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 ممخص

من  المدارس األردنيةدرجة ممارسة معممي العموم لعمميات إدارة المعرفة في ىدفت الدراسة الكشف عن       
ومعممة. ولتحقيق ىدف  ( معمماً 93عددىم )البالغ نت عينة الدراسة من معممي العموم و تكو  وجية نظرىم. 

أظيرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة  .المعرفة إدارةممارسة عمميات أداة  لقياس درجة  اسُتخدمتالدراسة 
 تبعاً  حصائيةإروق ذات داللة النتائج أنو ال توجد ف وبينت، متوسطةالمعرفة  إدارةعمميات معممي العموم ل

ولصالح الدراسات العميا مقارنة متغير المؤىل العممي نسبة لحصائية إلمتغير الجنس، وتوجد فروق ذات داللة 
   سنة فأكثر( مقارنة بأقل من  11لصالح )فروق ال جاءتوفيما يتعمق بمتغير سنوات الخبرة  بالبكالوريوس،

وتوصي الدراسة بضرورة عقد الورشات والدورات التدريبية لممعممين إلكسابيم معارف وميارات . سنوات( 6)
 المعرفة. إدارة

   .معمم العموم  ،المعرفة إدارةعمميات ، ةممارس: (المفتاحية)  الكممات الدالة
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Abstract 

 

   This study investigated the degree of practice of science teachers at Marka 

Directorate of Education for knowledge management operations. The sample of the 

study consisted of (93) male and female teachers. The results of the study showed 

that the degree of knowledge management operations practice among science 

teachers was average. Also the results showed that there were no statistically 

significant differences due to gender. There were statistically significant differences 

due to qualification variable for the postgraduate studies compared to the bachelor's 

degree. Regarding the years of experience variable, the differences were for (11 

years and above) compared to less than (6 years). The study recommends that 

workshops and training courses should be held for teachers to improve their 

knowledge management skills and knowledge. 
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يشيد العالم اليوم مجموعة من التغيرات والتطورات والتحوالت التي تؤثر في شتى مجاالت الحياة      
فرض ىذا التغير أجندتو بقوة في كثير من قطاعات المجتمع وقد  .والسياسيةوالمعرفية قتصادية اإلو جتماعية اإل

نقالت نوعية في  إحداثتبذل جيدًا كبيرًا من أجل  التي ما انفكت ،ومنيا المؤسسات التربوية ،ومؤسساتو
وذلك  ،تحديات التي تواجو مجتمع المعرفةالعمى التعامل مع  قادرة أجيال تخريجبيدف  ؛التعميم ومخرجاتو

 . المجتمع وحاجات مبميارات ومعارف تمبي حاجاتي بتزويدىم

دارتيا، أدت التطورات السريعة والمتالحقة في قطاع التربية       والتعميم إلى فرض االخذ بمفيوم المعرفة وا 
وذلك لمواكبة متطمبات العصر وتمبية حاجات الفرد والمجتمع، إن منطمق إدارة المعرفة أن العنصر البشري ىو 

بيا ، من أجل  تحتم عميو اإلفصاح عنيا والمشاركةالمورد ورأس المال الذي يتعامل مع المعرفة ويمتمكيا وي
إدارة المعرفة  عممية المعمومات كأداة فعالة في تقنيةالمعرفي في المجاالت كافة، باإلعتماد عمى  دعم اإلبداع

عمى عممية التطوير بشكل عام. كما أن عممية إدارة المعرفة أصبحت من االستراتيجيات  بما ينعكس إيجابياً 
التي تتبناىا مختمف منظمات التعمم من أجل تطوير أعماليا من خالل مساعدتيا في تنمية قدرتيا عمى مواكبة 

 (.م2114التطورات في عصر يشيد ثورة معرفية )عبداهلل و جرجيس ،

الدول تسعى بكل طاقتيا وجيودىا لتطوير مجتمعاتيا بما ينسجم مع القيم والمبادئ وبيذا، نجد أن      
ُيعد  أساس عممية المجتمعية، والثورة التكنولوجية التي يشيدىا عالمنا المعاصر. وغني عن القول بأن المعمم 

عدادىم، ليحققوا التنمية والتقدم ف وىذا  .كافة ي المجاالتالتعميم؛ وىو من توكل إليو ميمة تربية األجيال وا 
المعمم في التطوير عمى  يستمزم تطوير المعمم ورفع كفايتو مما يؤدي الى تطوير نوعية التعميم، لذلك تم التركيز

  (.م2115والمعرفة )عبد الحسين، 

التقدم ساسية التي ستؤثر عمى ألا واحدة من المتغيراتتعد المعرفة في ظل ما يشيده العالم من تحوالت، و      
 بينساسية لمصراع العالمي ألالمجاالت اأحد  تأصبح. وما يدلل عمى ذلك، أن المعرفة العممي والتكنولوجي

 ما أطمق عميو  والطبيعية. ولعل ىذا ما أسس لوجودالصراع عمى الموارد المادية  ، بعد أن كانالقوى العظمى
المنظمات من خالل الخبرات  توظفياالمعرفة التي  تمك ،(Knowledge Management)"المعرفة إدارة"

 (.م2113 ،ىداف) زايدألوالميارات والقدرات والمعمومات لدى العاممين لالستفادة منيا في تحقيق ا

ساسية في البناء ألالمعمومات المبنة ا إذ تشكل ،حياتو مجاالتنسان في كل فالمعرفة يحتاجيا اإل     
لذلك  .في مجاالت الحياة وتكرار استخداميا تصبح خبرة ، ومن ثم تطبيقيافبعد فيميا واستيعابيا ،المعرفي
الميتمين بتطبيقات . كما أن فظير عمم التكنولوجيا ونظم المعمومات ،ىمية صناعة المعموماتأبرزت 

ىنا يبرز  ومن .محمو عصر المعرفة ليحلعصر المعمومات شارف عمى االنتياء  بأنالحاسوب يؤمنون 
والمدرسة  األسرةمن  بدًءا ،النظام التعميمي كأىم محرك إلحداث تغير فوري وثورة حقيقية في نمط التفكير
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وانتياء بالمراكز البحثية والجامعات بحيث تصبح المعرفة والوسائل التي تدعم تحصيميا والحفاظ عمييا 
 (.م2117 ،) الممكاوي وتحميميا وتوظيفيا أساس النظام التعميمي

 ،اإلمكانات المادية ،تفاعل بين جميع مكونات المنظمات المعرفية ) التكنولوجيالمنتيجة  المعرفة تأتيو      
تكمن مشكمة العصر بكثرة المعمومات و  (.2118 ،)عميان والبحث والتطوير والدراسات( ،والخبرات البشرية
لحل تمك  ،المعرفة إدارةفكان من الضروري تبني مفيوم  ،دارتيا وتصنيفياإبحيث يصعب  ،والمعارف والعموم

وجود تنظيمات مدرسية  فرضتأن التطور التكنولوجي والتغيرات المعرفية كما   (م2111 ،)السموم المشكالت
ألفراد بكيفية إنتاج المعرفة ومعالجتيا ؛ وىذا بمجممو زاد من ضرورة تنمية وعي امختمفة عن ما كان في السابق

 ،سينالبيالوي وح ) المعرفة إدارةتبني  المدرسية ومن أحدث ىذه التنظيمات .واستخداميا في المدارس
 (.م2117

 دون مارتشند استخدمووأول من  ،ثمانينيات القرن الماضيالمعرفة في منتصف  إدارة وقد ظير مصطمح     
(Don Marchand) ،بعد  ،كانة بارزة في المؤسسات التربويةم تأخذالمعرفة  إدارةعمميات بدأت . ومن وقتيا
أغمب ألن  ؛ ذلكإدارةال فائدة منيا بدون تمك المعرفة وأن  ،األساسالمؤسسات أن المعرفة ىي تمك دركت أ أن

ومن ثم  ،ونشرىا ،وخزنيا ،وتشخيصيا وتوليدىا من جديد ،لى الكشف عنياإتحتاج  ضمنية ىي معرفةالمعرفة 
و لتجديد  ،اإلبداعية وتشجع إظيارىا لقدراتيا المعرفة بأنيا أداة تحفيز لممنظمات إدارةوتبرز أىمية  تطبيقيا.

المعرفة تحويل المعرفة  إدارةكما تستمزم  (.2115 ،) الكبيسي الثابتةالبيئية غير  التحوالتذاتيا ومواجية 
 الشخصية إلى معرفة تعاونية تقوم عمى أساس استحداث وتجميع وتنظيم ونشر واستخدام واستغالل المعرفة

(Skyrme، 1999) . 

الجامعات وفي مديريات و المدارس  ؛ فيفي المجاالت التربوية بالفعل تطبيق عممية إدارة المعرفةتم وقد      
 المعرفة من المفاىيم اإلدارية الحديثة التي ليا دور إدارة الحد الذي أضحت فيو عمميةإلى  ،التربية والتعميم

ومن ىنا يبرز  (.2111 ،)عثمان في تنظيم المعرفة وترتيبيا وتوليدىا في المجال التربويكبيرة وأىمية  كبير
مثل نواة التعميمية ت ؛ ذلك ألن النظمر فوري وحقيقي في المجتمعالنظام التعميمي كأىم محرك إلحداث تغي  

فيي مؤسسة  ،المدرسة حمقة ميمة في مجال التربية والتعميمتمثل يمثل المعمم و  إذ ،التطور واإلصالح واإلبداع
ونظامًا متكاماًل يضم مجموعة من األعضاء العاممين من موظفين  ،تربوية تمبي حاجات المجتمع وتطمعاتو

 (.م1997 ،لطويلا)عة من النظم والتعميمات والقواعد مجمو توجييا و  ،وعمال وغيرىم

تشخيص  :المعرفة تتمثل في إدارةأن عمميات  Heisig& Vorbeck, 2000) ) ويرى ىيسغ وفوربك     
المعرفة  إدارةأن أىم عمميات في ىذه الدراسة . بينما يرى الباحثان ياتطبيقو  ،ىاتوليدو  ،أىدافياتحديد و  ،المعرفة

  .وتطبيقيا ،ياتخزينو وتوزيعيا وتطويرىا ، يدىاوتول يااكتسابو  ،تشخيص المعرفة في المدارس ىي:
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في مجال حل  التربويةالمعرفة يمكن أن تمعب دورًا ميمًا في تطوير العممية  إدارةويرى الباحثان أن      
وما توفره من معرفة  ،العممية التعميميةومعمومات عن عناصر ومن خالل ما توفره من معرفة  ،المشكالت

واالنفتاح عمى مؤسسات فيتم ذلك من خالل االستخدام األمثل لتكنولوجيا المعمومات  ،يتشارك فييا المعممون
وبناًء عمى ما سبق شعر  ساليب التقويم لمؤسسات التعميم.أخرى وتفعيل التبادل الثقافي وتفعيل التعميم األ
ممارسة معممي العموم في مديرية التربية والتعميم دراسة يكون اليدف منيا تحديد درجة  إجراءبضرورة  الباحثان

 عمى أكتافيم مسؤولية إعداد أجيال واعية. من يقعىم  المعممين حيث أن ،المعرفة إدارةلمواء ماركا لعمميات 

 ومحدداتها: مشكمة الدراسة

بناء وتوفير أساسيات عممية وتربوية تساعد في عميم األفي تألىمية الدور الذي يقوم بو المعمم نظرًا      
 واجبوكما أن المعرفة،  عمى القائم االقتصاد نحو التحول يتطمبيا التي القدرات أدائيم التدريسي وبناء تدعيم
ذلك ليكون قادرًا  يتجاوزالتعميمية، بل  والنشاطاتاستخدام الطرائق و  التعميميةالمادة  نقلعمى قتصر يال  المعمم
 التحوالت أىمية ليذه األردنية والتعميم التربية وزارة تعمم الطالب. وألجل ذلك أولت وتقييم مالحظة عمى

 من عالية درجة مؤىمة عمى بشرية كوادر إعداد منيا عدة بجوانب االىتمام ذلك ويقتضي العالمية، والتحديات
 ىذه تطبيق والمعممات من المعممين تمكين في يسيم بما التعميم، من النوع ىذا ومفاىيم لمبادئ المعرفة
المعرفة، وتطوير مناىجيا الدراسية، عمميات  متطمبات وفق تأىيميم أجل من طمبتيم في تدريس المبادئ

مخرجات تعميمية تنسجم مع  بغية تحقيق لتتماشى مع خططيا التطورية المبنية عمى االقتصاد المعرفي
ولعل  .تجاىات الضروريةساب الميارات واإلتكإلمطمبة لتوفير فرص د المعرفي عن طريق متطمبات االقتصا

في االختبارات الدولية مقارنة بمستوى الدول المشاركة، تضع  تدني مستويات أداء طمبة المدارس األردنية 
تزيد من العممية، و لمفاىيم واعمميات العمم  استمطارمبررات لمتحول عمى عمميات تعميمية تستمزم من الطمبة 

عمى ضرورة  محفًزاوىذا يعتبر  ؛قدرتيم عمى االحتفاظ بيا وتوظيفيا في ميارات التفكير العميا وحل المشكالت
ومن ىنا جاءت ، واستراتيجيات تدريس في مناىج العموم بما تتضمنو من طرق عمم وعمميات نظر شاممةإعادة 

ة من معممي العموم في المدارس األردنية لعمميات إدارة ىذه الدراسة محاولة الكشف عن درجة ممارسة عين
  المعرفة.

 

ومن ىنا تحددت مشكمة ىذه الدراسة فى "الكشف عن درجة ممارسة عينة من معممي العموم في المدارس 
 ."  األردنية لعمميات إدارة المعرفة أثناء تعميم العموم وتعمميا

 أسئمة الدراسة:
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 اإلجابة عن السؤالين اآلتيين:تيدف الدراسية الحالية إلى 

في مديرية التربية والتعميم أثناء تعميم العموم وتعمميا  لعمميات إدارة المعرفةدرجة ممارسة معممي العموم ما  -
 ؟لمواء ماركا 

في مديرية التربية أثناء تعميم العموم وتعمميا  لعمميات إدارة المعرفةممارسة معممي العموم ىل تختمف درجة  -
 ؟ ل العممي،  وعدد سنوات الخبرةالمؤىو  ، الجنسباختالف والتعميم لمواء ماركا 

 :أهداف الدراسة

 : اآلتية األىداف تحقيق إلى الدراسة تيدف

ية في مديرية التربأثناء تعميم العموم وتعمميا  لعمميات إدارة المعرفةدرجة ممارسة معممي العموم  عن الكشف -
 .والتعميم لمواء ماركا

في مديرية التربية أثناء تعمم وتعميم العموم  لعمميات إدارة المعرفةممارسة معممي العموم  درجةالتعرف عمى  -
 والمؤىل العممي،  وعدد سنوات الخبرة(، الجنس والتعميم لمواء ماركا باختالف

 في التدريسي األداء جودة تحقيق عمى بالمراحل التعميمية عمومال ومعممات معممي تساعد التي المؤشرات تحديد  -
 .المعرفة إدارة  عمميات متطمبات ضوء

 :من أىميتيا الحالية الدراسة تكتسبأهمية الدراسة: 

 عمى قادر نظام تعميمي من خالل إال أن يتم  يمكن ال المعرفة إدارة القائم عمى قتصاداإلالتحول إلى  أن -
 متطمبات ضوء في التدريسية ذوي الكفايات من ومعممات معممين بوجود لمطمبة اإلبداعية القدرات تنمية

 . المعرفةإدارة عمميات 

التففي شففمميا تطففوير التعمففيم  المعاصففرةتجاىففات التربويففة قصففور فففي تحقيففق الكتففب المدرسففية لإالكشففف عففن ال -
 .ةالمعرفإدارة عمميات نحو 

يؤمفل أن يسففتفيد مففن نتفائج ىففذه الدراسففة أصفحاب القففرار التربففوي ففي وزارة التربيففة والتعمففيم والمراكفز التابعففة ليففا  - 
 ضفوء ففي التدريسفي األداء بالمراحفل التعميميفة لجفودة عمفومال ومعممفات معممفي امفتالك ففي الكشفف عفن درجفة

 .المعرفةعمميات  متطمبات
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ستراتيجيات تعميمية إبداعيفة جديفدة تنمفي ارتابة والتمقين في التدريس إلى طرائق و اإلسيام في الخروج من النمطية وال -
لفففدى الطفففالب ميفففارات التفكيفففر المختمففففة، والتأمفففل ففففي المواقفففف والمشفففكالت، والفففتخمص مفففن سفففمبية التفكيفففر الموجفففو 

 ومواكبة الجديد في المجال التعميمي.
تبسففيط وتسفففييل الفففتعم م،  التففي تسفففيم ففففي التفكيفففر المتنوعفففة  اتسففتراتيجيااطففالع المتخصصفففين مففن المعممفففين عمفففى  -

 .وتنمية التفكير، وزيادة الدافعية
 : الدراسة محددات

: تم تطبيق ىذه الدراسة عمى معممي العموم في مدارس وزارة التربية والتعميم التابعة المحدد البشري والمكاني
 واء ماركا. التربية والتعميم لملمديرية 

 م(.2117/2118لمعام الدراسي ) الثاني الدراسي : تم تطبيق ىذه الدراسة خالل الفصلالزمانيالمحدد  -
اقتصرت نتائج الدراسة عمى صدق وثبات أداة القياس المستخدمة في  المحدد الموضوعي )اإلجرائي(: -

ىداف أمع تطوير بسيط بما يخدم (،  م2117) الشمراني، من دراسة بتبنييا  الدراسة والتي قام الباحثان
 . الدراسة

-1) )ذكر، انثى(، متغير المؤىل العممي )بكالوريوس، دراسات عميا(، متغير سنوات الخبرة متغير الجنس -
 سنة فأكثر(. 11سنة،  11أقل من  -6سنوات،  6أقل من 

 مصطمحات الدراسة:
فيا الباحثان إجرائيًا  :المعرفة -  المعممين الستخدام واستثمار المعمومات من قبل بأنيا الحصيمة النيائيةويعر 

ى معرفة وعمل مثمر يخدميم ومتخذي القرارات والطمبة والمستخدمين اآلخرين الذين يحولون المعمومات إل
في  المعممينالميارات والخبرات والقدرات والمعمومات في سياقيا لدى جممة وىي ويخدم مجتمعاتيم. 

  .المدرسة
فيا  :المعرفة إدارة - القابمية والقدرة عمى تفسير البيانات والمعمومات ( بأنيا 22: م2114) العاني،  ويعر 

الميام الموكمة لألفراد بإتقان عال يساىم في  ألداءظاىرة  أمواستيعابيا الستحضارىا سواء أكانت ضمنية 
فيا الباحثانديمومة المؤسسة والنمو الميني بشكل عام استخدام المعمومات المخزنة بأنيا فن  إجرائياً  . ويعر 

 في العقل البشري أو في األجيزة الحاسوبية واستثمار ىذا المخزون في التميز بالعمل.
فيا  المعرفة: إدارةعمميات  - ، ياوتخزين ،ىابأنيا الحصول عمى المعرفة، وتطوير  ،(Bhatt,2001 )ويعر 

فيا الباحثان إجرائيًا  .يا، وتطبيقىاونشر  تشخيص المعرفة، وتوليدىا، وتخزينيا،  عممياتبأنيا ويعر 
 وتوزيعيا، وتطبيقيا. 

لتحقيق نتاجات التعمم ضمن  بشكل نمطي  األنشطة واالستراتيجيات التي يقوم بيا معمم العموم الممارسة: -
 قواعد العمل.
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 سمدار الىو المعمم المكمف رسميًا من قبل وزارة التربية والتعميم بتدريس مبحث العموم في  معمم العموم: -
 .الحكومية والخاصة التابعة لوزارة التربية والتعميم

 :الدراسات السابقة

وتم  ،المعرفة إدارةالدراسة حول عمميات عمى الدراسات السابقة  ذات الصمة بموضوع  الباحثانطمع ا    
 من األحدث إلى األقدم.  عمى النحو اآلتي عرضيا

لى التعرف عمى درجة ممارسة معممي ومعممات المدارس إىدفت دراسة ( م2117)اني الشمر  أجرى       
وتكون مجتمع  ،وقد استخدم الباحث المنيج الوصفي في دراستو، الثانوية في محافظة الدوادمي لعمميات المعرفة

وتكونت عينة  ،(535) الدراسة من جميع معممي ومعممات المدارس الثانوية داخل محافظة الدوادمي وعددىم
 ،المعرفة من إعداد الباحث إدارةدوات الدراسة عمى مقياس لعمميات أواشتممت  ،معمم ومعممة( 115الدراسة من )

وكشفت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة معممي ومعممات المدارس الثانوية في محافظة الدوادمي لعمميات 
 المعرفة كانت ضعيفة.

من وجية  اتخاذ القراراعممية  المعرفة في إدارة أىميةلى التعرف عمى إ( م2114) وىدفت دراسة الحالق       
تكون مجتمع  ،حيث استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي ،الحكوميةوالمدرسين في المدارس  المدراءنظر 

ومدرسي المدارس الثانوية العامة في دمشق  ،( مديراً 76الدراسة من مديري المدارس الثانوية والبالغ عددىم )
تم اختيارىم معمم ومعممة ( 511( مديرًا و)76وتكونت عينة الدراسة من) ،معمًما ومعممة( 5281) البالغ عددىم

صميم استبانة وتطبيقيا عمى عينة صمي. ولإجابة عن أسئمة الدراسة تم تالمجتمع األبطريقة عشوائية من 
المعرفة في المدارس الثانوية في مدينة دمشق من وجية نظر  إدارةدراسة أن ممارسة وكشفت نتائج ال .البحث
 كانت مرتفعة.  والمعممين المدراء
لى التعرف عمى درجة ممارسة مديري المدارس إ( دراسة ىدفت م2112) جرى مقابمة والقمش والجوالدةأو       

تكون مجتمع الدراسة من جميع  ،المعرفة من وجية نظر المعممين دارةالثانوية الحكومية في محافظة جرش إل
وقد تكونت عينة الدراسة  ،(2111) المرحمة الثانوية في محافظة جرش والبالغ عددىم ومعممات معممي
 استبانةتم تطوير لإجابة عن أسئمة الدراسة و  معممين ومعممات تم اختيارىا بالطريقة العشوائية.( 211من)

متوسطات الحصائية بين إوكشفت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة  .والتأكد من صدقيا وثباتيا
المعرفة تبعًا لمتغير الجنس والمؤىل  دارةالحسابية لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في محافظة جرش إل

 العممي والخبرة التعميمية.
داء في الكميات المعرفة وعالقتيا بتميز األ إدارةالى التعرف عمى دور  فيدفت( م2111) دراسة الزطمة أما      

عضاء ىيئة التدريس ورؤساء أمن جميع تكون مجتمع الدراسة  ،والمعاىد التقنية المتوسطة العاممة في قطاع غزة
تم اختيارىم بطريقة عشوائية  اً ( فرد279واشتممت عينة الدراسة عمى) ،(455) دارية والبالغ عددىمقسام اإلاأل
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 ( فقرة59)تم تصميم استبانة مكونة من. ولإجابة عن أسئمة الدراسة المنيج الوصفي التحميمي واستخدم ،طبقية
وكشفت النتائج  (.،المعرفة إدارةعمميات  ،األداء المؤسسي ،المعرفة إدارة)متطمبات  ىي ةثالثمجاالت موزعة في 

 بنسبة متوسطة. تجاء ياوتطبيق ياالمعرفة وتوزيع إدارةأن 
ي مجال تنمية الموارد البشرية المعرفة ف إدارةلى التعرف عمى مفيوم إ( م2111وىدفت دراسة العمول)       

حيث استخدم الباحث المنيج  ،داري المعاصر في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزةكاديمية في ظل الفكر اإلاأل
) كاديميين العاممين في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة األ وتكون مجتمع الدراسة من جميع ،الوصفي التحميمي

وبمغت  ،( موظفاً 1319) مجتمع الدراسةفراد أ( وقد بمغ عدد  القدس المفتوحة ،سالميةاإل ،األزىر  ،قصىاأل
حصائية تعزى لمتغير إكشفت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة  . وقدأكاديميا( موظفًا 196) الدراسة عينة

وعدم وجود فروق ذات داللة  ،قصىسالمية واألزىر واألعمل لصالح الجامعة اإلومكان ال ،ناثالجنس لصالح اإل
 حصائية تعزى لمتغير المؤىل العممي.إ

المعرفة في الجامعات الفمسطينية  رةإدالى التعرف عمى واقع إ( دراسة ىدفت م2111) جرى عودةكما أ       
وقد استخدم  ،المعرفة الواجب ممارستيا لدى العاممين بالجامعات الفمسطينية إدارةوسبل تدعيميا وتحديد عمميات 
 مديرو ،) عمداء كمياتكافة  وقد تكون مجتمع الدراسة من العاممين اإلداريين ،الباحث المنيج الوصفي التحميمي

( 327فراد المجتمع )أبمغ عدد حيث  ،قصىاأل ،زىراأل ،سالميةاألقسام اإلدارية( في كل من الجامعة اإل ،دوائر
وكشفت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة العاممين  ،واعتمد الباحث عمى المقابالت الشخصية كأداة لمدراسة ،موظفاً 

حصائية تعزى لمتغير الجنس أو سنوات إوعدم وجود فروق ذات داللة  ،المعرفة كانت بدرجة عالية دارةإل
 عمى.ر المؤىل العممي لصالح المؤىل األلمتغي يعودالمعرفة أدارة في تطبيق  اً حصائيإ دال فرقووجود  ،الخدمة
لى التعرف عمى اتجاىات مديري المدارس الحكومية الثانوية نحو تطبيق إ( م2111وىدفت دراسة عثمان)     
 ،حيث استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي في دراستو ،المعرفة في المحافظات الشمالية في فمسطين إدارة

المدارس  ممن يعممون في( مديرًا ومديرة 229وتكونت عينة الدراسة عمى) ،واستخدم االستبانة كأداة لمدراسة
 المعرفة كانت إيجابية. إدارةحو تطبيق وكشفت نتائج الدراسة أن اتجاىات مديري ومديرات المدرسة ن ،الحكومية

المعرفة في البيئة  إدارةلى التعرف عمى كيفية تطبيق إ(  Shang & et.a,l2010) شانغ وآخرون وىدفت دراسة
أسموب  وناستخدم الباحث. واستخداميا في التعميم وأثرىا عمى الطالب والمعممين ،المدرسية في مدارس ىونغ كونغ

وكشفت نتائج الدراسة  ،المعرفة دارة( مدارس مطبقة إل11تكونت عينة الدراسة من)  ،لمعموماتلجمع االمقابمة 
ويمكن تطبيقيا في البيئة المدرسية وتمكينيا من تحسين  ،المعرفة حيوية وفعالة في المنظمات التعميمية إدارةأن 

 لمعممين واألىل والطالب.وتساعد في عممية تبادل األفكار بين ا ،المناىج المدرسية واتخاذ القرار
لى التعرف عمى درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في محافظة غزة إ( م2111وىدفت دراسة بدر)     

ستبانة بأسموب المسح الشامل لمجتمع الدراسة البالغ االوقد تم توزيع  ،المعرفة من وجية نظرىم إدارةلميارات 
( وقد كشفت 125) وكان عدد المستجيبين ،المدارس الثانوية بقطاع غزة مديريمن  ومديرة ( مديرا129) عددىم
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%( وعدم وجود 79) نتائج الدراسة أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية لميارات المعرفة كانت عالية بنسبة
نس المعرفة تعزى لمتغير الج إدارةحصائية لممارسة مديري المدارس الثانوية لميارات إفروق ذات داللة 

 والتخصص وسنوات الخدمة.
 المدرسة إدارةالمعرفة في تطوير  إدارةلى التعرف عمى أىمية إ( دراسة ىدفت م2111) وأجرت المحياني        

وقامت الباحثة  ،وقد استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي في دراستيا ،الثانوية لمبنات بمدينة مكة المكرمة
 ياجميعالثانوية لبنات ان مجتمع الدراسة من مدارس تكوً  .ببناء استبانة مكونة من خمس محاور من إعدادىا

وكشفت نتائج الدراسة عمى اىتمام  ،( مديرة ومعممة226وأما عينة الدراسة فتكونت من) ،بمدينة مكة المكرمة
يا وتخزين ،التعميمية بنسبة عالية جداً  دارةالمعرفة وتوظيفيا بدرجة عالية وتطبيقيا في اإل إدارةأفراد العينة ب

 واسترجاعيا بنسبة عالية جدًا.

 التعقيب عمى الدراسات السابقة وعالقتها بالدراسة الحالية: 

( م2117) انيالشمر  من خالل استعراض الدراسات السابقة يتضح لنا تشابو ىذه الدراسة مع دراسة -
(  م2111( وعثمان)م2111وعودة) (م2111)العمولو  (م2111)الزطمةو  (م2114)الحالقو 

 .من حيث استخدام المنيج الوصفي( م2111والمحياني)
العينة  في اختيار( م2111) عودةو ( م2111) العمول( و م2111) الزطمةواختمفت ىذه الدراسة مع دراسة   -

 ودراسة ،دارية في الجامعاتإقسام وعمداء كميات وأ ضاء ىيئة التدريسعأ حيث كانت عينتيم من
  .المدارس مديريعمى حيث كانت ( م2111) بدرودراسة  (م2111)عثمانو  (م2114)الحالق

 ،(م2112)مقابمة والجوالدةو ( م2117)انيالشمر  في حين تشابيت ىذه الدراسة من حيث العينة مع دراسة -
 في األردن. ماركامعممي العموم في مديرية التربية والتعميم لمواء اختارت الدراسة الحالية عينتيا من  حيث

اني الشمر لدى المعممين مثل دراسة  درجة ممارسة المعرفةوىناك أيضًا دراسات أظيرت انخفاض في  -
وكانت بدرجة مرتفعة مثل  ،(م2111وكان تطبيق المعرفة بدرجة متوسطة مثل دراسة الزطمة) ،(م2117)

 .( ودراسة المحيانيم2111( ودراسة بدر)م2111( ودراسة عودة)م2114دراسة الحالق)
درجة ممارسة معممي العموم في مديرية التربية والتعميم لمواء عن تكشف لالدراسة الحالية جاءت بينما   -

  .المعرفة إدارةماركا لعمميات 
 لطريقة واإلجراءاتا

 :منهج الدراسة

فضاًل عن استخدام االستبانة وسيمة لجمع البيانات  ،يذه الدراسةل لمالءمتو ً  المنيج الوصفيتم استخدام      
 المتعمقة بالدراسة.
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 مجتمع الدراسة وعينتها:

تكففون مجتمففع الدراسففة مففن جميففع معممففي ومعممففات العمففوم الففذين يدرسففون مبحففث العمففوم لصفففوف المرحمففة     
والبفففالغ عفففددىم  م(2118-2117) العفففام الدراسفففي األساسفففية العميفففا ففففي مفففدارس مديريفففة تربيفففة لفففواء ماركفففا ففففي

)  عينففة الدراسففة أي بنسففبة ىففي( اسففتبانة 93وتففم اسففترداد )داة الدراسففة، أ عمففييم ( معممففا ومعممففة، وزعففت144)
 (  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة:1، ويوضح الجدول رقم )% ( من مجتمع الدراسة65

 

 ينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة.توزيع أفراد ع (1الجدول )
 الخبرة بالسنوات المؤىل األكاديمي الجنس 

 6أقل من -1 دراسات عميا بكالوريوس إناث ذكور
 سنوات

 11أقل من -6
 سنة

سنة  11
 فأكثر

 32 34 27 12 81 48 45 العدد
 %34.4 %36.6 %29 %12.9 %87.1 %51.6 %48.4 النسبة

 :أداة الدراسة

فقففد تفففم اسفففتبدال" ، مففع بعفففض التعفففديالت ،( 2117)الشفففمراني داة التففي طورىفففا اسففتخدمت الدراسفففة األ     
ضففافة الصففيغة " كمعمففم عمففوم  أضففع إطففارًا عامففًا العبففارة "تخفف زين المعرفففة" بتخففزين المعرفففة وتشخيصففيا، وا 

واسفتبدال الفقفرة  " ةإلدارة المعرففأضع إطارًا عامفًا لمقيمفة المضفافة إلدارة المعرف بدال من " لمقيمة المضافة 
" أرجففع لمبيانففات األساسففية التففي يمكففن مففن خالليففا الحصففول عمففى المعرفففة ب " أرجففع لممصففادر األساسففية 

نجفازات المتميفزين دام العبفارة " أسفتفيد مفن خبفرات وا  اسفتخو التي يمكن مفن خالليفا الحصفول عمفى المعرففة". 
اسفففتقطاب المتميفففزين مفففن خفففالل قنفففوات اكتسفففاب المعرففففة.  ففففي اكتسفففاب المعرففففة " بفففدال مفففن " أشفففجع عمفففى

نجفازاتي ففي توليفد المعرففة" بفدال مفن " أعمفل عمفى توليفد المعرففة مفن  واستخدام العبارة" أستفيد من خبراتي وا 
متعففددة فففي تخففزين المعرفففة بففدال مففن "  واسففتخدام العبففارة " أسففتخدم طرقففاً خففالل خبراتففي وانجففازاتي السففابقة. 

متعفففددة ففففي تخفففزين المعرففففة. واسفففتخدام العبفففارة " أخطفففط لتخفففزين المعرففففة بنظفففام" بفففدال مفففن اسفففتخدم طفففرق 
لحففظ المعمومفات" . واسفتخدام عبفارة " أسفتخدم قاعفدة بيانفات "أوظف التخطيط والتنظفيم ففي تجميفع المعرففة"

ات اإليجابيفففة بفففدال مفففن " اسفففتخدم قاعفففدة بيانفففات لحففففظ جميفففع المعمومفففات". واسفففتخدام العبفففارة" أتقبفففل التغيفففر 
لمتحول نحو التطوير المعرفي" بدال من " أتقبل التغير اإليجابي لمتحول نحفو التطفوير المعرففي" . واسفتخدام 

دون توقفف أثنففاء القيففام  أثنففاء القيففام بعممفي" بففدال مففن " أوظفف المعرفففة عمميففاً  العبفارة" أوظففف المعرفففة عمميفاً 
 بعممي. 
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درجففات(،  5تففم إعطففاء كففل مسففتوى فففي التففدريج الخماسففي المسففتخدم عمففى النحففو اآلتففي:   أوافففق بشففدة ) و 
) درجفة واحفدة (.  درجات(، ال أوافق ) درجتفان (، ال أواففق بشفدة 3لى حد ما )إدرجات (، أوافق  4أوافق )

ن خالل حسفاب المتوسفطات المعرفة يتم م إدارةن قياس درجة ممارسة معممي العموم لعمميات وبناء عميو فإ
المعرفففة مففن  إدارةولفيففم المففدلوالت اإلحصففائية لدرجففة ممارسففة معممففي العمففوم لعمميففات  .الحسففابية لكففل فقففرة

وجية نظر معممي العموم لممرحمة األساسية العميا في مديرية التربية التعميم لمواء ماركا، فقد اعتمفد الباحثفان 
 المعرفة وفقا لممعادلة اآلتية: إدارةلعمميات  الحكم عمى درجة ممارسة معممي العموم

 1.33=4/3= 1/3-5أقل درجة /عدد المستويات =  –المدى = أعمى درجة 

 درجة الممارسة عمى المدى المستخدم ( 2الجدول )
 المدى درجة الصعوبة

 2.33-1 قميمة
 3.66-2.34 متوسطة
 5 – 3.67 مرتفعة

( وأكبفففر فتكفففون درجفففة 3.67وبنفففاء عمفففى ذلفففك إذا كانفففت قيمفففة المتوسفففط الحسفففابي لمفقفففرة او المجفففال )      
ذا 3.66-2.34مففا إذا كانفت قيمففة المتوسفط الحسففابي )أالممارسفة كبيفرة،  ( ففان درجففة الممارسفة متوسففطة، وا 

 ( فتكون درجة الممارسة قميمة.2.33-1كان المتوسط الحسابي لمفقرة أو المجال )

مفففن أجفففل تحقيفففق أىفففداف ىفففذه الدراسفففة، تفففم تطبيفففق مجموعفففة مفففن اإلجفففراءات التفففي يمكفففن إجرررراءات الدراسرررة: 
 تمخيصيا بما يمي: 

درجففة ممارسففة معممففي العمففوم لعمميففات عمففى "  التعففرفإلففى تحديففد اليففدف مففن الدراسففة: ىففدفت الدراسففة  -1
وذلفك " مفن وجيفة نظفرىم. عمفيم لمفواء ماركفافي مديرية التربيفة والتأثناء تعميم العموم وتعمميا  إدارة المعرفة

    .بإجراء دراسة تحميمية لنفس اليدف
)تشفخيص مع تطوير بسيط لبعض الفقرات وتتكون األداة من خمسفة محفاور ىفي :  أداة الدراسة تبني تم   -2

المعرففففة، اكتسفففاب المعرففففة وتوليفففدىا، تخفففزين المعرففففة وتشخيصفففيا، توزيفففع المعرففففة وتطويرىفففا، تطبيفففق 
 المعرفة(. 

تم عفرض األداة عمفى المحكمفين مفن ذوي االختصفاص لقيفاس صفدقيا الظفاىري، وتعفديل المطمفوب مفن  -3
 المحكمين حول المحاور والفقرات.

 مديرية التربية والتعميم لمواء ماركا.   فيالعموم  ومعممات تطبيق األداة عمى عينة الدراسة من معممي تم   -4
(، SPSSوتفريفففغ بياناتيفففا وتحميفففل النتفففائج باسفففتخدام برنفففامج التحميفففل اإلحصفففائي ) جمفففع االسفففتبانات تفففم   -5

 وعرض ومناقشة النتائج، واستخالص النتائج النيائية والتوصيات.
 :اإلحصائية المستخدمة في تحميل بيانات الدراسةاألساليب 
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( لتحميل بيانات ىذه الدراسة، SPSSجتماعية )مج الحزمة اإلحصائية لمبرامج اإلاستخدام برنا تم  
 واستخراج النتائج وفقًا لألساليب اإلحصائية التالية: 

 عينففة الدراسففة لإجابففة عففن المتوسففطات الحسففابية، واالنحرافففات المعياريففة السففتجابات أفففرادتففم اسففتخراج  -
 السؤال األول من أسئمة الدراسة.

محفاور لداللة الففروق بفين المتوسفطات الحسفابية لممارسفات معممفي  (ANOVA)التباين األحادي تحميل -
 والخبرة. متغيرات: الجنس والمؤىل التعميمياألداة، حسب 

 متغير سنوات الخبرة.لى إعمى المقياس الكمي نسبة  "شيفيو"نتائج اختبار تحميل  -

 نتائج الدراسة ومناقشتها:     
أثنراء تعمريم العمروم  المعرفة إدارةالعموم لعمميات " ما درجة ممارسة معممي لنتائج المتعمقة بالسؤال األول:ا

لإجابفة عفن ىفذا السفؤال تفم حسفاب  " فري مديريرة التربيرة والتعمريم لمرواء ماركرا مرن وجهرة نظررهم  وتعممها
 .االستبانة ولكل محور من محاورىاالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل محور  من محاور الدراسة   (3الجدول )

المتوسط  مجال الصعوبات رقم المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

 متوسطة 1.74 2.66 تشخيص المعرفة 1
 متوسطة 1.76 2.75 اكتساب المعرفة وتوليدىا 2
 متوسطة 1.69 2.88 وتشخيصيا تخزين المعرفة 3
 متوسطة 1.75 2.91 توزيع المعرفة وتطويرىا 4
 متوسطة 1.84 3.15 تطبيق المعرفة 5
 متوسطة 8.58 2.86 الكمي  

المعرففة ففي مديريفة التربيفة  إدارة( أن درجفة ممارسفة معممفي العمفوم لعمميفات  3يتضح من الجفدول رقفم )     
. إذ بمفغ المتوسفط الحسفابي السفتجابات متوسفطةوالتعميم لمواء ماركا من وجية نظرىم جاء بشفكل عفام بدرجفة 

 -2.66ت الدراسفة كاففة بفين )(، وتراوحفت المتوسفطات الحسفابية لمجفاال2.86أفراد العينة عمى األداة ككل )
تشفففخيص المعرففففة جفففاء بمتوسفففط حسفففابي كمفففا يتضفففح أن درجفففة ممارسفففة معممفففي العمفففوم لعمميفففات  ،(3.15

يميفففو محفففور تخفففزين  (،2.75، يميفففو محفففور عمميفففات اكتسفففاب المعرففففة وتوليفففدىا بمتوسفففط حسفففابي )(2.66)
المعرفففففة وتطويرىففففا بمتوسففففط حسففففابي محففففور توزيففففع (، يميففففو 2.88المعرفففففة وتشخيصففففيا بمتوسففففط حسففففابي )

 (.3.15خيرا محور تطبيق المعرفة بمتوسط حسابي )أو ، (2.91)
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ففي مديريفة أثنفاء تعمفيم العمفوم وتعمميفا المعرففة  إدارةولمتعرف عمى درجفة ممارسفة معممفي العمفوم لعمميفات      
ضفمن كفل محفور مفن محاورىفا  تفم  التربية والتعميم لمواء ماركا من وجية نظرىم لكفل فقفرة مفن فقفرات االسفتبانة

حسففاب المتوسففطات الحسففابية واالنحرافففات المعياريففة السففتجابات أفففراد عينففة الدراسففة ، كمففا يظيففر فففي الجففداول 
 (.8( الى )4من )

 المعرفة  في محور تشخيص المعرفة . إدارة: ممارسات عمميات  أوالً 

الممارسة لعمميات إدارة المعرفة  في محور تشخيص المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجة  ( 4الجدول )
 .المعرفة

مجال 
 الممارسة

رقم 
 الفقرة

المتوسط  العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة 

تشففففففففففففففففففخيص 
 المعرفة

 متوسطة 1.96 2.62 لدي تصور واضح عن أساسيات المعرفة. -1
كمعمم عموم أضع إطارًا عامًا لمقيمة المضافة  -3

 المعرفة. دارةإل
 متوسطة 1.89 2.63

أجيد البحث عن مكان وجود المعرفة في  -2
)األنظمة، اإلجراءات، العقول، الخرائط 

 المعرفية(.

 متوسطة 1.89 2.63

 متوسطة 1.89 2.73 أتقن اختيار مصادر المعرفة المطموبة. -4
  1.74 2.66  الكمي

( حسب المتوسط الحسابي لمفقرات، يتضح أن جميع 4ن تم ترتيب الفقرات تصاعديا في الجدول )أبعد   
لممحور ككل، ويتبين كذلك من الجدول أن أقل و لكل فقرة من الفقرات  متوسطةالفقرات جاءت بدرجة ممارسة 

وجود تصور واضح ة (  المتعمقة بعممي2.62) متوسطة( بدرجة ممارسة  1الفقرات لدرجة الممارسة  الفقرة )
وأما  قمة اىتمام المعممين بالبحث في مجال أساسيات المعرفة. وقد يعزى ذلك إلى   .عن أساسيات المعرفة

 ممارسة ( بدرجة2.73اختيار مصادر المعرفة  جاءت بمتوسط حسابي ) بإتقانالفقرة الرابعة  المتعمقة 
ومنيا تقريبا متشابية، التي حصل عمييا المعممين الخبرات  نوعية أن لىإوقد يعزى ذلك أيضا  متوسطة

 .وورش العمل التي خضعوا لياالدورات والندوات 

 .المعرفة  في محور اكتساب المعرفة وتوليدها إدارة: ممارسات عمميات ثانياً 

اكتساب المعرفة ( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجة  ممارسة عمميات إدارة المعرفة  في محور 5الجدول )
 وتوليدها.

مجال 
 الممارسة

رقم 
 الفقرة

المتوسط  العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

 متوسطة 1.97 2.76أحضر المؤتمرات والندوات التي تساعد عمى اكتساب  -6اكتساب 
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المعرفة 
 وتوليدىا

 المعرفة.
الحصول أرجع لممصادر االساسية التي يمكن من خالليا  -5

 عمى المعرفة.
 متوسطة 1.93 2.68

 متوسطة 1.87 2.71 نجازات  المتميزين في اكتساب المعرفة.ا  أستفيد من خبرات و  -7
نجازاتي في  توليد المعرفة. -8  متوسطة 1.89 2.75 أستفيد من خبراتي وا 
 متوسطة 1.86 2.75 أوظف اإلبداع واالبتكار في توليد معارف جديدة. -9
 متوسطة 1.79 2.83 أىتم باستخدام العصف الذىني في توليد المعرفة. -11

 متوسطة 8.76 2.75 الكمي
( حسب المتوسط الحسابي لمفقرات  يتضح أن جميع 5ن تم ترتيب الفقرات تصاعديا في الجدول )أبعد     

( 6الفقرة ) ىي ممارسةن أقل الفقرات أويتبين كذلك من الجدول  متوسطةالفقرات جاءت بدرجة ممارسة  
(  المتعمقة بحضور المؤتمرات والندوات التي تساعد عمى اكتساب المعرفة.  2.76) متوسطةبدرجة ممارسة 

شخاص الذين إلى األنقل المعرفة الصحيحة ب ذين يقومون بيذه الدورات ال يقومونال ن  أ وقد يعزى ذلك إلى
 (11وأما الفقرة ) منظمة متعممة.لى إاء والوصول دبداع واأليعمل عمى تحسين اإلبشكل جيد لكي يحتاجونيا 
( وقد يعزى 2.83) متوسطةبدرجة ممارسة  جاءتفقد  باستخدام العصف الذىني في توليد المعرفةالمتعمقة 
طريقة مستخدمة في عممية المعممين استخدام العصف الذىني في توليد المعرفة لدى  ميارةن أذلك إلى 
 التدريس.

 .المعرفة  في محور تخزين المعرفة إدارة: ممارسات عمميات  ثالثاً 
 .المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لممارسات عمميات إدارة المعرفة  في محور تخزين المعرفة  (6الجدول )
مجال 

 الممارسة 
رقم 
 الفقرة

المتوسط  العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

تخففففففففففففففففففففففففففزين 
 المعرفة

 متوسطة 1.85 2.74 أستخدم طرقا متعددة في تخزين المعرفة. -12
 متوسطة 1.81 2.83                                         أخطط لتخزين المعرفة بنظام -11
 متوسطة 1.89 2.91 أستخدم قاعدة بيانات لحفظ المعمومات. -13
 متوسطة 1.96 3.13 أعمل عمى توثيق الخبرات المعرفية التي أمتمكيا.  -14

 متوسطة 1.69 2.88 الكمي
( حسفب المتوسفط الحسفابي لمفقفرات،  يتضفح أن جميفع الفقفرات 6في الجدول ) تم ترتيب الفقرات تصاعدياً       

تسفاعد عمفى تخفزين المعرففة نظمفة برمجيفات أاسفتخدام المعممفين ، مما يدل عمفى متوسطةجاءت بدرجة ممارسة 
( بدرجفة ممارسفة 14الفقفرة ) ممارسفة الفقفرات  اكثفرن أ،  ويتبفين كفذلك مفن الجفدول لمواجية التغيرات المستقبمية

المعرففة  (  المتعمقة بالعمل عمى توثيق الخبرات المعرفيفة التفي أمتمكيفا وقفد يعفزى ذلفك إلفى أن3.13)  متوسطة
دامتيا بالذ اكرة من أجل المساعدة عمى حل المشكالت التفي سفوف تفواجييم ففي المسفتقبل. تحتاج الى تخزينيا وا 

أسفففتخدم طفففرق متعفففددة ففففي تخفففزين  ( المتعمقفففة بعمميفففة2.74) متوسفففطة( بدرجفففة ممارسفففة  12وجفففاءت الفقفففرة )
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المعممفين يسفتخدمون اكثفر مفن  أن،ولعل ىذا الجانب مبرر كونو من المالحظ مفن خبرتنفا ففي المفدارس  المعرفة
 .تخزين المعرفة طريقة في

 المعرفة  في محور توزيع المعرفة وتطويرها إدارة: ممارسات عمميات رابعاً 
 .المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمممارسات في محور توزيع المعرفة وتطويرها  (7الجدول )

مجال 
 الممارسة

رقم 
 الفقرة

المتوسط  العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة الممارسة

 
أستعين بالتعمم الذاتي في توزيع المعرفة  -16

 وتطويرىا.
 متوسطة 1.93 2.81

توزيررررررررررررررررررررع 
المعرفررررررررررررررررة 

 وتطويرها

أتقبل التغيرات اإليجابية لمتحول نحو التطوير  -18
 المعرفي.

 متوسطة 1.92 2.88

أعمل عمى توزيع المعرفة وتطويرىا من خالل  -17
 االطالع عمى الخبرات والتجارب السابقة.

 متوسطة 1.91 2.92

أوظف وسائل التواصل االجتماعية في توزيع  -15
 المعرفة.

 متوسطة 1.91 3.13

 متوسطة 1.75 2.91 الكمي
( حسب المتوسط الحسابي لمفقرات،  جاءت درجة الممارسة 7تم ترتيب الفقرات تصاعديا في الجدول )       

، مما يدلل عمى أن الممارسات في ىذا المجال ككل جاءت بمتوسط متوسطةلجميع الفقرات لممحور بدرجة 
األفكار الجيدة  ودعم لى أن ىنالك تشجيع لممعممين عمى تطوير المعرفةإ( وقد يعزى ذلك 2.91حسابي )

(المتعمقة 16الفقرة )ونقل ىذه المعرفة فيما بينيم. ويتبين من الجدول أن  ،بداعية وتشجيع الحوار العمميواإل
متوسط حسابي في المحور وبدرجة  بأقلجاءت   ستعانة بالتعمم الذاتي في توزيع المعرفة وتطويرىااإل بعممية

بالتعمم أن المعممين يجدون صعوبة فيما يتعمق (، وقد يعزى ذلك 2.81بمتوسط حسابي  ) متوسطةممارسة 
بتوظيف وسائل التواصل االجتماعية في  ( المتعمقة15وجاءت الفقرة ) .الذاتي في توزيع المعرفة وتطويرىا

انتشار استخدام  وسائل  لىإ ( وقد يعزى ذلك3.13بمتوسط حسابي  ) متوسطةبدرجة ممارسة توزيع المعرفة 
 التواصل االجتماعي .

 المعرفة  في محور تطبيق المعرفة إدارةممارسات عمميات : خامساً 

 .المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمممارسات في محور تطبيق المعرفة ( 8الجدول )

مجال 
 الممارسة

رقم 
 الفقرة

المتوسط  العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

 متوسطة 1.11 2.91 أطبق المعارف الجديدة التي اكتسبتيا. -19تطبيق 
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( حسب المتوسط الحسابي لمفقرات، يتضح أن المتوسط 8تم ترتيب الفقرات تصاعديا في الجدول )    
تطبيق المعرفة لدى المعممين  عممية ممارسةمما يدل عمى أن ، متوسطة الحسابي لجميع الفقرات جاء بدرجة 

 ( المتعمقة19) ويتبين من الجدول أن الفقرة .حيث يعمل عمى إيجاد أفراد مؤىمين  ،المدارس ضروري وميم في
، وقد يعزى ذلك متوسطة( وبدرجة 2.91جاءت بمتوسط حسابي ) بتطبيق المعارف الجديدة التي يكتسبيا ،

ستخدام أسموب المراجعة في تدقيق با ( المتعمقة22وجاءت الفقرة ) ،أىمية تطبيق المعرفة في مواقف جديدة إلى
باستخدام  اىتمام المعممينلى إ( وقد يعزى ذلك 3.32) متوسطةبدرجة ممارسة ما يقوم بو من تطبيقات معرفية 

ضافة في تطوير العممية فيجعميا ذات قمة م أسموب المراجعة في تدقيق ما يقومون بو من تطبيقات معرفية
 التعميمية.

أثناء  المعرفة إدارةهل تختمف  درجة ممارسة معممي العموم لعمميات النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني: " 
في مديرية التربية والتعميم لمواء ماركا من وجهة نظرهم باختالف الجنس والمؤهل  تعميم العموم وتعممها

لإجابة عن ىذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية   "  العممي وسنوات الخبرة
تبعا لمتغيرات الجنس  المعرفة إدارةلعمميات  في مديرية التربية والتعميم لمواء ماركاالعموم  معمميلممارسات 

 ( ىذه النتائج.9ويبين الجدول )والمؤىل العممي وسنوات الخبرة، 
الحسابية واالنحرافات المعيارية لممارسات معممي  العموم في مديرية التربية والتعميم  المتوسطات ( 9) الجدول 

 لمواء ماركا لعمميات إدارة المعرفة وفًقا لمتغير الجنس
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجنس

 0.64 2.76 45 ذكر 
 0.50 2.95 48 انثى

 0.58 2.86 93 المجموع
( وجففود فففروق ففي المتوسففطات الحسففابية السفتجابات أفففراد عينففة الدراسفة نسففبة لمتغيففر 9يتبفين مففن الجفدول )    

(. والختبففار 2.95) نففاثولإ( 2.76)الجفنس؛ إذ سففاوى المتوسففط الحسفابي لتقففديرات افففراد عينففة الدراسفة لمففذكور 
 (.11األحادي، المبينة نتائجو في الجدول )داللة الفروق بين المتوسطات، تم إجراء  اختبار تحميل التباين 

 متوسطة 1.19 3.13 أوظف المعرفة عمميًا أثناء القيام بعممي. -21 المعرفة

أستخدم أساليب حديثة لتطبيق ما لدي من  -21
 مخزون معرفي.

 متوسطة 1.13 3.23

أقوم بو  أستخدم أسموب المراجعة في تدقيق ما -22
 من تطبيقات معرفية.

 متوسطة 1.15 3.32

 متوسطة 1.84 3.15 الكمي

لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لممارسات معممي  العموم  (ANOVA)نتائج تحميل التباين األحادي (18الجدول )
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حصائية بفين المتوسفطات الحسفابية السفتجابات إ( عدم وجود فروق ذات داللة 11يتبين من الجدول السابق )   
حصفائيا عنففد مسففتوى إ( وىففي قيمففة غيفر دالففة 2.85الدراسففة وفقفا لمتغيففر الجففنس، حيفث بمغففت قيمفة "ف" )عينفة 
مففن كففال  وأفكففار المعممففينعمففى وجففود تقففارب كبيففر فففي آراء ويمكففن تفسففير ىففذه النتيجففة   .(α ≤ 1.15)الداللففة 
بفأن المعممفين سفواء كفانوا كما يمكن تفسير ىذه النتيجة  ،المعرفة في مدارسيم إدارةفيما يتعمق بمستوى الجنسين 
 ،نظمفة نفسفياويخضفعون لمقفوانين واأل ،تربويفة واحفدة دارةويتبعون إل ،فيم يعممون في مجال واحد ،اً إناثذكورًا أو 
 ،ويتمقفون طفرق اإلعفداد المينفي نفسفيا مفن خفالل الفدورات وورش العمفل ،نفسفويواجيون الواقفع التربفوي أي أنيم 

وتتففق  ضمن المعايير نفسيا وبالتالي من الطبيعي أن يكفون المسفتوى واحفد لفدى جميفع المعممفين. اختيارىمويتم 
عففدم وجففود  (الفى2111( وبففدر)2111) وعفودة (2112) مقابمففة والقمفش والجوالففدة نتفائج ىففذه الدراسفة مففع دراسفة

وتختمففف  ،الدراسففة وفقففا لمتغيففر الجففنسحصففائية بففين المتوسففطات الحسففابية السففتجابات عينففة إفففروق ذات داللففة 
 .ناثوجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس لصالح اإل اظيرت التي (2111) مع دراسة العمول

وفيمففا يتعمففق بمتغيففر المؤىففل األكففاديمي، حسففبت المتوسففطات الحسففابية واالنحرافففات المعياريففة السففتجابات     
 ( تمك النتائج. 11أفراد عينة الدراسة. وبين الجدول )

ماركا ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لممارسات معممي العموم في مديرية التربية والتعميم لمواء 11الجدول )
 لعمميات إدارة المعرفة وفًقا لمتغير المؤهل األكاديمي

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤهل العممي
 0.58 2.79 81 بكالوريوس 
 0.35 3.29 12 دراسات عميا

 0.58 2.86 93 المجموع
افففراد عينففة الدراسففة وفقففا  ( وجففود فففروق بففين المتوسففطات الحسففابية السففتجابات11يتضففح مففن الجففدول )       

لمتغير المؤىفل األكفاديمي ، ولمتعفرف عمفى الداللفة االحصفائية لتمفك الففروق تفم اسفتخدام تحميفل التبفاين األحفادي 
 (12الموضحة نتائجو في الجدول )

العموم في  لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لممارسات معممي  (ANOVA)( نتائج تحميل التباين االحادي 12الجدول )
 .مديرية التربية والتعميم لمواء ماركا لعمميات إدارة المعرفة لمتغير المؤهل األكاديمي

الداللة  قيمة "ف" متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 اإلحصائية

 .في مديرية التربية والتعميم لمواء ماركا لعمميات إدارة المعرفة وفًقا لمتغير الجنس
 الداللة اإلحصائية قيمة "ف" متوسط المربعات ات الحريةرررردرج مجموع المربعات مصدر التباين
 1.195 2.85 1.93 1 1.93 بين المجموعات

   1.33 91 29.71 داخل المجموعات
    92 31.63 المجموع
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 1.115 8.34 2.57 1 2.57 بين المجموعات
   1.31 91 28.16 داخل المجموعات

    92 31.63 المجموع
 عنففففففففففففد مسففففففففففففتوى الداللففففففففففففة حصففففففففففففائية إ( وجففففففففففففود فففففففففففففروق ذات داللففففففففففففة 12يتبففففففففففففين مففففففففففففن الجففففففففففففدول )       
 (1.15 ≥ α). فففراد عينففة الدراسففة وفقففا لمتغيففر المؤىففل األكففاديمي ، إذ أبففين المتوسففطات الحسففابية السففتجابات

بفففأن ويمكفففن تفسفففير ىفففذه النتيجفففة   وجفففاءت الففففروق لصفففالح مؤىفففل الدراسفففات العميفففا. (8.34بمغفففت قيمفففة "ف" )
المعممين و المعممات من ذوي المؤىالت األعمى قد امتمكوا جممة من الخبرات في مجال إدارة المعرفة أكثر مفن 

 التفي تشفير الفى( 2111) وتتفق نتائج ىذه الدراسة مفع دراسفة عفودة نظرائيم من ذوي المؤىالت العممية األدنى.
 ين المتوسفففطات الحسفففابية السفففتجابات عينفففة الدراسفففة وفقفففا لمتغيفففر المؤىفففلوجفففود ففففروق ذات داللفففة احصفففائية بففف

 .  عمىلصالح المؤىل األ االكاديمي

حسففبت المتوسففطات الحسففابية واالنحرافففات المعياريففة السففتجابات أفففراد  بمتغيررر سررنوات الخبرررة وفيمففا يتعمففق    
 ( تمك النتائج. 13وبين الجدول ) عينة الدراسة.

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لممارسات معممي العموم في مديرية التربية والتعميم ( 13الجدول )
 .لمواء ماركا لعمميات إدارة المعرفة وفًقا لمتغير سنوات الخبرة

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الخبرة بالسنوات
 0.62 2.59 27 سنوات 6أقل من  -1

 0.54 2.71 34 11أقل من  -6
 0.35 3.23 32 فأكثر 11

 0.58 2.86 93 المجموع
( وجففود فففروق بففين المتوسففطات الحسففابية السففتجابات افففراد عينففة الدراسففة وفقففا 13يتضففح مففن الجففدول )       

، ولمتعففرف عمففى الداللففة االحصففائية لتمففك الفففروق تففم اسففتخدام تحميففل التبففاين األحففادي كمففا ات الخبففرةلمتغيففر سففنو 
 .(14موضح في الجدول )ىو 

لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لممارسات معممي العموم   (ANOVA)( نتائج تحميل التباين األحادي 14الجدول )
 .في مديرية التربية والتعميم لمواء ماركا لعمميات إدارة المعرفة نسبة لمتغير سنوات الخبرة

الداللة  قيمة "ف" متوسط المربعات الحريةدرجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 اإلحصائية

 1.111 13.63 3.56 2 7.12 بين المجموعات
   1.26 91 23.51 داخل المجموعات

    92 31.63 المجموع
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بفففين  (α ≤ 1.15عنفففد مسفففتوى الداللفففة ) حصفففائيةإ( وجفففود ففففروق ذات داللفففة 14يتبفففين مفففن الجفففدول )         
 (.  13.63فراد عينة الدراسة وفقا لمتغير سنوات الخبرة؛ إذ بمغت قيمة "ف" )أالمتوسطات الحسابية الستجابات 

 نتائج اختبار شيفيه عمى المقياس الكمي نسبة الى متغير سنوات الخبرة (15الجدول )
 مستوى الداللة سنوات الخبرة

   0.640 11الى اقل من  6 6أقل من 

 1.111 ففأكثر 11

 1.111 ففأكثر 11 11الى اقل من  6

 .( α ≤ 0.05 )*  الفروق دالة احصائيا عند مستوى الداللة              

سنوات( مقارنة  6ضمن فئة الخبرة )أقل من  ( أن الفروق جاءت  دال ة إحصائيا  15يتضح من الجدول )    
( 11الى اقل من  6سنة فأكثر(، وكذلك جاءت الفروق دال ة إحصائيا ضمن فئة الخبرة ) 11بفئة الخبرة )

سنة فأكثر(. كما يتضح من الجدول ذاتو عدم وجود فروق دالة إحصائيا ضمن فئتي  11مقارنة بفئة الخببرة )
 (.11أقل من  -سنوات 6)سنوات( و 6الخبرة )أقل من 

 إدارةفي مديرية التربية والتعميم لمواء ماركا لعمميات ويمكن تفسير ىذه النتيجة أن ممارسات معممي  العموم     
ذلك ألن المعممين من ذوي الخبرة األعمى قد التحقوا عدد سنوات خبرة المعمم،  إيجابيا بزيادةتتغير المعرفة 
نتائج ىذه الدراسة مع دراسة مقابمة  . وتختمفلى إعدادىم مينياً إالدورات وورش العمل التي تيدف  بعدد من 

عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين  تظير التي (2111( وبدر)2111( وعودة)2112والقمش والجوالدة)
 .سنوات الخبرةالمتوسطات الحسابية الستجابات عينة الدراسة وفقا لمتغير 

 :بما ىو آت بعد عرض نتائج الدراسة ومناقشتيا، يوصي الباحثانتوصيات الدراسة: 
بطرق تخزين  تعريفيمو  ،المعرفة إدارةكسابيم معارف وميارات إلمعممين لم تدريبيةالدورات الورشات و العقد  -

 .عمى أفضل الممارسات العالمية في تطبيق المعرفة االطالعالمعرفة من خالل 
المعممين  كفاياترفع لاستراتيجية مناسبة  وتنفيذ المسؤولين في وزارة التربية والتعميم األردنية بوضعتوجيو  -

 واقتصاد المعرفة. بما يتناسب مع التطور التكنولوجي المعاصر
ة ودفعيم لتوظيفيا في يالمعرفالخبرات التربية والتعميم من ذوي المعممين بوزارة  لدىضرورة تعزيز الثقة  -

 .مستويات عالية من اإلنجاز تحقيق
 يممن خالل عقد الندوات والمؤتمرات وعقد لقاءات دورية بينعند المعممين نشر الثقافة المعرفية ضرورة  -

 .في المدارس يتم من خالليا عرض التجارب والممارسات المتميزة
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ضع نظام حوافز و و معمومات عن جوانب األداء المختمفة بالمؤسسة التعميمية بيانات و قاعدة ضرورة توفير  -
أفكارىم تداول المبدعين و تشجيع و  مادية ومعنوية تشجع العاممين عمى نشر المعرفة بين المعممين

 وحل المشكالت العالقة.  وتشجيعيم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :المراجع
 العربية المراجع  أوال:
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(. تطوير ميارات المدارس الثانوية في محافظة غزة في ضوء مفيوم إدارة م2111).بدر، يسري
 الجامعة اإلسالمية، فمسطين. ..)رسالة ماجستير غير منشورة(المعرفة

 
دار الوفاء لمطباعة والنشر (. إدارة المعرفة في التعميم. أربد: م2117).البيالوي، حسن وحسين، سالمة

 .والتوزيع
 

والمدرسين في  المدراءدور إدارة المعرفة في اتخاذ القرارات من وجية نظر (. م2114).عميالحالق، ريما 
 ، جامعة دمشق.رسالة ماجستير غير منشورة ( كمية التربيةالثانوية العامة في مدينة دمشق. ) 

 
لمتنمية المنظمة العربية (. األداء التنظيمي المتميز: نظرية الى منظمة المستقبل، م2113).زايد، عادل

 القاىرة. اإلدارية، بحوث ودراسة،
 

كمية  ..)رسالة ماجستير غير منشورة((. إدارة المعرفة وأثرىا عمى تميز االداءم2111).الزطمة، نضال محمد
 غزة. .، الجامعة االسالميةالتجارة

 
 (.189والتقنية، )التدريب (. االستثمار في العمم والمعرفة تحسين اإلدارة: م2111).السموم، يوسف إبراىيم

 
(. درجة ممارسة معممي ومعممات المدارس الثانوية في محافظة الدوادمي م2117).الشمراني، حامد محمد

 (.32)، مجمة كمية التربية االساسية لمعموم التربوية واالنسانيةلعمميات المعرفة. 
 

(. اإلدارة التربوية والسموك التنظيمي في سموك األفراد والجماعات في م1997).الطويل، ىاني عبد الرحمن
 عمان، االردن. .1ط .دار وائل التنظيم، 

 
(. دور إدارة المعرفة في تحقيق الميزة التنافسية دراسة حالة في شركات القطاع م2114).العاني، عمي فائق

 . رسالة ماجستير غير منشورةية اإلدارة واالقتصاد، مجامعة بغداد، كالصناعي العام، 
 

(. تقويم معمم الفصل لميام المشرف التربوي في الحمقة االولى من التعميم م2115).عبد الحسين، زكريا
: ) رسالة ماجستير غير منشورة( جامعة البحريناالساسي بمممكة البحرين واستراتيجية تطويرىا. 

 البحرين.
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وواقع تطبيقيا في  ،وأىميتيا ،(. إدارة المعرفة: مفيوميام2114).عبداهلل، خالد عتيق و جرجيس، جاسم محمد
السنوي  وقائع المؤتمر .المكتبات العامة في دولة اإلمارات العربية المتحدة من وجية نظر مديرييا

(21.) 
 

(. اتجاىات مديري المدارس الحكومية الثانوية نحو تطبيق إدارة المعرفة م2111).عثمان، عالن محمد خميل
، )رسالة ماجستير غير منشورة( جامعة النجاح الوطنيةفي المحافظات الشمالية في فمسطين. 

 فمسطين.
 

(. دور إدارة المعرفة في تنمية الموارد البشرية االكاديمية في الجامعات الفمسطينية م2111).العمول، سمر
 ، فمسطين.) رسالة ماجستير غير منشورة( الجامعة االسالمية بقطاع غزة.

 
 .: دار صفاء لمنشر والتوزيع(. إدارة المعرفة. عمانم2118).عميان، ربحي مصطفى

 
)رسالة ماجستير غير (. واقع إدارة المعرفة في الجامعات الفمسطينية وسبل تدعيميا. م2111عودة، فراس)

 ، فمسطين.اإلسالميةمنشورة(، الجامعة 
 

 ، القاىرة، مصر.، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية1ط(. إدارة المعرفة. م2115).الكبيسي، صالح الدين
 

إدارة المعرفة مدخل لتطوير اإلدارة المدرسية في المرحمة الثانوية  .(م2111).المحياني، مريم بنت راضي
.) رسالة ماجستير غير منشورة(، كمية ة مكة المكرمةلمبنات من وجية نظر المديرات والمعممات بمدين

 ، المممكة العربية السعودية.التربية، جامعة ام القرى
 

(. درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية م2112).مقابمة، عاطف والقمش، مصطفى والجوالدة، فؤاد
 في محافظة جرش إلدار

 
، مؤسسة الوراق لمنشر والتوزيع(. إدارة المعرفة" الممارسات والمفاىيم"، م2117).الممكاوي، إبراىيم الخموف
 عمان، األردن.
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