمل على توفري ثقافة يف املدر�سة تدعم التعلم وامل�ساركة يف 4
املعلومات واالأفكار. 

اعلم املعلمني عن التغريات والتعديالت التي اأدخلتها الوزارة 5
على املعرفة. 

اأترجم اال�سرتاتيجيات املتعلقة باملعرفة اإىل نتاجات قابلة 6
للقيا�ص. 

اأوؤمن باأن راأ�ص املال الفكري هو امليزة التناف�سية للمدر�سة. 7
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 العبارةالفقرة

 درجة املمار�صة

قليلة جداقليلة متو�صطة كبرية كبرية جدا 

اأوؤمن باأن املعرفة هي املعلومات و االأفكار و اخلربات 8
واملهارات التي متتلكها املدر�سة. 

احدد الفجوة بني املعرفة الكائنة و ما يجب اأن يكون9

اعلم الطالب باأنواع املعرفة املتوافرة يف املدر�سة يف بداية 10
العام الدرا�سي الختيار ما يتنا�سب مع ميولهم وقدراتهم. 

اأ�سع خطة عامة عن برامج االأن�سطة املدر�سية بالتعاون مع 11
املعلمني. 

اعلم املعلمني عن كل نوع من اأنواع املعرفة واملعلومات 12
املتوافرة من بداية العام الدرا�سي. 

اأعلم املعلمني باالإنتاج املعريف التي تقوم به الوزارة )ن�رشات، 13
كتب، اأبحاث، .... الخ( 

اعلم املعلمني عن مواعيد امل�سابقات العلمية والثقافية من 14
بداية العام الدرا�سي. 

اعلم الطالب عن مواعيد امل�سابقات العلمية والثقافية من بداية 15
العام الدرا�سي. 

اعلم املعلمني عن اأماكن خزن وحفظ املعرفة واملعلومات من 16
بداية العام الدرا�سي. 

اأوائم بني خطط وبرامج املعرفة واالإمكانيات املادية املتوافرة 17
يف املدر�سة 

ا�ستخدم الو�سائل امل�سموعة واملقروءة يف تو�سيح اأهداف 18
املعرفة واالأن�سطة املرافقة لها. 

اأ�سارك الطالب يف التخطيط لالأن�سطة املعرفية والعلمية 19
والثقافية. 
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رقم 
 العبارةالفقرة

 درجة املمار�صة

قليلة جداقليلة متو�صطة كبرية كبرية جدا 

اأحر�ص على اأن تكون الربامج واخلطط متنوعة )اأن�سطة تعلم، 20
تطوير املهنة، حتديد الكفاءات... اإلخ( . 

اوجد نظام للحوافز ملكافئة املبدعني. 21

اعلم اأولياء اأمور الطلبة عن برنامج االأن�سطة املدر�سية املعرفية. 22

اأوفر و�سائل ات�سال فعالة جلمع املعلومات )الربيد االإلكرتوين، 23
الن�رشات، و�سبكة االإنرتنت..... الخ( 

اإيجاد اآلية لدعم التطوير من اأجل تطوير التعلم يف امل�ستقبل. 24

املجال الثاين: التنظيم

اخزن املعرفة واملعلومات يف اأماكن منا�سبة. 25

اأوفر االأدوات )الو�سائل واخلامات( التي يحتاجها كل نوع من 26
اأنواع املعرفة والن�ساط العلمي والثقايف. 

ا�ستثمر الزمن ب�سكل يتنا�سب مع حجم املعرفة املوجودة. 27

اأوزع الطالب على اأنواع االأن�سطة املعرفية ح�سب ميولهم 28
ورغباتهم. 

اعقد اجتماعات زمرية وجماعية للمعلمني لتحقيق نوع من 29
التكامل املعريف. 

احر�ص على اختيار م�رشفني )من املعلمني( على كل نوع من 30
اأنواع املعرفة واملعلومات واالأن�سطة املرافقة. 

اأوزع امليزانية املتعلقة باملعلومات واملعارف واملواد الدرا�سية 31
واالأن�سطة املرافقة لها. ح�سب عدد الطالب امل�ستفيدين منها. 

اأراعي عند و�سع اجلدول الدرا�سي ما يتوفر يف املدر�سة من 32
كفاءات وقدرات معرفية وتخ�س�سات علمية. 



	0	

تيم حسن  د. 
أ. موفق سعادات درجة ممارسة إدارة املعرفة عند مديري ومديرات املدارس 

نظرهم  وجهة  من  جنني  مديرية  في  احلكومية 

رقم 
 العبارةالفقرة
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اأ�سجع املعلمني على تبادل املعرفة واملعلومات واخلربات 33
العلمية فيما بينهم. 

اعقد دورات تعليمية للمعلمني تلبي احتياجاتهم املهنية. 34

املجال الثالث: التنفيذ و املتابعة

اأحث املعلمني على تنفيذ اخلطط املعرفية والعلمية وبرنامج 35
الن�ساط املعريف التي و�سعت بداية العام. 

اأطلع على �سجل كل جماعة من جماعات اللجان املعرفية 36
والعلمية والثقافية. 

اأر�سد جوائز ت�سجيعية للمجموعات الطالبية التي تتفوق علميا 37
وثقافيا ومعرفيا. 

اأقوم بزيارات الأماكن ممار�سة كل نوع من اأنواع الن�ساط 38
املعريف )تعليم، م�سابقات، معار�ص، مكتبة....... الخ( 

اأناق�ص مع املعلمني ما نفذ وما مل ينفذ من خطط املعرفة 39
وبراجمها العلمية والتعليمية. 

اأتابع طرق تنفيذ املعلمني خلطط املعرفة وبرامج االأن�سطة 40
املرافقة لها. 

اأتابع عملية تخزين املعرفة وحفظها يف االأماكن املخ�س�سة 41
لها ح�سب ما مت حتديده يف اخلطة. 

اأحر�ص على اأن تاأخذ خطط وبرامج املعرفة املتفق عليها بداية 42
العام الدرا�سي طريقها اإىل التنفيذ. 

اأوجه املعلمني الذين يحتاجون اإىل م�ساعدة نحو الطرق 43
ال�سحيحة لتنفيذ خطط وبرامج املعرفة واالأن�سطة املرافقة لها. 

اأناق�ص مع املعلمني امل�سكالت التي تواجههم عند تنفيذ خطط 44
املعرفة وبرامج االأن�سطة املرافقة لها. 

اأ�سع مع املعلمني حلوال لعالج امل�سكالت التي تواجههم اأثناء 45
تنفيذ خطط املعرفة.  
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رقم 
 العبارةالفقرة

 درجة املمار�صة

قليلة جداقليلة متو�صطة كبرية كبرية جدا 

املجال الرابع: التقومي

اأراعي اختيار املعلمني املبدعني يف الن�ساط املعريف والعلمي 46
والثقايف. 

اأتعرف اإىل درجة م�ساهمة االأن�سطة املعرفية املنهجية 47
والالمنهجية يف حت�سني م�ستوى الطالب يف املواد الدرا�سية. 

اأتعرف اإىل درجة م�ساهمة املعلمني يف اإي�سال املعلومات و 48
نقل املعرفة اإىل الطالب. 

اأتعرف اإىل درجة م�ساركة املعلمني يف برنامج الن�ساط املعريف 49
والعلمي. 

اأتعرف اإىل درجة خطط وبرامج االأن�سطة املنهجية والالمنهجية 50
يف توليد املعرفة عند الطالب. 

اأتاأكد من حتقيق اأهداف املعرفة ح�سب ما مت و�سعه يف اخلطة 51
املدر�سية. 

اأحاول التاأكد من �سهولة الو�سول اإىل م�سادر املعرفة املختلفة. 52

اأتاأكد من اأن توزيع املعرفة على املعلمني والطالب يتنا�سب مع 53
قدراتهم وحاجاتهم. 

اأتاأكد من درجة قدرة املعلمني يف ا�سرتجاع املعرفة ب�سهولة 54
وي�رش. 

اأحر�ص على اإدامة املعرفة يف املجتمع املدر�سي. 55

اأخ�س�ص بع�ص االجتماعات املدر�سية مع املعلمني ملناق�سة 56
االجناز الفعلي الأهداف املعرفة. 

اأقوم بعملية القيا�ص ب�سكل متنا�سب لقيمة راأ�ص املال املعريف. 57

اأتعرف اإىل درجة مرونة نظام العمل وتطوره باال�ستناد اإىل 58
املعرفة املتوافرة يف املدر�سة. 
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 العبارةالفقرة

 درجة املمار�صة

قليلة جداقليلة متو�صطة كبرية كبرية جدا 

اأتعرف اإىل درجة اإ�سهام جميع املعلمني يف معني املعرفة. 59

اأتعرف اإىل درجة ما يتاح من الوقت وم�سادر الدعم لالأفراد 60
لتوليد املعرفة اجلديدة. 

اأقوم باإعادة ترتيب البيئة املادية من اأجل ت�سهيل امل�ساركة يف 61
املعرفة. 

�صكرا لتعاونكم،،، 




