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إدارة المعرفة وعالقتها بقيادة التميز لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في 
 عمان من وجهة نظر المعلمينمحافظة العاصمة 
 هيفاء حسين قرعان: إعداد

 الدكتور أسامة عادل حسونة: إشراف
 الملخص

هدفت الدراسة تعرف درجة إدارة المعرفة وعالقتها بقيادة التميز لدى مديري المدارس الثانوية 
المعلمين الحكومية في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين، تكون مجتمع الدراسة من 

( 335العينة من ) وتكونت ( معلًما ومعلمة،2464والمعلمات في محافظة العاصمة عمان وبلغ )
معلًما ومعلمة في )لواء قصبة عمان، لواء الجامعة، لواء القويسمة(، واتبعت الباحثة المنهج 

رة المعرفة داة إداأل( فقرة 35الوصفي اًلرتباطي واستخدمت اًلستبانة كأداة للدراسة تكونت من )
 .قيادة التميز موزعة على أربعة مجاًلتألداة ( فقرة 32موزعة على أربع مجاًلت، و)

وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة تطبيق إدارة المعرفة لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية  
في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين جاءت بدرجة مرتفعة، كما وأسفرت النتائج 

عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة لدرجة تطبيق إدارة عن 
المعرفة لدى مديري المدارس الحكومية تعزى لمتغيري الجنس والمؤهل العلمي، ووجود فروق دالة 

أن  كما ( سنوات،10بين أفراد عينة الدراسة تبًعا لسنوات الخبرة لصالح من كانت خبرته أكثر من )
مستوى قيادة التميز لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان من وجهة 

فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات اًلستجابة  ًل يوجدنظر المعلمين جاءت بدرجة مرتفعة، و 
عزى لمستوى ممارسة مجاًلت قيادة التميز لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة العاصمة ت
( 10لمتغير الجنس والمؤهل العلمي، ووجود فروق في الخبرة لصالح من كانت خبرته أكثر من )

سنوات، ووجود عالقة إرتباطية إيجابية بين درجة تطبيق إدارة المعرفة ومستوى قيادة التميز لدى 
 .مديري المدارس الثانوية الحكومية

عمل على تشكيل فرق خاصة إلدارة وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات من أهمها: ال 
متخصصين في حقل التربوية ب اإلستبانهفي المدارس الحكومية، و  مديري المدارسالمعرفة من 

 خاص بإدارة المعرفة لإلفادة من خبراتهم في تطوير العمليات المعرفية.
 الكلمات المفتاحية: إدارة المعرفة، قيادة التميز.
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Abstract 

The study aimed at identifying the degree of knowledge management and its 

relationship to leading excellence among public secondary school principals in the 

capital Amman from the teachers' point of view,The study population consisted of 

teachers (male and female) in the capital Amman (alqasaba area, university area, and 

alquisma area), reached (2464) teachers, and applied on (335) teachers. The 

questionnaire was used as a study's tool and consisted of two tools, the first tool was a 

knowledge management tool consisting of (35) paragraphs distributed, and the second 

tool was a leading excellence tool consisting of (32) paragraphs distributed on four 

domains. 

The results of the study showed that the degree of the knowledge management for 

the public secondary school principals in the capital Amman from the teachers' point of 

view came medium. The results also showed that there aren't statistically significant 

differences at the level of significance (α = 0.05) between the averages of the 

individuals' response of the study sample to the degree of knowledge management 

among public school principals due to the gender variable and the educational 

qualification, and there are significant differences between the members of the study's 

sample due to the years of experience in favor of those whose their experiencewas more 

than (10) years, The results also showed that the level of leading excellence among the 

public secondary school principals in the capital Amman from the teachers’point of 

view came very high, and there aren’t statistically significant differences at the level of 

significance (α = 0.05) due to the gender variable to The level of practicing the leading 

excellence among public school principals in the capital due to to the gender variable 

and the educational qualification, and there are differences in the experience in favor of 

those whose their experience was more than (10) years, Where the arithmetic mean for 

their responses was higher, and there is a strong correlation between the degree of the 
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knowledge management and the level of leading excellence among public secondary 

school principals. 

The study recommended that Work to form special knowledge management teams 

from distinguished laboratories in government schools, and appoint specialists in the 

field of educational sciences for knowledge management to benefit from their 

experiences in developing knowledge processes. 

Keywords: Knowledge Management, Leading Excellen. 
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 :الفصل األول
 خلفية الدراسة وأهميتها

  المقدمة

 أمام التَّحديات من الكثير يواجه إذ واًلتصاًلت المعلومات ثورة ظل في نوعية نقلة العالم يشهد

 مخرجات لتجويد األمثل الطريق أنَّها على إليها ي نظر والتي الحديثة، التقنيات في المتزايدة التطورات

 اليقظة من لمزيد بحاجة التعليمية المؤسسات في التربوية األساليب أصبحت لذا التَّعليميَّة، األنظمة

 لالرتقاء السعي عليها فوجب مكانتها؛ على تحافظ لكي التحديات هذه  لمواجهة واًلهتمام والتنبه

حراز  تواجهها التي والتحديات التغيرات مواكبة خالل من وذلك المؤسسات، من غيرها عن التميز وا 

 ماسة حاجة هنالك وأصبحت بها، التنوع إدارية أساليب تفعيل إلى يحتاج وهذا الحالي، العصر في

 التكنولوجيا متطلبات مع لتتناسب وتطويرها التقليدية واإلدارية القيادية األساليب في النظر إلعادة

دارة الحديثة  . المعرفة وا 

 المؤسسة في التطوير بإحداث التعليمية المؤسسات في واًلبداع اًلبتكار مسؤولية وتبدأ

 راجعة تغذية وتقديم والجماعي، الشخصي اًلتقان لدرجة القيادة لتصل العمل، آليات سير وتحسين

حراز التميز التعليمية المؤسسة إلكساب للمرؤوسين الرؤساء قبل من مستمرة  قبل من لها مكانة وا 

 التعليمية وأنظمتها إمكاناتها مختلف على بها النجاح تحقيق وبالتالي والمتطورة، المحترفة كوادرها

 (.Mellor, 2016)  متطورة معرفية وأساليب بطرق

 تتمتع التي اإلدارة لنجاح الدافعة القوى من واحدة أصبحت إذ اهتماًما، الموارد أهم المعرفة تعد

يمان بالمعرفة، عالية بكثافة بمقدار  اًلستراتيجية األهداف لتحقيق التعليمية بالمؤسسات المدراء وا 

امتالكهم للمعرفة، لذلك يعتمدوا على العقول أكثر من اليدين، وتزداد الحاجة إلى اًلستفادة من قيمة 
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مع المعرفة بشكل منتظم واعتبارها مصدر مهم تساعدهم لتحقيق  المعرفة، لذلك يتم التعامل

 (.2018تحافظ على تميز المؤسسة بين مثيالتها )عواد، األهداف المرجوة و 

وتشكل إدارة المعرفة أحد التطورات الفكرية المعاصرة التي اقترحت في بادئ األمر كأطر 

ومداخل جديدة في دراسة وفهم العمل، وسرعان ما تحولت إلى ممارسة عملية أكثر مالءمة 

الهدف من هذا المورد هو زيادة وتوسيع حصيلة  للتغيرات الجديدة والمتسارعة في مجال العمل، وان

دارتها ومرؤوسيها وتنمية المعرفة والخبرة لديهم بحيث تحقق مستويات تعلم  المعرفة للمؤسسة وا 

بداع وابتكار حلول جديدة لمواجهة أ ي تحٍد طارئ وتحقيق تنعكس على مقدراتهم في إجاد وا 

 (.2010الدين، األهداف )نور 

ة جملة من العمليات التي تستجوب من مدير المدرسة تعلمها وتنميتها وتتضمن إدارة المعرف

خراجه بجودة  لكي يتمكن من إدارة المعارف التي لديه، والتي من خاللها يستطيع إتقان العمل وا 

وكفاءة عالية، فجودة العمل هي معرفة العمل الذي يؤديه وكيفية أدائه؛ فالمعرفة هي الوصول إلى 

 (.2014أي أنه كلما كانت المعرفة شاملة كان العمل متميز )قيزان،  الجودة؛

وتعرف إدارة المعرفة "اًلستخدام التام والكامل لكل من المعلومات والبيانات واًلمكانات التي 

تملكها المؤسسة، واألفكار والمهارات والقدرات اإلبداعية واًلبتكارية والدافعية والحدس، والخبرة 

لتجارب السابقة التي يمتلكها المرؤوسين في المؤسسة، أي أنها مزيج من كل ما المكتسبة من ا

تملكه المؤسسة كبيانات ومعلومات وحقائق ومعتقدات وتوقعات ومفاهيم، وبين كل ما يمتلكه 

 (.13: 2019، العنزيالمرؤوسين العاملين من مهارات وخبرات وقدرات إبداعية" )

ن إدارة المعرفة لدى مديري ال مدارس لديها تأثير على أداء العاملين، إذ تعمل على تشجيع وا 

العاملين على التعلم المستمر وتبادل المعلومات فيما بينهم ودفعم ًلستخدام تلك المعارف في حل 
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المشكالت التي تواجهها المدرسة، كما وتشجع المعاملين لالستجابة على أية تغييرات جذرية تحدث 

بداء الرأي وطرح  في المدرسة، وتجعلهم أكثر ثقاًل لتلك التغييرات وذلك من خالل دعم التفكير وا 

كما وتعمل إدارة المعرفة على تحقيق الرضا الوظيفي للمعاملين بسبب  األفكار الجديدة دون تردد،

تدعيم المعرفة لديهم وزيادة مهاراتهم وخبراتهم ومعارفهم، وتعزيز التعاون والعمل المشترك القائم 

 (.2012ات اإلنسانية )الحريري، على العالق

وتبرز أهمية إدارة المعرفة من خالل تنمية المهارات والخبرات والقدرات التي تنعكس على 

نجاز المهام  حسن األداء وتميزه، والذي يؤدي إلى الدقة والسرعة في األداء، وتحقيق األهداف وا 

لمعلومات التي توفرها مما تعمل واألعمال بوقت وجهد أقل، وزيادة انتاجية المؤسسة من خالل ا

على رفع مستوى الرضا الوظيفي، وزيادة قدرة المؤسسة على التعلم واًلرتقاء بها وتميزها )الملكاوي، 

2007.) 

واتاحت التغيرات والتحديات التي تواجهها المؤسسات في العصر الراهن، والسبيل الوحيد 

بوجود إدارة قوية قادرة على اكتشاف الفرص لمواجهة هذه التحديات وتحقيق النجاح في المؤسسة 

واستغاللها لصالحها من أجل بقاء المؤسسة وتكيفها مع الظروف والتقليل من المخاطر والتهديدات 

بحنكة ومهارة في األداء والتصرف، وهذا يبرز ما يسمى بإدارة التميز التي أصبحت من التوجهات 

ارتها التي تتمتع باتجاهات ومقدرات تسعى بها للتميز الحديثة لتحقيق استدامة المؤسسة من خالل إد

 (.2010على المستوى الشخصي للمدير أو مستوى المؤسسة ككل )شوقي، 

إن تميز أي نظام يعزى للتميز اإلداري، وتميز مدخالته البشرية وتمكينها من معايشة حقوقها 

ة التعليمية كافة في المدرسة، إًل ومسؤولياتها بكفاءة وفاعلية، على الرغم من أهمية مدخالت العملي

أن هناك إجماع على أهمية الدور القيادي لمدير المدرسة، واعتباره محور أساسي يعول عليه تنفيذ 
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البرامج اإلدارية والفنية واًلشراف على البرامج التعليمية، ويؤثر بشكل مباشر في مخرجات المدرسة 

سة كقائد تربوي تعني إدراكه لحاجات المدرسة وتحقيق أهدافها المرجوة ومسؤولية مدير المدر 

وحاجات المرؤوسين والمتعلمين، وعملية تطوير المؤسسة وتحديثها يتطلب من المدير أن يتمتع 

بإدارة مدرسية علمية حديثة، متمثلة بسلوكه القيادي في إدارة وتنظيم مدرسته وتحقيق أهدافها؛ 

في العملية التعليمية التربوية، فهي التي تحدد المعالم فلذلك تعد اإلدارة المدرسية الناجحة األساس 

وترسم الطريق للوصول إلى هدف مشترك في زمن محدد، وبالتالي الوصول بالمؤسسة إلى أعلى 

مستوى من التمييز، ألن حالة المدرسة المعنوية ومستواها الثقافي تتوقف على مديريها واتجاهاته 

 (.2011)عساف والصرايرة،  وكل ما هو جديد وحديث وادراكه لرسالته واإللمام بالمعرفة

وأصبح التميز في اإلدارة ضرورة مهمة من ضروريات العصر، ومطلب أساسي ًل غنى عنه 

تدفع  الحالية والتيألداء المهام واألعمال، ويعني التميز باإلدارة القيام بمهام جديدة وتأكيد المهام 

بداع واًلبتكار والتعلم والشفافية المعرفية لدى اإلدارة )آل حركة العمل نحو التميز ورفع مستويات اإل

 (.2010مزروع، 

الرئيسة  المعاصرة والسمةويشمل مفهوم التميز القيادي الغاية األساسية لإلدارة في المؤسسات 

 األداء وجودته، وتشجيع المبادراتعن تعبير لل التي يجب أن يتصف بها، ويستخدم مفهوم التميز

للعمل على تصميم آليات مؤسسية محفزة للتميز واإلبداع، وتشجيع الممارسات اإلدارية التطويرية 

 (.2014البحيصي، ية في كافة المستويات بالمؤسسة )والمبادرات اإلبداع

ومفهوم قيادة التميز وجد للتعبير عن الحاجة لمدخل شامل يكفل للمؤسسة العمل على ترابط 

لداخلية، ويقوم بجمع العناصر والمقومات للمؤسسة وفق أسس وتنسيق كافة عناصرها ومكوناتها ا
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من التفوق والتميز واًلبتكار التي تحققها قدرات عالية لمواجهة المتغيرات واألوضاع في بيئتها 

 (. 2013)سهمود،  الخارجية

ينبغي أن تدار المدارس بكفاءة عالية وفعالة إذا أرادت البقاء والتطور والرقي، ولكي يتحقق 

ك يجب أن تنمو المعرفة داخل المدير الذي يعمل على تنظيم أفكاره وخبرته ومعرفته من خالل ذل

أستخدامه ألفضل األساليب اإلدارية والتقنية في جمع المعلومات والبيانات، واختياره لمرؤوسين 

ستخدام أكفاء لديهم المقدرة على التغير والتطور، يعمل المدير على تشجيعهم وتحفيزهم وتدريبهم أل

أفضل التقنيات، ودعمهم لتحقيق األهداف المرجوة، بكفاية عالية تحقق اًلبتكار واإلبداع والتميز 

 (.2012والحفاظ على المدرسة وبقائها ووصولها لتميز المؤسسي بين نظيراتها)عبد القادر وزاهر، 

إيجابي على  وفي ضوء ما تقدم أن هناك ضرورة لالهتمام بإدارة المعارف لما بها من انعكاس

المؤسسات التربوية التعليمية، ومن خالل التحاق الباحثة لمركز الملكة رانيا العبد اهلل للتميز  

ومساهمته باستحداث معايير للتميز التربوي، أدوات تقييم وقياس معايير التميز، التقارير الدورية  

أعمال كل من المعلم الصادرة عن الجمعية والتي تعد أداة واضحة في المساهمة في تطوير 

والقطاع التعليمي ككل، ونشر ثقافة التميز التربوي على ثالث مستويات، المستوى األول بين أفراد 

البيئة التربوية من خالل توفير فرصة التنمية المهنية النوعية التي يتعرض لها المترشحون 

خالل مشاركة التقارير باطالعهم على المعايير، والمستوى الثاني في المؤسسات التربوية من 

والدراسات الشاملة، أما المستوى الثالث فهو نشر ثقافة التميز في المجتمع المحلي من خالل تعزيز 

 ثقافة اًلحتفاء بالتربويين واًلعتراف بجهودهم وتثمين دورها في بناء المستقيل.

ي محافظة ارتأت لتعرف درجة إدارة المعرفة لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية ف 

 العاصمة عمان وعالقته بالتميز اإلداري لديهم من وجهة نظر المعلمين".
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 مشكلة الدراسة

دارية، ًل بد  نتيجة لما تقوم به اإلدارة المدرسية في العملية التعليمية التعلمية من جهود فنية وا 

دراك لرؤيته ورسالته،  وأن يكون قائد على المدير أن يتمتع بكفاءة وجودة عالية بعمله، ووعي وا 

يعمل على التوجيه واًلرشاد المرؤوسين، وذلك ألنه دعامة التميز المؤسسي، لذا سعت وزارة التربية 

والتعليم األردنية باًلهتمام بتطوير أداء مديري المدارس من خالل الخطة التي وضعت للتطوير 

حراز التميز كقادة من ، التي أهتمت بتطوير أداء مدير المدرسة لتمكنه من إ1991التربوي عام 

خالل تحقيق درجة عالية من اًلحترافية بوضع خطط مدرسية تسعى لرفع التميز والقدرة على قيادة 

التغيير بحكمة ووعي، ومن أجل مواكبة التطورات المعاصرة والمستجدات المختلفة )قطيشات، 

2014.) 

واكبة ما هو جديد في ومن خالل واقع عمل الباحثة في قطاع التعليم ووعيها ألهمية وم 

العملية التعليمية من تقنيات وموارد ومهارات إدراكية توظفها المدرسة لتحصل على مخرجات تسهم 

في ديموميتها وتقدم أفرادها ومجتمعها من خالل اإللمام بالمعرفة المتجددة المتطورة، وتوظيف 

على مخرجات تعليم متميزة،  الموارد في اًلنشطة التي تسهم في استمرار وتقدم المدرسة بالحصول

ووصولها إلى مستوى متقدم من اًلبداعواًلبتكارمن خالل ممارسة عمليات إدارة المعرفة التي تعزز 

اإلدارة وتتمثل باكتساب المعرفة وتوليدها وتخزينها واسترجاعها وتوزيعها ومعرفة سبل تطبيقها عند 

المهام والواجبات التي يمارسها القائد من الحاجة لها، لتؤثر بشكل إيجابي في درجة تميز ونجاح 

 (.2017خالل معرفته بعمليات إدارة المعرفة )يحياوي وشوشان، 

جاءت هذه الدراسة للكشف عن درجة إدارة المعرفة وعالقتها بقيادة التميز لدى مديري  

 المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين.
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 الدراسة وأسئلتهاهدف 

هدفت الدراسة تعرف درجة إدارة المعرفة لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة 

العاصمة عمان وعالقته بقيادة التميز لديهم من وجهة نظر المعلمين، من خالل اإلجابة عن 

 األسئلة اآلتية:

س الثانوية الحكومية من وجهة : ما درجة تطبيق إدارة المعرفة لدى مديري المدار السؤال األول

 معلميهم؟نظر 

: ما مستوى ممارسة قيادة التميز لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية من السؤال الثاني

 معلميهم؟وجهة نظر 

( في α=0.05)دًللة العند مستوى  هل هناك فروق ذات دًللة إحصائية لث:الثاالسؤال 

إدارة المعرفة لدى مديري المدارس الثانوية تعزى لمتغيرات  استجابة أفراد عينة الدراسة لدرجة تطبيق

 )الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة(؟

( في α= 0.05الدًللة ) : هل هناك فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوىالسؤال الرابع

 لمتغيراتاستجابة أفراد عينة الدراسة لمستوى قيادة التميز لدى مديري المدارس الثانوية تعزى 

 )الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة(؟

 : هل هناك عالقة ارتباطيَّة ذات دًللة إحصائية عند مستوى الدًللةالسؤال الخامس

(α=0.05 في استجابة أفراد عينة الدراسة بين درجة إدارة المعرفة لدى مديري المدارس الثانوية )

 التميز؟وبين مستوى قيادة 
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 أهمية الدراسة

 : أهمية الدراسة جانبين كما يلي تضمنت

 أواًل: األهمية النَّظرية: 

سعت هذه الدراسة تعرف إدارة المعرفة لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة 

 العاصمة عمان وعالقته بالتميز اإلداري لديهم من وجهة نظر المعلمين.

 يَّة.إثراء األدب النظري المتعلق بمتغيرات الدراسة الحال -

التَّوصـيات والمقترحـات التـي تخـتصا إدارة المعرفـة والتميـز اإلداري التـي مـن  تقديم بعض -

 الممكن أن يستفيد منها أصحاب القرار في وزارة التَّربية والتَّعليم األردنية.

 ثانيًا: األهمية التطبيقية:

 تكمن األهمية التطبيقية بما يأتي:

ومــديرات المــدارس الثانويــة الحكوميــة فــي األردن مــن خــالل إظهــار تفيــد هــذه الدراســة مــديري   -

 أهمية العالقة بين إدارة المعرفة والتميز اإلداري.

تــــدفع نتــــائج الدراســــة البــــاحثين إلجــــراء دراســــات أخــــرى مماثلــــة تــــدرس إدارة المعرفــــة مــــديري   -

 المدارس في مجتمعات أخرى، وربطها ببعض المتغيرات.

التربوي والتعليمي ًلتخـاذ بعـض اًلقتراحـات والتوصـيات التـي سـتخرج بهـا  _ تفيد أصحاب القرار

 الدراسة وتبنيها على أرض الوقع لتحقيق األهداف.

 تزود الباحثين بمقاييس ذات خصائص سيكومترية مقبولة._ 
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 حدود الدراسة

 تمثلت حدود الدراسة الحالية باآلتي:

 :طبقت الدراسة على عينة المعلمـين والمعلمـات فـي المـدارس الثانويـة الحكوميـة  الحدود البشرية

 في محافظة العاصمة عمان.

 :2019/2020تم إجراء هذه الدراسة خالل الفصل الثاني من العام الدراسي  الحدود الزمانية. 

 :محافظــة العاصـــمة  الحكوميــة فـــيلمــدارس الثانويـــة ا فــي الدراســـة هــذه طبقـــت الحــدود المكانيــة

 .(ء القويسمة)لواء قصبة عمان، لواء الجامعة، لوا وفي األلولية عمان

 :إدارة المعرفة لدى مديري المدارس التميز اإلداري لدى مديري المدارس. الحدود الموضوعية 

 محددات الدراسة

سحبت يتحدد تعميم نتائج هذه الدراسة بمدى صدق وثبات أداة الدراسة وعلى المجتمع الذي 

منه العينة وعلى المجتمعات المماثلة له، ومدى استجابة أفراد عينة الدراسة على فقرات اًلستبانة 

 المعدة لذلك.

 مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية

: هي " جهد منظم لتقاسم المعرفة داخل المؤسسة وخارجها من خالل استخدام إدارة المعرفة

المعرفة وتوليدها وخزنها وتنظيمها وتطبيقها في كافة األنشطة اإلدارية" األنظمة والممارسات لحصر 

 (.14: 2019العنزي، )

وتعرفها الباحثة إجرائًيا بأنها مجموعة من األفكار والتصورات التي تتولد عن طرق المعرفة 

والخبرة المسبقة لدى مدير المدرسة باستخدام تكنولوجيا اًلتصاًلت والمعلومات والحواسيب 
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المتطورة، وتم قياس ذلك من خالل إجابة أفراد عينة الدراسة على مقياس درجة تطبيق إدارة 

 المعرفة.

تعرف بأنها " قدرة وتأثير شخص ما على اآلخرين إذ يجعلهم يقبلون قيادته  :القيادةمفهوم 

هم طواعية دون التزام قانوني، وذلك ًلعترافهم التلقائي بقيمة القائد وكونه معبر عن آمال

 .(14: 2010وطموحاتهم، مما يتيح له القدرة على قيادتهم الجماعية بالشكل الصحيح" )قنديل، 

: هو" حالة من اإلبداع اإلداري والتفوق التنظيمي بتحقيق مستويات غير عادية من التميز

نتائج األداء والتنفيذ للعمليات اإلنتاجية والمالية وغيرها في المؤسسة، ينتج عن هذه العمليات 

وانجازات تتفوق على ما يحققه المنافسون، ويرضى عنه المستفيدين، وكافة أصحاب المصلحة في 

 .(80: 2002المؤسسة" )السلمي، 

وتعرفه الباحثة إجرائًيا: قدرة قائد المدرسة في عبر التفوق في ادائه وحل المشكالت التي 

ميزه عن غيره وتميز مدرسته، وتم تواجهه في المدرسة، وتحقيق اهداف المدرسة بصورة فعالة ت

 قياس ذلك من خالل إجابة أفراد عينة الدراسة على مقياس قيادة التميز.

الجيد "فلسفة التسيير ومدخل إداري شامل يقوم على مبدأ اًلستغالل : هي قيادة التميز

 .(5: 2010شوقي، ) لموارد المؤسسة وكفاءتها واستغاللها في أحسن التوظيفات الممكنة" والمتفوق

وتعرفها إجرائًيا بأنها قدرة القائد على التأثير اإليجابي بأداء التميز واإلبداع واًلبتكار والتفوق 

للوصول بالمدرسة للتميز التنافسي، وتم قياس ذلك من خالل إجابة أفراد عينة الدراسة على مقياس 

 قيادة التميز.
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 :الفصل الثاني
 األدب النظري والدراسات السابقة

تناول في هذا الفصل األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة وسيتناول 

على الدراسات  السابقة، والتعقيباألدب النظري ما يلي: إدارة المعرفة، وقيادة التميز، والدراسات 

 السابقة.

 النظري األدبأواًل: 

  :وقيادة التميز ما يلي ري الحديث المتعلق بإداره المعرفةوقد تضمن األدب النظ

 أ_ إدارة المعرفة

إن التطور السريع نتج عنه تطور في تقدم الخدمات التعليمية لتتوافق مع التكنولوجيا الحديثة 

ومتطلبات العصر، لذا أقتضى على المؤسسات التعليمية التحسين المستمر لرفع مخرجات وجودة 

الجديدة، باستخدام وسائل وطرق حديثة للوصول  التعليم من خالل ابتكار المعرفة وتوليد األفكار

 بالمؤسسة إلى الصدارة والتميز المؤسسي ورفع مستواها.

أصبحت المعرفة تمثل المصدر اًلستراتيجي األساسي في بناء المزايا التنافسية لجميع أنواع 

لتي تستجوب المؤسسات ولتحقيق التميز اإلداري واًلبتكار واإلبداع في العمل، وتعد من الركائز ا

على كافة المؤسسات اًلعتماد عليها إذا ما أرادت أن تبقى مستمرة وقادرة على زيادة فاعليتها، 

وتتضاعف حجم المعرفة بشكل سريع، مما يتطلب من المؤسسات كافة صياغة آليات إلدارة الثورة 

 (. 2008المعلوماتية المعرفية )الزيادات، 
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م اإلدارة ألنها تركز على األساليب والوسائل التي تستخدم وتعد التكنولوجيا الوجه العلمي لعل

في مواجهة المشكالت اإلدارية واألبحاث والمفاهيم العلمية أكثر من تركيزها على النظريات، وقوة 

اإلدارة الحديثة تكمن في مدى توافر المعلومات المنظمة لديها، وفي استخداماتها للمعلومات 

ي رسم سياسة التعليم، وتصور أوضاع المستقبل للمؤسسات ولمعالجة أي قصور، ويساعد ف

 (.2009التعليمية )الدويك وياسين وعدس والدويك، 

 مفهوم إدارة المعرفة:

تعرف إدارة المعرفة بأنها "معلومات وروابط سببية تساعد في إيجاد معنى للمعلومات وتتولى 

إدارة المعرفة إيجاد هذه الروابط وهي مزيج من الخبرة والقيم والمعلومات السياقية، وبصيرة الخبير 

والعمري،  )العلي وقنديل عام لتقيم ودمج الخبرات والمعلومات الجديد " بإطارالتي تزوده 

2009:25.) 

وتعرف بانها "إدارة الموارد واألصول المعرفية التي تمتلكها المؤسسة، والقدرة على التكيف 

والتعلم، وزيادة العملية اإلبداعية والمشاركة واًلستخدام األمثل لهذه األصول" )البطاينة والمشاقبة، 

2010 :27.) 

مجموعة من العمليات تم تطويرها  بأنها)  (Laudon. K and Laudon, 2011وعرفها   

في المؤسسة من أجل توليد المعرفة وخزنها ونقلها وتطبيقها وتوزيعها لتزيد من قابلية المؤسسة 

 للتعلم من بيئتها الداخلية والخارجية من أجل صنع القرارات.

( بأنها" المصطلح المعبر عن العمليات واألدوات والسلوكيات 42: 2013) ويعرفها الكبيسي

التي يشترك في صياغتها وأدائها المستفيدون من المؤسسة، ًلكتساب وخزن وتوزيع المعرفة 
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لتنعكس على عمليات األعمال للوصول إلى أفضل التطبيقات بقصد المنافسة طويلة األمد 

 والتكيف".

أنها " العمليات التي تساعد المؤسسات على توليد المعرفة ( ب179: 2012ري )يوتعرفها الحر 

واختيارها وتنظيمها واستخدامها وتوحيل المعلومات الهامة والخبرات التي تمتلكها المؤسسة والتي 

تعتبر ضرورية لألنشطة اإلدارية المختلفة، كحل المشكالت واتخاذ القرارات والتعلم والتخطيط 

دارة المؤسس ة تجاه التجديد المستمر من خالل توليد األفكار وتفسيرها وفهمها اًلستراتيجي، وا 

 واستخدامها داخل المؤسسة بواسطة المشاركة والتفاعل".

وهي اًلستخدام التام والكامل لكل من المعلومات والبيانات مع إمكانات توفير األفكار 

 (.Tubig and Alshawi, 2012) والمهارات والقدرات والدافعية والحدس

مكانية التعبير عنه في شكل حديث أو صورة أو و  وتعد  إشارة،هي "العلم بالشئ وفهمه وا 

نتاجه، وتتراكم من تصورات وتفسيرات مفاهيم وآراء وأفكار وأنظمة  المعرفة من صنع اإلنسان وا 

 (.244: 2015سواء بالنقل أو العقل" )الخاشلي، 

المعرفي والكفاءات والخبرات المجمعة ( بأنها" اًلستخدام 33: 2018) وعرفها بني عيسى

والمتاحة داخلًيا وخارجًيا للمؤسسة، وتوليد المعرفة وانتزاعها، ونقلها بشكل نظمي، باإلضافة إلى 

 التعلم من أجل استخدام المعرفة وتحقيق الفائدة للمؤسسة".

عات تملكه المؤسسة من بيانات ومعلومات وحقائق ومعتقدات ومفاهيم وتوق مماوهي مزيج 

ومعايير تنظيمه والتي تخزن وتتبادل، وبين كل ما يمتلكه المرؤوسين المرؤوسين فيها من مهارات 

 (.14: 2019)العنزي،  وخبرات وقدرات إبداعية
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وتعرف بأنها قدرة مدير المدرسة على انجاز وتوزيع المهام وتنفيذها بطرق واستراتيجيات 

جات عمل مزدهر يربط بين اًلستراتيجية المتجددة متجددة وتمكين المرؤوسين من استخدامها لمخر 

 والخبرة والمهارة والكفاءة لديه.

 أهمية إدارة المعرفة

تكمن أهمية إدارة المعرفة من خالل مساهمتها في تحسين عملية اتخاذ القرارات من خالل 

فهم السرعة في اتخاذها، وتنمية قدرة المرؤوسين من خالل زيادة معرفتهم فيما يتعلق بوظائ

وبالوظائف األخرى، وتساعد على البحث عن أساليب جديدة بالعمل بطريقة أكثر ابداعية وميولهم 

للعمل بكل جدية، وتخفض من التكاليف، وتعمل على رفع كفاءة ومستوى أداء المرؤوسين في 

 (.2005المؤسسة، وتعمل على توفير مناخ إيجابي محفز لألفراد )حجازي، 

البطاينة ) فة يتحدد بالنقاط التي تقدمها إدارة المعرفة التي ذكرهاوالغرض من إدارة المعر 

 (.2010، والمشاقبة

_ تعزيز التعاون بين أقسام المؤسسة: وذلك من خالل تبادل المعارف المتوفرة في المؤسسة، 

 سواء كانت ضمنية يمتلكها الفرد في عقولهم أو صريحة متوفرة في المؤسسة.

من خالل تعامل المرؤوسين مًعا وتبادل األفكار فيما بينهم، _ تعزيز اإلبداع: ويظهر 

واًلستفادة من الخبرات المتوفرة من خالل األفكار اإلبداعية التي تسهم في تحسين وتطوير وتميز 

 أداء المؤسسة.

_ الحصول على المعرفة من المرؤوسين: من خالل زيادة التشارك المعرفي بين المرؤوسين، 

 ل والتواصل الآلزمة لهم وتحفيزهم المستمر من قبل اإلدارة العليا لذلك.وتوفير سبل اًلتصا
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تعد إدارة المعرفة مدخل متكامل من المداخل الفكرية الحديثة في اإلدارة لمساهمتها بشكل كبير 

في تطور المعرفة في ظل ظهور تقنيات نظم المعلومات واًلتصاًلت الحديثة، اآلمر الذي سهل 

وتبادلها، كما وتسهم في رفع مستوى األداء في المؤسسات وتحقيق األهداف  من انتشار المعرفة

 (. 2015)الشهري،  المرغوبة

وتعمل إدارة المعرفة على تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة، وذلك من خالل امتالك المؤسسة 

لقواعد اًلستكشافية للميزة التنافسية يرتبط بامتالكها للمعرفة، وذلك بتحويلها إلى تكنولوجيا بتوفير ا

التي تعطي الميزة اًلقتصادية واًلجتماعية للمؤسسة، وتساعد المعرفة المدرسة من خالل إيجاد بيئة 

تعاونية من خالل استغالل المعرفة المتوفرة وتقاسمها، وخلق الفرص وتوليد المعرفة الجديدة، وتلبية 

المؤسسة سعًيا لتحقيق أهدافها المؤسسة باألدوار واًلحتياجات الالزمة لتطبيق ما تعرفه 

 (.2015ي، اشلجية )الخاًلستراتي

حيث تقوم تلك  التعليم؛ويعتبر تحقيق إدارة المعرفة الفعالة من األهداف الرئيسية في مؤسسات 

المؤسسات على إدارة المعرفة من خالل األنشطة البشرية والممارسات الفنية، وذلك من أجل الربط 

في المستويات اإلدارية واألقسام؛ وتقوم عملية إدارة المعرفة بإنشاء مجموعات عمل، وعالقات ثقة 

وم بتحسين وتطوير األداء تنتج تبادل المعرفة، وتدعم عمليات التعلم الفردية والجماعية، ثم تق

 (.Abu Naser and al-shobaki and Abu Amunal, 2016)الفردي والتنظيمي 

إن تطبيق إدارة المعرفة يساعد على توافق مبادرات إدارة المعرفة مع اًلستراتيجية التنظيمية 

كل  للمؤسسة، وهذا عامل هام يجب توافره لدى المؤسسات من أجل التمكن من تحقيق النجاح في

من اإلدارة الداخلية ومبادرات إدارة المعرفة، فيجب أن يفهم المرؤوسون في مجال المعرفة طبيعة 
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         هذه العالقة حتى يتم توجيه جهودهم اليومية نحو تحقيق األهداف اإلستراتيجية لمؤسساتهم

 (Ale And Chiotti and Galli, 2014.) 

من خالل ما توفره من فرص واسعة بتخفيض  وتتمثل أهمية إدارة المعرفة في المدرسة

التكاليف، وما تقوم به من تطور ورقي المدرسة من خالل مواكبتها لمستجدات وتطورات الثورة 

التكنولوجية، وتعد إدارة المعرفة أداة لتحفيز المرؤوسين من خالل تشجيع القدرات اإلبداعية 

 ات وحل المشكالت بأفضل الطرق والتقنيات.والمهارية لهم، وتسهم في تحسين عملية اتخاذ القرار 

 أهداف إدارة المعرفة

تعزز إدارة المعرفة من قدرة المؤسسة لالحتفاظ باألداء المؤسسي المعتمد على الخبرة والمعرفة 

تاحة المؤسسة لتحديد المعرفة المطلوبة وتوثيق المتوافر منها وتطويرها والمشاركة بها  وتحسينه، وا 

الحصول عليها، وتعد أداة للمؤسسات الفاعلة ًلستثمار رأس المال الفكري، وأداة وتطبيقها، سهولة 

 تحفيز المؤسسة وتشجيع القدرات اًلبداعية واًلبتكارية لمواردها البشرية وخلق معرفة جيدة

 (.2008، )الزيادات

وتهدف إدارة المعرفة إلى تحقيق عدة أهداف أبرزها حصر المعرفة من مصادرها وتخزينها 

طالق الطاقات الفكرية والقدرات الذهنية ألفراد المؤسسة على كافة و  عادة استعمالها، وا  حمايتها وا 

المستويات، وبناء قدرات التعلم ونشر ثقافة المعرفة والتحفيز لتطويرها والتنافس من خالل الذكاء 

ومتطلبات  البشري، وتحقيق التكامل بين قدرات المرؤوسين المبدعة من ذوي المعرفة من ناحية،

تقنيات اًلتصاًلت والمعلومات من ناحية أخرى، ومتابعة عملية تطوير وتجديد المعرفة بصورة 

 (.2012)الحريري،  مستمرة
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( بأن أهداف إدارة المعرفة تبرز كتوليد المعرفة الالزمة لتحويل 2016، المقدادي) وأضاف

الجهات ذات العالقة حسب الحاجة المعرفة وتحقيق عمليات التعلم، ونشر المعرفة وتوزيعها على 

إليها، والعمل على التجديد وتطوير المعرفة بشكل مستمر، والسعي إلى إيجاد القيادة على بناء 

النظام المعرفي، ويتولى عملية إدارة النشاطات كافة ذات العالقة بإدارة المعرفة، وتغيير ورفع 

 .السلوك ومستوى األداء لألفضل، وتعد دليل للعمل الجيد

 ( كما يلي:2018، عيسى بني) ذكره فيماومن األهداف العامة إلدارة المعرفة في المؤسسة تتمثل 

 _ تكوين مصدر موحد للمعرفة وتعميمه على أفراد المؤسسة.1

_ تسهيل وتبسيط العمليات، وخفض التكاليف عـن طريـق الـتخلص مـن اًلجـراءات المطولـة أو 2

 غير ضرورية.

 مؤسسة وتحسين صورتها._ اًلرتقاء والتقدم لل3

_ تبني فكرة اًلبداع من خالل تشجيع مبدأ تدفق األفكار بحرية والتخلص مـن الكبـت والضـغط 4

 النفسي.

_ إيجاد بيئة تفاعلية تعاونية لتجميع وتوثيق ونقل الخبرات التراكمية المكتيبة من الكفـاءات فـي 5

 المؤسسة.

صورة تحقق األهداف اًلستراتيجية والمساهمة وتهدف إدارة المعرفة لتنظيم المعرفة للتخطيط ب

في حل المشكالت التي تواجهها المدرسة وتكريس المعرفة المؤسسية، والتكامل بين القدرات البشرية 

من ذوي المعرفة ومتطلبات تكنولوجيا المعلومات واًلتصاًلت، وتعمل على مرونة وفعالية العمل 

 وتنفيذه.
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 المعرفةالعوامل المؤثرة في إدارة 

 ا أشار إليهمامهناك العديد من العوامل المؤثر في إدارة المعرفة، وقد قسمت إلى مجموعتان ك

 ( كما يلي:2015) الخاشلي

المجموعة األولى: عوامل داخلية: وهذه المجموعة تتعلق بكيفية انسياب المعرفة التي تم 

ختناقات التي تؤدي في بطء انجاز الحصول عليها من قبل المؤسسة بين األقسام اإلدارية ومنها اًل

المهام من خالل إعاقة انسياب المعرفة، والقدرات التكنولوجية التنافسية ويتعلق ذلك بمدى قدرة 

المؤسسة على استيعاب التكنولوجيا الجديدة واستخداماتها بالشكل األمثل، وسلوك المرؤوسين من 

ناسبة لتمكينهم في استيعاب المعارف التي تعتمد خالل تلبية احتياجاتهم ورغباتهم واختيار الطرق الم

 عليها كفاءة وفاعلية المؤسسة.

المجموعة الثانية: عوامل خارجية: وهي عوامل موجودة بالبيئة الخارجية المحيطة بالمؤسسة 

 والتي تواجه المؤسسة صعوبة مواكبتها لقلة اًلمكانات والكفاءات.

ر بعدة نقاط منها ما هو داخلي كاألنظمة المالئمة وعطًفا على ماسبق إن إدارة المعرفة تتأث

يمان إدارة المؤسسة التعليمية بأهمية المعرفة في  التي تدعم توليد المعرفة واألفكار الرئيسية، وا 

فاعلية العملية التعليمية، وسعيها لتلبية كل ما تحتاج الكفاءات المبتكرة بها إلى تقنيات، وتحفيز 

، وما هو خارجي كالعولمة التكنولوجية والتسارع في التطور والتطوير، وتلبية متطلبات المرؤوسين

 وقلة المهارة لدى المؤسسة لمواكبة هذا التطور.
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 أنواع إدارة المعرفة

تنوعت إدارة المعرفة من حيث الكفايات والمهارات اًلدراكية والفنية والتطبيقية كما أشار عليان 

 إدارة المعرفة كاآلتي:( ألنواع 2018( وبني عيسى )2008)

: وتشمل المعرفة بالمبادئ والقوانين العامة النظرية واألسس والقواعد األساسية المعرفة اإلدراكية -

 للعلوم والقوانين والقواعد العلمية.

: وتتضمن المعرفة بالمهارة والبراعة الفنية والقدرة على إنجاز العمال واألشياء المعرفة الفنية -

والتدريب الكافي على إنجاز المهام، وتحقيق التماثل والتطابق في  وامتالك التمرينات

 الممارسات العملية للعاملين الذين يؤدون نفس المهام.

وتعبر عن مزيج من النزعات واًلتجاهات والقدرات الخاصة والتي تلزم في  المعرفة الهجينة: -

 حقل ما وتؤدي إلى النجاح والتفوق في ذلك الحقل.

 والتي تظهر في الممارسات اًلجتماعية بصورة أساسية. التطبيقية: معرفة الحكمةال -

( والذي ميز بين Polanyiإن فكرة تصنيف المعرفة من الناحية النظرية إلى الكاتب بوًلني)

 ( كاآلتي:2015أشار إليهما الخاشلي) المعرفة،نوعين من 

أذهان المرؤوسين، ويستند : تعد من الموارد الهامة في المؤسسة وموجودة في المعرفة الضمنية -

مشتركة تبادلية،  المعرفة بطريقةهذا النوع من المعرفة على المرؤوسين وأساليب تقاسم ونوعية 

التي يسودها الترابط العميق بين المرؤوسين، وهي  العالقات الجماعيةحيث يكون التأكيد على 

سياق تجارب المرؤوسين، المعرفة غير الرسمية التي يصعب بيانها ألنها متأصلة أساًسا في 

ومن أهم العناصر التي تساعد على التعلم هي قنوات اًلتصال التي تشجع المرؤوسين على 

 اًلستفسار والحوار.
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: هي المعرفة الرسمية النظامية والقلبلة للنقل والتعلم، وتتخذ أشكال مختلفة المعرفة الصريحة  -

اءات العمل والخطط والمعايير، ومن مثل )براءات اًلختراع(، وحقوق النشر، وتتجسد باجر 

الممكن تمييز وتقنين هذا النوع من المعرفة، وغالًبا ما تكون هذه المعرفة متوفرة بشكل مكتوب 

 وقواعد بيانات وبرامج حاسوب.

 ( فقد أشارت إلى أنواع المعرفة ومنها:2012) أما الحريري

من مصادر خارجية أي من البيئة : وهي التي يستمدها الفرد أو المؤسسة المعرفة الخارجية  -

المحيطة، وتمثل هذا النوع من المعرفة الكم األغلب من التدفق المعرفي الذي ساهمت تقنيات 

 اًلتصاًلت ونظم المعلومات في تسهيل الوصول إليها.

: وهي معرفة كيف تعد جزء من المعرفة الضمنية وتعبر عن البراعة المعرفة التكنولوجية  -

 ة في العمل.والخبرة والمهار 

وهي المعرفة التي تشير إلى فهم القليل لمؤشرات المشكلة إي أنها تتعلق  المعرفة الضحلة:  -

 بالفهم السطحي لألمور وعدم التعمق فيها.

: وهي المعرفة التي تبنى على أساس عدد سنوات الخبرة في عمل ما المعرفة الموجهة  -

 لتصبح مؤشًرا ومرشًدا للسلوك الفردي.

: وهي المعرفة التي تتطلب التحليل العميق لألمور أو المشكالت وتناول كل العميقةالمعرفة   -

 تفاصيلها ومسسبباتها دقة واهتمام ودراسة عميقة ومستفيضة.

وهي المعرفة التي تتم بناء على ربط المفاهيم مع بعضها باستخدام أساليب  المعرفة السببية: -

 ربط السبب بالنتيجة.اًلستنتاج واًلستقراء والتحليل والتعليل و 
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 عمليات إدارة المعرفة

 ( كاألتي:2015) لناصرتحدد عمليات إدارة المعرفة في عدة نقاط أشار إلها ا

تشمل عملية توليد المعرفة وتطوير محتوى جديد أو إستبدال المحتوى  المعرفة:أواًل: توليد 

 القائم في إطار المعرفة الضمنية والصريحة للمنظمة. 

سترجاعها: خزنثانُيا:  وتشمل المعرفة الموجودة بأشكال متعددة ومتنوعة بما في  المعرفة وا 

ذلك الوثائق المكتوبة، والمعلومات المهيكلة وغير المهيكلة المخزنة في قواعد البيانات اإللكترونية، 

ك المعرفة والمعرفة البشرية المرمزة والمخزنة في النظم الخبيرة واًلجراءات والعمليات الموثقة، وكذل

 الضمنية المكتسبة من األفراد والمجتمعات. 

وهي إيصال المعرفة من المصدر بحيث يتم تعلمها وتطبيقها من قبل  المعرفة:ثالثًا: مشاركة 

  لها.المتلقي لها، وفي المواقع التي تحتاج 

مرحلة بإدارة : إن هدف إدارة المعرفة هو تطبيقها في المؤسسة، وت عد أهم : تطبيق المعرفةرابًعا

المعرفة، وذلك من أجل إنتاج معارف جديدة، إذ أن امتالك المؤسسة للمعرفة ونشرها بين جميع 

نما وسيلة لتعريفهم بظروف وبيئة المؤسسة الداخلية  المرؤوسين فيها ليس غاية في حد ذاتها وا 

   .والخارجية
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 توظيف قائد المدرسة إلدارة المعرفة

إن مهام قائد المدرسة اإلدارية والفنية والمهنية وكفاياته تتطلب منه أن يتمتع بمهارات وقدرات 

خالل تبنيه التفكير أو التخطيط اًلستراتيجي التكتيكي التنفيذي بوظائفه اإلدارية  عاٍل منوتفكير 

ومواكبة التسارع  وذلك يتطلب منه النظرة المستقبلية للمؤسسة واحتياجاتها ومتطلباتها وكفاياتها،

التكنولوجي للتقنيات الحديثة، والتي يجب على المدير توفيرها واستغاللها استغالل أمثل بطرق 

 ابتكارية ابداعية تعمل على بذل أقصى طاقات بأقل وقت بتحقيق األهداف المرجوة.

ن والطلبة يعد قائد المدرسة العنصر األساسي الذي يسعى لتوفير المناخ البيئي المالئم للمعلمي

للقيام بالعملية التعليمية التربوية وتحقيق األهداف المرجوة، ونظًرا للتطور الملحوظ  بالعصر 

الحالي، فأصبحت المؤسسات التعليمية تهتم بوجود مبدعين ومبتكرين من خالل إنتاج المعرفة 

تقنية والمعرفية، لذا اإلنسانية والتطور والتنمية والتقدم، والمقدرة على مواكبة العصر ومتطلباته ال

وجب على المؤسسة تنمية إدارتها من خالل تبني المعرفة واستخدام أساليب وطرق ابتكارية جديدة 

لتحقيق التحسين الدائم في العمليات واألنشطة الرئيسية المساندة للمؤسسة، وبالتالي الوصول 

 (.2018ني اإلدارة له )عواد، للمؤسسة بالتميز والتقدم اإلداري  الذي يحدثه التقدم المعرفي وتب

ونظًرا ألهمية دور مدير المدرسة وقدرته على العمل والمثابرة، وميله للتجديد وبخاصة في 

ميدان عمله بحيث يتجه نحو التطوير واإلبداع واًلبتكار، ومواكبة كل جديد وذلك لتسهيل سير 

ن توفير الظروف المناسبة للعمل العملية التعليمية بفاعلية، ومن خالل وما يقوم به في المدرسة م

في خلق جو تربوي مناسب لالستفادة من جميع العناصر التعليمية الموجودة في المدرسة، عالوة 

على خلق نفسي يسوده اًلستقرار والطمأنينية لينصرف كل إلى عمله بعيًدا عن جو القلق والتوتر، 

 (.   2009ين وعدس والدويك، )الدويك وياس سواء أكان هذا بالنسبة للمعلمين أم للطالب
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إن المالمح الرئيسية لمدرسة المستقبل تتمثل في تبني المدير روح الفريق من خالل العمل 

تاحة فرص اًلبتكار واإلبداع بتنمية مهارات التفكير المنهجي واإلبداعي،  التعاوني والتشاركي، وا 

ص التنمية المهنية في مجاًلت وتنمية اًلعتماد على النفس في إكساب المعارف والمهارات، وفر 

التعلم والتعليم والتقويم وتوظيف التقنية، وتبنيه قيادة تربوية مهنية فاعلة قادرة على قيادة التغيير 

والتخطيط اًلستراتيجي التطويري، وتبني عالقات الشراكة المدروسة والفاعلة بين المدرسة واًلسرة 

علومات، وتقديمها بأساليب تقنية متطورة متعددة والمجتمع المحلي، وتنوع مصادر المعرفة والم

)عياصرة،  الوسائط، وتيسير تفاعالت المتعلمين، والتوظيف الفاعل ألنشطتهم الصفية والالصفية

2011 .) 

تواجه اإلدارة المعاصرة للمؤسسات التعليمية تحديات في الحاضر والمستقبل، يتطلب من 

علية، ألنها تشكل تحديات وضغوطات متزايدة ومعقدة، إدارتها إدراكها ومعالجتها بكل نجاح وفا

كالتطورات التقنية للمعلومات التي تلعب دوًرا هاًما في جميع الوظائف العملية اإلدارية، وبشكل 

خاص بالتخطيط والتنفيذ وًل بد لإلدارة أن تعي وتدرك انعكاسات ذلك على عملية اإلدارة ونمط 

لى رجل المعرفة وعلى القدرات المعرفية والفكرية، مما يتيح له اإلدارة، والتي تعتمد بشكل كبير ع

تبني إدارة المعرفة وكيفية استخدامها للوصول به إلى اًلستقاللية والنمو واإلبداع والتطور وبالتالي 

 (.2014ت، ًل) الهال التميز اإلداري القيادي

 ب_ قيادة التميز:

إن سر نجاح بعض المؤسسات التربوية يعود لكفاءة قيادتها، ونجاح قادتها في التأثير 

بالمرؤوسين، من خالل تحفيزهم وتوجيههم على بذل أقصى طاقة لديهم، ويتحقق ذلك من خالل 

وجود قادة يتمتعون بكفاءات وقدرات مهارية عالية، وتفعيل سبل اًلتصال والتواصل بين عناصر 
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ليمية التربوية في المؤسسة من خالل تقييم األداء للمرؤوسين والعمل على التطور العملية التع

 والتقدم.

إن الدور القيادي لمدير المدرسة من األدوار الرئيسة، وذلك لما له من أهمية كبيرة في ربط 

وحدات التنظيم ببعضها البعض، من طلبة ومعلمين وأولياء أمور، والحرص على تحقيق األهداف 

يسعى الجميع الوصول إليها، وفق القدرات واإلمكانات التي يمتلكها مدير المدرسة كقائد تربوي  التي

داخل النظام، بحيث يتم تقبل قيادته طواعية ًلعترافهم التلقائي بقيمته، وقدرته على تحقيق أهدافهم 

نجاز المهام المحددة والتعبير عن آمالهم وانتماءاتهم وطموحاتهم، فالقيادة فن التأثير بالمرؤوسين إل

خالص )الحربي،   (.2008لهم بكل حماس وا 

وتؤدي القيادة التربوية دوًرا بارًزا في أداء القائد المرؤوسين في المؤسسة التربوية، لتحديد 

طبيعة التفاعالت داخل الجماعة، فالقيادة سلوك يمارس من خالله التأثير في اتجاهات المرؤوسين، 

بتحقيق أهداف المؤسسة، فضاًل عن طبيعة القيادة بتحديد خصائص بيئة وسلوكهم ومدى ارتباطهم 

العمل والتي يقضي المرؤوسين فيها معظم وقتهم، لذا يجب على القائد ألن يدرك تماًما أن 

 الممارسات التي يقوم بها لتحقيق أهداف العملية التعليمية وتميز األداء إلدارته وأداء مرؤوسيه

 (.2012)شوقي، 

 لقيادةمفهوم ا

هي "القدرة على التأثير في اآلخرين من خالل اًلتصال للسعي بحماس والتزام إلى تحقيق 

وتنسيق القدرة على أن تسبق مجهودات ونشاطات أعضاء الجماعة أو المرؤوسين  أهداف مخططة،

 (.15: 2010، )قنديللتحقيق هدف مشترك" 
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لى أفكار اآلخرين واًلتجاهات وسلوكهم في التأثير ع أحدهمالقيادة هي "القدرة التي يمتلكها 

ههم نحو هدف مشترك" وهذا يعني أن أي انسان يكون قادًرا على التأثير في اًلخرين وتوجي

 (.37 :2011)محمود، 

( بأنها "مجموعة من المرؤوسين الذين يعملون في مؤسسة ما 13 :2014) ويعرفها سيار

هم وتوجيههم ولديه ولدى مرؤوسيه أهداف مشتركة، يرأسهم قائد لديه المقدرة على التأثير في سلوك

وهي عملية التي بواسطتها يؤثر القائد في اًلخرين لتحقيق المهمة وهذه العملية تحمل في جوهرها 

 ".كامل مخزون الفرد المعرفي والعقائدي والفني والقيم

مشترك، متميًزا تعد القيادة السلوك الذي يقوم به الفرد حينما يوجه نشاط جماعة نحو هدف 

بالمبادرة وتملك القائد زمام الموقف، فهي عملية تفاعلية واستمرارية بين القائد والعاملين وتربطهم 

عالقات تفاعلية يمارس فيها تأثير على السلوك ومشاعر هؤًلء المرؤوسين )الزعبي والبطاينة، 

2014.) 

رين من خالل الترابط بين أفراد الجماعة وتعرف الباحثة القيادة بأنها عملية التأثر والتأثير باآلخ

وتحفيزهم على تحقيق األهداف المخطط لها بأقل وقت وجهد، وذلك وفق قدرة بمتلكها القائد تميزه 

 عن المرؤوسين يجعلهم يقتدون به طواعية.

 مفهوم قيادة التميز

يهدف التميز القيادي لمساعدة المؤسسات التربوية في تبني نظام إداري قيادي متميز باستخدام 

معايير تتعلق بالجانب القيادي التربوي للوصول إلى الميزة التنافسية لدى المؤسسات التعليمية 
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وعناصرها، من خالل مقدرتها على بذل جهود تؤدي لمخرجات تعليمية وأساليب قيادية إدارية 

 مبدعة ومبتكرة جديدة.

التميز يشمل كل شيء جديد ومختلف يمنح المؤسسة ميزة تنافسية إضافية عن  ومفهوم قيادة

غيرها، ويدعم مركزها التنافسي ويحسن من األداء للرؤساء أو المرؤوسين، ويمثل اًلبتكار القيام 

للمشاكل التي تواجه  باستخدام أسلوب أمثل وطريقة معالجة بصورة ابداعية مبتكرة، ويقدم حلول

 (.2017)القضاة،  المدراء والعاملين في المؤسسة

هي "مجموعة مترابطة من اًلنماط الفكرية واألنظمة والعمليات والحقائق إلحداث التغيير 

، )العايدي ت داخل المجتمع"باستخدام التعلم لخلق فرصة اًلبتكار والتحسين ولتلبية التوقعا

2009:21 .) 

( بأنها "فلسفة التسيير ومدخل إداري شامل يقوم على مبدأ 5: 2010) وتعرفها شوقي

 لموارد المؤسسة وكفاءتها واستغاللها في أحسن التوظيفات الممكنة". الجيد والمتفوقاًلستغالل 

وهي "تلك األنشطة التي تجعل المؤسسة متميزة ومتفوقة في أدائها وذلك بتوفير القدرات 

ظيف الكفاءات، والمهارات، والقدرات والموارد المتاحة توظيًفا فعاًل المحورية الالزمة من خالل تو 

 (.79: 2014ومتميًزا، بشكل يجعلها متفوقة ومتفردة" )الهالًلت، 

وهي "األنشطة التي يبتكرها وينظمها قائد المدرسة بالتعاون مع المرؤوسين، من أجل الوصول 

لمدرسة ومستوى مخرجات متميز يعمل على إلى درجة عالية من إتقان العمل وتميز األداء في ا

 (.15: 2016، )الشواتحقيق أو يفوق رغبات وتوقعات جميع المستفيدين" 
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وتعرف قيادة التميز بأنها قدرة قائد المدرسة على التفوق في أدائه وحل المشكالت التي تواجهه 

وما تقوم به  سته،في المدرسة، وتحقيق اهداف المدرسة بصورة فعالة تميزه عن غيره وتميز مدر 

المؤسسات وقيادتها من أعمال ونشاطات تحقق لها أهدافها من خالل التخطيط اًلستراتيجي 

 التكتيكي، وتكوين الرؤية المشتركة، وقيادة فريق عمل بشكل فعال.

 أهمية القيادة اإلدارية

أجل تحقيق تتمثل القيادة في اإلدارة المدرسية من خالل القدرة على التوجيه المرؤوسين من 

األهداف عن طريق التأثير وقبول المرؤوسين للمدير القائد، لذا فإن القيادة عملية هامة جًدا لكل 

مؤسسة ألنها تقوم بدور كبير في بناء وتكوين الجماعات داخل العمل وتأمين بيئة مناسبه له، كما 

شاطاتها المتعددة وتتولى رسم السياسات واًلستراتيجيات، وتسعى لتحقيق األهداف من خالل ن

وتستمد القيادة قوتها من استثمار الجماعة والتأثير فيها وتكتسب سلطتها وشرعيتها من رضا 

 (.2009، )عايش المرؤوسين

وتعد القيادة اإلدارية عنصر مهم وحيوي في المؤسسات واستمرارها وزيادة نشاطها وعملياتها 

عن مواهب قيادية، وتقوم على تدريبها المختلفة، لذا إن اإلدارات في هذه المؤسسات تبحث 

وتطويرها بحيث تكون هذه القيادات قادرة على التعامل مع العمليات اإلدارية الكبرى والظروف 

المختلفة للمؤسسة كالتكنولوجية واًلجتماعية واًلقتصادية والسياسية، وقدرتها على التعامل مع 

بتكار ومواكبة التطور في الظروف البيئية العالقات الداخلية والخارجية ومواصلة اإلبداع واًل

المتغيرة، وهذا يتطلب قيادة إدارية فاعلة، فتبرز أهمية القيادة اإلدارية في قدرة المدير على تحويل 

األهداف المطلوبة لنتائج، ومدى تأثير التخطيط والتنظيم والرقابة في تحقيق تلك األهداف، 

قبلية لها، وقدرته على السيطرة على المشكالت ومساعدة المؤسسة في وضع تصور ورؤية مست
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وحلها، وتنمية وتدريب ورعاية المرؤسين باعتبارهم أهم الموارد األساسية بالمؤسسة )الزعبي 

 (. 2014والبطاينة، 

للقيادة دور كبير في التميز، من خالل ما تقوم به من دعم أفراد المؤسسة وتشجيعهم على  

الل مواهبهم، ويكون ذلك من خالل تميز القيادة بالمهارات القيادية التميز وتنمية قدراتهم واستغ

وعالقة العمل الفعالة، والقدرة على التفكير المتجدد الذي يبتعد عن التقليد، وكذلك بتشجيع 

المرؤوسين على المنافسة للتوصل إلى أفكار جديدة، كما أن القيادة يجب أن تبنى استراتيجية الباب 

 (.2014، )البحيصي تصاًلت المباشرة بينها وبين المرؤوسينالمفتوح ودعم اًل

وأصبحت المؤسسات في الوقت الراهن بحاجة إلى قيادات لمواجهة التحديات العالمية 

والتغيرات المتسارعة، فالتطورات الحاصلة على البيئة العمل من منافسة شديدة وظهور العولمة 

ادية حديثة كالقيادة التحويلية التي تقوم بتغيير واإلندماجات، وطورت معها مفاهيم ونظريات قي

وتحويل مسار المؤسسة، وما يسمى بقيادة التمييز التي تسعى لوصل المؤسسة للتميز المؤسسي إن 

المؤسسات التعليمية تطمح اليوم إلى العالمية، وخاصة أصبحت المؤسسات تضع معايير عالمية 

س بالواقع والتطوير والتجديد والحوافز إلنجاز الطموح، لتقييم األداء كالقدرة على التخيل واإلحسا

وباإلضافة أن المرؤوسين في المؤسسة أصبحوا ذوي خبرات وكفاءات نظرا لمستواهم العملي 

 (.24: 2017المرتفع ) فيروزشين، 

 مبادئ القيادة المتميزة:

واألخالقية تستند إليها في تتمتع القيادة بجملة من السمات والقدرات والمهارات الفنية واإلدارية 

 :(Hirigappa, 2009تحقيق األهداف بفاعلية ذكرها هيرجبا )
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o .يكون القائد بارًعا فنًيا ويعرف مجال عمله، ويتمتع باأللفة من المهام التي يقوم بها 

o  يبحـث القائــد عـن المســؤولية ويتحملهـا ويوجــه المؤسسـة ويحلــل المواقـف ويصــحح ويتجـه نحــو

 التحدي الجديد.

o .يكون القائد إنموذًجا ومثاًًل مميًزا للمرؤوسين فيقلدوه ويرون فيه القدوة 

o .يوفر المعلومات الالزمة للمرؤوسين ويكونذامهارات إتصالية عالية 

o  يشيع ثقافة العمل بروح الفريق الواحد بين المرؤوسين في المؤسسة ويشكل فرق العمل إلنجاز

 المهام.

o  والمادية لتحقيق األهداف.يوظف كل قدرات المؤسسة البشرية 

o .يستفيد من كافة الميزات واألدوات العلمية والتكنولوجية الحديثة لتحقيق أهداف المؤسسة 

 خصائص القيادة المتميزة

تحتاج القيادة إلى اًللتزام بالنظام واإلصرار والمثابرة لكي تستمر في النمو والقوة يوًما بعد يوم، 

 القيادة المتميزة فعالية بما ياتي: خصائص ( أكثر2010ويرى العواشر )

: القادة يهتمون بالتخطيط السليم لضمان نجاح الخطط وتحقيق األهداف والنتائج _ التخطيط

المرجوة، فال يتركون شيًئا للصدفة أو الحظ، فهم يقومون بالتحليل والبحث واًلستفسار قبل البدء 

 بالعمل، فالقائد يخطط بدقة.

قيمة التخطيط في المحافظة على الوقت والجهد والموارد المالية في  : يدرك القائد_ التنظيم

 تحقيق أفضل النتائج.
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: يدرك القائد المتميز أهمية وقوة تحديد األهداف ويخصص كل الوقت _ تحديد األهداف

الكافي للتخطيط ألهدافه، كما ويخصص الوقت الكافي لتنمية الفريق الذي يقوده، فالنجاح بالقيادة 

 قائد له رسالة وهدف واضح.يتطلب 

: يكون القائد مدرًبا على كيفية صنع القراربسهولة ويسر، ويستمتع بعملية صنع _ صنع القرار

 عليه.القرار، وًل ينتظر حتى األحداث تفرض 

دارة التغيير والمرونة، والتحكم بالتوتر وضغوط  _ المخاطرة، ومهارات األتصال والتحفيز، وا 

 عليم وبناء الفريق، والتفويض، والرؤية واإلبداع.العمل، والتدريب والت

 أهمية قيادة التميز للمدرسة

يتضمن التميز في المدرسة التجديد، من خالل تخطط اًلستراتيجي والنظرة المستقبلية ضمن 

كل اًلحتماًلت حتى تستطيع البقاء واًلستمرار ومواكبة المستجدات والتغير السريع، ومنافسة تعمل 

ود في المؤسسة التعليمية، لذا على المؤسسة أن تعمل من خالل إدارتها على البقاء تقدم بال حد

قوية من خالل التكنولوجيا واًلتصاًلت ألن هذا سيؤدي إلى تقدمها بال حدود، إضافة إلى ما سبق 

 فإن المحافظة على المكانة للمؤسسة وعلى قدرتها وسيطرتها على المكان الذي تعمل به.

اإلبداع والتميز القيادي في المؤسسات التعليمية تكمن في المقدرة على اًلستجابة وأهمية 

لمتغيرات البيئة المحيطة وتحسين خدمات المؤسسة، بما يعود بالنفع على المؤسسة والفرد، 

ومساهمتها في تنمية المقدرات الفكرية العقلية للمرؤوسين من خالل إتاحة الفرصة لهم في اختبار 

رات، واًلستثمار األمثل للموارد البشرية، واستخدام أساليب علمية تواكب التطورات تلك المقد

 (.2009الحديثة، ومواجهة التحديات الطارئة )الصيرفي، 
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ن القيادة اإلدارية المتميزة هي التي تهتم بتحديات اإلبداع والتجديد، ومن أهم أدوار القادة  وا 

اًلبتكار في المؤسسات التي يعملون بها، وذلك ألن طبيعة والمديرين اإلداريين التطوير واًلبداع و 

العمل القيادي اإلداري هو التطوير والتغيير إلى األفضل في اًلستراتيجيات والسياسات واألنظمة 

واًلجراءات واألدوات والتقنيات، وًل شك أن التطوير واإلبدع يتفاوت بين القادة وذلك حسب 

دراكهم ورؤيتهم وقدر   اتهم ومهاراتهم ودافعيتهم وشجاعتهم إلى اًلبداع والتجديد والتميزشخصياتهم وا 

 (.2014، )جرار

 ( ألهمية التميز اإلداري في المدرسة كما يلي:2018أشارت العالونة )

: على المؤسسة أن تخطط للمستقبل ضمن كل اًلحتماًلت التجديد في المؤسسة التعليمية -

 المستجدات والتغير السريع.حتى تتمكن من اًلستمرار ومواكبة 

: يجب أن تعمل المؤسسة على ابقائها منافسة تعمل تقدم بال حدود في المؤسسة التعليمية -

 قوية من خالل التكنولوجيا واًلتصاًلت والعولمة ستؤدي حتما إلى تقدمها بال حدود.

طرتها : على المؤسسة ان تحافظ على قدرتها وسيالمحافظة على المكان والمكانة للمؤسسة -

 على المكان الذي تعمل به.

: أصبح التنافس بين العمل على تقدم تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات التعليمية -

الوسائل التكنولوجية في وسائل  أحدثالمؤسسات التعليمية بامتالكها وقدرتها على امتالك 

 وتطورها.ليمية، أدائها، ودخول عصر اإللكترونيات ليعمل على تغيير بيئة عمل المؤسسة التع
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 التميز متطلبات قيادة

تمثل القيادة المدرسية جوهر اإلدارة التعليمية لقيامها بمجموعة من العمليات التي تنفذها اإلدارة 

لتهيئة جو مالئم لتتم العملية التعليمية التربوية وبالتالي تحقيق األهداف المرجوة، وذلك بوجود قائد 

 توفير المناخ المناسب لعناصر المؤسسة لتحقيق األهداف.ذو كفاءة وفعالية يعمل على 

وتتطلب قيادة التميز أن تكون التوجهات اإلدارية في المؤسسة مشتركة، تسعى لبناء الثقافة 

التنظيمية لفرص التميز واإلبداع، وأن تكون التوجهات اإلدارية تعبر عن أنماط سلوكية متفوقة 

 ألداء المطابق للمواصفات ومستلزمات الجودة الشاملةتهدف لمعطيات وطرائق وادوات أفضل ل

 .(2008، )المعاني

ويجب على المؤسسة أن تتميز بالحيوية والمرونة والتجدد واًلنفتاح، وان تركز على اهدافها 

ورسالتها ورؤيتها، وعمل تحليل وتخطيط استراتيجي معمق للبيئتين الداخلية والخارجية، للتعرف 

عف، لتكون على اطالع على التحديات التي تواجهها ووضع اًلستراتيجية على نقاط القوة والض

، )الدوري التي تناسب تلك التحديات، مما يضمن تحقيق التميز باألداء وتعزيز القدرات التنافسية

2010.) 

دارة حكيمة تتصف بالمهارات القيادية والقدرات  وتحتاج المؤسسة التعليمية التربوية لقيادة وا 

ة واًلبداعية ًلستيعاب كل ما هو جديد ومعاصر من تقدم علمي وتطور تكنولوجي، من اًلبتكاري

خالل امتالك القائد معايير يتبناها في إدارته لقدرته على تصور مستقبل المدرسة من خالل التنبؤ 

 )جبران وأبو بالتغيير واًلستجابة لمتطلباته ومواكبة احتياجات البيئة الداخلية والخارجي للمدرسة

 (.2017مخ، 
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وعطًفا على ما سبق تلخص الباحثة أن قيادة التميز تتطلب التميز أن تكون التوجهات  

اإلدارية في المؤسسة قائمة على التشارك والتعاون، وأن تسعى لبناء وتعزيز التميز واإلبداع، 

يوية وتهدف لمعطيات واساليب وطرق وأدوات أفضل لألداء المطابق للمواصفات، وأن تتمتع بالح

والمرونة والتجدد واًلنفتاح، وأن تركز على أهدافها ورؤية رسالتها، والعمل على التخطيط 

اًلستراتيجي المعمق لبيئتها، للتعرف على نقاط القوة والضعف، لتكون على بينة ومعرفة التحديات 

باألداء التي تواجهها، ووضع اًلستراتيجية التي تناسب تلك التحديات، مما يضمن تحقيق التميز 

 وتعزيز القدرات التنافسية.

 استراتيجيات القيادة المتميزة

ولتحقيق التميز القيادي والتفوق ًل بد من توافر عدد مـن اًلسـتراتيجيات لـدى القائـد المتميـز 

سـة في المؤسسات التي يتم تطويرها بالعمل الجاد واكتساب الخبرات العلمية والتعلم والتـدريب والممار 

 ( كاآلتي: 2014)ت أوردها الهالًلاإليجابية كم 

 مما تساعد القائد على العمل األفضل وتحدث تأثيًرا فاعاًل في نفوس اآلخرين.الثقة بالنفس : 

 إن القائد المتميز هو الذي يبحث عن الجانب المشرق في أي مرؤوس، ويبحث عناإليجابية : 

 الخصائص اإليجابيه به واآلخرين.

 التعرف على القدرات والمهارات الذاتية ونوع العمل الذي يرغب فيه : إن معرفة النفس جيًدا

 القائد ويتقنه يسهل النجاح والتطور من خالل وضع خطة للعمل.

 تتبرز فرصة مناسبة لتمنية القدرات والمهارات والملكات، مما يؤهل االقتناع بضرورة التميز :

 أفضل مما هو عليه. لوصول إلىالقائد 
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 ة المتميــزة تــدعم مبــادرات المرؤوســين بإبــداء اًللتــزام الشخصــي والحمــاس : القيــادالمبــادرة

 د لها ما تحتاجه من موارد وجهود.تجاه مقترحاته، وتحش

 إن تبنـــي قيــادة التميـــز مـــن خـــالل حســن التعامـــل مـــع اآلخـــرين والتـــأثر مهـــارات قياديـــة :

 والتأثير بهم وتوجيههم وتحفيزهم، ومشاركتهم بالعمل.

  إن إيمــان القائــد المتميــز بــروح الفريــق الواحــد مــن خــالل المشــاركة يــقالعمــل بــروف الفر :

ــــة  ــــز القيادي ــــى التمي ــــق ضــــروري إلنجــــاز المهــــام، ســــيؤدي إل دراكــــه أن الفري ــــة، وا  الحقيقي

 والمؤسسي.

وحتى يتميز القائد في مؤسسته يجب أن يوفر بيئة تتقبل اإلبداعات على أنواعها، إذ ًل يمكن 

ترفض الجديد، ولكي تصبح المؤسسة بيئة إبداعية، يجب على القائد وفريق أن يبدع المرء في بيئة 

عطاء  العمل، أن يقتنعوا بأن مرؤوسيهم بإمكانهم أن يبدعوا ويبتكروا حلوًًل لمشاكل تواجههم، وا 

شراكهم في عملية صنع القرار )خير اهلل،  الصالحيات للمرؤوسين األكفاء والتعاون معهم وا 

2015.) 

القائد في المدرسة على القائد وشخصيته من خالل ما يوفره من مناخ مالئم من ويعتمد نجاح 

خالل توفير اًلحتياجات اإلبداعية للمرؤوسين مع الحفاظ على أهداف مشتركة، وتتمثل قيادة التميز 

واإلبداع في العمل من خالل استطاعة القائد أن يحصل على ثقة مرؤوسيه من خالل إتقانه 

لعمل، وقدرته على إقامة عالقات وديه مع مرؤوسيه، واكتساب احترامهم، وتحفيزهم ومتابعته لسير ا

وتلبية كافة حاجاتهم ومتطلباتهم، أول ما يقوم بالمهام الصعبه والجديدة والتحفيز، وخلق األفكار 

اًلبداعية المبتكرة، وقدرته على اتخاذ القرارات، وتحمل المخاطر، وحرصه على تدريب وتطوير 

 ومستعد على مواجهة التغيرات التي تطرأ، ولديه القدرة على مواجهة أي تحدي.نفسه، 
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 الصلة ذات السابقة الدراسات: ثانًيا

أو ما  ،التميز يتضمن هذا الجزء عرضا لبعض الدراسات السابقة عن إدارة المعرفة وقيادة

 يتصل بهما، والتي توصلت إليها الباحثة، مرتبة بشكل زمني من األقدم إلى األحدث.  

 أ_ الدراسات ذات العالقة بإدارة المعرفة:

 يلي بعض الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوعع إدارة المعرفة: فيما

 الدراسات العربية:

إدارة المعرفة وعالقتها بتطبيق معايير ( بدراسة هدفت تعرف درجة ممارسة 2014) قام قيزان

إدارة الجودة الشاملة لدى مدراء مدارس محافظة إربد من وجهة نظر مدراء المدارس، استخدمت 

( 254اًلستبانة كأداة للدراسة، واستخدم المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من )

دارة المعرفة لدى مدراء مدارس محافظة إربد مدير ومديرة، توصلت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة إ

جاءت بدرجة مرتفعة، وجاء تطبيق إدارة الجودة الشاملة بدرجة مرتفعة أيًضا، ووجود عالقة إجابية 

 طردية بين إدارة المعرفة وتطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة لدى مدراء المدارس في محافظة إربد.

ور عمليات إدارة المعرفة في تحسين مستوى جودة ( تعرف د2018) وهدفت دراسة العنزي

الخدمات المقدمة في كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي في دولة الكويت، استخدمت 

الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت اًلستبانة أداة لجمع البيانات، وتكونت عينة الدراسة 

يئة العامة للتعليم التطبيقي في الكويت، توصلت نتائج ( موظف في  كليات ومعاهد اله100من )

الدراسة وجود تأثير معنوي ذو دًللة احصائية لعمليات إدارة المعرفة في تحسين جودة الخدمات 

 المقدمة في كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي في دولة الكويت وبدرجة مرتفعة.
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أثر إدارة المعرفة على اإلبداع اإلداري في المدارس ( دراسة هدفت تعرف 2018) وأجرى عواد

الخاصة في األردن، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واًلستبانة كأداة لجمع البيانات، 

تكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في المدارس الخاصة في محافظة العاصمة عمان، وبلغت 

لمدارس الخاصة، وأظهرت النتائج وجود أثر ألبعاد إدارة ( عامل وعاملة با414عينة الدراسة )

 المعرفة في اإلبداع اإلداري في المدارس الخاصة في عمان.

( دراسة هدفت تعرف دور إدارة المعرفة في تحسين أداء أعضاء هيئة 2018وأجرت المعارفة )

رتباطي، التدريس في جامعة مؤتة من وجهة نظرهم، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي اًل

( عضو هيئة تدريس في 217واستخدمت اًلستبانة كأداة الدراسة، وتكونت عينة الدراسة من  )

جامعة مؤتة، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى إدارة المعرفة لدى أعضاء هيئة التدريس في 

جامعة مؤتة من وجهة نظرهم جاء بدرجة متوسطة، وأن مستوى أداء أعضاء هيئة التدريس في 

جامعة مؤتة  جاء بدرجة متوسطة أيًضا، ووجود عالقة ايجابية بين مستوى إدارة المعرفة واألداء 

 لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة مؤتة.

( إلى الكشف عن واقع تطبيق مضامين إدارة المعرفة في إدارة 2019وهدفت دراسة الثقفي )

لقيادات العاملة بها، ولتحقيق أهداف تعليم الطائف وعالقته بالتميز المؤسسي من وجهة نظر ا

الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي بصورته المسحية، كما تم اختيار من القيادات الوسطى والتنفيذية 

( قائدة، وتم استخدام اًلستبانة كأداة لجمع البيانات، وتوصلت الدراسة إلى أن 393بلغ عددها )

طبيق إدارة المعرفة كانت )متوسطة(، كما حازت الدرجة الدرجة الكلية لتقدير أفراد عينة الدراسة لت

الكلية لتقدير عينة الدراسة لتحقيق التميز المؤسسي على درجة )متوسطة(، كما وجدت عالقة 
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ارتباطية دالة إحصائية بين إدارة المعرفة وتحقيق التميز المؤسسي من وجهة نظر القيادات 

 التربوية.

( دراسة هدفت إلی تحقيق هدف رئيسی هو 2019) طيريوأجرى كل من البربري ونصيف والم

تطوير أداء القيادات اإلدارية بالمدارس الثانوية بدولة الکويت فی ضوء مدخل إدارة المعرفة، 

( 299واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي وكانت أداة جمع البيانات اًلستبانة، تكونت العينة من )

اسة إلی وجود مجموعة من جوانب القوة والضعف وکذلك مدير ومديرة في المدارس، وتوصلت الدر 

 الفرص والتهديدات ذات تأثير علی تطبيق إدارة المعرفة بالمرحلة الثانوية بدولة الکويت.

 األجنبيةالدراسات 

 & Jusoff & Muhammadأجرى جوزيف ومحمد وعبد الرحمن وعبد الرحمن وصبري )

ab. Rahman & abd. Rahman & Sabri, 2011)  دراسة تعرف ممارسة إدارة المعرفة

وعالقتها باألداء األكاديمي في مؤسسات التعليم العالي في ماليزيا، وتم استخدم المنهج الوصفي 

( 100التحليلي، واستخدمت اًلستبانة كأداة لجمع البيانات والمعلومات، وبلغت عينة الدراسة )

ماليزية، توصلت نتائج الدراسة أن ممارسة عضو من الهيئة األكاديمية العاملين في الجامعات ال

 إدارة المعرفة لها عالقة إيجابية ذات دًللة إحصائية مع األداء األكاديمي.

( بدراسة هدفت التأكيد على حاجة Shaghaei & Turgay, 2013قام شاغي وتورجاي ) 

رس في قبرص إلدراكهم اإلدارة إلى إدارة المعرفة للتنمية واإلبداع والتركيز على المعلمين في المدا

( 60للدور الهام إلدارة المعرفة من أجل تنمية اإلبداع وتحسين األداء، تكونت عينة الدراسة من )

معلم في المدارس الثانوية في شمال قبرص، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وكانت 

ين في المدارس الثانوية في شمال اًلستبانة أداة لجمع البيانات، وتوصلت الدراسة أن إدراك المعلم
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قبرص لحاجة اإلدارة إلى إدارة المعرفة من أجل تنمية اإلبداع، كما أظهرت الدراسة ان إدارة 

المعرفة لها أهمية كبرى في تحقيق اإلبداع واًلبتكار من أجل التأثير المباشر على تحسين أداء 

 المعلمين في المدارس  بدرجة مرتفعة.

دراسة هدفت تعرف دور القيادة في عملية )  Mass-Machuca,2014) وأجرى ماس كوتشا

تطبيق إدارة المعرفة والتعلم وخصوًصا في المؤسسات التي تعتمد على تقديم المعرفة بشكل خاص 

)المؤسسات التعليمية، ومؤسسات البحث العلمي، والخدمات اًلستثمارية(، واستخدمت الدراسة 

( من 111األستبانة أداة الدراسة، وتكونت عينة الدراسة من ) المنهج الوصفي التحليلي، وكانت

( مؤسسة في منطقة كاتلونيا 23المدراء في المشاريع إلدارة المعرفة والذين يعملون في )

(Catalonia في اسبانيا، وتوصلت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية إيجابية بين القيادة والتطبيق )

للقيادة دور مهم في خلق ثقافة مبنية على القيم والثقة والشفافية والصدق الناجح إلدارة المعرفة وأن 

 التي من شأنها تعزز الشعور باًلنتماء للمؤسسة.

( تعرف تأثير أبعاد إدارة المعرفة Obaid & Rabaya, 2016وهدفت دراسة عبيد وربايعة )

الجامعة العربية األمريكية  في أبعاد المؤسسة المتعلمة من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في

فلسطين، وتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء الهيئة التدريسية المتفرغين للعمل في الجامعة  -

( فردا، 132( عضو هيئة التدريس، وتم اختيار عينة من )204العربية األمريكية البالغ عددهم )

أن مستوى توافر إدارة المعرفة وقد تم تطوير استبانة لجمع البيانات، وتوصلت الدراسة إلى 

والمنظمة المتعلمة من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة كان بدرجة مرتفعة، وتبين 

 وجود تأثير ألبعاد إدارة المعرفة في المتغيرات التابعة ) أبعاد المؤسسة المتعلمة(. 
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 :ب_ الدراسات ذات العالقة بقيادة التميز

  : وتضمنت ما يلي

 _ الدراسات العربية

( دراسة هدفت تعرف درجة تطبيق معايير التميز اإلداري لدى مديري 2018أجرى أبو غرارة )

المدارس في منطقة النقب وعالقتها بتمكنهم من حل المشكالت اإلدارية التي تواجههم من وجهة 

لجمع البيانات، نظر المعلمين، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي اًلرتباطي، واًلستبانة أداة 

( معلم ومعلمة، أظهرت نتائج الدراسة أن مديري المدارس يطبقون 400وتكونت عينة الدراسة من )

معايير التميز اإلداري بدرجة متوسطة، وانهم متمكنون من حل المشكالت التي تواجههم بدرجة 

ن معايير التميز متوسطة أيًضا، ووجود عالقة ارتباطية دالة إحصائًيا بين درجة تطبيق المديري

 اإلداري وبين درجة تمكنهم من حل المشكالت التي تواجههم.

( تعرف درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية لمعايير التميز 2018وهدفت دراسة العالونة )

اإلداري في لواء قصبة إربد من وجهة نظر المعلمين، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، 

لدراسة، تكون مجتمع الدراسة من معلمي المدارس الثانوية الحكومية في مديرية واًلستبانة اداة ل

( معلم 248( معلما ومعلمة، وبلغت العينة )2568تربية وتعليم لواء قصبة إربد والبالغ عددهم )

( مدرسة، وأظهرت النتائج أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية لمعايير 22ومعلمة من )

 في لواء قصبة إربد من وجهة نظر المعلمين جاء بدرجة مرتفعة. التميز اإلداري

( بدراسة هدفت التعرف على األنماط القيادية لدى مديري المدارس 2018وقامت الصالح )

الثانوية الحكومية في لواء ديرعال وعالقتها بالتميز الوظيفي للمعلمين من وجهة نظرهم في األردن، 

ي اًلرتباطي، وكانت أداة الدراسة اًلستبانة، وتكونت عينة الدراسة استخدمت الدراسة المنهج الوصف
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( معلًما ومعلمة، وأظهرت نتائج الدراسة أن النمط القيادي السائد لدى مديري المدارس 200من )

الثانوية الحكومية في لواء ديرعال هو النمط الديمقراطي، كما وتوصلت النتائج أن التميز الوظيفي 

 ة، ووجود عالقة إيجابية دالة إحصائًيا بين النمط الديمقراطي والتميز الوظيفي.جاء بدرجة مرتفع

( دراسة هدفت تعرف درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بدولة 2019) وأجرى العنزي

الكويت إلدارة التميز اإلداري في ضوء النموذج األوروبي للتميز من وجهة نظر المعلمين، 

الوصفي المسحي، واًلستبانة اداة للدراسة، تكون مجتمع الدراسة من  استخدمت الدراسة المنهج

( معلما ومعلمة، وبلغت العينة 1782معلمي المدارس الثانوية في محافظة الجهراء والبالغ عددهم )

( معلما ومعلمة، وتوصلت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بدولة 345من )

تميز اإلداري في ضوء النموذج األوروبي للتميز من وجهة نظر المعلمين جاء الكويت إلدارة ال

 بدرجة متوسطة.

( دراسة هدفت تعرف درجة ممارسة القيادة األخالقية وعالقتها بالتميز 2019) وأجرى العبادي

اإلداري لدى مديري المدارس في لواء األغوار الشمالية من وجهة نظر معلمي المدارس والقادة 

اريين، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي األرتباطي والمنهج النوعي، وكانت اداة جمع البيانات اإلد

( إداريين في مديرية لواء 5( معلًما ومعلمة، و)315اًلستبانة والمقابلة، وتكونت عينة الدراسة من )

ديري ومديرات األغوار الشمالية، أظهرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة القيادة األخالقية لدى م

المدارس جاءت بدرجة متوسطة، وأن التميز اإلداري لدى مديري والمديرات قد جاء بدرجة متوسطة 

أيًضا، كما واظهرت النتائج وجود عالقة إيجابية بين القيادة األخالقية ومجاًلتها وبين التميز 

 اإلداري لدى مديري المدارس في لواء الغوار من وجهة نظر معلميهم.
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 األجنبية_ الدراسات 

( دراسة هدفت إلى تعرف درجة التميز Khan and Azzam, 2012أجرت خان وعزام )

اإلداري كما يتصورها مديرو المدارس في الباكستان. اتبعت الدراسة منهجية مسحية وصفية من 

 ( مديرة ومديرة في المدارس الثانوية الحكومية في وًلية30خالل عينة عشوائية طبقية من )

( سؤاًل مفتوحا، وقد أظهرت 60باکنکاوا، ولتحقيق هدف الدراسة تم تطبيق استبانة مكونة من )

نتائج الدراسة أن درجة التميز في المدارس الباكستانية جاءت متوسطة، وكانت أعلى في المدارس 

ادية الحكومية منها في المدارس الخاصة، أما العوامل المساهمة في ذلك فهي مؤهالت المدير القي

 والشخصية، والدعم اًلجتماعي والتربوي الذي يتلقاه من السلطات العليا.

( تعرف التميز Iqbal & Ahmad & Khan, 2014) هدفت دراسة إقبال وأحمد وكاهان

المدرسي: تصورات المدراء وتوقعات الطلبة في المدارس الباكستانية ببيشاور، استخدمت الدراسة 

ستخدمت اًلستبانة والمقابلة أداتا للجمع البيانات وتحليلها، وتكونت المنهج الوصفي التحليلي، وا

( مدرسة من القطاع الحكومي، 30( من )4( مديرة من القطاع الخاص )26عينة الدراسة من )

( طالب من المدارس الخاصة، وأظهرت نتائج الدراسة 520( طالب من المدارس العامة، و)600و)

عوامل التي تعزز التفوق في المدرسة، وكانت توقعات الطالب أنهم أن تصورات المدراء تتفق مع ال

يجاد بيئة رعاية تهدف جميع النواحي إلى التنمية.  يريدون من المدارس دعم التعلم وا 

( دراسة هدفت التعرف إلى مدى تطبيق معيار القيادة في Saada, 2016وأجرى سعاده )

ج األوروبي للتميز، ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمدت مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني وفقا للنموذ

( فقرة توزعت على أبعاد معيار 30الدراسة المنهج الوصفي عن طريق تطبيق استبانة تكونت من )

( فرًدا من عمداء ورؤساء األقسام في الجامعات الفلسطينية، 45القيادة على عينة الدراسة البالغة )
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ارسة عينة الدراسة لمعيار القيادة وفقا للنموذج األوروبي جاءت وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة مم

بدرجة متوسطة على جميع أبعاد معيار القيادة، كما أظهرت عدم وجود فروق دالة إحصائية في 

درجة ممارسة أفراد عينة الدراسة المعيار القيادة تعزي إلى متغيري الجنس والموقع الوظيفي، ووجود 

 ( سنوات فأكثر.5ى إلى متغير الخبرة ولصالح سنوات الخبرة )فروق دالة إحصائية تعز 

( دراسة هدفت تعرف العالقة Moorosi and Bantwini, 2016وأجرى موروسي وبانتويني )

بين نمط المدير القيادي وقدرته على التميز وتطوير المدرسة في مدارس منطقة طيب الشرقية في 

( مدير من مديري 19لوصفي والنوعي، إذ تم اختيار )جنوب إفريقيا، استخدمت الدراسة المنهج ا

المدارس استجابوا على أسئلة مفتوحة حول النمط القيادي المستخدم في مدارسهم، كما تم إجراء 

( مدير آخرين ممن حازوا على جوائز في عملهم، وقد أظهرت نتائج 19مقابالت نوعية مع )

ي الذي يتسم بتفويض الصالحيات والتعاون كونه الدراسة أن مديري المدارس يفضلون النمط القياد

يحقق لهم التميز في عملهم، بينما يبتعدون عن النمط السلطوي القائم على اإلدارة من أعلى ألسفل 

كونه ًل يراعي العالقات اإلنسانية، كما بينت النتائج أن تمتع المدير بأخالقيات القيادة يمكنه من 

 واإلداري. درسته للتميز التعليميالوصول بم
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 ابقة وموقع الدراسة الحالية منهاالتعقيب على الدراسات الس ثالثا:

 اآلتية:لدى الباحثة المالحظات  السابقة تبينمن خالل اًلطالع على الدراسات 

 من حيث المنهج المستخدم

تشابهت الدراسة الحالية من حيث المنهج المستخدم وهو المنهج الوصفي اًلرتباطي مع دراسة 

(، ودراسة المعارفة 2018ودراسة أبو غرارة )( Mass-Machuca, 2014) ماس كوتشا

(2018.) 

(، Shaghaei & Turgay, 2013)واختلفت الدراسة الحالية مع دراسة شاغي وتورجاي 

 2016(، ودراسة موروسي وبانتويني )Saada, 2016(، سعاده )2014) ودراسة قيزان

,Moorosi and Bantwiniراسة إقبال وأحمد وكاهان) ( ودراسة دIqbal & Ahmad & Khan, 

 (.2018(، ودراسة عواد )2018(، ودراسة العنزي )2014

واختلفت الدراسة الحالية أيًضا مع دراسة جوزيف ومحمد وعبد الرحمن وعبد الرحمن وصبري 

(Jusoff & Muhammad & ab. Rahman & abd. Rahman & Sabri, 2011 ،)

 ,Obaid & Rabaya)، (Khan and Azzam, 2012عة خان وعزام )ودراسة عبيد ورباي

(، 2019(، ودراسة الثقفي )2019(، ودراسة العنزي )2018(، وكذلك ودراسة العالونة )2016

 (. 2019) ودراسة البربري والمطيري
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 من حيث أداة الدراسة 

واختلفت ، الدراسات السابقةستبانة مع أغلب تشابهت الدراسة الحالية من حيث األداة وهي اًل

( التي استخدمت Moorosi and Bantwini, 2016الدراسة مع دراسة موروسي وبانتويني )

 المقابلة.

 من حيث العينة 

تشابهت الدراسة الحالية من حيث العينة وهم المعلمين والمعلمات مع دراسة شاغي وتورجاي 

(Shaghaei & Turgay, 2013ودراسة أبو غرارة ،) (والعالونة2018 ،) (2018 )

 (.2019والعنزي)

دراسة جوزيف ومحمد وعبد الرحمن وعبد الرحمن  عينة معواختلفت الدراسة الحالية في 

 ,Jusoff & Muhammad & ab. Rahman & abd. Rahman & Sabriوصبري )

( Saada, 2016(، ودراسة سعاده )Khan and Azzam, 2012(، ودراسة خان وعزام )2011

( التي Obaid & Rabaya, 2016ي استخدمت عمداء الكليات، ودراسة عبيد وربايعة )الت

 2016استخدمت أعضاء هيئة التدريس في الجامعة اًلمريكية، ودراسة موروسي وبانتويني )

,Moorosi and Bantwini( التي 2018) ( التي استخدمت مديري المدارس، ودراسة العنزي

( 2018ات ومعاهد هيئة التعليم التطبيقي، أما دراسة المعارفة )كانت عينتها الموظفين في كلي

( التي تكون 2019) فتكونت عينتها من أعضاء هيئة التدريس في جامعة مؤتة، ودراسة الثقفي

 (.2019عينتها من القادة في المدارس، ودراسة البربري والمطيري )

( التي Iqbal & Ahmad & Khan, 2014) وتكونت عينة دراسة إقبال وأحمد وكاهان

تكونت عينتها من المدراء في المدارس الخاصة والحكومة وكذلك الطالب بالمدارس الخاصة 
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( فتكونت من المدراء في Mass-Machuca, 2014والحكومية، أما عينة دراسة ماس كوتشا )

من ( تكونت عينتها 2014) المؤسسات التي تعتمد على تقديم المعرفة بشكل خاص، ودراسة قيزان

من العاملين في المدارس  ( كانت عينتها2018) المدراء والمديرات في المدارس، ودراسة عواد

  الخاصة.

 من حيث النتائج:

 & Jusoffتوصلت نتائج جوزيف ومحمد وعبد الرحمن وعبد الرحمن وصبري )

Muhammad & ab. Rahman & abd. Rahman & Sabri, 2011 أن ممارسة إدارة )

القة إيجابية ذات دًللة إحصائية مع األداء األكاديمي، أما دراسة شاغي وتورجاي  المعرفة لها ع

Shaghaei & Turgay, 2013) قد توصلت الدراسة أن إدراك المعلمين في المدارس الثانوية )

في شمال قبرص لحاجة اإلدارة إلى إدارة المعرفة من أجل تنمية اإلبداع، كما أظهرت الدراسة ان 

فة لها أهمية كبرى في تحقيق اإلبداع واًلبتكار من أجل التأثير المباشر على تحسين إدارة المعر 

 المدارس بدرجة مرتفعة. أداء المعلمين في

إلى وجود عالقة ارتباطية ( Mass-Machuca, 2014وتوصلت دراسة ماس كوتشا ) 

في خلق ثقافة مبنية على  إيجابية بين القيادة والتطبيق الناجح إلدارة المعرفة وأن للقيادة دور مهم

 القيم والثقة والشفافية والصدق التي من شأنها تعزز الشعور باًلنتماء للمؤسسة.

( أن درجة ممارسة إدارة المعرفة لدى مديري المدارس محافظة 2014وأسفرت دراسة )قيزان، 

 إربد جاءت بدرجة مرتفعة.
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( إلى أن مستوى توافر إدارة Obaid & Rabaya, 2016وأسفرت دراسة عبيد وربايعة ) 

المعرفة والمنظمة المتعلمة من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة كان بدرجة مرتفعة، 

 المؤسسة المتعلمة(. )أبعادوتبين وجود تأثير ألبعاد إدارة المعرفة في المتغيرات التابعة 

دًللة احصائية لعمليات إدارة المعرفة ( وجود تأثير معنوي ذو 2018) أما نتائج دراسة العنزي

في تحسين جودة الخدمات المقدمة في كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي في دولة 

 الكويت وبدرجة مرتفعة.

( لوجود أثر ألبعاد إدارة المعرفة في اإلبداع اإلداري في 2018وأظهرت نتائج دراسة عواد )

 المدارس الخاصة في عمان.

( أن مستوى إدارة المعرفة لدى أعضاء هيئة التدريس 2018ت نتائج دراسة المعارفة )وأسفر 

في جامعة مؤتة من وجهة نظرهم جاء بدرجة متوسطة، وأن مستوى أداء أعضاء هيئة التدريس في 

بدرجة متوسطة أيًضا، ووجود عالقة ايجابية بين مستوى إدارة المعرفة واألداء  مؤتة جاءجامعة 

 هيئة التدريس في جامعة مؤتة.لدى أعضاء 

( أظهرت أن الدرجة الكلية لتقدير أفراد عينة الدراسة لتطبيق إدارة 2019أما دراسة الثقفي )

المعرفة كانت )متوسطة(، كما حازت الدرجة الكلية لتقدير عينة الدراسة لتحقيق التميز المؤسسي 

إدارة المعرفة وتحقيق التميز  ة بينإحصائيعلى درجة )متوسطة(، كما وجدت عالقة ارتباطية دالة 

 المؤسسي من وجهة نظر القيادات التربوية.

( وجود مجموعة من جوانب القوة والضعف وکذلك الفرص 2019) وأظهرت دراسة البربري

 والتهديدات ذات تأثير علی تطبيق إدارة المعرفة بالمرحلة الثانوية بدولة الکويت.
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( إلى أن درجة التميز في المدارس Khan and Azzam, 2012وأسفرت نتائج خان وعزام )

الباكستانية جاءت متوسطة، وكانت أعلى في المدارس الحكومية منها في المدارس الخاصة، أما 

 العوامل المساهمة في ذلك فهي مؤهالت المدير القيادية والشخصية، والدعم اًلجتماعي والتربوي

 الذي يتلقاه من السلطات العليا.

( إلى أن Iqbal & Ahmad & Khan, 2014) ائج دراسة إقبال وأحمد وكاهانوتوصلت نت 

تصورات المدراء تتفق مع العوامل التي تعزز التفوق في المدرسة، وكانت توقعات الطالب أنهم 

يجاد بيئة رعاية تهدف جميع النواحي إلى التنمية.  يريدون من المدارس دعم التعلم وا 

( أن درجة ممارسة عينة الدراسة لمعيار القيادة Saada, 2016وتوصلت دراسة سعاده ) 

وفقا للنموذج األوروبي جاءت بدرجة متوسطة على جميع أبعاد معيار القيادة، كما أظهرت عدم 

وجود فروق دالة إحصائية في درجة ممارسة أفراد عينة الدراسة المعيار القيادة تعزي إلى متغيري 

دالة إحصائية تعزى إلى متغير الخبرة ولصالح سنوات الجنس والموقع الوظيفي، ووجود فروق 

 ( سنوات فأكثر.5الخبرة )

( أن مديري Moorosi and Bantwini, 2016وتوصلت نتائج دراسة موروسي وبانتويني )

المدارس يفضلون النمط القيادي الذي يتسم بتفويض الصالحيات والتعاون كونه يحقق لهم التميز 

عن النمط السلطوي القائم على اإلدارة من أعلى ألسفل كونه ًل يراعي في عملهم، بينما يبتعدون 

العالقات اإلنسانية، كما بينت النتائج أن تمتع المدير بأخالقيات القيادة يمكنه من الوصول بمدرسته 

 للتميز التعليمي واإلداري.

ز اإلداري ( أن مديري المدارس يطبقون معايير التمي2018وأسفرت نتائج دراسة أبو غرارة )

بدرجة متوسطة، وانهم متمكنون من حل المشكالت التي تواجههم بدرجة متوسطة أيًضا، ووجود 
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عالقة ارتباطية دالة إحصائًيا بين درجة تطبيق المديرين معايير التميز اإلداري وبين درجة تمكنهم 

 من حل المشكالت التي تواجههم.

ارسة مديري المدارس الثانوية لمعايير ( إلى أن درجة مم2018وتوصلت دراسة العالونة )

 التميز اإلداري في لواء قصبة إربد من وجهة نظر المعلمين جاء بدرجة مرتفعة.

( أن النمط القيادي السائد لدى مديري المدارس الثانوية 2018كما وتوصلت دراسة الصالح ) 

ن التميز الوظيفي جاء الحكومية في لواء ديرعال هو النمط الديمقراطي، كما وتوصلت النتائج أ

 الديمقراطي والتميز الوظيفي.بدرجة مرتفعة، ووجود عالقة إيجابية دالة إحصائًيا بين النمط 

( أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بدولة الكويت إلدارة 2019) وأسفرت دراسة العنزي

 ين جاء بدرجة متوسطة.التميز اإلداري في ضوء النموذج األوروبي للتميز من وجهة نظر المعلم

( إلى أن درجة ممارسة القيادة األخالقية لدى مديري ومديرات 2019) أما دراسة العبادي

المدارس جاءت بدرجة متوسطة، وأن التميز اإلداري لدى مديري والمديرات قد جاء بدرجة متوسطة 

جاًلتها وبين التميز أيًضا، كما واظهرت النتائج وجود عالقة إيجابية بين القيادة األخالقية وم

 اإلداري لدى مديري المدارس في لواء الغوار من وجهة نظر معلميهم.

استفادت الباحثة من خالل اًلطالع على الدراسات السابقة في إعداد األدب النظري واختيار 

 عينة الدراسة، ومنهجية الدراسة، وكيفية تطوير أداتي الدراسة ومناقشة النتائج وتفسيرها ًلحًقا.

على حد علم  –تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بكونها من الدراسات القليلة  

التي تهدف تعرف درجة إدارة المعرفة وعالقتها بقيادة التميز لدى مديري المدارس الثانوية  –الباحثة

 الحكومية في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين.
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 :الفصل الثالث
 واإلجراءاتالطريقة 

تضمن هذا الفصل عرًضا لمنهج الدراسة، ومجتمعها، وعينتها، وأداة الدراسة، إضافة إلى 

جراءات  اإلجراءات التي ستتبعها الباحثة للتحقق من صدق األداة وثباتها، ومتغيرات الدراسة، وا 

جراءات تنف  يذ الدراسة.الدراسة، واألساليب اإلحصائية المناسبة في معالجة وتحليل البيانات، وا 

 منهج الدراسة

اعتمدت هذِه الدراسِة المنهِج الوصفي اًلرتباطي لمالَءمته لطبيعِة الدراسِة؛ وذلك باستخداِم 

 اًلستبانة كأداٍة لجمِع البياناِت من عينِة الدراسِة.

 مجتمع الدراسة 

في تكون مجتمع الدراسة من جميع المعملين والمعلمات في المدارس الثانوية الحكومية 

، إذ بلغ 2019/2020محافظة العاصمة عمان في الذين يعملون في الفصل الدراسي الثاني 

 ( معلًما ومعلمة.2464عددهم )

 عينة الدراسة  

تكونت عينة الدراسة من معلمي ومعلمات المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة 

القصبة، لواءالجامعة، لواء القويسمة( تم اختيارهم بالطريقة القصدية  )لواءعمان وفي األلولية 

(، تم تحديد عينة الدراسة Krejcie & Morganالعشوائية، وبناًء على جدول كريجسي ومورجان )

 ( معلًما ومعلمة من مجتمع الدراسة.335إذ بلغت )
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 الدراسة متغيرات حسب الدراسة عينة أفراد توزيع( 1) جدول
 

 

 

 

 

 

 أداتا الدراسة

 األداة األولى: استبانة تقيس إدارة المعرفة 

لتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير  األداة بالراجوع إلى األدِب النَّظري ذي العالقِة بموضِوع إدارة 

(، 2018(، عواد)2018) المعرفة والدراساِت السَّابقِة ذاِت الصلِة بالموضوع، مثل: دراسة العنزي

 (.2019) (، الثقفي2018المعارفة )

 األداة الثانية: استبانة تقيس قيادة التميز: 

تم تطوير  األداِة بالراجوِع لألدِب النَّظري والدراسات السَّابقة ذاِت الصلِة بموضوِع قيادة التميز، 

(، 2018(، أبو غرارة)2018(، الصالح )2019(، ودراسة العنزي)2018) مثل: دراسة العالونة

 (.2019العبادي)

 العدد المستوى المتغير

 الجنس
 140 ذكر
 195 أنثى

 335 المجموع

 المؤهل العلمي
 128 بكالوريوس فما دون

 207 دراسات عليا
 335 المجموع

 سنوات الخدمة
 100 سنوات 5أقل من 

 135 سنوات 10_ أقل  5من
 100 سنوات فأكثر 10 

 335 المجموع
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 الدراسة صدق أداتي

 أ_ الصدق الظاهري ألداتي الدراسة

للتَّأكِد من الصدِق الظَّاهري ألداتي الدراسة، قامت الباحثة بتوزيِع اًلستبانِة بصورِتها األوليَّة 

على محكميَن من أعضاِء هيئِة التَّدريِس في جامعة الشرق األوسط، والجامعات األردنيَّة، في 

التَّربويَّة، واألصول التربويةِ، والمناهج، من ذوي الخبرة والكفاءة،  تخصصات القادة التربوية واإلدارة

وذلك بهدِف التَّعرف على مدى مالَءمة الفقراِت للمقياِس وسالمِة صياَغتها ووضوِح معاِنيها من 

ضافٍة والملحق ) جراء أي تعديٍل وا  نة ( يبين أسماء المحكمين، إذ تكونت األستبا2النَّاحيِة اللاغويَّة، وا 

( فقرة موزعة على أربعة 20من أداتين، األولى أداة إدارة المعرفة، إذ تكونت بصورتها األولية من )

( فقرة، واعتمدت الفقرات التي حصلت 26مجاًلت، واألداة الثانية أداة قيادة التميز وتكونت من)

ضافة على نسبة موافقة ) فقد تكونت أداة  (، أما األستبانتان بصورتهما النهائية%80على تعديل وا 

( فقرة وتعديل بعض 15( فقرة موزعة على أربعة مجاًلت بعد ما تم إضافة )35إدارة المعرفة من)

( 6( فقرة موزعة على أربعة  مجاًلت بعد ان تم إضافة )32الفقرات، وتكونت أداة قيادة التميز من)

انة بصورتها األولية ( يوضح األستب3( )1فقرات وتوزيعها على أربعة مجاًلت، والملحق رقم )

 والنهائية.

 ب_ صدق البناء ألداتي الدراسة:

بعد التحقق من الصدق الظاهري لألداتين تم تطبيقها على عينة الدراسة، واستخراج صدق 

 Pearson Correlation)البناء( لهما، وذلك بحساب معامل ارتباط بيرسون ) اًلتساق الداخلي

Coefficient( والجدولين .)يبينان ذلك.( 3( و)2 
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 ( معامالت االرتباط فقرات مجاالت أداة الدراسة األولى )إدارة المعرفة( الكلية2جدول )
   8 7 6 5 4 3 2 1 الفقرة المجال

تشخيص 
 المعرفة

   *77. *78. *86. *76. *67. *77. *59. *42. م.اًلرتباط
مستوى 
   000. 000. 000. 000. 000. 000. 001. 021. الدًللة

 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 الفقرة

توليد 
 المعرفة

 *82. *86. *82. *79. *80. *82. *86. *79. *84. *82. م. اًلرتباط
مستوى 
 الدًللة

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

تخزين 
وتنظيم 
 المعرفة

  27 26 25 24 23 22 21 20 19 الفقرة

  *39. *76. *51. *56. *67. *80. *86. *70. *69. م. األرتباط
مستوى 
 الدًللة

.000 .000 .000 .000 .000 .001 .004 .000 .032  

تطبيق 
 المعرفة

   35 34 33 32 31 30 29 28 الفقرة
   491. 715. 723. *68. *73. *51. *51. *58. م. األرتباط
 مستوى
 الدًللة

.001 .004 .004 .000 .000 .000 .000 .028   

 (α =0.05* دال إحصائَيا عن مستوى الداللة )

( أن جميع قيم معامالت األرتباط لفقرات إدارة المعرفة تدل على أن 2ويالحظ من الجدول )

( وهذا يعزز صدق اًلتساق الداخلي α=0.05هناك ارتباط ودال إحصائًيا عند مستوى الدًللة )

المعرفة، توليد المعرفة، تخزين وتنظيم المعرفة، تطبيق  )تشخيصلفقرات مجاًلت إدارة المعرفة 

 المعرفة(.
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 الكلية( التميز قيادة) الثانية الدراسة أداة مجاالت فقرات االرتباط معامالت( 3) جدول
  9 8 7 6 5 4 3 2 1 الفقرة المجال

 القيادة
  *60. *80. *55. *71. *65. **48. *47. *65. *60. م.اًلرتباط
مستوى 
 الدًللة

.000 .000 .010 .000 .000 .000 .002 .000 .000  

ت 
سا
سيا

ال
جية

راتي
ست
اال

 

 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 الفقرة
مستوى 
 الدًللة

.000 .007 .005 .000 .000 .002 .000 .005 .000 .000 

 *70. *70. *50. *74. *54. *70. *70. *50. *48. *70. م. اًلرتباط

رة 
إدا

رد 
موا

ال
رية

بش
ال

 

    26 25 24 23 22 21 20 الفقرة
مستوى 
    000. 000. 000. 0000. 000. 003. 000. الدًللة

    *88. *84. *87. *84. *86. *52. *87. م. اًلرتباط

الخدمات 
المقدمة 
 للمجتمع

     32 31 30 29 28 27 الفقرة
مستوى 
 الدًللة

.000 .000 .000 .000 .000 .000     

     *83. *90. *87. *83. *87. *73. م. اًلرتباط
 (α =0.05* دال إحصائَيا عن مستوى الداللة )

( أن جميع قيم معامالت األرتباط لفقرات قيادة التميز تدل على أن 3ويالحظ من الجدول )

 ( وهذا يعزز صدق اًلتساق الداخليα=0.05هناك ارتباط ودال إحصائًيا عند مستوى الدًللة )

لفقرات قيادة التميز )القيادة، السياسات اًلستراتيجية، إدارة الموارد البشرية، الخدمات المقدمة 

 للمجتمع(.

 ثبات أداتي الدراسة

تمَّ التَّأكد من ثباِت أداتي الدراسة من خالل إعادة توزيعها على عينة من معلمي المدارس 

( Test_retestالمجتمع ومن خارج العينة )الحكوميَّة الثانوية بمحافظة العاصمة عمان من داخل 
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( Cronbach-Alpha( معلم ومعلمة، ومن ثم تم استخراج معامل كرونباخ ألفا)30وبلغ عددها )

 إليجاد اًلتساق الدَّاخلي لفقرات اًلستبانة.

 المعرفة إدارة ألداة االعادة وثبات( Cronbach's Alphs) الفا كرونباخ ثبات معامالت قيم( 4) جدول

 للتطبيق ومناسبتها األداة دقة يعزز وهذا مرتفعة ثبات معامالت وجود الجدول من يالحظ

 .الدراسة أغراض لتحقيق

 التميز قيادة ألداة االعادة وثبات( Cronbach's Alphs) الفا كرونباخ ثبات معامالت قيم( 5) جدول

 ثبات االعادة معامل كرونباخ الفا عدد الفقرات مجاالت قيادة التميز الرقم
 0.74 0.80 9 القيادة  .1
 0.86 0.83 10 السياسات اًلستراتيجية  .2
 0.93 0.92 7 إدارة الموارد البشرية  .3
 0.89 900. 6 الخدمة المقدمة لمجتمع  .4

 0.98  32 قيادة التميز ككل

 للتطبيق ومناسبتها األداة دقة يعزز وهذا مرتفعة ثبات معامالت وجود الجدول من يالحظ

 .الدراسة أغراض لتحقيق

 الدراسة متغيرات

 شتملت الدراسة على المتغيرات اآلتية: ا

 المعرفة إدارة: المستقلة المتغيرات .1

 ثبات االعادة معامل كرونباخ الفا عدد الفقرات مجاالت إدارة المعرفة الرقم
 0.76 0.85 8 تشخيص المعرفة  .1
 0.92 0.96 9 توليد المعرفة  .2
 0.84 0.84 7 تطبيق المعرفة  .3
 0.96 0.91 9 تخزين وتنظيم المعرفة  .4

 0.97  35 إدارة المعرفة ككل
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 التميز قيادة :التابعة المتغيرات .2

 :الشخصية المتغيرات .3

 .أنثى ،ذكر: فئتان وهو النوع -

 .عليا دراساتفما دون،  بكالوريوس: العلمي المؤهل -

( 10أكثــر مــن ) (،10-5)، مــن ســنوات (5ن)مــ أقــل ولهــا ثــالث مســتويات، :الخدمــة ســنوات -

 سنوات. 

 المقياس اعتماد تمّ  الدراسة هذه وفي ،(Likert) ليكرت لمقياس تبًعا الدراسة أداتي ص ممت

 أوزاًنا اإلجابات به وتعطى اًلستبانة، فقرات من فقرة لكل إجابات خمس يعطي الذي الخماسي

 اًلستبانة فقرات عرض تم إذ ،(6)الجدول في موضح هو كما الفقرة على اإلجابة درجة تمثل رقمية

 .عليها موافقتهم درجة لتحديد المبحوثين على

 فقرة كل عن االجابة درجات( 6) جدول
 أبًدا نادًرا أحياًنا غالًبا دائًما اإلجابة
 1 2 3 4 5 المستوى

 لتحديد مدى المستويات  اآلتية:وقد استخدمت المعادلة 

  3أقل درجة /  –المدى= أعلى درجة 

 1.33=   1/3-5=  المدى

 (.2.33 -1وبذلك يكون المستوى المنخفض يمثلة المتوسطات الحسابية من )

 (.3.67-2.34ويكون المستوى المتوسط يمثله المتوسطات الحسابية من )

 (.5-3.68ويكون المستوى المرتفع يمثله المتوسطات الحسابية من )
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 المعالجة اإلحصائية

( إلجراء المعالجة اإلحصائية (SPSSقامت الباحثة باستخدام برنامج الحاسوب اإلحصائي 

 المناسبة.

 لإلجابة عن السؤالين األول والثاني تم استخدام المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية. -

( Independent Samples T-Testلإلجابة عن السؤال الثالث والرابع تم استخدام اختبار) -

 One-wayلعينتين مستقلتين لمتغيري الجنس والمؤهل العلمي وتحليل التباين األحادي )

ANOVAبالنسبة لمتغير سنوات الخبرة، واختبار المقارنات الثنائية ) (LSD.للفروق ) 

 (.Pearsonولإلجابة عن السؤال الخامس تم استخدام معامل اًلرتباط بيرسون ) -

 إجراءات الدراسة

 تباع اإلجراءات اآلتية:قامت الباحثة با

 _ مراجعة األدب النظري والدراسات السابقة حول موضوع الدراسة. 

إلــى وزارة التربيــة والتعلــيم  األوســط موجــهالحصــول علــى كتــاب تســهيل مهمــة مــن جامعــة الشــرق  -

ـــيم إلـــى مـــديريات التربيـــة فـــي  ومـــن ثـــم الحصـــول علـــى كتـــاب تســـهيل مهمـــة مـــن وزارة التربيـــة والتعل

( 4محافظة العاصمة عمان لحصر عدد المجتمع والعينة فـي المـدارس الثانويـة الحكوميـة والملحـق )

 يبين ذلك.

ظـري والدراســات الســابقة والتأكـد مــن صــدقها تطـوير أداة الدراســة مــن خـالل الرجــوع إلــى األدب الن -

 .وثباتها

 اختيار عينة ممثلة لمجتمع الدراسة.  -
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( 380تم تطبيق أداة الدراسة على أفراد العينة، وترك لهم الوقت الكافي لإلجابة، حيث تم توزيع ) -

 ( وكان هذا العدد النهائي الذي خضع للتحليل.335واسترجاع )

 (. SPSSعد التأكد من استجابات أفراد العينة لغايات التحليل اإلحصائي )تم جمع أداة الدراسة ب -

 تم استخدام المعالجة اإلحصائية المناسبة وتحليل استجابات أفراد العينة.  -

 تم استخالص النتائج ووضع التوصيات المناسبة في ضوء ما توصلت إليه الدراسة. -
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 :الرابع الفصل
 النتائج عرض

 :التالي النحو على أسئلتها لتسلسل وفًقا وذلك الدراسة نتائج الفصل هذا تناول
  ولاأل السؤالب المتعلقة النتائج

 مــديري لــدى المعرفــة إدارة تطبيــق درجــة مــا والــذي نــص علــى: ولاأل  الســؤالب المتعلقــة النتــائج
 معلميهم؟ نظر وجهة من الحكومية الثانوية المدارس

 ًلستجابات المعيارية واًلنحرافات الحسابية المتوسطات استخراج تمّ  السؤال هذا عن لإلجابة

 وجهة من الحكومية الثانوية المدارس مديري لدى المعرفة إدارة تطبيق درجة على الدراسة عينة أفراد

 .ذلك يوضح أدناه والجدول معلميهم، نظر

 درجة على الدراسة عينة أفراد لالستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات( 7) جدول
 الحسابية المتوسطات حسب تنازلياً  مرتبة الحكومية المدارس مديري لدى المعرفة إدارة تطبيق

رقم 
 المجال

 المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

 ةمرتفع 1 0.58 4.24 تطبيق المعرفة 4
 ةمرتفع 2 0.52 4.23 تشخيص المعرفة 1
 ةمرتفع 3 0.53 4.17 المعرفةتوليد  2
 ةمرتفع 4 0.59 4.16 تخزين وتنظيم المعرفة 3

 ةمرتفع 0.43 4.20 إدارة المعرفة ككل

 درجة مجاًلت على الدراسة عينة أفراد ًلستجابات الحسابية المتوسطات أن( 7) جدول يشير

 جاءت وكلها( 4.16-4.24)  بين ما تراوحت الحكومية المدارس مديري لدى المعرفة إدارة تطبيق

 واًلنحراف( 4.20) ككل المعرفة إدارة تطبيق لدرجة الحسابي المتوسط وبلغ مرتفعة، درجة ضمن

 المعرفة تطبيق مجال األولى الرتبة في جاء حيث التطبيق، من مرتفعة وبدرجة( 0.43) المعياري

 مجال جاء الثانية الرتبة وفي مرتفعة، وبدرجة( 0.58) معياري وانحراف( 4.24) حسابي بمتوسط
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 وجاء أيًضا، مرتفعة وبدرجة( 0.52) معياري وانحراف( 4.23) حسابي وبمتوسط المعرفة تشخيص

 وبالرتبة مرتفعة، وبدرجة( 0.53) معياري وانحراف( 4.17) المعرفة توليد مجال الثالثة بالرتبة

 وبدرجة( 0.59) معياري وانحراف( 4.16) حسابي بمتوسط المعرفة تخزين مجال جاء الرابعة

( 0.43) معياري وانحراف( 4.20)حسابي بمتوسط ككل المعرفة إدارة أداة جاء وقد مرتفعة،

 .مرتفعة وبدرجة

 فقد مجال، كل فقرات على الدراسة عينة افراد ًلستجابات الحسابية المتوسطات على وللتعرف

 فقرات على الدراسة عينة أفراد ًلستجابات المعيارية واًلنحرافات الحسابية المتوسطات استخراج تمّ 

 :لذلك عرض يلي وفيما مجال، كل

 :المعرفة تطبيق: األول المجال_ أ

 على الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات( 8) جدول
 الحسابية المتوسطات حسب تنازلياً  مرتبة المعرفة تطبيق مجال فقرات

 المجال الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة الرتبة

 مرتفعة 1 0.74 4.39 يوفر )اًلمكانات واألجهزة الحديثة( التي تساعد على تطبيق المعرفة. 28
 مرتفعة 2 0.82 4.29 لتطبيق المعرفة لتحسين العملية التعليمية التربوية يوجه المرؤوسين 30
 مرتفعة 3 0.93 4.28 المعرفة في تحقيق أهداف المدرسة.يدرك أهمية توظيف إدارة  32

31 
يتشارك مع المرؤوسين بتقويم الحاجات )التدريبية والتقنية( لهم في 

 المدرسة
 مرتفعة 4 0.91 4.24

 مرتفعة 5 0.95 4.21 يشجع مرؤوسيه على )المناقشة والحوار( لتطبيق المعرفة. 35
 مرتفعة 6 0.83 4.17 المناسب لمواكبة التطورات.يعتمد على تطبيق المعرفة بالوقت  29
 مرتفعة 7 0.90 4.15 يوفر لمرؤوسيه نشرات تربوية تتعلق بنموهم المهني في ميدان المعرفة 34
 مرتفعة 8 0.87 4.07 يشجع مرؤوسيه على توظيف المعرفة المكتسبة في حل المشكالت. 33

 مرتفعة 0.52 4.24 تطبيق المعرفة ككل
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( أن المتوسطات الحسابية ًلستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات مجال 8الجدول )يبين 

( وجاءت فقرات هذا المجال جميعها بدرجة مرتفعة، 4.39-4.07تطبيق المعرفة تراوحت ما بين )

( 0.52( بانحراف معياري )4.24وبلغت قيمة الوسط الحسابي لمجال تطبيق المعرفة ككل )

(  والتي تنص :" يوفر )اًلمكانات واألجهزة الحديثة( التي 28اءت الفقرة رقم )وبدرجة مرتفعة، وج

( 0.74( وانحراف معياري )4.39ط حسابي )" بالرتبة األولى بمتوستساعد على تطبيق المعرفة 

( والتي تنص يوجه  المرؤوسين لتطبيق المعرفة 30وبدرجة مرتفعة، وجاءت بالرتبة الثانية الفقرة )

( وبدرجة 0.82( وانحراف معياري )4.29ط حسابي )وبمتوس”العملية التعليمية التربويةلتحسين 

( والتي تنص:" يشجع مرؤوسيه على توظيف 33مرتفعة، أما الرتبة الثامنة واألخيرة فجاءت الفقرة )

جة ر دب( و 0.87( وانحراف معياري )4.07المعرفة المكتسبة في حل المشكالت" بمتوسط حسابي )

 تفعة. تطبيق مر 

  ب_ المجال الثاني: تشخيص المعرفة

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على 9جدول )
 فقرات مجال تشخيص المعرفة مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

 المجال الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

 مرتفعة 1 0.79 4.34 لمرؤوسيه لتبادل المعلومات. الوقت الكافييوفر  6
 مرتفعة 2 0.83 4.26 نجاح إدارة المعرفة يتطلب وجود ثقافة داخل مؤسسته يؤمن بأن 3
 مرتفعة 3 0.94 4.26 يعي بأهمية العالقة بين إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات 4
 مرتفعة 4 0.77 4.25 عمله بكفاءة. ي درك بإن إدارة المعرفة ت ساعده  في 2
 مرتفعة 5 0.99 4.25 واضحة لتطبيق إدارة المعرفة. يوفر رؤية 8
 مرتفعة 6 0.85 4.23 مفاهيم إدارة المعرفة. ي سهم بنشر 5
 مرتفعة 7 0.87 4.19 ي ؤمن بثقافة التعاون اإليجابية في إيجاد المعرفة بالمدرسة. 7
 مرتفعة 8 0.96 4.13 العاملين بمدرسته.يتبادل المعلومات مع  1

 مرتفعة 0.58 4.24 تشخيص المعرفة ككل
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 بي تراوحت المعرفة تشخيص لمجال الحسابية األوساط قيم أن( 9) الجدول نتائج من ويالحظ

 وبدرجة( 0.58) معياري وبانحراف( 4.24) ككل الحسابي المتوسط قيمة وبلغت( 4.13 -4.34)

 يوفر:" تنص والتي( 6) الفقرة جاءت حيث مرتفعة، وبدرجة المجال هذا فقرات جاءت وقد مرتفعة،

 وبانحراف( 4.34) حسابي وبمتوسط األولى بالرتبة"  المعلومات لتبادل لمرؤوسيه الكافي  الوقت

 إدارة نجاح بأن  يؤمن"  :على تنص والتي( 3) الفقرة وجاءت مرتفعة، وبدرجة( 0.79) معياري

 وانحراف( 4.26) حسابي وبمتوسط الثانية بالرتبة"  مؤسسته داخل ثقافة وجود يتطلب المعرفة

 يتبادل:" تنص والتي واألخيرة الثامنة بالرتبة( 1) الفقرة وجاءة مرتفعة، وبدرجة (0.83) معياري

 وبدرجة( 0.96) معياري وانحراف (4.13) حسابي وبمتوسط" بمدرسته العاملين مع المعلومات

 .مرتفعة

 المعرفة توليد: الثالث المجال_ ج

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال توليد المعرفة مرتبة تنازليًا حسب 10جدول )
 المتوسطات الحسابية

 المجال الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

 مرتفعة 1 0.76 4.34 المعرفةيوفر وسائل اتصال فعالة لجمع المعلومات لغرض توليد  15
 مرتفعة 2 0.90 4.22 يوفر المعرفة للمرؤوسين في العمليات المختلفة. 11
 مرتفعة 3 0.92 4.22 المطلوبة من مصادر موثوقة. يرصد المعرفة 9
 مرتفعة 4 0.89 4.21 يستثمر )طاقات وخبرات( مرؤوسيه لتوليد المعرفة. 16
 مرتفعة 5 0.87 4.19 المقدرة المعرفية لدى مرؤوسيه.ينفذ برامج تدريبية تنمي  12
 مرتفعة 6 0.91 4.15 يوفر بيئة مالئمة ًلكتساب المعارف المختلفة. 14
 مرتفعة 7 0.91 4.14 يدعم مرؤوسيه إلنتاج معرفة جديدة. 13
 مرتفعة 8 0.92 4.13 يعتمد خبرته كمصدر لتوليد المعرفة. 10
 مرتفعة 9 0.98 4.07 معلميه المعرفية ضمن تخصصاتهميحرص على تطوير مهارات  17
 مرتفعة 10 0.99 4.07 يستخدم نظام الحوافز الم قرة لتشجيع مرؤوسيه على ابتكار المعرفة. 18

 مرتفعة 0.53 4.17 توليد المعرفة ككل
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ويالحظ من نتائج الجدول أن قيم األوساط الحسابية لمجال توليد المعرفة تراوحت بين 

( وبدرجة  0.53)( وبانحراف معياري4.17( وبلغت قيمة الوسط الحسابي ككل )4.34 -4.07)

( والتي تنص:" يوفر 15مرتفعة، وقد جاءت فقرات هذا المجال بدرجة مرتفعة، حيث جاءت الفقرة )

ط حسابي وسائل اتصال فعالة لجمع المعلومات لغرض توليد المعرفة " بالرتبة األولى وبمتوس

( والتي تنص على :" يوفر 11( وبدرجة مرتفعة، وجاءت الفقرة )0.76وبانحراف معياري)( 4.34)

( وانحراف 4.22المعرفة للمرؤوسين في العمليات المختلفة " بالرتبة الثانية وبمتوسط حسابي )

( وتنص:" يستخدم نظام الحوافز 18(، وجاءت الرتبة العاشرة واألخيرة للفقرة  )0.90معياري )

 (0.99وانحراف معياري ) (4.07لتشجيع مرؤوسيه على ابتكار المعرفة " وبمتوسط حسابي )الم قرة 

 وبدرجة مرتفعة.

 المعرفة وتنظيم تخزين: الرابع المجال_ د

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال تخزين وتنظيم المعرفة مرتبة تنازليًا 11جدول )
 حسب المتوسطات الحسابية

 المجال الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

 مرتفعة 1 0.83 4.37 يعتمد على المرؤوسين الذين يمتازوا بالمعرفة العالية 27
 مرتفعة 2 0.97 4.21 ي حفز المرؤوسين على تبادل الخبرات لتخزين المعرفة. 24
 مرتفعة 3 0.92 4.20 يتابع مرؤوسيه لتحديث مخزونهم المعرفي التربوي. 25
 مرتفعة 4 0.97 4.17 يوفر أنظمة حديثة لتخزين المعرفة بهدف توفيرها في الوقت المناسب 20
 مرتفعة 5 0.89 4.16 يتبادل المعرفة مع مرؤوسيه. 22
 مرتفعة 6 0.93 4.15 يجري التحديث المستمر على المعارف المخزنة. 19
 مرتفعة 7 0.97 4.10 يسهل عملية تنظيم المعرفة لمرؤوسيه. 26
 مرتفعة 8 0.97 4.07 يعتمد على قاعدة بيانات إلكترونية في تنظيم المعلومات 23
 مرتفعة 9 0.93 4.04 يحفز جلسات العصف الذهني بين مرؤوسيه لتبادل )الخبرات والمعرفة( 21

 مرتفعة 0.59 4.16 تخزين وتنظيم المعرفة ككل
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( أن المتوسطات الحسابية ًلستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات 11ويالحظ من الجدول )

( 4.16ابي ككل )(، وبلغت قيمة الوسط الحس4.37-4.04)مجال كفايات التقويم تراوحت بي 

مجال تخزين وتنظيم المعرفة  درجة تطبيقوبدرجة مرتفعة وهذا يشير أن  (0.59بانحراف معياري )

 جة مرتفعة.جاءت بدر 

( والتي تنص على:" يعتمد على المرؤوسين الذين يمتازوا بالمعرفة العالية " 27جاءت الفقرة )

وبدرجة مرتفعة، وجاءت الفقرة  (0.83( وانحراف معياري )4.37) ط حسابيبالرتبة األولى وبمتوس

ط ( التي تنص:" ي حفز المرؤوسين على تبادل الخبرات لتخزين المعرفة " بالرتبة الثانية وبمتوس24)

( والتي تنص:" 21وبدرجة مرتفعة، وجاءت الفقرة ) (0.97( وانحراف معياري )4.21حسابي )

عرفة(" بالرتبة التاسعة واألخيرة يحفز جلسات العصف الذهني بين مرؤوسيه لتبادل )الخبرات والم

 .وبدرجة مرتفعة( 0.93( وانحراف معياري )4.04ط حسابي )وبمتوس
 ثاني ال السؤالب المتعلقة النتائج

هــل هنــاو فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد  والــذي نــص علــى: الســؤال الثــانيبالنتــائج المتعلقــة 
( فـي اسـتجابة أفـراد عينـة الدراسـة لدرجـة تطبيـق إدارة المعرفـة لـدى α= 0.05الداللـة )مستوى 

 )الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة(؟ لمتغيرات:مديري المدارس الثانوية تعزى 

 تمت اإلجابة عن هذا السؤال على النحو اًلتي:

 :الجنس .1

المتوسطات الحسابية لإلجابة عن الجانب المتعلق بمتغير الجنس في هذا السؤال تم حساب 

( t-testواًلنحرافات المعيارية ًلستجابات أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغير الجنس، واستخدام اختبار)

 ( نتائج التحليل:12لعينتين مستقلتين، ويبين الجدول )
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 مديري لدى المعرفة إدارة تطبيق لدرجة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (12) جدول
 الجنس لمتغير تبًعا( t-test) واختبار الحكومية، المدارس

 العدد الجنس المجال
الوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 (Tقيمة )
درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 تطبيق المعرفة
 568. 4.17 140 ذكر

1.590- 333 0.113 
 484. 4.26 195 أنثى

تشخيص 
 المعرفة

 524. 4.19 140 ذكر
.532 333 .5950 

 533. 4.16 195 أنثى

 تطبيق المعرفة
 677. 4.12 140 ذكر

1.077- 333 .2820 
 512. 4.19 195 أنثى

تخزين وتنظيم 
 المعرفة

 583. 4.25 140 ذكر
.456 333 .6490 

 573. 4.22 195 أنثى

 الدرجة الكلية
 454. 4.18 140 ذكر

.495- 333 .6210 
 405. 4.21 195 أنثى

 ( بينα= 0.05ًل توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الدًللة ) (12)يبين الجدول 

متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة لدرجة تطبيق إدارة المعرفة لدى مديري المدارس الحكومية 

 ( المحسوبة لمتغير درجة تطبيق إدارة المعرفة، إذ بلغتtتعزى لمتغير الجنس، استناًدا إلى قيمة )

جميع المجاًلت التي  (، وكذلك عدم وجود دًللة إحصائية في0.621( وبمستوى دًللة )0.490)

 .دارة المعرفةإتكونت منها 

 العلمي المؤهل. 2

 المتوسطات حساب تم السؤال هذا في العلمي المؤهل بمتغير المتعلق الجانب عن ولإلجابة

 العلمي، المؤهل بمتغير وفًقا الدراسة عينة أفراد وًلستجابات المعيارية واًلنحرافات الحسابية

 :التحليل نتائج( 13) الجدول ويبين مستقلتين، لعينتين( t-test) اختبار واستخدام
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( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تطبيق إدارة المعرفة لدى مديري 13) جدول
 لمؤهل العلميا( تبًعا لمتغير t-testالمدارس الحكومية في محافظة العاصمة عمان، واختبار )

 المجال
المؤهل 
 العلمي

 العدد
الوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 (Tقيمة )
درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 توليد المعرفة
 500. 4.25 128 بكالوريوس

.560 333 .576 
 536. 4.21 207 دراسات عليا

تشخيص 
 المعرفة

 548. 4.20 128 بكالوريوس
.789 333 .431 

 517. 4.15 207 دراسات عليا

 تطبيق المعرفة
 584. 4.19 128 بكالوريوس

.662 333 .508 
 589. 4.15 207 دراسات عليا

تخزين وتنظيم 
 المعرفة

 546. 4.26 128 بكالوريوس
. 529 333 .597 

 596. 4.22 207 دراسات عليا

 الدرجة الكلية
 414. 4.22 128 بكالوريوس

.836 333 .404 
 433. 4.18 207 دراسات عليا

( بين α=0.05( عدم وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الدًللة)13)يبين الجدول 

متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة لدرجة تطبيق إدارة المعرفة لدى مديري المدارس الحكومية 

وبمستوى دًللة  836.)( المحسوبة حيث بلغت )tتعزى لمتغير المؤهل العلمي، استناًدا إلى قيمة )

 مجاًلت أداة المعرفة.دم وجود دًللة إحصائية في جميع (، وكذلك ع404.)

 دمةسنوات الخ .3

ولإلجابة عن الجانب المتعلق بمتغير سنوات الخبرة في هذا السؤال تم حساب المتوسطات 

الدراسة وفًقا بمتغير سنوات الخبرة، واستخدام الحسابية واًلنحرافات المعيارية وًلستجابات أفراد عينة 

 ( نتائج التحليل:14اختبار تحليل التباين األحادي، ويبين الجدول )
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( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تطبيق إدارة المعرفة لدى مديري المدارس 14) جدول
 سنوات الخدمةن األحادي تبًعا لمتغير ل التبايالحكومية في محافظة العاصمة عمان، واختبار تحلي

 اإلنحراف المعياري الوسط الحسابي العدد سنوات الخدمة المجال

 توليد المعرفة

 605. 3.86 100 ( سنوات5-1من )
 369. 4.24 135 ( سنوات10- 5من )

 327. 4.58 100 ( سنوات 10أكثر من )
 522. 4.23 335 المجموع

 تشخيص المعرفة

 582. 3.69 100 سنوات( 5-1من )
 291. 4.20 135 ( سنوات10- 5من )

 244. 4.62 100 ( سنوات 10أكثر من )
 529. 4.17 335 المجموع

 تطبيق المعرفة

 617. 3.59 100 ( سنوات5-1من )
 342. 4.24 135 ( سنوات10- 5من )

 258. 4.63 100 ( سنوات 10أكثر من )
 587. 4.16 335 المجموع

وتنظيم  تخزين
 المعرفة

 637. 3.74 100 ( سنوات5-1من )
 397. 4.35 135 ( سنوات10- 5من )

 334. 4.59 100 ( سنوات 10أكثر من )
 577. 4.24 335 المجموع

الدرجة الكلية إلدارة 
 المعرفة

 411. 3.71 100 ( سنوات5-1من )
 092. 4.25 135 ( سنوات10- 5من )

 156. 4.60 100 ( سنوات 10أكثر من )
 426. 4.19 335 المجموع

 المعرفة دارةالكلية إل درجةلل الحسابية المتوسطات بين ظاهرية فروق وجود( 14) الجدول يبين

 حصل إذ الخدمة، سنوات لمتغير تعزى العاصمة محافظة في الحكومية المدارس مديري لدى

 ويليه ،(4.63) بلغ حسابي متوسط أعلى على( سنوات 10أكثر من ) الخدمة ذوو المعلمون

 متوسط جاء اوأخيرً  ،(4.25) حسابي وبمتوسط ( سنوات10-5من ) الخدمة ذوو المعلمون
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 اختبار استخدام تم ،(3.71) بلغ إذ األخيرة( سنوات بالمرتبة 5أقل من ) الخدمةو ذو  المعلمين

 (.15)الجدول في كما النتائج وجاءت( One-Way ANOVA) األحادي التباين تحليل

( تحليل التباين األحادي إليجاد داللة الفروق لدرجة تطبيق إدارة المعرفة لدى مديري 15جدول )
 المدارس الحكومية تبًعا لمتغير الخبرة

 إدارة تطبيق لدرجة اًلستجابة متوسطات بين إحصائياً  دالة فروق وجود( 15) الجدول يبين

 خدمةال سنوات لمتغير تعزى عمان، العاصمة محافظة في الحكومية المدارس مديري لدى المعرفة

 دًللة وبمستوى( 329.413)بلغت إذ المعرفة، إدارة لمتغير المحسوبة( ف) قيمة على استناًدا

(.000.) 

 الجدول ويبين للفروق( LSD) الثنائية المقارنات اختبار اجراء تم الفروق مواقع عن وللكشف

 :التحليل نتائج اًلتي

مجاالت إدارة 
 المعرفة

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

 توليد المعرفة
 000. 66.070 12.977 2 25.954 المجموعاتبين 

   196. 332 65.209 داخل المجماعات
    334 91.162 الكلي

تشخيص 
 المعرفة

 000. 139.806 21.388 2 42.776 بين المجموعات
   153. 332 50.791 داخل المجماعات

    334 93.567 الكلي

 تطبيق المعرفة
 000. 153.350 27.659 2 55.318 بين المجموعات
   180. 332 59.882 داخل المجماعات

    334 115.200 الكلي

تخزين وتنظيم 
 المعرفة

 000. 89.315 19.470 2 38.940 بين المجموعات
   218. 332 72.374 داخل المجماعات

    334 111.315 الكلي

إدارة المعرفة 
 ككل

 000. 329.413 20.145 2 40.291 بين المجموعات
   061. 332 20.304 داخل المجماعات

    334 60.595 الكلي
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المدارس ( للفروق لدرجة تطبيق إدارة المعرفة لدى مديري LSD) اختبار المقارنات الثنائية (16جدول )
 الثانوية في محافظة العاصمة عمان حسب متغير سنوات الخدمة

 (α=0.05*عند مستوى الداللة )

( 5-1من ) خدمةال المجال
 سنوات

( 10- 5من )
 سنوات

( 10أكثر من )
 سنوات

الوسط 
 الحسابي

مستوى 
 الداللة

 توليد المعرفة

 000. 3.86  -38046.-*  ( سنوات5-1من )
  *-.72000- .000 

 ( سنوات10- 5من )
*.38046   4.24 .000 

  *-.33954- .000 

 ( سنوات10أكثر من )
*.72000   4.58 .000 

 *.33954  .000 

تشخيص 
 المعرفة

 000. 3.69  -50874.-*  سنوات 5-10
  -.92300-* .000 

 سنوات 5اقل من 
*-.92300-   4.20 .000 

  -.41426-* .000 

 000. 4.62   *92300. سنوات فأكثر 5-10
 .41426*  .000 

 تطبيق المعرفة

 000. 3.59  *-65391.-  سنوات 5اقل من 
  -1.03778-* .000 

 000. 4.24   *65391. سنوات 5-10
  -.38387-* .000 

 000. 4.63   *1.03778 سنوات فأكثر 10
 .38387*  .000 

تخزين وتنظيم 
 المعرفة

 000. 3.74  *-61190.-  سنوات 5اقل من 
  -.85000-* .000 

 000. 4.35   *61190. سنوات 5-10
  -.23810-* .000 

 000. 4.59   *85000. سنوات فأكثر 10
 .23810*  .000 

مجاًلت إدارة 
 المعرفة ككل

 000. 3.71  *-54033.-  سنوات 5اقل من 
  -.88943-* .000 

 000. 4.25   *54033. سنوات 5-10
  -.34910-* .000 

 000. 4.60   *88943. سنوات فأكثر 10
 .34910*  .000 
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 10من الجدول وجود فروق في سنوات الخدمة لصالح من كانت خدمته أكثر من  ويالحظ

 سنوات، حيث كان الوسط الحسابي ًلستجاباتهم أعلى.
 ثالث ال السؤالب المتعلقة النتائج

 التميـز قيـادة ممارسـة مسـتوى مـا ث الـذي نـص علـى:الثالـ السـؤال عـن باالجابة المتعلقة النتائج
 معلميهم؟ نظر وجهة من الحكومية الثانوية المدارس مديري لدى

 ًلستجابات المعيارية واًلنحرافات الحسابية المتوسطات استخراج تمّ  السؤال هذا عن لإلجابة

 من الحكومية الثانوية المدارس مديري لدى التميز قيادة ممارسة مستوى على الدراسة عينة أفراد

 .ذلك يوضح أدناه والجدول معلميهم، نظر وجهة

 مستوى الدراسة عينة أفراد لالستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (17) جدول
 الحسابية المتوسطات حسب تنازلياً  مرتبة الحكومية المدارس مديري لدى التميز قيادة ممارسة

 المجال رقم المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى الرتبة

 مرتفع 1 0.49 4.23 القيادة 1
 مرتفع 2 0.52 4.17 السياسات اًلستراتيجية 2
 مرتفع 3 0.64 4.16 إدارة الموارد البشرية 3
 مرتفع 4 0.69 4.08 الخدمة المقدمة للمجتمع 4

 مرتفع 0.40 4.16 قيادة التميز ككل

 مجاًلت على الدراسة عينة أفراد ًلستجابات الحسابية المتوسطات أن( 17) جدول يشير

 وبلغ ،(4.23-4.08)  نبي ما تراوحت الحكومية المدارس مديري لدى التميز قيادة ممارسة مستوى

 وبمستوى( 0.40) معياري وبانحراف( 4.16) ككل التميز قيادة ممارسة لمستوى الحسابي المتوسط

( 0.49) معياري وانحراف( 4.23)  حسابي وبمتوسط القيادة مجال األولى بالرتبة وجاء مرتفع،

( 4.17)  حسابي وبمتوسط اًلستراتيجية السياسات مجال جاء الثانية والرتبة مرتفع وبمستوى

 وبمتوسط  البشرية الموارد إدارة مجال جاء الثالثة الرتبة مرتقع، وبمستوى( 0.52) معياري وانحراف
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 جاء فقد واألخيرة الرابعة الرتبة اما مرتفع، وبمستوى( 0.64) معياري وانحراف( 4.16) حسابي

 وبمستوى( 0.69) معياري وانحراف( 4.08) حسابي وبمتوسط للمجتمع المقدمة الخدمة مجال

 .مرتفع

 القيادة: األول المجال

 :للفقرات المعيارية واًلنحرافات الحسابية األوساط قيم حساب جرى

 فقرات على الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (18) جدول
 الحسابية المتوسطات حسب تنازلياً  مرتبة القيادة مجال

 مجال فقرات على الدراسة عينة أفراد ًلستجابات الحسابية المتوسطات أن( 18) الجدول ويبين

 مرتفع، بمستوى جميعها المجال هذا فقرات أغلب وجاءت( 4.32-4.05) بين ما تراوحت القيادة

 وبمستوى( 0.49) معياري بانحراف( 4.23) ككل القيادة لمجال الحسابي الوسط قيمة وبلغت

 المعايير وفق السنوية التقارير إعداد على يحرص:"  تنص والتي(  7) رقم الفقرة وجاءت مرتفع،

 مرتفع، وبمستوى( 0.81) معياري وانحراف( 4.32) حسابي بمتوسط األولى بالرتبة"  المحددة

 المجال الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى الرتبة

 مرتفع 1 0.81 4.32 يحرص على إعداد التقارير السنوية وفق المعايير المحددة. 7
 مرتفع 2 0.82 4.31 يمتلك مهارات قيادية. 2
 مرتفع 3 0.72 4.30 يتابع تنفيذ األعمال بشكل دوري. 4
 مرتفع 4 0.81 4.27 الالزمة لتحقيق األداء القيادي المطلوب. يوفر اإلمكانات 1
 مرتفع 5 0.79 4.26 المقدرة على التعامل مع المواقف الطارئة.يمتلك  8
 مرتفع 6 0.82 4.21 يؤكد على أهمية اًللتزام بمعايير التميز القيادي. 9
 مرتفع 7 0.82 4.20 يوفر مناًخا داعًما للتطوير. 6
 مرتفع 8 0.87 4.13 يمتلك مهارة )اًلتصال والتواصل(. 5
 مرتفع 9 0.88 4.05 يحدد أهداف واضحة للعمل. 3

 مرتفع 0.49 4.23 مجال القيادة ككل
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( 4.31) حسابي وبمتوسط”قيادية مهارات يمتلك: تنص والتي( 2) الفقرة الثانية بالرتبة وجاءت

 واضحة أهداف يحدد: "تنص والتي( 3) الفقرة أما مرتفع، وبمستوى( 0.82) معياري وانحراف

 وبمستوى( 0.88) معياري وانحراف( 4.05)  حسابي وبمتوسط واألخيرة التاسعة وبالرتبة" للعمل

 . مرتفع

 االستراتيجية السياسات: الثاني المجال_ ب

 حساب قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات:( 19جدول )

 المجال الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى الرتبة

 مرتفع 1 0.81 4.29 يمثل القدوة الحسنة للمرؤوسين. 11

12 
يتفاعل مع المرؤوسين في ضوء رؤية مستقبلية 

 مرتفع 2 0.83 4.25 مرسومة.

 مرتفع 3 0.82 4.24 يطور حلوًًل ناجحة لحل المشكالت. 17
 مرتفع 4 0.91 4.24 يشرك المعلمين في صنع القرار. 10
 مرتفع 5 0.93 4.16 يتبنى فلسفة التغيير المحققة ألهداف العمل. 16
 مرتفع 6 0.84 4.15 يعزز الشعور بالمسؤولية لدى المرؤوسين. 15
 مرتفع 7 0.87 4.14 الحميدة في نفوس العاملين.يغرس القيم  18
 مرتفع 8 0.90 4.10 يحفز المرؤوسين على العمل بروح الفريق. 13
 مرتفع 9 0.89 4.08 يتوخى العدالة في توزيع المهام. 14
 مرتفع 10 0.97 4.00 المرؤوسين.يقيم عالقات طيبة مع  19

 مرتفع 0.93 4.17 المجال ككل

 فقرات على الدراسة عينة أفراد ًلستجابات الحسابية المتوسطات أن(  19) الجدول ويبين

 لمجال الحسابي المتوسط قيمة وبلغ ،(4.29-4.00) بين ما تراوحت اًلستراتيجية السياسات مجال

 رقم الفقرة وجاءت مرتفع، وبمستوى( 0.93) معياري بانحراف( 4.17) ككل اًلسراتيجية السياسات

( 4.29) حسابي بمتوسط األول بالرتبة"  للمرؤوسين الحسنة القدوة يمثل:"  تنص والتي(  11)

 يتفاعل: تنص والتي( 12) الفقرة الثاني بالرتبة وجاءت مرتفع، وبمستوى( 0.81) معياري وانحراف
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 معياري وانحراف( 4.25) حسابي وبمتوسط”مرسومة مستقبلية رؤية ضوء في المرؤوسين مع

 عالقات يقيم:" وتنص واألخيرة العاشرة بالرتبة جاءت فقد (19) الفقرة أما مرتفع، وبمستوى( 0.83)

 .مرتفع وبمستوى( 0.97) معاري وانحراف( 4.00) حسابي وبمتوسط" المرؤوسين مع طيبة

 البشرية الموارد إدارة: الثالث المجال_ ج

الدراسة على فقرات  ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة20جدول )
 مجال إدارة الموارد البشرية مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

 فقــرات علــى الدراســة عينــة أفــراد ًلســتجابات الحســابية المتوســطات أن(  20) الجــدول يبــين

 لمجــال الحســابي الوســط قيمــة وبلــغ ،(4.35-4.06) بــين مــا تراوحــت البشــرية المــوارد إدارة مجــال

 رقــم الفقــرة وجــاءت مرتفــع، وبمســتوى( 0.63) معيــاري بــانحراف( 4.15) ككــل البشــرية المــوارد إدارة

 األولــى بالرتبــة"  األهــداف لتحقيــق المرؤوســين كفــاءات تطــوير علــى يحــرص:"  تــنص والتــي(  20)

 الفقـرة الثانيـة بالرتبـة وجاءت مرتفع، وبمستوى( 0.84) معياري وانحراف( 4.35) حسابي وبمتوسط

ــــي( 21) ــــنص والت ــــة يــــوفر: ت  معيــــاري وانحــــراف( 4.19) حســــابي وبمتوســــط”لالبتكــــار مناســــبة بيئ

 أداء يقــوم:" وتــنص واألخيــرة الســابعة بالرتبــة جــاءت فقــد( 26) الفقــرة أمــا مرتفــع، وبمســتوى( 0.98)

 .مرتفع وبمستوى( 0.97) معاري وانحراف( 4.06) حسابي وبمتوسط"  بموضوعية المعلمين

 المجال الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى الرتبة

 مرتفع 1 0.84 4.35 يحرص على تطوير كفاءات المرؤوسين لتحقيق األهداف 20
 مرتفع 2 0.98 4.19 يوفر بيئة مناسبة لالبتكار. 21
 مرتفع 3 0.94 4.17 يكافئ المعلمين المميزين. 23
 مرتفع 4 0.97 4.09 يشرك المعلمين في صنع القرار. 22
 مرتفع 5 0.94 4.08 يساعد المعلمين في تنمية مهاراتهم 24
 مرتفع 6 0.95 4.08 يعدل مسار الخدمات المقدمة من العاملين بطريقة مميزه 25
 مرتفع 7 0.97 4.06 بموضوعية. يقوم أداء المعلمين 26

 مرتفع 0.63 4.15 المجال ككل
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 للمجتمع المقدمة الخدمة: الرابع المجال_ د

 فقرات على الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات( 21) جدول
 الحسابية المتوسطات حسب تنازلياً  مرتبة للمجتمع المقدمة الخدمة مجال

(  أن المتوسطات الحسابية ًلستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات مجال 21يبين الجدول )

(، وبلغ قيمة الوسط الحسابي لمجال 4.16-4.03بين )الخدمة المقدمة للمجتمع تراوحت ما 

( وبمستوى مرتفع، وجاءت الفقرة 0.69( بانحراف معياري )4.08الخدمة المقدمة للمجتمع ككل )

" بالرتبة األولى وبمتوسط (  والتي تنص :" يعقد اجتماعات دورية مع أولياء اًلمور 28رقم )

( 32توى مرتفع، وجاءت بالرتبة الثانية الفقرة )( وبمس0.89( وانحراف معياري )4.16حسابي )

( 4.12وبمتوسط حسابي )”والتي تنص: يشرك المجتمع المحلي في نشاطات المدرسة الالصفية 

( والتي تنص: " يتعاون مع أولياء 31( وبمستوى مرتفع، وجاءت والفقرة )1.07وانحراف معياري )

 ( وبمستوى1.00( وانحراف معياري )4.03األمور لحل مشكالت الطالب" وبمتوسط حسابي  )

 مرتفع وبالرتبة السادسة.
 لرابع ا السؤالب المتعلقة النتائج

  

 المجال الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى الرتبة

 مرتفعة 1 0.89 4.16 أولياء اًلمور.يعقد اجتماعات دورية مع  28
 مرتفعة 2 1.07 4.12 يشرك المجتمع المحلي في نشاطات المدرسة الالصفية. 32
 مرتفعة 3 0.96 4.10 يتواصل مع مؤسسات المجتمع المحلي لدعم المدرسة. 27
 مرتفعة 4 0.96 4.06 يقيم عالقات ايجابية مع المجتمع المحلي. 29
 مرتفعة 5 1.03 4.04 نشاطات المجتمع المحلي.يشرك المدرسة في  30
 مرتفعة 6 1.00 4.03 يتعاون مع أولياء األمور لحل مشكالت الطالب. 31

 مرتفعة 0.69 4.08 المجال ككل
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 عنـد إحصـائية داللـة ذات فـروق هنـاو هـل وصـيغت:: الرابـع السؤال عن باالجابة المتعلقة النتائج
 مـديري لـدى التميـز قيـادة لمسـتوى الدراسـة عينة أفراد استجابة في( α= 0.05) الداللة مستوى
 ؟(الخدمة سنوات العلمي، المؤهل الجنس،) لمتغيرات تعزى الثانوية المدارس

 :اًلتي النحو على السؤال هذا عن اإلجابة تمت

 الجنس .1

 الحسابية المتوسطات حساب تم السؤال هذا في الجنس بمتغير المتعلق الجانب عن لإلجابة

        اختبار واستخدام الجنس، لمتغير وفقا الدراسة عينة أفراد ًلستجابات المعيارية واًلنحرافات

(t-test )التحليل نتائج( 22) الجدول ويبين مستقلتين، لعينتين: 

 مديري لدى التميز قيادة ممارسة لمستوى واالنحرافات الحسابية المتوسطات( 22) جدول
 الجنس لمتغير تبًعا( t-test) واختبار الحكومية، المدارس

 متوسطات بين الجنس لمتغير تعزى إحصائياً  دالة فروق توجد ًل أنه (22) الجدول يبين

 محافظة في الحكومية المدارس مديري لدى التميز قيادة مجاًلت ممارسة لمستوى اًلستجابة

 العدد الجنس المجال
الوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 (Tقيمة )
درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 القيادة
 552. 4.18 140 ذكر

-1.538- 333 .125 
 446. 4.27 195 أنثى

السياسات 
 اًلستراتيجية

 437. 4.20 140 ذكر
1.133 333 .258 

 572. 4.14 195 أنثى
إدارة الموراد 
 البشرية

 571. 4.22 140 ذكر
1.813 333 .071 

 678. 4.09 195 أنثى
الخدمة المقدمة 

 للمجتمع
 577. 4.08 140 ذكر

.001 333 .999 
 767. 4.08 195 أنثى

 الدرجة الكلية
 372. 4.18 140 ذكر

.556 333 .579 
 421. 4.15 195 أنثى
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 دًللة وبمستوى( 556). بلغت والتي( t) قيمة إلى استناًدا الجنس، لمتغير تعزى العاصمة

(0.579.) 

 يالعلم. المؤهل 2

 المتوسطات حساب تم السؤال هذا في العلمي المؤهل بمتغير المتعلق الجانب عن ولإلجابة

 العلمي، المؤهل بمتغير وفًقا الدراسة عينة أفراد وًلستجابات المعيارية واًلنحرافات الحسابية

 :التحليل نتائج( 23) الجدول ويبين مستقلتين، لعينتين( t-test) اختبار واستخدام

 مديري لدى التميز قيادة ممارسة لمستوى المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات( 23) جدول
 العلمي للمؤهل لمتغير تبًعا( t-test) واختبار عمان، العاصمة محافظة في الحكومية المدارس

 العدد المؤهل العلمي المجال
الوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 (Tقيمة )
درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 القيادة
 487. 4.27 128 بكالوريوس

1.043 333 .298 
 499. 4.21 207 دراسات عليا

السياسات 
 اًلستراتيجية

 548. 4.17 128 بكالوريوس
.112 333 .911 

 505. 4.16 207 دراسات عليا
إدارة الموراد 
 البشرية

- 636. 4.14 128 بكالوريوس
.224- 

333 .823 
 641. 4.15 207 دراسات عليا

الخدمة المقدمة 
 للمجتمع

 703. 4.09 128 بكالوريوس
.107 333 .915 

 689. 4.08 207 دراسات عليا

 الدرجة الكلية
 397. 4.17 128 بكالوريوس

.363 333 .717 
 405. 4.16 207 دراسات عليا

( تعزى α =0.05عدم وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الدًللة ) (23)يبين الجدول 

اًلستجابة لمستوى ممارسة مجاًلت قيادة التميز لدى مديري  لمتغير الجنس بين متوسطات

( والتي tالمدارس الحكومية في محافظة العاصمة تعزى لمتغير المؤهل العلمي، استناًدا إلى قيمة )

 (.0.717( وبمستوى دًللة )0.363بلغت )
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 الخدمة سنوات .3

 المتوسطات حساب تم السؤال هذا في الخبرة سنوات بمتغير المتعلق الجانب عن ولإلجابة

 واستخدام الخبرة، سنوات بمتغير وفًقا الدراسة عينة أفراد وًلستجابات المعيارية واًلنحرافات الحسابية

 :التحليل نتائج( 24) الجدول ويبين األحادي، التباين تحليل اختبار

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى ممارسة قيادة التميز لدى مديري 24) جدول
 الخبرة لمتغير سنواتالمدارس الحكومية في محافظة العاصمة عمان، واختبار تحليل التباين األحادي تبًعا 

 العدد خدمةسنوات ال المجال
الوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 القيادة

 555. 3.93 100 سنوات 5اقل من 
 398. 4.24 135 سنوات 5-10

 343. 4.53 100 ( سنوات10أكثر من )
 495. 4.23 335 المجموع

 السياسات اًلستراتيجية

 502. 4.11 100 سنوات 5اقل من 
 523. 4.17 135 سنوات 5-10

 534. 4.22 100 ( سنوات10أكثر من )
 520. 4.17 335 المجموع

 الموارد البشريةإدارة 

 623. 4.14 100 سنوات 5اقل من 
 597. 4.18 135 سنوات 5-10

 706. 4.10 100 ( سنوات10أكثر من )
 639. 4.15 335 المجموع

 
 القدمة المقدمة للمجتمع

 

 750. 3.96 100 سنوات 5اقل من 
 667. 4.12 135 سنوات 5-10

 660. 4.15 100 ( سنوات10أكثر من )
 693. 4.08 335 المجموع

 قيادة التميز ككل

 405. 4.04 100 سنوات 5اقل من 
 393. 4.18 135 سنوات 5-10

 378. 4.27 100 ( سنوات10أكثر من )
 401. 4.16 335 المجموع
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( α =0.05) دالة إحصائيًا عند مستوى الدًللة فروق ظاهريةأنه يوجد  (24)يبين الجدول 

تعزى لمتغير سنوات الخبرة بين متوسطات اًلستجابة لمستوى ممارسة مجاًلت قيادة التميز لدى 

 مديري المدارس الحكومية في محافظة العاصمة تعزى لمتغير سنوات الخبرة.  

( تم α =0.05ولتحديد فيما أن كانت الفروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى الدًللة )

 (ONE-way ANOVA) لحادياستخدام تحليل التباين ا

( إليجاد داللة الفروق لمستوى ممارسة ONE-way ANOVA( تحليل التباين األحادي )25) جدول
 مجاالت قيادة التميز تبًعا لمتغير سنوات الخبرة

مجاالت قيادة 
 التميز

 مصادر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

 القيادة
 000. 47.555 9.105 2 18.210 بين المجموعات
   191. 332 63.564 داخل المجموعات

    334 81.774 الكلي
السياسات 
 اًلستراتيجية

 

 345. 1.069 290. 2 579. بين المجموعات
   271. 332 90.009 داخل المجموعات

    334 90.589 الكلي

إدارة الموارد 
 البشرية

 592. 525. 215. 2 429. بين المجموعات
   409. 332 135.753 داخل المجموعات

    334 136.182 الكلي

الخدمة المقدمة 
 للمجتمع

 120. 2.133 1.019 2 2.037 بين المجموعات
   477. 332 158.511 داخل المجموعات

    334 160.548 الكلي

 الدرجة الكلية
 000. 8.850 1.361 2 2.722 بين المجموعات
   154. 332 51.053 داخل المجموعات

    334 53.775 الكلي

( في المجال α =0.05أنه يوجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الدًللة ) (25)يبين الجدول 

 األول )القيادة( تعزى لمتغير سنوات الخبرة والدرجة الكلية.  
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 .ويبين الجدول اًلتي نتائج التحليل LSDوللكشف عن مواقع الفروق تم اجراء مقارنات بعدية 

( للفروق في مستوى ممارسة مجال القيادة لدى مديري المدارس LSD( المقارنات الثنائية)26جدول )
 الثانوية في محافظة العاصمة عمان

 (α=0.05) الداللة مستوى عند*

سنوات،  10فروق في الخدمة لصالح من كانت الخدمة أكثر من  وجودويالحظ من الجدول 

 حيث كان الوسط الحسابي ًلستجاباتهم أعلى.

 

 

 

 الخدمة المجال
 5اقل من 
 سنوات

 سنوات 5-10
سنوات  10

 وأكثر
الوسط 
 الحسابي

مستوى 
 الداللة

 القيادة
 

 سنوات 5اقل من 
 *-.31230-  

3.93 
.000 

  *-.60333- .000 

 سنوات 5-10
*.31230   

4.24 
.000 

  *-.29103- .000 
( 10أكثر من )
 سنوات

*.60333   
4.53 

.000 
 *.29103  .000 

 األداة ككل
 

 سنوات 5اقل من 
 *-.14832-  

4.04 
.004 

  *-.22938- .000 

 سنوات 5-10
*.14832   

4.18 
.004 

  -.08105- .118 
( 10أكثر من )
 سنوات

*.22938   
4.27 

.000 
 .08105  .118 
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 خامس ال السؤالب المتعلقة النتائج

 داللــة ذات ارتباطيَّــة عالقــة هنــاو هــل وصــيغت:: الخــامس الســؤال عــن باالجابــة المتعلقــة النتــائج
 إدارة درجــة بــين الدراســة عينــة أفــراد اســتجابة فــي (α= 0.05) الداللــة مســتوى عنــد إحصــائية
 التميز؟ قيادة مستوى وبين الثانوية المدارس مديري لدى المعرفة

 المعرفة إدارة مجاًلت بين اًلرتباط بيرسون معامالت حساب تمّ  الخامس السؤال عن لإلجابة

( 27) والجدول مأدبا محافظة في الحكومية المدارس مديري لدى التميز قيادة ممارسة مستوى وبين

 :ذلك يبين

 مستوى وبين ومجاالتها المعرفة إدارة تطبيق درجة بين للعالقة بيرسون ارتباط معامل (27) جدول
 المعلمين نظر وجهة من عمان العاصمة محافظة في الحكومية المدارس مديري لدة التميز قيادة ممارسة

 المجاالت -قيادة التميز  المجاالت -ادارة  المعرفة  

 توليد المعرفة 
تشحيص 

 المعرفة

تطبيق 

 المعرفة

تخزين 

وتنظيم 

 المعرفة

 القيادة األداة الكلية
السياسات 

 اإلستراتيجية

إدارة 

الموارد 

 البشرية

الخدمة 

المقدمة 

 للمجتمع

 األداة الكلية

 توليد المعرفة
1 **.544 **.353 **.334 **.702 **.362 **.144 .036 .102 **.229 

 .000 .000 .000 .000 .000 .008 .507 .063 .000 

335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 

 تشخيص المعرفة
**.544 1 **.585 **.408 **.841 **.416 .073 -.009- .069 **.193 

.000  .000 .000 .000 .000 .181 .863 .205 .000 

335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 

 تطبيق المعرفة
**.353 **.585 1 **.456 **.802 **.475 *.109 -.040- .018 **.201 

.000 .000  .000 .000 .000 .047 .466 .737 .000 

335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 

 تنظيم المعرفة
**.334 **.408 **.456 1 **.710 **.644 **.165 .074 **.173 **.372 

.000 .000 .000  .000 .000 .002 .176 .001 .000 

335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 

مجاالت إدارة المعرفة 
 ككل

**.702 **.841 **.802 **.710 1 **.617 **.156 .016 *.113 **.319 

.000 .000 .000 .000  .000 .004 .775 .038 .000 

335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 

 مجاالت قيادة التميز
**.362 **.416 **.475 **.644 **.617 1 **.247 .041 .052 **.478 

.000 .000 .000 .000 .000  .000 .450 .347 .000 

335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 

 السياسات اإلستراتيجية
**.144 .073 *.109 **.165 **.156 **.247 1 **.445 **.452 **.792 

.008 .181 .047 .002 .004 .000  .000 .000 .000 

335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 

 764.** 682.** 1 445.** 041. 016. 074. -040.- -009.- 036. إدارة الموارد البشرية

.507 .863 .466 .176 .775 .450 .000  .000 .000 
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 (.0.05) الدًللة مستوى عند إحصائيا دالة**   

 لدى المعرفة إدارة أداة بين ايجابي ارتباط معامالت وجود إلى( 27) الجدول نتائج تشير

 المدارس مديري لدى التميز قيادة اداة وبين عمان العاصمة محافظة في الحكومية المدارس مديري

 اًلرتباط معامالت قيم جميع كانت حيث احصائيًا، ودالة عمان العاصمة محافظة في الحكومية

 .احصائياً  دالة

 

 

 

  

335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 

الخدمة المقدمة 
 للمجتمع

.102 .069 .018 **.173 *.113 .052 **.452 **.682 1 **.762 

.063 .205 .737 .001 .038 .347 .000 .000  .000 

335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 

مجاالت قادات التميز 
 ككل

**.229 **.193 **.201 **.372 **.319 **.478 **.792 **.764 **.762 1 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 
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 :الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات

 تناول هذا الفصل مناقشة نتائج الدراسة وذلك وفًقا لتسلسل أسئلتها على النحو التالي:
شة  ئجمناق   ولاأل السؤالب المتعلقة النتا

ــائج المتعلقــة ب تطبيــق إدارة المعرفــة لــدى مــديري المــدارس  لســؤال االول: مــا درجــةامناقشــة النت
 الثانوية الحكومية من وجهة نظر معلميهم؟

أشارت نتائج هذا السؤال أن درجة تطبيق إدارة المعرفة لدى مديري المدارس الحكومية في 

محافظة العاصمة عمان جاءت بدرجة مرتفعة، حيث بلغ المتوسط الحسابي لدرجة تطبيق إدارة 

 ( وبدرجة مرتفعة.0.43( واًلنحراف المعياري )4.20المعرفة ككل )

وتعزو الباحثة بأن مديري المدارس يطبقون إدارة المعرفة بمدارسهم، ويمكن تفسير ذلك ًلهتمام 

وزارة التربية والتعليم األردنية بإدارة المعرفة لدى قادتها، ودورها في تحسين وتطوير العملية التعليمية 

يجاد إدارة مدر   عاٍل.سية تواكب مستجدات العصر الحديث على مستوى التعلمية وا 

 مناقشة النتائج وفًقا للمجاًلت، وفيما يلي عرًضا لذلك:

 أ_ المجال األول: تطبيق المعرفة

أظهرت النتائج أن المتوسطات الحسابية ًلستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات مجال 

( وجاءت فقرات هذا المجال جميعها بدرجة مرتفعة، 4.39-4.07تطبيق المعرفة تراوحت ما بين )

( 0.52( بانحراف معياري )4.24وبلغت قيمة الوسط الحسابي لمجال تطبيق المعرفة ككل )

وبالرتبة األولى، وتعزو الباحثة ذلك إلى إدراك مديري المدارس الثانوية في محافظة وبدرجة مرتفعة 

العاصمة عمان ألهمية تطبيق المعرفة التي تعد من األساليب الحديثة في مجال تطوير العملية 

نجاز المهام واألعمال بأقل  التربوية وجودتها، وتساهم بالدقة في إنجاز األداء، وتحقيق األهداف وا 
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قت وجهد، وزيادة انتاجية المدرسة من خالل المعلومات التي توفرها مما تعمل على رفع مستوى و 

 الرضا الوظيفي، وزيادة قدرة المؤسسة على التعلم واًلرتقاء.

( والتي تنص:" يوفر )اًلمكانات واألجهزة الحديثة( التي تساعد على 28وجاءت الفقرة رقم )

( وبدرجة 0.74( وانحراف معياري )4.39بمتوسط حسابي ) " بالرتبة األولىتطبيق المعرفة 

مرتفعة، وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أهتمام مديري المدارس الثانوية بتوفير بنية تحتية لمدارسهم 

تتمثل باًلجهزة والمعدات واألدوات التي تسهم في تطبيق إدارة المعرفة، لتوسيع المعرفة وانتشارها 

 مين.بين العاملين والمعل

( والتي تنص:" يشجع مرؤوسيه على توظيف 33وجاءت الرتبة االتاسعة واألخيرة الفقرة )

( وبدجة 0.83( وانحراف معياري )4.07المعرفة المكتسبة في حل المشكالت" بمتوسط حسابي )

بدرجة مرتفعة، وتعزو الباحثة ذلك إلى وعي مديري المدارس الثانوية بأهمية توظيف المعرفة التي 

سب للبحث في المشاكل التي قد تكون موجودة في المدارس الحكومية للوصول إلى مسببات تكت

 المشاكل واعطاء اًلقتراحات والتوصيات لحل تلك المشاكل والحد منها.

 ب_ المجال الثاني: تشخيص المعرفة

 -4.34أسفرت النتائج أن قيم األوساط الحسابية لمجال تشخيص المعرفة تراوحت بين )

( وبدرجة مرتفعة، 0.58( وبانحراف معياري )4.24وبلغت قيمة المتوسط الحسابي ككل )( 4.13

وقد جاءت فقرات هذا المجال بدرجة مرتفعة، وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى وعي مديري المدارس 

الثانوية في محافظة العاصمة عمان ألهمية تشخيص المعرفة ودور األنطمة والقواعد واألعراف 

عليها في مدارسهم مسؤولون، وتحديد نوع المعرفة التي يحتاج إليها، وتوافرها، وتحديد  المتعارف
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الجهود التي تحتاجها المؤسسة للحصول على المعرفة، وذلك لتحديد الفجوة، والهدف منها اكتشاف 

 المعرفة واألشخاص المتميزين وذي خبرة وكفاءة بالمعرفة.

لمرؤوسيه لتبادل المعلومات " بالرتبة  وقت الكافيال( والتي تنص:" يوفر 6جاءت الفقرة )

( وبدرجة مرتفعة، ويعزى ذلك إلى 0.79( وبانحراف معياري)4.34األولى وبمتوسط حسابي )

أهتمام مديري المدارس الثانوية في محافظة العاصمة عمان يتعزيز تبادل الخبرات واآلفكار 

يجاد جو من العالقة الحسنة ب ين المعلمين وبينه وبين العاملين والمعلمين، والمعارف والتجارب وا 

ودوره في تشجيع وتفعيل استخدام المعرفة من قبل العاملين والمعلمين لبذل أقصى طاقاتهم ولما 

 للمعرفة من أثر إيجابي كبير في تحسين وتطوير العملية التعليمية التعلمية.

المعلومات مع العاملين  تبادلي” ( بالرتبة السادسة واألخيرة والتي تنص:1وجاءت الفقرة )

( وبدرجة مرتفعة، وتعزو الباحثة ذلك 0.96( وانحراف معياري )4.13بمدرسته" وبمتوسط حسابي )

إلدراك مديري المدارس الثانوية ألهمية تبادل المعارف والخبرات واألفكار المتوفرة في المدرسة، 

فاءة أو صريحة متوفرة في المؤسسة سواء كانت ضمنية يمتلكها الفرد ذو الكفاءة والخبرة والك

 وتفعيلها لتنمية المهارات والخبرات والقدرات التي تنعكس على حسن األداء وتميزه. 

 ج_ المجال الثالث: توليد المعرفة

( 4.34 -4.07أظهرت النتائج أن قيم األوساط الحسابية لمجال توليد المعرفة تراوحت بي )

( وبدرجة مرتفعة، وتعزو 0.53( وبانحراف معياري )4.17وبلغت قيمة الوسط الحسابي ككل )

الباحثة ذلك إلى سعي مديري المدارس الثانوية إلطالق الطاقات الفكرية والقدرات الذهنية ألفراد 

المدرسة على كافة المستويات، وبناء قدرات التعلم ونشر ثقافة المعرفة والتحفيز لتطويرها والتنافس 

قيق التكامل بين قدرات المرؤوسين المبدعة من ذوي المعرفة من من خالل الذكاء البشري، وتح
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ناحية، ومتطلبات تقنيات اًلتصاًلت والمعلومات من ناحية أخرى، ومتابعة عملية تطوير وتجديد 

 المعرفة بصورة مستمرة.

( والتي تنص:" يوفر وسائل اتصال فعالة لجمع المعلومات لغرض 15حيث جاءت الفقرة )

( وبدرجة 0.76( وبانحراف معياري)4.34" بالرتبة األولى وبمتوسط حسابي )توليد المعرفة 

مرتفعة، وتعزو الباحثة ذلك إلى حرص مديري المدارس الثانوية إليجاد بيئة تفاعلية تعاونية لتجميع 

وتوثيق ونقل الخبرات التراكمية المكتيبة من الكفاءات في المدرسة لتسهيل وتبسيط العمليات، 

 يف، وتبني فكرة اًلبداع من خالل تشجيع مبدأ تدفق األفكار بحرية وتوليدها.وخفض التكال

(:" يحرص على تطوير 17( وتنص الفقرة )18( )17وجاءت الرتبة الثامنة واألخيرة للفقرتان)

( 0.98( وانحراف معياري)4.07مهارات معلميه المعرفية ضمن تخصصاتهم " وبمتوسط حسابي )

دم نظام الحوافز الم قرة لتشجيع مرؤوسيه على ابتكار المعرفة " وبمتوسط ( وتنص:" يستخ18والفقرة)

( وبدرجة مرتفعة، وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى حرص 0.99(وانحراف معياري )4.07حسابي )

مديري المدارس الثانوية على أهمية المعرفة في فاعلية العملية التعليمية من خالل كا ما هو حديث 

والتسارع في التطور والتطوير، وسعيها لتلبية كل ما تحتاجه الكفاءات المبتكرة من  في التكنولوجية

خالل التحفيز وتلبية متطلبات المعلمين والعاملين، ودورها الفعال في تشجيع المعلمين على بذل 

  أقصى جهد للحصول على هذه الحوافز.

 د_ المجال الرابع: تخزين وتنظيم المعرفة

( أن المتوسطات الحسابية ًلستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات 12)ويالحظ من الجدول 

( 4.16(، وبلغت قيمة الوسط الحسابي ككل )4.37-4.04مجال كفايات التقويم تراوحت بي ) 

( وبدرجة مرتفعة وهذا يشير أن درجة  تطبيق مجال تخزين وتنظيم 0.59بانحراف معياري )
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الباحثة هذه النتيجة إلدراك مديري المدارس الثانوية إلى تنظيم المعرفة جاءت بدرجة مرتفعة،وتعزو 

وترميز المعرفة وتخزينها والتي تعود إلى الذاكرة التنظيمية والتي تتصمن المعرفة الموجودة فيها 

بأشكال مختلفة كالوثائق المكتوبة والمعلومات التي يتم تخزينها في قواعد البيانات، وسهولة الرجوع 

 فادة منها.إليها واًلست

( والتي تنص على:" يعتمد على المرؤوسين الذين يمتازوا بالمعرفة العالية " 27جاءت الفقرة )

( وبدرجة مرتفعة، وتعزى هذه 0.83( وانحراف معياري )4.37) بالرتبة األولى وبمتوسط حسابي

المبتكرة والمبدعة النتيجة إلى اعتماد مديري المدارس الثانوية لنقل المعرفة وتخزينها من الكفاءات 

وتطوير قدرات ومهارات عمال المعرفة  إلى األشخاص الذين يحتاجونها في الوقت المناسب،

 واستثمار رأس المال البشري.

( والتي تنص:" يحفز جلسات العصف الذهني بين مرؤوسيه لتبادل 21وجاءت الفقرة )

 (0.93( وانحراف معياري )4.04) )الخبرات والمعرفة(" بالرتبة التاسعة واألخيرة وبمتوسط حسابي

، وتعزو الباحثة إلى إدراك مديري المدارس لتعزيز مهارة التفكير للمرؤوسين وتطوير وبدرجة مرتفعة

المهام والعملياتو فاعلية المدرسة في ترتيب وتنظيم وتبويب المعرفة، ووضعها في قواعد 

 وخالصات.

قد  (Shaghaei & Turgay, 2013جاي وتور  شاغي) ال مع دراسةسؤ ئج هذا الانت_ واتفقت 

توصلت الدراسة أن إدراك المعلمين في المدارس الثانوية في شمال قبرص لحاجة اإلدارة إلى إدارة 

المعرفة من أجل تنمية اإلبداع، كما أظهرت الدراسة ان إدارة المعرفة لها أهمية كبرى في تحقيق 

 حسين أداء المعلمين في المدارس بدرجة مرتفعةاإلبداع واًلبتكار من أجل التأثير المباشر على ت
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( أن درجة ممارسة إدارة المعرفة لدى مديري 2014_ وتتفق هذه النتيجة مع دراسة قيزان )

 المدارس محافظة إربد جاءت بدرجة مرتفعة.

( إلى أن مستوى توافر Obaid & Rabaya, 2016_ كما وتتفق مع دراسة عبيد وربايعة ) 

والمنظمة المتعلمة من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة كان بدرجة إدارة المعرفة 

 مرتفعة.

( وجود تأثير معنوي ذو دًللة احصائية 2018) العنزي مع دراسة_ وتتفق هذه النتائج أيًضا 

لعمليات إدارة المعرفة في تحسين جودة الخدمات المقدمة في كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم 

 لتطبيقي في دولة الكوييت وبدرجة مرتفعة.ا

( أن مسـتوى إدارة المعرفـة لـدى أعضـاء 2018_ وتختلف نتائج هذه الدراسة مـع المعارفـة )

 هيئة التدريس في جامعة مؤتة من وجهة نظرهم جاءت بدرجة متوسطة

عينة ( أظهرت أن الدرجة الكلية لتقدير أفراد 2019_ كما وتختلف مع نتائج دراسة الثقفي )

 يق إدارة المعرفة كانت )متوسطة(.الدراسة لتطب
شة  ئجمناق  ثانيال السؤالب المتعلقة النتا

ــد مســتوى مناقشــة  ــة إحصــائية عن ــاو فــروق ذات دالل ــاني: هــل هن ــائج المتعلقــة بالســؤال الث النت
( فـي اسـتجابة أفـراد عينـة الدراسـة لدرجـة تطبيـق إدارة المعرفـة لـدى مـديري α= 0.05الداللـة ) 

 المدارس الثانوية تعزى لمتغيرات)الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة(؟

 تمت اإلجابة عن هذا السؤال على النحو اًلتي:

 الجنس .1

(  α= 0.05أظهرت نتائج متغير الجنس عدم وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الدًللة )

بين متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة لدرجة تطبيق إدارة المعرفة لدى مديري المدارس 
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الحكومية تعزى لمتغير الجنس، وكذلك عدم وجود دًللة إحصائية في جميع المجاًلت التي تكونت 

لثانوية منها أدارة المعرفة، وتعزو الباحثة ذلك إلى أن المعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية ا

يمتلكون نفس التصور حول تطبيق إدارة المعرفة لدى مديري مدارسهم، ويمتلكون المهارات 

والخبرات المتشابهه، ربما يعود ذلك لدور وزارة التربية وقيامها إلحداث الدورات والندوات التدريبية 

 وسعيها لكل ما هو جديد يسهم في تطور العملية التعليمة التعليمة وتحسنها.

( التـــي أظهـــرت عـــدم وجـــود فـــروق دالـــة 2018تتفـــق هـــذه النتيجـــة مـــع دراســـة العنـــزي)_ و 

( فـي دور المشـرف التربـوي فـي تطبيـق إدارة المعرفـة فـي α= 0.05إحصـائيًا عنـد مسـتوى الدًللـة )

ـــر  المـــدارس اإلبتدائيـــة بمدينـــة تبـــوك فـــي محـــوري )اكتســـاب المعرفـــة وتطبيـــق المعرفـــة( تعـــزى لمتغي

 الجنس.

 لعلمي. المؤهل ا2

 αأظهرت نتائج متغير المؤهل العلمي عدم وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الدًللة )

(  بين متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة لدرجة تطبيق إدارة المعرفة لدى مديري 0.05=

المدارس الحكومية تعزى لمتغير المؤهل العلمي، وكذلك عدم وجود دًللة إحصائية في جميع 

ًلت أداة المعرفة، وتعزو الباحثة ذلك إلى أن المعلمين على الرغم من اختالف مؤهالتهم المجا

العلمية، يشتركون في وجهات النظر حول تطبيق إدارة المعرفة، ويعود ذلك ربما لتشابه الظروف 

التعليم وبيئة العمل التي يعمل بها المعلمون في المدارس الثانوية الحكومية وما توفره وزارة التربية و 

من إمكانات وأدوات وتقنيات تسهم في تفعيل تطبيق إدارة المعرفة، أو يعود ذلك ربما ألن إدارة 

المعرفة ًل تحتاج إلى درجة علمية معينة وتعتمد بدرجة مرتفعة على المهارة والخبرة الشخصية 

 ة.والقيادة واإلبداع إلى جانب التدريب أثناء الخبرة وتوفر متطلبات إدارة المعرف
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( التي أظهرت وجود فروق ذات دًللة 2019_ وتختلف هذه النتيجة مع دراسة الثقفي)

( في دور المشرف التربوي في تطبيق إدارة المعرفة في α= 0.05إحصائيًا عند مستوى الدًللة )

المدارس اإلبتدائية بمدينة تبوك في محوري )اكتساب المعرفة وتطبيق المعرفة( تعزى لمتغير 

 الجنيس.

 سنوات الخبرة .3

وأسفرت النتائج إلى وجود فروق دالة بين أفراد عينة الدراسة تبًعا لسنوات الخبرة لصالح من 

سنوات، حيث كان الوسط الحسابي ًلستجاباتهم أعلى، وتعزو الباحثة  10كانت خبرته أكثر من 

والمعرفة والقيادة سنوات لديهم المهارة والخبرة  10ذلك إلى أن المعلمين من ذوي الخبرة أكثر من 

واإلبداع واًلبتكار بموضوع إدارة المعرفة، ويعطون تقديرات أعلى من ذوي الخبرات القليلة حول 

 درجة تطبيق مديري المدارس إدارة المعرفة بشكل دقيق.

( التي أظهرت وجود فروق دالة إحصائيًا عند 2018_ وتتفق هذه النتيجة مع دراسة العنزي)

( في دور المشرف التربوي في تطبيق إدارة المعرفة في المدارس α= 0.05مستوى الدًللة )

اإلبتدائية بمدينة تبوك في محوري )اكتساب المعرفة( تعزى لمتغير سنوات الخبرة ولصالح فئة 

 سنوات(. 10)أقل من  الخبرة
شة  ئجمناق  ثالث ال السؤالب المتعلقة النتا

النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: مـا مسـتوى ممارسـة قيـادة التميـز لـدى مـديري المـدارس مناقشة 
 معلميهم؟الثانوية الحكومية من وجهة نظر 

( أن مستوى ممارسة قيادة التميز لدى مديري المدارس الثانوية 18أسفرت النتائج في الجدول )

الحكومية من وجهة نظر معلميهم جاءت بمستوى ممارسة مرتفعة، إذ بلغ المتوسط الحسابي 

(، وجاءت المتوسطات 0.40( وبانحراف معياري )4.16لمستوى ممارسة قيادة التميز ككل )



89 
 

ابات أفراد عينة الدراسة على مجاًلت مستوى ممارسة قيادة التميز لدى مديري الحسابية ًلستج

(، وجاء بالرتبة األولى مجال القيادة وبمتوسط 4.23-4.08المدارس الحكومية تراوحت ما بين ) 

( وبمستوى ممارسة مرتفعة والرتبة الثانية جاء مجال 0.49( وانحراف معياري )4.23حسابي )

( وبمستوى ممارسة 0.52) ( وانحراف معياري4.17يجية وبمتوسط حسابي )السياسات اًلسترات

( وانحراف معياري 4.16مرتفعة، الرتبة الثالثة جاء مجال إدارة الموارد البشرية  وبمتوسط حسابي )

( وبمستوى ممارسة مرتفعة، اما الرتبة الرابعة واألخيرة فقد جاء مجال الخدمة المقدمة للمجتمع 64).

 وبمستوى ممارسة مرتفعة أيًضا. (0.69( وانحراف معياري )4.08سابي )وبمتوسط ح

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى اهتمام اإلدارة المدرسية في المدارس الحكومية الثانوية بتوفير 

بيئة مشجعة لتحقيق التميز وبناء ثقافة داعمة للتميز، والعمل على إدارة األزمات بمهنية متميزة، 

مين على تحقيق أهداف المدرسة بتميز، والحرص على شمولية التميز في كل جوانب وتشجيع المعل

يمان إدارة المدارس الثانوية بنشر رسالتها من أجل تحقيق التميز المؤسسي من خالل  المدرسة، وا 

العمل الجاد واًلبتكار والتحديث والمشاركة في اتخاذ القرارات، والسعي للحفاظ على المدرسة وجودة 

ين خدماتها ومخرجاتها، ووجود مديري مدارس ذوي خبرة واسعة في مجال اإلدارة المؤهلة وتحس

وتبنيهم لألنماط واألساليب اإلدارية الحديثة، وربما يعود ذلك للدورات التدريبية التي تقيمها وزارة 

 التربية والتعليم لتأهيل المديرين ليصبحوا قادة في مواقع عملهم وتطوير ادائهم.

النتائج وفًقا للمجاالت: مناقشة  

 المجال األول: القيادة

أظهرت النتائج أن المتوسط الحسابي ًلستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات لمجال القيادة 

( وبمستوى ممارسة مرتفعة وقد جاء بالرتبة األولى،  0.49( بانحراف معياري )4.23ككل )



90 
 

( وجاءت أغلب فقرات هذا 4.32-4.05بين )تراوحت المتوسطات الحسابية لمجال القيادة ما 

المجال جميعها بمستوى ممارسة مرتفعة، وتعزى هذه النتيجة إلى وعي مديري المدارس الثانوية في 

يماًنا من  محافظة العاصمة عمان ألهمية واجباتهم المناطة إليهم من قبل وزارة التربية والتعليم وا 

سي في إنجاح العملية التعليمة وتحقيق التميز المؤسسي، الوزارة أن اإلدارة المدرسية لها دور أسا

وذلك لمواكبة المديرين لكل ما هو جديد في القيادة المدرسية لتحسين العملية التعليمية واإلرتقاء بها 

إلى مستوى اإلنجاز واإلبداع والتميز الذي يسهم إسهاًما مباشًرا في التنمية والتطور والتحسين 

 المستمر.

" يحرص على إعداد التقارير السنوية وفق المعايير تنص:( والتي 7رة رقم )وجاءت الفق

( وبمستوى ممارسة 0.81( وانحراف معياري )4.32" بالرتبة األولى بمتوسط حسابي )المحددة 

مرتفعة، وتعزو الباحثة ذلك إلى أن القيادة تتطلب مواكبة التطورات من قبل قيادة متميزة تقوم 

إليها بكل فاعلية وكفاءة وفق التقارير السنوية التي تسهم في تقديم تغذية راجعة باألدوار المناطة 

وحل المشكالت التي تواجه المدرسة، والتصدي للتحديات الطارئة، والتخطيط واإلعداد وفق 

 المعايير المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم.

بالرتبة التاسعة واألخيرة وبمتوسط ( والتي تنص: "يحدد أهداف واضحة للعمل" 3أما الفقرة )

( وبمستوى ممارسة مرتفعة، وتعزو الباحثة ذلك إلى أن 0.88( وانحراف معياري )4.05حسابي )

وتحقيق أهداف من  مديري المدارس الثانوية يتبنون نظام قيادي يهدف لزيادة فعالية كل األداء

رجو بلوغها بكل دقة ووضوح، خالل مشاركة جميع العاملين والمعلمين في وضع األهداف الم

والتشارك والتعاون بين عناصر المؤسسة في صنع القرارات واختيار أساليب تنفيذ العمل، ورفع 

 مستوى األداء لديهم. 
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 ب_ المجال الثاني: السياسات االستراتيجية

( 4.17( أن المتوسط الحسابي لمجال السياسات اًلسراتيجية ككل )19وبينت نتائج الجدول )

( وبمستوى ممارسة مرتفعة، وأن المتوسطات الحسابية ًلستجابات أفراد 0.93بانحراف معياري )

(، وتعزو 4.29-4.00عينة الدراسة على فقرات مجال السياسات اًلستراتيجية تراوحت ما بين )

الباحثة ذلك إلى أن مديري المدارس الثانوية يمتلكون مهارة  في وضع استراتيجيات العمل في ضوء 

احتياجات أهداف المدرسة ووفق التخطيط اًلستراتيجي، والسعي إلى إيصال اسراتيجية تنفيذ العمل 

إلى جميع المعلمين والعاملين في المدرسة، والعمل على المراجعة الدورية ًلستراتيجية العمل 

أقل جهد، لضمان التميز في األداء، وتحديد جدوًًل زمنيًا لتنفيذ استراتيجية العمل في أقصر وقت و 

وتقييم هذه اًلستراتيجية لمعرفة مدى كفاءتها، ويسعون لدعم العاملين والمعلمين في المدرسة 

وتشجيعهم على التميز وتنمية قدراتهم واستغالل مواهبهم من خالل العمل بفعالة، والقدرة على 

لى أفكار جديدة، التفكير المتجدد الذي يبتعد عن التقليد، وكذلك بتشجيعهم على المنافسة للتوصل إ

 وتبنى استراتيجية الباب المفتوح ودعم اًلتصاًلت المباشرة بين اإلدارة وبين العاملين.

"بالرتبة األول بمتوسط (  والتي تنص :" يمثل القدوة الحسنة للمرؤوسين 11وجاءت الفقرة رقم )

ة النتيجة إلى ( وبمستوى ممارسة مرتفعة، وتعزو الباحث0.81( وانحراف معياري )4.29حسابي )

أن مديري المدارس الثانوية يتبنون إنموذًجا ومثاًًل مميًزا للمعلمين فيقلدوه ويرون فيه القدوة، إذ يعمل 

على وجود جو مالئم لتتمة العملية التعليمية التربوية وبالتالي تحقيق األهداف المرجوة، وذلك بوجود 

اسب لعناصر المؤسسة لتحقيق األهداف، قائد ذي كفاءة وفعالية يعمل على توفير المناخ المن

يجاد عالقات متوازية بينة وبين المعلمين، وتوفير ثقافة العمل بروح الفريق الواحد بين المعلمين  وا 

 في المدرسة ويشكل فرق العمل إلنجاز المهام، ووجود الثقة المتبادلة بينه وبينهم.
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تنص:" يقيم عالقات طيبة مع المرؤوسين" فقد جاءت بالرتبة العاشرة واألخيرة و  (19أما الفقرة )

( وبمستوى ممارسة مرتفعة، وتعزو الباحثة ذلك 0.97( وانحراف معاري )4.00وبمتوسط حسابي )

إلى امتالك القائد معايير يتبناها في المدرسة باشراك المعلمين والعاملين في اتخاذ القرارات والتي 

املين، ولديه المقدرة على تلبية متطلبات كل ما تتبنى عالقات انسانية جيدة مع المعلمين والع

يحتاجونه واًلستجابة لمتطلباته ومواكبة احتياجات البيئة الداخلية والخارجية للمدرسة، وتوطيد 

 العالقات الطيبة ورفع الروح المعنوية لدى المعلمين.

 ج_ المجال الثالث: إدارة الموارد البشرية

بية ًلستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات مجال إدارة أظهرت النتائج أن المتوسطات الحسا

(، وبلغ قيمة الوسط الحسابي لمجال إدارة الموارد 4.35-4.06الموارد البشرية تراوحت ما بين )

( وبمستوى ممارسة مرتفعة، وتعزو الباحثة ذلك إلى 0.63( بانحراف معياري )4.15البشرية ككل )

مدارس الثانوية  بالمعلمين وذلك بتدريبهم مما يسهم في تحسين وجود اهتمام كبير لدى مديري ال

دراكهم ألهمية إنجاز األعمال بدقة وبأقل وقت، وحرصهم على إقامة عالقات طيبة  مع  أدائهم وا 

المعلمين والعاملين، استقطاب المعلمين المتميزين ، والسعي لتنمية أسلوب الرقابة الذاتية لديهم ، 

ل معهم ، وتوفير برامج تدريبية حسب الحاجة التطويرية لهم ، والعمل على وتنمية الحوار الفعا

اتاحة الوسائل كافة التي تمكنهم من أداء عملهم على أحسن وجه .وكذلك  قيام مديري المدارس 

بدورهم الوظيفي بشكل جيد ومميز من خالل عملية تعاونية هادفة تخلو من التسلط والفوقية والنفوذ، 

طيع مديري المدارس اإللمام بكل ما يتعلق بالمعلم والمدرسة، وتوظيف قدرات المدرسة وبالتالي يست

 البشرية والمادية لتحقيق األهداف. 
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" يحرص على تطوير كفاءات المرؤوسين لتحقيق تنص:( والتي 20وجاءت الفقرة رقم )

مستوى ممارسة ( وب0.84( وانحراف معياري )4.35" بالرتبة األولى وبمتوسط حسابي )األهداف 

مرتفعة، وتعزو الباحثة ذلك إلى أهتمام مديري المدارس الثانوية بتنمية وتطوير كفاءة وفاعلية 

المعلمين والعاملين وقدراتهم ومهاراتهم إيماًنا منهم لتحسين األداء وتحقيق التميز القيادي في العمل 

 وتحقيق األهداف بأقل تكلفة وأقل جهد.

ت بالرتبة السادسة واألخيرة وتنص:" يقوم أداء المعلمين بموضوعية " ( فقد جاء26أما الفقرة )

( وبمستوى ممارسة مرتفعة، وتعزو الباحثة ذلك 0.97( وانحراف معاري )4.06وبمتوسط حسابي )

أن مديري المدارس الثانوية يقومون بتقييم أداء مرؤوسيهم بكل دقة وموضوعية، وذلك لبناء الثقافة 

رص التميز واإلبداع، وأن تكون التوجهات اإلدارية تعبر عن أنماط سلوكية التنظيمية وتشجيع ف

متفوقة تهدف لمعطيات وطرائق وادوات أفضل لألداء المطابق للمواصفات ومستلزمات الجودة 

 الشاملة.

 د_ المجال الرابع: الخدمة المقدمة للمجتمع

يبينت النتائج أن المتوسطات الحسابية ًلستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات مجال الخدمة 

(، وبلغ قيمة الوسط الحسابي لمجال الخدمة 4.16-4.03المقدمة للمجتمع تراوحت ما بين )

( وبمستوى ممارسة مرتفعة، وتعزو الباحثة 0.69( بانحراف معياري )4.08المقدمة للمجتمع ككل )

أن مديري المدارس الثانوية يحرصون على تعزيز العالقات مع المجتمع المحلي من خالل  ذلك

األتصال والتواصل مع أولياء الطلبي والمؤسسات اًلجتماعية األخرى، وربما يعود ذلك إلى قدرة 

المدرسة على اًلستجابة لمتغيرات البيئة المحيطة وتحسين خدمات المؤسسة، بما يعود بالنفع على 

مؤسسة والمجتمع المحلي، ومساهمتها في تنمية القدرات الفكرية العقلية للمعلمين والعاملين والطلبة ال
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واًلستثمار األمثل للموارد البشرية، واستخدام أساليب علمية تواكب التطورات الحديثة، ومواجهة 

 خلية والخارجية بالنفع والفائدة.التحديات الطارئة، بما يعود على البيئة الدا

" بالرتبة (  والتي تنص :" يعقد اجتماعات دورية مع أولياء اًلمور 28وجاءت الفقرة رقم )

( وبمستوى ممارسة مرتفعة، وتعزو 0.89( وانحراف معياري )4.16األولى وبمتوسط حسابي )

الباحثة ذلك أن مديري المدارس يتبنون أساليب اتصال وتواصل فعالية مع مجالس أولياء األمور 

ر وذلك لتعاون وتبادل المعلومات التي تخص الطلبة والتعرف على الخدمات التي تقدمها باستمرا

المدرسة لطلبتها، وتوفير مناًخا تنظيمًيا مناسًبا يساعد في تحقيق األداء بكفاءة ويعزز من القدرة 

المدرسة  التنافسية بين أبناء المجتمع من خالل ابتكار اًلفكار المتجددة واًلبداعية وتنفيذها وبذل

جهوًدا في تشجيع الطالب على المشاركة في البرامج التي ينظمها المجتمع استجابة لهوايات الطلبة 

واهتماماتهم، وقد يعود لدور مديري المدارس في توفير هيكاًل مرًنا وديموقراطية اإلدارة فرص العمل 

 الجماعي والمسؤولية الجماعية.

اون مع أولياء األمور لحل مشكالت الطالب" ( والتي تنص: " يتع31وجاءت والفقرة )

( وبمستوى ممارسة مرتفعة وبالرتبة السادسة 1.00( وانحراف معياري )03. 4وبمتوسط حسابي )

واألخيرة، وذلك حرًصا للتعاون بين المدرسة والمجتمع المحلي )أولياء األمور( في حل المشاكل 

م واًلنقطاع عن المدرسة من خالل التواصل الفعال والتحديات التي يواجهها الطالب والمتعلقة بالنظا

 وعقد الدورات التدريبية بين مديري المدارس وألسرة.

( التي أظهرت أن درجة ممارسة مديري 2018_ اتفقت نتائج هذا السؤال مع دراسة العالونة )

ة تقدير المدارس الحكومية الثانوية لمعايير التميز اإلداري من وجهة نظر المعلمين جاءت بدرج

 كبيرة. 
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( التي أظهرت أن الدرجة الكلية لتقدير 2019_واختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة الثقفي)

 أفراد عينة الدراسة لتطبيق التميز المؤسسي كانت )متوسطة(.

( التي أظهرت أن درجة التميز اإلداري 2019_ واختلفت هذه النتائج مع نتائج دراسة العبادي)

 رس في لواء األغوار الشمالي من وجهة نظر معلمي المدارس كانت متوسطة.لدى مديري المدا

( التي أظهرت أن الدرجة تطبيق 2018_ واختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة أبو غرارة)

معايير التميز اإلداري لدى مديري المدارس في منطقة النقب التعليمية من وجهة نظر المعلمين 

 جاءت بتقدير متوسط. 
شة  ئجمناق  رابع ال السؤالب المتعلقة النتا

        النتــائج المتعلقــة بالســؤال الرابــع: هــل هنـــاو فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللـــة
(α= 0.05 في استجابة أفراد عينة الدراسة لمستوى قيادة التميز لدى مديري المدارس الثانويـة )

 سنوات الخدمة(؟)الجنس، المؤهل العلمي،  تعزى لمتغيرات

 تمت اإلجابة عن هذا السؤال على النحو اًلتي:

 الجنس .1

يبينت النتائج إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا تعزى لمتغير الجنس بين متوسطات 

اًلستجابة لمستوى ممارسة مجاًلت قيادة التميز لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة 

( وبمستوى دًللة 0.556( والتي بلغت )tًدا إلى قيمة )العاصمة تعزى لمتغير الجنس، استنا

(0.579.) 

وتعزو الباحثة هذه النتتيجة إلى أن متوسطات استجابة أفراد العينة لمستوى ممارسة قيادة 

، عن الجنسالتميز ينعكس ذلك على جميع المعلمين بالمدارس الثانوية على حد سواء بغض النظر 

مدارسهم لقيادة التميز، وأن العمل اإلداري التي تحكمه األنظمة ولديهم نفس التصور حول ممارسة 
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والقوانين في وزارة التربية والتعليم األردنية موحدة في مدارس الذكور واإلناث وأنهم يمارسون نفس 

 المهام ويتحملون نفس المسؤوليات والواجبات.

ود أثر لمتغير الجنس ( التي أظهرت عدم وج2018واتفقت هذه النتيجة مع دراسة أبو غرارة)

 في تقديرات المعلمين لدرجة تطبيق مديريهم لمعايير التميز اإلداري.

( التي أظهرت عدم وجود فروق لدى مديري 2019_ واتفقت النتائج مع دراسة العبادي)

 يعزى لمتغير الجنس. لمي المدارسمعوجهة نظر  الشمالية منالمدارس في لواء األغوار 

 . المؤهل العلمي2

( تعزى α =0.05وأسفرت النتائج إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الدًللة )

لمتغير المؤهل العلمي بين متوسطات اًلستجابة لمستوى ممارسة مجاًلت قيادة التميز لدى مديري 

 التي( و tالمدارس الحكومية في محافظة العاصمة تعزى لمتغير المؤهل العلمي، استناًدا إلى قيمة )

 .(717( وبمستوى دًللة )363بلغت ).

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة لمستوى ممارسة قيادة 

التميز ينعكس ذلك على جميع المعلمين بالمدارس الثانوية على حد سواء بغض النظر عن  الدرجة 

ارس الثانوية لقيادة التميز من وجهة نظر العلمية )المؤهل العلمي(، إذ أن ممارسة مديري المد

معلميهم بحاجة لتحقيق أهداف العملية التربوية، إذ يتمكنون من التكيف مع المستجدات ومع 

التطور اإلداري ومتطلباته وما يمكن أن يظهر من مشكالت ومعوقات، وأن جميع المدارس الثانوية 

ن وأنظمة وزارة التربية والتعليم األردنية، وًل تقع في بيئة تربوية واحدة، إذ تخضع جميعها لقواني

 تختلف الصعوبات والمشكالت التي تواجه اإلدارات،  وأن الظروف التي تعيشها المدارس متشابهة.
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( التي أظهرت عدم وجود فروق تعزى ألثر 2018) واتفقت هذه النتيجة مع دراسة أبو غرارة

 جة تطبيق مديريهم لمعايير التميز اإلداري.متغير المؤهل العملي في تقديرات المعلمين لدر 

 سنوات الخبرة .3

وجود فروق في الخبرة لمجال القيادة لصالح  األحادي إلىأظهرت النتائج في تحليل التباين  

 سنوات، حيث كان الوسط الحسابي ًلستجاباتهم أعلى. 10من كانت خبرته أكثر من 

سنوات لديهم معرفة كبيرة  10الخبرة أكثر من وتعزو الباحثة ذلك إلى أن المعلمين من ذوي 

بموضوع قيادة التميز لدى مديري المدارس الثانوية، ويعطون تقديرات أعلى من ذوي الخبرات القليلة 

حول درجة تطبيق مديري المدارس قيادة التميز تتمثل بقيادة حكيمة تتصف بالمهارات القيادية 

ب كل ما هو جديد ومعاصر من تقدم علمي وتطور والقدرات اًلبتكارية واًلبداعية ًلستيعا

تكنولوجي، من خالل امتالك القائد معايير يتبناها في قيادته لقدرته على تصور مستقبل المدرسة 

من خالل التنبؤ بالتغيير واًلستجابة لمتطلباته ومواكبة احتياجات البيئة الداخلية والخارجية 

 للمدرسة.

( التي أظهرت عدم وجود فروق لدى مديري 2019بادي)_ واتفقت النتائج مع دراسة الع

يعزى لمتغير سنوات الخبرة  معلمي المدارسوجهة نظر  الشمالية منالمدارس في لواء األغوار 

 سنوات وأكثر. 10ولصالح من خبرتهم 
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شة  ئجمناق  خامسال السؤالب المتعلقة النتا

عالقـة ارتباطيَّـة ذات داللـة إحصـائية عنـد مناقشة النتائج المتعلقـة بالسـؤال الخـامس: هـل هنـاو 
( في استجابة أفراد عينة الدراسة بين درجة إدارة المعرفة لدى مديري α= 0.05مستوى الداللة )

 المدارس الثانوية وبين مستوى قيادة التميز؟

( من وجهة Pearsonتمت اإلجابة على هذا السؤال من خالل حساب معامل ارتباط بيرسون )

المدارس الثانوية في محافظة العاصمة عمان على أداة الدراسة )درجة تطبيق إدارة نظر معلمي 

( بين كل Pearsonالمعرفة وبين ومستوى قيادة التميز(، وتم حساب معامل اًلرتباط بيرسون )

( إلى 27مجال من مجاًلت إدارة المعرفة ومجاًلت قيادة التميز ككل، أظهرت النتائج في الجدول )

ت ارتباط مرتفعة بين أداة إدارة المعرفة لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة وجود معامال

العاصمة عمان وبين اداة قيادة التميز لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة العاصمة عمان 

 ودالة احصائيًا، حيث كانت جميع قيم معامالت اًلرتباط دالة احصائيًا.

لى أن مديري المدارس الثانوية في محافظة العاصمة عمان وتعزو الباحثة هذه النتيجة إ

يهتمون بإدارة المعرفة من خالل تنمية المهارات والخبرات والقدرات التي تنعكس على حسن األداء 

نجاز المهام واألعمال بوقت  وتميزه، والذي يؤدي إلى الدقة والسرعة في األداء، وتحقيق األهداف وا 

المؤسسة من خالل المعلومات التي توفرها مما تعمل على رفع مستوى  وجهد أقل، وزيادة انتاجية

الرضا الوظيفي، وزيادة قدرة المؤسسة على التعلم واًلرتقاء بها وتميزها، وأن تطبيق المعرفة تساهم 

في تحقيق قيادة التميز، وان النجاح في المدرسة  يتحقق بوجود إدارة قوية قادرة على اكتشاف 

ا من أجل بقاء المدرسة وتكيفها مع الظروف والتقليل من المخاطر والتهديدات الفرص واستغالله

بحنكة ومهارة في األداء، وهذا يبرز ما يسمى بالتميز القيادي، والتي أصبحت من التوجهات 

الحديثة لتحقيق استدامة المدرسة من خالل إدارتها التي تتمتع باتجاهات ومقدرات تسعى بها للتميز 

الشخصي للمدير أو مستوى المؤسسة ككل، كما وتفسر هذه النتيجة بأن دور القدرات  على المستوى
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الفكرية والقدرات العقلية في تقديم مستويات أداء غير تقليدية، وكذلك انعكاس اًلهتمام بالموارد 

البشرية المدرسية من تدريب وتطوير وتعليم ورفع القدرات والمهارات في تحقيق األداء المدرسي 

ميز، كما تعزو الباحثة هذه العالقة إلى التميز القيادي لدى مديري المدارس  الثانوية تأكيًدا الم

 ألهمية العملية التدريسية في انجاز مستويات اًلداء المتميز. 

 التوصيات 

 في ضوء ما توصل إليه نتائج الدراسة وفق اسئلة الفروق فإنه يمكن تقديم بعض التوصيات اآلتية:

_ أن تــوفر وزارة التربيــة والتعلــيم اًلحتياجــات الالزمــة مــن األجهــزة التكنولوجيــة للعمليــة التعليميــة فــي 

 مدراس )الذكور واإلناث( لتحقيق أهدافها 

مـــديري _ تشـــجيع الزيـــارات التبادليـــة لمـــديري المـــدارس بـــين مـــديري مـــدارس المديريـــة الواحـــدة وبـــين 

 المديريات األخرى. مدارس

رامج التدريبية التي تعمل على األسـاليب اإلداريـة للمـديرين الـذكور واإلنـاث فـي المـدارس _ تفعيل الب

 الحكومية على حد سواء.

ــين المتميــزين فــي المــدارس الحكوميــة  _ العمــل علــى تشــكيل فــرق خاصــة إلدارة المعرفــة مــن المعمل

 للذكور واإلناث.

دارة المعرفـة واًلسـتفادة منهـا فـي تحقيـق _ عقد دورات تدريبية لمديري المـدارس حـول كيفيـة تطبيـق إ

 قيادة التميز والتميز المؤسسي في مدارسهم.
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ـــراتهم فـــي تطـــوير  ـــين متخصصـــين فـــي حقـــل التربويـــة خـــاص بـــإدارة المعرفـــة لإلفـــادة مـــن خب _ تعي

 العمليات المعرفية.

ــيم المســتمر لتــوفير التــدريب والتأهيــل فــي مختلــف المجــاًلت للمعلمــي ن ولتكــون _ إقامــة دورات التعل

 وسيلة لتحقيق صلة حية ومستمرة بينه وبين مدرسته.

 _ اجراء دراسات حول قيادة التميز في المدارس الحكومية وربطها بمتغيرات أخرى.

_ اجــراء دراســات لــإلدارة المعرفــة ومعيقاتهــا وربطهــا يمتغيــرات أخــرى كــاألداء المدرســي وبمجتمعــات 

 أخرى.
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عمان: دار الصفاء للنشر  جاهات معاصرة في إدارة المعرفة،ات(. 2008الزيادات، محمد عواد)
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القاهرة، دار وتقنيات اإلدارة في عصر المعرفة(،  )نماذجإدارة التمييز (. 2002السلمي، علي)
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، القاهرة: الشركة وي المهارات اإلدارية العاليةعادات التميز لدى األفراد ذ(. 2007السيد، رضا)
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 ، القاهرة: مكتبة غريب.السلوو القيادي وفعالية اإلدارة(. 2012شوقي، طريف)
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 .18-1الجزائر،  -في الدول العربية
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عادة هندسة العمليات اإلدارية بالجامعة اإلسالمية(. 2009العايدي، حاتم علي) ، دورة تقييم وا 
معة الجا غزة:تدريبية في نموذج المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة للتميز في التعليم العالي، 

 اإلسالمية. 

، عمان: دار المسيرة إدارة المدرسة نظرياتها وتطبيقاتها التربوية(. 2009عايش، أحمد جميل)
 للنشر والتوزيع.
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درجة ممارسة القيادة األخالقية وعالقتها بالتميز اإلداري لدى (. 2019العبادي، أحمد عبداهلل ) 
. اإلداريينمديري المدارس في لواء األغوار الشمالية من وجهة نظر معلمي المدارس والقادة 

 جامعة اليرموك.  إربد:)أطروحة كتوراه غير منشورة(، 

 ار وائل للنشر والتوزيع.، عمان: دالقيادات االبتكاري واألداء المتميز(. 2004عباس، سهيلة )

القيادة التربوية مدخل قائم على حل (. 2012عبد القادر، محمد طلبة وزاهر، ضياء الدين )
 ، عمان: دار الفكر ناشرون وموزعون.المشكالت

(. انموذج مقترح لتطوير إدارة المؤسسة التعلمية في األردن 2011عساف، ليلى والصرايرة، خالد)
 .645-589(، 3)27، مجلة جامعة دمشقلشاملة، في ضوء إدارة الجودة ا

درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية لمعايير التميز اإلداري (. 2018العالونة، ابتسام عايش)
، )رسالة ماجستير غير منشورة(، إربد: جامعة في لواء قصبة إربد من وجهة نظر المعلمين

 اليرموك.

، عمان: دار المدخل إلى إدارة المعرفة(. 2009غسان) العلي، عبد الستار وقنديل، عامر والعمري،
 المسيرة للنشر والتوزيع.

 ، عمان: دار الصفا للنشر والتوزيع.إدارة المعرفة(. 2008عليان ربحي، مصطفى )

درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بدولة الكويت إلدارة التميز (. 2019العنزي، خالد جاسم)
ماجستير غير منشورة(، المفرق: جامعة  ، )رسالةللتميزاألوروبي اإلداري في ضوء النموذج 

 ال البيت.

دور عمليات إدارة المعرفة في تحسين جودة الخدمات المقدمة (. 2018العنزي، محمود الياس)
، )رسالة ماجستير غير في كليات ومعاهد الهيئة العامة لتعليم التطبيقي في دولة الكويت

 ل البيت.منشورة(، المفرق: جامعة ا

، أثر إدارة المعرفة على اإلبداع اإلداري في المدارس الخاصة في األردن(. 2018عواد، أحمد)
 )رسالة ماجستير غير منشورة(، المفرق: جامعة ال البيت.

 ، الكويت: شركة اإلبداع الفكري للنشر والتوزيع.القيادة متكاملة الجودة(. 2010العواشر، عبداهلل )



105 
 

عمان: دار وائل  اجنبية(، – عربية)نماذج نظم وسياسات التعليم (. 2011عياصرة، معن محمود)
 للنشر والتوزيع.

أثر بيئة العمل الداخلية على االبداع االبتكاري في الجامعات (. 2017القضاة، عبد الرحمن حيدر)
 ان.ماجستير غير منشورة(، جامعة عمان العربية، عم ، )رسالةالخاصةاألردنية 

دارة االبتكار(، 2010قنديل، عالء محمد) دار الفكر ناشرون  عمان:، القيادة االبتكارية وا 
 وموزعون.

درجة ممارسة إدارة المعرفة وعالقتها بتطبيق معايير إدارة الجودة (. 2014قيزان، مالك علي)
، )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة ال الشاملة لدى مدراء المدارس في إربد

، عمان: الكفايات المهنية في المؤسسات التربوية(، 2014يت.قطيشات، ليلى عبد الحليم)الب
 مركز الكتاب األكاديمي.

، عمان: 1. طاإلدارة التربوية_ مبادئ_ نظريات_ اتجاهات حديثة(. 2010القيسي، هناء محمود)
 دار المناهج للنشر والتوزيع.

جامعة الدول العربية المنظمة العربية  القاهرة:، إدارة المعرفة(. 2013الكبيسي، صالح الدين )
 اإلدارية.للتنمية 

واقع االلتزام التنظيمي لدى الموظفين اإلداريين في إدارة التربية (. 2015اللحياني، سلطان حميد )
، )رسالة ماجستير غير منشورة(، والتعليم بمكة المكرمة من وجهة نظر القادة التربوية

 لقرى. جامعة أم ا السعودية:

 .رصفاء للنشروالتوزيععمان: داإدارةالمنظمات، (. 2011د الغني )عب نمحمود، عالءالدي

دور إدارة المعرفة في تحسين أداء اعضاء هيئة التدريس في جامعة (، 2018المعارفة، فوزية )
 مؤتة. الكرك: جامعة، )رسالة ماجستير غير منشورة(، مؤتة من وجهة نظرهم

أثر تمكين العاملين على تحقيق التميز للمؤسسات األردنية (. 2008المعاني، أحمد اسماعيل)
)اطروحة دكتوراه غير منشورة(، جامعة عمان العربية، ، للتميزالمشاركة بجائزة الملو عبداهلل 

 عمان.
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رفة درجة تطبيق مديري المدارس الثانوية لعمليات إدارة المع(. 2016المقدادي، مؤيد محمد )
، )رسالة ماجستير غير وعالقتها بمستوى االلتزام الوظيفي لدى العاملين في محافظة الزرقاء

 منشورة(، الجامعة الهاشمية.

، عمان: مؤسسة الوراق للنشر إدارة المعرفة_ الممارسات والمفهوم(. 2007الملكاوي، ابراهيم )
 والتوزيع.

، إدارة المعرفة في إطار نظم ذكاء األعمال (،2015) عامر عبد الرزاق عبدالمحسن الناصر،
 دار اليازوي للنشر والتوزيع.  األردن:

 ، عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع.إدارة المعرفة والتكنولوجيا الحديثة(. 2010نور الدين، عصام)

، عمان: إدارة التميز الممارسة الحديثة في إدارة منظمات األعمال(. 2014الهالًلت، صالح علي)
 ار وائل للنشر والتوزيع.د

(. دور عمليات إدارة المعرفة في بناء وتطوير قيادة مبدعة 2017) ، سهامنعيم وشوشانيحياوي، 
 -مجلة الدراسات المالية والمحاسبية واإلداريةبرج بوعريرج،  -دراسة حالة مجمع كوندر

-525، 222، ع الجزائرجامعة أم البواقي_  -مخبر المالية والمحاسبة والجباية والتأمين
541. 
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 الملحقات

 

 اًلستبانة بصورتها األولية

 ...............................................المحترم/ة......حضرة المحكم /ة

 تحية طيبة وبعد....

تقوم الباحثة بإجراء دراسـة تهـدف تعـرف " إدارة المعرفـة وعالقتهـا بقيـادة التميـز لـدى مـديري 

محافظـة العاصـمة عمـان مـن وجهـة نظـر المعلمـين" وذلـك اســتكماًًل  المـدارس الثانويـة الحكوميـة فـي

لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في تخصص القيادة التربوية مـن جامعـة الشـرق األوسـط، 

وتحقيًقــا ألهــداف الدراســة تــم تطــوير أداتــين إذ تتكــون مــن أداتــين، األداة األولــى عبــارة عــن اســتبانة: 

( فقـرة موزعـة 20المعرفة لمديري المدارس الثانوية الحكومية، تكونت من )تقيس درجة ممارسة إدارة 

على أربع مجاًلت وهي:) تشخيص المعرفة، توليد المعرفة، تخزين المعرفة، تطبيق المعرفة( واألداة 

الثانيــة أيًضــا اســتبانة: تقــيس مســتوى قيــادة التميــز لمــديري المــدارس الثانويــة الحكوميــة، تكونــت مــن 

مت األداتــين وفــق مقيــاس ليكــرت الخماســي، ونظــًرا لمــا تتمتعــون بــه مــن خبــرة علميــة (، وصــم26)

تربويـــة فـــي تحكـــيم األداتـــين تأمـــل الباحثـــة بتحكـــيم أداتـــي الدراســـة وفًقـــا للبنـــود األتيـــة: درجـــة انتمـــاء 

الفقــرات، وصــالحية الفقــرة، وأي تعــديالت مقترحــة، ومــع العلــم بــأن هــذه المعلومــات لــن تســتخدم إًل 

 اض البحث العلمي.ألغر 

 وتفضلوا بقبول فائق اًلحترام والتقدير

 الباحثة هيفاء حسين قرعان

 (1الملحق )
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 المعلومات الشخصية:

 النوع:               .1

 ذكر                                          أنثى       

 سنوات الخدمة:  .2

 ( سنوات 10)  أكثر من           ( سنوات 10-5من )          سنوات 5أقل من      

 المؤهل العلمي: .3

 ماجستير                               دكتوراه                  بكالوريوس     
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 :المعرفة إلدارة الحكومية الثانوية المدارس مديري ممارسة درجة: األولى األداة

  الرقم 
 

 الفقرة

بحاجــــــــــــة  الصياغة اللغوية    األنتماء للمجال 
 لتعديل

ـــــــــــــــــــــــديل  التع
 المقترف

   غير سليمة سليمة غير منتمية منتمية

 أ_المجال األول: تشخيص المعرفة
يعتمـــــد المـــــدير طرائـــــق متعـــــددة لتشـــــخيص   .1

 القدرات األساسية للمعرفة.
      

يمتلــو المــدير القــدرة علــى تحديــد الفجــوة بــين   .2
 المعرفة الحالية والمطلوبة.

      

يشخص المدير إدارة معرفة لحلول المشـكالت   .3
 السابقة في عمليات: اإلدارية.

      

يشـجع مــدير المدرســة المرؤوســين لتشــخيص   .4
 المعرفة في العمليات المختلفة.

      

يرصـد المــدير المعالفـة المطلوبــة مـن مصــادر   .5
 موثوقة.

      

 ب_ المجال الثاني: توليد المعرفة :
المدرســة التــي أعمــل بهــا لليــات لخلــق تمتلــو   .6

 واكتساب المعرفة من المصادر المختلفة.
      

يوفر المدير عـدد مـن البـرامج واألنظمـة تـوفر   .7
 الخبرات والتجارب.

      

يعمـــل المـــدير علـــى تطـــوير أســـاليب متنوعـــة   .8
 للحصول على المعرفة.

      

يقــوم المــدير بوضـــع خطــة اســـتراتيجية إلدارة   .9
 المعرفة.عمليات 

      

يعمل المدير على إقامة مشاركات معرفية مـع   .10
 المدارس لتبادل المعرفة.

      

 ج_ المجال الثالث: تخزين المعرفة:
يستعمل المدير قواعد بيانات وتطبيقات تقنيـة   .11

المعلومـات لتخـزين المعرفـة لتسـهيل الوصــول 
 لها .

      

يجــــــري المــــــدير التحــــــديث المســــــتمر علــــــى   .12
 المعارف المخزنة.
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ـــرة لخـــزن المعرفـــة   .13 ـــوفر المـــدير أنظمـــة خبي ي
بهــدف توفيرهــا فــي الوقــت المناســب وبتقــارير 

 موجزة من ما يقلل جهد الباحثون عنها.

      

يحفـــــز المـــــدير المرؤوســـــين الـــــذين يمتـــــاز   .14
 بالمعرفة العالية.

      

يقوم المـدير بتطـوير ذاتـ: مـن خـالل التـدريب   .15
 هو جديد.على كل ما 

      

 المجال الرابع: تطبيق المعرفة
يوفر المدير االمكانات واألجهزة الحديثـة التـي   .16

 تساعد على تطبيق المعرفة.
      

يعتمـــد المـــدير علـــى تطبيـــق المعرفـــة بالوقـــت   .17
 المناسب لمواكبة التطورات.

      

       يقوم المدير كافة االبعاد التطويرية لمدرست:.  .18

ـــة يوجـــ:   .19 ـــق المعرف المـــدير المرؤوســـين لتطبي
 لتحسين العملية التعليمية التربوية.

      

ـــــويم   .20 يتشـــــارو المـــــدير مـــــع المرؤوســـــين بتق
 الحاجات التدريبية والتقنية لهم في المدرسة.

      

 :الحكومية الثانوية المدارس لمديري التميز قيادة مستوى استبانة: الثانية األداة
 التعديل المقترف بحاجة لتعديل الصياغة اللغوية األنتماء للمجال الفقرة  الرقم

غيــــــــــــــــــر  منتمية
 منتمية

غيــــــــــــــــــر  سليمة
 سليمة

  

يوضــم مــدير المدرســة الرؤيــة والرســالة ويعــرف   .1
 المرؤوسين بالهدف االستراتيجي للمدرسة.

      

ـــق األداء   .2 ـــات الالزمـــة لتحقي ـــوفر المـــدير اإلمكان ي
 القيادي المتميز.

      

يـــولي المـــدير تعريـــف المرؤوســـين فـــي المدرســـة  ي .3
 بأهمية التميز في عملهم.

      

       يمتلو مدير المدرسة مهارات قيادية.  .4

       يعتمد المدير أسس البحث العلمي.  .5

يتـــابع المـــدير تنفيـــذ المـــنهج علـــى مـــدار العـــام   .6
 الدراسي.

      

       المدرسية.يشرو المدير المعلمين باتخاذ القرارات   .7
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       يمتلو المدير القدرة على األتصال والتواصل.  .8

ــا للتغيــر والتطــوير لكــل   .9 ــا داعًم يــوفر المــدير مناًخ
 جديد.

      

ـــدوة للمرؤوســـين نحـــو الدافعيـــة   .10 ـــر المـــدير ق يعتب
 للعمل .

      

       يتميز العمل بالمدرسة بروف الفريق.  .11

واألدوار بـــين  يتـــوخى العدالـــة فـــي توزيـــع المهـــام  .12
 المعلمين.

      

يناقش المدير المعلمين فـي الفـروق الفرديـة بـين   .13
 الطلبة .

      

يـــوفر مــــدير المدرســــة فــــرص ابتعــــاث للمعلمــــين   .14
 المتميزين.

      

       يساعد المدير العاملين في تنمية مهاراتهم.  .15

يحـــرص علـــى إعـــداد التقـــارير الســـنوية بـــالطرق   .16
 معايير.السليمة ووفق 

      

       يوفر المدير البيئة المناسبة لالبتكار  .17

لدية المقدرة على كيفية إعداد الجـداول المدرسـية   .18
 وتوزيعها.

      

       يقيم عالقات طيبة مع المعلمين واإلداريين.  .19

       يشرو المدرسة في نشاطات المجتمع المحلي.  .20

ـــرس القـــيم الحميـــدة فـــي نفـــوس   .21 المرؤوســـين يغ
 والطلبة.

      

ينمـــي حــــس المســــؤولية المشــــتركة بــــين جميــــع   .22
 المعلمين.

      

       يمتلو المقدرة على التعامل مع المواقف الطارئة.  .23

تشـــجع اإلدارة علـــى معرفـــة التغذيـــة الراجعـــة مـــن   .24
 المعلمين لإلرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

      

المســتقبلية ويضــع حلــوال يتبنــأ المــدير المشــكالت   .25
 علمية لحلها.

      

يشـــجع المـــدير المعلمـــين بتقـــديم أفكـــار متميــــزة  ي .26
 تسهم للتميز.
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 الجامعة التخصص االسم الرقم
 األردنية اإلدارة التربوية األستاذ الدكتور هاني الطويل  .1
 األردنية اإلدارة التربية األستاذ الدكتور أنمار الكيالني  .2
 الشرق األوسط التخطيط التربوية األستاذ الدكتور عاطف مقابلة  .3
 الشرق األوسط اإلدارة التربوية األستاذ الدكتور أحمد أبو كريم  .4
 البلقاء التطبيقية اإلدارة التربوية األستاذ الدكتور بشير عربيات  .5
 األردنية اإلدارة التربوية األستاذ الدكتور خالد السرحان  .6
 مؤتة اإلدارة التربوية األستاذ الدكتور باسم الحوامدة  .7
 البلقاء التطبيقية اإلدارة التربوية األستاذ الدكتور عمر الخرابشة  .8
 مؤتة اإلدارة التربوية الدكتور خالد الصرايرة  .9

 الشرق األوسط اإلدارة التربوية الدكتور أمجد درادكة  .10

 (2الملحق )
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 التربوية العلوم كلية

 والمناهج اإلدارة

________________________________________________ 

 .ة/المحترم  ة/المعلم حضرة

 .... وبعد طيبة تحية

 الثانويـة المـدارس مـديري لـدى التميـز بقيـادة وعالقتهـا المعرفـة إدارة" بعنـوان دراسـة بإجراء الباحثة تقوم
 درجـة علـى الحصـول لمتطلبـات اسـتكمااًل  وذلـو ،"المعلمـين نظر وجه: من عمان العاصمة محافظة في الحكومية
 ممارسـة درجـة تقـيس اسـتبانة تطـوير تـم الدراسة لهدف وتحقيًقا التربوية، والقيادة اإلدارة تخصص في الماجستير

:) وهــي مجــاالت أربعــة علــى موزعــة فقــرة( 35) مــن تكونــت الحكوميــة، الثانويــة المــدارس لمــديري المعرفــة إدارة
 قيـادة مسـتوى تقـيس ثانيـة واسـتبانة ،(المعرفـة تطبيـق المعرفـة، وتنظـيم تخزين المعرفة، توليد المعرفة، تشخيص
 ليكــرت لمقيــاس وفقــاً  االســتبانة وُصــممت فقــرة،( 32) مــن وتكونــت الحكوميــة، الثانويــة المــدارس لمــديري التميــز

 دوركـم وألهميـة الموضـوع، هذا في بالغة أهمية من نظركم لوجهة ولما( أبًدا نادًرا، احياًنا، دائًما،غالًبا،) الخماسي
 إشـارة بوضـع وذلـو ودقـة، موضـوعية بكـل اإلسـتبانة هـذ  فقرات على باإلجابة التكرم ُيرجى التعليمية، العملية في
(x )العلمي البحث ألغراض إال ُتستخدم لن اإلجابات بأن علًما نظركم، وجهة عن يعبر والذي المناسب المكان في 

 .فقط

 االحترام فائق بقبول وتفضلوا

  القرعان حسين هيفاء:  الباحث:                  

 

 (3الملحق )
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 :  اًلول القسم

  : الشخصية المعلومات

 :  الجنس .1

 انثى                                                         ذكر       

 

 :العلمي المؤهل .2

 عليا دراسات                                      دون فما بكالوريوس     

 

 : الخدمة سنوات .3

 ( سنوات 10أكثر من )            ( سنوات 10-5من)           سنوات 5  من أقل  
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 : الثاني القسم

 .المعرفة إلدارة الحكومية الثانوية المدارس مديري ممارسة درجة تقيس استبانة

 أبًدا نادًرا أحياًنا غالًبا دائًما الفقرة الرقم
 أ_ المجال األول: تشخيص المعرفة

 يقوم مدير المدرسة باالتي:
      يتبادل المعلومات مع العاملين بمدرست:. 1
      ُيدرو بإن إدارة المعرفة ُتساعدُ  في عمل: بكفاءة. 2

ثقافـة يؤمن  بأن نجاف إدارة المعرفة يتطلب وجود  3
 داخل مؤسست:.

     

يعي بأهمية العالقة بـين إدارة المعرفـة وتكنولوجيـا  4
 المعلومات.

     

      ُيسهم  بنشر مفاهيم إدارة المعرفة. 5
      يوفر الوقت  الكافي لمرؤوسي: لتبادل المعلومات. 6
ُيؤمن بثقافة التعـاون اإليجابيـة فـي إيجـاد المعرفـة  7

 بالمدرسة.
     

      يوفر  رؤية واضحة لتطبيق إدارة المعرفة. 8
 ب_ المجال الثاني: توليد المعرفة:

 يقوم مدير المدرسة اآلتي:
      يرصد  المعرفة المطلوبة من مصادر موثوقة. 9

      يعتمد خبرت: كمصدر لتوليد المعرفة. 10 .1
      يوفر المعرفة للمرؤوسين في العمليات المختلفة. 11 .2
ــدى  ينفــذ 12 .3 ــة تنمــي المقــدرة المعرفيــة ل بــرامج تدريبي

 مرؤوسي:.
     

      يدعم مرؤوسي: إلنتاج معرفة جديدة. 13
      يوفر بيئة مالئمة الكتساب المعارف المختلفة. 14
يوفر وسائل اتصال فعالة لجمع المعلومات لغـرض  15

 توليد المعرفة.
     

ـــــد 16 ـــــرات( مرؤوســـــي: لتولي ـــــات وخب  يســـــتثمر )طاق
 المعرفة.
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ـــة  17 ـــ: المعرفي ـــارات معلمي ـــى تطـــوير مه يحـــرص عل
 ضمن تخصصاتهم.

     

يســتخدم نظــام الحــوافز الُمقــرة لتشــجيع مرؤوســي:  18
 على ابتكار المعرفة.

     

 
 ج_ المجال الثالث: تخزين وتنظيم المعرفة:

 يقوم مدير المدرسة اآلتي:
 

      المخزنة.يجري التحديث المستمر على المعارف  19
يوفر أنظمة حديثة لتخزين المعرفة بهـدف توفيرهـا  20

 في الوقت المناسب.
     

ـــين مرؤوســـي:  21 ـــذهني ب يحفـــز جلســـات العصـــف ال
 لتبادل )الخبرات والمعرفة(.

     

      يتبادل المعرفة مع مرؤوسي:. 22
يعتمـــد علـــى قاعـــدة بيانـــات إلكترونيـــة فـــي تنظـــيم  23

 المعلومات.
     

ُيحفـــز المرؤوســـين علـــى تبـــادل الخبـــرات لتخـــزين  24
 المعرفة.

     

يتـــــابع مرؤوســـــي: لتحـــــديث مخـــــزونهم المعرفـــــي  25
 التربوي.

     

      يسهل عملية تنظيم المعرفة لمرؤوسي:. 26
يعتمــد علــى المرؤوســين الــذين يمتــازوا بالمعرفــة  27

 العالية.
     

 
 د_ المجال الرابع: تطبيق المعرفة:

 يقوم مدير المدرسة اآلتي:
 

يــوفر )االمكانــات واألجهــزة الحديثــة( التــي تســاعد  28
 على تطبيق المعرفة.

     

يعتمــــد علــــى تطبيــــق المعرفــــة بالوقــــت المناســــب  29
 لمواكبة التطورات.

     

ــــة لتحســــين  30 ــــق المعرف يوجــــ:  المرؤوســــين لتطبي
 العملية التعليمية التربوية.
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 .الحكومية الثانوية المدارس لمديري التميز قيادة مستوى تقيس استبانة: ثالثاً 

 أبًدا نادًرا أحياًنا غالًبا دائًما الفقرة الرقم
 أ_ المجال األول: القيادة:

 يقوم المدير باآلتي:
اإلمكانــات الالزمــة لتحقيــق األداء القيــادي يــوفر   1

 المطلوب.
     

      يمتلو مهارات قيادية. 2
      يحدد أهداف واضحة للعمل. 3
      يتابع تنفيذ األعمال بشكل دوري. 4
      يمتلو مهارة )االتصال والتواصل(. 5

      يوفر مناًخا داعًما للتطوير. 6
السنوية وفق المعـايير  يحرص على إعداد التقارير 7

 المحددة.
     

      يمتلو المقدرة على التعامل مع المواقف الطارئة. 8
      يؤكد على أهمية االلتزام بمعايير التميز القيادي. 9

 ب_ المجال الثاني: السياسات االستراتيجية:
 يقوم المدير باالتي:

      يشرو المعلمين في صنع القرار. 10
      القدوة الحسنة للمرؤوسين.يمثل  11
     يتفاعل مع المرؤوسـين فـي ضـوء رؤيـة مسـتقبلية  12

المرؤوســــــين بتقــــــويم الحاجــــــات يتشــــــارو مــــــع  31
 )التدريبية والتقنية( لهم في المدرسة.

     

ـــق  32 ـــي تحقي ـــة ف ـــف إدارة المعرف ـــة توظي ـــدرو أهمي ي
 أهداف المدرسة.

     

يشجع مرؤوسـي: علـى توظيـف المعرفـة المكتسـبة  33
 في حل المشكالت.

     

ـــق بنمـــوهم  34 ـــة تتعل ـــوفر لمرؤوســـي: نشـــرات تربوي ي
 المعرفة.المهني في ميدان 

     

يشجع مرؤوسي: على )المناقشة والحوار( لتطبيـق  35
 المعرفة.
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 مرسومة.
      يحفز المرؤوسين على العمل بروف الفريق. 13
      يتوخى العدالة في توزيع المهام. 14
      يعزز الشعور بالمسؤولية لدى المرؤوسين. 15
      ألهداف العمل.يتبنى فلسفة التغيير المحققة  16
      يطور حلواًل ناجحة لحل المشكالت. 17
      يغرس القيم الحميدة في نفوس العاملين. 18
      المرؤوسين.يقيم عالقات طيبة مع  19

 ج_ المجال الثالث: إدارة الموارد البشرية:
 يقوم المدير باآلتي:

يحــرص علــى تطــوير كفــاءات المرؤوســين لتحقيــق  20
 األهداف.

     

      يوفر بيئة مناسبة لالبتكار. 21
      يشرو المعلمين في صنع القرار. 22

2
3 

      يكافئ المعلمين المميزين.

2
4 

      يساعد المعلمين في تنمية مهاراتهم

2
5 

يعدل مسار الخدمات المقدمة من العاملين بطريقة 
 مميز .

     

2
6 

      بموضوعية.يقوم أداء المعلمين 

 ج_ المجال الرابع : الخدمات المقدمة للمجتمع : 
 يقوم المدير باآلتي: 

ـــدعم  27 ـــي ل يتواصـــل مـــع مؤسســـات المجتمـــع المحل
 المدرسة.

     

      يعقد اجتماعات دورية مع أولياء االمور. 28
      يقيم عالقات ايجابية مع المجتمع المحلي. 29
      نشاطات المجتمع المحلي.يشرو المدرسة في  30
      يتعاون مع أولياء األمور لحل مشكالت الطالب. 31

يشـــرو المجتمـــع المحلـــي فـــي نشـــاطات المدرســـة  32
 الالصفية.

     

 


