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 اإلهداء

 إلى الذيف أفنكا زىرات شبابيـ خمؼ قضباف االحتالؿ...أسرانا البكاسؿ.

بدمائيـ قناديؿ السكر الحزيف، إلى الذيف لكالىـ لما  إلى كؿ مف عشقكا تراب ىذا الكطف كأشعمك
 استطاعت أقالمنا أف تخط كممة عمى تمؾ السطكر... شيدائنا األبرار.

إلى جميع مف تتممذت عمى أيدييـ في معيد التنمية المستدامة في جامعة القدس كعمى رأسيـ حضرة 
 الدكتكر عزمي األطرش عميد المعيد.

 العالكؿ صاحب الفضؿ األكؿ في إعداد ىذه الرسالة.إلى حضرة الدكتكر شاىر 

لى كؿ مف أخذ بيدم كأكصمني إلى ما كانت نفسي تصب إليو كتتمناه، مف زمالء كزميالت  كا 
 كمعمميف، كأىؿ كأقارب.

 إلى كؿ مف ساىـ في إونجاح ىذه الرسالة، ككانكا عمى قدر كبير مف المسؤكلية كالتعاكف.

 جيان مف المكلى عز كجؿ أف يجد فيو القبكؿ كالنجاح.أىدم ىذا البحث المتكاضع را
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 ــرارــــإقـ

دمت لجامعة القدس، لنيؿ درجة الماجستير، كأنيا نتيجة أبحاثي الخاصة، أقر أنا معد الرسالة أنيا ق  

شارة  رجة عميا إليو حيثما كرد، كأف ىذه الرسالة أك أم جزء منيا لـ يقدـ لنيؿ أم دباستثناء ما تـ اإلو

 ألم جامعة أك معيد آخر.

 ...................................التكقيع

 أنكر يكسؼ حسيف حريبات

 ـ5/5/2019:التاريخ
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 تقديرشكر و 

َربِّ َأْوزِْعِني َأْن َأْشـكرَر ِنْعَمتَـَك اِلِتـي َأْنَعْمـَت َعَمـِي َوَعَمـِ َواِلـَدِي َوَأْن َأْعَمـَل َ ـاِلًحا َتْرَ ـا ر "
 (.19 :" )النمؿَوَأْدِخْمِني ِبَرْحَمِتَك ِفي ِعَباِدَك الِ اِلِحينَ 

شاىر العالكؿ الذم لػـ يػدخر جيدان في  بداية أتقدـ بالشكر الجزيؿ لممشرؼ عمى الرسالة الدكتك

إرشادم كتكجييي منذ بداية كتابة الكممات األكلى في الرسالة, فجزاه اهلل خير الجػزاء في الدنيا كاآلخرة, 

كالشكر الجزيؿ إلى معيد التنمية المستدامة في جامعة القدس، كعمى رأسو الدكتكر عزمي األطرش, 

 عميد المعيد.

كؿ مف ساىـ في إنجاح ىذه الّدراسة مف أعضاء لجنة التحكيـ، د. نايؼ جراد، د.  كالشكر الجزيؿ إلى

محمد عمرك، د. عبد الكىاب الصباغ، د. محمكد ابك سمرة د. ابراىيـ عرماف، باالضافة الى الدكتكر 

قدـ المشرؼ د. شاىر العمكؿ، الذيف قامكا بتحكيـ أداء الدراسة؛ مما أدل إلى االرتقاء بمصداقيتيا، كأت

 بالشكر الجزيؿ إلى لجنة مناقشة الرسالة المككنة مف الدكتكر شاىر العالكؿ رئيسان، كالدكتكر.

كأشكر مؤسسات التربية كالتعميـ في مديرية التربية كالتعميـ/ جنكب الخميؿ، الذيف مثمكا مجتمع الّدراسة, 

 كأشكر كؿ مف ساعدني في إنجاز ىذه الدراسة.

 أنور يوسف حسين حريبات
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 م طمحات الدراسة

التابعة  مدارسالكاقع إدارة المعرفة كعالقتو  باألداء الكظيفي لمديرم تبحث ىذه الّدراسة في مكضكع 

، كقد كردت مفاىيـ كمصطمحات تخدـ  التربية كالتعميـ/جنكب الخميؿ مف كجية نظر المعمميف لمديرية

خرل إجرائية، كقد تـ اعتماد التعريفات ىذه الّدراسة، كليذه المفاىيـ كالمصطمحات تعريفات نظرية كأ

 التالية:

 تبدأ متكاممة سمسمة ضمف األساسية العناصر أحد بأنيا( 46ص ،2014) حجازم كعرفيا: المعرفة

 أساس ىي األخيرة كىذه حكمة إلى ثـ معرفة إلى ثـ معمكمات إلى ثـ البيانات إلى كتندرج باإلشارات

 .االبتكار

 مف العناصر متكامؿ نظاـ أنيا عمى(  488ص ،2011) كآخركف الياسر عرفيا: ادارة المعرفة

ستخداـ المنظمة داخؿ كتناقميا كحفظيا كتكفيرىا المعرفة بإيجاد المعنية كاألنشطة كالمبادرات الطرؽ  كا 

 .االنتاجية كتحسيف األداء مستكيات لرفع العمميات في كتفعيميا كتعميميا لنشرىا السبؿ أفضؿ

 ك المدرسػة إدارة عػف األكؿ المسئكؿ: " بأنو الفمسطينية كالتعميـ التربية كزارة تعرفو :المدرسة مدير

 لتنسيؽ التربكية العممية سير سالمة لضماف فييا الدائـ كالمشرؼ فييا، المناسبة التعميمية البيئػة تػكفير

 كزارة" ) لمتربيػة العامػة األىداؼ تحقيؽ أجؿ مف أعماليـ تقكيـ ك كتكجيييـ ، فيو العامميف جيكد

 (.1/  ع ت ـ رقـ نشرة: 1996 الفمسطينية، كالتعمػيـ التربيػة

 مدير بكصفوفي كزارة التربية كالتعميـ  المعيف الشخص ذلؾ :بأنه إجرائياً  المدرسة مدير ويعرف

 كالتعميمية كاإلدارية التربكية شئكنيا جميع عمى المشرؼ كىك مدرستو فػي مباشػران  مسئكالن  ليككف مدرسة،
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 األىداؼ لتحقيؽ كاإلمكانيات الظركؼ كؿ تييئة عمى كالعمؿ أفضؿ، تعمػـ بيئػة لتحقيؽ كاالجتماعية،

  .كتكمفة كجيػد كقػت أقػؿ في المدرسية

 عمؿ لتنفيذ المدرسة مدير بو يقكـ الذم السمكؾ: "  بأنو(  1997 عبكد،) عرفو :المدرسة مدير أداء

 (.24: 1997عبكد،" )بمدرستو خاص

 لممدرسة إدارتو أثناء المدرسة مدير بيا يقكـ التي الممارسات :بأنه إجرائياً  المدرسة مدير أداء ويعرف

 .التعميمية العممية إنجػاح بيػدؼ كالفني اإلدارم المجاؿ في

( بأنيا المعرفة غير المكتكبة المتمثمة في الميارات 2009عرفيا الحارثي )المعرفة ال منية: 

 كاألفكار كالتصكرات المختزنة في عقكؿ البشر.كالخبرات 

 تقاسميا لألفراد يتمكف التي المعرفة أنيا عمى( 66ص ،2005) حجازم عرفيا المعرفة ال ريحة:

 ككذلؾ كتخزينيا، عمييا الحصكؿ يمكف التي كالمعمكمات البيانات مف كؿ كتشمؿ بينيـ فيما

 باإلضافة كالبرامج، كالمكازنات كالسياسات باإلجراءات تتعمؽ كالتي المخزنة كالبيانات المعمكمات

 .الكظيفية العمميات كمختمؼ كمعاييرىا كاالتصاؿ كالتشغيؿ التقييـ أسس إلى
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 الممخص

كاقع ادارة المعرفة مف منظكر استراتيجية االعماؿ)نمكذج نجـ ىدفت الدراسة الحالية التعرؼ إلى 

 الكظيفي لمديرم مدارس التربية كالتعميـ/ جنكب الخميؿ مف كجية نظر المعمميف عبكد( كعالقتو باالداء

، كتناكلت الدراسة المكضكع كظاىرة متعددة األبعاد، تناكلتيا األبحاث النظرية كالميدانية، كلـ تركز 

عمييا مف ّبعد كاحد، كتنبع أىمية الدراسة مف ندرة األبحاث كالدراسات التي تناكلت مكضكع ادارة 

اـ الباحثيف كالميتميف كدكرىا في إثارة اىتم -حسب عمـ الباحث -المعرفة كعالقتيا باالداء الكظيفي

 بالبحث العممي مف طمبة الدراسات العميا إلجراء المزيد مف الدراسات في ىذا المجاؿ.

كتحقيقان ليذا اليدؼ طكر الباحث استبانة تككنت مف ثالثة أقساـ رئيسة: اشتمؿ القسـ األكؿ عمى 

التربية  ير المدرسة فيارة المعرفة لدل مدمعمكمات عامة عف المبحكثيف، كضـ القسـ الثاني : إد

( فقرة كتناكؿ القسـ الثالث االداء الكظيفي في 26في ) كالتعميـ/ جنكب الخميؿ مف كجية نظر المعمميف

في  التربية كالتعميـ/ جنكب الخميؿ مف كجية نظر المعمميفضكء ادارة المعرفة لدل مدير المدرسة في 

التربية كالتعميـ/ ( معمـ كمعممة مف مديرية 140( فقرة, كطبقت أداة الدراسة عمى عينة بمغت )20)

كبعد جمع البيانات عكلجت إحصائيان باستخداـ  البسيطة ، اختيرت بالطريقة العشكائيةجنكب الخميؿ 

 (.SPSSبرنامج الرـز اإلحصائية لمعمـك االجتماعية )

ج نجـ عبكد( أظيرت نتائج الدراسة أف كاقع إدارة المعرفة مف منظكر استراتيجية األعماؿ )نمكذ

كعالقتو باألداء الكظيفي لمديرم مدارس التربية كالتعميـ مف كجية نظر المعمميف في مدارس جنكب 

( عمى الدرجة الكمية لمقياس الدراسة. كبينت 3.89الخميؿ كاف عاليان، بمتكسط حسابي ليذه الدرجة )

رم مدارس التربية كالتعميـ/ جنكب ادارة المعرفة  كاالداء الكظيفي لمديالنتائج كجكد عالقة طردية بيف 

، كعدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل متكسطات االداء  الخميؿ مف كجية نظر المعمميف
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لمديرم مدارس التربية كالتعميـ/ جنكب الخميؿ مف الكظيفي الخاصة بالمستكيات الثالث إلدارة المعرفة 

لكعي بالمعرفة, تحديد اصكؿ المعرفة, تحقيؽ ميزة بالنسبة )لالىتماـ بالمعرفة, ا كجية نظر المعمميف

 المعرفة, تعظيـ كاستدامة المعرفة(.

كخرجت الدراسة بمجمكعة مف التكصيات أىميا: حث مدراء المدارس عمى االستمرار كالحرص عمى 

زيادة مستكل معارفيـ العممية في شتى المجاالت، كذلؾ ألىمية المعرفة في تطكير األداء الميني 

يفي, كالقياـ بإعداد خطط كرسـ سياسات تدريبية لممدراء حكؿ تقنيات إدارة المعرفة كسبؿ كالكظ

نشاء كحدة إدارية متخصصة تحت مسمى إدارة المعرفة  تكظيفييا كاالستفادة منيا في العممية اإلدارية, كا 

لعممي كاإلدارم, تضـ في جكانبيا مياـ مستحدثة متعمقة بعمميات إدارة المعرفة كمياـ البحث كالتطكير ا

كالعمؿ عمى مكاكبة التطكر العممي كالتكنكلكجي في مجاؿ إدارة المعرفة كتكظيفييا في تطكير الميارات 

جراء المزيد مف الدراسات في مجاؿ إدارة المعرفة كأثرىا عمى األداء الكظيفي في  اإلدارية كالمينية,كا 

 مناطؽ أخرل كعمى فئات أخرل كمف جكانب مختمفة.  
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The reality of knowledge management from the perspective of business 

strategy (model Najm Abboud) and its relationship to the performance of 

the managers of schools of education / south of Hebron from the point of 

view of teachers 

Prepared by : Anwar Yousef Hussein Haribat 

Supervisied : Dr. Shaher Alaloul 

 

Abstract 

The present study aimed to identify the reality of knowledge management from the 

perspective of business strategy (model Najm Abboud) and its relationship to the 

performance of the head masters of schools / south of Hebron from the point of view of 

teachers, and the study dealt with the subject as a multi-dimensional phenomenon, The 

importance of the study stems from the scarcity of research and studies that dealt with the 

subject of knowledge management and its relation to job performance, according to the 

researcher 's knowledge, and its role in raising the interest of researchers and those 

interested in scientific research from postgraduate students to conduct further studies in 

this field. 

To achieve this goal, the researcher developed a questionnaire consisting of three main 

sections: The first section included general information about the respondents. The second 

section included the knowledge management standard for the headmasters in the 

directorate of  education / south of Hebron from the point of view of teachers in (26) The 

study tool was applied to a sample of (140) teachers and teachers from the Directorate of 

Education / Southern Hebron, Selected by simple randomization method and after data 

collection the data .Were statistically treated using b Statistical Packages for Social 

Sciences (SPSS) Program. 

The results of the study showed that the reality of knowledge management from the 

perspective of business strategy (Najm Aboud model) and its relation to the performance 

of the managers of the schools of education from the point of view of the teachers in the 

schools of south Hebron was high, with an average of this score (3.89) on the total score of 

the study scale. The results showed a positive relationship between knowledge 
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management and job performance of the managers of the schools of education / south of 

Hebron from the point of view of the teachers, and the absence of statistically significant 

differences in the level of performance averages of the three levels of knowledge 

management for the directors of schools of education / Knowledge, awareness of 

knowledge, identification of knowledge assets, achievement of knowledge advantage, 

maximization and sustainability of knowledge). 

The study is based on a number of recommendations, including: Urging school head 

masters to continue and strive to increase the level of their scientific knowledge in various 

fields. This is due to the importance of knowledge in the development of professional and 

career performance, and to prepare plans and develop training policies for managers on the 

techniques of managing knowledge, And the establishment of a specialized administrative 

unit under the name of knowledge management, including in its aspects innovative tasks 

related to knowledge management processes and scientific and administrative research and 

development, and work to keep abreast of scientific and technological development in the 

field of knowledge management and employment in the development of skills For 

administrative and professional, and to conduct further studies in the field of knowledge 

management and its impact on job performance in other regions and on other categories 

and different aspects. 
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 الف ل األول

 اإلطار العام لمدراسة

 المقدمة: 1.1

, فتقدـ التقدـبسرعة فائقة جدا في ظؿ ىذا  في مجاؿ االدارة كالتنمية عممية التقدـ كالتطكر تشير
كشيدت صركحة كاكدت اف  الشعكب يعكد الى ككنيا امنت برسالة العمـ كالتقدـ التقني, كارست دعائمة

االستثمار في المكارد البشرية, كتاىيميا بما ينسجـ مع ركح العصر الحديث, ىك السبيؿ الكحيد كي 
 تتمكف تمؾ المكارد البشرية مف المحافظة عمى مكانتيا المتميزة في الصدارة.

في المرتبة االكلى, لما ليا  عممية قياديةلذا كانت االدارة التربكية احد ركائز التقدـ, التي تعد         

, كتشجعيـ لتحقيؽ اىداؼ المؤسسة مع العمؿ تنمية المكارد البشرية داخؿ المؤسسة التربكية تاثير عمى

المستمر لنيكض بيا كتطكيرىا, مف خالؿ مراعاتيا لمتطمبات عصر التكنكلكجيا كالثكرة المعمكماتية, 

االدارة, كاعادة ىيكميتيا بما يتالئـ مع احتياجات  كفؽ نسؽ فكرم معاصر, يتفيـ مدل القابمية لتطكر

العصر كمتطمباتة الحديثة, بحيث تصبح قادرة عمى ادارة المؤسسات التعميمية بكفاءة كفاعمية عالية 

 اىتماميا كذلؾ الرشيدة، االدارية القرارات تخاذاا في لممساعدة كبالتالي رفع مستكل االدارة المعرفية,

لذا  . التنافسية القدرات كتنمية لتكليد مصدرا لككنو المنظمة في االىـ المكرد كاعتباره البشرم بالعنصر

يعد القادة التربكييف اك العامميف عنصرا ميما لمتنمية المعرفية كممارساتيا في المؤسسة التعميمية 

(Youngs and King, 2012.) 

مف أىـ مدخالت التطكير  (Knowledge Managementلقد أصبحت إدارة المعرفة )         

نكعية في مستكل أداء مختمؼ المؤسسات  نقمة كالتغيير في عصرنا الحالي حيث استطاعت إحداث

خاصة المؤسسات التربكية, فيناؾ نكع مف الترابط كاالنسجاـ ما بيف إدارة المعرفة كأنشطة كفعاليات 
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لعممياتي لممعرفة كآليات كأنشطة المؤسسات األكاديمية, حيث يكجد قدر مف التطابؽ بيف المفيكـ ا

  (.18، ص2004كفعاليات المؤسسة األكاديمية بصفتيا منظمات معرفة )محجكب, 

مف اجؿ مكاجية التحديات المتمثمة بالتقدـ العممي كالتسارع التقني كتحسيف االداء فاف تطبيؽ       

يتـ مف خالؿ القياـ بعمميات اعادة ادارة المعرفة تعد افضؿ السبؿ التي يمكف لممؤسسات المجكء الييا, ك 

كتعميـ القكل العاممة كتدريبياعمى ادارة المعرفة كبناء القاعدة المعرفية لدل المؤسسة, ككذلؾ مف خالؿ 

تكجيو المؤسسات نحك تجميع المعرفة, كنشرىا عمى كافة المستكيات االدارية فييا, كتطكير سعييا نحك 

تكظيؼ المعرفة التي تمتمكيا باقصى ما يمكف مف الكفاءة االستثمار في امتالؾ معرفة جديدة, ك 

 (.2005:12كالفعالية, كصكال الى مرحمة التميز مف خالؿ ما يسمى الممارسة االفضؿ )حجازم 

؛ ابك 158: 2010؛ صبرم,  78-77: 2011ىذا كقد اشارة العديد مف الدراسات )المنيع       

؛  Brewer and Brewer, 2010: 330؛ 758: 2009؛ محمد, 15-11:  2009خضير, 

Nurluoz and Birol, 2011: 202  ؛Dagli and Others, 2009: 1273 ؛Mecha, 

( باف تبني ادارة المعرفة في المؤسسات, يحقؽ ليا العديد مف الفكائد منيا: تحسيف  331 :2009

عة االستجابة لمتغيرات البيئية االداء, كزيادة الفاعمية, كدعـ االبداع كاالبتكار, كزيادة االنتاجية, كسر 

المحيطة بيا, كغيرىا مف الجكانب االخرل التي تمكنيا مف تحقيؽ التميز كالميزة التنافسية, االمر الذم 

يدفع الى تعزيز قضية ادارة المعرفة ليس كعمميات فردية مؤسسة عمى الخبرة الشخصية, كانما كمنيج 

 منظكمي مؤسس عمى فرضيات عممية منيجية.

كترتبط ادارة المعرفة باالدارة التربكية حيث تعد الداعـ الم استراتيجة تمارسيا االدارة التربكية         

عف طريؽ تفعيؿ افضؿ المعارؼ المتاحة كادارة راس الماؿ الفكرم لتعمؿ االدارة التربكية باقصى 

  فاعمية ممكنة لمكاجية كافة التحديات كالتغيرات البيئية المحيطة.
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 مشكمة الدراسة:2 .1

العالي لدل  تكاجو العديد مف المؤسسات األكاديمية تحديات كثيرة لمكصكؿ لمستكل األداء

مكظفييا كتنفؽ األمكاؿ كتستخدـ الكثير مف الكسائؿ لتدريب العامميف كتأىيميـ كرفع أداءىـ كلكف بعد 

العمميات اليامة دل أىـ إح ىي إطالع الباحث بيف ثنايا الدراسات السابقة كجد أف إدارة المعرفة

نتاجيتيا لم عامميف في المؤسسات األكاديمية, كالتي تؤشر إلى حدكث أزمة تيدد ىذه المؤسسات كا 

كتميزىا, كشعر الباحث بضركرة كأىمية دراسة كاقع إدارة المعرفة مف منظكر استراتيجية االعماؿ 

ربية كالتعميـ/ جنكب الخميؿ مف كجية )نمكذج نجـ عبكد(  كعالقتو باألداء الكظيفي لمديرم مدارس الت

 \نظر المعمميف، كبناءان عمى ما سبؽ يمكف صياغة مشكمة الدراسة الحالية في السؤاؿ التالي:

ما واقع إدارة المعرفة من منظور اسراتيجية االعمال )نموذج نجم عبود( وعالقته باألداء 

كينبثؽ عف السؤاؿ  وجهة نظر المعممين؟الوظيفي لمديري مدارس التربية والتعميم/ جنوب الخميل من 

 الرئيسي االسئمة الفرعية االتية:

  :الدراسة أسئمة 3.1

 كعالقتو(  عبكد نجـ نمكذج) االعماؿ اسراتيجية مف منظكر المعرفة ادارة مستكل ما .1

 المعمميف نظر كجية مف الخميؿ جنكب/ كالتعميـ التربية مدارس لمديرم الكظيفي باالداء

 كاستدامة كتعظيـ, المعرفة ميزة تحقيؽ, المعرفة اصكؿ تحديد, المعرفة كعي, بالمعرفة االىتماـ)بالنسبة

 كيتفرع منو االسئمة االتية: ؟(المعرفة

 ؟بالمعرفة االىتماـعالقتو بك  المدرسة مدير لدل الكظيفي األداء مستكلما . 1

 ؟المعرفة بكعي كعالقتو المدرسة مدير لدل الكظيفي األداء مستكل ما. 2


