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هدفت الدراسة إلى معرفة واقع تطبيق اإلدارة االلكترونية يف املدارس الثانوية يف ضوء عمليات إدارة املعرفة من

 وقد قام الباحث باستخدام، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي املسحي. وجهة نظر مديري املدارس يف األردن
 و تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية الطبقية من.) فقرة موزعة ىلع ستة محاور36( االستبانة املكونة من
 وقد أظهرت.) فردًا150(  حيث بلغ عدد عينة الدراسة، وقام الباحث بتوزيع االستبانات إلكترونيًا وورقيا،مجتمع الدراسة
 كانت تقديرات أفراد الدراسة للدرجة الكلية لواقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف ضوء علميات إدارة:نتائج الدراسة ما يلي
 كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين.املعرفة يف املدارس الثانوية الحكومية مرتفعة
متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف ضوء عمليات إدارة املعرفة تعزى ملتغير
 كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع تطبيق. الجنس
) سنوات10-5  من، سنوات5 اإلدارة اإللكترونية يف ضوء عمليات إدارة املعرفة بين فئات الخبرة ولصالح الفئات (أقل من
. ويف ضوء نتائج الدراسة قدم الباحث مجموعة من التوصيات.) سنوات10 مقارنة بفئة الخبرة (أكثر من

. مديري المدارس، عمليات إدارة المعرفة، اإلدارة االلكترونية:كلمات مفتاحية
The reality of implementing electronic management in secondary schools in Jordan, in view of
knowledge management processes.
Abstract:
The aim of the study was to know the reality of the application of electronic administration in secondary
schools in the light of knowledge management processes from the point of view of school principals. The
study used the descriptive method. The researcher used the questionnaire consisting of (36) paragraphs
divided into six axes. The sample of the study was randomly selected by the study population. The
researcher distributed the questionnaires electronically and legally. The study sample was 150 persons.
The results of the study showed the following: The estimated individuals of the study of the overall
degree of the reality of the application of electronic administration in the light of the knowledge
management practices in government high schools. The results also showed no statistically significant
differences between the averages of the sample members of the study sample in the reality of the
application of electronic management in the light of knowledge management processes due to gender
variable. The results showed that there were statistically significant differences between the average
estimates of the sample of the study sample in the reality of the application of e-management in the light
of the knowledge management processes between the categories of experience and for the categories (less
than 5 years, 6-10 years) compared to the category of experience (more than 10 years). In light of the
results of the study, the researcher presented a set of recommendations.

Keywords: electronic administration, knowledge management processes, school administrators.
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مقدمة:
يشهد العالم اليوم تغيرات سريعة في جميع شتى مجاالت الحيـاة ،وذلـك نتيجة للتسارع الحاصل في ميـاين المعرفـة وتولولوجيـا
المعلومات ،وعلـى وجـ الصوـوف فـي ثـل ـورة المعلومـات واالتوـاالت الرإلميـة واونترنـن ،والتـي نـت علهـا ثهـور قـرت وتاليـات
متطورة في كيفية تلفيـذ المهام واألعمـال اوياريـة واألااييميـة فــي الجامعـات ،وكـذلك ثهـور اتجا ـات االإلتوـاي الرإلمـي ،الـذا سـا م
في بروز العدند م المفا يم التي تركز على األعمال اولوترونية في الملظمات المصتلفة.
فاسـتعمال تولولوجيـا االتوـاالت يسـهل مـ عمليـة انتشـار المعلومـات لالشـالل الـــيزم وفــي الوإلــن الملاســا ،ويســم التلاسـ
واالنســجام فيمــا بـــي مصتلـــف أجـــ از ومالونـــات الجامعـة والاي ـات الدا ليـة والصارجيـة لهـا ،و التـالي ال بـد أا توـوا لـا جهـة تـلظم
ــذا العمليــة ،و ــذا مــا أاــد علي ـ فليــك ) )Felck, 2010إلـ ــى وــرورة وجـ ــوي يا ـرة فــي الجامعــة تصــتم بـ ــلظم المعلومـ ــات ونظـ ــم
المعرفـ ــة ،مـ ـ شـ ــننها أا تــدفع عمليـ ــة تطـ ــوير ـــذا الـ ــلظم إلــى األمــام لوــفة مســتمرة ،و شـ ــول يسـ ــم تويفهــا مــع تطــورات وتغي ـرات
المحيط ــة به ــا ،اص ــة المح ــيي التولولـ ــوجي ال ــذا أص ــاي الي ــوم م ـ أاا ــر التح ــديات وم ـ أ ط ــر الر ان ــات الت ــي ت ـ ر عل ــى نت ــا
الملظمة.
وتعتار تولولوجيا المعلومات واالتواالت لالل أنواعها وتطوراتها ،مـ الـدوافع األساسـية فـي تمالـي الملظمـات وألتـى األفـراي
م بلا وتوليـد المعرفـة ،واسـتصدام الحلـول التولولوجيـة لـاعن مـ علاصـر بلـا و لـ المعرفـة ،كـالم تمرات والحـوارات والملاإلشـات
على الصي المااشر التي تتيحها اونترانن والشاالات التولولوجية األ رى (الرشيدا.)2014 ،
وفى ذا العور الذا نتسم لالتادم العلمـي والتولولـوجي ،وعوـر العولمـة ،ثهـرت الونيـر مـ الموـطلحات التـي تعاـر عـ
ذا التادم م بيلها اويارة اولوترونية ،وإيارة المعرفة التي تمنل اتجا ات جدندة في عـالم اويارة ،لـذلك تسـعى الم سسـات التعليميـة
إلـى تحويــل عملهـا إلــى م سســات إلا مـ ة علــى تطايـ اويارة إلوترونيـة تســتصدم الحاســا اتلـي وشــاالات االنترنــن فـي إنجــاز أعمالهــا
ومعامـتها ووثا فها اويارية م تصطيي وتلظيم وتوجي ورإلالة لسرعة فا اة .وأصاحن ذا الوثيفة أانر إلحاألا في الوإلن الحالي
الذا نتسم لاالنفجار المعرفي والتالي المتسارع في شتى المجاالت االإلتوايية واالجتماعية والتعليمية (الوايسي.)2007 ،
ولاد شـاع اسـتصدام موـطلي اويارة اولوترونيـة نتيجـة لتطـور تاليـات المعلومـات واالتوـاالت ،الـذا أيى إلـى تحايـ نالـة
نوعيــة ا لــة فــي مجــال تطــوير العمــل وكفا ت ـ وأمل ـ وزيــاية إنتاجيت ـ لاســتصدام التاليــات الحدننــة ،المتمنلــة فــي الحاســوش ،والشــاالة
الدولية للمعلومات اونترنن (العاوي.)2003 ،
نـ يا اسـتصدام اويارة اولوترونيـة يو ار فـاعـا فـي تطـوير العمـل اويارا ،وي كـد ( )Fairbank & others, 2004علـى
وـرورة إي ـال تغيـرات أساسـية فـي أنظمــة العمـل والهيااـل التلظيميـة ،وتاـديم الصــدمات للمسـتفيدن لتحسـي أيا هـا وتحايـ األ ــدا
لالفــا ة وفاعليــة ،أليــإل أا اويارة االلوترونيــة تســتصدم فــي توــميم الصطــي التر ويــة ،وتوزيــع الصــدمات التر ويــة ،والاريــد االلوترونــي
والووتي ،وتوزيع الاوى الاشرية وف التصووات ،وإنجاز األعمال عار الشاالات الدا لية والصارجية.
وتومـ ـ أ مي ــة اويارة االلوتروني ــة مـ ـ

ـــل اوف ــاية ف ــي عملي ــة االتو ــال االلوترون ــي والت ــي تس ــمي ل رس ــال واس ــتـم وتصـ ـزي

واسترجاع الرسا ل عار االتوال الرإلمي ،لاستصدام التاليات الحدننـة ،التـي تجمـع تاليـة الحاسـوش لالهـاتف ،ويـتم فيهـا يمـ التاليـات
المصتلف ــة ونت ــاال اتو ــاالت تش ــمل وس ــا ل متع ــدية من ــل الو ــوت والو ــورة (2002

Stephen,

) .وج ــدنر لال ــذكر أا موو ــوع

االتواالت مـ أ ـم المووـوعات ،التـي تتعلـ لـاويارة اولوترونيـة نظـ ار للصـدمات واومالانـات التـي ياـدمها الاريـد اولوترونـي ،والتـي
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تتمنل في سرعة وسهولة ويإلة نال وتاايل المعلومـات .والاـدرة علـى اسـتااال وإرسـال الرسـا ل والو ـا

إلـى أا محطـة عمـل مر وقـة

وــم الشــاالة .وإمالانيــة مراجعــة الرســا ل الموجهــة إلــى صــلدوت الاريــد مــع إمالانيــة االألتفــاى بهــا ،وإرســال الرســالة إلــى أانــر م ـ
مستاال ،وتصزي الرسالة يوا الحاجة إلى وجوي الشصم المرسلة ل على الحاسوش ،كما يسهم في تاليل استصدام الورت ،وتصفين
التواليف ،وي يا إلى سرعة إنجاز األعمال وتاسيي اوج ار ات اويارية ( الموسى2005 ،؛ الجعيد.) 2004 ،
مشكلة الدراسة:
لم تعد اويارة التاليدية إلايرة على االستجالة لمتغيرات العور الحدنإل ومتطلاات  ،فنصاي التحول نحو اويارة اولوترونية
كاير نحو التحول
ورورة ألتمية لول الدول المتادمة واللامية على ألد سوا  ،لذلك نجد أا و ازرة التر ية والتعليم األرينية أولن ا تمام اا

لتطايـ اويارة اولوترونيـة ،و ـالرمم مـ وجـوي لعـن تطاياـات اويارة اولوترونيـة فـي التعلـيم ،إال أا ـذا التطاياـات لـم ترتاـي إلـى
الطمـو الـذا يجـا أا نوااـا التغيـرات السـريعة الـذا يشـهدا العـالم مـ

ـورة معرفيـة ،أليـإل إا الم سسـات التعليميـة مـع تعـاثم

مس ولياتها وتعدي مهامهـا التعليميـة والصدميـة ،ومـع ألرصـها علـى تاـديم أفسـل الصـدمات التعليميـة ،واوياريـة لتحايـ متطلاـات ي ـة
التاويم واالعتماي ،نتطلا األمر إلى تحدنإل أساليا اويارة ورفع مستوا ا و اصة فـي مجـال تطايـ المعرفـة .وتسـعى إيارة المعرفـة
إلى تاديم أللول لمشـالـت تطايـ المعرفـة ونشـر ا بـي مـدنرا المـدارا والمعلمـي والطلاـة ،وعلـد تطايـ اويارة اولوترونيـة نحتـاال
إلى جميع مواري المعرفة وكل ما تمتلو الم سسات التعليمية م مواري معلوماتية وفورية ،وم قاإلات وإلدرات لـستمرار والتطـوير
والملافسة،
ويـرى الااألــإل أنـ انســجاما مـع األ ميــة الحيويـة للمــدارا النانويــة ورسـالتهام وعظــم الـدور الملاــى عليهـام يســتوجا وــرورة
توفير العدند مـ المتطلاـات لللهـوه بهـا واالرتاـا لصـدماتها أليـإل أنهـا ملظومـة مركاـة مـ مجموعـة كايـرة مـ المتغيـرات األساسـية
التالعة والمستالةم لذلك ال يمال ويارة المدرسة النانوية أا تتادم لنساليا تاليدية وأيوات روتيلية تاليديـة عاييـة ،بـل ال بـد مـ وجـوي
إيارة مدرسية واعية إلايرة على رؤية األلعاي الحاياية تتحمـل فيهـا المسـ وليات الجدنـدة التـي تتطلاهـا عمليـة التحـدنإل والتطـور لمواااـة
ألاجات العور وتحديات المستاال .وفي وو عمل الااألإل كمدنر للمرأللة النانوية ،ف ن الألـ وـعف اسـتصدام مـدنرا المـدارا
النانويــة ل ــريارة االلوتروني ــة ف ــي العم ــل اويارا و اص ــة م ــا نتعل ـ مله ــا لالش ـ وا اوياري ــة والتلظيمي ــة للمدرس ــة ،والش ـ وا الطـبي ــة
ومير ـا ،و ــذا مـا أادتـ ي ارسـة الراجحــي فـي لعــن جواناهـا ( .)2007وعليـ فـ ا مشــاللة الد ارســة الحاليـة تتمنــل فـي استاوــا واقععع
تطبيق اإلدارة االلكترونية في المدارس الثانويعة بعاألردن فعي ضعوء عمليعات إدارة المعرفعة معن و معة ن عر معدمري سع

المعدارس،

وعملن الدراسة على اوجالة ع األس لة التالية:
 -1مــا متوســي تاــدنرات أف ـراي عيلــة الد ارســة لواإلــع تطايـ اويارة اولوترونيــة فــي المــدارا النانويــة لــاألريا فــي وــو عمليــات إيارة
المعرفة؟
 -2ل لا فروت ذات ياللة إألوا ية علد مستوى الداللة ( )0.05 = بي متوسطات تادنرات أفراي عيلة الدراسة لواإلع تطاي
اويارة اولوترونية في المدارا النانوية لاألريا في وو عمليات إيارة المعرفة تعـزى لمتغيـرات (جـلل المـدنر ،الصاـرة اوياريـة
للمدنر)؟
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أسمية الدراسة:
يمال توويي األ مية اللظرية كما نلي:
نتوإلع أا تسهم ذا الدراسة في إ ار المالتاة العر ية ،وكمرجع للااألني في مجال اويارة اولوترونيـة ،وكـذلك للمهتمـي بتطـور

▪

اويارة اولوترونية.
صلاع الارار في و ازرة التر يـة والتعلـيم علـى التعـر إلـى يرجـة تسـمي اويارة اولوترونيـة
يمال أا تسهم الدراسة في مساعدة ي

▪

لعمليات إيارة المعرفة.

فتي آفات جدندة للااألني والمهتمي لالاحإل العلمي في مجال اويارة اولوترونية ،وذلك م

▪

ـل نتا

الدراسة وتوصياتها.

األسمية التطبيقية:
▪

إلــد تفيــد نتــا

ــذا الد ارســة الاــا مي علــى إيارة المــدارا النانويــة الحالوميــة فــي تعزيــز وتحســي الجوانــا العمليــة لتطاياــات

اويارة اولوترونية لول م مدا را المدارا والمعلمي والطلاة ،م

ــل توـميم الاـرام والـورم المتعلاـة بتطـوير اويارة

اولوترونية في وو عمليات إيارة المعرفة.
▪

تفـ ــتي ـ ــذا الد ارسـ ــة أمـ ــام اوياريـ ــي والمهتمـ ــي بتطـ ــوير العمـ ــل اويارا رؤى مسـ ــتاالية للصـ ــوه أانـ ــر فـ ــي ممـ ــار المجتمـ ــع
المعلوماتي واالستفاية م التالية.

مصطلحات الدراسة:
اإلدارة اإللكترونية  :ي "ممارسة وثا ف اويارة التاليدية م تصطيي وتلظيم وتوجي ورإلالة ع قري اسـتصدام وسـا ل التولولوجيـا
ـوفير للوإلـن والجهـد والتولفـة (الفلين،
الحدننـة االحاسـوش ،والجـوال ،وشـاالة اونترنـن ،وتسـيير العمـل اويارا لعيـدا عـ األورات وت اا

 .)198 :2018ويقصد بما إ رائيا :إليام المدرسة النانوية فـي األريا لمجموعـة مـ الجهـوي التـي تعتمـد علـى تولولوجيـا المعلومـات
لتاـديم الصـدمات اوياريـة واألااييميـة إلـى اوياريـي والمعلمـي والطلاـة لتحايـ جملـة مـ الفوا ـد ايجابيـا علـى مسـتوى ،لتلفيـذ إنجـاز
المعامـت اويارية المصتلفة ،إوافة إلى تسهيل إج ار االتوال لسماا الدإلـة والمووـوعية فـي إنجـاز العمليـات المصتلفـة ،إذ يمالـ
إلياا ذلك م

ـل استاانة أعدت لهذا الغره.

عمليات إدارة المعرفة :يعرفها الاطارنة ( )23:2011لننها ي" الجهد الملظم الـواعي الموجـ مـ إلاـل ملظمـة أو م سسـة مـا ،مـ
أجـل ااتسـاش اافـة أنـواع المعرفـة ذات العـإلـة بلشـا تلـك الم سسـة وجمعهـا وتوـليفها وتلظيمهـا وتصزيلهـا ،وجعلهـا جـا زة للتـداول
والمشـاركة بـي أفـراي الم سسـة وأإلسـامها ووألـداتها ،لمـا نرفـع مسـتوى افـا ة اتصـاذ الاـ اررات واأليا التلظيمـي  .كمـا يعرفهـا العجرفـي
(2017م )45 :لننها :الوسا ل والط ار

وليسن الغايات والتي م

ـلهـا تسـتطيع الملظمـات الحوـول علـى المعلومـات المصزنـة

فــي عاــول الاشــر أو الحاســوش وتوليــد ا و زنهــا وتحويلهــا ونشــر ا مـ اجــل تطاياهــا لـســتفاية ملهــا  .ويقصععد بمععا إ رائيععا :جميــع
العمليـات التــي تسـاعد مــدنرا المـدارا النانويــة لــاألريا علـى ااتســاش المعرفـة وتصزيلهــا وتطاياهــا ونالهـا وتوليــد ا والتشـار فيهــا.
وزيايتهـا بواسـطة التفاعـل بـي التاليـات التولولوجيـة الحدننـة واأليوات والمـواري الاشـرية لـسـتفاية ملهـا فـي تحايـ األ ـدا
المشـالـت واتصـاذ الاـ اررات وفـي عمليـة الـتعلم والتصطـيي االسـتراتيجي .وتـم إلياسـها مـ

وألـل

ــل اسـتجالة أفـراي الد ارسـة علـى االسـتاانة

المعدة ألمراه ذا الدراسة.
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محمود الدويري

حدود الدراسة ومحدداتما:
تسملن ألدوي الدراسة كما نلي:
▪

الحدود البشرية :شملن الدراسة مدنرا المدارا النانوية الحالومية بلوا الجامعة لالعاصمة عماا.

▪

الحدود المكانية :طبقت الدراسة على المدارا النانوية الحالومية في مدنرية لوا الجامعة لاألريا.

▪

الحدود الزمانية :جرت الدراسة الميدانية في الفول الدراسي الناني م العام .2019/2018

▪

اما تحديت نتا

ذا الدراسة جز ي ا لطايعة إج ار ات الدراسة م أليإل توميم األياة ومدى صدإلها و ااتها.

اإلطار الن ري والدراسات السابقة:
نتلــاول ــذا الجــز اوقــار اللظــرا لمووــوعي اويارة االلوترونيــة وإيارة المعرفــة .كمــا نتســم

ــذا الجــز اســتعراه أل ــم

الدراسات السالاة ذات الولة والتي تم تاسيمها إلى محوري  ،األول نتعل بدراسات اويارة االلوترونية ،وات ر نتعلـ بد ارسـات إيارة
المعرفة.
أوال :اإلطار الن ري:
أوجــدت النــورة التولولوجيــة العالميــة واإلعـ ا علميـ ا وتاليـ ا جدنــدا فــره صــيامة تر ويــة جدنــدة علــى الم سســات التر ويــة ألــول آليــات
االستفاية م

ذا التولولوجيا في مجال اويارة التعليمية ،فواا ال بد م إعاية اللظر فـي الواإلـع اويارا الحـالي للم سسـات التر ويـة

وإعــاية تشــاليل  ،وتصطيطـ  ،و ياللتـ  ،لمســانرة عوــر المعلومــات والنــورة الرإلميــة ومواااــة أيواتـ  ،ممــا ألــدا لالعدنــد مـ الــدول العر يــة
وملها األردن ،أا تعمل على إعاية اللظر في نظامها التر وا اويارا والتعليمي لالامل  ،وتوييف ليتواف مع نتا

ذا النـورة الرإلميـة

المتمنلة لالحالومة اولوترونية ،واويارة اولوترونية ،والمدرسة اولوترونية ،ويور المدنر في إليايتها وف متطلاات العور.
مفموم اإلدارة االلكترونية:
ملــذ العاــد األ يــر م ـ الاــرا العش ـري ولغايــة اتا ق ـرأت تغي ـرات علــى مفــا يم ووثــا ف اويارة فــي ثــل العولمــة ،واالإلتوــاي
المعرفي والشاالة العلواوتية ،أليإل شهدت الدول والملظمات والمجتمعات المعاصرة تغيرات وتحوالت ا لة في كل جوانـا ومجـاالت
الحياة وملها اويارة ،وفي ثل ذا األوواع أصاحن تسيطر على العالم اتا نظم وأنمـا إياريـة جدنـدة متـن رة لـالنورة الرإلميـة التـي
تركن آ ا ار واسعة على اويارة واستراتيجياتها ووثا فها وألولتها م مفهوم اويارة االعتيايية إلى مفهـوم اويارة اولوترونيـة التـي تاـدم
أسلو ا فاعـا ويارة األعمال اويارية بوسا ل تولولوجيا ألدننة .و ما أا اويارة اولوترونية مفهوم إيارا جدند ويارة األعمال اويارية
عرفــن اويارة اولوترونيــة تعريفــات عدنــدة ملهــا مــا عرفهــا ملــيم
المالتايــة لالفــا ة عاليــة لاســتصدام التاليــات اولوترونيــة الحدننــة ،فاــد ي

( )2004لننها :تاايل مير ورإلي لمعلومات العمليات ،وذلك لاستصدام التاـايل اولوترونـي للايانـات ،والاريـد اوليالترونـي ،وشاشـات
الوتالوجــات  .ويــرى أألمــد ( ) 2001أا اويارة االلوترونيــة فــي األلفيــة النالنــة ــي جميــع أوج ـ اللشــا الــذا يمارس ـ المــدنر بهــد
تحاي ـ نتــا

محــدوية ومرمو ــة لاســتصدام الم ـواري الماييــة والاش ـرية المتاألــة أفســل اســتصدام ممال ـ فــي ثــل الظــرو

االإلتوــايية،

واالجتماعية ،والسياسية السا دة في مجتمع الارا الحـايا والعشـري  .وإلـد عـر بلـي ( )15 ،2005اويارة اولوترونيـة لننهـا نظـام
إيارا إلوتروني لصل بي ة إيارية وتعليمية ،م

ـل توثيف تولولوجيا المعلومات يا ل اللظام اويارا والتعليمي ،أليـإل يمنـل كـل

م الومايوتر وشاالة المعلومات ( االنترنن) الوسا ي المتطورة لربداع والتغيير  .وعرفها عاد العزيز ( )26 ،2006لننها ملهجية
إياريــة جدنــدة لتحويــل اللظــام اويارا والتعليمــي فــي المدرســة ،مـ مدرســة تعتمــد علــى اللظــام اليــدوا التاليــدا إلــى مدرســة تســتصدم
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التولولوجيا الحدننة المتطورة في إيارة أعمالها اويارية والتعليمية ،ع قريـ أنظمـة إلواعـد الايانـات المحد ـة علـى أجهـزت الومايـوتر
والتــي تمال ـ اويارة م ـ ممارســة أنشــطتها ومهامهــا المدرســية ابتــدا ا م ـ أنظمــة الحســور واالنو ـ ار
األمور وم سسات المجتمع .

وانتهــا ا لالتواصــل مــع أوليــا

ويووي الااز ( ) 21 :2004اويارة اولوترونية لننها تحول الموالي الحالومية ،وجهات الاطاع الصاف ،نحو إلسا وثا فها
ومهامه ــا فيم ــا نتو ــل بتا ــديم الص ــدمات لجمه ــور المتع ــاملي معه ــا ،أو فيم ــا بيله ــا لطريا ــة س ــهلة ميســرة ،مـ ـ

ـــل اس ــتصدام تالي ــة

المعلومــات ،وتطــور االتوــاالت فــي أيا مهــام كــل ملهــا .وعرفهــا الو ـريم ( )12 ،2002لننهــا مشــروع تر ــوا يطمــي لالــا نمــوذال
إيارا ماتوـر ويارة مدرســية ألدننـة متعــدية المسـتويات تســتمد رسـالتها مـ اويمـاا لاــدر المجتمعـات علــى اللهـوه ،وتحايـ التلميــة
الشاملة معتمدة على جوية أيا ها التر وية والتعليمي ،وتركيز ا على المهارات العالية األساسية والتولولوجيا العورية ،لصدمة الجانـا
التر وا والتعليمية فيها .
ومـ ـ

ـــل م ــا وري مـ ـ مف ــا يم أل ــول اويارة اولوتروني ــة يع ــر الااأل ــإل اويارة اولوتروني ــة لننه ــا نم ــوذال إيارا جدن ــد

نتلاســا مــع التحــديات المســتاالية ،والتطــورات الس ـريعة ،يعمــل علــى يم ـ الفوــر التر ــوا المعاصــر وإمالانيــات التولولوجيــا المتطــورة
لتوفير بي ة إيارية وتعليميـة تلاـي ألاجـات المـواري الاشـرية فيهـا وتـزوي م لاألسـل الملاسـاة السـتيعاش علـوم المسـتاال وإجـاية التعامـل
مع التولولوجيا العورية .
وظائف اإلدارة االلكترونية :
نـرى العيــا (  2014م  )26 :أا التولولوجيـا المعاصـرة ســا من فـي إألــداي تغيـر فــي العمليــة اوياريـة التاليديــة وأصــاحن
اويارة االلوترونية الحدننة تعتمـد علـى نظـم المعلومـات فـي التصطـيي وفـي توـميم الهيااـل التلظيميـة فـي إيارة فـرت العمـل الجمـاعي
وتحاي التلسي والرإلالة ع لعد .وم أبرز وثا ف اويارة االلوترونية:
أوالً :التخطيط االلكتروني:
يعر جواي والعـاني ( 2014م) اا التصطـيي ـو الوثيفـة اوياريـة التـي يحـدي مـ
لآلماي الارياة والمتوسطة والاعيدة وتساعد على اشتاات األ دا

ـلهـا رسـالة الملظمـة وأ ـدافها األساسـية

النانوية والفرعية الصاصة لنإلسام ووألدات وجماعات عمل الملظمة.

ثانيا :التن يم االلكتروني:
أجم ــل الصال ــدا ( 2006م) ــذا التغيـ ـرات ب ــي التلظ ــيم ف ــي اويارة االلوتروني ــة والتلظ ــيم ف ــي اويارة التاليدي ــة ل ــاالتي :الهيال ــل
التلظيمي :ويتسم االنتاال م التلظيم العـاموا الـى التلظـيم الموـفوفي او المشـروعي ،واالنتاـال مـ الهيالـل الاـا م علـى الوألـدات
النابتة الى الهيالل الاا م على فرت العمل الجماعية ،واالنتاـال مـ الوألـدة التلظيميـة الواألـدة الـى وألـدات تلظيميـة موـغرة ،واالنتاـال
م الهيالل المحدي الى يالل مير محدي ،واالنتاـال مـ التلظـيم العـامويا مـ األعلـى الـى األسـفل الـى التلظـيم االفاـي والـتمال مـ
اليسار.
ثالثا :التو يه ( القيادة) االلكترونية:
نذكر الحس (  2010م ) أا التوجي ال يعلي تلفيذ األعمال بل و توجي ألفراي التلظيم نحو تلفيذ أعمالهم بدإلة للوصول الى
األ دا

الملشوية م

ـل االتوال بهم وارشاي م الى الطريـ الوـحيي وتـرمايهم بوسـا ل مصتلفـة لتحايـ مـا توـاوا الـيهم الايـاية
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وتتطلع إلي وتجمل مهام الاا د االلوتروني في اتتي :تستلد الاياية االلوترونية في إيارة اعمالهـا علـى اسـتصدام تاليـة االنترنـن وعلـى
المعلومات ولذلك فاا الاا د يسعى الى تطوير ذا الجانا لاستمرار.
رابعاً :الرقابة االلكترونية:
ألاان اويارة االلوترونية إنجازات مير مساوإلة في الرإلالة أليإل نلظر لهـا علـى أنهـا العـي المفتوألـة علـى مـدار السـاعة
على جميع يإلا

العمل وتفاصيل مما يسم لريارات الوإلو

على مواق الاوة والسعف واالألتياال للملظمات.

اإلدارة االلكترونية في المدارس االردنية:
تعد التطاياات اولوترونية في العملية التعليمة إألدى االستراتيجيات التي تتطلع إليها و ازرة التر ية والتعليم األرينية ،وتشجيع
اافة المعيلي م معلمي ومدنرا المدارا على استصدام ك ستراتيجية تعليمية ألدننة ،ولتجهيز الاي ة التعليمية لنجهزة ألاسوش
ور طها لاونترنن واستصدامها الوترونيا لشالل فعال إلامن و ازرة التصطيي وتولولوجيا المعلومات واالتواالت ل نشا شاالات معرفة
وقلية كشاالة االتواالت واالستشارات والتي تستصدم تولولوجيا المعلومات واالتواالت كااعدة للتحول إلى نظام التعلم الذاتي.
وفي إقار الحرف المتواصل لو ازرة التر ية والتعليم األرينية على ورورة تعدي مواير المعرفة التي يمال لعلاصر الاي ة المدرسية
أا يستصدمو ا فاد بدأت و ازرة التر ية والتعليم لاالتجاا نحو توثيف التعلم اولوتروني في المدارا و دأت أولى الصطوات و ي
تطوير مواي تعليمية محوساة لمصتلف الموووعات الدراسية المصتلفة  .وتطاياا لمادأ التعلم اولوتروني فاد إلامن الو ازرة ل نشا
ملظومة التعلم اولوتروني لالتعاوا مع شركة المجموعة المتواملة للتولولوجيا ؛ لتووا الصطوة األولى لـستفاية م االنترنن في
العملية التعليمية  .ولاد بدأت و ازرة التر ية والتعليم األرينية ملذ أانر م
المااألإل الدراسية م التي دفن إلى تطوير مواي الوترونية لتلك المااألإل
الحايا عشرم وألوساة الرياويات للوفو

ـ ة أعوام بتلفيذ عدي م مشاريع الحوساة لعدي م
وم

( ،)12-1وألوساة الحاسا للوفو

( )12-1ذا لاووافة إلى تدريا المعلمي على الملا

ذا المشاريع مشروع ألوساة ماية الفيزيا للوف
م ( ،)10-1ومشروع ألوساة العلوم للوفو

المطورة والمحوساة في المااألإل الدراسية المصتلفة .ولاد أولن و ازرة

التر ية والتعليم ا تمامها لتعزيز استصدام الحاسوش وشاالة االنترنن م إلال إيارة المدارا الحالومية وكليات المجتمع بهد

إيجاي

جيل معرفي نتميز لادرات ومهارات تمالل م التعامل مع أيوات التولولوجيا الحدننة  .لذا أصاي م أولويات و ازرة التر ية والتعليم
األرينية تجهيز المدارا لالالية التحتية اولوترونية والر ي الشاالي لتتمال إيارة المدرسة م الايام لمهامها اويارية والتعليمية عار
الوسا ل الوترونيا واالتوال والتواصل مع الجهات العليا والمدارا المما لة لاستصدام تاليات التولولوجيا الحدننة (ابو عاشور
واللمرا. )2015 ،
و ذا األمر ال نتطلا فاي توفير بلية تحتية ،ولو يجا أا تتوفر إيارة فاعلة وجوية في اي ها وعملها ونظامها اويارا
والتعليمي ولدنها الرماة الجاية لتطوير والتغير وفاا لمتطلاات المستاال  .لذا تعد اويارة اولوترونية مطلاا م مطالا التغير
والتطوير اويارا للمدارا في الوإلن الحالي لتاليل الفجوة الحاصلة بي واإلع اويارة المدرسية الحالي والمتطلاات المستاالية لريارة
المدرسية .وإلد تالى األريا مشروع المدارا اواتشافية ويهد

ذا المشروع إلى تطوير أيارة نظام تر وا مدرسي متطور نركز

على الجوية والتميز واوتااا ،وتوفير ألواسيا وإامال ر ي المدارا لالشاالة الوقلية مع بلا شاالات محلية يا ل المدرسة لتتمال
اويارة م أيا أعمالها ووثا فها ونشاقاتها اويارية والتعليمية لاستصدامها التاليات االلوترونية .وتعد تجر ة مدرسة المونتيسورا
الحدننة في األريا مناال على تطاي نظاما ويارة المدرسة االلوترونية ،أليإل إلامن المدرسة بتوميم نظام اويارة االلوترونية عار
IUG Journal of Educational and Psychology Sciences (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0

702

واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المدارس الثانوية باألردن ،في ضوء عمليات

محمود الدويري

إدارة المعرفة

شاالة االنترنن والذا ن م تواصـ فعاال بي المدرسي والطـش واأل الي مما نزيد م إللاعة األ الي لنا أيا أبلا هم تحن
اوش ار

المستمر ،وكذلك يساعد على إيارة الش وا المدرسية لطرياة فاعلة .ويستهد

المشروع االألتياجات المتزاندة للمدارا

االلوترونية في األريا والملطاة أليإل يادم المشروع مناال أليا على التطاي الفعال للظام تالي متميز نلاي متطلاات الم سسات
التعليمية ال ار دة ،منل مدرسة المونتيسورا الحدننة .وت يا اويارة االلوترونية في مدارا الملتسورا في األريا يو ار فاعـافي
مجاالت الحسور والغياش ،وتوليف الطـش ،وجدولة الحوم ،لاووافة إلى أمور التواصل المتعدية األ رى بي المدرسي
والطـش واأل الي (الز يدا.)2006 ،
إدارة المعرفة:
على الرمم م أا المعرفة ال تعتاـر موـطلحا جدنـدا إال أنهـا بـدأت فـي التحـول إلـى معلـى جدنـد فـي السـلوات األ يـرة ،أليـإل
ويلظـر إليهـا علـى أنهـا ســ فعـال يمالـ ألا م سسـة مـ الم سسـات ،إذا
أصاحن المعرفة محركا لـإلتواي والتاـدم االجتمـاعيُ ،
أيارتـ لشـالل جيـد ،يمالـ أا تسـتصدم لتحايـ التاـدم والتميـز علـى ات ـري  ،أليـإل أا العـالم يشـهد اتا مرأللـة جدنـدة تت ازنـد فيهـا

أ مية الاعد الفورا والمعرفي ،وتتادم فيها المعرفة اموري أساسي على لاية المواري اال رى (ألرش2018 ،م).
لاد أوري الااألنوا والمهتموا لالمعرفة مجموعة م التعـاري ،،ملهـا مـا أوريا ييـاش وجمـال الـدن (2007م) لـنا المعرفـة :
"ألوـيلة االمتـزاال الصفـي بـي المعلومـات والصاـرة والمـدركات الحسـية والاـدرة علـى الحالـم ،للوصـول إلـى اللتـا

والاـ اررات ،أو

اسـتصـف مفـا يم جدنـدة أو ترسـي مفـا يم سـالاة ".أمـا الملوـاوا (2007م )30 :فاـد اعتار ـا "نتيجـة معالجـة الايانـات التـي تصـرال
لمعلومـات ،إذ توـاي معرفـة لعـد فهمهـا واسـتيعابها ،وإا توـرار التطايـ فـي الممارسـات نـ يا إلـى الصاـرة التـي تاـوي إلـى الحالمـة .
ويـأل م ذلك أا المعرفة ي مزي م الصارات والتجارش والايم والمعلومات التي يحول عليها الفري وتساعدا في اتصاذ إل اررات
صا اة تجعل م أيا أانر فعالية ،فالمعرفة الفاعلة ي جو ر اوبداع واالبتوار.
أسمية المعرفة:
تاـرز أ ميـة المعرفـة للم سسـات لـيل فـي المعرفـة ذاتهـا ،إنمـا فـي إوـافة إليمـة لهـا أوالا ،وفـي الـدور الـذا ت ييـ الم سسـة
لـإلتوـاي الجدنـد المعتمـد علـى المعرفـة والـذا لـات يعـر لاإلتوـاي المعرفـة والـذا نـتم مـ
والتلـافل مـ

ــل الاـدرات الاشـرية انيـا .وتاـرز أ ميـة المعرفـة مـ

ـلـ التنايـد علـى رأا المـال الفوـرا

ــل اللاـا اتتيـة كمـا اور ـا الزيـايات (2008م) :أسـهمن

المعرفة في تحويل الملظمات إلى مجتمعات معرفية تحدي التغيير الجذرا في الملظمة .وتعمل المعرفة اويارية على توجي مدنرا
الملظمات إلى ايفية إيارة ملظماتهم .وتعد المعرفة الاشرية المودر األساسي للايمة.
أنوع المعرفة وتصنيفاتما:
و لا أنواع كنيرة للمعرفة ولو أ م األنواع التـي ممالـ أا تصـدم إيارة المعرفـة .وإلـد إل يسـم اومريـ الاـدما المعرفـة إلـى أر عـة

أإلسام ر يسة وفاا لما أشار الااألإل ( )King, 2012و ي:
 -1المعرفة اويرااية :تتعل

ذا المعرفة لالماايئ والاواني العامة اللظرية ،واألسل والاواعد األساسـية للعلـوم والاـواني والاواعـد

العلمية.
 -2المعرفة الفلية (التالية) :تتعل

ـذا المعرفـة لالمهـارة والا ارعـة الفليـة والاـدرة علـى إنجـاز األعمـال واألشـيا وامـتـ التمريلـات

والتدريا الوافي على إنجاز المهام ،وتحاي التما ل والتطاب في الممارسات العملية للعاملي الذن ن يوا نفل المهام.
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 -3معرفة الحالمة التطاياية والعملية والتي تظهر في الممارسات االجتماعية لوورة أساسية.
تعار ع مزي م اللزعات واالتجا ات والادرات الصاصة والتي تلزم في ألال ما وت يا إلـى اللجـا
 -4المعرفة الهجيلة :و ي ي
والتفوت في ذلك الحال.

بيلمــا إلســمن ي ارســة العلــي (  )2006المعرفــة إلــى مســة أن ـواع و ــي :المعرفــة الســملية :والتــي تشــير إلــى معرفــة شصوــية
تحتوا على معاا يا لية ونماذال ذ لية و ارات لورية و دنهية وشعور ألدسي ،و ما نوعاا :أألد ما تالي يعوي إلى عمـ (معرفـة
ايــف) المعرفــة التولولوجيــة فــي الصاــرة ،والنــاني لـ لعــد إي اراــي يحتــوا علــى مصطــي ذ لــي ونمــاذال ذ ليــة ومعتاــدات وإي اراــات تاــوي
األفـراي فــي أفعــالهم وســلوكياتهم اليوميــة .والمعرفـة المعللــة :و ــي المعرفــة التــي تعاــر علهـا مـ

والتعايـرات والرســومات

ـــل الحاــا

والتوــورات ويمالـ تو ياهــا فــي الــورت أو فــي الشــالل اولوترونـ ي كمــا ويمالـ تــدوير ا .والمعرفــة التولولوجيــة :و ــي جــز مـ المعرفــة
السملية وتعار ع الاراعة والصارة والمهارة في العمل .والمعرفة السحلة والمعرفة العمياة .والمعرفة السااية ي التي تـتم بلـا ا علـى
ر ي المفا يم معا لاستصدام قرت االستلتاال واالستا ار  .والمعرفة الموجهة فهي المعرفة التي تالى على أساا عدي سلوات الصارة في
عمل ما فتواي يليـا ومرشدا للسلو نتيجة للتعلم.
عمليات إدارة المعرفة:
تواج الم سسات التعليمية في األريا تحدا التعايد والتطوير السريع في أنشطة األعمال األساسية ،أليإل تفره بي ة
األعمال على ذا الم سسات التعليمية تهدندات أانر مما توفرا م الفرف ،و لا تحاول ذا الم سسات التعليمية امتـ الادرات
للتعامل مع تلك التهدندات واستغـل الفرف لتحسي أنشطتها وعملياتها ،ويتم ذلك ويلطوا تحن وجوي فري ياوم لالتوريد والصزا
والمشاركة وتطاي المعرفة م

ـل بلا نماذال اصة بها في إيارتها لتحاي أفسل أيا تعليمي على مستوى األنشطة والصدمات

نحو الطـش والمعلمي (الزيايات .)2008 :وتعتمد إيارة المعرفة على عدة أنواع م العمليات وتتسم

ذا األنواع :العمليات التي

تلفذ على أا م المعرفة التي تم ااتشافها والتااقها .والعمليات التي تلفذ على أا م المعرفة التي تم مشاركتها وتطاياها.
و ذا العمليات نتم يعمها م إلال مجموعة م ساعة عمليات فرعية ويارة المعرفة أليإل أا كل عملية فرعية ملفرية تعمل على
يعم عمليتي

ويارة المعرفة ما :االاتشا

التجسيد ،اتحاي) وتركز الطرت م

والمشاركة .وم

ذا العمليات الفرعية الساعة أر عة ملها (االجتماعية ،الذاتية،

ـلها أا نتم تحويل المعرفة م

ـل عملية التاايل بي المعرفة السملية والمعرفة الظا رة.

(العلي)2006 ،
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محمود الدويري

تشير ذا إلى مجموعة العلميات الر يسية واألنشطة الفرعية الـزم الايام بها لتوليد المعرفة ،وتادم المفتا الذا ن يا إلـى
فهـم إيارة المعرفـة وكيــف نـتم تلفيـذ ا علــى أألسـ وجـ  ،ويتفـ المفوـروا فــي ـذا المجــال علـى أا ـذا العمليــات وإا كانـن تصتلــف
ألسا قايعة عمل الملظمة إال أنها ألاسمة للجا أا نظام م أنظمة إيارة المعرفـة ،كمـا يالـاي يالـوا لـا اتفـات علـى أا المعرفـة
مووــوع لــريارة ،أا أنـ يمالـ إيارتهــا ولــو نســايا يا ــل إقــار الملظمــة ،وذلــك يشــير إلــى إلاــول فوـرة العمليــة( .الملوــاوا.)2007 ،
والفوا ــد التــي ســت جليها الملظمــة فــي ألــال ألوــولها علــى المعرفــة ،وفــي العمليــة النالنــة تــنتي عمليــة توليــد المعرفــة والتــي تعلــي لـ
المعرفة المطلو ة لالطرت الصاصة بتوليد المعرفـة ليوـار إلـى تصزيلهـا والحفـاى عليهـا منـل أوعيـة المعرفـة أو إلواعـد المعرفـة أو علـى
شالل كتا ويوريات ،وم

م في المحطـة إلاـل األ يـرة نـتم توزيـع المعرفـة علـى المعليـي ليوـار إلـى تطاياهـا وانتظـار اللتـا

وال بـد

م المتالعة ـل جميع العلميات السالاة.
ثانياً :الدراسات السابقة:
تم عره أبرز الدراسات السالاة ذات الولة لموووع الدراسة .وتم ترتياها م األإلدم إلى األألدي ،و ي كما ينتي:
ــدفن ي ارســة الماجــدا ( )2006إلــى التعــر علــى يرجــة اســتعداي مــدنرا مــدارا التعلــيم العــام بدولــة الوويــن لتطايـ إيارة
المدرسة االلوترونية .وتوونن عيلـة الد ارسـة مـ ( )120مـ مـدنرا المـدارا ( )37مـ الـذكور ،و( )83مـ اونـاي تمنـل ()%25
م مجتمع الدراسة ا تيروا وفاـ ا للع يلـة الطاايـة العشـوا ية مـ كـل الملـاق التعليميـة السـن ،للم ارألـل التعليميـة الـنـي مـ الجلسـي
في يولة الووين .ولغره جمع الايانات اعتمدت الدراسة استاانة مالونة م ( )40فارة لايـاا يرجـة اسـتعداي مـدنرا مـدارا التعلـيم
العــام لتطاي ـ إيارة المدرســة االلوترونيــة وتغطــي أر عــة مجــاالت ــي :مجــال الحاســوش اتلــي ،والعمــل اويارا ،والطالــا ،والمعلــم.
وتشير نتا

الدراسة إلى ما نلي :وجـوي يرجـة اسـتعداي مرتفعـة لـدى مـدنرا المـدارا لتطايـ إيارة المدرسـة االلوترونيـة فـي مجـاالت

الد ارس ــة كاف ــة .وال توج ــد ف ــروت ذات يالل ــة األو ــا ية ف ــي يرج ــة اس ــتعداي م ــدنرا الم ــدارا ف ــي التعل ــيم الع ــام لتطاي ـ إيارة المدرس ــة
االلوترونية تعزى لمتغير الجـلل .وال توجـد فـروت ذات ياللـة األوـا ية فـي يرجـة اسـتعداي مـدنرا المـدارا فـي التعلـيم العـام لتطايـ
إيارة المدرسـة االلوترونيـة تعـزى لمتغيـر الملطاـة التعليميـة .وال توجـد فـروت ذات ياللـة األوـا ية فـي يرجـة اسـ تعداي مـدنرا المــدارا
في التعليم العام لتطاي إيارة المدرسة االلوترونية تعزى لمتغير المرأللة التعليمية.
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وأجرى الز يدا ( )2006يراسة دفن إلى التعر على توورات مـدنرا ومـدنرات المـدارا النانويـة الحالوميـة فـي محافظـة
ار ـد لدرجــة إمالانيـة تطايـ اويارة اولوترونيـة فــي مدارســهم .وأعـد الااألــإل اسـتاانة مالونــة مـ ( )35فاـرة موزعــة علـى ـ ــة محــاور
ـي :الاليــة التحتيــة ،وكفايــات مــدنرا المــدارا االلوترونيــة ،وتــوفر إلـواني وتشـريعات اويارة االلوترونيــة .وتوونــن عيلــة الد ارســة مـ
( )186مدن ار ومدنرة .وكشفن نتـا
في محافظة ار د .وأثهرت نتا

الد ارسـة إلـى أا لـا إمالانيـة بدرجـة متوسـطة لتطايـ اويارة االلوترونيـة فـي المـدارا النانويـة
الدراسة أيس ا عدم وجوي فروت ذات ياللـة إألوـا ية فـي توـورات أفـراي العيلـة تعـزى للجـلل سـوى

في مجال توفر الاواني والتشريعات ذات العـإلة لاويارة االلوترونية ولوالي الذكور ،وكذلك عدم وجـوي فـروت ذات ياللـة إألوـا ية
تعزى لمتغير الم ل العلمي سوى في مجـال الاليـة التحتيـة ولوـالي الماجسـتير .أمـا متغيـر الصاـرة فاـد تاـي وجـوي فـروت ذات ياللـة
إألوــا ية تعــزى لمتغيــر الصاـرة ولوــالي مـ

اـرتهم (أانــر مـ  5ســلوات وأإلــل م ـ  10ســلوات) فــي مجــال الاليــة التحتيــة ،ومجــال

افايات مدنر المدرسة االلوترونية.
ي ارســة الحســلات (2011م) لعلـواا :معوإلــات تطايـ اويارة اولوترونيــة فــي الجامعــات الفلســطيلية .و ــدفن الد ارســة علــى واإلــع
اويارة اولوترونيـة فـي الجامعـات الفلسـطيلية لمحافظـة مـزة ،والوشـف عـ المعوإلـات التلظيميـة والفليـة والاشـرية والماييـة التـ ي تواجـ
اويارة اولوترونية في الجامعات الفلسطيلية ،توـوا مجتمـع الد ارسـة مـ أعسـا ومـوثفي الهي ـة اوياريـة فـي الجامعـات الفلسـطيلية،
واســتصدمن المــله الوصــفي المســحي ،ولغايــات جمــع الايانــات تــم اســتصدام االســتاانة ،وأثهــرت اللتــا
وجهة نظر أعسا

وجــوي تاــدنرات متوســطة مـ

ي ة التدريل لالجامعـات الفلسـطيلية ألـول معوإلـات تطايـ اويارة االلوترونيـة فـي الجامعـات وفـي جميـع محـاور

أياة الد ارســة وملهــا :معوإلــات تلظيميــة أ مهــا ناــم اوج ـ ار ات الروتيليــة التــي تـ ر عمليــة التحــول نحــو اويارة اولوترونيــة ،ووجــوي
معوإلات تالية أ مها عدم توامل الااعات الدراسية واويارية لما نتلاسا مع تاليات اويارة اولوترونية ،ووجوي معوإلات لشرية وعف
مهارات اللغة اونجليزية ونام الوعي لاويارة اولوترونية ،ووجوي معوإلات مالية أ مها ندرة وجوي ألـوافز ماليـة للمتميـزي فـي مجـال
العمل اولوتروني.
و دفن يراسة الرشيدا ( )2014إلى استاوا اتجا ات مدنرا ومدنرات المدارا الحالوميـة بدولـة الوويـن نحـو اسـتصدام اويارة
اولوتروني ــة .وتوون ــن عيل ــة الد ارس ــة مـ ـ ( )150مـ ـ م ــدنرا وم ــدنرات الم ــدارا الحالومي ــة بدول ــة الووي ــن ،ت ــم ا تي ــار م لالطريا ــة
العشـوا ية الطاايــة ،وألمـراه الد ارســة تــم تطــوير اســتاانة لايــاا اتجا ــات مــدنرا ومــدنرات المــدارا الحالوميــة نحــو اســتصدام اويارة
االلوترونية في العمل اويارا م وجهة نظر مم توونن م ( )43فارة .وإلد أثهـرت اللتـا

مـا نلـي :كانـن يرجـة اتجا ـات مـدنرا

ومــدنرات المــدارا الحالوميــة بدولــة الوويــن نحــو اســتصدام اويارة االلوترونيــة فــي العمــل اويارا عاليــة وف ـ المعيــار الــذا اعتمدت ـ
الدراسة .وألول مجال الش وا الطـبية على أعلى يرجة اتجاا لدى مدنرا المدارا ،تـا مجـال شـ وا المجتمـع المحلـي ،ومـ

ـم

مجال تلمية المعلمي مهليا ،وجا في المرتاة الرالعـة مجـال الشـ وا اوياريـة ،وأ يـ ار مجـال إ ـ ار الملهـاال وتحسـي تلفيـذا .وأثهـرت
نتــا

الد ارســة أيســاا عــدم وجـ وي فــروت ذات ياللــة إألوــا ية فــي اتجا ــات مــدنرا ومــدنرات المــدارا الحالوميــة نحــو اســتصدام اويارة

اواترونية في العمل اويارا تعزى لمتغير الم ل العلمي  ،وذلك في أا مجال م مجاالت الدراسة .وعدم وجوي فروت ذات ياللـة
إألوـا ية أيسـا فــي اتجا ـات مــدنرا ومـدنرات المــدارا الحالوميـة نحــو اسـتصدام اويارة اواترونيــة فـي العمــل اويارا تعـزى لمتغيــر
الصارة التعليمية  ،وذلك في أا مجال م مجاالت الدراسة.
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اما دفن ي ارسـة فاالنا عان و اووبسعن ) (Flanagan & Jacobse, 2014إلـى معرفـة المسـ وليات الجدنـدة لمـدنر المدرسـة فـي
الارا الحايا والعشـري فـي الواليـات المتحـدة األمرياليـة ،وأا تطايـ تولولوجيـا المعلومـات ـي جـز مـ ألركـة اوصــ المدرسـي،
والتــي يجــا أا ياــوم بهــا مــدنرو المــدارا ويالونـوا مفتاألـا لتطــوير المهــارات الاياييــة ،وعملــن الد ارســة علــى مســة نمــاذال ومـ أ ــم
بياا الجوانـا اويجابيـة واللشـاقات التـي إلامـن ـذا الم سسـات علـد تفاعلهـا مـع التولولوجيـا وإإلحامهـا فـي العمليـة التعليميـة،

اللتا

أليإل أسفرت ع تلمية مهـارات الاـا مي علـى ـذا العمليـة التعليميـة وتغييـر نظـرتهم إلـى التولولوجيـا وأنهـا ليسـن وسـيلة تهدنـد لهـم.
اما بيلن نتا
اوشـ ار

الد ارسـة أا مسـ وليات مـدنر المدرسـة فـي الاـرا الحـايا والعشـري تتمنـل فـي شـاي

مـا :أوالا :واجاـات إيارا:وملهـا

علــى إعــداي الســجـت المدرســية المصتلفــة والمحافظــة عليهــا الوتروني ـا ،وإعــداي التاــارير ع ـ ســير العمــل لالمدرســة ،وإعــداي

ميزانيـة المدرسـة وتحدنـد أوجـ صـر  ،وإيارة المالـى المدرســي والعمـل علـى تزويـدا لــاأليوات والتجهيـزات الـزمــة .انيـ ا  :واجاــات
تتوـل لالعمـل التعليمـي وملهـا :ألفـز أعسـا

ي ــة التـدريل لالمدرسـة لاـذل أإلوـى جهـد ،والعمــل مـع أعسـا

ي ـة التـدريل علــى

تطوير وتلمية وتحسي األنشطة المدرسية المصتلفة ،والعمل مع ي ة التدريل في ووع طي تاويم وتسـجيل التاـدم الد ارسـي للطلاـة
الوترونيا.
أمــا ي ارســة وريسععتوفر (  )Chrestopher, 2014والتــي ــدفن إلــى معرفــة تــن ير اســتصدام تولولوجيــا المعلومــات مـ إلاــل
المدنري في المـدارا العامـة الحالوميـة لالمالسـيك علـى صـلع الاـرار  ،وإلـد تـم االتوـال اتفيـا مـع أفـراي العيلـة مـ مـدنرا المـدارا
العام ــة ف ــي جل ــوش نيومالس ــيالو لالمالس ــيك والا ــال ع ــدي م ( ) 111م ــدنر مدرس ــة للتع ــر عل ــى رأنه ــم  ،وأثه ــرت نت ــا

الد ارس ــة :أا

المــدنري الــذن يســتصدموا تولولوجيــا المعلومــات يمتلوــوا ســلوكيات إياريــة تلظيميــة جدنــدة ممــا يســاعد م علــى صــلع الا ـرار؛ وإا
اسـ ــتصدام تولولوجيـ ــا المعلومـ ــا ت يسـ ــاعد المـ ــدنري فـ ــي وـ ــاي الـ ــذات ويعطـ ــيهم الحـ ــافز والدإلـ ــة فـ ــي العمـ ــل؛ وأا اسـ ــتصدام تولولوجيـ ــا
المعلومات يساعد على تهي ة فـرف تعليميـة جدنـدة علـد الطلاـة ،وأا المعلمـي الـذن نوثفـوا تولولوجيـا المعلومـات يمالـلهم مسـاعدة
الطلاة على بلا اعتاايات جدندة لدى الطلاة نحو عملية التعلم والتعليم؛ وكذلك وجوي عـإلة ايجابية الستصدام تولولوجيـا المعلومـات
م إلال المعلمي لاويارة الوفية وتلظيم الوف.
و دفن يراسة كل م

ارسيا و ونسون ودالمان( )Garcia, Johnson & Dallman, 2014إلى التعر

على ماومات

السلو اويارا لمدنر المدرسة الذا يعمل على اي ال واستصدام وتوثيف تالية الحاسوش في المدرسة .واستصدم الااألنوا المله
الوصفي الو ا اي .وتوونن عيلة الدراسة م ( )95م مدنرا المدارا في الواليات المتحدة األمريالية .وتوصلن الدراسة إلى عدي
م

اللتا

ملها :أا م ماومات السلو

اويارا الذا يعمل على تسهيل مهمة مدنرا المدارا في إي ال تالية الحاسوش

واستصدامها في العمل المدرسي كنياة تعليمية ووسيلة في اويارة :أا يالوا المدنروا ا ار مايمي لاستصدام الحاسوش للموثفي
التالعي لهم في المدرسةم وأا يالوا لدنهم معرفة أساسية بارمجيات الحاسوش وأجهزت المايية وتطاياات .
بيلما دفن يراسة يان ( ) Yan, 2015إلى التعر

على أ ر برنام في مجال التالية التر وية في إلسم اويارة واوش ار

المدرسي على تطوير الوفا ة في استصدام الحاسوش لدى مدنرا المدارا في المستاال في الواليات المتحدة االمريالية .واستصدم
الااألإل مله تحليل المحتوى ع قري
وتوصلن الدراسة إلى اللتا

تاويم أعمال المشاركي

في الارنام والذن بل عدي م ( )85م مدنرا المدارا.

التالية:أا استصدام التالية التر وية ن يا إلى تطوير اويارة المدرسية ،وأا التالية التي تعلمها

المشاركوا أ رت إيجابي ا على األعمال اويارية التي يمارسونها ،ففي مجال معالجة الولمات أصاي المشاركوا إلايروا على تووي
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ومراجعة وجمع ويم

وإعاية ترتيا األورات لطااعتها .وفي مجال االتوال أصاي المشاركوا إلايروا على استصدام مواير
منل الاريد االلوتروني ،والشاالة الدولية للمعلومات (االنترنن) ،وإلا مة الصدمات ،واالإلتراألات

متلوعة للتواصل مع المستفيدن

االلوترونية .وفي مجال تحليل الايانات استصدم المشاركوا الحاسوش في إنجاز عملية تحليل الايانات كتحليل ميزانية المدرسة،
واستصدام السجـت المدرسية وجداول األعمال ونتا

اال تاارات ،وتحليل اللتا

لاستصدام الرسوم الايانية.

و دفن يراسة الطيطي وألمانل (2017م) إلـى التعـر إلـى واإلـع التعلـيم اولوترونـي فـي الجامعـات الفلسـطيلية فـي وـو إيارة
ي ة التدريل فيها ،وتووا مجتمع الدراسة م ) (1850عسو ي ة تدريل فـي جامعـات )بيرزيـن،

المعرفة م وجهة نظر أعسا

والادا ،واللجا ( ،وتم ا تيار عيلة قااية عشوا ية بلساة ) (% 17.8و ل ألجم العيلة ) ( 329عسو ي ة تـدريل .واسـتصدمن
الدراسة المله الوصفي ،و عد جمع الايانات بواسطة استاانة توونن فاراتها م ) (49فارة .وأثهرت نتا

الدراسة أا مجال تـوافر

بي ة التعليم اولوتروني جا في المرتاة األولى أليإل بل المتوسي الحسابي للدرجة الولية ( ،)3.91وجـا فـي المرتاـة النانيـة مجـال
إي ار مفهـوم التعلـيم اولوترونـي لمتوسـي ألسـابي اـاا ) ، (3.81وأمـا مجـال مصرجـات التعلـيم اولوترونـي فوـاا فـي المرتاـة النالنـة
لمتوسي ألسابي( .)3.76كما أثهرت نتا

الدراسة عدم وجوي فروت ذات ياللة إألوا ية لمتغير الجلل ،وسلوات الصارة ومستوى

الجامعة والم ل العلمي لاستنلا وجوي فروت في متغير الم ل العلمي لاللساة لجامعة اللجا أليإل اانن الفروت جو رية ولوالي
الدكتوراا على الماجستير.
ويراسة الشو الي وأبو ناصر وأبو أمونة والتاال ( )2017و دفن الدراسة إلى الوشف ع تن ير إيارة المواري الاشرية االلوترونية
على سال تطوير الصدمات التعليمية االلوترونية في جامعات إلطاع مزة لفلسطي  .اتاعن الدراسة المله الوصفي المسـحي ،توونـن
عيلة الدراسة م ( )35عسو ي ة تدريل م إلسم تولولوجيا المعلومات لجامعة مزة االسـمية ،وتـم إعـداي اسـتاانة لجمـع الايانـات
مالونة م ( ) 47فاـرة .أثهـرت نتـا

الد ارسـة أا نظـام الجامعـة فـي تاـديم الصـدمات التعليميـة اولوترونيـة نـ ر علـى عمليـة االنتاـال

إلــى اويارة اولوترونيــة للم ـواري الاش ـرية م ـ أليــإل اســتصدام تولولوجيــا المعلومــات فــي لعــن الوثــا ف ،وأا لــا

ــدمات تعليميــة

إلوترونية في الجامعات إليد الدراسة ،أليإل نوجد لا االتجاا العام للصدمات التعليميـة اولوترونيـة ،و لـا ووـو فـي مفهـوم الـتعلم
اولوتروني .كمـا أثهـرت نتـا

وجـوي مجموعـة مـ معوإلـات تطـوير الصـدمات االلوترونيـة الجامعيـة ملهـا :إللـة ا تمـام الجامعـة بلشـر

مواي تعليمية وتدرياية إلوترونيا ع الموثفي .
التعقيب على الدراسات السابقة:
عره الااألإل عديا م الدراسات السالاة تلاولن موووع االيارة االلوترونية وايارة المعرفة .ويتسي م استعراه الدراسات
السالاة أنها تتف مع الدراسة الحالية م أليإل موووعها العام ،فهي تتلاول موووع االيارة االلوترونية ،وفيما نلي تسليي السو
على جوانا االتفات واال تـ

بي الدراسات السالاة و ي الدراسة الحالية ومدى االستفاية ملها:

أو ه االتفاق واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
من حيث منمج الدراسة :اتفان الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السالاة في استصدام المله الوصفي المسحي كما في يراسة
الماجدا ( )2006والرشيدا (.)2014
من حيث أداة الدراسة :اتفان الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السالاة في استصدام االستاانة أياة لجمع المعلومات.
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إدارة المعرفة

من حيث مجتمع الدراسة وعينتما:
 اتفان الدراسة الحالية مع جميع الدراسات المحلية و عن الدراسات العر ية واالجلاية في ا تيار المدارا لتطاي يراستها عليها.لاستنلا يراستي كل م الحسلات ( ،)2011والطيطي وألمانل ( ،)2017والشو الي وأبو ناصر وأبو أمونة والتاال ( )2017واللتاا
ا تارتا الجامعات لتطاي يراستهما.
أو ه االستفادة من الدراسات السابقة:
استفايت الدراسة الحالية م جميع الدراسات السالاة فيما نلي :بلا وتدعيم اوقار اللظرا للدراسة الحالية مع االستفاية م مراجع
الدراسات السالاة .وفي تحدند األ دا

و لا األس لة .وفي بلا أياة الدراسة .وتحدند مجتمع الدراسة وا تيار العيلة.

الطريقة واإل راءات:
عره ذا الجز اوج ار ات الملهجية المتاعة في الدراسة الحالية ،م أليإل المله ومجتمع الدراسة وعيلتها ،واألياة المستصدمة في
جمع الايانات واألساليا اوألوا ية المستصدمة.
منمج الدراسة:

اُستُ ِ
صدم في ذا الدراسة المله الوصفي المسحي لملاسات ألمراه ذا الدراسة.

مجتمع الدراسة وعينتما :تووا مجتمع الدراسة وعيلتها م جميع مدنرا المدارا النانوية الحالومية لمدنرية لوا الجامعة لالعاصمة
عماا ،والاال عدي م ( )119مدن ار ومدنرة وذلك لالة عدي م ،وذلك ألسا إألوا يات إيارة التعليم العام بو ازرة التر ية والتعليم
األرينية .والجدول التالي ناي توزيع أفراي الدراسة.
دول ( :)1توزيع أفراد الدراسة حسب متغيراتما
المتغير
نس المدمر

الخبرة اإلدارية للمدمر

مستوياته

العدد

ذكر

89

أننى

61

المجموع

150

أإلل م  5سلوات

66

م ( )10-5سلوات

54

( أانر م  10سلوات)

30

المجموع

150

أداة الدراسة:
إلام الااألإل بالا استاانة م أجل إلياا تادنرات مدنرا المدارا النانوية الحالومية لواإلع تطاي اويارة االلوترونية فـي المـدارا
النانوي ــة الحالومي ــة ف ــي و ــو عملي ــات إيارة المعرف ــة وذل ــك لاالعتم ــاي عل ــى مراجع ــة األيش التر ــوا ذو العـإل ــة ،واالس ــتفاية مـ ـ آ ار
المصتوي في اويارة التر ية ،و عن الدراسات التي اقلـع عليهـا الااألـإل فـي أ لـا مراجعتـ لـظيش اللظـرا كد ارسـة الطيطـي وألمانـل
( ،)2017و ارة الااألإل الشصوية م

ـل عمل في و ازرة التر ية والتعليم .وتوونن أياة الدراسة م ( )44فارة ،وكانن على جزأن

IUG Journal of Educational and Psychology Sciences (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0

709

واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المدارس الثانوية باألردن ،في ضوء عمليات
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إدارة المعرفة

مــا :الجــز األول :ويتعل ـ لالايانــات األوليــة ذات الوــلة لالمســتجياي أم ــا الجــز النــاني :فيتعل ـ بتاــدنرات مــدنرا المــدارا النانوي ــة
الحالومية لواإلع تطاي اويارة االلوترونية في وو عمليات إيارة المعرفة.
وصف أداة الدراسة (االستبانة):
تــم اســتصدام مايــاا ليالــرت ( ) likertذو التــدري الصماســي للتعايــر ع ـ اســتجالات أف ـراي عيلــة الد ارســة علــى جميــع فا ـرات
االستاانة على اللحو اتتي ( :مواف لشدة ،مواف م محاند م ميـر موافـ  ،ميـر موافـ لشـدة)م لحيـإل نـتم إعطـا الايمـة الوزنيـة ()5
إلى مواف لشدةم و( )4إلى مواف  ،و( )3إلى محاند م و( )2إلى مير مواف  ،والايمة الوزنية ( )1إلى مير مواف لشدة .ومـ أجـل
الحالــم علــى يرجــة تاــدنر أف ـراي الد ارســة لواإلــع تطاي ـ اويارة اولوترونيــة فــي وــو عمليــات إيارة المعرفــة ،فاــد جــرى تاســيم مســتوى
تاــدنرات مــدنرا المــدارا إلــى ـ ــة مســتويات :عاليــة ،متوســطة ،ملصفســة؛ وذلــك بتاســيم مــدى األعـ داي م ـ  5-1فــي ـــي ف ــات
للحوــول عل ــى م ــدى ك ــل مس ــتوى أا  5-1 = 1.33وعلي ـ تو ــوا المس ــتويات كالت ــالي :يرج ــة ملصفس ــة م ـ التا ــدنرات م ـ (-1
 ،)2.33ويرجة متوسطة م التادنرات م ( ،)3.67-2.34ويرجة عالية م التادنرات م (.)5-3.68
صدق أداة الدراسة (االستبانة):
ت ــم التحاـ ـ مـ ـ الو ــدت الظ ــا را ألياة الد ارس ــة مـ ـ

ـــل عرو ــها لو ــورتها األولي ــة عل ــى ( )11محالمـ ـ ا مـ ـ ذوا الصاـ ـرة

واال تواف في مجال اويارة التر ية واألصول ،يعملـوا فـي الجامعـات األرينيـة .وذلـك للحالـم علـى يرجـة مـ مـة الفاـرة مـ أليـإل
الويامة اللغوية وانتما ها للمجال المراي إلياس  .و عد اسـترجاع االسـتايانات ومراجعـة آ ار المحالمـي  ،تـم ا تيـار الفاـرات التـي أجمـع
المحالموا على ملاسـاتها بلسـاة ( ،)%85وتـم تعـدنل لعسـها مـ أليـإل الوـيامة اللغويـة وألـذ

ات ـر ،وأصـاحن األياة لوـورتها

اللها ية مالونة م ( )36فارة ،موزعة على ( )6مجاالت.
صدق االتساق الداخلي:
للتألﻘﻕ مﻥ صدق االتساق الداخلي لـستاانة إلام الااألإل لحساش معامـت االرتاا كل فارة م فارات كل مجـال لالدرجـة الوليـة
للمجال .والجدول ( )2ناي ذلك
دول ( :)2صدق االتساق الداخلي لفقرات المجال األول اوتساب المعرفة بداللة معامالت االرتباط
الفقرات
توفر المدارا النانوية إلواعــد بيانــات إلوترونيــة تحــول المعرفــة
السملية إلى معرفة صريحة
تســتاطا و ازرة التر يــة والتعلــيم العــاملي ذوا الصاـرة والوفــا ة
للعمل لدنها لتعزيز معارفها
تستصدم المدرسة الارام التدريايــة اوســيلة واســاش العــاملي
المعرفة الـزمة
تُايم المدارا النانوية عـإلات ارجية مــع شــركا ها الاتســاش
المعرفة

العبارات

معامل االرتباط

الداللة
**0.00

متوسط

انحراف

3.88

.85

0.83

3.87

.89

0.74

**0.00

3.85

.73

0.79

**0.00

3.83

.94

0.77

**0.00

IUG Journal of Educational and Psychology Sciences (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0

710

واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المدارس الثانوية باألردن ،في ضوء عمليات

محمود الدويري

إدارة المعرفة

العبارات

الفقرات
تــزوي المــدارا النانويــة معلميهــا لالمعــار

الملســجمة مــع

أ دافها ورسالتها
تستلم المدارا النانوية مـألظات المعلمي واوياريي لشالل
يا م

معامل االرتباط

الداللة
**0.00
**0.00

متوسط

انحراف

3.79

.84

0.85

3.78

.73

0.79

تراوألــن إلــيم معــامـت االرتاــا م ـ ( )0.74إلــى ( ،)0.85وجميــع إلــيم معــامـت االرتاــا موجاــة ومرتفعــة وذات ياللــة
األوا ية علد مستوى الداللة ( ) 0.05وتشير إلى االتسات الدا لي بي يرجة كل فارة ويرجة المجال الذا تلتمي الي .
دول ( :)3الصدق البنائي لفقرات المجال الثاني تخزين المعرفة بداللة معامالت االرتباط
العبارات

الفقرات
تمتلـ ــك المـ ــدارا النانويـ ــة الوسـ ــا ل التلظيميـ ــة الحدننـ ــة فـ ــي
تصزي المعرفة (الطرت الحدننة للتوليف).
نتم فرز المعلومات والمعار وتوليفها إلال تصزيلها
تصـ ــزا المـ ــدارا النانويـ ــة المعلومـ ــات (الملفـ ــات والسـ ــجـت
الورإلية ومير ا) لاستصدام الوسا ل التاليدية
تدوا المدارا النانويــة اـرات وتجــارش األفـراي وألفظهــا فــي
إلواعد المعرفة (ترميز المعرفة وتو ياها)
ـيـ إج ار ايـ ـا للوص ــول إل ــى المعرف ــة
تع ــد الم ــدارا النانوي ــة يل ـ ا

المصزنة

معامل االرتباط

الداللة
**0.00

متوسط

انحراف

4.03

.98

0.80

3.79

.88

0.79

**0.00

3.78

.91

0.74

**0.00

3.76

.83

0.70

**0.00

3.72

.88

0.77

**0.00

تراوألن إليم معامـت االرتاا م ( )0.70إلى ( ،)0.80وجميع إليم معـامـت االرتاـا موجاـة ومرتفعـة وذات ياللـة األوـا ية
علد مستوى الداللة ( )0.05وتشير إلى االتسات الدا لي بي يرجة كل فارة ويرجة المجال الذا تلتمي الي .
دول ( :)4الصدق البنائي لفقرات المجال الثالث توليد المعرفة بداللة معامالت االرتباط
الفقرات
تعمل المــدارا النانويــة علــى توليــد المعــار الجدنــدة
لعد جمع المعلومات م مواير متعدية

تادم المدارا النانوية الحوافز لـبتوارات والمعــار

الجدندة

تتالى المدارا سياسات متطورة في الاحإل والتطوير

لتوليد معار جدندة

تسعى المدارا إلى ســد الفجــوة المعرفيــة لعــد تحدنــد

األتياجاتها م المعرفة لاستصدام تحليل سوات

العبارات

معامل

الداللة

متوسط

انحراف

االرتباط

2.75

.43

0.75

**0.00

2.75

.43

0.79

**0.00

2.75

.70

0.89

**0.00

2.50

.00

0.87

**0.00
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محمود الدويري

إدارة المعرفة

العبارات

الفقرات
تســتصدم المــدارا النانويــة أســاليا متعــدية لتوليــد

أفوار جدندة كنسلوش العوف الذ لي

تش ــجع الم ــدارا النانوي ــة معلميه ــا عل ــى تا ــديم أللـ ـواال

ابتوارية لتوليد رأسمال معرفي جدند

معامل

الداللة

متوسط

انحراف

االرتباط

2.50

.00

0.82

**0.00

3.72

.88

0.89

**0.00

تراوألن إليم معامـت االرتاا م ( )0.75إلى ( ،)0.89وجميع إليم معامـت االرتاا موجاة ومرتفعة وذات ياللة األوـا ية
علد مستوى الداللة ( ) 0.05وتشير إلى االتسات الدا لي بي يرجة كل فارة ويرجة المجال الذا تلتمي الي .
دول ( :)5صدق االتساق الداخلي لفقرات المجال الرابع نقل المعرفة بداللة معامالت االرتباط
العبارات

الفقرات
تساعد تولولوجيا المعلومات في المدارا النانوية لالتاريا
بي م يحتاال إلى المعرفة و ي م يمتلوها
تــوفر المــدارا النانويــة بـرام تدريايــة إلوترونيــة ويوــال
المعرفة ونالها إلى كافة أإلسام المدرسة
تتــدف

المعلومــات فــي المــدارا لسـســة عاــر الهيالــل

التلظيمي لوألداتها المصتلفة
تس ــا م و ازرة التر ي ــة والتعل ــيم ف ــي إرس ــال لعن ــات
لـ تواصات لاود نال المعرفة
تشجع المدارا النانوية أســلوش الحـوار بــي العــاملي للاــل
المعار فيما بيلهم

معامل االرتباط

الداللة
**0.00

متوسط

انحراف

3.88

.85

0.83

3.87

.89

0.74

**0.00

3.85

.73

0.79

**0.00

3.83

.94

0.77

**0.00

3.79

.84

0.85

**0.00

تراوألــن إلــيم معــامـت االرتاــا م ـ ( )0.74إلــى ( ،)0.85وجميــع إلــيم معــامـت االرتاــا موجاــة ومرتفعــة وذات ياللــة
األوا ية علد مستوى الداللة ( ) 0.05وتشير إلى االتسات الدا لي بي يرجة كل فارة ويرجة المجال الذا تلتمي الي .
دول ( :)6الصدق البنائي لفقرات المجال الخامس التشارك بالمعرفة بداللة معامالت االرتباط
العبارات

الفقرات

معامل االرتباط

الداللة
**0.00

متوسط

انحراف

3.83

.94

0.81

تشجع التعاوا المتاايل لدعم عملية تشار المعرفة

3.79

.84

0.85

**0.00

توفر إللوات متعدية لتاايل المعرفة

3.30

.73

0.79

**0.00

3.90

.94

0.91

**0.00

توثــف المــدارا النانويــة االجتماعــات والح ـوارات
بهد

تشار المعرفة

تــدعم إيارة المدرســة اافــة تاــايل المعــار
العاملي

بــي
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محمود الدويري

إدارة المعرفة

الفقرات
تح ــدي المع ــار المـ ـراي التش ــار فيه ــا يا ــل و ــارال
الجامعة
نتااـ ــل األفـ ـراي التشـ ــار فـ ــي المعرفـ ــة وال يحتورونهـ ــا
امودر إلوة لهم
تعاد لاا ات لملاإلشة التاارير السلوية الوايرة علها
للحوول على تغذية راجعة
تصو ــم األش ــالال مـ ـ الحـ ـوافز لتش ــجيع المش ــاركة
في المعرفة

العبارات

معامل االرتباط

الداللة
**0.00

متوسط

انحراف

3.75

.84

0.85

3.88

.85

0.88

**0.00

3.77

.94

0.81

**0.00

3.88

.84

0.85

**0.00

تراوألن إليم معامـت االرتاا مـ ( )0.79إلـى ( ،)0.91وجميـع إلـيم معـامـت االرتاـا موجاـة ومرتفعـة وذات ياللـة األوـا ية
علد مستوى الداللة ( ) 0.05وتشير إلى االتسات الدا لي بي يرجة كل فارة ويرجة المجال الذا تلتمي الي .
دول ( :)7الصدق البنائي لفقرات المجال السادس تطبيق المعرفة بداللة معامالت االرتباط
العبارات

الفقرات
تعاد يورات تدرياية إلوترونية ألول استصدام وتطاي
المعرفة المالتساة لتحاي أ دا

محدية

تســتصدم التاليــات الحدننــة لتطاي ـ المعرفــة واســتنمار
مريوي ا
ـيدا معرفايـا
نــدر مــدنرو المــدارا أا للمدرســة رصـ ا

مير مستنمر

تحرف على االســتفاية مـ تطايـ المعرفــة إلوترونايـا
في تحسي األيا التلظيمي

تحــرف علــى اســتصدام المعرفــة الجدنــدة التــي إلامــن
بتوليد ا
تحرف على التناد م أا العاملي ندركوا أساليا
تطاي المعرفة المالتساة

معامل

الداللة

متوسط

انحراف

االرتباط

4.10

.82

0.90

**0.00

3.55

.88

0.79

**0.00

3.78

.79

0.79

**0.00

3.88

.83

0.70

**0.00

3.72

.88

0.88

**0.00

3.92

.88

0.82

**0.00

تراوألن إليم معامـت االرتاا م ( )0.70إلى ( ،)0.90وجميع إليم معامـت االرتاا موجاة ومرتفعـة وذات ياللـة األوـا ية علـد
مستوى الداللة ( ) 0.05وتشير إلى االتسات الدا لي بي يرجة كل فارة ويرجة المجال الذا تلتمي الي .
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محمود الدويري

إدارة المعرفة

ثبات أداة الدراسة:
إلام الااألإل لغايات استصراال اات أياة الدراسة لاستصدام قرياة اال تاار وإعاية اال تاار (  )test-re-testوذلك عار تطايا
على عيلة م يا ل الدراسة لفارت زملي مدت أساوعاا و عد ذلك تم األتساش معامل الناات لاستصدام معامل ارتاا

بيرسوا.

وكانن إليم معامل ارتاا بيرسوا لظياة كالل (.)0.88
إ راءات الدراسة:
لتحاي أ دا
▪
▪

الدراسة إلام الااألإل لاتااع الصطوات اتتية:

االقـع على األيش الساب في موووع مشاللة الدراسة.
إعــداي اســتاانة الد ارســة م ـ

ـــل االقـــع علــى األيش الســاب والد ارســات ذات الوــلة لمووــوع الد ارســة والتحاـ م ـ صــدت

و اات أياة الدراسة.
▪
▪

إلام الااألإل معظم الوإلن بتوزيع أياة الدراسة على أفراي العيلة م بلفس وشر لهم آلية اوجالة وأجاش على استفساراتهم.
تفري ـ الايانــات لعـ د جمعهــا وإج ـ ار التحلــيـت اوألوــا ية الملاســاة .وملاإلشــة اللتــا

والتوصــل إلــى االســتلتاجات والتوصــيات

الملاساة.
متغيرات الدراسة:
تسملن ذا الدراسة المتغيرات التالية:
أو ًال :المتغيرات المستقلة:
 -1الجلل ول مستوياا و ما( :ذكر وأننى).
 -2الصارة اويارية للمدنر ولها ـ ة مستويات و ي ( أإلل م  5سلوات ،م  10-5سلوات ،أانر م  10سلوات).
ثانيًا :المتغيرات التابعة:
تادنرات مدنرا المدارا النانوية الحالومية لواإلع تطاي اويارة االلوترونية في وو عمليات إيارة المعرفة.
المعالجة اإلحصائية:
تم استصدام األساليا اوألوا ية التالية لرجالة ع أس لة الدراسة :استصدم الااألإل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
لرجالة ع الس ال األول .وا تاار (ت) ( )T-testلعيلتي مستالتي
على أياة الدراسة كالل تاع ا لمتغيرا (الجلل) .وتحليل التاان

للماارنة بي المتوسطات الحسابية الستجالات عيلة الدراسة

األألايا ( )One –Way-Anovaللماارنة بي

المتوسطات

الحسابية الستجالات أفراي عيلة الدراسة تاع ا لمتغير (الصارة اويارية).

نتائج ِّ
الدراسة ومناقشتما:
تسـم

ــذا الفوــل عروـا أل ــم اللتــا

التــي تـم التوصــل إليهــا مـ

ِ
الد ارســة علـى عاــارات االســتاانة؛ وذلــك
ــل إجالــة أفـراي ي

ِ
الدراسة .أليإل تمن معالجة الايانات التي تم الحوول عليهـا إألوـا ي ا ،بهـد
لاوجالة ع أس لة ي
ِ
الدراسة.
اولوترونية لعلميات إيارة المعرفة .وفيما نلي عره أل م اللتا وملاإلشتها تاع ا ألس لة ي

التعـر علـى واإلـع تطايـ اويارة

أوالً :عععرو ومناقشععة النتععائج المتعلقععة بالس ع ال األول :ونصععه :امععا متوسععط تقععدمرات أف عراد عينععة الدراسععة لواقععع تطبيععق اإلدارة
اإللكترونية في المدارس الثانوية باألردن في ضوء عمليات إدارة المعرفة ؟ا.
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محمود الدويري

إدارة المعرفة

لرجالـة عـ

ـذا السـ ال تـم ألسـاش المتوسـطات الحســابية ،واالنح ارفـات المعياريـة ،لتاـدنرات أفـراي عيلـة الد ارسـة لواإلـع تطايـ اويارة

اولوترونية لعلميات إيارة المعرفة ،والجدول ( )8نووي ذلك.
دول ( :)8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقدمرات أفراد عينة لواقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المدارس
الثانوية الحكومية في ضوء عمليات إدارة المعرفة مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية
المتوسط

االنحراف

األسمية

در ة

رقم

الحسابي

المعياري

النسبية

التقدمر

1

1

ااتساش المعرفة

3.85

.91

77

مرتفعة

2

2

تصزي المعرفة

3.75

.88

75

مرتفعة

3

6

تطاي المعرفة

3.74

.91

74.8

مرتفعة

4

4

نال المعرفة

3.71

.96

74.2

مرتفعة

5

3

توليد المعرفة

3.65

.94

73

متوسطة

6

5

التشار لالمعرفة

3.50

1.05

70

متوسطة

3.70

.86

74

مرتفعة

الرتبة

األبعاد

البعد

الكلي

نتسي م نتا

الجدول رإلم ( ) 8أا المتوسطات الحسابية لتادنرات أفراي عيلة الدراسة لواإلع تطاي اويارة اولوترونية في

وو عمليات إيارة المعرفة في المدارا النانوية الحالومية تراوألن بي ( )3.80- 3.50وأا ااتساش المعرفة جا لالمرتاة
األولى لمتوسي ألسابي ( )3.85تـا تصزي

المعرفة في المرتاة النانية لمتوسي ألسابــي ( )3.75فيما جا تطاي

المعرفة

لالمرتاة النالنة لمتوسي ألسابــي ( )3.74تـا نال المعرفة لالمرتاة الرالعة لمتوسي ألسابــي ( )3.71وجا لالمرتاة الصامسة توليد
المعرفة لمتوسي ألسابــي ( ،)3.65وجا لالمرتاة األ يرة التشار لالمعرفة لمتوسي ألسابــي ( ،)3.50و ل المتوسي الولي لواإلع
تطاي اويارة اولوترونية في وو عمليات إيارة المعرفة ( ،)3.70و و ياابل التادنر بدرجة مرتفعة.
وإلد نرجع الساا في تادنرات مدنرا المدارا النانوية الحالومية المرتفعة لواإلع تطاي اويارة اولوترونية في وو عمليات
إيارة المعرفة إلى مجموعة م العوامل ملها :إللاعة مدنرا المدارا لن مية إيارة المعرفة لمراأللها المصتلفة في التطوير التعليمي؛
تمر بها الاشريية في الوإلن
انطـإلا م أا المجتمع الحدنإل نوصف لاسم مجتمع المعرفة ،و ذا نووي ألالة التطور والتغير التي ي
ال ار  ،لحيإل أصاحن المعرفة ألجر الزاوية في عملية التادم ،وأصاحن أ م المرتوزات التي يعول عليها في تحاي

اونساني .م

التادم

لا فاد أاد رياه (2008م) أا التركيز أصاي لاألفراي وإلدراتهم ومعارفهم وإمالانياتهم لاعتاار م ألجر األساا في

بلا نظم ترتا مجتمع المعرفة أانر م اال تمام على تولولوجيا المعلومات ،ولم يعد مهما أا تاوم الملظمات لعمل شاالات ما لة
ملي ة لالمعلومات فاي بل األ م م ذلك و تاايل المعلومات والصارات فيما بي األفراي و عسهم الاعن ،األمر الذا نتطلا
تنايدا اص ا على نظم إيارة المعرفة كموري استراتيجي يحا الايمة المسافة للملظمة.
وإلد نري الساا إلى اال تمـام الشـدند لـو ازرة التر يـة والتعلـيم األرينيـة لتوثيـف تولولوجيـا المعلومـات واالتوـاالت فـي وـو إيارة
المعرفة على أامل وج وذلك لمواااة األنظمة العا لمية ،لاعتاار أا استصدام اويارة اولوترونية في وو ايارة المعرفـة ـي الطريـ
الوــحيي لتحاي ـ األ ــدا

الملشــوية لالفــا ة وفاعليــة ،و ووص ـ ا وأا األريا م ـ الــدول التــي تحتــاال إلــى اســتنمار الوإلــن والم ـواري
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محمود الدويري

إدارة المعرفة

المتاألة وإيارة المعرفـة لشـالل فعـال مـ أجـل اللحـات لمسـيرة التطـور التولولـوجي والمعلومـاتي المتسـارع ،ممـا جعـل التر ـويي ناحنـوا
ع ـ أفســل وأألــدي ســال تحســي العمــل .وتعــد اســتراتيجية إيارة المعرفــة التــي أقلاتهــا و ازرة التر يــة والتعلــيم فــي العــام ( )2016م ـ
الماايرات التي تسهم في ترسي مفهوم إيارة المعرفة في الو ازرة ،ويعم الارار التر وا المالي على مواير مو وإلة للمعرفة.
وإلــد يع ــزى الس ــاا كــذلك إل ــى اتف ــات م ــدنرا المــدارا النانوي ــة الحالومي ــة عل ــى أ ميــة تولولوجي ــا المعلوم ــات واالتو ــاالت وأا
اســتصدامها ن ـ يا إلــى التطــور والمعرفــة .كمــا ويمال ـ تفســير ــذا اللتيجــة بزيــاية إللاعــة مــدنرا المــدارا لن ميــة اويارة االلوترونيــة
لتحاي التادم ،وتمنل ذلك لعاد الدورات الصاصة لالحاسوش واونترنـن واسـتومال تزويـد المـدارا لالوسـا ل التولولوجيـة المعيلـة علـى
تحسي العمل التعليمي.
ويفســر الااألــإل ألوــول لعــد ااتســاش المعرف ــة علــى المرتاــة األولــى و درجــة مرتفع ــة إلــى اعتاــاي مــدنرا المــدارا النانوي ــة أا
ااتســاش المعرفــة نـ يا إلــى اوبــداع أو مـ ا يســمى إبــداع المعرفــة أا إلــدرة الم سســة التر ويــة علــى تطــوير أفوــار جدنــدة وأللــول ماتوـرة
ل عــاية ترتيــا ومـزال المعرفــة الوـريحة والمعرفــة الســملية مـ

ـــل التفــاعـت التــي لهــا الاــدرة علــى ألــل المشــالـت الاا مــة لشــالل

أانر فاعلية.
في ألي نرى الااألإل أا الساا في ألوول لعد تصزي المعرفة على المرتاة النانية و درجة مرتفعة م التادنرات إلد يعوي إلـى
إللاعة مدنرا المدارا وتوور م لنا تصزي المعرفة ينتي ملطايـ ا لعـد ااتسـابها ،أليـإل تصزيلهـا مـ

ــل قـرت عدنـدة أ مهـا :جمـع

المعرفة لطرياة ملظمة وإيجابية ،ويتم تحليلها وتلايتها ،م نتم ترتياها وتلسياها وتجز تها في أفسل صورة ،لحيإل نتم تداولها لسـهولة
ونشر ا.
فــي ألــي جــا لعــد تطاي ـ المعرفــة فــي المرتاــة النالنــة و تا ــدنرات مرتفعــة أيس ـ ا ،وإلــد يعــزى الس ــاا فــي ذلــك إلــى أا م ــدنرا
المــدارا النانويــة نلظــروا لتطايـ المعرفــة لاعتاار ــا ــد
المعرفة مـ

أساســي مـ أ ــدا

عمليــة إيارة المعرفــة  ،ويتطلــا ــذا التطايـ تلظــيم

ــل (التوـليف والفهرسـة أو التاويـا الملاسـا للمعرفـة) ،واسـترجاع المعرفـة (مـ

ــل تمالـي العـاملي فـي المدرسـة

م الوصول إليها لسهولة وفي أإلور وإلن) .أما لعد نال المعرفة فاد جا لالمرتاـة الرالعـة و درجـة تاـدنر مرتفعـة ،وإلـد يعـوي السـاا
فـ ي ذلــك إلــى اعتاــاي مــدنرا المــدارا النانويــة بوجــوي مجموعــة مـ العوامــل التــي تـ ر علــى ناــل المعرفــة فــي المــدارا النانويــة منــل
التولفـة ،اصــة علـد شـ ار أجهـزة أو اســتصدام التولولوجيــا أو عاـد مـ تمرات ونـدوات كمــا نتــن ر ناـل المعرفــة لاألتمـال تغييــر المحتــوى
اصة على الهيالل التلظيمي للمدرسة.
أما لعد توليد المعرفة فاد جا لالمرتاة الصامسة و درجة تادنر متوسـطة ،تــا لعـد التشـار لالمعرفـة لالمرتاـة السايسـة و تاـدنر
متوســي أيسـ ا .وإلــد يعــزى الســاا فــي ذلــك إلــى أا ــاتي العمليتــاا تحتاجــاا جهــدا مســاعف ا ومهــارات متادمــة أليــإل تعتاــر عمليــة
تشــصيم وتحدنــد اال ألتياجــات مـ المعرفــة ــي أولــى طـوات توليــد المعرفــة ،وتلــك االألتياجــات نلاغــي فيهــا تعريــ ،الاي ــة المعرفيــة
يا ل الملظمة وتحليلها ،الاتشا

المعرفة المطلو ة والمتوفرة في تلك الاي ة ،وتحدند المعار الجدندة والمفيـدة التـي نلاغـي التااقهـا

واستاطابها م الاي ـة الصارجيـة .فـي ألـي أا التشـار لالمعرفـة يحتـاال إلـى عمليـات متادمـة مـ إلاـل مـدنرا المـدارا النانويـة أليـإل
يعتار التشار لالمعرفة العملية التي نتم مـ

ـره لللتـا
ـلهـا إيوـال المعرفـة السـملية أو الوـريحة إلـى ات ـري  .وفيمـا نلـي ع ل

تاعا للمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،ولول ُلعد م ألعاي أياة الدراسة كل على ألدة.
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محمود الدويري

إدارة المعرفة

بالبعد األول اوتساب المعرفة ومناقشته:
أ .النتائج المتعلقة ُ
ذلك.

للاعد األول ااتساش المعرفة ،والجدول ( )9نووـي
تم ألساش المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتادنرات أفراي العيلة ُ

البعد األول اوتساب المعرفة مرتبة
دول ( :)9المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقدمرات أفراد العينة على عبارات ُ
تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

الرتبة

رقم

العبارة

العبارة

1

6

2

5

3

2

4

3

5

4

6

1

تـ ـ ـ ــوفر المـ ـ ـ ــدارا النانويـ ـ ـ ــة إلواعـ ـ ـ ــد بيانـ ـ ـ ــات

إلوترونيـ ـ ــة تحـ ـ ــول المعرفـ ـ ــة السـ ـ ــملية إلـ ـ ــى

معرفة صريحة

تستاطا و ازرة التر ية والتعليم العاملي ذوا

الصارة والوفا ة للعمل لدنها لتعزيز معارفها

تســتصدم المــدارا الاـرام التدريايــة اوســيلة

واساش العاملي المعرفة الـزمة

تُايم المدارا النانويــة عـإلــات ارجيــة مــع
شركا ها الاتساش المعرفة
تــزوي المــدارا النانويــة معلميهــا لالمعــار

الملسجمة مع أ دافها ورسالتها

تستلم المدارا النانويــة مـألظــات المعلمــي

واوياريي لشالل يا م
الكلي

نتسي م نتا

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

در ة

التقدمرات
مرتفعة

3.97

1.00

3.96

1.08

3.89

1.01

3.87

1.09

3.77

1.06

3.66

1.28

متوسطة

3.85

.91

مرتفعة

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

للاعـد األول ااتسـاش المعرفـة إلـد تراوألـن
الجدول جدول ( )9أا المتوسطات الحسابية لتادنرات أفراي العيلـة ُ

ب ــي ( ،) 3.97-3.66وأا جمي ــع العا ــارات له ــذا المح ــور ج ــا ت ب ــي يرج ــة مرتفع ــة لاس ــتنلا فاـ ـرة واأل ــدة ألو ــلن عل ــى تا ــدنرات
نون على :توفر المدارا النانوية إلواعـد بيانـات إلوترونيـة تحـول المعرفـة السـملية إلـى معرفـة
متوسطة ،وأا العاارة رإلم ( )6التي َّ
ص ـريحة إلــد األتلــن المرتاــة األولــى لمتوســي ألســابي ( ،)3.97فــي ألــي األتلــن العاــارة ( )1والتــي نوــن علــى :تســتلم المــدارا
النانوية مـألظات المعلمي واوياريي لشالل يا م لمتوسي ألسابي ( .)3.66ويمالـ تفسـير ـذا اللتيجـة اسـتلايا إلـى مـا جـا فـي
اسـتجالات أفـراي عيلـة الد ارسـة مـ أا ااتسـاش المعرفـة جـا نتيجـة مـا تاـوم لـ المـدارا النانويـة وو ازرة التر يـة والتعلـيم مـ اجـ ار ات
تسملن اتتي :توفير إلواعد بيانات إلوترونية تحول المعرفة السملية إلى معرفـة صـريحة ،وإليامهـا لاسـتاطاش العـاملي ذوا الصاـرة
والوفـا ة للعمـل لـدنها لتعزيـز معارفهـا ،واسـتصدام المـدارا النانويـة الاـرام التدريايـة اوسـيلة واسـاش المعلمـي واوياريـي المعرفـة
الـزمة ،وإإلامة عـإلات ارجية مع شـركا المدرسـة مـ المجتمـع المحلـي الاتسـاش المعرفـة ،وتزويـد المـدارا معلميهـا لالمعـار
الملسجمة مـع أ ـدافها ورسـالتها ،وإليـام المدرسـة لاسـتـم مـألظـات العـاملي لشـالل يا ـم .و ـذا مـا أاـدا (الفاوـل2010 ،م) مـ أا
ااتســاش المعرفــة نـ يا إلــى اوبــداع أو مــا يســمى إبــداع المعرفــة أا إلــدرة الم سســة التر ويــة علــى تطــوير أفوــار جدنــدة وأللــول ماتوـرة
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محمود الدويري

إدارة المعرفة

ل عــاية ترتيــا ومـزال المعرفــة الوـريحة والمعرفــة الســملية مـ

ـــل التفــاعـت التــي لهــا الاــدرة علــى ألــل المشــالـت الاا مــة لشــالل

أانر فاعلية.
بالبعد الثاني تخزين المعرفة ومناقشته:
ب .النتائج المتعلقة ُ
ذلك.

للاعد الناني تصزي المعرفـة والجـدول ( )10نووـي
تم ألساش المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتادنرات أفراي العيلة ُ

البعد الثاني تخزين المعرفة مرتبة
دول ( :)10المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقدمرات أفراد العينة على عبارات ُ
تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

الرتبة

العبارة

رقم العبارة

تمتل ـ ـ ـ ــك الم ـ ـ ـ ــدارا النانوي ـ ـ ـ ــة الوسـ ـ ـ ـ ــا ل

التلظيمي ــة الحدننـ ــة ف ــي تصـ ـزي المعرفـ ــة

1

9

2

7

3

10

4

8

األف ـ ـ ـراي وألفظهـ ـ ــا فـ ـ ــي إلواعـ ـ ــد المعرفـ ـ ــة

5

11

ـيـ إج ار اي ـ ـ ـا
تعـ ـ ــد المـ ـ ــدارا النانويـ ـ ــة يلـ ـ ـ ا

(الطرت الحدننة للتوليف).

نتم فرز المعلومات والمعار وتوــليفها

إلال تصزيلها

تص ـ ـ ــزا الم ـ ـ ــدارا النانوي ـ ـ ــة المعلوم ـ ـ ــات
(الملف ـ ــات والس ـ ــجـت الورإلي ـ ــة ومير ـ ــا)

لاستصدام الوسا ل التاليدية

تــدوا المــدارا النانويــة اـرات وتجــارش
(ترميز المعرفة وتو ياها)

للوصول إلى المعرفة المصزنة
الكلي

نتســي م ـ نتــا

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

3.85

1.02

3.81

1.03

3.79

1.04

در ة
التقدمرات
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

3.66

1.13

متوسطة

3.63

1.05

متوسطة

3.75

.88

مرتفعة

للاعــد النــاني تص ـزي المعرفــة إلــد تراوألــن بــي
الجــدول ( )10أا المتوســطات الحســابية لتاــدنرات أف ـراي العيلــة ُ

( ،) 3.85-3.63وأا جميع العاارات لهذا المحور جا ت بي يرجة مرتفعة لاستنلا فارتي جا تـا بدرجـة متوسـطة ،وأا العاـارة رإلـم
وـ ـن عل ــى :تمتل ــك الم ــدارا النانوي ــة الوس ــا ل التلظيمي ــة الحدنن ــة ف ــي تصـ ـزي المعرف ــة (الط ــرت الحدنن ــة للتو ــليف،
( )9الت ــي ن َّ
األرشــيف ).إل ــد األتلــن المرتا ــة األول ــى لمتوســي ألس ــابي ( .)3.85وجــا ت العا ــارة رإل ــم ( )11والتــي نو ــن علــى :تع ــد الم ــدارا
يليـ إج ار ايا للوصول إلـى المعرفـة المصزنـة لالمرتاـة األ يـرة لمتوسـي ألسـابي ( .)3.66وإلـد يعـزى السـاا فـي ذلـك لالاعـة
النانوية ا

مدنرا المدارا النانوية الحالومية لن مية اويارة اولوترونية وتصزي المعلومات لما يحاـ م ازيـا إيجابيـة منـل تيسـير الحوـول علـى

المعلومات .وتسهيل تلظيمها و زنها وتسهيل ألفظها ،والتاليل مـ اسـتصدام الـورت وتسـهيل متالعـة األعمـال ومير ـا .ووفاـا لـذلك فاـد
أاــد العلـواني (2006م) إلــى أا ألفـ وتصـزي المعرفــة يجــا أا نــتم علــى أســاا انتاــا ي وأا يالــوا علــى أســاا فــرز عاإلــل لمعرفــة
الملظمة و ذا األمر نتطلا أا يالوا لا يو ار اص ا ويارة المعرفة نتم في مراعاة توافر معانير تسم انتاـا المعرفـة ذات الايمـة
المستاالية للملظمة.
IUG Journal of Educational and Psychology Sciences (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0

718

واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المدارس الثانوية باألردن ،في ضوء عمليات

محمود الدويري

إدارة المعرفة

بالبعد الثالث توليد المعرفة ومناقشته:
ج .النتائج المتعلقة ُ
ذلك.

للاعـد النالـإل توليـد المعرفـة والجـدول ( )11نووـي
تم ألساش المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتادنرات أفـراي العيلـة ُ

البعد الثالث توليد المعرفة مرتبة
دول ( :)11المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقدمرات أفراد العينة على عبارات ُ
تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

الرتبة

رقم

العبارة

العبارة

1

12

2

14

3

13

4

16

5

15

6

17

الحسابي

تعمل المدارا النانويــة علــى توليــد المعــار

الجدنــدة لعــد جمـ ع المعلومــات مـ موــاير

متعدية

تاــدم المــدارا النانويــة الحـوافز لـبتوــارات

والمعار الجدندة

تتالى المدارا سياسات متطورة في الاحإل

والتطوير لتوليد معار جدندة

تسعى المدارا إلى سد الفجوة المعرفية لعد
تحدنــد األتياجاتهــا مـ
تحليل سوات

المعرفــة لاســتصدام

تســتصدم المــدارا النانويــة أســاليا متعــدية

لتوليــد أفوــار جدنــدة كنســلوش العوــف

الذ لي

تشجع المــدارا النانويــة معلميهــا علــى تاــديم

أللواال ابتوارية لتوليد رأسمال معرفي جدند
الكلي

نتسي م نتا

المتوسط

االنحراف
المعياري

3.87

.97

3.77

1.12

3.72

.94

3.62

در ة

التقدمرات

1.12

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

متوسطة

3.55

1.13

متوسطة

3.35

1.15

متوسطة

3.65

.94

متوسطة

للاعد النالـإل توليـد المعرفـة إلـد تراوألـن بـي
الجدول جدول ( )11أا المتوسطات الحسابية لتادنرات أفراي العيلة ُ

( ،)3.87-3.35وأا جميـع العاـارات لهــذا المحـور جــا ت بـي يرجــة مرتفعـة ،لاسـتنلا ـــي عاـارات جــا ت بدرجـة متوســطة ،وأا
نون على :تعمل المدارا النانوية على توليد المعار الجدندة لعد جمع المعلومات م مواير متعدية
العاارة رإلم ( )12التي َّ
إلد األتلن المرتاة األولى لمتوسي ألسابي ( ،)3.87وجا ت العاارة رإلم ( )17والتي نون على :تشجع المـدارا النانويـة معلميهـا
علــى تاــديم أللـواال ابتواريــة لتوليــد أرســمال معرفــي جدنــد لالمرتاــة األ يـرة لمتوســي ألســابي ( ،)3.35وإلــد تعــوي تاــدنرات افـراي الد ارســة
المتوسطة لهذا المحور إلـى اتجا ـاتهم نحـو المعرفـة ،فهـم نـروا أا عمليـة توليـد المعرفـة ـي مـ أبـرز عمليـات إيارة المعرفـة والتـي
تعمــل علــى ل ـ معــار جدنــدة تســا م فــي إ ـ ار ال أرســمال المعرفــي لــدى المدرســة وتوويل ـ  .و اعتاــار المــوري الاشــرا فــي الجامعــة
المودر األساسي للمعرفة ف ا المدارا النانوية اليوم تعمل على استاطاش أفسل الوفا ات م أجـل اسـتنمار معارفهـا و اراتهـا فـي
مجـال عمليـة توليــد المعرفـة وذلــك لغيـة الحوـول علــى معـار جدنــد السـتصدامها فــي أيا ـا الاشـرا وملـ العمـل علــى تحسـيل مـ
ـــل عمليــة توليــد المعرفــة .فتوليــد المعرفــة ألســا عاــد

(2016م) عمليــة تشــصيم وتحدنــد االألتياجــات مـ المعرفــة ــي أولــى
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محمود الدويري

إدارة المعرفة

طـوات توليــد المعرفــة ،وتلــك االألتياجــات نلاغـ ي فيهــا تعريــ ،الاي ــة المعرفيــة يا ــل الملظمــة وتحليلهــا ،الاتشــا

المعرفــة المطلو ــة

والمتوفرة في تلك الاي ة ،وتحدند المعار الجدندة والمفيدة التي نلاغي التااقها واستاطابها م الاي ة الصارجية.
بالبعد الرابع نقل المعرفة ومناقشته:
د .النتائج المتعلقة ُ
ذلك.

للاعـد ال ارلـع ناـل المعرفـة والجـدول ( )12نووـي
تـم ألسـاش المتوسـطات الحسـابية واالنح ارفـات المعياريـة لتاـدنرات أفـراي العيلـة ُ

البعد الرابع ا نقل المعرفة ا مرتبة
دول ( :)12المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقدمرات أفراد العينة على عبارات ُ
تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

الرتبة

رقم

العبارة

العبارة

1

20

2

22

3

18

4

19

5

21

المتوسط
الحسابي

تســاعد تولولوجيــا المعلومــات فــي المــدارا

النانويــة لالتاريــا بــي

مـ

المعرفة و ي م يمتلوها

يحتــاال إلــى

ت ــوفر الم ــدارا النانوي ــة ب ـرام تدرياي ــة

إلوترونية ويوال المعرفة ونالها إلــى كافــة

أإلسام المدرسة
تتــدف

المعلومــات فــي المــدارا لسـســة

عار الهيالل التلظيمي لوألداتها المصتلفة

تســا م و ازرة التر يــة والتعلــيم فــي إرســال

لعنات لـ تواصات لاود نال المعرفة

تشجع المدارا النانوية أسلوش الحوار بي

العاملي للال المعار فيما بيلهم
الكلي

نتسي م نتا

3.82

االنحراف
المعياري
1.13

در ة
التقدمرات
مرتفعة
مرتفعة

3.80

1.06

3.74

1.04

3.66

1.18

متوسطة

3.52

1.17

متوسطة

3.71

.96

مرتفعة

مرتفعة

للاعـد ال ارلـع ناـل المعرفـة إلـد تراوألـن بـي
الجدول جدول ( )12أا المتوسطات الحسابية لتادنرات أفراي العيلـة ُ

( ،) 3.82-3.52وأا جميــع العاــارات لهــذا المحــور جــا ت بــي يرجــة مرتفعــة لاســتنلا عاــارتي جا تــا بدرجــة متوســطة ،وأا العاــارة
وـن علـى :تسـاعد تولولوجيـا المعلومـات فـي المـدارا النانويـة لالتاريـا بـي مـ يحتـاال إلـى المعرفـة و ـي مـ
رإلـم ( )20التـي ن َّ
يمتلوهــا إلــد األتلــن المرتاــة األولــى لمتوســي ألســابي ( ،)3.82وجــا ت العاــارة رإلــم ( )21والتــي نوــن علــى :تشــجع المــدارا
النانويـة أسـلوش الحـوار بـي العـاملي للاـل المعـار

فيمـا بيـلهم لالمرتاـة األ يـرة لمتوسـي ألسـابي ( .)3.52ويمالـ تفسـير ـذا

اللتيجـة اسـتلايا إلـى مـا جـا فـي اسـتجالات أفـراي عيلـة الد ارسـة مـ أا ناـل المعرفـة جـا نتيجـة مـا تاـوم لـ المـدارا النانويـة مـ
اجـ ار ات تسـملن اتتـي :تسـاعد تولولوجيـا المعلومـات فيهـا لالتاريـا بـي مـ يحتـاال إلـى المعرفـة و ـي مـ يمتلوهـا ،وتـوفير بـرام
تدريايـة إلوترونيـة ويوـال المعرفـة ونالهـا إلـى كافـة أإلسـام المدرسـة ،ويتسـم تـدف

المعلومـات فـي الجامعـة لسـسـة عاـر الهيالـل

التلظيمي لوألداتها المصتلفة ،ومسا مة و ازرة التر ية والتعلـيم فـي إرسـال لعنـات لـ تواصـات لاوـد ناـل المعرفـة ،وتشـجع المـدارا
النانوية أسلوش الحـوار بـي العـاملي للاـل المعـار فيمـا بيـلهم .فاـد أاـد لا ـات وجيلـي

) (Bhatt & Genesh, 2001أنـ لـيل
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محمود الدويري

إدارة المعرفة

لالـسرورة أا تـ يا المعرفــة بــذاتها أو االألتفــاى لالمعرفــة إلـــى ميــزة تلافــسية ،وانمــا االســـتعمال الفعـال للمعرفـة يعطـي ـذا اللتيجـة،
فعل ــى س ــايل المن ــال ن ـ يا ال ــدم الفعـ ــال للمعرفـ ــة الجدنـ ــدة والمعرفـ ــة الموجـ ــوية إل ــى نت ــا

أفس ــل .ألي ــإل يمال ـ للا ــل المعرف ــة إل ــى

الم سسات التعليمية أا نزيد م رأسمالها األمر الـذا نـ يا إلــى أفــسل الممارســـات ،و ـــذا بـــدورا يصلـــ ميـــزات منـــل تاويـــة إلاعـــدة
المعرفــة في الم سسة التعليمية.
بالبعد الخامس التشارك بالمعرفة ومناقشته:
سع .النتائج المتعلقة ُ

للاعـد الصـامل التشـار لالمعرفـة والجـدول ()13
تـم ألسـاش المتوسـطات الحسـابية واالنح ارفـات المعياريـة لتاـدنرات أفـراي العيلـة ُ

نووي ذلك.

البعد الخامس التشارك بالمعرفة
دول ( :)13المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقدمرات أفراد العينة على عبارات ُ
مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

الرتبة

رقم

العبارة

العبارة

1

23

2

24

3

26

4

25

4

30

6

29

7

27

8

28

توثف المدارا النانوية االجتماعات

والحوارات بهد

تشار المعرفة

تشجع التعاوا المتاايل لدعم عملية
تشار المعرفة

توفر إللوات متعدية لتاايل المعرفة
تدعم إيارة المدرسة

المعار بي العاملي
تحدي المعار

اافة تاايل

المراي التشار

يا ل و ارال الجامعة

فيها

نتاال األفراي التشار في المعرفة وال

يحتورونها كمودر إلوة لهم

تعاد لاا ات لملاإلشة التاارير السلوية

الوايرة علها للحوول على تغذية
راجعة

تصوم األشالال م الحوافز لتشجيع

المشاركة في المعرفة
الكلي

نتسي م نتا

المتوسط

در ة

االنحراف

الحسابي

المعياري

التقدمرات

3.66

1.11

متوسطة

3.65

1.02

3.56

1.21

3.49

1.18

3.49

1.23

3.43

1.19

3.38

1.30

3.34

1.26

3.50

1.05

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

متوسطة
متوسطة

للاعد ال ارلـع التشـار لالمعرفـة إلـد تراوألـن
الجدول جدول ( )13أا المتوسطات الحسابية لتادنرات أفراي العيلة ُ

نون على :توثـف المـدارا
بي ( ،)3.66-3.34وأا جميع العاارات لهذا المحور جا ت متوسطة ،وأا العاارة رإلم ( )23التي َّ
النانوية االجتماعات والحوارات بهد

تشار المعرفة إلد األتلن المرتاة األولى لمتوسـي ألسـابي ( ،)3.66فـي ألـي األتلـن العاـارة

نون على :تصوم األشالال م الحوافز لتشجيع المشاركة فـي المعرفـة لالمرتاـة اال يـرة لمتوسـي ألسـابي (.)3.34
( )28التي َّ
وإلد يعزى السـاا فـي تاـدنرات مـدنرا المـدارا النانويـة الحالوميـة المتوسـطة لمحـور التشـار لالمعرفـة إلـى إللـة إللـاعتهم ووعـيهم لـنا
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محمود الدويري

إدارة المعرفة

م أ م علاصر اللجـا فـي تالـي نظـم إيارة المعرفـة وتحاياـ أل ـدا

العمليـة التعليميـة ـو نجـا الجـز المتعلـ لمشـاركة المعرفـة.

وأا المدارا النانوية تحتاال في تحاي مفهـوم مشـاركة المعرفـة إلـى ملـاي تلظيمـي ياعـم .و ـذا مـا أاـدا نجـايات ( )2012أليـإل أنـ
المستحيل تطايـ مشـاركة المعرفـة مـ يوا تغيـر لعـن السـلوكيات لـدا العـاملي والرؤسـا واا نجـا مشـاركة المعرفـة يعتمـد علـى
يعم االيارة العليا ومشاركة العاملي وتدرياهم واستصدام قرت واساليا ملاساة لمشاركة المعرفة لما نـ م الملظمة و اافتها.
بالبعد السادس تطبيق المعرفة ومناقشته:
و .النتائج المتعلقة ُ

للاعــد الســايا تطايـ
تــم ألســاش المتوســطات الحســابية واالنح ارفــات المعياريــة لتاــدنرات أف ـراي العيلــة ُ

المعرفــة والجــدول ()14

نووي ذلك.

البعد السادس ا تطبيق المعرفة ا
دول ( :)14المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقدمرات أفراد العينة على عبارات ُ
مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

الرتبة

رقم

العبارة

العبارة

1

31

2

33

3

32

4

36

5

34

6

35

المتوسط
الحسابي

تعاــد يورات تدريايــة إلوترونيــة ألــول

اســتصدام وتطايـ
لتحاي أ دا

المعرفــة المالتســاة

محدية

تس ـ ـ ـ ــتصدم التالي ـ ـ ـ ــات الحدنن ـ ـ ـ ــة لتطاي ـ ـ ـ ـ

المعرفة واستنمار مريوي ا
نــدر

مــدنرو المــدارا أا للمدرســة

رصيدا معر افيا مير مستنمر
ا
تحـ ـ ــرف علـ ـ ــى االسـ ـ ــتفاية مـ ـ ـ تطايـ ـ ـ

المعرفـ ـ ــة إلوترونايـ ـ ـا فـ ـ ــي تحسـ ـ ــي األيا
التلظيمي
تحرف على اســتصدام المعرفــة الجدنــدة

التي إلامن بتوليد ا

تحــرف علــى التناــد مـ أا العــاملي

نــدركوا أســاليا تطاي ـ

المالتساة

المعرفــة

الولي

نتسي م نتا

االنحراف
المعياري

3.84

1.07

3.82

1.00

3.75

.96

3.71

1.09

3.68

.99

در ة التقدمرات

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

مرتفعة

3.63

1.13

متوسطة

3.74

.91

مرتفعة

للاعد السايا تطايـ المعرفـة إلـد تراوألـن
الجدول جدول ( )14أا المتوسطات الحسابية لتادنرات أفراي العيلة ُ

بي ( ،)3.84-3.63وأا جميـع العاـارات لهـذا المحـور جـا ت مرتفعـة لاسـتنلا فاـرة واألـدة جـا ت متوسـطة ،وأا العاـارة رإلـم ()31
وـن علـى :تعاـد يورات تدريايـة إلوترونيـة ألـول اسـتصدام وتطايـ
التـي ن َّ

المعرفـة المالتسـاة إلـد األتلـن المرتاـة األولـى لمتوسـي

ألسـابي ( ،)3.84وجـا ت العاـارة رإلـم ( )35والتـي نوـن علـى :تحـرف علـى التناـد مـ أا العـاملي نـدركوا أسـاليا تطايـ
المعرفة المالتساة لالمرتاـة األ يـرة لمتوسـي ألسـابي ( .)3.63وإلـد يعـزى السـاا فـي تاـدنرات افـراي الد ارسـة المرتفعـة لمحـور تطايـ
المعرفــة إلــى إللــاعتهم لــنا التحــدا الــذا نواج ـ التعلــيم النــانوا لــيل فــي ااتشــا

المعرفــة ذاتهــا ،وانمــا فــي كيفيــة اســتعمالها بتفعيــل
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محمود الدويري

إدارة المعرفة

المعرفة المتولدة وعالسها في التطاي ووافة إليمة ُ،فالتطاي ألسا إللاعات مدنرا المدارا و ماية إيارة المعرفـة ،فالمعرفـة التـي
ال تعالل في التطاي تعد مجري تولفة .ونجا المدارا في برام المعرفة نتوإلف على ألجمها إلياسا لما و متوافر لدنها.
 -2نتعائج السع ال الثعاني ومناقشععته :ونصعه :ا سععل سنعاك فععروق الات داللعة إحصععائية عنعد مسععتو الداللعة (= 0.05

) بععين

متوسععطات تقععدمرات أفعراد عينععة الدراسععة لواقععع تطبيععق اإلدارة اإللكترونيععة فععي المععدارس الثانويععة بععاألردن فععي ضععوء عمليععات إدارة
المعرفة تعز لمتغيرات ( نس المدمر ،الخبرة اإلدارية للمدمر)؟
للتعر على مـا إذا كـاا لـا فـروت ذات ياللـة إألوـا ية فـي بـي متوسـطات تاـدنرات أفـراي عيلـة الد ارسـة فـي واإلـع تطايـ اويارة
اولوترونيــة فــي وــو عمليــات إيارة المعرفــة تعــزى لمتغيــرا (جــلل المــدنر ،الصاـرة اوياريــة للمــدنر) ،إلــام الااألــإل لعــره نتــا

كــل

متغير على ألدا وعلى اللحو اتتي:
أ .النتائج المتعلقة بمتغير الجنس:
تــم ألســاش المتوســطات الحســابية واالنح ارفــات المعياريــة وا تاــار ت والجــدول رإلــم ( )15نووــي المتوســطات الحســابية
واالنحرافات المعيارية لتادنرات أفراي عيلة الدراسة.
دول ( :)15اختبار اتا للفروق بين المتوسطات الحسابية لتقدمرات افراد العينة لواقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المدارس
الثانوية الحكومية في ضوء عمليات إدارة المعرفة تعز لمتعير الجنس
المتوسط

الجنس

العدد

ذكر

89

3.71

أننى

61

3.66

االنحراف

الحسابي

المعياري
.88
.83

قيمة ت
.87

الداللة
االحصائية
.38

نتاـي مـ الجــدول رإلــم ( )15أنـ ال توجـد فــروت ذات ياللــة إألوــا ية علــد مسـتوى الداللــة ( )0.05≤ بــي متوســي تاــدنرات
أفـراي عيلــة الد ارســة فــي واإلــع تطايـ اويارة اولوترونيــة فــي وــو عمليــات إيارة المعرفــة تعــزى لمتغيــر الجــلل .ويمالـ أا مــري ــذا
اللتيج ــة إل ــى مه ــارات م ــدنرا الم ــدارا و غ ــن اللظ ــر ع ـ جلس ــهم ف ــي اس ــتصدام اويارة االلوتروني ــة والل ــات ع ـ اال تم ــام االاا ــر
بتوثيـ ــف اويارة االلوترونيـ ــة فـ ــي العمـ ــل اويارا والتعليمـ ــي .وتـ ــوثيفهم الوـ ـــأليات فـ ــي اسـ ــتصدام اويارة االلوترونيـ ــة فـ ــي معظـ ــم
التطاياات االلوترونية .وإلد يعزى أيسا إلى ألوولهم جميعا و غـن اللظـر عـ الجـ لل علـى يورات تدريايـة للحوـول علـى ر وـة
إلياية الحاسوش مما زاي م فرف ممارستهم لهذا الر وة في تطاياات اويارة االلوترونية في وـو عمليـات ايارة المعرفـة والماـايرة
إلى استصدامها واالستفاية ملها وتفعيلها في كافة المجاالت اويارية  ،مما إللل م وجوي الفروت الدالة إألوا ي ا في تادنراتهم.
وتتف ـ نتــا

ــذا الد ارســة مــع ي ارســة الطيطــي وألمانــل ( )2017التــي لــم تظهــر أا فــروت يالــة إألوــا ي ا فــي مســتوى تطاي ـ

التعليم االلوتروني في وو ايارة المعرفة تعزى لمتغير الجلل.
ش .النتائج المتعلقة بمتغير الخبرة االدارية
تـ ــم ألسـ ــاش المتوسـ ــطات الحسـ ــابية واالنح ارفـ ــات المعياريـ ــة وا تاـ ــار تحليـ ــل التاـ ــان االألـ ــايا والجـ ــدول رإلـ ــم ( )16نووـ ــي
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتادنرات أفراي عيلة الدراسة.
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محمود الدويري

إدارة المعرفة

دول ( :)16المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقدمرات افراد العينة لواقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في ضوء عمليات
إدارة المعرفة تعز لمتغير الخبرة االدارية
العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

أإلل م  5سلوات

66

3.76

.77

م  10-5سلوات

54

3.81

.82

أانر م  10سلوات

30

3.72

.97

150

3.70

.86

الخبرة

الكلي

نتاي م الجدول رإلم ( )16أا لا فروإلا ثا رية بي متوسطات تادنرات أفراي عيلة الدراسة لواإلع تطاي اويارة اولوترونية
في وو عمليـات إيارة المعرفـة تعـزى لمتغيـر الصاـرة االياريـة ،ولتحدنـد موـاير تلـك الفروإلـات تـم اسـتصدام تحليـل التاـان األألـايا،
والجدول ( )17نووي ذلك
دول( :)17تحليل التبامن االحادي ألثر الخبرة االدارية لواقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المدارس الثانوية في ضوء
عمليات إدارة المعرفة
در ة

مصدر التبامن

مجموع المربعات

بي المجموعات

17.954

2

يا ل المجموعات

955.507

147

الكلي

973.461

149

الحرية

متوسط المربعات

قيمة F

الداللة

8.977

8.199

.000

6.50047

نتاي م الجدول رإلم ( )17أن نوجد فروت ذات ياللة إألوا ية علد مسـتوى الداللـة ( )0.05≤ بـي متوسـي تاـدنرات أفـراي
عيلة الدراسة في واإلع تطاي اويارة اولوترونية فـي وـو عمليـات إيارة المعرفـة تعـزى لمتغيـر الصاـرة االياريـة ،ولمعرفـة لوـالي أا
ف ة م ف ات الصارة تم استصدام ا تاار توكي للماارنات الاعدية ،والجدول ( )18نووي ذلك:
دول ( :)18اختبار توكي للمقارنات البعدية لواقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المدارس الثانوية الحكومية في ضوء لعمليات
إدارة المعرفة تعز لمتغير الخبرة االدارية
Mean
)(Iالخبرة االدارية

)(Jالخبرة االدارية

Difference (I)J

5سلوات فاإلل
5سلوات فاإلل

Error

Sig.

-.052

.070

.880

م  10-6سلوات

.034

.079

.973

اانر م  10سلوات

)*(.226

.071

.008

.052

.070

.880

م  10-6سلوات

.087

.069

.589

اانر م  10سلوات

)*(.278

.059

.000

5سلوات فاإلل
م  10-6سلوات

Std.
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محمود الدويري

إدارة المعرفة

Mean
)(Jالخبرة االدارية

)(Iالخبرة االدارية

Difference (I)J

5سلوات فاإلل

Std.
Error

Sig.

-.034

.079

.973

م  10-6سلوات

-.087

.069

.589

اانر م  10سلوات

)*(.192

.069

.028

اانر م  10سلوات

نتاي م الجدول رإلم ( )18أن نوجد فروت ذات ياللة إألوا ية علد مسـتوى الداللـة ( )0.05≤ بـي متوسـي تاـدنرات أفـراي
عيلة الدراسة في واإلع تطاي اويارة اولوترونية في وو عمليات إيارة المعرفة بي ف ـات الصاـرة االياريـة ولوـالي الف ـات (أإلـل مـ
 5سـلوات ،مـ  10-5سـلوات ،أانــر مـ  10سـلوات) .ويعــزو الااألـإل السـاا فــي ذلـك إلـى أا مــدنرا المـدارا مـ ذوا الصاـرات
(أإلـ ل مـ  5ســلوات  ،مـ  10-5ســلوات) نتعـاملوا مـع تاليــات اويارة االلوترونيـة أانــر مـ مـدنرا المــدارا مـ ذوا الصاـرة (10
ســلوات فــاانر) لحالــم صــغر ســلهم والتحــاإلهم لالــدورات التدريايــة واســتفايتهم ملهــا لشــالل أااــر مـ نظـ ار هم فــي الف ــة العمريــة الوايـرة.
ويرى الااألإل أا ذا اللتيجة إلد تووا عالل التوإلعات فالملط يشير إلـى أنـ كلمـا زايت سـلوات دمـة مـدنرا المـدارا كلمـا كـانوا
أانر إلدرة لتاويم واإلع اويارة االلوترونية وتطاياها.
توصيات الدراسة:
م

ـل استعراه نتا

الدراسة اللظرية ونتا

عديا م التوصيات م أ مها:
الدراسة الميدانية يادم الااألإل ا

 .1توميم الارام التدرياية لمدنرا المدارا النانوية الحالومية فيما نتعل لاويارة االلوترونية في وو عمليات إيارة المعرفة.
 .2اال تمام لالتصطيي االستراتيجي على مستوى الجامعات السـعويية للتحـول لـريارة االلوترونيـة ،أليـإل أثهـرت اللتـا

أا وـعف

التصطيي االستراتيجي نحو االنتاال لريارة االلوترونية م المعوإلات اويارية لتطاي اويارة االلوترونية.
 .3االستمرار في تالي ويعم إيارة المدارا النانوية الحالومية لمفهوم إيارة المعرفة وووع طة لذلك.
 .4االستفاية م تجارش الم سسات والجهات المما لة في مجال إيارة المعرفة.
 .5عاد الدورات التدرياية والملاشي العلمية م (ندوات ،وم تمرات ،وأللاات ناام ،وورم عمـل )...،لالمـدارا النانويـة فـي مجـال
إيارة المعرفة.
 .6إج ار يراسة ألول استراتيجية ماترألة لتفعيل تطاي عمليات إيارة المعرفة في المدارا النانوية الصاصة.

المصادر والم ار ع
أألمد ،أألمد ( .)2001اإلدارة المدرسية في األلفية الثالثة .االساللدرية :مالتاة المعرفة الحدننة.
الااز ،علـي ( .)2004دور األن مة والتشريعات في تطبيق الحكومة اإللكترونيعة ،ألقعي فعي مع تمر الحكومعة اإللكترونيعة :الواإلـع
والتحديات ،الملعاد في مساي في سلطلة عماا في الفترة ما بي  12-10مانوا .20-1 ،2003

بل ـ ــي ،أألم ـ ــد (2005م) .نمعععععاالج معععععن تطبيقعععععات الحكومعععععة اإللكترونيعععععة فعععععي مصعععععر .اس ـ ــترجع  ،2019/2/20م ـ ـ المو ـ ــدر:
http://ltie.ietfund.org.eg/page/4113
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محمود الدويري

إدارة المعرفة

الجعيــد ،فــوزا ( .)2004اسععتخدام التقنيععة اإللكترونيععة فععي التعلععيم والععدعوة عععن بعععد .ألاــي فــي الم ـ تمر الــوقلي الســالع عشــر
للحاســا اتلــي المعلوماتيــة فــي دمــة وــيو

الـرألم اللمعاــد فــي الفتـرة مــا بــي  18-15صــفر الموافـ  8-5أبريــل ،جــدة:

مركز اللشر العلمي ،جامعة الملك عاد العزيز.595-575 ،
جواي ،شوإلي والعاني ،مز ر (2014م) .اإلدارة االلكترونية ،عماا :يار الناافة.

ألـرش ،محمـد (2018م) .تطايـ إيارة المعرفـة لالجامعـات لتحايـ التميـز فـي الاحـإل التر ـوا .مجلعة التربيعة بجامععة االسعكندرية.
.44-19 ،)2(3

الحس  ،ألسي (2010م) .اإلدارة اإللكترونية بين الن رية والتطبيق-ورإلة عمل ،الم تمر الدولي للتلمية اويارية 4 : 1 ،نوفمار.

الحسلات ،سارا (2011م) .معوقعات تطبيعق اإلدارة االلكترونيعة فعي الجامععات الفلسعطينية ،رسـالة ماجسـتير ميـر ملشـورة ،معهـد
الاحوي والدراسات العر ية ،الاا رة ،مور.

الصالدا  ،محمد (2006م) .التكنولو يا االلكترونية .عماا :يار كلوز المعرفة.

ييـاش ،مهـرا وجمـال الـدن  ،نجـوى (2007م) .الجامععة ومجتمعع المعرفعة :التحعدي واالسعتجابة ،ورإلـة عمـل مادمـة إلـى مـ تمر
مستاال التعليم الجامعي العر ي " رؤى تلموية"  ،تحرير از ر ويا الدن  ،جامعة عي شمل ،الجز األول ،الاا رة ،مور.

رياه ،عيشوم (2008م) .إدارة المعرفة واالستراتيجية في من مات األعمال ،جامعة محمد سير ،الج از ر.

الز يــدا ،ســحاش ( .)2006تصععورات مععدمري ومععدمرات المععدارس الثانويععة الحكوميععة فععي محاف ععة اربععد إلمكانيععة تطبيعع ق اإلدارة
االلكترونية في مدارسمم .رسالة ماجستير مير ملشورة ،جامعة اليرمو  ،ار د ،األريا.

الزيايات ،محمد (2008م) .اتجاسات معاصرة في إدارة المعرفة ،عماا :يار صفا للشر والتوزيع.

الطيطي ،محمد ،وألمانل ،ألسي (2017م) .واإلـع التعلـيم اولوترونـي فـي الجامعـات الفلسـطيلية فـي وـو إيارة المعرفـة مـ وجهـة
نظر أعسا
.210

ي ة التدريل فيها ،مجلة امعة القعدس المفتوحعة لحبحعاا والدراسعات التربويعة والنفسعية195 – ،)18( 5 .

عا ــد العزي ــز ،عم ــر ( .)2006المدرسعععة اإللكترونيعععة فكعععر دمعععد لتطعععوير اإلدارة المدرسعععية .مو ــر ،اس ــترجع ف ــي 2018/9/7
http://www.eeschool.net/book/index.asp

عاد الوريم ،فتحي ( .)2003التحوالت اإلدارية اإللكترونية ،ريدة البيان ،يولة اومارات العر ية ،عجماا.
عاد

 ،ملذر (2016م) .االقتصاد المعرفي ،عماا :يار الجلايرية لللشر والتوزيع.

العاوي ،فهد (2011م) .الحكومة اإللكترونية بين التخطيط والتنفي  .الرياه :مالتاة الملك فهد الوقلية.

العجرفي ،فـ (2017م) .يور إيارة المعرفة في تلمية المهارات اويارية لدى إليايات الوليات الجامعية لمحافظة الـدوايمي .مجلعة
ولية التربية االساسية للعلوم التربوية.99-65 ،)5(3 .

العلي ،عادالستار؛ وفلدنلجي ،عامر؛ والعمرا ،مساا (2006م) .المدخل إلى إدارة المعرفة ،عماا :يار المسيرة.
العيا  ،جمعة (2014م) .اإلدارة االلكترونية ،عماا :يار أمجد.

ملــيم ،أألمــد2008( .م) .يور اويارة اولوترونيــة فــي تطــوير العمــل اويارا ومعوإلــات اســتصدامها فــي مــدارا التعلــيم العــام للالــي
لالمدنلة الملورة .المجلة التربوية.36-12 ،)8( 1 ،

الفليـن ،لـوي (2018م) .يرجـة توثيـف اويارة اولوترونيـة وأ ر ـا فـي تطايـ

المعرفـة لـدى شـاملي الملاصـا اوياريـة العليـا

والوسـطى فـي الجامعـات الفلسـطيلية :ي ارسـة تطايايـة علـى الجامعـة اوســمية لغـزة – فلسـطي  ،مجلعة الجامععة اإلسعالمية

للدراسات االقتصادية واإلدارية.219-191 ،)1( 26 ،

الاطارنة ،زياي (2011م) .إدارة المعرفة .عماا :يار جليل الزماا لللشر والتوزيع
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محمود الدويري

 في ضوء عمليات،واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المدارس الثانوية باألردن
إدارة المعرفة

، متطلقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في مركز ن م العلومات التابع للحكومة اإللكترونية في دولعة قطعر.)2007(  كلـتم،الوايسي
.  الجامعة اوفتراوية الدولية،رسالة ماجستير إيارة أعمال

 رســالة، در ععة اسععتعداد مععدمري مععدارس التعلععيم لتطيبععق إدارة المدرسععة اإللكترونيععة فععي دول الكويععت.)م2006(  أألمــد،الماجــدا
. األريا، عماا، جامعة عماا العر ية للدراسات العليا،ماجستير مير ملشورة

. م سسة الورات للطااعة واللشر: الاا رة، إدارة المعرفة الممارسات والمفاسيم.)م2007(  إب ار يم،الملواوا
. الم لف: الرياه، األسس والتطبيقات: التعليم اإللكتروني.)2005(

 عاد،المليع الموسى
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