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 :قدمةامل

ساهمت جميعها في تحديد    ،ةوالتكنولوجي  االجتماعية، والصناعية، والعلمية،  :شهدت البشرية على مر العصور العديد من الثورات منها

 ي. مالمح العصر الحديث، الذي يعتمد بشكل أساس ي على التقنية الهائلة واالنفجار املعرف

من عصب  املعرفة  املنظمات    ظماتتعتبر  إنجاح  في  املعرفة  دور  تزايد  ومع  العصر،  متطلبات  مع  للتكيف  حديثة  إدارية  ووسيلة  اليوم، 

، والذي يعتمد knowledge  Economyأصبح يعرف باقتصاد املعرفة    ي ومساهمتها في الوصول بتلك املنظمات إلى االقتصاد العاملي الجديد، الذ

التنافس من الفكري، وعلى  املال  التقليدية، وضع تحد  على رأس  العناصر  أكثر من  البشرية  القدرات  للبحث عن أفضل    ي خالل  املنظمات  أمام 
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 امللخص:

الوقوف   البحث  املشرفين بسلطنة  على  هدف  التربوي من وجهة نظر  املعرفة وأهميتها في اإلشراف  إدارة  درجة توافر متطلبات تطبيق 

، طبقت 181واستخدم البحث املنهج الوصفي، وتكونت عينة البحث من عينة عشوائية مكونة من )ُعمان في ضوء بعض املتغيرات،  
ً
( مشرفا

( استبانة مكونة من  ع  ( فقرة،52عليهم  أساسية.  موزعين  أربعة محاور  في  لى  املعرفة  إدارة  تطبيق  توافر متطلبات  درجة  أن  النتائج  أظهرت 

%(، وقد جاء محور املتطلبات البشرية في 54.6(، ونسبة مئوية )1.64جاءت منخفضة؛ وبمتوسط حسابي )بسلطنة ُعمان  االشراف التربوي  

(  1.56%(، بينما جاء محور املتطلبات اإلدارية في املرتبة األخيرة، بمتوسط حسابي )60.6( ونسبة مئوية )1.82املرتبة األولى، بمتوسط حسابي )

 من تطبيق إدارة املعرفة %(، وقد جاءت درجة أهمية 52ونسبة مئوية )
ً
(،  2.64وبمتوسط حسابي )وجهة نظر املشرفين بسلطنة ُعمان، عالية

%(، بينما جاءت املتطلبات  89.6(، ونسبة مئوية )2.69كثر أهمية، بمتوسط حسابي )%(؛ وقد كانت املتطلبات البشرية هي األ88ونسبة مئوية )

%(، ولم تظهر النتائج أية فروق ذات  85.6(، ونسبة مئوية )2.57التشريعية والتنظيمية في املرتبة األخيرة من حيث األهمية، بمتوسط حسابي )

افر متطلبات تطبيق إدارة املعرفة أو أهميتها تعزي ملتغير الجنس، أو جهة العمل، أو داللة إحصائية في تقديرات أفراد العينة الكلية لدرجة تو 

 الوظيفة.  

 اإلشراف التربوي.  ؛متطلبات تطبيق إدارة املعرفة؛ إدارة املعرفة :فتاحيةالكلمات امل
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يستفيد من املعرفة الطرق إلدارتها، فقد حدث تحول في العالقة بين املعرفة واإلدارة، أي التحول إلى مرحلة إدارة املعرفة، فاإلدارة تحولت من مجرد مجال  

 .(2006)حامد، تحكم في مسارها وفي ضبط جغرافيتها أصبحت ف ،ي أن اإلدارة قد قفزت فوق املعرفةها، أ بيتحكم  أعلى إلى مستوى 

الذي تلعبه    البارز   لمنظمات، السيما مع الدور ل  أن إدارة املعرفة تبرز كتحدي تنظيمي وإداري إلى  (  Choy & Yong, 2005)شوي ويونغ  أشار  قد  و  

إدارة   من ثم أصبحتمن املنافسة بشكل أفضل من أجل البقاء والتميز. و   املنظمات  كمحفز لتطوير املعرفة، وتمكين  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

الكبرى؛ حيث تسعى  منظماتاملعرفة أفضل طريقة يمكن لل التحديات والتغيرات  من خالل استثمار   للمنظماتإلى تقديم حلول    اعتمادها للتكيف مع 

روث   وقد عرف، (Tadros & others, 2013) املعرفة واملوارد، وبناء ذاكرة املعرفة، والتركيز على تبادل املعرفة، واملشاركة فيها من خالل الوصول املنتظم 

وتصميم وتنفيذ بناء املعرفة، ونقلها وتبادلها؛ بأنها عملية مستمرة تتضمن أنشطة متنوعة تتمثل في تشخيص  إدارة املعرفة    (Roth & Lee, 2009)  ولي

 للوصول إلى أفضل أداء، وبالتالي الحفاظ على امليزة التنافسية.  ؤسسةلتحقيق الهدف األساس ي لها، وهو االستفادة من املعرفة الفردية والتنظيمية للم

التفكير  ؛  أن املسؤولين عن التعليم بدأوا في السنوات األخيرة فقط  وعلى الرغم من االعتراف بالدور الحيوي إلدارة املعرفة في نجاح املنظمات، إال

مكينها؛ لتكون بكيفية استخدام أنظمة املعرفة في خلق بيئات تعليمية فعالة، ومدى تأثير استخدام البيانات واملعرفة في تحويل املؤسسات التعليمية، وت

 (.Kaya, 2019قادرة على تجديد نفسها باستمرار )

لحصول على املعرفة املتجددة، وتوظيفها، مما يتطلب قادة  ليجب أن تقف املؤسسات التربوية املتطورة على رأس قائمة املؤسسات الساعية  وبالتالي  

  فراد سيؤدي إلى إنتاجية متميزة من خالل توظيف هؤالء القادة واأل األمر الذي  تربويين ممكنين، قادرين على انجاز األعمال بطرق مبتكرة وتفكير خالق،  

 (. 2017)القداح، ؤسسة للم والفكري  باعتبارها رأس املال املعرفي

إلى والبحوث  الدراسات  العديد من  أشارت  وأقل   وقد  العوائد  بأفضل  أهدافها  وتحقيق  التعليمية،  العملية  رفع مستوى  في  املعرفة  إدارة  أهمية 

)  ري ي، فالتكاليف التربوية؛ حيث يساعدها على تعزيز (  ,2015Chengتشينغ  السياسة  تغيير  إلى  التعليمية يؤدي  املؤسسات  املعرفة في  إدارة  أن تطبيق 

 Mohammad) . كما أشارصناع للمعرفةكقدرتها على التخطيط ومواجهة التحديات التي تعوق اإلصالحات التربوية، ودعم املعلمين المتالك هوية مهنية 

& Jose, 2016 ) زيادة ، و الخيارات الصحيحة واملناسبة يللتركيز على تبن نها تتيح الفرصةأصبحت ضرورة ملحة؛ أل إدارة املعرفة في القطاع التعليميإلى أن

 .  اة على تبادل الخبرات، وتخزين وتصميم املعرفة، ونشرها وإعادة استخدامهدر قال لديهاالتي تتصف باملسؤولية وااللتزام، و  القوة الفكرية

يجب إعادة النظر في أهداف اإلشراف وبالتالي  مجال اإلشراف التربوي من املجاالت املهمة في املؤسسة التربوية، التي تتعامل مع املعرفة وبنائها،    دويع

التربوية الفاعلة التي تتعامل مع املجاالت  اإلشراف التربوي أحد    أن(  2011وأضاف املنصوري )(،  2012التربوي؛ لتحقق متطلبات مجتمع املعرفة )الحربي،  

إليجاد حلول و نتيجة لكون املشرف التربوي أحد أركان خط الدفاع األول الذي يتصدى ملواجهة املشكالت الواقعية،    ؛نشر وتطبيق املعرفة واالفادة منها

 ابداعية لها؛ وجب عليه أن يمارس إدارة املعرفة، ويعمل على نشرها وتطبيقها.

)عبد الهادي،  برأس املال البشري باعتباره أهم املوارد في املؤسسة التعليميةيعتمد  نها توجه  التربوي في كو   اإلشراف  رة املعرفة فيوتكمن أهمية إدا 

امل(2002 كاستثمار يعود على  إليه  والنظر  و فتأتي    ؛بالفائدة   ؤسسة،  بمعارفه وخبراته،  االحتفاظ  نتيجة   هصولأ ل من فقدان  يتقلالالرغبة في  املعرفية 

ذلك من خالل قيام املؤسسة بتجميع املعارف الضمنية ونقلها ونشرها إلى اآلخرين، وتقلل من التكاليف من خالل يتم  تسرب وترك العمل، و الاحتمالية  

املع  املعارف تجنب األخطاء وذلك بجمع وتخزين   اإلنتاجية من خالل جعل  األفراد، وتعمل على زيادة  رفة متوفرة بشكل سريع وسهل) وجعلها في متناول 

 . (2005الكبيس ي، 

املوجودات أو املوارد غير املادية التي   يقوم بتوفيراملعرفة كجزء من عملهم، و   بناء ويظهر دور املشرف التربوي كأحد صناع املعرفة الذين يقومون ب

التنافس ي للنجاح والنمو  املعلومات  ربطوب  ،تصبح حيوية  البعض  وتنظيم  التقنية   ،مع بعضها  األنظمة  للمعلومات املحفوظة في  املستمر  التقييم  وعبر 

 (.2011؛ القطارنة، 2006؛ العلي وآخرون، 2009)الخطيب ومعايعة، 

م األخرى، وهذا كما يقوم املشرف التربوي بدور مدير إدارة املعرفة؛ حيث يقوم ببناء عالقات عمل جيدة مع اإلدارة العليا ومع العاملين في األقسا

تصميم وتنفيذ ،  نشر وتشجيع مشاركة املعرفة والتعلم املستمروهي:  (  2013)على    هاأورد  يتطلب منه القيام بالعديد من املهام واملسؤوليات كماالدور  

التمتع بدرجة عالية من العلم بالتوثيق   ،االتصال بموردي املعرفة واملعلومات الخارجية،  ومراقبة واإلشراف على البنية األساسية للمعرفة الخاصة باملنظمة

 املنظمات.  طويرواملكتبات، ولديه خبرة بمجاالت إعادة هندسة املعلومات الحديثة، إدارة التغيير، وت

ال املسبقة ضرورية لدعم  املسبقة، والعمليات، والنتائج؛ فاملتطلبات  املتطلبات  املعرفة على ثالثة جوانب رئيسة هي:  إدارة  عمليات ويعتمد نجاح 

رئيسة:    إلدارة املعرفة، وذلك لتحقيق النتائج املرجوة، ويتم ذلك من خالل تحليل عوامل التمكين املؤثرة في نجاحها، والتي تنتظم في ثالث فئات  حيويةال

 (.Nunes & others, 2017الفردية والتنظيمية والتكنولوجية )

  ما يلي:)مجموعة من املتطلبات من أهمها  اإلشراف التربوي بشكل خاص يباملؤسسات التعليمية بشكل عام، وف يتطلب تطبيق إدارة املعرفةمن ثم و 

ملكاوي،  2004التكريتي،   واملليجي،  ؛  2010طيطي،  ؛  2007؛  الكبيس ي،  2016نبيل،  ؛  2010ضحاوي  الوهاب،  2005؛  عبد  زيد،  2006؛  أبو  ؛ 2005؛ 



افر  واألهمية ملتطلبات تطبيق إدارة املعرفة في اإلشراف التربوي من وجهة نظر املشرفين    صالح الدين & الفارسية .....                                   درجة التو

 878-858، ص: 2021 -3، العدد9املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 860 

 
 

Shalmani & Toorani, 2016) إنشاء نظام معلوماتي داخل ، و صياغة رؤية للمؤسسة يشترك فيها جميع العاملين، وتوضح كيفية إدارة األصول املعرفية

تطوير وتنمية قدرات  ، و إدارة املعرفة باملؤسسة  فريقتكوين  ، و املؤسسة، مما يسهل تبادل املعرفة والحصول على مصادرها ويتيح الفرصة لنقلها وتقاسمها

وجود هيكل و   ،توفير بنية تحتية تنظيمية متطورة ، و وإيجاد ثقافة تنظيمية داعمة للمعرفة وانتاجها وتقاسمهاتحسين البيئة التربوية ، و ربوييناملشرفين الت

فراد للمشاركة توفير الفرص لأل ،  االبتكار والتأكيد على فرص التعلم املستمر لألفراد، و اإلدارة االستراتيجية لألصول املعرفية باملؤسساتو   مرن،تنظيمي  

تركيز االهتمام على تدفق املعرفة أكثر من تخزينها، والتركيز على الحاالت  ، و دفع املشرفين التربويين للتطوير واملشاركة بالرؤيا الجماعية، و في الحوار والبحث

، املؤسسة  دارية داخلعادة هندسة العمليات اإل إ و   للحوافز واملكافآت،  شاملنظام    ت، وتوفيرقارنات املرجعية للعملياامل  املؤسسة من خالل املتميزة في  

 .التكنولوجيا الحديثةالتوسع في استخدام ، و والتوجه نحو نمط املؤسسة التعليمية املتعلمة ،واستثمار املعرفة التنظيمية

الشمراني  املؤسسات التعليمية مثل: دراسةوهناك عدة دراسات تناولت إدارة املعرفة ومتطلباتها؛ منها دراسات ركزت على عمليات إدارة املعرفة في  

أكثر عمليات إدارة املعرفة ممارسة، أما عمليتي تشخيص املعرفة واكتساب املعرفة وتوليدها؛   التي توصلت إلى أن عملية تخزين املعرفة كانت من (  2017)

(  2012موس ى )و   ، (2015شاهين )و   ،(2015الحربي )، و (2017دراسة أحمد وآخرون )عدة دراسات منها    توصلت   بينما،  فقد جاءتا بدرجة ممارسة ضعيفة

دارية لدى العاملين دارة املعرفة في تنمية املهارات اإل إ ( أن دور  2012الحبسية )  أظهرت دراسة  بينما،  إلى أن تطبيق إدارة املعرفة جاء بدرجة متوسطة

إلى أن تطبيق نماذج إدارة املعرفة باملدرسة له دور إيجابي في تطوير العملية    (Awang & et al, 2011)دراسة    كذلك توصلتو ،  جاء بدرجة كبيرة جدا 

 .أن تطبيق إدارة املعرفة باملدرسة كان بدرجة كبيرة  عن (Lung Lee & et al, 2010) ، كما اسفرت دراسةالتعليمية 

على  هذه املتطلبات  أن واقع  التي توصلت إلى  (  2018)دراسة حسين والرشيد  وهناك دراسات أخرى ركزت على متطلبات تطبيق إدارة املعرفة مثل  

 وأظهرت  ضرورة تطوير أدوار ومهام اإلشراف والتشريعات املنظمة له؛إلى ( 2017) الطويس ي توصلت دراسةفي حين  املستوى الكلي جاء بدرجة مرتفعة،

  (Roth & Lee, 2009) وجدت دراسةبينما . اإلشراف التربوي جاءت متوسطة( أن درجة توافر متطلبات إدارة املعرفة في أقسام 2012) أبو الوفادراسة 

 .مجموعة من املعوقات التي تحول دون تطبيق إدارة املعرفة منها: امليزانية، والثقافة التنظيمية، واالتصال أن هناك

ير في ظل رؤية تطوير النظام التعليمي، انطالقا من  وفي سلطنة عمان، يعد اإلشراف التربوي أحد أهم جوانب العملية التربوية، وحظي باهتمام كب

على سبيل املثال  –(، وقد بذلت العديد من الجهود لتطوير اإلشراف التربوي بعدة أساليب 2017)آل رحمة،   2020الرؤية املستقبلية لالقتصاد العماني  

املمارسات الخاصة باإلشراف التربوي، والتي أكدت على ضرورة االبتكار والتنويع في تنظيم ملتقيات وحلقات عمل تربوية، ندوات لتطوير    -ال الحصر

 (  2014)العلوية،   .األساليب اإلشرافية، وتبني ثقافة العمل الجماعي داخل املؤسسات التربوية

املشروعات والبرامج التطويرية منها: األخذ باملفاهيم وقد أبدت وزارة التربية والتعليم اهتمامها بإدارة املعرفة في املجال التربوي، وقامت بالعديد من  

ت الحاجة الحديثة في اإلشراف التربوي، وسعي دائرة اإلشراف التربوي إلى "تمكين الفئات اإلشرافية من أداء أدوارها على الوجه األكمل؛ حيث أصبح

 (2017)وزارة التربية والتعليم،  .ملحة إلى تفعيل األداء النوعي للمشرف التربوي"

 الدراسة:مشكلة 

ناك قصور في  على الرغم من الجهود املبذولة من قبل وزارة التربية والتعليم بالسلطنة لتطبيق إدارة املعرفة في اإلشراف التربوي، إال أنه ما زال ه

( أن درجة توافر عمليات إدارة املعرفة 2011البلوش ي،املمارسات اإلشرافية إلدارة املعرفة، كما أشارت إليها الدراسات السابقة، فقد أوضحت دراسة)  

صعوبات تواجه تطبيق إدارة املعرفة في دوائر تنمية املوارد  هناك وأن  في دوائر تنمية املوارد البشرية ومكاتب اإلشراف التربوي جاءت بدرجة متوسطة،  

أن عمليات تدريب وتخطيط وتقويم األداء لتنمية املوارد البشرية في  لى  ( إ 2016دراسة )الجهوري،    كما أشارتالبشرية جاءت بين املتوسطة والعالية،  

( إلى وجود قصور لدى العاملين باملديريات التعليمية في  2012دراسة الحبسية )وصلت ضوء مدخل إدارة املعرفة جاءت بين املتوسطة والضعيفة، كما 

 لديهم. الدور الذي تلعبه إدارة املعرفة في تنمية املهارات اإلدارية 

 
ً
( ودراسة  2016( ودراسة الجهوري )2013) ( ودراسة البلوشية2011) دراسة البلوش يعما سبق، أوصت العديد من الدراسات السابقة مثل:  فضال

متطلبات تطبيق تبني ثقافة تنظيمية داعمة إلدارة املعرفة، والعمل على توفير  ب(  2011)  ( ودراسة املنصوري 2009( ودراسة القاسمية )2017الحبسية )

املعرفة و   إدارة  التربوي،  النظام  تطوير  في  املعرفي  االقتصاد  بمبادئ  واألخذ  التعليم،  املعرفة إ في قطاع  إدارة  الدراسات حول عمليات  املزيد من  جراء 

 ومتطلبات تطبيقها. 

 التربوي بسلطنة عمان. اإلشرافوفي ضوء ما سبق يتضح أن هناك حاجة إلجراء هذا البحث الذي يتناول متطلبات تطبيق إدارة املعرفة في 
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 أسئلة الدراسة:

 في األسئلة التالية: اإلجابة عن دراسةحاول الت

 ؟املشرفينما درجة توافر متطلبات تطبيق إدارة املعرفة في اإلشراف التربوي بسلطنة عمان من وجهة نظر  .1

 ؟املشرفينما درجة أهمية متطلبات تطبيق إدارة املعرفة في اإلشراف التربوي بسلطنة عمان من وجهة نظر  .2

( في درجة توافر متطلبات تطبيق إدارة املعرفة وأهميتها من وجهة نظر املشااااااااااااارفين تعزي ملتغير α ≤ 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصاااااااااااااائية ) .3

  الجنس أو الوظيفة أو جهة العمل؟

 دراسة:اف الأهد

 التالي إلى تحقيق ما يلي: دراسةسعى الت

 تحديد درجة توافر متطلبات تطبيق إدارة املعرفة في اإلشراف التربوي بسلطنة عمان. .1

 تحديد درجة أهمية متطلبات تطبيق إدارة املعرفة في اإلشراف التربوي بسلطنة عمان. .2

 في تقديرات  .3
ً
الجنس أو الوظيفة  ملتغير متطلبات تطبيق إدارة املعرفة ودرجة أهميتها وفقا املتعلقة ب املشرفينالكشف عن أي فروق دالة إحصائيا

 . أو جهة العمل

 الدراسة:أهمية 

 من خالل: دراسةال  ه تنبع أهمية هذ

 املعرفة في اإلشراف التربوي بسلطنة عمان من حيث توافرها وأهميتها. قلة الدراسات العمانية التي تناولت متطلبات تطبيق إدارة  .1

ولين في وزارة التربية والتعليم في اتخاذ إجراءات التي تسهم في زيادة تطبيق إدارة املعرفة في اإلشراف ؤ املقترحة املس  واجراءاته  بحثقد تفيد نتائج ال .2

 لية التعليمية ككل. التربوي واملؤسسات التربوية، مما يؤدي إلى جودة العم

 :دراسةحدود ال

 على الحدود اآلتية:  دراسةال تاقتصر 

املوضوعية:   • الالحدود  ع  بحثاقتصر  املعرفة  إدارة  تطبيق  ملتطلبات  تناوله  واإلدارية،   لىفي  والتنظيمية،  التشريعية  اآلتية:  األربع  املتطلبات 

 والبشرية، واملادية والتكنولوجية. 

البشرية • الالحدود  تناول  املشرفين  بحث:  وب(  التربويين  -األوائل  -)العموم  جميع  الوزارة،  في  بديوان عام  البشرية  املوارد  تنمية  املديريات دوائر 

 ملحافظات. با التعليمية

 ( محافظة.  11بالسلطنة وعددهم )على جميع املحافظات التعليمية  بحث: تم تطبيق أداة الملكانيةالحدود ا •

 . م2020إلى شهر مايو  2019: من شهر فبراير الحدود الزمانية •

 لدراسة:مصطلحات ا

 هناك عدة تعريفات إلدارة املعرفة منها ما يلي:: Knowledge Managementإدارة املعرفة  

العمليات التي تتضمن تحديد وتخطيط األصول الفكرية، ورأس املال الفكري واملعرفي في املؤسسة، وابتكار وتوليد معرفة جديدة بهدف  جموعة من  م •

املعلومات تكنولوجيا  واستخدام  الجيدة،  املمارسات  وتقاسم  التنظيمية،  معرفتها  نشر  خالل  من  للمؤسسة  التنافسية  امليزة  )ضحاوي    تحقيق 

 (. 377، ص2010واملليجي، 

مجموعة العمليات املساعدة للمنظمة في الحصول على املعرفة بما فيها من )بيانات، ومعلومات، واتجاهات، وخبرات، وقدرات( توجه األنشطة " •

مل على تحقيق الضرورية في حياة املنظمة كاتخاذ القرارات، وحل املشكالت، وكافة أعمال التخطيط، والتنظيم، والتنسيق، والتوجيه، والرقابة، وتع

 .(32ص، 2010،  نور الدين) األهداف"

خاذ  إدارة العمليات التي تحكم خلق ونشر واستخدام املعرفة بدمج التكنولوجيا وهيكل املنظمة واألفراد؛ إليجاد تعلم فعال، وحل مشكالت، وات •

 (. 2013؛ علي، 2006قرارات باملنظمة )العلي وآخرون، 
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التي تساعد   • الضرورية  العمليات  املعلومات والخبرات  املعرفة وتوليدها واختيارها وتنظيمها واستخدامها ونشرها وتحويل  اكتساب  املنظمات على 

 (.2003الزامل، التي تملكها املنظمة إلى األنشطة اإلدارية املختلفة )

مجموعة من العمليات التي تمكن جميع العاملين في اإلشراف  بأنهايمكن تعريف إدارة املعرفة إجرائيا وباستقراء التعريفات السابقة إلدارة املعرفة 

جال عملهم وابتكارها وامتالكها ونشرها واملشاركة بها، من خالل توافر مجموعة من املتطلبات لتطبيق  من توظيف املعرفة في م  بسلطنة عمان   التربوي 

 . األداة التي تم إعدادها لهذه الغاية ، والتي يتم قياسها من خالل يإدارة املعرفة في العمل اإلشراف 

 متطلبات إدارة املعرفة:

 “تعرف املتطلبات بشكل عام بأنها  
ً
، كما يحددها (42،  1977بدوي،  )  ”االحتياجات الالزمة إلنجاز عمل ما، والقيام به وفق معايير محددة مسبقا

بأنها ش يء يستلزم وجوده أو هو ش يء يجب توافره أو هو الش يء الذي تكرر أهمية وجوده وهو شرط لتحقيق    (Oxford, 1993,732)قاموس أكسفورد  

 نتائج معينة. 

 بأنها الشروط واالحتياجاتومن ثم  
ً
الالزمة   التشريعية والتنظيمية، واإلدارية، والبشرية، واملادية والتكنولوجية  تعرف متطلبات إدارة املعرفة إجرائيا

 .جال عملهم وابتكارها وامتالكها ونشرها واملشاركة بهامن توظيف املعرفة في م بسلطنة عمان جميع العاملين في اإلشراف التربوي لتمكين 

 ا: وإجراءاته دراسةمنهجية ال

 :دراسةالمنهـج 

املنهج الوصفي باعتباره "الطريقة البحثية التي يعتمد عليها الباحثون في الحصول على معلومات وافية ودقيقة تصور الواقع   دراسةال  تاستخدم

 كافًيا ودقيًقا، الستخالص دالالتها، والوصول إلى نتائج أو تعميمات عن الظاهرة )الكسباني
ً
 (. 86،  2012، االجتماعي، وتسهم في تحليل ظواهره تحليال

 :اوعينته لدراسةمجتمع ا

دوائر تنمية املوارد  التربويين بو   األوائل  املشرفيناملشرفين العموم واألوائل في ديوان عام وزارة التربية والتعليم، وجميع  جميع    دراسةيمثل مجتمع ال

( مشرف أول بالوزارة، و) 44( مشرف عام، و)  11)  عددهم ، والبالغ  2019/2020محافظات السلطنة، للعام الدراس ي  البشرية في املديريات التعليمية ب

التعليمية، و77 باملديريات  أول  التربية والتعليم،  1276)  ( مشرف  البريد  103،  2019( مشرف تربوي )وزارة  إلكترونيا عبر  (، وقد تم تطبيق االستبانة 

شرفين بصرف النظر عن نوع املحافظة التابع لها أفراد العينة، وقد  اإللكتروني وشبكات التواصل االجتماعي؛ حيث كانت االستبانة متاحة لجميع امل

  خصائص عينة الدراسة.( مشرف بسلطنة عمان، والجدول التالي يوضح  181وصل عدد املستجيبين على االستبانة )

افية لعينة الدراسة1جـــدول )   ، مكان/جهة العمل، الوظيفة( جنس)ال (: الخصائص الديموغر

 النسبـة )%( العــدد  املستـوى  املتغيــر 

 54.1 98 ذكر الجنس 

 45.9 83 أنثى 

 % 100 181 املجموع 

 2.2 4 مشرف عام  الوظيفة 

 7.7 14 مشرف أول 

 90.1 163 مشرف تربوي 

 % 100 181 املجموع 

 8.3 15 الوزارة  مكان/ جهة العمل 

 91.7 166 املديرية 

 % 100 181 املجموع 

)1الجدول )يتضح من   الذكور واالناث  الدراسة؛ حيث كانت نسبة  املشاركة في  اإلناث  الذكور تقترب من نسبة  أن نسبة  %( على  %45.9،  54.1( 

 . %(91.7؛ حيث تبلغ نسبتهم )باملحافظات %( من املديريات التعليمية90.1تربويين )الشرفين امل عينة الدراسة منالتوالي، وأن معظم 
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 :دراسةال اةأد

ال  دراسةال  تاعتمد بموضوع  املرتبطة  األدبيات  وتحليل  مراجعة،  خالل  من  تصميمها  وتم  البيانات،  لجمع  كأداة  االستبانة  وكذلك بحثعلى   ،

(،  2012)  (، الحبسية2011(، املنصوري )2010(، الحبوب )2009الدراسات السابقة مثل دراسة القاسمية )  االستفادة من األدوات التي استخدمتها

 (.  2017) كروانو (، 2017) (، القداح2016) (، الجهوري 2013) (، البلوشية2012) (، الحربي2012) رالشاع

الجزء الثاني يحتوي على  و ،  مثل الجنس ومكان العمل والوظيفة  وليةرتبط بالبيانات األ ا ين؛ الجزء األول  أ وتضمنت االستبانة في صورتها األولية جز 

عبارة(،   13املتطلبات التشريعية والتنظيمية )  :املقسمة إلى أربعة محاور أساسية هي: املحور األول و   ي،املعرفة في اإلشراف التربو متطلبات تطبيق إدارة  

الثاني )  :واملحور  اإلدارية  الثالث  11املتطلبات  )  :عبارة(، واملحور  البشرية  الرابعأما  عبارة(،    14املتطلبات  )  :املحور  املادية والتكنولوجية    14املتطلبات 

  -متوسطة  - بدرجة )كبيرة   األهمية  قليلة(، ودرجة    - متوسطة  -ر بدرجة )كبيرة عبارة(، وتم تحديد اإلجابات فيها حسب مقياس ليكرت الثالثي لدرجة التواف

 . قليلة(

  دراسة:الصدق أداة 

 الصدق الظاهري لألداة •

الخبرة للتحقق من مدى صدق   ذوي  املحكمين من  قبل مجموعة من  األولية من  في صورتها  تحكيمها  تم  لقياسه  ما وضعت  قياس  في  االستبانة 

ليها، وتعديل صياغة بعض العبارات التي اقترحوا جمعوا عإجراء التعديالت التي ا م  واالختصاص في اإلدارة التربوية، وفي ضوء مقترحاتهم ومالحظاتهم ت

 تم إعداد االستبانة، ومن ثم تطبيقها على العينة االستطالعية. ئهم تها، وفي ضوء آرا ضرورة إعادة صياغا

 صدق االتساق الداخلي لألداة •

بيرسون   االرتباط  تم حساب معامل  لالستبانة  الداخلي  االتساق  االستبانة   Pearson correlationملعرفة صدق  درجة كل محور من محاور  بين 

 ( 30لالستبانة ككل على عينة استطالعية من )بالدرجة الكلية 
ً
 :وجاءت النتائج كما يلي من خارج عينة الدراسة، مشرفا

 : معامالت االرتباط بين درجة كل محور من محاور االستبانة واالستبانة ككل(2ول )جد

 0.01)**( دالة عند 

حيث يالحظ وجود عالقة طردية قوية بين جميع محاور درجة الكلية؛  بين محاور االستبانة وبين ال ن  ارتباط بيرسو   ت( معامال 2يبين الجدول رقم )

 (  α≤0.01)  (، وهي جميعها دالة عند مستوى داللة0.948 – 0.528تراوحت معامالت االرتباط بين ) فقد  االستبانة، وكذلك بين املحاور واالستبانة ككل؛

  :دراسةثبات أداة ال

فراد العينة  أ لحساب اتساق درجات    (Cronbach’s Alpha Coefficient)تم استخدام معامل ثبات ألفا لكرو نباخ    دراسةللتحقق من ثبات أداة ال

 ( يوضح معامالت الثبات.3(، والجدول )30االستطالعية )ن=

 بحث معامالت ثبات ألفا كرو نباخ ملحاور أداة ال: (3) جدول 

 نباخ معامل ألفا كرو  عدد املفردات  محاور االستبانة

 0.919 13 املتطلبات التشريعية والتنظيمية 

 0.933 11 املتطلبات اإلدارية 

 0.932 14 املتطلبات البشرية 

 0.944 14 املتطلبات املادية والتكنولوجية 

 0.974 52 االستبانة ككل

 املحاور 
املتطلبات التشريعية  

 والتنظيمية

املتطلبات  

 اإلدارية

املتطلبات  

 البشرية

املتطلبات املادية  

 والتكنولوجية 
 الدرجة الكلية 

املتطلبات التشريعية  

 والتنظيمية
1 0.903** 0.784** 0.657** 0.934** 

 **0.948 **0.656 **0.821 1 **0.903 املتطلبات اإلدارية 

 **0.881 **0.528 1 **0.821 **0.784 املتطلبات البشرية 

املتطلبات املادية  

 والتكنولوجية 
0.657** 0.656** 0.528** 1 0.801** 

 1 ** 0.801 ** 0.881 ** 0.948 ** 0.934 الدرجة الكلية 
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، أما االستبانة ككل فقد بلغ معامل  (0.944  -0.919)( أن قيمة معامل ألفا لكرو نباخ ملحاور االستبانة تراوحت بين  3يتضح من خالل الجدول )

 الحالي. بحث تتسم بالثبات وتصلح ألغراض ال دراسة، وهذا يشير إلى أن أداة ال(0.974)لها الثبات 

 :األساليب اإلحصائية

باستخدام برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم   بحثوالوصفية املناسبة في استخراج النتائج لكل سؤال من أسئلة الاستخدمت املعالجات اإلحصائية 

   كما يلي:( SPSSاالجتماعية )

 . دراسة(، للتأكد من صدق وثبات أداة الPearson(، ومعامالت ارتباط بيرسون )Alpha Cronbachتم استخدام معامل االرتباط ألفا كرونباخ ) .1

 .تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لإلجابة عن السؤال األول والثاني .2

(، لإلجابة عن السؤال الثالث؛ لبيان داللة الفروق بين متوسطات عينتين مستقلتين؛ للتعرف على وجود فروق تعزى  T-Testتم استخدام اختبار ) .3

 ملتغير الجنس. 

وللتعرف   لإلجابة عن السؤال الثالث،(، لبيان داللة الفروق بين متوسطات ثالث عينات فأكثر، و ON WAY ANOVAاألحادي )تم استخدام تحليل التباين   .4

تم استخدام اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين املتوسطات  ، و على مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغير الوظيفة، ومكان/ جهة العمل

 الوظيفة.   الحسابية وفًقا ملتغير

(، والجدول  1،  2،  3سطة، قليلة( ودرجاتها على التوالي )على مقياس ليكرت الثالثي إلجابات عينة الدراسة والذي تكون من )كبيرة، متو البحث  واعتمد  

 مدى الفئات باملعادلة التالية:   ، وذلك من خالل حساب ( يوضح هذا املقياس4رقم )

 0.67=  3( /  1- 3) أقل قيمة( / عدد الفئات =  –على قيمة أاملدى = )

 : الحدود الدنيا والعليا ملقياس ليكرت الثالثي (4جدول)

افر/   املتوسط الحسابي )طول الخلية( األهمية  درجة التو

 1.67إلى أقل من  1من  منخفضة 

 2.34إلى أقل من  1.67من  متوسطة 

 3إلى  2.34من  كبيرة 

 : ومناقشتها دراسةنتائج ال

 
ا
افر متطلبات إدارة املعرفة في اإلشراف التربوي بسلطنة عمان من وجهة نظر : : النتائج املتعلقة بالسؤال األول أوال  ؟ "املشرفين"ما درجة تو

، دراسةمحور من محاور أداة العلى كل    لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد العينة

 ( يوضح ذلك.  5) وجدول 

افر متطلبات إدارة املعرفة في اإلشراف التربوي من وجهة نظر  (: 5جدول ) افات املعيارية والنسب املئوية لدرجة تو املتوسطات الحسابية واالنحر

 املشرفين 

املتوسط   املحور  م 

 الحسابي

 االنحراف 

 املعياري 

النسبة  

 املئوية

 التوفر درجة  الرتبة

 منخفض  2 % 53.6 0.399 1.61 املتطلبات التشريعية والتنظيمية 1

 منخفض  4 % 52 0.457 1.56 املتطلبات اإلدارية  2

 متوسط  1 % 60.6 0.441 1.82 املتطلبات البشرية  3

 منخفض  3 % 52 0.439 1.57 املتطلبات املادية والتكنولوجية  4

 منخفض  %54.6 0.379 1.64 الدرجة الكلية  

%  52وبنسب مئوية تباينت ما بين )(،  1.82  –1.56)  الستجابات أفراد عينة الدراسة تراوحت بين( أن املتوسطات الحسابية  5يتضح من الجدول )

نظر  %(،  60.6و وجهة  من  عمان  بسلطنة  التربوي  اإلشراف  في  املعرفة  إدارة  متطلبات  توافر  درجة  أن  على  يدل  املنخفض املشرفين  وهذا  بين  جاءت 

جاء محور ا  ، بينم%( وبدرجة توافر متوسطة60.6وبنسبة مئوية )(  1.82في املرتبة األولى بمتوسط حسابي )  املتطلبات البشريةواملتوسط؛ حيث جاء محور  

اإلداريةامل األخيرة بمتوسط    تطلبات  املرتبة  )(،  1.56)حسابي  في  الحسابي لالستبانة  ةمنخفض  %( وبدرجة توافر52وبنسبة مئوية  املتوسط  ككل . وبلغ 
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تربوي بسلطنة توافر متطلبات إدارة املعرفة في اإلشراف الل ةالعام درجةمما يدل ذلك على أن ال%( وبدرجة توافر منخفضة، 54.6وبنسبة مئوية )( 1.64)

 .املشرفين منخفضةعمان من وجهة نظر 

الحديثة في    وقد يرجع ذلك إلى نهج املركزية الذي تتبعه وزارة التربية والتعليم بالسلطنة، والذي يؤدي للحد من تطبيق األساليب واملداخل اإلدارية

دوائر تنمية املوارد في  املستويات اإلدارية العليا، كما قد يرجع إلى قلة وجود الوعي الكافيعادة ما يكون تطبيق مدخل إدارة املعرفة في ؛ ف األقسام والدوائر

( في أن  2011هذه النتيجة مع نتائج دراسة )البلوش ي،  ختلفاإلشرافية للمواد، وت  املعرفة باألقسامإدارة  البشرية باملديريات إلى أهمية تطبيق متطلبات  

املعر  إدارة  التربوي جاءت بدرجة متوسطة،  درجة توافر عمليات  البشرية، ومكاتب اإلشراف  املوارد  تنمية  النتيجة مع دراسة و فة في دوائر  تختلف هذه 

 ( في واقع توافر متطلبات تطبيق إدارة املعرفة في املدارس الثانوية بمدينة تبوك جاءت بدرجة مرتفعة. 2018حسين والرشيد )

املتطلبات التشريعية والتنظيمية، واملتطلبات اإلدارية، واملتطلبات البشرية، واملتطلبات لفقرات محاور أداة الدراسة )  املشرفينتقديرات    عرفةومل

املعياريةاملادية والتكنولوجية( تم   الحسابية واالنحرافات  املتوسطات  املئوية  حساب  تناول كل محور على حدا على ؛  األداة لفقرات    والنسبة  وقد تم 

 الي: النحو الت

افر  األول  حور لنتائج املتعلقة باملا .1  (   املتطلبات التشريعية والتنظيمية)درجة تو

افات املعيارية (: 6جدول ) افر املتطلبات التشريعية والتنظيمية في اإلشراف التربوي لاملتوسطات الحسابية واالنحر مرتبة   املشرفينمن وجهة نظر  درجة تو

 
ا
 تنازليا

ـــارات  م ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ  العبـــ
املتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 

النسبة  

 املئوية
 الرتبة 

درجة 

افر   التو

2 
وجود قيم ومعتقدات مشتركة خاصة بثقافة تبادل املعرفة ونشرها لدى 

 املشرفين. 
ة متوسط 1 % 64 0.604 1.92  

ة متوسط 2 % 61.33 0.668 1.84 الوزارة نظام محدد إلدارة املعرفة على كافة املستويات اإلشرافية. وضع  4  

ة متوسط 3 % 61 0.604 1.83 توفير ثقافة منظميه داعمة إلدارة املعرفة بالوزارة  1  

ة متوسط 4 % 59.67 0.683 1.79 توافر هيكل تنظيمي بالوزارة يساعد على تطبيق إدارة املعرفة.  6  

ة متوسط 5 % 57.33 0.644 1.72 توفير حزمة الوظائف اإلدارية واملهنية الخاصة بإدارة املعرفة.  7  

ة متوسط 6 % 56.33 0.635 1.69 وجود تشريع خاص إلدارة املعرفة على كافة املستويات.  3  

12 
واملعلومات توفير وحدة إدارية متخصصة تزود األقسام املختلفة بالبيانات 

 الالزمة. 
ة متوسط 7 % 56 0.656 1.68  

ةمنخفض 8 % 52 0.635 1.56 تحديد آليات لتعاون الوزارة مع املنظمات الرائدة في إدارة املعرفة.  9  

ةمنخفض 9 % 52 0.669 1.56 بناء فرق عمل لتبادل املعرفة والخبرات واملهارات بين املشرفين.  10  

ةمنخفض 10 % 52 0.576 1.56 الستقطاب الكفاءات املتميزة من خارج الوزارة. نظام تحفيز  توافر 5  

ةمنخفض 11 % 44.33 0.567 1.33 توافر قسم خاص لحفظ امللكية الفكرية للمشرفين.  13  

ةمنخفض 12 % 43.67 0.541 1.31 إنشاء مراكز إبداع معرفي داخل الوحدات اإلدارية باإلشراف التربوي.  8  

ةمنخفض 13 % 41.33 0.502 1.24 قسم خاص لالستشارات املعرفية. توافر  11  

ة منخفض  %  53.67 0.399 1.61 املتطلبات التشريعية والتنظيمية ككل   

تراوحت وبنسبة مئوية  (؛  1.92  –  1.24( أن املتوسطات الحسابية لفقرات محور املتطلبات التشريعية والتنظيمية تراوحت بين )6يتبين من الجدول )

، وقد يرجع ذلك بسبب ةمتوسط درجةوب  %(64، وبنسبة مئوية ) (1.92( في املرتبة األولى بمتوسط حسابي )2حيث كانت الفقرة )%(؛ 41.33% و 64بين)

املعارف واملهارات وا  بتبادل  بينهم؛ مما يسمح  املشتركة  القيم واملعتقدات  التربويين، ووجود  املشرفين  بين  اإلنسانية  النتيجة مع   ،رألفكاالعالقات  وتتفق 

جتماعي البد من إنشاء وتوليد الفضاء اال  ؛لتحقيق أقص ى استفادة من املوارد البشرية واملادية ( بأنه ,Shalmani & Toorani 2016) دراسة شاملاني وتوراني

باملدرسة الجميع  بين  الشبكي  الكلي  ).  والتواصل  الفقرة  املقابل كانت  األقل  11في  بلغ )( هي    درجةوب%(،  41.33، وبنسبة مئوية)(1.24بمتوسط حسابي 

 الوقد يعزى ذلك لعدم وجود مثل هذا  ة،  منخفض
ً
بصورة مباشرة باالستشارات املعرفية في الهيكل التنظيمي الخاص باملديرية العامة    قسم، يكون معنيا

البشرية، التشريعية والتنظي  للموارد  املتطلبات  العام ملحور  املستوى  بلغ أما  الحسابي  مية ككل فقد  أي  53.67( ونسبة مئوية )1.61)املتوسط  جاء  %(؛ 
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املعلومات في كل  قد  ، و ةمنخفض  درجةب باملرونة تتدفق فيه  البشرية يتسم  للموارد  العامة  إلى عدم وجود هيكل تنظيمي للمديرية  السبب في ذلك  يرجع 

تصال بين املشرفين واإلدارة العليا ية للمشرفين التربويين باملدارس، وضعف عملية االاالتجاهات، وقلة إعطاء الصالحيات وتفويض السلطات بصورة كاف

( التي أظهرت أن أثر املتطلبات  2017ه، وقد اختلفت هذه النتيجة مع دراسة كروان)  باملديرية، وكذلك قلة إشراك املشرفين التربويين في صنع القرار واتخاذ

 ة على األداء املؤسس ي كانت بدرجة متوسطة.التشريعية والتنظيمية إلدارة املعرف

افر  الثاني حور النتائج املتعلقة بامل .2  (   املتطلبات اإلدارية )درجة تو

افات املعيارية (: 7جدول ) افر املتطلبات اإلدارية في اإلشراف التربوي لاملتوسطات الحسابية واالنحر   املشرفينمن وجهة نظر  درجة تو
ا
 مرتبة تنازليا

%    60.67وبنسب مئوية تراوحت بين ) ( 1.82 – 1.30( أن املتوسطات الحسابية لفقرات محور املتطلبات اإلدارية جاءت بين )7من الجدول )يتضح 

إلى كثرة األعباء  وقد يرجع ذلك  ،  ةمتوسط  درجة، وب%(60.67ونسبة مئوية )(  1.82في املرتبة األولى بمتوسط حسابي )(  11) ة ، حيث كانت الفقر %(43.33و   

مما سبب إحباط للفئة املجيدة من املشرفين التربويين،   ،الترقياتأداء املوظف والتي ال يعتد بها في    املنوطة باملشرف التربوي من جانب، وكذلك تقارير

 عليهم؛ فضعفت رغبتهم في تحسين وتنويع ممارساتهم اإلشرافية، وقد اتفقت النتيجة مع دراسة شاهين
ً
(؛ حيث أظهرت أن 2015)  وبالتالي انعكس سلبا

 .درجة امتالك وممارسة املشرفين لخصائص مجتمع املعرفة بدرجة متوسطة

 إلى ، وقد يعود السبب في ذلك ةمنخفض درجةوب %(43.33ونسبة مئوية بلغت )(، 1.30هي األقل بمتوسط حسابي بلغ ) (3رة )في املقابل كانت الفق

 ، و أهمية املبادرات التربويةوعي املشرفين التربويين ب  قلة
ً
  بيئة املحفزةالتوفر  لديهم رغم    من ثقافة العمل  عدم تلقيهم التدريب املناسب والالزم لتكون جزءا

  املنافسة على فئة املعلمين واإلدارة املدرسية ية خالل السنوات األربع األخيرة، ولم تقتصراإلشرافلذلك؛ حيث شملت املبادرات الفئة 
ً
، كما كانت سابقا

االلتزام اتجاه املبادرات، وقلة املوارد املالية والتكنولوجية، وندرة الحوافز واملكافآت،  في قلة توافر  McNeil, 2011) )دراسة مكنيلالنتيجة مع واتفقت 

 واملفاهيم الخاطئة اتجاه االستدامة. 

وقد ويرجع    %(،52ونسبة مئوية)  ،(1.56 بلغ املتوسط الحسابي)ة؛ حيث  منخفض  ؛ فقد جاء بدرجةككل  املتطلبات اإلداريةمحور  أما بالنسبة لدرجة  

الخدمة اإلشرافية، وعدم اعتماد جودة  ذلك إلى قلة عدد املشرفين التربويين وعدم تناسبه مع أعداد املعلمين باملدارس الحكومية، مما أدى إلى انخفاض  

 يكون االعتماد على الرقابة الذاتية في األدا 
ً
ء، مما ساهم في تراجع أداء بعض  برنامج تقييمي واضح يتسم بالشفافية ألداء املشرف التربوي؛ حيث دوما

 ,Mavodza & Ngulube)   ب مافودزا ونجالو  النتيجة مع دراسة  تتفق هذه و   املشرفين التربويين نحو تطبيق أدوات وأساليب إدارية وإشرافية حديثة،

  .يجاد ثقافة تعزيز املعرفةإ والتي أكدت على عدم وجود برامج تحفز على التعلم وإدارة املعرفة، مما سبب صعوبة في  (2012

 الفقرات  م 
املتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 
 الرتبة النسبة املئوية 

درجة  

افر   التو

ة متوسط 1 %  60.67 0.724 1.82 .اعتماد نظام ملراقبة جودة املمارسات املتنوعة للمشرفين 11  

ة متوسط 2 %  55.67 0.723 1.67 .عقد اللقاءات واالجتماعات الدورية لتشارك املعرفة بين املشرفين 10  

ة منخفض 3 % 55 0.705 1.65 .دعم الوزارة للعالقات اإلنسانية بين املشرفين 5  

7 
قيام الوزارة بتحديد املعارف الواجب أن يكتسبها املشرفون التربويون بصفة  

 .دورية
ة منخفض 4 % 55 0.681 1.65  

1 
 اوضع خطة واضحة لتطبيق إدارة املعرفة في الوزارة ومديرياته

 

 

ة منخفض 5 % 53.33 0.681 1.60  

ة منخفض 6 % 53 0.631 1.59 .االهتمام باألفكار واملقترحات التي يقدمها املشرفون  4  

ة منخفض 7 % 51.33 0.628 1.54 تطوير عدد من املؤشرات لتقييم اإلنتاج املعرفي لدى املشرفين التربويين  9  

2 
املال   رأس  كيفية مساهمة  السنوية على  التقارير  في تطوير  اشتمال  املعرفي 

 .العمل اإلشرافي
ة منخفض 8 % 49.67 0.629 1.49  

ة منخفض 9 % 49.67 0.638 1.49 .وجود آلية) نظام( لتقييم املعرفة املوجودة لدى املشرفين واالحتفاظ بها 8  

ة منخفض 10 % 45 0.553 1.35 . بناء استراتيجية الستثمار رأس املال الفكري لتطوير العمل اإلشرافي 6  

ة منخفض 11 % 43.33 0.559 1.30 .توافر حوافز لتشجيع االبتكار واإلبداع لدى املشرفين 3  

 منخفضة  % 52 0.457 1.56 املتطلبات اإلدارية ككل  
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افر  الثالث  حور النتائج املتعلقة بامل .3  البشرية(   املتطلبات )درجة تو

افات املعيارية (: 8جدول ) افر املتطلبات لاملتوسطات الحسابية واالنحر   املشرفينمن وجهة نظر  في اإلشراف التربوي  البشريةدرجة تو
ا
 مرتبة تنازليا

ـــارات  م  ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ  العبــ
املتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 النسبة املئوية 
 الرتبة

درجة  

افر   التو

ة مرتفع 1 %  79.33 0.709 2.38 .استعداد املشرفين لتبادل املعرفة مع اآلخرين 3  

 متوسطة  2 % 77.33 0.656 2.32 .تحمل املشرفين مسؤولية تطوير أنفسهم مهنيا 4

ة متوسط 3 % 75.33 0.694 2.26 .مشاركة املشرفين في فرق العمل مختلفة املستويات  5  

ة متوسط 4 % 68.67 0.693 2.06 .املشرفين على املعارف الجديدة في التخصصاطالع  2  

ة متوسط 5 % 60 0.697 1.80 .وجود الوعي الكافي بإدارة املعرفة وفوائدها لدى املشرفين 7  

ة متوسط 6 % 58.33 0.674 1.75 .حث املشرفين التربويين على اظهار معرفتهم الضمنية 13  

ة متوسط 7 % 56.33 0.687 1.69 املشرفين في مجال البحث العلمي توافر الحماس لدى  1  

ة متوسط 8 % 56 0.681 1.68 .استخدام البحث العلمي لتوليد املعرفة الجديدة املرتبطة بالعمل  6  

ة منخفض 9 % 54 0.636 1.62 .تبادل الخبرات الناجحة في اجراء البحوث بين املشرفين 8  

ة منخفض 10 % 53.33 0.705 1.60 .باملشرفين الذين يسهمون في بناء املعرفة وتشاركهااحتفاظ الوزارة  14  

ة منخفض 11 % 53 0.631 1.59 .تزويد املشرفين بالخبرات  واملهارات الالزمة إلدارة املعرفة لدى املشرفين 11  

12 
املعارف لدى  سيادة جو من الثقة املتبادلة واالنفتاح داخل الوزارة مما يعزز من تطوير 

 .املشرفين
ة منخفض 12 % 52.67 0.625 1.58  

ة منخفض 13 % 52.33 0.685 1.57 .توفير برامج للتنمية املهنية للمشرفين في ادارة املعرفة 10  

ة منخفض 14 % 52 0.652 1.56 .تشجيع املشاركة في املعرفة من خالل إعداد البحوث العلمية بين التخصصات املختلفة 9  

ة متوسط  % 60.67 0.441 1.82 املتطلبات البشرية ككل     

%  79.33وبنسبة مئوية تراوحت بين )  (2.38–1.56( أن املتوسطات الحسابية لفقرات محور املتطلبات البشرية تراوحت بين )8يتضح من الجدول )

، وقد يرجع ذلك إلى توسع ةتوافر مرتفع   %(، وبدرجة79.33)(، وبنسبة مئوية  2.38)( في املرتبة األولى بمتوسط حسابي  3؛ حيث كانت الفقرة )%(52و

التعليمية   البوابة  املشترك، وكذلك توظيف  الشبكي  اإللكتروني  الحواسيب والتواصل  التربويين بسبب توظيف  للمشرفين  املعلوماتية  إعداد الثقافة  في 

الجماعي التقارير والزيا العمل  إلى وضوح وتعزيز فلسفة   
ً
أيضا النتيجة  عزى هذه 

ُ
ت املعرفة، وقد  بتبادل  أدى للسماح  الخ بصورة جيدة   .... رات والخطط 

املشرفين على بعض  تشجيع  التربويين، وكذلك  املشرفين  بين  والخبرات  األفكار  خ   لتبادل  وتطوراتها من  املعرفة  االبتكارية، ومشاركة  األفكار  الل  توليد 

النتيجة مع املديريات، لتكون بمثابة بيئة جاذبة لتبادل ونقل األفكار املعرفية واملهارية، واختلفت  نتيجة دراسة   ملتقيات إشرافية منظمة على مستوى 

 ادل الخبرات املختلفة. هناك حاجة في املجال التربوي لزيادة القوة الفكرية املتاحة داخل املؤسسة لتب في أن  (Mohammed & Jose, 2016) محمد وجوس  

وقد يرجع السبب في ذلك إلى عدم ة،  منخفض  درجة وب  %(،52، وبنسبة مئوية)(1.56( هي األقل بمتوسط حسابي بلغ )9في املقابل كانت الفقرة )

، كما أن عدم األخذ بنتائج الدراسات العلمية ومقترحاتها أضعف ةوجود حوافز مادية أو تشجيعية للمشرفين الذين لديهم سبق في إعداد البحوث العلمي

املشرفين، وكذلك كثرة األعباء اإلدارية والفنية وزيادة املدارس وعدد املعلمين في املدرسة الواحدة التي يشرف عليه املشرف الواحد   لدى قيمة البحوث  

 للخطة اإلشرافية الثقيلة أدت إلى إهمال هذا الجانب، أدت إلى تركيز عمل املشرف على الزيارات الصفية ومتابعة املعل
ً
مين وتقييمهم وإعداد التقارير وفقا

والتي توصلت إلى أهمية التركيز على ايجاد مناخ تكنولوجي يدعم عملية  Mavodza & Ngulube, 2012)مافودزا ونجالوب ) وقد اتفقت النتيجة مع دراسة

البحث   بالتعلم والتعليم وأنشطة  البشرية ككل  املتطلبات  الحسابية؛ حيث  متوسط  درجةالعلمي، وقد جاء محور  املتوسط   ونسبة مئوية  ( 1.82)  بلغ 

  وهذا يعود إلى ضرورة تعزيز عدد املشرفين التربويين ووضع عدد محدود من املدراس لإلشراف عليها، والتركيز على التحفيز للمشرف املجيد، ،  %(60.67)

واضح في املتابعة األعباء اإلدارية ومشاركة املشرفين في اللجان املقيمة واملتابعة والتي ال تمت بصلة ملهامه وظيفته األصلية، والتأكيد على وضع نظام  وتقليل  

 والرقابة ألداء املشرفين التربويين. 
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افر  الرابع حور النتائج املتعلقة بامل .4  (   املتطلبات املادية والتكنولوجية)درجة تو

افات املعيارية (: 9جدول ) افر املتطلبات املادية والتكنولوجية في اإلشراف التربوي لاملتوسطات الحسابية واالنحر   املشرفينمن وجهة نظر  درجة تو

 
ا
 مرتبة تنازليا

املتوسط   الفقرات  م 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

النسبة  

 املئوية
 الرتبة

  درجة

 التوفر 

 ة متوسط 1 % 71 0.796 2.13 .الكتروني إلعداد التقارير في مجال اإلشراف التربوي توفير نظام  7

توفير شبكة اتصاالت داخلية وخارجية بين الوزارة واملديريات والدوائر واالقسام   4

 .والوحدات 
 ة متوسط 2 % 67 0.753 2.01

 ة متوسط 3 % 56.67 0.691 1.70 .بإدارة املعرفةنشر املوقع اإللكتروني بالوزارة للممارسات األفضل املتعلقة  3

12 
 ة متوسط 4 % 56 0.697 1.68 .توفير البحوث والدراسات في مكتبات الوزارة ودوائر التدريب لتطوير العمل اإلشرافي

9 
وجود تسهيالت تكنولوجيه تساعد على التشارك املعرفي مثل منتديات املناقشة  

  ي.االجتماعاإللكترونية وأنظمة الدعم 
 ة منخفض 5 % 55.33 0.702 1.66

 ة منخفض 6 % 54 0.686 1.62 . )يتميز بالدقة والحداثة والسرعة( توفير نظام فعال للبيانات واملعلومات اإلشرافية  13

5 
 ة منخفض 7 % 52.33 0.701 1.57 .وجود موقع الكتروني للمشرفين التربويين لتبادل األفكار واملعرفة والخبرات 

10 
 ة منخفض 8 % 50 0.629 1.50 .وجود نظام دائم لصيانة موجودات املعرفة واملحافظة عليها

2 
 ة منخفض 9 % 47.67 0.616 1.43 .توفير البنية التحتية إلدارة املعرفة على كافة املستويات اإلشرافية

11 
 ة منخفض 10 %  47.33 0.624 1.42 .انشاء قاعدة بيانات باألبحاث التي يجريها املشرفون 

1 
 ة منخفض 11 %  45.67 0.616 1.37 .إصدار مجلة دورية خاصة  باألبحاث واألوراق العلمية التي ينجزها املشرفون 

 ة منخفض 12 % 45.67 0.569 1.37 تسهيل االنفاق على برامج إدارة املعرفة.  14

8 
 ة منخفض 13 % 44.33 0.568 1.33 .واملشاريع املشتركةوجود نظام للحوافز لتشجيع فرق العمل التي تقوم بأجراء البحوث 

6 
 ة منخفض 14 % 41.67 0.515 1.25 .وجود مصادر لتمويل البحوث واملشاريع املشتركة في العمل اإلشرافي

 ةمنخفض  % 52.33 0.440 1.57 املتطلبات املادية والتكنولوجية ككل   

وبنسبة مئوية تراوحت بين    ( 2.13  – 1.25لفقرات محور املتطلبات املادية والتكنولوجية تراوحت بين )( أن املتوسطات الحسابية  9يتبين الجدول )

، وقد يعود السبب في ةمتوسط درجة ب%( ، 71، وبنسبة مئوية بلغت)(2.13( في املرتبة األولى بمتوسط حسابي )7؛ حيث كانت الفقرة )%( 41.67% و 71)

والتقييمية للمشرف    لتي يقدمها نظام البوابة التعليمية في إعداد التقارير الفنية للزيارات اإلشرافية واالستطالعيةذلك إلى الخدمات التقنية والفنية ا 

أدى إلى اقتناع املشرفين التربويين   ،التربوي، وكذلك خطط برامج اإلنماء املنهي والخطط الدراسية، وكل ما يتعلق بالتحصيل الدراس ي وتقويم أداء الطلبة

 واالستفادة من التغذية الراجعة السابقة.  ة نظام البوابة التعليمية الذي ساعد في طريقة إعداد التقارير الفنية،بفاعلي

ضعف    إلى  ذلك  وربما يعزو   ،ةمنخفض  درجةب  %(،  41.67، وبنسبة مئوية بلغت)(1.25( هي األقل بمتوسط حسابي بلغ )6في املقابل كانت الفقرة )

،  وجود مخصصات مالية إلعداد البحوث من قبل الوزارة، واقتصار هذا الدور على مجلس البحث العلمي، وتمويل بعض املؤسسات الحكومية والخاصة 

إيجاد ضرورة االهتمام بب(  Mavodza, and Ngulube 2012والتي تكون قليلة ومحصورة على نوعية معينة من البحوث، وقد اتفقت النتيجة مع دراسة )

؛ خفضمناخ تكنولوجي يدعم عملية التعلم والتعليم وأنشطة البحث العلمي، أما مستوى محور املتطلبات املادية والتكنولوجية ككل جاء بمستوى من

ة لعملية تطبيق يرجع السبب إلى قلة توافر األجهزة واألدوات والوسائل الالزمقد و ، %(52.33، وبنسبة مئوية بلغت)(1.57بلغ املتوسط الحسابي )حيث 

التربويين باملشرفين  املدارس تكون خاصة  التربويين، وعدم توفر قاعات ببعض  املعرفة للمشرفين  املادية  ت  ،إدارة  الخدمات واملتطلبات  بها كافة  توفر 

 من روث وليقد و   والتكنولوجية التي يحتاجها أثناء عمله باملدرسة،
ً
هذه النتيجة اختلفت ، و  (Roth, & Lee, 2009) اتفقت النتيجة مع نتيجة دراسة كال

 . التي جاء مجال تكنولوجيا املعلومات فيها بمستوى مرتفع ( 2017)كروان مع دراسة 
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ا
   "؟ املشرفينما درجة أهمية متطلبات توظيف إدارة املعرفة في اإلشراف التربوي بسلطنة عمان من وجهة نظر  "  : النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني  :ثانيا

والنسب املئوية الستجابات عينة الراسة وكانت النتائج كما في    تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعياريةلإلجابة عن هذا السؤال،  

 ذلك: يوضح  التالي ، والجدول (10جدول )

افات املعيارية : (10جدول ) متطلبات إدارة املعرفة في اإلشراف التربوي من وجهة نظر  أهمية درجة والنسب املئوية لاملتوسطات الحسابية واالنحر

 املشرفين 

 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي املحور  م 
النسبة  

 املئوية
 األهمية  درجة  الرتبة

 عالية 4 % 85.6 0.515 2.57 التشريعية والتنظيمية املتطلبات  1

 عالية 3 % 87 0.545 2.62 املتطلبات اإلدارية  2

 عالية 1 % 89.6 0.493 2.69 املتطلبات البشرية  3

 عالية 2 % 88.6 0.532 2.66 املتطلبات املادية والتكنولوجية  4

 عالية  %88 0.488 2.64 الدرجة الكلية  

الجدول  من  الستجابات  10)  يتضح  الحسابية  املتوسطات  أن  )  املشرفين(  بين  )  (،2.69  – 2.57تراوحت  بين  ما  تباينت  مئوية    - %  85.6وبنسب 

أن  %(،  89.6 التربوي بسلطنة عمان من وجهة نظر    درجةوهذا يدل على  في اإلشراف  املعرفة  إدارة  ؛ حيث كان محور   املشرفينأهمية متطلبات 
ً
عالية

وقد يعود السبب في ذلك إلى زيادة وعي املشرفين التربويين بإدارة  %(89.6وبنسبة مئوية )  (،2.69كثر أهمية بمتوسط حسابي )املتطلبات البشرية هو األ 

 هي أحد املقومات   املعرفة وفوائدها، وأن قياس فعالية تطبيق إدارة املعرفة يعتمد على قدرة العنصر البشري والكفاءات اإلشرافية، وأن املتطلبات البشرية

العمل املحفزة، لاألساسية لنجاح العمل، و  تطوير مستوى أدائهم البد زيادة قدرتهم ورغبتهم نحو العمل من خالل توفير التدريب املناسب وتوفير بيئة 

 Tadros)تادروس وآخرون   ودراسة  ( 2012وزيادة الحوافز وتقنين سياسة الترقية واعتمادها على مبدأ الكفاءة، واتفقت النتيجة مع نتيجة دراسة الشاعر)

& others, 2013)  املعرفة وتطوير املوارد البشرية  إيجابيةأظهرت وجود عالقة   التي الثانية محور   ، وقدبين متطلبات تطبيق إدارة  الرتبة  جاء بعده في 

( بلغ  حسابي  بمتوسط  والتكنولوجية  املادية  )(،  2.66املتطلبات  بلغت  مئوية  الن%(،  88.6ونسبة  هذه  عزى 
ُ
التقني وت الجانب  توافر  أهمية  إلى  تيجة 

  مكنيل جة مع دراسة  التكنولوجي واملعدات الالزمة واألجهزة والوسائل املعينة، وتوفر اإلمكانات املالية الداعمة لتطبيق إدارة املعرفة، واتفقت هذه النتي

McNeil, 2011) توافر االلتزام تجاه املبادرات، وقلة املوارد املالية والتكنولوجية.( في أن أهم التحديات التي تواجه تطبيق إدارة املعرفة، هي: قلة 

وقد يعزى إلى عدم %(،  87وبنسبة مئوية بلغت )(،  2.62بمتوسط حسابي )  األهمية  بينما جاء محور املتطلبات اإلدارية في املرتبة الثالثة من حيث  

وقلة توافر حوافز تشجع االبتكار لدى املشرفين، وعدم تطوير مؤشرات لتقييم اإلنتاج   وجود خطة واضحة لتطبيق إدارة املعرفة في الوزارة ومديرياتها،

 املعرفي لهم

بلغ الرابعة واألخيرة بمتوسط حسابي  املرتبة  التشريعية والتنظيمية في  املتطلبات  بلغت )(2.57) وجاء محور  ، وقد يرجع  %(85.6، وبنسبة مئوية 

بالوزارة، مما أدى السبب في ذلك إلى وضوح السياسات التعليمية والهياكل التنظيمية، واللوائح والقوانين املنظمة للعمل، واألطر العامة للمهام الوظيفية 

تكون   أن  الطويس   األهمية  إلى  دراسة  نتيجة  مع  النتيجة  واختلفت  األخيرة،  املحور  أكدت على ض2017) لهذا  التي  اإلشراف (  ومهام  أدوار  تطوير  رورة 

 والتشريعات املنظمة له.

 
ا
افر متطلبات تطبيق إدارة املعرفة وأهميتها من α ≤ 0.05"هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ) : : النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث ثالثا ( في درجة تو

 وجهة نظر املشرفين تعزي ملتغير الجنس أو الوظيفة أو جهة العمل؟"   

، وقد تم عرض النتائج املتعلقة ONE WAY ANOVAلإلجابة عن السؤال تم استخدام اختبار "ت" لعينتين مستقلتين وكذلك تحليل التباين األحادي  

 و التالي:  حعلى النبالسؤال 

 ملتغير الجنس:  .1
ا
افر متطلبات تطبيق إدارة املعرفة وأهميتها تبعا  النتائج املتعلقة بدرجة تو

 ملتغير الجنس تم استخدام اختبار )ت( لعينتين م
ً
ستقلتين، للوقوف على داللة الفروق في درجة توافر متطلبات تطبيق إدارة املعرفة وأهميتها تبعا

 (. 11النتائج كما في جدول )وكانت 
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افر نتائج اختبار )ت( : (11جدول )    إدارة املعرفة   متطلبات تطبيقلداللة الفروق في درجة تو
ا
 ملتغير الجنسوأهميتها تبعا

متطلبات توظيف إدارة املعرفة، ودرجة  درجة توافر  ل  ملشرفينعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات عينة ا (  11)  يتضح من الجدول 

 
ً
توافر لصالح الذكور، وربما  الفيما يرتبط بدرجة    يةكلدرجة الملتغير الجنس، فيما عدا محور املتطلبات اإلدارية وال  أهميتها لدى املشرفين التربويين تبعا

التأقلم مع الوضع    وقدرته على  ،وقلة تذمره من أي قصور في املتطلبات اإلدارية كور وقدرتهم على تحمل العديد من الصعوبات،إلى طبيعة الذ  يعزى ذلك 

دارة املعرفة كانت متوسطة في مجال إ ( والتي توصلت نتائجها إلى أن درجة تطبيق  2016بصورة واقعية، وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة الخرابشة )

( التي أظهرت نتائجها 2012إدراك دور إدارة املعرفة، وأن هناك فروق ذات داللة إحصائية لصالح الذكور، كما اختلفت هذه النتيجة مع دراسة الحبسية )

 تعزى ملتغير الجنس
ً
   .عدم وجود فروق دالة إحصائيا

افر  .2   وأهميتها متطلبات تطبيق إدارة املعرفةالنتائج املتعلقة بدرجة تو
ا
 / املديرية( ة)الوزار  ملتغير مكان/ جهة العمل تبعا

    وأهميتها متطلبات تطبيق إدارة املعرفةللوقوف على داللة الفروق في درجة توافر  
ً
( يبين  12)الجدول  و العمل تم استخدام اختبار )ت(    ملتغير مكانتبعا

 :نتائج التحليل

 

 

    أناث  ذكور  الجنس  

 

 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي املحور 

قيم 

 ة

 )ت(

 القيمة االحتمالية

الداللة  

االحصائي

 ة

فر 
تو

 ال
جة

در
 

املتطلبات  

التشريعية  

 والتنظيمية 

1.64 0.439 1.56 0.345 
1.3

9
4 

 دالة غير  0.165

املتطلبات  

 اإلدارية 
1.62 0.485 1.49 0.412 

2.0
0
0 

 دالة  0.047

املتطلبات  

 البشرية 
1.88 0.492 1.75 0.363 

1.9
5
2 

 غير دالة  0.052

املتطلبات  

املادية  

 والتكنولوجية 

1.63 0.479 1.51 0.380 
1.8

7
3 

 غير دالة  0.063

 0.317 1.58 0.419 1.69 الدرجة الكلية 
2.0

8
5 

 دالة  0.039

ة 
ج ر

د
ة  

مي
أله

ا
 

املتطلبات  

التشريعية  

 والتنظيمية 

2.55 0.531 2.59 0.498 

-
0
.

0
6
9 

 غير دالة  0.544

املتطلبات  

 اإلدارية 
2.60 0.545 2.66 0.546 

-
0
.

7
7
0 

 غير دالة  0.442

املتطلبات  

 البشرية 
2.67 0.510 2.71 0.474 

-
0
.

3
8
7 

 غير دالة  0.699

املتطلبات  

املادية  

 والتكنولوجية 

2.65 0.524 2.67 0.545 

-
0
.

3
3
4 

 غير دالة  0.739

 0.494 2.66 0.485 2.62 الدرجة الكلية 

-
0

.

5
6
4 

 غير دالة  0.574
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افر نتائج اختبار )ت( : (12جدول )   وأهميتهامتطلبات تطبيق إدارة املعرفة لداللة الفروق في درجة تو
ا
 ملتغير مكان/ جهة العمل  تبعا

(، مما يدل ذلك على عدم وجود فروق ذات  α=0.05( أن القيمة االحتمالية لجميع املحاور أعلى من مستوى الداللة )12يتضح من الجدول رقم )

 أهميتها لدى املشرفين التربويين تبعمتطلبات توظيف إدارة املعرفة، ودرجة درجة توافر ل املشرفينداللة إحصائية في تقديرات 
ً
ملتغير جهة العمل، ماعدا   ا

فكانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين املشرفين العاملين بالوزارة واملشرفين العاملين باملديريات   ر،محور املتطلبات اإلدارية فيما يرتبط بدرجة التواف

 لتواجد مقر عمل املشرفين العموم  التعليمية لصالح املشرفين العاملين بالوزارة، وقد ير 
ً
في ديوان عام الوزارة وبعض املشرفين األوائل  جع ذلك إلى أنه نظرا

، كاملشاركة في باملديرية بالقرب من أصحاب القرار؛ فإن ذلك يسمح لهم بمعرفة درجة توافر املتطلبات اإلدارية أكثر من املشرف التربوي أو املشرف األول 

ية وصنع القرار، واعتماد نظم مراقبة جودة املمارسات اإلشرافية، وتحديد املعارف التي سيكتسبها املشرفون التربويين، وتحديد  وضع الخطط االستراتيج

فروق لدى أفراد العينة تعزى للتخصص وللمديرية وجود  ( التي أظهرت عدم  2012)أبو الوفا   آليات املتابعة والتقييم، وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة

( التي أظهرت وجود فروق حول درجة تطبيق عمليات إدارة املعرفة في جامعة السلطان قابوس  2011واختلفت النتيجة مع دراسة املنصوري)  تابع لها،ال

 تعزى للكلية.

افر  .3   وأهميتهامتطلبات تطبيق إدارة املعرفة النتائج املتعلقة بدرجة تو
ا
 مشرف تربوي( -مشرف أول  -لوظيفة )مشرف عاماملتغير تبعا

    وأهميتهامتطلبات تطبيق إدارة املعرفة  للوقوف على داللة الفروق في درجة توافر  
ً
وجدول    ANOVAلوظيفة تم استخدام تحليل التباين  ا ملتغير  تبعا

 ( يبين نتائج التحليل.13)

افر نتائج اختبار )ت( : (13جدول )   وأهميتهامتطلبات تطبيق إدارة املعرفة لداللة الفروق في درجة تو
ا
 ملتغير للوظيفة تبعا

    املديرية الوزارة مكان العمل م 

املتوسط    

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

املتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

القيمة   قيمة )ت(

 االحتمالية 

الداللة  

 االحصائية 

فر 
تو

 ال
جة

در
 

املتطلبات التشريعية  

 والتنظيمية 
 غير دالة  0.216 1.242 0.393 1.59 0.466 1.73

 املتطلبات اإلدارية 
 دالة 0.043 2.039 0.449 1.54 0.490 1.79

 البشرية املتطلبات 
 غير دالة  0.065 1.860 0.438 1.799 0.437 2.02

املتطلبات املادية  

 والتكنولوجية 
 غير دالة  0.371 0.989 0.445 1.57 0.382 1.67

 غير دالة  0.083 1.742 0.377 1.62 0.382 1.80 الدرجة الكلية 

ة 
ج ر

د
ة  

مي
أله

ا
 

املتطلبات التشريعية  

 والتنظيمية 
 غير دالة  0.959 0.051 0.524 2.57 0.423 2.57

 املتطلبات اإلدارية 
 غير دالة  0.823 0.224 0.558 2.62 0.395 2.65

 املتطلبات البشرية 
 غير دالة  0.609 0.513 0.507 2.69 0.288 2.76

املتطلبات املادية  

 والتكنولوجية 
 غير دالة  0.929 0.089- 0.545 2.66 0.372 2.648

 غير دالة  0.857 0.181 0.502 2.635 0.319 2.66 الدرجة الكلية 

 مصادر التباين األبعاد  املحاور 
مجموع  

 املربعات 

درجات  

 الحرية 

متوسط  

 املربعات 
 ف 

مستوى  

 الداللة 

اتجاه 

 الداللة 

فر 
تو

 ال
جة

در
 

املتطلبات التشريعية  

 والتنظيمية 

 0.271 2 0.542 بين املجموعات 

1.708 0.184 
دالة  غير 

 
ً
 إحصائيا

داخل  

 املجموعات 
28.251 178 0.159 

  180 28.793 التباين الكلي 

 املتطلبات اإلدارية 

 

 0.823 2 1.646 بين املجموعات 

4.077 0.019 
دالة  

 
ً
 إحصائيا

داخل  

 املجموعات 
35.938 178 0.202 

  180 37.584 التباين الكلي 

 املتطلبات البشرية 

 

 0.330 2 0.660 بين املجموعات 

1.712 0.184 
غير دالة  

 
ً
 إحصائيا

داخل  

 املجموعات 
34.323 178 0.193 
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في جميع املحاور وفق لدرجة التوافر، وكذلك درجة    املشرفين( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات  13يتضح من نتائج الجدول )

   ،، فيما عدا محور املتطلبات اإلدارية فيما يتعلق بدرجة التوافراألهمية
ً
للوظيفة، وملعرفة لصالح أي وظيفة؛    وجدت فروق ذات داللة إحصائية وفقا

 (.14شيفيه املوضح في الجدول رقم ) اختبار البحث استخدم

افر ) فيه للمقارنات البعديةا: اختبار ش(14) جدول   محور املتطلبات اإلداريةعلى درجة التو
ا
 لوظيفة ملتغير ا ( وفقا

املشرف   التربوي لصالح  العام واملشرف  املشرف  بين  الوظيفة، تكون  اإلدارية حسب  املتطلبات  الفروق ملحور  أن  أعاله  الجدول  يتضح من خالل 

مسمى ، وقد يرجع ذلك إلى الخبرة الطويلة التي يتمتع بها من يحمل من املتوسط الحسابي للمشرف التربوي  متوسط حسابي أكبر حصل علىالعام؛ حيث 

 أطول، والخبرة بدورها تساعد الفرد على التعرف بصورة أكبر على املتطلبات اإلدارية لتطبيق إدارة املعرفة،
ً
 لتمرسهم   مشرف عام والتي تكون دوما

ً
نظرا

( التي أظهرت عدم وجود  2011) مجال العمل، وإملامهم التام بالخطة االستراتيجية التطويرية العامة لإلشراف التربوي، وقد اختلفت مع دراسة املنصوري 

 تعزى ألثر متغير الرتبة األكاديمية. بالجامعة، فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أعضاء هيئة التدريس 

 بحث ومقترحاته:توصيات ال

 في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها البحث، فإن أهم ما يوص ي به البحث ويقترحه ما يلي:   

 .م2040أن تبدأ وزارة التربية والتعليم في وضع االستراتيجية املناسبة لتطبيق إدارة املعرفة بما يتفق والسياسة العامة الستراتيجية عمان  •

  180 34.983 التباين الكلي 

املتطلبات املادية  

 والتكنولوجية 

 0.092 2 0.184 بين املجموعات 

0.473 0.624 
غير دالة  

 
ً
 إحصائيا

داخل  

 املجموعات 
34.611 178 0.194 

  180 34.795 التباين الكلي 

 الدرجة الكلية 

 0.318 2 0.636 بين املجموعات 

2.239 0.110 
غير دالة  

 
ا
 إحصائيا

داخل  

 املجموعات 
25.265 178 0.142 

  180 25.900 التباين الكلي 

ة 
ج ر

د
ة  

مي
أله

ا
 

املتطلبات التشريعية  

 والتنظيمية 

 0.145 2 0.289 بين املجموعات 

0.542 0.582 
غير دالة  

 
ً
 إحصائيا

داخل  

 املجموعات 
47.455 178 0.267 

  180 47.744 التباين الكلي 

 املتطلبات اإلدارية 

 0.330 2 0.660 بين املجموعات 

1.112 0.331 
غير دالة  

 
ً
 إحصائيا

داخل  

 املجموعات 
52.850 178 0.297 

  180 53.511 التباين الكلي 

 املتطلبات البشرية 

 

 0.260 2 0.520 بين املجموعات 

1.071 0.345 
غير دالة  

 
ً
 إحصائيا

داخل  

 املجموعات 
43.165 178 0.243 

  180 43.685 التباين الكلي 

املتطلبات املادية  

 والتكنولوجية 

 0.156 2 0.312 بين املجموعات 

0.548 0.579 
غير دالة  

 
ً
 إحصائيا

داخل  

 املجموعات 
50.720 178 0.285 

  180 51.032 التباين الكلي 

 الدرجة الكلية 

 0.193 2 0.386 بين املجموعات 

0.807 0.448 
غير دالة  

 
ا
 إحصائيا

داخل  

 املجموعات 
42.552 178 0.239 

  180 42.938 التباين الكلي 

 مشرف تربوي  مشرف أول  مشرف عام  الوظيفة  املتوسط  األبعاد 

 املتطلبات اإلدارية 

 *   مشرف عام  2.09

    مشرف أول  1.73

   * مشرف تربوي  1.53
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احي الفنية  و عقد دورات متخصصة للمشرفين التربويين في كافة املديريات التعليمية في مجال إدارة املعرفة، وخاصة في البرامج التقنية التي تدعم الن •

التأكيد على تنمية ، و كبرامج الفيديو كونفرنس ملتابعة تنفيذ املعلم للحصص بشكل مباشر، ومتابعة وتقييم مدى أهميتها في تطوير العمل اإلشرافي

 املهارات القيادية الالزمة للمشرف التربوي وتفويضه في بعض الصالحيات في املتابعة اإلشرافية. 

وضع نظام حوافز ومسابقات مقننة تعزز املبادرات التربوية  ، و ة والتقنية ملساعدة املشرفين التربويين على تطبيق إدارة املعرفةتوفير املتطلبات املالي •

 إنشاء صندوق لدعم البحوث التربوية تحت إشراف وتمويل من وزارة التربية والتعليم. و  ،في مجال اإلشراف التربوي 

وأجهزة  • اتصال حديثة  ونظم  قاعات  التربويينتوفير  للمشرفين  في كل مدرسة  إلزامية  تكون  بحيث  و ،  التعليم  ،  بوزارة  بحثية  بيانات  قاعدة  إنشاء 

 تتضمن كافة البحوث املنشورة والدوريات واملؤتمرات ورسائل املاجستير والدكتوراه وكافة الجهود البحثية من منتسبي الوزارة لتحفيزهم. 

 تقلة )قسم( تابعة للمديرية العامة لإلشراف التربوي معني بتطبيق إدارة املعرفة. االهتمام بإنشاء واستحداث وحدة خاصة مس •

 تشجيع املشرفين التربويين على البحث العلمي واالهتمام بتعزيزهم واالستفادة من نتاج دراساتهم لتحسين العملية اإلشرافية وتطويرها.  •

 بحوث مقترحة:

 معوقات إدارة املعرفة بمدارس التعليم األساس ي في سلطنة عمان: دراسة نوعية.   •
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Abstract: The research aimed to determine the degree of availability of knowledge management 
requirements and its importance in educational supervision from the point of view of supervisors in the 
Sultanate of Oman in light of some variables. 
The research used the descriptive method, and the research sample consisted of (181) supervisors, to whom 
a questionnaire, consisting of (52) Paragraphs, was applied., divided into four main axes. The results showed 
that the degree of availability of requirements for applying knowledge management in educational 
supervision in the Sultanate of Oman was low. With a mean (1.64) and a percentage (54.6%), where the 
human requirements came first, with a mean (1.82) and a percentage (60.6%), while the administrative 
requirements came in the last, with a mean (1.56) and a percentage. (52%), the degree of importance of 
applying knowledge management was high from the point of view of supervisors in the Sultanate of Oman, 
with a mean of (2.64), and a percentage (88%). The human requirements were the most important, with a 
mean (2.69) and a percentage (89.6%), while the legislative and regulatory requirements came in the last in 
terms of importance, with a mean (2.57) and a percentage (85.6%). The results did not show any statistically 
significant differences in the estimates of the total sample members to the degree of availability or 
importance of the application of knowledge management requirements due to the variable of gender, 
workplace, or job. 

Keywords: knowledge management; knowledge management requirements; educational supervision. 
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