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 اإلهداء

 عبد الجواد   إلى من شرفني بحمل اسمه والدي العزيز

 م محمد أمي الحبيبة أإلى رمز الحب والعطاء 

 دهم أبو أإلى زوجي العزيز 

 وقاسم  ،تصممعو  ،خوتي محمد أإلى سندي ورفاق طفولتي وشبابي 

 خواتي العزيزات أإلى رفيقات الدرب 

 عزاءبنائي األأالرسالة عملي بب عنهم ت غلنشاإلى سر فرحتي الذين طالما  

 ستاذ عرفات هلسه االطال هللا في عمره أإلى مدير مدرستي 

 قارب إلى كل األ

 زميالتي و إلى زمالئي 

 إلى صديقاتي  

 إلى كل من ساهم في إنجاح هذا العمل 

 ة الباحث                                                               
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 شكر وتقدير 

بد أن تزهر بالصبر والمثابرة،    ال حمن تعلمت منه أن ثمرة النجاإلى و  الشكر هلل من قبل ومن بعد،

وسعة لتكون رسالتي كما  إليه، الذي بذل كل ما في  نصبواوأنه ال للمستحيل في سبيل الوصول لما 

 مشرفي على هذه الرسالة. باسم شلشيق، إلى الدكتور  يل

تبخل في تقديم كل الدعم والعون في كل األوقات ... وبكل صبر  طاءة التي لم معإلى اليد ال

 ... إلى األستاذ مروان زهد .محبةو 

هود طيبة في قراءة هذه عضاء لجنة المناقشة على ما قدموه من جألوأتقدم بوافر االحترام والتقدير 

 .اءها بمالحظاتهم القيمة، فجزاهم هللا عني خير الجز الرسالة، وإثرائ

 إلى زمالئي وزميالتي الذين لم يبخلوا في تقديم يد العون في كل األحوال.

دراسة، فكانوا قناديل تنير دروبنا،  ذتي األعزاء الذين لم يبخلوا علينا في علمهم طوال فترة الاتسأإلى 

كل  ا المفتوحة، وطاقم الهيئة اإلدارية، لكم مني جميع عمادة الدراسات العليا في جامعة القدس إلى

 الحب والعرفان.
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 ملخص

الدراسة        إلىهدفت  المشر مستوى    التعرف  من  المقدم  الفني  التربويفيالدعم  في  ي ن  للمعلمين  ن 

يتي القدس  مدير في مديري المدارس الحكومية و  المعلمين من وجهة نظر  المعرفة إدارة عمليات  ضوء

،المؤهل العلمي،الجنس،ظيفيلو مى االمس)  ت:، واختالف كل منها بحسب المتغيراوضواحي القدس

الخبرة سنوات  المدرسة،عدد  المنهج  (موقع  الدراسة  اعتمدت  الك ليالتحالوصفي  .  تحليل  في    ميلي 

المقابلة  والنوعي  االستبيان إجابات  عينة عشوائية  في تصنيف  واختيرت  ( 390)  ، وضمت بسيطة، 

ومديرا   الحكومية  في    معلما   افي  المدارس  وضوامديريتي  القدسلقدس  مديريتي    حي  من  كل  في 

وضواحي   ط)القدس،  علالقدس(  االستبانةبقت  )يهم  على  شملت  كما  معلما   20،  تمت ومديرا   ( 

.سةرالتعزيز نتائج الد وذلك  مقابلتهم

أن        الدراسة  نتائج  التربويي   ستوى مأظهرت  المشرفين  من  المقدم  الفني  في    نالدعم  للمعلمين 

مديريتي القدس  في  حكوميةمدارس المديري الالمعرفة من وجهة نظر المعلمين و ضوء عمليات إدارة 

القدس بلغ  متوسطا    جاءككل    وضواحي  الذي  الحسابي  المتوسط  بداللة  وذلك  وأظهرت    ،(48.3)، 

المشرف يقدم الدعم الفني في تأهيل المعلم من    أنعلى    أجمع  من المعلمين  %40أن  ج المقابلة  ائنت

راته والوسائل  مها  طويرلتزمة له  رشادات الالرشادية له في بداية عمله، ويقدم اإلإلخالل الزيارات ا

ثفة للمعلم مكالمشرف يقدم الدورات التأهيلية ال  أنعلى    من المديرين  %50اتفق  و ،  التي يستخدمها

كما بينت ،  ساليبه التعليمية ووسائله وطرق االتصال والتواصلأتطوير  الجديد في عمله، من خالل  



 

 ل
 

الفني المقدم من المشرفين  عم  الد سة  ممار   ى تو مسسة عدم وجود فروق دالة إحصائيا  في  تائج الدران

المعرفة  للمعلمين  نالتربويي  إدارة  عمليات  ضوء  )ل  تبعا    في  الو سمالممتغيرات  و ى  ،  الجنس ظيفي، 

الدعم   ممارسة  مستوى في  .  وأشارت النتائج أيضا  إلى وجود فروق دالة إحصائيا   (وموقع المدرسة

التربويي  المؤهل  )باختالف:    ة المعرفةليات إدار عم  ضوءفي    لمينللمع  نالفني المقدم من المشرفين 

.(سنوات  5لصالح أقل من  ، وسنوات الخبرةلصالح من يحملون بكالوريوس فأقل العلمي

مشاركة  ن  تاحة الفرصة للمعلميإ  الدراسة  وصيتالدراسة،  في ضوء النتائج التي توصلت إليها       

 ين التربويين في تحديد مجاالت القصور لديهم، وذلك بهدف دعمهم في مجال احتياجاتهم. المشرفي

 

مديريتي  المشرفون التربويون،    عمليات إدارة المعرفة،  ،مينعلللم  الفني   الدعملكلمات المفتاحية:  ا

 .قدس وضواحي القدسال
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Abstract       

     This study aims to examine the technical support level provided by educational 

supervisors to teachers in the light of knowledge management process among teachers 

and principals of public schools in Jerusalem and Suburbs of Jerusalem directorates, it 

also aims to explore the effect according to the following variables: (job title, gender, 

academic qualification, years of experience, and school location). The study adopted the 

descriptive analytical quantitative to analyze the questionnaire and qualitative to make a 

classification for review results, on a simple random sample, includes (390) teachers 

and principals, to whom the questionnaire was applied. It also included (20) teachers 

and principals with whom an interview was conducted, for the purposes of obtaining 

qualitative data to enrich the results of the quantitative study. The result reveals that the 

technical support level provided by educational supervisors to teachers in the light of 

knowledge management process among teachers and principals of public schools in the 

Northern Directorates was medium with average (3.46). The results of the interview 

showed that 40% of the teachers agreed that the supervisor provides technical support in 

qualifying the teacher through guidance visits at the beginning of his work, and provides 

the necessary instructions to develop his skills, also, 50% of the principals agreed that 

the supervisor provides intensive training courses for the new teacher, through the 

development of educational methods, instruments and methods of communication. In 

addition, the result indicates that there are no statistically significant differences in the 

level of the technical support provided by educational supervisors to teachers in the 

light of knowledge management process according to (job title, gender, and school 

location). However, there are statistically significant differences in the level of the 

technical support provided by educational supervisors to teachers in the light of 

knowledge management process according to (academic qualification to the favor of 

Bachelor or less, years of experience to the favor of less than 5 years). 
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In the light of the results, the researcher recommends, giving teachers the 

opportunity to participate with educational supervisors in identifying their areas of 

deficiencies, in order to offer the appropriate support in the field of their needs.  

Keywords: Technical support provided to teachers, knowledge management 

process, educational supervisors, Jerusalem and Jerusalem Suburbs. 
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 ل واأل  الفصل

 ومشكلتها  الدراسة خلفية

 ة مالمقد  1.1

ال بد صبح أفية والعلمية والمعرفية والتكنولوجية  قاالعالم المتطور والمتسارع في مجاالته  الث  في     

وتغيرات   تطورات  مواكبة  العصر  من  التغيرات    متسارعة، الهذا  هذه    وثورة المعرفي    فجارناال ومن 

 رأس دعم     إلى  ةحاجلومن هذا المنطلق برزت ا  ،العقلية  األفراد وتفجر طاقات    والعولمة  المعلومات 

  من خالل تطوير المعرفة والتي تعتبر وذلك  ،  رروح العص  ةكبيستطيع موالالمال البشري والفكري  

جاح الحياة العلمية  ن ساس إلي والوجود المعرفي، والتي تعتبر حجر األنا سن اإل  انللكيالمولد الرئيسي  

س المال الفكري  أ ية  لر عال  لية عق  ت عداد قدراإ والمعرفية والثقافية في هذا العصر، وهذا ما يتطلب  

والمشاركة فيها واستثمارها بالشكل    ،لمهارات الالزمة الكتشاف المعرفةالكا  لمتكثر اأوصقله ليصبح  

في تطوير المجتمعات والنهوض بها بما  ساس التعليم الذي يعتبر حجر األ روهنا يأتي دو  المناسب،

 .للفرد يحقق النمو الشامل 

علىو       ليس  عرفالم  التركيز  رافقت    باألمرة  فالمعرفة  ظمن  اإلنسانالجديد،  األذ  على  و هوره  ل 

لكنها  األ تأرض  الحياةت صبحت  بتطور  والثقافية    طور  نحن عليه،    إلىوصلت    أن  إلىالعلمية  ما 

العصر  يطلق  صبحأف هذا  وثورة    فجارناال  بعصر  على  تكنولوجية  تطورات  من  فيه  لما  المعرفي 

بدورها فرضت   تيال،  والعديد من التحوالت هائلة  والعشرون تحديات    احد الو   علمية، فقد شهد القرن 

هذ   أن   اإلنسانعلى   وضع    هيواكب  خالل  من  تقوده    عمليات التحديات  البيئة    إلىمعينة  تطويع 

عليها   بها  والسيطرة  تحقيقواالتجاه  ال  نحو  هذا  وفي  المعرفي،  من    التطور    باتجاه   طالقناالبد 

عل تفرض  جديدة  البحث     التقدم  سانناإل  ى مهمات  وا  ،والتجديد   ،نحو   األساليب خدام  ستواالبتكار 

الم    اإلدارية يعتبر  والذي  التعليم  دعم  على  يؤكد  مما  الجديدة،  الحقيقوالتنظيمية  للمعرفة   يؤسس 
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  إليها الباحثين وكبار العلماء والتي تحتاج    إلعداد ساسيات الالزمة  عداد التقني والعلمي وتقديم األاإلو 

 . (2004، )دياب  في العصر الحديث ة مي نتال

أ     الضلقد  من  مع حت  المؤسسات رفة  معظم  في  عنها  الحديث  يتم  التي  الهامة   المواضيع 

الحادي  والمنظمات   القرن  في  ظهرت  التي  والتكنولوجية  المعرفية  التغييرات  بعد  وذلك  التعليمة، 

م بتحويل نشاطاتها إلى أعمال  تقو ها توالعشرين، وهذه التغييرات أثرت على كافة المؤسسات مما جعل

المع على  المعاصرة    وتواجه  .فار مبنية  منالمنظمات  في والتحوالت    التغيرات   العديد  المتسارعة 

في تقنيات الحاسب اآللي والشبكة العالمية   الناجمة عن التطور ،  تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات 

أكثر  يمثل  ستراتيجي  إعرفة تمثل مصدر  المحت  ب)اإلنترنت(، ونتيجة لتلك التحوالت أص   لالتصاالت 

 Schwandt)وى واألكثر تأثيرا  وسيطرة في نجاح المنظمة أو فشلها  صبحت العامل األقأ  أهمية، بل

& Marqurdt, 2003.)

وذ       التعلمية  التعليمية  العملية  لتخدم  جاءت  المعرفة،  إدارة  عمليات  من  ستاالبلك  وألن  فادة 

شري كرأس مال، وتنمية  لبالتكنولوجية المتطورة، واستخدام العقل ا  طبيقات لتوا  ةمعلوماتيالخدمات  ال

التنمية المستدامة وفق منظور شموليإالموارد البشرية و  به المؤسسات    هتمت ا الذي    األمر،  حداث 

التعليمية  أنستوياتها و م    التربوية بمختلف   عادة النظر  إ ماط عملها، وهذا ما يفرض على المؤسسات 

حقق المعرفة ي تخدم المجتمع وتلتجيال القادمة واساس لتلك األجر األهم في وضع حالمها  ر في دو 

 (.2004 ،)مؤتمن  في ضوء معاييرها المختلفة

من    إدارةعمليات    تبرت عو       تد مواضيع  الالمعرفة  يتم  مدار  و االتي  على  هذا لها  في  الساعة 

المعرفة    إدارةبه، وقد أصبح من يمتلك  م  يقو   عمل  أيجاز  نلمعرفة إلا  دارة العصر، فالفرد يحتاج إل

واغتنام الفرص واستثمار الوقت،    ،قدرة على العملموبالجودة المناسبة يمتلك ال  ،مناسب الفي الوقت  

  إدارة التطورات الدولية في مجال  يتمكن من التأقلم مع  ل  ؛معارفهمنذ األزل لزيادة    اإلنسانوقد لجأ  
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د علما  داها ما أمكنه، فكلما از ب  تزود لي  ،المعرفة  مصادرعن  صي  ق، فنجده دائم البحث والتالمعرفة

وار  تطور  خبرتهفكره    تقىومعرفة  ساعده   وازدادت  التي  الفي    مما  المشكالت  على  . تواجههتغلب 

جميع مكونات المنظومة المعرفية من    بين  فهي نتيجة تفاعل حيوي   ،المعرفة ال تأتي من فراغ  إدارةو 

البشرية والتطوير  ،والتكنولوجيا  ،المادية  ات انكمواإل  ،الخبرات  وهي   ،مرالمست  والبحث  والدراسات، 

تاحا  للجميع وبخاصة لمن  يا  راقيا  من اسنإوهي ال تزال إبداعا     معيش،تتولد وتتشكل في واقع حي  

بالوصول   والمثابرة،  إليهايرغب  ونفوذ   بالجهد  قوة  مصدر  من    ،فهي  على  يمتلكها  من  يمارسها 

 (.2013، نالطسيجهلها )أبو 

النشاطات الموجهة لخلق المعرفة عن "    عرفة هي مجموعةلمبأن إدارة ا  يمكن القولومن هنا         

لضمان   والتعلم  التعليم  كافة   إحداث طريق  في  ومدروسة  مخططة  بطريقة  المطلوب  التغيير 

النوعيـة لتحسـين  التنظيميـة  المستمر الربحية  وزيادة  المستويات   ,Awad & Ghaziri))  والتطوير 

2004: 200. 

التربوية التي لم تكن بمنأى عن تأثيرات    رزبي وهنا           كان ، بل  دوليا    المعرفة  إدارةدور النظم 

التربية بمؤسساتها هي مسرح    أنذ  إ  المعرفي،  االنفجار  التربية من أكثر الميادين تأثرا  بعصر  ناميد 

وتحل ونموها  المعرفة،  وب تلقي  بينها  والربط  فالمبيق تط  ينيلها  المختلفة،  النظام  در اتها  قلب  تحتل  سة 

وجد أ  التعليمي عنصرا  في    أن، كما  ت ينما  التعليم تشكل  مؤسسات  وباقي  والجامعات   أي الكليات 

األن   الدور  لكن  تعليمي،  وتوجيه  ظام  المتعلمين  عقول  تشكيل  في  ودورها  للمدارس  يعود  كبر 

عد  ذا ي  فهل للمعرفة  و األج  نت تكون الم    أنالمدرسة  عت  طااستلهام لديهم، فاذا  ز اإلياهتماماتهم وتحف 

مدارسنا وجامعاتنا هي التي ستقرر مستقبلنا، لذا ال نبالغ    أنيمكن القول  و   لتحسين التعليم،  مؤشرا  

نحو    أن قلنا    أن من    المعرفة    إدارة  عمليات التحول  عام  إينطلق  بشكل  التعليمي  النظام  صالح 

 .(2012، سة بشكل خاص )عفونةوالمدر 
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الدعم      دور  الا  ويأتي  من  المقدم  ضوء    نالتربويي مشرفين  لفني    في المعرفة    إدارة  عمليات في 

الالزمة،   المعرفة والمهارات   إدارة  عمليات المعلمين في فهم متطلبات    أداءاستثمار قدرات وفاعلية  

الفلسفةأ اتجاهات    بأربعوالمتمثلة   وهي:  المعو قي،  االخال  والغرض   ،ساسية  برفربط    ياة، الحة 

 (.2017 ،القيادة والتطوير الذاتي )الطويسيو  ن والمشاركة،و ا، االتصال والتعرفكيلت استراتيجيات او 

المشرفون        يقدمه  الذي  الفني  الدعم  في  الفاعلة  األداة  هي  المعرفة  إدارة  عمليات  تكون  وقد 

ا  وتوزيعها واسترجاعه   نهاخزيوتلمعرفة،  ليات توليد االتربويون للمعلمين، حيث يمر المتعلمين في عم

 قصوى مما يقدمه المشرفون للمعلمين من الدعم الفني. لكي تتم االستفادة ال

مجاالت الدعم الفني المقدم من المشرفين التربويين والذي تمثل في التأهيل،    أنوترى الباحثة       

التقويم، في إط التقني، ومجال  المعوالتدريب، والمجال  إدارة  ا رفار عمليات  مثلة في تشخيص  لمتة 

، سوف يسهم في إحداث أكبر قدر من االستفادة لدى المعلمين  وتوليدها وتخزينها وتطبيقها  فةالمعر 

من خالل    االرتقاءيتجلى دور المعلم في السير نحو  ، ومن هنا  ت الدعم الفني المقدم لهممن مجاال

اعم  لد المشرف التربوي هو ا  ورد   نأ   مشاركا ، فضال  عن  ا  المشرف التربوي كونه مستشار   إلىحاجته  

منها    تجاهات اال  العديد منيتجلى دوره في تقديم الدعم الفني والمتمثل في  الحقيقي للمعلم، والذي  

اإلناالجو  ت  ،داريةواإل  ،والقيادية  ،يةن اسنب  التي  دعم  ت والتربوية  في  مهاراته   أضح  وتطوير  دائه 

 . عرفةليواكب متطلبات عصر الم

وى الدعم الفني المقدم من المشرفين  قوف على مستلو محاولة ل  الدراسة فيذه  ي هأتومن هنا ت      

وجهة   من  الفلسطينية  الحكومية  المدارس  في  المعرفة  إدارة  عمليات  ضوء  في  للمعلمين  التربويين 

 نظر المعلمين. 
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 مشكلة الدراسة وأسئلتها 2.1

ي  ف  مو المتسارع للمعرفةالنصر  ع  المجتمعات، وخاصة في  في ضوء التحديات التي  تواجهها     

وزارة    شجع وهذا ما    ،تحام المعرفة في المجاالت العلمية والتكنولوجية والتقنيةالعديد من المجاالت واق

ودعمه ليستطيع    ،وتطويره  ،وصقل مهاراته  ،يةاإلشرافمن الناحية    االهتمام بالمعلمب  التربية والتعليم

  . كما أن والمبدع  ،بتكرالمعلم الم  إلىتقال به من المعلم التقليدي  نواال  ،المعرفة  إدارة  عصر  ةمواكب

ية  عمل ال  ألركانلواسع  ل والتطوير اطالع الشامالي ا ن مهم في ين التربويمن المشرفالدعم الفني المقدم  

تطوير    ريتمحو   والتي،  التعليمية مو   المعلمحول  يكمن  المعرفة  إدارةعصر    اكبهليستطيع  فهنا   ،

لي المعلم  بتطوير دور  تحقيق متطلبات هذا  االهتمام  تطوير وتنمية    إلىعصر مما يؤدي  الستطيع 

المعرفة بالدعم   إدارةربط    أهمية، كما أن  رفةالمع  إدارةارات  م بالتوجه نحو تحقيق مهه عشجيلبته وتط

تطوير عناصر العملية    في  المؤسسات التربوية لها الدور الكبير  نوي وذلك أللفني للمشرف التربا

 أنب  جو لذلك    ، ختلفةمت الجتمعاصبحت متطلب حقيقي في المأالمعرفة    إدارة  أن، وبما  التربوية

 أي  في  ساس، كونها هي األوثيقا    رتباطا  امقدم من المشرف التربوي مرتبط بها  م الفني اليكون الدع

ال الوقت  في  تربوي  الفني    بالدعمهتم   ي  يلذ واالتربوي    اإلشراف  دور  ضحيتوهنا    .معاصرعمل 

 .يات البيئة المدرسيةنامكإللمعلم وفق 

بما  تبلورت مشكلة الدراسة من خالل عمل الباحثة كمعلمة في مديرية القدس، وعالقتها  كما        

للمعلمي المديرية  في  التربويين  المشرفين  من  فني  دعم  من  الدراسن،  يقدم  فكرة   رفةلمعة  وجاءت 

 طار ي قدم، حيث أصبحت عمليات إدارة المعرفة هي اإلطار الذيوفي أي إي  م الفنمستويات الدع

سعت الدراسة    فقد وبناء  على ما تقدم،  ،  ي قدم من خاللها كل أنواع الدعم الفني في العصر الحديث 

 لإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي: 
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الفنيمستوى  ما   من    الدعم  ضوء  نييو بتر الالمشرفين  المقدم  في   إدارة   ياتلمع   للمعلمين 

نظر   وجهة  من  و المعرفة  المدارس  المعلمين  فيمديري  وضواحي    الحكومية  القدس  مديريتي 

 ؟القدس

 : اآلتية  االسئلة الرئيس  السؤال من ويتفرع     

 يات لمع للمعلمين في ضوء نبوييتر الالمشرفين المقدم من  الدعم الفنيمستوى ما  :األولالسؤال 

مديريتي القدس وضواحي  الحكومية فيمديري المدارس المعلمين و المعرفة من وجهة نظر  إدارة

 ؟القدس

 أفراد   تقديرات في    (5α≤.0)عند مستوى الداللة    إحصائيةفروق ذات داللة    يوجد هل    ثاني:السؤال ال

لمستوى  الدراسة  التربويي ممارسة    عينة  المشرفين  من  المقدم  الفني  ضوء للمعلمين    نالدعم    في 

ن  المعرفة  إدارة   ت ياعمل وجهة  في  و   المعلمين   ظر من  الحكومية  المدارس  القدس مديري  مديريتي 

عدد سنوات و ي،  المؤهل العلمو الجنس،  و   المسمى الوظيفي،)متغيرات:    إلىتعزى    وضواحي القدس

 ؟(موقع المدرسةو الخبرة، 

  فرضيات الدراسة 3.1
 ة:الفرضيات اآلتي  صيغت ، الثانيلإلجابة عن السؤال 

 أفراد في تقديرات    (α≤.05)  عند مستوى الداللة  إحصائية  لةال توجد فروق ذات دال  لى:و أل الفرضية ا

الفني المقدم من المشرفين الممارسة    عينة الدراسة لمستوى   في ضوء   للمعلمين   ن تربوييالدعم 

قدس مديريتي المديري المدارس الحكومية في  و   المعلمين  من وجهة نظر  عمليات إدارة المعرفة

 . المسمى الوظيفيمتغير لى تعز  القدس وضواحي

 أفراد   تقديرات في    (α≤.05)  عند مستوى الداللة  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة    :الثانيةضية  فر ال

التربوييممارسة    وى عينة الدراسة لمست الفني المقدم من المشرفين   في ضوء   للمعلمين   ن الدعم 
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مديريتي القدس ي  لحكومية فا  المدارسمديري  و   نعلميالم  من وجهة نظر  المعرفة  إدارة  عمليات 

 .الجنسمتغير لتعزى  وضواحي القدس

 أفراد  تقديرات في    (α≤.05)  عند مستوى الداللة  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة    :الثالثة  الفرضية

التربوييممارسة    عينة الدراسة لمستوى  الفني المقدم من المشرفين  في ضوء   للمعلمين   ن الدعم 

مديريتي القدس حكومية في  المديري المدارس  و   المعلمين  ظرمن وجهة ن  المعرفة  إدارة  ات ليعم

 . المؤهل العلميمتغير لتعزى  وضواحي القدس

 أفراد   تقديرات في    (α≤.05)  عند مستوى الداللة  إحصائيةت داللة  ال توجد فروق ذا  :الرابعة  الفرضية

ء ضو في    للمعلمين  نالمشرفين التربويي م من  الدعم الفني المقد ممارسة    عينة الدراسة لمستوى 

مديريتي القدس  مديري المدارس الحكومية في  و   المعلمين  ظر جهة نو   من  المعرفة  إدارة   عمليات 

 . الخبرة نوات  عدد س متغير لتعزى  وضواحي القدس

  تقديرات في    (α≤.05)  عند مستوى الداللة  إحصائية ال توجد فروق ذات داللة    :الخامسة  الفرضية

في    لمينمعلل  نويي من المشرفين الترب  دمالدعم الفني المقممارسة    عينة الدراسة لمستوى   أفراد 

مديريتي    مديري المدارس الحكومية في و   المعلمين  من وجهة نظر  المعرفة  إدارة  عمليات   ضوء

 موقع المدرسة. متغير  لتعزى  القدس وضواحي القدس
 

   الدراسة أهداف 4.1

 اآلتية:  هدافتحقيق األ  إلىه الدراسة ذ تسعى ه

في ضوء    للمعلمين  نويي ربمن المشرفين التني المقدم  لفالدعم ا  ممارسة  مستوى   إلىالتعرف    -ال  أو 

 .       وضواحي القدسالقدس  مديريتي المدارس الحكومية في  في المعرفة إدارة عمليات 

فني المقدم من  م الالدعممارسة    عينة الدراسة لمستوى   أفراد   تقديرات في  الفروق    إلىالتعرف    –  ثانياً 

التربويي  ضوء  للمعلمين    نالمشرفين  نظر  المعرفة  ة ار إد   عمليات في  وجهة  مديري و   نعلميلما   من 
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في   الحكومية  القدسالمدارس  وضواحي  القدس  الوظيفي،)متغيرات:    إلى  تعزى   مديريتي   المسمى 

 . والجنس، والمؤهل العلمي، وعدد سنوات الخبرة، وموقع المدرسة(

   راسةالد أهمية 5.1

 سة هذه الدرا أهميةد تمثلت  وق،  هميتها من خالل موضوعها، ومجتمع دراستهاأ تكتسب هذه الدراسة       

 اآلتي:  البحثية في 

 النظرية:  هميةال: األأو 

 ر: و االدراسة من الناحية النظرية في عدة مح ميةهأ تتجلى       

  ن من المشرفين التربويي   ني المقدمالدعم الفممارسة  مستوى  تشكل هذه الدراسة قاعدة معرفية في  -1

 . المعرفة إدارة عمليات في ضوء للمعلمين 

من    الدعم الفني المقدمممارسة    فييوي  ا من كونها تعالج موضوع حتهتستمد هذه الدراسة أهمي   -2

  الدراسة منطلقا    هستشكَّل هذ   ، وبالتاليالمعرفة  إدارة  عمليات   في ضوءللمعلمين    نوييالمشرفين الترب

 . وضوعمالحول  أخرى للدراسات ذات العالقة بهدف الّتوسع والبناء عليها في مجاالت  مهما  

سة مما يؤدي ن وتبادل المعرفة بين العاملين في المؤسو افي تعزيز التع  أهمية الدراسة  تكمنو   -3

  تمد يع   الذيوذلك من خالل تبادل الخبرات بين العاملين  ،  والبيئة االبداعية  يجاد البيئة الفاعلةإ  إلى

واستثمارها المعرفة  وتبادل  المعرفي  التخطيط  وتطبيقهار ومشا  على  باستم  كتها  مما  وتطويرها  رار، 

 . االبداعية المختلفة اليب ساألالقرار وحل المشكالت ب تخاذ اعلى  األفراد زيادة قدرة  إلىيؤدي 

 التطبيقية:  هميةاأل: ياً ناث

 في: مسه جديدة ومقبولة؛ ت ات انبيقاعدة  إضافةفي تفيد نتائج الدراسة  أنيؤمل      

راجعة -1 تغذية  وصل  تقديم  بعين  نالمسؤولين  لألخذ  القرار  التوصيات  ب  االعتبار عي  لتطوير  أهم 

 .ارة المعرفةن للمعلمين في ضوء عمليات إد المقدم من المشرفين التربويي الدعم الفني 
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الدراسة  تمثّ   -2 هذه  عمله  ةللباحث  أهميةل  العإفي    وتساعد   ،كمعلمة  ا في مجال  المكتبة  ة  ي ربثراء 

 . راسات بهذا النوع من الد 

 حدود الدراسة ومحدداتها 6.1

طار المحددات  إ  يهذه الدراسة ف  أجريت حيث    يةتتحدد نتائج الدراسة وتعميماتها بالعوامل اآلت      

 اآلتية:

وضواحي   دس،الق في    والتعليم  على مديريات التربية  تطبيق الدراسة  قتصرا  :المكانيةالحدود    1.6.1

  القدس.

 . (2021-2020)هذه الدراسة في العام الدراسي  أ جريت : نيةاالحدود الزم 2.6.1

البشريةدالح  3.6.1 المدارسو   نميالمعلعلى    قتصرت  :ود  التربية  ي  ف  ةالحكومي  مديري  مديريات 

  .القدس وضواحي القدسوالتعليم في 

المفاه  4.6.1 المف  : ميةيالحدود  الدراسة  حدود  مصطلحات  تتمثل  تفسير  في  الفني اهيمية    الدعم 

 المتغيرات والمفاهيم ذات العالقة والصلة.  أهموتوضيح   المعرفة إدارةعمليات و 

الموضو   5.6.1 الموضوعي  : ةعيالحدود  الحدود  أداة   يف  ةتتمثل  فقرات  المبحوثين على  استجابات 

 الدراسة والذين ستكون الدراسة من وجهة نظرهم. 

ن   أنكما        الد تعميم  المستخدمة، تائج  الحالية سيكون مقيدا  بدالالت صدق وثبات األدوات  راسة 

األد  هذه  على  الدراسة  عينة  ألفراد  الموضوعية  االستجابة  مجتمعات    ت واومدى  وعلى  جهة،  من 

 . أخرى هة لمجتمع الدراسة من جهة ابشم

صعوبة    دراسة منهاللا  واجهت الباحثة مجموعة من المعيقات خالل تنفيذه:  محددات الدراسة  6.6.1

  ضاع الصحية والتي تتفاقم و األ  إلى  باإلضافةضاع السياسية،  و خروج الباحثة من القدس بسبب األ

 . 19بسبب مرض كوفيد  ي القدس وضواحي القدسمديريتفي 
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 للمصطلحات  اإلجرائية التعريفات 7.1

 : تية آلا المصطلحات  على الدراسة لت متشا     

 " دهناوقواه وس هانعأ بمعنى  الشخص:دعم ونقول  .فأ قامهمال  :الشيء م  ع  د  ": اصطالحاً  الدعم الفني

 .(2008:89)عمر، 

تحقيق   إلىمعينه تقود    ت عملياتقديم المساعدة للمعلم في ضوء  :  هأنب  جرائياً إ  ةعرفه الباحثتو      

 حديث.بداع في ضوء المتغيرات المتسارعة في العصر الإات و ار التعليم من مهارات وابتك فداأه

التربوي  المؤهل    :صطالحاً ا  المشرف  و أالشخص  التربية  إكاديميا   مجال  في  طويلة  خبرة  مع  داريا  

التعل  اإلشراف  ةوالتعليم، تمكنه من القيام بمهم  أي  يف  التعليم  أهدافيمية وتحقيق  على سير العملية 

 (.2008:35، ثيار الح) مرحلة من مراحله

على    اإلشرافالمخول من وزارة التربية والتعليم ومهمته  الشخص    :هأنب  جرائياً إ  ةعرفه الباحثت  و     

  تقييمه المستمر للمعلم في ضوء ما يخدم العملية   إلى  باإلضافة،  ومهنيا    وتربويا    المعلم ودعمه فنيا  

 . التعليمية

واختياره "  :المعرفة   إدارة عليها،  والحصول  المعرفة  توليد  على  المنظمات  تساعد  التي  ا العمليات 

تمتلكه التي  والخبرات  المهمة،  المعلومات  وتحويل  ونشرها،  واستخدامها،  المنظمة وتنظيمها  ا 

 (.2007:23)مطر،  ى معرفة متاحة"والمطلوبة لألنشطة اإلدارية إل

المصطل  :صطالحاً ا  عرفةمال  إدارةعمليات   الح  هو  عن  واألالمعبر  والسلوكعمليات  التي  يدوات  ات 

في  يشتر  و ك  و أصياغتها  وتخزين  تحديد  في  المؤسسة  من  المستفيدون  وتوزيع  نإدائها  وتمثيل  شاء 

 مد طويلة األفضل التطبيقات بقصد المنافسة أ إلىعمال للوصول المعارف لتنعكس على عمليات األ

 (.2020:82)قرعان، 
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 ي ن االفصل الث

 بقةوالدراسات السا ري اإلطار النظ

 النظري  ارطاإل 1.2

 مقدمة:  

 إيجاد   إلىلعشرون، ظهرت الحاجة  المتقدمة في القرن الواحد وا في ضوء المتغيرات المتنوعة و      

  وعليه المعرفي،    أو  ،التقني  أو  ،في المجال العلمي  كان  جيال تواكب هذا النوع من التطورات سواء  أ

وذلك من    ،لعملية التعليميةمحور ا  هوعلى الطالب والذي يعتبر    ةمي ركيز المؤسسات التعليمن ت  البد 

عمليات  هم في تنمية مهارات الطلبة في ضوء  والذي يعتبر العنصر األر المعلم  هتمام بدو خالل اال

  ، والعقلية   ،يةناوجد بالطالب من خالل تنمية مهاراته ال  ويكمن دور المعلم في االهتمام  المعرفة،  إدارة

 العصر المتسارع والمتطور. مواكبه هذا ل ها الطالب يا التي يحتاج لللعوالمهارات ا

التربوي، ويقصد    اإلشرافاألدوار التي تقوم بها عملية    أهمة المهنية للمعلمين من  يم لتنر ابعتوت     

 ؛ لذلك تعد ل حياته المهنيةعاش مهاراته طواأن بالنمو المهني للمعلمين استمرار تدريب المعلم وتأهيله و 

  المعلمين هي  عملية إعداد   أن   أساستبر أهمها على  المعلم، وربما تع  اد ه المرحلة أطول مراحل إعد ذ ه

لى منها، لذا يعد إعداد المعلم و المرحلة األلي قبل الخدمة سوى  و عملية مستمرة، وال يشكل اإلعداد األ

ص  المعلم، واستكماال  للنق  ردو تجابة للتغيير المستمر في  للمهنة واستمرار تدريبه عليها أمرا  حيويا  اس

قب المعلمين  إعداد  برامج  التطورفي  ومتابعة  الخدمة،  العل  ل  المعرفة  في   إلى   إضافةة،  ميالمستمر 

التعلم، ويساعد المعلمين    نبطيئي ني وتعليم الطلبة  و ام الذاتي والعمل التعفاية المعلم في التعل كتطوير  

 (.2018توحة، مف)جامعة القدس ال تطبيقيا  يا  نظرية والتطبيق ربطا  واقععلى الربط بين ال 
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برنامج        عل  اإلشراف ويقوم  النمو   أساسى  الناجح  فهدف  ومشكالتهم،  المعلمين  حاجات  مراعاة 

عادة   تختلف  التي  احتياجاتهم  وتلبية  مشكالتهم،  مواجهة  على  المعلمين  مساعدة  هو  للمعلم  المهني 

وظروفهم العامة،   الجسدي  هم اد واستعد   ،وميولهم  ،راتهمقد م  ى إل  باإلضافةدهم، وخبراتهم  الختالف إعدا

ة والفردية، والذي  كن حيث يقف المعلمون، ويبدأ مع حاجاتهم المشتر لعمل مفالمشرف الّتربوّي يبدأ ا

المهني   منه  يتطلب  واتجاهاتهم  بها،  يعملون  التي  والظروف  وخبراتهم  العلمية  مؤهالتهم  ة  معرفة 

الجد  للمعلمين  إذ  و د  والشخصية،  سواء،  حد  على  المعيبالقدامى  مع  التربوّي  المشرف  الجديد  دأ  لم 

عن مهنته وعن المدرسة التي سيعمل فيها، وعن طبيعة البيئة التي تقع فيها    ضحة لهبتقديم صورة وا

والتفاعل بنجاح    ذلك يستطيع المعلم التعاملبو   ،سير المجتمع المحليالمدرسة، ونمط التفكير الذي ي  

لزيارة  ن  م  ن اآلخريمع   والتخطيط  فالحوله،  ليساعده  مدرسته  في  درجة  معلم  بأقل  عمله  مباشرة  ي 

بين المعلم وعمله الجديد، ومن مهام المشرف التربوّي البحث عن    سجامنلال ا   نا كنة من التوتر ضممم

  هة متطلبات التفجر المعرفي ها تطوير المعلمين واستمرار نموهم، حتى يتمكنوا من مواجأنسبل من ش

التربيةاصخو  مهنة  مجال  في  ويمكن  و   ة  المصحوب  أنالتعليم،  النظرية  طريق  عن  ذلك  ة  يكون 

العم والتطبيق  الفعلية  الهادف  بالممارسة  للبحث كزيادة    إلىلي  لهم  الفرصة  وإتاحة  المعلمين  فاية 

 . (2012وآخرون،  والتجريب )الخطيب 

 التربوي  اإلشراف 1.1.2

ه  أنعرف بو ة والفنية،  اإلنسانيو   يةب التربو ناالجو   شملت   حيث   ي بو التر   اإلشرافتعريفات    ددت عت     

منظم،" ا   مجهود  وتوجيه    إلىيهدف    يجابي،وعمل  لتنسيق  وذلك  والتدريب،  التعلم  عمليات  تحسين 

بصورة أكثر  ؤدون دورهم التعليم، وبذلك ي   أهدافهم بنايمإالنمو الذاتي للمعلمين ليزداد فهمهم التربوي و 

 .(2017:106، ديالهعبد ا) "فعالية
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بع  كما      يبذل  "ه  أن رف  الذي  وتوجيه    ستثارةالالمجهود  لوتنسيق  المستمر  فرادى  النمو  لمعلمين 

 .(2014:86، )طافش "كثر فاعليةأوجماعات ليؤدوا وظائفهم بصورة 

الباحثة        ا  والتربوي ه   اإلشراف  أنوترى  يقوم بها  قيادية  التربوي، هدفها تحس عملية  ن  ي لمشرف 

التربوية  ا الرها،  اصعن  بكافةلعملية  التركيز على دور  معلم وتدريبه  والعمل على تطويرها من خالل 

طالقا  من دور  ناساسية نحو تطوير الطالب وتنمية مهاراته، و يعتبر الركيزة األ  الذيوتطوير مهاراته،  

  إلى   باإلضافةوالتنفيذ    عةستمر والمتابى التخطيط الميقوم عمله عل   ،بداعيواإل  المرشد الفني والتربوي 

 .عليميةفي نجاح العملية الت يسهمي الذي ن اسن والدور اإلويم، تقال

 التربوي   اإلشرافساليب أ 2.1.1.2

ب   اإلشرافساليب  أعرف  ت        التربوي  نجه األأو مجموعة  "ها  أنالتربوي  المشرف  يقوم بها  التي  شطة 

ساليب  أمن    وب أسلالتربوي، وكل    اإلشراف  افأهد تحقيق    أجلس من  المدار   ومديرو  والطلبةوالمعلم  

تع  إال    وما ه  اإلشراف ومن و انشاط  منسق  التعليمي  ومرتبطظم  ني  النظام  :2010  ،)عطوي   " بطبيعة 

27). 

 أجلية الفردية والجماعية العلمية والتعليمية التي تستخدم من  اإلشراف  النشاطات "ها  أنوتعرف ب      

النمو    ت،والتسهيال  داءواأل  المحتوى تقويم   والموتحقيق  التهنالعلمي  وتحسين  والتعليمي،  )وزارة    "علم 

 .(2016:25العالي الفلسطينية،  التربية والتعليم

المقابالت الفردية ، و الصفية، و الزيارات المدرسية تتمثل بكل من ،(2007)  ناوهي كما حددها نبه     

الزيارة و بعد  وتبادلو االتز ،  التمالمؤ و   ،التعليميةبالهيئات    اعاالجتمو ،  الخبرات   ر  و دوليةرات  الدروس  ، 

و النموذجية المشرفين،  و لقاءات  بمعاالجتم،  المادةاع  و لمي  التدريبة،  و الدورات    ،ةالموجهالقراءات  ، 

   .النشرات التوجيهيةو 
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،  الدروس التوضيحية، و يةالزيارات الصف  تتثمل بــــ: والتي  (  2001)العاجز والبنا    إليهاشار  أوكما       

و وجهةمالالقراءات  و  التربوي ،  و المشغل  التدريبةوراد لا،  المصغر،  والتع،  ت  األليم  قران،  وإشراف 

  .لمنحنى التكامليوا

 والمعلم  التربوي  العالقة بين المشرف 3.1.1.2

  رتقاء واالبه  ام هتمالبد من اال  كانجيل، وهنا  لجيل  من  المعلم ناقل للمعرفة ولثقافة المجتمع    ي عد      

  ( 2016)ية  وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطين ت  شار أقد  و   .لمهني باستمراراه  بمستواه الفكري وتأهيل

المعلمين  إ   ستراتيجيةافي   وتأهيل  المعرفي    إلىعداد  بالمستوى  سواء  بالمعلم  التقني،    أواالرتقاء 

الفلسطين   إلى  باإلضافة المنهج  تنفيذ  في  عمله  مستوى  للعملية إي،  رفع  الميسر  هو  المعلم  يعتبر  ذ 

خالل  تال من  و أعليمية  فمنمهساليبه  وا  وزارةطلقت  انهنا    اراته،  دعم  لتالتربية  نحو  الفلسطينية  عليم 

 وتدريبه بالشكل السليم.  هوبخاصه المعلم الجديد لتأهيلالمعلم 

واألإيرى  و       )براهيم  الجد   أن  (2003سدي  بالمعلم  علىاالهتمام  يقع  المش  يد  التربوي عاتق  رف 

 ها.  الصف وغير  إدارةو  بةاو كالمن رسية جه المد ام، وبر مدرسة التي يعمل بهالا وتعريفه على بيئة

االرشاد والتوجيه،    :(2001)المغيدي  ومن المبادئ التي على المشرف التربوي العمل بها حسب       

،  االمام   إلىمعلم  اللدفع    وية عاليةالقات معنعو   توفير جو مناسب ، و المعلم  مع  إنسانيةوخلق عالقات  

 المعلم.التي يواجهها قصارى جهده في تخفيف الصعوبات بذل 

ذكر  و       األ  اإلشراف  أهدافمن    أن(  2011)وي  بلالكما  اهتماما  التربوي  المعلم   أداء  تطوير  كثر 

يؤدي   وتح  أداءتطوير    إلىوالذي  األققيالطالب  لتلك  خالل    هدافهم  التحسين  من  تعلم  عمليتي 

تطوير عمليتي  و   ،فعالية التعليم والتعلم  إلىحداث التغيير مما يؤدي  إتحسين بيئة التعليم و و ،  عليموالت

ات ن االمهني للمعلمين وحسن استغالل اإلمكتطوير النمو و ، من خبرات البيئة فادةستواالعليم والتعلم الت
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تحسين برامج  و   ،التسهيالت الماديةويد  وتز   ،والديمقراطية  ،موالقي  ،هدافتحقيق األ، و ةيشر والبالمادية  

 .الطلبةالتعليم وتحسين خبرات التعلم عند 

أهرتكز  يو       علـى  العملية    ميـةاإلشـراف  أطراف  بين  ما  الحسنة  والعالقة  اإلنسانية  العالقات 

لم المشرف قدوة للمع  يكـون والطالب والمشرف التربوي ومدير المدرسة،    التعليمية سواء ما بين المعلـم

التع إبـداء  في كيفية  الطلبة من خالل  التعليمية    واالهتمام  والتعـاون   االحترام امل مع  العملية  بتطوير 

جابية لنقل هذه العالقة بصورة إي  وبالتالي يؤثر هذا  ،والمعلـممشتركة ما بين المشرف التربـوي    بصورة

يعكس  ة والتعليمية بما  لتربوي على تحسين وتطوير العملية ا  ، مما يعملإلى عالقة المعلم مع طلبته 

التربويـة  على والعمليـة  ومؤثرة  الطلبـة  فعالة  بصورة  على  .  والتعليمية  والعمل    التعـاوني،  علمالتيعتمد 

وإقا و الجماعي  السليمة  اإلنسانية  العالقات  المعلـممة  حاجات  بين  التعارض  العمل،   إزالة  وحاجات 

)وزارة التربية    العملومتطلبات    بـين حاجـات العـاملينبحيث تبدو فاعلية أي عمل في التوفيق السوي  

 .(2011والتعليم، 

نظام        طور  النهج  هما  افشر إلاولتحقيق هذا  نمطين،  شمل  إذ  فلسطين    اإلشراف   :التربوي في 

يستند   الذي  المقيم  الدعم    إلىالتربوي  لتقديم  ممكنة  فترة  أطول  العنقود  في  التربوي  المشرف  إقامة 

المتابعة الشاملة التي تعمل على تشخيص    إلى العملية التعليمية التعلمية، إضافة  طراف  اندة ألوالمس

تصنيف المدارس بهدف التحسين والتطوير )وزارة التربية والتعليم    ىلإ  والوصواقع المدرسة بشمولية  

 (.2013 الفلسطينية،

  التربوي  اإلشرافالمعاصرة في  االتجاهات 4.1.1.2

وتحقيق التطوير المهني لديه،  نمو مهني للمعلم    ةالتربوي المعاصر بكونه عملي   شرافإلايتميز       

نفسه تطوير  على  لمساعدته  البيئةتهو   ،يسعى  ليستطيع    يئة  والتقدمتال المحيطة  عملية  طور  وهي   ،

 (. 2007، خرون آي و ناالزيما ينتهي ) نا يا  سرعن آ ا  مرة وليس نشاط ستم
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  :لإلشراف التربوي عاصرة من هذه االتجاهات المو      

)التكاملي  اإلشراف- يوالذ  (التشاركي  عملية  ي  تع   اإلشرافعتبر  عملية  بين  و االتربوي    ن اركأنية 

التعليمية يستطيع  العملية  فال  االركمل  عي  أن،  هذه  من  ركن  اآل معب  ناكل  عن  عملية  زل  فهي  خر 

البعض أ تؤثر وتت  اناألرك  ههذ   ن، أل متكاملة ببعضها  يعتمد   أسلوب "التشاركي    اإلشرافويعتبر    ،ثر 

كل مشاركة  التعليمية  على  بالعملية  عالقة  له  مشرفين  من  من  وطلبه  ومديري ،  ومعلمين    " مدارس 

الو   .(: 200528،  يناالطع) المنحى  مفهوم  فنية    لإلشرافاركي  تشينبثق  عملية  كونه  من  التربوي 

تهد  المدرسة  في  التعلمية  التعليمية  للعملية  نتاجا   إلىف  مصاحبة  بهذ تحسين  وهي  المفهوم تها،  ا 

في المدرسة  عتبارهما قائدين تربويين ومشرفين مقيمين  اب  ،مشتركة بين مدير المدرسة والمعلم  يةلمسئو 

ية. وكلهم معا  ن امن ناحية ث  ا  متخصص  ا  ومستشار   ا  تربوي  ا  بير خ  لمشرف التربوي باعتبارهوا  ،ةمن ناحي

فاع  أنيمكن   تربوي  بدور  فييقوموا  يتمثل  ومؤثر،  مدير   دارةاإل  ل  قبل  من  والمتابعة  والتنظيم 

والمس الدعم  وتقديم  اناالمدرسة،  المعلم  قبل  من  التربوية  والخبرة  التربو ألدة  والمشرف    ، الحاج)  وي ل 

، كما  ةل القضايا التربويو ابالتشاركية والعلمية والعمق في تن  اإلشرافا النوع من ميز هذ يتكما  .(2020

المعلم وتلبيه    تجاهات اتحسين    إلى  إضافة،  التربوي النظام    نا ر بين اركعلى التواصل المستم  قومه يأن

 .(2003 ،حمد أاحتياجاته )

اتر ال  اإلشراف واع  أنحد  أهو    :ي()التدبير   يالتأمل  اإلشراف هلحديث بوي  المشرف  فيها  يكون  و  ، 

اتجاهات   وتنمية  التأمل،  تنظيم عملية  عن  لتإالمسؤول  التأيجابية  : 2015  ،رةوالقد   نا)شلد   مل طوير 

التربوي يشكل    أن وبما    .(87 التعليمية    عنصرا  فاعال  المشرف  المنظومة  قوم في األساس  ت  التيفي 

تق اعلى  حول    ،اءد ألويم  األحكام  ممتلك  أنبد    المعلمين فال  ءاد أوإصدار    اإلشراف لمهارات    ا  يكون 

ويحر  الموضوعية،  على  يعتمد  الذي  تعلالتأملي  تعليمية  خدمات  تقديم  متميزةص على  لعناصر    مية 

  ة ثق ور الالتربوي، وبناء جس   ناية طيبة بين العاملين في الميد ن اسنإوإقامة عالقات  ،  العملية التعليمية



 

19 
 

التأملي والذي    اإلشرافموذج  أنيتوفر في    أنكل ذلك يمكن  بادل،  رام المتحت لى اال لمحبة القائمة عوا

دائهم من خالل التأمل قبل حدوث الفعل يز أوتم  ،تطوير أعمالهممعلمين على  ا  يساعد الأسلوبعد  ي  

الفكرة   دائرة  من  التأمل  لينتقل  والتحسين،    إلىوبعده،  التطبيق  مدائرة  المهني،    جنه وهو  للتطوير 

  .(2018 ،المنتشري ) لتفكير والفعل مركزة على التعلم والسلوك كاملة لمتوطريقة 

األ  اإلشراف  إلىيهدف    اإلشرافمن  ع  نو "  :المتنوع  اإلشراف داخل   المهنية شطة  نعلى  المتنوعة 

وظهر هذا النوع من    .(2020:25،  القرعان)  " شطةنالمؤسسة التربوية، وتفعيل دور المعلم في تلك األ 

النوع من    ساليبهم،وأالمعلمين مختلفين في قدراتهم وميولهم    أن  أساسعلى    افاإلشر    اإلشراف فهذا 

 .(2005 ،وتطوير قدراته )صليوومهاراته  اتهاتجاه لتنميةحديثة ساليب  أالث لمعلم ثيعطي ا

التقنيات    :لكترونياإل   اإلشراف لتطور  لتحقيق  ألب  تطم   نيو تر لك اإل  اإلشراف  أصبحنتيجة  ساسي 

المعلتو ال بين  ما  والخبرات،  اصل  المعلومات  لتبادل  والمشرف  بين    إلى  باإلضافةم  ما  االتصال 

 . (28 :2013، معطي ومصطفىات التعليمية )عبد الوالوزارات والمؤسسالمشرف 

 الدعم الفني المقدم من المشرف التربوي  5.1.1.2  

فـي ض  اإلشراف  عرف      الات والمهـا مليـالع  ءـو التربـوي  يؤديهاتـرات  التربوي على    ي  أنه  المشرف 

، يةإدار عملية  ، و ى تصـميم المنـاهج الدراسـية وتطويرها لـع  ا هتمامها كـز  تعمليـة فنيـة محضـة، حيـث ير 

  ا ـهأنعلـى    لها  ـر، حيـث ينظيةن اسـنإعالقـات  ، و المدرسية  دارةب اإلناأحد جو   اهأنعلى    احيث ينظر له

 .(70 :2004 طين،ب)البـا شرف التربوي المعلم والم ني تعامـل بـ

ـن نهم مـتمكيــمســاعدة المعلمــين و   إلىــدف  يــة فنيــة منظمــة تهالتربــوي عمليــة مهن  اإلشرافلــذا ف     

المهنــي مــن شــ  ،والثقــافي  ،والمعرفــي  ،النمــو  مــا  ا  أن  هأنوالســلوكي وكــل  عليم  تليرفــع مستوى عملية 

 .والتعلم
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يتضح        هنا  فهو    اإلشراف  أنومن  فنية  عملية    الوضع   ة دراس   على   يعتمد   موجه   نشاط يعتبر 

  مستواهم  ورفع   ، قدراتهم   طالق إل   والتعليم   ية الترب   مجال   في   العاملين   جميع   خدمة   إلى   ويهدف   الراهن، 

   .ها أهداف   وتحقيق   لتعليمية ا   ة العملي   مستوى   رفع   يحقق   بما   والمهني   الشخصي 

  ة والمدرس   والمعلم   بالطلبة   المستمر   المباشر   االتصال   عملية   ه أن ب "  الفني   اإلشراف   ف ع رّ   وقد      

  األفضل   إلى   بهم   تقال ن واال   ، سئولياتهم م   ممارسة   في   نتهم او لمع   ، فنيا    التعليم   إدارة   على   والقائمين 

  وتجارب   راتب خ   ونقل   ل، أو ب   ال  أو   فيها   دج ست ي   ما   كل   على   واطالعهم   المسئوليات   بهذه   وترشيدهم 

  العصر   روح   وتساير   االرتقاء   دائمة   التربوية   العملية   أن   إلى   ان لالطمئن   ذلك   كل   إليهم،   اآلخرين 

  وتضمن   أفضل   أجيال   إعداد  في   ية النهائ   غايتها   األمر   غاية   ي ف   وتحقق   والتخلف   الجمود  وتلفظ 

 . ( 2016  القرى،   أم   عة م جا )   عليه   العام   فاق ن اإل   من   مناسب  عائد  للتعليم 

الباحثة  تر   كما      المقدم    أنى  الفني  المشرفالدعم  التربويمن  في ين  مهم  ان  الشامالي  ل  طالع 

ا التعليميةعملال  ألركانلواسع  والتطوير  األ ،  ية  اهتمام  جل  يكون  يتمحو مظنوالتي  التربوية  حول    رة 

ستطيع  ، فهنا يكمن االهتمام بتطوير دور المعلم ليالمعرفة  إدارةاكبه عصر  ليستطيع مو   المعلمتطوير  

هذا   متطلبات  يؤدي  التحقيق  مما  وتنمية    إلىعصر  وتطتطوير  تحقيق  هعشجيلبته  نحو  بالتوجه  م 

 . رفةالمع إدارةارات مه

اهتمت  التي  الدراسات  من  العديد  برزت  وأو ابمح  وقد  الفني  بعاد  ر  الالدعم  من  مشرفين  المقدم 

النمو المعرفي والمهني  م للمعلم وهي  لمشرف التربوي المقد الدعم الفني ل  بعاد أ   والتي تركز علىن  ي التربوي

االتقويم، و للمعلم التعليمية، األالتعلي  المحتوى   ، تخطيطالنفيذ الحصة،  تراتيجيات تس ،  الوسائل  شطة  نمي، 

 (.2004د، )الجال التعليمية
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ا اآلتية 2013  ،ي نا)الدج  دراسةشارت  كما  األبعاد  إلى  للتدريس  :(  والتخطيط  االعداد  ، مجال 

التقنياو  التعليميةمجال  التدريسأمجال  و ،  الصف  إدارةمجال  و ،  ت  تتعلاسار ممو   ،ساليب  ق  ت 

   .بالتقويم

)الحددهو      ب2011  ،بلوي ا  علىأن(  قائمة  التدريسو   ،التخطيط  :ها    ، الصفية  دارةاإلو   ،مهارات 

 ، والمنهاج. التقويمو 

   المقدم من المشرفيين التربويين للمعلمينمجاالت الدعم الفني  1.1.1.2

التربوي ليس  ي        المشرف  الهائلة والسهال  عتبر عمل  التطورات  للنظم  امتس، وخاصة في ظل  رعة 

تقييم المعلم فقطعل  تقعيثة، فهو ال  التربوية الحد  لتبلغ العديد من المهام  اهأن، بل  يه مهمة   اتسعت 

تؤدي ال  إلىبدورها    التي  المهامتطوير  هذه  ومن  التعليمية،  أشار  ح  عملية  ما    مريزق، )  إليهاسب 

المناهجاإل  :(2008 تطوير  في  التعلو المعلى    اإلشرافو   ،سهام  بي اقف  وتنظيم  المدرسةيمية  ، ئة 

االهتمام  ، و ساليبه واستراتيجياتهأعلى طرق التعليم و   اإلشرافو   ،لمينللمع  على النمو المهني   اإلشرافو 

   .تقييم العملية التعليمية، و بالمعلم المستجد في التدريس

با  اإلشرافعلى    ةمائق  بأنها(  2013)ي  انالدج  حددتهاو       والتالمتعلق  للتدريس    خطيطإلعداد 

 التي تتعلق بالتقويم.  ممارسات ال إلى باإلضافة ،ساليب التدريسأو  ،الصف ةإدار و  ،التقنيات التعليميةو 

ت  في المجاال  ن التربويينالدعم الفني المقدم من المشرفيمجاالت    ( فلخص 2017الطويسي )  أما     

 التقييم والمتابعة.  إلى إضافة، مالتعلم والتعليو ، والتنظيم، لتواصلال واص تالاو  ،التخطيطبالمتعلقة 

التر   قسموت        المشرف  على  تقع  التي  يراها  المهام  كما  من  بوي  )كل  وآخرون  إلى 2010عليان   )

 : اآلتي

ة  رحلوالتي تكون حسب الم  ،الشاملة  اإلشرافيةعداد الخطط  إ : من خالل  (إدارةمهام عامة )تخطيط و 

تقارير  تعليميةلا ودراسة  الترب  ،السابقة  اإلشراف،  بالعمل  العالقة  ذات  ودراسة  واللوائح  والتعليمي،  وي 
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السا للالتوصيات  التربوية،    باإلضافةمشرفين،  بقة  والتجارب  البحوث  لإلجراء  الدعم  لمعلم  وتقديم 

 الجديد. 

تت المدرسية:مهام  بالكتب  تتمثل    علق  الوالتي  االطالع  عفي  والمنهجالى  شامل  التعليمية   ، لمادة 

الخطط   التي  وإعداد  الدراسي،  الدراسية  الفصل  الدراسا  إلى  إضافةتناسب  الالز إعداد  والتقارير  مة ت 

وإ المنهج  المناسبةعن  التعديالت  جو   ،جراء  بما  ن اوتحديد  التعليمية  المناهج  في  والقوة  الضعف  ب 

 ل الدراسية.حمرااصة بكل مرحلة من اليتناسب مع المرحلة العمرية الخ

الالزمة والتجهيزات    بتوفير الوسائل  المشرف التربوي   اهتمام: ومنها  جهيزاتبالوسائل والت  قمهام تتعل

حصر هذه الوسائل ومعرفة مدى العجز في المؤسسات التربوية على توفير  ية، و مؤسسات التربو في ال

يقتصر    امها بالشكل المناسب، والد ستخلمعلمين على ايب اتدر   إلى  إضافةالوسائل المتنوعة والهادفة،  

الم الدور  حصر  على  الشرف  في  التعليمية  اوسائل  ومدى  التربوية  يقوم  مؤسسة  بل  ستخدامها، 

ابتكارا المعلم على  بتشجيع  التربوي  المختلفة  ،لمشرف  التعليمية  الوسائل  ة واإلشادة والمتنوع   وصنع 

 .(2010 ،ون خر وآ نا )عليبجهود الطلبة في ذلك 

ل للطالب ق بالنمو المتكاممعلم، فمنها ما يتعلالطالب وال  نحو  تتجه: وهي التي  فنية(ه )صخا  مهام

و )علميا   واجتماعيا (  وعمليا ،  الطاقا،  جميع  واستغالل  فقط،  المعرفي  النمو  على  االقتصار  ت عدم 

النزاع حل  إلى  إضافة  الديمقراطية،  القيادة  وممارسة  والمادية،  تربو البشرية  بأساليب  ديثة،  حية  ات 

 ثيرا .ر عمقا  وتأ أكث طلبةليصبح تعلم ال

الم المعلم  بدور  تتعلق  والعمليهني  مهام  الفكري  بمستواه  قدرته   يفه:  واالرتقاء  دعم  تساعده في 

على إعداد الدروس المنظمة والمتكاملة، باإلضافة إلى تنمية قدرته على مراعاة التعلم للفروق الفردية 

الطال علىبين  وقدرته  العلميمتن  ب،  البحث  روح  الهاضوء  في    ية  التربوية  التطور  للنظم  ئل 

 .(2017 بو عابد،)أمستمرة الو المتغيرة  متطلبات المجتمع و 
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بالتدريبهم تتعلق  بالتدريب  ام  تتعلق  التي  وهي  للمعلمين:  مراعاةالقائم    المهني  حاجات    على 

وذلك تواجههم،  التي  الصعوبات  وتذليل  إع  المعلمين،  خالل  الالز   داد من  التدريبية  للمعلم  البرامج  مة 

ب المهني التي يمكن تطويرها من خالل التدري  ،مهارات وتحليل واقعهم المهني وتحليل ال  راسةبعد د 

 .  (2000)العاجز، للمعلم 

والمرتبطة  هام التي تقع على المشرف التربوي  حدى المإ: وهي تعتبر  مهام تتعلق بالتقنيات التعليمية

،  تحديد احتياجاته التقنية  إلىالمعلم    مشرف التربوي ال  الحديث، فمن خالله يرشد   رلعصل كبير بابشك

، كما ل ورش العمل والدورات التدريبيةمن خال  التقني  المعلم  أداءومنه يعمل المشرف على تطوير  

المعلمين بتعزيز  المشرف  األ  يقوم  المبادرات  في  و ذوي  والتقني،    اإلبداع لى  يس  التكنولوجي  د  نافهو 

  إضافة لم والتعليم،  عتبة، كما ويهتم المشرف بدعم عملية الواألجهزة المناس في اختيار البرامج    معلملا

والتنظيم  إلى و والتنسيق  التخطيط  تطوير  ومبادئ  توضيح نظريات  على  القائم  فهو  واستخدام  نإ،  تاج 

أصبح ن بعد  والذي  ع يم  رات التعلعن تنمية مها   أهمية  األمرتقنيات التعليم، وال يقل    إدارةوتقويم و 

 .(2017د، )أبو عاب 19-كوفيد  فايروس زمة جائحةأ أثناء ساسيا  أ متطلب 

والتقويم باالختبار  تتعلق  التربوي  إوهي  :  مهام  المشرف  بها   يقوم  التي   المهام   إلىوتهدف  حدى 

ف نامس للطلبة  المناسبة  التقويم  طريقة  واختيار  االختبارات  وضع  على  المعلم  ضو دة    ت اليعم  ءي 

التعليمي  أهدافو  ع  ،المنهج  تعتمد  الق والتي  التقويم  والتكوينيلى  والبعدي  مدى    ؛للمعلم  بلي  لتحقيق 

وتطوير نا المعلم  األ  ه سجام  يقل    هدافمع  وال  تقويم    أهمية   األمرالتربوية،  في  المعلم  مساعدة  عن 

المدرسي جو   ،المنهاج  فيها،  ناوتحديد  والقوة  الضعف  اإرش  إلى  إضافةب  بلمعلاد  االكم  هتمام  يفية 

 .(2010، ون خر آو  نا علي)اسبة لذلك العالجية المن لبة ووضع الخطططبتحصيل ال

الباحثة  و       ا  أهميةترى  علىلمهام  هذه  تقع  تحقيق    عاتق  التي  في  والدور  التربوي،  المشرف 

ي   ،التربوية  هدافاأل ومنها  مهاراته،  وتنمية  الطالب  على  الكبير  األثر  لها  التر والتي  على    كيزكون 
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م المعلم  دور  تأهيلمتابعة  خالل  ليصبح  هريب تد و   هن  وتقويمه،  تطويره  ثم  أكثر    ومن   فاعلية التعليم 

 التربوية المناسبة.  افهد لأل  ا  وأكثر تحقيق

فيين التربويين للمعلمين في ضوء عمليات المقدم من المشر   مجاالت الدعم الفني  من هنا جاءت      

التاليةاعتمدت في الدراسة من ضمن مجموعة من المهام  والتي    المعرفة  إدارة   : تتمثل في العمليات 

لدعم الفني للمعلمين في  ا، و علم )التأهيل(ني للملنمو المهالتطور وافي مجال  علمين  ملل  الدعم الفني

التدريب  الفنيو   ،مجال  مجال  ين  للمعلم  الدعم  التقنيفي  و التعليم  الفني،  مجال  للمعلمين    الدعم  في 

 . ويمالتق

مفهوم المعرفة  2.1.2  

الم    كانت       األزل  منذ  الرئيس  ولالمعرفة  األد  مهما  نا سناإل   شطةن لكل  وتو نوعه  كان ية  جهها  ا 

مع نهايات األلفية    أهميتها الفعلية إالّ   إلى، ولم يلتفت  ا  يحقيق   ا  استثمار   ر اها، ولكنها لم تستثمومستو 

عبد )فريد و النهضة في العالم    نامن أرك  ركن  إلىوبدايات األلفية الحالية بحيث تحولت    ،السابقة

 (. 2018العالي، 

بد        ال  المعتمن  وهنا  مفهوم  والتوضيح  مفن اي  رفة  منها  تعددت    إدارةهوم  طلق  فقد  المعرفة 

التي يصعب تعريفها وذلك يعود لطبيعة المفهوم    مفاهي لمفهوم المعرفة والذي يعتبر من الم  التعريفات 

 . (2015 نه )صباح،د مضمو وتعقي أبعادهوتعدد 

راهيم  )إب  علم  أيا :  ناوعرفه وعرف  ا  ناالمعجم الوسيط: عرف يعرف  معرفة وعرففي  كما وردت  و      

 (. 1972:127، ات والزي

علمه وأدركه بتفكر وتدبر    أي   ءالمعرفة من عرف الشي  أنالقاموس المحيط:  في  وكما وردت      

 .(1977: 1114ألمره )الفيروزبادي، 
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  أي   كر،خبرة وعلم مبت  إلىعن معلومات تم تنظيمها ومعالجتها لتحويلها    هي عبارةفالمعرفة       

النهائية   المحصلة  المعلو هي  يحولون  الستخدام  الذين  القرار  صناع  قبل  من   إلى المعلومات  مات 

 .(2014:152  لم،يخدم مجتمعاتهم )مسوعمل مثمر يخدمهم و  معرفة،

مجموعة من القدرات المتميزة   أيمال فكري،  رأسه أن"فة على مفهوم المعر  إلىوأشار الرميدي 

سهامات فكرية تمكن  إتقديم سسة، تمكنهم من  العاملين في المؤ  فراد ألامن يتمتع بها عدد محدود 

)الرميدي،  " قارنة بالمنظمات المماثلةية معال أداءتاجيتها وتحقيق مستويات نإالمنظمة من زيادة 

2008: 48). 

عملية التبصر والفهم  "ه  أنوضح مفهوم المعرفة على  أ( فقد  Delong, 2004: 27)  ديلونج  أما     

التي  هليعكس  تنع  التي العملية  ا  القدرة  المصدر  المعر تعتبر  نقل  وعند  ببراعة،  للعمل  فة ألساسي 

تراكم الخبرات، وعند استخدامها بشكل مالئم يزيد    إلىيؤدي ذلك  وتطبيقها بشكل متكرر    لآلخرين

 ."الكفاءة

لحقائق،  ااك  ها حالة ذهنية للفهم وإدر أنتحدث  تعددت التعريفات حول مفهوم المعرفة فمنها من       

ومعلومات   بيانات خر اعتبرها  اآلن تخزينها ومعالجتها، والبعض  مكعناصر من الم  خرين اعتبروهاآو 

ا  والبعض  لومهارات،  ممارسة  عملية  الفكريةعتبرها  المدارس  حسب  وذلك  و   لخبرة،  دد تعللباحثين 

 .(2010 ،نا لت المعرفة )عثمو االمناهج التي تن

  إلى ر  يتشمونها  لكنها في مضكل،  الش  فيريفات تختلف  التع  ع جمي  أن  ة وحسب ما ترى الباحث     

علومات التي يمكن الحصول عليها  لما  إلىالتي يمكن التعبير عنها كميا  وكيفا ، كما تشير    البيانات 

 من خالل المالحظة. 

المعرفة  أن لتحديد    لماءالع  هاتج      الضمنيةواع  المعرفة  فالمعر   أووالصريحة    ،ومنها  فة المعلنة، 

تن ا تشتمل  2010)  ن ا عثملها  و الضمنية كما  ي (  ما  والمتمثلةن في  كم  على  الفرد،  وقلب    نفس  بعقل 
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وتحو الفرد  نقلها  يصعب  والتي  ومنهالآلخرينيلها  ،  التفكير    ،  واستراتيجيات  النظر  وجهات 

تختلوالمعتقدات  فهي  مضمون  ،  عن  بالكلمات، ف  عنها  التعبير  يمكن  والتي  الصريحة  المعرفة 

خالل  والت  ،امقر واأل من  فيها  وبناء  دالمعاوال  البيانات شارك  والوثائق  العلمية  نقلها    ت  يمكن  عليه 

 . اآلخرينومشاركتها مع 

المعرفة  أن  بينافقد   (2021) السياني ومحسن    أما      المعرفةو واع   الضمنية والمعرفة   تشتمل على 

 لضحلة رة في العمل، والمعرفة االمهوالتي تعبر عن الخبرة وا  ،للمعرفة التكنولوجية  إضافةالصريحة  

واع أنحد  أمور هي  المعرفة العميقة لأل  أن  يضا  أعلى الفهم القليل للمؤشرات، كما اعتبر  د  التي تعتم

بالمسببات أن  ضاف  أكما    المعارف، تهتم  السببية  الموجهةالو   ،المعرفة  على  ت    معرفة    أساس بنى 

 سنوات الخبرة. 

المعرفةأقد  ول      وامن سما  ةسي ساأ  ةسم  صبحت  الواحد  القرن  الم  ،لعشرون ت  طلق ناعرفة  فمن 

، والذي ينتج  قرارات السليمةموره واتخاذ الأي يحسن استخدام المعرفة في تسيير  مجتمع المعرفة الذ 

 .(2009 )الظاهر، بعادهاأبها و نابمختلف جو   األموربعاد أت و المعلومة ويوظفها لمعرفة خفايا وخلفيا

 رفة عالم إدارة مفهوم  1.2.1.2

ال     رجوع  خالل  تجد    لألدبيات باحثة  من  التعريفات   إدارةمفهوم    أنالسابقة  متعدد  المعرفة 

فالب واألبعاد،  ينظر  والمضامين  وقسم  إعض  تقني،  كمصطلح  الجو و ايتن  آخرلية  من  الثقافة ناله  ب 

احية  نمن  عطاء المفهوم  إ من ناحية مالية، والبعض اآلخر ركز على    يعرفونه خرون  آلتنظيمية، و ا

 .ات ن ابيلل إدارةت و ه تحديث للمعلوماأن

  دارةامع وشامل إله من الصعب التسليم بوجود مفهوم جأنفقد أجمع العديد من الباحثين على       

 : هماوذلك لسببين المعرفة 

 جدا . عرفة واسعةلما إدارةال : ميادين أو 
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 .(2010 ،نا )عثم سهابالمجاالت التي تشملها المعرفة نف السريعة التغيرات : ثانيا  

الذي يخدمه المفهوم    المنهجوذلك حسب    ،المعرفة واسع وشامل   إدارةم  مفهو   أنتضح با ي وهن     

 :همامسارين  المنشود فهو يسير فيالهدف لجهد و وحسب ا

األ المعلو و المسار  مسار  ينظر  ل:  فهنا  وينظر   إدارة  بأنهاالمعرفة    إدارة  إلىمات  المعلومات، 

 معلومات.عالجتها بنظم الالمعلومات التي يجري م ىلإر ساصحاب هذا المأ

كس عنها  ليات التي ينعتعبر عن العم  التي  المعرفة  إلىويتجه    شخاص : هو مسار األ الثانيالمسار  

 .(2012 وابو الخير، )اآلغا لمتغيرة نوعا  مامجموعة من المهارات الديناميكية والمعقدة وا

والعمليات   اءات اإلجر مجموعة من    والذي ي عتبر  دارةاإل  لامج  المعرفة في  إدارةيتضح مفهوم  و      

عارف اركة ونشر وتطبيق موتخزين وتأمين ومش  ،تحسين قدرة اكتساب   أجلشطة المنظمة من  نواأل

المنظمة وبقائها   الحفاظ على  المنظمات المنظمة بهدف   إدارة  ن إ، وعليه فوتنافسها مع غيرها من 

  ها )مناع، أهدافق بهدف تحقيوذلك    لمنظمةشر المعارف داخل ا نب و توليد واكتسا  إلىالمعرفة تؤدي  

2016). 

اجتماعي    نا ه كيأن على    المعرفة  إدارةمفهوم  لت  و اتن  والتي  المجاالت االجتماعية  إلى  باإلضافة     

العالق فقد تكينشأ بسبب طبيعة  بالمنظمة،  العاملين  بين  الرسمي والتي   إدارةون  ة  بالشكل  المعرفة 

با  والقو مظن ألترتبط  داناة  المتبعة  المنظمة،  ين  تتعلق  التي  و المعرفة    إدارةكون    إلىضافة  اإل بخل 

  ية والصداقات بين العاملين في المنظمة اإلنسانها العالقات  في المنظمة ومنرسمية  الب غير  نابالجو 

 (.2010 ،نا )عثم

القيمة من  ب  تهتمالمعرفة ذات قيمة مضافة،    إدارةكما اعتبرت        تعد   ةار إد خلق  المعرفة والتي 

  لتحقيق القيمة المضافة )الكبيسي،   المعرفة في عناصرها  إدارةتكامل  اعتبار  كما تم    ائجها،تنحد  أ

2013). 
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األشارت  أكما        )منظمة  المتحدة  منهجية،    ابارهباعت المعرفة    دارةإل  (2007مم    أوعمليات 

وت وتسجيل  تحديد  في  المؤسسات  تستخدمها  ممارسات،  وتوزيع  نإو   نخزي مجموعة  وتمثيل  شاء 

 .جزاء المؤسسةأ الستخدام والتوعية والتعلم في سائر لمعارف ألغراض اا

ترك في صياغتها  شدوات والسلوكيات التي يواأل  عن العمليات لمعبر  صطلح االم"ها  أنب  وعرفت     

لتنعكس على عمليات األ ئها  اد أو  المعرفة  المؤسسة، الكتساب وخزن وتوزيع  ل  اعمالمستفيدون من 

 .(24: 2013)الكبيسي،  مد ويلة األ فسة طالمنا يقات بقصد فضل التطبأ إلىلوصول ل

تاحة داخليا  وخارجيا  للمؤسسة، ءات والخبرات المجمعة والماالستخدام المعرفي والكفا  كما أنها     

و المعر وتوليد   منظم،  تزاعهانافة  بشكل  ونقلها  من    إلى  باإلضافة،  المع  أجل التعلم    رفة استخدام 

 .(33: 2018)بني عيسى،  الفائدة للمؤسسة وتحقيق

ية التعبير عنه في شكل  نامكوفهمه وإ  ءبالشيالعلم  "ها  أن( ب244  :2015  كما عرفها )الخاشلي،     

من  إ  أوصورة    أو  ،حديث  المعرفة  وت عد  تصورات وإنتاجه  اإلنسانصنع  شارة،  من  وتتراكم   ،

 ."العقل أوبالنقل  واءظمة سأنوتفسيرات مفاهيم وآراء وأفكار و 

تم"     مما  مزيج  من  وهي  المؤسسة  ومفاهيم  بيانات لكه  ومعتقدات  وحقائق  وتوقعات   ومعلومات 

رات ومهارات  المرؤوسين فيها من خب  كهيمتلخزن وتتبادل، وبين كل ما  والتي ت  ،ميةومعايير تنظي

 . (Moreno, 2015: 25) إبداعية"درات وخبرات وق

شطة المنظمة  نليات واأللعموا  اإلجراءات من  موعة  جعبارة عن مها  أن  ىل إ(  2016مناع )شار  أو      

وتأمين   أجل من   وتخزين  اكتساب  على  المنظمة  قدرة  معارف   تحسين  وتطبيق  ونشر  ومشاركة 

 .اظ على المنظمةالمنظمة بهدف الحف
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المعرفة،"ها  أنعلى    وعرفت       توليد  المؤسسة على  التي تساعد  يمها،  ظ وتنواختيارها،    العمليات 

المعلوماوتحوي نشر    إلى  باإلضافة والخبرات  ل  في    إلىت  تسهم  وحل   اتخاذ معارف  القرارات 

 .(2010:10 سعيد،" )الحداث التعلمإالمشكالت و 

خلق والتقاط واستخدام المعارف  أجلمن ه المنظمة الذي تتبع سلوب األ"المعرفة  إدارةكما تعتبر     

 .(Serpella et al., 2014: 128)" المنظمة أهدافتحقيق   أجلمن 

بشكل منهجي وتنظيمي الكتساب وتنظيم ودعم وتطبيق وتقاسم وتجديد كل محددة  عملية  "وهي     

 .(Al-Qudah & Altaher, 2016: 132)" عرفة الضمنية والصريحةمن الم

على  رفهوتع     الباحثة  تحويل  أن ا  عملية  نحو  اها  وتوجيهها  وتطويرها  واستثمارها    اعاإلبد لمعرفة 

المؤسسة وزيادة قدرتها    أهدافوذلك بهدف تحقيق    في المؤسسة  مثل للموارد األ  تخدامار واالسكتالبوا

تطوير   العقول  ي الفكر   المال  رأسعلى  ريادة  على  العملي  ،والقدرة  من  العديد  خالل  من  ات  وذلك 

المعرف تشخيص  منها  وتولالمختلفة  وتنظيمها  ة  وذل  ومشاركتها  تجديدهاو يدها  بهد باستمرار  ف  ك 

 واتخاذ القرار. المشكالت  مثل في حلقة األالطري إلىصول و ال

الباحثة  و       ا  إدارةربط    أهميةترى  بالدعم  التربالمعرفة  للمشرف  أللفني  وذلك  المؤسسات    نوي 

الكبير الدور  لها  التربوية  في  التربوية  العملية  عناصر  وبما  تطوير  صبحت أالمعرفة    إدارة  أن، 

الم في  حقيقي  الجتمعامتطلب  الدع   أنب  جو لذلك    ،ختلفةمت  اليكون  الفني  المشرف  م  من  مقدم 

 معاصر.عمل تربوي في الوقت ال أي في ساس، كونها هي األوثيقا   رتباطا  االتربوي مرتبط بها 

 المعرفة  إدارة أهمية 2.2.1.2

وال    ،ت االثر الهام في العديد من المجوالحديثة ذات األفكار الجديدة  من األ  المعرفة  إدارةعد  ت       

في   الحديث،سيما  شامل  ف  العصر  واضح  طريق  لرسم  مؤشر  مبادرات  هي  لفهم   إدارةومتكامل 

طلبات عادة الهيكلية التي تساعد على القبول والتطوير والتغيير لمواكبة متإ يود و زالة القإالمعرفة في  
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الحديث  وتنبع  العصر  خالل    إدارة  أهمية،  من  واالمعرفة  المهارات  لد لقد وا  ت الخبر تنمية  ى رات 

االعاملين ف تحقيق    إلىؤدي  ت  والتيداخل المؤسسة،    داءاأل  لمؤسسة، فهي تنعكس على تحسيني 

قاء بها  فضل، ومنها تزيد قدرة المؤسسة على التعلم واالرتأمتميز    أداءقل وقت وجهد وب أب   العماأل

)قرع و (2020  ،نا وتميزها  هي  .  المعرفة  نأتعتبر  الفاعلة  للمنظمات  اداة  ها  مال  رأس ار  تثمس حو 

خا من  للمعلفكري،  الوصول  جعل  لألالل  بالنسبة  عنها  المتولدة  المحتاجين    اآلخرين  شخاص رفة 

سسة من  قسام المؤ أن بين  و افهي تساهم في التع  .(Peng et al., 2013)  عملية سهله وممكنه   اإليه

 األفرادعقول  ي  ف   ضمنيةهذه المعرفة    نت كااملين سواء  عين الل تبادل الخبرات والمعارف ما بخال

يظهر من خالل    .المؤسسة  أهدافيكمل اآلخر لتحقيق    األفراد معرفة صريحه فكل من    كانت   أو

رات ة من الخب االستفاد   إلىمما يؤدي  فكار والمعارف فيما بينهم  والعاملين وتبادل األ  األفراد ن  و اتع

و المتو  األتفرة  التي  اإل   فكاروليد  تحسي بداعية  في   أداءتحسين    إلى  افةضإالمؤسسة    أداءن  تسهم 

( وتخزينها    إدارةد  تساعو   .(2016  ،مناعالعاملين  مصادرها  من  المعرفة  حصر  على  المعرفة 

في    نعامليلدى الطالق الطاقات الفكرية والقدرات الذهنية  إفي  تساهم  و   عادة استخدامها. إ وحمايتها و 

نب حدوث من خالل تج   من التكاليفتقلل  كما    (.2020ات )الهاجري،  تويلى كافة المسالمؤسسة ع

متنء،  خطااأل في  وجعلها  والفشل  النجاح  قصص  وتخزين  بجمع  المؤسسة  تقوم  جميع  و افعندما  ل 

  )الهاجري،   اهبتجن   خطاء مما يساهم في باأل  األفراد زيادة وعي    إلىفي المؤسسة، مما يؤدي    األفراد 

في  و   .(2020 قدراتساعد  ونشبناء  والتعليم  التعلم  والت  المعرفة  ثقافة  خر  من  والتنافس  الل تحفيز 

المرؤوسيالذ  قدرات  بين  التكامل  وتحقيق  البشري،  ناحية،  كاء  من  المعرفة  ذوي  من  المبدعة  ن 

ديد المعرفة جوتير  ، ومتابعة عملية تطو أخرى   نيات االتصاالت والمعلومات من جهةومتطلبات تق

مستمرةب بص في  تساعد  و   .(2012  يري،لحر )ا  طريقة  للتخطيط  المعرفة  األتنظيم  تحقق    ف داهورة 

والمساهم المؤسسة  ة  االستراتيجية  تواجهها  التي  المشكالت  حل  عيسى،   وفاعلية   بمرونةفي    )بني 
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  ات معلوملديهم    الذين شخاص  تساعد في بناء ما يسمى بمتخصصي المعرفة، وهم األكما    .(2018

موضوع  ح ماخصت   أوول  الإ  إلىتؤدي  و   .ص  النظام  بناء  على  القادرة  القيادة  الذي  ي،  معرفيجاد 

بناء قواعد معلومات و   .(2007،يوا)الملك المعرفة  إدارةالنشاطات ذات العالقة ب  إدارةتولى عملية  ي

 تهاشاركالمعرفة وم  دلبات  فيسهل  ا يمم  ،ناسب واسترجاعها في الوقت الم  ،لتخزين المعرفة وتوفيرها

وتحويلها    مالكيها  نية( من عقولنقل المعرفة الكامنة )الضمكما أن    .بين جميع العاملين في التنظيم

ظاهرة  إلى واستثمارها ،  معرفة  توظيفها  المنظمة    يمكن  مستوى  أفضل  لرفع  تحقيق  مما يساعد في 

   (.2008:60؛ الزيادات، 2008:27 ألكلبي،ا) النتائج

 المعرفة في المؤسسات التربوية  إدارةعمليات  3.2.1.2

وا  إحدىالمعرفة    إدارةعمليات  صبحت  أ      في  التطورات  الحديلمتطلبات  واالمجتمعات  عالم  لثة 

عتمد عليها  تالمؤشرات التي    أهمح فيه نشر وتوليد المعرفة وتوظيفها من ب صأالعالم الذي    ككل، هذا

األ  قياسفي   والشعوب تقدم  فقد مم  تكن    إدارةاقتحمت    يات عمل  ،  ولم  المختلفة  الميادين  المعرفة 

ومدى    ،ربويةتات الالمعرفة في المؤسس  إدارةدور  ك، لذا يتضح  المؤسسات التربوية بمعزل عن ذل

خالل التركيز على العديد من القضايا    منواالرتقاء بها،    مستوى العملية التربويةفي رفع    ساهمتهام

استخدام   في  الدور  لها  المؤسسات    إدارةيات  عملوالتي  في  وتوجيهها    بينهافقد    ةالتربويالمعرفة 

 :قضايا التاليةثل بالها تتم أنعلى   العديد من الباحثين

ة في المؤسسة عن مستوى  د قصور مستوى المعرفك الفجوة عنث تلوتحد   :المعرفة  فجوة  تحديد-

وزار  تستطيع  ومنه  المعرفة،  من  المطلوبة  والتعلي   ةالحاجات  مواجهالتربية  ووضع ،  المواقف  ةم 

ي  ف  لكها المؤسسة وفهمهامترفة التي تكتشاف المعا  أن  اكم  االستراتيجيات والخطط للتغلب عليها.

مالعد  ال  نيد  تالمؤسسات  المعرفة،  خلو  ال  من  المعرفة  هذه  الصحيحلكن  بالشكل  تستخدم    أو   ، 

 إليها.الوصول  ةالعاملين في المؤسس علىيصعب 
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الموجودات التي   أهمالموجودات التقنية والتكنولوجية من    تعتبرو   :ظمة االتصالنأتحديث وتطوير  -

التربوية  المعرفة  ارةد إتحقق   المؤسسات  المختلفوسائل االت  أن  إلى   ةإضاف،  في  تعتبر    تيالة  صال 

األ نحو  هي  للتوجه  والوسيلة  يقل    المعرفة  إدارةساس  قواعد    أهمية  األمروال  تطوير    البيانات عن 

 .إليهالمعرفة وتمكين العاملين في المؤسسة من الوصول ومات وا والمعل

المهاة  المؤسس  لتعم  التيو   :المعرفة  تشخيص  - تطوير  على  خاللها  تمن  للحاجات و رات  قعا  

،  فيهايات العاملين  نامكإص المعرفة المطلوبة حسب  خيتشعلى  تعمل المؤسسة    ث بحيالمستقبلية،  

المعرفة في المؤسسة،   إدارةمالهم من تطبيق  آت العاملين و تركيز المؤسسة على توقعا  إلى  إضافة

 تقدم والتطور.لنحو ايعة عملهم وتوجيهها ن حول طبللعاملي ةافذ النالمعرفة  إدارةحيث تشكل 

  ،يعتبر توليد المعرفة الفكرة المحورية لدى المؤسسات التربوية  :لهاو اة ونشرها وتدتوليد المعرف   -

دارات هذه المؤسسات تقديم المحفزات  إالعاملين، لذا يتحتم على  اع لدى  واالبد   االبتكارفهي تعادل  

 التربوية. لية مالع رومعرفتهم في تطويمن خبراتهم االستفادة   لأجللعاملين من 

العامل  يعتبر توظيف المعرفة في المؤسسات التربوية    :ستفادة منهاوتفعيلها واال توظيف المعرفة-

يكتشف   يتماألالذي  الذين  باالبتكار فراد  العاليتعون  والقدرات  فهم  ات  ع  أفراد ة،    اتخاذ ى  لقادرين 

المشك وحل  وجالقرارات  فهنا  هالت،  تفعيل  طريقة  على  التركيز  ا  عارفمال  هذ ب  الستفادة  وتحقيق 

   .(2017)محمد،  فيما بينهم طوير العاملين ونشر ثقافة التعلمت و  القصوى 

  أن (  2011  في المؤسسات التربوية يرى )الهاللي،  عرفةالم  إدارةولتحقيق االستفادة القصوى من       

التإعلى   التربوية  المؤسسة  على  دارات  أل  اربتكاالأكيد  المستمر  افراوالتعلم    أنكما    سسة،ؤ لمد 

تطبيقها  الو   األفراد اعدة  سم ومتطلبات  ومضمونها  المعرفة  دور  تحديد  على  المؤسسة  في  عاملين 

 األمروال يقل    ،تطبيق المعرفة في المؤسسة التربوية   نجاح  ية فيسسااأل  هميةجاز العمل له األنإل
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القادة  أهمية دور  تعزيز  يدعمو   عن  استخدام  الذين  سوا  إدارةن    أو   د األفراوى  مست  ىعل  ء  المعرفة 

 . تربوية ككلالمؤسسة ال

الدين،  أما      حدد2010  )نور  فقد  المع   (  يعت  التشاركب  رفةإدارة  الفريق   بروالذي  بروح  العمل 

لتحقيق  للو  حيث  المؤسسة  أهدافصول  تشارك    أن،  توليد    إلىتؤدي    األفراد عملية  عملية  تسهيل 

ا في  ونشرها  و سسةلمؤ المعرفة  الثق   والتي  الثقة،  بات  متطل  أهممن    راد األف بقدرات    نايماالو   ة تعتبر 

الثقة    إدارة توفرت  فكلما  األأالمعرفة،  تبادل  عملية  والمعلومات  صبحت  يزيد  أفكار  مما   نمسهل 

 األفراد لدى    كساب المعارفإ  إلىفهو يهدف    التعلمو   ،المعرفة  إدارةوتوطيد وتدعيم    ،حصيلة المعرفة

 . تسيير العملزمة لالال اإلداريةت القرارا اتخاذ  رف فيتخدام تلك المعالمستعدين الس القادرين وا

 في المؤسسات التربوية  المعرفة إدارةيقات تطبيق مع  4.2.1.2

من    إدارةتواجه        العديد  دو   المعيقات المعرفة  تحول  التي  في   ن والتحديات  وخاصة  تطبيقها 

ال تنالمؤسسات  وقد  العديو اتربوية،  الل  من  المعي  أهم باحثين  د  وحسين  و البيال  نفهاصو قات،  هذه  ي 

عدم توفر الوقت لدى   تشتمل على  اإلداريةة، فالمعيقات  يخرى تنظيمأدارية و إمعيقات    إلى(  2007)

إلاملي الع  األفراد  و المعرفة  دارةن  التن،  المنظمةيظيم الثقافة  داخل  السائدة  و ة  والوعي ،  الفهم    نقص 

و المعرفة  رةإدا  أهدافو   أهميةب عل،  القدرة  قيا عدم  الما  سى  إلالعوائد  نقص و   ،رفةالمع  دارةدية 

إل المناسبة  التنظيمية  أما  المعرفة.  دارة التكنولوجيا  ضعف  فإنها  المعيقات  في  االتصال    تتمثل 

 هم. المعرفة لدى العديد من إدارةغموض مفهوم   إلى باإلضافةالتنظيمات،  أفراد ين التواصل بو 

)العميرة،حو       بالمع2015  ددها  والتنظ ايقات  (  فالمعيقات لشخصية  التي    يمية،  هي  الشخصية 

  أما ضعف الرضى الوظيفي،    إلى  إضافةوضعف الدافعية،    كاإلحباطفسهم  أن ي منها المعلمين  ن ايع

د يقات  المع التنظيمية  العالقات  وطبيعة  وتشريعاته  العمل  بقواعد  تتعلق  التي  فهي  اخل  التنظيمية 

فوفي    ة.المدرس الالعديد    ن إ الحقيقة  تفتقر  ممن  التحت   ىلإؤسسات  والبرمجيات البنية  وقواعد    ية 
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لتحقيق    البيانات  االل  إلى  إضافةالمعرفة،    إدارةالالزمة  وعدم  التنظيمية  البنية  ب ضعف  قواعد تزام 

 .(2011 )الهاللي، البحث العلمي واالبداع والعمل الجماعي

المعرفة  إدارةنحو  ربوي الت تحولمبررات ال  2.1.25.     

المعرفة، فالمعرفة لم تعد تقتصر على    إدارةالتحول نحو م  تحت مبررات التيلعديد من الت اظهر      

التي من خاللها  هذه المعرفة و   إدارةوهي    ى أخر مرحلة    إلىتقلت  ناوالمعلومات وتبويبها، بل    البيانات 

المعرفة  نستطيع   ثم    إلىتحويل  ومن  حاجةوهنا    ،واالبتكار  اإلبداع التجربة  ات ؤسسلما  برزت 

إ يخدم  اف ستاال  تحقيق  لىوالمنظمات  ما  باتجاه  وتطويرها  ذاتها  لبناء  القصوى  ها أهدافدة 

التطو  ظل  في  وبخاصة  فيها  القرار  وصناعة  في واستراتيجياتها  للمعلومات  والمكثف  الهائل  ر 

 .(2019 رحمن،المجاالت المتنوعة )عبد ال

مفه  أنكما        استجاب   إدارةوم  ظهور  جاء  لعد المعرفة  ومؤث   ةة  سواء  متطلبات  بيئية    كانت   رات 

العولمة  ها تتمثل بـأن ب  (2021)السياني ومحسن  كل من  ها  اقتصادية وثقافية، فقد حدد   أوواجتماعية  

ا جعلت  االتي  على  كافة  مباشرلمجتمعات  خالل   ،تصال  من  ككل  العالم  مع  التكاليف  وسهل 

،  ارمتطورة باستمر   والتي ما زالت   ى األخر التواصل    وسائلوالفضائيات والعديد من    ،ت نر تن شبكات اإل

للمعرفة و  القياسية  المؤسسات  أحيث    الملموسية  من  العديد  على صبحت  احتياجاتها    قادرة  قياس 

و المعرفية االطبي،  للموجودات  عية  و لديناميكية  ممانامكإ المعرفية  جديدة  معرفة  بتطوير  تعزيزها   ية 

 ة جديدة. فيمعر مج اخلق وتطوير بر  إلىيؤدي 

جيال القادرة على  عداد األإ والتي تتمثل ب  جتماعيةمبررات اإلى  فقد صنفتها    (2014)حالق    أما     

وتوظيفها،   واستخدامها  المعرفة  الو توفي  إلى  إضافةابتكار  للمعلومات  ر  الوصول  وسهوله  قت 

 بيانات د  في وثائق وقواعومات  تفريغ المعل  ى لإالحاجة  خالل  من  وتتمثل    مبررات ثقافية و ،  والمعارف

المعرفة مدى    تشجيع الطلبة على التعلم الذاتي من مصادر   إلىخاصة لذلك، والحاجة  ات  وبرمجي
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في تحويل    والرغبة واالبداع لديهم،    واالبتكار وتنمية المواهب وتطوير مهارات البحث العلمي    ،الحياة

معرف  إلىالمدارس   او ،  يةمجتمعات  كو   برزت   والتي  قتصاديةمبررات  اعتمد من  على  نها    رأس ت 

المعرفة   إدارةاالقتصاد القومي، فمنه تساعد    المال المادي في تطوير   رأس المال الفكري بدال  من  

  مبررات سياسية و ،  هنه عالية المستوى م االلتحاق بمتساعد المتعل  التي  في تقديم المعرفة التخصصية

 ،من استهالكها  ة بدال  المعرف  إنتاجلى  القادر ع  لجديد جيل الد اعداإ بالرغبة بالمبررات    تتمثل هذهو 

مم والشعوب قياس تقدم األ  أنالمسؤولية في بناء المجتمع، كما    على تحمل  لمواطن القادروبناء ا

 .مرتبط بمدى تقدمها المعرفي 

 المعرفة   إدارة ومتطلبات عناصر 6.2.1.2     

اختلف  و   ة،ساسيأمتطلبات  و   ات من توفر مقوم بد  الال  مج  أيالمعرفة في    دارةإللبناء نظام       

 باآلتية:  (2017)فرحي ها تحدد و المعرفة،  إدارةعناصر  أهمن في تحديد و الباحث

يمكن    المحتوى ف:  المحتوى - التي  المعلومات  ضمن  إيحدد  الفدراجها  على العناصر  والمبنية    كرية 

 .المؤسسات  أداءتطوير المعرفة ذات الدور البارز في 

بتطوير اولوجيتكنلا- تقوم  الحاسب   :  تستعمل  ا  عناصر  التي  والبرامج  المهام    في آللي  إيصال 

 .وتنفيذها المطلوبة

  أن للتأكد من    مستمر  وتطوير  ات تحديث  إلىالتي تحتاج    اإلجراءات برسم    العمليات   : تقومالعمليات  -

ومدى صلتها    كمية،وال  ستخدمين من حيث النوعية،تتماشى مع احتياجات الم  ،المعرفة  إدارةعمليات  

 طرحه.الذي تم  لموضوعبا

لرد  ل: تقوم المؤسسات بتشجيع القوى البشرية على تكوين المعرفة ومشاركتها، واستخدامها،  األفراد  -

العمالء على  جديدة  ،السريع  أسواق  الجديدةطتو   ،وخلق  المنتجات  التكنولوجيا    ،وير  والسيطرة على 

 . الحديثة
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 : ياآلتفي  المعرفة ارةإد  ومتطلبات  صرعنا ( 2007) يواالملك وقد حدد      

االزمة  - التحتية  البنية  بتوفيرو   :توفير  والبرمجيات    اإللكترونية  األجهزة  تتمثل  والتكنولوجية 

 .الخاصة

 . واستثمارها ،وتوليدها ،المعرفة إدارةمن خاللها  المؤسسة طيعتستوالتي  :توفير الموارد البشرية -

 عمل، ولذلك   أيها  لتي يقوم عليالمتطلبات ا  أهم  ل التنظيمي منالهيكتبر  : يعالهيكل التنظيمي  -

عمل داخل المنظمات والمؤسسات يرتكز عليه، فال بد من توفر هيكل تنظيمي مرن يسمح    أي  فإن

 ل بحرية الكتشاف وتوليد المعرفة. م والعمبداعاته إطالق إللعاملين من 

الثقافي:  - الثقافي    العامل  العامل  خال  إدارةوعناصر    طلبات مت  د حأيعتبر  من  يجاد إل  المعرفة، 

و  للمعرفة  داعمة  ايجابية  المجتمع على    ،تاجهانإثقافة  وتأسيس  بالمعرفة   أساسوتقاسمها  المشاركة 

 . األفراد القات بين والخبرات الشخصية وبناء شبكات فاعلة في الع

 المعرفة  إدارة عمليات  7.2.1.2     

معرفة وتخزينها واسترجاعها  ال  علقة باكتساب والمهام المتة  شطنألة اعرفالم  إدارة  عمليات   تشمل    

ويتوافق مع اتجاهاتها    ،المنظمة  أهدافومراجعتها ونقلها ومشاركتها بما يحقق    وإنتاجها  تطبيقها،و 

 .(2019 ،نا المختلفة )زي

وا      الداخلية  ومصادرها  المعلومات  من  المشتقة  شيئا  فالمعرفة  تعني  ال  ه  لخارجية  ذه  دون 

وتوزيعها والمحافظة عليها واسترجاعها    ومشاركتها  إليهالوصول  انيها وتمكن من  عمليات التي تغال

 دارةإمليات  فع،  اعادة االستخدام، فالمعرفة تبدو مجردة القيمة دون تلك العمليات   أو بهدف التطبيق  

تع  منها  فكل  ومتكامل،  تتابعي  بشكل  تعمل  ساالمعرفة  على  وتدعمتمد  الالعمل  بقتها  تليها  ية  تي 

 .(2013 يسي،)الكب

  :اآلتية المعرفة إدارةعمليات  واعتمد العديد من الباحثين        
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، وعلى  عرفةالم  دارةبرنامج إل  أيالمهمة في    األمورمن  عد تشخيص المعرفة  ي    المعرفة:  تشخيص-

فة  المعر د نوع  هدف تحدي، وذلك بخرى ألاضوء هذا التشخيص يتم وضع سياسات وبرامج العمليات  

بما هو  واومالمتوفرة   الذي    وذلكمطلوب  زنتها  الجهد  وتحديد  المعرفية،  الفجوة  المنظمة  لسد  تبذله 

 .(2018 لالستمرار في االستثمار المعرفي الجديد )الهوش،

بتعريففهي       و   تبدأ  عن مكالمعرفة،  العاملين  نا البحث  هي في رؤوس  هل    في  أم  ،وجودها، 

في    ،النظم موجو   المقارنة   ن تكو   ومنه  ، ت راءااإلجأم  البين  المنظمةدات  في  الحالية    معرفة 

 .(2009الضويحي، ) وموجودات المعرفة المطلوبة للمنظمة

المعرفة وتكوينها:  - المعر   توليد  توليد  العمليات على  المؤسسات وتكوينها من  تشتمل هذه  فة في 

في   يحةلصر الضمنية وا  معرفةطار الإالقائم على    المحتوى   استبدال  أوتطوير محتوى جديد    خالل

ماط  أنعن عمليات التعلم الذاتي. فمن    فضال    نية،و ااالجتماعية والتع  فمن خالل العمليات   المؤسسة،

وتكوي  المعرفة  مثلها نها  توليد  والتجسيد،  بالتنشئة    مثلةتموال(  SECI) نموذجب   والتي  االجتماعية، 

 (.2019 الناصر،) واالستيعاب  والتجميع،

تو مكوي     ان  من خالليد  العمليا  للمعرفة  من  بين  عدد  تمتد  التي  البحث    اإلبداع  تحديت  وبين 

كما   بدون   األفراد   أنالجاد،  المعرفة  توليد  المنظمة  تستطيع  وال  المعرفة،  يولدون  الذين  هم  فقط 

، فراد ألاتوليدها على يد  يتم    . وتركز عملية توليد المعرفة المنظمة، على توسيع المعرفة التياألفراد 

مجتمع    أو ثة والتشارك في الخبرة،  ، من خالل الحوار والمحاد لجماعةى مستوى الورتها علثم ب  ومن

 .(2019 )ثابت، رسةالمما

المعرفة وتخزينها- وتخزينها  ت :  نظم  المعرفة  نظم  المؤسسات في سبيل  التي    الجهودو عتبر  تبذلها 

  أو   إليهال  وصو ال  بصعوبةيكون  ك قد  اء وذلالمعرفة قد تتعرض للفن  أنالحصول والحفاظ عليها، اال  

وفقد نا سين المؤسسات  ناها  ومن هنا توجهت  بها  إلىها،  واالحتفاظ  المعرفة  وتخزين  لذا فهي  نظم   ،
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ومستودعات المعرفة، من   ،لذاكرة التنظيميةدامتها بصورة مستمرة باإتشمل نظم المعرفة وتخزينها و 

ا تلك  اخالل  تشتمللعمليات  االحتفا   لتي  واالسترجاعصولالو و البحث،  و ،  دامةاإلو ،  ظعلى   ، ،

 Schmitz et al., 2014). ) ناوالمك

ذ تحرص المؤسسات إالمعلومات والمعرفة المخزنة،    سترجاعافي    حيويا    وتلعب التكنولوجيا دورا      

رات المستقبل، ومن  كمتطلب لمواجهة التحديات الخارجية وفرص تغيي  رفة وتنظيمهاالمعزين  خعلى ت

الالط تسترق  المؤسسات تي  المعرف  خدمها  قواعد   ةلتنظيم  المعرفة،  قاعدة  قاعدة   ،البيانات   وخزنها: 

وحاجات   العمل  خصوصية  التخزين  طريقة  اختيار  عند  ويراعى  الرقمية،  الوثائق   األفراد الحاالت، 

 . (2009 دي،بوا)

المال    رأسلى  لية عهذه العم  ، وتركزرينخلآلوتعني توصيل المعرفة    :وتوزيعها   مشاركة المعرفة-

بين  ن اإلنساوالتفاعل  البشري   تمثل  األفراد ي  وبالتالي فهي  الحديثة، فهي    أهم،  المؤسسات  تحديات 

  .(2019 ،ناتتضمن عمليات نقل المعرفة، وتبادل المعرفة، واالتصال )زي

الضمنيةيتم  و       المعرفة  والد   ،ومشاركتها  توزيع  الحوار  طريق  وغير عن  التدريبية    أما ،  هاورات 

  األهم و  ،والنشرات الداخلية والتعلم المستمر الوثائق من خالل ها نشر  ه يتمنإف حةالصريالمعرفة  توزيع

 . (2013 )الكبيسي،عند الحاجة عنها   للباحثينوصول المعرفة من هذا كله 

لالستخدام في    زةا جاهجعله  أي  ؛جاهزية المعرفة  إلىالمعرفة    إدامةتشير عملية    فة:معر ال  إدامة-

المر من  ت،  وق  أي المواإلاجعة  خالل  عمليةرينستمدامة  المرحلة  هذه  وتشمل  والنمو  ،    ، التنقيح، 

نظام  و   .والتغذية التحديث   إدارةيتضمن  وسائل  التصحيح   ،المعرفة  وإعادة  والتعديل،    واإلضافة 

 .(2015 ،)صباح

المعرفة- تطبيق  ي    :تطبيق  عمليات    المعرفةعد  ال  رةإداذروة  وغايتها  فهيمنشود المعرفة  تتمثل    ة، 

 أيستثمار هذه المعرفة بحل  ادة منها وتطبيقها، لذا ال بد من  ، واالستفاةفاستعمال المعر   بعمليات 
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وقت  مشكلة   المؤسسة  لذ تواجه  تحقيق  و ك،  لالحاجة  في  المعرفة  تطبيق  المؤسسة  يساعد  أغراض 

 . (2014 حالق،ها )أهدافو 

ون سب، ود افي الوقت المن  عرفة المتوافرةدم المتستخ  حة للمعرفة هي التيناجال  دارةاإل  أنكما       

المؤسسات الساعية    أنكما  لحل مشكلة قائمة،    أو  ،تفقد استثمار فرصة توافرها لتحقيق ميزة لها  أن

والذي يقع عليه واجب الحث على التطبيق الجيد،   ر المعرفةللتطبيق الجيد للمعرفة عليها تعيين مدي

 (.2010 ،الزايدي) قيق لهاذ التد التنفيلمعرفة و كة اار مشو ق مل كعنصر مكرس لتطبييعه أنو 

 

 الدراسات السابقة  2.2

التوصل  و ايتن      أمكن  التي  العالقة  ذات  السابقة  للدراسات  عرضا   الجزء  هذا  خالل    إليهال  من 

األ النظري،  مراجعة  التربويي   بمحور  المتعلقةو دب  للمشرفين  الفني    إدارة   عمليات حور  مو   نالدعم 

 األقدم. إلىن األحدث تبة م أجنبية، مر عربية أم  نت اكسواء  ،فةمعر ال

   ن بالدعم الفني للمشرفين التربويي المتعلقة الدراسات 1.2.2

السلمي   كشفت       التربو   عن  (2021)  دراسة  المشرف  تطبيق  بعض  درجة  الجودة    عمليات ي 

للمعلمي التدريبية  الورش  تنفيذ  في  والتنالشاملة  )التخطيط،  في  و ن  الح  ماستخدافيذ،  ديثة،  التقنيات 

نظر  االث شطة  نواأل وجهة  من  والتقويم(  واأل  أفراد رائية،  بطاقة    داءالعينة  حسب  للمشرفين  الفعلي 

مصر  المالحظة الختالففي  تعزى  فروق  وجود  مدى  معرفة  وكذلك  الحال  ،  والنوع العمل  ي، 

  داف هأ سة، ولتحقيق  اة الدر اد عينوالمؤهل العلمي ألفر   االجتماعي، والمرحلة الدراسية، والتخصص،

وبطاقة مالحظة تكونت    استبيانفي    الدراسة  أداة تمثلت  ،  التحليلي  ج الوصفيت خدم المنه الدراسة اس

شطة  نات الحديثة، واألتخدام التقنير )التخطيط والتنفيذ واسو افقرة موزعة على خمسة مح(  50)من  

تاإل وتم  والتقويم(،  ع  االستبيانطبيق  ثرائية،  عشعلى  من  موائية  ينة  ومشرفة    ( 204) كونة  مشرفا  
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  ( 15)معلما  ومعلمة في جميع المراحل التعليمية، بينما طبقت بطاقة المالحظة على  (  362) تربوية و

الجودة الشاملة    عمليات ف التربوي بعض  المشر   تطبيق  وأظهرت النتائج أنومشرفة تربوية،    ا  مشرف

رجة الكلية  في الد  المالحظةوبطاقة  نتبيا ساالمن ى كٍل بدرجة متوسطة عل كان في الورش التدريبية

التقنيات الحديثة، واأل  المحاور  وفي    ، ، والتقويم(ةثرائيشطة اإلنالفرعية )التخطيط والتنفيذ واستخدام 

وجود  النتائج  العمل    إحصائيا    لةدافروق    وأظهرت  الختالف  تعزى  الدراسة  عينة  استجابات  بين 

الدراسية لصالح المرحلة  ة  ختالف المرحلد فروق تعزى الجكما تو ربوي،  الي لصالح المشرف التالح

ماعدا محور    المحاورختالف النوع لصالح الذكور في جميع  سطة، كذلك توجد فروق تعزى الالمتو 

تعزى   فروق  توجد  كما  التالتقويم،  التخطيطالختالف  محوري  في  التقنيات    ،خصص  واستخدام 

 .لعلميا ختالف المؤهلد فروق تعزى الجلم تو  في حينصالح التخصص األدبي، الحديثة ل

في مدارس   التربوي التطوري   اإلشرافالكشف عن واقع تطبيق    (2020الحاج )وسعت دراسة      

الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي    ف داأها" بمحافظة غزة وسبل تطويرها، ولتحقيق  و نر و "األ

بطريقة    لدراسةينة ام اختيار عالعينة، ت   د رافأمن    ت بيانالالجمع    االستبانةدمت  التحليلي، كما استخ

  . المجتمع االصلي( معلمة من  167معلما  و)(  165)فردا ، منهم    (332)من    والمكونةعشوائية طبقية  

وكذلك الدرجة الكلية   أبعادهالتربوي التطوري بجميع    اإلشرافدرجة تطبيق    أن  إلىتوصلت الدراسة  

كما  مرتفعة  ت كان عدم  الدراس  أظهرت ،  فروق و ة  داللة  ند ع   إحصائيةداللة    ذات  جود    مستوى 

) α≤.05(    ت عزى لمتغير المنطقة التعليمية في ب عد )بين متوسط استجابات عينة الدراسة )المعلمين

ام،  التربوي التطّوري بشكل ع  لإلشرافالكلية    المباشر وكذلك الدرجة  التربوي التطّوري غير  اإلشراف

لتربوي  ا  اإلشرافو   ،رطّوري المباشالتربوي الت  رافاإلشعدي  ب    يف  ةائيإحص  اللةووجود فروق ذات د 

عند مستوى    إحصائيةالتطّوري التشاركي لصالح منطقة رفح التعليمية، وعدم وجود فروق ذات داللة 

الدراسة )المعلمين( في    أفراد ن متوسط درجات استجابة  بي ،  )α≤.05(  داللة التربوي    فشرااإل عينة 
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بأبعاد التطّور  ودرجي  تبته  الكلية  االجت  عا  ه  والمؤهللنوع  اماعي،  وسنوات ل  والتخصص  ألكاديمي، 

 . الخبرة

ية  فاإلشرامستوى ممارسة المشرفين التربويين لمهامهم    إلى  التعرف  (2020السيد )   دراسةت  هدفو      

سلطنة في  المعلمين  نظر  وجهة  من  الشاملة  الجودة  متطلبات  طبيعة  عمان  وفق  ومعرفة  الفروق  ، 

  ستخدموسنوات الخبرة. ا  لمتغيري: النوع االجتماعي،  تبعا  ارسات  ل تلك الممنة حو العي   أفراد   ةستجابال

  ( معلما  220)على عينة عشوائية بسيطة تألفت من    وطبق دراسته،  التحليلي  المنهج الوصفي  حث االب

يين  فالمشر   ارسةة ممدرج  أننتائج الدراسة    أظهرت .  عمانومعلمة بمدارس محافظة ظفار في سلطنة  

عند    إحصائيةفروق ذات داللة  وجود  النتائج    أظهرت كما    مرتفعة.  كانت   يةرافاإلش هم  ين لمهامالتربوي

لمهامهم    نمشرفين التربويي العينة حول درجة ممارسة ال  أفراد بين استجابات  (  α≤.05)  مستوى الداللة

   .نوات الخبرةساعي، و ع االجتمة تعزى لمتغيري: النو ية وفق متطلبات الجودة الشاملاإلشراف

وآخر اسدر وكشفت       أمبوفو  التربوي    اإلشراف  أسلوب تأثير    (Ampofo et al., 2019)ن  وة 

ا، حيث  ناالعامة في دولة غ  الثانويةالمعلم في المدارس    أداء المدارس على    لمديري التطوري المباشر  

ا الطرق  تصميم  طريقة  الدراسة  المدمجة،  استخدمت  حج عين  ت تير واخلمختلطة   فردا (  617)  امهة 

  قليميا  إ  مديرا  (  13) رئيس قسم و  (86)  محافظا  و   (222)  و   مدرسا  (  295)  موزعة على   يقة عشوائيةبطر 

التربوي في غ  ةلشعب من    البيانات داتي للدراسة ولجمع  أة كن اا، واستخدمت المقابلة واالستبن االتوجيه 

ى  عل   لإلشرافة  غاي لل   قصيرا  ا  وا وقتخصص  دارسالم  مديري   أن   إلىرسة  توصلت الدا.  عينة الدراسة

كما   المعلمين،  وتطوير  الدروس  تطوير  المديرين  إلشراف  أنثبتت  أتخطيط  في  البارز   أداء  الدور 

 المعلمين. 

في    شراف تربوي تجريبي بطريقة المالحظةإ  جراء عمليةإ  إلى  Hui, 2019))  دراسة هوييوهدفت      

في ال  ،تايوان  المدارس  التواستخدمت  عاحليلي  منهج  على  المد لنوعي  من  )بارس  ينة  ( 161لغت 
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  ح جا نروري إل تحسين التربية، وض  أجلالتطوري هام من    اإلشراف  أن  مدرسة، أظهرت نتائج الدراسة

يعتقدون   كما  المعلمين،  الضرو أندور  من  اه  كما المدارس،    لمديري ية  اإلشرافلسلوكيات  ري تحسين 

المعلمين في    يساعد والذي  تعليم،  الملية تحسين  عري في  التطو   افاإلشر   أهمية الدراسة    ظهرت نتائجأ

 .القرار وحل المشكالت  اتخاذ 

)  دراسةوسعت        المعلم    (2018ربابعة  ممارسة  درجة  التعليم  ألمعرفة  نظام  في  في    األردنيدواره 

الدراسة،  المعرفيفتاح  ناال  عصر التحليل  واستخدمت  الوصفي  الدراسالمنهج  مجتمع  تكون  من    ةي. 

حياشرفين  الم عدهم  لتربويين  بلغ  تربوية  (800)ث  ومشرفة  اختيارها   أما  ،مشرفا   تم  فقد  الدراسة  عينة 

درجة ممارسة    أن   الدراسة نتائج   أظهرت .  مشرفا  ومشرفة  (120بالطريقة الطبقية العشوائية وبلغ عددها )

التعليم    لدورهالمعلم   ا المعرفي كمافتاح  ناالفي عصر    األردنيفي نظام   كانت التربويين    نلمشرفييراها 

فتاح  ناالفي عصر    األردني نظام التعليم   في  األكاديميدرجة ممارسة المعلم لدورة    أنطة، و بدرجة متوس

 . متوسطة سةبدرجة ممار  كانت المعرفي كما يراها المشرفين التربويين 

من وجهة    ة يشرافإلاعاليات  فين التربويين للفمشر ال  أداءتقييم    إلى  (2018)بو حمدي  أدراسة  وسعت       

ان العقبلمدار ظر مديري  المنهج    أهداف، ولتحقيق  باألردنة  س الحكومية في مدينة  تم استخدام  الدراسة 

مديرا  ومديرة،  ( 24)ينة عددها قها على ع ، تم تطبي داة للدراسةأك صفي المسحي، وتم استخدام االستبانةالو 

  أما جة عالية،  ية حصلت على در فاإلشراليات  ان للفعالتربويي المشرفيين    أداءدرجة    أن  إلىأشارت النتائج  

ومجال المنهاج والكتب المدرسية   ،يةاإلنسان على مستوى المجاالت الفرعية، فقد احتل مجال العالقات  

األ عالية،  و المرتبة  وبدرجة  والتعليم  وحصللى  التعلم  المرتبة    مجال  المرتبةالثانيةعلى  وفي    الثة لثا  ، 

اإل وأظهالمدرسية  دارةمجال  و ر ،  عدم  داللة  جود  ت  ذات  م  إحصائيةفروق  الداللةعند  (  α≤.05)  ستوى 

تقييم أداء المشرفين التربويين للفعاليات اإلشرافية من وجهة نظر مديري    العينة حول  أفراد بين استجابات  

 . علمي(والخبرة، والمؤهل ال دارس الحكومية في مدينة العقبة باألردن تبعا  لمتغيرات )الجنس،الم
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علمين  تربويون للملرفون االدعم الفني الذي يقدمه المش  إلىالتعرف    (2017)  دراسة الطويسي  وسعت     

ضو  المعرفة،  ات ليعمء  في  الوصفي    اقتصاد  المنهج  طورت   استبيان  تصميم   إلى  باإلضافة استخدم 

فقرة تقع    (40)وجهة نظر مديري المدارس، تكونت من  دراسة    أجلمن    عمانمديريات تربية العاصمة  ل

  البيانات تحليل    ومديرة. وتم  ا  مدير  (65) مكونة منعينة عشوائية    ، وقد وزعت علىالبيانات كأداة لجمع  

واال المتوسطات  و ن واستخراج  الثنائي،  التباين  وتحليل  المعيارية،  مستوى    أنالنتائج  أظهرت  قد  حرافات 

لتحقيق   للمعلمين  المقدم  الفني  المعر   عمليات الدعم  يقع في  فة من وجهة نظاقتصاد  المدارس  ر مديري 

للتفاعل بين    معنويا    ثرا  أالنتائج    هرتظرسة، ولم  د الم  نس ج  إلى ، وال يوجد اختالف يعزى  مرتفع  مستوى 

 .رية التربية وجنس المدرسةمدي

دراسة     وآخرون ان  وكشفت  االقتصاد (et al.,  Naser (2017   صر  ظل  في  المعلم  دور  تحديد  عن 

م من  فلسطينالمعرفي  في  التربويين  المشرفيين  اله  ، نظور  الدارسولتحقيق  من  استبدف  توزيع  تم    ة نا ة 

واأل  مشرفا    ( 50)من  مكونه  عينة    على والبيرة  هللا  رام  محافظة  في  والتعليم  التربية  مديريات  ، نرواو من 

على عينه من  دوار المعلم في ظل االقتصاد المعرفي وتطبيقها  أعداد قائمة بإ لقاء تم خالله    إلى  ةافإض

الت  المشرفين، الوصفي  المنهج  والنوعي،واستخدم  الكمي  اأ  أن   جئالنتاظهرت  أو   حليلي    كانت لمعلم  دوار 

اختالف في    ة،طسمتو  هناك  الخبرةأولم يكن  لمتغير  تعزى  المعلم  العلمية،   المؤهالت   ومتغيرات   ،دوار 

كما    نروا،و مدارس األ  صالححسب السلطة المشرفة ول  هناك اختالف في طريقة عمل المعلم  كانلكن  

وق المقابلة  نتائج  مراجعة  كشفت  المعلم  أائمة  يح المع  من  %84  أندوار  على التدر   إلىتاجون  لمين   يب 

دوار  ركز على األيالمعلم ما زال    ردو تقييم  وأن    ،دوار المبتكرة للمعلم في عصر االقتصاد المعرفياأل

مواكبة متطلبات القرن الحادي والعشرون، فيما   إلى المدرسين بحاجة    أن  إلىالتقليدية، وخلصت الدراسة  

  إلى لعلمي، والحاجة لتفكير النقدي والبحث التميز وابداع وايا واالولوجنلتكم ايتعلق بالتفوق العلمي واستخدا

 رفين. ليه التقييم بين المشآتطوير 
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دراسة  و       من    افاإلشر استخدام    عادةإ   إلى   ((Stark et al., 2017وآخرون    ستاركهدفت  التربوي 

ترك  تعزيزخالل   التي  الحلول  االستراتيجيات  على  المعلمينيتطو لز  ير  التأث   ممارسة   لهم  ىليتسن  ر 

شراك إقادة المدارس  هذا يتطلب من  و مين في والية تكساس،  نوعية راقية من المعل  إلىللوصول  بي  يجا اإل

ائم  قكي الالتربوي التشار   اإلشرافل  المعلمين بطرق تدعم العمل االبداعي والمعرفي لديهم، وذلك من خال

استخدم    ي التقليدي.ف شرااإلعن النمط   ا  لمهني، بعيد اطورهم  مين وتدعم تة التي تشجع المعلعلى نقاط القو 

  أظهرت النتائج قبلي وبعدي، وقد    نا خضوعهم المتحجريبي لتدريب المعلمين، من خالل  المنهج شبه الت 

ة والضعف نقاط القو   أهم حول    ينلمعلماويدعم معرفة    ،الحلول  التربوي التطوري يركز على  اإلشراف  أن

 .همسف أنوير ى تطلوالعمل ع لديهم

كشفت  مك      تواجهعن    (2015)خرون  آعيبات و دراسة شا  التي  من  ن  ي التربوي  المشرفين  المشكالت 

لدراسة  ت اجريأ  الحكومية ومعلميها في فلسطين دراسة حالة،    الثانويةظر كل من مديري المدارس  ة نوجه

من   مكونه  عشوائية  عينة  مكون  ،مديرا    (75)على  عشوائية  عنقودية  منوعينة  من  معلما     (227)  ة 

فقرة موزعة    ( 44)مكونة من    استبيان الدراسة تم استخدام    أهدافلحم والخليل، ولتحقيق  تي بيت  محافظ

الدراسة    مجاالت،(  5)على   نتائج  تواجه  إلىوأشارت  بدرجة    فشرااإلعمليات    وجود مشكالت  التربوي 

وجو   إلىشارت  أكبيرة، كما   ذ عدم  داللة  د فروق  استجابات  اسطمتو   بين  إحصائيةات  الدراسة ت  عينة 

وجود فروق   إلىشارت  أ  الوظيفي، بينماوالمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، والمسمى  تغيرات: الجنس،  لم

داللة   الدراسة  إحصائيةذات  عينة  استجابات  متوسطات  الم  بين  الحول  المشرفين  شكالت  تواجه  تي 

تغير  ى لمتعز   ا في فلسطينمية ومعلميهو ة الحككل من مديري المدارس الثانوي  التربويين من وجهة نظر

 المحافظة.

والتحديالممارسا  (Ekayaw, 2014)  و اإيكي  دراسة لت  و اوتن      تواجهات  ت  التربوي    اإلشراف  التي 

نة  ، استخدم المنهج الوصفي المسحي وعي أثيوبيافي    ساسو أ  منطقةالتعليمي في المدارس االبتدائية في  
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داة للدراسة موزعة على عينه تكونت  أك نتبيا االسالباحث  خدماستية، كما د العنقو  والعينةالمراحل المتعددة 

التربويين تحديد  و امح  أنالدراسة    أظهرت ،  معلما  (  157)  و  ا  ( مشرف13)و  ،مديرا    (30)من   المشرفين  لة 

و  الضعف  كما    كانت المعلمين    أداءفي    ةالقو نقاط  كافية،  واجهت تحد ال  أنغير  التي  الرئيسة  يات 

المدارس  التربويين    نمشرفييال ومتعددة  كانت تدائية  االبفي  حيث  مزدوجة  بالمهام  أ  ،  ، ألخرى ارهقوا 

 مالية.  مكافآت منح المعلم ، كما لم ي  اآلخرينلمين بء كامل كالمعوالتدريس بع

رنامج  دة من تطبيق "بالدروس المستفا  إلىالتعرف     (Harrison, 2014)ن  رسو ها  دراسة  وسعت       

تقديم  الستدامة عمليات التحسين في    وات العمليةيد الخط، ولتحد األردني  ف  المديرية"و رسة  مد ال  تطوير

للم الفني  وقد الدعم  لوثائق  دارس،  ومراجعة  والمقابالت  اللقاءات  من  سلسلة  الباحث  مشروع    أجرى 

ال المعتطوير  نحو  للتقاريرتعليم  ومراجعة  لد   رفة،  ا  اإلشرافور  التقييمية  وعمليات    ، لتطويرالتربوي 

ال التاري واستخدم  نتائج  خي،منهج  على    وأكدت  الترب  أداء  أنالدراسة  المأمول، المشرفين  من  أقل    ويين 

ر المشرفين  تطوير المدرسة بما في ذلك أدوا  وأكدت على ضرورة مراجعة األدوار والمسؤوليات لبرنامج

لتعزيز و   التربويين  الفني،  الدعم  التربوييند تحمفهوم  المشرفين  دور  تق   يد  كما علميالم  أداء  يميفي  ن، 

الدعم الفني    سؤوليةعطاء مم  بويين في تقدي على ضرورة الفصل بين دور المشرفين التر ة  الدراس  أكدت 

 . رى أخجهة  إلىومتابعة تحقيق النتائج   للمعلمين عن عمليات المساءلة،

التربى  إلتعرف  ال  (2013)ي  ناالدج  دراسة  هدفت كما          المشرفين  ممارسة  لدرجة  لوك سويين 

مح  اإلشراف في  العاصمة  التشاركي  نظرهم،    عمانافظة  وجهة  من  المعلمين  فعالية  بمستوى  وعالقته 

تحليلي،  استخدم المنهج الوصفي ال ،  معلما    ( 342) على عينة عشوائية طبقية بلغت    استبيانيث طبق  ح

النتائج   من  اإلشرافسلوك    أنوأظهرت  ال  التشاركي  نظر  وأكدت  ةمتوسط  بدرجة  كانمعلمين  وجهة   ،

 لفنية. هيل نوعية لتدريب المشرفين التربويين وتحسين قدراتهم ابناء برامج تأ سة على ضرورة راالد 
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مديري  للكشف    (Oyewole & Alonge, 2013)  وألونغ  أيوول  دراسة  وسعت       دور  المدارس عن 

إيكينياإلشراف مقاطعة  في  المعلمين  وتحضير  نيجيرياالوسطى    ي،  من  وت  ،في  الدراسة  مجتمع  كون 

في  والمعلمين  نيدير الم الوالية،  الثانويةالمدارس    جميعهم  التح  في  الوصفي  المنهج  ليلي،  استخدم 

ية وتحفيز المعلمين.  اإلشرافدوارهم  أ  أداءظهرت الدراسة وجود عالقة ايجابية بين خبرة المديرين في  أ

دال  أظهرت وكما   عالقة  إحصوجود  في    ائيا  ة  والصغرى  الكبرى  المدارس  يرين د لما  ارو د أ   أداءبين 

 .ين، وتحفيز المعلمين على تلك المدارسفر المش

   المعرفة  إدارة ياتعمل  المتعلقة الدراسات  1.2.2

التعرف إلى2021)  شقيردراسة  هدفت   الم  (  إدارة  مدارس  ال عرفة في  واقع تطبيق عمليات 

بالتعليم   وعالقته  وجاإللكترو الحكومية  من  والمعلمينني  المديرين  نظر  محافظة  هة    ، فيت سل  في 

كل بح  واختالف  المتغيرات:  منها  بعض  الوظيفي،  الجنس،سب  العلمي  المسمى  عالمؤهل    دد، 

الخبرة، المدرسة  سنوات  مستوى  الحاسوب،  استخدام  في  المهارة  الدراسةمستوى  اعتمدت  المنهج    . 

والنوعيالوصفي   الكمي  واخالتحليلي  عين ،  عشوائيتيرت  وضمت بسيطةة  ة  ومديرا   (  339)  ،  معلما  

راض  ( معلما  ومديرا  في مجموعتين بؤريتين وذلك ألغ24على )لت  نة، كما شمهم االستبا يلت عطبق

المعلمين  ديرين و لدى المواقع تطبيق عمليات إدارة المعرفة  أظهرت نتائج الدراسة أن    البحث النوعي. 

المدارس   التعلي مستوى    وجاء،  مرتفعا    جاء  ت الحكومية في محافظة سلفي في  ا واقع تطبيق  روني  ت ك إلل م 

واقع تطبيق عمليات    كما بينت نتائج الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائيا  في متوسطات ،  ا  متوسط

المعرفة   لإدارة  ستبعا  العلمي،  المؤهل  الوظيفي،  )المسمى  الخبرة(،  متغيرات  كانت  نوات  حين  في 

تبع إحصائيا   دالة  لمتغير الفروق  مهار ا   مستوى  اإلناث،  ولصالح  الجنس  اات  الحاسوب  اد ستخة  م 

أشارت النتائج    .  كمايامستوى المدرسة لصالح األساسية الدنوى االستخدام الكبير، و ولصالح مست

واقع تطبيق  ( بين  α≤.05الداللة )  ذات داللة إحصائية عند مستوى   ايجابية رتباطإلى وجود عالقة ا
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المعر  إدارة  في  عمليات  الحكومية  الفة  اإللكتروني  و مدارس  في   لمينوالمعيرين  د الم  لدىالتعليم 

 .محافظة سلفيت 

) إ  دراسة  سعت       إلى    (2021براهيم  ممارسات  ع  نو التعرف  بين  المباشرة  غير  العالقة  قوة  ودرجة 

غير  فة كمتالمعر   إدارةل عمليات  ظيمية في جامعة المنوفية من خالالموارد البشرية والرشاقة التن  إدارة

للدراسة والتي تم    كأداة   واالستبانةستقرائي،  الوصفي اال  جه لمنم االدراسة استخد   أهدافوسيط، ولتحقيق  

عل إتوزيعها   حجمهالكترونيا   عينة  مصر، 331)  ى  في  المنوفية  جامعة  وحدات  بكافة  العاملين  من   )

الموارد    إدارةبين ممارسات    إحصائيةوجود عالقة غير مباشرة وقوية ذات داللة    إلىتوصلت الدراسة  

 ة. يم نظيالتالبشرية والرشاقة 

تضمنة في فة المالمعر   إدارةدرجة عمليات    إلىالتعرف    (2021)عوض هللا وعبيد    دراسة  فت هد و     

ه أعضاء  نظر  وجهة  من  خضوري  التقنية  فلسطين  بجامعة  الذكية  التعلم  ودور نظم  التدريس،  يئة 

( 82ة من )سالدر ة اكاديمية، والجنس، وسنوات الخدمة، تكّونت عينمتغيرات: فرع الجامعة، والرتبة األ

في التطويري. وقد لمنهج الوصواستخدم ا  ،هيئة تدريس، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطةعضو 

بجامعة فلسطين التقنية   ي نظم التعلم الذكيةالمعرفة المتضمنة ف إدارةدرجة عمليات  أنالنتائج  أظهرت 

من التدريس    خضوري  هيئة  أعضاء  نظر  متو   كانت وجهة  كما ،  ورالمحاجميع    ىعل  سطةبدرجة 

ف  أظهرت  لصالح  الذكية  التعلم  نظم  محور  وجود فروق في  وجود النتائج  النتائج  وبينت  العروب.  رع 

 ،عرفة والمشاركة بها لصالح )أستاذ مساعد(معرفة وتخزينها، واسترجاع المفروق في محوري تنظيم ال

تبعا   وعدم وجود   ائج وجود فروق في  النت  أظهرت كما    ،راو محلالمتغير الرتبة األكاديمية لبقية  فروق 

. وبينت النتائج وجود فروق في رلذكية لصالح الذكو محوري تشخيص المعرفة وتوليدها، ونظم التعّلم ا

 سنوات(.   5)أقل من   من لديهم خبرة محور تشخيص المعرفة وتوليدها لصالح
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التنظيمي    اعاإلبد على    ةفمعر ال  إدارةثر عمليات  أ  إلىالتعرف    (2021)ومحسن  ي  ناالسي  هدفت دراسة

  ت ، شملالوصفي التحليلي  تخدم المنهجالدراسة اس  أهداف، ولتحقيق  في اليمنفي الجامعات الخاصة  

 إدارةعمليات    الدراسة توافر  أظهرت نتائجمحلية،  يعملون في الجامعات ال  ا  موظف  (60)الدراسة    عينة

مرتفعة  رفةالمع و   اإلبداعوتوفر    ،بدرجة  على    ارةد إعمليات  ل  رثأد  وجو التنظيمي،    اإلبداع المعرفة 

 .المحليةالتنظيمي في الجامعات 

في مؤسسات   المعرفة  إدارةتأثير    التعرف إلى  ( Asad et al., 2021أساد وآخرون )اسة  هدفت در    

باكست التعليم  رةإدا مدارس  نو ،  نافي  منهج  اعتماد  تم  لجمع  وقد  المراجعة    البيانات عي  إجراء  وتم 

بالمكتبي  وتم  هلداخة  المحتو   البيانات يل  تحلا،  تحليل  تقنيات  خالل  ف ،ى من  التحليل    نإلذلك  وحدة 

  ، حفيةالت الصوالمقا  ،الوثائق الحكومية والمقاالت البحثية المنشورة وتقارير الوكاالت الدولية  لت مش

المؤتمرات أو و   ،ترنت ن اإل  ومصادر  ،نيةاإللكترو والكتب    ،اإللكترونيةوالمواقع     ،الةحال  ت اساودر   ،راق 

النتائج    أظهرت و   .مية في تطوير المنظمات في البيئات التعلي  العرفة  إدارةالمتاحة عن  صاءات  واإلح

تؤدي    إدارة  أن العمل،    إلىالمعرفة  من  والمزيد  الفعالية،  كفاءة    داءواألزيادة  وتعزيز  األفضل، 

ة على  و عال ،ب طاللا  ت از جا نإل   مميزة وإعطاء نتائج    ،بشكل أفضل المعلمين  أداء  وتطوير الموظفين،  

سب لتعزيز صورة  الوقت المنا  القرارات في  تخاذ ا ، يمكن للمنظمات تطوير نظام يساعدها على  كذل

 .جتمع والمعلمينالمدرسة بين جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك اآلباء والم

  ية و نثاالدرجة تطبيق مديري المدارس    الكشف عن   (Abdalaal, 2020)عبد العالوسعت دراسة     

الزرقاالمعرفة    إدارةتراتيجيات  س ال  حكوميةلا لمنطقة  والتعليم  التربية  مديرية  نظر  في  وجهة  من  ء 

الدراسة    أهدافتحقيق    أجلمن  و المعلمين.   مجتمع  تكون  ومعلمة(  1263)  منالدراسة،   ،معلما  

الدراسة من  و  قام    اهلتسئأ  نعالدراسة واإلجابة    أهدافلتحقيق  و   ،معلمةا  و ( معلم193) تكونت عينة 

طريقة تحليلية وصفية.   الباحث النتائج باستخدام   وفسرفقرة،    (30)من    مكون   استبيان  حث بإعداد البا
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المعرفة في مديرية التربية    إدارةات  درجة تطبيق مديري المدارس الستراتيجي  أن  نتائج الدراسة  أظهرت 

ى الختالف  عز ت  إحصائية  ةلدالات  فروق ذ   وجود   أظهرت كما    ،جاءت مرتفعةالزرقاء    والتعليم لمدينة

  لمؤهالت لتعزى    إحصائية ذات داللة    عدم وجود فروق   النتائج  أظهرت و   كما .  اث نولصالح اإلالجنس  

   .والخبرة ،العلمية

ديري المدارس المعرفة وعالقتها بالتميز بين م  إدارةتحديد درجة    (2020)   نادراسة قرعهدفت  و      

العاصمة    الثانوية في  اه وجن  م   نعما العامة  نظر  )ذكور      ن.لميلمعة  معلمين  من  الدراسة  تألفت 

(  2464)بلغ عددهم و (، القويسمهبة، منطقة الجامعة، ومنطقة ة العق)منطق عمان( في العاصمة وإناث 

  أن أظهرت نتائج الدراسة  .  استخدم المنهج الوصفي التحليلي.  ا  معلم(  335)  ة منالعين تكونت  ،  معلما  

من وجهة نظر المعلمين    عمانالعامة في العاصمة    ثانويةلا ارس  المد   ي مدير دى  المعرفة ل  إدارةدرجة  

 هميةعلى مستوى األ  إحصائيةذات داللة    فروق ه ال توجد  أنالنتائج    أظهرت كما  جاءت متوسطة.  

  تعزى مديري المدارس العامة    فة بينالمعر   إدارةلعينة الدراسة لدرجة    األفراد ة  ات استجاببين متوسط

التع  سالجن  ت اغير لمت وهناك  والتأهيل  استجابة  ليمي،  في  الدراسة    أفراد اختالف  لمتغير عينة    تعزى 

 .سنوات  (10)أكثر من  ةخبر  لديهمالذين المعلمين  برة لصالحت الخسنوا

الدراسات   ي بكليةالمؤسس  داءالمعرفة واأل  إدارةالكشف عن    (2019)  ناسمحبن    وسعت دراسة     

الستطالع    استبيان م تصميم  تلتحقيق هدف الدراسة  ك سعود. و ة الملبجامع  عالمجتم  التطبيقية وخدمة

( عضو من  278)   العينةمة المجتمع. بلغ حجم  ن بكلية الدراسات التطبيقية وخد آراء عينة من العاملي 

التحليلي،  هيئة تدريس نه تحليل  ور مقترح للكلية وموخرجت الدراسة بتص   ،استخدم المنهج الوصفي 

  باإلضافة المعرفة،    إدارةبهدف تحديد استراتيجية    بالكليةضعف  القوة والنقاط    وتحديد   الراهن  الوضع

وتحديد المخاطر ومن    ،على تلك الفجوات   لفجوات في الكلية بهدف وضع الخطط للتغلب يل اتحل  إلى

 . والتقييمم المراجعة ث
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و   دراسة  هدفت كما        )الخميسي  الو المتطل   إلىالتعرف    (2019الرميدي  توفابات  في جب    رها 

اء هيئة التدريس  المعرفة من وجهة نظر أعض إدارة   عمليات   إلى ية الحكومية للتحول  المصر   جامعات ال

تدريس  ن أعضاء هيئة العينة عشوائية م  ىاستمارة استقصاء عل  وزعت ولتحقيق هدف الدراسة    ،بها

بلغت   المصرية  وتم  استبانة(  550)بالجامعات  المنهجعتماد  اال ،    أظهرت .  ليالتحلي  الوصفي   على 

المصرية نحو اقتصاد هناك عدد من المتطلبات التي يجب توفرها لتحول الجامعات    أن  سةالدرا  نتائج 

بي  ما  المتطلبات  هذه  وتنوعت  خالمعرفة،  متطلبات  هيئةن  بأعضاء  والبن  اصة  التحتية  التدريس،  ية 

الع والبحث  الجامعي،والتكنولوجية،  والتدريس  والحوكمة،  الجد والقيا  لمي،  ال  امعية،ات  مجتمع  وخدمة 

 .األكاديميرشاد االبداع و االعية، و والشراكة المجتم

المعرفة في المدارس   إدارة عمليات الكشف عن واقع تطبيق  (2019)عبد الرحمن  دراسة  وسعت     

ية وجود فروق نا صت الدراسة إمكن وجهة نظر مديريها، وقد فحومية في محافظة بيت لحم مالحك

تعزى  ي محافظة بيت لحم من وجهة نظر مديريها  دارس الحكومية فالمعرفة في الم  إدارة  قتطبي   قعوال

الجنس،  لمتغيرات  من  )أساسي  كل  المدرسة  العلم  ،سةالمدر   وموقعوي(،  ناث  -ومستوى  .  يوالمؤهل 

الدراسات   خدماستو  هذه  لمثل  لمناسبته  الوصفي  عوقد    ،المنهج  )  أفراد دد  بلغ  مدير 129المجتمع  ا  ( 

ة  الدراسنتائج    أظهرت .  ومديرة  ( مديرا  37من بينهم بلغ عددها )  ة بسيطةعينة عشوائي  يرت اختة،  ر يومد 

  إدارة تطبيق    جةدر و المعرفة وأهميتها،    إدارةقة بدرجة كبيرة جدا  على محور مستوى إدراك مفهوم  مواف

ع متوسطة  وبدرجة  المدرسة،  في  تطبيالمعرفة  تواجه  التي  المعوقات  محور  في  المعرف  إدارةق  لى  ة 

 ليات إدارة معواقع تطبيق  حول    إحصائيةالدراسة عدم وجود فروق ذات داللة    أظهرت   ماك  ،لمدرسةا

لمتغيرات الدراسة:   عا  تب  المعرفة في المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم من وجهة نظر مديريها

 المدرسة.   وموقعالجنس، ومستوى المدرسة، 
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التعرف على  (Supermane &  Mohd Tahir, 2018) طاهر  مهدمن و سوبر   دراسة  هدفت و      

االبتدا  إدارةممارسة    درجة المدارس  في  المالمعرفة  المس    ،ليزيةائية  تصميم  لجمتم  المقطعي  ع ح 

تحديد مستويات ممارسة  ، و ياائية في جنوب ماليز في المدارس االبتد   معلما  ( 250)لية من  و األ  البيانات 

منهج  (، استخدم ال1996)  المعرفة لماير وزاك  إدارة  من دورةمقتبس    ناالمعرفة من خالل استبي  إدارة

من قبل    متوسطالمعرفة تمارس بشكل    إدارةيع أبعاد  مجة أن  سج الدراأظهرت نتائ   الوصفي التحليلي.

االبتدائية المرحلة  ذلك معلمي  مقارنة    كان،  ومع  السائد  البعد  هو  واسترجاعها  المعرفة  تخزين 

البعد األقل سيطرة في  المعر   توزيع  كانباآلخرين، في حين   عدم    أظهرت ا  ، كمالمعرفة  إدارة فة هو 

في   فروق  االبفي  فة  معر لا  إدارةممارسة  وجود  الماليزيةالمدارس  لمتغيرات   تدائية    ، الجنس  :تبعا  

 سنة.  15د فروق لصالح من لديهم خبرة تزيد عن وجو  ت أظهر والمؤهل العلمي، فيما 

ية  مل ع  إدارةو   المناخ التربوي   عمليات بين    ع تصور للتكاملضو   (2017)  محمد  دراسةلت  و اوتن     

المعرفة   لتحقيق  كتطبيق  البمدي   الثانويةس  المدار بالجودة  مدخل  ومن  نة  مصر،  في   أجلمنصورة 

الوصف المنهج  استخدم  الدراسة  هدف  و تحقيق  التحليلي  من    داة أك  االستبياني  عينة  على  للدراسة 

شهادة   على  الحاصلة  المدارس  لضممعلمي  التربوي  واالعتماد   نااالعتماد  عد   الجودة  دها والبالغ 

لمعرفة، ة تطبيق امناخ التربوي وعملي تكامل بين القة  عالود  جو   دراسةأظهرت نتائج ال،  ( معلما  217)

  لها المعرفة التعليمية    أنالعينة واالتفاق على    أفراد ل استجابة  مظاهر التكامل من خال  ت تضحاحيث  

 .علمينعليمية تقدم للمت في صورة خدمات ت أثر

و   دراسةوتناولت        اجاهات  ((Fullwood et al., 2013  خرون آفولود  اكاديمألات  في يين    لجامعين 

ذ الجامعات   المتغيرات  ببعض  وعالقتها  المعرفة  مشاركة  نحو  مشاركة  البريطانية  بأنشطة  التأثير  ات 

الدراسة ا  المعرفة، ولتحقيق أهداف  المنهج  الباحثين  الدراسة على  استخدم  التحليلي، كما طبقت  لوصفي 

كاديميين،  اهات إيجابية  لدى األسة وجود اتجاالدر ها  ت لن النتائج التي توصليطانية، وم( جامعة بر 11)

https://www.emerald.com/insight/search?q=Sugunah%20Supermane
https://www.emerald.com/insight/search?q=Lokman%20Mohd%20Tahir
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سع ويحسن من عالقاتهم األكاديمية، كما سيوفر لهم  واعتقاد األكاديميين أن مشاركة الجامعة سوف يو 

التق والرقي،  فرص  التنظيمي  استجابة  وكانت دم  الهيكل  بتأثير  يتعلق  فيما  محايدة  ونوعية    المشاركين 

المعرفة، باإلضافة إلى انتماء المشاركين الجامعيين قليال   في مشاركة    القيادة الجامعية، ومستوى التقنية

 الذاتية لديهم.  يةالل ة مع االستقبالمقارن 

دراسة        مساهمة    إلى  التعرف  )Jusoff et al., 2011(  وآخرون جوزيف  وهدفت  ممارسات  مدى 

العالي   التعليم  تحسين  المعرفة  ةدار إل مؤسسات  في  داءاأل  في  استم   األكاديمي  المنهج  اليزيا،  خدم 

من   الدراسة  عينة  تكونت  التحليلي،  األكاديميين    عضو  (100)الوصفي  الجامن  في  معات  العاملين 

والمتمثل  إدارة  ةممارس  أنالنتائج    وأظهرت الماليزية،   المعرفة،   ةالمعرفة  وتخزين  المعرفة،  بتوليد 

 .األكاديمي داءمع األ إحصائيةلة إيجابية ذات دال عالقةوتطبيق المعرفة، لها ومشاركة المعرفة، 

تبين أ      نها ذات عالقة وثيقة بمتغيرات الدراسة ومن خالل مراجعة الدراسات السابقة ونتائجها 

الفني المقدم من المشرفيي  الرئيسة، وه   عمليات إدارة المعرفة ومتغيراته، وكذلك    التربويين  نالدعم 

المحوراغيراتهمتو  دراسات  وجاءت  الم ،  بمتغياألول  المر  تعلقة  من  المقدم  الفني  شرفين  الدعم 

الجودة  عمليات درجة تطبيق المشرف التربوي بعض  ( 2021) السلمي ة، حيث تناولت دراس التربويين

لل التدريبية  الورش  تنفيذ  في  دراسة  لمينعمالشاملة  وتحدثت  تطبيق  (  2020)  الحاج،  واقع  عن 

 السيد ، وتحدثت دراسة  ة وسبل تطويرهابمحافظة غز   ا"و نر و في مدارس "األ  التربوي التطوري   فشرااإل

التربويي عن    (2020) ية وفق متطلبات الجودة الشاملة اإلشرافن لمهامهم  مستوى ممارسة المشرفين 

تنامن وجهة نظر المعلمين تأثير    (Ampofo et al., 2019)أمبوفو وآخرون  ت دراسة  لو ، في حين 

  الثانوية رس على أداء المعلم في المدارس  مديري المدااإلشراف التربوي التطوري المباشر ل  أسلوب 

،  إلجراء عملية إشراف تربوي تجريبي بطريقة المالحظة  Hui, 2019)هويي )دراسة    وجاءت ،  العامة

 في عصر  األردني  دواره في نظام التعليمألدرجة ممارسة المعلم    ت ل( فتناو 2018)  ربايعةأما دراسة  
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المعرفيناال حمديأبدراسة    أما،  فتاح  ل(  2018)  و  للفعاليات  فسعت  التربويين  المشرفين  أداء  تقييم 

درا ،  اإلشرافية تناولت  التربويون  الدع(  2017)   الطويسيسة  كذلك  المشرفون  يقدمه  الذي  الفني  م 

 .اقتصاد المعرفة ت ايعمل في ضوء  للمعلمين

المحور      دراسات  بمتغير    الثاني  وجاءت  المعرفةالمتعلقة  إدارة  دراس عمليات  تناولت  حيث    ة ، 

( قوة  (  2021إبراهيم  ودرجة  نوع  إلى  الموارد    العالقةالتعرف  إدارة  ممارسات  بين  المباشرة  غير 

خالالبشر  من  المنوفية  جامعة  في  التنظيمية  والرشاقة  إد ية  عمليات  وسيطار ل  كمتغير  المعرفة  ،  ة 

التنظيمي في   اإلبداع أثر عمليات إدارة المعرفة على  لمعرفة    (2021)السياني ومحسن  دراسة    وسعت 

درجة تطبيق    فكشفت عن  )Abdalaal, 2020( لعالعبد ادراسة    أما،  الجامعات الخاصة في اليمن

المدارس  مدي إدار ال  الحكومية  الثانويةري  المعرفة  ستراتيجيات  لمنطقة  فة  والتعليم  التربية  مديرية  ي 

المعرفة وعالقتها بالتميز بين مديري المدارس    إدارةدرجة    (2020)  دراسة قرعان، وتناولت  الزرقاء

لمعرفة ا  إدارةعن    الكشف  (2019)   نابن سمح  وسعت دراسة  ،عمانالعامة في العاصمة    الثانوية

   .جتمع بجامعة الملك سعود ة وخدمة المالمؤسسي بكلية الدراسات التطبيقي  داءواأل

من ناحية أخرى، فقد وظفت معظم الدراسات السابقة إما المنهج الوصفي التحليلي أو المنهج       

االستن  الوصفي  المنهج  أو  االرتباطي،  فقد  الوصفي  السابقة  الدراسات  لمجتمعات  وبالنسبة  تاجي، 

إج بشكل  مديتمحورت  وكذلك  المدارس،  طلبة  حول  المدارس،مالي  و   ري  في  اإلداريوالمعلمين  ين 

 مديريات التربية والتعليم. 

من    ومن المالحظ أن هنالك تشابها  بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة في مجال أن جزءا        

ا موضوع  الدراسات  تناولت  قد  كانت  المقد لسابقة  الفني  المشرفين  الدعم  من  حين  التربويينم  في   ،

، أما عن مجال االختالف بين هذه الدراسة عمليات إدارة المعرفةضوع  خر منها مو تناول الجزء اآل

ين  الدعم الفني المقدم من المشرفوالدراسات السابقة المذكورة  فتمثل في أن الدراسة الحالية تناولت  



 

54 
 

المعرفة  التربويين إدارة  عمليات  م  وذلك  في ضوء  نظر  وجهة  المدارسمن  وهذا والمعلمين  ديري   ،

 . على حد علم الباحثة  رق إليه أي من الدراسات السابقةثناء لم تتطاست

وقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة المذكورة في مجال بناء اإلطار النظري،         

إضافة لالستفادة من مراجع الدراسات الدراسات السابقة كمراجع في الدراسة الحالية،    وكذلك توظيف

واردة في مجال بناء أداة  الدراسات السابقة ال  استفادت الباحثة منلية، وأخيرا   لدراسة الحاالسابقة في ا

 .ة االستجابة الخاصة بهئلالدراسة والمتمثلة في االستبيان وصياغة أس 
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 الفصل الثالث 

 تالطريقة واإلجراءا
 

ومجت  تناول منهج  من  على كل  الفصل  الهذا  وعينة  وكمع  بناء  دراسة   الدراسة  أدوات يفية 

استخدمها    والتحقق من صدقها وثباتها، كما ويتضمن إجراءات الدراسة والمعالجة اإلحصائية التي

 يلها. في استخالص نتائج الدراسة وتحل حث الب

 منهجية الدراسة  1.3

الوصفي   المنهج  والنوعي   التحليلياعتمد  بج  وهو  الكمي  يهتم  الذي  وتلخيص  المنهج  مع 

سة المرتبطة بسلوك عينة من الناس أو وضعيتهم، أو عدد  معلومات والحقائق المدرو تصنيف الو 

منظوم أو  األحداث،  من  سلسلة  أو  األشـياء،  الظو من  من  آخر  نوع  أي  أو  فكرية،  أو  ة  اهر 

تها  تها، لغرض تحليلها وتفسيرها وتقييم طبيع لقضايا، أو المشكالت التي يرغب الباحث فـي دراسا

خدم هذا المنهج نظرا  لمالئمته ألغراض الدراسة وتحقيق  است و .  ها أو التحكم فيهابها وضبطللتنبؤ  

 أهدافها.

 وعينتها مجتمع الدراسة  2.3

مديريتي القدس وضواحي في  لمدارس الحكومية  مديري او   المعلمينتكون مجتمع الدراسة من       

القدس(   القدس وضواحي  )القدس،  مديريتي  من  كل  والبافي  حس،  عددهم  قسم  لغ  إحصائيات  ب 

واإلحصاء للعام    التخطيط  والتعليم  التربية  وزارة  في  للتخطيط  العامة  اإلدارة  2020/2021في 

 ( مديرا  في مدارس كال المديريتين. 120معلما  و )( 2630)

، وقد تم تحديد المعلمين  مجتمع من حجم    %13  بنسبة   معلما  (  330تكونت عينة الدراسة من )    

  ( مديرا  60و)   .(Robert, 1989)  دام معادلة روبرت ماسون لتحديد حجم العينات تخباس حجم العينة 
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مجتمع  من    %50بنسبة   بحجم  الخاص  الحكومية  مديري  الدراسة  من  في  المدارس  مديريتي  كل 

القدسالقد  وضواحي  االستبانة  س  عليهم  عي  ،وزعت  )وبلغت  المقابلة  ومديرا  20نة  معلما   من    ( 

        .عينة مجتمع الدراسة وخارج ال

الحكومية   مدارسمجتمع الدراسة من المعلمين ومديري العلى    (نةاالستبا )  أداة الدراسة  وزعت      

، وعند  االستبانةالخاص ب   اإللكترونيالرابط  باستخدام    مديريتي القدس وضواحي القدسكل من  في  

االست االستبإغالق  عدد  بلغ  )بيان  المستردة  ل450انات  استبانة  ا(  من  والمديرينلمكل    ، علمين 

 .مديرا  ( 60، و)معلما  ( 330) موزعة على اإلحصائي للتحليل صالحة( استبانة 390) واختيرت 

 
 : والعامة الشخصيةالبيانات متغيرات  أواًل:

 مة الشخصية والعا البيانات توزيع عينة الدراسة حسب :( 1.3) جدول

 النسبة المئوية %  التكرار المستوى  المتغيرات  

 40% 154 ذكر الجنس 

 60% 236 ثىأن

81%317 فأقل بكالوريوس المؤهل العلمي

%7319 لىماجستير فأع

   سنوات الخبرة
 18% 72 سنوات  5 ل منأق

 21% 82 سنوات 10أقل من -5من 

 61% 236 فأكثر سنوات 10

 16%63 مدينة موقع المدرسة 

 84%327 قرية
 

الجدولتبي       من  منعينة    من  (%60)  أن(  1.3)  ن  والمديرين  الدراسة  المدارس في    المعلمين 

ضواحي القدس( من  في كل من مديريتي )القدس، و   مديريتي القدس وضواحي القدسفي  الحكومية  

  فأكثر،   وات سن  10لديهم خبرة  منهم    %(61)  ،فأقل  ل علمي بكالوريوسيحملون مؤه  %(81)ذكور،  ال

 . يسكنون القرية %(84)
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 خصائصهاو  الدراسة واتأد 3.3

 :تيكاآلوالمقابلة  ،االستبانةت أدوات الدراسة، اعتمد  أهدافلتحقيق       

 االستبانة  أواًل:

المشرفيمن مقياس:    االستبانة تكونت        المقدم من  الفني  التربوي الدعم  للمعلمين في ضوءي ن    ن 

 كاآلتي: رفةالمع إدارة عمليات 

 المعرفة  إدارة عمليات ن للمعلمين في ضوءيويالتربم من المشرفين الدعم الفني المقدمقياس  -أ

الدرا من  المرجوة  الغاية  الحالية،لتحقيق  على  اال بعد  و   سة  التربوي طالع  الدراسات  و   األدب 

ن للمعلمين في  ي وي الدعم الفني المقدم من المشرفين التربالعالقة    السابقة، وعدد من المقاييس ذات 

(،  2020)السيد،  من  دراسات كل  في    ةس المستخدماييقمال  على  اعتمد و   ،رفةالمع  إدارة  عمليات   ضوء

  راسة. تكون المقياس ف الد اهد أل   تهممءوذلك لمال  (، 2015والقدرة،    و)شلدان  (،2017و)الطويسي،  

وتكون المقياس    لفلسطينية،ا  المقياس بما يتالءم مع البيئة  وطور( فقرة،  54من )  في صورته األولية

مجاال أربعة  األولحمل  ت  من  )التأ  عنوان  المجال  للمعلمين  المهني  والنمو  والذي التطور  هيل( 

خالله  يظ من  محهر  تعليمية  لبيئة  التربوي  المشرف  تهيئة  خال  لالبتكارفزة  كيفية  من  ل واإلبداع 

على   للحصول  يسعىاألنشطة التي    والتي يمارس فيها المعلم  ،لدى المعلمين  لمعرفةوتوليد ا  تكوين

مصادرها من  واقتنائها  الضمنية  المعرفة  أو  الصريحة  المعرفة  على  المحتوية  كتلك  أما المتعددة   ،

الثاني ي  "التدريب"    المجال  خاللهطلع  والتي  التدريب   من  أهداف  على  المعلمين  التربوي  ، المشرف 

المدرسة  م مع زمالئه  ه تومشارك  ه نقل  وكيفية إمكانيات  ادة  واالستف،  في  يتوفر من  المدرسةبما  ، في 

، التطبيقات التدريبية لتحقيق األهدافالتعليمية بالواقع، من خالل استخدام    ربط األهدافحيث يتم  

كيفية  لمعلمين  رشد المشرف التربوي الي  من خالله  والذيويتحدث المجال الثالث عن الجانب التقني  

المعرفة   اإلتطبيق  التعليم  منصات  خالل  مناسبة    ،ترونيلكمن  إلكترونية  بيانات  قاعدة  لهم  ويوفر 
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ال ببناء  معلومات لحفظ  التربوي  المشرف  يقوم  كما  مع ،  الخبرات  لتبادل  فنية  دعم  مجموعات 

علم  تغلب على مشكالت الالمعلمين، ويتم من خاللها عرض المهارات التي تمكن المعلمين في الت

على عملية إدامة المعرفة   المشرف التربوي من خالله  ركزم فيالتقوي  الرابع  مجالاللكتروني، أما  اإل

معالجة ضعف المعلمين، فيختار المشرف التربوي ، وذلك بتوظيف نتائج التقويم في  لمعلمينلدى ا

؛ بما مر في التدريسالتقويم المست  ف معايير، ويوظ طرق التقويم المالئمة لتحقيق األهداف اإلشرافية

 (.ب كما هو موضح في ملحق ) ة الحديثة،يتناسب مع التغيرات التربوي

 اس الدراسةيلمق (Face validity) الصدق الظاهري  .3.31

عر ضت هذه    ،ييس الدراسةلمقا محكمين  للتحقق من الصدق الظاهري أو ما يعرف بصدق ال

على    المقاييس األولية  صورتها  ملحق ال  من  محكمين  (10)في  موضح في  هو  متخصصين، كما 

معت ) أعتمد  إذ  االتفاق  (،  الفقر   (%85)يار  لقبول  أدنى  مالحظكحد  على  وبناء   وآراء ة.  ات 

فع دلت   المقترحة،  التعديالت  أجريت  الفقرات،  صياغة  المحكمين،  فقرات   وأضيفت   حذفت و بعض 

 . أخرى 

 الدراسةاس ييكومترية لمق الخصائص الس2.3.3 

فحص        أجل  السيكومترية  من  طبقت الخصائص  الدراسة،  عينة    قاييسالم  لمقاييس  على 

من   مكونة  في    معلما    (20)استطالعية  الحكومية  ومديرا   وضواحي في  المدارس  القدس  مديريتي 

ة  على المشتركين من مجتمع الدراس ت ووزع،  لقدس(في كل من مديريتي )القدس، وضواحي ا القدس

بهدف التعرف  وجعلها تحقق أكبر قدر من الدقة، و   ،االستبانةر  وخارج العينة، وذلك من أجل تطوي

ف عن أي مشاكل تظهر خالل إجراء الدراسة، ، والكشبانةاالست على مدى فهم المبحوثين لفقرات  

نة  األداة وثباتها، ومن خالل العي   قمتعلقة بصد   تطبيقها، والحصول على معلومات   يةانإمكوفحص  

معامل    أن ية  الرتباط، واتضح من خالل نتائج العينة االستطالعاالستطالعية تم احتساب معامل ا
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الكلية   الدرجة  مع  للفقرات  مناالرتباط  أكبر  الفقرة  (40.)  جاء  لقبول  المعتمد  بالمعيار  وقورنت   ،

رات  (، وبذلك تكون جميع الفقGarcia & Gonzalez, 2006)  حسب ما جاء في جارسيا وجونزالس

يؤكد   البن  االستبانةفقرات    جامسانمقبولة إحصائيا، مما  بالنسبة  مع مجاالتها وعلى صدق  أما  اء. 

تضح من خالل قيمة معامل كرونباخ ألفا للدرجة الكلية  فقد ا  العيةلثبات األداة لدى العينة االستط

الحصول على نفس    يةانإمكد ثبات أداة الدراسة، أي  ، وهذا يؤك(70.)  أكبر من  أنهوللمجاالت على  

 كاآلتي: النتائج  وكانت  ،م استخدام نفس األداة مرة أخرى النتائج في حال ت 

 : (Construct Validity)اس الدراسة يصدق البناء لمق (أ

الستخراج    (Pearson Correlation)معامل ارتباط بيرسون    إذ ح سب   ؛ستخدم صدق البناءا

.(2.3)هو مبين في الجداول  ، كماإليه بالمجال الذي تنتمي الفقرات  تباطار  معامالت  قيم

 (2.3)جدول                                          
 إدارة عمليات ن للمعلمين في ضوءي المقدم من المشرفين التربويلدعم الفني امعامالت ارتباط فقرات مقياس قيم  

 (20)ن=لتابعة له للمجال اية مع الدرجة الكل  المعرفة

  
قرة 

الف
 

باط مع  االرت
 المجال 

  
قرة 

الف
 

مع  االرتباط 
 المجال 

  
قرة 

الف
 

 االرتباط مع المجال

قرة 
الف

 

 االرتباط مع المجال

 التقويم   التقني  التدريب الـتأهيل 
1 .55** 16 .81** 29 .86**43 .74** 

2 .68** 17 .78** 30 .82** 44 .86** 

3 .79** 18 .84** 31 .84** 45 .82** 

4 .61** 19 .85** 32 .83** 46 .85** 

5 .81** 20 .86** 33 .83** 47 .85** 

6.77** 21.82** 34.82** 48 .83** 

7.78** 22.64** 35.79** 49 .84** 

8.79**23.68** 36.81** 50 .84** 

9.74** 24.79** 37.81** 51.82** 

10.86** 25.61** 38.78** 52.64** 

11.82** 26.81** 39.84** 53.68** 

12.85** 27.77** 40.85** 54.89** 

13.85** 28.83** 41.86**  

14.83**  42.82**  

15 .64**    

 (  p < .01 **حصائيًا عند مستوى الداللة )**دال إ 
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 ت وكان،  .(89-.60)تراوحت ما بين    ت تباط الفقراار   ت معامالقيم    أن  (2.3)  الجدول  من  يالحظ

 ,Garcia & Gonzalez)  جارسيا وجونزالسحسب ما جاء في    ذات درجات مقبولة ودالة إحصائيا  

  ضح في الملحق )ث(.كما هو مو ، فقرة (54)وبقي عدد فقرات المقياس  (،2006

 اس الدراسة: يب( ثبات مق 

ثبات   من  جرى   الدراسة،  اسيمق للتأكد  من    فقد  باستخدام  التحقق  الداخلي،  االتساق  ثبات 

ألفا   كرونباخ  استخ  االستطالعية،   العينة  ات نابي  على(Cronbach's Alpha)معامل  راج  بعد 

 :ذلك يوضح(3.3) والجدولالصدق، 

 (3.3جدول )
 بطريقة معامل كرونباخ ألفا لمقاييس الدراسة الثبات معامالت 

 اخ ألفا كرونب عدد الفقرات  المجال  األداة

دعم الفني المقدم من ال
ن  يتربويالمشرفين ال

  للمعلمين في ضوء
 المعرفة  دارةإ عمليات

التطور والنمو المهني للمعلمين 
.1597 لتأهيل()ا

 .1399 التدريب

.1499 التقني

 .1299 التقويم

 .99 54 الدرجة الكلية 

ت الدعم الفني المقدم من  لمجاالألفا  قيم معامل ثبات كرونباخ    أن  (3.3)يتضح من الجدول  

بلعت  (، و .99-.97ما بين )  تراوحت   المعرفة  إدارة  ات عملي  ن للمعلمين في ضوءي ن التربويالمشرفي

قابلة للتطبيق على العينة    األداة   مقياس ن  وتجعل م   سبة منا. وتعتبر هذه القيم  .(99)لدرجة الكلية  ا

 األصلية. 

 الدراسة صحيح مقاييست 3.3.3
الالمقياس    -أوالً  المشرفين  من  المقدم  الفني  ضوء يتربويدعم  في  للمعلمين   دارةإ  عمليات  ن 

   :المعرفة
مقياس        التكون  الفني  التربوي الدعم  المشرفين  من  ضوءيمقدم  في  للمعلمين   إدارة   يات عمل  ن 

هي )التطور والنمو المهني    مجاالت   أربع، موزعة على  فقرة  (54)في صورته النهائية من    لمعرفةا
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مثلت جميع (، وقد  ثق )كما هو موضح في ملح  التدريب، التقني، التقويم(،  ،(للمعلمين )التأهيل

 . مقياسلل ابيالفقرات االتجاه اإليج

  وأعطيت ( خماسي،  Likertرت )من المستجيب تقدير إجاباته عن طريق تدرج ليكقد طلب  و 

معارض درجات،    (3)  محايد درجات،    (4)موافق  درجات،    (5)  ةموافق بشد   :يلي كما  للفقرات   نا األوز 

   درجة واحدة. (1)معارض بشدة ، نادرجت(2)

المشرفين :  مستوى   تحديد و   الحسابية،  المتوسطات   فسيرت  لغايات و  من  المقدم  الفني  الدعم 

  مستوى ال  وفق  العالمة  حولت   ،الدراسة  عينة  لدى  المعرفة  إدارة  عمليات   ء ن للمعلمين في ضو ي التربوي

 : اآلتية للمعادلة وفقا   وذلك درجات، (5-1) ما بين يتراوح الذي

 طول الفئة =         
 1-5=تدرج(ل الحد األدنى )لألعلى _ د االح  

 =1.33 
 3=عدد المستويات المفترضة             

أقل من-2.33) متوسطمستوى    ،(2.33  أقل من)  مستوى منخفض :  ، هيت مستويا  ثالثة  إلى  وصنف

 . (5-3.66) من مستوى مرتفع ،(3.66

 المقابلة: ثانياً 

من  ستخرجت وذلك لتعزيز النتائج التي ا ؛انةاالستبة راسبنيت هذه األداة باالعتماد على أداة الد      

، وصيغت جميع الدراسة  أهدافتالءم مع  بما ي  أداة المقابلة  ت طور .  االستبانةخالل تحليل إجابات  

فقرات   األسئلة من  يعزز  الستجابة    عمل  وتم   ،االستبيانمجاالت    بما  ومديري تصنيفات  معلمي 

في   الحكومية  وضو المدارس  القدس  القدسمديريتي  كل    احي  وضواحي في  )القدس،  مديريتي  من 

 لإلجابة عن أسئلة المقابلة ومناقشة النتائج.  (،دسالق

 :هي كاآلتيأسئلة و  سبععدد أسئلة المقابلة  بلغ      

التي يقدمها المشرف   المتعلق بعمليات إدارة المعرفة  نب الدعم الفنيما هي أهم جوا  :األولالسؤال  

 ؟ ال التأهيلالتربوي للمعلمين في مج 
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الثاني مجاالا   درجةما  :  السؤال  الفني  ت سهام  المعرفة  الدعم  إدارة  بعمليات  يقدمها    المتعلق  التي 

 ؟ ون التربويون في تطوير الجوانب الشخصية والقيادية للمعلمين المشرف

الثالث التدريب  :  السؤال  يشكل  ماذا  الفني  كمقومبرأيك  الدعم  عملية  إدارة    في  بعمليات  المتعلق 

 المقدم من المشرفين التربويين للمعلمين؟  معرفةال

الرابع للمع  درجةما  :  السؤال  التربويين  المشرفين  وضعلمين  إشراك  والخطط  في  المعدة    األهداف 

 للتدريب؟

  ة المتعلق و   التقنيات الحديثةفي أي الجوانب ي سهم المشرفون التربويون في تعزيز  :  الخامسالسؤال  

 لمعلمين؟  ا لدى ر مهارات التعليم اإللكترونييتطو   سهم فيي توالت بعمليات إدارة المعرفة

  م الفني ستخدمها المشرف التربوي في عملية الدعما أدوات ووسائل التقويم التي ي:  السادسالسؤال  

 قدمة للمعلمين؟ الم المتعلق بعمليات إدارة المعرفة

التم:  السابعالسؤال   المشرف  يستخدمها  التي  التقويم  أدوات  أهمية  إدارة    ةالمتعلقو   ربوي ا  بعمليات 

 احتياجات المعلمين التدريبية؟  تحديد في  المعرفة
 

 :أداة المقابلة صدق

المتخصصين في العلوم التربوية واالجتماعية،    ينمحكممن ال  (10)أداة المقابلة على    ت عرض    

 أهداف اس  ضوحها، وقدرتها على قيو   درجةاألداة، و   أسئلةآرائهم حول  ذلك لمعرفة  و   ،(ت ملحق )

متها للغرض  ءمن ناحية سالمة صياغتها، ومال  األسئلةمعرفة صحة    إلىهذا باإلضافة    ،الدراسة

لم تكن موجودة،   أسئلةوأضيفت    ، وحذفت أخرى،األسئلةمن أجله، وقد عدلت بعض    الذي وضعت 

 . األسئلةمن جاء  مان على يكمالمح من %(85) واتفق
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 الدراسة متغيرات  4.3 

   :(التصنيفية)  الديمغرافية راتالمتغي -أوالً 

 )معلم، ومدير(  :ي * المسمى الوظيف 

 ثى(. أن)ذكر،  :نا ، وله مستويالجنس *

 (.ماجستير فأعلى، فأقل )بكالوريوس :نا، وله مستويؤهل العلميالم* 

  10،  وات نس10  قل منأسنوات و   5سنوات، من    5)أقل من    :مستويات   ة وله ثالث  ،سنوات الخبرة*  

 .فأكثر( وات سن

 .(وقرية، مدينة) :نا، وله مستويموقع المدرسة *

 : التابعة اتالمتغير  -ثانياً 

فقر  • على  الدراسة  عينة  مقياس  استجابة  التربويات  المشرفين  من  المقدم  الفني  ن  ي الدعم 

 . المعرفة إدارة عمليات  للمعلمين في ضوء

  فيذ الدراسةإجراءات تن 5.3

 : وفق الخطوات اآلتية  ن فذت الدراسة     

 االستبانة أداة  إجراءات تنفيذ 5.3.1

التي تتعلق بموضوع  من خالل مراجعة الدراسات السابقة والنشرات    الثانوية  بيانات الجمعت  .  1

 الدراسة.

جموعة من  عرضها على موذلك ب  الدراسة، والتأكد من صدقها،  أداة من مراجعة    تهاءناال بعد  .  2

  مجموعة من فقرات  صياغةتعديل ب مون المتخصصين، قام المحك  من (10)عددهم المحكمين  

 . وحذف أخرى ، وإضافة الدراسة أداة 

 ة بعد تعديلها بناء  على مالحظات المحكمين. الدراسة بالصورة النهائي اة أ عدت أد  .3
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 أداة تمثل فقرات    ترونيةإلك  استبانةبسبب األوضاع الصحية التي تمر بها فلسطين، صممت    .4

 الدراسة بعد موافقة وزارة التربية والتعليم.  عينةووزع الرابط على  الدراسة،

  لكترونيا  وتبين أنها جميعهاإقيقها  بعد تد   واعتمدت جميعا    ، لكترونيا  إاستبانة    (390)  استردت .  10

 . قابلة للتحليل

(، حتى  SPSS25)ملف    إلى(  Excel sheetل من )عولج الملف المستلم إلكترونيا  بحيث حو .  11

 إلجابة على أسئلة الدراسة وفحص فرضياتها. جاهزا  للتحليل وا صبحأ

لإلجابة    البيانات حللت    (SPSS25التي جمعت وباستخدام برنامج )  البيانات االعتماد على  ب.  12

 .عن أسئلة الدراسة وفرضياتها

 .يات التوص  إلىنوقشت النتائج وفسرت وصوال  .  13

 المقابلة  أداة إجراءات تنفيذ 5.3.2

 احي القدسمديريتي القدس وضو ومديري المدارس الحكومية في    معلميتمت اللقاءات مع    -1

نهم على حدة، وفي أيام  هي لكل مبشكل وجافي كل من مديريتي )القدس، وضواحي القدس(  

دعوة   تم  حيث  العينة  هممن  (20)مختلفة.  وخارج  الدراسة،  مجتمع  من  أجريت التي    للمقابلة 

 . معهم المقابلة

فكرة2 ع رضت  على    .  والمديرينالمالبحث  تعلمين  ذلك  وبعد  دقائق،  عشرة  ولمدة  طرح  ،  م 

 األسئلة عليهم، وتمت اإلجابة عن األسئلة من قبلهم.  

 إجاباتهم، وصنفت، واستخرجت النسب المئوية لإلجابات.. دونت 3

 المعالجات اإلحصائية   6.3

البر       اإلحصااستخدم  )نامج  استخد (  SPSS25ئي  خالله  من  ااالذي  من  مجموعة    لتحليالت م 

 : اإلحصائية اآلتية 
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ا .1 والنسب  للمتغيرات التكرارات  الحسابية،    لمئوية  والمتوسطات   رافات واالنح الديمغرافية، 

 لمعيارية لكل فقرة من فقرات األداة.ا

)ت  .2 اختبار  ) استخدم   )Independent Sample t-testال الختبار  المعنو (  بين  فروق  ية 

 لمستقل ذي المستويين مثل الجنس.  حسب المتغير ا المتوسطات الحسابية، وذلك

اختبار .3 األحادي    استخدم  التباين  الم(  One Way Anova)تحليل  الفروق  ب الختبار  ين  عنوية 

نوات س  مثال ذلك  المستويات فأكثر،  ثالث ال  المتوسطات الحسابية حسب المتغير المستقل ذي

   .الخبرة

ت البعدية لمعرفة داللة الفروق شيفيه للمقارناإحصائي اختبار   دال  فرق  أقل تباراستخدم اخ .4

 قلة التي تزيد مستويات متغيراتها عن متغيرين. للمتغيرات المست

الفقرات   لمعرفة داللة العالقة بين(Person Correlation)بيرسون  ارتباط  استخدم معامل   .5

 . التابعة لهاوالمجاالت 

 



 

 

 الرابع  الفصل 

 نتائج الدراسة  عرض

 دراسة علقة بأسئلة الالنتائج المت 1.4

 نتائج السؤال األول  1.1.4

 متعلقة بفرضيات الدراسةالنتائج ال 2.4

 نتائج الفرضية االولى 1.2.4

 فرضية الثانية تائج الن 2.2.4

 الفرضية الثالثة نتائج  3.2.4

 نتائج الفرضية الرابعة  4.2.4

 لخامسة نتائج الفرضية ا 5.2.4
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 الفصل الرابع  

 ة عرض نتائج الدراس

وقد نظمت وفقا  لمنهجية محددة في لفصل عرضا  للنتائج التي توصلت إليها الدراسة،  يتناول هذا ا

، ويتمثل ذلك في عرض نص السؤال أو الفرضية، فرضياتهائلتها و أسالعرض، حيث عرضت في ضوء  

ها تحت  ضع، وو البيانات لمستخدمة، ثم جدولة  اإلحصائية انوع المعالجات    إلى يلي ذلك مباشرة اإلشارة  

النتائج المرتبطة بكل سؤال   ت عرض؛ إذ  ستخلصةتعليقات على أبرز النتائج الم  يعقبهان مناسبة،  عناوي

 ة.فرضية على حد أو 

 

 االستبيان : النتائج المتعلقة بتحليل أوالً 

 الدراسة  بأسئلة المتعلقة النتائج 1.4

 ل األول علقة بالسؤاالنتائج المت 1.1.4

لمعرفة  للمعلمين في ضوء عمليات إدارة ا  نرفين التربويي مقدم من المش مستوى الدعم الفني الما  

 ؟يريتي القدس وضواحي القدسمدمن وجهة نظر المعلمين ومديري المدارس الحكومية في 

األول،        السؤال  عن  لمقلإلجابة  المعيارية،  واالنحرافات  الحسابية،  المتوسطات  الدعم    ياسح سبت 

معلمي    ظرمن وجهة ن  إدارة المعرفةلمعلمين في ضوء عمليات  ل  ني لفني المقدم من المشرفين التربويا

  ذلك: ( يوضح1.4والجدول ) ،القدسمديريتي القدس وضواحي في المدارس الحكومية ومديري 
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 ( 1.4جدول )
ني المقدم من المشرفين الدعم الف سمقيال والدرجة الكلية مجاالتللالمعيارية  واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية 

مديريتي  في  المدارس الحكومية ومديري معلمي  وجهة نظرمن  للمعلمين في ضوء عمليات إدارة المعرفة  نوييالترب
 ضواحي القدس القدس و 

المتوسط  المجال  الرتبة المجال 
 الحسابي 

االنحراف  
 المستوى  المعياري 

 مرتفع 67. 3.70 التطور والنمو المهني للمعلمين )التأهيل(1 1
 متوسط 97. 3.54 التدريب2 2
 متوسط 99. 3.40 التقني4 3
 متوسط 1.01 3.45 ويمالتق3 4

 متوسط 96. 3.48   ةالكلي الدرجة                 


الدعم الفني المقدم  مقياس  لالمتوسط الحسابي لتقديرات عينة الدراسة    أن (  1.4يتضح من الجدول )

التربويي المشرفين  ضلل  ن من  في  الممعلمين  إدارة  عمليات  وجهة  عرفةوء  ومديري  معلمي    نظر  من 

الحكومي القدسفي  ة  المدارس  وضواحي  القدس  )  مديريتي  بلغ  أما    .توسطموبتقدير    ،(3.48ككل 

التربويي   سمقيا  المتوسطات الحسابية لمجاالت  الفني المقدم من المشرفين  للمعلمين في ضوء    نالدعم 

مديريتي القدس وضواحي  في  الحكومية  المدارس  ري  ومديمعلمي    وجهة نظر من    عمليات إدارة المعرفة

ت  ،القدس )فقد  بين  ما  "3.70-3.40راوحت  مجال  وجاء  المهني(،  والنمو  )التأهيل(  التطور  " للمعلمين 

" في المرتبة  التقنيمجال "ال، بينما جاء  مرتفع  مستوى و   ،(3.70ي قدره )بمتوسط حساب  ،بالمرتبة األولى

 . متوسط وى مستو  ،(3.40) هقدر األخيرة، بمتوسط حسابي 

المتوسطا الحسابية  وقد ح سبت  الدراسة على فقرات    رافات واالنحت  أفراد عينة  لتقديرات  المعيارية 

للمعلمين في ضوء عمليات    نين التربوييالدعم الفني المقدم من المشرف  مقياسمجال من مجاالت  كل  

 على حدة، وعلى النحو اآلتي: كل إدارة المعرفة
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 ي للمعلمين )التأهيل( لمهن ور والنمو االتط مجال  (1
 
 (2.4جدول )

 والنمو المهني للمعلمين )التأهيل( التطور مجال للفقرات ا  وترتيب المعيارية واالنحرافاتحسابية المتوسطات ال
رقم  
 الفقرة 

المتوسط   الفقرة  يب الترت
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 المستوى 

  متوسط 80. 3.65 . واإلبداع كارلالبتمحفزة بيئة تعليمية  المشرف التربوي  يهيئ 111
 مرتفع 72. 3.71 المفاهيم والمهارات.  دريسية متنوعة لتقديموظف أساليب تي 7 2
 مرتفع 80. 3.70   .مينلمعل ل اإلبداعيارات التفكير هم ينمي  9 3
 مرتفع 74. 3.87 .م الحديثةليم والتعلطرق التع يساعد المعلم في استخدام  1 4

5 8 
ايوا بين  ما  وطرق  س إلئم  الحديتراتيجيات  لتتوافق   ثةالتدريس 

 مرتفع 78. 3.71 ات المعلمين.مع حاج

 مرتفع 79. 3.74 .التجارب التربوية الحديثةمن  ستفادةااليوضح كيفية  4 6
 مرتفع 79. 3.72 هم في تحديد االحتياجات المعرفية للمعلمين. يسا 5 7

83 
مع التعامل  في  المعلمين  ال  يساعد  بمرونة تربالمواقف  وية 

 مرتفع 75. 3.77 وكفاءة. 

92 
لتحقيق  يساعد   المناسبة  االستراتيجيات  اختيار  في  المعلمين 

 مرتفع 78. 3.78 التربوية.  األهداف 

1012 
المعلمي لدى  العلمية ينمي  البنية  تحديد  على  القدرة  ن 

 متوسط  81. 3.65 والمنطقية للمنهج.

 متوسط  85. 3.56 لعلمي. ث امهارات البحيطور لدى المعلم  1114
 متوسط  87. 3.56 دارية للمعلمين. الجوانب اإلينمي  1215
 متوسط  85. 3.62 صية والقيادية للمعلمين.   يطور الجوانب الشخ  1313

1410 
)األ في  المعلومات  إلى  الوصول  في  المعلم  نظمة،  يساعد 

 عمرتف 80. 3.68 االجراءات، العقول، الخرائط المفاهيمية.

 مرتفع 78. 3.72 بيئة التربوية.واصل بين عناصر الوالتيعزز عملية االتصال   156
 رتفع م  67. 3.70 الكلية  الدرجة



( الجدول  من  لت  أن(  2.4يتضح  الحسابي  الدراسة  المتوسط  عينة  والنمو  لمجال  قديرات  التطور 

  التطور   مجال  لفقرات الحسابية    طات المتوس  أما  مرتفع.  ومستوى   ،(3.70بلغ )  المهني للمعلمين )التأهيل(

يساعد المعلم في  "  :فقرةال(، وجاءت  3.87-3.56تراوحت ما بين )   فقد   ،معلمين )التأهيل(والنمو المهني لل
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التع  استخدام والتعلطرق  الحديثةل يم  األولىم  المرتبة  في   "،  ( قدره  حسابي    ومستوى   ،(3.87بمتوسط 

حسابي بلغ  بمتوسط    ،األخيرة  في المرتبة،  "دارية للمعلميناإل  نمي الجوانب ي"  :فقرةالمرتفع، بينما جاءت  

 .  متوسط ومستوى  ،(3.56)

 مجال التدريب  (2

 (3.4جدول )
 التدريب مجال للفقرات ا  بوترتي المعيارية واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية 

رقم  
 الفقرة 

المتوسط   الفقرة  الترتيب 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 المستوى 

 مرتفع   1.03 3.69 ف التدريب.المعلم على أهدامشرف التربوي ال ي طلع 11
 متوسط  1.06 3.60 يحدد االحتياجات التدريبية للمعلمين.  4 2
 متوسط  1.02 3.38 تدريبية. يشارك المعلمين في وضع الخطط ال 13 3

4 2 
نحو   المعلمين  اإل  ستفادةااليوجه  في  من  المتوفرة  مكانيات 

 متوسط  1.05 3.64 . سةالمدر 

 متوسط  1.05 3.55 مقدمة للمعلمين.لتدريب الحديثة الينوع في أساليب ا 6 5

6 10 
الترب المشرف  خالل يراعي  المعلمين  بين  الفردية  الفروق  وي 

 متوسط  1.07 3.48 التدريب.

 متوسط  1.07 3.59 خبرات المعلمين المتميزين في الجوانب التدريبية. يوظف  5 7
 متوسط  1.06 3.43 دريبية كافية للمعلمين. ت تيقدم دورا 812
 متوسط  1.06 3.44 يطور خبرات المعلمين من خالل التجارب التربوية. 911
 متوسط  1.05 3.49 لمعلمين. يراعي مبدأ التوقيت والزمن في تدريب ا 109
 متوسط  1.06 3.51 يوثق إنجازات المعلمين التدريبية.  118

127 
المعلم  يس التدريبية  في  اعد  التطبيقات  لتحقيق استخدام 

 متوسط  1.04 3.55 األهداف. 

 متوسط  1.04 3.62 يمية بالواقع.  يدرب المعلمين على ربط األهداف التعل 133
 متوسط  97. 3.54 الكلية  الدرجة



( الجدول  من  الدراسة    أن(  3.4يتضح  عينة  لتقديرات  الحسابي  التدريالمتوسط  بلغ    ب لمجال 

-3.38تراوحت ما بين )  فقد   التدريب،  جالم  لفقرات الحسابية  المتوسطات    أما  متوسط.  ومستوى   ،(3.54)
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بمتوسط    ،األولىفي المرتبة  "  ي طلع المشرف التربوي المعلم على أهداف التدريب "  :فقرةال(، وجاءت  3.69

( قدره  جاءت    ومستوى   ،(3.69حسابي  بينما  المعلم"  :فقرةالمرتفع،  ايشارك  وضع  في  ط  لخط ين 

 .  متوسط ومستوى  ،(3.38ي بلغ )بمتوسط حساب ،خيرةفي المرتبة األ، "التدريبية

 المجال التقني  (3

 (4.4جدول )
 التقني مجال اللفقرات ا  وترتيب المعيارية واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية 

رقم  
 الفقرة 

المتوسط   الفقرة  الترتيب 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 المستوى 

11 
الم مع  شرفيرشد  للتعامل  المعلمين  خالل    التربوي  من  الطلبة 

 متوسط 1.06 3.59 نصات التعليم اإللكتروني. م

 وسط مت 1.07 3.42 حديد احتياجات المعلمين التكنولوجية. يساعد على ت  5 2
 متوسط  1.03 3.52 ينمي مهارات التعليم عن بعد لدى المعلمين.  2 3

 وسط مت 1.08 3.42 وني. لمساعدتهم في التعليم اإللكتر ين يبية للمعلميوفر البرامج التدر  6 4

5 7 
تخطي   في  المعلمين  والمكان يساعد  الزمانية  لتطبيق الحواجز  ية 

 متوسط  1.07 3.42 المهام الموكلة إليهم. 

 متوسط  1.09 3.39 يوجه المعلمين ألهم المنصات والتطبيقات التكنولوجية. 10 6

7 11 
كالت  لتي تساعدهم في التغلب على مشت اين بالمهارايزود المعلم
 متوسط  1.02 3.36 كتروني. التعليم اإلل

 متوسط  1.03 3.43 ل الخبرات بين المعلمين. يبني مجموعات دعم فنية لتباد 84

914 
التعليم ي   خالل  من  أبنائهم  أداء  متابعة  في  األمور  أولياء  شرك 

 متوسط  1.03 3.16 اإللكتروني. 

 متوسط  1.09 3.42 ني. التعليم اإللكترو  للقيام بمبادرات ذاتية لخدمة مينيحفز المعل 108
 متوسط  1.09 3.34 الوسائل التكنولوجية.   يوظف الخبرات والكفاءات لتصميم 1112
 متوسط  1.09 3.29   .قاعدة بيانات الكترونية مناسبة لحفظ المعلوماتبالمعلم  زودي  1213
 متوسط  1.07 3.40 ديثة.  ساليب والتقنيات الحجددة باأللمت فة المعلم اي حدث معر  139
 متوسط 1.08 3.48 المعلم على التعلم الذاتي التقني.يحفز  143

 متوسط  99. 3.40 الكلية   الدرجة
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  ، ( 3.40بلغ )  للمجال التقني المتوسط الحسابي لتقديرات عينة الدراسة    أن(  4.4من الجدول )يتضح  

(، 3.59-3.16حت ما بين )تراو   فقد   التقني،  مجالال  لفقرات وسطات الحسابية  لمتا  أما   توسط.م  ومستوى 

التربوي "  :فقرةالوجاءت   المشرف  التعليم   يرشد  منصات  خالل  من  الطلبة  مع  للتعامل    المعلمين 

األولىاإللكتروني المرتبة  في   "،   ( قدره  حسابي  جاءت  متوسط  ومستوى   ،(3.59بمتوسط  بينما    :فقرةال، 

بمتوسط    ، المرتبة األخيرة  في،  "اإللكتروني  م من خالل التعليم األمور في متابعة أداء أبنائهاء  ي شرك أولي"

 .  متوسط ومستوى  ،(3.16حسابي بلغ )

 مجال التقويم  (4

 (5.4جدول )
 التقويم مجال للفقرات ا  وترتيب المعيارية واالنحرافاتسطات الحسابية المتو 

رقم  
 الفقرة 

المتوسط   الفقرة  الترتيب 
 ي سابالح 

االنحراف  
 المعياري 

 المستوى 

 متوسط 1.10 3.44 المعلمين. وسائل وأدوات متنوعة لتقويم  ف التربوي المشر  ستخدمي  17
 متوسط  1.09 3.45 . داف االشرافيةلتحقيق االه المالئمةطرق التقويم  راخت ي  5 2
 متوسط  1.03 3.40 ن. مي لوظف نتائج التقويم في معالجة ضعف المعي  10 3

 متوسط  1.09 3.48 أهداف التقويم. يق تمد على التغذية الراجعة لتحقيع 4 4

 متوسط  1.08 3.42 في تحصيل الطلبة.  يساعد المعلمين في الكشف عن القصور  9 5

6 2 
معاي  مع يوظف  يتناسب  بما  التدريس؛  في  المستمر  التقويم  ير 

 متوسط  1.08 3.49 . التغيرات التربوية الحديثة

7 3 
عملتقا  ستخدمي  من  كجزء  التعلويم  لليات  احتياجات يم  تحديد 
 متوسط  1.07 3.49 معلمين. ال

81 
القب لعم  يستخدم التقويم  والختامي ليات  والتكويني  متابعة   ي  في 
 متوسط  1.05 3.50 المعلم.

 متوسط  1.08 3.40 يشارك المعلمين في عملية اتخاذ القرار وحل المشكالت.  911
 متوسط  1.08 3.45 باستمرار.الفكار الجديدة ق اع آلية تطبي يتاب  106
 متوسط  1.08 3.43 ينمي أسلوب التقويم من خالل األقران. 118
 متوسط  1.02 3.39 يساند المعلمين في تقويم المنهاج المدرسي. 1212

 متوسط  1.01 3.45 الكلية   الدرجة
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  ، (3.45بلغ )  لمجال التقويم لدراسة  ة اتقديرات عينالمتوسط الحسابي ل  أن (  5.4يتضح من الجدول )

(،  3.50-3.39ت ما بين )تراوح  فقد   التقويم،  مجالال  لفقرات المتوسطات الحسابية    أما  .متوسط  ومستوى 

القبيالعم  يستخدم"  :فقرةالوجاءت   التقويم  والختاميل ت  والتكويني  المعلم  ي  متابعة  المرتبة في  في   "

تقويم    يساند المعلمين في"  :فقرةال، بينما جاءت  متوسط  توى ومس  ،(3.50)بمتوسط حسابي قدره    ،األولى

 . متوسط ومستوى  ،(3.39بلغ )  بمتوسط حسابي  ،في المرتبة األخيرة، "المنهاج المدرسي
 

 فرضيات الدراسة  2.4

 : النتائج المتعلقة بالفرضية األولى 1.2.4

  ات أفراد عينة الدراسة لمستوى دير في تق (05α.≥)مستوى الداللة اللة إحصائية عند ال توجد فروق ذات د 

من وجهة    ارة المعرفةفي ضوء عمليات إد   للمعلمين  نني المقدم من المشرفين التربويي الدعم الفممارسة  

المسمى  متغير  لتعزى    مديريتي القدس وضواحي القدسلحكومية في  مديري المدارس او   المعلمين  نظر

 . الوظيفي

لمشرفين  مقدم من االدعم الفني الممارسة  ة ومجاالت  الكليلدرجة  لاستخرجت المتوسطات الحسابية       

مديري المدارس الحكومية و   المعلمين   وجهة نظر   من  في ضوء عمليات إدارة المعرفة  للمعلمين  نالتربويي 

القدسفي   وضواحي  القدس  لمجموعتين  مديريتي  )ت(  اختبار  واستخدم   Independent)  مستقلتين، 

Sample t-test)، (.6.4)بالجدول ما هو موضح ك وجاءت النتائج 
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 ( 6.4) الجدول
ممارسة الدعم الفني المقدم من  الكلية ومجاالت للدرجة ئج اختبار)ت( لعينتين مستقلتين الختبار داللة الفروق نتا

 المسمى الوظيفيلمتغير  تبعاً للمعلمين في ضوء عمليات إدارة المعرفة  نالمشرفين التربويي

 المجال 
 مدير معلم     

 (ت) قيمة
مستوى 

المتوسط  الداللة 
 الحسابي 

  رافاالنح
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

نمو المهني التطور وال
 للمعلمين )التأهيل(

3.68 .68 3.77 .57 -.95 .35 

 56. 59.- 98. 3.60 97. 3.53 يبالتدر 

 97.-04. 99. 3.47 1.00 3.40 التقني

 99. -01. 1.02 3.55 1.01 3.45 التقويم

 80. 26.- 96. 3.51 96. 3.48 الدرجة الكلية

      
الجدول   البيانات خالل    من      في  بمعنى   نقبل  (6.4)  الواردة  الصفرية،  فروق    أنه  الفرضية  توجد  ال 

الدعم  ممارسة  في تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستوى  (α≤.05)مستوى الداللة صائية عند اللة إحذات د 

 المعلمين   من وجهة نظر  يات إدارة المعرفةعملفي ضوء    للمعلمين  نرفين التربوييقدم من المشالفني الم

، حسب  الوظيفيالمسمى  متغير  لتعزى    مديريتي القدس وضواحي القدسكومية في  مديري المدارس الحو 

  م جميعا  وهذه القي ،  ( 99.-35.)  تراوح مستوى الداللة لها ما بين، و مجاالت جميع الرجة الكلية وعلى  الد 

 . (.05) توى الداللةمن مس  أكبر

بالفرضية  لنتائا  2.2.4 المتعلقة  د :  الثانيةج  ذات  فروق  توجد  عند  اللة  ال  الداللة  إحصائية  مستوى 

(α≤.05)    أفراد تقديرات  لمستوى في  الدراسة  التربوييممارسة    عينة  المشرفين  من  المقدم  الفني    ن الدعم 

المعرف  للمعلمين إدارة  عمليات  ضوء  وجه  ةفي  نظرمن  الحكوميو   مينالمعل  ة  المدارس  في  مديري  ة 

 .الجنسمتغير لتعزى  مديريتي القدس وضواحي القدس
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مشرفين  الدعم الفني المقدم من الممارسة  للدرجة الكلية ومجاالت  ستخرجت المتوسطات الحسابية  ا     

لحكومية مديري المدارس او   المعلمين   من وجهة نظر   في ضوء عمليات إدارة المعرفة  للمعلمين  نالتربويي 

وضوافي   القدس  القدسمديريتي  اختحي  واستخدم  مستقلتين،  لمجموعتين  )ت(   Independent)  بار 

Sample t-test)،  (.7.4)وجاءت النتائج كما هو موضح بالجدول 

  (7.4) الجدول
ن رسة الدعم الفني المقدم ممما للدرجة الكلية ومجاالت )ت( لعينتين مستقلتين الختبار داللة الفروق نتائج اختبار

 الجنس تبعا لمتغير ت إدارة المعرفة للمعلمين في ضوء عمليا نالتربوييالمشرفين 

 مجال ال
 أنثى ذكر    

 (ت) قيمة
مستوى 

المتوسط  الداللة 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

المتوسط 
 حسابي ال

االنحراف  
 المعياري 

التطور والنمو المهني 
 للمعلمين )التأهيل(

3.67 .79 3.71 .57 -.66 .51 

 71. 37.- 91. 3.55 1.05 3.51 التدريب

 70.48.- 92. 3.43 1.04 3.36 لتقنيا

 28. 1.08- 94. 3.49 1.01 3.38 لتقويما

 51. 66.- 89. 3.51 1.05 3.45 الدرجة الكلية

      
الجدول   البيانات خالل    من      في  الصفرية،    نقبل  (7.4)  الواردة  فروق    أنه  بمعنى الفرضية  توجد  ال 

الدعم  ممارسة  ى في تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستو  (α≤.05)مستوى الداللة صائية عند اللة إحات د ذ 

 المعلمين   من وجهة نظر  في ضوء عمليات إدارة المعرفة  للمعلمين  نالفني المقدم من المشرفين التربويي

لدرجة ، حسب االجنسمتغير  لتعزى    ي القدسمديريتي القدس وضواحمديري المدارس الحكومية في  و 

من    أكبر  وهذه القيم جميعا  ،  (71.-28.)  توى الداللة لها ما بينتراوح مس، و مجاالت جميع الوعلى  ة  الكلي

 .(05.) مستوى الداللة
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بالفرضية    3.2.4 المتعلقة  د ال:  الثالثةالنتائج  ذات  فروق  توجد  عند    إحصائية  الداللة  اللة  مستوى 

(α≤.05)    لمستو في الدراسة  عينة  أفراد  الدعالممارسة    ى تقديرات  المشرفين  من  المقدم  الفني    ن تربوييم 

ضوء    للمعلمين المعرفةعملي في  إدارة  نظر  ات  وجهة  في  و   المعلمين  من  الحكومية  المدارس  مديري 

 .المؤهل العلمي متغيرلتعزى  مديريتي القدس وضواحي القدس

شرفين  من الممقدم  الدعم الفني الممارسة  رجة الكلية ومجاالت  للد استخرجت المتوسطات الحسابية       

مديري المدارس الحكومية و   المعلمين   من وجهة نظر   ةالمعرفعمليات إدارة    في ضوء  للمعلمين  نالتربويي 

القدسفي   وضواحي  القدس  مستقمديريتي  لمجموعتين  )ت(  اختبار  واستخدم   Independent)  لتين، 

Sample t-test)، (.8.4)تائج كما هو موضح بالجدول وجاءت الن 

 ( 8.4) الجدول

ممارسة الدعم الفني المقدم من    درجة الكلية ومجاالتلل  الفروق لة ت( لعينتين مستقلتين الختبار دال ائج اختبار)نت 
 المؤهل العلميمتغير تبعا لللمعلمين في ضوء عمليات إدارة المعرفة  نالمشرفين التربويي

 المجال 
 ماجستير فأعلى    بكالوريوس فأقل  

 (ت) قيمة
مستوى 

ط توسالم الداللة 
 الحسابي 

النحراف  ا
 المعياري 

المتوسط 
 ي الحساب

االنحراف  
 لمعياري ا

التطور والنمو المهني 
 للمعلمين )التأهيل(

3.68 .63 3.75 .82 -0.77 .44 

 00. 6.09 66. 2.94 65. 3.67 التدريب

 5.33.00 63. 2.86 73. 3.53 التقني

 00. 5.40 66. 2.89 73. 3.57 قويمالت

 00. 5.91 1.64 2.91 65. 3.62 ةالدرجة الكلي

      
توجد فروق ذات    أنه  الفرضية الصفرية، بمعنى  نرفض   ( 8.4)  الواردة في الجدول   ت البياناخالل    من     

عند  د  إحصائية  الداللة  اللة  لمستوى   (α≤.05)مستوى  الدراسة  عينة  أفراد  تقديرات  الدعم  ة  ممارس  في 

 المعلمين   رمن وجهة نظ  المعرفةعمليات إدارة  في ضوء    مينمعللل  نالفني المقدم من المشرفين التربويي
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، حسب المؤهل العلميمتغير  لتعزى    مديريتي القدس وضواحي القدسمديري المدارس الحكومية في  و 

حملون درجة البكالوريوس  والتقني، والتقويم( وذلك لصالح من ي  )التدريب،  الدرجة الكلية وعلى مجاالت 

 .(05.) من مستوى الداللة أقل ةيموهذه الق، (00.)لة لها مستوى الدال وبلغ، فأقل

 ( α≤.05)مستوى الداللة  اللة إحصائية عند  توجد فروق ذات د ويتضح من الجدول السابق، أنه ال       

في    للمعلمين  نلمشرفين التربويي الدعم الفني المقدم من اممارسة    ستوى في تقديرات أفراد عينة الدراسة لم

إدار  المعرفة ضوء عمليات  الحكوميو   المعلمين  ن وجهة نظرم  ة  المدارس  القدس    ة فيمديري  مديريتي 

،  مجال التطور والنمو المهني للمعلمين )التأهيل(، حسب  المؤهل العلميمتغير  لتعزى    وضواحي القدس

 .(05.) مستوى الداللةمن  أكبر ةوهذه القيم، ( 44.)مستوى الداللة له  وبلغ

بال  4.2.4 المتعلقة  فروق    ال:  الرابعةالفرضية  نتائج  د توجد  عند  ذات  إحصائية  اللة  الد   مستوى اللة 

(α≤.05)   لمستوى الدراسة  عينة  أفراد  تقديرات  التربوييممارسة    في  المشرفين  من  المقدم  الفني    ن الدعم 

إد   للمعلمين عمليات  ضوء  المعرفةفي  نظر  ارة  وجهة  المدارس  و   علمينالم  من  في  مديري  الحكومية 

 . ت الخبرةعدد سنواير  لى متغإتعزى  لقدسس وضواحي امديريتي القد 

الدعم الفني المقدم من المشرفين  ممارسة  للدرجة الكلية، ولمجاالت  ت الحسابية  رجت المتوسطااستخ     

الحكومية مديري المدارس  و   المعلمين  وجهة نظرمن    في ضوء عمليات إدارة المعرفة  للمعلمين  نالتربويي 

 (.9.4) بالجدولوجاءت النتائج كما هو موضح   ،ي القدسمديريتي القدس وضواح في 

   (9.4جدول )
للمعلمين في  نممارسة الدعم الفني المقدم من المشرفين التربويي لدرجة الكلية ومجاالت بية لالمتوسطات الحسا

 الخبرة سنوات عدد  تبعًا لمتغيرضوء عمليات إدارة المعرفة 
 سنوات 10من  أكثر سنوات 10-5من  سنوات فأقل  5 المجال 

 3.64 3.59 4.01 لتأهيل(للمعلمين )االتطور والنمو المهني 

 3.53 3.40 3.73 التدريب
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 3.38 3.24 3.64 التقني

 3.43 3.27 3.71 التقويم

 3.47 3.33 3.71 الدرجة الكلية

 
الس      الجدول  خالل  من  فر يتضح  وجود  تبعا   ابق  وذلك  الحسابية،  المتوسطات  بين  ظاهرية  وق 

 التباين تحليل تباراخ إحصائيا ، استخدم  الفروق دالةا كانت هذه  ، ولمعرفة إذ سنوات الخبرةلمتغير عدد  

( الجدول   One Way ANOVA)األحادي  في  موضح  هو  كما  مستقلتين،  مجموعتين  من  ألكثر 

(10.4 .) 

ممارسة  مجاالت درجة الكلية و لل الفروق  داللة مستوى  الختبار األحادي، لتباينا تحليل باراخت نتائج (:10.4جدول )
 الخبرة سنوات عدد تبعًا لمتغير في ضوء عمليات إدارة المعرفة للمعلمين  نالتربويي من المشرفينفني المقدم الدعم ال

مجموع   مصدر التباين  المجال 
 المربعات 

درجات 
 الحرية

متوسط 
 مستوى  ف المربعات 

 لة *الدال 

التطور والنمو المهني للمعلمين 
 )التأهيل(

 4.50 2 9.00 بين المجموعات
10.65 

 

.00 

163.443870.42 المجموعات داخل  

 389 172.44 لمجموعا

 
 التدريب

 2.10 2 4.21 بين المجموعات
4.26 

 

.01 

359.013860.93 المجموعات داخل  

 388 363.22 المجموع

 
 يالتقن

 3.17 2 6.34 بين المجموعات
3.24 

 

0.04 

377.333860.98 ل المجموعات داخ 

 388 383.68 جموعالم

 
 لتقويما

 3.87 2 7.73 بين المجموعات
3.86 

 

0.02 

385.423851.00 داخل المجموعات  

 387 393.16 المجموع

 الدرجة الكلية
 2.92 2 5.85 بين المجموعات 

3.23 

 

0.04 

 
 0.90 387 350.03 داخل المجموعات 

  389 355.88 وعالمجم
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توجد فروق  بمعنى أنه  ،  ة الصفريةالفرضي  نرفض (  10.4ل )دة في الجدو يانات الوار من خالل الب      

م  الدعممارسة  في تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستوى  (α≤.05)مستوى الداللة اللة إحصائية عند ذات د 

  مين المعل  من وجهة نظر  يات إدارة المعرفةفي ضوء عمل  للمعلمين  نقدم من المشرفين التربوييالفني الم

،  سنوات الخبرةعدد  لى متغير  إتعزى    مديريتي القدس وضواحي القدسكومية في  المدارس الحمديري  و 

القيم    هذه(، و 04.-00.المجاالت، وتراوح مستوى الداللة لها ما بين )  جميع  حسب الدرجة الكلية وعلى

 (. 05.من مستوى الداللة ) أقلجميعها 

 وتحديد  ،لمتغير عدد سنوات الخبرة بعا  تت  مجاالية والالدرجة الكلالفروق حسب   مواطن إلى للتعرفو       

للمقارنات  دال فرق  أقل اختبار  أ ستخدم فقد  وجهتها،   و النتائج كما ه  وكانت البعدية،   إحصائي )شيفيه(، 

(.11.4) موضح في الجدول

لمتغير  عاً تب، لمجاالتالدرجة الكلية واالبعدية حسب  يه(، للمقارناتإحصائي )شيف دال فرق  أقل اختبار (:11.4جدول )
 عدد سنوات الخبرة 

الخبرة سنوات  (I)  جال الم   (J)  الفرق في المتوسطات  سنوات الخبرة 

التطور والنمو المهني 
 للمعلمين )التأهيل(

 سنوات  5أقل من 
 *42147. سنوات 10ن ل مأق -5من 

 *37758. فأكثر سنوات 10

 *32915. اتسنو  10أقل من  -5من  سنوات  5أقل من  التدريب

 *40062. سنوات 10ل من أق -5من  سنوات  5أقل من  تقنيال

 *44455. سنوات 10أقل من  -5من  سنوات  5أقل من  التقويم

 *28162. فأكثر سنوات 10

 *38634. سنوات 10أقل من  -5من  سنوات  5 أقل من الدرجة الكلية

 α≤.05 مستوى عند  صائيا  إح دال* 

  ت أفراد عينة الدراسة لمستوى تقديرا  متوسطات  بين الفروق طن  موا أن إلى  (411.)يشير الجدول       

من وجهة    في ضوء عمليات إدارة المعرفة  للمعلمين  نالدعم الفني المقدم من المشرفين التربويي ممارسة  

الحكومية في  و   لمعلمينا  رنظ المدارس  القدسمديريتي المديري  الكلية   حسب   قدس وضواحي  الدرجة 
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سنوات  ل عا  تب،  ت المجاال  جميع  وعلى عدد  كانت الخبرةمتغير  خبرة  لح  الص ،  لديهم  منمن    5أقل 

 سنوات.

 داللةمستوى الاللة إحصائية عند  ال توجد فروق ذات د :  الخامسةالنتائج المتعلقة بالفرضية    5.2.4

(α≤.05)  ل الدراسة  عينة  أفراد  تقديرات  التربوي ممارسة    مستوى في  المشرفين  من  المقدم  الفني    ن يالدعم 

ضوء    علمينللم المعرفةفي  إدارة  نظر  من  عمليات  في  و   المعلمين  وجهة  الحكومية  المدارس  مديري 

 .موقع المدرسةمتغير لتعزى  مديريتي القدس وضواحي القدس

عم الفني المقدم من المشرفين  الد ممارسة  للدرجة الكلية ومجاالت  طات الحسابية  استخرجت المتوس     

ي المدارس الحكومية مدير و   المعلمين   من وجهة نظر   عرفةالمت إدارة  يافي ضوء عمل  للمعلمين  نالتربويي 

القدسفي   وضواحي  القدس  مستقلتينمديريتي  لمجموعتين  )ت(  اختبار  واستخدم   ،  (Independent 

Sample t-test)،  (.12.4)كما هو موضح بالجدول وجاءت النتائج 

ممارسة الدعم  ة الكلية ومجاالتللدرج لفروق اار داللة نتائج اختبار)ت( لعينتين مستقلتين الختب  (:12.4) الجدول
 موقع المدرسة تبعا لمتغير للمعلمين في ضوء عمليات إدارة المعرفة  نلفني المقدم من المشرفين التربوييا

 المجال 
 قرية مدينة     

 (ت) قيمة
مستوى 

وسط المت الداللة 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 معياري ال

مو المهني التطور والن
 للمعلمين )التأهيل(

3.71 .70 3.69 .66 .16 .87 

 38. 88.- 91. 3.56 65. 3.44 التدريب

 56.58.- 95. 3.41 88. 3.34 التقني

 71. 38.- 96. 3.45 91. 3.40 مالتقوي

 44. 78.- 91. 3.50 97. 3.40 الدرجة الكلية

      
توجد فروق  ال    نهأ  الفرضية الصفرية، بمعنى  نقبل  (12.4)  لجدول واردة في اال  البيانات خالل    من     

الدعم  ة ممارس في تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستوى  (α≤.05)مستوى الداللة اللة إحصائية عند ذات د 
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 المعلمين   من وجهة نظر  في ضوء عمليات إدارة المعرفة  معلمينلل  نمن المشرفين التربوييالفني المقدم  

المد و  القدسة في  ارس الحكوميمديري  القدس وضواحي  المدرسةتغير  ملتعزى    مديريتي  ، حسب موقع 

الكلية وعلى   الالدرجة  لها  وبلغ ،  مجاالت جميع  الداللة  بين   مستوى  القيم جميه  و ،  (38.-87.)  ما    ة هذه 

 . (05.) مستوى الداللةمن  أكبر

 نتائج المقابلة ثانيًا: 

ستخرجت من وذلك لتعزيز النتائج التي ا  ؛انةاالستب راسة  د على أداة الد بنيت هذه األداة باالعتما     

إجابات   تحليل  عل.  االستبانةخالل  األسئلة  عدد وطرحت  البالغ  الدراسة  عينة  ومديري  معلمي  م  هى 

وفيما يلي  ،  النسبة المئوية لها  وتم احتساب تهم  إجابا وصنفت    ،من مجتمع الدراسة وخارج العينة  (20)

 لة: نتائج المقاب

التي يقدمها المشرف    المتعلق بعمليات إدارة المعرفة  نب الدعم الفنيما هي أهم جوا:  األولالسؤال  

 ؟ التربوي للمعلمين في مجال التأهيل

المعلمين  %40اتفق        الفني  أنعلى    من  الدعم  يقدم  بعملي  المشرف  المعرفةالمتعلق  إدارة  في   ات 

ويقدم    رشادية له في بداية عمله،من خالل الزيارات اإل  ا هزينوتخ  المعرفة  من تشخيص تأهيل المعلم  

لتطوير  اإل له  الالزمة  يستخدمها.رشادات  التي  والوسائل  علال  من  %30اتفق  و   مهاراته    أن ى  معلمين 

حتوى التعليمي وإرشاده الى الرجوع المنهاج والمبتعريفه  على تأهيل المعلم من خالل  يعمل    المشرف

التأهيل    ت الجامعي تناول  يخالل تعليم"  أنهحد المعلمين على  أشار  وأ  راسي.للدليل الخاص بالمنهج الد 

كمتط دراسيالتربوي  ل،  لب  قدم  التربوي  المشرف  التعامل    يلكن  في  المواقف  المساعدة  ية  التربو مع 

الصفية الحجرة  المعلمين  %30  أشارو   . "داخل  يساعد   أن على    من  ال  المشرفين  نمو    ونهمبعض  في 
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خطاء المعلم حتى  ألى تصيد  المشرف يعمل ع  "أنعلى    أشار معلموالشخصية، فقد    داريةالجوانب اإل

للمد أ   ."هاالصغيرة من بالنسبة  اتفق    يرينما  يقدم   أن على    منهم  %50فقد  ا  المشرف  لتأهيلية  الدورات 

للمع خالالمكثفة  من  عمله،  في  الجديد  تطوير  لم  االتصال أل  وطرق  ووسائله  التعليمية  ساليبه 

وتأوأ  والتواصل. المعلم  بإرشاد  يقوم  التربوي  المشرف  الجوانب  ن  الى  يرشده  فهو  الخاصة هيله 

 باألساليب التدريسية بشكل كبير. 

الثاني:   مجاالتإ  درجةما  السؤال  الفني   سهام  المعرفة  الدعم  إدارة  بعمليات  يقدمها    المتعلق  التي 

 ؟ مين ون التربويون في تطوير الجوانب الشخصية والقيادية للمعلمشرفال

شارت أ، و ة والقياديةالشخصي المشرف ال يساعد في تطوير هذه    أن من المعلمين على    %60  اتفق     

خصية، الجوانب الشلى تطوير  وال يعمل ع  ،خطاء المعلمأالمشرف يتصيد    إنقائلة "المعلمات    إحدى

إلى أن مديرة    شارت وقد أ.  "في تطوير الجوانب القيادية والشخصية لديهيساهم  المعلم هو من    نإبل  

دا" ومن  المعلم  نفس  من  نابعه  تكون  والقيادية  الشخصية  يعمل  خله،الجوانب  ال  على    فالمشرف 

 . "هتطويرها، فعلى العكس بعض المشرفين ينتقد المعلم بطريقة الذع

الذي يتلقاه المعلم   المتعلق بعمليات إدارة المعرفةالفني  الدعم    أن  المديرين علىمن    %40جمع  أو       

القيادية    في الشخصية،  أالجوانب  الجوانب  من  المشرف  لكن  و كثر  المتعلقة  و القيادية    ب الجوانيدعم 

 .دمها المعلمفي تحديد مصادر المعرفة التي يمكن أن يستخ الصف غرفةل داخ المعلم بدور

الثالث:   االسؤال  يشكل  ماذا  الفني  كمقوملتدريب  برأيك  الدعم  عملية  إدارة    في  بعمليات  المتعلق 

 المقدم من المشرفين التربويين للمعلمين؟  لمعرفةا
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م40  اتفق      على  ن  %  له    أنالمعلمين  المختلفة  والدورات  العمل  ورش  خالل  من  المعلم  تدريب 

ااأل قدرات  تطوير  يتعلقوتمكينه  ،  لمعلمهمية في  التعليميالمب  فيما  يتعلق    طوير مهاراتهوت  نهاج  فيما 

متنوعة   تدريسية  أساليب  المعرفةتعتمبتوظيف  وتبادل  التشخيص  عمليات  على  المعلمين    د  بين  فيما 

 .ينوكذلك المشرف والمعلم

على    %40جمع  أكما       المعلمين  تكو   أنمن  التعليمية  الدورات  مجديةبعض  غير  تكرار    ب بسب  ن 

أحد  موضوعها،   قائال  وأشار  وخاصه  الدورات  كون  ت"  المعلمين  للمعلم  هذه   أن مرهقة  من  البعض 

فاعله،الدورات مك وليست  الرسمأنكما    رره  العطل  بأيام  تكون  الى  ها  يؤدي  ما  وهذا  للمعلم  رهاق  إية 

   ".على عملية التقويم  مما ينعكس سلبا   المعلم،

من20واتفق        الت  أن  لىع  ينالمعلم  %  التدريبية  الالدورات  المشرف  يقدمها  حاجات    ي  تراعي 

المختلفة لجميع  إبل    ،المعلمين  شامله  تكون  و األنها  "إن بقو حدهم  أ  شارأمور،  التدريبية    له  الدورات 

 . "على المعلم من خالل الواجبات والمشاريع التي يتم طلبها من المعلم والتي تثقل كاهله تصبح عبئا  

اجمع    للمديرين نسبة  بال  ماأ       ال  أن  على  منهم  %50فقد  تكرار  هذه  عند  الفائدة  عديمة  دورات 

على    عبئا  م قد تكون  التي يقدمها المشرف للمعل  الدورات التدريبية   "إن   قائال    حدهمأشار  أو   مواضيعها،

 . لقليل" ااالّ فيد منها يست   ال نهأ المعلم، فيصبح المعلم ملزم بالتواجد بهذه الدورات على الرغم من 

ما   الرابع:  المشرفين  درجةالسؤال  المعدة   إشراك  والخطط  األهداف  وضع  في  للمعلمين  التربويين 
 للتدريب؟

هداف التدريب  أ رف ال يشارك المعلم في وضع  المش  على أن  والمديرين  من المعلمين  %80  أجمع     

التدريبية يرى  ،  والخطة  منهم  بالنسبةأوالبعض  هامه  الم  نها  التعليم.  ستجد للمعلم   أحد شار  أو   في 
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المشرف جر من بعض الجهات االجنبية، فيصبح عمل  ت قد تكون مدفوعة األهذه الدورا  أن  يرينالمد 

 هداف التدريب. أ ي إلشراك المعلم في وضع فال داع ا  يوروتين جباريا  إدافها أهلتحقيق 

  ة المتعلق و   يات الحديثةالتقنفي أي الجوانب ي سهم المشرفون التربويون في تعزيز  السؤال الخامس:  

   ؟لمعلمينلدى ا ر مهارات التعليم اإللكترونيي تطو  سهم فيالتي تو  بعمليات إدارة المعرفة

المعلمين    %60اتفق        أنمن  األ  التربوي   المشرف  على  الستخدام  بإرشادهم  التقني يقوم  ة  ساليب 

لكنه    ،زمالئهم  تبادلها معتهم، وطرق تخزينها و معتمدين على تشخيص احتياجا   الحديثة في التدريس

المنصات  هم معلم ألاللمشرف يوجه ا "إن أحد المعلمين قائال   بحيث أشارلتقنيات. يقدم القليل من تلك ا

آخر قائال  وتحدث    ."كنه لم يبذل الجهد في تطوير مهارات المعلم المتعلقة بالتعليم عن بعد التعليمية ل

التعلم    لقة بتقويم المعلم في جائحة الكورونا على منصات تعكان يؤدي مهماته الم  التربوي   المشرف  "إن

   ".ليمي هذا النمط من التعتوافرها ف جبلخطوات الواهم اأ لى إ المعلمين رشاد إعن بعد، دون 

بعض المشرفين يقدم االقتراحات للمعلم للتوجه نحو استخدام التكنولوجيا في    أنمنهم    %40واتفق       

   .لتي تخدم المنهاجو الصور وغيرها واأده الى الفيديوهات المطلوبة  شا التعليم وذلك من خالل ار 

م الفني التقني للمعلم ولكنه  المشرف يقدم الدع   أن منهم على    % 07فقد اتفق    للمديرينما بالنسبة  أ     

 يخدم الطالب.  والعلى الجوانب المتعلقة بالمنهج  يقتصر

م ين ال يمتلك المهارات التقنية التي يساعد المعلرفبعض المش  أنعلى    % من المديرين30واتفق        

مديرة   تحدثت  فقد  نحوها،  التوجه  "إنفي  ال  قائلة  والتقنيات  حو استخدام  متطلبأاسيب  من  ات  صبحت 

 .  لممارستها وتعليمها" العصر، لكن البعض من المشرفين ال يمتلك المهارات التقنية الالزمة لذلك
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  م الفني الدعلتقويم التي يستخدمها المشرف التربوي في عملية  ما أدوات ووسائل االسؤال السادس:  
 ن؟ قدمة للمعلميالم المتعلق بعمليات إدارة المعرفة

المعلمين  %90اتفق        يستخأ  أنعلى    من  التي  التقويم  الزيارات دوات  باتجاه  تتجه  المشرف  دمها 

الروتينية مر   ،الصفية  تكون  الدراسية،أ   ةوالتي  السنة  خالل  مرتين  األساسوعلى    و  رصد   هذا  يتم 

 .هجل تقييم ألمعلم من قارير والعالمات لالت

بالنسبة  أ      اتفق    للمديرينما  على    %07فقد  المدير  تق  أنمنهم  مقيم  ويم  مشرف  كثر  أبوصفه 

يهتم بأدق    تقويم المشرف، فالبعض من المشرفين يكون تقويمهم للمعلم غير واقعي فهو  مصداقية من 

 اء المعلم وهفواته. خطأرصد و التفاصيل 

عة عمل  دوات التقويم القبلي والبعدي لمتابأبعض المشرفين يستخدم    أنمن المدراء    % 30  عوأجم     

  .المعلم

السابا التربوي مع:  لسؤال  المشرف  يستخدمها  التي  التقويم  أدوات  أهمية  إدارة   ةالمتعلقو   ا  بعمليات 

 تحديد احتياجات المعلمين التدريبية؟ في    المعرفة

بالأ ألدوات التقويم    أنمن المعلمين  %  70اتفق         غة في تحديد االحتياجات التدريبية للمعلم همية 

من  مثل  األ  وتطبيقهاتحديدها  يقوم ب ف  ،ينا يرصد المشرف نقاط القوة والضعف لدى المعلمفمن خالله

   .الدورات التدريبية خالل

رصد نقاط القوة والضعف في عمل يى المشرف  عل  أنمنهم    %80فقد اتفق    يرينما بالنسبة للمد أ     

بها    من خالل  المعلم يقوم  التي  الدراسية، فهوأالزيارات  السنة  المعلم مهنيا    ثناء    ، يعمل على تطوير 

المه واألويكسبه  لعمله.ساارات  الالزمة  التربوي قائال    رمديشار  أوقد    ليب  المشرف  يستطيع    "أن  ال 

بالمبلمام  اإل المتعلقة  الضعف  الدراسيةنقاط  هو  أو   ،ادة  المشرف  التعليم    ت راتيجياباست  لماما  إكثر  أن 
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 ير المدرسي،من تقويم المد   كثر اتساعا  أبر تقويم المشرف  ساسه يعت أفعلى    المتعلقة بالمنهج الدراسي،

ومنها يعمل    داء المعلم المتعلقة بتخصصه،أالقصور والضعف في  وهنا يستطيع المشرف تحديد نقاط  

 . "ةتطويرها وتوجيهها لتحقيق اهداف العملية التربويعلى تحسينها و 
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   ومناقشتهاالدراسة   أسئلةئج تفسير نتا 1.5

 ومناقشتها األول   سؤالائج النت  تفسير 1.1.5

   ومناقشتها  فرضيات الدراسة تفسير نتائج 2.5

 ومناقشتها نتائج الفرضية األولى   تفسير 1.2.5

 ومناقشتهانتائج الفرضية الثانية   تفسير 2.2.5

 الفرضية الثالثة ومناقشتها  نتائج  يرتفس 3.2.5

 ومناقشتها  لرابعةالفرضية ا ائجنت  تفسير 4.2.5

 ومناقشتها  لخامسةية االفرض نتائج  تفسير 5.2.5

 والمقترحات ات التوصي 53.
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 الفصل الخامس 

 تفسير النتائج ومناقشتها

 
لتها ومـا انبثــق خــالل أسـئمناقشــة النتـائج التـي توصــلت إليهـا الدراسـة، مـن  تضـمن هـذا الفصـل

ه واردة فــي هــذ الســابقة الــنتــائج التــي توصــلت إليهــا الدراســات عنهــا مــن فرضــيات، وذلــك بمقارنتهــا بال

 ائج، وصوال  إلى التوصيات التي يمكن طرحها في ضوء هذه النتائج.الدراسة، إضافة إلى تفسير النت

 الدراسة ومناقشتها  نتائج أسئلة تفسير1.5 

 ال األول ومناقشتهاائج السؤ تفسير نت 1.1.5

منما   المقدم  الفني  الدعم  التربويي  مستوى  عمليات  نالمشرفين  ضوء  في  إدارة   للمعلمين 

ومديري المع المعلمين  نظر  وجهة  من  في    رفة  الحكومية  وضواحي  المدارس  القدس  مديريتي 

 ؟القدس

م لدعم الفني المقد اوسط الحسابي لتقديرات عينة الدراسة على مقياس  أظهرت النتائج أن المت

نظر المعلمين ومديري   مليات إدارة المعرفة من وجهةللمعلمين في ضوء ع  نمن المشرفين التربويي

وجاء    ،متوسطوبتقدير    ،(3.48لغ )ككل ب  مديريتي القدس وضواحي القدس مية في  مدارس الحكو ال

الممجال " )التأهيل(التطور والنمو  للمعلمين  بالمرتبة األولىهني    ، (3.70سط حسابي قدره )بمتو   ،" 

جاء  مرتفع  ستوى مو  بينما  "ال،  حسابي  قنيالتمجال  بمتوسط  األخيرة،  المرتبة  في    ، (3.40)  قدره" 

 . متوسط مستوى و 

  من المعلمين   %40أن  بينت  مع مجموعة من المعلمين والتي  وهذا ما أظهرته نتائج المقابلة       

ال  أنعلى    معأج تأهيل  الفني في  الدعم  يقدم  الزيارات اإلالمشرف  له في معلم من خالل  رشادية 

 من %30اتفق و  رشادات الالزمة له لتطوير مهاراته والوسائل التي يستخدمها.إلبداية عمله، ويقدم ا
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ليمي  المنهاج والمحتوى التعبعلى تأهيل المعلم من خالل تعريفه  المشرف يعمل    أنمعلمين على  ال

 الدراسي. اده الى الرجوع للدليل الخاص بالمنهج وإرش

بالنسبأ      للمد ما  اتفق    يرين ة  المكثفة    أنعلى    منهم  %50فقد  التأهيلية  الدورات  يقدم  المشرف 

الجديد في   التعليمية ووساأل تطوير  عمله، من خالللمعلم  والتواصل.ساليبه   ئله وطرق االتصال 

بإر وأ يقوم  التربوي  المشرف  المعلن  يرشده  شاد  فهو  وتأهيله  الخاص  فيم  باألساليب  الجوانب  ة 

 كل كبير. التدريسية بش

ارة  كمعلم في وز لمشرفيين التربويين في تأهيل المعلم في بداية تعيينه  إلى حرص ا  وي عزى ذلك    

خالل   من  والتعليم،  المعلم  إالتربية  لدعم  المتنوعة  المكثفة  اللقاءات  من  للعديد  الجديد  خضاعه 

والقادر المؤهل  المعلم  الى  به  استخ  والوصول  واعلى  التعلم  واستراتيجياتها  دام طرق  الحديثة  لتعليم 

 دارة المعرفة.إهداف التربوية والمستمدة من عمليات لتحقيق األ

يساع      مع  كما  التعامل  على  المعلم  المشرف  خالل  د  من  وكفاءة  بمرونة  التربوية  المواقف 

مرار وتقديم  باست  هة له لتقويمشرافيومن ثم يقوم بالزيارات اإل  ،في بداية عملهدية له  رشااإل  ات الزيار 

 . هنيا  م له لتطويره  ةالتغذية الراجع

من   لمعلمالى تدريب  إ  التربوي يسعى  فن المشر أ  إلى  عزى في  ما فيما يتعلق بمجال التدريب  أ     

جنبية لدعم المعلم فهي  أن جهات  مشاريع م  خالل الدورات التدريبية المختلفة والتي تكون من خالل

نها  في عمله، ألله  تضيف الجديد    الن هذه الدورات  ألمين يرى  المع  فبعض ابقا،  هداف سمحددة األ

  ، ت والورش هداف الدوراأ يطلع المعلمين على    ني، فالمشرفلدعمه وتطويره المه  تعزز احتياجهال  

يراها    فالمعلمجها والتي تالمس الواقع،  التي يحتاهداف التدريب  أ لكنه ال يشارك المعلمين في وضع  

 مرهقه. في له وقد تكون ضاإجهد 
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فأ      التقويم  بمجال  يتعلق  فيما  لما  الصفية  الزيارات  على  يعتمدون  التربويين  لمعلم  المشرفيين 

ال  دارة المعرفة، لكن  إبعدي والختامي للمعلم في ضوء عمليات  جراء التقويم القبلي والإو   كبير،بشكل  

على نقاط القوة والضعف لمنهاج والوقوف  مشاركة في عملية تقويم ا ال  لمشرف الفرصة للمعلم يتيح ا

 ة التربوية.فيه، بما يخدم العملي

التقني  أ      للمجال  بالنسبة  ذلكما  المشرفينإضعف    أن  في فسر  بعض  مع    تقان  التعامل  لكيفية 

على   هذا بدوره ينعكس سلبا  يا  و مالي لتطوير المشرف تكنولوجعدم وجود مخصص نتيجة  ؛االنترنت 

المشرفيينأ كما  ال  داء  للمعلم،  التقني  الفني  دعمهم  مستوى  وعلى  تأ تربويين  الفني  ن  الدعم  طبيق 

ظهر   الجائحةب  حديثا  التقني  و   سبب  المعلم  من  كل  حاجة  بعد  من  وبخاصه  والمشرف  الطالب 

التعليمالتواصل فيما بينهم من خالل قواع البيانات والمنصات  التعلم عن بعد  أ لى  إضافة  إية،  د  ن 

مفاجئ بشكل  تكنو   ظهر  يكفي    ةوزار   لم  بما  جاهزة  والتعليم  مع التربية  الجديد    للتأقلم  التطور 

 المفاجئ. 

النتيجة مهذ   اتفقت وقد     ،(2013،)الدجاني، و(2020  ي،)السلمو  ،(2020  )السيد،  ات ع دراسه 

     .طةوسكان بنسبة مت نالتربويي ن أن مستوى الدعم الفني للمشرفيي نتائجها  ت أظهر  يالتو 

دراس مع  النتيجة  هذه  تعارضت  حين  حمدي،أب)و  ،(2020  )الحاج،ات  في    ، (2018  و 

 عم الفني جاء مرتفعا .ن مستوى الد أ نتائج مفادهاأظهرت التي  و  ،(2017 )الطويسي،و

   ومناقشتها  فرضيات الدراسةتفسير نتائج  2.5

 :  ومناقشتهانتائج الفرضية األولى   تفسير 1.2.5

في تقديرات أفراد عينة الدراسة    (α≤.05) مستوى الداللة  اللة إحصائية عند  ات د ذ   ال توجد فروق 

المالدعممارسة   توى لمس الفني  التربويي م  المشرفين  من  إدارة    مينللمعل  نقدم  عمليات  في ضوء 
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نظر  المعرفة وجهة  في  و   المعلمين  من  الحكومية  المدارس  وضو مديري  القدس  احي مديريتي 

 . فيمسمى الوظيالمتغير لتعزى  القدس

دالة إحصائيا  عند مستوى        النتائج عدم وجود فروق  أفرا(  α≤.05)داللة  البينت  تقديرات  د في 

الدر  لمستوى عينة  اممارسة    اسة  الفني  المشرفين  الدعم  من  ضوء   للمعلمين  نالتربوييلمقدم  في 

المعرفة إدارة  نظر  عمليات  وجهة  في  مد و   المعلمين  من  الحكومية  المدارس  القدس  يري  مديريتي 

 المسمى الوظيفي. متغير لتعزى  حي القدسوضوا

التربوية وبنفس الوقت   المؤسسةفس  مديري المدارس ومعلميها يخدمون نن كل من  أ  ويفسر ذلك    

المشرفيرى كل منه  المقدم من  النفي  الدعم  بزيارة  التربوي   م مستوى  التربوي  المشرف  قيام  ، فعند 

و تكون مناقشة الزيارة أبحضور مدير المدرسة،  ناقشتها مع المعلم  ة للمعلم، يقوم المشرف بمصفي 

منفرد  بشكل  والمدير  الصفية  المعلم  من  كل  فهنا  مع  المدي،  على    ريكون  واسع  إالمدرسي  طالع 

ال والتقني لمدى  والتدريب  التأهيل  مجال  سواء في  للمعلم  التربوي  المشرف  يقدمه  والذي  الفني    دعم 

  .ومجال التقويم

النتيجة   وقد      هذه  )شقير،  اتفقت  دراسة  والتي  2020  مع  دالة    أظهرت (،  فروق  وجود  عدم 

 . متغير المسمى الوظيفيتبعا لعرفة  ت إدارة الم واقع تطبيق عمليا يا  في متوسطات إحصائ 

 ومناقشتهانتائج الفرضية الثانية   تفسير 2.2.5

د  ذات  توجد فروق  الداللة    اللة إحصائية عند ال  عي ف  (α≤.05)مستوى  أفراد  تقديرات  الدراسة  ي  نة 

التر ممارسة    لمستوى  المشرفين  من  المقدم  الفني  إد   للمعلمين  نبويي الدعم  عمليات  ضوء  ارة في 

 مديريتي القدس وضواحي القدسمدارس الحكومية في  مديري الو   المعلمين  من وجهة نظر  المعرفة

 . الجنسمتغير لتعزى 
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النتائج عدم   في تقديرات أفراد   (α≤.05)مستوى الداللة  عند  وجود فروق دالة إحصائيا   بينت 

لمستوى  الدراسة  الممارسة    عينة  التربوييفني  الدعم  المشرفين  من  ضوء   ينللمعلم  نالمقدم  في 

المعرفةع إدارة  نظر  مليات  وجهة  في  و   المعلمين  من  الحكومية  المدارس  القدس  مديري  مديريتي 

 .الجنسير متغلتعزى  وضواحي القدس

من المشرفيين    الدعم الفني نفس  يتلقون  ات  ن كال الجنسين من المعلمين والمعلمأ  فسر ذلكوي      

التمييز بين الجنسين على الرغم    لتقويم ودون بويين في مجال التأهيل والتدريب والجانب التقني واالتر 

      .والبرامج التدريبية ، شرافيةساليب اإلمن تنوع األ 

ق ذات داللة فرو عدم وجود    أظهرت ( والتي  2018مدي،  النتيجة مع دراسة )أبو ح  اتفقت هذهو   

الداللة  إحصائية مستوى  استجابات  (  α≤.05)  عند  حول  أفراد بين  المش  العينة  أداء  رفين  تقييم 

وجهةالتربو  من  اإلشرافية  للفعاليات  باألردن    يين  العقبة  مدينة  في  الحكومية  المدارس  مديري  نظر 

  .الجنس تبعا  لمتغير

  إحصائية فروق ذات داللة  وجود    أظهرت   والتي   ( 2020  لنتيجة مع دراسة )السيد،هذه ا  واختلفت   

مستو  الداللةعند  استجابات  (  α≤.05)  ى  حول    أفراد بين  ممارسةالعينة  التربويي  درجة    ن المشرفين 

 . ية وفق متطلبات الجودة الشاملة تعزى لمتغير النوع االجتماعيشرافاإللمهامهم 

 : لفرضية الثالثةاالنتائج المتعلقة ب 3.2.5

د  ذات  توجد فروق  الداللة  لة إحصائية عند  الال  تق  (α≤.05)مستوى  الدراسة  في  عينة  أفراد  ديرات 

الفممارسة    لمستوى  مالدعم  المقدم  التربويي ني  المشرفين  إدارة ف  للمعلمين  نن  عمليات  ضوء  ي 

 وضواحي القدس  مديريتي القدسلحكومية في  المدارس امديري  و   المعلمين  من وجهة نظر  المعرفة

 . المؤهل العلميمتغير لتعزى 
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في تقديرات أفراد عينة (  α≤.05داللة )العند مستوى  نت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا   بي 

المشرفسة  ممار   لمستوى الدراسة   من  المقدم  الفني  التربويي الدعم  عمليات   للمعلمين  نين  ضوء  في 

وجه  المعرفة إدارة   نظرمن  الو   المعلمين  ة  في  مديري  الحكومية  وضواحي مدارس  القدس  مديريتي 

العلميمتغير  لتعزى    القدس الالمؤهل  حسب  مجاالت ،  وعلى  الكلية  والتقني،    درجة  )التدريب، 

لصالح   وذلك  د والتقويم(  يحملون  فأقلمن  البكالوريوس  بالنسرجة  أما  ل،  والنمو  بة  التطور  مجال 

)التأهيل( للمعلمين  النتائج  المهني  أظهرت  فقد  مستوى    وجود ،  عند  إحصائيا   دالة  داللة  الفروق 

(α≤.05  )ن الفني المقدم من المشرفين التربويي الدعم  ممارسة    ستوى ديرات أفراد عينة الدراسة لمفي تق  

مديري المدارس الحكومية في و   لمينالمع  من وجهة نظر  إدارة المعرفة  ضوء عمليات   في  للمعلمين

 لمؤهل العلمي.امتغير لتعزى  واحي القدسمديريتي القدس وض

ذلك     بالمعلمي   ويفسر  التربوي  المشرف  مؤهلباهتمام  يحملون  الذين  من    سالبكالوريو   ن  فأقل 

 ن أوذلك بهدف االرتقاء بهم، كما    مهم المستمرناحية تدريبهم ورفع كفاياتهم التقنية واالهتمام بتقوي

ليب واحدة باختالف المؤهل  ساأشرف في دعم المعلم هي  التي قد يستخدمها الم  التدريبية  ساليب األ

  .علميال

بمجال أ      يتعلق  فيما  فالمعلم  ما  درجةال  التأهيل  يحمل  فأقل  ذي  فإنهبكالوريوس  إلى    ،  يحتاج 

المعلم    أكثرتأهيل   درجمن  يحمل  الماجستيرالذي  ع  ة  تركز  أصبحت  الجامعات  أن  لى  وخاصة 

 يا.  مون في حال إكمالهم لدراساتهم العلتربوي التي يحتاجها المعلطرح مساقات حول برامج التأهيل ال

ي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول (، والت2021،  واتفقت مع دراسة )السعيد     

للمعلمين في    لشاملة في تنفيذ الورش التدريبية الجودة ا  ات عمليدرجة تطبيق المشرف التربوي بعض  

  أفراد شطة االثرائية، والتقويم( من وجهة نظر  ن، واأل استخدام التقنيات الحديثة)التخطيط، والتنفيذ، و 

 لعلمي.المؤهل اتالف العينة تعزى الخ 
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الرحمن،  واختلفت      النتيجة مع دراسة )عبد    ود فروق ذاتعدم وج  أظهرت (، والتي  2019  هذه 

تطبيق  حول    إحصائيةداللة   إدارةعواقع  الح  مليات  المدارس  بيت  المعرفة في  محافظة  كومية في 

لمتغيرلحم   تبعا   العلمي   من وجهة نظر مديريها  ( 2020  سة )الحاج،دراكما اختلفت مع    ،المؤهل 

داللة    عدمظهرت  أوالتي   ذات  فروق  داللة  إحصائيةوجود  مستوى  م)α≤.05(  عند  بين  توسط  ، 

)الم  أفراد استجابة  درجات   الدراسة  التطّوري   اإلشرافعلمين( في  عينة  ال  التربوي  الكلية   ةدرجعلى 

      .ألكاديميلمؤهل المتغير ا تبعا  

 رابعة الفرضية الالنتائج المتعلقة ب 4.2.5

توجد  د   ال  ذات  إحصائية عند  فروق  الداللة  اللة  الدراس  (α≤.05)مستوى  عينة  أفراد  تقديرات  ة  في 

المشارسة  مم  لمستوى  من  المقدم  الفني  التربويي الدعم  عمل  للمعلمين  نرفين  ضوء  إدارة في  يات 

 مديريتي القدس وضواحي القدسمديري المدارس الحكومية في  و   المعلمين  ة نظرمن وجه  المعرفة

 . عدد سنوات الخبرةمتغير  لى إ تعزى 

     ( داللة  مستوى  إحصائيا  عند  دالة  وجود فروق  النتائج  تقدي (  .≥05αبينت  عينة  في  أفراد  رات 

لمستوى  ممارسة  م  الدراسة  المقدم  الفني  التربوييالدعم  المشرفين  عمليات   علمينللم  ن ن  ضوء  في 

المعرفة نظر  إدارة  وجهة  الحو   المعلمين   من  المدارس  وضواحي  في    كوميةمديري  القدس  مديريتي 

 ءت ، وجامجاالت ال  جميع  ، حسب الدرجة الكلية وعلىعدد سنوات الخبرةلى متغير  إتعزى    القدس

 سنوات. 5أقل منمن لديهم خبرة لح لصا

سنوات للدعم الفني    5قل من  ة حاجة المعلم ذو الخبرة األن الفروق تعكس طبيعأ  ذلك  فسروي      

فالدعم الفني المقدم من المشرف التربوي  التحاقه بالعمل حديثا ،  سبب  ، وذلك بمن المشرف التربوي 

     .األعلىمن المعلم ذو الخبرة  أكثر ومهمة،لهذه الفئة من المعلمين ضرورية 
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اتفقت       )السيهذ وقد  دراسة  مع  النتيجة  أظهرت  2020د،  ه  والتي  داللة وجود  (  ذات  فروق 

الداللة  إحصائية مستوى  المشرفين   أفراد جابات  است  بين(  α≤.05)  عند  ممارسة  درجة  حول  العينة 

 . سنوات الخبرةى لمتغير الشاملة تعز ية وفق متطلبات الجودة اإلشراف لمهامهم  نالتربويي 

عند    إحصائيةوجود فروق ذات داللة    عدم  أظهرت(، والتي  2020  ،لحاجاختلفت مع دراسة )وا     

بين متوسط درجات استج)α≤.05(  مستوى داللة الدراسة )المعلمين( في    أفراد ابة  ،   اإلشراف عينة 

   .وات الخبرةلمتغير سن الكلية تبعا   ةدرجعلى الالتربوي التطّوري  

الخامسة  يةالفرضالنتائج المتعلقة ب .55.2  

توج د ال  ذات  الداللة  عند    اللة إحصائيةد فروق  عينة    (α≤.05)مستوى  أفراد  تقديرات  الدراسة  في 

اممارسة    لمستوى  التربويي   لفنيالدعم  المشرفين  من  إدارة   للمعلمين  نالمقدم  عمليات  ضوء  في 

 مديريتي القدس وضواحي القدسالحكومية في    يري المدارسمد و   المعلمين  من وجهة نظر  المعرفة

 .موقع المدرسةغير متلتعزى 

ا )بينت  داللة  مستوى  عند  إحصائيا   دالة  فروق  وجود  عدم  أفراد  (  α≤.05لنتائج  تقديرات  في 

لعي  الدراسة  التربوييممارسة    مستوى نة  المشرفين  من  المقدم  الفني  ضوء   للمعلمين  نالدعم  في 

المعرفة إدارة  نظر  عمليات  وجهة  الحكومو   المعلمين  من  المدارس  في  مديري  القدس  مديية  ريتي 

 . موقع المدرسةمتغير لتعزى  وضواحي القدس

الذين    ني ن التربوي دعم الفني من المشرفي القدس وضواحيها تتلقى نفس الن مديريتي أ  ويفسر ذلك    

ة مديريات في كافشابه  تتوالتي    ، والتقويم، والتطور المهنيةوالتأهيليالتدريبية،  خطط  ال  نفس  ينفذون 

والتعليم في   الشماليةالالتربية  والتعليتش  حيث ،  محافظات  التربية  إدارة واحدة في وزارة  م  رف عليهم 

والتقويم لكافة المشرفين التربويين، ومن ناحية أخرى    ،ةوالتأهيلي ة  والتي تطرح نفس البرامج التدريبي

 دعمان نتيجة هذه الفرضية.ي وضواحيها ظة القدسفمحا فإن التواصل الجغرافي ما بين
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النتيجة مع دراسة )عبد اتفقت  وق       فروق ذات عدم وجود    أظهرت (، والتي  2019  د الرحمن،هذه 

معرفة في المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم  ال  ليات إدارةعمواقع تطبيق  حول    إحصائيةداللة  

 لمدرسة. ا موقع من وجهة نظر مديريها تبعا  لمتغير الدراسة

      ( دراسة  مع  وآخواختلفت  والتي  2015  ،رون شعيبات  فرو أظهرت  (،  داللة وجود  ذات  ق 

متوسطات   بين  تواجه  إحصائية  التي  المشكالت  حول  الدراسة  التر استجابات عينة  بويين  المشرفين 

لمتغير   تعزى  فلسطين  في  ومعلميها  الحكومية  الثانوية  المدارس  مديري  من  كل  نظر  وجهة  من 

  .افظةالمح

 والمقترحات التوصيات  3.5

 صيات أواًل: التو 

 وصي بما يلي: ت ةالباحث الدراسة، فإن صلت إليها في ضوء النتائج التي تو      

،  لدى المعلمين  واإلبداع كارلالبتمحفزة بيئة تعليمية  على تهيئة المشرف التربوي رورة تركيز ض  -1

 . صية والقيادية للمعلمينالجوانب الشخ على تطوير  من خاللها يشجع

زها الحياة  الءم مع احتياجاتهم التي تفر بما يت تدريبيةالمعلمين في وضع الخطط ال شراكإ -2

 . ين التربويين في تحديد مجاالت القصور لديهمة المشرفيفي مشارك لهم تاحة الفرصة إ ،المدرسية

، مع مراعاة الفروق الفردية للمعلمين من  مقدمة للمعلمينلتدريب الحديثة الفي أساليب ا التنويع -3

 خالل التدريب.

 .هاسية وذلك حسب تخصصلمناهج الدر االهتمام بمشاركة المعلم في تقويم ا -4

 .مشكالته وفي اتخاذ القرارتحديد   المشرف التربوي بمساعدة المعلم فياهتمام   -5

 ويره.وتطلى دعمه إي تزويد المعلم بالتجارب التربوية والمبادرات السابقة والتي تؤد   -6
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 المقترحات:  –ثانيًا 

   :ةاآلتيعمل الدراسات ئجها، يمكن اقتراح استنادا  إلى إجراءات الدراسة ونتا      

 . المدارس الفلسطينيةفي  معيقات تطبيق الدعم الفني للمشرفين التربويين -1

 . تكنولوجيلتربويين في ظل التطور اللدى المشرفين اتوافر الكفايات الفنية درجة   -2
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 باللغة العربية واألجنبيةالمراجع  

 المراجع باللغة العربية:  -أوالً 

 رآن الكريم. الق

خال  .(2021)  حمد.أإبراهيم،   من  التنظيمية  الرشاقة  في  البشرية  الموارد  إدارة  ممارسات  ل  أثر 

 .310-289 (:1) 14 ،المجلة العربية لإلدارةعمليات إدارة المعرفة كمتغير وسيط، 

حسن  إبراه حسيم،  )والزيات،  الجزء(.  1972ن.  الوسيط،  عرف  المعجم  مادة  :  استنبول،  األول، 

 توزيع. لمكتبة اإلسالمية للطباعة والنشر والا

 .: دار الثقافةعمان ، اإلشراف التربوي  (.2003) واالسدي، سعيد جاسم. ن عبد المجيد ابراهيم، مرو إ

حمدي، التربو   تقييم(.  2018)  الهام.  أبو  المشرفين  نظر يأداء  وجهة  من  اإلشرافية  للفعاليات  ين 

7  ،خصصة، المجلة الدولية التربوية المتنباألرد ة  عقب مدينة المديري المدارس الحكومية في  

(6:)1-13. 
سلط  تهاأبو  )ا ن،  الفلسطينية  (.  2013ني.  الجامعات  مكتبات  في  المعرفة  إدارة  عمليات  واقع 

، )رسالة ماجستير غير  وسبل تطويره  ر طلبة الدراسات العلياوجهة نظ  بمحافظات غزة من

 فلسطين. منشورة(، جامعة األزهر، غزة، 

: دار الكتاب  عمان  ،التربوي والعملية اإلشرافية  المرجع في اإلشراف  (. 2017)  حمود.عابد، م  بوأ

 . الثقافي

 لفكر العربي.ة: دار ا، القاهر اإلشراف المدرسي والعيادي (.2003) حمد.أحمد، ابراهيم أ

و  ناصر  الخير،  أاآلغا،  المعرفة    (.2012)  حمد.أبو  إدارة  عمليات  تطبيق  جامعةواقع  قدس ال  في 

و المف تطويرها،إتوحة  جام  جراءات  االقصىمجلة  اإلنسانية(  عة  العلوم    (: 1)  16  ،)سلسلة 

30-62. 
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الوراق للنشر دار  ، عمان:  إدارة المعرفة في المكتبات ومراكز المعلومات(.  2008األكلبي، علي. )

 .والتوزيع

الوهاب. عبد  الرحمن  عبد  ف   (.2004)  البابطين،  حديثة  اإلشرااتجاهات  اي   :الرياض ،  لتربوي ف 

 .لتوزيعواللنشر  نا مكتبه العبيك

دور المشرف التربوي في تنمية المعلمين الجدد مهنيًا في منطقة تبوك  (. 2011البلوي، مرزوقة. )

 .سالة ماجستير غير منشورة(، جامعة مؤتة، األردنر ) ، ظرهمالتعليمية من وجهة ن

سمح هللا. ا بن  عبد  منى  واقع  2019)  ن،  ال(.  وأثره معر إدارة  المؤسسي:فة  األداء  على  دراسة    ا 

، المجلة الدولية يقية على كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع بجامعة الملك سعود تطب 

 .504-459 (:3) 2 ،للبحوث في العلوم التربوية

  وطنية ، عمان: المكتبة الإدارة المعرفية بين النظرية والتطبيق(.  2018)   حمد محمد. أبني عيسى،  

 . عوالتوزي نشرلل

( أنس.  إد  .(2009بوادي،  االتصاالت عالقة  شركات  في  التنافسية  الميزة  بتحقيق  المعرفة  ارة 

 ردن. األ نية،، )رسالة ماجستير غير منشورة(، الجامعة االرد العاملة في األردن

مناهل. المعرفة  .(2019)  ثابت،  البيان،  توليد  على  مجلة  متوفر  االلكتروني   ،    )الموقع 

https://www.albayan.ae    30/10/2021تاريخ الزيارة). 

 عة القدس جام، سلسلة منشورات  التعليم األساسي في فلسطين(.  2018جامعة القدس المفتوحة. )

 المفتوحة، أم السماق، عمان، األردن.

اإللكتروني   الموقع   ى عل   متوفر   ، م التعلي   ي ف   الفني   اإلشراف   ات تعريف   (. 2016)   . القرى   أم   عة م جا 

)thttps://eyooon.net/view.aspx?id=23736(   21.10.2021ح تاريخ التصف . 

https://www.albayan.ae/
../../Downloads/(https:/eyooon.net/view.aspx?id=23736t)


 

101 
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 للنشر والتوزيع.  دار الفكر :نعما ،اصرة مع داريةإت اتجاها .(2012). عمر الحريري، رافدة
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 . عمان: دار حامد للنشر والتوزيع ،رية معاصرةموضوعات ادا (،2015. ) كر جار هللاالخاشلي، شا

وجيه.   والفرح،  أحمد  والخطيب،  رداح  ال.  (2012)الخطيب،  واإلشراف  اتجاهات اإلدارة  تربوي 

 .ض: مطابع الفرزدق التجاريةلريا، احديثة

مية  رية الحكو لمصجامعات ا(. متطلبات تحول ال2019الخميسي، بن رجم محمد والرميدي، بسام. )

اقتص التدريس،  نحو  هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من  المعرفة  والقاد  االقتصاد   ، نون امجلة 

 .90-107(: 4)، محمد الشريف مساعدية سوق أهراس جامعة
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درجة ممارسة المشرفين التربويين لسلوك اإلشراف التشاركي في محافظة  (. 2013ني، لينا. )االدج

، )رسالة ماجستير غير  نظرهمة  همين من وجلية المعلفاعبمستوى    عاصمة عمان وعالقتهال

 منشورة(، جامعة الشرق األوسط، األردن.

 58-51(: 546، )مجلة العربي(. اقتصاد المعرفة أين نحن منه، 2004دياب، محمد. )

  االنفتاح في نظام التعليم األردني في عصر    ألدوارهدرجة ممارسة المعلم  (.  2018ربابعه، عمر. )
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حاجاته  تصور مقترح لبرنامج اعداد المعلم الفلسطيني وفق  (.  2001)  محمد.  والبنا،  العاجز، فؤاد 

 . للنشر والتوزيع مطبعة مقداد  غزة:، اءألدمفهوم ا  الوظيفية في ضوء

  مطبعة مقداد  :، غزةم2000-1886تطوير التعليم العام في قطاع غزة من  (.  2000العاجز، فؤاد. )

 . توزيعللنشر وال

محافظة بيت  (. واقع تطبيق إدارة المدرسة في المدارس الحكومية في  2019ل. )عبد الرحمن، نائ

مديري نظر  وجهه  من  القدسجا  مجلة،  هالحم  التربوية    بحاثلألالمفتوحة    معة  والدراسات 

  .26-11(:29)11 ،والنفسية

المعطي،   لكتروني ومعوقاته  اإلشراف اإلمتطلبات تطبيق  (.  2013)  حمد ومصطفى، محمد.أعبد 

مستقبل التربية  ،  "نيةادراسة ميد "،  ني التربوية نظر المشرفين  هالعام من وج  الثانوي ي التعليم  ف

.22-11:(68)20، ربيةالع

الهادي )عبد  محمد.  ودروس 2017،  تحليلية  دراسة  العربية:  االدبيات  في  المعرفة  اقتصاد   .)

حول مؤسسات المعلومات  السعودية للمكتبات والمعلومات  مستفادة، المؤتمر الثامن للجمعية  
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  -ئوليات  المس  -في المملكة العربية السعودية ودورها في دعم اقتصاد ومجتمع المعرفة  

السعودية، وديةالسع  –تطلعات  ال  -ليات  اآل  -ديات  تحال والمعلومات  المكتبات  جمعية   ،

 .2017/نوفمبر  2-اكتوبر 31،الرياض 

نحو تطبيق إدارة المعرفة    الثانويةحكومية  اتجاهات مديري المدارس ال   (.2010)  ن.عال   ن،ا عثم

القدسفي   القدس وضواحي  فلسطين  مديريتي  ماج،  في  من   ستير)رسالة  ة  كلي  ،(شورةغير 

  ، نابلس، فلسطين.النجاح الوطنيةجامعة  الدراسات العليا،

 . عالثقافة للنشر والتوزي دار :، عماناإلدارة التعليمية واإلشراف التربوي  (.2010) عطوي، جودت.

 . والتوزيعللنشر ، عمان: دار البداية التعليم المبني على اقتصاد المعرفة(. 2012عفونة، بسام. )

سلا علي و امن،  ر أن  وسند بو  عالية  وزيد   وي،ايش،  رائد اخالد  بين   .(2010)  .ن،  التربوي  اإلشراف 

   .والتوزيعن للنشر ا ، عمان: دار زهر النظرية والتطبيق

 والتوزيع. للنشر  ، القاهرة: عالم الكتب جم اللغة العربية المعاصرةمع(. 2008حمد مختار. )أعمر، 

فهد.  العميرة، الوا(.  2015)  مها  إدارة  م  معرفةقع  التعليم  في  االحمدي  العام  دارس  بمنطقة 

، )رسالة ماجستير نظر رؤساء االقسام ةهجساليب تحسينها من و أالتعليمية بدولة الكويت و 

 معة الكويت.رة(، كلية التربية، جاغير منشو 

الذكية    (، عمليات إدارة المعرفة المتضمنة في نظم التعلم2021)  عوض هللا، مراد وعبيد، عاصم.

  عضاء هيئة التدريس، كلية العلوم التربوية،أ هة نظر  جالتقنية خضوري من و   لسطينمعة فبجا

 .84-62 :(2) 9 ،لألبحاثمجلة جامعة فلسطين التقنية التقنية خضوري،  جامعة فلسطين

( ابتسام.  الوظيفي(.  2017فرحي،  األداء  على  وتأثيره  اإلداري  غير  التمكين  ماجستير  )رسالة   ،

 الجزائر.أم البواقي،  -مهيديي بن  العربرة(، جامعة منشو 
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المعرفة ومساهمته في تفعيل التنمية االقتصادية   اقتصاد (.  2018فريد، أيمن وعبد العالي، منصر. )

 . 172-158 (:4)، لة التنمية واالقتصاد التطبيقيمجتماعية في الجزائر، واالج

( عرف،(.  1977الفيروزبادي.  مادة  المحيط،  المر   القاموس  الرحمنمحمد  عشلي  تقديم  ، عبد 

 حياء التراث العربي.أدار بيروت: 

هيفاء.ا قرع المدارس    (.2020)  ن،  مديري  لدى  التميز  بقيادة  وعالقتها  المعرفة   ثانوية الإدارة 

مح في  المعلمينالحكومية  نظر  وجهة  من  عمان  منشورة(،  ،افظة  غير  ماجستير   )رسالة 

 .دناألر  عمان،، األوسطرق كلية العلوم التربوية، جامعة الش

 . ، القاهرة: جامعة الدول العربية المنظمة العربيةإدارة المعرفة(. 2013لدين )الكبيسي، صالح ا

مها. بين  (.2017)  محمد،  التربو   عمليات   التكامل  مدخل المناخ  المعرفة  تطبيق  عملية  وإدارة  ي 

 .222-213(:1)5 ،الجامعي األداءمجلة تطوير العامة،   الثانويةلتحقيق الجودة بالمدارس 

 ، األردن: دار غيداء للنشر والتوزيع. دراسات في اإلدارة التربوية(. 2008) مريزق، هشام.

   .والتوزيعللنشر  ، عمان: دار المعتزاتفة وتكنولوجيا المعلومإدارة المعر (. 2014) عبد هللا. مسلم،

( اللطيف.  عبد  والمف(.  2007مطر،  الممارسات  المعرفة  إدارة  الوراق    ،اهيمعمليات  دار  عمان: 

 والتوزيع. للنشر 

الحسن محمد  تربوي    .. (2001)المغيدي،  إشراف  الأفضلنحو  مكتبة ،  نشر لليد  الرش  رياض: 

 . والتوزيع

 . ، القاهرة: الوراق للنشر والتوزيعإدارة المعرفة الممارسات والمفاهيم(.  2007) براهيم.إوي، االملك

اهب على إدارة المعرفة بهدف تحسين األداء بالمنظمات  تأثير إدارة المو (.  2016)  عاطف.  مناع،

رسالة دكتوراه غير  "، )ةلعربي ية مصر ار هو على قطاع الغزل والنسيج بجم نية  ا"دراسة ميد

 ، جمهورية مصر العربية. نشورة(، كلية التجارة، جامعة قناة السويسم
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ة القنفذة للقيادة التشاركية  سة قائدات مدارس محافظ(. درجة ممار 2018المنتشري، علية عبد هللا. ) 

 . 97-55: (19، )مجلة البحث العلمي في التربيةوأثرها على األداء المدرسي، 

منمؤتم )ن،  ال2004ى.  النظام  دور  المعرفي،  (.  االقتصاد  نحو  التقدم  في  األردني  رسالة  تربوي 

 .21-12(: 1) 43، األردنية  وزارة التربية والتعليم، المعلم

دار اليازور العلمية    عمان:  ،عمالإدارة المعرفة في إطار نظم ذكاء األ  (.2019)  الناصر، عامر.

 للنشر والتوزيع. 

 والتوزيع. للنشر  ، عمان: دار الصفاءواقع والنظريةارة التربوية بين الاإلد (.2007) ن، يحيى.ا نبه

عصام. الدين،  المعرفة  (.  2010)  نور  الحدإدارة  دار  يثةوالتكنولوجيا  عمان:  للنشر  سامة  أ، 

 والتوزيع. 

ة  بمنطق  انويةالث(. متطلبات تطبيق إدارة المعرفة في المدارس  2020)  الهاجري، محمد دخيل هللا.

 .93-81(: 1)، مجلة كلية التربيةجامعة بني سويف،  ويت،التعليمية بدولة الكهراء الج

وقي2011)  الهاللي.الهاللي،   الفكري  المال  رأس  إدارة  إ(.  من  وتنميته كجزء  المعرفة في اسه  دارة 

 62-1:(22)، مجلة بحوث التربية النوعيةجامعة المنصورة،  مؤسسات التعليم العالي،

اين وإم  .(2018)  اس.الهوش،  المعرفة  العاليإدارة  التعليم  مؤسسات  في  تطبيقها  دراسة    ،كانية 

 .دار حميثرا للنشر والترجمة ة:تطبيقية، القاهر 

، اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل  دليل اإلشراف التربوي (.  2011)  .وزارة التربية والتعليم الفلسطينية

 التربوي، رام هللا، فلسطين. 

والتأهيل    ، اإلدارة العامة لإلشرافدليل اإلشراف التربوي (.  2013)  .ة والتعليم الفلسطينيةوزارة التربي

 ين. فلسط  ،التربوي، رام هللا
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  ، اإلدارة العامة دليل اإلشراف التربوي الفلسطيني(.  2016)  وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية.

 لإلشراف والتأهيل التربوي، رام هللا، فلسطين.
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 المالحق 

الدراسة قبل التحكيم اةأد .أ         

ة المحكمين قائم ب.  

الدراسة بعد التحكيم ةت. أدا  

لمهمة ث. كتاب تسهيل ا  
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 لتحكيم ا قبلأداة الدراسة الملحق )أ(: 
 جامعة القدس المفتوحة 

 عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي

 تربوي شراف الاإلدارة واإلر في برنامج الماجستي 

 

  المحترم حضرة االستاذ الدكتور                       
الباحثت إلى    ةقوم  تهدف  من  امستوى  "  معرفةبدراسة  المقدم  الفني  التربويلدعم  ن  يالمشرفين 

في  الحكومية   مديري المدارسو  المعلمين من وجهة نظر   المعرفة إدارة  عمليات في ضوء للمعلمين
ير في  استكماال  لمتطلبات الحصول على درجة الماجست  وذلك  ،"مديريتي القدس وضواحي القدس

المفتوح  التربوي   الدارة واالشرافا القدس  بي  ة، في جامعة  أيديكم  أضع  الخاصن  بدراسة    ةاالستبانة 
المتعلقة  الماجست التربويمستوى  "  بير  المشرفين  من  المقدم  الفني  لليالدعم  ضوء ن  في    معلمين 
القدس   مديريتيفي  مديري المدارس الحكومية  و   لمعلمينا  من وجهة نظر  معرفةال  رة إدا  عمليات

القدس األ"وضواحي  هذه  تحكيم  منكم  أرجو  فإنني  بكم،  المطلقة  وللثقة  رسالة  .  إتمام  ليتسنى  داة 
وعة من المقاييس  على مجم  ةالباحث  ت يق ذلك فقد اطلعقولتحر المتعلقة بالبحث المذكور،  الماجستي

 بهذا المجال. 
 : ماه  ن،جزأيت االستبانة من  د صمموق

 والعامة.يانات الشخصية الجزء األول: ويشمل على الب
  إدارة  ليات عم  في ضوء  فين التربويين للمعلمينالمقدم من المشر   الدعم الفني   مقياسالجزء الثاني:  

 . المعرفة
  لكم حسن تعاونكم ةشاكر 

 حترام والتقدير،،،وتفضلوا بقبول فائق اال
 

 نا عبد الجواد رجبير : ةالباحث                                                            
  لشباسم محمد ش إشراف: د.                                                              

 بيانات الم حكم:
 التخصص  الرتبة العلمية  الجامعة اسم المحكم 
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يتفق   الذي المربع( في Xوضع إشارة )أرجو التكرم ب  :عامةة والالبيانات الشخصيالجزء األول: 
 وحالتك:

A1  أنثى                                   )   (     ذكر الجنس  (         ) 
A2 (            ماجستير فأعلى           )   (      فأقل  لوريوسبكا المؤهل العلمي   ( 

A4 سنوات  10) (  سنوات  10أقل من   -5( من  وات )سن 5أقل من    عدد سنوات الخبرة 
 فأكثر ) ( 

A5          (قرية                   )   (مدينة          موقع المدرسة   (                   
 

 الجزء الثاني:

الفني  مقياس  اًل:أو  ا  الدعم  من  التربويينالمقدم    إدارة   عمليات  ضوء في    للمعلمين  لمشرفين 
 . المعرفة

تحق:  بأنه   جرائياً إ  ةحث البا  عرفهتو  إلى  تقود  للمعلم  المساعدة  مهارات  تقديم  من  التعليم  أهداف  يق 

المجاالت اآلتية:  ة، ويقسم الدعم الفني إلى عدد من  في ضوء عمليات إدارة المعرف  وابتكارات وإبداع

         ، التقويم.           التقني  التدريب، ،التطور والنمو المهني للمعلمين )تأهيل(

 موافق بشدة  موافق  محايد   ض معار  معارض بشدة 
1 2 3 4 5 

 
انتماء الفقرة   الفقرة  الرقم

 للب عد 
الصياغة  

 اللغوية 
مناسبتها  

 للبيئة 
 التعديل المقترح 

 " إن وجد" 

مية 
منت

 
 

مية 
منت

ير 
غ

 

حة
اض

و
حة 

اض
ر و

غي
 

سبة
منا

سبة 
منا

ير 
غ

 

فزة  ئة تعليمية محلبيكيفية تهيئة من خالله المشرف التربوي هر والذي يظ :أهيل()الت لمعلمينل لتطور والنمو المهنياالمجال األول: 
 .لدى المعلمين وتوليد المعرفة تكوين ل واإلبداع من خال لالبتكار

  لالبتكارئة تعليمية محفزة بي  التربوي  المشرف يهيئ  .1
 .واإلبداع

       

المفاهيم  متنوعة لتقديم وظف أساليب تدريسيةي  .2
 ارات.والمه

       

          .مينلمعل ل اإلبداعيارات التفكير هم ينمي   .3
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انتماء الفقرة   الفقرة  الرقم
 للب عد 

الصياغة  
 اللغوية 

مناسبتها  
 للبيئة 

 التعديل المقترح 
 " إن وجد" 

مية 
منت

 
 

مية 
منت

ير 
غ

 

حة
اض

و
حة 

اض
ر و

غي
 

سبة
منا

سبة 
منا

ير 
غ

 

        .م الحديثةليم والتعلطرق التع يساعد المعلم في استخدام   .4
  يس الحديثةالتدر وطرق  ستراتيجياتا بين اإلائم ميو   .5

 لتتوافق مع حاجات المعلمين.
       

        .ثةمن التجارب التربوية الحدي ادةستفااليوضح كيفية   .6
        يساهم في تحديد االحتياجات المعرفية للمعلمين.   .7
يساعد المعلمين في التعامل مع المواقف التربوية بمرونة   .8

 وكفاءة. 
       

االستراتيجيات المناسبة في اختيار  يساعد المعلمين  .9
 لتحقيق األهداف التربوية. 

       

البنية العلمية  دى المعلمين القدرة على تحديد ينمي ل  .10
 والمنطقية للمنهج.

       

        رات البحث العلمي. يطور لدى المعلم مها  .11
        دارية للمعلمين. ينمي الجوانب اإل  .12
        علمين.   لقيادية للمالجوانب الشخصية وا يطور  .13
مة،  يساعد المعلم في الوصول إلى المعلومات في )االنظ  .14

 ط المفاهيمية.االجراءات، العقول، الخرائ
       

البيئة يعزز عملية االتصال والتواصل بين عناصر   .15
 التربوية.

       

في   م مع زمالئه هتومشارك  هنقل، وكيفية التدريب المشرف التربوي المعلمين على أهداف  من خالله طلع ي   والذي التدريبالثاني: المجال 
 . في المدرسةبما يتوفر من إمكانيات  واالستفادة،  المدرسة
        دريب.لمعلم على أهداف التابوي المشرف التر ي طلع   .16
        يحدد االحتياجات التدريبية للمعلمين.   .17
        يشارك المعلمين في وضع الخطط التدريبية.   .18
مكانيات المتوفرة في ستفادة من اإلالمعلمين نحو اال يوجه  .19

 . المدرسة
       

        المقدمة للمعلمين.ينوع في أساليب التدريب الحديثة    .20
الفردية بين المعلمين ربوي الفروق يراعي المشرف الت  .21

 خالل التدريب.
       

        ية. يوظف خبرات المعلمين المتميزين في الجوانب التدريب  .22
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        يقدم دورات تدريبية كافية للمعلمين.   .23
        التربوية.ين من خالل التجارب يطور خبرات المعلم   .24
        مين. لزمن في تدريب المعليت وايراعي مبدأ التوق  .25
        يوثق إنجازات المعلمين التدريبية.   .26
قيق  يساعد المعلم في استخدام التطبيقات التدريبية لتح  .27

 ف. األهدا
       

        يدرب المعلمين على ربط األهداف التعليمية بالواقع.    .28
 ،ترونيمن خالل منصات التعليم اإللكفة تطبيق المعر كيفية معلمين رشد المشرف التربوي الي من خالله والذي التقنيالثالث: المجال 

 . ويوفر لهم قاعدة بيانات إلكترونية مناسبة لحفظ المعلومات
ن  للتعامل مع الطلبة ملمين مشرف التربوي المعيرشد ال  .29

 لكتروني.خالل منصات التعليم اإل
       

        يساعد على تحديد احتياجات المعلمين التكنولوجية.   .30
        تعليم عن بعد لدى المعلمين.مهارات الينمي   .31
يوفر البرامج التدريبية للمعلمين لمساعدتهم في التعليم    .32

 اإللكتروني. 
       

زمانية والمكانية في تخطي الحواجز ال علمينيساعد الم  .33
 الموكلة إليهم.المهام  لتطبيق

       

        .يوجه المعلمين ألهم المنصات والتطبيقات التكنولوجية  .34
يزود المعلمين بالمهارات التي تساعدهم في التغلب على    .35

 مشكالت التعليم اإللكتروني.
       

        ت بين المعلمين.لخبرادعم فنية لتبادل ايبني مجموعات   .36
متابعة أداء أبنائهم من خالل ور في ي شرك أولياء األم  .37

 التعليم اإللكتروني.
       

ات ذاتية لخدمة التعليم  ام بمبادر يحفز المعلمين للقي  .38
 اإللكتروني. 

       

        يوظف الخبرات والكفاءات لتصميم الوسائل التكنولوجية.    .39
ناسبة لحفظ بيانات الكترونية م قاعدةبيزود المعلم   .40

  .المعلومات
       

       ساليب والتقنيات  ي حدث معرفة المعلم المتجددة باأل  .41
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 الحديثة.  
        ى التعلم الذاتي التقني.المعلم عليحفز   .42

، وذلك بتوظيف نتائج التقويم في معرفة لدى المعلمينعلى عملية إدامة ال المشرف التربوي من خالله  يركزتقويم الالرابع: المجال 
 لمين، فيختار المشرف التربوي طرق التقويم المالئمة لتحقيق األهداف اإلشرافية معالجة ضعف المع

وسائل وأدوات متنوعة لتقويم  التربوي المشرف  ستخدمي  .43
 المعلمين.

       

        .فيةاالهداف االشرالتحقيق  المالئمة طرق التقويم راختي  .44
        ن.ميلوظف نتائج التقويم في معالجة ضعف المعي  .45
        لى التغذية الراجعة لتحقيق أهداف التقويم.يعتمد ع  .46
ور في تحصيل  يساعد المعلمين في الكشف عن القص  .47

 الطلبة.  
       

ما يتناسب مستمر في التدريس؛ بيم اليوظف معايير التقو   .48
 .الحديثةالتغيرات التربوية مع 

       

يم لتحديد  ليات التعلالتقويم كجزء من عم ستخدمي  .49
 لمعلمين. احتياجات ا

       

في   ي والتكويني والختاميليات التقويم القبلعم يستخدم  .50
 م. متابعة المعل

       

        المشكالت.  ر وحليشارك المعلمين في عملية اتخاذ القرا  .51
        دة باستمرار. آلية تطبيق االفكار الجدييتابع   .52
        ينمي أسلوب التقويم من خالل األقران.  .53
        المعلمين في تقويم المنهاج المدرسي. يساند   .54

 انتهت االستبانة  
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 الملحق )ب(  
 محكمين قائمة ال 

 الرقم  االسم   التخصص  الجامعة
 1 محمد الطيطي أ.د  تربوي   إدارة وتخطيط مفتوحة س الدالقجامعة 
 2 مجدي زاملأ.د  أصول تربية القدس المفتوحة  جامعة

 3 خالد قرواني أ.د  ربوية إدارة ت جامعة القدس المفتوحة 
 4 الصايغ أشرف  د.  إدارة تربوية   النجاح الوطنيةجامعة 

 5 يصحجمال بد.  إدارة وتخطيط تربوي  القدس المفتوحة  ة جامع
 7 ايم خالد عبد الد د. إدارة تربوية  وحة جامعة القدس المفت

 8 د أبو الخيرحم. أد إدارة تربوية  جامعة القدس المفتوحة 
 9 د. فخري دويكات  تربية خاصة س المفتوحة معة القدجا

 10 هيل صالحة  د. س المناهج والتدريس  جامعة النجاح الوطنية
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 التحكيم  بعددراسة ة الاأد(: ت ملحق )
 جامعة القدس المفتوحة 

 سات العليا والبحث العلميعمادة الدرا

 تربوي شراف الاإلدارة واإلبرنامج الماجستير في 

                                     

 أوال : االستبيان 

 ةالمحترم المديرة المحترم/ المدير

 المحترمة المعلمة المحترم/ المعلم

 عد،بتحية طيبة و 

الباحثت إلى    بدراسة  ةقوم  المستوى  "  معرفةتهدف  التربويالدعم  المشرفين  من  المقدم  ن  يفني 

في  مديري المدارس الحكومية  و  المعلمين وجهة نظر  من  معرفةال إدارة  عمليات للمعلمين في ضوء

تكماال  لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في  اس  وذلك  ،"مديريتي القدس وضواحي القدس

  دت هذه االستبانة والمتعلقة بموضوع لذا أع  ، ةة القدس المفتوحفي جامع  التربوي   رافاالشو الدارة  ا

ة بدقة وعناية وموضوعية، علما  بأن المعلومات ي تعبئة االستبان البحث نرجو تعاونكم ومساعدتكم ف

 امة ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي.التي نحصل عليها ستعالج بسرية ت

 

 نكمتعاو  لكم حسن ةشاكر 
 

 جبي الجواد مرتضى ر رنا عبد : ةالباحث       
 

 شلش باسم. د: بإشراف
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 :المناسب لمربعا في( X) إشارة بوضع التكرم أرجو  

A1  (        أنثى                                   )   (     ذكر الجنس   ( 
A2 (         فأعلىتير سماج           )   (      فأقل  بكالوريوس المؤهل العلمي   (    

A3 سنوات  10) (  سنوات  10أقل من   -5سنوات ) ( من  5أقل من    عدد سنوات الخبرة 
 (  فأكثر )

A4 ( قرية                  )   (مدينة          رسة         موقع المد   (                 
 

 الجزء الثاني: 

الفني  مقياس  أواًل: ا  الدعم  من  ضوء   للمعلمين  التربويينفين  ر لمشالمقدم    إدارة   عمليات  في 

 . رفةالمع

هداف التعليم من  علم بهدف تحقيق أ تقديم المساعدة للم:  بأنه  جرائياً إ  وتعرف الباحثة الدعم الفني

الدعم الفني إلى عدد من المجاالت   في ضوء عمليات إدارة المعرفة، ويقسم مهارات وابتكارات وإبداع

 قويم.   التدريب، التقنيات، الت ،ني للمعلمين )تأهيل(المه التطور والنمواآلتية: 

رة المعرفة والمتمثلة بـ  ي تقوم عليها إداالجوهرية والت  العمليات وتعرف عمليات ادارة المعرفة بأنها:  

ا، مشاركة المعرفة وتوزيعها، إدامة المعرفة،  توليد المعرفة، نظم المعرفة وتخزينه)تشخيص المعرفة،  

 ( 23: 2009الضويحي، ة( )فتطبيق المعر 

 الفقرة  الرقم 
موافق 

 معارض محايد  موافق بشدة 
معارض 

 بشدة 
فزة  ئة تعليمية محلبيكيفية تهيئة من خالله المشرف التربوي هر والذي يظ يل()التأهلمعلمين ل التطور والنمو المهنيالمجال األول: 

.لدى المعلمين وتوليد المعرفة تكوين ل واإلبداع من خال لالبتكار  

           . واإلبداع لالبتكاربيئة تعليمية محفزة  المشرف التربوي  يهيئ  .1
           . المفاهيم والمهارات وظف أساليب تدريسية متنوعة لتقديمي  .2
             .مينلمعل ل اإلبداعيت التفكير اراهم ينمي   .3
      .حديثةم الليم والتعلطرق التعيساعد المعلم في استخدام  .4
اإليو   .5 بين  ما  وطرق  ائم  الحديثةستراتيجيات  مع   التدريس  لتتوافق 

           حاجات المعلمين.
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 الفقرة  الرقم 
موافق 

 معارض محايد  موافق بشدة 
معارض 

 بشدة 
      .ديثةحمن التجارب التربوية ال ستفادةااليوضح كيفية   .6
      للمعلمين.  حديد االحتياجات المعرفيةيساهم في ت  .7
      بمرونة وكفاءة.  يساعد المعلمين في التعامل مع المواقف التربوية  .8
المناسبة لتحقيق األهداف    .9 المعلمين في اختيار االستراتيجيات  يساعد 

      بوية. التر 
البني  .10 تحديد  على  القدرة  المعلمين  لدى  والمنطقية الع  ةينمي  لمية 

      هج.للمن
      لم مهارات البحث العلمي. يطور لدى المع  .11
      دارية للمعلمين. ينمي الجوانب اإل  .12
      نب الشخصية والقيادية للمعلمين.   يطور الجوا  .13
ات في )االنظمة، االجراءات، يساعد المعلم في الوصول إلى المعلوم  .14

      العقول، الخرائط المفاهيمية. 
      بيئة التربوية.ال والتواصل بين عناصر اليعزز عملية االتص  .15

في   م مع زمالئه هتومشارك  هنقل، وكيفية التدريب المشرف التربوي المعلمين على أهداف  من خالله طلع ي   والذي التدريبالثاني: المجال 
في المدرسة بما يتوفر من إمكانيات  واالستفادة،  المدرسة  

           داف التدريب.المعلم على أهوي المشرف التربي طلع   .16
           يحدد االحتياجات التدريبية للمعلمين.   .17
           يشارك المعلمين في وضع الخطط التدريبية.   .18
           . في المدرسة مكانيات المتوفرةمن اإل ةستفاداالمعلمين نحو ه الجيو   .19
           للمعلمين.التدريب الحديثة المقدمة ينوع في أساليب   .20
      يراعي المشرف التربوي الفروق الفردية بين المعلمين خالل التدريب.  .21
      يوظف خبرات المعلمين المتميزين في الجوانب التدريبية.   .22
      ة كافية للمعلمين. يقدم دورات تدريبي  .23
      التجارب التربوية.يطور خبرات المعلمين من خالل   .24
      في تدريب المعلمين. التوقيت والزمن  يراعي مبدأ  .25
      يوثق إنجازات المعلمين التدريبية.   .26
      لمعلم في استخدام التطبيقات التدريبية لتحقيق األهداف.يساعد ا  .27
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 الفقرة  الرقم 
موافق 

 معارض محايد  موافق بشدة 
معارض 

 بشدة 
      لواقع.  ربط األهداف التعليمية بايدرب المعلمين على   .28

 ،ترونيمن خالل منصات التعليم اإللكفة تطبيق المعر كيفية معلمين رشد المشرف التربوي الي من خالله والذي التقنيالثالث: المجال 
 ويوفر لهم قاعدة بيانات إلكترونية مناسبة لحفظ المعلومات 

المعلم  .29 التربوي  المشرف  اليرشد  مع  للتعامل  خالل  ين  من  طلبة 
           منصات التعليم اإللكتروني. 

           ت المعلمين التكنولوجية. يساعد على تحديد احتياجا  .30
           بعد لدى المعلمين. م عنيينمي مهارات التعل .31
      التدريبية للمعلمين لمساعدتهم في التعليم اإللكتروني. يوفر البرامج  .32
طي الحواجز الزمانية والمكانية لتطبيق المهام د المعلمين في تخيساع  .33

           الموكلة إليهم. 
      ه المعلمين ألهم المنصات والتطبيقات التكنولوجية.يوج .34
بالمهارات  يزود .35 التغلب    المعلمين  في  تساعدهم  مشكالت التي  على 

      التعليم اإللكتروني.
      لمعلمين.دل الخبرات بين ايبني مجموعات دعم فنية لتبا .36
في   .37 األمور  أولياء  التعليمي شرك  خالل  من  أبنائهم  أداء   متابعة 

      اإللكتروني. 
      ني.مة التعليم اإللكترو لخد ةيحفز المعلمين للقيام بمبادرات ذاتي .38
      والكفاءات لتصميم الوسائل التكنولوجية.  يوظف الخبرات  .39
       .ية مناسبة لحفظ المعلوماتة بيانات الكترون قاعدبيزود المعلم  .40
      لتقنيات الحديثة. ساليب واي حدث معرفة المعلم المتجددة باأل .41
      ني.التق يحفز المعلم على التعلم الذاتي .42

، وذلك بتوظيف نتائج التقويم في معرفة لدى المعلمينعلى عملية إدامة ال المشرف التربوي من خالله  يركز تقويمالرابع: الالمجال 
لمين، فيختار المشرف التربوي طرق التقويم المالئمة لتحقيق األهداف اإلشرافية معالجة ضعف المع  

           المعلمين.وسائل وأدوات متنوعة لتقويم  لمشرف التربوي ا ستخدمي  .43
      .االشرافيةلتحقيق االهداف  المالئمة طرق التقويم راختي .44
           ن.ميلف المعوظف نتائج التقويم في معالجة ضعي  .45
           داف التقويم.ق أهييعتمد على التغذية الراجعة لتحق  .46
           الكشف عن القصور في تحصيل الطلبة.  يساعد المعلمين في   .47



 

122 
 

 الفقرة  الرقم 
موافق 

 معارض محايد  موافق بشدة 
معارض 

 بشدة 
التغيرات دريس؛ بما يتناسب مع  م المستمر في التيوظف معايير التقوي  .48

      . التربوية الحديثة
      المعلمين. يم لتحديد احتياجات ليات التعلمن عمالتقويم كجزء   ستخدمي  .49
      متابعة المعلم.في  ي والتكويني والختاميليات التقويم القبلمع دمخيست  .50
      لمشكالت.يشارك المعلمين في عملية اتخاذ القرار وحل ا  .51
      تطبيق االفكار الجديدة باستمرار. يتابع آلية   .52
      ل األقران.ينمي أسلوب التقويم من خال  .53
      رسي. ديساند المعلمين في تقويم المنهاج الم  .54

 
 بانة انتهت االست

 مي،،مع خالص شكري واحترا
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ة المقابل ثانيًا:   

 
 جامعة القدس المفتوحة 

 يليا والبحث العلمالدراسات الع عمادة 

 شراف التربوي اإلدارة واإلبرنامج الماجستير في 

 تحية طيبة وبعد، 
هذه    المديريناأعدت  مع  للمقابالت  كأداة  لطرحها    والمعلمين   ألسئلة 
الفنيمستوى  "  عرفةمل الترب  الدعم  المشرفين  من  ضوء يويالمقدم  في  للمعلمين    إدارة   عمليات  ن 

نظرمن    المعرفة او   المعلمين  وجهة  المدارس  وضواحي  في  لحكومية  مديري  القدس  مديريتي 
، علما  بأن المعلومات التي نحصل عليها  العمل  إنجاز هذانرجو تعاونكم ومساعدتكم في  ،  "القدس

 لبحث العلمي.تستخدم إال ألغراض اولن  ستعالج بسرية تامة

 لكم حسن تعاونكم ةشاكر 
 

  رجبيرنا عبد الجواد مرتضى : ةالباحث

 شلش باسم. د: بإشراف

 األسئلة:
التي يقدمها المشرف   ةالمتعلق بعمليات إدارة المعرف  نب الدعم الفنيما هي أهم جوا  :األولالسؤال  

 ؟ التربوي للمعلمين في مجال التأهيل
الثاني مجاالت ا   ةدرجما  :  السؤال  الفني  سهام  المعرفة  الدعم  إدارة  بعمليات  يقدمها    المتعلق  التي 

 ؟ تطوير الجوانب الشخصية والقيادية للمعلمين  ون التربويون فيالمشرف
الثالث التدريب  :  السؤال  يشكل  ماذا  الفني  في   كمقومبرأيك  الدعم  إدارة    عملية  بعمليات  المتعلق 

 المقدم من المشرفين التربويين للمعلمين؟  المعرفة
الرابع للمع  درجةما    :السؤال  التربويين  المشرفين  وضعإشراك  في  والخطط  لمين  المعدة    األهداف 

 للتدريب؟
  ة المتعلق و   لحديثةالتقنيات افي أي الجوانب ي سهم المشرفون التربويون في تعزيز  :  الخامسالسؤال  

 لمعلمين؟  لدى ا ر مهارات التعليم اإللكترونييتطو   سهم فيوالتي ت بعمليات إدارة المعرفة
  م الفني ي في عملية الدعما أدوات ووسائل التقويم التي يستخدمها المشرف التربو :  السادسسؤال  ال

 قدمة للمعلمين؟ الم المتعلق بعمليات إدارة المعرفة
أ م:  السابعالسؤال   التربوي ا  المشرف  يستخدمها  التي  التقويم  أدوات  إدارة    ةالمتعلقو   همية  بعمليات 
 لمين التدريبية؟ تحديد احتياجات المعفي  المعرفة
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كتاب تسهيل المهمة (: جالملحق )  

 


