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اإلهـــداء
إلى فمسطيف الغالية وعاصمتيا القدس الشريؼ
الدي األعزاء أمد اهلل عمرىما
إلى مف كاف دعاؤىـ عونًا لي في إنجاز ىذه الرسالة و ّ
إلى روح ابني الشييد محمد (رحمو اهلل)

إلى مف تحممت معي العناء والمشقة زوجتي الغالية
إلى فمذات كبدي وربيع عمري أبنائي األعزاء
إلى إخواني وأخواتي األحباب
إلى أىؿ زوجتي الكراـ
إلى األصدقاء األفاضؿ
ال المولى عز وجؿ أف ينفع بو المسمميف
أتقدـ إليكـ بيذا العمؿ المتواضع سائ ً
واهلل ولي التوفيؽ
الباحث


ت

شكر وتقدير
الحمد هلل رب العالميف كما ينبغي لجالؿ وجيو وعظيـ سمطانو القائؿ في محكـ التنزيؿ
              
إبراىيـ ،آية (.)ٚ

إف الشكر مف قبؿ ومف بعد هلل عز وجؿ الذي أنعـ عم ّي بفضمو ونعمو ،إذ يسر لي أمري،
وىداني لمواصمة طريؽ العمـ.
بكؿ مشاعر الحب والتقدير أتقدـ بجزيؿ الشكر والعرفاف لكؿ مف كاف لي عونًا وسندًا ،ولـ

يدخروا جيداً معي في إعداد ىذه الرسالة ،فالشكر الجزيؿ إلى جامعة األزىر بغزة ممثمة برئيسيا

وادارتيا وىيآ ت التدريس فييا ،كما أتقدـ بوافر الشكر واالمتناف إلى أعضاء ىيئة التدريس في كمية
التربية ،وأخص بالشكر قسـ أصوؿ التربية.

وأتوجو بالشكر والتقدير إلى الدكتور  /فايز عمي األسود والدكتور /رائد حسين الحجار

وفر مف وقتيما وجيدىما وسعة صدرىما في اإلشراؼ
لتفضميما باإلشراؼ عمى ىذه الرسالة ،والمذاف ا
عمى ىذه الرسالة ،وتقديـ التوجييات السديدة التي كاف ليا األثر الواضح في توجيو الرسالة عمى
الطريؽ الصحيح فجزاىما اهلل كؿ خير.

ويشرفني أيضا أف أتقدـ بجزيؿ الشكر إلى ٍ
كؿ مف األستاذ الدكتور/عمياف عبداهلل الحولي

واألستاذ الدكتور/محمد ىاشـ أغا لتفضميما بمناقشة ىذه الدراسة وكاف أل ارئيما ومالحظتيما األثر
الواضح في تجويد الرسالة.
ويسعدني أف أتقدـ بالشكر والعرفاف لمدكتور /جمال الفميت لما قدمو مف آراء وأفكار ساىمت في
إيضاح فكرة الرسالة ،كما أتقدـ بكؿ معاني الوفاء لألستاذ /بسام صيام ،واألستاذ  /إبراىيم إصميح
لمساعدتيما في التدقيؽ المغوي لمرسالة ،واألستاذ /ماجد صالح لما قدمو مف ٍ
عوف لي ،وأخص بالشكر

والعرفاف أصدقائي المخمصيف األستاذ /حمدان األغا واألستاذ  /ىاني األغا لما بذلوه معي مف جيد
وتعاوف عمى مدار إعداد الرسالة.

وال يفوتني أف أتقدـ بالشكر الجزيؿ ألسرتي وأخوتي وأحبتي ولكؿ مف ساىـ في إنجاز ىذه

الرسالة داعيًا اهلل أف أكوف مف الشاكريف لمناس فضميـ وأف يساعدني اهلل عمى رد الجميؿ ليـ.
واهلل ولي التوفيؽ
الباحث

ث

ممخص الدراسة
"واقع إدارة المعرفة في اإلشراف التربوي بالمدارس الثانوية في محافظات غزة وسبل تطويره"
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة واقع إدارة المعرفة في اإلشراؼ التربوي بالمدارس الثانوية في
محافظات غزة ،واقتراح ُسبؿ لالرتقاء باإلشراؼ التربوي في ضوء إدارة المعرفة؛ ولتحقيؽ ذلؾ تـ
اإلجابة عمى التساؤالت التالية:
ٔ -ما درجة توافر متطمبات إدارة المعرفة في اإلشراؼ التربوي مف وجية نظر المشرفيف التربوييف
بمحافظات غزة؟
ٕ -ما درجة ممارسة عمميات إدارة المعرفة لدى المشرفيف التربوييف مف وجية نظر معممي المرحمة
الثانوية بمحافظات غزة؟

ٖ -ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى (  )α ≤ 0.05بيف متوسط تقديرات المعمميف
حوؿ تطبيؽ المشرفيف التربوييف لعمميات إدارة المعرفة تعزى لمتغير الجنس( ذكور ،إناث )؟
ٗ -ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى (  )α ≤ 0.05بيف متوسط تقديرات المعمميف
حوؿ تطبيؽ المشرفيف التربوييف لعمميات إدارة المعرفة تعزى لمتغير المؤىؿ العممي( بكالوريوس،

ماجستير فأعمى )؟
٘ -ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى (  )α ≤ 0.05بيف متوسط تقديرات المعمميف
حوؿ تطبيؽ

المشرفيف التربوييف لعمميات إدارة المعرفة

تعزى

لمتغير التخصص

( مواد عممية ،مواد إنسانية )؟
 -ٙىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى (  )α ≤ 0.05بيف متوسط تقديرات المعمميف
حوؿ تطبيؽ المشرفيف التربوييف لعمميات إدارة المعرفة تعزى لمتغير سنوات الخدمة

( أقؿ مف ٘ سنوات ،مف ٘ ٔٓ-سنوات ،أكثر مفٓٔسنوات )؟
 -ٚىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى (  )α ≤ 0.05بيف متوسط تقديرات المعمميف
حوؿ تطبيؽ المشرفيف التربوييف لعمميات إدارة المعرفة تعزى لمتغير المديرية التابع ليا

(شماؿ غزة ،شرؽ غزة ،غرب غزة ،الوسطى ،شرؽ خاف يونس ،خاف يونس ،رفح )؟
 -ٛما السبؿ المقترحة لالرتقاء باإلشراؼ التربوي في ضوء إدارة المعرفة؟

وتـ استخداـ المنيج الوصفي ،وقاـ الباحث بإعداد استبانتيف :االستبانة األولى خاصة بالمشرفيف

التربوييف وتيدؼ إلى قياس مدى توافر متطمبات إدارة المعرفة في اإلشراؼ التربوي مف وجية نظر
المشرفيف التربوييف ،إما االستبانة الثانية خاصة بالمعمميف وتيدؼ إلى قياس واقع اإلشراؼ التربوي مف
خالؿ ممارسات المشرؼ التربوي لعمميات إدارة المعرفة مف وجية نظر المعمميف.
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وتكونت العينة األساسية مف (ٓٓٗ) معممًا ومعممة ،بما نسبتو (ٓٔ )%مف مجتمع المعمميف
َّ

األصمي المكوف مف (ٓٔٓٗ) معمماً ومعممة ،تـ اختيارىا بطريقة العينة العشوائية الطبقية النسبية مف
مجتمع المعمميف ،و(ٖٓٔ) مشرفًا ومشرفة بما نسبتو ( )%ٚٛمف مجتمع المشرفيف األصمي المكوف

مف ( )ٔٙٚمشرفًا ومشرفة ،حيث تـ اختيار مجتمع المشرفيف بالكامؿ بمديريات التربية والتعميـ

بمحافظات غزة .وتـ جمع البيانات وتحميميا باستخداـ األساليب اإلحصائية التالية ( :المتوسطات
الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزاف النسبية ،واختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف ،وتحميؿ التبايف
األحادي واختبار "شيفيو" لممقارنات البعدية).

وأظيرت نتائج الدراسة إلى أف درجة توافر متطمبات إدارة المعرفة في أقساـ اإلشراؼ التربوي مف

وجية نظر المشرفيف التربوييف كانت متوسطة بوزف نسبي (ٗ ،)%ٙ٘.في حيف أبانت الدراسة أف
درجة ممارسة المشرفيف التربوييف لعمميات إدارة المعرفة مف وجية نظر معممي المرحمة الثانوية كانت

متوسطة بوزف نسبي (ٗ ،)%ٖٙ.كما أوضحت الدراسة عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند
مستوى ( )ٓ.ٓ٘ ≤ αبيف متوسط تقديرات المعمميف لدرجة ممارسة المشرفيف التربوييف لعمميات إدارة
المعرفة ،تعزى لمتغيرات :الجنس ،المؤىؿ العممي ،التخصص والمديرية التابع ليا ،بينما أكدت الدراسة
عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )ٓ.ٓ٘ ≤ αبيف متوسط تقديرات المعمميف لدرجة
ممارسة المشرفيف التربوييف لعمميات إدارة المعرفة تعزى لمتغير سنوات الخدمة ولصالح األقؿ مف ٘

سنوات.
وفي ضوء النتائج السابقة فإف الدراسة توصي بإنشاء مكتبة الكترونية وتفعيؿ البريد االلكتروني،

وتفعيؿ دور اإلذاعة والقناة التعميمية ،وعقد دورات لممشرفيف التربوييف في إدارة المعرفة ،وتوظيؼ
الموارد البشرية لبناء قاعدة معرفية يقوـ المشرؼ التربوي في ضوئ يا بممارسات إشرافية ذات جودة
عالية.
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الممخص بالمغة االنجميزية
 Abstract

The reality of knowledge management in the educational supervision in
secondary schools in the provinces of Gaza and its of development
This study aimed to identify the reality of Knowledge Administration in the educational
supervision in secondary schools in Gaza governorates and to suggest ways of developing
the educational supervision in the light of Knowledge Administration. To achieve this, the
following questions were asked:
1- What is the degree of having the requirements of Knowledge Administration in
educational supervision from educational supervisors' perspectives?
2- What is the degree of educational supervisors` practice of the operations of Knowledge
Administration from secondary school teachers` perspectives in Gaza governorates?
3- Are there statistically significant differences at (α ≤ 0.05) in the mean of teachers about
applying the educational supervisors` operations of knowledge administration due to the
variable of gender (male &female)?
4- Are there statistically significant differences at (α ≤ 0.05) in the mean of teachers about
applying the educational supervisors` operations of knowledge administration due to the
variable of qualification (BA,MA and so on)?
5- Are there statistically significant differences at (α ≤ 0.05) in the mean of teachers about
applying the educational supervisors` operations of knowledge administration due to the
variable of specialization ( literary stream and scientific stream)?
6- Are there statistically significant differences at (α ≤ 0.05) in the mean of teachers about
applying the educational supervisors` operations of knowledge administration due to the
variable of years of service( less than 5 years, from 5-10, more than 10 years)?
7- Are there statistically significant differences at (α ≤ 0.05) in the mean of teachers about
applying the educational supervisors` operations of knowledge administration due to the
variable of the directorate of education (north of Gaza, east of Gaza, west of Gaza, Al
Wostta, east of Khan Younis, Khan Younis, and Rafah) ?
8- What are the ways of developing the educational supervision in the light of Knowledge
Administration?
To achieve the objectives of the study the researcher followed the descriptive analytic
approach. The first questionnaire was for educational supervisors and aimed to measure
the extent of having educational supervisors of the requirement of Knowledge
Administration in educational supervision. The second questionnaire was for teachers and
aimed to measure the reality of educational supervision during the educational supervision
practices of the operations of Knowledge Administration from teachers` perspective.
The main sample of the study consists of 400 (male and female) teachers at percentage of
10% from the population of the study who was consisted of 4010 (male and female)
teachers. The sample of study was chosen by using the proportionate stratified random
sample from teachers` population and (130) (male and female) supervisors at percentage of
(78%) from the main supervisors` population who consisted of (167) male and female
supervisors . The population of all supervisors was chosen from all the directorate of
education in Gaza governorates. To process the data statistically the researcher used:
(SPSS), means, standard deviation, relative weights, T test for two independent samples,
analysis of variance and Scheffe test for post differences . After analyzing the study data
statistically the following results were reached:
The degree of having the requirements of Knowledge Administration, in educational
supervision departments from educational supervisors percentage was with total
percentage (65.4%) and the degree of educational supervisors` practice of the Knowledge

خ

Administration from the operations of Knowledge Administration from secondary school
teachers was with relative weight (63.4%).The study revealed that there were no
statistically significant differences at the level of (α ≤ 0.05) between the mean of teachers
for the degree of educational supervisors` practice of Knowledge Administration due to
variables of (gender, qualification , specialization and the directorates of education). While
the study confirmed that there are statistically significant differences at the level of (α ≤
0.05) between the mean of teachers for the educational supervisors` practice of the
operations of Knowledge Administration due to years of service in favor of less than 5
years.
The study suggested the following recommendations:
setting up an electronic library and activating the e-mails, activating the role of
broadcasting and educational channel, holding training courses for educational supervisors
in Knowledge Administration, employing the human resources to build up a
knowledgeable base to help educational supervisors practice their tasks with high quality.
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الفصل األول

مقدمة الدراسة:

اإلطار العام لمدراسة

ال شػػؾ أنن ػػا نع ػػيش اليػػوـ ف ػػي زم ػػف العمػػـ والتقني ػػة ،وأف م ػػا يميػػز ى ػػذا الق ػػرف الحػػادي والعشػ ػريف ى ػػو
االنفجػار المعرفػي اليائػؿ والتقػدـ التكنولػوجي الكبيػر حيػث أصػبح اإلنسػاف يعػيش فػي صػراع مسػتمر فػػي

ىػػذا العصػػر مػػع ت ازيػػد المخترعػػات واالكتش ػافات التػػي تػػؤثر فػػي حياتػػو ،لػػذلؾ لػػـ يقتصػػر تركيػػز اإلنسػػاف
عمػػى العمػػؿ المممػػوس والمالحػػظ فقػػط ،بػػؿ تطػػور ىػػذا التركيػػز لييػػتـ ب ػدور المعرفػػة فػػي العمػػؿ واألداء،

وتوظيفيػػا فػػي حياتػػو ،ومػػف ىنػػا يسػػعى اإلنسػػاف ليتكيػػؼ مػػع ىػػذا الواقػػع الجدي ػد ،وعميػػو أف يممػػؾ المعرفػػة
التػػي مػػف شػػأنيا أف تعػػزز مكانتػػو وتحقػػؽ لػػو أىدافػػو ،ولكػػف امػػتالؾ المعرفػػة وحػػده ال يكفػػي إذا لػػـ يكػػف

ىنػػاؾ إدارة ليػػذه المعرفػػة تقػػوـ عمػػى ترجمػػة ىػػذه المعرفػػة فػػي أداء الفػػرد؛ ليسػػتطيع مػػف خالليػػا مواجيػػة
التحديات وحؿ المشكالت التي تواجيو بما يحقؽ لو التطور والتميز.
والجػػدير بالػػذكر إف مػػف أىػػـ مقومػػات نجػػاح اإلنسػػاف والمؤسسػػات ىػػو القػػدرة عمػػى المحػػاؽ بأحػػدث

التغيرات التي يشيدىا عصر الثورة المعرفي والتكنولػوجي ،فالت ازيػد اليائػؿ لممعمومػات وتراكميػا أدى إلػى
وجػ ػػود حاجػ ػػة ماسػ ػػة لتنظػ ػػيـ وادارة ىػ ػػذه المعمومػ ػػات لالسػ ػػتفادة منيػ ػػا فػ ػػي تحقيػ ػػؽ أىػ ػػداؼ المؤسسػ ػػات،
ومساعدتيا في اتخاذ القرار(.الصاوي)ٖٔ :ٕٓٓٚ ،

فوجػػود إدارة معرفيػػة متخصصػػة يصػػبح أكثػػر ضػػرورة فػػي ظػػؿ الفكػػر والتخطػػيط االسػػتراتيجي ،التػػي

بات ػػت تتج ػػو نحوى ػػا أغم ػػب المؤسس ػػات المعاصػ ػرة الت ػػي تس ػػعى إل ػػى استحض ػػار ص ػػورة المس ػػتقبؿ بتحدي ػػد
رؤيتيا ورسالتيا ،وتحميؿ قدراتيا الداخمية وما فييا مػف قػوة وضػعؼ ،واكتشػاؼ بيئتيػا الخارجيػة ومػا فييػا
مػػف فػػرص وتحػػديات ،وىػػذا يتطمػػب وجػػود بيانػػات ومعمومػػات وميػػارات بش ػرية ،وتػػؤدي ىنػػا إدارة المعرفػػة
دو اًر ميم ػاً فػػي تعمي ػؽ الثقػػة بػػيف األف ػراد والمؤسسػػة ،ممػػا يجعػػؿ العػػامميف أكثػػر مػػيالً واسػػتعداداً لممشػػاركة
ونقؿ الخبرات إلى مف حوليـ(.الكبيسي)ٜ٘ٚ :ٕٜٓٓ ،

إف مبدأ إدارة المعرفة ليس بالجديد ،حيث ظير ىذا المبدأ في بداية التسػعينات ،عنػدما قامػت إحػدى

الش ػػركات األمريكي ػػة باس ػػتثمار مص ػػادرىا الماديػػػة والتكنولوجي ػػة؛ لتطبي ػػؽ عممي ػػات إدارة المعرف ػػة بيػ ػػدؼ
االسػتفادة الشػػاممة مػف خبػرات ومعػػارؼ وميػارات العػػامميف فػػي المؤسسػة ،ونتيجػػة نجػػاح ىػذه الشػػركة فػػي
تطبيؽ ىذا المبدأ ،بدأ ينتشر بسرعة كبيرة في مؤسسات العالـ الستثمار خبػرات وميػارات العػامميف فييػا؛

لتطوير أداء المؤسسة وتحسيف موقعيا التنافسي( .المالؾ واألثري) ٖٔٗ:ٕٕٓٓ،

فتيػػتـ إدارة المعرف ػػة باس ػػتثمار المػ ػوارد المعرفي ػػة ،وبن ػػاء ذاك ػرة لممؤسس ػػة ترتك ػػز عم ػػى تب ػػادؿ المعرف ػػة
والمشػػاركة فييػػا مػػف خػػالؿ عمميػػة منيجيػػة مسػػتمرة ،فيػػتـ وضػػع خطػػة تنظيميػػة متكاممػػة تعمػػؿ عمػػى إدارة
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مػوارد المعرفػػة المتاحػػة مػػع التركيػػز عمػػى رأس المػػاؿ المعرفػػي الػػذي يعتبػػر م ػورد إنتػػاج المعرفػػة ،وابتكػػار
سبؿ النيوض بالمجتمع والحياة اإلنسانية ( .ياسيف) ٖٚ:ٕٓٓٚ،
وتوجد عدة نماذج إلدارة المعرفة ،وأىـ ىذه النمػاذج وفقػاً لمػا يشػير إليػو أنمػوذج دورة تطػور المعرفػة

المؤسسية ،ويتكوف ىذا النموذج مف خمس مراحؿ أساسية ىي مرحمػة تطػوير واعػداد المعرفػة مػف خػالؿ
عمميػات الػػتعمـ واإلبػػداع ،ومرحمػة اكتسػػاب المعرفػػة وفييػا يػػتـ اكتسػػاب المعرفػة وتخزينيػػا ،ومرحمػػة غربمػػة
وتيذيب المعرفة ويتـ فييا تنظيـ المعرفة وتحويميا إلى أشكاؿ مفيدة ومواد مكتوبػة ،ومرحمػة توزيػع ونشػر
المعرفػػة لتص ػؿ إلػػى كػػؿ مكػػاف ونقطػػة فػػي العمػػؿ ،وأخي ػ ًار مرحمػػة الرفػػع المعرفػػي وىػػي المحصػػمة النيائيػػة
لمم ارح ػ ػػؿ األربعػػ ػػة األولػ ػ ػػى؛ لتحقػػ ػػؽ أفض ػ ػػؿ عمميػػ ػػات الػػ ػػتعمـ واالبتكػػ ػػار ،وتك ػ ػػوف أساس ػ ػ ػاً متين ػ ػ ػاً لممي ػ ػ ػزة

التنافسية(.أبو فارة)ٙٚ :ٕٓٓٗ،

وأشػػارت العديػػد مػػف الد ارسػػات إلػػى أىميػػة إدارة المعرفػػة ،وتوظيػػؼ عممياتيػػا فػػي األداء المؤسسػػاتي،

ومػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف ىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذه الد ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات(:بدر( ،)ٕٓٔٓ،الغامػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدي( ،)ٕٓٓٛ،طاش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكندي ( ،)ٕٓٓٚ،ليييييييييييييييً
وآخرون)2131،lee.et.al،
ولعؿ االىتماـ بإدارة المعرفة في مجاؿ التربية والتعمػيـ ال يػأتي لمجػرد ظيػور ىػذا المفيػوـ حػديثًا ،بػؿ
ألىميػػة األىػػداؼ التػػي تسػػعى إدارة المعرفػػة لتحقيقيػػا م ػف خػػالؿ توليػػد المعرفػػة الالزمػػة لتحقيػػؽ عمميػػات

ال ػػتعمـ ،ونش ػػر وتوزي ػػع ى ػػذه المعرف ػػة ،وتجدي ػػدىا باس ػػتمرار ،والمتتب ػػع لتطبي ػػؽ إدارة المعرف ػػة ف ػػي المج ػػاؿ
األكاديمي والتعميمي يجد الفوائد القيمة التي تعود عمى العامميف في عمميػة التشػارؾ المعرفػي فيمػا بيػنيـ،

وتحسػػيف نوعيػػة ومحتػػوى مض ػموف م ػواد الػػتعمـ ،وليػػذا كانػػت التأكيػػدات عمػػى تضػػميف إدارة المعرفػػة فػػي
المؤسسػػة التعميمي ػػة ف ػػي أكث ػػر مػػف ناحي ػػة كالبح ػػث العمم ػػي ،وتطػػوير المن ػػاىج ،والتخط ػػيط االس ػػتراتيجي،
والخدمات اإلدارية واألكاديمية بما فيو اإلشراؼ التربوي( .عبد الغفور) ٚٛ :ٕٓٓٛ،

ولإلشراؼ التربػوي أىميػة كبيػرة فػي المؤسسػة التعميميػة ،فتطػورت مفاىيمػو وأسػاليبو لتتناسػب والتطػور

الحػػادث فػػي ىػػذا العصػػر ،فمػػـ يعػػد معنػػاه التفتػػيش القػػائـ عمػػى الزيػػارة الصػػفية المفاجئػػة لتقصػػي أخطػػاء
المعمـ ومراقبتو ،فتغير ىذا المفيوـ لإلشراؼ وأضحت الغاية منو إصالح التعميـ ومسػاعدة المعممػيف فػي

تالفػػي أخطػػائيـ ،فأصػػبح اإلشػراؼ التربػػوي عمميػػة تربويػػة فنيػػة تعاونيػػة تيػػدؼ إلػػى تحسػػيف عمميػػة الػػتعمـ
والتعم ػػيـ ،وى ػػذا يتطم ػػب ظي ػػور أس ػػاليب ق ػػادرة عم ػػى تحقي ػػؽ ى ػػذه األى ػػداؼ(.الخطيب وآخ ػػروف:ٜٔٛٚ،
ٕٕٓ)

ولتحقيػػؽ األىػػداؼ يتطمػػب ذلػػؾ أف يصػػبح اإلش ػراؼ التربػػوي معني ػاً بتطػػوير الموق ػؼ التعميمػػي بجميػػع

جوانبػػو وعناص ػره ،وليػػذا تنوعػػت وتعػػددت ميػػاـ المشػػرؼ التربػػوي ،ومػػف أبػػرز ىػػذه الميػػاـ ىػػو اإلش ػراؼ
عمػ ػػى النمػ ػػو المينػ ػػي لممعمػػػـ ،ومسػػػاعدة المعممػ ػػيف المبتػػػدئيف ،وتزويػػػدىـ بالمعػ ػػارؼ والميػػػارات والطػ ػػرؽ
واألساليب التي تمكنيـ مف أداء عمميـ وتطويره( .اإلبراىيمي) ٖٚ:ٕٕٓٓ،
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وليػػذا نجػػد أف اإلش ػراؼ التربػػوي بمعنػػاه الحػػديث قػػد اتسػػع ليشػػمؿ جميػػع العناصػػر األساسػػية لمعمميػػة
التربوية التعميمية ،وعمى أرسػيا المعمػـ الػذي يشػكؿ العمػود الفقػري لتمػؾ العمميػة ،وغايػة اإلشػراؼ التربػوي
رفػػع كفايػػة المعمػػـ فػػي العطػػاء داخػػؿ وخػػارج غػػرؼ الصػػؼ ،ولتحقيػػؽ ىػػذه الغايػػة يقػػوـ المشػػرؼ بتنشػػيط
العناص ػػر التربوي ػػة لمس ػػاعدة المعمم ػػيف ف ػػي ح ػػؿ مش ػػاكميـ وتش ػػجيعيـ عم ػػى التجري ػػب واالبتك ػػار ،وزي ػػادة

التفاعػ ػ ػ ػ ػػؿ اإليجػ ػ ػ ػ ػػابي ليػ ػ ػ ػ ػػـ ،الػ ػ ػ ػ ػػذي تػ ػ ػ ػ ػػنعكس آثػ ػ ػ ػ ػػاره عمػ ػ ػ ػ ػػى اإلنتػ ػ ػ ػ ػػاج ،والكفػ ػ ػ ػ ػػاءة ،والفاعميػ ػ ػ ػ ػػة فػ ػ ػ ػ ػػي
العمؿ(.نبراي) ٕٓ:ٜٜٜٔ،
وبالتالي البد لألفكار المستخدمة في اإلشراؼ التربوي أف تنطمؽ مػف مبػادئ إدارة عمميػة ليػا أسسػيا،

حيػػث إف دور المشػػرؼ يرتكػػز عمػػى البحػػث عػػف األفكػػار الجديػػدة ،والمصػػادر المعرفيػػة الحديثػػة ،ويكػػوف
قػػاد اًر عمػػى البحػػث واالستقصػػاء والتجريػػب ،وتقػػديـ مػػا يتوصػػؿ إلي ػو إلػػى المعممػػيف ليطبقػػوه فػػي عمميػػـ،

وأيضػػا مسػػاعدة المعممػػيف ،وتشػػجيعيـ عم ػى البحػػث وتوليػػد المعػػارؼ واألفكػػار ،واسػػتخالص مػػا يناسػػبو

ويناسب طالبو لالرتقاء بالمستوى العممي لدييـ(.نشواف)ٕٕٓ:ٜٜٕٔ،

وما مف شؾ أف لالحتالؿ اإلسرائيمي لفمسطيف عاـ ٜٔٗٛـ انعكاس عمى النظػاـ التربػوي والتعميمػي،
حيػػث كػػاف النظػػاـ التعميمػػي تػػابع لمممكػػة األردنيػػة الياشػػمية فػػي الضػػفة الغربيػػة ،ولػػإلدارة المص ػرية فػػي
قطاع غزة ،ثـ حوؿ االحتالؿ اإلسرائيمي إدارة التعميـ الفمسطيني إلػى اإلدارة المدنيػة اإلسػرائيمية بعػد عػاـ

 ٜٔٙٚـ ،وفييا عمد إلى شطب كؿ ما يتعمؽ بإبراز اليويػة الفمسػطينية ،وممارسػة كػؿ أنػواع القيػود عمػى
العػػػامميف بالنظػػػاـ التعميمػ ػػي ،بمػػػا فػػػييـ المشػ ػػرفيف التربػ ػػوييف ،وبع ػ ػد تػ ػػولي السػػػمطة الوطنيػػػة الفمسػ ػػطينية
ٗ ٜٜٔـ المسػػػئولية لقطػ ػػاع التعمػ ػػيـ ،عممػػػت عمػ ػػى توحيػ ػػد األنظمػ ػػة والق ػ ػوانيف التربويػ ػػة ،وتنفيػ ػػذ المنيػ ػػاج
الفمسػ ػػطيني األوؿ ،وكػ ػػاف لممشػػػرفيف التربػ ػػوييف دور ىػ ػػاـ فػ ػػي عمميػ ػػة التغييػػػر والتطػ ػػوير ( .و ازرة التربيػ ػػة

والتعميـ العالي)ٚ :ٕٓٓٔ،
فػػرغـ حداثػػة التجربػػة الفمسػػطينية ،قامػػت و ازرة التربيػػة والتعمػػيـ العػػالي بعمػػؿ خطػػط خمسػػية؛ لمنيػػوض

بقطاع التعميـ ،بما يواكب متطمبات الواقػع الفمسػطيني  ،وأيضػًا معطيػات عصػر التكنولوجيػا الػذي يحتػاج

إل ػػى مواكب ػػة وتح ػػديث مس ػػتمر ،وذل ػػؾ م ػػف خ ػػالؿ مش ػػاركة كاف ػػة األطػ ػراؼ العامم ػػة ف ػػي المج ػػاؿ الترب ػػوي
وخاصػػة قسػػـ اإلش ػراؼ التربػػوي لمػػا لػػو دور ىػػاـ وكبيػػر فػػي تطػػوير عناصػػر العمميػػة التربويػػة ،لموصػػوؿ

إلى وصؼ وتحميؿ شمولي وموضوعي لمواقع التربوي ( .و ازرة التربية والتعميـ العالي)ٕٖ :ٕٓٓٚ،

و ليػػذا أشػػارت الد ارسػػات إلػػى ضػػرورة قيػػاـ و ازرة التربيػػة والتعمػػيـ بزيػػادة االىتم ػاـ باإلش ػراؼ التربػػوي،

مف خالؿ توفير اإلمكانات المادية التي تسيؿ لممشػرفيف ممارسػة أعمػاليـ اإلشػرافية ،وحػثيـ عمػى التنػوع
فػػي األسػػاليب اإلش ػرافية واسػػتخداـ األسػػاليب الحديثػػة منيػػا ،واالىتمػػاـ بػػالنمو المينػػي لممعممػػيف ،وتطػػوير

الموقػػ ػػؼ التعميمػ ػ ػػي بجميػ ػ ػػع جوانبػػ ػػو ،و مػ ػ ػػف ىػ ػ ػػذه الد ارسػػ ػػات( :بػ ػ ػػاداود ،)ٕٜٓٓ،و(الحػ ػ ػػالؽ،)ٕٓٓٛ،
و(صياـ)ٕٓٓٚ،
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ويػػرى الباحػػث أف ىػػدؼ اإلشػراؼ التربػػوي يتفػػؽ مػػع ىػػدؼ إدارة المعرفػػة فػػي إنتػػاج الفػػرد القػػادر عمػػى
التكيػػؼ مػػع البيئػػة التػػي يعػػيش فييػػا ،بمػػا يضػػمف لػػو إشػػباع حاجاتػػو ورغباتػػو ،وأيضػػا مػػف خػػالؿ عمػػؿ
الباحػػث كمشػػرؼ تربػػوي الحػػظ أف ممارسػػات المشػػرفيف التربػػوييف تنصػػب معظميػػا عمػػى الزيػػارة الصػػفية،
وبعػػض الممارسػػات األخػػرى ،وقػػد ذلػػؾ يعػػود الرتفػػاع نصػػاب المشػػرؼ التربػػوي لممعممػػيف الػػذيف يشػػرؼ
عمػييـ ،والميمػػات التػػي يػػتـ تكميػػؼ المشػػرفيف فييػا مػػف حػػيف إلػػى آخػػر؛ ممػػا يػػؤدي إلػػى الحػػد مػػف فاعميػػة

توليػػد المعرفػػة ،واكتشػػافيا وتنظيميػػا ،والتشػػارؾ بيػػا مػػف خػػالؿ المعممػػيف ،ونقميػػا وتطبيقيػػا فػػي المواقػػؼ
التعميميػػػة ،باإلضػػػافة إلػ ػػى النتػػػائج المتدنيػ ػػة لالمتحانػػػات الموحػ ػػدة لنيايػػػة الفصػ ػػؿ األوؿ لمعػ ػػاـ الد ارسػ ػػي

(ٕٕٕٔٔٓٓٔ-ـ) ،التي تـ اإلعالف عنيا في اجتماع موسػع مػع المشػرفيف التربػوييف ومػدراء المػدارس،

والتػػي دفعػػت و ازرة التربيػػة والتعمػػيـ لتبنػػي الخطػػط التطويريػػة التػػي تسػػيـ فػػي تحسػػيف المسػػتوي التحصػػيمي
لمطمب ػػة ،وأس ػػندت لممش ػػرفيف الترب ػػوييف وض ػػع الخط ػػط المناس ػػبة لمس ػػاعدة المعمم ػػيف ف ػػي تحس ػػيف أدائي ػػـ
ومتابعتيا؛ واالستفادة مف التجػارب العالميػة ،واألفكػار والمسػتجدات التربويػة الحديثػة ،وىػذا جعػؿ الباحػث
يشعر بأىمية تطوير العمؿ اإلشرافي ،واالرتقاء بو مػف خػالؿ إدخػاؿ أشػياء تسػيـ فػي ىػذا التطػوير ،ممػا
دفػ ػػع الباحػ ػػث لمكشػػػؼ عػ ػػف مػػػدى تطبيػ ػػؽ عمميػػػات إدارة المعرفػ ػػة فػ ػػي الممارسػ ػػات اإلش ػ ػرافية لممشػ ػػرفيف
التربػػوييف ومتطمباتيػػا ،حيػػث إف إدارة المعرفػػة أحػػد الػػنظـ الحديثػػة فػػي الوقػػت الحاضػػر ،وكيفيػػة تطػػوير
اإلش ػراؼ التربػػوي فػػي ضػػوء إدارة المعرفػػة ،وأيض ػاً لمتوافػػؽ مػػع خطػػة و ازرة التربيػػة والتعمػػيـ العػػالي ،نحػػو
النيوض بالعممية التعميمية في فمسطيف لتواكب الواقع الفمسطيني ،وتجاري عصر التقدـ العممي.

مشكمة الدراسة وتساؤالتيا:

في ظؿ التطورات التكنولوجية المتسػارعة ،والتقػدـ العممػي المسػتمر ،وظيػور االتجاىػات الجديػدة فػي

التربيػػة ،البػػد لممشػػرؼ التربػػوي أف يكػػوف عمػػى د اريػػة كاممػػة بيػػذه التطػػورات ،ويسػػعى لتطػػوير عممػػو بمػػا
يتناس ػػب م ػػع ى ػػذه المتغيػ ػرات الجاري ػػة عم ػػى م ػػدار الثاني ػػة ،وأف يعم ػػؿ عم ػػى استشػ ػراؼ المس ػػتقبؿ لمعم ػػؿ
اإلش ػرافي ،ومػػف خػػالؿ عمػػؿ الباحػػث كمشػػرؼ تربػػوي فػػي مػػديريات الجنػػوب لمحافظػػات غ ػزة بفمسػػطيف،

ومالحظتػػو ألسػػاليب العمػػؿ اإلشػرافي ،ومػػا يوكػػؿ لممشػػرؼ التربػػوي مػػف أعمػػاؿ كثيػرة ،ومػػا تقػػوـ بػػو و ازرة

ػاء عمػػى
التربيػػة والتعمػػيـ العػػالي الفمسػػطينية مػػف وضػػع خطػػط لالرتقػػاء بالمسػػتوى التحصػػيمي لمطػػالب ،وبنػ ً
نتػػائج االمتحانػػات الموحػػدة ،ودعػػوة و ازرة التربيػػة والتعمػػيـ فػػي غػزة لعػػاـ تعمػػيـ نػػوعي ،ليػػذا اختػػار الباحػػث

ىذا الموضوع لمواكبة المتغيرات العممية والتكنولوجية في القرف الواحد والعشريف.
وعميو فإف مشكمة الدراسة تتحدد في السؤاؿ الرئيس التالي :

"ما واقع إدارة المعرفة في اإلشراف التربوي بالمدارس الثانوية في محافظات غزة وسبل تطويره؟"
ويتفرع منو األسئمة الفرعية التالية:

ٔ -ما درجة توافر متطمبات إدارة المعرفة في اإلشراؼ التربوي مف وجية نظر المشرفيف التربوييف
بمحافظات غزة؟
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ٕ -ما درجة ممارسة عمميات إدارة المعرفة لدى المشرفيف التربوييف مف وجية نظر معممي المرحمة
الثانوية بمحافظات غزة؟
ٖ -ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى (  )α ≤ 0.05بيف متوسط تقديرات المعمميف
حوؿ تطبيؽ المشرفيف التربوييف لعمميات إدارة المعرفة تعزى لمتغير الجنس( ذكور ،إناث)؟

ٗ -ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى (  )α ≤ 0.05بيف متوسط تقديرات المعمميف
حوؿ تطبيؽ المشرفيف التربوييف لعمميات إدارة المعرفة تعزى لمتغير المؤىؿ العممي
( بكالوريوس ،ماجستير فأعمى)؟

٘ -ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.05بيف متوسط تقديرات المعمميف
حوؿ تطبيؽ المشرفيف التربوييف لعمميات إدارة المعرفة تعزى لمتغير

التخصص

( مواد عممية ،مواد إنسانية)؟

 -ٙىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى (  )α ≤ 0.05بيف متوسط تقديرات المعمميف
حوؿ تطبيؽ المشرفيف التربوييف لعمميات إدارة المعرفة تعزى لمتغير سنوات الخدمة
( أقؿ مف ٘ سنوات ،مف ٘ ٔٓ-سنوات ،أكثر مفٓٔسنوات )؟
 -ٚىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى (  )α ≤ 0.05بيف متوسط تقديرات المعمميف
حوؿ تطبيؽ المشرفيف التربوييف لعمميات إدارة المعرفة تعزى لمتغير المديرية التابع ليا

(شماؿ غزة ،شرؽ غزة ،غرب غزة ،الوسطى ،شرؽ خاف يونس ،خاف يونس ،رفح)؟
 -ٛما السبؿ المقترحة لالرتقاء باإلشراؼ التربوي في ضوء إدارة المعرفة؟

أىداف الدراسة:
تيدؼ ىذه الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ التالية :
ٔ -التعرؼ إلى درجة توافر متطمبات إدارة المعرفة في اإلشراؼ التربوي في محافظات غزة.

ٕ -التعرؼ إلى درجة ممارسة عمميات إدارة المعرفة لدى المشرفيف التربوييف في محافظات غزة.
ٖ -الكشػػؼ عػػف داللػػة الفػػروؽ بػػيف متوسػػطات تقػػديرات المعممػػيف لدرجػػة ممارسػػة المشػػرفيف التربػػوييف
لعممي ػػات إدارة المعرف ػػة تع ػػزى لممتغي ػ ػرات التالي ػػة ( الج ػػنس ،المؤىػػػؿ العمم ػػي ،التخص ػػص ،سػ ػػنوات
الخدمة ،المديرية التابع ليا ).

ٗ -وضػع مجموعػة مػػف السػبؿ المقترحػة لالرتقػػاء باإلشػراؼ التربػػوي فػي محافظػات غػزة فػي ضػػوء إدارة
المعرفة.
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أىمية الدراسة:
تكمف أىمية الدراسة في النقاط التالية:
ٔ -قػػد تسػػيـ الد ارسػػة الحاليػػة فػػي وضػػع خمفيػػة نظريػػة حػػوؿ اإلشػراؼ التربػػوي وتطبيقػػات إدارة المعرفػػة،
وبالتالي يستفيد قسـ اإلشراؼ التربوي والباحثوف مف ذلؾ.

ٕ -قػػد تسػػتمد ىػػذه الد ارسػػة أىميتيػػا كونيػػا األولػػى فػػي -حػػدود عمػػـ الباحػػث -عمػػى مسػػتوى محافظػػات
غزة ،والتي تيتـ بدراسة واقع تطبيؽ إدارة المعرفة في اإلشراؼ التربوي.
ٖ -ق ػػد تس ػػتمد ى ػػذه الد ارس ػػة أىميتي ػػا م ػػف خ ػػالؿ التع ػػرؼ عم ػػى متطمب ػػات إدارة المعرف ػػة الواج ػػب توفرى ػػا
لتحسيف اإلشراؼ التربوي ،وبالتالي قد تفيد المشرفوف التربويوف في ممارسة عمميات إدارة المعرفة.

ػز لػػبعض الد ارسػػات والبحػػوث التػػي تسػػعى إلػػى تطػػوير اإلشػراؼ التربػػوي
ٗ -قػػد تعتبػػر ىػػذه الد ارسػػة تعزيػ اً
في ضوء إدارة المعرفة.

٘ -قػػد تسػػاعد فػػي الوقػػوؼ عمػػى مػػدى إدراؾ المشػػرفيف التربػػوييف لعمميػػات إدارة المعرفػػة ،وتوظيفيػػا فػػي
الممارسات اإلشرافية.

 -ٙقد تفيد و ازرة التربية والتعمػيـ الفمسػطينية فػي تطػوير اإلشػراؼ التربػوي ،وكيفيػة توظيػؼ إدارة المعرفػة
في العممية اإلشرافية.

حدود الدراسة:
تـ إجراء الدراسة الحالية في ضوء المحددات التالية:

ٔ -حد الموضوع :اقتصرت الدراسة الحالية عمى معرفة "واقع إدارة المعرفة في اإلشراؼ التربوي
بالمدارس الثانوية في محافظات غزة وسبؿ تطويره".
ٕ -الحد البشري  :اقتصرت الدراسة عمى معممي المرحمة الثانوية والمشرفيف التربوييف بمحافظات غزة.
ٖ -الحد المكاني :اقتصرت الدراسة عمى مديري ات التربية والتعميـ في محافظات غزة وىي مديرية
شماؿ غزة ،وشرؽ غزة ،وغرب غزة ،والوسطى ،وشرؽ خاف يونس ،خاف يونس ،ورفح.
ٗ -الحد الزماني :تـ تطبيؽ الدراسة في العاـ الدراسي ٕٔٔٓ ٕٕٓٔ-ـ.
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مصطمحات الدراسة:
ٔ -إدارة المعرفة:
فعرفي ػػا ( العم ػػي ) ٕٚ :ٕٓٓٙ،بأني ػػا اإلدارة الت ػػي تعتم ػػد عم ػػى قاع ػػدة المعرف ػػة ،والت ػػي تي ػػدؼ إل ػػى
إضػػافة قيمػػة لألعمػػاؿ ،وتػػتـ مػػف خػػالؿ عمميػػات منتظمػػة تتمثػػؿ فػػي تشػػخيص واكتسػػاب وتوليػػد وتخ ػزيف
وتطوير وتوزيع وتطبيؽ المعرفة في المؤسسة.

وي ػػرى (الص ػػاوي )ٜٔ :ٕٓٓٚ،أف إدارة المعرف ػػة تعتن ػػي بالعممي ػػات الت ػػي تس ػػاعد المؤسس ػػات عم ػػى

تولي ػػد المعرف ػػة ،واختيارىػػػا وتنظيمي ػػا ،واسػ ػػتخداميا ،ونش ػػرىا ،وتحويميػػػا بم ػػا يخػػػدـ األنش ػػطة الضػ ػػرورية
لممؤسسة ،كالتخطيط االستراتيجي ،بما يتضمنو مف مشكالت واتخاذ القرارات التي تعمؿ عمى حميا.

التعري ػػؼ اإلج ارئ ػػي إلدارة المعرف ػػة :ى ػػي مجموع ػػة م ػػف األنش ػػطة والعممي ػػات المتكامم ػػة الت ػػي يمارسػ ػيا

المشػرؼ التربػػوي مػػع معممػػي المرحمػة الثانويػػة بمػػدارس و ازرة التربيػػة والتعمػيـ فػػي محافظػػات غػزة ،وتتمثػػؿ
في توليػد المعرفػة واكتشػافيا ،وتخزينيػا وتنظيميػا ،والتشػارؾ بيػا ،ونقميػا وتطبيقيػا ،مػف أجػؿ تطػوير أداء
المعممػػيف ،بمػػا يحق ػػؽ أىػػداؼ العمميػػة التعميمي ػػة -التعمميػػة بكف ػػاءة وفاعميػػة ،وىػػي الدرج ػػة التػػي يحص ػػؿ
عمييا المفحوص في االستبانة المعدة خصيصا لذلؾ.

ٕ -اإلشراف التربوي:
يعرفػػو (البسػػتاف )ٖٖٖ :ٕٓٓ٘،بأنػػو نشػػاط قيػػادي ييػػدؼ إلػػى تحسػػيف العمميػػة التربويػػة عػػف طريػػؽ

ت ػػوفير اإلمكاني ػػات الالزم ػػة لممتعمم ػػيف لتط ػػوير أس ػػاليبيـ التعميمي ػػة ،وتوس ػػيع آف ػػاقيـ ومعمومػ ػاتيـ بص ػػورة
مستمرة.
أم ػػا عن ػػد ( عػػػدس )ٙٚ :ٜٜٜٔ،فيع ػػرؼ اإلشػ ػراؼ التربػ ػػوي بأن ػػو عممي ػػة قياديػػػة ديمقراطي ػػة تعاونيػ ػػة

منظم ػػة ،تعن ػػى ب ػػالموقؼ التعميم ػػي -التعمم ػػي بجمي ػػع عناصػ ػره م ػػف من ػػاىج ،ووس ػػائؿ ،وأس ػػاليب ،وبيئ ػػة،
ومعمـ ،ومتعمـ ،وطالب ،بيدؼ دراسة العوامؿ المؤثرة فػي ذلػؾ الموقػؼ ،وتقييميػا ،لمعمػؿ عمػى تحسػينيا
وتنظيميا؛ مف أجؿ تحقيؽ أفضؿ األىداؼ لمتعميـ والتعمـ.
ويعرؼ الباحث اإلشراؼ التربػوي إجرائيػا  :ىػو مجموعػة مػف األنشػطة يقػوـ بيػا المشػرؼ التربػوي فػي

و ازرة التربيػة والتعمػيـ فػػي محافظػات غػزة ،بقصػػد تحسػيف العمميػػة التعميميػة – التعمميػة ،مػػف خػالؿ تمكػػيف
المعمػػـ مػػف المعرفػػة العمميػػة والميػػارات األدائيػػة ،والتنسػػيؽ بيػػنيـ بطريقػػة إنسػػانية ،كػػذلؾ تقػػويـ وتطػػوير
جميع الجوانب األخرى المرتبطة بالموقؼ التعميمي؛ لتحقيؽ األىداؼ التربوية.

وتػـ تحديػد إجػراءات قيػاس واقػع إدارة المعرفػة فػي اإلشػراؼ التربػوي بدرجػة اسػتجابة المشػرؼ التربػوي

عمى استبانة متطمبات إدارة المعرفة ،ودرجة استجابة المعممػيف عمػى اسػتبانة ممارسػات المشػرؼ التربػوي
لعمميات إدارة المعرفة.
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ٖ -المدددارس الثانويددة :ىػػي المؤسسػػة التربويػػة التػػي تضػػـ طمبػػة الصػػؼ األوؿ الثػػانوي والثػػاني الثػػانوي
بفرعيو العممي والعموـ اإلنسانية ،وتشرؼ عمييا و ازرة التربيػة والتعمػيـ العػالي بمحافظػات غػزة (.و ازرة
التربية والتعميـ الفمسطينية)ٔٛ :ٜٜٔٛ،
ٗ -محافظددات غددزة :ىػػي جػػزء مػػف السػػيؿ السػػاحمي الفمسػػطيني تبمػػم مسػػاحتو (٘ )ٖٙكػػـٕ ،ويمتػػد ىػػذا
الجزء عمى الشاطئ الشرقي لمبحػر المتوسػط بطػوؿ(٘ٗ) كػـٕ ،وبعػرض مػا بػيف( )ٕٔ-ٙكػـٕ ،ومػع
قيػاـ السػػمطة الفمسػػطينية تػػـ تقسػػيـ قطػاع غػزة إداريػًا إلػػى خمػػس محافظػات ىػػي :شػػماؿ غػزة ،وغػػزة،
والوسطى ،وخاف يونس ،ورفح( .و ازرة التخطيط والتعاوف الدولي الفمسطينية)ٔٗ :ٜٜٔٚ،
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الفصددل الثانددي

اإلطددددددار النظددددددري
 المبحث األول :إدارة المعرفة
 المبحث الثاني :اإلش ارف التربوي
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المبحث األول
إدارة المعرفة

 مفيوم البيانات ,المعمومات ,المعرفة
 مجتمع المعرفة
 أنواع المعرفة

 مفيوم إدارة المعرفة
 أىمية إدارة المعرفة

 أىداف إدارة المعرفة

 عمميات إدارة المعرفة

 متطمبات إدارة المعرفة

-00-

المبحث األول
إدارة المعدددرفدددددة

إف الحياة تتطور كؿ يوـ ،ويشيد العالـ جمم ًة مف التغيرات والتطورات التي تؤثر في مختمؼ
مجاالت الحياة ،واف العمـ يصؿ في كؿ لحظة إلى جديد والذي ال يقؼ عند ٍ
حد معيف ،ويكتشؼ مف

أسرار المجيوؿ ومف أسرار الكوف التي تقؼ العقوؿ أماميا حائرة ،إال أف ىذا التطور المستمر

واالنفجار المعرفي اليائؿ جعؿ ما كاف باألمس مستحيالً وضربًا مف الخياؿ ،ىو اليوـ واقعًا يمكف

الوصوؿ إليو والتعامؿ معو ،وأف ىذه التغيرات تؤثر عمى جميع المؤسسات العامة والخاصة في

المجتمع ،كوف ىذه المؤسسات تسعى دائمًا إلى تحسيف مخرجاتيا ،وتعد إدارة المعرفة أحد السبؿ التي

تمجأ إلييا المؤسسات لتحقيؽ الجودة والتقدـ ،وتشكؿ إدارة المعرفة أحد التطورات الفكرية المعاصرة
كمدخؿ لدراسة وفيـ األعماؿ المؤسسية ،وسرعاف ما تحولت إلى ممارسات عممية أكثر مالءمة

لمتغيرات المتسارعة ،واف إدامتيا يعتمد أساساً عمى الموجودات الفكرية ،وتحديداً عمى األصوؿ
المعرفية ،واالستثمار فييا ،بما يعزز مف اإلبداع المستمر والمكانة التنافسية لممؤسسة.

ف إف إدارة المعرفة ليست وظيفة إدارية مستقمة منعزلة عػف بقيػة األنشػطة فػي المؤسسػة ،ألنيػا حزمػة
مػف األنشػطة المرتبطػة بشػتى المجػاالت الوظيفيػة ،التػػي تسػعى لتكػويف المعرفػة بصػورة مسػتمرة ومتجػػددة
مػف خػػالؿ التعاضػد بػػيف تكنولوجيػا المعمومػػات والقػدرة االبتكاريػػة الخالقػة لممػوارد اإلنسػانية الموجػػودة فػػي

المؤسسة ،فالمعرفة اليوـ ىي قوة المؤسسة وادامتيا (.ياسيف) ٖٜ :ٕٓٓٛ،

مفيوم المعرفة
إف المعرفػػة ىػػي مػػف الحقػػوؿ الجديػػدة القديمػػة التػػي تمتػػد إلػػى آالؼ السػػنيف عبػػر التػػاري الغػػابر،
وق ػػد حظي ػػت باىتم ػػاـ كبي ػػر م ػػف فالس ػػفة الش ػػرؽ وفالس ػػفة الغ ػػرب ،وق ػػد ك ػػاف الفالس ػػفة الق ػػدماء يرك ػػزوف
ويؤكدوف عمى المعرفة وأسبابيا ،لما تمعبػو مػف أدوار ميمػة فػي الجانػب الروحػي ،وفػي الجانػب الحيػاتي،
واىتموا بعممية التوثيػؽ ليػا ،وعنػد الحػديث عػف المعرفػة فػإف الحػديث يتشػعب ويتنػاوؿ مجػاالت متعػددة،
وما ييـ المؤسسػة الحديثػة بصػورة جوىريػة وأساسػية ىػي المعرفػة بالعمػؿ وأسػس القيػاـ بػو ،وىػذه المعرفػة
تعبػر عػف قػدرة أفػراد المؤسسػات عمػى الفيػـ والتصػرؼ بصػورة فاعمػة فػي بيئػة العمػؿ (.أبػو فػػارة:ٕٓٓٗ،

ٔ) ٚ

فعن ػػد الح ػػديث ع ػػف المعرف ػػة ،الب ػػد م ػػف الم ػػرور عم ػػى مفي ػػومي البيان ػػات والمعموم ػػات ،حي ػػث إنيم ػػا
المكونػ ػػات األساسػ ػػية لممعرفػ ػػة ،ويػ ػػتـ الخمػ ػػط بينيمػ ػػا وبػ ػػيف المعرفػ ػػة فػ ػػي معظػ ػػـ األحيػ ػػاف ،ويسػ ػػتخدماف
كمترادفيف.
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البيانات
البيانػػات ى ػػي المػػدخؿ األوؿ لص ػػناعة المعرف ػػة ،فيػػي الم ػػادة الخػػاـ الت ػػي نس ػػتقي منيػػا معرفتن ػػا م ػػف
خالؿ عمميات فييا الكثير مف التعقيد ،وىي بحد ذاتيا ال تعني شيئاً غير وجودىػا الػذي قػد يتخػذ أشػكاالً

مختمفة ،فقد ترد عمى ىيئػة رمػوز أو أرقػاـ أو حػروؼ أو كممػات أو صػور أو أفػالـ أو غيػر ذلػؾ ،وحػيف

تعػػالج ىػػذه البيانػػات بػػاألدوات المناسػػبة إليجػػاد عالقػػات سػػببية أو احتماليػػة ب ػيف عناصػػرىا تتحػػوؿ إلػػى

بيانػػات ذات معنػػى ،وىػ ػو مػػا نطم ػػؽ عميػػو تسػػمية معموم ػػات التػػي ق ػػد تكػػوف مفيػػدة وق ػػد ال تكػػوف ك ػػذلؾ.
(عاكؼ) ٕٓٔٔ،

كمػا تُعػػرؼ أيضػاً بأنيػػا حقػائؽ مجػػردة عػػف األحػػداث والظػواىر ،يػتـ تحميميػػا ،واسػػتخراج معػػاف أكثػػر
وضوحًا ،لتصبح مفيومة( .حسيف)ٔٓٗ :ٕٜٓٓ،
فالبيانات رموز وحقائؽ مجردة غير منظمػة ،ومسػتقمة عػف بعضػيا الػبعض ،تكػوف عمػى شػكؿ أرقػاـ

أو كممات( .المطيراف)ٕ :ٕٓٓٚ،

وى ػػذا يب ػػيف أف البيان ػػات ى ػػي مػ ػواد وحق ػػائؽ بش ػػكميا األول ػػي ،ليس ػػت ذات قيم ػػة إذا ل ػػـ تتح ػػوؿ عم ػػى

معمومات مفيدة( .بدر)٘ٛ :ٕٓٔٓ،
ويعرؼ الباحث البيانات بأنيا مجموعة مف الحقائؽ والمواد الخاـ األولية ،وال تعطي مفيوـ أو
ِّ

قيمة ذات معنى بيذا الشكؿ طالما لـ يتـ معالجتيا لتتحوؿ إلى معمومات يمكف فيميا واالستفادة منيا.
المعمومات

يعػػرؼ (أبػػو فػػارة )ٕٚ :ٕٓٓٗ،المعمومػػات بمجموعػػة مػػف حقػػائؽ وبيانػػات ،تُشػػخص موقف ػاً أو ظرف ػاً
محػػدداً ،أو تُشػػخص تيديػػداً مػػا أو فرصػػة محػػددة ،والمعمومػػات ىػػي المخرجػػات األساسػػية لمبيانػػات بعػػد
معالجتيا.

وي ػػرى ( العم ػػي )ٖٔٔ :ٕٓٓٙ،المعموم ػػات بأني ػػا توليف ػػة مناس ػػبة لمجموع ػػة م ػػف البيان ػػات؛ لتعط ػػي

معنى خاص ،فيػي بيانػات منسػقة ومرتبػة يمكػف التفػاىـ والتواصػؿ مػف خالليػا ،تمكػف اإلنسػاف االسػتفادة
منيا لموصوؿ إلى المعرفة.

وتشير (المحيػاني )ٔٗ :ٕٓٔٓ،إلػى أف المعمومػات نتػاج لمعالجػة بيانػات ،بتطبيػؽ معػايير أو طػرؽ

لتكوف مفيدة ،تدؿ عمى مقارنات وعالقات أو غير ذلؾ ،تؤدي إلى تغير في سموؾ الفرد.
ويػػرى الباحػػث أف المعمومػػات ىػػي فػػي حقيقػػة األمػػر عب ػارة عػػف بيانػػات تم ػنح صػػفة المصػػداقية فػػي

ربطيػػا مػػع بعضػػيا بعالقػػة معينػػة ،ويػػتـ تقػػديميا لغػػرض محػػدد ،فالمعمومػػات يػػتـ تطويرىػػا ،وترقػػى لمكانػػة
المعرفػة عنػدما يػػتـ اسػتخداميا ألغػراض معينػػة مثػؿ عمػػؿ المقارنػات ،أو تقيػيـ نتػػائج مسػبقة ومحػػددة ،أو
لغرض االتصاؿ ،أو المشاركة في حوار أو نقاش ،أو لغرض معيف آخر.
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فالمعمومات ىي بيانػات توضػع فػي إطػار ومحتػوى واضػح ومحػدد السػتخداميا فػي اتخػاذ القػرار ،وبػذلؾ
تكوف المعمومات ىي المخرجات األساسية لمبيانات بعد معالجتيا.
المعرفة
ويعرفيػػا ( حسػػيف )ٔٓٗ :ٕٜٓٓ،بأنيػػا مجموعػػة مػػف الخب ػرات والتجػػارب والمعمومػػات التػػي تشػػكؿ
األصػػوؿ الفكري ػػة لألفػ ػراد الع ػػامميف بالمؤسسػػة ،لموص ػػوؿ لمفي ػػـ وال ػػوعي المكتسػػب م ػػف خ ػػالؿ المالحظ ػػة
والتفسير والدراسة ،ويتـ تحويميا إلى خبرة عممية توجو سموؾ المستقبؿ.

وي ػػرى (ياس ػػيف )ٕ٘ :ٕٓٓٚ،أف المعرف ػػة مػ ػزيج م ػػف األفك ػػار والمف ػػاىيـ والقواع ػػد واإلجػ ػراءات الت ػػي
تيدي األفعاؿ والق اررات ،أي بمعنى آخر ىي معمومات ممتزجة بالتجربػة والحقػائؽ واألحكػاـ والقػيـ ،التػي
تعمؿ مع بعضيا كتركيب يسمح لألفراد العامميف بإنتاج أفكار وأوضاع جديدة تؤدي لتطوير المؤسسة.

ويوضػػح ( العمػػي ) ٕٙ :ٕٓٓٙ،أف المعرفػػة مجموعػػة مػػف الحقػػائؽ التػػي تتمتػػع بمصػػداقية وقواعػػد
استكشػػافية تعطػػي مي ػزة اقتصػػادية لمسػػتخدمييا ،فالمعرفػػة قػػوة وثػػروة فػػي آف واحػػد تميػػز القػػرف الحػػادي
والعش ػريف ،باعتبارىػػا المػػورد األكثػػر أىميػػة فػػي ظػػؿ ثػػورة المعمومػػات ،وعصػػر المعموماتيػػة ،وليػػذا تعتبػػر
المعرفة أكثر أىمية مػف مػورد رأس المػاؿ وقػوة العمػؿ ،وتكمػف أىميتيػا فػي كونيػا المػورد الوحيػد الػذي ال
يخضع لقانوف تناقص الغمة ،حيػث إنيػا ال تعػاني مػف مشػكمة النػدرة ،باعتبارىػا المػورد الوحيػد الػذي يبنػى
بػػالتراكـ ،وال يتنػػاقص باالسػػتخداـ ،بػػؿ بػػالعكس يمكػػف اسػػتخداميا فػػي توليػػد وتطػػوير أفكػػار جديػػدة بتكمفػػة

أرخص أو بدوف تكمفة إضافية

والشكؿ التالي يوضح العالقة بيف البيانات والمعمومات والمعرفة ( :العمي) ٔٔ٘ :ٕٓٓٙ،
البٌانات

المعلومات

المعرفة

مواد
أولٌة:قوائم،
رموز ،أرقام،
أسماء

معرفة ضمنٌة
أو صرٌحة
وسائل
وتكنولوجٌا
معلومات
واتصاالت

تولٌف أو معالجة
بواسطة
الحاسوب
شكل ()210

تصور العالقة بين البيانات والمعمومات والمعرفة
( العمي) 001 :2118,
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ويتبػػيف لمباحػػث أف المعرفػػة ال تػػأتي فجػػأة ،فميػػا امتػػداد زمنػػي ،وجػػذور تكوينيػػة ،،ومكونػػات أساسػػية،
فنجػػد أف المعرفػػة تمػػر بمرحمػػة البيانػػات ثػػـ المعمومػػات؛ لتتكػػوف المعرفػػة التػػي تسػػيـ فػػي زيػػادة الرصػػيد
العممػػي ،وأف المعرفػػة تتجػػدد باسػػتمرار تبع ػاً لمعديػػد مػػف العوامػػؿ المتنوعػػة ،وخاصػػة التطػػور التكنولػػوجي

والتقػدـ العممػػي الػػذي يػػؤثر عمػػى جميػػع منػػاحي الحيػػاة ،لػػذا تأخػػذ المعرفػػة أىميػػة عظمػػى فػػي المؤسسػػات،
وخاصػػة فػػي اإلشػراؼ التربػػوي ،كونيػػا أىػػـ مػػورد يحقػػؽ لػػو التطػػور ويسػػاعده فػػي تحقيػػؽ أىدافػػو ،ويجعمػػو

يحافظ عمى مجاراة التقدـ والتطور في المستقبؿ.

أنواع المعرفة
إف المعرفػػة مصػػطمح قػػديـ إال إنػػو بػػدأ يأخػػذ معنػػى جديػػدًا فػػي السػػنوات األخي ػرة يتمحػػور حػػوؿ ك ػوف
ً
ال يمكػف أليػة مؤسسػة مػػف المؤسسػات ،أو أي مجتمػع مػف المجتمعػات ،فيمػا لػػو أداره
المعرفػة سػالحًا فعػا ً
بشػػكؿ جيػػد ،أف يسػػتخدمو لتحقيػػؽ تقػدـ تنافسػػي عمػػى المجتمعػػات األخػػرى ،ولػػذا نجػػد فػػي األدب التربػػوي
عدة تقسيمات ألنواع المعرفة

فأشار ( الصاوي ) ٕٚ :ٕٓٓٚ،إلى أف أنواع المعرفة تتحدد في نوعيف ىما-:
ٔ -المعرفة الضمنية (المعمنة) وىي الميارات المتواجدة داخؿ كؿ عقؿ وقمب كؿ فرد ممػف يعممػوف فػي
المؤسس ػػة ،والت ػػي م ػػف غي ػػر الس ػػيؿ نقمي ػػا أو تحويمي ػػا للخػ ػريف ،وق ػػد تك ػػوف تم ػػؾ المعرف ػػة فني ػػة ،أو

إدراكيػة ،وىػػذه المعرفػة تكػػوف مكتسػبة مػػف خػالؿ تػراكـ خبػرات سػػابقة ،وىػي فػػي األغمػب ذات طػػابع
شخص ػػي م ػػف الص ػػعب الحص ػػوؿ عميي ػػا رغ ػػـ قيمتي ػػا البالغ ػػة لكوني ػػا مختزن ػػة داخ ػػؿ عق ػػؿ ص ػػاحب
المعرفة.

ٕ -معرفة صريحة وىػي المعمومػات الموجػودة والمخزنػة فػي أرشػيؼ المؤسسػة ،ويمكػف لألفػراد الوصػوؿ
إلييا واستخداميا ،كما يمكف تقاسميا مع جميع الموظفيف ،ووضعيا في إطار المؤسسة.
ويبيف ( الكبيسي ) ٖ٘ٚ :ٕٜٓٓ،التفريؽ بيف أنواع المعرفة وحددىا بأربعة أنواع كما يمي -:

ٔ -معرف ػػة البيان ػػات والمعموم ػػات الت ػػي تي ػػتـ باألرق ػػاـ والكمم ػػات ،وك ػػؿ م ػػا يق ػػدـ وص ػػفًا كميػ ػًا أو نوعيػ ػًا
لإلجابة عف السؤاؿ ماذا نعرؼ؟.

ٕ -معرفػػة النظريػػات التػػي تفسػػر طبيعػػة العالقػػات المتبادلػػة بػػيف المتغيػرات التػػي تسػػيـ فػػي إنتػػاج شػػيء
جديد لإلجابة عف السؤاؿ لماذا المعرفة؟.

ٖ -معرفػػة العمميػػات التػػي تتنػػاوؿ األسػػاليب واإلج ػراءات لتسػػييؿ أداء العػػامميف وتنفيػػذ واجبػػاتيـ لإلجابػػة
عف السؤاؿ كيؼ نعرؼ؟.
ٗ -معرفػػة األفػراد والجمعيػػات وتخصصػػاتيـ ومنجػزاتيـ ومجػػاؿ تميػػزىـ ،لإلجابػػة عػػف السػؤاؿ مػػف الػػذي
يعرؼ؟.
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ويوضح (بورساك )22 :2111،Prusak ،أف اإلغريؽ القدماء قسموا المعرفة إلى أربعة أنواع-:
ٔ -المعرفة اإلدراكية وتتمثؿ بمعرفة القوانيف والمبادئ العامة النظرية.
ٕ -المعرفة التقنية وىي عبارة عف امتالؾ الميارات والقدرات عمى أداء األعماؿ بدقة.
ٖ -المعرفة التطبيقية العممية وتشير إلى الممارسات االجتماعية بصورة أساسية.

ٗ -المعرفة اليجينة وىي عبارة عف ميوؿ واتجاىات في جانب معيف يؤدي لمنجاح.
أما ( العمي ) ٖٚ :ٕٓٓٙ،فيقسـ المعرفة إلى خمسة أنواع وىي-:

ٔ -المعرف ػػة الض ػػمنية وتش ػػير إل ػػى المعرف ػػة الشخص ػػية المحتوي ػػة عم ػػى معػ ػ ٍ
اف داخمي ػػة و نم ػػاذج ذىني ػػة،

وتنقسـ إلى بعد تقني يعود إلى عمؽ المعرفة ،وبعد إدراكي يحتوي عمى مخطػط ذىنػي يوجػو سػموؾ

األفراد.
ٕ -المعرفة الواضحة وىي المعرفة التي يعبر عنيا بالرسومات والتصورات والحقائؽ ،ويمكف توثيقيا
ورقيًا أو إلكترونيًا ،وتخدـ الذاكرة التنظيمية.

ٖ -ا لمعرفة التكنولوجية وىي جزء مف المعرفة الضمنية وتعبر عف البراعة والخبرة والميارة في
العمؿ.
ٗ -المعرفة الضحمة والمعرفة العميقة حيث إ ف المعرفة الضحمة تعني الفيـ القميؿ لمؤشرات مساحات
المشكمة ،أما المعرفة العميقة تتطمب التحميؿ العميؽ لمموقؼ.

٘ -المعرفة السببية والم عرفة الموجية وتتمثؿ المعرفة السببية في ربط المفاىيـ مف خالؿ االستنتاج
واالستقراء ،أما المعرفة الموجية فيي المبنية عمى أساس الخبرة لتكوف المرشد والدليؿ لمسموؾ.
والشكؿ التالي يوضح أنواع المعرفة (العمي)ٖٜ :ٕٓٓٙ،
أنواع المعرفة
المعرفة الضمنٌة

المعرفة المعلنة

المعرفة التكنولوجٌة

المعرفة الضحلة

المعرفة العمٌقة

المعرفة السببٌة

المعرفة الموجهة
شكل ()212
أنددددددددواع المعددددددرفددددددة

(العمي)99 :2118,
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ومػػف خ ػػالؿ إطػػالع الباح ػػث عمػػى األدب الترب ػػوي يتض ػػح أف ىنػػاؾ أنواعػ ػاً متعػػددة لممعرف ػػة ،وتأخ ػػذ

مسػػميات ع ػػدة حسػػب الغ ػػرض منيػػا ،لك ػػف نج ػػد أف كػػؿ ى ػػذه التقسػػيمات مرتبط ػػة بالشػػخص نفس ػػو ،وم ػػا
يمتمكػػو مػػف معػػارؼ ،س ػواء كانػػت فػػي ذىنػػو أو تكػػوف بالبيئػػة المحيط ػة بػػو ومػػا يط ػ أر عمييػػا مػػف تغي ػرات
وتطورات ،ولذلؾ سيركز الباحث في ىذه الدراسة عمى نوعيف مف أنواع المعرفة وىما-:

ٔ -المعرفة الضمنية :وىي المعرفة المختزنة في عقػوؿ المعممػيف مػف خبػرات وميػارات ،ومػف الصػعب
الحصوؿ عمييا ،فيي معرفػة غيػر مرئيػة وغيػر ممموسػة ،وتنتقػؿ المعرفػة الضػمنية مػف شػخص إلػى
آخر مف خالؿ الحوارات واالجتماعات.
ٕ -المعرفة الصريحة :وىػي المعرفػة التػي يمكػف التعبيػر عنيػا بػالرموز والحقػائؽ والرسػومات ،والموثقػة
ورقي ػ ػًا أو إلكتروني ػ ػًا ،والتػ ػػي يسػ ػػتطيع المعمػ ػػـ الوصػ ػػوؿ إلييػ ػػا وتقاسػ ػػميا مػ ػػع المعممػ ػػيف ،واسػ ػػتخداميا

وتحويميا مف شػكؿ آلخػر ،ويمكػف الحصػوؿ عمييػا مػف أرشػيؼ المؤسسػة التعميميػة أو مػف خارجيػا،
ومف أمثمتيا القوانيف والتعميمات ومواصفات لمنتج معيف أو صيغة عممية وغيرىا.

ويكػػوف ىنػػا دور كبيػػر لممشػػرؼ التربػػوي فػػي كيفيػػة اسػػتخراج المعرفػػة الضػػمنية مػػف أذىػػاف المعممػػيف،
وكػػذلؾ االسػػتفادة ممػػا لػػدييـ مػػف المعرفػػة الص ػريحة ،ومػػا يمتمكػػوف مػػف ميػػارات وخب ػرات وأفكػػار ،يمكػػف
اس ػػتثمارىا ف ػػي العممي ػػة التعميمي ػػة  -التعممي ػػة ،بم ػػا يحق ػػؽ التط ػػور والتق ػػدـ ف ػػي مختم ػػؼ جوان ػػب العممي ػػة

التعميمية ،لموصوؿ إلى تعميـ نوعي.

مجتمع المعرفة:
إف إدخػػاؿ مفػػاىيـ المعرفػػة مػػف منظػػور التنميػػة اإلنسػػانية ،يمثػػؿ حجػػر الزاويػػة فػي أي عمميػػة تنمويػػة

فاعمة ،ومف شأف ذلػؾ أف يسػيـ بصػورة محوريػة فػي الخػروج مػف دوائػر الفقػر والجيػؿ ،وعميػو فػإف الحػؽ
في اكتساب المعرفة وتوطينيا وتطويرىا ىو حؽ ال يقبؿ الجدؿ.
وينظر تقرير (الصندوؽ العربي لإلنماء االقتصادي واالجتمػاعي )ٜٗ-ٕٙ :ٕٜٓٓ،لممعرفػة عمػى
أنيا مجمػؿ المخػزوف المعرفػي والثقػافي ،حيػث تعػد النػاظـ الػرئيس لمجمػؿ النشػاطات اإلنسػانية التنمويػة،
وترمػػي إلػػي توسػػيع فػػرص تقػػدـ اإلنسػػاف العربػػي وتحقيػػؽ حريتػػو وعيشػػو الك ػريـ ،فقػػد أظيػػر التشػػخيص

التحميمػػي فػػي التقريػػر بعػػض التقػػدـ فػػي مجتمػػع المعرفػػة فػػي العػػالـ العربػػي ،إال أف ىنػػاؾ فج ػوات تسػػتمزـ
التص ػػدي لي ػػا إلقام ػػة مجتم ػػع من ػػتج لممعرف ػػة ،وى ػػذا قاب ػػؿ لمتحقي ػػؽ ف ػػي وج ػػود الطم ػػوح واإلرادة السياس ػػية

الداعمػػة لممؤسسػػات القػػادرة عمػػى رعايػػة التطػػور المعرفػػي وتحقيػػؽ التنميػػة الشػػاممة ،كمػػا ويركػػز التقريػػر
عمػػى أف أقطػػاب مجتمػػع المعرفػػة ثالثيػػة األبعػػاد تتمثػػؿ فػػي ( :المجتمػػع واالقتصػػاد والتكنولوجيػػا) ،وليػػذا
تبنػػي التقريػػر مفيػػوـ مجتمػػع المعرفػػة عمػػى نحػػو بنػػاء مجتمػػع تصػػبح فيػػو المعرفػػة محصػػمة لمجمػػع بػػيف

تقان ػػات المعمومػػػات والخبػ ػرة والقػػػدرة عم ػػى ترشػ ػػيد المػ ػوارد ،واسػ ػػتخداـ الوس ػػائؿ المتاحػػػة ف ػػي اتجػ ػػاه بمػ ػػوغ
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النيضػػة ،وتممػػؾ مكاسػػب التنميػػة اإلنسػػانية ،ويعتمػػد التقريػػر رؤيػػة مقترحػػة فػػي اتجػػاه مجتمػػع المعرفػػة،
تعتمػػد عمػػى ثالثػػة محػػاور تتمثػػؿ فػػي تػػوفير البيئػػات التمكينيػػة الالزمػػة ،ونقػػؿ وتػػوطيف المعرفػػة ،وتوظيػػؼ
المعرفة في خدمة التنمية اإلنسانية المستدامة.
كمػػا تبنػػى تقريػػر( منظمػػة األمػػـ المتحػػدة لمتربيػػة والعمػػـ والثقافػػة )ٗٚ-ٕٜ :ٕٓٓ٘،مفيػػوـ مجتمػػع

المعرفػة واسػتعممو بصػػيغة الجمػع (مجتمعػػات المعرفػة) ،معتبػ اًر أنػو األكثػػر مطابقػة لمتحػوالت الجاريػة فػػي

عػػالـ يشػػكؿ فيػػو البعػػد التكنولػػوجي حجػػر الزاويػػة ،باإلضػػافة لالقتصػػاد وشػػبكات االتصػػاؿ ،وىػػذا يضػػع
البشرية أماـ تحديات جديدة وأسئمة مختمفة لإلحاطة بمجمؿ التغيرات المؤثرة في المجتمع.

ولعػؿ مػف أبػرز خصػػائص مجتمعػات المعرفػة كمػا يبينيػػا ( الكبيسػي ) ٘ٛ٘: ٕٜٓٓ،ىػو أف تكػػوف

المعرف ػػة ف ػػي عق ػػوؿ الكثػ ػرة ول ػػيس ف ػػي أي ػػدي القم ػػة ك ػػاألمواؿ ،وتك ػػوف الق ػػدرات العقمي ػػة الخالق ػػة لمبش ػػر،
والطاقات الفكرية واإلبداعية ىػي التػي تحسػـ معركػة البنػاء والتنميػة المسػتدامة فػي المجتمعػات المعرفيػة،

وليس األرض ورأس الماؿ كما ىو معروؼ في النظريات الرأسمالية.

ويش ػػير (الص ػػاوي )ٗٔ :ٕٓٓٚ،إل ػػى مجتمع ػػات المعرف ػػة ب ػػالثورة المعموماتي ػػة ،الت ػػي أص ػػبحت ميػ ػزة
القػػرف الحػػادي والعش ػريف الرئيسػػية ،حيػػث أصػػبح مػػف الصػػعوبة عمػػى اإلنسػػاف اسػػتيعاب كػػؿ المعمومػػات
المتوافرة ،واستثمارىا كما ينبغي ،وىذه الصعوبة تحتـ عمػى األفػراد والمجتمعػات تطػوير تقنيػات وأسػاليب،
تجمي ػػع ،وتخػ ػزيف ،ومعالج ػػة المعموم ػػات ،بطريق ػػة رش ػػيدة وذكي ػػة وعقالني ػػة؛ ول ػػذلؾ الب ػػد أف يت ػػوفر نظ ػػاـ

تعميمػػي ،يحقػػؽ الجػػودة ،ويمبػػي االحتياجػػات اآلنيػػة والمسػػتقبمية ،لػػدفع عمميػػة التنميػػة الشػػاممة ،وليػػذا البػػد
أف يتسمح مجتمع المعرفة بقدرات وميارات ،تمكنيـ مف التعامؿ مع التحديات المستقبمية مف خالؿ-:

ٔ -إيصاؿ خدمات االتصاالت لجميع العامميف بالمؤسسة.

ٕ -تتوفر فيو اإلدارة االلكترونية ،لتقديـ الخدمات بالسرعة والكفاءة المطموبة.
ٖ -االعتماد عمى األعماؿ االلكترونية بدالً مف العمؿ الورقي في كافة أقساـ المؤسسة.
ٗ -التعميـ االلكتروني لرفع القدرة التنافسية لممؤسسة.

٘ -التنمية المستمرة لتكنولوجيا االتصاالت ،وتوطيف المعرفة والتكنولوجيا في المؤسسة.
وفػػي ى ػػذا الس ػػياؽ يج ػػد الباحػػث أف المعرف ػػة تع ػػد م ػػورداً أساس ػػياً لمنشػػاط البش ػػري ف ػػي تنظ ػػيـ عالقت ػػو

بمجتمعػػو ،كمػػا ليػػا األىميػػة الكبػػرى فػػي تحديػػد عالقػػة المجتمعػػات فيمػػا بينيػػا ،وخاصػػة فػػي ظػػؿ الثػػورة
اليائمة لممعمومات ،وليذا البد أف تتسػـ المجتمعػات بسػمة التطػور والبحػث عػف المعرفػة لتحقيػؽ أىػدافيا،
وتحقؽ ليا المكانة التنافسية بيف المجتمعات ،وحتى يحصؿ مجتمع المعرفػة عمػى ىػذه الميػزة التنافسػية،

فإنو يتطمب ثالثة مرتكزات أساسية تتمثؿ في-:

ٔ -المرتكز اإلنساني ويعمؿ عمى غرس القيـ والثقافة الداعمة لمتعاوف والتقدـ في عناصر المجتمع.
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ٕ -المرتكػػز التكنولػػوجي ولػػو دور كبيػػر فػػي اسػػتخراج المعػػارؼ ،وتخزينيػػا ،ونقميػػا وتطبيقيػػا ،بمػػا يحقػػؽ
االستدامة لممجتمع.
ٖ -المرتكػػػز االقتصػػػادي ويمثػ ػػؿ جانب ػ ػاً ميم ػ ػاً فػ ػػي تػ ػػوفير اإلمكانػػػات التػ ػػي تسػ ػػيـ فػ ػػي تحقيػ ػػؽ أىػ ػػداؼ
المجتمع.

مفيوم إدارة المعرفة
تعد إدارة المعرفة مف أحػدث المفػاىيـ اإلداريػة والتػي اىتمػت األدبيػات المتعمقػة بيػا كمػاً ونوعػاً ،وقػد

شيدت السنوات الماضية اىتماماً متزايداً في تبني مفيوـ إدارة المعرفة.

فيعرفيػػا ( عثمػػاف ) ٕٛ :ٕٓٔٓ،بأنيػػا مجموعػػة مػػف األنشػػطة والعمميػػات التػػي تػػتحكـ بالمعرفػػة مػػف

خػػالؿ توليػػدىا ونشػػرىا ،واسػػتخداميا عػػف طريػػؽ اسػػتثمار الميػػارات والخب ػرات لػػدى األف ػراد لتحقيػػؽ المي ػزة
التنافسية لممؤسسة.
ويعرؼ ( عودة ) ٕٖ :ٕٓٔٓ،إدارة المعرفة بأنيػا جيػد مػنظـ يسػتيدؼ تنميػة واسػتثمار رأس المػاؿ

الفكػػري فػػي المؤسسػػات التربويػػة مػػف خػػالؿ حصػػر المعرفػػة وتوليػػدىا مػػف مصػػادرىا الداخميػػة والخارجيػػة،
وتنظيميػػا ،وخزنيػػا ،وتوزيعيػػا ،والتشػػارؾ فييػػا بػػيف األفػراد ،واسػػتخداميا إلضػػافة معرفػػة جديػػدة ،وتطبيقيػػا
فػػي األنشػػطة اإلداريػػة كحػػؿ المشػػكالت واتخػػاذ الق ػ اررات المناسػػبة بشػػأنيا ،وبالتػػالي تطػػوير المعرفػػة فػػي

إطارىا كإدارة.

وأشار( حسيف ) ٜٜ :ٕٜٓٓ،بأف إدارة المعرفة ىي الجيود التػي تقػوـ بيػا المؤسسػة إلدارة كافػة أو
بعػػض أنػواع المعرفػػة كإحػػدى المػوارد التػػي توجػػد لػػدييا ،وتتضػػمف الحصػػوؿ عمػػى المعرفػػة الكامنػػة داخػػؿ
المؤسسة ،وتصنيفيا ،وحفظيا ،وتحويميا لالستخداـ في مجاالت مختمفة ،ونشرىا.

كمػػا يعرفيػػا ( محمػػد ) ٚٛٙ :ٕٜٓٓ،بأنيػػا إطػػار متكامػػؿ مػػف األنشػػطة والممارسػػات التػػي تسػػاعد

الجامعات عمى ابتكار ،واكتساب ،وتشاطر ،وتحسيف كافة أنواع المعرفػة ،ورأس المػاؿ الفكػري لػدييا مػف
داخؿ وخارج الجامعة لتحقيؽ أىدافيا ،وبناء رؤية مستقبمية لمجامعة.

وبين ػػت ( دروزة )ٔٗ: ٕٓٓٛ،إدارة المعرف ػػة بأني ػػا تحمي ػػؿ وتركي ػػب وتقي ػػيـ وتنفي ػػذ التغيػ ػرات المتعمق ػػة

بالمعرفػػة لتحقيػػؽ األىػػداؼ الموضػػوعة بشػػكؿ نظمػػي ومقصػػود وىػػادؼ؛ إليجػػاد قيمػػة لألعمػػاؿ ،وتوليػػد
قيمة تنافسية مف خالؿ االستثمار األمثؿ لممعرفة.

وتعرفيػ ػػا ( ال ازيػ ػػدي )ٔٓ :ٕٓٓٛ،بأنيػ ػػا العمميػ ػػة التػ ػػي تجسػ ػػد العالقػ ػػات التنظيميػ ػػة فػ ػػي المؤسسػ ػػة

لمحصػػوؿ عمػػى أكبػػر منفعػػة مػػف المعرفػػة المتػػوفرة ،وتطػػوير الكفايػػات التػػي تسػػيؿ عمميػػة التوليػػد والنقػػؿ
والتشػػارؾ لممعرفػػة ،واسػػتثمارىا فػي مختمػػؼ أنشػػطة المؤسسػػة التعميميػػة ،وبنػػاء الخطػػط اإلسػػتراتيجية لرفػػع
الكفاءة اإلنتاجية في ىذه المؤسسة.
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وتبنت ( طاشكندي )ٕٔ :ٕٓٓٛ،أف إدارة المعرفة ىي نمط إداري متكامؿ يتػولى المعرفػة ويوجييػا
وفؽ أسس معينة ،وىي جمع المعرفة وتنظيميا ،ثـ ابتكار وتوليد معارؼ جديدة تحقػؽ لممؤسسػة أىػدافيا
بالتجدي ػػد والتط ػػوير بم ػػا يض ػػمف الميػ ػزة التنافس ػػية لممؤسس ػػة ،وذل ػػؾ بإيج ػػاد أفض ػػؿ الممارس ػػات لمم ػػديرات
اإلداريات والمشػرفات التربويػات التػي يمكػف اسػتخداميا فػي التخطػيط والتنظػيـ والتنفيػذ والمتابعػة والتقيػيـ.

وي ػػرى (الص ػػاوي )ٜٔ :ٕٓٓٚ،أف إدارة المعرف ػػة تعتن ػػي بالعممي ػػات الت ػػي تس ػػاعد المؤسس ػػات عم ػػى تولي ػػد
المعرفػػة ،واختيارىػػا وتنظيميػػا ،واسػػتخداميا ،ونشػػرىا ،وتحويميػػا بمػػا يخػػدـ األنشػػطة الضػػرورية لممؤسسػػة،
كالتخطيط االستراتيجي ،بما يتضمنو مف مشكالت واتخاذ القرارات التي تعمؿ عمى حميا.

وعرفيػػا ( العم ػػي ) ٕٚ :ٕٓٓٙ،بأنيػػا اإلدارة الت ػػي تعتم ػػد عمػػى قاع ػػدة المعرف ػػة ،والتػػي تي ػػدؼ إل ػػى

إضػػافة قيمػػة لألعمػػاؿ ،وتػػتـ مػػف خػػالؿ عمميػػات منتظمػػة تتمثػػؿ فػػي تشػػخيص واكتسػػاب وتوليػػد وتخ ػزيف
وتطوير وتوزيع وتطبيؽ المعرفة في المؤسسة.

ويعػرؼ (وٌي )3 :2111،Wiig ،,إدارة المعرفػة عمػى أنيػػا تخطػيط وتنظػيـ ورقابػة وتنسػيؽ وتوليػػؼ

المعرف ػػة ،والعممي ػػات والق ػػدرات واإلمكان ػػات الشخص ػػية والتنظيمي ػػة ،بحي ػػث يج ػػري تحقي ػػؽ أكب ػػر ق ػػدر م ػػف
االيجابية في مجاؿ الميزة التنافسية.
ويستنتج الباحث مما سبؽ أف إدارة المعرفة ليست نظاماً مستقالً ولكف ىي عبػارة عػف مجموعػة مػف

األنشػػطة والعمميػػات المتكاممػػة التػػي يمارسػػيا المشػػرؼ التربػػوي مػػع المعممػػيف ،وتتمثػػؿ فػػي توليػػد المعرفػػة
واكتشافيا ،وتخزينيا وتنظيميا ،والتشارؾ بيػا ،ونقميػا وتطبيقيػا ،مػف أجػؿ تطػوير وتجويػد أداء المعممػيف،
بمػػا يحقػػؽ أىػػداؼ العمميػػة التعميميػػة  -التعمميػػة بكفػػاءة وفاعميػػة ،ومػػف ىنػػا تػػأتي أىميػػة إدارة المعرفػػة فػػي
اإلشراؼ التربوي لما لو دور كبير في تطوير العممية التعميمية.

أىمية إدارة المعرفة:
تكمػػف أىميػػة إدارة المعرفػػة فػػي أنيػػا طريقػػة إل ازلػػة القيػػود واعػػادة الييكمػػة ،التػػي تسػػاعد فػػي التطػػوير؛

لمواكبػة المتطمبػات التػي تحػيط بالمؤسسػة ،وتعمػؿ عمػى زيػادة عوائػدىا ،وتحسػيف موقعيػا الريػادي ،فػإدارة
المعرفة تعد أم اًر حاسماً وحيوياً في ظؿ ىذا االنفجار التكنولوجي والتطور المعموماتي.
فيحدد (عمياف )ٔٙٓ :ٕٓٓٛ،أىمية إدارة المعرفة في-:

ٔ -تحسيف عممية اتخاذ الق اررات في جميع المستويات اإلدارية ،وىذا ينعكس عمى تنفيذ الق اررات
بصورة أفضؿ وبوقت أقؿ.
ٕ -الوعي الكامؿ لمعامميف بوظائفيـ والوظائؼ األخرى ،مما ينمي لدييـ القدرة عمى إجراء تحسينات،
وتعمـ إجراءات ،تساعدىـ في تطوير أدائيـ بطريقة أكثر خبرة وعقالنية.

ٖ -يصبح العامموف أكثر وعيًا ،وأشد ارتباطًا بالمؤسسة؛ مما يجعؿ العمؿ أكثر ايجابية.
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ٗ -يميؿ العامموف لمبحث عف طرؽ وأساليب جديدة لمعمؿ تكوف أكثر براعة ،مف خالؿ التعاوف فيما
بينيـ ،واعتماد كؿ منيـ عمى اآلخر.
٘ -زيادة اإلبداع لدى المؤسسة مما يجعؿ لدييا القدرة عمى تقديـ الخدمات ،لتكوف ذات نوعية تحفظ
لممؤسسة المكانة التنافسية.

 -ٙزيادة إنتاجية العامميف بالمؤسسة ،وتنفيذ المياـ بفاعمية أكثر ،مما يحقؽ النمو لممؤسسة الذي
يمثؿ ىدؼ استراتيجي لكؿ مؤسسة.
وأجمؿ ( الكبيسي ) ٕٗ :ٕٓٓ٘،أىمية إدارة المعرفة في النقاط اآلتية-:

ٔ -تعد عممية نظامية تكاممية لتنسيؽ أنشطة المنظمة المختمفة في اتجاه تحقيؽ أىدافيا.
ٕ -تتيح إدارة المعرفة لممؤسسة تحديد المعرفة المطموبة ،وتوثيؽ المتوافر منيا وتطويرىا والمشاركة
بيا وتطبيقييا وتقييميا.

ٖ -تعد إدارة المعرفة أداة المؤسسات الفاعمة الستثمار رأس ماليا الفكري ،مف خالؿ جعؿ الوصوؿ
إلى المعرفة المتولدة عنيا لجميع العامميف عممية سيمة وممكنة.
ٗ -تسيـ في تحفيز المؤسسات لتجديد ذاتيا ومواجية التغيرات البيئية غير المستقرة.
٘ -تسيـ في تعظيـ قيمة المعرفة ذاتيا عبر التركيز عمى المحتوى.
بينما يحدد( الخالدي ) ٔٛٔ :ٕٓٓٙ،أىمية إدارة المعرفة في-:
ٔ -كونيا تساعد في كيفية متابعة العامميف في المؤسسة.
ٕ -التعرؼ عمى الحاجات المعرفية لدى العامميف ،وكيفية تنميتيا.

ٖ -كيفية استخداـ التكنولوجيا في الحصوؿ عمى المعرفة العميقة بسرعة.
ٗ -تنمي لدى العامميف القدرة عمى ترتيب أفكارىـ وخبراتيـ واستثمارىا بشكؿ ايجابي.
في حيف يشير (محمد )ٔٔٓ :ٕٓٔٓ،إلى أىمية إدارة المعرفة فيما يمي:

ٔ -تسيؿ عممية الوصوؿ إلى المعرفة ومف ثـ توليد معارؼ جديدة التخاذ ق اررات إبداعية.
ٕ -تعزيز الحماس وااللتزاـ بالعمؿ.
ٖ -المساىمة في حؿ المشكالت والقدرة عمى التحسيف.
ٗ -تنمية وتطوير الذاكرة التنظيمية في المؤسسة.

٘ -ضماف استم اررية المؤسسة واالحتفاظ في موقعيا التنافسي.
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أىداف إدارة المعرفة
يحدد ( عمياف ) ٔ٘ٙ :ٕٓٓٛ،أف أىداؼ إدارة المعرفة تتمثؿ في-:
ٔ -توفير المعرفة لمعامميف في المؤسسة بشكؿ دائـ.
ٕ -ترجمػ ػة المعرف ػػة إل ػػى س ػػموؾ عمم ػػي يخ ػػدـ أى ػػداؼ المؤسس ػػة بتحقي ػػؽ الكف ػػاءة والفاعمي ػػة م ػػف خ ػػالؿ
التخطيط والتنظيـ لممعرفة الموجودة لدى العامميف.

ٖ -تحقيؽ األىداؼ اإلستراتيجية والتشغيمية لممؤسسة.
ٗ -تسػاعد فػي تحقيػػؽ الكفػاءة اإلنتاجيػة حيػػث إنيػا تمكػف أعضػػاء المنظمػة مػف التعامػػؿ مػع العديػد مػػف
القضايا الخاصة الجديدة.

٘ -تزود العامميف بالقدرة الالزمة عمى اتخاذ الق اررات بكفاءة وفاعمية.
 -ٙتشكؿ لدى الموظفيف رؤية مستقبمية لتطوير أدائيـ ،والرقي بالمؤسسة.
ويشير ( الكبيسي ) ٖٗ :ٕٓٓ٘،أىداؼ إدارة المعرفة فيما يمي-:

ٔ -جذب رأس ماؿ فكري أكبر لوضع الحموؿ لممشكالت التي تواجو المؤسسة.
ٕ -تحديد المعرفة الجوىرية وكيفية الحصوؿ عمييا وحمايتيا.
ٖ -إعادة استخداـ المعرفة وتعظيميا.

ٗ -التأكد مف فاعمية تقنيات المنظمة ومف تحويؿ المعرفػة الضػمنية إلػى معرفػة ظػاىرة ،وتعظػيـ العوائػد
مف الممكية الفكرية ،عبر استخداـ االختراعات والمعرفة التي بحوزتيا ،والمتاجرة باالبتكارات.
٘ -تعمؿ عمى جمع األفكار اإلبداعية مف الميداف ،وتسيـ في نشر أفضؿ الممارسات في الداخؿ.

 -ٙتيػدؼ إلػػى اإلبػػداع والػػوعي والتصػػميـ اليػػادؼ ،والتكيػؼ مػػع المتغيػرات لالضػػطراب والتعقيػػد البيئػػي
الحاصؿ ،والتنظيـ الذاتي والذكاء والتعمـ.
وأكد ( هولسٌبال وسنق )22 :2113،Holsapple & Singh ،أف إدارة المعرفة تيدؼ إلى-:
ٔ -توليد المعرفة الكافية لمقياـ بالعممية التحويمية لممعرفة وتحقيؽ التعمـ ،ونشر المعرفة.
ٕ -التجديد والتطوير لممعرفة بصورة مستمرة.

ٖ -التحكـ والسيطرة عمى العمميات المتعمقة بإدارة المعرفة.
ٗ -العمؿ عمى إيجاد قيادة قادرة عمى تطبيؽ إدارة المعرفة.

٘ -تحديد طبيعة ونوع رأس الماؿ الفكري الالزـ لممؤسسة ،وآلية تطويره ،وادامتو.
 -ٙتحقيؽ القدرة التنافسية لممؤسسة عف طريؽ تطوير ما تممكو المؤسسة مف معارؼ وقدرات.
أما (الصاوي )ٕٓ :ٕٓٓٚ،فيحدد ثالثة أىداؼ إلدارة المعرفة تتمثؿ فيما يمي-:

ٔ -اإلسياـ في حؿ المشكالت التي تواجو المؤسسة ،والمساعدة في اتخاذ القرار.
ٕ -تقويـ األداء لألفراد والمؤسسة مقارنة بما ىو مخطط لو ضمف معايير محددة.
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ٖ -استثمار الميارات والقدرات العممية ،وترجمتيا إلى سموكيات وظيفية.

عمميات إدارة المعرفة":
إف إد ارة المعرفػػػة كنظػػػاـ البػ ػػد أف يمػػػر عبػػػر عمميػ ػػات متسمسػػػمة؛ حتػ ػػى يمكػ ػػف تحقيػػػؽ اليػ ػػداؼ المنػ ػػوي
الوصػػوؿ إلييػػا ،وىنػػاؾ الكثيػػر ممػػف حػػددوا عمميػػات إدارة المعرفػػة حسػػب الرؤيػػة ،والنشػػاط الػػذي يتناسػػب
معيـ ،ويمكف عرض بعض ىذه التوجيات لعمميات إدارة المعرفة فمنيا:

يبيف ( العمي ) ٗٓ :ٕٓٓٙ،عمميات إدارة المعرفة بست عمميات تتمثؿ فيما يمي -:
ٔ -تش ػػخيص المعرف ػػة :وى ػػي المرحم ػػة األول ػػى ف ػػي إدارة المعرف ػػة وتكم ػػف أىميتي ػػا ف ػػي إيج ػػاد المعرف ػػة
وتكوينيا داخؿ المؤسسة ،وتحويؿ المعرفة الضمنية إلى معرفة صريحة يمكػف االسػتفادة منيػا داخػؿ
المؤسس ػ ػة التعميميػ ػػة ،وفييػ ػػا يػ ػػتـ الفيػ ػػـ والمقارنػ ػػة بػ ػػيف موجػ ػػودات المعرفػ ػػة الحاليػ ػػة فػ ػػي المؤسسػ ػػة
وموجػػودات المعرفػػة المطموبػػة لممؤسسػػة ،ويمثػػؿ ىػػذا الفػػرؽ حجػػـ الجيػػود التػػي تحتاجيػػا المؤسسػػة
لالستمرار في عممية ابتكار معرفة جديدة.

ٕ -اكتس ػػاب المعرف ػػة :وى ػػي المرحم ػػة الثاني ػػة بع ػػد تش ػػخيص المعرف ػػة ،وأش ػػار العدي ػػد م ػػف ال ُكتّػ ػاب إل ػػى
مصادر اكتساب المعرفة ،وىي مصادر داخمية مثؿ مسػتودعات المعرفػة ،أو المشػاركة فػي النػدوات
والمػػؤتمرات واالتصػػاؿ بػػيف جماعػػات العمػػؿ ،والبيانػػات األساسػػية داخػػؿ المؤسسػػة التػػي تػػـ تحويميػػا
مػف معرفػػة ضػمنية إلػػى معرفػة صػريحة واضػحة ،ومصػػادر خارجيػة تتػػولى إدارة المعرفػة واحضػػارىا

عبػر الحػػدود التنظيميػػة ،أو المشػػاركة فييػػا مػػف خػػالؿ التطػػورات التكنولوجيػػة مثػػؿ مػػؤتمرات الفيػػديو،
واالنترنت ،ومف الخبراء المختصيف وغيرىا.

ٖ -توليػػد المعرفػػة :وتعنػػي عنػػد عػػدد مػػف ال ُكتػػاب بإبػػداع المعرفػػة مػػف خػػالؿ مشػػاركة فػػرؽ وجماعػػات
العم ػػؿ الداعم ػػة؛ لتولي ػػد رأس م ػػاؿ معرف ػػي جدي ػػد ف ػػي قض ػػايا وممارس ػػات جدي ػػدة ،تس ػػيـ ف ػػي تحمي ػػؿ

المشػكالت ،وايجػػاد الحمػوؿ المناسػػبة ليػا بصػػورة ابتكاريػة ومسػػتمرة ،وىنػا يػػتـ العمػؿ عمػػى المحافظػػة
عمى المعرفة ،وادامتيا بصورة مستمرة في مستودعات المعرفة لدى المؤسسة التعميمية.

ٗ -تخ ػزيف المعرفػػة :وتعػػود إلػػى الػػذاكرة التنظيميػػة  ،Organizational Memoryوالتػػي تحتػػوي عمػػى
المعرفػػة الموجػػودة فػػي أشػػكاؿ مختمفػػة ،بمػػا فييػػا الوثػػائؽ المكتوبػػة والمعمومػػات المخزن ػة فػػي قواعػػد
البيانػػات االلكترونيػػة ،ويمثػػؿ تخ ػزيف المعرفػػة جس ػ اًر بػػيف التقػػاط المعرفػػة وعمميػػة اسػػترجاعيا ،حيػػث

إف الكثيػػر مػػف القيمػػة المتحصػػمة إلدارة المعرفػػة ناتجػػة مػػف خػػالؿ عناصػػر إدارة المعرفػػة المختمفػػة،
وموضػػوعاتيا والػربط بينيمػػا ،وادامتيػػا وتخزينيػػا ،كمػػا أف مسػػتودعات المعرفػػة تشػػكؿ قضػػية مركزيػػة
فػػي المنظمػػات المعتمػػدة عمػػى المعرفػػة حيػػث تحػػرص عمػػى إدارة المخػػزوف المعرفػػي لمواجيػػة فػػرص

التغير في المستقبؿ.

٘ -تطػػوير المعرفػػة وتوزيعيػػا :إف تطػػوير المعرفػػة يركػػز عمػػى زيػػادة قػػدرات وميػػارات وكفػػاءات العػػامميف
بالمعرفػػة ،ويسػػاعد فػػي ذلػػؾ اسػػتقطاب أفضػػؿ العػػامميف فػػي مجػػاؿ المعرفػػة الػػذي يتميػػز بالمنافسػػة
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العالية ،باإلضافة إلى البػرامج التدريبيػة المسػتمرة ،والتركيػز عمػى الػتعمـ التنظيمػي ،وتنميػة الميػارات
التعاونيػػة بػػيف الجماعػػات ،أمػػا توزيػػع المعرفػػة فتقػػوـ المؤسسػػة بتوزيػػع المعرفػػة بشػػكؿ كػػؼء لتح ّق ػؽ

عائػػداً مقابػػؿ التكمف ػػة ،واذا كػػاف مػػف الس ػػيؿ توزيػػع المعرفػػة الواض ػػحة مػػف خػػالؿ اس ػػتخداـ األدوات

اإللكترونيػػة ،فالبػػد مػػف توزيػػع المعرفػػة الضػػمنية الموجػػودة فػػي عقػػوؿ العػػامميف وخب ػراتيـ ،وىػػو مػػا

يشكؿ التحدي األكبر إلدارة المعرفة.

 -ٙتطبيػػؽ المعرفػػة :إف المعرفػػة تػػأتي مػػف العمػػؿ وكيفيػػة تعميميػػا للخ ػريف ،حيػػث إف المعرفػػة تتطمػػب
يحسػ ػف مس ػػتوى المعرف ػػة ويعمقي ػػا ،وأف
ال ػػتعمـ ،وال ػػتعمـ ي ػػأتي ع ػػف طري ػػؽ التجري ػػب والتطبي ػػؽ ،مم ػػا ّ
التعػػرؼ عمػػى نظػػاـ المعرفػػة الكػػؼء ال يكفػػي لضػػماف النجػػاح فػػي المؤسسػػة ،بػػؿ يجػػب أف يؤخػػذ
تطبيؽ المعرفة في المقاـ األوؿ لتحقيؽ الجودة العالية.
وأشار ( عودة ) ٘ٛ :ٕٓٔٓ،إلى عمميات إدارة المعرفة بأربع عمميات ىي-:
ٔ -تنظ ػ ػػيـ المعرف ػ ػػة وفيي ػ ػػا ي ػ ػػتـ القي ػ ػػاـ بتص ػ ػػميـ وتوص ػ ػػيؼ البيان ػ ػػات والمعموم ػ ػػات المت ػ ػػوفرة وحفظي ػ ػػا
واسترجاعيا آلياً ،تحقيقاً لمتكامؿ المعرفي.

ٕ -توليػد المعرفػة وتػػتـ ىػذه المرحمػة مػػف خػالؿ الػػتعمـ ،والبحػث العممػي ،والتطػػور التقنػي والتكنولػػوجي،
وخدمة المجتمع.

ٖ -التشػارؾ فػػي المعرفػة وىػػذا التشػػارؾ يحصػؿ بإحػػدى الطػريقتيف ،إمػا عفويػػة مػػف خػالؿ أحػػد العػػامميف
يريػػد إبػػالغ زمالئػػو عػػف معرفػػة جديػػدة ،أو بطريقػػة رسػػمية مػػف خػػالؿ النظػػاـ اإلداري فػػي المؤسسػػة

التي ترغب في إكساب العامميف لدييا بالمعارؼ الجديدة.

ومف الفوائد التي يتـ الحصػوؿ عمييػا مػف عمميػة التشػارؾ بالمعرفػة كمػا يحػددىا (كرمػالمي)ٚٗ :ٕٓٔٓ،

ىي-:

ٔ -التس ػريع فػػي عمميػػة اتخػػاذ الق ػرار لمعػػامميف فػػي العمػػؿ بمػػا يفيػػد المؤسسػػة ،ويػػنعكس باإليجابيػػة عمػػى
أدائيا.
ٕ -طريقة جديدة الستقطاب طواقـ جديدة مف العامميف لممشاركة في المجاف المتفرعة لممؤسسة.

ٖ -تشجع عمى استخداـ المعرفة ،وتعزز التعػاوف بػيف العػامميف فػي تطبيػؽ المعػارؼ الجديػدة ،وتوظيفيػا
بالشكؿ المناسب في المؤسسة.
ٗ -تعزز مكانة االبتكار واإلبداع لدى العامميف في مجاؿ توظيؼ ما لدييـ مف معارؼ وقدرات،
واستخداـ األساليب والوسائؿ في تطوير عمميـ.

٘ -توظيػػؼ المعرفػػة مػػف أجػػؿ اسػػتخداميا فػػي المؤسسػػة ،واالسػػتفادة منيػػا فػػي مجػػاؿ زيػػادة اإلنتاجيػػة،
والمحافظة عمى المكانة التنافسية لممؤسسة.
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 -ٙتطبيػػؽ المعرفػػة وىػػو االسػػتخداـ األفضػػؿ والفعػػاؿ لممعرفػػة المتػػوفرة فػػي المؤسسػػة التربويػػة بأفضػػؿ
الطرؽ لضماف الوصوؿ إلى أفضؿ النتائج الممكنة.
ٗ -تطبيػػؽ المعرفػػة ويقصػػد بيػػا االسػػتخداـ األمثػػؿ والفعػػاؿ لممعرفػػة المتػػوفرة فػػي المؤسسػػة التربويػػة
بأفضؿ الطرؽ؛ لضماف الوصوؿ إلى افضؿ النتائج.
كما اعتمدت ( دروزة ) ٖٚ :ٕٓٓٛ،عمميات إدارة المعرفة بخمس عمميات وتتمثؿ في-:
ٔ -تشخيص المعرفة.
ٕ -توليد المعرفة.

ٖ -تخزيف المعرفة.
ٗ -توزيع المعرفة.

٘ -تطبيؽ المعرفة.
واتفػػؽ ( الجعبػػري ) ٗٗ :ٕٓٔٓ،و( الكبيسػػي ) ٖٙ :ٕٓٓ٘،إلػػى أف عمميػػات إدارة المعرفػػة تتحػػدد فػػي
ست عمميات وىي-:

ٔ -تشخيص المعرفة.
ٕ -تحديد أىدافيا.
ٖ -توليد المعرفة.

ٗ -تخزيف المعرفة.
٘ -نشر المعرفة.
 -ٙتطبيؽ المعرفة.
كما حددت( طاشكندي ) ٛ٘ :ٕٓٓٛ،عمميات إدارة المعرفة بثالث عمميات تتمخص في-:
ٔ -اكتساب المعرفة وتطويرىا.
ٕ -تنظيـ المعرفة وتقييميا.

ٖ -نقؿ المعرفة واستخداميا.
كمػػا يوجػػد ىنػػاؾ العديػػد ممػػف حػػددوا عمميػػات وممارسػػات إدارة المعرفػة ،ومػػف ى ػؤالء الػػذيف كتبػوا فػػي

ىذا المجاؿ كما يوردىـ ( نجـ ) ٔٓٔ :ٕٓٓ٘،مف خالؿ الجدوؿ المبيف (ٔ.)ٕ.
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جدول ()210
عمميات إدارة المعرفة
المؤلف
تورب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف

E.Turban

الودف والودف

Laudon&La

العمميات الفرعية

العمميات األساسية
ٔ -إنشاء المعرفة

-

توليد طرؽ جديدة لعمؿ األشياء.

ٕ -الحصوؿ عمى المعرفة

-

تحويؿ المعرفة الجديدة إلى قيمة.

ٖ -تنقيح المعرفة

-

وضع المعرفة في سياؽ معيف.

ٗ -خزف المعرفة

-

وضع المعرفة في صيغة مالئمة.

٘ -إدارة المعرفة

-

المكتبة لالحتفاظ بالمعرفة.

 -ٙنشر المعرفة

-

صيغة مالئمة لممعرفة تسيؿ الوصوؿ إلييا.

ٔ -الحصوؿ عمى المعرفة وترميزىا.

-

الحصوؿ عمى المعرفة مف مصادر داخمية وخارجية.

-

أنظمة الذكاء الصناعي.

-

udon

ديفيد سكايرـ

-

تطوير الدراية الفنية.

جمب المعرفة الخارجية لممؤسسة.

مراجعة المعرفة في ضوء الوقائع الجديدة.

تخزينيا في مستودع يسيؿ الوصوؿ إلييا.
تقييـ المعرفة لجعميا ذات صمة ودقيقة.
المعرفة متاحة لمجميع في أي وقت ومكاف.

ترميزىا بطريقة مالئمة.

ٕ -إنشاء المعرفة.

-

التوصؿ إلى المعرفة الجديدة.

ٖ -تقاسـ المعرفة

-

جعؿ المعرفة متاحة لمتشارؾ.

ٗ -توزيع ونشر المعرفة

-

جعػ ػػؿ المعرفػ ػػة سػ ػػيمة الوصػ ػػوؿ مػ ػػف خػ ػػالؿ التخػ ػػزيف

-

أنظمة المكتب.

-

أساليب اإلبداع.

-

الحوار المييكؿ.

-

ٔ -اإلنشاء

-

ٕ -التحديد

أنظمة العمؿ المعرفي ()KWS
أنظمػة التشػارؾ الجمػاعي (برمجػة التشػارؾ الجمػاعي

والشبكة الداخمية).
والنشر.

المحاكاة.

-

التدقيؽ المعرفي.

-

تنقيب النصوص وتحميؿ المفاىيـ.

-

تحميؿ المحتوى.
تحديد الخبرة.

ٖ -الجمع

-

طمب المعرفة.

ٗ -التنظيـ

-

إدارة أدلة المعرفة.

-
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االستقصاء واالسترجاع.

خرطنة المعرفة.

٘ -التقاسـ

-

الممارسات األفضؿ.

-

جماعات الممارسة المشتركة.

-

 -ٙالتعمـ

فرؽ متعددة الوظائؼ.

تصميـ فضاء العمؿ.

-

مراجعات ما بعد العمؿ.

-

تواري المشروعات.

-

مارؾ دوديسوف

تقاسـ األفضؿ مف حوادث المعرفة.

يوميات القرار.

سرد القصص.
شبكات التعمـ.

 -ٚالتطبيؽ

-

أنظمة دعـ القرار.

 -ٛاالستغالؿ

-

إدارة األصوؿ الفكرية.

 -ٜالحماية

-

إدارة حقوؽ الممكية الفردية.

ٓٔ -التقييـ

-

تقييـ إدارة المعرفة.

-

محاسبة رأس الماؿ الفكري.

-

-

إدارة التشغيؿ.

معايرة إدارة المعرفة.

ٔ -تحديد المعرفة

-

روتينيات وعقود المؤسسة.

ٕ -اكتساب المعرفة

-

التوصؿ لممعرفة وتوثيقيا.

ٖ -توليد المعرفة

-

معرفة جديدة (البحث والتطوير).

ٗ -التحقؽ مف صالحية المعرفة

-

حقوؽ ممكية المعرفة.

٘ -نشر المعرفة(صريحة وضمنية)

-

داخؿ/خارج المؤسسة (معرفة صريحة).

 -ٙتجسيد المعرفة

-

تحويؿ المعرفة إلى قيمة.

-

ثقافة المؤسسة.

-

ذات صمة بأعماؿ المؤسسة.

جعميا متاحة لمجميع.

معرفة جديدة(الزبوف).
قابمية استثمارىا.

داخؿ المؤسسة/ضمنية(الممارسات والمنافسة).

التدريب.

 -ٚتحقيؽ المعرفة

-

الوعي بأصوؿ المعرفة.

 -ٛاستثمار وتطبيؽ المعرفة

-

تحقيؽ أىداؼ محددة.

-

تحقيؽ قيمة مضافة لممؤسسة.
استخداـ المعرفة في الحوار.

عمميات إدارة المعرفة

( نجـ) ٔٓٔ :ٕٓٓ٘،
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ويتضػػح لمباحػػث مػػف الجػػدوؿ(ٔ )ٕ.أف االخػػتالؼ كػػاف واضػػحًا بػػيف العممػػاء والبػػاحثيف ،بحيػػث لػػـ

يكػف ىنػػاؾ اتفػػاؽ عمػػى عػػدد عمميػػات إدارة المعرفػػة أو ترتيبيػػا ،حيػػث تػراوح عػػدد العمميػػات مػػا بػػيف ثػػالث
إلػػى عشػػر عمميػػات ،فمػػنيـ مػػف عمػػؿ عمػػى دمجيػػا ومػػنيـ مػػف أفػػرد فػػي تفصػػيالتيا ،كػػذلؾ الترتيػػب كػػاف
ىناؾ مف يقدـ عممية عمى أخرى حسب ما يراه أفضؿ لعمميات إدارة المعرفة.
وعميو يخمص الباحث أف عمميات إدارة المعرفة يمكف أف تصنؼ في أربع عمميات ،فمف خالؿ ما
سبؽ يتضح أف جميع العمميات برغـ اختالؼ عددىا أو تعدد تسمياتيا تدور حوؿ اكتشاؼ المعرفة
الضمنية والصريحة ،وكيؼ يتـ تنظيميا وتخزينيا لالستفادة منيا في تطوير عمؿ المؤسسة وتحقيؽ

الميزة التنافسية ليا مف خالؿ األفراد العامميف في المؤسسة ،والعمميات األربع ىي-:
 -0توليد المعرفة واكتشافيا -:
والمقصػػود بتوليػػد المعرفػػة واكتشػػافيا ىػػو اسػػتخراج المعرفػػة الضػػمنية المخزنػػة فػػي أذىػػاف المعممػػيف،
وكػػذلؾ تطػػوير المعرفػػة التػػي تػػـ الحصػػوؿ عمييػػا مسػػبقاً مػػف البيانػػات والمعمومػػات ،ويػػتـ ىػػذا مػػف خػػالؿ

مجموع ػػة م ػػف المعمم ػػيف ال ػػذيف يمتمكػ ػػوف ى ػػذه المعرف ػػة ،أو م ػػف مصػػػادر مختمف ػػة مث ػػؿ قواع ػػد البيانػ ػػات

والمتخصصيف وغير ذلؾ ،ويكوف التعمـ واكتسػاب المعرفػة مقصػوداً مػف خػالؿ البحػث والتجريػب وتبػادؿ
الخبرات ،وىنا البد أف يكوف المشرؼ التربوي عمػى درجػة كبيػرة مػف الػوعي والػذكاء ،الكتشػاؼ مػا يتمتػع

بو المعمموف مف خبرات وقدرات وأفكار ،لالستفادة منيا في االرتقاء بالعممية التعميمية.
 -2تنظيم المعرفة وتخزينيا -:

وتعني كيفية المحافظة عمى المعرفة والرجػوع إلييػا عنػد الحاجػة بكػؿ س ٍ
ػيولة ويسػر ،والحػرص عمػى

إدارة المخزوف المعرفي بشكؿ يساعد عمى مواجية التغيرات المستقبمة التي تواجو اإلشراؼ التربوي.
قدر ٍ
وتتطمب مف المشرؼ أف يكوف عمى ٍ
كاؼ مف امتالكو لممعارؼ والقدرات والصفات التػي تمكنػو مػف

تصنيؼ وتبويػب المعرفػة وتخزينيػا ،ويعمػؿ عمػى تػدريب المعممػيف فػي كيفيػة الوصػوؿ إلػي المعرفػة بأقػؿ
وقت وجيد ،وتوظيفيا في عمميـ بما يخدـ الموقؼ التعميمي.
 -9مجال التشارك بالمعرفة -:

ويقصد بيا عممية توصيؿ ٍ
كؿ مف المعرفػة الضػمنية والصػريحة إلػى جميػع المعممػيف ،وتعتبػر عمميػة

المشػػاركة مػػف العمميػػات الضػػرورية فػػي دعػػـ االبتكػػارات واألداء لإلشػراؼ التربػػوي ،وفييػػا يكػػوف المشػػرؼ
التربػػوي مممػ ػاً بكيفيػػة إدارة االجتماع ػػات وتنظػػيـ جمس ػػات النقػػاش ،ولدي ػػو القػػدرة عم ػػى التفسػػير والتحمي ػػؿ؛
لموصوؿ إلى نتائج سميمة ودقيقة لالستفادة منيا.

-28-

 -4نقل وتطبيق المعرفة -:
وفييػػا يػػتـ توزيػػع مػػا تػػـ التوصػػؿ إليػػو مػػف معػػارؼ إلػػى جميػػع المعممػػيف ،ومػػف ليػػـ شػػأف فػػي ىػػذه
المعرفة ،حتى يمكف االستفادة منيا في تطػوير وتحسػيف األداء ،بمػا يػنعكس عمػى اإلنتاجيػة فػي مختمػؼ
جوانب العممية التعميمية  -التعممية بشكؿ إيجابي ،وتحقيؽ األىػداؼ التػي يسػعى إلييػا المشػرؼ التربػوي
والمعمـ في تطوير العممية التعميمة بكفاءة وفاعمية.
وىػػذه العمميػػات األربػػع اسػػتفاد مني ػػا الباحػػث فػػي إعػػداد وتص ػػميـ أبعػػاد اسػػتبانة ممارسػػة المش ػػرفيف
التربوييف لعمميات إدارة المعرفة مف وجية نظر معممي المرحمة الثانوية في محافظات غزة.

متطمبات إدارة المعرفة -:
إ ف عمميات إدارة المعرفة ال يمكف تطبيقيا بدوف أركاف أو أسس تستند إلييا ،ولكي يستطيع
المشرؼ التربوي ممارسة عمميات إدارة المعرفة بفاعمية وكفاءة في اإلشراؼ التربوي ،البد مف توفر

متطمبات تساعد في ممارسة عمميات إدارة المعرفة؛ لتحقيؽ النواتج التعميمية التي يسعى المشرؼ
التربوي في الوصوؿ إلييا ،مف خالؿ اكتشاؼ ما يمتمكو المعمموف مف معارؼ وقدرات ،وتنظيميا،
والتشارؾ بيا ،حتى يمكف توظيفيا في تطوير العممية التعميمية ،فتطبيؽ نظاـ إدارة المعرفة في

المؤسسات لو العديد مف المتطمبات التي البد مف توافرىا؛ حتى يتـ تنفيذ عمميات إدارة المعرفة بشكؿ
فعاؿ لممؤسسة ،حيث إف ىذه المتطمبات تعمؿ عمى تحقيؽ أىداؼ المؤسسة ،وجعميا في األماكف
الريادية المتقدمة بيف المؤسسات.
وأكد ( العمي )ٖٖٓ :ٕٓٓٙ،عمى وجوب توافر بنػى تحتيػة إلدارة المعرفػة تػركف إلييػا ،وحػددىا فػي
خمسة عناصر كما ىي مبينة بالجدوؿ التالي (ٕ.)ٕ.
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جدول ()212
متطمبات إدارة المعرفة
الصفات ذات العالقة

أبعاد البنى التحتية إلدارة المعرفة

 فيـ قيمة ممارسات إدارة المعرفة. دع ػػـ إدارة المعرف ػػة ف ػػي ك ػػؿ المس ػػتويات التنظيمي ػػةالثقافة التنظيمية

اإلدارية.

 مكافآت تحفز عمى مشاركة المعرفة. تشػ ػػجيع التفػ ػػاعالت التػ ػػي تعمػ ػػؽ مشػ ػػاركة المعرفػ ػػةواكتسابيا.

الييكؿ التنظيمي

 -اليرمية التنظيمية

 جماعات الممارسة ىياكؿ وأدوار خاصة -الوصوؿ

البنى التكنولوجية المعموماتية

 -العمؽ

 إغناء العمؿ الشمولية المغػ ػ ػ ػػة المشػ ػ ػ ػػتركة والمصػ ػ ػ ػػطمحات وأدلػ ػ ػ ػػة العمػ ػ ػ ػػؿالموحدة.

المعرفة العامة المشتركة

 تمييز حقوؿ المعرفة لدى األفراد العامميف -المعايير المشتركة

 العناصػػر المشػػتركة فػػي المعرفػػة المتخصصػػة بػػيفالعامميف
 تصميـ المبانيالبيئة المادية

 تصػػميـ المسػػاحات لتسػػييؿ مشػػاركة المعرفػػة غيػػرالرسمية

متطمبات إدارة المعرفة
( العمي)ٖٖٓ :ٕٓٓٙ،

ويتضػػح مػػف الجػػدوؿ (ٕ )ٕ.أف متطمبػػات إدارة المعرفػػة تسػػاعد العػػامميف فػػي ممارسػػة عمميػػات
إدارة المعرفػػة ،حيػػث إ ف الثقافػػة التنظيميػػة ومػػا تشػػمميا مػػف قػػيـ وتفاعػػؿ بػػيف جميػػع المسػػتويات اإلداريػػة
المتمثمة بالييكؿ التنظيمي ،تذلؿ جميع الصعاب التي تواجو العامميف ،وتوفر ليػـ كػؿ اإلمكانػات الماديػة
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والتكنولوجي ػػة ،لك ػػي يتس ػػنى ل ػػو ممارس ػػة عممي ػػات إدارة المعرف ػػة م ػػع المعمم ػػيف ،واس ػػتثمار ك ػػؿ الطاق ػػات
الموجودة لدييـ وتوظيفيا في المجاؿ التعميمي ،وىذا ما يمكف أف ينسحب عمى المشرؼ التربوي.
كم ػػا ويش ػػير(عمياف )ٜٔ٘ :ٕٓٓٛ،إل ػػى العم ػػؿ عم ػػى ض ػػرورة ت ػػوفير المتطمب ػػات الالزم ػػة الت ػػي م ػػف
شأنيا أف تسيـ بالمعرفة بجميع عممياتيا بدايػةً مػف التشػخيص ووصػوالً إلػى التطبيػؽ ،فيػي تشػتمؿ عمػى

وظػػائؼ لوجس ػػتية مكون ػػة م ػػف شػػقيف ،األوؿ فك ػػري ويتعم ػػؽ ف ػػي الجانػػب اإلنس ػػاني ح ػػوؿ جم ػػب العنص ػػر

البشري القادر عمى توليد المعرفة ،سواء مف داخؿ المؤسسػة أو مػف خارجيػا ،ومراعيػ ًة لمنػواحي القانونيػة

واألخالقيػػة عنػػد الحصػػوؿ عمػػى المعرفػػة ،كمػػا أف عمػػى إدارة المعرفػػة أف تؤسػػس وتنشػػئ ثقافػػة تنظيميػػة
تشػجع عمػى تقاسػػـ المعرفػة ،وتعميميػا للخػريف ،واشػاعة جػو الثقػػة بػيف جميػع أفػراد المؤسسػة ،أمػا الشػػؽ
الث ػػاني في ػػو م ػػادي تقن ػػي يتعم ػػؽ بإع ػػداد البني ػػة التحتي ػػة الالزم ػػة ،وجم ػػب الوس ػػائؿ التقني ػػة الحديث ػػة ،مث ػػؿ
الحواسيب ،والبرمجيات ،ووسائؿ االتصاؿ الحديثة.

ويشير ( أحمد ) ٕٕٗ :ٕٜٓٓ،إلى متطمبات إدارة المعرفة بسبعة عناصر تتمثؿ في-:

ٔ -وضوح اليدؼ مف إدارة المعرفة في كؿ مستويات المنظمة.
ٕ -وجود قيادة واعية تستطيع تطبيؽ إدارة المعرفة.
ٖ -وجود ثقافة تنظيمية موجية لمتشارؾ بالمعرفة وتطويرىا بشكؿ مستمر.
ٗ -توفير نظاـ اتصاالت فعاؿ لجميع أقساـ المنظمة.
٘ -توفير الموارد المالية والمالية وخاصة التكنولوجية.
 -ٙوضػػع سياسػػة لمم ػوارد البش ػرية تعمػػؿ عمػػى التوفي ػػؽ بػػيف ىػػذه الم ػوارد واسػػتراتيجية المنظمػػة لت ػػوفير
ىيكؿ مف العمالة قائـ عمى المعرفة العالية.

 -ٚقيػػاس األداء التنظيمػػي والمراجعػػة المسػػتمرة لنظػػاـ العمػػؿ فػػي المنظمػػة لتيسػػير المشػػاركة بالمعرفػػة
وتطويرىا في جميع أرجاء المنظمة.

ويمخص الممكاوي كما جاء في دراسة ( عبد الغفور )ٛ٘ :ٕٓٓٛ،أف متطمبػات إدارة المعرفػة تتمثػؿ فػي
أربعة جوانب وىي-:
ٔ -توفير البنية التحتية الالزمة والمتمثمة بالتقنية (التكنولوجيا).
ٕ -توفير الموارد البشرية الالزمة حيث إنيا أىـ مقومات وأدوات إدارة المعرفة لتحقيؽ أىدافيا.

ٖ -الييك ػػؿ التنظيم ػػي ويع ػػد م ػػف المتطمب ػػات األساس ػػية لنج ػػاح أي عم ػػؿ ،ويج ػػب أف يتص ػػؼ الييك ػػؿ
التنظيمي بالمرونة؛ ليتسنى لألفراد إطالؽ إبداعاتيـ الكامنة لدييـ.
ٗ -العامػػؿ الثقػػافي وىػػو ميػػـ فػػي خمػػؽ ثقاف ػػة ايجابيػػة داعمػػة لممعرفػػة ،وانتاجيػػا وتقاسػػميا ،وتأس ػػيس
مجتمع عمى أساس المشاركة بالمعرفة.
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بينم ػػا يش ػػير ( الص ػػاوي ) ٙٙ :ٕٓٓٚ،إل ػػى أف عممي ػػات إدارة المعرف ػػة تتطم ػػب وج ػػود بني ػػة أساس ػػية
لتكوف أم اًر ممكناً قابالً لمتطبيؽ ،وىذه المتطمبات تتمثؿ في-:

ٔ -االلت ػزاـ االس ػػتراتيجي الػػدائـ ل ػػإلدارة العميػػا ف ػػي تطبيػػؽ إدارة المعرف ػػة المتعمقػػة ف ػػي كامػػؿ المؤسس ػػة،
وتشجع العامميف في تطبيؽ وممارسة إدارة المعرفة فيما بيػنيـ ،وىػذا االلتػزاـ لممسػتوى اإلداري يكػوف

فػػي تطبيػػؽ وتقاسػػـ المعرفػػة بأنفسػػيـ ،وكػػذلؾ فػػي تػػوفير البنيػػة البش ػرية والماديػػة والتكنولوجيػػة التػػي
تدعـ إدارة المعرفة.
ٕ -إدارة سمسػػمة القػػيـ حيػػث ال توجػػد المؤسس ػة منفػػردة اليػػوـ فػػي ىػػذا العػػالـ المعاصػػر ،وعميػػو البػػد مػػف
وجود وحدة إدارية متخصصة تعمؿ عمى تقاسـ ونشر المعرفة ،ورفع قيمتيا داخؿ المؤسسة.

ٖ -استخداـ تكنولوجيا المعمومات وتُعػد األدوات التكنولوجيػة مػف األسػس الميمػة لتطبيػؽ وممارسػة إدارة
المعرفة بشكؿ كامؿ؛ لموصوؿ إلى أفضؿ قيمة ممكنة ،حيث إنيا تعمػؿ عمػي تػوفير الجيػد والوقػت،
كما تعطي نتائج أكثر دقة.

ٗ -الم ػوائح والق ػوانيف وىػػي مػػف األركػػاف األساسػػية إلدارة المعرفػػة ،ويجػػب تطػػوير ىػػذه الق ػوانيف والم ػوائح
بشكؿ يكفؿ تقدـ المؤسسة وحسف تنظيـ وادارة المعرفة داخميا.
كما يحدد( المطيراف ) ٔٙ :ٕٓٓٚ،أف متطمبات إدارة المعرفة تتمثؿ في أربعة عوامؿ-:
ٔ -التكنولوجيا وتشمؿ الشبكات المحمية والدولية ،واالتصاالت ،والقنوات المفتوحة.

ٕ -الكادر البشري ويتمثؿ في العامميف القادريف عمى خمؽ واستثمار المعرفة ،وتحويؿ ونقؿ
المعرفة ،والمشاركة فييا.

ٖ -التغير اإلداري ويعني التدريب ،التعميـ ،الثقافة ،إعداد فريؽ عمؿ ،الميارات.
ٗ -اإلدارة العميا وتشمؿ االلتزاـ ،وتقديـ الحوافز ،والدعـ المستمر.
ويرى ( )von krogh,1998أف متطمبات إدارة المعرفة تتضمف ما يمي-:

ٔ -الش ػ ػراكة األوليػ ػػة فػ ػػي المعرفػ ػػة ،والخب ػ ػرات ،والميػ ػػارات ،والممارسػ ػػات بػ ػػيف أعضػ ػػاء الفريػ ػػؽ داخػ ػػؿ
المؤسسة.
ٕ -اعتماد مفيوـ الشراكة بالمعرفة وتطبيؽ ىذا المفيوـ.
ٖ -تعميؽ تمؾ المفاىيـ داخؿ المؤسسة في المجاالت العممية التي مف شأنيا رفع مستوى المؤسسة.

ٗ -االستفادة مف التقدـ العالمي لممعرفة م ف مفاىيـ وخرائط ونماذج ،وعرضيا داخؿ أقساـ المؤسسة.
كما يبيف (دٌووك )228 :2113،Duek ،أف ىناؾ ثالثة متطمبات إلدارة المعرفة وىي:
ٔ -المتطمب التكنولوجي.

ٕ -المتطمب الموجستي والتنظيمي لممعرفة.
ٖ -المتطمب االجتماعي.
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وممػػا سػػبؽ يتضػػح لمباحػػث أف نجػػاح إدارة المعرفػػة فػػي المؤسسػػات وخاصػػة قسػػـ اإلش ػراؼ التربػػوي،
تتطمػػب وجػػود متطمبػػات تسػػاعد عمػػى ىػػذا النجػػاح ،ويمكػػف تمخػػيص ىػػذه المتطمبػػات فػػي أربعػػة جوانػػب
وىي:

 -0المتطمب التكنولوجي:

يعد المورد التكنولوجي مف أىـ المقومات التي تعتمد عمييا إدارة المعرفة في تطبيؽ عممياتيا حيث

كبير في التغيرات والتطورات المجتمعية في ىذا العصر.
تمعب التكنولوجيا دو ًار ًا

فيشير(عمياف )ٔ٘ٗ :ٕٓٓٛ،إلػى أف المشػكمة لػدى البػاحثيف والسػاعيف إلػى العمػـ والمعرفػة تػتمخص

فػػي صػػعوبة التوصػػؿ إلػػى المعمومػػة المطموبػػة ،إمػػا بسػػبب قمتيػػا أو صػػعوبة الوصػػوؿ إلييػػا ،وكانػػت أىػػـ
المصػػادر الت ػػي يعتمػػد عميي ػػا الب ػػاحثوف ف ػي الحص ػػوؿ عمػػى المعموم ػػة يترك ػػز عمػػى المكتب ػػات والمج ػػالت
والموسوعات والدراسات المتنوعة ،وىي بالطبع مف المصادر الميمة واألساسية لمحصػوؿ عمػى المعمومػة
واقتنائي ػػا ،إال أف ظي ػػور تكنولوجي ػػا المعموم ػػات واالتص ػػاالت المتط ػػورة جعم ػػت المعموم ػػات مت ػػوفرة بش ػػكؿ

كبي ػػر ج ػػداً باإلض ػػافة إل ػػى تنوعي ػػا ،فأص ػػبحت مش ػػكمة الب ػػاحثيف ع ػػف المعرف ػػة تتمح ػػور ح ػػوؿ االختي ػػار

الصػػحيح لممعموم ػة المطموبػػة وسػػط ىػػذا الكػػـ اليائػػؿ مػػف الم ارجػػع والوثػػائؽ المتػػوفرة ،وخاصػػة فػػي شػػبكة
المعمومات( االنترنت).

أما (الصاوي )ٙٚ :ٕٓٓٚ،فيبيف أف استخداـ التكنولوجيػا يػؤدي إلػى الحصػوؿ عمػى أفضػؿ الميػزات

الت نافسػػية لممؤسسػػة ،ويجعميػػا فػػي الطميعػػة ،فتعػػد األدوات التكنولوجيػػة مػػف األسػػس اليامػػة التػػي ال يمكػػف
ب ػػدونيا تطبي ػػؽ وممارس ػػة إدارة المعرف ػػة بش ػػكؿ كام ػػؿ ،وخاص ػػة لممؤسس ػػة الت ػػي لي ػػا ف ػػروع أخ ػػرى لكوني ػػا
بحاجػة أكثػػر لمتواصػػؿ والتعػػاوف بطػػرؽ سػريعة ومفيػدة ،ويسػػاعد العمػػؿ االلكترونػػي فػػي االسػػتثمار األمثػػؿ

لقدرات المؤسسة لتحديث عممياتيا؛ بيدؼ الوصوؿ إلى أفضؿ قيمة ممكنة.
ويػػرى (العمػػي )ٕٜٛ :ٕٓٓٙ،أف التكنولوجيػػا تسػػاند إدارة المعرفػػة ،وتعػػزز مػػف بنيتيػػا التحتيػػة ،حيػػث
تعتبر التكنولوجيا جزءًا أساسيًا إلدارة المعرفػة ،كونيػا تسػتخدـ فػي امػتالؾ المعرفػة مػف خػالؿ مجموعػات

النقاش اإللكترونية ،والمحاكاة المعتمدة عمػى الحاسػوب ،وقواعػد البيانػات ،واألنظمػة الخبيػرة ،والمػؤتمرات
الفيديوية وغيرىا.
وفي ضوء ما سبؽ يرى الباحث أىمية المورد التكنولوجي كأحد المتطمبػات األساسػية إلدارة المعرفػة،

حيث يمثػؿ الدعامػة الرئيسػية فػي تطبيقيػا وممارسػة عممياتيػا ،ويتمثػؿ المػورد التكنولػوجي فػي المعمومػات
والميارات والوسائؿ التكنولوجية التي تعمؿ عمى إنتاج المعرفة ،واالستفادة منيػا فػي المؤسسػة؛ ممػا يػدفع
قسـ اإلشراؼ التربوي في و ازرة التربية والتعمػيـ يسػعى دائمػا إلػى التطػوير ،وتطبيػؽ كػؿ مػا ىػو جديػد مػف

معارؼ وتقنيات في العممية التعميمية ،إلنتاج جيػؿ قػادر عمػى التكيػؼ مػع التطػور التكنولػوجي واالنفجػار
المعرفي.
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 -2المتطمب البشري-:
إف اإلنسػػػاف المس ػ ػؤوؿ البػ ػػد أف يكػ ػػوف قائػ ػػداً يػ ػػؤمف بالعالقػ ػػات اإلنسػ ػػانية ،فأسػ ػػاس التعامػ ػػؿ وكيفيػ ػػة

التواصؿ في اإلدارة تكمف في آلية التعامؿ اإلنساني.
ػت فَظػا َغمِػيظَ اْل َقْم ِ
النفَ ِ
اسػتَ ْغ ِف ْر لَيُ ْػـ
ضػوا ِم ْػف َح ْولِ َ
ػاع ُ
ػب ْ
ت لَيُ ْـ َولَ ْػو ُك ْن َ
"فَبِ َما َر ْح َم ٍة ِم َف المَّ ِو لِ ْن َ
ػؾ فَ ْ
ؼ َع ْػنيُ ْـ َو ْ
ِ
ت َفتََو َّك ْؿ َعَمى المَّ ِو إِ َّف المَّ َو ُي ِح ِ
يف" (آؿ عمراف)ٜٔ٘:
َو َش ِاوْرُى ْـ ِفي األ َْم ِر َفِإ َذا َع َزْم َ
ب اْل ُمتََو ِّكم َ
تعتبػػر العالقػػات اإلنسػػانية قديمػػة قػػدـ اإلنسػػاف لتػػدؿ عمػػى حقيقػػة وجػػوده ككػػائف إنسػػاني م ػرتبط بغي ػره
م ػػف المخموق ػػات اإلنس ػػانية األخ ػػرى ب ػػروابط مختمف ػػة ،فتتفاع ػػؿ فيم ػػا بيني ػػا لتش ػػترؾ ف ػػي أى ػػداؼ وغاي ػػات

ومصالح ،وأف أقوى ىذه العالقات ىػي التػي تكػوف بػيف أُن ٍ
ػاس تشػغميـ نفػس األعمػاؿ ،ويقصػد بالعالقػات
اإلنسانية ،الوسػائؿ واألسػاليب التػي تعمػؿ عمػى اسػتثارة دافعيػة النػاس ،وحفػزىـ لممزيػد مػف العمػؿ المثمػر
المن ػػتج ،وىك ػػذا ترك ػػز العالقػػػات اإلنس ػػانية عم ػػى األف ػ ػراد كأش ػػخاص أكث ػػر مػػػف تركيزى ػػا عم ػػى الجوانػ ػػب
االقتصادية(.عبد اليادي)ٕٖٓ :ٕٕٓٓ،

وتعتمػد نظريػة العالقػات اإلنسػانية ( )human relationفػي تحميميػا عمػى أف العالقػات اإلنسػانية بػػيف

العػػامميف فػػي التنظػػيـ ىػػي المرتكػػز الػرئيس لػػإلدارة ،مػػف خػػالؿ اىتماميػػا بسػػموؾ المرؤوسػػيف واتجاىػػاتيـ،
وأىمية إشباع حاجاتيـ النفسية واالجتماعية ،مما يحفزىـ عمى تقديـ إنتاجية عاليػة ،فالنظريػة تؤكػد عمػى

االىتمػاـ بالعالقػات اإلنسػانية كأحػد مقومػػات نجػاح القػادة اإلداريػيف ،ومػػف ىنػا كانػت العالقػات اإلنسػػانية
سمة بارزة لإلدارة الحديثة (.السكارنو) ٘ٙ :ٕٓٔٓ،
وال شػ ػػؾ أف العالقػ ػػات اإلنسػ ػػانية تتطمػ ػػب المعرفػ ػػة بػ ػػديناميات الجماعػ ػػة ،والتػ ػػي يقصػ ػػد بيػ ػػا تركيػ ػػب

الجماعة والعالقات التي تحكميا ،والتفاعؿ السموكي واالجتماعي بيف أفرادىػا ،فيػي ميمػة لرجػؿ اإلدارة؛
حتى يتمكف مف توجيو الجماعة توجيياً سميماً قائمػاً عمػى المعرفػة الموضػوعية بيػا ،وعميػو البػد مػف أخػذ

بعػ ػػض االعتبػ ػػارات الميمػ ػػة التػ ػػي تسػ ػػاعد عمػ ػػى تماسػ ػػؾ الجماعػ ػػة وتفاعميػ ػػا بطريقػ ػػة بنػ ػػاءة ،ومػ ػػف ىػ ػػذه

االعتبارات كـ يشير إلييا (عامر )ٕٔٚ :ٕٓٔٓ،ىي-:

ٔ -توفير االتصاؿ الفعاؿ؛ ألنو يتعمؽ بنقؿ المعمومات والبيانات والمعارؼ المتصمة بالعمؿ.
ٕ -المشاركة التي تجعؿ الفرد يشعر بأىميتو ودوره في توجيو العمؿ واتخاذ القرار.
وقدرتػػو ،وتشػػجيعو
ا
ٖ -التشػػاور ويمث ػؿ المظيػػر العممػػي لممشػػاركة ،والتشػػاور يعنػػي احت ػراـ ك ارمػػة الفػػرد
عمى المشاركة في التوصؿ إلى البدائؿ والحموؿ ألية مشكالت قائمة.

ٗ -االىتماـ بالنواحي النفسية واالجتماعية لما ليا األثر الكبير عمى إنتاجيػة الفػرد ومػدى عطائػو ،لػذلؾ
ينبغ ػػي العم ػػؿ عم ػػى مواجي ػػة المش ػػكالت النفس ػػية واالجتماعي ػػة لألفػ ػراد ،ووض ػػع الحم ػػوؿ لي ػػا كممػ ػػا

ظيرت.

ويالح ػػظ الباح ػػث م ػػف خ ػػالؿ م ػػا س ػػبؽ أىمي ػػة العناي ػػة ب ػػالمورد البش ػػري ،حي ػػث يمث ػػؿ الم ػػورد البش ػػري
العمود الفقري لمتطمبات إدارة المعرفة في جميع المؤسسات.
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وىنػػا يؤكػػد الباحػػث عمػػى ضػػرورة االىتمػػاـ بالمشػػرؼ التربػػوي؛ ألف عمميػػة اإلش ػراؼ التربػػوي تحتػػاج
إلى كادر مؤىؿ ذي كفاءة عالية ،ولديو القدرة عمى العطاء واألداء المتميز ،ويكػوف قػاد اًر عمػى التخطػيط

والتنظػ ػػيـ والتنميػ ػػة والتػ ػػدريب ،ويمتمػ ػػؾ ميػ ػػارات االتصػ ػػاؿ والتواصػ ػػؿ مػ ػػع اآلخ ػ ػريف ،وميػ ػػارات التفكيػ ػػر،
وميارات التعاوف ،كذلؾ يتصؼ بالفطنة والػذكاء وسػرعة البدييػة ممػا يؤىمػو لمقيػاـ بعمميػات إدارة المعرفػة

بكفػػاءة وفاعميػػة ،وىػػذا يتطمػػب العمػػؿ عمػػى تػػوفير مػػا يحتاجػػو المشػػرؼ التربػػوي ليحقػػؽ لػػو اليػػدوء النفسػػي
لممارسة عممو اإلشرافي.

ٖ -المتطمب اإلداري -:
التنظػػيـ ىػػو إحػػدى الوظػػائؼ اإلداريػػة لممؤسسػػة التعميمي ػػة ،وىػػو اإلطػػار الػػذي يػػتـ بموجبػػو ترتي ػػب
جيػود العػامميف فػي مختمػؼ األقسػػاـ ،ونخػص بالػذات أقسػاـ اإلشػراؼ التربػػوي ،وتنسػيؽ ىػذه الجيػود فػػي
سػػبيؿ تحقيػػؽ أىػػداؼ محػػددة ،ويتطمػػب ىػػذا تحديػػد النشػػاطات المطموبػػة لتحقيػػؽ تمػػؾ األىػػداؼ ،وتحديػػد

المش ػػرفيف الترب ػػوييف المسػ ػؤوليف ع ػػف القي ػػاـ بي ػػذه النش ػػاطات ،وك ػػذلؾ تحدي ػػد اإلمكان ػػات والمػ ػوارد الت ػػي
يسػػتخدميا ىػؤالء األف ػراد ،وتوضػػيح العالقػػات اإلداريػػة بيػػنيـ مػػف حيػػث السػػمطة والمسػػؤولية ،والتنظػػيـ لػػو
أىميػػة فػػي العمػػؿ اإلش ػرافي شػػأنو فػػي ذلػػؾ شػػأف بقيػػة األعمػػاؿ األخػػرى ،فالبنػػاء التنظيمػػي الجيػػد يسػػمح
بانتقاؿ االقتراحات مف األسفؿ إلى األعمى ،وأف معظـ النظـ توفر لممعممػيف والمشػرفيف التربػوييف بعػض

اإلج ػ ػراءات بحيػ ػػث يسػ ػػتطيعوف مػ ػػف خالليػ ػػا التعبيػ ػػر عػ ػػف آرائيػ ػػـ وتوصػ ػػيميا إلػ ػػى اإلدارة العميػ ػػا( .عبػ ػػد
اليادي.)ٕٗٗ :ٕٕٓٓ،

والتنظيـ مف أىـ الوظائؼ اإلدارية ألنو يوفر لرئيس قسػـ اإلشػراؼ التربػوي أداة إداريػة تسػاعد عمػى

وضع الخطط ضػمف تصػور واضػح لقسػـ اإلشػراؼ التربػوي ،وأنشػطتو ،وأقسػامو ،والعالقػات التػي تربطػو
بالموارد المختمفة داخؿ القسـ ،أو عالقتو بالبيئة الخارجية( .شقبوعو)ٛٚ :ٕٓٓٔ،
فالييكؿ التنظيمي لممؤسسة ىو البناء الذي يحدد مواقع اتخاذ وتنفيذ الق اررات ،فيتضػمف الترتيػب اليػادؼ

لجي ػػود الع ػػامميف ف ػػي المؤسسػػػة ،والتنس ػػيؽ ب ػػيف العناصػػػر المتػ ػوافرة؛ لك ػػي تػ ػػتمكف المؤسس ػػة م ػػف تنفيػ ػػذ
عممياتيا ،وتحقيؽ أىدافيا( .أبو الوفا)ٕٙ :ٕٓٓٓ،
كم ػػا يؤك ػػد (الصػػػاوي)ٙٛ :ٕٓٓٚ،أىمي ػػة الوضػ ػػوح وااللتػ ػزاـ بػػػالموائح والقػ ػوانيف المعمػ ػػوؿ بي ػػا فػ ػػي

المؤسسػة ،ممػا يسػاعد العػامميف عمػى تنفيػذ الميػػاـ المطموبػة مػنيـ ضػمف ىػذه التعميمػات ،وتجعميػـ عمػػى
وعػػي كامػػؿ بػػالطرؽ المسػػموح بيػػا ليػػـ بتطػػوير أدائيػػـ وتنميػػة خب ػراتيـ ،مػػع األخػػذ باالعتبػػار أف تكػػوف
المرونػػة موجػػودة فػػي تطبيػػؽ الق ػوانيف والم ػوائح بشػػكؿ يكفػػؿ تقػػدـ المؤسسػػة ،وحسػػف تنظػػيـ إدارة المعرفػػة

داخميا.

ويجػػد الباحػػث أف الييكػػؿ التنظيمػػي لػػو دور أساسػػي فػػي تعزيػػز التبػػادؿ المعرفػػي ،وال نعنػػي بالييكػػؿ
ال أمػػاـ نش ػػر المعرفػػة وتبادلي ػػا ،وانمػػا نش ػػير إلػػى ىيك ػػؿ
التنظيمػػي بالشػػكؿ التقمي ػػدي الػػذي ق ػػد يقػػؼ ح ػػائ ً
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تنظيمي أكثر توسعًا بحيث يكوف عموديًا وأفقيًا وشبكيًا ومعكوسػًا فػي جميػع المسػتويات اإلداريػة؛ لتعزيػز
فعالية تبادؿ المعرفة ،وتدعيـ تطوير األفكار الجديدة.

ٗ -المتطمب الثقافي
ويعرفو ( أبو حشيش )ٔٔٗ :ٕٓٔٔ،في دراستو بأنو طبيعة السموؾ اإلنساني السائد ،والذي

يعتمده األفراد في التعامؿ فيما بينيـ ،وي شمؿ األفكار والمبادئ والمعتقدات والقيـ واالتجاىات واألعراؼ
االجتماعية ،التي تعتمد عمى نقؿ المعرفة والمعمومات.
وبينت (أحمد )ٕٖ٘ :ٕٜٓٓ،في دراستيا أىمية وجود المتطمب الثقافي يكوف موجياً نحو التشارؾ

بناء عميو يتـ تبادؿ
بالمعرفة وتطويرىا بشكؿ مستمر ،أي التشارؾ في القيـ والمعتقدات واألفعاؿ ،الذي ً
المعرفة ونشرىا بيف جميع المستويات التنظيمية ،باإلضافة إلى البحث عف المعرفة القيمة المفيدة
لممؤسسة ،والبحث عف األفكار الجديدة وتبنييا.
ويشير (الصاوي )ٙٚ :ٕٓٓٚ،إلى أف سمسمة القيـ إحدى األسس الميمة والضرورية إلدارة

المعرفة ،حيث ال توجد المؤسسة منفردة في ىذا العالـ تمارس أنشطتيا بشكؿ منفرد ومنعزؿ ،وعميو
يجب أف تعمؿ إدارة المؤسسة عمى رعاية ىذه القيـ ،التي مف شأنيا أف تسيـ في تقاسـ ونشر
المعرفة،مما يؤدي إلى رفع قيمة المعرفة داخؿ المؤسسة ،وبالتالي تطور وتقدـ ىذه المؤسسة.

وي ػػرى الباح ػػث أف الثقافػ ػة التنظيميػ ػة م ػػف المتطمب ػػات الميم ػػة والداعم ػػة والمش ػػجعة ف ػػي تطبي ػػؽ إدارة

المعرف ػػة ،والثقاف ػػة التنظيمي ػػة عب ػػارة ع ػػف مجموع ػػة الق ػػيـ والمب ػػادئ الت ػػي يتمت ػػع بي ػػا المش ػػرفوف التربويػ ػوف
والمعمم ػوف ،واألفكػػار السػػائدة فػػي أقس ػػاـ اإلش ػراؼ التربػػوي ،والتػػي تظي ػػر بصػػورة جميػػة فػػي تص ػػرفاتيـ،
وكيفية تعامميـ مع اآلخريف ،واألىداؼ التي يسػعوف لتحقيقيػا ،ولكػي يػتـ تطبيػؽ إدارة المعرفػة فػي أقسػاـ

اإلشػراؼ التربػػوي البػػد أف تسػػود قػػيـ الثقافػػة التنظيميػة بػػيف المشػػرفيف التربػػوييف مػػف خػػالؿ تبػػادؿ األفكػػار
بػيف فػػي جميػػع األقسػػاـ ،والعمػؿ بػػروح الفريػػؽ ،ودعػػـ المعممػػيف الػذيف يسػػعوف لتطبيػػؽ المعػػارؼ الجديػػدة،
وتقػػديـ التسػػييالت الالزمػػة ليػػـ ،وال يكػػوف ىنػػاؾ عمميػػة حجػػب لممعرفػػة ،فوجػػود الثقافػػة التنظيميػػة يسػػاعد

عم ػػى التط ػػوير والتحس ػػيف ،ك ػػذلؾ تس ػػاعد أقس ػػاـ اإلشػ ػراؼ الترب ػػوي ف ػػي و ازرة التربي ػػة والتعم ػػيـ الع ػػالي ف ػػي
تحقيؽ األىداؼ التي تسعى لتحقيقيا.
ػاء عمػػى مػػا سػػبؽ يػػرى الباحػػث أف تطبيػػؽ إدارة المعرفػػة يتطمػػب ت ػوافر مجموعػػة مػػف المتطمبػػات
وبنػ ً
لػػتالءـ عمميػػة تطبيػػؽ إدارة المعرفػػة ،بحيػػث تػػؤدي إلػػى اسػػتقاللية أكثػػر فػػي اتخػػاذ الق ػرار ،وتسػػاعد عمػػى
العمؿ بروح الفريؽ .وىنػا يكمػف دور المشػرؼ التربػوي حيػث يجػب أف يكػوف ىنػا قائػداً لديػو رؤيػة معرفيػة

واض ػػحة ،فقي ػػادة إدارة المعرف ػػة ل ػػيس ب ػػاألمر الس ػػيؿ ،فالمش ػػرؼ الترب ػػوي يمث ػػؿ الق ػػدوة الحس ػػنة لممعمم ػػيف،

ولذلؾ يعمؿ المشرؼ التربوي عمى تبني إدارة المعرفة ،ويشػجع المعممػيف عمػى ذلػؾ ،والبػد أف يمتمػؾ مػف
الصفات والميارات التي تسػاعده فػي اسػتثمار كػؿ مػا ىػو متػوفر مػف ىػذه المتطمبػات ،وال يقػؼ دوره فقػط
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في عند ىذا االستثمار ،ولكف يمتد دوره في السعي لتوفير كؿ المتطمبػات الالزمػة لتطبيػؽ إدارة المعرفػة،
لكي يستطيع ممارسة عمميات إدارة المعرفة ،وتوظيفيا؛ لتحقيؽ أىداؼ العممية التعميمية.
وعميػػو فػػإف ىػػذه المتطمبػػات األربع ػة إلدارة المعرفػػة تػػـ االسػػتفادة منيػػا فػػي إعػػداد وتصػػميـ اسػػتبانة
مدى توافر متطمبات إدارة المعرفة في أقساـ اإلشراؼ التربوي مف وجية نظر المشرفيف التربوييف.
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المبحث الثاني
اإلشراف التربوي
 -0مفيوم اإلشراف التربوي

 -2أىمية اإلشراف التربوي
 -9أىداف اإلشراف التربوي
 -4تطور اإلشراف التربوي

 -1تطور اإلشراف التربوي في فمسطين
 -8أنواع اإلشراف التربوي

 -7أساليب اإلشراف التربوي
 -6ميام المشرف التربوي

 -9ميارات المشرف التربوي
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المبحث الثاني

اإلشراف التربوي
إف تقدـ أي مجتمع ىو الوصوؿ بو لحالة مف الكفاية اإلدارية التي تمكنو مف تعبئػة المػوارد البشػرية
والماديػػة والعمميػػة وتشػػغيميا وتوجيييػػا فػػي ضػػوء مػػا حػػدده المجتمػػع مػػف أىػػداؼ ،بحيػػث يحقػػؽ لػػو فػػي

النيايػػة وبصػػفة مسػػتمرة ناتج ػاً يفػػيض ب درجػػة ممحوظػػة عػػف كػػؿ مػػا بػػذؿ مػػف جيػػد ،فتنشػػأ حركػػة تقدميػػة
لممجتمػػع إلػػى األمػػاـ والتطػػور ،ومػػف ثػػـ فػػإف تطػػوير اإلدارة التعميميػػة يتوقػػؼ بدرجػػة كبي ػرة عمػػى تنميػػة

ال
العناصػػر البش ػرية الالزمػػة ليػػذا التطػػوير إلػػى جانػػب أف ىػػذا التطػػوير ينبغػػي أف يكػػوف فػػي ذاتػػو عم ػ ً
عمميًا ،فاإلدارة عمـ لو أصولو ومبادئو ،وادارة التعميـ عمؿ كبيػر يحتػاج إلػى تمحػيص عنػد كػؿ محاولػة
جادة إلعادة النظر فيو(.البستاف)ٖٕٙ :ٕٖٓٓ،

ويعتبػػر اإلش ػراؼ التربػػوي جػػزءاً مػػف اإلدارة التربويػػة الػػذي ُيعنػػى بالدرجػػة األولػػى بالعناصػػر البش ػرية
المكونػة لمتنظػيـ اإلداري أو المؤسسػػة التربويػة ،حيػػث إف كفػاءة المعمػـ عممػاً وميػارةً ىػػي العمػود الفقػػري

لكؿ كفاءة إدارية وكؿ عممية تطويرية في العمؿ التربوي.

فاالتص ػػاؿ اإلشػ ػرافي يتش ػػكؿ بجمم ػػة م ػػف العالق ػػات مكونػ ػًا سمس ػػمة م ػػف االتص ػػاالت ،والتفاع ػػؿ ب ػػيف

المشػ ػػرؼ والمعممػ ػػيف بيػ ػػدؼ تطػ ػػوير أدائيػ ػػـ ،وبػ ػػذلؾ ىػ ػػو تحسػ ػػيف لتعمػ ػػيـ الطػ ػػالب ،وتطػ ػػوير العمميػ ػػة

التعميمية.

مفيوم اإلشراف التربوي-:
ويعػػرؼ اإلش ػراؼ التربػػوي بأنػػو المجيػػود الػػذي يبػػذؿ السػػتثارة وتنسػػيؽ النمػػو المسػػتمر لممعممػػيف فػػي
ُ
المدرسة فرادى وجماعات ،وذلؾ لكي يفيموا وظائؼ التعميـ فيماً أحسف ويؤدوىا بصورة أكثػر قػدرة عمػى

اسػػتثارة وتوجيػػو النمػػو المسػػتمر لك ػؿ طالػػب نحػػو المشػػاركة الذكيػػة العميقػػة فػػي بنػػاء المجتمػػع الػػديمقراطي
الحديث( .الخطيب)ٖٓ :ٕٖٓٓ،
ويعرف ػػو (عبػػػد اليػػػادي )ٕٔ :ٕٕٓٓ،أف اإلش ػ ػراؼ التربػ ػػوي ى ػػو عمميػػػة قياديػػػة ديمقراطيػ ػػة تعاونيػ ػػة

منظمة ،تعنى بالموقؼ التعميمي ،بجميع عناصره مف (مناىج ووسائؿ وأسػاليب ،وبيئػة ،ومعمػـ وطالػب)،
وتيدؼ إلى دراسة العوامؿ المؤثرة في ذلػؾ الموقػؼ وتقييميػا ،لمعمػؿ عمػى تحسػينيا وتنظيميػا ،مػف أجػؿ
تحقيؽ أفضؿ ألىداؼ التعمـ والتعميـ.

ويعرؼ (البستاف )ٖٖٖ :ٕٖٓٓ،أف اإلشراؼ التربػوي ىػو نشػاط قيػادي ييػدؼ إلػى تحسػيف العمميػة

التربويػ ػػة عػ ػػف طريػ ػػؽ ت ػ ػػوفير الم ػ ػوارد الالزمػ ػػة لممعممػ ػػيف ،لتط ػ ػػور أسػ ػػاليبيـ التعميميػ ػػة ،وتوسػ ػػيع آف ػ ػػاقيـ
ومعموماتيـ بصورة مستمرة.
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ويشػػير(اإلبراىيمي )ٔٗ :ٕٕٓٓ،أف اإلش ػراؼ التربػػوي عمميػػة تفاعميػػة بػػيف المشػػرؼ التربػػوي والمعمػػـ
فػي جػو ديمق ارطػػي ييػدؼ إلػى تزويػػد المعمػـ بكػػؿ مػا يحقػؽ نمػػوه العممػي والمينػي بقصػػد تحسػيف عمميتػػي
التعميـ والتعمـ.
ويالح ػػظ الباح ػػث أف الترب ػػويي ف يتفق ػػوف عم ػػى أف عممي ػػة اإلشػ ػراؼ الترب ػػوي ى ػػي خدم ػػة فني ػػة يق ػػدميا

المشرؼ التربوي لممعمـ في سبيؿ تطوير العممية التعميمية -التعممية ،مف خػالؿ تمكينػو بالمعرفػة العمميػة
والعممية ،وبأسموب ديمقراطي يكسب ثقة المعمميف.
ولذلؾ يمكف تعريؼ عممية اإلشراؼ التربوي بأنيػا "عمميػة ديمقراطيػة إنسػانية عمميػة تيػدؼ إلػى تقػديـ
خػػدمات فنيػػة متعػػددة تشػػمؿ جميػػع عناصػػر العمميػػة التعميميػػة – التعمميػػة ،المعمػػـ ،والمػػتعمـ ،والمنيػػاج،
والبيئة التعميمية ،وذلؾ مف أجػؿ تحسػيف الظػروؼ التعميميػة  -التعمميػة ،وتنميػة شخصػية وقػدرات المعمػـ
لتصبح مبدعة ،ومنتجة لذاتيا ولمجتمعيا في جميع المجاالت مما ينعكس عمى تحسيف أداء الطالب.

وليػػذا نجػػد أف لإلش ػراؼ التربػػوي أىميػػة كبي ػرة فػػي تطػػوير العمميػػة التعميميػػة ،والوصػػوؿ إلػػى األىػػداؼ
المنشودة التي تسعى إلييا.

أىمية اإلشراف التربوي
مػػف دواعػػي أىميػػة وجػػود اإلش ػراؼ التربػػوي فػػي أنػػو سػػبب رئػػيس فػػي تطػػوير العمميػػة التعميميػػة ،فيػػو
يعمؿ عمى مساعدة المعمـ في السير باالتجاه الصحيح لنجاح العممية التعميمية.
ف ػػإذا ك ػػاف اإلشػ ػراؼ ذا أىمي ػػة بالنس ػػبة لمع ػػامميف ف ػػي مختم ػػؼ مج ػػاالت الحي ػػاة ،ف ػػإف اإلشػ ػراؼ عم ػػى

المعممػػيف يكتسػػب أىميػػة خاصػػة ،وذلػػؾ ألف المواقػػؼ التػػي يواجييػػا المعمػػـ ،والمػػادة التػػي يتعامػػؿ معيػػا
متغيرة باستمرار فػي ضػوء تطػور العمػـ والحيػاة كػؿ يػوـ ،فػالمعمـ الػذي يػتـ إعػداده لمينػة التػدريس يحتػاج
إلػػى مػػف يوجيػػو ويرشػػده ،ويشػػرؼ عميػػو ،حتػػى يػػتقف أسػػاليب التعامػػؿ مػػع الطػػالب ،ويػػزداد خب ػرة بمينػػة

التػػدريس ،وحتػػى يكػػوف عنص ػ اًر فػػاعالً فػػي تحقيػػؽ األىػػداؼ التػػي تسػػعى المدرسػػة عمػػى بموغيػػا ،بتكػػويف
شخص ػػية األبن ػػاء واع ػػدادىـ لمحي ػػاة .ف ػػالمعمـ يحت ػػاج إل ػػى اإلشػ ػراؼ الترب ػػوي ك ػػي يم ػػـ بأس ػػاليب الت ػػدريس

الحسنة ،كما أف المعمـ بحاجة إلى مػف يعينػو فػي تحديػد األىػداؼ التػي ينبغػي أف يوجػو نشػاطو كمػو إلػى

تحقيقي ػػا ،ويحت ػػاج أيضػ ػًا إل ػػى م ػػف يس ػػاعده ف ػػي وض ػػع خطت ػػو المدرس ػػية ،ورس ػػـ الوس ػػائؿ والط ػػرؽ الت ػػي
يستخدميا في تدريسو( .عبد اليادي)ٔٓ :ٕٕٓٓ،

فػػالمعمموف مختمفػػوف فػػي قػػدراتيـ العقميػػة وخمقيػػـ وأجسػػاميـ وميػػوليـ وم ػزاجيـ وغيرىػػا ،فمػػا يناس ػػب
واحػداً مػف المعممػيف مػػف أسػاليب المعاممػة قػد ال تناسػػب غيػره ،ومػا يصػمح لممعمػػـ الواحػد فػي وقػت معػػيف
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ربمػا ال يكػوف صػػالحًا لػو فػػي وقػت آخػر ،وفػػي كػؿ ىػػذه النػواحي البػد أف يجػػد المعمػـ مػػف يرشػده ويعينػػو،
وتمؾ ميمة اإلشراؼ التربوي( .اإلبراىيمي)ٜٔ :ٕٕٓٓ،

إف عمميػػة اإلش ػراؼ التربػػوي مػػف العمميػػات الميمػػة جػػداً فػػي النظػػاـ التربػػوي ،وخصوص ػاً فػػي عمميتػػي

التعمػػيـ والػػتعمـ ،التػػي تعنػػى بالتواصػػؿ الفعػػاؿ ،وايجػػاد عالقػػة وثيقػػة ومتينػػة بػػيف أربعػػة أط ػراؼ حساسػػة

وأساسية ،وىػي المشػرؼ والمعمػـ والمػدير والطالػب ،فالثقػة المتبادلػة بػيف األطػراؼ األربعػة جميعيػا تحقػؽ

ال ت ػ ػ ػ ػ ػ ػػنعكس نتائج ػ ػ ػ ػ ػ ػػو عم ػ ػ ػ ػ ػ ػػى أداء أفػػ ػ ػ ػ ػ ػواج الخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػريجيف الموج ػ ػ ػ ػ ػ ػػو لخدم ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ال ػ ػ ػ ػ ػ ػػوطف
تعميمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػًا فع ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ً
والمواطنيف(.مدانات)ٜ :ٕٕٓٓ،

ويخمُػص الباحػػث إلػػى أف اإلشػراؼ التربػػوي أحػػد مظػػاىر النشػػاط اإلنسػػاني ،فيػو عمميػػة ضػػرورية فػػي

العمميػػة التربويػػة ،حيػػث إف العمميػػة التربويػػة الكاممػػة ىػػي عمميػػة تعميميػػة -تعممي ػة ،والتعمػػيـ الجيػػد عمميػػة
دائمػػة مسػػتمرة تكفػػؿ انتقػػاؿ أثػػر الػػتعمـ والتػػدريب باسػػتمرار ،وألف التعمػػيـ ميػػـ جػػداً لإلنسػػاف ،فيػػو يتطمػػب

وجود إشراؼ تربػوي لالرتقػاء بػو ،ويعمػؿ عمػى تػوفير أفضػؿ الطػرؽ لضػماف الوصػوؿ إلػى أعمػى مسػتوى

مف التحسيف الذي ُيم ّك ف المعمميف مف أداء مياميـ بشػكؿ فعػاؿ ،ومػف ىنػا تنبػع أىميػة اإلشػراؼ التربػوي
الذي يسعى إلى تحسيف العممية التعميمية -التعممية التي تيدؼ بالدرجة األولى إلى تحسػيف أداء المػتعمـ

ليكوف فرداً منتجاً لممعرفة في مجتمعو.

أىداف اإلشراف التربوي -:
إف لك ػػؿ عم ػػؿ أى ػػدافاً ي ػػتـ الس ػػعي إلنجازى ػػا ،واذا م ػػا نظرن ػػا إل ػػى اإلشػ ػراؼ الترب ػػوي ،فإنن ػػا نج ػػد أف

لإلش ػراؼ التربػػوي أىػػدافاً عظيمػػة لمػػا ليػػا انعكاسػػات عمػػى العمميػػة التعميمػػة مػػف خػػالؿ االرتقػػاء بجميػػع
العوامؿ المؤثرة فييا ،ومعالجة الصعوبات التي تواجييا.

فيحدد (اإلبراىيمي )ٕٜ :ٕٕٓٓ،أىداؼ اإلشراؼ التربوي في التالي:
ٔ -إعط ػػاء فكػ ػرة ع ػػف مفي ػػوـ التربي ػػة وأغ ارض ػػيا ،بحي ػػث تش ػػمؿ جمي ػػع النػ ػواحي االنفعالي ػػة ،والجس ػػمية،
والعقمية.

ٕ -مسػػػاعدة المعممػ ػػيف فػ ػػي تطبيػ ػػؽ النظريػػػات والمبػ ػػادئ العامػػػة التربويػ ػػة ،ووضػ ػػع الخطػ ػػط التعميميػ ػػة،
وتػػوجيييـ نحػػو طػػرؽ التػػدريس والوسػػائؿ التعميمي ػػة المناسػػبة ،باإلضػػافة لمسػػاعدتيـ فػػي تش ػػخيص
حاجات الطمبة.

ٖ -التأكد مف نجاح المعمـ في تدريسو وتشجيعو إلى مواصمة جيوده ،لتحقيؽ نجاحات أخرى.
ٗ -مساعدة المعمميف في التعرؼ عمى المشاكؿ التي يصادفيا الطالب والتغمب عمييا.
٘ -توحيػػد جيػػود المعممػػيف ،وتعػػاونيـ فػػي تحقيػػؽ األىػػداؼ التربويػػة ،إليجػػاد التناسػػؽ والتكامػػؿ وتوزيػػع
الكفاءات المختمفة فيما بينيـ.
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 -ٙحماية المعمميف مػف النقػد ،وخاصػة مػف أوليػاء األمػور ،فيقػوـ المشػرؼ التربػوي بػالتحقيؽ الضػروري
إلظيار الحقيقة والوقوؼ بجانب المعمـ.
 -ٚتشػػجيع المعممػػيف عمػػى قبػػوؿ المسػػاعدة التػػي يقػػدميا المشػػرؼ التربػػوي ،وخاصػػة لممعممػػيف حػػديثي
العيد في التعميـ.

 -ٛمساعدة المعمـ عمى فيـ ودراسة البيئة المحيطة بالمدرسة ،وكيفية التواصؿ مع المجتمع المحمي.
 -ٜاكتش ػػاؼ م ػػا لػػػدى المعمم ػػيف م ػػف مواىػػػب وامكاني ػػات  ،يمك ػػف اسػ ػػتثمارىا ف ػػي العممي ػػة التعميميػ ػػة –
التعممية.

ٓٔ -دراسة العوامؿ المختمفة التي تسيؿ عممية التربية والتعميـ أو تؤخرىا.
ٔٔ -حث المعمميف عمى التعاوف فيما بينيـ لغرض تحقيؽ اليداؼ التربوية بشكؿ متكامؿ.
ٕٔ -تثم ػػيف وتقيػ ػػيـ المعممػ ػػيف ،ومسػػػاعدتيـ عمػ ػػى النمػ ػػو الس ػػميـ فػ ػػي االتجػػػاه الصػ ػػحيح بجميػ ػػع الوسػ ػػائؿ
الممكنة.

ويحدد (البستاف )ٖٖ٘ :ٕٖٓٓ،أىداؼ اإلشراؼ التربوي في-:
ٔ -تحسػػيف أداء النظػػاـ التعميمػػي ،أو تطػػويره نحػػو تحقيػػؽ مزيػػد مػػف الفاعميػػة والكفػػاءة واإلنتاجيػػة ،وىػػي
العناصر الثالث الرئيسة لمفيوـ الجودة في التربية.

ٕ -تطوير المنياج المدرسي بكؿ ما يشممو مف الخبرات التي يمػر بيػا الطػالب تحػت إشػراؼ المدرسػة،
وبتوجيو منيا ،سواء أكاف ذلؾ داخؿ المدرسة أو خارجيا.
ٖ -مساعدة المعمميف عمى تنمية قدراتيـ وكفاياتيـ الخاصة لبموغ األىداؼ التربوية المرجوة.

ٗ -تشػػػجيع المعممػ ػػيف عمػ ػػى التفكيػػػر والتجريػػػب المينػ ػػي عمػ ػػى أسػػػس عمميػػػة مدروسػػػة ،وتفكيػ ػػر سػ ػػميـ،
واستخالص لمنتائج.
٘ -التعريػػؼ بػػالطرؽ التربويػػة الجديػػدة واالتجاىػػات الحديثػػة فػػي المنػػاىج الد ارسػػية ،والوسػػائؿ التعميميػػة،
ودراستيا دراسة واعية ،تتيح لممعمميف فرصة النمو الميني والشعور بالكفاية.

 -ٙتحسيف الظػروؼ ا لمدرسػية بتحسػيف العالقػات بػيف المعممػيف ،وتنميػتيـ فػي مجػاؿ العمػؿ ،ويػتـ ذلػؾ
بالمساعدة اإلشرافية التربوية الديمقراطية الفعالة.
 -ٚإمعاف النظػر فػي غايػات التربيػة واليػداؼ العميػا لمعمميػة التربويػة ،ومحاولػة ربػط نشػاطاتيـ بػالمجرى
العاـ لمحركة العممية والثقافية والتربوية في مجتمعاتيـ.

 -ٛإدراؾ المش ػػكالت الحقيقي ػػة الت ػػي يع ػػاني مني ػػا المعمم ػػوف والط ػػالب وك ػػؿ م ػػف لي ػػـ عالق ػػة بالعممي ػػة
التربوية بصورة عامة ،والعمؿ عمى حميا أو التخفيؼ مف آثارىا.

 -ٜاالرتقػ ػػاء بمسػ ػػتويات األداء المينػ ػػي والفنػ ػػي واإلداري لممعممػ ػػيف ،واألكثػ ػػر ارتباط ػ ػاً بميػ ػػوؿ الطػ ػػالب
وحاجات المجتمع.
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ويشير (الخطيب )ٖٖ :ٕٖٓٓ،إلى أىداؼ اإلشراؼ التربوي كالتالي-:
ٔ -تحسػ ػػيف عمميػ ػػة التعمػ ػػيـ والػ ػػتعمـ ،وتطػ ػػوير المنيػ ػػاج ،عػ ػػف طريػ ػػؽ البحػ ػػث والتجػ ػػارب بالتعػ ػػاوف مػ ػػع
المعمميف ،وعمى تطبيؽ أفضؿ األساليب في التدريس.
ٕ -مس ػػاعدة المعمم ػػيف عمػ ػػى مواكب ػػة كػػػؿ جدي ػػد فػ ػػي تخصص ػػيـ ،وفػ ػػي أس ػػاليب التعمػ ػػيـ ،وف ػػي توجيػ ػػو
الطالب.

ٖ -تنمية المعمميف مينيًا أثناء اشتغاليـ بوظائفيـ ،وغرس مبادئ المينة ،وترغيبيـ في مينة التعميـ.
ٗ -تزويد المعمـ بالخبرات ،والكشؼ عمى القدرات الكامنة لديو ،ومساعدتو في حؿ مشاكمو.
٘ -مساعدة المعمـ في فيـ وادراؾ أىداؼ التربية ،وأىداؼ المدرسة.

 -ٙتعزيػػز ال عالق ػػات االجتماعي ػػة بػػيف المعمم ػػيف عم ػػى أسػػس م ػػف األخ ػػالؽ والتقػػدير والتع ػػاوف؛ لتحقي ػػؽ
أىداؼ التربية.

 -ٚمساعدة المعمميف عمى إدراؾ مشكالت الطالب ،وحاجاتيـ وبذؿ الجيود عمى تمبيػة ىػذه الحاجػات،
وحؿ المشكالت.
أما (األسدي )ٕٕ :ٕٖٓٓ،فيبيف أف أبرز أىداؼ اإلشراؼ التربوي تتمثؿ فيما يمي-:
ٔ -تطوير أداء النظاـ التعميمي نحو تحقيؽ مزيد مف الفاعمية والكفاءة اإلنتاجية.

ٕ -مساعدة المعمميف عمى تنمية قدراتيـ وكفاياتيـ الخاصة لبموغ األىداؼ التربوية.
ٖ -االرتقاء بمستوى األداء الميني والفني واإلداري لممعمميف.
ٗ -تمكيف المعمـ مف رؤية واضحة لمادتو الدراسية وربطيا بسائر المواد الدراسية األخرى.

٘ -مسػػاعدة المعمػػـ فػػي وضػػع الخطػػط التعميميػػة وتنظيميػػا والرجػػوع إلييػػا وقػػت الحاجػػة؛ لتسػػاعده عمػػى
النمو الميني.
ويوضح (الخطيب وآخروف )ٖٔٛ :ٜٔٛٚ،أىداؼ اإلشراؼ التربوي في-:

ٔ -تشجيع المعمـ عمى فيـ ودراسة البيئة المحيطػة بالمدرسػة مػف خػالؿ التعػرؼ واالستكشػاؼ لمتغيػرات
والتطورات المتسارعة في شتى المجاالت.
ٕ -تشػجيع المعمػػـ عمػى قبػػوؿ المسػاعدة العمميػػة والمينيػػة التػي يتقػػدـ بيػا المشػػرؼ التربػوي ،وزيػػادة ثقػػة
المعمـ بو في كونو يسعى دائماً لمحفاظ عميو وحمايتو.

ٖ -مساعدة المعمـ عمى إدراؾ مشكالت الطالب ،والتعرؼ إلى حاجاتيـ ،وبذؿ كػؿ مػا ىػو ممكػف لحػؿ
تمؾ المشكالت ،واشباع ىذه الحاجات.
ٗ -اكتشاؼ ما لدى المعمميف مف مواىب وقدرات خاصة وتنميتيا.

٘ -مساعدة المعمميف عمى النمو المستمر مف خالؿ العالقات اإلنسانية.
 -ٙمتابعة تطبيؽ نتائج البحوث والتجارب في المواد واألساليب.
 -ٚتنفيذ الخطط التي تضعيا و ازرة التربية والتعميـ.
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ويخمص الباحث إلى أف أىداؼ اإلشراؼ التربوي تتمثؿ في التالي-:
ٔ -مسػػاعدة المعمػػـ فػػي جعػػؿ النظريػػات والمبػػادئ التربويػػة التػػي درسػػيا موضػػع التطبيػػؽ والتنفيػػذ أثنػػاء
قيامػو بعمميػة التػدريس مػف خػالؿ توجييػو فػي آليػة أسػموب التطبيػؽ بمػا يتناسػب مػع حاجػات وميػوؿ
المتعمميف ،وكذلؾ الظروؼ البيئية المحيطة في ظؿ تزايد المعارؼ والتكنولوجيا.

ٕ -تييئػة بيئػة مناسػبة لمتعمػيـ والػػتعمـ فػي تحديػد األسػاليب وطػػرؽ التػدريس والوسػائؿ التعميميػة الحديثػػة،
التي تساىـ في تحقيؽ األىداؼ التربوية.

ٖ -مساعدة المعمميف في التعرؼ إلى خصائص نمو المتعمميف ،وادراؾ حاجاتيـ ،والعمؿ عمى
إشباعيا في ظؿ التطورات الفكرية والعممية والتكنولوجية المتسارعة التي يتأثر بيا المتعمموف .
ٗ -العمػػؿ عمػػى إيجػػاد روح التواصػػؿ والتعػػاوف بػػيف مجمػػوع المعممػػيف ،والمشػػاركة فيمػػا بيػػنيـ باألنشػػطة
وزرع روح التبػػػادؿ المعرفػ ػػي لممسػػػاىمة فػ ػػي تطػ ػػوير األداء المينػ ػػي لػػػدييـ بمػػػا يسػػػاعد فػ ػػي تحقيػ ػػؽ

األىداؼ العامة لمعممية التعميمية.
٘ -مساعدة المعمميف في تشخيص الصعوبات التي يواجيونيا ،وتقديـ النصح واإلرشاد ليـ ،وتعزيز
نواحي القوة لدييـ ،ومعالجة نواحي الضعؼ عندىـ ،وخاصة عند المعمميف الجدد.

 -ٙبناء الثقة في أنفس المعمميف واتاحة الفرصة ليـ لالبتكار والتجريب ،وحمايتيـ ،والدفاع عنيـ،
ورد الظمـ عنيـ في حاؿ وقوعو مف أي طرؼ.
وتكميفيـ بما يستطيعوف تحمموّ ،
 -ٚالعمؿ عمى توثيؽ الصمة والترابط بيف المدرسة والمجتمع المحمي ،وتوضيح مسؤوليات وواجبات
كؿ منيما نحو اآلخر ،والتعاوف فيما بينيما لالرتقاء بالمستوى التعميمي ليواكب التقدـ العممي

والتكنولوجي.

تطور اإلشراف التربوي

حظي اإلشراؼ التربػوي فػي جميػع البمػداف باىتمػاـ خػاص ،وذلػؾ مػف أجػؿ تطػوير أنظمتيػا التربويػة

ورفػػع كفاياتيػػا ،األمػػر الػػذي يػػؤدي إلػػى تطػػوير نوعيػػة التعمػػيـ ورفػػع مسػػتواه ،وقػػد مػػر اإلش ػراؼ الترب ػوي
بم ارحػػؿ عػػدة مػػف حيػػث المفيػػوـ والفمسػػفة والمجػػاالت واألسػػاليب ،متػػأث اًر بعػػدة عوامػػؿ منيػػا االجتماعيػػة
والتطورات التعميمية وتطور الحركة العممية.

فاإلشراؼ التربوي مر بثالث مراحؿ كما يبينيا (سيسالـ وآخروف:)ٔٓٙ-ٛٚ :ٕٓٓٚ،
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أو ًال  :مرحمة التفتيش -:

ويقصػػد بػػالتفتيش البحػػث ،ويحمػػؿ ىػػذا المعنػػى البحػػث عػػف األخطػػاء والقصػػور بغػػرض العػػالج،

ويعتب ػػر اإلشػ ػراؼ التفتيش ػػي أق ػػدـ أنػ ػواع اإلشػ ػراؼ الترب ػػوي ،وب ػػدأت فكرت ػػو ف ػػي ال ػػبالد العربي ػػة ف ػػي س ػػنة
 ٖٔٛٙـ ،ويػتـ فيػػو ممارسػػة الزيػػارات المفاجئػػة عمػػى الصػػفوؼ؛ لمعرفػػة مػػدى تقيػػد المعممػػيف بالتعميمػػات
واألوامػػر ،ومعرف ػة األخطػػاء والعيػػوب لمحاسػػبتيـ ،وكػػاف المفػػتش فػػي ىػػذا األسػػموب يكتػػب تقري ػره بعيػػدا
عف المعمميف(.العاجز)ٔٗ :ٕٜٓٓ،

ف ظيرت ىذه المرحمة في ظؿ اإلطػار االجتمػاعي المتمركػز حػوؿ السػمطة والسػيطرة ،واتخػاذ العقػاب
وس ػػيمة لإلص ػػالح ،ويق ػػوـ بعممي ػػة التفت ػػيش مف ػػتش يق ػػوـ بزي ػػارة المدرس ػػة والمعمم ػػيف ،بي ػػدؼ الكش ػػؼ ع ػػف
جوانػب الضػػعؼ لػدييـ ،ومحاسػػبتيـ عمػى األخطػػاء والعيػوب التػػي ي ارىػا ،وانعكػػس ىػذا المفيػػوـ التسػػمطي
عمػػى العالقػػة بػػيف المعممػػيف والمفتشػػيف باتجػػاه سػػمبي ،حيػػث يكػػوف المعمػػـ دائػػـ القمػػؽ والخػػوؼ وتحطػػيـ
الػروح المعنويػػة لديػػو ،وبالتػػالي انعكػػس فػػي سػػموكو مػع الطػػالب مػػف خػػالؿ ممارسػػة التسػػمط والخػػوؼ ألف
المفتش كاف يعتمد في تقويـ المعمـ في ضوء نتائج الطالب( .سيسالـ وآخروف)ٔٓٙ-ٛٚ :ٕٓٓٚ،

وت ػػرى (الم ػػدلؿ )ٔٛ :ٕٖٓٓ،أف التفت ػػيش أدى إل ػػى تك ػػويف اتجاى ػػات س ػػمبية عن ػػد المعمم ػػيف ،حي ػػث
اعتبروا المفتش مجػرد باحػث عػف العيػوب واألخطػاء ،ممػا أدى إلػى انتشػار جػو مػف الخػوؼ والقمػؽ وقمػة
الثقػػة بػػيف المعممػػيف والمفتشػػيف ،باعتبػػار أف ىػػدؼ المفػػتش ىػػو معاقبػػة السػػيئ قبػػؿ أف يقػػوـ بعمميػػة تعمػػيـ

المعمميف ،باإلضافة إلى المغاالة في عممية الرقابة وتعقب اليفوات لممعمميف.

وبالتػػالي يجػػد الباحػػث أف ىػػذه المرحمػػة ركػػزت عمػػى تصػػيد األخطػػاء بالدرجػػة األولػػى بيػػدؼ كتابػػة
التقرير إليقاع العقوبة ،ولـ تراعي حاجات وقدرات المعمميف ،والظػروؼ التػي يتعامػؿ بيػا المعممػوف ،كمػا

تسع لمعرفة ما لدى المعمميف مف معارؼ وميارات واستثمارىا في تطوير العممية التعميمية.
لـ َ
ثانياً  :مرحمة التوجيو التربوي

وتعن ػػي كمم ػػة توجي ػػو بػ ػأف ي ػػتـ التوجيػ ػو نح ػػو اتج ػػاه أو جان ػػب مع ػػيف ،ويق ػػوـ التوجي ػػو عم ػػى أس ػػاس

المسػػاعدة والنصػػح لممعمػػـ بػػدالً مػػف التفتػػيش عميػػو ،ويقػػوـ عمػػى أسػػاس االحت ػراـ وتبػػادؿ اآلراء ،وبػػدأ ىػػذا

المفي ػػوـ ف ػػي الػ ػػوطف العرب ػػي ٕٜٔٙـ ،فك ػػاف لنفػ ػػور المعمم ػػيف م ػػف زيػػػارات المفتش ػػيف المتس ػػمة بػ ػػالنظرة
االستعالئية التحوؿ إلى التوجيو التربوي بدالً مف التفتيش(.العاجز)ٔ٘ :ٕٜٓٓ،

باإلضػػافة لمتغي ػرات الحادثػػة فػػي المجتمعػػات ،وخاصػػة بعػػد الحػػرب العالميػػة الثانيػػة ،لػػـ يعػػد نظ ػػاـ

التفتيش قاد ًار عمى التماشي مع ىذه التغيرات ،ولذلؾ نادى رجاؿ التربية بضػرورة تطبيػؽ أسػاليب جديػدة،

وأصػبح المفيػػوـ بػدال مػػف مفػتش تحػػوؿ إلػى موجػػو فنػػي يحمػؿ األفكػػار والطػرؽ التػػي تسػاعد المعمػػـ عمػػى
التط ػػور ورف ػػع مس ػػتوياتيـ التربوي ػػة ،ليص ػػؿ إل ػػى مرك ػػز االىتم ػػاـ ،وى ػػو تػ ػوافر الظ ػػروؼ الص ػػالحة لمنم ػػو
الجسمي والعقمي لممتعمـ ،فكاف التركيز عمػى أداء المعممػيف داخػؿ الفصػؿ دوف النظػر لمجوانػب األخػرى،
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فيقوـ الموجو بزيارة المعمميف ومعرفة نقاط القوة والضعؼ ،وتقديـ التغذية الراجعػة ليػـ وتػوجيييـ ،وتقػديـ
مػػا يحتػػاجوف إليػػو مػػف وسػػائؿ وأسػػاليب تػػؤدي لتحسػػيف مسػػتوى التعمػػيـ ،وتحقيػػؽ أقصػػى فائػػدة لممتعممػػيف.
(سيسالـ وآخروف)ٔٓٙ-ٛٚ :ٕٓٓٚ،
ويوضػح (الخطيػب )ٔٙ :ٕٖٓٓ،أف التوجيػو التربػوي يتمثػؿ فػي تحسػيف العمميػة التربويػة والعالقػات

اإلنسػانية ،وبالتػػالي تطػػورت ميمػات واجػراءات المػػوجييف التربػوييف لتركػػز عمػػى النػواحي الفنيػػة أكثػػر مػػف
النواحي اإلدارية وتتمثؿ في التالي-:

ٔ -االىتماـ بحاجات المعمـ ،والعمػؿ عمػى تحسػيف أدائػو وممارسػاتو ،مػف خػالؿ تقػديـ النصػح واإلرشػاد
لو.

ٕ -يحتػػاج المعمػػـ دائمػاً لعمميػػة التوجيػػو لتحسػػيف أدائػػو ،وأف الموجػػو ىػػو القػػادر عمػػى تقػػديـ ىػػذه الخدمػػة
التوجييية.

ٖ -يركػػز الموجػػو التربػػوي عمػػى الزيػػارات الصػػفية والمقػػاءات القصػػيرة فػػي معظػػـ األحيػػاف ،والعمػػؿ عمػػى
تكػويف اتجاىػػات إيجابيػة نحػػو العمميػة التوجيييػػة ،وم ارعػػاة العالقػات اإلنسػػانية بػيف الموجػػو التربػػوي
والمعمـ.
ويتبػػيف لمباحػػث أف ىػػذه المرحمػػة اىتمػػت بػػالظروؼ المحيطػػة بػػالمتعمـ ،وكػػاف الػػدور األكبػػر لمموجػػو

فػػي مالحظتػػو ألداء المعمػػـ وتقػػديـ التغذيػػة الراجعػػة لػػو لتجويػػد عممػػو ،والعمػػؿ عمػػى إ ازلػػة التػػوترات التػػي
كانت تحدث بيف الموجو والمعمـ ،والتركيز عمى تحسيف عممية التعميـ والتعمـ وتكويف عالقات إنسانية.
ثالثاً  :مرحمة اإلشراف التربوي

أشػػرؼ الشػػيء :عػػال وارتفػػع ،وأشػػرؼ عميػػو أي اطمػػع مػػف فػػوؽ ،وكممػػة أشػػرؼ اطمػػع عميػػو وت ػواله

وتعيده ،وعممية اإلشراؼ التربوي تسعى عمى تحميؿ العوامؿ المؤثرة عمػى عمميتػي التعمػيـ والػتعمـ ،وييػتـ
المشرؼ التربوي ىنا بالتخطيط لمتغيرات التي يسعى إلى إحداثيا(.العاجز)ٔٙ :ٕٜٓٓ،
ال
إف عمميػػة اإلش ػراؼ التربػػوي أعػػـ وأشػػمؿ مػػف التوجيػػو ،فكػػاف التحػػوؿ لعمميػػة اإلش ػراؼ التربػػوي بػػد ً

مف التوجيو ،كما أف المناداة بإشراؾ المعمميف فػي عمميػة اتخػاذ القػ اررات المتعمقػة بعممػو ،وضػرورة تػوفير
الفػرص الكفيمػػة باالرتقػاء بنمػػوه المينػي والشخصػػي ،والنظػرة الجماعيػػة فػي العمػػؿ  ،بحيػث يشػػعر الجميػػع
سػواء المشػػرؼ التربػػوي أو المعمػػـ بتسػػاوي السػػمطة والمسػؤولية بيػػنيـ ،كػػؿ ىػػذا كػػاف لػػو األثػػر فػػي التحػػوؿ

ال مػػف التوجػػو ،وأصػػبح اإلشػراؼ التربػػوي يركػػز عمػػى العالقػػات اإلنسػػانية ،والتوجيػػو،
لإلشػراؼ التربػػوي بػػد ً
وتنظػػيـ المنػػاىج وتحسػػينيا مػػف خػػالؿ فػػرؽ تعميميػػة ،لموصػػوؿ إلػػى األىػػداؼ التربويػػة( .المسػػاد:ٕٓٓٔ،

ٕٔ)
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فتغير الفمسفة االجتماعية وما تبعيا مف تغير في الفمسفة التربوية ،تطمب تغيػ ًار فػي عمميػة اإلشػراؼ

التربػػوي ،حيػػث إف كممػػة موجػػو ،والتػػي تركػػز عمػػى الطالػػب بشػػكؿ أساسػػي ،ال تمبػػي المتطمبػػات التربويػػة
الجديػػدة ،فاتسػػع المفيػػوـ إلػػى اإلشػ ػراؼ التربػػوي الػػذي يشػػمؿ جميػػع م ػػدخالت النظػػاـ التربػػوي ،فمػػـ يع ػػد
المتعمـ وحده أو المعمػـ ىػو اليػدؼ ومػا بينيمػا مػف عالقػات تبادليػة ،فميمػة اإلشػراؼ التربػوي تعنػي بكػؿ

عناصػػر الموقػػؼ التعميمػػي ،مػػف خ ػػالؿ العمػػؿ التعػػاوني فػػي مج ػػاالت المعمػػـ والمػػتعمـ والمنيػػاج والبيئ ػػة
والتس ػػييالت المدرس ػػية ،وبي ػػذا المفي ػػوـ ت ػػـ إ ازل ػػة الح ػػاجز النفس ػػي ب ػػيف المش ػػرؼ والمعم ػػـ حي ػػث يتعاون ػػاف
لتحقي ػػؽ أى ػػداؼ العممي ػػة التعميمي ػػة ،وينص ػػب االىتم ػػاـ ف ػػي ى ػػذه المرحم ػػة عم ػػى جمي ػػع عناص ػػر الموق ػػؼ

التعميمػ ػ ػػي ،وتتميػ ػ ػػز بالعالقػ ػ ػػة التعاونيػ ػ ػػة والتبادليػ ػ ػػة بػ ػ ػػيف كػ ػ ػػؿ المعنيػ ػ ػػيف بالعمميػ ػ ػػة التعميميػ ػ ػػة( .سيسػ ػ ػػالـ
وآخروف)ٔٓٙ-ٛٚ :ٕٓٓٚ،

تطور اإلشراف التربوي في فمسطين

 -0فترة ما قبل عام 0907م (مرحمة ما قبل المراقبة والتفتيش)
لـ يكف التعميـ في فمسطيف في ىذه المرحمة نظامياً ،فقد كاف التعميـ يػتـ عػف طريػؽ الكتاتيػب التػي غالبػاً
مػػا تكػػوف مرتبطػػة بالمسػػاجد ،وتقػػوـ عمػػى التمقػػيف والحفػػظ لمحػػروؼ األبجديػػة والقػرآف الك ػريـ ،وكػػاف لشػػي

الكتاب كامؿ الحرية فػي التصػرؼ مػع طالبػو وادارة شػؤوف الكتػاب ،ولػـ يكػف فػي ىػذه المرحمػة مراقبػة أو

تفتيش( .العاجز)ٕ٘ :ٕٜٓٓ،

ف كاف التعميـ في ىذه الفتػرة يقتصػر عمػى الكتاتيػب ،ولشػي الكتػاب السػمطة المطمقػة فػي إدارة شػؤوف
كتابػػو ومعاممػػة طالبػػو ،ويقػػدـ الم ػواد التعميميػػة مػػف حػػروؼ أبجديػػة وتحفػػيظ الق ػرآف ،فمػػـ يكػػوف فػػي ىػػذه
المرحمػػة دور إش ػرافي أو رقػػابي حتػػى عػػاـ ٜٔٛٙـ ،وتػػـ إنشػػاء المػػدارس االبتدائيػػة حسػػب قػػانوف التعمػػيـ
العثمػاني ،وىنػا تػػـ تكػويف لجػاف لمراقبػػة التعمػيـ والتفتػػيش ،إال أنيػا لػـ تكػػف متخصصػة ،ثػـ تػػـ إسػناد ىػػذه

الميمػػة إلػػى مجمػػس عػػالي واقميمػػي ،لكنػػو لػػـ يعمػػؿ عمػػى االرتقػػاء بالعمميػػة التعميمػػة وعناصػػرىا ممػػا أدى
إلى قتؿ روح اإلبداع والتجديد( .سيسالـ وآخروف)ٜٛ :ٕٓٓٚ،
 -2فترة االنتداب البريطاني من عام 0946-0907م (مرحمة التفتيش)
في ىذه المرحمة تولت السػمطات العسػكرية البريطانيػة المسػؤولة عػف التعمػيـ فػي فمسػطيف مػف خػالؿ
جي ػػاز ص ػػغير يعم ػػؿ عم ػػى تكي ػػؼ التعم ػػيـ م ػػع الظ ػػروؼ الجدي ػػدة ،وت ػػـ تحوي ػػؿ المسػ ػؤولية م ػػف الجي ػػاز

العسكري البريطاني إلى اإلدارة المدنية البريطانية في عاـ ٕٜٓٔـ ،وتولى عمميػة اإلشػراؼ عمػى التعمػيـ
كما يحددىا (سيسالـ وآخروف )ٜٖ :ٕٓٓٚ،دائرتاف ىما -:
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ٔ -دائ ػرة المع ػػارؼ الفمس ػػطينية برئاسػػة البريط ػػاني (ىمف ػػري بومػػاف  )Humphrey Bowmanوك ػػاف
نائبػػو ومسػػاعدوه بريطػػانييف ،فكػػاف مػػدير المعػػارؼ اإلنجميػػزي لػػو صػػالحيات مطمقػػة عمػػى المػػدارس
العربية ،وتطور دور الدائرة المركزية ،حيث ضػمت سػبعة مػوظفيف ،مػنيـ أربعػة بريطػانييف وعربيػاف
وييػػودي ،وكانػػت ميمػػة الػػدائرة ،اإلش ػراؼ عمػػى التعمػػيـ بوجػػو عػػاـ ،وتقػػديـ المشػػورة إلػػى السػػمطات
المحميػ ػ ػػة المركزيػ ػ ػػة والمنػ ػ ػػاطؽ اإلداريػ ػ ػػة ،وتفتػ ػ ػػيش التعمػ ػ ػػيـ الحكػ ػ ػػومي وغيػ ػ ػػر الحكػ ػ ػػومي ،وتوزيػ ػ ػػع
المساعدات ،واإلشراؼ عمى االمتحانات ،وتوظيؼ المعمميف ،وتعييف المديريف ،وتفتيش المدارس.
ٕ -جيػػاز التفتػػيش ويتكػػوف مػػف مفتشػػيف مركػزييف ينقسػػموف إلػػى مفتشػػيف إداريػػيف مختصػيف فػػي األمػػور
اإلداريػػة ،وقسػػـ آخػػر مخػػتص فػػي أن ػواع العمػػوـ المختمفػػة ،وأربعػػة مػػف مفتشػػي المنػػاطؽ ،حيػػث تػػـ
تقسػيـ فمسػطيف إلػى أربعػة منػاطؽ ،وىػي منطقػة القػدس ومنطقػة السػامرة والمنطقػة الجنوبيػة ومنطقػة
الجميػػؿ ،وكػػانوا يمارسػػوف عمميػػـ نظري ػاً وعممي ػاً كمػػدير محمػػي لممعػػارؼ ويجمػػع بػػيف ميمتػػي اإلدارة
واإلشراؼ ،باإلضافة لبعض مفتشيف مثؿ مفتش لمحدائؽ.

ويتبيف لمباحث أف في ىػذه المرحمػة كػاف المعمػـ ال ييػتـ إال برضػى المفػتش ،ويعمػؿ أشػياء بػدوف اقتنػاع،
وال يسعى لمتطوير أو رفع مستوى أداء الطمبػة ،وكػاف ىمػو األكبػر طاعػة المفػتش وكسػب وده؛ لمحصػوؿ
عمى تقرير جيد.
 -9فترة اإلدارة المصرية (قطاع غزة) واألردنيدة (الضدفة الغربيدة) مدن عدام 0987-0949م (مرحمدة
التفتيش)
أشػرفت اإلدارة المصػرية عمػى إدارة قطػاع غػزة ،واإلدارة األردنيػة عمػى الضػفة الغربيػة بعػد حػرب
ٜٔٗٛـ ،بعػػد توقيػػع اتفاقيػػة اليدنػػة مػػع إس ػرائيؿ فػػي رودس ٜٜٔٗـ ،وكانػػت تسػػعى كػػؿ مػػف اإلدارتػػيف

عمػػى تحسػػيف أوضػػاع قطػػاع غ ػزة والضػػفة الغربيػػة فػػي جميػػع الن ػواحي ،السػػيما ف ػي الناحيػػة االقتصػػادية؛

لتحس ػػيف المس ػػتوى المعيش ػػي ،والناحي ػػة التعميمي ػػة؛ لتحقي ػػؽ أى ػػداؼ التعم ػػيـ ،بالتع ػػاوف م ػػع وكال ػػة الغ ػػوث
لتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف ،واستمر إشػرافيما إلػى عػاـ ٜٔٙٚـ حيػث احتمػت إسػرائيؿ جميػع فمسػطيف

 ،الػ ػ ػ ػ ػػذي أسػ ػ ػ ػ ػػفر عػ ػ ػ ػ ػػف ذلػ ػ ػ ػ ػػؾ وقػ ػ ػ ػ ػػوع قطػ ػ ػ ػ ػػاع غ ػ ػ ػ ػ ػزة والضػ ػ ػ ػ ػػفة الغربيػ ػ ػ ػ ػػة تحػ ػ ػ ػ ػػت سػ ػ ػ ػ ػػيطرة االحػ ػ ػ ػ ػػتالؿ
اإلسرائيمي(.العاجز)٘ٓ :ٕٓٓٓ،
وكانػت ميمػة المشػػرؼ زيػارة المػدارس واإلطػػالع عمػى الجوانػب اإلداريػػة واالنضػباطية المختمفػػة،

وزيػػارة المعممػػيف داخػػؿ الفصػػوؿ ،وكتابػػة التقػػارير الفنيػػة ،والتػػدخؿ فػػي سػػير الحصػػة مرك ػ ًاز عمػػى تصػػيد

األخطػاء ،وتنبيػػو المعمػػـ لألمػػور السػػمبية التػػي وقػػع فييػا ،مبتعػػدًا عػػف األمػػور االيجابيػػة ،ويعتمػػد المشػػرؼ

التربػػوي عمػػى الزيػػارات المفاجئػػة لممعمػػـ فػػي غرفػػة الصػػؼ ،بحيػػث يعطػػي التقريػػر صػػفة التقػػويـ ،وال يػػزود
المفتش المعمـ بالتغذية الراجعة لتحسيف وتطوير العممية التعميمية( .سيسالـ وآخروف.)ٜٙ :ٕٓٓٚ،
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 -4فترة االحتالل اإلسرائيمي من عام 0999-0986م (مرحمة التفتيش والتوجيو)
ف ػػي ى ػػذه المرحم ػػة خض ػػعت المؤسس ػػات التعميمي ػػة تح ػػت ىيمن ػػة االح ػػتالؿ اإلسػ ػرائيمي وت ػػـ ربطي ػػا
بسػػمطة الحػػاكـ العس ػػكري تحػػت إشػ ػراؼ ضػػابط ركػػف التعم ػػيـ اإلس ػرائيمي ،وش ػػكمت السػػمطات اإلسػ ػرائيمية
م ػػديريات ف ػػي الض ػػفة الغربي ػػة وقط ػػاع غػ ػزة ،ويش ػػرؼ عم ػػى ك ػػؿ مديري ػػة ض ػػابط رك ػػف ع ػػاـ ت ػػابع لمقي ػػادة
العسػكرية ،وكانػت الممارسػات التفتيشػػية ىػي السػائدة لغايػػة توصػيات مػؤتمر اإلشػراؼ التربػوي فػي العقبػػة

عػ ػػاـ ٜ٘ٔٚـ ،إلػ ػػى أف يعتنػ ػػي المش ػ ػػرؼ التربػ ػػوي بػ ػػالموقؼ التعميم ػ ػػي -التعممػ ػػي ،وترتقػ ػػي الممارس ػ ػػات
اإلش ػرافية فػػي اإلش ػراؼ التربػػوي ،حيػػث إف اإلش ػراؼ التربػػوي عمميػػة ديمقراطيػػة تعاونيػػة منظمػػة ،إال أف
ػور ح ػػوؿ مفي ػػوـ التفت ػػيش ،وتك ػػوف جي ػػاز التفت ػػيش ف ػػي فتػ ػرة االح ػػتالؿ م ػػف
اإلشػ ػراؼ الترب ػػوي بق ػػى متمح ػ اً
مفتشػي المػواد الد ارسػػية المختمفػػة وتطػػور مفيػػوـ المفػتش ليصػػبح الموجػػو ،ويكػػوف حمقػػة االتصػػاؿ الرئيسػػة

بيف المدارس والمديريات ،ورغـ تغير المفيوـ إلػى موجػو  ،إال أنػو بقػي يحمػؿ صػبغة تفتيشػية ،أمػا القسػـ
اآلخػػر فك ػػاف مػػف مفتش ػػي المن ػػاطؽ وكػػاف يعم ػػؿ مقػػاـ م ػػدير التعم ػػيـ إداري ػًا وفنيػ ػًا فػػي منطقت ػػو( .سيس ػػالـ

وآخروف)ٜٛ :ٕٓٓٚ،

ويالحظ الباحث في ىذه المرحمة أف مفيػوـ التوجيػو حػؿ محػؿ التفتػيش ،وتولػد لكثيػر مػف المػوجييف
قناع ػػات ب ػػاألدوار االيجابي ػػة لي ػػـ ف ػػي زي ػػادة النم ػػو المين ػػي لممعمم ػػيف ،ب ػػالرغـ م ػػف القي ػػود والعراقي ػػؿ الت ػػي
يضعيا المحتؿ اإلسرائيمي.
 -1فترة السمطة الوطنية الفمسطينية من عام  -0994حتى اآلن ( مرحمة اإلشراف التربوي)
تسػػممت السػػمطة الوطنيػػة التعمػػيـ عػػاـ ٜٜٗٔـ بعػػد توقيػػع اتفاقيػػة أوسػػمو عػػاـ ٖٜٜٔـ ،وتػػـ إنشػػاء
و ازرة التربيػػة والتعمػػيـ العػػالي ،والتػػي عممػػت عمػػى إ ازلػػة اآلثػػار السػػمبية لالحػػتالؿ اإلس ػرائيمي عمػػى العمميػػة

التعميميػػة ،وأولػػت لإلش ػراؼ التربػػوي أىميػػة خاصػػة ،وكونػػت دائ ػرة اإلش ػراؼ التربػػوي التػػي تُعنػػى بتطػػوير

النظاـ التربوي فػي فمسػطيف ،وذلػؾ مػف خػالؿ تطػوير اإلشػراؼ التربػوي فػي فمسػطيف ،والتػدريب المسػتمر
لممعممػػيف أثنػػاء الخدمػػة ،وعممػػت عمػػى تطػػوير المشػػرؼ التربػػوي مػػف مشػػرؼ لممبحػػث الواحػػد إلػػى نظ ػرة
تكامميػػة لمبحثػػو ف ػػي جميػػع أبع ػػاد العمميػػة التربوي ػػة ،وعمػػدت الػػو ازرة عم ػػى تطػػوير اإلشػ ػراؼ التربػػوي ف ػػي

فمسػػطيف ،وذلػػؾ م ػف خػػالؿ االنتقػػاؿ مػػف مفيػػوـ التوجيػػو التربػػوي إلػػى اإلش ػراؼ التربػػوي ،وعقػػد مجمعػػات
تدريبية لممشرفيف التربوييف ،والتنوع باألساليب اإلشرافية لمتطوير وزيادة النمػو المينػي لممعممػيف ،واعطػاء

المشػػرؼ التربػػوي دو ًار قيادي ػًا فػػي تطػػوير التعمػػيـ والػػتعمـ مػػف خػػالؿ مجػػاالت العمػػؿ التػػي تبنتيػػا الػػو ازرة،

وتتمث ػػؿ ف ػػي مج ػػاؿ اإلشػ ػراؼ التخصص ػػي ،ومج ػػاؿ اإلشػ ػراؼ الع ػػاـ( .سيس ػػالـ وآخ ػػروف-ٔٓ٘ :ٕٓٓٚ،

.)ٔٓٛ

-49-

ويتضػػح لمباحػػث أف ىػػذا التطػػور فػػي مفيػػوـ اإلشػراؼ التربػػوي أعطػػى المشػػرؼ التربػػوي القػػدرة عمػػى
التمتػػع بعالقػػة وطيػػدة مػػع المعمػػـ تسػػودىا الديمقراطيػػة ،ترتكػػز عمػػى العالقػػات اإلنسػػانية ،وتقػػديـ كػػؿ مػػا
يسػػاعد المعمػػـ مػػف معػػارؼ وأفكػػار تعمػػؿ عمػػى تطػػوير العمميػػة التعميميػػة بكامػػؿ عناصػػرىا وبالتعػػاوف بػػيف
المشرؼ التربوي والمعمـ.

أنواع اإلشراف التربوي-:
تنػػاوؿ األدب الترب ػػوي تصػػنيؼ اإلشػ ػراؼ التربػػوي م ػػف خػػالؿ وجي ػػات نظػػر الدارس ػػيف لػػو واألنظم ػػة

التربويػة القائمػة ،ومػف المالحػظ أف ىنػاؾ تقسػيمات ألنػواع اإلشػراؼ التربػوي ،ويكمػف ىػذا االخػتالؼ فػػي
األسػػاس الػػذي تػػـ فػػي ضػػوئو ىػػذا التقسػػيـ ،فػػتـ تصػػنيؼ اإلش ػراؼ التربػػوي عمػػى أسػػاس األسػػموب الػػذي
يسػػتخدمو المشػػرؼ التربػػوي ،وتصػػنيؼ آخػػر عمػػى أسػػاس النتػػائج المتوقعػػة منػػو ،وتصػػنيؼ عمػػى اسػػاس
الفمسػػفة القػػائـ عمييػػا اإلش ػراؼ التربػػوي ،وتصػػنيؼ عمػػى أسػػاس األسػػاليب اإلجرائيػػة التػػي يمكػػف بيػػا تنفيػػذ
اإلشراؼ التربوي ،ولذلؾ سيتـ التطرؽ ألكثر أنواع اإلشراؼ التربوي استخداماً وىي كالتالي:

 -0اإلشراف التشاركي

وىو أحد أنواع اإلشراؼ التربوي مف حيث المدخؿ واالتجاىات

فاألسموب التشاركي أسموب عمؿ مشترؾ بيف المعمـ والمشػرؼ التربػوي ،ييػدؼ إلػى فيػـ وتشػخيص

المشكالت ،وتعرؼ أسبابيا ،وبناء البرنامج العالجي المناسب لػدعـ جيػود المعمػـ؛ لتطػوير أنػواع الػتعمـ،
واتخػاذ القػرار ،وتحمػػؿ المسػؤولية ،ويتطمػب اإلشػراؼ التشػاركي االنفتػاح والتعػػاوف المسػتمر بػيف المشػػرؼ
التربػػوي والمعمػػـ ،ويعتمػػد عمػػى أف المف ػػاىيـ التػػي يمتمكيػػا المعمػػـ يمك ػػف أف تتحػػوؿ إلػػى خب ػرات تربوي ػػة،
وسػ ػػموؾ فعػ ػػاؿ ،مػ ػػف خػ ػػالؿ حػػ ػوار مينػ ػػي يرمػ ػػي إلػ ػػى تنمي ػ ػػة األداء المينػ ػػي لممعمػ ػػـ لصػ ػػالح الم ػ ػػتعمـ(.

الفدا.)ٕٖ٘ :ٕٓٔٔ،
ويعتمد اإلشراؼ التشاركي عمػى مشػاركة كػؿ مػف لػو عالقػة بالعمميػة التعميميػة مػف مشػرفيف تربػوييف

ومعمم ػػيف وط ػػالب ،ويتمي ػػز ى ػػذا ال ػػنمط م ػػف اإلشػ ػراؼ الترب ػػوي ب ػػالروح العالي ػػة م ػػف التف ػػاىـ ،والتع ػػاوف،
والتنسيؽ ،والثقة المتبادلة بيف المعمـ والمشرؼ التربوي(.الطعاني)ٛٓ :ٕٓٓ٘،
ويك ػ ػػاد يكػ ػ ػػوف اإلش ػ ػ ػراؼ التشػ ػ ػػاركي أكثػ ػ ػػر أن ػ ػ ػواع اإلش ػ ػ ػراؼ التربػ ػ ػػوي تطػ ػ ػػو اًر كمػ ػ ػػا يبػ ػ ػػيف (سيسػ ػ ػػالـ

وآخروف )ٜٔٔ :ٕٓٓٚ،حيث يعتبر الطالب محور العممية اإلداريػة ،والتربويػة ،والتعميميػة ،وىػذا يتطمػب
مػػف المعمػػـ والمشػػرؼ التربػػوي أف يعمػػال عمػػى تشػػخيص حاجػػات الطػػالب ،والعمػػؿ عمػػى تمبيتيػػا ،األمػػر
الذي يؤدي إلى تنمية المعمـ في الجوانب المتعمقػة بػالتعرؼ عمػى طبيعػة الطػالب ،واىتمامػاتيـ ،والػتمكف
مف ميارات التدريس ،وأنماط العمؿ داخؿ الصؼ ،ويؤكد اإلشراؼ التشاركي عمى المبادئ التالية-:
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ٔ -اليػػدؼ األساسػػي لإلشػراؼ ىػػو سػػموؾ الطالػػب ،وعميػػو تكػػرس األىػػداؼ واألنشػػطة التعميميػػة لتحسػػيف
تعمـ الطالب.
ٕ -زيػ ػػادة فاعميػ ػػة السػ ػػموؾ التعميمػ ػػي لممعمػ ػػـ ،ورفػ ػػع كفاياتػ ػػو فػ ػػي التخطػ ػػيط لألنشػ ػػطة ،ووسػ ػػائؿ التقػ ػػويـ
لممتعمميف.

ٖ -يعتم ػػد عم ػػى التفاع ػػؿ اإليج ػػابي لجمي ػػع المص ػػادر البشػ ػرية ،سػ ػواء معمم ػػيف ،أو مش ػػرفيف ترب ػػوييف ،أو
طالبًا ،إدارييف؛ لتحقيؽ األىداؼ المشتركة.

ٗ -االس ػػتمرار ف ػػي د ارس ػػة حاج ػػات نظ ػػاـ الس ػػموؾ التعميم ػػي لإلمكاني ػػات المادي ػػة والبشػ ػرية ،لمعم ػػؿ عم ػػى
تمبيتيا ،وتوظيفيا بشكؿ فاعؿ.

 -2اإلشراف باألىداف
وىو أحد أنواع اإلشراؼ التربوي مف حيث األساليب اإلجرائية
ىػػو مجموعػػة مػػف العمميػػات يشػػترؾ بتنفيػػذىا المشػػرؼ التربػػوي والمعمػػـ ،وتتضػػمف تحديػػد األىػػداؼ

الم ػراد تحقيقيػػا بوضػػوح ،وتوزيػػع المسػػؤوليات عمػػى كػػؿ فػػرد فػػي التنظػػيـ ،وىػػو يػػؤمف بأىػػداؼ اإلش ػراؼ
التربػػوي ،فػػإذا كػػاف اليػػدؼ العػػاـ لإلش ػراؼ التربػػوي ىػػو تحسػػيف العمميػػة التعميميػػة –التعمميػػة ،فاإلش ػراؼ
باألىػػداؼ يسػػعى إلػػى اشػػتقاؽ مجموعػػة محػػددة وواضػػحة مػػف األىػػداؼ ،تعمػػؿ عمػػى تنفيػػذ ىػػذا اليػػدؼ

العاـ (.األغبري)ٔٗٛ :ٕٓٓٙ،

فاإلش ػراؼ باألىػػداؼ نظػػاـ متكامػػؿ يشػػارؾ فيػػو المشػػرفوف التربوي ػوف والمػػديروف والمعممػػوف بتحديػػد
األىداؼ التربوية المشتركة ،وتحديد مسؤولية كؿ طػرؼ مػنيـ فػي تحقيػؽ تمػؾ األىػداؼ ،ويقػوـ اإلشػراؼ

باألىػػداؼ عمػػى النمػػاذج الجيػػدة الرئيسػػة ،كونػػو مشػػتقاً مػػف أسػػموب اإلدارة باألىػػداؼ ،ويتمثػػؿ فػػي وضػػع

األى ػػداؼ ،وتحدي ػػد األس ػػاليب والوس ػػائؿ ،الت ػػي تعم ػػؿ عم ػػى بم ػػوغ األى ػػداؼ ،ك ػػذلؾ تحدي ػػد أنس ػػب وس ػػائؿ
القيػاس ،ووضػع نظػػاـ رقػابي لموقػوؼ عمػػى تقػدـ العمػؿ حسػػب مػا ىػو مخطػػط لػو ،ويعتمػد ىػػذا النػوع مػػف
اإلش ػراؼ عمػػى التشػػاركية والديمقراطيػػة بػػيف المشػػرؼ التربػػوي والمعممػػيف ،ممػػا يػػؤدي إل ػى الشػػعور بػػروح

معنوية عالية عند المعمميف(.سيسالـ وآخروف)ٜٕٔ :ٕٓٓٚ،

ويبػيف (عػػايش )ٚٓ :ٕٓٔٔ،أف اإلشػراؼ باألىػداؼ ييػػتـ بالنتاجػػات ،ويعػزز جانػػب الضػػبط الػػذاتي
تحقيقاً لمجودة في كؿ عمؿ ،وفيو تتحػد الجيػود مػف أجػؿ الوصػوؿ إلػى نيايػات ناجحػة لكػؿ مسػار ،ومػف

إيجابيات ػػو ان ػػو يحق ػػؽ التق ػػارب ب ػػيف المش ػػرؼ الترب ػػوي واآلخػ ػريف ،وأن ػػو كفي ػػؿ برف ػػع مس ػػتوى المعم ػػـ مينيػ ػًا

وعمميًا ،ويجعؿ األىداؼ أكثر واقعية ،ويتـ تطبيؽ اإلشراؼ باألىداؼ مف خالؿ الخطوات التالية-:

ٔ -إجػ ػراء تحمي ػػؿ موض ػػوعي وعمم ػػي لألى ػػداؼ م ػػف خ ػػالؿ عق ػػد لق ػػاءات دوري ػػة ب ػػيف المش ػػرؼ الترب ػػوي
والمعمميف.

ٕ -صياغة وتحديد األىداؼ مف قبؿ المشرؼ التربوي والمعمميف  ،وكتابتيا.
ٖ -يعمؿ المشرؼ التربوي عمى تدارس اإلمكانات المادية والبشرية التي تسيـ في تحقيؽ األىداؼ.
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ٗ -تحديد المعايير المستخدمة لمحكـ عمى أداء المعمـ.
٘ -التخطػ ػػيط الجيػ ػػد ألسػ ػػاليب المالحظػ ػػة ،وتحديػ ػػد دور كػ ػػؿ مػ ػػف المشػ ػػرؼ التربػ ػػوي والمعمػ ػػـ ،وجمػ ػػع
المعمومات الالزمة لتحقيؽ األىداؼ.
 -ٙتقويـ عمميات التخطيط والتوجيو لممشرؼ التربوي.
 -ٚمتابعة ومالحظة المعمـ بعدد مف المقاءات.

 -ٛمراجعة األىداؼ ،واالستفادة مف التغذية الراجعة لمدة التمكف مف تحقيؽ األىداؼ وشموليتيا.
ويسعى األشراؼ باألىداؼ لتحقيؽ عدة أىداؼ كما يحددىا ( الفدا )ٕٕ٘ :ٕٓٔٔ،منيا-:

ٔ -يركػػز اىتمػػاـ المعممػػيف عمػػى األعم ػاؿ التػػي تسػػيـ فع ػالً فػػي بمػػوغ األىػػداؼ المحػػددة ،ويسػػاعد عمػػى
تقييـ األداء ،وتحديد المسئولية ،وزيادة فعالية تنفيذ الخطط ومتابعتيا.

ٕ -يعػػرؼ مػػدير المدرسػػة دوره فػػي عمميػػة اإلشػراؼ ،ويػػنظـ عالقتػػو مػػع المعمػػـ والمشػػرؼ التربػػوي عم ػى
ىذا األساس.

ٖ -يشارؾ المعمـ ومدير المدرسة في تحديد األىداؼ ،مما يزيد مف التزاميما في تحقيقيا.
ٗ -يعطي الحرية لممعمـ في تقويـ نفسو ذاتياً ،ويشعره باألماف.
 -9اإلشراف التصحيحي -:
وىو أحد أنواع اإلشراؼ التربوي مف حيث النتائج المترتبة عميو
ترى التربية الحديثة أنو مف أجػؿ إكسػاب الخبػرة الحيػة لممعممػيف أثنػاء زيارتػو ليػـ ،يحػرص المشػرؼ
التربوي عمى مساعدتيـ ،واالبتعاد عػف تصػيد األخطػاء ،وبغػض النظػر عػف األخطػاء التػي يمكػف لممعمػـ

ت ػػداركيا ف ػػي المس ػػتقبؿ ،وينبغ ػػي عم ػػى المش ػػرؼ أال يت ػػدخؿ ف ػػي حص ػػة المعم ػػـ إال إذا ك ػػاف الخط ػػأ كبيػ ػ اًر

يصػرؼ الطػالب عػ ف األىػداؼ التربويػة ،ويكػوف التػدخؿ بطريقػة لبقػة ال تحػرج المعمـ(.الخطيػب:ٕٖٓٓ،
ٕ)ٔٛ

ويعتمػ ػػد اإلش ػ ػراؼ التصػ ػػحيحي عمػ ػػى االىتمػ ػػاـ بتص ػ ػػحيح أخطػ ػػاء المعمػ ػػـ البسػ ػػيطة والكبي ػ ػرة ،ف ػ ػػي

الممارسات التربويػة والتعميميػة ،مثػؿ خطػأ فػي طريقػة التػدريس ،أو عػرض الوسػيمة التعميميػة ،أو ممارسػة
أحػػد النشػػطة ،فيقػػوـ المشػػرؼ التربػػوي بتػػدارؾ الخطػػأ والعمػػؿ عمػػى معالجتػػو ،مسػػتخدماً لباقتػػو وقدرتػػو فػػي
معالجػػة الموقػػؼ ،س ػواء فػػي مقابمػػة عرضػػية أـ فػػي اجتمػػاع فػػردي ،بحيػػث يػػوفر ج ػواً مػػف الثقػػة والمػػودة
لممعمـ ،ومراعاة عدـ اإلساءة لممعمـ(.سيسالـ وآخروف)ٔٛٙ :ٕٓٓٚ،

ويحدد (البستاف )ٖ٘ٙ :ٕٖٓٓ،األخطاء التي يقع بيا المعمـ أثناء تأديتو لعممو نوعاف:
ٔ -األخطػػاء البسػػيطة :وىػػي أخطػػاء شػػكمية أكثػػر منيػػا جوىريػػة ،تظيػػر فػػي تصػػرفات المعمػػـ كاتخػػاذه

موض ػػع الجمػ ػػوس أو الوق ػػوؼ ،أو كيفيػػػة ط ػػرح األسػ ػػئمة ،وغيػػػر ذل ػػؾ بمػػػا ال يم ػػس جػ ػػوىر العمميػ ػػة

التعميمية وصميـ عممو.
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ٕ -األخطػػاء الجسػػيمة :ويقصػػد بيػػا تمػػؾ األخطػػاء التػػي تػػؤدي إلػػى توجيػػو نمػػو الطػػالب توجيي ػًا غيػػر
سميـ ،أو التي تؤثر بشكؿ سمبي عمى شخصياتيـ ،أو التي تصرؼ عف تحقيؽ األىداؼ التربوية.

وفي كمتا الحالتيف يقوـ المشرؼ التربوي بتقديـ العالج الالزـ لحؿ المشكمة بطريقة مناسبة.
فالخطػػأ مػػف سػػمة اإلنسػػاف ،ولػػيس الميػػـ اكتشػػاؼ الخطػػأ بقػػدر تق ػويـ ىػػذا الخطػػأ ،فػػإذا كػػاف بسػػيطاً

يمكػػف تجػػاوزه مثػػؿ الوقػػوؼ غيػػر المسػػتقيـ ،فيكفػػي لممشػػرؼ التربػػوي أف يمفػػت انتبػػاه المعمػػـ ليػػذا الخطػػأ
عمػى اعتبػار أنػو سػيو ،دوف أف يسػبب لممعمػـ أي حػرج ،أمػا إذا كػاف الخطػأ جسػيمًا يسػتدعي اإلصػالح،

فيحتاج المشرؼ التربوي حياليا إلى قدر أكبػر مػف المباقػة وحسػف التصػرؼ ومعالجػة األمػر ،دوف المجػوء

إلػػى المواق ػػؼ الرسػػمية واإلج ػػراءات الت ػػي تثيػػر الش ػػؾ وتضػػع الحػ ػواجز ،وال ش ػػؾ أف اجتمػػاع المعم ػػـ م ػػع
المشػػرؼ التربػػوي يتػػيح فرصػػة مناسػػبة لممشػػرؼ التربػػوي لتػػدعيـ وجيػػة نظ ػره ،بحيػػث تجعػػؿ المعمػػـ أكثػػر
إدراكاً لمتخمص مف األخطاء التي وقع فييػا ،وىنػا تكمػف فاعميػة اإلشػراؼ التصػحيحي وفائدتػو فػي توجيػو
العناي ػ ػ ػػة البن ػ ػ ػػاءة الج ػ ػ ػػادة إل ػ ػ ػػى إص ػ ػ ػػالح الخط ػ ػ ػػأ وع ػ ػ ػػدـ اإلس ػ ػ ػػاءة إل ػ ػ ػػى فعالي ػ ػ ػػة المعم ػ ػ ػػـ وقدرت ػ ػ ػػو عم ػ ػ ػػى

التدريس(.الخطيب وآخروف)ٕ٘ٓ :ٜٔٛٚ،
ويبيف (عايش )ٙٙ :ٕٓٔٔ،أف اإلشراؼ التصحيحي مف األنماط التي تنظر إلػى المشػرؼ التربػوي
كميس ػػر ترب ػػوي ،يص ػػحح المس ػػار بعي ػػداً ع ػػف الض ػػرر أو إلح ػػاؽ األذى النفس ػػي ب ػػأي قط ػػب م ػػف أقط ػػاب

العمميػػة التعميميػػة –التعمميػػة ،وبمػػا يكفػػؿ تحقيػػؽ األىػػداؼ المنشػػودة بعيػػداً عػػف التعصػػب والتسػػمط ،فعنػػد

مالحظػػة المشػػرؼ التربػػوي لػػدى زيارتػػو الميدانيػػة لممعممػػيف فػػي مدارسػػيـ بعػػض األخطػػاء أو العيػػوب،

سػ ػواء ف ػػي إع ػػداد الخط ػػط اليومي ػػة والفص ػػمية ،أو الط ػػرؽ الت ػػي ينتيجي ػػا المعممػ ػوف ،أو ض ػػعؼ ف ػػي إدارة
الصؼ ،أو عدـ توظيؼ الوسػائؿ التعميميػة ،فيسػتثمر المشػرؼ التربػوي تمػؾ الحالػة ويسػاعد فػي تصػحيح

مثؿ ىذه األخطاء بالتحاور مػع المعممػيف ،وتعريفػو بالبػدائؿ التػي يمكػف أف تكػوف أكثػر مناسػبة فػي عمػؿ
المعمميف ،مف خالؿ قياـ المشرؼ التربوي باإلجراءات التالية:

ٔ -المتابعة المستمرة لممعمميف.

ٕ -تحديد وابراز المشكمة بالتعاوف مع مدير المدرسة أو المعمـ.
ٖ -اعتماد التوثيؽ كإجراء ميـ في عممية التصحيح.
ٗ -بناء الخطط اإلجرائية التشاركية.

٘ -توظيؼ سجالت تراكمية عف أداء المعمميف ومستويات الطمبة.
 -ٙالتعاوف مع إدارات المدارس في تنفيذ البرامج التصحيحية.
ويػرى الباحػث أنػػو لػيس مػف الصػػعب اكتشػاؼ الخطػػأ ،ولكػف الصػعب ىػػو فػي كيفيػة التصػػرؼ حيػاؿ ىػػذا
الخط ػػأ ،فعم ػػى المش ػػرؼ الترب ػػوي أف يك ػػوف حكيمػ ػاً إزاء ى ػػذه األخط ػػاء ،ويع ػػرؼ كي ػػؼ يق ػػدرىا م ػػف ناحي ػػة
حجميػػا ،وتأثيرىػػا عمػػى الموقػػؼ التعميمػػي ،فػػال يعطػػي المشػػرؼ التربػػوي اىتمامػاً كبي ػ اًر بصػػغائر األخطػػاء
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التػي يكفػي أف يمفػت نظػر المعمػـ إلييػا مػف بػاب التػذكر والحيطػة ،أمػا فػي حالػة األخطػاء الجسػيمة فالبػػد
لممشرؼ التربوي استخداـ الحنكة والميػارة فػي كيفيػة توجيػو المعمػـ ،بمػا يضػمف إصػالح الخطػأ مػع زيػادة
الثقػػة والمػػودة بينػػو وبػػيف المعمػػـ ،والمحافظػػة عمػػى عػػدـ اإلسػػاءة لممعمػػـ ،وىػػذا ىػػو اليػػدؼ مػػف اإلش ػراؼ
التصحيحي في توجيو العناية البناءة في إصػالح األخطػاء وارشػاد المعمػـ إلػى الطػرؽ واألسػاليب الحديثػة

وتزويده باألفكار والتجارب التي تسيـ في تطوير أدائو وتحقيؽ أىدافو.
ٗ -اإلشراف البنائي
وىو أحد أنواع اإلشراؼ التربوي مف حيث النتائج المترتبة عميو

ويبيف (الخطيب )ٔٛٓ :ٕٖٓٓ،بأف اإلشراؼ البنائي ذو أىمية لتطوير عممية التعمػيـ ،فيسػعى إلػى

البنػػاء وتجػػاوز مرحمػػة التصػػحيح ،ويتطمػػع المشػػرؼ إلػػى بنػػاء المسػػتقبؿ بالتعػػاوف مػػع المعمػػـ ،لػػذلؾ ينبغػػي
أف يكػػوف المشػػرؼ التربػػوي واضػػح الرؤيػػة لألىػػداؼ التربويػػة ،ومحػػددًا ليػػا ،وأف يتعػػاوف مػػع المعمػػـ عمػػى

البحػػث والتجريػػب ،والتركيػػز عمػػى البنػػاء والتقػػدـ والنمػػو ،وتالفػػي ن ػواحي القصػػور والػػنقص والعمػػؿ عمػػى

استكماليا ،واستثارة المنافسة بيف المعمميف عمى األداء األحسف لصالح العممية التربوية.
فينتقؿ ىنا اإلشػراؼ التربػوي مػف مرحمػة التصػحيح إلػى مرحمػة البنػاء ،القػائـ عمػى أسػس متينػة تكفػؿ
ص ػػمود البني ػػاف الترب ػػوي أم ػػاـ م ازل ػػؽ العولم ػػة والتوس ػػع وتش ػػعب المس ػػؤوليات وتع ػػددىا ،فتنص ػػب أنظ ػػار

المشرؼ التربوي والمعمػـ عمػى استشػراؼ المسػتقبؿ ولػيس عمػى الماضػي ،فيشػارؾ المعممػيف فػي رؤيػة مػا
ينبغػػي أف يكػػوف عميػػو التػػدريس األمثػػؿ ،كمػػا يقػػوـ المشػػرؼ التربػػوي بتكػػويف معمومػػات تراكميػػة عػػف أداء
المعمـ؛ لتطوير أدائو وتمبية احتياجاتو بالتعاوف مع مدير المدرسة(.عايش)ٙٛ :ٕٓٔٔ،

ويبيف (العاجز )ٖٕ :ٕٜٓٓ،أف الغاية مف اإلشراؼ البنائي ال تقتصر عمى إحػالؿ األفضػؿ ،وانمػا

يتجػػاوز ذلػػؾ إلػػى النشػػاط التعػػاوني مػػف قبػػؿ المشػػرؼ التربػػوي والمعممػػيف فػػي رؤيػػة مسػػتقبمية لمتػػدريس،
وتشػػجيع النم ػػو المين ػػي لممعمم ػػيف ،واسػػتثارة المنافس ػػة بي ػػنيـ عم ػػى تحسػػيف األداء،وال يعتب ػػر المعم ػػـ ق ػػدي ًار

بمجرد التخمص مف عيوبو ،وانما حػيف يطّػرد تحسػنو بمػا يػنعكس عمػى طالبػو جػودة واتقانػًا ،كمػا ال يقػوـ

المشػرؼ التربػػوي بإصػالح الخطػػأ فقػط ،بػػؿ يأخػذ ىػػذا الصػواب مكانػػو؛ ليصػبح جػػزءاً مػف ميػػارات المعمػػـ

وقدراتو.

ويتصػؼ المشػػرؼ التربػػوي الػػذي يمػػارس اإلشػراؼ البنػػائي بأنػػو مشػػرؼ متعػػاوف يبػػذؿ كػػؿ جيػػده فػػي

مساعدة المعمميف وممف يعمموف معو ،ويعمؿ عمى تحميؿ المواقؼ بعنايػة ،وحصػر اإلمكانيػات ،وتجييػز
كؿ ما يمزـ مف وسائؿ لمتنفيذ ،ويػزود المعممػيف بكػؿ مػا ىػو جديػد فػي مجػاؿ تخصصػو،فخبرات المشػرؼ
الترب ػػوي وميا ارت ػػو موقوف ػػة لص ػػالح المعمم ػػيف بم ػػا يحق ػػؽ لي ػػـ النم ػػو الميني(.البس ػػتاف وآخ ػػروف:ٕٖٓٓ،

)ٖ٘ٛ
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ويوضح (اإلبراىيمي )ٗٔ :ٕٕٓٓ،أف ميمات اإلشراؼ البنائي ىي:
ٔ -تشجيع النمو الميني لممعمميف واثارة روح المنافسة الشريفة بينيـ
ٕ -إشراؾ المعمميف في تحديد الرؤية التي يجب أف يكوف عمييا التدريس في المستقبؿ.
ٖ -تشجيع النشاطات اإليجابية ،وتطوير الممارسات الجيدة.

ٗ -اإليماف بحاجات الفرد النفسية واالجتماعية والعمؿ عمى إشباعيا.
٘ -استبداؿ األساليب غير المستحبة بأساليب أفضؿ لتحسيف األداء.
ويركػػز الباحػػث ىنػػا عمػػى أف أىميػػة اإلش ػراؼ التربػػوي ال تقتصػػر عمػػى تحديػػد األخطػػاء والتصػػحيح ،بػػؿ
ترتقي لمرحمة البنػاء فػي إيجػاد البػدائؿ األفضػؿ وتوليػد االقت ارحػات والػرؤى التػي تػدفع المعمػـ نحػو تطػوير
أسػاليبو وطػػرؽ تدريسػو معتمػػداً عمػى التوجيػػات واألسػػاليب الحديثػة فػػي التربيػة ،وىػػذا يعتمػد عمػػى وضػػوح
األىػػداؼ التعميميػػة لػػدى المشػػرؼ التربػػوي ،وسػػبؿ تحقيقيػػا مػػف الحسػػف إلػػى األحسػػف ،مػػف خػػالؿ إش ػراؾ

المعمميف بتحديد رؤيتيـ ووضع تصوراتيـ لما يجب أف يكوف عميو التعميـ في المستقبؿ.
 -1اإلشراف العالجي (اإلكمينيكي) -:
وىو أحد أنواع اإلشراؼ التربوي مف حيث األساليب اإلجرائية

ويعرؼ موريس كوجاف أسموب اإلشراؼ اإلكمينيكي بأنو ذلؾ النمط مف العمػؿ اإلشػرافي الموجػو

نحػػو تحس ػيف سػػموؾ المعممػػيف الصػػفي ،وممارسػػتيـ التعميميػػة الصػػفية بتسػػجيؿ كػػؿ مػػا يحػػدث فػػي غرفػػة
الصػػؼ مػػف أق ػواؿ أو أفعػػاؿ تصػػدر عػػف المعمػػـ وعػػف المتعممػػيف فػػي أثنػػاء تفػػاعميـ فػػي عمميػػة التػػدريس،

وبتحميػػؿ أنمػػاط ىػػذا التفاعػػؿ فػػي ضػػوء عالقػػة الصػػداقة القائمػػة بػػيف المشػػرؼ التربػػوي والمعمػػـ ،بيػػدؼ
تحس ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ف تعم ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ الط ػ ػ ػ ػ ػ ػػالب ع ػ ػ ػ ػ ػ ػػف طري ػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ تحس ػ ػ ػ ػ ػ ػػيف ت ػ ػ ػ ػ ػ ػػدريس المعم ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ وممارس ػ ػ ػ ػ ػ ػػاتو التعميمي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
الصفية(.االبراىيمي)ٙٚ :ٕٕٓٓ،

ويركػ ػػز اإلش ػ ػراؼ اإلكمينيكػ ػػي عمػ ػػى تحسػ ػػيف عمميػ ػػة التػ ػػدريس فػ ػػي الصػ ػػؼ ،معتمػ ػػدًا عمػ ػػى جمػ ػػع

ػاء عمػى مشػاىدة المعمػـ فػي مواقػؼ حقيقيػة،
المعمومػات الدقيقػة عػف سػير عمميػة التػدريس فػي الصػؼ ،بن ً
يػزود بعػدىا بالتغذيػة الراجعػة عػف األداء ،موضػحاً نقػاط الضػعؼ والقػوة ،وىػذا يتطمػب وجػود ثقػة متبادلػة

بػ ػػيف المشػ ػػرؼ التربػ ػػوي والمعمػ ػػـ ،بحيػ ػػث يتفقػ ػػاف عمػ ػػى السػ ػػموؾ الم ػ ػراد مالحظتػ ػػو ،ثػ ػػـ يقومػ ػػاف بتحميػ ػػؿ

المالحظات التي تـ تسجيميا ،ودراسة نتائجيا(.عايش)ٜٓ :ٕٓٔٔ،

وعمػػى الػػرغـ مػػف أف اإلشػراؼ اإلكمينيكػػي يشػػترؾ مػػع اإلشػراؼ التقميػػدي فػػي تركيػزه عمػػى المالحظػػة
الصػػفية إال أف اإلشػراؼ اإلكمينيكػػي يركػػز عمػػى زيػػادة فاعميػػة دور المعمػػـ مػػف خػػالؿ تفاعمػػو الحقيقػػي مػػع
المشرؼ التربوي ،باشتراكو في عمميػات التخطػيط والمالحظػة والتحميػؿ والتقػويـ والعػالج ،فيتفػؽ المشػرؼ
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والمعمػػـ عمػػى أسػػموب المالحظػػة الصػػفية الػػذي يػػتـ فيػػو د ارسػػة السػػموؾ التعميمػػي الصػػفي ،وبػػذلؾ يختفػػي
عنصر المفاجأة كما كاف في األساليب اإلشرافية القديمة( .عبد اليادي)ٗٗ :ٕٕٓٓ،
ويمخص(المساد )٘ٓ :ٕٓٓٔ،خطوات اإلشراؼ اإلكمينيكي بثالث خطوات ىي-:
ٔ -التخطيط المشترؾ بيف المشرؼ التربوي والمعمـ والمشاركيف اآلخريف لموحدة الدراسية.
ٕ -مشاىدة الحصة وتسجيميا عف طريؽ الصوت والصورة أو الكتابة.

ٖ -تحميػػؿ الحصػػة وتقييميػػا بشػػكؿ موضػػوعي مػػف قبػػؿ المشػػرؼ التربػػوي والمعمػػـ والمشػػاركيف ،لمعرفػػة
مواطف القوة وتعزيزىا وتحديد مواطف الضعؼ وعالجيا.
ويحدد(عبد اليادي )ٜٚ :ٕٕٓٓ،أىداؼ اإلشراؼ العالجي فيما يمي-:
ٔ-تشخيص المشكالت التي يواجييا المعمـ وحميا.

ٕ-توفير التغذية الراجعة عف حالة التدريس لممعمميف بشكؿ موضوعي.
ٖ-تقويـ المعمميف بيدؼ التعزيز أو ألغراض أخرى.
ٗ-تطوير ميارات المعمميف في استخداـ إستراتيجيات التدريس المناسبة.
٘ -تكويف اتجاىات ايجابية نحو عممية التطوير لدى المعمميف ،وتفعيؿ دورىـ في العممية التربوية.

ولإلشراؼ اإلكمينيكي العديد مف المزايا كما يبينيا (البستاف وآخروف )ٖٜ٘ :ٕٖٓٓ،وىي:
ٔ -إشراؾ المعمـ كعنصر فاعؿ في جميع مراحؿ العممية اإلشرافية.
ٕ -التفاعؿ الدائـ بيف المشرؼ التربوي والمعمـ.

ٖ -االعتمػػاد عمػػى تشػػخيص وضػػع المعمػػـ ومشػػكالتو ،عػػف طريػػؽ البحػػث المػػنظـ والموثػػؽ عػػف وقػػائع
ممارستو داخؿ الصؼ.
ٗ -التركي ػػز عمػ ػػى أىمي ػػة مسػػػاعدة المعم ػػـ بشػ ػػكؿ متواص ػػؿ عمػ ػػى تط ػػوير قد ارتػػػو ،واكتس ػػاب معمومػ ػػات
وأساليب تعميمية جديدة.

إال أف اإلشراؼ اإلكمينيكي يواجو العديد مف المشكالت كما يبينيا ( العاجز )ٖٛ :ٕٓٓٚ،منيا:
ٔ -ممموء بالثغرات ،فالغاية اآلف ال يعرؼ نظرياً أو تجريبياً المعمـ الفاعؿ ،أو التعميـ الفاعؿ.
ٕ -ال يوجد دليؿ تجريبي عمى أف اإلشراؼ اإلكمينيكي يقِّوـ ما يقوـ بو المعمـ بعممو.

ٖ -يحتاج إلى آليات واستراتيجيات طويمة المدى لتحقيؽ الثقة والتعاوف بيف المشرؼ التربوي والمعمـ.
ٗ -يقتصػػر عمػػى مشػػاىدة سػػموؾ المعمػػـ فػػي الموقػػؼ الصػػفي ،ويغفػػؿ دور العالقػػات اإلنسػػانية ،والعمػػؿ
التشاركي.
ويتضح لمباحث أف اإلشػراؼ اإلكمينيكػي ال يركػز عمػى تقيػيـ المعمػـ باعتبػاره فقػط يحتػاج لممسػاعدة،
بػػؿ يجعمػػو طرف ػاً أساسػػيا فػػي العمميػػة اإلش ػرافية ،ويعتمػػد عمػػى المشػػاركة الفعميػػة لممعمػػـ فييػػا ،وىنػػا تكمػػف
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ميػػارة المشػػرؼ فػػي كسػػب ثقػػة المعمػػـ ،واثػػارة دافعيتػػو وحماسػػو لالسػتراتيجيات الجديػػدة ،وىػػذا يحتػػاج مػػف
المش ػػرؼ أف يك ػػوف لدي ػػو الق ػػدرة الكبيػ ػرة عم ػػى توظي ػػؼ العدي ػػد م ػػف األس ػػاليب والط ػػرؽ لتحس ػػيف الت ػػدريس
الصفي لممعمميف ،بحيث يكوف المعمـ مشاركاً حقيقياً في تنفيذ كؿ خطوة مف الخطوات.
 -8اإلشراف الوقائي -:
وىو أحد أنواع اإلشراؼ التربوي مف حيث الفمسفة القائـ عمييا اإلشراؼ التربوي
فاإلشػراؼ الوقػػائي يتنبػػأ بالصػػعوبات والعراقيػػؿ التػػي قػػد تواجػػو المعمػػـ ،والعمػػؿ عمػػى تالفييػػا والتقميػػؿ
مف آثارىا الضػارة ،فيأخػذ المشػرؼ التربػوي بيػد المعممػيف ويسػاعدىـ فػي كيفيػة مواجيػة ىػذه الصػعوبات،

وىػػذا يعتمػػد عمػػى مػػا يتػػوفر لممشػػرؼ التربػػوي مػػف خبػرة كػػاف قػػد اكتسػػبيا مػػف التػػدريس ،وزيارتػػو لممعممػػيف
خالؿ عممو اإلشرافي( .عبد اليادي)ٗٓ :ٕٕٓٓ،
فالمشرؼ التربوي اكتسػب خب ارتػو مػف خػالؿ ممارسػتو لعمميػة التػدريس سػابقًا وقيامػو بزيػارة المعممػيف

والوقػ ػػوؼ عمػ ػػى أسػ ػػاليب تدريسػ ػػو أثنػ ػػاء عمميػ ػػة اإلش ػ ػراؼ التربػ ػػوي ،فيػ ػػو قػ ػػادر عمػ ػػى التنبػ ػػؤ بالمشػ ػػاكؿ
والصػػعوبات التػػي قػػد تواجػػو المعممػػيف ،كػػذلؾ إد اركػػو لألسػػباب التػػي تكمػػف وراء ىػػذه المتاعػػب ،فيسػػتخدـ
مػف األسػاليب مػػا يناسػب كػػؿ موقػؼ ،إلعطػاء الثقػػة فػي نفػػس المػدرس ،ومسػاعدتو برسػػـ الخطػط لتالفػػي
ىذه الصعوبات والتغمب عمييا(.الخطيب)ٕٖ٘:ٜٔٛٚ،

كمػػا ويعمػػؿ المشػػرؼ التربػػوي فػػي ىػػذا النػػوع مػػف اإلش ػراؼ عمػػى ترسػػي بعػػض المبػػادئ التػػي يػػؤمف

ويثؽ بيا المعمـ ،والتي مف خالليا يستطيع المعمـ اتقػاء المتاعػب وتجنػب الوقػوع فييػا ،فيسػاعد اإلشػراؼ
الوقائي في زيادة ثقة المعمػـ بنفسػو فػي الػتكيف والتغمػب عمػى المشػكالت التػي قػد تواجيػو ،وتمنحػو القػدرة
عمى االحتفاظ بتقدير الطالب واحتراميـ إياه ،وعمى مواصمة نموه الميني وىو أكثر شػجاعة وأقػدر عمػى

التحكـ فييا( .اإلبراىيمي)٘ٚ :ٕٕٓٓ،
كمػػا يحػػدد (سيسػػالـ وآخػػروف )ٔٛٙ :ٕٓٓٚ،دور المشػػرؼ التربػػوي فػػي اإلش ػراؼ الوقػػائي ىػػو منػػع

وقوع المعمـ في األخطاء ،ومف ثـ تسػيير العمميػة التعميميػة بالشػكؿ الػذي يتوقعػو المشػرؼ التربػوي ،آخػذًا
في االعتبار الفروؽ الفردية بيف المعمميف ،فيعامؿ كؿ معمـ وفقاً لشخصػيتو ،وامكانياتػو الذاتيػة ،ويوضػح

لو األساليب السميمة في العمؿ التربوي.

في ػػرى (ع ػػايش )ٙٚ :ٕٓٔٔ،أف المش ػػرؼ الترب ػػوي وف ػػؽ ى ػػذا ال ػػنمط م ػػف اإلشػ ػراؼ يمم ػػؾ م ػػف الس ػػمات

ال لتبص ػ ػػر الظ ػ ػػاىرة التربوي ػ ػػة ،واكتش ػ ػػاؼ جوان ػ ػػب الخم ػ ػػؿ ،والتنب ػ ػػؤ بالص ػ ػػعوبات
القيادي ػ ػػة م ػ ػػا يجعم ػ ػػو أىػ ػ ػ ً
والمشكالت ،التي يمكف أف يواجييا المعمـ ،وعميو يضع المشرؼ التربػوي الخطػط الوقائيػة ،التػي تضػمف
عدـ الوقوع في تمؾ األخطاء ،أو التقميؿ منيا ،معتمداً عمى إجراءات وتدابير منيا:
ٔ -تشخيص الظاىرة تشخيصاً دقيقاً.
ٕ -إعداد الخطط العالجية المناسبة.
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ٖ -توثيؽ العمؿ اإلشرافي الميداني.
ٗ -توظيؼ التغذية ال ارجعة التطويرية في تقديـ الخدمات اإلشرافية.
٘ -التخطيط العممي السميـ لمعمؿ اإلشرافي.
 -ٙاالطالع عمى الوقائع حيث تحدث.

ويرى الباحث مف خالؿ عممو كمشرؼ تربوي عمى أف ممارسػة المشػرفيف التربػوييف لعمميػة التػدريس

س ػػابقًا باإلض ػػافة لزيارت ػػو لممعمم ػػيف والم ػػدارس ،تجعمي ػػـ يس ػػتطيعوف تق ػػدير الص ػػعوبات والمش ػػكالت الت ػػي
يمكف أف تواجو المعمميف بحكـ خبرتيـ بػالموقؼ التعميمػي -التعممػي ،لػذلؾ يجػب عمػى المشػرؼ التربػوي
عنػػ ػػد إعػ ػ ػػداد خطتػػ ػػو أف يأخػ ػ ػػذ بالحسػ ػ ػػباف وضػ ػ ػػع اإلسػ ػ ػػتراتيجيات المناسػ ػ ػػبة لتالشػ ػ ػػي ىػ ػ ػػذه المشػ ػ ػػكالت

والصػػعوبات ،وخاصػػة مػػع المعممػػيف الجػػدد ،فيبػػادر فػػي بدايػػة العػػاـ لعقػػد اجتمػػاع مػػع المعممػػيف لمناقشػػة
األمػػور التعميميػػة ،وتوضػػيح األشػػياء التػػي يريػػد المعممػػوف االستفسػػار عنيػػا ،وتػػوجيييـ لمصػػادر المعرفػػة
وكيفية تطبيقيا واستثمارىا في التحديات الناشئة عف التقدـ العممي والتكنولوجي ،بما يسػيؿ عمػييـ العمػؿ

أثناء العاـ الدراسي.
 -7اإلشراف اإلبداعي
وىو أحد أنواع اإلشراؼ التربوي مف حيث النتائج المترتبة عميو

فاإلبػػداع مػػف متطمبػػات العصػػر الحػػديث ،واإلش ػراؼ التربػػوي أحػػوج مػػا يكػػوف لإلبػػداع ،والمشػػرؼ التربػػوي
ػي يعمػػؿ مػػع اآلخػريف ال عمػػى اآلخػريف ،ويعتمػػد اإلشػراؼ اإلبػػداعي
فػي اإلشػراؼ اإلبػػداعي مشػ ٌ
ػرؼ نظمػ ٌ
عمى النشاط الجمعي ،مستثم اًر طاقات الجماعة في تحقيؽ اإلبداع ،فيعمؿ ىػذا النػوع مػف اإلشػراؼ عمػى
تحريػػر الفكػػر واإلرادة واطػػالؽ الطاقػػة الكامنػػة عنػػد المعممػػيف؛ السػػتثمار قػػدراتيـ وم ػواىبيـ إلػػى أقصػػى

م ػػدى ممك ػػف ف ػػي تحقي ػػؽ األى ػػداؼ التربوي ػػة ،ويغ ػػذي المش ػػرؼ الترب ػػوي المب ػػدع ف ػػي المعمم ػػيف نش ػػاطيـ
اإلبداعي  ،وقيادة أنفسيـ بأنفسيـ ،ويأخذ بأيدييـ ويجعؿ منيـ قادة(.عايش)ٜٙ :ٕٓٔٔ،

ف اإلشراؼ اإلبداعي عممية بناءة ال يحدد فييا برنامج معيف أو يقرر مف جية معينػة ،وال يقػوـ عمػى

جيػػد فػػردي ،بػػؿ ىػػو عمػػؿ تعػػاوني تسػػتخدـ فيػػو نتػػائج البح ػوث العممي ػة ،ويػػدعو أنصػػار ىػػذا النػػوع مػػف
اإلشػراؼ المعممػػيف إلػػى التفكيػر الخيػػالي وعػػدـ الوقػوؼ عمػػى الحقػػائؽ المينيػة المعروفػػة ،لمواجيػػة العمػػؿ
فػػي مجتمػػع متغيػػر ،كمػػا أف اإلش ػراؼ اإلبػػداعي يحفػػز المعممػػيف بإتاحػػة الفػػرص ليػػـ بتقػػديـ االقت ارحػػات

والوسػػائؿ ،وكػػؿ إنتػػاج جديػػد ،والمشػػرؼ فػػي إطػػار ىػػذا المفيػػوـ يتػػيح الفرصػػة لمتجريػػب المػػنظـ لألفكػػار
الجديدة التي تعود بالفائدة عمى عممية التعميـ( .البستاف)ٖ٘ٓ :ٕٖٓٓ ،
ويعنى اإلشراؼ اإلبداعي بتطبيؽ أسػاليب وابتكػارات جديػدة ،إذ ال يقتصػر اإلشػراؼ اإلبػداعي عمػى
ُ
تقديـ األحسف واألعمى ألنواع النشاط ،بػؿ يسػعى لشػحذ اليمػـ ،وتحريػر القػدرات الخالقػة عنػد المعممػيف،
لتصؿ إلى أفضؿ مستوى في مجاؿ العالقات اإلنسػانية ،والمشػرؼ المبػدع ىػو الػذي يغػذي فػي العػامميف
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مع ػػو نش ػػاطيـ اإلب ػػداعي ،وقي ػػادة أنفس ػػيـ بأنفس ػػيـ ،وجع ػػؿ المعمم ػػيف يعتم ػػدوف عم ػػى ذك ػػائيـ ،واطػ ػػالؽ
طاقاتيـ ومواىبيـ( .الخطيب)ٔٛٔ :ٕٖٓٓ،
ويعتبػػر (العػػاجز )ٖٗ :ٕٜٓٓ،أف اإلش ػراؼ اإلبػػداعي أنػػدر أن ػواع اإلش ػراؼ التربػػوي وجػػوداً ،وحتػػى
يحصؿ أو يصؿ المشرؼ التربوي ليذا النوع مف اإلشػراؼ التربػوي البػد أف يكػوف عمػى مسػتوى ع ٍ
ػاؿ مػف

السػػموكيات كالص ػػبر ،والمياق ػػة ،ومرون ػػة التفكي ػػر ،والق ػػدرة الميني ػػة م ػػع التواض ػػع ،والرغب ػػة ف ػػي ال ػػتعمـ م ػػف

اآلخريف ،واالستفادة مػف تجػاربيـ وخبػراتيـ ،والرؤيػة الواضػحة الشػاممة لألىػداؼ التربويػة ،وأف يعمػؿ فػي
ص ػػفوؼ المعمم ػػيف وال يح ػػرص عم ػػى تص ػػدرىـ دائمػ ػًا ،ويبتع ػػد ع ػػف االنتيازي ػػة والتقي ػػد بالحرفيات،ويس ػػعى

باستمرار إلى تحقيؽ أفضؿ النتائج ،بما يعود بالفائدة العظيمة عمى عممية التعميـ والتعمـ.

ويحقػػؽ اإلش ػراؼ اإلبػػداعي م ازيػػا كثي ػرة حيػػث يضػػـ الكثيػػر مػػف حسػػنات أن ػواع اإلش ػراؼ األخ ػػرى،
وذلػػؾ باسػػتخدامو لألسػػموب العممػػي ،واشػػاعة روح الديمقراطيػػة ،واىتمامػػو بالعالقػػات اإلنسػػانية وتشػػجيع

النمػػو الػػذاتي لممعممػػيف ،وفػػتح اآلف ػػاؽ لم ػواىبيـ وقػػدراتيـ ،وبنػػاء الثقػػة ف ػػي أنفسػػيـ ،مػػف خػػالؿ التجدي ػػد

واالبتكار ،باالعتماد عمى التخطيط والتنظيـ الدقيؽ( .الخطيب وآخروف)ٕ٘ٛ :ٜٔٛٚ،
ويعتبػ ػػر الباحػ ػػث أف اإلش ػ ػراؼ اإلبػ ػػداعي يعمػ ػػؿ عمػ ػػى تحريػ ػػر العقػ ػػؿ واإلرادة واطػ ػػالؽ الطاقػ ػػة عنػ ػػد
المعممػػيف ،السػػتثمار قػػدراتيـ وم ػواىبيـ إلػػى أقصػػى مػػدى ممكػػف فػػي تحقيػػؽ األىػػداؼ التربويػػة ،فيعمػػؿ

المشػػرؼ الترب ػػوي عم ػػى تش ػػجيع مب ػػادرات المعمم ػػيف ،وانطػػالؽ الطاق ػػات الكامن ػػة ل ػػدييـ وتعزيزى ػػا ،وابػ ػراز
قيمتيػا ،واالىتمػػاـ بمقترحػػاتيـ واألعمػاؿ التػػي يقومػػوف بيػا ،وارشػػادىـ وتػػوجيييـ نحػو المصػػادر المتنوعػػة
التي تساىـ بشكؿ فاعؿ في تطوير أدائيـ بما يواكب مستجدات العصر.
أساليب اإلشراف التربوي -:

األس ػػموب ى ػػو مجموع ػػة م ػػف أوج ػػو النش ػػاط يق ػػوـ بي ػػا المش ػػرؼ الترب ػػوي م ػػف أج ػػؿ تحقي ػػؽ أى ػػداؼ
اإلش ػراؼ التربػػوي ،وكػػؿ أسػػموب مػػف أسػػاليب اإلش ػراؼ التربػػوي مػػا ىػػو إال نشػػاط تعػػاوني منسػػؽ ومػػنظـ

ومػ ػ ػرتبط بطبيع ػ ػػة الموق ػ ػػؼ التعميم ػ ػػي ومتغي ػ ػػر بتغيػ ػ ػره ف ػ ػػي اتج ػ ػػاه األى ػ ػػداؼ التربوي ػ ػػة المنش ػ ػػودة( .عب ػ ػػد
اليادي)ٙٓ :ٕٕٓٓ،
وفي ىذا السياؽ تتعدد األساليب التي يمكف أف يتبعيا المشرفوف التربويوف في عمميػـ مػع المعممػيف

والمػػػديريف وفقػػػاً ألىػػػداؼ خططيػ ػػـ ،ولكػػػؿ أسػ ػػموب مي ازتػػػو وعوامػ ػػؿ تسػػػاعد عمػ ػػى نجاحػػػو ،واف تنوعػ ػػت
األس ػػاليب إال أنن ػػا ال نس ػػتطيع الق ػػوؿ أف أس ػػموبًا مني ػػا أفض ػػؿ األس ػػاليب م ػػع جمي ػػع المعمم ػػيف وف ػػي ك ػػؿ
المواقؼ والظروؼ وفي جميع المدارس( .الخطيب)ٕٖٓ :ٕٖٓٓ،

وينبغي عمى المشرؼ التخطيط الستخداـ أساليب إشرافية تشػجع المعممػيف عمػى النمػو المينػي ،وأف

يضػػع نصػػب عينيػػو قاعػػدة أساسػػية وىػػي أف يكػػوف األسػػاس فػػي اختيػػاره لتمػػؾ األسػػاليب ووسػػائؿ تنفيػػذىا
ال
مػدى مسػػاىمتيا فػي نمػػو الييئػة التعميميػػة التػي يعمػػؿ لمعاونتيػا ،لػػذلؾ يجػب عمػػى المشػرؼ أف يفكػػر أو ً
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فػػي المبػػررات النظريػػة ألي أسػػموب إشػرافي ،ثػػـ يخطػػط لػػو حسػػب الموقػػؼ الػراىف ،ويبػػذؿ قصػػارى جيػػده
ليساىـ فيو جميع المعمميف الذيف ييميـ األمر( .اإلبراىيمي)ٔٓ٘ :ٕٕٓٓ،
فالمش ػػرؼ الترب ػػوي إنس ػػاف مب ػػدع ق ػػادر عم ػػى اس ػػتعماؿ األس ػػاليب والوس ػػائؿ الت ػػي ي ارى ػػا مناس ػػبة ف ػػي
ظػػروؼ معينػػة مػػع أشػػخاص معينػػيف ،ولديػػو إمكانيػػة التبػػديؿ والتعػػديؿ فػػي ىػػذه األسػػاليب بالشػػكؿ الػػذي

يتطمبو الموقؼ التربوي ،ويستطيع المشرؼ التربوي الذي يقود عمميػة إحػداث التطػوير التربػوي أف يحػدث
ويم ػػارس األس ػػاليب الجدي ػػدة تبعػ ػًا لممواق ػػؼ التعميمي ػػة الطارئ ػػة م ػػا داـ ى ػػدؼ ى ػػذه األس ػػاليب ى ػػو تحس ػػيف
البرن ػػامج التعميم ػػي م ػػف ناحي ػػة ،وتحس ػػيف أداء المعمم ػػيف م ػػف ناحي ػػة أخرى(.الخطي ػػب وآخ ػػروف:ٜٔٛٚ،

ٕٕٗ)

وال شػؾ أف األسػػاليب اإلشػرافية كثيػرة ومتعػددة ،وعمػػى المشػػرؼ التربػوي اختيػػار األسػموب المناسػػب الػػذي
يسػػاىـ فػػي تحسػػيف النمػػو المينػػي لممعممػػيف ،وقسػػـ (اإلبراىيمػػي )ٔٓ٘ :ٕٕٓٓ،أسػػاليب اإلش ػراؼ إل ػػى

قسميف:

ٔ -األسػػاليب اإلش ػرافية الفرديػػة وىػػي التػػي تقتصػػر عمػػى المشػػرؼ والمعمػػـ و مػػدير المدرسػػة فقػػط مثػػؿ
الزيارة الصفية أو زيارة المعمـ لزميؿ بتوجيو مف المشرؼ.
ٕ -أساليب إشرافية جماعية وتكػوف بػيف المشػرؼ ومجموعػة مػف المعممػيف ومػف أمثمتيػا الػورش التربويػة
والدورات التدريبية والمحاضرات .

ويالح ػػظ الباح ػػث م ػػف د ارس ػػتو ل ػػألدب الترب ػػوي ،وأيض ػػا م ػػف خ ػػالؿ عمم ػػو كمش ػػرؼ ترب ػػوي ،وك ػػذلؾ
لمالحظتو ألكثر األساليب اإلشرافية التي يستخدميا المشرفوف التربويوف في أداء عمميػـ اإلشػرافي ،يجػد

الباح ػػث أف المش ػػرؼ الترب ػػوي يق ػػع عم ػػى كاىم ػػو مس ػػؤوليات عظيم ػػة تج ػػاه العممي ػػة التعميمي ػػة ،ويمك ػػف أف
يمػػارس ىػػذه المسػػؤوليات بوسػػائؿ وأسػػاليب متنوعػػة ،بحيػػث يكػػوف لكػػؿ أسػػموب فائدتػػو النوعيػػة فػػي كػػؿ
موقػػؼ تعميمػػي معػػيف ،كػػذلؾ يسػػتطيع المشػػرؼ التربػػوي أف يسػػتخدـ أكثػػر مػػف أسػػموب أو وسػػيمة لتحقيػػؽ
األىداؼ المخطط ليا مف استخداـ ىذه األساليب والوسائؿ ،وتعػود بالفائػدة عمػى العمميػة التعميميػة ،ومػف

خالؿ االطالع عمى األدب التربوي ،وعمؿ الباحػث مشػرفًا تربويػًا ،نجػد أف مػف أبػرز األسػاليب اإلشػرافية

ىي كالتالي-:

أبرز األسالٌب اإلشرافٌة

الزٌارات الصفٌة

الزٌارات التبادلٌة

االجتماعات

الدورات التدرٌبٌة

الدروس التطبٌقٌة

المشاغل التربوٌة

البحوث اإلجرائٌة

القراءات الموجهة

المؤتمرات التربوٌة

النشرات اإلشرافٌة
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التعلٌم المصغر

شكؿ(ٖ)ٕ,

 -0الزيارة الصفية -:
تعتبػػر الزيػػارة الصػػفية مػػف أقػػدـ األسػػاليب اإلش ػرافية ،فكانػػت ىػػي األسػػموب السػػائد فػػي الممارسػػات
اإلشػ ػرافية وال يػ ػزاؿ ى ػػذا األس ػػموب مس ػػتخدماً بش ػػكؿ فع ػػاؿ ،فالزي ػػارة الص ػػفية إح ػػدى األس ػػاليب اإلشػ ػرافية
التربويػػة التػػي يسػػتخدميا المشػػرؼ التربػػوي ،وليػػذه الزيػػارة أصػػوليا الفنيػػة واإلداريػػة التػػي يجػػب مراعاتيػػا
إلنجاح عممية اإلشػراؼ ،ويقصػد بالزيػارة الصػفية ىػو حضػور المشػرؼ التربػوي أو مػدير المدرسػة حصػة
لممعمػػـ فػػي غرفػػة الصػػؼ أثنػػاء قيامػػو بإعطػػاء حصػػة ،مػػف أجػػؿ مالحظػػة أدائػػو الصػػفي بيػػدؼ تطػػوير

وتقويـ األداء( .الخطيب)ٕٓ٘ :ٕٖٓٓ،
فالمشػرؼ التربػػوي لػػدى زيارتػػو الصػفية يمتفػػت عمػػى مػػا يجػػري حولػػو بنظػرة شػػمولية إلدراؾ العالقػػات

الوظيفي ػػة ب ػػيف كاف ػػة الم ػػدخالت المختمف ػػة ،وي ػػتـ ف ػػي الزي ػػارة الص ػػفية تق ػػويـ الط ػػالب  ،وقي ػػاس المع ػػارؼ
والميارات واالتجاىػات التػي تػـ تحقيقيػا ،كػذلؾ اكتشػاؼ احتياجػات المعممػيف العمميػة والتربويػة ،وتحسػس
نقاط القوة والضعؼ لدييـ ،لوضع خطة تعزز مواطف القوة وتعػالج مػواطف الضػعؼ ،فبػالرغـ مػف الم ازيػا
التػػي تحققي ػػا الزي ػػارة الصػػفية ،إال أني ػػا تواج ػػو معوقػػات تتعم ػػؽ بالمش ػػرؼ التربػػوي أحيان ػػا وب ػػالمعمـ أحيانػ ػًا
أخرى ،وىذه الصعوبات كما يبينيا(عبد اليادي )ٖٙ-ٙٔ :ٕٕٓٓ،ىي-:

ٔ -ش ػػعور المعم ػػـ ب ػػالخوؼ وخاصػ ػة إذا كان ػػت مفاجئ ػػة ،العتق ػػاد المعم ػػـ بأني ػػا تص ػػيد لألخط ػػاء وكتاب ػػة
التقارير.

ٕ -عدـ الفيـ الصحيح لدور المشرؼ التربوي الذي يسعى لتحسيف أداء ونمو المعمـ.
ٖ -اقتصار اليدؼ مف الزيارة ىو كتابة التقرير.
ٗ -تحتاج الزيارة إلى وقت كبير.

٘ -ضعؼ المقدرة العممية واألدائية لممشرؼ في بعض األحياف.
وتتـ الزيارات الصفية في عدة صور كما يبينيا (عريفج )ٕٔٓ :ٕٓٓٔ،وىي-:
ٔ -الزي ػػارة المبرمج ػػة ض ػػمف خط ػػة اإلشػ ػراؼ الترب ػػوي ،وتي ػػدؼ إل ػػى توجي ػػو المعم ػػـ ومس ػػاعدتو ،وتق ػػويـ
المعمـ.

ٕ -زيػػارة بنػػاء عمػػى طمػػب المشػػرؼ التربػػوي وتكػػوف لرغبػػة المشػػرؼ فػػي اإلطػػالع عمػػى أسػػموب معػػيف
يستخدمو المعمـ ،أو لنقؿ تجربة وخبرة لمعمميف آخريف ،ومدارس أخرى.
ٖ -زيارة بناء عمى طمب المعمـ أو مػدير المدرسػة بسػبب وجػود مشػكمة ،أو حاجػة تسػتدعي التػدخؿ مػف
قبؿ المشرؼ التربوي.

ٗ -الزيارة المفاجئة لممعمـ :وىي اآلف في الوقت الحاضر قميمة الحدوث ،وال تقع ضػمف خطػة اإلشػراؼ
التربػػوي ،ويػػتـ المجػػوء إلييػػا فػػي حالػػة التػػذمر الشػػديد مػػف أحػػد المدرسػػيف مػػف جانػػب معػػيف ،فيقػػوـ
المشرؼ التربوي بيذه الزيارة لمتأكد مف الشكوى ،وبذلؾ تكوف ىذه الزيارة تفتيشية وليست توجييية.

ولكي تكوف الزيارة الصفية ناجحة ،وتحقؽ غايتيا ،فالبد مف مراعاة ما يمي-:
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ٔ -التخطيط لمزيارة ،وتكوف المدة الزمنية مناسبة ٍ
لكؿ مف المشرؼ التربوي والمعمـ.
ٕ -أف تكوف المالحظات لما يدور في حجرة الصؼ عمالً تعاونياً.

ٖ -يػػتـ تسػػجيؿ المالحظػػات واالقت ارحػػات عػػف الزيػػارة فػػي سػػجؿ خػػاص بالمشػػرؼ التربػػوي ،وسػػجؿ آخػػر
بالمدرسة ،ويقوـ المعمـ باالطالع عمى ما تـ تدوينو.

ٗ -أف يعقب الزيارة الصفية اجتماع بيف المشرؼ التربػوي والمعمػـ؛ لد ارسػة وتحميػؿ مػا تػـ مالحظتػو فػي
الموقؼ التعميمي.
٘ -أف يسػػمـ المشػػرؼ التربػػوي لممعمػػـ تقري ػ ًار وافي ػًا عػػف الزيػػارة ،حتػػى تتػػاح لػػو الفرصػػة لتحميػػؿ الحقػػائؽ
بغية تحسيف العمؿ الصفي(.العاجز.)ٜٗ :ٕٜٓٓ،

 -2الزيارات التبادلية بين المعممين -:
يبذؿ المشرؼ جيدًا كبيػ ًار فػي طمأنػة المعمػـ بأنػو يػد العػوف والمسػاعدة لػو ،إال أف زيارتػو تظػؿ حػدثًا

غير عادي لممعمـ ،ويتأثر سموكو داخؿ الصؼ بحضور المشػرؼ التربػوي ،وذلػؾ بسػبب التبػايف بينيمػا
في سمـ الوظيفة ،فزيارة المعمـ مف معمـ آخر تكوف أقػؿ إثػارة لمقمػؽ ،وال تسػبب حالػة مػف اإلربػاؾ ،ويػتـ

التحاور بينيما في ٍ
جو أكثر ودية ،ويستفسر عف بعض الجوانػب التػي يتػردد فػي سػؤاؿ المشػرؼ عنيػا.
(عريفج)ٕٔٙ :ٕٓٓٔ،

ويعتبػر أسػػموب تبػػادؿ الزيػارات أحػػد أسػاليب اإلشػراؼ التربػػوي ،يقػػوـ بػو معمػػـ بزيػػارة زميػؿ لػػو يػػدرس

نفس المبحث في المدرسة أو المػدارس األخػرى المجػاورة لتحقيػؽ أىػداؼ تعميميػة معينػة ،وضػمف خطػة
محػػددة يتعػػاوف مػػف خالليػػا المشػػرؼ التربػػوي ومػػدراء المػػدارس والمعممػػوف ،وىػػذا يؤكػػد عمػػى أف المعمػػـ
عامػؿ أساسػي فػػي عمميػة اإلشػراؼ التربػوي ،حػيف يقػػوـ بإعػداد مشػػكالتو ،وزيػارة زميػؿ لػػو لمناقشػة ىػػذه

المشػػكالت ،وىػػو أسػػموب إشػػرافي مرغػػوب فيػػو ،ويكػػوف فعػػاالً إذا تػػـ لػػو التخطػػيط الجيػػد ،فيزيػػد مػػف ثقػػة
المعمػػـ بنفسػػو ،ويطمػػؽ إبداعػػو ،ويمكػػف لممشػػرؼ أف يمعػػب دو ًار ميم ػًا فػػي نقػػؿ الخب ػرات بػػيف المعممػػيف

الػػذيف يشػػرؼ عمػػييـ ،مػػف خػػالؿ ترتيػػب زيػػارة لممعممػػيف الػػذيف لػػدييـ نقػػص معػػيف إلػػى أحػػد المعممػػيف

المتميزيف الذيف يمكف االعتماد عمييـ ،شريطة أف تكػوف الزيػارة مخططػاً ليػا مػع المعمػـ المػزور ،وبيػاف
أىدافيا ،واألسػاليب التػي يرغػب فػي تقػديميا ،وعرضػيا لممعممػيف ال ازئػريف ،وىنػاؾ أمػور يجػب مراعاتيػا

في تبادؿ الزيارات منيا-:

ٔ -إقناع المعمميف بقبوؿ ىذا األسموب حتى تكوف اتجاىاتيـ إيجابية.
ٕ -توضيح األىداؼ والحاجات والمشكالت التي تصمح لتكوف محور اتصاالت مع زميمو.
ٖ -يتـ المقاء بيف المعمـ الزائر والمزور وليس بيف معمـ أكثر خبرة وزميؿ أقؿ خبرة.

ٗ -إج ػراء االتصػػاالت الالزمػػة بػػيف مختمػػؼ المػػدارس المعنيػػة فػػي برنػػامج تبػػادؿ الزيػػارات حتػػى يكػػوف
مدراء المدارس عمى إطالع عمى البرنامج.
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٘ -أف يشػػترؾ جميػػع مػػف يسػػاىـ فػػي برنػػامج تبػػادؿ الزيػػارات بعمميػػة تقػػويـ شػػاممة لمعرفػػة فعاليػػة ىػػذا
األسموب ومدى تحقيقو ألىدافو( .عبد اليادي)ٚٚ :ٕٕٓٓ،
وتيدؼ الزيارات التبادلية بيف المعمميف فيبينيا (العاجز )ٜ٘ :ٕٜٓٓ،فيما يمي-:

ٔ -تحقيؽ النمو الميني لممعمميف في طرائؽ معالجة بعض الموضوعات مف خالؿ تبادؿ الخبرات.
ٕ -تقويـ المعمـ لعممو مف خالؿ تقويـ أدائو بأداء المعمميف اآلخريف.
ٖ -تقريب وجيات النظر بيف معممي المادة الواحدة بوجو عاـ.

ٗ -تعميؽ الفيـ لدى المعمميف ،واحتراـ بعضيـ البعض ،وتعزيز التعاوف بينيما.
٘ -تشجيع المعمميف المبدعيف ،وتطوير ممارساتيـ.
 -ٙتشجيع المعمميف عمى إبداء آرائيـ ،وطرح مشكالتيـ.

ويوجد ليذا األسموب محاذير كما يحددىا (الخطيب )ٕٕٔ :ٕٖٓٓ،وىي-:

ٔ -يمكػػف أف تثػػار حساسػػية خاصػػة عنػػد بعػػض المعمم ػػيف ،ويمكػػف القضػػاء عمػػى ىػػذه الحساسػػية م ػػف
خػالؿ توضػيح أىػداؼ الزيػارة ،أو مػف خػالؿ رد الزيػارة ليكػوف المعمػـ المػزور معممػاً ازئػ اًر فػي مرحمػػة

أخرى.

ٕ -يحذر مف تقميد بعض المعمميف لزمالئيـ بالرغـ مف اختالؼ ظروفيـ وطالبيـ وطبيعة مدارسيـ.
وتي ػػدؼ الزي ػػارات التبادلي ػػة إل ػػى االط ػػالع عم ػػى خبػ ػرات وتج ػػارب اآلخػ ػريف ،وكيفي ػػة تطبي ػػؽ واس ػػتخداـ
األس ػػاليب التربوي ػػة ،وتقري ػػب وجيػ ػات النظ ػػر ب ػػيف المعمم ػػيف وتعمي ػػؽ الفي ػػـ بي ػػنيـ ،وتش ػػجيع المعمم ػػيف
المبدعيف وتعزيز حماسيـ.

ٖ -االجتماعات-:
ىي االجتماعات التي يقوـ المشرؼ بعقػدىا مػع المعممػيف ،لتشػخيص ومعرفػة الصػعوبات والمشػاكؿ

التػي تػواجييـ ،وطػػرح الحمػوؿ المناسػػبة ليػػا ،ودعػػوة المعممػيف إلػػى النمػػو والتقػدـ ،وتحفيػػزىـ عمػػى العمػػؿ،
مبينػا ليػـ الخطػة اإلشػرافية التػي سػينتيجيا ،وعػادة تكػػوف ىػذه االجتماعػات فػي بدايػػة كػؿ فصػؿ د ارسػػي.
(الخطيب)ٕٔٗ :ٕٖٓٓ،
وتيػػدؼ ىػػذه االجتماعػػات إلػػى تقػػويـ وتحسػػيف عمميػػة التعمػػيـ والػػتعمـ ،فتػػدور المناقشػػات والمشػػاورات

بػ ػػيف المشػ ػػرؼ التربػ ػػوي والمعممػ ػػيف حػ ػػوؿ المس ػ ػائؿ المتعمقػ ػػة بػ ػػاألمور التربويػ ػػة ،أو أسػ ػػاليب التعمػ ػػيـ ،أو
مشكالت تعميميػة ،أو السػبؿ الكفيمػة لموصػوؿ بكفايػات المعمػـ المينيػة والعمميػة ،وىػذه االجتماعػات تعمػؿ
عمػ ػ ػ ػ ػ ػػى تعزيػ ػ ػ ػ ػ ػػز العالقػػ ػ ػ ػ ػػات اإلنسػ ػ ػ ػ ػ ػػانية ،وتعميػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ التفػػ ػ ػ ػ ػػاىـ والتعػ ػ ػ ػ ػ ػػاوف بػ ػ ػ ػ ػ ػػيف المشػ ػ ػ ػ ػ ػػرؼ التربػ ػ ػ ػ ػ ػػوي

والمعمميف(.الفدا)ٕٗٗ :ٕٓٔٔ،
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ال متعػددة كمػا يوضػحيا (سػعيد)ٕ٘ٓ :ٕٓٓٙ،
وتأخذ اجتماعات المشرفيف التربػوييف مػع المعممػيف أشػكا ً

منيا-:

ٔ -االجتماعات الفردية :وتكوف مع أحد المعمميف الذيف يعانوف مف مشكمة تربوية محددة وخاصة.
ٕ -االجتماعات الزمرية :وتكوف مع بعض المعمميف الذيف تجمعيـ حاجة مينية مشتركة.

ٖ -االجتماعػػات الجماعيػػة :وتكػػوف مػػع جميػػع المعممػػيف لتقػػديـ خدمػػة إلش ػرافية عامػػة ليػػـ جميع ػاً ،مثػػؿ
أساليب بناء االختبارات التحصيمية.

وعند عقد ىذه االجتماعات يتـ مراعاة ما يمي:

ٔ -اختيار المكاف والزماف المالئميف.
ٕ -تحديد األىداؼ تحديداً دقيقاً.
ٖ -اإلعداد الجيد لالجتماع.

ٗ -إدارة االجتماع بشكؿ جيد.
٘ -التوصؿ إلى ق اررات وتوصيات مناسبة.
 -ٙتنظيـ برنامج لمتابعة نتائج االجتماع وتوصياتو.
 -4الدورات التدريبية-:
البرامج التدريبيػة فػي وقتنػا الحاضػر ضػرورة ال غنػى عنيػا فػي اإلشػراؼ التربػوي ،فمػف خالليػا يقػوـ

المشرؼ التربوي بػدور أكثػر فاعميػة فػي تطػوير أداء المعممػيف ،وتيػدؼ ىػذه البػرامج التدريبيػة إلػى تجديػد
معمومػػات المعممػػيف المينيػػة والعممي ػػة والثقافيػػة ،مػػف خػػالؿ اطالعي ػػـ عمػػى أحػػدث األفكػػار واالتجاى ػػات
التربوية ،وتدريبيـ عمميًا عمى استخداـ األساليب الحديثة في التعميـ( .العاجز)ٙٚ :ٕٜٓٓ،

فمػػف خػػالؿ العالقػػة المباشػرة بالجيػػاز التعميمػي ومسػػؤوليتو عػػف تطػػور عمميػػة التعمػػيـ والػػتعمـ ،يكػػوف

لػػدى المشػػرؼ التربػػوي الفرص ػػة الكافيػػة لإلطػػالع المس ػػتمر والػػدائـ عمػػى الموق ػػؼ التعميمػػي ،ممػػا يدفع ػػو
لمتخطػيط ليػػذه البػرامج ،وتنظػيـ الػػدورات اليادفػػة لرفػػع كفايػات المعممػػيف فػػي الجوانػب التػػي تسػػاعدىـ فػػي
تطوير أدائيـ التعميمي( .األسدي)ٙ٘ :ٕٖٓٓ،

ويمثؿ التػدريب المحػور الػذي تػدور حولػو عمميػة التنميػة؛ لتحقيػؽ الكفػاءة األفضػؿ فػي التعمػيـ ،وىنػا

تبػػرز أىميػػة التػػدريب أثنػػاء الخدمػػة لممعممػػيف ،باعتبػػارىـ أىػػـ عنصػػر فػػي العمميػػة التربويػػة ،الػػذي يتوقػػؼ
عميو نجػاح التربيػة فػي بمػوغ غاياتيػا ،وتحقيػؽ أىػدافيا ،فيحتػاج المعمػـ مواكبػة تطػورات العصػر ،ويسػتفيد
مف كؿ جديد ،عف طريؽ التدريب في أثناء الخدمة ،الذي ييدؼ إلى:

ٔ -تأىيؿ المعمميف خالؿ مينة التعميـ ،وتدريبيـ بموجب معايير ،وقواعد مخطط ليا.
ٕ -تنمية االتجاىات االيجابية لممعمـ نحو قيمة عممو ،وأىميتو ،واآلثار االجتماعية المترتبة عميو.
ٖ -تنمية مفيوـ التربية المستمرة ،واإلسياـ في الحمقات الدراسية ،والدراسات الميدانية وغيرىا.
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ٗ -تبصير المعمميف بمشكالت النظاـ التعميمي ،والمشكالت المدرسية ،وتحمؿ المسؤولية في حميا.
٘ -إعػػداد المعممػػيف لممسػػاىمة فػػي الب ػرامج التدريبيػػة ،وخمػػؽ جػػو مػػف التعػػاوف بػػيف المعممػػيف والمشػػرفيف
التربوييف(.عايش)ٔٚٗ :ٕٓٔٔ،
ويعتمد نجاح أي برنامج تدريبي عمى العديد مف العوامؿ يحددىا (البستاف وآخػروف )ٖٚٔ :ٕٖٓٓ،فيمػا

يمي-:

ٔ -تحديد األىداؼ لمؿ ليا مف أىمية ،حتى يمكف لممخططيف أف يدركوا ما يسعوف إلنجازه.
ٕ -تحديػػد المعممػػيف المسػػتيدفيف والمسػػتفيديف مػػف البرنػػامج التػػدريبي ،الختيػػار الم ػواد واإلج ػراءات التػػي
تتوافؽ مع مستوياتيـ.

ٖ -تحديػػد المػػدة الزمنيػػة الالزمػػة لمبرنػػامج التػػدريبي ،وكػػذلؾ تحديػػد الوقػػت المناسػػب لتنفيػػذه خػػالؿ العػػاـ
الدراسي ،ويكوف مناسباً لممعمميف.

ٗ -اختيػػار أن ػواع الم ػواد والنشػػاطات عمػػى أسػػاس األىػػداؼ ،فػػاختالؼ الخب ػ ارت والقػػدرات بػػيف المعممػػيف
يتطمب أكثر مف نوع واحد مف المعطيات المطروحة ،حتى تستطيع تغطية موضوع ما بفاعمية.
٘ -التنويع في نشاطات البرنامج التدريبي لتشمؿ النشاطات العممية والنشاطات اإلصغائية.
 -ٙاختيػ ػػار الوسػ ػػائط التعميميػ ػػة المناسػ ػػبة لألىػ ػػداؼ والمشػ ػػاركيف ،لتفػ ػػي بمتطمبػ ػػات النوعيػ ػػة التدريسػ ػػية
المرغوب فييا.

 -ٚتحديد مكاف التدريب بعناية فائقة ،بحيث يكوف مناسبًا ويتسػع لممتػدربيف ،ويسػمح بممارسػة األنشػطة
الالزمة ،وتوفر المرافؽ الضرورية.

توفير المكافآت والحوافز ،التي مف شأنيا تحقؽ الرضا الشخصي ،وحفزه إلى التطوير الميني.
 -1الدروس التطبيقية-:
ال ػػدرس التطبيق ػػي ى ػػو نش ػػاط عمم ػػي يي ػػدؼ لتوض ػػيح فكػ ػرة أو طريق ػػة أو وس ػػيمة أو أس ػػموب تعميم ػػي

يرغب المشرؼ التربوي فػي إقنػاع المعممػيف بفاعميتيػا ،وأىميػة اسػتخداميا ،فيقػوـ المشػرؼ بتطبيػؽ الفكػرة
أماـ عدد مف المعمميف أو قد يكمؼ أحد المعمميف بتطبيؽ ىذه الفكػرة أمػاـ زمالئو(.عبػد اليػادي:ٕٕٓٓ،
)ٚٛ
ويجمؿ(الخطيب )ٕٜٔ :ٕٖٓٓ،أىداؼ الدرس التطبيقي فيما يمي-:
ٔ -إثارة دافعية المعمميف باستخداـ طرؽ جديدة في التدريس.
ٕ -تطوير أداء المعمميف واكسابيـ ميارات جديدة.
ٖ -توثيػػؽ الصػػمة بػػيف المشػػرؼ والمعممػػيف مػػف خػػالؿ التعػػاوف فػػي التخطػػيط والتنفيػػذ والتقػػويـ لبرنػػامج
الدروس التطبيقية.

ٗ -التحقؽ مف عممية تطبيؽ أفكار المشرؼ التربوي في الظروؼ المتاحة.
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وحدد ( الخطيب وآخروف )ٕٖٜ :ٜٔٛٚ،األمور التي يجب مراعاتيا في الدروس التطبيقية حتػى تحقػؽ
أىدافيا وتتمثؿ في:
ٔ -يكوف الدرس التطبيقي لممتعمميف داخؿ الصؼ.
ٕ -يكوف في زمف الحصة العادية.

ٖ -التوازف في الحصة بدوف إطناب ممؿ أو اختصار مخؿ.
ٗ -عدـ التدخؿ في سير الحصة.
٘ -التخطيط المسبؽ لمدرس بيف المشرؼ التربوي وادارة المدرسة والمعمميف.
أما خطوات الدرس التطبيقي ،فيوضحيا(عريفج )ٕٔ٘ :ٕٓٓٔ،وىي كالتالي-:
ٔ -يعق ػػد المش ػػرؼ الترب ػػوي اجتماعػ ػاً م ػػع المعمم ػػيف قب ػػؿ ال ػػدرس يوض ػػح فيػ ػو اإلس ػػتراتجيات الت ػػي س ػػيتـ
استخداميا ،ليتسنى لممعمميف التركيز عمييا ،حتى تتحقؽ االستفادة الكاممة مف الدرس التطبيقي.

ٕ -تحديد أحد الصفوؼ بحيث يكوف مناسبًا لألغراض التطبيقية مف حيػث سػعة القاعػة الد ارسػية ليتسػع
لعدد المتعمميف ،والمعمميف المشاىديف لمدرس التطبيقي.

ٖ -يق ػػوـ بتنفي ػػذ ال ػػدرس المش ػػرؼ الترب ػػوي ،أو أح ػػد المعمم ػػيف المب ػػدعيف ال ػػذيف يعتم ػػد عم ػػييـ المش ػػرؼ
التربػػوي ،ولكػػف يكػػوف المشػػرؼ التربػػوي قػػد قػػاـ بػػالتخطيط واإلعػػداد مػػع المعمػػـ مػػف البدايػػة ،وتجييػػز

متطمبات إنجاح مقاصده.
ٗ -تك ػػوف م ػػدة ال ػػدرس التطبيق ػػي حص ػػة ص ػػفية واح ػػدة عادي ػػة ،وتتن ػػاوؿ موض ػػوعًا واح ػػدًا ليك ػػوف األم ػػر
طبيعياً.

٘ -بعد نياية الدرس ينصػرؼ الطػالب ،ويجػري النقػاش بػيف المعممػيف بوجػود المشػرؼ التربػوي ،لتحديػد
األفكػػار والمعػػاني التػػي تػػـ اسػػتخداميا فػػي الػػدرس التطبيق ػي لالسػػتفادة منيػػا ،وال تكػػوف تقميػػداً أعمػػى

لألسموب المتبع في الدرس التطبيقي.
 -8المشاغل التربوية-:

المشػػغؿ التربػػوي أحػػد األسػػاليب اإلش ػرافية المكثفػػة يمارسػػو مجموعػػة مػػف المعممػػيف لد ارسػػة مشػػكمة
تربويػػة معينػػة ،ويػػتـ تنفيػػذ أسػػاليب منوعػػة حسػػب مػػا يتطمبػػو الموقػػؼ ،فينػػاؾ أسػػموب المحاض ػرة والح ػوار
والتطبيػػؽ وغيرىػػا مػػف األسػػاليب المتعػػددة ،وذلػػؾ لتحقيػػؽ أىػػداؼ إش ػرافية مثػػؿ إعػػداد الخطػػط السػػنوية،

واالختبػ ػػارات ،وانتػ ػػاج وسػ ػػائؿ تعميميػ ػػة ،واعػ ػػداد بحػ ػػوث إجرائيػ ػػة ،وغيرىػ ػػا مػ ػػف األىػ ػػداؼ األخرى(.عبػ ػػد
اليادي)ٛٚ :ٕٕٓٓ،

ويعد أسموب المشغؿ التربوي أحد األساليب اإلشرافية نشاطاً عممياً ،يقوـ بػو مجموعػة مػف المعممػيف

ػاء
تح ػػت إشػ ػراؼ قي ػػادات تربوي ػػة ذات خبػ ػرة ،متض ػػمناً العدي ػػد م ػػف األس ػػاليب ،فالمش ػػغؿ الترب ػػوي يمث ػػؿ لق ػ ً
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تعاوني ػًا لمجموعػػة مػػف المعممػػيف يمتػػد ليػػوـ عمػػؿ كامػػؿ أو أكثػػر ،مػػف أجػػؿ اكتسػػاب المعػػارؼ والميػػارات

التطبيقية(.الفدا)ٕٗٙ :ٕٓٔٔ،

ويبدأ المشغؿ بمشكمة معينة تحتاج إلػى الد ارسػة والتفكيػر ،ويمكػف حػؿ ىػذه المشػكمة بواسػطة العمػؿ
الجماعي ،وبمساعدة الخبراء ،وذلؾ مػف أجػؿ تحسػيف أسػاليب التػدريس ،ووضػع الحمػوؿ لممشػكالت التػي
تواجو المعمميف( .الخطيب)ٕٕٗ :ٕٖٓٓ،

وحتػػى يحقػػؽ المشػػغؿ التربػػوي أىدافػػو ،فالبػػد أف يمبػػي حاجػػات المعممػػيف التػػي تبػػرز أثنػػاء مشػػاركتيـ
فػػي المشػػغؿ أو التػػي يالحظيػػا المشػػرؼ التربػػوي المشػػارؾ فػػي المشػػغؿ ،وعمػػى المشػػرؼ تػػوفير الم ػوارد

والتجيي ػزات الالزمػػة واعطػػاء الوقػػت الكػػافي لألنشػػطة حتػػى يحقػػؽ المشػػغؿ أىدافػػو ،وفػػي نيايػػة المشػػغؿ

يقوـ المشرؼ التربوي بتقويـ المشغؿ وتحميػؿ نتائجػو ،وعمػؿ تغذيػة راجعػة لالسػتفادة فػي المػرات القادمػة.
(الخطيب وآخروف)ٕٖٚ :ٜٔٛٚ،

وتعمػػؿ المشػػاغؿ التربويػػة عمػػى تحقيػػؽ العديػػد مػػف األىػػداؼ كمػػا يوضػػحيا (العػػاجز)ٙ٘ :ٕٓٓٚ،

والتي منيا:
ٔ -إتاحة الفرص المختمفة لممعمميف مف أجؿ النمو الميني واالجتماعي.
ٕ -تنمية قدرة المعمميف في حؿ المشكالت التي تواجييـ.

ٖ -دفع المعمميف في تحمؿ المسؤولية نحو التعمـ ،والتدريب ،وتقويـ نتائج جيودىـ.
ٗ -إكساب المعمميف الخبرة والميارة في العمؿ الجماعي التعاوني.
٘ -تسيـ في إطالؽ المعمميف المشاركيف لإلبداع واالبتكار.
 -7البحث اإلجرائي-:
ويعرفو (العاجز )ٚٙ :ٕٜٓٓ،بأنو نشػاط دقيػؽ يقػوـ بػو المعمػـ ،المشػرؼ ،المػدير ،عنػد مالحظػتيـ

لمشكمة معينة ،يسعوف مف خاللو لحؿ المشكمة أو تحسيف األداء ،وقد يكوف فردياً أو تشاركياً.

ويعتبر (سيسالـ )ٕٔٚ :ٕٓٓٚ،البحث اإلجرائي مف أىـ البحوث ،وىو نشاط إشػرافي تشػاركي ،قػد يقػوـ
بػػو المشػػرؼ بمفػػرده أو معمػػـ ،أو يكػػوف ضػػمف مجموعػػة سػواء مشػػرفيف أو معممػػيف ،وذلػػؾ بيػػدؼ تطػػوير

العممية التعميمية التعممية ،وتمبيػة الحاجػات المختمفػة ألطػراؼ ىػذه العمميػة وخاصػة المعممػيف ،مػف خػالؿ
المعالجة الموضوعية لممشكالت المباشرة التي يواجيونيا.
وييػػدؼ البحػػث اإلج ارئػػي إلػػى تػػدريب المعممػػيف عمػػى اسػػتخداـ األسػػاليب العمميػػة لحػػؿ المشػػكالت،

وتشػػجيعيـ عمػػى االسػػتجابة فػػي تغييػػر أسػػاليبيـ وممارسػػاتيـ ،والحصػػوؿ عمػػى نتػػائج تسػػيـ فػػي تحسػػيف
العممية التعميمية( .الخطيب)ٕٕٙ :ٕٖٓٓ،
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وج ػػاء ف ػػي (اإلدارة العام ػػة لإلشػ ػراؼ والتأىي ػػؿ الترب ػػوي )٘ٗ :ٕٜٓٓ،خص ػػائص البح ػػث اإلج ارئ ػػي فيم ػػا
يمي-:
ٔ -دوري حيػػث يػػتـ عمػػى شػػكؿ دورة يػػتـ فييػػا اإلج ػراء والتأمػػؿ الناقػػد الػػذي يفيػػد فػػي مراجعػػة اإلجػ ػراء
السابؽ والتخطيط لإلجراء الالحؽ ،كما ىو موضح بالشكؿ بالتالي.
تأمل

إجراء
إجراء

مراجعة

إجراء
تخطٌط

إجراء

شكل()214
خطوات إجراء البحوث اإلجرائية

ٕ -تأممي يركز فيو الباحث عمى اإلجراءات التي يقوـ فييا وما يتوصؿ إليو مف نتائج.

ٖ -كيفػ ػي يتعام ػػؿ ف ػػي المغ ػػة أكث ػػر مم ػػا يتعام ػػؿ باألرق ػػاـ مم ػػا يجع ػػؿ البح ػػث أكث ػػر فيم ػػا لممش ػػاركة ف ػػي
البحث.
ٗ -تشاركي ويتشارؾ فيو كؿ المعنييف في النظر بمشكمة البحث مما يجعميـ أكثر التزامًا بالعمؿ.
٘ -مباشر الرتباطو بشكؿ واضح ومباشر بالممارسة العممية.

 -ٙمرف يمكف إجراء التعديالت أثناء عممية البحث استجابة لمحاجات الطارئة.
 -ٚعممي لتعمقو المباشر بالوضع الحقيقي في الحياة.
 -ٛأسموب عممي لحؿ المشكالت يعتمد عمى المالحظة واالختبار والبيانات السموكية.
 -ٜمحمي اليدؼ لمحدودية العينة ونتائجو ال تتعدي الحالة التي يدرسيا.
 -6القراءات الموجية-:
القػراءة الموجيػة أسػموب إشػرافي ييػدؼ إلػى تنميػػة كفايػات المعممػيف أثنػاء الخدمػة ،وذلػؾ مػف خػػالؿ

إثػػارة اىتمػػاميـ بتمػػؾ الق ػراءات ،وتبػػادؿ الكتػػب ،حيػػث تسػػاعد المعممػػيف الوقػػوؼ عمػػى أحػػدث النظريػػات
والتط ػػورات ف ػػي مي ػػداف التربي ػػة والتعم ػػيـ ،وىن ػػا يتطم ػػب م ػػف المش ػػرؼ الترب ػػوي أف يك ػػوف م ػػاى ًار ف ػػي حف ػػز

المعمميف نحو القراءة ،حيث تكوف مدى استجابة المعمميف لدعوة القراءة متفاوتة(.الفدا)ٕٗ٘ :ٕٓٔٔ،

كما يعرفيا (سيسالـ )ٕٕٔ :ٕٓٓٚ،بأنيا مواد مرجعية يتـ اختيارىا ،لتزويػد المعممػيف بيػا مػف أجػؿ

قراءتيا لالستفادة منيا ،فيي تحقؽ لممعمـ نمواً أكاديمياً في مجاؿ عممو التربوي.
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ولمق ػراءات الموجيػػة أسػػس كمػػا يحػػددىا( اإلدارة العامػػة لإلش ػراؼ والتأىيػػؿ التربػػوي )ٕٜٓٓ،تتمثػػؿ فيمػػا
يمي:
ٔ -أف تكػوف قػادرة عمػى تحفيػز مػف توجػو إليػو ،وتسػتثير لديػو الرغبػة لقراءتيػا ،ومناقشػتيا مػع اآلخػريف،
وتتضمف أفكا اًر غير مسبوقة.

ٕ -تتوافؽ مع الغايات الكبرى واألىداؼ العامة لمتعميـ.
ٖ -يتـ تقديميا عمى ىيئة مادة متكاممة جاىزة لمقراءة.
وتيدؼ القراءات الموجية إلى-:

ٔ -مساعدة المعمـ عمى تنمية معارفو ،وتوسيع خبراتو وصوالً لميارات التعمـ الذاتي.

ٕ -تمكػػيف المعمػػـ عمػػى تكييػػؼ الخب ػرات المتنوعػػة التػػي اكتسػػبيا مػػف الق ػراءة الموجيػػة لتػػتالءـ والػػدافع
التربوي الذي يعيشو.

ٖ -مسػػاعدة المعمػػـ فػػي معرفػػة كػػؿ جديػػد فػػي تخصصػػو ،واإلنجػػازات التربويػػة المختمفػػة ،فيمػػا يفيػػد تقػػدـ
الطمبة ويزيد في تحصيميـ(.العاجز)ٙٓ :ٕٜٓٓ،
ويبػيف (صػػياـ )ٖٔ :ٕٓٓٚ،أف القػراءات الموجيػػة تكسػػب المعممػػيف بعػػض الميػػارات التػػي تسػػاعدىـ فػػي
عمميـ ومف ىذه الميارات-:

ٔ -التعامؿ مع الظروؼ الطارئة ،ومشكالت الطمبة.
ٕ -المراجعة الذاتية لممعمـ.
ٖ -وضع برامج المناسبة لمعالجة نواحي القصور والضعؼ عند الطمبة.
ٗ -بناء االختبارات حسب جدوؿ المواصفات.
٘ -اإلدارة الصفية ،وادارة االجتماعات.
 -ٙإثراء المنياج.
 -9المؤتمرات التربوية والندوات والمحاضرات-:
إف المػػؤتمرات والنػػدوات والمحاض ػرات مػػف أسػػاليب اإلشػراؼ التربػػوي الحديثػػة ،والتػػي تسػػيـ فػػي نمػػو

المعممػػيف المينػػي ،وتحقي ػػؽ األىػػداؼ التربويػػة المنش ػػودة ،فػػالمؤتمر التربػػوي ى ػػو اجتمػػاع عػػاـ لمميتم ػػيف
بالعممي ػ ػػة التربوي ػ ػػة ي ػ ػػتـ خالل ػ ػػو تب ػ ػػادؿ الخبػ ػ ػرات ف ػ ػػي قض ػ ػػايا وأم ػ ػػور تيمي ػ ػػـ إليج ػ ػػاد الحم ػ ػػوؿ المناس ػ ػػبة
ليا(.الخطيب وآخروف)ٕٗٓ :ٜٔٛٚ،

فعنػ ػػد مشػ ػػاركة المشػ ػػرؼ التربػ ػػوي فػ ػػي ىػ ػػذه المػ ػػؤتمرات ،يسػ ػػتطيع أف ينقػ ػػؿ إلػ ػػييـ خالصػ ػػة النتػ ػػائج

والتوصػ ػػيات التػ ػػي تػ ػػـ التوصػ ػػؿ إلييػ ػػا بطريقػ ػػة قابمػ ػػة لمتطبيػ ػػؽ ،ولكػ ػػوف المشػ ػػرؼ التربػ ػػوي وثيػ ػػؽ الصػ ػػمة
بالمعمميف ،فذلؾ يعطي فرصة أكبر لسرعة نقؿ الخبرة واختبارىا بالممارسة( .عريفج)ٕٔٛ :ٕٓٓٔ،
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ولضػػماف نجػػاح النػػدوات والمقػػاءات التربويػػة ينبغػػي م ارعػػاة األمػػور التاليػػة كمػػا يبينيػػا (الفػػدا:ٕٓٔٔ،
-:)ٕٗٛ
ٔ -اإلعػػداد الجيػػد م ػػف حيػػث اختيػػار الموض ػػوع ،وحسػػف توزيػػع األدوار ب ػػيف أعضػػاء النػػدوة ،والتنس ػػيؽ
بينيـ لتجنب التكرار ،وتحديد الزمف المقرر لكؿ منيـ.

ٕ -الحرص عمى إبراز النقاط الرئيسػية فػي النػدوة وتمخيصػيا ،وتوجيػو األسػئمة بطريقػة تضػمف اإلحاطػة
بالموضوع مف جميع جوانبو.
ٖ -ضػػبط الػػزمف المقػػرر لكػػؿ متحػػدث ،والػػزمف المخصػػص لمنقػػاش ،واتاحػػة الفرصػػة ألكبػػر عػػدد ممكػػف
مف المشاركيف إلبداء آرائيـ.

ويركػػز الباحػػث عمػػى أىميػػة حضػػور المشػػرؼ التربػػوي لممػػؤتمرات والنػػدوات كونيػػا تعطػػي لممشػػرؼ
التربوي صورة أوسع أفقاً لمتعامؿ مػع القضػايا التربويػة ،وتجعػؿ لديػو قػد اًر كبيػ اًر مػف المعرفػة ،تسػاعده فػي

التوصػؿ لحمػػوؿ تربويػة ناجحػػة لممشػكالت التربويػػة ،وىػػذا يػنعكس بػػدوره عمػى عمػػؿ المشػرؼ التربػػوي فػػي

تنميػػة روح التعػػاوف بػػيف المعممػػيف ،وتوسػػيع معػػارفيـ ،وتزويػػدىـ بالمعمومػػات والميػػارات الالزمػػة لعمميػػـ،
مف خالؿ عقد لقاءات مع المعمميف لتبادؿ اآلراء ومناقشتيا لتطوير العمؿ التربوي.
 -01النشرات اإلشرافية-:

النشرة اإلشرافية ىي وسيمة مكتوبة بيف المشرؼ والمعمميف ،والتي مػف خالليػا يسػتطيع المشػرؼ أف

ينقؿ لممعمميف خالصة قراءاتو ،ومشاىداتو ،ومقترحاتو بأقؿ جيد ووقت ممكػف ،وىػي تخػدـ أعػدادًا كبيػرة

مػف المعممػيف ،وتعمػؿ عمػى توطيػد العالقػة بػيف المشػػرؼ والمعممػيف ،حيػث يمكػف الرجػوع إلػى النشػرة فػػي

أي وقت ألنيا مكتوبة( .الخطيب)ٕٕٓ :ٕٖٓٓ،

وتعػػد النش ػرات اإلش ػرافية مػػف أوسػػع أسػػاليب اإلش ػراؼ التربػػوي تػػأثي اًر تجػػاه تحسػػيف العمميػػة التربويػػة،

ألنيا تعمؿ عمى توفير الوقت والجيد خاصة في حالػة تعػذر االجتمػاع بػالمعمميف ،وفػي النشػرة اإلشػرافية
ينقؿ المشرؼ التربوي خب ارتػو ومقترحاتػو لممعممػيف ،ولػذلؾ يتطمػب إعػداد النشػرة اإلشػرافية بعنايػة ،وتكػوف
منظمة ،وأف تخمو مف صيغة األمر ،ويمكػف لممشػرؼ التربػوي اسػتخداـ النشػرة اإلشػرافية فػي إثػارة بعػض

المشكالت التعميمية ،ويحفز المعمميف عمى اقتراح الحموؿ الممكنة ليا(.الفدا)ٕٗٗ :ٕٓٔٔ،

-00التعميم المصغر
التعم ػػيـ المص ػػغر أس ػػموب ف ػػي ت ػػدريب المعمم ػػيف عم ػػى مي ػػارات تعميمي ػػة مح ػػددة ،ف ػػي موق ػػؼ ص ػػفي
مص ػ ػػغر (ٗ  ٙ-ط ػ ػػالب) ،ولحص ػ ػػة مص ػ ػػغرة (٘  ٔٓ-دق ػ ػػائؽ) ،م ػ ػػع إخض ػ ػػاع أداء المت ػ ػػدرب لمتق ػ ػػويـ
المضػبوط ،ثػـ تكػرار األداء متبوعػاً بعمميػة التقػويـ ،حتػػى الوصػوؿ بالمتػدرب لممسػػتوى المرضػي عنػو فػػي
اكتساب الميارة ،ويمتاز التعميـ المصغر بعدة مزايا-:
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ال ،أو الدرس صغي ًار.
ٔ -تعميـ حقيقي فعمي ميما كاف عدد الطالب قمي ً

ٕ -يعم ػػؿ عم ػػى تبس ػػيط العوام ػػؿ المعق ػػدة ف ػػي الموق ػػؼ الص ػػفي ،ويرك ػػز عم ػػى مي ػػارة أو مي ػػارتيف عم ػػى
األكثر.
ٖ -يعتمػػد عمػػى التػػدريب لغػػرض إتقػػاف ميػػاـ محػػددة ،مثػػؿ ممارسػػة ميػػارات معينػػة فػػي إلقػػاء الػػدرس ،أو
عرض طريقة معينة في التدريس.

ٗ -يزيػد مػ ف عمميػػة الػتحكـ فػي الممارسػػة ،حيػث يمكػف الػػتحكـ فػي عػدد الطػػالب ،ومػدة الػدرس ،وأمػػور
يتضمنيا البرنامج التدريبي.

٘ -يفسػػح المجػػاؿ لمتغذيػػة الراجعػػة الفوريػػة حػػوؿ نقػػاط محػػددة عقػػب انتيػػاء الػػدرس ،ويسػػاعد عمػػى ذلػػؾ
توفر التسجيؿ المرئي.
 -ٙيس ػػتفيد المت ػػدرب م ػػف المالحظ ػػات وعممي ػػة النق ػػد ،فيق ػػوـ بإع ػػادة تخط ػػيط ال ػػدرس ،ث ػػـ عرض ػػو عم ػػى
مجموعة أخرى مف الطالب ،حتى يتمكف مف الميارة.

 -ٚيتصؼ بالصدؽ واألمانة ،ويعمؿ عمى تبصير المعمـ بسمبياتو(.عايش)ٛٗ :ٕٓٔٔ،
يس ػػتخدـ المش ػػرؼ الترب ػػوي التعم ػػيـ المص ػػغر كنش ػػاط عمم ػػي لتوض ػػيح فكػ ػرة م ػػا ،أو تطبي ػػؽ ط ارئ ػػؽ
وأسػاليب تعميميػة جديػػدة ،أو شػرح كيفيػة اسػػتخداـ وسػائؿ تعميميػػة ،وىػذا يتطمػب مػػف المشػرؼ التربػػوي أف

يخطػط جيػداً لمثػؿ ىػذه الػدروس لتأكيػد نجاحيػا ،فيػتـ اختيػار الموضػوع المناسػب ،والقػائميف عمػى التعمػػيـ
المصغر ،والمكاف ،والتحضير الجيد لكؿ ما يمزـ الموقؼ التعميمي(.سيسالـ وآخروف)ٕٜٔ :ٕٓٓٚ،

ويق ػػدـ التعمػ ػػيـ المصػ ػػغر فوائ ػػد عظيمػػػة لب ػ ػرامج تػػػدريب المعمم ػػيف كمػػػا يوردىػػػا (عطػػػا اهلل)ٖٛ :ٕٓٔٔ،

كالتالي-:

ٔ -يمثؿ أسموباً سيالً ومناسباً في مساعدة المعمميف عمى اجتياز البدايات الصعبة في مينة التدريس.
ٕ -حؿ مشكالت المعمميف الذيف يعانوف مف صعوبات في بعض الميارات والمياـ التدريسية.

ٖ -يمكف المتدربيف مف إتقاف ميارات المالحظة والتحميؿ والتقويـ ،باإلضػافة إلػى المشػاركة فػي التغذيػة
الراجعة.
ٗ -يوفر فرصة لتحديد الميارات المطموبة ،والتدريب عمييا بشكؿ منفرد ،مما يؤدي إلى إتقانيا.
٘ -يوفر أداة قيمة مف أدوات التأمؿ والتقويـ الذاتي.

ويمخػػص (صػػياـ )ٖٚ :ٕٓٓٚ،الميػػارات التػػي يكتسػػبيا المعمػػـ مػػف خػػالؿ تنفيػػذ أسػػموب التعمػػيـ المصػػغر
بما يمي-:
ٔ -ميارة إجادة استخداـ التقنيات في طرح الموضوع وعرضو.

ٕ -كيفية توظيؼ األسئمة في التعميـ الصفي ،وتوظيؼ العصؼ الذىني.
ٖ -ميارة مراقبة مدى فيـ الطمبة واستيعابيـ.
ٗ -ميارة توزيع الوقت عمى عناصر الدرس.
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٘ -ميارة التواصؿ والتفاعؿ في غرفة الصؼ.
 -ٙميارة استخداـ األسئمة السابرة ،والمستويات العميا مف التفكير.
ويتضػػح ممػػا سػػبؽ أف األسػػاليب اإلش ػرافية متعػػددة ومتنوعػػة ،والتػػي يمكػػف مػػف خالليػػا تحسػػيف

وتطػوير أداء المعممػػيف ،ورفػع كفػػايتيـ المينيػة مػػف أجػؿ تحسػػيف العمميػة التعميميػػة ،ولػذلؾ عمػػى المشػػرؼ
التربػوي أف يختػػار األسػػموب األمثػػؿ الػػذي يسػػتطيع مػػف خاللػػو اإلشػراؼ عمػػى المعمػػـ ،حيػػث إف المعممػػيف
يختمفػوف فػػي تمكػنيـ مػػف المػادة العمميػػة ،أو قػدراتيـ األدائيػػة ،كػذلؾ فػػي مسػتوى الخبػرة لػدييـ ،باإلضػػافة

إلػػى أف المعمػػـ نفسػػو قػػد يحتػػاج إلػػى أكثػػر مػػف أسػػموب إش ػرافي ،وىنػػا تتجمػػى أىميػػة أف يكػػوف المشػػرؼ
التربوي متمتعاً بميارات تؤىمو لمقياـ بالعمؿ اإلشرافي ويؤدي ميامو بكفاءة وفعالية.

فمف خالؿ عمػؿ الباحػث كمشػرؼ تربػوي يجػد أف الزيػارة الصػفية مػف أىػـ األسػاليب اإلشػرافية األكثػر

شػػيوعًا رغػػـ أنيػػا مػػف أقػػدـ األسػػاليب ،إال أف الزيػػارة الصػػفية ضػػرورية لممشػػرؼ كػػي يتسػػنى لػػو الوقػػوؼ
بشكؿ مباشر عمى ما لدى المعمـ مف معػارؼ وقػدرات ،وىػؿ يقػوـ بتوظيفيػا بشػكؿ فاعػؿ فػي عممػو ،كمػا

أف الزيارة الصفية تعطي انطباعاً عامػاً عػف قػوة شخصػية المعمػـ واتجاىاتػو ،وقدرتػو عمػى اإلدارة الصػفية

واىتمامػو بالبيئػة الفيزيقيػػة لمغرفػة الصػفية ،وتوضػػح عالقػة المعمػـ بػػالمتعمميف ،وبالتػالي يسػتطيع المشػػرؼ
التربػوي مػف خػػالؿ الزيػارة الصػفية أف يكتشػػؼ مػا يممكػو المعمػػـ مػف طاقػات مدفونػػة لديػو يمكػف االسػػتفادة

منيػػا فػػي العمميػػة التعميمػػة س ػواء لممعمػػـ نفسػػو أو لمعممػػيف آخ ػريف ،كػػذلؾ يسػػتطيع المشػػرؼ التربػػوي بعػػد
الحض ػػور لممعم ػػـ أف يوجي ػػو إل ػػى مص ػػادر المعرف ػػة ويرشػػػده إل ػػى األس ػػاليب والوس ػػائؿ الت ػػي تمكن ػػو مػ ػػف

الوصوؿ ألىدافو.

كػذلؾ الزيػػارات التبادليػػة التػي يسػػعى فييػػا المشػػرؼ التربػوي إلػػى توصػػيؿ مػػا يريػد إيصػػالو مػػف معػػارؼ
وأفكػار وأسػػاليب إلػى المعممػػيف ،لمػا يػػتـ فييػػا مػف تعػػاوف ،وتبػادؿ الخبػرات ،والمناقشػات ،وعػػرض تجػػارب
المعمم ػػيف ،ومالحظ ػػة تطبي ػػؽ األس ػػاليب التربوي ػػة ،والعم ػػؿ عم ػػى تط ػػوير المواق ػػؼ التعميمي ػػة بم ػػا يناس ػػب
مستوى النمو لمطمبة في ضوء التغيرات المصاحبة ليـ في شتى الجوانب المحيطة بيـ.
وال يخفػى دور الػدروس التطبيقيػػة ألنيػا غايػػة فػي األىميػة ،حيػػث يسػتخدميا المشػػرؼ التربػوي كنشػػاط
عممي لعرض فكرة ما ،أو تطبيػؽ طريقػة أو أسػموب معػيف ،أو كيفيػة اسػتخداـ وسػيمة تعميميػة ،وذلػؾ مػف

خالؿ قياـ أحد المعمميف األكفاء بتطبيؽ ىذه الفكرة ،فيقوـ المشرؼ التربػوي بػالتخطيط ليػذه الػدروس مػع
المعمػـ لتعطػػي الفائػدة المرجػػوة فػي تقػػديـ شػيء جديػػد أو تػدريب المعممػػيف ،واسػتثارة األفكػػار لػدييـ ،واثػػارة
الدافعيػػة عنػػدىـ فػػي ابتكػػار المعػػارؼ واألسػػاليب والوسػػائؿ ،وحػػثيـ عمػػى تطبيػػؽ طػػرؽ وأسػػاليب جديػػدة،

وتعزيز الثقة بقدرتيـ عمى البحث والتطوير.

باإلضػػافة إلػػى ضػػرورة عقػػد االجتماعػػات لمػػا ليػػا مػػف دور إيجػػابي فػػي تفاعػػؿ المعممػػيف وانعكاسػػاتيا
عم ػػى أدائي ػػـ ،فعنػ ػػدما يق ػػوـ المش ػػرؼ بعقػ ػػد االجتم ػػاع واعطػ ػػاء المعمم ػػيف الفرص ػػة لمتحػ ػػدث وتحدي ػػد مػ ػػا
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يحتاجونػػو بأنفسػػيـ ومناقش ػة الخطػػط الد ارسػػية ومشػػاركتيـ فػػي عمميػػة التخطػػيط ،فيػػذا يعمػػؿ عمػػى توطيػػد
العالقة بيف المشرؼ التربوي والمعمميف ،كذلؾ تساعد ىذه االجتماعات في تبادؿ الخبرات التػي تزيػد فػي
النمو الميني لممعمميف وتعزز الثقة بأنفسيـ وتجعميـ مشاركيف وفاعميف بايجابية.
كما أف النشرة اإلشرافية تعتبر إحدى الوسائؿ المكتوبة التي يمجأ إلييا المشػرؼ التربػوي عنػدما يتعػذر

عميو عقد اجتماع لممعمميف ،أو ليس لديو الوقت الكافي ويحتاج إلى السرعة في التواصػؿ مػع المعممػيف،
ويستخدـ المشرؼ التربوي النشرة اإلشرافية في إيصػاؿ معمومػة معينػة ،أو ممخػص لكتػاب ،أو تقريػر عػف
تجربػػة ،أو توضػػيح لموضػػوع محػػدد ،أو أبحػػاث جديػػدة ،أو أفكػػار تربويػػة أخػػرى يجػػدىا المشػػرؼ التربػػوي

مناسبة ،وذلؾ بيدؼ إطالع المعمميف عمى كؿ ما ىو جديد ،واثراء خبراتيـ ،وتجديد المعرفة عندىـ.

كذلؾ المشاغؿ التربوية فيي تساعد المشرؼ التربػوي فػي تغييػر الكثيػر مػف األفكػار واالتجاىػات عنػد
المعممػػيف ،مػػف خػػالؿ المناقشػػات فيمػػا بيػػنيـ وتبػػادؿ اآلراء والخب ػرات ،كمػػا أنيػػا تثيػػر اىتمامػػات المعممػػيف

بتحسػػيف أسػػاليبيـ والطػػرؽ التػػي يسػػتخدمونيا ،باإلضػػافة لتعزيػػز العمػػؿ الجمػػاعي بػػيف المعممػػيف والتعػػاوف
فيمػا بيػنيـ الكتشػاؼ المعػػارؼ ،وكيفيػة تنظيميػا ،واالسػػتفادة منيػا فػي االرتقػػاء بػاألداء المينػي لممعممػػيف،
وىذا يتطمب مف المشرؼ التربوي أف يخطػط ليػذه المشػاغؿ بعنايػة ،ويحػدد أىػدافيا ،وتػوفير مػا يمػزـ مػف
مػ ػوارد مادي ػػة وبشػ ػرية تس ػػاىـ فػ ػي استكش ػػاؼ الث ػػروات المخزن ػػة ف ػػي أذى ػػاف المعمم ػػيف ،والتش ػػارؾ فييػ ػػا،

وتطبيقيا.

ولمبحػوث اإلجرائيػة أىميػػة ليسػت بالبسػيطة ألنيػػا تعمػؿ عمػػى تػذليؿ العقبػات التػػي يواجييػا المعممػػوف،
ويكػػوف لممشػػرؼ التربػػوي دور كبيػػر فػػي مسػػاعدة المعممػػيف فػػي تنفيػػذىا ،وتشػػجيعيـ عمػػى االسػػتفادة منيػػا

فػػي ح ػؿ المشػػكالت التػػي يالحظونيػػا ،فيعمػػد عمػػى تشػػجيعيـ وتزويػػدىـ بخط ػوات إج ػراء ىػػذه البحػػوث،
وتػػدريبيـ عمييػػا ،وكيفيػػة تطبيقيػػا لتحقيػػؽ األىػػداؼ المخطػػط ليػػا ،وىنػػا البػػد أف يكػػوف المشػػرؼ التربػػوي
ممماً وعمى درجة عالية بمعرفة كيفية إجراء البحوث وخصائصيا.

وتسػػػاىـ الق ػ ػراءات الموجيػ ػػة فػ ػػي تحقيػ ػػؽ النمػ ػػو المينػ ػػي لممعممػ ػػيف مػ ػػف خػ ػػالؿ توجيػ ػػو المشػ ػػرؼ ليػ ػػـ

لممواضيع الجديدة التي تزيد لدييـ المكنونات العممية واألدائية في عمميػـ التربػوي ،ويجػب عمػى المشػرؼ
أف يختار ما يمبي حاجات المعمميف ويرشدىـ لمصادر المعرفة.
ويرك ػػز الباح ػػث عم ػػى أىمي ػػة حض ػػور المش ػػرؼ الترب ػػوي لمم ػػؤتمرات والن ػػدوات كوني ػػا تعط ػػي لممش ػػرؼ

التربوي صػورة أكثػر أفقػاً لمتعامػؿ مػع القضػايا التربويػة ،وتجعػؿ لديػو قػد اًر كبيػ اًر مػف المعرفػة ،تسػاعده فػي

التوصػؿ لحمػػوؿ تربويػة ناجحػػة لممشػكالت التربويػػة ،وىػػذا يػنعكس بػػدوره عمػى عمػػؿ المشػرؼ التربػػوي فػػي

تنميػػة روح التعػػاوف بػػيف المعممػػيف ،وتوسػػيع مع ػارفيـ ،وتزويػػدىـ بالمعمومػػات والميػػارات الالزمػػة لعمميػػـ،
مف خالؿ عقد لقاءات مع المعمميف لتبادؿ اآلراء ومناقشتيا لتطوير العمؿ التربوي.

والشؾ أف البرامج التدريبية ليا أثػر إيجػابي عمػى المعمػـ ،والػذي يػنعكس بػدوره عمػى العمميػة التعميمػة،
وىنػا يؤكػد الباحػث عمػػى ضػرورة أف يكػوف البرنػػامج التػدريبي يممػس الحاجػات التػػي يحتاجيػا المعمػـ حتػػى
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تتحقػػؽ الفائػػدة مػػف الػػدورة التدريبيػػة ،ولػػذلؾ يػػرى الباحػػث أف يكػػوف لممعممػيف دور فػػي تحديػػد االحتياجػػات
التدريبية الالزمة ليـ حتى يكوف دورىـ فاعالً في البرامج التدريبية.

ميام المشرف التربوي -:

يعتبر المشرؼ التربوي في المؤسسة التعميمية الشخص الذي يكوف موجيًا لمجموعػة مػف المعممػيف،

حيػ ػ ػػث يقػ ػ ػػوـ بػ ػ ػػإدارتيـ واإلش ػ ػ ػراؼ عمػ ػ ػػييـ ،وتقػ ػ ػػويـ عمميػ ػ ػػـ ،وقيػ ػ ػػادتيـ إلػ ػ ػػى تحقيػ ػ ػػؽ أىػ ػ ػػداؼ العمميػ ػ ػػة
التعميمية(.شقبوعو)ٕٙ :ٕٓٓٔ،
ولػـ يعػد لإلشػراؼ ميمػة واحػدة بمفيومػػو الحػديث ،تقتصػر عمػػى مسػاعدة المعمػـ فػػي تطػوير أسػػاليبو

ووس ػػائمو ،بػ ػػؿ أصػ ػػبح لإلش ػ ػراؼ التربػ ػػوي ميػ ػػاـ كثي ػ ػرة تُعنػ ػػى بتطػ ػػوير الموقػ ػػؼ التعميمػ ػػي بجميػ ػػع جوانبػ ػػو
وعناصره لذا تنوعت وتعددت مياـ اإلشراؼ التربوي ،والتي يمكػف إجماليػا بمػا يػأتي كمػا بينيا(الخطيػب
وآخروف )ٜٔٛٚ،و(اإلبراىيمي-:)ٕٕٓٓ،
أوالً :تطوير المناىج-:

يقص ػػد ب ػػالمنيج التعميم ػػي ك ػػؿ أنػ ػواع النش ػػاط ال ػػذي يق ػػوـ ب ػػو الط ػػالب والخبػ ػرات الت ػػي يم ػػروف فيي ػػا،

بتوجيػػو مػػف المدرسػػة وتحػػت إش ػرافيا ،س ػواء أكػػاف القيػػاـ بالنشػػاط أـ المػػرور بػػالخبرة فػػي المدرسػػة بشػػكؿ
مباشػػر أو غيػػر مباشػػر ،وبيػػذا أصػػبح المػػنيج المدرسػػي حيػػاة الطػػالب التػػي توجييػػا المدرسػػة ،وتشػػرؼ

عميي ػػا ،وتش ػػمؿ الخبػ ػرات ف ػػي الم ػػنيج المدرس ػػي أبع ػػاداً ى ػػي األى ػػداؼ ،والمحت ػػوى ،األس ػػموب ،والتق ػػويـ.

(الخطيب)ٚٗ :ٕٖٓٓ،

وجميع الخبرات التي تخطط ليا المدرسة وتوفرىػا لمسػاعدة المتعممػيف عمػى بمػوغ األىػداؼ المنشػودة
إلػػى أقصػػى مػػا تسػػتطيعو قػػدراتيـ ،وتعتبػػر المنػػاىج ىػػي الوسػػيمة األساسػػية المسػػتخدمة لتحقيػػؽ أغ ػراض
التعمػػيـ والػػتعمـ ،وتطػػوير المنػػاىج ىػػو تطػػوير لممحتػػوى والطريقػػة وأسػػموب التقػػويـ ،وبػػذلؾ يكػػوف التطػػوير
لمعمميػة التعميميػة التعمميػػة بأشػمميا ،كمػػا أف تطػوير المنػػاىج كميمػة لإلشػراؼ التربػوي لػػيس عمميػة فرديػػة
ي

قوـ بيا المشرؼ ،بؿ عمؿ تعاوني يشرؼ فيػو المشػرؼ كقائػد تربػوي عمػى ىػذه العمميػة بإشػراؾ المعممػيف

والمختصػػيف و أوليػػاء األمػػور أحيان ػًا ،وىنػػا يكػػوف دور المشػػرؼ التربػػوي فػػي عمميػػة التطػػوير والتحسػػيف

دور تشاركيًا( .الخطيب وآخروف)ٕٓٔ :ٜٔٛٚ،
لممناىج ًا

وتطوير المنػاىج يتطمػب إجػراء البحػوث التػي يقػوـ بيػا مختصػوف لمتعػرؼ عمػى مػدى م ارعػاة المنػاىج

لم ارح ػػؿ النم ػػو والظ ػػروؼ البيئي ػػة المحيط ػػة ب ػػالمتعمـ ،ومناس ػػبتيا لميم ػػو ورغبات ػػو ،كم ػػا يتطم ػػب نوعػ ػاً م ػػف
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الد ارسػ ػ ػ ػ ػػات المقارنػ ػ ػ ػ ػػة واتجاىػ ػ ػ ػ ػػات بعػ ػ ػ ػ ػػض الػ ػ ػ ػ ػػدوؿ فػ ػ ػ ػ ػػي ىػ ػ ػ ػ ػػذا المجػ ػ ػ ػ ػػاؿ لالسػ ػ ػ ػ ػػتفادة مػ ػ ػ ػ ػػف الخب ػ ػ ػ ػ ػرات
الخارجية(.البستاف)ٚ٘ :ٕٖٓٓ،
كمػا تقػع عمػى كاىػؿ المشػرؼ متابعػة تنفيػذ المقػررات الد ارسػية ،ومتابعػة المعممػيف فػي تنفيػذىا ،ولػػذلؾ
البد لممشرؼ مف القياـ بعدة أمور في ىذا المجاؿ ويحددىا (عايش )ٕ٘ :ٕٓٔٔ،في اآلتي-:

ٔ -التأكيد عمى استخداـ الكتاب المدرسي.

ٕ -متابعة ما أنجزه المعمموف مف المناىج المقررة.
ٖ -الحرص عمى توفير الكتب واألنشطة المناسبة الداعمة لممنياج المدرسي.

ٗ -عق ػػد اجتماع ػػات لمعمم ػػي المػ ػواد المتش ػػابية؛ لتنس ػػيؽ العم ػػؿ فيم ػػا بي ػػنيـ لبم ػػوغ األى ػػداؼ المش ػػتركة
لممناىج.
٘ -اإللماـ بأىداؼ المقررات العامة والخاصة في المراحؿ المختمفة ،ومتابعة التجديدات التربوية.
 -ٙمتابعة تزويد المدارس بالوسائؿ التعميمية الالزمة.

ولكي تكوف العممية جماعية وتعاونية يتبع المشرؼ األساليب التالية( :الخطيب)ٖٗ :ٕٖٓٓ،
ٔ -يعقػػد المشػػرؼ التربػػوي النػػدوات الخاصػػة التػػي يشػػترؾ فييػػا المعممػػوف والمختصػػوف وأوليػػاء األمػػور
أحياناً لتطوير المناىج وتعديميا.

ٕ -وض ػػع دلي ػػؿ إرش ػػادي لي ػػذه المن ػػاىج ،وكيفي ػػة تدريس ػػيا ،ذل ػػؾ أف عممي ػػة التط ػػوير تحت ػػاج إل ػػى عق ػػد
الندوات بيف الحيف واآلخر لمواكبة التطور والتعرؼ عمى آخر المستجدات العممية والتكنولوجية.
ٖ -تحميؿ بعض وحدات المنياج وتوضيح أىدافيا ومفاىيميا.
ثانياً:اإلشراف عمى تحسين الموقف التعميمي التعممي وتنظيمو-:

ال تقتصػر عمميػة التعمػيـ عمػى وضػع المػنيج ،بػؿ البػد مػف األخػذ باالعتبػار تحقيػؽ المػنيج ألىدافػو

وذلػػؾ مػػف خػػالؿ تنظػػيـ الموقػػؼ التعميمػػي التعممػػي بصػػورة عامػػة ،فالمشػػرؼ التربػػوي يمكػػف أف يسػػاعد
المعممػيف فػي تحديػد األسػس والمتطمبػات التػي يحتاجيػا الموقػؼ التعميمػي ،سػواء آليػة تصػنيؼ الطػالب

إلػػى مجموعػػات حسػػب العمػػر واالسػػتعداد العػػاـ أو توزيػػع الػػدروس ،كػػذلؾ فػػي كػػؿ األمػػور التػػي تتعمػػؽ
بتنظ ػػيـ غرف ػػة الصػػػؼ والوس ػػائؿ التعميميػػػة فيي ػػا وجمي ػػع الجوانػػػب المرتبط ػػة بضػ ػػماف ص ػػحة الطػ ػػالب
وراحتيـ ،باإلضافة لممؤثرات التي تػؤثر عمػى الموقػؼ التعميمػي سػواء كانػت مػف المدرسػة أو مػف البيئػة

المحميػػة المحيطػػة ،وعمػػى المشػػرؼ التربػػوي م ارعػػاة مبػػادئ الػػتعمـ فػػي الموقػػؼ التعميمػػي ،وفػػي تخطيطػػو
لبرامج نمو المعمميف والتي تتمثؿ في( -:اإلبراىيمي)ٕٗ :ٕٕٓٓ،
ٔ -أف خير التعميـ يجب أف يبنى عمى حاجة يشعر بيا المتعمـ نفسو.
ٕ -اىتماـ المتعمـ عامؿ فعاؿ في عممية التعمـ.

ٖ -يختمؼ المتعمموف مف حيث قدراتيـ وحاجاتيـ واىتماماتيـ.
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ٗ -معرفة النتائج ضرورية لمتعمـ الفعاؿ.
٘ -الشعور بالرضا والنجاح يجب أف يواكب عممية التعمـ.
ويمثػػؿ ىػػذا الجانػػب بمكوناتػػو المختمفػػة أساس ػاً ميم ػاً فػػي عمميػػة اإلش ػراؼ التربػػوي ،حيػػث أف عمميػػة

التعميـ والتعمـ تتكامؿ فييا مجموعة مف العناصر ،فالمعمـ والطالػب والمنيػاج واألىػداؼ التربويػة تشػكؿ

مجتمعة مربعاً تعميمياً يتوسطو المشرؼ التربػوي ،الػذي يسػعى فييػا لتحقيػؽ غايػات العمميػة التعميميػة –

التعممية ،ومف أىـ ما يقوـ بو المشرؼ التربوي في ىذا المجاؿ-:

ٔ -بحث المشكالت التعميمية الخاصة بالطمبة مع مديري المدارس والمعمميف.
ٕ -مساعدة المعمميف في التعامؿ مع الطمبة المتأخريف والمتفوقيف دراسياً.
ٖ -يبيف طرؽ التقييـ المناسبة لمكشؼ عف مستوى تحصيؿ الطمبة.
ٗ -ييتـ بالنتائج المدرسية ،ويعمؿ عمى تحميميا  ،واالستفادة منيا.
٘ -متابعة اىتماـ المعمميف لمواجبات البيتية لمطمبة.

 -ٙمتابعة استراتيجيات التعامؿ مع الفروؽ الفردية لممتعمميف.
 -ٚمتابعة استخداـ المعمميف لموسائؿ التعميمية ،وتوظيفيا لخدمة الموقؼ التعميمي.
 -ٛإعداد التوجييات الخاصة بالمواصفات الفنية لألسئمة حسب جدوؿ المواصفات.

دراسة نتائج االختبارات وتقويميا ،واقتراح الخطط العالجية المناسبة(.عايش)٘ٓ :ٕٓٔٔ،
ويرى الباحث أف المشرؼ التربوي يمكف أف يساعد في تحسيف الموقؼ التعميمي مف خالؿ -:

ٔ -وضػػع الخطػػط الفصػػمية ،بمػػا يضػػمف توزيػػع مناسػػب لممنيػػاج وفػػؽ زمػػف الفصػػؿ مراعيػػا المتغي ػرات
والتطورات المحيطة.

ٕ -توزيػع المحتػػوي لممنيػػاج مراعيػاً توقيػػت الػػدروس بمػا يالئميػػا مػػف وقػت فػػي السػػنة ومػا تصػػادفو مػػف
مناسبات وأعماؿ تربوية.

ٖ -يسػػاعد المعمػػـ فػػي وضػػع األسػػس المناسػػبة التػػي تمكػػف مػػف تصػػنيؼ المتعممػػيف حسػػب االسػػتعداد
العاـ ليـ ،وقدراتيـ ،وميوليـ ،وقابمياتيـ الخاصة.
ٗ -مسػػاعدة المعمػػـ فػػي تحسػػيف البيئػػة الفيزيقيػػة لمفصػػؿ ،لضػػماف صػػحة الطػػالب ،واسػػتخداـ الوسػػائؿ
التعميميػػة المناسػػبة والمتوافق ػػة مػػع التطػػور التكنول ػػوجي والعممػػي والتغيػػر الثق ػػافي لتحقيػػؽ األى ػػداؼ
المخطط ليا.

ثالثاً :اإلشراف عمى النمو الميني لممعممين

يحظى النمو الميني المستمر لمعامميف فػي ميػداف التعمػيـ بأىميػة مت ازيػدة لمواكبػة التغيػرات المسػتمرة

والمتجػػددة لممجتمػػع البشػػري فػػي االنفج ػار المعرفػػي والتطػػور التكنولػػوجي ،وأصػػبح نجػػاح أي مجتمػػع فػػي

القػػرف الحػػادي والعش ػريف مقترنػ ػاً بمػػدى اسػػتجابتو واس ػػتيعابو ليػػذا الكػػـ اليائػػؿ ف ػػي التغييػػر فػػي مج ػػاالت
-76-

المعرفػػة والعمػػـ والتكنولوجيػػا ،وىػػذا يتطمػػب أف يتسػػمح المجتمػػع بمػػا يؤىمػػو لولػػوج ىػػذا القػػرف بكػػؿ متطمباتػػو
مػػف معػػارؼ وخب ػ ارت وميػػارات وقػػدرات ،ولإلش ػراؼ دور كبيػػر ومسػػؤولية عظيمػػة فػػي تمكػػيف المعممػػيف
لمواكبة ىذا التطور ،واالستفادة منو في تحسيف الفرص التعميمة لطالبيـ( .عبد اليادي)ٔٛٗ :ٕٕٓٓ،
إف ىذا التطور التكنولوجي واتساع آفاؽ المعرفة انعكس عمػى محتػوى المػادة وأسػاليب التعمػيـ ،التػي

ليػػا تضػػمينات ميمػػة فػػي عمميتػػي التعمػػيـ والػػتعمـ ،فيجػػب أف يكػػوف المعممػػوف عمػػى مسػػتوى مػػف الكفػػاءة
المينيػػة ألف التغيي ػرات التكنولوجيػػة والعمػػوـ السػػموكية والمنيػػاج والتقيػػيـ والمصػػادر التعميميػػة ،تتطمػػب مػػف
المعممػ ػػيف تبن ػ ػػي ى ػ ػػذه التغيي ػ ػرات ،فف ػ ػػي ظ ػ ػػؿ ىػ ػػذه التعقي ػ ػػدات المس ػ ػػتمرة لممؤسسػ ػػات التربويػ ػ ػة ،وتط ػ ػػوير
االختصاص ،يحتاج المعمـ إلى مف يقدـ لو العوف والمساعدة ،وتقع ىذه المسؤولية عمػى عػاتؽ المشػرؼ

الترب ػػوي ،ولك ػػي ي ػػتمكف المش ػػرؼ الترب ػػوي م ػػف مس ػػاعدة المعمم ػػيف ف ػػي إط ػػالؽ الطاق ػػات البشػ ػرية الكامن ػػة
ل ػػدييـ ،عميػ ػػو أف يك ػػوف ممم ػ ػاً بػ ػػالتطور البش ػػري وخصوص ػ ػاً ف ػػي الدافعيػ ػػة والػ ػػتعمـ ،وق ػػد دلػػػت الد ارسػ ػػات
االنثربولوجي وعمـ الػنفس والنمػو البشػري وتطػوره عمػى أف كػؿ إنسػاف يولػد بطاقػات كامنػة ال يسػتخدـ إال

جزءًا منيا وال يطور طاقاتو جميعيا أيًا كاف ذلؾ الفػرد ،وأف تفاعػؿ الفػرد مػع اآلخػريف يجعمػو يشػكؿ بنػاء

المعرفػة ومفيػوـ الػػذات ،ومفيومػو عػػف اآلخػريف ،ومفيومػو عػف العػػالـ مػف حولو(.مػػدانات-٘ٚ :ٕٕٓٓ،

)ٛٚ

فيحرص المشرؼ التربوي عمى استثارة روح التجريب عنػد المعممػيف المبػدعيف عمػى أف يكػوف القػدوة

في إجراء البحث ،وتػوعيتيـ بمشػكالتيـ المينيػة بحيػث يشػعروف بالحاجػة الذاتيػة إليجػاد الحمػوؿ ليػا عػف
طريؽ التجارب والبحوث( .الخطيب)ٖٚ :ٕٖٓٓ،

ويقػوـ برنػامج اإلشػراؼ التربػوي النػاجح عمػػى أسػاس م ارعػاة حاجػػات المعممػيف ومشػكالتيـ ،واليػػدؼ

مف النمػو المينػي لممعمػـ ىػو مسػاعدة المعممػيف عمػى مواجيػة مشػكالتيـ  ،حيػث تواجػو المعمػـ مشػكالت
مينية بجانػب مشػكالتو الشخصػية ،ولمػا كػاف المشػرؼ التربػوي مسػؤوالً عػف تػوفير أفضػؿ الظػروؼ التػي

يسػػتطيع مػػف خالليػػا المعممػػوف أف يعمم ػوا وىػػـ يشػػعروف بػػاألمف ،فكػػاف ل ازم ػًا عمػػى المشػػرؼ د ارسػػة ىػػذه

المشػػكالت والتعػػرؼ عمػػى أسػػبابيا وتحميميػػا والبحػػث عػػف الحمػػوؿ المناسػػبة ليػػا ،ويختمػػؼ كػػؿ معمػػـ فػػي
مشكمتو عف اآلخر ،فمف أبػرز ىػذه المشػاكؿ إثػارة دافعيػة المتعممػيف ،ومشػكالت القيػاس والتقػويـ ،وطػرؽ

م ارعػػاة الفػػروؽ الفرديػػة ،والحػػاالت الخاصػػة ،وغيرىػػا ،لػػذلؾ فػػإف التعػػرؼ إلػػى المعممػػيف شػػرط ميػػـ لبنػػاء
برنامج اإلشراؼ ،فيقوـ المشرؼ بالتخطيط الجيػد عنػد اختيػار األسػموب اإلشػرافي المناسػب لممعمػـ لتقػديـ

يد العوف لو في االرتقاء بأدائو والتخمص مف مشكالتو( .اإلبراىيمي)ٗٗ :ٕٕٓٓ،
ومف أىـ ما يقوـ بو المشرؼ التربوي في ىذا المجاؿ كما يوضح (عايش )ٜٗ :ٕٓٔٔ،ىي-:

ٔ -التخطيط لتنمية مينية متجددة ومستمرة لممعمميف.
ٕ -عقد المقاءات بعد كؿ عممية توجيو بيا.

ٖ -متابعة مذكرات تحضير المعمميف ،وتزويدىـ بتغذية راجعة ىادفة.
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ٗ -تشجيع وتنسيؽ تبادؿ الزيارات الصفية اليادفة بيف المعمميف.
٘ -حث المعمميف عمى التنويع في االستراتيجيات التي يستخدمونيا في التدريس.
 -ٙعقد وتنظيـ الندوات والمشاغؿ التربوية.
 -ٚتنفيذ زيارات إشرافية مبرمجة ومجدولة زمنياً.

 -ٛتبصير المعمميف باألساليب الفاعمة إلدارة الصؼ.
 -ٜتوجيو المعمميف نحو طرؽ وأساليب تدريس حديثة.
ٓٔ -اقت ػراح الب ػرامج التدريبيػػة الالزمػػة لممعممػػيف ،وتحميػػؿ واقعيػػـ المينػػي ،وتحديػػد الميػػارات التػػي يمكػػف
تطويرىا عف طريؽ التدريب.

ٔٔ -حث المعمميف عمى القياـ بإجراء البحوث والدراسات التربوية المتخصصة.
ٕٔ -توفير الفرص لممعمميف في كيفية توظيؼ الوسائؿ التعميمية في المواقؼ التعميمية.
ٖٔ -تعزيز جوانب القوة في أداء المعمميف ،والمساعدة عمى تنميتيا.

ٗٔ -تبصير المعمميف بأساليب تحديد احتياجات الطمبة الخاصة بتحسيف التحصيؿ.
وي ػػرى الباح ػػث أف مفت ػػاح نج ػػاح اإلشػ ػراؼ الترب ػػوي ى ػػو تحدي ػػد واط ػػالؽ طاق ػػات المص ػػادر البشػ ػرية
المتنوعػػة الكامنػػة فػػي أذىػػاف المعممػػيف؛ السػػتخراج مػػا يمتمكػػوف مػػف معػػارؼ وأفكػػار واسػػتثمارىا باسػػتمرار
لتحسػػيف العممي ػػة التعميم ػػة ،فيختمػػؼ المعمم ػػوف ف ػػي الػػذكاء و إع ػػدادىـ العمم ػػي ،وفػػي خبػ ػراتيـ وتطب ػػيقيـ

لطرؽ التدريس ،كما يختمفوف في صػحتيـ وحيػويتيـ ،ومسػتوياتيـ االقتصػادية واالجتماعيػة ،لػذلؾ ينبغػي
عمى المشرؼ التربوي أف يتفيـ ويمبي ىذه الحاجػات ،ويعمػؿ عمػى م ارعػاة ىػذه الفػروؽ ،ليسػيـ كػؿ معمػـ
في رفع الكفاية اإلنتاجية وتحسيف العممية التعميمية.

رابعاً:اإلشراف عمى طرق التعميم وأساليبو

إف تحسػػيف نوعي ػػة التعمػػيـ الص ػػفي ىػػو م ػػف الميػػاـ الرئيس ػػية المنوطػػة بالمش ػػرؼ التربػػوي ،فنج ػػد أف

المعمـ يرغب في االسترشػاد مػف مشػرفو فػي الجوانػب الفنيػة مػف عممػو ،فمػف الضػروري لممشػرؼ التربػوي
التمتػػع بثػػروة غنيػػة مػػف الخبػرة العمميػػة السػػميمة فػػي التعمػػيـ الفعػػاؿ ،لتكػػوف ىػػذه الخب ػرة معينػاً ازخػ اًر يسػػتمد

منػػو المعممػػوف نصػػائحيـ وارشػػاداتيـ ،ويترتػػب عمػػى ىػػذا أف ميمػػة المشػػرؼ التربػػوي تعريػػؼ المعمػػـ بيػػذه
العناصر في عمميتي التعميـ والتعمـ ،وىي طبيعة المػتعمـ وطريقػة تعممػو ،والبيئػة التعميميػة ،والطػرؽ التػي

يسػ ػيـ فيي ػػا المعم ػػـ ف ػػي عممي ػػة ال ػػتعمـ ،فط ػػرؽ الت ػػدريس رك ػػف م ػػف أرك ػػاف الم ػػنيج المعتم ػػد عم ػػى الد ارس ػػة
والبحػػث والتجريػػب واالبتكػػار ويتصػػؼ بالمرونػػة ليواجػػو مواقػػؼ الحيػػاة المتطػػورة ،فػػالمعمـ يختػػار الطريقػػة
التػػي تناسػػب المتعممػػيف ،ولػػو أف يجػػرب طرقػاً تعميميػػة جديػػدة ،أو يبتكػػر وسػػائؿ معينػػة تسػػاعده عمػػى أداء

رسالتو ،كما أف الطريقة التعميمية في ظؿ الفكر التربػوي الحػديث ليسػت عمػالً احتكاريػاً أو طريقػة موحػدة

يػػتـ فرضػػيا ليتبعيػػا المعممػػوف ،بػػؿ ىػػي وسػػيمة تعتمػػد عمػػى حسػػف التصػػرؼ وفق ػاً لمظػػروؼ القائمػػة ،لػػذلؾ
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مػػف ميمػػات المشػػرؼ التربػػوي أف يتأكػػد بالتعػػاوف مػػع المعممػػيف عمػػى أف تصػػبح الخطػػة الد ارسػػية وطػػرؽ
التػدريس متماشػية مػػع خبػرات المتعممػيف ومتفقػػة مػع معمومػاتيـ ومشػػبعة لحاجػاتيـ ومغطيػة الىتمامػػاتيـ.
(الخطيب وآخروف)ٕٖٔ :ٜٔٛٚ،
وال شؾ أف طػرؽ التػدريس وسػائؿ العمميػة التعميميػة لتوصػيؿ محتػوى التعمػيـ إلػى الطػالب ،والبػد أف

تتناسب الطريقة مع مستويات الطالب وأعمارىـ ،لذلؾ البد لممشػرؼ التربػوي مػف أف يحػث معمميػو عمػى
البحث واإلطالع ،ومناقشة النتائج ،واقتػراح الحمػوؿ لممشػكالت التعميميػة ،والقيػاـ بد ارسػات ميدانيػة عنيػا،
ومالحظة ما يتعمؽ منيا لطرؽ التدريس ،أو الوسائؿ التعميمية (.عايش)٘ٙ :ٕٓٔٔ،
خامسا:االىتمام بالمعمم المبتدئ
عمػػى المشػػرؼ التربػػوي أف يتعامػػؿ مػػع المعمػػـ المبتػػدئ ،وينمػػي لديػػو الشػػعور بأنػػو أخ لػػو وصػػديؽ
يس ػػتطيع أف يس ػػاعده ف ػػي ت ػػذليؿ العقب ػػات والس ػػيطرة عم ػػى المش ػػكالت الت ػػي ق ػػد تواجي ػػو ،وعم ػػى المش ػػرؼ
مساعدة المعمـ المبتدئ بما يمي( -:الخطيب وآخروف)ٕٔ٘ :ٜٔٛٚ،

ٔ -ينمي الثقة بنفس المعمـ.

ٕ -يحرص عمى أف يقوـ المدرس المبتدئ بتدريس المواد التي أعد ليا ،وكذلؾ المرحمة المناسبة لو.
ٖ -تنميػػة روح االعت ػزاز ب مينػػة التعمػػيـ عنػػد المعمػػـ المبتػػدئ ،وتشػػجيعو عمػػى تبػػادؿ اآلراء مػػع الػػزمالء
القدامى.

ٗ -تشجيع المعمـ المبتدئ عمى مناقشة المشكالت التي تواجييـ مع الزمالء والمشرؼ التربوي.
٘ -مسػػاعدة المعمػػـ المبتػػدئ فػػي التعػػرؼ عمػػى العوامػػؿ المػػؤثرة فػػي العمميػػة التعميميػػة فػػي المدرسػػة مػػف
حيػػث اإلمكانيػػات والبيئػػة ونوعيػػة الطػػالب ،واسػػتثمار الظػػروؼ المحيطػػة بمػػا يسػػيؿ عميػػو العمميػػة

التعميمية.

 -ٙيعمػػؿ المشػػرؼ التربػػوي عمػػى إكمػػاؿ اإلعػػداد المينػػي لممعمػػـ المبتػػدئ الػػذي تمقػػاه قبػػؿ الخدمػػة مػػف
خالؿ ترشيحو لمدورات التدريبية والدروس التطبيقية.
سادسا:تقويم العممية التعميمية-:
إف عممي ػػة التق ػػويـ أص ػػبحت عممي ػػة مس ػػتمرة ،كم ػػا أص ػػبحت ت ّكػ ػوف جانبػ ػاً أساس ػػياً م ػػف جوان ػػب أي ػػة

مؤسسػػة تسػػعى لتحقيػػؽ أىػػداؼ معينػػة ،والغايػػة األساسػػية مػػف عمميػػة التقػػويـ ىػػو بيػػاف مػػدى كفايػػة أجي ػزة
ال
ىػػذه المؤسسػػة وعناصػػرىا المختمفػػة مػػف تحقيػػؽ األىػػداؼ المحػػددة ليػػا ،ويعتبػػر جيػػاز اإلش ػراؼ مس ػؤو ً
مسػػؤولية مباش ػرة عػػف تقػػويـ جوانػػب ىػػذه العممي ػػة بحكػػـ عالقتػػو المباش ػرة بالعمميػػة التعميميػػة -التعممي ػػة.

(الخطيب)ٖٗ :ٕٖٓٓ،
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فعمميػػة التق ػػويـ الت ػػي يق ػػوـ بيػػا جي ػػاز اإلشػ ػراؼ الترب ػػوي ى ػػي عمميػػة متكامم ػػة تش ػػمؿ جمي ػػع جوان ػػب
المؤسسة التعميميػة ،وكػؿ بعػد مػف أبعػاد أنشػطتيا ،فػالتقويـ ىػو مجموعػة مػف اإلجػراءات التػي يقصػد مػف
تطبيقيا معرفة مدى تحقيػؽ أىػداؼ تعميميػة وتربويػة معينػة ،والتقػويـ ىػدؼ مػف أىػداؼ اإلشػراؼ التربػوي
الرئيس ػػية المتعمق ػػة بتحدي ػػد م ػػدى فعالي ػػة البرن ػػامج التعميم ػػي ،وم ػػدى كفاي ػػة الق ػػائميف بالخ ػػدمات التعميمي ػػة

المختمفػػة مػػف معممػػيف واداريػػيف وفنيػػيف وغيػػرىـ ،والتقػػويـ كعمميػػة مػػف عمميػػات اإلشػراؼ التربػػوي ال يقػػيس
تحصػػيؿ المتعممػػيف فقػػط ،بػػؿ يحػػاوؿ تقػػويـ المعمػػـ واإلداري والمػػنيج واألسػػاليب المسػػتخدمة فػػي المواقػػؼ
التعميمية ،وعمى المشػرؼ م ارعػاة اىتمامػات أخػرى أثنػاء تقػويـ المعمػـ ،منيػا مػدى تعػاوف المعمػـ مػع إدارة

المدرسػػة ،ومػػدى مش ػاركتو فػػي مختمػػؼ النشػػاطات المدرسػػية ،وتعاونػػو مػػع مجمػػس أوليػػاء األمػػور وغيرىػػا
مف جميع النواحي ،ويجب أف تتـ عممية اإلشػراؼ بعيػداً عػف جػو التحػدي أو التػوتر أو تصػيد األخطػاء،
بؿ أف يكوف اليدؼ األوؿ ىو تبصير المعمـ بحالتو الراىنػة ومسػاعدتو عمػى تأديػة عممػو بصػورة أفضػؿ.

(اإلبراىيمي)٘ٔ :ٕٕٓٓ،

ويعد بنػاء االختبػارات ميمػة جػدًا كمػا يشػير إلييػا (العػاجز ،)ٜٕ :ٕٜٓٓ،حيػث يقػوـ بيػا المعممػوف

مػػف أجػػؿ الحكػػـ عمػػى مسػػتوى التحصػػيؿ لمطػػالب ،واسػػتيعابيـ لمموضػػوعات التػػي درسػػوىا ،لػػذلؾ يجػػب
عمػػى المش ػػرؼ الترب ػػوي تػػوفير اإلمكان ػػات والخبػ ػرات واالستشػػارات الت ػػي تفي ػػد المعمػػـ ف ػػي بن ػػاء االختب ػػار؛

ليكوف القياس صادقاً ،وىذا يتطمب أف يقوـ المشرؼ بالتالي-:

ٔ -توعيػػة المعممػػيف بأسػػاليب التقػػويـ بحيػػث يعطػػي ىػػذا التقػػويـ صػػورة صػػادقة عػػف تحصػػيؿ الطػػالب
وسموكيـ ،حيث إف التحصيؿ يؤثر في اختيار األساليب المناسبة.

ٕ -االط ػػالع عم ػػى أعم ػػاؿ الس ػػنة واالختب ػػارات ،لالطمئن ػػاف عم ػػى دق ػػة تق ػػويـ المعم ػػـ ألعم ػػاؿ الط ػػالب
ونشاطاتيـ.
ٖ -إعػ ػػداد توجييػ ػػات خاصػ ػػة تتضػ ػػمف المواصػ ػػفات الفنيػ ػػة لألسػ ػػئمة فػ ػػي الم ارحػ ػػؿ الد ارسػ ػػية المختمفػ ػػة،
وارشادات خاصة بالتصحيح ،وتوزيع الدرجات والمراجعة ،والرصد في الكشوفات.

ٗ -دراسة نتائج االختبارات وتقويميا ،ووضع الخطط العالجية المناسبة ليا.
ويتضػػح لمباحػػث ممػػا تقػػدـ أف وجػػود المشػػرؼ التربػػوي ضػػروري جػػداً لمعمميػػة التعميميػػة لمػػا يقػػع عمػػى

عاتقو مػف مسػؤوليات جسػيمة تػرتبط بكػؿ عناصػر العمميػة التعميميػة سػواء بالعناصػر البشػرية أو الماديػة،
فيػو أحػد األعمػدة التػي ترتكػز عمييػا العمميػة التعميمػة فػي رسػـ الطريػؽ وانارتيػا لممعممػيف فػي سػبيؿ بمػوغ
األىداؼ المنشودة ،ولذلؾ البد لممشرؼ أف ينتقي السبؿ والطرائؽ التي تسػاعده فػي إنجػاز ىػذه الميمػات
الكبيرة ،فكؿ ميمة ليػا األسػموب المناسػب فػي تحقيقيػا ،وىنػا البػد أف يكػوف المشػرؼ التربػوي عمػى د اريػة

واسعة باألساليب اإلشرافية ،ويحدد المناسب منيا لكؿ عمؿ يقوـ بو.
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ميارات المشرف التربوي-:
يعمؿ المشرؼ التربوي في ميداف واسع ،ويقوـ بأدوار إشرافية تجعؿ منو قائػداً تربويػاً ،يػرتبط نجاحػو

بطريق ػػة تعامم ػػو م ػػع اآلخػ ػريف ،وى ػػو ال يض ػػمف النج ػػاح إذا ل ػػـ يمتم ػػؾ الكفاي ػػات الالزم ػػة ل ػػذلؾ ،ويقص ػػد

بالكفايػػات العممي ػػة مجموع ػػة م ػػف المي ػػارات العممي ػػة التػػي يمتمكي ػػا المش ػػرؼ الترب ػػوي ،والت ػػي تؤىم ػػو لمقي ػػاـ
بعممػو اإلشػرافي بمػا يحقػػؽ النتاجػات المطموبػػة فػي سػػموؾ المتعممػيف ،وتصػػبح مسػؤولية المشػػرؼ التربػػوي
أكثر صعوبة كممػا كػاف المعممػوف معػو عمػى درجػة عاليػة مػف الثقافػة والمعرفػة ،وىػذا يتطمػب منػو التفػوؽ
فػػي اإلعػػداد واالسػػتعداد حتػػى يسػػتطيع التغمػػب عمػػى الصػػعوبات التػػي تواجيػػو معيػػـ( .الخطيػػب:ٕٖٓٓ،

ٓ)ٛ

ويػػرى (عبػػد اليػػادي )ٖٔ :ٕٕٓٓ،أف ىنػػاؾ ميػػاـ كبي ػرة ممقػػاة عمػػى عػػاتؽ جيػػاز اإلش ػراؼ التربػػوي
بمفيوم ػػو الح ػػديث ،وعمي ػػو الب ػػد لم ػػذيف يحمم ػػوف ى ػػذه المس ػػؤولية أف يتحمػ ػوا بمي ػػارات ت ػػؤىميـ لمقيػ ػاـ بي ػػذه
المس ػػؤوليات التربوية،وى ػػذه المي ػػارات ى ػػي مي ػػارات عممي ػػة وفكري ػػة ،ومي ػػارات إنس ػػانية ،ومي ػػارات فني ػػة،

وميارات تتعمؽ بالتنظيـ المدرسي.
ويرى (نبراي )٘ٙ :ٜٜٜٔ،أف المشرؼ التربوي الفعاؿ يمتمؾ ثالث ميارات وىي-:

ٔ -ميػػارات إنس ػػانية ويقصػػد بي ػػا القػػدرة عم ػػى التعامػػؿ م ػػع المعممػػيف ليرغبػ ػوا فػػي أداء أعم ػػاليـ بص ػػورة
مرضية.
ٕ -ميارات فنية تعني المعارؼ المتخصصة والقدرة عمى إنجاز الميمات اإلشرافية.
ٖ -ميارات إدارية تتمثؿ في القػدرة عمػى صػنع القػرار ،وادراؾ العالقػات العامػة لممنظمػة ،وأىػدافيا التػي
ال عنيا.
يكوف المشرؼ مسؤو ً

ويوضح (الخطيب )ٙ٘ :ٕٖٓٓ،الميارات التي يجب أف يتحمى بيا المشرؼ التربوي وىي:
 -0ميارات إنسانية  -:وتشمل
ٔ -االبتكػػار والمبػػادأة وىػػي الميػػؿ الػػذي يػػدفع الفػػرد إلػػى العمػػؿ قبػػؿ الغيػػر ،فيتخػػذ الق ػ اررات السػػميمة،
والقدرة عمى التنفيذ قبؿ غيره.

ٕ -ض ػػبط ال ػػنفس وتعن ػػي االتػ ػزاف والق ػػدرة عم ػػى الي ػػدوء أثن ػػاء األزم ػػات ،والس ػػيطرة عم ػػى األعص ػػاب
والتحكـ بيا في المواقؼ المحرجة.

ٖ -السػػمات الجسػػدية وتتمثػػؿ فػػي القػػوة البدنيػػة ،والقػػدرة عمػػى التحمػػؿ والحيويػػة والصػػبر والشػػجاعة،
وقوة اإلرادة واستخداـ ىذه الطاقة بحكمة وروية.
ٕ -الميارات الفنية -:وىػي المعرفػة المتخصصػة والكفػاءة فػي تحقيػؽ األىػداؼ ،ومػف خصػائص ىػذه
الميارات ما يتمتع بو المشرؼ التربوي مف صفات خاصة منيا:
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ٔ -االستعداد العممي والميني ،واإلطالع المستمر ،والقراءة الواعية.
ٕ -القػدرة عمػػى التعبيػػر السػػميـ الواضػح كتابػػة ،وكالمػاً ،والقػػدرة عمػى توضػػيح األفكػػار ،وتبػػادؿ الػرأي
مع المعمميف ،وادارة الحوار معيـ واستيعاب أفكارىـ وتصوراتيـ.

ٖ -القػػدرة عمػػى اإلصػػغاء ،والدقػػة فػػي احت ػراـ آراء اآلخ ػريف لحػػؿ كثيػػر مػػف المش ػكالت التػػي تع ػوؽ
العممية التعميمية.

ٗ -القػػدرة عمػػى فيػػـ الن ػػاس واقنػػاعيـ .وحسػػف التعام ػػؿ معيػػـ والعمػػؿ المس ػػتمر لنمػػو المعممػػيف ف ػػي
مينتيـ ،وابراز قدراتيـ ورعاية ميوليـ ،ومساعدتيـ في فيـ االتجاىات والقيـ االجتماعية.
ٖ -الميددارات الفكريددة وتتمثػػؿ فػي القػػدرة عمػػى الرؤيػة المتكاممػػة ،والقػدرة عمػػى التركيػػب والبنػػاء والتسػػاؤؿ
اليادؼ ،ومف ذلؾ:

ٔ -القدرة عمى التحميؿ وتبسيط اإلجراءات أثناء استخداـ األدوات والوسائؿ الفنية النجاز العمؿ.
ٕ -القدرة عمى تحمؿ المسؤولية.
ٖ -الفيـ العميؽ والحزـ.

ٗ -وضع المناىج والبرامج التي تحقؽ حاجات التالميذ أفرادًا وجماعات.

كما يؤكد (عايش )ٔٓ٘ :ٕٓٔٔ،عمى ىذه الميارات الواجب لممشرؼ امتالكيا ،فيحددىا بالتالي-:
ٔ -ميدارات فنيددة :وىػػي التػػي تتعمػؽ باألسػػاليب ،والطػرؽ التػػي يمجػػأ إلييػا المشػػرؼ التربػوي فػػي ممارسػػة
ميماتػػو ،وتتطم ػػب الق ػػدرة عمػػى التخط ػػيط الس ػػميـ ،ورس ػػـ السياسػػات التعميمي ػػة ،وتنظ ػػيـ االتص ػػاالت،
وتطوير العممية التعميمية في مجاالتيا المختمفة.

ٕ -ميارات إدراكية :وتعني قػدرة المشػرؼ التربػوي كقائػد عمػى رؤيػة التنظػيـ الػذي يقػوده ،وفيمػو لمتػرابط
بيف أجزاء ىذا التنظيـ ،وأثر التغيرات التي قد تحػدث عمػى بقيػة األجػزاء عنػد حػدوث تغيػر فػي جػزء
معيف ،وقدرتو عمى تصور وفيـ عالقات المعمـ بالمدرسة ،وعالقتػو بطالبػو،والتنبؤ بالمشػكالت قبػؿ

وقوعيا.

ٖ -ميارات إنسانية :وتعني قدرة المشرؼ التربوي عمػى التعامػؿ مػع المعممػيف والطػالب وأوليػاء األمػور
ومؤسس ػ ػػات المجتم ػ ػػع المحم ػ ػػي ،وتنس ػ ػػيؽ الجي ػ ػػود بي ػ ػػنيـ لبم ػ ػػوغ األى ػ ػػداؼ ،ك ػ ػػذلؾ تش ػ ػػمؿ الس ػ ػػمات
الشخصية لممشرؼ التربوي مف حيث الخمؽ الطيب والتسامح واحتػراـ اآلخػريف ،كػذلؾ تتضػمف قػدرة
المشػػرؼ التربػػوي عمػػى التعامػػؿ مػػع اإلدارة العميػػا لصػػنع الق ػرار التربػػوي ،وتبنػػي األفكػػار التطويريػػة،

وقيادة اآلخريف.
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كػػذلؾ ركز(عطيػوي )ٕٗٓ :ٕٓٓٛ،عمػػى تمػػؾ الميػػارات ،وأفردىػػا بشػػيء مػػف التفصػػيؿ ،وأضػػاؼ عمييػػا
ميارات متعمقة بالتنظيـ المدرسي ،وحددىا بالتالي:
ٔ -ميارات عممية وفكرية :وتشمؿ
ٔ -القدرة عمى التفكير البناء والتساؤؿ اليادؼ.
ٕ -تحسيف بيئة التعميـ بشكؿ خاص.

ٖ -مراعاة الفروؽ الفردية بيف المعمميف،فعميو قبوؿ المعمـ الشاذ المتذمر والمعمـ المبدع النشيط.
ٗ -استعماؿ األسموب العممي في حؿ المشكالت.

٘ -يحكـ عمى المعمـ مف خالؿ النتائج التي تـ تحقيقيا.
 -ٙيسعى لبناء اإلشراؼ الذاتي لدى المعمميف.
 -ٚالوعي باألسس والمرتكزات التي ُبنيت عمييا المناىج الدراسية.
 -ٛالمعرفة باألساليب اإلشرافية التي تمكنو مف القياـ بواجباتو اإلشرافية.
 -ٜإتقاف ميارات تحديد االحتياجات التدريبية لممعمميف.
ٓٔ -ميارة إعداد األنشطة لتقابؿ أنواعاً معينة مف البرامج والمواد الدراسية.
ٕ -ميارات إنسانية :وتشمؿ
ٔ -القدرة عمى اإلقناع والتعبير عف اآلراء وادارة النقاش والمساىمة فيو.
ٕ -دقة المالحظة.

ٖ -كفاي ػػات االتص ػػاؿ والتفاع ػػؿ م ػػع المعمم ػػيف عم ػػى أس ػػس ديمقراطي ػػة ،إنس ػػانية عادل ػػة بعي ػػدة ع ػػف
التسمط ،وبناء عالقات جيدة معيـ.

ٗ -تحسس مشاعر المعمميف نحو النظاـ والسياسة التربوية.
٘ -يجمع بيف النظرة العممية وبيف العالقات اإلنسانية.
 -ٙيمتمؾ ميارات تقدير مستوى كفاية المعمميف ورضاىـ عف العمؿ.
 -ٚتحدي ػػد واجب ػػات وأعم ػػاؿ وميم ػػات ك ػػؿ م ػػف الع ػػامميف ف ػػي المدرس ػػة ،حت ػػى ال تتع ػػارض ميم ػػات
أحدىـ مع اآلخر.

 -ٛميارة جمع البيانات عف العامميف في المدرسة وتحميميا وتفسيرىا.
 -ٜميارة التعرؼ عمى ميوؿ المعمميف مف أجؿ استثمارىا عمى أفضؿ وجو.

ٓٔ -ميارة االتصاؿ بأولياء أمور الطمبة عند الحاجة.
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ٖ -ميارات فنية :وتشمؿ
ٔ -القدرة عمى توضيح األفكار والتعبير السميـ كتاب ًة وكالماً.
ٕ -االطالع المستمر والقراءة الواعية.

ٖ -استخداـ الوسائؿ المتعددة في التوضيح واستخداـ األرقاـ.
ٗ -تبادؿ ال أري مع المعمميف ،وادارة الحوار معيـ ،واستيعاب أفكارىـ وتصوراتيـ.
٘ -القدرة عمى اإلصغاء والدقة في احتراـ آراء اآلخريف.

 -ٙميارة جمع البيانات والمعمومات عف الطالب وتحميميا وتفسيرىا ووضع خطط عالجية.
 -ٚميارة التنسيؽ بيف البرامج اإلشرافية والبػرامج المدرسػية ،وتكييػؼ ىػذه البػرامج بحيػث تكػوف مرنػة
في ضوء المستجدات.

ٗ -ميارات متعمقة بالتنظيم المدرسي :وتشمؿ
ٔ -ميارة ترجمة البرنامج التعميمي إلى خطة واقعية قابمة لمتنفيذ.
ٕ -ميارة اإلشراؼ عمى برنامج الصيانة المدرسية.

ٖ -ميارة اكتشاؼ أي خمؿ في التنظيـ المدرسي ،والتنبيو إلصالحو.
فعالية أي جانب تعميمي في ضوء األغراض التربوية.
ٗ -ميارة تقدير ّ
٘ -ميارة تحديد االحتياجات التربوية ،ورسـ الخطط المناسبة لتأميف ىذه االحتياجات.

ولكػ ػ ػػي يحقػ ػ ػػؽ المشػ ػ ػػرؼ أىػ ػ ػػداؼ اإلش ػ ػ ػراؼ بنجػ ػ ػػاح ،فالبػ ػ ػػد أف تتػ ػ ػػوفر فيػ ػ ػػو ميػ ػ ػػارات ،فيح ػ ػ ػػددىا

(اإلبراىيمي )ٕٔٛ :ٕٕٓٓ،فيما يمي-:
ٔ -مي ػػارات عممي ػػة :تتمث ػػؿ ف ػػي مؤىم ػػو العمم ػػي ،واد ارك ػػو لألى ػػداؼ التربوي ػػة بص ػػورة عام ػػة ،وألى ػػداؼ
اإلش ػراؼ التربػػوي بصػػورة خاصػػة ،ولديػػو القػػدرة عمػػى اسػػتخداـ األسػػاليب واألدوات العمميػػة الالزمػػة

لتحقيؽ ىذه األىداؼ.

ٕ -مي ػػارات ميني ػػة :وتش ػػمؿ ممارس ػػتو لمت ػػدريس لفتػ ػرة مناس ػػبة ،وقيام ػػو بنش ػػاطات تربوي ػػة ف ػػي المدرس ػػة
وخارجيا ،ومطمعًا عمى مختمؼ النظريات التربوية واالستفادة منيا،ويكوف منتميًا لممينة ويحترميا.

ٖ -ميػػارات شخصػػية :وتتميػػز بػػاالتزاف االنفعػػالي ،ويكػػوف ذكي ػاً س ػريع البدييػػة ،لديػػو القػػدرة عمػػى حسػػف
التصرؼ واإلقناع ،ولديو السمعة الحسنة ،قاد اًر عمى تكويف عالقات إنسانية مميزة مع الجميع.

ويتبيف لمباحث أف ميمة المشرؼ التربوي ليست بالميمة البسيطة حيػث يتعامػؿ بالدرجػة األولػى مػع

المعممػػيف ،وى ػػـ متم ػػايزوف فػػي م ػػؤىالتيـ وق ػػدراتيـ وميػػوليـ ،فمك ػػؿ معم ػػـ سػػماتو وشخص ػػيتو واحتياجات ػػو
ورغباتػػو ،كػػذلؾ يتحمػػؿ المشػػرؼ التربػػوي ميمػػات كبي ػرة تتعمػػؽ بػػالموقؼ التعميمػػي ،ولػػذلؾ البػػد أف يتسػػـ
المشرؼ بميارات تعينو عمى تحقيؽ أىدافػو اإلشػرافية المتمثمػة بتطػوير الموقػؼ التعميمػي بجميػع جوانبػو،
ومف أىـ الميارات الواجب امتالكيا ىي-:
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ٔ -ميدارات إنسدانية -:وىنػا البػد أف يكػوف المشػرؼ عمػى وعػي كبيػر بأىميػة العالقػات اإلنسػانية بػيف
المشػػرؼ التربػػوي والمعممػػيف ،وكيفيػػة إقنػػاعيـ فػػي التعػػاوف والعمػػؿ بػػروح الفريػػؽ ،والسػػعي لتطػػوير
العمؿ التربوي.
ٕ -ميددارات عمميددة -:فييػػا يمتمػػؾ المشػػرؼ الكفػػاءة العمميػػة ،والػػتمكف فػػي مجػػاؿ التخصػػص ،ويكػػوف
لديو القدرة عمى اإلقناع ،وتزويد المعمميف وتغطيتيـ باالحتياجات العممية الالزمة في عمميـ.

ٖ -ميددارات فنيددة -:يسػػتطيع مػػف خالليػػا المشػػرؼ التربػػوي تنفيػػذ العمػػؿ اإلشػرافي ،ويعمػػؿ عمػػى تنميػػة
ميارات المعمميف ،وتطوير الموقؼ التعميمي بما يواكب التطورات العممية والتكنولوجية المتسارعة.
التعقيب العام عمى اإلطار النظري:
ويتضح لمباحث ممػا سػبؽ مػف الد ارسػات السػابقة واألدب التربػوي أف اإلشػراؼ التربػوي ركػف أساسػي
في العممية التعميميػة – التعمميػة ،ومػف خػالؿ عمػؿ الباحػث كمشػرؼ تربػوي يجػد أف معظػـ األنشػطة فػي
و ازرة التربيػػة والتعمػػيـ العػػالي ،وكػػذلؾ أقسػػاميا مرتبطػػة فػػي اإلش ػراؼ التربػػوي ومعتمػػدة عميػػو فػػي أغمػػب
األحي ػػاف ،فم ػػـ يع ػػد اإلشػ ػراؼ الترب ػػوي يقتص ػػر عم ػػى مالحظ ػػة أداء المعم ػػـ داخ ػػؿ غرف ػػة الفص ػػؿ ،وتق ػػديـ
التغذية ال ارجعة لممعمـ ،وانمػا أُنػيط باإلشػراؼ التربػوي ميمػات كثيػرة ومتعػددة تتعمػؽ بكػؿ جوانػب الموقػؼ

التعميمػػي س ػواء كانػػت صػػفية أو الصػػفية ،وذلػػؾ مػػف أجػػؿ الوصػػوؿ إلػػى تعمػػيـ نػػوعي يرتقػػي بػػالمتعمميف؛
ك ػػي يتمكنػ ػوا م ػػف مج ػػاراة عص ػػر المعرف ػػة ،وم ػػا يطػ ػ أر عمي ػػو م ػػف تط ػػورات وتغيػ ػرات متس ػػارعة ف ػػي ش ػػتى
المج ػاالت ،ولػػذلؾ البػػد لإلش ػراؼ التربػػوي المحػػاؽ بركػػب التقػػدـ واالنفجػػار المعرفػػي ،ومػػف ىنػػا كػػاف ل ازم ػًا

ػار ،ووس ػػائؿ تتماش ػػى م ػػع ى ػػذا الك ػػـ اليائ ػػؿ م ػػف التق ػػدـ
عم ػػى اإلشػ ػراؼ الترب ػػوي أف يتبن ػػى أس ػػاليب وأفك ػ ًا
التكنولوجي والمعرفػي ،وكػوف إدارة المعرفػة مػف المفػاىيـ الحديثػة التػي دخمػت عػالـ المؤسسػات فػي كيفيػة
اس ػػتثمار المع ػػارؼ لتحقي ػػؽ الميػ ػزة التنافس ػػية لي ػػا ،فالب ػػد لإلشػ ػراؼ الترب ػػوي االس ػػتفادة م ػػف إدارة المعرف ػػة
وتوظيفيػػػا فػ ػػي العمػ ػػؿ اإلش ػ ػرافي ،وىػ ػػذا يتطمػ ػػب تػ ػػوفير متطمبػ ػػات إدارة المعرفػ ػػة المتمثمػ ػػة فػ ػػي المتطمػ ػػب

التكنول ػػوجي ،والمتطمػػػب البشػػػري ،والمتطمػػػب اإلداري ،والمتطمػػػب الثق ػػافي ،التػ ػػي مػػػف شػػػأنيا أف تسػ ػػاعد
المشػرؼ التربػػوي فػػي عمميػػات إدارة المعرفػػة مػػع المعممػػيف المتمثمػػة فػػي توليػػد المعرفػػة واكتشػػافيا ،وتنظػػيـ
المعرفػة وتخزينيػا ،والتشػػارؾ فييػا ،ونقميػػا وتطبيقيػا ،فالمشػػرؼ التربػوي يسػػعى دائمػاً إلػػى تزويػد المعممػػيف

ب ػػآخر المسػ ػػتجدات العمميػػػة والتربوي ػػة التػ ػػي تُنمػ ػػي كفاي ػػات المعممػ ػػيف فػ ػػي ممارس ػػاتيـ التدريسػ ػػية ،فيعمػ ػػد

المشرؼ التربوي الستكشاؼ واستخراج ما لدى لممعمميف مف معارؼ وأفكػار ليػتـ تنظيميػا ومناقشػتيا مػف

خػػالؿ االجتماعػػات ،والػػدورات ،وورشػػات العمػػؿ ،مػػف أجػػؿ صػػقميا واخراجيػػا فػػي قالػػب يػػتمكف المعمم ػوف

مػػف توظيفػػو فػػي المواقػػؼ التعميميػػة تسػػاعد المتعممػػيف فػػي التكيػػؼ مػػع متطمبػػات عصػػر المعرفػػة والتقػػدـ
العممي.
ولذلؾ نجد أف إلدارة المعرفة أىمية كبرى في اإلشراؼ التربوي تتمخص في التالي:
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ٔ -تسػػمح لممشػػرفيف التربػػوييف بالحصػػوؿ عمػػى المعػػارؼ ،التػػي تسػػاعدىـ فػػي إحػػداث إضػػافات لعمميػػـ
اإلشرافي.
ٕ -تساىـ في تحقيؽ أىداؼ اإلشراؼ التربوي.
ٖ -تعمػ ػػؿ عمػ ػػى تطػ ػػوير أسػ ػػاليب عمػ ػػؿ المشػ ػػرفيف التربػ ػػوييف بمػ ػػا يتناسػ ػػب مػ ػػع التطػ ػػورات التكنولوجيػ ػػة

والعممية.

ٗ -تتػيح الفرصػػة لممشػػرفيف التربػػوييف لتحديػد الظػػروؼ المحيطػػة بػػالمواقؼ التعميميػة؛ ممػػا يسػػاعدىـ فػػي
اتخاذ الق اررات.

٘ -تسػػمح لممشػػرفيف التربػػوييف والمعممػػيف لمتشػػارؾ فػػي المعػػارؼ مػػف أجػػؿ تطػػوير العمميػػة التعميميػػة –

التعممية.
 -ٙإيجاد رؤية مستقبمية لإلشراؼ التربوي في ضوء المستجدات العممية والتربوية الحديثة.

 -ٚتسيـ في بناء الثقة بيف المشرفيف التربوييف والمعمميف وتبادؿ اآلراء واألفكار والخبرات.
وبيذا يمكف تحديد أىداؼ إدارة المعرفة باإلشراؼ التربوي فيما يمي:
ٔ -جمػع المعػارؼ وتحديػػدىا وتنظيميػا حتػى يػػتمكف المشػرفوف التربويػػوف مػف االسػتفادة منيػػا فػي الوقػػت

المناسب.

ٕ -تسييؿ عمميات التشارؾ والتبادؿ في المعرفة بيف المشرفيف التربوييف والمعمميف.
ٖ -تحويػػؿ المعرفػػة الضػػمنية الموجػػودة فػػي أذىػػاف المعممػػيف وتحويميػػا إلػػى معرفػػة ظػػاىرة يمكػػف لمجميػػع

االستفادة منيا.

ٗ -المسػػاىمة فػػي حػػؿ المشػػكالت التػػي تواجػػو المشػػرفيف التربػػوييف والمعممػػيف مػػف خػػالؿ اتخػػاذ الق ػ اررات
بناء عمى معمومات صحيحة.
المناسبة ً
٘ -تط ػ ػػوير اإلشػ ػ ػراؼ الترب ػ ػػوي م ػ ػػف خ ػ ػػالؿ ممارس ػ ػػة المش ػ ػػرفيف الترب ػ ػػوييف لعممي ػ ػػات إدارة المعرف ػ ػػة ف ػ ػػي
ممارساتيـ اإلشرافية.
 -ٙتش ػػجيع العم ػػؿ ب ػػروح الفري ػػؽ ب ػػيف المش ػػرفيف الترب ػػوييف والمعمم ػػيف م ػػف خ ػػالؿ المش ػػاركة ف ػػي كيفي ػػة
الوصوؿ لممعارؼ وتبادليا وكيفية توظيفيا.

 -ٚبنػ ػػاء الثقػ ػػة ف ػ ػػي المشػ ػػرفيف التربػ ػػوييف والمعمم ػ ػػيف فػ ػػي عمميػ ػػة التط ػ ػػوير واالبتكػ ػػار والرقػ ػػى بالعممي ػ ػػة

التعميمية -التعممية.
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الفصل الثالث

الدراسات السابقة
قػػاـ الباحػػث بػػاالطالع عمػػى العديػػد مػػف الد ارسػػات السػػابقة التػػي أُتيحػػت لػػو فػػي مجػػاؿ إدارة المعرفػػة،
والمجػاالت التػػي طُبقػت فييػػا ،ووجػد أف أكثػػر الد ارسػات كانػػت تتعمػؽ بعمػػؿ المنظمػات الصػػناعية ،وجػػزءًا

ال متعمقًا بالتربيػة نظػ ًار لحداثػة موضػوع إدارة المعرفػة ،ولػذلؾ ركػز الباحػث عمػى الد ارسػات التػي تجمػع
قمي ً

ب ػػيف إدارة المعرفػػػة والجان ػػب التربػ ػػوي بش ػػكؿ خػػػاص ،واسػ ػػتطاع الباح ػػث الحصػ ػػوؿ عم ػػى مجموعػ ػػة مػ ػػف
الدراسات المحمية والعربية واألجنبية ،حتى يسػتفيد منيػا فػي بنػاء ىػذه الد ارسػة؛ لتكػوف عمػى أحسػف وجػو،

وكذلؾ االستفادة منيا في مجاؿ اإلشراؼ التربػوي ،وفػي األدوات المسػتخدمة لجمػع البيانػات ،وكػذلؾ فػي
األساليب اإلحصائية التػي سػاعدت فػي تفسػير النتػائج ،واالسػتفادة مػف نتائجيػا والتوصػيات المقدمػة ،وتػـ

تبويب الدراسات مف األحدث إلى األقدـ.

أو ًال :الدراسات العربية

هددت دراسددة (العمددول )2100,إلػػى تَعػػرؼ مفيػػوـ إدارة المعرفػػة وعممياتيػػا ،وتحديػػد درجػػة ممارسػػة
العػػامميف األكػػاديمييف لػػدور إدارة المعرفػػة فػػي تنميػػة الم ػوارد البش ػرية فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية فػػي ظػػؿ
الفكػػر اإلداري المعاصػػر ،واسػػتخدمت الباحثػػة المػػنيج الوصػػفي  ،وحػػددت الباحثػػة أداة الد ارسػػة بتصػػميـ
اس ػػتبانة إلدارة المعرف ػػة وعممياتي ػػا ،وت ػػـ تطبي ػػؽ االس ػػتبانة عم ػػى عين ػػة الد ارس ػػة الت ػػي تتك ػػوف م ػػف ()ٜٔٙ

أكاديمي ػاً مػػف جامع ػػة األزىػػر ،والجامع ػػة اإلسػػالمية ،وجامعػػة األقص ػػى ،وجامعػػة الق ػػدس المفتوحػػة ،كم ػػا
استخدمت األساليب اإلحصائية التالية :التك اررات والمتوسطات والنسػب المئويػة ومعامػؿ ارتبػاط سػبيرماف

ومعامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف ومعادلػػة جتمػػاف لمتجزئػػة النصػػفية واختبػػار "ت" وتحميػػؿ التبػػايف األحػػادي ،وكػػاف

مػػف أىػػـ النت ػػائج التػػي توص ػػمت ليػػا أف درج ػػة ممارسػػة العػػامميف ل ػػدور إدارة المعرفػػة كان ػػت بػػوزف نس ػػبي
(ٕ٘ )%وىػػي ضػػعيفة ،وبينػػت الد ارسػػة أنػػو توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية لدرجػػة ممارسػػة عمميػػات
إدارة المعرف ػػة تع ػػزي لمتغي ػػر الج ػػنس وكان ػػت لص ػػالح اإلن ػػاث ،ومتغي ػػر التخص ػػص وكان ػػت لص ػػالح كمي ػػة
اآلداب والتج ػػارة ،ومتغيػ ػر الجامع ػػة وكان ػػت لص ػػالح الجامع ػػة اإلس ػػالمية واألزى ػػر واألقص ػػى ،ووض ػػحت

الد ارس ػػة ع ػػدـ وج ػػود ف ػػروؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية لدرج ػػة ممارس ػػة عممي ػػات إدارة المعرف ػػة تع ػػزي لمتغي ػػر
المسػ ػػمى الػ ػػوظيفي ،والمؤىػ ػػؿ العممػ ػػي ،ومػ ػػف توصػ ػػيات الباحػ ػػث أف تتبنػ ػػى الجامعػ ػػات الفمسػ ػػطينية إدارة
المعرفة ،وتخصيص مساؽ إدارة المعرفة كمتطمب جامعي لكؿ التخصصات.

وتنػاوؿ ( أبدو حشدديش )2100,فػي د ارسػتو الثقافػػة التنظيميػة السػائدة فػػي جامعػة األقصػى وعالقتيػػا

بإدارة المعرفة وذلؾ مف وجية نظر أعضاء الييئة التدريسية فييا ،وقد اسػتخدـ الباحػث المػنيج الوصػفي
التحميمي ،كما حػدد أداة الد ارسػة باسػتبانة تػـ تطبيقيػا عمػى عينػة الد ارسػة البػالم عػددىا ( )ٜٛعضػوًا مػف
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أصػػؿ ( )ٖٓٙعض ػوًا بالجامعػػة ،وتوصػػؿ الباحػػث إلػػى النتػػائج التاليػػة فػػي أف مسػػتوى إدارة المعرفػػة فػػي

جامعػػة األقصػػى ضػػعيفة بػػوزف نسػػبي ( ،)%٘ٚ.ٚٙكمػػا أف مسػػتوى إدارة المعرفػػة فػػي جامعػػة األقصػػى

مػػف وجيػػة نظػػر الييئػػة التدريسػػية فييػػا كانػػت ضػػعيفة بػػوزف نسػػبي(ٔ ،)%ٜ٘.باإلضػػافة إلػػى أف سػػبب
ضعؼ مستوى إدارة المعرفة بضعؼ الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعة.

كما وىدفت دراسة ( بدر )2101,إلى تطوير ميػارات مػديري المػدارس الثانويػة بمحافظػات غػزة فػي

ضوء إدارة المعرفة ،واتبعت الباحثة المنيج الوصفي ،وحػددت أدوات الد ارسػة فػي اسػتخداـ اسػتبانة كػأداة
لجم ػػع المعموم ػػات مكونػػػة م ػػف ( )ٗٚفقػ ػرة موزعػػػة عم ػػى (ٗ) مج ػػاالت ىػ ػػي :تولي ػػد المعرف ػػة ،والتشػ ػػارؾ
بالمعرفة ،وتنظيـ المعرفة وتخزينيا ،وتطبيؽ المعرفة ،باإلضافة إلى سؤاؿ مفتػوح حػوؿ سػبؿ تطػوير ىػذه

الدرسػػة المكونػة مػػف جميػػع مػػديري المػػدارس الثانويػػة بمحافظػػات غ ػزة
الميػػارات ،وتػػـ توزيعيػػا عمػػى عينػػة ا
وعػ ػػددىـ ( )ٕٜٔواسػ ػػتجاب مػ ػػنيـ (ٕ٘ٔ) بنسػ ػػبة ( )%ٜٚتقريب ػ ػاً ،كمػ ػػا اسػ ػػتخدمت الباحثػ ػػة األسػ ػػاليب

اإلحصػ ػػائية التاليػ ػػة :معامػ ػػؿ ارتبػ ػػاط بيرسػ ػػوف ،ومعامػ ػػؿ ألفػ ػػا كرونبػ ػػاخ ،والنسػ ػػب المئويػ ػػة والمتوسػ ػػطات

الحسابية ،واختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف ،وتحميؿ التبايف األحادي ،وكانت نتائج ىػذه الد ارسػة تتمثػؿ فػي
أف درجػػة ممارس ػػة م ػػديري الم ػػدارس الثانوي ػػة بمحافظ ػػات غ ػزة لمي ػػارات إدارة المعرف ػػة م ػػف وجي ػػة نظ ػػرىـ
عاليػػة حيػػث بمغػػت النسػػبة الكميػػة ( ،)%ٜٚوبينػػت الد ارسػػة عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد
مسػػتوى داللػػة (٘ٓ )ٓ.بػػيف متوسػػطات تقػػديرات عينػػة الد ارسػػة لدرجػػة ممارسػػة مػػديري المػػدارس الثانويػػة
بمحافظػػات غ ػزة لميػػارات إدارة المعرف ػػة تعػػزى لمتغيػػر ( الجػػنس ،م ػػدة الخدمػػة ،التخصػػص ) ،وأوص ػػت

الباحثة بعقد دورات متخصصة ،وورشات عمؿ ،ووضع برامج تدريبية فػي مجػاؿ إدارة المعرفػة ،والتعػاوف
مع المؤسسات.

وفي ىذا السياؽ ىػدفت د ارسػة ( عدودة )2101,إلػى الكشػؼ عػف واقػع إدارة المعرفػة فػي الجامعػات

الفمسػ ػػطينية وتحديػػػد عمميػ ػػات إدارة المعرفػػػة الواجػ ػػب ممارسػػػتيا لػػػدى العػ ػػامميف بالجامعػػػات الفمسػ ػػطينية،
واستخدـ الباحث المنيج الوصفي ،وتػـ إعػداد اسػتبانة مكونػة مػف (ٗ) أبعػاد ،تشػتمؿ عمػى(ٔٗ) فقػرة ،تػـ
توزيػػع االس ػػتبانة عمػػى أفػ ػراد مجتمػػع الد ارس ػػة والبػػالم ع ػػددىـ ( )ٖٕٚمػػف الع ػػامميف فػػي جامع ػػة األزى ػػر،
وجامعػة األقصػى ،والجامعػة اإلسػالمية ،باإلضػافة إلػى اعتمػاد المقػابالت الشخصػية كػأداة ثانيػة لإلجابػة

عمى بعض التساؤالت الخاصة بالدراسة ،واسػتخدـ الباحػث األسػاليب اإلحصػائية وتتمثػؿ فػي :التكػ اررات،
والمتوسػػطات الحسػػابية ،والنسػػب المئويػػة ،ومعامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف ،ومعامػػؿ ارتبػػاط سػػبيرماف ،ومعادلػػة

جتماف ،ومعامؿ ألفا كرونباخ ،واختبار "ت" وتحميؿ التبايف األحػادي ،وتوصػمت الد ارسػة إلػى أف ممارسػة
العامميف بالجامعات الفمسػطينية لعمميػات إدارة المعرفػة جػاءت عمػى النحػو التػالي( :تطبيػؽ المعرفػة بػوزف
نسػػبى (ٕ٘ ،)%ٛ٘.وتنظػػيـ المعرفػػة بػػوزف نسػػبي (٘ ،)%ٛوتوليػػد المعرفػػة بػػوزف نسػػبي (،)%ٛٗ.٘ٛ
والتشػػارؾ فػػي المعرفػػة بػػوزف نسػػبى ( ،)%ٜٚ.ٗٙكمػػا ال يوجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى

(٘ٓ )ٓ.لواقػػع إدارة المعرفػػة فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية تعػػزى لمتغيػػر ( الجػػنس ،سػػنوات الخدمػػة ) ،كمػػا
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ويوجػ ػػد فػ ػػروؽ ذات داللػ ػػة إحصػ ػػائية عنػ ػػد مسػ ػػتوى داللػ ػػة (٘ٓ )ٓ.لواقػ ػػع إدارة المعرفػ ػػة فػ ػػي الجامعػ ػػات
الفمسطينية تعزى لمتغير ( المؤىؿ العممي ،مكاف العمؿ) ،ومػف أىػـ التوصػيات التػي أوصػى بيػا الباحػث
فػػي تحويػػؿ مؤسسػػات التعمػػيـ الع ػالي الفمسػػطينية إلػػى حاضػػنات لمشػػروع صػػناعة المعرفػػة ،ودمػػج أنمػػاط
جديػػدة لمػػتعمـ والتعمػػيـ تػػؤدي إلػػى تنػػوع مصػػادر المعرفػػة ،كػػذلؾ بنػػاء فريػػؽ إلدارة نظػػاـ المعرفػػة لمتابعػػة

تطبيؽ نظـ إدارة المعرفة في الجامعات الفمسطينية.

بينما ىدفت دراسة (عثمان )2101,إلى تَعرؼ اتجاىات مديري المػدارس الثانويػة نحػو تطبيػؽ إدارة
المعرفة في المحافظات الشمالية بفمسطيف ،واسػتخدـ الباحػث المػنيج الوصػفي ،وأعػد اسػتبانة مكونػة مػف
(ٓ )ٙفقػ ػ ػرة موزع ػ ػػة عم ػ ػػى ( )ٛمج ػ ػػاالت ى ػ ػػي ( :إدراؾ مفي ػ ػػوـ المعرف ػ ػػة ،التوقي ػ ػػت المناس ػ ػػب لممعرف ػ ػػة،
المعامالت اإلدارية ،تنظيـ المعرفة وتحديػد مصػادرىا ،االتصػاالت التنظيميػة والتواصػؿ ،اتخػاذ القػ اررات،
التخطػػيط ،أىػػداؼ إدارة المعرفػػة ) ،وتػػـ توزيػػع االسػػتبانة عمػػى عينػػة طبقيػػة عش ػوائية تتكػػوف مػػف ()ٕٕٜ
مػ ػػف المػ ػػديريف حيػ ػػث أف مجتمػ ػػع الد ارسػ ػػة يتكػ ػػوف مػ ػػف جميػ ػػع مػ ػػديري المػ ػػدارس الحكوميػ ػػة الثانويػ ػػة فػ ػػي

المحافظ ػػات الش ػػمالية بفمس ػػطيف والبػػػالم ع ػػددىـ (ٓٗ )ٙم ػػدي ًار ومػ ػػديرة حس ػػب إحص ػػائيات و ازرة التربيػ ػػة

والتعمػػيـ الفمسػػطينية عػػاـ  ٕٜٓٓ/ٕٓٓٛـ ،وكػػاف مػػف أىػػـ النتػػائج التػػي توصػػؿ إلييػػا فػػي أف اتجاىػػات
مػػديري المػػدارس الحكوميػػة الثانويػػة نحػػو تطبيػػؽ إدارة المعرفػػة فػػي المحافظػػات الشػػمالية بفمسػػطيف كانػػت
ايجابي ػػة حي ػػث بمغ ػػت النس ػػبة (ٕ ،)%ٚٛ.ك ػػذلؾ ال توج ػػد ف ػػروؽ ف ػػي درج ػػة اتجاى ػػات م ػػديري الم ػػدارس
الحكوميػة نحػو تطبيػػؽ إدارة المعرفػة فػػي المحافظػات الشػمالية بفمسػػطيف تعػزى لمتغيػػر ( الجػنس ،سػػنوات

الخدمػػة ،التخصػػص ،المؤى ػؿ العممػػي ،موقػػع المدرسػػة ) ،وتوجػػد فػػروؽ فػػي درجػػة اتجاىػػات تطبيػػؽ إدارة
المعرفة في المحافظات الشمالية بفمسطيف تعزى لمتغير موقع المحافظة فػي المجػاالت ( إدراؾ المفيػوـ،
إدارة المعرف ػػة ،المع ػػامالت اإلداري ػػة ،التخط ػػيط) ،وق ػػدـ الباح ػػث توص ػػيات ك ػػاف م ػػف أىمي ػػا أف تب ػػدأ و ازرة

التربية والتعميـ بتطبيؽ إدارة المعرفة في المدارس الحكومية الثانوية في فمسطيف.
وأشػػارت د ارسػػة (أبدددو فددارة ,وعميدددان )2101 :إلػػى واقػػع إدارة المعرفػػة فػػي المؤسسػػات األىميػػة فػػي
الق ػػدس الش ػػرقية م ػػف خ ػػالؿ رص ػػد واق ػػع تطبي ػػؽ العممي ػػات المختمف ػػة إلدارة المعرف ػػة ( تش ػػخيص المعرف ػػة،
تخطيط المعرفة ،تحديث المعرفة ،نشػر وتقاسػـ وتوزيػع المعرفػة ،توليػد واكتسػاب المعرفػة ،تنظػيـ المعرفػة

وتخزينيػػا ،واسػػترجاع المعرفػػة ،تطبيػػؽ المعرفػػة ،متابعػػة المعرفػػة والرقابػػة عمييػػا) فػػي المؤسسػػات األىميػػة
بالقػػدس الشػػرقية ،واسػػتخدـ الباحثػػاف فػػي الد ارسػػة المػػنيج الوصػػفي ،وحػػدد الباحثػػاف األدوات باسػػتبانة تػػـ

توزيعيا عمى ( )ٛمؤسسات أىمية بالقدس الشػرقية ،وتكونػت عينػة الد ارسػة مػف (ٕ )ٔٛمػدي ًار لممؤسسػات
األىميػػػة بالقػ ػػدس الشػػػرقية ،واسػ ػػتخدما األسػػػاليب اإلحصػ ػػائية التاليػػػة :التك ػ ػ اررات والمتوسػػػطات الحسػ ػػابية

والنسػػب المئويػػة وارتبػػاط بيرسػػوف ،وتوصػػال إلػػى أف المؤسسػػات األىميػػة تسػػتخدـ إدارة المعرفػػة ،ووج ػػود
عالق ػػة ارتباطي ػػو عن ػػد مس ػػتوى دالل ػػة (٘ٓ )ٓ.ب ػػيف تطبيق ػػات إدارة المعرف ػػة وفاعمي ػػة أنظم ػػة المؤسس ػػات
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األىميػػة فػػي القػػدس الشػػرقية ،ومػػف التوصػػيات بػػأف تػػدعـ اإلدارة العميػػة أنظمػػة إدارة المعرفػػة ،وتخصػػيص
وحدة مستقمة لتطوير أنشطة إدارة المعرفة ،وتوظيؼ الوسائؿ االلكترونية.
وج ػػاءت د ارس ػػة ( بدددداداود ) 2119,بي ػػدؼ التع ػػرؼ عم ػػى م ػػدى ت ػػوفر الق ػػدرات اإلبداعي ػػة لممش ػػرفة
التربوي ػػة أثن ػػاء ممارس ػػتيا ل ػػبعض األس ػػاليب اإلشػ ػرافية ،والكش ػػؼ ع ػػف الص ػػعوبات الت ػػي تعت ػػرض طري ػػؽ
المشرفات التربويات عند استخداميف لقدراتيف اإلبداعية ،واسػتخدمت الباحثػة المػنيج الوصػفي التحميمػي،

وحػػددت أدوات الد ارسػػة باسػػتبانة لجمػػع المعمومػػات مػػف عينػػة الد ارسػػة المكونػػة مػػف (ٕ )ٔٛمعممػػة ،كمػػا
اس ػػتخدمت الباحث ػػة األس ػػاليب اإلحص ػػائية التالي ػػة :التكػ ػ اررات ،والنس ػػب المئوي ػػة ،والمتوس ػػطات الحس ػػابية،
واالنح ارفػػات المعياريػػة ،واختبػػار تحميػػؿ التبػػايف األحػػادي ،ومػػف النتػػائج التػػي توصػػمت إلييػػا الباحثػػة وجػػود

تفػػاوت فػػي درجػػة تػػوفر القػػدرات اإلبداعيػػة لممشػػرفة التربويػػة مػػف خػػالؿ أسػػاليب اإلش ػراؼ التربػػوي ،كػػذلؾ
وجود بعػض الصػعوبات التػي تعػوؽ إبػداع المشػرفات التربويػات منيػا ارتفػاع عػدد المعممػات التػي تشػرؼ
عمييف المشرفة التربوية ،وضعؼ تأىيميا ،باإلضافة لعدـ وجود فروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف إجابػات
عين ػػة الد ارس ػػة وب ػػيف متغيػ ػرات الد ارس ػػة وى ػػي :المؤى ػػؿ العمم ػػي والتخص ػػص وس ػػنوات الخدم ػػة ،وأوص ػػت
الباحثة باستخداـ األنماط اإلشرافية الحديثة التي تساعد عمى إبداع المشرفات التربويات والمعممات.
وكانػػت د ارسػػة ( الزايدددي )2116,تيػػدؼ إلػػى تشػػخيص واقػػع ممارسػػة أنظمػػة إدارة المعرفػػة بم اركػػز
اإلش ػ ػراؼ التربػ ػػوي بمحافظػ ػػة الطػ ػػائؼ ،ومػ ػػا يكشػ ػػفو مػػػف تحديػ ػػد نقػ ػػاط القػ ػػوة والضػ ػػعؼ ،وتقػ ػػديـ حقػ ػػائؽ

ومعمومات لممسؤوليف عف مراكز اإلشراؼ التربوي لتبصػيرىـ عػف واقعيػا والتطمعػات المسػتقبمية لتطويرىػا
بمحافظػػة الطػػائؼ ،واسػػتخدمت المػػنيج الوصػػفي التحميمػػي ،وحػػددت األدوات فػػي اسػػتبانة تشػػتمؿ عمػػى
(ٓ )ٙفقرة منيا (ٗٗ) تتعمؽ بمجاؿ أنظمة إدارة المعرفة مقسمة عمػى ( )ٚمحػاور و( )ٔٙفقػرة اختصػت
بمجػاؿ الصػعوبات .وتكونػػت عينػة الد ارسػػة مػف ( )ٕٖٚمشػرفة تربويػػة مػف مختمػػؼ التخصصػات بم اركػػز
اإلشراؼ التربوي التابعة لمحافظة الطائؼ ،واستخدمت الباحثة األسػاليب اإلحصػائية التاليػة :وتتمثػؿ فػي

التكػ ػ اررات والنس ػػب المئوي ػػة والمتوس ػػط الحس ػػابي وتحمي ػػؿ التب ػػايف األح ػػادي واختب ػػار ش ػػيفيو لمعرف ػػة دالل ػػة
الفروؽ ،وعرضت الباحثة أىـ النتائج كالتالي حيث إف نتائج الدراسة دلت عمػى أف جميػع بنػود االسػتبانة

المتعمق ػػة بأنظم ػػة إدارة المعرف ػػة كان ػػت تُم ػػارس بدرج ػػة متوس ػػطة ،بينم ػػا الص ػػعوبات الت ػػي تواج ػػو ممارس ػػة
أ نظمػػة إدارة المعرفػػة فكػػاف تقػػديرىا مػػف قبػػؿ المشػػرفات التربويػػات أغمبيػػا بدرجػػة عاليػػة ،كمػػا توجػػد فػػروؽ
دال ػػة إحص ػػائيا عن ػػد مس ػػتوى (٘ٓ )ٓ.ب ػػيف متوس ػػطات تق ػػديرات المش ػػرفات لدرج ػػة ممارس ػػة أنظم ػػة إدارة
المعرفػػة بم اركػػز اإلش ػراؼ التربػػوي فيمػػا ينسػػب إلػػى المؤىػػؿ العممػػي والتخصػػص وسػػنوات الخب ػرة ،فكانػػت
ىنػػاؾ فػػروؽ دالػػة إحصػػائيا عنػػد مسػػتوى داللػػة بػػيف متوسػػطات تقػػديرات المشػػرفات التربويػػات حػػوؿ درجػػة
ػاء عمػى نتػائج الد ارسػة بتعميػؽ الػوعي
الممارسة لصالح المؤىؿ العممي دوف غيره ،وقد أوصت الباحثػة بن ً
باألسس النظرية إلدارة المعرفة ،مػف خػالؿ تحديػد فكرتيػا ومنطمقاتيػا وأىػدافيا ومبرراتيػا ،ومػدى الحاجػة
إلييػػا لػػدى القػػائميف عمػػى التطبيػػؽ ،فيػػي ممارسػػة كإطػػار لتوجيػػو العمػػؿ الميػػداني ،وأيضػػا تركيػػز لجيػػود
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اإلشراؼ التربوي عمى تطبيؽ إدارة المعرفة بمراكز اإلشراؼ التربوي ،واإلفػادة مػف تجػارب الػدوؿ األخػرى
المتعمقة بأنظمة إدارة المعرفة.
وقام ػػت ( الحدددال ق ) 2116,بدراسدددة ى ػػدفت إل ػػى تع ػػرؼ واق ػػع اإلشػ ػراؼ الترب ػػوي ف ػػي المرحم ػػة
الثانويػة بمحافظػات غػزة فػي ضػوء االتجاىػات المعاصػرة ،وكيفيػة تطػوير اإلشػراؼ التربػوي ،ودور بعػض
المتغيػ ػرات ف ػػي تطبي ػػؽ االتجاى ػػات المعاصػ ػرة لإلشػ ػراؼ الترب ػػوي ،واس ػػتخدمت الباحث ػػة الم ػػنيج الوص ػػفي

التحميمػػي ،وحػػددت أدوات الد ارسػػة باسػػتبانة اشػػتممت عمػػى ( )ٚٛفق ػرة موزعػػة عمػػى (٘) مجػػاالت وىػػي:
أىػػداؼ اإلش ػراؼ التربػػوي ،ميػػاـ اإلش ػراؼ التربػػوي ،أسػػاليب اإلش ػراؼ التربػػوي ،اختيػػار وتعيػػيف المشػػرؼ
التربػػوي ،تػػدريب المشػػرفيف التربػػوييف ،وتػػـ توزيػػع االسػػتبانة عمػػى عينػػة الد ارسػػة المكونػػة مػػف( )ٚٛمشػػرفاً

ومش ػػرفة ،و(ٕٔٔ) م ػػدي اًر وم ػػديرة ،كم ػػا اس ػػتخدمت الباحث ػػة األس ػػاليب اإلحص ػػائية التالي ػػة :المتوس ػػطات

الحسػػابية ،االنح ارفػػات المعياريػػة ،األوزاف النسػػبية ،اختبػػار "ت" ،تحميػػؿ التبػػايف األحػػادي ،معامػػؿ ارتبػػاط

بيرسوف ،سبيرماف ،براوف وجتماف ،وتوصمت الباحثة إلى وجود درجػة اسػتجابة جيػدة لمتطمبػات اإلشػراؼ

التربػوي الخمسػة عنػد مسػتوى ( ،)%ٕٚ.ٚوتوجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى (٘ٓ )ٓ.بػػيف
متوسػػط تقػػديرات المشػػرفيف التربػػوييف ومػػديري المػػدارس الثانويػػة لواقػػع اإلش ػراؼ التربػػوي لصػػالح اإلنػػاث،
كمػػػا ال توجػ ػػد فػػػروؽ ذات داللػ ػػة إحصػػػائية عنػ ػػد مسػػػتوى (٘ٓ )ٓ.بػ ػػيف متوسػػػطات تقػ ػػديرات المشػ ػػرفيف
التربػػوييف ومػػديري الم ػػدارس الثانويػػة تع ػػزى لمتغيػػر المؤىػػؿ العمم ػػي ،الوظيفػػة الحالي ػػة ،سػػنوات الخدم ػػة،
وقدمت الباحثة توصيات بأف تعمؿ و ازرة التربية والتعميـ بترتيب زيػارات لػبعض المشػرفيف التربػوييف لػدوؿ

أخ ػػرى لإلط ػػالع عم ػػى التج ػػارب المختمف ػػة ،وك ػػذلؾ ت ػػدريب المش ػػرفيف الترب ػػوييف عم ػػى اس ػػتخداـ أس ػػاليب
إشرافية معاصرة.

وأظي ػػرت د ارس ػػة (طاشدددكندي  )2117,أىمي ػػة توظي ػػؼ إدارة المعرف ػػة ف ػػي إدارة التربي ػػة والتعم ػػيـ

وبياف أثرىا في التطوير التربوي ،باإلضافة لتوضيح أىـ عمميػات إدارة المعرفػة ،والممارسػات التػي تػؤدى
إلى تفعيميا في مدينة مكة ومحافظة جدة ،واستخدمت الباحثة المنيج الوصػفي التحميمػي ،وحػددت أدوات
الد ارسػ ػػة فػ ػػي تصػ ػػميـ اسػ ػػتبانة لجمػ ػػع المعمومػ ػػات مػ ػػف مجتمػ ػػع الد ارسػ ػػة المكػ ػػوف مػ ػػف مػ ػػديرات اإلدارات

والمشػػرفات التربويػػات البػػالم عػػددىف (ٖٓٔ) بمدينػػة مكػػة ومحافظػػة جػػدة ،وكانػػت األسػػاليب اإلحصػػائية
المسػتخدمة تتمثػػؿ فػػي التكػ اررات والمتوسػػط الحسػػابي واختبػػار (ت) واختبػػار (ؼ) وعامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف
ومعامػػؿ ألفػػا كرونبػػاخ ،وكانػػت مػػف أىػػـ النتػػائج التػػي توصػػمت ليػػا الباحث ػة إدراؾ أف ػراد مجتمػػع الد ارسػػة
ألىمي ػػة إدارة المعرف ػػة وتوظي ػػؼ عممياتي ػػا ف ػػي إدارة التربي ػػة التعم ػػيـ ،كم ػػا ي ػػرى أفػ ػراد مجتم ػػع الد ارس ػػة أف

عمميػػة اكتسػػاب وتطػػوير المعرفػػة مػػف أكثػػر عمميػػات إدارة المعرفػػة ممارسػػة ،ثػػـ نقػػؿ المعرف ػة واسػػتخداميا
فػػي المرتبػػة الثانيػػة ،أمػػا عمميػػة تنظػػيـ المعرفػػة وتقييميػػا ففػػي المرتبػػة الثالثػػة ،وأيضػػا يػػرى أف ػراد مجتمػػع
الدراسة أف التشجيع عمى تطوير المعرفة وتحػديثيا ودعػـ األفكػار الجيػدة لتنميػة الميػزة التنافسػية مػف أىػـ

الممارسػػات التػػي تػػؤدي إلػػى تفعيػػؿ عمميػػة اكتسػػاب المعرفػػة وتطويرىػػا ،باإلضػػافة إلػػى وجػػود فػػروؽ ذات
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داللػة إحصػػائية بػيف متوسػػطات اسػتجابات أفػراد مجتمػع الد ارسػػة تعػزى إلػػى متغيػر العمػػؿ الحػالي وكانػػت
لص ػػالح المش ػػرفة اإلداري ػػة ،وج ػػاء ف ػػي توص ػػيات الد ارس ػػة أف تتبن ػػى إدارة التربي ػػة والتعم ػػيـ إدارة المعرف ػػة،
بحيػػػث تكػ ػػوف مػػػف أىػػػـ أولوياتيػػػا ،ونشػػػرىا وغػػػرس الرؤيػػػة المعرفيػػػة لػػػدى األف ػ ػراد ،باإلضػ ػػافة لتوظيػ ػػؼ
التكنولوجيا الحديثة في نظـ المعمومات.

كم ػػا وى ػػدفت د ارس ػػة ( صددديام )2117 ,إل ػػى تع ػػرؼ دور األس ػػاليب اإلشػ ػرافية التربوي ػػة ف ػػي تط ػػوير

األداء المينػػي لممعممػػيف فػػي المػػدارس الثانويػػة بمحافظػػات غػزة ،والكشػػؼ عػػف الفػػروؽ المتوقعػػة ألسػػاليب
اإلشػ ػراؼ الترب ػػوي وفق ػػا ل ػػبعض المتغيػ ػرات ،واس ػػتخدـ الباح ػػث الم ػػنيج الوص ػػفي التحميم ػػي ،وح ػػدد أدوات
الدراسة باستبانة تشتمؿ عمى (ٕ٘) فقرة موزعػة عمػى (ٗ) أبعػاد ىػي التخطػيط ،وتنفيػذ التػدريس ،واإلدارة
الصفية ،التقويـ ،وتـ تطبيؽ االسػتبانة عمػى عينػة الد ارسػة المكونػة مػف (ٕ٘ٔ) معممػاً ومعممػة ،حيػث إف

مجتمػ ػػع الد ارسػ ػػة يتكػ ػػوف مػ ػػف ( )ٔٚٙٙمعمم ػ ػاً ومعمم ػ ػة لمعػ ػػاـ الد ارسػ ػػي ( ٕ٘ٓٓ ٕٓٓٙ/ـ) ،واسػ ػػتخدـ
الباحػ ػػث األسػ ػػاليب اإلحصػ ػػائية التاليػ ػػة :النسػ ػػب المئويػ ػػة والتك ػ ػ اررات ،معػ ػػامالت االرتبػ ػػاط ،اختبػ ػػار ألفػ ػػا
كرونبػػاخ ،معادلػػة سػػبيرماف ب ػراوف ،اختبػػار "ت" ،وتوصػػؿ إلػػى النتػػائج التػػي تتمثػػؿ فػػي ممارسػػة المعممػػيف
ألبعاد االستبانة فكانت جميعيا متوسػطة ،كمػا ال توجػد فػروؽ عنػد مسػتوى داللػة (٘ٓ )ٓ.فػي التقػديرات
المتوقعة لدور أساليب اإلشراؼ التربوي التػي تسػاىـ فػي تطػوير األداء المينػي لممعممػيف تعػزى لمتغيػرات
الد ارسػػة( ،الجػػنس ،المؤىػػؿ األكػػاديمي ،التخصػػص) ،ولكػػف توجػػد فػػروؽ عنػػد مسػػتوى داللػػة (ٔٓ )ٓ.فػػي

التقديرات المتوقعػة لػدور أسػاليب اإلشػراؼ التربػوي التػي تسػيـ فػي تطػوير األداء المينػي لممعممػيف تعػزى
لسػػنوات الخدمػػة فػػي مجػػاؿ اإلدارة الصػػفية ألكثػػر مػػف (ٓٔ) سػػنوات ،وأوصػػى الباحػػث بضػػرورة اىتمػػاـ
و ازرة التربيػػة والتعمػػيـ العػػالي بنظػػاـ اإلش ػراؼ التربػػوي ،وتنميػػة قػػدرات المعممػػيف ،كػػذلؾ تطػػوير األسػػاليب

اإلشػرافية التػػي يمارسػػيا المشػرؼ التربػػوي نحػػو االتجاىػات الحديثػػة ،وضػػرورة اىتمػاـ المشػػرفيف التربػػوييف
بالميارات المينية التي يمارسيا المعمـ.
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ثانياً :الدراسات األجنبية

ىدفت د ارسػة (لػي وآخػروف (2010 ، Lee. et. al,إلػى استكشػاؼ نمػاذج إدارة المعرفػة القائمػة فػي

ػاء عمػ ػػى الثقافػ ػػات التنظيميػ ػػة
المػ ػػدارس الثانويػ ػػة فػ ػػي تػ ػػايواف ،واقت ػ ػراح نمػ ػػاذج لعمميػ ػػات إدارة المعرفػ ػػة بنػ ػ ً
لممػػدارس ،والعمػػؿ عمػػى استكشػػاؼ ومراقبػػة التقػػدـ فػػي األداء نتيجػػة تطبيػػؽ نظػػـ إدارة المعرفػػة ،واسػػتخدـ

الباحثوف المنيج الوصفي ،وحدد أدوات الد ارسػة بعمػؿ اسػتبانة ،ومقػابالت شخصػية ،وتحميػؿ المضػموف،
وكانػػت العينػػة التػػي خضػػعت لالسػػتبياف (ٖٔ) عضػوًا ،وتوصػػؿ البػػاحثوف إلػػى مجموعػػة مػػف النتػػائج كػػاف

مػػف أىميػػا أف نظػػـ إدارة المعرفػػة تمعػػب دو اًر فػػاعالً فػػي تعزيػػز إدارة المعرفػػة فػػي المػػدارس ،والعثػػور عمػػى
بعػػض القيػػود فػػي تصػػنيؼ محتػػوى المعرفػػة ،ووظػػائؼ الػػنظـ المعرفيػػة فػػي المػػدارس ،وأوصػػى البػػاحثوف
بضرورة إعادة تقييـ نظـ إدارة المعرفة في المؤسسات والمنظمات التربوية.
وأجػ ػػرى ( لييييي وروث  )2009 Lee,Rothد ارسػ ػػتو التػ ػػي تيػ ػػدؼ لوضػ ػػع إطػ ػػار لمفػ ػػاىيـ إدارة
المعرف ػػة وتوظيفي ػػا ف ػػي س ػػياقات التعم ػػيـ الع ػػالي ،م ػػف خ ػػالؿ اإلط ػػالع عم ػػى األدب الترب ػػوي ف ػػي التعم ػػيـ

العػػالي ،حيػػث تػػـ فحػػص مػػا يقػػرب مػػف (ٕٓٔ) وثيقػػة مػػف وثػػائؽ التعمػػيـ العػػالي برؤيػػة نقديػػة ،ومطابقتيػػا
بػػػإدارة المعرفػػػة ،ووجػػػد أف ىػػػذه الوثػ ػػائؽ مثم ػ ػرة فػ ػػي أربعػػػة مجػ ػػاالت ىػ ػػي :القيػػػادة ،والثقافػػػة التنظيميػ ػػة،
والتكنولوجيا ،والقياس.

ولػػذلؾ أوصػػى بضػػرورة اتخػػاذ القػ اررات الفعالػػة ،واسػػناد الميػػاـ ،والتشػػارؾ بالمعرفػػة بػػيف كػػؿ العػػامميف فػػي
منظومة التعميـ العػالي ،وتوظيفيػا لتحقيػؽ أىػداؼ إدارة المعرفػة ،مػف خػالؿ اسػتخداـ المػوارد التكنولوجيػة
والتقنيات والعمميات المالئمة لخمؽ وتقبؿ المعرفة ،بما يضمف االرتقاء بمؤسسة التعميـ العالي.

وقػاـ (داقمي،وآخػروف (2009 ، Dagli. et. al,،بد ارسػة تكشػؼ عػف قػدرة مسػؤولي الجامعػة

عمػػى اسػػتخداـ أدوات إدارة المعرفػػة فػػي الجامعػػات التركيػػة ،واسػػتخدـ البػػاحثوف لجمػػع البيانػػات المقػػابالت
مػػع أفػ ػراد العين ػػة المكون ػػة م ػػف (ٔ٘) محاضػ ػ ًار ،و(ٕ٘) عض ػوًا م ػػف مجم ػػس اإلدارة ف ػػي خم ػػس جامع ػػات

تركيػة ،وتوصػػؿ البػاحثوف إلػػى أف مجػػالس اإلدارة فػي الجامعػػات لػػـ تسػتخدـ أدوات إدارة المعرفػػة بفاعميػػة

فػي مجػاالت مثػؿ :تحسػيف المعرفػػة ،وشػراء المعرفػة ،والمشػاركة بالمعرفػػة ،وتقيػيـ المعرفػة ،والكشػؼ عػػف
الػػنقص فػػي المعرفػػة ،لػػذلؾ أوصػػى البػػاحثوف مجػػالس اإلدارة فػػي الجامعػػات بضػػرورة العمػػؿ عمػػى تطػػوير
أدوات إدارة المعرفة.

بينمػا ىػدفت د ارسػة (نيػوتف )2114, Newton,إلػى فحػص اإلدارة المعرفيػة مثػؿ ) قاعػدة

المعػارؼ ،انتقػاؿ المعػارؼ ،ومعالجتيػا ( فػي إدارة التعمػيـ ،وقػدرة إدارة المعرفػة فػي ىػذه اإلدارات عنػدما
تواجييػا القػ اررات الصػعبة التػي يجػب اتخاذىػا ،وكػاف مػف أىػـ نتػائج الد ارسػة أف ىنػاؾ فروقػاً فػي قواعػد

المعمومات المسػتخدمة بػيف اإلدارة التعميميػة واإلدارة المدرسػية ،وىػذه الفػروؽ تظيػر فػي المعػارؼ وادارتيػا،

وتقنيػة المعرفػة ،كػذلؾ النشػاطات التػي تسػتخدـ اإلبػداع ،وأف جميػع أعضػاء الفريػؽ كػانوا يتفػاعموف بشػكؿ
مسػتمر مػع انتقػاؿ التشػكيالت المعرفيػة ،وفػي عمميػة انتقػاؿ المعمومػات والمعػارؼ حػوؿ إجػراءات إدارة
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المعرفػة ،وأف بنػاء القػ اررات يػتـ عمػى مػدى حجػـ المعرفػة التػي لػدييـ ،والتػي تغطػي موضػوعات الييكمػة
المستخدمة ،ثـ بعد ذلؾ يتـ تحديد نقطة القرار الواحد لدى كؿ مجموعة ،وكؿ مجموعة تستخدـ وقت محدد
إلنتػاج ىػذا القػرار ،وأوصػى الباحػث عمػى ضػرورة اسػتخداـ عمميػات إدارة المعرفػة فػي الوصػوؿ لممعػارؼ
التي يمكف االستفادة منيا في اتخاذ الق اررات المناسبة لمتحديات التػي تواجػو المؤسسػة التعميميػة ،وبالتػالي

تسيـ في تطوير النشاطات التعميمية(.بدر)ٖٓ :ٕٓٔٓ،

وكانػػت د ارسػػة (شددارك ) 1997, Sharq,تيػػدؼ إلػػى تعػػرؼ إدارة المعرفػػة فػػي سػػياؽ اجتمػػاعي؛
لمواكبة التغير العالمي في ضوء التواصؿ مع مجتمع المعرفة ،وتطويره مػف أجػؿ اقتصػاد معرفػي يواكػب
التط ػػور والتغي ػػر المعرف ػػي ،وذل ػػؾ م ػػف خ ػػالؿ تحدي ػػد المػ ػوارد البشػ ػرية والتكنولوجي ػػة ،الت ػػي تُع ػػد منطمق ػػات
لمتطمبات إدارة المعرفة ،والتػي بػدورىا تسػيؿ عمميػات إدارة المعرفػة ،واعتمػد الباحػث فػي د ارسػتو مراجعػة
األدبيػػات المتعمقػػة بػػإدارة المعرفػػة والتطػػورات العالميػػة ،باإلضػػافة إلػػى المقػػابالت ألعضػػاء ىيئػػة التػػدريس
فػػي الجامع ػػات والم ػػدارس الثانوي ػػة ،وم ػػف النت ػػائج الت ػػي توصػػؿ لي ػػا الباح ػػث ظي ػػور الحاج ػػة لفي ػػـ عمي ػػؽ

لعمميػػات إدارة المعرفػػة لتػػتالءـ مػػع المسػػتجدات التػػي يتعػػرض ليػػا المجتمػػع ،وأوصػػى الباحػػث بض ػػرورة
استخداـ إدارة المعرفة في المؤسسات التعميمية ،حيث إنيا تشكؿ المبنة األساسػية لبنػاء مجتمػع قػائـ عمػى
المعرفة.
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التعقيب العام عمى الدراسات السابقة
أوالً :من حيث البيئة

تنوعت البيئات التي أجريت فييا الدراسات وكانت كالتالي

ٔ -البيئػ ػ ػ ػػة المحمي ػ ػ ػ ػػة وتش ػ ػ ػ ػػمؿ الد ارس ػ ػ ػ ػػات التاليػ ػ ػ ػػة( -:العم ػ ػ ػ ػػوؿ( ،)ٕٓٔٔ ،أب ػ ػ ػ ػػو حش ػ ػ ػ ػػيش،)ٕٓٔٔ ،
(بػدر( ،)ٕٓٔٓ،عػػودة( ،)ٕٓٔٓ،عثمػػاف( ،)ٕٓٔٓٔ،أبػػو فػػارة وعميػػاف( ،)ٕٓٔٓ،بػػاداود،)ٕٜٓٓ،
(الحالؽ( ،)ٕٓٓٛ،صياـ.)ٕٓٓٚ،

ٕ -البيئة العربية وتشمؿ الدراسات التالية( -:الزايدي( ،)ٕٓٓٛ،طاشكندي)ٕٓٓٚ،
ٖ -البيئة األجنبية وتشمؿ الدراسات-:
(ل ػػي وآخػػػروفal,

et.

( ،)0202،Lee.لددددو

ث( ،)0222 ,Lee,Roth,داقمػ ػػي وآخػ ػػروف،

( ،)ٕٜٓٓ، Dagli.et.alنيوتف( ،) 0222, Newton,شارؾ،) 1997, Sharq،
وتتشابو الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في كونيا أجريت عمى البيئة المحمية الفمسطينية
ثانياً :من حيث العينة

وج ػػد الباح ػػث أف الد ارس ػػات الس ػػابقة اس ػػتخدمت العين ػػة العشػ ػوائية ،وتشػ ػابيت ى ػػذه الد ارس ػػة ف ػػي

استخداـ نفس نوع العينة.

ثالثاً :من حيث المنيج المستخدم

اسػتخدمت الد ارسػات السػػابقة المػنيج الوصػػفي ،مػا عػدا د ارسػػة (لػي وآخػػروف، Lee. et. al,

 (2010استخدمت دراسة الحالة ،وتـ استخداـ المنيج الوصفي في ىذه الدراسة.
رابعاً :من حيث األدوات

تنوع ػػت ا ألدوات المس ػػتخدمة ،فمعظ ػػـ الد ارس ػػات الس ػػابقة اس ػػتخدمت االس ػػتبانة ،ومني ػػا(العموؿ،)ٕٓٔٔ ،
(أبو حشػيش( ،)ٕٓٔٔ ،بػدر( ،)ٕٓٔٓ،عػودة(،)ٕٓٔٓ،عثمػاف( ،)ٕٓٔٓٔ،أبػو فػارة وعميػاف،)ٕٓٔٓ،

(بػػػاداود( ،)ٕٜٓٓ،الحػ ػػالؽ( ،)ٕٓٓٛ،صػ ػػياـ( ،)ٕٓٓٚ،ال ازيػػػدي( ،)ٕٓٓٛ،طاشػػػكندي( ،)ٕٓٓٚ،لػ ػػي
وآخروف.(2010 ، Lee. et. al,
أمػا بعػض الد ارسػات اسػتخدمت المقػابالت كػأداة ومنيػا الد ارسػات التاليػة(عودة( ،)ٕٓٔٓ،لػي وآخػروف

( ،(2010 ،Lee. et. al,داقمي،وآخػروف( ،(2009 ، Dagli. et. al,،شػارؾ ،) 1997, Sharq،بينمػا
د ارسػػتي(لػػي وآخػػروف( ،(2010 ، Lee. et. al,لددو

ث )2009 ,Lee,Roth,تػػـ اسػتخداـ تحميػػؿ

المضموف فييما.
وتشابيت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في كونيا استخدمت االستبانة كأداة لمدراسة.
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خامساً :من حيث النتائج

تنوعػت نتػائج الد ارسػات السػابقة فػي األوزاف النسػػبية إلدارة المعرفػة ،والفػروؽ التػي تعػزى إلييػػا،

وتتمثؿ في التالي:
ٔ -د ارسػػة (العم ػوؿ )ٕٓٔٔ،جػػاءت إدارة المعرفػػة بػػوزف نسػػبي (ٕ٘ )%وكانػػت ضػػعيفة ،وتوجػػد فػػروؽ
لصالح اإلناث ،وال توجد لصالح المؤىؿ العممي.

ٕ -دراسة(أبو حشيش )ٕٓٔٓ،أكدت عمى وجود وزف نسبي ضعيؼ إلدارة المعرفة(.)%٘ٚ.ٚٙ
ٖ -د ارسػػة(بدر )ٕٓٔٓ،كػػاف الػػوزف النسػػبي إلدارة المعرفػػة مرتفػػع ( ،)%ٜٚكمػػا ال توج ػد فػػروؽ تعػػزى
لمتغير(الجنس ،مدة الخدمة ،التخصص)

ٗ -د ارسػ ػ ػ ػػة(عودة )ٕٓٔٓ،فكانػ ػ ػ ػػت األوزاف النسػ ػ ػ ػػبية لعمميػ ػ ػ ػػات تطبيػ ػ ػ ػػؽ المعرفػ ػ ػ ػػة كالتػ ػ ػ ػػالي ،تطبيػ ػ ػ ػػؽ
المعرف ػ ػ ػ ػ ػ ػػة(ٕ٘ ،)%ٛ٘.تنظ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيـ المعرف ػ ػ ػ ػ ػ ػػة(٘ ،)%ٛتولي ػ ػ ػ ػ ػ ػػد المعرف ػ ػ ػ ػ ػ ػػة( ،)%ٛٗ.٘ٛالتش ػ ػ ػ ػ ػ ػػارؾ
بالمعرفة( ،)%ٜٚ.ٗٙكما ال توجد فروؽ تعزى لمتغير الجػنس وسػنوات الخدمػة ،بينمػا توجػد فػروؽ
تعزى لممؤىؿ ومكاف العمؿ.

٘ -دراسة (عثماف )ٕٜٓٓ،وفييػا تبػيف عػدـ وجػود فػروؽ لممارسػة عمميػات إدارة المعرفػة تعػزى لمتغيػر
الجنس وسنوات الخدمة والتخصص والمؤىؿ العممي.
 -ٙدراسة الزايدي جاءت ممارسة عمميػات إدارة المعرفػة بدرجػة متوسػطة ،وتوجػد فػروؽ لصػالح المؤىػؿ
والتخصص وسنوات الخبرة.

 -ٚدراسة طاشكندي جاءت تطػوير المعرفػة واكتسػابيا فػي المرتبػة األولػى ،ثػـ نقميػا المرتبػة الثانيػة ،أمػا
تنظيـ المعرفة وتقييميا كاف في المرتبة الثالثة ،كما توجد فروؽ لمتغير العمؿ.

 -ٛدراسة داقمي جاءت النتائج بأف استخداـ إدارة المعرفة بفاعمية كبيرة.

 -ٜدراسة باداود وفييا ال توجد فروؽ لمتغير المؤىؿ العممي والتخصص وسنوات الخدمة.
ٓٔ -د ارسػة الحػػالؽ وفييػا أكػػدت عمػى وجػػود فػروؽ لصػػالح الجػنس ،وعػػدـ وجػود فػػروؽ لممؤىػؿ وسػػنوات
الخدمة.

ٔٔ -د ارسػة صػػياـ وفييػػا ال توجػد فػػروؽ لنتغيػػر الجػنس والمؤىػػؿ والتخصػػص ،بينمػا توجػػد فػػروؽ لسػػنوات
الخدمة ولصالح األكثر مف ٓٔ سنوات.
ويالحػ ػػظ الباحػ ػػث التبػ ػػايف بػ ػػيف نتػ ػػائج الد ارسػ ػػات السػ ػػابقة ممػ ػػا أدى إلػ ػػى صػ ػػياغة الفرضػ ػػيات بصػ ػػورتيا

الصفرية ،واالستفادة مف ذلؾ في تفسير النتائج.
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سادساً :االستفادة من الدراسات السابقة

ٔ -دعـ المقدمة بأبرز نتائج الدراسات السابقة.
ٕ -دعـ اإلطار النظري
ٖ -بناء أدوات الدراسة وصياغة أسئمتيا وفرضياتيا
ٗ -المساعدة في تفسير النتائج

سابعاً :أىم ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة ما يمي :

ٔ -عممت ىذه الدراسة عمى ربط إدارة المعرفة باإلشراؼ التربوي في فمسطيف.
ٕ -تناولت ىذه الدراسة ممارسة المشرؼ التربوي لعمميػات إدارة المعرفػة فػي أسػاليبو اإلشػرافية ،والسػعي
لتطويرىا في ضوء إدارة المعرفة بما يواكب التغيرات التكنولوجية والعممية المتسارعة.

ٖ -ركػػزت ىػػذه الد ارسػػة عمػػى مػػدى وجػػود المتطمبػػات الالزمػػة لممارسػػة عمميػػات إدارة المعرفػػة فػػي أقسػػاـ
اإلشراؼ التربوي في فمسطيف.
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الفصل الرابع
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 عينة الدراسة

 أداوت الدراسة
 األساليب اإلحصائية
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الفصل الرابع

إجدراءات الدراسة
يتناوؿ ىذه الفصؿ وصفاً دقيقاً لإلجػراءات التػي اتبعيػا الباحػث فػي تنفيػذ الد ارسػة ،ومػف ذلػؾ تعريػؼ

مػنيج الد ارسػة ،ووصػؼ مجتمػع الد ارسػة والعينػة ،واعػداد األدوات المسػتخدمة فػي جمػع البيانػات ،والتأكػػد
مف صدقيا وثباتيا ،واألساليب اإلحصائية ،وفيما يمي وصؼ ليذه اإلجراءات.

أوالً :منيج الدراسة:

تـ تحديػد المػنيج المناسػب لمشػكمة الد ارسػة وىػو المػنيج الوصػفي الػذي يعػرؼ بأنػو " :المػنيج الػذي

يدرس ظاىرة أو قضية موجودة حاليًا يمكف الحصوؿ عمييا مػف معمومػات تجيػب عػف أسػئمة البحػث دوف
تدخؿ الباحث فييا"( .األغا واألستاذ)ٖٛ :ٕٖٓٓ ،

وذلؾ بيدؼ الوقوؼ عمى مػدى تػوافر متطمبػات إدارة المعرفػة فػي اإلشػراؼ التربػوي ،وعمميػات إدارة
المعرفة في ممارسات المشرفيف التربوييف.

ثانياً :متغيرات الدراسة:

 يتمثؿ المتغير التابع في واقع إدارة المعرفة في اإلشراؼ التربوي مف حيث المتطمبات والعمميات. -وتتمثؿ المتغيرات المستقمة في الجنس ،المؤىؿ العممي ،والتخصص ،وسنوات الخدمة ،والمديريات

ثالثاً :مجتمع الدراسة:

تكػػوف مجتمػػع الد ارسػػة مػػف جميػػع معممػػي المرحمػػة الثانويػػة والبػػالم عػػددىـ (ٓٔٓٗ) معمم ػاً ومعممػػة،

وجميع المشرفيف التربوييف والبالم عددىـ ( )ٔٙٚمشرفًا ومشػرفة فػي مػديريات محافظػات غػزة حسػب مػا

ورد فػػي إحصػػائيات و ازرة التربيػػة والتعمػػيـ الفمسػػطينية لمعػػاـ الد ارسػػي ٕٔٔٓ – ٕٕٔٓـ  ،ويتضػػح ذلػػؾ
في الجدوؿ (ٔ)ٗ.
جدول()410
أعداد المشرفين التربويين والمعممين موزعين حسب المديريات
م

اسم المديرية

عدد المشرفين

النسبة المئوية

عدد المعممين

النسبة المئوية

ٔ

شماؿ غزة

ٖٓ

%ٔٚ.ٜ

ٜٙٔ

ٗ%ٔ٘.

ٕ

شرؽ غزة

ٖٔ

%ٔٛ

ٕٜ٘

ٔ%ٖٔ.

ٖ

غرب غزة

ٖٚ

ٔ%ٕٕ.

ٔٚٚ

ٕ%ٜٔ.

ٗ

الوسطى

ٔٚ

ٔ%ٔٓ.

ٜٚٗ

%ٔٛ.ٙ

٘

شرؽ خاف يونس

٘ٔ

%ٛ.ٜ

ٖٓ٘

%ٛ.ٚ

ٙ

خاف يونس

ٕٓ

%ٔٔ.ٜ

ٖٜٗ

ٕ%ٕٔ.

ٚ

رفح

ٔٚ

ٔ%ٔٓ.

ٜٜٗ

ٗ%ٕٔ.

المجموع

ٔٙٚ

ٓٓٔ%

ٓٔٓٗ

ٓٓٔ%
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رابعاً :عينة الدراسة:

تكونت عينة الدراسة مف عينتيف:

 -0العينة االستطالعية-:
شممت عينة الدراسة الخاصة بالمشرفيف التربوييف ( )ٕٚمشرفاً ومشرفة تػـ تطبيػؽ اسػتبانة المشػرفيف

التربػػوييف عمػػييـ وىػػي مػػدى ت ػوافر متطمبػػات إدارة المعرفػػة فػػي أقسػػاـ اإلش ػراؼ التربػػوي مػػف وجيػػة نظػػر

المش ػػرفيف الترب ػػوييف ،أم ػػا عين ػػة الد ارس ػػة الخاص ػػة ب ػػالمعمميف فش ػػممت (ٖٓ) معممػ ػًا ومعمم ػػة ت ػػـ تطبي ػػؽ
اسػػتبانة المعممػػيف عمػػييـ وىػػي مػػدى ممارسػػة المشػػرفيف التربػػوييف لعمميػػات إدارة المعرفػػة مػػف وجيػػة نظػػر

معمم ػػي المرحم ػػة الثانوي ػػة ،بي ػػدؼ التحق ػػؽ م ػػف صػ ػػالحية أدات ػػي الد ارس ػػة تميي ػػداً لتطبيقي ػػا عم ػػى العينػ ػػة

الميدانية.

 -2العينة الميدانية-:
ت ػػـ تطبيػػػؽ االس ػػتبانة األولػ ػػى والخاص ػػة بالمشػػػرفيف الترب ػػوييف ،لمعرفػػػة م ػػدى ت ػ ػوافر متطمبػ ػػات إدارة
المعرفػػة فػػي أقس ػاـ اإلش ػراؼ الترب ػػوي ،فقػػد تػػـ تطبيقيػػا عمػػى جمي ػػع المشػػرفيف التربػػوييف والبػػالم ع ػػددىـ
(ٖٓٔ) مشػػرفاً ومشػػرفة ،ماعػػدا العينػػة االسػػتطالعية والبػػالم عػػددىـ ( )ٕٚمشػػرفاً ومشػػرفة ،وتقاعػػد أحػػد

المشػ ػػرفيف ،وترقيػ ػػة (ٕ) مشػ ػػرفيف ،وانتقػ ػػاؿ (ٗ) مشػ ػػرفيف لمتػ ػػدريس بالجامعػ ػػات ،و(ٗ) مشػ ػػرفيف لتحكػ ػػيـ

االسػػػتبانة ،وبالتػػػالي أصػ ػػبح عينػػػة المشػػػرفيف التربػ ػػوييف قواميػػػا (ٖٓٔ) مشػ ػػرفًا ومشػ ػػرفة ،وقػ ػػد اسػ ػػتجاب
جميعيـ عمى فقرات االستبانة ،ويتضح ذلؾ في الجدوؿ رقـ (ٕ.)ٗ.
جدول ()412

أعداد المشرفين حسب المتغيرات ( المديرية ,الجنس)
المشرفين

م

المديرية

ٔ

شماؿ غزة

ٕٓ

ٕ

شرؽ غزة

ٕٗ

%ٔٛ.ٚ

ٖ

غرب غزة

ٕٚ

ٕٔ%

ٓٔ

ٗ

الوسطى

ٗٔ

%ٔٓ.ٜ

ٖ

%ٚ.ٙ

٘

شرؽ خاف يونس

ٖٔ

ٔ%ٔٓ.

ٕ

ٕ%٘.

٘ٔ

ٙ

خاف يونس

ٖٔ

ٔ%ٔٓ.

ٚ

%ٔٚ.ٜ

ٕٓ

ٚ

رفح

ٔٚ

ٖ%ٖٔ.

ٓ

ٓ

ٔٙ

ٕٔٛ

ٓٓٔ%

ٖٜ

ٓٓٔ%

ٔٙٚ

المجموع

ذكور

النسبة المئوية

اإلناث

النسبة المئوية

المجموع

%ٔ٘.ٙ

ٓٔ

%ٕ٘.ٙ

ٖٓ

ٚ

%ٔٚ.ٜ

ٖٔ

%ٕ٘.ٙ

ٖٚ
ٔٚ
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أمػػا االسػػتبانة الثانيػػة الخاصػػة بػػالمعمميف لمعرفػػة درجػػة ممارسػػة المشػػرفيف التربػػوييف لعممي ػػات إدارة
المعرفػػة ،فػػتـ تطبيقيػػا عمػػى عينػػة عشػوائية طبقيػػة نسػػبية مػػف مجتمػػع المعممػػيف األصػػمي بنسػػبة (ٓٔ) %
قواميػػا (ٓٓٗ) معممػ ػاً ومعمم ػػة ،وق ػػد اس ػػتجاب جمي ػػع أفػ ػراد العين ػػة عن ػػد التطبي ػػؽ ،ويتض ػػح توزي ػػع العين ػػة
حسب الجدوؿ التالي (ٖ.)ٗ.

جدول ()419

توزيع المعممين وفقاً لمتغيرات الدراسة

(الجنس ,المؤىل العممي ,التخصص ,سنوات الخدمة ,المديرية)
المتغير

تصنيف المتغير

العدد

النسبة المئوية

الجنس

ذكر

ٓٔٚ

٘%ٕٗ.

أنثى

ٖٕٓ

٘%٘ٚ.

ٓٓٗ

ٓٓٔ%

بكالوريوس

ٖٗٙ

ٔ%ٜ

ماجستير أو أكثر

ٖٙ

%ٜ

ٓٓٗ

ٓٓٔ%

مواد عممية

ٖ٘ٔ

ٕ٘%ٖٛ.

مواد إنسانية

ٕٗٚ

٘%ٙٔ.ٚ

ٓٓٗ

ٓٓٔ%

أقؿ مف ٘

ٔٙٛ

ٕٗ%

مف ٘ – ٓٔ

ٛٛ

ٕٕ%

أكثر مف ٓٔ

ٗٗٔ

%ٖٙ

ٓٓٗ

ٓٓٔ%

شماؿ غزة

ٕٙ

٘%ٔ٘.

غرب غزة

ٚٚ

ٕ٘%ٜٔ.

شرؽ غزة

ٖ٘

ٕ٘%ٖٔ.

الوسطى

٘ٚ

٘%ٔٛ.ٚ

شرؽ خاف يونس

ٖ٘

٘%ٛ.ٚ

غرب خاف يونس

ٜٗ

ٕ٘%ٕٔ.

رفح

ٜٗ

ٕ٘%ٕٔ.

ٓٓٗ

ٓٓٔ%

المجموع
المؤىؿ العممي
المجموع
التخصص
المجموع
سنوات الخدمة

المجموع
المديرية

المجموع
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خامسا :أدوات الدراسة:
تـ إعداد أدوات الدراسة المتمثمة في استبانتيف-:
االسددتبانة األولى:والخاصددة بالمشددرفين التربددويين " مدددا ت دوافر متطمبددات إدارة المعرفددة فددي اإلش دراف
التربوي"
وتـ إعدادىا بيدؼ التعرؼ إلػى مػدى تػوافر متطمبػات إدارة المعرفػة فػي اإلشػراؼ التربػوي مػف وجيػة
نظػ ػػر المشػ ػػرفيف التربػ ػػوييف ،وتػ ػػـ تحديػ ػػد الخصػ ػػائص الفعميػ ػػة لالسػ ػػتبانة فػ ػػي األبعػ ػػاد التاليػ ػػة :المتطمػ ػػب

التكنولػػوجي ،والمتطمػػب البشػػري ،والمتطمػػب اإلداري ،والمتطمػػب الثقػػافي ،حيػػث تػػـ االسػػتفادة فػػي تحديػػد
ىػػذه المتطمبػػات مػػف خػػالؿ الد ارسػػات التاليػػة ( أحمػػد( ،)ٕٜٓٓ،عميػػاف( ،)ٕٓٓٛ،عبػػد الغفػػور،)ٕٓٓٛ،
(الصػػاوي( ،)ٕٓٓٚ،العمػػي ،)ٕٓٓٙ،وتػػـ تحديػػد شػػكؿ فق ػرات االسػػتبانة بحيػػث تتضػػمف مواقػػؼ يجيػػب
عمييػػا المشػػرؼ التربػػوي بدرجػػة تػوافر عمػػى متصػػؿ ( كبيػرة جػػدًا ،كبيػرة ،متوسػػطة ،ضػػعيفة ،ضػػعيفة جػػدًا

) ،وت ػ ػ ػػـ صػ ػ ػ ػػياغة الفق ػ ػ ػ ػرات وفقػ ػ ػ ػاً لمػ ػ ػ ػػا ورد فػ ػ ػ ػػي األدب التربػ ػ ػ ػػوي ،والد ارس ػ ػ ػػات السػ ػ ػ ػػابقة منيػ ػ ػ ػػا د ارسػ ػ ػ ػػة

(العموؿ( ،)ٕٓٔٔ،عمياف وأبو فارة( ،)ٕٓٔٓ،طاشػكندي( ،)ٕٓٓٚ،الحػالؽ( ،)ٕٓٓٛ،المقيػد،)ٕٓٓٙ،
واع ػػداد وتنفي ػػذ ورش ػػة عم ػػؿ ش ػػارؾ بي ػػا مجموع ػػة م ػػف أس ػػاتذة جامع ػػات والمش ػػرفيف الترب ػػوييف والمعمم ػػيف
ممحددق( ،)0بحيػػث تػـ صػػياغة الفقػرات وفقػًا لمتعريػػؼ اإلج ارئػي لمتطمبػػات إدارة المعرفػػة ،ومػػدى مالءمػػة
ذلػػؾ لمبع ػػد ال ػػذي تنتمػػي إلي ػػو الفقػ ػرة مراعيػ ػ ًة الدقػػة العممي ػػة والمغوي ػػة ،وكانػػت الفقػ ػرات إيجابي ػػة ،وواض ػػحة

ومحددة ،ومناسبة لمسػتوى المشػرؼ التربوي،وكانػت الصػورة األوليػة السػتبانة المشػرفيف تتكػوف مػف أربعػة
أبعاد وشممت (٘٘) فقرة ،وىي كالتالي-:

ٔ -البعد التكنولوجي ويشتمؿ عمى (ٗٔ) فقرة.
ٕ -البعد البشري ويشتمؿ عمى (ٖٔ) فقرة.
ٖ -البعد اإلداري ويشتمؿ عمى (ٕٔ) فقرة.
ٗ -البعد الثقافي ويشتمؿ عمى ( )ٔٙفقرة.

وتمثمت تعميمات االستبانة في شرح فكرة عف االستبانة ،وتحديد اليدؼ منيا ،واألبعػاد التػي تشػمميا،

وع ػػدد فقراتي ػػا ،بحي ػػث يجي ػػب المش ػػرؼ الترب ػػوي عم ػػى الفقػ ػرات جميعي ػػا ،م ػػع كتاب ػػة مث ػػاؿ يوض ػػح كيفي ػػة
االسػتجابة عمػػى فقػرات االسػػتبانة ،وتػػدويف البيانػػات العامػػة التػػي تمثمػػت فػػي مواصػػفات المشػػرؼ التربػػوي،
وبعػد أف تػـ عػرض االسػتبانة عمػى المحكمػيف وتطبيقيػا عمػى العينػة االسػتطالعية ،تػـ حػذؼ (٘) فقػرات
مف البعد التكنولوجي ،وحذؼ فقرة مف البعد البشري،وتصبح االستبانة فػي صػورتيا النيائيػة تشػتمؿ عمػى

( )ٜٗفقرة موزعة عمى األبعاد األربعة كالتالي-:
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ٔ -البعد التكنولوجي ويشتمؿ عمى( )ٜفقرات.
ٕ -البعد البشري ويشتمؿ عمى (ٕٔ) فقرة.
ٖ -البعد اإلداري ويشتمؿ عمى (ٕٔ) فقرة.
ٗ -البعد الثقافي ويشتمؿ عمى ( )ٔٙفقرة.

وتـ إعطاء كؿ فقرة وزف مدرج وفؽ مقياس ليكرت الخماسي حسب جدوؿ (ٗ)ٗ.
جدول ()414

الوزن التدريجي لفقرات االستبانة

مقياس ليكرت الخماسي

االستجابة
الدرجة

كبيرة جدًا
٘

كبيرة

متوسطة

ضعيفة

ضعيفة جدا

ٗ

ٖ

ٕ

ٔ

وبذلؾ تنحصر درجات استجابات عينة الدراسة ما بيف ( )ٕٗ٘ – ٜٗدرجة

واعتمد الباحث األوزاف النسبية في تفسير نتائج درجات االستجابة حسػب مقيػاس ليكػرت الخماسػي،
وكانت كالتالي:
-

االستجابة الضعيفة جداً وزنيا النسبي ( ٕٓ – .)ٖٙ

 االستجابة الضعيفة وزنيا النسبي ( أكثر مف .)ٕ٘ – ٖٙ االستجابة المتوسطة وزنيا النسبي (أكثر مفٕ٘ – .)ٙٛ -االستجابة الكبيرة وزنيا النسبي ( أكثر مف .)ٛٗ – ٙٛ

 االستجابة الكبيرة جداً وزنيا النسبي ( أكثر مف ٗ.)ٔٓٓ – ٛ

إجراءات الصدق

ٔ -صدق المحكمين :وتـ إعداد االستبانة في صورتيا األولية ممحق( )2وعرضيا عمى مجموعة مف
المحكميف ممحق( )9؛ إلبداء أرائيـ في سالمة الفقرات مف الناحية المغوية ،ومالءمتيا لمبعد الذي
تنتمي إليو ،وكذلؾ مالءمة الفقرات لمتعريؼ اإلجرائي لمتطمبات إدارة المعرفة ،وما يرونو مناسبًا
لذلؾ ،وتـ تعديؿ االستبانة وفقاً ألراء المحكميف ،مف حيث تعديؿ صياغة بعض الفقرات ،وترتيب

األبعاد ،وبعد ذلؾ تـ إخضاع االستبانة لمتطبيؽ االستطالعي ،وذلؾ لمتأكد مف االتساؽ الداخمي

لفقرات االستبانة ،والتحقؽ مف ثباتيا.
ٕ -صدق االتساق الداخمي :وذلؾ إليجاد درجة االرتباط وداللتو اإلحصائية عند مستوى
( ) ٓ.ٓ٘ ≤ αبيف درجة الفقرة ودرجة البعد الذي تنتمي إليو ،ويتضح ذلؾ في الجداوؿ التالية:
(٘.)ٗ.ٛ( ،)ٗ.ٚ( ،)ٗ.ٙ( ،)ٗ.
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جدول ()411
معامل ارتباط درجة كل فقرة من فقرات البعد األول ( المتطمب ال تكنولوجي ) ودرجة البعد والداللة اإلحصائية
معامل االرتباط

مستوا الداللة

م
ٔ

توفر في قسـ اإلشراؼ أجيزة حاسوب بعدد مناسب.

ٓ.ٙٔٚ

ٔٓٓ.

ٕ

توجد في قسـ اإلشراؼ شبكة انترنت.

ٓ.ٕٛٚ

غير دالة

ٖ

تتوفر وسائؿ تقنية لتخزيف المعمومات وتصنيفيا.

ٖ٘ٓ.ٚ

ٔٓٓ.

ٗ

تتوفر قاعدة بيانات تسيؿ استرجاع المعمومات.

ٓ.ٙٛٛ

ٔٓٓ.

٘

يتوفر لكؿ مشرؼ بريد إلكتروني لمتواصؿ مع زمالئو.

ٕٓ.ٔٙ

غير دالة

ٙ

توجد مكتبة إلكترونية مرتبطة بكؿ أقساـ اإلشراؼ.

ٕٓ.ٗٙ

٘ٓٓ.

ٓ.ٖٜٗ

غير دالة

ٛ

تتوفر مكتبة عادية يستفيد منيا المشرفوف.

ٓ.ٔٚٙ

غير دالة

ٜ

يتوفر موقع عمى اإلنترنت لكؿ مبحث لتبادؿ المعارؼ.

ٖ٘ٓ.ٙ

ٔٓٓ.

ٓٔ

تتوفر إمكانات مادية تُسيؿ عممية تدريب المشرفيف.
يتوفر في قسـ اإلشراؼ نظاـ ألرشفة المعمومات.

ٓ.٘ٙٚ

ٔٓٓ.

ٕٗٓ.ٚ

ٔٓٓ.

ٕٔ

يصدر قسـ اإلشراؼ نشرات دورية بالمستجدات العممية والتربوية.

ٓ.ٗٙٛ

٘ٓٓ.

ٖٔ

يوظؼ قسـ اإلشراؼ اإلذاعة والقناة التعميمية المحمية في العمؿ اإلشرافي.

ٓ.ٜ٘ٔ

ٔٓٓ.

ٗٔ

يتعاوف قسـ اإلشراؼ مع مراكز مصادر التعمـ البتكار معارؼ جديدة.

ٓ.ٓٙٚ

غير دالة

ٚ

ٔٔ

الفقرات

يتمقى المشرفوف دورات تدريبية عمى استخداـ أحدث الوسائؿ
التكنولوجية.

قيمة ر الجدولية عند درجة حرية (ٕ٘) وعند داللة ٔٓٓ.٘ٓ٘ = ٓ.
قيمة ر الجدولية عند درجة حرية (ٕ٘) وعند داللة ٘ٓٓ.ٖٜٙ = ٓ.

ويتض ػػح م ػػف الج ػػدوؿ (٘ )ٗ.أف جمي ػػع درج ػػات فقػ ػرات البع ػػد األوؿ مرتبط ػػة بالدرج ػػة الكمي ػػة لمبع ػػد
ارتباطاً ذا داللة إحصائية عند مستوى ( ٔٓ ٓ.و ٘ٓ ) ٓ.ما عدا الفقرات ( ٕ ،)ٔٗ,ٛ,ٚ,٘,ولػذلؾ تػـ
حػػذؼ (٘ ) فق ػرات ليصػػبح عػػدد فق ػرات البعػػد األوؿ ( )ٜفق ػرات ،وبالتػػالي يمكػػف القػػوؿ بػػأف فق ػرات البعػػد
األوؿ صادقة في كونيا تقيس ما وضعت لقياسو بالنسبة لمبعد األوؿ.
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جدول()418
معامل ارتباط درجة كل فقرة من فقرات البعد الثاني (المتطمب البشري ) ودرجة البعد والداللة اإلحصائية
م

الفقرات

معامل االرتباط

مستوا الداللة

٘ٔ

يتمتع المشرؼ التربوي بكفايات تؤىمو لعمؿ أبحاث عممية متنوعة.

ٓ.٘٘ٛ

ٔٓٓ.

ٔٙ

يمتمؾ المشرفوف القدرة عمى مواجية األزمات وادارتيا.

ٓ.ٗٛٙ

٘ٓٓ.

٘ٗٓ.ٚ

ٔٓٓ.

ٓ.ٜٙٚ

ٔٓٓ.

ٜٔ

يتـ اختيار المشرفيف عمى أسس مينية.

ٖ٘ٗٓ.

٘ٓٓ.

ٕٓ

يوجد بيف المشرفيف تعاوف وثقة متبادلة.

ٕ٘ٓ.ٚ

ٔٓٓ.

ٕٔ

يشارؾ المشرفوف في المؤتمرات والندوات العممية.

ٓ.ٜٙٚ

ٔٓٓ.

ٓ.ٜٙٓ

ٔٓٓ.

ٖٕ

يعتمد المشرفوف في عمميـ عمى الطرؽ الحديثة في اإلشراؼ.

ٖٓ.ٙٚ

ٔٓٓ.

ٕٗ

يوجد في قسـ اإلشراؼ فريؽ متخصص لعمميات البحث والتطوير.

ٕٖٓٓ.

غير دالة

ٕ٘

يشارؾ المشرفوف في األنشطة التي تقوـ بيا الو ازرة.

ٕ٘٘ٓ.

ٔٓٓ.

ٖ٘ٓ.ٚ

ٔٓٓ.

ٖٓ.ٙٚ

ٔٓٓ.

ٔٚ
ٔٛ

ٕٕ

ٕٙ
ٕٚ

يتػػوفر لػػدى قسػػـ اإلش ػراؼ كػػادر مينػػي مؤىػػؿ لتخ ػزيف المعمومػػات
وتصنيفيا.
يتػػوفر لػػدى قسػػـ اإلشػراؼ طػػاقـ مػػف المتخصصػػيف ليػػـ القػػدرة عمػػى
التدريب وتبادؿ الخبرات.

يسػ ػػتعيف قسػ ػػـ اإلش ػ ػراؼ بالمش ػ ػرفيف الػ ػػذيف يمتمكػ ػػوف القػ ػػدرة عمػ ػػى

التدريب وتبادؿ المعارؼ.

ي ػ ػػزود المشػ ػ ػرفوف ال ػ ػػو ازرة ب ػ ػػالتطورات وآخ ػ ػػر المس ػ ػػتجدات العممي ػ ػػة
والتربوية.
يش ػػارؾ المشػ ػرفوف التربوي ػػوف باألنش ػػطة الت ػػي تق ػػوـ بي ػػا مؤسس ػػات
المجتمع المحمي.
قيمة ر الجدولية عند درجة حرية (ٕ٘) وعند داللة ٔٓٓ.٘ٓ٘ = ٓ.
قيمة ر الجدولية عند درجة حرية (ٕ٘) وعند داللة ٘ٓٓ.ٖٜٙ = ٓ.

ويتضح مف خالؿ الجدوؿ ( )ٗ.ٙأف جميع درجػات فقػرات البعػد الثػاني مرتبطػة بالدرجػة الكميػة لمبعػد

ارتباط ػًا ذا داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى (ٔٓ ،)ٓ.ٓ٘ ،ٓ.م ػا عػػدا الفق ػرة (ٕٗ) غيػػر دالػػة وتػػـ حػػذفيا،

وبالتػالي يمكػػف القػػوؿ بػػأف فقػرات البعػػد الثػػاني صػػادقة فػػي كونيػػا تقػػيس مػػا وضػػعت لقياسػػو بالنسػػبة لمبعػػد

الثاني.
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جدول()417
معامل ارتباط درجة كل فقرة من فقرات البعد الثالث (المتطمب اإلداري) ودرجة البعد والداللة اإلحصائية
معامل االرتباط

مستوا الداللة

م
ٕٛ

ينظـ قسـ اإلشراؼ زيارات لمجامعات لتبادؿ المعارؼ.

ٕٓ.٘ٙ

ٔٓٓ.

ٕٜ

يقوـ قسـ اإلشراؼ بتفويض المشرفيف في بعض األعماؿ .

ٖٗ٘ٓ.

ٔٓٓ.

ٖٔٓ.ٚ

ٔٓٓ.

ٖٓ.ٚٛ

ٔٓٓ.

ٓ.ٜ٘ٛ

ٔٓٓ.

ٕٓٓ.ٚ

ٔٓٓ.

ٔٓٓ.ٚ

ٔٓٓ.

ٖ٘

يقوـ قسـ اإلشراؼ بنشر آخر المستجدات العممية لممشرفيف.

ٖٓٓ.ٚ

ٔٓٓ.

ٖٙ

يخفؼ قسـ اإلشراؼ مف األعباء اإلدارية والفنية لممشرؼ.

ٓ.ٖٗٛ

٘ٓٓ.

ٖٖٗٓ.

٘ٓٓ.

ٖٛ

يسيؿ قسـ اإلشراؼ الطريؽ لممشرفيف الستكماؿ الدراسات العميا.

ٓ.ٙٙٛ

ٔٓٓ.

ٖٜ

تتناسب الصالحيات الممنوحة لممشرفيف مع حجـ المسؤوليات.

ٗٓ.ٜ٘

ٔٓٓ.

ٖٓ
ٖٔ
ٕٖ
ٖٖ
ٖٗ

ٖٚ

الفقرات

ينشػػر قسػػـ اإلشػراؼ أبحػػاث ود ارسػػات المشػرفيف فػػي ضػػوء القػوانيف
المعموؿ بيا بالو ازرة.
يقدـ قسـ اإلشراؼ مكافآت مادية لممشرفيف عند ابتكار المعارؼ.
يقدـ قسػـ اإلشػراؼ الػدعـ المػادي لممشػرفيف فػي اسػتكماؿ الد ارسػات
العميا.
يتوفر لدى قسـ اإلشراؼ منح لمحصوؿ عمى درجات عممية عالية.
ينسػؽ قسػـ اإلشػراؼ لممشػرفيف لحضػور المػػؤتمرات العمميػة المحميػػة
والدولية.

يسمح قسـ اإلشراؼ لممشرفيف بمزاولة العمؿ بمؤسسات أخػرى وفػؽ
القانوف.

قيمة ر الجدولية عند درجة حرية (ٕ٘) وعند داللة ٔٓٓ.٘ٓ٘ = ٓ.
قيمة ر الجدولية عند درجة حرية (ٕ٘) وعند داللة ٘ٓٓ.ٖٜٙ = ٓ.

ويتضػػح مػػف خ ػػالؿ الجػػدوؿ ( )ٗ.ٚأف جميػػع درج ػػات فق ػرات البعػػد الثال ػػث مرتبطػػة بالدرجػػة الكمي ػػة
لمبعػػد ارتباطػًا ذا داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى (ٔٓ ،) ٓ.ٓ٘ ،ٓ.وبالتػػالي يمكػػف القػػوؿ بػػأف فقػرات البعػػد
الثالث صادقة في كونيا تقيس ما وضعت لقياسو بالنسبة لمبعد الثالث.
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جدول ()416
معامل ارتباط درجة كل فقرة من فقرات البعد الرابع (المتطمب الثقافي) ودرجة البعد والداللة اإلحصائية
معامل االرتباط

مستوا الداللة

م

ٓ.ٜٚٙ

ٔٓٓ.

ٗٓٓ.ٛ

ٔٓٓ.

ٕٔٓ.ٙ

ٔٓٓ.

ٓ.ٙ٘ٙ

ٔٓٓ.

ٕٔٓ.ٙ

ٔٓٓ.

ٖٔٓ.ٚ

ٔٓٓ.

ٓ.ٛٛٚ

ٔٓٓ.

ٓٓ.ٙٚ

ٔٓٓ.

ٓ.ٜٚٛ

ٔٓٓ.

ٓ.ٚٛٙ

ٔٓٓ.

ٓ٘

يستفيد المشرفوف مف جيود العمماء في عمميـ.

٘ٗٓ.ٚ

ٔٓٓ.

ٔ٘

يساىـ المشرفوف في خدمة المجتمع المحمي.

ٕٕٓ.ٛ

ٔٓٓ.

ٕ٘

يعمؿ المشرفوف عمى تطوير قدراتيـ في ضوء المعرفة الجديدة.

ٕ٘ٓ.ٙ

ٔٓٓ.

ٖ٘

يواكب المشرفوف تطور األفكار التربوية الجديدة.

ٓ.ٜ٘ٛ

ٔٓٓ.

ٗ٘

يطور المشرفوف عمميـ في ضوء المستجدات المستقبمية.

ٓ.ٙ٘ٚ

ٔٓٓ.

ٔٓ.ٚٚ

ٔٓٓ.

ٓٗ
ٔٗ
ٕٗ
ٖٗ
ٗٗ
٘ٗ
ٗٙ
ٗٚ
ٗٛ
ٜٗ

٘٘

الفقرات
يتػػوفر ل ػػدى المشػ ػرفيف فػػي قس ػػـ اإلشػ ػراؼ طػػرؽ لتب ػػادؿ المعرف ػػة و
توظيفيا.
يسعى قسـ اإلشراؼ لتعميؽ الثقة بيف المشرفيف.
يعق ػػد قس ػػـ اإلشػ ػراؼ اجتماع ػػات لممشػ ػرفيف بص ػػورة دوري ػػة لمناقش ػػة
المعارؼ الجديدة.
يشجع قسـ اإلشراؼ ثقافة المبادرة لممشرفيف في البحث والتطوير.
يسيـ قسـ اإلشراؼ في حؿ المشكالت التي يواجييػا المشػرفوف فػي
مجاؿ إنتاج المعرفة.
ييػ ػػتـ قسػ ػػـ اإلش ػ ػراؼ باألفكػ ػػار التػ ػػي يقترحيػ ػػا المش ػ ػرفوف لمتطػ ػػوير
المعرفي .
يراعي قسـ اإلشراؼ رغبة المشرفيف وقدراتيـ عند توزيع األعماؿ.
ل ػػدى قس ػػـ اإلشػ ػراؼ بػ ػرامج تس ػػيؿ نش ػػر المعرف ػػة وتعميمي ػػا عم ػػى
المشرفيف.
ي ػػنظـ قسػ ػػـ اإلش ػ ػراؼ الزيػ ػػارات التبادلي ػػة لممش ػ ػرفيف لالسػ ػػتفادة مػ ػػف
المعارؼ الجديدة.
يتعػ ػػاوف المش ػ ػرفوف لتقصػ ػػي حمػ ػػوؿ المشػ ػػكالت المتعمقػ ػػة بالعمميػ ػػة
التربوية.

يتخذ قسـ اإلشراؼ القرار بطريقة جماعية تجاه القضػايا التػي تواجػو
العمؿ.
قيمة ر الجدولية عند درجة حرية (ٕ٘) وعند داللة ٔٓٓ.٘ٓ٘ = ٓ.
قيمة ر الجدولية عند درجة حرية (ٕ٘) وعند داللة ٘ٓٓ.ٖٜٙ = ٓ.

ويتضح مف خالؿ الجدوؿ ( )ٗ.ٛأف جميع درجات فقرات البعػد ال اربػع مرتبطػة بالدرجػة الكميػة لمبعػد
ارتباط ػاً ذا داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى (ٔٓ ،)ٓ.وبالتػػالي يمكػػف القػػوؿ بػػأف فق ػرات البعػػد ال اربػػع صػػادقة
في كونيا تقيس ما وضعت لقياسو بالنسبة لمبعد الرابع.
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وفي ىذا السياؽ تـ التأكػد مػف صػدؽ االتسػاؽ الػداخمي لمبعػد والدرجػة الكميػة ألبعػاد االسػتبانة مػف خػالؿ
إيجاد معامؿ االرتباط ،والداللة اإلحصائية ،ويتضح ذلؾ في الجدوؿ (.)ٗ.ٜ
جدول()419

معامل االرتباط والداللة اإلحصائية بين درجة البعد واألبعاد الكمية الستبانة متطمبات إدارة المعرفة
معامل االرتباط

مستوا الداللة

البعد

م
ٔ

المتطمب التكنولوجي

ٓ.ٜٛٓ

ٔٓٓ.

ٕ

المتطمب البشري

٘ٔٓ.ٜ

ٔٓٓ.

ٖ

المتطمب اإلداري

ٖٔٓ.ٛ

ٔٓٓ.

ٗ

المتطمب الثقافي

ٔٓ.ٛٛ

ٔٓٓ.

قيمة ر الجدولية عند درجة حرية (ٕ٘) وعند داللة ٔٓٓ.٘ٓ٘ = ٓ.
قيمة ر الجدولية عند درجة حرية (ٕ٘) وعند داللة ٘ٓٓ.ٖٜٙ = ٓ.

ويتضػػح مػػف خ ػػالؿ الجػػدوؿ ( )ٗ.ٜأف جمي ػػع درجػػات أبعػػاد االس ػػتبانة مرتبطػػة بالدرج ػػة الكميػػة لي ػػا
ارتباطػًا ذا داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى (ٔٓ .)ٓ.وبالتػػالي يمكػف القػػوؿ بػػأف أبعػػاد االسػػتبانة صػػادقة فػػي
كونيا تقيس ما وضعت لقياسو.

ثبات االستبانة األولى الخاصة بالمشرفين التربويين
ت ػػـ التحق ػػؽ م ػػف ثب ػػات االس ػػتبانة باس ػػتخداـ معادل ػػة ألف ػػا كرونب ػػاخ ،والتجزئ ػػة النص ػػفية لفقػ ػرات االس ػػتبانة،
ويتضح ذلؾ فيما يمي:

ٔ -معادلة ألفا كرونباخ :وتػـ اسػتخداميا لمتحقػؽ مػف الحػد األدنػى لمعامػؿ ثبػات فقػرات االسػتبانة ،وتػـ
إيجػاد قيمتيػا والتػػي تسػاوي (ٔ٘ ،)ٓ.ٜوىػػي أكبػر مػف (٘ ،)ٓ.وىػػذا يػدؿ عمػػى أف فقػرات االسػػتبانة
تتمتػػع بدرجػػة مقبولػػة مػػف الثب ػات؛ ولمتحقػػؽ بصػػورة أكبػػر مػػف الثبػػات تػػـ اسػػتخداـ التجزئػػة النصػػفية،
كما يتضح في الجدوؿ (ٓٔ.)ٗ.
جدول()4101

معامل ثبات استبانة متطمبات إدارة المعرفة
المتطمب

المتطمب

المتطمب

المقياس

البعددددددد
ُ

المتطمب

التكنولوجي

البشري

ٓ.ٜٛٗ

ٓ.ٜٖٜ

ٔ٘ٓ.ٜ

معامل الثبات

ٓ.ٚٚٛ

ٓ.ٛٙٛ

اإلداري

الثقافي

ككل

ٕ -طريقة التجزئة النصفية :وفييا تػـ تجزئػة فقػرات االسػتبانة إلػى نصػفيف وكانػا غيػر متسػاوييف ،ومػف
ثـ تـ إيجاد معامؿ الثبات مباشرة باستخداـ معادلة جتماف ،ويتضح ذلؾ في الجدوؿ (ٔٔ.)ٗ.
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جدول()4100

معامل الثبات والداللة اإلحصائية لفقرات استبانة متطمبات إدارة المعرفة
فقرات االستبانة

معامل الثبات

مستوا الداللة

٘٘ٓ.ٜ

ٔٓٓ.

النصؼ الفردي (ٔ)...،٘,ٖ,
النصؼ الزوجي (ٕ)...،ٙ,ٗ,

يتضح مف الجدوؿ (ٔٔ )ٗ.أف معامؿ الثبات يساوي (٘٘ )ٓ.ٜوىو معامؿ ثبات داؿ إحصائيًا

عند مستوى داللة (ٔٓ )ٓ.وىذا يدؿ عمى أف فقرات االستبانة تتمتع بدرجة مقبولة مف الثبات تمييدًا

لتطبيقيا عمى العينة األساسية.

إجراءات الصدق والثبات لمسؤال المفتوح:
ٔ -إجراءات الصدق:
وي ػػنص الس ػ ػؤاؿ عمػ ػػى "م ػػا السػ ػػبؿ المقترحػػػة لالرتق ػػاء باإلش ػ ػراؼ التربػ ػػوي ف ػػي ضػ ػػوء متطمبػ ػػات إدارة
المعرفػػة؟ ولمتحقػػؽ مػػف صػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخمي تػػـ تحويػػؿ اسػػتجابات المشػػرفيف التربػػوييف إلػػى تك ػ اررات

وايج ػػاد معام ػػؿ ارتب ػػاط درج ػػة الفقػ ػرة م ػػع الدرج ػػة الكمي ػػة لمفقػ ػرات والدالل ػػة اإلحص ػػائية ،ويتض ػػح ذل ػػؾ ف ػػي
الجدوؿ (ٕٔ.)ٗ.
جدول()4102

معامل ارتباط كل فقرة مع فقرات استجابات المشرفين لمسؤال المفتوح والداللة اإلحصائية
معامل االرتباط

مستوا الداللة

م
ٔ

توفير منح لممشرفيف التربوييف لتكممة الدراسات العميا.

ٓ.ٕٙٚ

ٔٓٓ.

ٕ

تقديـ الحوافز المادية والمعنوية لممشرفيف التربوييف.

ٖ٘ٓ.ٛ

ٔٓٓ.

ٖ

إشراؾ المشرفيف التربوييف في عممية صنع القرار.

ٓٓ.ٗٛ

٘ٓٓ.

ٗ

إنشاء مواقع الكترونية لتوظيفيا مف قبؿ المشرفيف التربوييف.

ٖٕٗٓ.

٘ٓٓ.

ٓ.ٖٜٚ

٘ٓٓ.

ٓ.ٙٗٚ

ٔٓٓ.

ٓ.ٖٜٛ

٘ٓٓ.

ٓٓ.ٕٙ

غير دالة

٘
ٙ
ٚ
ٛ

الفقرات

عقد ندوات و ورشات عمؿ في مراكز األبحاث بالجامعات
الفمسطينية.
توفير زيارات إلشرافية لممشرفيف التربوييف لالستفادة مف خبرات
الدوؿ الخارجية.
توفير زيارات تبادلية لممشرفيف التربوييف مف ذوي التخصص
وتخصصات أخرى.
تفعيؿ االتصاؿ والتواصؿ بيف المشرفيف والمعمميف.

قيمة ر الجدولية عند درجة حرية (ٕ٘) وعند داللة ٔٓٓ.٘ٓ٘ = ٓ.
قيمة ر الجدولية عند درجة حرية (ٕ٘) وعند داللة ٘ٓٓ.ٖٜٙ = ٓ.
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ويتضػح مػف خػالؿ الجػدوؿ (ٕٔ )ٗ.أف جميػع درجػات فقػػرات السػؤاؿ المفتػوح مرتبطػة بالدرجػة الكميػة لػػو
ارتباطػاً ذا داللػة إحصػػائية عنػد مسػػتوى (ٔٓ )ٓ.ٓ٘ ،ٓ.مػا عػػدا الفقػرة الثامنػػة فيػي غيػػر دالػة إحصػػائيا
ولذلؾ تـ حذفيا ،وبالتالي يمكف القوؿ بأف السؤاؿ المفتوح صادؽ في كونو يقيس ما وضعت لقياسو.

 إج دراءات الثبددات تػػـ اسػػتخداـ طريقػػة التجزئػػة النصػػفية السػػتجابات المعممػػيف عمػػى الس ػؤاؿ المفتػػوح،
وفييا تـ تجزئتيا إلى نصفيف غير متساوييف ،لذلؾ تـ إيجاد معامػؿ الثبػات مباشػرة باسػتخداـ معادلػة

جتماف ،ويتضح ذلؾ في الجدوؿ (ٖٔ.)ٗ.

جدول()4109

معامل الثبات والداللة اإلحصائية لمسؤال المفتوح
فقرات االستبانة

معامل الثبات

مستوا الداللة

ٔٓ.ٙٛ

ٔٓٓ.

النصؼ الفردي (ٔ)ٚ,٘,ٖ,
النصؼ الزوجي (ٕ)ٙ,ٗ,

ويتضح مػف الجػدوؿ (ٖٔ )ٗ.أف معامػؿ الثبػات يسػاوي (ٔ )ٓ.ٙٛوىػو معامػؿ ثبػات داؿ إحصػائيًا عنػد

مستوى (ٔٓ ،)ٓ.وبالتالي يمكف القوؿ بأف السؤاؿ المفتوح يتمتع بدرجة مقبولة مف الثبات.

باإلضػافة لمسػؤاؿ المفتػوح ،ومػف ثػـ التحقػؽ مػف ثباتيػا باسػتخداـ معادلػة ألفػا كرونبػاخ والتجزئػة النصػفية،

والتحقؽ مف صالحية السؤاؿ المفتوح
الصورة النيائية لفقرات االستبانة األولى" مدا توافر متطمبات إدارة المعرفة في اإلشراف التربوي"
بعد أف تـ إجراء صدؽ االتسػاؽ الػداخمي لفقػرات االسػتبانة تػـ حػذؼ ( )ٙفقػرات ليصػبح عػدد فقػرات

االس ػػتبانة ( )ٜٗفقػ ػرة ،باإلض ػػافة لمسػ ػؤاؿ المفت ػػوح ،وم ػػف ث ػػـ التحق ػػؽ م ػػف ثباتي ػػا باس ػػتخداـ معادل ػػة ألف ػػا
كرونبػػاخ والتجزئػػة النصػػفية ،والتحقػػؽ مػػف صػػالحية الس ػؤاؿ المفتػػوح ،لتصػػبح صػػورتيا النيائيػػة كمػػا فػػي
ممحق( ،)4وذلؾ تمييداً لتطبيقيا عمى العينة الميدانية.
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االستبانة الثانية :والخاصة بالمعممين "واقع ممارسة المشرفين التربويين لعمميات إدارة المعرفة"
تي ػػدؼ إل ػػى قي ػػاس واق ػػع اإلشػ ػراؼ الترب ػػوي م ػػف خ ػػالؿ ممارس ػػات المش ػػرؼ الترب ػػوي لعممي ػػات إدارة
المعرفػػة مػػف وجيػػة نظػػر المعممػػيف ،وتػػـ تحديػػد الخصػػائص الفعميػػة لالسػػتبانة فػػي األبعػػاد التاليػػة :توليػػد
المعرفػػة واكتش ػػافيا ،وتنظ ػػيـ المعرفػػة وتخزيني ػػا ،والتش ػػارؾ بالمعرفػػة ،ونق ػػؿ المعرف ػػة وتطبيقيػػا ،حي ػػث ت ػػـ
االسػػتفادة فػػي تحديػػد عمميػػات إدارة المعرفػػة مػػف الد ارسػػات التاليػػة(:دروزة( ،)ٕٓٓٛ،الجعبػػري،)ٕٓٔٓ،

(ع ػػودة( ،)ٕٓٔٓ،طاش ػػكندي( ،)ٕٓٓٛ،العم ػػي( ،)ٕٓٓٙ،الكبيس ػػي ،)ٕٓٓ٘،وت ػػـ تحدي ػػد ش ػػكؿ فقػ ػرات
االسػػتبانة بحيػػث تتضػػمف مواقػػؼ يجيػػب عمييػػا المعمػػـ بدرجػػة ممارسػػة عمػػى متصػػؿ ( كبي ػرة جػػدًا ،كبي ػرة،
متوس ػػطة ،ض ػػعيفة ،ض ػػعيفة ج ػػداً) ،وت ػػـ ص ػػياغة الفقػ ػرات وفقػ ػاً لم ػػا ورد ف ػػي األدب الترب ػػوي ،والد ارس ػػات

السػ ػ ػ ػػابقة منيػ ػ ػ ػػا د ارسػ ػ ػ ػػة (عػ ػ ػ ػػودة( ،)ٕٓٔٓ،عثمػ ػ ػ ػػاف( ،)ٕٓٔٓ،ال ازيػ ػ ػ ػػدي( ،)ٕٓٓٛ،يػ ػ ػ ػػونس،)ٕٜٓٓ،
(القاسػػـ ،)ٕٜٓٓ،وتػػـ إعػػداد وتنفيػػذ ورشػػة عمػػؿ شػػارؾ فييػػا مجموعػػة مػػف أسػػاتذة جامعػػات والمشػػرفيف
والمعمميف ممحق( ،)0بحيث تـ صياغة الفقرات وفقًا لمتعريؼ اإلج ارئػي ،ومػدى مالءمػة ذلػؾ لمبعػد الػذي

تنتمي إليو الفقرة مراعي ًة الدقة العممية والمغوية ،وتكوف واضحة ومحددة ،ومناسبة لمسػتوى المعمػـ ،وكميػا
كانػػت ايجابيػػة ،وتمثمػػت الصػػورة األوليػػة السػػتبانة المعممػػيف حػػوؿ ممارسػػة المشػػرفيف التربػػوييف لعمميػػات
إدارة المعرفة تتكوف مف أربعة أبعاد و(ٓ٘) فقرة موزعة كالتالي-:
ٔ -توليد المعرفة واكتشافيا ويشتمؿ عمى (ٗٔ) فقرة.

ٕ -تنظيـ المعرفة وتخزينيا ويشتمؿ عمى (ٓٔ) فقرات.
ٖ -التشارؾ بالمعرفة ويشتمؿ عمى(ٖٔ) فقرة.
ٗ -نقؿ المعرفة وتطبيقيا ويشتمؿ عمى(ٖٔ) فقرة.
وتمثم ػػت تعميم ػػات االس ػػتبانة ف ػػي ش ػػرح فكػ ػرة ع ػػف االس ػػتبانة ،وتحدي ػػد الي ػػدؼ مني ػػا ،واألبع ػػاد الت ػػي

تش ػػمميا ،وع ػػدد فقراتيػػػا ،بحي ػػث يجيػػػب المعم ػػـ عمػ ػػى الفقػ ػرات جميعي ػػا ،مػ ػػع كتاب ػػة مثػػػاؿ يوض ػػح كيفيػ ػػة
االستجابة عمى فقرات االستبانة ،وتدويف البيانات العامة التي تمثمت في مواصػفات المعمػـ ،وبعػد عػرض
االسػػتبانة عمػػى المحكمػػيف وتطبيقيػػا عمػػى العينػػة االسػػتطالعية ،تػػـ حػػذؼ فق ػرة مػػف بعػػد توليػػد المعرفػػة

واكتشػػافيا ،لتصػػبح الصػػورة النيائيػػة السػػتبانة المعممػػيف حػػوؿ ممارسػػة المشػػرفيف التربػػوييف لعمميػػات إدارة
المعرفة مكونة مف أربعة أبعاد و( )ٜٗفقرة موزعة كالتالي-:
ٔ -توليد المعرفة واكتشافيا ويشتمؿ عمى (ٖٔ) فقرة.

ٕ -تنظيـ المعرفة وتخزينيا ويشتمؿ عمى (ٓٔ) فقرات.
ٖ -التشارؾ بالمعرفة ويشتمؿ عمى(ٖٔ) فقرة.
ٗ -نقؿ المعرفة وتطبيقيا ويشتمؿ عمى(ٖٔ) فقرة.
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 إجراءات الصدق
ٔ -صدق المحكمين :وتـ إعداد االستبانة في صػورتيا األوليػة ممحدق( )1وعرضػيا عمػى مجموعػة مػف
المحكمػيف ممحددق( )9إلبػػداء أرائيػـ فػػي سػالمة الفقػرات مػػف الناحيػة المغويػػة ،ومالءمتيػا لمبعػػد الػػذي
تنتمػػي إليػػو ،وكػػذلؾ مالءمػػة الفق ػرات لمتعريػػؼ اإلج ارئػػي لعمميػػات إدارة المعرفػػة ،ومػػا يرونػػو مناسػػباً
لذلؾ ،وتـ تعديؿ االستبانة وفقػاً ألراء المحكمػيف ،مػف حيػث تعػديؿ صػياغة بعػض الفقػرات ،وترتيػب

األبعاد ،وبعد ذلػؾ تػـ إخضػاع االسػتبانة لمتطبيػؽ االسػتطالعي ،وذلػؾ لمتأكػد مػف االتسػاؽ الػداخمي

لفقرات االستبانة ،والتحقؽ مف ثباتيا.

ٕ -صددددددق االتسددددداق الدددددداخمي :وذل ػ ػػؾ إليج ػ ػػاد درج ػ ػػة االرتب ػ ػػاط ،وداللت ػ ػػو اإلحص ػ ػػائية عن ػ ػػد مس ػ ػػتوى
(  )2020≤ αبػػيف درجػػة الفق ػرة ودرجػػة البعػػد الػػذي تنتمػػي إليػػو ،ويتضػػح ذلػػؾ فػػي الجػػداوؿ التاليػػة:
(ٗٔ.)ٗ.ٔٚ( ،)ٗ.ٔٙ( ،)ٗ.ٔ٘( ،)ٗ.
جدول ()4104

معامل ارتباط درجة كل فقرة من فقرات البعد األول ( توليد المعرفة واكتشافيا ) ودرجة البعد والداللة اإلحصائية
معامؿ االرتباط

مستوى الداللة

ـ

ٓ.ٜ٘ٛ

ٔٓٓ.

ٕ

يشجعني المشرؼ عمى إعداد أنشطة الصفية داعمة لممنياج.

ٖ٘ٓ.ٚ

ٔٓٓ.

ٖ

يوجيني المشرؼ لألنشطة الصفية المثيرة لالبتكار.

ٔٔٓ.ٛ

ٔٓٓ.

ٗ

يحثني المشرؼ عمى إجراء البحوث العممية والتربوية.

٘٘ٓ.ٚ

ٔٓٓ.

٘

يثري المشرؼ لدي األفكار العممية والتربوية الجديدة.

ٓٓ.ٜٙ

ٔٓٓ.

ٙ

يتيح المشرؼ لي فرصة الحصوؿ عمى قبوؿ في الدراسات العميا.

٘ٓ.ٖٙ

غير دالة

ٚ

يوجيني المشرؼ نحو قراءات جديدة لمتابعة المستجدات العممية.

ٓٔٓ.ٛ

ٔٓٓ.

ٔٓٓ.ٛ

ٔٓٓ.

ٜ

يتيح المشرؼ لي الفرصة لمتجريب والتطوير.

ٓٓ.ٜٚ

ٔٓٓ.

ٓٔ

يوجيني المشرؼ لممكتبات العادية لمبحث في مصادر المعرفة.

ٗٓ.ٙٙ

ٔٓٓ.

ٔٔ

يوجيني المشرؼ لممكتبات اإللكترونية إلثراء معرفتي العممية.

ٓ.ٕٜٚ

ٔٓٓ.

ٕٔ

يوفر المشرؼ لي اإلمكانات المادية البتكار معارؼ جديدة.

٘ٓ.ٜٚ

ٔٓٓ.

ٓ.ٛٔٚ

ٔٓٓ.

ٓ.ٖٛٛ

ٔٓٓ.

ٔ

ٛ

ٖٔ
ٗٔ

الفقرات
يثير المشرؼ دافعيتي نحو قضايا عممية وتربوية تحتاج إلى
تفكير.

يرشدني المشرؼ لمتعرؼ عمى المؤسسات العممية لمحصوؿ عمى

المعمومات.

يساعدني المشرؼ في تصميـ المواد والبرامج التعميمية الداعمة
لممنياج.
يرشدني المشرؼ لمبرامج العممية لالستفادة منيا.

قيمة ر الجدولية عند درجة حرية ( )ٕٛوعند داللة ٔٓٓ.ٜٗٚ = ٓ.
قيمة ر الجدولية عند درجة حرية ( )ٕٛوعند داللة ٘ٓٓ.ٖٚٗ = ٓ.
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ويتضػػح مػػف خػػالؿ الجػػدوؿ (ٗٔ )ٗ.أف جميػػع درجػػات فق ػرات البعػػد األوؿ مرتبط ػة بالدرجػػة الكميػػة
لمبعػد ارتباطػاً ذا داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى (ٔٓ )ٓ.مػػا عػدا الفقػرة السادسػة ،ولػذلؾ تػـ حػذفيا ليصػػبح
عدد فقرات البعد األوؿ (ٖٔ) فقرة ،وبالتالي يمكف القوؿ بأف فقرات البعػد األوؿ صػادقة فػي كونيػا تقػيس
ما وضعت لقياسو بالنسبة لمبعد الذي تنتمي إليو.
جدول (٘ٔ)ٗ.

معامل ارتباط درجة كل فقرة من فقرات البعد الثاني ( تنظيم المعرفة وتخزينيا ) ودرجة البعد والداللة اإلحصائية
معامؿ االرتباط

مستوى الداللة

الفقرات

ـ
٘ٔ

يوضح المشرؼ لي القوانيف واألنظمة المعموؿ بيا .

ٕٓ.ٚٛ

ٔٓٓ.

ٔٙ

يسيؿ المشرؼ لي عممية االتصاؿ والتنسيؽ مع المعمميف.

ٓٓ.ٚٙ

ٔٓٓ.

ٔٚ

يرشدني المشرؼ لتصنيؼ المعرفة حسب موضوعاتيا

ٓ.ٖٛٛ

ٔٓٓ.

ٔٛ

يرشدني المشرؼ إلى كيفية استخداـ قواعد البيانات لموصوؿ إلى

ٗٓ.ٛٙ

ٔٓٓ.

ٜٔ

يحثني المشرؼ عمى عمؿ بريد إلكتروني لمتعامؿ مع المعارؼ.

ٓ.ٖٜٛ

ٔٓٓ.

ٕٓ

يوجيني المشرؼ لتنظيـ أفكاري لتسييؿ الوصوؿ لممعمومات.

ٓ.ٕٚٛ

ٔٓٓ.

ٕٔ

يساعدني المشرؼ في حفظ المعمومات ضمف ممفات مصنفة.

ٖٗٓ.ٛ

ٔٓٓ.

ٕٕ

يرشدني المشرؼ لالستفادة مف مواقع التواصؿ االجتماعي في

ٓ.ٜٛ٘

ٔٓٓ.

ٖٖٓ.ٛ

ٔٓٓ.

ٓ.ٚٛٙ

ٔٓٓ.

المعارؼ.

تخزيف المعمومات.
ٖٕ
ٕٗ

ُي ّقيـ المشرؼ قدراتي وينظميا لالستفادة منيا عند الحاجة.
يعممني المشرؼ كيفية استخداـ برامج حماية المعمومات.

قيمة ر الجدولية عند درجة حرية ( )ٕٛوعند داللة ٔٓٓ.ٜٗٚ = ٓ.
قيمة ر الجدولية عند درجة حرية ( )ٕٛوعند داللة ٘ٓٓ.ٖٚٗ = ٓ.

ويتضػػح مػػف خػػالؿ الجػػدوؿ (٘ٔ )ٗ.أف جميػػع درجػػات فق ػرات البعػػد الث ػاني مرتبطػػة بالدرجػػة الكميػػة

لمبعػػد ارتباط ػًا ذا داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى (ٔٓ ،) ٓ.وبالتػػالي يمكػػف القػػوؿ بػػاف فق ػرات البعػػد الثػػاني
صادقة في كونيا تقيس ما وضعت لقياسو بالنسبة لمبعد الذي تنتمي إليو.
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جدول ()ٗ.ٔٙ
معامل ارتباط درجة كل فقرة من فقرات البعد الثالث ( التشارك بالمعرفة ) ودرجة البعد والداللة اإلحصائية
معامؿ االرتباط

مستوى الداللة

الفقرات

ـ
ٕ٘

يناقشني المشرؼ حوؿ التطورات العممية والتكنولوجية.

ٖٖٓ.ٛ

ٔٓٓ.

ٕٙ

يبحث المشرؼ معي كيفية تطوير المعارؼ.

٘ٓ.ٚٛ

ٔٓٓ.

ٕٚ

يبادلني المشرؼ الرأي حوؿ أىمية النتاجات العممية.

ٓ.ٕٛٛ

ٔٓٓ.

ٕٛ

يستخدـ المشرؼ معي البريد االلكتروني لتبادؿ المعمومات.

ٔٓ.ٚٙ

ٔٓٓ.

ٕٜ

يتيح المشرؼ لي المشاركة في لجاف لتبادؿ الخبرات والمعارؼ.

٘٘ٓ.ٙ

ٔٓٓ.

ٖٓ

يناقشني المشرؼ في تعديؿ السموؾ لدى المعمميف.

ٓ.ٜ٘ٚ

ٔٓٓ.

ٖٔ

يزودني المشرؼ بالتجارب المحمية والعالمية لالستفادة منيا في

٘٘ٓ.ٚ

ٔٓٓ.

ٕٖ

يشركني المشرؼ مع مؤسسات المجتمع المحمي في مشاريعيا

ٖٕٓ.ٛ

ٔٓٓ.

ٓ.ٜٙٙ

ٔٓٓ.

ٖٓ.ٗٚ

٘ٓٓ.

٘٘ٓ.ٚ

ٔٓٓ.

ٓ.ٖٙٚ

ٔٓٓ.

ٓ.ٜٚٔ

ٔٓٓ.

مجاؿ العمؿ.
العممية.

ٖٖ

يشركني المشرؼ في لقاءات لتبادؿ المعرفة مع أساتذة
الجامعات.

ٖٗ
ٖ٘

يييئ المشرؼ لي جواً مف الثقة المتبادلة مع زمالئي.
يوجيني المشرؼ لممشاركة في المنتديات التعميمية.

ٖٙ

يييئ المشرؼ لي فرصة المشاركة في الندوات لتبادؿ المعرفة.

ٖٚ

يشاركني المشرؼ في إعداد الخطط العالجية في ضوء األساليب
التربوية الحديثة.

قيمة ر الجدولية عند درجة حرية ( )ٕٛوعند داللة ٔٓٓ.ٜٗٚ = ٓ.
قيمة ر الجدولية عند درجة حرية ( )ٕٛوعند داللة ٘ٓٓ.ٖٚٗ = ٓ.

ويتضػػح مػػف خػػالؿ الجػػدوؿ ( )ٗ.ٔٙأف جميػػع درجػػات فق ػرات البعػػد الثالػػث مرتبطػػة بالدرجػػة الكميػػة

لمبعػػد ارتباط ػًا ذا داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى (ٔٓ ٓ.و٘ٓ .)ٓ.وبالتػػالي يمكػػف القػػوؿ بػػأف فق ػرات البعػػد
الثالث صادقة في كونيا تقيس ما وضعت لقياسو بالنسبة لمبعد الذي تنتمي إليو.
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جدول()ٗ.ٔٚ
معامل ارتباط درجة كل فقرة من فقرات البعد الرابع ( نقل المعرفة وتطبيقيا ) ودرجة البعد والداللة اإلحصائية
معامؿ االرتباط

مستوى الداللة

ـ
ٖٛ

يوظؼ المشرؼ قدراتي في تحسيف ممارساتي العممية.

ٓ.ٕٛٛ

ٔٓٓ.

ٖٜ

يزودني المشرؼ بآخر المستجدات التربوية لالستفادة في تطبيقيا.

٘ٓ.ٚٚ

ٔٓٓ.

ٓٗ

يكمفني المشرؼ ببعض األعماؿ المينية.

ٔٓ.ٚٚ

ٔٓٓ.

ٔٗ

يوضح المشرؼ لي كيفية ربط الجوانب النظرية بالمواقؼ الحياتية.

ٖ٘ٓ.ٛ

ٔٓٓ.

ٓ.ٕٛٙ

ٔٓٓ.

ٓ.ٛٓٙ

ٔٓٓ.

ٕٔٓ.ٚ

ٔٓٓ.

ٖٓٓ.ٙ

ٔٓٓ.

ٗٙ

يوفر المشرؼ لي برامج تدريبية تمبي احتياجاتي.

ٓ.ٚٗٛ

ٔٓٓ.

ٗٚ

يساعدني المشرؼ في إيجاد حموؿ لمشكالتي المرتبطة بالعمؿ.

ٖٖٓ.ٚ

ٔٓٓ.

ٗٛ

يساعدني المشرؼ في عمؿ بحوث إجرائية.

ٗٗٓ.ٛ

ٔٓٓ.

ٜٗ

يزودني المشرؼ بدروس تعميمية إلكترونية لتطبيقيا.

ٗٗٓ.ٛ

ٔٓٓ.

ٓ٘

يساعدني المشرؼ في توظيؼ تكنولوجيا التعميـ في عممي.

٘ٓ.ٛٙ

ٔٓٓ.

ٕٗ
ٖٗ
ٗٗ
٘ٗ

الفقرات

يساع دني المشرؼ بنشر نتاجات أعمالي في تحسيف األداء الميني
لممعمميف.

يساعدني المشرؼ في توظيؼ نتائج األبحاث والدراسات العممية
الجديدة.
ينمى المشرؼ مياراتي في استخداـ الوسائؿ التكنولوجية الحديثة.
يوجيني المشرؼ لالستفادة مف المعمميف المبدعيف في االرتقاء
باألداء.

قيمة ر الجدولية عند درجة حرية ( )ٕٛوعند داللة ٔٓٓ.ٜٗٚ = ٓ.
قيمة ر الجدولية عند درجة حرية ( )ٕٛوعند داللة ٘ٓٓ.ٖٚٗ = ٓ.

ويتضػػح مػػف خػػالؿ الجػػدوؿ ( )ٗ.ٔٚأف جميػػع درجػػات فق ػرات البعػػد ال اربػػع مرتبطػػة بالدرجػػة الكميػػة

لمبعػػد ارتباط ػًا ذا داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى (ٔٓ ،)ٓ.وبالتػػالي يمكػػف القػػوؿ بػػأف فق ػرات البعػػد ال اربػػع
صادقة في كونيا تقيس ما وضعت لقياسو بالنسبة لمبعد الذي تنتمي إليو.

وفػػي ىػػذا السػػياؽ تػػـ التأكػػد مػػف صػػدؽ االتسػػاؽ ال ػداخمي مػػف خػػالؿ درجػػة البعػػد والدرجػػة الكميػػة ألبعػػاد
االستبانة بإيجاد معامؿ االرتباط والداللة اإلحصائية ،ويتضح ذلؾ في الجدوؿ (.)ٗ.ٔٚ
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جدول()4106
معامل االرتباط والداللة اإلحصائية بين درجة البعد واألبعاد الكمية الستبانة عمميات إدارة المعرفة

م

البعد

معامل االرتباط

مستوا الداللة

ٔ

توليد المعرفة واكتشافيا

ٓ.ٜٖٙ

ٔٓٓ.

ٕ

تنظيـ المعرفة وتخزينيا

ٓ.ٜٗٙ

ٔٓٓ.

ٖ

التشارؾ بالمعرفة

ٓ.ٜ٘ٚ

ٔٓٓ.

ٗ

نقؿ المعرفة وتطبيقيا

ٖٗٓ.ٜ

ٔٓٓ.

قيمة ر الجدولية عند درجة حرية ( )ٕٛوعند داللة ٔٓٓ.ٜٗٚ = ٓ.
قيمة ر الجدولية عند درجة حرية ( )ٕٛوعند داللة ٘ٓٓ.ٖٚٗ = ٓ.

ويتض ػػح م ػػف خػ ػػالؿ الج ػػدوؿ ( )ٗ.ٔٛأف جميػ ػػع درج ػػات أبعػػػاد االس ػػتبانة مرتبطػػػة بالدرج ػػة الكميػ ػػة

لالس ػػتبانة ارتباطػ ػاً ذا دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتوى (ٔٓ .)ٓ.وبالت ػػالي يمك ػػف الق ػػوؿ ب ػػاف فقػ ػرات أبع ػػاد
االستبانة صادقة في كونيا تقيس ما وضعت لقياسو.
 ثبات االستبانة الخاصة بالمعممين:
ت ػػـ التحق ػػؽ م ػػف ثب ػػات االس ػػتبانة باس ػػتخداـ معادل ػػة ألف ػػا كرونب ػػاخ ،والتجزئ ػػة النص ػػفية لفقػ ػرات االس ػػتبانة،

ويتضح ذلؾ فيما يمي-:

ٔ -معادلة ألفا كرونباخ :وتػـ اسػتخداميا لمتحقػؽ مػف الحػد األدنػى لمعامػؿ ثبػات فقػرات االسػتبانة ،وتػـ
إيجػػاد قيمتيػػا والتػػي تسػػاوي (ٓ )ٓ.ٜٛوىػػي أكبػػر مػػف (٘ ،)ٓ.وىػػذا يػػدؿ عمػػى أف فق ػرات االسػػتبانة
تتمتع بدرجة مقبولة مف الثبات ،ولمتحقؽ بصورة أكبر مف الثبات تـ استخداـ التجزئة النصفية.
جدول ()4109
معامل الثبات الستبانة عمميات إدارة المعرفة
البعددددددد
ُ

توليد المعرفة

تنظيم المعرفة

التشارك

بالمعرفة

وتطبيقيا

معامل الثبات

ٓ.ٜٖٛ

ٓٗٓ.ٜ

ٕٓٓ.ٜ

ٓ.ٜٗٙ

واكتشافيا

وتخزينيا

نقل المعرفة

المقياس
ٓٓ.ٜٛ

ككل

ٕ -طريقة التجزئة النصفية :وفييا تـ تجزئة فقرات االستبانة إلى نصفيف وكانػا غيػر متسػاوييف ،ولػذلؾ
تـ إيجاد معامؿ الثبات مباشرة باستخداـ معادلة جتماف ،ويتضح ذلؾ في الجدوؿ (ٕٓ.)ٗ.
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جدول()4121
معامل الثبات والداللة اإلحصائية لفقرات استبانة عمميات إدارة المعرفة
فقرات االستبانة

معامل الثبات

مستوا الداللة

ٕٓ.ٜٛ

ٔٓٓ.

النصؼ الفردي (ٔ)...،٘,ٖ,
النصؼ الزوجي (ٕ)...،ٙ,ٗ,

ويتضػػح مػػف الجػػدوؿ (ٕٓ )ٗ.أف معامػػؿ الثبػػات يسػػاوي (ٕ )ٓ.ٜٛوىػػو معامػػؿ ثبػػات داؿ إحصػػائياً

عند مستوى داللػة (ٔٓ ،)ٓ.وىػذا يػدؿ عمػى أف فقػرات االسػتبانة تتمتػع بدرجػة مقبولػة مػف الثبػات تمييػدًا

لتطبيقيا عمى العينة االستطالعية.

إجراءات الصدق والثبات لمسؤال المفتوح:

 إجراءات الصدق:
وي ػػنص الس ػ ػؤاؿ عم ػػى" :مػػػا الس ػػبؿ المقترح ػ ػة لالرتقػػػاء باإلشػ ػراؼ التربػ ػػوي ف ػػي ضػ ػػوء عمميػ ػػات إدارة
المعرف ػػة؟" ولمتحق ػػؽ م ػػف ص ػػدؽ االتس ػػاؽ ال ػػداخمي ت ػػـ تحوي ػػؿ اس ػػتجابات المعمم ػػيف إل ػػى تكػ ػ اررات وايج ػػاد
معامػػؿ ارتبػػاط درجػػة الفق ػرة مػػع الدرجػػة الكميػػة لمفق ػرات والداللػػة اإلحصػػائية ،ويتضػػح ذلػػؾ فػػي الجػػدوؿ

(ٕٔ.)ٗ.

جدول()4120

معامل ارتباط درجة كل فقرة مع فقرات استجابات المعممين لمسؤال المفتوح والداللة اإلحصائية
معامل االرتباط

مستوا الداللة

م
ٔ

تقديـ الحوافز المادية والمعنوية لممشرفيف التربوييف.

ٓ.ٙٗٚ

ٔٓٓ.

ٕ

إشراؾ المشرفيف التربوييف في عممية صنع القرار.

ٕٕ٘ٓ.

ٔٓٓ.

ٖ

إنشاء مواقع الكترونية لتوظيفيا مف قبؿ المشرفيف التربوييف.

٘ٓ.ٗٚ

٘ٓٓ.

ٗٓ.ٗٚ

٘ٓٓ.

ٗٔٓ.ٙ

ٔٓٓ.

ٓٗٓٓ.

غير دالة

ٗ
٘
ٙ

الفقرات

عقد ندوات و ورشات عمؿ في مراكز األبحاث بالجامعات

الفمسطينية.

توفير زيارات إلشرافية لممشرفيف التربوييف لالستفادة مف خبرات
الدوؿ الخارجية.
توفير زيارات تبادلية لممشرفيف التربوييف مف ذوي التخصص
وتخصصات أخرى.

قيمة ر الجدولية عند درجة حرية ( )ٕٛوعند داللة ٔٓٓ.ٜٗٚ = ٓ.
قيمة ر الجدولية عند درجة حرية ( )ٕٛوعند داللة ٘ٓٓ.ٖٚٗ = ٓ.

ويتض ػػح مػػػف خػ ػػالؿ الجػػػدوؿ (ٕٔ )ٗ.أف جميػ ػػع درج ػػات فق ػ ػرات االسػ ػػتجابة عمػ ػػى الس ػ ػؤاؿ المفتػ ػػوح
مرتبطػة بالدرجػػة الكميػة ارتباطػًا ذا داللػة إحصػػائية عنػد مسػػتوى (ٔٓ )ٓ.ٓ٘ ،ٓ.مػا عػػدا الفقػرة السادسػػة
فيػي غيػػر دالػػة إحصػػائيًا ،ولػػذلؾ تػػـ حػػذفيا ،وبالتػػالي يمكػف القػػوؿ بػػاف السػؤاؿ المفتػػوح صػػادؽ فػػي كونػػو

يقيس ما وضع لقياسو.
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 إجراءات الثبات:
تػػـ اسػػتخداـ طريقػػة التجزئػػة النصػػفية السػػتجابات المعممػػيف عمػػى الس ػؤاؿ المفتػػوح ،وفييػػا تػػـ تجزئتيػػا
إلى نصػفيف غيػر متسػاوييف ،ومػف ثػـ تػـ إيجػاد معامػؿ الثبػات مباشػرة باسػتخداـ معادلػة جتمػاف ،ويتضػح
ذلؾ في الجدوؿ (ٕٕ.)ٗ.
جدول()4122

معامل الثبات والداللة اإلحصائية لمسؤال المفتوح
فقرات االستبانة

النصؼ الفردي (ٔ)٘,ٖ,
النصؼ الزوجي (ٕ)ٗ,

معامل الثبات

مستوا الدال لة

ٓ.ٗٛٛ

ٔٓٓ.

يتضح مف الجدوؿ (ٕٕ )ٗ.أف معامؿ الثبات= ( )ٓ.ٗٛٛوىو معامػؿ ثبػات داؿ إحصػائيا عنػد مسػتوى

(ٔٓ ،)ٓ.وبالتالي يمكف القوؿ بأف السؤاؿ المفتوح يتمتع بدرجة مقبولة مف الثبات.

الصدددورة النيائيدددة لفقدددرات االسدددتبانة الثانيدددة الخاصدددة بدددالمعممين"واقع ممارسدددة المشدددرفين التربدددويين
لعمميات إدارة المعرفة"
بع ػػد أف ت ػػـ إجػ ػراء ص ػػدؽ االتس ػػاؽ ال ػػداخمي لفقػ ػرات االس ػػتبانة ،ت ػػـ ح ػػذؼ فقػ ػرة ليص ػػبح ع ػػدد فقػ ػرات
االسػ ػ ػػتبانة ( )ٜٗفق ػ ػ ػرة ،ومػ ػ ػػف ثػ ػ ػػـ التحقػ ػ ػػؽ مػ ػ ػػف ثباتيػ ػ ػػا باسػ ػ ػػتخداـ معادلػ ػ ػػة ألفػ ػ ػػا كرونبػ ػ ػػاخ ،والتجزئػ ػ ػػة

النص ػػفية،والتحقؽ م ػػف ص ػػالحية السػ ػؤاؿ المفت ػػوح ،لتص ػػبح ص ػػورتيا النيائي ػػة ممحدددق( ،)8وذل ػػؾ تميي ػػدًا
لتطبيقيا عمى العينة الميدانية.
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سادساً :األساليب اإلحصائية:

تـ استخداـ األساليب اإلحصائية التالية:

ٔ -معامل ارتباط بيرسون وذلؾ لمتحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي ألداتي الدراسة.
ٕ -معادلة جتمان بيدؼ إيجاد معامؿ الثبات مف خالؿ نصفي أداتي الدراسة.
ٖ -معادلة ألفا كرونباخ وييدؼ استخداميا إليجاد الحد األدنى مف الثبات ألداتي الدراسة.
ٗ -المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسدبية لإلجابػة عمػى السػؤاؿ األوؿ والثػاني
مف أسئمة الدراسة.
٘ -اختبار "ت" لعينتين مستقمتين وذلؾ بيدؼ اختبار السؤاؿ الثالث والرابع والخامس.
 -ٙاختبار تحميل التباين األحادي وذلؾ بيدؼ اختبار السؤاؿ السادس والسابع.
 -ٚاختبار شيفيو لممقارنات البعدية لمعرفة اتجاه الفروؽ في السؤاؿ السادس.
سابعاً :خطوات الدراسة

ٔ -اإلطػػالع عمػػى الد ارسػػات السػػابقة ذات العالقػػة بػػإدارة المعرفػػة واإلشػراؼ التربػػوي ،وسػػردىا والتعقيػػب
عمييا.
ٕ -اإلطالع عمى األدب التربػوي واالتجاىػات التربويػة المعاصػرة ذات العالقػة بػإدارة المعرفػة واإلشػراؼ
التربوي.

ٖ -إج ػراء ورشػػة عمػػؿ ضػػمت مجموعػػة مػػف الخب ػراء ،وذلػػؾ بيػػدؼ الوقػػوؼ عمػػى أبعػػاد عمميػػات إدارة
المعرفة ومتطمباتيا ،وصياغة الفقرات المناسبة لكؿ بعد.
ٗ -إعداد أداتي الد ارسػة ( اسػتبانتيف ) فػي صػورتيما األوليػة ،وعرضػيما عمػى مجموعػة مػف المحكمػيف
إلبداء أرائيـ وفقاً لمعايير محددة.

٘ -التأك ػػد م ػػف ص ػػالحية االس ػػتبانتيف م ػػف خ ػػالؿ إيج ػػاد الص ػػدؽ والثب ػػات بع ػػد تطبيقيم ػػا عم ػػى العين ػػة
االستطالعية.

 -ٙتطبيؽ االستبانتيف عمى عينة الدراسة األساسية.
 -ٚتحميؿ البيانات باستخداـ األساليب اإلحصائية المناسبة.
 -ٛمناقشة النتائج وتفسيرىا.

 -ٜتقديـ التوصيات والمقترحات في ضوء النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة.
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الفصل الخامس
نتائج الدراسة وتفسيرىا
والتوصيات والمقترحات
 النتائج المتعمقة بالسؤال األول وتفسيرىا

 النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني وتفسيرىا

 النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث وتفسيرىا
 النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع وتفسيرىا
 التعقيب العام عمى نتائج الدراسة
 التوصيات

 المقترحات
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الفصل الخامس

نتائج الدراسة وتفسيرىا
والتوصيات والمقترحات

يتضمف ىذا الفصؿ عرضًا تفصيميًا لمنتائج التي تـ التوصؿ إلييا في ىذه الدراسة ،وذلؾ مف

خالؿ تحميؿ فقرات االستبانة باستخداـ األوزاف النسبية ،بيدؼ التعرؼ إلى واقع إدارة المعرفة في
اإلشراؼ التربوي مف ناحية المتطمبات والعمميات إلدارة المعرفة ،باإلضافة إلى المتغيرات المتمثمة في
الجنس ،والمؤىؿ العممي ،والتخصص ،وسنوات الخدمة ،والمديرية التابع ليا ،ومدى تأثيرىا في واقع
بناء عمى استجابات المشرفيف والمعمميف،
إدارة المعرفة ،ومف ثـ تحديد سبؿ لالرتقاء باإلشراؼ التربوي ً
وصياغة مجموعة م ف التوصيات اإلجرائية ،والمقترحات التي تساىـ في تطوير اإلشراؼ التربوي،
وفيما يمي عرض مفصؿ لذلؾ.
وتـ االعتماد عمى إجابة السؤاؿ األوؿ والثاني عمى معيار تقديرات مقياس ليكرت الخماسي

لممتوسطات الحسابية واألوزاف النسبية كما يتضح في الجدوؿ التالي (ٔ(.)٘.عالـ)٘ٗ٘ :ٕٓٔٔ،
جدول()110

تقديرات المتوسطات واألوزان النسبية عمى مقياس ليكرت الخماسي
مقياس ليكرت

المتوسط الحسابي

األوزان النسبية

ٔ – ٔ.ٛ

ٕٓ ٖٙ -

أكثر مفٕ.ٙ- ٔ.ٛ

أكثر مف ٕ٘ – ٖٙ
أكثر مف ٕ٘ – ٙٛ

ٔ
ٕ

ضعيفة جدًا
ضعيفة

ٖ

متوسطة

أكثر مف ٖ.ٗ – ٕ.ٙ

ٗ

كبيرة

أكثر مف ٗٗ.ٕ –ٖ.

أكثر مف ٛٗ – ٙٛ

٘

كبيرة جدًا

أكثر مف ٕ٘ - ٗ.

أكثر مف ٗٔٓٓ - ٛ

أو ًال :النتائج المتعمقة بالسؤال األول وتفسيرىا:

ينص السؤاؿ األوؿ مف أسئمة الدراسة عمى" ما درجة توافر متطمبات إدارة المعرفة في اإلشراف

التربوي من وجية نظر المشرفين التربويين بمحافظات غزة ؟ "
ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحراؼ المعياري واألوزاف النسبية
لكؿ بعد مف أبعاد استبانة متطمبات إدارة المعرفة وفقراتيا ،والجداوؿ التالية توضح ذلؾ
(ٕ.)٘.ٙ( ،)٘.٘( ،)٘.ٗ( ،)٘.ٖ( ،)٘.

-022-

البعد األول :المتطمب التكنولوجي
جدول ()112
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي الستجابات المشرفين عمى فقرات البعد األول
م

فقرات المتطمب التكنولوجي

ٖ

تتوفر قاعدة بيانات تسيؿ استرجاع
المعمومات لممشرفيف.

ٕ

تتوفر وسائؿ تقنية لتخزيف المعمومات
وتصنيفيا.

ٔ

تتوفر في قسـ اإلشراؼ أجيزة حاسوب
بعدد مناسب.

ٙ

تتوفر إمكانات مادية تُسيؿ عممية تدريب
المشرفيف.

ٛ

يصدر اإلشراؼ التربوي نشرات دورية

ٚ

يتوفر في اإلشراؼ التربوي نظاـ الكتروني

بالمستجدات العممية والتربوية.

ألرشفة المعمومات.
٘

يتوفر موقع عمى اإلنترنت لكؿ مبحث
لتبادؿ المعارؼ

ٗ

توجد مكتبة إلكترونية مرتبطة بكؿ أقساـ
اإلشراؼ.

ٜ

يوظؼ اإلشراؼ التربوي اإلذاعة والقناة
التعميمية المحمية في العمؿ اإلشرافي.

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي %

الترتيب

درجة

التوافر

ٖٖٖ.

ٗٓٔ.

66.6

ٔ

متوسطة

ٕٖٖ.

ٓ.ٜٚ

66.4

ٕ

متوسطة

ٕٖٗ.

ٔ.ٔٚ

64.8

ٖ

متوسطة

ٖٓٓ.

ٕٓ.ٜ

60

ٗ

متوسطة

ٕ.ٛٛ

ٔٔٔ.

57.6

٘

متوسطة

ٕ٘.ٚ

ٔٓٔ.

55

ٙ

متوسطة

ٕٓ.ٚ

ٕٕٔ.

54

ٚ

متوسطة

ٖٕ٘.

ٔ.ٕٙ

47

ٛ

ضعيفة

ٖٕٔ.

ٕٔٔ.

46.2

ٜ

ضعيفة

يتضح مف الجدوؿ (ٕ ) ٘.أف الوزف النسبي لفقرات المتطمب التكنولوجي مف وجية نظر المشرفيف

التربوييف يتراوح بيف (ٕ ،)ٙٙ.ٙ – ٗٙ.وىذا يدؿ عمى أف درجة توافرىا ما بيف متوسطة وضعيفة،
وجاءت أعمى فقرتيف كالتالي:
الفقرة رقـ (ٖ) وتنص عمى " تتوفر قاعدة بيانات تسيؿ استرجاع المعمومات لممشرفيف" جاءت في
المرتبة األولى بوزف نسبي ( )ٙٙ.ٙبدرجة توافر متوسطة.

ويفسر الباحث ذلؾ بأف المتطمب التكنولوجي ميـ جداً ،والبد مف مواكبة التطورات العالمية كوف

المتطمب التكنولوجي أحد قواعد متطمبات إدارة المعرفة في إيجاد قواعد بيانات لبناء قاعدة معرفية،
وحيث إف قسـ اإلشراؼ التربوي يعتمد عمى قواعد البيانات ،فيتـ التعامؿ مع قواعد البيانات بالقدر
المتاح ،ويخدـ المشرفيف التربوييف حسب اإلمكانيات المتوفرة ،ويعزو الباحث مجيء الفقرة بدرجة
-023-

متوسطة إلى انخفاض العدد مف الكادر المؤىؿ الذي يقوـ بتنظيـ قاعدة بيانات شاممة يستفيد منيا
القسـ اإلشراؼ التربوي.
ثـ جاءت في المرتبة الثانية الفقرة رقـ(ٕ) التي تنص عمى" تتوفر وسائؿ تقنية لتخزيف المعمومات
وتصنيفيا" بوزف نسبي (ٗ )ٙٙ.بدرجة توافر متوسطة.

وىذا يدؿ عمى أىمية الوسائؿ التقنية التي تساىـ في تبويب وتصنيؼ المعارؼ ،بحيث يسيؿ

تنظيميا ،وتخزينيا لمرجوع إلييا وقت الحاجة ،ومف ىذه التقنيات البريد االلكتروني واإليميؿ الشخصي
ويعد المتطمب التكنولوجي ميمًا
ومواقع التواصؿ االجتماعي ،والفالشات ،واألقراص المدمجة وغيرىاُ ،
جداً في اإلشراؼ التربوي حيث إ ف جميع عمميات االتصاؿ والتواصؿ في و ازرة التربية والتعميـ أو أقساـ
اإلشراؼ التربوي أو المدارس تعتمد في الوقت الحالي عمى االنترنت ،والبريد االلكتروني والفيديو

كنفرنس.

كما جاءت أدنى فقرتيف كالتالي:

الفقرة رقـ ( )ٜوجاءت في المرتبة األخيرة ،وتنص عمى " يوظؼ اإلشراؼ التربوي اإلذاعة والقناة
التعميمية المحمية في العمؿ اإلشرافي" بوزف نسبي ( ٕ )ٗٙ.بدرجة توافر ضعيفة.
ويفسر الباحث مجيء القناة واإلذاعة التعميمية ،وعدـ تفعيؿ البرامج التعميمية التربوية بدرجة

توافر ضعيفة بسبب حداثة النشأة ليما ،وكانت بدايتيا في شير مايوٕٕٓٔ/ـ ،ويرى الباحث أف تفعيؿ
القناة واإلذاعة التعميمي ة بدرجة كبيرة يس يـ في تسييؿ ميمة المشرؼ التربوي في إيصاؿ كؿ ما ىو
جديد يتعمؽ بالموقؼ التعميمي ،ويزيد مف النمو الميني لممعمميف.

كما جاءت الفقرة رقـ (ٗ) قبؿ األخيرة ،وتنص عمى " توجد مكتبة إلكترونية مرتبطة بكؿ أقساـ

اإلشراؼ " بوزف نسبي ( )ٗٚبدرجة توافر ضعيفة.
ويعزو الباحث حصوؿ المكتبات االلكترونية عمى درجة توافر ضعيفة بسب ندرة توفرىا في و ازرة

الت ربية والتعميـ العالي ،كما أنيا غير مدرجة في خطط التطوير لو ازرة التربية والتعميـ العالي ،ويؤكد
الباحث عمى ضرورة وجود مكتبة الكترونية كونيا تساعد المشرؼ التربوي في الوصوؿ إلى مصادر
المعرفة بأقؿ وقت وجيد ،وتوظيؼ ىذه المعارؼ في العممية التعميمية.
ويجد الباحث رغـ أىمية المتطمب التكنولوجي إال أنو قد توفر بدرجة متوسطة في أقساـ اإلشراؼ

التربوي عممًا بأف المتطمب التكنولوجي مف أىـ البنى التحتية التي تساند إدارة المعرفة.

واتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة ( العمول )2100,بأف ىناؾ متطمبات تكنولوجية ضعيفة

تتمثؿ في البنى التحتية لموسائؿ التقنية ،وتختمؼ ىذه الدراسة معيا بتوفر متطمبات تكنولوجية بدرجة
متوسطة ،كما اختمفت أيضاً مع دراسة (لو

ث )2009 ,Lee,Roth,في كوف المتطمب

التكنولوجي متوفر بدرجة عالية في سياقات التعميـ العالي ،ويالحظ الباحث أف المتطمب التكنولوجي

إلدارة المعرفة في دراسة (لو

ث  )2009 ,Lee,Roth,كاف مثم ًار في عاـ ٜٜٔٚـ وفي مجتمع
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أجنبي ،وأف الدراسات العربية بينت توفر المتطمب التكنولوجي ضعيؼ ومتوسط رغـ أنيا في القرف
الحادي والعشريف وىو عصر المعرفة والتكنولوجيا.
البعد الثاني :المتطمب البشري
جدول ()119

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي الستجابات المشرفين عمى فقرات البعد الثاني
م
ٔٛ
٘ٔ
ٔٔ
ٗٔ

فقرات المتطمب البشري
يعتمد المشرفوف في عمميـ عمى األساليب
الحديثة في اإلشراؼ.
يوجد بيف المشرفيف تعاوف أكاديمي وتربوي.
يمتمؾ المشرفوف القدرة عمى مواجية األزمات
وادارتيا.
يتـ اختيار المشرفيف عمى أسس مينية.
يتوفر

ٖٔ

المتوسدددددط االنحددددراف الدددددددددددددددددوزن

لدى

قسـ

اإلشراؼ

طاقـ

الحسابي

المعياري

النسبي %

الترتيب

درجدددددددددة

التوافر

٘ٔٗ.

ٓ.ٛٛ

83

ٔ

كبيرة

ٖ.ٛٚ

ٓٓ.ٜ

77.4

ٕ

كبيرة

ٖ٘.ٛ

ٓ.ٚٚ

77

ٖ

كبيرة

ٕٖ.ٛ

ٓ.ٛٛ

76.4

ٗ

كبيرة

مف

المتخصصيف ليـ القدرة عمى التدريب وتبادؿ

ٖ.ٚٚ

ٔٓ.ٜ

75.4

٘

كبيرة

الخبرات.
ٔٚ

يستعيف قسـ اإلشراؼ بالمشرفيف الذيف

يمتمكوف

القدرة

عمى

التدريب

وتبادؿ

ٖ٘.ٚ

ٖٓ.ٜ

75

ٙ

كبيرة

المعارؼ.
ٜٔ
ٓٔ
ٔٙ
ٕٔ
ٕٓ
ٕٔ

يشارؾ المشرفوف في األنشطة التي تقوـ بيا
الو ازرة.
يتمتع المشرفوف التربويوف بميارات بحثية
إلعداد أبحاث عممية متنوعة.
يشارؾ المشرفوف في المؤتمرات والندوات
العممية.
يشارؾ المشرفوف التربويوف في األنشطة التي
تقوـ بيا مؤسسات المجتمع المحمي.
يزود المشرفوف الو ازرة بالتطورات وآخر
المستجدات العممية والتربوية.
يتوفر لدى قسـ اإلشراؼ كادر ميني مؤىؿ

لتخزيف المعمومات وتصنيفيا.

ٖ٘.ٚ

ٓ.ٚٛ

75

ٚ

كبيرة

ٖ.٘ٚ

٘ٓ.ٛ

71.4

ٛ

كبيرة

ٖ٘٘.

ٓ.ٜٛ

71

ٜ

كبيرة

ٖٖٔٗ.

ٓٓٔ.

68.2

ٓٔ

كبيرة

ٕٖٔٗ.

ٓ.ٛٚ

68.2

ٔٔ

كبيرة

ٖ.ٖٛ

ٖٓ.ٜ

67.6

ٕٔ

متوسطة
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يتضح مف الجدوؿ (ٖ )٘.أف الوزف النسبي لفقرات المتطمب البشري مف وجية نظر المشرفيف
التربوييف يتراوح بيف ( ،)ٖٛ – ٙٚ.ٙوىذا يدؿ عمى أف درجة توافرىا ما بيف كبيرة ومتوسطة ،وجاءت
أعمى فقرتيف كالتالي:
جاءت الفقرة رقـ ( )ٔٛفي المرتبة األولى ،وتنص عمى " يعتمد المشرفوف في عمميـ عمى

األساليب الحديثة في اإلشراؼ " بوزف نسبي (ٖ )ٛبدرجة توافر كبيرة.

ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف المشرفيف التربوييف ييتموف بالعالقات اإلنسانية ،ويتمتعوف بميارات
االتصاؿ والتواصؿ ،ويعمدوف إلى توظيؼ األساليب اإلشرافية الحديثة بما يتناسب مع احتياجات

المعمميف ،مف خالؿ التنوع في تمؾ األساليب اإلشرافية المتمثمة في الزيارات الصفية ،والدروس
التوضيحية ،والدورات ،وغيرىا ،مع األخذ باالعتبار مراعاة قدرات المعمميف ،والمحافظة عمى بناء
جسور الثقة بيف المشرفيف التربوييف والمعمميف ،وتقديـ التوجييات واإلرشادات بطريقة إنسانية تحافظ

عمى شخصية المعمـ ،وتزيد مف نموه الميني.

وجاءت الفقرة رقـ (٘ٔ) في المرتبة الثانية ،والتي تنص عمى" يوجد بيف المشرفيف تعاوف أكاديمي
وتربوي " بوزف نسبي ( )77.4بدرجة توافر كبيرة
ويفسر الباحث ذلؾ بوجود التعاوف بيف المشرفيف التربوييف في أقساـ اإلشراؼ التربوي في إنجاز

الميمات المنوطة بيـ ،ويتمتعوف في العمؿ بروح الفريؽ ،ويحافظوف عمى العالقات االجتماعية بينيـ،
باإلضافة لتبادؿ الرأي والخبرات فيما بينيـ ،وىذا ينعكس بدوره عمى االرتقاء باإلشراؼ التربوي ،وىنا
يؤكد الباحث عمى أىمية العالقات اإلنسانية التي تربط المشرفيف التربوييف مع بعضيـ البعض ،وكذلؾ

العالقة مع المعمميف ،كمدخؿ لتوليد األفكار والتعاوف في توظيفيا بكفاءة وفاعمية.
و جاءت أدنى فقرتيف كالتالي:

الفقرة رقـ (ٕٔ) جاءت في المرتبة األخيرة ،وتنص عمى " يتوفر لدى قسـ اإلشراؼ كادر ميني مؤىؿ

لتخزيف المعمومات وتصنيفيا " بوزف نسبي ( )ٙٚ.ٙبدرجة توافر متوسطة.

ويفسر الباحث قمة عدد فريؽ متخصص في أقساـ اإلشراؼ التربوي تستند إلييـ ميمة جمع
المعارؼ ،وتصنيفيا ،وتنظيميا ،بحيث تُسيؿ لممشرؼ التربوي الرجوع إلييا ،واالستفادة منيا ،وتوظيفيا
في العممية التعميمية ،إلى قمة االىتماـ بيذه التخصص في قسـ اإلشراؼ التربوي ،وتكويف لجاف

ال منيا ،وترؾ المشرفيف في االعتماد عمى أنفسيـ في كيفية جمع المعمومات ،وما يتبعيا مف
مباحث بد ً
عمميات ،وصعوبة عمميات تعييف األفراد لما ليا مف تبعات مادية.

كما جاءت الفقرة رقـ (ٕٓ) في المرتبة قبؿ األخيرة ،وتنص عمى " يزود المشرفوف الو ازرة

بالتطورات وآخر المستجدات العممية والتربوية" بوزف نسبي (ٕ )ٙٛ.بدرجة توافر كبيرة.

فمف خالؿ استجابات المشرفيف التربوييف يالحظ الباحث أف ىناؾ برامج متعددة وكثيرة تقوـ بيا
و ازرة التربية والتعميـ ،مما يقمؿ مف دافعية المشرفيف التربوييف لتزويد الو ازرة بالمستجدات والتطورات
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التربوية الحديثة ،باإلضافة لكثرة األعباء الممقاة عمى المشرفيف التربوييف ،وجعؿ دوره تنفيذيًا أكثر منو

مزوداً لتمؾ المستجدات التربوية،

وتختمؼ ىذه النتائج مع دراسة (العمول )2100,في تنمية الموارد البشرية في الجامعات

الفمسطينية ،وكانت بوزف نسبي ( )% ٘ٙأي بدرجة توافر متوسطة في الجامعات الفمسطينية ،بينما في
ىذه الدراسة كانت متوفرة بدرجة كبيرة في اإلشراؼ التربوي.
البعد الثالث :المتطمب اإلداري

جدول ()114

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي الستجابات المشرفين عمى فقرات البعد الثالث

م
ٖٕ
ٖٔ

ٕٗ

ٖٖ
ٕٕ
ٕٖ
ٖٓ
ٕٜ
ٕٛ
ٕ٘
ٕٙ
ٕٚ

فقرات المتطمب اإلداري

الحسابي

يقوـ قسـ اإلشراؼ بتفويض المشرفيف في

بعض األعماؿ .

يسمح قسـ اإلشراؼ لممشرفيف بمزاولة العمؿ

بمؤسسات أخرى وفؽ القانوف.
ينشر

قسـ

اإلشراؼ

أبحاث

ودراسات

المشرفيف في ضوء القوانيف المعموؿ بيا

بالو ازرة.

تتناسب الصالحيات الممنوحة لممشرفيف مع

حجـ المسؤوليات.

ينظـ قسـ اإلشراؼ زيارات لمجامعات لتبادؿ

المعارؼ.

يسيؿ قسـ اإلشراؼ الطريؽ لممشرفيف
الستكماؿ الدراسات العميا.

يخفؼ قسـ اإلشراؼ مف األعباء اإلدارية

والفنية لممشرؼ.

ينشر قسـ اإلشراؼ آخر المستجدات العممية
لممشرفيف.

ينسؽ قسـ اإلشراؼ لممشرفيف لحضور
المؤتمرات العممية المحمية والدولية.

يقدـ قسـ اإلشراؼ مكافآت مادية لممشرفيف

عند ابتكار المعارؼ.

يقدـ قسـ اإلشراؼ الدعـ المادي لممشرفيف

في استكماؿ الدراسات العميا.

يسيـ قسـ اإلشراؼ في توفير منح لمحصوؿ
عمى درجات عممية عالية.

المتوسط

االنحراف

الوزن

المعياري

النسبي %

الترتيب

درجة

التوافر

ٖٗ.ٚ

٘ٓ.ٜ

74.8

ٔ

كبيرة

ٖ.٘ٛ

ٔ.ٜٓ

71.6

ٕ

كبيرة

ٖ٘ٔ.

ٗٔٔ.

63

ٖ

متوسطة

ٖٔٔ.

ٔ.ٓٚ

62.2

ٗ

متوسطة

ٕٔ.ٜ

ٔ.ٔٚ

58.2

٘

متوسطة

ٕٓ.ٜ

ٖٖٔ.

58

ٙ

متوسطة

ٕ.ٛٛ

ٖٕٔ.

57.6

ٚ

متوسطة

ٕ.ٙٛ

ٔ.ٜٔ

53.6

ٛ

متوسطة

ٕٔ٘.

ٕٔٔ.

50.2

ٜ

ضعيفة

ٕ.ٕٛ

ٖٔٔ.

45.6

ٓٔ

ضعيفة

ٕ.ٓٛ

ٖٗٔ.

41.6

ٔٔ

ضعيفة

ٕٗٓ.

ٕٖٔ.

40.8

ٕٔ

ضعيفة
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يتضح مف الجدوؿ (ٗ )٘.أف الوزف النسبي لفقرات المتطمب اإلداري مف وجية نظر المشرفيف
التربوييف يتراوح بيف ( ،)ٚٗ.ٛ –ٗٓ.ٛوىذا يدؿ عمى أف درجة توافرىا ما بيف كبيرة ومتوسطة
وضعيفة ،وجاءت أعمى فقرتيف كالتالي:
جاءت الفقرة رقـ (ٖٕ) في المرتبة األولى ،وتنص عمى " يقوـ قسـ اإلشراؼ بتفويض المشرفيف

في بعض األعماؿ " في المرتبة األولى بوزف نسبي ( )ٚٗ.ٛبدرجة توافر كبيرة

ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف أقساـ اإلشراؼ التربوي تقوـ بتكميؼ المشرفيف بميمات متعددة منيا
إع داد االمتحانات ،وتنفيذ الدورات ،ومتابعة المدارس ،وحؿ المشكالت التي قد تواجو مدراء المدارس أو
المعمميف ،والمشاركة في مختمؼ األنشطة سواء داخؿ الو ازرة أو خارجيا عمى المستوى الرسمي وغير

الرسمي ،وغير ذلؾ مف األعماؿ المتعددة ،وىذا يبيف مرونة أقساـ اإلشراؼ التربوي في عممية
التفويض.

ثـ يمييا الفقرة رقـ (ٖٔ) في المرتبة الثانية والتي تنص عمى" يسمح قسـ اإلشراؼ لممشرفيف

بمزاولة العمؿ بمؤسسات أخرى وفؽ القانوف " بوزف نسبي ( )ٚٔ.ٙبدرجة توافر كبيرة.
ويعزو الباحث ذلؾ لتواصؿ قسـ اإلشراؼ التربوي مع المؤسسات األىمية ،والنظرة إلى أف يكوف
المشرفوف التربويوف دائما في الطميعة ،وليـ الدور األكبر والمشارؾ في ىذه المؤسسات ،كذلؾ السماح
لممشرفيف التربوييف بمزاولة التدريس في الجامعات الفمسطينية ،واإلشراؼ عمى الطالب في التربية

العممية ،باإلضافة لمزاولة أعماؿ أخرى ضمف ما يسمح بو القانوف المعموؿ بو في و ازرة التربية والتعميـ
العالي.

كما جاءت أدنى فقرتيف كالتالي:

الفقرة رقـ ( )ٕٚوتنص عمى " يسيـ قسـ اإلشراؼ في توفير منح لمحصوؿ عمى درجات عممية عالية
" بوزف نسبي ( )ٗٔ.ٙبدرجة توافر ضعيفة.

ويعزو الباحث ذلؾ إلى قمة توفير و ازرة التربية والتعميـ العالي المنح لممشرفيف التربوييف في

استكماؿ الدراسات العميا لالرتقاء بالمستوى المعرفي والبحثي لممشرفيف التربوييف ،وذلؾ يعود إلى عدـ
توفر ميزانية خاصة بأقساـ اإلشراؼ التربوي ،كما ال يوجد تنسيؽ بيف أقساـ اإلشراؼ التربوي مع
الجامعات الفمسطينية والعالمية والمؤسسات الخاصة في توفير منح دراسية لالستكماؿ المشرفيف

التربوييف دراساتيـ العميا.

وجاءت الفقرة رقـ ( )ٕٙقبؿ األخيرة ،وتنص عمى " يقدـ قسـ اإلشراؼ الدعـ المادي لممشرفيف
في استكماؿ الدراسات العميا " .بوزف نسبي ( )ٗٔ.ٙبدرجة توافر ضعيفة.

ويفسر الباحث الضعؼ في تقديـ الدعـ المادي لعدـ قياـ و ازرة التربية والتعميـ العالي بتوفير ىذا

الدعـ ألقساـ اإلشراؼ التربوي ،حيث تعتبر استكماؿ الدراسات العميا شأناً خاصًا بالمشرؼ التربوي،
تكوف حسب إمكانياتو الخاصة ،باإلضافة إلى التبعات المالية الكبيرة التي قد تتحمميا الو ازرة في حاؿ
-028-

سمحت بتقديـ ىذا الدعـ في استكماؿ الدراسات العميا ،ألف معظـ المشرفيف التربوييف سيسعوف
الستكماؿ دراساتيـ ،كما ال تسمح بإعطاء إجازة براتب لممشرؼ التربوي في حاؿ استكماؿ المشرؼ
التربوي دراساتو العميا ،ألف ىذا سيتطمب منيا تعييف مشرفيف تربوييف بدؿ المشرفيف التربوييف الذيف
لدييـ إجازات ،كما سيتسبب ذلؾ في ضغط لمعمؿ اإلشرافي.

وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة (عثماف )ٕٓٔٓ،في توافر المعامالت اإلدارية بدرجة

متوسطة لدى مديري المدارس في المحافظات الشمالية في فمسطيف ،وىذا يتطمب تفعيؿ دور المتطمب
اإلداري بدرجة كافية مف الم رونة والتسييالت التي تساعد المشرفيف التربوييف في استكماؿ الدراسات

العميا ،واجراء األبحاث التربوية لموصوؿ إلى معارؼ جديدة يمكف توظيفيا في العممية التعميمة بما
يضمف تطورىا.
البعد الرابع :المتطمب الثقافي
جدول ()111

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن ال نسبي الستجابات المشرفين عمى فقرات البعد الرابع
م

فقرات المتطمب الثقافي

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي %

الترتيب

درجددددددددددددة

التوافر

ٖ٘

يسعى قسـ اإلشراؼ لتعميؽ الثقة بيف المشرفيف.

ٖ٘.ٚ

ٓٓ.ٜ

75

ٔ

كبيرة

ٗٚ

يواكب المشرفوف تطور األفكار التربوية الجديدة.

ٖ٘.ٚ

ٓ.ٛٛ

75

ٕ

كبيرة

ٖ.ٙٚ

ٓ.ٜٛ

73.4

ٖ

كبيرة

ٖ٘.ٙ

ٖٓٔ.

73

ٗ

كبيرة

ٖ٘.ٙ

ٓ.ٛٙ

73

٘

كبيرة

ٕٖ٘.

ٗٓٔ.

70.4

ٙ

كبيرة

ٕٖ٘.

ٕٓ.ٜ

70.4

ٚ

كبيرة

ٖ.ٜٗ

ٗٓٔ.

69.8

ٛ

كبيرة

ٖ.ٗٚ

ٕٔٔ.

69.4

ٜ

كبيرة

ٖ٘ٗ.

ٔٓ.ٜ

69

ٓٔ

كبيرة

ٖٓٗ.

ٓ.ٜٚ

68

ٔٔ

متوسطة

ٖ.ٖٛ

ٔ.ٓٚ

67.6

ٕٔ

متوسطة

ٗٙ
ٖٙ
ٗٛ
ٜٗ
ٖٗ
ٓٗ
ٖٚ
ٖٗ
ٗٗ
٘ٗ

يطور المشرفوف قدراتيـ في ضوء المعرفة
الجديدة.

يعقد قسـ اإلشراؼ اجتماعات لممشرفيف بصورة
دورية لمناقشة المعارؼ الجديدة.

يراعي قسـ اإلشراؼ قدرات المشرفيف عند تكميفيـ

باألعماؿ.

يتخػػذ قسػػـ اإلش ػراؼ الق ػرار بطريقػػة جماعيػػة تجػػاه
القضايا التي تواجو العمؿ.

يتوفر لدى المشرفيف طرؽ لتبادؿ المعرفة

وتوظيفيا.

يراعي قسـ اإلشراؼ رغبة المشرفيف عند توزيع

األعماؿ.

يشجع قسـ اإلشراؼ ثقافة المبادرة لممشرفيف في
البحث والتطوير المعرفي.

يتعاوف المشرفوف لتقصي حموؿ المشكالت
المتعمقة بالعممية التربوية.

يستفيد المشرفوف مف جيود العمماء في عمميـ.
يسيـ المشرفوف في أنشطة تخدـ المجتمع
المحمي.
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ٖٛ
ٖٜ
ٔٗ
ٕٗ

يسيـ قسـ اإلشراؼ في حؿ المشكالت التي

يواجييا المشرفوف في مجاؿ إنتاج المعرفة.

ييتـ قسـ اإلشراؼ باألفكار التي يقترحيا
المشرفوف لمتطوير المعرفي .

لدى قسـ اإلشراؼ برامج تسيؿ نشر المعرفة

وتعميميا عمى المشرفيف.

ينظـ قسـ اإلشراؼ الزيارات التبادلية لممشرفيف
لالستفادة مف المعارؼ الجديدة.

ٖ.ٖٚ

ٔ.ٓٚ

67.4

ٖٔ

متوسطة

ٖ.ٖٚ

ٓٓ.ٜ

67.4

ٗٔ

متوسطة

ٕٖ٘.

ٖٓٔ.

65

٘ٔ

متوسطة

ٕٖٓ.

ٕٔٔ.

64

ٔٙ

متوسطة

يتضح مف الجدوؿ (٘ )٘.أف الوزف النسبي لفقرات المتطمب الثقافي مف وجية نظر المشرفيف

التربوييف يتراوح بيف (ٗ ،)ٚ٘ – ٙوىذا يدؿ عمى أف درجة توافرىا ما بيف كبيرة ومتوسطة ،وجاءت
أعمى فقرتيف كالتالي:
جاءت الفقرة رقـ (ٖ٘) في المرتبة األولى وتنص عمى " يسعى قسـ اإلشراؼ لتعميؽ الثقة بيف

المشرفيف " في المرتبة األولى بوزف نسبي (٘ )ٚبدرجة توافر كبيرة.

ويفسر الباحث ذلؾ بتوافر العالقات اإلنسانية في أقساـ اإلشراؼ التربوي بدرجة كبيرة،والسعي
الدؤوب لتمتيف ىذه العالقات ،مف خالؿ المشاركة الجماعية في األنشطة المختمفة ،واقامة العالقات
الخاصة فيما بينيـ ،كذل ؾ الحرص عمى المشاركة في المناسبات التي تحدث عند المشرفيف التربوييف،
وىذا ساعد في إيجاد وتعزيز الثقة المتبادلة بيف المشرفيف التربوييف أنفسيـ ،والمعمميف مف جانب آخر،
مما أدى إلى التعاوف الحثيث بيف المشرفيف التربوييف والمعمميف في مواكبة التطورات والمستجدات
الحديثة ،ونقميا وتوظيفيا في المواقؼ التعميمية واالجتماعية.

وجاءت الفقرة رقـ ( )ٗٚفي المرتبة الثانية ،والتي تنص عمى" يواكب المشرفوف تطور األفكار

التربوية الجديدة " بوزف نسبي (٘ )ٚبدرجة توافر كبيرة.
ويفسر الباحث ذلؾ بحرص المشرفيف التربوييف في الوقوؼ عمى كؿ ما ىو جديد ،ألف ذلؾ

يساعدىـ في تأديتيـ لمياميـ اإلشرافية عمى الوجو األفضؿ ،باإلضافة لقناعة المشرفيف التربوييف بأف
يكونوا دائمًا عمى إطالع بأحدث المستجدات ،لنقمو لممعمميف ،ويشعر المعمـ بأف المشرؼ التربوي عمى

قدر مف الكفاءة العممية والمينية ،حيث يعتبر المعمموف أف المشرفيف التربوييف ىـ مرجعيتيـ في كؿ

األمور المينية ،كذلؾ حرص المشرؼ التربوي أف يرتفع بمستواه ،فيكوف أكثر تقدماً مف المعمميف،

فيقوـ المشرفوف التربويوف بتحويؿ ىذه التطورات والمستجدات إلى ممارسات وسموكيات في العمؿ
اإلشرافي.
كما جاءت أدنى فقرتيف كالتالي:

جاءت الفقرة رقـ (ٕٗ) في المرتبة األخيرة ،وتنص عمى " ينظـ قسـ اإلشراؼ الزيارات التبادلية
لممشرفيف لالستفادة مف المعارؼ الجديدة " بوزف نسبي (ٗ )ٙبدرجة توافر متوسطة.
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ويعزو الباحث ذلؾ إلى كثرة األعماؿ التي يقوـ بيا المشرؼ التربوي ،وبالتالي ينصب اىتماـ
المتاح لو،
المشرؼ التربوي في إنجاز ىذه األعماؿ وعدـ البحث عف المعرفة والتطوير لضيؽ الوقت ُ
باإلضافة لقمة استشارتيـ عند تكميفيـ بأعماؿ معينة ،مما يزيد األعباء عمى المشرفيف التربوييف ،وعدـ
التزاـ المشرفيف التربوييف بخططيـ ،وىذا ينعكس بدوره عمى انخفاض الزيارات التبادلية بيف المشرفيف

التربوييف ،حيث إ ف فكرة الزيارات التبادلية بيف المشرفيف التربوييف غير متبمورة في خططيـ ،وذلؾ
لزيادة نصاب المشرفيف التربوييف مف المعمميف ،وىنا تجدر اإلشارة إلى أىمية المتطمب الثقافي في
تحويؿ المعارؼ والمستجدات الجديدة إلى ممارسات تكسب القي ـ واالتجاىات نحو العمؿ اإلشرافي

الجماعي مف قبؿ المشرفيف التربوييف.

وجاءت الفقرة رقـ (ٔٗ) في المرتبة قبؿ األخيرة ،وتنص عمى " لدى قسـ اإلشراؼ برامج تسيؿ
نشر المعرفة وتعميميا عمى المشرفيف " بوزف نسبي (٘ )ٙبدرجة توافر متوسطة.

ويعزو الباحث السبب في ذلؾ لندرة وجود خطط أو برامج في أقساـ اإلشراؼ التربوي تساعد

المشرؼ التربوي في االستزادة مف المعارؼ ،والبحث عنيا ،وذلؾ يعود النخفاض وجود فرؽ
متخصصة في أقساـ اإلشراؼ التربوي يعمؿ عمى جمع المعارؼ ،وتنظيميا ،بحيث تساعد المشرؼ
التربوي الرجوع إلييا ،واستثمارىا ،وترؾ المجاؿ الجتياد المشرفيف التربوييف في توفير ذلؾ.
وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة (لو

ث )2009 ,Lee,Roth,في أف الثقافة التنظيمية جاءت في

تطبيقيا وتوظيفيا في سياقات التعميـ العالي بدرجة مثمرة.
جدول ()118

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي الستجابات المشرفين عمى كل بعد من أبعاد استبانة متطمبات
إدارة المعرفة
م

البعد

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي %

الترتيب

درجة

التوافر

ٔ

المتطمب التكنولوجي

ٕ.ٛٚ

ٔٔ.

ٗ٘ٚ.

ٖ

متوسطة

ٕ

المتطمب البشري

ٕٖ.ٚ

.ٜٛ

ٗٚٗ.

ٔ

كبيرة

ٖ

المتطمب اإلداري

ٕٕ.ٛ

ٔ.ٜٔ

ٗ٘ٙ.

ٗ

متوسطة

ٗ

المتطمب الثقافي

ٖ.ٜٗ

.ٜٛ

ٜٙ.ٛ

ٕ

كبيرة

متطمبات إدارة المعرفة

ٖ.ٕٚ

ٗٓٔ.

ٗٙ٘.

متوسطة

يتضح مف الجدوؿ ( ) ٘.ٙأف الوزف النسبي ألبعاد استبانة متطمبات إدارة المعرفة مف وجية نظر
المشرفيف التربوييف يتراوح بيف (ٗ ،)ٚٗ.ٗ –٘ٙ.وىذا يدؿ عمى أف درجة توافرىا ما بيف كبيرة
ومتوسطة ،وجاء أعمى بعد مف أبعاد االستبانة البعد الثاني وىو المتطمب البشري بوزف نسبي (ٗ)ٚٗ.
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بدرجة توافر كبيرة ،وأدنى بعد كاف البعد الثالث وىو البعد اإلداري بوزف نسبي (ٗ )٘ٙ.بدرجة توافر
متوسطة.
ويفسر الباحث حصوؿ المتطمب البشري ،والمتطمب الثقافي عمى درجة توافر كبيرة ،بأف ىناؾ
عممية انسجاـ بيف المشرفيف التربوييف وتسود روح التعاوف الجماعي ،وتقبؿ األفكار فيما بينيـ ،مف
خالؿ عممية االتصاؿ والتواصؿ التي تحكـ العالقة اإلنسانية الجيدة بيف المشرفيف التربوييف ،وىذا

ينعكس بدوره عمى الثقافة السائدة بيف المشرفيف التربوييف في الحصوؿ عمى المعارؼ الجديدة،
وتطبيقيا في العمؿ اإلشرافي ،وتجذير االنتماء لمينة اإلشراؼ التربوي ورسالتو.

بينما يعزو الباحث مجيء المتطمب اإلداري والتكنولوجي عمى درجة توافر متوسطة مف متطمبات

إدارة المعرفة ،بسبب انخفاض الدعـ المادي المقدـ ألقساـ اإلشراؼ التربوي ،باإلضافة لقمة المرونة
اإلدارية والمالية في تغطية المشرفيف التربوييف عند إجراء األبحاث أو عقد المؤتمرات ،أو استكماؿ
الدراسات العميا ،باإلضافة لعدـ توفر مكتبة الكترونية تضـ أجيزة حاسوب تساعد المشرفيف التربوييف

في عممية البحث عف المعرفة ،والتواصؿ فيما بينيـ عبر االنترنت والبريد االلكتروني.
وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة (العموؿ )ٕٓٔٔ،في أف متطمبات إدارة المعرفة متوفرة بدرجة
متوسطة.
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ثانياً :النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني وتفسيرىا

ينص السؤاؿ الثاني مف أسئمة الدراسة عمى " ما درجة ممارسة عمميات إدارة المعرفة لدا

المشرفين التربويين من وجية نظر معممي المرحمة الثانوية بمحافظات غزة ؟"
ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحراؼ المعياري واألوزاف النسبية
لكؿ بعد مف أبعاد استبانة متطمبات إدارة المعرفة وفقراتيا ،مف خالؿ الجداوؿ التالية،)٘.ٛ( ،)٘.ٚ( :
(.)٘.ٔٔ( ،)٘.ٔٓ( ،)٘.ٜ

البعد األول :توليد المعرفة واكتشافيا
جدول ()117
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي الستجابات المعممين عمى فقرات البعد األول

م
ٕ

الفقرات

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

يشجعني عمى إعداد أنشطة الصفية

المعياري

النسبي %

الترتيب

درجة

الممارسة

ٖٗ.ٙ

ٓ.ٛٚ

72.8

ٔ

كبيرة

ٖٓ.ٙ

٘ٓ.ٜ

72

ٕ

كبيرة

ٖ.ٜ٘

ٓٓ.ٜ

71.8

ٖ

كبيرة

ٖ.ٗٙ

ٕٓٔ.

69.2

ٗ

كبيرة

ٕٖ٘.

ٖٓٔ.

65

٘

متوسطة

ٛ

يتيح لي الفرصة لمتجريب والتطوير.

ٖٕٖ.

ٗٓٔ.

64.6

ٙ

متوسطة

ٖٔ

يرشدني لمبرامج العممية لالستفادة منيا.

ٖٔٔ.

ٕٓٔ.

62.2

ٚ

متوسطة

ٖٖٓ.

ٔٓٔ.

60.6

ٛ

متوسطة

ٖٔٓ.

ٔ.ٓٚ

60.2

ٜ

متوسطة

ٕٔ.ٜ

ٗٓٔ.

58.2

ٓٔ

متوسطة

ٕ.ٛٚ

٘ٓٔ.

57.4

ٔٔ

متوسطة

ٕ٘.ٛ

ٔ.ٜٓ

57

ٕٔ

متوسطة

ٕٕ.ٛ

ٓٓٔ.

56.4

ٖٔ

متوسطة

ٖ
ٔ
٘
ٙ

ٗ
ٕٔ
ٚ
ٔٔ
ٓٔ
ٜ

داعمة لممنياج.

يوجيني

لالبتكار.

لألنشطة

الصفية

المثيرة

يثير المشرؼ دافعيتي نحو قضايا عممية
وتربوية تحتاج إلى تفكير.

يثري لدي األفكار العممية والتربوية
الجديدة.

يوجيني نحو قراءات جديدة لمعرفة
المستجدات العممية.

يحثني عمى إجراء البحوث العممية

والتربوية.

يساعدني في تصميـ المواد والبرامج
التعميمية الداعمة لممنياج.

يرشدني لمتعرؼ إلى المؤسسات العممية
لمحصوؿ عمى المعمومات.

يوفر لي التسييالت الالزمة البتكار
معارؼ جديدة.

يوجيني لممكتبات اإللكترونية إلثراء

معرفتي العممية.

يوجيني لممكتبات العامة لمبحث في

مصادر المعرفة.
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يتضح مف الجدوؿ ( )٘.ٚأف الوزف النسبي لفقرات توليد المعرفة واكتشافيا مف وجية نظر معممي
المرحمة الثانوية يتراوح بيف (ٗ ،)ٕٚ.ٛ –٘ٙ.وىذا يدؿ عمى أف درجة توافرىا ما بيف كبيرة ومتوسطة،
وجاءت أعمى فقرتيف كالتالي:
جاءت الفقرة رقـ (ٕ) في المرتبة األولى ،وتنص عمى " يشجعني عمى إعداد أنشطة الصفية

داعمة لممنياج " في المرتبة األولى بوزف نسبي ( )ٕٚ.ٛبدرجة توافر كبيرة.

ويفسر الباحث حصوؿ دعـ المشرؼ التربوي لألنشطة الالصفية إلى اىتماـ المشرفيف التربوييف
باألفكار التربوية الجديدة الداعمة لممنياج ،وتوظيفيا مف قبؿ المعمميف في المواقؼ التعميمية ،بما يعمؿ

عمى إشباع حاجات ورغبات الطالب ،وتوظيؼ ما يتعممو الطالب في حياتيـ العممية ،باإلضافة إلى
تنمية ميارات المعمميف في توليد المعارؼ ،وتوظيفيا في أدائيـ التدريسي ،وىذا ما تؤكده إدارة المعرفة
في توليد المعارؼ واكتشافيا.

ثـ جاءت الفقرة رقـ (ٖ) في المرتبة الثانية ،التي تنص عمى" يوجيني لألنشطة الصفية المثيرة

لالبتكار" بوزف نسبي (ٕ )ٚبدرجة توافر كبيرة.
ويفسر الباحث ذلؾ إلى سعي المشرؼ التربوي بأف يقوـ المعمـ بتحديد األنشطة التي يمكف
تطبيقيا في الصؼ ،ويوظفيا بالطريقة المثمى ،حيث إف ىذه األنشطة تسيـ بشكؿ كبير في تبسيط

المادة الدراسية ،وتجعميا أكثر ثباتاً في عقوؿ وسموؾ الطالب ،وىذا يتبيف مف خالؿ الزيارات الصفية
التي يقوـ بيا المشرفوف التربويوف لممعمميف ،حيث يحرص المشرؼ التربوي عمى حث المعمميف
البتكار األنشطة المناسبة لمستوى الطالب ،والتي تخدـ المنياج عند كؿ زيارة صفية ،كذلؾ يقوـ

المشرؼ التربوي بعرض ىذه األنشطة أماـ المعمميف؛ ليستفيدوا منيا في عمميـ التدريسي.
كما جاءت أدنى فقرتيف كالتالي:

جاءت الفقرة رقـ ( )ٜفي المرتبة األخيرة ،وتنص عمى " يوجيني لممكتبات العامة لمبحث في مصادر

المعرفة " بوزف نسبي (ٗ )٘ٙ.بدرجة توافر متوسطة.

ويعزو الباحث قمة توجيو المشرفيف التربوييف إلى المكتبات العامة في انحصار ىذه المكتبات
العامة المفيدة لممعمميف في الجامعات ،أو مراكز متخصصة ،وىذا يتطمب مف المعمميف أف يكوف لدييـ
اشتراؾ في مكتبات الجامعات ،وىذا يقابمو عبء مالي عمى المعمميف ،كذلؾ قد ال يسمح الوقت

المسموح في زيارتيا لممعمـ ،حيث يكوف في دوامو الرسمي ،مما يجعؿ توجيو المشرفيف التربوييف نحو
المكتبات أقؿ مف توجييو إلى األنشطة أو مصادر أخرى غير ذلؾ.
وجاءت الفقرة رقـ (ٓٔ) في المرتبة األخيرة ،وتنص عمى " يوجيني لممكتبات اإللكترونية إلثراء

معرفتي العممية " بوزف نسبي ( )٘ٚبدرجة توافر متوسطة1

ويفسر الباحث قمة توجيو المشرفيف التربوييف لممعمميف نحو المكتبات االلكترونية لمبحث واثراء
المعرفة لعدـ توفر مكتبات الكترونية ،كما أف المعمـ دائما يتذرع بكثرة األعماؿ المكمؼ بيا ،واألعباء
-034-

اإلدارية التي يتحمميا ،وبالتالي ال يجد في نفسو متسعًا لعممية البحث والتطوير ،إضاف ًة إلى ذلؾ أف

عممية البحث في المكتبات اإللكترونية تتطمب ميارة في استخداـ الحاسوب ،وطرؽ البحث ،التي ال

يتمكف منيا جميع المعمميف.
وتختمؼ الدراسة الحالية عف دراسة (بدر )ٕٓٔٓ،في أف درجة ممارسة عمميات إدارة المعرفة

المتمثمة في توليد المعرفة لدى مديري المدارس جاءت بدرجة كبيرة ،كذلؾ تختمؼ مع دراسة
(عودة ) ٕٓٔٓ،في أف درجة ممارسة عمميات إدارة المعرفة بدرجة كبيرة لدى العامميف في الجامعات
الفمسطينية.

البعد الثاني :تنظيم المعرفة وتخزينيا
جدول ()116

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي الستجابات المعممين عمى فقرات البعد الثاني
م
ٗٔ
٘ٔ
ٔٙ
ٜٔ
ٕٕ
ٕٓ
ٔٚ
ٔٛ
ٕٔ
ٖٕ

الفقرات

الحسابي

يوضح لي القوانيف واألنظمة المعموؿ بيا
.
يسيؿ لي عممية االتصاؿ والتنسيؽ مع
المعمميف.
يرشدني

لتصنيؼ

المعرفة

حسب

موضوعاتيا
يوجيني إلى تنظيـ أفكاري لتسييؿ

الوصوؿ لممعمومات.

يساعدني في تنظيـ قدراتي لالستفادة منيا
عند الحاجة.
يرشدني إلى كيفية حفظ المعمومات ضمف
ممفات مصنفة.
يرشدني إلى كيفية استخداـ قواعد
البيانات لموصوؿ إلى المعارؼ.
يحثني عمى االستفادة مف البريد إلكتروني
لمتعامؿ مع المعارؼ.
يرشدني إلى االستفادة مف مواقع التواصؿ
االجتماعي في تخزيف المعمومات.
يرشػدني إلػػى كيفيػػة اسػػتخداـ بػرامج حمايػػة
المعمومات.

المتوسط

االنحراف

الوزن

المعياري

النسبي %

الترتيب

درجة

الممارسة

ٕٖ.ٚ

ٕٓٔ.

74.4

ٔ

كبيرة

ٖ.٘ٚ

ٓ.ٜٜ

71.4

ٕ

كبيرة

ٕٖٗ.

٘ٓ.ٜ

68.4

ٖ

كبيرة

ٖ.ٖٚ

ٖٓٔ.

67.4

ٗ

متوسطة

ٕٖ٘.

ٖٓٔ.

65

٘

متوسطة

ٖٗٔ.

ٔ.ٜٓ

62.8

ٙ

متوسطة

ٖٓٔ.

ٔٓٔ.

62

ٚ

متوسطة

ٕٗ.ٜ

٘ٔٔ.

58.8

ٛ

متوسطة

ٖٕ.ٛ

ٔ.ٔٙ

56.6

ٜ

متوسطة

ٕ.ٚٙ

ٔ.ٜٓ

55.2

ٓٔ

متوسطة
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يتضح مف الجدوؿ ( )٘.ٛأف الوزف النسبي لفقرات تنظيـ المعرفة وتخزينيا مف وجية نظر معممي
المرحمة الثانوية يتراوح بيف (ٕ ،)ٚٗ.ٗ –٘٘.وىذا يدؿ عمى أف درجة توافرىا ما بيف كبيرة ومتوسطة،
وجاءت أعمى فقرتيف كالتالي:
جاءت الفقرة رقـ (ٗٔ) في المرتبة األولى ،وتنص عمى " يوضح لي القوانيف واألنظمة المعموؿ

بيا " في المرتبة األولى بوزف نسبي (ٗ )ٚٗ.بدرجة توافر كبيرة.

ويفسر الباحث حصوؿ وضوح القوانيف عمى المرتبة األولى في عممية تنظيـ المعرفة وتخزينيا إلى
حرص المشرفيف التربوييف عمى المعمميف في عدـ تجاوزىـ لمقوانيف المعموؿ بيا في و ازرة التربية
والتعميـ العالي كي ال يتعرضوا لممسآلة القانونية التي مف شأنيا أف تؤثر عمى األداء الميني ليـ ،كذلؾ
وضوح القوانيف لممعمميف يزيد لدييـ الفيـ الكافي لمتعامؿ اإلداري والفني في ممارساتيـ ،وبالتالي قد
يساىـ في حصوليـ عمى ترقيات أخرى.

ثـ يمييا الفقرة رقـ (٘ٔ) وجاءت في المرتبة الثانية ،التي تنص عمى " يسيؿ لي عممية االتصاؿ

والتنسيؽ مع المعمميف " بوزف نسبي (ٗ )ٚٔ.بدرجة توافر كبيرة.
ويفسر الباحث مجيء االتصاؿ والتنسيؽ مع المعمميف في المرتبة الثانية يدؿ عمى اىتماـ
المشرفيف التربوييف بوجود عالقة إنسانية بيف المعمميف ترتكز عمى التعاوف والعمؿ بروح الفريؽ؛

لالستفادة مف المعارؼ ،وتنظيميا ،وت خزينيا؛ لتطوير األداء الميني لممعمميف ،كما يحرص المشرؼ
التربوي عمى أف يكوف ىناؾ تنسيؽ بيف المعمميف ،ألف كثي ًار مف المعمميف يشعر بالحرج عند االتصاؿ

بالمشرؼ التربوي عندما يواجو مشكمة ما في عممو ،إال أنو ال يشعر بعدـ الضيؽ عند اتصالو بمعمـ

آخر ،إضافة لذلؾ يعم د المشرؼ التربوي إلى عقد االجتماعات ،والدروس التوضيحية؛ لتسييؿ عممية
التنسيؽ ،وتعميؽ العالقات بيف المعمميف.
كما جاءت أدنى فقرتيف كالتالي:

الفقرة رقـ (ٖٕ) جاءت في المرتبة األخيرة ،وتنص عمى"يرشدني إلى كيفية استخداـ برامج حماية
المعمومات " بوزف نسبي (ٕ )٘٘.بدرجة توافر متوسطة.
ويعزو الباحث ترتيب الفقرة المتعمقة بكيفية استخداـ برامج الحماية لممعمومات بدرجة متوسطة،

إلى أف التعامؿ مع ىذه البرامج تحتاج إلى دورات تدريبية ٍ
لكؿ مف المشرفيف التربوييف والمعمميف ،كما
أف المشرفيف التربوييف والمعمميف في أغمب األحياف يعتمدوف عمى معممي مبحث التكنولوجيا أو
السكرتارية إذا شعروا بأنيـ في حاجة إلى استخداـ ىذه البرامج ،وغير ذلؾ يعتقدوف أف ليس بحوزتيـ
معمومات خطيرة تستدعي وجود ىذه البرامج ،فمف خالؿ عمؿ الباحث كمشرؼ تربوي يالحظ أف
الكثير مف المعمميف يعتمدوف عمى سكرتير المدرسة عند تعامميـ في األعماؿ االلكترونية المطموبة

منيـ ،مثؿ :إدخاؿ الدرجات.

-036-

وجاءت الفقرة رقـ (ٕٔ) في المرتبة قبؿ األخيرة ،وتنص عمى " يرشدني إلى االستفادة مف مواقع
التواصؿ االجتماعي في تخزيف المعمومات " بوزف نسبي ( )٘ٙ.ٙبدرجة توافر متوسطة1
ويفسر الباحث حصوؿ االست فادة مف مواقع التواصؿ االجتماعي بدرجة متوسطة ،إلى أف
االعتقاد السائد في التعامؿ مع ىذه المواقع يكوف لتكويف العالقات االجتماعية ،وبناء العالقات
الشخصية ،كما أف الكثير مف المعمميف أو المشرفيف ليس ليـ حسابات عمى ىذه المواقع ،وغير

مؤىميف لمتعامؿ معيا ،حيث إنيا تحتاج إلى دورات كي يتعرؼ المعمموف والمشرفوف التربويوف عمى
كيفية توظيفيا في استخداـ الوسائط التقنية الالزمة لتنظيـ المعارؼ وتخزينيا؛ لسيولة االستفادة منيا
مف قبؿ المشرفيف التربوييف ونقميا لممعمميف عبر ىذه المواقع.

وتتفؽ نتيجة تنظيـ المعرفة وتخزينيا في ىذه الدراسة مع دراسة (عثماف )ٕٓٔٓ،في أف تنظيـ

المعارؼ لدى مديري المدارس جاءت بدرجة متوسطة ،ولكف اختمفت مع دراسة (بدر )ٕٓٔٓ،في أف
درجة ممارسة مديري المدارس لتنظيـ المعارؼ وتخزينيا جاءت بدرجة كبيرة ،وفي نفس السياؽ اختمفت

مع دراسة (عودة )ٕٓٔٓ،في أف درجة ممارسة تنظيـ المعرفة وتخزينيا لدى العامميف في الجامعات
الفمسطينية جاءت بدرجة كبيرة ،ولذلؾ البد مف تفعيؿ الممارسات اإلشرافية المتعمقة بتنظيـ المعرفة
وتخزينيا بصورة أكثر فاعمية.
البعد الثالث :التشارك بالمعرفة
جدول ()119

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي الستجابات المعممين عمى فقرات البعد الثالث
م
ٖٖ
ٕٙ
ٕٜ
ٖٙ
ٕ٘
ٕٗ
ٕٛ

الفقرات

الحسابي

يييئ لي جواً مف الثقة المتبادلة مع

زمالئي.

يبادلني الرأي حوؿ أىمية النتاجات
العممية.
يناقشني في تحسيف أداء المعمميف.
يشركني في إعداد الخطط العالجية في

ضوء األساليب التربوية الحديثة.

يبحث معي كيفية تطوير المعارؼ.
يناقشني

حوؿ

التطو ارت

العممية

والتكنولوجية .
يشركني في لجاف لتبادؿ الخبرات
والمعارؼ.

المتوسط

االنحراف

الوزن

المعياري

النسبي %

الترتيب

درجة

الممارسة

ٖٓ٘.

ٗٓٔ.

70

ٔ

كبيرة

ٖ.ٗٙ

ٔٓٔ.

69.2

ٕ

كبيرة

ٖ.ٖٜ

٘ٓٔ.

67.8

ٖ

متوسطة

ٖ.ٖٛ

ٔٔٔ.

67.6

ٗ

متوسطة

ٖ.ٖٛ

ٗٓ.ٜ

67.6

٘

متوسطة

ٖٖٓ.

ٖٓٔ.

66

ٙ

متوسطة

ٖ.ٔٙ

ٔ.ٔٙ

63.2

ٚ

متوسطة
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ٖٓ
ٖ٘
ٖٗ
ٖٔ
ٕٚ
ٕٖ

يزودني

بالتجارب

المحمية

والعالمية

لالستفادة منيا في مجاؿ العمؿ.
يييئ لي فرص المشاركة في الندوات
لتبادؿ المعرفة.
يوجيني

لممشاركة

في

المنتديات

التعميمية.
يشركني في المشاريع العممية لمؤسسات
المجتمع المحمي.
يتواصؿ معي عبر البريد االلكتروني
لتبادؿ المعمومات.
يشركني في لقاءات لتبادؿ المعرفة مع
أساتذة الجامعات.

ٖ.ٓٛ

ٖٓٔ.

61.6

ٛ

متوسطة

ٕ.ٜٚ

ٗٔٔ.

59.4

ٜ

متوسطة

ٕ.ٛٙ

٘ٔٔ.

57.2

ٓٔ

متوسطة

ٖٕ.ٚ

ٗٔٔ.

54.6

ٔٔ

متوسطة

ٕ٘٘.

ٕٔٔ.

51

ٕٔ

ضعيفة

ٕٗٗ.

ٕٕٔ.

48.8

ٖٔ

ضعيفة

يتضح مف الجدوؿ ( )٘.ٜأف الوزف النسبي لفقرات التشارؾ بالمعرفة مف وجية نظر معممي

المرحمة الثانوية يتراوح بيف ( ،)ٚٓ –ٗٛ.ٛوىذا يدؿ عمى أف درجة توافرىا ما بيف كبيرة ومتوسطة
وضعيفة ،وجاءت أعمى فقرتيف كالتالي:
جاءت الفقرة رقـ (ٖٖ) في المرتبة األولى ،وتنص عمى " يييئ لي جوًا مف الثقة المتبادلة مع

زمالئي " .في المرتبة األولى بوزف نسبي (ٓ )ٚبدرجة توافر كبير.

ويرى الباحث أف وجود الثقة المتبادلة بيف المعمميف وتبادؿ الرأي مع المشرفيف التربوييف كانت
بدرجة ممارسة كبيرة ،تعود إلى اىتماـ المشرؼ التربوي بعممية التشارؾ بالمعرفة مف خالؿ االتصاؿ
والتنسيؽ بيف المعمميف في جو يسوده التعاوف والعمؿ بروح الفريؽ ،وينمي المشرفوف التربويوف الثقة

بيف المعمميف في عممية التشارؾ بالمعرفة أثناء االجتماعات والدروس التوضيحية ،و ورشات العمؿ
ولجاف المباحث وغيرىا ،كذلؾ يواظب المشرفوف التربويوف عمى مشاركة المعمميف في مناسباتيـ ،وبناء
عالقة حميمة معيـ.

ثـ يمييا الفقرة رقـ ( )ٕٙوجاءت في المرتبة الثانية ،وتنص عمى" يبادلني الرأي حوؿ أىمية

النتاجات العممية " بوزف نسبي (ٕ )ٜٙ.بدرجة توافر كبيرة.
ويعزو الباحث ذلؾ الىتماـ المشرفيف التربوييف في أف يكوف لممعمميف دور بارز وفاعؿ في عممية

التشارؾ بالمعرفة ،وأف يظؿ المعمـ عمى إطالع دائـ حوؿ النتاجات العممية ،حتى يستطيع توظيفيا في
تطوير األداء الميني لو ،كما يسعى المشرفوف التربويوف مف خالؿ عممية تبادؿ اآلراء مع المعمميف،
إلى بناء جسور الثقة معيـ ،واكتشاؼ ما لدييـ مف معارؼ وخبرات ،يمكف تعميميا ،واالستفادة منيا
في تطوير العممية التعميمية.

كما جاءت أدنى فقرتيف كالتالي:
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الفقرة رقـ (ٕٖ) وتنص عمى " يشركني في لقاءات لتبادؿ المعرفة مع أساتذة الجامعات " بوزف نسبي
( )ٗٛ.ٛبدرجة توافر ضعيفة.
ويفسر الباحث مجيء مشاركة المعمميف في لقاءات تبادلية مع أساتذة الجامعات جاءت بدرجة
ٍ
كاؼ لممشرفيف التربوييف لعقد ىذه المقاءات مع المعمميف بحضور أساتذة
ضعيفة لقمة وجود وقت
الجامعات ،باإلضافة إلى أف ىذه االجتماعات تحتاج إلى مراسالت إدارية ،قد تأخذ فترة زمنية كبيرة،

كذلؾ شعور المشرؼ التربوي في حاؿ استدعاء أساتذة الجامعات أف ىذا يقمؿ مف شأنو في نظر
المعمميف ،نتيجة الخوؼ بممزه أنو ليس عمى درجة عالية مف الكفاءة العممية ،كما أف أساتذة الجامعات
ممتزموف بالمحاضرات الجامعية واألعماؿ اإلدارية التي تعرقؿ عممية التنسيؽ لمثؿ ىذه المقاءات.

وجاءت الفقرة رقـ ( )ٕٚفي المرتبة قبؿ األخيرة ،وتنص عمى " يتواصؿ معي عبر البريد
االلكتروني لتبادؿ المعمومات " بوزف نسبي (ٔ٘) بدرجة توافر ضعيفة.

ويفسر الباحث حصوؿ التواصؿ بيف المشرفيف التربوييف والمعمميف عبر البريد االلكتروني

لتبادؿ المعمومات بدرجة ضعيفة بسبب عدـ وجود بريد الكتروني لممعمميف ،كما أف المعمميف يعتبروف
اإليميؿ الشخصي ليـ لتواصميـ االجتماعي وليس لمتواصؿ الميني مع المشرفيف التربوييف ،أيضًا

يبتعد المعمموف عف التواصؿ اإللكتروني حيث يعتبر أف وقت العمؿ قد انتيى ،ويريد أف ينسى ىموـ
العمؿ.

وتختمؼ نتيجة ىذه الدراسة في ممارسة المشرفيف التربوييف لعممية التشارؾ بالمعرفة مع دراسة
(بدر )ٕٓٔٓ،في درجة ممارسة مديري المدارس لمتشارؾ بالمعرفة بدرجة كبيرة ،وأيضًا تختمؼ مع

دراسة (عودة )ٕٓٔٓ،في درجة ممارس ة أساتذة الجامعات لمتشارؾ بالمعرفة بدرجة كبيرة ،وىذا يتطمب
مف المشرفيف التربوييف تفعيؿ عممية التشارؾ بالمعرفة بيف المعمميف بدرجة أكبر لالستفادة منيا في
تطوير األداء الميني لدييـ بما يخدـ الموقؼ التعميمي.
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البعد الرابع :نقل المعرفة وتطبيقيا
جدول ()1101
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي الستجابات المعممين عمى فقرات البعد الرابع
م
ٖٚ
ٓٗ
ٗٗ
ٖٜ
ٖٗ
ٖٛ
ٗٙ
ٔٗ
٘ٗ
ٕٗ
ٜٗ
ٗٚ
ٗٛ

الفقرات
يوظؼ

لتحسيف

قدراتي

الحسابي
ممارساتي

العممية.
يوضح لي كيفية ربط الجوانب النظرية
بالمواقؼ الحياتية.
يوجيني لالستفادة مف المعمميف المبدعيف
في االرتقاء باألداء.
يكمفني ببعض األعماؿ المينية.
يتيح

لي

فرص

تطبيؽ

الدروس

النموذجية.
يزودني

بآخر

المستجدات

التربوية

لالستفادة في تطبيقيا.
يساعدني في إيجاد حموؿ لمشكالتي
المرتبطة بالعمؿ.
يساعدني في نشر نتاجات أعمالي في
تحسيف األداء الميني لممعمميف.
يقدـ لي برامج تدريبية تمبي احتياجاتي.
يساعدني في توظيؼ نتائج األبحاث
والدراسات العممية الجديدة.
يساعدني في توظيؼ تكنولوجيا التعميـ
في عممي.
يساعدني في إعداد بحوث إجرائية.
يزودني

بدروس

تعميمية

لتطبيقيا.

المتوسط

االنحراف

الوزن

إلكترونية

المعياري

النسبي %

الترتيب

درجة

الممارسة

ٕٖ.ٙ

ٓٓٔ.

72.4

ٔ

كبيرة

ٖٓ٘.

ٓ.ٜٛ

70

ٕ

كبيرة

ٖٗٗ.

ٔٔٔ.

68.8

ٖ

متوسطة

ٖٖٗ.

ٔ.ٓٚ

68.6

ٗ

كبيرة

ٖٔٗ.

ٔ.ٜٓ

68.2

٘

متوسطة

ٖ.ٖٜ

ٖٓٔ.

67.8

ٙ

متوسطة

ٕٖٗ.

ٗٔٔ.

64.8

ٚ

متوسطة

ٕٖٓ.

ٔ.ٓٚ

64

ٛ

متوسطة

ٖ.ٔٛ

ٔٔٔ.

63.6

ٜ

متوسطة

ٕٔ.ٜ

ٔ.ٜٓ

58.2

ٓٔ

متوسطة

ٕ.ٛٚ

ٕٔٔ.

57.4

ٔٔ

متوسطة

ٕ٘.ٚ

ٖٔٔ.

55

ٕٔ

متوسطة

ٕٗ.ٙ

ٔ.ٔٚ

52.8

ٖٔ

متوسطة

يتضح مف الجدوؿ (ٓٔ )٘.أف الوزف النسبي لفقرات نقؿ المعرفة وتطبيقيا مف وجية نظر معممي

المرحمة الثانوية يتراوح بيف ( ،)ٕٚ.ٗ –ٕ٘.ٛوىذا ي دؿ عمى أف درجة توافرىا ما بيف كبيرة ومتوسطة،
وجاءت أعمى فقرتيف كالتالي:
الفقرة رقـ ( )ٖٚوتنص عمى " يوظؼ قدراتي لتحسيف ممارساتي العممية" جاءت في المرتبة

األولى بوزف نسبي (ٗ )ٕٚ.بدرجة توافر كبيرة.
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ويفسر الباحث أف حصوؿ توظيؼ قدرات المعمميف لتحسيف الممارسات العممية عمى أعمى
الفقرات في عممية نقؿ المعرفة وتطبيقيا وبدرجة ممارسة كبيرة مف قبؿ المشرفيف التربوييف ،نتيجة
الحرص الكبير عمى االرتقاء بأداء المعمميف مف خالؿ التوجييات اإلشرافية أثناء الزيارات الصفية،
والنشرات التربوية ،والدورات التدريبية ،واألياـ الدراسية واألساليب اإلشرافية األخرى ،كذلؾ متابعة
المشرفيف التربوييف لمستويات التحصيؿ عند الطالب ،وما يقوـ بو المعمموف مف وضع خطط وبرامج

لتطوير أدائيـ.
ثـ جاءت الفقرة رقـ (ٓٗ) في المرتبة الثانية ،التي تنص عمى " يوضح لي كيفية ربط الجوانب

النظرية بالمواقؼ الحياتية " بوزف نسبي (ٓ )ٚبدرجة توافر كبيرة.

ويعزو الباحث ذلؾ إلى سعي المشرفيف التربوييف دائما إلي حث المعمميف عمى ربط الجوانب
النظرية المتمثمة في المعارؼ التي يتضمنيا المنياج الدراسي بالمواقؼ الحياتية المرتبطة بيئية الطمبة،

حيث إ ف أحد األىداؼ لممنياج أف يندمج الطالب في الحياة العامة بطريقة تمكنو مف التكيؼ مع
التغيرات العالمية ،التي تؤثر في مجريات الحياة ،وحتى يصبح الطالب واعيًا متفيمًا لممواقؼ التي

يتعرض ليا ،ويستطيع التعامؿ معيا بأسموب عممي.
كما جاءت أدنى فقرتيف كالتالي:

جاءت الفقرة رقـ ( )ٗٛفي المرتبة األخيرة ،وتنص عمى " يزودني بدروس تعميمية إلكترونية لتطبيقيا "
بوزف نسبي ( )ٕ٘.ٛبدرجة توافر متوسطة.
ويفسر الباحث انخفاض تزويد المشرفيف التربوييف لممعمميف بالدروس اإللكترونية إلى عدـ

جاىزية المناىج الدراسية إلكترونياً ،وانخفاض الميارات لدى المشرفيف التربوييف والمعمميف عمى
استخداـ الحاسوب ،وقمة جاىزية مختبرات الحاسوب في المدارس ،كما أف المدارس غير مجيزة

بالتجييزات الالزمة التي تسمح بإجراء ىذه الدروس فييا .وىذا أدى لعدـ توفر الدروس التعميمية

االلكترونية ،وبالتالي ال يجد المشرفوف التربويوف األعداد الكافية مف الدروس التعميمية االلكترونية
لتزويد المعمميف بيا.
وجاءت الفقرة رقـ ( )ٗٚفي المرتبة قبؿ األخيرة ،وتنص عمى " يساعدني في إعداد بحوث
إجرائية " بوزف نسبي (٘٘) بدرجة توافر متوسطة.

ويعزو الباحث ترتيب مساعدة المشرفيف التربوييف لممعمميف في إعداد البحوث اإلجرائية في أدنى

الفقرات في ممارسة نقؿ المعرفة وتطبيقيا بدرجة متوسطة ،يعود إلى دخوؿ البحوث اإلجرائية في
خطط المشرفيف التربوييف مؤخ ًار ،مما يتطمب تدريب المشرفيف التربوييف والمعمميف عمى كيفية إعدادىا

وتطبيقيا في الجوانب العممية لحؿ المشكالت التي تعترضيـ أثناء مزاولتيـ ألعماليـ ،كما أف المعمميف
يحتاجوف إلى وقت أكبر في تقبؿ ىذه الفكرة ،وتوظيفيا في أدائو لحؿ المشاكؿ التي قد يواجيونيا،
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إضاف ًة لذلؾ يسعى المعمموف في أغمب األحياف إلى توجيو ىذه المشكالت إلدارة المدرسة حبًا في إبعاد

المسؤولية عنو.

وتختمؼ نتيجة ىذه الدراسة في ممارسة نقؿ المعرفة وتطبيقيا مع دراسة (بدر )ٕٓٔٓ،في أف
ممارسة مديري المدارس لنقؿ المعرفة وتطبيقيا جاءت بدرجة كبيرة ،وأيضاً تختمؼ مع دراسة

(عودة ) ٕٓٔٓ،في أف ممارسة أساتذة الجامعات لنقؿ المعرفة وتطبيقيا جاءت بدرجة كبيرة ،وىذا
يتطمب مف المشرفيف التربوييف زيادة االىتماـ بنق ؿ المعرفة وتطبيقيا بيف المعمميف ،كي يتسنى ليـ
االستفادة منيا في توظيفيا بما يخدـ الموقؼ التعميمي.
جدول ()1100

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي الستجابات المعممين عمى فقرات كل بعد من أبعاد استبانة
عمميات إدارة المعرفة

م

البعد

المتوسط

االنحراف

الوزن النسبي

الحسابي

المعياري

%

الترتيب

درجة
الممارسة

ٔ

توليد المعرفة واكتشافيا

1132

0

6116

1

متوسطة

ٕ

تنظيـ المعرفة وتخزينيا

1121

0020

63

2

متوسطة

ٖ

التشارؾ بالمعرفة

1112

0022

6316

3

متوسطة

ٗ

نقؿ المعرفة وتطبيقيا

1121

0022

63

3

متوسطة

عمميات إدارة المعرفة

1132

0020

6113

متوسطة

يتضح مف الجدوؿ (ٔٔ )٘.أف الوزف النسبي ألبعاد استبانة عمميات إدارة المعرفة مف وجية نظر

معممي المرحمة الثانوية يتراوح بيف (  ،)ٙٗ –ٙٔ.ٙوىذا يدؿ عمى أف درجة توافرىا متوسطة ،وجاء
أعمى بعد مف أبعاد االستبانة البعد الرابع المتمثؿ في نقؿ المعرفة وتطبيقيا بوزف نسبي (ٗ )ٙبدرجة
توافر متوسطة ،وأدنى بعد كاف البعد الثالث المتمثؿ في التشارؾ بالمعرفة بوزف نسبي (ٗ )ٙٔ.بدرجة
توافر متوسطة ،ويالحظ الباحث أنو بقدر توافر متطمبات إدارة المعرفة بدرجتيا المتوسطة ،كانت درجة

ممارسة عمميات إدارة المعرفة بدرجة متوسطة ،وىذا يشير إلى استثمار متطمبات إدارة المعرفة مف
متطمب تكنولوجي ،ومتطمب بشري ،ومتطمب إداري ،ومتطمب ثقافي ،بشكؿ كبير حسب توفرىا
وتوظيفيا في ممارسة العمميات المتمثمة في توليد المعرفة واكتشافيا ،وتنظيـ المعرفة وتخزينيا،

والتشارؾ بالمعرفة ،ونقؿ المعرفة وتطبيقيا.

ويفسر الباحث بأف المشرفيف التربوييف لـ يألوا جيداً في استثمار كؿ ما ىو متوفر ،وتوظيؼ

ىذه المتطمبات في الممارسات اإلشرافية في ضوء إدارة المعرفة ،وفي ىذا السياؽ جاءت درجة ممارسة

المشرفيف التربوييف لعمميات إدارة المعرفة متوسطة ،حيث إف درجة توافر متطمبات إدارة المعرفة
متوسطة ،ويمكف القوؿ بأف أية فاعمية أو مشروع يقوـ بو المشرفوف التربويوف مع المعمميف يبدأ بتوفير
-042-

ىذه المتطمبات ليذا العمؿ حسب ما ىو موجود مف غرؼ لعقد االجتماعات والدورات ،وكذلؾ استثمار
كؿ ما ىو متوفر مف وسائؿ إلكترونية لمبدء في تنفي ذ فعاليات المشروع مف خالؿ توليد المعرفة
واكتشافيا ،وتنظيـ المعرفة وتخزينيا ،والتشارؾ بالمعرفة ،ونقؿ المعرفة وتطبيقيا ،لذلؾ يؤكد الباحث
عمى ضرورة توفير متطمبات إدارة المعرفة بصورة أكبر مما ينعكس عمى أداء المشرفيف في ممارساتيـ

لعمميات إدارة المعرفة.

وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة (العمول )2100,في أف درجة ممارسة عمميات إدارة المعرفة لدى
العامميف في الجامعات الفمسطينية جاءت بدرجة متوسطة ،واختمفت مع دراسة (عثمان)2101,
و(بدر ) 2101,في أف درجة ممارسة عمميات إدارة المعرفة لدى مديري المدارس بدرجة كبيرة ،كما
اختمفت مع دراسة ( الغامدي ) 2116,في أف أىمية عمميات إدارة المعرفة جاءت منخفضة مف قبؿ
اإلداريات ورئيسات األقساـ في اإلدارة التعميمية ،كما أكدت دراسة (شارك ) 1997, Sharq,إلى أف
عمميات إدارة المعرفة بحاجة إلى فيـ عميؽ مف قبؿ المختصيف لممارستيا ،وليذا يؤكد الباحث عمى
ضرورة فيـ المشرفيف التربوييف إلدارة المعرفة وكيفية ممارسة عممياتيا.

-043-

ثالثاً :النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث وتفسيرىا:

وينص السؤاؿ الثالث عمى " ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوا ( )α ≤ 0.05

بين متوسط تقديرات المعممين حول تطبيق المشرفي ن التربويين لعمميات إدارة المعرفة تعزا لمتغير
الجنس ( ذكور ,إناث )؟
ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخداـ اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف؛ لمكشؼ عف داللة الفروؽ بيف
متوسطات تقديرات استجابات المعمميف تبعًا لمجنس وذلؾ لجميع أبعاد االستبانة ،وتـ الحصوؿ عمى

النتائج التالية كما ىي موضحة في الجدوؿ (ٕٔ)٘.

جدول ()1102
اختبار "ت" لعينتين مستقمتين لمتغير الجنس (ذكور ,إناث)
األبعاد
توليد المعرفة واكتشافيا
تنظيـ المعرفة وتخزينيا
التشارؾ بالمعرفة
نقؿ المعرفة وتطبيقيا
الكؿ

المتوسط

االنحراف
ٜٓ.ٙ

المتغير

العدد

ذكور

ٓٔٚ

ٗٔ.ٙٙ

إناث

ٖٕٓ

ٕٔٗٔ.

ٜ.٘ٙ

ذكور

ٓٔٚ

ٖٔ.٘ٛ

ٛ.ٕٚ

إناث

ٖٕٓ

ٖٖٕ٘.

ٕٓٛ.

ذكور

ٓٔٚ

ٖٜ.ٚٙ

ٕٓٔٔ.

إناث

ٖٕٓ

ٖٗٗٓ.

ٜٗ.ٚ

ذكور

ٓٔٚ

ٔٗٗٔ.

ٔٓ.ٙٙ

إناث

ٖٕٓ

ٗٔ.ٙٚ

ٔٓ.ٚٛ

ذكور

ٓٔٚ

ٗٔ٘ٗ.ٙ

ٖٔٓٙ.

إناث

ٖٕٓ

ٓٔ٘٘.ٙ

ٖ٘ٓٗ.

الحسابي

المعياري

قيمة

مستوا

ٓ.ٜ٘٘

ٓ.٘ٚٙ

غير دالة

ٓٗٓ.ٜ

ٓ.ٖٗٛ

غير دالة

ٔ٘٘ٓ.

ٕٓ.٘ٛ

غير دالة

ٖٕٗٓ.

ٓ.ٛٓٛ

غير دالة

ٓٓ.ٕٛ

ٗٓ.ٚٛ

غير دالة

"ت"

الداللة

الداللة

قيمة "ت" الجدولية عند درجة الحرية ( ،)ٖٜٛومستوى الداللة (ٕٔٓ.ٜ٘ =)ٓ.
قيمة "ت" الجدولية عند درجة الحرية ( ،)ٖٜٛومستوى الداللة (٘ٓٔ.ٜٙ =)ٓ.

ويتضح مف الجدوؿ (ٕٔ )٘.أف قيمة "ت" المحسوبة لكؿ بعد مف أبعاد االستبانة واألبعاد جميعيا
أقؿ مف قيمة "ت" الجدولية ،وبذلؾ ال توجد فروؽ عند مستوى داللة (٘ٓ )ٓ.بيف متوسط تقديرات
المعمميف لدرجة ممارسة المشرفيف التربوييف في ضوء عمميات إدارة المعرفة تعزى لمتغير الجنس

(ذكر ،أنثى).

ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف المشرفيف التربوييف يقوموف بعممية اإلشراؼ التربوي بشكؿ ميني
وموضوعي دوف النظر لجنس المعمـ ،ويضعوف نصب أعينيـ تطوير األداء الميني لممعمميف ،مف
خالؿ ممارسة األساليب اإلشرافية حسب ما يحتاجو الموقؼ التعميمي ،مستثمريف كؿ ما ىو متوفر مف
متطمبات إدارة المعرفة لممارسة عممياتيا مع المعمميف؛ بيدؼ تطوير العممية التعميمية ،كذلؾ يمارس
-044-

المشرفوف التربيوف عمميـ اإلشرافي ضمف القوانيف والتعميمات المعموؿ بيا في و ازرة التربية والتعميـ
العالي ،وىذا يؤدي إلى عدـ التفريؽ بيف الجنسيف ،كما يضع المشرفوف التربيوف خطة إشرافية واحدة
لجميع المعمميف والمعممات ،بحيث يستفيد كؿ مف المعمميف والمعممات مف ممارسة عمميات إدارة
المعرفة مف قبؿ المشرؼ التربوي.

وتتفؽ ىذه النتيجة مع الدراسات السابقة التالية( :بدر )ٕٓٔٓ،و(عودة،)ٕٓٔٓ،

و(عثماف ،)ٕٓٔٓ،و(صياـ ،)ٕٓٓٚ،و(المقيد )ٕٓٓٙ،في عدـ وجود فروؽ تعزى لمتغير الجنس،
واختمفت مع الدراسات (الحالؽ ،)ٕٜٓٓ،و(العموؿ )ٕٓٔٔ،في أنو توجد فروؽ لصالح اإلناث.

-045-

رابعاً :النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع وتفسيرىا:

وينص السؤاؿ الرابع عمػى" ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عندد مسدتوا (  )α ≤ 0.05بدين

متوسددط تقددديرات المعممدددين حددول تطبيدددق المشددرفين التربدددويين لعمميددات إدارة المعرفدددة تعددزا لمتغيدددر
المؤىل العممي(بكالوريوس ,ماجستير فأعمى)؟"
ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ تػـ اسػتخداـ اختبػار "ت" لعينتػيف مسػتقمتيف لمكشػؼ؛ عػف داللػة الفػروؽ بػيف
متوسطات تقديرات استجابات المعمميف تبعًا لممؤىؿ العممي ،وذلؾ لجميع أبعػاد االسػتبانة ،وتػـ الحصػوؿ
عمى النتائج التالية كما ىي موضحة في الجدوؿ (ٖٔ.)٘.

جدول()1109
اختبار "ت" لعينتين مستقمتين لمتغير المؤىل العممي (بكالوريوس ,ماجستير فأعمى)
المتوسط

االنحراف
2029

األبعاد

المتغير

العدد

توليد المعرفة

بكالوريوس

462

20004

واكتشافيا

ماجستير فأعمى

46

20002

02002

تنظيـ المعرفة

بكالوريوس

462

40000

9020

ماجستير فأعمى

46

02040

9062

بكالوريوس

462

22044

02020

ماجستير فأعمى

46

44040

00026

بكالوريوس

462

20042

02042

ماجستير فأعمى

46

22002

04060

بكالوريوس

462

000064

42000

وتخزينيا

التشارؾ بالمعرفة
نقؿ المعرفة
وتطبيقيا

األبعاد ككؿ

ماجستير فأعمى

16

الحسابي

381121

المعياري

31121

قيمة "ت"

مستوا
الداللة

الداللة

20002

20624

غير دالة

00492

20240

غير دالة

00200

20024

غير دالة

20944

20226

غير دالة

20420

20202

غير دالة

قيمة "ت" الجدولية عند درجة الحرية ( ،)ٖٜٛومستوى الداللة (ٕٔٓ.ٜ٘ =)ٓ.
قيمة "ت" الجدولية عند درجة الحرية ( ،)ٖٜٛومستوى الداللة (٘ٓٔ.ٜٙ =)ٓ.

ويتضح مف الجدوؿ (ٖٔ )٘.أف قيمة "ت" المحسوبة لكؿ بعد مف أبعاد االستبانة واألبعاد جميعيا
أقؿ مف قيمة "ت" الجدولية ،وبذلؾ ال توجد فروؽ عند مستوى داللة (٘ٓ )ٓ.بيف متوسط تقديرات
المعمميف لدرجة ممارسة المشرفيف التربوييف في ضوء عمميات إدارة المعرفة تعزى لمتغير المؤىؿ

العممي (بكالوريوس ،ماجستير فأعمى).

ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى أف ىناؾ فيمًا عمى درجة واحدة مف المعمميف باختالؼ مؤىالتيـ

العممية لممارسة المشرفيف التربوييف لعمميات إدارة المعرفة ،كذلؾ يمجأ جميع المعمميف لممشرفيف
التربوييف كمرجعية ليـ في عمميـ لالستفسار عف موضوعات يشعروف أنيـ بحاجة إلى توضيحيا مثؿ
أساليب التدريس ،وكيفية استخداـ الوسائؿ التعميمية ،واالستفادة مف أنواع التقويـ ،باإلضافة لالستفسار
عف المادة العممية والمواد التدريبية واإلثرائية واألدلة ،وتـ مالحظة ذلؾ مف خالؿ عمؿ الباحث
-046-

كمشرؼ تربوي بأف جميع المعمميف باختالؼ مؤىالتيـ العممية ينظروف لممشرؼ التربوي بأنو المصدر
األوؿ في الحصوؿ عمى المعارؼ واالستفسارات التي يحتاجونيا ،وتتفؽ ىذه النتيجة مع ٍ
كؿ مف دراسة

(عثماف( ،)ٕٓٔٓ،باداود( ،)ٕٜٓٓ،الحالؽ( ،)ٕٜٓٓ،صياـ( ،)ٕٓٓٚ،المقيد )ٕٓٓٙ،في أنو ال
توجد فروؽ عند مستوى داللة (٘ٓ ) ٓ.بيف متوسط تقديرات المعمميف لدرجة ممارسة المشرفيف
التربوييف في ضوء عمميات إدارة المعرفة تعزى لمتغير المؤىؿ العممي (بكالوريوس ،ماجستير فأعمى)،

في حيف اختمفت مع دراسة (الزايدي )ٕٓٓٛ،في وجود فروؽ لصالح المؤىؿ العممي لصالح الدبموـ
بعد البكالوريوس.

-047-

خامساً :النتائج المتعمقة بالسؤال الخامس وتفسيرىا:

وينص السؤاؿ الخامس عمى " ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوا ()α ≤ 0.05

بين متوسط تقديرات المعممين حول تطبيق المشرفين التربويين لعمميات إدارة المعرفة تعزا لمتغير
التخصص(مواد عممية ,مواد إنسانية)؟"
ولإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ استخداـ اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف لمكشؼ؛ عف داللة الفروؽ
بيف متوسطات تقديرات استجابات المعمميف تبعًا لمتخصص ،وذلؾ لجميع أبعاد االستبانة ،وتـ
الحصوؿ عمى النتائج التالية كما ىي موضحة في الجدوؿ (ٗٔ.)٘.
جدول ()1104
اخ تبار "ت" لعينتين مستقمتين لمتغير التخصص(مواد عممية ,مواد إنسانية)
األبعاد
توليد المعرفة واكتشافيا
تنظيـ المعرفة وتخزينيا
التشارؾ بالمعرفة
نقؿ المعرفة وتطبيقيا
األبعاد ككؿ

المتوسط

االنحراف
ٜ.ٛٙ

المتغير

العدد

مواد عممية

ٖ٘ٔ

ٖٕٗٔ.

مواد إنسانية

ٕٗٚ

ٕٗٗٔ.

ٜٓٗ.

مواد عممية

ٖ٘ٔ

ٖٕٗ.ٚ

ٛ.ٖٜ

مواد إنسانية

ٕٗٚ

ٖٔ.٘ٚ

ٗٚ.ٜ

مواد عممية

ٖ٘ٔ

ٔٓٗٔ.

ٖٔٓ.ٛ

مواد إنسانية

ٕٗٚ

ٖٖٜ٘.

ٖٜ.ٜ

مواد عممية

ٖ٘ٔ

٘ٗٔ.ٚ

ٕٓٔٔ.

مواد إنسانية

ٕٗٚ

ٗٗٗٔ.

ٖ٘ٔٔ.

مواد عممية

ٖ٘ٔ

ٕٔ٘ٙ.ٜ

ٖ٘٘ٙ.

مواد إنسانية

ٕٗٚ

ٕٔٔ٘ٗ.

الحسابي

المعياري

ٖٖٓ.ٛ

قيمة

مستوا

٘ٓ.ٜٔ

٘ٗٓ.ٛ

ٗٔ.ٖٜ

ٗٓ.ٔٙ

٘ٔ.ٖٜ

ٗٓ.ٔٙ

٘ٓ.ٕٛ

ٓ.ٚٚٙ

ٓٓ.ٚٛ

ٓ.ٖٗٙ

"ت"

الداللة

الداللة
غير دالة
غير دالة
غير دالة
غير دالة

غير دالة

قيمة "ت" الجدولية عند درجة الحرية ( ،)ٖٜٛومستوى الداللة (ٕٔٓ.ٜ٘ =)ٓ.
قيمة "ت" الجدولية عند درجة الحرية ( ،)ٖٜٛومستوى الداللة (٘ٓٔ.ٜٙ =)ٓ.

ويتضح مف الجدوؿ (ٗٔ )٘.أف قيمة "ت" المحسوبة لكؿ بعد مف أبعاد االستبانة واألبعاد جميعيا
أقؿ مف قيمة "ت" الجدولية ،وبذلؾ ال توجد فروؽ عند مستوى داللة (٘ٓ )ٓ.بيف متوسط تقديرات
المعمميف لدرجة ممارسة المشرفيف التربوييف في ضوء عمميات إدارة المعرفة تعزى لمتغير التخصص

(مواد عممية ،مواد إنسانية).

أف جميع المعمميف يستفيدوف مف ممارسة المشرفيف التربوييف
ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى ّ
لعمميات إدارة المعرفة ،بغض النظر عف اختالؼ تخصص المعمميف مف مواد عممية ،مثؿ :الرياضيات

وا لكيمياء والفيزياء واألحياء ،أو مواد إنسانية ،مثؿ :المغة العربية والمغة االنجميزية والجغرافيا والتاري ،

حيث إف المشرفيف التربوييف يطبقوف األساليب اإلشرافية مع المعمميف بطريقة واحدة دوف النظر عف
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طبيعة تخصص المعمـ ،وأف المعمـ سواء كاف تخصصو مواد عممية أو مواد إنسانية يتبع ما يطمبو منو
المشرؼ التربوي ،ويعمؿ عمى تنفيذ ما يوجيو إليو المشرؼ التربوي مف طرؽ تدريس وأساليب تقويـ
وغيرىا مف التوجييات دوف النظر لتخصص المعمميف ،فمثالً خطوات إعداد الدرس التوضيحي لممواد

العممية واإلنسانية ىي نفس الخطوات دوف االعتماد عمى تخص ص المعمـ ،ولذلؾ نجد أف تخصص

المعمـ ال يؤثر عمى ممارسة المشرؼ التربوي لعمميات إدارة المعرفة كوف المشرؼ التربوي يسعى دائمًا
لتزويد المعمميف بالمعارؼ ،وتطبيقيا في العمؿ التدريسي بما يحقؽ أىداؼ العممية التعميمية.

وتتفؽ ىذه النتيجة مع ٍ
كؿ مف دراسة (بدر( ،)ٕٓٔٓ،عثماف( ،)ٕٓٔٓ،باداود،)ٕٜٓٓ،

(صياـ )ٕٓٓٚ،بعدـ وجود فروؽ عند مستوى داللة (٘ٓ )ٓ.بيف متوسط تقديرات المعمميف لدرجة
ممارسة المشرفيف التربوييف في ضوء عمميات إدارة المعرفة تعزى لمتغير التخصص (مواد عممية ،مواد
إنسانية).

-049-

سادساً :النتائج المتعمقة بالسؤال السادس وتفسيرىا:

وينص السؤاؿ السادس عمى " ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوا ()α ≤ 0.05

بين متوسط تقديرات المعممين حول تطبيق المشرفين التربويين لعمميات إدارة المعرفة تعزا لمتغير
سنوات الخدمة (أقل من  1سنوات ,من  01-1سنوات ,أكثر من01سنوات)؟" ولإلجابة عمى ىذا
السؤاؿ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادي لمكشؼ عف داللة الفروؽ بيف متوسطات تقديرات استجابات
المعمميف تبعًا لمتغير سنوات الخدمة ،وذلؾ لجميع أبعاد االستبانة ،وتـ الحصوؿ عمى النتائج التالية
كما ىي موضحة في الجدوؿ (٘ٔ.)٘.

جدول ()1101
اختبار تحميل التباين لمتغير سنوات الخدمة

(أقل من  1سنوات ,من  01-1سنوات ,أكثر من  01سنوات)
األبعاد

مصدر التباين

توليد المعرفة

بٌن المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بٌن المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بٌن المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بٌن المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بٌن المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

واكتشافيا
تنظيـ المعرفة
وتخزينيا
التشارؾ
بالمعرفة
نقؿ المعرفة
وتطبيقيا

األبعاد ككؿ

مجموع
المربعات
852182
18521132
16821121
618133
28622131
26132123
331121
33212166
32222115
3356128
33821131
38226162
31356125
323283125
323232132

درجات
الحرية
2
152
155
2
152
155
2
152
155
2
152
155
2
152
155

متوسط
المربعات
252125
51135

قيمة ف

مستوى
الداللة

* 11112

11112

132123
63121

* 31533

11112

223122
318115

21318

852132
332111

* 81126

1118

8232138
* 31151 3353185

11131

11321

الداللة
دالة عند

ٓ.ٓ٘ ≤ α

دالة عند
ٓ.ٓ٘ ≤ α

غٌر دالة
دالة عند
ٓ.ٓٔ ≤ α

دالة عند
ٓ.ٓ٘ ≤ α

قٌمة "ف" الجدولٌة عند درجة حرٌة ( )152 ،2ومستوى داللة 3168 =1113
قٌمة "ف" الجدولٌة عند درجة حرٌة ( )152 ،2ومستوى داللة 1113 =1118

ويتضح مف الجدوؿ (٘ٔ )٘.أف قيمة "ؼ" المحسوبة لمبعد الثالث (التشارؾ بالمعرفة) أقؿ مف
قيمة "ؼ" الجدولية ،وبذلؾ ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى داللة (٘ٓ )ٓ.بيف متوسط

تقديرات المعمميف لدرجة ممارسة المشرفيف التربوييف لمتشارؾ بالمعرفة.

ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف المشرفيف التربوييف يولوف االىتماـ لجميع المعمميف بدرجة متساوية

بغض النظر عف سنوات الخدمة ،كما أف طبيعة القوانيف واألنظمة المعموؿ بيا في و ازرة التربية
والتعميـ العالي تتعامؿ مع كيفية آلية تنظيـ المعارؼ والتشارؾ فييا بمعايير واحدة لجميع المعمميف
والمشرفيف التربوييف دوف النظر لسنوات الخدمة ،باإلضافة إلى أف المشرفيف التربوييف يقوموف بدعوة
جميع المعمميف في حاؿ عقد اجتماع ،أو تنفيذ دروس توضيحية ،أو عمؿ ورشات عمؿ ،يتـ مف
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خالليا تبادؿ اآلراء ،ومناقشة األفكار ،وتقديـ المقترحات ،ليتـ االستفادة منيا لجميع المعمميف عمى
اختالؼ سنوات الخدمة لدييـ ،وبعد ذلؾ يعمد المشرفوف التربويوف بعد المقاءات إلى تنظيـ األفكار
والمعارؼ التي تـ الوصوؿ إلييا ،وتصنيفيا لمرجوع إلييا في مواقؼ تعميمية أخرى ،أما بالنسبة لمبعد
األوؿ (توليد المعرفة واكتشافو) ،والبعد الثاني (تنظيـ المعرفة وتخزينيا) ،والبعد الرابع ( نقؿ المعرفة

وتطبيقيا ) مف أبعاد االستبانة فإف قيمة "ؼ" المحسوبة ليما أكبر مف قيمة "ؼ " الجدولية ،وبذلؾ توجد
فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى داللة (٘ٓ )ٓ.لممارسة المشرفيف التربوييف في توليد المعرفة

واكتشافيا ،وتنظيميا وتخزينيا ،ونقميا وتطبيقيا ،ويتبيف لمباحث مف الجدوؿ(٘ٔ )٘.بأف ىناؾ فروقًا

دالة إحصائيا عند مستوى( ٘ٓ )ٓ.لمتغير سنوات الخدمة (أقؿ مف ٘ سنوات ،مف ٘ ٔٓ-سنوات،

أكثر مف ٓٔ سنوات) ,ولمعرفة اتجاه الفروؽ استخدـ الباحث اختبار شيفيو لممقارنات البعدية ،ويتضح
ذلؾ في الجدوليف ()٘.ٔٚ(،)٘.ٔٙ

جدول المتوسطات ()1108

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات المعممين عمى استبانة عمميات إدارة المعرفة
األبعاد

توليد المعرفة
واكتشافيا

تنظيـ المعرفة
وتخزينيا

التشارؾ بالمعرفة

نقؿ المعرفة
وتطبيقيا

األبعاد ككؿ

تبعاً لمتغير سنوات الخدمة

المتغير

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

أقؿ مف ٘

ٔٙٛ

ٕٗ.ٚٚ

ٕٛ.ٛ

مف ٘ – ٓٔ

ٛٛ

ٗٓ.٘ٙ

ٕٗٔٓ.

أكثر مف ٓٔ

ٗٗٔ

ٗٓ.ٚٚ

ٖٜ.ٛ

أقؿ مف ٘

ٔٙٛ

ٖٖٗٗ.

ٚ.ٙٛ

مف ٘ – ٓٔ

ٛٛ

ٖٔ.ٜ٘

ٕٛ.ٚ

أكثر مف ٓٔ

ٗٗٔ

ٕٖٓ.ٙ

ٕٓٛ.

أقؿ مف ٘

ٔٙٛ

ٕٗٗٔ.

ٜ.ٜٛ

مف ٘ – ٓٔ

ٛٛ

ٕٖٜ.ٜ

ٓ٘ٔٔ.

أكثر مف ٓٔ

ٗٗٔ

ٖٛ.ٛٙ

ٜ.ٜٛ

أقؿ مف ٘

ٔٙٛ

ٖ٘٘ٗ.

ٕٗٔٓ.

مف ٘ – ٓٔ

ٛٛ

ٓٗٓ.ٚ

ٕٔٔ.ٚ

أكثر مف ٓٔ

ٗٗٔ

ٖٜ.ٜٚ

ٔٓ.ٓٚ

أقؿ مف ٘

ٔٙٛ

ٔٓٔٙٔ.

ٖٕ.ٚٛ

مف ٘ – ٓٔ

ٛٛ

ٕٕٖٔ٘.

ٖٛ.ٗٙ

أكثر مف ٓٔ

ٗٗٔ

ٕٜٔٗ.ٙ

ٖٗ.ٓٛ
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جدول ()1107
نتائج اختبار "شيفيو" لممقارنات البعدية
أقؿ مف ٘

األبعاد
أقؿ مف ٘
توليد المعرفة واكتشافيا

مف ٘ – ٓٔ

أكثر مف ٓٔ

ٕ.ٕٔٚ

* ٕ.ٙٓٚ
ٓٓ.ٖٜ

مف ٘ – ٓٔ
أكثر مف ٓٔ
أقؿ مف ٘

تنظيـ المعرفة وتخزينيا

ٓ٘ٔ.ٛ

مف ٘ – ٓٔ

٘ٔ* ٕ.ٛ
ٓ.ٜٙٙ

أكثر مف ٓٔ
أقؿ مف ٘
نقؿ المعرفة وتطبيقيا

ٖٕٗ.ٛ

مف ٘ – ٓٔ

ٔ* ٖ.ٜٚ
ٓ.ٜٗٛ

أكثر مف ٓٔ
أقؿ مف ٘
األبعاد ككؿ

ٚ.ٜٚ

مف ٘ – ٓٔ

* ٔٔ.ٖٛٛ
ٖ.ٜ٘ٛ

أكثر مف ٓٔ

ويتبيف مف الجدوؿ( )٘.ٔٚأنو ال توجد فروؽ بيف فئة ٘ ٔٓ-سنوات ،كما ال توجد فروؽ بيف فئة
أكثر مف ٓٔ سنوات ،وتوجد فروؽ لمفئة أقؿ مف (٘) سنوات وكانت لصالح المعمميف الذيف لدييـ
سنوات الخدمة أقؿ مف خمس سنوات ،ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف اإلشراؼ التربوي أولى اىتمامًا

خاصًا وممحوظًا لممعمميف ذوي الخدمة األ قؿ مف خمس سنوات مف خالؿ الدورات التدريبية المكثفة
والمعدة بشكؿ يمبي االحتياجات المينية لممعمميف ،واجراء االختبارات المرتبطة بيا ،وتقويـ المعمميف

وفقًا لدرجاتيـ في تمؾ االختبارات ،كذلؾ متابعة المشرفيف لممعمميف في إعداد البحوث اإلجرائية النابعة
مف المشكالت الصفية التي تواجييـ ،حيث قاـ المشرفوف التربيوف بتدقيؽ البحوث ،وتقويميا واعطاء
درجة ليا ،إضافة لذلؾ كتابة المشرفيف التربوييف لتقرير األداء لممعمميف الجدد بطريقة كمية ،وتكثيؼ
الزيارات ليـ ،وحضور الدروس التوضيحية ،وزيادة الزيارات التبادلية لممعمميف الذيف حصموا عمى
درجات متدنية في تقييمات تقارير األداء ،وليذا يرى الباحث بأف المعمميف الذيف لدييـ سنوات خدمة

أ قؿ مف خمس سنوات استفادوا مف ممارسة المشرفيف التربوييف لممارسة عمميات إدارة المعرفة مف
خالؿ توظيؼ المعمميف لما اكتسبوه مف معارؼ في أدائيـ الميني سواء في طرؽ التدريس أو أساليب
التقويـ ،أو االتصاؿ والتواصؿ ،وكؿ ما يرتبط بالموقؼ التعميمي ،وىذا ال يعني عدـ اىتماـ المشرفيف

التربوييف بممارسة عمميات إدارة المعرفة مع جميع المعمميف أصحاب الخدمة ألكثر مف خمس سنوات.

وتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة (صياـ )ٕٓٓٚ،في وجود فروؽ دالة إحصائيًا تعزى لمتغير سنوات
الخدمة ،ولكف تختمؼ ىذه الفروؽ لصالح األكثر مف (ٓٔ) سنوات ،وتختمؼ ىذه النتيجة مع ٍ
كؿ مف

دراسة (المقيد( ،)ٕٓٓٙ،الحالؽ ( ،)ٕٜٓٓ،باداود( ،)ٕٜٓٓ،عودة( ،)ٕٓٔٓ،بدر ،)ٕٓٔٓ،في عدـ
وجود فروؽ دالة إحصائيًا تعزى لمتغير سنوات الخدمة.
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سابعاً :النتائج المتعمقة بالسؤال السابع وتفسيرىا:

وينص السؤاؿ السابع عمى"ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوا ( )α ≤ 0.05

بين متوسط تقديرات المعممين حول تطبيق المشرفين التربويين لعمميات إدارة المعرفة تعزا لمتغير
المديرية التابع ليا(شمال غزة ,شرق غزة ,غرب غزة ,الوسطى ,شرق خان يونس ,خان يونس,
رفح)؟"
ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادي؛ لمكشؼ عف داللة الفروؽ بيف
متوسطات تقديرات استجابات المعمميف تبعًا لمتغير المديرية التابع ليا ،وذلؾ لجميع أبعاد االستبانة،
وتـ الحصوؿ عمى النتائج التالية كما ىي موضحة في الجدوؿ (.)٘.ٔٛ
جدول ()1106
اختبار تحميل التباين لمتغير المديرية التابع ليا

( شمال غزة ,غرب غزة ,شرق غزة ,شرق خان يونس ,غرب خان يونس ,الوسطى ,رفح)
المجاالت

توليد المعرفة
واكتشافيا
تنظيـ المعرفة
وتخزينيا
التشارؾ
بالمعرفة
نقؿ المعرفة
وتطبيقيا

األبعاد ككؿ

درجات

متوسط

ٔ٘ٓ.ٛٛ
ٖٜٓ.ٙ

مصدر التباين

مجموع المربعات

بيف المجموعات

ٕٜ٘ٓ٘.

ٙ

داخؿ المجموعات

ٖ٘ٗ٘ٙٔ٘.

ٖٖٜ

المجموع

ٖٕٓٙ٘ٓ.ٚ

ٖٜٜ

بيف المجموعات

ٕ٘ٗٔ.ٚ

ٙ

ٙٛ.ٜٚ

داخؿ المجموعات

ٕٜ٘ٓ٘.ٜٓ

ٖٖٜ

ٕٙ٘.ٜ

المجموع

ٕٖٗٙٔٚ.ٛ

ٖٜٜ

بيف المجموعات

ٓٗٓٙ.ٙ

ٙ

ٙٚ.ٚٚ

داخؿ المجموعات

ٗٔٛٚ٘.ٜٚ

ٖٖٜ

٘٘ٔٓٙ.

المجموع

ٕٕٕٗٛ.ٖٜ

ٖٜٜ

بيف المجموعات

ٖٗٚٓ.ٛ

ٙ

ٚٛ.ٗٚ

داخؿ المجموعات

ٖ٘ٗ٘ٓ٘.ٛ

ٖٖٜ

ٔٔ٘.ٕٛ

المجموع

ٗ٘ٚٚٙ.ٙٛ

ٖٜٜ

بيف المجموعات

ٕٜٗ٘ٙ.ٜ

ٙ

ٕٖٛٚٛ.

داخؿ المجموعات

ٕٜٗٗٚٗٚٛ.

ٖٖٜ

ٕٕ٘ٓٔٓ.

المجموع

ٗٛٗٚٗٛ.ٔٛ

ٖٜٜ

الحرية

المربعات

قيمة ف

٘ٔ.ٙٙ

ٗٗٓٔ.

ٓ.ٖٙٙ

ٔٓ.ٙٛ

ٕٓٓ.ٚ

مستوا
الداللة

ٓ.ٕٔٛ

ٓ.ٖٜٙ

ٔٓٓ.ٚ

٘ٓ.ٙٙ

ٖٗٓ.ٙ

الداللة

غير دالة

غير دالة

غير دالة

غير دالة

غير دالة

قٌمة "ف" الجدولٌة عند درجة حرٌة ( )151 ،6ومستوى داللة 2123 =1113
قٌمة "ف" الجدولٌة عند درجة حرٌة ( )151 ،6ومستوى داللة 2132 =1118

ويتضح مف الجدوؿ ( )٘.ٔٛأف قيمة "ؼ" المحسوب ة لكؿ بعد مف أبعاد االستبانة أقؿ مف قيمة
"ؼ" الجدولية ،وبذلؾ ال توجد فروؽ دالة إحصائياً عند مستوى داللة ٘ٓ ٓ.بيف متوسط تقديرات
المعمميف لدرجة ممارسة المشرفيف التربوييف لعمميات إدارة المعرفة تعزى لمتغير المديرية التابع ليا.
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ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف جميع المشرفيف التربوييف في جميع المديريات يظيروف اىتمامًا

بجميع المعمميف مف خالؿ توجيييـ لألنشطة الصفية مثؿ العمؿ ضمف مجموعات تعاونية بيدؼ بناء
المعارؼ ،وكذلؾ تمثيؿ األدوار ،بحيث تزيد مف دافعية المعمميف لالرتقاء بمستواىـ الميني ،كذلؾ
التوجيو لألنشطة غير الصفية مثؿ التوجو لممكتبة المدرسية في إعداد البحوث ،باإلضافة لممشاركة في
المجاف المدرسية ،كذلؾ إتاحة الفرصة لممعمميف في تطبيؽ استراتجيات جديدة في طرؽ التدريس،

وتوفير كؿ ما يمزـ ليذا التطبيؽ ضمف الموارد المتاحة ،بجانب قياـ المشرفيف التربوييف في تبادؿ
اآلراء ومناقشتيا مع المعمميف أثناء عقد االجتماعات ،والندوات ،ولجاف المباحث ،كما أف المشرفيف

التربوييف يعمدوف إلى تكميؼ المعمميف ببعض األعماؿ كالمشاركة في األياـ الدراسية ،وعمؿ دروس
توضيحية  ،إضافة لذلؾ فإف و ازرة التربية والتعميـ العالي تزود المشرفيف التربوييف برؤية موحدة تنبع مف
احتياجات المشرفيف التربوييف آللية التعامؿ مع المعمميف في جميع المديريات.
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ثامناً :النتائج المتعمقة بالسؤال الثامن وتفسيرىا:

وينص السؤاؿ الثامف عمى" ما السبل المقترحة لالرتقاء باإلشراف التربوي في ضوء إدارة

المعرفة؟"

ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ توجييو في نياية االستبانتيف إلى ٍ
كؿ مف المشرفيف التربوييف

والمعمميف عينة الدراسة ،وبذلؾ تـ تحديد أرائيـ في الفقرات الموضحة في الجدوؿ( ،)٘.ٜٔومف ثـ تـ
حساب التك اررات واألوزاف النسبية ليذه الفقرات كما يتضح في جدوؿ (.)٘.ٜٔ
جدول ()1109
أراء المشرفين التربويين والمعممين حول سبل االرتقاء باإلشراف التربوي في ضوء إدارة المعرفة
م
ٔ
ٕ
ٖ
ٗ
٘

الفقرة
تفعيؿ االتصاؿ والتواصؿ بيف المشرفيف ونقؿ المعرفة إلى المعمميف.
حضور الندوات والمؤتمرات ورشات عمؿ بالتعاوف مع الجامعات المحمية
والعالمية لتوظيؼ المعرفة في المواقؼ التعميمية النظريات.
توظيؼ التقنيات إلنشاء مواقع الكترونية ومجالت تربوية مف قبؿ
المشرفيف التربوييف ليستفيد منيا المعمميف.
تقديـ الحوافز المادية والمعنوية وتوفير منح لممشرفيف التربوييف لتكممة

الدراسات العميا.

تخفيؼ نصاب المشرؼ التربوي والبعد عف الروتيف والتفتيش التقميدي
مما يساىـ في عممية صنع القرار.

التكرار

الوزن النسبي

ٕٓٓ

٘ٙ

ٔٔٙ

٘ٗ

ٖٜ

ٕٙ

ٓٚ

ٜٔ

ٜ٘

ٔٙ

ويتضح مف الجدوؿ ( )٘.ٜٔأف استجابات المشرفيف والتربوييف والمعمميف حوؿ االرتقاء باإلشراؼ

التربوي أكدت عمى أىمية االتصاؿ والتواصؿ بيف جميع أطراؼ العممية التعميمة ،لما لعممية االتصاؿ
والتواصؿ مف دور كبير في عممية توليد المعرفة والتشارؾ فييا ،وتطوير األفكار مف خالؿ الحوارات
والمناقشات وتبادؿ اآلراء بيف جميع المشاركيف التي تتـ في الندوات واالجتماعات والمؤتمرات ،كما

ركز المشرفوف التربويوف والمعمموف عمى استخداـ التقنيات والبرمجيات ،وتوظيفيا ضمف العمؿ
اإلشرافي والتدريسي ،وتوظيؼ التكنولوجيا الحديثة في نقؿ المعرفة وتطبيقيا ،كذلؾ االستفادة مف
الشبكة العنكبوتية (االنترنت) في الحصوؿ عمى المعارؼ الجديدة ،ولعؿ مف أبرز ما أشار إليو
المشرفوف التربويوف والمعمموف إلى تخفيؼ األعباء عف المشرفيف التربوييف بحيث يتسنى لممشرؼ
التربوي الحضور أكثر مف مرة واحدة عند المعمميف ،والجموس معيـ أكبر قدر ممكف مف الوقت لتقديـ
النصح واإلرشادات التي تساىـ في تطوير أداء المعمميف ،باإلضافة إلى تقديـ التسييالت والدعـ
المادي والمعنوي لممشرفيف التربوييف ،كي يتمكنوا مف التفرغ لمقياـ باألعماؿ اإلشرافية بدرجة كبيرة مف
الكفاءة والفاعمية ،كذلؾ استكماؿ دراساتيـ العميا ،وضماف الراحة النفسية لممشرفيف التربوييف.
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بناء عمى:
وقد قاـ الباحث بوضع سبؿ مقترحة لالرتقاء باإلشراؼ التربوي في ضوء إدارة المعرفة ً
ٔ -نتائج الدراسة والدراسات السابقة واألدب التربوي.
ٕ -مقترحات المشرفيف التربوييف والمعمميف.
وقد تم إيجاز السبل المقترحة في النقاط التالية:

ٔ -بناء رؤية مستقبمية متكاممة واضحة لإلشراؼ التربوي لتنسيؽ جميع جيود المشرفيف التربوييف في
ضوء متطمبات إدارة المعرفة المتمثمة في المتطمب التكنولوجي ،والمتطمب البشري ،والمتطمب
اإلداري ،والمتطمب الثقافي ،والتي تُعد قاعدة أساسية لممارسة عمميات إدارة المعرفة المتمثمة في
توليد المعرفة واكتشافيا ،وتنظيـ المعرفة وتخزينيا ،والتشارؾ بيا ،ونقميا وتطبيقيا ،وذلؾ مف
خالؿ عقد دورة لممشرفيف التربوييف حوؿ مفيوـ إدارة المعرفة.

ٕ -ضرورة تبني المشرفيف التربوييف أفكا ًار ،وأدوات ،ووسائؿ حديثة؛ لزيادة فاعمية الممارسات
اإلشرافية وتقويميا في ضوء إدارة المعرفة ،وذلؾ بعمؿ دروس توضيحية باستخداـ التقنيات
الحديثة مثؿ السبورة الذكية ،وكذلؾ توظيؼ البرامج الحاسوبية مثؿ البور بوينت.

ٖ -الوصوؿ إلى مصادر المعرفة ،واستخراج المعارؼ منيا ،وتنظيميا ،وتصنيفيا في مجاالت معينة،
وتحديد أولويات استخداميا في اإلشراؼ التربوي ،واالستفادة مف نتائجيا ،ويتـ ىذا مف خالؿ:

ٔ .تكويف لجنة مف مشرفي المباحث المختمفة؛ لتبادؿ المعمومات ،واألفكار ،والخبرات.

ٕ .توفير مكتبة الكترونية ،يستطيع المشرفوف التربويوف االستفادة منيا ،وكذلؾ نشر األبحاث
والمقاالت والقراءات التربوية فييا.
ٖ .عقد لقاءات دورية مع المعمميف؛ لمناقشة ما لدييـ مف أفكار ،وتبادؿ الخبرات.

ٗ .عمؿ األبحاث العممية والتربوية مف طرؼ المشرفيف التربوييف والمعمميف ،ونشرىا.
٘ .انشاء نادي لممعمميف يتـ فيو التواصؿ العممي واالجتماعي.
ٗ -استثمار متطمبات إدارة المعرفة المتاحة في أقساـ اإلشراؼ التربوي ،مف موارد تكنولوجية ،وبشرية،
وثقافية ،وادارية؛ لتمبية احتياجات المشرفيف التربوييف مما يساعدىـ في تطوير األداء الميني
لممعمميف.
٘ -تعزيز دور الوسائط التقنية في توليد المعارؼ ،وتنظيميا ،والتشارؾ بيا ،ونقميا وتطبيقيا ،مف
خالؿ توفير اإلمكانات التي تساىـ في تسييؿ عمؿ المشرفيف في الحصوؿ عمى تمؾ المعارؼ،

ومف األمور التي تساعد في ذلؾ:
ٔ .توفير بريد إلكتروني لكؿ معمـ؛ حتى يتسنى ليـ االستفادة منو.
ٕ .إعطاء دورة حوؿ كيفية استخداـ البريد اإللكتروني لممشرفيف التربوييف والمعمميف.
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ٖ .إعطاء دورة لممعمميف حوؿ توظيؼ الحاسوب ،والسبورة الذكية ،والوسائؿ التقنية األخرى في
عمميـ التدريسي.
ٗ .تسجيؿ دروس إلكترونياً ،وتوزيعيا عمى المعمميف.

٘ .إنشاء صفحة إلكترونية لك ؿ مبحث ،يتـ فيو نشر المستجدات العممية ،والتربوية ،وأعماؿ
المعمميف.

 .ٙاستثمار اإلذاعة التعميمية في إيصاؿ المستجدات العممية ،والتربوية لممعمميف ،وعقد المقاءات
التربوية فييا.

 -ٙالدعـ المتبادؿ بيف أقساـ اإلشراؼ التربوي مف الناحية المادية والمعنوية ،مع مؤسسات المجتمع
المحمي لتطوير اإلشراؼ التربوي سابقًا.

 -ٚتحديد المشرفيف التربوييف الذيف لدييـ قدرات بحثية تؤىميـ في الحصوؿ عمى المعرفة المناسبة،
وتنظيميا في قواعد بيانات ،واستثمارىا في تطوير العمؿ اإلشرافي.

 -ٛاالىتماـ بالمشرفيف التربوييف ،واعدادىـ عمميًا وتربويًا بشكؿ أكبر ،مف خالؿ حثيـ عمى استكماؿ
الدراسات العميا ،وتوفير المنح ليـ في الجامعات المحمية والعربية والعالمية ،كذلؾ تقديـ الدعـ

المادي الذي يؤىميـ المتالؾ قدرات معرفية وميارية وشخصية ،وتوظيؼ ىذه القدرات في عمميـ

اإلشرافي لممفاضمة بيف األساليب اإلشرافية المستخدمة بما يناسب الموقؼ التعميمي.

 -ٜتأىيؿ كادر ميني مف المشرفيف التربوييف قادر عمى مراجعة المعارؼ ،وتحديدىا لالستفادة منيا
في الوقت المناسب ،باإلضافة إلى االستفادة مف ذوي الخبرات الذيف عمموا في مجاؿ اإلشراؼ

التربوي ،وابتعاث المشرفيف التربوييف إلى الخارج؛ لتبادؿ الخبرات والتجارب في العمؿ اإلشرافي،
والتواصؿ مع أساتذة الجامعات ،وعمؿ لقاءات معيـ لالستفادة مف خبراتيـ.
ٓٔ -توفير ىيكؿ إداري مرف يتيح الفرصة لمتشارؾ بالمعرفة بيف جميع العامميف في و ازرة التربية
والتعميـ العالي ،وخاصة بيف المشرفيف التربوييف والمعمميف ،بحيث يكوف رأسيًا وأفقيًا وعكسيًا

وتشاركيًا.

ٔٔ -تأسيس ثقافة المعرفة داخؿ أقساـ اإلشراؼ التربوي ،بما تتضمنو مف قيـ العمؿ بروح الفريؽ،
والرؤية المشتركة ،واالتجاه نحو اإلبداع والتطوير ،وتبادؿ األفكار ،والتعمـ مف األخطاء ،وتقبؿ

نصائح وتوجييات اآلخريف.

ٕٔ -تييئة بيئة معرفية بحي ث تصبح المعرفة صديقة المشرفيف التربوييف ،وزرع ىذه القيمة في نفوس
المعمميف.

ٖٔ -توفير الدعـ المادي والحوافز لإلنتاج العممي المتميز ،وبخاصة األبحاث والمشاريع ،وتشجيع
عمميات التأليؼ والترجمة والنشر ،ووضعيا في أولويات تحفيز المشرفيف التربوييف.
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التعقيب العام عمى نتائج الدراسة:
وفي ىذا السياؽ يود الباحث تمخيص نتائج الدراسة والتعقيب عمييا فيما يمي:
ٔ -بالنسبة لمتطمبات إدارة المعرفة جاء الوزف النسبي لممتطمب التكنولوجي مف وجية نظر المشرفيف
التربوييف يتراوح بيف (ٕ ،)ٙٙ.ٙ – ٗٙ.وىذا يدؿ عمى أف درجة توافرىا ما بيف متوسطة
وضعيفة ،في حيف كاف الوزف النسبي لفقرات المتطمب البشري يتراوح بيف ( ،)ٖٛ – ٙٚ.ٙوىذا
يدؿ عمى أف درجة توافرىا ما بيف كبيرة ومتوسطة ،أما بالنسبة لفقرات المتطمب اإلداري يتراوح

بيف ( ،)ٚٗ.ٛ –ٗٓ.ٛوىذا يدؿ عمى أف درجة توافرىا ما بيف كبيرة ومتوسطة وضعيفة ،كما أف
الوزف النسبي لفقرات المتطمب الثقافي مف وجية نظر المشرفيف التربوييف يتراوح بيف (ٗ،)ٚ٘ –ٙ

وىذا يدؿ عمى أف درجة توافرىا ما بيف كبيرة ومتوسطة ،وبالتالي جاء الوزف النسبي لجميع أبعاد
استبانة متطمبات إدارة المعرفة مف وجية نظر المشرفيف التربوييف يتراوح بيف (ٗ،)ٚٗ.ٗ –٘ٙ.
وىذا يدؿ عمى أف درجة توافرىا ما بيف كبيرة ومتوسطة.

ٕ -أما بالنسبة لعمميات إدارة المعرفة جاء الوزف النسبي لفقرات توليد المعرفة واكتشافيا مف وجية
نظر معممي المرحمة الثانوية يتراوح بيف ( ٗ ،)ٕٚ.ٛ –٘ٙ.وىذا يدؿ عمى أف درجة توافرىا ما
بيف كبيرة ومتوسطة ،في حيف جاء الوزف النسبي لفقرات تنظيـ المعرفة وتخزينيا يتراوح بيف
(ٕ ،) ٚٗ.ٗ –٘٘.وىذا يدؿ عمى أف درجة توافرىا ما بيف كبيرة ومتوسطة ،أما الوزف النسبي
لفقرات التشارؾ بالمعرفة يتراوح بيف ( ،)ٚٓ –ٗٛ.ٛوىذا يدؿ عمى أف درجة توافرىا ما بيف كبيرة

ومتوسطة وضعيفة ،كما أف الوزف النسبي لفقرات نقؿ المعرفة وتطبيقيا يتراوح بيف ( – ٕ٘.ٛ
ٗ ،)ٕٚ.وىذا يدؿ عمى أف درجة توافرىا ما بيف كبيرة ومتوسطة ،وبالتالي جاء الوزف النسبي
لجميع أبعاد استبانة عمميات إدارة المعرفة مف وجية نظر معممي المرحمة الثانوية يتراوح بيف

( ،)ٙٗ –ٙٔ.ٙوىذا يدؿ عمى أف درجة توافرىا متوسطة.
ٖ -وفي ىذا السياؽ توصمت الدراسة إلى أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى
(٘ٓ ) ٓ.بيف متوسط تقديرات المعمميف حوؿ تطبيؽ المشرفيف التربوييف لعمميات إدارة المعرفة
تعزى لممتغيرات التالية ( :الجنس ،المؤىؿ العممي ،التخصص ،المديرية التابع ليا) ،في حيف
توصمت الدراسة لوجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى (٘ٓ )ٓ.بيف متوسط تقديرات
المعمميف حوؿ تطبيؽ المشرفيف التربوييف لعمميات إدارة المعرفة تعزى لمتغير سنوات الخدمة

لصالح المعمميف الذيف تقؿ مدة خدمتيـ عف (٘) سنوات.

ٗ -باإلضافة إلى أف استجابات المشرفيف التربوييف والمعمميف حوؿ االرتقاء باإلشراؼ التربوي في
ضوء إدارة المعرفة أكدت عمى أىمية االتصاؿ والتواصؿ بيف جميع أطراؼ العممية التعميمية،

ونقؿ المعرفة إلى المعمميف ،وحضور الندوات والمؤتمرات ،و ورشات العمؿ بالتعاوف مع
الجامعات المحمية والعالمية لتوظيؼ المعرفة والنظريات في المواقؼ التعميمية ،وتوظيؼ التقنيات
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إلنشاء مواقع الكترونية ومجالت تربوية مف قبؿ المشرفيف التربوييف ليستفيد منيا المعمموف ،كما
حثوا عمى تقديـ الحوافز المادية والمعنوية وتوفير منح لممشرفيف التربوييف لتكممة الدراسات العميا،
باإلضافة لتخفيؼ نصاب المشرؼ التربوي ،والبعد عف الروتيف ،والتفتيش التقميدي مما يساىـ في
عممية صنع القرار.
وفي ضوء ما سبؽ يتضح لمباحث أف متطمبات إدارة المعرفة تُعد قاعدة أساسية في اإلشراؼ
التربوي ،ولعؿ ذلؾ يتبيف مف خالؿ التطورات التكنولوجية واالنفجار المعرفي ،مما يتطمب مف أقساـ
اإلشراؼ التربوي أف تواكب ىذا التقدـ ،وتعمؿ عمى توفير المتطمب التكنولوجي المتمثؿ في أجيزة
الحاسوب والوسائط التقنية والبريد االلكتروني وغيرىا ،وبالنسبة لممتطمب البشري فيتـ تطويره مف خالؿ

إعداد كادر يتمتع بميارات البحث العممي ،وتييئة الييكؿ اإلداري الذي تسوده ثقافة نشر المعرفة
والتعاوف في توظيفيا ،وبالتالي ينعكس بدوره عمى ممارسة المشرفيف التربوييف لعمميات إدارة المعرفة،
مف خالؿ حث المعمميف عمى البحث عف المعرفة مف مصادرىا المتعددة؛ كي يتـ تبادؿ المعارؼ

والخبرات مع المعمميف اآلخريف ومتابعتيا مع المشرفيف التربوييف ،مف أجؿ توظيؼ ىذه االكتشافات
في األداء الميني لممعمميف بعد التشارؾ بالمعرفة ونقؿ أىميا وتطبيقيا في سياقات تعميمية ،كما يتضح
اىتماـ المشرفيف مف خالؿ ممارساتيـ اإلشرافية مع المعمميف في ضوء إدارة المعرفة باختالؼ الجنس
والمؤىؿ العممي والتخصص والم ديريات التابع ليا ،وىذا يدؿ عمى درجة الوعي لدى المشرفيف التربوييف
بأىمية العمؿ اإلشرافي وتحقيؽ أىدافو في ضوء ما يتوفر مف متطمبات إلدارة المعرفة ،وعمى النقيض

نجد أف قسـ اإلشراؼ التربوي أبدى اىتمامًا ممحوظًا بالمعمميف الذيف تقؿ سنوات خدمتيـ عف (٘)

سنوات في ض وء االىتماـ بممارسات عمميات إدارة المعرفة في الممارسات اإلشرافية المتمثمة في
الدورات التدريبية والبحوث اإلجرائية وتقويميا ،وبعد أف تـ تشخيص واقع إدارة المعرفة في اإلشراؼ

التربوي يرى الباحث مف أنو البد مف اقتراح سبؿ لالرتقاء بواقع اإلشراؼ التربوي مف خالؿ تبني قسـ
اإلشراؼ التربوي إدارة المعرفة كمدخؿ مستقبمي لمممارسات اإلشرافية مستندًا إلى قاعدة معرفية تسيؿ

تخزيف المعارؼ ،وتصنيفيا واستثمارىا في العمؿ اإلشرافي لتصبح ثقافة المعرفة ىي الثقافة السائدة بيف

المشرفيف التربوييف.

-059-

التوصيات
في ضوء نتائج الدراسة فإف الباحث يوصي بما يمي :
ٔ -إنشاء مكتبة إ لكترونية مزودة بأجيزة حاسوب ،ومتصمة باإلنترنت؛ ليتسنى لممشرفيف التربوييف
متابعة المستجدات العممية والتربوية ،وتوظيفيا في اإلشراؼ التربوي.

ٕ -تفعيؿ استخداـ البريد االلكتروني بيف المشرفيف التربوييف وأقساـ اإلشراؼ التربوي ،م ما يساعد في
سرعة الوصوؿ إلى المعمومات واالستفادة منيا.
مخزف عمى الحاسوب ،ليشكؿ مرجعًا لممعمومات في
ٖ -استثمار التقنيات في إيجاد محتوى معرفي ّ
حاؿ احتياجيا.
ٗ -تفعيؿ دور اإلذاعة والقناة التعميمية ،وبالتالي تسيـ في إيصاؿ األفكار والخبرات التي يسعى
المشرفوف التربويوف إلى إيصاليا ألكبر عدد ممكف وبأسرع وقت.
٘ -عقد دورات لممشرفيف التربوييف في إدارة المعرفة؛ لتنمية مياراتيـ عمى استكشاؼ المعارؼ ،وكيفية
تصنيفيا ،وآلية تخزينيا ،بحيث يسيؿ الرجوع إلييا.

 -ٙتوظيؼ الموارد البشرية لبناء قاعدة معرفية يقوـ المشرؼ التربوي في ضوءىا بممارسات إشرافية
ذات جودة عالية.

 -ٚتعميؽ االتجاه االيجابي نحو تكويف رأس ماؿ معرفي في اإلشراؼ التربوي.
 -ٛالعمؿ عمى مشاركة خبراء في إدارة المعرفة لتنسيؽ الجيود ،وتوحيد الرؤى في إعداد وتأىيؿ
المشرفيف التربوييف؛ ليتمكنوا مف ممارسة عمميات إدارة المعرفة بفاعمية وكفاءة.

 -ٜإنشاء لجنة متخصصة مف المشرفيف التربوييف إلنتاج األفكار والبرامج اإلبداعية مف خالؿ البحث
واالستفادة مف تجارب الدوؿ األخرى في اإلشراؼ التربوي بما يتناسب مع ظروؼ المجتمع
الفمسطيني.
ٓٔ -ربط أقساـ اإلشراؼ التربوي بييآت البحث العممي في الجامعات الفمسطينية والعربية والعالمية،
لتبادؿ الخبرات واثراء ميارات البحث العممي لممشرفيف التربوييف.

ٔٔ -رسـ إستراتيجية وىيكمية مناسبة لتطبيؽ إدارة المعرفة في اإلشراؼ التربوي.
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المقترحات
في ضوء نتائج الدراسة وتوصياتيا فإف الباحث يقترح ما يمي:
ٔ -إجراء نفس ىذه الدراسة في المحافظات الشمالية في فمسطيف.
ٕ -إجراء دراسة وصفية لواقع اإلشراؼ التربوي في أقساـ و ازرة التربية والتعميـ العالي المختمفة مف
وجية نظر العامميف فييا في ضوء معايير الجودة الشاممة.

ٖ -إجراء دراسة وصفية لواقع إدارة المعرفة في اإلشراؼ التربوي مف وجية نظر معممي المرحمة
األساسية ،وتصور مقترح لتطويره.

ٗ -إجراء دراسة تجريبية لبرنامج مقترح قائـ عمى إدارة المعرفة لتنمية الممارسات اإلشرافية اإلبداعية
لدى المشرفيف التربوييف في فمسطيف.
٘ -إجراء دراسة تقويمية لسياسات التعميـ العالي الفمسطيني في ضوء متطمبات اإلشراؼ التربوي.
 -ٙإجراء دراسة وصفية لدور اإل شراؼ التربوي في تحقيؽ ضماف نوعية التعميـ في و ازرة التربية
والتعميـ الفمسطينية.
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قائمة المراجع
-0المراجع العربية
ٕ -المراجع األجنبية

-062-

القرآن الكريم
أوالً :المراجع العربية

ٔ .اإلبراىيمي ،عدناف(ٕٕٓٓ).اإلشراف التربوي أنماط وأساليب .األردف :مؤسسة حمادة لمدراسات
الجامعية والنشر والتوزيع.
ٕ .أبو الوفا ،جماؿ ،وعبد العظيـ ،سالمة (ٕٓٓٓ) .اتجاىات حديثة في اإلدارة المدرسية .االسكندرية،
دار المعرفة الجامعية.

ٖ .أبو حشيش ،بساـ (ٕٔٔٓ) .الثقافة التنظيمية وعالقتيا بإدارة المعرفة في جامعة األقصى بغزة مف
وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس فييا .مجمة جامعة النجاح لألبحاث (العموم اإلنسانية) ،العدد
ٕ٘ (ٔ) ،صٕٔٔ.ٔٗٓ-
ٗ .أبو فارة ،يوسؼ (ٕٗٓٓ) .العالقة بيف استخداـ مدخؿ إدارة المعرفة واألداء .مجمة رابطة
المؤسسات العربية الخاصة لمتعميم العالي ،)ٖٗ( ٗ ،ص.ٜٚ-ٙٚ
٘ .أبو فارة ،يوسؼ وعمياف ،أحمد (ٕٓٔٓ) .العالقة بيف عمميات إدارة المعرفة وفاعمية أنشطة
المؤسسات األىمية بالقدس الشرقية .مجمة جامعة القدس المفتوحة لألدبحاث والدراسات،)ٔٛ( ،
صٖٗ.ٔٔٗ-

 .ٙاإلدارة العامة لإلشراؼ والتأىيؿ التربوي ( .)ٕٜٓٓبرنامج تدريب المعممين الجدد :دليل المتدرب
في التربية العامة 1غزة ،و ازرة التربية والتعميـ العالي.
 .ٚأحمد ،عايش (ٕٔٔٓ) .تطبيقات في اإلشراف التربوي .طٖ  .عماف :دار المسيرة لمنشر والتوزيع
والطباعة.
 .ٛأحمد ،ىالة ( .)ٕٜٓٓإدارة المعرفة مدخؿ لتعيؿ صناعة الق اررات اإلستراتيجية بمؤسسات تعميـ
الكبار في الوطف العربي .مجمة آفاق جديدة لتعميم الكبار ،العدد  ،ٛصٕٗٔ – ٕ.ٕٙ
 .ٜاإلدارة العامة لإلشراؼ والتأىيؿ التربوي ( .)ٕٜٓٓإعداد مديري المدارس ونوابيم .غزة ،فمسطيف.
ٓٔ.

اإلدارة العامة لإلشراؼ والتأىيؿ التربوي ( .)ٕٜٓٓالتربية العامة .فمسطيف.

ٔٔ .باداود ،سحر ( .)ٕٜٓٓواقع ممارسة المشرفات ا لتربويات لإلشراف اإلبداعي من وجية نظر
معممات المرحمة الثانوية بمدينة مكة المكرمة .رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،قسـ

أصوؿ التربية ،جامعة أـ القرى ،المممكة العربية السعودية.

ٕٔ .بدر ،يسرى (ٕٓٔٓ) .تطوير ميارات مديري المدارس الثانوية في محافظات غزة في ضوء مفيوم
إدارة المعرفة 1رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،اإلدارة التربوية ،الجامعة اإلسالمية،
فمسطيف.
ٖٔ .البستاف ،أحمد وآخروف (ٕ٘ٓٓ) .اإلدارة واإلشراف التربوي النظري – البحث والممارسة .الكويت:
مكتبة الفالح لمنشر والتوزيع.
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ٗٔ .الجعبري ،ربا (ٕٓٔٓ) .واقع إدارة المعرفة في بمديات محافظتي الخميل وبيت لحم وأثرىا عمى
األداء من وجية نظر إداريييا .رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية الدراسات العميا ،قسـ إدارة
األعماؿ ،جامعة الخميؿ ،فمسطيف.
٘ٔ .الجميؿ ،عبد اهلل ( .)ٕٓٓٛدور اإلشراف التربوي في تميين التدريس تصور مقترح .رسالة
ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،قسـ المناىج وطرؽ التدريس ،جامعة أـ القرى ،المممكة العربية
السعودية.

 .ٔٙحجي ،أحمد (ٕٓٓٓ) .اإلدارة التعميمية واإلدارة المدرسية .القاىرة :دار الفكر العربي.
 .ٔٚحسيف ،سالمة ( .)ٕٜٓٓإدارة المعرفة كمدخل لتحسين جودة مؤسسات التعميم الجامعي :رؤية
مستقبمية .جامعة الزقازيؽ ،مصر.
 .ٔٛالحالؽ ،دينا ( .)ٕٓٓٛمتطمبات تطوير اإلشراف التربوي في المرحمة الثانوية بمحافظات غزة في
ضوء االتجاىات المعاصرة .رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،قسـ أصوؿ التربية ،جامعة
األزىر ،فمسطيف.
 .ٜٔالخالدي ،حسف ( .)ٕٓٓٚمستوا تط بيق مفيوم إدارة المعرفة في إتحاد كرة القدم من وجية نظر
اإلداريين .رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية البدنية ،قسـ اإلدارة والتدريب الرياضي،
الجامعة الياشمية ،األردف.
ٕٓ .الخطيب ،أحمد وآخروف ( .)ٜٔٛٚاإلدارة واإلشراف التربوي اتجاىات حديثة .طٕ .الرياض:
مطابع الفرزدؽ التجارية.

ٕٔ .الخطيب ،أحمد (ٖٕٓٓ) .اإلشراف التربوي :فمسفتو ,أساليبو ,تطبيقاتو .عماف ،األردف :دار
قنديؿ لمنشر والتوزيع.
ٕٕ .دروزة ،سوزاف ( .)ٕٓٓٛالعالقة بين متطمبات إدارة المعرفة وعممياتيا وأثرىا عمى تميز األداء
المؤسسي .رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية العموـ اإلدارية ،قسـ إدارة األعماؿ ،جامعة الشرؽ
األوسط ،األردف.
ٖٕ .الزايدي ،أمؿ ( .)ٕٓٓٛدرجة ممارسة أنظمة إدارة المعرفة بمراكز اإلشراف التربوي بمحافظة
الطائف كما تراىا المشرفات التربويات .رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،قسـ إدارة
التربوية ،جامعة أـ القرى ،المممكة العربية السعودية.

ٕٗ .األسدي ،سعيد وابراىيـ ،مرواف (ٖٕٓٓ) .اإلشراف التربوي .عماف :الدار العممية الدولية ومكتبة
الثقافة لمنشر والتوزيع.
ٕ٘ .السكارنة ،بالؿ (ٕٓٔٓ) .الثقافة اإلدارية الفعالة .عماف :دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة.
 .ٕٙسعيد ،محمود ( .)ٕٓٓٙمفيوـ اإلشراؼ التربوي الحديث وكفاياتو واتجاىاتو .حولية المعممين في
أبيا .العدد ( ،)ٛصٕٕٔٗٙٚ-
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 .ٕٚسيسالـ ،روضة وآخروف ( .)ٕٓٓٚاإلشراف التربوي في فمسطين .غزة ،فمسطيف :مكتبة آفاؽ
لمطباعة والنشر.
 .ٕٛالشاعر ،جماؿ ( .)ٕٓٓٙواقع الممارسات اإلشرافية التي يمارسيا المشرفوف التربويوف في مدارس
و ازرة التربية والتعميـ في محافظة اإلحساء مف وجية نظر المعمميف .مجمة دراسات في المناىج
وطرق التدريس ،)ٔٔٙ( ،ص٘٘.ٜٚ-
 .ٕٜشقبوعة ،داود (ٕٔٓٓ) .أنظمة إعداد المشرفين .طرابمس :المركز العربي لمتدريب الميني واعداد
المدربيف.

ٖٓ .الصاوي ،ياسر ( .)ٕٓٓٚإدارة المعرفة وتكنولوجيا المعمومات .القاىرة :دار السحاب لمنشر
والتوزيع.
ٖٔ .صياـ ،محمد ( .)ٕٓٓٚدور أساليب اإلشراف التربوي في تطوير األداء الميني لممعممين في
المدارس الثانوية بمحافظات غزة .رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،قسـ أصوؿ التربية،
الجامعة اإلسالمية ،فمسطيف.
ٕٖ .الطعاني ،حسف أحمد (ٕ٘ٓٓ) .اإلشراف التربوي (مفاىيمو ,أىدافو ,أسسو ,أساليبو) .عماف،
دار الشروؽ لمنشر والتوزيع.

ٖٖ .طاشكندي ،زكية ( .)ٕٓٓٚإدارة المعرفة أىميتيا ومدا تطبيق عممياتيا من وجية نظر مديرات
اإلدارات والمشرفات اإلداريات بإدارة التربية والتعميم بمدينة مكة المكرمة ومحافظة جدة .رسالة
ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،قسـ اإلدارة التربوية ،جامعة أـ القرى ،المممكة العربية
السعودية.
ٖٗ .العاجز ،فؤاد (ٕٓٓٓ) .تطوير التعميم العام في قطاع غزة .طٕ ،مطبعة مقداد ،غزة.
ٖ٘ .العاجز ،فؤاد وحمس ،داود ( .)ٕٜٓٓدليل المشرف التربوي لتحسين عمميتي التعميم والتعمم .غزة،
الجامعة اإلسالمية.
 .ٖٙعطا اهلل ،أحمد (ٕٔٔٓ) .الممارسات اإلشرافية اإلبداعية لدا المشرفين التربويين كما يراىا
معممو مدارس وكالة الغوث الدولية بغزة 1رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،قسـ أصوؿ
التربية ،جامعة األزىر ،فمسطيف.

 .ٖٚالعموؿ ،سمر (ٕٔٔٓ) .دور إدارة المعرفة وعممياتيا في تنمية الموارد البشرية األكاديمية في
الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة 1رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،قسـ أصوؿ التربية،
جامعة األزىر ،فمسطيف.
 .ٖٛعامر ،سامح وقنديؿ ،عالء (ٕٓٔٓ) .التطوير التنظيمي .عماف :دار الفكر لمنشر والتوزيع.
 .ٖٜعاكؼ ،محمد (ٕٔٔٓ)(د،ت) .إدارة المعرفة .تاري

الدخوؿ لمموقع ٕٗٔٓٔٔ/ٙ/ـ الساعة
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ٓٗ .عايش ،أحمد (ٕٔٔٓ) .تطبيقات في اإلشراف التربوي .طٕ.عماف :دار المسيرة لمنشر والتوزيع.
ٔٗ .عبد الستار ،العمي وآخروف (ٕٕٔٓ) .المدخل إلى إدارة المعرفة .طٖ .عماف :دار المسيرة لمنشر
والتوزيع والطباعة.
ٕٗ .عبد الغفور ،نضاؿ ( .)ٕٓٓٛمدى مراعاة متطمبات تطبيؽ إدارة المعرفة في التدريس الجامعي مف
وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات الفمسطينية .مجمة اتحاد الجامعات العربية،)٘ٔ( ،
صٖ.ٔٔٚ-ٚ

ٖٗ .عثماف ،عالف (ٕٓٔٓ) .اتجاىات مديري المدارس الحكومية الثانوية نحو تطبيق إدارة المعرفة
في المحافظات الشمالية بفمسطين .رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،قسـ أصوؿ التربية،
جامعة النجاح الوطنية ،فمسطيف.
ٗٗ .عبد اليادي ،جودت (ٕٕٓٓ) .اإلشراف التربوي :مفاىيمو وأساليبو .عماف :الدار العممية الدولية
لمنشر والتوزيع.
٘ٗ .عدس ،عبد الرحمف ( .)ٜٜٜٔمبادئ اإلحصاء في التربية وعمم النفس .طٗ .عماف :مكتبة
األقصى.
 .ٗٙعدس ،محمد وآخروف (ب.ت) .اإلدارة واإلشراف التربوي .عماف :مطبعة الزىراء.

 .ٗٚعريفج ،سامي (ٕٔٓٓ) .اإلدارة التربوية المعاصرة .عماف :دار الفكر لمطباعة والنشر.
 .ٗٛعطيوي ،جودت ( .)ٕٓٓٛاإلدارة التعميمية واإلشراف التربوي -أصوليا وتطبيقاتيا .عماف :دار
الثقافة لمنشر والتوزيع.
 .ٜٗالعمي ،عبد الستار وآخروف ( .)ٕٓٓٙالمدخل إلى إدارة المعرفة .عماف :دار المسيرة لمنشر
والتوزيع.
ٓ٘ .عالـ ،صالح الديف (ٕٔٔٓ) .القياس والتقويم التربوي والنفسي :أساسياتو وتطبيقاتو وتوجياتو
المعاصرة .ط٘ ،مصر ،دار الفكر العربي.
ٔ٘ .عمياف ،ربحي ( .)ٕٓٓٛإدارة المعرفة .عماف :دار صفاء لمنشر والتوزيع.
ٕ٘ .عودة ،فراس (ٕٓٔٓ) .واقع إدارة المعرفة في الجامعات الفمسطينية وسبل تدعيميا .رسالة
ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،قسـ أصوؿ التربية ،الجامعة اإلسالمية ،فمسطيف.

ٖ٘ .األغا ،إحساف واألستاذ ،محمود (ٖٕٓٓ) .مقدمة في تصميم البحث التربوي .طٖ .غزة :مكتبة
الرنتيسي لمطباعة والنشر.
ٗ٘ .األغبري ،بدر سعيد ( .)ٕٓٓٙواقع اإلشراؼ التربوي في الجميورية اليمنية واتجاىات تطويره.
مجمة الدراسات والبحوث التربوية .العدد(ٕٕ) ،صٖ٘ٔ.ٕٔٚ -
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٘٘ .الغامدي ،نواؿ ( .)ٕٓٓٛإدارة المعرفة كمدخل لتطوير اإلدارة التعميمية لمبنات بمحافظة جدة.
رسالة ماجستير غير منشورة  ،كمية التربية ،قسـ اإلدارة التربوية والتخطيط ،جامعة أـ القرى،
المممكة العربية السعودية.
 .٘ٙالفدا ،ىند (ٕٔٔٓ) .تفعيؿ األنماط اإلشرافية التربوية في المدارس الثانوية الحكومية لمبنات
بمحافظة اإلحساء مف وجية نظر المشرفات التربويات ومعممات المغة اإلنجميزية.العموم التربوية،

العدد ٔ ،ص ٕٕٗ . ٖٔٔ -

 .٘ٚالقاسـ ،عبد الكريـ ( .)ٕٜٓٓالعال قة بيف درجة أىمية األساليب اإلشرافية ودرجة ممارستيا مف
وجية نظر التربوييف في مديريات التربية والتعميـ في محافظات شماؿ فمسطيف .مجمة جامعة
القدس المفتوحة ،)ٔ٘( .ص.ٔٛٓ-ٕٜٔ
 .٘ٛالكبيسي ،صالح الديف (ٕ٘ٓٓ) .إدارة المعرفة .القاىرة ،المنظمة العربية لمتنمية.
 .ٜ٘الكبيسي ،عامر ( .)ٕٜٓٓإدارة المعرفة وتطوير المنظمات الطموحات والتحديات .مجمة اإلدارة
العامة ،)ٗ( ٜٗ ،صٔ.ٙٓٔ-٘ٙ
ٓ .ٙكرمالمي ،سمطاف (ٕ٘ٓٓ) .إدارة المعرفة  -مدخل تطبيقي( .ترجمة :د .ىيثـ حجازي) .عماف،
األىمية لمنشر والتوزيع.

ٔ .ٙالمساد ،محمود (ٕٔٓٓ) .تجديدات في اإلشراف التربوي .عماف ،المركز الوطني لتنمية الموارد
البشرية.
ٕ .ٙمحمد ،أشرؼ ( .)ٕٜٓٓأدوار رؤساء األقساـ األكاديمية لتطبيؽ مدخؿ إدارة المعرفة في الجامعات
المصرية .المؤتمر الدولي السابع :التعميم في مطمع األلفية الثالثة ،معيد الدراسات التربية،
القاىرة ،ص.ٜٕٛ – ٚ٘ٙ
ٖ .ٙمحمد ،فاطمة (ٕٓٔٓ) .تطوير إدارة المعرفة في الجامعات المصرية عمى ضوء خبرات بعض
الدوؿ .مجمة الثقافة والتنمية ،العدد ٖ٘ ،ص.ٔ٘ٔ – ٛٚ

ٗ .ٙالمحياني ،مريـ (ٕٓٔٓ) .إدارة المعرفة مدخل لتطوير اإلدارة المدرسية في المرحمة الثانوية لمبنات
من وجية نظر المديرات والمعممات بمدينة مكة المكرمة .رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية
التربية ،قسـ اإلدارة التربوية ،جامعة أـ القرى ،السعودية.
٘ .ٙالمدلؿ ،نعيمة (ٖٕٓٓ) .تصور مقترح لمواجية معوقات اإلشراف التربوي في محافظات غزة في
ضوء االتجاىات المعاصرة .رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،قسـ اإلدارة التربوية،
الجامعة اإلسالمية ،فمسطيف.
 .ٙٙمدنات ،أويجيني (ٕٕٓٓ) .اإلشراف التربوي لتعميم أفضل .عماف :دار المجدالوي لمنشر والتوزيع
والطباعة.
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 .ٙٚالمقيد ،عاىد ( .)ٕٓٓٙاألنماط اإلشرافية التي يمارسيا مديرو المدارس األساسية والثانوية
الحكومية من وجية نظر المعممين .رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،قسـ أصوؿ
التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
 .ٙٛالمالؾ ،سامر واألثري ،أحمد (ٕٕٓٓ) .إدارة المعرفة ودورىا في دعـ الميارات التنموية
لممنظمات .مجمة مستقبل التربية العممية ،)ٚ( ،صٗٗٔ.ٔ٘ٚ-
 .ٜٙالمطيراف ،مطيراف ( .)ٕٓٓٚإدارة نظم المعرفة .األردف ،جامعة الزيتونة.
ٓ .ٚمنظمة األمـ المتحدة لمتربية والعمـ والثقافة (ٕ٘ٓٓ) .من مجتمع المعمومات إلى مجتمع المعرفة1
فرنسا ،مطبوعات اليونسكو.

ٔ .ٚنب اري ،يوسؼ ( .)ٜٜٜٔاإلشراف التربوي .اإلمارات العربية المتحدة :دار الكتاب الجامعي.
ٕ .ٚنجـ ،نجـ (ٕ٘ٓٓ) .إدارة المعرفة – المفاىيم واالستراتيجيات والعمميات .عماف :الرواؽ لمنشر
والتوزيع.
ٖ .ٚنشواف ،يعقوب (ٕ .)ٜٜٔاإلدارة واإلشراف التربوي بين النظرية والتطبيق .طٖ .عماف :دار
الفرقاف.
ٗ .ٚو ازرة التخطيط والتعاوف الدولي ( .)ٜٜٔٚاإلصدار األوؿ ،السمطة الوطنية الفمسطينية ،غزة،
فمسطيف.

وزرة التربية والتعميـ
٘ .ٚو ازرة التربية والتعميـ الفمسطينية (ٕٔٔٓ) .الكتاب اإلحصائي السنوي .غزة :ا
الفمسطينية.
 .ٚٙو ازرة التربية والتعميـ الفمسطينية (ٕٔٓٓ) .الخطة الخمسية لمتعميم في فمسطين .غزة :و ازرة التربية
والتعميـ الفمسطينية.
 .ٚٚو ازرة التربية والتعميـ الفمسطينية ( .)ٕٓٓٚالخطة الخمسية التربوية التطويرية .غزة :و ازرة التربية
والتعميـ الفمسطينية.

 .ٚٛياسيف ،سعد ( .)ٕٓٓٚإدارة المعرفة المفاىيم النظم التقنيات .عماف :دار المناىج لمنشر والتوزيع.
 .ٜٚيونس ،نزيو ( .)ٕٜٓٓتوظيف التخطيط االستراتيجي في تطوير اإلشراف التربوي في محافظات
غزة .رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،قسـ أصوؿ التربية ،الجامعة اإلسالمية ،فمسطيف.
ٓ .ٛالصندوؽ العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي ( .)ٕٜٓٓتقرير التنمية اإلنسانية العربية نحو
آفاق مجتمع المعرفة .الكويت ،برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي.
ٔ .ٛعالـ ،صالح الديف (ٕٔٔٓ) .القياس وال تقويم التربوي والنفسي :أساسياتو وتطبيقاتو وتوجياتو
المعاصرة .ط٘ .مصر :دار الفكر العربي.
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مالحق الدراسة
 قائمة بأسماء المشاركين في ورشة العمل1
 استبانة متطمبات إدارة المعرفة في صورتيا األولية
 قائمة بأسماء المحكمين لالستبانتين
 استبانة متطمبات إدارة المعرفة في صورتيا النيائية
 استبانة عمميات إدارة المعرفة في صورتيا األولية
 استبانة عمميات إدارة المعرفة في صورتيا النيائية
 عينة الدراسة الخاصة بالمشرفين1


عينة الدراسة الخاصة بالمعممين1

 نماذج تسييل الميمة1
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ملحق ()1
قائمة بأسماء المشاركين في ورشة العمل
م

االسم

3

جمال كامل الفلٌت

2

اسعد عطوان

1

عمر دحالن

3

هانً عبد القادر األغا

8

حمدان ٌوسف األغا

6

أٌمن علً أبو الوفا

الدرجة العلمية

مكان العمل

أستاذ مساعد فً المناه,
وطرق التدرٌس
أستاذ مساعد فً المناه,
وطرق التدرٌس
أستاذ مساعد فً المناه,
وطرق التدرٌس
ماجستٌر فً المناه,
وطرق التدرٌس
ماجستٌر فً المناه,
وطرق التدرٌس

مشرف تربوي بوزارة
التربٌة والتعلٌم العالً

بكالورٌوس فً اإلدارة
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جامعة األقصى  -غزة
جامعة األقصى  -غزة
معلم رٌاضٌات بوزارة
التربٌة والتعلٌم العالً
معلم علوم بوزارة التربٌة
والتعلٌم العالً
مشرف تربوي بوزارة
التربٌة والتعلٌم العالً

ممحق ()2
استبانة متطمبات إدارة المعرفة في صورتيا األولية

جـامعــــــة األزهـــــر -غــــزة
عمــــادة الـدراســـات العليــــا
كــليــــــــــة الـــــتربيـــــــــــة
قســـــم أصــــــول التربيـــــة
صورة االستبانة األولية لمتحكيم الموجية لممشرفين
السيد الدكتور ............................. /المحترـ
يقوـ الباحث /أيمن عمي عبداهلل أبو الوفا بعمؿ دراسة بعنواف " واقع إدارة المعرفة في
ال لمحصوؿ عمى
اإلشراف التربوي بالمدارس الثانوية في محافظات غزة وسبل تطويره " وذلؾ استكما ً

درجة الماجستير في التربية ( أصوؿ التربية ) ؛ ولذا قاـ الباحث بإعداد استبانة لقياس مدى توافر
متطمبات إدارة المعرفة مكونة مف (٘٘ فقرة) موزعة عمى أربعة أبعاد ،متمثمة في المتطمبات
التكنولوجية(ٗٔ فقرة) والمتطمبات البشرية(ٖٔ فقرة) والمتطمبات اإلدارية (ٕٔ فقرة) والمتطمبات

الثقافية( ٔٙفقرة).
نرجو منكـ إبداء آرائكـ في الفقرات إما بالحذؼ أو اإلضافة أو التعديؿ مف منطمؽ النقاط التالية-:
 سالمة الفقرات مف الناحية المغوية.

 مالءمة الفقرات لمبعد الذي تنتمي إليو.
 مالءمة الفقرات لمتعريؼ اإلجرائي إلدارة المعرفة.
 ما ترونو مناسبًا.

التعريفات اإلجرائية

إدارة المعرفة :عبارة عف مجموعة مف األنشػطة والعمميػات المتكاممػة التػي يمارسػيا المشػرؼ التربػوي مػع
المعمميف ،وتتمثؿ في توليد المعرفة واكتشػافيا ،وتخزينيػا وتنظيميػا ،والتشػارؾ بيػا ،ونقميػا وتطبيقيػا ،مػف
أجؿ تطوير وتجويد أداء المعمميف ،بما يحقؽ أىداؼ العممية التعميمية التعممية بكفاءة وفاعمية.
المتطمددب التكنولددوجي ويقصػػد بيػػذا المػػورد كػػؿ جيػػد إنسػػاني مبػػذوؿ فػػي اسػػتخداـ المعمومػػات والميػػارات
والوس ػػائؿ التكنولوجي ػػة ،الت ػػي تعمػػػؿ عم ػػى ح ػػؿ المشػػػكالت ،والوص ػػوؿ إل ػػى حالػػػة التمي ػػز ف ػػي اكتشػ ػػاؼ
المعمومات وكيفية االستفادة منيا  ،وم ف أمثمة ىذا البعد محركات البحث والبرمجيات وقواعد البيانات .

المتطمدب البشدري :عبػارة عػػف الكفػاءات الجيػدة القػادرة عمػى العطػػاء و األداء المتميػز  ،وليػا القػدرة عمػػى
التخطيط والتنظيـ والتنمية والتدريب  ،واالىتماـ بالعامميف  ،بما يحقؽ أىداؼ المنظمة .
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المتطمددب اإلداري :كيفيػػة الحصػػوؿ عمػػى المعرفػػة والػػتحكـ بيػػا وادارتيػػا وتخزينيػػا واإلج ػراءات والط ارئػػؽ
والعمميات الالزمة لالستفادة مف المعمومات ،وتحقيؽ الميزة التنافسية لممنظمة .
المتطمدب الثقددافي :عبػارة عػػف مجموعػة مػف القػػيـ والمبػادئ واألفكػػار السػائدة فػي المنظمػػة  ،والتػي يتمتػػع
بي ػػا الع ػػامموف م ػػف خ ػػالؿ تب ػػادؿ األفك ػػار بي ػػنيـ ومس ػػاعدة اآلخػ ػريف ،والعم ػػؿ ب ػػروح الفري ػػؽ  ،مم ػػا يحق ػػؽ
التطوير والتغيير.
اسم المحكم

الدرجة العممية

وتقبموا فائؽ االحتراـ والتقدير

مكان العمل

الباحث
أيمف أبو الوفا
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درجة التوافر
الفقرة

ـ

كبيرة
جداً

البعد األول :المتطمب التكنولوجي
ٔ

توفر في قسـ اإلشراؼ أجيزة حاسوب بعدد مناسب.

ٕ

توجد في قسـ اإلشراؼ شبكة انترنت.

ٖ

تتوفر وسائؿ تقنية لتخزيف المعمومات وتصنيفيا.

ٗ

تتوفر قاعدة بيانات تسيؿ استرجاع المعمومات.

٘

يتوفر لكؿ مشرؼ بريد إلكتروني لمتواصؿ مع زمالئو.

ٙ

توجد مكتبة إلكترونية مرتبطة بكؿ أقساـ اإلشراؼ.

ٚ

يتمقى المشرفوف دورات تدريبية عمى استخداـ أحدث الوسائؿ
التكنولوجية.

ٛ

تتوفر مكتبة عادية يستفيد منيا المشرفوف.

ٜ

يتوفر موقع عمى اإلنترنت لكؿ مبحث لتبادؿ المعارؼ

ٓٔ

تتوفر إمكانات مادية تُسيؿ عممية تدريب المشرفيف.
يتوفر في قسـ اإلشراؼ نظاـ ألرشفة المعمومات.

ٔٔ
ٕٔ
ٖٔ
ٗٔ

يصػ ػ ػػدر قسػ ػ ػػـ اإلش ػ ػ ػراؼ نش ػ ػ ػرات دوريػ ػ ػػة بالمسػ ػ ػػتجدات العمميػ ػ ػػة
والتربوية.

يتعاوف قسـ اإلشراؼ مع مراكز مصادر التعمـ البتكار معارؼ
جديدة.
يوظؼ قسـ اإلشراؼ اإلذاعة والقناة التعميمية المحمية في العمؿ
اإلشرافي.

البعد الثاني :المتطمب البشري
ٔ
ٕ
ٖ
ٗ

يتمتع المشرؼ التربوي بكفايات تؤىمو لعمؿ أبحاث عممية
متنوعة.
يمتمؾ المشرفوف القدرة عمى مواجية األزمات وادارتيا.
يتوفر لدى قسـ اإلشراؼ كادر ميني مؤىؿ لتخزيف المعمومات
وتصنيفيا.
يتوفر لدى قسـ اإلشراؼ طاقـ مف المتخصصيف ليـ القدرة عمى
التدريب وتبادؿ الخبرات.

٘

يتـ اختيار المشرفيف عمى أسس مينية.

ٙ

يوجد بيف المشرفيف تعاوف وثقة متبادلة.

ٚ

يشارؾ المشرفوف في المؤتمرات والندوات العممية.
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كبيرة متوسطة

ضعيفة

ضعيفة
جداً

ٛ
ٜ
ٓٔ
ٔٔ
ٕٔ
ٖٔ

يستعيف قسـ اإلشراؼ بالمشرفيف الذيف يمتمكوف القدرة عمى
التدريب وتبادؿ المعارؼ.
يعتمد المشرفوف في عمميـ عمى الطرؽ الحديثة في اإلشراؼ.
يوجد في قسـ اإلشراؼ فريؽ متخصص لعمميات البحث
والتطوير.
يشارؾ المشرفوف في األنشطة التي تقوـ بيا الو ازرة.
يزود المشرفوف الو ازرة بالتطورات وآخر المستجدات العممية
والتربوية.
يشارؾ المشرفوف التربويوف باألنشطة التي تقوـ بيا مؤسسات
المجتمع المحمي.
البعد الثالث :المتطمب اإلداري

ٔ

ينظـ قسـ اإلشراؼ زيارات لمجامعات لتبادؿ المعارؼ.

ٕ

يقوـ قسـ اإلشراؼ بتفويض المشرفيف في بعض األعماؿ .

ٖ
ٗ
٘
ٙ
ٚ

ينشر قسـ اإلشراؼ أبحاث ودراسات المشرفيف في ضوء القوانيف
المعموؿ بيا بالو ازرة .
يقدـ قسـ اإلشراؼ مكافآت مادية لممشرفيف عند ابتكار المعارؼ
يقدـ قسـ اإلشراؼ الدعـ المادي لممشرفيف في استكماؿ الدراسات
العميا.
يتوفر لدى قسـ اإلشراؼ منح لمحصوؿ عمى درجات عممية

عالية.

ينسؽ قسـ اإلشراؼ لممشرفيف لحضور المؤتمرات العممية المحمية
والدولية.

ٛ

يقوـ قسـ اإلشراؼ بنشر آخر المستجدات العممية لممشرفيف.

ٜ

يخفؼ قسـ اإلشراؼ مف األعباء اإلدارية والفنية لممشرؼ.

ٓٔ

يسمح قسـ اإلشراؼ لممشرفيف بمزاولة العمؿ بمؤسسات أخرى
وفؽ القانوف.

ٔٔ

يسيؿ قسـ اإلشراؼ الطريؽ لممشرفيف الستكماؿ الدراسات العميا.

ٕٔ

تتناسب الصالحيات الممنوحة لممشرفيف مع حجـ المسؤوليات.
البعد الرابع  :المتطمب الثقافي

ٔ

يتوفر لدى المشرفيف في قسـ اإلشراؼ طرؽ لتبادؿ المعرفة و
توظيفيا.

ٕ

يسعى قسـ اإلشراؼ لتعميؽ الثقة بيف المشرفيف.

ٖ

يعقد قسـ اإلشراؼ اجتماعات لممشرفيف بصورة دورية لمناقشة
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المعارؼ الجديدة.
ٗ
٘
ٙ
ٚ
ٛ
ٜ
ٓٔ

يشجع قسـ اإلشراؼ ثقافة المبادرة لممشرفيف في البحث
والتطوير.
يسيـ قسـ اإلشراؼ في حؿ المشكالت التي يواجييا المشرفوف
في مجاؿ إنتاج المعرفة.
ييتـ قسـ اإلشراؼ باألفكار التي يقترحيا المشرفوف لمتطوير
المعرفي .
يراعي قسـ اإلشراؼ رغبة المشرفيف وقدراتيـ عند توزيع
األعماؿ.
لدى قسـ اإلشراؼ برامج تسيؿ نشر المعرفة وتعميميا عمى
المشرفيف.
ينظـ قسـ اإلشراؼ الزيارات التبادلية لممشرفيف لالستفادة مف
المعارؼ الجديدة.
يتعاوف المشرفوف لتقصي حموؿ المشكالت المتعمقة بالعممية

التربوية.

ٔٔ

يستفيد المشرفوف مف جيود العمماء في عمميـ.

ٕٔ

يساىـ المشرفوف في خدمة المجتمع المحمي.

ٖٔ

يعمؿ المشرفوف عمى تطوير قدراتيـ في ضوء المعرفة الجديدة.

ٗٔ

يواكب المشرفوف تطور األفكار التربوية الجديدة.

٘ٔ

يطور المشرفوف عمميـ في ضوء المستجدات المستقبمية.

ٔٙ

يتخذ قسـ اإلشراؼ القرار بطريقة جماعية تجاه القضايا التي
تواجو العمؿ.

 مف وجية نظرؾ كمشرؼ ما ىي السبؿ المقترحة لالرتقاء بعممية اإلشراؼ التربوي؟
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ممحق ()9
قائمة بأسماء المحكمين لالستبانتين
م

االسم

الدرجة العممية

مكان العمل
عميد كمية التربية -الجامعة اإلسالمية -

ٔ

أ .عمياف الحولي

أستاذ دكتور أصوؿ التربية

ٕ

أ .محمود أبو دؼ

أستاذ أصوؿ التربية

الجامعة اإلسالمية  -غزة

ٖ

أ .زياد الجرجاوي

أستاذ أصوؿ التربية المشارؾ

جامعة القدس المفتوحة -غزة

ٗ

د .محمد ىاشـ أغا

أستاذ أصوؿ التربية المساعد

جامعة األزىر  -غزة

٘

د .فايز شمداف

أستاذ أصوؿ التربية المساعد

الجامعة اإلسالمية  -غزة

ٙ

د .خالد السر

ٚ

د .عمر دحالف

ٛ

د .اسعد عطواف

ٜ

أستاذ مشارؾ في المناىج وطرؽ
التدريس
أستاذ مساعد في المناىج وطرؽ
التدريس
أستاذ مساعد في المناىج وطرؽ
التدريس

غزة

جامعة األقصى  -غزة
جامعة األقصى  -غزة
جامعة األقصى  -غزة

د .رندة شرير

أستاذ أصوؿ التربية المساعد

جامعة األقصى  -غزة

ٓٔ د .بساـ صياـ

ماجستير مناىج وطرؽ تدريس

جامعة األقصى  -غزة

أستاذ مساعد في المناىج وطرؽ

مدير عاـ دائرة اإلشراؼ والتأىيؿ التربوي-

التدريس

غزة

ٕٔ

أ .زياد المدىوف

ماجستير مناىج وطرؽ تدريس

مدير اإلشراؼ والتأىيؿ التربوي  -غزة

ٖٔ

أ .فاطمة الجعيثني

ماجستير مناىج وطرؽ تدريس

مديرة مديرية التربية والتعميـ -خاف يونس

أستاذ مساعد في المناىج وطرؽ

مدير مديرية التربية والتعميـ -شرؽ خاف

التدريس

يونس

ٔٔ د .خميؿ حماد

ٗٔ د .فتحي كموب
٘ٔ د .جماؿ الفميت
 ٔٙأ .يسرى بدر

أستاذ مساعد في المناىج وطرؽ
التدريس

مشرؼ تربوي بو ازرة التربية والتعميـ العالي

ماجستير أصوؿ التربية

مشرؼ تربوي -غزة

 ٔٚد .محمد أبو مموح

دكتوراه في المناىج وطرؽ التدريس

مدير مركز القطاف لمبحث والتطوير -غزة

 ٔٛأ .محمد أبو جاسر

ماجستير أصوؿ التربية

جامعة األزىر -غزة

ماجستير مناىج وطرؽ تدريس

و ازرة التربية والتعميـ

 ٜٔأ .رائد الف ار
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ملحق ()4
استبانة متطمبات إدارة المعرفة في صورتيا النيائية
جـامعــــــة األزهـــــر -غــــزة
عمــــادة الـدراســـات العليــــا
كــليــــــــــة الـــــتربيـــــــــــة
قســـــم أصــــــول التربيـــــة
السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو

المشرف/ة  11111111111111111111111111111111111الفاضل/ة
يقوـ الباحث /أيمن عمي عبداهلل أبو الوفا بإجراء دراسة بعنواف" واقع إدارة المعرفة في

ال لمحصوؿ عمى
اإلشراف التربوي بالمدارس الثانوية في محافظات غزة وسبل تطويره" ،وذلؾ استكما ً

درجة الماجستير في التربية ( أصوؿ التربية )؛ ولذا قاـ الباحث بإعداد استبانة لقياس مدى توافر
متطمبات إدارة المعرفة في اإلشراؼ التربوي مكونة مف ( ٜٗفقرة) موزعة عمى أربعة أبعاد ،متمثمة في:
المتطمبات التكنولوجية ،المتطمبات البشرية ،المتطمبات اإلدارية ،والمتطمبات الثقافية.
نرجو منكـ اإلجابة عمى فقرات االستبانة بكؿ موضوعية بوضع إشارة ( ) xأماـ كؿ عبارة حسب
الدرجة التي ترونيا مناسبة عممًا بأف المعمومات التي يتـ جمعيا ستستخدـ ألغراض البحث العممي

فقط.
مثاؿ

درجة التوافر
كبيرة جداً

أنثى

ٕ -المؤىؿ العممي

بكالوريوس

ٖ -التخصص

مواد عممية

مواد انسانية

ش ماؿ غزة

غرب غزة

٘ -المديرية التابع ليا

كبيرة

x
ماجستير

ٗ -سنوات الخدمة

متوسطة

ٔ -الجنس

ضعيفة

ذكر

جداً

يطور المشرفوف عمميـ في ضوء المستجدات المستقبمية.

ضعيفة

ـ

ٔ

الفقرة

أقؿ مف٘ سنوات

شرؽ خاف يونس

دكتوراه

مف ٘ ٔٓ-سنوات

غرب خاف يونس

أكثر مف ٓٔ سنوات
شرؽ غزة

الوسطى

رفح

وتقبموا فائؽ االحتراـ والتقدير
الباحث :أيمف أبو الوفا
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درجة التوافر
كبيرة جداً

كبيرة

متوسطة

ضعيفة

ـ

ضعيفة جداً

الفقرة

البعد األول :المتطمب التكنولوجي :عبارة عف المعمومات والميارات والوسائؿ التكنولوجية التي تعمؿ عمى إنتاج المعرفة واالستفادة

منيا.
ٔ

تتوفر في قسـ اإلشراؼ أجيزة حاسوب بعدد مناسب.

ٕ

تتوفر وسائؿ تقنية لتخزيف المعمومات وتصنيفيا.

ٖ

تتوفر قاعدة بيانات تسيؿ استرجاع المعمومات لممشرفيف.

ٗ

توجد مكتبة إلكترونية مرتبطة بكؿ أقساـ اإلشراؼ.

٘

يتوفر موقع عمى اإلنترنت لكؿ مبحث لتبادؿ المعارؼ

ٙ

تتوفر إمكانات مادية تُسيؿ عممية تدريب المشرفيف.

ٚ

يتوفر في اإلشراؼ التربوي نظاـ الكتروني ألرشفة المعمومات.

ٛ

يصدر اإلشراؼ التربوي نشرات دورية بالمستجدات العممية والتربوية.

ٜ

يوظؼ اإلشراؼ التربوي اإلذاعة والقناة التعميمية المحمية في العمؿ اإلشرافي.

البعد الثاني :المتطمب البشري :عبارة عف الكفاءات القادرة عمى العطاء واألداء المتميز ،وليا القدرة عمى التخطيط والتنمية والتدريب

بما يحقؽ أىداؼ اإلشراؼ التربوي.
ٓٔ

يتمتع المشرفوف التربويوف بميارات بحثية إلعداد أبحاث عممية متنوعة.

ٔٔ

يمتمؾ المشرفوف القدرة عمى مواجية األزمات وادارتيا.

ٕٔ

يتوفر لدى قسـ اإلشراؼ كادر ميني مؤىؿ لتخزيف المعمومات وتصنيفيا.

ٖٔ

يتوفر لدى قسـ اإلشراؼ طاقـ مف المتخصصيف ليـ القدرة عمى التدريب وتبادؿ الخبرات.

ٗٔ

يتـ اختيار المشرفيف عمى أسس مينية.

٘ٔ

يوجد بيف المشرفيف تعاوف أكاديمي وتربوي.

ٔٙ

يشارؾ المشرفوف في المؤتمرات والندوات العممية.

ٔٚ

يستعيف قسـ اإلشراؼ بالمشرفيف الذيف يمتمكوف القدرة عمى التدريب وتبادؿ المعارؼ.

ٔٛ

يعتمد المشرفوف في عمميـ عمى األساليب الحديثة في اإلشراؼ.

ٜٔ

يشارؾ المشرفوف في األنشطة التي تقوـ بيا الو ازرة.

ٕٓ

يزود المشرفوف الو ازرة بالتطورات وآخر المستجدات العممية والتربوية.

ٕٔ

يشارؾ المشرفوف التربويوف في األنشطة التي تقوـ بيا مؤسسات المجتمع المحمي.
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درجة التوافر
كبيرة جداً

كبيرة

متوسطة

ضعيفة

البعد الثالث :المتطمب اإلداري :اإلجراءات والطرائؽ والعمميات التي يتـ مف خالليا التحكـ بالمعرفة وادارتيا وتخزينيا وتطبيقيا.
ٕٕ

ينظـ قسـ اإلشراؼ زيارات لمجامعات لتبادؿ المعارؼ.

ٖٕ

يقوـ قسـ اإلشراؼ بتفويض المشرفيف في بعض األعماؿ .

ٕٗ

ينشر قسـ اإلشراؼ أبحاث ودراسات المشرفيف في ضوء القوانيف المعموؿ بيا بالو ازرة.

ٕ٘

يقدـ قسـ اإلشراؼ مكافآت مادية لممشرفيف عند ابتكار المعارؼ.

ٕٙ

يقدـ قسـ اإلشراؼ الدعـ المادي لممشرفيف في استكماؿ الدراسات العميا.

ٕٚ

يسيـ قسـ اإلشراؼ في توفير منح لمحصوؿ عمى درجات عممية عالية.

ٕٛ

ينسؽ قسـ اإلشراؼ لممشرفيف لحضور المؤتمرات العممية المحمية والدولية.

ٕٜ

ينشر قسـ اإلشراؼ آخر المستجدات العممية لممشرفيف.

ٖٓ

يخفؼ قسـ اإلشراؼ مف األعباء اإلدارية والفنية لممشرؼ.

ٖٔ

يسمح قسـ اإلشراؼ لممشرفيف بمزاولة العمؿ بمؤسسات أخرى وفؽ القانوف.

ٕٖ

يسيؿ قسـ اإلشراؼ الطريؽ لممشرفيف الستكماؿ الدراسات العميا.

ٖٖ

تتناسب الصالحيات الممنوحة لممشرفيف مع حجـ المسؤوليات.

البعد الرابع  :المتطمب الثقافي :مجموعة القيـ والمبادئ واألفكار السائدة في اإلشراؼ التربوي بما يحقؽ التغيير والتطوير.
ٖٗ

يتوفر لدى المشرفيف طرؽ لتبادؿ المعرفة وتوظيفيا.

ٖ٘

يسعى قسـ اإلشراؼ لتعميؽ الثقة بيف المشرفيف.

ٖٙ

يعقد قسـ اإلشراؼ اجتماعات لممشرفيف بصورة دورية لمناقشة المعارؼ الجديدة.

ٖٚ

يشجع قسـ اإلشراؼ ثقافة المبادرة لممشرفيف في البحث والتطوير المعرفي.

ٖٛ

يسيـ قسـ اإلشراؼ في حؿ المشكالت التي يواجييا المشرفوف في مجاؿ إنتاج المعرفة.

ٖٜ

ييتـ قسـ اإلشراؼ باألفكار التي يقترحيا المشرفوف لمتطوير المعرفي .

ٓٗ

يراعي قسـ اإلشراؼ رغبة المشرفيف عند توزيع األعماؿ.

ٔٗ

لدى قسـ اإلشراؼ برامج تسيؿ نشر المعرفة وتعميميا عمى المشرفيف.

ٕٗ

ينظـ قسـ اإلشراؼ الزيارات التبادلية لممشرفيف لالستفادة مف المعارؼ الجديدة.

ٖٗ

يتعاوف المشرفوف لتقصي حموؿ المشكالت المتعمقة بالعممية التربوية.

ٗٗ

يستفيد المشرفوف مف جيود العمماء في عمميـ.
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ضعيفة جداً

م

الفقرة

درجة التوافر

ٜٗ

يتخذ قسـ اإلشراؼ القرار بطريقة جماعية تجاه القضايا التي تواجو العمؿ.

كبيرة جداً

ٗٛ

يراعي قسـ اإلشراؼ قدرات المشرفيف عند تكميفيـ باألعماؿ.

كبيرة

ٗٚ

يواكب المشرفوف تطور األفكار التربوية الجديدة.

متوسطة

ٗٙ

يطور المشرفوف قدراتيـ في ضوء المعرفة الجديدة.

ضعيفة

٘ٗ

يسيـ المشرفوف في أنشطة تخدـ المجتمع المحمي.

ضعيفة جداً

م

الفقرة

 مػػف وجيػػة نظػػرؾ كمشػػرؼ مػػا السػػبؿ المقترحػػة لالرتقػػاء بعمميػػة اإلش ػراؼ التربػػوي فػػي ضػػوء متطمبػػات إدارة
المعرفة؟

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------
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ملحق ()5
استبانة عمميات إدارة المعرفة في صورتيا األولية
جـامعــــــة األزهـــــر -غــــزة
عمــــادة الـدراســـات العليــــا
كــليــــــــــة الـــــتربيـــــــــــة
قســـــم أصــــــول التربيـــــة
صورة االستبانة األولية لمتحكيم الموجية لممعممين
السيد الدكتور ........................... /المحترـ
يقوـ الباحث /أيمن عمي عبداهلل أبو الوفا بعمؿ دراسة بعنواف " واقع إدارة المعرفة في
ال لمحصوؿ عمى
اإلشراف التربوي بالمدارس الثانوية في محافظات غزة وسبل تطويره " وذلؾ استكما ً

درجة الماجستير في التربية ( أصوؿ التربية ) ؛ ولذا قاـ الباحث بإعداد استبانو لقياس درجة ممارسة
المشرؼ التربوي لعمميات إدارة المعرفة مكونة مف (ٓ٘ فقرة) موزعة عمى أربعة أبعاد ،متمثمة في توليد

المعرفة واكتشافيا(ٗٔ فقرة) وتنظيـ المعرفة وتخزينيا (ٓٔ فقرات) والتشارؾ بالمعرفة(ٖٔ فقرة) ونقؿ
المعرفة وتطبيقيا(ٖٔ فقرة).
نرجو منكـ إبداء آ رائكـ في الفقرات إما بالحذؼ أو اإلضافة أو التعديؿ مف منطمؽ النقاط التالية -:
 سالمة الفقرات مف الناحية المغوية.

 مالءمة الفقرات لمبعد الذي تنتمي إليو.
 مالءمة الفقرات لمتعريؼ اإلجرائي إلدارة المعرفة.
 ما ترونو مناسبًا.

التعريفات اإلجرائية-:

إدارة المعرفة :عبارة عف مجموعة مف األنشػطة والعمميػات المتكاممػة التػي يمارسػيا المشػرؼ التربػوي مػع
المعم ميف ،وتتمثؿ في توليد المعرفة واكتشػافيا ،وتخزينيػا وتنظيميػا ،والتشػارؾ بيػا ،ونقميػا وتطبيقيػا ،مػف
أجؿ تطوير أداء المعمميف وتجويده ،بما يحقؽ أىداؼ العممية التعميمية التعممية بكفاءة وفاعمية.
توليد المعرفة واكتشافيا :والمقصود بتوليد واكتشاؼ المعرفة ىو استخراج المعرفة الضمنية المخزنة
في أذىاف العامميف ،وكذلؾ تطوير المعرفة التي تـ الحصوؿ عمييا مسبقاً مف البيانات والمعمومات،

ويتـ ىذا مف خالؿ مجموعة مف األفراد يمتمكوف ىذه المعرفة أو مف مصادر مختمفة مثؿ قواعد

البيانات والمتخصصي ف وغير ذلؾ ،ويكوف التعمـ واكتساب المعرفة مقصوداً أو غير مقصود يتـ

الحصوؿ عمييا عف طريؽ الصدفة.
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تنظيم المعرفة وتخزينيا :وفي ىذه المرحمة نعني كيفية المحافظة عمى المعرفة والرجوع بكؿ سيولة
ويسر عند الحاجة إلييا ،والحرص عمى إدارة المخزوف المعرفي بشكؿ يساعد عمى مواجية التغيرات
المستقبمة التي تواجو أقساـ اإلشراؼ.

التشارك بالمعرفة ىي عممية توصيؿ ٍ
كؿ مف المعرفة الضمنية والصريحة إلى األفراد اآلخريف مف
خالؿ المناقشة والمشاركة ،وتعتبر عممية المشاركة مف العمميات الضرورية لدعـ االبتكارات واألداء

ألقساـ اإلشراؼ.

نقل المعرفة وتطبيقيا :وفييا يتـ توزيع ما تـ التوصؿ إليو مف معارؼ إلى جميع المعمميف ،ومف ليـ
شأف في ىذه المعرفة؛ حتى يمكف االستفادة منيا لتطوير وتحسيف األداء بما ينعكس عمى اإلنتاجية

بشكؿ إيجابي ،ويحقؽ األىداؼ التي يسعى إلييا ٍ
كؿ مف المشرؼ والمعمـ.

اسم المحكم

الدرجة العممية

وتقبموا فائؽ االحتراـ والتقدير

مكان العمل

الباحث
أيمف أبو الوفا
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درجة الممارسة
الفقرة

ـ

كبيرة

جداً

البعد األول :توليد المعرفة واكتشافيا
ٔ

يثيػػر المشػػرؼ دافعيت ػػي نحػػو قض ػػايا عمميػػة وتربوي ػػة تحتػػاج إل ػػى
تفكير.

ٕ

يشجعني المشرؼ عمى إعداد أنشطة الصفية داعمة لممنياج.

ٖ

يوجيني المشرؼ لألنشطة الصفية المثيرة لالبتكار.

ٗ

يحثني المشرؼ عمى إجراء البحوث العممية والتربوية.

٘

يثري المشرؼ لدي األفكار العممية والتربوية الجديدة.

ٙ

يت ػػيح المش ػػرؼ ل ػػي فرص ػػة الحص ػػوؿ عم ػػى قب ػػوؿ ف ػػي الد ارس ػػات
العميا.

ٚ

يوجيني المشرؼ نحو قراءات جديدة لمتابعة المستجدات العممية

ٛ

يرشدني المشرؼ لمتعرؼ عمى المؤسسات العمميػة لمحصػوؿ عمػى
المعمومات.

ٜ

يتيح المشرؼ لي الفرصة لمتجريب والتطوير.

ٓٔ

يوجيني المشرؼ لممكتبات العادية لمبحث في مصادر المعرفة.

ٔٔ

يوجيني المشرؼ لممكتبات اإللكترونية إلثراء معرفتي العممية.

ٕٔ

يوفر المشرؼ لي اإلمكانات المادية البتكار معارؼ جديدة.

ٖٔ

يسػػاعدني المشػػرؼ فػػي تصػػميـ المػواد والبػرامج التعميميػػة الداعمػػة

ٗٔ

يرشدني المشرؼ لمبرامج العممية لالستفادة منيا.

لممنياج.

البعد الثاني :تنظيم المعرفة وتخزينيا
ٔ

يوضح المشرؼ لي القوانيف واألنظمة المعموؿ بيا .

ٕ

يسيؿ المشرؼ لي عممية االتصاؿ والتنسيؽ مع المعمميف.

ٖ

يرشدني المشرؼ لتصنيؼ المعرفة حسب موضوعاتيا

ٗ

يرشدني المشرؼ إلى كيفية استخداـ قواعد البيانات لموصوؿ إلى
المعارؼ.

٘

يحثني المشرؼ عمى عمؿ بريد إلكتروني لمتعامؿ مع المعارؼ.

ٙ

يوجيني المشرؼ لتنظيـ أفكاري لتسييؿ الوصوؿ لممعمومات.

ٚ

يساعدني المشرؼ في حفظ المعمومات ضمف ممفات مصنفة.

ٛ

يرشدني المشرؼ لالستفادة مف مواقع التواصؿ االجتماعي في
تخزيف المعمومات.

ٜ

ُي ّقيـ المشرؼ قدراتي وينظميا لالستفادة منيا عند الحاجة.
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كبيرة متوسطة ضعيفة

ضعيفة

جداً

ٓٔ

يعممني المشرؼ كيفية استخداـ برامج حماية المعمومات.

البعد الثالث :التشارك بالمعرفة
ٔ

يناقشني المشرؼ حوؿ التطورات العممية والتكنولوجية .

ٕ

يبحث المشرؼ معي كيفية تطوير المعارؼ.

ٖ

يبادلني المشرؼ الرأي حوؿ أىمية النتاجات العممية.

ٗ

يستخدـ المشرؼ معي البريد االلكتروني لتبادؿ المعمومات.

٘

يتيح المشرؼ لي المشاركة في لجاف لتبادؿ الخبرات والمعارؼ.

ٙ

يناقشني المشرؼ في تعديؿ السموؾ لدى المعمميف.

ٚ

يزودني المشرؼ بالتجارب المحمية والعالمية لالستفادة منيا في
مجاؿ العمؿ.

ٛ

يشركني المشرؼ مع مؤسسات المجتمع المحمي في مشاريعيا
العممية.

ٜ

يشركني المشرؼ في لقاءات لتبادؿ المعرفة مع أساتذة
الجامعات.

ٓٔ
ٔٔ

يييئ المشرؼ لي جواً مف الثقة المتبادلة مع زمالئي.
يوجيني المشرؼ لممشاركة في المنتديات التعميمية.

ٕٔ

يييئ المشرؼ لي فرصة المشاركة في الندوات لتبادؿ المعرفة.

ٖٔ

يشاركني المشرؼ في إعداد الخطط العالجية في ضوء األساليب
التربوية الحديثة.

البعد الرابع :نقل المعرفة وتطبيقيا
ٔ

يوظؼ المشرؼ قدراتي في تحسيف ممارساتي العممية.

ٕ

يزودني المشرؼ بآخر المستجدات التربوية لالستفادة في
تطبيقيا.

ٖ

يكمفني المشرؼ ببعض األعماؿ المينية.

ٗ

يوضح المشرؼ لي كيفية ربط الجوانب النظرية بالمواقؼ
الحياتية.

٘

يساعدني المشرؼ بنشر نتاجات أعمالي في تحسيف األداء
الميني لممعمميف.

ٙ

يساعدني المشرؼ في توظيؼ نتائج األبحاث والدراسات العممية

ٚ

ينمى المشرؼ مياراتي في استخداـ الوسائؿ التكنولوجية الحديثة.

ٛ

يوجيني المشرؼ لالستفادة مف المعمميف المبدعيف في االرتقاء

الجديدة.

باألداء.
ٜ

يوفر المشرؼ لي برامج تدريبية تمبي احتياجاتي.
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ٓٔ

يساعدني المشرؼ في إيجاد حموؿ لمشكالتي المرتبطة بالعمؿ.

ٔٔ

يساعدني المشرؼ في عمؿ بحوث إجرائية.

ٕٔ

يزودني المشرؼ بدروس تعميمية إلكترونية لتطبيقيا.

ٖٔ

يساعدني المشرؼ في توظيؼ تكنولوجيا التعميـ في عممي.

 مف وجية نظرؾ كمعمـ ما ىي السبؿ المقترحة لالرتقاء بعممية اإلشراؼ التربوي؟
-------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ملحق ()6
استبانة عمميات إدارة المعرفة في صورتيا النيائية
جـامعــــــة األزهـــــر -غــــزة
عمــــادة الـدراســـات العليــــا
كــليــــــــــة الـــــتربيـــــــــــة
قســـــم أصــــــول التربيـــــة
المعمـ/ة  ...........................المحترـ/ة
يقوـ الباحث /أيمن عمي عبداهلل أبو الوفا بعمؿ دراسة بعنواف" واقع
إدارة المعرفة في اإلشراف التربوي بالمدارس الثانوية في محافظات غزة وسبل تطويره" ,وذلؾ
استكماالً لمحصوؿ عمى درجة الماجستير في التربية (أصوؿ التربية)؛ لذا قاـ الباحث بإعداد استبان ة

لقياس درجة ممارسة المشرؼ التربوي لعمميات إدارة المعرفة ،مكونة مف ( ٜٗفقرة) موزعة عمى أربعة

أبعاد ،متمثمة في :توليد المعرفة واكتشافيا ،تنظيـ المعرفة وتخزينيا ،التشارؾ بالمعرفة ،ونقؿ المعرفة
وتطبيقيا.
نرجو منكـ اإلجابة عمى فقرات االستبانة بكؿ موضوعية بوضع إشارة( ) xأماـ كؿ عبارة حسب الدرجة

التي ترونيا مناسبة عممًا بأف المعمومات التي يتـ جمعيا ستستخدـ ألغراض البحث العممي فقط.
مثال

درجة التوافر
كبيرة جد ًا

كبيرة

متوسطة

ضعيفة

ينمي المشرؼ قدراتي في استخداـ الوسائؿ.

ضعيفة جد ًا

ـ

ٔ

الفقرة

x

بيانات عامة
 - ٙالجنس

ذكر

 - ٚالمؤىؿ العممي

بكالوريوس

 - ٛالتخصص

ماجستير أو أكثر

مواد عممية

 - ٜسنوات الخدمة
ٓٔ-

أنثى

أقؿ مف٘ سنوات

المديرية التابع ليا
شرؽ خاف يونس

مواد إنسانية
مف ٘ ٔٓ-سنوات

شماؿ غزة
غرب خاف يونس

أكثر مف ٓٔ سنوات

غرب غزة

شرؽ غزة

الوسطى

رفح

وتقبموا فائؽ االحتراـ والتقدير

الباحث

أيمف أبو الوفا
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درجة الممارسة
كبيرة جداً

كبيرة

متوسطة

ضعيفة

م

ضعيفة جداً

الفقرة

البعد األول :توليد المعرفة واكتشافيا :استخراج المعرفة الضمنية المخزنة في أذىاف المعمميف أو مف مصادر مختمفة أو

تطويرىا مف بيانات ومعمومات تـ الحصوؿ عمييا مسبقًا.
ٔ

يثير المشرؼ دافعيتي نحو قضايا عممية وتربوية تحتاج إلى تفكير.

ٕ

يشجعني عمى إعداد أنشطة الصفية داعمة لممنياج.

ٖ

يوجيني لألنشطة الصفية المثيرة لالبتكار.

ٗ

يحثني عمى إجراء البحوث العممية والتربوية.

٘

يثري لدي األفكار العممية والتربوية الجديدة.

ٙ

يوجيني نحو قراءات جديدة لمعرفة المستجدات العممية.

ٚ

يرشدني لمتعرؼ إلى المؤسسات العممية لمحصوؿ عمى المعمومات.

ٛ

يتيح لي الفرصة لمتجريب والتطوير.

ٜ

يوجيني لممكتبات العامة لمبحث في مصادر المعرفة.

ٓٔ

يوجيني لممكتبات اإللكترونية إلثراء معرفتي العممية.

ٔٔ

يوفر لي التسييالت الالزمة البتكار معارؼ جديدة.

ٕٔ

يساعدني في تصميـ المواد والبرامج التعميمية الداعمة لممنياج.

ٖٔ

يرشدني لمبرامج العممية لالستفادة منيا.

البعد الثاني :تنظيم المعرفة وتخزينيا  :كيفية المحافظة عمى المعرفة والرجوع عمييا بكؿ يسر وسيولة لمواجية التغيرات

المستقبمية والتي تواجو اإلشراؼ التربوي.
ٗٔ

يوضح لي القوانيف واألنظمة المعموؿ بيا .

٘ٔ

يسيؿ لي عممية االتصاؿ والتنسيؽ مع المعمميف.

ٔٙ

يرشدني لتصنيؼ المعرفة حسب موضوعاتيا

ٔٚ

يرشدني إلى كيفية استخداـ قواعد البيانات لموصوؿ إلى المعارؼ.

ٔٛ

يحثني عمى االستفادة مف البريد إلكتروني لمتعامؿ مع المعارؼ.

ٜٔ

يوجيني إلى تنظيـ أفكاري لتسييؿ الوصوؿ لممعمومات.

ٕٓ

يرشدني إلى كيفية حفظ المعمومات ضمف ممفات مصنفة.

ٕٔ

يرشدني إلى االستفادة مف مواقع التواصؿ االجتماعي في تخزيف
المعمومات.

ٕٕ

يساعدني في تنظيـ قدراتي لالستفادة منيا عند الحاجة.

ٖٕ

يرشدني إلى كيفية استخداـ برامج حماية المعمومات.
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درجة الممارسة
كبيرة جداً

كبيرة

متوسطة

ضعيفة

م

ضعيفة جداً

الفقرة

البعد الثالث :التشارك بالمعرفة :توصيؿ المعرفة إلى المعمميف اآلخريف مف خالؿ المشاركة لدعـ االبتكارات واألداء.
ٕٗ

يناقشني حوؿ التطورات العممية والتكنولوجية .

ٕ٘

يبحث معي كيفية تطوير المعارؼ.

ٕٙ

يبادلني الرأي حوؿ أىمية النتاجات العممية.

ٕٚ

يتواصؿ معي عبر البريد االلكتروني لتبادؿ المعمومات.

ٕٛ

يشركني في لجاف لتبادؿ الخبرات والمعارؼ.

ٕٜ

يناقشني في تحسيف أداء المعمميف.

ٖٓ

يزودني بالتجارب المحمية والعالمية لالستفادة منيا في مجاؿ العمؿ.

ٖٔ

يشركني في المشاريع العممية لمؤسسات المجتمع المحمي.

ٕٖ

يشركني في لقاءات لتبادؿ المعرفة مع أساتذة الجامعات.

ٖٖ
ٖٗ

يييئ لي جوًا مف الثقة المتبادلة مع زمالئي.
يوجيني لممشاركة في المنتديات التعميمية.

ٖ٘

يييئ لي فرص المشاركة في الندوات لتبادؿ المعرفة.

ٖٙ

يشركني في إعداد الخطط العالجية في ضوء األساليب التربوية الحديثة.

البعد الرابع :نقل المعرفة وتطبيقيا  :توزيع ما تـ التوصؿ إليو إلى جميع المعمميف لالستفادة منيا في التطبيؽ وتحسيف

األداء بما ينعكس عمى اإلنتاجية بشكؿ إيجابي.
ٖٚ

يوظؼ قدراتي لتحسيف ممارساتي العممية.

ٖٛ

يزودني بآخر المستجدات التربوية لالستفادة في تطبيقيا.

ٖٜ

يكمفني ببعض األعماؿ المينية.

ٓٗ

يوضح لي كيفية ربط الجوانب النظرية بالمواقؼ الحياتية.

ٔٗ

يساعدني في نشر نتاجات أعمالي في تحسيف األداء الميني لممعمميف.

ٕٗ

يساعدني في توظيؼ نتائج األبحاث والدراسات العممية الجديدة.

ٖٗ

يتيح لي فرص تطبيؽ الدروس النموذجية.

ٗٗ

يوجيني لالستفادة مف المعمميف المبدعيف في االرتقاء باألداء.

٘ٗ

يقدـ لي برامج تدريبية تمبي احتياجاتي.

ٗٙ

يساعدني في إيجاد حموؿ لمشكالتي المرتبطة بالعمؿ.

ٗٚ

يساعدني في إعداد بحوث إجرائية.

ٗٛ

يزودني بدروس تعميمية إلكترونية لتطبيقيا.

ٜٗ

يساعدني في توظيؼ تكنولوجيا التعميـ في عممي.
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 مف وجية نظرؾ كمعمـ ما السبؿ المقترحة لالرتقاء بعممية اإلشراؼ التربوي في ضوء عمميات إدارة
المعرفة؟

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ملحق ()7
عينة الدراسة الخاصة بالمشرفينالتربويين
م

المديرية

عدد المشرفين

ٔ

شماؿ غزة

ٖٓ

ٕ

شرؽ غزة

ٖٔ

ٖ

غرب غزة

ٖٚ

ٗ

الوسطى

ٔٚ

٘

شرؽ خاف يونس

٘ٔ

ٙ

خاف يونس

ٕٓ

ٚ

رفح

ٔٚ

المجموع

ٔٙٚ
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ملحق ()8
عينة الدراسة الخاصة بالمعممين
ـ

المديرية

عدد المعمميف

ٔ

شماؿ غزة

ٕٙ

ٕ

شرؽ غزة

ٖ٘

ٖ

غرب غزة

ٚٚ

ٗ

الوسطى

٘ٚ

٘

شرؽ خاف يونس

ٖ٘

ٙ

خاف يونس

ٜٗ

ٚ

رفح

ٜٗ

المجموع

ٓٓٗ
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ملحق ()9
نماذج تسييل الميمة

نموذج تسييل الميمة – جامعة األزىر

-093-

نموذج تسهيل المهمة – مديرية شمال غزة
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نموذج تسهل المهمة – مديرية شرق غزة
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نموذج تسهل المهمة – مديرية غرب غزة
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نموذج تسهل المهمة – مديرية الوسطى

-097-

نموذج تسهل المهمة – مديرية شرق خان يونس
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نموذج تسهل المهمة – مديرية خان يونس
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نموذج تسهل المهمة – مديرية رفح
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