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امللخص:
هدفت الدرا�سة �إىل الك�شف عن واقع تطبيق ادارة املعرفة يف
املدار�س احلكومية يف حمافظة بيت حلم من وجهة نظر مديريها،
وقد فح�صت الدرا�سة �إمكانية وجود فروق تعزى ملتغريات كل من
اجلن�س ،وم�ستوى املدر�سة (�أ�سا�سي -ثانوي)  ،ومكان املدر�سة
وامل�ؤهل العلمي على واقع تطبيق �إدارة املعرفة يف املدار�س
احلكومية يف حمافظة بيت حلم من وجهة نظر مديريها .وقد ا�ستخدم
املنهج الو�صفي ملنا�سبته ملثل هذه الدرا�سات .وقد بلغ عدد �أفراد
املجتمع ( )129مديراً ومديرة� ،إذ �أختريت عينة ع�شوائية ب�سيطةمن
بينهم بلغ عددها ( )37مديرا ومديرة.
ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،طورت ا�ستبانة مكونة من ()49
فقرة توزعت على حماور الدرا�سة الثالث وهي :حمور م�ستوى �إدراك
مفهوم �إدارة املعرفة و�أهميتها ،وحمور درجة تطبيق �إدارة املعرفة
يف املدر�سة ،وحمور املعوقات التي تواجه تطبيق �إدارة املعرفة يف
املدر�سة .وقد مت الت�أكد من �صدق اال�ستبانة بعر�ضها على جمموعة
من ذوي االخت�صا�ص واخلربة ،و�أجري اختبار الثبات باال�ستناد �إىل
معادلة كرونباخ الفا ،وقد حققت الأداة درجة ثبات عالية بلغت
(. )0.95
�أظهرت الدرا�سة موافقة بدرجة كبرية جداً على حموري
الدرا�سة الأول :م�ستوى �إدراك مفهوم �إدارة املعرفة و�أهميتها ،والثاين:
حموردرجة تطبيق �إدارة املعرفة يف املدر�سة ،وبدرجة متو�سطة على
حمور املعوقات التي تواجه تطبيق �إدارة املعرفة يف املدر�سة .كما
�أظهرت الدرا�سة عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني مديري
املدار�س تبع ًا ملتغريات الدرا�سة :اجلن�س ،وم�ستوى املدر�سة ،ومكان
املدر�سة .وقد خرج الباحث بتو�صيات عدة ،منها:
 تو�صية ب�إجراء املزيد من الأبحاث وخا�صة درا�سة حولتطبيق �إدارة املعرفة يف املدار�س اخلا�صة يف حمافظة بيت حلم.
الكلمات املفتاحية :املعرفة� ،إدارة املعرفة

Abstract:
This study aimed at investigating the reality
of practicing knowledge management in the public
schools from the perspective of the principals in
Bethlehem Governorate. It also examined the impact
of the variables of gender, school’s level (primarysecondary) , school’s location, and the academic
qualifications on the principals’ perspectives in
Bethlehem schools in regard to the application of
knowledge management. For the data collection,
the researcher developed 49 items questionnaire
distributed under three domains: Recognition of
knowledge management concept and its importance,
the degree of application of the knowledge management
at schools, and obstacles of knowledge management
application at schools.

The questionnaire was administered to a simple
random sample of 37 secondary school principals
in Bethlehem governorate. The researcher used the
descriptive analytical method for its relevance 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 verified and tested through
the Cronbach’s Alpha equation on the questionnaire
domains. The total score of validity was 0. 95. After
data collection and analysis, the researcher concluded
the following findings:
 The degree of the public secondary school
principals’ agreement with the application
and recognition of knowledge management at
Bethlehem secondary schools was high. The
domain of obstacles scored a medium degree
among the principals. The percentage of the
response to the total score was 76. 60%.
 There were no statistically significant differences
at a=0.05 among the school principals, attributed
to the variables of gender, level of the school,
academic qualification and school’s location.
The researcher concluded the paper with seveal
recommendations, most importantly, conducting more
research, especially on the application of knowledge
management in private schools in Bethlehem
governorate.
Keywords: Knowledge, Knowledge Management

املقدمة
�أدت الثورة الهائلة يف تقنية املعلومات التي ي�شهدها العامل
املعا�رص� ،إىل تراكم هائل يف املعرفة و�إنتاجها وانت�شارها ،مع
ظهور حاجة املنظمات املختلفة �إىل �رضورة الإفادة الفاعلة من
هذه املعرفة ،و�ضمان ا�ستمرار �إنتاجها وفقا للحاجات التي تتطلب
وجود قيادة فعالة ،وبناء ثقافة تنظيمية تت�ضمن حتديد اجلوانب
املعرفية التي يتطلبها التنظيم وعملية جمعها ،وتكييفها وفقا
ملتطلبات املنظمة ،ومن ثم تنظيمها من اجل تطبيقها ون�رشها،
و�ضمان اطالع املعنيني عليها للإفادة منها وحتقيق الأهداف التي
ت�سعى املنظمة �إليها ،فيما �أدى مثل هذا ال�سعي �إىل ظهور ما �صار
يعرف ب�إدارة املعرفة ،التي عرفهاحرفو�ش ( )2003على �أنها عملية
تنظيمية متكاملة من �أجل توجيه ن�شاطات املنظمة للح�صول على
املعرفة وخزنها وم�شاركتها وتطويرها وا�ستخدامها من قبل الأفراد
واجلماعات من �أجل حتقيق �أهداف املنظمة.
و�أظهرت الأدبيات النظرية تباين ًا وا�ضح ًا يف وجهات نظر
العلماء واملنظرين نحو تعريفهم لإدارة املعرفة ،فمنهم من �أكد على
قيمة املعرفة بحد ذاتها ،و�أن �إدارة املعرفة يجب �أن تهتم بتوفري
الظروف املالئمة لتوفري املعرفة وتي�سري تداولها كما يرى Martinez
) (1998الذي عرفها على �أنها ت�شجيع الأفراد على تبادل املعرفة من
خالل �إن�شاء نظام وبيئة المتالك املعرفة وتنظيمها وتقا�سمها يف
كل مكان يف امل�ؤ�س�سة.
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واقع تطبيق إدارة املعرفة في املدارس احلكومية في محافظة بيت حلم
من وجهة نظر مديريها

د .نائل محمد عبد الرحمن

ومنهم من يرى �أن �أهمية �إدارة املعرفة تتمثل يف متكني
املعنيني من اتخاذ القرارات ال�صائبة بالوقت املنا�سب وفق �آلية
ت�أخذ باحل�سبان الدقة يف املعلومة والتوقيت وال�شخو�ص ،كما يظهر
يف تعريف هوين كوت ( )Honeycutt, 2000لإدارة املعرفة ب�أنها
�إي�صال املعلومة ال�صحيحة لل�شخ�ص ال�صحيح يف الوقت ال�صحيح،
ومن ثم توفري الأدوات الالزمة لتحليل تلك املعرفة ،وبالتايل �إعطاء
ال�شخ�ص القدرة على الت�رصف واتخاذ القرار ال�صحيح يف �أ�رسع وقت
ممكن.
ومنهم من ر�أى �أن �أهمية �إدارة املعرفة تنبع من كونها معنية
بر�أ�س املال الفكري للمجتمع كما يرى �سنودن ( )Snowden, 1999
الذي يعرفها ب�أنها :عملية حتديد وحت�سني �إدارة الأ�صول العقلية،
�سواء �أكانت على �شكل معرفة ظاهرة �أم معرفة �ضمنية ميتلكها
ً
الأفراد �أو املجتمعات.
وبينما عد ر�سوال ،بو�سيلج ،انديهار �ستيمب (Rašula,
� )Bosilj, Indihar Štemb 2012أن مكونات �إدارة املعرفة ت�ؤثر
ايجابي ًا على �أداء املنظمة و�أن �إدارة املعرفة تعتمد اعتماداً كبرياً
على التكنولوجيا ،عدها غريهم جزءاً من التحوالت الثقافية التي
تتعلق بالكيفية التي يتعاطى الأفراد فيها مع املعرفة ،كما فعل
الرفاعي ( )2002الذي ر�أى �أن �إدارة املعرفة �أكرث من جمرد تطبيق
للتكنولوجيا ،فهي تت�ضمن التغريات الثقافية يف كيفية ا�ستقبال
وم�شاركة الأفراد للمعرفة التي ميتلكونها �أو يطورونها.
ويرى عثمان (� )2012أن �إدارة املعرفة يجب �أن تعنى بتبني
املمار�سات الإبداعية ،مبا ال يقلل من قيمة الأ�شخا�ص والتكنولوجيا
على حد �سواء ،بحيث تعمل على �صناعة املعرفة وزيادة قدرة
املنظمة يف تطوير �إمكاناتها الفكرية وتعزيزها با�ستمرار ،وحتديد
مراكز ال�ضعف والقوة يف املنظمة واتخاذ ما يلزم حيالها ،واالهتمام
باملعلومات والكادر امل�ؤهل ،و�سهولة تفاعل املعرفة وتبادلها،
وو�ضع �أطر ذات جدوى لتج�سري عالقة املنظمة باملنظمات امل�شتغلة
على املعرفة.
وهذا جوهر ما يتبناه ال�شهري ( ،)2015حني يقرر �أنه
ملواجهة التحديات وحت�سني الأداء ف�إن تطبيق �إدارة املعرفة يعد �أحد
املداخل املهمة التي ميكن للمنظمات اال�ستعانة بها للقيام ب�إعادة
ت�أهيل القوى العاملة ،وتدريبها على �إدارة املعرفة ،وبناء القاعدة
املعرفية لهذه املنظمات من خالل توجهها نحو جتميع املعرفة
و�إنتاجها ون�رشها يف امل�ستويات الإدارية كافة ،وتطوير �سعيها نحو
اال�ستثمار يف امتالك معرفة جديدة ،وتوظيف املعرفة التي متتلكها
ب�أق�صى ما ميكن من الكفاءة والفاعلية و�صوال �إىل مرحلة التميز من
خالل تعزيز ما ي�سميه املمار�سة الأف�ضل.
انطلق عثمان ( )Usman, 2013من اعتقاده بالقيمة التي
متثلها ذات املعرفة ،وذلك يف حماولته الك�شف عن الأمناط املختلفة
القائمة على �أ�سا�س الطبيعة املحفزة للمعرفة ذاتها ،ودعوته لبناء
منظور لإدارة املعرفة قائم على املعرفة ،فقد �أكد الفار�س ()2010
على وجود عالقة ارتباطيه قوية بني �إدارة املعرفة والأداء ،م�شددا
على دور �إدارة املعرفة يف حت�سني م�ستوى الأداء وتعزيزه.
�أظهرت مراجعة الأدب النظري املمكن ،يف �سياق بناء الإطار
النظري ال�رضوري للدرا�سة ،وتناوله وفق ًا ملا يخدم �أغرا�ضها،
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في�ضا من املعلومات تعك�س �أهمية املو�ضوع ،وات�ساع النقا�شات
والبحوث حوله من قبل العديد من العلماء واملنظرين والباحثني،
الذين تناولوا من خاللها مفهوم �إدارة املعرفة من جوانب خمتلفة
ومتنوعة ،وقد متت العودة �إىل تلك الأدبيات ذات العالقة املبا�رشة
ب�أهداف هذه الدرا�سة وبناء �أداتها ،و�أدى ما تقدم �إىل تناولها �ضمن
�سياقات حمددة متثلت ب�أبعاد �إدارة املعرفة ومداخلها ،وعملياتها،
ما وفر الأر�ضية العلمية املنا�سبة التي هي�أت �إمكانية اال�ستمرار يف
�إجراءات الدرا�سة وتنفيذها ،ويف مناق�شة النتائج وتدعيمها.
فقد حدد بهات ( )Bhatt, 2001يف �سياق �سعيه حل�رص �أبعاد
�إدارة املعرفة ،خم�سة �أبعاد جاءت كما يلي:
♦ ♦�إبداع املعرفة :ويتمثل يف قدرة املنظمة على تطوير �أفكار
جديدة مبدعة ومفيدة ،قادرة على حل امل�شكالت احلالية على نحو
�أكرث كفاءة وبراعة� ،أو ت�ؤدي �إىل ابتكارات جديدة يف ال�سوق.
♦ ♦تدقيق املعرفة :وهي العملية ال�رضورية لقيام املنظمة
ب�إبداع املعرفة من خالل التدقيق امل�ستمر لقواعد املعرفة من خالل
عمليات تقييم قاعدة املعرفة ومراجعتها وفح�صها للت�أكد من
حداثتها ومالءمتها للو�ضع الراهن الذي تعي�شه املنظمة.
♦ ♦تخزين وعر�ض املعرفة :ويتعلق بطرق تخزين املعرفة
وعر�ضها للأفراد العاملني يف املنظمة ،وميكن للمنظمة ا�ستخدام
طرق خمتلفة لتنظيم املعرفة منها قاعدة املعرفة وقواعد البيانات
وقاعدة احلاالت والوثائق الرقمية.
♦ ♦ن�رش املعرفة :ويت�ضمن هذا البعد ن�رش املعرفة وتبادلها
بني �أع�ضاء املنظمة ،مع �رضورة وجود ال�سياق واملجال الذي يوفر
�إمكانية حدوث عملية التفاعل بني الأفراد� ،سواء كانت جماالت
حقيقية ت�سمح بات�صال مبا�رش و�شخ�صي بني الأفراد� ،أو افرتا�ضية
متكن الأفراد من التفاعل وتبادل املعرفة با�ستخدام تكنولوجيا
االت�صاالت� ،أو بناء جماالت ذهنية م�شرتكة ت�سهل وحتفز عملية
تبادل املعرفة بني �أفراد املنظمة.
♦ ♦تطبيق املعرفة :وي�شري هذا البعد �إىل جعل املعرفة مطبقة،
ومرتبطة بالواقع العملي من خالل الإفادة منها يف حل امل�شكالت
واغتنام الفر�ص واتخاذ القرارات ،وترجمتها �إىل �سلع وخدمات
وعمليات.
�أما يف ما يتعلق مبداخل �إدارة املعرفة فقد متكن الباحث يف
�سياق مراجعته للأدبيات املرتبطة مبا�رشة ب�أغرا�ض الدرا�سة من
التمييز يف هذا الإطار بني مداخل �أربعة �أوردها الفاغوري ()2012
 ،وتلتقي مع �أهداف الدرا�سة احلالية ،الأول مدخل اقت�صادي يجعل
من �إدارة املعرفة مكونا �أ�سا�سيا ومرادفا لر�أ�س املال الفكري� ،أو
اعتبارها احد عنا�رصه� ،أما الثاين فينطلق من اعتبار �إدارة املعرفة
بنيانا اجتماعيا ي�ؤكد على �أن الب�رش والتعلم هما حمور االهتمام
يف �إدارة املعرفة .فيما يرى املدخل الثالث �أن املعرفة �شيء ميكن
تخزينه وتداوله با�ستخدام تكنولوجيا املعلومات ،وقد يرتتب على
ذلك اخللط بني املعلومات واملعرفة ،فيطرح ال�س�ؤال حول كيفية
ا�ستخدام املعلومات وحتويلها �إىل معرفة ،وزيادة الفاعلية والكفاءة
يف عمليات نقل املعلومة وتبادلها والرقابة الإدارية والتحكم يف
العملية الإنتاجية و�ضبط جودتها .بينما يعد املدخل الرابع مدخال
�إداريا يركز على �إدارة املعرفة باعتبارها جمموعة من العمليات
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تهدف �إىل حت�سني م�ستوى الأداء وزيادة الفاعلية التنظيمية
واالرتفاع بقدرة املنظمة.
وا�ستندت الدرا�سة يف مراجعتها لعمليات �إدارة املعرفة
يف �سياق حتديد املجاالت الرئي�سة لها �إىل ما ورد عند الفاغوري
( )2012الذي يرى �أن �إدارة املعرفة عملية تت�ضمن �ست مراحل
هي؛ تكوين املعرفة ،تثبيت املعرفة ،عر�ض املعرفة ،توزيع املعرفة،
تطبيق املعرفة� ،إ�ضافة �إىل ت�أمني املعرفة ،و�إىل وجهة نظر العلي
و�آخرون ( )2006الذين حددوا عمليات املعرفة يف �أربع عمليات
هي؛ توليد املعرفة ،وتخزين املعرفة ،وتوزيع املعرفة ،وتطبيق
املعرفة.
وعد عثمان (� )2012أن �إدارة املعرفة انبثقت كحاجة �رضورية
ملجابهة املعطيات الواقعية التي �أفرزتها احلياة يف الع�رص احلايل،
والتي متثلت باالتي:
♦ ♦التطور الهائل يف التقنية وو�سائل ال�سيطرة على هذا
التطور والتحكم فيه.
♦ ♦تطور االحتياجات الذي يالحق تطور اخلدمات.
♦ ♦الرغبة يف الإفادة من �أ�شكال التطور يف تنمية الكيانات
�أو املنظمات.
♦ ♦كثافة املعلومات املنتجة يف �أكرث من جمال و�رسعة
احل�صول عليها.
♦ ♦ال�صعوبات التي تن�ش�أ يف الإفادة من تلك التطورات على
�أكرث من �صعيد.
♦ ♦�أظهر هذا التطور احلاجة �إىل تنظيمه ،و�إدارته ،واقت�ضى
احلال من كل منظمة �أو م�ؤ�س�سة حتقيق �أق�صى �إفادة ممكنة لبناء
ذاتها وتطويرها باجتاه يخدم �أهدافها ،وا�سرتاتيجياتها ،و�صناعة
القرار فيها ،ما ميكنها من مواكبة التغريات املتالحقة وتعزيز
قدرتها على املناف�سة واال�ستمرار
وباعتبار �أن املدر�سة منظمة هي اللبنة الأ�سا�س يف املنظومة
الرتبوية يف املجتمع ،وباعتبارها النافذة الأوىل التي يطل من
خاللها الأفراد على املعرفة ،تت�شكل فيها بنيتهم الفكرية والثقافية،
كما وتتطور فيها ذواتهم االجتماعية والنف�سية من خالل ما توفره
لهم من معرفة ومن جتارب ،ومن فر�ص التوا�صل مع الآخرين،
ويتم من خالل اخلربات التي تزودهم بها �صقل �شخ�صياتهم ،ور�سم
مالمح م�ستقبلهم الذي هو م�ستقبل جمتمعاتهم ،وهي بالتايل
امل�ؤ�س�سة الأكرث ت�أهيال لال�ستجابة لالحتياجات الإن�سانية التعليمية
املعا�رصة التي عرب عنها الإعالن العاملي لليون�سكو حول التعليم
للجميع ( ، )UNESCO, 2008والذي يقرر �أن “ طفالً� ،شاباً ،بالغ ًا “
احلق يف الإفادة من الفر�ص امل�صممة لتلبية احتياجاتهم التعلمية
التي ت�ضم كال من �أدوات التعلم ،مثل ” :القراءة ،والكتابة ،والتعبري
ال�شفوي ،واحل�ساب ،وحل امل�شكالت” وحمتوى التعلم الأ�سا�سي مثل”
املعرفة ،املهارات ،القيم ،االجتاهات” ،ال�رضورية ل�ضمان قابليتهم
الإن�سانية للبقاء ،ولتطوير كامل قدراتهم ،وللعي�ش والعمل بكرامة،
وللم�شاركة الكاملة يف التطوير لتح�سني نوعية حياتهم ،والتخاذ
القرارات الواعية ،وملوا�صلة التعلم.
وما دامت املدر�سة واحدة من املنظمات التي ت�شكل املعرفة

املحور الأ�سا�س يف كينونتها من حيث الإنتاج والتطوير والنقل
ف�إن �إيجاد �إدارة مدر�سية م�ؤهلة للتعامل مع واقع كهذا يعد
�رضورة ملحة ,للتما�شي مع روح الع�رص التي يفر�ضها واقع عاملنا
املعا�رص ،مبا مييزه من ثورة معلوماتية �شديدة الت�سارع والت�أثري� ,إذ
ميكن ملدخل �إدارة املعرفة من �صيانة وتطوير ومواكبة الواقع الذي
يفر�ضه جمتمع ما بعد احلداثة .وترى اللحياين (� )2010رضورة
هذا املدخل لأن املهام الوظيفية للإدارة املدر�سية مل تعد مق�صورة
على النواحي الإدارية التقليدية وح�سب� ،إمنا تعدتها �إىل ما يتعلق
بالطالب واملناهج والبيئة الداخلية واخلارجية ،ما يعني �رضورة
�إحداث تغيري ذي مغزى يف ثقافة امل�ؤ�س�سة وهياكلها التنظيمية
ووظائفها.

مشكلة الدراسة:
�إن التطور الذي يحدث يف عامل اليوم يت�سارع ب�شكل غري
م�سبوق ،فتحديات ثورة املعلومات والتقدم التكنولوجي يف
املجتمعات املختلفة ب�شكل عام ،ويف املجتمع الفل�سطيني ب�شكل
خا�ص يف م�ؤ�س�ساته التعليمية تفر�ض و�ضع خطط علمية منظمة
ومدرو�سة وواعية ملواجهة التحديات املعرفية البازغة ،يف �ضوء
احلاجة ملواكبة هذه التحديات واال�ستجابة لها ،ويف ظل الظروف
ال�سيا�سية واالقت�صادية التي يعاين منها املجتمع الفل�سطيني ،ويف
�ضوء الطموحات الكبرية التي تفر�ضها عليه الرغبة يف التحرر
وبناء املجتمع املعا�رص ،الأمر الذي ال ميكن �أن يت�أتى دون رفع
م�ستوى الوعي واملعرفة ،يعزز ذلك الإقبال ال�شديد لأفراد املجتمع
الفل�سطيني وفئاته املختلفة على التعليم ،واال�ستجابة املعقولة من
طرف اجلهات امل�سئولة عن الو�ضع التعليمي لهذا الإقبال ،متمثلة يف
زيادة �أعداد املدار�س والعمل على رفع امل�ستوى التقني فيها ،والبدء
ب�أوىل خطوات حو�سبة التعليم ،وزيادة عدد املختربات احلا�سوبية
املدر�سية ،وت�شجيع القراءة ،وفتح �أفاق جديدة للمعرفة ،ورفع كفاية
املعلمني ومديري املدار�س ،وا�شرتاط الت�أهيل الأكادميي والرتبوي
للمعلمني واملديرين.
ويدفع هذا كله �إىل الت�سا�ؤل فيما �إذا كانت التغريات املذكورة
تدفع باجتاه تغيري ذي مغزى ،و�إن كانت اال�ستجابة للتحديات
تتم وفق ر� ًؤى وا�ضحة ،تخطيط ًا و�إ�رشاف ًا وتنفيذاً ،وفيما �إذا كانت
الإدارات التعليمية وبالذات �إدارات املدار�س خليقة باال�ضطالع بهذا
الدور ،يف �ضوء تطور وتعدد املداخل الإدارية و�أمناطها ،وبالذات
مدخل �إدارة املعرفة ،ولهذا ف�إن هذه الدرا�سة ت�سعى �إىل ر�صد وحتليل
واقع تطبيق �إدارة املعرفة يف املدار�س احلكومية يف حمافظة بيت
حلم و�إبراز دور هذا املدخل و�أهميته .ويف �ضوء ما تقدم ميكن �أن
تتحدد م�شكلة الدرا�سة يف ال�س�ؤال الآتي:
ما واقع تطبيق �إدارة املعرفة يف املدار�س احلكومية يف
حمافظة بيت حلم من وجهة نظر مديريها؟
ويتفرع عنها اال�سئلة الآتية:
♦ ♦ما م�ستوى �إدراك مديري املدار�س احلكومية يف حمافظة
بيت حلم ملفهوم �إدارة املعرفة و�أهميتها؟
♦ ♦ما درجة تطبيق �إدارة املعرفة يف املدار�س احلكومية يف
حمافظة بيت حلم من وجهة نظر مديريها؟
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واقع تطبيق إدارة املعرفة في املدارس احلكومية في محافظة بيت حلم
من وجهة نظر مديريها

د .نائل محمد عبد الرحمن

املعوقات التي تواجه تطبيق �إدارة املعرفة
♦ ♦ما �أهم
ّ
مديريها؟يف حدود الدراسة:
املدار�س احلكومية يف حمافظة بيت حلم من وجهة نظر
♦ ♦هل توجد فروق بني متو�سطات �إجابات مديري املدار�س
احلكومية يف حمافظة بيت حلم فيما يتعلق بدرجة تطبيق �إدارة
املعرفة يف املدار�س احلكومية تبع ًا ملتغريات اجلن�س ،وامل�ؤهل
العلمي ،وم�ستوى املدر�سة ،ومكان املدر�سة؟

أهمية الدراسة:
تنبع �أهمية الدرا�سة من:
♦ ♦تناولها ملو�ضوع �إدارة املعرفة واحداً من املفاهيم
الإدارية احلديثة التي لفتت انتباه الباحثني وتناولتها العديد من
الدرا�سات احلديثة لأهميتها يف حتقيق �أهداف املنظمة.
♦ ♦كما تنبع �أهميتها لكونها واحدة من الدرا�سات القليلة
التي طبقت على م�ؤ�س�سات التعليم العام “املدار�س” يف فل�سطني،
رغم تعدد الدرا�سات التي �أجريت على م�ؤ�س�سات التعليم العايل كما
�ستظهره مراجعة الدرا�سات ال�سابقة ،وهي الوحيدة التي تطبق على
املدار�س يف حمافظة بيت حلم ،وهي بالتايل ميكن �أن ت�شكل �إ�سهاما
علميا يف جمال الإدارة الرتبوية يف فل�سطني.
♦ ♦كما ميكن �أن تقدم مقرتحات وتو�صيات للإدارات
العاملة يف املجال التعليمي حول تطبيق �إدارة املعرفة يف املدار�س
ومواجهة املعيقات التي حتول دون ذلك.

أهداف الدراسة:
تهدف الدرا�سة احلالية الك�شف عن:
♦ ♦م�ستوى �إدراك مديري املدار�س احلكومية يف حمافظة بيت
حلم ملفهوم �إدارة املعرفة.
♦ ♦درجة تطبيق �إدارة املعرفة يف املدار�س احلكومية يف
حمافظة بيت حلم من وجهة نظر مديريها.
♦ ♦املعوقات التي تواجه تطبيق �إدارة املعرفة يف املدار�س
احلكومية يف حمافظة بيت حلم من وجهة نظر مديريها.
♦ ♦التعرف �إىل ا�ستجابات مديري املدار�س احلكومية يف
حمافظة بيت حلم فيما يتعلق بدرجة تطبيق �إدارة املعرفة يف
املدار�س احلكومية تبع ًا ملتغريات اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي ،وم�ستوى
املدر�سة ،ومكان املدر�سة.

مصطلحات الدراسة:
◄◄املعرفة :تعرف على �أنها الفهم الذي يتم حت�صيله من
خالل اخلربة �أو الدرا�سة املنا�سبة(. )Awad & Ghaziri, 2004
◄◄�إدارة املعرفة :م�صطلح ي�ستخدم لو�صف كل �شيء ابتداء
من تطبيق التكنولوجيا اجلديدة وانتهاء بت�سخري ر�أ�س املال الفكري
للمنظمة ( .)Sallis and Jones, 2002وي�ستخدم املفهوم يف هذه
الدرا�سة على �أنه العملية التي يتم من خاللها حت�صيل املعرفة
يف املدار�س وتخزينها وم�شاركتها والإفادة منها ،والتي �ستقا�س
منخالالجابات افراد العينة على �أداة الدرا�سة.
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اقت�رصت الدرا�سة يف حدودها املكانية على حمافظة بيت
حلم ،وعلى مديري املدار�س احلكومية فيها يف البعد الب�رشي ،للعام
الدرا�سي 2017 /2016م.

الدراسات السابقة:
من خالل اطالع الباحث على العديد من الدرا�سات ال�سابقة،
والتي ك�شفت عن االهتمام الذي يوليه الباحثون ملو�ضوع �إدارة
املعرفة يف املنظمات وامل�ؤ�س�سات على اختالف التخ�ص�صات
العلمية� ،أو تنوع جماالت عمل هذه امل�ؤ�س�سات ،ف�إن الباحث �سعى
للعودة �إىل الدرا�سات الرتبوية تناغم ًا مع ال�سياق الذي جاءت خالله
هذه الدرا�سة.
هدفت درا�سة فرانكو وبريي ()Franco- Borré, 2018
ت�صميم امنوذج �إدارة املعرفة لتعزيز تكامل لتكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت يف املناهج الدرا�سية ملدر�سة ثنائية اللغة يف
قرطاجنة ،كولومبيا باتباع منهجية بحث خمتلطة ،جتمع بني
البحث الوثائقي والو�صفي ،من خالل حتليل البيئة ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية والتقنية ( )PESTال�ستخدام تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت يف كولومبيا ،وت�صميم منوذج �إدارة املعرفة
وبالتايل التحقق من �صحة النموذج .وافرت�ضت الدرا�سة �أن تنفيذ
املدر�سة للنموذج �سيعزز عمليات التعليم والتعلم ،و�سيطور مهارات
طاقم املدر�سة يف ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت،
و�سيعزز تداول م�صادر التكنلوجيا املتقدمة ،و�سيخلق مزايا تناف�سية
للمدر�سة ،مما ي�ؤكد �أهمية تطبيق �إدارة املعرفة يف امل�ؤ�س�سات.
وقد مت اقرتاح منوذج مكون من خم�سة م�ستويات:
♦ ♦حت�صيل املعرفة التنظيمية -الإدارة اال�سرتاتيجية
والتخطيط.
♦ ♦جمتمع املعرفة� -إدارة امل�صادر والبنية التحتية
لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت.
♦ ♦تعزيز املعرفة–التقييم الذاتي و�إدارة التطوير املتوا�صل.
♦ ♦�إن�شاء قاعدة املعرفة–�إدارة التطوير املهني.
♦ ♦توطني املعرفة–�إدارة تطوير املناهج.
انتهت الدرا�سة �إىل �أن تعميم هذا النموذج وا�ستخدامه �سيزيد
من قدرة امل�ؤ�س�سة على االبتكار عرب الدورة املتجددة الدارة املعرفة
واملكونة من العنا�رص الأربعة:
♦ ♦حت�صيل املعرفة واكت�شافها وخلقها
♦ ♦التخزين والنظام واملنظمة
♦ ♦تبني وا�ستعمال وحفظ
♦ ♦نقل ون�رش وتعميم املعرفة.
كل هذه املراحل التي حتميها مرحلة التقييم الذاتي ل�ضمان
ا�ستمرارية تطور امل�ؤ�س�سة مما يتيح للم�ؤ�س�سة احل�صول على مزايا
ت�سويقية ،كما يعزز عمليات التعليم والتعلم وتطوير الكفاءات يف
ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت لدى املوظفني وزيادة
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م�ستوى ر�ضا جميع �أفراد املجتمع.
�أجرى ال�شهري ( )2015درا�سة يف منطقة حمايل يف اململكة
العربية ال�سعودية هدفت �إىل الك�شف عن واقع تطبيق �إدارة املعرفة
ومعوقات تطبيقها ،ومتطلبات تطبيقها من وجهة
يف هذه املدار�س،
ّ
نظر مديريها ووكالئها ،و�شملت عينة الدرا�سة مديري ووكالء مدار�س
تعليم حمايل الثانوية بنني والبالغ عددهم « »120فرداً ،وتو�صلت
الدرا�سة �إىل �أن ممار�سة عملية تطبيق عمليات �إدارة املعرفة جاءت
بدرجة متو�سطة جميعها ،وان معوقات تطبيق �إدارة املعرفة
“التنظيمية والب�رشية واملادية” جاءت بدرجة عالية جميعها.
وذهبت درا�سة ( )Kurniawan 2014لفح�ص دور �إدارة املعرفة
من املنظور التطبيقي ،ميزاته وفوائده كميدان جديد يف املجال
املدر�سي ،حيث تفرت�ض الدرا�سة �أن هناك قيمة هائلة ميكن ان
جتنيها امل�ؤ�س�سات املدر�سية التي تطبق مبادرات لتبادل املعرفة
�سواء للمعلمني �أو
يف �سياق �إدارة املعرفة .الأمر الذي يحقق الفائدة ً
الطواقم الأخرى العاملة يف املدر�سة .وقد ا�ستخدمت الدرا�سة منهج
البحث النوعي ال�ستق�صاء البيانات وللو�صول لال�ستنتاجات ،وجلمع
البيانات ،قامت الدرا�سة مبراجعة الأدبيات واملالحظات املبا�رشة
يف مدر�سة بينو�س الدولية ،كما ا�ستخدمت الكتب واملقاالت
والدرا�سات واملراجع املن�شورة الكرتونياً.
وقد ا�ستندت الدرا�سة على �سبع نطاقات �شكلت الرافعات
اال�سا�سية التي ا�ستندت عليها الدرا�سة ،وهي :معرفة الزبائن،
عالقات املعنيني ،ت�أملبيئة العمل ،ذاكرة املنظمة ،املعرفة
العمالتية ،املعرفة يف املنتجات واخلدمات واملعرفة الإن�سانية.
خل�صت الدار�سة �إىل �رضورة الرتكيز يف �إدارة املعرفة على البحث
الفعال وخلق املعرفة وتبادل املعرفة بني طواقم املدر�سة وتدريب
العاملني وت�رسيع املعاجلة امل�ستمرة للمعرفة وتبادل املعلومات.
�أما درا�سة عثمان ( ،)2010ف�سعت التعرف �إىل اجتاهات
مديري املدار�س احلكومية الثانوية نحو تطبيق �إدارة املعرفة يف
املحافظات ال�شمالية يف فل�سطني ،بالإ�ضافة �إىل بيان �أثر كل من
متغريات :اجلن�س ،و�سنوات اخلربة الإدارية ،والتخ�ص�ص ،وامل�ؤهل
العلمي ،وموقع املدر�سة ،واملحافظة على اجتاهاتهم نحو تطبيق
�إدارة املعرفة .وتكون جمتمع الدرا�سة من مديري املدار�س الثانوية
احلكومية يف املحافظات ال�شمالية وعددهم ( )640مديراً ومديرة،
اختري منها عينة ع�شوائية بلغت ( )229معلم ًا ومعلمة .ولهذا
الغر�ض طورت ا�ستبانة مكونة من ( )60فقرة موزعة على ثمانية
جماالت .وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن اجتاهات مديري املدار�س
احلكومية الثانوية نحو تطبيق �إدارة املعرفة كانت ايجابية ،و�أنه ال
توجد فروق يف درجة اجتاهات مديري املدار�س احلكومية الثانوية
نحو تطبيق �إدارة املعرفة يف املحافظات ال�شمالية يف فل�سطني
تعزى ملتغريات اجلن�س ،و�سنوات اخلربة ،التخ�ص�ص ،امل�ؤهل العلمي،
وموقع املدر�سة .بينما خل�صت �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
يف اجتاهات مديري املدار�س احلكومية الثانوية تعزى ملتغري موقع
املدر�سة يف جمال �إدراك مفهوم �إدارة املعرفة بني مدار�س حمافظات
�شمال ال�ضفة وو�سطها ،ول�صالح مدار�س �شمال ال�ضفة.
و�سعت درا�سة كرا�سنه واخلليلي ( )2009التعرف �إىل مدى
ممار�سة �أن�شطة �إدارة املعرفة يف وزارة الرتبية والتعليم يف الأردن
بهدف م�ساعدة وزارة الرتبية والتعليم الأردنية على رفع م�ستوى

خدماتها ،والإ�سهام يف بناء جمتمع االقت�صاد املعريف .وتكون
جمتمع الدرا�سة من املديرين يف وزارة الرتبية والتعليم على
اختالف م�ستوياتهم والبالغ عددهم ( )755مديراً ومديرة ،وقد
اختريت من بينهم عينة طبقية ع�شوائية بلغ عددها ( )106مديراً
ومديرة .وك�شفت الدرا�سة عن �أن ممار�سة ن�شاطات �إدارة املعرفة
كانت بدرجة عالية با�ستثناء ن�شاط تخزين املعرفة ،ون�رش وتبادل
املعرفة ،وفلرتة املعرفة التي �أظهرت النتائج �أن درجة ممار�ستها
جاءت بدرجة متو�سطة .كما ات�ضح �أن هناك معوقات تتمثل يف
عدم توفر متطلبات التكنولوجيا وفق امل�ستوى املن�شود .كما
�أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى �إىل
عوامل اجلن�س ،امل�ؤهل العلمي ،العمر ،عدد �سنوات اخلربة ،واملن�صب
الوظيفي.
�أما درا�سة �شينج وه�سو ( )Ching and Hsu, 2006فقد هدفت
التعرف �إىل املواقف املفيدة وال�صعوبات التي تواجه �إدارة املعرفة
يف املدار�س االبتدائية يف تايوان ،وا�سرتاتيجيات تطبيقها ،وبينت
الدرا�سة �أن املدار�س التي ت�سعى لتطبيق �إدارة املعرفة ،يجب �أن تعمل
على تطوير البنية التحتية املدر�سية املتعلقة ب�أنظمة املعلومات،
وتعزيز ت�شارك املعرفة بني العاملني ،والعمل على بناء نظام
�إدارة معرفة عملي .وكذلك يجب �أن تقوم املدار�س بتعزيز اخلربات
املهنية للمعلمني التي تعد �إحدى اال�سرتاتيجيات الأ�سا�سية لتطبيق
�إدارة املعرفة ،و�أو�صت الدرا�سة بتبني ا�سرتاتيجيات لإدارة املعرفة
وترتكز على �أربعة �أبعاد ،هي :املوارد الب�رشية ،والبنية التحتية
التكنولوجية ،والية ت�شارك املعرفة ونظام �ضبط م�ؤ�س�سي.
وهدفت درا�سة �إيدج (� )Edge, 2005إىل البحث يف كيفية
توظيف �إدارة املعرفة من قبل منطقة تورنتو التعليمية يف كندا،
وذلك لتعزيز م�رشوع التثقيف وحت�سني تعليم القراءة والكتابة يف
�سن مبكرة على نطاق املدار�س ا�ستنادا �إىل �إطار �إدارة املعرفة الذي
و�ضعه  Tekeu chi and Nonakgحيث نفذت ( )34مقابلة مع �إداريني
وم�رشفني من فريق �إدارة م�رشوع التثقيف يف ال�سنوات املبكرة،
و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن منطقة تورينتو التعليمية ا�ستخدمت
�إ�سرتاتيجية �شاملة م�صممة لبناء القدرة التعليمية والقيادية من
خالل ا�ستخدام النا�شطني يف جمال املعرفة داخل املدر�سة ،وبينت
الدرا�سة �أثر هذه الإ�سرتاتيجية يف التعليم والثقافة التنظيمية لدى
القائد واملعلم على م�ستوى املنطقة.
�أما على �صعيد تطبيق ا�سرتاتيجية �إدارة املعرفة يف
اجلامعات ،فقد �أجرى & Fernández- López & Rodeiro- Pazos
) Calvo & Rodríguez- Gulías (2018درا�سة للك�شف عن العالقة
بني توافر وا�ستخدام حلول تكنولوجيا املعلومات ال�سرتاتيجية
�إدارة املعرفة ،و�أداء اجلامعات بقيا�س الإنتاج العلمي .با�ستخدام
املدخل القائم على امل�صادر ونظرية املعرفة ،وقد طور الباحثون
لهذا الغر�ض �إطار عمل مفاهيمي لتو�ضيح �أثر ا�سرتاتيجية �إدارة
املعرفة القائمة على تكنولوجيا املعلومات على �أداء املنظمة،
والذي اختربوه امربيقيابتطبيق منهجية بيانات الفريق لعينة من
�سبعني جامعة ا�سبانية من العام 2014 / 2011م .م�ستخدمني
املدخل النظمي الديناميكي لتحديد خمطط ت�سل�سل �سببي للبيانات
ت�سمح لهم بتجميع اجلامعات يف ثالثة �أ�شكال بيانية خمتلفة لإدارة
املعرفة.
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واقع تطبيق إدارة املعرفة في املدارس احلكومية في محافظة بيت حلم
من وجهة نظر مديريها

د .نائل محمد عبد الرحمن

وقد �أكدت نتائج الدرا�سة على �أن ا�سرتاتيجية �إدارة املعرفة
القائمة على تكنولوجيا املعلومات ت�ؤثر على �أداء اجلامعة ،وهذا
الت�أثري �إيجابي يف حال توفر تكنولوجيا املعلومات امل�شار �إليها
يف البنية الأ�سا�سية لتجميع البيانات ،و�أكرث و�ضوح ًا عندما يقا�س
�أداء اجلامعة مب�ؤ�رشات ترتبط ب�شكل مبا�رش باجلودة العلمية .وعلى
النقي�ض مما هو متوقع ،ف�إن الن�سبة املئوية ملوظفي التدريب
والبحث الذين ي�ستخدمون �أدوات امل�ؤ�س�سة للعمل التعاوين ترتبط
�سلب ًا بقدرة اجلامعة على الن�رش.
يف حني هدفت درا�سة �آل عثمان ( )2013للتعرف �إىل واقع
تطبيق �إدارة املعرفة يف جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية يف
اململكة العربية ال�سعودية واملعوقات التي تواجهها و�سبل تطوير
تطبيقها .وقد اختريت عينة ع�شوائية بلغت (� )103أفراد من �أع�ضاء
هيئة التدري�س واملوظفني الإداريني احلا�صلني على الت�أهيل
اجلامعي (بكالوريو�س ف�أعلى)  .و�أظهرت النتائج �أن م�ستوى �إدراك
العاملني ب�إدارة املعرفة و�أهميتها يف جامعة نايف العربية للعلوم
الأمنية مرتفع ،وبينت النتائج �أن �أفراد عينة الدرا�سة موافقون
بدرجة متو�سطة على واقع تطبيق �إدارة املعرفة يف جامعة نايف
العربية للعلوم الأمنية ،و�أنهم موافقون على وجود معوقات لتطبيق
�إدارة املعرفة يف اجلامعة ،و�أظهرت الدرا�سة عدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية يف اجتاهات عينة الدرا�سة حول حماور الدرا�سة
باختالف متغرياتهم ال�شخ�صية والوظيفية.
�أما درا�سة الأغا و�أبو  اخلري ( ،)2012فهدفت �إىل الك�شف عن
واقع تطبيق عمليات �إدارة املعرفة يف جامعة القد�س املفتوحة
يف فل�سطني تعزى ملتغريات (�سنوات اخلربة ،املنطقة التعليمية،
وامل�ؤهل)  ،ولتحقيق الهدف مت ت�صميم ا�ستبانة من �سبعة جماالت
متثل عمليات �إدارة املعرفة مت توزيعها على عينة من ( )250م�رشف ًا
�أكادمييا من العاملني يف جامعة القد�س املفتوحة .و�أ�سفرت النتائج
عن �أن تطبيق عمليات �إدارة املعرفة بجامعة القد�س املفتوحة
متو�سط ن�سبيا ،كما ك�شفت الدرا�سة �أن �سعة االطالع ،وامل�ستوى
الثقايف ،وطبيعة العمل ،وعدد الأبحاث ،وور�ش العمل ،وجمال
االهتمام الذي يتمتع به �أ�صحاب امل�ؤهالت العلمية دون الدكتوراه
�ضعيفة يف اجلامعة ومرتفعة لدى حملة الدكتوراه.
وهدفت درا�سة الزطمة (� )2011إىل بيان دور �إدارة املعرفة
وعالقتها بتميز الأداء يف الكليات واملعاهد التقنية املتو�سطة العاملة
يف قطاع غزة يف فل�سطني ،وتكون جمتمع الدرا�سة من �أع�ضاء الهيئة
التدري�سية ور�ؤ�ساء الأق�سام الإدارية املتفرغني يف خم�س كليات من
حملة �شهادة الدكتوراه واملاج�ستري والبكالوريو�س ،و�شملت العينة
على ( )279فرداً ،اختريوا بالطريقة الع�شوائية الطبقية .وقد تو�صلت
الدرا�سة �إىل انه ال يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات
تقديرات عينة الدرا�سة لدور �إدارة املعرفة ،و�أثرها على متيز الأداء
تعزى ملتغري اجلن�س .ووجدت فروق ًا ذات داللة �إح�صائية بني
متو�سطات تقديرات عينة الدرا�سة لدور �إدارة املعرفة و�أثرها على
متيز الأداء تعزى ملتغري مدة اخلدمة ول�صالح �سنوات اخلربة الأكرب،
ووجدت عالقة ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات تقديرات عينة
الدرا�سة لدور �إدارة املعرفة و�أثرها على متيز الأداء تعزى ملتغري
مكان العمل.
و�سعت درا�سة العلول ( )2011للتعرف �إىل مفهوم �إدارة
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املعرفة يف جمال تنمية املوارد الب�رشية الأكادميية يف ظل الفكر
الإداري املعا�رص يف اجلامعات الفل�سطينية يف قطاع غزة ،وحتديد
درجة ممار�سة العاملني الأكادمييني لدور �إدارة املعرفة يف تنمية
املوارد الب�رشية الأكادميية يف اجلامعات الفل�سطينية يف حمافظات
غزة .و�أخذت عينة طبقية بن�سبة ( )% 15من جمتمع الدرا�سة البالغ
عدد �أفراده ( ،)1309وبلغ عدد العينة ( )196فرداً .وطبقت الباحثة
لهذا الغر�ض ا�ستبانة �إدارة املعرفة يف تنمية املوارد الب�رشية يف
اجلامعات الفل�سطينية يف قطاع غزة .وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن
درجة ممار�سة العاملني الأكادمييني لدور �إدارة املعرفة يف تنمية
املوارد الب�رشية الأكادميية يف اجلامعات الفل�سطينية يف قطاع غزة
كانت بوزن ن�سبي ( . )% 52واىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
لدرجة ممار�سة العاملني الأكادمييني لدور �إدارة املعرفة يف تنمية
املوارد الب�رشية الأكادميية يف اجلامعات الفل�سطينية يف قطاع غزة
تعزى ملتغري اجلن�س ل�صالح الإناث ،وعدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية تعزى ملتغري امل�سمى الوظيفي ،وعدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية تعزى ملتغري عدد �سنوات اخلربة.
�أما درا�سة ( ،)Thitithanonand Kloewthanong 2007فقد
هدفت �إىل حتديد مفاهيم �إدارة املعرفة التي ترتبط بتطبيق ممار�سات
�إدارة املعرفة يف تطوير التعليم يف النظام الرتبوي التايلندي ،كما
ناق�شت فوائد و�صعوبات ممار�سات �إدارة املعرفة وم�ضامينها يف
البيئات املختلفة والعوامل املتعلقة بها ،وخل�صت الدرا�سة �إىل
الك�شف عن وجود مزايا لتطبيق �إدارة املعرفة يف الأنظمة التعليمية
وذلك فيما يتعلق بالبحث العلمي وتطوير املناهج ،وخدمات الطلبة،
واخلدمات الإدارية ،والتخطيط اال�سرتاتيجي.
كما �أجرى كيلي ( )Keeley 2004درا�سة بهدف حتديد درجة
فاعلية تطبيق �إدارة املعرفة يف حت�سني التخطيط واتخاذ القرارات يف
الأنواع املختلفة من م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف الواليات املتحدة
الأمريكية ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )450موظف ًا يعملون يف
امل�ؤ�س�سات التعليمية ،اختريوا ع�شوائي ًا للم�شاركة يف هذه الدرا�سة.
و�أظهرت النتائج �أن �إدارة املعرفة م�صدر امليزة التناف�سية والتح�سن
العملي يف املنظمة ،كما بينت �أن التعليم العايل مت�أخر يف �إدارة
املعرفة قيا�سا بالقطاع التجاري ،وان ممار�سة �إدارة املعرفة
يف التعليم العايل مل تكن ر�سمية ب�صورة ثابتة كما هو احلال يف
ال�رشكات.

التعقيب على الدراسات السابقة
�سواء
جاءت الدرا�سات ال�سابقة املرتبطة بالدرا�سة احلالية
ً
العربية منها �أم الأجنبية وفق حمورين �أولهما الدرا�سات املتعلقة
ب�إدارة املعرفة يف املدار�س ،وثانيهما يتمثل يف الدرا�سات املتعلقة
ب�إدارة املعرفة يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل (جامعات وكليات
جامعية)  ،وقد اختار الباحث تناول هذه الدرا�سات وفق الرتتيب
الزمني يف كل من املحورين من الأحدث ،فالأقدم مع تو�ضيح �أويل
ملواطن االلتقاء واالختالف مع الدرا�سة احلالية ،مبتدئا بالدرا�سات
التي تناولت �إدارة املعرفة يف املدار�س ،ثم الدرا�سات التي �أجريت
على اجلامعات والكليات اجلامعية ،على اعتبار �أن جل هذه
الدرا�سات جاءت بطريقة �أو ب�أخرى بهدف الك�شف عن واقع �إدارة
املعرفة ومعيقات تطبيقها و�أهمية تطبيقها يف امل�ؤ�س�سات التعليمية
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امل�ستهدفة ،مع ت�شابه يف املتغريات التي ميكن �إجمالها بامل�ؤهل
واجلن�س و�سنوات اخلربة وامل�سمى الوظيفي ،و�سنوات اخلربة ،مع
التفاوت املوجود بني كل درا�سة و�أخرى ،حيث ي�ؤدي تناولها بهذه
ال�صيغة �إيل حتقيق الأهداف املبتغاة.
ففيما يتعلق بالأهداف التي �سعت �إليها الدرا�سة احلالية فقد
�أظهرت ان�سجام ًا وا�ضح ًا من حيث الأهداف مع الدرا�سات التي
�أجريت يف املدار�س و اجلامعات والكليات اجلامعية� ،إذ متحورت
هذه الأهداف يف جمملها حول ال�سعي للك�شف عن واقع تطبيق �إدارة
املعرفة وعن املعوقات التي تواجه هذا التطبيق يف تلك امل�ؤ�س�سات،
درا�سة �آل عثمان ( ،)2013ودرا�سة الآغا و�أبو اخلري ( ،)2012وعن
�أهمية تطبيقها ودوره يف تنمية املوارد الب�رشية كما يف درا�سة
الزطمة ( ( ،2011ودرا�سة العلول ( )2011وعن �أهمية تطبيقها
و�سبل تطويره كما يف دراسة )Thitithanon and Kloewthanong
 ،)2007ودرا�سة ( ،)Keeley, 2004فيما التقت هذه الدرا�سة يف بحثها
حول مدى �إدراك مديري املدار�س ملفهوم �إدارة املعرفة مع درا�سة �آل
عثمان (. )2013

منهجية الدراسة وإجراءاتها:
ا�ستخدم املنهج الو�صفي ب�صفته املنهج الأكرث منا�سبة لإجراء
مثل هذه الدرا�سات� ،إذ يقوم هذا املنهج بو�صف واقع احلال وتف�سريه
وحتديد املمار�سات ال�سائدة ،والتعرف على وجهات نظر الأفراد
واجلماعات ،وطرائقها يف النمو والتطور والأداء ،وهو منهج ال
يقت�رص على جمع البيانات وتبويبها� ،إمنا ي�سعى �إىل و�ضع تف�سريات
والو�صول �إىل ا�ستنتاجات وا�ستخال�صات ذات داللة مل�شكلة الدرا�سة
امل�ستهدفة.

جمتمع الدراسة وعينتها:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع مديري املدار�س احلكومية يف
حمافظة بيت حلم ومديراتها والبالغ عددهم وفق �إح�صائيات مديرية
الرتبية والتعليم يف املحافظة ( )129مديراً ومديرة ,واختريت عينة
الدرا�سة بطريقة العينة الع�شوائية الب�سيطة كما يف جدول ( ، )1وكان
عدد �أفرادهاعند اختيار العينة ( )40مديراً ومديرة ،و�أ�ستثني ثالثة
منها لعيوب يف الإجابة ،واعتبار ( )37ا�ستبانة منها �صاحلة.
جدول ()1
خصائص العينة الديمغرافية ومتغيراتها

املتغري

املدر�سة

مكان املدر�سة

الفئة

العدد

الن�سبة
املئوية

ا�سا�سية

24

64.9

ثانوية

13

35.1

املجموع

37

100.0

قرية

23

62.2

مدينة

14

37.8

املجموع

37

100.0

املتغري

اجلن�س

امل�ؤهل العلمي

الفئة

العدد

الن�سبة
املئوية

ذكر

17

45.9

انثى

20

54.1

املجموع

37

100.0

بكالوريو�س

30

81.1

ماج�ستري فاعلى

7

18.9

املجموع

37

100.0

أداة الدراسة:
لإمتام هذه الدرا�سة ،بنيت ا�ستبانة باال�ستناد �إىلالأدب
النظري والدرا�سات ال�سابقة ،حيث متت اال�ستعانة مبا قدمه
الفاغوري ( )2012حول مداخل �إدارة املعرفة وعملياتها ،وبالعودة
�إىل مبادئ �إدارة املعرفة كما �أوردها الرفاعي (� ، )2002إ�ضافة
�إىل درا�ستي كل من�آل عثمان ( )2013ودرا�سة عثمان (.)2010
وتكونت اال�ستبانة من ( )49فقرة توزعت على ثالثة حماور ،هي:
املحور الأول م�ستوى �إدراك مفهوم �إدارة املعرفة و�أهميتها ،املحور
الثاين واقع تطبيق �إدارة املعرفة يف املدار�س ،واملحور الثالث
املعوقات التي تواجه تطبيق �إدارة املعرفة يف املدار�س.
صدق األداة:
مت الت�أكد من �صدق الأداة بعر�ضها على عدد من املحكمني
ذوي االخت�صا�ص الذين وافقوا على حماور اال�ستبانة الثالثة:
(م�ستوى �إدراك مفهوم �إدارة املعرفة و�أهميتها ،درجة تطبيق �إدارة
املعرفة يف املدر�سة ،واملعوقات التي تواجه تطبيق �إدارة املعرفة
يف املدر�سة) ،وقاموا ب�إجراء مراجعات لبنود وفقرات كل واحد من
حماور اال�ستبانة ،حيث �أخذت �آرا�ؤهم بعني االعتبار يف الت�أكيد
على عبارة �أو تعديلها �أو ا�ستثنائها وحذفها ،ثم اعتمدت اال�ستبانة
ب�صورتها النهائية ك�أداة للدرا�سة.
ثبات األداة:
مت التحقق من ثبات الأداة عن طريق ح�ساب معامل الثبات
كرونباخ �ألفا حيث بلغ معامل الثبات الكلي ( ، )0.95ما يعني متتع
اال�ستبانة بدرجة عالية من الثبات.
جدول ()2
معامل الثبات كرونباخ الفا

املحور
املحور الأول :م�ستوى �إدراك مفهوم �إدارة
املعرفة و�أهميتها
املحور الثاين :واقع تطبيق �إدارة املعرفة
يف املدر�سة
املحور الثالث :املعوقات التي تواجه
تطبيق �إدارة املعرفة يف املدر�سة
الدرجة الكلية
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معامل الثبات
كرونباخ �ألفا

عدد
الفقرات

حجم
العينة

0.874

12

37

0.921

22

37

0.901

15

37

0.950

49

37

واقع تطبيق إدارة املعرفة في املدارس احلكومية في محافظة بيت حلم
من وجهة نظر مديريها

د .نائل محمد عبد الرحمن

و بدرجة متو�سطة.

املعاجلة اإلحصائية:
ا�ستخدم الباحث طرق ًا �إح�صائية و�صفية وحتليلية ،ومتثلت
الطرق الإح�صائية الو�صفية باملتو�سطات احل�سابية ،والن�سب
املئوية ،ومتثلت الطرق الإح�صائية التحليلية باختبار (ت) لعينتني
م�ستقلتني (. )t-test

نتائج الدراسة ومناقشتها:
يت�ضمن هذا الف�صل عر�ضا للنتائج التي تو�صلت �إليها
الدرا�سة ،وفيما يلي عر�ض لتلك النتائج:
◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول:
ما واقع تطبيق �إدارة املعرفة يف املدار�س احلكومية يف
حمافظة بيت حلم من وجهة نظر مديريها؟
للإجابة عن ال�س�ؤال الأول ،ا�ستخدمت املتو�سطات احل�سابية
والن�سب املئوية لكل فقرة وللدرجة الكلية وقد اعتمد التدريج ح�سب
مقيا�س ليكرت اخلما�سي (كبرية جدا =  ،5كبرية =  ،4متو�سطة =
 ،3قليلة =  ،2قليلة جدا = )1
ومن �أجل تف�سري النتائج ،اعتمدت الن�سب على �أ�سا�س �أن
املقيا�س يخ�ضع ملقيا�س ليكرت اخلما�سي ،وعليه عدد القفزات من
درجة تقدير �إىل �أخرى ي�ساوي  ،4وبالق�سمة على  5تكون النتيجة
( )0.8وبذلك ح�صلنا على املفاتيح الآتية:
1.8 - 1

اقل من % 36

منخف�ضة جداً

2.6 - 1.81

% 52 -% 37

منخف�ضة

3.4 - 2.61

% 68 -% 53

متو�سطة

4.2 - 3.41

% 84 -% 69

مرتفعة

5 - 4.21

اكرث من % 85

مرتفعة جداً

جدول ()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور الدراسة

ويرى الباحث �أن هذه النتيجة تدل على �إدراك مديري املدار�س
احلكومية يف حمافظة بيت حلم لأهمية �إدارة املعرفة كمدخل مهم
يف التعامل مع االنفجار املعريف والتقني الذي يجتاح عاملنا
املعا�رص ،وي�ؤكد على ذلك الدرجة الكلية لكل واحد من املحاور
التي ك�شفت عنها الدرا�سة فبينما ح�صل املحوران الأول والثاين
على درجة كبرية جدا ،وهذا ي�شري �إىل حقيقة الوعي مبفهوم �إدارة
املعرفة وتطبيقه ،بينما جند املحور ،الثالث“ :املعوقات التي تواجه
تطبيق �إدارة املعرفة” يح�صل على درجة كلية متو�سطة ،ما ي�شري
�إىل �أن املديرين يقدمون الت�سهيالت ويبذلون كل ما ميكن من اجل
تطبيق �إدارة املعرفة ،كما يتناغم هذا مع ال�سيا�سة املعلنة من قبل
وزارة الرتبية والتعليم نحو تعميم التكنولوجيا وبناء املختربات
احلا�سوبية يف املدار�س ورفع الكفايات لدى العاملني وتدريبهم.
وتتفق هذه الدرا�سة مع درا�سة (�آل عثمان )2013 ،يف
نتيجة املحور الأول وتختلف عنها يف املحورين الثاين والثالث
�إ �أظهرت �أن م�ستوى �إدراك العاملني ب�إدارة املعرفة و�أهميتها يف
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية مرتفع ،و�أن �أفراد عينة الدرا�سة
موافقون بدرجة متو�سطة على واقع تطبيق �إدارة املعرفة يف جامعة
نايف العربية للعلوم الأمنية و�أنهم موافقون على وجود معوقات
لتطبيق �إدارة املعرفة يف ة .كما تتفق مع درا�سة عثمان ()2010
فيما يتعلق باملحور الأول واملحور الثاين يف �أن اجتاهات مديري
املدار�س احلكومية الثانوية نحو تطبيق �إدارة املعرفة كانت ايجابية،
وتختلف مع درا�سة ال�شهري ( )2015التي تو�صلت �إىل �أن ممار�سة
عملية تطبيق عمليات �إدارة املعرفة جاءت جميعها بدرجة متو�سطة،
وان معوقات تطبيق �إدارة املعرفة “التنظيمية والب�رشية واملادية”
جاءت بدرجة عالية ،واختلفت مع درا�سة (الأغا و�أبو اخلري)2012 ،
التي �أظهرت �أن تطبيق عمليات �إدارة املعرفة بجامعة القد�س
املفتوحة متو�سط ن�سبيا.
اما فيما يتعلق مب�ستوى ادراك مفهوم �إدارة املعرفة و�أهميتها
على م�ستوى الفقرات فيما يلي جدول ()4

العبارة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الن�سبة

الدرجة

جدول ()4

املحورالأول :م�ستوى �إدراك
مفهوم �إدارة املعرفة و�أهميتها

4.42

0.45

88.38

مرتفعة
جداً

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المحور األول :مستوى ادراك مفهوم
إدارة المعرفة وأهميتها

املحور الثاين :درجة تطبيق
�إدارة املعرفة يف املدر�سة

4.25

0.59

84.99

مرتفعة
جداً

الدرجة

املحور الثالث :املعوقات التي
تواجه تطبيق �إدارة املعرفة يف
املدر�سة

2.74

0.80

54.88

متو�سطة

الرقم

نالحظ من اجلدول (� )3أن �أهم املحاور هو املحور الأول:
م�ستوى �إدراك مفهوم �إدارة املعرفة و�أهميتها مبتو�سط ح�سابي
( )4.42وبدرجة مرتفعة جدا يليه املحورالثاين :درجة تطبيق �إدارة
املعرفة يف املدر�سة مبتو�سط ح�سابي ( )4.25وبدرجة مرتفعة جدا
وقد كانت �أقل املحاور موافقة املحور الثالث :املعوقات التي تواجه
تطبيق �إدارة املعرفة يف املدر�سة مبتو�سط ح�سابي مقداره ()2.74
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العبارة

املتو�سط

االنحراف

ا�ستثمار املعلومات
وتبادلها بكفاءة �أمر مهم.

4.73

0.45

نظم �إدارة املعرفة متكنني
من التعامل مع املعلومات
مثل تخزينها وا�سرتجاعها
يف الوقت املنا�سب.
�إدارة املعرفة ت�ساعد
املعلمني على القيام
ب�أعمالهم من خالل ما
توفره من املعلومات يف
جمال عملهم.

4.73

4.62

0.57

0.49

الن�سبة

مرتفعة
94.59
جدا
مرتفعة
94.59
جدا

مرتفعة
92.43
جدا
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الرقم

العبارة
اخلطة الإ�سرتاتيجية لإدارة
املدر�سة تعزز تطبيق �إدارة
املعرفة.
لت�سهيل عملية الو�صول �إىل
املعلومات �أهمية كبرية.
�أرى �أن ثقافة التعاون ت�ؤثر
�إيجابا يف خلق املعرفة يف
املدر�سة.
ا�ستخدام التجارب
واخلربات ال�سابقة �أ�سا�س
للعمل يف امل�ستقبل دون
احلاجة �إىل البدء من نقطة
ال�صفر.
�إدارة املعرفة �سمة للإدارة
احلديثة.
يجب �أن تر�سخ الثقافة
التنظيمية �أهمية تبادل
املعلومات و�أثرها يف
زيادة الإنتاجية.
التعلم الذاتي امل�ستمر
ي�سهم يف تطوير لقدرات
املعرفية والبحث عن �أفكار
�إبداعية.
اعتقد �أن �إدارة املعرفة
مفهوم مرادف لإدارة
املعلومات.
�أ�شعر �أن الوقت كاف
لتبادل املعلومات يف
املدر�سة.
الدرجة الكلية

الن�سبة

الدرجة

املتو�سط

االنحراف

4.54

0.65

مرتفعة
90.81
جدا

4.52

0.51

مرتفعة
90.30
جدا

4.51

0.51

مرتفعة
90.27
جدا

4.43

0.50

مرتفعة
88.65
جدا

4.41

0.50

88.11

مرتفعة
جدا

4.32

0.63

مرتفعة
86.49
جدا

4.19

0.62

 83.78مرتفعة

4.14

0.82

 82.70مرتفعة

3.89

0.70

 77.84مرتفعة

4.42

0.45

مرتفعة
88.38
جدا

احلا�سوبية وت�سخريها خلدمة العملية التعليمية التعلمية ،وتتفق هذه
النتائج مع ما �أورده ( )Bhatt, 2001يف �سياق �سعيه حل�رص �أبعاد
�إدارة املعرفة يف �أهمية بعد تخزين وعر�ض املعرفة ،كما تلتقي مع
(الفاغوري )2012 ،يف اعتباره �أن املعرفة ك�شيء ميكن تخزينه
وتداوله با�ستخدام تكنولوجيا املعلومات هي واحد من املداخل
الرئي�سة لإدارة املعرفة ،كما تختلف مع درا�سة (اخلليلي)2006 ،
التي ك�شفت عن �أن ممار�سة ن�شاطات �إدارة املعرفة يف وزارة الرتبية
والتعليم يف الأردن كانت بدرجة عالية با�ستثناء ن�شاط تخزين
املعرفة ،ون�رش وتبادل املعرفة ،وفلرتة املعرفة التي �أظهرت
النتائج �أن درجة ممار�ستها جاءت بدرجة متو�سطة ،وتتفق نتيجة
هذه الدرا�سة مع درا�سة ( )Ching and Hsu, 2006التي تو�صلت
�إىل �أن املدار�س التي ت�سعى لتطبيق �إدارة املعرفة ،يجب �أن تعمل
على تطوير البنية التحتية املدر�سية املتعلقة ب�أنظمة املعلومات،
وتعزيز ت�شارك املعرفة بني العاملني ،والعمل على بناء نظام �إدارة
معرفة عملي وكذلك يجب �أن تقوم املدار�س بتعزيز اخلربات املهنية
للمعلمني والتي تعد �إحدى اال�سرتاتيجيات الأ�سا�سية لتطبيق �إدارة
املعرفة.
�أما درجة تطبيق �إدارة املعرفة يف املدر�سة على م�ستوى
الفقرات:
جدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المحور الثاني :واقع تطبيق إدارة المعرفة
في المدرسة

الرقم

العبارة
يتم تنظيم وتخزين
البيانات واملعلومات
املتوفرة.
ت�ستقطب املدر�سة الكوادر
الب�رشية امل�ؤهلة للح�صول
على ما متتلكه من املعرفة.
تدعم �إدارة املدر�سة الأفكار
الإبداعية لتنمية امليزة
التناف�سية.
تعقد اجتماعات دورية
داخلية لتبادل املعارف
وب�شكل منتظم.
يتم ت�صنيف وحفظ املعرفة
ب�صورة ي�سهل الو�صول
�إليها.
ُت�ستخدم قواعد البيانات
للو�صول �إىل املعرفة
الالزمة ب�رسعة.
يتم حتفيز التناف�س
االيجابي بني املعلمني.
يوجد تعليمات وا�ضحة
لدى اجلهات املعنية
يف املدر�سة ال�سرتجاع
املعرفة املخزونة
تقوم �إدارة املدر�سة
بالر�صد املنظم للمعرفة
املتاحة واملتجددة من
م�صادرها املختلفة.

نالحظ يف املحور الأول :م�ستوى �إدراك مفهوم �إدارة املعرفة
و�أهميتها �أن �أهم الفقرات هي ا�ستثمار املعلومات وتبادلها بكفاءة
�أمر مهم مبتو�سط ح�سابي ( )4.73يليها نظم �إدارة املعرفة متكنني
من التعامل مع املعلومات مثل تخزينها وا�سرتجاعها يف الوقت
املنا�سب مبتو�سط ( )4.73وقد كانت اقل الفقرات موافقة �أ�شعر �أن
الوقت كاف لتبادل املعلومات يف املدر�سة مبتو�سط مقداره ()3.89
وبلغت الدرجة الكلية ( )4.42وهي مرتفعة جدا.
ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل وجود رغبة حقيقية لدى
مديري املدار�س يف مواكبة الع�رص ،وهذا ما تدل عليه نتيجة الإجابة
على فقرات املحور ،حيث حظيت فقرة “ا�ستثمار املعلومات وتبادلها
بكفاءة �أمر مهم” على �أعلى درجة ،ويليها فقرة “نظم �إدارة املعرفة
متكنني من التعامل مع املعلومات مثل تخزينها وا�سرتجاعها يف
الوقت املنا�سب” ،كما وتدل �أدنى الفقرات على �إقرار املديرين وعي
املديرين ب�رضورة منح الوقت املنا�سب والكايف لتبادل املعلومات
يف املدر�سة وعلى رغبتهم احلقيقية يف اعتماد مدخل �إدارة املعرفة،
�إ�ضافة �إىل التوجيهات احلديثة لدى وزارة الرتبية والتعليم يف
تعميم فكرة ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات والعمل على ت�أ�سي�س
وحدات وخمتربات حا�سوبية يف معظم املدار�س ،ما خلق الدافعية
للتناف�س يف هذا املجال وزيادة الثقة والرغبة يف ا�ستخدام التقنيات
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املتو�سط

االنحراف

الن�سبة

الدرجة

4.59

0.50

91.89

مرتفعة
جدا

4.58

0.41

91.60

مرتفعة
جدا

4.50

0.67

89.75

مرتفعة
جدا

4.49

0.69

89.73

مرتفعة
جدا

4.46

0.65

89.19

مرتفعة
جدا

4.40

0.87

88.10

مرتفعة
جدا

4.41

0.80

88.11

مرتفعة
جدا

4.38

0.68

87.57

مرتفعة
جدا

4.35

0.63

87.03

مرتفعة
جدا

واقع تطبيق إدارة املعرفة في املدارس احلكومية في محافظة بيت حلم
من وجهة نظر مديريها

الرقم

العبارة

ت�ستخدم �إدارة
املدر�سة�أ�ساليب عمل
الإدارة الإلكرتونية يف ن�رش
املعلومات وتداولها.
هناك �سيا�سات عمل داعمة
حلرية البحث عن املعرفة.
يتم تنظيم املعرفة بحيث
ت�سهم يف حل امل�شكالت
التي تواجهها املدر�سة.
يتم العمل على حتديد الفجوات ذات
العالقة باملعرفة للعمل على �سدها.
ُت�ستخدم تكنولوجيا
املعلومات ملعاجلة
الأ�صول املعرفية بفاعلية.
يتم تدوين الآراء واخلربات
والتجارب التي يقوم
بها املعلمون والطالب
يف املدر�سة يف قواعد
معلومات ك�أنظمة خبرية.
حتر�ص �إدارة املدر�سة
على تعزيز تطبيقات
�إدارة املعرفة من خالل
الن�شاطات العلمية وور�ش
العمل ،وامل�ؤمترات ،ون�رش
�إبداعات املعلمني والطلبة.
يتم ت�شجيع عملية تبادل
املعرفة بني جميع
الأطراف يف املدر�سة
«�إدارة ومعلمني وطالب»
لتبادل الأفكار ورفع
قدراتهم الإبداعية
والتطويرية.
لدى �إدارة املدر�سة �أنظمة
خا�صة لنقل وت�شارك
املعرفة بني العاملني)
�شبكة االت�صال الداخلي،
انرتنت( ... ،
يتم تو�صيل املعرفة
املتوفرة �إىل املعلمني
والطالب يف املدر�سة.
توفر �إدارة املدر�سة
ميزانيات كافية لدعم
امل�شاريع والربامج التي
تزيد من انخراط املعلمني
والطلبة يف ا�ستلهام
املعرفة وتطبيقها.
يتم تعزيز مناخ داعم
للتوا�صل املعريف يف
الأفكار بني كافة الأفراد
يف املدر�سة.
ُيفعل دور و�سائل الإعالم
يف نقل املعرفة.
الدرجة الكلية

املتو�سط

االنحراف

د .نائل محمد عبد الرحمن

الن�سبة

الدرجة

4.32

0.47

86.49

مرتفعة
جدا

4.30

0.62

85.95

مرتفعة
جدا

4.27

0.65

85.41

مرتفعة
جدا

4.27

0.80

85.41

مرتفعة
جدا

4.25

0.78

84.90

مرتفعة
جدا

4.24

0.76

84.86

مرتفعة
جدا

4.16

0.76

83.24

مرتفعة

4.11

0.88

82.16

مرتفعة

4.00

0.82

80.00

مرتفعة

3.97

1.21

79.46

مرتفعة

3.92

1.19

78.38

مرتفعة

3.89

0.88

77.84

مرتفعة

3.62

0.83

72.43

مرتفعة

4.25

0.59

84.99

مرتفعة
جدا
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نالحظ يف املحورالثاين :واقع تطبيق �إدارةاملعرفة يف
املدر�سة�أن الفقرات من ( )15 - 1جاءت كلها بدرجة مرتفعة
جدا وكانت �أهم الفقرات يتم تنظيم وتخزين البيانات واملعلومات
املتوفرة ،مبتو�سط ح�سابي ( )4.59يليها ت�ستقطب املدر�سة الكوادر
الب�رشية امل�ؤهلة للح�صول على ما متتلكه من املعرفة ،مبتو�سط
( )4.58وقد جاءت الفقرات من ( )22 - 16بدرجة كبرية وكانت
اقل الفقرات موافقةُ :يفعل دور و�سائل الإعالم يف نقل املعرفة
مبتو�سط مقداره ( )3.62وبلغت الدرجة الكلية (. )4.25
تظهر النتائج �أن املديرين موافقون بدرجة مرتفعة جدا على
درجة تطبيق �إدارة املعرفة يف مدار�سهم ،لكن يالحظ �أن الفقرات
املتعلقة بن�رش وتبادل املعرفة ح�صلت على درجة �أقل ،ما يعني �أن
املديرين يولون �أهمية �أكرب لإدارة املعرفة و�إنتاجها داخليا �أكرث من
ن�رشها وم�شاركتها مع مدار�س �أو م�ؤ�س�سات تعليمية �أخرى ،وتدل
نتائج الدرا�سة على ذلك ،حيث حظيت فقرة “يتم تنظيم وتخزين
البيانات واملعلومات املتوفرة” على �أعلى املتو�سطات احل�سابية،
مما يدل على القيمة التي توفرها �إدارة املعرفة والقيمة النظامية
لهذا املدخل ولتطور التوجه لديهم نحو قيمة املعرفة بحد ذاتها
و�أهمية االحتفاظ بها بطريقة متكن من ا�سرتجاعها وا�ستخدامها
بالوقت املنا�سب ،وتتفق هذه النتيجة مع ر�ؤية (الفاغوري)2012 ،
نحو �أهمية تكوين املعرفة وتثبيتها وت�أمينها ،كما اتفقت مع (العلي
و�آخرون )2006 ،يف ثالث عمليات من عمليات �إدارة املعرفة
الأربع التي حددوها وهي؛ توليد املعرفة ،وتخزين املعرفة ،وتطبيق
املعرفة ،واتفقت معهم ب�صورة �أقل يف عملية توزيع املعرفة،
واختلفت مع درا�سة (اخلليلي )2006 ،التي �أظهرت �أن ممار�سة
ن�شاطات �إدارة املعرفة كانت بدرجة عالية با�ستثناء ن�شاط تخزين
املعرفة ،ون�رش وتبادل املعرفة ،وفلرتة املعرفة التي �أظهرت النتائج
�أن درجة ممار�ستها جاءت بدرجة متو�سطة ،كما �أظهرت النتيجة �أن
“يفعل دور
�أدنى متو�سط ح�سابي يف هذا املحور كان من ن�صيب فقرة ّ
و�سائل الإعالم يف نقل املعرفة” ورغم �أنها جاءت بدرجة كبرية �إال
�أنها تعترب م�ؤ�رشاعلى عدم �إبالء الإعالم الأولوية يف توليد املعرفة
ون�رشها ،وهي تتفق مع التوجه الذي يتبناه (الفاغوري)2012 ،
حني �أوىل �أهمية ق�صوى العتبار �إدارة املعرفة بنيانا اجتماعيا
ي�ؤكد على �أن الب�رش والتعلم هما حمور االهتمام يف �إدارة املعرفة،
فيما يرى يف مدخل �آخر �أن املعرفة ك�شيء ميكن تخزينه وتداوله
با�ستخدام تكنولوجيا املعلومات ،كما ع ّد �أن �إدارة املعرفة عملية
تت�ضمن �ست مراحل هي؛ تكوين املعرفة ،تثبيت املعرفة ،عر�ض
املعرفة ،توزيع املعرفة ،تطبيق املعرفة� ،إ�ضافة �إىل ت�أمني املعرفة،
وتتفق مع وجهة نظر (العلي و�آخرون )2006 ،الذين حددوا عمليات
املعرفة يف �أربع عمليات هي؛ توليد املعرفة ،وتخزين املعرفة،
وتوزيع املعرفة ،وتطبيق املعرفة ،وح�صلت الفقرة الثالثة :تدعم
�إدارة املدر�سةالأفكارالإبداعيةلتنميةامليزة التناف�سية على درجة
كبرية جدا ما ي�شري �إىل االهتمام الكبري الذي يوليه مديرو املدار�س
لت�شجيع العمل الإبداعي يف مدار�سهم ،وهذا يتفق مع الت�صور الذي
بناه ( )Bhatt, 2001حني �أورد بعد �إبداع املعرفة على ر�أ�س �أبعاد
�إدارة املعرفة.
�أما بخ�صو�ص املعوقات التي تواجه تطبيق �إدارة املعرفة يف
املدر�سة:

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )11العدد ( - )29كانون أول 2019م

جدول ()6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المحور الثالث :المعوقات التي تواجه تطبيق إدارة المعرفة في المدرسة

املتو�سط

االنحراف

الن�سبة

الدرجة

العبارة

الرقم

انخفا�ض م�ستوى م�شاركة املعلمني يف �صنع القرارات.

3.11

1.10

62.16

متو�سطة

وجود ال�رصاعات ال�سلبية داخل املدر�سة.

3.05

1.13

61.08

متو�سطة

�ضعف اال�ستفادة من التقنيات املتوفرة.

3.03

1.21

60.54

متو�سطة

ندرة الأفراد املخت�صني يف �إدارة املعرفة.

2.84

1.01

56.76

متو�سطة

عدم وجود م�سارات خا�صة ب�أ�ساليب �إدارة املعرفة.

81 .2

0.78

22 .56

متو�سطة

مقاومة التغيري.

2.81

0.88

56.22

متو�سطة

�ضعف التن�سيق بني �إدارات املدار�س.

2.78

0.92

55.68

متو�سطة

الإفراط يف الإجراءات الإدارية املعقدة.

2.76

1.01

55.14

متو�سطة

عدم ا�ستح�ضار امل�ستقبل واالقت�صار فقط على املا�ضي واحلا�رض.

2.70

0.78

54.05

متو�سطة

الإفراط يف املركزية.

2.65

1.03

52.97

متو�سطة

�ضعف التوثيق للمعارف ال�ضمنية) اخلربة واملهارات والإبداعات (.

2.59

1.04

51.89

منخف�ضة

�شيوع ثقافة احتكار املعرفة.

2.59

1.04

51.89

منخف�ضة

�ضعف اال�ستفادة مما هو متاح من معارف وخربات.

2.59

1.04

51.89

منخف�ضة

جتاهل �أفكار الآخرين.

2.43

1.09

48.65

منخف�ضة

عدم وجود وحدة تنظيمية تعنى بالإ�رشاف على�إدارةاملعرفة.

2.41

0.69

48.11

منخف�ضة

الدرجة الكلية

2.74

0.80

54.88

متو�سطة

نالحظ يف املحور الثالث املعوقات التي تواجه تطبيق �إدارة
املعرفة يف املدر�سة �أن �أعلى درجة حازت عليها الفقرات :انخفا�ض
م�ستوى م�شاركة املعلمني يف �صنع القرارات مبتو�سط ح�سابي
( )3.11يليها وجود ال�رصاعات ال�سلبية داخل املدر�سة “مبتو�سط
( )3.085وقد كانت اقل الفقرات موافقة “عدم وجود وحدة تنظيمية
تعنى بالإ�رشاف على �إدارة املعرفة” مبتو�سط مقداره ( )2.41و
جتاه لأفكار الآخرين مبتو�سط مقداره ( )2.43وبلغت الدرجة الكلية
(. )2.74
�إن ا�ستعرا�ض نتائج ا�ستجابات املديرين على فقرات املحور
الثالث تظهر موافقة غري مرتفعة نحو وجود معوقات حقيقية يف
مواجهة تطبيق �إدارة املعرفة يف مدار�سهم ،رغم �أن هناك اعرتاف
من قبلهم بوجود مثل هذه املعوقات ،ما يدلل عليه الدرجة الكلية
التي ح�صل عليها املحور ،ودرجة غالبية الفقرات ( )10-1مثل
فقرات :واقع �إ�رشاك املعلمني يف اتخاذ القرارات حيث جاء بدرجة
متو�سطة ،يليها وجود ال�رصاعات ال�سلبية داخل املدر�سة و�ضعف
الإفادة من التقنيات املتوفرة� ،إ�ضافة �إىل ندرة الأفراد املخت�صني
ب�إدارة املعرفة وعدم وجود م�سارات خا�صة ب�إدارة املعرفة ،ويرى
الباحث �أن هذا يعك�س �إقرارا واعيا من طرف املديرين باملعيقات
التي يواجهها تطبيق �إدارة املعرفة ،غري �أنه يالحظ من النتيجة
رف�ض املديرين لتلك الفقرات التي ميكن �إن ت�ؤ�رش �إىل �أي معوقات
ميكن �أن ترتبط مبمار�ساتهم الإدارية ،مثل الفقرات عدم وجود
وحدة تنظيمية تعنى بالإ�رشاف على �إدارة املعرفة .وعلى فقرة
جتاهل �أفكار الآخرين وفقرة �ضعف الإفادة مما هو متاح من

معارف وخربات ،و�شيوع ثقافة احتكار املعرفة .ويعزو الباحث هذه
النتيجة �إىل �أن هذه املعوقات ميكن �أن تن�سب �إىل تق�صري من طرفهم
كمديرين يف حال �إقراراها ،وهي بالتايل �ستعد جزءاً من معوقات
مرتبطة مب�ستوى �أدائهم لأدوارهم ،وتختلف هذه النتيجة مع درا�سة
(ال�شهري )2015 ،التي �أظهرت �أن معوقات تطبيق �إدارة املعرفة
“التنظيمية والب�رشية واملادية” جاءت جميعها بدرجة مرتفعة،
وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة (�آل عثمان )2013 ،حيث �أظهرت
ا�ستجابات عينة الدرا�سة على �أنهم موافقون على وجود معوقات
لتطبيق �إدارة املعرفة يف امل�ؤ�س�سة.
اما بخ�صو�ص �س�ؤال الدرا�سة الرابع هل توجد فروق بني
متو�سطات اجابات مديري املدار�س احلكومية يف حمافظة بيت
حلم فيما يتعلق بدرجة تطبيق ادارة املعرفة يف املدار�س احلكومية
تبع ًا ملتغريات اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي ،وم�ستوى املدر�سة ،ومكان
املدر�سة؟ فتمت االجابة عليه من خالل الفر�ضيات الآتية:
1 .1الفر�ضية الأوىل :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α≤0.05بني متو�سطات اجابات مديري
املدار�س فيما يتعلق بدرجة تطبيق ادارة املعرفة يف املدار�س
احلكومية يف حمافظة بيت حلمتعزى ملتغري م�ستوى املدر�سة
(�أ�سا�سي -ثانوي) .
للتحقق من �صحة الفر�ضية الأوىل ا�ستخدم اختبار (ت) لقيا�س
داللة الفروق يف املتو�سطات احل�سابية للدرجة الكلية لدرجة موافقة
مديري املدار�س احلكومية يف حمافظة بيت حلم نحو تطبيق �إدارة
22
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املعرفة يف هذه املدار�س تعزى ملتغري م�ستوى املدر�سة (�أ�سا�سي-
ثانوي) .
جدول ()7
نتائج اختبار (ت) لقياس داللة الفروق في المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية لمتوسطات
اجابات مديري المدارس فيما يتعلق بدرجة تطبيق ادارة المعرفة في المدارس الحكومية في
محافظة بيت لحم تعزى لمتغير مستوى المدرسة (أساسي -ثانوي) .

املتو�سط االنحراف
املدر�سة العدد
احل�سابي املعياري
املحور الثاين :درجة تطبيق
�إدارة املعرفة يف املدر�سة

ثانوية

13

4.17

0.62

0.609

35

0.546

ت�شري املعطيات الواردة يف اجلدول (� )7إىل عدم وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α≤0.05بني متو�سطات
اجابات مديري املدار�س فيما يتعلق بدرجة تطبيق ادارة املعرفة
يف املدار�س احلكومية يف حمافظة بيت حلمتعزى ملتغري م�ستوى
املدر�سة (�أ�سا�سي -ثانوي)  ،الن م�ستوى الداللة الإح�صائية
لالختبار قد بلغت ( )0.546وهي اكرب من (. )0.05
ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل �أن املديرين وبغ�ض النظر
�سواء �أكان ثانويا �أم �أ�سا�سيا ف�إنهم منخرطون
عن م�ستوى املدر�سة ً
يف ال�سياق النظامي نف�سه الذي يحكم �أن�شطتهم وفعالياتهم ،فهم
يطبقون نف�س الأنظمة والقوانني ،ويتلقون الدورات التدريبية نف�سها
التي تعقدها وزارة الرتبية والتعليم ،وتخ�ص�ص لهم التجهيزات
واملختربات احلا�سوبية نف�سها مع فروقات قليلة تتعلق بامليزانيات
املدر�سية اخلا�صة بكل مدر�سة ،ودعم املجتمع املحلي ال�ضئيل
ن�سبيا ،كما وميكن �أن يكون ذلك نابعا من التحوالت الثقافية
التي تتعلق بالكيفية التي �أ�صبحت امل�ؤ�س�سات التعليمية تتعاطى
فيها مع املعرفة من حيث كونها �أ�سلوب عمل ،وهذا ما ي�ؤيده
الرفاعي ( )2002الذي يرى �أن �إدارة املعرفة �أكرث من جمرد تطبيق
للتكنولوجيا ،فهي تت�ضمن التغريات الثقافية يف كيفية ا�ستقبال
وم�شاركة الأفراد للمعرفة التي ميتلكونها �أو يطورونها ،كما تلتقي
مع درا�سة ( )Edge, 2005التي �أبرزت الأثر الإيجابي لتطبيق
ا�سرتاتيجيات �إدارة املعرفة يف التعليم والثقافة التنظيمية لدى
القائد واملعلم على م�ستوى املنطقة.
2 .2الفر�ضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α≤0.05بني متو�سطات اجابات مديري
املدار�س فيما يتعلق بدرجة تطبيق ادارة املعرفة يف املدار�س
احلكومية يف حمافظة بيت حلم تعزى ملتغري مكان املدر�سة.
للتحقق من �صحة الفر�ضية الثانية ،ا�ستخدم اختبار (ت)
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جدول ()8
نتائج اختبار (ت) لقياس داللة الفروق في المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية بين متوسطات
اجابات مديري المدارس فيما يتعلق بدرجة تطبيق ادارة المعرفة في المدارس الحكومية في
محافظة بيت لحم تعزى لمتغير مكان المدرسة.

املتو�سط االنحراف
مكان
العدد
احل�سابي املعياري
املدر�سة
املحور الثاين :درجة تطبيق
�إدارة املعرفة يف املدر�سة

ا�سا�سية

24

4.29

0.59

ت

درجات
احلرية

م�ستوى
الداللة

لقيا�س داللة الفروق يف املتو�سطات احل�سابية للدرجة الكلية لدرجة
موافقة مديري املدار�س احلكومية يف حمافظة بيت حلم نحو تطبيق
�إدارة املعرفة يف هذه املدار�س تعزى ملتغري مكان املدر�سة.

قرية

23

4.25

ت

0.63
0.021

مدينة

14

4.25

درجات م�ستوى
احلرية الداللة

35

0.984

0.54

ت�شري املعطيات الواردة يف اجلدول (� )8إىل عدم وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α≤0.05بني متو�سطات
اجابات مديري املدار�س فيما يتعلق بدرجة تطبيق ادارة املعرفة
يف املدار�س احلكومية يف حمافظة بيت حلمتعزى ملتغري مكان
املدر�سة .وذللك الن قيمة م�ستوى ( )0.948اكرب من (.)0.05
ويرى الباحث �أن هذه النتيجة ميكن ردها �إىل كون حمافظة
بيت حلم هي حمافظة �صغرية ن�سبيا تتال�صق مدنها وقراها جغرافيا
ب�صورة كبرية ،وبالتايل فهي تخ�ضع للظروف االقت�صادية والبيئية
والرتبوية نف�سها ،هذا عدا عن الأخذ بعني االعتبار �أن جمتمع
الدرا�سة هو جمتمع املدار�س احلكومية التي تتلقى الدعم نف�سه من
اجلهات امل�س�ؤولة يف وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية .وتختلف
نتيجة هذه الدرا�سة مع درا�سة (عثمان )2010 ،التي خل�صت �إىل
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة موافقة مديري املدار�س
احلكومية الثانوية تعزى ملتغري موقع املدر�سة يف جمال �إدراك
مفهوم �إدارة املعرفة بني مدار�س حمافظات �شمال ال�ضفة وو�سطها،
ول�صالح مدار�س �شمال ال�ضفة ،كما اختلفت مع درا�سة (الزطمة،
 )2011التي �أظهرت عالقة ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات
تقديرات عينة الدرا�سة لدور �إدارة املعرفة و�أثرها على متيز الأداء
تعزى ملتغري مكان العمل.
3 .3الفر�ضية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α≤0.05بني متو�سطات اجابات مديري
املدار�س فيما يتعلق بدرجة تطبيق ادارة املعرفة يف املدار�س
احلكومية يف حمافظة بيت حلمتعزى ملتغري اجلن�س.
للتحقق من �صحة الفر�ضية الثالثة ،ا�ستخدم اختبار (ت)
لقيا�س داللة الفروق يف املتو�سطات احل�سابية للدرجة الكلية يف
درجة موافقة مديري املدار�س احلكومية يف حمافظة بيت حلم نحو
تطبيق �إدارة املعرفة يف هذه املدار�س تعزى ملتغري اجلن�س.

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )11العدد ( - )29كانون أول 2019م

جدول ()9
نتائج اختبار (ت) لقياس داللة الفروق في المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية بين متوسطات
اجابات مديري المدارس فيما يتعلق بدرجة تطبيق ادارة المعرفة في المدارس الحكومية في
محافظة بيت لحم تعزى لمتغير الجنس..

املتو�سط
اجلن�س العدد
احل�سابي

االنحراف
املعياري

املحور الثاين :درجة تطبيق
�إدارة املعرفة يف املدر�سة

ذكر

17

4.12

0.60

انثى

20

4.36

0.58

ت

1.226 -

درجات
احلرية

35

م�ستوى
الداللة

0.228

ت�شري املعطيات الواردة يف اجلدول (� )9إىل عدم وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α≤0.05بني متو�سطات
اجابات مديري املدار�س فيما يتعلق بدرجة تطبيق ادارة املعرفة يف
املدار�س احلكومية يف حمافظة بيت حلم تعزى ملتغري اجلن�س .حيث
بلغت م�ستوى الداللة ( )0.228وهو اكرب من (.)0.05
ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل �أن املديرين واملديرات يف
املدار�س احلكومية يف حمافظة بيت حلم يتلقون الت�أهيل املنا�سب
واملت�شابه تقريبا من حيث احل�صول على الت�أهيل اجلامعي ،كما
�أنهم يخ�ضعون لنف�س القوانني والأنظمة الرتبوية دون �أي تفرقة،
كما �أن مدار�س الإناث يف املحافظة حتظى بالرعاية نف�سها التي
تتلقاها مدار�س الذكور ،وان فر�ص العمل واالجتهاد والرتقي مل

تعد تواجه متييزا على �أ�سا�س اجلن�س ،وان االجتاهات املجتمعية
التي ت�صوغها الثقافة ال�سائدة حت�ض على �إعطاء الفر�ص املت�ساوية
للذكور وللإناث يف جمال التعليم والعمل والرتقي وبالذات يف
جمال العمل الرتبوي.
وتتفق نتيجة هذه الدرا�سة مع درا�سة (اخلليلي ، )2006 ،ومع
درا�سة (عثمان ، )2010 ،ومع درا�سة (�آل عثمان ، )2013 ،ومع
درا�سة (الزطمة )2011 ،التي �أظهرت نتائجها عدم وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية يف اجتاهات �أفراد عينات تلك الدرا�سات نحو
تطبيق �إدارة املعرفة تعزى ملتغري اجلن�س ،واختلفت مع درا�سة
(العلول )2011 ،التي ك�شفت عن وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
لدرجة ممار�سة العاملني الأكادمييني لدور �إدارة املعرفة يف تنمية
املوارد الب�رشية يف قطاع غزة تعزى ملتغري اجلن�س ول�صالح الإناث.
4 .4الفر�ضية الرابعة :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α≤0.05بني متو�سطات اجابات مديري
املدار�س فيما يتعلق بدرجة تطبيق ادارة املعرفة يف املدار�س
احلكومية يف حمافظة بيت حلمتعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي.
للتحقق من �صحة الفر�ضية الرابعة ،ا�ستخدماختبار (ت)
لقيا�س داللة الفروق يف املتو�سطات احل�سابية للدرجة الكلية بني
متو�سط اجابات مديري املدار�س احلكومية يف حمافظة بيت حلم
نحو تطبيق �إدارة املعرفة يف هذه املدار�س تعزى ملتغري امل�ؤهل
العلمي.

جدول ()10
نتائج اختبار ت لقياس داللة الفروق في المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية بين متوسطات اجابات مديري المدارس فيما يتعلق بدرجة تطبيق ادارة المعرفة في المدارس الحكومية في محافظة
بيت لحمتعزى لمتغير المؤهل العلمي.

املحورالثاين :درجة تطبيق �إدارة املعرفة
يف املدر�سة

امل�ؤهل العلمي

العدد

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

بكالوريو�س

30

4.33

0.60

ماج�ستري فاعلى

7

3.92

0.48

ت�شري املعطيات الواردة يف اجلدول ال�سابق �إىل عدموجود فروق
ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α≤0.05بني متو�سطات
اجابات مديري املدار�س فيما يتعلق بدرجة تطبيق ادارة املعرفة
يف املدار�س احلكومية يف حمافظة بيت حلمتعزى ملتغري امل�ؤهل
العلميعدا وجود فروق يف املحور الأول ل�صالح البكالوريو�س .وقد
بلغ م�ستوى الداللة ( )0.099وهو اكرب من (.)α≤0.05
ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل ت�شابه ظروف العمل ،واحل�صول
على نف�س التدريب �أثناء العمل بالن�سبة للمديرين واملديرات يف
املدار�س احلكومية يف حمافظة بيت حلم ،فعدم وجود فروق يف
متو�سط اجابات املديرين نحو درجة تطبيق �إدارة املعرفة ويتما�شى
مع م�سار هذه الدرا�سة والعديد من الدرا�سات ال�سابقة .وتتفق نتيجة
هذه الدرا�سة مع درا�سة الأغا و�أبو اخلري ( )2012يف جانب وتختلف
يف جانب �آخر حيث �أظهرت نتائج الدرا�ستني وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية يف وجهات نظر �أفراد عينات الدرا�ستني نحو تطبيق �إدارة
املعرفة تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي ،كما تتفق مع درا�سة عثمان
( ، )2010ودرا�سة اخلليلي (� )2006إذ �أن تلك الدرا�ستني مل جتد

ت
1.693

درجات احلرية م�ستوى الداللة
35

0.099

فروقا ذات داللة �إح�صائية يف اجتاهات �أفراد عينات الدرا�ستني نحو
تطبيق �إدارة املعرفة تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي.

النتائج والتوصيات:
بعد عر�ض نتائج الدرا�سة وحتليلها ومناق�شتها ميكن تلخي�ص 
هذه النتائج يف الآتي:
�1 .1أظهر مديرو املدار�س احلكومية يف حمافظة بيت حلم درجة
موافقة كبرية يف موافقتهم نحو تطبيق �إدارة املعرفة يف
مدار�سهم على حماور الدرا�سة وفق ما بينته الدرجة الكلية،
وكان �أهم املحاور هو املحور الأول :م�ستوى �إدراك مفهوم
�إدارة املعرفة و�أهميتها مبتو�سط ح�سابي ( )4.42وبدرجة
كبرية جدا ،يليه املحورالثاين :واقع تطبيق �إدارة املعرفة يف
املدر�سة مبتو�سط ح�سابي ( )4.25وبدرجة كبرية جدا وقد
كان �أقل املحاور موافقة املحورالثالث :املعوقات التي تواجه
تطبيق �إدارة املعرفة يف املدر�سة مبتو�سط ح�سابي مقداره
24

واقع تطبيق إدارة املعرفة في املدارس احلكومية في محافظة بيت حلم
من وجهة نظر مديريها
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( )2.74وبدرجة متو�سطة ،و بلغت الدرجة الكلية للمحاور
الثالثة ( )3.83وهي بدرجة كبرية.
2 .2و�أظهرت الدرا�سة عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α≤0.05يف وجهة نظر مديري املدار�س
احلكومية يف حمافظة بيت حلم نحو درجة تطبيق �إدارة
املعرفة يف هذه املدار�س تعزى ملتغري م�ستوى املدر�سة
(�أ�سا�سي -ثانوي) ومكان املدر�سة وملتغري اجلن�س.
3 .3كما �أظهرت الدرا�سة عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α≤0.05يف وجهة نظر مديري املدار�س
احلكومية يف حمافظة بيت حلم نحو درجة تطبيق �إدارة
املعرفة يف هذه املدار�س تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي.
ويف �ضوء متو�سطات االجابات املرتفعة ملديري املدار�س
احلكومية ومديراتها نحو تطبيق �إدارة املعرفة يف حمافظة بيت حلم
فان الباحث يو�صي مبا يلي:
4 .4العمل على معاجلة املعوقات التي تواجه درجة تطبيق �إدارة
املعرفة لدى الإدارات املدر�سية والعمل على معاجلتها والتغلب
على �آثارها ال�سلبية.
5 .5اتاحة الفر�صة للمعلمني للم�شاركة يف اتخاذ القرارات وتو�سيع
�إمكانية التعاطي مع املعرفة بطرق حديثة ك�شبكات االت�صال
الداخلي ،ا�ستخدام االنرتنت وو�سائل التوا�صل االجتماعي.
�6 .6إجراء درا�سة ت�ستهدف واقع تطبيق �إدارة املعرفة يف املدار�س
اخلا�صة يف حمافظة بيت حلم.

املراجع العربية:
1 .1الأغا ،نا�رص و�أبو اخلري ،احمد . )2012( .واقع تطبيق عمليات �إدارة
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