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Abstract
This study aimed at proposing an 

educational administration strategy to 
increase the value-added through us-
ing knowledge management at public 
schools in Irbid governorate. The study 
population consisted of (7469) princi-
pals, supervisors & teachers working at 
public schools. The sample was random-
ly selected & consisted of (688) person 
distributed as follows: (217) principals, 
(86) supervisors & (385) teachers. 

To obtain data two instruments were 
constructed to reveal the realization de-
gree of principals, supervisors & teach-
ers to the concept of knowledge manage-
ment & its use in schools, and to reveal 
the actual situation of knowledge man-
agement in private schools as perceived 
by them.

The study results indicated that the 
degree of realization of knowledge man-
agement and the degree of actual man-
agement of knowledge at the public 
schools in at Irbid governorate is moder-
ate in all fields. An administrative & edu-
cational strategy has been proposed to 
increase the value-by using knowledge 
management at public schools in Irbid 
governorate.
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ملخ�س 
ا�صرتاتيجية  اق���رتاح  اإىل  ال��درا���ص��ة  ه��دف��ت 
با�صتخدام  امل�صافة  القيمة  لزيادة  تربوية  اإدارية 
اإدارة املعرفة يف املدار�س احلكومية يف مديريات 
الرتبية والتعليم يف حمافظة اإربد، ويتكون جمتمع 
الدرا�صة من جميع املديرين وامل�صرفني واملعلمني 
التابعة ملديريات  املدار�س احلكومية  العاملني يف 
الرتبية والتعليم يف حمافظة اإربد والبالغ عددهم 
بالطريقة  الدرا�صة  عينة  اختيار  ومت   )7469(
الطبقية الع�صوائية، اذ بلغ عددها )688( موزعة 
و)86( معلمًا  و)385(  م��دي��رًا   )217( على 
م�صرفًا تربويًا، ولتحقيق اأهداف الدرا�صة مت بناء 
اأداتي الدرا�صة للك�صف عن درجة اإدراك كل من 
ملفهوم  واملعلمني  الرتبويني  وامل�صرفني  املديرين 
وواق��ع  ب��امل��دار���س،  وا�صتخدامه  املعرفة  اإدارة 
اإدارة املعرفة يف املدار�س احلكومية يف مديريات 
الرتبية والتعليم يف حمافظة اإربد من وجهة نظر 
التاأكد  بعد  واملعلمني  وامل�صرفني  املديرين  كل من 

من  �صدقها وثباتها.
اإدراك  درجة  اأن  اإىل  الدرا�صة  نتائج  اأ�صارت 
اإدارة املعرفة يف املدار�س احلكومية  يف مديريات 
الرتبية والتعليم يف حمافظة اأربد كانت متو�صطة 
م�صفوفة  تطوير  مت  )وقد  املجاالت،  جميع  على 
با�صتخدام  زيادتها  امل��راد  امل�صافة  القيمة  لنوع 
ا�صرتاتيجية الإدارة املعرفة يف املدار�س احلكومية 
حمافظ����������ة  يف  والتعليم  الرتبية  مديريات  يف 
اإربد(، كما مت اقرتاح ا�صرتاتيجية اإدارية تربوية 

د. رامي اإبراهيم ال�صقران
د. فواز حممد التميمي

)*( وزارة الرتبية والتعليم الأردنية. اململكة الأردنية الها�سمية.


