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دور إدارة المعرفة في التميز اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية األردنية في العاصمة عمان
The role of knowledge management in administrative excellence among Jordanian
secondary school principals in the capital, Amman
الباحثة /أمل زعل إبراهيم الرماضين
وزارة التربية والتعليم االردنية

الملخص:
ه دفت هذه الدراسة الى التعرف على دور إدارة المعرفة في التميز اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية االردنية في
العاصمة عمان ،كما هدفت الى التعرف على هذا الدور في ضوء مجموعة من االبعاد عزيت اليها هذه الدراسة وهي :المؤهل
العلمي ،عدد الدورات التدريبية ،الخبرة ،جنس المدرسة.
ولتحقيق ذلك اجريت الدراسة على عينة قوامها( )05مدير ومديرة من مدراء المدارس الثانوية في العاصمة عمان خالل
الفصل الثاني من العام الدراسي ( ،)0502/0505وطبق على عينة الدراسة استبانة مكونة من ( )02فقرة وموزعة على أربع
محاور.
وبعد جمع البيانات من عينة الدراسة عولجت احصائيا باستخدام برامج الحزم االحصائية للعلوم االجتماعية (ٍ،)SPSS
وفي ضوء هذه النتائج توصي الباحثة مجموعة من التوصيات منها :ضرورة نشر قيم ادارة المعرفة بين الموظفين ،وذلك لتحسين
ادائهم الوظيفي ،وضرورة تخصيص ادارة خاصة بالمعرفة داخل اقسام المدارس الحكومية لما لها من اهمية في تحسين االداء
الحكومي.
الكلمات المفتاحية :إدارة المعرفة ،التميز اإلداري ،مديري المدارس الثانوية األردنية ،عمان.

Abstract
This study aimed to identify the role of knowledge management in administrative
excellence among the directors of Jordanian secondary schools in the capital, Amman. It also
aimed to identify this role in light of a set of dimensions to which this study was attributed, namely:
academic qualification, number of training courses, experience, and job title.
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To achieve this, the study was conducted on a sample of (50) principals from secondary
school principals in the capital, Amman, during the second semester of the academic year
(2020/2021). A questionnaire consisting of (27) items was applied to the study sample and
distributed on four axes.
After collecting data from the study sample, it was statistically treated using the Statistical
Package for Social Sciences (SPSS) programs, and in light of these results, the researcher
recommends a set of recommendations, including: The necessity of disseminating knowledge
management values among employees, in order to improve their job performance, and the
necessity to allocate a special knowledge department within the departments of institutions.
Government because of its importance in improving government performance.

Keywords: Knowledge Management, Administrative Excellence, Jordanian Secondary School
Principals, Amman.

مقدمة:
يمكن القول ان (ادارة المعرفة) يعد موضوع الساعة هذه االيام ،الن انسان العصر يحتاج للمعرفة إلنجاز أي عمل مهما
كانت طبيعته .فالمعرفة هي االصل ،وهي اهم عناصر االنتاج ،وقد اصبحت تشكل اولوية خاصة في االقتصاد الجديد( ،اقتصاد
المعرفة) ،واصبحت المعرفة تشكل ميزة تنافسية للشركات والمنظمات التي تمتلكها .وقد أصبح من يمتلك المعرفة في الوقت
المناسب وبالجودة المناسبة يمتلك القدرة على العمل واغتنام الفرص واستغالل الوقت( .عليان)0552،
ومنذ منتصف سنوات التسعينات اخذت المعرفة وادارة المعرفة داخل المنظمات وبين المنظمات تحظى باالهتمام المتزايد
لما لها من اسهام اساسي في النمو االقتصادي وتحقيق الميزة التنافسية)little.al.2001( .
ومن هنا يجب اجراء دراسة حول دور إدارة المعرفة في التميز اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية االردنية كون
هذا القطاع هو الذي يسير كافة األمور التربوية ويقدم مختلف الخدمات الرئيسة التعليمية التي تيسر وتسهل عمل بقية المرافق في
الدولة ،وكون ادارة المعرفة تمكن الدولة _بما فيها من المدارس _من االستجابة للتغيير والتجديد ولكل ما هو طارئ ،وصوال الى
مرحلة التميز والمنافسة الكفؤة.
والمعرفة ال تأتي من فراغ ،فهي نتيجة تفاعل حيوي بين جميع مكونات المنظومة المعرفية (الخبرات البشرية واالمكانات
المادية والتكنولوجيا والبحث والتطوير والدراسات) ،وهي تتولد في واقع حي معاش ،وتتشكل وتعيد اخراج ذاتها في منظومات
جديدة ،وهي التزال ابداعا انسانيا راقيا ومتاحا للجميع وبخاصة لمن يرغب بالوصول اليها بالجهد والمثابرة ،حيث انها مصدر
قوة ونفوذ يمارسها من يمتلكها على من يجهلها.
ويعيش العالم اليوم مرحلة تشهد اعتمادا كبيرا على المعرفة لدرجة أطلق عليه (عالم المعرفة) و (مجتمع المعرفة) .وهذا
يبرز دور المعرفة واهميتها ومكانتها وأثرها في النجاح في جميع االعمال والمجاالت .لقد اصبحت ادارة المعرفة أحدث انواع
االدارات الوظيفية التي يتم االهتمام بها على نطاق واسع وعميق سواء كمفاهيم او اساليب او تطبيقات( .عليان)0552،
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وقد ادخلت معظم كليات االدارة مقرر (ادارة المعرفة) في خططها ومناهجها ،وكذلك الحال في تخصص علم المكتبات
والمعلومات.
ومن هذا االتجاه نحو التأكيد على المعرفة وتبني مشروعات ومبادرات ادارة المعرفة ،يتزامن ويتعزز في ظل تغييرات
اشمل وأعمق تتمثل في االنتقال من االقتصاد القديم القائم على الى االقتصاد القائم على المعرفة( .نجم )0550،
وال يخفى ما لهذه االستراتيجية (ادارة المعرفة) من اهمية داخل أي مؤسسة كانت ،لذا وجب اعتماد ادارة فعالة لتسيير
وتفعيل العمل المعرفي داخل المدرسة انطالقا من الجهود الفردية التي يمكن تسخيرها لتضخ في الجهود الجماعية ضمن المدارس.
(رزيف ،فارس)0552،
فقد اصبحت ادارة المعرفة من المتطلبات الضرورية للعمل اإلداري في أي منظمة ،خاصة في ظل التطورات
التكنولوجية الهائلة ،وبالتحديد في الوزارات الحكومية (القطاع العام) وذلك لزيادة كفاءة العمليات وزيادة التنسيق بين الوزارات
ومواكبة المنظمات العالمية واالقتصاد المعرفي العالمي بحيث يمكن الوصل الى مجتمع معرفي وحكومة الكترونية.
مشكلة الدراسة:
 oما هو دور إدارة المعرفة في التميز اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية االردنية في العاصمة عمان؟
 oهل يختلف دور إدارة المعرفة في التميز اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية االردنية في العاصمة عمان تبعا لمتغير
المؤهل العلمي ،جنس المدرسة ،الخبرة ،عدد الدورات التدريبية؟

أهداف الدراسة:
 oمعرفة دور إدارة المعرفة في التميز اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية االردنية في العاصمة عمان.
 oمعرفة اختالف دور إدارة المعرفة في التميز اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية االردنية في العاصمة عمان تبعا
لمتغير المؤهل العلمي ،جنس المدرسة ،الخبرة ،عدد الدورات التدريبية.

فرضيات الدراسة:
 oال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( (0.05=αنحو دور إدارة المعرفة في التميز اإلداري لدى
مديري المدارس الثانوية االردنية في العاصمة عمان تبعا لمتغير المؤهل العلمي.
 oال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( (0.05=αنحو دور إدارة المعرفة في التميز اإلداري لدى
مديري المدارس الثانوية االردنية في العاصمة عمان تبعا لمتغير جنس المدرسة
 oال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( (0.05=αنحو دور إدارة المعرفة في التميز اإلداري لدى
مديري المدارس الثانوية االردنية في العاصمة عمان تبعا لمتغير الخبرة
 oال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( (0.05=αنحو دور إدارة المعرفة في التميز اإلداري لدى
مديري المدارس الثانوية االردنية في العاصمة عمان تبعا لمتغير عدد الدورات التدريبية

أهمية الدراسة:
 oاهمية الدراسة للمؤسسات ذات العالقة :تحقيق الميزة التنافسية في منتجاتها ،تحسين مستوى العمل ومستوى اإلنتاج.
 oاهمية الدراسة لالقتصاد الوطني :زيادة الدخل القومي ،وزيادة النمو االقتصادي ،وزيادة التنمية االقتصادية.
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 oاهمية الدراسة بالنسبة لطالب الجامعات والمكتبات وذوي العالقة :وذلك ان ادارة المعرفة اصبحت تدرس كمقرر اساسي
في الكليات والجامعات.

حدود الدراسة:
 oحدود مكانية :المدارس الثانوية األردنية في العاصمة عمان.
 oحدود زمنية :الفصل الثاني من العام الدراسي (.)0502/0505
 oحدود بشرية :مدراء ومديرات المدارس الثانوية األردنية في العاصمة عمان.

مصطلحات الدراسة:
 oاالدارة ( :)managementعملية وضع االهداف وتحقيقها من خالل خمسة نشاطات اساسية :التخطيط ،التنظيم،
التوظيف ،التوجيه والرقابة) تستخدم المصادر البشرية والمادية والمالية المتاحة( .عليان)0552،
 oالمعرفة ( :)knowledgeحصيلة امتزاج وتفاعل خفي بين المعلومات والخبرة والمدركات الحسية والقدرة على الحكم،
وتتم عملية المزج داخل عقل الفرد لتنتج بعده المعرفة التي توصل ألفضل النتائج والقرارات واستخالص مفاهيم جديدة.
(عليان)0552،
 oادارة المعرفة :هي جوهر األداء المنظم واإلبداع اإلداري ومدى قدرة األفراد والمديرين على توليد المعرفة واألفكار
الخالقة في إحداث التغييرات الهيكلية والثقافية في المنظمة)2006،Hill & Jones( .

مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسةةةة من مدراء مديرات المدارس الثانوية األردنية في العاصةةةمة عمان خالل الفصةةةل األول من العام
الدراسي (.)0502/0505

عينة الدراسة:
أجريت الدراسة على عينة قوامها ( )05مدير ومديرة من مدراء مديرات المدارس الثانوية األردنية في العاصمة عمان
خالل الفصةةةةل األول من العام الدراسةةةةي ( ،)0502/0505وتم اختيارهم بطريقة عشةةةةوائية والجداول()0( ،)2( ،)3( ،)0( ،)2
تبين توزيع عينة الدراسة تبعا ً لمتغيراتها المستقلة.
جدول رقم ( :)2توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغير المؤهل العلمي
التكرار

النسبة المئوية ()%

المؤهل العلمي
دبلوم

5

10

بكالوريوس

34

68

دراسات عليا

11

22

50

100

المجموع
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جدول رقم ( :)0توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغير جنس المدرسة
التكرار

النسبة المئوية ()%

جنس المدرسة
مدرسة ذكور

22

44

مدرسة إناث

24

48

مدرسة مختلطة

04

08

50

100

المجموع

جدول رقم ( :)3توزيع عينة الدراسة تبعا ً لمتغير الخبرة
الخبرة

النسبة المئوية ()%

التكرار

أقل من ( )0سنوات

8

16

من ( )20-50سنة

24

48

أكثر من( )20سنة

18

36

50

100

المجموع

جدول رقم ( :)4توزيع عينة الدراسة تبعا ً لمتغير عدد الدورات التدريبية
التكرار

النسبة المئوية ()%

عدد الدورات التدريبية
أقل من دورتين تدريبيتين

08

16

من ( )50-50دورات تدريبية

36

72

أكثر من ( )50دورات تدريبية

06

12

المجموع

50

100

منهج الدراسة:
اتبع في هذه الدراسةةةةةة المنهج الوصةةةةةفي نظرا لمالءمته طبيعتها حيث يتم في هذا المنهج جمع البيانات وإجراء التحليل
اإلحصائي الستخراج النتائج المطلوبة.

أداة الدراسة:
اعتمادا على أدبيات البحث والدراسةةةات السةةةابقة واسةةةتشةةةارة الخبراء تم بناء اسةةةتبانة لجمع البيانات من عينة الدراسةةةة
اشتملت على ( )02فقرة موزعة إلى أربعة أبعاد كما في الجدول رقم (.)2
جدول رقم ( :)5فقرات االستبانة تبعا لمجاالت الدراسة
عدد الفقرات

الفقرات

#
2

مدى مساهمة إدارة المعرفة في اتخاذ القرارات

2

52-52

0

دور المعرفة في تفعيل التخطيط االستراتيجي

6

22-59

681

المجال

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-5-5 :م
ISSN: 2706-6495

3

دور إدارة المعرفة في تنشيط البحث والتطوير في المدرسة

0

29-20

2

مدى مساهمة إدارة المعرفة في تحسين األداء الوظيفي

2

02-05

صدق األداة:
تم عرض أداة الدراسةةة على مجموعة من المختصةةين من مشةةرفين تربويين ومدراء مدارس في وزارة التربية والتعليم
األردنية واوصوا بصالحيتها بعد إجراء تعديالت أشار إليها ،وقد تم إجراء تلك التعديالت وإخراج االستبانة بصورتها النهائية.
ثبات األداة
للتحقق من ثبات األداة اسةةةةةتخدمت معادلة كرونبا ألفا السةةةةةتخراج الثبات فبلغت نسةةةةةبته الكلية على فقرات االسةةةةةتبانة
( )5.93وهي نسبة ثبات تؤكد إمكانية استخدام األداة.
المعالجة اإلحصائية:
بعةد جمع البيانات تم إدخال بياناتها للحاسةةةةةةب لتعالج بواسةةةةةةطة البرنامج اإلحصةةةةةةائي للعلوم االجتماعية ( ،)spasوقد
استخدمت النسب المئوية والمتوسطات الحسابية الموزونة واختبار (ت) وتحليل التباين األحادي.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
أوال :النتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي نصه :ما هو دور إدارة المعرفة في التميز اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية
االردنية في العاصمة عمان؟
من أجل اإلجابة عن هذا السةةؤال ،اسةةتخدمت المتوسةةطات الحسةةابية والنسةةب المئوية لكل فقرة من فقرات كل مجال من
مجاالت االستبانة.
وقةد أعطي للفقرات ذات المضةةةةةةمون اإليجةابي ( )0درجةات عن كةل إجابة (موافق جدا) ،و( )2درجات عن كل إجابة
(موافق) ،و( )3درجةات عن كةل إجةابةة (محةايةد) ،ودرجتةان عن كةل إجةابةة (معةارض) ،ودرجة واحدة عن كل إجابة (معارض
جدا) ،ومن أجل تفسير النتائج أعتمد الميزان اآلتي للنسب المئوية لالستجابات:
جدول رقم ( :)6ميزان النسب المئوية لالستجابات
النسبة المئوية

درجة االستجابات

أقل من %05

منخفضة جدا

من %09-%05

منخفضة

من %69- %65

متوسطة

من %29- %25

مرتفعة

من  %25فما فوق

مرتفعة جدا

وتبين الجداول ( )25( ،)9( ،)2( ،)2النتائج ،ويبين الجدول ( )22خالصة النتائج.
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 )2النتائج المتعلقة بالبعد األول (مدى مساهمة إدارة المعرفة في اتخاذ القرارات)
جدول رقم ( :)7المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد األول
رقم

الفقرات

الفقرة

تعمل إدارة المعرفة على سرعة اتخاذ القرارات الصحيحة

2

متوسط
االستجابة*

النسبة
المئوي
ة

درجة
االستجابة

4.16

83.2

مرتفعة جدا

4.00

80

مرتفعة جدا

3

تعمل إدارة المعرفة على تصحيح مسارات القرارات وزيادة عوائدها

4.06

81.2

مرتفعة جدا

2

تساهم إدارة المعرفة في تدريب الموظفين على آلية اتخاذ القرارات

3.96

79.2

مرتفعة جدا

0

تزود إدارة الموظفين بالطرق الحديثة في إعادة صياغة القرارات

4.12

82.4

مرتفعة جدا

6

تتيح إدارة المعرفة صناع القرار لالستفادة من اخطائهم السابقة

4.06

81.2

مرتفعة جدا

2

تتيح إدارة المعرفة الوقت الكافي من التغذية العائدة عن القرارات

4.00

80

مرتفعة

2

تؤدي إدارة المعرفة إلى الالمركزية في اتخاذ القرارات

4.26

85.2

مرتفعة جدا

4.08

81.55

مرتفعة جداً

إلدارة المعرفة دور كبير في رفع جاهزية اإلدارات على اتخاذ

0

القرارات

الدرجة الكلية
أقصى درجة للفقرة ( )0درجات

يتبين من الجةدول رقم ( )2السةةةةةةابق دور إدارة المعرفةة في التميز اإلداري لةدى مةديري المدارس الثانوية االردنية في
العاصةةمة عمان كانت مرتفعة جدا على الفقرات ( )2 ،6 ،0 ،2، ،3 ،0 ،2حيث كانت نسةةبتها المئوية أكثر من ( ،)%80وكانت
مرتفعة على الفقرة ( )2حيث كانت نسةةةةةبتها المئوية ( )79.2وكانت النسةةةةةبة المئوية لالسةةةةةتجابة على الدرجة الكلية مرتفعة جدا
بداللة النسبة المئوية (.)%81.55
وتعزو الباحثة الدرجة المرتفعة في اسةةةةةتجابة عينة الدراسةةةةةة على البعد االول (مدى مسةةةةةاهمة ادارة المعرفة في اتخاذ
القرارات) الى عدة اسةةةباب :اولها ما تقوم به ادارة المعرفة من رفع جاهزية االقسةةةام االدارية داخل المدرسةةةة بحيث تؤهلها الى
اتخاذ القرارات السةليمة والصةحيحة في الوقت المناسب والزمان المطلوب وبالتالي زيادة عوائد هذه االقسام على المدرسة ككل.
ولكن تحتاج هذه العوائد الى اتاحة جو من الالمركزية للموظف إلعطائه الدور في صياغة القرارات.
اما السبب االخر الذي ساهم في ارتفاع استجابة عينة الدراسة فيكمن فيما تقدمه ادارة المعرفة من طرق ادارية وانتاجية
حديثة التخاذ القرارات وذلك من خالل اتاحة الفرصة لتصحيح االخطاء واالستفادة من التغذية الراجعة.
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 )0النتائج المتعلقة بالبعد الثاني (دور المعرفة في تفعيل التخطيط االستراتيجي)
جدول رقم ( :)8المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد الثاني
رقم

الفقرات

الفقرة

تعمل إدارة المعرفة على رسم المسارات االستراتيجية لإلدارات العليا

9

تحث إدارة المعرفة الموظفين على استخدام التخطيط االستراتيجي

25

داخل أقسامهم اإلدارية
تحدد أدارة المعرفة األهداف االستراتيجية الصحيحة للمؤسسة

22

توفر إدارة المعرفة الوسائل اإلبداعية الالزمة لتطبيق التخطيط

20

االستراتيجي
تتواءم إدارة المعرفة الوسائل اإلبداعية الالزمة لتطبيق التخطيط

23

االستراتيجي
تساهم إدارة المعرفة في وضوح األهداف االستراتيجية

22

الدرجة الكلية للمجال

متوسط

النسبة

درجة

االستجابة*

المئوية

االستجابة

4.06

81.2

مرتفعة جدا

3.98

79.6

مرتفعة

4.02

80.4

مرتفعة جدا

3.96

79.2

مرتفعة

3.96

79.2

مرتفعة

4.08

81.6

مرتفعة جدا

4.01

80.2

مرتفعة جدا

أقصى درجة للفقرة ( )0درجات
يتبين من الجةدول رقم ( )2السةةةةةةابق دور إدارة المعرفةة في التميز اإلداري لةدى مةديري المدارس الثانوية االردنية في
العاصمة عمان كانت مرتفعة جدا على الفقرات ( )22 ،22 ،23 ،9حيث كانت نسبتها المئوية أكثر من ( ،)%80وكانت مرتفعة
على الفقرات ( )23 ،20 ،25حيث كانت نسةةةبتها المئوية بين ( )%79-70وكانت النسةةةبة المئوية لالسةةةتجابة على الدرجة الكلية
مرتفعة جدا بداللة النسبة المئوية (.)%80.2
وتعزو الباحثة الدرجة المرتفعة جدا في استجابة عينة الدراسة على البعد الثاني (دور ادارة المعرفة في تفعيل التخطيط
االسةتراتيجي ) الى العالقة الوثيقة والوطيدة بين ادارة المعرفة والتخطيط االستراتيجي ،حيث تشكل ادارة المعرفة البنية التحتية
والبيئة المناسةةةةبة لتفعيل التخطيط االسةةةةتراتيجي داخل اقسةةةةام المدارس الحكومية ،حيث تسةةةةاهم ادارة المعرفة في تزويد االدارة
العليا بالمسارات الصحيحة واالستراتيجية داخل االقسام االدارية وبالتالي توفر ادارة المعرفة الوسائل الالزمة واالبداعية لتطبيق
التخطيط االستراتيجي مع العلم ان هذا يحتاج الى تعاون بين االدارات الدنيا والعليا داخل المدرسة .
 )3النتائج المتعلقة بالبعد الثالث (دور إدارة المعرفة في تنشيط البحث والتطوير في المدرسة)
جدول رقم ( :)9المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد الثالث
متوسط

النسبة

درجة

رقم

االستجابة*

المئوية

االستجابة

20

تساهم إدارة المعرفة على خلق جو مالئم للبحث والتطوير

3.76

75.2

مرتفعة

26

تساعد إدارة المعرفة على تحسين األداء االبتكاري للموظفين

3.62

72.4

مرتفعة

الفقرة
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تساهم أدارة المعرفة على تحسين الجو االتصالي بين الجهات ذات

4.04

80.8

مرتفعة جدا

22
22

تنشط إدارة المعرفة خاصية البحث المعرفي لدى الموظفين

3.86

77.2

مرتفعة

29

تعمل إدارة المعرفة على نشر الثقافة التنظيمية بين الموظفين

4.26

85.2

مرتفعة جدا

3.91

78.16

مرتفعة

العالقة

الدرجة الكلية للمجال
أقصى درجة للفقرة ( )0درجات

يتبين من الجدول رقم ( )25السةةةةةةابق دور إدارة المعرفة في التميز اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية االردنية في
العاصةةةةةمة عمان كانت مرتفعة جدا على الفقرات ( )29 ،22حيث كانت نسةةةةةبتها المئوية أكثر من ( ،)%80وكانت مرتفعة على
الفقرات ( )،22 ،26 ،20حيث كانت نسةةةةةةبتها المئوية بين ( )%79-70وكانت النسةةةةةةبة المئوية لالسةةةةةةتجابة على الدرجة الكلية
مرتفعة بداللة النسبة المئوية (.)%78.16
اما الدرجة المرتفعة على البعد الثالث (دور ادارة المعرفة في تنشةةةةيط البحث والتطوير في المدرسةةةةة) فتعزوها الباحثة
الى ما تقدمه ادارة المعرفة من جو اتصةةالي يسةةاهم في رفع كفاءة عمل الموظف الفردية والجماعية والتي تقم اسةةاسةةا على نشةةر
الثقافة التنظيمية بين الموظفين والتي تعمل على خلق الجو المالئم للبحث والتطوير وخاصةةة البحث المعرفي القائم على اسةةتخدام
االقتصاد المعرفي واقتصاد المعلومات داخل المدرسة ككل.
 )4النتائج المتعلقة بالبعد الرابع (مدى مساهمة إدارة المعرفة في تحسين األداء الوظيفي)
جدول رقم ( :)22المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد الرابع
متوسط

النسبة

درجة

رقم

االستجابة*

المئوية

االستجابة

05

تساهم إدارة المعرفة في رفع كفاءة وفاعلية العمل

4.32

86.4

مرتفعة جدا

02

تساهم إدارة المعرفة في شعور الموظفين بالرضا الوظيفي

3.42

68.4

متوسطة

3.88

77.6

مرتفعة

3.90

78

مرتفعة

3.96

79.2

مرتفعة

3.72

74.4

مرتفعة

3.92

78.4

مرتفعة

4.24

84.8

مرتفعة جدا

الفقرات

الفقرة

00
03
02
00
06
02

تعمل إدارة المعرفة على رفع انتاجية عمل االقسام والدائرة داخل
المدرسة.
إلدارة المعرفة دور كبير في رفع االداء االداري في داخل اقسام
العمل االداري
تساهم إدارة المعرفة في رفع مساهمة راس المال الفكري لجميع
موظفي الوزارة
تساهم اداره المعرفة في رفع جاهزيته ودافعية الموظف
تعمل اداره المعرفة على تقليل النفقات اإلدارية واإلنتاجية من خالل
تطبيق اقتصاديات المعلومات والمعرفة
تؤدي إدارة المعرفة إلى إيجاد قيمة مضافة للخدمات المقدمة للجمهور
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الدرجة الكلية للمجال

3.92

مرتفعة

78.4

أقصى درجة للفقرة ( )0درجات
يتبين من الجدول رقم ( )25السةةةةةةابق دور إدارة المعرفة في التميز اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية االردنية في
العاصةةةةةمة عمان كانت مرتفعة جدا على الفقرات ( )02 ،05حيث كانت نسةةةةةبتها المئوية أكثر من ( ،)%80وكانت مرتفعة على
الفقرات ( )06 ،00 ،02 ،03حيث كانت نسةةبتها المئوية بين ( ،)%79-70وكانت متوسةةطة على الفقرة( )02حيث كانت نسةةبتها
المئوية ( )%68.4وكانت النسبة المئوية لالستجابة على الدرجة الكلية مرتفعة بداللة النسبة المئوية (.)%78.16
وتعزو الباحثة الدرجة المرتفعة في اسةةتجابة عينة الدراسةةةة على البعد الرابع (مدى مسةةةاهمة ادارة المعرفة في تحسةةةين
االداء الوظيفي) الى ما تؤديه ادارة المعرفة من شةةةعور الموظفين بالرضةةةا الوظيفي ورفع كفاءة العمل المتمثلة في رفع مسةةةاهمة
راس المال الفكري للموظف والتي تؤدي الى رفع جاهزيته ونافعتيه للعمل وبالتالي تقديم اجود الخدمات للجمهور المستهلك.
 )4خالصة النتائج وترتيب األبعاد والدرجة الكلية لالستجابات:
جدول رقم ( :)22المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لألبعاد والدرجة الكلية لالستجابات
متوسط

النسبة

درجة

االستجابة*

المئوية

االستجابة

2

مدى مساهمة إدارة المعرفة في اتخاذ القرارات

4.08

81.55

مرتفعة جدا

0

دور المعرفة في تفعيل التخطيط االستراتيجي

4.01

80.2

مرتفعة جدا

3

دور إدارة المعرفة في تنشيط البحث والتطوير في المدرسة

3.91

78.16

مرتفعة

2

مدى مساهمة إدارة المعرفة في تحسين األداء الوظيفي

3.92

78.4

مرتفعة

3.98

79.57

مرتفعة

المجال

الرقم

الدرجة الكلية
أقصى درجة للفقرة ( )0درجات

يتبين من الجدول رقم ( )22السةةةةةةابق دور إدارة المعرفة في التميز اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية االردنية في
العاصمة عمان كانت مرتفعة جدا على األبعاد ( )0 ،2حيث كانت نسبتها المئوية أكثر من ( ،)%80وكانت مرتفعة على الفقرات
( )2 ،3حيث كانت نسةةبتها المئوية بين ( ،)%79-70وكانت النسةةبة المئوية لالسةةتجابة على الدرجة الكلية مرتفعة بداللة النسةةبة
المئوية (.)%79.57
وتعزو الباحثة النتيجة المرتفعة في اسةةةتجابات عينة الدراسةةةة نحو عنوان البحث دور إدارة المعرفة في التميز اإلداري
لةدى مةديري المةدارس الثةانويةة االردنيةة في العةاصةةةةةةمةة عمان على المحاور االربعة الى االهمية التي تلعبها ادارة المعرفة في
تطوير االداء الوظيفي واالداري واالنتاجي للمدراس الحكومية فإدارة المعرفة تسةةةةةةاهم في اثراء البيئة المعرفية لموظفي القطاع
الحكومي بحيث تسةةاهم في صةةنع القرار السةةليم الذي يؤدي الى تحسةةين الخطط االسةةتراتيجية للمؤسةةسةةة ومن جانب اخر تسةةاهم
ادارة المعرفةةة في تفعيةةل البحةةث والتطوير من قبةةل الموظفين ممةةا يؤدي الى زيةةادة انتةةاجيةةة االداء الوظيفي وبةةالتةةالي رفع كفةةاءة
القطاعات الحكومية بشكل عام.
ثانيا :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي نصه :هل يختلف دور إدارة المعرفة في التميز اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية
االردنية في العاصمة عمان تبعا لمتغير المؤهل العلمي ،جنس المدرسة ،الخبرة ،عدد الدورات التدريبية.
686

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-5-5 :م
ISSN: 2706-6495

وتتعلق بهذا السؤال فرضيات الدراسة ،والجداول ( )26( ،)20( ،)22( ،)23تبين نتائج فحصها.
نتائج فحص الفرضية األولى التي نصها :ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( (0.05=αنحو دور إدارة
المعرفة في التميز اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية االردنية في العاصمة عمان تبعا لمتغير المؤهل العلمي.
لفحص الفرضية استخدم تحليل التباين األحادي ( )ANOVAوالجدول ( )20يبين النتائج
الجدول ( :)20نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في دور إدارة المعرفة في التميز اإلداري لدى مديري المدارس
الثانوية االردنية في العاصمة عمان تعزى لمتغير المؤهل العلمي
مجموع مربعات

درجات

متوسط

قيمة

مستوى

االنحراف

الحرية

المربعات

(ف)

الداللة

2

.698
.408

1.708

.192

المجال

مصدر التباين

مدى مساهمة إدارة

بين المجموعات

1.395

المعرفة في اتخاذ

داخل المجموعات

19.195

47

القرارات

المجموع

20.590

49

بين المجموعات

.230

2

.115

داخل المجموعات

19.737

47

.420

المجموع

19.967

49

دور إدارة المعرفة في

بين المجموعات

2.042

2

1.021

تنشيط البحث والتطوير

داخل المجموعات

22.455

47

.478

في المدرسة

المجموع

24.497

49

مدى مساهمة إدارة

بين المجموعات

.587

2

.294

المعرفة في تحسين

داخل المجموعات

29.311

47

.624

األداء الوظيفي

المجموع

29.899

49

بين المجموعات

.743

2

.371

داخل المجموعات

16.195

47

.345

المجموع

16.938

49

دور المعرفة في تفعيل
التخطيط االستراتيجي

الدرجة الكلية

.274

2.137

.471

1.078

.762

.129

.627

.348

يتبين من الجدول رقم ( )20السةةةةابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصةةةةائية عند مسةةةةتوى الداللة ( )5.50=αفي دور
إدارة المعرفة في التميز اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية االردنية في العاصةةةةةةمة عمان تعزى لمتغير المؤهل العلمي على
جميع األبعاد وعلى والدرجة الكلية حيث كان مستوى الداللة لقيم (ت) عليها اًكبر من ( )5.50وبهذا تقبل الفرضية الصفرية.
وتعزو البةاحثةة ذلةك الى ان معظم مةدراء المةدارس الثةانويةة يحملون نفس الةدرجةة العلميةة وهي غةالبا ما تكون الدرجة
العلمية االولى (شةةهادة البكالوريوس) وذلك كما أظهرت نتائج االسةةتبانة ،وصةةحيح ان تخصةةصةةات المدراء قد تكون متنوعة في
مجاالت العلوم االنسةةةانية والطبيعية لكنهم يشةةةتركون في نفس المؤهل العلمي وهو (البكالوريوس) مع العلم انه يفضةةةل ان تكون
هذه المؤهالت ضةةةمن تخصةةةصةةةات العلوم االدارية لذلك كانت اسةةةتجابات عينة الدراسةةةة نحو( ادارة المعرفة ودورها في تطوير
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ا الداء الحكومي من وجهة نظر الموظفين الحكوميين في الوزارات الحكومية)متقاربة على جميع االبعاد وعلى الدرجة الكلية ولم
تظهر أي فروق احصائية في استجابات عينة الدراسة وفقا لمتغير المؤهل العلمي .
نتائج فحص الفرضييية الثانية التي نصييها :ال توجد فروق ذات داللة احصةةائية عند مسةةتوى الداللة ( (0.05=αنحو دور إدارة
المعرفة في التميز اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية االردنية في العاصمة عمان تبعا لمتغير جنس المدرسة.
الجدول ( :)23نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في دور إدارة المعرفة في التميز اإلداري لدى مديري المدارس
الثانوية االردنية في العاصمة عمان تعزى لمتغير جنس المدرسة
مجموع مربعات

درجات

متوسط

قيمة

مستوى

االنحراف

الحرية

المربعات

(ف)

الداللة

2

.123
.433

.285

.753

المجال

مصدر التباين

مةةدى مسةةةةةةةةاهمةةة إدارة

بين المجموعات

.247

الةةمةةعةةرفةةةة فةةي اتةةخةةةاذ

داخل المجموعات

20.344

47

المجموع

20.590

49

بين المجموعات

1.274

2

.637

داخل المجموعات

18.694

47

.398

المجموع

19.967

49

دور إدارة المعرفةةةة في

بين المجموعات

2.425

2

1.212

تنشةةةيط البحث والتطوير

داخل المجموعات

22.072

47

.470

المجموع

24.497

49

مدى مساهمة إدارة

بين المجموعات

1.279

2

.639

المعرفة في تحسين

داخل المجموعات

28.620

47

.609

المجموع

29.899

49

بين المجموعات

1.063

2

.532

داخل المجموعات

15.874

47

.338

المجموع

16.938

49

القرارات
دور المعرفةةة في تفعيةةل
التخطيط االستراتيجي

في المدرسة

األداء الوظيفي

الدرجة الكلية

1.601

2.582

1.050

1.574

.212

.086

.358

.218

يتبين من الجدول رقم ( )23السةةةةةابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصةةةةةائية عند مسةةةةةتوى الداللة ( )5.50=αفي دور
إدارة المعرفة في التميز اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية االردنية في العاصةةةةمة عمان تعزى لمتغير جنس المدرسةةةةة على
جميع األبعاد وعلى والدرجة الكلية حيث كان مستوى الداللة لقيم (ت) عليها اًكبر من ( )5.50وبهذا تقبل الفرضية الصفرية.
وتعزو البةاحثةة سةةةةةةبةب ذلةك الى ان جميع مدراء المدارس الثانوية االردنية يخضةةةةةةعون للتعامل مع ادارة المعرفة بل
ويتسةةةابقون على اسةةةتخدام توجهات ادارة المعرفة ونظريات المعرفة االدارية لتحسةةةين ادائهم الوظيفي خصةةةوصةةةا ان المدارس
باشةةرت في تطبيق مبادئ الشةةفافية االدارية واالفصةةاح الوظيفي على نتائج الموظفين لذلك كانت اسةةتجابة عينة الدراسةةة متقاربة
على جميع المحاور وعلى الدرجة الكلية وام تظهر أي فروق ذات داللة احصةةةائية في اسةةةتجابات عينة الدراسةةةة نحو(دور إدارة
المعرفة في التميز اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية االردنية في العاصمة عمان) وفقا لمتغير جنس المدرسة.
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نتائج فحص الفرضييية الثالثة التي نصييها :ال توجد فروق ذات داللة احصةةائية عند مسةةتوى الداللة ( (0.05=αنحو دور إدارة
المعرفة في التميز اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية االردنية في العاصمة عمان تبعا لمتغير الخبرة
لفحص الفرضية استخدم تحليل التباين األحادي ( )ANOVAوالجدول ( )22يبين النتائج
الجدول ( :)24نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في دور إدارة المعرفة في التميز اإلداري لدى مديري المدارس
الثانوية االردنية في العاصمة عمان تعزى لمتغير الخبرة
مجموع مربعات

درجات

متوسط

قيمة

مستوى

االنحراف

الحرية

المربعات

(ف)

الداللة

2

.201

.469

.629

.430

المجال

مصدر التباين

مةةدى مسةةةةةةةةاهمةةة إدارة

بين المجموعات

.403

الةةمةةعةةرفةةةة فةةي اتةةخةةةاذ

داخل المجموعات

20.187

47

المجموع

20.590

49

بين المجموعات

.818

2

.409

داخل المجموعات

19.149

47

.407

المجموع

19.967

49

دور إدارة المعرفةةةة في

بين المجموعات

.099

2

.050

تنشةةةيط البحث والتطوير

داخل المجموعات

24.397

47

.519

المجموع

24.497

49

مدى مساهمة إدارة

بين المجموعات

.593

2

.296

المعرفة في تحسين

داخل المجموعات

29.306

47

.624

المجموع

29.899

49

بين المجموعات

.040

2

.020

داخل المجموعات

16.898

47

.360

المجموع

16.938

49

القرارات
دور المعرفةةة في تفعيةةل
التخطيط االستراتيجي

في المدرسة

األداء الوظيفي

الدرجة الكلية

1.004

.096

.475

.055

.374

.909

.625

.946

يتبين من الجدول رقم ( )22السةةةةةابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصةةةةةائية عند مسةةةةةتوى الداللة ( )5.50=αفي دور
إدارة المعرفةة في التميز اإلداري لةدى مةديري المةدارس الثةانوية االردنية في العاصةةةةةةمة عمان تعزى لمتغير الخبرة على جميع
األبعاد وعلى والدرجة الكلية حيث كان مستوى الداللة لقيم (ت) عليها اًكبر من ( )5.50وبهذا تقبل الفرضية الصفرية.
وتعزو الباحثة سةةةةةةبب ذلك الى الية العمل في المدارس الثانوية االردنية فعلى الرغم من ان المدارس الثانوية الحكومية
يسةةةةةةتخدم اليات عمل ادارة المعرفة اال ان االجراءات االدارية والتشةةةةةةغيلية تبقى روتينية ال تكسةةةةةةب الموظف الخبرة المطلوبة
والكاملة النتهاج وتطبيق نظريات المعرفة االدارية الصةةةحيحة ،لذلك كانت اسةةةتجابات عينة الدراسةةةة متقاربة على جميع االبعاد
وعلى الدرجة الكلية ولم تظهر أي فروق ذات داللة احصةةةةةةائية عند مسةةةةةةتوى الداللة ( )5.50=αنحو دور إدارة المعرفة في
التميز اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية االردنية في العاصمة عمان وفقا لمتغير الخبرة.
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نتائج فحص الفرضييية الرابعة التي نصييها :ال توجد فروق ذات داللة احصةةائية عند مسةةتوى الداللة ( (0.05=αنحو دور إدارة
المعرفة في التميز اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية االردنية في العاصمة عمان تبعا لمتغير عدد الدورات التدريبية
لفحص الفرضية استخدم تحليل التباين األحادي ( )ANOVAوالجدول ( )20يبين النتائج
الجدول ( :)25نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في دور إدارة المعرفة في التميز اإلداري لدى مديري المدارس
الثانوية االردنية في العاصمة عمان تعزى لمتغير عدد الدورات.
مجموع مربعات

درجات

متوسط

قيمة

مستوى

االنحراف

الحرية

المربعات

(ف)

الداللة

2

1.072

2.730

.076

.392

المجال

مصدر التباين

مدى مسيييييياهمة إدارة

بين المجموعات

2.143

اليميعيرفيييية في اتخييييا

داخل المجموعات

18.447

47

المجموع

20.590

49

بين المجموعات

.082

2

.041

داخل المجموعات

19.885

47

.423

المجموع

19.967

49

دور إدارة المعرفة في

بين المجموعات

.459

2

.230

تييينشيييييييييييييط اليييبيييحيييث

داخل المجموعات

24.037

47

.511

والتطوير في المدرسة

المجموع

24.497

49

مدى مساهمة إدارة

بين المجموعات

.165

2

.082

المعرفة في تحسين

داخل المجموعات

29.734

47

.633

المجموع

29.899

49

بين المجموعات

.186

2

.093

داخل المجموعات

16.751

47

.356

المجموع

16.938

49

القرارات
دور المعرفة في تفعيل
التخطيط االستراتيجي

األداء الوظيفي

الدرجة الكلية

.097

.449

.130

.261

.908

.641

.878

.771

دال إحصائيا عند مستوى (ANOVA)5.50
يتبين من الجدول رقم ( )26السةةةابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصةةةائية عند مسةةةتوى الداللة ( )5.50 = αفي دور
إدارة المعرفةة في التميز اإلداري لةدى مديري المدارس الثانوية االردنية في العاصةةةةةةمة عمان تعزى لمتغير عدد الدورات على
جميع األبعاد وعلى والدرجة الكلية حيث كان مستوى الداللة لقيم (ت) عليها اًكبر من ( )5.50وبهذا تقبل الفرضية الصفرية.
وتعزو الباحثة سةةةةةةبب ذلك الى ان غالبية مدراء المدارس الثانوية االردنية يخضةةةةةةعون لنفس الدورات ونفس العدد من
الدورات لذلك تكون نتائج الدورات على ادائهم الوظيفي متشةةابهة نوعا ما ،لذلك هم يشةةتركون بهذه الدورات اثناء تدريبهم واثناء
تقييم نتائج الدورات على ادائهم الوظيفي واالداري واالنتاجي والتشةةةةةغيلي  ،لذلك كانت اسةةةةةتجابات عينة الدراسةةةةةة متقاربة على
جميع االبعاد ولم تظهر فروق ذات داللة احصةةائية عند مسةةتوى الداللة ( )5.50 = αنحو دور إدارة المعرفة في التميز اإلداري
لدى مديري المدارس الثانوية االردنية في العاصمة عمان وفقا لمتغير عدد الدورات التدريبية
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التوصيات:
توصي الباحثة بما يلي:
 oضرورة نشر قيم ادارة المعرفة بين الموظفين ،وذلك لتحسين ادائهم الوظيفي.
 oضرورة تخصيص ادارة خاصة بالمعرفة داخل اقسام المدارس الحكومية لما لها من اهمية في تحسين االداء الحكومي.
 oإعطاء الموظفين دورات تدريبية تتعلق بإدارة المعرفة بشكل مستمر.
 oعقد ندوات تتعلق بأهمية تطبيق مبادئ ادارة المعرفة واشراك الموظفين بالنقاش حول اهمية هذا التوجه.
 oتزويد الموظفين بالتجهيزات الالزمة لخلق بيئة معرفية تؤهلهم من تطبيق ادارة المعرفة.
 oالعمل على تحفيز الموظفين لزيادة االبتكار واالبداع الوظيفي لديهم ،ليشعر الموظف بأهميته في االنتاج الوطني
والحكومي.
 oاشراك الموظفين بالقرارات المركزية التي تتعلق بتنفيذ اليات ادارة المعرفة.
 oفتح تخصصات تتعلق بإدارة المعرفة بالجامعات الفلسطينية.
 oالموائمة بين ادارة المعرفة وتفعيل التخطيط االستراتيجي.

المصادر والمراجع
المراجع العربية
 oرزيق كمال ،فارس مسدور".)0552( ،ادارة المعرفة وتطوير الكفاءات" .الملتقى الدولي حول التنمية البشرية وفرص
االندماج في اقتصاد المعرفة والكفاءات البشرية .جامعة ورقلة .كلية الحقوق والعلوم االقتصادية.
 oالزيادات ،محمد عواد .)0552( .اتجاهات معاصرة في ادارة المعرفة .ط .2دار صفاء للنشر والتوزيع .عمان ،االردن.
 oالشقاوي ،عبد الرحمن بن عبداللـه" ،)0550( ،نحو أداء أفضل في القطاع الحكومي" ،الرياض .معهد االدارة العامة.
المملكة العربية السعودية.
 oالصباغ ،عماد عبد الوهاب ،)0555( ،علم المعلومات ،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،االردن.
 oالصباغ ،عماد عبد الوهاب ،عبد الهادي محمد فتحي" ،)0550( ،ادارة المعرفة ودورها في ارساء مجتمع المعلومات"،
جامعة قطر ،الدوحة.
 oعبد العاطي دينا ،عبد العاطي داليا ".) 0556( ،دور ادارة المعرفة وراس المال الفكري للنهوض بالمنظمات العربية
ومواجهة تحديات المستقبل" .المؤتمر السنوي الثامن مستقبل االدارة العربية في عالم المعرفة والتقنية العالية،
االسماعيلية ،مصر.
 oالعلي عبد الستار ،قنديلجي عامر ابراهيم ،العمري غسان ،)0556( ،المدخل الى ادارة المعرفة .ط .2دار المسيرة
للنشر والتوزيع ،عمان ،االردن.
 oعليان ،ربحي مصطفى .)0552( .ادارة المعرفة .ط .2دار صفاء للنشر والتوزيع .عمان ،االردن.
 oالغساني ،احمد بن محسن" .)0552 ( .تطبيقات وحلول ادارة المعرفة في تنمية الموارد البشرية" .الملتقى الثاني لتنمية
الموارد البشرية .عمان ،االردن.

691

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-5-5 :م
ISSN: 2706-6495

 oالفارس ،سليمان" .)0525( .دور إدارة المعرفة في رفع كفاءة أداء المنظمات" .مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية
والقانونية ،المجلد (.)06
 oقاسم ،حشمت .)0552( .مدخل لدراسة المكتبات وعلم المعلومات .ط .2دار غريب .القاهرة .مصر.
 oالقحطاني ،سالم بن سعيد" .)0559( .إدارة المعرفة وتطبيقاتها في القطاع العام السعودي الواقع والمأمول " .المؤتمر
الدولي للتنمية االدارية ،معهد االدارة العامة.
 oالكبيسي ،صالح الدين .)0550( .ادارة المعرفة .منشورات المنظمة العربية للتنمية االدارية .جامعة بغداد .العراق.
 oمفتاح ،صالح" ،)0552( ،ادارة الموارد البشرية وتسيير المعارف في خدمة الكفاءات (المهارات)" .الملتقى الدولي
حول التنمية البشرية وفرصا االندماج في اقتصاد المعرفة والكفاءات البشرية ،جامعة بسكرة ،جامعة ورقلة ،كلية الحقوق
والعلوم االقتصادية.
 oالملكاوي ،ابراهيم الخلوف .)0552( ،ادارة المعرفة الممارسات والمفاهيم ،ط .2مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع،
عمان ،االردن.
 oناصر الدين ،سعد" ،)0556( .االقتصاد المعرفي" .المنتدى العربي الموحد .عمان ،االردن.
 oنجم ،عبود نجم .)0550 ( .ادارة المعرفة المفاهيم واالستراتيجيات والعمليات ط .2مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع.
عمان ،االردن.
 oنور الدين ،عصام ( .)0525ادارة المعرفة والتكنولوجيا الحديثة.ط .2دار اسامة للنشر والتوزيع .عمان ،االردن.
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