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واقع تطبيق مضامني إدارة املعرفة يف إدارة تعليم الطائف وعالقته بالتميز املؤسسي من وجهة نظر القيادات العاملة هبا.

ملخص:
ىدفت الدراسة إلى الكشف عن واقع تطبيق مضامين إدارة المعرفة في إدارة تعميم
الطائف وعالقتو بالتميز المؤسسي من وجية نظر القيادات العاممة بيا ،ولتحقيق أىداف
الدراسة تم اتباع المنيج الوصفي بصورتو المسحية ،كما تم اختيار عينة عشوائية طبقية من
القيادات الوسطى والتنفيذية بمغ عددىا ( )411قائداً ،وأخرى مسحية من القيادات العميا،

والبالغ عددىم ( )19قائداً ،وتم استخدام االستبانة أداة لجمع البيانات وذلك بعد التحقق من

ثم تطبيقيا عمى عينة الدراسة ،وتوصمت الدراسة إلى أن الدرجة الكمية
صدقيا وثباتيا ،ومن َّ
لتقدير أفراد عينة الدراسة لتطبيق إدارة المعرفة كانت (متوسطة) ،فيما وجدت فروق ذات
داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05في الدرجة الكمية وأبعاد المحور األول
تعزى لمتغيري الموقع القيادي لصالح القيادات العميا والمؤىل العممي لصالح المؤىل العممي
األعمى ،كما حازت الدرجة الكمية لتقدير عينة الدراسة لتحقيق التميز المؤسسي عمى درجة
(متوسطة) ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05في الدرجة
الكمية وأبعاد المحور الثاني تعزى لمتغيري الموقع القيادي لصالح القيادات العميا والمؤىل
العممي لصالح المؤىل العممي األعمى ،كما وجدت عالقة ارتباطية دالة إحصائياً عند مستوى

الداللة ( )α ≤ 0.05بين إدارة المعرفة وتحقيق التميز المؤسسي من وجية نظر القيادات
التربوية.
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.واقع تطبيق مضامني إدارة املعرفة يف إدارة تعليم الطائف وعالقته بالتميز املؤسسي من وجهة نظر القيادات العاملة هبا
The study aimed to identify The Reality of Applying the Contents of
Knowledge Administration in Taif Education Management and its
Relation to Organizational Excellence from the leaders' Point of View, To
achieve objectives of the study were followed descriptive approach with
survey image. A random sample of 344 from the middle and executive
leaders, and a survey sample consisted of 49 form senior leaders were also
selected,, the questionnaire was used as a Tool for data collection, and
verify the validity and reliability, and then applied to a sample of basic
study. The study found that the total score of the members of the study
sample, from the educational leaders working in Taif management, to the
degree of application of knowledge administration was (medium), while
statistically significant differences were found at the level of significance (α
≤ 0.05) in the total score and the dimensions of the first axis The overall
rank for the senior leadership and the scientific qualification for the
highest scientific qualification was also obtained. The overall score of the
sample was estimated to achieve the institutional excellence on a medium
degree. There were also statistically significant differences at the level of
significance (α ≤ 0.05) For variables In addition, there was a significant
correlation between the knowledge management and the achievement of
institutional excellence from the point of view of educational leaders.
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مكدمة:
شيد العالم في العقود األخيرة تطورات سريعة ومتالحقة في مختمف المجاالت ،والتي
كان من أبرزىا التحول نحو اقتصاد المعرفة ،ىذا االقتصاد الذي أصبحت فيو المعرفة مورداً
حيوياً في عمميات اإلنتاج يفوق غيره من الموارد أىمية وجدوى ،وىو األمر الذي يتطمب

توجيو الجيود نحو حسن إدارتيا وتفعيميا بشكل أكثر فاعمية.

ونظ ارً لكون المعرفة مصد ارً وأصالً ميماً في المجال األكاديمي خاص ًة في البحث

العممي ،فإنيا تتطمب مجيوداً مضاعفاً المتالكيا ،ثم لضمان تنظيميا ،ونشرىا ،مع العمل

عمى تجويدىا ،وتوظيفيا بشكل مناسب في عمميات اتخاذ القرار ،باعتبارىا قاعدة معرفية
تكسب خاصية إضافية تجب المحافظة عمييا وتطويرىا (السميمي. )461 ،6141 ،
وتتمثل قيمة إدارة المعرفة في زيادة كفاءة المؤسسات التعميمية في التعامل مع
الظروف الحالية ووضع سيناريوىات لتصور المستقبل ،فبدون إدارة المعرفة تُعالج القضايا في
إطار خبرة وخمفية األفراد ،أما حال توفرىا تعالج القضايا في إطار المخزون المعرفي لممؤسسة
الذي يساىم فيو كل فرد بما لديو من معرفة (الشتيحي)14 ،6141 ،
لذا فإن إدارة المعرفة أصبحت ضرورة ممحة ،وىذا ما يشكل تحد كبير لممؤسسات
التعميمية ،ويفرض عمييا أن تحدث نقمة نوعية في إدارة المعرفة ،وتبني خططيا عمى ىذا
التوجو ،حيث تعد إدارة المعرفة من أىم االستراتيجيات واألساليب اإلدارية الحديثة لتحقيق
الميزة التنافسية أو ما ُيعرف بالتميز في األداء المؤسسي (الكبيسي.)46 ،6141 ،
ولتحقيق ىذا التميز المؤسسي ،ظير توجو بحثي يتمثل في ضرورة القيام بعمميات
إعادة وتأىيل القوى العاممة بالمؤسسات التعميمية وتدريبيا ،وكذلك "القيام بتجميع المعرفة
ونشرىا عمى كافة المستويات اإلدارية فييا ،وتطوير استراتيجياتيا في امتالك معرفة جديدة،
وتوظيف المعرفة التي تمتمكيا بأقصى ما يمكن من الكفاءة والفاعمية وصوالً إلى مرحمة التميز

في األداء المؤسسي" (المميجي ،)411 ،6146 ،ولذا فإنو لتحقيق التميز في األداء
المؤسسي -في مجال التعميم -يمزم االىتمام "بإيجاد نوع من اإلدراك لدى العاممين في ىذا
المجال بأن ما يمارسونو من أعمال إنما يتم بطريقة فريدة ،وجودة مرتفعة" (البحيصي،
.)41 ،6141
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وىذا ما يشير إلى أن تحقيق التميز المؤسسي يتطمب "إحداث تغيير جذري في المناخ
التنظيمي السائد داخل المؤسسات التعميمية ،وبناء ثقافة التميز؛ التي تستدعي وجود ىياكل
مرنة تناسب متطمبات األداء المتميز ،وعناصر بشرية تستطيع تحقيق ىذه المرونة وتوظيفيا
بكفاءة واقتدار في تحقيق التميز المنشود" (.)Costa, 2012, 7256
وفي نطاق محمي ،تسعى وزارة التعميم بالمممكة العربية السعودية نحو تحقيق التميز في
األداء المؤسسي بإدارات التعميم ،وذلك من خالل إنشاء جائزة التعميم لمتميز ،والتي يندرج
منيا المعايير التالية (القيادة اإلدارية -السياسات واالستراتيجيات -الموارد البشرية -الشراكة
والموارد -إدارة العمميات -اإلدارة اإللكترونية -التركيز عمى المجتمع -نتائج األداء الرئيسة)،
والتي سيساىم تطبيقيا في رفع مستوى الخدمات اإلدارية ،وتمبية الحاجات والتوقعات ،والعمل
عمى رفع مستوى الجودة والقدرة عمى المنافسة العالمية مع تفعيل التحسين المستمر ألداء
إدارات التعميم ،وتكريم اإلدارات ذات األداء المتميز  ،وتشمل عمى عدد من المعايير التي من
خالليا يمكن قياس تميز األداء المؤسسي لإلدارة (وزارة التعميم4141 ،ه.)1 ،
من ىذا المنطمق فإن تحقيق التميز المؤسسي مرىون بعوامل متعددة ،وعمى رأسيا
ثم فإن الدراسة الحالية تسعى إلى تحديد واقع تطبيق
امتالك المعرفة وحسن إداراتيا ،ومن َّ

إدارة المعرفة في إدارة تعميم الطائف ،وذلك من وجية نظر القيادات التربوية العاممة بيذه
اإلدارة ،وانعكاسات ىذا الواقع عمى تحقيق التميز المؤسسي بيا.

مشكلة الدراسة:
نظ ارً لتعاظم دور إدارة المعرفة وأىميتيا أصبح التوجو اآلن منصباً حول إدارة المعرفة

وليس جمعيا فقط ،فالمعمومات كثيرة ،والمعرفة متوفرة ،ولكن األىم كيف يمكن االستفادة من
ىذه المعمومات بالشكل الذي يخدم المؤسسة من وسائل وطرق نقل وتخزين وتبادل المعمومات
بيدف توظيفيا من أجل تحسين أداء الموظفين والبيئة التدريسية (الشوممي،6141 ،
.)411
ويرى الباحث أن المؤسسات التعميمية منوطُ بيا إنتاج وتوليد ونشر المعرفة بجانب

رسالتيا في خدمة المجتمع والبحث العممي ،لذا فإن إدارة تمك المعرفة وتطبيقاتيا تُعد من
الجوانب الميمة التي تستدعي االىتمام بيا ،والتركيز في تطبيقيا ،خاصة في ظل التحوالت
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األخيرة التي تشيدىا المممكة العربية السعودية ،والرؤية الجديدة التي تسعى إلى تحقيقيا،
والمتمثمة في رؤية .6141
وعمى الرغم من الجيود التي تبذليا وزارة التعميم بالمممكة العربية السعودية في تطوير
نظاميا التربوي لمواكبة المتغيرات المعاصرة ،فإن مؤشرات تكشف عن وجود فجوة حقيقية بين
عمميا
ما ىو موجود ،وبين ما ىو مرغوب مستقبالً لجعل المممكة في مصاف الدول المتقدمة
ً

(عايل ،)611 ،6146 ،كما تبين دراسة الشريف ( )6141أن المؤسسات التعميمية بالمممكة
العربية السعودية ال تزال بعيدة عن التحوالت الحادثة في عالم المعرفة ،وىو األمر الذي
يتطمب ضرورة تحقيق إدارة واعية لممعرفة لتحقيق الميزة التنافسية ليذه المؤسسات.
ومع حداثة االىتمام بمتغير "إدارة المعرفة" في المنظومة التعميمية ،تبين لمباحث -في
حدود عممو -ندرة الدراسات التي سعت نحو تناول ىذا المتغير في مؤسسات التعميم العام
بالمممكة العربية السعودية ،وبالتالي وجود قصور في تحديد العوامل المسيمة في تحقيق
التميز المؤسسي ،واذا كان ىذا النقص حادثاً في مختمف إدارات التعميم بالمممكة عموماً ،فإنو

تتزايد الحاجة إلى دراستو في محافظة الطائف -محل عمل الباحث -تحديداً كونيا من أكبر
اإلدارات التعميمية عمى مستوى المممكة العربية السعودية وفق المؤشرات الدالة عمى إمكانية

تحقيق الجودة بيا ،وىو ما أكدتو دراسة القثامي (4141ه).
فإن ىذا ما أوجد اإلحساس لديو بمشكمة الدراسة الحالية ،والتي يمكن تحديد أبعادىا
في الكشف عن واقع تطبيق مضامين إدارة المعرفة في إدارة التعميم بالطائف من وجية نظر
القيادات العاممة بيا وعالقتو بالتميز المؤسسي.

أسئلة الدراسة:
استناداً إلى تحديد جوانب مشكمة الدراسة ،فإن الدراسة الحالية تسعى إلى اإلجابة عن

األسئمة اآلتية:

 )4ما واقع تطبيق إدارة المعرفة بإدارة التعميم بالطائف من وجية نظر القيادات التربوية
العاممة بيا؟
 )6ىل ىناك فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة )0.05

 (αفي واقع تطبيق إدارة

المعرفة في إدارة تعميم الطائف تُعزى إلى اختالف عينة الدراسة في مواقعيا القيادية

- 491 -

واقع تطبيق مضامني إدارة املعرفة يف إدارة تعليم الطائف وعالقته بالتميز املؤسسي من وجهة نظر القيادات العاملة هبا.

(القيادات العميا -القيادات الوسطى -القيادات التنفيذية) ،والمؤىل العممي (بكالوريوس-
أعمى من بكالوريوس)؟
 )4ما درجة تحقيق التميز المؤسسي بإدارة التعميم بالطائف من وجية نظر القيادات التربوية
العاممة بيا؟
 )1ىل ىناك فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة )0.05

 (αفي درجة تحقيق التميز

المؤسسي بإدارة تعميم الطائف تُعزى إلى اختالف عينة الدراسة في مواقعيا القيادية

(القيادات العميا -القيادات الوسطى -القيادات التنفيذية) ،والمؤىل العممي (بكالوريوس-
أعمى من بكالوريوس)؟
 )1ما طبيعة العالقة االرتباطية بين واقع إدارة المعرفة وتحقيق التميز المؤسسي بإدارة التعميم
بالطائف؟

أهداف الدراسة:
ىدفت الدراسة إلى الكشف عن واقع إدارة المعرفة بإدارة التعميم بالطائف ،وتحديد درجة
تحقيق التميز المؤسسي بيا ،وكذلك الكشف عن داللة الفروق اإلحصائية في واقع تطبيق
إدارة المعرفة ودرجة تحقيق التميز المؤسسي في إدارة تعميم الطائف والتي تُعزى إلى اختالف
عينة الدراسة في مواقعيا القيادية (القيادات العميا -القيادات الوسطى -القيادات التنفيذية)،
ثم التعرف عمى طبيعة العالقة
والمؤىل العممي (بكالوريوس -أعمى من بكالوريوس) ،ومن َ
االرتباطية بين واقع إدارة المعرفة وتحقيق التميز المؤسسي بإدارة التعميم بالطائف

أهنية الدراسة:
أوالً :األىمية النظرية.

تستمد ىذه الدراسة أىميتيا النظرية من أىمية الموضوع الذي تناولتو ،فيي تتناول

مبادرة من أىم المبادرات المطروحة في وقتنا الحاضر؛ ألن التغيرات المتسارعة التي حدثت
في العالم جعمت من إدارة المعرفة ضرورة ممحة لجميع مؤسسات المجتمع ،وخاصة في
مؤسسات التعميم العام ،وىو األمر الذي تضمنتو رؤية المممكة  6141في سعييا نحو إيجاد
مجتمع المعرفة.
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ثانياً :األىمية التطبيقية.

تستمد ىذه الدراسة أىميتيا التطبيقية من سعييا نحو الكشف عن واقع تطبيق إدارة

المعرفة في إدارة تعميم الطائف ،بما يساعد عمى معالجة ىذا الواقع معالج ًة عممية ،بحيث يتم
تعزيز الجانب اإليجابي منو ،فيما يتم عالج الجانب السمبي من ىذا الواقع ،بما يؤدي بو إلى

تحقيق التميز ،كذلك فإنو من المأمول أن تسيم نتائج الدراسة في تزويد القائمين عمى إدارة
التعميم بالطائف بالسبل التي تساعدىم في تطبيق إدارة المعرفة في مدارس اإلدارة بجميع
مراحميا ،والتغمب عمى المعوقات التي تحول دون ذلك.

حدود الدراسة:
تمت الدراسة الحالية وفق الحدود اآلتية:
 )4الحدود الموضوعية :دراسة واقع تطبيق إدارة المعرفة ،ودرجة تحقيق التميز المؤسسي.
 )6الحدود البشرية :ستتكون عينة الدراسة من القيادات التربوية بإدارة تعميم الطائف
باختالف مواقعيا (قيادة عميا -قيادة وسطى -قيادة تنفيذية) ،ومؤىالتيا العممية
(بكالوريوس -أعمى من بكالوريوس).
 )4الحدود الزمنية :سوف يتم -بمشيئة اهلل تعالى -تطبيق أداة الدراسة في الفصل األول
من العام الدراسي 4149 /4141ه.
 )4الحدود المكانية :سوف يتم تطبيق أداة الدراسة عمى القيادات التربوية بإدارة تعميم
الطائف.

مفاهيه الدراسة:
تناولت الدراسة الحالية مفيومين أساسين ،وىو ما يمكن التأصيل ليما عمى النحو
التالي:
 إدارة المعرفة :Knowledge Administrationالفعال بين الجيود البشرية
اإلدارة ىي النشاط الموجو نحو التعاون المثمر والتنسيق ّ
المختمفة العاممة من أجل تحقيق ىدف معين بدرجة عالية من الكفاءة أما المعرفة فيي حقل
فمسفي قديم متجدد وىي نتاج نشاط وأعمال العقل البشري (الخميفة ،)44 ،6141 ،ولذا يرى
الياسري وحسين ( )411 ،6144أنيا مجموعة من العمميات التي تسيم وتساعد وتساند
عممية صنع القرار.
- 611 -

واقع تطبيق مضامني إدارة املعرفة يف إدارة تعليم الطائف وعالقته بالتميز املؤسسي من وجهة نظر القيادات العاملة هبا.

ولذا ينظر إلى مفيوم إدارة المعرفة عمى أنو الرصيد المعرفي القابل لالستخدام في أي
التركيب التي تعظم من الموارد الفكرية
االسترتيجيات و ا
ا
مجال من المجاالت ،كما تشير إلى
والمعموماتية  ،وتيتم بالجيد الواعي الموجو من قبل منظمة أو مؤسسة ما من أجل اكتساب
وجمع وتصنيف وتنظيم وخزن كافة أنواع المعرفة ذات العالقة بنشاط تمك المؤسسة ،
باإلضافة لكونيا تعبر عن العمميات واألدوات والسموكيات التي يشترك في صياغتيا وأدائيا
المستفيدون من المنظمة ،الكتساب وخزن وتوزيع المعرفة لتنعكس عمى عمميات األعمال
لموصول إلى أفضل التطبيقات بقصد المنافسة والتكيف وقابمية اإلبداع (أحمد.)44 ،6141 ،
كذلك ُينظر إلدارة المعرفة عمى أنيا "عممية ديناميكية مستمرة تتضمن مجموعة من
األنشطة اليادفة إلى تحديد المعرفة وايجادىا وتطويرىا وتوزيعيا واستخداميا وحفظيا ويسير
استرجاعيا مما ينتج عنو رفع مستوى األداء وخفض التكاليف وتحسين القدرات المتعمقة مع
متطمبات التغيير السريع في البيئة المحيطة بالمنظمة" (حنونة والعوضي.)9 ،6146 ،
وتتضمن إدارة المعرفة مجموعة من العناصر بينيا رضوان ( )64 ،6141في التالي:
أنيا إدارة نظامية صريحة وواضحة ،وتحتوي عمى أنشطة وممارسات وسياسات وبرامج ترتبط
بالمعرفة ،وانتاج المعرفة عن طريق توليدىا والبحث عن مصادرىا المختمفة ،واختبار المعرفة
وتنقيحيا وترشيحيا وتبويبيا وتصنيفيا وتنظيميا ،واستخدام مخرجات المعرفة برسم عمميات
التعمم وبناء منظومة المعرفة والتخطيط االستراتيجي.
ثم تتحدد أبعاد إدارة المعرفة وفقاً لما أورده كل من :إسحق ()11 ،6144؛
ومن َّ

والكبيسي ( )19 ،6141وعبيدات ( )41 ،6141في األبعاد التالية :اكتساب المعرفة ،وتوليد
المعرفة ،وخزن المعرفة ،وتطبيق المعرفة ،ومشاركة المعرفة.
وإلدارة المعرفة مجموعة من األىداف التي تسعى إلى تحقيقيا ،حيث يذكر أبو خضير
( )41 ،6119أنيا تسعى إلى :تحديد وجمع المعرفة وتوفيرىا بالشكل المناسب والسرعة
المناسبة ،لتُستخدم في الوقت المناسب ،وبناء قواعد معمومات لتخزين المعرفة وتوفيرىا
واسترجاعيا عند الحاجة ليا ،وتسييل عمميات تبادل ومشاركة المعرفة بين جميع العاممين
في التنظيم ،ونقل المعرفة الكامنة الضمنية في عقول مالكيا وتحويميا إلى معرفة ظاىرة.
ووفقاً ليذه األىداف تكتسب إدارة المعرفة أىمية كبرى ،إذ تُعتبر إدارة المعرفة من أىم
مدخالت التطوير والتغيير في عصرنا الحالي ،حيث استطاعت إحداث نقمة نوعية من الترابط
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واالنسجام ما بين إدارة المعرفة وأنشطة وفاعميات المؤسسات التربوية ،بحيث يوجد قدر من
التطابق بين المفيوم العممياتي لممعرفة ،وآليات وأنشطة وفاعميات المؤسسة التربوية بصفتيا
متطمبات معرفية (عبد اليادي.)144 ،6141 ،
كما تؤدي إدارة المعرفة إلى تحقيق قيمة مضافة لمؤسسات التعميم ،وتتمثل في:
الوصول إلى أفكار ومشاركات إبداعية من مختمف المستويات اإلدارية العاممة في المؤسسة،
والسرعة في عالج المشاكل بتوفير جميع المعمومات المطموبة ،وزيادة مستوى أداء العاممين
من حيث الكمية والنوعية (حمود.)11 ،6141 ،
 التميز المؤسسي :Organizational Excellenceاألداء المؤسسي لممنظمة ككل ىو نتاج يعكس مدى استجابة المنظمة بفاعمية لظروف
ومتغيرات البيئة الداخمية والخارجية ،وكذلك لتوقعات األطراف ذات العالقة في ىذه البيئة
فيناك العديد من األطراف التي تؤثر في تحديد رؤية ورسالة وأىداف المنظمة استراتيجية
كانت أو تكتيكية وتؤثر أيضاً في تحديد سياساتيا العامة وما ىو المقبول وغير المقبول في

أساليب األداء لتحقيق ىذه األىداف (الخميفة.)14 ،6141 ،

وقد عرف الدويبسمية ( )14 ،6141التميز المؤسسي بأنو ىو عممية تكميف وتقييم
ذاتي لتحسين فاعمية المنظمة ،وتحسين موقفيا التنافسي ومرونة العمل فييا ،وىو عممية
نوعية تتضمن إشراك كافة المستخدمين في كل اقسام المنظمة لمعمل سوياً من خالل فيم كل

النشاطات إل زالة الخطأ وتحسين العممية نحو إنجاز تميز العمل ،فيما عرفو (Cristina,
) Mele& Colurcio, Maria, 2006, 471بأنو ىو مجموعة متكاممة من المنيجيات
واآلليات التي يتم تطبيقيا لمتحسين المستمر في العمل لتحقيق الكفاءة والفاعمية والجودة في
األداء ،ولذا يعمل التميز والتطوير المؤسسي عمى تحقيق األىداف التالية :تعزيز مشاركة
العاممين في تطبيق معايير التميز العالمية ،ونشر ثقافة التميز في المؤسسة ،وتعظيم
االستفادة من الموارد المتاحة .
ويشتمل التميز المؤسسي إلى مجموعة من العناصر التي يعد كل منيا مجاالً لتحقيق

التميز ،وىي :التميز القيادي ،والتميز الخدماتي ،والتميز المعرفي ،ومن أبرز خصائص التميز
المؤسسي :قبول األعمال الصعبة :يعد من أىم مصادر التميز المؤسسي ،حيث فرص النمو
والتعمم السريع لممنظمات وتحسين العمميات وبدء العمل من الصفر ،وتحمل المصاعب:
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توضح مستويات قدرة المنظمات ،إذ إن ارتكاب األخطاء وتحمل المنظمة لألزمات ومواجيتيا
يسيم في صقل قدرات المنظمة وتميزىا ،والخبرات البعيدة عن العمل :المنظمات المتميزة
يتوافر لدييا الخبرات خارج نطاق العمل ،بالتحديد خدمة المجتمع التي تقدم العديد من الفرص
الكتساب تميز األداء (النسور.)44 ،6141 ،
ويحتاج تحقيق التميز إلى جيود متواصمة في المؤسسة ووقت ليس بالقميل وبكمفة
ليست محدودة ،ويذكر نصير ( )41 ،6141أنو تم تحديد مجموعة خطوات إلى التميز وىي:
التحميل والتخطيط ووضع األىداف واصدار خطط العمل ،وتنفيذ خطط العمل وذلك بالتنسيق
مع برامج تربط فريق المؤسسة ،والمتابعة والتقييم وتبادل الخبرات.

الدراسات السابكة:
ومن الدراسات ذات الصمة بمتغيري الدراسة الحالية ،دراسة العسكر ( )6141والتي
ىدفت إلى الكشف عن تطوير أداء قائدات مدارس تطوير في منطقة الرياض عمى ضوء
آليات إدارة المعرفة  ،وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منيا :أكد أفراد عينة
الدراسة موافقتيم بشدة عمى دور االجتماعات في تطوير أداء قائدات مدارس تطوير بمنطقة
الرياض عمى ضوء آليات إدارة المعرفة.
أما دراسة الشيري ( )6141فقد ىدفت الدراسة إلى الكشف عن واقع تطبيق إدارة
المعرفة في المدارس الثانوية بإدارة تعميم محايل من وجية نظـر مدرائيا ووكالئيا ،ومعوقات
تطبيق إدارة المعرفة في المدارس الثانوية ،وكذلك متطمبات تطبيق إدارة المعرفة في المدارس
الثانوية ،وخمصت الدراسة إلى أن ممارسة عممية تطبيق عمميات إدارة المعرفـة جاءت جميعيا
بدرجة متوسطة ،وأن معوقات تطبيق إدارة المعرفة (المعوقات التنظيميـة والمعوقات البشرية
والمعوقات المادية) جاءت جميعيا بدرجة عالية.
أما دراسة جنان كامل ( )6141فقد ىدفت إلى التعرف عمى إدارة عمميات المعرفة لدى
مديري مدارس المتميزين في بغداد من وجية نظر المعاونين -المعاونات والمدرسين-
المدرسات ،وقد أظيرت النتائج أن مديري مدارس المتميزين لدييم إدارة عمميات المعرفة
(توليد المعرفة ،وتخزين المعرفة ،وتبادل المعرفة ،وتطبيق المعرفة) من وجية نظر أفراد
العينة.
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كما ىدفت دراسة أبو حطب ( )6141إلى الكشف عن درجة ممارسة مديري مدارس
وكالة الغوث بمحافظات غزة لمتخطيط االستراتيجي المدرسي وعالقتيا بمستوى تطبيق ادارة
المعرفة ،وأظيرت النتائج أن مستوى إدارة المعرفة لدى مديري مدارس وكالة الغوث بمحافظات
غزة بمغ ( )%11.61بدرجة تقدير كبيرة.
كذلك ىدفت دراسة الحربي ( )6141إلى التعرف عمى واقع ممارسة المديرين لعمميات
إدارة المعرفة في مدارس التعميم العام بينبع ،وتوصمت الدراسة إلى عدد من النتائج من
أىميا :يرى أفراد عينة الدراسة أن :واقع تطبيق إدارة المعرفة جاء بدرجة متوسطة ،كما يرى
أن جميع عمميات إدارة المعرفة لدى مديري التعميم العام بينبع ،جاءت بدرجة متوسطة.
فيما سعت دراسة مال اهلل ورعد عطية ( )6144إلى التعريف لمستوى إستراتيجية
إدارة المعرفة ومستوى الميارات اإلدارية لدى مديري ومديرات المدارس اإلعدادية من وجية
نظر أعضاء الييئة التدريسية وقد بينت النتائج امتالك مديري ومديرات المدارس اإلعدادية
الستراتيجية إدارة المعرفة بدرجة (كبيرة) ،كما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية من وجية
نظر أعضاء الييئة التدريسية الستراتيجية إدارة المعرفة لدى مديري ومديرات المدارس تعزى
لمتغير الجنس ،وكذلك امتالك مديري ومديرات المدارس اإلعدادية لمميارات اإلدارية بدرجة
(كبيرة).
كما ىدفت دراسة الديحاني ( )6144إلى تقييم مدى استخدام مديري مدارس التعميم في
دولة الكويت لميارات إدارة المعرفة وأساليب اتخاذ القرار ،والعالقة بينيما من وجية نظر
المديرين المساعدين ،وأشارت النتائج إلى ارتفاع مستوى تطبيق ميارات إدارة المعرفة لدي
مديري مدارس التعميم العام بدولة الكويت.
أما دراسة الدجني ( )6144فقد ىدفت إلى تعرف واقع األداء المؤسسي بمدارس دار
األرقم بمحافظات غزة في ضوء النموذج األوربي لمتميز وسبل تطويره ،واتبعت الدراسة المنيج
الوصفي حيث تم تطوير استبانتين وتطبيقيما عمى ( )411عضواً (أكاديمي -إداري) وخمصت
الدراسة إلى أن درجة تقدير العاممين بمدارس دار األرقم لألداء المؤسسي لمدارسيم قد جاءت

متوسطة ،وال يوجد فروق دالة إحصائياً لتقييم األداء المؤسسي يعزى إلى الوظيفة ،فيما
وجدت فروق بين استجابات عينة الدراسة تعزى إلى متغير الخبرة.

- 611 -

واقع تطبيق مضامني إدارة املعرفة يف إدارة تعليم الطائف وعالقته بالتميز املؤسسي من وجهة نظر القيادات العاملة هبا.

وتتميز الدراسة الحالية بكونيا من الدراسات القميمة -في حدود عمم الباحث -التي
تتناول واقع تطبيق إدارة المعرفة في البيئة السعودية عامةً ،وادارة التعميم بمحافظة الطائف
خاصةً ،وفي تناوليا لعالقة إدارة المعرفة بالتميز المؤسسي ،وىو ما لم يتوفر في الدراسات
السابقة.

ميوجية الدراسة:
 منيج الدراسة:اعتمدت الدراسة الحالية في تحقيقيا ألىدافيا عمى المنيج الوصفي؛ والذي ييدف إلى
تصوير الوضع الراىن ،وتحديد العالقات التي قد توجد بين الظواىر المختمفة (أبوعالم،
.)611 ،6141
 مجتمع الدراسة:تكون جميع القيادات التربوية بإدارة تعميم الطائف ،وذلك بمستوياتيا الثالثة التالية:
خذًل ( )1تٌسع يدتًع انذراسح عهَ يستٌّاخ انمْادج تئدارج تعهْى انطائف
انمْاداخ انتنفْذّح
انمْاداخ انعهْا
انمْاداخ انٌسطَ
(يذّز يذرسح:
(يذّز انتعهْى
(يذّز يكتة انتعهْى-
يستٌٍ انمْادج
اتتذائْح -يتٌسطح-
ًيساعذًه ًيذّزً
يشزف تزتٌُ)
ثانٌّح)
اإلداراخ)
402
013
11
انعذد
إخًانِ أفزاد
191
انًدتًع

 عينة الدراسة:تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة المسحية مع القيادات العميا ،وبالطريقة الطبقية
العشوائية مع القيادات الوسطى والتنفيذية ،بحيث تكونت العينة من ( )494فرداً من القيادات
التربوية العميا والوسطة والتنفيذية.
 أدوات الدراسة:نظ ارً لطبيعة الدراسة من حيث أىدافيا ،ومنيجيا ،ومجتمعيا ،استخدمت الدراسة

االستبانة كأداة لجمع المعمومات والبيانات المتعمقة بيذه الدراسة ،ومر بناء االستبانة
بالخطوات العممية التالية:
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 .4تحديد الغرض العام لألداة وأىداف االستبانة :والمتمثل في تحديد درجة تطبيق مضامين
إدارة المعرفة في إدارة تعميم الطائف وعالقتو بالتميز المؤسسي ،وذلك من وجية نظر
القيادات التربوية العاممة بيا
 .6مراجعة األدب النظري لمدراسة والدراسات السابقة :خاصة األدبيات التي ىدفت إلى قياس
إدارة المعرفة والتميز المؤسسي ،وذلك كما في :أبو النادي ()6119؛ وأبو النصر
(.)6146
 .4تحديد مجاالت وأبعاد القياس ألداة الدراسة :والتي تحددت في:
القسم األول :بيانات المستجيب.
القسم الثاني :يقيس جوانب تحقق إدارة المعرفة في مؤسسات التعميم والتي تتضمن أربعة
أبعاد وىي (إنتاج وتوليد المعرفة -تخزين المعرفة -تشارك المعرفة -تطبيق المعرفة).
القسم الثالث :التميز المؤسسي؛ حيث تم قياس ىذا المتغير وفق معايير التميز التي وضعتيا
وزارة التعميم لجائزة التعميم المتميز ،وتتحدد في ( )9أبعاد (معايير) وىي (القيادة
اإلدارية -السياسات واالستراتيجيات -الموارد البشرية -الشراكة والموارد -إدارة
العمميات -اإلدارة اإللكترونية -التركيز عمى المستفيدين -التأثير عمى المجتمع -نتائج
األداء الرئيسة).
 .1صياغة فقرات األداة بصورتيا األولية :بعد تحديد مجاالت االستبانة ،تم صياغة فقرات أداة
الدراسة بواقع ( )61فقرة في المحور األول ،و( )41فقرة في المحور.
 .1تحديد تدريج االستجابات لمفقرات :حيث تم استخدام مقياس ليكرت ( )Likertالخماسي
لتحديد االستجابات وىو (عالية جداً ،عالية ،متوسطة ،منخفضة ،منخفضة جداً)

 .1حساب الخصائص السيكومترية ألداة الدراسة :وقد تم ذلك عمى النحو التالي:
حساب صدق أداة الدراسة.
 )4الصدق الظاىري (صدق المحكمين):

تم عرض االستبانة في صورتيا األولية عمى مجموعة من المحكمين من أعضاء ىيئة
التدريس في الجامعات السعودية بمغ عددىم (  )41محكماً ،وقد بينت نتائج ىذا اإلجراء توفر
مؤشر الصدق الظاىري لالستبانة.

 )6صدق االتساق الداخمي لعبارات االستبانة:
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تم تطبيق االستبانة عمى عينة استطالعية من خارج العينة األصمية قواميا  41فرداً،

بعدىا قام الباحث بحساب صدق البناء الداخمي لالستبانة ،وذلك عمى النحو التالي:

أ -حساب العالقة االرتباطية بين كل فقرة من فقرات المحور والدرجة الكمية لو ،فجاءت قيم
معامالت االرتباط بالنسبة لممحور األول ما بين ( )1.41إلى ( ،)1.14ولممحور الثاني
ما بين ( )1.49إلى (.)1.11
ب -حساب العالقة االرتباطية بين كل فقرات من فقرات المحور األول لالستبانة ،والدرجة
الكمية لمبعد الذي تنتمي لو ،فجاءت قيم معامالت االرتباط بالنسبة لممحور األول ما بين
( )1.11إلى ( ،)1.11ولممحور الثاني ما بين ( )1.6إلى (.)1.11

ج -حساب العالقة االرتباطية بين كل من الدرجة الكمية لكل بعد من أبعاد المحور األول في

االستبانة وبعضيا البعض من جية ،وبينيا وبين الدرجة الكمية لممحور من جية أخرى،
فجاءت قيم معامالت االرتباط بالنسبة لممحور األول ما بين ( )1.11إلى (،)1.94

ولممحور الثاني ما بين ( )1.14إلى (.)1.94

حساب ثبات أداة الدراسة:
تم حساب الثبات لالستبانة من خالل استخدام معادلة كرونباخ ألفا ( Cronbach
 )Alphaالستخراج معامل الثبات ،فتراوحت قيم معامالتو ما بين ( )1.11إلى (.)1.96
وليدف الحكم عمى استجابات أفراد عينة الدراسة عمى أبعاد المقياسين ،تم حساب
الوزن النسبي لبدائل االستجابة عمى فقراتيما عمى النحو اآلتي:
 طول الفئة= المدى /عدد الفئات. المدى= الفرق بين أكبر وأصغر بديل (درجة بديل االستجابة)  /عدد بدائل االستجابة. المدى = (.1.11 =1 /)4-1وبالتالي يكون مقياس الحكم عمى درجة التوفر عمى النحو اآلتي:
 المتوسط الحسابي من ( )4.11إلى أقل من ( )4.1تكون االستجابة بدرجة منخفضة جداً المتوسط الحسابي من ( )4.1إلى أقل من ( )6.1تكون االستجابة بدرجة منخفضة المتوسط الحسابي من ( )6.1إلى أقل من ( )4.1تكون االستجابة بدرجة متوسطة المتوسط الحسابي من ( )4.1إلى أقل من ( )1.6تكون االستجابة بدرجة عالية المتوسط الحسابي من ( )1.6إلى ( )1.11تكون االستجابة بدرجة عالية جداً- 611 -
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ىتائج الدراسة ومياقشتوا وتفسريها:
النتائج المتعمقة بالسؤال األول ومناقشتيا وتفسيرىا:
والذي ينص عمى " ما واقع تطبيق إدارة المعرفة بإدارة التعميم بالطائف من وجية نظر
القيادات التربوية العاممة بيا"؟
ولإلجابة عن ىذا السؤال تم تحميل استجابات عينة الدراسة من القيادات التربوية
العاممة بإدارة التعميم عمى المحور األول االستبانة ،وما يتضمنو من أبعاد لواقع تطبيق إدارة
المعرفة ،فجاءت النتائج كما يمي:
خذًل ( )4انًتٌسطاخ انحساتْح ًاالنحزافاخ انًعْارّح الستداتاخ أفزاد عْنح انذراسح عهَ أتعاد
انًحٌر األًل(ًالع تطثْك إدارج انًعزفح) ًانذرخح انكهْح نو يزتثح تناسنْا حسة يتٌسطاتيا انحساتْح
رلى انثعذ فِ
االستثانح
تشارن انًعزفح
0
إنتاج ًتٌنْذ انًعزفح
1
تطثْك انًعزفح
2
تخشّن انًعزفح
4
انذرخح انكهْح نٌالع تطثْك إدارج
انًعزفح
انثعذ

انًتٌسظ
انحساتِ
2.87
2.77
2.62
2.47

االنحزاف
انًعْارُ
0.93
0.9
0.85
0.95

2.68

0.91

درخح
انتطثْك
يتٌسطح
يتٌسطح
يتٌسطح
ينخفضح

انزتثح
1
4
0
2

يتٌسطح

تبين النتائج في الجدول ( )6أن الدرجة الكمية لتقدير أفراد عينة الدراسة لواقع تطبيق
إدارة المعرفة قد جاءت بدرجة (متوسطة) وبمتوسط حسابي قدره ( )6.11وبانحراف معياري
(.)1.94
ويعزو الباحث الدرجة المتوسطة لواقع تطبيق إدارة المعرفة بإدارة التعميم بمحافظة
الطائف إلى مجموعتين من العوامل :أوليا؛ إدراك القيادات التربوية أن تطبيق إدارة المعرفة
ىو من المجاالت الحديثة في مجال التربية عموماً ،وفي مجال التطوير -الذي تنشده

المؤسسات التعميمية -خصوصاً ،ولذا فإن العمل عمى تطبيق ىذا النوع من المجاالت الحديثة
في إدارة التعميم ما زال في بداياتو ،ولذا فإنو من الطبيعي أن إدارة التعميم ما زالت بصدد

العمل عمى توفير المتطمبات الخاصة بنشر وتطبيق ىذا المفيوم في المدارس التابعة ليا في
شتى القطاعات والمراحل التعميمية من االبتدائية إلى الثانوية.
كذلك قد تُعزى النتيجة الحالية إلى الظروف الخاصة بتطبيق ىذا المجال في البيئة

التربوية بوجو عامة ،وىي ظروف تتعمق بعممية التحول المعرفي في المجتمع السعودي ،من
- 611 -

واقع تطبيق مضامني إدارة املعرفة يف إدارة تعليم الطائف وعالقته بالتميز املؤسسي من وجهة نظر القيادات العاملة هبا.

مجتمع مستيمك لممعرفة إلى منتج ليا ،وعممية التحول ىذه تستغرق وقتاً زمنياً يتفاوت في
مدتو من مجتمع آلخر ومن منطقة ألخرى في ذات المجتمع ،وبالتالي في ىذه الفترة ال

تتضح فييا نتائج التحول بشكل كبير ،وىو ما يجعل الحكم عمييا من األمور الصعبة ،ولذا
جاء إدراك عينة الدراسة لواقع تطبيق إدارة المعرفة متوسطاً .

النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني ومناقشتيا وتفسيرىا:

والذي ينص عمى" :ىل ىناك فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة )0.05

 (αفي واقع

تطبيق إدارة المعرفة في إدارة تعميم الطائف تُعزى إلى اختالف عينة الدراسة في مواقعيا
القيادية (القيادات العميا -القيادات الوسطى -القيادات التنفيذية) ،والمؤىل العممي
(بكالوريوس -أعمى من بكالوريوس)"؟
ولإلجابة عمى ىذا السؤال تم ما يمي:
( )4حساب داللة الفروق في واقع تطبيق المعرفة حسب متغير (الموقع القيادي):
حيث استخدام اختبار تحميل التباين أحادي االتجاه ( )ANOVAلتحديد داللة الفروق
بين متوسطات أكثر من عينتين ،وذلك عند حساب الفروق بين استجابات عينة الدراسة وفق
متغير الموقع القيادي؛ والذي توزعت العينة وفق كالىما إلى ثالث فئات ،وىي :القيادات العميا
(ن=  ،)19والوسطى (ن=  ،)411والتنفيذية (ن=  ،)411وقد تم ىذا اإلجراء عمى النحو
التالي:
خذًل ( )0نتائح تحهْم أحادُ االتداه نهفزًق تْن يتٌسطاخ استداتاخ عْنح انذراسح عهَ انًحٌر
األًل نالستثانح طثما ً نًتغْز انًٌلع انمْادُ
انًحاًر
إنتاج ًتٌنْذ
انًعزفح
تخشّن انًعزفح
تشارن انًعزفح
تطثْك انًعزفح

يصذر انتثاّن
تْن انًدًٌعاخ
داخم انًدًٌعاخ
انًدًٌع
تْن انًدًٌعاخ
داخم انًدًٌعاخ
انًدًٌع
تْن انًدًٌعاخ
داخم انًدًٌعاخ
انًدًٌع
تْن انًدًٌعاخ

درخاخ يتٌسظ
يدًٌع يزتعاخ
انحزّح انًزتعاخ
340.57
5220.27
5560.84
155.07
7757.58
7912.66
412.72
6213.91
6626.63
318.60
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2
390
392
2
390
392
2
390
392
2

لًْح
(ف)

انذالنح
اإلحصائْح

170.29
0.01

13.39

12.72

77.54
19.89

3.90

0.05

206.36
15.93

12.95

0.01

12.43 159.30

0.01
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انًحاًر

يصذر انتثاّن

داخم انًدًٌعاخ
انًدًٌع
تْن انًدًٌعاخ
انذرخح انكهْح
داخم انًدًٌعاخ
نهًحٌر األًل
انًدًٌع

درخاخ يتٌسظ
يدًٌع يزتعاخ
انحزّح انًزتعاخ
4998.46
5317.06
4115.68
75304.19
79419.87

لًْح
(ف)

390
392
2057.84 2
10.66 193.09 390
392

انذالنح
اإلحصائْح

12.82

0.01

تظير نتائج الجدول ( )4وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة
الدراسة عمى المحور األول لالستبانة تُعزى لمتغير الموقع القيادي ،وذلك في كل من جميع
أبعاد المحور األول والدرجة الكمية لو.

ومع داللة قيمة (ف) ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ،).0.0 ≤ αتم استخدام
اختبار شيفيو ( ) Scheffeلممقارنات البعدية المتعددة ،وذلك لتحديد اتجاه الفروق في ىذا
األسموب.
خذًل ( )2نتائح اختثار انًمارناخ انثعذّح انًتعذدج نهفزًق انذانح الستداتاخ انعْنح عهَ انًحٌر األًل
نالستثانح (األتعاد ًانذرخح انكهْح) طثما ً نًتغْز انًٌلع انمْادُ
انثعذ

انًدًٌعح (أ)

إنتاج ًتٌنْذ
انًعزفح

انمْاداخ انعهْا

تخشّن
انًعزفح

انمْاداخ انعهْا

تشارن
انًعزفح

انمْاداخ انعهْا

تطثْك
انًعزفح

انمْاداخ انعهْا

انذرخح انكهْح
نهًحٌر األًل

انمْاداخ انعهْا

انًدًٌعح (ب)
انمْاداخ
انٌسطَ
انمْاداخ
انتنفْذّح
انمْاداخ
انٌسطَ
انمْاداخ
انٌسطَ
انمْاداخ
انتنفْذّح
انمْاداخ
انٌسطَ
انمْاداخ
انتنفْذّح
انمْاداخ
انٌسطَ
انمْاداخ
انتنفْذّح
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انمزار
انفزق تْن يستٌٍ
يتٌسطْن انذالنح (دال نصانح)
*4..2

3.31

*4..9

3.31

*1.12

3.31

*0.43

3.31

*4.91

3.31

*4...

3.31

*4...

3.31

*13.42

3.31

*..93

3.31

انمْاداخ
انعهْا
انمْاداخ
انعهْا
انمْاداخ
انعهْا
انمْاداخ
انعهْا
انمْاداخ
انعهْا
انمْاداخ
انعهْا
انمْاداخ
انعهْا
انمْاداخ
انعهْا
انمْاداخ
انعهْا
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يظير من الجدول ( )1أن اتجاه داللة الفروق يكون لصالح القيادات العميا ،أي عينة
الدراسة من القيادات العميا لمتعميم ترى بصورة أوضح من غيرىا من القيادات وجود تطبيق
إلدارة المعرفة بإدارة تعميم الطائف.
ويعزو الباحث النتيجة الحالية في داللتيا عمى وجود فروق في استجابات عينة
الدراسة في واقع تطبيق إدارة المعرفة حسب الموقع القيادي لعينة الدراسة ،أن القيادات العميا
ىي المنوط بيا بالدرجة األولى تحقيق ىذا األمر ،وىي ترى أنيا بذلت الجيود المناسبة في
ىذا األمر ،وان كان ىناك المزيد لبذلو ،أما القيادات الوسطى والتنفيذية ،فبحكم قربيما من
الواقع ،فق د أدركا واقع تطبيق إدارة المعرفة بشكل مغاير عن إدراك القيادات العميا لو ،وذلك
في كل من األبعاد والدرجة الكمية لممحور األول لالستبانة ،فجاءت استجابات ىاتين الفئتين
في تقييميما لواقع تطبيق إدارة المعرفة بدرجة أقل من تقييم القيادات العميا.
( )6حساب داللة الفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة عمى المحور األول
من االستبانة طبقاً لمتغير (المؤىل العممي):

حيث استخدام اختبار (ت)  T-testلتحديد داللة الفروق وفق ىذا المتغير:

خذًل ( )1نتائح اختثار (خ) نذالنح انفزًق تْن استداتاخ عْنح انذراسح عهَ انًحٌر األًل نالستثانح
ًفما ً نًتغْز انًؤىم انعهًِ
و

األسهٌب

1

إنتاج ًتٌنْذ
انًعزفح

4

تخشّن
انًعزفح

0

تشارن
انًعزفح

2

تطثْك
انًعزفح
انذرخح انكهْح
نهًحٌر األًل

انًدًٌعاخ

انعذد

تكانٌرٌّص
أعهَ ين
انثكانٌرٌّص
تكانٌرٌّص
أعهَ ين
انثكانٌرٌّص
تكانٌرٌّص
أعهَ ين
انثكانٌرٌّص
تكانٌرٌّص
أعهَ ين
انثكانٌرٌّص
تكانٌرٌّص
أعهَ ين
انثكانٌرٌّص

044
.1
044
.1
044
.1
044
.1
044
.1

انًتٌ
سظ
انحسا
تِ
13.59

االنحزا
ف
انًعْارُ

درخح
انحزّح

لًْح
(خ)

انذالنح
اإلحصائْح

091

4...

3.31

3.70

15.00
11.98

3.85
4.52

13.92
14.11

4.01
4.17

091
091
15.39
12.88
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4.0.

3.31

3.59
14.37
091

58.32

4.09

3.31

3.69
3.68
091

14.01
52.57

0.00

3.31

12.64

0.41

3.31
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يتبين من الجدول ( )1السابق ما يمي :وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
) )α = 0.05تعزى لمتغير المؤىل العممي في الدرجة الكمية وأبعاد المحور األول (واقع
تطبيق إدارة المعرفة) لصالح فئة الحاصمين عمى مؤىل أعمى من بكالوريوس.
ويعزو الباحث النتيجة الحالية في داللتيا عمى وجود فروق ذات داللة في استجابات
عينة الدراسة عمى محور (واقع تطبيق إدارة المعرفة) وفقاً لمتغير المؤىل العممي إلى انو مع
االرتقاء بالمستوى التعميمي لمقيادات التربوية فإنيا تدرك الواقع المعايش بإدارة التعميم بشكل

مغاير ،حيث يبدو تقييميا أكثر موضوعية ومعرفة بما ينبغي أن يكون تجاه تطبيق إدارة
المعرفة ،وترتب عمى ذلك أن تباعدت استجابات عينة الدراسة عمى المحور األول لالستبانة
ثم جاءت
(األبعاد والدرجة الكمية) بالشكل الذي كشف عن وجود فروق حقيقية بينيا ،و من َّ
قيمة (ت) لمفروق بين مجموعتي الدراسة طبقاً لممؤىل العممي دالة إحصائياً.

اليتائج املتعلكة بالسؤال الجالح ومياقشتوا وتفسريها:
والذي ينص عمى "ما درجة تحقيق التميز المؤسسي بإدارة التعميم بالطائف من وجية
نظر القيادات التربوية العاممة بيا"؟
ولإلجابة عن ىذا السؤال تم تحميل استجابات عينة الدراسة من القيادات التربوية
العاممة بإدارة التعميم عمى المحور الثاني االستبانة ،وما يتضمنو من أبعاد لمتميز المؤسسي
وفق المعايير الخاصة بو ،وفيما يمي عرض ليذا اإلجراء وما أسفر عنو من نتائج:
وذلك وما يوضحو جدول ( )1اآلتي:
خذًل ( ).انًتٌسطاخ انحساتْح ًاالنحزافاخ انًعْارّح الستداتاخ أفزاد عْنح انذراسح عهَ أتعاد
انًحٌر انثانِ (تحمْك انتًْش انًؤسسِ) ًانذرخح انكهْح نو يزتثح تناسنْا حسة يتٌسطاتيا انحساتْح
رلى انثعذ
فِ
االستثانح
اإلدارج اإلنكتزًنْح
.
انسْاساخ ًاالستزاتْدْاخ
4
نتائح األداء انزئْسح
9
انمْادج اإلدارّح
1
انًٌارد انثشزّح
0
انشزاكح ًانًٌارد
2
إدارج انعًهْاخ
1
انتأثْز عهَ انًدتًع
.
انتزكْش عهَ انًستفْذّن
.
انذرخح انكهْح نهتًْش انًؤسسِ
انثعذ

انًتٌسظ
انحساتِ

االنحزاف
انًعْارُ

3.49
3.19
3.09
3.03
2.87
2.85
2.80
2.79
2.77
2.97

0.86
0.80
0.82
0.82
0.84
0.80
0.78
0.80
0.80
0.81
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درخح
انتحمك
عانْح
يتٌسطح
يتٌسطح
يتٌسطح
يتٌسطح
يتٌسطح
يتٌسطح
يتٌسطح
يتٌسطح
يتٌسطح

انزتثح
1
4
0
2
1
.
.
.
9

واقع تطبيق مضامني إدارة املعرفة يف إدارة تعليم الطائف وعالقته بالتميز املؤسسي من وجهة نظر القيادات العاملة هبا.

تبين النتائج في الجدول ( )1أن الدرجة الكمية لتقدير أفراد عينة الدراسة -من القيادات
التربوية العاممة بإدارة تعميم الطائف -لدرجة تحقيق التميز المؤسسي قد جاءت بدرجة
(متوسطة) وبمتوسط حسابي قدره ( )6.91وبانحراف معياري (.)1.14
ويعزو الباحث الدرجة المتوسطة لتحقيق التميز المؤسسي بإدارة تعميم الطائف من
وجية نظر القيادات التربوية العاممة بيا إلى سعي إدارة التعميم بالطائف نحو تطبيق معايير
جائزة التميز التي تقرىا وزارة التعميم -والتي تم بناء فقرات ىذا المحور وفقاً ليا -وذلك وفق

الدليل التفسيري ليا ،كذلك فإن ىذا المستوى المتوسط إنما يعطي داللة عمى امتالك إدارة
التعميم بالطائف لمستوى مناسب من األداء المؤسسي الذي يمكن استغاللو لتحقيق التميز مع
بذل المزيد من الجيد ،عمماً بأن ىذه ىي السنة الثامنة في تطبيق معايير جائزة التميز لمتعميم
عمى مستوى إدارات التعميم بالمممكة العربية السعودية.

كذلك يمكن تفسير ىذا المستوى المتوسط من التميز المؤسسي إلى أن القيادات
التربوية بإدارة تعميم الطائف في استجاباتيا عمى فقرات ىذا المحور أرادت توصيف الوضع
كما ىو بدون تحيز ،وىو ما يشير إلى رغبة عينة الدراسة إلى تحقيق مستويات أفضل من
بدءا من معيار
التميز المؤسسي ،والطموح لمستويات أعمى عبر امتالك أدوات ىذا التميز ً
القيادة التربوية إلى تقديم نتائج مخرجات المنظومة المتكاممة ألعماليا وأنشطتيا المختمفة في
ضوء تفاعميا مع مكوناتيا ومحيطيا وفقاً لمعيار (نتائج األداء الرئيسة).

النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني ومناقشتيا وتفسيرىا:

والذي ينص عمى " :ىل ىناك فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ()α 0.05

في درجة تحقيق التميز المؤسسي بإدارة تعميم الطائف تُعزى إلى اختالف عينة الدراسة في

مواقعيا القيادية (القيادات العميا -القيادات الوسطى -القيادات التنفيذية) ،والمؤىل العممي

(بكالوريوس -أعمى من بكالوريوس)"؟
ولإلجابة عمى ىذا السؤال تم ما يمي:
( )6حساب داللة الفروق في درجة تحقيق التميز المؤسسي حسب متغير (الموقع القيادي):
حيث استخدام اختبار تحميل التباين أحادي االتجاه ( )ANOVAلتحديد داللة الفروق
وفق متغير الموقع القيادي.
خذًل ( ).نتائح تحهْم أحادُ االتداه نهفزًق تْن يتٌسطاخ استداتاخ عْنح انذراسح عهَ انًحٌر
انثانِ نالستثانح طثماً نًتغْز انًٌلع انمْادُ
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درخاخ يتٌسظ
يصذر انتثاّن يدًٌع يزتعاخ
انًحاًر
انحزّح انًزتعاخ
139.261
2
278.52
تْن انًدًٌعاخ
390
انمْادج اإلدارّح داخم انًدًٌعاخ 2829.41
7.255
392
3107.93
انًدًٌع
191.852
2
383.71
تْن انًدًٌعاخ
انسْاساخ
390
داخم انًدًٌعاخ 2839.14
7.28
ًاالستزاتْدْاخ
392
3222.85
انًدًٌع
127.334
2
254.67
تْن انًدًٌعاخ
390
2821.57
انًدًٌعاخ
انًٌارد انثشزّح داخم
7.235
392
3076.23
انًدًٌع
2
تْن انًدًٌعاخ
79.814
159.63
انشزاكح
390
داخم انًدًٌعاخ 3118.29
7.996
ًانًٌارد
392
3277.91
انًدًٌع
128.36
2
256.72
تْن انًدًٌعاخ
إدارج انعًهْاخ داخم انًدًٌعاخ 4139.24
10.613 390
392
4395.96
انًدًٌع
308.365
2
616.73
تْن انًدًٌعاخ
اإلدارج
390
داخم انًدًٌعاخ 3301.35
8.465
اإلنكتزًنْح
392
3918.08
انًدًٌع
25.387
2
50.77
تْن انًدًٌعاخ
انتزكْش عهَ
390
داخم انًدًٌعاخ 1820.99
4.669
انًستفْذّن
392
1871.76
انًدًٌع
31.655
2
63.31
تْن انًدًٌعاخ
انتأثْز عهَ
390
داخم انًدًٌعاخ 3045.53
7.809
انًدتًع
392
3108.84
انًدًٌع
212.129
2
424.26
تْن انًدًٌعاخ
نتائح األداء
داخم انًدًٌعاخ 5197.60
13.327 390
انزئْسح
392
5621.85
انًدًٌع
9460
2
تْن انًدًٌعاخ 18920.00
انذرخح انكهْح
429.014
390
167315.65
داخل المجموعات
نهًحٌر انثانِ
392 186235.65
انًدًٌع

لًْح
(ف)

انذالنح
اإلحصائْح

19.20

0.01

26.35

0.01

17.60

0.01

9.98

0.01

12.09

0.01

36.43

0.01

5.44

0.01

4.05

0.05

15.92

0.01

22.05

0.01

تظير نتائج الجدول ( )1وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة
الدراسة عمى المحور األول لالستبانة تُعزى لمتغير الموقع القيادي ،وذلك في كل من جميع
أبعاد المحور الثاني والدرجة الكمية لو.
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ومع داللة قيمة (ف) ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ،).0.0 ≤ αتم استخدام
اختبار شيفيو ( )Scheffeلممقارنات البعدية المتعددة ،ولذلك لتحديد اتجاه الفروق في ىذا
األسموب ،والجدول ( )1يبين نتائج ىذا اإلجراء.
خذًل ( ).نتائح اختثار انًمارناخ انثعذّح انًتعذدج نهفزًق انذانح الستداتاخ انعْنح عهَ انًحٌر انثانِ
نالستثانح (األتعاد ًانذرخح انكهْح) طثما ً نًتغْز انًٌلع انمْادُ
انثعذ

انًدًٌعح
(أ)

انمْادج اإلدارّح

انمْاداخ
انعهْا

انسْاساخ
ًاالستزاتْدْاخ

انمْاداخ
انعهْا

انًٌارد
انثشزّح

انمْاداخ
انعهْا

انشزاكح
ًانًٌارد

انمْاداخ
انعهْا
انمْاداخ
انعهْا
انمْاداخ
انعهْا

إدارج انعًهْاخ
اإلدارج
اإلنكتزًنْح

انمْاداخ
انعهْا

انتزكْش عهَ
انًستفْذّن

انمْاداخ
انعهْا

انتأثْز عهَ
انًدتًع

انمْاداخ
انعهْا

نتائح األداء
انزئْسح

انمْاداخ
انعهْا

انذرخح انكهْح
نهًحٌر انثانِ

انمْاداخ
انعهْا

انًدًٌعح (ب)

انفزق تْن
يتٌسطْن

يستٌٍ
انذالنح

انمزار
(دال نصانح)

انمْاداخ انٌسطَ
انمْاداخ انتنفْذّح
انمْاداخ انٌسطَ
انمْاداخ انتنفْذّح
انمْاداخ انٌسطَ
انمْاداخ انتنفْذّح
انمْاداخ انٌسطَ
انمْاداخ انتنفْذّح

*4.09
*4...
*4.21
*0.19
*4.00
*4.10
*4.33
*1..1

3.31
3.31
3.31
3.31
3.31
3.31
3.31
3.31

انمْاداخ انعهْا
انمْاداخ انعهْا
انمْاداخ انعهْا
انمْاداخ انعهْا
انمْاداخ انعهْا
انمْاداخ انعهْا
انمْاداخ انعهْا

انمْاداخ انٌسطَ

*1.4.

3.31

انمْاداخ انعهْا

انمْاداخ انٌسطَ
انمْاداخ انتنفْذّح
انمْاداخ انٌسطَ
انمْاداخ انتنفْذّح
انمْاداخ انٌسطَ
انمْاداخ انتنفْذّح
انمْاداخ انٌسطَ
انمْاداخ انتنفْذّح
انمْاداخ انٌسطَ
انمْاداخ انتنفْذّح
انمْاداخ انٌسطَ
انمْاداخ انتنفْذّح

*4.0.
*4.14
*4...
*2.30
*1.3.
*1.14
*1.4.
*1.3.
*4.1.
*0.01
*1..93
*44.40

3.31
3.31
3.31
3.31
3.31
3.31
3.31
3.31
3.31
3.31
3.31
3.31

انمْاداخ انعهْا
انمْاداخ انعهْا
انمْاداخ انعهْا
انمْاداخ انعهْا
انمْاداخ انعهْا
انمْاداخ انعهْا
انمْاداخ انعهْا
انمْاداخ انعهْا
انمْاداخ انعهْا
انمْاداخ انعهْا
انمْاداخ انعهْا
انمْاداخ انعهْا

يظير من الجدول ( )1أن اتجاه داللة الفروق يكون لصالح القيادات العميا ،أي عينة
الدراسة من القيادات العميا لمتعميم ترى بصورة أوضح من غيرىا من القيادات في وجود تميز
مؤسسي قوي بإدارة تعميم الطائف.
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ولم يقف الباحث عمى دراسة من الدراسات السابقة التي تناولت التميز المؤسسي-
والمعروضة في محور الدراسات السابقة من أدبيات الدراسة -تناولت الفروق في تقييم درجة
تحقيق التميز المؤسسي وفقاً لمتغير الموقع القيادي لعينة الدراسة ،وىو األمر الذي يجعل
الدراسة الحالية متميزة في تناوليا ليذا المتغير.

ويعزو الباحث النتيجة الحالية في داللتيا عمى وجود فروق في استجابات عينة
الدراسة في درجة تحقيق التميز المؤسسي حسب الموقع القيادي لعينة الدراسة ،إلى ما سبقت
اإلشارة إليو عند تناول واقع تطبيق إدارة المعرفة من أن القيادات العميا ىي المنوط بيا
بالدرجة األولى تحقيق ىذا األمر ،وىي ترى أنيا بذلت الجيود المناسبة في ىذا األمر ،وان
كان ىناك المزيد لبذلو ،أما القيادات الوسطى والتنفيذية ،فبحكم قربيما من الواقع ،فقد أدركا
درجة تحقيق التميز المؤسسي بشكل مغاير عن إدراك القيادات العميا لو ،وذلك في كل من
األبعاد والدرجة الكمية لممحور الثاني لالستبانة ،فجاءت استجابات ىاتين الفئتين في تقييميما
لدرجة تحقيق التميز المؤسسي بدرجة أقل من تقييم القيادات العميا.
( )4حساب داللة الفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة عمى المحور الثاني
من االستبانة طبقاً لمتغير (المؤىل العممي):

حيث استخدام اختبار (ت)  T-testلتحديد داللة الفروق وفق متغير المؤىل العممي.

جدول ( )9نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق بين استجابات عينة الدراسة عمى المحور الثاني
لالستبانة وفقاً لمتغير المؤىل العممي

انثعذ
انمْادج اإلدارّح
انسْاساخ
ًاالستزاتْدْاخ
انًٌارد انثشزّح
انشزاكح ًانًٌارد
إدارج انعًهْاخ

انًدًٌعاخ

انعذد

تكانٌرٌّص
أعهَ ين
انثكانٌرٌّص
تكانٌرٌّص
أعهَ ين
انثكانٌرٌّص
تكانٌرٌّص
أعهَ ين
انثكانٌرٌّص
تكانٌرٌّص
أعهَ ين
انثكانٌرٌّص
تكانٌرٌّص
أعهَ ين

044
.1
044
.1
044
.1
044
.1
044
.1

انًتٌسظ
انحساتِ
11.92

االنحزاف
انًعْارُ
2.75

12.92
12.57

3.00
2.80

درخح
انحزّح

لًْح
(خ)

انذالنح
اإلحصائْح

091

4..1

3.31

091
13.69
11.36

3.00
2.78

12.10
11.28

2.84
2.81

12.32
13.89
14.55

3.11
3.36
3.27

091
091
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091

0.31
4.34
4...
1.13

3.31
3.31
3.31
3.12
غْز دانح
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انثعذ

اإلدارج اإلنكتزًنْح
انتزكْش عهَ
انًستفْذّن
انتأثْز عهَ
انًدتًع
نتائح األداء
انزئْسح
انذرخح انكهْح
نهًحٌر انثانِ

انًدًٌعاخ
انثكانٌرٌّص
تكانٌرٌّص
أعهَ ين
انثكانٌرٌّص
تكانٌرٌّص
أعهَ ين
انثكانٌرٌّص
تكانٌرٌّص
أعهَ ين
انثكانٌرٌّص
تكانٌرٌّص
أعهَ ين
انثكانٌرٌّص
تكانٌرٌّص
أعهَ ين
انثكانٌرٌّص

انًتٌسظ
انحساتِ

انعذد
044

االنحزاف
انًعْارُ

13.89

3.13

14.23
8.21

3.31
2.17

درخح
انحزّح
091

.1
044

091

.1

8.66
11.05

044

11.61
15.26

044
044

16.41
109.45

3.83
21.63

116.48

21.79

091

.1

3.24
غْز دانح

1.1.

3.14
غْز دانح

1.13

3.12
غْز دانح

4.04

3.31

3.07
3.75
091

.1

3..1

2.22
2.75
091

.1

لًْح
(خ)

انذالنح
اإلحصائْح

4.2.

3.31

يتبين من الجدول ( )9السابق ما يمي :وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
) )α = 0.05تعزى لمتغير المؤىل العممي في الدرجة الكمية وأبعاد المحور الثاني (التميز
المؤسسي) ،عدا األبعاد (إدارة العمميات ،اإلدارة اإللكترونية ،التركيز عمى المستفيدين ،التأثير
عمى المجتمع) ولكون متوسط فئة الحاصمين عمى مؤىل أعمى من بكالوريوس أكبر من
متوسط فئة الحاصمين عمى بكالوريوس ،فإن اتجاه الفروق في درجة واقع تطبيق إدارة
المعرفة يكون لصالح فئة الحاصمين عمى مؤىل أعمى من بكالوريوس.
ويعزو الباحث النتيجة الحالية في داللتيا عمى وجود فروق ذات داللة في استجابات
عينة الدراسة عمى محور (التميز المؤسسي) وفقاً لمتغير المؤىل العممي إلى ما سبقت

اإلشارة إليو من أنو مع االرتقاء بالمستوى التعميمي لمقيادات التربوية فإنيا تدرك الواقع
المعايش بإدارة التعميم بشكل مغاير ،حيث يبدو تقييميا أكثر موضوعية ومعرفة بما ينبغي أن

يكون تجاه تطبيق إدارة المعرفة في إدارة تعميم الطائف ،وترتب عمى ذلك أن تباعدت
استجابات عينة الدراسة عمى المحور الثاني لالستبانة (األبعاد والدرجة الكمية) بالشكل الذي
ثم جاءت قيمة (ت) لمفروق بين مجموعتي
كشف عن وجود فروق حقيقية بينيا ،ومن َّ

الدراسة طبقاً لممؤىل العممي دالة إحصائياً.
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أما األبعاد التي جاءت الفروق فييا غير دالة إحصائياً ،فإنو يتبين أن ىذه األبعاد

ترتبط بمتغيرات قائمة في الواقع ال يختمف تقييميا باختالف المستوى التعميمي لممقييمين،
فاإلدارة اإللكترونية تتميز بتوفر بينة تحتية مناسبة ،وىو ما يدركو جميع القيادات في الواقع
حيث التطور في مصادر التعمم في كل مدرسة وادارة ،وكذلك التأثير عمى المجتمع أو
المستفيدين ،فيي مرتبطة ارتباطاً مباش ارً بواقع عمل القيادات ،ولذا لم تكن ىناك فروق
حقيقية في تقييميا.

النتائج المتعمقة بالسؤال الخامس ومناقشتيا وتفسيرىا:
والذي ينص عمى" :ما طب يعة العالقة االرتباطية بين واقع إدارة المعرفة وتحقيق التميز
المؤسسي بإدارة التعميم بالطائف "؟
ولإلجابة عمى ىذا السؤال ،تم حساب مصفوفة معامالت االرتباط بين المحور األول
لالستبانة (واقع تطبيق إدارة المعرفة) وما تضمنو من أبعاد ( 1أبعاد) ،وبين المحور الثاني
لالستبانة (التميز المؤسسي) وما يتضمنو من أبعاد ( 9أبعاد) ،والجدول ( )41يوضح ذلك.
خذًل ( )13يصفٌفح يعايالخ االرتثاط تْن يحٌرُ االستثانح ًيداالتيًا انفزعْح
ًالع تطثْك إدارج انًعزفح
انًحٌر األًل
انًحٌر انثانِ
انمْادج اإلدارّح
انسْاساخ
ًاالستزاتْدْاخ
انًٌارد انثشزّح
انشزاكح ًانًٌارد
إدارج انعًهْاخ
انتًْش
انًؤسسِ اإلدارج اإلنكتزًنْح
انتزكْش عهَ
انًستفْذّن
انتأثْز عهَ
انًدتًع
نتائح األداء
انزئْسح
انذرخح انكهْح نهًحٌر انثانِ

انذرخح انكهْح
نهًحٌر األًل

إنتاج ًتٌنْذ
انًعزفح
**3...

تحشّن
انًعزفح
**3.12

تشارن
انًعزفح
**3...

تطثْك
انًعزفح
**3..1

**3..0

**3..3

**3.2.

**3...

**3..4

**3..2

**3...
**3...
**3..1
**3.4.

**3.1.
**3..2
**3.12
**3.41

**3...
**3..1
**3.02
**3..1

**3..3
**3...
**3..1
**3.0.

**3..0
**3..1
**3..9
**3.03

**3..4

**3..3

**3.12

**3..3

**3...

**3...

**3..2

**3..1

**3...

**3..2

**3.11

**3.0.

**3.14

**3.1.

**3.12

**3..4

**3..3

**3..1

**3..1

**3...

(**) دانح عنذ يستٌٍ 3.31

يتبين من الجدول ( )41ما يمي:
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 -1وجود عالقة ارتباطية دالة وموجبة بين المحور األول لالستبانة (واقع تطبيق إدارة
المعرفة) وما تضمنو من أبعاد ( 1أبعاد) ،وبين المحور الثاني لالستبانة (التميز
المؤسسي) وما يتضمنو من أبعاد ( 9أبعاد) وكانت جميع األبعاد دالة عند مستوى داللة
()1.14
 -6أن أقوى المعامالت كانت بين الدرجة الكمية لتطبيق إدارة المعرفة وبين الدرجة الكمية
لمتميز المؤسسي ،ثم أبعاده.
ويرى الباحث أن تطبيق إدارة المعرفة في المؤسسات التربوية يعمل عمى نشر ثقافة
ثم تعمل عمميات التطور بانسيابية وبدون أي عوائق
إيجابية نحو التغيير والتطور ،ومن َّ

تحول بينيا وبين الوصول لمتغير المنشود ،وبذلك يسيل تحقيق التميز المؤسسي بيذه

المؤسسات.
كما يعمل التميز المؤسسي إلى نشر المعرفة وامتالك أدواتيا ،وتطبيق كافة البرامج
الخاصة بيا ،وبذلك يسيم التميز المؤسسي في رفع درجة ومعدل تطبيق إدارة المعرفة.
أي أن العالقة بين التميز المؤسسي وتطبيق إدارة المعرفة عالقة تبادلية في ظل ما
كشفت عنو النتائج الحالية.

توصيات الدراسة:
 .4حث القائمين عمى إدارة تعميم الطائف عمى تطوير تطبيقيم إلدارة المعرفة من حيث:
تشارك المعرفة مع الجيات المجتمعية ،وانتاج وتوليد المعرفة داخل مؤسساتيا ،وتخزين
المعرفة وتطبيقيا ،بما يحقق تطبيقاً متمي ازً إلدارة المعرفة بيذه المؤسسات.

 .6العمل مع الجيات المسؤولة عمى تخصيص ميزانية لدعم عمميات توليد المعرفة (من:
شراء أو ابتكار أو اكتساب) ،وكذلك توفير اآلليات والوسائل المختمفة إلتاحة الفرصة
لمعاممين عمى اكتساب معارف جديدة وصقميا ومعالجتيا بما يسيم إيجابياً في إنتاج

وتوليد المعرفة

 .4حث المسؤولين عمى مراجعة أوعية خزن المعرفة بشكل دوري يضمن سالمتيا من التمف
أو الفقدان ،مع التزام الدقة والمرونة في عممية خزن واسترجاع المعمومات والبيانات ،بما
يؤدي إلى تجويد إجراءات تخزين المعرفة.
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 .1العمل عمى متابعة الوسائل واألنظمة والسياسات التي تنقل المعرفة بشكل واضح ومفيوم
لمعاممين بيا ،وكذلك ت سييل عمميات التواصل بين العاممين وبين الخبراء والمختصين،
وذلك عمى النحو الذي يؤدي إلى تفعيل تشارك المعرفة بشكل حقيقي.
 .1العمل عمى توفير خطط طوارئ لحل األزمات والمشكالت التي تمر بيا إدارة التعميم ،وكذلك
توفير المعرفة المناسبة لمعاممين حين الحاجة ليا في التوقيت المناسب؛ بما يؤدي إلى
تطبيق فعال إلدارة المعرفة يشعر بو كافة العاممين بيذه اإلدارة.
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مراجع الدراسة:
أوالً :املراجع العربية.
أبو النادي ،مريم فؤاد ( .)9002قواعد مقترحة إلدارة المعرفة في الجامعات األردنية الرسمية بناء
عمى نماذج مقترحة .رسالة دكتوراه ،الجامعة األردنية.

أبو النصر ،مدحت ( .)9009اإلدارة بالمعرفة ومنظمات التعمم .القاىرة :المجموعة العربية لمتدريب
والنشر.

أبو حطب ،أشرف سالم ( .)9002درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة لمتخطيط

االستراتيجي المدرسي وعالقتيا بمستوى ادارة المعرفة .رسالة ماجستير ،كمية التربية ،الجامعة
اإلسالمية بغزة.

أبو عالم ،محمود رجاء ( .)9000اإلحصاء في العموم التربوية .ط ،6القاىرة :مكتبة الفكر العربي.

أبو خضير ،إيمان سعود ( .)9002تطبيق إدارة المعرفة في مؤسسات التعميم العالي "أفكار
وممارسات" .المؤتمر الدولي لمتنمية اإلدارية نحو أداء ُمتميز في القطاع الحكومي ،المممكة
العربية السعودية 06-09 ،ذو القعدة .0290

أحمد ،حاتم عبد الماجد ( .)9006أثر إدارة المعرفة في تطوير التعميم عن بعد :دراسة حالة جامعة
السودان المفتوحة في الفترة  .6141-6141رسالة دكتوراه ،معيد بحوث ودراسات العالم
اإلسالمي ،جامعة أم درمان اإلسالمية.

إسحق ،أثير حسو ( .)9002دور إدارة المعرفة في تعزيز فاعمية إدارة عالقات الزبائن لضمان امتالك
مزايا تنافسية –دراسة استطالعية آلراء المدراء في عينة من الشركات الصناعية العاممة في
محافظة نينوي .-مجمة البحوث المستقبمية ،ع(.88-22 ،)20

البحيصي ،عبد المعطي محمود ( .)9002دور تمكين العاممين في تحقيق التميز المؤسسي :دراسة
ميدانية عمى الكميات التقنية في محافظات قطاع غزة .رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية
االقتصاد والعموم اإلدارية ،جامعة األزىر بغزة ،فمسطين.

الحربي ،أنور بن أحمد ( .)9002واقع ممارسة المديرين لعمميات إدارة المعرفة في مدارس التعميم
العام بينبع .رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة طيبة.

عمان :األىمية لمنشر والتوزيع.
حمود ،خضير كاظم ( .)9000منظمة المعرفةّ .
حنونة ،سامي والعوضي ،رأفت محمد ( .)9000تطبيقات إدارة المعرفة في مؤسسات التعميم العالي
"إطار فكري" .بحدث مقدم لمؤتمر التعميم االلكتروني واقتصاديات المعرفة ،جامعة القدس
المفتوحة.92-0 ،
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الخميفة ،محمد الجيالني أحمد ( .)9002أثر إدارة المعرفة عمى االداء المؤسسي في المنشأة
الخدمية :دراسة حالة المنسقية العامة لمخدمة الوطنية (الخرطوم) .رسالة ماجستير ،معيد

بحوث ودراسات العالم اإلسالمي ،جامعة أم درمان اإلسالمية.

الدجني ،عمي يحيى ( .)9002واقع األداء المؤسسي بمدارس دار األرقم بمحافظات غزة في ضوء
النموذج األوربي لمتميز وسبل تطويره .رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،الجامعة

اإلسالمية بغزة.

الدويبسمية ،ميند مولود ( .)9006أثر اإلدارة االستراتيجية لمموارد البشرية عمى التميز المؤسسي

بالتطبيق عمى الشركة الميبية اإلفريقية لمطيران في الفترة من  .6141-6144رسالة

ماجستير ،كمية الدراسات العميا ،جامعة أم درمان االسالمية

الديحاني ،سمطان غالب ( .)9002تقييم مدى استخدام مديري مدارس التعميم العام في دولة الكويت
لميارات إدارة المعرفة و أساليب اتخاذ القرار .مجمة دراسات الخميج والجزيرة العربية (الكويت)

.002 – 62 ،)028(22 ،

رضوان ،صفاء حسن محمد ( .)9002أثر أبعاد الييكل التنظيمي عمى إدارة المعرفة :دراسة حالة
وزارة الشؤون االجتماعية .رسالة ماجستير ،كمية التجارة ،الجامعة اإلسالمية بغزة.

السميمي ،خالد سعد ( .)9006واقع تطبيق إدارة المعرفة بالجامعات السعودية من وجية نظر شاغمي
الوظائف القيادية األكاديمية .دراسات عربية في التربية وعمم النفس  -السعودية ،ع(،)22

.220 – 292

الشتيحي ،إيناس سعيد ( .)9006التمكين اإلداري لمقيادات التربوية برياض األطفال وعالقتو بممارسة
عمميات إدارة المعرفة .مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس – سوريا،)2(02 ،
.000 – 29

الشريف ،طالل عبداهلل ( .)9006واقع تطبيق إدارة المعرفة في ضوء التحوالت المعاصرة في الجامعات
السعودية من وجية نظر القيادات األكاديمية مع اقتراح تصور لتطبيقيا دراسة تطبيقية عمى
جامعات (أم القرى ،الممك عبد العزيز ،الطائف ،الباحة) .مجمة كمية التربية ( جامعة بنيا )
– مصر.029 – 020 ،)002(92 ،

الشيري ،سعد غازي ( .)9002متطمبات تطبيق إدارة المعرفة في المدارس الثانوية بإدارة تعميم محايل
من وجية نظر اإلدارة المدرسية .مجمة كمية التربية ( جامعة بنيا ) – مصر،)000(96 ،
.926 – 022
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الشوممى ،سيير إبراىيم ( .)9006إدارة المعرفة و أثرىا عمى أداء الييئة التدريسية في جامعة فمسطين
التقنية خضوري .أبحاث المؤتمر العممي الدولي حول  :اإلبداع واإلبتكار في منظمات
األعمال  -مركز البحث وتطوير الموارد البشرية  -رماح – األردن.006 – 82 ،

عايل ،حسن :)9009( ،برنامج مقترح في أساليب التعمم الذاتي لتحقيق التعميم المستمر في ضوء
اقتصاد المعرفة لطالب كميات التربية في المممكة العربية السعودية ،مجمة العموم التربوية،

بحوث المؤتمر العممي (التعميم المستمر وتحديات مجتمع المعرفة) ،كمية التربية ،جامعة

طيبة ،في الفترة من .926 -920 ،9009/9/8-6

عبد اليادي ،أميره رمضان ( .)9002إدارة المعرفة كمدخل لتحقيق الميزة التنافسية بالجامعات
المصرية .مجمة اإلدارة التربوية -الجمعية المصرية لمتربية المقارنة واإلدارة التعميمية –

مصر.202-282 ،)2(9 ،

عبيدات ،شروق حسن ( .)9006أثر إدارة المعرفة عمى وظائف الموارد البشرية في الشركات

عمان العربية.
الصناعية األردنية المساىمة العامة .رسالة ماجستير ،كمية األعمال ،جامعة ّ
العسكر ،نوف عبد اهلل محمد ( .)9006تطوير أداء قائدات مدارس تطوير فى منطقة الرياض عمى
ضوء آليات إدارة المعرفة .رسالة ماجستير ،كميات الشرق العربي لمدراسات العميا ،الرياض.

القثامي ،عزيز معوض (0222ه) .تطبيق إدارة الجودة الشاممة في اإلدارة العامة لمتربية والتعميم
بمحافظة الطائف :اإلمكانيات والمعوقات من وجية نظر العاممين فييا .رسالة ماجستير غير

منشورة ،كمية التربية ،جامعة ام القرى.

كامل ،جنان حاتم ( .)9002إدارة عمميات المعرفة لدى مديري ومديرات مدارس المتميزين والمتميزات
من وجية نظر المعاونين والمدرسين .مجمة كمية اآلداب جامعة بغداد – العراق ،ع(،)009
.286 – 222

الكبيسي ،صالح الدين ( .)9002إدارة المعرفة .ط ،9القاىرة :المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية.

مال اهلل ،عبدالرحمن حسين ،وعطية ،رعد ( .)9002إستراتيجية إدارة المعرفة و عالقتيا بالميارات
اإلدارية لدى مديري المدارس اإلعدادية .العموم التربوية والنفسية -العراق  ،ع(292 ،)009
222 -

النسور ،أسماء سالم ( .)9000أثر خصائص المنظمة المتعممة في تحقيق التميز المؤسسي دراسة
تطبيقية في وزارة التعميم العالي والبحث العممي األردنية .رسالة ماجستير ،كمية األعمال،
جامعة الشرق األوسط.

نصير ،مبروك محمد السيد ( .)9002إطار مقترح إلدارة التغيير وتطوير االدارة الضريبية نحو تحقيق
الجودة والتميز المؤسسي :بالتطبيق عمى مصمحة الضرائب المصرية .المؤتمر الضريبي
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الثاني والعشرين بعنوان :تطوير النظام الضريبي المصري في ضوء متطمبات االستثمار
والتنمية  -الجمعية المصرية لممالية العامة والضرائب – مصر ،مج(.28-0 ،)2

و ازرة التعميم (0226ه) .جائزة التعميم لمتميز :الدليل التفسيري لمعايير التميز اإلداري .الرياض:
مطبوعات و ازرة التعميم.

الياسري ،أكرم وحسين ،ظفر ( .)9002أثر عمميات إدارة المعرفة والتعمم التنظيمي في األداء
االستراتيجي دراسة استطالعية آلراء عينة من القيادات اإلدارية في جامعات الفرات األوسط.
مجمة القادسية لمعوم اإلدارية واالقتصادية.099-029 ،)2(02 ،
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