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مدى امتالك مديري املدارس الثانوية احلكومية يف منطقة حائن ملتطمبات إدارة املعرفة
د .بندر عبدالرحمن بن مطني الرشيدي  /المملكة العربية السعودية

الممخص
ىدؼ ىذه البحث إلى معرفة مدل امتالؾ مديرم المدارس الثانكية الحككمية في منطقة حائؿ لمتطمبات إدارة
المعرفة .كلتحقيؽ أىداؼ البحث تككف مجتمع البحث مف جميع المدراء في منطقة حائؿ في المممكة العربية
السعكدية لمعاـ الدراسي  9341ق ،كالبالغ عددىـ ( )994مدير كمديرة في مستكيات البكالكريكس كالدراسات
العميا بكاقع ( )941مدير كمديرة ،كبكاقع ( )951مدير ،ك ( )911مديرة ,كبذلؾ مثمكا عينة الدراسة ،كلتحقيؽ
أىداؼ البحث كلإلجابة عف أسئمتو ،أعد الباحث استبيانان تككف مف ( )01فقرة.

كأجرل الباحث تفسير لمنتائج باالستعانة بالمنيج الكصفي ،حيث استخدـ الباحث المتكسطات الحسابية

كاالنحرافات المعيارية كاختبارات (ت) ؛ لمعرفة دالالت الفركؽ تبعا لمتغيرات البحث .كقد أظيرت النتائج إلى أف
مدل امتالؾ مديرم المدارس الثانكية الحككمية في منطقة حائؿ لمتطمبات إدارة المعرفة ،جاءت ضمف درجة
التقدير المرتفع ،كأظيرت النتائج إلى أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  1.15فأقؿ
باختالؼ المؤىؿ العممي لصالح المؤىؿ العممي (الدراسات العميا) ،كأظيرت النتائج أيضان عدـ كجكد فركؽ ذات
داللة إحصائية عند مستكل  1.15فأقؿ باختالؼ الجنس.

كفي ضكء النتائج السابقة أكصى الباحث العمؿ عمى زيادة الكرش التدريبية لمديرم المدارس كالعامميف
إلنجاح ادارة المعرفة كاالستفادة منيا في الميداف التربكم .اإلفادة مف ثكرة المعمكمات كاإلتصاالت بشكؿ أكبر في
مجاؿ التعميـ ،كال عمؿ عمى تطبيؽ استراتيجية إدارة المعرفة كما كردت مف كزارة التربية كالتعميـ كتدريب كافة
المعنييف عمى بنكدىا كمضامينيا كباألخص ممف يحمؿ درجة البكالكريكس فقط ،كالعمؿ عمى ربط المدارس
ببعضيا بشبكات الربط اإللكتركني لما في ذلؾ مف أىمية كتبادؿ لمخبرات ،كرفع كفاءة العامميف في المدارس
بشكؿ عاـ ليتمكنكا مف متابعة كؿ ما ىك جديد في عالـ المعرفة كالتكنكلكجيا.

الكممات المفتاحية :إدارة المعرفة ،مدل امتالؾ ،مدير المدرسة ،المدارس الثانكية الحككمية.
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مشكمة البحث كأىميتيا
تعد ثكرة المعمكماتية سببا رئيسيا لظيكر مجتمع المعرفة ،كىذه الثكرة التي نشاىدىا في حياتنا أصبحت
تعتمد عمى المعرفة العممية المتطكرة كاالستخداـ األمثؿ لممعمكمات المتدفقة كمجتمع المعرفة الذم تتسابؽ فيو
الدكؿ المتقدمة كتتصارع حكؿ تممؾ كحيازة أكبر قدر مف المعارؼ كالمعمكمات ،بعدما تبيف ليا أف الذم يقدر
عمى امتالؾ المعرفة ىك مف يقكـ بإنتاجيا كيصبح بذلؾ قادر عمى السيطرة كقيادة زماـ األمكر كعممية االختيار
كاتخاذ الق اررات عامة .كيمكف القكؿ أف تطكر كسائؿ االتصاؿ كالتقنيات الحديثة بمختمؼ أشكاليا ساعد في
انتشار المعرفة كتعدد مصادرىا مما أدل إلى كجكد حاجة لتنظيـ كادارة ىذه المعرفة عمى النحك الذم يحقؽ
الغاية مف انتشار المعرفة ككسائميا.
كيمكف القكؿ أف إدارة المعرفة أصبحت مف أكثر المداخؿ انتشا ارن في الكقت الحاضر ،كمع تطكر ثكرة

المعمكمات كاالتصاالت جعمتنا نفكر جديان في تطبيؽ إدارة المعرفة الستغالؿ تكنكلكجيا المعمكمات كما أف العالـ
يشيد تحكال غير مسبكؽ في مجاؿ المعرفة كالمعمكمات ،كالتي تحتاج إلى تكفير عناصر بشرية مؤىمة بإمكانيا

أف تساىـ في استقطابيا كتسخيرىا لخدمة المجتمعات .لذا يتحتـ عمى المجتمعات أف تقكـ بدعـ الككادر البشرية
كتطكيرىا كتنميتيا حتى تجعميا قادرة عمى مكاكبة ىذه التطكرات كاستغالليا كاستخداميا بأعمى كفاءة ممكنة
(الصباغ.)0110 ،
كىذا اتضح جميا بعد أف بدأت الحككمات تعطي اىتمامان كبي ارن لممنظمات التي لدييا مستكل أفضؿ مف المعرفة

بمعنى أنيا ذات مستكل متميز كمتفكؽ في مجاؿ كيفية الحصكؿ عمى المعرفة كالتعامؿ معيا كتطبيقيا
كاالستفادة منيا ،كفي ىذا اإلطار برز مفيكـ إدارة المعرفة الذم يكمف في كضع المعارؼ ،كالميارات المكتسبة
في إدارة المعرفة العامميف في الكقت ك الشكؿ المناسب كالسيكلة الممكنة لالستفادة منيا لتحقيؽ مستكيات
أعمى مف االنجاز (ركزقي.)0115 ،
كقد أشار (المعاني )0111 ،إلى إف إدارة المعرفة قد قدمت مفيكما لممعرفة لـ يخرج مف المجتمع األكاديمي
كما ىك الحاؿ مع النظريات التربكية التقميدية ،إنما خرج مف صمب العمؿ الميني .فتككيف المعرفة ىنا يحدث في
مؤسسات األعماؿ بغرض العمؿ الحقيقي كاكتساب الخبرة كتبادؿ األفكار ،كليس بيدؼ الحصكؿ عمى المعمكمات،
إف حصكؿ مؤسسات األعماؿ عمى ميزة تنافسية عف غيرىا في السكؽ يعتمد بشكؿ أساسي عمى مدل نجاح
إدارة المعرفة في تحقيؽ أىدافيا (المعاني.)0111 ،
كاف مف أىـ مقكمات نجاح المؤسسات القدرة عمى المحاؽ بأحدث المتغيرات التي يشيدىا عصر الثكرة
التكنكلكجية كالمعمكماتية نتيجة التطكر اليائؿ الذم ط أر عمى تكنكلكجيا االتصاالت كاستخداماتيا في مجاؿ
المعمكمات كالمعرفة .فقد أدل التزايد اليائؿ في المعمكمات كتراكميا إلى كجكد حاجة ماسة الستحداث مفيكـ
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حديث يقكـ بتنظيـ كاستغالؿ ك إدارة ىذه المعمكمات لالستفادة القصكل منيا في تحقيؽ أىداؼ إستراتيجية
لممؤسسات ،كمساندة صناع القرار في اتخاذ ق ارراتيـ (الخميمي.)0112 ،
كاألنظمة التعميمية الحديثة أصبحت اليكـ تمقي بضالليا نحك إدارة المعرفة كالتي تعتبر مف مقكمات نجاح
األنظمة التعميمية لتككف قادرة عمى مكاكبة المتغيرات التي يشيدىا عصر الثكرة التكنكلكجية كالمعمكماتية نتيجة
التطكر الذم طرأ عمى تكنكلكجيا االتصاالت كاستخداماتيا في مجاؿ المعمكمات .كيمكف القكؿ بأف اإلدارة
المدرسية جزنءا مف اإلدارة التعميمية كصكرة مصغرة لتنظيماتيا ،كاإلدارة المدرسية الكاعية تيدؼ إلى تحسيف
العممية التعميمية كاالرتقاء بمستكل األداء مف خالؿ تبصير العامميف في المدرسة بمسؤكلياتيـ كتكجيييـ
التكجيو السميـ ( الكبيسي . )0115،كمف ىنا يبرز النظاـ التعميمي كأىـ محرؾ إلحداث تغيير فكرم كثكرة
حقيقية في نمط التفكير ،ابتداء مف العائمة كالمدرسة كانتياء بالمراكز البحثية كالجامعات بحيث تصبح المعرفة
كالكسائؿ التي تدعـ تحصيميا كالحفاظ عمييا كتحميميا كتكظيفيا أساس النظاـ التعميمي ( الممكاكم.)0111،
مشكمة البحث كأىميتو
انطالقان مف أىمية إدارة المعرفة في العمميات اإلدارية مف تخطيط كتنظيـ كرقابة كتقييـ ،كمف األىمية

التي تكتسبيا المدارس عامة ،كالمدارس الثانكية بشكؿ خاص؛ كالتي تعد األفراد لمحياة كسكؽ العمؿ كالتعميـ
الجامعي كمف منطمؽ مكاكبة التراكـ المعرفي كانتشار كسائؿ االتصاؿ حيث فرضت الحياة العصرية أف يككف
ىناؾ نكعية مف األفراد ممف يتسمكف بالفكر المبدع كالتكيؼ مع التكنكلكجيا الحديثة ،كىذا النكع مف األفراد
يحتاج إلى مدرسة عصرية لكي تؤدم أدكارىا المتكقعة منيا في المجتمع.
كأف التحديات التي تكاجو اإلدارات المدرسية كادارات التعميـ عمكما كالمتمثمة في سرعة التغيرات
التكنكلكجية كالتطكرات التقنية كما يرافقيا مف تدفؽ ىائؿ لممعمكمات كالمعارؼ العممية ،إضافة إلى تداعيات

العكلمة كغيرىا مف التحديات تقتضي تغيير أساليب اإلدارة التقميدية كاألخذ باألساليب اإلدارية المعاصرة كعمى
رأسيا إدارة المعرفة التي أثبتت جدكاىا في مياديف الصناعة كاالقتصاد كفي المؤسسات الحككمية كالخاصة،
كبالتالي يمكف أف تثبت جدكاىا أيضا في مجاالت التعميـ كالمجاالت التربكية.
لذلؾ فقد جاءت ىذه الدراسة لبياف دكر إدارة المعرفة في المدارس الثانكية نحك تحقيؽ التغيير الشامؿ
صكب العممية التعميمية ككؿ عمى اعتبار إف إدارات المدارس ممثمة بمديرييا بشكؿ خاص بأف يضمنكا المعرفة
كعممياتيا في اإلدارة المدرسية حتى ن نتقؿ مف الدكر كالنمط التقميدم لممدرسة إلى الدكر الفاعؿ كالتحكؿ إلى ما
يسمى بالمدرسة المعرفية كفؽ مبادئ االقتصاد المعرفي في التعميـ .كسيسعى البحث الحالية اإلجابة عف السؤاؿ
الرئيسي ".
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أىمية البحث
تكمف أىمية البحث الحالية في معرفة دكر مدير المدرسة في تطبيؽ إدارة المعرفة في العممية التعميمية كما
ينتج عف ذلؾ مف آثار ايجابية تنعكس عمى أداء الطمبة كالعامميف ككؿ .كما تنبع أىمية ىذه الدراسة مف إف
إدارة المعرفة أصبحت مف المفاىيـ اإلدارية المعاصرة في كقتنا الحاضر ،كالتي تمقى اىتمامان متزايدان مف

الميتميف باإلدارات التربكية .خاصة أف المؤسسات التعميمية نظ ارن لدكرىا في خمؽ المعرفة كتنظيميا كاحداث

التغيير المطمكب بطريقة مدركسة كمخطط ليا في كافة المستكيات التنظيمية .كانطالقا مف أىمية إدارة المعرفة

في الكظائؼ اإلدارية في المجاؿ التعميمي كالمتابعة ،كالتنسيؽ ،كاإلشراؼ .كنظ ارن لقمة الدراسات التربكية – حسب

عمـ الباحث -جاء ىذا البحث لمكشؼ عف درجة امتالؾ مديرم المدارس الحككمية لمتطمبات إدارة المعرفة مف
كجية نظرىـ.

أىداؼ الدراسة
ييدؼ البحث الحالية إلى:
 -9التعرؼ إلى مدل امتالؾ مديرم المدارس الحككمية الثانكية في منطقة حائؿ لمتطمبات إدارة المعرفة
 -0التعرؼ إلى دكر متغيرات ( الجنس ،المؤىؿ العممي) في تضميف إدارة المعرفة في المدارس الثانكية
مف قبؿ مدراء ىذه المدارس.

حدكد الدراسة

 -9الحدكد المكانية :المدارس الثانكية في منطقة حائؿ.
 -0الحدكد الزمانية  :خالؿ الفصؿ الدراسي األكؿ 9341ق.
 -4الحدكد البشرية :جميع مدراء المدارس الثانكية في منطقة حائؿ.

فرضيات البحث

 -9ما مدل امتالؾ مديرم المدارس الثانكية الحككمية في منطقة حائؿ لمتطمبات إدارة المعرفة؟
 -0ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  0.05≤αفي امتالؾ مديرم المدارس الثانكية
الحككمية في منطقة حائؿ لمتطمبات إدارة المعرفة تعزل لمتغير المؤىؿ العممي ؟
 -4ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  0.05≤αفي امتالؾ مديرم المدارس الثانكية
الحككمية في منطقة حائؿ لمتطمبات إدارة المعرفة تعزل لمتغير الجنس ؟

مصطمحات البحث

إدارة المعرفة" :بأنيا مجمكعة مف العمميات كاألنشطة التي تتحكـ بالمعرفة مف خالؿ تكليدىا كنشرىا كاستخداميا
عف طريؽ استغالؿ الميارات كالخبرات لدل األفراد كالعامميف في المدرسة كالتي تعتبر ضركرية لألنشطة اإلدارية
كاتخاذ الق اررات كحؿ المشكالت "(الحالؽ.)0193،
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كتعرؼ إدارة المعرفة إجرائيا بيذه الدراسة عمى انو العمميات كالجيكد المنظمة التي تساعد المعمميف عمى جمع
كتكليد المعرفة كتصنيفيا كتخزينيا ,كتكزيعيا عمى المعمميف ,كالتكجيو بتطبيقيا بيدؼ التكصؿ إلى الممارسات
لبمكغ اليدؼ المنشكد.
مدل امتالؾ :كتعرؼ إجرائيا بأنيا حجـ اك الكـ الذم يعرفو مديرك المدارس الحككمية في منطقة حائؿ حكؿ
إدارة المعرفة كآليات تطبيقيا في االدارة المدرسية كالعممية التعميمية كبما يحقؽ اىدافيـ المكضكعة ,كتـ
احتسابو مف خالؿ استبانو اعدت ليذا الغرض.
مدير المدرسة" :ىك ذلؾ الشخص المعيف رسميا في المدرسة ليككف مسؤكال عف جميع جكانب العمؿ اإلدارية
كالفنية كاالجتماعية داخؿ المدرسة ،كىك المسؤكؿ األكؿ عف اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتحقيؽ أىداؼ المدرسة
بالتنسيؽ مع اإلدارات التربكية العميا"( اسماعيؿ.)9111،
كيعرؼ إجرائيا عمى انو الشخص المسؤكؿ عف إدارة شؤكف العممية التعميمية بما فييا الطمبة كالمعمميف لتحقيؽ
أىداؼ محددة.
المدارس الثانكية الحككمية :كتعرؼ إجرائيا عمى إنيا المدارس التي تحتكم أعدادا مف الطمبة مف مختمؼ
المراحؿ كتككف أما ثانكية أكاديمية أك ثانكية شاممة .

00

2018

جملة البحوث الرتبوية والنفسية

العدد ( )57
الفصؿ الثاني

الخمفية النظرية

األدب النظرم كالدراسات السابقة

تعد إدارة المعرفة مف المداخؿ األساسية التي أبرزتيا األدبيات الحديثة ،كالتي تؤثر بشكؿ مباشر في فعالية
المؤسسات ككفاءة أعضائيا في التعامؿ مع ما يعترضيـ مف مكاقؼ يكمية ،كتعرؼ إدارة المعرفة بأنيا ذلؾ
المصطمح الذم يرتبط بعممية إبداع كنشر مستقبميـ كاختبار كتكامؿ المعرفة داخؿ المؤسسة ،ككيفية اإلستفادة
منيا بالشكؿ الذم يسيـ في تطكير أدائيا.
كاف إدارة المؤسسات كالمنظمات المبدعة ىي إدارة تجمع بيف إدارة المعرفة ،كادارة التنظيـ ،كتسعى إلى
تطبيؽ ىذه المعرفة مف خالؿ تحميؿ كدعـ صناعة القرار ،كتكفير قاعدة بيانات كمعمكمات تسمح بممارسات
مبدعة لألفراد كالجماعات في إطار البنية اإلجتماعية لممؤسسات كالمنظمات المبدعة ( الحالؽ،)0193،
يكما بعد يكـ فإف دكر إدارة المدرسة يتغير
كيشير )آؿ ناجي (0115،إف عالـ اليكـ عالـ متغير تختمؼ مفاىيمو ن
بتغير المجتمع باعتبار أف المدرسة مؤسسة مجتمعية يمارس فييا األبناء أصكؿ عمى الحياة عمى أحدث ما
كنظر ألف العممية التعميمية في
نا
كصؿ إليو رجاؿ التربية ،كعمـ النفس مف نظريات كأبحاث في ىذا المجاؿ
المدارس تتصؼ بالنمك كالتطكر كتعتمد عمى نتائج التطكر العممي لتساير تطكر الحياة ذاتيا ،لذا فقد أرست
المياـ الكظيفية لممديريف فمـ تعد مقصكرة عمى النكاحي اإلدارية فقط ،بؿ أصبح يجمع معان النكاحي الفنية ككؿ

ما يتصؿ بالتالميذ ،كالمعمميف ،كالمناىج ،كالبيئة الخارجية ،كىكذا تظير أف ىناؾ حاجة ممحة إلدارة المعرفة في

المؤسسات التعميمية كخاصة مؤسسات التعميـ الثانكم ،لما ليا مف دكر في تحقيؽ الفعالية التنظيمية ليذه
المؤسسات كتطكير األداء الخاص بأعضاء اإلدارة المدرسية كال شؾ أف ىذا يتطمب تغيير في ثقافة القيـ
كاليياكؿ التنظيمية كنظـ المكافآت ليذا المؤسسات .
كيشير البالكم كحسيف (  )0111اف التعميـ يكفر جكدة الحياة داخؿ المؤسسات التعميمية سكاء كاف
ذلؾ لمطالب أك األفراد العامميف كمف منظكر المعرفة المجتمعية كتقنية المعمكمات فإف ذلؾ يتضمف المشاركة في
بناء نظاـ تعميمي يرتكز عمى أسس قكية مف المعرفة ،كما يشمؿ مسئكليات لتطكير العمؿ المدرسي كالخدمات
التعميمية المقدمة لمطالب كعمى الرغـ مف كضكح مثؿ ىذه القضايا في مجاؿ التعميـ إال أنو لـ تتاح الفرص
الحقيقية لتناكليا مف خالؿ مداخؿ نظامية جيدة كمف ىنا تأتي أىمية إدارة المعرفة في تقديميا آراء كأفكار
جديدة كممارسات فعالة لضماف مميزات كجكدة اإلدارة التعميمية كمف ثـ كمف ثـ فإف ثمة مسئكلية جديدة تقع
عمى عاتؽ اإلدارة كىي إدارة المعرفة التنظيمية في المؤسسات التعميمية.
مما تقدـ يمكف القكؿ بأف المدارس بشكؿ عاـ كالمدارس الثانكية بشكؿ خاص مف أىـ المنظمات التي
تقكـ عمى إنتاج المعرفة كاالستثمار فييا ،كىي مف المنظمات التي تبني إدارة المعرفة البنية الصحيحة كالسميمة.
مفيكـ إدارة المعرفة
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يعرؼ (الرفاعي ) 0113،إدارة المعرفة بأنيا محاكلة التعرؼ عمى القدرات المنغرسة في عقكؿ األفراد
كاإلرتقاء بيا لتككف نكعا مف األصكؿ التنظيمية كالتي يمكف الكصكؿ إلييا كاالستفادة منيا مف جانب مجمكعة
مف األفراد التي تعتمد المنظمة عمى ق ارراتيـ اعتمادان أساسيا كمف ثـ فيي أيضا االلتزاـ مف جانب المنظمة
بإيجاد كخمؽ معرفة جديدة ذات عالقة بمياـ تمؾ المنظمة كنشرىا داخميا كتجسيدىا في شكؿ سمع كخدمات

كنظـ محددة.
بينما يقدـ (رزكقي ) 0115 ،تعريفا إلدارة المعرفة (  ) Knowledge Managementبأنو العمؿ مف
أجؿ تعظيـ كفاءة استخداـ رأس الماؿ الفكرم في نشاط األعماؿ ،كتتطمب تشبيكان كربطان ألفضؿ األدمغة عند
األفراد عف طريؽ المشاركة الجماعية كالتفكير الجماعي معا.

كيرل ماليكرتا ) (Malhorta,199بأف إدارة المعرفة تسعى إلى تقديـ حمكؿ إلى قضايا كمشكالت
استقطاب كانتاج المعرفة كالمشاركة فييا بيف األفراد كالجماعات كالمنظمات .أم أنيا تيتـ باستثمار المكارد
المعرفية كبناء ذاكرة لممنظمة ترتكز عمى تبادؿ المعرفة كالمشاركة فييا مف خالؿ عممية منيجية.
كيشير) (Deimeng,2003بأف إدارة المعرفة بأنيا عممية منظمة لمبحث عف المعمكمات كاختيارىا
كتنظيميا كتصنيفيا بطريقة تزيد مف مستكل فيـ العامميف ليا ،ككذلؾ تخزينيا بشكؿ يحسف مستكل الذكاء
العاـ لممنظمة ،كيكفر ليا المركنة الالزمة في العمؿ كيحافظ عمى األصكؿ الفكرية مف الضياع ،كيسيؿ عممية
االستفادة منيا في حؿ مشكالت العمؿ ،كفي التعميـ كزيادة القدرة عمى التخطيط االستراتيجي كاتخاذ الق اررات،
كعمى التعمـ مف خالؿ الخبرات التي تمر فييا.
كقد أشار ( الكبيسي ) 0115،إلى إف إلدارة المعرفة أىمية كبيرة تتضح مف خالؿ استثمار رأس الماؿ
الفكرم ،كتنسيؽ أنشطة المنظمة المختمفة بيدؼ تحقيؽ األىداؼ التي تـ كضعيا ،ك تعزيز المقدرات الجكىرية
في المنظمة ،كتحسيف األداء التنظيمي ،كاتاحة الفرصة لممنظمة لتحديد أصكليا غير المممكسة كتطكيرىا كتحديد
المعرفة المطمكبة كسد الفجكة بينيما ،كتحفيز المنظمات عمى تشجيع مقدرات االبتكار كاإلبداع لدل مكاردىا
البشرية مف أجؿ تككيف معرفة جديدة ،كبناء ميزة تنافسية مستدامة لممنظمات مف خالؿ تبني فريد مف
اإلبداعات المتمثمة في طرح أ فكار كسمع كخدمات جديدة ،كتحسيف كزيادة فاعمية العمميات في المنظمة،
كتحسيف المنتجات المكجكدة كتطكيرىا كايجاد منتجات جديدة ،تخفيض التكاليؼ كرفع مكجكدات المنظمة
الداخمية ،كدعـ الجيكد لإلفادة مف جميع المكجكدات المممكسة كغير المممكسة بتكفير إطار عمؿ لتعزيز المعرفة
التنظيمية.
كأكرد ( مكسى ) 0112،جممة مف األىداؼ المرجكة مف تطبيؽ إدارة المعرفة في المؤسسات التعميمية كىي:
 -1رفع كفاءة النظاـ التعميمي كزيادة فاعميتو كتطكير البنى التحتية لمؤسساتو
 -2إعادة تشكيؿ النمكذج التربكم كمراجعة السياسات التربكية كبناء إستراتيجية كطنية لمتربية.
 -3إنتاج جيؿ مسمح بالعمـ كالتكنكلكجيا كقادر عمى اإلنتاج.

03

2018

جملة البحوث الرتبوية والنفسية

العدد ( )57

 -4استخداـ المعرفة كتطبيقيا في الميداف.
 -5تطكير الكفاءة المؤسسية القادرة عمى إدارة النظاـ التربكم بكفاءة كتحقيؽ األىداؼ المنشكدة بفاعمية مف
خالؿ تبني األساليب كاألنظمة اإلدارية الحديثة ،كالتنسيؽ بيف كافة القطاعات المعنية التخاذ القرار المناسب
في الكقت المناسب.
كيذكر (العمي ،كقنديمجي ،كالعمرم)0111 ،؛ عمى إف إدارة المعرفة تقكـ بالكظائؼ األساسية بتحديد مكارد
المعرفة التي تمتمكيا المنظمة كطبيعتيا كمحتكاىا كأشكاليا كطرؽ الكصكؿ إلييا استخداميا كمعكقاتو ،كادارة
إستراتيجية المعرفة كتتضمف كؿ األنشطة المنظمة لصياغة إستراتيجية المعرفة ،كتنظيـ المعرفة كاتاحتيا ،كبناء
نظـ المعرفة ،كتنمية العقؿ الجمعي كتطكيره ،كبناء فرؽ العمؿ كتشجيع العامميف بكافة الكحدات عمى العمؿ
كفريؽ متكامؿ مف أجؿ تحقيؽ أكبر قيمة لمعمؿ المعرفي ككؿ.
كأشار (عمياف)0190 ،؛ إف إدارة المعرفة تستند في أنشطتيا عمى سمسمة مف العمميات المتصمة مع
بعضيا البعض كتؤدم الكاحدة منيا إلى األخرل كتدعـ العممية التي تمييا ،كىي مبينة كاآلتي:
أكالن :تشخيص المعرفة :كتيدؼ إلى تحديد المعرفة الحرجة كالتي بدكنيا ال تستطيع المنظمة تحقيؽ أىدافيا كال

المحافظة عمى ميزتيا التنافسية بيف المنظمات األخرل ،كبالتالي فإنيا تسعى إلى تحديد المعرفة التي تعطي

قيمة مضافة لممنظمة كلمنتجاتيا كخدماتيا ،كمف ابتكارىا أك اكتسابيا مف مصادرىا المختمفة كتكفيرىا كاتاحتيا
لمعاممي ف .كيتـ تحديد المعرفة الحرجة مف خالؿ التعرؼ عمى المعرفة المتكافرة داخؿ المنظمة كالتعرؼ عمى
الفجكة بينيما كتحديد األشخاص الحامميف لممعرفة كتحديد مكاف المعرفة في قكاعد المعرفة كمستكدعاتيا.
ثانيان :تحديد أىداؼ المعرفة :إف إلدارة المعرفة أىدافان خاصة تعمؿ بيا كيجب لتحقيقيا تحديد أىداؼ كاضحة
لممعرفة مثؿ تحسيف العمميات ،كتسييؿ اإلبداع ،كالتكجو نحك الزبكف ،كتسييؿ عمميات التخطيط كاتخاذ الق اررات

كتحسينيا ،كتحسيف األداء المنظمي كاالرتقاء بو.
ثالث ػان :تكليػػد المعرفػػة :تعػػد ىػػذه العمميػػة مػػف أكثػػر العمميػػات كأىميػػا فػػي إدارة المعرفػػة مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ الميػػزة
التنافسػػية لممنظمػػة .كتعػػرؼ عمميػػة تكليػػد المعرفػػة :بأنيػػا تكػػكيف أك تطػػكير معرفػػة صػػريحة كضػػمنية جديػػدة مػػف
البيانػػػػػػػػػات كالمعمكمػػػػػػػػػات المتػػػػػػػػػكافرة أك مػػػػػػػػػف تركيبػػػػػػػػػة أك تجميػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػف المعػػػػػػػػػارؼ السػػػػػػػػػابقة كالجديػػػػػػػػػدة
( العػػامرم ،كالغػػالبي .)0111 ،كيضػػاؼ إلػػى مػػا سػػبؽ أف عمميػػة تكليػػد المعرفػػة ىػػي جيػػد بشػػرم إبػػداعي إذ مػػف
المعمكـ إف األفراد ىـ فقط الذيف يكلدكف المعرفة ،كاف المنظمة ال تسػتطيع تكليػدىا بنفسػيا ألف المعرفػة الضػمنية
التي يممكيا األفراد ىي أساس تكليد المعرفة المنظمية ،كبذلؾ يككف التركيز عمى األفراد صناع القرار.
رابعان :تنظيـ المعرفة :كتشتمؿ ىذه العمميػة عمػى تصػنيؼ المعرفػة كتحديػد مكضػكعاتيا كاعطػاء كػؿ مكضػكع رمػزه
الخاص ،كتمثيميػا باسػتخداـ تقنيػات التمثيػؿ المرئػي أك الصػكرم لمسػاعدة العػامميف عمػى فيػـ الظػكاىر المختمفػة

كاعداد نماذج مسارات تدفؽ المعرفة كاسػتعماؿ أسػمكب نمذجػة العمميػات كاعػداد خػرائط المعرفػة ( العػاني ،كجػكاد،
كحجازم.)0190 ،
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خامسان :خزف المعرفة كادامتيا :بعد االنتياء مف عممية تنظيـ المعرفة يتـ في ىذه المرحمة تخزينيا في أنظمة

محكسبة مف اجؿ ضماف سالمتيا مف التمؼ أك السرقة أك الدخكؿ غير المرخص عمييا ،كتسييؿ كصكؿ

العامميف إلييا كاسترجاعيا عند الحاجة .
سادسان :استرجاع المعرفة :أف اليدؼ األساسي مف اقتناء المعرفة ىك تنظيميا كاسترجاعيا بأسرع كقت ممكف

كبشكؿ دقيؽ لإلفادة منيا في انجاز أعماليـ ففي ىذا العصر إف كمية المعمكمات كالمعارؼ متراكمة ،كتشير

عممية استرجاع ال معرفة إلى مجمكع العمميات التي تيدؼ إلى البحث عف المعرفة كالكصكؿ إلييا بقصد
استعماليا كاإلفادة منيا ألغراض حؿ المشكالت كاتخاذ الق اررات ،كيعتمد نجاح ىذه العممية عمى طرؽ تنظيـ
المعرفة كتخزينيا (كراسنة كالخميمي.)0111 ،
سابعان :المشاركة بالمعرفة :أف مشاركة المع رفة أحد أىـ عمميات إدارة المعرفة كاحد التحديات الكبيرة لممنظمات
الحديثة التي ترغب باستعماؿ المعرفة المتكافرة لدييا .إذ أنو يكجد عالقة كثيقة بيف عممية مشاركة المعرفة كبيف
عمميات التعمـ الفردم كالجماعي في المنظمة كاإلبداع كاالبتكار فييا كتكليد معرفة جديدة كاالرتقاء باألداء
المنظمي كاستخالص القيمة المضافة مف المعرفة (المعاني.)0111 ،
ثامنان :تطبيؽ المعرفة :تعتبر ىذه العممية األخيرة مف عمميات إدارة المعرفة كأىميا إذ ال فائدة مف العمميات

السابقة جميعيا إذا لـ يتـ تطبيؽ المعرفة كاإلفادة منيا ،كيعرفيا المعاني ( )0111عمى أنيا :اإلفادة مف
المعرفة بطريقة فعالة تضمف تحقيؽ أىداؼ المنظمة بكفاءة كفاعمية .مف خالؿ التعريؼ يتبيف لنا استعماؿ
المعرفة المتاحة كاعادة استعماليا كتطبيقيا كربطيا بالكاقع العممي لإلفادة منيا في حؿ المشكالت كاتخاذ
الق اررات كفي إيجاد منتجات كخدمات جديد ة أك تطكير بعضيا اآلخر ،كمف المعمكـ اف تطبيؽ المعرفة يسمح
بعمميات التعمـ الفردم كالجماعي التي تؤدم إلى ابتكار معرفة جديدة كيتطمب تطبيؽ المعرفة تفكيض العامميف
صالحيات كاسعة كمنحيـ الحرية الكافية لتطبيؽ معارفيـ (كراسنة كالخميمي.)0111،
كلخص ( )Rastogi, 2001عكامؿ نجاح إدارة المعرفة بما يأتي:
 .9إتاحة فرص التعمـ المستمر لألفراد كتعزيز االبتكار.
 .0تكفير الفرص لإلفراد كالمشاركة في الحكار كالبحث كالنقاش.
 .4تأسيس أنظمة لمفيـ كنشر التعمـ كالمشاركة بو.
 .3تشجيع العامميف عمى التطكير كالمشاركة بالرؤية الجماعية.
 .5مساعدة األفراد ،لتحديد دكر كمتطمبات كمضاميف المعرفة كتطبيقاتيا إلنجاز أعماليـ.
 .2تحديد القادة الذيف يبنكف كيدعمكف نماذج التعمـ عمى مستكل الفرد كالفريؽ كالمؤسسة كتطكرييـ.
كبيف عدد مف الباحثيف (عمياف0190 ،؛ العاني كآخركف ،0190 ،كالمعاني0111 ،؛ حجازم )0115 ،أف
تنفيذ برامج إدارة المعرفة يكاجو مجمكعة مف المشكالت كالمعيقات ،أىميا ضعؼ التزاـ اإلدارة العميا بإدارة
المعرفة كدعميا ليا ،كضعؼ ادارؾ مفيكـ إدارة المعرفة كمحتكاىا كمتطمباتيا كأىمية دكرىا في المنظمة،

03

2018

جملة البحوث الرتبوية والنفسية

العدد ( )57

كضعؼ البنية التحتية إلدارة المعرفة ،كالغمكض في الحدكد الفاصمة بيف المعرفة الصريحة كالمعرفة الضمنية
كالتداخؿ بينيما كصعكبة الفصؿ بينيما ،كاعطاء أىمية كبرل لقكاعد البيانات كقكاعد المعرفة ،كضعؼ تنمية
رأس الماؿ اإلنساني كتدريبو عمى إدارة المعرفة كتبايف مستكل المعرفة بيف العامميف ،كضعؼ الرغبة في تشارؾ
المعرفة كتبادليا خكفان مف فقداف التميز الشخصي لدل بعض العامميف ،كفصؿ المعرفة عف مستخدمييا
كالمستفيديف منيا ،كاحتكارىا مف قبؿ اإلدارة العميا التقميدية مما يؤدم إلى صعكبة اإلفادة منيا ،كاالفتقار إلى

الكقت الكافي لمتخطيط إلدارة المعرفة كتنفيذىا ،ضعؼ الميزانيات المخصصة إلدارة المعرفة أك حتى عدـ تكافرىا
أحيانا ،عدـ االىتماـ الكافي بتكليد المعرفة أك تطكيرىا كالقصكر في إجراء البحكث كالتجارب الالزمة ،كاالعتماد
عمى شراء المعرفة مف الجيات المتخصصة مما يؤدم إلى الحد مف عمميات التفكير كالتحميؿ كالبحث لدل
العامميف في المنظمة.
كال تعتمد إدارة المعرفة في المدارس اعتمادان كميان عمى جمع البيانات مف األفراد فقط كال عمى مشاركة

األفراد مع بعض المؤسسات التجارية ،كال عمى مشاركتيـ بعضيـ مع بعض داخميا كما ىك الحاؿ في عالـ إدارة
األعماؿ ،كلكف تعتمد عمى التطبيؽ االستراتيجي كالتطكير كمساندة نظـ المعمكمات اإلدارية ،كأيضان عمى آراء

كاتجاىات مديرم المدارس في إدارتيـ كأسمكبيـ اإلدارم ،فعمى سبيؿ المثاؿ تؤثر سياسات المدارس الحككمية

في كيفية إدارة المدارس لممعرفة ككيفية أدائيا لكظائفيا التدريسية المطمكبة ،حيث أشارت ( حالؽ )0193،إلى
جممة مف اإلجراءات الكاجب إتباعيا لتطبيؽ إدارة المعرفة في المدارس كذلؾ في التحكؿ مف إدارة المعمكمات إلى
إدارة المعرفة ،كالتحكؿ مف البيانات إلى المعمكمات ثـ إلى المعرفة ،كتقييـ المعمكمات المتاحة حاليان ،كتحديد

المعمكمات المطمكبة لعممية صنع القرار ،كالعمؿ داخؿ بيئة تحث عمى التقدـ المدرسي كالتعميمي ،كتقييـ ثقافات

المدارس كسياساتيا تجاه عممية جمع المعمكمات كالبيانات.
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الدراسات السابقة:

الدراسات العربية:

أجرت (الخميمي)0112 ،؛ دراسة لرصد كتحميؿ مدل ممارسة نشاطات إدارة المعرفة في كزارة التربية
كالتعميـ في المممكة األردنية كالياشمية ،كالى تكضيح أىمية إدارة المعرفة كمفيكـ إدارم يساعد كزارة التربية
كالتعميـ عمى االرتقاء بمستكل خدماتيا كالمساىمة في بناء مجتمع االقتصاد المعرفي .كمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ
الدراسة قامت الباحثة بتصميـ استبانة كزعت عمى عينة طبقية عشكائية ،كتككف مجتمع الدراسة مف كافة
المديريف في كزارة التربية كالتعميـ كبمغ عددىـ ( .)155كمف ابرز النتائج التي خمصت بيا الدراسة :ترسيخ
مفيكـ إدارة المعرفة مف خالؿ ممارسة النشاطات التي يتضمنيا ىذا المفيكـ ،ككجكد عالقة إحصائية إيجابية
بيف طبيعة استراتيجية إدارة المعرفة كمدل ممارسة نشاط االنتشار المعرفي كعدـ كجكد فركؽ احصائية في
ممارسة نشاطات ادارة المعرفة تعزل لمتغير الجنس  .كمف اىـ التكصيات التي نادت بيا :ضركرة التكسع في
دراسة مفيكـ إدارة المعرفة ألىمية ىذا المفيكـ في دعـ قدرة المساؽ عمى التميز كاالبداع.
كأجرل ( المحياني)0191،؛ دراسة ىدفت التعرؼ عمى إدارة المعرفة مف حيث مفيكميا كعممياتيا
كدكرىا في تطكير اإلدارة المدرسية بالمدارس الثانكية بنات بمدينة مكة المكرمة ،كاستخدمت الباحثة المنيج
الكصفي التحميمي عف طريؽ استبياف مككف مف خمس محاكر  ،كقد تككف مجتمع الدراسة مف جميع المدارس
الثانكية بنات بمدينة مكة المكرمة ،ككانت العينة ) 002مديرة كمعممة) ) 25مديرة مدرسة ،ك  929معممة)
كقد كانت نتائج الدراسة :يتفيـ أفراد العينة مف المديرات كالمعممات أىمية إدارة المعرفة ،كأىمية تكظيؼ عمميات
إدارة المعرفة في اإلدارة المدرسية ،حيث بمغ المتكسط الحسابي العاـ الستجابات مجتمع الدارسة  92.3كىي
احصائيا بيف افراد العينة في نظرىـ لمحاكر الدراسة ترجع تمؾ
تشير إلى االستجابة عالية ،كجكد فركؽ دالة
ن
الفركؽ لخب ارتيـ في مجاؿ التعميـ ككذلؾ خب ارتيـ في مجاؿ اإلدارة ،ألف الخبرة كتراكميا عبر سنكات الخدمة
تعمؿ عمى زيادة الشعكر بأىمية استخداـ إدارة المعرفة في تطكير اإلدارة المدرسية .ككانت مف ابرز التكصيات
التكسع في استخداـ نظـ االتصاؿ الحديثة )االنترنت( لكؿ العامميف بالمدرسة كالعمؿ عمى رصد المعرفة مف
مصادرىا المختمفة كمعالجتيا بالتحميؿ كالتحديث كاتاحتيا لالستخداـ الفعاؿ لدعـ العمميات اإلدارية كالتنظيمية
بالمدرسة.
كأجرل (األغا ،كأبك الخير)0190 ،؛ دراسة ىدفت الكشؼ عف كاقع تطبيؽ عمميات إدارة المعرفة في جامعة
القدس المفتكحة كاجراءات تطكيرىا مف خالؿ التعرؼ عمى ما اذ كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند
مستكل الداللة ( )α=0.05حكؿ كاقع تطبيؽ عمميات إدارة المعرفة بجامعة القدس المفتكحة تعزل لمتغيرات
(سنكات الخدمة ،كالمنطقة التعميمية ،كالمؤىؿ) .كنيجت الدراسة المنيج الكصفي كقاـ الباحثاف بتصميـ استبانة
مككنة مف سبعة ابعاد تمثؿ عمميات إدارة المعرفة ككزعت ىذه االستبانة عمى عينة حجميا ( )051مشرفان

اكاديميان مف مشرفي جامعة القدس المفتكحة .كأسفرت نتائج الدراسة عمى اف تطبيؽ عمميات إدارة المعرفة
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بجامعة القدس المفتكحة متكسط نسبيان كما كشؼ اف سعة االطالع كالمستكل الثقافي كطبيعة العمؿ كعدد

األبحاث ككرش العمؿ كمجاؿ االىتماـ الذم يتمتع بو أصحاب الخبرات العممية دكف الدكتكراه .كمف ابرز
التكصيات التي خرجت بيا الدراسة:الحاجة لكجكد قيادة داعمة الستراتيجية إدارة المعرفة.
كأجرل (القحطاني)0194 ،؛ دراسة ىدفت التعرؼ عمى كاقع تطبيؽ إدارة المعرفة في مدارس مشركع

تطكير بمدينة الرياض مف كجية نظر الم ديرات كالمعممات مشركع تطكير بمدينة الرياض كبمغ عددىف ()95
مديرة ك ( ) 454معممة ،كلتحقيؽ اىداؼ الدراسة قامت الباحثة باستخداـ المنيج الكصفي بأسمكب المسح
الشامؿ ككظفت االستبانة كاداة لجمع البيانات كالمعمكمات مف الميداف .كمف اىـ النتائج التي تكصمت الييا
الدراس ة :جاءت درجة مكافقة مفردات مجتمع الدراسة عمى عبارة (تحرص المديرة عمى جعؿ المدرسة بيئة
مناسبة الستثارة المعرفة كتبادليا) كبيرة كبمتكسط حسابي مرتفع ،كمف أىـ التكصيات التي خرجت بيا الدراسة:
تشجيع المقاءات الجماعية لتكليد المعرفة كالتركيز عمى دعـ األفكار اإلبداعية لتحقيؽ الميزة التنافسية عمى
المستكل المحمي كاإلقميمي كالدكلي كتسخير قكاعد المعرفة لخدمة العممية التربكية.
كأجرل ( الحالؽ)0193،؛ دراسة ىدفت التعرؼ إلى دكر إدارة المعرفة التي يمارسيا المديركف كالمدرسكف
في عممية اتخاذ الق اررات في المدارس الثانكية العامة في مدينة دمشؽ مف كجية نظر المديريف كالمدرسيف،
كتككنت عينة البحث مف جميع مديرم المدارس الثانكية العامة في مدينة دمشؽ كالبالغ عددىـ ( )12مدي ارن ،

كمف ( )511مدرسان مف مدرسي المدارس الثانكية العامة في مدينة دمشؽ تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية،
كاستخدمت الباحثة في الدراسة الحالية المنيج الكصفي التحميمي الذم يعتمد عمى جمع البيانات كتبكيبيا

كتحميميا كمف ثـ استخراج النتائج ،كقامت الباحثة ببناء أداة الدراسة المتمثمة في استبانة لدراسة كاقع ممارسة
إدارة المعرفة في المدارس الثانكية العامة في مدينة دمشؽ ،كدراسة كاقع ممارسة عممية اتخاذ الق اررات في ىذه
المدارس ،كتألفت االستبانة مف )  ( 83بندان ،مكزعة عمى مجاليف ىما(إدارة المعرفة ،اتخاذ الق اررات) ،كمف
ابرز نتائج الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في كاقع ممارسة ادارة المعرفة بيف مديرم المدارس

تعزل لمتغيرات( الجنس ،الخبرة ،المؤىؿ التربكم) كقد أكصت بضركرة رسـ استراتيجية مناسبة إلدارة المعرفة مف
قبؿ كزارة التربية كالتعميـ ،كالعمؿ عمى إنشاء إدارة متخصصة إلدارة المعرفة كتكنكلكجيا المعمكمات لدعـ الق اررات
بما يضمف الحصكؿ عمى أكبر عائد منيا.

الدراسات االجنبية

أجرل كيمي )(Keeley,2004؛ دراسة ىدفت إلى تحديد مدل كفاعمية ممارسة إدارة المعرفة في تطكير
التخطيط كاتخاذ القرار في العديد مف أنكاع كأنماط مؤسسات التعميـ العالي في الكاليات المتحدة األمريكية.
اشتممت العينة عمى عدد مف مسؤكلي البحث العممي الجامعي في مؤسسات التعميـ العالي في الكاليات المتحدة
األمريكية ،بمغ )  ( 450مسؤكالن .كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي مف خالؿ أداة الدراسة كىي
اختبار بعدم كتصميـ تجريبي .كاسفرت نتائج الدراسة عف كجكد عالقة قكية بيف التعميـ التنظيمي المؤسسي
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الفعاؿ كبيف كجكد برنامج رسمي فعاؿ إلدارة المعرفة .كما بينت اف مؤسسات التعميـ العالي تقكـ بممارسة إدارة
المعرفة مف خالؿ ىيئة البحث العممي.
كأجرل تشف ك اكم ()chen, &wei, 2007؛ دراسة ىدفت إلدارة المعرفة مف اجؿ تسييؿ عممية تعمـ
األقراف بحيث يرتكز عمى االنترنت كمنطمؽ لمطالب لمشاركة األقراف في معارفيـ .كقد استخدـ الباحث المنيج
شبو التجريبي كبمغ عدد أفراد العينة لممجمكعات الثالث التي استخدمتيا ( )11طالبان اختيارىـ مف ثالث جامعات

صينية في مدينة ىكنج ككنج ،كمف ابزر النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة إف دكر إدارة المعرفة في زيادة
فاعمية األداء كالتعمـ بطريقة األقراف.
كأجرل ) (Cranfield,2011؛ دراسة ىدفت إلستعراض التصكرات الحالية إلدارة المعرفة في سياؽ
التعميـ العالي في المممكة المتحدة كالعكامؿ التي تعيؽ استخداميا كلتحقيؽ اغراض الدراسة قامت الباحثة بتقديـ
لمحة عامة عف حال ة الجامعات داخؿ المممكة المتحدة ثـ حاكلت تقديـ نتائج متعمقة لمدراسة لتبيف ادكات
كتقنيات إدارة المعرفة التي بدأت تستخدـ كاداة ادارية عمة مستكل تمؾ المؤسسات .كقد تكصمت الدراسة الى اف
العديد مف المؤسسات الجامعية بالمممكة المتحدة تركز عمى إدارة المعمكمات بشكؿ اكبر مف إدارة المعرفة كاف
العكامؿ المساىمة التي كاف ليا تأثير عمى عدـ استخداـ إدارة المعرفة عمى نطاؽ كاسع .
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الفصؿ الثالث

منيجية الدراسة:

الطريقة كاإلجراءات

اعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي ،كذلؾ لمتعرؼ الى مدل امتالؾ مديرم المدارس الثانكية
الحككمية في منطقة حائؿ لمتطمبات إدارة المعرفة.

مجتمع الدراسة كعينتيا:

تككف مجتمع الدراسة مف جميع المدراء في منطقة حائؿ في المممكة العربية السعكدية لمعاـ الدراسي
 9341ق ،كالبالغ عددىـ ( )994مدير كمديرة في مستكيات البكالكريكس كالدراسات العميا بكاقع ()941
مدير كمديرة ،كبكاقع ( )951مدير ،ك ( )911مديرة .

أداة الدراسة:

قاـ الباحث في تطكير استبانو لتحقيؽ اىداؼ الدراسة باالعتماد عمى األدبيات السابقة كدراسة (
الحالؽ( ،)0193،القحطاني ( ،)0194 ،المحياني .)0191،تـ تكزيعيا عمى أفراد عينة الدراسة لجمع البيانات
كتحميميا مف خالؿ برنامج  ،SPSSكقد تـ اعتماد مقياس لبكرت الخماسي (دائما ،غالبان ،أحيانان ،ناد ارن ،مطمقان)،

لقياس استجابة أفراد عينة الدراسة عمى اإلستبانة المصممة ليذا الغرض ،كأعطي (مطمقان) الرقـ (( ،)9ناد ارن)

الرقـ (( ،)0أحيانان) الرقـ (( ،)4غالبان) الرقـ (( ،)3دائمان) الرقـ (.)5
صدؽ أداة الدراسة كثباتيا:

تـ التحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة كثباتيا مف خالؿ عرضيا بصكرتيا االكلية عمى ( )90محكمان مف ذكم

االختصاص مف أساتذة الجامعات في مجاالت اإلدارة التربكية كالمناىج كالتدريس كالقياس كالتقكيـ ،لتحديد مدل
مالئمة الفقرات الكاردة ألداة الدراسة ،كمدل سالمة الصياغة المغكية ،كمدل انتماء الفق ارت ،ككذلؾ ذكر أم

تعديالت مقترحة كاقتراح أم فقرات يركنيا ضركرية كحذؼ غير الضركرية ،كبعد إعادة اإلستبانة تـ إجراء
التعديالت المقترحة التي أكردىا أساتذة الجامعات المختصكف مف المحكميف في تكصياتيـ كتمثمت التعديالت في
إعادة الصياغة المغكية لبعض الفقرات ،كحذؼ بعض الفقرات بسبب عدـ مناسبتيا لقياس مدل امتالؾ مديرم
المدارس الثانكية الحككمية في منطقة حائؿ لمتطمبات إدارة المعرفة كفي ضكء التعديالت تككنت االستبانة
بشكميا النيائي مف ( )01فقرة .
كلمتاكد مف ثبات االستبانة تـ حساب معامؿ االتساؽ الداخمي لمفقرات باستخداـ معادلة كركنباخ الفا  αكبمغ
معامؿ الثابت لألستبانة ( ،)1.11كاعتبرت ىذه القيـ مقبكلة إلغراض الدراسة.
متغيرات الدراسة:
أكالن :المتغيرات المستقمة:
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-

المؤىؿ العممي كلو مستكياف :بكالكريكس كدراسات عميا.

-

الجنس كلو مستكياف :ذكر (مدير) كأنثى (مديرة).

ثانيان :المتغيرات التابعة:
-

مدل امتالؾ مديرم المدارس الثانكية الحككمية في منطقة حائؿ لمتطمبات إدارة المعرفة.

تصحيح اإلجابات:
تـ تصنيؼ مدل امتالؾ مديرم المدارس الثانكية الحككمية في منطقة حائؿ لمتطمبات إدارة المعرفة إلى
خمسة مستكيات (دائمان ،غالبان ،أحيانان ،ناد ارن ،مطمقان) حسب متكسطات إجابات العينة لكؿ فقرة عمى النحك

التالي:

-

طكؿ الفئة = (الحد األعمى لمبدائؿ – الحد األدنى لمبدائؿ) /عدد المستكيات

-

طكؿ الفئة= (9.44 = 4/ )9-5

0.44 = 9.44+9
كبذلؾ تككف حدكد المستكيات الثالثة عمى النحك اآلتي:
ُّد المتكسط الحسابي أقؿ مف  0.44مدل امتالؾ منخفض.
عّ
ُع ّد المتكسط الحسابي الذم يككف بيف  4.22 - 0.43مدل امتالؾ متكسط.
ُع ّد المتكسط الحسابي الذم يككف أكثر مف  4.21مدل امتالؾ مرتفع.
المعالجة اإلحصائية:
تـ استخداـ المعالجات اإلحصائية ذات الصمة باألسئمة الرئيسية لمدراسة
لإلجابة عمى السؤاؿ األكؿ :ما مدل امتالؾ مديرم المدارس الثانكية الحككمية في منطقة حائؿ لمتطمبات إدارة
المعرفة ؟ تـ استخداـ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية.
كلإلجابة عف السؤاليف الثاني كالثالث :ىؿ يختمؼ مدل امتالؾ مديرم المدارس الثانكية الحككمية في منطقة
حائؿ لمتطمبات إدارة المعرفة باختالؼ المؤىؿ العممي (بكالكريكس ،دراسات عميا)؟
كىؿ يختمؼ مدل امتالؾ مديرم المدارس الثانكية الحككمية في منطقة حائؿ لمتطمبات إدارة المعرفة باختالؼ
الجنس (ذكر ،أنثى) ؟
تـ استخداـ اختبار (ت) ( )t-testلمكشؼ عف الفركؽ في المؤىؿ العممي (بكالكريكس ،دراسات عميا)،
كلمكشؼ عف الفركؽ في الجنس (ذكر ،أنثى).
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نتائج البحث كمناقشتو
نتائج تحميؿ السؤاؿ األكؿ ،كالذم ينص عمى :ما مدل امتالؾ مديرم المدارس الثانكية الحككمية في منطقة
حائؿ لمتطمبات إدارة المعرفة ؟
لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخداـ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية.
كالجدكؿ ( )9يبيف مدل امتالؾ مديرم المدارس الثانكية الحككمية في منطقة حائؿ لمتطمبات إدارة المعرفة.
الرقـ
9

الترتيب
تنازليان

الفقرة
إدارة المعرفة ىي عممية إدارية تيتـ بالحصكؿ عمى المعرفة

المعيارم

3.44

1.12

مرتفع

0

90

تعد إدارة المعرفة قاعدة مف المعمكمات لألفراد كالمؤسسات

3.09

1.19

مرتفع

4

91

إدارة المعرفة تدعـ المديريف عند اتخاذ ق ارراتيـ

3.09

1.83

مرتفع

3

95

إدارة المعرفة تكفر الظركؼ البيئية المناسبة لممارسة العمؿ

3.01

1.19

مرتفع

5

93

إدارة المعرفة تساعد المديريف في خمؽ أفكار عممية قابمة لمتنفيذ

3.01

1.81

مرتفع

2

01

3.01

9.93

مرتفع

3.91

1.11

مرتفع

3.92

1.83

مرتفع

3.92

1.11

مرتفع

91

5

تسيـ إدارة المعرفة في رسـ خطة العمؿ المستقبمية لممدرسة

3.92

1.13

مرتفع

99

1

إدارة المعرفة تتبنى فكرة التعمـ القائـ عمى اقتصاد المعرفة

3.93

1.12

مرتفع

3.93

1.15

مرتفع

3.12

1.80

مرتفع

تتكافر في المدرسة مكتبة حديثة ككسائؿ اتصاؿ تمكف مستخدمييا 3.12

1.11

مرتفع

1
8
1

90
94
93

8

المتكسط

االنحراؼ

المستكل

1
9
0

92
4
3

كتخزينيا كاستخداميا

إدارة المعرفة تساند المديريف في تحسيف بيئة التعمـ
تسيـ إدارة المعرفة في حؿ المشكالت المختمفة التي تكاجو
المدرسة
يمكف استخداـ إدارة المعرفة لمعرفة األداء الكظيفي

لممدرسة

كطاقميا التدريسي
تسيـ إدارة المعرفة في الحصكؿ عمى معارؼ جديدة حكؿ المدرسة
الحديثة

تشجع إدارة المعرفة

المقاءات بيف العامميف لتبادؿ المعرفة

التعميمية
إدارة المعرفة تتيح لممعمميف إطالؽ معارفيـ كتطبيقيا عمى ارض
الكاقع
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مف الحصكؿ عمى المعرفة المطمكبة

95

99

تكجد لدل المدرسة سجالت خاصة لتدكيف المعمكمات كالمعارؼ

3.13

1.83

مرتفع

92

91

تمتمؾ المدرسة خطة إستراتيجية لتطبيؽ إدارة المعرفة

3.13

9.11

مرتفع

91

98

تعقد المدرسة كرشات تدريبية حكؿ تكعية العامميف بإدارة المعرفة

3.14

1.18

مرتفع

98

2

تساعد إدارة المعرفة في تحديد احتياجات المدرسة المختمفة

3.19

1.82

مرتفع

91

94

تمكف إدارة المعرفة العامميف في المشاركة باتخاذ الق اررات

3.19

1.18

مرتفع

3.11

1.11

مرتفع

3.94

1.11

مرتفع

01

91

إدارة المعرفة تعمؿ عمى إيجاد بيئة تفاعمية لتجميع كتكثيؽ كنقؿ
الخبرات التراكمية المكتسبة في المدرسة
المجمكع

يتضح مف الجدكؿ ( )9أف المتكسطات الحسابية تراكحت ما بيف ( ،)3.11 – 3.44بمتكسط عاـ
يساكم ( ) 3.94مما يشير إلى مدل امتالؾ مرتفع ،ككاف أعمى متكسط حسابي لمفقرة (إدارة المعرفة ىي عممية
إدارية تيتـ بالحصكؿ عمى المعرفة كتخزينيا كاستخداميا) بمتكسط حسابي ( )3.44كانحراؼ معيارم ()1.12
بدرجة مرتفعة ،ثـ الفقرتاف (تعد إدارة المعرفة قاعدة مف المعمكمات لألفراد كالمؤسسات) ك (إدارة المعرفة تدعـ
المديريف عند اتخاذ ق ارراتيـ) بمتكسط حسابي ( )3.09كانحراؼ معيارم ( )1.83 ،1.19عمى الترتيب ،ثـ
الفقرات (إدارة المعرفة تكفر الظركؼ البيئية المناسبة لممارسة العمؿ) ك (إدارة المعرفة تكفر الظركؼ البيئية
المناسبة لممارسة العمؿ) ك (إدارة المعرفة تساعد المديريف في خمؽ أفكار عممية قابمة لمتنفيذ) بمتكسط حسابي
( )3.01كانحراؼ معيارم ( )9.93 ،1.81 ،1.19عمى الترتيب.
كجاء في المرتبة ما قبؿ األخيرة الفقرة (تمكف إدارة المعرفة العامميف في المشاركة باتخاذ الق اررات) بمتكسط
حسابي ( )3.19كانحراؼ معيارم ( ).98كفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة (إدارة المعرفة تعمؿ عمى إيجاد بيئة
تفاعمية لتجميع كتكثيؽ كنقؿ الخبرات التراكمية المكتسبة في المدرسة) بمتكسط حسابي ( )3.11كانحراؼ
معيارم ( .) .97كىذا يعزل الى اف كزارة التربية كالتعميـ كمف منطمؽ تطبيؽ استراتيجية ادارة المعرفة في
المدارس كالكزارة ككؿ حريصة كؿ الحرص بأف تغدك العممية التعميمية اكثر نضكجا كانفتاحا عمى العالـ الذم
نعيش فيو كأقدر عمى التكيؼ مع متغيراتو ،فالتشريعات الجديدة الختيار مد ارء المدارس تؤكد عمى عدة معايير
يجب عمى مدير المدرسة اف يتمتع بيا حتى تصبح البيئة التعميمية كالمدرسية متكافقة كمتطمبات االقتصاد
المعرفي ،كذلؾ فأف الدكرات التدريبية لممديريف في المدارس ؾ دكرة ) (ICDL, INTELكالتي تقدميا الكزارة
كغيرىا مف الدكرات جعمت مف مديرم المدارس اشخاصا يكظفكف كؿ ما ىك جديد في عالـ المعرفة كبما يخدـ
مدارسيـ كطمبتيـ كؿ في مكقعو ،ليذا فأف تطبيؽ ادارة المعرفة كضركرة امتالكيا مف قبؿ المديريف مف شأنو اف
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يحسف العممية التعميمية كمناخ العمؿ بالنسبة لممعمميف كذلؾ في اتخاذ القراارات االدارية .كىذه النتيجة تكافقت
كدراسة كؿ مف ( القحطاني )0194،كدراسة ( المحياني)0191،
نتائج تحميؿ السؤاؿ الثاني ،كالذم ينص عمى :ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة
 0.05≤αفي امتالؾ مديرم المدارس الثانكية الحككمية في منطقة حائؿ لمتطمبات إدارة المعرفة تعزل لمتغير
المؤىؿ العممي ؟
لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخداـ اختبار T-testكالجدكؿ( )0،4يبيناف نتائج االختالؼ مدل امتالؾ
مديرم المدارس الثانكية الحككمية في منطقة حائؿ لمتطمبات إدارة المعرفة باختالؼ المؤىؿ العممي (بكالكريكس،
الدراسات العميا).
جدكؿ ( )0المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمدل امتالؾ مديرم المدارس الثانكية الحككمية في
منطقة حائؿ لمتطمبات إدارة المعرفة باختالؼ المؤىؿ العممي (بكالكريكس ،دراسات عميا).
المؤىؿ العممي

العدد

المتكسط

االنحراؼ المعيارم

الدراسات العميا

941

4.11

9.95

بكالكريكس

994

0.85

1.10

المجمكع

051

0.88

9.99

يتضح مف الجدكؿ أف المتكسط الحسابي لفئة الدراسات العميا بمغ ( )4.11بانحراؼ معيارم (،)9.95
في حيف بمغ المتكسط الحسابي( )0.85بانحراؼ معيارم قدره ( )1.10لفئة البكالكريكس.
جدكؿ ( )4نتائج اختبار ( )T-testلكشؼ عف كجكد اختالفات في مدل امتالؾ مديرم المدارس الثانكية
الحككمية في منطقة حائؿ لمتطمبات إدارة المعرفة يعزل الختالؼ المؤىؿ العممي (بكالكريكس ،الدراسات العميا).
االنحراؼ

المؤىؿ العممي

العدد

المتكسط

الدراسات العميا

314

4.1

9.95

بكالكريكس

931

0.85

110

المجمكع

534

4.015

ت

مستكل الداللة

المعيارم
0.13

1.13

تشير نتائج الجدكؿ ( ) 4إلى كجكد اختالؼ في مدل امتالؾ مديرم المدارس الثانكية الحككمية في منطقة حائؿ
لمتطمبات إدارة المعرفة يعزل الختالؼ المؤىؿ العممي حيث بمغت ( )0.13كىي دالة عند مستكل ( )a=0.5لذا
يكجد اختالؼ في مدل امتالؾ المدراء الحاصميف عمى مؤىؿ الدراسات العميا كانت أعمى مقارنة مف المدراء
الحاصميف عمى مؤىؿ البكالكريكس كيمكف تفسير ذلؾ بأف مف يحصمكف عمى شيادات دراسات عميا يككف لدييـ
معرفة كاطالع اكثر في كؿ ما يتعمؽ بالمناىج كطرؽ التدريس كاالدارة كغيرىا ككما ىك معركؼ بأف مف يكمؿ
الدراسات العميا يككف مطمعا عمى كؿ ما ىك جديد كخصكصا في مجاؿ التعميـ فنجد اف المديريف الذيف يتابعكف
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تحصيميـ العممي يككنكا اكثر مركنة كخبرة في ميداف عمميـ كىذا يؤكد بأف الخبرة احيانا قد ال تككف حال لبعض
المشكالت في ضؿ متا بعة الطرؽ الحديثة كالمعرفية في إالدارة المدرسية عمى سبيؿ المثاؿ .كمف ىنا يمكف
القكؿ بعمكـ الكالـ أف اختالؼ المؤىؿ العممي بالنسبة لمديرم المدارس ينعكس بكضكح عمى تطبيؽ كامتالؾ
ميارات ادارة المعرفة لدييـ حيث اف ما يسمى بالمؤىؿ التربكم قد ُيحدث اختالفا في عممية اتخاذ الق اررات
بالنسبة لممديريف كبنفس المكاقؼ احيانا فنجد أف تطبيؽ إدارة المكقؼ ال يتقف تطبيقيا بعض المديريف كاف
كانت خبراتيـ طكيمة في ىذا المجاؿ كقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة( ابك الخير كاآلغا  )0190،كاختمفت مع
دراسة كؿ مف ( المحياني( )0191 ،كالحالؽ. )0193 ،
نتائج تحميؿ السؤاؿ الثالث ،كالذم ينص عمى :ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة
 0.05≤αفي امتالؾ مديرم المدارس الثانكية الحككمية في منطقة حائؿ لمتطمبات إدارة المعرفة تعزل لمتغير
الجنس (ذكر ،أنثى) ؟
لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخداـ اختبار (ت) لعينتيف مستقمتيف لالختالؼ في مدل امتالؾ مديرم المدارس
الثانكية الحككمية في منطقة حائؿ لمتطمبات إدارة المعرفة باختالؼ الجنس (ذكر ،أنثى) ،كالجدكؿ ( )3يبيف
ذلؾ:
جدكؿ ( )3نتائج اختبار (ت) لقياس الفركؽ بيف متكسطات درجات الذككر كاإلناث في مدل امتالؾ مديرم
المدارس الثانكية الحككمية في منطقة حائؿ لمتطمبات إدارة المعرفة.
الجنس

العدد

المتكسط

االنحراؼ

ت

الداللة

المعيارم
ذككر

931

39.49

5.21

9.19-

1.40

إناث

314

38.10

5.93

1.88-

1.41

مف الجدكؿ ( )3يتضح بأف الفركؽ بيف المتكسطات لـ تبمغ مستكل الداللة اإلحصائية عند مستكل ()1.15
فأقؿ ،كالتي بمغت ( )-9.19بمستكل ( )1.40لذا ال يكجد اختالؼ في مدل امتالؾ مديرم المدارس الثانكية
الحككمية في منطقة حائؿ لمتطمبات إدارة المعرفة باختالؼ الجنس (ذكر ،أنثى) كىذا يمكف تفسيره بأف مديرم
المدارس يتشابيكف في بيئة العمؿ كطبيعتو كالتي مف خالليا يؤدكف ميمات كاضحة كمحددة كيحصمكف عمى
نفس الكرش التدريبية باختالؼ انكاعيا مف الجية المسؤكلة كىي كزارة التربية كالتعميـ لذلؾ نجد اف تطبيؽ
ادارة المعرفة بشكؿ عاـ ال يتأثر بجنس المسؤكؿ اك المدير بما اف ىنالؾ ىدؼ كاضح كخطة عمؿ معركفة
لدييـ كىنالؾ تشابو ايضا في ادراكيـ لتطبيؽ ادارة المعرفة في مدارسيـ ايضا .كيحممكف نفس االفكار كاالراء
بيذا الشأف ،كما يمكف القكؿ بأف المدراء كالمديرات في المدارس فيـ يعممكف في مجاؿ كاحد كليدؼ كاحد
كيخضعكف لقكانيف كتعميمات كاحدة؛ ام انيـ يكاجيكف نفس الكاقع التربكم كتطبؽ عمييـ نفس المعايير في
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االدارة المدرسية لذلؾ فمف الطبيعي اف ال يككف ىناؾ اختالؼ بالنسبة لمتغير الجنس كقد اتفقت ىذه النتيجة مع
دراسة ( الخميمي )0112،كدراسة ( الحالؽ. )0193،
كيمكف تمخيص النتائج التي تكصؿ إلييا البحث كما يمي:
 -9أف مدل امتالؾ مديرم المدارس الثانكية الحككمية في منطقة حائؿ لمتطمبات إدارة المعرفة كاف
بدرجة مرتفعة.
 -0أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  1.15فأقؿ باختالؼ المؤىؿ العممي
لصالح المؤىؿ العممي (الدراسات العميا).
 -4أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  1.15فأقؿ باختالؼ الجنس.
كيكصي الباحث بما يمي:
 -9العمؿ عمى زيادة الكرش التدريبية لمديرم المدارس كالعامميف إلنجاح ادارة المعرفة كاالستفادة
منيا في الميداف التربكم.
 -0االفادة مف ثكرة المعمكمات كاال تصاالت بشكؿ اكبر في مجاؿ التعميـ
 -4العمؿ عمى تطبيؽ استراتيجية ادارة المعرفة كما كردت مف كزارة التربية كالتعميـ كتدريب كافة
المعنييف عمى بنكدىا كمضامينيا.
 -3العمؿ عمى ربط المدارس ببعضيا بشبكات الربط االلكتركني لما في ذلؾ مف اىمية كتبادؿ
لمخبرات.
 -5رفع كفاءة العا مميف في المدارس بشكؿ عاـ ليتمكنكا مف متابعة كؿ ما ىك جديد في عالـ
المعرفة كالتكنكلكجيا
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The extent to which governmental secondary schools' managers in al-hial
province have cognitive management requirements
Bunder abdulrahman alreshidi

The current study aims to examine the level of cognitive management
requirement among the governmental secondary schools' managers in al-hial
province in the kingdom of Saudi Arabia. To do this, the author designed a
questionnaire comprised (20) item which was applied on (250) managers
included (113) manager hold bachelor degree and (137) manager hold master
degree. To carry out this study, the researcher utilized the descriptive approach.
The findings revealed that a high level of cognitive management requirements
among secondary schools' managers as well as there is a significant difference at
the (0.05) level regarding degree type, but there is no a significant difference
according to gender variable.
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المراجع العربية
 آؿ ناجي ،محمد عبد اهلل ( . )0115اإلدارة التعميمية كالمدرسة ،نظريات كممارسات في المممكة العربية
السعكدية.
 البالكم ،حسيف ( .)0111إدارة المعرفة ،مستقبؿ التعميـ في مجتمع المعرفة ،الرياض :الدار الصكلتية
لمتربية.
 إسماعيؿ،محمد محمكد  . ( 1999 ).المشكالت التي تكاجو مدراء المدارس الثانكية المختمطة في
فمسطيف،رسالة ماجستير غير منشكرة،جامعة النجاح الكطنية،نابمس،فمسطيف.
 األغا ،ناصر ،ك أبك الخير ،احمد ( .) 0190كاقع تطبيؽ عمميات إدارة المعرفة في جامعة القدس
المفتكحة كاجراءات تطكيرىا ،مجمة جامعة األقصى -سمسمة العمكـ االنسانية.20-41 )9( 92 .
 حجازم ،ىيثـ (  .)0115إدارة المعرفة :مدخؿ نظرم( .ط )9 .عماف :األىمية لمنشر كالتكزيع.
 حالؽ ،ريما عمي( .) 0193دكر إدارة المعرفة في اتخاذ الق اررات مف كجية نظر المديريف كالمدرسيف في
المدارس الثانكية العامة في مدينة دمشؽ ،رسالة ماجستير منشكرة ،جامعة دمشؽ ،سكريا
 الخميمي ،سمية ( .)0112إدارة المعرفة في كزارة التربية كالتعميـ األردنية .رسالة ماجستير غير منشكرة،
جامعة اليرمكؾ ،اربد ،األردف.
 رزكقي ،نعمة ( .)0115الدكر الجديد لمينة المعمكمات في عصر ىندسة المعرفة كادارتيا .مجمة مكتبة
الممؾ فيد الكطنية 915 ،) 0( ،91 .ػ .904
 الرفاعي ،غالب كياسيف ،سعد ) . ( 0113دكر إدارة المعرفة في تقميؿ مخاطر االئتماف :دراسة
ميدانية ،كرقة مقدمة إلى المؤتمر العممي الدكلي السنكم الرابع (إدارة المعرفة في العالـ العربي) جامعة
الزيتكنة ،عماف 0118/3/08-02 ،
 الصباغ ،عماد ( .)0110إدارة المعرفة كدكرىا في إرساء أسس مجتمع المعمكمات العربي .المجمة
العربية. 52 – 41 ،)0( ،04 .
 العامرم ،صالح ،كالغالبي ،طاىر ( .)0111اإلدارة كاألعماؿ( .ط )9 .عماف :دار كائؿ لمنشر كالتكزيع.
 العاني ،مزىر ،كجكاد ،شكقي ،كحجازم ،ىيثـ ( .)0190ذكاء األعماؿ كتكنكلكجيا المعمكمات( .ط)9 .
عماف :دار صفاء لمنشر كالتكزيع.
 العمي ،عبد الستار ،كقنديمجي ،عامر ،كالعمرم ،غساف ( .)0111المدخؿ إلى إدارة المعرفة( .ط)0 .
عماف :دار المسيرة لمنشر كالتكزيع.
 عمياف ،ربحي ( .)0190إدارة المعرفة( .ط )9 .عماف :دار صفاء لمنشر كالتكزيع.
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العدد ( )57

 القحطاني ،مريـ (9344ق) .كاقع تطبيؽ إدارة المعرفة في مدارس مشركع تطكير بمدينة الرياض مف
كجية نظر المديرات كالمعممات( .رسالة ماجستير غير منشكرة) ،جامعة اإلماـ محمد بف سعكد
اإلسالمية ،الرياض ،السعكدية.
 الكبيسي ،صالح الديف ( .)0115إدارة المعرفة .القاىرة :المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية.
 كراسنة ،عبد الفتاح ،كالخميمي ،سمية ( .)0111مككنات إدارة المعرفة ،دراسة تحميمية في كزارة التربية
كالتعميـ األردنية ،المجمة األردنية في إدارة األعماؿ.405-014 )4( 5 .
 المحياني ،مريـ بنت راضي مشخص (  .)0191إدارة المعرفة مدخؿ لتطكير اإلدارة المدرسية في المرحمة
الثانكية لمبنات مف كجية نظر المديرات كالمعممات بمنطقة مكة المكرمة( ،رسالة ماجستير منشكرة) ،كمية
التربية ،جامعة أـ القرل.
 المعاني ،أيمف ( .)0111اتجاىات المديريف في مراكز الك ازرات األردنية لدكر إدارة المعرفة في األداء
الكظيفي ،المجمة األردنية في إدارة األعماؿ.399-419 )4( 5 .
 مكسى ،سميماف ذياب ( . )0112مبررات التحكؿ نحك االقتصاد المعرفي في التعميـ باألردف كأىدافو
كمشكالتو مف كجية نظر الخبراء التربكييف) ،رسالة دكتكراه غير منشكرة) ،كمية الدراسات العميا،
األردف.
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