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أنموذج تربوي مقترح لتحسين عمليات تبادل المعرفة بين وزارة الّتربية 
والّتعليم ومؤسسات الّتعليم العالي في األردن

الملخص: 
بية  هدفييت الدرا�ضيية اإىل بنيياء اأمنييوذج تربوي مقييتح لتح�ضني عمليييات تبادل املعرفيية بييني وزارة الترّ
، وتكونت عينة الدرا�ضيية من )301( من القادة التبويني، منهم  عليم العايل يف الأردنرّ عليييم وموؤ�ض�ضييات الترّ والترّ
بية بجامعة  )158( ع�ضييو هيئة تدري�س من العاملييني يف كلية العلوم التبوية باجلامعة الأردنية، وكلية الترّ
عليييم يف الأردنرّ للعام الدرا�ضييي 2016/ 2017م.  بية والترّ الريمييوك، و)143( ميين العاملني يف مركييز وزارة الترّ
ولتحقيييق هييدف الدرا�ضة قام الباحثان ببناء ا�ضتبانيية تكونت من )88( فقرة بعد التحقق من دللت �ضدقها 

وثباتها، ولتحليل البيانات ا�ضُتخدمت املتو�ضطات احل�ضابية، والنحرافات املعيارية.
عليم  بية والترّ اأظهرت نتائج الدرا�ضة تقديرات متو�ضطة لدرجة ممار�ضة عمليات تبادل املعرفة بني وزارة الترّ
عليييم العييايل يف الأردن من وجهة نظر القادة التبويني، وكذلك بينييت النتائج اأن درجة تقدير  وموؤ�ض�ضييات الترّ
القييادة التبويييني للمعوقات التييي توجه عمليات تبادل املعرفيية كانت متو�ضطة، وتو�ضلييت الدرا�ضة اإىل بناء 
عليم العايل يف الأردن، والتي  عليم وموؤ�ض�ضات الترّ بية والترّ اأمنوذج لتح�ضني عمليات تبادل املعرفة بني وزارة الترّ

اأو�ضت باعتماده وتطبيقه يف الأردن وتقييمه ب�ضكل م�ضتمر.

الكلمات املفتاحية: الأمنوذج، عمليات تبادل املعرفة، درجة املمار�ضيية، املعوقات، اجلامعات الأردنية، وزارة 
عليم الأردنية.  بية والترّ الترّ
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A Proposed Educational Model to Improve the Operations of 
Knowledge-Exchange between MOE and Higher Education 

Institutions in Jordan

Abstract: 

The purpose of this study was to build a proposed educational model for 
improving knowledge-exchange processes between the Ministry of Education 
and Higher Education institutions in Jordan. The sample of the study consisted 
of (301) educational leaders: (158) academic staff members from the Faculty 
of Educational Sciences – University of Jordan – and the Faculty of Education 
in Yarmouk University; and (143) members from the center of Jordanian 
Ministry of Education for the academic year 2016 /2017. To achieve the aims 
of the study, the researcher built a questionnaire, consisting of (88) items as 
tool for collecting data. The research tool was checked for its validity and 
reliability semantics. To analyze the data, means and standard deviation 
were used.

The results of the study showed that the educational leaders rated the degree 
of practicing knowledge-exchange processes between Jordanian Ministry 
of Education and Higher Education institutions in Jordan as (moderate). 
Also, they rated the obstacles that face knowledge-exchange processes as 
(moderate). The study concluded with a proposed educational model for 
improving knowledge-exchange processes between the Ministry of Education 
and Higher Education institutions in Jordan, and recommended to be 
approved and applied in Jordan.

Keywords: A Proposed educational model, Knowledge-exchange processes, 
Practicing degree, Obstacles, Jordanian Universities, Jordanian Ministry of 
Education. 
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المقدمة :
ُيو�ضييم الع�ضيير احلديث، نظًرا لكثافة املعرفة الإن�ضييانية وغزارتها، بع�ضيير املعلوماتية واملعرفة، ونتيجة 
الت�ضيياعف الكمييي والنوعييي للمعرفيية الإن�ضييانية، حتييول القت�ضيياد العاملي اإىل اقت�ضيياد يعتمد علييى املعرفة 
العلمية. وملا كانت اململكة الأردنية قد دخلت منذ فتة يف ع�ضر املعلوماتية وتطبق تقنياتها، وتاأخذ باآلياتها 
يف م�ضيياريعها وبراجمها املختلفة، فاإنه من الطبيعي اأن تن�ضييد التطلع اإىل اإجناز مقومات جمتمع املعرفة، وهذا 
يتطلب ا�ضييتيعاب التوجهات اجلديدة لالقت�ضيياد العاملي، واإدراك امل�ضييمون احلقيقي للتحولت ال�ضييريعة التي 

حتدث، والبحث عن و�ضائل لنمو املجتمع الأردين وتطويره، مبا يواكب امل�ضتجدات.
وُيعد التغري نحو جمتمع املعرفة عملية اجتماعية؛ كونه مي�س حياة كل �ضخ�س يف املجتمع، ويوؤثر يف قراراته، 
ويف كيفية تعلمه وتعليمه، ويف منط حياته، خا�ضيية اأن التغري الجتماعي يتافق مع عمليات اأخرى متعددة، 
كالتغري القت�ضييادي وال�ضييناعي، وما نتج عنهما من بروز لظاهرة العوملة، وزوال احلواجز واحلدود وانهيارها 

بني جمتمعات العامل )حجازي، 2005(.
ويف ظل هذه التغريات والتطورات ت�ضييعى املنظمات املختلفة، ومنها املوؤ�ض�ضييات التبوية، للبقاء والتطور – يف 
عييامل متغري و�ضييريع – من خييالل امتالكها للميزة التناف�ضييية، التي متكنها من البقيياء مبواكبة هذه التحولت 
والتغييريات، لذلييك ينبغييي اأن تدرك هذه املنظمات اأن املعرفة هي الأ�ضييا�س والعامل الرئي�ضييي يف حتقيق امليزة 
التناف�ضية، وينبغي لها اأن ت�ضعى اإىل البحث عن هذه املعرفة وتناقلها واإدارتها من خالل توظيفها لعلم الإدارة 

اأو اإدارة املعرفة )الكبي�ضي، 2005(.
ولعييل ميين اأهييم ال�ضييتاتيجيات املتعلقيية باملعرفيية ال�ضييتاتيجيات امل�ضييتندة اإىل نظييم اإدارة املعرفيية التي 
تقييوم علييى وجوب قيييام منظمات الأعمال باكت�ضيياف املعييارف املتعلقة ببيئة املوؤ�ض�ضيية الداخلييية واخلارجية 
واإن�ضييائها وتخزينهييا، وميين ثييم م�ضيياركة هييذه املعرفيية ونقلهييا لال�ضييتفادة منهييا، و�ضييوًل اإىل توظيفهييا يف 
 الوجييوه التييي حتقق اأهداف هييذه املنظمات وغاياتهييا، وميكن القول: اإنرّ جنيياح عمليات تبييادل املعرفة ونقلها
 )Knowledge  transfer(، تعييدرّ ميين اأهييم عنا�ضيير النجيياح يف تبنييي نظييم اإدارة املعرفة، حيييث اإن املفهوم 
احلديييث لإدارة املعرفيية يقييوم على توفري املعلومييات واإتاحتهييا جلميع العاملني يف املوؤ�ض�ضيية وامل�ضييتفيدين من 
خارجها، كما اأنها تركز على ال�ضييتفادة الق�ضييوى من املعرفة املتوفرة يف املوؤ�ض�ضيية واخلربات الفردية الكامنة 

يف عقول العاملني فيها الذي هو �ضبيلها نحو مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية )الطيطي، 2010(.
لقييد ن�ضيياأ مفهوم اإدارة املعرفة كمح�ضييلة جلملة من املمار�ضييات الإدارية، كاإعادة هند�ضيية العمليييات الإدارية، 
واإدارة اجلودة ال�ضيياملة، واإدارة املعلومات واملوؤ�ض�ضيية املتعلمة، فاإدارة املعرفة تعد من املو�ضوعات املهمة؛ فعدم 
وجييود منهجية وا�ضييحة لها يوؤدي اإىل اإهدار واإ�ضيياعة جييزء كبري من الوقت يف البحث عيين املعلومات، واإعادة 
وابتكار املعارف �ضييمنًيا عنييد عدد من املوظفني، كذلك يوؤدي اإىل تاأخري اتخاذ القييرارات وتنفيذها، مما يوؤثر 
�ضييلًبا على م�ضييتوى فعالية وكفيياءة الأداء املوؤ�ض�ضييي يف الدوائر احلكومييية، ولإدارة املعرفة اأثيير اإيجابي على 
البيئيية التنظيمييية، والثقافيية التنظيمييية، والأداء املوؤ�ض�ضييي، ومتيييز الأداء، والإبداع الفييردي والتنظيمي، 

وكذلك امليزة التناف�ضية )وزارة تطوير القطاع العام، 2015(. 
وقييد اأ�ضييار تقرييير "م�ضييروع توظيييف نتائييج تقارييير جائييزة امللييك عبييد اهلل الثيياين لتميييز الأداء احلكومي 
وال�ضييفافية يف تطوييير اأداء اجلهيياز احلكومي" الذي اأعدتييه وزارة تطوير القطاع العام بالتعاون مع ال�ضييركاء 
عييام 2014م اإىل عييدد من التحديييات التي تواجه الدوائر احلكومية لتحقيق متيزهييا وتطوير اأدائها، ومنها: 
�ضعف يف منظومة اإدارة املعرفة ب�ضقيها ال�ضريحة وال�ضمنية، بالإ�ضافة اإىل عدم قدرة املوؤ�ض�ضات على حتويل 
البيانات واملعلومات املوجودة لديها اإىل معارف لال�ضييتفادة منها يف عمليات �ضيينع واتخاذ القرارات، لذلك اأولت 
وزارة تطوير القطاع العام مو�ضييوع املعرفة اأهمية بالغة، حيث �ضييمنت حمور تكري�س ثقافة الإبداع والتميز 
ييا لإدارة املعرفة، حتت عنوان "بناء وتعزيز قدرات دوائر  يف خطتها التنفيذية لعام 2015 م�ضييروًعا متخ�ض�ضً
اجلهاز احلكومي يف جمال اإدارة املعرفة" وذلك لالإ�ضهام يف ن�ضر التوعية باأهمية اإدارة املعرفة ويف تطوير واقع 

حال اإدارة املعرفة يف القطاع العام واإدارتها )وزارة تطوير القطاع العام، 2015(. 
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اإن عملييية تدفييق املعرفيية يف منظمييات الأعمييال واملوؤ�ض�ضييات التبوية، بال�ضييتفادة من تكنولوجيييا املعلومات 
بو�ضييفها و�ضيييلة رئي�ضييية من و�ضييائل املعرفة، وببناء قاعدة معلوماتية متينة وقاعدة من اخلربات الفردية 
واجلماعييية التفاعلييية، رمبا ي�ضييهم بفاعلية يف اتخيياذ القرارات ال�ضييحيحة، ويف حل امل�ضييكالت التي تواجه 
املنظمات املختلفة، وعلى راأ�ضييها املوؤ�ض�ضييات التبوية، والنهو�س مب�ضييتوى اأداء الأفراد داخل املوؤ�ض�ضيية، الأمر 
الييذي يتطلب جهوًدا ذهنية وع�ضييلية، ممييا يزيد من اإمكانية تدفق املعرفة وال�ضييتفادة منها باأقل زمن واأعلى 

فاعلية ممكنة )الظاهر، 2009(.
وتعتييرب عملييية نقييل املعرفة اإحدى حلقييات اإدارة املعرفة، التي ت�ضييعى اإىل ابتكار وتنظيم وتوزيع وا�ضييتقبال 
املعرفة والتاأكد من توفرها لكافة اأفراد املوؤ�ض�ضة، ول ميكن اعتبار عملية نقل املعرفة عملية انت�ضار تلقائية، 
ولكنها عملية حتتاج اإىل تخطيط م�ضييتمر، وتعتمد يف جناحها على خربة الأ�ضييخا�س امل�ضيياركني فيها، وجودة 
املعرفيية وحداثتها، لكي يتم م�ضيياركتها ون�ضييرها، ويتم نقل املعرفيية من اأحد اأجزاء املوؤ�ض�ضيية اإىل اأي جزء من 
اأجزائهييا، اأو اإىل اأي عميييل ميين عمالئهييا. وتتييم عملية نقييل املعرفة على خم�ييس مراحل هي: ابتييكار املعرفة، 
وامل�ضيياركة فيها، وتقييمها، ون�ضرها، وتطبيقها )مركز الدرا�ضات الإ�ضتاتيجية، 2012(. ومع تزايد الهتمام 
بنقل املعرفة داخل املوؤ�ض�ضييات التعليمية فاإن عملية نقل املعلومات تزداد تعقيًدا يوًما بعد يوم، وذلك للزيادة 

املطردة يف حجم املعرفة. 
وقد اأ�ضييار Kylberg و Lundbergا)2002( اإىل اأن العاملني يف املوؤ�ض�ضيية يعتمدون ب�ضكل كبري على التفاعل 
ال�ضخ�ضييي فيمييا بينهييم يف عملية نقل املعرفيية، واأن قواعد البيانييات وتكنولوجيا املعلومات ل يتم ا�ضييتثمارها 
بكامييل طاقتهييا، كذلييك افتقارهييا اإىل وجييود اإ�ضييتاتيجية لنقييل املعرفيية. ويوؤكييد Lai و Leeا)2007( اأن 
املنظمييات التييي تتبنى الثقافة الداعمة تتمتع بقدرة عالية على نقل املعرفيية مقارنة باملنظمات ذات الثقافة 
البريوقراطية، اأو ثقافة املهمة. كما اأكد Ladd وWardا)2002( اأن املنظمات التي تتمتع بثقافة تنظيمية 
تت�ضييف بالنفتاحية والتغيري، اأو تت�ضييف بالتكيز على املهمة التي تكون م�ضيياعدة لنقل املعرفة، يف حني اأن 
املوؤ�ض�ضيية التي متيل اإىل ثقافة املناف�ضيية اأو املواجهة والتحدي تكون اأكرث �ضييعوبة للقيام بعملية نقل املعرفة 

وحتويلها.
عليم الأردنية،  وعلى الرغم من اأهمية مو�ضييوع نقل املعرفة ودورها يف تنمية التعليم وتطويره يف موؤ�ض�ضييات الترّ
والتي ت�ضييعى اإىل اإجناز املقومات الالزمة ملجتمع املعرفة من اأجل اإقامته، وكرثة ما كتب حول مو�ضييوع عمليات 
تبييادل املعرفة يف الأدبيات الغربية، ووجييود مناذج متعددة تنطلق من منظورات خمتلفة، اإل اأنه ل يوجد اأي 
منوذج عربي – على حد علم الباحثني – يحظى بقبول جمهور الباحثني يت�ضمن الأبعاد املتعددة ملفهوم تبادل 
املعرفيية وعملياتهييا. وتاأتي هذه الدرا�ضيية بهدف تقدمي اأمنوذج تربوي مقتح لتح�ضييني عمليييات نقل املعرفة 
وتبادلها بني موؤ�ض�ضات التعليم الأردين العايل والعام، والتي ُتعد من اأهم املوؤ�ض�ضات املجتمعية يف تطبيق برامج 

القت�ضاد املعريف.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:

بية  تتمثل م�ضييكلة الدرا�ضيية يف بناء اأمنوذج تربوي مقتح لتح�ضني عمليات تبادل املعرفة بني وزارة الترّ
عليييم العييايل يف الأردنرّ ملعاجليية عدم وجييود اأمنوذج تربوي لتح�ضييني عمليييات تبادل  عليييم وموؤ�ض�ضييات الترّ والترّ
عليم العايل يف الأردن، وب�ضكل اأكرث حتديًدا حاولت الدرا�ضة  عليم وموؤ�ض�ضات الترّ بية والترّ املعرفة بني وزارة الترّ

احلالية الإجابة عن الأ�ضئلة الآتية:
ما درجة ممار�ضة عمليات تبادل املعرفة يف امليدان التبوي من وجهة نظر القادة التبويني يف موؤ�ض�ضات   .1

عليم يف الأردن؟ الترّ
مييا املعوقييات التييي تواجه عمليات تبادل املعرفيية يف امليدان التبوي من وجهة نظيير القادة التبويني يف   .2

عليم يف الأردن؟ موؤ�ض�ضات الترّ
عليم الأردين يف �ضييوء  مييا الأمنييوذج التبييوي املقتح لتح�ضييني عمليييات تبادل املعرفيية بني موؤ�ض�ضييات الترّ  .3

ممار�ضات القادة التبويني التابعني لها؟
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هدف الدراسة: 
عليم  يكمن هدف الدرا�ضة احلالية يف بناء اأمنوذج تربوي لتح�ضني عمليات تبادل املعرفة بني موؤ�ض�ضات الترّ

الأردنية يف �ضوء ممار�ضات القادة التبويني التابعني لها. 
حدود الدراسة:

اقت�ضييرت هذه الدرا�ضة على جميع اأع�ضيياء هيئة التدري�س العاملني يف كلية العلوم التبوية يف اجلامعة 
بية يف جامعة الريموك، والأمناء العامني، ومديري املديريات، وروؤ�ضيياء الأق�ضييام العاملني  الأردنية وكلية الترّ

عليم الأردنية للعام الدرا�ضي 2016 /2017م. بية والترّ يف وزارة الترّ
محددات الدراسة:

يتحدد تعميم نتائج الدرا�ضيية يف �ضوء الأداة امل�ضتخدمة جلمع البيانات من اأفراد عينة الدرا�ضة، وبقدر 
ما تتمتع به من خ�ضائ�س �ضيكومتية مقبولة.

مصطلحات الدراسة:
الأمنوذج: هو "ت�ضييور اإدراكي للخطوات واملراحل التي يتكون منها امل�ضييروع التبوي مت�ضييمنة جميع العنا�ضر 
املحققة لأهداف امل�ضييروع التبوي بكفاءة وفاعلية" )اخلطيب واخلطيب، 2015، 83(. ويعرف اإجرائًيا باأنه 
عليم يف اململكة الأردنية الها�ضمية  بنية افتا�ضية لت�ضور و�ضع مثايل تو�ضح العالقة بني عنا�ضر موؤ�ض�ضات الترّ
وممار�ضييتهم لعمليات تبادل املعرفة بهدف جت�ضييري الفجوة فيما بينهم، وقد مت بناء الأمنوذج املقتح يف �ضييوء 

النتائج التي تو�ضلت اإليها الدرا�ضة.
عمليييات تبييادل املعرفة: "جمموعيية عمليات تتمثل يف خم�س مراحييل، وهي: ابتكار املعرفة، وامل�ضيياركة فيها، 
وتقييمهييا، ون�ضييرها، وتطبيقهييا" )مركييز الدرا�ضييات الإ�ضييتاتيجية، 2012، 17(. وتعرف اإجرائيييا على اأنها 
جمموعيية العمليييات التييي يقوم بها القييادة التبويييون العاملون يف اجلامعييات احلكومية )اجلامعيية الأردنية 
عليم الأردنية لنقل املعارف اإىل العاملني يف هذه املوؤ�ض�ضييات التبوية،  بية والترّ وجامعة الريموك(، ووزارة الترّ
وتت�ضييمن خم�س عمليات هي: ابتكار املعرفة وتوليدها، وامل�ضاركة فيها، وتقييمها، ون�ضرها، وتطبيقها، وتقا�س 

من خالل الدرجات التي يح�ضل عليها امل�ضتجيبون على الأداة التي اأعدت لهذا الغر�س. 
درجة ممار�ضيية عمليات تبادل املعرفة: هي درجة ممار�ضيية اأع�ضيياء هيئة التدري�س يف كلييية العلوم التبوية 
بية بجامعة الريموك، والأمناء العامني ومديري املديريات وروؤ�ضيياء الأق�ضييام  باجلامعة الأردنية، وكلية الترّ
عليم لعمليات تبادل املعرفة، وتقا�س بالدرجة الُكلية التي يح�ضييل عليها امل�ضييتجيب على  بية والترّ يف وزارة الترّ

الأداة التي اأعدت لهذا الغر�س.
املعوقييات: وتعرف اإجرائًيا باأنها ال�ضييعوبات التي تواجه القادة التبويييني يف اجلامعات احلكومية )الأردنية 
عليييم الأردنية اأثناء ممار�ضييتهم لعمليييات تبادل املعرفيية، وتقا�س من خالل  بييية والترّ والريمييوك(، ووزارة الترّ

الدرجات التي يح�ضل عليها امل�ضتجيبون على الأداة التي اأعدت لهذا الغر�س.
القييادة التبويييون: هم جميع اأع�ضيياء هيئة التدري�س العاملييني يف كلية العلوم التبوييية باجلامعة الأردنية 
بية بجامعة الريموك، والأمناء العامني ومديري املديريات وروؤ�ضيياء الأق�ضييام العاملني يف وزارة  ويف كلية الترّ

عليم الأردنية للعام الدرا�ضي 2016 /2017م. بية والترّ الترّ
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اإلطار النظري:
:)Knowledge  Management( اإدارة املعرفة

ي�ضييهد العييامل تقدًمييا ملحوًظا يف تطييور املعرفيية الإن�ضييانية والتكنولوجيييا، ولهذا التقييدم اأثر وا�ضييح يف دفع 
املجتمعييات اإىل اإدخييال التغريات يف �ضيا�ضيياتها وخمططاتها وطرق تعليمها، بهدف م�ضييايرة التقدم احل�ضيياري 
التبييوي، ففييي عامل اليوم ل توجييد دولة اأو قارة مهما كانت درجة تقدمها اأن تفت�س اأن هذا التقدم ي�ضييمن 
رخيياء م�ضييتقبلها، فقييد اأظهيير التاريخ اأن تقييدم الأمم وتراجعهييا مرهون بقدرتهييا على التكييف مييع متطلبات 
الع�ضيير الذي تعي�ضه، ولأنرّ من اأهم ميزات الع�ضيير احلايل هو التقدم العلمي والتكنولوجي املت�ضارع الذي يغزو 
جميع جمالت احلياة وم�ضييامينها، فقد اأ�ضييبح التطور منهًجا �ضييرورًيا، والتغيري اأمًرا حتمًيا ملختلف الأنظمة 
واملوؤ�ض�ضييات يف املجتمع، واملجال التبوي خا�ضًة مبختلف موؤ�ض�ضيياته واأنظمته ومناهجه ي�ضهد �ضغًطا متزايًدا 
ميين التطييور التكنولوجي، لدفعييه نحو اإحداث التغيييري املطلوب، وجعل ا�ضييتخدام التكنولوجيييا يف التعليم من 
بية لتحقيق الأهييداف املرجوة، انطالًقا من اأن تقييدم الأمم يعتمد على  الأ�ضيي�س التييي تقوم عليها فل�ضييفة الترّ

التقدم العلمي والتكنولوجي )العمري، 2005(.
ويف ظل هذه التغيريات والتحولت والتطورات، ت�ضعى املوؤ�ض�ضات البقاء يف عامل متغري و�ضريع بامتالكها امليزة 
التناف�ضييية التي متكنها من ال�ضييتمرارية والبقاء واإدامة عملها، بعد اأن اأدركت اأن املعرفة هي العامل الأ�ضا�س 
يف حتقيييق هييذه امليزة التناف�ضييية، اإل اأنها يف نف�س الوقت تعتربهييا املوجود غري امللمو�س، فهييي متتلك املعرفة 
ولكنها مل ت�ضتخدمها اأو ا�ضتخدمتها باأ�ضلوب غري منا�ضب، كما اأن العاملني لي�س لديهم املقدرة على اكت�ضافها اأو 
الو�ضييول اإليها، ومن هنا ت�ضييعى هذه املوؤ�ض�ضييات اإىل اإدارة هذا الوجود من خالل ا�ضتخدامها لعلم اإدارة املعرفة 

)الكبي�ضي، 2005(.
لقييد بييداأت اجلييذور التاريخييية لإدارة املعرفيية منييذ ظهييور الإدارة العلمييية علييى يييد اأ�ضييهر رجالتهييا اأمثال 
عييامل الإدارة فريدريييك تايلييور )Frederick  Taylor( وهييري فايييول )Henri  Fayol( وزمالئهم الذين 
و�ضييعوا املرتكييزات الأ�ضا�ضييية لييالإدارة العلمييية التي دعييت اإىل مبادئ حتتييوي على م�ضييامني معرفية تتطلب 
العمييل على اإن�ضيياء وحييدات اإدارية قائميية على املعرفة كوجييوب حتقيق الكفاييية الإنتاجية وتق�ضيييم العمل 
والتخ�ضيي�س، وميكيين القول: بيياأن اإدارة املعرفة قدمية وجديييدة؛ لأن املعرفة كمادة تناولهييا العلماء والكتاب 
 والفال�ضييفة موجييودة ومتداوليية يف الأدب النظري، لكن الهتمييام بعالقة املعرفة بهيكليية العمل هي اجلديد

 )عليان، 2008(. 
ويعترب مفهوم اإدارة املعرفة من املفاهيم القدمية احلديثة يف علم الإدارة التي ح�ضييلت على اهتمام الباحثني 
والكتيياب، لييذا ظهرت تعريفات متعددة لهذا املفهوم وفًقا ملجالت تخ�ض�ضيياتهم، ومن هنييا فاإنه ل يوجد اتفاق 
اأو اإجميياع بينهييم على تعريف حمييدد لإدارة املعرفة، فقد عرفها Wiigا)2002( علييى اأنها تخطيط وتنظيم، 
ورقابيية، وتوليييف املعرفيية، وكافيية الأمييور املتعلقة براأ�ييس املال الفكييري، والعمليييات، والقييدرات، والإمكانات 
ال�ضخ�ضييية، والتنظيمييية، لتحقيييق اأكرب ما ميكن ميين التاأثري الإيجابي يف امليزة التناف�ضييية التي ت�ضييعى اإليها 
املوؤ�ض�ضيية، بالإ�ضييافة اإىل العمييل على اإدامة املعرفة، وا�ضييتغاللها، ون�ضييرها، وا�ضييتثمارها، وتوفري الت�ضييهيالت 
الالزمة لها، مثل: اأفراد املعرفة، واحلا�ضييبات، وال�ضييبكات وغريها من العنا�ضيير الأخرى �ضييواء اأكانت مادية اأم 

معنوية. 
اأمييا Hackettا)2003( فعرفهييا على اأنهييا مدخل نظامي متكامل قائم على اإدارة املعرفة اخلا�ضيية باملوؤ�ض�ضيية 
وتفعيل م�ضيياركتها مييع الآخرين من خالل الإفييادة من قواعد البيانييات، والوثائق، وال�ضيا�ضييات، والإجراءات 

اخلا�ضة باملوؤ�ض�ضة، بالإ�ضافة اإىل جتارب وخربات الأفراد العاملني.
وتعرفها الزامل )2003، 1( باأنها "العمليات التي ت�ضاعد املوؤ�ض�ضات على توليد املعرفة، واختيارها، وتنظيمها، 
وا�ضييتخدامها، ون�ضييرها، وحتويل املعلومات، واخلربات التي متثلها املوؤ�ض�ضيية، والتي تعترب �ضييرورية لالأن�ضييطة 

الإدارية املختلفة، مثل: اتخاذ القرارات، وحل امل�ضكالت، والتعلم، والتخطيط ال�ضتاتيجي".
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وعرفهييا Lee، Rothا)2009( باأنهييا عملية م�ضييتمرة تتكون من عدة ن�ضيياطات تتمثل يف: ت�ضييخي�س املعرفة، 
وت�ضييميمها، وتطبيقها ونقلها وم�ضيياركتها داخل املوؤ�ض�ضيية بغر�س حت�ضييني اأداء املوؤ�ض�ضيية، ورفع م�ضتوى املعارف 

التي ميتلكها اأفرادها لتمكينهم من تقدمي الأداء الأمثل.
وقييدم علييي )2012، 147( تعريًفييا اآخيير لإدارة املعرفة بييني فيييه اأن اإدارة املعرفة هي "اإ�ضييتاتيجية واعية 
للح�ضييول علييى املعرفة املنا�ضييبة ميين الأ�ضييخا�س املنا�ضييبني، ويف الوقت املنا�ضييب، وم�ضيياعدتهم يف م�ضيياركتها، 

وتوظيفها يف اأعمالهم، لتح�ضني اأدائهم الوظيفي". 
ممييا �ضييبق يالحظ اأن هناك تعدًدا يف تعريييف اإدارة املعرفة واأنه ل يوجد تعريف واحد حمدد و�ضييامل متفق 
عليييه لإدارة املعرفيية، وعليييه ميكيين القول: بيياأن اإدارة املعرفة تتمثييل يف جمموعة من العمليات التي ت�ضيياعد 
الأفراد واملوؤ�ض�ضييات على توليد املعرفة، واختيارها، وا�ضييتجاعها، ون�ضييرها، وتطبيقها ملنفعة اأف�ضييل لالأفراد 

وال�ضوق واملجتمع.
عمليات اإدارة املعرفة:

اإدارة املعرفيية كغريهييا من العلوم الإدارية التييي حتتاج اإىل العمليات للتعامل مع املعرفيية وترفع من جاهزيتها 
للتطبيييق؛ بغييية حتقيييق الو�ضييوح التام لن�ضيياطاتها، وتختلييف عمليييات اإدارة املعرفيية تبًعا ملداخل درا�ضييتها، 
فاملدخل الفني والوثائقي يوؤكدان على عمليات اإدامة املعرفة وا�ضتخدامها، اأما املدخل التنظيمي الجتماعي، 

.)Martiny,1998( فيوؤكد على عملية ابتكار واإن�ضاء املعرفة
وقد اأ�ضار الطاهر )2012( اإىل اأن لإدارة املعرفة عمليات جوهرية مهما تعددت وتفرعت ل تخرج عن عمليات 

رئي�ضة، هي: عملية توليد املعرفة، وتخزينها، ون�ضرها، وتطبيقها، كما هو مبني يف ال�ضكل )1(.

 

ال�شكل )1(: العمليات الرئي�شية لإدارة املعرفة
                                                                                                  امل�ضدر: )الطاهر، 2012(

يو�ضييح ال�ضييكل )1( العمليييات الرئي�ضييية لإدارة املعرفة، اإذ يبييني اأن اأوىل هذه العمليات تبييداأ بتوليد املعرفة 
واإن�ضييائها يف املوؤ�ض�ضيية، تليها عملييية اخلزن والحتفاظ بتلييك املعرفة، ثم عملية توزيع املعرفة ون�ضييرها بني 

اأفراد املوؤ�ض�ضة وتبادلها بني املوؤ�ض�ضة واأقرانها من املوؤ�ض�ضات الأخرى، و�ضوًل اإىل التطبيق العملي للمعرفة.
وقييد اأ�ضييار كل ميين عليييان )2008( وامللييكاوي )2007( اإىل اأن اإدارة املعرفيية تعترب عملية م�ضييتمرة، وتتم من 

خالل املراحل الآتية:
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اكت�ضاب املعرفة: وتعني احل�ضول على املعرفة من امل�ضادر املختلفة: )اخلرباء، واملتخ�ض�ضني، واملناف�ضني،   .1
والعمالء، وقواعد البيانات(.

توليد املعرفة: ويعني اإبداع املعرفة، ويتم ذلك من خالل م�ضيياركة فرق العمل وجماعات العمل الداعمة   .2
لتوليد راأ�س مال معريف جديد يف ق�ضايا وممار�ضات جديدة ت�ضهم يف اإيجاد احللول للم�ضكالت التي تواجه 
املوؤ�ض�ضيية ب�ضييورة ابتكاريه، وهذا يعزز �ضييرورة فهم اأن املعرفة والبتكار عملية مزدوجة ذات اجتاهني: 

فاملعرفة م�ضدر لالبتكار والبتكار م�ضدر للمعرفة. 
تخزين املعرفة والحتفاظ بها: ويتم خزن املعرفة يف �ضوء هذه العملية بعدة طرق:  .3

قيام كل فرد يف املوؤ�ض�ضة بت�ضجيل كل ما يحدث له واأي معلومات جديدة.  -
قيام �ضخ�س م�ضوؤول بجمع املعلومات وتخزينها بدقة وبطريقة ي�ضهل ا�ضتخدامها للجميع.  -

قيام جميع الأفراد بتقدمي املعرفة املوجودة لديهم اإىل �ضخ�س اأو اإدارة معينة، حيث يتم حتليل هذه   -
املعرفة وتنقيتها.

نقييل املعرفيية: وهييي اإحدى حلقييات اإدارة املعرفة، وتعتمد على وجييود اآليات و طرق ر�ضييمية واأخرى غري   .4
ر�ضييمية. وتتمثل الطرق الر�ضييمية يف: التقارير والر�ضييائل واملكاتبات، واملوؤمترات والندوات الداخلية. 
وهنيياك جمموعيية من العوامل التييي توؤثر على نقل املعرفة يف املنظمات مثل التكلفة خا�ضيية عند �ضييراء 
اأجهييزة اأو ا�ضييتخدام التكنولوجيييا اأو عقييد موؤمتييرات ونييدوات. كما يتاأثر نقييل املعرفيية باحتمال تغيري 
املحتوى ل�ضيما يف ظل الهيكل التنظيمي، وهناك �ضور كثرية فعالة لنقل املعرفة مثل: الربيد اللكتوين، 
الت�ضييال الداخلي من خالل �ضييبكة الأجهزة احلا�ضييبة. وميكن نقل املعرفة بطرق غري ر�ضييمية من خالل 

العالقات الجتماعية بني املوظفني.
تطبيق املعرفة: يعترب تطبيق املعرفة الهدف الأ�ضا�ضي من عملية اإدارة املعرفة من خالل ممار�ضة املعرفة   .5
املكت�ضييبة وتوظيفهييا يف الن�ضيياطات، والعمليات، والوظائييف التنظيمية من حيث اإدارة املوارد الب�ضييرية، 
والإدارة املالية، واتخاذ القرارات، وحت�ضييني جودة اخلدمات وال�ضلع وغريها مل�ضاعدة املوؤ�ض�ضة يف حتقيق 

الأهداف املر�ضومة بكل كفاءة وفاعلية. 
بع�س مناذج عمليات تبادل املعرفة:

تقوم مناذج عمليات تبادل املعرفة ونقلها على عدة عمليات، خل�ضها Rowleyا)2001( على النحو الآتي:
توليييد خمييازن املعرفيية، اأو ما ي�ضييطلح على ت�ضييميته ببنييك املعرفة، والتييي تعمل على توظيييف وتركيب   -

املعرفة امل�ضرحة يف املوؤ�ض�ضة على �ضكل منظم ليتم ا�ضتجاعها، وت�ضاركها، ونقلها عند احلاجة.
توفري الو�ضييائل والأدوات املنا�ضييبة لت�ضهيل عملية احل�ضول على املعرفة، مثل: اأجهزة احلا�ضب، و�ضبكات   -
الت�ضييال، وقواعييد البيانييات والإنتنت...الييخ، ليتييم توظيفهييا من اأجل ت�ضييهيل عمليات احل�ضييول على 

املعرفة وتبادلها بني اأفراد املوؤ�ض�ضة.
اإيجيياد بيئيية تنظيمية قائمة على املعرفة، ُتعنييى بتدريب القوى العاملة يف املوؤ�ض�ضيية على كيفية ابتكار   -

املعرفة، وتوظيفها، ون�ضرها، من خالل بث روح التعاون والعمل بروح الفريق فيما بني اأفرادها.
جعل املعرفة اإحدى القيم الثابتة يف املوؤ�ض�ضيية، اأو اإيجاد ثقافة تنظيمية، ت�ضييتند ب�ضكل رئي�س على راأ�س   -

املال الب�ضري باعتباره اأحد م�ضادر املعرفة وعامل مهم يف نقلها وتبادلها.
نقل املعرفة وتبادلها بني اأفراد املوؤ�ض�ضة، وجعلها قيمة م�ضتكة فيما بينهم، يتم ت�ضاركها عند حاجة اأي   -

فرد من اأفراد املوؤ�ض�ضة لها. 
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ويو�ضح ال�ضكل )2( اأمنوذجا لعمليات نقل املعرفة وتبادلها كما اقتحه Rowleyا)2001، 229(:
 

�شكل )2(: اأمنوذج رويل لنقل املعرفة
)Rowley, 2001, 229( :امل�ضدر                                                                                        

اأما Al-Zoubiا)2014، 36( فتى اأن مناذج نقل املعرفة تقوم على عدة مرتكزات، اأو عمليات، اأهمها:
البدء بعملية بناء اأو تطوير الأمنوذج املقتح.  -

اإ�ضييراك جميييع الأفييراد العاملييني يف املوؤ�ض�ضيية بت�ضييميم اأمنييوذج نقييل املعرفة مبا يت�ضييمن ميين مدخالت،   -
وعمليات، وخمرجات.

التمييز بني مفهومي "منوذج نقل املعرفة" وبني "تطبيق العمليات املعرفية" الأخرى، مثل: توليد وابتكار   -
املعرفة.

التحقق من مدى مالءمة ومنا�ضبة البيئة التنظيمية وجاهزيتها لتطبيق منوذج نقل املعرفة.  -
توفري املحفزات التنظيمية والفردية املنا�ضبة لتطبيق منوذج نقل املعرفة.  -

اإيجيياد منهجييية داخل البيئة التنظيمية تقييوم على مبداأ اأن عملية نقل املعرفيية متكررة ول تنتهي على   -
الإطالق.

قيا�س اأثر ا�ضتخدام منوذج نقل املعرفة )التغذية الراجعة(.  -
 وميثل ال�ضكل )3( الأمنوذج املقتح لنقل املعرفة كما اأوردته Al-Zoubiا)2014، 36(:
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�شكل )3(: الأمنوذج املقرتح لنقل املعرفة
)Al-Zoubi, 2014, 36( :امل�ضدر                                                                      

الدراسات السابقة:
لقد اأجريت العديد من الدرا�ضييات التي تناولت عمليات تبادل املعرفة، حيث ُرتبت وفًقا لت�ضل�ضييلها الزمني من 

الأقدم اإىل الأحدث: 
درا�ضة اأجراها Super،اIbrahem، اMohamed،اYahia وAbdullا)2005( هدفت اإىل معرفة العوامل 
املوؤثرة يف الت�ضييارك باملعرفة يف موؤ�ض�ضييات التعليم العايل املاليزية واأع�ضيياء هيئة التدري�س فيها، ومعرفة اإذا 
ما كان هناك تاأثري لهذه امل�ضاركة على اأدائهم، وحتديد العوامل املوؤثرة للت�ضارك يف املعرفة لتحديد فعاليتها. 
و�ضييمم منوذج مقتح للعوامل املوؤثرة على امل�ضيياركة ي�ضييمل العوامل الثقافية، والعوامييل املتعلقة بتكنولوجيا 
املعلومييات، والعوامييل التنظيمييية، وعوامل الت�ضييالت، وت�ضييمل الثقيية والتفاعل. وقد طبقت الدرا�ضيية على 
)3( جامعات ماليزية، و�ضييمل جمتمع الدرا�ضيية )2320( ع�ضييًوا من اأع�ضيياء هيئة التدري�س، كما ا�ضييتخدمت 
ال�ضييتبانة اأداة للدرا�ضيية، حيث مت توزيعها وحتليلها. وقد تو�ضييلت الدرا�ضيية اإىل اأن من اأهم العوامل املوؤثرة 
يف امل�ضيياركة يف املعرفيية الدعييم الإداري الذي اعترب اأهم عامل، اإ�ضييافة لعامل التكافل واخلييرباء، واأن البنية 

التحتية التكنولوجية عامل مهم للم�ضاركة يف املعرفة.
واأجييرت اخلليلييي )2006( درا�ضيية حتليلييية هدفت اإىل ر�ضييد وحتليل مييدى ممار�ضيية ن�ضيياطات اإدارة املعرفة 
عليييم الأردنييية، وكذلك اأهمييية اإدارة املعرفة كمفهوم ي�ضيياعد علييى الرتقاء  بييية والترّ املختلفيية يف وزارة الترّ
مب�ضييتوى خدماتها والإ�ضييهام يف بناء جمتمع املعرفة والقت�ضيياد املعريف، وتكون جمتمع الدرا�ضيية من )755( 
مديييًرا ميين م�ضييتويات الإدارة العليا والو�ضييطى والدنيا، وقامت الباحثة بت�ضييميم ا�ضييتبانة وزعييت على عينة 
بية والتعليم الأردنية ا�ضتطاعت تر�ضيخ  طبقية ع�ضوائية بلغت )150( مديًرا، واأظهرت النتائج اأن وزارة الترّ



المجلة العربيـة لضمـان 158
جودة التعليم الجامعي

د. ح�ضني انعام �ضامل         اأ.د. "حممد اأمني" حامد الق�ضاة
املجلد احلادي ع�شر العدد )33( 2018م

https://doi.org/10.20428/AJQAHE.11.33.7 المجلة العربيـة لضمـان 158
جودة التعليم الجامعي

ن�ضيياطات اإدارة املعرفيية املختلفيية، ميين خالل ممار�ضييتها وبدرجة عالية، عدا ن�ضيياط تخزين املعرفة ون�ضييرها 
وتبادلهييا وفلييتة املعرفيية، والتي كانت بدرجة متو�ضييطة، كمييا اأظهرت الدرا�ضيية اأن هناك عالقة اإح�ضييائية 
اإيجابية بني طبيعة اإ�ضييتاتيجية اإدارة املعرفة ومدى ممار�ضيية ن�ضيياط الإن�ضيياء املعريف والتدقيق والتخزين 

والن�ضر والتبادل والتطبيق والفلتة والتنمية املعرفية وت�ضكيل جمموعات املجتمع املمار�س للن�ضاط.
بية  واأجرت طا�ضكندي )2007( درا�ضة هدفت اإىل تو�ضيح اأهمية توظيف عمليات اإدارة املعرفة يف اإدارة الترّ
عليم يف جدة، وبيان اأثرها يف التطوير التبوي، كذلك الك�ضف عن الفرق يف تطبيق عمليات اإدارة املعرفة،  والترّ
يف �ضييوء متغري العمل احلايل: )مديرات الإدارات، وامل�ضييرفات الإداريات(. ولتحقيق غر�س الدرا�ضيية طبقت 
ا�ضييتبانة على 131 مديرة وم�ضييرفة، واأظهرت نتائج الدرا�ضة اأن عملية اكت�ضاب املعرفة وتوظيفها وتطويرها 
تعد من اأهم عمليات اإدارة املعرفة، واأكرثها ممار�ضة، يليه عملية نقل املعرفة وا�ضتخدامها، ثم عملية تنظيم 
املعرفة وتقييمها. كذلك اأظهرت النتائج وجود فروق ذات دللة اإح�ضييائية بني متو�ضييطات ا�ضييتجابات اأفراد 

الدرا�ضة على مقيا�س عمليات اإدارة املعرفة تعزى للعمل احلايل، ول�ضالح امل�ضرفات الإداريات.
واأجييرى اأبييو فارة وعليان )2008( درا�ضيية هدفييت اإىل التعرف على واقييع عمليات اإدارة املعرفة يف املوؤ�ض�ضييات 
الأهلية يف القد�س ال�ضرقية من خالل ر�ضد واقع تطبيق العمليات املختلفة لإدارة املعرفة: )ت�ضخي�س املعرفة، 
وتخطيطها، وحتديثها، ون�ضرها وتقا�ضمها وتوزيعها، وتوليدها واكت�ضابها، وتنظيمها وتخزينها وا�ضتجاعها، 
وتطبيقها، ومتابعتها، والرقابة عليها(، كما هدفت اإىل التعرف على م�ضتوى فاعلية اأن�ضطة املوؤ�ض�ضات الأهلية 
العامليية يف القد�ييس ال�ضييرقية، واإبراز دور اإدارة املعرفة يف حتقيق فاعلية اأن�ضييطة هذه املوؤ�ض�ضييات، والك�ضييف 
عن اأهم املعوقات التي تواجه تطبيق اإدارة املعرفة يف املوؤ�ض�ضييات الأهلية يف القد�س ال�ضييرقية، وتكونت عينة 
الدرا�ضيية ميين )182( فرًدا، واأظهييرت النتائج اأن املوؤ�ض�ضييات الأهلية يف القد�س ال�ضييرقية بقطاعاتها املختلفة 
ت�ضتخدم اإدارة املعرفة من خالل ممار�ضة عملياتها املختلفة، وهي: ت�ضخي�س املعرفة، وتخطيطها، وحتديثها، 
ون�ضييرها وتقا�ضمها وتوزيعها، وتوليدها واكت�ضييابها، وتنظيمها وتخزينها وا�ضييتجاعها، وتطبيقها، ومتابعتها 
والرقابة عليها، وبدرجة مرتفعة. وكذلك اأظهرت النتائج وجود عالقة دالة اإح�ضييائًيا عند م�ضتوى الدللة 
الإح�ضييائية )α=0.05( بني تطبيقات اإدارة املعرفة وفاعلية اأن�ضييطة املوؤ�ض�ضات الأهلية يف القد�س ال�ضرقية، 
ووجود عالقة ارتباطية دالة اإح�ضييائًيا بني ن�ضيياطات تقا�ضم وت�ضييارك املعرفة وبني الأداء الكلي للموؤ�ض�ضات 

امل�ضاركة يف الدرا�ضة.
عليم يف  بييية والترّ وقييام كرا�ضيينة واخلليلي )2009( بدرا�ضيية هدفت اإىل الك�ضييف عن واقع ممار�ضيية وزارة الترّ
ا اإىل تو�ضيح اأهمية اإدارة املعرفة كمفهوم اإداري معا�ضر  الأردن لن�ضاطات اإدارة املعرفة، وهدفت الدرا�ضة اأي�ضً
عليم على الرتقاء مب�ضييتوى الأداء الكلي، والإ�ضييهام يف بناء  بية والترّ قادر على م�ضيياعدة العاملني يف وزارة الترّ
جمتمييع اقت�ضيياد املعرفيية. ولتحقيييق اأهداف الدرا�ضيية طبقت ا�ضييتبانة علييى )106( من العاملييني يف الوزارة، 
واأظهرت نتائج الدرا�ضيية اأن درجة ممار�ضيية العاملني يف الوزارة لن�ضاطات اإدارة املعرفة كانت عالية، با�ضتثناء 
ن�ضيياطات تخزييين املعرفة ون�ضييرها وتبادلها، حيث جيياءت بدرجة متو�ضييطة، واأظهرت النتائييج وجود عالقة 
ارتباطية دالة اإح�ضييائًيا بني طبيعة ا�ضييتاتيجيات اإدارة املعرفة ومدى ممار�ضيية ن�ضيياطات الإن�ضيياء املعريف، 

وحيازة املعرفة، وتهذيبها، وتخزينها، وتوثيقها، والتدقيق املعريف، وتطبيق املعرفة، ون�ضرها، وتبادلها.
واأجرى Lee وRothا)2009( درا�ضيية يف ولية اإلينوي الأمريكية هدفت اإىل تطوير منوذج مفاهيمي لإدارة 
املعرفيية ميين اأجل تطبيقه يف موؤ�ض�ضييات التعليم العايل يف الوليات املتحدة الأمريكية، وا�ضييتخدمت الدرا�ضيية 
املنهجية الو�ضفية التحليلية، حيث مت مراجعة جمموعة من قواعد البيانات التبوية، مثل ايب�ضكو، واإريك، 
وبريكوي�ضييت، ميين اأجل الك�ضييف عن اأهم الدرا�ضييات التييي تناولت تطبيق مفاهيييم اإدارة املعرفة يف املوؤ�ض�ضييات 
التعليمية على اختالفها. واأ�ضييارت نتائج الدرا�ضيية اإىل اأن اإدارة املعرفة مفهوم يتكون من عدة عنا�ضر، اأهمها: 
ت�ضخي�س وت�ضميم وتطبيق املعرفة، وخلقها، ونقلها وت�ضاركها، كما اأ�ضارت النتائج اإىل اأن غياب البنية التحتية 

لتطبيق مفهوم اإدارة املعرفة كان من اأهم املعوقات التي تواجه تطبيق مناذج اإدارة املعرفة.
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بينمييا قامت Brewer وBrewerا)2010( بدرا�ضيية يف ولية لويزيانييا الأمريكية هدفت اإىل تطوير اأمنوذج 
لإدارة املعرفة بناًء على طرق اإدارة املوارد الب�ضييرية، وتطبيقه يف موؤ�ض�ضييات التعليم العايل. وهدفت الدرا�ضة 
ييا اإىل التعييرف علييى العالقة بييني اإدارة املعرفيية، واإدارة املوارد الب�ضييرية، واأهداف التعلييم املعريف يف عدد  اأي�ضً
ميين موؤ�ض�ضييات التعليم العايل. واقتحييت الباحثتان اأمنوذًجا عملًيييا، ومت تطبيقه يف جامعتييني من اجلامعات 
الأمريكييية يف ولييية لويزيانا، ومت مالحظة اآليييات تطبيق منوذج اإدارة املعرفة، واأهييم املعوقات التي تواجه 
عملييية التطبيييق، وقد اأ�ضييارت النتائييج اإىل اأن عملية اإدارة املعرفة تت�ضييمن عدة عمليات، مثييل اإيجاد واإدارة 
وت�ضييميم املعييارف، ونقييل وت�ضييارك املعارف بييني الإدارات املختلفيية، كمييا اأ�ضييارت النتائييج اإىل اأن اإدارة املوارد 
الب�ضييرية تييوؤدي دوًرا مهًمييا يف نقل وت�ضييارك املعرفة بييني الإدارات املختلفة، وباأن العن�ضيير الب�ضييري كان اأهم 

املعوقات يف وجه تطبيق مفهوم اإدارة وت�ضارك املعرفة.
اأما درا�ضيية عودة )2010( فهدفت اإىل تق�ضييي واقع اإدارة املعرفة يف اجلامعات الفل�ضييطينية، ومدى ممار�ضيية 
العاملني لإدارة املعرفة، وتكونت عينة الدرا�ضة من )347( من الإداريني، مت اختيارهم بالطريقة الع�ضوائية. 
ولتحقيق هدف الدرا�ضة ا�ضتخدمت ال�ضتبانة اأداة للدرا�ضة بعد التحقق من دللت �ضدقها وثباتها، وا�ضتخدم 
املنهج الو�ضييفي التحليلي، واأظهرت نتائج الدرا�ضيية اأن م�ضتوى تطبيق عمليات اإدارة املعرفة منخف�س، ومل يرق 
اإىل م�ضتوى متو�ضط. واأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية تعزى ملتغريات اجلن�س و�ضنوات 
اخلييربة يف واقييع تطبيق عمليات اإدارة املعرفة، وكذلك اأظهرت النتائج وجود فروق تعزى ملتغري املوؤهل العلمي 

يف واقع ممار�ضة عمليات اإدارة املعرفة، ول�ضالح املوؤهل الأعلى. 
وهدفت درا�ضة املن�ضوري )2011( اإىل معرفة درجة تطبيق عمليات اإدارة املعرفة يف جامعة ال�ضلطان قابو�س 
يف �ضييلطنة ُعمان، من وجهة نظر اأع�ضيياء هيئة التدري�س فيها، وتكونت عينة الدرا�ضيية من )207( ع�ضو هيئة 
تدري�س، ولتحقيق هدف الدرا�ضة اأعدت ا�ضتبانة تكونت ب�ضورتها النهائية من )36( فقرة موزعة على خم�ضة 
جمييالت، وهي: ت�ضييخي�س املعرفيية، وتوليدهييا، وتخزينها، وتوزيعهييا، وتطبيقها، واأظهرت نتائج الدرا�ضيية اأن 
درجة تطبيق عمليات اإدارة املعرفة يف جامعة ال�ضييلطان قابو�س يف �ضييلطنة ُعمان من وجهة نظر اأع�ضاء هيئة 
التدري�ييس فيهييا جاءت متو�ضييطة، كذلك اأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دللة اإح�ضييائية عند م�ضييتوى 
الدللة الإح�ضييائية )α=0.05( بني متو�ضييط ا�ضييتجابات اأع�ضيياء هيئيية التدري�س يف درجيية تطبيق عمليات 
اإدارة املعرفيية يف جامعيية ال�ضييلطان قابو�ييس تعزى لأثر متغييريات الدرا�ضيية: )اجلن�س، والرتبيية الأكادميية، 
واجلن�ضييية(، يف حييني وجدت فروق ذات دللة اإح�ضييائية عند م�ضييتوى الدللة الإح�ضييائية )α=0.05( بني 
متو�ضييط ا�ضييتجابات اأع�ضيياء هيئيية التدري�س حول درجيية تطبيق عمليييات اإدارة املعرفة يف جامعة ال�ضييلطان 
قابو�س تعزى لأثر متغريي الدرا�ضيية: )�ضيينوات اخلربة، والُكلية(، ول�ضييالح الُكليات الإن�ضانية بالن�ضبة ملتغري 

الُكلية، ول�ضالح 10 �ضنوات فاأكرث بالن�ضبة ملتغري �ضنوات اخلربة.
اأما درا�ضيية اأبو العال )2012( فهدفت اإىل معرفة درجة ممار�ضيية عمليات اإدارة املعرفة:(التنظيم، والتوليد، 
بية بجامعة الطائف يف اململكة العربية ال�ضعودية، وتكونت عينة الدرا�ضة  والت�ضارك، والتطبيق( يف كلية الترّ
بييية بجامعة الطائف، والبالغ عددهم )135( ع�ضييو  ميين جميع اأع�ضيياء هيئيية التدري�س العاملني يف كلية الترّ
هيئة تدري�س. ولتحقيق هدف الدرا�ضيية اأعدت ا�ضييتبانة، تكونت يف �ضييورتها النهائية من )40( فقرة، موزعة 
علييى اأربعيية حماور بواقع )10( فقييرات لكل حمور: )التنظيم، والتوليد، والت�ضييارك، والتطبيق(، وا�ضييتخدم 
املنهج الو�ضييفي امل�ضييحي التحليلي، واأظهرت نتائج الدرا�ضيية اأن العمليات الأربعة تت�ضييمن ممار�ضييات اإيجابية 
واأخرى �ضييلبية، واأن التتيب التنازيل لالأهمية الن�ضييبية لعمليات اإدارة املعرفة الأربعة جاءت مرتبة تنازلًيا 
علييى النحو الآتييي: التنظيييم )0.67(، والتوليد )0.67(، والت�ضييارك )0.63(، والتطبيييق )0.56(، وبدرجة 

متو�ضطة.
وقام الآغا واأبو اخلري )2012( بدرا�ضيية هدفت اإىل الك�ضييف عن واقع تطبيق عمليات اإدارة املعرفة يف جامعة 
القد�ييس املفتوحيية، واإجراءات تطويرها، من خالل التعرف على ما اإذا كان هناك فروق ذات دللة اإح�ضييائية 
عنييد م�ضييتوى دللة)α=0.05(حييول واقييع تطبيييق عمليييات اإدارة املعرفة بجامعيية القد�ييس املفتوحة تعزى 
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ملتغريات:)�ضيينوات اخلدمة، واملنطقة التعليمية، واملوؤهل العلمي(، وا�ضييتخدم املنهج الو�ضييفي، كما ا�ضتخدمت 
ا�ضتبانة مكونة من �ضبعة اأبعاد متثل عمليات اإدارة املعرفة، ووزعت ال�ضتبانة على عينة حجمها )250( م�ضرًفا 
اأكادميًيا من م�ضييريف جامعة القد�س املفتوحة، وبينت نتائج الدرا�ضة اأن تطبيق عمليات اإدارة املعرفة بجامعة 
القد�ييس املفتوحيية جاء متو�ضييطا، وبوزن ن�ضييبي)63.8%(، كما ك�ضييفت الدرا�ضيية اأن �ضييعة الطالع وامل�ضييتوى 
الثقايف وطبيعة العمل وعدد الأبحاث وور�س العمل وجمال الهتمام الذي يتمتع به اأ�ضحاب املوؤهالت العلمية 
ا عدم وجود فروق ذات دللة  دون الدكتوراه �ضييعيفة يف اجلامعة، ومرتفعة لدى حملة الدكتوراه، وتبني اأي�ضً
اإح�ضييائية حييول واقع تطبيق عمليييات اإدارة املعرفة يف جامعة القد�س املفتوحة تعزى ملتغريات عدد �ضيينوات 

اخلربة واملنطقة التعليمية.
وقييام Lin،اLin،اYen وShihا)2013( بدرا�ضيية هدفييت اإىل التعرف على جناح تطبيييق اأمنوذج لنقل املعرفة 
بني عدد من فروع اإحدى ال�ضركات متعددة اجلن�ضيات العاملة يف اأملانيا وكوريا واليابان، وا�ضتخدمت الدرا�ضة 
منهجييية درا�ضيية احلاليية، حيث مت درا�ضيية تطبيق منييوذج لنقييل املعرفة يف اأحد فييروع هذه ال�ضييركة متعددة 
اجلن�ضيييات يف مدينة تايوان، واأ�ضييارت نتائج الدرا�ضيية اإىل اأن اأوجه ال�ضبه يف الن�ضاطات التي تقوم بها الفروع 
ي�ضييهل من تطبيق اأمنوذج نقل املعرفة، كما اأ�ضييارت النتائج اإىل اأن البناء التنظيمي والثقافة التنظيمية توؤدي 
ا ُوجد اأن تطبيق اأنواع خمتلفة من التكنولوجيا يف فروع  دوًرا يف تي�ضري نقل املعرفة بني الفروع املختلفة، واأي�ضً

ال�ضركة ي�ضكل اأحد العوائق الرئي�ضة التي تعوق التطبيق الناجح يف منوذج نقل املعرفة.
وهدفت درا�ضة Sallehا)2014( اإىل الك�ضف عن العالقة بني مفهوم املوؤ�ض�ضة واإدارة املعرفة ومدى ا�ضتخدام 
نقل املعرفة يف اجلامعات احلكومية املاليزية وعالقتها بالتميز التنظيمي، حيث طبقت ا�ضييتبانة على )900( 
من القادة الأكادمييني العاملني يف اإحدى اجلامعات املاليزية. واأظهرت نتائج الدرا�ضة وجود عالقة ارتباطية 
موجبيية بييني مفهوم املوؤ�ض�ضيية املتعلميية واإدارة املعرفيية يف اجلامعة، كما اأظهرت النتائج اأن م�ضييتوى ا�ضييتخدام 
القييادة الأكادمييييني لنقل املعرفة منخف�س، ومل يرق اإىل م�ضييتوى متو�ضييط، وتبني ميين النتائج وجود فروق يف 
م�ضييتوى نقييل املعرفة بني القييادة التبويني تعزى ملتغريي الدرا�ضيية: )اخلربة والعمر( ول�ضييالح الأقل خربة، 

والأقل عمًرا.
واأجييرى الطحاينة واخلالدي )2015( درا�ضيية هدفييت اإىل التعرف على درجة تطبيق عمليييات اإدارة املعرفة 
بييية الريا�ضييية يف اجلامعييات الأردنية، ميين وجهة نظر اأع�ضيياء هيئة التدري�س، وفيمييا اإذا كان  يف كليييات الترّ
هناك فروق دالة اإح�ضييائًيا يف درجة تطبيق عمليات اإدارة املعرفة تعزى ملتغريات اجلن�س، واخلربة، والرتبة 
بية الريا�ضييية يف اجلامعة  الأكادميييية، حيث طبقت ا�ضييتبانة على )51( ع�ضييو هيئة تدري�ييس من كليتي الترّ
الأردنية واجلامعة الها�ضييمية، وقد تكونت ال�ضييتبانة يف �ضييورتها النهائية من )35( فقرة موزعة على اأربعة 
جمييالت اأ�ضا�ضييية يف اإدارة املعرفيية، وهييي: تكوييين وتوليييد املعرفة، وخزنهييا وتنظيمهييا، ونقلها وم�ضيياركتها، 
بية الريا�ضييية كانت مرتفعة، حيث  وتطبيقها، واأظهرت النتائج اأن درجة تطبيق اإدارة املعرفة يف كليات الترّ
جاء جمال نقل وم�ضاركة املعرفة يف املرتبة الأوىل، تاله جمال تطبيق املعرفة، فمجال عمليات خزن وتنظيم 
املعرفة، واأخرًيا جاء جمال تكوين وتوليد املعرفة، وكذلك اأظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة اإح�ضائًيا يف 

درجة تطبيق عمليات اإدارة املعرفة تعزى ملتغريات اجلن�س، واخلربة، والرتبة الأكادميية. 
وهدفييت درا�ضيية �ضييامل والق�ضيياة )2017( اإىل الك�ضييف عيين واقع ممار�ضيية عمليات تبييادل املعرفة بييني وزارة 
عليم واجلامعات الأردنية من وجهة نظر مديري املدار�س وامل�ضرفني التبويني يف حمافظة جر�س،  بية والترّ الترّ
ومعرفة اأثر كل من متغريي )اجلن�س، وامل�ضييمى الوظيفي( يف تقديرات اأفراد عينة الدرا�ضيية لدرجة ممار�ضيية 
عمليات تبادل املعرفة، ومترّ اختيار عينة مكونة من )128( م�ضرًفا وم�ضرفة ومديًرا ومديرة، وا�ضتخدم املنهج 
الو�ضفي امل�ضحي، ولغايات حتقيق اأهداف الدرا�ضة مت بناء ا�ضتبانة مكونة من )47( فقرة موزعة على خم�ضة 
اأبعاد لعمليات تبادل املعرفة، وهي: ابتكار املعرفة وتوليدها، وامل�ضيياركة فيها، وتقييمها، ون�ضييرها، وتطبيقها. 
واأ�ضييارت نتائييج الدرا�ضيية اإىل اأن تقديييرات مديري املدار�س وامل�ضييرفني التبويني يف حمافظيية جر�س لدرجة 
عليم واجلامعات الأردنية جاءت بدرجة متو�ضطة، ومل  بية والترّ ممار�ضة عمليات تبادل املعرفة بني وزارة الترّ
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تظهر نتائج الدرا�ضيية فروًقا دالة اإح�ضييائًيا يف تقديرات اأفراد عينة الدرا�ضة لدرجة ممار�ضة عمليات تبادل 
عليم واجلامعات الأردنية تعزى ملتغريي: )اجلن�س، وامل�ضمى الوظيفي(.  بية والترّ املعرفة بني وزارة الترّ

التعليق على الدراسات السابقة:
يف �ضييوء مييا مت عر�ضييه من درا�ضييات، ُيالَحييظ اأنها تنوعييت يف اأهدافها، فمنهييا: ما هدف اإىل الك�ضييف عن واقع 
تطبيييق عمليييات اإدارة املعرفيية يف اجلامعييات واملوؤ�ض�ضييات واملنظمييات الأهلييية، مثل درا�ضيية كل من: كرا�ضيينة 
واخلليلييي )2009(؛ Lee وRothا)2009(؛ Brewer وBrewerا)2010(؛ وعييودة )2010(؛ والآغييا واأبييو 
اخلري )2012(؛ و Sallehا)2014(. ومنها ما هدف اإىل الك�ضف عن واقع اإدارة املعرفة يف جميع عملياتها يف 
 موؤ�ض�ضييات التعليم العايل، ومن ثم بناء اأمنوذج لهذه املوؤ�ض�ضييات يف كيفية اإدارة املعرفة فيها، كدرا�ضيية كل من:
,. Super  et alا)2005(؛ اخلليلي )2006(؛ طا�ضييكندي )2007(؛ املن�ضييوري )2011(؛ اأبو العال )2012(؛ 
الطحاينيية واخلالييدي )2015(؛ �ضييامل والق�ضيياة )2017(. بينما هدفييت درا�ضيية ,. Lin   et alا)2013( اإىل 
الك�ضييف عن حمددات نقييل املعرفة اأثناء عملية التعاون بني اجلامعات وال�ضييناعة. وتتفق الدرا�ضيية احلالية 
مييع درا�ضيية كل ميين: ,. Super  et alا)2005(؛ اخلليلي )2006(؛ كرا�ضيينة واخلليلييي )2009(؛ Brewer و

Brewerا)2010(؛ �ضامل والق�ضاة )2017(.

اأما اأوجه ال�ضييتفادة من الدرا�ضييات ال�ضييابقة، فقد راأى الباحثان اأن هذه الدرا�ضييات مبثابة امل�ضييدر الأ�ضا�ضييي 
لكثري من املعلومات املهمة التي مت ال�ضييتفادة منها يف درا�ضتهما احلالية، من حيث: اختيارها وحتديد م�ضكلتها 
ومنهجيتها والإجراءات املالئمة لتحقيق اأهدافها، اإ�ضييافة اإىل ذلك فقد وجهت تلك الدرا�ضييات الباحثني نحو 
العديد من البحوث والدرا�ضييات واملراجع املنا�ضييبة ومكنتهما من تكوين ت�ضور �ضييامل عن الأطر النظرية التي 

ينبغي اأن ت�ضملها الدرا�ضة احلالية.
ولذلييك فاإن الدرا�ضيية احلالييية ُتعد امتدادًا لهييذا املجال، و من املوؤمل اأن ت�ضيييف جديدًا اإىل نتائج الدرا�ضييات 
ال�ضييابقة؛ كونها تناولت مو�ضييوع عمليات تبادل املعرفة يف �ضييوء املمار�ضييات القيادية. وقد متيزت الدرا�ضيية 
احلالية مبجتمعها ومو�ضييوعها، اإذ اإنها ركزت على اأع�ضيياء هيئة التدري�س والأمناء العامني وروؤ�ضيياء الأق�ضييام 
عليم الأردنية(،  بية والترّ ومديييري املديريات العاملني يف موؤ�ض�ضييات التعليم الأردنية: )اجلامعييات، ووزارة الترّ
ومن هذا املنطلق توجب على الباحثني بناء ا�ضييتبانة تقي�س درجة ممار�ضيية اأع�ضيياء هيئة التدري�س والأمناء 
العامييني وروؤ�ضيياء الأق�ضييام ومديييري املديريات يف الييوزارة لعمليييات تبادل املعرفيية، واملعوقات التييي تواجهها 
بغر�س تقدمي اأمنوذج تربوي لتح�ضييني تلك العمليات، كما تختلف الدرا�ضيية احلالية عن الدرا�ضييات ال�ضييابقة 
يف تناولهييا عمليييات تبييادل املعرفة واملعوقييات التي تواجهها، ويف حييدود علم الباحثني ُتعد هذه الدرا�ضيية من 
الدرا�ضييات العربية القليلة التي تتناول بناء اأمنوذج تربوي لتح�ضييني عمليات تبادل املعرفة وجت�ضييريها بني 

موؤ�ض�ضات التعليم املتنوعة يف املجتمع.
منهجية الدراسة وإجراءاتها:

منهج الدرا�ضة:
اعتمدت الدرا�ضة على املنهج الو�ضفي التطويري الذي ُيعد من اأ�ضاليب البحث العلمية التي تقي�س الواقع كما 

هو، ويهتم بو�ضفه و�ضًفا دقيًقا؛ للتو�ضل اإىل مقتحات لتطويره. 
جمتمع الدرا�ضة: 

تكون جمتمع الدرا�ضة من جميع اأع�ضاء هيئة التدري�س العاملني يف كلية العلوم التبوية يف اجلامعة الأردنية 
بييية يف جامعيية الريموك، والأمناء العامني وروؤ�ضيياء الأق�ضييام ومديري املديريييات التابعني لوزارة  وكلييية الترّ
عليم الأردنية للعام الدرا�ضييي 2016 /2017م، والبالغ عددهم )392(، منهم )207( ع�ضييو هيئة  بية والترّ الترّ
ييا ميثلون الأمناء العامني وروؤ�ضاء الأق�ضام ومديري املديريات العاملني يف مركز وزارة  تدري�س، و)185( �ضخ�ضً

عليم الأردنية.  بية والترّ الترّ
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عينة الدرا�ضة: 
تكونييت عينة الدرا�ضيية ميين )301( من القادة التبويني؛ منهم )158( ع�ضييو هيئة تدري�س من اأع�ضيياء هيئة 
بية بجامعة الريموك، ُم�ضييكلني  التدري�ييس العاملييني يف كلييية العلوم التبوييية باجلامعة الأردنية، وكلييية الترّ
عليييم يف الأردنرّ للعييام الدرا�ضييي بييية والترّ %(، و)143( ميين العاملييني يف مركييز وزارة الترّ  مييا ن�ضييبته )52.49 
2016/ 2017م، ُم�ضييكلني مييا ن�ضييبته )47.51 %(، مت اختيارهييم بالطريقيية الع�ضييوائية الب�ضيييطة، ومت يف 

اختيار عينة الدرا�ضة مراعاة اخلربة العلمية والعملية.
اأداة الدرا�ضة: 

لأغرا�ييس تنفيييذ الدرا�ضيية احلالييية؛ فقد مت الرجييوع اإىل الأدب النظري والدرا�ضييات ال�ضييابقة التي تناولت 
عمليات نقل املعرفة واإدارتها، كدرا�ضيية اخلليلي )2006(، ودرا�ضيية Lai و Leeا)2007(، وكرا�ضيينة واخلليلي 
)2009(، Brewer وBrewerا)2010(، بهدف بناء ال�ضييتبانة ب�ضييورتها الأولية للتعرف على واقع ممار�ضة 
اأع�ضيياء هيئة التدري�س والأمناء العامني ومديري املديريات وروؤ�ضاء الأق�ضام لعمليات تبادل املعرفة، وكذلك 
تعييرف املعوقييات التييي تواجههييم من وجهيية نظرهم، للو�ضييول اإىل الأمنييوذج التبييوي املقتح. وقد ا�ضييتملت 
 ال�ضييتبانة ب�ضييورتها الأولييية علييى )88( فقييرة، وزعييت علييى حمورييين، همييا: املحييور الأول، وميثييل مقيا�س 
)درجة ممار�ضة عمليات تبادل املعرفة(، وا�ضتمل على )48( فقرة، وزعت على خم�ضة اأبعاد، وهي: ُبعد ابتكار 
املعرفيية وتوليدهييا )17( فقرة، وُبعد م�ضيياركة املعرفيية )9( فقرات، وُبعييد تقييم املعرفة )6( فقييرات، وُبعد 
تطبيق املعرفة )8( فقرات، اأما املحور الثاين، فيمثل مقيا�س )معوقات عمليات تبادل املعرفة(، وا�ضييتمل على 

)40( فقرة؛ وقد مت التحقق من دللت �ضدق وثبات اأداة الدرا�ضة.
�ضدق اأداة الدرا�ضة:

 للتحقق من �ضدق املحتوى لأداة الدرا�ضة مت عر�ضها ب�ضورتها الأولية، على جمموعة من اخلرباء واملتخ�ض�ضني 
بية، والقيا�س والتقومي، واملناهييج والتدري�س يف اجلامعة الأردنية،  يف جمييالت الإدارة التبوية واأ�ضييول الترّ
وجامعيية الريمييوك، وعدد من اخلرباء واملخت�ضييني وامل�ضييرفني التبويني العاملني يف امليييدان التبوي، والبالغ 
عددهم )20( حمكًما وحمكمة؛ بهدف اإبداء اآرائهم يف فقرات ال�ضييتبانة من حيث و�ضييوح املعنى، وال�ضييياغة 
اللغوييية، ومييدى منا�ضييبتها للمجال الذي تتبع لييه، واأي تعديالت وملحوظييات يرونها منا�ضييبة، ومت الأخذ مبا 

اللغوية. ال�ضياغة  يف  تعديل  اإجراء  على  اقت�ضرت  التي  املحكمني  ملحوظات  كافة  % من  ن�ضبته 80 
ثبات اأداة الدرا�ضة:

لأغرا�ييس التحقق من ثبات الت�ضيياق الداخلي ملقيا�س درجة ممار�ضيية عمليات تبييادل املعرفة واأبعاده فقد مت 
تطبيييق الأداة علييى عينة ا�ضييتطالعية موؤلفة من 15 ع�ضييو من اأع�ضيياء هيئة التدري�س مميين يعملون يف كلية 
بييية يف جامعيية الريمييوك، و15 �ضييخ�س مميين يعملون يف  العلييوم التبوييية يف اجلامعيية الأردنييية، وكلييية الترّ
عليم، من خارج عينة الدرا�ضيية امل�ضييتهدفة، حيث مت ا�ضييتخدام معادلة كرونباخ األفا  بية والترّ مركييز وزارة الترّ
)Cronbach’s α( بالعتميياد علييى بيانييات التطبيييق الأول للعينة ال�ضييتطالعية، ولأغرا�ييس التحقق من 
ثبييات الإعادة؛ فقد مت اإعادة التطبيق على العينة ال�ضييتطالعية �ضييالفة الذكيير بطريقة الختبار واإعادته 
Test-Retest بفا�ضل زمني مقداره اأ�ضبوعان بني التطبيقني الأول والثاين، حيث مت ا�ضتخدام معامل ارتباط 

بري�ضون لعالقة التطبيق الأول بالتطبيق الثاين، وذلك كما هو مبني يف اجلدول )1(.
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جدول )1(: قيم معامالت ثبات الت�شاق الداخلي والإعادة للمقيا�س واأبعاده

عدد الفقراتثبات الإعادةثبات الت�ضاق الداخلياملقيا�س واأبعاده
0.920.7917ابتكار املعرفة وتوليدها

0.910.889م�شاركة املعرفة

0.900.916تقييم املعرفة

0.900.908ن�شر املعرفة

0.930.898تطبيق املعرفة

0.970.8248الكلي للمقيا�س

وُيالحييظ ميين اجلييدول )1( اأنَّ قيمة ثبات الت�ضيياق الداخلي للمقيا�س قد بلغييت 0.97 ولأبعاده تراوحت من 
0.90 وحتى 0.93، يف حني بلغت قيمة ثبات الإعادة لالأداة 0.82 ولأبعاده تراوحت من 0.79 وحتى 0.91.

ولأغرا�ييس التحقييق ميين ثبات الت�ضيياق الداخلييي ملقيا�س معوقييات عمليات تبييادل املعرفة فقد مت ا�ضييتخدام 
معادليية كرونبيياخ األفييا )Cronbach’s α( بالعتميياد علييى بيانييات التطبيييق الأول للعينة ال�ضييتطالعية، 
حيث بلغت قيم معامل ثبات الت�ضيياق الداخلي )0.96(، ولأغرا�س التحقق من ثبات الإعادة؛ فقد مت اإعادة 
التطبيييق على العينة ال�ضييتطالعية �ضييالفة الذكر بطريقة الختبييار واإعادته Test-Retest بفا�ضييل زمني 
مقداره اأ�ضييبوعان بني التطبيقني الأول والثاين، حيث مت ا�ضييتخدام معامل ارتباط بري�ضييون لعالقة التطبيق 
الأول بالتطبيييق الثاين، حيث بلغت قيمة معامل ثبات الإعادة )0.83(. وهذه القيم تعترب مقبولة لأغرا�س 

هذه الدرا�ضة )عودة، 2010(.
املعيار املعتمد للحكم على درجة التقدير: مت اعتماد النموذج الإح�ضييائي ذي التدريج الن�ضييبي؛ بهدف اإطالق 
الأحكام على الأو�ضيياط احل�ضييابية للمقيا�س والأبعاد التي تتبع له والفقرات التي تتبع لالأبعاد، وذلك كما يف 

اجلدول )2(.
جدول )2(: معيار احلكم على الأو�شاط احل�شابية للمقيا�س والأبعاد التي تتبع له والفقرات التي تتبع لالأبعاد

فئة املتو�ضطات احل�ضابيةالدرجة
اأكرث من 3.66مرتفعة

2.34 – 3.66متو�شطة
اأقل من 2.34منخف�شة

علمًا باأنَّ املعيار �ضييالف الذكر متَّ التو�ضييل اإليه عن طريق ح�ضيياب املدى املتدرج اخلما�ضييي عند ليكرت ملقيا�س 
عمليات تبادل املعرفة بني وزارة التبية والتعليم وموؤ�ض�ضات التعليم العايل يف الأردن)ككل(، واملعوقات التي 

تواجهها واأبعاده والفقرات التي تتبع لها؛ وذلك على النحو الآتي: 
                                          املدى = التدريج الأعلى – التدريج الأدنى = 5 – 1 = 4

ثم متَّ ح�ضاب طول كل فئة من فئات املعيار بعد تبني عدد الأحكام املرغوب بها؛ على النحو الآتي:
                                          طول الفئة = املدى / عدد الأحكام = 4 / 3 = 1.33

متَّ اإ�ضافة طول الفئة للمرة الأوىل اإىل التدريج الأدنى يف تدريج ليكرت اخلما�ضي، فاإ�ضافة طول الفئة للمرة 
الثانييية اإىل نيياجت عملية اجلمع الأوىل �ضييالفة الذكر، ثم اإ�ضييافة طول الفئة للمرة الأخييرية اإىل ناجت عملية 

اجلمع الثانية �ضالفة الذكر.
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املعاجلات الإح�ضائية:
لالإجابة عن اأ�ضئلة الدرا�ضة؛ مت ح�ضاب املتو�ضطات احل�ضابية والنحرافات املعيارية والتكرارات ل�ضتجابات 

اأفراد عينة الدرا�ضة. 
نتائج الدراسة ومناقشتها: 

ًل: النتائييج املتعلقة ب�ضييوؤال الدرا�ضيية الأول الذي ن�سَّ على: "ما درجة ممار�ضيية عمليييات تبادل املعرفة يف  اأورّ
؟"، ولالإجابة عن هذا ال�ضييوؤال  عليم يف الأردنرّ امليدان التبوي من وجهة نظر القادة التبويني يف موؤ�ض�ضييات الترّ
فقد مت ح�ضيياب املتو�ضييطات احل�ضابية والنحرافات املعيارية لدرجة ممار�ضة عمليات تبادل املعرفة واأبعادها 
يف امليدان التبوي من وجهة نظر القادة التبويني يف موؤ�ض�ضييات التعليم يف الأردن، مع مراعاة ترتيب الأبعاد 

تنازلًيا وفًقا لأو�ضاطها احل�ضابية، وذلك كما يف اجلدول )3(.
جدول )3(: قيم املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية لدرجة ممار�شة عمليات تبادل املعرفة واأبعاده ايف امليدان 

الرتبوي من وجهة نظر القادة الرتبويني يف موؤ�ش�شات التعليم يف الأردن مرتبة تنازلًيا وفًقا لأو�شاطها احل�شابية 

 الو�ضطالرتبةعمليات تبادل املعرفة واأبعادهارقم البعد
احل�ضابي

 النحراف
املعياري

الدرجة

متو�شطة13.200.72ن�شر املعرفة4
متو�شطة23.140.78تقييم املعرفة3
متو�شطة33.130.66ابتكار املعرفة وتوليدها1
متو�شطة43.130.71م�شاركة املعرفة2
متو�شطة53.080.79تطبيق املعرفة5

متو�شطة33.130.61الُكلي للمقيا�س

ُيالحييظ من جدول )3( اأنَّ درجة ممار�ضيية القادة التبويني ملقيا�ييس عمليات تبادل املعرفة واأبعاده يف امليدان 
َفت وفًقا ملتو�ضييطاتها احل�ضييابية �ضييمن درجة متو�ضييطة، بو�ضييط ح�ضييابي )3.13( وانحراف  يينِّ التبوي قد �ضُ
معييياري )0.61(. وقييد جاءت الأبعاد التابعة له لديهم وفًقا للتتيب الآتي: ن�ضيير املعرفة يف املرتبة الأوىل، 
بو�ضط ح�ضابي )3.20( وانحراف معياري )0.72(، تاله ُبعد تقييم املعرفة يف املرتبة الثانية، بو�ضط ح�ضابي 
)3.14( وانحييراف معييياري )0.78(، تيياله ُبعد ابتييكار املعرفة وتوليدها يف املرتبة الثالثة، بو�ضييط ح�ضييابي 
)3.13( وانحييرف معييياري )0.66(، تيياله ُبعد م�ضيياركة املعرفة يف املرتبة الرابعة، بو�ضييط ح�ضييابي )3.13( 
وانحراف معياري )0.71(، واأخرًيا ُبعد تطبيق املعرفة يف املرتبة اخلام�ضة، بو�ضط ح�ضابي )3.08( وانحراف 
معييياري )0.79(. ويعزو الباحثان هذه النتيجة رمبا اإىل اأن مو�ضييوع تبادل املعرفة من املو�ضييوعات اجلديدة 
املطروقيية يف املجييال التبوي وحتتاج اإىل جاهزية عالية من حيث الُبنى التحتية كالتجهيزات التكنولوجية 
املختلفيية، واإقنيياع العاملني يف امليييدان التبوي باأهمية املعرفة وتبادلها وتطبيقهييا وتدريب العاملني يف جمال 
املعرفيية علييى كيفييية ابتكارها وتوليدهييا، وم�ضيياركتها، وتقييمها، ون�ضييرها، وتطبيقهييا، ونظًرا لأن املوؤ�ض�ضييات 

التبوية يف الأردن حديثة العهد يف هذا املجال جاءت هذه النتيجة على النحو ال�ضابق.
وهييذا مييا اأكييده ,. Super  et alا)2005( الذييين اأ�ضيياروا اإىل اأن من اأهييم العوامل املوؤثييرة يف عمليات تبادل 
املعرفة وم�ضاركتها هي الدعم الإداري ووجود البنية التحتية التكنولوجية املنا�ضبة، ويف ال�ضياق نف�ضه يوؤكد 
Lee وRothا)2009( اأن غييياب البنية التحتية الالزميية لتطبيق مفهوم اإدارة املعرفة باأبعادها املختلفة كان 
ي�ضييكل اأهم املعوقات التي تواجه عمليات تطبيق مناذج اإدارة املعرفة. كما مُيكن تف�ضييري نتيجة هذه الدرا�ضيية 
ميين خالل ندرة املوارد القت�ضييادية والطبيعية يف اململكة الأردنية الها�ضييمية مع وجييود البيئة دائمة التوتر 
نتيجة لتغري الظروف القت�ضييادية وال�ضيا�ضية يف املنطقة التي انعك�س اأثرها على الأردن وموارده التي اأثرت 
يف حتقيق التنمية ال�ضيياملة والتي ُتعترب الع�ضييب الرئي�س للمعرفة واإدارتها، حيث اإن املنظمات الأردنية على 
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اختالفها توظف اإدارة املعرفة يف عملها بدرجات متفاوتة، اإذ اإن العن�ضيير الب�ضييري ُيعد من املعوقات يف درجة 
تطبيق مفهوم املعرفة واإدارتها وت�ضيياركها )Brewer and Brewer, 2010(. واتفقت نتيجة هذه الدرا�ضة 
مع درا�ضيية كل من: اخلليلي )2006(، كرا�ضيينة واخلليلي )2009(، �ضييامل والق�ضيياة )2017( التييي اأظهرت اأن 

درجة ممار�ضة عمليات تبادل املعرفة كانت متو�ضطة.
ثانًيييا: النتائييج املتعلقة ب�ضييوؤال الدرا�ضيية الثيياين الذي ن�سَّ علييى: "ما املعوقييات التي تواجه عمليييات تبادل 
املعرفيية يف امليييدان التبوي من وجهة نظر القادة التبويني يف موؤ�ض�ضييات التعليييم يف الأردن؟"، ولالإجابة عن 
هذا فقد مت ح�ضاب املتو�ضطات احل�ضابية والنحرافات املعيارية للمعوقات التي تواجه عمليات تبادل املعرفة 
يف امليييدان التبييوي ميين وجهة نظر القييادة التبويني يف موؤ�ض�ضييات التعليييم يف الأردن، وذلك كمييا هو مبني يف 

اجلدول )4(.
جدول)4(: قيم املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية للمعوقات التي تواجه عمليات تبادل املعرفة يف امليدان الرتبوي 

من وجهة نظر القادة الرتبويني يف موؤ�ش�شات التعليم يف الأردن

 الو�ضطالرتبةمعوقات عمليات تبادل املعرفة والفقرات التابعة لهاالرقم
احل�ضابي

 النحراف
املعياري

الدرجة

متو�شطة233.340.91قلة التجارب املتعلقة بعمليات تبادل املعرفة بني الوزارة واجلامعة1
عدم توافر معايري حمددة لدى الوزارة/اجلامعة لقيا�س املعرفة 2

التي ميكن ال�شتفادة منها
متو�شطة353.190.90

�شعف البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات والت�شالت لدى 3
الوزارة/اجلامعة

متو�شطة403.080.97

قلة الربامج التدريبية للتطبيق الأمثل لعمليات تبادل املعرفة 4
ملن�شوبي الوزارة/اجلامعة

متو�شطة343.190.94

متو�شطة373.150.99مقاومة بع�س منت�شبي الوزارة/اجلامعة التغيري5
�شعف مهارة بع�س من�شوبي الوزارة/اجلامعة يف توظيف 6

التكنولوجيا التعليمية
متو�شطة313.260.99

افتقار البيئة التعليمية اإىل املرونة امل�شجعة على الإبداع لتوليد 7
املعرفة وتبادلها داخل اجلامعة/الوزارة

متو�شطة203.350.98

�شعف عمليات الت�شال والتوا�شل داخل الوزارة/اجلامعة 8
وخارجها

متو�شطة243.331.00

قلة برامج التوعية املرتبطة بجدوى ا�شتخدام املعرفة يف تطوير 9
العمل الرتبوي

متو�شطة223.340.96

عدم تبني الوزارة/اجلامعة ا�شرتاتيجية معينة يف تطبيق عمليات 10
تبادل املعرفة

متو�شطة193.360.97

�شيطرة الثقافة التي تكبح عمليات الت�شارك يف املعرفة داخل 11
الوزارة/اجلامعة

متو�شطة133.401.03

الفتقار اإىل القيادة الداعمة لعمليات تبادل املعرفة لدى العاملني 12
يف الوزارة/اجلامعة

متو�شطة153.371.06

متو�شطة43.511.05قلة التدريب املتعلق بعمليات تبادل املعرفة13
عدم توافر الوقت الكايف لتعلم كيفية توليد املعرفة وتخزينها 14

ون�شرها لدى العاملني يف الوزارة/اجلامعة
متو�شطة113.411.10
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جدول)4(: يتبع
 الو�ضطالرتبةمعوقات عمليات تبادل املعرفة والفقرات التابعة لهاالرقم

احل�ضابي
 النحراف

املعياري
الدرجة

الغمو�س يف احلدود الفا�شلة بني املعرفة الظاهرية واملعرفة ال�شمنية 15
نتيجة التداخل بينهما

متو�شطة73.431.03

متو�شطة283.301.11عدم توافر الكادر الب�شري املوؤهل واملدرب على عمليات تبادل املعرفة16
الفجوة بني الإمكانات املتاحة والطموح الذي ت�شعى اإليها الوزارة/17

اجلامعة
متو�شطة23.540.84

متو�شطة103.420.90احتكار املعلومات من قبل الإدارات العليا التقليدية18
الق�شور والعجز يف اإجراء التجارب املوجهة لتوليد املعرفة اأو اختبارها 19

اأو تطويرها والكتفاء با�شتالمها دون معاجلة لها للتاأكد من مالءمتها 
للواقع

متو�شطة123.410.87

اإحالل التعامل من خالل و�شائل الت�شال التقنية احلديثة حمل 20
الت�شال املبا�شر املتمثل بالندوات وور�س العمل وجل�شات احلوار الالزمة 

لتنمية قدرات التحدث وال�شتماع والإقناع

متو�شطة303.270.89

متو�شطة293.280.92قيا�س عوائد املعرفة عن طريق معايري كمية فقط21
�شراء املعرفة جاهزة من اجلهات املخت�شة الأمر الذي يوقف عمليات 22

التفكري والبحث من قبل العاملني باملعرفة
متو�شطة213.350.97

ق�شور يف توظيف املعرفة الكامنة التي ُتعد اأكرث اأهمية من املعرفة 23
ال�شريحة املعلنة

متو�شطة173.370.95

متو�شطة263.311.01التعامل مع املعرفة وكاأنها مطلوبة لذاتها24
التكلفة املالية العالية لعمليات توليد املعرفة وتخزينها ون�شرها دون 25

فائدة
متو�شطة183.371.00

قلة احلوافز )مادية اأم معنوية( املقدمة لالأفراد القائمني على توليد 26
املعرفة وتخزينها ون�شرها وتطبيقها

متو�شطة33.511.00

متو�شطة63.440.99�شعوبة قيا�س املعرفة فهي متغرية دائًما )متجددة(27
متو�شطة83.431.11�شيق الوقت لدى الأفراد العاملني يف عمليات تبادل املعرفة28
متو�شطة53.501.03الثقافة التنظيمية ال�شلبية ال�شائدة داخل الوزارة/اجلامعة29
متو�شطة13.551.01قلة الدعم املقدم من قبل الإدارة العليا لتطبيق عمليات تبادل املعرفة30
متو�شطة163.371.07نق�س التكنولوجيا املنا�شبة لعمليات تبادل املعرفة يف الوزارة31
متو�شطة93.421.07قلة احلوافز للم�شاركة يف عمليات تبادل املعرفة32
متو�شطة253.321.03نق�س الفهم والوعي باأهمية وفوائد عمليات تبادل املعرفة33
عدم وجود تكامل بني الن�شاطات املتعلقة بعمليات تبادل املعرفة وبني 34

التعزيز املقدم للعاملني يف الوزارة/اجلامعة
متو�شطة143.390.91

عدم توظيف املعرفة لإ�شاعة الفهم امل�شرتك حول الق�شايا والظواهر 35
ذات العالقة مبو�شوعاتها

متو�شطة273.310.92
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جدول)4(: يتبع

 الو�ضطالرتبةمعوقات عمليات تبادل املعرفة والفقرات التابعة لهاالرقم
احل�ضابي

 النحراف
املعياري

الدرجة

التوهم باأن الأجهزة الإلكرتونية هي التي حتفظ املعرفة ولي�س عقول 36
الب�شر

متو�شطة323.211.07

متو�شطة333.201.08اخلوف من ح�شول الآخرين على ما ميتلكه اأ�شحاب املعرفة من معرفة37
ال�شعور بانتفاء الفائدة اأو امل�شلحة ال�شخ�شية من قبل الأفراد الذين 38

ميتلكون املعرفة
متو�شطة383.141.05

متو�شطة393.121.08�شعوبة حتديد املعلومات واملعارف التي �شيتم تبادلها معرفًيا39
متو�شطة363.191.19قلة التوا�شل بني املوؤ�ش�شات التعليمية40

متو�شطة3.340.62الُكلي للمقيا�س

ُيالحييظ من جييدول )4( اأنَّ فقرات املعوقات التي تواجه عمليات تبييادل املعرفة يف امليدان التبوي من وجهة 
نِّفت جميعها وفًقا لأو�ضاطها احل�ضابية �ضمن درجة  نظر القادة التبويني يف موؤ�ض�ضات التعليم يف الأردن قد �ضُ
متو�ضييطة، اإذ بلغت قيمة الو�ضييط احل�ضييابي للفقييرات ككل )3.34( بانحييراف معييياري )0.62(؛ حيث جاءت 
الفقييرة رقييم 30 والتييي تن�س على "قليية التجارب املتعلقة بعمليييات تبادل املعرفة بني الييوزارة واجلامعة" يف 
املرتبة الأوىل، بو�ضييط ح�ضييابي )3.55(، وبانحراف معياري )1.01( وبدرجة متو�ضييطة، تلتها الفقرة )17( 
التي تن�س على "الفجوة بني الإمكانات املتاحة والطموح الذي ت�ضعى اإليها الوزارة/اجلامعة" بو�ضط ح�ضابي 
)3.54(، وبانحراف معياري )0.84( وبدرجة متو�ضطة، تلتها الفقرة رقم 26 والتي تن�س على "قلة احلوافز 
)مادية اأم معنوية( املقدمة لالأفراد القائمني على توليد املعرفة وتخزينها ون�ضرها وتطبيقها" بو�ضط ح�ضابي 
)3.51( وبانحراف معياري )1.00(، ثم تلتها الفقرة رقم 13 والتي تن�س على "قلة التدريب املتعلق بعمليات 
تبادل املعرفة" بو�ضييط ح�ضييابي )3.51( وبانحراف معياري )1.05(. ويالحظ من هذه الفقرات جميعها اأنها 
عليم قد تعيياين من نق�س يف التمويل وعجز يف  بية والترّ تتعلق بق�ضييية التمويييل حيث اإن اجلامعات ووزارة الترّ
املوازنات نتيجة لقلة املوارد املالية املقدمة اإليها من الدعم احلكومي اأو من امل�ضيياركة املجتمعية من ال�ضييركات 
واملوؤ�ض�ضات اخلا�ضة، كما اأن هناك مهام واأن�ضطة كثرية مناطة بهذه املوؤ�ض�ضات التعليمية اإذ اأنها تقدم خدماتها 
التعليمية والبحثية لقطاعات كبرية من اأبناء املجتمع وملوؤ�ض�ضيياته ول يتنا�ضييب حجم التمويل مع حجم هذه 
املهييام، ممييا اأثر �ضييلًبا على قدرة هذه املوؤ�ض�ضييات علييى القيام باملهييام املطلوبة منها، لذلك جيياءت هذه املعوقات 
لتوؤثر على هذه املوؤ�ض�ضات من حيث قدرتها على توليد املعرفة اأو امل�ضاركة بها اأو تبادلها داخلًيا بني من�ضوبيها 

وخارجًيا بني القطاعات الأخرى.
وهييذا مييا اأكدتييه درا�ضيية ,. Super  et alا)2005( التييي راأت اأن قلة الدعييم املادي يوؤدي اإىل �ضييعف تبادل 
اخلييربات يف املجال املعريف مما ي�ضييكل معوًقا حقيقًيا نحييو تطويرها، ودرا�ضيية Brewer وBrewerا)2010( 
التييي راأت اأن العن�ضيير الب�ضييري ُيعييد اأهم املعوقات، وهذا العن�ضيير يعتمييد بالدرجة الأوىل علييى درجة متكنه 
وامتالكييه املهييارات الالزميية لعمليات تبييادل املعرفة، واأن تدريبييه وتاأهيله يحتاج اإىل مييوارد مادية، ويف حال 
�ضييعف هذه املوارد �ضيوؤدي بال�ضييرورة اإىل قلة الهتمام بهذا العن�ضر مما يتتب عليه م�ضكلة ومع�ضلة ومعوق 
يف �ضبيل حت�ضني تبادل املعرفة. وتتفق نتائج الدرا�ضة احلالية مع درا�ضة كل من: ,. Super  et alا)2005(، 

ودرا�ضة Brewer وBrewerا)2010(. 
اأما جميء الفقرات التالية يف املراتب الأخرية؛ حيث جاءت الفقرة رقم 3 يف املرتبة الأخرية والتي تن�س على 
" �ضعف البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات والت�ضالت لدى الوزارة/اجلامعة" بو�ضط ح�ضابي )3.08(، 
وبانحراف معياري )0.97( وبدرجة تاأثري متو�ضطة. فاإن هذا يعني اأن �ضعف البنية التحتية ل ت�ضكل معوًقا 
اأمييام عمليييات تبادل املعرفة، اإذ يرجع ذلك اإىل اأن جاللة امللك عبد اهلل الثاين وجاللة امللكة رانيا العبد اهلل 
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يحر�ضييان كل احلر�س على اأن يكون الأردن من طالئع الدول يف املنطقة يف ا�ضييتخدام التكنولوجيا وتوظيفها، 
لذلك جاء حر�س املوؤ�ض�ضييات التبوية بتجهيز الُبنى التحتية لتكنولوجيا املعلومات والت�ضييالت وفًقا للروؤى 
امللكييية ممييا جعل هييذه الفقرة تتبييواأ املكانة الأخييرية كمعييوق لعمليات تبييادل املعرفة، لكن امل�ضييكلة تكمن يف 

توظيف هذه البنية التحتية خلدمة الهدف منها.
اأما الفقرة رقم 39 التي تن�س على "�ضعوبة حتديد املعلومات واملعارف التي �ضيتم تبادلها معرفًيا" فقد جاءت 
باملرتبة )39( بو�ضييط ح�ضييابي )3.12(، وبانحراف معياري )1.08( وبدرجة متو�ضييطة. وميكن للباحث عزو 
عليم فهي قادرة  بية والترّ هذه النتيجة اإىل اأن املوؤ�ض�ضات التعليمية على اختالفها �ضواء اجلامعات اأم وزارة الترّ
علييى تطبيق املعلومات واملعارف با�ضييتخدام تكنولوجيييا املعلومات والفرز الآيل ب�ضييورة جيدة بحيث ل توجد 
�ضعوبة ُتذكر يف حتديد املعلومات واملعارف املراد تبادلها. اأما الفقرة رقم 38 التي تن�س على "ال�ضعور بانتفاء 
الفائدة اأو امل�ضييلحة ال�ضخ�ضييية ميين قبل الأفراد الذين ميتلكييون املعرفة" فقد جاءت باملرتبة )38( بو�ضييط 
ح�ضييابي )3.14(، وبانحييراف معياري )1.05( وبدرجة متو�ضييطة. فيعييود ذلك اإىل اأن العاملني يف املوؤ�ض�ضييات 
التعليمييية املختلفيية هييم موؤهلييون تاأهييياًل اأكادميًيا يجعلهييم قادرين علييى تقدير اأهمييية املعرفة الإن�ضييانية، 
و�ضييرورة تبادلهييا بني الأطييراف املختلفة خدمة لالإن�ضييانية والب�ضييرية جمعيياء، واأن من واجبهم الإ�ضييهام يف 

املعرفة الب�ضرية كونهم اأدوات فاعلة يف جمتمعات املعرفة.
اأما الفقرة رقم 5 التي تن�س على "مقاومة بع�س منت�ضبي الوزارة/اجلامعة التغيري" فقد جاءت باملرتبة )37( 
بو�ضييط ح�ضييابي )3.15(، وبانحراف معياري )0.99( وبدرجة متو�ضطة. فيمكن للباحث تف�ضري ذلك يف �ضوء 
وجود بع�س العاملني ممن اأعمارهم قاربت على �ضن التقاعد واأنهم يح�ضون باأنهم قد اقتبوا من ترك الوظيفة 
ولذلك فهم رمبا ل يرغبون بتطوير اأنف�ضهم وفًقا ملتطلبات التطوير التي تقت�ضيها ظروف املوؤ�ض�ضات التبوية 
اإذ يرى بع�س هوؤلء اأنه ل �ضرورة من اإحلاقهم يف دورات تدريبية اأو م�ضاغل تتعلق بتبادل املعرفة؛ لأن لديهم 
�ضييعورًا رمبا اأنهم ل ي�ضييتفيدون من هذه الدورات يف جمال عملهم، ومن هنا رمبا يقاومون التغيري يف موؤ�ض�ضيياتهم 
ل�ضيييما فيمييا يتعلق باجلوانب التكنولوجييية ولكن مثل هوؤلء قد يكون تاأثريهم بقييدر قليل. وتختلف جزئًيا 
هذه الدرا�ضيية مع درا�ضيية,.Lin  et alا)2013( التي اأظهرت اأن تطبيق اأنواع خمتلفة من التكنولوجيا ي�ضييكل 
اأحد العوائق الرئي�ضييية، يف حني جاء �ضييعف البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات والت�ضالت يف الوزارة اأو 

اجلامعة قد جاء يف املرتبة الأخرية كمعوق يف عمليات تبادل املعرفة. 
ثالًثا: النتائج املتعلقة ب�ضوؤال الدرا�ضة الثالث الذي ن�سَّ على: "ما الأمنوذج التبوي املقتح لتح�ضني عمليات 
تبييادل املعرفة بني موؤ�ض�ضييات التعليم الأردين يف �ضييوء ممار�ضييات القادة التبويني التابعييني لها؟"، ولالإجابة 
عن هذا ال�ضييوؤال فقد مت بناء الأمنوذج بال�ضييتناد اإىل النتائج التي تو�ضلت اإليها نتائج الدرا�ضة؛ حيث اأ�ضارت 
النتائج اإىل اأن درجة ممار�ضيية القادة التبويني لعمليات تبادل املعرفة يف امليدان التبوي متو�ضييطة، كما اأن 
املعوقييات التييي تواجهها جاءت متو�ضييطة، وهذا ي�ضييري اإىل �ضييرورة بنيياء الأمنوذج التبوي لتح�ضييني عمليات 

تبادل املعرفة، وفيما يلي تو�ضيح لعملية بناء الأمنوذج التبوي املقتح:
ӽ  عليم وموؤ�ض�ضات بية والترّ ا�ضم الأمنوذج: "اأمنوذج تربوي مقتح لتح�ضني عمليات تبادل املعرفة بني وزارة الترّ

." عليم العايل يف الأردنرّ الترّ
ӽ  م�ضييوغات الأمنوذج: نظًرا ملتو�ضييطية النتائج التي تو�ضلت اإليها الدرا�ضة فيما يتعلق بعمليات تبادل املعرفة

، واملعوقات التي تواجهها،  عليم يف الأردنرّ بية والترّ بني موؤ�ض�ضات التعليم العايل ممثلًة باجلامعات ووزارة الترّ
جاء هذا الأمنوذج لتح�ضني عمليات تبادل املعرفة فيما بني تلك املوؤ�ض�ضات.

ӽ  مكونييات الأمنييوذج: يف �ضييوء النتائج التي تو�ضييلت اإليها الدرا�ضيية؛ فقييد مت بناء الأمنوذج املقتح لتح�ضييني
ن ميين العنا�ضيير الآتية: ا�ضييم الأمنوذج،  عمليييات تبييادل املعرفيية بييني موؤ�ض�ضييات التعليييم يف الأردن، وتكييورّ
وم�ضييوغات الأمنوذج، والفئة امل�ضييتهدفة، وهييدف الأمنوذج، واأهمية الأمنييوذج، ومتطلبات جناح الأمنوذج، 
والعتبييارات التي يجب مراعاتها عند تطبيق الأمنوذج، واآليات واإ�ضييتاتيجيات تطبيق الأمنوذج، واملواد 

والأدوات الالزمة لتطبيق الأمنوذج. 
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ӽ .الفئة امل�ضتهدفة: العاملون يف موؤ�ض�ضات التعليم العايل والعام يف اململكة الأردنية الها�ضمية
ӽ  بية هييدف الأمنييوذج: يهدف الأمنييوذج التبوي املقتح اإىل حت�ضييني عمليات تبييادل املعرفة بييني وزارة الترّ

. عليم العايل يف الأردنرّ عليم وموؤ�ض�ضات الترّ والترّ
ӽ :اأهمية الأمنوذج: تكمن اأهمية هذا الأمنوذج فيما ياأتي

ثة با�ضتمرار، مُتكن العاملني يف موؤ�ض�ضات التعليم يف اململكة  توفري قاعدة بيانات م�ضتكة من املعارف املحدرّ  -
الأردنية الها�ضمية من الو�ضول اإليها ب�ضهولة وي�ضر. 

قييد ي�ضييهم هذا الأمنوذج يف بنيياء ثقافة معرفية م�ضييتكة يف جميع جمالت املعرفة الإن�ضييانية، كالطب   -
والهند�ضة، وغريها من املجالت الأخرى كالريا�ضيات والعلوم.

اإبراز مناذج معرفية ذات �ضبغة تطبيقية ملوؤ�ض�ضات التعليم املختلفة.  -
ӽ  متطلبييات جنيياح الأمنييوذج: لنجيياح الأمنييوذج هناك جمموعيية ميين املتطلبات التييي يراعييى توافرها، ميكن

تلخي�ضها يف الآتي: 
يقتح ا�ضييتحداث وحدة اأو مركز تابع لوزارة التعليم العايل، اأو اأي وزارة خمت�ضيية وظيفتها بناء قاعدة   -

بيانات م�ضتكة.
عليييم يف الأردنرّ تعنى  بييية والترّ توفييري قاعييدة بيانات م�ضييتكة بني موؤ�ض�ضييات التعليم العييايل ووزارة الترّ  -

بعمليات تبادل املعرفة.
توفييري الدعييم التكنولوجي لهذه الوحدة اأو املركز من خالل العمل على توفري اأجهزة احلا�ضييب و�ضييبكات   -

الت�ضال، بحيث يتم توظيفها لت�ضهيل عمليات تبادل املعرفة بني موؤ�ض�ضات التعليم املختلفة. 
ت�ضكيل فريق عمل متخ�ض�س ومتفرغ ُيعنى باإدارة الوحدة اأو املركز اإدارًيا وفنًيا.  -

توفري جهة داخلية يف الوحدة املتخ�ض�ضة اأو املركز ُتعنى بتدريب القوى الب�ضرية يف اجلامعات اأو الوزارة   -
على كيفية ا�ضتخدام املعرفة وتوظيفها وتبادلها.

ا�ضييتحداث جمليية حمكمة ُتعنى بن�ضيير النتاج الفكييري والتكنولوجي ملوؤ�ض�ضييات التعليييم يف الأردن، ُبغية   -
الإ�ضهام يف ن�ضر املعارف وتبادلها.

ت�ضييهيل عملية الو�ضييول املبا�ضيير لهذه املعارف من العاملني يف موؤ�ض�ضييات التعليم لالطالع على هذه املعارف   -
دون وجود �ضالحية للتعديل، اأو احلذف، اأو الإ�ضافة اإل عن طريق الفريق الفني للوحدة اأو املركز. 

ثة با�ضتمرار. مراجعة قاعدة البيانات ب�ضكل دوري وتطويرها وحتديثها لتبقى حمدَّ  -
ӽ  العتبارات التي يجب مراعاتها لتطبيق الأمنوذج: قبل البدء بتطبيق الأمنوذج، يراعى اأخذ الأمور الآتية

بعني العتبار:
توفري البنية التحتية املتعلقة بالأجهزة التكنولوجية كاحلوا�ضيييب، واملودمات، و�ضييبكة الت�ضال املحلي   -

"الإنتانت".
اختيار فريق معريف خمت�س من ذوي اخلربة يف هذا املجال.  -

تدريب فريق فني ليعملوا فيما بعد كمدربني للتبادل املعريف.   -
التعريف بالأمنوذج التبوي املقتح، عن طريق اإيجاد دليل يو�ضح اآلية تطبيقه.  -

عليم بالأمنييوذج التبوي لعتماده وتطبيقه  بية والترّ اإقنيياع املعنيني يف وزارة التعليييم العايل ووزارة الترّ  -
على م�ضتوى �ضيق، ثم تعميم الفكرة لي�ضبح هناك مركز وطني ُيعنى بالتبادل املعريف بني كافة موؤ�ض�ضات 

التعليم يف اململكة الأردنية الها�ضمية.
اإعداد املادة التدريبية املتعلقة بالأمنوذج التبوي املقتح لتح�ضني عمليات تبادل املعرفة.  -

ت�ضميم الور�س التدريبية ذات ال�ضلة بالأمنوذج املقتح.  -
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عليم  بييية والترّ مراعيياة �ضييرورة تطوييير حمتييوى الأمنوذج با�ضييتمرار ليعك�ييس واقع احلال بييني وزارة الترّ  -
. عليم العايل يف الأردنرّ وموؤ�ض�ضات الترّ

ӽ  اآليييات واإ�ضييتاتيجيات تطبيق الأمنييوذج: لتفعيل هذا الأمنوذج وتطبيقه على اأر�س الواقع، فاإن امل�ضييوؤولية
بية واأع�ضاء هيئات التدري�س يف اجلامعات يف اململكة الأردنية الها�ضمية،  تقع على عاتق عمداء كليات الترّ
واجلهييات املعنييية بالوزارة ممثليية بيياإدارة تكنولوجيا املعلومييات والت�ضييالت؛ اإذ ينبغي العمل على و�ضييع 
خطيية تنفيذية متكامليية لتدريب العاملني يف امليييدان التبوي، وتاأهليهم على تطبيق الأمنوذج، مت�ضييمنة 
العنا�ضيير الآتييية: النتاجات، والزميين الالزم للتنفيييذ، والتكلفة املالية، واأ�ضيياليب تقييومي الأداء، وكذلك 
الآليييات وال�ضييتاتيجيات التي ينبغييي توفرها لتحقيق الغر�س ميين عملية التدريييب، واملتمثلة بالآتية: 
حقائييب تعليمية اإلكتونية تت�ضييمن العمليات التي ينبغي التكيز عليها لتح�ضييني عمليييات تبادل املعرفة 
التي ت�ضييمنها الأمنوذج التبوي، جل�ضات حوارية، ن�ضييرات تربوية تثقيفية، ن�ضر الأمنوذج على املنظومة 
عليم ومواقع اجلامعات يف اململكة الأردنية الها�ضييمية للتعريف به، وفتح  بييية والترّ الإلكتونييية لوزارة الترّ

باب النقا�س عرب و�ضائط التوا�ضل ومبا ي�ضهم يف تطويره ب�ضكل م�ضتمر.
ӽ  املييواد والأدوات الالزميية لتطبيييق الأمنييوذج: ومن اأهمهييا: اأجهزة احلا�ضييوب وملحقاتها مثل جهيياز العر�س

عليم ل�ضمان ال�ضرية،  بية والترّ )Data Show(، �ضييبكة الإنتانت بني موؤ�ض�ضات التعليم العايل ووزارة الترّ
و�ضييهولة الو�ضييول اإىل الأمنييوذج، دليييل املييدرب، حقيبيية التدريييب وت�ضييتمل علييى دليييل املتييدرب، واملادة 

التدريبية.
عليم  بييية والترّ ويبييني ال�ضييكل )3( الأمنييوذج التبييوي املقتح لتح�ضييني عمليات تبييادل املعرفة بييني وزارة الترّ

عليم العايل يف اململكة الأردنية الها�ضمية: وموؤ�ض�ضات الترّ
 

�شكل )3(: اأمنوذج مقرتح لتح�شني عمليات تبادل املعرفة بني وزارة الرّتبية والّتعليم وموؤ�ش�شات الّتعليم العايل يف الأردّن
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التوصيات: 
يف �ضوء ما تو�ضلت اإليه الدرا�ضة، من نتائج فاإن الباحثني يو�ضيا بالآتي:

بية  تبني الأمنوذج التبوي املقتح الذي مت التو�ضل اإليه يف هذه الدرا�ضة لتفعيل العالقة بني وزارة الترّ  -
عليم العايل يف الأردنرّ يف جمال التبادل املعريف. عليم وموؤ�ض�ضات الترّ والترّ

ال�ضييتمرار يف توفري وحتديث كافة الإمكانات والتقنيات الالزمة لتح�ضييني درجة ممار�ضة عمليات تبادل   -
عليم العايل يف الأردنرّ ممثلة باجلامعات. عليم وموؤ�ض�ضات الترّ بية والترّ املعرفة بني وزارة الترّ

العمل على تذليل ال�ضعوبات التي تواجه عمليات تبادل املعرفة، وحث العاملني يف الوزارة واجلامعة على   -
تطبيق املعرفة عن طريق من�ضقي الدوائر والأق�ضام املختلفة يف كل منهما.

عليم واجلامعات للم�ضاركة يف ور�س العمل والربامج  بية والترّ دعوة اخلرباء واملخت�ضني من قبل وزارة الترّ  -
التدريبية والندوات واملحا�ضييرات ذات العالقة بالتبادل املعريف، وحثرّ العامالت يف املوؤ�ض�ضييات التبوية 

للم�ضاركة فيها.
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