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Abstract: The aim of the current research is to investigate the effectiveness of a program based on the integration of
patterns of pedagogical and technological knowledge (TPACK) in developing knowledge management processes for
chemistry teachers in the South Hebron Directorate in Palestine, and to achieve this, the knowledge management processes
to be developed for chemistry teachers have been identified, in addition to proposing a program In light of the integration of
patterns of (TPACK), the study used the observation card, Analysis of narrative records of teachers' documents, and the
interview method to measure knowledge management processes for chemistry teachers, and the research sample consisted
of (31) teachers from chemistry teachers in the South Hebron District, and the study tools were applied to teachers before
and after the implementation of the program. Results The effectiveness of the proposed program considering the (TPACK)
approach in developing knowledge management processes for chemistry teachers. The research recommended the
necessity of adopting the (TPACK) approach in teacher development and training programs and holding training courses to
provide teachers with teaching skills in the context of the TPACK approach and studies related to evaluation and the
development of knowledge management processes in the various stages of education.
Keywords: Integration, TPACK, knowledge management processes, chemistry teachers.
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املستخلص :هدف البحث الحالي إلى استقصاء فاعلية برنامج قائم على تكامل أنماط املعرفة البيداغوجية والتكنولوجية ( )TPACKفي
تنمية عمليات إدارة املعرفة لدى معلمي الكيمياء بمديرية جنوب الخليل في فلسطين ،ولتحقيق ذلك تم تحديد عمليات إدارة املعرفة
الواجب تنميتها لدي معلمي الكيمياء ،باإلضافة إلى اقتراح برنامج في ضوء تكامل أنماط املعرفة البيداغوجية والتكنولوجية (،)TPACK
واستخدمت بطاقة املالحظة وتحليل السجالت السردية لوثائق املعلمين وأسلوب املقابلة لقياس عمليات إدارة املعرفة ملعلمي الكيمياء،
ً
وتكونت عينة البحث من ( )31معلما ومعلمة من معلمي الكيمياء بمديرية جنوب الخليل ،وتم تطبيق أدوات البحث على املعلمين قبل
وبعد تطبيق البرنامج ،وأظهرت النتائج فاعلية البرنامج املقترح في ضوء مدخل ( )TPACKفي تنمية عمليات إدارة املعرفة لدى معلمي
الكيمياء ،واستنادا للنتائج أوص ى الباحثون بضرورة تبني املدخل القائم على ( )TPACKفي برامج تنمية املعلمين وتدريبهم ،وعقد دورات
تدريبية إلكساب املعلمين مهارات التدريس في ضوء منحى  TPACKوإجراء دراسات تتعلق بتقويم وتطوير عمليات إدارة املعرفة في مراحل
التعليم املختلفة.
الكلمات املفتاحية :التكامل –)TPACK( -عمليات إدارة املعرفة -معلمو الكيمياء.

املقدمة.

ً
ّ
يشهد العالم اليوم ثورة معلوماتية وتكنولوجية شملت جميع جوانب حياة اإلنسان ،مما شكل تحديا
ً
للنظام التربوي ،األمر الذي أدى إلى تزايد االهتمام بحركات اإلصالح والتطوير لهذا النظام ،سعيا لتحسين الواقع
التربوي ،ورفع مستوى مخرجات التعليم ،وتنمیة الشخصیة اإلنسانیة تنمية متكاملة من جمیع النواحي ،وذلك بإعداد
ُ
معلمين يسعون لتعليم األفراد كيف يبنون معارفهم وينتجونها ،فقوة األمم تكمن في قدر امتالكها للمعرفة التي تعد
ً
ً
السالح التنافس ي حاضرا ومستقبال.
ً
وفي ضوء اإلصالحات لهذه النظم التربوية ،تباين البحث التربوي في تقييم العوامل املدرسية األكثر تأثيرا
ّ
ّ
إال ّ
أن معظم الدراسات أكدت أن املعلم هو أكثرها أهمية ،فهو يمثل الركيزة
وفاعلية في تحقيق األهداف املنشودة،
األساسية في عملية التعليم ويشير لضرورة استمرار تطوير معرفة املعلمين وأساليب نموهم املنهي طوال مدة قيامهم
بوظيفتهم ،ليكونوا على وعي كاف بأبعاد مهنتهم ومتطلباتها ،خاصة ّ
وأن جمیع املهتمين بسيكولوجية املعلم متفقون على
ٍ ٍ
ّ
أن املعلم الكفء هو الذي يمتلك مجموعة املعارف واملهارات التي يستخدمها أثناء مهنته ،والتي تؤهله ألدائها في ظل
الثورة التكنولوجية وتغيراتها املتسارعة (عبده2011 ،؛ زيتون.)2015 ،
ً
ً
ّ
وحيث إن التكنولوجيا وأدواتها أصبحت مرتبطة ارتباطا وثيقا بكل املوضوعات ،فقد طور كل من كوهيلر
ُ
ً
ً
وميشرا ( )Koehler & Mishra,2009إطارا جديدا اصط ِل َح على تسميته بإطار املعرفة الخاصة بالتكنولوجيا والتربية
واملحتوى ،أو املعرفة البيداغوجية والتكنولوجية أو إطار التيباك (& Pedagogical Content Knowledge
 )TPACK -Technologicalوكان الهدف من ذلك تحويل االهتمام في برامج إعداد املعلمين ،من التركيز على ماذا يجب
أن يتعلم معلم ما عن التكنولوجيا ،إلى التركيز على طريقة تفاعل التكنولوجيا مع املعارف األخرى ،وتوظيف
التكنولوجيا في العملية التعليمية بصورة متكاملة ،عن طريق إشراكهم في تصميم دروس وأنشطة بطريقة جاذبة
وهادفة ،كما يهدف لتوضيح كيفية تكامل معرفة املعلمين البيداغوجية ،بمعرفة املحتوى باستخدام أدوات
تكنولوجية تدعم العملية التربوية بطريقة تعكس حكمة املعلم وفهمه وإدارته لعملية التعلم ( & Akyuz, 2016 Baran
; .)Uygun , 2016
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وقد أورد كل من ( )Koehler & Mishra,2013ت ً
عريفا للمعرفة البيداغوجية والتكنولوجية ( )TPACKبأنها
املعرفة الناتجة عن تفاعل معقد ملزيج من ثالثة أنماط رئيسة للمعرفة وهي :معرفة املحتوى ( Content Knowledge-
 )CKومعرفة التربية ( )Pedagogical Knowledge- PKومعرفة التكنولوجيا (.)Technological Knowledge- TK
وتظهر أهمية إطار معرفة املحتوى التربوي التكنولوجي ( )TPACKفي تدريس املناهج العلمية من خالل تكامل
سبعة معارف ناتجة عن دمج وتقاطع املعارف الرئيسة الثالث في إطار التيباك ) (TPACKوهذه املعارف أوردها كل من
(آل ،كباس )Koehler & Mishra,2009; Hofer, & Bull,2015; 2017 ،وتتضمن:
 .1معرفة التكنولوجيا واملحتوى ( :)Technological Content Knowledge- TCKوهو يا ُيعرف باملعرفة
التكنولوجية للمحتوى ،وتتضمن معرفة املعلم بأدوات التكنولوجيا والتقنيات املعينة واملالئمة لتدريس
محتوى املنهاج ،وتوظيف التكنولوجيا للبحث عن مصادر معلومات مرتبطة باملحتوى ،وتصميم نماذج
ومنتجات معينة.
 .2املعرفة بطرق تدريس املحتوى ( )Pedagogical Content Knowledge- PCKوتشير للمعرفة باألساليب
واالستراتيجيات الفضلى لتدريس موضوعات املحتوى ،وهذا يتطلب املواءمة بين كل من معرفة محتوى
الكيمياء ( )CKواملعرفة البيداغوجية أو التربوية ( )PKلتحقيق نواتج تعلم ّ
فعالة.
 .3معرفة التكنولوجيا والتربية ( :)Technological Pedagogical Knowledge- TPKوتتضمن توظيف املعلم
للمعرفة التكنولوجية املناسبة لتقديم املوضوعات ،حيث ّ
أن وجود استراتيجيات تدريس حديثة موجهة
لتدريس موضوعات الكيمياء في ظل مستحدثات التكنولوجيا.
 .4املعرفة باملحتوى ( :)Content Knowledge- CKوتتضمن املعرفة باملفاهيم ،النظريات ،النماذج وأطر العمل
املفاهيمية ،مثل توظيف املعلم لطرق التفكير األساسية في موضوعات منهاج الكيمياء وإثرائه للمحتوى بمواد
ً
علمية إضافية ،وتشمل أيضا املعرفة بالنظريات واملبادئ واملفاهيم ،والوعي بأساسيات محتوى املنهاج.
 .5املعرفة التربوية ( :)Pedagogical Knowledge- PKوهذا النوع من املعرفة يتطلب اإلملام بالجانب االجرائي
املتمثل باملمارسات وأساليب التدريس وإدارة وتنظيم نشاطات التعلم والتعليم واستراتيجيات توظيفها.
 .6املعرفة التكنولوجية ( :)Technological Knowledge- TKوتشمل هذه املعرفة الكيفية التي يتم من خاللها
توظيف املوارد املادية والبشرية ومصادر التعلم املختلفة من ضمنها توظيف الحاسوب بشقيه املادي والبرمجي
وأدوات العرض التكنولوجية والتدفق الهائل لها.
 .7املعرفة البيداغوجية والتكنولوجية ( :)Technological Pedagogical Knowledge-TPACKتشكل هذه املعرفة
ً
ً
إطارا نظريا لقاعدة املعارف لدى املعلمين الذين يسعون للتدريس بفاعلية مع التكنولوجيا ضمن سياق
تعليمي متكامل ،وهي تصف طبيعة العالقة بين التكنولوجيا واملحتوى والتربية ،وتعطي صورة متكاملة عن
ً
املعارف السابقة جميعا ،وتعكس كيفية تأثرها ببعضها البعض ،لذا يتطلب من املعلم الوعي الكامل باملعارف
األساسية الثالث ،وكذلك طبيعتها والعالقات املتبادلة بينها من خالل فهم املعارف األربعة الرابطة بينها
لتحقيق االنسجام التام في تطبيقاتها للوصول للغايات املرجوة.
ويرى الباحثون أنه يتوقع من معلم الكيمياء أن يكون لديه اهتمام كبير بعلم الكيمياء كتخصص معرفي
يعرض فيه علوم الكيمياء بوضوح مادة وطريقة ،ولديه الفهم والوعي الكامل باملحتوى العلمي لعلم الكيمياء ومجاالته
وتفرعاته ،وما ينبني عليه من نظريات ومبادئ وقوانين ومفاهيم ،واإلملام بطبيعة هذا التخصص ،ومجاالت تكامله مع
التكنولوجيا ،والتوجهات التربوية املتعلقة بكيفية تدريسه ،ولكي يؤسس معلم الكيمياء لبيئة تعلم وتعليم ملحتوى
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الكيمياء وعملياته بصورة فعالة تساعده في توجيه عملهّ ،
فإن ذلك يستلزم تطوير أدائه ،والتوجه نحو التعلم
االستقصائي واملشاريع ،ودمج التكنولوجيا واستراتيجيات التعلم الرقمي في تدريسه.
ً
ً
ً
ويحقق التكامل بين املعرفة البيداغوجية والتكنولوجية مفهوما تعليميا شامال للمحتوى التعليمي التعلمي،
بشكل يصمم
والبيداغوجيا والتكنولوجيا ،لضمان التعلم الفعال ،حيث تتكامل املعرفة البيداغوجية والتكنولوجية
ٍ
فيه املعلم أنشطة التعلم ،ومهمات األداء الواقعية ،ومشروعات التعلم ،التي يكتشف فيها الطلبة املشاكل والتحديات
الحقيقية في العالم املحيط بهم ،من خالل دمج التعلم املعرفي مع التعلم التطبيقي الفعلي ،ويتحول فيه دور
املتعلمين من متلقين سلبيين للمعارف ،إلى مصممين ومطبقين ملا يتعلمونه من أجل حل مشاكل حقيقية تواجههم؛
وهذا يتطلب معلمين مؤهلين ألداء مهامهم بشكل مناسب (جبر2018 ،؛ سليمان2017 ،؛ ;.)Kimmons & Hall, 2018
ّ
ُوي ّبين مسلم ( )2015أنه نتيجة انتشار املعرفة العلمية والتقنية ونموها املتزايد في ظل االنفجار املعرفي
والثورة املعلوماتية ،كان هناك حاجة إلدارة هذه املعرفة وتنظيمها ،مما ّأدى لظهور مدخل إدارة املعرفة والذي
ً
ً
أضاف للمؤسسات بشكل عام ومؤسسات التربية والتعليم بشكل خاص أدوارا جديدة؛ لتنسجم مع التغيرات
والتحديات الهائلة املتسارعة في كافة املجاالت؛ والتي أصبح فيها االهتمام بالعقل البشري كمصدر لثروة حقيقية،
وتحول العالم من مجتمع صناعي إلى مجتمع معرفي ،وظهور عصر االقتصاد القائم على املعرفة ،ويتفق كل من
(الخرابشة2016 ،؛ البطاينة واملشاقبة )2017 ،على ضرورة توجيه النظام التربوي بجميع مدخالته وعملياته
ومخرجاته ،ملواجهة هذه التطورات املعرفية وتحدياتها واستثمارها ،وذلك بتبني استراتيجية ترتكز على مدخل إدارة
املعرفة وعملياتها للثروة البشرية باعتبارها هدف التنمية املستقبلية.
ً
وفي هذا اإلطار ّ
قدم الزيادات ( )2014تعريفا إلدارة املعرفة باعتبارها التجمع املنظم للمعلومات ،من مصادر
داخل املؤسسة وخارجها ،وتحليلها ،وتفسيرها ،واستنتاج مؤشرات ودالالت تستخدم في توجيه وإثراء العمليات في
املؤسسة ،وتحقيق التحسين في األداء ،واالرتفاع إلى مستويات أعلى من اإلنجاز ،ويتفق هذا املفهوم مع ما أجملته
نعيمة ( )2014بأنها ،هندسة املعرفة وتنظيمها لتساعد املؤسسة على إنتاج املعرفة وتوليدها وتنظيمها واستخدامها،
ونشرها ،وتطبيق الخبرات املستفادة ،وتحويلها لألشخاص املناسبين في الوقت املناسب ،لضمان توظيفها في صنع
القرارات الرشيدة ،وحل املشكالت والتخطيط االستراتيجي ،وأشارت الدخيل ( )2017بأنها العمليات النظامية لزيادة
الحصيلة املعرفية ،وتشمل عمليات التشخيص ،واالكتساب ،والتوليد ،والتخزين ،والتطبيق ،والتوزيع ،لتصل
املنظمة إلى تحقيق إدارة معرفية قادرة على اتخاذ القرارات ،وحل املشكالت ،والتعلم ،والتخطيط االستراتيجي.
وحيث إ ّن املؤسسات التربوية تسعى للعمل على امتالك أسباب ومقومات إدارة الكم الهائل للمعلومات ،مما
يمكنها من تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية في عملية صنع واتخاذ القرارات املهمة ،وتنفيذ الخطط والبرامج ،وبذلك
ً ً
ً
بدت عمليات إدارة املعرفة تحتل موقع الصدارة بوصفها تطورا فكريا مهما ،فاملعرفة التي يتم اكتسابها من مصادرها
املختلفة ،تؤثر بشكل كبير على األداء في أبعاده األربعة :األفراد والعمليات واملخرجات واألداء العام للمؤسسة (العلي
وآخرون.)2012 ،
ويعرف البطاينة واملشاقبة ( )2017عمليات إدارة املعرفة بأنها :اإلجراءات النظامية التي تقوم بها اإلدارة
لزيادة الحصيلة املعرفية التي تشمل التشخيص واالكتساب والتوليد والتخزين والتطبيق والتوزيع لتصل املنظمة إلى
تحقيق إدارة معرفية قادرة على اتخاذ القرارات وحل املشكالت والتعلم والتخطيط.
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مكونات عمليات إدارة املعرفة:
ّ
إن ممارسة عمليات إدارة املعرفة ،ال يتم بشكل منفصل ،بل يتم في إطار متداخل ومتكامل في سلسلة من
األنشطة واملراحل املستمرة ،فقد تم تنظيم مكونات عمليات إدارة املعرفة في ستة مراحل ،تم عرضها بطرح أمثلة من
منظور كيميائي ملعلمي الكيمياء في مدارسهم وفق اآلتي:
 .1تشخيص املعرفة :تبدأ عملية تشخيص املعرفة بالتساؤل هل املعرفة موجودة في رؤوس األفراد العاملين وهم
معلمي الكيمياء والطلبة ،أم في مصادر خارجية عن املؤسسة كالخبراء في مجالس التعلم املهنية ،وضرورة تحديد
املعرفة من خالل التحليل واملقارنة ،وهل هي ضمنية أم صريحة ،وما هو موجود من معرفة لدى املعلمين وما هو
مطلوب وبذلك يتم تحديد حجم املعرفة الجديدة واملطلوبة (املصري )2017 ،وبهذا الخصوص يمكن تحديد
خطوات تشخيص املعرفة في :تحديد املوجود املعرفي (معرفة تخصصية ،تربوية ،تكنولوجية )..وأماكن وجودها
ُ
واألشكال التي تخزن فيها ،والتعرف على فرص الوصول إليها ،وترتيب أولوياتها ،ومن ثم تحديد استخداماتها،
ومدى عالقتها باملؤسسة التربوية (السبيعي.)2018 ،
 .2اكتساب املعرفة :وهي العملية التي تسعى املؤسسة التربوية من خاللها للحصول على املعرفة التي تحتاجها من
مصادرها املختلفة ،سواء كانت مصادر داخلية ،مثل مستودعات املعرفة املتوفرة ،واملشاركة بالخبرات،
واملمارسات والندوات ،واملؤتمرات ،والنقاش والحوار ،واالتصال والتواصل مع أفراد املؤسسة ،أو مصادر خارجية
تتضمن استقطاب كوادر بشرية متخصصة في مجاالت معينة أو من خالل تقنيات البريد االلكتروني ،والشبكة
العنكبوتية (الزبون والشيخ2015 ،؛ الدخيل.)2017 ،
 .3توليد املعرفة :وتتضمن هذه العملية ابتكار وإبداع املعرفة ،من خالل مشاركة فرق العمل الداعمة ،لتوليد رأس
مال معرفي جديد ،يساهم في تعريف املشكالت ،وإيجاد الحلول الجديدة واملبتكرة ،وتوظيف املواهب ،ونقل
ُ
املمارسات الفضلى وتطوير مهارات املهنيين ،وتشير هذه العملية إلى قدرة املؤسسة ،على إنتاج وتقديم األفكار،
واملعارف الجديدة ،والحلول املبتكرة للمشكالت ،واملواقف التي تواجهها ،وذلك بدمج كافة أنواع املعرفة
واكتشاف عالقات جديدة بينها ،وبناء الجسور بين املوضوعات املختلفة ،التي تمتد إلى كافة مجاالت العمل
والخبرة في املؤسسة ( ; Hendricks & Sousa,2013البطاينة واملشاقبة.)2017 ،
 .4تخزين واسترجاع املعرفةُ :ويعنى بخزن املعرفة سواء في عقول األفراد ،أو األرشفة الورقية والرقمية ،التي تشمل
االحتفاظ واإلدامة والبحث والوصول واالسترجاع ،وتشير عملية خزن املعرفة إلى أهمية الذاكرة التنظيمية،
ً
ً
فاملؤسسات بشكل عام والتربوية منها تواجه خطرا كبيرا نتيجة لفقدانها الكثير من املعرفة التي يحملها األفراد
الذين يغادرونها لسبب أو آلخر ،ويتم ذلك من خالل أرشفة املعرفة في الذاكرة التنظيمية للمؤسسة ،سواء على
شكل وثائق مكتوبة ،أو معلومات مخزنة في قواعد البيانات االلكترونية ،واملعرفة االنسانية املخزنة في النظم
الخبيرة واملعرفة الضمنية املكتسبة (الرشيدي.)2018 ،
 .5نقل املعرفة ونشرها :يعتمد نقل املعرفة وتقاسمها ،على وجود آليات فعالة تتيح ذلك سواء كانت رسمية مثل
ً
اللقاءات واملناقشات في غير أوقات التعلم ،أو من خالل آليات رسمية ،تكون أكثر فعالية وتضمن نقال أكبر
للمعرفة ،وفيما يتعلق بنقل املعرفة يشير الشاعر وآخرونّ ) (2012
أن عملية نقل وتوزيع املعرفة ،هي الخطوة
األولى في عملية استخدام املعرفة ،وتعني عملية توزيع املعرفة إيصال املعرفة املناسبة إلى الشخص املناسب ،في
الوقت املناسب ،وبتكلفة مناسبة (السبيعي.)2018 ،
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 .6تطبيق املعرفة وتوظيفهاُ :يعد تطبيق املعرفة املتاحة من أبرز أهداف عمليات إدارة املعرفة وغاياتها؛ وذلك
ً
ً
لكونها تجعل املعرفة أكثر مالءمة لالستخدام في تنفيذ أنشطة املؤسسة ،وأكثر ارتباطا باملهام التي تقوم بها ،وذلك
لالستفادة منها بعد إيداعها وتخزينها وتطوير سبل استرجاعها ونقلها إلى املعلمين (الكبيس ي.)2011 ،
ويستفيد التربويون من تطبيق املعرفة في استثمارها في حل املشكالت ،وتحسين العمل وتطويره ،وأصبح
معيار تطبيق املعرفة هو السمة التي تميز املؤسسات (آل كباس )2016 ،فتطبيق املعرفة هو األكثر أهمية من حيازة
املعرفة ذاتها ،وتحويلها إلى مجموعة من اإلجراءات املنظمة من خالل التصنيف والفهرسة ،والتبويب املناسب،
واسترجاعها ،لتمكين األفراد من الوصول إليها بسهولة في أقصر وقت (فاضل.)2018 ،
تدريس الكيمياء لتحقيق مبادئ إدارة املعرفة في ضوء TPACK
يشير القرارعة ( )2013إلى ضرورة تطوير مناهج الكيمياء وتضمينها مهارات االقتصاد املعرفي في املرحلة
الثانوية ،لتحقيق أهدافها اإلنمائية الحالية واملستقبلية ،والتوصل إلى حلول لكثير مـن املشـكالت في التعليم؛ واملواءمة
بين مخرجات التعليم الثانوي واحتياجات سوق العمـل ،وتعزيز العالقة بين املؤسسة التربوية ،واملجتمع املحلي،
وإحداث إصالح حقيقي ،حيث ّ
إن مهارات االقتصاد املعرفي التي يمتلكها معلمو الكيمياء بحاجة لتطوير ودراسة
معمقة للنهوض بهذا العلم التطبيقي واملهم.
ّ
ويرى الباحثون أنه لزيادة فاعلية مخرجات عملية التعلم في الكيمياء ،وتوجيهها نحو تطوير مخرجات التعلم،
لتحقيق األهداف التعليمية على مستوى جميع الطلبة ،وتطبيقها في حياتهم على شكل نتاجات ملموسة تعكس فهمهم
ملا تعلموهّ ،
فإن ذلك يستلزم تطوير عمليات إدارة معرفتهم ،وتنميتها باستمرار ،فاملعلم من زاوية فلسفية يتعين عليه
أن يعرف كيف ،ومتى وملاذا ومن أين تكتسب املعرفة ،واألهم من ذلك كله كيفية توظيفها في مهنته ،وبذلك تتشكل
لديهم هذه الكفايات بمفهومها العام.
ً
وعلى الرغم من أن مفهوم إدارة املعرفة من املفاهيم املتداولة مؤخرا ،وأصبح هناك تدفق كبير ملوارد
ّ
املعرفة ،إال أنه ما زال استغاللها في املؤسسات التربوية والتعليمية بحاجة للتنظيم ،حيث بدت هذه املؤسسات
مشتتة لقلة تواصل وتعاون وتبادل الخبرات بين أعضائها ،فظهرت الحاجة لضرورة إصالح برامج إعداد املعلم وتطوير
كفاياته املهنية وتحسين إدارته للمعرفة (الصمادي ;2017 ،الفار وآخرون )2017 ،وتم التأكيد على دور املعلم في هذا
اإلطار إلدارة هذا التدفق املعرفي بشكل سليم ،من خالل تجميعه وتخزينه وتصنيفه ،واستخدامه واسترجاعه ،ونقله
ومشاركته بأفضل الطرق ،للتحول من تكديس املعرفة إلى عملية إدارة املعرفة (الهوش.)2018 ،
وتوص ي الدراسات منها (التلباني وآخرون2015 ،؛ عبد املنعم )2015 ،بأهمية تطوير عمليات إدارة املعرفة في
ً
ً
ّ
املؤسسات التربوية باعتبارها من ّ
أهم املؤسسات املجتمعية ،وترتبط ارتباطا مباشرا بإعداد األجيال التي تقود املجتمع
وتحقق تقدمه ،وتبني فكرة توليد املعرفة وتطبيقها ،وتشجيع مبدأ تدفق األفكار بحرية االستثمار في املوجودات
الفكرية ،إذ ّ
إن وجود املعلومات واملعارف وحده ال يكفي ،بل يجب التفكير في كيفية تطويعها لتحقيق التميز واإلبداع،
ال سيما ّ
وأن مثل هذه املداخل أثبتت جدواها في عالم الصناعة واإلنتاج ،وتبنتها العديد من مؤسسات التعليم.
ُ
وبتحليل األبحاث التي نفذت في العلوم والكيمياء حول كفايات املعلمين التخصصية والتربوية (أمبو سعيدي
والحجري2013 ،؛غنيم وآخرون2016 ،؛ الرحيلي )2016 ،تبين خاللها ّ
أن املعلمين يواجهون صعوبات في تقديم
ً
معرفة علمية كيميائية دقيقة وخاصة فيما يتعلق ببنية الذرة والتفاعالت والحسابات الكيميائية ،واملركبات العضوية
وتسمياتها ،ليس هذا فحسب بل ّ
إن طرائق تمثيل املحتوى بأساليب واستراتيجيات تدريسية مناسبة لم تكن
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باملستوى املطلوب ،وأنهم غير قادرين على تحليل وإدارة املعرفة التي يعتمدون عليها في صنع قراراتهم التدريسية ،مما
دلل على ضعف مستوى الكفايات املهنية لديهم في ضوء برامج إعدادهم وهذا انعكس على نوعية املخرجات الناتجة.
وتشير دراسة كل من (العنزي والحربي2015 ،؛ الشهري )2015 ،التي بحثت في إدارة املعرفة في مدارس
التعليم العام إلى قصور في توظيف عمليات إدارة املعرفة من قبل املعلمين ،وأنها لم تكن باملستوى املطلوب ،وتتفق
ً
كال من (الشمراني ،2017 ،الصمادي )2017 ،مع ذلك؛ حيث ّبينت ّ
أن درجة ممارسة معلمي ومعلمات املدارس
دراسة
الثانوية لعمليات إدارة املعرفة كانت ضعيفة ،وغياب هذا املفهوم في مؤسسات التعليم العام وبالتالي ضعف توظيف
ُ
وبينت د اسة الفقيه (ّ )2017
املعارف الفردية والجماعية في حل املشكالتّ ،
أن املؤسسات التعليمية تعاني من قلة
ر
تضمين عمليات إدارة املعرفة في املناهج التعليمية في املدارس الثانوية ،باإلضافة إلى غياب الرؤيا واالستراتيجية
لتحقيق ذلك.
كما ظهرت الكثير من التوجهات البحثية التي دعت املؤسسات التربوية ،لضرورة إصالح برامج إعداد
ً
املعلمين وتطوير كفاياتهم وأنماط معرفتهم وإدارتها ،بحيث ُيدار هذا التدفق املعرفي جيدا ،وذلك من خالل التحول
ملجتمع املعرفة وتطبيق مدخل إدارة املعرفة لتطوير مخرجات التعلم وانعكاسها على مخرجات للطلبة (الشاعر
وآخرون2012 ،؛ السقا2013 ،؛ امللحم.)2015 ،
مشكلة البحث:
ً
بناء على ما سبق يمكن تحديد مشكلة البحث في ضعف وقصور مستوى عمليات إدارة املعرفة لدى معلمي
الكيمياء في فلسطين ،وللتصدي لهذه املشكلة ،يسعى البحث لإلجابة عن السؤال الرئيس التالي :ما فاعلية برنامج
مقترح في ضوء تكامل أنماط املعرفة البيداغوجية والتكنولوجية لتنمية عمليات إدارة املعرفة لدى معلمي الكيمياء في
مديرية جنوب الخليل؟
أسئلة البحث:
تتحدد مشكلة البحث في األسئلة التالية:
 -1ما عمليات إدارة املعرفة الواجب تنميتها لدى معلمي الكيمياء؟
 -2ما التصور املقترح للبرنامج في ضوء تكامل أنماط املعرفة البيداغوجية والتكنولوجية لتنمية عمليات إدارة
املعرفة لدى معلمي الكيمياء؟
 -3ما فاعلية البرنامج املقترح في ضوء تكامل أنماط املعرفة البيداغوجية والتكنولوجية في تنمية عمليات إدارة
املعرفة لدى معلمي الكيمياء؟
فرض البحث:
لإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة البحث ،تم صياغة الفرض التالي :يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند
مستوى داللة ( )α0.05بين متوسطي درجات املعلمين في التطبيقين القبلي والبعدي ألدوات قياس عمليات إدارة
املعرفة لصالح التطبيق البعدي.
أهداف البحث:
يهدف البحث إلى اآلتي:
 .1التعرف على عمليات إدارة املعرفة الواجب تنميتها لدى معلمي الكيمياء.
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 .2تقديم تصور مقترح للبرنامج في ضوء تكامل أنماط املعرفة البيداغوجية والتكنولوجية لتنمية عمليات إدارة
املعرفة لدى معلمي الكيمياء.
 .3تحديد مدى فاعلية البرنامج املقترح في ضوء تكامل أنماط املعرفة البيداغوجية والتكنولوجية في تنمية
عمليات إدارة املعرفة لدى معلمي الكيمياء.
أهمية البحث:
تمثلت أهمية البحث الحالي فيما يقدمه لكل من:
 القائمين على تخطيط وإعداد برامج تدريب املعلمين :حيث يلفت هذا البحث أنظار القائمين على عملية
التدريب إلى األنماط املختلفة للمعرفة البيداغوجية والتكنولوجية ،وضرورة التكامل بينها لتنمية عمليات
إدارة املعرفة.
 تمكين معلمي الكيمياء من توظيف أنماط املعارف البيداغوجية والتكنولوجية في البرنامج لتطوير عمليات
إدارة املعرفة ،واالستفادة من بطاقة مالحظة عمليات إدارة املعرفة في تقييم ذاتهم باستمرار.
ً
ً
 يقدم هذا البحث نموذجا عمليا في ضوء تكامل أنماط املعرفة البيداغوجية والتكنولوجية كأحد النماذج
ً
املعاصرة والحديثة ،فضال عن إسهام نتائج هذا البحث في فتح آفاق جديدة في مجال التنمية املهنية
وتطوير أداء للمعلمين.
حدود البحث:
اقتصر البحث الحالي على الحدود التالية:
 الحدود البشرية :معلمي ومعلمات الكيمياء في مديرية جنوب الخليل.
 الحدود املكانية :املدارس الحكومية التابعة ملديرية وتربية تعليم جنوب الخليل في فلسطين.
 الحدود الزمانية :أجري هذا البحث في الفصل األول من العام الدراس ي  2019-2018م.
مصطلحات البحث
 املعرفة البيداغوجية والتكنولوجية ()TPACK oوهي املعرفة باملحتوى والتربية والتكنولوجيا أو ما يعرف باملعرفة البيداغوجية والتكنولوجية ،وتصف أنواع
املعرفة التي يحتاجها املعلم من أجل تحقيق تعلم فعال في بيئة تعلم تم تعزيزها بالتكنولوجيا ونتجت عن
النماذج املعاصرة التي تؤكد على التكامل الفعال للتكنولوجيا والبيداغوجيا واملحتوى كمتطلبات رئيسة للتدريس
الفعال باستخدام التقنيات التعليمية ( ،)Al- Kbas, 2017ويعرف الباحثون أنماط معرفة املحتوى التربوي
ً
التكنولوجي ( )TPACKفي الكيمياء إجرائيا بأنه:
 oإطار ّ
يجسد مجمل املعارف الواجب توافرها لدى أي معلم كيمياء يعتمد التكنولوجيا في تدريسه ملحتوى ما،
وتندرج تحته سبع معارف ناتجة عن دمج ومزج ثالث معارف رئيسة هي :معرفة املحتوى الكيميائي ومعرفة
التربية ،ومعرفة التكنولوجيا ،وهي معرفة التكنولوجيا والتربية ،معرفة التربية واملحتوى الكيميائي ،ومعرفة
التكنولوجيا واملحتوى الكيميائي ،ومعرفة التكنولوجيا والتربية واملحتوى الكيميائي ،وتم بناء البرنامج املقترح
ً
ائيا في ضوء هذه األبعاد ،وتدريب املعلمين عليها من خالل البرنامج الذي ّ
تم تصميمه ،بحيث
ملعلمي الكيمياء إجر
تعكس نتاجاتها منجزات هذه املعارف ،وأطلق عليه الباحثون برنامج املعرفة البيداغوجية والتكنوكيميائية
(.)TPACK
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-

-

البرنامج التكاملي للمعرفة البيداغوجية والتكنولوجية :هو برنامج تدريبي يجمع بين مهمات األداء الواقعية
ومشروعات التعلم ،واألنشطة العلمية-التربوية -التكنولوجية ملحتوى منهاج الكيمياء املصممة واملترابطة فيما
بينها ،بطريقة يتم فيها ربط وتوظيف املعرفة البيداغوجية املتمثلة في الجانب التربوي وأبعاده (الفلسفات
واألهداف العامة ،استراتيجيات التدريس والتقويم ،تنظيم بيئة التعلم البشرية واملادية والسياق وأدوات
التكنولوجيا) والجانب األكاديمي املتمثل في معرفة املحتوى (املعرفة الكيميائية ملعلمي الكيمياء) مع مراعاة تخطي
الحواجز بين العلوم والتكنولوجيا فيما يتعلق بأبعاد املعرفة البيداغوجية والتكنولوجية ،وذلك باالعتماد على
تحليل املحتوى واملهام واألنشطة والقضايا واملواقف التعليمية املطروحة ،والتي تكون ثمرة تطبيقها دمج املعرفة
املادية باملعرفة البيداغوجية والتكنولوجية للمعلمين.
ً
عمليات إدارة املعرفة :إجرائيا عرفها الباحثون بأنها :الجهد املنظم ضمن نظام متكامل من العمليات واملمارسات
والخبرات التي تساعد معلم الكيمياء على تشخيص املعرفة ،واكتسابها ،وتوليدها وإنتاجها والبحث عن مصادرها
املختلفة ،لتوظيفها في تحقيق أهداف تعلم الكيمياء ،وتوظيف املعرفة املتاحة لخدمة ذلك وتقاس بالدرجة التي
يحصل عليها املعلم في املقياس املتدرج لبطاقة مالحظة عمليات إدارة املعرفة املتضمن للعمليات اآلتية:
(تشخيص املعرفة ،واكتسابها ،وتوليدها ،وإنتاجها ،ومشاركتها ،وتطبيقها ونشرها).

 -2منهج البحث وإجراءاته.
منهج البحث :في ضوء طبيعة البحث اتبع الباحثون املنهجيات التالية:
 املنهج الوصفي التحليلي :لتحديد أنماط املعرفة البيداغوجية والتكنولوجية ووصف طبيعتها ونوعيتها ،وإعداد
اإلطار النظري لبناء أدوات البحث ،واملنهج التجريبي :باستخدام التصميم شبه التجريبي ذي التصميم القبلي
والبعدي للمجموعة الواحدة ،لبحث فاعلية البرنامج املقترح والعالقات بين متغيراته ،وبذلك اشتمل التصميم
شبه التجريبي للبحث الحالي على املتغيرات التالية:
 املتغير املستقل :البرنامج القائم على تكامل أنماط املعرفة البيداغوجية والتكنولوجية. املتغير التابع :عمليات إدارة املعرفة ملعلمي الكيمياء.مجتمع البحث وعينته:
تمثل مجتمع البحث في معلمي الكيمياء للمرحلة الثانوية في املدارس الحكومية التابعة ملديرية جنوب الخليل،
ً
والذين يدرسون مادة الكيمياء للعام الدراس ي  2019 /2018م ،والبالغ عددهم ( )65معلما ومعلمة ،وتم اختيار عينة
ً
واحد وثالثين معلما ومعلمة ،بنسبة ( )%48من مجتمع البحث.
قصدية منهم وعددها ٍ
عمليات إدارة املعرفة الواجب تنميتها لدي معلمي الكيمياء:
لحصر عمليات إدارة املعرفة الواجب تنميتها ملعلمي الكيمياء قام الباحثون بتحديد ما يلي:
 الصورة األولية لقائمة عمليات إدارة املعرفة الواجب تنميتها لدي معلمي الكيمياءقام الباحثون بالرجوع إلى األدب التربوي والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع البحث مثل دراسة
(الغنيم2013 ،؛ امللحم2015 ،؛ مسلم2015 ،؛ الشهري2015 ،؛ الشمراني2017 ،؛ الفقيه2017 ،؛ املصري2017 ،؛
الهوش )2018 ،وفي ضوء ذلك اقترحت الباحثة قائمة مبدئية لعمليات إدارة املعرفة مكونة من ست ابعاد تضمنت:
تشخيص املعرفة ،واكتسابها ،وتوليدها ،وتخزينها وتنظيمها ،وتوزيعها ونشرها ،وتطبيقها ،وقامت الباحثة ببناء ستين
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ً
ُ
مؤشرا للممارسات اإلجرائية لهذه األبعاد ،ونظمت األبعاد واملؤشرات في قائمة مبدئية لتحديد مدى مالءمتها ومناسبة
املؤشرات الفرعية لألبعاد الرئيسة ،ومدى أهميتها ملعلمي الكيمياء.
 صدق قائمة عمليات إدارة املعرفة الواجب تنميتها لدي معلمي الكيمياء:تم عرض قائمة عمليات إدارة املعرفة الواجب تنميتها لدي معلمي الكيمياء ،على مجموعة من الخبراء
ً
واملتخصصين بلغ عددهم ( )28محكما في املجال التربوي ،واملناهج ،وطرق التدريس ،واإلدارة التربوية؛ بهدف تحديد
صالحيتها ،حيث طلب منهم تحديد مدى مناسبتها لطبيعة أبعاد عمليات إدارة املعرفة ،ومدى أهمية األبعاد
واملمارسات ،ملعلمي الكيمياء ،ومالءمة املمارسات لألبعاد املراد قياسها ،وارتباط كل مؤشرات املمارسات بأبعاد
ً
عمليات إدارة املعرفة ،إضافة أو حذف أو تعديل ما يرونه مناسبا ،واعتمدت الباحثة على صدق املحكين في التحقق
من ذلك ،وأجريت التعديالت املناسبة في ضوء آراء املحكمين وبما يتناسب مع طبيعة البحث ،وقد جاءت تعديالت
السادة املحكمين كما يلي:
ً
 إعادة صياغة املؤشر األول "يضع تصورا حول ما تمتلكه املؤسسة من مصادر للمعرفة"؛ ليصبح يحلل
ً
مصادر املعرفة املتوفرة في املؤسسة ،ليكون أكثر وضوحا ويتناسب مع طبيعة بعد تشخيص املعرفة.
 حذف املؤشر "ينظم املعرفة املكتسبة في بنك متخصص" ،لعدم انتمائه ملجال اكتساب املعرفة وإضافة
املؤشر "يشترك في قواعد البيانات الدولية واملنتديات واملواقع" لبعد اكتساب املعرفة ،وحذف املؤشر "يحرص
على تخزين املعرفة بأكثر من طريقة" في ُبعد تخزين املعرفة لتكراره في املؤشر الثاني.
 نقل املؤشر" يشترك في قواعد البيانات الدولية واملنتديات واملواقع" من ُبعد تخزين املعرفة إلى ُبعد توليد
املعرفة لعدم مالءمته للمجال.
 إضافة املؤشرين "يعمل على إنشاء منتديات إلكترونية في املدرسة تسهم في توثيق املعرفة وتبادلها"" ،ويسعى
إلنشاء وحدات بحثية في املدرسة تتناول نشر وتداول املعرفة" لبعد توزيع املعرفة ونشرها.
الصورة النهائية لعمليات إدارة املعرفة الواجب تنميتها لدي معلمي الكيمياء:
تكونت عمليات إدارة املعرفة الواجب تنميتها لدي معلمي الكيمياء في صورتها النهائية من ستة أبعاد تضمنت
ً
ستين مؤشرا ،موزعة كاآلتي :البعد األول :تشخيص املعرفي ويندرج تحته ( )10مؤشرات ،البعد الثاني :اكتساب
املعرفة وله ( )8مؤشرات ،البعد الثالث توليد املعرفة وله ( )10مؤشرات والبعد الرابع :تخزين املعرفة وله ()10
ً
ً
مؤشرات ،والبعد الخامس :توزيع املعرفة ونشرها وله ( )12مؤشرا وأخيرا البعد السادس :تطبيق املعرفة وله ()10
مؤشرات.
أدوات البحث:
اعتمد الباحثون على عمليات إدارة املعرفة الواجب تنميتها لدي معلمي الكيمياء ،والتي تم التوصل إليها
سابقا ،في إعداد أدوات قياس عمليات إدارة املعرفة ،كأحد متطلبات إعداد البرنامج املقترحُ ،
واعتمدت أسلوب
التثليث ) )Triangulationفي جمع البيانات من خالل عدة أدوات كالتالي:
ً
أوال :بطاقة مالحظة عمليات إدارة املعرفة:
وتم إعداد بطاقة مالحظة عمليات إدارة املعرفة وفق اإلجراءات اآلتية:
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 -1تحديد الهدف من بطاقة املالحظة :تمثل الهدف من البطاقة في الحصول على بيانات موثوقة باالعتماد على
محكات محددة لتقييم عمليات إدارة املعرفة ومؤشراتها املختلفة ،مع توفر دليل تصحيح مكتوب يحتوي
محكات أداء موصوفة بدقة لتقديرها عند املعلمين بكل موضوعية وتم ذلك من خالل:
أ -تحديد مستويات تحقق املؤشرات بتدريج خماس ي في سلم تقدير عددي تضمنته بطاقة املالحظة.
ب -تحديد الشاهد أو الدليل للتحقق من مستويات توفر املؤشرات عند املعلمين.
ج -استخدام عمليات إدارة املعرفة في بناء أنشطة البرنامج املقترح ملعلمي الكيمياء.
 -2إعداد الصورة األولية لبطاقة املالحظة عمليات إدارة املعرفة ملعلمي الكيمياء:
تكونت الصورة األولية لبطاقة مالحظة عمليات إدارة املعرفة من ستة أبعاد رئيسة هي :تشخيص املعرفة،
ً
واكتسابها ،وتوليدها ،وتخزينها وتنظيمها ،وتوزيعها ونشرها ،وتطبيقها ،اندرج تحتهن ستين مؤشرا للممارسات
اإلجرائية لهذه األبعاد ،وقد تم إعداد بطاقة املالحظة في ضوء عمليات املعرفة التي تم التوصل إليها سابقا.
 -3تضمين بطاقة املالحظة بالشاهد أو الدليل :لالستدالل على توفر عمليات إدارة املعرفة ومؤشراتها من خالل
الشاهد من خالل الزيارة الصفية ،وتحليل الوثائق واملقابالت للمعلمين.
 -4تضمين بطاقة املالحظة لسلم تقدير عددي لقياس عمليات إدارة املعرفة ملعلمي الكيمياء
لزيادة موثوقية البيانات املسجلة في بطاقة مالحظة عمليات إدارة املعرفة ،ولالستدالل على مستويات تحقق
املؤشر عند املعلمين ،تم إضافة سلم تقدير عددي ( )Rating Scaleتكون من خمسة مستويات متدرجة من ()5-1
يمثل فيه الحد األدنى لألداء ( )1والحد األعلى ( ،)5وذلك بعد تجميع البيانات حول مؤشرات عمليات إدارة املعرفة
خالل املالحظة وتحليل الوثائق واملقابالت ومن ثم تفريغها على سجل خاص بكل معلم ،ودراستها وبعد ذلك تفريغها
على سلم التقدير الخاص ببطاقة املالحظة.
 -5صدق بطاقة مالحظة عمليات إدارة املعرفة ملعلمي الكيمياء:
تم تحديد صدق وثبات بطاقة املالحظة عمليات إدارة املعرفة من خالل صدق املحكمين ،والصدق البنائي
وصدق االتساق الداخلي كالتالي:
 صدق املحكمين :استدل الباحثون على صدق بطاقة املالحظة من خالل صدق قائمة عمليات إدارة املعرفةالتي تم عرضها على املحكمين في خطوة سابقة من البحث ،كما تم عرضها على عدد آخر من املحكمين بلغ
عددهم ( )10محكمين في مجموعة بؤرية ،للتأكد من صدقها ،وقد أفادوا بمناسبتها ملا وضعت ألجله.
 صدق االتساق الداخلي ( :)Internal Validityتم تطبيق بطاقة املالحظة على عينة استطالعية مكونة منعشرة من معلمي الكيمياء خارج عينة البحث ،وقام الباحثون بعملية التطبيق ومشرف كيمياء ضمن نفس
املديرية في نفس الوقت ،ومن ثم تم حساب مدى اتساق كل فقرة (مؤشر) من فقرات عمليات إدارة املعرفة
في بطاقة املالحظة مع مجاالت األبعاد التي تنتمي إليها هذه الفقرة ،و ّ
تم حساب معامالت االرتباط بين كل
وتبين ّ
فقرة من فقرات مجاالت البطاقة والدرجة الكلية للمجال نفسهّ ،
إن جميع الفقرات معامالت ارتباطها
ُ
أكبر من ( )0.70باستثناء أربع فقرات تم إعادة صياغتها ألهميتها ،وبذلك تعتبر فقرات املجاالت صادقة ملا
وضعت لقياسه.
ُ
 الصدق البنائي ( :)Structure Validityتم حساب مدى ارتباط كل بعد ألبعاد عمليات إدارة املعرفةبالدرجة الكلية لفقرات البطاقة ،كما هو موضح في الجدول رقم ( )1التالي:
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جدول ( )1معامل ارتباط كل ُبعد من أبعاد بطاقة مالحظة عمليات إدارة املعرفة بالدرجة الكلية لفقرات
البطاقة
عدد فقرات املؤشرات معامل ارتباط بيرسون مستوى الداللة
أبعاد عمليات إدارة املعرفة
م
1
2
3
4
5
6

تشخيص املعرفة
اكتساب املعرفة
توليد املعرفة
تخزين املعرفة
توزيع املعرفة ونشرها
تطبيق املعرفة

10
8
10
10
12
10

0.71
0.85
0.93
0.89
0.92
0.90

*0.00
*0.00
*0.00
*0.00
*0.00
*0.00

(*) دالة عند ( ()0.05 ≤ α
 -6الصورة النهائية لبطاقة مالحظة عمليات إدارة املعرفة :تكونت قائمة عمليات إدارة املعرفة ملعلمي الكيمياء
ً
بشكلها النهائي من ست عمليات (أبعاد) رئيسة وتحتها ستون مؤشرا ،كما في الجدول رقم ( )2اآلتي:
جدول ( :)2الصورة النهائية لبطاقة مالحظة أبعاد عمليات إدارة املعرفة ملعلمي الكيمياء
النسبة املئوية للمجال
عدد الفقرات
أرقام املؤشرات
األبعاد األساسية
الرقم
%16.67
10
10-1
تشخيص املعرفة
1
%20
8
18-11
اكتساب املعرفة
2
%16.67
10
28-19
توليد املعرفة
3
%16.67
10
38-29
تخزين املعرفة
4
%13.32
12
50-39
توزيع املعرفة ونشرها
5
%16.67
10
60-51
تطبيق املعرفة
6
%100
60
املجموع
ً
ثانيا :تحليل الوثائق والسجالت السردية للمعلمين:
حيث ّنفذ الباحثون زيارات صفية لدى املعلمين مجموعة البحث ،وذلك ومن خالل الزيارات اإلشراقية غير
الرسمية بواقع (ثالث زيارات لكل معلم على األقل) ،لرصد املشاهدات الصفية وإنجازاتهم األكاديمية ،وغير
األكاديمية ،وتفاعالتهم مع األقران واملواد التعلمية ،وغير ذلك من املعلومات ذات الصلة ،باستخدام أدوات سجالت
وصفية ،ونموذج توثيق أداء املعلمين ،ومن ثم تحليل هذه البيانات وتفريغها في بطاقة مالحظة عمليات إدارة املعرفة
التي تم إعدادها لذلك.
ً
ثالثا :مقابلة املعلمين بعد زياراتهم:
اعتمد الباحثون املقابالت كأداة من أدوات البحث الكيفي (النوعي) لتقديم تحليل للبيانات بالحجج واألدلة
ُ
والبراهين التي تؤخذ من استجابات املعلمين؛ للتحقق من تمكن معلمي الكيمياء من بعض عمليات إدارة املعرفة
ومؤشراتها ،ولتغطي الجوانب التي لم تتمكن الباحثة من رصدها باملالحظة املباشرة ومن الوثائق ،حيث ّنفذت الباحثة
مقابالت على شكل سيناريوهات مفتوحة مع املعلمين بعد الزيارات الصفية ،استغرقت املقابلة الواحدة (60-30
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دقيقة) وارتأت الباحثة تصميم أسئلة املقابالت على هيئة " سيناريوهات" وذلك لتتكامل مع فقرات بطاقة مالحظة
عمليات إدارة املعرفة.
ولتطبيق هذه األدوات اتبعت الباحثة اإلجراءات التالية:
 ّدون الباحثون استجابات املعلمين حول املقابالت واملشاهدات الصفية في سجل خاص.
ُ
 تم عرض املواقف التي تم تدوينها على املعلمين ومناقشتها ،وطلب منهم بيان آرائهم حول املواقف املعروضة عليهممن ضمنها قضايا املحتوى ،وفلسفة املنهاج ،واألهداف ،وطرق تداول املعرفة ونشرها ،مع بيان مبرراتهم ،وقد ّ
تم
ً
اعتماد هذا التبرير أساسا لوصف معرفة املعلم لعمليات إدارة املعرفة التي ُيمارسها.
ً
 إعادة تدوين اإلجابات بعد تصنيفها وتنظيمها وفقا ملجاالت بطاقة مالحظة عمليات إدارة املعرفة على بطاقةثانية بعد كل زيارة.
 ترميز وتصنيف استجابات معلمي الكيمياء الستكشاف استجاباتهم وتحليلها ،وفي ضوء املقابالت الشخصيةوباستخدام التحليل االستقرائي ،توصلت الباحثة إلى معرفة مستوى امتالكهم ملؤشرات عمليات إدارة املعرفة،
ً
وفقا لسلم التقدير املقترح لبطاقة مالحظة عمليات إدارة املعرفة.
مصداقية التحليل للمقابلة وثباته
 .1الدعم البنيوي :تآزرت البيانات واملعلومات التي حصلت عليها الباحثة من املقابلة األولى مع املعلومات التي
حصلت عليها من البيانات املوثقة في بطاقة املالحظة.
 .2الكفاية املرجعية :حيث قامت الباحثة بعرض ما دونته من "استجابات املعلمين" حول إجابات أسئلة املقابلتين
ً
على املعلمين وناقشتهم بمحتوياتها ،وكانت املدونات تلقى قبوال من املعلمين املستجيبين ،باإلضافة لالقتباس من
كالم املعلمين وأقوالهم كدعم ملصداقية التحليل.
واستفاد الباحثون من ذلك في الحصول على بيانات من أكثر من مصدر لتكون البيانات املدونة في أدوات
البحث على درجة عالية من الصدق ،وكذاك لالستعانة بما تم تدوينه في تفسير النتائج.
إعداد البرنامج في ضوء تكامل أنماط املعرفة البيداغوجية والتكنولوجية ()TPACK
أعد الباحثون البرنامج املقترح في ضوء تكامل أنماط املعرفة البيداغوجية والتكنولوجية ،وفق اإلجراءات
التالية:
 تحديد األهداف العامة للبرنامج املقترح :حدد الباحثون األهداف العامة للبرنامج املقترح لتنمية عمليات إدارة
املعرفة ملعلمي الكيمياء بما يلي:
ً
 تزويد املعلمين بالقدر الكافي من املعارف العلمية والكيميائية األساسية األكثر ُعمقا وحداثة عن املحتوى الذييدرسونه ،وتنمية عمليات إدارة املعرفة وأبعادها وممارساتها لدى معلمي الكيمياء.
ً
ً
 إكساب املعلمين املعارف التكنولوجية األساسية األكثر عمقا وحداثة عن املحتوى الكيميائي. إكساب معلمي الكيمياء املفاهيم املرتبطة باألسئلة األساسية الضرورية ،الشتقاق األفكار الكبرى ،وتدريبهمعلى كيفية تقديمها لطلبتهم.
ً
 تنمية عمليات إدارة املعرفة الكيميائية لدى املعلمين من خالل ممارستها فعليا ،بحيث يتمكنون منً
التواصل ،واتخاذ القرارات في املواقف املختلفة ،وتنظيم أنفسهم ذاتيا عند أداء مهام معينة.
 تحديد فلسفة البرنامج املقترح في ضوء تكامل أنماط املعرفة البيداغوجية والتكنوكيميائية ()TPACK
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استند الباحثون على املنطلقات الفلسفية التالية في بناء البرنامج املقترح:
 تقليص الفجوة بين جوهر املعرفة العلمية الكيميائية ،واملعرفة البيداغوجية ،وشكلية التطبيق لألدواتالتكنولوجية؛ لذا ظهرت الحاجة امللحة لتزويد النظام التعليمي بشكل عام ،وتعليم الكيمياء بشكل خاص
ببرنامج تكاملي بين العلوم بفروعها ،والتكنولوجيا ،مما يسهم في تعميق املعرفة باملحتوى وأساليب تمثيله
(البيداغوجيا) وتشكيل القدرات التكنولوجية ،ومهارات التعلم اإلنتاجية ،وتنمية اإلبداع في املعرفة
العلمية ،باإلفادة من تطبيقات التكنولوجيا الكيميائية (التكنوكيميائية).
 األسس العامة واملنطلقات الفكرية التي استند عليها البرنامج املقترح في ضوء تكامل أنماط املعرفة البيداغوجية
والتكنوكيميائية
تم تحديد أسس بناء البرنامج املقترح في ضوء ما أسفرت عنه دراسة وتحليل النظريات التربوية واالتجاهات،
واملشروعات العاملية املرتبطة بالبرامج التربوية ،واألدبيات املرتبطة بمدخل التكامل بين املعرفة البيداغوجية
والتكنولوجية ،ومعايير التنمية املهنية ملعلمي العلوم والكيمياء ،وخصائص معلمي الكيمياء ،وطبيعة محتوى منهاج
الكيمياء وأهداف تدريسه في املرحلة الثانوية ،وطبيعة وعمليات إدارة املعرفة كما يلي:
 تكامل محتوى الكيمياء والتكنولوجيا :تدريب املعلمين على كيفية إحداث تكامل فعلي ملحتوى موضوعاتالكيمياء (معرفة تكنوكيميائية) بالطريقة املناسبة؛ ليكونوا قادرين على طرح إجابات للمسائل املعقدة،
والبحث في القضايا العاملية ،لتطوير حلول للتحديات ،واملشكالت العاملية ،وذلك من خالل تدريبهم على
تحليل الروابط للتخصصات املتعددة ،وتطبيق املحتوى بتبني أشكال النشاط العقلي املرتبطة ببناء املعرفة
العلمية املتكاملة ،والتحول إلى استراتيجيات تدريسية نشطة تتيح للمتعلم توليد قائمة موسعة من األفكار
الجديدة ،واالنهماك في عملية تحليل ،لهذه األفكار بشكل فاعل.
 التركيز على األفكار الكبرى ( )Big Ideaواملتكاملة ملواجهة قضايا املجتمع والبيئة :لتحقيق اإليجابية في تدريسمنهاج الكيمياءُ ،بنيت موضوعاته على أساس تحديد األفكار الكبرى ،والتي ترتكز على املواضيع األكثر أهمية
بالنسبة للمادة ،والتي تمثل جوهر أو لب موضوع ما ،بحيث تعمل كأداة مفاهيمية لشحذ التفكير ،وتعمل
ً
على توليد معرفة جديدة ،وربط األجزاء املنفصلة ببعضها بعضا ،وتتميز مثل هذه األفكار بأنها تستحق أن
ً
يعرفها املتعلم ،ويفهمها ،بل أن فهمها ُيعد أساسا لبناء معرفة جديدة في املستقبل ،ويمكن اعتبارها محور
التثبيت الذي ترتكز عليه باقي املعارف لتأسيس الفهم املطلوب.
 إعداد قائمة بأنماط املعرفة البيداغوجية والتكنوكيميائية ( )TPACKفي البرنامج املقترح وفق الخطوات اآلتية:
 .1تحديد الهدف من القائمة
الهدف الرئيس للقائمة هو تحديد أنماط املعارف البيداغوجية والتكنولوجية املرتبطة بالبرنامج وذات
العالقة باملحتوى العلمي ملنهاج الكيمياء ،وبناء البرنامج التدريبي املقترح في ضوء تكامل أنماط املعرفة البيداغوجية،
في ضوء الحاجات التدريبية ملعلمي الكيمياء لتنمية عمليات إدارة املعرفة لديهم ،وانعكاس ذلك على أدائهم.
 .2اشتقاق أنماط املعرفة البيداغوجية والتكنولوجية ومصادر تحديدها
بعد تحديد الهدف من أنماط املعرفة البيداغوجية والتكنولوجية ،قام الباحثون باشتقاق عناصر قائمة
أبعاد املعرفة البيداغوجية والتكنولوجية باالعتماد على ما تم تناوله من دراسات وأبحاث تم عرضها في اإلطار املعرفي
لهذا البحث والتي تمثلت فيما يلي:
 الكتب التربوية العربية واألجنبية والدراسات واألبحاث في مجال التربية والتكامل بين أنماط املعرفة
البيداغوجية والتكنولوجية ،وإدارة املعرفة للمعلمين ،ومداخل التكامل للبرنامج املقترح.
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 نماذج لدراسات في مجال العلوم والكيمياء للدول التالية :سنغافورة واليابان واململكة املتحدة ،وماليزيا
وفنلندا ،وتوصيات الباحثين وآراء الخبراء التربويين حول ضرورة تضمين منهاج الكيمياء ملهمات أداء وأنشطة
ً
تربوية أكثر ارتباطا بواقع حياة الطلبة وذات عالقة باملستحدثات التكنوكيميائية مثل تكنولوجيا الكيمياء
الخضراء واملشروعات العلمية.
 .3تحديد الصورة األولية للقائمة
اشتملت الصورة األولية للقائمة التي أعدها الباحثون على عشرة أنماط للمعرفة البيداغوجية
ً
والتكنولوجية وثالثة وثمانين مؤشرا.
يجدر اإلشارة – وبحدود علم الباحثين -أنه لم تجد دراسات تبنت أدوات بمؤشرات إجرائية محددة لهذه
األنماط ،كما في هذا البحث ،لذلك اعتمد الباحثون على تحليل األدب التربوي ،والبحث املعمق ،الشتقاق هذه
املؤشرات وبنائها.
 .4تحديد صالحية قائمة أنماط املعرفة البيداغوجية والتكنوكيميائية ومؤشراتها
تم عرض القائمة على مجموعة من الخبراء واملتخصصين في املجال التربوي ،ومجال علم الكيمياء ،واملناهج
وطرق التدريس ،ومجموعة من مشرفي الكيمياء ممن لديهم مؤهل تربوي؛ بهدف التحقق من صالحيتها وصدقها،
وإبداء مالحظاتهم؛ لتحديد مدى مناسبة املؤشرات املقترحة ،ومالءمتها للمجال ،وصياغتها اللغوية ووضوحها،
ً
وأهميتها ملعلمي الكيمياء ،ومدى حداثة املعلومات العلمية املتضمنة في هذه القائمة ،إلضافة أو حذف أو تعديل ما
ً
يرونه مناسبا.
وقد أجريت بعض التعديالت املناسبة في ضوء آراء املحكمين ،وبما يتناسب مع طبيعة البحث ،في حين تم
ً
اإلبقاء على بعض املالحظات وذلك ألهميتها ،ولقناعة الباحثين بأنها تتكامل مع عناصر القائمة وانسجامها مع أهداف
وفلسفة البرنامج املقترح ،وفيما يلي بعض اآلراء والتعديالت ،واملؤشرات التي تم اإلبقاء عليها:
 اقتراح دمج املؤشر املتعلق "بالتفاعل الصفي في املعرفة البيداغوجية العامة ،مع مؤشر اإلدارة الصفية" ،وأخذ
الباحثون بذلك ،باعتبار أن مبادئ التفاعل الصفي هي جزء مهم من مبادئ اإلدارة الصفية ،تتكامل به أطراف
العملية التعليمية املادية والنفسية لالرتقاء بمستوى التعلم للطلبة.
 تعديل املؤشر املتعلق "بكيفية التعامل مع الطلبة في الصف العاشر"؛ ليصبح خصائص الطلبة في املرحلة
ً
الثانوية ،وذلك إلعطاء صورة أكثر وضوحا عن آليات التعامل مع الطلبة في هذه املرحلة.
 حذف املؤشر املتعلق "باستخدام التقنيات التربوية لتحقيق أهداف التعلم" ،وذلك لتكراره وتضمنه في النمط
التاسع (املعرفة التكنولوجية للمحتوى).
 .5الصورة النهائية لقائمة أنماط املعرفة البيداغوجية والتكنوكيميائية
بعد إجراء التعديالت املناسبة في ضوء آراء األساتذة الخبراء تم صياغة القائمة في صورتها النهائية حيث
ً
تضمنت عشرة أنماط للمعرفة البيداغوجية والتكنولوجية ،توزعت على ثمانين مؤشرا ،وبذلك أصبحت الصورة
النهائية لقائمة أنماط املعرفة البيداغوجية والتكنولوجية ومؤشراتها جاهزة لبناء البرنامج كما في الجدول التالي:
()1
جدول ( :)3الصورة النهائية لقائمة أنماط املعرفة البيداغوجية والتكنولوجية
عدد املؤشرات
أنماط املعرفة البيداغوجية
املجال
6
املعرفة البيداغوجية العامة(GPK):
1
 -1ملحق ( )2قائمة أنماط املعرفة البيداغوجية والتكنولوجية النهائية.
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املجال
2
3
4
5
6
7
8
9
10

أنماط املعرفة البيداغوجية
معرفة السياقات التعليمية ()CK
معرفة خصائص املتعلمين )) LK
املعرفة املنهاجية ()CK
املعرفة الخاصة باملحتوى ()CK
املعرفة التربوية للمحتوى "املعرفة البيداغوجية" ((PCK
معرفة التربية ()PK
املعرفة التكنولوجية ()TK
املعرفة التكنولوجية للمحتوى () TCK
املعرفة التربوية للتكنولوجيا ()TPK
املجموع

عدد املؤشرات
9
8
9
9
8
8
7
7
9
80

تحديد محتوى البرنامج املقترح في ضوء تكامل أنماط املعرفة البيداغوجية والتكنولوجية
بعد اشتقاق األهداف العامة واإلجرائية للبرنامج املقترح ،حدد الباحثون موضوعات ومحتوى البرنامج
املقترح ملعلمي الكيمياء وكذلك تحديد األفكار الكبرى واملهمات األدائية واملشاريع للطلبة ملوضوعات وحدات منهاج
الكيمياء للصف العاشر األكاديمي كما يلي:
ى ُ
 -1تحليل محتوى مناهج الكيمياء في فلسطين( :)2حيث تم االطالع على تحليل املحتو املتضمن في دليل منهاج
الكيمياء في فلسطين ( )2018للصفوف :العاشر ،الحادي عشر ،والثاني عشر ،وتضمن ذلك :تحديد األهداف
العامة للوحدات ،واألهداف الخاصة واستخالص مكونات هرم املعرفة.
 -2تحديد األهداف الباقية ( :)Enduring Goalsهي األهداف الرسمية الطويلة األمد ،التي تشتق من معايير
املحتوى واألهداف العامة في وثيقة الخطوط العريضة ملناهج الكيمياء ،واملتضمنة في دليل املعلم للصف
ً
العاشر ( )2018وتقدم بطبيعتها مبررا لألهداف القصيرة األمد ،وتحقيقها يلزم املتعلمين في مراحل متقدمة
لبناء تعلم الحق عليها ،أو لتوظيفها في تطبيق حياتي كمهارات إنتاجية.
 -3تحديد األسئلة األساسية واالستقصائية للموضوعات ( :)Main Questionوتتضمن أسئلة أو مشكالت مفتوحة
تتطلب من املتعلم التفكير بشكل نقدي ،ال أن يسترجع املعلومات فقط وإنما هي أسئلة تنطوي على تحليل
ً
ً
وتركيب وتقييم ،ومثل هذه األسئلة تتطلب عادة شرحا ودفاعا عن اإلجابة املطروحة ،وتبدأ بسؤال يدور في
عقل املتعلم ويتكرر في ذهنه مثل " ملاذا ندرس هذا املوضوع ،ما أهميته لحياتنا؟" وتقود لنوع خاص من
ً
ً
األسئلة التي تؤدي إلى استقصاء وجدل ،وليس لها إجابة واحدة ،وتفض ي الستنتاجات تثير نقاشا حيويا،
ً
ً
ً
ً
وتقصيا عميقا ،وفهما مستداما ،وتركز على األداءات النهائية ،ومثل هذه األسئلة تسمح للطلبة بالتفكير على
ً
ً
ً
استقصاء حقيقيا ،بحثا عن األفكار الكبرى في املحتوى
نحو مماثل لتفكير الخبراء والعلماء ،وتستحث
ً ً
ً
ً
األساس ي ،وتثير تفكيرا عميقا ،ونقاشا حيا.
ً
 -4تحديد األفكار الكبرى ) (Big Ideaالتي تعكس طريقة تنظيم املحتوى وترتيبه وفقا ملدى الحاجة للتركيز على
األفكار ذات األولوية ،واستخدامها لصياغة التعليم والتقويم ،قد تظهر على صورة (مفهوم ،موضوع ،وجهة
( )2أنظر رابط تحليل محتوى منهاج الكيمياء ( )12-10في فلسطين للعام  2019-2018في الرابط ""http://cutt.us/KtGby
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-5
-6

-7




نظر ،مفارقة ،نظرية ،افتراض ضمني ،سؤال متكرر ،فهم أو مبدأ) ففي درس الحسابات الكيميائية يعد معرفة
ً ً
ً
التطبيقات التي تقوم عليها الحسابات فكرة أساسية ومفهوما ثابتا وكبيرا ،وتتوج هذه األفكار بنتاجات تعكس
فهم الطلبة ملا تعلموه ،كتصنيع دواء ،عطور ،منظفات ،أو اقتراح مشروع يحل مشكلة معينة في ضوء مبادئ
الكيمياء الخضراء كجهاز لحل مشكلة التلوث والطاقة.
تحديد مشروعات التعلم واملهمات األدائية :أعد الباحثون قائمة بمشروعات التعلم واملهمات األدائية املقترحة
ملحتوى منهاج الكيمياء للصف العاشر.
ً
صياغة األفكار الكبرى على شكل مهمات أدائية ومشروعات تعلم في صورة تحديات :بحيث تتضمن سياقا
ً
حقيقيا يعكس القضايا واملشكالت التي تتراوح في طولها من املهمات القصيرة إلى املشاريع الطويلة ،والتي توضع
ُ
ضمن سياق واقعي في سيناريو يحاكي الطرق التي تختبر فيها معرفة الشخص وقدراته في مواقف حقيقية،
ً
ً
ً
ومثل هذه املهام تتطلب توظيفا للمعرفة واملهارات بحكمة ،وممارسة املادة عمال وتقصيا.
تنظيم محتوى وحدات منهاج الكيمياء مع الحفاظ على موضوعاتها األساسية كما يلي:
اختار الباحثون منهاج الكيمياء للصف العاشر األكاديمي ،والذي يتضمن خمس وحدات تعليمية موزعة على
الفصلين الدراسيين ،تمثلت بالوحدات اآلتية :بنية الذرة والعناصر الكيميائية ،والحسابات الكيميائية ،واملاء
في حياتنا ،ومدخل إلى الكيمياء العضوية ،والطاقة في التفاعالت الكيميائية.
تنظيم جلسات محتوى البرنامج املقترح التدريبية وما تضمنته من استراتيجيات تنفيذ وتقويم والجدول
الزمني.

نتائج الدراسة وتفسيرها:
 النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال األول ونصه "ما عمليات إدارة املعرفة الواجب تنميتها لدي معلمي
الكيمياء؟" تمت اإلجابة عن السؤال السابق من خالل وضع قائمة بعمليات إدارة املعرفة الواجب تنميتها لدي
ً
معلمي الكيمياء ،وثد تكونت من ( )6عمليات رئيسة موزعة على ( )60مؤشرا ،وتم التأكد من صدقها بعرضها
على مجموعة من املحكمين املختصين ،وقد تم تناول ذلك في خطوة سابقة من خطوات البحث.
 النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني ونصه" :ما التصور املقترح للبرنامج في ضوء تكامل أنماط
املعرفة البيداغوجية والتكنولوجية املقترح لتنمية عمليات إدارة املعرفة لدى معلمي الكيمياء؟" تمت اإلجابة
عن السؤال السابق بتقديم برنامج مقترح متكامل للمعرفة البيداغوجية والتكنولوجية لتنمية عمليات إدارة
املعرفة لدى معلمي الكيمياء ،واستمل البرنامج أهدافه ،وبيان أنماط املعرفة البيداغوجية والتكنولوجية،
وفلسفته ومنطلقاته الفكرية ومحتوى البرنامج املقترح ،وقد تم تناول ذلك بالتفصيل في خطوة سابقة من
خطوات البحث.
 النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث والفرض الخاص به" :يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى
داللة ( )α0.05بين متوسطي درجات املعلمين في التطبيقين القبلي والبعدي ألدوات قياس عمليات إدارة
املعرفة لصالح التطبيق البعدي".
وللتحقق من صحة الفرض قام الباحثون بمقارنة متوسطات درجات مجموعة البحث في كل من القياسين
القبلي البعدي ألدوات قياس عمليات إدارة املعرفة للمعلمين ككل ،وكل بعد من أبعاده ،للتأكد من مدى فاعلية
ُ
البرنامج املطبق في تحقيق األهداف التي ُبني من أجلها ،تم مراعاة أن تكون عملية التقويم مستمرة ،حيث تم مالحظة
أداء املعلم في كل من العمليات املقترحة إلدارة املعرفة خالل الزيارات اإلشراقية غير الرسمية بواقع (ثالث زيارات لكل
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ً
معلم على األقل) واعتمد الباحثون أيضا على تحليل سجالت املعلمين ووثائقهم السردية ومقابالتهم لتعزيز الشواهد
حول درجة توفر بعض مؤشرات عمليات إدارة املعرفة ،ورصد املالحظات في سجل خاص لكل معلم ومن ثم تحليل
ً
هذه البيانات وتفريغها في بطاقة مالحظة عمليات إدارة املعرفة وفقا لسلم التقدير العددي املعد لذلك.
وللكشف عن داللة الفروق قبل وبعد تطبيق البرنامج املقترح ،تم تطبيق اختبار " "Tللمجموعات املترابطة،
ويوضح جدول ( )4النتائج التي تم التوصل إليها.
جدول ( :)4نتائج اختبار (ت) الختبار داللة الفروق في التطبيق القبلي البعدي لبطاقة مالحظة عمليات إدارة
املعرفة لدى معلمي الكيمياء
()3
مستوى
االنحراف املعياري
املتوسط الحسابي*
قيمة
أبعاد عمليات
الداللة
ت
إدارة املعرفة
بعدي
قبلي
بعدي
قبلي
*0.00
49.24
2.50
1.73
42.06
12.94
تشخيص املعرفة
*0.00
36.95
1.94
2.35
34.97
14.16
اكتساب املعرفة
*0.00
49.16
3.00
1.33
40.87
12.13
توليد املعرفة
*0.00
49.24
2.50
1.73
42.06
12.94
تخزين املعرفة
*0.00
29.88
4.26
3.69
51.61
18.80
توزيع املعرفة ونشرها
*0.00
41.84
2.18
2.41
41.19
14.00
تطبيق املعرفة
*0.00
66.16
10.97
6.76
252.7
84.97
األداة ككل
*القيمة العظمى للمقياس ككل=  ،300القيمة الصغرى=  ،60ن= ،31درجة الحرية=30
يتضح من الجدول السابق أن قيمة مستوى الداللة يساوي ( )0.00لبطاقة مالحظة عمليات إدارة املعرفة
ككل ولجميع أبعادها ،وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية في التطبيقين القبلي والبعدي للبطاقة
وأبعادها في كل حالة ،لصالح التطبيق البعدي ذي املتوسط الحسابي األكبر ،وبذلك يتم قبول الفرض املقترح
للبحث.
وللتحقق من تأثير البرنامج املقترح وفاعليته في تنمية عمليات إدارة املعرفة ككل وأبعادها املقترحة ملعلمي
الكيمياء مجموعة البحث ،تم حساب حجم التأثير (ايتا )2ونسبة الكسب املعدلة لبالك كما في جدول (.)5
جدول رقم ( :)5حجم التأثير ونسبة الكسب املعدلة لبالك لتأثير وفاعلية البرنامج املقترح لتنمية عمليات إدارة
املعرفة لدى معلمي الكيمياء
نسبة الكسب مستوى
حجم التأثير
الفرق بين
الدرجة
الفاعلية
األبعاد
2
الداللة
املعدل لبالك
(ايتا )
العظمى املتوسطين
كبيرة
*0.00
1.37
0.988
29.13
50
تشخيص املعرفة
كبيرة
*0.00
1.32
0.978
20.81
40
اكتساب املعرفة
كبيرة
*0.00
1.33
0.988
28.74
50
توليد املعرفة
كبيرة
*0.00
1.37
0.987
29.13
50
تخزين املعرفة
توزيع املعرفة
كبيرة
*0.00
1.34
0.967
32.80
60
ونشرها
ً
( )3الفروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة ()0.05 ≤ α
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األبعاد
تطبيق املعرفة
املقياس ككل

الدرجة
العظمى
50
300

نسبة الكسب
حجم التأثير
الفرق بين
2
املعدل لبالك
(ايتا )
املتوسطين
1.30
0.983
27.19
1.34
0.993
167.81
*دالة عند مستوى داللة ()0.05 ≤ α

مستوى
الداللة
*0.00
*0.00

الفاعلية
كبيرة
كبيرة

*  )0.01( η2تأثير صغير )0.06( ،متوسط )0.14( ،كبير.
* يحقق البرنامج فعالية حسب لبالك إذا كانت نسبة الكسب املعدل املحسوبة تساوى أو أكبر من ()1.2
من الجدول يتبين ّ
أن قيمة مربع إيتا ( 2أكبر من  )0.14وهي تدل على أن حجم التأثير ملقياس عمليات إدارة
املعرفة ككل ولكل بعد من أبعاده كبير ،وهذا يدل على ّ
أن البرنامج القائم على تكامل أنماط املعرفة البيداغوجية
والتكنولوجية ) (TPACKله تأثير كبير في تنمية عمليات إدارة املعرفة ككل ،ولكل بعد من أبعاده لدى معلمي الكيمياء،
كما تم التحقق من ذلك من خالل حساب نسبة الكسب املعدلة لبالك والتي كانت قيمها للمقياس ككل ،وجميع
أبعاده أكبر من ( )1.2وهي تدل على ّ
أن فاعلية البرنامج في عمليات إدارة املعرفة ككل ولكل بعد من أبعاده كبيرة.
ً
أشارت النتائج إلى وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات معلمي الكيمياء ،مجموعة البحث في كل
من القياس القبلي والقياس البعدى في بطاقة مالحظة عمليات إدارة املعرفة ككل ،وفي كل بعد من أبعاده لصالح
التطبيق البعدي ،وهذه النتيجة تشير إلى أن ممارسة هذه العمليات قبل تطبيق البرنامج املقترح لم ْترتق إلى املستوى
املأمول ،وهذا ما الحظه الباحثون خالل متابعتها للمعلمين في الزيارة األولى لهم؛ وقد يرجع هذا إلى األسباب التالية:
 كان لطبيعة البرنامج الحالي والذي اعتمد على عدة مداخل واستراتيجيات تدريبية ،وأساليب عدة ،تضمنت
انخراط املعلمين في مهمات تؤكد على املفاهيم الجديدة في عصر املعرفة ،وتناول أثر أبعاد إدارة املعرفة في
ً
تحول املدرسة إلى منظمات ُمتعلمة ،تسعى إلى إيجاد فرص للتعلم املستمر ألفرادها ،وتشجيع الحوار ونشر
ّ
التعلم الجماعي فيما بينهم؛ لتعزيز كفاءتها في مشاركة املعرفة ونشرها ،وبلورة رؤية جماعية مشتركة ،وتوظيفها
في اتخاذ قرارات ملا يواجههم من مشكالت.
 كما أن البرنامج التكاملي القائم على تكامل أنماط املعرفة البيداغوجية والتكنولوجية ساهم بفاعلية كبيرة في
تطوير أداء املعلمين من خالل تطويع البعد التكنولوجي ،املتمثل بتسخير أدوات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،وتوظيفها في تنمية عمليات إدارة املعرفة بأبعادها املختلفة ابتداء من تشخيص املعرفة واكتسابها
وتوليدها وتخزين ونشر املعرفة وتطبيقها ،وذلك من خالل عقد لقاءات متخصصة في هذا املجال.
واتفقت النتيجة السابقة مع دراسة الغنيم ( )2013واختلفت مع دراسة السبيعي ( )2018ومع دراسة
القرارعة ( .)2014وساهم البرنامج التكاملي وفلسفته التي انبثقت عن فلسفة وافتراضات نظريات االقتصاد املعرفي
والنظرية الترابطية والبنائية االجتماعية في تطوير هذه العمليات بدرجة كبيرة ،وتحقيق انسياب املعرفة من املستوى
الفردي ،إلى املستوى الجماعي ومجتمعات التعلم املهنية ،وتعتبر هذه العمليات هي تأسيس إلدارة عمليات املعرفة
للمعلمين ،وهذا يؤكد على دور البرنامج التكاملي وأهمية أدوات تشخيص املعرفة ،واكتسابها وتوليدها وتوزيعها
وتطبيقها ومشاركتها ونشرها التخاذ قرارات معينة.

توصيات البحث ومقترحاته.
في ضوء النتائج التي تم التوصل لها ،يوص ي الباحثون ويقترحون باآلتي:
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 .1تضمين عمليات إدارة املعرفة في تصميم محتوى مناهج العلوم بشكل عام ومنهاج الكيمياء بشكل خاص في
مراحل التعليم املختلفة.
 .2تبني املدخل القائم على ( )TPACKفي برامج تنمية املعلمين وتدريبهم ،وعقد دورات تدريبية إلكساب املعلمين
مهارات التدريس في ضوء هذا املنحى.
 .3تبني املدخل التكاملي القائم على ( )TPACKفي بناء برامج تنمية املعلمين املهنية.
 .4وفي ضوء ما تم طرحه في هذا البحث وما تم التوصل له يقترح الباحثون إجراء دراسات على النحو اآلتي:
أ -إجراء دراسات تتعلق بتقويم وتطوير عمليات إدارة املعرفة في مراحل التعليم املختلفة.
ب -إجراء دراسات لتقويم وتطوير أداء املعلمين في مراحل التعليم املختلفة وموضوعات كتب الكيمياء في املرحلة
الثانوية في ضوء كفايات العصر الرقمي واالقتصاد املعرفي.
ج -إجراء املزيد من الدراسات حول أثر امتالك املعلم لكفايات االقتصاد املعرفي على أداء الطلبة.

قائمة املراجع
ً
أوال -املراجع بالعربية:
 آل كباس ،عزة ( . (2017نموذج تيباك  TPACKكأحد النماذج املعاصرة لتحديد وتقويم خصائص املعلم الفعالفي القرن الحادي والعشرين .ورقة علمية مقدمة في ملتقى اإلشراف التربوي الثامن عشر (معلم  ،)2030بمنطقة
الحدود الشمالية.
 أمبو سعيدي ،عبد هللا؛ والحجري ،فاطمة .)2013( .تقدير درجة أهمية معرفة املحتوى البيداغوجي في مادةالعلوم من وجهة نظر عينة من معلمي املادة بسلطنة عمان .مجلة العلوم التربوية.348 -328 ،)1( 40 ،
 البطاينة ،محمد؛ واملشاقبة ،زياد ( .)2017إدارة املعرفة بين النظرية والتطبيقّ .عمان :دار جليس الزمان للنشر
والتوزيع.
 التلباني ،نهاية؛ وبدير ،رامز؛ والرقب ،محمد ( .)2015متطلبات تطبيق إدارة املعرفة في الجامعات الفلسطينيةبقطاع غزة .املجلة األردنية في إدارة األعمال ،األردن.480-443 ،)2( 11 :
 الخرابشة ،عمر محمد ( .)2016درجة تطبيق إدارة املعرفة في جامعة البلقاء التطبيقية في األردن من وجهة نظرأعضاء هيئتها التدريسية .دراسات العلوم التربوية -الجامعة األردنية.1853-1829 ،)5( 43 ،
 الدخيل ،هيفاء ( .)2017واقع عمليات إدارة املعرفة (اكتشاف املعرفة ،خزن املعرفة ،مشاركة املعرفة ،استخداماملعرفة) في جامعة امللك سعود :دراسة مسحية على موظفي وموظفات كلية إدارة اإلعمال في جامعة امللك سعود
بمدينة الرياض .مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية والقانونية ،املركز القومي للبحوث غزة.46-19 ،)1( 2 ،
 الرحيلي ،عبد هللا ( .)2016تقويم األداء التدريس ي ملعلمي الكيمياء في املرحلة الثانوية في ضوء املعايير العامليةللتربية العلمية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،السعودية :كلية التربية ،جامعة طيبة .
 الرشيدي ،بندر ( .)2016مدى امتالك مديري املدارس الثانوية الحكومية في منطقة حائل ملتطلبات إدارة املعرفة.مجلة البحوث التربوية والنفسية ،العراق.51-29 ،2018 ،)57( :
 زيتون ،عايش ( .)2015النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العلوم .ط ،2عمان :دار الشروق للنشر والتوزيع. السبيعي ،عبيد ( .)2018دور مشرفي االدارة املدرسية في دعم إدارة املعرفة في مدارس التعليم العام :دراسةتطبيقية على املدارس الحكومية في مدينة الدمام .مجلة العلوم التربوية والنفسية.478-437 ،)1( 19 ،
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-
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السقا ،امتثال ( .)2013تطوير ممارسات عمليات إدارة املعرفة لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية في جامعة
امللك سعود .مجلة التربية.280-221 ،)40( 16 ،
سليمان ،خليل ( .)2017املمارسات التدريسية ملعلمي العلوم باملرحلة الثانوية في ضوء مدخل التكامل بين العلوم
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات . STEMالجمعية املصرية للتربية العلمية.107-67 ،)8( 20 ،
الشاعر ،محمد وكمال ،نادية والحجار ،رائد وعتيبة ،آمال ( .)2012إدارة املعرفة مدخل لتطوير اإلشراف
التربوي .مجلة البحث العلمي في التربية.1684-1657 ،)13( 3 ،
الشمراني ،حامد ( .)2017درجة ممارسة معلمي ومعلمات املدارس الثانوية في محافظة الدوادمي لعمليات إدارة
املعرفة :دراسة ميدانية .العراق :مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية.55-40 ،)32( ،
الشهري ،سعد ( .)2015متطلبات تطبيق إدارة املعرفة في املدارس الثانوية بإدارة تعليم حائل من وجهة نظر
اإلدارة املدرسية. Journal of Faculty of Education-Benha University 2 (15), 201-236.
عبد املنعم ،منصور ( .)2015إدارة املعرفة في الجامعات املصرية ،مصر :مجلة كلية التربية الزقازيق.3-1 ،)87( ،
عبده ،شحادة ( .)2011سد الفجوة بين العلماء ومربو العلوم .نابلس :جامعة النجاح الوطنية ،فلسطين.
العلي ،عبد الستار؛ وعامر ،القندلجي؛ وغسان ،العمري ( .)2012مدخل إلى إدارة املعرفة .ط ،3عمان :األردن،
دار املسيرة للنشر والتوزيع.
العنزي ،سعود؛ والحربي ،نيفين ( .)2015معوقات إدارة املعرفة في الجامعات السعودية ،مجلة جامعة طيبة
للعلوم التربوية.82-69 ،)1( 10 ،
الغنيم ،سامي ( .)2013عمليات إدارة املعرفة وعالقتها بتطوير مستوى األداء من وجهة نظر موظفي إمارة منطقة
القصيم .رسالة ماجستير ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض.
غنيم ،سميرة؛ وعبد ،إيمان؛ وعياش ،نجاتي ( .)2016أشكال املعرفة البيداغوجية للمحتوى لدى معلمي العلوم
والرياضيات للصف الثالث األساس ي في األردن وكيفية تأثرها بمعتقداتهم التربوية .مجلة دراسات للعلوم التربوية،
األردن :الجامعة األردنية.1481-1463 ،)4( 43 ،
الفار ،شهناز ابراهيم؛ وغوشة ،دعاء محمد؛ وعبد السميع ،هبة ( .)2017فعالية برنامج التأهيل التربوي املبنى
على كفايات املعلمين في تطوير كل من املعرفة البيداغوجية للمحتوى والتكنولوجية البيداغوجية ملحتوى العلوم
ملعلمي الضفة الغربية .مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي.254-229 )1( 37 ،
فاضل ،رائد ( .)2018إدارة املعرفة ودورها في مواجهة الفساد -مدخل نظري .مجلة االدارة واالقتصاد)113( 4 ،
 .155-142
الفقيه ،سلطان ( .)2017أهمية إدراج علم إدارة املعرفة في املناهج السعودية .مجلة العلوم التربوية والنفسية،
املركز القومي للبحوث غزة .107-96 ،)6( 1
القرارعة ،أحمد ( .)2013مهارات االقتصاد املعرفي الواردة في كتاب الكيمياء للصف الثاني ثانوي ودرجة امتالك
املعلمين لها ،جامعة الطفيلة التقنية ،مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية.22-1 ،)13( ،
القرارعة ،أحمد ( .)2014الكفايات التعليمية لدى طلبة معلم الصف بجامعة الطفيلة التقنية وتقويمهم للخطة
الدراسية ،األردن :املجلة التربوية الدولية املتخصصة.23-1 ،)2( 3 ،
الكبيس ي ،صالح الدين ( .)2011إدارة املعرفة( .تحقيق :سعد زناد املحياوي) .ط 4.القاهرة :املنظمة العربية
للتنمية اإلدارية بحوث ودراسات .
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مسلم ،عبد هللا ( .)2015إدارة املعرفة وتكنولوجيا املعلوماتّ .
عمان :دار املعتز للنشر والتوزيع.
املصري ،إيهاب ( .)2017إدارة املعرفة واملعلومات .مصر :املؤسسة العربية للعلوم والثقافة.
امللحم ،وجدان ( .)2015تفعيل إدارة املعرفة بمؤسسات التعليم قبل الجامعي السعودية :دراسة نظرية .املجلة
العربية لدراسات وبحوث العلوم التربوية واإلنسانية.182-154 ،)1( ،
نعيمة ،حسن ( .)2014الدور الجديد ملهنة املعلومات في عصر هندسة املعرفة وإدارتها .مجلة مكتبة امللك فهد
الوطنية.124-105 ،)2( 11 ،
الهوش ،إيناس ( .)2018إدارة املعرفة وإمكانية تطبيقها في مؤسسات التعليم العالي دراسة تطبيقية .القاهرة :دار
حميرثا للنشر والترجمة.

ً
ثانيا -املراجع األجنبية
Akyuz, D. (April 05, 2016). TPACK Analysis of Preservice Teachers Under Different Instruction
Methods and Class Levels. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education. 7 (1), 89-111.
Baran, E & ،.Uygum, E. (2016. (Putting technological, pedagogical, and content knowledge (TPACK) in
action: An integrated TPACK-design-based learning )DBL) approach. Australasian Journal of
Educational Technology, 32 (2), 47-63.
Hofer, M., Bell, L., & Bull, G. (2015). Practitioner’s Guide to Technology, Pedagogy, and Content
Knowledge (TPACK): Rich Media Cases of Teacher Knowledge.
Kimmons, R., & Hall, C. (2018). How useful are our models? Pre-service and practicing teacher
evaluations of technology integration models. Tech Trends, (62), 29–36.
Koehler, M., & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge
(TPACK)?. Contemporary issues in technology and teacher education, 9 (1), 60-70.
Koehler, M., Mishra, P., Akcaoglu, M., & Rosenberg, J. M. (2013). The technological pedagogical
content knowledge framework for teachers and teacher educators Commonwealth Educational
Media Center for Asia, Retrieved November 6, 2015, from: http://cemca.org.

-

-

مالحق الدراسة
أبعاد عمليات
إدارة املعرفة

داللته

أوال:
تشخيص
املعرفة

تحديد واكتشاف
املعرفة الحالية
للمدرسة واألفراد
وأماكن تواجدها
واحتياجاتها
املستقبلية.

مستويات تحقق
املؤشر
1 2 3 4 5

املؤشرات

يحلل مصادر املعرفة املتوفرة في املؤسسة التربوية.
ً
يحدد احتياجاته املعرفية وما ينقصه من معارف مستقبال.
يرصد املعرفة املتوافرة لديه لتحويلها الى خطط عمل.
يحدد األدوات التي تساعده على اكتشاف املعرفة
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الشاهد أو
الدليل
ملف إنجاز
املعلم،
املقابالت
املقابالت،
سجالت املعلم
سجالت املعلم
مقابالت
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أبعاد عمليات
إدارة املعرفة

داللته

مستويات تحقق
املؤشر
1 2 3 4 5

املؤشرات
والتوصل إليها.
يحلل قواعد البيانات الرقمية في مؤسسته لالستفادة منها.
يصنف قواعد البيانات الورقية املتاحة إلى مصادرها.

املعلمين
سجالت املعلم
سجالت املعلم
حسابه في
مواقع e
محكمة
مقابالت املعلم
وسجالته

يتوافر لديه شبكة اتصال داخلية تمكنه من الوصول
للمعلومات واملعارف.
ُ
يتعرف أماكن توفر مصادر املعرفة املتاحة له بشكل دوري.
ُيشخص موجودات مصادر املعرفة لتحديد ما يلزمه منها.
يبني قاعدة بيانات تختص بكل األصول املعرفية املتوفرة
لتحديد املتاح منها.

سجالت املعلم
الزيارات
وحضور
الحصص.
سجالت املعلم،
املقابالت
الزيارات
الصفية
سجالت
الخطط
ملف إنجاز
املعلم
املشاهدات
الصفية.
سجل املصادر
والوسائل.
سجالت املعلم،
املقابالت.

يسعى لتطوير مهاراته واكتساب خبرات معرفية جديدة.

ً
ثانيا :اكتساب
املعرفة

وهي العملية التي
يسعى أفراد
املؤسسة من
خاللها للحصول
على املعرفة التي
بحاجة لها من
مصادرها املختلفة
سواء كانت مصادر
داخلية ،أو مصادر
خارجية.

الشاهد أو
الدليل

يستعين بذوي الخبرة لتطوير معارفه.
يسعى إلى اكتساب املعرفة من تجارب الزمالء والعاملين.
يحرص على االطالع املستمر في سبيل اكتساب معارف
جديدة.
يشارك في مؤتمرات علمية الكتساب معارف جديدة.
يوظف مصادر تكنولوجيا املعلومات الحديثة الكتساب
املعرفة.
يحدث البيانات الخاصة به باالستفادة من املخزون
املعرفي في املؤسسة.
يشترك في قواعد البيانات الدولية واملنتديات واملواقع.

ملحق ( )1بطاقة مالحظة عمليات إدارة املعرفة النهائي ملعلمي الكيمياء
أبعاد عمليات إدارة
املعرفة

داللته

ً
ثالثا:
توليد املعرفة

ُ
تشير هذه العملية
إلى قدرة أفراد
املؤسسة على إنتاج
وتقديم األفكار
واملعارف الجديدة

مستويات تحقق
املؤشر
1 2 3 4 5

املؤشرات
يسعى لتحويل املعرفة من املستوى الفردي إلى
املستوى الجماعي.
يوفر بيئة تعلم مرنة ومشجعة على التحفيز وتوليد
املعرفة.
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الشاهد أو
الدليل
سجالت املعلم،
الزيارات الصفية
حضور
الحصص،
املقابالت
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أبعاد عمليات إدارة
املعرفة

مستويات تحقق
املؤشر
1 2 3 4 5

داللته

املؤشرات

والحلول املبتكرة
للمشكالت واملواقف
التي تواجههم ،وذلك
بدمج كافة أنواع
املعرفة الضمنية
والصريحة،
واكتشاف عالقات
جديدة بينها ،وبناء
الجسور بين
املوضوعات
املختلفة.

يوظف معرفته الجديدة لتحقيق االبداع والتميز مع
طلبته.
يتعاون مع لجنة املبحث لتوليد خبرات تعلم ومعارف
جديدة.
يشارك في اللقاءات املختلفة لتبادل املعرفة
وتوليدها.
يستقطب خبراء من املجتمع للمساعدة في توليد
معارف جديدة.
يبحث عن خبرات متجددة باستمرار في مجال
تخصصه.
يلتحق بورش العمل والدورات باستمرار.
يحفز طلبته على االستكشاف واالستنتاج وإنتاج
املعرفة.
يشجع طلبته على ترجمة املعرفة النظرية لتطبيقات
عملية.
يصنف املعارف واملعلومات وتمحيصها قبل تخزينها.

ً
رابعا:
تخزين واسترجاع
املعرفة

أرشفة املعرفة في
الذاكرة التنظيمية
لألفراد واملؤسسات
سواء على شكل
وثائق مكتوبة أو
معلومات مخزنة في
قواعد البيانات
ليسهل استرجاعها
واستخدامها من
قبل الجميع.

ً
يؤرشف البيانات واملعلومات الكترونيا بطريقة
منظمة.
يوثق املعارف في ملفات وسجالت ورقية منظمة
يسهل الوصول إليها واسترجاعها.
يستخدم أنظمة سريعة السترجاع املعرفة املخزنة.
يعمل على إنشاء وحدة إلدارة املعرفة في املدرسة
لتخزين واسترجاع املعرفة.
ُيدرب طلبته على تخزين املعرفة وإثرائها.
ُيدون خبرات وتجارب طلبته ويحفظها في قواعد
املعرفة.
ينظم أعماله بطريقة تتيح إدارة املعرفة بشكل سهل.
يحتفظ بقاعدة بيانات معلوماتية شاملة.
يستخدم أنظمة فعالة لحماية وتخزين املعرفة
املتاحة.
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الشاهد أو
الدليل
تحليل أعمال
املعلم
مقابالت املعلمين
سجالت االدارة
وأولياء األمور
املقابالت
املباشرة
ملف اإلنجاز
تحليل
الحصص،
مقابالت الطلبة
سجالت املعلم،
الزيارات الصفية
سجالت املعلم،
الزيارات الصفية
سجالت املعلم،
املقابالت
البيانات الرقمية
للمعلم
سجالت املعلم
سجالت املعلم
الرقمية
ملف إنجاز املعلم
سجالت املعلم
ملف انجاز
الطلبة
ملف انجاز املعلم
مقابالت املعلم
ملف إنجاز املعلم

برنامج مقترح في ضوء تكامل أنماط المعرفة البيداغوجية
والتكنولوجية وفاعليته في تنمية عمليات إدارة المعرفة

المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث ــ مجلة العلوم التربوية والنفسية ــ المجلد الخامس ــ العدد السابع عشر ــ مايو 2021م

أبعاد عمليات
إدارة املعرفة

داللته

ً
خامسا:
توزيع
املعرفة
ومشاركتها
ونشرها

ويمثل عملية
تداول وتنظيم
املعرفة ونقلها إلى
األفراد الذين
يحتاجون إليها في
الوقت املناسب
بهدف القيام بمهام
جوهرية ،وتعني
تبادل األفكار
والخبرات
واملمارسات بين
العاملين.

ً
سادسا:
تطبيق املعرفة
و
توظيفها

مدى تأثير حصول
األفراد على تلك
املعارف في أدائهم،
وقراراتهم وجودة
العمل الذي
يقومون به ،ويتم
ذلك من خالل
االستعمال وإعادة
االستعمال
واالستفادة
والتطبيق.

مستويات تحقق
املؤشر

املؤشرات

3 4 5
 .1يشارك في تنفيذ دورات تدريبية على مستوى
املديرية واملنطقة.
 .2يشارك في االجتماعات العنقودية باستمرار
لالستفادة من الزمالء ذوي الخبرة.
 .3يعقد اجتماعات دورية على مستوى لجنة
املبحث في املدرسة لتبادل الخبرات.
 .4يفعل وسائل التواصل االجتماعي في نقل
ونشر املعرفة لغيره.
 .5يوزع ما لديه من معرفة عبر املستويات
اإلدارية املختلفة في املؤسسة التربوية.
 .6يعتمد في نشره للمعرفة على وثائق مطبوعة
(إصدار كتب ،أبحاث ،تقارير).
 .7يعقد ملتقيات علمية (ورش عمل ،نوات،
دورات )...لنشر املعرفة وتبادلها.
 .8يوظف نظام إدارة املعرفة االلكتروني لتوزيع
املعرفة (مقررات دراسية ،بحوث ،محاضرات).
 .9يصمم مطويات وأدلة لتوزيع املعرفة العلمية
ونقلها.
 .10يفعل الشراكة بين املدرسة واملؤسسات
األخرى في توزيع املعرفة.
 .11يعمل على إنشاء منتديات الكترونية في
املدرسة تسهم في توثيق املعرفة وتبادلها.
 .12يسعى إلنشاء وحدات بحثية في املدرسة
تتناول نشر وتداول املعرفة.
 .1يوظف املعرفة الضمنية والصريحة في تطوير
األداء التعليمي ،البحثي ،االبتكاري.
 .2يترجم مخزونه املعرفي النظري على شكل
تطبيقات واقعية مع طلبته وزمالئه.
 .3يستثمر معرفته في تحسين جودة املخرجات
التعليمية.
. .4يحول املعرفة التي يمتلكها الى خطط عمل
إجرائية لتطوير ذاته ومؤسسته.
ً
 .5يجري بحوثا تطبيقية وإجرائية تعكس تطبيقه
للمعرفة في مؤسسته.
 .6يبادر لتقديم مقترحات وأفكار لزمالئه باستمرار
بناء على خبرات وتجارب معرفية.
 .7يوظف معرفته في تطوير مهارات أفراد
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2

الشاهد أو الدليل
1
مقابالت املعلم
سجالت الزيارات
التبادلية
سجالت االجتماعات،
املقابالت
مقابالت املعلمين
سجالت اإلدارة،
مقابالت اإلدارة
املقابالت
ملفات إنجاز املعلم
ملف إنجاز املعلم
مقابالت املعلم وملفه
االلكتروني
مقابالت ،نماذج املعلم
مقابالت املعلم وملفه
االلكتروني
مقابالت املعلم وملف
إنجازه.
املقابالت والسجالت
الداعمة.
ملف انجاز الطلبة
واملعلم
سجالت املعلم
سجالت اإلدارة،
مقابالت اإلدارة
ملف إنجاز املعلم
املقابالت والسجالت
الداعمة.
املقابالت والسجالت
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املؤسسة وتنميتها.
 .8يسخر املخزون املعرفي لديه في حل املشكالت
التي يواجهها.
 .9يستثمر املعرفة في اتخاذ قرارات على مستوى
العمل واملؤسسة.
.10يوظف املعرفة في تنفيذ أنشطة أكثر مالءمة
ً
للمؤسسة وأكثر ارتباطا باملهام.
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الداعمة.
املقابالت والسجالت
الداعمة.
سجالت اإلدارة،
مقابالت اإلدارة
سجالت اإلدارة،
املقابالت
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