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عمليات إدارة المعرفة وعالقتها بالوالء التنظيمي لدى معلمي مدارس البادية الجنوبية
من وجهة نظرهم
إعداد :فلحة بركات سالم ابوتاية
إشراف :الدكتور كاظم عادل الغول
الملخص
هدفت الدراسة التعرف إلى عمليات إدارة المعرفة وعلقتها بالوالء التنظيمي لدى معلمي مدارس
معلما
معلما
ومعلمة ،منهم (ً )52
ً
البادية الجنوبية من وجهة نظرهم ،وقد تكونت عينة الدراسة من (ً )305
معلمة من معلمي التربية والتعليم في تربية البادية الجنوبية تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة
و(ً )253

لإلجابة عن فقرات أداتي الدراسة :مقياس عمليات إدارة المعرفة والمكون من ( ،)34ومقياس الوالء التنظيمي

اعتمادا على األطلع على األدب النظري والدراسات السابقة ،وتم
والمكون من ( )24فقرة تم تطويرها
ً
استخراج صدقهما وثباتهما ،واستخدم المنهج الوصفي االرتباطي لوصف الظاهرة ودراسة العلقة بين

متغيرات الدراسة.
تفعا لجميع مجاالت أداة الدراسة
أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى عمليات إدارة المعرفة جاء مر ً
الخاصة في عمليات إدارة المعرفة ،وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ()α ≤ 0.05
في عمليات إدارة المعرفة تعزى لمتغير الجنس والمؤهل العلمي ،بينما كان هناك فروق ذات داللة إحصائية
تعزى لمتغير سنوات الخبرة لصالح فئة ( 5سنوات فأقل) ،وكذلك أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى الوالء
تفعا لجميع مجاالت أداة الدراسة الخاصة في الوالء التنظيمي ،وكذلك عدم وجود فروق
التنظيمي جاء مر ً
ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05في الوالء التنظيمي تعزى لمتغير الجنس والمؤهل العلمي،
بينما كان هناك فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير سنوات الخبرة لصالح فئة ( 5سنوات فأقل) ،وكذلك
إحصائيا بين عمليات إدارة المعرفة والوالء التنظيمي ،وقد
أظهرت الدراسة وجود علقة طردية موجبة دالة
ً

أوصت الدراسة :بضرورة التوسع في مفهوم عمليات إدارة المعرفة في المدارس ،وإعادة هيكلة سلم رواتب
المعلمين والترقيات ضمن نظام محفز.
الكلمات المفتاحية :عمليات إدارة المعرفة ،الوالء التنظيمي ،تشخيص المعرفة ،توليد المعرفة ،الوالء
المستمر.
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Abstract
The study aimed to identify the relationship of knowledge management processes with
organizational loyalty among teachers of Southern Badia schools from their perspective, the
study population consisted of (305) teachers, (52) male and (253) female, whose are from
education in the Southern Badia, are chosen by a simple random way to answer the items of
the two study tools. This study's tools are formed from the knowledge management processes
scale is consisting of (34) items and the organizational loyalty scale is consisting of (24) items
that are developed based on reviewing previous studies, while the tools validity and reliability
are extracted. Also, the descriptive relational approach is used to describe the phenomenon and
study the relationship between the variables of this study.
Accordingly, the results of the study show that knowledge management processes are a high
for all variables in the special study tool in knowledge management processes are: Keeping,
identification, applying and generating knowledge, and that there are no statistically significant
differences at the level (α≤ 0.05) in knowledge management processes due to the gender
variable. social and academic qualifications, while there were statistically significant
differences due to the variable years of experience (5 years or less). In addition, the results of
the study show that organizational loyalty is a high for all variables in the special study tool in
organizational loyalty, are: emotional loyalty, moral loyalty, and continuous loyalty, as well as
there are no statistically significant differences at the level (α≤ 0.05) in organizational loyalty
due to the variable of gender and educational qualification, while there are statistically
significant differences due to the variable years of experience (5 years or less). The study also
showed a statistically significant positive correlation between knowledge management
processes and organizational loyalty,

In light of the study's results, the recommended: that should be to increase awareness
and application of the concept of knowledge management processes in schools, and the teacher
pay scale and promotions should be restructured within a stimulating system.
Keywords: knowledge management processes, organizational loyalty, knowledge
Identification, knowledge generation, continuous loyalty.
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الفصل األول
مشكلة الدراسة واهميتها
المقدمة:
تمثل مرونة المؤسسات أبرز مرتكزات نجاحها ،ومن صور المرونة المؤسسية قدرتها على مواكبة
أحدث التغيرات للحفاظ على استم ارريتها في ظل التقدم التكنولوجي الذي يميز هذا العصر؛ حيث االنفجار
المعرفي ،والتراكم الهائل للمعلومات ،األمر الذي تطلب تنظيم وإدارة هذه المعلومات ،من خلل عمل
جماعي لتحويل هذا الكم الهائل من المعلومات إلى معرفة تحقق أهداف ورؤية المؤسسات ،وتضع أمام
صانع القرار الخيارات والبدائل المتعددة والتي تساعده على صناعة واتخاذ القرار الذي يحقق اهداف المؤسسة
التربوية.
وتتميز مؤسسات االلفية الثالثة بمعطيات للعمل ضمن مناخ يتسم بالتعقيد والتسارع والتفاعل،
ولضمان بقاءها وتطورها ال بد من تفاعلها مع هذه التطورات البيئية واستجابتها بقدر عالي من المرونة،
وغير ذلك يعرضها للكثير من المشكلت ،والتراجع في مؤشرات أدائها ،وعليه يبقى الموظف العنصر األهم
واالساسي في تحقيق نجاح المنظمة ،فالموظف المتمكن يعني منح الثقة والتقدير كأساس منظم لتطوير
الفكر اإلداري ،والموظف الذي يعرف أكثر تكون لديه القدرة على تنفيذ األعمال بشكل أسرع ،وأقل كلفة
وأكثر جودة (البناء.)2015 ،
وقد رافق عملية تحول المجتمع إلى مجتمع المعرفة تغير في احتياجات الفرد المستخدم للمعلومات
والمعارف ،فالمنظمات التي تسعى إلى تلبية احتياجات األفراد المتغيرة ويجب أن تكون مجهزة بالمعرفة
اء كانت البشرية ،أم المادية ،وكذلك اإلدارة المعرفية
والقدرات والمهارات اللزمة إلدارة الموارد بإنواعها سو ً
في المنظمة ،وتكمن اإلشكالية في كيفية إدارة إمكانات المعرفة للمنظمة بكفاءة في بيئة ديناميكية غير
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واضحة مع وجود موارد محدودة لهامن أجل التميز ومنافسة السوق ،ويتم التحقيق فيها في انضباط إدارة
طا مسبقة لفرض قيم متبادلة لكل
المعرفة وتحقيقها من خلل دور عمليات إدارة المعرفة التي تضع شرو ً
من مستخدمي وأعضاءها ،حيث يترتب على ضعف القرار واألداء في إدارة عمليات المعرفة عواقب ونتائج
سلبية ،وعلية من الضرورة بمكان أن تدمج عمليات إدارة المعرفة مع نظام عمل المنظمة
(.)Raudeliūnienė, Davidavičienė,& Jakubavičius, 2018
ويرى همشري ( )2013أن المعرفة هي المحور الرئيس لعمل المنظمات التي تسعى نحو التميز
ضمن الفضاء المعلوماتي القائم على الثورة التكنولوجية واالتصاالت الفائقة ،من خلل خطة عمل متكاملة
الخطوات واألدوار ،تبدأ بالبيانات التي يتم إعادة تصنيفها بشكل يعطيها معنى لتشكل المعلومات التي تعطي
قدر من التأثير والتفاعل في السلوك البشري لتكتسب مفهوم المعرفة؛ والتي تكون إما معرفة صريحة متمثلة
في المعلومات المتراكمة التي تكون ظاهرة ملموسة ،أو معرفة ضمنية تتمثل في الخبرات الحياتية لألفراد
والتي يصعب تحديدها ،وهنا يقع على المؤسسة باختلف اهتمامها مسؤولية تطوير المعارف لضمان الجودة
وتحقيق الريادة للمؤسسات.
وتأتي المؤسسة التربوية في مقدمة المؤسسات التي تهتم في عالم المعرفة كونها تأتي على قائمة
التعليم والمعرفة ،وتضم في تركيبتها نوعية مميزة من العنصر البشري المؤهل الذي يقوم بدور إيجابي في
صقل المعرفة وتطويرها (النادي والكيلني .)2015 ،والمدرسة هي الحاضنة األولى التي تشكل المعرفة
المتكاملة سو ًاء االجتماعية والثقافية والتربوية ،من خلل سعيها لخدمة االفراد والجماعات والمؤسسات
مكانا الستقبال المعرفة فقط ،وانما تنتجها وتستثمرها وتعممها لتكون نقطة التغير في
المختلفة ،فهي ليست ً
البناء المجتمعي(عبيد.)2020 ،
كما ُيعد النظام التعليمي من أهم محطات التغيير وخاصة في طرق التفكير ،ويشمل ذلك المؤسسات
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التربوية التي تزود الفرد بالعملية التعليمية ،ابتداء من األسرة والمدرسة ،والجامعات ،ومختلف الوظائف.
وعليه فالمعرفة هي أساس النظام التعليمي ،وهنا تقع مسؤولية اعداد البرامج التعليمية التي تعمل على إيجاد
بيئة تعليمية مناسبة ومنتجة للمعرفة ،وبالتالي تغيير الفكرة السائدة القائمة على استهلك المعرفة كما هو
ممنهج في العديد من المؤسسات التعليمية ،فكمية المعلومات التي ُيزود بها الطالب قد تلغي الجوانب
والقدرات التفكيرية لديه (الربيع واالبراهيم ،)2020 ،حيث إن إنتاج المعرفة في المؤسسة التعليمية تقوم على
االبداع والتفكير لدى المعلم ،مضاًفا إليه الوالء الذي ُيمارسه نحو وظيفته.
أساسا لتسير العملية
ويشير الرشيدي ( )2020أن عمليات إدارة المعرفة في المؤسسة التعليمية تعد ً
التعليمية وادارتها بصورة متوازنة لتحقيق الفلسفة التعليمية التي تهدف للتفاعلية والتشاركية البعيدة عن الروتين
اإلداري الذي تعاني منه البيئات التربوية ،لتعزيزها بالبديل المناسب ،الذي ُيحدث النقلة النوعية والتغيير
المنشود في العمل المؤسسي التربوي .في حين أشارت (ليلى )2018 ،إلى أن عمليات إدارة المعرفة تُثري
األفراد العاملين في المؤسسة عن طريق زيادة قدراتهم على التعلم بشكل أكثر إيجابية وتنظي ًما من المؤسسات
التي يغيب عنها عمل إدارة المعرفة وعملياتها ،فهي تعطي لألفراد سمة العمل الديناميكي ضمن بيئة العمل،
إيجابا على الفرد العامل؛
وسرعة االستجابة للظروف االستثنائية التي يمر فيها منحى العمل ،وهذا ينعكس ً
مشاركا في الجانب المعرفي مع
حيث يشعر بأهميته الكتسابه المعرفة التي تعزز من مهاراته ،وتجعله
ً
زملئه األمر الذي يقلل من معدالت دوران العمل ليعطي العمل نتاجات إيجابية.
وتمثل عمليات إدارة المعرفة القاعدة األهم في عمل المؤسسات والمنظمات على مختلف أنواعها،
وهي نمط إداري فعال يتميز بانتهاجه األسلوب العصري لإلدارة ،وهي من المفاهيم التي تشكل بيئة تُنتج
المعرفة المناسبة وتطبيقها على نحو يمكن من اتخاذ الق اررات المناسبة التي تزيد من مستوى التنافسية
للمؤسسات لتحقق أهدافها وتُحسن من نوعية أدائها (أبو عفيفة.)2019 ،
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ويعد المعلم أحد المحاور األساسية في العملية التعليمية ،حيث ينعكس اداءه على الطالب وعلى
الموقف التعليمي الذي ينتج المعرفة ويتفاعل معها ،واالهتمام بالمعلم في داخل المدرسة أو خارجها يأتي
على رأس اهتمامات عمليات إدارة المعرفة ،فهو العنصر المحرك للمعرفة ،ومن ضمن هذه االهتمامات
شعور للمعلم ببذل المزيد
مكانة مميزة؛ فاالرتياح النابع من بيئة العمل ُيعطي ًا
نجد أن الرضا الوظيفي يحتل ً
من المعرفة ،وتوليد المواقف التربوية الداعمة لها ،وانجازها بصورة ملموسة (عبيد.)2020 ،
جاال
كما أن البناء الخاص بالمنظمات والمؤسسات الذي يتميز باستخدام التكنولوجيا المتقدمة يمثل م ً
لتطوير أساليب اإلنتاج ،وتحسين مستواه ،واالنطلق نحو خدمات مميزه للمجتمع ،فاألفراد القائمون على
هذا التطور يمثلون الركن األساس في تحقيق الرؤية والفلسفة واالهداف الخاصة في المؤسسة ،ولهذا فقد
اتجهت هذه المؤسسات إلى اختيار الكفاءات االجدر والقادرة على تنفيذ أفكارها إلى واقع ملموس عبر برامج
التدريب والتأهيل ،وتقديم المزايا المادية والمعنوية لهم ،وبالمقابل فهي تطالبهم بالوالء لها ،وتقديم الخدمات
بصورة مميزة ضمن أداء جماعي تفاعلي (الرواشدة.)2007 ،
أساس مصطلح الوالء التنظيمي فيستخدم بطريقة محددة متعلقة بالوظيفة لوصف ما يحدث عندما
يهتم الناس بوظائفهم ويكونون إيجابيين ومتحمسين لممارسة السلوك التقديري ،ولديهم دوافع لتحقيق مستويات
عالية من األداء ،ويوصف بأنه عمل أو مشاركة في العمل ،فالوالء التنظيمي يعني الشعور باإليجابية اتجاه
الوظيفة .ويركز على تحديد الهوية في المنظمة ككل ،وهو موقف إيجابي من جانب الموظف تجاه المنظمة
وقيمها ،ولعل الطرح األكثر تدا ًوال لتعريف الوالء هو االعتراف بأنه ينطوي على مشاركة وظيفية وتنظيمية
على حد سواء ).(Coffman & Gonzalez-Molina, 2002
ويعد الوالء التنظيمي هدًفا محورًيا للمؤسسات ،حيث يرتبط بالجوانب اإلنسانية ،وتحقيقه يعني مز ًيدا
ُ
من الخبرات اإليجابية لدى العاملين ورفع مستويات رضاهم الوظيفي ،فمستوى السلوك العملي لديهم سيفوق
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مستوى توقعات المؤسسة التي يعمل بها ،حيث تتشكل لديهم الرغبة في تقديم أفضل مستوياتهم المهنية من
أجل تقدم المؤسسة واستمرارها ،وتحمل المزيد من المسؤوليات اإلضافية ،وقد يصل األمر إلى القيام بأعمال
تطوعية خدمية (بوعطيط.)2018 ،
وال شك أن المنظمة التي يلتزم أفرادها بالوالء العميق يمكنها بصورة قوية أن تتكيف مع المستجدات
التكنولوجية ،حيث تكون هناك حالة من المبادرة الذاتية للعاملين في مجال االبداع وتحقيق اإلنجاز النوعي،
واالندماج واالنخراط في المنظمة بصورة تلقائية ،حيث يتقبلون أهدافها ،ويقتنعون بفلسفتها ،ويعلون من شأن
قيمها ،ونتيجة لذلك تقل اآلثار السلبية المتمثلة في التسرب ،والتغيب وحاالت االحتجاج التي تؤثر عل سير
مصالح وانتاجية المنظمة ،وينجم عن ذلك ارتفاع ملحوظ في تحسن نوعية المنتج او الخدمة المقدمة
(العجمي.)2016 ،
ويشير السالم ( )2015الى أن الوالء التنظيمي على مستوى المؤسسة التربوية يتواجد في العملية
التعليمية التربوية التي يكون المعلم هو الركن األساس فيها ،وهو الناقل للمعرفة والخبرات والسياقات التربوية،
وهو الموجه لسلوك الطالب ،وهو شريك مهم في اتخاذ الق اررات المرتبطة في العملية التربوية التعليمية عبر
عملية تشاركية بينه وبين اإلدارة الختيار أفضل خيارات حل المشكلت وتجنبها ،لتوجيه المعلم إلى أهم
الجوانب التي تزيد من تحقيق اإلنتاجية في العمل ،وتكوين المعارف والخبرات ،وتشكيل المشاعر
بناء على حصوله على الحوافز المادية
واألحاسيس ،وتكوين االتجاهات ،وتحقيق اإلشباع نحو العمل ً
والمعنوية ،وهذا يساعد بشكل واضح وملموس على االنتماء الوظيفي ،وتحقيق المكانة االجتماعية ،التي
طرديا مع اكتساب المعرفة ومشاركتها.
ترتبط ً
عمليا في المؤسسة
مما سبق ُيلحظ أن عمليات إدارة المعرفة من الجوانب التي يمكن تطبيقها ً
ئيسا بين
اساسيا لممارسة أعمالها وتطورها وتميزها ،وتلعب المدرسة ًا
وركنا
التعليمية؛ حيث تمثل قيمة ً
ً
دور ر ً
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المؤسسات التربوية المجتمعية ،وعليه فإن الوالء التنظيمي يعد من أهم المرتكزات لدى المعلمين في العملية
التعليمية ،وأن النجاح الذي تحققه المدرسة يتوقف بدرجة عالية على قدرة المعلم في تجسيد مفهوم الوالء
التنظيمي المبني على عملية إدارة المعرفة ،فهو يعد من أهم المتغيرات السلوكية التي تعني استمرار وفعالية
المؤسسة التعليمية ،وكلما كان هناك توافق بين أهداف المعلم وأهداف المؤسسة التعليمية دل ذلك على الوالء
التنظيمي الذي يعني تميز النتاجات التعليمية للطالب ،وزيادة الخبرة العملية للمعلم  ،فاندماج عمليات إدارة
المعرفة بالوالء التنظيمي في المؤسسة التعليمية يعني إيجاد مناخ تعليمي تفاعلي بصورة إيجابية.

مشكلة الدراسة:
تشهد جميع المجاالت الحياتية العديد من التغيرات والتحوالت التي غيرت األفكار التقليدية السائدة
تغيًار على األسس التي تُبنى عليها اإلدارة الحديثة ،ومفهوم
على المستوى العالمي والمحلي ،وقد ط أر ً
االقتصاد والتنمية ،فما عادت الفكرة هي حجم رأس المال ،وعدد الموظفين ،والزيادة التصاعدية في فروع
المؤسسة ،واصبح األساس هو نجاح واستم اررية المؤسسة خاصة ضمن أجواء التنافس االستراتيجي السائدة
جميع المجاالت ،وكون أن العنصر البشري هو العنصر الفعال واألهم ،ويمتلك القدرة على دمج الحجم
الهائل للمعارف والمعلومات والعلوم في نظام متكامل يعطي مخرجات تتميز بالجودة واالستم اررية ،ومن هنا
جاء مفهوم عمليات إدارة المعرفة في البيئة التعليمية والتي تعد أهم البيئات التي يتواجد فيها هذا المفهوم،
اكاديميا ،والذي يتفاعل ضمن إطار من العمل تنخرط فيه الرؤى
فهي تحتوي على العنصر البشري المؤهل
ً
واألهداف والتي تساعد على حل المشكلت ،واتخاذ الق اررات السليمة ،وتغيير السلوك اإلداري ،وزيادة
إنتاجيتهم المعرفية والعلمية.
وقد بين عبيد ( )2020أن هناك علقة إيجابية بين إدارة المعرفة وتحقيق الرضا الوظيفي لدى
المدرسين ،ويؤكد الرشيدي )2020( ،على أن تطبيق المؤسسة التربوية (المدرسة) إلدارة المعرفة تحقق لها
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الميزة التنافسية ،ومع أن عمليات إدارة المعرفة من المفاهيم الحديثة اال أن المدارس في البادية الجنوبية
تعاني من العديد من التحديات التي لها علقة بعمليات إدارة المعرفة ،حيث ارتئت الباحثة كونها تعمل في
مجال التدريس رصد علقة عمليات إدارة المعرفة في مستوى الوالء الوظيفي خاصة بعد التحول في العملية
التعليمية من التعليم الوجاهي إلى التعليم اإللكتروني ،وفي نوعية األداء التعليمي الذي ُيقدم للطلبة ،وكون
عمليات إدارة المعرفة تعمل على استثمار الجانب المعرفي لدى العاملين بطريقة تشاركية؛ فإن بيئة المدرسة
والقائمين عليها خاصة الكادر البشري التعليمي المتمثل في معلمي البادية الجنوبية يجب أن يكون على
درجة عالية من الوالء نحو المؤسسة التي ينتمي إليها ،وعليه تستشعر الباحثة أهمية تبني عمليات إدارة
المعرفة بصورة متكاملة ،والتي يفترض أن تحقق مز ًيدا من الوالء التنظيمي نحو النظام التربوي المدرسي
لتطوير البناء المعرفي واإلداري للمعلم ،وتتبلور مشكلة الدراسة في عمليات إدارة المعرفة وعلقتها في
مستوى الوالء الوظيفي لدى معلمي مدارس البادية الجنوبية من وجهة نظرهم.

هدف الدراسة واسئلتها:
يتمثل الهدف العام لهذه الدراسة في التعرف على علقة عمليات إدارة المعرفة بالوالء التنظيمي لدى
معلمي مدارس البادية الجنوبية من وجهة نظرهم ،وذلك من خلل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 .1ما درجة تطبيق عمليات إدارة المعرفة لدى معلمي مدارس البادية الجنوبية من وجهة نظرهم؟
 .2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α=0.05لمتوسط درجة تطبيق عمليات إدارة
المعرفة لدى معلمي مدارس البادية الجنوبية تُعزى لمتغير الجنس ،ومتغير المؤهل العلمي ،ومتغير
سنوات الخبرة؟
 .3ما مستوى الوالء التنظيمي لدى معلمي مدارس البادية الجنوبية من وجهة نظرهم؟
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 .4هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α=0.05لمستوى الوالء التنظيمي لدى معلمي
مدارس البادية الجنوبية تُعزى لمتغير الجنس ،ومتغير المؤهل العلمي ،ومتغير سنوات الخبرة؟
 .5هل توجد علقة ارتباطية بين درجة تطبيق عمليات إدارة المعرفة ،ومستوى الوالء التنظيمي لدى معلمي
مدارس البادية الجنوبية؟

أهمية الدراسة
تنبع األهمية النظرية للدراسة من أهمية اعتماد عمليات إدارة المعرفة كنمط إداري في المدارس ،مما
يعا وجذرًيا في الجوانب التنظيمية للعملية التعليمية خاصة وأن المعلمين والمعلمات هم
قد ُي ْحِدث ًا
تطور سر ً
محور العملية التدريسية وركنها األهم لتطويرها ،فهم المسؤولون عن اعداد الجيل والنشء ،وكذلك يعد رصد
مستوى والئهم التنظيمي من أبرز مقومات التوجه نحو نجاح عمليات إدارة المعرفة ،ويساعد على التنبؤ
بسلوكهم المستقبلي نحو مهنتهم ،وتكمن أهمية الدراسة كذلك في تسليط الضوء على الوالء التنظيمي الذي
ايدا له
يساعد على فاعلية العملية التعليمية في احداث أثر تعليمي لدى الطلبة خاصة وأن هناك ًا
دور متز ً
في المنظومة التعليمية.
ويؤمل أن تفيد الدراسة أصحاب القرار الخاص في العملية التعليمية بو ازرة التربية والتعليم األردنية
ومديرية تربية البادية الجنوبية خاصة من خلل اطلعهم على أهمية عمليات إدارة المعرفة ودورها في
تحقيق الوالء التنظيمي خاصة في ظل جائحة كورونا وما سينتج عنها من االنتقال من التعليم الوجاهي إلى
التعليم اإللكتروني والتعليم المبرمج.

حدود الدراسة
الحدود الزمانية :طبقت الدراسة في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي .2022/2021
الحدود المكانية :المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم في البادية الجنوبية.
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الحدود البشرية :معلمي ومعلمات المدارس الحكومية التابعة لتربية البادية الجنوبية.
الحدود الموضوعية :اقتصرت الدراسة الحالية على عمليات إدارة المعرفة والوالء التنظيمي لدى المعلمين.

مصطلحات الدراسة
عمليات إدارة المعرفة:
ُيعرفها  Igbinovia & Ikenweالمشار إليه في الحنيطي ( )2020أنها :سلسلة من النشاطات التي
تقوم بها المنظمة لتسهيل استخدام معارف المنظمة.
ائيا أنها :األنشطة التي تقوم بها معلمي المؤسسة التعليمية من تشخيص المعرفة وتوليدها
ُ
وتعرف إجر ً
وتخزينها وتوزيعها ومن ثم تطبيقها لزيادة الحصيلة المعرفية لدى المعلمين وتحقيق رؤية واهداف المؤسسة
التعليمية ،والتي تم قياسها من خلل األداة التي تم تطويرها.
الوالء التنظيمي:
ُيعرفه رؤوف وكعيد (  )411 :2020أنه ":تمثيل الفرد لقيم وأهداف المؤسسة اإلدارية وانصهار الفرد
داخل بيئة عمله من خلل دوره الوظيفي والتنظيمي ،ورغبته واستعداده للعمل والبقاء في بيئة عمله واستعداده
لتقديم أفضل ما عنده لصالح المؤسسة".
ائيا أنه :المشاعر التي يحملها المعلم من والء واخلص وااليمان القوي بأهداف ورؤية المؤسسة
ُيعرف إجر ً
التي يعمل بها واستعداده لبذل المزيد من العطاء والجهود تجاه هذه المؤسسة ورغبته القوية في البقاء بالعمل
بها ،والتي تم قياسها من خلل األداة المعدة لهذه الدراسة.
مدارس البادية الجنوبية :هي المدارس الحكومية التي تتبع إدارًيا لمديرية التربية والتعليم للبادية الجنوبية
والبالغ عددها ( )62مدرسة.
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الفصل الثاني:

األدب النظري والدراسات السابقة
عرضا لألدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة ،وفيما
يتضمن هذا الفصل ً
عرضا لذلك:
يأتي ً

أوًال :االدب النظري:
ويتضمن مفهوم إدارة المعرفة ،عمليات إدارة المعرفة ،تطبيق عمليات إدارة المعرفة ،الوالء التنظيمي ،العوامل
المؤثرة في الوالء التنظيمي ،تطور الوالء التنظيمي.

مفهوم إدارة المعرفة:
تعتمد منظمات األعمال بشكل رئيس على التجديد والتطوير المستمر الذي يعكس اتجاهات حديثة
في العمل واإلدارة ،والخروج من األسلوب التقليدي القائم على التعليمات واإلجراءات المرتكزة على قوانين ال
تراعي التطورات التي تحدث في عمل المنظمات والمؤسسات ،والجانب المعرفي يمثل أحد أهم التوجهات
العصرية في اإلدارة الحديثة ،حيث تعمل على دعم الدافعية ،وتُعزز اإلبداع الذي يقود إلى التفوق خاصة
إذا كان هناك مستوى من التنافس المعزز للعملية التعليمية ،فالمعرفة هي رأس المال من األفكار والخبرات
التي تساهم في اتخاذ الق اررات التي يكون لها دور فعال في نجاح عمل واستمرار المؤسسة على مختلف
أنواعها أو اهتمامها( الرواشدة.)2019 ،
ويعرف القهيوي ( )2013المعرفة أنها الحصيلة الضمنية أو العلنية التي يعتمدها الموظفون عند
ُ
أدائهم المهام الوظيفية بصورة متقنة ،وعند اتخاذ الق اررات ،والتي تساعد على تحقيق األهداف التي يسعون
اليها عبر إدارة المعرفة والتي تشمل توليد ،ومشاركة ،وتطبيق المعرفة.
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تقوم إدارة المعرفة على توظيف وتطوير األصول المعرفية المنظمة لتحقيق األهداف التنظيمية،
وتنطوي على صناعة ،ومعالجة ،وتخزين ،وتبادل المعرفة بين االفراد في المنظمة (Hu, Huang, Ke
 & Tsai, 2016).وهي الجزء الذي يركز على التحليل المنهجي ،واكتساب ،وخلق ،وتطوير وتخزين
واستخدام المعرفة ،وبالتالي هي عملية تنطوي على تقسيم األفراد حسب خبراتهم ومهاراتهم وأفكارهم ،إضافة
الى السياقات والتفسيرات واألحكام والحدس والدوافع التي يمتلكونها نتيجة عملية اعدادهم التدريجي المنظم

البعيد عن العشوائية واالجتهادات غير الصحيحة ).(Svetlana, 2012
مفهوما متعدد األوجه نتيجة اختلف المجاالت والتخصصات العلمية
يمثل مفهوم إدارة المعرفة
ً
والعملية ،ويعرفها الصبيحات ( )2018بأنها :الجهد الذي تقوم به المؤسسة او المنظمة لتوليد المعرفة التي
ترتبط بنشاطاتها ،حيث يتم توليد ،وجمع ،وتنظيم ،وخزن المعرفة ،وضمان اتاحتها لألفراد والجماعات لرفع
مستوى الكفاءة في اتخاذ الق اررات واألداء بشكل عام .في حين يعرفها الكبيسي ( )2013بأنها :مجموعة
من العمليات التي تتضمن األدوات والسلوكيات التي يتم صياغتها وتنفيذها من قبل المستفيدين ،الكتساب
المعرفة وخزنها وتوزيعها لتحقيق أفضل أداء بقصد القدرة على المنافسة والتكيف.
ويخلص العنزي ( )2019إدارة المعرفة بأنها خليط من بيانات ومعلومات وحقائق ومعتقدات ومفاهيم
وتوقعات ومعايير ترتبط بالجانب التنظيمي للعمل ،وبين المخزون المرتبط بالمهارات والخبرات والقدرات
اإلبداعية التي يمتلكها االفراد داخل المؤسسة.
ويرى عطا ) )Ata, 2014أن إدارة المعرفة كعملية تقوم على أربع ركائز تتمثل في المحتوى المتعلق
بنوع المعرفة (صريحة أو ضمنية) ،والمهارات التي تمكن من الوصول إلى المهارات اللزمة الستخراج
المعرفة ،والثقافة التي ينبغي أن تكون ثقافة تنظيمية تشجيع المعرفة وتعمل على توزيع المعلومات ،والتنظيم
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الهادف إلى تنظيم المعرفة الحالية ،وهي العملية التي تساعد المنظمات على الحصول على المعلومات،
واختيارها وتنظيمها ونشرها.
وقد حددت و ازرة التربية والتعليم في األردن أهمية إدارة المعرفة في قدرتها على االحتفاظ في الخبرات
والتجارب والمهارات التي تفيد العملية اإلدارية والتعليمية لدى كافة العاملين في الو ازرة ،خاصة وأن المعرفة
هي مفتاح المؤسسة التعليمية ومن يعطيها قيمتها الجوهرية ،االمر الذي يساعد على ابقاء االتصال بين
الخبراء والموظفين الجدد ،وكذلك بين اركان العملية التعليمية الممارسة في مدارس الو ازرة ،وهذا ينعكس
ايجابيا على مستوى األداء الفعلي للمؤسسة التعليمية ورفع قدرتها وكفاءتها ،تساعد على تنمية القدرة
بدوره
ً
على التعلم من الرصيد الخبراتي السابق لتحقيق التطلعات المستقبلية ،عبر حزمة من الق اررات والمعايير
والقيم الواضحة(و ازرة التربية والتعليم.)2017-2015 ،
ويرى ديبويس وويلكرون ( )Dubois & Wilkeron, 2008أن إدارة المعرفة تستند على المورد
البشري من خلل رصيدهم المعرفي ،حيث يتم التعامل معها من خلل نظام تكاملي مكون من خطوات
محددة وتنظيم ونقل المعرفة الصريحة والضمنية لألفراد وص ًوال التخاذهم الق اررات ذات الكفاءة والفاعلية
واالبتكارية من أجل اكتساب افضلية تنافسية والحصول على رضا المستفيدين ،ويؤكد غبور المشار إليه
في (الغامدي )2021 ،إلى عدة اتجاهات لمفهوم المعرفة التي تتضمن منهج إداري يتناول المعرفة
كموجودات المنظمة ،ومنهج معلوماتي على اعتبار أن المعرفة مجموعة من المعلومات ،ومنهج وظيفي
يرى أن المعرفة هي القوة ،ومنهج تقني فهي أدوات تكنولوجية متطورة.

عمليات إدارة المعرفة:
يرى أبو عفيفة ( )2019أن عمليات إدارة المعرفة تعمل بشكل تكاملي ،حيث االنتفاع الكلي بالمعرفة،
وتضمينها في الخدمات والمستويات لتقديم قدرات نوعية ومزايا تنافسية ،وال يوجد اتفاق كامل على عدد هذه
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العمليات ،وقد حدد نموذج منظمة ( )Fraunhofer IPK, 200عمليات إدارة المعرفة في( :تشخيص
المعرفة ،وتوليدها ،وخزنها ،وتوزيعها ،وتطبيقها) ،حسب تصنيف المدهون( ،)2014في حين حدد
الخالدي( )2008وعليان ( )2012هذه العمليات في (تشخيص المعرفة ،واكتسابها ،وتوليدها  ،وتخزينها،
وتطويرها ،وتوزيعها ،وتطبيقها).
تشخيص المعرفة :ويقصد فيها تحديد نوعية المعرفة المطلوبة التي تسعى المؤسسة لتحقيقها وتحديد
مصادرها وطرق الحصول عليها ،أي تحديد األشخاص الحاملين لها ومواقعهم ،ومكان هذه المعرفة في
قواعد البيانات والمعلومات ،وكذلك تحديد المعرفة الملئمة لوضع الحلول للمشكلة التي تواجهها المؤسسة
(الملكاوي والعمري.)2007 ،
توليد المعرفة :وتعني إبداع المعرفة من خلل مشاركة االفراد وفرق العمل وجماعات العمل الداعمة لتوليد
رأس مال معرفي ضمن مناخ من الممارسات اإليجابية التي تساهم في تعريف المشكلت وإيجاد الحلول
الجديدة بأسلوب ابتكاري لضمان التفوق في اإلنجاز (عليان.)2008 ،
خزن المعرفةُ :يعرفها الزيادات ( )2008بأنها العمليات التي تتضمن االحتفاظ واإلدامة والبحث والوصول
واالسترجاع والمكان ،والمؤسسات قد تواجه خطر فقدان المعرفة نتيجة مغادرة األفراد ،وهذا يتطلب المحافظة
على المعرفة التراكمية خاصة في المؤسسات التي فيها معدالت لدوران العمل.
توزيع المعرفة :تنمو المعرفة نتيجة االستخدام والمشاركة ،وبزيادة األفكار والخبرات والمهارات بين االفراد
تصبح معرفة تشاركية ،وتشمل عملية توزيع المعرفة العمليات عملية التوزيع ،والنشر ،والمشاركة ،والتدفق،
والنقل والتحريك (أبو عفيفة.)2019 ،
تطبيق المعرفة :ويقصد بها استثمار المعرفة ،أي تحويل المعرفة إلى حالة تنفيذية ،فالمعرفة التي ال تتحول
لتنفيذ هي مجرد تكلفة ،والفجوة بين ما تعرفه وبين ما تنفذه هو أحد أهم معايير التقييم المجال اإلداري
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(الزيادات.)2008 ،
اكتساب المعرفة :تشير هذه العملية إلى عملية اكتساب المعرفة سواء من خلل اجراء المزيد من
الدراسات أو من خلل التدريب خارج العمل ،وهذا أمر بالغ األهمية لبقاء كل منظمة .فالمنظمة التي ال
تحدث نفسها من حيث تنمية المهارات ستتجه نحو االخفاق ،وأحيانا يمكن أن تواجه منظمة مشكلة خطيرة
تتطلب االهتمام من متخصص ،دون أن يكون لديه فكرة أن بإمكان أحد الموظفين يمكنه التعامل مع مثل
هذه المشاكل ،وعليه يمكن حل المشكلة من قبل هذا الموظف؛ وتصبح معرفة جديدة ينبغي أن يكتسبها
مستقبل ).(Ikechukwu & Callystus, 2018
الجميع للتعامل مع الحاالت المشابهة التي قد تحصل
ً
مشاركة المعرفة وتبادلها ويعني أن أصحاب المصلحة التنظيمية يمكن نشر المعرفة المكتسبة من خلل
التدريب ،أو من خلل خبرتهم الخاصة إلى الموظفين اآلخرين الستخدامها لحل المشكلة ،ويرى تايلور أن
تبادل المعرفة ينشأ من جهود الفرد لنقل المعرفة إلى اآلخرين داخل المنظمة .باالعتماد على التدريب والخبرة،
وال يمكن أن تكون المعرفة غير متوفرة النقل ،ولكن ما هو متاح منها يمكن نقله أو مشاركته مع الزملء
(الملكاوي والعمري.)2007 ،
وقد اعتمدت الباحثة خمسة مجاالت لعمليات إدارة المعرفة وهي( :تخزين المعرفة ،وتشخيصها ،وتطبيقها،
وتوليدها ،وتوزيعها في بناء أداة الدراسة.

تطبيق عمليات إدارة المعرفة:
يساعد تطبيق عمليات إدارة المعرفة على تثبيت ثقافة العمل الجماعي عبر تبادل المعرفة ،وتعزيز
الوظائف المؤسسية من خلل االستثمار اإليجابي في الرأسمال البشري وطرق تفكيره ،وتوجه المنظمة نحو
تطوير اساليبها اإلدارية ،وتدعم فكرة صنع القرار من خلل توفير قاعدة معرفية ،باإلضافة الى زيادة الرضا
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واالنتماء ومواجهة المشكلت وإيجاد الحلول الجذرية ،وهذا يتم من خلل بناء وغرس الثقة بين الموارد
البشرية وتشجيع االتصال بينهم ،وتحقيق القيمة المضافة في موارد المنظمة البشرية وخاصة في مخرجاتها
ونواتجها (سبرينة وبن حجوبة.)2018 ،
تشير شرماط وزيار ( )2018إلى متطلبات تطبيق عمليات إدارة المعرفة لتهيئة المنظمة للستفادة
من المعرفة بحيث تكون بيئة مشجعة على اإلدارة الفعالة للمعرفة ،وهذا يتطلب توافر الهيكل التنظيمي؛
وتجديد االبداعات الكامنة لدى الموظفين ،وتوافر عنصر القيادة ،المتمثلة بالقدوة لآلخرين في عملية التعلم
المستمر ،ويجب أن تكون القيادة غير تقليدية ،فالقائد ليس رئيس ،ولكنه منسق ومسهل ومدرب ،ولهذا يجب
أن تتوفر لديه القدرة على شرح الرؤية لآلخرين ،ويعمل على بناء رؤية مشتركة واالتصال والتعامل الدائم
مع اآلخرين ،والنظر إلى األمور المتعلقة بالمنظمة على أنها عمليات مرنة ومتفاعلة ،اما عنصر الثقافة
التنظيمية الذي يتمركز على مجموعة القيم والمعتقدات واالحاسيس الموجودة في داخل المنظمة ،مثل طريقة
تعامل األفراد مع بعضهم ،وتوقعات كل فرد من اآلخر ومن المنظمة ،ويجب أن تكون القيم الثقافية السائدة
ملئمة ومتوافقة مع مبدأ االستمرار في التعلم وإدارة المعرفة ،وتعمل على بث روح العمل الجماعي وتبادل
أخير عنصر تكنولوجيا المعلومات ،الذي يمكن من تفعيل عمليات إدارة المعرفة من
األفكار بين األفراد ،و ًا
خلل المستحدثات التكنولوجية ،وربطها في البنى التحتية للمنظمة ،وتشمل معالجة البيانات ،وتكنولوجيا
االتصاالت ،والشبكات ،وانظمتها.

الوالء التنظيمي:
يعتبر الوالء التنظيمي من المفاهيم اإلدارية الحديثة ،التي تعكس كثير من سلوكيات واتجاهات األفراد
العاملين في المؤسسة .ويرى بوعطيط ( )2016أن أهمية الوالء التنظيمي تكمن في أنه حلقة وصل بين
المنظمة واألفراد العاملين بها ،ويساعد على تقبل أي عملية تغيير داخل المؤسسة ،ويساهم في تنمية السلوك
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اإلبداعي والتنبؤ بفاعلية المؤسسة ،وهو يحدد طبيعة السلوك البشري داخل المؤسسة ،ويخفف من األعباء
ويعرفه جوني
سببا في حدوث حالة من عدم االنضباط الوظيفي بشكل عامُ ،
اإلدارية التي يمكن أن تكون ً
( )48 :2001بأنه "اقتران فعال بين الفرد ومؤسسته ،حيث إن العاملين الموالين هم الذين يرغبون في إعطاء
بعض الشيء مقابل أن يقدموا للمؤسسة بشكل ممتاز".
ويرى أبو كريم ( )2015أن الوالء التنظيمي جزًءا من المفهوم الشامل للوالء ،وهو يعكس اتجاه الفرد
جهودا إضافية لضمان عنصر
نحو منظمته ،وهذا االمر ناشئ عن ايمانه القوي بأهدافها وقيمها ،حيث يبذل ً
القوة واالستم اررية لها في ظل التنافس مع المؤسسات األخرى ،ويتميز الوالء التنظيمي في عدة خصائص
تتمثل في أنه نتيجة حالة تفاعلية لمجموعة من الجوانب اإلنسانية والتنظيمية واإلدارية ضمن اإلطار
التنظيمي للمؤسسة ،وهو كظاهرة إدارية ال يصل لدرجة الثبات المطلق ويتصف بالتغير البسيط وهذا ما
يميزه عن الظواهر اإلدارية األخرى ،ويمكن قياسه من خلل الظواهر التنظيمية المرتبطة في سلوك
وتصرفات األفراد العاملين في المؤسسة.

العوامل المؤثرة في الوالء التنظيمي:
حدد حاروش ( )2016مجموعة من العوامل التي تؤثر في الوالء التنظيمي منها السياسات التي
يجب أن تحقق إشباع حاجات العاملين في المؤسسة ،وتحقق لديهم شعور الرضا واالطمئنان ومن ثم الوالء،
واألهداف الواضحة والتي تساعد في عملية ادراك وفهم االفراد للوالء اتجاه المؤسسة ،ووضوح العمليات
التنظيمية يعني زيادة في الوالء التنظيمي ،والعمل على تفعيل مشاركة االفراد العاملين ،فالمساهمة في
االشتراك الفعلي والعقلي لألفراد في المواقف الجماعية يعطي نتائج إيجابية في تحمل المسؤولية الجماعية
لتحقيق األهداف ،والعمل على تحسين المناخ التنظيمي ،فالبيئة الداخلية للمنظمة تساعد العاملين على
معرفة تجاربهم ،وتعزز الثقة المتبادلة وترفع من الروح المعنوية لديهم ،والحوافز المناسبة تساعد على زيادة
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الرضا واإلنتاج وتقلل من التكاليف ،وهذا يكون ضمن مناخ جيد وايجابي ،والنمط القيادي الذي يعمل على
كسب التأييد الجماعي إلنجاز المهام عبر تنمية المهارات اإلدارية لألفراد.
تطور الوالء التنظيمي:
بدأت مراحلة تطور الوالء التنظيمي بتقبل الفرد فكرة السلطة التي يمتلكها اآلخر وتنفيذ التوجيهات
والتعليمات ،وكذلك األوامر ،مقابل الفوائد المالية والمعنوية التي يتلقاها الفرد ،وهذا يؤدي إلى زيادة رغبته في
التوجه للنتماء لهذا االطار التنظيمي ،وبالتالي انخراطه بالعمل فتتكون لديه قيم مشابهه لقيم المنظمة وأهداف
تتطابق مع أهدافها ،وهنا تتحول الرغبة إلى حالة من الوالء المرتبط بالمنظمة ،وهذا بدوره يعني زيادة اإلخلص
وامتلك مبررات الدفاع عن هذه المنظمة ،أي أن الوالء هو األساس في حدوث االنتماء ،وقد يتداخل مفهومي
سببا في حدوث االنتماء( المغربي.)2016 ،
الوالء واالنتماء ضمن االطار التنظيمي ،ولكن يبقى الوالء ً
ويتصف الفرد الذي لديه والء تنظيمي بقبول أهداف وقيم المنظمة ،وبذل المزيد من الجهد لتحقيق
أهداف المنظمة ،والرغبة العالية في االنخراط في المنظمة ،والعمل على البقاء في المؤسسة لفترة طويلة،
والموضوعية اإليجابية في تقييم المنظمة ،وعليه فقد أشارت (البارودي )2015 ،إلى اتجاهين في فهم الوالء
التنظيمي ،االتجاه التبادلي؛ حيث تنشأ علقة تبادلية بين المنظمة والفرد العامل وهذا يؤدي إلى حدوث
التوازن التنظيمي بين متطلبات العمل من تفاني وإخلص وعدم ترك الوظيفة وبين إشباع حاجات الفرد
طا فع ًاال للفرد بالمنظمة ،دون التركيز على االعتبارات المادية
العامل ،واالتجاه النفسي؛ حيث يحدث ارتبا ً
أو المكاسب اإلدارية التي يمكن تحقيقها نتيجة البقاء بالعمل.
و قد أشار بن حفيظ ( )2014إلى أبعاد الوالء حسب تقسيم بورتر وزملؤه ( )Porter et.alالمتمثلة
في الوالء المؤثر او العاطفي ( )Affective Commitmentويعني ادراك الفرد للخصائص التي تميزه
مثل االستقللية ،واألهمية ،وتنوع المهارات ،والتغذية الراجعة من اإلشراف ،ثم الوالء األخلقي أو المعياري
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( )Normative Commitmentويعني اإلحساس الذي يتشكل للفرد العامل بااللتزام نحو البقاء في
التنظيم ،ويعززه الدعم الجيد من قبل المنظمة ،ثم الوالء المستمر ( )Continuous Commitmentويعني
درجة والء الفرد العامل المرتبطة بالقيمة االستثمارية والمادية التي يمكن للموظف تحقيقها من خلل استم ارره
بالبقاء في المنظمة ،وقد اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة المجاالت الثلثة للوالء التنظيمي في بناء أداة
الدراسة.
تقوم العملية التعليمية على المعلم ،وهذا يتطلب التركيز على والئه ألنه اهم الدوافع التي تساعد على
بعيدا عن مصالحه الذاتية ،ويرافق ذلك تحقيق
بذله أقصى طاقاته وإطلق إمكاناته لتحقيق غايات وظيفتهً ،
المكانة االجتماعية التي يرغبها ،ولهذا هناك تركيز على اشباع حاجات المعلم عبر الحوافز وتوفير البيئة
المدرسية المناسبة؛ حيث تكون رسالة المدرسة واضحة وتحقق الرضا الوظيفي الذي يدعم اإلنجاز وإمكانية
التقدم بالوظيفة (السالم.)2015 ،
وقد جاء االهتمام الحالي في موضوع الوالء التنظيمي كفهم عميق لطبيعة ارتباط الفرد بعمله ،وبذله
الجهد العالي وابداء الرغبة القوية في البقاء فيه واالستمرار إلنجاحه ،وزيادة التميز في األداء ،ويعمل على
تقليل المظاهر السلبية كاإلهمال والتقصير في العمل والغياب المتكرر غير المبرر أو الشعور بالقلق
تفعا لدى الموظف كلما تحققت اهداف المنظمة بكفاءة وفاعلية،
واإلحباط ،وكلما كان الوالء التنظيمي مر ً
ويمثل الوالء التنظيمي في العمل التربوي وسيلة لزيادة والء المعلمين والمدراء لمهنتهم واالرتباط فيها ،وهذا
ضمنيا تعزيز مكانة العملية التعليمية وتطويرها (السالم.)2015 ،
يعني
ً

19

ثانيًا :الدراسات السابقة.
قامت الباحثة باالطلع على الدراسات السابقة وعرضها وفق اآلتي:
الدراسات ذات الصلة بعمليات إدارة المعرفة
قام السياني ومحسن ( )2021بدراسة هدفت إلى التعرف على أثر عمليات إدارة المعرفة على اإلبداع
المنظمي في الجامعات الخاصة في اليمن ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي؛ حيث تكونت
جامعيا ،وقد توصلت الدراسة إلى أثر عمليات إدارة المعرفة (إدارة ،توليد،
موظفا
عينة الدراسة من ()60
ً
ً
تخزين ،توزيع ،تطبيق المعرفة) في اإلبداع المنظمي.
وقامت الفضة وعقباوي ( )2020بدراسة هدفت إلى التعرف على دور عمليات إدارة المعرفة الطبية
في تفعيل التوجه نحو التميز التنظيمي بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بأدرار ،واستخدمت الدراسة
المنهج الوصفي التحليلي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )200موظف ،وأظهرت نتائج الدراسة أن عمليات
إدارة المعرفة جاءت بدرجة متوسطة ،حيث جاء ُبعد تخزين وتنظيم المعرفة ا ًوال ،وكذلك وجود دور لعمليات
إدارة المعرفة في التميز التنظيمي ،وكذلك لم تكشف الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية تُعزى
لمتغير المؤهل العلمي وسنوات الخبرة في عمليات إدارة المعرفة والتميز التنظيمي.
كما أجرى سلمه ،وإسحاق ،وحبتور وأمين )(Salama, Isaac, Habtoor & Ameen,2020
دراسة هدفت إلى التعرف على تأثير توافر البنية التحتية إلدارة المعرفة المتمثلة في التكنولوجيا ،والثقافة
التنظيمية ،والهيكل التنظيمي على تحسين أداء موظفي قطاع التعليم في ليبيا مع وجود الوالء التنظيمي
موظفا في قطاع التعليم في ليبيا ،واستخدمت الدراسة
كمتغير وسيط ،وتكونت عينة الدراسة من ((612
ً
المنهج الوصفي التحليلي ،وأظهرت النتائج وجود علقة إيجابية مباشرة ذات داللة إحصائية بين توافر البنية
التحتية إلدارة المعرفة ورفع كفاءة أداء موظفي قطاع التعليم في ليبيا ،ووجود علقة ذات داللة إحصائية
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إيجابية مباشرة بين توافر البنية التحتية إلدارة المعرفة والوالء التنظيمي في قطاع التعليم في ليبيا ،وأظهرت
النتائج كذلك وجود علقة ذات داللة إحصائية إيجابية مباشرة بين الوالء التنظيمي وتحسين كفاءة أداء
موظفي قطاع التعليم في ليبيا ،بينما توجد علقة ذات داللة إحصائية غير مباشرة بين توافر البنية التحتية
إلدارة المعرفة ورفع كفاءة أداء موظفي قطاع التعليم في ليبيا من خلل الوالء التنظيمي.
وقام النسر ومفتاح ( )2019بدراسة هدفت إلى التعرف على دور عمليات إدارة المعرفة في تحسين
أداء المؤسسات التعليمية ،واستخدمت المنهج الوصفي التحليلي ،وتكونت عينة الدراسة من مديري المكاتب
وأعضاء الهيئة التدريسية في كلية أم الربيع للعلوم التقنية ،وأظهرت نتائج الدراسة أن لعمليات إدارة المعرفة
دور مهم في تحسين األداء المؤسسي ،وكذلك توجد علقة ارتباطية بين عمليات إدارة المعرفة واألداء
المؤسسي بالكلية ،حيث جاء مجال (توليد وتخزين المعرفة) بشكل أقوى من مجال (توزيع وتطبيق
المعرفة).
كما قام الخليل ومحرز ( )2019بدراسة هدفت إلى التعرف على أثر تطبيق عمليات إدارة المعرفة
عضوا من هيئة التدريس في جامعة تشرين ،وأظهرت
في جودة الخدمات التعليمية ،وتكونت العينة من ()196
ً
نتائج الدراسة وجود علقة طردية بين عمليات إدارة المعرفة وتحسين الخدمات التعليمية .
وهدفت دراسة إبراهيم ،حسن ،خليل والعازمي ( )2018إلى التعرف على عمليات إدارة المعرفة بالمدارس
المتوسطة في دولة الكويت ،واستخدمت المنهج التحليلي ،وأظهرت النتائج أن هناك معوقات عديدة لتطبيق
عمليات إدارة المعرفة في المدارس تتمثل في سيطرة الثقافة التي تكبح التشارك في المعرفة ،وعدم وجود دعم من
القيادة العليا إلدارة المعرفة ،واالفتقار إلى التكامل في نشاط المؤسسة المرتبطة بإدارة عمليات المعرفة وبين التعلم
المنظمي.
وهدفت دراسة ابو علوش ومساعده وبطاينة والرواد & Abualoush, Masa’deh, Bataineh,
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 )2018( Alrowwadإلى تقييم العلقات المتبادلة بين البنية التحتية إلدارة المعرفة وعملية إدارة المعرفة
موظفا ،واستخدمت الدراسة المنهج
ورأس المال الفكري واداء المنظمة ،وتكونت عينة الدراسة من ()134
ً
الوصفي من خلل استبانة ،وأظهرت نتائج الدراسة البنية التحتية إلدارة المعارف كان لها أثر إيجابي على
عملية إدارة المعرفة .وباإلضافة إلى ذلك ،أثرت عملية إدارة المعرفة بشكل إيجابي على رأس المال الفكري
وأداء المنظمات وتوسطت في العلقة بين البنية التحتية إلدارة المعرفة ورأس المال الفكري .وكذلك أشارت
النتائج لعدم وجود علقة ايجابية بين البنية التحتية إلدارة المعرفة واداء المنظمة.
أجرى العنزي ( )2018دراسة هدفت إلى التعرف على دور عمليات إدارة المعرفة في تحسين مستوى
جودة الخدمات المقدمة في كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي في الكويت ،وتكونت عينة الدراسة
من ( )100موظف ،استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وأظهرت النتائج وجود تأثير معنوي ذو
داللة إحصائية لعمليات إدارة المعرفة في تحسين الخدمات المقدمة في كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي في الكويت وبدرجة مرتفعة.
قام حسين ( )2017بدراسة هدفت إلى التعرف على تأثير عمليات إدارة المعرفة في تحسين محددات
الثقافة التنظيمية ،حيث تم استخدام المنهج الوصفي التحليل وأسلوب الدراسة الميدانية ،وتكونت عينة الدراسة
من ( )150مدير من مختلف المستويات اإلدارية ،وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك اتجاهات متوسطة
ألفراد عينة الدراسة نحو عمليات إدارة المعرفة وهي (عملية نظم اكتساب المعرفة ،وعمليات نظم إدارة
المعرفة ،عمليات نظم تطبيق المعرفة ،وعملية توزيع المعرفة ،وعملية تنظيم المعرفة وتقييمها) ،كذلك أظهرت
الدراسة أن هناك اتجاهات متوسطة نحو محددات الثقافة التنظيمية وهي ( محدد القيم التنظيمية ،ومحدد
المعتقدات التنظيمية ،ومحدد األعراف التنظيمية ،ومحدد التوقعات التنظيمية) ،وأظهرت نتائج الدراسة أن
عمليات إدارة المعرفة تمارس تأثي ًار معنويًا في محددات الثقافة التنظيمية.
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هدفت دراسة خطاب ( )2016التعرف على دور توليد المعرفة في تحقيق االبتكار اإلداري في
موظفا
الشركات الدوائية األردنية ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وتكونت العينة من (ً )239
وموظفة ،وأظهرت نتائج الدراسة وجود علقة ذات داللة إحصائية بين دور توليد المعرفة كأحد متطلبات
إدارة المعرفة في تحقيق االبتكار اإلداري.
أجرى الدوري ( )2015دراسة هدفت لمعرفة أثر عمليات المعرفة في االبتكار التنظيمي لدى شركات
الصناعات الدوائية الدولية في األردن ،وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وتكونت العينة من
مدير ورئيس قسم ،وأظهرت نتائج الدراسة وجود أثر لعمليات إدارة المعرفة (تنظيم وتخزين المعرفة،
(ً )120ا
اكتساب المعرفة ،تطبيق المعرفة ،نقل المعرفة) في االبتكار التنظيمي ،وأن ُبعد تنظيم وتخزين المعرفة جاء
أخيرا.
ا ًوال من حيث األهمية ،بينما جاء ُبعد اكتساب المعرفة ً
وهدفت دراسة ستقومة ( )2014إلى التعرف على عمليات إدارة المعرفة ودورها في تحقيق التعلم
التنظيمي في المديرية العامة للتصاالت في الجزائر ،واستخدمت المنهج االستنباطي ،وتكونت العينة من
العمال اإلداريين في مديرية العامة للتصاالت الجزائرية (مدير ،مير فرع ،مدير مصلحة ،موظف) ،وأظهرت
نتائج الدراسة أن هناك ارتباط طردي وتكاملي بين مستوى عمليات ادارة المعرفة (اكتساب ،تنظيم ،نقل
المعرفة) ومستوى التعلم التنظيمي ،وكذلك ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيرات الجنس،
والعمر ،والمؤهل العلمي ،والخبرة.

الدراسات ذات الصلة بالوالء التنظيمي:
أجرى رؤوف وكعيد ( )2020دراسة هدفت إلى العلقة بين الوالء التنظيمي والقيادة التحويلية لدى
مديري المدارس اإلعدادية في محافظة واسط ،وتكونت العينة من ( )300مدير ومديرة )170( ،مدير و
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( )130مديرة ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي االرتباطي من خلل االستبانة ،وأظهرت النتائج
وجود علقة ارتباطية قوية بين الوالء التنظيمي والقيادة التحويلية.
قام بوسكار ( )2019بدراسة هدفت التعرف إلى انعكاسات جودة حياة العمل على الوالء التنظيمي
للعاملين ،وتكونت عينة الدراسة من جميع الموظفين وعددهم ( )64فرد ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي
من خلل االستبانة ،وأظهرت نتائج الدراسة أنه ال توجد انعكاسات لظروف العمل على الوالء التنظيمي
للعاملين ،وكذلك أظهرت النتائج أن لخصائص الوظيفة ولألسلوب اإلشرافي انعكاسات مرتفعة على الوالء
التنظيمي لدى الموظفين.
جاءت دراسة الجرايدة والناعبي ( )2019بهدف التعرف على درجة الوالء التنظيمي ودرجة الرضا
الوظيفي لدى مديري التعليم األساسي في سلطنة ُعمان ،وتكونت عينة الدراسة من ( )369مدير ومديرة،
واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي ،من خلل استبانة للوالء التنظيمي والرضا الوظيفي ،وأظهرت نتائج
الدراسة أن درجة الوالء التنظيمي لمديري المدارس جاءت مرتفعة ،بينما كانت درجة الرضا الوظيفي متوسطة،
وأشارت نتائج الدراسة لوجود علقة ارتباطية موجبة ومتوسطة بين الوالء التنظيمي والرضا الوظيفي.
هدفت دراسة صالح ،وإسماعيل ،وحمزة ،وزهري وعبدهللا ( Salleh, Ismail, Hamzah, Zahari,
 )Mohammed & Abdullah, 2017إلى تحديد ما إذا كانت هناك علقة إيجابية بين المشاركة في
فردا ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي من
المعرفة والوالء التنظيمي ،وتكونت عينة الدراسة من (ً )70
خلل استبانة؛ حيث تكونت من جزء في ادارة المعرفة والجزء اآلخر الوالء التنظيمي ،وأظهرت نتائج الدراسة
أن مشاركة المعرفة تساهم في زيادة الوالء التنظيمي؛ حيث يعمل الموظفين كفريق واحد ،وأشارت نتائج
الدراسة إلى أن متغير تبادل المعرفة هو المتغير األهم لدى عينة الدراسة.
جاءت دراسة عفاف ( )2015بهدف معرفة تأثير الوالء التنظيمي على تحسين أداء المورد البشري
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في المؤسسة العمومية االستشفائية الوهراوي ،واستخدمت المنهج الوصفي التحليلي ،وتكونت العينة من
موظفا ،وأظهرت نتائج الدراسة وجود علقة ذات داللة إحصائية بين الوالء التنظيمي وأداء العاملين،
(ً )100
وكذلك علقة ذات داللة إحصائية بين الرضا الوظيفي وأداء العاملين ،وعلقة ذات داللة إحصائية بين
الوالء التنظيمي والرضا الوظيفي.
قام السالم ( )2015بدراسة هدفت التعرف إلى الوالء التنظيمي لدى مدرسي التعليم الثانوي العام
وعلقته بالمشاركة في اتخاذ القرار ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وتكونت العينة من
مدرسا ومدرسة ،وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود علقة ذات داللة إحصائية بين الوالء التنظيمي
(ً )2921
والمشاركة في اتخاذ القرار ،وكذلك ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تُعزى لمتغير الجنس فيما يخص
الوالء التنظيمي ،ووجدت فروق ذات داللة إحصائية بمستوى الوالء التنظيمي لدى مدرسي التعليم الثانوي
العام تعزى لمتغيرات (العمر ،المؤهل العلمي ،الشهادة الجامعية ،سنوات الخبرة ،الحالة االجتماعية)،
وأظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بمستوى المشاركة في اتخاذ القرار تعزى لمتغيرات
(الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،الشهادة الجامعية ،الحالة االجتماعية).
هدفت دراسة عبادو ( )2015الكشف عن مستوى الوالء التنظيمي لدى أساتذة الجامعات بالجزائر،
وما مـدى اخـتلف هـذا المستوى تبعا لمتغير التخصص والرتبة واألقدمية ومكان العمل ،واستخدمت الدراسة
مقياس "بورتر "لقياس مستوى الوالء التنظيمي وتكونت عينة من الدراسة من ( )447أستا ًذا وأستاذة .تم
اختيارها بطريقة عشوائية طبقية بواليات ورقلة والوادي وغرداية وبسكرة بالجنوب الجزائري ،وقد أظهرت نتائج
الدراسة أن مستوى الوالء التنظيمي لدى أساتذة الجامعات جاء مرتف ًعا ،وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية في مستوى الوالء التنظيمي تُعزى لمتغيرات الدراسة (التخصص ،الرتبة ،األقدمية ،الجامعات).
قام دودو وأبو القاسم ( )2021بدراسة هدفت التعرف إلى الوالء التنظيمي وعلقته باألداء الوظيفي
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لدى عمال جامعة الجلفة /الجزائر ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي من خلل االستبانة ،وتكونت عينة
عامل ،وأظهرت نتائج الدراسة وجود أثر الوالء التنظيمي بأبعاده المختلفة على عمال
الدراسة من (ً )88
الجامعة.

ثالثًا :التعقيب على الدراسات السابقة:
جاءت الدراسات السابقة الخاصة في عمليات إدارة المعرفة كدراسة (السياني ومحسن)2021 ،
بهدف التعرف إلى أثر عمليات إدارة المعرفة على اإلبداع المنظمي في الجامعات الخاصة في اليمن،
ودراسة (الفضة وعقباوي )2020 ،بهدف التعرف على دور عمليات إدارة المعرفة الطبية في تفعيل التوجه
نحو التميز التنظيمي  ،ودراسة (النسر ومفتاح )2019 ،هدفت إلى معرفة دور عمليات إدارة المعرفة في
تحسين أداء المؤسسات التعليمية ،ودراسة (العنزي )2018 ،ودوره في تحسين مستوى جودة الخدمات
المقدمة في كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم في الكويت ،ودراسة (إبراهيم وآخرون )2018 ،للتعرف على
توافر عمليات إدارة المعرفة في المدارس المتوسطة في الكويت ،ودراسة حسين ( )2017بهدف التعرف
على تأثير عمليات إدارة المعرفة في تحسين محددات الثقافة التنظيمية ،دراسة (حسين )2017 ،ودورها في
تحسين الثقافة التنظيمية في الشركة القابضة إلنتاج الكهرباء والطاقة ،دراسة (خطاب )2016 ،التعرف
على دور توليد المعرفة في تحقيق االبتكار اإلداري ودراسة (الدوري )2015 ،بهدف معرفة أثر عمليات
المعرفة في االبتكار التنظيمي ،ودراسة (ستقومة )2014 ،بهدف التعرف على عمليات إدارة المعرفة ودورها
في تحقيق التعلم التنظيمي ،ودراسة ( )Salama, et. Al, 2020مع قطاع التعليم في ليبيا ،ودراسة
( )Abualoush, et al, 2018لتقييم العلقة المتبادلة بين البنية التحتية إلدارة المعرفة وعملية إدارة المعرفة
ورأس المال الفكري وأداء المنظمة في قطاع الصناعات الغذائية في األردن ،وجاءت دراسة ( Salleh et.
 )Al, 2018لتحديد العلقة بين المشاركة في المعرفة والوالء التنظيمي .وقد استخدمت هذه الدراسات
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المنهج الوصفي من خلل االستبانة ،وقد تنوعت العينة بين العاملين في القطاع التعليمي ،أو الصناعي أو
قطاع االتصاالت.
بينما جاءت الدراسات السابقة الخاصة في الوالء التنظيمي كدراسة دودو وأبو القاسم ( )2021بدراسة
هدفت التعرف إلى الوالء التنظيمي وعلقته باألداء الوظيفي ،ودراسة (رؤوف وكعيد )2020 ،لتحديد العلقة
بين الوالء التنظيمي والقيادة التحويلية لدى مديري المدارس اإلعدادية في محافظة واسك بالعراق ،ود ارسة
(بوسكار )2019 ،والتي هدفت للتعرف على انعكاسات جودة حياة العمل على الوالء التنظيمي للعاملين
في مصلحة االستعجاالت الطبية لمدينة مشونش بالجزائر ،ودراسة الخليل ومحرز ( )2019وهدفت
إلى التعرف على أثر تطبيق عمليات إدارة المعرفة في جودة الخدمات التعليمية ،وجاءت دراسة (الجرايدة
والناعبي )2019 ،للربط بين الوالء التنظيمي والرضا الوظيفي لدى مديري التعليم األساسي في سلطنة
ُعمان .ودراسة صالح ،إسماعيل ،حمزة ،زهري وعبدهللا ( Salleh, Ismail, Hamzah, Zahari,
 )Mohammed & Abdullah, 2017بهدف معرفة إذا كانت هناك علقة إيجابية بين المشاركة في
المعرفة والوالء التنظيمي ،ودراسة عفاف ( )2015بهدف معرفة تأثير الوالء التنظيمي على تحسين أداء
المورد البشري ،ودراسة السالم ( )2015بدراسة هدفت التعرف إلى الوالء التنظيمي لدى مدرسي التعليم
الثانوي العام وعلقته بالمشاركة في اتخاذ القرار ،ودراسة عبادو ( )2015بهدف الكشف عن مستوى الوالء
التنظيمي لدى أساتذة الجامعات بالجزائر وقد استخدمت هذه الدراسات المنهج الوصفي من خلل االستبانة،
وقد جاءت معظم العينات من العاملين في القطاع التعليمي.
وقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في تطوير أداة الدراسة واثراء األدب النظري،
واختيار عينة الدراسة ،وما يميز هذه الدراسة انها تتناول عمليات إدارة المعرفة والوالء التنظيمي لمعلمي
مدارس البادية الجنوبية خاصة وأن الظروف التي تمر فيها العملية التعليمية وتحولها من التعليم الوجاهي
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ايضا الوجاهي خلل جائحة كورونا يتطلب الكشف عن
قبل جائحة كورونا للتعلم عن ُبعد والتعلم المدمج و ً
دور رأس مال البشري في احداث نقله نوعية تناسب وطبيعة وفلسفة العملية التعليمة الحالية.
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الفصل الثالث
الطريقـة والجراءات
يتضمن الفصل الثالث وصفًا لمنهجية الدراسة والطريقة واإلجراءات المتبعة لدراسة عمليات إدارة
المعرفة وعلقتها بالوالء التنظيمي لدى معلمي مدارس البادية الجنوبية من وجهة نظرهم ،كما يتضمن أيضًا
وصفًا لمجتمع الدراسة وعينته واالداة المستخدمة وطرق التحقق من صدقها وثباتها ،باإلضافة الى المعالجات
اإلحصائية المستخدمة في اإلجابة عن أسئلة الدراسة.

منهجية الدراسة
لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي االرتباطي ،لمعرفة علقة عمليات إدارة
المعرفة بالوالء التنظيمي ،إذ ُيعد المنهج األكثر ملئمة لتحقيق هدف الدراسة ،حيث يقوم على مجموعة من
اإلجراءات البحثية التي تعتمد على جمع البيانات ومعالجتها وتحليلها للوصول إلى نتائج حول الدراسة والتي
تساعد في التفسير العلمي واإلجابة عن أسئلة الدراسة من أجل وصف الظاهرة بالشكل الصحيح.

مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات في مديرية التربية والتعليم في البادية الجنوبية والبالغ
ومعلمة ،وتم اختيار عينة عشوائية بسيطة ممثلة بهامش خطأ ( )%5ونسبة ثقة
معلما
ً
عددهم (ً )1178
( )%95حسب جدول كيرجي ومورجان ( ،)1970حيث بلغ عدد عينة الدراسة ( )305مفردة.

عينة الد ارسة
ومعلمة من مجتمع
معلما
ً
لتحقيق أهداف الدراسة تم سحب عينة عشوائية بسيطة ممثلة من (ً )305
الدراسة خلل الفصل االول للعام الدراسي  ،2022/2021إذ تم توزيع االستبانات عليهم بشكل الكتروني
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وحرصا على عدم التواصل
من خلل مدراء المدارس ،وذلك بسبب تداعيات أزمة كورونا المستجد
ً
االجتماعي المباشر مع جميع المعلمين والمعلمات العاملين في مديرية التربية والتعليم في البادية الجنوبية،
وكانت جميع االستبانات قابلة للتحليل والترميز ،والجدول رقم (ُ )1يبين توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب
متغيرات الدراسة:
الجدول ()1

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الجنس والمؤهل العلمي سنوات الخبرة
متغيرات الدراسة
الجنس

المؤهل العلمي

سنوات الخبرة

التكرار

النسبة

الفئات
ذكر

52

%16.5

أنثى

253

%83.5

المجموع

305

%100

بكالوريوس

263

%86.2

دراسات عليا

42

%13.8

المجموع

305

%100

 5سنوات فأقل

103

%33.9

 5إلى  10سنوات

121

%39.5

 10سنوات فأكثر

81

%26.6

المجموع

305

%100

أداة الدراسة
لتحقيق أهداف الدراسة ،تم تطوير االستبانة كأداة للدراسة ،وانقسمت األداة إلى ثلثة أقسام ،األول:
البيانات الديموغرافية ،والثاني :مجال عمليات إدارة المعرفة ،والثالث :مجال الوالء التنظيمي.
محور عمليات إدارة المعرفة:
بعد الرجوع إلى األدب النظري واإلطلع على الدراسات السابقة ذات العلقة بموضوع الدراسة كدراسة
االصباشي ( )2016ودراسة الربيع واالبراهيم ( )2020ودراسة عبيد ( ،)2020تم تطوير استبانة عمليات
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إدارة المعرفة ،وذلك للكشف عن درجة تطبيق عمليات إدارة المعرفة لدى معلمي ومعلمات مديرية التربية
والتعليم تربية البادية .حيث اشتمل المقياس بصورته األولية على ( )34فقرة موزعين على خمسة مجاالت هم:
مجال " تخزين المعرفة " ويتكون من ( )5فقرات ذات االتجاه اإليجابي .ومجال " تشخيص المعرفة" ويتكون
من ( )6فقرات ذات االتجاه اإليجابي ،ومجال " تطبيق المعرفة " ويتكون من ( )7فقرات ذات االتجاه اإليجابي،
ومجال "توليد المعرفة" ويتكون من ( )9فقرات ذات االتجاه اإليجابي ومجال "توزيع المعرفة" ويتكون من ()7
فقرات ذات االتجاه اإليجابي ،والملحق ( )1يبين اإلستبانه بصورتها األولية.
وقد َّتم اعتماد تدريج ليكرت الخماسي للمقياس ،المكون من المستويات( :موافق بشدة وأعطي (،)5
موافق وأعطي ( ،)4محايد وأعطي ( ،)3غير موافق وأعطي ( ،)2غير موافق بشدة أعطي ( )1لإلجابة
عن تلك الفقرات.

صدق مقياس عمليات إدارة المعرفة
للتحقق من مؤشرات صدق مقياس عمليات إدارة المعرفة المستخدم تم استخراج مؤشرات صدق
المقياس كما يلي:
أ -الصدق الظاهري
للتحقق من صدق الظاهري لمقياس عمليات إدارة المعرفة؛ تم عرض المقياس بصورته األولية على
مجموعة من المحكمين والمكونة من ( )10محكمين من أعضاء هيئة التدريس من ذوي االختصاص والخبرة
المبين في ملحق رقم (ب) ،وذلك بهدف
في مجال اإلدارة التربوية في كليات التربية في الجامعات األردنية؛ و ُ
إبداء آرائهم حول مدى صحة ودقة محتوى المقياس من حيث :وضوح الفقرات ،والصياغة اللغوية ،ومناسبتها
لقياس ما وضعت ألجله ،ومدى انتماء الفقرات للمجال الذي تتبع له ،وإضافة أو تعديل أو حذف الفقرات
مناسبا.
بما يرونه
ً
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وقد تم األخذ بمعظم ملحظات المحكمين وإجراء التعديلت المقترحة؛ حيث َّتم القيام بإضافة فقرة
رقم ( )6لمجال تخزين المعرفة ،وتعديل الصياغة اللغوية للفقرات ( )1،2،3من مجال تشخيص المعرفة،
والفقرات ( )2،6من مجال توليد المعرفة ،وحذف الفقرة ( )5من نفس المجال .والفقرات التي أجمع عليها ما
نسبة ( )%80كحد أدنى تم االتفاق عليها من المحكمين كمعيار للحكم على صلحيتها ،وباإلبقاء على
الفقرات التي أجمع عليها المحكمين دونما تعديل ،والملحق ( )3يوضح االستبانة بصورتها النهائية ،إذ
تكونت االستبانة بصورتها النهائية من ( )34فقرة موزعة على خمس مجاالت وفقًا لما يلي:
 .1مجال " تخزين المعرفة " ويتكون من ( )6فقرات ذات االتجاه اإليجابي.
 .2مجال " تشخيص المعرفة " ويتكون من ( )6فقرات ذات االتجاه اإليجابي.
 .3مجال " تطبيق المعرفة " ويتكون من ( )7فقرات ذات االتجاه اإليجابي.
 .4مجال "توليد المعرفة" ويتكون من ( )8فقرات ذات االتجاه اإليجابي.
 .5مجال "توليد المعرفة" ويتكون من ( )7فقرات ذات االتجاه اإليجابي.
ب -صدق البناء لمقياس عمليات إدارة المعرفة
تم استخراج مؤشرات صدق بناء أداة الدراسة باستخدام معامل ارتباط (بيرسون) لكل فقرة على المجال
الذي تندرج تحته وإجمالي األداة اثناء التطبيق على النحو اآلتي:
للتعرف على مدى صدق االتساق الداخلي لألداة ،وذلك بحساب قيم معامل ارتباط بيرسون
( )Pearsonبين الفقرات والمجال الذي تنتمي اليه ،وبحساب قيم معامل ارتباط الفقرة مع الدرجة الكلية
للمقياس ،وذلك كما هو ُمبين في الجدول (:)2
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الجدول ()2

مؤشرات صدق البناء ألداة عمليات إدارة المعرفة (معامل ارتباط بيرسون على المجال والجمالي)
تخزين المعرفة
ف

تشخيص المعرفة

تطبيق المعرفة

البعد اإلجمالي ف البعد اإلجمالي
**.700 .772 1 **.552 .638
**.647 .804 2 **.667 .824
**.599 .806 3 **.637 .827

1

**.661 .783

2

**.636 .754

3

**.599 .758

4

4 **.648 .774

**.616 .718

4

**.675 .784

5

5 **.747 .867

**.650 .817

5

**.727 .801

6

6 **.704 .758

1
2
3

ف البعد

اإلجمالي

توليد المعرفة

توزيع المعرفة

ف المجال اإلجمالي ف المجال اإلجمالي
**.730 .756 1 **.781 .820 1
**.795 .845 2 **.810 .855 2
**.769 .811 3 **.802 .858 3
**.770 .819 4 **.791 .850 4
**.741 .769 5 **.782 .870 5

6 **8.615 .785

6 **.782 .820

.837

6 **.755

.801

**.764

7

7 **8.77 .778

.850

7 **.764

.818

**.772

8

.843

**.793

إحصائيا عند مستوى ).(≤ 0.01
** دالة
ً

ُيبين الجدول رقم ( )2ب َّ
أن قيم معاملت ارتباط فقرات مجال تخزين المعرفة على مقياس عمليات
إدارة المعرفة تراوحت بين ( )0.867–0.638مع المجال ،وأن قيم معاملت ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية
إحصائيا عند مستوى الداللة ≤(
للمقياس تراوحت بين ( ،)0.747–0.552وقد كانت هذه القيم دالة
ً
).0.01
وُيبين الجدول ب َّ
أن قيم معاملت االرتباط فقرات مجال تشخيص المعرفة على مقياس عمليات إدارة
المعرفة تراوحت بين ( )0.817 –0.718مع المجال ،وأن قيم معاملت ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية
إحصائيا عند مستوى الداللة (.(≤ 0.01
للمقياس تراوحت بين ( ،)0.700_0.599وقد كانت هذه القيم دالة
ً
كما ُيبين الجدول ب َّ
أن قيم معاملت االرتباط فقرات مجال تطبيق المعرفة على مقياس عمليات إدارة
المعرفة تراوحت ( )0.820_0.754مع المجال ،وأن قيم معاملت ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية للمقياس
إحصائيا عند مستوى الداللة).(≤ 0.01
تراوحت بين ( ،)0.782_0.599وقد كانت هذه القيم دالة
ً
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كما ُيبين الجدول ب َّ
أن قيم معاملت االرتباط فقرات مجال توليد المعرفة على مقياس عمليات إدارة
المعرفة تراوحت ( )0.820_0.875مع المجال ،وأن قيم معاملت ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية للمقياس
إحصائيا عند مستوى الداللة ).(≤ 0.01
تراوحت بين ( ،)0.810_0.755وقد كانت هذه القيم دالة
ً
كما ُيبين الجدول ب َّ
أن قيم معاملت االرتباط فقرات مجال توزيع المعرفة على مقياس عمليات إدارة
المعرفة تراوحت ( )0.845_0.756مع المجال ،وأن قيم معاملت ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية للمقياس
إحصائيا عند مستوى الداللة ).(≤ 0.01
تراوحت بين ( ،)0.795_0.730وقد كانت هذه القيم دالة
ً

ثبات مقياس عمليات إدارة المعرفة
تم استخراج مؤشرات ثبات بناء أداة الدراسة باستخدام معامل ارتباط (بيرسون) ( Pearson
 )Correlationلكل فقرة على المجال الذي تندرج تحته وإجمالي األداة للتأكد من ثبات المقياس ،كما َّتم
حساب معامل االتساق الداخلي لفقرات المقياس باستخدام معادلة كرونباخ ألفا )(Cronbach–Alpha
والتي تقيس مدى التناسق في إستجابات أفراد عينة الدراسة على الفقرات الموجودة في االستبانة اثناء التطبيق
حيث بلغت قيمة معامل كرونباخ ألفا على فقرات المقياس ككل كما يظهر في الجدول رقم (.)3-3
الجدول ()3

معامالت الثبات وفقًا لطريقة االتساق الداخلي (كرونباخ الفا) ومعامل االرتباط بيرسون
معامل االرتباط بيرسون

عدد الفقرات

تخزين المعرفة

0.874

**0.842

6

تشخيص المعرفة

0.874

**0.815

6

تطبيق المعرفة

0.892

**0.893

7

توليد المعرفة

0.944

**0.926

8

توزيع المعرفة

0.929

**0.955

7

معامل كرونباخ ألفا

المجاالت

إجمالي تطبيق عمليات المعرفة 0.971
دالة إحصائية عند مستوى ((α≤0.01
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يبين الجدول ( )3قيم معاملت الثبات لفقرات مقياس عمليات إدارة المعرفة وفق طريقة األتساق
الداخلي ومعامل االرتباط بيرسون على المقياس حيث تراوحت قيم معاملت الثبات باستخدام معادلة كرونباخ
ألفا على مجاالت المقياس ( ،)0.944_0.874في حين بلغت قيمة معامل كرونباخ ألفا على فقرات المقياس
ككل ( ،)0.971كما تراوحت قيم معاملت الثبات على مجاالت المقياس باستخدام معامل ارتباط بيرسون
قيما جيدة ألغراض الدراسة الحالية.
( ،)0.955 –0.815وتعتبر هذه القيم على المقياس ً

مقياس الوالء التنظيمي
بالرجوع الى األدب النظري وباإلطلع على الدراسات السابقة ذات العلقة بموضوع الدراسة كدراسة
الجرايدة ،والناعبي )2019( ،ودراسة أبو كريم ،)2015( ،تم تطوير " مقياس الوالء التنظيمي " للكشف عن
درجة الوالء التنظيمي لدى معلمي مديرية التربية والتعليم في تربية البادية الجنوبية .حيث اشتمل المقياس
بصورته األولية على ( )25فقرة ذات اإلتجاه اإليجابي ،حيث كانت جميع الفقرات ذات االتجاه اإليجابي،
والملحق ( )3يبين اإلستبانه بصورتها األولية.
كما َّتم أعتماد تدريج ليكرت الخماسي للمقياس ،إذ حددت خمس مستويات كما يلي( :موافق بشدة
وأعطي ( ،)5موافق وأعطي ( ،)4محايد وأعطي ( ،)3غير موافق وأعطي ( ،)2غير موافق بشدة أعطي
( )1لإلجابة عن تلك الفقرات.

صدق مقياس الوالء التنظيمي
للتحقق من مؤشرات صدق مقياس الضغوط النفسية المستخدم في الدراسة تم استخراج مؤشرات الصدق
اآلتية:
أ .صدق المحكمين لمقياس الوالء التنظيمي
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للتحقق من الصدق الظاهري للمقياس؛ تم عرضه بصورته األولية على مجموعة مكونة من ()10
محكمين من أعضاء هيئة التدريس ذوي االختصاص والخبرة في مجال اإلدارة التربوية في الجامعات
المبين في ملحق (ب) ،وذلك بهدف إبداء آرائهم عن مدى دقة وصحة محتوى المقياس من حيث:
األردنية و ُ
للبعد الذي
وضوح الفقرات ،والصياغة اللغوية ،ومناسبتها لقياس ما وضعت ألجله ،ومدى انتماء الفقرات ُ
مناسبا.
تتبع له ،وإضافة أو تعديل أو حذف الفقرات بما يرونه
ً
وقد تم األخذ بمعظم ملحظات المحكمين وإجراء التعديلت المقترحة؛ إذ َّتم القيام بتعديل الصياغة
اللغوية للفقرات ( )1،6من المجال األول " الوالء العاطفي" والفقرات ( )3،5من مجال "الوالء األخلقي" ،
والفقرات ( )3،4،6من مجال "الوالء المستمر" ،والتي أجمع عليها ما نسبة ( )%80كحد أدنى تم االتفاق
عليها من المحكمين كمعيار للحكم على صلحيتها ،وباإلبقاء على الفقرات التي أجمع عليها المحكمين
دونما تعديل ،والملحق ( )3يوضح االستبانه بصورتها النهائية ،إذ تكونت االستبانه بصورتها النهائية من
( )24فقرة ذات االتجاه اإليجابي.
ب .صدق البناء لمقياس الوالء التنظيمي
تم استخراج مؤشرات صدق بناء أداة الدراسة باستخدام معامل ارتباط (بيرسون) لكل فقرة على المجال
الذي تندرج تحته وإجمالي األداة اثناء التطبيق على النحو اآلتي ،وذلك بحساب قيم معامل ارتباط بيرسون
( )Pearsonبين الفقرات والمجال الذي تنتمي اليه ،وبحساب قيم معامل ارتباط الفقرة مع الدرجة الكلية
للمقياس ،وذلك كما هو ُمبين في الجدول (:)4
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الجدول ()4

مؤشرات صدق البناء ألداة مستوى األداء التنظيمي (معامل ارتباط بيرسون على المجال والجمالي)
العاطفي

المستمر

األخالقي

الفقرة

المجال

الجمالي

الفقرة

المجال

المجال

الفقرة

المجال

الجمالي

1

0.757

**0.709

1

0.771

0.686

1

0.775

**0.770

2

0.810

**0.774

2

0.784

0.659

2

0.790

**0.748

3

0.767

**0.740

3

0.832

0.698

3

0.736

**0.707

4

0.746

**0.657

4

0.854

0.714

4

0.801

**0.780

5

0.797

**0.714

5

0.800

0.712

5

0.838

**0.774

6

0.780

**0.671

6

0.615

0.618

6

0.781

**0.717

7

0.819

**0.727

7

0.762

**0.711

8

0.753

**0.688

8

0.763

**0.689

9

0.715

**0.678

9

0.488

**0.373

إحصائيا عند مستوى ).(≤ 0.01
** دالة
ً

وُيبين الجدول( )4ب َّ
أن قيم معاملت ارتباط فقرات مجال على مقياس الوالء التنظيمي تراوحت بين
( )0.819 –0.715مع المجال ،وأن قيم معاملت ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية للمقياس تراوحت بين
إحصائيا عند مستوى الداللة (.(≤ 0.01
( ،)0.774_0.657وقد كانت هذه القيم دالة
ً
وُيبين الجدول( )4ب َّ
أن قيم معاملت ارتباط فقرات مجال الوالء االخالقي على مقياس الوالء التنظيمي
تراوحت بين ( )0.854 –0.615مع المجال ،وأن قيم معاملت ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية للمقياس
إحصائيا عند مستوى الداللة (.(≤ 0.01
تراوحت بين ( ،)0.714_0.618وقد كانت هذه القيم دالة
ً
وُيبين الجدول( )4ب َّ
أن قيم معاملت ارتباط فقرات مجال الوالء المستمر على مقياس الوالء التنظيمي
تراوحت بين ( )0.838 –0.488مع المجال ،وأن قيم معاملت ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية للمقياس
إحصائيا عند مستوى الداللة (.(≤ 0.01
تراوحت بين ( ،)0.774_0.373وقد كانت هذه القيم دالة
ً
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ثبات مقياس الوالء التنظيمي
تم استخراج مؤشرات ثبات بناء أداة الدراسة باستخدام معامل ارتباط (بيرسون) ( Pearson
 )Correlationلكل فقرة على المجال الذي تندرج تحته وإجمالي األداة اثناء التطبيق للتأكد من ثبات
تم حساب معامل االتساق الداخلي لفقرات المقياس باستخدام معادلة كرونباخ ألفا
المقياس ،كما َّ
) (Cronbach–Alphaوالتي تقيس مدى التناسق في إستجابات أفراد عينة الدراسة على الفقرات
الموجودة في االستبانة اثناء التطبيق ،حيث بلغت قيمة معامل كرونباخ ألفا على فقرات المقياس ككل
كما ورد في الجدول رقم (.)5
الجدول ()5

معامالت الثبات وفقًا لطريقة االتساق الداخلي (كرونباخ الفا) ومعامل االرتباط بيرسون

المجاالت

معامل كرونباخ ألفا

معامل االرتباط بيرسون عدد الفقرات

الوالء العاطفي

0.913

**0.915

9

الوالء االخالقي

0.842

**0.887

6

الوالء المستمر

0.870

**0.919

9

إجمالي تطبيق الوالء التنظيمي

0.946

24

احصائيا عن مستوى ()α≤0.01
**دالة
ً
يبين الجدول ( )5-3قيم معاملت الثبات فقرات مقياس الوالء التنظيمي وفق طريقة االتساق الداخلي،
ومعامل االرتباط بيرسون على المقياس ،حيث تراوحت قيم معاملت الثبات باستخدام معادلة كرونباخ ألفا
على مجاالت المقياس بين ( ،)0.913_0.842في حين بلغت قيمة معامل كرونباخ ألفا على فقرات
المقياس ككل ( ،)0.946كما تراوحت قيم معاملت الثبات على مجاالت المقياس باستخدام معامل بيرسون
قيما جيدة ألغراض الدراسة الحالية.
( ،)0.919 –0.887وتعتبر هذه القيم على المقياس ً
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معيار تصحيح مقاييس الدراسة
تم اعتماد تدريج ليكرت الخماسي لتصحيح مقاييس الدراسة ،حيث تعطى كل فقرة من فقراته درجة
واحدة من بين درجاته الخمس (موافق بشدة ،موافق ،محايد ،غير موافق ،غير موافق بشدة) ،وهي تمثل
قميا ( )1،2 ،3 ،4 ،5على الترتيب لإلجابة عن تلك الفقرات الموجبة ،وقد تم اعتماد المقياس اآلتي
ر ً
ألغراض تحليل النتائج والحكم على المتوسطات الحسابية لمقاييس الدراسة كما هو موضح من خلل
استخدام المعادلة التالية:
الحد األعلى للبدائل -الحد األدنى للبدائل

1-5
= 1.33

=

عدد المستويات

3

•

منخفضة.
المدى األول ،) 2.33_ 1( :وعليه يصبح التقدير أقل من أو يساوي ( )2.33مؤشر الدرجة ال
ً

•

طة.
المدى الثاني ،)3.66_ 2.33( :أكبر من ( )2.33وأقل من ( )3.66مؤشر الدرجة المتوس ً

•

تفعة.
المدى الثالث ،)5_3.66( :وعليه يصبح التقدير أكبر من أو تساوي ( )3.68مؤشر الدرجة المر ً

متغيرات الدراسة:
المتغير المستقل :عمليات إدارة المعرفة.
المتغير التابع :الوالء التنظيمي.
المتغيرات الديموغرافية( :الجنس ،المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة).
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إجراءات الدراسة
قامت الباحثة بالعديد من اإلجراءات خلل القيام بالدراسة ،وهي كاآلتي:
▪

تحديد مشكلة الدراسة وأسئلتها والهدف منها.

▪

االطلع على األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة ،كدراسة االصباشي
( )2016ودراسة الربيع واالبراهيم ( )2020ودراسة عبيد ( )2020لمقياس عمليات إدارة المعرفة،
كدراسة الجرايدة ،والناعبي )2019( ،ودراسة أبو كريم ،)2015( ،لمقياس الوالء التنظيمي.

▪

تم بناء اداة الدراسة ،والتأكد من صدقها وثباتها ومن جاهزيتها للتطبيق.

▪

تم تحديد مجتمع وعينة الدراسة ،وطريقة تطبيق االستبانة.

▪

تم الحصول على كتاب تسهيل مهمة ،موجه من جامعة الشرق االوسط إلى مديرية التربية والتعليم في
تربية البادية الجنوبية؛ من أجل الحصول على أعداد معلمي تربية البادية الجوبية خلل الفصل االول
للعام الدراسي  ،2022/2021وتسهيل مهمة تطبيق مقاييس الدراسة على معلمي ومعلمات مديرية
التربية في البادية ،كما هو مبين في الملحق (.)4

▪

تم توزيع االستبانة على أفراد عينة الدراسة من خلل مجموعات الواتس اب والبريد االلكتروني ،حيث
تم استلم ( )305استبانة بشكل إلكتروني على معلمي مديرية التربية والتعليم في تربية البادية الجنوبية،
وبناء على ذلك وبعد عملية تدقيق االستبانات ،كان عدد االستبانات
من خلل مدراء المدارس،
ً
المجاوب عليها ( )305استبانة ،وتمثل االستبانات الصالحة للتحليل ما نسبة ( )%100من إجمالي
االستبانات التي تم استرجاعها.

▪

بعد االنتهاء من تطبيق الدراسة تم تخزين البيانات على الحاسب اآللي ،وذلك بهدف المعالجة
اإلحصائية لها باستخدام برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية (.)SPSS
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المعالجة الحصائية
تمت المعالجات اإلحصائية لبيانات الدراسة باستخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية
( ،)SPSSوذلك على النحو اآلتي:
• اختبار (ت) للعينة الواحدة الواحدة لحساب السؤالين األول والثالث.
• تحليل التباين المتعدد لحساب السؤالين الثاني والرابع.
• اختبار شيفيه للمقارنات البعدية لحساب السؤالين الثاني والرابع.
• معامل االرتباط بيرسون لحساب ثبات أداتي الدراسة ،لحساب السؤال الخامس.
• معادلة كرونباخ الفا لحساب صدق االتنساق الداخلي لفقرات أداتي الدراسة.
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الفصل الرابع

عرض نتائج الدراسة
يتضمن هذا الفصل الرابع عرضًا لنتائج الدراسة التي تهدف إلى معرفة درجة تطبيق عمليات إدارة
المعرفة وعلقتها بالوالء التنظيمي لدى معلمي ومعلمات المدارس في مديرية التربية والتعليم في البادية
الجنوبية من وجهة نظرهم ،وفيما يلي عرض لنتائج هذه الدراسة وفقًا ألسئلة الدراسة.
ا ًوال :النتائج المتعلقة بالسؤال االول :ما درجة تطبيق عمليات إدارة المعرفة لدى معلمي مدارس البادية
الجنوبية من وجهة نظرهم؟
لإلجابة عن السؤال :تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تطبيق عمليات
إدارة المعرفة ،وعلى مجاالتها وإجمالي درجة التطبيق ،تبعا للعلمة الحدية التي تمثل الحد األعلى للفئة
السابقة لدرجة التطبيق ( ،)3.67باستخدام اختبار (ت) للعينة الواحدة بدرجة حرية ( ،)304وعلى النحو
الوارد في الجدول (.)6
الجدول ()6

اختبار(ت) للعينة الواحدة
عمليات إدارة المعرفة
تخزين المعرفة
تشخيص المعرفة

المتوسط االنحراف

الدرجة

الحسابي المعياري
0.80
3.87
مرتفعة
0.64
4.08
مرتفعة

تطبيق المعرفة

4.05

0.67

مرتفعة

توليد المعرفة

3.91

0.79

مرتفعة

توزيع المعرفة

3.90

0.76

مرتفعة

إجمالي تطبيق عمليات المعرفة 3.96

0.65

مرتفعة

يظهر من الجدول ( )6أن درجة تطبيق عمليات إدارة المعرفة لدى معلمي مدارس البادية الجنوبية
من وجهة نظرهم تقع في فئة الدرجة الكبيرة ،على اإلجمالي وأبعاد األداة ،إذ بلغ المتوسط الحسابي إلجمالي
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درجة تطبيق عمليات المعرفة ( )3.96باالنحراف المعياري ( ،).65حيث بينت النتائج وجود داللة إحصائية
عند مستوى ( )α≤0.05لكل بعد وإجمالي درجة درجة تطبيق عمليات إدارة المعرفة ،وبالتالي فإن درجة
تطبيق عمليات إدارة المعرفة لدى معلمي مدارس البادية الجنوبية من وجهة نظرهم كانت بدرجة مرتفعة.
وفيما يلي كل مجال من مجاالت عمليات إدارة المعرفة:
المجال األول :تخزين المعرفة لدى معلمي مدارس مديرية التربية والتعليم في البادية الجنوبية
الجدول ()7

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال تخزين المعرفة مرتبة تناز ًليا
الفقرة

ت

المتوسط االنحراف

الحسابي

المعياري

الدرجة الرتبة

1

اعمل على تحويل األرشيف الورقي إلى الكتروني.

4.07

0.93

مرتفعة

1

6

تحافظ إدارة المدرسة على الكفاءات البشرية التي تمتلك المعرفة.

3.95

0.96

مرتفعة

2

4

أمتلك أنظمة حماية وأمان كافية للحفاظ على المعرفة المتوافرة

3.93

0.97

مرتفعة

3

3.80

1.07

مرتفعة

4

3.77

1.05

مرتفعة

5

3.70

1.14

مرتفعة

6

لدي.

5

توفر إدارة المدرسة قنوات تواصل سريعة لحصولي على المعرفة
التي احتاجها.

3

تتوافر لدى إدارة المدرسة أنظمة استرجاع المعرفة المخزنة
بسهولة.

2

تتوفر لدى المدرسة البنية التحتية اإللكترونية لتخزين المعرفة.

يبين الجدول ( )7أن فقرة " اعمل على تحويل األرشيف الورقي إلى الكتروني" جاءت ا ًوال بمتوسط
ثانيا الفقرة " تحافظ إدارة المدرسة على
حسابي ( )4.07وانحراف معياري ( ،)0.93وبدرجة مرتفعة ثم ً
الكفاءات البشرية التي تمتلك المعرفة بمتوسط حسابي ( )3.95وانحراف معياري ( ،)0.96وبدرجة مرتفعة،
اخير جاءت فقرة " تتوفر لدى المدرسة البنية التحتية اإللكترونية لتخزين المعرفة " بمتوسط حسابي ()3.70
و ًا
وانحراف معياري ( ،)1.14وبدرجة مرتفعة ،وجاء اجمالي المجال بدرجة مرتفعة بمتوسط حسابي
بلغ( ،)3.87وانحراف معياري(.)0.80
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المجال الثاني :تشخيص المعرفة لدى معلمي مدارس مديرية التربية والتعليم في البادية الجنوبية
الجدول ()8

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال تشخيص المعرفة مرتبة تناز ًليا
المتوسط االنحراف

الدرجة الرتبة

الفقرة
ت
الحسابي المعياري
مرتفعة 1
0.75
 3اعمل على تحديد احتياجاتي المعرفية الجديدة 4.16
اللزمة للقيام بواجباتي بفاعلية.
 5أقوم بشكل دوري بإعادة النظر في احتياجاتي 4.09
المعرفية وفًقا لمستجدات العصر.

 6استكشف المعرفة الجديدة من كل المصادر المتاحة4.09 .
 1أقارن المعرفة التي لدي مع المعرفة التي لدى 4.08

0.78
0.71

مرتفعة 2
مرتفعة 4

0.75

مرتفعة 4
مرتفعة 6

0.86

زملئي في المدرسة.

 4تتوافر لدي قائمة بالمعارف التي يجب ان احصل عليها4.08 .
 2أقارن المعرفة التي لدي مع المعرفة التي لدى 3.99

مرتفعة 2

0.92

زملئي في المدارس األخرى.
تشير نتائج الجدول ( )8أن فقرة " اعمل على تحديد احتياجاتي المعرفية الجديدة اللزمة للقيام
ثانيا
بواجباتي بفاعلية " جاءت ا ًوال بمتوسط حسابي ( )4.16وانحراف معياري ( ،)0.75وبدرجة مرتفعة ،ثم ً
الفقرة " أقوم بشكل دوري بإعادة النظر في احتياجاتي المعرفية وفًقا لمستجدات العصر" بمتوسط حسابي
اخير جاءت فقرة " أقارن المعرفة التي لدي مع المعرفة
( )4.09وانحراف معياري ( ،)0.78وبدرجة مرتفعة ،و ًا
التي لدى زملئي في المدارس األخرى " بمتوسط حسابي ( )3.99وانحراف معياري ( ،)0.92وبدرجة
مرتفعة ،وجاء اجمالي المجال بدرجة مرتفعة بمتوسط حسابي بلغ( ،)4.08وانحراف معياري(.)0.64
المجال الثالث :تطبيق المعرفة لدى معلمي مديرية التربية والتعليم في مدارس البادية الجنوبية
الجدول ()9

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال تطبيق المعرفة مرتبة تناز ًليا
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المتوسط االنحراف

الفقرة
ت
الحسابي المعياري
مرتفعة 1
0.76
 1أستطيع توظيف المعرفة الجديدة في عملية التدريس4.19 .
مرتفعة 2
0.74
 2أستطيع إيصال المحتوى المعرفي في الوقت المناسب4.16 .
 3يسهم تطبيق المعرفة التي امتلكها في تطوير 4.15

0.76

الدرجة الرتبة

مرتفعة 3

العملية التعليمية.
 4امتلك الحرية لتوظيف ما لدي من معارف في 4.10

0.82

مرتفعة 4

العملية التعليمية.
 5تشجعني إدارة المدرسة على تطبيق استراتيجيات 4.06

0.85

مرتفعة 5

تدريسية جديدة تتوافق مع عمليات ادرة المعرفة.
 6توفر اإلدارة المدرسية مناخا يشجع على تطوير 3.88
ً
المعرفة وتحديثها.
 7تتوافر في المدرسة آليات واضحة إلدا ةر عمليات المعرفة3.83 .

1.01

مرتفعة 6

1.00

مرتفعة 7

تظهر نتائج الجدول( )9أن فقرة " أستطيع توظيف المعرفة الجديدة في عملية التدريس " جاءت ا ًوال
ثانيا الفقرة " أستطيع إيصال
بمتوسط حسابي ( )4.19وانحراف معياري ( ،)0.76وبدرجة مرتفعة ،ثم ً
المحتوى المعرفي في الوقت المناسب" بمتوسط حسابي ( )4.16وانحراف معياري ( ،)0.74بدرجة مرتفعة،
اخير جاءت فقرة " تتوافر في المدرسة آليات واضحة إلدارة عمليات المعرفة " بمتوسط حسابي ()3.83
و ًا
وانحراف معياري ( ،)1.00وبدرجة مرتفعة ،وجاء اجمالي المجال بدرجة مرتفعة .بمتوسط حسابي
بلغ( ،)4.05وانحراف معياري(.)0.67

المجال الرابع :توليد المعرفة لدى معلمي مدارس مديرية التربية والتعليم في البادية الجنوبية
الجدول ()10

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال توليد المعرفة مرتبة تناز ًليا
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ت

المتوسط االنحراف

الفقرة

 1تشجع إدارة المدرسة على حرية الحوار داخل المدرسة.
 2تنمي إدارة المدرسة ثقافة المبادرات الفردية المتعلقة
بتوليد المعرفة.

 3تنمي إدارة المدرسة ثقافة المبادرات الجماعية المتعلقة
بتوليد المعرفة.

 7تفعل إدارة المدرسة األفكار الخلقة للمعلم لتدعيم الميزة
التنافسية للمدرسة.

 6تعمل إدارة المدرسة على تحويل المعرفة الضمنية إلى
معرفة صريحة.

 8تحرص إدارة المدرسة على توطين الكفاءات المعرفية
(الخبراء).

 5تستقطب إدارة المدرسة الكفاءات البشرية التي تمتلك
المعرفة المتقدمة.

 4تخصص إدارة المدرسة ميزانية لتشجيع المشروعات
المتعلقة بإدارة عمليات المعرفة.

الحسابي

المعياري

الدرجة الرتبة

4.06

0.87

مرتفعة

1

4.02

0.89

مرتفعة

2

3.99
3.91

0.88
0.92

مرتفعة
مرتفعة

3
4

3.88

0.92

مرتفعة

5

3.87

0.94

مرتفعة

6

3.82
3.73

0.97
1.04

مرتفعة
مرتفعة

7
8

يلحظ من الجدول( )10أن فقرة " تشجع إدارة المدرسة على حرية الحوار داخل المدرسة " جاءت
ثانيا الفقرة " تنمي إدارة المدرسة
ا ًوال بمتوسط حسابي ( )4.06وانحراف معياري ( ،)0.87بدرجة مرتفعة ،ثم ً
ثقافة المبادرات الفردية المتعلقة بتوليد المعرفة " بمتوسط حسابي ( )3.99وانحراف معياري ( ،)0.89بدرجة
اخير جاءت فقرة " تخصص إدارة المدرسة ميزانية لتشجيع المشروعات المتعلقة بإدارة عمليات
مرتفعة ،و ًا
المعرفة " بمتوسط حسابي ( )3.73وانحراف معياري ( ،)1.04بدرجة مرتفعة ،وجاء اجمالي المجال بدرجة
مرتفعة ،بمتوسط حسابي بلغ( ،)3.91وانحراف معياري(.)0.79
المجال الخامس :توزيع المعرفة لدى معلمي مديرية التربية والتعليم في تربية البادية الجنوبية.
الجدول ()11
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال توزيع المعرفة مرتبة تناز ًليا
الفقرة

ت

 5تشجع اإلدارة المدرسية المعلمين ذوي الخبرة والكفاءة
على نقل المعرفة لحديثي الخبرة في التعليم.
 3تحرص اإلدارة المدرسية على إدارة الحوار لنقل المعرفة
الضمنية للمعلمين.
 7تحرص اإلدارة المدرسية على اشراك المعلمين في
المؤتمرات العلمية المتخصصة.
 6تحرص اإلدا ةر المدرسية على نشر المطبوعات الحديثة في
المدرسة.
 2تحرص اإلدارة المدرسية على عقد النشاطات التفاعلية
إليصال المعرفة للمعلمين.
 4تحرص اإلدارة المدرسية على إقامة ورش عمل
متخصصة لنقل المعرفة بين المعلمين.

 1يتوفر في المدرسة شبكة اتصال داخلية لتوزيع المعرفة.

المتوسط االنحراف

الحسابي المعياري
4.04
3.90

0.86
0.89

الدرجة الرتبة
مرتفعة
مرتفعة

1
2

3.88

0.93

مرتفعة

3

3.86

0.94

مرتفعة

4

3.85

0.97

مرتفعة

5

3.85

0.98

مرتفعة

5

3.78

1.08

مرتفعة

7

يلحظ من الجدول( )11أن فقرة " تشجع اإلدارة المدرسية المعلمين ذوي الخبرة والكفاءة على نقل
المعرفة لحديثي الخبرة في التعليم " جاءت ا ًوال بمتوسط حسابي ( )4.04وانحراف معياري ( ،)0.86بدرجة
ثانيا الفقرة " تحرص اإلدارة المدرسية على إدارة الحوار لنقل المعرفة الضمنية للمعلمين ".بمتوسط
مرتفعة ،ثم ً
اخير جاءت فقرة " يتوفر في المدرسة شبكة
حسابي ( )3.90وانحراف معياري ( ،)0.89بدرجة مرتفعة ،و ًا
اتصال داخلية لتوزيع المعرفة " بمتوسط حسابي ( )3.78وانحراف معياري ( ،)1.08بدرجة مرتفعة ،وجاء
اجمالي المجال بدرجة مرتفعة .بمتوسط حسابي بلغ( ،)3.90وانحراف معياري(.)0.76

ثانيا :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ()α≤0.05
ً
لمتوسط درجة تطبيق عمليات إدارة المعرفة لدى معلمي مدارس البادية الجنوبية ُتعزى لمتغير الجنس
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ومتغير المؤهل العلمي ،ومتغير سنوات الخبرة؟
لإلجابة عن السؤال :تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تطبيق عمليات
تبعا لمتغيرات الدراسة كما في الجدول (.)12
إدارة المعرفة لدى معلمي مدارس البادية الجنوبية ً
الجدول ()12

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تطبيق عمليات إدارة المعرفة حسب متغيرات الدراسة
المتغيرات

مستويات المتغير

الجنس
المؤهل العلمي
سنوات الخبرة

العدد

المتوسط الحسابي االنحراف المعياري

ذكور

52

3.85

0.80

إناث

253

3.98

0.62

بكالوريوس

263

3.96

0.65

دراسات عليا

42

3.91

0.67

 5سنوات

103

4.10

0.69

10-5

121

3.91

0.61

 10فأكثر

81

3.85

0.65

يلحظ من النتائج في الجدول ( )12وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لمتغيرات الدراسة
ولفحص داللة الفروق الظاهرية تم إجراء تحليل التباين المتعدد كما تظهر النتائج في الجدول (.)8-4
الجدول ()13

جدول تحليل التباين المتعدد لمتغيرات الدراسة لعمليات إدارة المعرفة
قيمة

الداللة

الجنس

0.567

1

0.567

1.352

0.246

المؤهل العلمي

0.016

1

0.016

0.037

0.847

سنوات الخبرة

3.204

2

1.602

3.820

0.023

الخطأ

125.812

300

0.419

المجموع

129.599

304

مصدر التباين مجموع المربعات درجة الحرية متوسطة المربعات

ف

الحصائية

أظهرت نتائج تحليل التباين المتعدد ،أن قيمة (ف) غير دالة إحصائيا عند مستوى الداللة
( )α≤0.05على كل من متغيري الجنس والمؤهل العلمي ،وبالتالي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
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مستوى ( )α≥0.05لمتوسط درجة تطبيق عمليات إدارة المعرفة لدى معلمي مدارس البادية الجنوبية تُعزى
لمتغيري الجنس ،ومتغير المؤهل العلمي.
بينما تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥0.05لمتوسط درجة تطبيق عمليات
إدارة المعرفة لدى معلمي مدارس البادية الجنوبية تُعزى لمتغير سنوات الخبرة ولصالح المتوسط األعلى،
ولمعرفة أي المتوسطات دال إحصائيا ،تم إجراء اختبار (شيفيه) للمقارنات البعدية ،كما هو في الجدول
()14
الجدول ()14

جدول المقارنات البعدية (شيفيه)
10-5
أقل من  5سنوات 0.1976
من10-5سنوات -

 10سنوات فأكثر
*0.2545
0.0569

يتبين من الجدول وجود فرق دال إحصائي عند مستوى ( )α≥0.05لمتوسط درجة تطبيق عمليات
إدارة المعرفة لدى معلمي مدارس البادية الجنوبية بين متوسطي ذوي الخبرة (أقل من خمس سنوات) وذوي
الخبرة ( 10-5سنوات) ،حيث بلغ متوسط ذوي الخبرة ( 5سنوات فأقل) بمتوسط حسابي ( )4.10وانحراف
معياري ( )0.69وبينما جاء ذوي الخبرة ( 10سنوات فأكثر) بمتوسط حسابي ( )3.85وانحراف معياري
( )0.65وعليه جاء الفرق لصالح ذوي الخبرة ( 5سنوات فأقل).
ثالًثا :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث :ما مستوى الوالء التنظيمي لدى معلمي مدارس البادية الجنوبية
من وجهة نظرهم؟
لإلجابة عن السؤال :تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة مستوى األداء
تبعا للعلمة الحدية التي تمثل الحد األعلى للفئة
التنظيمي ،على مجاالته وإجمالي درجة الوالء التنظيميً ،
السابقة لدرجة الوالء التنظيمي ( ،)3.67باستخدام اختبار (ت) للعينة الواحدة بدرجة حرية ( ،)304كما في
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الجدول ()15
الجدول ()15

جدول المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الوالء التنظيمي
مجال الوالء التنظيمي
الوالء العاطفي

المتوسط االنحراف

درجة

الحسابي المعياري المستوى
0.64
4.17
مرتفعة

الوالء األخلقي

4.28

0.60

مرتفعة

الوالء المستمر

4.03

0.67

مرتفعة

إجمالي الوالء التنظيمي 4.14

0.58

مرتفعة

يلحظ من الجدول ( )15أن مستوى الوالء التنظيمي ومجاالته لدى معلمي مدارس البادية الجنوبية
من وجهة نظرهم تقع في فئة الدرجة الكبيرة ،على اإلجمالي وأبعاد األداة ،إذ بلغ المتوسط الحسابي إلجمالي
لدرجة مستوى الوالء التنظيمي ( )4.14باالنحراف المعياري ( ،).58حيث بينت النتائج وجود داللة إحصائية
عند مستوى ( )α≤0.05لكل ُبعد وإجمالي درجة درجة مستوى الوالء التنظيمي ،وبالتالي فإن درجة مستوى
الوالء التنظيمي لدى معلمي مدارس البادية الجنوبية من وجهة نظرهم تقع في مستوى درجة مرتفعة.
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المجال األول :الوالء العاطفي
الجدول ()16

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال الوالء العاطفي مرتبة تناز ًليا
ت

الفقرة

 1أحرص على المساهمة في نجاح مدرستي.
 3أعزز طلبتي لتحقيق تفوقهم العلمي.
 2أشعر باالنتماء لمدرستي.
 7اعتبر المدرسة بيتي الثاني.

المتوسط االنحراف

الحسابي المعياري
مرتفعة 2
0.75
4.24
مرتفعة 1
0.80
4.25
4.21

0.77

4.21

0.78

مرتفعة 3
مرتفعة 3

4.18

0.90

مرتفعة 5
مرتفعة 6

4.16

0.80

4.07

0.87

مرتفعة 7
مرتفعة 8

4.03

0.89

مرتفعة 9

 8افتخر في وظيفتي كمعلم.
 9تعد وظيفة المعلم من أسمى الوظائف التي يمكن العمل بها4.17 .
 6أَُقِدْم مصلحة المدرسة العامة على مصلحتي الشخصية.
 4تتبنى اإلدارة المدرسية تطوير أفكاري التربوية.

 5تنمي اإلدارة المدرسية لدي الرغبة بالعطاء المستمر.

الدرجة الرتبة

0.92

يلحظ في الجدول ( )16أن الفقرة " أعزز طلبتي لتحقيق تفوقهم العلمي " بمتوسط حسابي ()4.25
وانحراف معياري ( )0.80وبدرجة مرتفعة ،جاءت ا ًوال وفقرة " أحرص على المساهمة في نجاح مدرستي"
اخير جاءت فقرة
ثانيا فقرة"  ،و ًا
بمتوسط حسابي ( )4.24وانحراف معياري ( )0.75وبدرجة مرتفعة ،وجاءت ً
" تنمي اإلدارة المدرسية لدي الرغبة بالعطاء المستمر " بمتوسط حسابي ( )4.03وبانحراف معياري ()0.89
وبدرجة مرتفعة ،وجاء اجمالي المجال بدرجة مرتفعة بمتوسط حسابي ( )4.17وانحراف معياري (.)0.64
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المجال الثاني :الوالء األخالقي
الجدول ()17

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال الوالء األخالقي مرتبة تناز ًليا
المتوسط االنحراف

الفقرة
ت
الحسابي المعياري
مرتفعة 1
0.69
 2أشعر بالسعادة عند تقديم المساعدة لزملئي في المدرسة4.42 .
مرتفعة 2
0.74
 1أحافظ على ممتلكات المدرسة كأنها ممتلكاتي الخاصة4.40 .
 3ابذل قصارى جهدي لتحقيق أهداف مدرستي.
 5أسعى إلى احداث تأثير إيجابي في المجتمع.
طبق أسلوب التعامل الواعي مع أولياء األمور.
 4أُ َ
 6أرفض تغيير وظيفتي.

الدرجة الرتبة

4.38

0.68

4.31

0.70

مرتفعة 3
مرتفعة 4

4.28

0.76

3.89

1.13

مرتفعة 5
مرتفعة 6

يلحظ في الجدول ( )17أن الفقرة " أشعر بالسعادة عند تقديم المساعدة لزمالئي في المدرسة " جاءت ا ًوال بمتوسط
ثانيا فقرة" أحافظ على ممتلكات المدرسة
حسابي ( )4.42وانحراف معياري ( )0.69وبدرجة مرتفعة ،وجاءت ً

اخير جاءت
كأنها ممتلكاتي الخاصة " بمتوسط حسابي ( )4.40وانحراف معياري ( )0.74وبدرجة مرتفعة ،و ًا
فقرة " أرفض تغيير وظيفتي " بمتوسط حسابي ( )3.89وبانحراف معياري ( )1.13وبدرجة مرتفعة ،وجاء
اجمالي المجال بدرجة مرتفعة بمتوسط حسابي ( )4.28وانحراف معياري (.)0.60
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المجال الثالث :الوالء المستمر
الجدول ()18

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال الوالء المستمر مرتبة تناز ًليا
الفقرة

ت

المتوسط االنحراف

الدرجة

الحسابي المعياري
0.74
4.26
مرتفعة
0.82
4.24
مرتفعة

 4أستثمر األفكار الجديدة في الجانب التعليمي.
 3أَُنمي لدى الطلبة األفكار الخلقة.
 2أحاول أن أكون جزءا من الحل للمشاكل التي تحدث في 4.22
ً

0.77

مرتفعة

0.84

مرتفعة

0.89

مرتفعة

6

0.88

مرتفعة

7

0.96

مرتفعة

8

1.58

متوسطة

9

المؤسسية.

 8امتلك القدرة على إيجاد مناخ تعليمي إيجابي.
 5تقيم اإلدارة المدرسية المعلم بناءا على درجة تحقيق 4.11
ً
األهداف المحددة.
 6اهتمام اإلدارة المدرسية سببا في تحسين أدائي 4.04
ً
التعليمي.
2.85
 9يحقق راتبي مستلزماتي الحياتية.
4.17

2

0.78

التربوي.

 7متأكد بأن عملي كمعلم يخضع للتشريعات 4.18

1

مرتفعة

المدرسة.

 1أشجع زملئي على المشاركة في برامج التطوير 4.19

الرتبة

3
4
5

يلحظ في الجدول ( )18أن الفقرة " أستثمر األفكار الجديدة في الجانب التعليمي " جاءت ا ًوال
ثانيا فقرة" أنمي لدى الطلبة األفكار
بمتوسط حسابي ( )4.26وانحراف معياري ( )0.74وبدرجة مرتفعة ،وجاءت ً
خير جاءت فقرة " يحقق راتبي
الخالقة" بمتوسط حسابي ( )4.24وانحراف معياري ( )0.82وبدرجة مرتفعة ،وا ًا

مستلزماتي الحياتية " بمتوسط حسابي ( )2.85وبانحراف معياري ( )1.58وبدرجة متوسطة ،وجاء اجمالي
المجال بدرجة مرتفعة بمتوسط حسابي ( )4.03وانحراف معياري (.)0.67
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ابعا :النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ()α≤0.05
رً
لمستوى الوالء التنظيمي لدى معلمي مدارس البادية الجنوبية ُتعزى لمتغير الجنس ،ومتغير المؤهل
العلمي ،ومتغير سنوات الخبرة؟
لإلجابة عن السؤال :تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة الوالء التنظيمي
تبعا لمتغيرات الدراسة كما في الجدول ()19
لدى معلمي مدارس البادية الجنوبية ً
الجدول ()19

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة
المتغيرات
الجنس
المؤهل العلمي
سنوات الخبرة

مستويات المتغير

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

ذكور
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4.06

0.71

إناث

253

4.16

0.55

بكالوريوس

263

4.14

0.55

دراسات عليا

42

4.14

770.

 5سنوات

103

4.27

0.51

10-5

121

4.02

0.56

 10فأكثر

81

4.16

0.66

يلحظ من الجدول ( )19وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لمتغيرات الدراسة ولفحص
داللة الفروق الظاهرية تم إجراء تحليل التباين المتعدد كما جاء في الجدول ()20
الجدول ()20

جدول تحليل التباين المتعدد لمتغيرات الدراسة مع الوالء التنظيمي
مصدر التباين مجموع المربعات درجة الحرية متوسطة المربعات
الجنس

قيمة

الداللة

ف الحصائية
0.295 1.102

0.363

1

0.363

المؤهل العلمي 0.012
سنوات الخبرة 3.455

1

0.012

0.849 0.036

2

1.728

0.006 5.244

الخطأ

98.828

300

0.329

المجموع

102.658

304
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أظهرت نتائج تحليل التباين المتعدد ،أن قيمة (ف) غير دالة إحصائيا عند مستوى الداللة
( )α≤0.05على كل من متغيري الجنس والمؤهل العلمي ،وبالتالي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى ( )α≥0.05لمتوسط مستوى الوالء التنظيمي لدى معلمي مدارس البادية الجنوبية تُعزى لمتغيري
الجنس ،ومتغير المؤهل العلمي.
بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥0.05لمستوى الوالء التنظيمي لدى معلمي
مدارس البادية الجنوبية تُعزى لمتغير سنوات الخبرة ولصالح المتوسط األعلى ،ولمعرفة أي المتوسطات دال
إحصائيا ،تم إجراء اختبار (شيفيه) للمقارنات البعدية ،كما في الجدول ()21
الجدول ()21

جدول المقارنات البعدية (شيفيه)
 5سنوات
10-5

10-5
*0.2512

 10سنوات فأكثر
0.1078

-

0.1434

يتبين من الجدول ( )16-4وجود فرق بين متوسط ذوي الخبرة ( 5سنوات فأقل) بمتوسط حسابي
( )27.4وانحراف معياري ( )51.0وبين ذوي الخبرة ( )10-5بمتوسط حسابي ( )4.02وانحراف معياري
( )0.56ولصالح ذوي الخبرة ( 5سنوات فأقل) ،وكذلك ال يوجد فرق دال إحصائي عند مستوى ()α≥0.05
لمتوسط درجة مستوى الوالء التنظيمي لدى معلمي مدارس البادية الجنوبية بين متوسطي ذوي الخبرة (أقل
من خمس سنوات) وذوي الخبرة ( 10سنوات فأكثر) ،كما ال يوجد فرق دال إحصائيا بين متوسطي ذوي
الخبرة ( )10-5وذوي الخبرة ( 10سنوات فأكثر).
خامسا :النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس :هل توجد عالقة ارتباطية بين متوسط درجة تطبيق عمليات
ً
إدارة المعرفة ،ومستوى الوالء التنظيمي لدى معلمي مدارس البادية الجنوبية؟
لإلجابة عن السؤال :تم استخدام معامل ارتباط بيرسون بين متوسطات درجات تطبيق عمليات إدارة
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المعرفة ومجاالته ،ومتوسطات مستوى الوالء التنظيمي ومجاالته ،على النحو الوارد في الجدول(.)22
الجدول()22

معامل ارتباط بيرسون بين درجات تطبيق عمليات إدارة المعرفة ومجاالته ،ودرجات مستوى الوالء ومجاالته
تطبيق عمليات إدارة المعرفة

الوالء التنظيمي
العاطفي

األخالقي

المستمر

الوالء التنظيمي

تخزين المعرفة

**0.500** 0.350** 0.461

**0.495

تشخيص المعرفة

**0.643** 0.589** 0.681

**0.708

تطبيق المعرفة

**0.669** 0.565** 0.700

**0.721

توليد المعرفة

**0.610** 0.486** 0.665

**0.662

توزيع المعرفة

**0.640** 0.522** 0.693

**0.695

تطبيق عمليات المعرفة

**0.687** 0.563** 0.719

**0.737

** دالة عند مستوى ()α≤0.05

يلحظ من الجدول ( )22وجود علقة طردية موجبة دالة إحصائيا بين عمليات إدارة المعرفة والوالء
التنظيمي لدى معلمي المدارس في مديرية التربية والتعليم في البادية الجنوبية ،وهي دالة إحصائيا عند
مستوى الداللة ) ،(α≤0.05وهذا يشير إلى َأَّنه كلما زاد تطبيق عمليات إدارة المعرفة ارتفع مستوى الوالء
التنظيمي.
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الفصل الخامس

مناقشة النتائج والتوصيات
ا ًوال :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال االول :ما درجة تطبيق عمليات إدارة المعرفة لدى معلمي مدارس
البادية الجنوبية من وجهة نظرهم؟
أظهرت نتائج السؤال األول أن درجة تطبيق عمليات إدارة المعرفة لدى معلمي مدارس البادية
الجنوبية من وجهة نظرهم جاءت بدرجة مرتفعة ،وقد تعزى النتيجة إلى االهتمام الذي توليه و ازرة التربية
والتعليم بإدارة المعرفة لمعلمي تربية البادية الجنوبية ،وبالتالي انعكاسها على العملية التعليمية بصورة إيجابية،
اء اإلدارة ومعلمي بشكل عام منخرطين بالتطورات التي تضمن
وهذا يعني أن أركان المنظومة التعليمية سو ً
أداء مهني متميز يحقق نتاجات تعليمية إيجابية.
 .1مجال تخزين المعرفة لدى معلمي مدارس البادية الجنوبية:
أظهرت النتائج أن المتوسط الحسابي لمجال تخزين المعرفة ككل جاء( ،)3.87واالنحراف المعياري
جاء ( )0.80وهي درجة مرتفعة ،وقد تُعزى النتيجة ألدراك معلمي تربية البادية أهمية تنظيم المعرفة وتخزينها
والتي تعتمد على الجانب التنظيمي واإلداري اإليجابي ،والذي يعكس المعرفة العميقة بمختلف الوثائق
والمعلومات التي تم حفظها في قواعد البيانات ،وسهولة استخدامها عند الحاجة إليها ،وقد تُعزى النتيجة إلى
إدراك معلمي تربية البادية أن تخزين المعرفة يسهل الحصول على المعلومات ،ويسرع من إيقاع العمل
التعليمي ،ويعطي مرونة في الجانب الوظيفي ،وكذلك إلى جهود و ازرة التربية والتعليم في توفير المعدات
واألجهزة التكنولوجية اللزمة لتنفيذ العملية التعليمية واإلدارية ،وكذلك توافر الكادر الفني المتخصص في
التعامل مع أدوات التكنولوجيا بمهنيه عالية ،الذي أدى إلى تطور نوعي لمعلمي تربية البادية الجنوبية على
استخدام التكنولوجيا لتسهل العملية التعليمية.
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وقد تُعزى النتيجة إلى وعي معلمي تربية البادية الجنوبية بإهمية توظيف المعرفة التي تُكتسب لمعالجة
المشاكل التي قد تعترض العملية التعليمية بطريقة ال تؤثر على سيرها؛ فمعرفة األسباب يساعد على تقديم
الحلول الجذرية ،وقد اتفقت مع دراسة السياني ومحسن ( ،)2021واختلفت مع دراسة الفضة وعقباوي
( )2020حيث جاء ُبعد تخزين وتنظيم المعرفة ا ًوال.
 .2مجال تشخيص المعرفة لدى معلمي مدارس البادية الجنوبية.
أظهرت النتائج أن المتوسط الحسابي لمجال تشخيص المعرفة ككل جاء( ،)4.08واالنحراف المعياري
جاء ( )0.64وهي درجة مرتفعة ،وقد تُعزى النتيجة إلى وعي معلمي تربية البادية ألهمية تشخيص المعرفة
ودور األنظمة والتعليمات وقواعد العمل في البيئة المدرسية ،وامتلكهم للمعرفة التي يحتاجونها لتطوير
الجوانب الوظيفية لديهم ،وكذلك اكتشاف صفة التميز لديهم في جوانب المعرفة ،وقد تُعزى النتيجة إلى حالة
االهتمام لدى معلمي تربية البادية بتعزيز تبادل الخبرات واألفكار والمعارف والمعلومات ضمن مناخ تفاعلي
يساعد على تحفيز وزيادة دافعيتهم لبذل أقصى طاقاتهم ،االمر الذي يحقق األثر اإليجابي الفعال في
اءا الضمنية التي يمتلكها معلمي تربية البادية،
تحسين العملية التعليمية ،وقد تُعزى النتيجة إلى المعرفة سو ً
أو الصريحة التي تتوفر في البيئة المدرسية؛ والتي على شكل معارف وخبرات تعمل على تنمية وصقل
األداء التعليمي وتميزه.
 .3مجال تطبيق المعرفة لدى معلمي مدارس البادية الجنوبية.
أظهرت النتائج أن المتوسط الحسابي لمجال تطبيق المعرفة ككل جاء( ،)4.05واالنحراف المعياري
بعضا من أنماط
جاء ( )0.67وهي درجة مرتفعة ،وقد تُعزى النتيجة إلى دور اإلدارة المدرسية التي تتبنى ً
اإلدارة الذاتية في العملية التعليمة؛ حيث تعطي للمعلمي درجة من حرية توظيف المعرفة التربوية التعليمية
في العملية التدريسية إليصال المحتوى المعرفي بطريقة جديدة للطالب.
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وقد تُعزى النتيجة إلى المهارات التعليمية التي يمتلكها معلمي تربية البادية والتي تكونت نتيجة
التطوير الذاتي او من خلل الدورات وورشات العمل المتخصصة حيث أدت إلى توظيف المعارف
والخبرات في عملية التدريس ،ورافق ذلك توجهات تطبيقية حديثة في العملية التعليمية تقوم على الجانب
ابعادا تتسم بالمتعة والتشويق لتقديم المحتوى التعليمي.
التكنولوجي الذي أعطى ً
وقد تُعزى النتيجة إلى الجانب النفسي الذي تميز بامتلك معلمي تربية البادية للخبرات اإليجابية
نحو أنفسهم لتميز دورهم في العملية التعليمية كركن أساسي ومحوري يشرف على السياقات التعليمية
لتحسين وتطوير النتاجات القائمة على المحتوى التعليمي ،واختلفت هذه النتيجة مع دراسة حسن (.)2017
 .4مجال توليد المعرفة لدى معلمي مدارس البادية الجنوبية.
أظهرت النتائج أن المتوسط الحسابي لمجال توليد المعرفة ككل جاء( ،)3.91واالنحراف المعياري
جاء ( )0.79وهي درجة مرتفعة ،وقد تُعزى النتيجة إلى الجهود الشخصية لدى معلمي تربية البادية الجنوبية
في إطلق الطاقات الفكرية والقدرات الذهنية في كافة المستويات ،وبناء قد ارت التعلم ونشر ثقافة المعرفة
وتطويرها وإيجاد حالة من التنافس القائم على الذكاء ،وكذلك التكامل بين قدرات معلمي تربية البادية من
ذوي المعرفة ومتطلبات تقنية االتصاالت والمعلومات ،ومتابعة تطوير وتحديث المعرفة بشكل مستمر.
وقد تُعزى النتيجة إلى اإلطار التعاوني الذي تتم فيه توثيق ونقل الخبرات التراكمية بين معلمي تربية
البادية ،األمر الذي يسهل تبسيط العمليات وخفض التكاليف ،وتنوع األفكار ،وتجديد اإلبداع على قاعدة من
حرية توليد األفكار وصقلها ،وقد تُعزى النتيجة إلى االهتمام الذي يوليه معلمي تربية البادية لدور المعرفة في
العملية التعليمية المستندة على أدوات التكنولوجيا ودورها في تلبية الكفاءات المبتكرة من خلل التحفيز ،وتلبية
المتطلبات المهنية ،وتشجيعها على بذل أقصى جهد للستفادة من الحوافز التي تساعده على تطوير القدرات
الذاتية ،واتفقت هذه النتيجة مع دراسة خطاب ( )2016في دور توليد المعرفة في تحقيق االبتكار اإلداري.
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 .5مجال توزيع المعرفة لدى معلمي مدارس البادية الجنوبية.
أظهرت النتائج أن المتوسط الحسابي لمجال تشخيص المعرفة ككل جاء( ،)3.90واالنحراف المعياري
جاء ( )0.76وهي درجة مرتفعة ،وقد تُعزى النتيجة إلى المرونه اإلدارية التي تتميز بها اإلدارة المدرسية
في تربية البادية الجنوبية ،والتي تتماشى مع البناء التعليمي القائم على الخصائص االجتماعية والثقافية
لمنطقة البادية ،فهي تقف على مسافة واحدة من جميع معلميها ضمن آليات الحوار ،وتبادل الخبرات،
والمحافظة على الكفاءات.
وقد تُعزى النتيجة إلى االستثمار اإليجابي من قبل اإلدارة المدرسية للموارد البشرية المتمثلة في
معلمي تربية البادية ،حيث يتم اتاحة الفرص لهم باالشتراك في األنشطة التفاعلية من ورشات عمل
متخصصة ،وتفعيل قنوات تبادل المعرفة بينهم الكتساب الخبرة التعليمية التي تخدم الفلسفة التعليمية ،وقد
تُعزى النتيجة إلى المناخ االجتماعي الذي يسود بين معلمي تربية البادية من حيث انخراطهم في منظومة
من العادات والتقاليد واألعراف االجتماعية الموحدة ،والتي أثرت العملية التعليمية من خلل تبادل الخبرات
التعليمية واإلدارية ،واتفقت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة العنزي ( )2018في دور عمليات إدارة المعرفة في
تحسين الخدمات المقدمة في كلية والمعاهد ،واختلفت مع دراسة حسين ( )2017والتي جاءت فيها عمليات
إدارة المعرفة بدرجة متوسطة.
ثانيا :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني :هل توجد فروق ذات
ً
داللة إحصائية عند مستوى ) (α=0.05لمتوسط درجة تطبيق عمليات إدارة المعرفة لدى معلمي مدارس
البادية الجنوبية ُتعزى لمتغير الجنس ،ومتغير المؤهل العلمي ،ومتغير سنوات الخبرة؟
 .1الجنس
أظهرت النتائج المرتبطة الجنس عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥0.05بين
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متوسطات استجابة أفراد الدراسة لدرجة تطبيق عمليات إدارة المعرفة لدى معلمي مدارس البادية الجنوبية،
وقد تُعزى النتيجة إلى أن معلمي يمتلكون تصورات متشابهة حول تطبيق عمليات إدارة المعرفة ،ولديهم
مستوى من الخبرات والمهارات ذات النتاجات التعليمية المتشابهة ويرجع ذلك للدورات وورشات العمل ،وقد
تُعزى النتيجة إلى روح المسؤولية التي يتحلى بها معلمي البادية الجنوبية والتي عملت على تعزيز الجوانب
الخاصة في عمليات إدارة المعرفة خاصة في ظل اإلجراءات الصحية االحت ارزية التي تتم فيها العملية
التعليمية المرتبطة بانتشار فيروس كورونا؛ حيث اوجد ذلك مستويات من التفاعل اإليجابي بين المعلمين
والمعلمات بصورة خدمة العملية التعليمية.
 .2المؤهل العلمي.
أظهرت النتائج المرتبطة بالمؤهل العلمي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
( )α≥0.05بين متوسطات استجابة أفراد الدراسة لدرجة تطبيق عمليات إدارة المعرفة لدى معلمي مدارس
البادية الجنوبية ،وقد تُعزى النتيجة إلى أن معلمي تربية البادية الجنوبية على الرغم من اختلف مؤهلتهم
العلمية اال انهم يمتلكون وجهات نظر متشابهة قد تعود لتشابه بيئة العمل الذي يعملون فيه ،فاغلب اإلدارات
المدرسية في البادية الجنوبية ذات نتاجات اجتماعية وثقافية واحدة.
وقد تُعزى النتيجة إلى اعتماد معلمي تربية البادية الجنوبية على بنية تحتية من المستحدثات
التكنولوجية المتشابهة والتي ساعدت على تطبيق عمليات إدارة المعرفة ،وهذا قلل من تأثير الفوارق القائمة
على المؤهل العلمي ووأكد على دور المهارة والمعرفة والخبرة الشخصية والقيادة واالبداع في تطبيق عمليات
إدارة المعرفة ،واتفقت هذه النتيجة مع دراسة الفضة وعقباوي (،)2020
 .3سنوات الخبرة.
أظهرت النتائج المرتبطة بسنوات الخبرة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ()α≤0.05
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بين متوسطات استجابة أفراد الدراسة لدرجة تطبيق عمليات إدارة المعرفة لدى معلمي مدارس البادية الجنوبية
لصالح فئة ( 5سنوات فأقل) ،وقد تُعزى النتيجة إلى أن الدافعية التي تمتلكها هذه الفئة نحو تطبيق عمليات
إدارة المعرفة جاءت عالية نحو العملية التعليمية ،وهذا يرتبط بتصورات إيجابية نحو مهنة التعليم ،واختلفت
هذه النتيجة مع دراسة الفضة وعقباوي (.)2020
ثالًثا :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث :ما مستوى الوالء التنظيمي لدى معلمي مدارس البادية
الجنوبية من وجهة نظرهم؟
أظهرت نتائج السؤال الثالث أن درجة مستوى الوالء التنظيمي لدى معلمي مدارس البادية الجنوبية
من وجهة نظرهم جاءت بدرجة مرتفعة ،وقد تُعزى النتيجة إلى طبيعة العلقة اإليجابية بين معلمي تربية
البادية واإلدارة المدرسية من جانب ومن جانب آخر علقتهم مع مديرية تربية البادية الجنوبية ،وهذا يعكس
عمق االيمان بأهداف العملية التعليمية ،والقيمة الخاصة للمعلم ،والرغبة الصادقة في االستم اررية التي
يؤكدها االخلص نحو المؤسسة التي ينتمون إليها ،واتفقت هذه الدراسة مع دراسة الجرايده والناعبي
( ،)2019ودراسة عبادو (.)2015
 .1مجال الوالء العاطفي لدى معلمي مدارس البادية الجنوبية.
أظهرت النتائج أن المتوسط الحسابي لمجال الوالء العاطفي ( ،)4.17واالنحراف المعياري جاء
( )0.64وهي درجة مرتفعة ،وقد تُعزى النتيجة إلى السلوك العاطفي الذي تتمحور عليه العلقة بين معلمي
مدارس البادية الجنوبية واإلدارة التعليمية والذي يعكس حالة من اإليجابية والممارسات المرغوب فيها ،وهذا
يساعد على تحقيق معلمي مدارس البادية الجنوبية ألهدافهم الحياتية من خلل المؤسسة التعليمية التي
ينتمون إليها ،وقد تُعزى النتيجة إلى االستق ارر في مجال العمل لمعلمي مدارس البادية الجنوبية وانعدام او
انخفاض معدالت دورانهم في العمل أدى إلى زيادة في مستوى الوالء نحو المؤسسة التعليمية ،وخاصة إذا
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رافق ذلك االستقرار السكني بالقرب من مكان عملهم ،وقد تُعزى النتيجة أيضًا إلى االعتبارات االجتماعية
اإلنسانية التي تمارس من قبل اإلدارة المدرسية ،حيث انخراط اإلدارة مع معلمي مدارس البادية الجنوبية
بالنشاطات التي تأخذ البعد اإلنساني تعطي خبرات توثق الوالء نحو المؤسسة التعليمية.
مجال الوالء األخالقي لدى معلمي مدارس البادية الجنوبية.
أظهرت النتائج أن المتوسط الحسابي لمجال الوالء األخلقي ( ،)4.28واالنحراف المعياري جاء
( )0.60وهي درجة مرتفعة ،وقد تُعزى النتيجة إلى أن مهنة التعليم تقوم على جانب مهم من السلوكيات
األخلقية التي هي متطلب أساسي لتحقيق حالة والء متقدمة من معلمي المدارس البادية الجنوبية ،وقد
تُعزى النتيجة إلى المهارات الشخصية التي يمتلكها معلمي مدارس البادية الجنوبية التي نتجت عن حالة
التفاعل المستمرة بين الزملء ،والتي تطلبتها المواقف التعليمية التي ساعدت على تبني أنماط جماعية
عززت الوالء األخلقي نحو المؤسسة التعليمية ،وقد تُعزى النتيجة إلى التعامل اإليجابي بين معلمي مدارس
البادية الجنوبية والبيئة المحيطة والمتمثلة في بيئة البيت واولياء األمور؛ حيث ما زالت تنظر هذه البيئة لدور
المعلم بصورة تقليدية إيجابية في أنه يمثل القدوة النموذج العملي لألخلق وهذا بدوره وثق علقة مع
المؤسسة التعليمية المنتمين لها بشكل أقوى وبفاعلية مرنة.
 .2مجال الوالء المستمر لدى معلمي مدارس البادية الجنوبية.
أظهرت النتائج أن المتوسط الحسابي لمجال الوالء المستمر( ،)4.03واالنحراف المعياري جاء
( )0.67وهي درجة مرتفعة ،وقد تُعزى النتيجة إلى أن التطورات التي شملت العملية التعليمية وخاصة
اعتمادها على أدوات التكنولوجيا التي ساعدت على تنوع وتعدد طرق وأساليب تقديم المحتوى التعليمي
ايجابا على الوالء واستم ارريته من قبل معلمي مدارس البادية
للطلبة ،وكذلك آليات تقييم أدائهم ،وهذا انعكس ً
الجنوبية للمؤسسة التعليمية ،وقد تُعزى النتيجة إلى الخبرات التي يكتسبها معلمي مدارس البادية ،تولد لديهم
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الرغبة التي تساعدهم على تحقيق أهدافهم ،ويرافق ذلك مساهمة المؤسسة التعليمية بصقل واستثمار الطاقات
والخبرات التعليمية لمعلميها وتنميتها لهم ،واشباع رغباتهم وهذا يعني ضمانه الستم اررية الوالء ،وقد تُعزى
النتيجة أيضًا إلى حالة الرضا الوظيفي المتحققة لدى معلمي مدارس البادية الجنوبية المرتبط بالدخل المالي
والحصول على اجازات فصلية ،والتي اوجدت لديهم حالة من االستقرار النفسي الذي ساعد على تطوير
مهاراتهم الشخصية والوظيفية وهذا بدوره ساعد على المزيد من الوالء المستمر للمؤسسة التعليمية.
ابعا :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
رً
( )α=0.05لمستوى الوالء التنظيمي لدى معلمي مدارس البادية الجنوبية ُتعزى لمتغير الجنس ،ومتغير
المؤهل العلمي ،ومتغير سنوات الخبرة؟
 .1الجنس
أظهرت النتائج المرتبطة الجنس عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥0.05بين
متوسطات استجابة أفراد الدراسة لدرجة الوالء التنظيمي لدى معلمي مدارس البادية الجنوبية ،وقد تُعزى
اءا
النتيجة إلى أن معلمي مدارس البادية الجنوبية يخضعون بشكل عام لنفس شروط وظروف العمل سو ً
من الجانب الفني او اإلداري ،خاصة وأنهم ينتمون إلى مؤسسة تعليمية واحدة ،وقد تُعزى النتيجة إلى أن
األسس والقوانين المطبقة ال تميز بين الجنسين فيما يخص منظومة الحقوق والواجبات ،وبالتالي فالمهمات
التي يتم تنفيذها من كل الجنسين تخدم العملية التعليمية بنفس الوتيرة واألهمية.
 .2المؤهل العلمي
أظهرت النتائج المرتبطة المؤهل العلمي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
( )α≥0.05بين متوسطات استجابة أفراد الدراسة لدرجة الوالء التنظيمي لدى معلمي مدارس البادية الجنوبية،
وقد تُعزى النتيجة إلى أن التوجهات اإليجابية التي يشعر بها معلمي مدارس البادية الجنوبية نحو عملهم
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اوجدت الوالء الوظيفي بصورة شبة متساوية خاصة وأنهم يؤدوا مهامهم الوظيفية في مناخ متساوي في
الحقوق والواجبات ،وقد تُعزى النتيجة إلى أن نظام الحوافز الذي تحصل عليه الفئات العلمية ،والتحسن
النوعي الذي حصل على الرواتب في الفترة األخيرة والذي طال جميع المؤهلت العلمية المنخرطة في
العملية التعليمية جاء متساوي في تحقيق الوالء التنظيمي.
 .3سنوات الخبرة
أظهرت النتائج المرتبطة بسنوات الخبرة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ()α≥0.05
بين متوسطات استجابة أفراد الدراسة لدرجة الوالء التنظيمي لدى معلمي مدارس البادية الجنوبية لصالح فئة
( 5سنوات فأقل) ،وقد تُعزى النتيجة إلى أن الوالء التنظيمي ارتبط بمعلمي ذو الخبرة األقل وهذا ناتج عن
تشكيل صورة ذهنية إيجابية نحو مهنة التعليم ،خاصة وأن لها ارتباطات اجتماعية تُعلي من شأن المعلم
في بيئته البادية الجنوبية .وقد تُعزى النتيجة إلى عدم وجود حالة من الملل الوظيفي لهدة الفئة فهي ما زالت
في بداية التطور الوظيفي ،ورافق التحاقها في العملية التعليمية استخدام أدوات التكنولوجيا في العملية
التعليمية وهذه صفة ساعدت على االعتماد عليها في تزويد الطالب بنتاجات تعليمية.
خامسا :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس :هل توجد عالقة ارتباطية بين متوسط درجة تطبيق
ً
عمليات إدارة المعرفة ،ومستوى الوالء التنظيمي لدى معلمي مدارس البادية الجنوبية؟
أظهرت النتائج وجود علقة طردية موجبة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة( (α≤0.05بين عمليات
إدارة المعرفة والوالء التنظيمي لدى معلمي تربية البادية الجنوبية ،فكلما زادت عمليات إدارة المعرفة زاد الوالء
التنظيمي ،وقد تُعزى النتيجة إلى أن البيئة التي أوجدتها إدارة عمليات المعرفة قائمة على التفاعل اإليجابي
اضافيا لتبادل
بعدا
والتواصل الفعال بين معلمي مدارس البادية من خلل أدوات التكنولوجيا والتي أعطت ً
ً
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الخبرات والمعارف وإعادة تشكيلها في هياكل تعليمية وسياقات تدريسية تخدم النتاجات التعليمية المطلوبة،
أثرى الوالء التنظيمي لدى معلمي مدارس البادية الجنوبية نحو مؤسستهم التعليمية.

التوصيات:
وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة فإنها توصي باآلتي:
 .1االهتمام بتطوير البنية التحتية اإللكترونية المستمر لتخزين المعرفة.
 .2توفير آليات واضحة إلدارة عمليات المعرفة في المدارس من خلل عمل أدلة لذلك ،وعقد ورش العمل
والدورات أيضًا.
.3تخصيص ميزانية لتشجيع المشروعات المتعلقة بإدارة عمليات المعرفة على مستوى المديرية والمملكة.
 .4توفير شبكة إتصال إلكترونية داخلية في المدارس لتوزيع المعرفة وتداولها.
 .5االهتمام باألفكار التربوية الريادية لدى المعلمين وتبنيها ونشرها في الميدان التربوي.
 .6عقد ورش عمل ودورات تدريبية خاصة بطرق وأساليب التعامل الواعي مع أولياء األمور والمجتمع
الخارجي للمدرسة.
 .7ضرورة التوسع في مفهوم عمليات إدارة المعرفة في المدارس ألهميته في دعم قدرتها على تقديم المحتوى
التعليمي بصورة تتماشى مع التقدم التقني الذي تقوم عليه العملية التعليمية الحالية.
 .8ضرورة توفير مستلزمات ومتطلبات تطبيق عمليات إدارة المعرفة في المدارس واالهتمام في تطويرها
وتفعيل استخدامها باستمرار.
 .9بناء ثقافة تنظيمية في المدارس تقوم على تعاون العاملين وتشجع على تبادل المعرفة والتشارك الطوعي
فيها بهدف الوصول إلى المؤسسة التي تمتاز بأن الكثير من معرفتها األساسية هي معرفة داخلية ،وأن
إدارتها وموظفيها يتعلمون من تجاربهم.
 .10إعادة هيكلة سلم رواتب المعلمين والترقيات ضمن نظام يتناسب مع سلم رواتب وترقيات الوظائف
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األخرى لضمان المزيد من النتاجات التعليمية اإليجابية.
 .11التوجه نحو اإلدارة الذاتية التي تعزز من مشاركة العاملين في المؤسسة التعليمية في صنع القرار
للخروج من بيروقراطية التعليمات واألنظمة التي تحد من الوالء للمؤسسة.
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المالحق
الملحق ()1

االستبانة بصورتها األولية
جامعة الشرق االوسط
كلية العلوم التربوية
قسم القيادة والدارة
األستاذ الدكتور/الدكتورة.......المحترم /المحترمة.
الموضوع :تحكيم استبانة دراسة.
تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان " عمليات إدارة المعرفة وعلقتها بالوالء التنظيمي لدى معلمي مدارس
َّ
لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القيادة
استكماال
البادية الجنوبية من وجهة نظرهم" ،وذلك
ً
واإلدارة التربوية في جامعة الشرق االوسط ،وقد تم تطوير مقياسيين لهذه الغاية ،األول :خاص في عمليات
كرم بقراءة فقرات المقياسيين وابداء رأيكم العلمي
إدارة المعرفة ،والثاني :خاص في الوالء التنظيمي ،أرجو التَّ ُّ
بكل موضوعية بما يتعلق بالمحاور والفقرات من خلل الحذف او التعديل او اإلضافة ،مع العلم بأن
االستجابة على فقرات االستبانة ستكون وفق تدرج ليكرت الخماسي (:أوافق بشدة ،أوافق ،محايد ،ال أوافق،
ال أوافق بشدة).
واقبلوا فائق واالحترام
الطالبة :فلحه أبو تايه
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البيانات الديموغرافية:
الجنس  :ذكر( )

انثى ( ) .

المؤهل العلمي :بكالوريوس ( ) دراسات عليا ( ).
سنوات الخبرة 5 :سنوات فأقل ( )  10 -6سنوات( )  11سنة فأكثر( ).
التخصص

اسم المحكم

مكان العمل

الرتبة االكاديمية

ثانيا :مقياس عمليات إدارة المعرفة لدى معلمي مدارس البادية الجنوبية.
ً
الرقم

الفق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة

مجال تخزين المعرفة
1
اعمل على تحويل األرشيف الورقي
إلى الكتروني.

2

تتوفر لدي المدرسة البنية التحتية
اإللكترونية لتخزين المعرفة.

3

تتوافر إلدارة المدرسة أنظمة استرجاع
المعرفة المخزنة بسهولة.

4

أمتلك أنظمة حماية وأمان كافية
للحفاظ على المعرفة المتوافرة لدي.

5

توفر إدارة المدرسة قنوات تواصل
سريعة لحصولي على المعرفة التي
احتاجها.

مجال تشخيص المعرفة
6
أقوم بمقارنة المعرفة التي لدي مع
المعرفة التي لدى زملئي في
المدرسة.

مناسب
للمجال

منتمي

غير

منتمي

صياغة
مناسبة

صياغة
غير

مناسبة

التعديل المقترح
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7

أقوم بمقارنة المعرفة التي لدي مع
المعرفة التي لدى زملئي في

المدارس األخرى.

8

اعمل على تحديد المعارف الجديدة
اللزمة للقيام بواجباتي بفاعلية.

9

تتوافر لدي قائمة بالمعارف التي يجب
ان احصل عليها.

10

أقوم بشكل دوري بإعادة النظر في
احتياجاتي المعرفية وفًقا لمستجدات
العصر.

11

استكشف المعرفة الجديدة من كل
المصادر المتاحة.

مجال تطبيق المعرفة
 12أستطيع توظيف المعرفة الجديدة في
عملية التدريس.

13

أستطيع إيصال المحتوى المعرفي في
الوقت المناسب.

14

يسهم تطبيق المعرفة التي امتلكها في

15

امتلك الحرية لتوظيف ما لدي من

تطوير العملية التعليمية.

معارف في العملية التعليمية.

16

تشجعني إدارة المدرسة على تطبيق
استراتيجيات تدريسية جديدة تتوافق

مع عمليات ادرة المعرفة.
17

توفر اإلدارة المدرسية مناخ يشجع
على تطوير المعرفة وتحديثها.

18

تتوافر في المدرسة آليات واضحة
إلدارة عمليات المعرفة.

مجال توليد المعرفة
 19تشجع إدارة المدرسة على حرية
الحوار داخل المدرسة.

20

تنمي إدارة المدرسة ثقافة المبادرات
الفردية والجماعية المتعلقة بتوليد
المعرفة.
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21

تنمي إدارة المدرسة ثقافة المبادرات
الجماعية المتعلقة بتوليد المعرفة.

22

تخصص إدارة المدرسة ميزانية
لتشجيع المشروعات المتعلقة بإدارة

عمليات المعرفة.

23

تحافظ إدارة المدرسة على الكفاءات

24

تستقطب إدارة المدرسة الكفاءات

البشرية التي تمتلك المعرفة.

البشرية التي تمتلك المعرفة المتقدمة.

25

تعمل إدا ةر المدرسة على تحويل المعرفة
الضمنية إلى معرفة واضحة ومعلنه.

26

تفعل إدا ةر المدرسة األفكار الخلقة للمعلم

27

تحرص إدارة المدرسة على توطين

لتدعيم المي ةز التنافسية للمدرسة.

الكفاءات المعرفية (الخبراء).

توزيع المعرفة
 28يتوفر في المدرسة شبكة اتصال
داخلية لتوزيع المعرفة.

29

تحرص اإلدا ةر المدرسية على عقد
النشاطات التفاعلية إليصال المعرفة

للمعلمين.

30

تحرص اإلدا ةر المدرسية على إدا ةر
الحوار لنقل المعرفة الضمنية للمعلمين.

31

تحرص اإلدارة المدرسية على إقامة
ورش عمل متخصصة لنقل المعرفة
بين المعلمين.

32

تشجع اإلدارة المدرسية المعلمين ذوي
الخبرة والكفاءة على نقل المعرفة
لحديثي الخبرة في التعليم.

33

تحرص اإلدارة المدرسية على نشر
المطبوعات الحديثة في المدرسة.

34

تحرص اإلدارة المدرسية على
المعلمين في المؤتمرات العلمية

المتخصصة.
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مقياس الوالء التنظيمي

الرقم

مناسب

الفق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة

للمجال

مجال الوالء العاطفي
1
أحرص على نجاح مدرستي.
2

أشعر باالنتماء لمدرستي.

3

أعزز طلبتي لتحقيق تفوقهم العلمي.

4

تتبنى اإلدارة المدرسية تطوير أفكاري
التربوية.

5

تنمي اإلدارة المدرسية لدي الرغبة
بالعطاء المستمر.

6

أفضل

مصلحة

المدرسة

على

مصلحتي الشخصية.

7

اعتبر المدرسة بيتي الثاني.

8

افتخر في وظيفتي كمعلم.

9

تعد وظيفة المعلم من أسمى الوظائف
التي يمكن العمل بها.

مجال الوالء األخالقي
 10أحافظ على ممتلكات المدرسة كأنها
ممتلكاتي الخاصة.

11

أشعر بالسعادة عند تقديم المساعدة
لزملئي في المدرسة.

12

ابذل قصارى جهدي إلنجاح عمل
مدرستي.

13

أطبق أسلوب التعامل الواعي مع أولياء
األمور.

14

أشعر بتأثيري اإليجابي في المجتمع.

15

أرفض تغيير وظيفتي.

منتمي

غير

صياغة

منتمي

مناسبة

صياغة
غير

مناسبة

التعديل المقترح
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مجال الوالء المستمر
 16أشجع زملئي على المشاركة في برامج
التطوير التعليم التربوي.

17

أحاول أن أكون جزًءا من الحل
للمشاكل التي تحدث في المدرسة.

19

انمي لدى الطلبة األفكار.

20

أستثمر األفكار الجديدة لدى الطلبة في

21

بناءا على
تقيم اإلدارة المدرسية المعلم ً
درجة تحقيق األهداف المحددة.

21

سببا في تحسين
اهتمام اإلدارة المدرسية ً

23

متأكد بأن عملي كمعلم يخضع

الجانب التعليمي.

أداء المعلم التعليمي.

للتشريعات المؤسسية.

24

امتلك القدرة على إيجاد مناخ تعليمي
إيجابي.

24

يحقق راتبي مستلزماتي الحياتية.
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الملحق ()2
قائمة بأسماء المحكمين
الرقم

اسم المحكم

الرتبة االكاديمية

التخصص/الجامعة

1

الدكتور أنمار الكيلني

استاذ

التخطيط /الجامعة االردنية

2

الدكتورة ديمة وصوص

استاذ

إدارة تربوية /جامعة الحسين بن طلل

3

الدكتور علي حورية

استاذ

إدارة وتخطيط تربوي  /جامعة الشرق األوسط

4

الدكتور خالد الصرايرة

أستاذ مشارك

إدارة تربوية  /جامعة مؤتة

5

الدكتور عثمان منصور

استاذ مشارك

مناهج وطرق التدريس  /جامعة الشرق االوسط

6

الدكتور إبراهيم أبو جامع

استاذ مشارك

اإلدارة التربوية /جامعة الشرق االوسط

7

الدكتور خولة عليوة

استاذ مساعد

إدارة تربوية /جامعة الشرق االوسط
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المحلق ()3

االستبانة بصورتها النهائية
جامعة الشرق االوسط
كلية العلوم التربوية
قسم القيادة والدارة
األستاذ الدكتور/الدكتورة.......المحترم /المحترمة.
تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان "عمليات إدارة المعرفة وعلقتها بالوالء التنظيمي لدى معلمي
َّ
لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في
استكماال
مدارس البادية الجنوبية من وجهة نظرهم" ،وذلك
ً
القيادة واإلدارة التربوية في جامعة الشرق االوسط ،وقد تم تطوير مقياسين لهذه الغاية ،األول :خاص في
كرم بقراءة فقرات المقياسين واالجابة
عمليات إدارة المعرفة ،والثاني :خاص في الوالء التنظيمي ،أرجو التَّ ُّ
علما بإن المعلومات بهدف البحث العلمي ،وستكون االستجابة على فقرات االستبانة
عليها بصورة موضوعية ً
ستكون وفق تدرج ليكرت الخماسي :أوافق بشدة ،أوافق ،محايد ،ال أوافق ،ال أوافق بشدة.
واقبلوا فائق واالحترام
الطالبة :فلحه أبو تايه
أو ًال :البيانات الديموغرافية:
الجنس :ذكر( )

أنثى ( ) .

المؤهل العلمي :بكالوريوس ( ) دراسات عليا ( ).
سنوات الخبرة 5 :سنوات فأقل ( )

 10 -5سنوات فأقل ( )

 10سنوات فأكثر( ).
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ثانيا :مقياس عمليات إدارة المعرفة لدى معلمي مدارس البادية الجنوبية.
ً
الفق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة

الرقم

موافق
بشدة

موافق

المجال األول :تخزين المعرفة لدى معلمي مدارس البادية الجنوبية
1
اعمل على تحويل األرشيف الورقي إلى الكتروني.
2

تتوفر لدى المدرسة البنية التحتية اإللكترونية لتخزين
المعرفة.

3

تتوافر لدى إدارة المدرسة أنظمة استرجاع المعرفة المخزنة
بسهولة.

4

أمتلك أنظمة حماية وأمان كافية للحفاظ على المعرفة

5

توفر إدارة المدرسة قنوات تواصل سريعة لحصولي على

المتوافرة لدي.

المعرفة التي احتاجها.

6

تحافظ إدارة المدرسة على الكفاءات البشرية التي تمتلك
المعرفة.

المجال الثاني :تشخيص المعرفة لدى معلمي مدارس البادية الجنوبية
1
أقارن المعرفة التي لدي مع المعرفة التي لدى زملئي في المدرسة.
2

أقارن المعرفة التي لدي مع المعرفة التي لدى زملئي في
المدارس األخرى.

3

اعمل على تحديد احتياجاتي المعرفية الجديدة اللزمة

4

تتوافر لدي قائمة بالمعارف التي يجب ان احصل عليها.

5

أقوم بشكل دوري بإعادة النظر في احتياجاتي المعرفية

للقيام بواجباتي بفاعلية.

6

وفًقا لمستجدات العصر.

استكشف المعرفة الجديدة من كل المصادر المتاحة.

المجال الثالث :تطبيق المعرفة لدى معلمي مدارس البادية الجنوبية
1
أستطيع توظيف المعرفة الجديدة في عملية التدريس.
2

أستطيع إيصال المحتوى المعرفي في الوقت المناسب.

3

يسهم تطبيق المعرفة التي امتلكها في تطوير العملية التعليمية.

4

امتلك الحرية لتوظيف ما لدي من معارف في العملية التعليمية.

محايد

غير
موافق

غير

موافق
بشدة
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5

تشجعني إدارة المدرسة على تطبيق استراتيجيات تدريسية

6

مناخا يشجع على تطوير المعرفة وتحديثها.
توفر اإلدا ةر المدرسية ً

7

تتوافر في المدرسة آليات واضحة إلدارة عمليات المعرفة.

جديدة تتوافق مع عمليات ادرة المعرفة.

المجال الرابع :توليد المعرفة لدى معلمي مدارس البادية الجنوبية
1
تشجع إدارة المدرسة على حرية الحوار داخل المدرسة.
2

تنمي إدا ةر المدرسة ثقافة المبادرات الفردية المتعلقة بتوليد المعرفة.

3

تنمي إدارة المدرسة ثقافة المبادرات الجماعية المتعلقة
بتوليد المعرفة.

4

تخصص إدارة المدرسة ميزانية لتشجيع المشروعات

5

تستقطب إدارة المدرسة الكفاءات البشرية التي تمتلك

المتعلقة بإدارة عمليات المعرفة.

المعرفة المتقدمة.

6

تعمل إدارة المدرسة على تحويل المعرفة الضمنية إلى
معرفة صريحة.

7

تفعل إدارة المدرسة األفكار الخلقة للمعلم لتدعيم الميزة

8

تحرص إدا ةر المدرسة على توطين الكفاءات المعرفية (الخبراء).

التنافسية للمدرسة.

المجال الخامس :توزيع المعرفة لدى معلمي البادية الجنوبية
1

يتوفر في المدرسة شبكة اتصال داخلية لتوزيع المعرفة.

2

تحرص اإلدارة المدرسية على عقد النشاطات التفاعلية

3

تحرص اإلدارة المدرسية على إدارة الحوار لنقل المعرفة

إليصال المعرفة للمعلمين.
الضمنية للمعلمين.

4

تحرص اإلدارة المدرسية على إقامة ورش عمل
متخصصة لنقل المعرفة بين المعلمين.

5

تشجع اإلدارة المدرسية المعلمين ذوي الخبرة والكفاءة على

6

تحرص الدارة المدرسية على نشر المطبوعات الحديثة في

7

تحرص الدارة المدرسية على اشراك المعلمين في

نقل المعرفة لحديثي الخبرة في التعليم.
المدرسة.

المؤتمرات العلمية المتخصصة.
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ثالثًا :مقياس الوالء التنظيمي
الرقم الفق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة

المجال األول :الوالء العاطفي
1
أحرص على المساهمة في نجاح مدرستي.
2

أشعر باالنتماء لمدرستي.

3

أعزز طلبتي لتحقيق تفوقهم العلمي.

4

تتبنى اإلدا ةر المدرسية تطوير أفكاري التربوية.

5

تنمي اإلدا ةر المدرسية لدي الرغبة بالعطاء المستمر.

6

ُأَقِدْم مصلحة المدرسة العامة على مصلحتي
الشخصية.

7

اعتبر المدرسة بيتي الثاني.

8

افتخر في وظيفتي كمعلم.

9

تعد وظيفة المعلم من أسمى الوظائف التي يمكن
العمل بها.

المجال الثاني :الوالء األخالقي
1
أحافظ على ممتلكات المدرسة كأنها ممتلكاتي
الخاصة.

2

أشعر بالسعادة عند تقديم المساعدة لزملئي في المدرسة.

3

ابذل قصارى جهدي لتحقيق أهداف مدرستي.

4

ُطبق أسلوب التعامل الواعي مع أولياء األمور.
أَ

5

أسعى إلى احداث تأثير إيجابي في المجتمع.

6

أرفض تغيير وظيفتي.

المجال الثالث :الوالء المستمر
1
أشجع زمالئي على المشاركة في برامج التطوير
التربوي.

2

أحاول أن أكون جزًءا من الحل للمشاكل التي
تحدث في المدرسة.

3

ُأَنمي لدى الطلبة األفكار الخالقة.

4

أستثمر األفكار الجديدة في الجانب التعليمي.

موافق

بشدة

موافق

محايد

غير موافق غير موافق بشدة
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5

بناءا على درجة
تقيم الدارة المدرسية المعلم ً
تحقيق األهداف المحددة.

6

سببا في تحسين أدائي
اهتمام الدارة المدرسية ً

7

متأكد بأن عملي كمعلم يخضع للتشريعات

8

امتلك القدرة على إيجاد مناخ تعليمي إيجابي.

9

يحقق راتبي مستلزماتي الحياتية.

التعليمي.

المؤسسية.
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الملحق ()4
نموذج تسهيل المهمة

