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ملخص: 
هدفت الدرا�سة اإىل بناء اأمنوذج مقرتح لتطوير اأدوار مديري املدار�س يف بناء جمتمع 
املعرفة يف مدار�س التعليم ما بعد الأ�سا�سي ب�سلطنة عمان، ومن اأجل حتقيق الهدف �سممت 
ا�ستبانة مكونة من )54( فقرة. وبعد التحقق من دللت �سدقها وثباتها طبقت على عينة 
مكونة من )157( فرداً منهم )70( مديراً، و )87( م�ساعد مدير. وللإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة 
ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية واختبار ت )t- test( ، وكانت اأبرز 
اإن دور مديري املدار�س يف بناء جمتمع املعرفة يف مدار�س التعليم ما  النتائج ما ياأتي: 
بعد الأ�سا�سي ب�سلطنة عمان جاء متو�سطًا، كذلك اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل عدم وجود فروق 
بناء  يف  املدار�س  مديري  دور  يف   )α≥0.05( الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات 
جمتمع املعرفة يف مدار�س التعليم ما بعد الأ�سا�سي ب�سلطنة عمان تعزى ملتغريات )النوع 
الجتماعي، اخلربة،( . كذلك ات�سح من النتائج وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى 
الدللة )α≥0.05( يف دور مديري املدار�س يف بناء جمتمع املعرفة يف مدار�س التعليم ما 

بعد الأ�سا�سي ب�سلطنة عمان تعزى ملتغري امل�سمى الوظيفي ل�سالح املديرين. 
ويف �سوء النتائج يو�سي الباحثان بالإفادة من هذا الأمنوذج لتطوير اأدوار مديري 
ب�سلطنة عمان من  الأ�سا�سي  التعليم ما بعد  املدار�س يف بناء جمتمع املعرفة يف مدار�س 
منطلق اأنه مل ينَب اأمنوذج لتطوير اأدوار مديري املدار�س يف بناء جمتمع املعرفة يف �سلطنة 

عمان. 
الكلمات املفتاحية: اأدوار، جمتمع املعرفة ، التعليم ما بعد الأ�سا�سي. 



13

2015 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السادس والثالثون )1( - حزيران 

Development of School Principals’ Roles in Building the Knowledge 
Society at Post- Basic Education Schools in the Sultanate 

of Oman (A suggested Model) 

Abstract: 

The aim of this study is to design a suggested model for developing the 
school principals› roles in building the knowledge society in post- basic 
education schools in the Sultanate of Oman. To achieve the objectives of this 
study, the researchers designed a questionnaire composed of (53) questions. 
After checking and verifying the validity and reliability of the questionnaire, 
it was distributed among a study sample composed of (157) individuals, (70) 
school principals and (87) deputy principals who were requested to respond 
to the items of the questionnaire. To evaluate the responses, means, standard 
deviation and T- test were employed. 

The results showed that the role of the school principals in building the 
knowledge society at post–basic education schools in the Sultanate of Oman 
was moderate. It showed the absence of statistically significant differences 
at the level of (a ≤ 0.05) in the role of school principals in building the 
knowledge society at post- basic education schools due to variables of gender, 
experience and grade. However, statistically significant differences were 
found at the level of (a ≤ 0.05) due to the variable of post designation in favor 
of school principals. In the light of the findings of the study, the researchers 
recommend utilizing this model to develop the role of school principals in 
developing the knowledge society at post- basic education schools in the 
Sultanate of Oman. No such a model has been built before. 

Key Words: roles, knowledge society, post- basic education 
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مقدمة: 
التي  الإنرتنت  �سبكة  فعرب  بالعلم؛  يرتبط  ل  احلديث  عاملنا  يف  الكبري  التحدي  اإن 
حققت فتوحات للإن�سان يف التوا�سل احلر واملبا�رش، حيث ميكن الو�سول اإىل الكم الهائل 
املعلومات  توظيف  اإىل كيفية  التحدي  يتحول  املعلومات يف زمن وجيز جداً.من هنا  من 
وال�ستفادة منها ب�سكل كبري، عرب التحليل والربط الذهني حتى ي�ستطيع الإن�سان اأن يخرج 
مبعرفة جديدة تكون ذات بعد اإيجابي يف تنمية الب�رشية.فالب�رشية ل تتطور مبجرد التناقل 

الكمي للعلوم، بقدر ما تتطور باملبادرات اخللقة والإبداعية.
تنميًة  املعرفة«  »ثقافة  مقولة  �سعيد،  بن  قابو�س  ال�سلطان  اأطلق  يناير2007  ويف 
مل�سطلح التعلم؛ لتوجيه الأنظار اإىل اأهمية النتقال من العلم الرتاكمي والكمي اإىل املعرفة 
التي تعني النظرة ال�سمولية للأ�سياء والتطبيق وتلتفت اإىل معطيات ثورة التقنية والإنرتنت 
بكلمة  املعرفة،  واأفق  العلم  اأفق  بني  الفا�سل  اخلط  قابو�س  ال�سلطان  واملعلومات.وي�سع 
اأن  .ومبا   )5  ،2008 )البليك،  املعرفة  اإىل مرتبة  العلم  »التطبيق«، حيث ي�سل  واحدة هي 
ثورة املعلومات اأ�سبحت امليزة الرئي�سة للقرن احلادي والع�رشين، امتزجت مع ثورة و�سائل 
الت�سال احلديثة، مما اأدى اإىل انفجار معلوماتي هائل بحيث اأ�سبح من الع�سري على الإن�سان 
ا�ستيعاب جميع املعلومات املتوافرة ودرا�ستها وا�ستغللها كما ينبغي.هذه ال�سعوبة حتتم 
على الأفراد واملجتمعات تطوير تقنيات واأ�ساليب جتميع املعلومات وتخزينها ومعاجلتها 

بطريقة ذكية وعقلنية )تركمان، 2008، 8( .
ولعل اأبرز نتائج ثورات النفتاح املعلوماتي جّتمع املعرفة؛ مما ر�ّسخ اعتماد معايري 
جديدة لقيا�س قوة املجتمعات، واإر�ساء قواعد جديدة للرتاكم الراأ�سمايل فيها، حيث اأ�سبح 
م�سدر القوة لأي جمتمع هو انتقاله من و�سعية »الأموال يف يد القلة« اإىل »املعرفة يف يد 
واحلداثة  والتقدم  الوفرة  مدى  يف  يتمثل  جمتمع  لأي  الراأ�سمايل  الرتاكم  واأ�سبح  الكرثة«، 
فيما ميلكه املجتمع من معلومات ومعارف قابلة للتطبيق والتوظيف، واأ�سبحت خربة الفرد 
تقا�س بحداثة معارفه واأفكاره ومهارته، ولي�س بعدد ال�سنني يف مزاولة عمل ما، ومن ثم 
بات ال�رشاع بني املجتمعات على املعارف واملعلومات من اأهم جمالت ال�رشاع )حبيب، 
اإنتاج املعرفة واختيارها وتكييفها والجتار بها  .اإن قدرة جمتمع ما على   )11  ،2005
وا�ستعمالها اأمر حا�سم من اأجل حتقيق منو اقت�سادي م�ستدام، ولتح�سني م�ستوى املعي�سة، 
حيث اإن املعرفة اأ�سبحت اأهم عامل يف التنمية القت�سادية )حبيب، 2005، 9( .ولتفعيل 
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منظومة املعرفة داخل منظومة املجتمع يجب تفعيل عنا�رش اكت�ساب املعرفة التي تتمثل 
يف خطوات عدة هي: النفاذ اإىل م�سادر املعرفة، وا�ستيعاب املعرفة، وا�ستخل�س املعرفة 

وتنظيمها، وتوظيف املعرفة، وتوليد املعرفة اجلديدة )زكريا، 2005، 49( .
اكت�ساب املعرفة ون�رشها وتبادلها  الذي يقوم على  اإن جمتمع املعرفة هو املجتمع 
واإنتاجها وتوظيفها ليحقق التنمية الإن�سانية.وللو�سول اإىل بناء جمتمع معريف، فاإن اآلية 
اإدارة املعرفة �رشورية، حيث تتطلب بدورها جملة من البنى التحتية واملمار�سات الإدارية 
التي ت�سكل جمتمعة البيئة املمكنة لإنتاج املعرفة وتنظيمها وم�ساركتها وتطبيقها، واأحد 
عنا�رش هذه البيئة ا�ستخدام وتطبيق تكنولوجيا املعلومات والت�سالت )عليان، 2006، 
27( .واأهم عن�رش لإنتاج املعرفة يف بيئة جمتمع املعرفة هي اأن�سطة البحث العلمي، وت�سري 
بني  طردية  علقة  وجود  اإىل  التطبيقية؛  والدرا�سات  القت�سادي  النمو  ونظريات  اأدبيات 
الإنفاق على اأن�سطة البحوث والتطوير ومنو الإنتاجية الكلي الذي ينعك�س على معدلت النمو 
اأن�سطة البحوث والتطوير  اإنفاقها على  اأن الدول التي تقوم بزيادة حجم  القت�سادي؛ ذلك 

. )Laurillard، 2002، 30( حتقق م�ستويات اإنتاجية اأعلى
ا�ستعملت  اإن بناء بيئة معرفية مثل منتدى للمعرفة ي�ساهم يف بناء املعرفة، حيث 
املعلومات  با�ستخدام  املدار�س  هذه  طورت  وقد  النموذجية،  املدار�س  يف  احلوا�سيب 
بناء  يف  اجلاهزة  للتقنية  واملتميز  املبدع  ال�ستخدام  �ساهم  حيث  الت�سال،  وتقنية 
القرن  يف  الرتبوية  التحديات  من  كثري  املدار�س  واجهت  وقد  املدار�س،  هذه  يف  املعرفة 
حمدد  ب�سكل  �سممت  لأنها  اإداراتها،  يف  التقنية  ا�ستخدام  كيفية  مثل  والع�رشين  الواحد 

.)Arthur ،2006، 20( خللق املعرفة
املعلمني  واأدوار  واملنهجيات  الأهداف  مثل  انتقاوؤها  يجب  تربوية  خيارات  ثمة  اإن 
اإن املهارات املطلوبة هي  اإىل املدر�سة.حيث  التكنولوجيا  اإدخال هذه  والطلب قبل وعند 
اإىل منتجات وخدمات تتميز بالبتكار املعدة لنجاح جمتمع  حتويل املعرفة واملعلومات 
يقوم على اقت�ساد املعرفة، حيث الأولوية هي تنمية الراأ�سمال الب�رشي.واإن دمج التكنولوجيا 
ب�سكل فعال يف النظم الرتبوية اأمر اأكرث تعقيداً مما يبدو؛ فهو ينطوي على حتليل بالغ الدقة 
لأهداف الرتبية والتعليم والتغريات املرجوة، كما يتطلب فهمًا واقعيًا للإمكانات املتاحة 

يف اإطار حركة التغيري الرتبوي )�ساهني، 2007، 22( .
الإدارة  اإ�سلح  منها:  املعرفة  جمتمع  بناء  يف  ت�سهم  اأدواراً  املدر�سية  للإدارة  اإن 
وتنظيم العمل من اأجل قيام املدار�س بعمل اأف�سل من اأداء وظائفها التقليدية، حيث يجب 
اأن تتمتع الإدارة باملرونة والإبداع والقدرة على حل امل�سكلت وحمو الأمية التكنولوجية 
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)Jack ،2006، 30( .والعمل على تطبيق التح�سينات التكنولوجية يف املدار�س وتزويدها 
بتقنيات الت�سال مثل ا�ستخدام الإنرتنت لي�ساهم يف التعلم الدائم وامل�ستمر؛ اإ�سافة اإىل 
والإدارة  الطالب واملعلم  املعرفة مما يخدم  والتطوير يف جمتمع  البحث  ي�ساعد على  اأنه 
واملجتمع )Arthur ،2006، 20( .واإيجاد اأنظمة بديلة للأنظمة التقليدية يف املدار�س 
اكت�ساب  فر�سة  �سخ�س  لكل  تتاح  اأن  فينبغي  املعرفة،  يف  وال�سرتاك  التطوير  يف  ت�سهم 
املهارات واملعارف اللزمة لفهم جمتمع املعرفة.واإ�رشاك املعلمني يف الربامج التدريبية 
التي تعمل على تنمية قدراتهم يف تقنيات الت�سالت.واإ�رشاكهم يف تدريب خارجي منظم 
 Brown،( مثل حلقات تطوير حمرتفة، واملوؤمترات، وتبادل التعليم باملوؤ�س�سات الأخرى
.وخلق ثقافة منظمة لتاأكيد الثقة، حتتاج الإدارة العليا لإدراك نتائج دور   )2008، 36
الثقة يف نقل املعرفة )Dayasindhu ،13 ،2002( .والنفاذ اإىل املعلومات واملعرفة، 
املعلومات  اإىل  املن�سف  للنفاذ  باملدر�سة  العاملني  �سبيل  تعرت�س  التي  احلواجز  واإزالة 
والثقافية،  وال�سحية،  وال�سيا�سية،  والجتماعية،  القت�سادية،  الأن�سطة  يف  لتفعيلها 
العامة،  للموؤ�س�سات  خمتلفة  مبواقع  تدعيمها  املدر�سة.ويجب  يف  والعلمية  والتعليمية، 
ب�سهولة  املعلومات  اإىل  للو�سول  وغريها،  واملتاحف  املحفوظات  ودور  املكتبات  مثل: 
واملعارف  املعلومات  توزيع  لإعادة  منا�سبة  اآليات  .وو�سع   )10  ،2007 )�ساهني، 
واإزالة  وم�ساركتها  التعليمية  للموؤ�س�سة  التحتية  البنى  من  وغريها  الأجهزة  وا�ستخدام 
التعليم  العقبات التي تعرت�س امل�ساواة يف امل�ساركة.)،Fraser 2001،9( وتطوير نظم 
ا�ستعمال  وكذلك  الع�رش،  تغريات  مللحقة  امل�ستمر  والتعلم  التعليم  وت�سجيع  باملدار�س، 
ا�ستعمال  التعليم والتعلم والتدريب مثل  التقنية احلديثة لإمكانية تو�سيع نطاق  الو�سائل 

. )David & Foray ،2002 ، 25( الإنرتنت
جت�سدت مبادرة جمتمع ُعمان املعريف يف مركز البتكار والدعم الذي اأ�س�سته هيئة 
خدمات  بني  يجمع  فهو  ال�سلطنة،  يف  نوعها  من  حكومية  مبادرة  اأول  املعلومات  تقنية 
العمانية  املواهب  وتاأهيل  وتدريب  الإلكرتونية،  للم�ساريع  احللول  وابتكار  التقني  الدعم 
املعارف  نقل  يف  مهمًاً  دوراً  املركز  واحد.ويوؤدي  اآن  يف  الرقمي  والإبداع  للبتكار 
ال�سوق  اإىل  العاملية  الأ�سواق  من  واملتطورة  احلديثة  الراقية  والتطبيقات  واملهارات 
املحلية، وي�سهم يف حت�سني كفاية الربجميات والتقنية امل�ستخدمة، اإ�سافة اإىل اأن املركز 
جمال  يف  وطنية  خربات  بناء  على  العماين  لل�سباب  والتاأهيل  التدريب  خلل  من  يعمل 
اجلهود  وتعزيز  املحلي،  العمل  �سوق  تطوير  على  قادرة  تكون  بحيث  املعلومات،  تقنية 
موظف  األف   )93( عن  يزيد  ما  درب  ال�سلطنة.فقد  يف  معريف  جمتمع  لبناء  املتوا�سلة 
للحا�سوب والإنرتنت  العاملية  ال�سهادة  واأهلوا للح�سول على  من موظفي اخلدمة املدنية 
IC3 وذلك بالتعاون مع وزارة اخلدمة املدنية ووزارة الرتبية والتعليم ملدة ثلث �سنوات 

. )11 ،2009 )احل�سيني،   2011 اإىل   2009
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مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
ات�سح من تقرير التنمية الإن�سانية العربية اأن البلدان العربية تعاين ق�سوراً وا�سحًا يف 
اكت�ساب املعرفة.وعلى الرغم من الإجنازات التي حتققت يف جمال التو�سع الكمي يف التعليم 
يف البلدان العربية منذ منت�سف القرن الع�رشين، فاإن الو�سع العام للتعليم ما زال متوا�سعًا 

مقارنة باإجنازات دول اأخرى )�ساهني، 2007، 10(. 
على الرغم من اهتمام �سلطنة عمان ببناء جمتمع املعرفة يف الآونة الأخرية من خلل 
موؤمتر دور الإدارة العربية يف بناء جمتمع املعرفة الذي اأقيم يف مدينة �سللة عام 2005م 
وزارة  اإىل جهود  واإ�سافة  الراهن،  الوقت  الإدارية يف  العملية  املعرفة هي جوهر  باعتبار 
وامل�ساغل  الدورات  املدر�سية من خلل  الإدارة  وتعزيز كفاءة  تدريب  والتعليم يف  الرتبية 
الكفاءة  تنق�سهم  زالت  ما  املديرين  بع�س  اأن  ال�سابقة  الدرا�سات  من  تبني  فقد  التدريبية، 
نتيجة  اأنه   )1998( احلديدي  درا�سة  من  ات�سح  وذلك  التعليمية،  العملية  لتطوير  الإدارية 
فقد  احلياة،  جوانب  كل  يف  واملعلوماتية  والقت�سادية  الجتماعية  والتغريات  للتطورات 
اأ�سبح مدير املدر�سة يبذل جمهوداً كبرياً يف القيام مبهماته الإدارية، حيث تتزايد م�سكلتهم 
وتتعقد يومًا بعد يوم نتيجة لتطور املعرفة وتزاحمها.وف�رشت الباحثة ذلك نتيجة افتقار 
كثري من املديرين للمهارات التكنولوجية واملعرفية التي تعينهم يف اأداء املهمات املوكلة 
الإداري،  بالتطوير  تتعلق  اإدارية  مهارات  اإىل  يفتقرون  اأنهم  كما  اأقل،  ووقت  بجهد  اإليهم 
والإمناء املهني للمعلمني، والإ�رشاف الفني، والأن�سطة الرتبوية، و�سوؤون الطلب، وتطوير 
زالت  ما  املدر�سة ومهماته  مدير  اأدوار  اأن  اأي  واملجتمع،  املدر�سة  والعلقة بني  املناهج، 
تقليدية تخلو من الإبداع الإداري؛ اأي اأنها تنفيذية اأكرث منها تطويرية، ول ت�ساهم يف بناء 

جمتمع معريف يف املدر�سة.
اأما درا�سة ال�سبلي )2009( ، فقد اأو�ست ب�رشورة تفعيل �سبكة النرتنت وا�ستخدامها 
م�ستمرة  تدريبية  دورات  بعقد  اأو�ست  كما  والتعليم،  الرتبية  بوزارة  الإداريني  قبل  من 
حيث  املعلومات،  تكنولوجيا  لتفعيل  اللزمة  للمهارات  امتلكهم  ل�رشورة  للإداريني 
مثل  احلديثة  الت�سال  و�سائل  وا�ستعمال  توظيف  و�رشورة  الإداري،  الإبداع  على  ت�ساعد 
الطلب  اأن زيادة  الداخلية والإنرتنت، كما  ال�سبكات  الإلكرتوين والت�سال من خلل  الربيد 
الجتماعي على التعلم من جانب، وتغرّي الوظيفة الجتماعية للرتبية نتيجة للتقدم املعريف 
الوا�سعة  اإىل لأن الفجوة املعرفية  اإ�سافة  اآخر،  والتقني يف املجتمعات احلالية من جانب 
وبالتايل  املدر�سية،  الإدارة  اأدوار  تعدد  اإىل  اأدت  واملعلوماتي،  التكنولوجي  التطور  ب�سبب 

تنوع الأدوار املتوقعة من املدير بحيث اأ�سحبت اأكرث �سموليًة وعمقًا من اأدواره القدمية.
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تطوير أدوار مديري املدارس في بناء مجتمع املعرفة في مدارس التعليم 
ما بعد األساسي بسلطنة عمان )أمنوذج مقترح(

د. محمد سليمان اجلرايدة
أ. حسناء بنت حمد بن محمد احلجري

ويف �صوء م�صكلة الدرا�صة ميكن عر�س اأ�صئلة الدرا�صة بال�صكل االآتي: 
ما اأدوار مديري املدار�س يف بناء جمتمع املعرفة مبدار�س التعليم ما بعد الأ�سا�سي . 1

يف �سلطنة عمان؟ 
بعد . 2 ما  التعليم  مدار�س  مديري  اأدوار  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل 

الأ�سا�سي يف بناء جمتمع املعرفة تعزى اإىل النوع الجتماعي، وامل�سمى الوظيفي، واملوؤهل 
العلمي، و�سنوات اخلربة؟ 

املعرفة يف . 3 بناء جمتمع  املدار�س يف  اأدوار مديري  لتطوير  الأمنوذج املقرتح  ما 
مدار�س التعليم ما بعد الأ�سا�سي ب�سلطنة عمان؟ 

أهمية الدراسة: 
اكت�صبت هذه الدرا�صة اأهميتها مما ياأتي: 

ت�سعى اإىل معرفة درجة تطبيق مديري املدار�س لأدوارهم يف بناء جمتمع املعرفة . 1
مبدار�س التعليم ما بعد الأ�سا�سي..

جمتمع . 2 بناء  يف  املدار�س  مديري  اأدوار  تطوير  يف  ي�سهم  مقرتح  اأمنوذج  و�سع 
املعرفة مبدار�س التعليم ما بعد الأ�سا�سي، تتنا�سب مع التطور املعريف ال�رشيع يف الآونة 

الأخرية..
منتج . 3 عمان  �سلطنة  مدار�س  يف  معريف  جمتمع  بناء  يف  ت�سهم  اأن  املاأمول  من 

للمعرفة ولي�س م�ستهلكًا لها، ي�سعى لتحقيق تقدم ملمو�س يف التوجه نحو جمتمع املعرفة.
يف . 4 واملعلومات  الت�سالت  تكنولوجيا  ثقافة  ن�رش  يف  ت�ساهم  اأن  املاأمول  ومن 

مدار�س �سلطنة عمان.
ومن املتوقع اأن يتعرف امل�سوؤولون اإىل اأهم التحديات التي تواجه مديري املدار�س . 5

نحو بناء جمتمع املعرفة يف �سلطنة عمان.
من املتوقع اأن يتعرف امل�سوؤولون اإىل متطلبات بناء جمتمع املعرفة يف املدار�س.. 6
من املاأمول اأن يتبنى امل�سوؤولون الأمنوذج املقرتح لتطوير اأدوار مديري املدار�س . 7

يف بناء جمتمع املعرفة، مما ي�سهم يف تقدمي الدعم والإ�سناد لإدارات املدار�س.
ومن املاأمول اأن تك�سف عن موا�سفات ومعايري جديدة لأدوار مديري املدار�س يف . 8

جمتمع املعرفة.
ندرة البحوث والدرا�سات التي تناولت هذا املو�سوع يف الأدبيات الرتبوية ب�سلطنة . 9
عمان.
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أهداف الدارسة: 
تهدف هذه الدرا�صة اإىل ما ياأتي: 

الأ�سا�سي يف بناء جمتمع املعرفة يف . 1 التعليم ما بعد  معرفة دور مديري مدار�س 
�سلطنة عمان.

اأدوار مديري املدار�س يف بناء جمتمع املعرفة يف . 2 اأمنوذج مقرتح لتطوير  تقدمي 
مدار�س التعليم ما بعد الأ�سا�سي.

الك�سف عن موا�سفات ومتطلبات جمتمع املعرفة، و�سياغة اإطار نظري ومفاهيمي . 3
لأبعاده.

معطيات . 4 تفعيل  يف  اإلكرتونيًا  العمل  وو�سائل  املعلومات،  تقنيات  دور  تو�سيح 
جمتمع املعرفة يف مدار�س �سلطنة عمان.

والتكنولوجية . 5 الجتماعية  البنية  حتديث  يف  املدر�سية  الإدارة  دور  تو�سيح 
والرتبوية ملدار�س التعليم ما بعد الأ�سا�سي.

تقدمي تو�سيات بناًء على نتائج الدرا�سة ملديري املدار�س واملتخ�س�سني بوزارة . 6
الرتبية والتعليم لل�ستفادة منها يف بناء جمتمع املعرفة يف مدار�س �سلطنة عمان.

مصطلحات الدراسة: 
يقوم  ◄ التي  ال�سلوكية  الأطر  اأو  املرتبطة  الأن�سطة  The Role: جمموعة من  الدور 

بها الفرد؛ لتحقيق ما هو متوقع منه يف مواقف معينة، ويرتتب على الأدوار اإمكانية التنبوؤ 
الأعمال  و�سف  خلل  من  للعاملني  الأدوار  وتتحدد  املختلفة،  املواقف  يف  الفرد  ب�سلوك 

والواجبات التي �سيقومون بها )عطوي، 2004، 5(.
ويق�سد به يف هذه الدرا�سة: جمموعة املمار�سات واملهمات واجلهود والإجراءات يف 
اكت�ساب املعرفة ون�رشها وتخزينها وتطبيقها واإنتاجها التي يقوم بها املديرون يف مدار�س 

التعليم ما بعد الأ�سا�سي ب�سلطنة عمان للم�ساهمة يف بناء جمتمع املعرفة.
املعرفة Knowledge: هي جمموعة من املعاين واملعتقدات والأحكام واملفاهيم  ◄

والت�سورات الفكرية التي تتكون لدى الإن�سان نتيجة ملحاولته املتكررة ملعرفة الظواهر 
والأ�سياء املحيطة به )ر�سوان، 2008، 3(. 
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جمتمع املعرفة Knowledge Society: هو ذلك املجتمع الذي يقوم اأ�سا�سًا على  ◄
ن�رش املعرفة واإنتاجها، وتوظيفها بكفاءة يف جميع جمالت الن�ساط املجتمعي: القت�ساد 
واملجتمع املدين وال�سيا�سة، واحلياة اخلا�سة، و�سوًل لرتقية احلالة الإن�سانية باطراد، اأي 
اإقامة التنمية الإن�سانية )اأبو جزر، 2005، 3( .ويق�سد به يف هذه الدرا�سة جميع العاملني 
والطلب،  الأخ�سائيني،  والفنيني،  التدري�سية،  والهيئة  املدر�سية،  )الإدارة  باملدار�س: 
واأولياء الأمور...الخ( ذوي الهتمامات املتقاربة يف �سلطنة عمان، الذين يعملون على ن�رش 
املعرفة واإنتاجها، وتوظيفها يف املجالت الإدارية والرتبوية والتعليمية باملدر�سة، بحيث 
العملية  هذه  وخلل  ال�سليمة،  القرارات  اتخاذ  ويف  اأمورهم  ت�سيري  يف  املعرفة  ي�ستعملون 
ي�سيفون املزيد اإىل هذه املعرفة، ويقومون بتوظيفها كاأ�سا�س للتنمية الب�رشية يف املدر�سة.

Post- basic Education: نظام مدته �سنتان من  ◄ االأ�صا�صي  بعد  ما  التعليم 
التعليم املدر�سي يف �سلطنة عمان )ال�سف احلادي ع�رش والثاين ع�رش( يعقب مرحلة التعليم 
املهارات  تنمية  يف  ال�ستمرار  اإىل  ويهدف  درا�سية،  �سنوات  ع�رش  ت�ستغرق  التي  الأ�سا�سي 
اأع�ساء  ليكونوا  يهيئهم  مبا  الطلب  لدى  املهني  والتخطيط  العمل  ومهارات  الأ�سا�سية 
فاعلني يف املجتمع؛ قادرين على ال�ستفادة من فر�س التعليم والتدريب والعمل بعد التعليم 

املدر�سي )وزارة الرتبية والتعليم، 2010(. 

حدود الدراسة: 

تتحدد هذه الدرا�صة باحلدود االآتية: 
احلدود املو�صوعية: اقت�رشت الدرا�سة على معرفة درجة تطبيق املديرين لأدوارهم . 1

لبناء جمتمع يف مدار�س التعليم ما بعد الأ�سا�سي تبعًا للمجالت الآتية: ن�رش وتبادل املعرفة، 
واقتناء وتخزين املعرفة، وت�سارك املعرفة، واإنتاج املعرفة، وتطبيق املعرفة.

احلدود املكانية: اقت�رشت الدرا�سة على عينة من مدار�س التعليم ما بعد الأ�سا�سي . 2
يف مناطق �سلطنة عمان )ال�رشقية �سمال، وال�رشقية جنوب، والداخلية، وحمافظة م�سقط(.

احلدود الزمانية: طبقت الدرا�سة يف العام الدرا�سي 2010/ 2011م.. 3
احلدود الب�رشية: اقت�رشت الدرا�سة على مديري مدار�س التعليم ما بعد الأ�سا�سي . 4

وم�ساعديهم يف �سلطنة عمان.

الدراسات السابقة: 
من خلل مراجعة الدرا�سات ال�سابقة عرث على بع�س الدرا�سات العربية والأجنبية التي 
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تندرج الدرا�سة يف اإطارها، وفيما ياأتي ا�ستعرا�س للدرا�سات الأكرث قربًا اأو �سلة مبو�سوع 
الدرا�سة احلالية: 

اوالً - الدراسات العربية: 

املهارات  تنمية  يف  املعرفة  اإدارة  دور  تعرف  اإىل   )2011( احلب�صي  درا�سة  هدفت 
الك�سف عن  اإىل  اإ�سافة  ب�سلطنة عمان،  والتعليم  الرتبية  العاملني مبديريات  لدى  الإدارية 
اأثر متغريات النوع، واملوؤهل العلمي، واخلربة الوظيفية لأفراد عينة الدرا�سة يف دور اإدارة 
اأداة للدرا�سة بعد التحقق من  املعرفة يف تنمية املهارات الإدارية، و ا�ستخدمت ال�ستبانة 
الأ�ساليب  ا�ستخدمت  كما  فرد،   )100( من  ع�سوائيا  اختريت  عينة  على  وثباتها  �سدقها 
الإح�سائية الآتية: املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية، ومعامل )األفا كرونباخ( 
واأظهرت  الأحادي،  التباين  وحتليل   ،  )T- Test( واختبار  للأداة  الثبات  معامل  حل�ساب 
العاملني  لدى  الإدارية  املهارات  تنمية  يف  املعرفة  اإدارة  دور  اأن  الآتية:  النتائج  الدرا�سة 
الدرا�سة، كما جاءت  والتعليم جاء بدرجة كبرية جدا يف جميع حماور  الرتبية  مبديريات 
موا�سفات القائمني على اإدارة املعرفة بدرجة كبرية، وال�سعوبات التي تواجه اإدارة املعرفة 
يف تنمية املهارات الإدارية بدرجة كبرية من وجهة نظر اأفراد العينة، كما اأنه ل توجد فروق 
عينة  اأفراد  لدى  الإدارية  املهارات  تنمية  يف  املعرفة  اإدارة  دور  يف  اإح�سائية  دللة  ذات 

الدرا�سة تعزى ملتغري النوع، واملوؤهل، واخلربة الوظيفية..
كذلك هدفت درا�سة العتيبي )2011( اإىل تعرف معوقات تطبيق عمليات اإدارة املعرفة 
املدار�س  مديري  نظر  وجهة  من  وينبع  للجبيل،  امللكية  بالهيئة  البنني  تعليم  مدار�س  يف 
اجلبيل  يف  ووكلئها  امللكية  الهيئة  مدار�س  مديري  من  الدرا�سة  عينة  ووكلئها،.تكونت 
والبالغ عددهم )118( فرداً، وا�ستخدمت ال�ستبانة اأداة للدرا�سة، وكان من اأهم نتائج الدرا�سة: 
الأوىل بدرجة كبرية، ويف املرتبة الأخرية  اأن معوقات تطبيق املعرفة جاءت يف املرتبة 
معوقات توزيع املعرفة جاءت متو�سطة، كما اأن �سبل التغلب على معوقات تطبيق املعرفة 
معوقات  على  التغلب  �سبل  الأخرية  املرتبة  ويف  كبرية،  بدرجة  الأوىل  املرتبة  يف  جاءت 
ت�سخي�س املعرفة جاءت بدرجة كبرية اأي�سًا.ول توجد فروق دالة اإح�سائيا يف ا�ستجابات 
مديري ووكلء املدار�س حول معوقات تطبيق عمليات اإدارة املعرفة وفقًا ملتغريات املوؤهل 
العلمي، وامل�سمى الوظيفي، و املدينة، اخلربة يف جمال الإدارة املدر�سية.واأنه توجد فروق 
دالة اإح�سائيا يف ا�ستجابات مديري ووكلء املدار�س حول معوقات تطبيق عمليات اإدارة 
املعرفة وفقا ملتغري املرحلة الثانوية، وذلك يف بعدي )معوقات ت�سخي�س املعرفة ومعوقات 
توليد املعرفة( ل�سالح مديري ووكلء املرحلة الثانوية، وكذلك يف بعدي )معوقات اكت�ساب 
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املعرفة، ومعوقات خزن املعرفة( ل�سالح مديري ووكلء املرحلة الثانوية اأي�سًا.واأنه توجد 
فروق دالة اإح�سائيا يف ا�ستجابات مديري ووكلء املدار�س حول معوقات تطبيق عمليات 
اإدارة املعرفة وفقًا ملتغري الدورات التدريبية، وذلك يف بعد )معوقات توليد املعرفة( ل�سالح 

املديرين والوكلء الذين مل يح�سلوا على دورات تدريبية يف جمال اإدارة املعرفة..
ملديري  اللزمة  الكفايات  حتديد  اإىل  هدفت  درا�سة   )2011( الها�صمي  اأجرى  كذلك 
كما  عمان،  �سلطنة  يف  املعرفة  اإدارة  عمليات  ملمار�سة  الأ�سا�سي  بعد  ما  التعليم  مدار�س 
املقرتح،  التدريبي  والربنامج  الكفايات  قائمة  يف  متثلت  التي  الدرا�سة  اأدوات  اإعداد  مت 
اإدارة  عمليات  كفايات  �سدق  من  التحقق  يف  اخلرباء  حتكيم  اأ�سلوب  الباحثة  وا�ستخدمت 
النتائج  من  جمموعة  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت  عليها.وقد  القائم  التدريبي  والربنامج  املعرفة 
كان من اأبرزها: اإن درجة احلاجة للتدريب على الكفايات اللزمة ملمار�سة عمليات اإدارة 
عالية.واأو�ست  عمان  �سلطنة  يف  الأ�سا�سي  ما  التعليم  مدار�س  مديري  قبل  من  املعرفة 
الدرا�سة بو�سع خطة تربوية تتولها وزارة الرتبية والتعليم، لرت�سيخ مفهوم اإدارة املعرفة 
بكل اآلياتها بو�سفها تطوراً فكريًا حديثًا يف علم الإدارة الرتبوية من خلل اأ�ساليب الأمناء 
املهني املختلفة، كما اأو�ست بتبني فل�سفة اإدارية واأ�سلوب تنظيمي يدعم اإدارة املعرفة من 
قبل الإدارة العليا يف وزارة الرتبية والتعليم ب�سلطنة عمان، وباإجراء درا�سة تتناول كفايات 

اأخرى لعمليات اإدارة املعرفة مل تتناولها الدرا�سة احلالية..
واأجرى الوح�صي )2011( درا�سة هدفها معرفة درجة توافر عدد من متطلبات اإدارة 
عمان،  �سلطنة  يف  املدار�س  مديري  نظر  وجهة  من  الأ�سا�سي  التعليم  مدار�س  يف  املعرفة 
وقد �سملت الدرا�سة )39( مدر�سة كعينة للدرا�سة وقد ا�ستخدم الباحث ال�ستبانة اأداة جلمع 
لتحليل  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخدام  على  واعتمد  املعلومات، 
نتائج الدرا�سة، وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل جملة من النتائج كان من اأهمها: اأن درجة اأدارة 
يف  كبرية  الظاهرة  مبنطقة  الأ�سا�سي  بعد  ما  التعليم  مدار�س  يف  املعرفة  اإدارة  متطلبات 

حموري هيئة التدري�س، والإدارة املدر�سية ومتو�سطة بالن�سبة ملحور التكنولوجيا..
اإدارة املعرفة ودورها يف حت�سني  اإىل معرفة واقع   )2011( فريحات  وهدفت درا�سة 
عينة  وتكونت  الأردن،  والتعليم يف  الرتبية  وزارة  مركز  للمدربني يف  التدريبية  الكفايات 
الباحث  واعتمد  الطبقية،  الع�سوائية  بالطريقة  اختريوا  )243( مدربًا ومدربة  الدرا�سة من 
على تطوير ا�ستبانة لتكون اأداة للدرا�سة، وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل جملة من النتائج منها: 
توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )α=0.05( يف درجة اأدارة عمليات 
اإقليم �سمال  اإدارة املعرفة تعزى للنوع يف مركز وزارة الرتبية والتعليم ومديريات تربية 
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)α=0.05( يف درجة  الدللة  م�ستوى  اإح�سائية عند  ذات دللة  فروق  توجد  الأردن، كما 
وزارة  مركز  يف  للنوع  تعزى  املدربني  كفايات  حت�سني  يف  املعرفة  اإدارة  عمليات  توافر 
الرتبية والتعليم ومديريات تربية اإقليم �سمال الأردن، كما توجد فروق ذات دللة اإح�سائية 
عند م�ستوى الدللة )α=0.05( يف درجة توافر عمليات اإدارة املعرفة ودرجة اأهمية عمليات 
اإدارة املعرفة كما يراها املدربون يف مركز وزارة الرتبية والتعليم ومديريات تربية اإقليم 

�سمال الأردن..
هدفت درا�سة الرببري )2011( اإىل معرفة دور اإدارة املعرفة يف اإعادة هند�سة العمليات 
اأهداف  ولتحقيق  العربية،  م�رش  جمهورية  يف  الزقازيق  جامعة  يف  الإدارية  بالوحدات 
الدرا�سة �سمم الباحث ا�ستبانة جلمع املعلومات الأولية من اأفراد عينة الدرا�سة مكونة من 
)50( فقرة تغطي عنا�رش الدرا�سة، ويف �سوء ذلك جرى جمع البيانات حتليلها، واختبار 
النتائج كان  اإىل عدد من  الدرا�سة  الفر�سيات با�ستعمال احلزمة الح�سائية، وقد تو�سلت 
من اأبرزها: اأن دور اإدارة املعرفة يف اإعادة هند�سة العمليات بالوحدات الإدارية يف جامعة 
الزقازيق يف جمهورية م�رش العربية كان مرتفعًا، كذلك اأظهرت نتائج الدرا�سة وجود علقة 
بالوحدات  العمليات  هند�سة  اإعادة  يف  املعرفة  اإدارة  بني  اح�سائية  دللة  ذات  اإرتباطية 
ارتباطيه ذات  الإدارية، ووجود علقة  الهند�سة  اإعادة  الزقازيق وبني  الإدارية يف جامعة 
دللة اح�سائية بني نظام ومراحل اإدارة املعرفة، وبني كافة مراحل اإعادة هند�سة الأعمال 

وعملياتها كافة يف الوحدات الإدارية بجامعة الزقازيق..
التنظيمية  العمليات  توافر  مدى  معرفة  اإىل   )2011( اليحيوي  درا�سة  هدفت  كذلك 
لإدارة املعرفة الإدارية ودور اإدارة املعرفة الإدارية، يف فاعلية العمل الإداري يف اجلامعات 
على  الدرا�سة  اعتمدت  وقد  الإدارية،  القيادات  نظر  وجهة  من  ال�سعودية  العربية  باململكة 
املنهج الو�سفي، واُ�ستخدمت ال�ستبانة اأداة للدرا�سة بعد التحقق من �سدقها وثباتها على 
نتائج  اأبرز  من  وكان  الإداريني،  القياديني  من  فرداً   )536( من  ع�سوائيًا  اختريت  عينة 
الإداري يف اجلامعات باململكة  العمل  الإدارية يف فاعلية  اإدارة املعرفة  اأن دور  الدرا�سة: 
الإدارية  القيادات  الإدارية كان �سعيفًا، وترى  القيادات  ال�سعودية من وجهة نظر  العربية 
ون�رشها  املعرفة  تخزين  وعملية  متو�سطة،  بدرجة  تطبق  املعرفة  اكت�ساف  نظم  عملية  اأن 

وتطبيقها تطبق يف اجلامعات ال�سعودية بدرجة �سعيفة..
واأجرى اخلوالدة )2011( درا�سة هدفت اإىل تقدمي اأمنوذج مقرتح لإدارة املعرفة يف 
النظام التعليمي الأردين يف ظل توجهاته نحو التعليم املبني على اقت�ساد املعرفة؛ ولتحقيق 
ذلك طور الباحث اأداة مكونة من �ستة جمالت، وطبقه على )80( مديراً، وروؤ�ساء الأق�سام 
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امل�سحي  املنهج  ا�ستخدم  وقد  الها�سمية،  الأردنية  اململكة  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف 
التطوري، وقد كانت اأبرز نتائج الدرا�سة: اأن دور اإدارة املعرفة يف النظام التعليمي الأردين 
يف ظل توجهاته نحو التعليم املبني على اقت�ساد املعرفة كان بدرجة متو�سطة، اإذ تراوحت 
املتو�سطات احل�سابية جلميع فقراتها بني )2.1-2.9( مما يعني �رشورة الأمنوذج املقرتح.
بينما هدفت درا�سة ح�صني )2011( اإىل و�سع ت�سور مقرتح لتطبيق اإدارة املعرفة يف 
اإدارة املدار�س الثانوية العامة مبحافظة الدقهلية يف جمهورية م�رش العربية، وقد اعتمدت 
التحقق من �سدقها  للدرا�سة بعد  اأداًة  ال�ستبانة  واُ�ستعملت  الو�سفي،  الدرا�سة على املنهج 
الدرا�سة:  نتائج  اأبرز  من  وكان  مديراأ،   )112( من  ع�سوائيًا  اختريت  عينة  على  وثباتها 
الدقهلية يف  العامة مبحافظة  الثانوية  املدار�س  اإدارة  املعرفة يف  اإدارة  تطبيق  درجة  اأن 
لتطبيق  املقرتح  الت�سور  على  العتماد  و�رشورة  متو�سطًا،  كان  العربية  م�رش  جمهورية 

اإدارة املعرفة يف اإدارة املدار�س الثانوية العامة مبحافظة الدقهلية.
وجاءت درا�سة �صعادات وتيم )2011( بهدف معرفة درجة ممار�سة اإدارة املعرفة عند 
مديري ومديرات املدار�س احلكومية يف مدينة جنني يف فل�سطني؛ ولتحقيق اأهداف الدرا�سة 
�سمم الباحثان ا�ستبانة جلمع املعلومات الأولية من اأفراد عينة الدرا�سة مكونة من )61( 
فقرة تغطي عنا�رش الدرا�سة، حيث ُوّزعت على )90( مديراً ومديرة، وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل 
جمموعة من النتائج كان من اأبرزها: اأن درجة ممار�سة اإدارة املعرفة عند مديري ومديرات 
املدار�س احلكومية يف مدينة جنني يف فل�سطني كان بدرجة متو�سطة، كذلك اأظهرت نتائج 
الدرا�سة عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية يف درجة ممار�سة اإدارة املعرفة عند مديري 
ومديرات املدار�س احلكومية يف مدينة جنني يف فل�سطني تعزى ملتغريات: )اجلن�س، واملوؤهل 

العلمي، واخلربة(. .

ثانياً - الدراسات األجنبية: 

 )Ramos, 2001 De Carvalho &( »هدفت درا�سة كل من »ديكارفالو ورامو�س
اإىل معرفة مدى م�ساهمة العلوم القدمية )grey literature( يف جمتمع املعرفة، فقد اأو�سحت 
الدرا�سة التطور التاريخي للعلوم القدمية )grey literature( يف جمتمع املعرفة خلل القرن 
احلايل،  الوقت  اإىل  الع�رشين  القرن  يف  بدايته  منذ  بها  مر  التي  التطور  املن�رشم.ومراحل 
العلوم،  من  النوع  هذا  اإدارة  يف  اأ�سا�سي  بدور  قامت  التي  املوؤ�س�سات  بع�س  نوق�ست  كما 
والكاريبي،  اللتينية  اأمريكا  يف  الأولية  الأفكار  اأو  الأولية  اخلطوات  الدرا�سة  وت�سمنت 
اأمريكا  يف  ال�سحية  العلوم  حقائق  اأو  الأخبار  )مركز   BIREME املوؤ�س�سات  هذه  ومن 
.وموؤ�س�سة  )بان(  الأمريكية  ال�سحة  ملنظمة  مبدئية  حماولة  وهي  والكاريبي(  اللتينية 
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العلوم  التي قامت وزارة  العلوم والتكنولوجيا(  IBTCT )موؤ�س�سة برازيلية للمعلومات عن 
القومي وغريها من  والتطور  الأبحاث  برعاية جمل�س   1950 باإن�سائها يف  والتكنولوجيا 

املوؤ�س�سات.
كما اأجرى كاموجاوا )Kamogawa, 2003( درا�سة هدفت اإىل تقومي �سيا�سة ال�سلح 
التعليمي يف �سوء ع�رش تكنولوجيا املعلومات والت�سالت يف اجلامعات املاليزية بهدف 
9000 طالب من  الدرا�سة من  ان�ساء جمتمع معريف يف ماليزيا.تكونت عينة  اإىل  التو�سل 
ا�ستخدام  فعالية  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت  املاليزية،  اجلامعات  طلبة  من  خمتلفة  جن�سيات 
التكنولوجيا يف الإ�سلح التعليمي، كما اأظهرت ان هذه الربامج �ساهمت يف تقارب الطلبة 

املعريف والثقايف ب�سورة كبرية بغ�س النظر عن نوع اجلن�س والعرق.
بينما هدفت درا�سة »نيوتن« )Newton, 2003( اإىل تعرف مدى توافر اإدارة املعرفة 
قرارات  مواجهتها  عند  املعرفة  اإدارة  على  املجال�س  هذه  وقدرة  املدر�سية،  املجال�س  يف 
�سعبة وقدرتها على اتخاذ قرارات حا�سمه، وذلك للك�سف عن املعرفة امل�ستخدمة يف هياكل 
�سنع القرار يف ثلثة جمال�س مدر�سية ُطبقت هذه الدرا�سة عليها، وبلغ حجم العينة )33( 
مفحو�سًا متثلت هذه الدرا�سة ال�ستق�سائية يف الك�سف عن الأدوار والفل�سفات الرتبوية لدى 
التو�سل  مت  التي  ميتلكونها،  التي  والثقافة  واملعتقدات  والإداريني  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء 
اأ�سلوب امللحظة، والرد  عليها من خلل حتليل كثري من البيانات التي جمعت با�ستخدام 
على اأ�سئلة ال�ستبانة املقدمة للمفحو�سني.وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل عدد من النتائج منها: 
توجد فروق يف قواعد املعلومات امل�ستعملة بني الإدارة التعليمية والإدارة املدر�سية، وتظهر 
هذه الفروق يف اإدارة املعارف وتقنية املعرفة والن�ساطات امل�ستعملة يف الإبداع،.واأن جميع 
اأع�ساء الفريق كانوا يتفاعلون ب�سكل م�ستمر من خلل ت�سكيلت النتقال املعريف، وكذلك 
كانوا متفاعلني يف عملية نقل املعلومات واملعارف حول اإجراءات اإدارة املعرفة، واأن بناء 
الهيكلة امل�ستعملة، ثم  التي تغطي مو�سوعات  القرارات كان يتم على مدى حجم املعرفة 
بعد ذلك حتدد �سيغة القرار الواحد لدى كل جمموعة، وكل جمموعة ت�ستخدم وقتًا حمدداً 

لإ�سدار هذا القرار.
واأجرى »جليكمان« )Glickman, 2004( درا�سة هدفت اإىل ا�ستق�ساء اإدارة املعرفة 
مبدر�سة فانكوفر يف املقاطعة ال�سمالية يف كندا، كما يت�سح من ممار�ساتها املت�سلة بتوليد 
“معرفة كيف”، والتقاطها ون�رشها وتعزيز املهنية الواعية،.وقد كانت هذه الدرا�سة درا�سة 
تربويًا، وقد بحثت   )256( بلغت  ا�ستبانة على عينة  توزيع  اعتمدت على  م�سحية و�سفية 
منوذج  تقدمي  اإىل  وخل�ست  والكندية،  الربيطانية  كولومبيا  يف  التعليم  و�سع  يف  الدرا�سة 
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ملديري املدار�س باملقاطعة ل�ستخدامها يف تقومي اإدارة املعرفة يف مدار�سهم، والهتمام 
تبني  حيث  وتقا�سمها،  والتقاطها  التعليمية  املعارف  بناء  للمعلمني  ميكن  التي  بالكيفية 
اأن  ميكن  التعليمية  اأفكارهم  مبمار�سة  معرفتهم  كادت  الرتبويني  اأن  الدرا�سة  خلل  من 
تظهر وتكون قابلة للتح�سني، يرجع ذلك اإىل جتاهل النظام التعليمي للممار�سات التعليمية 
ميكن  املقدم  النموذج  خلل  ومن  وال�ستق�ساء،  التغيري  باأ�ساليب  ال�سلة  ذات  وخا�سة 

للمديرين اأن يتعلموا كيف يديرون عمليات ون�ساطات اإدارة املعرفة.
يف  الدميقراطية  املمار�سات  جتديد  اإىل  فهدفت   )John, 2004( “جون”  درا�سة  اأما 
الدميقراطية.وبنيت  للممار�سات  امل�ستخدمة  ال�سيا�سة  فاعلية  وقيا�س  املعرفة،  جمتمعات 
�سيا�سات  اأهمية  اأوروبية.واأو�سحت  دولة   )19( لـ:  الجتماعي  البحث  نتيجة  الدار�سة  اأداة 
اأهمية  حول  املناظرة  اأ�سلوب  الدرا�سة  ا�ستخدمت  حيت  عام،  ب�سكل  املعرفية  املجتمعات 
عن  املعريف  والتطور  للنمو  الرئي�س  املوؤثر  الدرا�سة  للعامة.وحددت  املعرفية  املجتمعات 
توجيهها  اأهمية  اإىل  اإ�سافة  وات�سالية،  اإلكرتونية  �سيا�سية  معلومات  طلب  توفري  طريق 
ال�سيا�سي، واأو�ست الدرا�سة ب�رشورة اتخاذ الإجراءات الإلكرتونية الفعالة اأكرث من القنوات 
املاألوفة للم�ساركة متمثلة يف الت�سويت وامل�ساركة.وقد ركزت الدرا�سة خا�سة على التقومي 
يف اململكة املتحدة، التي ت�سمنت التاأثري يف الت�سويت اللكرتوين يف النتخابات ال�سيا�سية.
كذلك هدفت درا�سة “كرينز” )Kearns , 2004( اإىل البحث عن الجتاهات الرئي�سة 
ال�سيا�سية والرتبوية، وللبحث عن  للممار�سات  بناء قاعدة املعرفة  التعليم، ودوره يف  يف 
الطرق التي متكن البحث ليكون اأ�سا�س املعرفة يف �سيا�سة التعليم، وعن تاأثري البحث العلمي 
املقارنة  اإىل  فيها  الباحث  جلاأ  فقد  مت�ساعد،  ب�سكل  الرتبوية  ال�سيا�سية  املمار�سة  على 
التابعة  ال�سمالية  واأمريكا  اأوروبا  يف  بلدان  على  الدرا�سة  الباحث  طبق  حيث  والتحليل، 
ملنظمة التعاون والتنمية القت�سادية، وقد ات�سح من نتائج الدرا�سة مدى التقدم امللحوظ 
يف ال�سيا�سة واملمار�سة الرتبوية يف التعليم يف اأوروبا واأمريكا ال�سمالية، حيث اإن الوليات 
املتحدة على �سبيل املثال اأ�س�ست معهد علوم التعليم يف وزارة الرتبية لتقوية دور البحث 
يف اإ�سلح التعليم، كما مت مقارنة تاأثري البحث يف التعليم يف اأغلب الأحيان بتاأثري البحث 
املوا�سيع املركزية هناك مو�سوعان  اإىل هذه  ال�سحة.اإ�سافة  الأخرى مثل  القطاعات  يف 
الرتابط  لتقوية  املت�ساعد  القلق  مثل  الدرا�سة  هذه  يف  لهما  التعر�س  مت  اآخران  رئي�سيان 
الدويل من خلل قاعدة معلومات عامة تعزز جميع قطاعات التعليم والتدريب، كما بحثت 
الدرا�سة يف نتائج الجتاهات لعمل مكاتب بحث مثل املركز الوطني لبحث التعليم املهني.
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اأمنوذج  اقرتاح  اإىل  هدفت  درا�سة   )Rajasingham, 2004( رجا�صينغام  واأجرى 
جمتمع  لتاأ�سي�س  اللزمة  التعليمية  الحتياجات  متتلك  م�ستقبلية  جامعة  لتاأ�سي�س  فعال 
معريف عاملي.وقد اظهرت الدرا�سة �رشورة حت�سني مهارات الطلبة وتاأهيلهم للعمل يف ظل 
جمتمع معريف منتج.كما اأظهرت النتائج اأهمية طرح مناذج جديدة للتعليم اجلامعي يركز 
اأهمية للجتاه  على توظيف تكنولوجيا املعلومات والت�سالت يف بنيته التحتية، واإيلء 

للتدري�س املعريف لأهمية املعرفة يف دعم امليزة التناف�سية للمجتمع.
واأجرى �صاف�صتورم )Safstorm, 2005( درا�سة بعنوان: »جمتمع املعرفة الوروبي 
وتراجع �سيطرة الدولة على التعليم«: حالة ال�سويد وهدف الباحث من خلل هذه الدرا�سة 
امناط  درا�سة منط جديد من  وذلك من خلل  والدولة  التعليم  العلقة بني  اوجه  بيان  اإىل 
التعليم مدى احلياة وجمتمع املعرفة ،وان  ال�سويد واملتعلق مب�سطلحات مثل:  التعليم يف 
لأفراد  احلريات  وترك  الدميقراطية  للمبادئ  تطبيق  اإل من خلل  يتحقق  ان  ل ميكن  ذلك 

املجتمع يف املجال التعليمي.
واأجرى كل من جريبت وزاهريا )Gibert & Zaharia, 2005( درا�سة حول امل�ساريع 
كان  وقد  نيوزيلندا،  يف  الدرا�سة  واأجريت  املعرفة،  جمتمع  بتحقيق  وعلقتها  اجلامعية 
الباحثان يهدفان اإىل مدى اإ�سهام امل�ساريع اجلامعية يف حتقق جمتمع املعرفة.وقد تو�سل 
الباحثان من خلل هذه الدرا�سة اإىل التاأكيد على اأن بناء جمتمع املعرفة وبالتايل حتقق 
اجلامعات  من  كل  بني  العلقة  وجوانب  اأبعاد  يف  جذريًا  تغرياً  يتطلب  املعرفة  اقت�ساد 

وميدان ال�سناعة، ويوؤكد ذلك ارتفاع الطلب على التعليم العايل وتدويل التعليم العايل.
واأجرى “يل” )LEE, 2010( درا�سة هدفت اإىل ح�رش مناذج اإدارة املعرفة املوجودة 
التنظيمية اخلا�سة بهذه  القيود والثقافة  التايوانية يتنا�سب مع  للمدار�س  واقرتاح منوذج 
املدار�س  يف  جتريبية  يومًا   )30( ملدة  امللحظة  على  الدرا�سة  اعتمدت  وقد  املدار�س، 
الثانوية يف تايوان لدرا�سة حالة الأ�ساليب امل�ستخدمة مبا يف ذلك م�سح الرتياح والنوعية 
املحرز  التقدم  ل�ستك�ساف  املنظمة  غري  واملقابلت  املعارف  ملناق�سة  امل�سمون  وحتليل 
للأداء، والقيود املفرو�سة على تنفيذ اإدارة املعرفة )PKMSS( ، وقد اعتمدت الدرا�سة على 
معامل “األفا كرونباخ” لتحليل نتائج ال�ستبانة الذي ا�ستخدم “مقيا�س ليكرت” اخلما�سي،.

وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل اأن هناك العديد من اأوجه الق�سور مع اإدارة املعرفة احلالية منها: 
ت�سنيف املعرفة املحدودة، وحمدودية تنوع املحتوى املعريف.وقد اأو�ست الدرا�سة بـت�سميم 
اآليات للمدر�سة يف اإدارة املعرفة ت�سمح للمعلمني بت�سنيف املعرفة املهنية مبرونة، ميكن 
لهذه الآليات حت�سني و�سوح و�سمولية خريطة املعرفة، اأن يتكامل تنوع املحتوى املعريف 

مع جمالت املعرفة.
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بني  العلقات  حتديد  اإىل  هدفت  درا�سة   )Brewer,  2011( »بروير«  اأجرى  كذلك 
العمليات التنظيمية والأن�سطة املتعلقة باملوارد الب�رشية واأن�سطة اإدارة املعرفة، وقد در�س 
الباحث العلقة بني مبادئ اإدارة املعرفة واأن�سطة اإدارة املوارد الب�رشية وفقًا لت�سنيف بلوم 
اإي�ستريكينتوكي  بجامعة  الأعمال  اإدارة  بكلية  املنقح  التعليمية  الأهداف  وتقومي  لتخطيط 
الأعمال  اأن منظمات  الدرا�سة يف  نتائج  بالعتماد على منوذج نظري مقرتح، وقد متثلت 
التجارية والتعليمية يجب اأن تركز على اإن�ساء وتطوير العاملني يف جمال املعرفة، التي ميكن 
اأن تنجح وتتفوق يف بيئة تناف�سية عاملية، ولذلك فاإن اأن�سطة اإدارة املوارد الب�رشية واأن�سطة 
تطوير الربامج واملناهج يجب اأن تركز على تر�سيخ املعارف واملهارات والقدرات للأ�سول 
الب�رشية وحت�سينها وتقوميها، كما يجب اأن حتدد املنظمات اأبعاد املعرفة ال�رشورية لتوفري 
اجلودة التعليمية يف برامج تطوير الطلبة املوجودين يف جمال املعرفة.اإ�سافة اإىل ذلك اأن 
كل النوعني من املنظمات بحاجة اإىل اأ�سخا�س ميتازون بالقدرة على التعلم مدى احلياة 

من اأجل دعم اأو�ساعهم وحت�سينها.
ويت�سح لنا من خلل ا�ستعرا�س الدرا�سات ال�سابقة ما ياأتي: 

ا�ستعملت غالبية الدرا�سات ال�سابقة املنهج الو�سفي؛ وذلك ملنا�سبة هذا النوع من . 1
الدرا�سات، كما ا�ستخدمت ال�ستبانة اأداة جلمع البيانات التي تتعلق بالدرا�سة.

ندرة الدرا�سات التي تناولت بناء اأمنوذج لتطوير اأدوار مديري املدار�س يف جمتمع . 2
املعرفة يف مدار�س التعليم ما بعد الأ�سا�سي ب�سلطنة عمان التي متار�س اأن�سطة مهمة وموؤثرة 

يف حياة املجتمع و ت�سم اأعداداً كبرية من الطلبة.
ا�ستفادت هذه الدرا�سة من الدرا�سات ال�سابقة باإثراء البعد النظري والعملي املت�سمن . 3

خللها، يف بناء ال�ستبانة اخلا�سة بالدرا�سة، مما اأ�سهم يف ن�سوج اأداة الدرا�سة و�سمولها 
و�سدقها، كما مت اأي�سا ال�ستفادة من نتائجها مبقارنتها مع نتائج هذه الدرا�سة ومعرفة 
التوافق اأو الختلف بينها، وبخا�سة درا�سات كل من )ابو جزر، 2005؛ والوح�سي، 2005، 

والقطارنة، 2007؛ �سعادات وتيم؛ 2011؛ والعتيبي، 2001(. 
ال�سابقة: يف كونها تعّد درا�سة حتليلية نظمية . 4 متيزت هذه الدرا�سة عن الدرا�سات 

لأدوار مديري املدار�س يف بناء جمتمع املعرفة يف مدار�س التعليم ما بعد الأ�سا�سي ب�سلطنة 
عمان، كذلك يف و�سع اأمنوذج لتطوير اأدوار مديري املدار�س يف بناء جمتمع املعرفة.

منهجية الدراسة وإجراءاتها: 
ا�ستخدم املنهج الو�سفي يف الدرا�سة، الذي ينطلق من اأدوار مديري مدار�س التعليم ما 

بعد الأ�سا�سي يف بناء جمتمع املعرفة يف �سلطنة عمان.
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جمتمع الدراسة: 
التعليم ما  العاملني مبدار�س  الدرا�سة من جميع املديرين وم�ساعديهم  تكون جمتمع 
وم�سندم،  وظفار،  والربميي،  )م�سقط،  وهي:  جميعها  ال�سلطنة  حمافظات  يف  الأ�سا�سي  بعد 
جنوب،  والباطنة  والو�سطى،  والظاهرة،  والداخلية،  جنوب،  وال�رشقية  �سمال،  وال�رشقية 
والباطنة �سمال( التابعة لوزارة الرتبية والتعليم للعام الدرا�سي )2010/ 2011( ، والبالغ 
عددهم )500( منهم )249( مديراً، و )251( م�ساعد مدير وفقًا للإح�ساء ال�سنوي بوزارة 

الرتبية والتعليم للعام الدرا�سي.)وزارة الرتبية والتعليم، 2010(. 

عينة الدراسة: 

اختريت عينة الدرا�سة با�ستخدام العينة الع�سوائية الب�سيطة لفئة املديرين وم�ساعديهم 
وم�ساعداً،  مديراً   )170( الإجمايل  عددهم  بلغ  حيث  الأ�سا�سي،  بعد  ما  التعليم  مبدار�س 
اأي بلغ عدد  لفئة امل�ساعدين،  ا�ستبانة   87 و  لفئة املديرين  ا�ستبانة   )70( ا�سرتجعت  وقد 

ال�ستبانات ال�ساحلة للدار�سة )157( ا�ستبانة.

أداة الدراسة: 

درا�سة  مثل  ال�سابقة  الدرا�سات  على  بالعتماد  وطوراها  الدرا�سة  اأداة  الباحثان  اأعّد 
)اأبو جزر، 2005( ، ودرا�سة )القطارنة، 2006( ، ودرا�سة )بيد�س، 2007( ، ، وهي عبارة 
باأفراد  خا�سة  �سخ�سية  بيانات  على  ا�ستمل  الأول  اجلزء  جزاأين،  من  تكونت  ا�ستبانة  عن 
العلمي،  واملوؤهل  الجتماعي،  )النوع  امل�ستقلة وهي:  باملتغريات  واملت�سلة  الدرا�سة  عينة 
وامل�سمى الوظيفي، واخلربة( ، اأما اجلزء الثاين من ال�ستبانة فقد ت�سمن )53( فقرة موزعة 

على خم�سة جمالت. 
وا�صتعمل ال�صلم الت�صنيفي لتف�صري نتائج الدرا�صة على النحو االآتي: 

)1 –1،8( ّدل ذلك على تطبيق الدور بدرجة منخف�سة جداً.. 1
)1.9-2.6( ّدل ذلك على تطبيق الدور بدرجة منخف�سة.. 2
)2.7-3.4( ّدل ذلك على تطبيق الدور بدرجة متو�سطة.. 3
)3.5-4.2( ّدل ذلك على تطبيق الدور بدرجة عالية.. 4
)4.3-5( ّدل ذلك على تطبيق الدور بدرجة عالية جًدا.. 5
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اعتمد يف هذا املقيا�س على املعادلة الآتية طول الفئة = )القيمة العليا لبدائل الإجابة 
يف اأداة الدرا�سة – القيمة الدنيا لبدائل الإجابة يف اأداة الدرا�سة )÷ 5( للح�سول على خم�س 

فئات مت�ساوية طول الفئة = )5 – 1( ÷ 5 = 0،8

صدق األداة: 

للتاأكد من �سدق الأداة عر�س الباحثان ال�ستبانة املكونة من )60( فقرة على جمموعة 
من املحكمني، ممن لهم علقة مبو�سوع الدرا�سة من اأع�ساء هيئة التدري�س يف اجلامعات، 
املحكمني  من  حمكًما.وطلب   13 عددهم  وبلغ  عمان  �سلطنة  يف  والتعليم  الرتبية  ووزارة 
اإبداء اآرائهم وملحظاتهم على فقرات ال�ستبانة من حيث: دقة فقرات ال�ستبانة، وال�سياغة 
اللغوية لفقراتها وو�سوحها.ويف �سوء ما ورد من املحكمني من اآراء وملحظات، اأجريت 
الذي  واملجال  لتتنا�سب  �سياغتها  اإعادة  اأو  الفقرات،  بع�س  بتعديل  املنا�سبة  التعديلت 
و�سعت من اأجله.واأ�سبحت ال�ستبانة ب�سورتها النهائية )54( فقرة بعد موافقة %90 من 

اأع�ساء جلنة التحكيم عليها.

ثبات األداة: 

 Cronbach( األفا  احت�ساب معامل كرونباخ  الأداة من خلل  التاأكد من ثبات  مت 
Alpha( ملجالت الدرا�سة جميعا.واجلدول الآتي يبني معامل الثبات لكل جمال من جمالت 

الدرا�سة: 
الجدول )1( 

معامات الثبات لكل مجال من مجاالت األداة

كرونباخ األفااملجال

0,83دور مدير املدر�سة يف ن�رش وتبادل املعرفة

0,87دور مدير املدر�سة يف اقتناء وتخزين املعرفة

0,76دور مدير املدر�سة يف ت�سارك املعرفة

0,89دور مدير املدر�سة يف اإنتاج املعرفة

0,93دور مدير املدر�سة يف تطبيق املعرفة

0,96معامل االإت�صاق الكلي

البحث  لأغرا�س  مقبولة  قيمة  وهي   )0.96( للأداة  الكلي  الثبات  معامل  بلغ  حيث 
العلمي.



31

2015 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السادس والثالثون )1( - حزيران 

املعاجلة اإلحصائية: 
بعد جتميع ال�ستبانات اأدخلت البيانات با�ستعمال برنامج الرزمة الإح�سائية للعلوم 
ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية للإجابة   ،  )SPSS( الجتماعية 
ملتغري النوع،   )T- Test( عن ال�سوؤال الأول، وللإجابة عن ال�سوؤال الثاين ا�ستخدمت اختبار 
اإ�سافة اإىل اختبار حتليل التباين الأحادي ملتغري امل�سمى الوظيفي ومتغري املوؤهل العلمي 

ومتغري �سنوات اخلربة.

عرض النتائج ومناقشتها:

جمتمع  ◄ بناء  يف  املدار�س  مديري  اأدوار  ما  الول:  ال�سوؤال  نتائج  عر�س 
املعرفة مبدار�س التعليم ما بعد االأ�صا�صي يف �صلطنة عمان؟ 

للإجابة عن هذا ال�سوؤال ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لإجابات 
اأفراد عينة الدرا�سة على كل فقرة من فقرات الدرا�سة تبعًا للمجال الذي اأدرجت حتته الفقرة.
مبفرده. جمال  لكل  اخلم�سة  الدرا�سة  ملجالت  تبعًا  ال�سوؤال  بهذا  املتعلقة  النتائج  ُعر�ست 

تطبيق  ودرجة  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات   )6-2( اجلداول  وتو�سح 
املديرين لأدوارهم يف بناء جمتمع املعرفة يف مدار�س التعليم ما بعد الأ�سا�سي يف �سلطنة 

عمان.
الجدول )2( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن دور 
مدير المدرسة في نشر وتبادل المعرفة

رقم
املتو�صط حمتوى الفقرةالفقرة

احل�صابي
االنحراف 
درجةالرتتيباملعياري

التطبيق

عالية3,690,4781يوجه العاملني نحو الأمانة العلمية يف نقل املعرفة ون�رشها11
عالية3,690.5052ي�سجع العاملني على تبادل الآراء والأفكار بني تخ�س�ساتهم9

10
يوفر الأدوات والو�سائل املنا�سبة التي ت�ساعد على تبادل املعرفة 

عالية3,640,4813بني العاملني

متو�سطة3,290,5104ي�سهم يف ن�رش الثقافة املعرفية بني العاملني باملدر�سة1
متو�سطة3,280,4655ي�سجع العاملني على الإمناء املهني يف املجال املعريف2
متو�سطة3,180,4316يعقد دورات تدريبية لكيفية ا�ستخدام املعرفة يف العملية التعليمية3
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ما بعد األساسي بسلطنة عمان )أمنوذج مقترح(

د. محمد سليمان اجلرايدة
أ. حسناء بنت حمد بن محمد احلجري

رقم
املتو�صط حمتوى الفقرةالفقرة

احل�صابي
االنحراف 
درجةالرتتيباملعياري

التطبيق

8
ي�سجع العاملني على نقل خرباتهم لزملئهم خلل امل�ساغل 

متو�سطة3,140,3837التدريبية يف املدر�سة

متو�سطة3,130,3888ين�رش الثقافة الإلكرتونية يف املدر�سة4

7
ُي�سهم يف تفاعل العاملني داخل املدر�سة من خلل املحادثات 

متو�سطة3,090,3989الإلكرتونية

6
يعمل الربيد الإلكرتوين على ن�رش وتبادل املعرفة يف املدر�سة 

منخف�سة2,520,63710وخارجها

منخف�سة2,430,65311يفعل ال�سبكة املحلية يف املدر�سة لتبادل املعرفة بني العاملني5
متو�سطة- 3,190,48املتو�صط العام11-1

يلحظ من اجلدول )2( اأن اأدوار مدير املدر�سة يف ن�رش تبادل املعرفة جاءت بدرجة 
متو�سطة كما هو وا�سح من املتو�سط العام لهذا املجال الذي بلغت قيمته )3،19(، وانحراف 
الفقرات فقد ح�سلت على متو�سطات ح�سابية تراوحت بني )3،69(  .اأما  معياري )0،48( 
يف احلد الأعلى و )2،43( يف احلد الأدنى.حيث ح�سلت الفقرة: »يوجه العاملني نحو الأمانة 
وانحراف   )3،69( مرتبة مبتو�سط ح�سابي  اأعلى  على  ون�رشها«  املعرفة  نقل  العلمية يف 
بني  والأفكار  الآراء  تبادل  على  العاملني  »ي�سجع  فقرة:  وجاءت   ،  )0،478( معياري 
 ،  )0،505( معياري  وانحراف   )3،69( ح�سابي  مبتو�سط  الثانية  باملرتبة  تخ�س�ساتهم« 
وح�سلت فقرة: »يعمل الربيد الإلكرتوين على ن�رش وتبادل املعرفة يف املدر�سة وخارجها« 
على املرتبة العا�رشة مبتو�سط ح�سابي )2،52( وانحراف معياري )0،637( ، بينما جاءت 
فقرة: »يفعل ال�سبكة املحلية يف املدر�سة لتبادل املعرفة بني العاملني« يف املرتبة الأخرية 
مبتو�سط ح�سابي )2،43( وانحراف معياري )0،653(.وب�سكل عام فاإن دور مديري املدار�س 
قد جاء  �سلطنة عمان  الأ�سا�سي يف  بعد  ما  التعليم  مدار�س  وتبادلها يف  املعرفة  ن�رش  يف 

متو�سًطا مبتو�سط ح�سابي )3.19( .
ويعزو الباحثان ذلك اإىل اأن ال�سبكة املحلية حتتاج اأفراًدا متخ�س�سني ذوي مهارات 
خا�سة يف نظم املعلومات؛ لت�سميم موقع ال�سبكة املحلية، وربط الأجهزة ببع�س، وتفعيلها 
الطرق  على  يعتمدون  املدار�س  مديري  معظم  اأن  اإىل  ذلك  ُيعزى  وقد  دائمًا،  ومتابعتها 
الطابور  يف  املحا�رشات  اأ�سلوب  على  كالعتماد  وتبادلها،  املعارف  ن�رش  يف  التقليدية 
يف  الجتماعات  اإقامة  اأو  جميعهم،  باملدر�سة  العاملني  على  ن�رشات  توزيع  اأو  املدر�سي 
وقت احل�س�س الدرا�سية، وقد يرجع ذلك لأ�سباب عدة منها: قلة خربة مدير املدر�سة بتفعيل 
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الربيد الإلكرتوين، ونق�س يف قواعد البيانات عن بيانات الربيد الإلكرتوين جلميع العاملني 
الإلكرتوين. بريد  لديهم  لي�س  الخ(  )معلمني، وفنيني، وطلب،  العاملني  باملدر�سة، وبع�س 
وقد يعزى ذلك اإىل اأن بع�س مديري املدار�س يرى اأن املحادثات الإلكرتونية جمرد م�سيعة 
الدرا�سة، وقد ل يعي مدير املدر�سة فوائد  التفاعل يتم فقط يف قاعات  اأن  للوقت، ويعتقد 
املحادثات الإلكرتونية واأهميتها، وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة درا�سة )العتيبي، 2011( 

.ولكنها تتعار�س مع نتيجة درا�سة )احلب�سي، 2011( .
الجدول )3( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة 
عن دور مدير المدرسة في اقتناء وتخزين المعرفة

رقم
املتو�صط حمتوى الفقرةالفقرة

احل�صابي
االنحراف 
درجةالرتتيباملعياري

التطبيق

20
ي�سجع العاملني على اللتحاق بالربامج التدريبية داخل وخارج 

عالية3,750,5651املدر�سة

19
ي�ستعني بخربات جديدة من خارج املدر�سة لنقل اخلربات 

متو�سطة3,240,4412اجلديدة للعاملني داخل املدر�سة

متو�سطة3,220,5013يوثق املعرفة اجلديدة واملكت�سبة لأي م�رشوع تقوم به املدر�سة22
متو�سطة3,200,4454يوفر مكتبة اإلكرتونية حتتوي على قواعد البيانات واملعلومات18

12
يعتمد على قواعد البيانات لتخزين املعلومات وا�سرتجاعها يف 

متو�سطة3,170,4065عمليات اتخاذ القرار

16
يقوم بالر�سد املنظم وامل�ستمر للمعرفة املتاحة واملتجددة من 

متو�سطة3,170,4216م�سادرها املختلفة

17
ينظم املعرفة ال�رشيحة مثل اللوائح والإجراءات بطريقة ي�سهل 

متو�سطة3,160,3677و�سول املوظفني اإليها

متو�سطة3,110,4028يحافظ على ال�سجلت والوثائق التي حتتوي على املعرفة14

13
ي�ستخدم كل ما هو م�ستحدث من تكنولوجيا املعلومات لتنظيم 

متو�سطة3,100,4059البيانات

متو�سطة3,100,40510ي�سعى دائما للح�سول على املعلومات اجلديدة والحتفاظ به15
منخف�سة2,560,62411ي�سهم يف توفري الكوادر الفنية من ذوي اخلربات للمدر�سة23

21
يعمل على توثيق امل�سكلت التي يواجها وطرق حلها 

منخف�سة2,460,63612لل�ستفادة منها لحقًا

متو�سطة- 3,10,47املتو�صط العام23-11
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ما بعد األساسي بسلطنة عمان )أمنوذج مقترح(

د. محمد سليمان اجلرايدة
أ. حسناء بنت حمد بن محمد احلجري

يلحظ من اجلدول )3( اأن هذا املجال اأظهر درجات متو�سطة يف تطبيق اأدوار املديرين 
يف اقتناء املعرفة وتخزينها؛ حيث ح�سل على متو�سطات ح�سابية تراوحت بني )3،75( يف 
احلد الأعلى، و )2،46( يف احلد الأدنى، حيث ح�سلت الفقرة: »ي�سجع العاملني على اللتحاق 
اأعلى مرتبة مبتو�سط ح�سابي )3،75(  التدريبية داخل املدر�سة وخارجها« على  بالربامج 
وانحراف معياري )0،565( ، وجاءت فقرة: »ي�ستعني بخربات جديدة من خارج املدر�سة 
لنقل اخلربات اجلديدة للعاملني داخل املدر�سة« باملرتبة الثانية مبتو�سط ح�سابي )3،24( 
وانحراف معياري )0،441( ، يف حني ح�سلت الفقرة: »ي�سعى دائما للح�سول على املعلومات 
اجلديدة والحتفاظ بها« على املرتبة العا�رشة مبتو�سط ح�سابي )3،10( وانحراف معياري 
)0،405( ، بينما جاءت الفقرة: »ي�سهم يف توفري الكوادر الفنية من ذوي اخلربات للمدر�سة« 
يف املرتبة احلادية ع�رشة مبتو�سط ح�سابي )2،56( وانحراف معياري )0،624( ، وح�سلت 
الفقرة: “يعمل على توثيق امل�سكلت التي يواجها وطرق حلها لل�ستفادة منها لحقًا” على 
املرتبة الثانية ع�رش مبتو�سط ح�سابي )2،46( وانحراف معياري )0،636( ، وب�سكل عام 
فاإن دور مديري املدار�س يف اقتناء املعرفة وتخزينها مبدار�س التعليم ما بعد الأ�سا�سي يف 

�سلطنة عمان جاء متو�سطًا مبتو�سط ح�سابي )3.1( .
وقد ُيعزى ذلك اإىل �سعف اإدارك مديري املدار�س لأهمية توثيق امل�سكلت وطرق حلها، 
حتى ي�ستفيد من هذه اخلربة ملواجهة م�سكلت اأخرى م�سابهة، وكرثة مهمات املدير اإىل حد 
ل يتوافر لديه الوقت لتوثيقها.وعدم امتلكهم ال�سلطة وال�سلحيات لختيار الكوادر ذوي 
اإىل قلة الكوادر الفنية املتخ�س�سة ذوي اخلربات  اأن يعزى ذلك  اخلربات للمدر�سة، وميكن 
واملهارات التقنية املتوافرة يف مدار�س �سلطنة عمان، وهذا ما يو�سح ح�سول الفقرة على 
اإىل اعتقاد مدير املدر�سة باأن احل�سول على  اأي�سًا  درجة تطبيق منخف�سة.وقد يعزى ذلك 
الوقت ليطلع على امل�ستجدات اجلديدة من  اإذ ل يتوافر لديه  املعلومات لي�س من مهماته، 
جتارب تربوية لكرثة م�ساغله اليومية، وقد ل يدرك اأهمية احل�سول على املعلومات اجلديدة 
ومدى ال�ستفادة منها يف التجارب اجلديدة باملدر�سة.وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة درا�سة 

)�سعادات وتيم، 2011( ، ولكنها تتعار�س مع نتيجة درا�سة )الوح�سي، 2011( .
الجدول )4( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة 
عن دور مدير المدرسة في تشارك المعرفة

رقم 
املتو�صط حمتوى الفقرةالفقرة

احل�صابي
االنحراف 
درجة الرتتيباملعياري

التطبيق

عالية3,560,5111ي�سهم يف توفري نظام الإنرتنت يف املدر�سة24
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رقم 
املتو�صط حمتوى الفقرةالفقرة

احل�صابي
االنحراف 
درجة الرتتيباملعياري

التطبيق

عالية3,550,4992ي�رشك العاملني يف اتخاذ القرارات املتعلقة مب�سكلت املدر�سة33
عالية3,500,5243ي�رشك العاملني يف اإعداد روؤية املدر�سة ور�سالتها32
متو�سطة3,290,4544ي�سجع العاملني يف املدر�سة على اكت�ساب املعرفة اجلديدة28
متو�سطة3,240,4415يعمل على اإزالة احلواجز بني الإدارة والعاملني باملدر�سة29
متو�سطة3,170,4416يوفر اإمكانية و�سول العاملني اإىل قواعد البيانات ب�سهولة وي�رش27
متو�سطة3,100,4697يتوا�سل مع املوؤ�س�سات والهيئات التدريبية يف املجتمع املحلي31

26
يوفر اآليات احلوار املفتوح بني العاملني بالطرق الإلكرتونية مثل 

متو�سطة3,080,5138)الربيد الإلكرتوين، الدرد�سة الإلكرتونية، املنتديات، التعلم الإلكرتوين( 

متو�سطة3,040,4929يوفر بع�س الدوريات العلمية يف املدر�سة25
متو�سطة2,820,58310يفعل امل�ساركة املجتمعية اإلكرتونيا30

متو�سطة- 3,230,4927املتو�صط العام33-24

يلحظ من اجلدول )4( اأن هذا املجال اأظهر درجات متو�سطة يف تطبيق اأدوار املديرين 
احلد  يف   )3،56( بني  تراوحت  ح�سابية  متو�سطات  على  ح�سل  حيث  املعرفة؛  ت�سارك  يف 
الأعلى، و )2،82( يف احلد الأدنى، حيث ح�سلت الفقرة: »ي�سهم يف توفري نظام الإنرتنت يف 
املدر�سة« على اأعلى مرتبة مبتو�سط ح�سابي )3،56( وانحراف معياري )0،511( ، وجاءت 
الثانية  باملرتبة  املدر�سة«  املتعلقة مب�سكلت  القرارات  اتخاذ  العاملني يف  »ي�رشك  فقرة: 
مبتو�سط ح�سابي )3،55( وانحراف معياري )0،449( ، بينما جاءت الفقرة: »يوفر بع�س 
وانحراف   )3،04( ح�سابي  مبتو�سط  التا�سعة  املرتبة  يف  املدر�سة«  يف  العلمية  الدوريات 
معياري )0،492( ، وح�سلت الفقرة: “يفعل امل�ساركة املجتمعية اإلكرتونيا” على املرتبة 
دور  فاإن  عام  وب�سكل   ،  )0،583( معياري  وانحراف   )2،82( ح�سابي  مبتو�سط  العا�رشة 
مديري املدار�س يف ت�سارك املعرفة مبدار�س التعليم ما بعد الأ�سا�سي يف �سلطنة عمان جاء 

متو�سطًا مبتو�سط ح�سابي )3.23( .
الربيد  طريق  عن  املجتمعية  للم�ساركة  املديرين  تفعيل  �سعوبة  اإىل  ذلك  يعزى  وقد 
الإلكرتوين، واملحادثات الإلكرتونية، واملدونات الإلكرتونية، اأو عن طريق البوابة التعليمية 
لوزارة الرتبية والتعليم للأ�سباب الآتية: قلة احلوا�سيب لدى اأولياء الأمور، وغالبية اأولياء 
اأولياء الأمور، وتف�سيل  اإلكرتوين والأمية التكنولوجية لدى بع�س  الأمور لي�س لديهم بريد 
الإلكرتوين  الربيد  تدوين  يف  وق�سور  باملدر�سة،  املبا�رشة  املجتمعية  للم�ساركة  املدير 
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تطوير أدوار مديري املدارس في بناء مجتمع املعرفة في مدارس التعليم 
ما بعد األساسي بسلطنة عمان )أمنوذج مقترح(

د. محمد سليمان اجلرايدة
أ. حسناء بنت حمد بن محمد احلجري

اخلا�س  املدر�سية  الإدارة  برنامج  يف  الطلب  اأمور  باأولياء  اخلا�سة  البيانات  قاعدة  يف 
الآراء  لطرح  للمدر�سة  مدونة  اأو  خا�س  ملوقع  املدر�سة  مدير  ت�سميم  وعدم  باملدر�سة، 
والأفكار وامل�ساريع اجلديدة وامل�سكلت التي تتعر�س لها املدر�سة مل�ساركة اأولياء الأمور 
باآرائهم وخرباتهم يف جميع املجالت املتعددة.كذلك قد يعزى اإىل اعتقاد مديري املدار�س 
التعلم. والكتب املوجودة يف مركز م�سادر  الدرا�سية  والطلبة واملناهج  املعلمني  باكتفاء 
كذلك يعزى اإىل اأن التعليم عرب �سبكة الإنرتنت ما يزال �سئيًل جداً يف مدار�س �سلطنة عمان؛ 
مما ل ي�ساعد مديري املدار�س على تطبيق التعلم الإلكرتوين، وقد يعزى اإىل حمدودية توظيف 
املعلوماتية يف نطاق اآليات احلوار وت�سارك املعرفة وقدرات الإدارة والعاملني باملدار�س 
بينما   ،  )2011 وتيم،  )�سعادات  درا�سة  نتيجة  مع  تتفق  النتيجة  التقنية.وهذه  جمال  يف 

تتعار�س هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة )احلب�سي، 2011( .
الجدول )5( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة 
عن دور مدير المدرسة في إنتاج المعرفة

رقم 
املتو�صط حمتوى الفقرةالفقرة

احل�صابي
االنحراف 
درجة الرتتيباملعياري

التطبيق

عالية3,590,5071ي�سجع العاملني على البتكار34

37
يخ�س�س جزءاً من ميزانية املدر�سة يف م�ساريع ت�سهم يف اإنتاج 

عالية3,570,5572املعرفة

متو�سطة3,150,4053يعمل على تطوير املختربات العلمية44
متو�سطة3,140,3834ي�سجع العاملني على التجريب35
متو�سطة3,130,3535يدرك اأهمية املعرفة يف دعم الأن�سطة الإدارية43
متو�سطة3,120,3816يقوم بتحديث املعرفة با�ستمرار42

36
ي�سهم يف تنفيذ خطط التطوير مثل برنامج

متو�سطة3,100,3797التنمية املعرفية

41
يزود املدر�سة بالربجميات املنا�سبة لتوفري املعرفة ال�رشورية 

منخف�سة2,380,6049لعملية اتخاذ القرارات

منخف�سة2,380,6048ي�سدر ن�رشات �سهرية بامل�ستجدات املدر�سية38
منخف�سة2,350,58710يزيد الإنفاق على البحث العلمي39
منخف�سة2,340,56111ي�سجع العاملني على كتابة البحث العلمي40

متو�سطة- 2,930,484املتو�صط العام44-34
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بدرجة  جاءت  املعرفة  اإنتاج  يف  املدر�سة  مدير  اأدوار  اأن   )5( اجلدول  من  يلحظ 
 )2،93( قيمته  بلغت  الذي  املجال،  لهذا  العام  املتو�سط  من  وا�سح  هو  كما  متو�سطة 
وانحراف معياري )0،484( .اأما الفقرات فقد ح�سلت على متو�سطات ح�سابية تراوحت بني 
)3،59( يف احلد الأعلى و )2،34( يف احلد الأدنى.حيث ح�سلت الفقرة: »ي�سجع العاملني 
 ،  )0،507( معياري  وانحراف   )3،59( ح�سابي  مبتو�سط  مرتبة  اأعلى  البتكار«على  على 
وجاءت فقرة: »يخ�س�س جزًءا من ميزانية املدر�سة يف م�ساريع ت�سهم يف اإنتاج املعرفة« 
فقرة:  ، وح�سلت   )0،557( معياري  وانحراف   )3،57( الثانية مبتو�سط ح�سابي  باملرتبة 
»يزيد الإنفاق على البحث العلمي« على املرتبة العا�رشة مبتو�سط ح�سابي )2،35( وانحراف 
العلمي« يف  البحث  كتابة  على  العاملني  »ي�سجع  فقرة:  بينما جاءت   ،  )0،587( معياري 
املرتبة الأخرية مبتو�سط ح�سابي )2،34( وانحراف معياري )0،561( .وب�سكل عام، فاإن 
دور مديري املدار�س يف اإنتاج املعرفة مبدار�س التعليم ما بعد الأ�سا�سي يف �سلطنة عمان 
جاء متو�سًطا مبتو�سط ح�سابي )3.23( .وقد يعزى ذلك اإىل اأن بع�س الإدارات ل تعي قيمة 
البحث العلمي يف اإنتاج املعرفة وتطوير التعليم وتنمية القدرات للعاملني، كذلك قد يعزى 
اأن املديرين ما زالوا يعتمدون على الطرق التقليدية يف عملية اتخاذ القرار التي  اإىل  ذلك 
والنظم  الربجميات  باأهمية  الوعي  عدم  ب�سبب  ال�سخ�سية؛  والتجربة  اخلربة  على  تعتمد 
يكون  وقد  املديرين،  قبل  من  القرار  اتخاذ  عمليات  يف  ا�ستخدامها  وكيفية  التكنولوجية 
ب�سبب عدم وجود الكوادر الب�رشية املتفرغة واملوؤهلة لت�سميم نوعية من الربجميات التي 
عن  املدير بعيداً  املدار�س، وقد يكون  والتعليمية يف  والإدارية  الرتبوية  التحديات  تنا�سب 
الواقع والتطور العلمي للأنظمة الذكية، ولذلك يخ�سى بع�س املديرين من اإدخال الربجميات 
احلديثة لعدم معرفتهم بها.وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة درا�سة )�سعادات وتيم، 2011( ، 

وتتعار�س مع نتيجة درا�سة )الوح�سي، 2011( .
الجدول )6( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة 
عن دور مدير المدرسة في تطبيق المعرفة

رقم 
املتو�صط حمتوى الفقرةالفقرة

احل�صابي
االنحراف 
درجة الرتتيباملعياري

التطبيق

50
يوجه العاملني اإىل ا�ستخدام التكنولوجيا يف اجناز اأعمالهم 

متو�سطة3,150,3611اليومية

47
يخ�س�س قاعات منا�سبة وجمهزة لتدريب العاملني على ا�ستخدام 

متو�سطة3,140,3662املعرفة
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تطوير أدوار مديري املدارس في بناء مجتمع املعرفة في مدارس التعليم 
ما بعد األساسي بسلطنة عمان )أمنوذج مقترح(

د. محمد سليمان اجلرايدة
أ. حسناء بنت حمد بن محمد احلجري

رقم 
املتو�صط حمتوى الفقرةالفقرة

احل�صابي
االنحراف 
درجة الرتتيباملعياري

التطبيق

متو�سطة3,130,3773ي�ساعد العاملني على التطوير املعريف الذاتي48

46
يوظف تقنيات املعلومات والت�سالت يف املدر�سة لتح�سني اأداء 

متو�سطة3,110,3394العمليات التعليمية

منخف�سة2,540,6155ي�ستخدم النماذج الريا�سية والإح�سائية لتح�سني الأداء املدر�سي49
منخف�سة2,420,6016ي�ستخدم املعرفة يف تطوير الأنظمة املدر�سية52

53
ي�سجع العاملني على تطبيق التجارب الناجحة يف جمال الرتبية 

منخف�سة2,400,5767والتعليم

منخف�سة2,390,5868يعقد بع�س الجتماعات اإلكرتونيا45

51
ي�ستخدم اأ�سلوب البحث العلمي لبتكار املعرفة اجلديدة لتحقيق 

منخف�سة2,340,5619اأهداف املدر�سة

منخف�سة2,340,59410يجعل تطبيق املعرفة من ثقافة املدر�سة54
متو�سطة- 2,70,498املتو�صط العام54-45

بدرجة  جاءت  املعرفة  تطبيق  يف  املدر�سة  مدير  اأدوار  اأن   )6( اجلدول  من  يلحظ 
متو�سطة كما هو وا�سح من املتو�سط العام لهذا املجال الذي بلغت قيمته )2،7( وانحراف 
معياري )0،498(.اأما الفقرات فقد ح�سلت على متو�سطات ح�سابية تراوحت بني )3،15( 
يف احلد الأعلى و )2،34( يف احلد الأدنى.حيث ح�سلت الفقرة: »يوجه العاملني اإىل ا�ستعمال 
التكنولوجيا يف اجناز اأعمالهم اليومية« على اأعلى مرتبة مبتو�سط ح�سابي )3،15( وانحراف 
معياري )0،361( ، وح�سلت فقرة: »ي�ستعمل اأ�سلوب البحث العلمي لبتكار املعرفة اجلديدة 
لتحقيق اأهداف املدر�سة« على املرتبة التا�سعة مبتو�سط ح�سابي )2،35( وانحراف معياري 
)0،587( بينما جاءت فقرة: »يجعل تطبيق املعرفة من ثقافة املدر�سة« يف املرتبة الأخرية 
مديري  دور  فاإن  عام  )0،594(.وب�سكل  معياري  وانحراف   )2،34( ح�سابي  مبتو�سط 
جاء  قد  عمان  �سلطنة  يف  الأ�سا�سي  بعد  ما  التعليم  مبدار�س  املعرفة  تطبيق  يف  املدار�س 
متو�سطًا مبتو�سط ح�سابي )3.23( .وقد يعزى ذلك اإىل اعتماد مديري املدار�س على جتاربهم 
وخربتهم ال�سخ�سية يف و�سع خطط وميزانيات امل�ساريع املعرفية املدر�سية، وقد ل يتوافر 
الأعباء  لكرثة  اجلديدة  املعارف  لبتكار  العلمي  البحث  اأ�سلوب  ل�ستخدام  اللزم  الوقت 
املدر�سية التي تثقل كاهل مديري املدار�س والعاملني.وقد يعزى ذلك اأي�سًا اإىل اأ�سباب عدة 
الدرد�سة  كا�ستخدام  والعاملني  املدار�س  ملديري  التقنية  املهارات  بع�س  يف  �سعف  منها 
اأو  اأو خارجة،  الر�سمي  الدوام  اأثناء  الجتماعات يف  الإلكرتونية اجلماعية يف عقد بع�س 
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ق�سور البنية التحتية التكنولوجية للت�سالت يف مدار�س ال�سلطنة.وهذه النتيجة تتفق مع 
نتيجة درا�سة )�سعادات وتيم، 2011( ، وتتعار�س مع نتيجة درا�سة )العتيبي، 2011( .

عر�س نتائج ال�سوؤال الثاين: هل توجد فروق ذات داللة اإح�صائية بني اأدوار  ◄
مديري مدار�س التعليم ما بعد االأ�صا�صي يف بناء جمتمع املعرفة تعزى اإىل 

النوع االجتماعي، وامل�صمى الوظيفي، واملوؤهل العلمي، و�صنوات اخلربة؟ 
املعيارية،  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ُح�سبت  ال�سوؤال  هذا  عن  للإجابة 
وا�ستخدم اختبار T( T- Test(.وتبني اجلداول )7-10( املتو�سطات احل�سابية والنحرافات 
جمالت  يف  العينة  اأفراد  بني  الإح�سائية  الفروق  ملعرفة   )T( اختبار  ونتائج  املعيارية 
الوظيفي، واخلربة،  النوع الجتماعي، وامل�سمى  الدميغرافية مثل  للمتغريات  الدرا�سة وفقًا 

واملوؤهل العلمي.
الجدول )7( 

نتائج اختبار  )T- Test )Tلمعرفة الفروق في درجة تطبيق المدراء ألدوارهم في بناء مجتمع المعرفة 
تبعًا لمتغير النوع االجتماعي

املتغري
االإناثالذكور

قيمة 
 )t( 

داللة 
 )t(الداللة املتو�صط 

احل�صابي
االنحراف 
املعياري

املتو�صط 
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

غري دال3,190,3043,180,2930,1890,718دور مدير املدر�سة يف ن�رش وتبادل املعرفة
دور مدير املدر�سة يف اقتناء وتخزين 

دال0,3200,032 -3,090,2093,110,318املعرفة

غري دال3,250,2813,210,2711,0430,756دور مدير املدر�سة يف ت�سارك املعرفة
غري دال2,870,3412,990,3252,2590,253دور مدير املدر�سة يف اإنتاج املعرفة

غري دال2,2590,493 -2,620,402,780,382دور مدير املدر�سة يف تطبيق املعرفة

غري دال1,0290,135 -3,010,2893,060,281الدرجة الكلية

يلحظ من خلل النتائج الواردة يف اجلدول )7( ما ياأتي: 
فيما يتعلق باملجال الأول )دور مدير املدر�سة يف ن�رش وتبادل املعرفة( بلغ املتو�سط 
احل�سابي )3،19( والنحراف املعياري بلغ )0،304( لدى الذكور، اأما للإناث بلغ املتو�سط 
دللة  ذات  فروق  وجود  عدم  وات�سح   ،  )0،293( املعياري  والنحراف  احل�سابي )3،18( 

اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )α≥0.05( على هذا املجال تبًعا ملتغري النوع الجتماعي.
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د. محمد سليمان اجلرايدة
أ. حسناء بنت حمد بن محمد احلجري

املعرفة(  وتخزين  اقتناء  يف  املدر�سة  مدير  )دور  الثاين:  باملجال  يتعلق  فيما  اأما 
اأما لدى الإناث  بلغ املتو�سط احل�سابي )3،09( بانحراف معياري )0،209( لدى الذكور، 
اأن قيمة  ، وجد من اجلدول   )0،318( )3،11( وانحراف معياري  فبلغ املتو�سط احل�سابي 
)t( )- 0،320( مب�ستوى دللة )0،032( وات�سح يف هذا املجال وجود فروق ذات دللة 
لدور  الدرا�سة  نتائج  الإناث يف �سوء  ل�سالح   )α≥ 0،05( الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية 
املدر�سة  مدير  )دور  الثالث:  املجال  وتخزينها.وكان  املعرفة  اقتناء  يف  املدر�سة  مدير 
الذكور  لدى  للمجال  احل�سابي  املتو�سط  بلغ  حيث  اإح�سائيًا  دال  غري  املعرفة(  ت�سارك  يف 
الإناث  لدى  احل�سابي  املتو�سط  كان  حني  يف   ،  )0،281( معياري  بانحراف   )3،25(
املدر�سة  مدير  )دور  الرابع:  املجال  كان  .وكذلك   )0،271( املعياري  والنحراف   )3،21(
يف اإنتاج املعرفة( غري دال اإح�سائيًا؛ فقد بلغ املتو�سط احل�سابي )2،87( وانحراف معياري 
)0،341( للذكور، وقد بلغ املتو�سط احل�سابي )2،99( وانحراف معياري )0،325( للإناث.
وقد جاء املجال اخلام�س والأخري )دور مدير املدر�سة يف تطبيق املعرفة( غري دال اإح�سائيًا 
حيث بلغ املتو�سط احل�سابي للمجال لدى الذكور )2،62( بانحراف معياري )0،40( ، يف 
.وفيما   )0،382( )2،78( والنحراف املعياري  الإناث  لدى  املتو�سط احل�سابي  حني كان 
يتعلق باملجموع الكلي ملجالت الدرا�سة بلغ املتو�سط احل�سابي للذكور )3،01( والنحراف 
املعياري  والنحراف   )3،06( احل�سابي  املتو�سط  بلغ  الإناث  .ولدى   )0،289( املعياري 
)0،281( وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية.وقد يعزى ذلك اإىل اأ�سباب 
اأم  ذكوراً  اأكانوا  �سواًء  وم�ساعديهم  املدار�س  مديري  من  العينة  اأفراد  جميع  اإن  منها:  عدة 
اإناثًا تعر�سوا تقريبًا للدورات التدريبية ذاتها املتعلقة بالإدارة والتعليم وتنمية املهارات 
الإدارات  من  جتعل  العليا  الإدارة  مركزية  اأن  اإىل  وغريها.اإ�سافة  واملعرفية  التكنولوجية 
املدر�سية منفذة مل�ساريع الوزارة وبراجمها؛ وهذا ل ي�ساعد اأيًا من اأفراد العينة على البتكار 
يف اأي جمالت اأخرى، مما يظهر عدم وجود فروق بني اجلن�سني.وهذه النتيجة تتوافق مع 

نتيجة درا�سة )الوح�سي، 2011( .
الجدول )8( 

نتائج اختبار  )T- Test )T لمعرفة الفروق في درجة تطبيق المدراء ألدوارهم 
في بناء مجتمع المعرفة تبعًا لمتغير المسمى الوظيفي

املتغري
م�صاعد مديرمدير

قيمة 
 )t(  )t( الداللةداللة املتو�صط 

احل�صابي
االنحراف 
املعياري

املتو�صط 
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

دال3,200,3413,180,2600,5530,033دور مدير املدر�سة يف ن�رش وتبادل املعرفة
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املتغري
م�صاعد مديرمدير

قيمة 
 )t(  )t( الداللةداللة املتو�صط 

احل�صابي
االنحراف 
املعياري

املتو�صط 
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

دور مدير املدر�سة يف اقتناء وتخزين 
غري دال3,120,3393,090,2710,5220,150املعرفة

غري دال3,240,3033,220,2650,2860,214دور مدير املدر�سة يف ت�سارك املعرفة
دال2,940,3922,920,2880,3550,026دور مدير املدر�سة يف اإنتاج املعرفة

غري دال2,720,4492,680,3530,5150,080دور مدير املدر�سة يف تطبيق املعرفة

دال3,050,3333,020,2420,5000,025الدرجة الكلية

يلحظ من اجلدول ال�سابق ما ياأتي: 
فيما يتعلق باملجال الأول )دور مدير املدر�سة يف ن�رش وتبادل املعرفة( بلغ املتو�سط 
احل�سابي )3،20( والنحراف املعياري بلغ )0،341( مل�سمى مدير، اأما لدى م�سمى م�ساعد 
مدير فبلغ املتو�سط احل�سابي )3،18( والنحراف املعياري )0،260( ، وحيث كانت قيمة 
)t( )0،553( مب�ستوى دللة )0،033( وات�سح وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى 
الدللة )α≥0.05( ل�سالح املديرين يف �سوء نتائج الدرا�سة.اأما فيما يتعلق باملجال الثاين 
)دور مدير املدر�سة يف اقتناء وتخزين املعرفة( كان غري دال اإح�سائيًا حيث بلغ املتو�سط 
فبلغ  املدير  م�ساعد  م�سمى  اأما  للمدير،   )0،339( معياري  بانحراف   )3،12( احل�سابي 
املتو�سط احل�سابي )3،09( وانحراف معياري )0،271( .وكذلك كان املجال الثالث )دور 
مدير املدر�سة يف ت�سارك املعرفة( غري دال اإح�سائيًا حيث بلغ املتو�سط احل�سابي للمجال 
مل�ساعد  احل�سابي  املتو�سط  كان  حني  يف   ،  )0،303( معياري  بانحراف   )3،24( للمدير 
املدير )3،22( والنحراف املعياري )0،265( .اأما املجال الرابع )دور مدير املدر�سة يف 
وقد  للمدير،   )0،392( معياري  وانحراف   )2،94( احل�سابي  املتو�سط  بلغ  املعرفة(  اإنتاج 
بلغ املتو�سط احل�سابي )2،92( وانحراف معياري )0،288( مل�ساعد املدير.وجد من اجلدول 
اأن قيمة )t( )0،355( مب�ستوى دللة )0،026( ، وات�سح يف هذا املجال وجود فروق ذات 
دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )α≥ 0،05( ل�سالح مديري املدار�س يف �سوء نتائج 
الدرا�سة لدور مدير املدر�سة يف اإنتاج املعرفة.وقد جاء املجال الأخري )دور مدير املدر�سة 
يف تطبيق املعرفة( غري دال اإح�سائيًا حيث بلغ املتو�سط احل�سابي للمجال لدى املديرين 
امل�ساعدين  لدى  احل�سابي  املتو�سط  كان  حني  يف   ،  )0،449( معياري  بانحراف   )2،72(
الدرا�سة  )2،68( والنحراف املعياري )0،353( .وفيما يتعلق باملجموع الكلي ملجالت 
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تطوير أدوار مديري املدارس في بناء مجتمع املعرفة في مدارس التعليم 
ما بعد األساسي بسلطنة عمان )أمنوذج مقترح(

د. محمد سليمان اجلرايدة
أ. حسناء بنت حمد بن محمد احلجري

بلغ املتو�سط احل�سابي للمديرين )3،05( والنحراف املعياري )0،333( .ولدى امل�ساعدين 
بلغ املتو�سط احل�سابي )3،02( والنحراف املعياري )0،242( ومن اجلدول وجد اأن قيمة 
)t( )0،500( مب�ستوى دللة )0،025( ، وب�سكل عام اأو�سحت نتائج الدرا�سة وجود فروق 
نتائج  �سوء  يف  املديرين  ل�سالح   )α≥0.05( الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات 
بني  ون�رشها  اللكرتونية  الثقافة  يف  املدار�س  مديري  خربة  اإىل  ذلك  يعزى  الدرا�سة.وقد 
يف  وتوظيفها  التكنولوجيا  من  م�ستحدث  هو  ما  كل  وا�ستخدامهم  مدار�سهم،  يف  العاملني 
تعقدها  التي  املجال  هذا  يف  املتخ�س�سة  التدريبية  بالدورات  اللتحاق  نتيجة  مدار�سهم؛ 
وزارة الرتبية والتعليم يف �سلطنة عمان مثل: دورة IC3 اإ�سافة اإىل م�سوؤوليتهم املبا�رشة 
عن البوابة التعليمية التي ت�سمم وُتربمج يف وزارة الرتبية والتعليم.وهذه النتيجة تتعار�س 

مع نتيجة درا�سة )الوح�سي، 2011( .
الجدول )9( 

نتائج اختبار  )T- Test )Tلمعرفة الفروق في درجة تطبيق المدراء ألدوارهم 
في بناء مجتمع المعرفة تبعًا لمتغير سنوات الخبرة

املتغري
خم�س �صنوات فاأكرثاأقل من 5 �صنوات

قيمة 
 )t(  )t( الداللةداللة املتو�صط 

احل�صابي
االنحراف 
املعياري

املتو�صط 
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

دور مدير املدر�سة يف ن�رش وتبادل 
غري دال3,230,3573,180,2870,7550,222املعرفة

دور مدير املدر�سة يف اقتناء وتخزين 
غري دال3,140,3813,090,2880,6580,087املعرفة

غري دال3,330,2833,210,2731,8680,975دور مدير املدر�سة يف ت�سارك املعرفة
غري دال2,960,4272,930,3200,4380,107دور مدير املدر�سة يف اإنتاج املعرفة

غري دال2,720,4742,690,3850,2560,205دور مدير املدر�سة يف تطبيق املعرفة

غري دال3,080,3643,030,2690,6670,065الدرجة الكلية

عند  اإح�سائيًا  دالة  غري  اخلم�سة  املجالت  جميع  اأن  ال�سابق  اجلدول  من  لنا  ويتبني 
انتفاء  يعزى  اخلربة.وقد  �سنوات  ملتغري  تبعًا  املجال  هذا  على   )α≥0.05( دللة  م�ستوى 
الفروق اإىل امل�سوؤوليات كثرية امللقاة على عاتق مدير املدر�سة يف معظم املدار�س اأكرث من 
م�سوؤوليات م�ساعد املدير، فهو اأكرث عر�سة للمحا�سبة من امل�رشفني الإداريني وامل�سوؤولني 
من م�ساعده، اإ�سافة اإىل غطلعه الدائم بامل�ستجدات الإدارية نتيجة ح�سوره الجتماعات 
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اأكرث  هو  لذلك  املدر�سة،  لها  تتعر�س  التي  الرتبوية  للم�سكلت  ومناق�سته  امل�سوؤولني،  مع 
املعرفية،  التنمية  برامج  مثل  الربامج  وبتطبيق  فيها  وبالعاملني  باملدر�سة  اهتمامًا 
املنا�سبة،  التدريبية  للدورات  املعلمني  وتر�سيح  ومتابعته،  املدر�سية  الإدارة  وبرنامج 
الإدارية.وهذه  املهمات  من  وغريه  باملدر�سة  التعليم  وجودة  للمعلمني،  املهني  وبالإمناء 
النتيجة تتوافق مع نتيجة درا�سة )�سعادات وتيم، 2011( التي اأ�سارت اإىل عدم وجود فروق 
ذات دللة اح�سائية لدرجة ممار�سة اإدارة املعرفة عند مديري ومديرات املدار�س احلكومية 

يف مدينة جنني يف فل�سطني تعزى ملتغري اخلربة.
مديري  ◄ اأدوار  لتطوير  املقرتح  النموذج  ما  الثالث:  ال�سوؤال  نتائج  عر�س 

املدار�س لبناء جمتمع املعرفة يف مدار�س التعليم ما بعد االأ�صا�صي ب�صلطنة 
عمان يف �صوء نتائج الدرا�صة؟ 

للإجابة عن هذا ال�سوؤال وللم�ساهمة يف بناء النموذج املقرتح لإدارات مدار�س التعليم 
ما بعد الأ�سا�سي يف �سلطنة عمان، ا�ستعملت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية 
ودرجة تطبيق الدور يف بناء جمتمع املعرفة لدى عينة الدرا�سة من املديرين وم�ساعديهم 
حمافظة  يف  وم�ساعديهم  الأ�سا�سي  بعد  ما  التعليم  مدار�س  كافة.ملديري  املجالت  على 
 /2010 الدرا�سي  للعام  وجنوب،  �سمال  ال�رشقية  واملنطقة  الداخلية،  واملنطقة  م�سقط، 
اإىل  الدور يف بناء جمتمع املعرفة  تطبيق  درجة  ق�سمت  النتائج  تف�سري  اأجل  2011.ومن 

خم�سة م�ستويات هي: 
متو�سطة،   )3.4-2.7( منخف�سة،   )2.6-1.9( جداً،  منخف�سة   )1.8–  1(
)3.5-4.2( عالية، )4.3-5( عالية جداً، علما باأن �سلم بدائل الإجابات على فقرات اأداة 

الدرا�سة قد وزع على خم�سة م�ستويات: 
عالية جداً )5 درجات( ، عالية )4 درجات( ، متو�سطة )3 درجات( ، منخف�سة )درجتان( 

، منخف�سة جداً )درجة واحدة( .وهو الأ�سلوب الذي ا�ستخدم يف تفريغ اأداة الدرا�سة.
تطبيق  ودرجة  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات   )13( اجلدول  ويبني 

املدير لأدواره لبناء جمتمع املعرفة على املجالت كافة.
الجدول )10( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة لدرجة تطبيق مديري المدارس 
ألدوارهم في بناء مجتمع المعرفة في مدارس التعليم ما بعد األساسي بسلطنة عمان

ت�صل�صل 
املتو�صط جمال التطبيقالفقرات

احل�صابي
االنحراف 
املعياري

الرتتيب ح�صب 
االأهمية الن�صبية

درجة 
التطبيق

متو�سطة3,190,482دور مدير املدر�سة يف ن�رش وتبادل املعرفة11-1
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ما بعد األساسي بسلطنة عمان )أمنوذج مقترح(

د. محمد سليمان اجلرايدة
أ. حسناء بنت حمد بن محمد احلجري

ت�صل�صل 
املتو�صط جمال التطبيقالفقرات

احل�صابي
االنحراف 
املعياري

الرتتيب ح�صب 
االأهمية الن�صبية

درجة 
التطبيق

متو�سطة3,10,473دور مدير املدر�سة يف اقتناء وتخزين املعرفة23-12
متو�سطة3,230,491دور مدير املدر�سة يف ت�سارك املعرفة33-24
متو�سطة2,930,484دور مدير املدر�سة يف اإنتاج املعرفة44-34
متو�سطة2,70,505دور مدير املدر�سة يف تطبيق املعرفة54-45
متو�سطة- 3,020,48املتو�صط العام54-1

يتبني من اجلدول )10( اأن املتو�سط العام لدرجة تطبيق مديري املدار�س لأدوارهم يف 
بناء جمتمع املعرفة يف مدار�س التعليم ما بعد الأ�سا�سي يف �سلطنة عمان من وجهة نظر 
اأفراد العينة كان متو�سطًا حيث بلغ )3،02( وانحراف معياري )0،48( ، وجاء جمال: )دور 
 )3،23( احل�سابي  املتو�سط  بلغ  حيث  الأوىل  باملرتبة  املعرفة(  ت�سارك  يف  املدر�سة  مدير 
وانحراف املعياري )0،49( .ويف املرتبة الثانية ح�سل جمال: )دور مدير املدر�سة يف ن�رش 
وتبادل املعرفة( مبتو�سط ح�سابي )3،19( وانحراف معياري )0،48( .وح�سل جمال )دور 
 )3،1( ح�سابي  مبتو�سط  الثالثة  املرتبة  على  املعرفة(  وتخزين  اقتناء  يف  املدر�سة  مدير 
وانحراف معياري )0،47( .اأما جمال )دور مدير املدر�سة يف اإنتاج املعرفة( فقد ح�سل على 
املرتبة الرابعة مبتو�سط ح�سابي )2،93( وانحراف معياري )0،48( .ويف املرتبة اخلام�سة 
املعرفة( على متو�سط ح�سابي  املدر�سة يف تطبيق  )دور مدير  والأخرية فقد ح�سل جمال 

)2،7( وانحراف معياري )0،50( .

األمنوذج املقرتح لتطوير أدوار مديري املدارس يف بناء جمتمع املعرفة يف مدارس التعليم ما 
بعد األساسي بسلطنة عمان:

والإر�سادات  النموذج،  بناء  وطريقة  الأهداف،  املقدمة،  من:  الأمنوذج  هذا  تكون 
وهيئة  )اإدارة،  من:  باملدر�سة  العاملني  وجميع  العليا  الإدارة  اإىل  املقدمة  والتوجيهات 
تدري�سية، واأخ�سائيني، وفنيني، وطلبة، واأولياء لأمور( ، ومتطلبات تطبيق جمتمع املعرفة، 
اأدوار مديري املدار�س لبناء جمتمع املعرفة يف مدار�س �سلطنة عمان، التي ميكن ال�ستعانة 
بها لتطوير اأدوار مديري املدار�س لبناء جمتمع املعرفة يف مدار�س التعليم ما بعد الأ�سا�سي 

ب�سلطنة عمان كما هو مو�سح بال�سكل )1( .
اأوالً- املقدمة:  ♦

تبني لنا من خلل نتائج الدرا�سة املتعلقة بالإجابة عن ال�سوؤال الأول اأن اأدوار مديري 
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املدار�س يف بناء جمتمع املعرفة يف مدار�س التعليم ما بعد الأ�سا�سي يف �سلطنة عمان من 
وجهة نظر اأفراد العينة جاءت متو�سطة، وبناًء على ذلك �سوف يقدم البحث احلايل اأمنوذجًا 

مقرتحًا لتطوير اأدوارهم يف بناء جمتمع املعرفة يف مدار�سهم.
ثانياً- اأهداف االأمنوذج:  ♦
تطوير اأدوار الإدارة املدر�سية لبناء جمتمع املعرفة يف املدار�س. -
حتويل املدر�سة التقليدية اإىل ور�سة عمل لإنتاج املعرفة. -
اأدائهم  - لتح�سني  اللزمة  املعرفية  والقدرات  املهارات  لكت�ساب  العاملني  تنمية 

الإداري والوظيفي والتعليمي.
ن�رش الثقافة التنظيمية املعرفية بني جميع العاملني يف املدر�سة. -
املعرفة  - ن�رش  اأجل  من  لها  التحتية  والبنية  املعلومات  تكنولوجيا  برامج  تطوير 

وت�ساركها وخزنها.
جتديد املعرفة وحتديثها يف املدر�سة ب�سورة م�ستمرة. -
تنمية الإبداع والوعي والتنظيم والتعلم الذاتي امل�ستمر يف املدر�سة. -

طريقة بناء االأمنوذج: 
يعّد هذا الأمنوذج و�سفًا لأدوار مديري املدار�س املرغوب حتقيقها للم�ساهمة يف بناء 
جمتمع املعرفة يف مدار�س التعليم ما بعد الأ�سا�سي ب�سلطنة عمان.وقد ُطور هذا الأمنوذج 
املقرتح ا�ستناداً اإىل نتائج الدرا�سة، ونتائج الدرا�سات ال�سابقة، والإطار النظري املت�سل بها.

ثالثاً- اإر�صادات وتوجيهات اإىل العاملني يف املدار�س:  ♦
ويت�سمن اإر�سادات مقدمة اإىل جميع العاملني يف املدر�سة )الإدارة املدر�سية، الهيئة 
معها  واملتعاملني  والطلبة(  والفنيني،  والأخ�سائيني  املعلمني  من  والرتبوية  التدري�سية 

)اأولياء الأمور( والإدارات العليا يف وزارة الرتبية والتعليم.
اإر�سادات وتوجيهات اإىل الإدارة املدر�سية: . 1
ا�ستعد نف�سيًا وماديًا نحو التغيري الإيجابي؛ لت�ستطيع بذل اجلهود لتحقيق اأهداف  -

بناء جمتمع املعرفة فاملدر�سة.
تفاعل مع الإدارة العليا للمطالبة بجميع النواق�س املوجودة باملدر�سة �سواًء كانت  -

مادية اأم تكنولوجية اأو ب�رشية اأو غري ذلك؛ للم�ساهمة يف تطوير البنية التحتية للمدر�سة.
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تكنولوجيا  - تفعيلك  خلل  من  باملدر�سة،  العاملني  جلميع  الفاعلة  القدوة  كن 
الت�سالت باملدر�سة، وتطبيقها يف معظم اأعمالك الإدارية، وتفاعلك مع العاملني باملدر�سة.

وفر املناخ املدر�سي اجليد الآمن، لإعداد وتنمية مهارات الطلبة املعرفية اللزمة  -
لتحقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة يف ال�سلطنة.

الإيجابي فيما بينهم، لن�رش املعرفة وتبادلها �سواًء  - التفاعل  العاملني على  �سجع 
كان التفاعل مبا�رشاً اأم من خلل ا�ستخدام �سبكة الت�سالت “النرتنت”.

ا�سع اإىل ت�سنيف العاملني تبعًا لحتياجاتهم التدريبية، ومن َثم ر�سحهم للدورات  -
وامل�ساغل التدريبية املنا�سبة لهم وبخا�سة يف ا�ستخدام تقنية الت�سالت والبحث العلمي 

ل�سمان فاعلية التدريب.
الإدارة لكيفية بناء جمتمع املعرفة يف املدر�سة مع جميع العاملني  - روؤية  “ناق�س 

اأمور وغريهم، لي�ساركوا يف حتقيق  اأم طلبة وفنيني واإداريني واأولياء  �سواًء كانوا معلمني 
 )Kearns ,2004(.”اأهداف جمتمع املعرفة

“طالب الإدارة العليا بتنويع الربامج التعليمية واملناهج العملية املرتبطة ب�سوق  -
اآفاقًا  لتفتح  الأجنبية  واللغات  العربية  واللغة  والكمبيوتر  والريا�سيات  والعلوم  العمل، 
الدبلوم”. على  ح�سولهم  بعد  العمل  �سوق  يف  لنغما�سهم  الطلب  اأمام  جديدة  وجمالت 

)اإبراهيم، 2002: 152( 
اإىل الهيئة التدري�سية والرتبوية من املعلمني والأخ�سائيني . 2 اإر�سادات وتوجيهات 

والفنيني: 
تقبل وتنّب التغيري ملواكبة التطور ال�رشيع يف املعرفة وتكنولوجيا املعلومات. -
املجتمع  - الطلبة،  الأقران،  املدر�سية،  الإدارة  مع  اإيجابي  ب�سكل  وتوا�سل  تفاعل 

اخلارجي؛ لإتاحة الفر�سة لن�رش املعرفة وت�سهيل عملية تبادلها فيما بينكم.
املعلومات  - تقنية  ا�ستعمال  يف  الفردية  مهاراتك  لتطوير  الذاتي  التعلم  يف  ا�ستمر 

والت�سالت، البحث العلمي.
اأحت الفر�سة للطلبة للم�ساركة يف ا�ستخدام جميع و�سائل الو�سول للمعرفة واأدواتها،  -

وعزز مهارة الإبداع وحب البتكار لديهم.
اطلع على امل�ستجدات من طرائق التدري�س والتجارب الإبداعية يف التعليم، وطبق  -

ما هو منا�سب لثقافة و املجتمع املدر�سي العماين وهويته.
 بادر ب�سكل فاعل يف بناء جمتمع املعرفة باملدر�سة. -
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تعاون مع اإدارة املدر�سة يف ن�رش الثقافة التنظيمية مبجتمع املعرفة بني العاملني  -
باملدر�سة.

اهتم مب�سابقات التنمية املعرفية، واعمل على اإجناحها وتطويرها بالآراء والأفكار  -
واملقرتحات اجلادة.

اإر�سادات وتوجيهات اإىل الطلبة: . 3
اأدرْك اأهمية دورك الفاعل يف بناء جمتمع املعرفة باملدر�سة، واعمْل جاهداً على  -

تطوير قدراتك ومهاراتك يف ا�ستخدام املعرفة وتطبيقها مبا يتنا�سب مع النفجار املعريف 
يف العامل.

ا�سع دائمًا للتعاون والتفاعل البناء مع اأقرانك ومع اإدارة املدر�سة، وجميع العاملني  -
باملدر�سة، لتعمل على ن�رش وتبادل املعرفة.

اأكد اأحقيتك يف ت�سارك املعرفة مع جميع اأفراد املجتمع املدر�سي من خلل الت�سارك  -
يف ما ي�سهم يف ن�رش وا�ستخدام املعرفة، كاأدوات تقنيات الت�سالت واأجهزتها، وبرجميات 
واملختربات  التعلم،  م�سادر  ومركز  وتخزينها،  املعرفة  بحفظ  اخلا�سة  البيانات  وقواعد 

وغريها.
اعمل على تطوير مهاراتك وقدراتك لتتنا�سب مع النفجار التكنولوجي واملعريف،  -

وذلك من خلل م�ساركتك يف البحث العلمي وامل�سابقات املعرفية.
ا�سع اإىل تنمية قدرتك النقدية والتحليلية، لت�ستفيد منها يف متييز املعارف الأ�سيلة  -

وغري الأ�سيلة يف اأثناء انتقاء املعلومات واملعارف اإلكرتونيًا وورقيًا.
اإر�سادات وتوجيهات اإىل اأولياء الأمور: . 4
تعاون مع املوؤ�س�سات التعليمية التابع لها، وقدم الدعم املادي واملعنوي لتطوير  -

العملية التعليمية من خلل تعميق املعرفة ون�رشها.
�سارك املدر�سة يف روؤيتها لبناء جمتمع املعرفة، وناق�س اأهداف ومتطلبات جمتمع  -

املعرفة.
اأكد باأهمية دورك يف بناء جمتمع املعرفة يف املدر�سة. -
عزز دور امل�ساركة املجتمعية يف املدر�سة، من حيث متابعة امل�ستجدات الرتبوية  -

والتقوميية للعملية التعليمية يف �سوء جمتمع املعرفة.
�سجع اأبناءك على تطوير مهاراتهم وقدراتهم لكت�ساب املعرفة وكيفية ا�ستعمالها  -

لتطوير اأدائهم يف املدر�سة.
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اطلع على موقع وزارة الرتبية والتعليم الإلكرتوين وتابع امل�ستجدات الرتبوية. -
اإر�سادات وتوجيهات اإىل الإدارات العليا: . 5

بعد أ.  ما  التعليم  مدار�س  يف  املعرفة  جمتمع  بناء  اأمنوذج  تدعيم  يف  امل�ساهمة 
الأ�سا�سي ب�سلطنة عمان من خلل: 

دعم اإدارات املدار�س ماديًا، من اأجل الأجهزة والربجميات وغريها. -
دعم اإدارات املدار�س ب�رشيًا، من حيث توفري الكوادر املوؤهلة واملدربة ذات القدرات  -

واملهارات العالية.
على  - املدار�س  الت�سالت يف  تقدمي خدمة  تقنيًا، من حيث  املدار�س  اإدارات  دعم 

نطاق وا�سع..
يف  - العاملية  والتطورات  للم�ستجدات  تبعًا  م�ستمر  ب�سكل  الإداري  الكادر  تدريب 

جمالت املعرفة املختلفة.
رابعاً- اعتماد تو�صيات الدرا�صة. ♦

اأدوار مديري املدار�س يف بناء جمتمع املعرفة 
خام�صاً- اأدوار مديري املدار�س يف بناء جمتمع املعرفة يف مدار�س التعليم  ♦

ما بعد االأ�صا�صي: 
الإدارة  بني  امل�ستمر  التفاعل  من  بد  ل  املدر�سة  يف  بنجاح  املعرفة  جمتمع  ولبناء 
املدر�سية والعاملني بها من خلل تطبيق املدير لأدوار تتم فيها عمليات امل�ساركة باملعرفة 
املعرفة،  وانتاج  املعرفة،  املعرفة، وت�سارك  واقتناء وتخزين  املعرفة،  )ن�رش وتبادل  مثل: 

وتطبيق املعرفة( ، وهي: 
دور مدير املدر�سة يف ن�رش املعرفة وتبادلها، ويت�سمن الأدوار الآتية: أ. 

يجب اأن ي�سهم يف ن�رش الثقافة املعرفية بني العاملني باملدر�سة. -
يجب اأن ي�سجع العاملني على الإمناء املهني يف املجال املعريف. -
يجب اأن يعقد دورات تدريبية لكيفية ا�ستخدام املعرفة يف العملية التعليمية. -
يجب اأن ين�رش الثقافة الإلكرتونية يف املدر�سة. -
يجب اأن يفعل ال�سبكة املحلية يف املدر�سة لتبادل املعرفة بني العاملني.  -
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دور مدير املدر�سة يف اقتناء املعرفة وتخزينها، ويت�سمن الأدوار الآتية: 	. 
يجب اأن يعتمد على قواعد البيانات لتخزين املعلومات وا�سرتجاعها يف عمليات  -

اتخاذ القرار.
لتنظيم  - املعلومات  تكنولوجيا  من  م�ستحدث  هو  ما  كل  ي�ستخدم  اأن  يجب 

البيانات. 
يجب اأن يحافظ على ال�سجلت والوثائق التي حتتوي على املعرفة.  -
يجب اأن ي�سعى دائمًا للح�سول على املعلومات اجلديدة والحتفاظ بها.  -

دور مدير املدر�سة يف ت�سارك املعرفة، ويت�سمن الأدوار الآتية: ت. 
يجب اأن ي�سهم يف تقدمي نظام الإنرتنت يف املدر�سة.     -
يجب اأن يوفر بع�س الدوريات العلمية يف املدر�سة.     -
يجب اأن يقدم اآليات احلوار املفتوح بني العاملني بالطرق الإلكرتونية مثل )الربيد  -

الإلكرتوين، الدرد�سة الإلكرتونية، املنتديات، التعلم الإلكرتوين( .   
يجب اأن يوفر اإمكانية و�سول العاملني اإىل قواعد البيانات ب�سهولة وي�رش.  -

دور مدير املدر�سة يف اإنتاج املعرفة، ويت�سمن الأدوار الآتية: 	. 
يجب اأن ي�سجع العاملني على البتكار.      -
يجب اأن ي�سجع العاملني على التجريب.      -
يجب اأن ي�سهم يف تنفيذ خطط التطوير مثل برنامج التنمية املعرفية.   -

 
اإنتاج  - يف  ت�سهم  م�ساريع  يف  املدر�سة  ميزانية  من  جزءاً  يخ�س�س  اأن  يجب 

املعرفة. 
دور مدير املدر�سة يف تطبيق املعرفة، ويت�سمن الأدوار الآتية: ج. 

يجب اأن يعقد بع�س الجتماعات الكرتونيا.      -
يجب اأن يوظف تقنيات املعلومات والت�سالت يف املدر�سة لتح�سني اأداء العمليات  -

التعليمية.
ا�ستعمال  - على  العاملني  لتدريب  وجمهزة  منا�سبة  قاعات  يخ�س�س  اأن  يجب 

املعرفة. 
يجب اأن ي�ساعد العاملني على التطوير املعريف الذاتي.  -
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الشكل )1( 
نموذج مقترح لتطوير أدوار مديري المدارس في لبناء مجتمع المعرفة 

في مدارس التعليم ما بعد األساسي بسلطنة عمان
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توصيات الدراسة:

يف �صوء النتائج التي تو�صلت اإليها الدرا�صة يو�صي الباحثان مبا ياأتي: 
تبني وزارة الرتبية والتعليم ب�سلطنة عمان الأمنوذج املقرتح؛ لتفعيل دور مديري . 1

املدار�س يف بناء جمتمع املعرفة يف مدار�س التعليم ما بعد الأ�سا�سي ب�سلطنة عمان.
يف . 2 باملدر�سة  املحلية  ال�سبكة  تفعيل  ب�رشورة  املدار�س  مديري  انتباه  اثارة 

املمار�سات الإدارية والرتبوية والتعليمية بني العاملني.
اتخاذ . 3 لعملية  ال�رشورية  املعرفة  لن�رش  املنا�سبة  بالربجميات  املدار�س  تزويد 

القرارات يف املدار�س.
اثارة انتباه مديري املدار�س ب�رشورة ت�سجيع العاملني على كتابة البحث العلمي . 4

يف مدار�سهم.
والعمل . 5 املدار�س،  التنفيذ يف  الروتينية  واللوائح اجلامدة  الإجراءات  التخل�س من 

الإمكانات  ا�ستغلل  على  والعمل  التنفيذية،  الإجراءات  لتب�سيط  اإبداعية  طرق  اإيجاد  على 
واملعلمني  املدر�سة  مدير  بني  الجتماعات  كاإقامة  املدار�س؛  يف  املتوافرة  التكنولوجية 

اإلكرتونيًا توفرياً للوقت واجلهد.
وتبادلها . 6 املعرفة  ن�رش  الإلكرتوين يف  الربيد  ا�ستعمال  اإىل  املدار�س  دعوة مديري 

داخل املدر�سة وخارجها.
اإثارة انتباه مديري املدار�س ب�رشورة اإ�سدار ن�رشات �سهرية بامل�ستجدات الرتبوية . 7

والتعليمية داخل املدر�سة وخارجها.
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