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 ملخص

هددد ا الدراسددة الددف ال وددع مددر واقددي ممارسددة ممليدداب تبددادل المعر ددة بددير وزارة التربيددة 

والتعليم والجامعاب األردنية مر وجهة نظر مديري المددار  والمودر ير التربدويير  دا مةا ظدة 

أثددر كددل مددر متايددري )الجددى ، والمسددمف الددواي ا(  ددا تقددديراب أ ددراد ميىددة  جددرش، ومعر ددة

( موددر ا 128الدراسددة لدرجددة ممارسددة ممليدداب تبددادل المعر ددة. وتددمم انتيددار ميىددة م ونددة مددر )

ومور ة ومديًرا ومديرة، واستخدم المىهج الوص ا المسةا، ولااياب تةقيد  أهدداا الدراسدة تدم 

 قدرة موزمدة ملدف نمسدة أبعداد لعمليداب تبدادل المعر دة. وأ دارب  (47بىاء استبانة م وندة مدر )

نتائج الدراسة الف أن تقديراب مديري المدار  والمور ير التربويير  دا مةا ظدة جدرش لدرجدة 

ممارسة ممليداب تبدادل المعر دة بدير وزارة التربيدة والتعلديم والجامعداب األردنيدة جداءب بدرجدة 

 روقًا دالدة احادائيًا  دا تقدديراب أ دراد ميىدة الدراسدة لدرجدة متوسطة، ولم تظهر نتائج الدراسة 

ممارسة مملياب تبادل المعر ة بير وزارة التربيدة والتعلديم والجامعداب األردنيدة تعدتغ لمتايدري 

 )الجى ، والمسمف الواي ا(. 

ممليددداب تبدددادل المعر دددة، مدددديرو المددددار ، المودددر ون التربويدددون، : المفتاحياااةالكلماااات 

 .األردنية، وزارة التربية والتعليم ، مةا ظة جرشالجامعاب 
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Abstract 

The purpose of this study was to show the reality of practicing 

knowledge-exchange processes between the ministry of education and 

the Jordanian universities from the perspective of principals and 

educational supervisors in Jerash governorate, and to recognize the 

impact of the variables (gender, job title) in the degree of their 

estimations to the practicing degree of knowledge-exchange processes. A 

sample consisted of (128) principals and supervisors was chosen 

randomly, and used the descriptive survey methodology. To achieve the 

aim of the study, a questionnaire consisted of (47) items was built and 

distributed on (5) domains. The study results showed that the estimations 

of principals and educational supervisors in Jerash governorate to the 

practicing degree of knowledge-exchange processes between the ministry 

of education and the Jordanian universities were moderate. And the 

results also showed that there were no significant statistical differences at 

the level of statistical significance (α=0.05) in the degree of sample's 

estimations to the practicing degree of knowledge-exchange processes 

between the ministry of education and the Jordanian universities due to 

the variables of the study (Gender, Job Title). 

Keywords: Knowledge-Exchange Processes, Principals, Educational 

Supervisors, Jordanian Universities, Ministry of Education, Jerash 

Governorate. 

 

 واإلطار النظري مقدمةال

نظدددًرا ل ةا دددة المعر دددة اإلنسدددانية  العادددر الةدددديث بعادددر المعلوماتيدددة والمعر دددةيوسدددم 

اإلنسددانية تةددول ااقتادداد العددالما الددف  لتضددامع ال مددا والىددوما للمعر ددةونتيجددة ل ،وغتارتهددا

اقتاداد يعتمدد ملدف المعر ددة العلميدة. ولمدا كانددا األردن تعدي  مىدص  تددرة  دا مادر المعلوماتيددة 

 إنه مر الطبيعا أن تىود التطلي  ،وتطب  تقىياتها، وتأنص بآلياتها  ا مواريعها وبرامجها المختل ة

استيعاب التوجهاب الجديددة لققتاداد العدالما،  ويتطلب ذلك ،الف انجاز مقوماب مجتمي المعر ة

والبةدث مدر وسدائل لىمدو  ،وادراك المضمون الةقيقا للتةواب السريعة التدا تةددم مدر حولىدا

 المجتمي األردنا وتطويره بما يواكب المستجداب.
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 2017(، 7)31ــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لقددد نوددأ م هددوم ادارة المعر ددة كمةاددلة لجملددة مددر الممارسدداب اإلداريددة كإمددادة هىدسددة 

إلدارية وادارة الجودة الوداملة وادارة المعلومداب والمسسسدة المتعلمدة،  دإدارة المعر دة العملياب ا

ن مدم وجود مىهجية واضةة لها يسدي الف اهدار واضامة جدتء اتعد مر المواضيي الهامة حيث 

ابت ددار المعددارا ضددمىيًا مىددد مدددد مددر  ددا البةددث مددر المعلومدداب، وامددادة  كبيددر مددر الوقددا

سدي الدف تدأنير اتخداذ القدراراب وتى يدصها ممدا يدسثر سدلبًا ملدف مسدتوغ  عاليدة الموا ير، كصلك ي

ايجابيًدا ملدف البي دة التىظيميدة تسثر ادارة المعر دة وك اءة األداء المسسسا  ا الدوائر الة ومية، و

والةقا ددة التىظيميددة واألداء المسسسددا وتميددت األداء واإلبددداا ال ددردي والتىظيمددا وكددصلك الميددتة 

 (.Ministry of Public Sector Development, 2015) سيةالتىا 

و ا هصا المجال حرصا مسسساب التعليم األردنا ملف المساهمة  ا بىاء مجتمي المعر ة، 

 أطلقددا وزارة التربيددة والتعلدديم موددروا تطددوير التعلدديم نةددو اقتادداد المعر ددة لتةقيدد  اازدهددار 

ملدة  دا اقتاداد المعر دة العدالما وامدتقك نظدام ااقتاادي  دا األردن مدر ندقل الموداركة ال ا

تىا سا ناجح  ا استةمار الموارد البودرية. كمدا سدعا لتطبيد  أهدم ااسدتراتيجياب التدا أ رزتهدا 

 ,Al-Shraidehال تبىيهدا مدر قبدل مىظمداب األممدال )اداهرة العولمدة، وأثبتدا جددواها  دا حد

2007.) 

جددائتة الملددك مبددد ن الةددانا لتميددت األداء وقددد أ ددار تقريددر  موددروا توايددع نتددائج تقددارير 

الة ددوما والودد ا ية  ددا تطددوير أداء الجهدداز الة ددوما  الددصي أمدتدده وزارة تطددوير القطدداا العددام 

الددف مدددد مددر التةدددياب التددا تواجدده الدددوائر الة وميددة مىهددا:  2014بالتعدداون مددي الوددركاء مددام 

ىية باإلضا ة الف مدم قدرة المسسساب ضعع  ا مىظومة ادارة المعر ة بوقيها الاريةة والضم

ملف تةويل البياناب والمعلوماب الموجدودة لدديها الدف معدارا لقسدت ادة مىهدا  دا ممليداب صدىي 

واتخاذ القراراب، لدصلك أولدا وزارة تطدوير القطداا العدام موضدوا المعر دة أهميدة بالادة، حيدث 

مودروًما متخاًادا  2015يدة لعدام ضمىا مةور ت ري  ثقا ة اإلبداا والتميت  ا نطتها التى يص

إلدارة المعر ددة تةددا مىددوان  بىدداء وتعتيددت قدددراب دوائددر الجهدداز الة ددوما  ددا مجددال ادارة 

المعر ددة  وذلددك لمسددهام  ددا نوددر التوميددة بأهميددة ادارة المعر ددة و ددا تطددوير واقددي حددال ادارة 

 ,Ministry of Public Sector Development)المعر ددة  ددا القطدداا العددام وادارتهددا 

2015 .) 

 ,Sayam) وأدركددا العديددد مددر المسسسدداب العالميددة  ددا الدددول المتقدمددة كمددا يوددير صدديام

أهمية المعر ة وااستةمار  يها وادارتها بعد أن تبير لها أن المعر ة ها الةدروة الةقيقيدة   (2004

معر دة هدا  دا نها تمةل رأ  المال الدصي يم در مدر نقلده تةقيد  القددرة التىا سدية، وأن الاحيث 

 الةقيقة قوة كبيرة تمتل ها المسسسة.

ااسددتراتيجياب المسددتىدة الددف نظددم ادارة ااسددتراتيجياب المتعلقددة بالمعر ددة، ولعددل مددر أهددم 

وتقوم نظم ادارة المعر ة ملف قيام مىظمداب األممدال باكتوداا المعدارا المتعلقدة ببي دة  .المعر ة

تيىها، ومر ثم موداركة هدصه المعر دة ونقلهدا لقسدت ادة المسسسة الدانلية والخارجية وانوائها وتخ

ويم در القدول  وصوًا الف تواي ها  ا الوجوه التا تةق  أهدداا هدصه المىظمداب وغاياتهدا، ،مىها
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تعدم مر أهم مىاصر الىجداح  دا  Knowledge transferأنم نجاح مملياب تبادل المعر ة ونقلها 

ديث إلدارة المعر دة يقدوم ملدف تدو ير المعلومداب واتاحتهدا تبىا نظم ادارة المعر ة.  دالم هوم الةد

نهدا تركدت ملدف ااسدت ادة القادوغ اسسة والمست يدير مر نارجها، حيدث لجميي العاملير  ا المس

مر المعر ة المتو رة  دا المسسسدة والخبدراب ال رديدة ال امىدة  دا مقدول العداملير  يهدا الدصي هدو 

  (.Al-Titi, 2010) ة والت ىولوجيةسبيلها نةو مواكبة التطوراب العلمي

ومي تتايد ااهتمام بىقل المعر ة دانل المسسساب التعليمية  إن مملية نقل المعلوماب تدتداد 

وذلددك للتيددادة المطددردة  ددا حجددم المعر ددة. وقددد أ ددار كيلبددر  وليىدددبير   ،تعقيدددًا يوًمددا بعددد يددوم

(Kylberg and Lundberg, 2002الف أن العاملير  ا الم ) سسسة يعتمدون بود ل كبيدر ملدف

الت امل الوخاا  يما بيىهم  ا مملية نقل المعر دة، وأن قوامدد البيانداب وت ىولوجيدا المعلومداب 

 ا يتم استةمارها ب امل طاقتها، كصلك ا تقارها الف وجود استراتيجية لىقل المعر ة.  

قا دة الداممدة تتمتدي ( أن المىظمداب التدا تتبىدف الةLai and Lee, 2007ويسكدد اي ولدا )

بقدرة مالية ملف نقل المعر ة مقارنة بالمىظمداب ذاب الةقا دة البيروقراطيدة أو ثقا دة المهمدة. كمدا 

( أن المىظمداب التددا تتمتدي بةقا ددة تىظيميدة تتاددع Ladd & Mark, 2008أكدد اد ومدارك )

عر دة،  دا حدير أن باان تاحية والتاييدر أو تتادع بدالتركيت ملدف المهمدة ت دون مسدامدة لىقدل الم

المسسسة التا تميل الف ثقا ة المىا سة أو المواجهة والتةدي ت ون أكةر صعوبة للقيام بعمليدة نقدل 

 المعر ة وتةويلها.

وملف الرغم مر أن ت ىولوجيا ااتاااب والمعلوماب ساهما وبو ل كبير  ا سهولة نقدل 

 سددتخدميها  ددا المسسسدداب التعليميددة المعر ددة اا أندده مددا زال هىدداك  جددوة بددير مىتجددا المعر ددة وم

(Anderson, 1992) . 

وملف الرغم مر كةرة ما كتب حول موضدوا ممليداب تبدادل المعر دة  دا األدبيداب الاربيدة 

ملدف حدد  -اا أنده ا يوجدد أي نمدوذ  مربدا ،ووجود نماذ  متعددة تىطل  مر مىظوراب مختل ة

وألهميدة موضدوا نقدل دل المعر دة ومملياتهدا. م هدوم تبداالمتعدددة ل بعداداأليتضمر  -الباحةيرملم 

المعر ة ودورها  ا تىمية التعليم وتطويره  ا مسسساب التعليم األردنية، والتا تسعف الف انجداز 

المقوماب القزمة لمجتمي المعر ة مر أجل اقامته، والصي سي ون المعيدار ال اصدل المتعلد  بىمداء 

جدداءب هددصه الدراسددة بهدددا ال وددع مددر واقددي  ،ميددةالمجتمعدداب المختل ددة وتقدددمها ونهضددتها العل

ممليدداب تبددادل المعر ددة بددير مسسسدداب التعلدديم األردنددا، والتددا تعددد واحدددة مددر أهددم المسسسدداب 

 المعر ا. المجتمعية  ا تطبي  برامج ااقتااد

 مشكلة الدراسة وأسئلتها

نقددل المعر ددة ايجابيًددا  ددا  امليددة ممليدداب  لقددد أ ددارب بعددا الدراسدداب الددف أن هىدداك أثددراً 

التدا بيىدا وجدود أثدر ايجدابا لعمليداب نقدل ( Lai & Lee, 2007اي ولدا )وادارتها، كدراسة 

 (Kylberg and Lundberg, 2002كيلبدر  وليىددبير  )دراسدة  المعر دة  وبالمقابدل أاهدرب

  .أن هىاك أثًرا سلبيًا  ا  املية مملياب نقل المعر ة، حيث أكدب ملف مدم وجود نقل للمعر ة



 1233ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "محمد أمين" القضاة، وحسني سالم

 2017(، 7)31ــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جاءب هصه الدراسة  ونظًرا ألهمية المعر ة ودورها  ا األداء المسسساوبىاًء ملف ما سب   

بارض الوقوا ملف واقي ممارسة مملياب تبادل المعر ة بير وزارة التربية والتعليم والجامعداب 

وبود ل أكةدر األردنية مر وجهة نظر مديري المدار  والمور ير التربويير  ا مةا ظة جدرش. 

 ا حاولا الدراسة الةالية اإلجابة مر األس لة اآلتية:تةديدً 

ممارسددة ممليدداب تبددادل المعر ددة بددير وزارة التربيددة والتعلدديم وبددير الجامعدداب مددا درجددة  .1

 ؟األردنية مر وجهة نظر مديري المدار  والمور ير التربويير  ا مةا ظة جرش

(  دددا α=0.05ة )هدددل توجدددد  دددروة ذاب دالدددة احادددائية مىدددد مسدددتوغ الدالدددة اإلحادددائي .2

تقديراب مديري المدار  والمور ير التربويير لدرجة ممارسة مملياب تبدادل المعر دة بدير 

وزارة التربيددة والتعلدديم والجامعدداب األردنيددة تُعددتغ لمتايددري الدراسددة )الجددى ، والمسددمف 

 الواي ا(؟

 هدف الدراسة

عر ددة بددير وزارة التعددرا ملددف درجددة ممارسددة ممليدداب تبددادل الم هددد ا الدراسددة الةاليددة

( والمسدمف الدواي ا)الجدى ،  متايدري، وتعرا أثر كل مر التربية والتعليم والجامعاب األردنية

 . لهصه الدرجة مديري المدار  والمور ير التربويير  ا مةا ظة جرش ا تقديراب 

 أهمية الدراسة

جراؤها  ا الممل ة مر أوائل الدراساب التا يتم ا -ري ا حدود ملم الباحة–تُعدم هصه الدراسة 

األردنية الها مية بارض ال وع مر واقي ممارسة مملياب تبدادل المعر دة  دا الميددان التربدوي 

كأحددد الوسددائل المم ددر ااسددت ادة مىهددا لتيددادة الم تسددباب التةادديلية واألكاديميددة  ددا الميدددان 

كمدا تظهدر ر دة. تعمدل ملدف اثدراء الجاندب الىظدري  دا مجدال المع  مدر المتوقدي أنلدصا التربوي، 

أهميددة الدراسددة الةاليددة  يمددا يسمددل أن تقدمدده للجهدداب ذاب العققددة مددر تاصيددة راجعددة مددر درجددة 

ممارسة مملياب تبادل المعر ة بير وزارة التربيدة والتعلديم والجامعداب األردنيدة  لمسدامدتهم  دا 

صه الدراسدة تتديح رسم السياساب التربوية واتخاذ القراراب المرتبطة بصلك. مدقوة ملدف أن مةدل هد

نةو اجراء دراساب أنرغ مستقبلية ذاب صلة بعملياب تبدادل المعر دة  دا ضدوء للباحةير اآل اة 

 بعا المتايراب األنرغ  وذلك  ا ضوء ما تىتها اليه هصه الدراسة مر نتائج. 

 تعريف المصطلحات

 ،معر دة:  مجمومة ممليداب تتمةدل  دا نمد  مراحدل هدا: ابت دار العمليات تبادل المعرفة

 ,Strategic Studies Center, 2012  )وتطبيقهددا ،ونوددرها ،وتقييمهددا ،والمودداركة  يهددا

p.17)اجرائيا ملف أنها مجمومدة العمليداب التدا يقدوم بهدا العداملون  دا وزارة التربيدة تعرا . و

والتعليم بالتىسدي  مدي الجامعداب األردنيدة لىقدل المعدارا الدف مختلدع مىاصدر الميددان التربدوي، 

لددف األداة التددا أمدددب لهددصا تقددا  مددر نددقل التددا الدددرجاب التددا يةاددل مليهددا المسددتجيبون مو

 الارض.
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هم جميي مديري ومديرياب المدار  األساسدية والةانويدة العامدة العداملير المدارس:  مديرو

 م.2016/2017 ا مديرية التربية والتعليم لمةا ظة جرش للعام الدراسا 

الصير تدم تعيدىهم مدر قبدل  المور وناجرائيا بأنهم:  انالباحة  همويعرن: والمشرفون التربوي

وزارة التربيددة والتعلدديم األردنيددة ويوددر ون ملددف معلمددا ومعلمدداب المرحلددة األساسددية والةانويددة 

 العامة  ا مةا ظة جرش.

 حدود الدراسة ومحدداتها

 :   يما يأتاحدود الدراسة ومةدداتها  تتمةل

 :2016  هددصه الدراسددة  ددا ال اددل األول مددر العددام الدراسددا تددم تطبيدد الحاادود الامانيااة-

 م.2017

 :ُطبقا هصه الدراسة ملف مديرية التربية والتعليم  ا مةا ظة جرش. الحدود المكانية 

 :اقتادرب هدصه الدراسدة ملدف جميدي مدديري ومدديراب المددار  األساسدية  الحدود البشارية

  ا مديرية التربية والتعليم لمةا ظة جرش. والةانوية العامة والمور ير التربويير العاملير

 :واقي ممارسدة ممليداب تبدادل المعر دة بدير وزارة تىاولا هصه الدراسة  الحدود الموضوعية

التربية والتعليم والجامعاب األردنية مر وجهة نظر مديري المددار  والمودر ير التربدويير 

  ا مةا ظة جرش.

 محددات الدراسة

سددة  ددا ضددوء األداة المسددتخدمة لجمددي البياندداب مددر أ ددراد ميىددة يتةدددد تعمدديم نتددائج الدرا

 الدراسة، وبقدر ما تتمتي به مر ناائص سي ومترية مقبولة.

 الدراسات السابقة

حيث ُرتبا و قًا  لقد أجريا العديد مر الدراساب التا تىاولا مملياب تبادل المعر ة

  لتسلسلها التمىا مر األقدم الف األحدم:

دراسددة هددد ا توضدديح أهميددة توايددع ممليدداب  (Tashkandi, 2007)أجددرب طا دد ىدي 

، وبيان أثرها  ا التطوير التربوي، كصلك ال ودع  ا جدة ادارة المعر ة  ا ادارة التربية والتعليم

مر ال رة  ا تطبي  مملياب ادارة المعر ة  دا ضدوء متايدر العمدل الةدالا )مدديراب اإلداراب، 

. مددديرة وموددر ة 131ملددف  اسددتبانة طبقدداغددرض الدراسددة  الموددر اب اإلداريدداب(. ولتةقيدد 

وأاهددرب نتددائج الدراسددة أن ممليددة اكتسدداب المعر ددة وتواي هددا وتطويرهددا تعددد مددر أهددم ممليدداب 

ادارة المعر ة وأكةرها ممارسة، يليده ممليدة نقدل المعر دة واسدتخدامها، ثدم ممليدة تىظديم المعر دة 

اب دالدة احادائية بدير متوسدطاب اسدتجاباب أ دراد وتقيمها. كصلك أاهرب الىتائج وجود  روة ذ

 الدراسة ملف مقيا  مملياب ادارة المعر ة تعتغ للعمل الةالا، ولاالح المور اب اإلدارياب. 
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بدراسدة هدد ا الدف ال ودع  (Karasneh & Al-Khalili, 2009) وقام كراسىة والخليلا

اب ادارة المعر دة. وهدد ا الدراسدة مر واقدي ممارسدة وزارة التربيدة والتعلديم  دا األردن لىوداط

أيًضا الف توضديح أهميدة ادارة المعر دة كم هدوم اداري معاصدر قدادر ملدف مسدامدة العداملير  دا 

وزارة التربيددة والتعلدديم ملددف اارتقدداء بمسددتوغ األداء ال لددا والمسدداهمة  ددا بىدداء مجتمددي اقتادداد 

. وأاهدرب مر العاملير  ا الوزارة (106)ولتةقي  أهداا الدراسة طبقا استبانة ملف المعر ة. 

نتددائج الدراسددة أن درجددة ممارسددة العدداملير  ددا الددوزارة لىودداطاب ادارة المعر ددة كانددا ماليددة 

وأاهددرب  ، حيددث جدداءب بدرجددة متوسددطة،باسددتةىاء نودداطاب تخددتير المعر ددة ونوددرها وتبادلهددا

ارة المعر ة ومدغ ممارسة الىتائج وجود مققة ارتباطية دالة احاائيًا بير طبيعة استراتيجياب اد

نودداطاب اإلنودداء المعر ددا، وحيددازة المعر ددة، وتهددصيب المعر ددة، وتخددتير المعر ددة، وتوثيقهددا 

 والتدقي  المعر ا وتطبي  المعر ة ونور المعر ة وتبادلها. 

( هدد ا الدف ال ودع مدر Varga & Parag, 2009و دا دراسدة أجراهدا  ارجدا وبدارك )

امعاب بامتبارها احدغ المسسسداب المسدسولة مدر نقدل المعر دة الدف جارا ية نقل المعر ة مر الج

-2000أجريددا نددقل ال تددرة  دراسددة 23 حيددث حللدداالمسسسدداب الاددىامية لتةسددير انتاجهددا. 

، وتم تطبي  هصه الدراسة  ا جامعة بيت  الهىاارية. واسدتخدم المدىهج الوصد ا التةليلدا م2005

توصددلا اليهددا الدراسددة أن للجامعدداب دوًرا  عدداا  ددا )تةليددل المةتددوغ(. ومددر أهددم الىتددائج التددا 

بددراءاب اانتددراا  كمددا أنتةسددير اإلنتددا  واابت ددار الاددىاما مددر نددقل المعر ددة التددا تقدددمها، 

الجامعية وجودة نتائج البةوم لها أثر كبير  ا تةديد طبيعدة العققدة بدير ممليداب نقدل الجامعداب 

 الاىاما. للمعر ة وبير مملياب اإلنتا  واابت ار

بدراسدة  دا وايدة لويتياندا  (Brewer & Brewer, 2010)بيىمدا قامدا بريدور وبريدور 

  األمري يددة هددد ا الددف تطددوير أنمددوذ  إلدارة المعر ددة بىدداًء ملددف طددرة ادارة المددوارد البوددرية

ير ادارة وتطبيقه  ا مسسساب التعليم العالا. وهد ا الدراسدة أيًضدا الدف التعدرا ملدف العققدة بد

المعر ة، وادارة الموارد البورية وأهداا الدتعلم المعر دا  دا مددد مدر مسسسداب التعلديم العدالا. 

واقترحددا الباحةتددان أنموذًجددا ممليًددا، وتددم تطبيقدده  ددا اثىتددير مددر الجامعدداب األمري يددة  ددا وايددة 

واجدده ممليددة لويتيانددا. وتددم مقحظددة تليدداب تطبيدد  نمددوذ  ادارة المعر ددة وأهددم المعوقدداب التددا ت

التطبيدد . وأ ددارب الىتددائج الددف أن ممليددة ادارة المعر ددة تتضددمر مدددة ممليدداب مةددل نلدد  وادارة 

وتاميم المعارا، ونقل وتودارك المعدارا بدير اإلداراب المختل دة. كمدا أ دارب الىتدائج الدف أن 

تل ددة وبددأن ادارة المددوارد البوددرية تلعددب دوًرا مهًمددا  ددا نقددل وتوددارك المعر ددة بددير اإلداراب المخ

 العىار البوري كان أهم المعوقاب  ا وجه تطبي  م هوم ادارة وتوارك المعر ة.

 هددد ا الدف تقاددا واقددي ادارة المعر ددة  ددا الجامعدداب  (Odeh, 2010)أمدا دراسددة مددودة 

مدددر  (347) ال لسدددطيىية ومددددغ ممارسدددة العددداملير إلدارة المعر دددة. ت وندددا ميىدددة الدراسدددة مدددر

م بالطريقددة العوددوائية. ولتةقيدد  هدددا الدراسددة اسددتخدما ااسددتبانة أداة اإلداريددير، تددم انتيدداره

. أاهرب نتائج ، واستخدم المىهج الوص ا التةليلاللدراسة بعد التةق  مر دااب صدقها وثباتها

الدراسدة أن مسددتوغ تطبيدد  ممليدداب ادارة المعر ددة تدراوح بددير مددىخ ا الددف متوسدد . وأاهددرب 

دالة احاائية تعدتغ لمتايدراب الجدى  وسدىواب الخبدرة  دا واقدي  الىتائج مدم وجود  روة ذاب
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المسهدل العلمدا   روة تعدتغ لمتايدر تطبي  مملياب ادارة المعر ة. وكصلك أاهرب الىتائج وجود

 . ، لاالح المسهل األملف ا واقي ممارسة مملياب ادارة المعر ة

تطبيد  ممليداب الدف معر دة درجدة  (Al-Mansouri, 2011) دراسدة المىادوري وهدد ا

ادارة المعر ة  ا جامعة السلطان قابو   ا سلطىة ُممان مر وجهة نظر أمضداء هي دة التددري  

( مضددو هي ددة تدددري ، ولتةقيدد  هدددا الدراسددة أمدددب 207 يهددا. وت ونددا ميىددة الدراسددة مددر )

(  قددرة موزمددة ملددف نمسددة مجددااب هددا: توددخيص 36اسددتبانة ت ونددا باددورتها الىهائيددة مددر )

وتوليد المعر ة، وتختير المعر دة، وتوزيدي المعر دة، وتطبيد  المعر دة. أاهدرب نتدائج  المعر ة،

الدراسة أن درجة تطبي  مملياب ادارة المعر ة  ا جامعة السلطان قابو   دا سدلطىة ُممدان مدر 

وجهة نظر أمضاء هي ة التدري   يها جاءب متوسطة، كصلك أاهدرب الىتدائج مددم وجدود  دروة 

( بدير متوسد  اسدتجاباب أمضداء α≤0.05ة مىدد مسدتوغ الدالدة اإلحادائية )ذاب دالة احاائي

هي ة التدري   دا درجدة تطبيد  ممليداب ادارة المعر دة  دا جامعدة السدلطان قدابو  تعدتغ ألثدر 

متايددراب الدراسددة )الجددى ، والرتبددة األكاديميددة، والجىسددية(،  ددا حددير وجدددب  ددروة ذاب دالددة 

( بدددير متوسددد  اسدددتجاباب أمضددداء هي دددة α≤0.05حادددائية )احادددائية مىدددد مسدددتوغ الدالدددة اإل

التدددري  حددول درجددة تطبيدد  ممليدداب ادارة المعر ددة  ددا جامعددة السددلطان قددابو  تعددتغ ألثددر 

 متايري الدراسة )سىواب الخبرة، والُ لية(. 

الدف معر دة درجدة ممارسدة ممليداب  هدد ا  (Abu Al-Ola, 2012) دراسة أبدو العدق أما

ت ونا ميىة . وتىظيم، التوليد، التوارك، التطبي   ا كلية التربية بجامعة الطائعال(ادارة المعر ة 

الدراسة مر جميي أمضاء هي ة التدري  العاملير  ا كلية التربية بجامعة الطائع، والبالغ مددهم 

ت وندا  دا صدورتها الىهائيدة ولتةقي  هدا الدراسدة أمددب اسدتبانة  ( مضو هي ة تدري .135)

(  قددراب ل ددل مةددور )التىظدديم، التوليددد، 10ة موزمددة ملددف أربعددة مةدداور بواقددي )(  قددر40مددر )

التوددارك، التطبيدد (، واسددتخدم المددىهج الوصدد ا المسددةا التةليلددا. وأاهددرب نتددائج الدراسددة أن 

العملياب األربعة تتضمر ممارساب ايجابية وأنرغ سلبية، وأن الترتيب التىازلا لألهمية الىسدبية 

(، التوليدد 0.67معر ة األربعة جاءب ملدف الترتيدب ملدف الىةدو اآلتدا: التىظديم )لعملياب ادارة ال

 . (0.56(، التطبي  )0.63(، التوارك )0.67)

بدراسدة هدد ا الدف ال ودع ( Al-Agha & Abu Khair, 2012)وقام اآلغا وأبدو الخيدر 

يرها مر نقل مر واقي تطبي  مملياب ادارة المعر ة  ا جامعة القد  الم توحة واجراءاب تطو

حدول ( (α<0.05دالدة وة ذاب دالدة احادائية مىدد مسدتوغ التعرا ملدف مدا اذا كدان هىداك  در

، سدىواب الخدمدة(واقي تطبي  ممليداب ادارة المعر دة بجامعدة القدد  الم توحدة تعدتغ لمتايدراب 

 وندة والمسهل العلمدا(. واسدتخدم المدىهج الوصد ا. كمدا اسدتخدما اسدتبانة م، المىطقة التعليميةو

 (250)مددر سددبعة أبعدداد تمةددل ممليدداب ادارة المعر ددة، وزمددا هددصه ااسددتبانة ملددف ميىددة حجمهددا 

نتائج الدراسة أن تطبي  مملياب ادارة بيىا و .مور ًا أكاديميًا مر مور ا جامعة القد  الم توحة

 ، كمدا كود ا الدراسدة أن((63.8% المعر ة بجامعة القد  الم توحة جاء متوسطا وبدوزن نسدبا

سددعة اإلطددقا والمسددتوغ الةقددا ا وطبيعددة العمددل ومدددد األبةددام وورش العمددل ومجددال ااهتمددام 

الصي يتمتي به أصةاب المسهقب العلمية دون الدكتوراه ضعي ة  ا الجامعة ومرت عدة لددغ حملدة 



 1237ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "محمد أمين" القضاة، وحسني سالم

 2017(، 7)31ــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدكتوراه. وتبدير أيًضدا مددم وجدود  دروة ذاب دالدة احادائية حدول واقدي تطبيد  ممليداب ادارة 

ة  ددا جامعددة القددد  الم توحددة تعددتغ لمتايددراب مدددد سددىواب الخبددرة والمىطقددة التعليميددة. المعر دد

 رؤيدة لها ي ون المعر ة، بةيث ادارة ستراتيجيةإل داممة قيادة الباحةان بضرورة وجود وأوصف

المعر دة.  يمتل دون مدسهلير ونبدراء أ دراد وانتيار المختل ة، بأنوامها المعر ة لتوخيص واضةة

 الجامعدة التىظيمدا إلدارة الهي دل ضدمر توضدي المعر دة بدإدارة ناصدة دائدرة ةداموكدصلك اسدت

لهدصه  والتطدوير والمتابعدة والرقابدة المعر دة ادارة ممليداب تىظديم مهامهدا ضدمر مدر ي دون بةيث

 العملياب.

التعرا الف واقي نقدل المعر دة والتودارك بهدا  (Nejadat, 2012) وحاولا دراسة نجاداب

لعولمة بارض تقديم اطار ملما مقترح يدمم مواركة المعر ة والتوارك بها  دا  ا ال م اهيم ا

اددل العولمددة. كمددا وهددد ا الدراسددة أيًضددا ال وددع مددر أهددم المعيقدداب والمودد قب التددا تواجدده 

المسسساب  ا تطبي  م هوم نقل المعر ة ومواركتها  دا طدرابل  اللبىانيدة. واسدتخدما الدراسدة 

عا القددائم ملددف دراسددة الةقددائ  القائمددة ومقارنتهددا بالمقحظددة للخددرو  المددىهج ااسددتقرائا الددواق

بالىتددائج والتوصددياب. وتوصددل الباحددث الددف أن موامددل تدددريب المعلمددير و ددرة العمددل ومعيقدداب 

التطبي  لها تدأثير معىدوي ملدف ممليداب موداركة المعر دة ونقلهدا. ونلدص الباحدث الدف ضدرورة 

ي دة التعاونيدة بدير العداملير وتعتيدت م هدوم مخدازن المعر دة تو ير الوسدائل الضدرورية لتددميم الب

 نظًرا ألهميتها  ا توجيي نقل المعر ة بير العاملير.

بدراسدة هدد ا ال ودع مدر  (Kibrink & Bjurulf, 2013)وقامدا كيبرندك وبيجرولدع 

 مدددغ اسددتخدم نقددل المعر ددة  ددا المدددار  الةانويددة المهىيددة  ددا السددويد. ت ونددا ميىددة الدراسددة مددر

مددر الموددر ير العدداملير  ددا التربيددة المهىيددة تددم انتيددارهم بالطريقددة  (11)معلًمددا ومعلمددة و (13)

العووائية. ولتةقي  هدا الدراسة استخدما ااستبانة الم توحة  ا ممليدة جمدي البيانداب. وبيىدا 

قدل نتائج الدراسة أن نقدل المعر دة لددغ المعلمدير والمودر ير يتضدمر: نقدل المعدارا األساسدية، ن

المبددادو والمهدداراب الوخاددية، نقددل المددواد ال تابيددة والخبددراب الةياتيددة المهىيددة، نقددل الخبددراب 

 العملية والواي ية.

بدراسة  ا بروناي  (Islam, Hasan & Rahman, 2015)وقام اسقم وحسان ورحمان 

وهدد ا هد ا التعرا الف العوامل المسثرة ملف مملياب نقل المعر ة  دا المسسسداب الة وميدة. 

أيًضا التعرا الف العققة بير نقل المعر ة وبير الةقة التىظيمية وااتاال بير العاملير والم ا آب 

مددر  (114)ميىددة الدراسددة مددر ملددف  حيددث طبقددا اسددتبانةوالددتعلم التىظيمددا والتطددوير التىظيمددا. 

راسدة وجدود . أاهدرب نتدائج الدب الة وميدة تدم انتيدارهم مودوائيًاالعاملير  ا مدد مر المسسسدا

ير نقدل المعر دة  ددا مققدة ارتباطيدة موجبدة ذاب دالدة احاددائية بدير الدتعلم والتطدور المهىددا وبد

أاهرب الىتائج مدم وجود مققة ارتباطية ذاب دالة احاائية بير الةقة وااتاال المسسسة. كما 

 والم ا أة مر جهة وبير نقل المعر ة.

( دراسددة هددد ا Al-Tahyneh & Al-Khaldi, 2015وأجددرغ الطةايىددة والخالدددي )

التعددرا الددف درجددة تطبيدد  ممليدداب ادارة المعر ددة  ددا كليدداب التربيددة الرياضددية  ددا الجامعدداب 
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األردنيددة مددر وجهددة نظددر أمضدداء هي ددة التدددري ، و يمددا اذا كددان هىدداك  ددروة دالددة احاددائيًا  ددا 

اذ  .رتبددة األكاديميددةدرجددة تطبيدد  ممليدداب ادارة المعر ددة تعددتغ لمتايددراب الجددى ، والخبددرة، وال

مضو هي ة تدري  مر كليتدا التربيدة الرياضدية  دا الجامعدة األردنيدة  (51) استبانة ملف  طبقا

قددرة موزمددة ملددف (  35) ددا صددورتها الىهائيددة مددر  ت ونددا ااسددتبانة حيددثوالجامعددة الها ددمية، 

يم المعر دة، نقدل أربعة مجااب أساسية  ا ادارة المعر ة ها: ت وير وتوليد المعر ة، نتن وتىظ

وأاهرب الىتائج أن درجة تطبيد  ادارة المعر دة  دا كليداب . ومواركة المعر ة، وتطبي  المعر ة

التربية الرياضية كانا مرت عة. حيث جاء مجال نقل ومواركة المعر ة  ا المرتبدة األولدف، تدقه 

ل ت دوير وتوليدد مجال تطبي  المعر ة،  مجال مملياب ندتن وتىظديم المعر دة، وأنيدًرا جداء مجدا

المعر ة. كصلك أاهرب الىتائج مددم وجدود  دروة دالدة احادائيًا  دا درجدة تطبيد  ممليداب ادارة 

 ,Salleh)وهد ا دراسدة صدالح  .المعر ة تعتغ لمتايراب الجى ، والخبرة، والرتبة األكاديمية

نقدل المعر دة الف ال وع مر العققة بير م هوم المسسسة وادارة المعر ة ومدغ اسدتخدام  (2015

مدر القدادة  (900) حيدث طبقدا اسدتبانة ملدف  ا الجامعاب الة ومية ومققتها بالتميت التىظيمدا.

. وأاهدددرب نتددائج الدراسدددة وجدددود مققدددة ملير  دددا احدددغ الجامعددداب الماليتيدددةاألكدداديميير العدددا

ب أن ارتباطيددة موجبددة بددير م هددوم المسسسددة المتعلمددة وبددير ادارة المعر ددة  ددا الجامعددة. وأاهددر

مستوغ استخدام القادة األكاديميير لىقل المعر ة بير مىخ ا الف متوس . وأاهرب الىتائج وجود 

 ددروة  ددا مسددتوغ نقددل المعر ددة بددير القددادة التربددويير تعددتغ لمتايددري الدراسددة الخبددرة والعمددر 

 ولاالح األقل نبرة، واألقل ممًرا.

 تعقيب على الدراسات السابقةال

ال ودع مدر ابقة يُقَحظ أنها تىوما  ا أهددا ها  مىهدا: مدا هددا الدف بمطالعة الدراساب الس

واقي تطبي  مملياب ادارة المعر ة  ا الجامعاب والمسسساب والمىظماب األهلية مةل دراسدة كدل 

 & Varga ارجدا وبدارك )  (Karasneh & Al-Khalili, 2009كراسدىة والخليلدا )مدر: 

Parag, 2009  )( اآلغا وأبدو الخيدرAl-Agha & Abu Khair, 2012)   صدالح(Salleh, 

. ومىها مدا هددا الدف ال ودع مدر واقدي ادارة المعر دة  دا جميدي مملياتهدا  دا مسسسداب (2015

التعليم العالا، ومر ثم بىاء أنموذ  لهصه المسسساب  ا كي ية ادارة المعر ة  يها كدراسة كدل مدر: 

 Abuأبدو العدق )  (Al-Mansouri, 2011المىادوري )  (Tashkandi,2007طا د ىدي )

Al-Ola, 2012)  الطةايىة والخالدي (Al-Tahyneh & Al-Khaldi, 2015) . بيىما هدد ا

التعرا الف واقي نقل المعر ة والتوارك بها  ا ادل م داهيم  (Nejadat, 2012نجاداب )دراسة 

 .العولمة، والمعيقاب التا تواجه المسسساب  ا تطبي  م هوم نقل المعر ة ومواركتها

كما يتضح مر نقل استعراض الدراساب السابقة تباير العيىاب المستخدمة  يها،  بعا 

الخبراء واألكاديميير العاملير  ا الجامعاب ومديري وأصةاب المواريي الدراساب استخدما 

اآلغا وأبو الخير   (Karasneh & Al-Khalili, 2009كراسىة والخليلا )كدراسة كل مر: 

(Al-Agha & Abu Khair, 2012)  اسقم، وحسان ورحمان(Islam, Hasan and 

Rahman,2015) صالح  (Salleh, 2015) العاملير  ا المسسساب والوركاب . وبعضها مر

 . (Nejadat, 2012الاىامية كدراسة نجاداب )
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أما أوجه ااست ادة مر الدراساب السابقة  إن الباحةير يريا أن هصه الدراساب بمةابة الماددر 

اسا ل ةير مر المعلوماب المهمة التا وجهته  ا دراسته الةالية مدر حيدث انتيارهدا وتةديدد األس

أن تلك الدراسداب وجهدا البداحةير  كمامو لتها ومىهجيتها واإلجراءاب المقئمة لتةقي  أهدا ها. 

مددر ت ددوير تاددور  ددامل مددر  منةددو العديددد مددر البةددوم والدراسدداب والمراجددي المىاسددبة وم ىددته

وقد تميتب الدراسة الةالية بتركيتها ملدف  لىظرية التا يىباا أن توملها الدراسة الةالية.األطر ا

 .مديري المدار  والمور ير التربويير العاملير  ا مديرية التربية والتعليم  ا مةا ظة جرش

 الطريقة واإلجراءات

 منهجية الدراسة

أسداليب البةدث العلميدة التدا  امتمدب الدراسة ملف المىهج الوص ا المسةا والصي يُعدد مدر

 تقي  الواقي كما هو، ويهتم بوص ه وص ًا دقيقًا،  مر نقله يم ر اإلحاطة بالىتائج و همها. 

 مجتمع الدراسة

ت ون مجتمي الدراسة مر جميي المور ير التربويير العاملير  ا مديرية التربية والتعليم  دا 

( مودر ة تربويدة. 15( مودر ًا و)20بواقدي ) ( مور ًا ومودر ة35مةا ظة جرش والبالغ مددهم )

العداملير  دا المددار  العامدة  دا مةا ظدة  وكصلك مر جميي مديري المدار  األساسدية والةانويدة

( مدديرة و د  احادائياب 92( مدديًرا، و)83( مدديًرا ومدديرة، مدىهم )175، البالغ مدددهم )جرش

 .م2016/2017ظة جرش للعام الدراسا قسم التخطي  التابي لمديرية التربية والتعليم  ا مةا 

 عينة الدراسة

( مودددر ًا 35بالطريقدددة القاددددية، والبدددالغ مدددددهم ) انتيدددار جميدددي المودددر ير التربدددويير تدددم

( مددديًرا 93) بلادداوموددر ة، وتددم انتيددار ميىددة موددوائية طبقيددة مددر مجتمددي مددديري المدددار  

( مودر ًا 128ة الُ ليدة م وندة مدر )( مدديرة، وبدصلك تادبح العيىد45( مديًرا و)48ومديرة  مىهم )

 ( يوضح توزيي أ راد ميىة الدراسة و قًا لمتايراتها.1ومديًرا، والجدول )

توزيي أ راد ميىة الدراسة و قًا لمتايري )الجى ، الت راراب والىسب الم وية ل(: 1جدول )

 .المسمف الواي ا(

 المئوية النسبة التكرار المتغير مستويات المتغير

 الجى 

 53.13 68 كرذ

 46.88 60 أنةف

 100.00 128 الكلي

 الواي ا المسمف

 27.34 35 مورا تربوي

 72.66 93 مدير مدرسة

 100.00 128 الكلي
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 أداة الدراسة

لتةقيدد  أهددداا الدراسددة تددم الرجددوا الددف األدب الىظددري والدراسدداب السددابقة التددا تىاولددا 

أبدو و ،(Al-Mansouri, 2011المىادوري ): ممليداب نقدل المعر دة وادارتهدا كدراسدة كدل مدر

كمدا تدم القيدام بجولدة اسدتطقا تراء الخبدراء مدر أمضداء هي دة  .(Abu Al-Ola, 2012العق )

التدري   ا جامعتا اليرموك واألردنية حول مةداور الدراسدة ومجااتهدا  بهددا بىداء ااسدتبانة 

المعر دة بدير وزارة التربيدة والتعلديم  باورتها الىهائية للتعرا ملف واقي ممارسة مملياب تبدادل

 والجامعاب األردنية. 

 صدق المحتوى

اإلدارة المختادير  دا مدر ( 10)ملدف  توزيعهدا بادورتها األوليدةللتةق  مر صدة أداة الدراسة تدم 

، والمىدداهج والتدددري   ددا الجامعددة األردنيددة، وجامعددة القيددا  والتقددويم، ووأصددول التربيددة التربويددة

 حدولبهددا ابدداء ترائهدم ير العاملير  دا الميددان التربدوي، مر المور ير التربوي عةوأرباليرموك، 

وأي  قراب ااستبانة مدر حيدث وضدوح المعىدف والادياغة اللاويدة ومددغ مىاسدبتها للمجدال الدصي تتبدي لده، 

%( مدر مقحظداب المة ممدير بمدا 80تعديقب وملةوااب يرونها مىاسبة، وتم األنص بما يعدادل )

 هداا الدراسة.يةق  أ

 ثبات أداة الدراسة

تدم تطبيقهدا ملدف ميىدة ألغراض التةق  مر ثباب ااتساة الددانلا ألداة الدراسدة وأبعادهدا  

باسدتخدام معادلدة  قديم الةبداب تدم حسدابالدراسدة، و ميىدة(  ردًا مدر ندار  20استطقمية بلاا )

  .2، وذلك كما  ا الجدول Cronbach’s Alphaكرونباخ أل ا 

 .قيم معامقب ثباب ااتساة الدانلا ألداة الدراسة وأبعادها: (2) جدول

 الفقرات عدد الداخلي االتساق ثبات وأبعاده المقياس

 16 0.94 ابت ار المعر ة وتوليدها

 9 0.93 مواركة المعر ة

 6 0.90 تقييم المعر ة

 8 0.93 نور المعر ة

 8 0.92 تطبي  المعر ة

 47 0.98 الكلي للمقياس

 0.98 ثباب ااتساة الدانلا ألداة الدراسة قد بلاا قيمتهقيم أن  2يقحظ مر جدول 

 Al-Kilani) ، وهصه القيم توير الف جودة أداة الدراسة0.94 وحتف 0.90 بير وألبعاده تراوحا

& Al-Sharefin, 2014). 
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 معيار تصحيح مقياس الدراسة

هدا اطقة األح ام ملف األوساط م امتماد الىموذ  اإلحاائا ذي التدريج الىسبا بت

الةسابية الخاصة بمقيا  الدراسة وأبعاده وال قراب التا تتبي لألبعاد، وذلك ملف الىةو اآلتا: 

 (.Odeh, 2010( )5.00-3.68(، كبيرة )3.67-2.34(، متوسطة )2.33-1متدنية )

 متغيرات الدراسة

 ا تملا الدراسة ملف المتايراب اآلتية:

: المتغيرا  ت المستقلةأوالا

 )ذكر، وأنةف(: الجى ، وله   تان -

 )مورا، مدير(. المسمف الواي ا، وله   تان: -

 ثانياا: المتغيرات التابعة

بددير الجامعدداب  تقددديراب أ ددراد ميىددة الدراسددة لدرجددة ممارسددة ممليدداب تبددادل المعر ددة -

 .األردنية ووزارة التربية والتعليم

 المعالجات اإلحصائية

دراسددددة  ُحسددددبا المتوسددددطاب الةسددددابية واانةرا دددداب المعياريددددة لمجابددددة مددددر أسدددد لة ال

. كمدا تدم اسدتخدام تةليدل التبداير الةىدائا لل ودع مدر والت راراب استجاباب أ دراد ميىدة الدراسدة

ال روة  ا استجاباب أ راد ميىة الدراسة ملف مقيا  واقدي ممارسدة ممليداب تبدادل المعر دة بدير 

 انتبدددارمدددر دالدددة ال دددرة تدددم اسدددتخدام  ولل ودددع اب األردنيدددة، وزارة التربيدددة والتعلددديم والجامعددد

Bartlett لل روية.  

 ومناقشتها عرض النتائج

ماا درجاة ممارساة عملياات الدصي ندصع ملدف:   األول الىتائج المتعلقدة بسدسال الدراسدة :أوًا 

ري تبااادل المعرفااة بااين وزارة التربيااة والتعلاايم وبااين الجامعااات األردنيااة ماان وجهااة نظاار ماادي

   قدد تدم حسداب سدسالال هدصا لمجابدة مدر . المدارس والمشرفين التربويين في محافظة جارش 

درجدة ممارسدة ممليداب ل لتقديراب أ راد ميىدة الدراسدةاألوساط الةسابية واانةرا اب المعيارية 

، مي مراماة ترتيدب األبعداد بية والتعليم والجامعاب األردنيةتبادل المعر ة وأبعاده بير وزارة التر

 . 3 تىازليًا و قًا ألوساطها الةسابية، وذلك كما  ا الجدول
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 لدرجةلتقديراب أ راد ميىة الدراسة األوساط الةسابية واانةرا اب المعيارية (: 3جدول )

مي ممارسة مملياب تبادل المعر ة وأبعاده بير وزارة التربية والتعليم والجامعاب األردنية 

 .ة ترتيب األبعاد تىازليًا و قًا ألوساطها الةسابيةمراما

 الرقم الرتبة
عمليات تبادل المعرفة 

 وأبعادها

 الوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

درجة 

 الممارسة

 متوسطة 0.76 3.37 نور المعر ة 4 1

 متوسطة 0.80 3.33 مواركة  المعر ة 2 2

 متوسطة 0.79 3.32 تطبي  المعر ة 5 3

 متوسطة 0.65 3.27 ار المعر ة وتوليدهاابت  1 4

 متوسطة 0.77 3.24 تقييم المعر ة 3 5

 متوسطة 0.66 3.31 الكلي للمقياس

ممارسدة  تقديراب مدديري المددار  والمودر ير التربدويير لدرجدةأن  (3)جدول يقحظ مر 

متوسددطة،  ةملددف األداة )ك ددل( جدداءب بدرجددممليدداب تبددادل المعر ددة بددير وزارة التربيددة والتعلدديم 

وبمتوسد  حسدابا حيث جاءب األبعاد ملف الترتيب اآلتا: بُعد نور المعر دة  دا المرتبدة األولدف 

تقه بُعدد موداركة المعر دة (، 0.76وبانةراا معياري )ضمر درجة ممارسة متوسطة، ( 3.37)

وبدددانةراا معيددداري ضدددمر درجدددة متوسدددطة، ( 3.33وبمتوسددد  حسدددابا ) دددا المرتبدددة الةانيدددة 

ضددمر درجددة ( 3.32وبمتوسدد  حسددابا )ثددم بُعددد تطبيدد  المعر ددة  ددا المرتبددة الةالةددة (، 0.80)

و دا المرتبدة الرابعدة جداء بُعدد ابت دار المعر دة وتوليددها (، 0.79وبانةراا معيداري )متوسطة، 

وأنيدًرا  بُعدد (، 0.65وبدانةراا معيداري )بدرجدة ممارسدة متوسدطة، ( 3.27بمتوس  حسدابا )

، وبدانةراا ضدمر درجدة متوسدطة (3.24وبمتوس  حسدابا ) تبة الخامسةتقييم المعر ة  ا المر

مجددداء بُعدددد نودددر المعر دددة  دددا المرتبدددة األولدددف وذلدددك ألن  انويعدددتو الباحةددد (.0.77معيددداري )

الددوزارة تمتلددك مواقددي ال ترونيددة تظهددر مددر نقلهددا الىودداطاب المعر يددة والبةةيددة  والجامعدداب 

قدددار مددا حققدده هددساء األ ددراد مددر معددارا جديدددة أو لمىسددوبيها حتددف تظهددر للعددالم الخددارجا م

تطبيقاتها كون الجامعة أو الوزارة ا تعي   ا  درا  بدل  دا مجتمعداب تسدودها الميدتة التىا سدية 

 ومر هىا ربما جاء ااهتمام بهصا المجال أكةر مر غيره.  ،العالمية

الدف أن الجامعداب تسدعف  مجاء بُعد مواركة المعر ة بالمرتبدة الةانيدة ربمداالباحةان ويعتو 

ألن ت ون م توحة معر يًا ملدف البي دة الخارجيدة والعدالم بأسدره مدر ندقل مدا يدتم تداولده مدر هدصه 

المعارا المىوورة مبر المواقي اإلل ترونية الخاصة بهصه الجامعاب أو الوزارة أو مبر المجدقب 

ة المعلدم ليدتم ااسدت ادة مىهدا العلمية التا تادرها الجامعداب أو الدوزارة كمجلدة دراسداب، ورسدال

ن وزارة التربيددة والتعلددديم بامتمادهدددا امددر ندددقل البدداحةير والمهتمدددير  دددا المجددال التربدددوي. اذ 

 ، حيدثي دون نبيدًرا تربويًدا أو تعليميًدال دا يدتم ر المعلدم أو اإلداري أن تاىيع الرتب للمعلمير 

حال كونه مى ردًا، وهصا األمر يتطلب يتطلب مىه أربعة أبةام كون الباحث موارًكا أو بةةير  ا 
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مواقدي أو المجدقب مر المعلمير ااطقا ملف دراساب سابقة أو أدب نظري ساب  مىوور ملف ال

 يعتمدد   مجدقب مة مدةمدر  مابُدد لهد مبىور أبةداثه ونومىدما يرغب، مىها ونيست يد مما يجعلهم

 ملف المجقب الموجودة  ا تلك الجامعاب.  

الددف سددهولة التواصددل  يعددود ذلددك ربمددا د تطبيدد  المعر ددة  ددا المرتبددة الةالةددة أمددا مجدداء بُعدد

والتطور الت ىولوجا الصي أوجد تطبيقاب معر ية جاهتة تقوم الجامعدة أو الدوزارة بتواي هدا لددغ 

ذلك ربما الف اتساا المعر ة وسهولة انتوارها وضدخامة الباحةان المىسوبير اليهما، وكصلك يعتو 

)اإلنترنددا وال تددب اإلل ترونيددة المىوددورة( جعددل  رة ملددف المواقددي اإلل ترونيددة متددوالمعددارا ال

ن تطبيد  المعدارا االجامعاب أو الوزارة تقوم بعملية انتقاء لهصه المعارا مر أجل تطبيقها حيث 

أو ربمددا يعددود  ددا  ،هددصه المعر ددة ، وربمددا ا تتددو ر لدددغ مسددتخدمابودد ل مملددا يتطلددب مهدداراب

نوًمدا  تةجمدانرت اا ت اليع تطبي  هصه المعر دة  تجعدل الجامعدة أو الدوزارة بعا األحيان الف ا

مجاء بُعد توليد المعر ة وابت ارهدا الباحةان ما مر تطبي  كم كبير مر هصه المعارا. بيىما يعتو 

 ا المرتبة الرابعة ربما الف ضعع البةث العلما  ا ال ةير مر الدول العربية ومر بيىهدا األردن 

ي دول العالم الاىامية، وأن قيام مةل هصه األبةام ا يعالج قضايا ومو قب حقيقيدة بدل مقارنة م

ها  ا غالبية األحيدان مود قب مت دررة تدم معالجتهدا وأن هدصه المعدارا المسدتىبطة أو المتولددة 

مددر هددصه األبةددام بددق  ائدددة ذاب دالددة ممليددة كددون هددصه األبةددام لاايدداب الترقيددة األكاديميددة أو 

اب نيددل درجددة ملميددة ليددتم التركيددت ملددف المىهجيددة ا ملددف نتددا  البةددث  ددا بعددا األحيددان. لاايدد

مجاء مجال تقييم المعر ة  ا المرتبة الخامسة واألنيرة ربما الف الىمطية الباحةان وأنيًرا يعتو 

جديدددة مددر أجددل تقيدديم هددصه المعر ددة  ة  ددا التقيدديم ومدددم تطددوير تليدداب واسددتراتيجيابالمسددتخدم

وا  ا بعا األحيان مىد الىواحا ال مية  ا التقيديم متجداوزير الىدواحا الىوميدة  دا تقيديم والوق

ستراتيجياته لدغ بعا المستجيبير أدغ الف اهور هدصا  ة. كما أن ضعع مهاراب التقييم واالمعر

  المجال  ا الترتيب األنير.

  التددا (Al-Mansouri, 2011المىاددوري )وتت دد  نتددائج الدراسددة الةاليددة مددي دراسددة 

أاهرب نتائجها أن درجة تطبي  مملياب نقل المعر ة وتبادلها كان متوسًطا، اا أنهدا انتل دا مدي 

الطةايىددة   (Karasneh & Al-Khalili, 2009كراسددىة والخليلددا )نتددائج دراسددة كددل مددر:  

التدا أاهدرب أن درجدة ممارسدة ممليداب  (Al-Tahyneh & Al-Khaldi, 2015والخالددي )

  ة وتبادلها كان مرت عًا.نقل المعر

 البُعد األول: ابتكار المعرفة وتوليدها

درجدة ل لتقدديراب أ دراد ميىدة الدراسدةتم حساب األوسداط الةسدابية واانةرا داب المعياريدة 

ممارسددة ممليددة ابت ددار المعر ددة وتوليدددها بددير وزارة التربيددة والتعلدديم والجامعدداب األردنيددة مددي 

 .4عدها تىازليًا و قًا ألوساطها الةسابية، وذلك كما  ا الجدول مراماة ترتيب ال قراب ضمر ب
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درجة ل لتقديراب أ راد ميىة الدراسةاألوساط الةسابية واانةرا اب المعيارية : (4)جدول 

مرتبة ممارسة مملية ابت ار المعر ة وتوليدها بير وزارة التربية والتعليم والجامعاب األردنية 

 .الةسابية تىازليًا و قًا ألوساطها

 الرقم الرتبة
ابتكار المعرفة  مضمون فقرات بعد

 وتوليدها
 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

درجة 
 الممارسة

1 1 
تعتمد الوزارة/الجامعة ملف ماادر 

متىومة مر أجل توليد المعر ة 
 وابت ارها

 كبيرة 0.74 4.09

2 3 
تعقد الوزارة/الجامعة ورش ممل 

لمسامدتهم  ا  لتدريب المىسوبير لهما
 توليد المعر ة

 كبيرة 0.89 3.95

3 11 
توجي الوزارة/الجامعة مىسوبيهما 

 ملف تطوير المعر ة لديهم
 متوسطة 0.90 3.68

4 4 
تستةمر الوزارة/الجامعة الخبراب 

والتجارب المتوا رة لدغ المىسوبير 
 لهما لتةويلها الف معارا جديدة

 متوسطة 0.92 3.52

5 2 
الجامعة  رة ممل تو ل الوزارة/

للمساهمة  ا دمم مملية توليد 
 المعر ة

 متوسطة 0.92 3.45

6 10 
تةرص الوزارة/الجامعة ملف تطوير 

 موجوداب المعر ة المتو رة لديها
 متوسطة 0.85 3.39

7 5 
توجي الوزارة/الجامعة التىوا ال  ري 

 لدغ المىسوبير لهما
 متوسطة 0.96 3.33

8 12 
األ  ار الجيدة  تدمم الوزارة/الجامعة

واإلبدامية لتىمية الميتة التىا سية بير 
 المىسوبير ل ل مىهما

 متوسطة 0.92 3.31

9 14 
تستقطب الوزارة/الجامعة ال وادر 
البورية المسهلة للةاول ملف ما 

 تمتل ه مر معر ة
 متوسطة 0.96 3.27

10 13 
تضي الوزارة/الجامعة نطة لتةديد 

ة بابت ار ال جواب القائمة ذاب العقق
 المعر ة وتوليدها

 متوسطة 0.91 3.23

11 9 
تتيح الوزارة/الجامعة لمىسوبيهما 

 رصة المواركة  ا حل المو قب 
 التا تواجهها

 متوسطة 0.99 3.18

12 7 
تو ل الوزارة/الجامعة أقساما ناصة 

للبةث والتجريب والتطوير لتوليد 
 المعر ة

 متوسطة 0.87 3.16



 1245ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "محمد أمين" القضاة، وحسني سالم

 2017(، 7)31ــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (4تابي جدول رقم ) ...

 الرقم الرتبة
ابتكار المعرفة  مضمون فقرات بعد

 وتوليدها
 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

درجة 
 الممارسة

13 16 
الجامعة تلياب استقبال تو ر الوزارة/

 اآلراء والمقترحاب
 متوسطة 0.96 3.12

14 6 
تعتز الوزارة/الجامعة مقدرة 

المىسوبير لهما  ا حل المو قب 
 التا تواجههم ابت ار المعر ة

 متوسطة 0.92 3.11

15 8 
تو ر الوزارة/الجامعة اجراءاب ممل 

 داممة لةرية البةث العلما
 متدنية 0.88 2.28

16 15 
و ر الوزارة/الجامعة ميتانية مىاسبة ت

 لدمم مملياب مواركة المعر ة
 متدنية 0.96 2.26

 متوسطة 0.65 3.27 الُكلي للبعد

تعتمدد الوزارة/الجامعدة ملدف ( والتدا تدىص ملدف  1( أن ال قدرة رقدم )4جددول )يُقحظ مر 

وبدرجددة ممارسددة ماددادر متىومددة مددر أجددل توليددد المعر ددة وابت ارهددا  احتلددا المرتبددة األولددف 

( 15(، بيىمددا احتلددا ال قددرة رقددم )0.74( وانةددراا معيدداري )4.09متوسدد  حسددابا )كبيددرة، و

والتا تىص ملف  تو ر الوزارة/الجامعة ميتانية مىاسبة لدمم مملياب مواركة المعر ة  المرتبدة 

تو (. ويعد0.96( وانةدراا معيداري )2.26بمتوس  حسابا )و ،درجة ممارسة متدنيةوباألنيرة 

ربما الف سهولة الوصول الف الماادر المعر ية المختل ة مبدر مدا يدتم نودره هصه الىتيجة الباحةان 

ملف المواقي المختل دة للجامعداب أو الدوزاراب أو المسسسداب أو مراكدت البةدث العلمدا أو ال تدب 

عداب  دا ذلدك الدف ا دتراك الدوزارة والجامالباحةدان اإلل ترونية وما كان  ا ح مها. وربما يعتو 

تدو ير مددم العديد مر مةركاب البةث العالمية مد ومة األجر لتو ير نددماتها للعداملير  يهدا. أمدا 

ذلددك الددف ضددعع الميتانيددة الباحةددان  قددد يعددتو  ميتانيددة مىاسددبة لدددمم ممليدداب مودداركة المعر ددة 

 ،ر العدامليرالمقررة لوزارة التربية والتعليم مر ميتانية الدولة وذهاب معظمها ملف رواتب وأجو

لصلك هىاك ضعع  ا ايجاد ماادر بديلة لتوليد البةث العلما ومواركة المعر دة، أمدا الجامعداب 

 لهدمبسبب ازدياد مدد الطلبة والتوسي  ا نوميدة التعلديم المقددم  مجت مالا متراكم ها تعانا مر 

ادة للبةدث ممدا جعدل الجامعداب تخ دا مدر ميتانيتهدا المخا  وارت اا كل دة التعلديم بود ل مدام

 العلما وتبادل المعر ة.

 البُعد الثاني: مشاركة المعرفة

درجدة ل لتقدديراب أ دراد ميىدة الدراسدةتم حساب األوسداط الةسدابية واانةرا داب المعياريدة 

ممارسددة ممليددة مودداركة المعر ددة بددير وزارة التربيددة والتعلدديم والجامعدداب األردنيددة، مددي مرامدداة 

 .5ليًا و قًا ألوساطها الةسابية، وذلك كما  ا الجدول ترتيب ال قراب ضمر بعدها تىاز
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ممارسة  لدرجة لتقديراب أ راد العيىةاألوساط الةسابية واانةرا اب المعيارية : (5)جدول 

مرتبة تىازليًا و قًا مملية مواركة المعر ة بير وزارة التربية والتعليم والجامعاب األردنية 

 .ألوساطها الةسابية

 مضمون فقرات بعد مشاركة المعرفة الرقم الرتبة
 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

درجة 
 الممارسة

1 17 
تودددددجي الدددددوزارة والجامعدددددة الةدددددوار 
العلمددا بددير مىسددوبيهما لتبددادل األ  ددار 

 والمقترحاب
 كبيرة 0.98 3.85

2 19 
تددددددو ر الددددددوزارة والجامعددددددة أنظمددددددة 
ال ترونيدددددة لتسدددددريي ممليددددداب تبدددددادل 

  يما بيىهما المعر ة ومواركتها
 كبيرة 0.98 3.68

3 22 
تعقدددد الدددوزارة والجامعدددة ورش ممدددل 
ونددواب ذاب مققددة بعمليدداب مودداركة 

 المعر ة وتبادلها  يما بيىها
 متوسطة 0.92 3.62

4 21 
تودددجي الدددوزارة والجامعدددة مىسدددوبيهما 
 دا اإل دادة مددر مخدتون المعر دة الددصي 

 تمتل انه
 متوسطة 0.93 3.42

5 24 
ة والجامعة بتسهيل وصول تقوم الوزار

جميددددي المىسددددوبير لهمددددا الددددف قوامددددد 
 المعر ة التا تمتل انهما

 متوسطة 0.99 3.38

6 18 
تةرص الوزارة والجامعة ملدف امدقم 

 مىسوبيهما بالمستجداب المعر ية
 متوسطة 0.85 3.37

7 20 
ت عدددل الدددوزارة والجامعدددة دور وسدددائل 
اإلمدددقم التربدددوي  دددا نقدددل المعر دددة 

  يما بيىها وتواي ها
 متوسطة 0.97 3.36

8 25 
تددو ر الددوزارة والجامعددة أنظمددة تتدديح 

 التوارك  يما تمتل انه مر معر ة
 متوسطة 1.02 3.34

9 23 
تددددددمو الدددددوزارة والجامعدددددة نبددددددراء 
للمودداركة  ددا ورش العمددل والىدددواب 

 والمةاضراب ذاب العققة بالمعر ة
 متدنية 0.93 1.98

 سطةمتو 0.76 3.33 الكلي للبعد

( والتدا تدىص ملدف  تودجي الدوزارة والجامعدة 17( أن ال قدرة رقدم )5يُقحظ مدر الجددول )

درجددة وبالةددوار العلمددا بددير مىسددوبيهما لتبددادل األ  ددار والمقترحدداب  احتلددا المرتبددة األولددف 

ذلك ربما الباحةان (. ويعتو 0.98( وانةراا معياري )3.85بمتوس  حسابا )و ،ممارسة كبيرة

جامعاب ووزارة التربية والتعليم بأهمية الةوار العلما وأثره  ا اإلثراء ال  ري وزيدادة إليمان ال

الت  ير العلما المتخاص الدصي يدسدي  دا الىهايدة الدف تبدادل األ  دار والتادوراب والمقترحداب 

حيث تسمر هصه المسسسداب التربويدة  ،بير م وناب العاملير سواء أكانوا  ا الوزارة أو الجامعاب
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 2017(، 7)31ــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انًا مطلقًا بأن المعر ة اإلنسانية ها بىاء تراكما م توح  يه المجال أمدام كدل انسدان لديده  داء ايم

( والتا تىص ملدف  تددمو الدوزارة والجامعدة نبدراء 23مر هصه المعر ة. أما مجاء ال قرة رقم )

للمودداركة  ددا ورش العمددل والىدددواب والمةاضددراب ذاب العققددة بالمعر ددة  بالمرتبددة األنيددرة 

(  قددد يعددتو 0.93( وانةددراا معيدداري )1.98ر درجددة ممارسددة متدنيددة بمتوسدد  حسددابا )ضددم

ذلددك ربمددا الددف ضددعع ميتانيدداب الددوزارة والجامعدداب وقلددة الدددمم الة ددوما الرسددما الباحةددان 

للجامعاب نتيجة ازديداد مدددها وضدعع تمويدل هدصه المسسسداب التربويدة مدر مسسسداب المجتمدي 

للتقليددل مددر المددستمراب  تسددعف الددوزارة والجامعددابجعددل نع اسدداب ومددا لدده مددر ا ،المدددنا المةلددا

كدا تقلدل مدر   -وان كانا ملف حساب تطورهدا -والىدواب وورش العمل مر أجل ن ا ت ل تها 

 ن قاب هصه الجامعاب بالتخ يع مر العجت الةاصل لديها.

 البُعد الثالث: تقييم المعرفة

درجدة ممارسدة ل لتقدديراب أ دراد العيىدة ياريدةتم حساب األوساط الةسابية واانةرا اب المع

مملية تقييم المعر ة بير وزارة التربية والتعلديم والجامعداب األردنيدة مدي مرامداة ترتيدب ال قدراب 

 .6ضمر بعدها تىازليًا و قًا ألوساطها الةسابية، وذلك كما  ا الجدول 

ممارسة  لدرجةالعيىة   رادلتقديراب أاألوساط الةسابية واانةرا اب المعيارية : (6)جدول 

مرتبة تىازليًا و قًا ألوساطها مملية تقييم المعر ة بير وزارة التربية والتعليم والجامعاب األردنية 

 .الةسابية

 مضمون فقرات بعد تقييم المعرفة الرقم الرتبة
 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

درجة 
 الممارسة

1 26 
 تةرص الوزارة/الجامعة ملف تقييم
مستوياب أداء المىسوبير و   نظام 

 مواركة المعر ة وتطبيقها
 متوسطة 0.98 3.33

2 28 
تو ل الوزارة/الجامعة  رة ممل مر 

أصةاب اانتااص لقستواراب 
 العملية لتقييم المعر ة لدغ مىسوبيها

 متوسطة 0.97 3.29

3 29 
تعمل الوزارة/الجامعة ملف ايجاد 

األ  ار مىاخ دائم لتبادل المعر ة  ا 
 بير مىسوبيها

 متوسطة 0.92 3.25

4 30 
تضي الوزارة/الجامعة معايير 

 للسيطرة ملف المعر ة
 متوسطة 0.89 3.21

5 31 
تعمل الوزارة/الجامعة ملف ايجاد 

 أنظمة تقييم ال ترونية مستمرة
 متوسطة 0.96 3.18

6 27 
تضي الوزارة/الجامعة تعليماب 

واضةة استرجاا المعر ة المختنة 
 لدغ كل مىهما

 متوسطة 0.90 3.17

 متوسطة 0.77 3.24 الكلي للبعد
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( والتددا تدىص ملددف   تةددرص الوزارة/الجامعددة 26( أن ال قدرة رقددم )6جدددول )يُقحدظ مددر 

ملف تقييم مستوياب أداء المىسوبير و   نظام مواركة المعر ة وتطبيقها  احتلدا المرتبدة األولدف 

(. وربما يعدود 0.98( وانةراا معياري )3.33ابا )ضمر درجة ممارسة متوسطة بمتوس  حس

ومدر هدصه  ،ذلك ألن الوزارة أو الجامعدة تسدعف امتمداد معدايير ملميدة ثابتدة لتقيديم أداء مىسدوبيها

حيث يتم ادناله ضمر تقيديم أداء العداملير. أمدا مجداء  ،التقييماب نظام مواركة المعر ة وتطبيقها

ي الوزارة/الجامعة تعليمداب واضدةة اسدترجاا المعر دة ( والتا تىص ملف  تض27ال قرة رقم )

المختنددة لدددغ كددل مىهمددا  بالمرتبددة األنيددرة ضددمر درجددة ممارسددة متوسددطة بمتوسدد  حسددابا 

ذلددك ربمددا الددف غيدداب أنظمددة ناصددة أو الباحةددان (  قددد يعددتو 0.90( وانةددراا معيدداري )3.17)

سسسداب التربويدة وامتمادهدا بود ل أقسام ناصة تعىف بالمعر ة واسدترجامها لددغ العديدد مدر الم

 مبا ر ملف ااسترجاا اإلل ترونا المبا ر.

 البُعد الرابع: نشر المعرفة

درجدة ل لتقدديراب أ دراد ميىدة الدراسدةتم حساب األوسداط الةسدابية واانةرا داب المعياريدة 

اة ترتيدب ممارسة مملية نور المعر ة بير وزارة التربيدة والتعلديم والجامعداب األردنيدة مدي مرامد

 .7ال قراب ضمر بعدها تىازليًا و قًا ألوساطها الةسابية، وذلك كما  ا الجدول 

 لدرجة لتقديراب أ راد ميىة الدراسةاألوساط الةسابية واانةرا اب المعيارية : (7)جدول 

ا مرتبة تىازليًا و قً ممارسة مملية نور المعر ة بير وزارة التربية والتعليم والجامعاب األردنية 

 .ألوساطها الةسابية

 مضمون فقرات بعد نشر المعرفة الرقم الرتبة
 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

درجة 
 الممارسة

1 32 
تةرص الوزارة/الجامعة ملف نور 

ثقا ة المبادرة ال ردية والجمامية بير 
 مىسوبيها

 كبيرة 0.95 3.98

2 33 
تعمل الوزارة والجامعة ملف اياال 

ا رة لديهما الف جميي المعر ة المتو
 المىسوبير لدغ كل مىهما

 متوسطة 0.84 3.71

3 37 
تعمل الوزارة والجامعة ملف نور 

المعر ة مر طري  الموقي 
 اإلل ترونا ل ل مىهما

 متوسطة 1.00 3.61

4 39 
تعتمد الوزارة والجامعة تلياب 

واضةة لىور المعر ة وتعميمها  يما 
 بيىها

 متوسطة 1.07 3.53

5 38 
وجي الوزارة والجامعة العمل ت

التعاونا والجماما لتبادل المعر ة 
 ومواركتها  يما بيىها

 متوسطة 1.03 3.41
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 (7... تابي جدول رقم )

 مضمون فقرات بعد نشر المعرفة الرقم الرتبة
 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

درجة 
 الممارسة

6 34 
تىقل الوزارة/الجامعة المعر ة 

الاةيةة الف المىسوبير  ا الوقا 
 المىاسب

 متوسطة 1.03 3.34

7 36 
توزا الوزارة/الجامعة المعر ة مر 

و يلها نقل مىسقا األقسام التا يتم ت
 و قا للتخاااب

 متدنية 0.97 3.28

8 35 
تة ت الوزارة/الجامعة ناقلا المعر ة 

 بطرة متىومة
 متدنية 0.99 2.11

 متوسطة 0.80 3.37 الكلي للبعد

( والتددا تددىص ملددف  تةددرص الوزارة/الجامعددة 32( أن ال قددرة رقددم )7جدددول )يُقحددظ مددر 

ر مىسدوبيها  احتلدا المرتبدة األولدف ضدمر درجدة ملف نور ثقا ة المبادرة ال رديدة والجماميدة بدي

(. وربما يعود ذلدك اهتمدام 0.95( وانةراا معياري )3.98ممارسة متوسطة بمتوس  حسابا )

   دا المجتمدي المةلدا أو اإلقليمدا أو العدالما ذاتهداالوزارة أو الجامعة بالميتة التىا سدية لتسدوي  

الجماميدة التدا تعمدل ملدف ايجداد مدا يعدرا ببدراءة  مما أدغ الدف ااهتمدام بالمبدادراب ال رديدة أو

وهددصه البددراءاب تعمددل ملددف تةسددير ترتيددب الجامعدداب  ددا سددلم تاددىيع الجامعدداب  ،اانتددراا

 ددت الوزارة/الجامعددة ندداقلا المعر ددة ح( والتددا تددىص ملددف  35العددالما. أمددا مجدداء ال قددرة رقددم )

( 2.11بمتوسددد  حسدددابا ) بطدددرة متىومدددة  بالمرتبدددة األنيدددرة ضدددمر درجدددة ممارسدددة متدنيدددة

ذلك ربما الدف ا تقدار الجامعداب أو الدوزارة للبددائل الباحةان (  قد يعتو 0.99وانةراا معياري )

التددا  ددا الاالددب ت ددون مرتبطددة بددالىواحا الماليددة التددا تسددبب أرقًددا وأمبدداء جديدددة للجامعدداب أو 

 معىويًا واإل ادة بهم. الوزارة  تعتمد هصه الجامعاب أو الوزارة ملف تة يت ناقلا المعر ة

 البُعد الخامس: تطبيق المعرفة

درجدة ل لتقدديراب أ دراد ميىدة الدراسدةتم حساب األوسداط الةسدابية واانةرا داب المعياريدة 

ممارسة مملية تطبي  المعر ة بير وزارة التربية والتعليم والجامعاب األردنية مي مرامداة ترتيدب 

 .8وساطها الةسابية، وذلك كما  ا الجدول ال قراب ضمر بعدها تىازليًا و قًا أل
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درجة ل لتقديراب أ راد ميىة الدراسةاألوساط الةسابية واانةرا اب المعيارية : (8)جدول 

مرتبة تىازليًا و قًا ممارسة مملية تطبي  المعر ة بير وزارة التربية والتعليم والجامعاب األردنية 

 .ألوساطها الةسابية

 قرات بعد تطبيق المعرفةمضمون ف الرقم الرتبة
 الوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

درجة 

 الممارسة

1 40 

تطبدد  الوزارة/الجامعددة المعر ددة التددا 

تمتل هدددددا مدددددر طريددددد   ريددددد  ممدددددل 

 متخاص

 متوسطة 0.99 3.66

2 44 

تددددددرب الوزارة/الجامعدددددة المىسدددددوبير 

ملددف كي يددة اسددتخدام مسدداراب المعر ددة 

 لتةقي  أهدا ها

 طةمتوس 0.88 3.65

3 43 

تقددوم الوزارة/الجامعددة باستوددارة ذوي 

الخبددددرة واانتادددداص مىددددد تطبيدددد  

 المعر ة

 متوسطة 0.97 3.63

4 41 
تعمدددل الوزارة/الجامعدددة ملدددف تجريدددب 

 المعارا المتوا رة لديها قبل تطبيقها
 متوسطة 1.01 3.61

5 46 

تسهم الوزارة/الجامعة بو ل  امدل  دا 

تقدددديم نددددماب للمجتمدددي المةلدددا مدددر 

 قل البةث العلمان

 متوسطة 1.04 3.59

6 47 

تعمددددل الوزارة/الجامعددددة ملددددف تددددصليل 

الاددعوباب التددا تواجدده ممليددة تطبيدد  

 المعر ة وتواي ها

 متوسطة 0.95 3.57

7 42 

تةدددث الوزارة/الجامعدددة ملدددف تطبيددد  

المعر دددة مدددر طريددد  مىسدددقا األقسدددام 

 المختل ة

 متدنية 0.94 2.32

8 45 
مددددددستمراب تددددددىظم الوزارة/الجامعددددددة 

 ناصة باإلبداا والتميت
 متدنية 1.01 2.30

 متوسطة 0.79 3.32 الكلي للبعد

( والتددا تددىص ملددف  تطبدد  الوزارة/الجامعددة 40( أن ال قددرة رقددم )8جدددول )يُقحددظ مددر 

درجدة ممارسدة وبالمعر ة التا تمتل ها مر طري   ري  ممل متخاص  احتلا المرتبة األولدف 

(. وربمددا يعددود ذلددك اهتمددام 0.99( وانةددراا معيدداري )3.66بمتوسدد  حسددابا )و ،متوسددطة

الوزارة أو الجامعة ب  رة  رة العمل وأثرها  دا جدودة اانتدا  ال  دري حيدث يدتم تبدادل المعر دة 

لمدا لده مدر انع اسداب  ،مر ندقل  درة العمدل وزيدادة انتداجيتهم مدر طريد  العمدل بدروح ال ريد 
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 2017(، 7)31ــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مما يجعلهم   حيث يتم تصويا العمل لدغ هساء المىسوبيرايجابية ومعر ية وادارية ملف العاملير 

يبصلون أ ضل ما لديهم مدر أجدل سدمعة المسسسدة التدا يعملدون  يهدا لتةقيد  التىدا    دا المجتمدي 

( والتا تىص ملدف   تدىظم الوزارة/الجامعدة مدستمراب 45الصي توجد  يه. أما مجاء ال قرة رقم )

( 2.30نيرة ضمر درجة ممارسة متدنية بمتوسد  حسدابا )ناصة باإلبداا والتميت  بالمرتبة األ

كمدا يم در أن  ،ربما يعود ذلك لضعع المخاااب المرصدودة لدصلك (1.01معياري ) وانةراا

يعود ذلك لضعع الت  ير اإلبداما لدغ العاملير أو الطلبة كدصلك مددم تبىدا المبددمير والمتميدتير 

 مر قبل هصه المسسساب باورة صةيةة.

هل توجاد فاروق دالاة احصاائياا عناد الصي نصع ملف:  ىتائج المتعلقة بسسال الدراسة ال ثانياا.

( فااي تقااديرات مااديري الماادارس والمشاارفين التربااويين α=0.05مسااتوى الداللااة اإلحصااائية )

لدرجة ممارسة عمليات تباادل المعرفاة باين وزارة التربياة والتعلايم والجامعاات األردنياة تُعااى 

   قدد تدم حسداب هدصا السدساللمجابدة مدر    )الجانس، والمسامى الاوييفي( "لمتغيري الدراساة 

األوسدداط الةسددابية واانةرا دداب المعياريددة لدرجددة ممارسددة ممليدداب تبددادل المعر ددة بددير وزارة 

التربية والتعليم والجامعاب األردنية و قًا لمتايري الدراسة )الجى ، والمسمف الواي ا(، كما  ا 

 .9الجدول 

لدرجة ممارسة مملياب تبادل المعر ة بير األوساط الةسابية واانةرا اب المعيارية : (9جدول )

 .وزارة التربية والتعليم والجامعاب األردنية و قًا لمتايري الدراسة )الجى ، والمسمف الواي ا(

 عمليات

 تبادل

 المعرفة

 وأبعادها

 الجنس

 

 المسمى الوييفي

 مدير مدرسة مشرف تربوي أنثى ذكر
 الوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 الوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 الوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 الوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

ابت ار 

المعر ة 

 وتوليدها

3.23 0.70 3.31 0.58  3.14 0.66 3.32 0.64 

مواركة 

 المعر ة
3.31 0.87 3.43 0.61  3.30 0.83 3.39 0.73 

ييم تق

 المعر ة
3.23 0.87 3.24 0.64  3.17 0.88 3.27 0.72 

نور 

 المعر ة
3.30 0.89 3.35 0.71  3.14 0.76 3.40 0.81 

تطبي  

 المعر ة
3.33 0.87 3.29 0.69  3.19 0.85 3.36 0.76 

ال لا 

 للمقيا 
3.28 0.74 3.33 0.56  3.18 0.71 3.35 0.63 
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لدرجدة ممارسدة ممليداب ير األوساط الةسابية وجود  روة ااهرية ب (9)جدول يقحظ مر 
تبادل المعر ة بير وزارة التربيدة والتعلديم والجامعداب األردنيدة و قًدا لمتايدري الدراسدة )الجدى ، 

  وبهددا التةقد  مدر جوهريدة متايري الدراسةناتجة مر انتقا مستوياب  والمسمف الواي ا(
 way ANOVA without-2( بدون ت امل) االةىائال روة الظاهرية  تم اجراء تةليل التباير 

interaction  لدرجددة ممارسددة ممليدداب تبددادل المعر ددة بددير وزارة التربيددة والتعلدديم والجامعدداب
 .10، كما  ا الجدول األردنية و قًا لمتايري الدراسة

نتائج تةليل التباير الةىائا )بدون ت امل( لدرجة ممارسة مملياب تبادل المعر ة (: 10جدول )

 .ر وزارة التربية والتعليم والجامعاب األردنية و قًا لمتايري الدراسةبي

 التباين مصدر
 مجموع
 المربعات

 درجة
 الحرية

 مجموع وسطمت
 المربعات

 ف
 احتمالية
 الخطأ

 0.87 0.03 0.01 1 0.01 الجى 

 0.24 1.38 0.60 1 0.60 المسمف الواي ا

 0.44 125 54.38 الخطأ
  

    127 55.06 الكلي

( بدير α=0.05( مدم وجود  رة دال احادائيًا مىدد مسدتوغ الدالدة )10يتبير مر الجدول )
الوسدددطير الةسدددابيير لدرجدددة ممارسدددة ممليددداب تبدددادل المعر دددة بدددير وزارة التربيدددة والتعلددديم 
 والجامعاب األردنيدة ملدف المقيدا  الُ لدا و قًدا لمتايدري الدراسدة )الجدى ، والمسدمف الدواي ا(.

( وجددود  ددروة ااهريددة بددير األوسدداط الةسددابية ألبعدداد درجددة ممارسددة 9لجدددول )مددر ا ويقحددظ 
ممليدداب تبددادل المعر ددة بددير وزارة التربيددة والتعلدديم والجامعدداب األردنيددة و قًددا لمتايددري الدراسددة 
ناتجة مر انتقا مستوياب المتايرير  وبهددا التةقد  مدر جوهريدة ال دروة الظاهريدة   قدد تدم 

بدداط بددير أبعدداد مقيددا  ممليدداب تبددادل المعر ددة متبومددة بددإجراء انتبددار حسدداب معددامقب اارت
Bartlett  لتةديد أيهما أنسب مدر حيدث ااسدتخدام: تةليدل التبداير و قًا لمتايري الدراسة لل روية

الةىددائا المتعدددد )بدددون ت امددل( ملددف األبعدداد مجتمعددة أم اسددتخدام تةليددل التبدداير الةىددائا )مددديم 
 .11اد كلمٍّ ملف حدةٍّ، وذلك كما  ا الجدول الت امل( ملف األبع

لل روية ألبعاد مقيا  مملياب تبادل المعر ة بير وزارة  Bartlettنتائج انتبار (: 11جدول )

 .التربية والتعليم والجامعاب األردنية مر و قًا لمتايري الدراسة

وفقاا  العالقة
 للمتغيرين

المعرفة  ابتكار
 وتوليدها

مشاركة 
 المعرفة

 المعرفةنشر  المعرفة تقييم

    0.78 المعر ةمواركة 

 0.84 0.72 تقييم المعر ة
  

 0.79 0.75 0.70 نور المعر ة
 

 0.80 0.78 0.76 0.73 تطبي  المعر ة

  Bartlett انتبار
 لل روية

 الخطأاحتمالية  الةريةدرجة  التقريبية 2كا العظمفنسبة األرجةية 

0.00 566.95 14 0.00 
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بدير أبعداد  α=0.05وجود مققة دالة احاائيا مىدد مسدتوغ الدالدة  (11)الجدول يتبير مر 

مملياب تبادل المعر دة بدير وزارة التربيدة والتعلديم والجامعداب األردنيدة مدر وجهدة نظدر مدديري 

و قًا لمتايري الدراسة  مما اسدتوجب اسدتخدام  المدار  والمور ير التربويير  ا مةا ظة جرش

ألبعدداد ممليدداب تبددادل المعر ددة بددير وزارة التربيددة ( بدددون ت امددل)المتعدددد  ةىددائاالتةليددل التبدداير 

 .12 ا الجدول هو مبير كما و، و قًا لمتايري الدراسةمجتمعة والتعليم والجامعاب األردنية 

نتائج تةليل التباير الةىائا المتعدد )بدون ت امل( ألبعاد مملياب تبادل المعر ة بير (: 12جدول )

 .التربية والتعليم والجامعاب األردنية مجتمعة و قًا لمتايري الدراسةوزارة 

 األثر
 االختبار نوع

 المتعدد

 قيمة

 االختبار

 المتعدد

 ف

 الكلية

 حرية درجة

 الفرضية

 حرية درجة

 الخطأ

 احتمالية

 الخطأ

 الجى 
Hotelling's 

Trace 
0.03 0.74 5 121 0.59 

المسمف 

 الواي ا

Hotelling's 

Trace 
0.04 0.96 5 121 0.45 

مددم وجدود أثدر دال احادائيًا لمتايدري )الجدى ، والمسدمف الدواي ا(  12يتبير مدر جددول 

( ملددف أبعدداد ممليدداب تبددادل المعر ددة بددير وزارة التربيددة والتعلدديم α=0.05مىددد مسددتوغ الدالددة )

اب الخاصدة ذلدك ربمدا الدف أن اإلجدراءاب والتعليمدالباحةان ويعتو . مجتمعةوالجامعاب األردنية 

بعملياب نقل المعر ة وتبادلها تطب  ملف كق الجىسير ملف حددٍّ سدواء، وكدصلك ملدف العداملير  دا 

وتت د  نتدائج الدراسدة الةاليدة مدي نتدائج  الجامعاب أو الوزارة باا الىظر مر مسماهم الواي ا.

-Al-Tahyneh & Alالطةايىدة والخالددي )  (Al-Mansouri, 2011المىادوري )دراسدة: 

Khaldi, 2015)  أاهددرب مدددم وجددود  ددروة ذاب دالددة احاددائية مىددد مسددتوغ الدالددة التددا

( بير متوس  استجاباب أمضاء هي دة التددري   دا درجدة تطبيد  ممليداب α≤0.05اإلحاائية  )

(. اا أنها انتل دا ادارة المعر ة  ا جامعة السلطان قابو  تعتغ ألثر متايراب الدراسة )الجى 

التددا أاهددرب  (Salleh, 2015)صددالح   (Tashkandi, 2007ا دد ىدي )دراسددة طمددي نتددائج 

وجود  روة ذاب دالة احادائية بدير متوسدطاب اسدتجاباب أ دراد الدراسدة ملدف مقيدا  ممليداب 

 تبادل المعر ة وادارتها تعتغ للمسمف الواي ا )العمل الةالا(، ولاالح المور اب.

 التوصيات

 باآلتا:الباحةان  يوصاائج  ا ضوء ما توصلا اليه الدراسة مر نت

  توجيي مملياب البةث والتجريب والتطوير وذلك بوضي سياسة ممل واضةة داممة لةرية

 البةث العلما ومة تة للعاملير  ا وزارة التربية والتعليم والجامعاب األردنية.
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  دموة الخبراء والمختاير مر قبدل وزارة التربيدة والتعلديم والجامعداب للموداركة  دا ورش

 لعمل والبرامج تدريبية والىدواب والمةاضراب ذاب العققة بالمعر ة.ا

  العمل ملف تىظيم مستمراب ناصة باإلبداا والتميت، وحدث العداملير  دا الدوزارة والجامعدة

 ملف تطبي  المعر ة مر طري  مىسقا الدوائر واألقسام المختل ة  ا كل مىهما.
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