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  .عن أسئلة االستبانة، وأشكر كل من ساهم في هذا الجهد العلمي
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اتجاهات مديري المدارس الحكومية الثانوية نحو تطبيق                                   

  في فلسطين شماليةالمحافظات ال يف إدارة المعرفة

  إعداد

  عالن محمد خليل عثمان

  إشراف

  أيوب محمد عبد الكريم. تيم                 د محمد حسن. د

  الملخص

هدفت الدراسة التعرف إلى اتجاهات مديري المدارس الحكومية الثانوية نحو تطبيق 

من متغيرات الجنس، إدارة المعرفة في المحافظات الشمالية في فلسطين، باإلضافة لبيان أثر كل 

سنوات الخبرة اإلدارية، والتخصص، والمؤهل العلمي، وموقع المدرسة، وموقع المحافظة على 

  .اتجاهاتهم نحو تطبيق إدارة المعرفة

وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري المدارس الحكومية الثانوية في المحافظـات  

ومديرة وفقا آلخر إحصـائيات وزارة التربيـة   مديراً ) 640(الشمالية في فلسطين والبالغ عددهم

،وتـم تطبيـق   )229(اختيرت من عينة طبقية عشوائية بلغـت  .   2008/2009والتعليم للعام 

  الدراسة باستخدام المنهج الوصفي التحليلي

فقرة موزعة على ) 60(ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بإعداد استبانة مكونة من 

دراك مفهوم إدارة المعرفة، والتوقيت المناسب للمعرفة، والمعامالت إ( :ثمانية مجاالت وهي

اإلدارية، وتنظيم المعرفة وتحديد مصادرها، واالتصاالت التنظيمية والتواصل، واتخاذ 

  ).القرارات، والتخطيط، وأهداف إدارة المعرفة

خراج معامل وتم التأكد من صدق االستبانة من خالل عرضها على لجنة من المحكمين، وتم است

وتم ) 0.96(تالثبات بواسطة معادلة كرونباخ الفا لمجاالت االستبانة إذ كانت الدرجة الكليلة للثبا

  .في تحليل البيانات واستخالص النتائج) SPSS(استخدام برنامج 

  :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية



 م  

ة المعرفة في المحافظات إن اتجاهات مديري المدارس الحكومية الثانوية نحو تطبيق إدار - 

الشمالية فلسطين كانت إيجابية، إذ وصلت النسبة المئوية لالستجابة للدرجة الكلية إلى 

)78.2.(%  

ال توجد فروق في درجة اتجاهات مديري المدارس الحكومية الثانويـة نحـو تطبيـق إدارة      -

، نوات الخبرة اإلداريـة س ات الجنس،في فلسطين، تعزى لمتغير في المحافظات الشمالية المعرفة

  .التخصص، المؤهل العلمي، موقع المدرسة

توجد فروق في درجة اتجاهات مديري المدارس الحكومية الثانوية نحو تطبيق إدارة المعرفة  -

موقع المحافظة في مجال إدراك مفهوم إدارة في فلسطين، تعزى لمتغير  في المحافظات الشمالية

  .ضفة ووسطها ولصالح شمال الضفةالمعرفة، بين محافظات شمال ال

توجد فروق في درجة اتجاهات مديري المدارس الحكومية الثانوية نحو تطبيق إدارة المعرفة  -

موقع المحافظة في مجالي المعامالت اإلدارية  في فلسطين، تعزى لمتغير  في المحافظات الشمالية

فة، و بين محافظات شمال والتخطيط بين محافظات جنوب الضفة ووسطها ولصالح جنوب الض

  .الضفة ووسطها ولصالح شمال الضفة

توجد فروق في درجة اتجاهات مديري المدارس الحكومية الثانوية نحو تطبيق إدارة المعرفة  -

موقع المحافظة فـي الدرجـة الكليـة بـين     في فلسطين، تعزى لمتغير  في المحافظات الشمالية

الضفة، وبين محافظات شمال الضفة ووسطها  محافظات جنوب الضفة ووسطها ولصالح جنوب

  .ولصالح شمال الضفة

  وفي ضوء نتائج الدراسة خلص الباحث إلى عدد من التوصيات كان أهمها

أن تبدأ وزارة التربية والتعليم بتطبيق إدارة المعرفة في المدارس الحكوميـة الثانويـة فـي     -

  .فلسطين
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  الفصل األول

  خلفية الدراسة ومشكلتها

 مةمقد -

  مشكلة الدراسة -

  أسئلة الدراسة -

  أهمية الدراسة -

  أهداف الدراسة -

  حدود الدراسة -
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  الفصل األول

  خلفية الدراسة ومشكلتها

  :مقدمة

بسرعة التغير والتراكم المعرفي وانتشـار وسـائل االتصـال    يتسم العصر الذي نعيشه 

اة المعاصرة بتشابكاتها العلمية أن يكون هنـاك  وسهولة الحصول على المعلومات، وفرضت الحي

نوعية من األفراد ممن يتسمون بالفكر المبدع واإلنتـاج المبتكـر والتكيـف مـع المسـتجدات      

التكنولوجية الحديثة، والتطلع إلى المستقبل، و هذا النوع من األفراد يحتاج إلى مدرسة عصـرية  

  .لكي تؤدي أدوارها التي يتوقعها منها المجتمع

المدرسية جزءاً من اإلدارة التعليميـة وصـورة مصـغرة لتنظيماتهـا،      ةوتعتبر اإلدار

واإلدارة المدرسية الواعية تهدف إلى تحسين العملية التعليمية واالرتقاء بمستوى األداء من خالل 

  ).2005الكبيسي،( تبصير العاملين في المدرسة بمسؤولياتهم وتوجيههم التوجيه السليم

النظام التعليمي كأهم محرك إلحداث تغيير فوري وثورة حقيقية في نمط  ومن هنا يبرز

التفكير، ابتداء من العائلة والمدرسة وانتهاء بالمراكز البحثية والجامعات بحيث تصبح المعرفـة  

والوسائل التي تدعم تحصيلها والحفاظ عليها وتحليلهـا وتوظيفهـا أسـاس النظـام التعليمـي      

  ).2007الملكاوي،(

الباحث أن لمدير المدرسة دورا كبيراً في تسيير شؤون العمـل، وتـوفير البيئـة    ويرى 

التعليمية المناسبة، وينبغي للمديرين أن يتبنوا ثقافة تنظيمية تشجع الحوار وتعمـل علـى توليـد    

المعرفة والمعلومات وتنظيمها ونشرها الستخدامها في خدمة العملية التعليمية سـواء فـي حـل    

  .تخطيط أو اتخاذ القرارات المناسبة وغيرهاالمشكالت أو ال

ولقد أصبحت المعرفة بصورة متزايدة محركا قويا للتحوالت االقتصـادية واالجتماعيـة   

   ).2007الحسن،(والسياسية وأن ثمة رابطة قوية بين اكتساب المعرفة والقدرة اإلنتاجية للمجتمع 
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جميـع مكونـات المنظمـة    والمعرفة ال تأتي من فراغ فهي نتيجة تفاعل حيوي بـين  

) الخبرات البشرية، واإلمكانات المادية، والتكنولوجيا والبحث والتطـوير والدراسـات  (المعرفية

  ).2008عليان،(

فالمجتمع الذي يهتم بالمعرفة ويعدها نهجا مهما في جميع مجاالت الحياة هـو مجتمـع   

ال من التعلم والنمو المسـتمر  المعرفة ويمتاز بإنتاج المعرفة وليس استهالكها، وتوافر مستوى ع

  ). 2007الملكاوي،(مراكز البحوث والتطوير والقدرة على إنتاج البرمجيات روتواف

عالم ( GATTإن الصراع العالمي في عالم ما بعد الجات )  2001(ويشير الخضيري 

المـال،   ، لن يكون صراعا على رأس)منظمة التجارة العالمية، عالم العولمة، عالم األلفية الثالثة

أو المواد الخام أو األسواق المفتوحة، بل سيستمر لفترة طويلة صـراعاً علـى المعرفـة، ألن    

المعرفة هي التي تصنع القوة وتوفر المال وتخلق المواد الخام وتفتح األسواق، بل إنها ستشـكل  

لمعرفية دائمة اقتصاداً جديداً في مجاالته وفي آلياته وفي نظمه التي تضم نظم اإلنتاج والتسويق ا

التطور واالرتقاء إضافة إلى نظم الكوادر البشرية الخبيرة في مجال المعرفـة دائمـة التطـور    

  .  واالرتقاء

ولقد تنامى دور المعرفة في نجاح المنظمات مع مساهمتها في تحول  تلك المنظمات إلى 

ى رأس المال الفكري االقتصاد العالمي الجديد الذي بات يعرف باقتصاد المعرفة والذي يؤكد عل

األرض، المال،  (والمعرفة وعلى التنافس من خالل القدرات البشرية أكثر من العناصر التقليدية 

  ).2005الكبيسي،(فضالً عن دورها الحاسم في تحول المنظمات إلى مجتمعات معرفية ). العمل

من أن المنظمات ال تختلف عن بعضها البعض، Kothuri)    2002,(ويضيف كوثري 

حيث امتالك الموارد األساسية لرأس المال، والقوة البشرية، أو المواد الخام، وإنما مـن حيـث   

امتالك المنظمة للميزات التنافسية المستدامة الفريدة، وان رأس المال الفكري أو المعرفة أصبحا 

  .بمثابة الميزة التنافسية للمنظمة الناجحة
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التكنولوجية إلى الحاجة إلى أشكال جديدة مـن   ولقد أدت التغيرات المعرفية والتطورات

التنظيمات المدرسية، كما شجع هذا التغير على زيادة الوعي لدى األفراد بكيفية إنتاج المعرفـة،  

البـيالوي  (ومعالجتها واستخدامها في المدارس ومن أحدث هذه التنظيمات تبني إدارة المعرفـة  

  ).2007وحسين،

المشكالت التي تعصف بالمؤسسات اليوم ال تعـود  أن ) "11،ص،1999( ويضيف هامر

  ".إلى عدم كفاءة العاملين وإنما تعود إلى األساليب اإلدارية المتبعة

أن إدارة المعرفة مـن أهـم االسـتراتيجيات واألسـاليب     ) ب 2005(وقد أكد حجازي 

  .اإلدارية الحديثة إلحداث التغيير والتطوير وتحقيق الميزة التنافسية

عملية دعم صنع القرار السليم تعتمد بشـكل أساسـي علـى المعلومـات      ونظرا  ألن

 ,Petrides & Zahra(و) 1998الحميـري، (والبيانات المناسبة التي تهم العمليـة التعليميـة   

، فإن الباحث يرى أنه يتوجب على مديري المدارس إن أرادوا النهوض بمدارسـهم أن  )2002

كنهم من توليد وتنظيم ونشر المعرفة، وامتالك مهـارات  يمتلكوا مهارات إدارة المعرفة التي تم

استخدام تكنولوجيا المعلومات بكافة إشكالها وكما ينبغي عليهم إشـراك المعلمـين فـي اتخـاذ     

القرارات والتخطيط التربوي ويتبادلون معهم المعلومات والخبرات من أجل تحويـل الخبـرات   

فة منظميه يتم توظيفهـا لخدمـة المؤسسـة أو    والمهارات والمعرفة الشخصية الضمنية إلى معر

  .المنظمة وخدمة الفرد والمجتمع

وتبرز أهمية إدارة المعرفة بأنها تعد أداة تحفيز للمنظمات لتشجيع القـدرات اإلبداعيـة   

لمواردها البشرية، وتسهم في تحفيز المنظمات لتجديد ذاتها ومواجهة التغيـرات البيئيـة غيـر    

  ).                                                                2005الكبيسي،( المستقرة

نشاطات موجه لخلق المعرفة عن طريق التعليم والتعلم لضمان إحداث " فإدارة المعرفة 

التغيير المطلوب بطريقة مخططة ومدروسة في كافة المستويات التنظيميـة لتحسـين النوعيـة    

  ).  Awad & Ghaziri ,2004,P.200" (وزيادة الربحية والتطوير المستمر
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إدارة المعرفـة علـى أسـاس اإلدارة النظاميـة     ) Skyrme,1999(ويعرف سـكايرم  

والواضحة للمعرفة والعمليات المرتبطة بها والخاصة باستحداثها وتجميعها وتنظيمهـا ونشـرها   

ة يمكن تقاسمها واستخدامها واستغاللها، وهي تتطلب تحويل المعرفة الشخصية إلى معرفة تعاوني

  . بشكل واضح من خالل المنظمة

بأن إدارة المعرفة عملية نظامية تكاملية لتنسـيق أنشـطة   ) 2008(ويضيف الزيادات  

المنظمة المختلفة في اتجاه تحقيق أهدافها وتعزيز المنظمة لالحتفاظ باألداء ألمنظمـي المعتمـد   

  .على الخبرة والمعرفة وتحسينه

المعرفة هي عمليات وأنشطة منظمة لتوليد المعرفـة وتنظيمهـا   ويرى الباحث أن إدارة 

وتقاسمها، وتقوم على المشاركة المعرفية وتحويل المعرفة الشخصـية إلـى معرفـة منظميـه     

الستخدامها في األنشطة اإلدارية المختلفة كاتخاذ القرارات وحل المشكالت والـتعلم والتخطـيط   

  .لى تحسين اإلنتاجمما يكسب المنظمة ميزة تنافسية ويعمل ع

إن "إلى ضرورة تبني مفهوم إدارة المعرفة حيث يقول ) 19.، ص2001(ويشير السلوم 

مشكلة العصر تكمن في كثرة المعلومات والمعارف والعلوم بحيث يصعب إدارتهـا وتصـنيفها   

ولهذا ظهر هذا المصطلح الجديد للتغلب على هذه المشكالت، والحل هو إدارة المعرفـة بحسـن   

  ".ثمارهااست

وعليه يرى الباحث أن التحديات التي تواجه اإلدارات المدرسية وإدارات التعليم عمومـا  

والمتمثلة في سرعة التغيرات التكنولوجية والتطورات التقنية وما يرافقهـا مـن تـدفق هائـل     

للمعلومات والمعارف العلمية، إضافة إلى تداعيات العولمة وغيرها من التحديات تقتضي تغييـر  

أساليب اإلدارة التقليدية واألخذ باألساليب اإلدارية المعاصرة وعلى رأسها إدارة المعرفـة التـي   

أثبتت جدواها في ميادين الصناعة واالقتصاد وفي المؤسسات الحكومية والخاصة، وبالتالي يمكن 

  .أن تثبت جدواها أيضا في مجاالت التعليم والمجاالت التربوية
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كان الريادة في طريق جعل إدارة المعرفة من األجزاء الرئيسة فالتربية يجب أن تحتل م

  ).Santo,2004(والمفاتيح المهمة لثقافتها 

معتبرين أن هناك قلة في أبحاث ) Jones & Salis,2002(ويؤكد ذلك جونس وساليس 

 إدارة المعرفة المتعلقة بالتعليم، وان التربية يجب أن تحتل مكان الريادة في طريق جعـل إدارة 

  .المعرفة مفتاح ثقافتها ويجب أن تكون البيت الطبيعي للنظام

ومن خالل اطالع الباحث على بعض ما ورد في األدب التربوي والقراءات التي تناولت 

ومن خالل اطالعه علـى  .  موضوع اإلدارة المعاصرة، والتي تحدثت عن مفهوم إدارة المعرفة

اً قليالً من الدراسات التي تناولـت  دحظ أن هناك عدالدراسات السابقة المتعلقة بهذا الموضوع ال

هذا الموضوع في المجاالت التربوية، وان غالبية هذه الدراسات تناولت مجـاالت اقتصـادية أو   

ودراسـة الرفـاعي وياسـين    )  2004(صناعية، يذكر الباحث منها دراسة الطائي وأبو عياش 

)2004  .(  

قليلة تتعلق بإدارة المعرفة في المجال التربوي  في حين لم يعثر الباحث إال على دراسات

والتي تناولت مشروع مقترح إلدارة ) 2005( رمنها دراسة أبو جز. على مستوى الوطن العربي

والتي تناولت إدارة المعرفة في وزارة ) 2006(المعرفة في الجامعات األردنية ودراسة الخليلي 

تحديـد مـدى مراعـاة    التي هدفت إلـى  ) 2007(ور عبد الغف ةالتربية والتعليم األردنية ودراس

ولم يعثر الباحث علـى أي دراسـة   . فلسطين يف متطلبات إدارة المعرفة في التدريس الجامعي

تناولت موضوع إدارة المعرفة في فلسطين في المجال التربوي في ميدان المدارس حسب علـم  

  .الباحث

ة لتبحث في اتجاهات مديري المدارس يقوم  بهذه الدراسة الميداني نوهذا سوغ للباحث أ

الحكومية الثانوية نحو تطبيق إدارة المعرفة في فلسطين على اعتبار أن المدير هو القائد التربوي 

والميسر الذي يلعب دورا مهما في نشر المعرفة ونشر ثقافة التعـاون بـين عناصـر العمليـة     

  .التعليمية في المدرسة

  :مشكلة الدراسة

فة من المفاهيم اإلدارية المعاصرة، التي تلقى اهتماما متزايـداً مـن المهتمـين    تعد إدارة المعر

باإلدارات التربوية، والسيما المدارس والمؤسسات التعليمية، نظراً لدورها في خلـق المعرفـة   

وتنظيمها وإحداث التغيير المطلوب بطريقة مدروسة ومخططة في كافة المسـتويات التنظيميـة،   
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م بنظم المعلومات وإدارة المعرفة يتزايد في مؤسسات التعليم الفلسطينية، فتم ربط ولقد بدأ االهتما

عدداً من مدارس المحافظات الفلسطينية بشبكات داخلية وتنوي وزارة التربية والتعليم توسيع هذه 

  . الشبكة

وانطالقا من أهمية إدارة المعرفة في مجالي التخطيط واتخاذ القـرار، وأهميتهـا فـي      

وانطالقا من قلة الدراسات التربوية .  ائف اإلدارية األخرى كالمتابعة والتنسيق واإلشرافالوظ

ـ   بالتي تناولت هذا الموضوع على المستوى العربي بعامة والمستوى الفلسطيني بخاصة حس

ومن خالل معايشة الباحث للواقع التربوي في المدارس الثانوية فـي محافظـة   .  علم الباحث

ن مفهوم إدارة المعرفة ومجاالتها وأهميتها ليس شائعاً عند الكثير من المديرين نابلس، الحظ أ

ومن هنا جاءت هذه الدراسة التي تتحدد مشكلتها فـي  . كونها جديدة على المؤسسات التربوية

  :اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي

فـي المحافظـات   ما اتجاهات مديري المدارس الحكومية الثانوية نحو تطبيق إدارة المعرفـة  

  الشمالية في فلسطين؟

  :أسئلة الدراسة

  :إن مشكلة الدراسة تكمن في اإلجابة عن األسئلة اآلتية 

ما اتجاهات مديري المدارس الحكومية الثانوية نحو تطبيق إدارة المعرفة في المحافظـات   -1

  الشمالية في فلسطين؟

ثانوية نحو تطبيق إدارة المعرفة هل توجد فروق في اتجاهات مديري المدارس الحكومية ال -2

 في المحافظات الشمالية في فلسطين تعزى لمتغير الجنس؟

هل توجد فروق في اتجاهات مديري المدارس الحكومية الثانوية نحو تطبيق إدارة المعرفة -3

  في المحافظات الشمالية في فلسطين تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة اإلدارية ؟

جاهات مديري المدارس الحكومية الثانوية نحو تطبيق إدارة المعرفة هل توجد فروق في ات-4

  ؟ صفي المحافظات الشمالية في فلسطين تعزى لمتغير التخص

هل توجد فروق في اتجاهات مديري المدارس الحكومية الثانوية نحو تطبيق إدارة المعرفة -5

  العلمي ؟ لفي المحافظات الشمالية في فلسطين تعزى لمتغير المؤه
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هل توجد فروق في اتجاهات مديري المدارس الحكومية الثانوية نحو تطبيق إدارة المعرفة -6

  في المحافظات الشمالية في فلسطين تعزى لمتغير موقع المدرسة ؟

هل توجد فروق في اتجاهات مديري المدارس الحكومية الثانوية نحو تطبيق إدارة المعرفـة  -7

 المحافظة ؟ عتعزى لمتغير موقفي المحافظات الشمالية في فلسطين 

  : أهمية الدراسة

حسب  ، ومن أوائل الدراساتتبرز أهمية الدراسة في أنها من الدراسات الحديثة والقليلة

طبقت في المدارس التي المعرفة في المجاالت التربوية  علم الباحث التي تناولت موضوع إدارة

اثـة  ويمثـل اتجاهـا رائـدا فـي اإلدارة      ، كما أن موضوع هذه الدراسة يتسم بالحدةالفلسطيني

المعاصرة، كما أن هذه الدراسة تلقي الضوء على اتجاهات مديري المدارس الثانوية نحو تطبيق 

  .إدارة المعرفة في مدارسهم وفي ممارساتهم اإلدارية

  :وتتجلى أهمية الدراسة في الجوانب اآلتية

ري المدارس الحكومية الثانوية نحو تطبيق يتوقع من خالل نتائج الدراسة معرفة اتجاهات مدي-1

إدارة المعرفة في فلسطين،ومن ثم التعرف إلى الجوانب االيجابية منها لتعزيزهـا، والجوانـب   

  .السلبية للعمل على عالجها

يتوقع من خالل نتائج الدراسة التعرف إلى أثر متغيرات الجنس، وسنوات الخبرة اإلداريـة،   -2

نحـو تطبيـق    تي، وموقع المدرسة، وموقع المحافظة في االتجاهاوالتخصص، والمؤهل العلم

  .إدارة المعرفة في المحافظات الشمالية في فلسطين

تحفز هذه الدراسة المديرين وقادة المؤسسات التربويـة علـى االهتمـام بـإدارة المعرفـة       -3

كبير فـي عمليـة   باعتبارها من المواضيع المعاصرة والتي يتزايد االهتمام بها، نظرا لدورها ال

  .التخطيط واتخاذ القرارات وتطوير المعرفة في المؤسسات
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تسهم هذه الدراسة في تعزيز دور مدير المدرسة كقائد تربوي في انجازه للوظائف اإلدارية  -4

  .بكفاءة

تحفيز المنظمات والمؤسسات التعليمية الفاعلة الستثمار رأس مالها الفكري، من خالل جعل  -5

  . لمعرفة المتولدة عنها بالنسبة لآلخرين المحتاجين إليها عملية سهلة وممكنة الوصول إلى ا

المساهمة في تشجيع مديري المدارس على تبني إدارة المعرفة فـي ممارسـتهم للوظـائف     -6

  .........). التخطيط، والتنسيق، والتقييم والمتابعة(اإلدارية 

خططين التربويين، ومديري المـدارس  ومن المتوقع أن يفيد من هذه الدراسة كل من الم

  .والقائمين على السياسات التربوية نظرا ألهميتها في التخطيط الواعي واتخاذ القرارات

  :أهداف الدراسة

  :تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية

فـي   التعرف إلى اتجاهات مديري المدارس الحكومية الثانوية نحو تطبيـق إدارة المعرفـة   -1

  .ات الشمالية في فلسطينالمحافظ

الجنس، سنوات الخبرة اإلدارية، التخصـص، المؤهـل   :التعرف إلى أثر كل من متغيرات   -2

العلمي، موقع المدرسة، موقع المحافظة  في اتجاهات مديري المدارس الحكوميـة الثانويـة   

 .في المحافظات الشمالية في فلسطين نحو تطبيق إدارة المعرفة

  :حدود الدراسة

المدارس الحكومية الثانوية في المحافظات الشمالية  الدراسة على هذه تقتصر :حدد المكانيالم -1

  .في فلسطين

تم إجراء هذه الدراسة في نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسـي  : المحدد الزماني -2

2008/2009  .  
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في المحافظات الشمالية تقتصر هذه الدراسة على مديري المدارس الحكومية : المحدد البشري-3

محافظات (نظراً لصعوبة إجرائها في المحافظات الجنوبية ) محافظات الضفة الغربية(في فلسطين

  .بسبب الظروف السياسية السائدة والحصار) قطاع غزة

تتحدد نتائج الدراسة بما وفرته من شروط فيما يتعلق باختيار العينة : المحدد اإلجرائي -4

كما تتحدد النتائج .  راسة من حيث صدقها وثباتها وفاعلية فقراتها ومجاالتهاوحجمها، وأداة الد

بالطريقة التي تم تطبيق أداة الدراسة بموجبها، وكذلك لطبيعة التخليل اإلحصائي المستخدم في 

  .تحليل نتائجها لإلجابة عن تساؤالتها

  : مصطلحات الدراسة

.  اعد واإلجراءات التي تهدي األفعال والقـرارات هي مزيج من المفاهيم واألفكار والقو: المعرفة

أي أن المعرفة عبارة عن معلومات ممتزجة بالتجربة، والحقائق واألحكام والقيم التي تعمل مـع  

  ).123.،ص2000ياسين،(بعضها كتركيب فريد يسمح لإلفراد والمنظمات بخلق أوضاع جديدة 

أو اكتساب أو تحصيل أو تبادل أو استخدام كل عملية أو ممارسة من شأنها خلق : إدارة المعرفة

  ).2007عبد الوهاب،(المعرفة أينما كانت من أجل دعم التعليم واألداء في المنظمات

هو ذلك الشخص المعين رسميا في المدرسة ليكون مسؤوال عن جميع جوانـب   :مدير المدرسة

ول عن اتخاذ اإلجـراءات  العمل اإلدارية والفنية واالجتماعية داخل المدرسة، وهو المسؤول األ

ــا       ــة العلي ــع اإلدارات التربوي ــيق م ــة بالتنس ــداف المدرس ــق أه ــبة لتحقي المناس

  ).15.،ص1999إسماعيل،(

ويقصد الباحث بمديري المدارس كال من مديري المدارس الحكومية الثانوية ومديراتها                           

استعداد نفسي أو تهيؤ عقلي يتحكم في االستجابة الموجبة أو السالبة نحو أشخاص  هو: "اهاالتج

"                 أو أشياء أو موضوعات أو مواقـف أو رمـوز فـي البيئـة التـي تثيـر هـذه االسـتجابة        

  ). 172. ص1974زهران، (
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استبانة قيـاس اتجاهـات    الدرجة التي يحصل عليها المستجيب على :التعريف اإلجرائي لالتجاه

المدارس الثانوية الحكومية نحو تطبيق إدارة المعرفة في المحافظات الشمالية في فلسطين  يمدير

  .المعدة من الباحث 

ويقصد بها محافظات الضفة الغربية وقد تم تقسـيمها إلـى   : المحافظات الشمالية في فلسطين 

هـي   ): 2007أبوعيشـه،  (دراسـة  اتمـدته إذ استخدم الباحث التقسيمة التـي اع ( ثالث مناطق

نـابلس،جنوب نـابلس،    (وتضم مـديريات تربيـة   ) المناطق الشمالية( محافظات شمال الضفة

وتضـم مـديريات   ) المحافظات الوسطى(و ). طولكرم، قلقيلية، سلفيت، جنين، طوباس، قباطية

الخليـل،  (ت تربيـة  بينما يضم  جنوب الضفة محافظا) رام اهللا ، القدس، ضواحي القدس(تربية 

  ). شمال الخليل، جنوب الخليل، أريحا، بيت لحم
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  :األدب النظري: أوال 

  :مقدمة

مـا متزايـدا مـن قبـل     تعد إدارة المعرفة من المفاهيم اإلدارية الحديثة التي تلقى اهتما

المهتمين في إدارة األعمال، وكذلك أصبحت هناك توجهات نحو تطبيـق إدارة المعرفـة فـي    

المجاالت التربوية سواء كان في الجامعات أو في المدارس أو في مـديريات التربيـة والتعلـيم    

والتخطـيط   لدورها وأهميتها في تنظيم المعرفة وترتيبها وتوليدها في مجاالت التخطيط التربوي

  .اإلستراتيجي واتخاذ القرارات، وفي تحديد السياسات التربوية

و يشهد العالم اليوم تحوال غير مسبوقٍ  في مجال تدفق المعلومات فالمجتمع اليوم يتسـم  

بتدفق المعرفة اإلنسانية وتنوع اإلنجازات الفكرية والعلمية والثقافية واالجتماعية، وتتعاظم يومـا  

وبالتـالي توطـدت العالقـة بـين     .  عات التكنولوجية والطموحات االقتصـادية بعد يوم اإلبدا

االنتصارات العلمية والتكنولوجية، وبين مدى توافر نظم المعلومات ونظم إدارة المعرفـة فـي   

تتحدد من خالل قدرة األفـراد علـى    رمختلف أوجه النشاط اإلنساني، بل إن مالمح هذا العص

المعرفة في مجاالت الحياة المختلفة، وتتحمـل منظومـة التعلـيم    استخدام كل من المعلومات و

مسؤولية كبيرة في ابتكار وتوليد المعرفة ونشرها، ويعتبر البحث العلمي األداة الفعالـة إليجـاد   

  ).2007البيالوي وحسين،(المعرفة في حين أن التدريس الفعال يعتبر وسيلة لنشر تلك المعرفة 

ل من المعلومات والمعارف المتدفقـة والمتراكمـة  تتطلـب    ويرى الباحث أن الكم الهائ

 وأسلوبا إداريا قادرا على تنظيم المعرفة وترتيبها واختيار المعرفة التـي تناسـب المؤسسـة أ   

المنظمة، وتعتبر إدارة المعرفة من أهم األساليب اإلدارية الممكن إتباعها لتحقيق ذلك، في الوقت 

  .ية من أهم مرتكزات االقتصاد المعرفيالذي أصبحت فيه الحصيلة المعرف
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التغيرات المعرفية والتطورات التكنولوجية والعولمة الحاجة إلـى أشـكال    أظهرت ولقد

كما شجعت هذه التغيرات علـى زيـادة    .ت المدرسية لمواكبة هذه التطوراتمن التنظيما جديدة

وقبل الخوض في   .ي المدارسومعالجتها واستخدامها فالوعي لدى األفراد بكيفية إنتاج المعرفة 

ال بـد مـن التطـرق أوال إلـى     ئها وأهميتها وقوانينها ومراحلها، إدارة المعرفة وأهدافها ومباد

والى مجتمع المعرفة واقتصاد المعرفة نظرا لعالقتهـا   وأنواعها وأهميتها وخصائصها، المعرفة

  .)2007البيالوي وحسين،(وارتباطها القوي بإدارة المعرفة

  :المعرفةمفهوم 

 للمعرفة يـذكر الباحـث  والمهتمون بالمعرفة مجموعة من التعاريف  الباحثونلقد أورد 

  :منها

  :بأن المعرفة)  31-30.، ص ص2007(ما أورده الملكاوي 

االستخدام الكامل للبيانات والمعلومات مع إمكانية المزاوجة مع المهارات واألفكار والتبصـر   -

الفرد وبالتالي فالمعرفة ضرورية الستمرار المنظمـة أو تزودهـا   والحدس والدوافع الكامنة في 

  .بالقدرة على االستجابة لألوضاع الجديدة واإلبداع

وفهمهـا   هي نتاج معالجة البيانات التي تخرج بمعلومات أو تصبح معرفة بعـد اسـتيعابها  و -

  . ةوتكرار تطبيقها في الممارسات يؤدي إلى الخبرة التي تقود إلى الحكم

 قيمو محددة تجارب من خليط هي"يلي بما المعرفة، )35.، ص2001 (يعرف دفلين  -

  ."جديدة ومعلومات تجارب يجسد و ميقوِ بأساس تزود نافذة وبصيرة سياقية، معلومات و

التبصر والفهم التي تنعكس على القـدرة العمليـة    اعتبرهافقد ) Karl,2001( أما كارل

تكـرر  شكل مبوعند نقل المعرفة لآلخرين وتطبيقها  ،ببراعة ي للعملالتي تعتبر المصدر األساس

  .وعند استخدامها بشكل مالئم يزيد الكفاءة ،يؤدي ذلك إلى تراكم الخبرات
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بأنها مجموعة من الحقائق التي يحصل عليها اإلنسان ) 266.، ص1998(ويرى حسنية 

ه السابقة خاصة العملية من خالل بحوثه حسب طرق البحث العلمي المنطقية، أو من خالل تجارب

  ِ . التي تراكمت لديه، التي قد توصله إلى درجة الخبرة ومن ثم الحكمة
بأنها تتضمن عوامل بشرية وغير بشرية وغيـر   )Ackerman,2000( نيرى اكرماو

ووجهات النظر والمفاهيم واألحكام والتوقعات والمنـاهج   ىحية مثل الحقائق والمعتقدات والرؤ

  .راعةوالمهارات والب

  .ن المعرفة مصطلح يستخدم لوصف فهم أي منا للحقيقةأب )2000( بينما يرى الصباغ

فمـنهم   ،هادات التي تناولت مفهوم المعرفـة لالجت اًأن هناك تعدد يظهر للقارئمما سبق 

ومنهم مـن اعتبرهـا أشـياء أو     ،للفهم وإدراك الحقائقمن حيث كونها حالة ذهنية  من تناولها

وبعضهم ركز  ،تها ومنهم من اعتبرها بيانات ومعلومات ومهاراتينها ومعالجعناصر يمكن تخز

اعتبرها مكونات حية أو غيـر حيـة ، وذلـك    والبعض  على اعتبارها عملية ممارسة للخبرة،

  .الختالف المدارس الفكرية للباحثين وتعدد مناهج وأبعاد المعرفة

ب والقيم والمعلومـات التـي   ويرى الباحث أن المعرفة هي مزيج من الخبرات والتجار

  .تقود إلى الحكمة

  :إلى المناهج التي تناولت مفهوم المعرفة وهي كاآلتي) 2004( أشار محجوبقد و

ترجمتهـا إلـى    وذا ما تم تحويلها أإويرى أن المعرفة رأس مال فكري : المنهج االقتصادي -1

  . د استثمارهاتشكل قيمة مضافة تتحقق عن إذنشاطات عملية تمارس داخل المنظمة 

ويرى أصحاب هذا المـنهج   ،المعلومات ركيزة أساسية للمعرفة تشكل إذ :لمعلوماتياالمنهج  -2

تصـنيفها  و علومات من حيـث جمعهـا وتبويبهـا   نها القدرة على التعامل مع المبأفي المعرفة 

  . وتوظيفها لتحقيق أهداف المنظمة
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ول المنظمة إذ تتعامل معها إدارة المنظمـة  ينظر إلى المعرفة كأحد أص إذ :المنهج اإلداري -3

  . في سعيها إلنتاج السلع أو تقديم الخدمات 

ويرى في المعرفة قدرات تقنية فنية توظفها المنظمة لتحقيق أهـدافها وهـي   : المنهج التقني -4

تخص القيام بانجاز عمـل   خاصة تتعلق بمعرفة تقنيات وفنيات إذتكون معرفة ضمنية  ما غالبا

  .معين

ينظر إلى المنظمة على أنها كيان اجتمـاعي تنشـأ بسـبب طبيعـة      إذ :المنهج االجتماعي -5

ينشأ بحكم األنظمة والقوانين المتبعـة   اًوقد يكون التنظيم رسمي العالقات بين العاملين بالمنظمة،

ي ينشا بسبب العالقات الحميمة والصداقات الت يٍ رسمغير وقد يكون التنظيم  ،الخاصة بالمنظمة

  .تنشا بين العاملين في المنظمة 

ويرى أن للمعرفة وظيفة تجعل منها قوة تمكنها مـن مواجهـة تحـدياتها    : المنهج الوظيفي -6

وهذا يعني أن المعرفة تشكل ميزة تنافسية تمكن المنظمة من تعزيز   .وتحقيق تميزها واقتدارها

  .في ظل بيئة تمتاز بالتغير السريعقدراتها خاصة 

وريا كـأداة فاعلـة   ويعد ضر ،تصورا يضم كافة المناهج السابقة ويتضمن: الشمولي المنهج -7

فهو موجود اقتصادي ذو هيكل اجتماعي ينتج عن التفاعل بين المناهج السـابقة   ،إلدارة المعرفة

  .مل التقنية الممثلة بالتكنولوجياوالعوا

 إذ، األول ظاهر أو صريح نر إلى أن المعرفة تتكون من جزأييشي :المنهج ثنائي المصطلح -8

ـ والجزء الثاني ضـمني   ،ه إلى وثائق قابلة للنقل والتعلميمكن التعامل معه وتحويل ه غيـر  إذ إن

  .لمعرفة الموجودة في رؤوس أصحابهاظاهر ويتمثل في ا

  :أنواع المعرفة

، وهيسك )(Duffy,2000دوفي الباحثين في حقل إدارة المعرفة ومنهم يقسم كثير من 

Heisig,2000) ( المعرفة الضمنية والمعرفة الظاهرية :نوعين هما إلى )أو المعلنة )الصريحة.  
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  ):Tacit knowledge( المعرفة الضمنية: أوال

بأنها المعرفة التي ال يمكن لألفراد تقاسمها فيما بينهم ألنهـا  ) 4.، ص2004( عرفها أبو فارة -

  .والمعرفة السلوكية ،والمعرفة اإلدراكية ،نيةفي نفس الفرد، أي المعرفة الفتشتمل على ما يكمن 

والمتراكمة على شكل معرفـة الكيـف    ويمكن تعريفها بأنها المعرفة المركبة غير المصقولة، -

  .),p.68Balogun& Hailey,2004(واسعوالفهم في عقول الناس الذين يتمتعون باطالع 

ذاتيـة  (معرفة مذوتـه   منية هيإلى أن المعرفة الض)  (Wiig,1993,p.206بينما أشار ويغ  -

فإنها سـتبقى   ،لم يتم تحويلها إلى معرفة معلنة لذلك فانه ما، الفردتكونت مما قد تعلمه  -)كامنة

ومحدودة الفائدة ومحدودة القيمة ألنها غير متاحة إال لحاملها وبالتـالي فـإن    ،محدودة االستخدام

  .لها المنظمة لسبب ماالمنظمة قد تخسر هذه المعرفة الضمنية إذا غادر حام

   العناصر اآلتية وتتألف المعرفة الضمنية من

  .الحقائق والبيانات الثابتة واألنماط الذهنية  -

  .والمفاهيم والصور، واألشكال، وجهات النظر، -

  .والمعتقدات ،األحكام، والتوقعات، والفرضيات -

  .)Wiig,1993( ويغ استراتيجيات التفكير -

  ):Explicit Knowledge(  )المعلنة( صريحةالمعرفة ال: ثانيا 

والتشارك فيها من خـالل   والصوت، واألرقام، ،التي يمكن التعبير عنها بالكلماتوهي المعرفة 

ومواصفات المنتج والكتيبات وبناء عليه فانه يمكـن نقلهـا    والوثائق البيانات والمعادالت العلمية

             .)79.، ص2008عليان،(هولة إلى األفراد بس

هي المعرفة المتاح فحصها واسـتخدامها  ) p.207 Wiig,1993,(ويغ  والمعرفة المعلنة عند -

مباشرة من خالل كونها متاحة للعقول الواعية أو من خالل كونها مشكلة ومنظمة فـي وثـائق   
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وبالتالي فهي معرفة عامـة وخبـرة مشـتركة يمكـن      وإجراءات وبرمجيات أو أي شكل آخر،

ويبـين  . ا وبناء عليه فإن هذا النوع من المعرفة يمكن التشارك فيه ونقله وتحليلـه الوصول إليه

 .أهم الفروق بين المعرفة الضمنية والمعرفة الصريحة )1( الجدول

  )1( الجدول

  مقارنة بين المعرفة الضمنية والمعرفة الصريحة

  المعرفة الصريحة    المعرفة الضمنية  

  دراكقابلة لإل  1  غير قابلة لإلدراك  1

  موثقة في محتوى مناسب  2  غير موثقة لكنها موجودة  2

آمنة ال نحصل عليها إال بموافقة   3

  صاحبها

غير آمنة ،يستطيع أي شخص الحصول   3

  عليها

الحصول عليها وتناقلها عملية   4

  صعبة

يسهل الحصول عليها وتناقلها داخل   4

  المنظمة

  بين األفراديسهل تقاسمها   5  يصعب تقاسمها بين األفراد  5

غير منتشرة وال يمكن الحصول   6

عليها إال بتحويلها إلى معرفة 

  صريحة

منتشرة بكثرة من خالل الكتب واالنترنت   6

  والوسائل االلكترونية 

  ( http//MERM.CO )المصدر

المعرفة بشكل عام إلى ) Blumentritt & Johnston,1999( "بلومنتريت وجونسون"وصنف 

  :أربعة أنواع هي
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وتتعلق بمعرفة كيفية عمل األشياء أو تطبيق إجراءات معينة ): (Know-Howعرفة الكيف م

 .توصل لشيء ما 

وهي أعلى المهارات األساسية، وهي ): Know-What(معرفة ماذا أو المعرفة اإلدراكية 

 .الخبرة الناتجة بحكم التراكم المعرفي حول موضوع معين

عرفة السببية وتتضمن فهما أعمق للعالقات وتسمى بالم ):Know-Why( معرفة لماذا -1

 . كبيرة في عملية اتخاذ القرارات وهي ذات أهمية البينية والسببية عبر مجاالت المعرفة،

وتشير إلى معرفة األفراد ذوي المعرفة والقدرات والمهارات  ):Know-Who(معرفة من  -2

  .والخبرات

  .ي تدعو للمعرفة والبحثاب التتشير إلى األسب ):Know-Cause(معرفة األغراض -3

    :أهمية المعرفة

في إضافة قيمة لها أوال، إنما  ،للمؤسسات ليس في المعرفة ذاتهاتبرز أهمية المعرفة 

لالقتصاد الجديد المعتمد على المعرفة والذي بات يعرف  المؤسسةوفي الدور الذي تؤديه 

لفكري والتنافس من خالل باقتصاد المعرفة والذي يتم من خالله التأكيد على رأس المال ا

  .القدرات البشرية ثانيا

  ).2008الزيادات،( :اآلتية قاطنوتبرز أهمية المعرفة من خالل ال

أسهمت المعرفة في مرونة المنظمات من خالل دفعها العتماد أشكال التصميم والتنسيق  - 

    .والهيكلية تكون أكثر مرونة

وحفزت اإلبداع واالبتكار  األقسام األكثر إبداعا، التركيز علىبأتاحت المعرفة المجال للمنظمة  - 

    .المتواصل إلفرادها وجماعتها
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أسهمت المعرفة في تحويل المنظمات إلى مجتمعات معرفية تحدث التغير الجذري في  - 

  .ولتواجه التعقيد المتزايد فيها ،لتغيير المتسارع في بيئة األعماللتتكيف مع ا المنظمة،

  .رية على توجيه مديري المنظمات إلى كيفية إدارة منظماتهمتعمل المعرفة اإلدا - 

  .تعد المعرفة البشرية المصدر األساسي للقيمة - 

  .تعتبر محركا أساسيا لكيفية خلق المنظمة وتطورها ونضجها وإعادة تشكيلها ثانية - 

  .المعرفة أصبحت األساس لخلق الميزة التنافسية وإدامتها - 

  مية التالية للمعرفةإلى األه) 2007(ويشير خلف

  .تعد المعرفة أساس تحقيق االبتكارات واالكتشافات واالختراعات - 

  :ةخصائص المعرف

للمعرفة خصائص وسمات تميزها عن األنشطة األخرى، وقد تشعبت خصائصها تبعا 

  .الختالف وجهات النظر التي يحملها المهتمون والباحثون في هذا المجال

خمس خصائص تتميز بها المعرفة عن سائر مظاهر إلى ) 1988(وقد أشار زكريا

  :النشاط الفكري واإلنساني وهي

وتتغير، وتكون المعرفة الجديدة باإلضافة للمعرفة  دأي أن المعرفة تزدا :التراكمية -1

  .القديمة

ب المعرفة المتولدة بطريقة تتيح للمستفيد الوصول إليها وانتقاء الجزء يترت أي التنظيم-2

  .االمقصود منه

أي التعرف إلى أسباب الظواهر وتفسير حدوثها بحيث يتم التحكم  :البحث عن األسباب -3

  .بها بشكل أفضل
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تعني أن المعرفة تفرض نفسها على الجميع بمجرد شمولية المعرفة  :الشمولية واليقين -4

 قينية ال تعني بأنواليظهورها بحيث تشمل الظواهر التي تبحثها والعقول التي تتلقاها 

  .بل تعني االعتماد على أدلة مقنعة ودافعة ،المعرفة ثابتة

  .وهي تعني التعبير عن الحقائق رياضيا وبشكل موضوعي: الدقة والتجرد -5

  :هيأن المعرفة إلى ) Mc Dermott,1998 a(ماكديرموت  وأشار

  .فعل إنساني  - 

  .تتداولها الجماعات بطرق مختلفة  - 

  :من الخصائص يذكر الباحث منها فأشار إلى عدد ) 2003(أما نبيل

  .قابلة للتخزين - 

وتشير إلى المعرفة الساكنة الموجودة بين طيات الكتب الموضوعة : قابلة للموت واالندثار - 

  .  على الرفوف أو الموجودة في عقول من يمتلكونها ولم يعلموها لغيرهم فماتت بموتهم

أن ما يميز المعرفة هو  )1993Winch,  & Schneider(شنيدر وونش  بينما يرى

فهي منتج غير ملموس ماديا بدرجة ) Standardized Intangibility(الالملموسية القياسية

  .كافية ولكنها قياسية بدرجة كافية للسماح بالتنافس بها

  الفرق بين البيانات والمعلومات والمعرفة

بين مصطلحات ثالثة  هناك تداخل بين بعض المصطلحات المرتبطة بالمعرفة، إذ يخلط الناس

  :تفصيل لكل منها يالبيانات، والمعلومات، والمعرفة، وفيما يل: وهي
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إلى أن البيانات مواد خام وحقائق مجردة وغير منتظمة ) 2006(وأشار المطيران 

أما المعلومات فهي بيانات تمت معالجتها .  ومستقلة عن بعضها على شكل أرقام أو كلمات

  .و بيانات تم تنظيمها ومعالجتها لتحقيق أقصى فائدة منهاللحصول على ناتج مفيد أ

وأما المعرفة فهي معلومات تمت معالجتها وهي خالصة تجميع وترتيب المعلومات 

  .بشأن موضوع معين في مرحلة معينة وهي أكثر قيمة وفائدة وبها يتم اتخاذ القرار

تمد على األفراد ويجب إن ما يميز المعرفة عن المعلومات هو أن المعرفة دينامية تع

أما المعلومات فهي بصفة عامة ساكنة مستقلة عن .  إعادة تكوينها وتستلهم معانيها من األفراد

سهلة االستنساخ والعرض وال يوجد لها ) بصورة تقليدية أو رقمية(األفراد، صريحة ومكتوبة 

  .معنى محدد

تكون بالضرورة  فالمعرفة من حيث الجوهر ذات طبيعة ضمنية بينما المعلومات

  ).2007ياسين،(صريحة ومكتوبة وموثقة 

ويتحدث الباحثون في مجال إدارة المعرفة عما يسمى هرم المعرفة وهو شكل هرمي 

يصور عالم المعرفة، فيبدأ الهرم من قاعدته السفلى بالبيانات التي تشتمل على الحقائق والصور 

  .انات في هرم المعرفة المعلوماتيلي البي.  المفسرة والرموز العددية غير المفسرة

بأنها حقائق وبيانات منظمة تصف موقفا معينا أو Wiig,1993 ) (وقد اعتبرها ويغ  

  .مشكلة معينة

يلي . وتعتبر المعلومات العنصر األساسي في اتخاذ القرار المناسب وحل المشكالت

مات والمبادئ والخبرات، المعلومات في الهرم المعرفي، المعرفة التي تحتوي على هياكل المعلو

  ويلي المعرفة الحكمة التي تمثل ذروة الهرم المعرفي بمواجهة أعقد العمليات التي يمارسها العقل 

البشري واقتناص الفرص التي تؤدي إلى أفضل النتائج المتمثلة باإلبداع واالستغالل األمثل 

  يوضح هرم المعرفة) 1(والشكل .للموارد المتاحة
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  )1(الشكل

  )41.،ص2007البيالوي،وحسين،، (هرم المعرفة

مجتمع ولقد أصبحت المعرفة سمة أساسية من سمات  مجتمعات القرن العشرين، ف

ر أموره واتخاذ القرارات المعرفة هو ذلك المجتمع الذي يحسن استعمال المعرفة في تسيي

األمور بمختلف جوانبها  بعادأا وخلفيات ولمعرفة خفاي هاوالذي ينتج المعلومة ويوظف ،السليمة

  ).2009الظاهر،(وأنواعها، وهو اليوم أساس التنمية البشرية

من التعلم والنمو المستمر في  ٍويمتاز مجتمع المعرفة بإنتاج المعرفة وتوافر مستوى عال

  .الوسائل التعليمية

تمثل القوة التي ويرى الباحث أن الحصيلة المعرفية للمجتمع من مصادرها المختلفة، 

تنهض بالمجتمع وتدفع به إلى األمام، بل أصبح تقدم المجتمع يقاس بما يولده من معرفة قابلة 

  .للتطبيق في مجاالت الحياة المختلفة وما يترتب عليه من فوائد تعود على المجتمع بالخير

  الحكمة
Wisdom 

         المعرفة           
Knowledge         

  المعلومات
      Information    

  البيانات
Data                
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  :اقتصاد المعرفة

ينظر إلى المعرفة بوصفها  إذمية في الرؤية االقتصادية العال ايمثل اقتصاد المعرفة اتجاه   

 ها تلعب دورا مهما في خلق الثروة غيرإذ إن محرك العملية اإلنتاجية والسلعة الرئيسة فيها،

فكري، إنما تعتمد على رأس المال ال المال أو المواد الخام، أوالمعتمدة على رأس المال التقليدي 

  ).2005البريكي،(ومات إلى معرفة وكيفية تحويل هذه المعلومقدار المعلومات المتوفرة 

االتصاالت واالستخدام الواسع وإن مضامين اقتصاد المعرفة تتمثل في ثورة المعلومات 

للمعرفة والعلم وما يفرزه من تقنيات متقدمة في الحاسوب واالنترنت وتقنيات المعلومات 

  ).  2007خلف،(واالتصاالت 

يتجه  االقتصاد  إذ الحادي والعشرين لقرنا وقد شاع استخدام هذا المصطلح مع قدوم

 العالمي أكثر فأكثر نحو اقتصاد المعرفة الذي يعتمد اعتماداً أساسياً على تكنولوجيا المعلومات

                                                                               .      واالتصاالت

دراسة وفهم عملية تراكم المعرفة "بأنه اقتصاد المعرفة  )Parken.(نويعرف بارك

وبالتالي فانه يمثل  ،والحصول على ما يعرفه اآلخرون ،فز األفراد الكتشاف تعلم المعرفةوحوا

التحليل االقتصادي لكل العمليات الجارية في االقتصاد التي تعود إلى االكتشاف والتطوير 

                                                .) 377.ص،2008 عليان،المشار إليه في ( " للتكنولوجيا الجديدة

يذكر العديد من الخصائص والمميزات القتصاد المعرفة  )2009(وزيغان أورد الخطيبو

  :الباحث منها

  .اللكترونيةنه تتقلص فيه أهمية الموقع من خالل االستخدام المالئم للتكنولوجيا والشبكات اأ - 

نه اقتصاد يصعب فيه تطبيق القوانين الضريبية والقيود الجمركية وغير الجمركية من جانب أ - 

  .الدولة بصورة منفردة
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دخل في حيـز  كبر حينما تأإن اقتصاد المعرفة يعني في جوهره أن قيمة المعرفة ذاتها تكون  -

  .ينما تظل حبيسة في عقول أصحابهاوبالمقابل فان قيمتها تصبح صفرا ح ،التشغيل ونظم اإلنتاج

يمتاز بالمرونة الفائقة والقدرة على التكيف مع المتغيرات والمستجدات التـي تتبـدل بشـكل     -

  .متسارع

  ):Intellectual Capital(رأس المال الفكري

يشير مفهوم رأس المال الفكري إلى المعلومات والمعارف والمهارات الفكرية والخبرات 

ا موضع التطبيق من أجل خلق ثروة أو زيادة الموجود من تلك الثروة لشخص التي يمكن وضعه

  ).Stewart,2002(أو منظمة ما، 

وأصبح ينظر إليه باعتباره  العشرينات من القرن يشاع استخدام هذا المفهوم في التسعين

عية تمثـل  ممثال حقيقيا لقدرة المنظمة على المنافسة وتحقيق النجاح بعد أن كانت المصادر الطبي

  ).Stewart,1994( الثروة الحقيقية للشركات قبل هذا التاريخ

  )Knowledge Management(ةإدارة المعرف

أدركت المنظمات أن المعرفة هي الموجود غير الملموس األكثر أهميـة، إذ إن أغلـب   

فيهـا   المنظمات تمتلك معرفة، لكنها لم تستخدم أو استخدمت بأسلوب غير مالئم، أو أن العاملين

ال يستطيعون اكتشافها والوصول إليها، لذا سعت هذه المنظمات إلى إدارة هذا الموجود، وبـدأت  

إدارة المعرفة تحتل مكانتها بوصفها تطورا فكريا مهمـا فـي عـالم األعمـال اليـوم، إلدراك      

اج المنظمات أن المعرفة دون فعل اإلدارة ليست ذات نفع، لكون المعرفة في أغلبها ضمنية وتحت

إلى الكشف عنها وتشخيصها، والى توليدها من جديد وخزنها وتوزيعها ونشرها فـي المنظمـة   

  ).2005الكبيسي،(

إن إدارة المعرفة تسعى إلى تقديم حلول إلى قضايا ومشكالت استقطاب وإنتاج المعرفـة  

المعرفيـة  أي أنها تهتم باستثمار المـوارد    .والمشاركة فيها بين األفراد والجماعات والمنظمات

وبناء ذاكرة للمنظمة ترتكز على تبادل المعرفة والمشاركة فيها مـن خـالل عمليـة منهجيـة     

  ).Malhorta,1999( ، مالهورتامستمرة
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المشكلة المركزيـة  إذ إن مرت إدارة المعرفة بوصفها تطورا فكريا بمراحل عدة، ولقد 

عقود لكنهـا علـى مسـتوى    في إدارة المعرفة على المستوى النظري كانت معروفة على مدى 

والحداثة في موضوع المعرفـة انحسـرت فـي     ،لم تكن معروفة إال قبل بضع سنواتالتطبيق 

وتزايـد اإلدراك لفوائـد بعـض    بعد أن تم وضع بعض المقاييس لها  الجانب التطبيقي، وتحديدا

  .مبادراتها الناجحة

 "إدوارد فراينـوم " أشـار  ،ر األمريكي األول للـذكاء الصـناعي  فمنذ أن انعقد المؤتم

)Edward Freignebaum(  ومنذ ذلك الوقـت ولـد حقـل     "المعرفة قوة"إلى عبارته الشهيرة

معرفي جديد أطلق عليه هندسة المعرفة ومع والدته استحدثت وظيفـة جديـدة هـي مهنـدس     

  .المعرفة

فـي  ) Don Marchand( دون مارشاند إن أول من استخدم مصطلح إدارة المعرفة هو

لثمانينيات من القرن الماضي على أنها المرحلة النهائية من الفرضيات المتعلقة بتطور نظم بداية ا

 المشـار اليـه فـي   ( لكنه لم يشر إليهـا بشـكل مسـتقل أو بوصـفها عمليـات      المعلومات،

Koening,1999 ,p.27    .(   

المنظمـات  وان أن العمل النموذجي سيكون قائما على المعرفـة،  ، باإلدارة دركررائد  ولقد تنبأ

يـة  من خالل التغذالذين يوجهون أدائهم Knowledge Worker) (ستتكون من صناع المعرفة

                  p.338.(Tourban,Kelly,potter ,2001,المشار اليه في( نالعكسية لزمالئهم ومن الزبائ

 Hewlet)(كةوأرجع بعضهم بداياتها إلى التطبيقات األولى إلدارة المعرفة التـي بـدأتها شـر   

Packard )HP ( األمريكية عام )وتحديدا في برنامجها إلدارة المعرفة للقناة الحاسوبية ) 1985

  .p.5  (Davenport & Hansen,1997, ( HP) (أطلق عليها شبكة أخبار يوالت

لقد استمر االهتمام العالمي بإدارة المعرفة في نهاية التسعينيات  بعد أن ثبت نجاحهـا  و

مـن الميزانيـة   4 %) ( حوالي )1999(خصص البنك الدولي في عام اإلنتاجية ، إذ في زيادة 

وال بد من التنويه إلى أن إدارة المعرفـة ولـدت    ةاإلدارية السنوية لتطوير أنظمة إدارة المعرف

  .داخل الصناعة وليس داخل األكاديميات، وال حتى داخل المنظمات المعرفية
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  :مفهوم إدارة المعرفة

شـامل  ونه من الصعب التسليم بوجود مفهوم جـامع  أن الباحثين على ع العديد ملقد أجم  

  :إلدارة المعرفة وذلك لسببين

 .ميدان إدارة المعرفة واسع جداً: األول -

  ).2005الكبيسي،(  التبدالت السريعة بالمجاالت التي تشملها المعرفة نفسها :الثاني -

عملية : "نهاأعلى  (Jillinda,Vander&Sandra,2000p.28) جليندا وآخرون وعرفها

ـ أتحويل المعلومات والموارد الفكرية إلى موارد ذات قيمة عليا، من  األفـراد   ةجل تطوير قابلي

 ."إلجراءات الفاعلة لتحقيق أهدافهاوقدرات المنظمات ومساعدتها على اتخاذ ا

 بـائن الز دائهاالعمليات واألدوات والسلوكيات التي يشترك بصياغتها وأ ويمكن اعتبارها

ن وتوزيع المعرفة وعكسها في عمليات األعمـال للوصـول إلـى    يخزتمن المنظمة الكتساب و

  ).2002،الكبيسي("أفضل التطبيقات بقصد المنافسة طويلة األمد والتكيف

بأنها العمليات التي تساعد المنظمات على توليد المعرفـة،  ) 1.،ص2003(ويرى الزامل

والخبـرات التـي    مهمةتخدامها، ونشرها،وأخيرا تحويل المعلومات الواختبارها، وتنظيمها، واس

تمتلكها المنظمة، والتي تعتبر ضرورية لألنشطة اإلدارية المختلفة كاتخـاذ القـرارات، وحـل    

  .ستراتيجيالمشكالت، والتعليم، والتخطيط اال

تحول الرصـيد الفكـري وكـل مـن      استراتيجيةبأنها ): Murry( بينما عرفها موري

 إذ، ةمعلومات المسجلة ومواهب األعضاء إلنتاجية أفضل وقيم جديدة وميزة تنافسـية متزايـد  ال

تعمل على تدعيم التعاون بين المديرين واألفراد العاملين وتدعيم مهاراتهم وتحسـينها بصـورة   

  ). 2008،145المشار اليه في عليان، (اجتماعية 

نهـا عمليـة منظمـة للبحـث عـن      بأ: وتعرف جامعة تكساس إدارة المعرفة التنظيمية

المعلومات واختيارها وتنظيمها وتصنيفها بطريقة تزيد من مستوى فهم العاملين لهـا، وكـذلك   

 يحسن مستوى الذكاء العام للمنظمة، ويوفر لها المرونة الالزمـة فـي العمـل،   تخزينها بشكل 
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 ،حل مشكالت العمل ستفادة منها فيويسهل عملية اال ويحافظ على األصول الفكرية من الضياع،

وعلـى الـتعلم مـن     وفي التعليم وزيادة القدرة على التخطيط االستراتيجي واتخاذ القـرارات، 

  ).Denning,2003( الخبرات التي تمر فيها

بان إدارة المعرفة هي مدخل نظمـي متكامـل    )8.،ص2004(الرفاعي وياسين ويرى 

بمـا فـي ذلـك قواعـد البيانـات،       إلدارة وتفعيل المشاركة في كل أصول معلومات المشروع

والوثائق، والسياسات، واإلجراءات باإلضافة إلى تجارب وخبـرات سـابقة يحملهـا األفـراد     

  .العاملون

أنها تخطيط وتنظيم ورقابة وتنسيق وتوليـف  بإدارة المعرفة ) Wiig,2002,p.1(ويغ  ويعرف

ات واإلمكانـات الشخصـية   المعرفة واألصول المرتبطة برأس المال الفكري والعمليات والقدر

  .في نتائج الميزة التنافسية يجابيوالتنظيمية بحيث يجري أكبر قدر ممكن من التأثير اإل

الموجودات الفكرية إلـى   تحويل فن" :بأنها : (Zerega,1998,p.16) يرجاويعرفها ز - 

  ".قيمة أعمال

تتحكم بالمعرفـة  ويرى الباحث أن إدارة المعرفة هي مجموعة من العمليات واألنشطة التي 

من خالل توليدها ونشرها واستخدامها عن طريق استغالل المهارات والخبرات لدى األفراد 

  .لتحقيق الميزة التنافسية

  و إدارة المعرفة  الفرق بين إدارة المعلومات

ي مين المداخل التأهو ت الهدف األساسي لها وإن تعد إدارة المعلومات حقل علمي جديد 

ى المعلومات وحفظها وضمان سـريتها ونقلهـا وتخزينهـا واسـترجاعها،     تضمن الوصول إل

وتتضمن استخدام أدوات أكثر كفاءة وفاعلية، وتتعامل بشكل عـام مـع الوثـائق وبرمجيـات     

الحاسوب، والصوتيات والمرئيات، وبالتالي يتمركز اهتمامها حول المعلومات وفاعليتهـا مـن   

ا واسترجاعها، فهي وسيلة تقنيـة تضـمن تـوفير    حيث جمعها ودقتها وسرعة تجهيزها وخزنه

في حين أن إدارة المعرفة أكثر تقدماً، إذ تقوم بتحليل المعلومات واالهتمام بتحليل    .المعلومات

كافة األصول المعرفية المتوفرة والمطلوبة وإدارة العمليات المتعلقة بهذه األصـول، والمتمثلـة   
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دامها والمشاركة فيها، وتتضمن األصول المعرفية التـي  بتطوير المعرفة والحفاظ عليها، واستخ

ــي     ــة والت ــك المعرف ــي تمتل ــات الت ــات والمنظم ــات والتقني ــوق والمنتج ــق بالس تتعل

  ).2007الملكاوي،(تحتاجها

وتستخدم إدارة المعرفة تقنية المعلومات المتقدمة لالستفادة من المعلومات واسترجاعها، 

مي، إذ إن المعارف تصنف وتبوب استناداً إلى منهج علمـي  وتستند إدارة المعرفة إلى منهج عل

لحفظها في قواعد المعرفة، وتستخدم إدارة المعرفة النظم الخبيرة لالستدالل المعرفـي والـذكاء   

  .اإلنساني واالصطناعي لتوليد المعرفة

هـو إدارة  ) البيانات أو المعلومات(إلى أن التعامل مع األشياء) Dunham(ويشير دنهام 

القيمة فـي األصـالة،    زلومات، والعمل مع البشر هو إدارة معرفة، كما أن إدارة المعرفة تميمع

وهي تسعى إلـى تفعيـل   .  واالبتكار، وسرعة الخاطر، والقدرة على التكيف، والذكاء، والتعلم

هذه الجوانب، وتهتم بالتفكير النقدي واالبتكـار، والعالقـات، واألنمـاط،     يإمكانات المنظمة ف

وهي تدعم وتسند التعليم الفردي وتعلم المجموعات وتشـجع  .  مهارات، والتعاون والمشاركةوال

  ).151.،ص2008المشار إليه في عليان،(مشاركتهم في الخبرات والنجاح و الفشل 

   :متطلبات إدارة المعرفة 

إن أول العمليات الالزمة إلدارة المعرفة هي اسـتيفاء المعلومـة الدقيقـة والصـحيحة     

  .ثيقها ثم تبادلها عبر وسائل التفاعل المختلفة داخل منظمات األعمال بما في ذلك االنترنـت وتو

   :)2007الملكاوي،(اآلتية ولبناء نظام إلدارة المعرفة ال بد أن تتوفر المقومات والمتطلبات 

 التـي قوامهـا الحاسـوب   ) لتكنولوجيـا ا(الالزمة والمتمثلـة بالتقنيـة   البنية التحتية افرتو -1

رفـة وتنظيمهـا   جل خلـق المع أاستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت من  ، إذ يتموالبرمجيات

  .وتقاسمها وتطبيقها

وهي من أهم مقومات إدارة المعرفة وعليها يتوقف نجـاح   :الموارد البشرية الالزمة افرتو -2

  .إدارة المعرفة في تحقيق أهدافها

الرئيسة لنجاح أي عمل بما يحتويه من مفردات قـد   يعتبر من المتطلبات :الهيكل التنظيمي -3

تقيد الحرية بالعمل وإطالق اإلبداعات الكامنة لدى الموظفين، فال بد أن يتصف الهيكل التنظيمي 

  .بالمرونة حتى يتيح لألفراد إطالق إبداعاتهم
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اسـم  وتق ة داعمة للمعرفة وإنتـاج إيجابيثقافة  خلق وتبرز أهميته من خالل :العامل الثقافي -4

كما أن الثقافة المؤسسية ، المشاركة بالمعرفة والخبرات الشخصيةالمعرفة وتأسيس المجتمع على 

التي تتكون من القيم والمعتقدات المجتمعية تؤثر بشكل فاعل في عملية اتخاذ القـرارات بشـكل   

  .عام وهذا يتطلب مناخ منظمي مناسب

التزام اإلدارة العليا بدعم الجهود الهادفـة تجـاه    وتشير إلى :ستراتيجي المستدامااللتزام اال -5

ويستحسـن أن   وال بد أن يشجع المديرون جميع أنواع السلوك المؤدي إلى المعرفـة،  المعرفة،

  .)مدير إدارة المعرفة(تنشئ المؤسسة إدارة خاصة للمعرفة يقودها شخص 

تعـد   التيلقيادة اإلدارية ا  إلى أن من متطلبات إدارة المعرفة )2009(وأشار الخطيب و زيغان

نموذج إدارة المعرفة وذلك لدورها الرئيسي في أحد أهم العوامل الداعمة لتطبيق أالقيادة اإلدارية 

للمنظمة وتوجيه الموارد البشرية العاملـة فيهـا لتحقيـق أهـداف      االستراتيجيةرسم المسارات 

   .المنظمة

  أهمية إدارة المعرفة      

همية كبيرة، سواء بالنسبة للمنظمة أو لألفراد العاملين فيهـا، وقـد   تمثل إدارة المعرفة أ

األسواق، وزيادة معـدالت  ازدادت هذه األهمية في السنوات األخيرة، بسبب المنافسة الشديدة في 

    .العاملةرتب عليها من تقليص في حجم القوى والضغوط التنافسية وما يتاالبتكار والتجديد، 

  :إلى الجوانب اآلتية ألهمية إدارة المعرفة) 2005(وأشار الكبيسي

تعد إدارة المعرفة فرصة كبيرة للمنظمات لتخفيض التكاليف ورفع موجوداتها الداخلية لتوليد   -  أ

  .اإليرادات الجديدة

 .نظامية تكاملية لتنسيق أنشطة المنظمة المختلفة في اتجاه تحقيق أهدافها ةليتعد عم   -  ب

وتوثيق المتـوافر منهـا وتطويرهـا     حديد المعرفة المطلوبة،تيح إدارة المعرفة للمنظمة تت -ج

 .ها وتطبيقها وتقييمهافيوالمشاركة 
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تعد أداة تحفيز للمنظمات لتشجيع القدرات اإلبداعية لمواردها البشرية لخلق معرفـة جيـدة     -د

 .والكشف المسبق عن العالقات غير المعروفة والفجوات في توقعاتهم

 ظمات لتجديد ذاتها ومواجهة التغيرات البيئية غير المستقرةتسهم في تحفيز المن -هـ

أساسـيا مـن   ا وعنصر مهماًاقتصاديا  مورداً إلى أن إدارة المعرفة تعتبر) 2007(وأشار خلف

  .عناصر اإلنتاج

 فوائد إدارة المعرفة

 :لتطبيق إدارة المعرفة اآلتيةإلى الفوائد ) 2007(ويشير عبد الوهاب

  .تج أو الخدمةتحسين جودة المن - 1

  .تشجيع االبتكار -3

   .إيجاد ثقافة تنظيمية تشجع التعلم -4

   .تمكين المنظمة من النمو والتطوير الدائم -5

   .تشجيع العاملين على المشاركة في المعرفة وإدارتها -6

  :إدارة المعرفة في ضوء أنشطتها المختلفة باآلتي فوائد )2005(حمودة حدد تو

عن طريق التخلص من اإلجـراءات المطولـة أو غيـر     التكاليفوخفض تبسيط العمليات   -ا

الضرورية، كما تعمل على تحسين خدمات الزبائن، عن طريق تخفيض الزمن المسـتغرق فـي   

  .تقديم الخدمات المطلوبة

زيادة العائد المادي، عن طريق تسويق المنتجات والخدمات بفاعلية أكثر، بتطبيق المعرفـة   -ب

  .امها في التحسين المستمر، وابتكار منتجات وخدمات جديدةالمتاحة واستخد
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  :أهداف إدارة المعرفة

  :إلى األهداف اآلتية إلدارة المعرفة) 2009( أشار الظاهر

  .خلق المعارف الضرورية لتطوير المدرسة -

  .تحديد المعارف والكفاءات في المؤسسة  التي توجد خارج جدرانها -

  .الموجودة تطوير الكفاءات والمعارف -

  .تكوين مصدر موحد للمعرفة -

  .تحسين إمكانية الدخول إلى تلك المعارف  -

  :إلدارة المعرفة اآلتية إلى األهداف) 2008( بينما أشار الزيادات

  .جذب رأس المال الفكري لوضع الحلول للمشكالت التي تواجه المنظمة -

معرفة لرفع مسـتوى  على المشاركة بالخلق البيئة التنظيمية التي تشجع كل فرد من المنظمة  -

  .معرفة اآلخرين

بناء إمكانات التعلم وإشاعة ثقافة المعرفة والتحفيز لتطويرها والتنافس مـن خـالل الـذكاء     -

  .البشري

  ).اقتصاد المعرفة(االقتصاد العالمي الجديدنظمات من االقتصاد التقليدي إلى تحويل الم -

وجودة العمليات وإدارة التطوير للعاملين وإدارة  الجيدخطيط عمال من خالل التألخلق القيمة ل -

  .الزبائن وتقييم النتائج

أن مـن أهـداف إدارة    Holsapple &  Singh,2001) ( هولسبل وسـينغ بينما يرى 

  :المعرفة

  .السعي إلى خلق قيادة فاعلة قادرة على بناء وتطبيق مدخل إدارة المعرفة -
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  .ات ذات العالقة بإدارة المعرفةالتحكم والسيطرة على العملي -

  .تسهيل عملية تقاسم المعرفة -

  .العمل على تجديد وتطوير المعرفة بشكل مستمر -

توليد وخلق المعرفة الالزمة لعمـل أو أداء  : ويرى الباحث أن من أهداف تطبيق إدارة المعرفة 

ة تـدعم نشـر المعرفـة    المؤسسة أو المنظمة، وتشجيع اإلبداع واالبتكار، وترسيخ ثقافة تنظيمي

وتقاسمها لتحقيق أهداف المنظمة أو المؤسسة وبالتالي العمل علـى نمـو وتطـوير المنظمـات     

 .والمؤسسات الصناعية والتربوية واالقتصادية

  ):Knowledge Management Factors(عناصر إدارة المعرفة 

 األشـخاص،   االسـتراتيجيات، و  :بـأن عناصـر إدارة المعرفـة هـي    ) 2005(يرى الكبيسي

  .والتكنولوجيا، والعمليات

  :أن العناصر األساسية إلدارة المعرفة هي) 2009(يرى الخطيب ومعايعةبينما 

 المشـاركة،  ،يـق رات والمهارات،العمل بروح الفربما في ذلك التصرفات والخب :شخاصاأل   - أ

  .واإلبداع واالبتكار

  .وخرائط المعرفة لى،، الممارسات الفضوتشمل إجراءات العمل: العمليات-  ب

 وشبكات المعلومات الداخليـة والخارجيـة،   ،ل تخزين المعلومات وتحليلهاوتشم:التكنولوجيا   -ج

  . وأجهزة الحاسوب وتوابعها الالزمة لنقل المعرفة وتبادلها

  .ويشمل البيانات والمعلومات والخبرات والمهارات وبراءات االختراع: المحتوى   -د

دون  تقديمهامجموعة من الحقائق الموضوعية غير المترابطة يتم إبرازها ووهي : البيانات - هـ

تحليلها ووضعها  تنقيحها، وتصبح البيانات معلومات عندما يتم تصنيفها،  .أحكام أولية مسبقة

  .  في إطار واضح ومفهوم للمتلقي
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مكانـة  بترقى و  ،وهي بيانات تمنح صفة المصداقية ويتم تقديمها لغرض محدد: المعلومات -  و

أو  رض معين، وتقييم نتائج مسبقة ومحددة، أو لغرض االتصـال، غالمعرفة عندما تستخدم ل

  .حوارالالمشاركة في 

المعرفة بجانب المعلومات تحتاج لقدرة على تحويل البيانات إلى معلومات يمكـن  : القدرات -ز

ة إبداعية، والقـدرة علـى   االستفادة منها، وبعض األفراد يمتلكون القدرة على التفكير بطريق

  .تحليل وتفسير وتوظيف المعلومات لتحقيق أهداف المؤسسة

وهي التي تدفع األفراد للرغبة في التفكير والتحليل والتصرف، لـذلك تشـكل   : االتجاهات -ح

االتجاهات عنصرا أساسيا إلدارة المعرفة وذلك من خالل حفز فضول األفراد وإيجاد الرغبة 

  .وتحفيزهم لإلبداع

البيانات، والمعلومات، :عناصر إدارة المعرفة في أربعة أمور هي) 2003(بينما حصر رزوقي 

  .والقدرة، واالتجاهات

ويرى الباحث أن تباين وجهات النظر حول عناصر إدارة المعرفـة يعـود إلـى حداثـة     

دية الموضوع وتعدد مدخالته االقتصادية والتكنولوجية وغيرها، إضافة إلى التطورات االقتصـا 

والتكنولوجية المتسارعة، كما أن عناصر إدارة المعرفة في ميدان التربية في المدارس  يتمثـل  

وكذلك ) حاسوب، انترنت، والبريد اإللكتروني وغيرها من الوسائل التكنولوجية(في التكنولوجيا 

جمـع  المعلومات واألشخاص الذين سيتعاملون مع المعرفة والقدرات المتمثلة في مهاراتهم فـي  

  .وتخزين واسترجاع المعلومات 

  :  مبررات استخدام إدارة المعرفة

  :إلى المبررات اآلتية الستخدام إدارة المعرفة)  2005الكبيسي، (أشار 

لمنظمي، لكونها فرصة كبيـرة لتخفـيض الكلفـة ورفـع     اتعاظم دور المعرفة في النجاح  -1

  .موجودات المنظمة لتوليد اإليرادات الجديدة
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واألسـاليب   ،تصاديات العالم، والبنـى المؤسسـية  لمة وما عكسته من تأثيرات على اقالعو -2

إلـى أنهـا جعلـت     ةباإلضـاف    .لمنظمات األعمـال  ةوالقانوني ةاإلدارية واألطر التنظيمي

 .المجتمعات العالمية على تماس مباشر بوسائل قليلة الكلفة مثل االنترنت والفضائيات

يادة احتماالت تطبيقها، فضال عن وجود أنواع متعددة من المعرفة تشعب إدارة المعرفة وز -3

        .تطبيقها ل علىوتنوع النظم والعمليات التي تعم

تعزيزها المستمر بتطوير معرفة  يةللموجودات المعرفية وإمكان) الحركية(الطبيعة الدينامية -4

                من جهة، والتقدم التكنولوجي، فظهور األسواق العالمية يجعل من إدارتها عملية معقدةجديدة 

  .في عمليات اإلنتاج يحتم علينا الدفع في اتجاه تطوير برامج إلدارة المعرفة

ال سيما في مجال التنافس واإلبداع  المجاالت التي نجحت إدارة المعرفة في معالجتها، عاتسا -5

  .والتجديد والتنوع

ات األعمال فيها، وقادرة على قياس هذا األثر بشفافية على تلمس أثر المعرفة في عملي القدرة-6

  .كبرأ

التي تمثل أهم موجودات رأس المال ( إدراك أسواق المال العالمية أن المعلوماتية والمعرفة  -7

األرض، (ديةيقلفي المنظمات هي مصدر الميزة التنافسية، وهي أهم من المصادر الت) الفكري

  ).والعمل  ،رأس المال

رات الواسعة والسريعة في أدوات واتجاهات الزبون والتي جعلـت األنمـاط اإلداريـة    التغي -8

  .التقليدية غير مالئمة لمواكبة تلك التغيرات

  :إلى أن من مبررات استخدام إدارة المعرفة في المنظمات) 2009( وأشار الخطيب وزيغان

 إذر األعمـال االلكترونيـة   ظهور الرقمية المعتمدة على االتصالية والترابط مما أدى إلى ظهو

ت الوصـول إلـى مواقـع    ساهم ذلك التقدم التكنولوجي الذي ربط العالم بشبكة اتصاالت سـهل 

  .المنظمات
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التدفق الهائل للمعلومات والمعارف في : ويعتقد الباحث أن من أهم مبررات تطبيق إدارة المعرفة

التصاالت ، وبالتالي ال بد من تنظـيم  ظل التقدم العلمي الهائل في مجال تكنولوجيا المعلومات وا

وفلترة هذه المعارف والمعلومات، وكذلك تعاظم دور المعرفة والمعلومات في نجاح المنظمـات  

 .والمؤسسات وزيادة كفاءتها وإنتاجيتها، ودورها في تطور المنظمات

  استراتيجيات إدارة المعرفة

طـة طريـق السـتقطاب،    بأن استراتيجية إدارة المعرفـة خري )  1999(رويشير ماه

لتحقيق قيمة مضافة من استثمار مـوارد   اولتكوين، وتخزين المعرفة، والمشاركة فيها وتوزيعه

  المعرفة ورأس المال الفكري

التي تتبناها المنظمات تبعـا لطبيعـة    االستراتيجياتأشار عدد من الباحثين إلى بعض  

ــاه ومــن أهــم  عملهــا، لتــي تتبناهــا المنظمــات االســتراتيجيات اوالمــدخل الــذي تتبن

)1999Hansen,Nohria,Tierney,(:  

والتي تتمحـور حـول الحاسـوب    ): Codification Strategic(الترميزية  االستراتيجية -1

  .ويجري بموجبها ترميز وخزن المعرفة في قواعد يمكن الوصول إليها

بالشخص الذي  االستراتيجيةترتبط هذه :Personality Strategic)( الشخصية االستراتيجية -2

وهي ال تلغي  األشخاص، نبيالمباشر االتصال ها، وتجري المشاركة فيها من خالل يولى تطوير

، تخزينهاولكنها تعدها أدوات مساعدة لألشخاص في توصيل المعرفة وليس في  ،دور الحواسيب

 .وتركز على الحوار بين األفراد وليس على المواضيع المعرفية الموجودة في القواعد

     يأت صدفة وإنما يعتمد على الطريقة التي تخدم بهـا  لم ستراتيجيتين الميل إلى أي من االو

غلـب  أو نموذج االقتصـادي الـذي تتبعـه،   واألشخاص الذين تستخدمهم واأل المنظمة زبائنها،

واحدة مهيمنـة   استراتيجيةستراتيجيتين معاً ولكن بنسب متفاوتة، فتستخدم المنظمات تستخدم اال

  .خرى داعمةواأل

المنظمات التي تنتج منتجات ذات معدالت تغيير عاليـة،   ئمالشخصية تال االستراتيجيةو

أهـم أوجـه   )  2( منظمات المصنعة للمنتج حسب الطلب ويبين الجدول أما الترميزية فتالئم ال

  .الخالف بين االستراتيجيتين الترميزية والشخصية
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  )2(الجدول 

  الشخصية االستراتيجيةو يةالترميز ةاالستراتيجيالخالف بين أوجه 

  الشخصية االستراتيجية الترميزيةاالستراتيجية الرقم

1  
توافر نظم معلومات سريعة فائقة النوعية 

  والموثوقية بإعادة استخدام المعرفة المرمزة

توافر المشورة التحليلية الخالقة حول 

طة ابوساالستراتيجية المشكالت 

  الفردية لألشخاص تالخبرا

2  

 :تستخدم اقتصاديات إعادة االستخدام اآلتية

  االستثمار في الموجودات المعرفية - 

  إعادة االستخدام عدة مرات - 

ستخدام فرق كبيرة بمعدل عال من ا - 

  المشاركة

  التركيز على توليد عوائد كبيرة - 

  :تستخدم اقتصاديات الخبرة اآلتية

استيفاء أجور عالية لحل المشكالت  - 

  المعقدة

ستخدام فرق عمل صغيرة بمعدل ا - 

  اآلخرينمنخفض من المشاركة مع 

  التركيز على إدامة هامش ربحي عال - 

3  
تعمل على تطوير نظام الكتروني للتوثيق 

يرمز ويخزن وينشر ويتيح استخدام 

  المعرفة

تعمل على تطوير شبكة لربط األفراد 

  لتسهيل المشاركة في المعرفة

4  

ف في تقنية تعمل على االستثمار الكثي

المعلومات بقصد ربط األفراد بالمعرفة 

  المرمزة القابلة لالستخدام ثانية

تعمل على االستثمار المعتدل في تقنية 

المعلومات بقصد تسهيل الحوار وتبادل 

  المعرفة الضمنية

5  

 المصادر البشرية

استخدام خريجي الكليات المناسبين  - 

  إلعادة استخدام المعرفة ووضع الحلول

  تدريب أفراد المجموعات والتعلم عن بعد - 

  المصادر البشرية

حل   استخدام الذين يستهويهم - 

  المشكالت 

تدريب األفراد عن طريق تقديم  - 

المشورة الواحد لألخر ومكافأة األفراد 

اركتهم اآلخرين في المعرفة          لمش
  ).99،ص2005(نقال عن الكبيسي) Hansen,et al, 1999; 109: (المصدر
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   :استخدامات إدارة المعرفة ومجاالتها

 تإلى المجاال) 2008(والزيادات) 2006(و العلي،وآخرون) أ 2005( يشير حجازي

  :واالستخدامات التالية إلدارة المعرفة

زيز هذه الموارد مسح وتطوير الموارد الفكرية والمعرفية التي تمتلكها المنظمة، وتع - 

  .وحمايتها

  .توليد النشاطات واالستراتيجيات المستندة إلى المعرفة ومراقبتها والسيطرة عليها - 

حماية المعرفة التنافسية التي تمتلكها المنظمة، ومراقبة استخدام المعرفة للتأكد من انه يتم  - 

  .استخدام أفضل ما تمتلكه المنظمة من المعرفة

  .التدريبية للعاملين في المنظمة من أجل القيام بأعمالهم بشكل أمثل تحديد االحتياجات - 

  .دعم أساليب إدارة الجودة الشاملة - 

  .  رسم خريطة المعرفة - 

العرض المرئي للمعلومات التي يتم الحصول  يبأن خريطة المعرفة ه) 2006(بيزان ويرى

ر والكفؤ، ومن ثم التعلم المعرفي عليها وكذلك العالقات التي تمكن من االتصال والتواصل المؤث

خريطة المعرفة النصوص والرسومات  نمن قبل األفراد المالحظين لخريطة المعرفة وتتضم

  . والنماذج

  :إلى المجاالت اآلتية إلدارة المعرفة ) 2007(بينما أشار الملكاوي

معلومات إذ تساعد إدارة المعلومات متخذي القرارات بالحصول على ال: اتخاذ القرارات - 

المطلوبة كافة، والتي تمكن متخذ القرار من فهم جميع جوانب الموضوع وأبعاده وانعكاساتها 

  . كافة

إذ يرتكز التخطيط على المعلومات والمعرفة التي يمكن الحصول : االستراتيجي طالتخطي - 

  .عليها من خالل إدارة المعرفة

  .لعمليات وإجراءات العملأي إعادة تصميم ا:تخطيط العمليات وإعادة هندستها - 

  .تعمل إدارة المعرفة على تبادل المعلومات والمشاركة فيها داخل المنظمة: االتصاالت - 

  .مجاالت البحث والتطوير - 
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  :إلى مجالين إلدارة المعرفة) Wiig,1993(ويشير ويغ 

  . انتزاع الخبرة من األشخاص الذين يغادرون المنظمة وتدوين هذه المعرفة - 

  .ل وتنظيم المعرفة بهدف عرضها وتركيبها بفعاليةتحلي - 

ويرى الباحث أن من أهم مجاالت استخدام إدارة المعرفة  ال سيما في المدارس هي اتخاذ 

  .القرارات والتخطيط وتحديد احتياجات المدرسة وتبادل المعرفة ونشرها، وزيادة فاعلية التعليم

  عمليات إدارة المعرفة

تهدف إلى التحكم بالمعرفة من خالل  يلعديد من األنشطة والعمليات التتتضمن إدارة المعرفة ا

  .توليدها ونشرها وفلترتها وتوزيعها

  :إلى العمليات اآلتية إلدارة المعرفة) Alavi,1997(ويشير االفي 

  )Acquisition(االكتساب  -1

 )Organization(التنظيم -2

 )Storage and Retrieval(الخزن واالسترجاع  -3

 )Distribution(التوزيع -4

 )Disposal(التخلص أو التعشيب  -5

)  Vorbeck, 2000   &Heisig( أما عمليات إدارة المعرفة وفق ما أشار إليه هيسغ وفوربك

  :فهي

  .تشخيص المعرفة - 

  .تحديد أهداف المعرفة - 

  . توليد المعرفة - 
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   .توزيع المعرفة - 

  .تطبيق المعرفة - 

واالبتكار،  الخلق، :إدارة المعرفة بمايليعمليات  (Burk,1999) بينما حدد بيورك 

  .والتنظيم، والمشاركة، واالستعمال وإعادة االستعمال

أن المنظمات تنفذ مجموعة من عمليات إدارة المعرفة ) Rastogi,2000(وأوضح راستوجي 

  :وهي

  .تحديد طبيعة وأنواع المعرفة  -  أ

 .رسم المعرفة   -  ب

 .أسر المعرفة المتوافرة - ج

 .ة المطلوبةاكتساب المعرف -د

 .خزن المعرفة الموجودة والمكتسبة - هـ

 .المشاركة بالمعرفة- و

 .تطبيق المعرفة، أي استرجاع واستعمال المعرفة - ز

 .ابتكار وتوليد المعرفة الجديدة من خالل البحث والتطوير وتعلم الدروس - ح

توليد المعرفة ، : ويرى الباحث أن أهم العمليات التي تتضمنها إدارة المعرفة في المدارس هي

  .وتخزينها، وتوزيعها وتنظيمها، وتطبيقها

  مراحل إدارة المعرفة

  :التالية إلدارة المعرفة أربع مراحلإلى ) 2007(أشار البيالوي وحسين 
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 :مرحلة المبادأة  -  أ

وفي هذه المرحلة يتم إدراك أهمية إدارة المعرفة التنظيمية واإلعداد لجهود إدارتها، إذ   

ويتم تدعيم االلتزام . المعرفة نشاطاً اجتماعيا يتطلب مشاركة كل األفراد فيهتعتبر إدارة 

والمشاركة عندما يتفق جميع األفراد حول نفس الهدف والرؤية، وبالتالي ال بد من تحديد 

األهداف والرؤى المشتركة إلدارة المعرفة وبثها عبر قنوات االتصال المفتوحة حتى يستطيع 

وتحتاج المنظومة إلى وضع خطة طويلة المدى للتغيير التنظيمي .  اجميع األفراد إدراكه

  .بطريقة استراتيجية ونظامية

 :مرحلة االنتشار  -  ب

وفي هذه المرحلة يتم البدء في استثمار وضع البنية األساسية للمعرفة بهدف تسهيل  

يرون فيها ويركز المد.  وتحفيز أنشطة المعرفة مثل إيجاد واكتساب وتخزين واستخدام المعرفة

على كيفية بناء هذه القاعدة المعرفية بكفاءة، وكيفية زيادة األنشطة المرتبطة بالمعرفة داخل 

المنظومة التي تحاول بناء قاعدة فنية وتنظيمية خاصة بها، وتشمل إدارة الموارد البشرية مثل 

مرن، والقيادة التدريب والتعليم، والترقي الوظيفي، وسياسات اإلعاشة، والهيكل التنظيمي ال

وتتضمن أيضا استخدام تكنولوجيا المعلومات لتسهيل وتدعيم أنشطة إدارة .   الموجهة باإلرشاد

  . المعرفة

 :مرحلة التكامل - ج

ويتم في هذه المرحلة النظر إلى أنشطة المعرفة على أنها أنشطة يومية لدى المنظومة، 

وينصب االهتمام الرئيس .  شطتهاوتركز اإلدارة على تكامل المعرفة التنظيمية وعلى أن

للمديرين في هذه المرحلة على كيفية إحداث نوع من التكامل بين المعرفة الموزعة وتجميعها 

في منتجات معرفية وخدمات وعمليات خاصة بالمعرفة، وينبغي على المنظومة تكوين جماعات 

  .عمل من الخبراء المتخصصين للمساهمة في تفعيل جودة المعرفة
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  : مرحلة التداخل -د

تمثل هذه المرحلة التكامل الخارجي، إذ تحاول المنظمة أن تتكامل مع بعض المنظمات 

واألفراد الخارجيين عنها مثل الموردين والعمالء والمؤسسات البحثية، وفي هذه الحالة توفر 

يتناسب  المنظومة الموارد والوقت، واألنشطة لتحسين األداء للوصول إلى المستوى العالمي بما

مع المنافسة بين التنظيمات المختلفة، وكذلك تركز على المعرفة الرئيسة ومحاولة إدخال معارف 

  .جديدة من المنظمات األخرى

  إدارة المعرفة عوامل نجاح

هناك مجموعة من العوامل التي تساعد في نجاح إدارة المعرفة عند تطبيقها في مؤسسة أو 

  .ظمات ميزة تنافسيةمنظمة بحيث تحقق للمؤسسات والمن

مجموعة من العوامل يمكن أن تؤدي إلى نجاح  )Davenport,1997( حدد دافنبورت

  :إدارة المعرفة في مؤسسة ما وهي كاآلتي

  .التركيز على قيم المنشاة أو المؤسسة وأهميتها وضمان الدعم المالي من اإلدارة العليا -

 .البناء عليها نتوافر قاعدة تقنية وتنظيمية يمك -

 .التي تقوم على دعم االستخدام المتبادل للمعرفة)الصداقة المعرفية(بني ثقافة ت -

لهم طرق ) العاملين(ضمان تعدد القنوات المعرفية لتسهيل عملية نقل المعرفة كون األفراد -

 .مختلفة لتنفيذ األعمال والتعبير عن أنفسهم

في خلق واستخدام المعرفة تبني طرق تحفيزية كالمكافآت والتميز لدفع العاملين للمساهمة  -

 .المتوفرة

  :إلى العوامل اآلتية لنجاح إدارة المعرفة) Rastogi,2000(وأشار راستوجي 

  .االبتكار والتأكيد على فرص التعلم المستمر لألفراد -
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 .توفير الفرص لألفراد للمشاركة في الحوار والبحث والنقاش والرؤية المشتركة -

 .ريق، والتأكيد عليهما بصورة دائمةالتشجيع وروح التعاون، وتعلم الف -

  إدارة المعرفةوتحديات مشكالت 

إلى أن منظمات عديدة أجرت دراسات حول مآزق وإخفاقات ) ,2003Coakes(أشار كوكس 

منظمة ) 431(وتوصلت هذه الدراسات من خالل عملية مسح شملت .  مبادرات إدارة المعرفة

  :نفيذ إدارة المعرفة بشكل فاعل، تتمثل فيما يليخاصة إلى أن العوائق الرئيسة التي تعترض ت

  .سيطرة الثقافة التي تكبح التشارك في المعرفة  -  أ

 .االفتقار إلى القيادة العليا الداعمة إلدارة المعرفة   -  ب

 .االفتقار إلى اإلدراك الكافي لمفهوم إدارة المعرفة ومحتواها   -  ت

ياس مدى نجاح برنامج إدارة أن من مشكالت إدارة المعرفة صعوبة ق )(Wilson,2002ويرى 

  .المعرفة إذ إن آثارها ومردودها لم تفحص بعد

أن هناك بعض المشكالت أو المعوقات التي تواجه ) Thierrauf,2003(بينما يرى ثيروف  

  :عملية تطبيق إدارة المعرفة ومن أبرزها

رهم من إذ إن منفذي نظام أو برنامج إدارة المعرفة قد يعملون بعيداً عن غي: العزلة -1

يسبب لهم عزلة، األمر الذي قد يؤدي إلى بناء وتطوير قدرات وإمكانات تتالءم  االموظفين مم

مع معتقدات منفذي النظام الشخصية، مما ينعكس على قناعتهم باألنشطة واألعمال التشغيلية 

جراءات التي قد ال تفضلها اإلدارة العليا، مما يعني وجود اختالف حول القدرات واإلمكانات واإل

  .بين منفذي النظام واإلدارة العليا

عدم توافر الكادر البشري المؤهل بالشكل الكافي للقيام بمهام نظام إدارة المعرفة وهذا  -2

 .يعني نقص واضح في برامج التدريب النوعية الهادفة

عدم توافر البنية التحتية الالزمة مما يعني الفشل الذي يؤدي إلى انعكاسات سلبية على  -3

 .نظمةالم
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إلى بعض تحديات إدارة المعرفة يذكر الباحث ) Rastogi,2000(ويشير راستوجي 

  :منها

 .تغيير إدراكات الناس التقليدية وسلوكياتهم المتخلفة -1

 .تغيير الثقافة البيروقراطية وهيكل المنظمة -2

  :ومن التحديات التي تواجه مجتمع المعرفة

البشرية والمعلوماتية التي تساعد األفراد على  المتمثل في تصميم األنظمة: التحدي التقني -1

  .التفكير معاً

الفكري المتمثل في تطوير المنظمات التي تشارك بالمعرفة وتديم التنوع :التحدي االجتماعي-2

 ).Mc Dermott,1998b(، مكديرموت لتشجيع اإلبداع بدالً من االستنساخ والتقليد

ي تواجه إدارة المعرفة ومعوقات تطبيقها التحديات الت) 2007(وصنف البيالوي وحسين 

  :في فئتين هما

حيث يعتبر هذا العصر عصر ثورة المعرفة والمعلومات ويمتاز بتدفق : التحديات الثقافية -1

أفكار وثقافات متعددة وبالتالي  ال بد للمنظمة من دعم توليد المعرفة ومشاركتها، والعمل على 

اركة المعرفة مع الحاجة إلى المعرفة المناسبة كخاصية إحداث التوازن بين ثقافة االنفتاح ومش

  .فكرية، إذ ال بد من فلترة المعرفة واألخذ بخصوصية الثقافة السائدة في المجتمع

  ):تكنولوجيا المعلومات والذكاء االصطناعي(تحديات البنية األساسية  -2

   ةومن أبرز المعوقات اإلدارية والتنظيمية التي تواجه إدارة المعرف 

 .عدم توافر الوقت الكافي لدى األفراد العاملين في إدارة المعرفة -

 .نقص الفهم والوعي بأهمية وفوائد إدارة المعرفة -

 .عدم القدرة على قياس العوائد المادية إلدارة المعرفة -

 .نقص المهارات الخاصة ألساليب إدارة المعرفة -
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 .نقص الدعم والتمويل لتطبيق إدارة المعرفة -

 .ولوجيا المناسبة في المؤسسات التعليميةنقص التكن -

 .عدم االلتزام من قبل اإلدارة العليا -

بعضهم بعض في معظم التنظيمات  نانعزال المتخصصين في إدارة المعرفة وإدارة التعلم ع -

 ).   تقل فرص االتصال والتواصل بينهم(

األساليب والبرامج  أهم العقبات والتحديات التي تواجه استخدام إلى أن) 2007(وأشار بيدس 

فر الميزانية المستقلة لمشروع االعلمية الحديثة إلدارة المعرفة تمثلت بالتخطيط السيئ وعدم تو

  .فر الدعم من اإلدارة العليا واالختيار غير السليم لفريق إدارة المعرفةاإدارة المعرفة وعدم تو

عرفة في المؤسسات وال سيما ويرى الباحث أن من أهم التحديات التي تواجه تطبيق إدارة الم

التعليمية وخاصة المدارس هي عدم توافر بنية تكنولوجية مناسبة، والنقص في مهارات استخدام 

بسبب ضغوط  نأساليب إدارة المعرفة، وعدم توافر الوقت الكافي لتبادل المعارف بين لعاملي

يادات اإلدارية العليا على العمل وأعباء اإلعمال الكتابية وغيرها، إضافة إلى عدم التزام الق

مستوى الوزارات بتطبيق أنشطة وأساليب وعمليات إدارة المعرفة في المدارس والمؤسسات 

 . التعليمية

  عالقة إدارة المعرفة بإدارة الجودة الشاملة               

توقف ت يمكن النظر إلى إدارة المعرفة وإدارة الجودة الشاملة على أنهما مدخالن متكامالن إذ  -

فعالية إدارة الجودة الشاملة لتحقيق تحسينات الجودة وزيادة اإلنتاجية على مدى تكامل مفاهيم 

ويساعد تكامل المدخلين في تكوين دائرة التحسين والتطوير التي . إدارة المعرفة في العملية

 .  تساعد على تحقيق النجاح والتميز للمعرفة وفهم حاجات العمالء وإشباعها

في  دور إدارة المعرفة في تحسين جودة منظومة التعليم )2007( البيالوي وحسينوقد حصر  -

  :الجوانب اآلتية

  :ويتم ذلك من خالل: تحسين عملية البحث - 

  .التنافس المتزايد واالستجابة للموضوعات البحثية -
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 ,تقليل الوقت الضائع في البحوث غير المجدية -

  :تقديم الخدمات الطالبية من خالل -2

 .جودة الخدمات المقدمة إلى الطالب واألفراد والعاملين بالمنظومةتحسين  - 

تحسين كفاءة وفعالية نظم اإلرشاد داخل المنظومة، والدعم األكاديمي للعاملين وشؤون  - 

 .  الطالب والخدمات الطالبية

  :الخدمات والشؤون اإلدارية وذلك عن طريق -3

  .يةتحسين الفاعلية والكفاءة الخاصة بالخدمات اإلدار -

 .تحسين القدرة على التوجه نحو الالمركزية من خالل توفير قنوات للتنسيق -

 . تحسين عمليات االتصال واالستجابة بين األفراد العاملين -

  :ويتم تحسين عملية التخطيط من خالل: التخطيط  -4

  .تحسين قدرة المنظومة على تدعيم التوجه نحو ال مركزية التخطيط وعملية صنع القرار -

 .ملية التطوير والتحسين المستمر للخطط االستراتيجيةتفعيل ع -

  : تحسين عملية تطوير المناهج وذلك عن طريق  -5

 .تطوير عملية التخطيط والتطوير الخاصة بالمناهج -

 .تكامل الخبرات التعليمية السابقة مع الحديثة -

 ويرى الباحث أن إدارة المعرفة يمكن أن تلعب أيضا دورا مهماً في تطوير العملية

التعليمية في مجال اتخاذ القرارات وحل المشكالت من خالل ما توفره من معرفة ومعلومات عن 

عناصر العملية التعليمية ، وما توفره من معرفة يتشارك فيها العاملون من خالل تحول المعرفة 

كما تلعب إدارة المعرفة دورا مهماً في تنظيم وتصنيف المعرفة . الضمنية إلى معرفة صريحة

 .ي المدرسة، وعمليات االتصال والتواصل وغيرهاف
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ويمكن القول بأن تحسين إدارة المعرفة وزيادة فعاليتها في مؤسسات التعليم يتم من  

  :خالل

 .االستخدام األمثل لتكنولوجيا المعلومات -

 .االنفتاح على مؤسسات التعليم األخرى وتفعيل التبادل الثقافي -

 . لتعليمتفعيل أساليب التقويم لمؤسسات ا -

  تكنولوجيا إدارة المعرفة

تسابها أو نشرها أو في إدارة المعرفة سواء في توليد المعرفة واك مهماًدورا  االتكنولوجيتلعب 

  :ثالثة تطبيقات مهمة هييتركز دورها في  إذ  .االحتفاظ بها

  .معالجة الوثائق -1

من  حسين جودة القراراتيركز ببساطة على توفير الدعم المناسب لت: أنظمة دعم القرار -2

  .تفاعل العنصر البشرى مع تكنولوجيا المعلوماتخالل 

وهي برامج حاسوب تصمم لنمذجة معرفة وقدرة الخبير اإلنساني على : األنظمة الخبيرة -3

حل المشكالت، أي يستند النظام الخبير على نمذجة المعرفة الموجودة أصال لدى الخبير 

خزينها في قاعدة معرفة لنظام المعلومات المرتبط لمجال متخصص اإلنساني ومن ثم برمجتها وت

من مجاالت المعرفة وبنمط معين من األنشطة لكي يستطيع النظام أن يحل محل الخبير اإلنساني 

  ).2005الكبيسي،(ويمارس دوره في حل المشكالت اإلدارية المعقدة 

اً الستقطاب المعرفة الضمنية ويمكن فهم النظم الخبيرة باعتبارها أسلوبا منهجياً منظم

من خالل برمجيات تمثيل ) مكتوبة ومرمزة(وتحويلها إلى معرفة صريحة ) غير المرمزة(

  ).2007ياسين،(ومعالجة وتخزين واسترجاع المعرفة لدعم القرارات اإلدارية 

   :ويمكن تلخيص دور التكنولوجيا في إدارة المعرفة في النقاط اآلتية

لتكنولوجية في تعزيز إمكانية السيطرة على المعرفة الموجودة والتي أسهمت التطورات ا - 

  .جعلت منها عملية سهلة وذات كلفة أقل ومتيسرة
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أسهمت التكنولوجيا في تهيئة بيئة مالئمة تساعد في تفاعل الموارد البشرية لتوليد معرفة  - 

  .جديدة

ة المعرفة من توليد وتحليل تسهيل وتسريع وتبسيط كل عمليات إدار في أسهمت التكنولوجيا - 

  .وخزن ومشاركة ونقل وتطبيق واسترجاع البحث

وفرت التكنولوجيا وسائل اتصال سهلت في تكوين ورش عمل مشتركة، تحتاجها الجماعات  - 

  ).2005الكبيسي،(المتفاعلة في مناطق جغرافية مختلفة

  :نماذج إدارة المعرفة

فر فيه بعض الخصائص األساسية ليكون قادرا انموذج إلدارة المعرفة ال بد أن تتوأإن أي 

.  المرونة والشمول والقيادة الكفؤة:تحقيق األهداف التي صمم من أجل تحقيقها ومن أبرزهاعلى 

، وأنموذج SECIأنموذج :وهناك الكثير من النماذج على إدارة المعرفة يذكر الباحث منها

Wiig وأنموذج ،Jason &Gupta حث أحد هذه النماذج بالتفصيلويستعرض البا .  وغيرها  .  

  ):Nonaka&Takeuchi,1995(نوناكا وتاكوشي  SECIأنموذج 

وتوظيفها  Polanyارتكز األنموذج على مفهوم المعرفة الضمنية والصريحة لدى بوالني

في أنموذج تكوين المعرفة الذي يقوم على فكرة جوهرية تتلخص بوجود حركة حلزونية تفاعلية 

والضمنية ترافقها أربع عمليات تحويلية للمعرفة تقود إلى تكوين المعرفة  للمعرفة الصريحة

  .التنظيمية الجديدة

 :ويتضمن هذا األنموذج تطبيق المبادئ اآلتية

  .وجود أنماط المعرفة الضمنية والمعرفة الصريحة  -

 .التفاعل الحركي بين المعرفة الصريحة والضمنية -

 ).األفراد،المجموعات،والبيئة التنظيمية(يوجود ثالثة مستويات للتفاعل االجتماع -

 :وجود أربعة أنواع من األنشطة والعمليات المكونة للمعرفة وتحوالتها كما يلي -
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وقد اشتق اسم األنموذج من األحرف األولى للكلمات التي تمثل العمليات التحويلية األربعة 

  .التالية للمعرفة

  ):التطبيع(Socialization (S)  تحول المعرفة -1

ويعني تحول المعرفة الضمنية التي يملكها فرد إلى معرفة ضمنية جديدة يمتلكها مجموعة 

العاملين في المنظمة، من خالل التفاعل االجتماعي لألفراد في بيئة العمل بين األفراد العاملين 

  .منتجات وخدمات المنظمة نأو بين العاملين والزبائن أو الموردين أو المستفيدين م

  ):اإلخراجEX ( Externalization  )( ل المعرفةتحو -2

  .  ويعني تحول المعرفة الضمنية إلى معرفة صريحة مكتوبة ومرمزة 

فعندما يحصل .  إلى المعرفة الضمنية) الظاهرة(وتعني التحول من المعرفة الصريحة

عادة تشكيل األفراد على المعرفة الظاهرة من الوثائق الخاصة بالمؤسسة ويفهمونها، سيقومون بإ

يتطلب هذا . معرفتهم الضمنية بسبب اكتساب معرفة جديدة، وسيعملون على تطوير هذه المعرفة

تشتمل  التحول التعبير عن المعرفة الضمنية لدى األفراد وبالتالي تحويلها إلى معرفة صريحة،

  . ة بنماذج فكرية يمكن التشارك بهاعلى المعلومات المتعلق

يام الموظف بالتنازل عن المعرفة التي يمتلكها لتصبح ملكا وهي عملية صعبة ألن ق 

  . للمنظمة قد يعني له التنازل عن مصدر قوته ومكانته في المنظمة

  ):الدمج( Com Combination)(تحول المعرفة  -3

إلى حزم أو تكوينات ) المرمزة أو الرقمية(وتعني تحول المعرفة الصريحة المكتوبة 

وتتطلب عمليات التحول إلى المعرفة . فة الصريحة المكتوبة أيضاًمعرفية رمزية من المعر

  .الصريحة وجود عمليات ذهنية وإدراكية مسبقة

ويرى الباحث أن التكنولوجيا تلعب دورا مهماً في هذا النوع من التحول ألنها تعمل على 

وسائل أخرى مثل تحسين المشاركة بالمعرفة، وتقليل المعوقات، باإلضافة إلى أنها تتيح استخدام 

للمشاركة بالمعلومات  .التسجيالت الصوتية الرقمية، وتسجيالت الفيديو، والبريد االلكتروني

  .وتحول المعرفة الصريحة إلى معرفة صريحة  أكثر تنظيما 
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  ):اإلدخالInt (Internalization )(تحول المعرفة  -4

فعندما يحصل األفراد .  الضمنيةإلى المعرفة ) الظاهرة(وتعني التحول من المعرفة الصريحة

على المعرفة الظاهرة من الوثائق الخاصة بالمؤسسة ويفهمونها، سيقومون بإعادة تشكيل 

ويبين  .معرفتهم الضمنية بسبب اكتساب معرفة جديدة، وسيعملون على تطوير هذه المعرفة

  :SECIأنموذج ) 2(الشكل 

  نيةمعرفة ضم                                 

Externalization Socialization  

Combination  
  

Internalization  

  معرفة صريحة                                       
  )SECI(Nonaka&Takeuchi,1995نموذج  :)2(الشكل                        

  

  االتجاهات

النفسية والميول التي تؤثر في  تاتعتبر االتجاهات من المواضيع الهامة التي تحدد االستعداد  

  .سلوك اإلنسان ومدى استجابة الفرد نحو موضوع معين أو قضية معينة أو موقف معين

 التييدين بها  التيوالقيم  االتجاهاتوالفرد يتحرك نحو عمل شئ ما بناًء على مجموعة من   

الحكم على سـلوكه   فيالوقت نفسه مرجعاً له  في، كما يتخذها ك بطريقة خاصةتدفعه إلى السلو

بأنه مرغوب فيه أو غير مرغوب فيه ، وأن أثر ذلك السلوك سوف يعود عليه وعلى المجتمـع  

  . )1982سالم،( خيراً أو شراً طبقاً لنمط السلوك وكيفيته والمرجع اإلتجاهى والقيمى لهذا السلوك

علماء علـم الـنفس    قد اهتمفممارستنا اليومية نظرا الن االتجاهات تؤثر في حياتنا وعلى و  

سـوف   التـي ظهرت العديد من التعريفـات   قداالجتماعيين بتعريف ذلك المصطلح ودراسته و

  :نستعرض منها ما ياتى

Tacit 
Knowledge 

Explicit 
Knowledge 
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استعداد يكتسب نتيجة لما يمـر بـه   :" االتجاه بأنه )157.،ص1998(دويدار فقد عرف    

لـى سـلوك الفـرد    الفرد من خبرات ثم يتبلور بالتدريج حتى يتخذ صورا ثابتة نسبيا تـؤثر ع 

وعالقاته بالناس ونظرته إلى شتى نواح الحياة وهو يبدأ على صورة نزعات جزئية مشتقة ثم ال 

  ".تلبث أن تتألف وتترابط وتتماسك في شكل واضح 

حالة عقلية تحـدد اسـتجابات الفـرد،    :  هو االتجاه أن )1997.،ص2001(هالل" وقد ذكر  

 إليـه تميل  الذيسلبية من حيث الجانب  أويقة ايجابية ويعبر االتجاه عن الميول والرغبات بطر

  "  .ودرجة هذا الميل

المسـبق   االسـتعداد " هـو  أن االتجاه )128.،ص1995(جبر وعبد القادر ذكر كل منوقد   

  ."للقيام بعمل معين استعدادمعين يجعل الفرد على  شيءبشعور معين نحو 

السلوكية التي تعبر بـدورها عـن عالقـة    مفهوم يعبر عن التنظيمات " ويعرف االتجاه بأنه  

اإلنسان بجزء مهين من بيئته الخارجية أو الموضوعات االجتماعية أو المعنوية، كما يعبر عـن  

ذلك لفظا وعمال بالقبول التام أو الرفض التام أو على نقطة في البعد المستمر بين نقطتين تمثالن 

  ).317.،ص1973صالح،(الموافقة التامة أو الرفض التام

ويعرف أيضا بأنه استعدادات وميول مكتسبة أساسها خبرة الفرد الحياتية تؤثر بثبات علـى    

  ).6.،ص1970العاني،(جهة  نسلوكه وتصرفاته الفردية م

ثابـت بصـورة نسـبية ،     تقييمينظام :  أن االتجاه هو )175.،ص1987(األشول  ويرى     

تعلمت من صفات  التيتقييمية ومعتقدات الفرد ردود فعل عاطفية ، تعكس المفاهيم ال فيويتمثل 

  " . فئة من الموضوعات االجتماعية  أوموضوع 

مـن خـالل الخبـرة     تـأتي  ،حالة عقلية وعصبية لالستعدادبينما يرى الباحث أن االتجاه هو 

تـرتبط   التيوعات والمواقف استجابة الفرد لكل الموض واالتصال بالبيئة، تؤثر علىممارسة الو

  .بها 

  :يتتكون االتجاهات من ثالثة مكونات هو
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ويتمثل في األفكار والمعتقدات التي يحملها الفرد عن موضوع : العنصر المعرفي أو العقلي -1

االتجاه، ويتعلق بالجوانب المعرفية حول موضوع معين، التي تحدد موقـف الفـرد إزاء هـذا    

  .الموضوع

معينة نحو موضوع االتجاه وفقـا  يشير إلى ميل الفرد للتصرف بطريقة : العنصر السلوكي -2

لمشاعره ومعتقداته اتجاه هذا الموضوع ويتعلق بنوع السلوك الذي يسلكه الفرد على اعتبـار أن  

 .االتجاه يشير إلى االستعداد للقيام بسلوك معين

ويتمثل بالمشاعر واالنفعاالت التي يشعر بهـا الفـرد نحـو    : العنصر العاطفي أو االنفعالي -3

كحبه أو نفوره منه، وتتعلق بالشعور العام بـالقبول مقابـل الـرفض، اتجـاه     موضوع االتجاه 

موضوع أو قضـية معينـة أو التوجـه نحـو موضـوع معـين مقابـل تجنبـه واالبتعـاد          

 ).1985نشواتي،.(عنه

أن االتجاهات واحدة من خمس صـفات  ) Thorandike & Hagen(ويعتبر ثوراندايك وهجن

  :تميز شخصية الفرد وهي

وهي عدد من الصفات المعروفة في المجتمع، يتماشى معها : ائص العامة للشخصية الخص -أ 

  .الشخص أو يعاكسها

 .وتعني قدرة الفرد على التأقلم والعيش بسعادة في البيئة الثقافية التي يوجد فيها: التكيف-ب 

 . وتعني الصفات المرتبطة بمستوى الطاقة، المزاج، ونمط الحياة: المزاج-ج 

 .وتعني األنشطة التي يرغبها الفرد  أو  يتجنبها : يلالم -د 

وتعني ردود الفعل مع أو ضد األفراد،والظواهر، والمفاهيم التي يتكون منها : االتجاهات -هـ 

   ).Wilson,1977,p.478المشار إليه في . (المجتمع

قة مكونا آخر علـى المكونـات الـثالث السـاب     )253.،ص1990(نا لرحموعبدالسيد وقد زاد 

تساعد الفـرد علـى    التيهو عبارة عن مجموعة المثيرات و  المكون االدراكى سماهلالتجاهات 

هـذا   فـي يحدد الفرد رد فعله  التي اإلدراكيةأو بمعنى آخر الصيغة  االجتماعيالموقف  إدراك

  .الموقف أو ذاك
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مثل رائحة ( س و الماديات أو ما هو ملموححسيا عندما تتكون االتجاهات ن اإلدراكوقد يكون   

 .المثيرات االجتماعية  عندما تكون االتجاهات نحواجتماعيا  اإلدراكوقد يكون ) طعام ما 

  : مراحل تكوين االتجاهات

على أن تكوين االتجاهات يمـر  ) 1995(،وزيدان)1970عيسوي،(اتفق عدد من الباحثين ومنهم

  :بالمراحل اآلتية

  :المعرفية  اإلدراكيةالمرحلة 

راحل تكوين االتجاه ، حيث يدرك فيها الفرد مثيرات البيئة ، ويتعـرف عليهـا   م أولىوهى 

  .لهذا المثير  المعرفي اإلطارفتتكون لديه المعلومات والخبرة مكونة 

  :المرحلة التقييمية 

للفرد ، وفيها يحاول الفرد أن يحكم على مثيـرات   المعرفي اإلدراكمرحلة  تلي التيوهى      

كونه الفرد ومجموعـة   الذي المعرفي اإلطار إلىعل معها ، ويكون التقييم مستند يتفا التيالبيئة 

تتصـل بهـذا    التـي والمشـاعر   األحاسـيس مثل  ذاتي، ومنها ما هو  األخرى اإلطاراتمن 

  . مدى تكامل هذه الخبرات  أساسيقوم على  موضوعيالمثير،ومنها ما هو 

  :المرحلة التقريرية 

صدر فيها الفرد حكمه بخصوص نوعية عالقته بالمثيرات وعناصـر  ي التيوهى المرحلة      

كان القرار سالبا  وإذاكان القرار موجبا  فيكون اتجاه الفرد موجبا نحو هذا المثير ،  فإذاالبيئة ، 

  .فان اتجاه الفرد يكون سالبا نحو هذا المثير 

  : مرحلة الثبات

دى الفرد وذلك بما حققه هذا االتجاه للفرد مـن  فيها يتم تدعيم االتجاه ل التيوهى المرحلة      

  .المواقف المشابهة  فيمكاسب وارتياح ثم يحاول الفرد تعميمه 
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  :خصائص االتجاهات 

الفرد يوجد لديه الكثير من  أنتم تقديمها لالتجاهات ، يتضح لنا  التيمن التعريفات السابقة   

 فييتفاعل معه  شي   أي أوشخص  أوهوم مف أوفكرة  أواالتجاهات النفسية المرتبطة بموضوع 

له عدة خصـائص   النفسيبيئته ورغم هذه الكثرة الهائلة من االتجاهات لدى الفرد ، فان االتجاه 

تحدد معالمه بدقة وقـد   التي، وهى  األخرىالظواهر النفسية  أوتميزه عن غيره من المتغيرات 

  : هات النفسيةالتجال اآلتية خصائصال إلى) 75.،ص1974(زهران وأشار

 .من خالل المواقف التي يواجهها الفرداالتجاهات مكتسبة ومتعلمة وليست وراثية إن  .1

 أو األفـراد االتجاهات تتكون وترتبط بمثيرات ، ومواقف اجتماعية ، ويشترك عدد مـن   .2

 .الجماعات فيها 

االتجاهات ال تتكون من فراغ ولكنها تتضمن دائما عالقة بين فرد وموضوع من  .3

 .وعات البيئة موض

والموضوعات ولكل فرد عدد من االتجاهـات  االتجاهات تتعدد وتختلف حسب المثيرات  .4

 .عدد من الموضوعات ونح

 .االتجاهات توضح وجود عالقة بين الفرد وموضوع االتجاه  .5

معرفته العقليـة   أومعرفيا يعبر عن معتقدات الفرد  عقلياً االتجاه يتضمن عنصراً .6

  .تجاه وخبراته عن موضوع اال

اسـتجابته االنفعاليـة    أويعبر عن تقييم الفرد ومدى حبه  انفعالياً من عنصراًضاالتجاه يت .7

 . لموضوع االتجاه 

ـ سلوكيا يعبر عن سلوك الفرد الظاهر الموجـه ن  االتجاه يتضمن عنصراً .8 و موضـوع  ح

 .االتجاه 

 فيالسلوك  إلىر للخبرة السابقة، وترتبط بالسلوك الحاضر، وتشي االتجاهات تعتبر نتاجاً .9

 .المستقبل 
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االتجاه يتمثل فيما بين استجابات الفرد للمثيرات االجتماعية من اتسـاق واتفـاق يسـمح     .10

 .بالتنبؤ باستجابة الفرد لبعض المثيرات االجتماعية المعينة

 .من الموضوعية من حيث محتواه أكثراالتجاه تغلب عليه الذاتية  .11

ولكن من الممكن تعديلها، وتغييرها تحت  النسبير االتجاهات لها صفة الثبات واالستمرا .12

 .ظروف معينة

  :االتجاهات قياس  

يلقـى  وقياسها ييسر التنبؤ بالسـلوك ،  أنقياس االتجاهات النفسية االجتماعية  أسبابمن أهم 

ـ على صحة أو خطا الدراسات النظرية القائمة ، ويزود الباحث بميـادين   األضواء  ةتجريبي

نشأة االتجـاه ، وتكونـه واسـتقراره     فيتؤثر  التيداد معرفته بالعوامل مختلفة ، وبذلك تز

أو السريع المفاجئ ويعتبر قياس االتجاهات  المتدرج يءوثبوته وتحوله وتطوره وتغيره البط

مفيد بصفة خاصة إذا أردنا تعديل أو تغيير االتجاهات نحو قضية معينة وال بد من مراعـاة  

  ):1991عطوة،(التجاهاتالمبادئ التالية عند قياس ا

 نحوه بدقة ، والعناصر الرئيسية فيه، أو  األفرادنقيس اتجاه  الذيالموضوع  أوتحديد المجال  -  

هذا المجال، ثـم   فياالطالع عليه من دراسات  أمكنضوء ما  فييتضمنها ،  التيلجوانب  ا

 .هذا الموضوع  فيجانب  أوتغطى عنصر  التيتكوين البنود 

نقيس االتجاه  أيالبعد ،  أحاديةتعد لقياس االتجاه التجانس ، أو  التي األداة فير أن يتواف  -

نحو موضوع واحد ، وأن تتناول البنود فيها مختلف جوانب هذا الموضوع ، فمثال عند قياس 

) المـرأة وهو هنا عمل (يتركز المقياس حول الموضوع  أننحو عمل المرأة ، يجب  االتجاه

  .جوانبه المرتبطة به مباشرة أوبمختلف عناصره 

 الوجهة: هيزوايا  أربعةيكشف المقياس عن اتجاه الفرد نحو الموضوع المعين من  أنيجب  - 

قوة الشـعور  ( ، والشدة )أو الرفض التأييدمقدار (، والدرجة )الميل نحو الموضوع أو ضده(

 أو مركـزي كان  إذاوما  هذا االتجاه للفرد أهميةمدى (السيادة  أو، والظهور )سلبا أو إيجابا

 ).هامشي أو سطحي
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 أنويعنـى الصـدق    . قياس االتجاهات أداة فيالصدق والثبات  شرطيضرورة توافر  -

أن يعطي المقياس نفس النتيجة إذا طبق لقياسه ، أما الثبات فيعنى   أعدتبالفعل ما  األداةتقيس 

  .األفراد مرتين مختلفتين بفاصل زمني معين على نفس الفرد أو مجموعة من

يمكن استخدامها لقياس االتجاهـات   التيوقد قام العلماء النفسيين بابتكار الكثير من المقاييس 

  : فئات عريضة تشمل  أربع إلىهذه المقاييس  )1991(  وقد صنف عطوه

  : الذاتيمقاييس التقدير :  أوال

على البنـود   جابةاإل األفرادقياس االتجاهات شيوعا، حيث يطلب من  أدوات أكثروتعد من  

يمكن التوصل بدقـة   اإلجاباتتتعلق بموضوع االتجاه ومن تحليل  والتيتشملها  التي األسئلة أو

اتجاهه شدة معارضته لكل بند والدرجة الكلية على المقياس المعبرة عن  أولدرجة موافقة الفرد 

  . نحو الموضوع المعين 

  :  الفعليمالحظة السلوك  أساليب: ثانيا  

) كما يعبر عنـه لفظيـا  (وجود اتساق بين االتجاه  مفادهاعلى مسلمة  األسلوبمد هذا يعت  

، وانه يمكن بناء على ذلك تحديـد اتجـاه الفـرد نحـو     المؤكد لهذا االتجاه الفعليلوك وبين الس

  .هذا الموضوع  إزاء الفعليموضوع ما عن طريق مالحظة سلوكه 

  :الفسيولوجية  ردود الفعل أو اإلرجاعخالل التعرف على االتجاهات من  أساليب: ثالثا 

 العصـبي تقع تحت سيطرة الجهاز  التيخاصة تلك ( تكشف االستجابات الفسيولوجية للفرد  

عن شدة ودرجة اتجاهه التعامل معه  أو، التفكير فيه أو، عند رؤيته لموضوع االتجاه) ستقل الم

مـن معرفـة وجهـة     األحيانكثير من  فيلم تمكننا وهذه االستجابات وان  نحو هذا الموضوع

هذا  فييعتمد عليها  التياالستجابات الفسيولوجية  أهمعموما فان ).   بالقبول أو الرفض( االتجاه

 أو( الكهربائيمقاومة الجلد للتيار  أو، معدل ضربات القلب، وضغط الدم، ومدى توصيل  الشأن

  . ين، وتعبيرات عضالت الوجه واتساع حدقة الع) ما يعرف باسم االستجابة الجلفانية 
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  :االسقاطية األساليب: ابعار

على تفسير الفرد لمنبه غامض يعرض عليه ، حيث يطلب منه وصـف   األساليبتعتمد هذه 

ومن خـالل  ) مثال اجتماعيصورة  لموقف تفاعل  أوبقعة حبر (هذا المنبه الغامض  فيما يراه 

  .نحو موضوع االتجاه تحليل هذا الوصف، يمكن الكشف عن اتجاه الفرد

  : طرق قياس االتجاهات

 تتعدد وتتنوع ومنهـا طرق قياس االتجاهات  أن) 112-110.،ص ص2001( ذكر  هالل     

   :االتى إلىوتنقسم الطرق اللفظية 

 :طريقة االنتخاب .1

يقـوم الفـرد     التـي الموضوعات  أو األسماءيعتمد االستبيان على وجود مجموعة من   

فاز بها كل موضـوع،   التي األصواتيحصى عدد  أن، وعلى الباحث أصحها وأ أهمهاباختيار  

. تنازليا أوويقوم بحساب النسبة المئوية بعد ذلك ، ويرتب موضوعات االستبيان ترتيبا تصاعديا 

  .االستخدام فيوكما يبدو فان هذه الطريقة بسيطة وسريعة 

 :طريقة الترتيب  .2

المطلـوب   بترتيب الموضوعات طبقـا للهـدف   فراداألوتعتمد هذه الطريقة على قيام      

وتتلخص . الموضوعاتمحدود من  قياسه، وفى هذه الحالة غالبا ما يتكون االستبيان من عدد

بحيث يقوم كـل  . لدرجة ميله نحوهاالموضوعات طبقا  ترتيبه لهذه إعادة فياستجابة الفرد 

يمثل الموضوع  وآخرهاانجذابا له  األكثر أولهاتتابع ويمثل  فيبترتيب الموضوعات  األفراد

  .)مللمعيار المستخدطبقا (نفورا  ثراألك

 :طريقة المقارنة االزدواجية  .3

مفاضلة الشخص بين شيئين متضادين وتعتمد الطريقة علـى   فيتتلخص هذه الطريقة      

بالنسبة لهدف االتجـاه المـراد قياسـه،     اآلخرمقارنة موضوعين، ثم تفضيل احدهما على 

  .االستبيان للحصول على جميع االحتماالت الزوجية ويسعى
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  :طريقة التدريج .4

نحـو   األفـراد التعرف علـى اتجـاه    فيلبوجاروس  االجتماعييستخدم مقياس البعد      

نفوره  أوالعنصرية المختلفة، وهو يحتوى على عبارات تقيس اتجاه الفرد نحو تقبله  األجناس

لهـذه   متقاربةلمقياس من سبع وحدات تمثل درجات الشعب المختلفة، ويتكون ا أو لألجناس

  .المواقف

 :طريقة ليكرت .5

كل عبارة  أماميحتوى هذا المقياس على عدة عبارات تتصل باالتجاه المراد قياسه ونضع   

  .)غير موافق جدا – غير موافق –محايد  –موافق  –موافق جدا (: درجات الموافقة والمعارضة

  : مل ميزان لهذا النوع من االستبيانات كاالتىع فيوتكون الخطوات المتبعة 

 .تمس االتجاه موضوع البحث التييجمع عدد كبير من الجمل   - أ 

الفئة  أمامتمثل من سيعطى االستبيان لهم ويضعوا عالمة  األفرادتعطى هذه الجمل لعينة من   - ب 

 بجمع درجات االستجابات علـى كل درجة  عدم موافقتهم، وتحسب أوتوضح موافقتهم  التي

الدرجات لالتجاهات االيجابية وأقلها لالتجاهات السـلبية أو   أعلىتكون  أنكل الجمل، على 

معامل االرتباط بين الدرجات المحددة لها والدرجـة   يكون فيها التيتحذف الجمل  و. العكس

الغالـب   فـي تكون  وألنهاوتستخدم هذه الطريقة كثيرا، وذلك نظرا لسهولتها  نخفضاالكلية م

وقـد تـم    نحـو المشـكلة  األفراد بين لنا بدقة درجة اتجاه ت وألنهات ثابتة عالية، ذات درجا

  .استخدام هذا المقياس في التعرف على نتائج هذا البحث

  :وأضيف على المقاييس اللفظية السابقة مقياسين أخريين هما

  :)مقياس الفترات متساوية الظهور(طريقة ثرستون  -

عـدة   وانشألقياس االتجاهات نحو عدد من الموضوعات ، طريقة ) 1929(قترح ثرستون ا 

) ثرسـتون (متساوية البعـد ولهـذا قـام     أومقاييس وحداتها معروفة البعد عن بعضها البعض 

بوضع عدد كبير مـن   يبدأباالشتراك مع زميله شيف بوضع عدد من مقاييس االتجاهات بحيث 
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لعبارات على عدد مـن المحكمـين   تدور حول موضوع معين ، ثم تعرض هذه ا التيالعبارات 

 فـي خانة  فيكل عبارة  ايضعو أنمنهم  ويطلب) مائة إلىقد يصل عددهم (الميدان  فيالخبراء 

الخانة  فيسلبية  وأكثرها) 1(الخانة رقم  فيالعبارات ايجابية  أكثرعشر خانة حيث تكون  إحدى

   .وهكذا) 6(الخانة رقم  فيوالمتوسط ) 11(رقم 

المحكمـون ، وتسـتبقى    بشأنهااختلف  والتيالغير مناسبة  أوارات الغامضة ثم تستبعد العب

قدرت لهذه العبارة من قبل المحكمين  التي الدرجة اجمعوا عليها ثم يحسب متوسط التيالعبارات 

يعطى لهذه العبارة ، ثـم يختـار    الذيالوزن  هي) حسب عدد المحكمين(وتكون قيمة المتوسط 

بنفس الدرجة تقريبا، وتتوزع فيمـا بينهـا    األخرىث تبعد الواحدة عن انسب هذه العبارات بحي

 بعد االيجابية المتطرفة والسلبية المتطرفة وتسـتبعد العبـارات   لتمثل مدى واسعا من الشدة على

 عشـوائي المقياس بشـكل   فيالعبارات تكتب  أنتمثيلها لوزن معين ويالحظ المكررة من حيث 

محتواها عليه ومدى تمشى هـذا المحتـوى مـع     تأثيرة من حيث يحكم الفرد على العباربحيث 

والوزن المنخفض علـى االتجـاه الموجـب     السلبيعلى االتجاه  العالياتجاهه هذا ويدل الوزن 

  . عبارة 50 – 20ويتكون المقياس الواحد عادة من عبارات تتراوح بين 

 :طريقة جثمان  -

متدرج يحقق فيه شرطا هاما هـو   يتجميعمقياس  إنشاء) 1950 -1947(حاول جثمان 

 أدنـى  هـي  التييعنى هذا انه وافق على العبارات  أنوافق على عبارة معينة فيه فال بد  إذاانه 

تفصل بين كل  التيالنقطة  هيتعلوها ودرجة التخصص  التيمنها ولم يوافق على كل العبارات 

درجة  فيليها وهكذا ال يشترك فردان لم يوافق ع التيوافق عليها، والعليا  التيالعبارات السفلى 

  .كانا قد اختارا العبارات نفسها إذا إالهذا المقياس  فيواحدة 
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  :الدراسات السابقة -

  الدراسات العربية: أوال

زيدية بدراسة هدفت تعرف مفهوم إدارة المعرفة وأثرهـا فـي    قامت): 2009(ديةيز دراسة -

راسة وتحليل األدب النظري المتعلق بإدارة المعرفـة  إدارة الموارد البشرية، من خالل جمع ود

 دوعالقتها بإدارة الموارد البشرية وقد قدمت الدراسة لمؤتمر اإلصالح والتطوير اإلداري  المنعق

  :في غزة وقد خلصت الدراسة إلى النتائج اآلتية

ك المعرفـة  األكثر أهمية، إذ إن أغلب المؤسسات تملإن المعرفة هي الموجود غير الملموس  - 

  .لكن دون أن تستخدمها، أو استخدمتها بأسلوب غير مالئم

  .إدارة المعرفة ضرورية لألنشطة اإلدارية كاتخاذ القرارات وحل المشكالت والتخطيط والتعلم -

إدارة المعرفة تتطلب نمطاً غير عاديٍ  للقيادة الواعية المهتمة بتطبيق إدارة المعرفة وتشـجع   -

  .أيضا هيكال تنظيميا مرنا أفقياً وليس رأسياًوتتطلب .  التعاون

  .أهمية تكنولوجيا المعلومات في تطبيق إدارة المعرفة -

وقد أوصت الباحثة بدراسة األوضاع االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي تؤثر علـى فاعليـة   

  . إدارة المعرفة

يجية إداريـة تربويـة   قامت حسن بدراسة هدفت إلى اقتراح اسـترات  ):2008حسن،( دراسة -

  .لزيادة القيمة المضافة باستخدام إدارة المعرفة في المدارس الخاصة في مدينة عمان

وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع المديرين والمشـرفين والمعلمـين العـاملين فـي     

 التابعة لمديرية التعليم الخاص في مدينة عمان والبالغ عـددهم في مدينة عمان المدارس الخاصة 

مديراً ومعلمـا ومشـرفا تـم اختيـارهم     ) 688(وقد تكونت عينة الدراسة من فردا ) 12579(

  .بالطريقة الطبقية العشوائية
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وقد قامت الباحثة ببناء أداتي الدراسة للكشف عن درجـة إدراك كـل مـن المـديرين     

معرفة فـي  والمشرفين والمعلمين لمفهوم إدارة المعرفة واستخدامها في المدارس، وواقع إدارة ال

المدارس الخاصة في مدينة عمان من وجهة نظر كل من المـديرين والمشـرفين والمعلمـين،    

مفهوم إدارة المعرفة في التـدريس، ومفهـوم إدارة   :وتضمنت أداة الدراسة األولى ثالثة مجاالت

  .المعرفة في استخدام تكنولوجيا المعلومات، ومفهوم إدارة المعرفة في عملية صنع القرار

توليد المعرفة، التشـارك فـي المعرفـة، تطبيـق     : تضمنت األداة الثانية ستة مجاالت هي كما

وقد خلصـت    .المعرفة، تكنولوجيا المعلومات، الثقافة التنظيمية في المدرسة، وفي مجال القيادة

لمـدارس  إدارة المعرفة، وممارسـة إدارة المعرفـة فـي ا   إدراك مفهوم درجة أن الدراسة إلى 

إداريـة تربويـة    استراتيجيةتم اقتراح و  .متوسطة في جميع المجاالت مدينة عمانالخاصة في 

    .المدارس الخاصة في  مدينة عمانضافة باستخدام إدارة المعرفة في لزيادة القيمة الم

قام المطاعني بدراسة هدفت إلى فحص واقع إدارة المعرفـة فـي    ):2008(دراسة المطاعني -

سلطنة عمان ومن ثم بناء أنموذج لهذه المؤسسـات فـي كيفيـة إدارة    مؤسسات التعليم العالي ب

فرداً من األكاديميين في مؤسسـات التعلـيم   ) 2170(المعرفة فيها، وتكون مجتمع الدراسة من 

وزارة التعليم العالي، جامعة السلطان : التالية تالعالي بسلطنة عمان والتابعة للهيئات أو الوزارا

  .زارة القوى العاملة، البنك المركزيقابوس، وزارة الصحة، و

.   تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية فرداً) 327(عينة الدراسة  عدد أفراد وقد بلغ

  :اآلتية وقد تم بناء األنموذج حسب الخطوات

 .جمع األدب النظري للتصميم المقترح إلدارة المعرفة :المرحلة األولى - 

  .يرات األنموذجمتغ تحديد: المرحلة الثانية - 

وهي استبانة أعدها الباحث لفحص واقع إدارة المعرفـة   جمع البيانات من خالل أداة الدراسة -

  .)في مؤسسات التعليم العالي في سلطنة عمان
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والعمليـات   تبناء التصميم وذلك بإتباع المدخل النظمي المكون من المدخال: المرحلة الرابعة -

  .والمنتجات والمخرجات 

وقـد توصـلت     .نتج عنها إمكانية تطبيق األنموذج حسب رأي المحكمين: حلة الخامسةالمر -

  :اآلتيةالدراسة إلى النتائج 

إن درجة تطبيق إدارة المعرفة في مؤسسات التعليم العالي بسلطنة عمان كانت متوسطة في  - 

  .جميع عمليات إدارة المعرفة

مجاالت الدراسـة   فيأفراد العينة  بين متوسطات تقديراتذات داللة إحصائية فروق  توجد - 

 .نوع المؤسسةو الكلية تعزى لمتغير صفة المؤسسة ةواألدا

تعزى لمتغيـر   الكلية ةفروق ذات داللة إحصائية عند جميع مجاالت الدراسة واألدا ال توجد - 

  .نوع المؤسسة

ـ  المقترح وقد أوصى الباحث بان يصار إلى تبني هذا األنموذج الي فـي  في مؤسسات التعليم الع

  .سلطنة عمان

أما عبد الغفور فقد قام بدراسة هـدفت تحديـد مـدى مراعـاة      ):2007(دراسة عبد الغفور -

متطلبات إدارة المعرفة في التدريس الجامعي، وتم ذلك من خالل استبانه دارت حول متطلبـات  

اً من أعضاء فرد) 134(استخدام إدارة المعرفة في التدريس الجامعي، وقد بلغ عدد أفراد العينة 

هيئة التدريس في جامعات النجاح الوطنية والعربية األمريكية وفروع جامعة القدس المفتوحة في 

  :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية.  نابلس وطولكرم وجنين

إن درجة مراعاة متطلبات تطبيق إدارة المعرفة في التدريس الجامعي، جاءت على مسـتوى   -

  .ة، أما على مستوى بعد عضو هيئة التدريس فجاءت قويةبعد المؤسسة متوسط

كما اتضح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة فيما يتعلق بدرجة  -

مراعاة متطلبات تطبيق إدارة المعرفة في التدريس الجامعي، على مستوى بعـد عضـو هيئـة    

جامعة، التخصص، سنوات الخبـرة، بينمـا تبـين    ال: التدريس، تعزى لمتغيرات الدراسة الثالثة
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وجود فروق على مستوى بعد المؤسسة، تعزى لمتغير الجامعة، وذلك لصالح جامعـة القـدس   

 عنمن زادت سنوات خبرتهم لصالح المفتوحة وجامعة النجاح الوطنية، ولمتغير سنوات الخبرة 

 .عشر سنوات

طبيق إدارة المعرفة في التدريس الجـامعي  كما تبين وجود فروق في درجة مراعاة متطلبات ت -

  . تعزى لمتغير التخصص، وذلك لصالح أعضاء هيئة التدريس في التخصصات األدبية

وقد هدفت إلى تعرف واقع استخدام األسـاليب والبـرامج العلميـة    : )2007( دراسة بيدس -

األردنية  والتعـرف  الحديثة إلدارة المعرفة في اتخاذ القرارات من قبل مدراء شركات االتصال 

إلى العقبات والتحديات التي تواجه استخدام األساليب والبرامج العلمية الحديثة إلدارة المعرفة في 

  .شركات االتصال األردنية

وقد تكون مجتمع الدراسة من مديري الدوائر ومديري األقسام لدى شركات االتصال األردنية 

الباحث أداة دراسة مكونه من استبانة  مواستخد تم دراسة المجتمع بكاملهإذ ) 121(وعددهم 

  :  اآلتيةوتوصلت الدراسة إلى النتائج  .أعدها الباحث لهذه الغاية

أتمتة المكاتب بدرجة  أنظمة تستخدم األساليب والبرامج العلمية الحديثة إلدارة المعرفة مثل - 

ة العمل وأنظمة تعاون عالية من قبل مديري شركات االتصال األردنية، وتستخدم أنظمة معرف

  .المجموعة بدرجة متوسطة، أما تطبيقات الذكاء الصناعي فتستخدم بدرجة منخفضة

فروق ذات داللة إحصائية في استخدام البرامج واألساليب العلمية الحديثة إلدارة المعرفة  توجد - 

لجنس ا يلمتغير وفي المقابل ليس هناك فروق تعزى. للمؤهل العلمي والمركز الوظيفي تعزى

  .والخبرة

تمثلت أهم العقبات والتحديات التي تواجه استخدام األساليب والبرامج العلمية الحديثة إلدارة  - 

فر افر الميزانية المستقلة لمشروع إدارة المعرفة وعدم تواالمعرفة بالتخطيط السيئ وعدم تو

  .الدعم من اإلدارة العليا واالختيار غير السليم لفريق إدارة المعرفة
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ة قوية وذات داللة إحصائية بين استخدام األساليب والبرامج العلمية الحديثة إيجابيعالقة  توجد - 

الدراسة  خلصتو .إلدارة المعرفة وبين اتخاذ القرارات من قبل مدراء شركات االتصال األردنية

  :أهمها إلى مجموعة من التوصيات

المتعلقة إلدارة المعرفة واالختيار السليم لفريق اعتماد التخطيط السليم والتنبؤ الدقيق للنواحي  - 

  .إدارة المعرفة وتوفير االلتزام الكافي والميزانية المطلوبة

تحسين عمليات إنشاء واقتناء، وتصنيف وتشارك المعرفة في المنظمة من خالل زيادة  - 

ام أنظمة استخدام وتطبيق أنظمة معرفة العمل، تبني أنظمة الذكاء االصطناعي وتكثيف استخد

 . جل زيادة كفاءة وفعالية عملية اتخاذ القراراتأتعين المجموعة من 

ورقة عمل وصفية لحالة تبني مبادئ إدارة المعرفة في  وهي ): 2007(أبو عيد  دراسة -

المتميز، وقد هدفت إلى وصف وتحليل أسس ومفاهيم إدارة  برنامج دبي لألداء الحكومي

في القطاع الحكومي في مدينة دبي كأنموذج في منطقة الخليج  المعرفة، وأدواتها وتطبيقاتها

العربي مع ذكرٍ ألهم المبادرات والخطط التي تبنتها إمارة دبي في تحويل اقتصادها إلى أنموذج 

إذ تعرضت الورقة إلى ماهية إدارة المعرفة، وتقسيمات المعرفة إلى الضمنية . االقتصاد المعرفي

  . والصريحة

اسة إلى الشرح بالتفصيل لواحدة من النماذج والتجارب اإلدارية الناجحة كما هدفت الدر

في منطقة الخليج العربي على مستوى القطاع الحكومي، وهي برنامج دبي لألداء الحكومي 

يعرض الباحث نشأة وتطور وأهداف هذا البرنامج، يليها معايير التميز التسعة، مع  إذالمتميز، 

كة والموارد البشرية، وفي نهاية الورقة تم تسليط الضوء على ما قامت التركيز على معيار الشرا

به بلدية دبي من جهود لتبني إدارة المعرفة في أعمالها وتطوير أدائها وتحقيق متطلبات جائزة 

  .دبي لألداء الحكومي المتميز فيما يتعلق بالمحور الخاص بإدارة المعرفة

أهمية توظيف إدارة المعرفة في إدارة التربية  وقد هدفت توضيح: )2007( دراسة طاشكندي - 

والتعليم وبيان أثرها في التطوير التربوي وتحليل الواقع الحالي إلدارة المعرفة في إدارة 

  .التعليم، وكذلك هدفت إلى توضيح مفهوم إدارة المعرفة وأهم عملياتها
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من المشرفات ) 130(عددهم  تناولت الباحثة في الدراسة كافة أفراد مجتمع الدراسة والبالغ ثحي

اإلداريات ومديرات اإلدارات بإدارة التربية والتعليم بمدينة مكة المكرمة ومحافظة جدة حيث 

وقد توصلت الدراسة إلى النتائج . فقرة 65استخدم الباحث استبانة لجمع المعلومات مكونة من 

  :اآلتية

  .مية توظيفها في إدارة التربية والتعليمإدراك أفراد مجتمع الدراسة أهمية إدارة المعرفة وأه  - 

  .إن إدارة التربية والتعليم ال تعطي األولوية إلدارة المعرفة  - 

إن عملية اكتساب المعرفة وتطويرها من أهم عمليات إدارة المعرفة وأكثرها ممارسة يليه  - 

  .عملية نقل المعرفة واستخدامها ثم عملية تنظيمها وتقيمها

داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد مجتمع الدراسة تعزى وجود فروق ذات   - 

  .لمتغير العمل الحالي وكانت لصالح المشرفة اإلدارية

  :وقد خلصت الباحثة إلى التوصيات اآلتية

  .رسم استراتيجية مناسبة إلدارة المعرفة وفق المعطيات الداخلية والخارجية - 

  .لمعلوماتتوظيف التكنولوجيا الحديثة في نظم ا - 

أما الخليلي فقد قامت بدراسة هدفت إلى رصد وتحليل مدى ممارسة  ):2006(دراسة الخليلي -

نشاطات إدارة المعرفة في وزارة التربية والتعليم في المملكة األردنية الهاشمية والتي توضح 

ستوى خدماتها أهمية إدارة المعرفة كمفهوم إداري يساعد وزارة التربية والتعليم على االرتقاء بم

  .والمساهمة في بناء مجتمع االقتصاد المعرفي

على اختالف مستوياتهم وقد تكون مجتمع الدراسة من كافة المديرين في وزارة التربية والتعليم 

العينة  بطريقةتم اختيارهم  مديراً )106(بلغت عينة الدراسة  مديراً، وقد) 755(والبالغ عددهم 

  : نت نتائج الدراسة كما يليالطبقية العشوائية، وقد كا
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ة باستثناء نشاط تخزين المعرفة، إن درجة ممارسة نشاطات إدارة المعرفة كانت بدرجة عالي - 

  .نشر وتبادل المعرفة، وفلترة المعرفة والتي تبين أن درجة ممارستها متوسطة

في أثر إن درجة توفر المقومات التكنولوجية لم ترق إلى المستوى المطلوب وهذا بدوره  - 

  .درجة ممارسة نشاط نشر وتبادل وتخزين المعرفة في وزارة التربية والتعليم

إدارة المعرفة ومدى ممارسة نشاط  استراتيجيةة بين طبيعة إيجابيوجود عالقة إحصائية  - 

اإلنشاء المعرفي، التدقيق المعرفي، تخزين المعرفة ونشر وتبادل المعرفة، تطبيق المعرفة، فلتره 

  .المعرفة

الجنس، العمر، المؤهل العلمي، عدد سنوات (لم تظهر النتائج أي أثر للعوامل الديموغرافية  - 

درجة ممارسة نشاطات إدارة المعرفة في وزارة التربية  في) الخبرة، والمنصب الوظيفي

فر اوالتعليم، ويعزى السبب في ذلك إلى أن درجة ممارسة تلك النشاطات يتأثر بمدى تو

  :اآلتية وقد خلصت هذه الدراسة إلى التوصيات .ورية لذلكالمقومات الضر

توصي الباحثة المؤسسات بشكل عام إلى تبني إدارة المعرفة في المؤسسات من خالل  - 

  .ممارسة النشاطات التي تتضمنها إدارة المعرفة

ة عقد دورات تدريبية للعاملين في وزارة التربية والتعليم لتعريفهم بمفهوم إدارة المعرف - 

  .ومبادئها وأهميتها ودورها في التوجه نحو االقتصاد المعرفي

االهتمام بفلترة المعرفة وعدم تقليد تجارب الدول األخرى دون مراعاة الخصوصية الثقافية، -  

  . ومتطلبات وقدرات النظام التعليمي األردني

تؤثر في عملية نشر زمالءها المهتمين بإدارة المعرفة بدراسة المعوقات التي  توصي الباحثة -

وتبادل وتخزين وفلترة المعرفة في وزارة التربية والتعليم لمعرفة هذه المعوقات ووضع الحلول 

  . المناسبة لها

وقد أجرى القطارنة دراسة هدفت إلى تحليل وفحص أثر إدارة  ):2006(دراسة القطارنة -

) 131(عدد أفراد عينة الدراسة وقد بلغ .  المعرفة في فاعلية المديرين في الوزارات األردنية
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وتوصلت الدراسة إلى  .موظفاً تم اختيارهم بطريقة العينة العشوائية الطبقية) 336(مديراً، و

  :النتائج اآلتية

إن توافر إدارة المعرفة في الوزارات األردنية من وجهة نظر المديرين جاءت بدرجة  - 

  .متوسطة

  .الموظفين جاءت بدرجة متوسطةإن مستوى فاعلية المديرين من وجهة نظر  - 

إن إدراك المديرين إلدارة المعرفة جاءت بدرجة مرتفعة في حين أن إدراك الموظفين إلدارة  - 

  .المعرفة جاءت بدرجة متوسطة

  .إلدارة المعرفة في فاعلية المديرين مهميوجد أثر  - 

م المديرين والعاملين وتوصي الدراسة بضرورة تدعيم القدرات المعرفية الفعالة للمنظمة والتزا

المنظمة بهدف خلق منظمات  استراتيجيةبتوظيف إدارة المعرفة في صياغة وتنفيذ وتقويم 

  .معرفية فعالة

دراسة هدفت دراسة القوة  وقد أجرى العامري و الياسري ):2006( الياسريدراسة العامري و 

لت القوة التنظيمية األبعاد التاليـة  التنظيمية وإدارة المعرفة وتأثيرها في فاعلية المنظمة، إذ تناو

بينما تناول الباحـث  .  الشرعية، قوة المعلومات، قوة الخبرة، قوة التقرب، والقوة المرجعية ةالقو

السوق، الزبـائن، االتصـاالت، والتكنولوجيـا، المجهـزون،     :في إدارة المعرفة األبعاد التالية 

الـروح  :الفاعلية من خـالل األبعـاد التاليـة   وتم التعبير عن . والمنافسون، وبراءات االختراع

  .المعنوية، والقلق، واألداء

شركات مـن   عشرةمديرا يمثلون القيادات اإلدارية العليا ل) 60(وقد بلغ عدد أفراد عينة الدراسة 

وقد كانت أبرز نتائج هـذه    .القطاع الصناعي العراقي المختلط، واختيرت بطريقة العينة الهدفية

  :الدراسة

   .تأثير القوة التنظيمية وإدارة المعرفة: وهما. بين متغيرات البحث قويةجود عالقة ارتباط و - 

  .فاعلية المنظمة وبين
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  :أهمهاكان وقد خلصت الدراسة إلى العديد من التوصيات  

السعي إلى المشاركة بالمعرفة من خالل التركيز على رفع مستوى المعرفة الصـريحة بـين    *

  .مةالعاملين في المنظ

ضرورة االهتمام بالقوة التنظيمية من خالل تعزيز القوة الشرعية للمـديرين وتطـوير رأس   *  

 .المال الفكري  واالستفادة من المؤهالت والسمات الشخصية للمعرفة

دعوة شركات القطاع الصناعي في البلدان العربية إلى ضرورة استخدام أقسام خاصة * 

  .لتطويربالمعرفة وتفعيل  أقسام البحث وا

أما الدراسة التي قامت بها أبو جزر هدفت إلى بناء مشروع  ): 2005(دراسة أبو جزر -

.  مقترح إلدارة المعرفة في الجامعات الرسمية األردنية بناء على تعرف واقع إدارة المعرفة فيها

فرداً من عمداء الجامعات الرسمية ونوابهم ومساعدي ) 240(فقد تكونت عينة الدراسة من 

الجامعة األردنية، جامعة : العمداء ورؤساء األقسام في الجامعات الرسمية األردنية التالية

اليرموك، جامعة العلوم والتكنولوجيا، جامعة البلقاء، جامعة أل البيت، جامعة مؤتة، الجامعة 

  :وقد تم بناء المشروع ضمن المراحل اآلتية.  الهاشمية، وجامعة الحسين

  .جمع األدب النظري للمشروع: المرحلة األولى - 

  .فرز متغيرات المشروع: المرحلة الثانية - 

جمع البيانات، وقد استخدمت الباحثة أداة لقياس واقع إدارة المعرفة في : المرحلة الثالثة - 

  .الجامعات الرسمية األردنية

واه، اعتماد المنهجية العلمية في صياغة أهداف المشروع، وتحديد محت: المرحلة الرابعة - 

  .وتهيئة كل مستلزمات نجاحه من حيث المواصفات والوقت والميزانية

  .فقد نتجت عنها إمكانية عمل المشروع حسب رأي المحكمين: المرحلة الخامسة - 

إذ بينت أن مجال تحديد  وقد أظهرت النتائج واقع إدارة المعرفة في الجامعات الرسمية األردنية.

وسائل تسهيل المعرفة مرتفعة كما أن مصادر المعرفة المعتمدة المعرفة كان منخفضا بينما كانت 
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كانت تقليدية وأن طرق الحصول على المعرفة كانت لصالح الطرق اليدوية المعتمدة على 

، كما أظهرت الدراسة عدم وجود فروق مهمة بين الجامعات األردنية في المقابالت المعدة مسبقا

صار إلى تبني هذا المشروع وتطبيقه في الجامعات وقد أوصت الباحثة بأن ي.  هذا الواقع

  .الرسمية األردنية وفي أي مجتمع دراسة مشابه

هدفت تعرف الجوانب المختلفة إلدارة المعرفة التنظيمية في  ):2005(دراسة القريوتي -

الهيئات العامة المشتغلة بالبحث العلمي في دولة الكويت، وهي جامعة الكويت، والهيئة العامة 

تعليم التطبيقي والتدريب، ومعهد الكويت لألبحاث العلمية، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي من لل

منظور العاملين فيها، وذلك من حيث طبيعة نشاطاتها، وطبيعة أهدافها، واالستراتيجيات 

والسياسات والطرق والوسائل التي تتبعها للحصول على المعرفة ووسائل تدريب الموظفين على 

  .دة منهااالستفا

ة العشوائية، يطريقة الطبقالب تم اختيارهم موظفاً) 540(وقد بلغ عدد أفراد عينة الدراسة 

الدراسة استبانه عالمية صممت من قبل  اةوقد كانت أد. فرداً )4143(البالغ مجتمع الدراسةمن 

  :(O.E.C.D)منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

(Organization of Economical Collaboration and Development)   

وبينت الدراسة أن الموظفين في هذه الهيئات يرون أنها تطبق مختلف جوانب إدارة 

وبدرجات متقاربة بين الهيئات العامة األربع، وتحتل  ،%)77(لمعرفة بدرجة عالية نسبياً ا

لألبحاث العلمية ثم  المرتبة األولى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، يليها معهد الكويت

  .مؤسسة التقدم العلمي وأخيرا جامعة الكويت

الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تقويم العاملين إلدارة  بينتكما 

السن، الجنس،  المعرفة في هذه الهيئات ومعظم المتغيرات الشخصية مثل المستوى الوظيفي،

وجهة  ،ت إدارة المعرفة تعزى لطبيعة العملالمؤهل العلمي، مع وجود فروق في بعض مجاال

  :أهمهاكان وقد خلص الباحث إلى العديد من التوصيات   .العمل

إعطاء المزيد من االهتمام لتحديد هيكلية إدارة المعرفة ومسؤولياتها بحيث تكون في مستوى  - 

  .رم اإلداريهإداري مناسب وقريب من قمة ال

  .ظفين مما يمكن من نشر المعرفة الضمنيةتخصيص جوائز مادية ومعنوية للمو - 
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وفي الدراسة التي قام بها المومني والتي هدفت التعرف إلى  ):2005( دراسة المومني -

  .اتجاهات المديرين نحو تطبيق إدارة المعرفة وبرامجها في المؤسسات العامة في األردن

ية ممن لهم الصالحية في المؤسسات العامة األردن مديراً) 160(بلغت عينة الدراسة إذ 

  :وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كان من أبرزها .مؤسسة عامة) 20(في اتخاذ القرار في 

على المؤسسات العامة نحو تطبيق  مينوبمستوى فوق المتوسط لدى القائ إيجابياتجاه  وجود - 

  . إدارة المعرفة وبرامجها

رفة كان فوق المتوسط ، وبالتالي يساعد على ن مستوى الوعي واإلدراك لمفهوم إدارة المعإ - 

  .األخذ بإدارة المعرفة وتطبيقاتها

إن مستوى جميع العناصر التي تقوم عليها برامج إدارة المعرفة كانت بمستوى متوسط ما عدا  - 

عنصر االستعداد التكنولوجي الذي كان بمستوى دون المتوسط وانه ال يساعد على األخذ بإدارة 

  .يقاتهاالمعرفة وتطب

بينت الدراسة وجود عالقات ارتباط عكسية ضعيفة إلى متوسطة القوة بين المعوقات  - 

مستوى دعم مجالس اإلدارة، مستوى استعداد :والصعوبات وبين مستوى استعداد العناصر التالية

  .الموارد البشرية، ومستوى استعداد البنية التحتية

فراد عينة الدراسة نحو مدى األخذ بإدارة المعرفة عدم وجود فروق ذات داللة بين اتجاهات أ -  

  .لمتغيرات الديموغرافية باستثناء متغير التخصص العلميلتعزى 

التوصيات التي ركزت على ضرورة االهتمام بإدارة المعرفة  وقد خلص الباحث إلى العديد من

وضرورة قيام ونشر الوعي بمفهومها بين الموظفين والعاملين من خالل التدريب والتأهيل، 

  .الجامعات بطرح مساقات تدريس لموضوع إدارة المعرفة ومبادئها

بناء أنموذج لتوظيف إدارة المعرفة في هدفت  قام حجازي بدراسة ):أ 2005(دراسة حجازي  -

المنظمات األردنية العامة والخاصة، من خالل إجراء دراسة تحليلية مقارنة بين القطاعين العام 
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إذا كانت المنظمات األردنية توظف إدارة المعرفة في أعمالها الخاصة وأن  والخاص لمعرفة ما

 .مدخل إدارة المعرفة أصبح يسهم إلى حد كبير في تمكين المنظمات من تحقيق الميزة التنافسية

  : برزهاأكان ولقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج 

اء، تدرك ما هي إدارة المعرفة، بمختلف إن المنظمات األردنية العامة والخاصة على حد سو - 

المفهوم، والدور، والموجودات، واألهداف، والفوائد، وقيادة المعرفة، والثقافة : أبعادها، من حيث

  .      ميةينظتال

أوضحت الدراسة أن المنظمات األردنية العامة والخاصة توظف إدارة المعرفة في أعمالها  - 

  .     بان كان ذلك بدرجة محدودة تقريإو

هدفت إلى معرفة مدى توفر أما عبد الوهاب فقد قام بدراسة  ):2005( الوهاب ددراسة عب

  :متطلبات إدارة المعرفة في المدن العربية

  :وقد قسم البحث إلى أربعة أقسام هي .دراسة حالة مدينة القاهرة 

  .المفهوم واألهمية والمراحل: دارة المعرفةإ - 

  .المعرفة متطلبات تطبيق إدارة  -  

  ).الوضع الحالي ومتطلبات التطبيق(إدارة المعرفة في المدن العربية  - 

  ). الوضع الحالي ومتطلبات التطبيق(إدارة المعرفة في مدينة القاهرة - 

هيكل تنظيمي مالئم (وقد أكدت نتائج البحث على عدم توافر متطلبات إدارة المعرفة 

 يبالدرجة الكافية ف) قيادة تشجع على تبني إدارة المعرفةإلدارة المعرفة، ثقافة تنظيمية مناسبة، 

، ونمط القيادة والثقافة ، فالهياكل الهرمية في هذه المدنالمدن العربية، وخاصة مدينة القاهرة

التنظيمية تتسم بالمركزية، وعدم إتاحة المعلومات للجميع بما ال يتفق مع إدارة المعرفة، كما أن 

  .ترضها العديد من المشاكل مثل األمية وضعف اإلمكانيات الماديةتكنولوجيا المعلومات تع
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وقد أوصى الباحث بإعادة النظر في الهياكل التنظيمية للمدن العربية، بحيث تكون أفقية 

وأوصى بمعالجة الخلل في عالقات رؤساء ومديري الوزارات وفروعها في المحافظات . ومرنة

لية، وتوفير التكنولوجيا وإتاحة الفرصة أمام المواطنين المقاطعات وغيرها من الوحدات المح وأ

  .الستخدامها

هدفت التعرف إلى مستوى إدراك وفهم الموظفين في مؤسسة   :)2005( دراسة عبيسات - 

  .لمفاهيم إدارة المعرفة وأهدافها وعملياتها وأهميتها  في األردن المناطق الحرة

وقد  ا تم اختيارهم بالطريقة العشوائية،موظف) 46(وقد بلغ عدد أفراد عينة الدراسة 

  :اآلتيةتوصلت الدراسة إلى النتائج 

  .كان مستوى إدراك الموظفين ألهداف إدارة المعرفة وعملياتها وشروط نجاحها عالية جدا - 

  .   كان إدراك الموظفين للمصادر المعرفية ومفهوم إدارة المعرفة عال - 

لمتغير الوظيفة في إدراك الشروط الالزمة لنجاح ظهور فروق ذات داللة إحصائية تعزى  - 

  .إدارة المعرفة وإدراك مفهوم المصادر المعرفية

ظهور فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المؤهل العلمي في إدراك مفهوم إدارة المعرفة  - 

  .وإدراك مفهوم المصادر المعرفية

   .   عمر في إجابات مجتمع الدراسةلم تظهر أي فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير ال - 

قام الساعد وحريم بدراسة هدفت تعرف دور إدارة المعرفة  ) :2004(دراسة الساعد وحريم  -

.   وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق الميزة التنافسية في قطاع الصناعة الدوائية باألردن

  :وأشارت نتائج الدراسة إلى ما يلي

  .لة بين تكنولوجيا المعلومات والميزة التنافسية للمنظمات المبحوثةة معتدإيجابيهناك عالقة  - 

  .ة قوية بين إدارة المعرفة والميزة التنافسية للمنظمات المبحوثةإيجابيوجود عالقة  - 
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هناك فروق في العالقة بين إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات وبين الميزة التنافسية تعزى  - 

  .  ية لعينة البحثإلى الخصائص الديموغراف

  . كبر مما تسهم به تكنولوجيا المعلوماتأتسهم إدارة المعرفة في تحقيق الميزة التنافسية بدور  - 

هناك ضعف في معرفة المنظمات المبحوثة بخصوص ما يتعلق بالتكنولوجيا المستخدمة من  - 

حسابي لهاتين كانت نتائج الوسط ال إذقبل المنافسين وكذلك بخصوص تطلعاتهم المستقبلية 

  .القياس ةمن الوسط الحسابي ألدا أقل الفقرتين

أثبتت الدراسة من خالل التغطية للجانب النظري على الدور األساسي المهم لتكنولوجيا  - 

  . المعلومات في بناء وتعزيز ونقل المعرفة مما يؤدي بالنهاية إلى ميزة تنافسية للمنظمات

الباحثان بدراسة هدفت الوقوف على دور وأهمية  قام ):2004( دراسة الشمري والدوري -

والحيوية التي تتصل بمشكالت  االستراتيجيةإدارة المعرفة في عملية تعزيز وإدارة القرارات 

ذات أبعاد متعددة على جانب كبير من العمق والتعقيد، وهذا النوع من القرارات  استراتيجية

  : اآلتيةوتم التوصل إلى النتائج .  يل المستقبلييتطلب البحث المتعمق والمعرفة والقدرات للتحل

وضرورية لممارسة األنشطة اإلدارية المختلفة في المنظمات مهمة إن المدخل المعرفي أداة  - 

ليس فقط في حل المشكالت، والتعلم والتخطيط بل في تقرير مصير المنظمة ومستقبلها عن 

  .طريق اتخاذ القرار االستراتيجي األمثل

عينة البحث متفقون حول األهمية الكبيرة لعملية بناء وتعزيز  أفرادالبية العظمى من إن الغ - 

القرار االستراتيجي والذي يرتبط مصير المنظمة به، من خالل إتباع األساليب العلمية 

  .االستراتيجيةوالخطوات المدروسة التخاذ مثل هذه القرارات 

والمتمثلة بالمهارات والخبرات والقدرات التي  تدني استيعاب وإدراك وفهم المعرفة الضمنية - 

يمتلكها أفراد المنظمة في الوصول إلى األهداف المرسومة ومواجهة التحديات ضمن البيئة 

  . التنافسية لمنظماتهم
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إن معظم أفراد العينة مدركون ومتفقون في الرأي حول أهمية المعلومات والبيانات الموجودة  - 

في عملية التخطيط  المهمتعنيه من معارف ظاهرة لديها ودورها  في المنظمة وهياكلها بما

  :من التوصيات كان من أبرزها بالعديدوقد أوصى الباحثان   .المستقبلي للمنظمة

ضرورة اهتمام المنظمات بالمعرفة وعملياتها وإدارتها كرأس مال فكري متجدد ومنبع أساسي  *

  .يزة التنافسية في ظل التحديات والتغيرات المستمرةلدعم الم ا لمواردها المالية والفنية ورافد

للمعرفة الظاهرة وما تحتويه من معلومات ومعارف  المهمعلى المديرين أن يراعوا الدور  *

بالخبرات والمعارف الخبرة الضمنية المتمثلة  ايراعوتمتلكها المنظمة بل يجب عليهم أيضا أن 

  .لفاعل في تقرير مصير المنظمة وديمومتهاوالمهارات التي يمتلكها األفراد لدورها ا

تقييم وقياس العمل المعرفي في  يةقام الباحث بدراسة هدفت إلى فهم كيف ):2004( دراسة نجم -

الشركات عالية التخصص والشركات القائمة على المعرفة، وما مبررات االهتمام بإنتاجية العمل 

القياس فيها أكثر صعوبة من قياس إنتاجية  إنإذ المعرفي والصعوبات التي تواجه هذه العملية، 

األول يتمثل باإلنتاجية .  ن لقياس إنتاجية العمل المعرفييواقترح الباحث مستوي.  العمل اليدوي

الداخلية الممثلة بتحسين التعلم التنظيمي وعناصره األساسية، والثاني يتمثل باإلنتاجية الخارجية 

ي ضوء المعالجة التي قدمها الباحث لموضوع إنتاجية العمل وف. الممثلة بالنتائج خارج الشركة

  :اآلتية تالمعرفي، توصل إلى االستنتاجا

التقليدية التي تم تطويرها من أجل قياس إنتاجية العمل اليدوي ليست  ةإن مقاييس اإلنتاجي - 

وغير فهي غير ملموسة (مالئمة لقياس العمل المعرفي وذلك بسبب الخصائص المتميزة للمعرفة 

 ).محددة في الوجود وفي القيمة وفي االستخدام، وقابلة لالستنساخ بسهولة

وتمثلها قواعد البيانات، (اآلليات :إن نظام المعرفة في الشركة يتمثل في بعدين أساسيين هما - 

وتتجسد هذه اآلليات في الرصيد ) والبرمجيات، وتكنولوجيا المعلومات، والروتينيات التنظيمية

ورغم أن العمل ). تهمليتتمثل في األفراد وخبراتهم وعالقاتهم وفاعو(لمنظمة، والقدراتالمعرفي ل

المعرفي ينصب على البعد الثاني إال أنه بحاجة إلى تكنولوجيا المعلومات والياتها من أجل 

  .تحسين أدائه وإنتاجيته
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اجة إلى استخدام الح: إن مبررات االهتمام بإنتاجية العمل المعرفي في المنظمات يعود إلى - 

العمل المعرفي وتطوير إدارة المعرفة في المنظمة، واالستثمارات الكبيرة في مبادرات 

ومشروعات إدارة المعرفة والخصائص المتميزة للمعرفة، وأخيرا النقص الواضح في مقاييس 

  .ومؤشرات أداء العمل المعرفي

الفرق األساسي بـين إدارة  :مثل فيهناك صعوبات أساسية في قياس إنتاجية العمل المعرفي تت -

  .األشياء وإدارة المعرفة، وصعوبة تخصيص نتاج العمل المعرفي بالعوامل التي أدت إليه

مسـتوى اإلنتاجيـة   : إن إنتاجية العمل المعرفي يمكن أن تقاس على مستويين أساسيين همـا  -

عنه من خالل تحسين بيئـة  الداخلية الذي  يتمثل في تعظيم إمكانية النشاط داخل المنظمة ويعبر 

التعليم التنظيمي، ومستوى اإلنتاجية الخارجية والذي يتمثل في الحصيلة أو النتائج النهائية لألداء 

  . التنظيمي للشركة

أما أبو قبة فقام بدراسة هدفت إلى تعرف مدى تطبيق الوزارات ): 2004(دراسة أبو قبة -

لمعرفة والمعلومات فيها وكذلك تعرف المشكالت الحكومية في األردن البرامج وأنظمة إدارة ا

والتحديات التي تواجه اإلدارة المعرفية والمعلوماتية وكيفية التغلب على هذه المشكالت 

  .وعالجها

مديراً ورئيس قسم من مختلف المستويات اإلدارية، وقد ) 566(وقد تكون مجتمع الدراسة من 

  :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية.  رئيس قسممديراً و) 303(بلغ عدد أفراد عينة الدراسة

تطبيق الوزارات المركزية برامج وأنظمة إدارة المعرفة والمعلومات باستثناء نظام المكتبات  - 

االلكترونية، إذ يكون هذا النظام مكلفاً ويمثل مرحلة متقدمة جداً من إدارة المعرفة والمعلومات 

  .ض خاصة واستثنائية جداًهذا فضالً عن أنه يستخدم ألغرا

تحسن عملية إدارة المعرفة والمعلومات بأنظمتها المختلفة عملية اتخاذ القرارات اإلدارية  - 

وتسهم في تفعيل االتصال والتنسيق بين األفراد العاملين والدوائر التنظيمية في الوزارات 

  .المركزية



 76

مل وتحسين الجوانب االقتصادية من تزيد إدارة المعرفة والمعلومات من كفاءة وفعالية الع - 

وقد خلص الباحث إلى   .وتوفر الوقت والجهد في الحصول على المعلومات الكلفةخالل خفض 

  :أهمها كان  عدد من التوصيات

ضرورة تبني فلسفة إدارية وأساليب تنظيمية تدعم تطبيق إدارة المعرفة من قبل اإلدارة العليا  - 

  .في الوزارات المركزية

  .دة االهتمام بالمعرفة الضمنيةزيا - 

قام الباحث بدراسة هدفت التعريف بمصطلح إدارة المعرفة  ):2002( دراسة الصباغ -  

كما سعت إلى ". إدارة المعلومات" وتحديد مكوناته، ومحاولة تعرف مدى قربه أو بعده عن 

وخاصة دورها في التعريف بالدور االستراتيجي إلدارة المعرفة في مجتمعات ومنظمات اليوم، 

  .تحقيق التقدم التنافسي للمجتمع أو المنظمة

إال  تإدارة المعلوماووقد وجد أنه على الرغم من التشابه الكبير بين مصطلحي إدارة المعرفة 

فإدارة المعرفة تعمل في المستوى .  أنهما ليسا وجهين لعملة واحدة، فهما مصطلحان مختلفان

 توهذا يجعل ارتباطها الرسمي مع الفوائد والممتلكا. ماتالتجريدي أكثر من إدارة المعلو

بأي شكل  االستراتيجيةالملموسة صعب اإلستحصال والتوضيح، ولكن هذا ال يقلل من أهميتها 

  .من األشكال

وقد تتمكن إدارة المعرفة إذا استخدمت بشكل صحيح وفعال، أن تلعب دوراً رئيسا في 

ن خالل تبادل األفكار والمعارف والخبرات، مما يتيح لمعلوماتي العربي ماإرساء المجتمع 

  .والتطوير راستفادة أكبر من الموارد الذهنية المتاحة وإمكانية أحسن لالبتكا
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  :                                                                     الدراسات العالمية:ثانيا 

ثـر العوامـل   أوقد هدفت إلـى دراسـة    :)Azari & Amuei,2008( أمويدراسة أزري و

الواقعة ) أزاد(التكنولوجية والثقافية واالجتماعية على ترسيخ وتوطيد إدارة المعرفة في جامعات 

  .اإليراني) مازندرن(في إقليم 

) أزاد(ذيين في جامعات وقد تكون مجتمع الدراسة من مديري التعليم والمديرين التنفي

وقد  .فردا تم اختيارهم بالطريقة العشوائية )162(عينة الدراسة  بلغ عدد أفراد إذ ،اإليرانية

  : اآلتيةخلصت الدراسة إلى النتائج 

في ترسيخ وتبني إدارة المعرفة في الجامعات اإليرانية  مهماًتلعب تكنولوجيا المعلومات دورا  - 

  .في ازاد

د البشرية في ترسيخ لمنظمي والمواراالدراسة عدم وجود دور فاعل للتعليم نتائج أظهرت  - 

  .إدارة المعرفة 

ضرورة زيادة معدل االستثمار في رأس المال : وقد خلصت الدراسة إلى التوصية التالية 

، والتعلم من أدوات التكنولوجيا واإلفادة منها وتحديث بناء البنية التحتية التكنولوجيللمساعدة في 

  . مراكز المعرفة

هدفت إلى تصميم نظام إلدارة : )Chen,Chu &Wei,2007(وآخرون تشن  دراسة -

طالب لمشاركة المعرفة لتسهيل عملية تعلم األقران بحيث يرتكز على االنترنت كمنطلق لل

لمجموعات ل العينة ، وبلغ عدد أفرادد استخدم الباحث المنهج التجريبي، وقاألقران في معارفهم

 ،"هونكونج"جامعات صينية في مدينة ث تم اختيارهم من ثال طالباً) 77(الثالث التي استخدمها 

  :وقد خلصت الدراسة إلى

، كما أظهرت الدراسة دور إدارة المعرفة ارتياحاً ورضا الستخدام هذا النظامأن هناك 

 . في زيادة فاعلية األداء والتعليم بطريقة األقران
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ط الثقافة هدفت هذه الدراسة إلى تقييم العالقة بين أنما): Kangas,2006(كانجس  دراسة  -

  .التنظيمية في مؤسسات األعمال االلكترونية وصناعة النقل والمواصالت 

ارهم بالطريقة من المتخصصين في المبيعات تم اختي فرداً )31(وقد بلغت عينة الدراسة 

  :اآلتيةوقد خلصت الدراسة إلى النتائج   .العشوائية الطبقية

قديم الفائدة والمساعدة لمؤسسات األعمال والتي تحديد مدى قدرة مبادرات إدارة المعرفة على ت - 

  .لديها أنماط ثقافية معينة وتقوم بتفعيل إدارة المعرفة

فعالة تكسب المؤسسة القدرة على تحقيق النجاح طويل  استراتيجيةإن إدارة المعرفة قد تمثل  -  

  . ن المميزات، ويعزز من القيمة ويساعد على زيادة كفاءة المؤسسة وإكسابها العديد ماألمد

وقد هدفت إلى تحديد مدى فعالية إدارة المعرفة في تطوير  ):Keeley,2004(كيلي  دراسة -

اع وأنماط مؤسسات التعليم العالي في الواليات التخطيط واتخاذ القرارات في العديد من أنو

  .استخدم الباحث المنهج الوصفي إذ، المتحدة

وقد .  العشوائية اختيارها بالطريقة الطبقيةمؤسسة تم ) 450(وقد بلغت عينة الدراسة 

   :اآلتيةخلصت الدراسة إلى النتائج 

وجود عالقة قوية بين التعليم التنظيمي المؤسسي الفعال وبين وجود برنامج رسمي فعال  - 

  .إلدارة المعرفة

  .تقوم مؤسسات التعليم العالي بممارسة إدارة المعرفة من خالل هيئة البحث الجامعي - 

حت مؤسسات التعليم العالي التي قدمت بنية تحتية قوية من النظم واألجهزة والوسائل نج - 

المتعددة والتي تدعم المعرفة، بمضاعفة فرص األفراد في المشاركة المعرفية سواء كانت 

بالوسائل االلكترونية أو غيرها مما أدى إلى إفراز خطوات ناجحة في تطوير التخطيط واتخاذ 

  .  القرارات
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هدفت الدراسة المسحية إلى تقديم دليل عملي لدور : )Ajiferuke,2003( اجيفروك دراسة -

وقد بلغ عدد أفراد عينة  ،لمعلومات في برامج إدارة المعرفة في الجامعات الكنديةي اياختصاص

تضمنت  إذ ،الخاصة ي المعلومات من العاملين في رابطة المكتباتيمن اختصاص) 71(الدراسة 

ي المعلومات ،وتم تحليل يأفراد من اختصاص) 8( راء مقابالت شخصية معالدراسة إج

  :اآلتية وقد أظهرت الدراسة النتائج  .ةاستبان)63(

ي المعلومات الذين شملتهم الدراسة المسحية يعملون في منظمات يمن اختصاص )%59(إن  - 

فعليا في هذه  من هؤالء االختصاصيين منخرطون )%86(لديها برامج إلدارة المعرفة وان 

  .البرامج

  ن في برامج إدارة المعرفة يقومون بادوار رئيسية مثليي المعلومات المشاركيبعض اختصاص - 

  .، وتطوير تصنيف المعلومات وإدارة محتوى الشبكة الداخلية للمنظمةتصميم هندسة المعلومات

  جمع معلومات المنافسةدوار ثانوية مثل تقديم معلومات عن الشبكة الداخلية وأوبعضهم يقوم ب - 

  .وتقديم خدمات تتعلق باألبحاث العلمية

على مشاركة  )، والمؤهل العلميالعمر الجنس،(ال يوجد أي تأثير للمتغيرات الديموغرافية  - 

  .ي المعلومات في برامج إدارة المعرفةياختصاص

ي يصاصي المعلومات إلى عدد من المهارات وقد رتبت حسب استجابة اختييحتاج اختصاص - 

مهارات عمل الفريق الواحد  ،ت االتصال، مهارات إدارة الشبكاتمهارا: المعلومات كما يلي

  .ومهارات القيادة

وأجرى أوليفر دراسة في جامعة سدني في استراليا على  ):Oliver,2003( روليفادراسة  -

ة المعرفة في هدفت الدراسة تقدير أهمية ممارسة إدار ).دائمين وعقود(األكاديميين نالموظفي

التحتية التقنية، وعمليات المعرفة واستعمال مقياس ى البن ،البيئة الجامعية :الجامعة من خالل

من األكاديميين في جامعة سدني ، واستخدم الباحث استبانة  17وبلغت عينة الدراسة   .للمعرفة
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دراسة وجود وقد أظهرت نتائج الفي تحليل النتائج، أ spssلهذا الغرض، واستخدم برنامج 

فهناك إدراك منخفض لتطبيق عمليات   .لها قاختالف بين إدراك أهمية المعرفة والتطبي

المعرفة، وبينما يدرك المشاركون أهمية وجود بيئة منظميه مناسبة لممارسة إدارة المعرفة فإنهم 

وضرورة وجود ثقة توفر بيئة  ،يعتبرون أن المشاركة الثقافية تتطلب مناخا تنظيميا مفتوحا

في توجيه  هضافة إلى ضرورة وجود مرونة ورغبة ابتكاريإمناسبة لتطبيق إدارة المعرفة، 

  .عملية التعليم

أما بالنسبة لمظاهر التكنولوجيا فأشارت الدراسة إلى أهميتها لتطبيق إدارة المعرفة، وأن 

المعرفة وتهيئة بيئة مناسبة للحصول على التحتية التقنية لديها إمكانية لتسهيل عمليات  ىالبن

  .المعرفة أو المشاركة المعرفية

وأشار المشاركون في الدراسة إلى الحاجة الماسة لوجود مقياس للمعرفة يراقب 

توى كما أظهرت الدراسة وجود مس  .باستمرار ويعدل استراتيجيات إدارة المعرفة مع الوقت

  .منخفض لتطبيق عمليات المعرفة

هدفت الدراسة التي أجريت في كندا إلى الوصول إلى إجماع  ):Marc,2003( مارك دراسة -

أدوار القادة : عالمي على معرفة القضايا المهمة المتعلقة بقادة المعرفة، ومن ضمن هذه القضايا 

ومهاراتهم وإدراكهم لفوائد إدارة المعرفة والعقبات التي قد تعترضهم، وأيضا التكنولوجيا 

) 100(وقد بلغ عدد أفراد العينة  . لتي يستخدمونها لتطبيق مبادرات إدارة المعرفةواألدوات ا

  .قائد معرفة

لتعزيز ثقافة مشاركة المعرفة في منظماتهم لمواجهة  المهمالدور  نتائج الدراسة بينتو

  .العقبات التي تواجههم ضمن ثقافة المنظمة

الشخصية : مثل(عرفية التي يمتلكها وأشارت الدراسة إلى أهمية قدرة وموهبة القائد الم

   . )القوية والمهارات القيادية باإلضافة إلى استخدام التكنولوجيا
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زيادة المشاركة المعرفية الداخلية للمنظمة كانت أهم فوائد إدارة المعرفة  كما بينت أن 

  .التي تم جنيها

 فت إلى توضيح أثر هد وقد قام الباحثان بدراسة ):Choi & Lee, 2003(دراسة لي وكوي  -

المنشأة، إشاعة الثقة بين العاملين، برامج التعلم، األسلوب المركزي في اإلدارة، ( ةالتالي العناصر

، عمق وسعة مهارات العاملين، التسهيالت التي توفرها )التركيز على الطابع الرسمي(الرسمية

إدارة المعرفة، (على )المنشأةتكنولوجيا المعلومات، اإلبداع التنظيمي وعملية خلق المعرفة في 

  .)لمنظمياالعمليات واألداء و

لقد وجد الباحثان    .كما اختبر الباحثان العالقة بين اإلبداع التنظيمي واألداء التنظيمي

ة بين تلك المتغيرات وعملية خلق المعرفة عدا متغيري المركزية إيجابيأن العالقات جميعها 

  .لمعرفة كانت سلبيةوالرسمية فعالقتهما بعملية خلق ا

وقد هدفت الدراسة إلى  ):Moffett ,Adam,Parkinson,2003( موفت وآخروندراسة  -

نموذج يوضح أتحليل العالقة بين الجانب الثقافي والتكنولوجي إلدارة المعرفة من خالل اقتراح 

ة عوامل البيئة الخارجي :تبني إدارة المعرفة في المنظمات وهي فيالعوامل التي تؤثر 

المناخ التنظيمي، والتكنولوجيا، واألفراد (، وعوامل البيئة الداخلية )العولمة،التطور التكنولوجي(

  ).والمعلومات

مؤسسة تعمل في ثالث صناعات هي الهندسة، تجارة ) 1000(وقد بلغت عينة الدراسة 

  :التجزئة، التكنولوجيا، وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية

  .المؤسسات ليس لديها أي نشاطات تتعلق بإدارة المعرفة من ) % 13(إن  - 

من المؤسسات لديها نشاطات إلدارة المعرفة ولكنها عشوائية ليست منظمة، وال  %)75(إن  - 

  .يوجد لديها توجه واضح إلدارة المعرفة
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من المؤسسات الملتزمة بنشاطات إدارة المعرفة تنظر إلدارة المعرفة من جانب  )43%( - 

  .جي وتغفل الجانب الثقافي أو التنظيمي إلدارة المعرفة تكنولو

  .فقط من المؤسسات توازن بين الجانب التكنولوجي والثقافي إلدارة المعرفة )%3(وان  - 

وتوصلت الدراسة إلى أن نجاح جهود إدارة المعرفة لن يتأتى إال من خالل االهتمام 

  .بالجانب التنظيمي والتكنولوجي

وقد  ديساي براناي قام بها  لتيا ):Griffith University,2002(فث دراسة جامعة غري -

  .هدفت إلى تحديد مدى إدراك المنظمات في الهند إلدارة المعرفة

مدى توافر برنامج إلدارة المعرفة شركة سئلت عن ) 100(وتكونت عينة الدراسة من 

  :لديها ،وقد كانت نتائج االستجابة كما يلي

  .تمون ببرنامج إدارة المعرفةلديهم أو مه %)75( -  

 .ليس لديهم برنامج إدارة معرفة، ولكن مدركون إلدارة المعرفة %)19( - 

 .ليس لديهم برنامج إدارة معرفة وغير مدركين لها وال حتى لفوائدها للعمل %)6( - 

لمنظمي، وتقبل استراتيجيات هذه اوأشارت نتائج البحث إلى أهمية إدارة المعرفة ضمن اإلطار 

  .رة الجديدة ضمن سياق الثقافة الهنديةاإلدا

فقد هدفت إلى توضيح دور القيادة في دعم جهود إدارة : )Fullan,2002( فوالن دراسة

  :وقد أظهرت نتائج الدراسة أن ،في أمريكا المعرفة في المدارس

المدارس تعاني من ضعف في تبادل المعرفة في داخل المدرسة الواحدة، وبين المدارس   - 

 يأن المدرسين ال يمتلكون الوقت الكاف: ، وعزا ذلك للعديد من األسباب منهابشكل عام

جتماع وتبادل األفكار ومراجعة طرقهم في التدريس، كما أن المدرسين يفتقرون إلى لال

  .تبادل المعرفة  على مهارة استقبال المعرفة من اآلخرين، وان الثقافة التنظيمية ال تشجع
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نظرة الاإلبداع وتبادل المعرفة ال بد من وجود القيادة التي تمتلك  لزيادة قدرة المدارس على - 

اية األخالقية، فهم عملية الغ :والمتطورة في تفكيرها والتي تمتلك المقومات التالية شاملة،ال

  .المحافظة على تماسك المنظمة رفة،بناء العالقات، وإبداع وتبادل المع ،التغير

ظة على تعاقب واستمرار القيادات القادرة على اإلبداع وخلصت الدراسة إلى أهمية المحاف - 

 :وتبادل المعرفة من خالل

  .االهتمام بالتطورات في البيئة وإدراك أن تطور المدرسة مرتبط بتطور المدارس األخرى •

التعلم في مجال العمل من خالل معايشة الواقع لالستفادة من خبرة اآلخرين ومعايشة  •

 .وحلها كالتالمش

    .المستويات اإلدارية وعدم االعتماد على قائد واحد في اإلدارة العلياادة في كافة وجود ق* 

 .االهتمام بتطوير مهنة التعليم واالرتقاء بمستوى المعلم والعمل على تطوير ظروف عمله* 

وقد هدفت الدراسة إلى توضيح كيف : )Petrides & Zahra,2002( بترايدس وزهرة دراسة

وقد بينت   .فة على دعم اإلدارة المدرسية وعملية التعلم ضمن اإلطار البيئيتساعد إدارة المعر

  :التي أجريت في كولومبيا الدراسة

في حل  أن إدارة المعرفة تساعد على تحويل البيانات إلى معلومات مفيدة تستخدم

لى بيئة وبالتالي االنتقال بإدارة المدرسة من إدارة بيروقراطية إ .المشكالت واتخاذ القرارات

  .معرفية تعليمية قادرة على المنافسة في مجتمعات عالمية توجهها المعلومات

 :الخطوات التي يجب أن تتبعها المدرسة لتبني اإلطار البيئي إلدارة المعرفة وهيوقد بينت 

  .تقييم المعلومات الموجودة حاليا - 

 .عن رسالة وأهداف المدرسة تحديد المعلومات الالزمة لدعم صنع القرار والسياسات المنبثقة - 
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  ).االقيادة،فلسفة المدرسة،أهدافها،العنصر البشري،التكنولوجي(تقييم البيئة المدرسية - 

  ). التحكم بها، استخدامها في حل المشكالت تبادلها،(تقييم ثقافة المعلومات في المدرسة - 

البيئي وليس واقترحت الدراسة أن يتم تبني إدارة المعرفة في المدارس ضمن اإلطار 

ليعكس الطبيعة النشطة والحيوية المعقدة للنظام  ،يدية إلدارة المعرفةضمن النظرة التقل

، بيئة الفكريتعليم المنظمة، رأس المال (المدرسي،حيث ينظر إلى إدارة المعرفة نظرة شاملة

  ...).المعلومات،

إلى توضيح أهمية هدفت هذه الدراسة : )Stevenson & Rita,2001(ستيفنسن وريتا دراسة 

نموذج قيادي يعمل على ترسيخ المبادئ والمفاهيم أإدارة المعرفة في المدارس الحكومية وتشجيع 

  .المتعلقة بإدارة المعرفة في الواقع العملي للمدارس

نه نتيجة للتغيرات والتحديات التي تواجهها المدارس ،أصبح إلزاميا أوقد بينت الدراسة 

على االستجابة  البيانات والمعلومات وقادرة ساطةثر حيوية موجهه بوعلى المدارس أن تكون أك

وقد خلصت الدراسة إلى النتائج   .ر فرص التعلم على كافة المستويات، وتوفالسريعة للتغيرات

  :اآلتية

معظم المعلمين والمديرين في المدارس يمتلكون معرفة تراكمت نتيجـة الخبـرات السـابقة،     -

ية البحث اإلجرائي في كيفية استخدام هذه المعرفة من خـالل التكنولوجيـا   ولكنهم يفتقدون منهج

الحديثة وبالتالي فان أدوات التكنولوجيا الحديثة وموارد المعلومات فـي المـدارس ذات منفعـة    

  .ال يستغلونها بشكل صحيح)من طالب وعاملين(محدودة إذا كان أصحاب المصالح 

لرائدة في مجال إدارة المعرفة من خالل تطبيق مبادئ يمكن االستفادة من تجارب المنظمات ا - 

 .وحلول إدارة المعرفة التي ثبت نجاحها في تلك المنظمات في واقع المدارس

 :اقتراح مجموعة من المبادئ الضرورية التي تساعد المدارس في مجال إدارة المعرفة وهي - 

  .ين والطالبجمع وتحليل الخبرات والعبر والتجارب السابقة حول أداء العامل •
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 .يجب على المدرسة أن تصمم وتطور البنية التكنولوجية التي تتطلبها إدارة المعرفة •

 .إليهاسهولة وسرعة انتقال المعرفة بطرق الكترونية عند حاجة الطالب والعاملين  •

  .تغيير طرق إدارة المدارس وترسيخ مبادئ تبادل المعرفة من أجل تحسين أداء المدارس •

وقد هدفت هذه الدراسة االستكشافية  ):Alavi&Leidner,1999( يدنراالفي ولدراسة  - 

ومعرفة القدرات الالزمة إلدارة المعرفة والتي  ،رة المديرين لفكرة إدارة المعرفةالتعرف إلى نظ

واألمور المهمة التي يركزون عليها فيما يخص إدارة  ،تاجها المنظمات التي يعملون فيهاتح

  .توقعونها من إدارة المعرفةالمعرفة والفوائد التي ي

  :وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية  .مديراً) 109(ونت عينة الدراسة من وتك

  : يعتقد المديرون أن إدارة المعرفة لها ثالثة مكونات هي - 

عملية تنظيم المعلومات وتنقيحها للحصول على المعلومات وتنقيحها :المكونات المعلوماتية •

 .مات المهمةللحصول على المعلو

 : المكونات التكنولوجية وتشمل •

  .نظم المعلومات االنترنت، النظم الخبيرة، :العديد من النظم - 

 .الوسائط المتعددة، أدوات اتخاذ القرارات: العديد من األدوات - 

 .التركيز على تكامل هذه النظم واألدوات على مستوى المنظمة - 

  . يم المستمرلتشاركي، التعلاالتعلم : المكونات الثقافية* 

  :حدد المديرون القدرات الضرورية إلدارة المعرفة وهي - 

  :القدرات المعلوماتية وتشمل* 
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  ......مثل المعلومات عن الزبائن المنافسون: المعلومات الخارجية -  

والموارد البشرية والسلع  مثل معلومات تتعلق بتكاليف النشاطات المالية،: المعلومات الداخلية - 

  .والخدمات

  .مثل البريد االلكتروني: القدرات التكنولوجية -  

  .مثل فرق العمل، تقاسم وتبادل المعرفة: القدرات الثقافية -  

  :العوائد المتوقعة من نظام إدارة المعرفة - 

  .تحسين الخدمة وتحسين إدارة المشاريع و ،تحسين االتصاالت وزيادة المشاركة بين األفراد* 

   .حل المشكالتل متقليل الوقت الالز* 

  .زيادة المبيعات وتقليل التكاليف* 

  التعقيب على الدراسات السابقة

  ملخص الدراسات العربية

ويمكـن تلخـيص أهـم    لقد سلطت الدراسات العربية الضوء على بعض جوانب إدارة المعرفة 

  :الجوانب التي تناولتها وأهم نتائجها على النحو اآلتي

ة ودور إدارة المعرفة في دعـم اتخـاذ القـرارات اإلداريـة     إدراك القيادات اإلدارية ألهمي - 

  .واألنشطة اإلدارية كالتخطيط وحل المشكالت والتعلم واالتصال والتواصل

 )2004 ،أبو قبة(، )2004،ألشمري والدوري( ،)2004،الرافعي وياسين(، )2009زيدية، ( - 

  ).2007،بيدس(و
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ــات   -  ــي الجامع ــة ف ــات إدارة المعرف ــاة متطلب ــةعــدم مراع ــدن بدرجــة كافي   و الم

 ).2005،عبد الوهاب( ،)2007،عبدالغفور(

والجامعـات   بناء أنموذج أو مشروع لتطبيق إدارة المعرفة في المؤسسات العامة والخاصة  - 

 ).أ  2005حجازي (، )2005،أبو جزر(

   كان إدراك مفهوم وأهداف وعمليات إدارة المعرفـة لـدى المنظمـات والمؤسسـات عـالٍ      -

  ).2002الصباغ،(، )2005،عبيسات(

مـات  وكبر مما تسهم به تكنولوجيا المعلأتسهم إدارة المعرفة في تحقيق الميزة التنافسية بدور  -

  ). 2004 ،الساعد وحريم(

 رغـم وجـود التشـابه بيـنهم    وجود اختالف بين مفهومي إدارة المعرفة وإدارة المعلومات  - 

  ).                        2004،الساعد وحريم (

  ).2005 ،المومني( ة نحو تطبيق إدارة المعرفة في المؤسسات العامةإيجابيوجود اتجاهات  - 

ـ ( ا في فاعلية المديرين وفي فاعليـة المنظمـة  إيجابيتؤثر إدارة المعرفة  -        ،)2006،ةالقطارن

  ).2006، العامري والياسري( 

 ). 2004،نجم( قياس العمل المعرفي من خالل قياس اإلنتاجية الداخلية والخارجية - 

 إداريـة تربويـة لزيـادة القيمـة المضـافة باسـتخدام إدارة المعرفـة        استراتيجيةاقتراح  - 

 ).2008،حسن(

 وجود بعض المعوقات التي تحد من تطبيق إدارة المعرفـة فـي المؤسسـات والمنظمـات     - 

 .)2007بيدس،(
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  العالمية ملخص الدراسات

  :واهم نتائجها كما يلي ت األجنبيةالجوانب التي تناولتها الدراسا ميمكن تلخيص أه

تسهم إدارة المعرفة في تطوير التخطيط ودعم اتخاذ القرارات وحل المشكالت في مؤسسات  - 

  ).(Keeley,2004 ، Petrides & Zahra,2002)(التعليم 

 توضيح أهمية إدارة المعرفة في المدارس وكيـف تسـاعد فـي دعـم اإلدارة المدرسـية       -

(Alavi,1999) ،(Stevenson & Rita,2001)   

ـ    - إدارة المعرفـة والقـدرات    قالتعرف إلى نظرة أو اتجاهات مديري المدارس نحـو تطبي

  ).Alavi & Leidner,1999(والمتطلبات الالزمة لتطبيقها في المدارس 

 ).Marc,2003(في دعم جهود إدارة المعرفة في المنظمات مهماتلعب القيادة دورا  - 

، والتعليم )  (Chen et al,2007 ى زيادة فاعلية التعليم علم األقرانتعمل إدارة المعرفة عل  -

  ).Keeley,2004(التنظيمي 

المؤثرة في تبني إدارة المعرفة في المنظمـات  ...) الثقافية والتكنولوجية(التعرف إلى العوامل -

)Moffett et al, 2003( ، Chol & Lee ,2003)                     .(  

  في عمليات وأنشطة إدارة المعرفة حيوياً ا المعلومات دوراًتلعب تكنولوجي - 

  )Azari & Amuei,2008 (، Oliver,2003 )(،  ) 9200زيدية،( - 

  ). Ajiferuke,2003(في برامج إدارة المعرفة مهماي المعلومات دورا ييلعب اختصاص       

 ).Fullan,2002(ضعف تبادل المعرفة في المدرسة الواحدة وبين المدارس - 

تحويل المعرفة من معرفة صريحة إلى معرفة ضمنية والعكس يحدث في المنظمات ضـمن   - 

 ).Oliver,2003(من التشجيع والتجريب وبيئة تنظيمية مناسبة  ناخم
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يمكن االستفادة من تجارب المنظمات الرائدة في مجال إدارة المعرفة من خالل تطبيـق مبـادئ   

     .تلـك المنظمـات فـي واقـع المـدارس      وحلول إدارة المعرفة التي ثبت نجاحها فـي 

(Stevenson  & Rita,2001)  

  :أبرزهاجوانب البالعديد من  العالميةتتشابه الدراسات العربية و

تتفق على وجود دور مهم إلدارة المعرفة في مجاالت األنشـطة اإلداريـة كـدعم اتخـاذ      - 

  .القرارات، والتخطيط

 .عرفة في المؤسسات المختلفةوجود اتجاهات إيجابية نحو تطبيق إدارة الم - 

 .وجود الكثير من المعوقات في طريق تطبيق إدارة المعرفة وتبني مبادئها - 

 .تؤثر إدارة المعرفة بشكل إيجابي في دعم اإلدارة وزيادة فاعلية المديرين - 

  .تلعب تكنولوجيا المعلومات دوراً مهما في تطبيق وتبني إدارة المعرفة وعملياتها - 

  :السابقة والدراسات الحالية الدراسة بين ختالفواال الشبه وجه  -

  :تتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في الجوانب اآلتية

  .وجود دور مهم إلدارة المعرفة في األنشطة اإلدارية كاتخاذ القرارات والتخطيط - 

  . وجود اتجاهات إيجابية نحو تطبيق إدارة المعرفة - 

، سالتجاهات نحو تطبيق إدارة المعرفة تعـزى لمتغيـر الجـن   عدم وجود فروق فردية في ا - 

  .المؤهل العلمي

وتختلف مع الدراسات السابقة في بعض مجاالت الدراسة، وفي بعض نتائجها التي بينـت عـدم   

وجود فروق في اتجاهات تطبيق إدارة المعرفة تعزى لمتغيـرات سـنوات الخبـرة اإلداريـة،     

كما أنها تناولت ميدان المـدارس  .بعض الدراسات السابقةوهذه النتيجة تتعارض مع .والتخصص
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الثانوية في فلسطين في حين تناولت الدراسات السابقة موضوع إدارة المعرفة في المؤسسات أو  

  .في مجال الصناعة أو في الجامعات

  جوانب استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة

  .تصميم أداة الدراسة - 

 .راجع الواردة فيهااالستفادة من الم - 

 .االستفادة من التوصيات الواردة - 

 .الحالية ةإليها الدراس توصلت التي النتائج في مناقشة السابقة الدراسات نتائج من االستفادة -

  مميزات هذه الدراسة عن الدراسات السابقة

 مهـم وما يميز هذه الدراسة عما سبقها من الدراسات واألبحاث هي أنها تبحث في جانب 

يوي وهو تطبيق إدارة المعرفة وما تتضمنه من أنشطة وعمليـات فـي المـدارس الثانويـة     وح

من خالل تحديـد اتجاهـات مـديري المـدارس      ،العملية التعليمية محورالفلسطينية باعتبارها 

  .فلسطين في ةالمحافظات الشمالي الحكومية الثانوية نحو تطبيق إدارة المعرفة في

إدارة  موضـوع  قت الذي تفتقر به الدراسات في فلسطين إلىوتأتي هذه الدراسة في الو

الفلسطينية القليلة المتعلقـة   الدراسات إذ إن المعرفة من جوانبها المختلفة في المجاالت التربوية

العالمية كانت تتركـز فـي    بإدارة المعرفة تركزت على الجامعات ومعظم الدراسات العربية و

  .ة والصناعية االقتصادي تالمجاال

كما أنها الدراسة الوحيدة حسب علم الباحث التي تناولت موضوع إدارة المعرفـة فـي ميـدان    

، إذ إن نتائجها يمكن أن تحفز اتجاهات إيجابية نحو تطبيق إدارة المعرفة في المدارس الفلسطينية

وقد تميزت هـذه الدراسـة    .المؤسسات التربوية سواء في المدارس أو في الجامعات الفلسطينية

باستخدام مجاالت جديدة لم تتطرق إليها الدراسات السابقة، كالمعـامالت اإلداريـة، والتوقيـت    

  .المناسب للمعرفة، االتصاالت التنظيمية والتواصل
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  الفصل الثالث

  الطريقة واإلجراءات

  منهج الدراسة -

  مجتمع الدراسة -

  عينة الدراسـة -

  أداة الدراســة -

  صدق األداة -    

  ألداةثبات ا -    

  إجراءات الدراسة -

  تصميم الدراسـة -

  المعالجات اإلحصائية -
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  الفصل الثالث

  الطريقة واإلجراءات

يتضمن هذا الفصل وصفاً للطريقة واإلجراءات التي اتبعها الباحث في تحديـد مجتمـع   

لى الدراسة وعينتها، واستخدام أداة الدراسة، وخطوات التحقق من صدق األداة وثباتها، إضافة إ

  .وصف تصميم الدراسة والطرق اإلحصائية المتبعة في تحليل البيانات

  :منهج الدراسة

استخدم الباحث المنهج الوصفي بأحد صوره، وهي الدراسة التحليلية، نظـراً لمالءمتـه   

  .أغراض الدراسة

  :مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري ومديرات المدارس الحكومية الثانوية في 

مديراً ومديرة، والجدول ) 640(وقد بلغ عددهم ) محافظات الضفة الغربية(المحافظات الشمالية 

يبين توزيع مجتمع الدراسة حسب المديرية وجنس المدير وفق آخر إحصاءات وزارة ) 3(

      .2008/2009التربية والتعليم العالي للعام 



 93

  )3(الجدول 

الشمالية                     محافظاتالفي  ديرس المعدد المدارس الثانوية حسب المديرية وجن

  2008/2009 ي الفصل الثاني من العام الدراسيف

 المجموع  إناث ذكور المديرية  الرقم
 55 27 28 جنين  1
 41 21 20 جنوب نابلس  2
 55 27 28 نابلس  3
 35 16 19 سلفيت  4
 52 24 28 طولكرم  5
 42 20 22 قلقيلية  6
 100 49 51 رام اهللا  7
 29 14 15 ضواحي القدس  8
 15 10 5 القدس  9

 46 21  25 بيت لحم  10
 12 6 6 أريحا  11
 24 12 12 شمال الخليل  12
 27 15  12 الخليل  13
 48 25 23 جنوب الخليل  14
15  

 40 19 21 قباطية

 19 9 10 طوباس  16

 640  315 325 المجموع  
  
  

  عينة الدراسة

مـديراً ومـديرة مـن محافظـات الضـفة      ) 229(ية مـن  تكونت عينة الدراسة الحال

، تـم  من مجتمـع المـديرين والمـديرات   %) 36(، أي ما نسبته )المحافظات الشمالية(الغربية

اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية حيث قسم الباحث مجتمع الدراسة إلى طبقات موزعة على 
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مديرية التربية حيث تم تحديد نصيب كـل  الجنس ، موقع المدرسة مدينة أم قرية، :النحو التالي

  . تبين توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتها)  4(والجداول طبقة من االستبانات 

  )4(الجدول 

  متغيرات الدراسةتوزيع عينة الدراسة حسب 

 %النسبة المئوية  التكرار المتغير

     الجنس

 51.1 117 ذكر

 48.9 112 أنثى

      سنوات الخبرة اإلدارية

  24.5  56 سنوات 5أقل من 

  30.6  70 سنوات 10- 5من

  45.0  103 سنوات 10أكثر من 

      التخصص

 34.1 78 علوم طبيعية

  65.9  151  علوم إنسانية

      المؤهل العلمي

 14.8 34 دبلوم

 70.7 162 بكالوريوس

 14.4 33 دراسات عليا

      موقع المدرسة

 24.0 55 مدينة

 76.0 174 قرية

      فظةموقع المحا

 24.0 55 جنوب الضفة

  23.6  54  وسط الضفة

 52.4 120 شمال الضفة

 % 100 229  المجموع
  



 95

في المحافظات الجغرافي باحث تحديد موقع مديريات التربية والتعليم  وفق موقعها ال ارتأىوقد 

المنـاطق الشـمالية   : كما يلي )2007ابوعيشه،(وفق دراسة) محافظات الضفة الغربية(الشمالية

طولكرم، قلقيلية، سلفيت، جنـين، طوبـاس،   جنوب نابلس،  نابلس،( مديريات التربية في وتضم

بينما ) رام اهللا، القدس، ضواحي القدس(والمناطق الوسطى وتضم مديريات التربية في.  )قباطية

  ).الخليل، شمال الخليل، جنوب الخليل، أريحا، بيت لحم(يضم الجنوب مديريات التربية في 

  :دراسةأداة ال

استخدم الباحث أداة للدراسة هي عبارة عن استبانه تقيس اتجاهات مـديري المـدارس   

الحكومية الثانوية نحو تطبيق إدارة المعرفة في فلسطين،إذ قام الباحث بتطويرها، وبناء فقراتهـا  

  :كأداة لجمع المعلومات في هذه الدراسة، وذلك وفقاً للخطوات اآلتية

  تربوية والدراسات السابقة التي لها عالقة بموضوع الدراسة مثل اإلطالع على البحوث ال -1

إذ تم اإلفادة من بعض ) 2005(، والمومني ) 2006(، والخليلي)2005(دراسة أبو جزر

  .مجاالت هذه الدراسات وتم تطوير بعض فقراتها

ذ دراسة ما ورد في األدب التربوي حول إدارة المعرفة ومجاالتها وأنشطتها وعملياتها إ -2

 .تم بناء معظم فقرات اإلستبانة من خاللها

  وصف اإلستبانة 

  :تتكون االستبانة في صورتها النهائية من قسمين

  .القسم األول يشتمل على المتغيرات الديموغرافية وتعريف مفهوم إدارة المعرفة

فقرة موزعة على ثمانية مجاالت ) 60(القسم الثاني ويشتمل على فقرات االستبانة وعددها 

  :وهي

  فقرات) 9(وتتكون من  إدراك مفهوم إدارة المعرفة - 

 فقرات) 6(التوقيت المناسب للمعرفة  وتتكون من  - 
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 فقرات) 10(وتتكون من   المعامالت اإلدارية - 

 فقرات)9(وتتكون من  تنظيم المعرفة وتحديد مصادرها - 

 فقرات) 6(وتتكون من  االتصاالت التنظيمية والتواصل - 

 فقرات) 7(من وتتكون  اتخاذ القرارات - 

 فقرات) 6(التخطيط ويتكون من  - 

 فقرات) 7(أهداف إدارة المعرفة وتتكون من  - 

لدرجة الموافقة كبيـرة  ) 5(بحيث تعطى الدرجة ليكرت الخماسي مقياس الباحث وقد استخدم

) 2(لدرجة الموافقة متوسطة، والدرجة) 3(لدرجة الموافقة كبيرة، والدرجة) 4(جدا، والدرجة

  .لدرجة الموافقة قليلة جدا) 1(ة قليلة، والدرجةلدرجة الموافق

  :صدق األداة

فقرة على مجموعة مـن  )66(في صورتها األولية من  ةتم عرض أداة الدراسة والمكون

لب من المحكمين إبـداء  ُ، وقد ط)1ملحق (المحكمين المختصين في التربية من حملة الدكتوراه 

الفقرات، ومدى مناسبتها للمجال الذي ُوضـعت  الرأي في فقرات أداة الدراسة من حيث صياغة 

أي (فيه، إما بالموافقة أو تعديل صياغتها أو حذفها لعدم أهميتها، ولقد تم األخذ برأي األغلبيـة  

في عملية تحكيم فقرات األداة، وقد تم إجراء التعديالت التالية على ) ثلثي أعضاء لجنة المحكمين

  :      فقرات االستبانة 

  ).6(تم إعادة صياغة الفقرة : ال إدراك مفهوم إدارة المعرفةمج  -     

 ).11(وإعادة صياغة الفقرة) 12(تم حذف الفقرة: مجال التوقيت المناسب للمعرفة - 

 ).25(وإعادة صياغة الفقرة) 22(،)20(تم حذف الفقرتين : مجال المعامالت اإلدارية - 

 ).30(تم حذف الفقرة : مجال تنظيم المعرفة وتحديد مصادرها - 

 ).44(وإعادة صياغة الفقرة) 45(تم حذف الفقرة: التنظيمية والتواصل تمجال االتصاال - 
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 ).52(حذف الفقرة : مجال اتخاذ القرارات - 

 ).59، 56(إعادة صياغة الفقرتين: مجال التخطيط - 

  ).65، 63، 62(تم إعادة صياغة الفقرات: مجال أهداف إدارة المعرفة - 

  )  .3ملحق (فقرة )  60(النهائية مكونة منبحيث أصبحت األداة في صورتها  

  :ثبات األداة

 Cronbach’s  معادلـة كرونبـاخ ألفـا   لقد تم استخراج معامل ثبات األداة، باستخدام 

Alpha   يبين معامالت الثبات ألداة الدراسة ومجاالتها) 5(والجدول.  

  )5(الجدول 

  امعامالت الثبات ألداة الدراسة ومجاالته

  لفقراتعدد ا المجاالت
  معامل الثبات بطريقة

 كرونباخ ألفا 

 0.78 9 إدراك مفهوم إدارة المعرفة

 0.73 6 التوقيت المناسب للمعرفة

 0.90 10 المعامالت اإلدارية

 0.85 9 تنظيم المعرفة وتحديد مصادرها

 0.83  6  االتصاالت التنظيمية والتواصل

 0.86 7 اتخاذ القرارات

 0.85 6 التخطيط

 0.89 7 دارة المعرفةأهداف إ

 0.96  60 الدرجة الكلية

أن معامالت الثبات لمجاالت الدراسة، ودرجتها الكليـة، أتـت   ) 5(يتضح من الجدول 

  .مرتفعة، مما يجعلها مناسبة ألغراض البحث العلمي
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  :إجراءات الدراسة

  :لقد تم إجراء هذه الدراسة وفق الخطوات اآلتية

  .الدراسة والتأكد من صدفها وثباتهاإعداد أداة  -

 .تحديد أفراد عينة الدراسة -

توجيه كتاب من عمادة الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية إلى وزارة التربية والتعليم  -

 .العالي، لتسهيل تطبيق الدراسة

نه علـى  استبا) 256(قام الباحث بتوزيع األداة على عينة الدراسة، واسترجاعها،إذ تم توزيع  -

مديريـة  ) 16(مديري ومديرات المدارس الحكومية الثانوية في مديريات التربية والتعليم وعددها

إما استبانات، ) 5(، وتم استبعاد )234(في شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية، وتم استرجاع 

لنمطيـة   أوالمتعلقة بالمسـتجيب   بسبب عدم اكتمال البيانات المطلوبةلعدم اكتمال اإلجابة عنها 

فكانـت نسـبة   .استبانه صالحة للتحليل، وهي التي شكلت عينة الدراسة) 229(، وبقي االستجابة

 %).89.4(االستجابة 

إدخال البيانات إلى الحاسوب ومعالجتها إحصائيا باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلـوم   -

 .SPSS  (Statistical Package for Social Sciences(االجتماعية

خراج النتائج وتحليلها ومناقشتها، ومقارنتها مع الدراسات السابقة، واقتراح التوصـيات  است -

 .المناسبة

  : متغيرات الدراسة

  :تضمنت الدراسة المتغيرات التالية  

  :المتغيرات المستقلة  - أ

 )ذكر، أنثى:  (وله مستويان: الجنس -
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سنوات، أكثر  10 -5من سنوات،  5أقل من (ولها ثالثة مستويات : سنوات الخبرة اإلدارية  -

 )سنوات 10من 

  )علوم طبيعية، علوم إنسانية: (وله مستويان: التخصص -

  )دبلوم، وبكالوريوس، ودراسات عليا: (وله ثالثة مستويات: المؤهل العلمي -

 )مدينة، قرية(وله مستويان : موقع المدرسة -

، جنـوب  ةالغربي شمال الضفة الغربية، وسط الضفة:  (وله ثالثة مستويات: موقع المحافظة -

 )الضفة الغربية

  : المتغير التابع  - ب

  :ويتمثل في االستجابة عن فقرات االستبانة بمجاالتها الثمانية هي

 .إدراك مفهوم إدارة المعرفة .1

 . التوقيت المناسب للمعرفة .2

 .المعامالت اإلدارية .3

 . تنظيم المعرفة وتحديد مصادرها .4

 .االتصاالت التنظيمية والتواصل .5

  .تاتخاذ القرارا .6

 .التخطيط .7

  .أهداف إدارة المعرفة .8
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  :المعالجات اإلحصائية

بعد تفريغ إجابات أفراد العينة جرى ترميزها وإدخال البيانات باستخدام الحاسـوب ثـم تمـت    

 SPSS)(معالجة البيانات إحصائيا باستخدام برنامج الحزم اإلحصائيــة للعلوم االجتماعيــة 

  :ومن المعالجات اإلحصائية المستخدمة

 .المتوسطات الحسابية ، واالنحرافات المعيارية -1

  .لفحص السؤال الرئيس األول ( One Sample t-Test)لعينة واحدة ) ت(اختبار   -2

لفحص داللة الفروق في االتجاهات .Independent t-Test)(لعينتين مستقلتين " ت"اختبار  -2

  .الجنس، التخصص، موقع المدرسة: تبعا لمتغيرات 

لفحص داللة الفـروق فـي   ).One-Way ANOVA(باين األحادي اختبار تحليل الت -3

  .سنوات الخبرة اإلدارية،والمؤهل العلمي، وموقع المحافظة:االتجاهات تبعا لمتغيرات

 .Scheffe Post Hoc Testاختبار شيفيه للمقارنة البعدية  -4
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

  

  النتائج المتعلقة بأسئلة الدراســة
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  فصل الرابعال

  نتائج الدراسة

اتجاهات مديري المدارس الحكومية الثانوية نحو تطبيـق  هدفت هذه الدراسة إلى تعرف 

الجـنس، وسـنوات   (، كما هدفت التعرف إلى أثر متغيرات الدراسة إدارة المعرفة في فلسطين

ى درجـة  عل) الخبرة اإلدارية، والتخصص، والمؤهل العلمي، وموقع المدرسة، وموقع المحافظة

  .اتجاهات مديري المدارس الحكومية الثانوية نحو تطبيق إدارة المعرفة في فلسطين

ولتحقيق هدف الدراسة تم إعداد استبانه والتأكد من صدقها، ومعامل ثباتها، وبعد عملية 

جمع البيانات، تم ترميزها وإدخالها للحاسوب ومعالجتها إحصائيا باستخدام الحـزم اإلحصـائية   

  :، وفيما يلي نتائج الدراسة تبعاً لتسلسل أسئلتهاSPSS)(الجتماعية للعلوم ا

  :النتائج المتعلقة بالسؤال األول ونصه

ما اتجاهات مديري المدارس الحكومية الثانوية نحو تطبيق إدارة المعرفـة فـي المحافظـات    

  الشمالية في فلسطين؟ 

نحرافات المعيارية لفقرات تم استخراج المتوسطات الحسابية، واالالسؤال، ولإلجابة عن 

في مجاالت  اتجاهات مديري المدارس الحكومية الثانوية نحو تطبيق إدارة المعرفة في فلسطين

لتقدير درجة ) 2002(الدراسة الثمانية، واعتمد الباحث المقياس اآلتي الذي استخدمه العدوي

   :االتجاه 

     مرتفعة جداً)       4أكبر من ( 

  مرتفعة       )     3.99 -3.50(

  متوسطة     )     3.49   -   3(

  منخفضة    )     2.50-2.99( 

  منخفضة جداً )    فما دون 2.49(

  .يبين هذه النتائج)   6( والجدول 
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  )6( الجدول

الحكوميـة  لمجاالت اتجاهات مـديري المـدارس   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

  فلسطين المحافظات الشمالية في عرفة فيالثانوية نحو تطبيق إدارة الم

 المجال الرقم
المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

  درجة 

 االتجاه

 مرتفعة 0.35 3.88 إدراك مفهوم إدارة المعرفة 1

 مرتفعة 0.40 3.93  التوقيت المناسب للمعرفة 2

 مرتفعة 0.53 3.93 المعامالت اإلدارية  3

 مرتفعة 0.42 3.91  رهاتنظيم المعرفة وتحديد مصاد 4

 مرتفعة 0.51 3.92 االتصاالت التنظيمية والتواصل 5

 مرتفعة 0.49 3.86  اتخاذ القرارات 6

 مرتفعة 0.51 3.90 التخطيط  7

 مرتفعة 0.48 3.93  أهداف إدارة المعرفة 8

 مرتفعة 0.36 3.91 الدرجة الكلية             

ري المدارس الحكومية الثانوية نحو تطبيـق  أن درجة اتجاهات مدي)  6(ويشير الجدول

وانحـراف  ) 3.91(المحافظات الشمالية في فلسطين قد أتت بمتوسط حسـابي  في إدارة المعرفة

حيث تراوحت المتوسطات الحسابية الستجابات أفـراد عينـة الدراسـة بـين     )  0.36(معياري

  .  ة في فلسطينوهذا يمثل اتجاهات إيجابية نحو تطبيق إدارة المعرف) 3.86-3.93(

أهـداف  والتوقيت المناسب للمعرفة، والمعامالت اإلداريـة،  :  التالية وقد حصلت المجاالت   

بينما حصـل مجـال االتصـاالت    ) 3.93(على الترتيب األول وبمتوسط حسابي إدارة المعرفة

، ومجـال تنظـيم المعرفـة    ) 3.92(التنظيمية والتواصل على الترتيب الثاني وبمتوسط حسابي

ومجال التخطيط على الترتيب ) 3.91(وتحديد مصادرها على الترتيب الثالث وبمتوسط حسابي 

ومجال إدراك مفهوم إدارة المعرفة علـى الترتيـب الخـامس    )3.90(الرابع وبمتوسط حسابي 

ومجال اتخاذ القرارات على الترتيب السادس وبنسبة مئوية وبمتوسط ) 3.88(وبمتوسط حسابي 

وقد أورد الباحث وبالتفصيل المتوسطات الحسـابية واالنحـراف المعيـاري    ) . 3.86(حسابي 

  ).14-7المالحق(لجميع الفقرات ولكافة المجاالت
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وللتأكد من صحة هذه النتائج التي بينت وجود اتجاهات إيجابية لدى المديرين نحو تطبيق إدارة 

بار السؤال األول باستخدام المعرفة في فلسطين في مجاالت الدراسة الثمانية، قام الباحث باخت

للتعرف ) 3.50(حيث اختار الباحث المعيار ( One Sample t-Test)لعينة واحدة ) ت(اختبار 

على مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية التجاهات أفراد عينة 

  .يوضح هذه النتائج ) 7(والجدول . الدراسة و معيار أداة الدراسة 

  )7(الجدول 

اتجاهات مديري المدارس الحكومية لعينة  لفحص داللة الفروق في درجة " ت"نتائج اختبار 

  )3.50= المعيار ( الثانوية نحو تطبيق إدارة المعرفة في فلسطين

  المجال
المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

مستوى 

 الداللة

  *0.00001  16.516 0.35 3.88 إدراك مفهوم إدارة المعرفة

 *0.00001  16.336 0.40 3.93 التوقيت المناسب للمعرفة 

 *0.00001  12.464 0.53 3.93 المعامالت اإلدارية

ــد  ــة وتحدي ــيم المعرف تنظ

 مصادرها
3.91 0.42 14.475  0.00001* 

ــة  ــاالت التنظيميـ االتصـ

 والتواصل
3.92 0.51 12.470  0.00001* 

 *0.00001  10.878 0.49 3.86  اتخاذ القرارات

 *0.00001  11.685 0.51 3.90 التخطيط

 *0.00001  13.311 0.48 3.93  أهداف إدارة المعرفة

 *0.00001   17.179 0.36 3.91 الدرجة الكلية

  ).228(، ودرجات حرية )α = 0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة * 

ري المـدارس  اتجاهات مديدرجة في وجود فروق ذات داللة إحصائية ) 7(يتضح من الجدول 

. في جميع مجاالت الدراسة الثمانيـة   الحكومية الثانوية نحو تطبيق إدارة المعرفة في فلسطين

وهذا يدل على وجود اتجاهات إيجابية مرتفعة لدى مديري المدارس الحكومية الثانويـة نحـو   

  .تطبيق إدارة المعرفة في فلسطين
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  :بالسؤال الثاني والذي نصهالنتائج المتعلقة 

وجد فروق في اتجاهات مديري المدارس الحكومية الثانوية نحو تطبيق إدارة المعرفة في هل ت

  المحافظات الشمالية في فلسطين تعزى لمتغير الجنس؟

يبين نتائج )  8( قلتين، والجدول لعينتين مست) ت(استخدم الباحث اختبار  السؤال ولإلجابة عن

    .السؤالفحص 

  ) 8 (الجدول 

اتجاهات مديري المدارس الحكومية الثانوية نحو لفحص داللة الفروق في  "ت"نتائج اختبار 

  تبعا لمتغير الجنس في فلسطين في المحافظات الشمالية تطبيق إدارة المعرفة

  المجال
 )112=ن(إناث  )117=ن(ذكور 

 قيمة ت
مستوى 

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط الداللة

ــوم إدارة  إدراك مفهـ

 المعرفة
3.90  0.35  3.85  0.34  1.028  0.305  

التوقيــت المناســب  

 للمعرفة 
3.94  0.42  3.92  0.38  0.360  0.719  

  0.333  0.971  0.54  3.90  0.51  3.97 المعامالت اإلدارية

تنظيم المعرفة وتحديـد  

 مصادرها
3.93  0.36  3.88  0.48  1.062  0.289  

االتصاالت التنظيميـة  

 والتواصل
3.93  0.52  3.91  0.50  0.331  0.741  

1.7870.075 0.51 3.80 0.48 3.91  اتخاذ القرارات

1.0960.274 0.54 3.86 0.48 3.93 التخطيط

0.5170.606 0.49 3.91 0.48 3.94  أهداف إدارة المعرفة

 0.235 1.191  0.37  3.88 0.35 3.93 الدرجة الكلية

اتجاهـات مـديري   درجـة   فيأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ) 8(يتضح من الجدول 

تعزى  ،في فلسطين في المحافظات الشمالية المدارس الحكومية الثانوية نحو تطبيق إدارة المعرفة

  .لمتغير الجنس
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  :بالسؤال الثالث والذي نصهالنتائج المتعلقة 

توجد فروق في اتجاهات مديري المدارس الحكومية الثانوية نحو تطبيق إدارة  هل

  ؟تعزى لمتغير سنوات الخبرة اإلداريةالمعرفة في فلسطين، 

) One-Way ANOVA(اختبار تحليل التباين األحـادي  استخدم الباحث  السؤال ولإلجابة عن

  .تبين ذلك) 10(و) 9(تائج الجدولين  ون

  )9(الجدول 

اتجاهات مديري المدارس الحكومية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت 

سنوات وفق متغير  ،في فلسطين في المحافظات الشمالية بيق إدارة المعرفةالثانوية نحو تط

 الخبرة اإلدارية

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة اإلدارية  المجاالت

إدراك مفهوم 

   إدارة المعرفة

  0.34  3.85  56  سنوات 5أقل من 

  0.37  3.89  70  سنوات 5-10

  0.33  3.89  103  سنة 10أكثر من 

التوقيت المناسب 

  للمعرفة

  0.39  3.86  56  سنوات 5أقل من 

  0.40  3.97  70  سنوات 5-10

  0.40  3.94  103  سنة 10أكثر من 

المعامالت 

  اإلدارية

  0.55  3.92  56  سنوات 5أقل من 

  0.56  3.92  70  سنوات 5-10

  0.49  3.95  103  سنة 10أكثر من 

تنظيم المعرفة 

وتحديد 

  مصادرها

  0.50  3.87  56  سنوات 5أقل من 

  0.42  3.92  70  سنوات 5-10

  0.38  3.92  103  سنة 10أكثر من 

االتصاالت 

التنظيمية 

  والتواصل

  0.54  3.96  56  سنوات 5أقل من 

  0.51  3.89  70  سنوات 5-10

  0.49  3.92  103  سنة 10أكثر من 

  اتخاذ القرارات

  0.43  3.87  56  سنوات 5أقل من 

  0.56  3.85  70  تسنوا 5-10

  0.48  3.85  103  سنة 10أكثر من 
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  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  سنوات الخبرة اإلدارية  المجاالت

  التخطيط

  0.47  3.97  56  سنوات 5أقل من 

  0.48  3.89  70  سنوات 5-10

  0.56   3.86  103  سنة 10أكثر من 

أهداف إدارة 

  المعرفة

  0.52  3.92   56  سنوات 5أقل من 

  0.49  3.94  70  سنوات 5-10

  0.46  3.92  103  سنة 10أكثر من 

  الدرجة الكلية 

  0.39  3.90  56  سنوات 5أقل من 

  0.37  3.91  70  سنوات 5-10

  0.33  3.91  103  سنة 10أكثر من 

  

أن الدرجة الكلية التجاهات مديري المدارس الحكومية الثانوية نحو تطبيق )  9( يظهر الجدول 

متغير سنوات الخبرة اإلدارية في مجاالت الدراسة الثمانية كانت  قارة المعرفة في فلسطين وفإد

  :على النحو اآلتي

بينما كان ) 3.90(المتوسط الحسابي لمديري المدارس الذين تقل خبرتهم عن خمس سنوات 

  سنوات) 10- 5(المتوسط الحسابي للمديرين الذين تتراوح سنوات الخبرة اإلدارية لديهم بين 

  سنوات10، وكان المتوسط الحسابي للمديرين الذين تزيد خبرتهم اإلدارية عن ) 3.91(  

  يوضح الفروق بين المتوسطات لمتغير سنوات الخبرة اإلدارية ) 10(والجدول).  3.91(أيضا 

  )10(الجدول 

س الحكومية اتجاهات مديري المداردرجة  لفحص داللة الفروق فيالتباين األحادي؛  تحليل نتائج

، تعزى لمتغير سنوات في فلسطين في المحافظات الشمالية الثانوية نحو تطبيق إدارة المعرفة

  الخبرة اإلدارية

 مصدر التباين  المجال
مجموع

 المربعات

درجات

 الحرية

متوسط 

 المربعات
  Fقيمة 

مستوى 

 الداللة

إدراك مفهوم إدارة 

   المعرفة

 0.036 2 0.073 بين المجموعات

 0.121 226 27.308 خالل المجموعات 0.740 0.302

  228 27.381 المجموع

التوقيت المناسب 

  للمعرفة

 0.204 2 0.408 بين المجموعات

 0.159 226 35.914 خالل المجموعات 0.279 1.283

  228 36.322 المجموع
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 مصدر التباين  المجال
مجموع

 المربعات

درجات

 الحرية

متوسط 

 المربعات
  Fقيمة 

مستوى 

 الداللة

  المعامالت اإلدارية

 0.021 2 0.042 بين المجموعات

 0.279 226 63.149 ل المجموعاتخال 0.928 0.075

  228 63.191 المجموع

تنظيم المعرفة وتحديد 

  مصادرها

 0.054 2 0.109 بين المجموعات

 0.181 226 40.841 خالل المجموعات 0.740 0.301

  228 40.950 المجموع

االتصاالت التنظيمية 

  والتواصل

 0.083 2 0.166 بين المجموعات

 0.262 226 59.254 خالل المجموعات 0.729 0.317

  228 59.420 المجموع

  اتخاذ القرارات

 0.011 2 0.022 بين المجموعات

 0.246 226 55.671 خالل المجموعات 0.956 0.045

  228 55.693 المجموع

  التخطيط

 0.214 2 0.429 بين المجموعات

 0.264 226 59.736 خالل المجموعات 0.446 0.811

  228 60.165 المجموع

  أهداف إدارة المعرفة

 0.011 2 0.023 بين المجموعات

 0.237 226 53.553 خالل المجموعات 0.954 0.048

  228 53.575 المجموع

  الدرجة الكلية

 0.023 2 0.045 بين المجموعات

 0.129 226 29.133 خالل المجموعات 0.982 0.018

  228 29.178 المجموع

  

اتجاهـات مـديري   انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في )  10(يتضح من نتائج الجدول 

، تعزى لمتغير سنوات الخبـرة  المدارس الحكومية الثانوية نحو تطبيق إدارة المعرفة في فلسطين

  .اإلدارية
  :النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع والذي نصه 3

ديري المدارس الحكومية الثانوية نحـو تطبيـق إدارة   هل توجد فروق في اتجاهات م

  المعرفة في المحافظات الشمالية في فلسطين، تعزى لمتغير التخصص؟

  

) 11(لعينتين مستقلتين، والجدول ) ت(ولإلجابة عن السؤال، فقد استخدم الباحث اختبار 

  .  يبين النتائج



 109

  ) 11( الجدول

  لفحص داللة الفروق تبعا لمتغير التخصص "ت"نتائج اختبار                       

  المجال
 )151=ن(علوم إنسانية  )78=ن(علوم طبيعية 

 قيمة ت
مستوى 

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط الداللة

  0.947  0.067  0.36  3.88  0.31  3.88 إدراك مفهوم إدارة المعرفة

  0.833  0.212  0.41  3.93  0.38  3.92 التوقيت المناسب للمعرفة

  0.548  0.602  0.53  3.92  0.52  3.96 المعامالت اإلدارية

ــد   ــة وتحدي ــيم المعرف تنظ

 مصادرها 
3.94  0.42  3.89  0.43  1.002  0.317  

ــة  ــاالت التنظيميـ االتصـ

 والتواصل
4.01  0.50  3.87  0.51  1.929  0.055  

 0.069 1.824 0.48 3.81 0.52 3.94  اتخاذ القرارات

 0.740 0.333 0.53 3.89 0.48 3.91 التخطيط

 0.908 0.115 0.47 3.93 0.51 3.92  أهداف إدارة المعرفة

  0.365  0.908  0.36  3.89 0.36 3.94 الدرجة الكلية

اتجاهات مديري المدارس في   ،أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية) 11(يتضح من الجدول 

تعزى لمتغيـر   ،في فلسطين اليةفي المحافظات الشم الحكومية الثانوية نحو تطبيق إدارة المعرفة

  .التخصص

 :النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس والذي نصه

هل توجد فروق في اتجاهات مديري المدارس الحكومية الثانوية نحـو تطبيـق إدارة   

  المعرفة في المحافظات الشمالية في فلسطين، تعزى لمتغير المؤهل العلمي؟

) One-Way ANOVA(ار تحليل التباين األحادي اختبولإلجابة عن السؤال استخدم الباحث 

  .تبين ذلك) 13(و) 12(تائج الجدولين ون
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  )12(الجدول 

اتجاهات مديري المدارس الحكومية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت 

 يعلمالمؤهل الوفق متغير ،في فلسطين في المحافظات الشمالية الثانوية نحو تطبيق إدارة المعرفة
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المؤهل العلمي   المجاالت

إدراك مفهوم إدارة 

   المعرفة

  0.31  3.89  34  دبلوم

  0.36  3.87  162  بكالوريوس

  0.34  3.92  33  دراسات عليا

التوقيت المناسب 

  للمعرفة

  0.43  3.92  34  دبلوم

  0.39  3.95  162  بكالوريوس

  0.41  3.83  33  دراسات عليا

  المعامالت اإلدارية

  0.54  3.98  34  دبلوم

  0.53  3.91  162  بكالوريوس

  0.50  4.00  33  دراسات عليا

تنظيم المعرفة 

  وتحديد مصادرها

  0.38  4.00  34  دبلوم

  0.42  3.90  162  بكالوريوس

  0.48  3.86  33  دراسات عليا

االتصاالت 

التنظيمية 

  والتواصل

  0.48  3.92  34  دبلوم

  0.51  3.93  162  كالوريوسب

  0.54  3.88  33  دراسات عليا

  اتخاذ القرارات

  0.42  4.01  34  دبلوم

  0.49  3.84  162  بكالوريوس

  0.55  3.77  33  دراسات عليا

  التخطيط

  0.45  3.87  34  دبلوم

  0.50  3.93  162  بكالوريوس

  0.63  3.75  33  دراسات عليا

أهداف إدارة 

  المعرفة

  0.54  3.93  34  دبلوم

  0.48  3.94  162  بكالوريوس

  0.48  3.86  33  دراسات عليا

  الدرجة الكلية 

  0.32  3.94  34  دبلوم

  0.36  3.91  162  بكالوريوس

  0.37  3.87  33  دراسات عليا
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أن المتوسط الحسابي الستجابات مديري المدارس الحاصلين على ) 12(ويظهر الجدول 

الحسابي لمديري المـدارس الـذين يحملـون درجـة      بينما كان المتوسط) 3.94(درجة الدبلوم 

وكان متوسط استجابة مديري المدارس الـذين يحملـون مؤهـل علمـي     ) 3.91(البكالوريوس 

  ).3.87(دراسات عليا 

  .يوضح داللة الفروق في درجة االتجاهات لمتغير المؤهل العلمي) 13(والجدول   

  )13(لجدولا

 اتجاهات مديري المدارس الحكومية اللة الفروق في درجةالتباين األحادي؛ لفحص د تحليلنتائج 

تعزى لمتغير المؤهل في المحافظات الشمالية في فلسطين، نحو تطبيق إدارة المعرفة ةالثانوي

  العلمي

 مصدر التباين  المجال
مجموع

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط

 المربعات
  Fقيمة 

مستوى 

 الداللة

إدراك مفهوم إدارة 

   المعرفة

 0.042 2 0.084 ن المجموعاتبي

 0.121 226 27.296 خالل المجموعات 0.704 0.352

  229 27.381 المجموع

  

التوقيت المناسب 

  للمعرفة

 0.217 2 0.435 بين المجموعات

 0.159 226 35.887 خالل المجموعات 0.257 1.369

  229 36.322 المجموع

  

  المعامالت اإلدارية

 0.152 2 0.303 اتبين المجموع

 0.278 226 62.888 خالل المجموعات 0.581 0.545

  229 63.191 المجموع

تنظيم المعرفة وتحديد 

  مصادرها

 0.197 2 0.394 بين المجموعات

 0.179 226 40.556 خالل المجموعات 0.335 1.098

  229 40.950 المجموع

االتصاالت التنظيمية 

  والتواصل

 0.028 2 0.057 جموعاتبين الم

 0.263 226 59.363 خالل المجموعات 0.898 0.108

  229 59.420 المجموع

  اتخاذ القرارات

  

 0.535 2 1.070 بين المجموعات

 0.242 226 54.623 خالل المجموعات 0.112 2.213

  229 55.693 المجموع
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 مصدر التباين  المجال
مجموع

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط

 المربعات
  Fقيمة 

مستوى 

 الداللة

  التخطيط

  

 0.449 2 0.897 بين المجموعات

1.710 0.183  0.262 226 59.268 خالل المجموعات

  229 60.165 المجموع

  أهداف إدارة المعرفة

 0.093 2 0.186 بين المجموعات

 0.236 226 53.389 خالل المجموعات 0.675 0.394

  229 53.575 المجموع

  الدرجة الكلية
 0.045 2 0.091 بين المجموعات

 0.129 226 29.045 خالل المجموعات 0.703 0.352

  229 29.136 المجموع

اتجاهـات  فـي   فروق ذات داللة إحصـائية انه ال توجد )  13(يتضح من نتائج الجدول 

شمال فلسطين تعـزى لمتغيـر    مديري المدارس الحكومية الثانوية نحو تطبيق إدارة المعرفة في

  .المؤهل العلمي

  :صهالنتائج المتعلقة بالسؤال السادس والذي ن 

هل توجد فروق في اتجاهات مديري المدارس الحكومية الثانويـة نحـو تطبيـق إدارة    

  المعرفة في المحافظات الشمالية في فلسطين، تعزى لمتغير موقع المدرسة؟

) 14(لعينتين مستقلتين، والجـدول  ) ت(ولإلجابة عن السؤال، فقد استخدم الباحث اختبار 

  . يبين نتائج فحص الفرضية
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  )14(الجدول 

  مديري المدارس الحكومية موقعاتجاهات لفحص داللة الفروق في درجة "  ت"نتائج اختبار 

 عتبعا لمتغير موق  في فلسطينالمحافظات الشمالية تطبيق إدارة المعرفة في  ونح الثانوية

  المدرسة 

  المجال
 )174=ن(قرية  )55=ن(مدينة

قيمة ت
مستوى 

 االنحراف طالمتوس االنحراف المتوسط الداللة
  0.345  0.928  0.36  3.89  0.30  3.84 إدراك مفهوم إدارة المعرفة

  0.939  0.076  0.42  3.93  0.32  3.93 التوقيت المناسب للمعرفة

  0.872  0.161  0.53  3.94  0.53  3.92 المعامالت اإلدارية

ــد  ــة وتحدي ــيم المعرف تنظ

 مصادرها
3.95  0.40  3.89  0.43  0.804  0.422  

تنظيميـــة االتصـــاالت ال

 والتواصل
3.91  0.43  3.92  0.54  0.142  0.887  

 0.955 0.057 0.50 3.86 0.46 3.85  اتخاذ القرارات

 0.426 0.797 0.52 3.91 0.48 3.85 التخطيط

 0.288 1.064 0.48 3.91 0.49 3.99  أهداف إدارة المعرفة

  0.987  0.016  0.37  3.91  0.33  3.91 الدرجة الكلية

  

اتجاهـات مـديري   في أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ) 14(يتضح من الجدول 

 ،فـي فلسـطين   المحافظات الشـمالية  في إدارة المعرفة المدارس الحكومية الثانوية نحو تطبيق 

  .موقع المدرسةتعزى لمتغير 

  :النتائج المتعلقة بالسؤال السابع والذي نصه

الثانويـة نحـو تطبيـق إدارة    هل توجد فروق في اتجاهات مديري المدارس الحكومية 

  المعرفة في المحافظات الشمالية في فلسطين،  تعزى لمتغير موقع المحافظة؟

 One-Way(اختبار تحليل التباين األحادي ولإلجابة عن السؤال استخدم الباحث 

ANOVA (تائج الجدولين  ون)تبين ذلك) 16(و)  15.  
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  )15(الجدول 

  اتجاهات مديري المدارس الحكومية درجة لمعيارية لمجاالت المتوسطات الحسابية واالنحرافات ا

  وفق متغير ،في فلسطين المحافظات الشماليةفي  الثانوية نحو تطبيق إدارة المعرفة 

  موقع المحافظة                                           
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد موقع المحافظة المجاالت

ك مفهوم إدارة إدرا

  المعرفة

  0.32  3.87  55  جنوب الضفة 

  0.32  3.78  54  وسط الضفة

  0.36  3.93  120  شمال الضفة

التوقيت المناسب 

  للمعرفة

  0.40  3.94  55  جنوب الضفة 

  0.44  3.85  54  وسط الضفة

  0.38  3.96  120  شمال الضفة

  المعامالت اإلدارية

  0.49  3.99  55  جنوب الضفة 

  0.49  3.71  54  ةوسط الضف

  0.53  4.01  120  شمال الضفة

تنظيم المعرفة وتحديد 

  مصادرها

  0.41  3.94  55  جنوب الضفة 

  0.46  3.83  54  وسط الضفة

  0.42  3.92  120  شمال الضفة

االتصاالت التنظيمية 

  والتواصل

  0.52  3.92  55  جنوب الضفة 

  0.50  3.82  54  وسط الضفة

  0.51  3.97  120  شمال الضفة

  اتخاذ القرارات
  0.54  3.84  55  جنوب الضفة 

  0.49  3.74  54  وسط الضفة
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  0.47  3.91  120  شمال الضفة

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  موقع المحافظة  المجاالت

  التخطيط

  0.53  3.99  55  جنوب الضفة 

  0.59  3.69  54  وسط الضفة

  0.45  3.95  120  شمال الضفة

  المعرفةأهداف إدارة 

  0.44  4.03  55  جنوب الضفة 

  0.43  3.83  54  وسط الضفة

  0.52  3.92  120  شمال الضفة

  الدرجة الكلية 

  0.37  3.94  55  جنوب الضفة 

  0.33  3.78  54  وسط الضفة

  0.35  3.95  120  شمال الضفة

  

ق إدارة أن متوسط استجابات مديري المدارس الحكومية الثانوية نحو تطبي) 15(ويظهر الجدول 

لمديري شمال الضفة الغربية، يليه جنوب الضفة الغربية ) 3.95(المعرفة في فلسطين كان 

  ). 3.78(ثم وسط الضفة الغربية وبمتوسط حسابي ) 3.94(وبمتوسط حسابي 

  .يبين داللة الفروق في درجة اتجاهات المديرين في مجال موقع المحافظة) 16(والجدول 

  )16(الجدول

التباين األحادي؛ لفحص داللة الفروق في درجة اتجاهات مديري المدارس نتائج اختبار 

  في فلسطين، وفق متغير المحافظات الشمالية  فيالحكومية الثانوية نحو تطبيق إدارة المعرفة 

  موقع المحافظة

 مصدر التباين  المجال
مجموع

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
  Fقيمة 

مستوى 

 الداللة

مفهوم  إدراك

   إدارة المعرفة

 0.396 2 0.792 بين المجموعات

 0.118 226 26.589 خالل المجموعات *0.036 3.367

  228 27.381 المجموع

التوقيت المناسب 

  للمعرفة

 0.235 2 0.470 بين المجموعات

 0.159 226 35.852 خالل المجموعات 0.230 1.480

  228 36.322 المجموع

ت المعامال

  اإلدارية

 1.813 2 3.625 بين المجموعات

 0.264 226 59.566 خالل المجموعات *0.001 6.877

  228 63.191 المجموع
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 مصدر التباين  المجال
مجموع

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
  Fقيمة 

مستوى 

 الداللة

تنظيم المعرفة 

  وتحديد مصادرها

 0.191 2 0.382 بين المجموعات

 0.180 226 40.568 خالل المجموعات 0.347 1.064

  228 40.950 المجموع

االتصاالت 

تنظيمية ال

  والتواصل

 0.405 2 0.810 بين المجموعات

 0.259 226 58.610 خالل المجموعات 0.212 1.561

  228 59.420 المجموع

  اتخاذ القرارات

 0.526 2 1.052 بين المجموعات

 0.242 226 54.641 خالل المجموعات 0.116 2.175

  228 55.693 المجموع

  التخطيط

 1.563 2 3.127 بين المجموعات

 0.252 226 57.039 خالل المجموعات *0.002 6.194

  228 60.165 المجموع

أهداف إدارة 

  المعرفة

 0.520 2 1.041 بين المجموعات

 0.232 226 52.535 خالل المجموعات 0.109 2.239

  228 53.575 المجموع

  الدرجة الكلية
 0.564 2 1.127 بين المجموعات

 0.124 226 28.008 خالل المجموعات *0.012 4.548

  228 29.136 المجموع

  ) α=  0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة *

درجـة  فروق ذات داللة إحصـائية فـي    انه ال توجد)  16(يتضح من نتائج الجدول 

 فظات الشـمالية المحا في اتجاهات مديري المدارس الحكومية الثانوية نحو تطبيق إدارة المعرفة

موقع المحافظة، في مجاالت التوقيت المناسب للمعرفة، وتنظيم المعرفة وفق متغير  ،في فلسطين

وتحديد مصادرها، واالتصاالت التنظيمية والتواصل، واتخاذ القرارات، وأهداف إدارة المعرفة، 

اتجاهات مديري درجة داللة إحصائية في أنه توجد فروق ذات ) 16(بينما أظهرت نتائج الجدول 

وفـق   ،في فلسطين المحافظات الشماليةفي  المدارس الحكومية الثانوية نحو تطبيق إدارة المعرفة

موقع المحافظة، في مجـاالت إدراك مفهـوم إدارة المعرفـة، والمعـامالت اإلداريـة،      متغير 

س اتجاهات مديري المـدار والتخطيط، والدرجة الكلية، وللكشف عن مصدر الفروق في درجة 

وفـق متغيـر    ،في فلسطين المحافظات الشمالية في الحكومية الثانوية نحو تطبيق إدارة المعرفة
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موقع المحافظة، في مجاالت إدراك مفهوم إدارة المعرفة، والمعامالت اإلداريـة، والتخطـيط،   

 ،18،19(والدرجة الكلية، فقد استخدم الباحث اختبار شيفيه للمقارنة البعدية، ويوضح الجـداول  

   .نتائج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية) 21، 20

  )17(الجدول 

نتائج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية بين فروق متوسطات متغير موقع المحافظة، في مجال 

  إدراك مفهوم إدارة المعرفة
  شمال الضفة  وسط الضفة جنوب الضفة موقع المحافظة

   0.060-  0.085    الغربية جنوب الضفة

  *0.145-      الغربية فةوسط الض

        الغربية شمال الضفة

 )  α=  0.05( دالة إحصائياً عند مستوى الداللة   

اتجاهات مديري في درجة وجود فروق ذات داللة إحصائية ) 17(يتضح من الجدول 

وفق  ،في فلسطين المحافظات الشمالية في المدارس الحكومية الثانوية نحو تطبيق إدارة المعرفة

، بين محافظات وسط الضفة إدراك مفهوم إدارة المعرفةموقع المحافظة، في مجال متغير 

  .ومحافظات شمال الضفة، ولصالح محافظات شمال الضفة

  )18(الجدول 

المحافظة، في مجال  عنتائج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية بين فروق متوسطات متغير موق

  المعامالت اإلدارية
  شمال الضفة  وسط الضفة ةجنوب الضف موقع المحافظة

  0.016-  *0.285    الغربية جنوب الضفة

  *0.301-      الغربية وسط الضفة

        الغربية شمال الضفة
  ) α=  0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة  •

  ) :18(يتضح من الجدول 

 في اتجاهات مديري المدارس الحكومية الثانوية نحو تطبيق إدارة المعرفةفي وجود فروق  -

، بين المعامالت اإلداريةموقع المحافظة، في مجال وفق متغير  ،في فلسطين المحافظات الشمالية
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محافظات جنوب الضفة الغربية، ومحافظات وسط الضفة الغربية، ولصالح جنوب الضفة 

 .الغربية

اتجاهات مديري المدارس الحكومية الثانوية نحو في درجة وجود فروق ذات داللة إحصائية  -

موقع المحافظة، في وفق متغير  ،في فلسطين المحافظات الشمالية في إدارة المعرفة تطبيق

، بين محافظات وسط الضفة الغربية، ومحافظات شمال الضفة المعامالت اإلداريةمجال 

 .الغربية، ولصالح شمال الضفة الغربية

  )19(الجدول 

المحافظة، في مجال  عير موقنتائج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية بين فروق متوسطات متغ

  التخطيط

  شمال الضفة  وسط الضفة جنوب الضفة موقع المحافظة

  0.039  *0.300    جنوب الضفة

  *0.260-      وسط الضفة

        شمال الضفة
  )α=  0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة  •

  ) :19(يتضح من الجدول 

نوية نحو تطبيق إدارة المعرفة في اتجاهات مديري المدارس الحكومية الثافي وجود فروق  -

، بين محافظات جنوب الضفة الغربية، التخطيطموقع المحافظة، في مجال وفق متغير  ،فلسطين

 .ومحافظات وسط الضفة الغربية، ولصالح جنوب الضفة الغربية

في  اتجاهات مديري المدارس الحكومية الثانوية نحو تطبيق إدارة المعرفةفي وجود فروق  -

، بين محافظات التخطيطموقع المحافظة، في مجال وفق متغير  ،في فلسطين ات الشماليةالمحافظ

  .وسط الضفة الغربية، ومحافظات شمال الضفة الغربية، ولصالح شمال الضفة الغربية

 )20(الجدول 

  نتائج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية بين فروق متوسطات متغيرموقع المحافظة، في الدرجة الكلية
  شمال الضفة  وسط الضفة جنوب الضفة قع المحافظةمو

  0.074-  *0.160    جنوب الضفة

  *0.167-      وسط الضفة

        شمال الضفة
  )α=  0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة *  
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) :                                                                             20(يتضح من الجدول 

 في اتجاهات مديري المدارس الحكومية الثانوية نحو تطبيق إدارة المعرفةفروق في  وجود

موقع المحافظة، في الدرجة الكلية، بين محافظات وفق متغير  ،في فلسطين المحافظات الشمالية

 .جنوب الضفة الغربية، ومحافظات وسط الضفة الغربية، ولصالح جنوب الضفة الغربية

 في مديري المدارس الحكومية الثانوية نحو تطبيق إدارة المعرفة اتجاهاتفي وجود فروق  -

موقع المحافظة، في الدرجة الكلية، بين محافظات وفق متغير  ،في فلسطين المحافظات الشمالية

 .وسط الضفة الغربية، ومحافظات شمال الضفة الغربية، ولصالح شمال الضفة الغربية
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  الفصل الخامس

  تائج والتوصياتمناقشة الن

  

 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول -
 
 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني -
 
 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث -
 
 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع -
 
 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس -
 
 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال السادس -
 
 ناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال السابعم -
 
  التوصيات  -
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج

تناول مجموعة مـن  يكما  ،لنتائج التي توصلت إليها الدراسةيتناول هذا الفصل مناقشة ا

  .التوصيات المناسبة في ضوء النتائج التي توصلت إليها

ري المدارس الحكومية الثانويـة نحـو   اتجاهات مدي إلى تعرفالفقد هدفت هذه الدراسة 

الجنس،سـنوات  (كما هدفت التعرف إلى اثر متغيرات الدراسة تطبيق إدارة المعرفة في فلسطين،

اتجاهـات   فـي ) الخبرة اإلدارية، التخصص، المؤهل العلمي، موقع المدرسة، موقع المحافظـة 

  . معرفة في فلسطينمديري المدارس الحكومية الثانوية ومديراتها نحو تطبيق إدارة ال

  مناقشة النتائج

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيس األول والذي نصه:أوال

مديري المداس الحكومية الثانوية نحو تطبيق إدارة المعرفة في المحافظات  تما اتجاها

  ؟ الشمالية في فلسطين

لجميع مجاالت يارية ولإلجابة عن السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المع - 

أن اتجاهات مديري المدارس الحكومية الثانوية نحـو   ) 6(الجدول أظهر، الدراسة الثمانية

ة ومرتفعة في كافـة  المحافظات الشمالية في فلسطين كانت إيجابي في يق إدارة المعرفةتطب

كمـا   لعينـة واحـدة   ) ت(كما أكدت هذه النتيجة نتائج اختبـار  مجاالت الدراسة الثمانية، 

  ) . 7( أظهرها الجدول

  :وسيتم استعراض هذه المجاالت الثمانية بالتفصيل

وقد حصـل علـى المرتبـة الخامسـة وبمتوسـط      : إدراك مفهوم إدارة المعرفة:المجال األول

المحافظات في  مرتفعة نحو تطبيق إدارة المعرفة ةوهذا يدل على اتجاهات إيجابي )3.88(يحساب
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إدارة المعرفة مفهوم معاصر ويعتبـر   إلى أنهذا الترتيب  عزو الباحثوي  الشمالية في فلسطين،

 جديـدا علـى  ، لذلك فان مفهوم إدارة المعرفة مـا زال  ث االتجاهات في اإلدارة المعاصرةحدأ

وهذه .   لذلك فهم متحمسون له وهذا يولد عندهم اتجاهات ايجابية لتطبيقه في المدارس المديرين

 كاللتين بينتا أن درجة إدرا)  2005(وعبيسات ) 2006(ل من القطارنةالنتائج تتفق مع دراسة ك

 & Stevenson( إدارة المعرفة لدى المديرين والموظفين كانت عالية، وتتفق مع دراسة كل من

Rita,2001( و)& Amuei,2008 (Azari و)Oliver,2003 ( التــي بينــت الــدور المهــم

م إدارة المعرفـة، كمـا تعارضـت مـع دراسـة      لتكنولوجيا المعلومات في ترسيخ وتبني مفهو

التي بينت أن درجة االتجاهات في المدارس الخاصة نحو مفهـوم إدارة المعرفـة   )2008(حسن

كانت متوسطة، وقد يعود السبب إلى ضعف وجود ثقافة منظميـه تشـجع علـى تطبيـق إدارة     

دارس الخاصة علـى  المعرفة في المدارس الخاصة، واختالف مجتمع الدراسة، وكذلك تركيز الم

الجوانب الربحية فهم ال يرهقون أنفسهم بقضايا ومواضيع حديثة مثل إدارة المعرفة،  وبالتـالي  

  .نحو إدارة المعرفة منخفضة نسبيا   متكون اتجاهاته

والذي حصل على المرتبة األولى وبالتسـاوي مـع   : التوقيت المناسب للمعرفة: المجال الثاني

وهي تمثل اتجاهـا   )3.93(وبمتوسط حسابي ية وأهداف إدارة المعرفة مجالي المعامالت اإلدار

 المديرين يدركون أهمية أنب، ويمكن تفسير هذا الترتيب نحو تطبيق إدارة المعرفة ا مرتفعاإيجابي

تنظيم المعرفة وتصنيفها وتخزينها ونشـرها مـن خـالل الوسـائل     إدارة المعرفة ودورها في 

على المـديرين الوصـول إلـى     ، فتسهلل المشاركة في المعرفةالتكنولوجية المتاحة ومن خال

 افيتولد لديهم اتجاهات ايجابية نحوهـا وهـذ   زنة في وقت قصيرتالمعلومات والى المعرفة المخ

القيام باألنشطة اإلدارية المختلفة بسرعة وبدقة وإتقان ويجنب المدير على يساعد المديرين  بدوره

    .الوقوع في األخطاء

التي بينت أن إدارة المعرفة والمعلومـات تـوفر   ) 2004(لنتيجة تتفق مع دراسة أبو قبة وهذه ا

ـ      المعرفـة، وتتفـق مـع دراسـة            رالوقت والجهد فـي الحصـول علـى المعلومـات ونش

)Stevenson & Rita,2001(    التي أوضحت أهمية التكنولوجيا في المدارس لتسـهيل عمليـة

  .ة وتبادلها في أقصر وقت ممكنانتقال المعلومات ونشر المعرف
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وحصل على المرتبة األولى بالتسـاوي مـع توقيـت إدارة    :المعامالت اإلدارية: المجال الثالث

ويشير هذا الترتيب إلى أهمية المعامالت اإلداريـة لـدى    ، )3.93(، وبمتوسط حسابي المعرفة

الملفات الشخصـية للعـاملين   تنظيم المعلومات اإلدارية المتعلقة ب يدركون أهميةالمديرين، فهم 

والميزانية واألنشطة المدرسية واللوائح والقوانين لتمكين المديرين من الرد على الكتب الرسـمية  

وهم يدركون أهمية الحاسوب في تخزين واسترجاع  الواردة من مديريات التربية بسرعة وإتقان،

ة نحو تطبيق ادارة المعرفة في هذا ومعالجة المعلومات والبيانات مما يولد لديهم اتجاهات ايجابي

كما أنهم يولون المعامالت اإلدارية المتعلقة بالشؤون المالية اهتماما بالغا ألنه الجانـب   المجال،

يعرضـه للمسـاءلة    فيه األكثر أهمية لدى قسم المراقبة والمتابعة في مديريات التربية، فأي خلل

وهـذه  .  ألمور المالية والتأكد مـن دقتهـا  لذلك يحرص المديرون على حوسبة ا ،ويهدد مركزه

التي أكدت أن إدارة المعرفة تلعب دورا مهما ) 2004(النتائج تتفق مع دراسة الشمري والدوري

  .في ممارسة األنشطة اإلدارية المختلفة

وبمتوسـط  وحصل علـى المرتبـة الثالثـة     :تنظيم المعرفة وتحديد مصادرها: المجال الرابع

المعرفة موجودة في عقول  المديرين يدركون أن تفسير هذا الترتيب بان ويمكن ،)3.91(حسابي

المديرون والعاملون من هذه المصادر المعرفيـة ال   دالعاملين وفي الوثائق والكتب، وحتى يستفي

بد من تنظيم المعرفة وتصنيفها ونشرها لتصبح في متناول الجميـع بحيـث تـرتبط بأهـداف     

ا تتضمنه من تكنولوجيا وأنشطة وعمليات من أفضل وسائل تحقيق وإدارة المعرفة وم.  المدرسة

   هذه الغاية، لذلك يتولد لديهم اتجاهات ايجابية نحو إدارة المعرفة، 

التي أكدت على أن مستوى ممارسة أنشطة إدارة ) 2006(وتتفق هذه النتائج مع دراسة الخليلي 

كما تتفق مـع دراسـة   كانت مرتفعة، ) ةرفتوليد المع ،ةتنظيم المعرف ،ةتصنيف المعرف(المعرفة 

  .ن مرتفعااوالتي توصلت إلى أن إدراك الموظفين لمصادر المعرفة ك) 2005(عبيسات

تخزين (درجة األنشطة والعمليات التالية  التي بينت أن )2006(الخليلي دراسة مع  كما تتعارض

فر المقومـات التكنولوجيـة   إلى عدم توا كانت متوسطة، وقد يعود السبب )ونشر وتبادل المعرفة

كافية في وزارة التربية والتعليم األردنية وعدم وجود ثقافـة تنظيميـة مناسـبة تشـجع      بدرجة

   .المشاركة المعرفية بين العاملين في الوزارة
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الثانيـة   وحصل هذا المجال علـى المرتبـة   :االتصاالت التنظيمية والتواصل: المجال الخامس

ة مرتفعة نحو تطبيق إدارة المعرفة إيجابيمثل اتجاهات ي ولتالي فهوبا) 3.92(وبمتوسط حسابي 

أهـم  ويدرك المـديرون أن   ،والتواصل بالغ األهمية للمديرين مجال االتصالأن وهذا يدل على 

قدرته على االتصال والتواصل مع الموظفين  ييمتلكها المدير الناجح ه ينبغي أن المهارات التي

فهو بحاجة ماسـة لالتصـال بمـديريات      .والتعليم وأولياء األمور التربيةوالطالب ومديريات 

، وهو بحاجة إلـى  والمشكالت وتلقي التعليمات التربية لمناقشة بعض الموضوعات والتطورات

ـ   ة وتحسـين  االتصال والتواصل مع المعلمين والطلبة على حد سواء لتفعيل العمليـات اإلداري

مس الحاجة للتواصل مع المجتمع المحلي ممثال بالمجـالس  ، كذلك فهو بأعمليات التعليم والتعلم

وتلقي الدعم المادي  والمساهمة في حل المشكالت،المحلية أو مجلس اآلباء لنشر رسالة المدرسة 

  . المشاريع التربوية بعضوالمعنوي لتنفيذ 

التي أكدت أن إدارة المعرفـة تسـهم فـي    ) 4200(وهذه النتائج تتفق مع دراسة أبو قبة

  .عيل االتصال والتنسيق بين األفراد العاملين والدوائر التنظيميةتف

التي توصلت إلى أن إدارة )  (Petrides & Zahra,2002وتتفق هذه النتائج أيضا مع دراسة

 ،من خالل التواصل مع اآلخرين المعرفة تسهم في حل المشكالت التي تواجهها اإلدارة المدرسية

التي أكدت أهمية ودور إدارة المعرفة في حل ) 2004(دوري كما تتفق مع دراسة ألشمري وال

التي أوضحت أن (Alavi & leidner,1999) وتتفق ودراسة  ،المشكالت وفي عملية التعلم

العوائد المتوقعة من نظم إدارة المعرفة هي تحسين االتصاالت وحل المشكالت وزيادة المشاركة 

  .بين األفراد

وهـي تمثـل    )3.86(وحصل على المرتبة السادسة بمتوسط  :تاتخاذ القرارا:المجال السادس

ويفسر الباحـث  .  ة مرتفعة نحو تطبيق إدارة المعرفة في مجال اتخاذ القراراتإيجابياتجاهات 

أن المديرين يحاولون اتخاذ القرارات بأنفسهم لكي ال يتهموا بالضعف،  ألنهم يعتقـدون أن  ب ذلك

تخاذ القرارات تعتمد بشكل كبير علـى كـم المعلومـات    عملية اف  . هذا ينتقص من شخصيتهم

فر حول قضية أو مشكلة معينة وال سيما المعرفة المنظمة المترابطة وتعتبـر  اوالمعرفة التي تتو
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 الوقوع في الخطأ قـدر اإلمكـان   ممما يجنبه ، إدارة المعرفة من أفضل وسائل الحصول عليها

وتتفق هذه النتائج مع دراسة زيديـة  . في هذا المجال  فيتولد لديهم شعورا بأهمية إدارة المعرفة 

التي بينت أن إدارة المعرفة ضرورية لألنشطة اإلداريـة كاتخـاذ القـرارات وحـل     ) 2009(

ة بين استخدام إيجابيالتي بينت أن هناك عالقة ) 2007(المشكالت، وتتفق أيضا مع دراسة بيدس

التي أوضحت ) 2005(ةا اتفقت مع دراسة أبو قببرامج إدارة المعرفة وبين اتخاذ القرارات، كم

اتخاذ القرارات، واتفقت مـع دراسـة الشـمري     ةأن إدارة المعرفة والمعلومات تحسن من عملي

التي أكدت على أن المدخل المعرفي له دور كبيـر فـي اتخـاذ القـرارات     ) 2004(والدوري

تي بينت أهميـة ودور إدارة  ال    Zahra,2002) &(petridesمع دراسة  وتتفق، االستراتيجية

أيضـا مـع    وتتفقالمعرفة في عملية اتخاذ القرارات من خالل المعلومات المنظمة التي تقدمها، 

لك بنية قوية من النظم واألجهزة تالتي أوضحت أن المؤسسات التي تم (Keeley,2004 ) دراسة

ـ   Alavi(ت مـع دراسـة  والوسائل المعرفية تؤدي إلى تطوير عملية اتخاذ القرارات، كما اتفق

&Leidner,1999 (  التي أكدت أن إدارة المعرفة تسهم في تقليل الوقت الالزم لحل المشـكالت

التي أكدت أنـه   )(Stevenson & Rita,2001مع دراسة  تتفقواتخاذ القرار المناسب فيها، و

قـع  منظمات معينة وتطبيق هذه الحلول الناجحـة فـي وا   لدىمن تجارب ناجحة  اإلفادةيمكن 

  .المدارس في تجارب مشابهة لها

وهـي  ) 3.90(وحصل على المرتبة الرابعة وبمتوسط حسابي :مجال التخطيط: المجال السابع 

 ويمكن تفسير ذلـك ، في مجال التخطيط نحو تطبيق إدارة المعرفة ة مرتفعةإيجابيتمثل اتجاهات 

 نفر قليل منتخطيط أو إشراك ما أمكن االعتماد على أنفسهم في عملية ال نأن المديرين يحاولوب

 يشـعر  إذ، ي أن هناك شبه مركزية فـي التخطـيط  ، أالذين يروقون لهم بهذه العمليةمعلمين ال

 ،ون أن استقاء بعض األفكار من المعلمين في مجال التخطيط هو انتقـاص مـن قيمـتهم   المدير

  علـى التخطـيط   ونقـادر  مبأنه وا أن يثبت ونويظهر مدى ضعفهم أمام العاملين فيحاول المدير

  .فيتولد لديهم اتجاهات ايجابية نحو إدارة المعرفة التي تدعم قدرتهم على التخطيط
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التي أوضحت أهميـة المـدخل   ) 2004(وهذه النتائج تتفق مع دراسة الشمري والدوري

التي بينت أن وجود بنية تحتيـة  ) Keeley,2004(المعرفي في التخطيط، كما اتفقت مع دراسة 

  .لنظم واألجهزة والوسائل التي تدعم المعرفة يؤدي إلى تطوير عملية التخطيطقوية من ا

وحصل على المرتبة األولى بالتساوي مع التوقيت المناسب  :أهداف إدارة المعرفة:المجال الثامن

إذ يـدرك  وهذا يعكس أهميـة هـذا المجـال،    ) 3.93(للمعرفة والمعامالت اإلدارية وبمتوسط 

ة المعرفة إذ أنها تهدف إلى تقديم الخدمات للمعلمين والطلبة وغيرهم خالل المديرون أهداف إدار

زمن قصير، كما تهدف إلى توليد وتقاسم المعرفة وتطوير العملية التعليمية وتحقيـق عمليـات   

  . فيتولد لديهم اتجاهات إيجابية نحو تطبيق إدارة المعرفة. التعلم في المدارس

والتي أوضـحت أهميـة ودور   ) 2004(شمري والدوريوهذه النتائج تتفق مع دراسة ال

التي ) Chen et al ,2007(المدخل المعرفي في تحقيق عمليات التعلم، واتفقت أيضا مع دراسة 

بينت دور إدارة المعرفة في زيادة فاعلية األداء والتعليم بطريقة األقران،  واتفقت مـع دراسـة   

)Keeley,2004 (ين التعليم التنظيمي ووجود بـرامج إلدارة  التي أوضحت وجود عالقة قوية ب

إدارة المعرفة  رالتي أكدت دو )Petrides & Zahra,2002(المعرفة، واتفقت أيضا مع دراسة 

 & Lavi(        فـي المدرسـة كمـا اتفقـت أيضـا مـع دراسـة        ةفي دعم العملية التعليمي

Leidner,1999 (للزبائن ن الخدمة المقدمةالتي أكدت أن من عوائد تطبيق إدارة المعرفة تحسي.  

ـ    ) 6(وقد أوضح الجدول   ةأن درجة االستجابة الكلية لجميـع المجـاالت كانـت مرتفع

ة مرتفعة نحو تطبيق إدارة المعرفة فـي المـدارس   إيجابيتجاهات اوهي تمثل ) 3.91(وبمتوسط

التـي   )2005(مع دراسة المومني يتعارضوهذا .  فلسطين المحافظات الشمالية في الثانوية في

 بينت أن اتجاه المديرين تحو تطبيق إدارة المعرفة في المؤسسات العامة األردنية كانت متوسطة

إلى اختالف مكان وزمان الدراسة واختالف مجتمع الدراسة التي شملها البحث،  السبب يعود قدو

مثل ( ريةها مؤسسات غير تربوية و غير متجانسة على األغلب في مستوياتها الثقافية والفكإذ إن

، وقد يعود السبب إلى ضـعف البنيـة   )مؤسسة التلفزيون، مؤسسة المتقاعدين، مؤسسة الموانئ

كما انـه ال توجـد   وعدم االهتمام الكافي في المعرفة،  التكنولوجية في هذه المؤسسات األردنية،

ـ ،  بينما تعكس النتائج االتجاهـات اإل ي هذه المؤسسات الختيار المديرينمعايير موحدة ف ة يجابي
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مديري المـدارس   إذ إنفي فلسطين  المحافظات الشماليةفي  المرتفعة نحو تطبيق إدارة المعرفة

العلمية والخبرة المهنية التي تمكنهم من التعامل مع المعرفة والمعلومات سواء الكفاءات يمتلكون 

ددة وأصبح الكثير كما أن اختيار المديرين يتم وفق معايير مح .تصنيفها وأتوليدها  وأفي نشرها 

تقدم لوظيفة اإلدارة المدرسية حاليا في فلسـطين  ممنهم يحملون شهادات عليا بل أن من شروط ال

  .أن يكون حاصال على شهادة الماجستير 

  :بالسؤال الثاني والذي نصهالنتائج المتعلقة مناقشة 

بيـق إدارة  هل توجد فروق في درجة اتجاهات مديري المدارس الحكومية الثانويـة نحـو تط  

  في فلسطين تعزى لمتغير الجنس؟ في المحافظات الشمالية المعرفة

 Independent(لمجموعتين مسـتقلتين ) ت(ام اختبارفقد تم استخد السؤال لإلجابة عنو

Test (  ظهر الجدول أوقد)فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهـات مـديري    أنه ال توجد)  8

في فلسطين، تعزى  المحافظات الشماليةفي  بيق إدارة المعرفةالمدارس الحكومية الثانوية نحو تط

  . لمتغير الجنس على جميع مجاالت الدراسة

إلى أن المديرين والمديرات يواجهون نفس الواقع التربوي، كمـا أنهـم    وقد يعزى ذلك

نفس طرق اإلعداد المهني من خالل الدورات وورش العمل ويتم اختيارهم ضمن نفـس   ونيتلق

نه ال يتم التفريق بين مدارس الذكور ومدارس اإلناث من حيث القرارات اإلدارية أير، كما المعاي

 .ويقومون بنفس المهام والمسؤوليات، فاألنظمة والقوانين موحدة في مدارس الـذكور واإلنـاث   

عند الجنسين ال سيما انـه أسـلوب    امستوى إدراك إدارة المعرفة وأنشطتها متقاربوبالتالي فإن 

  .ري يتصف بالحداثةإدا

جد فروق في اتجـاه تطبيـق   تونه ال أالتي بينت ) 2005(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة المومني

التـي  ) 2007(كما اتفقت مع دراسة بيـدس  . إدارة المعرفة بين المديرين تعزى لمتغير الجنس

لمتغير ة تعزى أوضحت أنه ال توجد فروق في استخدام البرامج واألساليب العلمية إلدارة المعرف

فروق في ممارسة أنشـطة   أنه ال توجدالتي بينت  )2006(كما تتفق مع دراسة الخليلي.  الجنس
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أنـه ال  التي بينت ) 2004(، وتتفق مع دراسة الساعد وحريم لمتغير الجنسإدارة المعرفة تعزى 

ـ   ،فروق بين إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات توجد زى لمتغيـر  وبين الميزة التنافسـية تع

  .الجنس

  :بالسؤال الثالث والذي نصهالنتائج المتعلقة مناقشة 

هل توجد فروق في درجة اتجاهات مديري المدارس الحكومية الثانوية نحو تطبيـق  

  ؟سنوات الخبرة اإلداريةفي فلسطين تعزى لمتغير  في المحافظات الشمالية إدارة المعرفة

النحرافات المعيارية كما في طات الحسابية وافقد تم حساب المتوسالسؤال  لإلجابة عنو

والذي يبين أن الدرجة الكلية التجاهات مديري المدارس الحكومية الثانويـة نحـو   )  9( جدول 

-5( ، ولذوي الخبرة مـن )3.91(سنوات بلغت  10تطبيق إدارة المعرفة لذوي الخبرة أكثر من 

  ). 3.90(سنوات  5ة أقل من أيضا، بينما كانت لذوي الخبر) 3.91(سنوات بلغت ) 10

إليجـاد  ) One Way ANOVA(وقد استخدم الباحث نتائج تحليل التبـاين األحـادي   

انـه ال  ) 10(، حيث اتضح من الجـدول ةالخبرة اإلداري تسنوا الفروق بين المتوسطات لمتغير

توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة اتجاهات مديري المدارس الحكومية الثانويـة نحـو   

تطبيق إدارة المعرفة في فلسطين تعزى لمتغير سنوات الخبرة فـي جميـع مجـاالت الدراسـة     

  .الثمانية

ويرى الباحث أن السبب قد يعود إلى أن المديرين وبغض النظر عن سـنوات خبـرتهم   

والتي   .العمل التي تهدف إلعدادهم مهنيا وورشاإلدارية يتلقون نفس محتوى الدورات اإلدارية 

وهم يملكـون  .  وظائف المديرين اإلدارية والمعامالت اإلدارية وال سيما المالية منهاتركز على 

تعد وال ننسى أن إدارة المعرفة اإلطار المعرفي الكافي  إلدراك مفهوم إدارة المعرفة وأنشطتها، 

لمفهـوم إدارة   متقاربـة دراك إوبالتالي فان المديرين يمتلكون درجـة    المفاهيم اإلدارية، أحدث

عملهم اإلداري بغـض   زوهم يدركون أهمية إدارة المعرفة لتعزي.   المعرفة وأنشطتها وعملياتها

  .النظر عن خبرتهم
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فروق في درجة  أنه ال توجدالتي بينت ) 2007(وتتفق هذه النتائج مع دراسة عبد الغفور

وتتفـق    .ةسنوات الخبر متغير مراعاة متطلبات إدارة المعرفة في التدريس الجامعي تعزى إلى

فروق في استخدام األساليب والبرامج العلمية إلدارة  أنه ال توجدالتي ) 2007( مع دراسة بيدس

 أنه ال توجدالتي بينت ) 2006(وتتفق مع دراسة الخليلي.  المعرفة تعزى لمتغير سنوات الخبرة

ة تعزى لمتغير فروق في درجة ممارسة أنشطة إدارة المعرفة في وزارة التربية والتعليم األردني

لكـون   خبرات المديرين في مجال إدارة المعرفـة،  وقد يعود ذلك إلى تقارب   .سنوات الخبرة

، وان تطبيق إدارة المعرفة في المؤسسات غير الصناعية في اإلدارةتجاها حديثا اإدارة المعرفة 

  .جاء متأخراأو التربوية 

  :بالسؤال الرابع والذي نصهالنتائج المتعلقة مناقشة 

هل توجد فروق في درجة اتجاهات مديري المدارس الحكومية الثانوية نحو تطبيـق  

  ؟التخصصفي فلسطين تعزى لمتغير  في المحافظات الشمالية إدارة المعرفة

          لمجمـوعتين مسـتقلتين  ) ت(فقـد اسـتخدم الباحـث اختبـار     السـؤال  ولإلجابة عن

(Independent t-Test) ،فروق ذات داللة إحصـائية فـي    نه ال توجدأ) 11( الجدول  ويبين

 المحافظات الشـمالية  في اتجاهات مديري المدارس الحكومية الثانوية نحو تطبيق إدارة المعرفة

  .في فلسطين، تعزى لمتغير التخصص في جميع مجاالت الدراسة الثمانية

نت هم سواء كااتتخصص نويرى الباحث أن ذلك يعود إلى أن المديرين وبغض النظر ع

تخصصات علمية أم إنسانية فإنهم يواجهون نفس الواقع التربوي اإلداري، وهم يطبقـون نفـس   

األنظمة والقوانين واللوائح التي تسير المدرسة بموجبها، وهم يتلقون نفس الدورات اإلدارية التي 

نفـس   أنهم يتلقون تعقدها وزارة التربية عبر مديرياتها والتي تتضمن نفس المحتوى العلمي، أي

ولديهم الحماس الكافي  لهذا االتجاه الحديث في اإلدارة  ولديهم اإلطار المعرفي  . اإلعداد المهني

وهذه النتائج تتعارض مـع دراسـة     الكافي لفهم هذا  االتجاه الحديث بغض النظر عن خبرتهم،

إدارة فروق في درجة اتجاهات المديرين نحو تطبيق  أنه توجدالتي أوضحت ) 2005(المومني 

ذوي  أنإلـى   وقـد يعـزى السـبب    ،المعرفة تعزى للتخصص ولصالح التخصصات األدبيـة 
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التخصصات األدبية يتناولون في دراستهم مساقات تربوية أكثر من ذوي التخصصـات العلميـة   

التخصصات مثل االقتصاد يمكـن   أصحاب بعضوال سيما الذي يحملون دراسات عليا، كما أن 

تبني إدارة المعرفة ال سيما أن إدارة المعرفة مفهـوم   إيجابية أكثر نحو أن يكون لديهم اتجاهات

، والمديرون في المؤسسات العامة األردنية يحملون تخصصـات  مجال االقتصادوجد أصال في 

المديرون  أمامتنوعة سواء اقتصاد ومحاسبة وإدارة أعمال أو تخصصات أدبية وعلمية أخرى ، 

.  طينية يحملون تخصصات تربوية سواء كانـت أدبيـة أم علميـة   والمديرات في المدارس الفلس

درجة مراعاة في  فروق أنه التوجدالتي بينت ) 2007(وتتفق هذه النتائج مع دراسة عبد الغفور

  . متطلبات تطبيق إدارة المعرفة في التدريس الجامعي يعزى إلى التخصص

  :بالسؤال الخامس والذي نصهالنتائج المتعلقة مناقشة 

توجد فروق في درجة اتجاهات مديري المدارس الحكومية الثانوية نحـو تطبيـق    هل

  ؟لمتغير المؤهل العلميفي فلسطين تعزى  في المحافظات الشمالية إدارة المعرفة

والـذي   )12(فقد تم حساب المتوسطات الحسابية كما في الجـدول  السؤال لإلجابة عنو

دارس الحكومية نحو تطبيق إدارة المعرفـة بلغـت   يبين أن الدرجة الكلية التجاهات مديري الم

ولحملـة شـهادة الدراسـات العليـا     ) 3.91(ولحملة البكالوريوس بلغت ) 3.94( لحملة الدبلوم

إليجـاد  ) One Way ANOVA(، واستخدم الباحث نتائج تحليل التباين األحادي )3.87(بلغت

 أنه ال توجد) 13( نتائج الجدولالفروق بين المتوسطات لمتغير المؤهل العلمي حيث اتضح من 

فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات مديري المدارس الحكومية الثانوية نحـو تطبيـق إدارة   

  .في فلسطين، تعزى لمتغير المؤهل العلمي المحافظات الشماليةفي  المعرفة

وهـم  متحمسون إلدارة المعرفة باعتبارها تتسم بالحداثة إلى أن المديرين  يعزى ذلكوقد 

يدركون أن ادارة المعرفة وما يرتبط بها من مهارات وال سيما مهارات استخدام الحاسوب تعتبر 

وربما يعتقد المديرون بغض النظر عن مؤهالتهم العلمية أهمية ادارة   أساسيات ال بد من إتقانها،

   .مالمعرفة وما تتضمنه من تكنولوجيا في إنجاح  إدارة  المديرين لمدارسه
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فـروق بـين    أنه ال توجدالتي أوضحت ) 2005(نتائج تتفق مع دراسة المومنيوهذه ال

) 2007(وتتفق مع دراسـة بيـدس  .  اتجاهات أفراد عينة الدراسة  تعزى لمتغير المؤهل العلمي

فروق في استخدام البرامج واألساليب العلميـة إلدارة المعرفـة تعـزى     أنه ال توجدالتي بينت 

 أنـه ال توجـد  التي بينت ) 2004(ا تتفق مع دراسة الساعد والحريم لمتغير المؤهل العلمي، كم

فروق بين إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات وبين الميزة التنافسية تعـزى لمتغيـر المؤهـل    

فروق فـي درجـة ممارسـة     أنه ال توجدالتي بينت ) 2006(وتتفق مع دراسة الخليلي.  العلمي

. تربية والتعليم األردنيـة تعـزى لمتغيـر المؤهـل العلمـي     أنشطة إدارة المعرفة في وزارة ال

في إدراك مفهـوم   أنه توجد فروقالتي بينت )2005(وتتعارض هذه النتائج مع دراسة عبيسات

يعـود ذلـك إلـى     وقد.  إدارة المعرفة وإدراك المصادر المعرفية تعزى لمتغير المؤهل العلمي

تمع الدراسة الذي تناول العاملين في مؤسسـة  اختالف مكان وزمان إجراء الدراسة واختالف مج

  .وهي مؤسسة غير تربوية المناطق الحرة 

  :بالسؤال السادس والذي نصهالنتائج المتعلقة مناقشة 

هل توجد فروق في درجة اتجاهات مديري المدارس الحكومية الثانويـة نحـو تطبيـق إدارة    

  ؟موقع المدرسة في فلسطين تعزى لمتغير في المحافظات الشمالية المعرفة

 لمجمـوعتين مسـتقلتين  ) ت(، فقـد اسـتخدم الباحـث اختبـار     السؤال ولإلجابة عن

)(Independent Test  حيث يبين الجدول)فروق ذات داللة إحصـائية فـي    أنه ال توجد) 14

 المحافظات الشـمالية في  اتجاهات مديري المدارس الحكومية الثانوية نحو تطبيق إدارة المعرفة

وهذه النتيجة ربما تكون بعكس ما هو متوقع من أن   .، تعزى لمتغير موقع المدرسةفي فلسطين

  .الفرق سيكون لصالح المدينة

ويعتقد الباحث أن السبب ربما يعود إلى أن المدارس في المدن والقرى وال سيما القريبة 

 الحواسـيب، علـى   تقـوم تمتلك إمكانات مادية وتكنولوجية متقاربة ترتكز على بنية تكنولوجية 

ويدرك المديرون في المدن والقرى على حد سواء أهمية أنشطة ادارة المعرفة في تنظيم المعرفة 

ويتم إعداد المديرين في المدن والقـرى مـن    .  المختلفة وال سيما الحاسوب لونشرها بالوسائ
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ومسـؤوليات   داريةخالل نفس البرامج التي تعدها الوزارة والتي غالبا ما تركز على األنشطة اإل

نفـس الواقـع المـادي     تعيشوالمدارس في المدن والقرى على حد سواء  . ووظائف المديرين

بدت اهتماما واضحا بتزويد مـدارس القـرى   أالفلسطينية  الوطنية والتربوي، ال سيما أن السلطة

  . ببنية تكنولوجية مناسبة أسوة بالمدن

  :نصهبالسؤال السابع والذي النتائج المتعلقة مناقشة 

هل توجد فروق في درجة اتجاهات مديري المدارس الحكومية الثانوية نحـو تطبيـق   

  ؟موقع المحافظةفي فلسطين تعزى لمتغير  في المحافظات الشمالية إدارة المعرفة

الذي بـين أن  ) 15(تم حساب المتوسطات الحسابية كما في الجدول هذا السؤالوالختبار 

ن في المدارس الحكومية نحو تطبيق إدارة المعرفة لمحافظـات  الدرجة الكلية التجاهات المديري

   ).3.78(ولمحافظات وسط الضفة بلغت) 3.94(ولجنوب الضفة بلغت ) 3.95(شمال الضفة

إليجـاد  ) One Way ANOVA(وقد استخدم الباحث نتائج تحليل التبـاين األحـادي  

أنه ) 16(ح من نتائج الجدولالفروق بين المتوسطات الحسابية لمتغير موقع المحافظة حيث اتض

فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات مديري المدارس الحكومية الثانوية نحو تطبيـق   ال توجد

في فلسطين، تعزى لمتغير موقع المحافظة فـي مجـاالت   المحافظات الشمالية  فيإدارة المعرفة 

الت التنظيمية والتواصل، التوقيت المناسب للمعرفة، وتنظيم المعرفة وتحديد مصادرها، واالتصا

فروق ذات  أنه توجد)  16(بينما أظهرت نتائج الجدول .واتخاذ القرارات، وأهداف إدارة المعرفة

فـي   داللة إحصائية في اتجاهات مديري المدارس الحكومية الثانوية نحو تطبيق إدارة المعرفـة 

االت إدراك مفهـوم إدارة  في فلسطين، تعزى لمتغير موقع المحافظة في مج المحافظات الشمالية

وقد استخدم اختبار شـيفيه للمقارنـة   .  المعرفة والمعامالت اإلدارية والتخطيط، والدرجة الكلية

للكشف عن مصدر الفروق في درجة اتجاهـات مـديري   ) Scheffe Post-hoc Test(البعدية 

  .  في فلسطينة المحافظات الشمالي فيالمدارس الحكومية الثانوية نحو تطبيق إدارة المعرفة 

فروق ذات داللة إحصائية فـي اتجاهـات مـديري     أنه توجد) 17(وقد اظهر الجدول 

في فلسطين، وفـق   المحافظات الشماليةفي  المدارس الحكومية الثانوية نحو تطبيق إدارة المعرفة

 الغربيةمتغير موقع المحافظة في مجال إدراك مفهوم إدارة المعرفة بين محافظات وسط الضفة 
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ويعزو الباحث السبب إلـى أن    .الغربية ولصالح شمال الضفة الغربية شمال الضفة تومحافظا

قريبة من وزارة التربية والتعليم وبالتالي فإن المديرون يحصلون  محافظات الوسط مثل رام اهللا 

 أوغير مباشر فـال  رعلى المعلومات الالزمة للقيام  باألنشطة اإلدارية  من الوزارة بشكل مباش

يبذل المديرون جهدا كبيرا، ويمكن أن يتلقوا المساعدة المباشرة ، كما انه من السـهولة علـيهم   

.   تصحيح األخطاء إن وردت في المعامالت اإلدارية بحكم قربهم وعالقاتهم بمـوظفي الـوزارة  

ـ   ة وبالتالي يكونون أقل اهتماما بإدارة المعرفة،بينما المديرون في شمال وجنوب الضـفة الغربي

يعتمدون على ذاتهم في التخطـيط السـليم ، فهـم يملكـون كـوادر مؤهلـة فـي التخطـيط         

التربوي،ويهتمون في ترتيب وتنظيم المعارف والمعلومات الالزمـة، وهـم يـدركون أهميـة     

الحاسوب وأنشطة إدارة المعرفة في األنشطة اإلدارية ، فيتولد لديهم اهتمـام أكبـر فـي إدارة    

  .يدعم القدرة على القيام باألنشطة اإلدارية  المعرفة كأسلوب إداري

وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات مديري المدارس ) 18(ظهر الجدولأكما  

الحكومية الثانوية نحو تطبيق إدارة المعرفة في فلسطين، وفق متغير موقع المحافظة في مجـال  

 الغربيـة  افظـات شـمال الضـفة   ومح الغربية المعامالت اإلدارية  بين محافظات وسط الضفة

فروق ذات داللة إحصائية فـي  أنه توجد ) 18(ظهر الجدولأكما  .الغربية ولصالح شمال الضفة

المحافظات الشـمالية   فياتجاهات مديري المدارس الحكومية الثانوية نحو تطبيق إدارة المعرفة 

ـ  ين محافظـات وسـط   في فلسطين، وفق متغير موقع المحافظة في مجال المعامالت اإلدارية ب

  .الغربية الضفة بجنو حولصال الغربية ومحافظات جنوب الضفة ةالغربي الضفة

وقد يعود السبب إلى أن محافظات الوسط قريبة من وزارة التربية وبالتالي يسهل عليهم 

التواصل مع وزارة التربية والتعليم ويسهل عليهم تعديل أو تبديل أي معلومة وتصحيح أي خطأ 

يولد عالقـات شخصـية مـع     قد لمعامالت اإلدارية ، كما أن قربهم من وزارة التربيةيرد في ا

عرضـة  قـل  أوالمتابعة وهـذا يجعلهـم    الرقابةوالعاملين في الوزارة ال سيما قسم  ؤولينالمس

المديرون في شمال وجنوب الضـفة   يرتكز بينما  . للمساءلة وأقل اهتماما بالمعامالت اإلدارية

بعدهم عن وزارة التربية والتعليم على كوادر مؤهلة قادرة على االعتمـاد علـى   بحكم  الغربية 

في انجاز المعامالت اإلدارية باتثقان واقل وقت، وهم يدركون أهمية إدارة المعرفة ومـا   الذات

شـمال الضـفة   كما أن تقسيم الوزارة لمحافظـات  . تتضمنه من استخدام للحاسوب لتحقيق ذلك
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ومحافظة الخليل قسـمت   ،مديريتينى محافظة نابلس قسمت إل: ريات مثلإلى عدة مدي وجنوبها

إلى ثالثة مديريات للتربية ، مما يسهم في زيادة فعالية األداء اإلداري حيـث يتـوزع العـبء    

والجهد على عدة مديريات بدل من مديرية واحدة ما يسمح للمديرية بمتابعـة مدارسـها بشـكل    

  .ين دائما تجنبا للمساءلةمستمر مما يجعل المديرين متحفز

وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات مديري المدارس ) 19(بينما يظهر الجدول

في فلسطين، وفـق متغيـر    المحافظات الشمالية في الحكومية الثانوية نحو تطبيق إدارة المعرفة

ة موقع المحافظة في مجال التخطيط  بين محافظات وسط الضـفة ومحافظـات جنـوب الضـف    

فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي      أنه توجد) 19(ظهر الجدولأكذلك  .الضفة بولصالح جنو

 المحافظات الشـمالية  في اتجاهات مديري المدارس الحكومية الثانوية نحو تطبيق إدارة المعرفة

 الغربية التخطيط  بين محافظات وسط الضفة مجال في فلسطين، وفق متغير موقع المحافظة في

   .الغربية شمال الضفة حولصال الغربيةال الضفة ومحافظات شم

سبب إلى أن محافظات الوسط وبحكم قربها من وزارة التربية والتعليم، فإنها الوقد يعود 

ها بالبيانات والمعلومات الجـاهزة دون أن  ادمدإتعتمد في عملية التخطيط على الوزارة من حيث 

الل أقسامها وبجهود كوادرها، بينما المحافظات تبذل الكثير من الجهد للحصول عليها ذاتيا من خ

على بنـاء بنيـة    صالشمالية والجنوبية تعتمد كليا على جهودها الذاتية في التخطيط، لذلك تحر

 ،وسـعة أفـق   ،تكنولوجية مدعمة بأصحاب الكفاءات من الموظفين الذين يتميزون بعقلية مبدعة

ى وجود قاعدة بيانات دقيقة عـن كـل مـا    عل صورؤية ثاقبة للمشاركة بعملية التخطيط، وتحر

حتى تقوم بعملية ......) الحاجة إلى المرافق العامة الحاجة لألبنية، عدد الطلبة،(يتعلق بالمدرسة 

  . التخطيط

وجود فروق ذات داللة إحصـائية فـي اتجاهـات مـديري     ) 20 (ظهر الجدول أوقد  

في فلسطين، وفـق  المحافظات الشمالية  فيالمدارس الحكومية الثانوية نحو تطبيق إدارة المعرفة 

ومحافظـات شـمال    الغربية متغير موقع المحافظة في الدرجة الكلية بين محافظات وسط الضفة

  .الغربية ولصالح شمال الضفة الغربية الضفة

وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات مديري المدارس )  20(ظهر الجدولأكما 

طبيق إدارة المعرفة في فلسطين، وفق متغير موقع المحافظة في الدرجة الحكومية الثانوية نحو ت

جنـوب   حولصـال  الغربيـة جنوب الضفة  تومحافظا الغربيةالكلية بين محافظات وسط الضفة 

  .الغربية الضفة
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قرب إلى مركز اتخـاذ القـرار ويمكـن أن    أوقد يعود ذلك إلى أن المحافظات الوسطى 

سهالً االتصال والتواصل يكون  إذ إن ،أي معلومة مباشرة بسرعة ن أي مساعدة أوويتلقى المدير

ن اتكاليين ال يعتمدون على أنفسهم وموظفيهم في بعض األنشـطة اإلداريـة   رومما يجعل المدي

خطـر   واجنبتوربما يعتقدون انه وبحكم العالقات الشخصية المباشرة وغير المباشرة يمكن أن ي

ا المحافظات الشمالية والجنوبية بحكم بعدها النسـبي فإنهـا   المساءلة من جانب مرؤوسيهم، بينم

ترتكز على كوادرها في كافة األنشطة اإلدارية فالمديرون والمديرات حريصون على الحصـول  

عمليـات  في على قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة وبناء بنية تكنولوجية مناسبة، وإشراك المعلمين 

لذلك يكـون لـديهم   . مالت اإلداريةالقرار واالهتمام بالمعا المشاركة المعرفية والتخطيط واتخاذ

    .لتحقيق هذه الغاية توجهات ايجابية أكثر نحو إدارة المعرفة وإتقان مهارات الحاسوب

، لمنطقة الوسط بين الشمال والجنوب أكثر منه الحكومية كما أن المنافسة على الوظائف 

ك بحيث يسعى المديرون والمديرات في الشمال حيث تلعب الظروف المعيشية دورا مهما في ذل

الكفاءة وخلو ملفاتهم   مرتكزين علىفي مجال التربية والجنوب إلى التنافس على وظائف أفضل 

وااللتزام باألنظمة والقـوانين واالعتمـاد   وارتفاع درجة تقاريرهم عند مرؤوسيهم  من العقوبات

  . مما يسهل عليهم عملية المنافسةعلى الذات 
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  :لتوصياتا

المحافظـات  فـي   وجود اتجاهات ايجابية نحو تطبيق إدارة المعرفة تبين بما أن نتائج الدراسة

  .الشمالية في المدارس الحكومية الثانوية

  :قد أوصى الباحث في ضوء نتائج الدراسة بما يليف

  .لسطينيةأن تبدأ  وزارة التربية والتعليم في تطبيق إدارة المعرفة في المدارس الحكومية الف - 

العمل على تعزيز االتجاهات االيجابية نحو تطبيق إدارة المعرفة في المـدارس الحكوميـة    - 

  .الفلسطينية

مناسبة لتطبيق إدارة المعرفة في      استراتيجيةأن تبادر وزارة التربية والتعليم العالي بوضع  - 

  .المؤسسات التربوية بما يتفق مع إمكاناتها

رية التقليدية القائمة على مركزية القرار واحتكار السـلطة إلـى   التحول من األساليب اإلدا - 

األساليب اإلدارية المعاصرة وعلى رأسها إدارة المعرفة والتي تقوم على التعـاون وبنـاء   

  .المعرفة والخبرات والمشاركة في اتخاذ القرارات والتخطيط ووضع األهداف

 :بدراسات حوليوصي الباحث القيام كما           

  .معوقات تطبيق إدارة المعرفة في المؤسسات التربوية الفلسطينية* 

  .عالقة إدارة المعرفة بإدارة الجودة الشاملة*  
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إدارة المعرفة في صناعة الضـيافة  ). 2004. (الطائي،حميد عبد النبي و أبوعياش، عبد اإلله •

، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمـي  "حالة عمان/دراسة ميدانية لفنادق الدرجة األولى"األردنية 

،المنعقد في جامعة الزيتونة الخاصة، "إدارة المعرفة في العالم العربي"الدولي السنوي الرابع 

 .2004نيسان ) 28-26(عمان، 

تها ومدى تطبيق عملياتها أهمي:إدارة المعرفة). 2007. (طاشكندي،زكية بنت ممدوح قاري* 

بمدينـة مكـة    التعليم و التربية بإدارة اإلداريات المشرفات و اإلدارات مديراتمن وجهة نظر 

  .رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية ،جامعة أم القرى.المكرمة ومحافظة جدة

 . عالم الكتب الحديث:عمان.إدارة المعرفة ).2009 . (الظاهر، نعيم إبراهيم •

القوة التنظيمية وإدارة المعرفة وتأثيرهمـا فـي   ). 2006. (لعامري ،فاضل و الياسري،أكرما •

دراسة ميدانية فـي عينـة مـن شـركات القطـاع الصـناعي العراقـي        "فاعلية المنظمة 

 .140-111،)1(27، المجلة العربية لإلدارة."المختلط

الثانويات وبعض الكليـات   قياس االتجاه العلمي عند طلبة وطالبات). 1970. (العاني،نزار •

 .كلية التربية ،جامعة بغداد.رسالة ماجستير غير منشورة.في العراق

مدى مراعاة متطلبات تطبيق إدارة المعرفـة فـي التـدريس     ).2007( .عبد الغفور،نضال. •

جامعـة القـدس   . الجامعي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسـطينية 

 .119-73،)51(،العدد الجامعات العربية مجلة اتحادالمفتوحة،

دور القيادة المحلية في إدارة المعرفة مع اإلشارة إلى  ).2007( .عبد الوهاب، سمير محمد •

،جامعـة    "PARC"،مركز دراسات واستشارات اإلدارة العامـة  رؤساء المدن المصرية 

 .مصر ،القاهرة
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دراسة :المعرفة في المدن العربية  متطلبات تطبيق إدارة). 5200. (عبد الوهاب،سمير محمد •

المدينة –بحث مقدم إلى ندوة مدن المعرفة،المنعقد في المدينة السعودية . حالة مدينة القاهرة

 .2005نوفمبر  30 -28المنورة،

دراسة ميدانية (قياس مستوى إدراك مفاهيم وأهمية إدارة المعرفة). 2005. (عبيسات، حيدر •

 .ة الدراسات والمعرفة،الزرقاء، األردنمديري).لمؤسسة المناطق الحرة

  .عالم الكتب: القاهرة.3ط.علم النفس االجتماعي). 1991. (عطوة،أحمد •

. المدخل إلـى إدارة المعرفـة  ). 2006.(العلي،عبد الستار و عامر قنديلجي و غسان العمري •

  .دار المسيرة،:عمان

 .شر والتوزيعدار صفاء للن: عمان.دارة المعرفة ).2008. (عليان،ربحي مصطفى •

 .منشأة المعارف: االسكندرية. دراسات سيكولوجية).  1970. (عيسوي،عبد الرحمن •

إدارة المعرفة التنظيمية في الهيئات العامة ذات المهـام  ). 2005. (القريوتي،محمد قاسم احمد •

مجلة دراسات الخليج والجزيـرة  .العلمية والبحثية في دولة الكويت من منظور العاملين فيها

  .  87-37،)126(،العددعربيةال

مدى توافر وظائف إدارة المعرفـة وأثرهـا فـي فاعليـة     ). 2006. (زياد محمد.القطارنة •

  .جامعة مؤتة،األردن.رسالة ماجستير غير منشور.المديرين في الوزارات األردنية 

اسة در" :إدارة المعرفة وأثرها في اإلبداع التنظيمي" ).2002( .عواد الدين صالح ، الكبيسي •

 غيـر  تـوراه كد رسـالة . "استطالعية مقارنة لعينة من شركات القطاع الصناعي المختلط

  .الجامعة المستنصرية،كلية اإلدارة واالقتصاد، بغداد .منشورة

منشورات المنظمة العربية للتنميـة  : القاهرة.إدارة المعرفة).  2005. (الكبيسي،صالح الدين •

  . اإلدارية

 .الدار الجامعية، مصر: اإلسكندرية. الموارد البشرية إدارة). 1999. (ماهر،أحمد •
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بحث . مدخل للتحول إلى جامعة رقمية –عمليات إدارة المعرفة ). 2004. (محجوب، بسمان •

، المنعقد في "إدارة المعرفة في العالم العربي"مقدم إلى المؤتمر العلمي الدولي السنوي الرابع

 .2004 نيسان 28-26جامعة الزيتونة الخاصة،عمان 

بناء أنموذج إلدارة المعرفة بمؤسسات التعليم العـالي    ).2008. (المطاعني،علي بن محمد •

 .الجامعة األردنية،عمان .أطروحة دكتوراة غير منشورة.في سلطنة عمان

. إدارة المعرفة). 2006( .المطيران، مطيران* 

www.arabhrm.com/modules/news/ar   20/7/2009:المشاهدة بتاريختمت  

مؤسسة : عمان ".والمفاهيم تالممارسا" إدارة المعرفة).  2007. (الملكاوي،إبراهيم الخلوف •

  .الوراق للنشر والتوزيع

اتجاهات المديرين نحو تطبيـق إدارة المعرفـة فـي      ).2005. (المومني، حسان عبد مفلح •

 .نجامعة آل البيت،األرد.رسالة ماجستير غير منشورة.المؤسسات العامة في األردن

تقييم وقياس إنتاجية العمل المعرفي في الشـركات المتخصصـة   ). 2004. (نجم، عبود نجم •

، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الدولي السنوي والقائمة على المعرفة ،التطور الكمي للتعليم

، المنعقد في جامعـة الزيتونـة الخاصـة، عمـان،       "إدارة المعرفة في العالم العربي"الرابع

 .2004نيسان) 26-28(

 .دار الفرقان: عمان. 2ط. علم النفس التربوي). 1985. (نشواني، عبد المجيد •

عثمـان شـمس الـدين والقحطـاني      . (نتـائج إعـادة هندسـة   ).  1999. (هامر، مايكل •

 .مؤسسة اإلبداع). بندر،مترجم

مهـارات التطـوير   :مهارات إدارة السـلوك اإلنسـاني  ).  2001. (هالل، محمد عبد الغني •

  .مركز تطوير األداء والتنمية،القاهرة.دارياإل

المناهج للنشر والتوزيـع،  : عمان. 2ط. نظم مساندة القرارات ).2000. (ياسين، سعد غالب •

  .األردن

دار المناهج : عمان .التقنيات النظم، المفاهيم،:إدارة المعرفة ). 2007.  (ياسين، سعد غالب •

 .للنشر والتوزيع
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  )1(الملحق رقم                                              

  أسماء أعضاء لجنة التحكيم
  

  

  

  

  

  

  

  

  الجامعة االسم

  جامعة النجاح الوطنية  د عبد الناصر ألقدومي.أ

  جامعة النجاح الوطنية  د أفنان دروزة.أ

  جامعة النجاح الوطنية عبد عساف.د

  النجاح الوطنية جامعة  حسني المصري.د

  جامعة النجاح الوطنية  علي الشكعة.د

  جامعة النجاح الوطنية  غسان الحلو. د

  جامعة النجاح الوطنية  صالح ياسين. د

  جامعة النجاح الوطنية  احمد عوض. د

  جامعة النجاح الوطنية  فوزي المساعيد. د

  جامعة النجاح الوطنية  محمود الشخشير.د

  النجاح الوطنية جامعة  معروف الشايب. د

  جامعة النجاح الوطنية  لفايز عق .د

  جامعة النجاح الوطنية  علي حبايب. د

  جامعة القدس المفتوحة  معزوز عالونة. د

  جامعة القدس المفتوحة            يوسف ذياب. د
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  )2(الملحق رقم

  االستبانة قبل التحكيم

  جامعة النجاح الوطنية

  كلية الدراسات العليا

  إلدارة التربويةا

  المديرة الفاضلة/   لالمدير الفاضحضرة 

  تحية طيبة وبعد ، 

نحو تطبيق إدارة المعرفـة   مديري المدارس الحكومية الثانوي اتجاهات"  اميدانية عنوانهفيقوم الباحث بدراسة 

  .وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في اإلدارة التربوية" في فلسطين 

ذا يرجو منكم الباحث التكرم بتعبئة هذه االستبانة بأمانة ودقة وموضوعية ، مع العلم بـأن اسـتجابتكم سـوف    ل

  .     تستخدم  ألغراض البحث العلمي فقط

 :الباحث                                         شاكراً لكم حسن التعاون                            

عالن محمد خليل عثمان                                                                                                   

  : البيانات الشخصية " : أوال

  يرجى تعبئة البيانات اآلتية

             أنثىذكر                          :     الجنس   -1

  

           سنوات 10-6                     سنوات فما دون  5:   سنوات الخبرة  -2

  

  سنة  فأكثر       11                          

  

  علوم طبيعية            علوم إنسانية                   :        التخصص  _  3

   

  دراسات عليا     بكالوريوس                                   دبلوم :   المؤهل العلمي  -4

  

                    قرية     مدينة                    :   موقع المدرسة -5

   

   جنوب                      وسط                  شمال  : موقع المحافظة -6

  

العمليات التي تساعد المنظمـات علـى توليـد     و األنشطةهي مجموعة من : لمعرفةتعريف إدارة ا

التي  تالمهمة والخبراالمعرفة ،واختيارها ،وتنظيمها، واستخدامها، ونشرها، وتحويل المعلومات 
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اإلدارية المختلفة كاتخـاذ القرارات،وحـل المشـكالت،     أنشطتهاتمتلكها المنظمة، وتوظيفها في 

          . )2003الزامل،(تخطيط والتعليم، وال

  : في المكان الذي تراه مناسباً )  √( يرجى وضع إشارة  ثانياً
  

  درجة الموافقة                      الفقرات الرقم 

كبيرة إدراك مفهوم إدارة المعرفة:المجال األول  

  جداً 

ــة   قليلة  متوسطة   كبيرة  قليل

  جداً
           خبرة ومعلومات  جنتاأرى أن إدارة المعرفة   1
أشعر أن الوقت كاف لتبـادل المعلومـات فـي      2

  المدرسة 

         

أشعر أن هناك سـهولة فـي الحصـول علـى       3

  المعلومات المطلوبة بسرعة وجهد قليل

         

أرى أن ثقافة التعاون تؤثر إيجابـا فـي خلـق      4

  المعرفة في المدرسة

         

معلمـين علـى   أشعر أن إدارة المعرفة تساعد ال  5

  القيام بإعمالهم من خالل ما توفره من المعلومات 

         

أرى أن إدارة المعرفــة تمكننــي مــن تخــزين   6

  المعلومات  واسترجاعها في الوقت المناسب

         

تكنولوجيا المعلومات تسهم في تطـوير   نأشعر أ  7

  إدارة المعرفة وتطبيقها في المدارس

         

مفهـوم مـرادف إلدارة    اعتقد أن إدارة المعرفة  8

  المعلومات

         

أرى أن إدارة المعرفة تساهم فـي فهـم كيفيـة      9

  استثمار المعرفة التنظيمية المتاحة للمدرسة

         

            التوقيت المناسب للمعرفة : المجال الثاني   
أرى أن إدارة المعرفة توفر السرعة الكافية فـي    10

وقـت  الحصول على المعلومات المطلوبة فـي ال 

  المناسب 

         

يكون زمن االستجابة للمعلومات المستفسر عنهـا    11

  من خالل إدارة المعرفة قصير

         

أرى أن المعلومات ال تسـتغرق وقتـا طـويال      12

  إلعدادها وتنظيمها من خالل إدارة المعرفة

          

          أرى أن إدارة المعرفة تساعد على الحصول على   13
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  المعلومات الالزمة بإتقان

  
أشعر أن غياب أحد المعلمين ال يعيق الوصـول    14

  إلى المعلومات في الوقت المناسب 

         

توفر تكنولوجيا المعلومات في المدرسـة يخـدم     15

  الطلبة في الوقت المناسب

         

أرى أن تشجيع الحوار بين المعلمين يسـهم فـي     16

مثل المهارات ( الحصول على المعرفة الضمنية 

  في اقل وقت ممكن) والمعتقدات والخبرات

          

          المعامالت اإلدارية:المجال الثالث  
أرى أن إدارة المعرفة تساعدني في استخراج أي   17

معلومة تتعلق بالعـاملين فـي المدرسـة مثـل     

  ) مؤهالتهم وخبراتهم ودرجاتهم (

         

أرى أن إدارة المعرفة تساعدني في التعرف إلى   18

للعاملين ممـا يسـاعدني فـي    الملف الشخصي 

  التعامل معهم

         

أرى أن إدارة المعرفة تساعدني في التعامل مـع     19

  )تنظيمها وتبويبها(المعلومات اإلدارية 

         

أرى أن إدارة المعرفة تمكنني من ضبط وتـدقيق    20

  المطالبات المالية في المدرسة

         

يزانية أرى أن إدارة المعرفة تساعدني في إعداد م  21

المدرسة من خالل ما توفره من معلومات تتعلق 

  باحتياجات المدرسة

         

أرى أن إدارة المعرفة تمكنني من الـرد علـى     22

الكتب الرسمية الواردة من مكتب التربية والتعليم 

  بسهولة ويسر

         

اعتقد أن إدارة المعرفة تسهم في تقـديم التغذيـة     23

 العكسية للعاملين بشكل فعال

         

أظن أن إدارة المعرفـة تسـاعدني فـي إعـداد       24

  التقارير السنوية 

         

ارجع إلى األنظمة والقوانين والتعليمـات التـي     25

  تحكم أداء المدرسة باستخدام إدارة المعرفة

         

اشعر أن إدارة المعرفة تسـاعدني فـي تحديـد      26

  احتياجات المدرسة
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نني من تطبيق األنشطة أرى أن إدارة المعرفة تمك  27

  المدرسية

         

          تنظيم المعرفة وتحديد مصادرها:المجال الرابع  
اعتقد أن إدارة المعرفة تسهم في تصنيف المعرفة   28

  في المدرسة

         

أرى أن إدارة المعرفة تسهم في تحديد مصـادر    29

  المعرفة في المدرسة

         

شطة الالزمـة  تسهم إدارة المعرفة في ترتيب األن  30

  لجمع وترميز وخزن المعرفة

         

يبدو لي أن إدارة المعرفة تسـهم فـي تنسـيق      31

  عمليات تدفق المعرفة

          

أعتقد أن إدارة المعرفة تساعد في إعادة االستفادة   32

  من المعارف ونشرها

         

أرى أن إدارة المعرفة تساعدني في االستفادة من   33

) …ت،النماذج،المعتقداتالخبرا(المعرفة الضمنية

  المختزنة في عقول المعلمين

         

أرى أن إدارة المعرفة تساعدني في استثمار رأس   34

ــري   ــال الفكـــ ــادة (المـــ المـــ

.)                 ……الفكرية،المعلومات،المعرفة

         

أرى أن إدارة المعرفة تسهم في الحصول علـى    35

  المعرفة الضمنية المختزنة في عقول المعلمين 

         

أعتقد أن عملية تنظيم المعرفة تسهم في تطـوير    36

  العملية التعليمية في المدرسة

         

أرى أن المدرسة تحصل على المعلومات ضـمن    37

ـ   ميأنظمة وتعليمات تقررها وزارة التربية والتعل

  العالي ومديرياتها 

         

أفضل ربط المتطلبـات المعرفيـة  باألهـداف      38

  المرجوة للمدرسة

         

          االتصاالت التنظيمية والتواصل:المجال الخامس  
أرى أن إدارة المعرفة تساعد في تبادل المعرفـة    39

  بين المعلمين

         

أرى أن إدارة المعرفة تسـهل علـى المـديرين      40

ــث  ــة  البح ــر العملي ــكالت عناص ــي مش ف

  )الطلبة و المعلمين(التعليمية
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أعتقد أن إدارة المعرفة تسهم في توضيح القوانين   41

  واألنظمة المتبعة ألي شخص له عالقة بالمدرسة

         

اشعر أن إدارة المعرفة تمكننـي مـن توظيـف      42

  المعلومات المتوفرة في تحديد سير عمل المدرسة 

         

ى أن إدارة المعرفة تسهم في التواصـل مـع   أر    43

  )المعلمين والمديرين(العاملين في المدرسة مثل

         

تسهم إدارة المعرفة في التواصل بـين المدرسـة     44

والمـدارس   موكل من مديريات التربية والتعلـي 

  األخرى

          

تمكنني إدارة المعرفة من تزويد مديرية التربيـة    45

  لمطلوبة في الوقت المحددوالمعارف ا تبالمعلوما

         

          اتخاذ القرارات:المجال السادس  
أشعر أن إدارة المعرفة تسهم في اتخاذ القرارات   46

في المدرسة من خالل المعلومات والبيانات التي 

  توفرها 

         

اعتقد أن إدارة المعرفـة تمكـن العـاملين فـي       47

  المدرسة من المشاركة في اتخاذ القرارات

         

أرى أن إدارة المعرفة تسهم في زيادة عدد البدائل   48

  للمساعدة في اتخاذ القرارات

         

ـ   49 مـع   لأعتقد أن إدارة المعرفة تعمل على التعام

التعرف إليها وسبل (المشكالت التي تواجهني مثل 

  )مواجهتها

         

أرى أن إدارة المعرفة تساعد على تفويض اتخاذ   50

  البارزين منهم نالقرار للمرؤوسي

          

أرى أن إدارة المعرفة تساعد في طرح وجهـات    51

  النظر للمناقشة قبل اتخاذ القرارات

         

توثيق المشاكل التي واجهتها وطرق حلها يسـهم    52

  في حل المشاكل المستقبلية

         

أفضل توظيف تجارب اتخاذ قرارات ناجحة فـي    53

ا فـي  صناعة القرارات المشابهة التـي اتخـذه  

  المدرسة

         

          التخطيط:المجال السابع  
أرى أن إدارة المعرفة تساعد على المرونة فـي    54

  التخطيط وفق الحاجات المستقبلية
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أعتقد أن إدارة المعرفة تساعد في توفير القـدرة    55

على التنبؤ باالحتياجات في ضـوء المتغيـرات   

  والمستجدات

         

المعرفة تساعد على جمع وتحليل اعتقد أن إدارة   56

  البيانات والمعلومات الخاصة بنشاطات المدرسة

         

أعتقد أن إدارة المعرفة تسـاعد علـى تحـديث      57

  البيانات والمعلومات الخاصة بنشاطات المدرسة

         

أرى أن إدارة المعرفة توفر معلومات واضـحة    58

  ودقيقة عن األهداف العامة والفرعية للمدرسة

         

تساعد إدارة المعرفة في رسم الخطط  من خالل   59

  كم المعلومات والبيانات التي توفرها

         

          أهداف إدارة المعرفة:المجال الثامن  
أن إدارة المعرفة تعمل على تجديد المعرفة  عتقدأ  60

  وتطويرها بشكل جيد  في المدرسة

          

ر المعرفة أشعر أن إدارة المعرفة تسهل عملية نش  61

وتوزيعها على الجهات ذات العالقة حسب الحاجة 

  إليها

         

تعمل إدارة المعرفة على توليد المعرفة الالزمـة     62

لتحويل المعرفة وتحقيق عمليات التعليم والـتعلم   

  في المدرسة

         

تساعد إدارة المعرفة ونظمها على حفظ المعرفـة    63

  في المدرسة وتخزينها حتى يستفيد منها العاملون

         

أرى أن إدارة المعرفة تساعد في تحسـين األداء    64

  والفاعلية للعاملين في المدرسة

         

أن إدارة المعرفة تعمل على إيجـاد بيئـة    عتقدأ  65

تفاعلية لتجميع وتوثيق ونقل الخبرات التراكميـة  

  المكتسبة في المدرسة

         

لمعلمين أرى أن إدارة المعرفة تساهم في خدمة ا  66

والعمالء عن طريق اختزال الزمن المستغرق في 

  تقديم الخدمة المطلوبة
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  )3(الملحق رقم 

  االستبانة في صورتها النهائية بعد التحكيم
  جامعة النجاح الوطنية

  كلية الدراسات العليا

  اإلدارة التربوية

  المديرة الفاضلة/   لالمدير الفاضحضرة 
  

  تحية طيبة وبعد ، 
اتجاهات مديري المدارس الحكومية الثانوية نحـو تطبيـق إدارة المعرفـة فـي     " وم الباحث بدراسة ميدانية عنوانها فيق

  .وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في اإلدارة التربوية" فلسطين 

العلم بـأن اسـتجابتكم سـوف تسـتخدم      لذا يرجو منكم الباحث التكرم بتعبئة هذه االستبانة بأمانة ودقة وموضوعية ، مع 

       . ألغراض البحث العلمي فقط

   شاكراً لكم حسن التعاون                                       
  :الباحث                                                                                             

  عالن محمد خليل عثمان                                                                                                                                
==============================================================  

  : البيانات الشخصية " : أوال
  

  يرجى تعبئة البيانات اآلتية
   
  ىثأن      ذكر                         : الجنس   -1
  
           سنوات 10-5                               سنوات5أقل من     : سنوات الخبرة اإلدارية  -2

                        
  أكثر من عشر سنوات       
  

 علوم طبيعية                         علوم إنسانية      : التخصص   -3
 
  
  دراسات عليا         بكالوريوس                                         دبلوم  : المؤھل العلمي  -4
  
  
          قرية                             مدينة        :  موقع المدرسة -5

                  
     جنوب                        وسط                       شمال   :  موقع المحافظة  -6
  
  

العمليات التي تساعد المنظمـات علـى توليـد     و األنشطةهي مجموعة من : تعريف إدارة المعرفة

 تالمهمـة والخبـرا  المعرفة ،واختيارها ،وتنظيمها، واستخدامها، ونشرها، وتحويل المعلومات 
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،وحل المشـكالت، والتعلـيم،   اإلدارية المختلفة كاتخاذ القرارات أنشطتهاالمنظمة، وتوظيفها في 

  )2003الزامل،.(والتخطيط 
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     :             في المكان الذي تراه مناسباً )  √( يرجى وضع إشارة  ثانياً

  الفقرات الرقم 
  

  درجة الموافقة                     

كبيرة إدراك مفهوم إدارة المعرفة:المجال األول  

  جداً 

ة قليلــ  قليلة  متوسطة   كبيرة 

  جداً
            أرى أن إدارة المعرفة نتاج خبرة ومعلومات   1

شعر أن الوقت كافي لتبـادل المعلومـات فـي    أ  2

  المدرسة 

          

أرى أن هنــاك ســهولة فــي الحصــول علــى   3

  المعلومات المطلوبة بسرعة وجهد قليل

          

أرى أن ثقافة التعاون تؤثر إيجابا في خلق المعرفة   4

  في المدرسة

          

أن إدارة المعرفة تساعد المعلمين على القيام  أشعر  5

بإعمالهم  من خالل ما توفره من المعلومات فـي  

  مجال عملهم

          

أرى أن إدارة المعرفة تمكنني من التعامـل مـع     6

فـي  )  تخزينها واسـترجاعها ( المعلومات  مثل 

  الوقت المناسب

          

تطـوير  أن تكنولوجيا المعلومات تسهم في  أشعر  7

  المدارس المعرفة فيإدارة 

          

عتقد أن إدارة المعرفة مفهـوم مـرادف إلدارة   أ  8

  المعلومات

          

في فهم كيفية استثمار  تسهمأرى أن إدارة المعرفة   9

  المعرفة التنظيمية المتاحة للمدرسة

          

           التوقيت المناسب للمعرفة:المجال الثاني  

ة توفر السرعة الكافية فـي  أرى أن إدارة المعرف  10

الحصول على المعلومات المطلوبة فـي الوقـت   

  المناسب 

          

أرى أن زمن االستجابة للمعلومات المستفسر عنها   11

  من خالل إدارة المعرفة يكون قصير

          

أرى أن إدارة المعرفة تساعد في الحصول علـى    12

  بإتقانالمعلومات الالزمة 

          

أحد المعلمين ال يؤثر في الوصول أشعر أن غياب   13

  إلى المعلومات في الوقت المناسب
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أعتقد أن توفر تكنولوجيا المعلومات في المدرسـة    14

  يخدم الطلبة في الوقت المناسب

          

أرى أن تشجيع الحوار بين المعلمين يسـهم فـي     15

الحصول على المعرفة الضمنية الكامنة بـالعقول  

) برات والنماذج والمعتقـدات المهارات والخ(مثل 

  في اقل وقت ممكن

          

            المعامالت اإلدارية: المجال الثالث  

شعر أن إدارة المعرفة تساعدني في استخراج أي أ  16

مؤهالتهم ( معلومة عن العاملين في المدرسة مثل

 )وخبراتهم ودرجاتهم 

          

أرى أن إدارة المعرفة تساعدني في التعرف إلـى    17

  ف الشخصي المل

  للعاملين مما يساعدني في التعامل معهم

          

أرى أن إدارة المعرفة تساعدني في التعامل مـع    18

  )تنظيمها وتبويبها(المعلومات اإلدارية مثل 

          

أرى أن إدارة المعرفة تساعدني في إعداد ميزانية   19

المدرسة من خالل ما توفره من معلومات تتعلـق  

  باحتياجات المدرسة

          

أشعر أن إدارة المعرفة تساعدني في إعداد ميزانية   20

المدرسة من خالل ما توفره من معلومات تتعلـق  

  باحتياجات المدرسة

          

أشعر أن إدارة المعرفة تسهم في تقـديم التغذيـة     21

  العكسية للعاملين بشكل فعال

          

أشعر أن إدارة المعرفة تسـاعدني فـي إعـداد      22

  نويةالتقارير الس

          

األنظمة والقوانين ( أفضل الرجوع إلى اللوائح مثل  23

التي تحكم أداء المدرسـة باسـتخدام   ) والتعليمات

 إدارة المعرفة

          

أشعر أن إدارة المعرفة تسـاعدني فـي تحديـد      24

  احتياجات المدرسة

          

أرى أن إدارة المعرفة تمكنني من تطبيق األنشطة   25

  المدرسية
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            تنظيم المعرفة وتحديد مصادرها:المجال الرابع  

شعر أن إدارة المعرفـة تسـهم فـي تصـنيف     أ   26

  المعرفة في المدرسة

          

شعر أن إدارة المعرفة تسهم في تحديد مصـادر  أ  27

  المعرفة في المدرسة

          

أرى أن إدارة المعرفة تسهم في تنسيق عمليـات    28

  تدفق المعرفة

  

          

قد أن إدارة المعرفة تساعد في إعادة االستفادة عتأ  29

  من المعارف ونشرها

          

أرى أن إدارة المعرفة تساعدني في االستفادة من   30

ــمنية  ــة الضـــــــ المعرفـــــــ

المختزنة في عقـول  )الخبرات،النماذج،المعتقدات(

  المعلمين

          

أرى أن إدارة المعرفة تساعدني في استثمار رأس   31

ادة المـــــ(المـــــال الفكـــــري  

  .)……الفكرية،المعلومات،المعرفة

          

عتقد أن عملية تنظيم المعرفة تسهم في تطـوير  أ  32

  العملية التعليمية في لمدرسة

          

أرى أن المدرسة تحصل على المعلومات ضـمن    33

  أنظمة وتعليمات تقررها وزارة التربية والتعليم

          

أفضل ربـط المتطلبـات المعرفيـة  باألهـداف       34

  رجوة للمدرسةالم

          

            االتصاالت التنظيمية والتواصل:المجال الخامس  

أرى أن إدارة المعرفة تساعد في تبادل المعلومات   35

  بين المعلمين

          

شعر أن إدارة المعرفة تسـهل علـى المـديرين    أ  36

( البحث في مشكالت عناصر العملية التعليمية مثل

  )الطلبة و المعلمين

          

تقد أن إدارة المعرفة تسهم في توضيح القوانين عأ  37

  واألنظمة المتبعة ألي شخص له عالقة بالمدرسة

          

شعر أن إدارة المعرفة تمكننـي مـن توظيـف    أ  38

  المعلومات المتوفرة في تحديد سير عمل المدرسة
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شعر أن  إدارة المعرفة تسهم في التواصل مـع  أ  39

  )لمعلمين والمديرينا(العاملين في المدرسة مثل 

          

شعر أن إدارة المعرفة تسهم في التواصـل بـين   أ  40

  المدرسة ومديريات التربية والتعليم

          

            اتخاذ القرارات:المجال السادس  

شعر أن إدارة المعرفة تسهم في اتخاذ القـرارات  أ  41

في المدرسة من خالل المعلومات والبيانات التـي  

  توفرها

          

عتقد أن إدارة المعرفة تمكن العاملين في المدرسة أ  42

  من المشاركة في اتخاذ القرارات

          

عتقد أن إدارة المعرفة تسهم في زيادة عدد البدائل أ  43

  للمساعدة في اتخاذ القرارات

          

عتقد أن إدارة المعرفة تعمل على التعامـل مـع    أ  44

التعـرف عليهـا   (المشكالت التي تواجهني مثل 

  )سبل مواجهتهاو

          

أن إدارة المعرفة تساعد على تفويض اتخاذ  أعتقد  45

  القرار للمرؤوسين البارزين منهم

          

أرى أن إدارة المعرفة تساعد في طرح وجهـات    46

  النظر للمناقشة قبل اتخاذ القرارات

          

أفضل توظيف تجارب اتخاذ قرارات ناجحة فـي    47

تـي اتخـذها فـي    صناعة القرارات المشـابهة ال 

  المدرسة

          

            التخطيط:المجال السابع  

أرى أن إدارة المعرفة تساعد على المرونـة فـي     48

  المستقبلية التخطيط وفق الحاجات

          

عتقد أن إدارة المعرفة تساعد في توفير القـدرة  أ  49

على التنبؤ باالحتياجات فـي ضـوء المتغيـرات    

  والمستجدات

          

إدارة المعرفة تساعد على التعامل مـع  عتقد أن أ  50

ــل  ــات مث ــات (المعلوم ــل البيان ــع وتحلي جم

  المدرسةبأنشطة الخاصة ) والمعلومات

          

عتقد أن إدارة المعرفة تسـاعد علـى تحـديث    أ  51

  البيانات والمعلومات الخاصة بنشاطات المدرسة
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أرى أن إدارة المعرفة توفر معلومـات واضـحة     52

  هداف للمدرسةودقيقة عن أ

          

شعر أن إدارة المعرفة تساعد في رسم الخطـط   أ  53

  من خالل كم المعلومات التي توفرها

          

            أهداف إدارة المعرفة: المجال الثامن  

عتقد أن إدارة المعرفة تعمل على تجديد المعرفة أ  54

  وتطويرها بشكل جيد  في المدرسة

          

سهل عملية نشر المعرفة شعر أن إدارة المعرفة تأ  55

وتوزيعها على الجهات ذات العالقة حسب الحاجة 

  إليها

          

أرى أن إدارة المعرفة تعمل على توليد المعرفـة    56

فـي  والتعلـيم   الالزمة لتحقيق عمليات الـتعلم  

  المدرسة

          

 بأنشـطة  أرى أن إدارة المعرفة تساعد على القيام   57

حتى يستفيد ) ااسمهوتق وتخزينهاحفظها ( المعرفة

  منها العاملون في المدرسة

          

تحسـين األداء  أرى أن إدارة المعرفة تساعد في   58

  لعاملين في المدرسةل والفاعلية

          

عتقد أن إدارة المعرفة تعمل علـى إيجـاد بيئـة    أ  59

تفاعلية للتعامل مع  الخبرات التراكمية المكتسـبة  

  )لتجميعها وتوثيقها ونقلها(مثل 

          

في خدمة المعلمـين   تسهم شعر أن إدارة المعرفةأ  60

والعمالء عن طريق اختزال الزمن المستغرق في 

  تقديم الخدمة المطلوبة
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  ) 7( ملحق 

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال إدراك              

  المعرفة  مفهوم إدارة

 الفقرةالرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 درجة االتجاه

 مرتفعة جداً  0.57  4.17  خبرة ومعلومات جأرى أن إدارة المعرفة نتا 1

2 
فـي   لتبادل المعلومات أشعر أن الوقت كاٍف

 متوسطة  0.85  3.14 المدرسة

3 
سهولة فـي الحصـول علـى     أرى أن هناك

  المعلومات المطلوبة بسرعة وجهد قليل
 متوسطة  0.76  3.38

4 
أرى أن ثقافة التعاون تؤثر إيجابا فـي خلـق   

  المعرفة في المدرسة
 مرتفعة جداً  0.59  4.37

5 
المعلمين على أشعر أن إدارة المعرفة تساعد 

القيام بإعمالهم  من خالل مـا تـوفره مـن    

  المعلومات في مجال عملهم
 مرتفعة جداً  0.57  4.11

6 
مـن  تمكننـي  أرى أن نظم إدارة المعرفـة  

تخزينهـا  ( مثـل    التعامل مع المعلومـات 

  في الوقت المناسب ) واسترجاعها
 مرتفعة جداً  0.53  4.07

7 
تسـهم فـي    تكنولوجيا المعلومـات  أشعر أن

  تطوير إدارة المعرفة  في المدارس
 مرتفعة جداً  0.62  4.19

8 
عتقد أن إدارة المعرفة مفهوم مرادف إلدارة أ

  المعلومات
  مرتفعة  0.72  3.59

9 
في فهـم كيفيـة    تسهم أرى أن إدارة المعرفة

 مرتفعة 0.62  3.87 استثمار المعرفة التنظيمية المتاحة للمدرسة

 مرتفعة 0.35 3.88 الدرجة الكلية 
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  ) 8( ملحق 

  التوقيت المناسب للمعرفة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
          

 فقرةالالرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

المعياري
 درجة االتجاه

1 
توفر السرعة الكافية فـي   إدارة المعرفة أرى أن

الحصول على المعلومات المطلوبة في الوقـت  

  المناسب
 مرتفعة جداً  0.55  4.13

2 
زمن االستجابة للمعلومـات المستفسـر   أرى أن 

  اًقصير يكون عنها من خالل إدارة المعرفة
 مرتفعة  0.66  3.83

3 
في الحصول على  أرى أن إدارة المعرفة تساعد

  بإتقان المعلومات الالزمة
 مرتفعة جداً  0.60  4.05

4 
 يـؤثر فـي  غياب أحـد المعلمـين ال   أشعر أن 

  الوصول إلى المعلومات في الوقت المناسب
 متوسطة  0.85  3.19

5  
أعتقد أن توفر تكنولوجيا المعلومات في المدرسة 

 في الوقت المناسب يخدم الطلبة
  مرتفعة جداً  0.69  4.13

6 

أرى أن تشجيع الحوار بين المعلمين يسهم فـي  

بالعقول  ةالحصول على المعرفة الضمنية الكامن

) المهارات والخبرات والنماذج والمعتقدات(مثل 

  .في اقل وقت ممكن

 مرتفعة جداً 0.63  4.26

 مرتفعة 0.40 3.93 الدرجة الكلية 
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  ) 9( ملحق 

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال المعامالت اإلدارية

 الفقرةالرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
درجة االتجاه

1 

ــي  أرى أن  ــاعدني ف ــة تس إدارة المعرف

ـ  استخراج أي معلومة   يعن العـاملين ف

  المدرسة مثل

  ) همودرجات هموخبرات ممؤهالته (

 مرتفعة جداً  0.66  4.11

2 
ــي   أرى أن ــاعدني ف ــة تس إدارة المعرف

الملف الشخصي للعاملين مما  إلىالتعرف 

  معهميساعدني في التعامل 
 مرتفعة جداً  0.66  4.03

3 
التعامل إدارة المعرفة تساعدني في أرى أن 

تنظيمهـا  (مثـل  المعلومات اإلداريـة   مع

 )وتبويبها
 مرتفعة جداً  0.59  4.20

4 
إدارة المعرفة تساعدني في إعداد أشعر أن 

ميزانية المدرسة من خالل ما توفره مـن  

  معلومات تتعلق باحتياجات المدرسة
 مرتفعة  0.75  3.90

5 
مـن الـرد    تمكننيإدارة المعرفة أرى أن 

على الكتب الرسمية الواردة مـن مكتـب   

   بسهولة ويسر والتعليم التربية

 مرتفعة جداً  0.76  4.11

6 
إدارة المعرفة تسهم فـي تقـديم   أعتقد أن 

  للعاملين بشكل فعال العكسية التغذية
 مرتفعة  0.77  3.86

7 
إدارة المعرفة تساعدني في إعداد أظن أن 

  التقارير السنوية
 مرتفعة  0.82  3.77

8 
األنظمـة   (اللوائح مثل إلىأفضل الرجوع 

التـي تحكـم أداء    )والقوانين والتعليمـات 

  المدرسة باستخدام إدارة المعرفة
 مرتفعة  0.78  3.70

9 
تساعدني في تحديد  إدارة المعرفة أعتقد أن

  احتياجات المدرسة
 مرتفعة  0.67  3.97

10 
 تطبيـق ي من نإدارة المعرفة تمكنأرى أن 

  األنشطة المدرسية
 مرتفعة 0.75  3.79

 مرتفعة 0.53 3.93 الدرجة الكلية
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  ) 10( ملحق 

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال تنظيم المعرفة وتحديد مصادرها

  

  

  

 فقرةالالرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 درجة االتجاه

1 
تسهم فـي تصـنيف    إدارة المعرفة أعتقد أن

  في المدرسةالمعرفة 
 مرتفعة  0.56  3.91

2 
تســهم فــي تحديــد  إدارة المعرفــة أرى أن

  في المدرسة مصادر المعرفة
 مرتفعة  0.55  3.95

3 
إدارة المعرفة تسهم فـي تنسـيق    يبدو لي أن

  تدفق المعرفة عمليات
 مرتفعة  0.63  3.83

4 
إدارة المعرفة تسـاعد فـي إعـادة    أعتقد أن 

  من المعارف ونشرها اإلفادة
 مرتفعة  0.64  3.90

5 

من  اإلفادةأرى أن إدارة المعرفة تساعدني في 

ــمنية  ــة الضــــــ المعرفــــــ

المختزنـة فـي   )الخبرات،النماذج،المعتقدات(

  عقول المعلمين

 مرتفعة  0.67  3.71

6 
إدارة المعرفة تساعدني في اسـتثمار   أرى أن

ــري  ــال الفكــ ــادة (رأس المــ المــ

  ).……الفكرية،المعلومات،المعرفة
 مرتفعة  0.62  3.74

7 
عملية تنظيم المعرفـة تسـهم فـي     أعتقد أن

  تطوير العملية التعليمية في المدرسة
 مرتفعة جداً  0.61  4.03

8 
المدرسة تحصل علـى المعلومـات   أرى أن 

 ات تقررها وزارة التربيةضمن أنظمة وتعليم

  العالي موالتعلي
 مرتفعة جداً  0.73  4.00

9 
أفضـل ربـط المتطلبـات المعرفيــة    

  باألهداف المرجوة للمدرسة
 مرتفعة جداً 0.62  4.08

 مرتفعة 0.42 3.91 الدرجة الكلية
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  ) 11( ملحق 

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات مجال

  االتصاالت التنظيمية والتواصل 

 الفقرةالرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 درجة االتجاه

1 
إدارة المعرفة تسـاعد فـي تبـادل    أرى أن 

  المعلومات بين المعلمين
 مرتفعة جداً  0.64  4.06

2 
إدارة المعرفة تسهل على المـديرين  اشعر أن 

مشكالت عناصر العملية التعليمية البحث في 

  )الطلبة و المعلمين( مثل
 مرتفعة  0.65  3.93

3 
إدارة المعرفة تسهم فـي توضـيح   اعتقد أن 

ألي شـخص لـه    القوانين واألنظمة المتبعة

  عالقة بالمدرسة
 مرتفعة  0.73  3.77

4 
من توظيـف   ننية تمكاشعر أن إدارة المعرف

المعلومات المتوفرة في تحديـد سـير عمـل    

 المدرسة
 مرتفعة  0.73  3.85

5 
 إدارة المعرفة تسهم في التواصـل اشعر أن  

المعلمـين  (العاملين في المدرسـة مثـل    عم

  )والمديرين
 مرتفعة  0.67  3.96

6 
إدارة المعرفة تسهم في التواصل بين اشعر أن 

  موالتعلي مديريات التربيةوالمدرسة 
 مرتفعة 0.73  3.96

 مرتفعة 0.51 3.92 الدرجة الكلية 
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  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات مجال اتخاذ القرارات

  

  
  

  

  

  

  

 الفقرةالرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 درجة االتجاه

1 
خـاذ  إدارة المعرفة تسـهم فـي ات  أشعر أن 

القرارات في المدرسة من خالل المعلومـات  

  والبيانات التي توفرها 
 مرتفعة جداً  0.68  4.01

2 
تمكن العـاملين فـي    إدارة المعرفة أعتقد أن

  المدرسة من المشاركة في اتخاذ القرارات
 مرتفعة  0.69  3.83

3 
إدارة المعرفة تسهم في زيادة عـدد  أرى أن 

  راراتالبدائل للمساعدة في اتخاذ الق
 مرتفعة  0.69  3.86

4 
التعامل مع  إدارة المعرفة تعمل على أعتقد أن 

التعرف إليهـا  (مثل التي تواجهني  المشكالت

  )وسبل مواجهتها
 مرتفعة  0.66  3.83

5 
إدارة المعرفة تساعد على تفـويض   أرى أن

  منهم البارزين نللمرؤوسي اتاتخاذ القرار
 مرتفعة  0.68  3.74

6 
تسـاعد فـي طـرح     معرفةإدارة ال أرى أن

  وجهات النظر للمناقشة قبل اتخاذ القرارات
 مرتفعة  0.65  3.88

7 
تجارب اتخاذ قرارات ناجحـة   أفضل توظيف

في  في صناعة القرارات المشابهة التي اتخذها

  المدرسة
 مرتفعة 0.65  3.83

 مرتفعة 0.49 3.86 الدرجة الكلية
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  ) 13( ملحق 

  التخطيطالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات مجال المتوسطات الحسابية وا

  

  

  

  

 الفقرةالرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 درجة االتجاه

1 
إدارة المعرفة تساعد على المرونـة  أرى أن 

  المستقبلية الحاجاتفي التخطيط وفق 
 مرتفعة جداً  0.56  4.01

2 
تسـاعد فـي تـوفير     إدارة المعرفة أعتقد أن

قدرة على التنبؤ باالحتياجات فـي ضـوء   ال

  المتغيرات والمستجدات
 مرتفعة  0.64  3.82

3 

 نظم إدارة المعرفـة تسـاعد علـى   أعتقد أن 

جمـع وتحليـل   ( التعامل مع المعلومات مثل

 بأنشــطةالخاصــة  )البيانــات والمعلومــات

  المدرسة

 مرتفعة  0.70  3.90

4 
إدارة المعرفة تساعد على تحـديث  أعتقد أن 

  المدرسة بأنشطةانات والمعلومات الخاصة البي
 مرتفعة  0.70  3.86

5 
إدارة المعرفة توفر معلومات واضحة أرى أن 

  للمدرسةأهداف ودقيقة عن 
 مرتفعة  0.80  3.83

6 
تسـاعد فـي رسـم     إدارة المعرفة اشعر أن

  الخطط  من خالل كم المعلومات التي توفرها
 مرتفعة 0.63  3.96

 مرتفعة 0.51 3.90 الدرجة الكلية
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  لالمعيارية والنسب المئوية لفقرات مجا تواالنحرافا المتوسطات الحسابية

  أهداف إدارة المعرفة

  

  

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 االتجاه

1 
إدارة المعرفة تعمل علـى تجديـد   أعتقد أن 

  المعرفة وتطويرها بشكل جيد  في المدرسة
 مرتفعة  0.59  3.87

2 
إدارة المعرفة تسهل عمليـة نشـر   أشعر أن 

المعرفة وتوزيعها على الجهات ذات العالقـة  

  حسب الحاجة إليها
 مرتفعة  0.58  3.91

3 
علـى توليـد   إدارة المعرفة تعمـل  أرى أن 

  التعليم  تحقيق عملياتالمعرفة الالزمة ل

  التعلم في المدرسة و 
 مرتفعة  0.61  3.83

4 
القيـام   إدارة المعرفة تساعد علـى أن أعتقد 

 )وتخزينهـا  هاحفظتقاسمها، (بأنشطة المعرفة

  منها العاملون في المدرسة فيدحتى ي
 مرتفعة جداً  0.56  4.02

5 
فـي تحسـين   إدارة المعرفة تساعد أرى أن 

  لعاملين في المدرسةل األداء والفاعلية
 مرتفعة  0.65  3.79

6 
ى إيجاد بيئة إدارة المعرفة تعمل علأعتقد أن 

الخبـرات التراكميـة    للتعامل مـع   تفاعلية

   )هاونقل هاوتوثيق هالتجميع(المكتسبة مثل 
  مرتفعة  0.73  3.79

7 
فــي خدمــة  تســهم إدارة المعرفــة أرى أن

المعلمين والعمالء عن طريق اختزال الـزمن  

  المستغرق في تقديم الخدمة المطلوبة
 مرتفعة جداً 0.65  4.03

 مرتفعة 0.48 3.93 الدرجة الكلية
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Abstract 

This study sought to examine the attitudes of the government secondary 

school principals towards the application of knowledge management in  

northern governorates  in Palestine. It also examined the impact of the 

variables of sex, years of administration experience, specialization, 

academic qualification, location of the school, and location of the 

governorate on the principals’ attitudes towards the application of 

knowledge management.  

For data collection, the researcher developed a 60-item questionnaire 

distributed among eight domains: recognition of the knowledge 

management concept, suitable timing of knowledge, administrative 

relations, organization of knowledge and determination of sources and 

organizational communication and reach out, decision making, planning 

and goals of knowledge management. The questionnaire was administered 

to a randomly chosen sample of 229 secondary school principals in the 

northern governorates of Palestine. The researcher used the descriptive 

analytical method given its suitability to the subject of the study. To test the 

validity of the study, the researcher submitted it to a committee of referees. 

The validity coefficient was taken by using Cronbach,s Alpha equation on 
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the questionnaire domains. The total score of validity was 0.96. The SPSS 

program was used to analyze the data and get the results. 

After data collection and analysis, the researcher arrived at the following 

findings: 

- The degree of the government secondary school principals' attitudes 

towards the application of knowledge management in northern 

governorates in Palestine was high. The percentage of response to the 

total score was 78.9%. 

- There were no statistically significant differences at (α=0.05) in the 

degree of government secondary school principals' attitude towards the 

application of knowledge management in northern governorates in 

Palestine which might be attributed to variables of sex, years of 

administration experience, specialization, academic qualification and 

school location. 

- There were also statistically significant differences at (α=0.05) in the 

degree of the government secondary school principals' attitudes towards 

the application of knowledge management in northern governorates in 

Palestine which might be attributed to the governorate location variable 

in the domains of recognition of knowledge management  between the 

northern and central governorates of the West Bank in favor of the 

former ones. 
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- In contrast, it was found that there were statistically significant 

differences at (α=0.05) in the degree of principals' attitudes towards the 

application of knowledge management in Palestine which might be 

attributed to the governorate location variable on the domains of 

administrative relations and planning between southern and central 

governorates of the West Bank in favor of the former ones, and between 

the northern and central governorates of the West Bank in favor of the 

former ones. 

- It was also finally found that there were statistically significant 

differences in the degree of the principals' attitudes towards the 

application of knowledge management in northern governorates in 

Palestine which might be attributed to the governorate location variable 

in the total score between the southern and central governorates of the 

West Bank in favor of the former ones and between the northern and 

central governorate in favor of the former ones. 

In the light of these findings, the researcher suggests that the ministry of 

education should start implementing knowledge management in 

governmental schools in Palestine.  

 

 




