املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
)International Journal of Educational & Psychological Studies (EPS
Journal Homepage: https://www.refaad.com/views/EPSR/Home.aspx

www.refaad.com

)ISSN: 2520-4149 (Online) 2520-4130 (Print

مدى ممارسة معلمي العلوم لعمليات إدارة املعرفة من وجهة نظرهم في إدارة تعليم القريات
شريف حامد بن معتق الورده الشراري
باحث تربوي -اململكة العربية السعودية
alikssb@yahoo.com
تاريخ استالم البحث2019/4/18 :

تاريخ قبول البحث2019/5/19 :

DOI: https://doi.org/DOI:10.31559/EPS2020.7.1.9

املخلص :
هدفت الدراسة الكشف عن مدى ممارسة معلمي العلوم لعمليات إدارة املعرفة من وجهة نظرهم في إدارة تعليم القريات ،ولتحقيق هدف
ً
الدراسة تم اختيار عينة عشوائية تكونت من ( )203معلما ومعلمة أثناء الفصل الدراس ي األول للعام الدراس ي (2019/2018م) ،ولتحقيق هدف
الدراسة تم تبني أداة لقياس مدى ممارسة عمليات إدارة املعرفة ،أظهرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة عمليات إدارة املعرفة لدى معلمي العلوم
كانت ممارستها بدرجة مرتفعة ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغير الجنس ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغير املؤهل
العلمي ولصالح الدراسات عليا ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغير الخبرة .وأوصت الدراسة بضرورة تشجيع املعلمين واملعلمات على
توظيف عمليات إدارة املعرفة أثناء التدريس .
الكلمات املفتاحية :ممارسة؛ عمليات إدارة املعرفة؛ معلم العلوم.

اإلطارالنظري:
يقوم املفهوم الحديث الذي يعرف بـ "إدارة املعرفة " على توفير املعلومات وإتاحتها لجميع العاملين في املؤسسة التعليمية (املعلمين ،الطالب)،
واملستفيدين من خارجها (املجتمع املحلي) ،حيث يرتكز على األستفادة القصوى من املعلومات املتوافرة املتاحة ،والخبرات الفردية الكامنة في عقول
افرادها .لذا ،فإن من أهم مميزات تطبيق هذا املفهوم هو األستثمار األمثل لرأس املال الفكري وتحويله إلى قوة إنتاجية تسهم في تنمية أداء الفرد ،ورفع
ً
ً
كفاءة العنصر البشري .ومقارنة باملال الذي كان وحده وقودا للمجتمعات الصناعية سابقا ،أما اآلن وفي عصر املجتمعات املعلوماتية واإلتصاالت ،فإن
املعرفة والحكمة أصبحت تمثل السيادة ،فمن يملك املعرفة سيكون في املقدمة والقيادة والسيادة ،لذلك فإن املعرفة تعد من أهم املقومات العلمية
ألتخاذ القرارات وأنها من أحد الركائز األساسية للقرارات السليمة ،وال نتجاهل البيانات واملعلومات التي هي في األصل الحقائق الرئيسية التي تساهم في
التوصـل إلى املعرفة.
ً
أوال :إدارة املعرفة :املفهوم واألهمية واملراحل
تعود بداية ظهور مفهوم إدارة املعرفة إلى دون مارشاند " "Don Marchandفي بداية الثمانينيات من القرن املاض ي ،باعتبارها املرحلة النهائية
ً
من الفرضيات املتعلقة بتطور نظم املعلومات .كما تنبأ دركر " "Durckerإلى أن العمل النموذجي سيكون قائما على املعرفة وأن املنظمات ستتكون من
صناع معرفة " "Knowledge Workersيوجهون أداءهم ،من خالل التغذية العكسية لزمالئهم ومن الزبائن.
ويرجع البعض إدارة املعرفة إلى عام ( ،)1985عندما قامت شركة " "Hewlet Packardاألمريكية بتطبيقها .ولكن في هذه الفترة ،لم يقتنع
الكثيرون بإدارة املعرفة وتأثيرها على األعمال،حتى أن وول ستريت "أكبر سوق مال في العالم" تجاهل إدارة املعرفة في بادىء األمر ،خاصة محاوالت
تحديد قيمة نقدية للمعرفة ،وإن كان قد اهتم بها بعد ذلك.ومنذ أوائل التسعينيات من القرن املاض ي ،بدأ االهتمام العملي واألكاديمي بمفهوم إدارة
املعرفة التنظيمية .وهذا االهتمام آخذ في التزايد في األعوام األخيرة ،بعد تبنى العديد من املنظمات لها على املستوى العالمي .وفى عام ( ،)1999خصص
البنك الدولي (  ) %4من امليزانية السنوية لتطوير أنظمة إدارة املعرفة .ويرى ) (Barnes, 2002أن املعرفة هي مجموعة الحقائق والوقائع واملعتقدات
واملفاهيم والرؤى واألحكام والتوقعات واملنهجيات والبراعات.
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شريف الشراري

 مفهوم إدارة املعرفة
املعرفة هي حصيلة اإلمتزاج أو خليط من التجارب ،والقيم ،واملعلومات والخبرة والحكمة البشرية ،وأنها من أهم املوارد الحيوية للمؤسسات
إال أنها منثورة ومبعثرة هنا وهناك بين أنحاء وزوايا املنظمة .ويتباين تعريف إدارة املعرفة بتباين مداخل املفهوم ،ومن أهم تعريفات إدارة املعرفة ما يلي:
( العلي ،عبد الستار ،قنديلجي ،عامر ،العمري  ،غسان) 2006 ،
 .1عملية إدارية لها مدخالت ومخرجات وتعمل في إطار بيئة خارجية معينة تؤثر عليها وعلى تفاعالتها ،وتنقسم إلى خطوات متعددة متتالية
ومتشابكة (مثل خلق وجمع وتخزين وتوزيع املعرفة واستخدامها) ،والهدف منها هو مشاركة املعرفة في أكفأ صورة للحصول على أكبر قيمة
للمؤسسة.
 .2ناتج التفاعل بين الفرد واملؤسسة من ناحية والتكامل بين املعرفة الصريحة واملعرفة الضمنية من ناحية أخرى.
 .3العمليات التي تساعد املؤسسات التعليمية على توليد والحصول على املعلومات واختيارها وتنظيمها واستخدامها ونشرها وتحويل املعلومات
املهمة والخبرات التي تعتبر ضرورية لألنشطة التعليمية املختلفة كاتخاذ القرارات ،وحل املشكالت والتخطيط االستراتيجي.
 .4العملية املنظمة للبحث واالختيار والتنظيم وعرض املعلومات بطريقة تحسن فهم العاملين واالستخدام األمثل ملوجودات منظمات األعمال.
 .5عملية تجميع وابتكار املعرفة بكفاءة وإدارة قاعدة املعرفة ،وتسهيل املشاركة فيها ،من أجل تطبيقها بفاعلية في املنظمة.
ّ
ّ
 .6في حين ّ
عرف جري ( (Grey,1996إدارة املعرفة بأنها مراجعة حسابات األصول
الفكرية التي تبرز املصادر الفريدة و الوظائف االنتقادية و
ّ
ّ
العقبات املحتملة التي تعيق املعرفة إلى حد االستخدام  .كما إنها تحمي األصول
الفكرية من األضمحالل ,وتبحث عن الفرص لتدعم القرارات و
ّ
الخدمات و املنتجات من خالل إضافة الذكاء ,وزيادة القيمة و التحلي باملرونة.
 عمليات ادارة املعرفة
إن عمليات ادارة املعرفة تعمل بشكل تتابعي وتتكامل فيما بينها ،إذ تعتمد كل عملية على األخرى وتتكامل معها وتدعمها ،وقد ورد في األدب
النظري مجموعة من العمليات إلدارة املعرفة ،وهذه العمليات هي:
 .1عملية تشصي املعرفة :يعد التشخيص من األمور املهمة في برنامج إدارة املعرفة ،وفي ضوء التشخيص يتم وضع سياسات وبرامج العمليات
األخرى .ويشير الكبيس ي ( )2005إلى أن عملية التش خيص أمر حتمي ألن الهدف منها هو اكتشاف معرفة املنظمة وتحديد األشخاص الحاملين لها
ومواقعهم ،كذلك تحدد مكان هذه املعرفة في القواعدّ .
وتعد عملية التشخيص من أهم التحديات التي تواجه مؤسسات العمل التربوي ،ونجاح
مشروع ادارة املعرفة يتوقف على دقة التشخيص ،وتستخدم في عملية التشخيص آليات االكتشاف وآليات البحث والوصول .وتعد عملية تشخيص
ً
املعرفة مفتاحا ألي برنامج إلدارة املعرفة ،وعملية جوهرية رئيسة تساهم مساهمة مباشرة في إطالق وتحديد شكل العمليات األخرى وعمقها.
 .2عملية تخطيط املعرفة :تتعلق برسم الخطط املختلفة ذات اإلرتباط بإدارة املعرفة ،ودعم أهداف إدارة املعرفة واألنشطة الفردية واملنظمية،
والسعي الى توفير القدرات واإلمكانيات الالزمة لسير األعمال بكفاءة وفاعلية ،وتوفير الطواقم الخبيرة املتخصصة ،وتحديد التسهيالت التكنولوجية
الالزمة .ويشير ( )Teeceالى أن اعتماد أي مدخل في ادارة املعرفة يتطلب تحديد أهداف واستراتيجية ادارة املعرفة ،وتنفيذ استراتيجية ادارة املعرفة،
واختيار مؤشرات ادارة املعرفة ،وقياس وتقويم مستوى ادارة املعرفة في ضوء املؤشرات املقررة.
 .3عملية نشر املعرفة :عرفت الجمعية األمريكية لعلم املعلومات نشر املعرفة بتعريفها الواسع بأنها تشمل العمليات الضرورية إليصال املعلومات إلى
مستخدميها (العلي وقنديلجي والعمري )2006 ،ومصطلح نشر املعرفة هو مرادف ملصطلح نقل املعرفة  ،ويشير  Coakesكما ورد في حجازي ()2005
أن عملية نقل املعرفة هي الخطوة األولى في عملية التشارك في املعرفة ،وتع ني عملية نقل املعرفة إيصال املعرفة املناسبة إلى الشخص املناسب في
الوقت املناسب وضمن الشكل املناسب وبالتكلفة املناسبة.
ّ
 .4عملية توليد واكتساب املعرفة :إن توليد املعرفة يتعلق بالعمليات التي تركز على أسر ،وشراء ،وابتكار ،واكتشاف ،وامتصاص واكتساب
واإلستحواذ على املعرفة (الكبيس ي .)2005،ويرى حجازي ( ) 2005أنه يمكن توليد املعرفة من خالل عدد من العمليات التي تمتد بين تحدي اإلبداع
وبين البحث الجاد ،كما أن األفراد فقط هم الذين يولدون املعرفة وال تستطيع املنظمة توليد املعرفة بدون األفراد .وتركز عملية توليد املعرفة
املنظمية على توسيع املعرفة التي يتم توليدها على يد األفراد ومن ثم بلورتها على مستوى الجماعة من خالل الحوار ،واملحادثة ،والتشارك في الخبرة
أو مجتمع املمارسة .وقد قدم ) ) Quinn, 1996أربعة مبادىء لتوليد واكتساب املعرفة هي:
 تعزيز مقدرة األفراد في حل املشكالت.
 التغلب على معارضة األفراد املهنيين للمشاركة باملعلومات.
 التحول من الهياكل الهرمية إلى املنظمات املقلوبة أو التنظيمات الشبكية.
 تشجيع التنوع الفكري داخل املنظمات املعرفية.
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 عملية تخزين املعرفة:
ً ً
تشير عملية تخزين املعرفة إلى أهمية الذاكرة التنظيمية ،فاملؤسسات تواجه خطرا كبيرا نتيجة لفقدانها للكثير من املعرفة التي يحملها األفراد
ً ً
الذين يغادرونها لسبب أو آلخر ،وبات خزن املعرفة واإلحتفاظ بها مهما جدا والتي تعتمد على التوظيف واإلستخدام بصيغة العقود املؤقتة واإلستشارية
لتوليد املعرفة فيها ،ألن هؤالء األشخاص يأخذون معرفتهم الضمنية غير املوثقة معهم عندما يتركون املنظمة ،أما املوثقة فتبقى مخزونة في قواعدها
(الكبيس ي.)2005،
 عملية تنظيم املعرفة:
يقصد بعملية تنظيم املعرفة تلك العمليات التي تهدف إلى تصنيف املعرفة ،وفهرسة أو تبويب املعرفة ورسم املعرفة .ويجب تنظيم البيانات
واملعلومات املختارة في مجموعات مرتبة تسمى بخرائط املعرفة والتي تساعد في تصنيف البيانات واملعلومات (نجم.)2004،
 عملية توزيع املعرفة:
ان توزيع املعرفة يشير إلى ضمان وصول املعرفة املالئمة للشخص الباحث عنها في الوقت املالئم ،ووصولها إلى أكبر عدد ممكن من األشخاص
ً
ً
العاملين في املنظمة .وهناك عدة شروط لتوزيع املعرفة منها :وجود وسيلة لنقل املعرفة ،وهذه الوسيلة قد تكون شخصا ،وقد تكون شيئا آخر ،وأن تكون
ً
ً
هذه الوسيلة مدركة ومتفهمة تماما لهذه املعرفة وفحواها وقادرة أيضا على نقلها (توزيعها) ،وأن يكون لدى هذه الوسيلة الحافز الكافي للقيام بذلك،
اضافة الى عدم وجود معوقات تحول دون هذا النقل املعرفي.
 عملية تطبيق املعرفة:
ان تطبيق املعرفة يعبر عن تحويل املعرفة إلى عمليات تنفيذية ،ويجب توجيه املساهمة املعرفية مباشرة نحو تحسين األداء املنظمي في حاالت
صنع القرار واألداء الوظيفي ،إذ أنه من الطبيعي أن تكون عملية تطبيق املعرفة مستندة الى املعرفة املتاحة ،ويتم تطبيق املعرفة من خالل نوعين من
العمليات هما (العلي والقنديلجي والعمري:)2004،
 .1العمليات املوجهة (املباشرة) :تعني العملية التي يقوم األفراد بمعالجة املعرفة مباشرة نحو الفعل اآلخر من دون االنتقال أو تحويل املعرفة إلى
ذلك الشخص الذي وجهت إليه املعرفة.
 .2املعرفة الروتينية :تعني اإلنتفاع من املعرفة التي يمكن الحصول عليها من التعليمات واألنظمة والقواعد والنماذج التي توجه اآلخرين نحو
السلوك املستقبلي.
 عملية استرجاع املعرفة
يشير استرجاع املعرفة إلى تلك العمليات التي تهدف إلى البحث والوصول إلى املعرفة بكل يسر وسهولة وبأقصر وقت بقصد استعادتها وتطبيقها
في حل مشكالت العمل واستخدامها في تغيير أو تحسين عمليات األعمال (الكبيس ي.)2005،
إن مدى اإلستفادة من املعرفة الذي هو جوهر إدارة املعرفة يرتكز على القدرة على استرجاع ما هو معروف وما جرى تعلمه ووضعه في القواعد
املعرفية.
وتتحقق عملية اإلسترجاع عبر اساليب مختلفة مثل استخدام الذكاء الصناعي والتحليل اإلحصائي.
 تقاسم وتشارك املعرفة
يشير تقاسم وتشارك املعرفة الى تلك العملية التي يجري من خاللها توصيل كل من املعرفة الضمنية واملعرفة الصريحة إلى اآلخرين عن طريق
اإلتصاالت (العلي وقنديلجي والعمري.)2004،
 عملية تحديث وإدامة املعرفة
تركز عملية تحديث وإدامة املعرفة على تنقيح املعرفة ونموها وتغذيتها ،ويجب أن يتضمن نظام إدارة املعرفة وسائل التحديث واإلضافة
والتعديل وإعادة التصحيح.
 عملية متابعة املعرفة والرقابة عليها
تتعلق هذه العملية باألنشطة ذات العالقة بالسيطرة والرقابة على الجهود املرتبطة بإدارة املعرفة ودعم هذه الجهود وتوجيهها باإلتجاه الذي
يعظم دور إدارة املعرفة وتأثيره في األداء ،وتتحدد أنشطة هذا املحور في ضوء رؤية املؤسسة وأهدافها ،وحتى تحقق املنظمة النجاح املطلوب فإنه ينبغي
ً
ً
ً
أن تتبنى مدخال شامال متكامال في إدارة املعرفة (أبوفارة.)2006،
ومن هنا يبرز النظام التعليمي كأهم محرك إلحداث تغير فوري وحقيقي في املجتمع ،كما أنه يمثل نواة التطور واإلصالح واإلبداع ،حيث يمثل
ً
ً
املعلم واملدرسة حلقة مهمة في مجال التربية والتعليم فهي مؤسسة تربوية تلبي حاجات املجتمع وتطلعاته ،ونظاما متكامال يضم مجموعة من األعضاء
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العاملين من موظفين وعمال وغيرهم ،ومجموعة من النظم والتعليمات والقواعد املنظمة للعمل ،واي خلل يصيب املدرسة بالتراجع وقد يصل الى حد
اإلحباط ،مما يسبب الشلل التام للمدرسة والذي يصعب عالجه( الطويل.)1997 ،
أجرى الشمراني(  )2017دراسة هدفت إلى التعـرف علـى درجـة ممارسـة معلمـي ومعلمـات املـدارس الثانويـة فـي محافظـة الـدوادمي لعمليــات إدارة
ً
املعرفة ،ومـا إذا كـان هنـاك عالقـة ذات داللة إحصـائية بـين اسـتجابات عينـة الدارسـة تعـزى ملتغيـر النـوع ،وتكونـت عينـة الدارسـة مـن ( )105معلما
ومعلمة ،واشـتملت أدوات الدراسـة علـى مقيـاس لعمليـات إدارة املعرفـة مـن إعـداد الباحـث ،وأشـارت نتـائج الدراسـة إلـى أن درج ـة ممارســة معلمــي
ومعلمــات املــدارس الثانويــة فــي محافظــة الــدوادمي لعمليــات إدارة املعرفــة كانــت ضــعيفة ،حيــث بلــغ املتوســط الحسابي الكلي ( ،)2.80وبانحراف معياري
( ،) 0.66كما تشير النتائج إلى أن أكثر عمليـات إدارة املعرفـة ممارسـة كانـت عمليـة ( تخـزين املعرفة) حيث جاءت املرتبة األولـى بـين عمليـات إدارة املعرفـة
مـن حيـث درجـة املمارسـة ،إذ بلـغ املتوسـط الحسـابي ( )2.51وانحـراف معياري ( )0.84وبدرجة ممارسة متوسطة ،أما بقية عمليات إدارة املعرفة فكان
ترتيبها من حيث درجة املمارسة لتشخيص العرفة باملرتبة الثانية وبدرجة ممارسة ضعيفة ،واكتساب املعرفة وتوليدها في املرتبة الثالثة وبدرجة ممارسة
ضعيفة ،وتوزيع املعرفة وتطويرها في املرتبة الرابعة وبدرجة ممارسة ضعيفة ،وتطبيق املعرفة في املرتبة الخامسة وبدرجة ممارسة ضعيفة ،وال توجد
فروق ذات داللة احصائية لدى استجابات عينة الدراسة تعزى ملتغير النوع.
وهدفت دراسة الحالق( )2014الى التعرف على دور إدارة املعرفة في اتخاذ القرارات من وجهة نظر املديرين واملدرسين في املدارس الثانوية
ً
العامة ،حيث استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي ,حيث تكون مجتمع الدراسة من مديري املدارس الثانوية والبالغ عددهم ( )76مديرا،
ً
ً
ومدرس ي املدارس الثانوية العامة في دمشق البالغ عددهم( ) 5281مدرس ومدرسة ،وتكونت عينة الدراسة من( )76مديرا و( )500مدرسا ومدرسة ،وتم
اختيارهم بطريقة عشوائية من املجتمع االصلي للبحث ،حيث قامت بتصميم استبانة وتطبيقها على عينة البحث ،وكشفت نتائج الدراسة على أن
ممارسة ادارة املعرفة في املدارس الثانوية في مدينة دمشق من وجهة نظر املديرين واملدرسين كانت مرتفعة.
وأجرى مقابلة والقمش والجوالدة( )2012دراسة هدفت الى التعرف على درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية الحكومية في محافظة جرش
إلدارة املعرفة من وجهة نظر املعلمين ،حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي املرحلة الثانوية في محافظة جرش والبالغ عددهم( ،)2110وقد
ً
تكونت عينة الدراسة من( )210معلما ومعلمة ،وقد تم اختيارها بالطريقة العشوائية من الذكور واالناث ،وقد تم تطوير اداة االستبانة والتأكد من
صدقها وثباتها ،وكشفت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات الحسابية لدرجة ممارسة مديري املدارس الثانوية في
ً
محافظة جرش إلدارة املعرفة تبعا ملتغير الجنس واملؤهل العلمي والخبرة التعليمية.
هدفت دراسة الزطمة ( )2011الى التعرف على دور ادارة املعرفة وعالقتها بتميز االداء في الكليات واملعاهد التقنية املتوسطة العاملة في قطاع
غزة ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس ورؤساء االقسام االدارية والبالغ عددهم( ،)455واشتملت عينة الدراسة على( )279فرد
تم اختيارهم بطريقة عشوائية طبقية ،حيث تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي ،وتم تصميم استبانة مكونة من ثالث مجاالت(متطلبات ادارة
املعرفة ،عمليات ادارة املعرفة ،االداء املؤسس ي) ،واشتملت على ( )59فقرة ،وكشفت النتائج أن ادارة املعرفة وتوزيع املعرفة وتطبيق املعرفة جاء بنسبة
متوسطة.
وهدفت دراسة العلول( )2011الى التعرف على مفهوم إدارة املعرفة في مجال تنمية املوارد البشرية االكاديمية في ظل الفكر االداري املعاصر في
الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة ،حيث استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع االكاديميين العاملين في
ً
الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة في كل من جامعة( االزهر ،االقص ى ،االسالمية ،القدس املفتوحة) وقد بلغ عدد افراد املجتمع ( )1309موظفا ،واخذ
ً
ً
عينة بلغت( )196موظفا اكاديميا ،كشفت نتائج الدراسة الى وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى ملتغير الجنس لصالح اإلناث ،ومكان العمل لصالح
الجامعة االسالمية واالزهر واالقص ى ،وعدم وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى ملتغير املؤهل العلمي.
كما أجرى عودة( )2010دراسة هدفت الى التعرف على واقع إدارة املعرفة في الجامعات الفلسطينية وسبل تدعيمها وتحديد عمليات إدارة
املعرفة الواجب ممارستها لدى العاملين بالجامعات الفلسطينية ،وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي ،وقد تكون مجتمع الدراسة من كافة
العاملين اإلداريين( عمداء كليات ،مدراء دوائر ،االقسام االدارية) في كل من الجامعة االسالمية ،االزهر ،االقص ى .حيث بلغ عدد افراد املجتمع ()327
ً
موظفا ،واعتمد الباحث على املقابالت الشخصية كأداة للدراسة ،وكشفت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة العاملين إلدارة املعرفة كانت بدرجة عالية،
وعدم وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى ملتغير الجنس أو سنوات الخدمة ،ووجود فروق ذات داللة احصائية في تطبيق املعرفة تعزى ملتغير املؤهل
العلمي لصالح املؤهل االعلى.
وهدفت دراسة عثمان( )2010الى التعرف على اتجاهات مديري املدارس الحكومية الثانوية نحو تطبيق إدارة املعرفة في املحافظات الشمالية في
ً
فلسطين ،حيث استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي في دراسته ،واستخدم االستبانة كأداة للدراسة ،وتكونت عينة الدراسة على( )229مديرا
ومديرة من املدارس الحكومية في املحافظة الشمالية في فلسطين ،وكشفت نتائج الدراسة أن اتجاهات مديري ومديرات املدرسة نحو تطبيق إدارة
املعرفة كانت إيجابية.
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قام شان(  )Shang & et.al, 2010بدراسة هدفت الى التعرف على كيفية تطبيق إدارة املعرفة في البيئة املدرسية في مدارس هونغ كونغ،
واستخدامها في التعليم وأثرها على الطالب واملعلمين ،واستخدم الباحث أسلوب املقابلة بجمع املعلومات ،وتكونت عينة الدراسة من(  )10مدارس
مطبقة إلدارة املعرفة ،وكشفت نتائج الدراسة أن أدارة املعرفة هي أداة حيوية وفعالة في املنظمات التعليمية ،ويمكن تطبيقها في البيئة املدرسية
وتمكينها من تحسين املناهج املدرسية واتخاذ القرار ،وتساعد في عملية تبادل األفكار بين املعلمين واألهل والطالب.
وهدفت دراسة بدر( )2010الى التعرف على درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية في محافظة غزة ملهارات إدارة املعرفة من وجهة نظرهم ،وقد
ً
تم توزيع استبانة بأسلوب املسح الشامل ملجتمع الدراسة البالغ عددهم( ) 129مديرا من مدراء املدارس الثانوية بقطاع غزة ،وكان عدد
املستجيبين( )125وقد كشفت نتائج الدراسة الى أن درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية ملهارات املعرفة كانت عالية بنسبة( )%79وعدم وجود فروق
ذات داللة احصائية ملمارسة مديري املدارس الثانوية ملهارات ادارة املعرفة تعزى ملتغيرات ( الجنس ،التخصص ،سنوات الخدمة).
وأجرت اللحياني( )2010دراسة هدفت الى التعرف على أهمية وأهداف ادارة املعرفة في تطوير االدارة املدرسية باملدارس الثانوية للبنات بمدينة
مكة املكرمة ،وقد استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي في دراستها ،وقامت الباحثة ببناء استبانة مكونة من خمس محاور من إعدادها ،وتكون
مجتمع الدراسة من جميع املدارس الثانوية بنات بمدينة مكة املكرمة ،وأما عينة الدراسة فتكونت من( ) 226مديرة ومعلمة ,وكشفت نتائج الدراسة
ً
ً
على اهتمام أفراد العينة بإدارة املعرفة وتوظيفها بدرجة عالية وتطبيقها في االدارة التعليمية بنسبة عالية جدا ،وتخزينها واسترجاعها بنسبة عالية جدا.
وأجرى دراسة الشمري والدوري ( )2004دراسة بعنوان إدارة املعرفة ودورها في تعزيز عملية اتخاذ القرار اإلستراتيجي ،وقد هدفت الدراسة الى
تحديد دور وأهمية ادارة املعرفة في عملية تعزيز وادارة القرارات اإلستراتيجية والحيوية التي تتصل بمشكالت استراتيجية وذات أبعاد متعددة ،وعلى
جانب كبير من العمق والتعقيد ،وقد تم اعتماد ( )65استبانة وزعت على عينة من مديري املنظمات الصناعية في بغداد ،وبتحليل اجابات اإلستبانات
ً
احصائيا تبين أن متخذي القرارات اإلستراتيجية للمنظمة الصناعية يدركون أهمية استخدام املعرفة وتوظيفها في عملية بناء وصنع القرار اإلستراتيجي،
ً
إال أن اإلستخدام الفعلي أو اإلستثمار األمثل إلدارة املعرفة في القطاع الصناعي ال يزال محدودا بسبب وجود معوقات ومحددات تتعلق باملديرين
واإلمكانات الفنية واملعلوماتية واملادية املتاحة.
التعقيب على الدراسات السابقة وعالقتها بالدراسة الحالية
باالطالع على الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة توصل الباحث لعدد من املالحظات واالستنتاجات منها:
 استفاد الباحث من الدراسات السابقة االدب النظري وصياغة مشكلة الدراسة والفرضيات وأهميتها كدراسة الشمري والدوري (  ،)2004ودراسة
الحالق( ،)2014ودراسة الزطمة ( ،)2011ودراسة العلول( ،)2011ودراسة عودة( ،)2010ودراسة عثمان( ،) 2010ودراسة اللحياني(.)2010
 تبين أن هذه الدراسة أختلفت مع الدراسات السابقة في اختيار العينة حيث كانت عينتهم من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات وعمداء كليات
وأقسام إدارية دراسة الزطمة ( ،)2011ودراسة العلول( ،)2011ودراسة عودة (.)2010



بينما جاءت اجريت بعض الدراسات في املدارس الثانوية دراسة الشمراني ( ،)2017ودراسة الحالق( ،)2014ودراسة مقابلة والقمش والجوالدة
( ،)2012ودراسة عثمان( ،)2010ودراسة بدر ( ،)2010ودراسة اللحياني (.)2010
في حين تشابهت هذه الدراسة من حيث العينة كدراسة الشمري ( ،)2017ودراسة مقابلة والجوالدة ( )2012حيث اختارت الدراسة الحالية عينتها
من معلمي العلوم إدارة تعليم القريات.

مشكلة الدراسة:

ً
نظرا ملا يتميز به العصر الحالي بعصر االنفتاح التكنولوجي وكون مناهج العلوم من املقررات العلمية ذات املفاهيم والتي ترتبط باملعرفة ،وما
يتميز به معلمي العلوم في تعليم الطلبة وذلك من خالل توفير أساسيات علمية وتربوية تساعد في تدعيم أدائهم التدريس ي ،وبناء القدرات التي تتطلبها
إدارةعمليات املعرفة في كافة املؤسسات التعليمية ،لتبين أن دور املعلم ال يقتصر على التلقين للمادة العلمية من (معارف ،مفاهيم ،حقائق ،نظريات،
ً
ً
قوانين ،مهارات ،كفايات علمية) بل بتوظيفه الطرائق واألساليب واألنشطة التعليمية املخبرية ،بل يتعدى ذلك لتبني طالبا قادرا على االستقصاء
واالستنتاج واالبداع واالبتكار واستغالل ذلك في االختراعات التي تفيد البشرية .وألجل ذلك أولت وزارة التربية والتعليم السعودية أهمية لهذه التحوالت
والتحديات العاملية ضمن رؤية ( ،)2030ويقتض ي ذلك االهتمام بجوانب عدة منها إعداد كوادر بشرية مؤهلة على درجة عالية من التسلح باملعرفة
واملفاهيم باالعتماد على النظريات والقوانين العلمية ،بما يسهم في تمكين املعلمين واملعلمات من تطبيق هذه املبادئ في تدريس طلبتهم من أجل تأهيلهم
وفق متطلبات عمليات إدارة املعرفة ،والسعي لتطوير املناهج الدراسية ،لتتماش ى مع خططها التطورية املبنية على االقتصاد املعرفي ،لتحقيق مخرجات
تعليمية تنسجم مع متطلبات إدارة عمليات املعرفة عن طريق إكساب الطلبة املهارات واالتجاهات والقيم الضرورية .أن االهتمام بالبنية املدرسية عبر
االرتقاء بالكفاءات البشرية الالزمة يعد االستثمار فـي رأس املال البشري وحسن إعداد الكفاءات حجر الزاوية لضمان نجاح الجهود املبذولة لتأسيس
وترسيخ بيئة العمل املدرس ي يتطلب تعزيز املهارات والخبرات اإلدارية والتنظيمية قبـل حـصول تقـدم يؤدي للدخول إلى مرحلة االقتصاد الرقمي ولذلك
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تحرص الدول على وضع برامج طموحة هدفها تنمية كفاءاتها باستمرار .ويجري استخدام املعرفة في تلقي املعلومات حيث يتم تمييز هذه املعلومات
ّ
والتكيف مع البيئة املحيطة ورسم الخطط
وتحديدها وتفسيرها وتقويمها ،وكذلك القيام بعمليات التركيب والتقدير والتوقع وصناعة القرارات
ً
ً
ّ
وتنفيذها والرقابة عليها ،بما يقود إلى التصرف بصورة صحيحة .ولتحقيق صورة أكثر وضوحا وعمقا ملفهوم املعرفة فإنه ال بد من التمييز بين املعرفة
وبين مفاهيم ومصطلحات أخرى ذات عالقة بمصطلح املعرفة ،ومنها املعلومات (  ،) Informationوالفهم (.)Understanding
وعند الحديث عن املعرفة فإن الحديث يتشعب ويتناول مجاالت متعددة .وما ّ
يهم املنظمة الحديثة بصورة جوهرية وأساسية هي املعرفة بالعمل
واملعرفة باألعمال ،وهذه املعرفة وفقا ملا يشير (حجازي )2005 ،تعبر عن قدرة األفراد واملنظمات على الفهم والتصرف بصورة فاعلة في بيئة العمل،
وهذه املعرفة عادة يقوم بإدارتها املديرون واألفراد ذوو القدرات املتميزة وصناع املعرفة وزمالء العمل ،وهؤالء يكونون مسؤولين عن تحقيق بقاء املنظمة
في بيئة العمل التنافسية ،ويعمل كل من هؤالء على بناء أفضل معرفة ممكنة في كل جانب من مجاالت املنظمة .ولتحقيق الفائدة املرجوة من اعتماد
مدخل إدارة املعرفة في املؤسسات ،فإن دور إدارة املؤسسة يجب أن يركز على االستخدام الفاعل لهذا املدخل من خالل توظيفه باتجاه تحقيق
األهداف االستراتيجية ،وتعزيز قدرات املؤسسة املختلفة ومهارات كوادرها ،وتحقيق التطوير والتحسين واالستدامة لهذه القدرات واملهارات ،كما ينبغي
ّ
أن تركز إدارة املؤسسة على توجيه عمليات إدارة املعرفة نحو تحقيق وتكريس املأسسة (مأسسة املعرفة) ،ويجب التركيز على تنفيذ استراتيجية معرفية
تكفل فاعلية عمليات إدارة املعرفة في كل مرافق املدرسة بصورة تكاملية .ولهذا تتمثل مشكلة الدراسة بالسؤال التالي " ما مدى ممارسة معلمي العلوم
لعمليات إدارة املعرفة من وجهة نظرهم في إدارة تعليم القريات "؟.

أسئلة الدراسة:
السؤال األول :ما مدى ممارسة معلمي العلوم للمرحلتين املتوسطة والثانوية في مدارس القريات لعمليات إدارة املعرفة ؟.
السؤال الثاني :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 ≤ αبين املتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد العينة ملدى ممارسة
معلمي العلوم للمرحلتين املتوسطة والثانوية لعمليات إدارة املعرفة تعزى ملتغيرات( :الجنس ،املؤهل العلمي ،والخبرة)؟.

أهداف الدراسة:
هدفت هذه الدراسة بشكل رئيس ي إلى التعرف ملدى ممارسة معلمي العلوم لعمليات إدارة املعرفة من وجهة نظرهم في إدارة تعليم القريات .كما سعت
الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية:
 الكشف عن درجة مدى ممارسة معلمي العلوم لعمليات إدارة املعرفة من وجهة نظرهم في إدارة تعليم القريات للمرحلتين املتوسطة والثانوية
لعمليات إدارة املعرفة تعزى ملتغيرات( :الجنس ،املؤهل العلمي ،والخبرة)؟.
 تحديد املؤشرات التي تساعد معلمي ومعلمات العلوم باملراحل التعليمية (املتوسطة والثانوية) على تحقيق معلمي العلوم لعمليات إدارة املعرفة.

أهمية الدراسة:
تكتسب الدراسة الحالية أهميتها من خالل ما يلي:





السعي إلنجاح جهود املعلمين واملعلمات لدفع عجلة التنمية واالرتقاء في بناء الوطن ضمن رؤية (.)2030
التحول إلى أن االقتصاد العالمي القائم على توظيف إدارة عمليات املعرفة و اقتصاد املعرفة وال يمكن ذلك التحول إال من خالل نظام تعليمي
قادر على تنمية القدرات اإلبداعية للطلبة بوجود معلمين ومعلمات من ذوي الكفايات التدريسية في ضوء املفاهيم العلمية.
الكشف عن القصور في تحقيق املقررات املدرسية لالتجاهات التربوية الحديثة التي شملها تطوير التعليم في اململكة العربية السعودية.
يؤمل أن يستفيد من نتائج هذه الدراسة أصحاب القرار التربوي في وزارة التربية والتعليم السعودية واملراكز التابعة لها في الكشف عن نواحي
القصور في درجة مدى ممارسة معلمي العلوم لعمليات إدارة املعرفة من وجهة نظر معلميها في إدارة تعليم القريات.

محددات الدراسة:
تتحدد نتائج هذه الدراسة بمجموعة من املحددات ،وهي:
 املحدد البشري واملكاني :تم تطبيق هذه الدراسة على معلمي ومعلمات العلوم في املدارس التابعة إلدارة تعليم القريات.
 املحدد الزماني :تم تطبيق هذه الدراسة خالل الفصل الدراس ي األول للعام الدراس ي (2019/2018م).


املحدد املوضوعي (اإلجرائي) :اقتصرت نتائج الدراسة على صدق وثبات أداة القياس املستخدمة في الدراسة والتي قام الباحث باستخدامها،
وتمثلت باألداة التي طورها الشمراني ( ،) 2017بلغ عدد فقراتها ( )22فقرة موزعة على خمسة مجاالت ،وهي :مجال تشخيص املعرفة ،ومجال
اكتساب املعرفة وتوليدها ،ومجال تخزين املعرفة وتشخيصها ،ومجال توزيع املعرفة وتطويرها ،ومجال تطبيق املعرفة في ضوء متغيرات الدراسة
الجنس ،واملؤهل األكاديمي ،وسنوات الخبرة.
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التعريفات االصطالحية واإلجرائية ملصطخلحات الدراسة:









ممارسة :وهي الدرجة التي يتم تحديدها في ضوء املقياس املعد لذلك ،لتقص ي درجة ممارسة معلمي العلوم لعمليات إدارة املعرفة.
املعرفةّ :
يعرفها ( آل ناجي ،محمد ) 66، 1434 ،بأنها" مزيج من املعلومات التـي تكونـت لـدى اإلنسـان ويسـتخدمها فـي مجـاالت حياته املختلفة".
ً
ّ
ويعرفها الباحث أجرائيا أن املعرفة هي كم هائل من املعلومات ،واألفكار والخبرات والتوقعات (الحكمة) التي تتشكل لدى العقل البشري أو ما هو
موجود في مصادر أخرى باعتبارها أساس االبتكار.
إدارة املعرفةّ :
يعرفها ( ) Laudon &Laudon, 2011: 434بأنها مجموعة من العمليات طورت في املنظمات لتوليد وخزن ونقل وتطبيق املعرفة وهي تزيد
من قابلية املنظمة (املدرسة) للتعلم من بيئتها الخارجية والداخلية ألجل صنع القرارّ .
ويعرفها الباحث بأنهـا هي تلك املمارسـات األدارية والفنية
(التدريسية) والتكنولوجيـة التـي تسـهل عملية التطوير والتوليـد والتبـادل الكفء للمعرفة على مستوى املدرسة.
عمليات إدارة املعرفة :هي العمليات التي تتمثل في ( خلق ،واكتساب ،وتنقية ،وخزن ،ونقل ،ومشاركة ،وإعادة استخدام ) تؤدي إلى تحسين عمليات
التعلم واملتضمنة ( اإلبداع والتعلم الفردي والتعلم الجماعي وصنع القرار) والتي تؤدي إلى تحسين العمليات الوسطية املتمثلة في ( السلوك التنظيمي
والقرارات والعمليات واملنتجات والخدمات) وبالتالي تحسين االداء االستراتيجيّ )King ,2009 :6( .
ويعرفها الباحث بأنهــا مجموعــة العمليــات التـي يــتم
القيــام بهــا فــي إدارة املعرفــة ،وتتمثــل فــي استقطاب أو االستحواذ على املعرفة ،وتوليد املعرفة ،تقاسمها وتوزيعها.
ً
ً
معلم العلوم :هو املعلم املؤهل تعليميا في تخصص مواد العلوم ( الفيزياء ،الكيمياء ،األحياء ،علوم األرض) واملكلف رسميا من قبل وزارة التربية والتعليم
ويتولى مهمة تدريس مبحث العلوم في املدارس الحكومية واألهلية والتابعة لوزارة التربية والتعليم.

الطريقة واإلجراءات:

ً
فيمــا يلــي وصــفا ملجتمــع الدراســة وعينتهــا ،وأداة الدراســة ،وطــرق التحقــق مــن صــدقها وثباتهــا ،ومتغيـرات الدراســة ،واملعالجــات اإلحصــائية التــي تــم
استخدامها للتوصل إلى النتائج.

منهجية الدراسة:
قام الباحث باستخدام املنهج الوصفي التحليلي الذي يتناسب وطبيعة هذه الدراسة ،وذلك من خالل جمع وتحليل بيانات هذه املشكلة البحثية
باستخدام االستبانة التي تم تطبيقها على معلمي العلوم للمرحلتين املتوسطة والثانوية في مدارس القريات للعام الدراس ي ( 2019/2018م) ،في اململكة
العربية السعودية.
مجتمع الدراسة:
ّ
شمل مجتمع الدراسة جميع معلمي ومعلمات العلوم الذين يدرسون مبحث العلوم لصفوف املرحلتين املتوسطة والثانوية في مدارس القريات
ً
للعام الدراس ي ( 2019/2018م) ،والبالغ عددهم ( )310معلما ومعلمة.
عينة الدراسة:
ً
تم اختيار عينة عشوائية من مجتمع الدراسة ،تكونت العينة من ( )203معلما ومعلمة من مجتمع الدراسة ،والجدول رقم ( )1يوضح توزيع
أفراد العينة حسب متغيراتها.
جدول( :)1توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها
املتغيرات

الفئات

التكرار

النسبة املئوية

الجنس

ذكر
أنثى

108
95

%53.20
%46.80

املؤهل األكاديمي

بكالوريوس

144

%70.94

الصبرة

دراسات عليا
أقل من  5سنوات
من  5إلى أقل من  11سنة

59
54
102

%29.06
%26.60
%50.25

 11سنة فأكثر

47

%23.15

203

%100.00

املجموع
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أداة الدراسة:
ً
قام الباحث بتطوير أداة معتمدا في دراسته على األداة التي طورها الشمراني ( ) 2017حول " مدى ممارسة معلمي العلوم لعمليات إدارة املعرفة
من وجهة نظرهم في إدارة تعليم القريات" ،تكونت االستبانة من ( )22فقرة موزعة على خمسة مجاالت ،وهي مجال تشخيص املعرفة وعدد فقراتها (4
فقرات) ،ومجال اكتساب املعرفة وتوليدها وعدد فقراتها (  6فقرات) ،ومجال تخزين املعرفة وتشخيصها وعدد فقراتها ( 4فقرات) ،ومجال توزيع املعرفة
وتطويرها وعدد فقراتها ( 4فقرات) ،ومجال تطبيق املعرفة وعدد فقراتها ( 4فقرات).
صدق االستبانة:
ً
للتحقق من صدق االستبانة قام الباحث بعرضها على لجنة من املحكمين وعـددهم ستة عشرة محكما من ذوي االختصاص والخبرة من أعضاء
هيئة التدريس من أعضاء هيئة التدريس في كليات التربية من تخصصات القياس والتقويم ،وعلم النفس التربوي ،واملناهج وطرق التدريس في الجامعات
السعودية واألردنية ،حيث تم اآلخذ بتوجيهات ومقترحات أعضاء لجنة التحكيم ،فقد تم تعديل الصياغة اللغوية لبعض الفقرات وإسقاط بعضها
وتعديل فقرات من األداة وذلك عندما يجمع ثمانية من املحكمين على ذلك.
ثبات االستبانة:
للتحقق من ثبات االستبانة ،قام الباحث بحساب معامالت الثبات لها ،بطريقتين :األولى طريقة التطبيق وإعادة التطبيق ،حيث قام الباحث
بتطبيقها على عينة استطالعية خارج عينة الدراسة وعددهم ( )27معلم ومعلمة من خارج عينة الدراسة ،وذلك بتطبيقها مرتين وبفاصل زمني بين
التطبيق األول والتطبيق الثاني وقدره أسبوعان .وتم حساب معامالت ارتباط بيرسون بين نتائج التطبيقين ،حيث تراوحت معامالت الثبات للمجاالت
بين ( ،)0.89 – 0.82وبلغت قيمة معامل االرتباط لالستبانة الكلية ( ،)0.90أما الطريقة الثانية ،فقد استخدم فيها طريقة كرونباخ ألفا للتعرف على
اتساق الفقرات ،فتراوحت قيم معامالت الثبات للمجاالت بين ( ،)0.82 – 0.84و( )0.93لالستبانة الكلية .وهي قيم مقبولة إلجراء مثل هذه الدراسة.
تصحيح االستبانة:
تم استخدام استبانة خماسية التدريج على شاكلة مقياس ليكرت الخماس ي لتقدير درجة ممارسة معلمي العلوم للمرحلتين املتوسطة لعمليات
ً
ً
إدارة املعرفة على النحو التالي( :كبيرة جدا ،وكبيرة ،ومتوسطة ،وقليلة ،وقليلة جدا) ،وتم إعطاء التقديرات الرقمية التالية ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5على الترتيب.
تم استخدام التدريج اإلحصائي التالي لتوزيع املتوسطات الحسابية:
ً
أوال )2.33 - 1.00( :درجة ممارسة منخفضة.
ً
ثانيا )3.66 - 2.34( :درجة ممارسة متوسطة.
ً
ثالثا )5.00 – 3.67( :درجة ممارسة مرتفعة.
إجراءات الدراسة:
من أجل تحقيق أهداف هذه الدراسة ،تم تطبيق مجموعة من اإلجراءات التي يمكن تلخيصها بما يلي:
 .1تحديد الهدف من الدراسة :حيث هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على" مدى ممارسة معلمي العلوم لعمليات إدارة املعرفة من وجهة نظرهم في
إدارة تعليم القريات"
 .2بناء األداة :قام الباحث باالطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة واملقاييس وأدوات واستبيانات تتعلق بموضوع الدراسة ،وقام الباحث
بإعداد قائمة أولية ملعرفة " مدى ممارسة معلمي العلوم لعمليات إدارة املعرفة من وجهة نظرهم في إدارة تعليم القريات".
 .3تم عرض األداة على املحكمين من ذوي االختصاص لقياس صدقها الظاهري ،وتعديل املطلوب من املحكمين حول املحاور والفقرات.
 .4تم توزيع االستبانة على عينة الدراسة بهدف تطبيق األداة على العينة االستطالعية للتأكد من صدق البناء والثبات.
 .5تم تطبيق األداة على عينة الدراسة من املعلمين واملعلمات.
 .6تم جمع االستبانات وتصنيفها ،وتفريغ بياناتها وتحليل النتائج باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي ( ،)SPSSوعرض ومناقشة النتائج،
واستخالص النتائج النهائية والتوصيات.
متغيرات الدراسة:
اشتملت الدراسة على املتغيرات التالية:
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ً
أوال :املتغيرات الوسيطة


الجنس :وله فئتان (ذكور ،وإناث).



املؤهل العلمي :ولها فئتان( :بكالوريوس ،ودراسات عليا).

 الصبرة :ولها ثالث مستويات( :أقل من  5سنوات ،ومن  5إلى أقل من  11سنة ،و 11سنة فأكثر).
ً
ثانيا :املتغير التابع :درجة ممارسة معلمي العلوم للمرحلتين املتوسطة والثانوية في مدارس القريات لعمليات إدارة املعرفة ،والتي يعبر عنها بتقديرات
أفراد عينة الدراسة على مجاالت االستبانة وفقراتها املعدة لذلك.
املعالجات اإلحصائية:
استخدم الباحث املعالجات اإلحصائية التالية:
 استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية.
 استخدام تحليل التباين املتعدد.
 استخدام تحليل التباين الثالثي.
 استخدام اختبار شيفيه.

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:

ً
فيما يلي عرضا للنتائج التي تم التوصل إليها ومناقشتها ،بعد أن قام الباحث بجمع البيانات بواسطة أداة الدراسة "استبانة مدى ممارسة
ً
معلمي العلوم لعمليات إدارة املعرفة من وجهة نظرهم في إدارة تعليم القريات" ،وقام بعرضها وفقا ألسئلة الدراسة.
النتائج املتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها" :ما درجة ممارسة معلمي العلوم للمرحلتين املتوسطة والثانوية في مدارس القريات لعمليات إدارة
املعرفة ؟" لإلجابة عن هذا السؤال ،تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة ،على مجاالت استبانة درجة
ممارسة معلمي العلوم للمرحلتين املتوسطة والثانوية في مدارس القريات لعمليات إدارة املعرفة ،حيث كانت كما هي موضحة في الجدول رقم (.)2
جدول ( :)2املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على مجاالت درجة ممارسة معلمي العلوم للمرحلتين املتوسطة
ً
والثانوية في مدارس القريات لعمليات إدارة املعرفة مرتبة تنازليا حسب املتوسطات الحسابية
املجال

املتوسط الحسابي*
3.669

االنحراف املعياري
0.49

درجة املمارسة
مرتفعة

3.67
3.50

0.45
0.56

مرتفعة
مرتفعة

0.51

مرتفعة

0.54
0.41

متوسطة
مرتفعة

الرتبة
1

الرقم
4

2
3

5
1

مجال تطبيق املعرفة
مجال تشخيص املعرفة

4

3

مجال تخزين املعرفة وتشخيصها

3.43

5

2

مجال اكتساب املعرفة وتوليدها
مجاالت االستبانة ككل

3.34
3.51

مجال توزيع املعرفة وتطويرها

* الدرجة العظمى من ()5

يبين الجدول رقم ( )2أن مجال توزيع املعرفة وتطويرها قد احتل املرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )3.69وانحراف معياري ( ،)0.49وجاء مجال
تطبيق املعرفة في املرتبة الثانية بمتوسط حسابي ( )3.67وانحراف معياري ( ،)0.45وجاء مجال اكتساب املعرفة وتوليدها في املرتبة األخيرة بمتوسط
حسابي ( )3.34وانحراف معياري ( ،)0.54وقد بلغ املتوسط الحسابي لتقديرات أفراد عينة الدراسة على مجاالت االستبانة ككل ( )3.51بانحراف
معياري ( ،)0.41وهو يقابل درجة ممارسة مرتفعة .ويعزو الباحث السبب في ذلك إلى إن تطوير املعرفة يركز على زيادة قدرات وكفاءات املعلمين وهذا
يقود إلى ضرورة االستثمار في رأس املال البشري الذي ينعكس على دور املدرسة ،ويساعدها في ذلك جذب واستقطاب أفضل العاملين من املعلمين
ً
واملعلمات ،فاملعرفة بوصفها موجودا تزداد باالستخدام واملشاركة ،وبتبادل األفكار والخبرات واملهارات بين األشخاص تنمو وتتعاظم لدى كل منهم،
ويسعى املعلمين إلى توظيف وسائل التواصل االجتماعي في توزيع املعرفة ،واالعتماد على التجارب والخبرات السابقة لدى املتعلمين ،ودور الطالب في
التعلم الذاتي والقبول بالتغيرات االيجابية للتحول نحو التطوير املعرفي .ويظهر ذلك من خالل عدة آليات منها الحوار باعتبارها اآللية األساسية في
تطوير املعرفة الضمنية وتقاسمها ورصد تدفق األفكار ،بينما تأتي آلية أخرى سرد القصص وتفيد في نقل األفكار من جيل لجيل آخر وألثراء خيالهم
بالتصورات واألحداث وفهم القيم األساسية فيها وتذكر نجاحاتها ،وكذلك فرق العمل التي انتشرت كتنظيمات مرنة ومالئمة لالبتكار او لتقاسم املعرفة
الضمنية .واالستخدام الفاعل لهذا املدخل من خالل توظيفه باتجاه تحقيق األهداف االستراتيجية واألهداف التشغيلية للمدارس ،وتعزيز قدرات
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ّ
املدرسة املختلفة ومهارات كوادرها ،وتحقيق التطوير والتحسين واالستدامة لهذه القدرات واملهارات ،كما ينبغي أن تركز إدارة املدرسة على توجيه
عمليات إدارة املعرفة نحو تحقيق وتكريس املأسسة ،ويجب التركيز على تنفيذ استراتيجية معرفية تكفل فاعلية عمليات إدارة املعرفة في كل وحدات
املنظمة بصورة تكاملية .بينما انعكس ذلك في مجال اكتساب املعرفة والذي أحتل املرتبة األخيرة وذلك لسيطرة الثقافة التي تكبح التشارك في املعرفة،
وعدم دعم القيادة (األدارات) العليا إلدارة املعرفة ،واإلدراك غير الكافي ملفهوم إدارة املعرفة ومحتواها ،واإلفتقار إلى التدريب املرتبط بإدارة املعرفة
وخاصة للقائمين عليها ،واإلفتقار إلى فهم مبادرة إدارة املعرفة بشكل صحيح بسبب اإلتصال غير ّ
الفعال وغير الكفؤ.
وقد تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات مجاالت االستبانة ،حيث كانت على
النحو التالي:
املجال األول :مجال تشصي املعرفة:
جدول ( :)3املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على مجال تشصي
الرقم
1
4
3
2

الفقرات
لدي تصور واضح عن أساسيات املعرفة.
أتقن اختيار مصادر املعرفة املطلوبة.
أجيد البحث عن مكان وجود املعرفة في (األنظمة ،اإلجراءات ،العقول ،الخرائط املعرفية).
ً ً
كمعلم علوم أضع إطارا عاما للقيمة املضافة إلدارة املعرفة.
املجال ككل

املتوسط الحسابي*
3.77
3.52
3.46
3.24
3.50

ً
املعرفة مرتبة تنازليا

االنحراف املعياري
00.74
0.60
0.98
0.67
0.56

درجة املمارسة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
متوسطة
مرتفعة

* الدرجة العظمى من ()5

يبين الجدول ( ) 3أن الفقرة رقم ( )1والتي نصت على " لدي تصور واضح عن أساسيات املعرفة" قد احتلت املرتبة األولى بمتوسط حسابي
( )3.77وانحراف معياري ( ،)0.74وجاءت الفقرة رقم ( )4والتي كان نصها " أتقن اختيار مصادر املعرفة املطلوبة" باملرتبة الثانية بمتوسط حسابي
ً ً
( )3.52وانحراف معياري ( ،)0.60بينما احتلت الفقرة رقم ( )2والتي نصت على "كمعلم علوم أضع إطارا عاما للقيمة املضافة إلدارة املعرفة" املرتبة
األخيرة بمتوسط حسابي ( )3.24وانحراف معياري ( ،)0.67وقد بلغ املتوسط الحسابي لتقديرات أفراد العينة على هذا املجال ككل ( )3.50وانحراف
معياري ( ،)0.56وهو يقابل تقدير ممارسة بدرجة مرتفعة.
املجال الثاني :مجال اكتساب املعرفة وتوليدها:
ً
جدول( :)4املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على مجال اكتساب املعرفة وتوليدها مرتبة تنازليا

الرقم
7
8
6
9
10
5

الفقرات
أستفيد من خبرات وانجازات املتميزين في اكتساب املعرفة.
أستفيد من خبراتي وإنجازاتي في توليد املعرفة.
أرجع للمصادر األساسية التي يمكن من خاللها الحصول على املعرفة.
أوظف اإلبداع واالبتكار في توليد معارف جديدة.
أهتم باستخدام العصف الذهني في توليد املعرفة.
أحضر املؤتمرات والندوات التي تساعد على اكتساب املعرفة.
املجال ككل

املتوسط الحسابي*
3.90
3.58
3.47
3.46
3.33
2.31
3.34

االنحراف املعياري
0.76
0.65
0.69
0.71
0.72
0.76
0.54

درجة املمارسة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
متوسطة
منخفضة
متوسطة

* الدرجة العظمى من ()5

يبين الجدول ( )4أن الفقرة رقم ( )7والتي نصت على "أستفيد من خبرات وانجازات املتميزين في اكتساب املعرفة" قد احتلت املرتبة األولى
بمتوسط حسابي ( )3.90وانحراف معياري ( ،)0.76وجاءت الفقرة رقم ( )8والتي كان نصها " أستفيد من خبراتي وإنجازاتي في توليد املعرفة" باملرتبة
الثانية بمتوسط حسابي ( )3.58وانحراف معياري ( ،)0.65بينما جاءت الفقرة رقم ( )5والتي كان نصها " أستفيد من خبراتي وإنجازاتي في توليد املعرفة"
في املرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ( )2.31وانحراف معياري ( ،)0.76وقد بلغ املتوسط الحسابي لتقديرات أفراد العينة على هذا املجال ككل ()3.34
وانحراف معياري ( ،)0.54وهو يقابل ممارسة بدرجة مرتفعة.
املجال الثالث :مجال تخزين املعرفة وتشصيصها:
ً
جدول( :)5املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على مجال تخزين املعرفة وتشصيصها مرتبة تنازليا

الرقم
11
13
14
12

الفقرات
أخطط لتخزين املعرفة بنظام
أستخدم قاعدة بيانات لحفظ املعلومات.
أعمل على توثيق الخبرات املعرفية التي أمتلكها.
أستخدم طرقا متعددة في تخزين املعرفة.
املجال ككل

املتوسط الحسابي*
3.53
3.51
3.38
3.30
3.43

االنحراف املعياري
0.71
0.96
0.90
1.05
0.51

درجة املمارسة
مرتفعة
مرتفعة
متوسطة
متوسطة
مرتفعة

* الدرجة العظمى من ()5
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يبين الجدول ( )5أن الفقرة رقم ( )11والتي نصت على " أخطط لتخزين املعرفة بنظام" قد احتلت املرتبة األولى بمتوسط حسابي ()3.53
وانحراف معياري ( ،)0.71وجاءت الفقرة رقم ( )13والتي كان نصها " أستخدم قاعدة بيانات لحفظ املعلومات" باملرتبة الثانية بمتوسط حسابي ()3.51
وانحراف معياري ( ،)0.96بينما احتلت الفقرة رقم ( )12والتي نصت على " أستخدم طرقا متعددة في تخزين املعرفة" املرتبة األخيرة بمتوسط حسابي
( )3.30وانحراف معياري ( ،)1.05وقد بلغ املتوسط الحسابي لتقديرات أفراد العينة على هذا املجال ككل ( )3.43وانحراف معياري ( ،)0.51وهو يقابل
تقدير ممارسة بدرجة مرتفعة.
املجال الرابع :مجال توزيع املعرفة وتطويرها:
ً
جدول ( :)6املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على مجال توزيع املعرفة وتطويرها مرتبة تنازليا
الرقم
15
17
16
18

الفقرات
أوظف وسائل التواصل االجتماعية في توزيع املعرفة.
أعمل على توزيع املعرفة وتطويرها من خالل االطالع على الخبرات والتجارب السابقة.
أستعين بالتعلم الذاتي في توزيع املعرفة وتطويرها.
أتقبل التغيرات اإليجابية للتحول نحو التطوير املعرفي.
املجال ككل

املتوسط
الحسابي*
3.79
3.72
3.68
3.55
3.69

االنحراف
املعياري
0.70
0.72
0.72
0.79
0.49

درجة املمارسة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

* الدرجة العظمى من ()5

يبين الجدول ( )6أن الفقرة رقم ( )15والتي نصت على " أوظف وسائل التواصل االجتماعية في توزيع املعرفة" قد احتلت املرتبة األولى
بمتوسط حسابي ( )3.79وانحراف معياري ( ،)0.70وجاءت الفقرة رقم ( )17والتي كان نصها "أعمل على توزيع املعرفة وتطويرها من خالل االطالع على
الخبرات والتجارب السابقة" باملرتبة الثانية بمتوسط حسابي ( )3.72وانحراف معياري ( ،)0.72بينما احتلت الفقرة رقم ( )18والتي نصت على " أتقبل
التغيرات اإليجابية للتحول نحو التطوير املعرفي" املرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ( )3.55وانحراف معياري ( ،)0.79وقد بلغ املتوسط الحسابي
لتقديرات أفراد العينة على هذا املجال ككل ( )3.69وانحراف معياري ( ،)0.49وهو يقابل تقدير ممارسة بدرجة مرتفعة.
املجال الصامس :مجال تطبيق املعرفة:
ً
جدول ( :)7املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على مجال تطبيق املعرفة مرتبة تنازليا
الرقم
19
20
22
21

الفقرات
أطبق املعارف الجديدة التي اكتسبتها.
ً
أوظف املعرفة عمليا أثناء القيام بعملي.
أستخدم أسلوب املراجعة في تدقيق ما أقوم به من تطبيقات معرفية.
أستخدم أساليب حديثة لتطبيق ما لدي من مخزون معرفي.
املجال ككل

املتوسط الحسابي*
3.83
3.66
3.62
3.57
3.67

االنحراف املعياري
0.77
0.75
0.97
0.72
0.45

درجة املمارسة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

* الدرجة العظمى من ()5

يبين الجدول ( )7أن الفقرة رقم ( )19والتي نصت على " أطبق املعارف الجديدة التي اكتسبتها" قد احتلت املرتبة األولى بمتوسط حسابي
ً
( )3.83وانحراف معياري ( ،)0.77وجاءت الفقرة رقم ( )20والتي كان نصها " أوظف املعرفة عمليا أثناء القيام بعملي" باملرتبة الثانية بمتوسط حسابي
( )3.66وانحراف معياري ( ،)0.75بينما احتلت الفقرة رقم ( )21والتي نصت على "أستخدم أساليب حديثة لتطبيق ما لدي من مخزون معرفي" املرتبة
األخيرة بمتوسط حسابي ( )3.57وانحراف معياري ( ،)0.72وقد بلغ املتوسط الحسابي لتقديرات أفراد العينة على هذا املجال ككل ( )3.67وانحراف
معياري ( ،)0.45وهو يقابل تقدير ممارسة بدرجة مرتفعة.
النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها" :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 ≤ αبين املتوسطات الحسابية
لتقديرات أفراد العينة لدرجة ممارسة معلمي العلوم للمرحلتين املتوسطة والثانوية لعمليات إدارة املعرفة تعزى ملتغيرات( :الجنس ،املؤهل
العلمي ،والصبرة)؟" .لإلجابة عن هذا السؤال ،تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات أفراد العينة على مجاالت االستبانة،
حسب متغيرات الدراسة ،على النحو التالي:
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 .1حسب متغير الجنس:
جدول ( :)8املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لتقديرات أفراد العينة على مجاالت االستبانة حسب متغيرالجنس
املجال

مجال تشصي املعرفة
مجال اكتساب املعرفة وتوليدها
مجال تخزين املعرفة وتشصيصها
مجال توزيع املعرفة وتطويرها
مجال تطبيق املعرفة
االستبانة ككل

ذكور
(ن = )108
االنحراف املعياري
املتوسط الحسابي
0.61
3.65
0.57
3.51
0.62
3.55
0.59
3.63
0.50
3.62
0.53
3.59

إناث
(ن = )95
االنحراف املعياري
املتوسط الحسابي
0.46
3.36
0.40
3.19
0.55
3.34
0.50
3.76
0.47
3.74
0.40
3.48

 .2حسب متغيراملؤهل العلمي:
جدول( :)9املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لتقديرات أفراد العينة على مجاالت االستبانة حسب متغيراملؤهل العلمي
املجال

مجال تشصي املعرفة
مجال اكتساب املعرفة وتوليدها
مجال تخزين املعرفة وتشصيصها
مجال توزيع املعرفة وتطويرها
مجال تطبيق املعرفة
االستبانة ككل

بكالوريوس
(ن = )144
املتوسط الحسابي
3.31
3.16
3.21
3.48
3.48
3.33

دراسات عليا
(ن = )59

االنحراف املعياري
0.54
0.49
0.59
0.53
0.40
0.45

املتوسط الحسابي
3.73
3.55
3.65
3.93
3.88
3.75

االنحراف املعياري
0.48
0.41
0.56
0.48
0.43
0.40

 .3حسب متغيرالصبرة:
جدول( :)10املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لتقديرات أفراد العينة على مجاالت االستبانة حسب متغيرالصبرة
املجال

مجال تشصي املعرفة
مجال اكتساب املعرفة وتوليدها
مجال تخزين املعرفة وتشصيصها
مجال توزيع املعرفة وتطويرها
مجال تطبيق املعرفة
االستبانة ككل

أقل من  5سنوات
(ن = )54
االنحراف
املتوسط الحسابي
املعياري
0.61
3.45
0.57
3.12
0.51
3.48
0.59
3.64
0.50
3.66
0.53
3.47

من  5إلى أقل من  11سنة
(ن = )102
االنحراف
املتوسط
املعياري
الحسابي
0.46
3.57
0.40
3.22
0.48
3.40
0.50
3.73
0.47
3.69
0.40
3.52

 11سنة فأكثر
(ن = )47
االنحراف
املتوسط
املعياري
الحسابي
0.72
3.53
0.77
3.69
0.68
3.41
0.69
3.66
0.76
3.65
0.61
3.57

يتبين من الجداول أرقام ( )10 ،9 ،8وجود فروق ظاهرية بين املتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على مجاالت درجة
ممارسة معلمي العلوم للمرحلتين املتوسطة والثانوية لعمليات إدارة املعرفة حسب متغيرات الدراسة ،وملعرفة مستويات الداللة اإلحصائية لتلك
الفروق تم استخدام تحليل التباين املتعدد ،والجدول ( )11يبين ذلك.

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية -املجلد ،7العدد ،2020 -1ص188 -171 :

182

شريف الشراري

مدى ممارسة معلمي العلوم لعمليات إدارة املعرفة من وجهة نظرهم يف إدارة تعليم القريات

جدول( :)11نتائج تحليل التباين املتعدد للفروق بين املتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد العينة على مجاالت درجة ممارسة معلمي العلوم للمرحلتين
املتوسطة والثانوية لعمليات إدارة املعرفة حسب متغيرات الدراسة
مصدرالتباين
الجنس
قيمة هوتلنغ= 0.162
ح= 0.001

املؤهل العلمي
قيمة هوتلنغ= 0.625
ح= 0.012

الصبرة
قيمة ولكس = 0.943
ح= 0.625

الصطأ

مجموع املربعات

درجات الحرية

متوسط املربعات

قيمة ف

الداللة اإلحصائية

املجاالت

3.561

1

3.561

11.269

*0.000

اكتساب املعرفة
وتوليدها
تخزين املعرفة
وتشصيصها
توزيع املعرفة وتطويرها

3.157

1

3.157

11.522

*0.000

3.669

1

3.669

12.965

*0.000

0.241

1

0.241

0.801

0.359

تطبيق املعرفة

0.255

1

0.255

1.076

0.216

4.692

1

4.698

14.848

*0.000

3.557

1

3.577

13.055

*0.000

3.119

1

3.119

11.021

*0.000

3.487
3.004
0.644

1
1
2

3.487
3.004
0.322

11.585
12.675
1.019

*0.000
*0.000
0.231

7.198

2

3.599

13.135

*0.000

0.486

2

0.243

0.859

0.323

0.428
0.438
65.568

2
2
198

0.214
0.219
0.316

0.711
0.924

0.412
0.275

54.252

198

0.274

56.034

198

0.283

59.598
46.926

198
198

0.301
0.237

تشصي

تشصي

املعرفة

املعرفة

اكتساب املعرفة
وتوليدها
تخزين املعرفة
وتشصيصها
توزيع املعرفة وتطويرها
تطبيق املعرفة
تشصي املعرفة
اكتساب املعرفة
وتوليدها
تخزين املعرفة
وتشصيصها
توزيع املعرفة وتطويرها
تطبيق املعرفة
تشصي املعرفة
اكتساب املعرفة
وتوليدها
تخزين املعرفة
وتشصيصها
توزيع املعرفة وتطويرها
تطبيق املعرفة

* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()0.05=α

يبين الجدول رقم (:)11
 .1وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة عند جميع املجاالت ،باستثناء مجال توزيع املعرفة وتطويرها
ومجال تطبيق املعرفة ،تعزى ملتغير الجنس ،وذلك لصالح تقديرات (الذكور).
 .2وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة عند جميع مجاالت الدراسة تعزى ملتغير املؤهل العلمي ،وذلك
لصالح تقديرات ذوي املؤهل العلمي (دراسات عليا).
 .3عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة عند جميع مجاالت الدراسة تعزى ملتغير الخبرة ،باستثناء
مجال اكتساب املعرفة وتوليدها .ولتحديد مصادر تلك الفروق تم استخدام اختبار شافيه ( ) Scheffeكما هو موضح في جدول (.)12
جدول ( :)12نتائج اختبارشافيه ( ) Scheffeللفروق بين متوسطات تقديرات أفراد العينة على مجال اكتساب املعرفة وتوليدها حسب متغيرالصبرة
الصبرة

أقل من 5سنوات

من 5إلى أقل من  11سنة

 11سنة فأكثر

املتوسط الحسابي

3.12

3.22

3.69

0.10

*0.57

أقل من5سنوات

3.12

من 5إلى أقل من  11سنة

3.22

 11سنة فأكثر

3.69

*0.47

* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()0.05 ≤ α
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ً
يبين الجدول ( )12أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات ذوي الخبرة (أقل من  5سـنوات ،ومـن  5إلـى أقـل مـن  11سـنة)
من جهة ،ومتوسط تقديرات ذوي الخبرة ( 11سنة فأكثر) من جهة ثانية ،وذلك لصالح تقديرات ذوي الخبرة ( 11سنة فأكثر).
كما تم إجراء اختبار تحليل التباين الثالثي للفروق بين تقديرات أفراد العينـة علـى مجـاالت درجـة ممارسـة معلمـي العلـوم للمـرحلتين املتوسـطة
والثانوية لعمليات إدارة املعرفة ككل حسب متغيرات الدراسة ،حيث كانت النتائج ،كما هي موضحة في الجدول (.)13
جدول ( :)13اختبارتحليل التباين الثالثي للفروق بين تقديرات أفراد العينة على مجاالت درجة ممارسة معلمي العلوم للمرحلتين املتوسطة والثانوية لعمليات
إدارة املعرفة ككل حسب متغيرات الدراسة
املتغيرات

مجموع املربعات

درجة الحرية

متوسط املربعات

قيمة ف

الداللة اإلحصائية

الجنس

0.261

1

0.261

1.249

0.221

املؤهل العلمي

3.227

1

3.227

15.440

*0.000

الصبرة

0.446

2

0.223

1.067

0.238

الصطأ

41.382

198

0.209

الكلي

45.316

202

* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()0.05 ≤α

يبين الجدول (:)13
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة عند جميع املجاالت ككل ،تعزى ملتغير الجنس .ويعزو الباحث
سبب ذلك إلى التقارب والتوافق في توجهات املعلمين نحو العديد من مفردات إدارة عمليات املعرفة املستخدمة أثناء الحصص الدراسية ،ومدى
ً
ً
توافق املعلمين ( ذكورا وأناثا ) حول املفاهيم الحديثة في التعليم والتي لها دور وأهمية في تنظيم املعرفة وترتيبها وتوليدها ،باعتبار أن النظام
التعليمي كأهم محرك إلحداث تغير فوري وحقيقي في املجتمع ويمثل نواة التطور واإلصالح واإلبداع ،حيث تمثل املدرسة واملعلم حلقة مهمة في
مجال التربية والتعليم ،وأن عمليات إدارة املعرفة تتمثل في تشخيص املعرفة ،وتحديد أهداف املعرفة ،وتوليد املعرفة ،تطبيق املعرفة .وذلك
لدورها في تطوير العملية التعليمية وتوظيف استراتيجية حل املشكالت ملا توفره من معرفة ومعلومات عن عناصر العملية التعليمية ،واستخدام
تكنولوجيا املعلومات واالنفتاح على مؤسسات التعليم األخرى ،وتفعيل التبادل الثقافي وتفعيل أساليب التقويم ملؤسسات التعليم .وتتفق نتائج
هذه الدراسة مع دراسة الشمري (  ،)2017ودراسة مقابلة والقمش والجوالدة ( ،)2012ودراسة عودة( ،)2010ودراسة بدر ( .)2010واختلفت
مع نتائج دراسة العلول( ،)2011ودراسة الشمري والدوري ( .)2004
 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة عند جميع مجاالت الدراسة ككل تعزى ملتغير املؤهل العلمي ،وذلك
لصالح تقديرات ذوي املؤهل العلمي (دراسات عليا) .ويعزو الباحث سبب هذه النتيجة إلى أن املعلمين واملعلمات لديهم نفس الكفاءة في إدارة
ً
عمليات املعرفة وخاصة في توظيف مفاهيمها وتوليد املعرفة من خالل الطلبة قد جاءت بنفس املهارة ،علما أن إدارة املعرفة هي عملية نظامية
تسعى للحصول على املعلومات واختيارها وتنظيمها وغربلتها وتحديثها وتقديمها بصورة تؤدي إلى تطوير فهم وإدراك املعلمين والطالب ،وتساعد
املدرسة في امتالك رؤية دقيقة وفهم واضح من واقع خبراتهم ،وتظهر هنا أن األنشطة الخاصة بإدارة املعرفة تركز على اكتساب املعرفة وتخزينها
واستخدامها في مجاالت متعددة مثل التعلم الديناميكي ،ومعالجة املشكالت والتخطيط االستراتيجي وصناعة القرارات واملحافظة على رأس املال
الفكري (توليد املعرفة) ،وزيادة املرونة ورفع مستوى الذكاء عند الطالب ،وينعكس ذلك في التخطيط اثناء الحصص الدراسية أو املواقف
التعليمية وذلك برسم الخطط املختلفة ذات اإلرتباط بإدارة املعرفة ،ودعم أهداف إدارة املعرفة واألنشطة الفردية واملدرسية ،والسعي الى توفير
القدرات واإلمكانيات الالزمة لسير األعمال بكفاءة وفاعلية ،وتحديد التسهيالت التكنولوجية الالزمة .واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة
عودة( ،)2010واختلفت مع نتائج دراسة مقابلة والقمش والجوالدة ( ،)2012العلول(.)2011
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة عند جميع مجاالت الدراسة ككل تعزى ملتغير الخبرة .ويعزو
الباحث سبب هذا االختالف إلى أن ممارسات معلمي العلوم في إدارة تعليم القريات لعمليات ادارة املعرفة تتغير بتغير عدد سنوات خبرة املعلم
ً
إيجابيا وذلك ملمارسة العديد من املفاهيم العلمية وتوظيفها اثناء التدريس ( التخطيط – التنفيذ – التقويم ) ،وال يغفل الباحث أن السبب يعود
الى أن املعلمين بغض النظر عن سنوات خبراتهم التدريسية يتعرضون للعديد من الدورات والورشات التدريبية حول هذه العمليات ،وتوافر
الوسائل التكنولوجية والتي تسهل عملية تناولها بسهولة ويسر لدى املعلمين ،وقربهم من بعضهم في التخصص واملستوى التعليمي مما ساعد على
ً
األنفتاح وتناول تلك العمليات بروح الفريق الواحد ،ويسعون جميعا لتحقيق أفضل النتائج ورفع اسم املدرسة عن بقية املدارس ،وبالتالي فإن
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املعلمين يمتلكون درجة إدراك متقاربة ملفهوم إدارة املعرفة وعملياتها ،وهم يدركون أهمية إدارة املعرفة لتعزيز عملهم بغض النظر عن خبراتهم،
اختلفت مع نتائج دراسة دراسة الشمراني (  ،)2017ودراسة مقابلة والقمش والجوالدة ( ،)2012ودراسة بدر (.)2010
التوصيات:
في ضوء نتائج الدراسة يوص ي الباحث بالتوصيات اآلتية:


ضرورة تبني االدارات التعليمية العليا والوسطى في ترسيخ مفهوم إدارة عمليات املعرفة وتوظيف مفراداتها إثناء الحصص الدراسية من خالل
معلمي العلوم.



ضرورة عقد الدورات التدريبية ملعلمي العلوم من أجل تنمية قدرات العاملين وتطوير مهاراتهم ومعارفهم.



ضرورة تحويل املعرفة الكامنة في أذهان العاملين إلى معرفة صريحة وواضحة وذلك من خالل تبادل املعرفة بين األقران ( املعلمين) بوسائل
متعددة.



ضرورة تخصيص وحدات في ادارات التعليم واملدارس تساعد في تطوير أنشطة إدارة املعرفة وتوفير بيئة عمل يسودها الثقة واالحترام املتبادل بين
العلمين واألهالي.
إجراء املزيد من الدراسات البحثية حول نفس املوضوع ولكن من وجهة نظر املشرفين ومدراء التعليم.



املراجع:
ً
أوال :املراجع العربية:
 .1بدر ،يسري ) 2010( ،تطوير مهارات املدارس الثانوية في محافظة غزة في ضوء مفهوم إدارة املعرفة ( .رسالة ماجستير غير منشورة) ،الجامعة
اإلسالمية ،,فلسطين.
 .2حجازي ،هـيثم ) 2005 ( ،ادارة املعرفة – مدخل نظري ،األهلية للنشر والتوزيع ،عمان  .األردن.
 .3الحالق ،ريما علي )2014( ،دور أدارة املعرفة في اتخاذ القرارات من وجهة نظر املديرين واملدرسين في الثانوية العامة في مدينة دمشق ( .رسالة
ماجستير غير منشورة) كلية التربية ,جامعة دمشق.
 .4الزطمة ،نضال محمد )2011( ،إدارة املعرفة وأثرها على تميزاالداء(.رسالة ماجستير غير منشورة) ,كلية التجارة ,الجامعة االسالمية ,غزة.
 .5الشمراني ،حامد )2017( ،درجـة ممارسـة معلمـي ومعلمـات املـدارس الثانويـة فـي محافظـة الـدوادمي لعمليــات إدارة املعرفة (دراسة ميدانية)،
جامعة بابل  ،مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية .العدد (.)32
 .6الشمري ،إنتظار ؛ الدوري ،معتز )2004( ،ادارة املعرفة ودورها في تعزيز عملية اتخاذ القرار اإلستراتيجي .مؤتمر جامعة الزيتونة األردنية،
عمان ،األردن.
 .7الطويل ،هاني عبد الرحمن )1997( ،اإلدارة التربوية والسلوك التنظيمي في سلوك األفراد والجماعات في التنظيم ,ط ,1دار وائل ،عمان،
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Abstract: The study aimed at revealing the extent to which science teachers practice knowledge management
processes from the point of view of their teachers in the management of the Qurayyat education. To achieve the
objective of the study, a random sample of (203) teachers was selected during the first semester of the academic
year (2018- 2019). To achieve this objective, a tool was adopted to measure the extent to which knowledge
management processes. The results of the study showed that the degree of practice of knowledge management
processes among science teachers was highly practiced. The results also showed that there were no statistically
significant differences attributed to gender variable. There were statistically significant differences attributed to
scientific qualification variable in favor to of postgraduate studies. There were no statistically significant
differences attributed to experience variable. The study recommended that male and female teachers be
encouraged to employ knowledge management processes during the teaching/learning process.
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