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ملدص البخح
ٌدف البحث إلِ تىهية هٍارات إدارة الهعرفة الهٍىية والقدرة عمِ التأهل الذاتِ الهٍىِ

لدى هعمهِ الدراسات االجتهاعية بالخدهة ،وهن أجل تحقيق ذلك تم بىاء برىاهج تدريبِ هقترح
قائم عمِ التكاهل الحمزوىِ بين أداتين هن أدوات التخطيط االستراتيجِ وٌها :أداة التحميل
الرباعِ  ،SWOTوىهوذج تحسين األداء  ،PDCAحيث

تساعد أداة التحميل الرباعِ

 SWOTالهعمم فِ تحديد ىقاط القوة ،)S( Strengthsوىقاط الضعف،)W(Weaknesses

وتحديد الفرص ،)O(Opportunitiesوالتٍديدات )T( Threatsوتوظيف تمك البياىات فِ
التحسين الهستهر باستخدام ىهوذج تحسين األداء  PDCAوالذى يتكون هن أربعة هراحل:

الهرحمة األولِ (( )Pالتخطيط  ) plan؛ الهرحمة الثاىية )( )Dالتىفيذ )DO؛ الهرحمة الثالثة)(C
(التحقق )Check؛ الهرحمة الرابعة)( (Aالتصحيح ،)Actولقد حدد البحث أربعة هٍارات إلدارة
الهعرفة الهٍىية وٌِ(:تكوين الهعرفة الهٍىية ،ىشر الهعرفة الهٍىية ،تطبيق الهعرفة الهٍىية،
تقويم الهعرفة الهٍىية) ،وثالثة أبعاد لمقدرة عمِ التأهل الذاتِ الهٍىِ وٌِ (االستعداد لمتأهل،

تأهل عهمية التدريس ،وتحسين األداء بعد التأهل) ،وتهثمت أدوات البحث فِ بطاقة هالحظة

هٍارات إدارة الهعرفة الهٍىية ،وهقياس التأهل الذاتِ الهٍىِ ،وبمغت عيىة البحث 03هعمم
وهعمهة لمدراسات االجتهاعية ،واعتهد البحث الحالِ عمِ التصهيم التجريبِ ذو الهجهوعة

التجريبية الواحد ،وأشارت الىتائج إلِ وجود فرق دال إحصائيا عىد هستوى داللة ( )3030بين
هتوسطِ درجات هعمهِ الهجهوعة التجريبية فِ التطبيقين القبمِ والبعدى لكال هن بطاقة

هالحظة إدارة الهعرفة الهٍىية ،وهقياس التأهل الذاتِ الهٍىِ لصالح التطبيق البعدى ،كها

أسفرت الىتائج عن وجود عالقة ارتباطية هوجبة بين هٍارات إدارة الهعرفة الهٍىية ،والقدرة عمِ
التأهل الذاتِ الهٍىِ ،ويوصِ البحث بضرورة اٌتهام براهج إعدام هعمم الدراسات االجتهاعية
بتبىِ أدوات الجودة وتدريب الطمبة الهعمهين عمِ كيفية توظيفٍا فِ رفع جودة األداء التدريسِ،

والتحسين الهٍىِ0

الكممات المفتاحية :أداة التحميل الرباعِ  ، SWOTىهوذج تحسين األداء  ،PDCAإدارة
الهعرفة الهٍىية  ،التأهل الذاتِ الهٍىِ0
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"The effectiveness of a proposed training program for social studies'
teachers based on the integration between the SWOT analysis tool and
the PDCA performance improvement model to develop professional
knowledge management skills and the ability of professional selfreflection."
Summary
The research aims to develop the skills of Professional knowledge
management and the ability of Professional self-reflection for social studies
teachers. To achieve this purpose, a proposed training program has been
prepared based on the Spiral integration between two of the strategic planning
tools.These two tools are: SWOT analysis tool and PDCA performance
improvement model, the SWOT tool helps the teacher to specify Strength and
Weakness points. It also helps to specify Opportunities and Threats to use this
data in continuous improvement by using the PDCA which consists of 4
phases, These phases in order are: "P" for Plan, "D" for Do, "C" for Check and
"A" for Act.The research specifies four skills for Professional Knowledge
Management:formation of professional knowledge, dissemination of
professional knowledge, Implement of professional knowledge and evaluation
of professional knowledge. It also specifies three dimensions of professional
self-reflection ability which are (preparation for reflection, teaching process
reflection & the improvement of performance after reflection),The research
tools are the professional knowledge management skills note card and the
professional self-reflection measurement. The research sample reached 30
social studies teachers of both genders. The current research based on the
experimental design with single experimental group. The results refer to
statistically significant difference at significance level (0.01) between the
average scores of the teachers of experimental group in the pre and post
application for both of the professional knowledge management skills note card
and the professional self-reflection measurement in favor of the post
application. The results led to a positive correlation between Professional
Knowledge Management skills and the ability of Professional self-reflection.
The research recommends the necessity of taking the quality tools into
consideration while preparing the social studies teacher's training programs.
Student Teachers should also be trained on how to use these quality tools in
improving the quality of teaching performance and professional development0
Keyword: SWOT analysis, PDCA performance improvement model,
professional knowledge management, professional self-reflection.
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مكدمة:
من أبرز التحديات التى تواجه المؤسسات المعنية بإعداد المعمم وتدريبه أثناء المهنة،
هو إعداد معمم قادر عمى مسايرة التغيرات المعرفية المتالحقة والمستمرة والتى تتعمق
بممارساته المهنية  ،فاألمر متجدد بشكل يصعب مالحقته إذا لم يكن لدى المعمم القدرة الذاتية
عمى تطوير أدائه المهنى.
إن التغير المعرفى المستمر يفرض متطمبات جديدة عمى المعمم لعل أبرزها تعزيز
المسؤولية الذاتية لممعمم نحو تحسين أدائه ،ولذا فالبد من االهتمام بنشر ثقافة التأمل
المهني المستند إلى المعايير المهنية ،وتشجيع المعممين عمى تبنى التأمل الذاتى المهنى
لتحسين األداء ،باإلضافة إلى تعزيز تبادل خبرات الممارسات التأممية بين المعممين(ليمى
الصيفى،3041،ص.)423
والتأمل الذاتى المهنى ليس عممية بسيطة تقتصر عمى مراجعة الممارسات التدريسية
بينما هى تفاعل بين معتقدات المعمم ونظرياته من ناحية وممارساته التدريسية من ناحية
أخرى وبين تعمم الطالب من ناحية ثالثة (عطية عبد العال ،عصام أبو الخير ،عمى
سميمان ،3041،ص.)331
ولذا يعد التأمل الذاتى المهنى من أبرز متطمبات التنمية المهنية فهو يساعد المعمم
نظر أل نه يمكنه من مراقبة نفسه ورصد التغيرات الطارئة عمى
عمى تحقيق االستقالل الذاتى ًا
أدائه فهو يقيم نفسه طوال الوقت ،ويحدد نقاط قوته فيعززها ،ويرصد جوانب الضعف
ليواجهها ويتغمب عميها ،وهذا ما أكدت عميه العديد من الدراسات كدراسة مستورة الشمرى
( ) 3042التى أوصت بضروورة االهتمام بالتأمل المهنى لكى يحافظ المعمم عمى مستوى
متجدد من المعمومات والمهارات واالتجاهات الحديثة فى طرق التدريس وتقنياته ،ودراسة
ابتسام عامر ( )3041والتى أكدت عمى الحاجة الممحة لتنمية القدرة عمى التأمل الذاتى،
وضرورة إعداد برامج تدريبية لتنميتها ،كما أكدت دراسة كال من تامر المصرى (،)3042
ودراسة لمياء عبيدات( ،)3042ودراسة عمى صميمى ( )3044عمى ضرورة نشر ثقافة
التأمل بين المعممين خاصة فى مرحمة ما بعد التخرج ومزاولة المهنة لضمان مواكبة التطوير
المهنى المرغوب ،وأكدت دراسة دينا موسى( )3044عمى غياب ممارسات التأمل الذاتى
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المهنى لدى المعممين أثناء الخدمة مبررين ذلك بضيق الوقت وكثرة األعباء التدريسية .كما
أشارت دراسة كال من

ماثيو وماثيو وبيشاتو

& Mathew, P., Mathew, P.,

 Peechattu, P. J. (2017).ودراسة شوى ،ويم ،وسدى Choy, S. C., Yim, J.
) S. C., & Sedhu, D. S. (2019ودراسة زاهد وخانم Zahid,M.& Khanam,A.
) (2019إلى أن الممارسات التأممية البد أن تكون عنصر أساسى فى البرامج التدريبية
لممعممين.
وتحتاج البرامج التدريبية لممعممين وخاصة تمك التى تستهدف امتالك المعمم ألدوات
التأمل المهنى إلى عدم االكتفاء باألساليب التقميدية فى تدريب المعممين كاالعتماد عمى
المحاضرات النظرية وورش العمل فقط ألن ذلك ال يحقق أغراض التطور المهنى المستمر
لممعممين ،فاألمر يحتاج إلى أن يكون المعمم متمك ًنا من استخدام التكنولوجيا الحديثة لمواكبة
كل ماهو جديد فى مجال التدريس (خيرى سميم ،وميشيل عوض ،3004 ،ص،)331-331

ولذا تتزايد الحاجة إلى ضرورة تمكن المعمم من إعداد أدواته التعميمية وتحضير دروسه
إلكترونيا مع ضرورة تواصمه اإللكترونى مع الزمالء والخبراء فى التخصص لالستفادة من
ً
تجاربهم ،ومع التزاحم المعرفى الذى يواجهه المعمم عند البحث عبر اإلنترنت عمى ما يحتاج
إليه من معارف مهنية فإن المعمم يجد نفسه أمام كم معموماتى هائل ال يمكنه االستفادة منه
إال إذا تمكن من مهارات إدارة تمك المعارف لتحقيق االستفادة المطموبة منها ،فيما ُيعرف
بمهارات إدارة المعرفة المهنية.

وتعتبر إدارة المعرفة بصفة عامة نشاط إنساني بالدرجة األولى حيث أنها تتعمق بالعممياات
العقمية التى يقاوم بهاا اإلنساان لخماق ونشار المعرفاة واساتخدامها ،وهاي باذلك أكثار مان شايء
تقنااي فاسااتخدام التقنيااات التكنولوجيااة مجاارد أداي تااربط بااين مصااادر المعرفااة والباااحثين عنهااا
(أديب العمرى ،إبراهيم الممكاوى،3002،ص.)1
ومهارات إدارة المعرفة هى مجموعة من الممارسات المتعمقة باستخدام أدوات وبرامج
إدارة المعرفة وبيئات التعمم الشخصى التى تمكن المعمم من البحث واالستقصاء عن
المعمومات ،وتخزينها ،وتمثيمها بصور يمكن دمجها مع المخزون الخبراتى الشخصى بهدف
إعادة إنتاجها وعرضها بأشكال متعددة

( أسامة عبد السالم ،3042 ،ص.)304.
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ويؤكد منصور عبد المنعم عمى أنه بالرغم من أن مهارات إدارة المعرفة أحد أبرز
كافيا بالتعميم الجامعى ،مما يؤدى إلى وجود
متطمبات سوق العمل إال أنها ال تمقى
اهتماما ً
ً
فجوة بين مخرجات التعميم الجامعى ومتطمبات سوق العمل ،ولذا فالبد من تطوير المقررات
التدريسية واالستراتيجيات التعميمية لدعم تمك المهارات(،3041ص)2
وهناك العديد من الدراسات التى أكدت عمى أهمية امتالك المعمم لمهارات إدارة المعرفة
كدراسة إسماعيل حسن ،وريهام الغول ( )3041التى أكدت عمى أن مهارات إدارة المعرفة
تساعد المعمم عمى تكوين بيئة تعمم تشاركية ،ودراسة منال الجاسم( )3041والتى هدفت إلى
تنمية مهارات إدارة المعرفة لدى معممى الدراسات االجتماعية وأكدت عمى أهمية دعم مهارات
إدارة المعرفة لمواجهة تحديات ثورة المعمومات ،ودراسة سمطان الفقيه( )3042ودراسة
سوبرمان وطاهر  Supermane, S., & Tahir, L. M. (2017).والتى أكدتا عمى أن
مهارات إدارة المعرفة تعزز أنشطة التعميم والتعمم االبتكارى لدى المعممين  ،ودراسة
نجوزى) Ngozi, O. A.(2018التى أكدت عمى وجود عالقة إيجابية بين األداء الوظيفى
لممعممين وامتالكهم لمهارات إدارة المعرفة ،وهذا ما أكدت عميه دراسة ابتسام
عرجان( )3044التى وصمت بنتائجها إلى وجود عالقة بين امتالك المعممين لمهارات إدارة
المعرفة وكفاءتهم التدريسية.
مما سبق يتضح أن االهتمام بتمكين المعمم من مهارات التأمل الذاتى المهنى وادارة
المعرفة المهنية هدف أساسى لتحسين أداء المعمم وضمان عممية التطوير المستمر ألدائه
ويندرج ذلك تحت مسمى "جودة أداء المعمم" ،والتى يتوقف عميها نجاح المؤسسة التعميمية
جدا ،ولذا أصبح تعزيز نظام ضمان الجودة فى التعميم من خالل التنمية المهنية
بنسبة كبيرة ً
المستمرة لممعمم أثناء الخدمة هدف رئيسى لممؤسسات التعميمية ،وهو هدف مستديم ال يمكن
التوقف عن البحث حوله ،ومحاولة إيجاد أفضل وأنسب الطرق لتحقيقه.
ومع مواجهة مؤسسات التعميم لمعديد من المشكالت التى تعيق تحقيق معايير الجودة
التعميمية المطموبة كضعف اإلمكانات وتزايد أعداد المتعممين ،فإنه البد من أن يتجه االهتمام
نحو تدريب المعمم وتأهيمه ألداء مهامه التدريسية بجودة عالية ،فإعطاء األولوية لدعم
جودة األداء المهنى لممعمم سيساعد بشكل كبير عمى تعويض نقص جودة اإلمكانات التى
يحتاجها الموقف التعميمى.
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وبالرغم من أن أدوات الجودة تستخدم فى إدارة العديد من المجاالت كمجاالت إدارة
األعمال ،أوالتسويق ،أو اإلعالن ،أو غيرها من المجاالت ،إال أن استخدامها إلصالح التعميم
العالى وتحسين جودتة له أهمية نظرية وعممية ،وخاصة إذا تناولت العممية التعميمية
بعناصرها

الثالثة

المتمثمة

فى

المعمم،

والمتعمم،

وعممية

التدريس

(

 ،)Zhang,2013,p.620ولذا اتجهت بعض الدراسات والكتابات التربوية فى الفترة اإلخيرة
إلى التركيز عمى تدريب المعممين عمى استخدام أدوات التخطيط االستراتيجى كوسيمة لتحقيق
الجودة ،ومن تمك األدوات أداة التحميل الرباعى  ،SWOTونموذج تحسين األداء .PDCA
إن أداة التحميل الرباعى  ،SWOTونموذج تحسين األداء

 PDCAمن أدوات

التخطيط االستراتيجى التى يهدف البحث الحالى إلى توظيفهما بشكل تكاممى لتنمية مهارات
إدارة المعرفة ،والقدرة عمى التأمل الذاتى المهنى لدى معممى الدراسات االجتماعية.
وأداة التحميل الرباعى "السوات"  SWOTهى أداي استراتيجية ظهرت منذ عقود
وتستخدم عمى نطاق واسع فى العصر الحديث فى مختمف المجاالت (الصناعة ،والتجارة،
رئيسيا من دراسات األعمال( Sarsby, A.
والمنظمات الخيرية ،والتعميم العالى ) فهى جزًءا
ً
 ،),2012,p.6وهى أسموب تحميمي يستخدم كأداي فعالة لبناء خطط طويمة المدى وخطط
قصيرة المدى وتسمى بالتحميل الرباعى ألن من خاللها يتم تحميل أربعة جوانب :نقاط القوة
،)S(Strengths

ونقاط

الضعف،)W(Weaknesses

ومعرفة

الفرص ،)O(Opportunitiesوالتهديدات )T( Threatsالتي يتم مواجهتها ،وكمما كان
التحميل أكثر دقة كمما ساعد عمى تحقيق الجودة المستمرة( .مجيد الكرخى،3041،
ص.)304
ويستخدم تحميل السوات  SWOTمع أى مؤسسة أو منظومة فهو يسعى لتقييم نقاط
القوة والضعف فى البيئة الداخمية لها ،كما أنه يحدد الفرص والتهديدات بالبيئة الخارجية،
ويستهدف التحميل الداخمي ألى منظومة تحديد ما بها من موارد وقدرات وكفاءات أساسية
ومزايا تنافسية متأصمة ،بينما يستهدف التحميل الخارجي تحديد الفرص ،والتهديدات بالنظر
في موارد المنافسين ،والبيئة العامة (Sammut‐ Bonnici, T., & Galea, D.
).,2015,p.1
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ولقد اتجهت الدراسات التربوية فى السنوات األخيرة إلى توظيف أداة التحميل
الرباعى) (SWOTلوضع استراتيجية لتطوير العممية التعميمية من خالل تحديد نقاط القوة
والضعف والفرص والتهديدات؛ ومن هذي الدراسات دراسة ليان ،ولو ،وأكسو Liang, H.,
)Liu, S., & Xu, H. (2016

التى هدفت الى تحميل وضع التدريس المصغر عبر

اإلنترنت  teaching micro onlineباستخدام أداة التحميل السوات( )SWOTلتعزيز
إصالح التعميم العالي في مقاطعة

شنشي بالصين ،ودساعح انٓاشًٗٔ ،انغاياَٗ،

ٔشٓثاصٖ  Hashemi, S. M., Samani, F. S., & Shahbazi, V. (2017).التى
هدفت الى استخدام أداة السوات فى تحميل تعمم المغة اإلنجميزية فى إيران والتخطيط لتطويري،
وأكدت الدراسة عمى فعالية أداة السوات  SWOTفى وضع استراتيجية لمتطوير ،ودراسة
عمي ،بروغا ،وحبيبه ) Ali, G., Buruga, B. A., & Habibu, T. (2019التى وظفت
أداة تحميل السوات ( )SWOTالجراء دراسة حالة حول التعمم الخميط في الجامعات الحكومية
في أوغندي ،ولقد أظهرت الدراسة فى نتائجها أن أداة تحميل السوات ساهمت فى تحديد نقاط
القوة والضعف والفرص والتهديدات لمتعمم الخميط.
أما نموذج تحسين األداء  PDCAوالذى ينسب لمعالم األمريكى الشهير ديمنج
منطقيا يمكن أن يجعل أي نشاط يعمل بفعالية ،وهو يعكس بشكل
برنامجا
Demingفيمثل
ً
ً
أساسى قوانين إدارة الجودة ،ولقد تم تطبيقه الحقًا عمى العديد من المجاالت وحقق نتائج

جيدة ،وهو يتكون من  1مراحل :المرحمة األولى (( )Pالتخطيط  )plan؛ المرحمة الثانية
هي)( )Dالتنفيذ )DO؛ المرحمة الثالثة)( (Cالتحقق )Check؛ المرحمة الرابعة)(A
(التصحيح.( Zhang,2013,p.621) )Act
ويمثل نموذج تحسين األداء  PDCAنقطة انطالق مهمة لمتطوير المهني لممعممين؛
ليس فقط ألنه يطور المعرفة المهنية لممعممين في الخدمة وما قبل الخدمة عمى حد سواء،
أيضا العالقة بين السياسة ،والممارسة التعميمية ،وأن التدريس نشاط ثقافي متعدد
بل يوضح ً
الجوانب).)Ferrucci,2015,P.195
ومن الدراسات التى أكدت عمى أهمية توظيف نموذج تحسين األداء  PDCAفى تنمية
مهارات ورفع كفاءات المعممين قبل وأثناء الخدمة دراسة كارتكواتى )(2013
Kartikowatiالتى وظفت نموذج تحسين األداء  PDCAفى تنمية مهارات التدريس لدى
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 300 -

فاعلية برنامج تدريبى مقترح ...

المعممين ،ودراسة فيرسى)Ferrucci (2015

عدد يناير-ج2028 )18( -2م

التى استهدفت استخدام نموذج تحسين

األداء  PDCAلتطوير الكفاءة التعميمية لدى معممى قبل الخدمة بأحدى الواليات األمريكية،
وأظهرت الدراسة أن استخدام نموذج  PDCAيدعم القدرة عمى التخطيط التعاوني ،وتأمل
عممية التدريس ،وهو أداي فعالة لمتحسين المستمر لمعممية التدريسية ،كما أكدت دراسة كال
من نايت وألين )ٔ ، Knight, & Allen( 2012دساعح شكشاٚشد Shokraiefard
ٔ (2011).انرٗ أكذخ عهٗ أٌ ًَٕرج ذسغ ٍٛاألداء (ًٚ (PDCAثم أداِ فعانح فٗ يشالثح
عًهٛاخ ذذسٚظ ٔذمٛٛى ذعهى انطالب فٗ يشزهح انرعهٛى انعانٗ.
مما سبق يتضح أن أداة التحميل الرباعى ) (SWOTتستخدم لتحميل األداء تمهيدا
ونظر ألن تطوير
ًا
لوضع خطة التطوير التى تتم من خالل نموذج تحسين األداء )،(PDCA
العممية التدريسية عادة ما يكون بشكل نظرى وعمى مراحل متباعدة ،ويكون التطوير بالحذف
واإلضافة ويترك التنفيذ دون "مراقبة" ،فإن البحث الحالى يعد محاولة لتمكين المعمم من تبنى
استراتيجية لممراقبة الذاتية تعتمد عمى التكامل الحمزونى بين أداة التحميل الرباعى، SWOT
ونموذج تحسين األداء  PDCAلضمان التحسين المستمر وذلك لتنمية القدرة عمى التأمل
الذاتى المهنى ومهارات إدارة المعرفة المهنية لدى المعممين.

مػهلة البخح وتطاؤالته:
تشير دراسة ابتسام عامر ( )3041إلى أنه بالرغم من أهمية التأمل الذاتى المهنى
لممعممين إال أنه ال يحظى باالهتمام الكافى فى واقع التطبيق العممى(ص ،)312.وجاء ذلك
متماشيا مع ما أكدت عميه دراسة عطية عبد العال ،وعصام أبو الخير( )3041التى أشارت
ً
إلى أن المعممين عندما يواجهون مشكمة تدريسية يعتمدون فى حمها عمى خبرتهم الشخصية
المحدودة ،حتى أنهم ال يهتمون بعرض مشكالتهم عمى ذوى الخبرة واستشارتهم ،كما أنهم ال
يخضعون أنفسهم ألى شكل من أشكال التقويم الذاتى أو المالحظة الذاتية ،وأضافت عمى
ذلك دراسة عمى صميمى( )3044مؤكدة عمى أنه وبالرغم من أن هناك العديد من أدوات
التأمل الذاتى التى يمكن لممعمم أن يستخدمها لتقييم نفسه وتطوير أدائه ،إال أن هناك نقص
خبرة لدى المعممين بكيفية استخدام هذي األدوات أو بناء أدوات خاصة بالتأمل الذاتى يحول
دون استثمارها بالشكل الصحيح (ص)311
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تقريبا عمى تشجيع التدريس التأممي بشكل عام
عاما
ً
وبالرغم من مرور أكثر من ً 31
والتأكيد عمى أهدافه التى ترتكز عمى النمو المهنى لممعمم مدى الحياة داخل الفصل
الدراسي أو خارجه لتحقيق التنمية المتبادلة المستمرة بينهم وبين المناطق المحيطة ،وعمى
اهتماما لتنمية
عددا ال يحصى من الدراسات القائمة عمى البحث قد أولت
الرغم من أن ً
ً
ممارسات التأمل المهنى ،إال أن القميل من األبحاث والمقاالت العممية التى ربطت بينه وبين
التمكين والجودة) ،( Lubis, A.,2018,p.35ولذا فإن إمداد المعمم بأدوات الجودة
المتمثمة فى أداة التحميل الرباعى  SWOTونموذج تحسين األداء  PDCAهو محاولة
لربط األداء المهنى لممعمم بالجودة.
ويرتبط النمو المهنى لممعمم أيضا بامتالكه مهارات تساعدي عمى البحث عن المعمومات
واختيار ما يناسبه منها لمخروج بمعرفة وظيفية تمكنه من اإلجابة عمى ما لديه من تساؤالت
فضال عن أهمية التطوير المعرفى الذى يدعم
وتساعدي عمى حل المشكالت واتخاذ الق اررات،
ً

كفاءة التدريس ويساعدي عمى التطوير الذاتى فى عصر المعرفة والتكنولوجيا لمسايرة

متطمبات العصر الحالى وما يفرضه من تحديات عمى النظم التعميمية ،وهذا ما أكدت عميه
دراسة فينج ،وزانج ،ميو ،وتانغ

Feng,J .,Zhang,J.,Mu,Y., Sui,Z.,

) Tang,h(2012والتى أظهرت وجود عالقة بين امتالك المعممين لمهارات إدارة المعرفة
والنمو المهنى لهم ،ودراسة منال الجاسم( ،)3041والتى أكدت عمى أهمية دعم مهارات
إدارة المعرفة لمعمم الدراسات االجتماعية لمواجهة تحديات ثورة المعمومات.
ومن خالل دراسة أجراها كال من عماد سرحان ،وعالء الحمامى ( )3041أكدا فيها
عمى أن دعم البيئة التعميمية بأدوات التعمم اإللكترونى يتطمب امتالك المعمم لمهارات إدارة
المعرفة ،مشيرين إلى أنه بالرغم من دعم النظم التعميمية المعاصرة بأداوات التعمم اإللكترونى
إال أنها مجرد بيئة تقميدية أكثر حداثة تساعد المتعممين عمى الحفظ والتمقين واالعتماد عمى
المدرس في التعمم وتساهم في نشر القوالب الجاهزة ليفقد التعميم حتى تمك المرونة التي
كانت متوافرة في الصف الدراسي في بعض األحيان .
ومن خالل ما سبق عرضه من دراسات أظهرت وجود قصور وأكدت عمى الحاجة إلى
تنمية مهارات التأمل الذاتى المهنى ،ومهارات إدارة المعرفة المهنية لدى المعممين لضمان
التحسين المستمر ألدائهم وتحقيق جودة األداء ،وفى محاولة لرصد المشكمة فى الواقع ،تم
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مع مجموعة من معممى الدراسات االجتماعية فى الخدمة وعددهم

 20معمم ومعممة.
أظهرت المقابالت التى أجريت أنه بنسبة  %31من عينة الدراسة االستطالعية ال
يحاول االستزادة بمصادر معرفية تساعدي عمى تبسيط معمومات الدرس ،حتى أنهم ال
يعتمدون فى تحضير الوسائل التعميمية لمدروس سوى عمى الصور والخرائط الموجودة
بالكتاب المدرسى ،وأشارت النتائج إلى أن  %41من إجمالى مجموعة الدراسة لم يفهم
المقصود بالمعايير المهنية ،وال أهمية عمل ممف إنجاز تدريسى ،كما أن  %20من عينة
اما بتقييم أنفسهم أثناء عممية التدريس يعتمدون
الدراسة االستطالعية والذين أظهروا إهتم ً
فى تقييم أنفسهم عمى أراء المتعممين والموجهين بشكل عام دون استخدام أدوات محددة،
و %30منهم اليوظف أدوات التعمم اإللكترونى فى التدريس ،وليس لديهم معمومات عن
كيفية إنشاء منصة تعميمية الكترونية وادارتها لتوظيفها فى عممية التدريس ،ولذا أسفرت
تمك المقابالت عن وجود مشكمة تتمثل فى عدم معرفة المعممين بكيفية إجراء تأمالت ذاتية
ألدائهم التدريسى ،فضال عن عدم امتالكهم لمهارات إدارة المعرفة.
وبالتالى يسعى البحث الحالى إلى تنمية قدرة معممى الدراسات االجتماعية عمى التأمل
الذاتى المهنى ،ومهارات إدارة المعرفة المهنية من خالل استخدام أداة التحميل
الرباعى ،SWOTونموذج التحسين المستمر PDCAبشكل تكاممى يستهدف مقارنة الواقع
الفعمى بالخطة النظرية لمخروج بنتائج تستهدف معالجة جوانب القصور فى مرحمتى التخطيط
والتنفيذ لمدرس ،واقتراح حمول وتقديم تعديالت جديدة يتم تطبيقها عند إعادة التدريس والتى
أيضا بنفس األدوات لضمان عممية التحسين المستمر.
يتم مراقبتها ً
ولذا تتمثل مشكمة البحث الحالى فى ضعف مهارات إدارة المعرفة المهنية ،وقصور
مستوى التأمل الذاتى المهنى لدى معممي الدراسات االجتماعية؛ ويمكن بمورة مشكمة البحث
فى السؤال الرئيسى التالى ":ما فاعمية برنامج تدريبى مقترح لمعممى الدراسات االجتماعية
قائم عمى التكامل بين أداة التحميل الرباعى  SWOTونموذج تحسين األداء PDCA

0

همحق رقم (( )0الدراسة االستطالعية) أسئمة الهقابمة التِ تم إجرائٍا هع الهعمهين
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لتنمية مهارات إدارة المعرفة المهنية والقدرة عمى التأمل الذاتى المهنى؟" ،ويتفرع من هذا
السؤال األسئمة التالية:
 .4مااا صااورة البرنااامج التاادريبى المقتاارح لمعممااى الدراسااات االجتماعيااة والقااائم عمااى التكاماال
بين أداة التحميل الرباعى  SWOTونموذج تحسين األداء  PDCAلتنمياة مهاارات إدارة
المعرفة المهنية والقدرة عمى التأمل الذاتى المهنى ؟
 .3ما فاعمياة البرناامج التادريبى المقتارح لمعمماى الدراساات االجتماعياة والقاائم عماى التكامال
بين أداة التحميل الرباعى  SWOTونموذج تحساين األداء  PDCAعماى تنمياة مهاارات
إدارة المعرفة المهنية لدى معممى الدراسات االجتماعية؟
 .2ما فاعمياة البرناامج التادريبى المقتارح لمعمماى الدراساات االجتماعياة والقاائم عماى التكامال
بااين أداة التحمياال الرباااعى  SWOTونمااوذج تحسااين األداء  PDCAعمااى تنميااة القاادرة
عمى التأمل الذاتى المهنى لدى معممى الدراسات االجتماعية؟
 .1مااا العالقااة بااين مهااارات إدارة المعرفااة المهنيااة ،والقاادرة عمااى التأماال الااذاتى المهنااى لاادى
معممى الدراسات االجتماعية؟
فسوض البخح:
يسعى البحث الحالى لمتحقق من صحة الفروض التالية:
 .4يوجااااد فاااارق دال إحصااااائياً عنااااد مسااااتوى داللااااة  .0.5بااااين متوسااااطى درجااااات معممااااى
المجموعااة التجريبيااة فااى التطبيااق القبمااى والبعاادى لبطاقااة مالحظااة مهااارات إدارة المعرفااة
المهنية ككل ،وفى كل مهارة من مهاراته الفرعية عمى حدي لصالح التطبيق البعدى.
 .3يوجااااد فاااارق دال إحصااااائياً عنااااد مسااااتوى داللااااة  0.01بااااين متوسااااطى درجااااات معممااااى
المجموعة التجريبية فى التطبيق القبمى والبعدى لمقياس التأمل الذاتى المهنى ككل ،وفاى
كل بعد من أبعادي عمى حدي لصالح التطبيق البعدى.
 .2ال توجد عالقاة ارتباطياة باين متوساطات درجاات مقيااس إدارة المعرفاة المهنياة ،ومقيااس
التأمل الذاتى المهنى لدى معممى الدراسات االجتماعية (المجموعة التجريبية).
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وقد هدف إلى:

 .4تنميااة مهاااارات إدارة المعرفاااة المهنياااة والقااادرة عماااى التأمااال الاااذاتى المهناااى لااادى معمماااى
الدراسات االجتماعية.
 .3بناااء برنااامج تاادريبى مقتاارح لمعممااى الدراسااات االجتماعيااة قااائم عمااى التكاماال بااين أداة
التحميل الرباعى  SWOTونموذج تحسين األداء  PDCA؟
 .2تقصى فاعمية البرنامج التدريبى المقترح عمى تنمية مهارات إدارة المعرفاة المهنياة والقادرة
عمى التأمل الذاتى المهنى لدى معممى الدراسات االجتماعية.
 .1تحدياد العالقااة االرتباطيااة بااين مهااارات إدارة المعرفاة المهنيااة ،والقاادرة عمااى التأماال الااذاتى
المهنى لدى معممى الدراسات االجتماعية.

أهنية البخح:
مقترحااا لمعممااى الدراسااات
ادريبيا
تتمثاال أهميااة البحااث الحااالى فااى أنااه يقاادم
ً
برنامجااا تا ً
ً
االجتماعية يوظف أداة تحميل السوات  SWOTونماوذج تحساين األداء  PDCAوهاى مان
أدوات التخطايط االساتراتيجى التاى كثار اساتخدامها فااى اخوناة األخيارة فاى مختماف المجاااالت
نموذجاااا لكيفياااة تكامااال األداتاااين فاااى برناااامج تااادريبى
لضااامان جاااودة األداء ،ويقااادم البحاااث
ً
يستهدف تنمياة مهاارات إدارة المعرفاة المهنياة ،والتأمال الاذاتى المهناى ،ويمثال ذلاك اساتجابة
لال تجاااي المعاصاار الااذى يؤكااد عمااى ضاارورة تمكااين المعماام ماان االسااتعانة باااألدوات وممارسااة
المهارات التى تدعم قدرته الذاتية عمى تطوير األداء المهنى.
حدود البخح :تمثمت فيما يمى:
 .4عينة مان معمماى الدراساات االجتماعياة بالخدماة ،والممتحقاين بالادبموم العاام والمهناى
تخصص مناهج وطرق تدريس الدراسات االجتماعية -بكمية التربية جامعة الزقازيق.
 .3أربعه مهارات رئيساية إلدارة المعرفاة المهنياة والمتمثماة فاى تكاوين المعرفاة المهنياة،
هيكمة المعرفة المهنية ،نشر المعرفة المهنية ،تقويم المعرفة المهنية.
 .2ثالثة أبعاد لمتأمل الذاتى المهنى وهى(االستعداد لمتأمل الذاتى ،والتأمال الاذاتى لعممياة
التدريس ،وتحسين األداء وفقا لنتائج التأمل).
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تم استخدام ما يمى:

 المنهج الوصفى :الستقراء األدبيات والبحوث والدراسات ذات الصمة بمتغيرات البحث. ماانهج البحااوث الكميااة ممثمااة فااى الماانهج التجريبااى :حيااث تاام اسااتخدام التصااميمالتجريبى ذو المجموعة الواحدة والتى خضعت لمبرنامج التدريبى المقترح.

أدوات البخح:
 بطاقة مالحظة لمهارات إدارة المعرفة المهنية. -مقياس التأمل الذاتى المهنى.

إجساءات البخح

(إعداد الباحثة)
(إعداد الباحثة)

 :سار البحث وفق الخطوات التالية:

 .4إعداد اإلطار النظرى والدراسات السابقة بالرجوع إلى األدبيات النظرية والدراسات السابقة
ذات الصمة بمتغيرات البحث الحالى.
 .3إعداد البرنامج التدريبى المقترح والقائم عمى التكامل بين أداة تحميل السوات SWOT
ونموذج تحسين األداء ( PDCAاإلطار العام لمبرنامج ،دليل المتدرب ،دليل المدرب)،
ثم عرضه عمى مجموعة من السادة المحكمين فى مجال المناهج وطرق تدريس
الجغرافيا ،وتعديمه فى ضوء آرائهم.
 .2إعداد بطاقة مالحظة لمهارات إدارة المعرفة المهنية ،وعرضه عمى مجموعة من السادة
المحكمين ومراجعته فى ضوء مقترحاتهم ،واجراء التجربة االستطالعية لتقنين بطاقة
المالحظة ووضعها فى صورتها النهائية .
 .1إعداد مقياس التأمل الذاتى المهنى ،وعرضه عمى مجموعة من السادة المحكمين
ومراجعته فى ضوء مقترحاتهم ،واجراء التجربة االستطالعية لتقنين المقياس ووضعه
فى صورته النهائية .
 .1إجراء التجربة بإتباع نظام المجموعة التجريبية الواحدة وذلك من خالل تطبيق البرنامج
التدريبى المقترح عمى عينة البحث.
 .1التوصل إلى النتائج وتفسيرها إحصائياً.

 .2تقديم التوصيات والمقترحات فى ضوء النتائج التى تم التوصل اليها .
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مصطلخات البخح:
بالرجوع إلى الدراسات السابقة والمراجاع العممياة المتعمقاة بمتغيارات البحاث ،تام تحدياد
التعريفات اإلجرائية لكل متغير من متغيراته بما يتناسب مع أهداف البحث ،وهى كما يمى:
أداة تحميل السوات SWOT
هى أحد أدوات التخطيط االستراتيجى تبدأ بجمع بيانات حول نقاط القوة
ونقاط

،)S(Strengths.

الضعف

،)W(Weaknesses

وتحديد

الفرص ،)O(Opportunitiesوالتهديدات )T( Threatsوذلك بهدف توظيف تمك البيانات
فى تحميل األداء ،ويتم توظيفها فى البحث الحالى كأداي هامة تساعد المعمم فى التقييم
الذاتى.

منوذج حتطني األداء

PDCA

هو أحد أدوات التخطيط االستراتيجى المرتبطة بتحقيق الجودة يتكون من  1مراحل:
المرحمة األولى (( )Pالتخطيط  ) plan؛ المرحمة الثانية هي)( )Dالتنفيذ )DO؛ المرحمة
الثالثة)( (Cالتحقق )Check؛ المرحمة الرابعة)( (Aالتصحيح )Actويتم توظيفه فى البحث
الحالى كأداي تمكن المعمم من وضع خطة لتحسين أدائه وتنفيذها وتقويمها بهدف التطوير
المهنى.

مهازات إدازة املعسفة املهيية
هى مجموعة القدرات التى تمكن معمم الدراسات االجتماعية من التطور المهنى من
خالل القيام بمجموعة من العمميات المتمثمة فى اكتساب المعرفة المهنية ،وتنظيمها إلعادة
ويحدد البحث الحالى المهارات
نشرها وتبادلها مع زمالئه عبر منصة تعميمية إلكترونيةُ ،
اختية(:تكوين المعرفة المهنية ،نشر المعرفة المهنية ،تطبيق المعرفة المهنية ،تقويم
المعرفة المهنية) ويقاس بالدرجة التى يحصل عميها المعمم فى بطاقة مالحظة مهارات إدارة
المعرفة المهنية.

التأمل الراتى املهيى
هو ا تباع المعمم لطريقة ممنهجة تساعدي عمى تبنى معايير لألداء المهنى ألى مهارة
ذاتيا وفقًا لتمك المعايير من خالل تحديد جوانب القوة ،وجوانب
تدريسية ،وتقييم نفسه ً
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الضعف ،ووضع خطة لتحسين أدائه وتنفيذها بشكل مستمر ،ويحدد البحث الحالى ثالثة
أبعاد فرعيه لمتأمل الذاتى وهى(االستعداد لمتأمل الذاتى ،والتأمل الذاتى لعممية التدريس،
وتحسين األداء وفقا لنتائج التأمل) ،ويقاس بالدرجة التى يحصل عميها المعمم فى مقياس
التأمل الذاتى المهنى.

اخللفية اليظسية للبخح
احملوز األول :أداة التخليل السباعى  ،SWOTومعله الدزاضات االجتناعية
أولًا :ىبرة عً تازيذ ظهوز أداة التخليل السباعى ()SWOT
أظهرت األدبيات أن نقطة البداية لظهور أصول استراتيجية التحميل الرباعى كانت فى
ستينات القرن العشرين ،عندما بدأ المحممون فى مجال اإلدارة يالحظون فشل العديد من
الشركات وعدم القدرة عمى تحديد المشكالت التى تسببت فى هذا الفشل ،ومع استمرار
الكتابات والمناقشات حتى القرن الحادى والعشرين أيقن الكثير أن الموضوع المشترك
المتسبب فى فشل العديد من المنظومات هو سوء التخطيط (Lawrence, G.
.F.,2009,P.5).
بدأ البحث فى جامعة ستانفورد عام  4410واستمر لعشر سنوات حتى ظهرت أداة
أيضا باحثوا كمية إدارة األعمال بجامعة هارفرد ،وفى
التحميل الرباعى والتى بحث حولها ً
نظر لما أظهرته من أهمية وظيفية
السبعينات انتشر استخدامها فى مختمف المؤسسات ًا
لتحميل وضع المؤسسة ،واستشراف مستقبمها(وائل السويفى ،3043 ،ص(Gürel, )43
)E., & Tat, M.,2017,p.101

ثاىيًا:التعسيف بأداة التخليل السباعى الطوات()SWOT
إن أداة التحميل الرباعى "السوات" كما كتبت باالنجميزية S-W-O-Tهى اختصار
ألربعة

كممات:

)(Sالقوة،Strengths

)(Wالضعف،Weaknesses

)(Oالفرص(T) ،Opportunitiesالتهديدات. Threats
وهى نموذج بسيط استخدم كممارسة تجارية شائعة لسنوات عديدة ،ثم انتشر استخدامه
فى مختمف المجاالت فهو يساعد عمى توفير التوجيه ويعمل كأساس لتطوير خطط
األعمال (Bennett, B., Bevers, S., Borchardt, R., & Duckworth, B.
),2003,p2
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ٔفًٛا ٚهٗ ششذ يٕخض نكم تعذ يٍ أتعاد أداج انرسهٛم انشتاعٗ SWOT
 نقاط القوة ( Strengthsأى العوامل التى تعمل عمى استمرار العممية بشكل جيد)
شيئا ما يكون أكثر
القوة هي الخاصية التي تضيف قيمة لشيء وهى تشير إلى أن ً

فائدة عند مقارنته بشيء آخر ،وعادة تشير نقاط القوة إلى الخصائص ،والمهارات ،والقدرات
التى تتميز بها المنظمة عن المنظمات المنافسة لها (يدٛذ انكشخٗ ،4102،ص.)410
وهى األساس الذي يمكن من خالله تحقيق النجاح المستمر واستمراري .ويمكن أن تكون نقاط
القوة إما ممموسة أوغير الممموسة .فقد تتمثل فى خبرتك أو المميزات المادية التى تمتمكها
)(Osita, I. C., Onyebuchi, I., & Justina, N.,2014,p.25
 نقاط الضعف ( Weaknessesأى العوامل التى تجعل العممية التسير بشكل جيد)
يشير الضعف إلى وجود قصور بشيء عند مقارنته بشيء آخر .ويشير الضعف إلى
المواقف التي يكون فيها القدرة ضعيفة مقارنة بقدرات المنظومات المنافسة .فهو يشير إلى
نقص فى المهارات أو القدرات أو اإلمكانات(Gürel, E., & Tat, M.,2017,p.997)..
نقاط الضعف هي الصفات التي تمنع من إنجاز المهمة المطموبة ،وتؤدي نقاط الضعف إلى
تدهور العوامل التى عمى تؤثر عمى نجاح المنظمة ونموها ،كما أنها تمثل العوامل التي ال
تفي بالمعايير التي نشعر أنها يجب استيفائها)(Osita, I. C & etal ,2014,p.25
 الفرص ( Opportunitiesالظروف المواتية المحتممة لمعممية)
الفرصة ميزة وقوة دافعة ايجابية يمكن اغتنامها لتطوير األداء .والفرصة قد تكون
وقت مناسب أو موقف مناسب يساعد عمى تحقيق األهداف المنشودة & (Gürel, E.,
Tat, M.,2017,p.998).
 التهديدات ( Threatsالظروف غير المواتية المحتممة لمعممية)
محتمال مما يجعل
قائما أو
ًا
مواقف واتجاهات وتغيرات بالبيئة الخارجية تمثل
ً
خطر ً
الوصول إلى األهداف أمر صعب أو مستحيل ،ولذا فإن جميع العوامل التي يمكن أن تعوق
الكفاءة والفعالية التنظيمية هي تهديدات(زكريا هيبة ،ومحمود السيد ،3041،ص.)433
وتستهدف أداة التحميل الرباعى SWOTإجراء تحميل خارجي وداخمي ألى منظومة،
فالتحميل الداخمى ُيظهر نقاط القوة والضعف بينما ُيظهر التحميل الخارجى التهديدات الحرجة
والفرص المتاحة .ومن خاللها يكون البحث عن التطوير ،وبذلك تتضح أهمية هذي األداي فى
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أنها تساعد أى مؤسسة أو منظومة عمى فهم مواردها وقدراتها واختيار االستراتيجية
المناسبة لمتطوير(Gürel, E., & Tat, M.,2017,p.994).
إن األبعاد األربع ألداة التحميل الرباعى  SWOTتصنف إلى أبعاد تتعمق بالبيئة
الداخمية (كجوانب القوة والضعف) ،وأبعاد تتعمق بالبيئة الخارجية(كالفرص والتهديدات) (وائل
السويفى ،3043 ،ص ،)44وهذا ما
يوضحه الشكل رقم ()4

عوامل داخمية

وبدراسة شكل رقم( )4يمكن استخالص
ما يمى:
 إن تحميل ال  SWOTهوإجراء يستهدف الموائمة بين
األنشطة الداخمية

والحقائق

الخارجية من أجل تحقيق

W

S

 Weaknesses
انضعف

Strengths
انمٕج

تصور مستقبمى أفضل.
 إن التركيز عمى نقاط القوةوحصرها فى البداية تظهر
أهميته أيضا فى مرحمة تحديد
الفرص.

O

T

Opportunities
انفشص

Threats
انرٓذٚذاخ

 إن رصد نقاط الضعف وحصرهافى البداية تظهر أهميته فى

عوامل خارجية

مرحمة تحديد التهديدات
 أن تحديد الفرص له أهميةكبيرة فى اغتنام نقاط القوة
والتغمب عمى نقاط الضعف.

انشكم سلى ( )0األتعاد األستع نهرسهٛم
انشتاعٗSWOT
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وتتم بين المكونات األربع ألداة التحميل الرباعى  SWOTنوعين من العمميات:
عمميات ربط  :Matchوتتمثل فى الربط بين العوامل الداخمية المتمثمة فى (نقاط القوة
والضعف) ،والعوامل الخارجية المتمثمة فى (الفرص والتهديدات)
عمميات تحويل  : Convertيتمثل فى تحويل الضعف إلى قوة ،والتهديدات إلى فرص.
)(Sarsby, A. ,2012,p.18,19
وينجم عن هاتين العمميتين  1استجابات او استراتيجيات:
 استراتيجية النمو(تربط بين نقاط القوة والفرص) تحول الفرص الى نقاط قوة. استراتيجية التنمية الداخمية تربط بين الفرص ونقاط الضعف فتحول نقاط الضعف الىقوة وتربطها بالفرص.
 استراتيجية التنمية الخارجية تربط نقاط القوة بالتهديدات من خال ل استخدام نقاط القوةلتحويل التهديد الى فرصة.
 استراتيجية البقاء تربط بين التهديدات ونقاط الضعف لوضع أسوأ سيناريو يمكن أنيحدث وتحديد خيارات صارمة تتمثل فى تغيرات جوهرية البد أن تحدث فى حال لم يتم
عالج نقاط الضعف ومع استمرار التهديدات

)(Sarsby, A. ,2012,p.21

))Bennett, B.& etal. ,2003,p2

ثالجًا:أهنية أداة التخليل السباعى ( )SWOTفى اجملال الرتبوى.
إن الهدف من تحميل SWOTهو استخدام المعرفة التي تمتمكها المنظمة عن بيئاتها
الداخمية والخارجية لصياغة استراتيجيات تساعد عمى اتخاذ ق اررات استراتيجية
) ، (Sammut‐ Bonnici, T., & Galea, D. ,2015,p.1لذا فهى واحدة من األدوات
غالبا ما يتم استخدام تحميل  SWOTمع التخطيط
التحميمية الفعالة لتقييم موقف ،و ً
االستراتيجي حيث يشكل أحد عوامل النجاح الرئيسية فى عممية التخطيط(Foong, L. M. .
)2007,p.6
وتساعد أداة تحميل السوات عمى تقديم المشكمة بصورة واقعية واضحة فتعكس
اإليجابيات المتمثمة فى نقاط القوة والفرص ،والسمبيات المتمثمة فى فى نقاط الضعف
والتهديدات بحيث تتكامل األبعاد األربع عند استخدام السوات كأداي لمتحميل وينتج عنها ما
يعرف بمصفوفة التحميل الرباعى (وائل السويفى ،3043 ،ص)43
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ومً مميصات اضتدداو أداة التخليل السباعى SWOTفى اجملال الرتبوى أىها:
 هى بمثابة خارطة طريق تساعد عمى وضع الخطط أو أتخاذ ق اررات استراتيجية. يعزز تحميل  SWOTمناقشة المجموعة حول القضايا المهمة ،وتحديد االستراتيجيةالمتبعة لمتطوير ،باستخدام تقنيات المشاركة اإلبداعية مثل العصف الذهني
واالجتماعات الجماعية.
يساعد عمى مناقشة لممستقبل ومن خالله يمكن تجاوز المشاكل اليومية والوضع

-

الحالي.
 يمكن تطبيق تحميل  SWOTعمى مجاالت مختمفة ومستويات تحميمية مختمفة -المستوى الفردي والمستوى الوطني ،المستوى الدولي .يمكن استخدامه من قبل
المعاهد التعميمية والمنظمات غير الربحية(Gürel, E., & Tat, .
M.,2017,p.104).
وبالرغم من مميزات أداة التحميل الرباعى كأحد أدوات التخطيط االستراتيجى ،والتقييم
دائما ما يتم تعبئتها من خالل جمسات العصف الذهنى ،والتى يمكن أن
الذاتى ،فإنه ًا
نظر إلن ً
تخطئ أحيانا فى تحديد األولويات ،فقد وجب التنويه إلى ذلك والتأكيد عمى أن السوات فيما
يتعمق بالحكم عمى المؤسسات التربوية فهى تحتاج إلى االعتماد عمى استبيانات مقننة تغطى
عدد كبير من أفراد المؤسسة حيث أن نتائجها ال يمثل أحكام نهائية عمى أداء
المؤسسات).(Phadermrod, B., Crowder, R. M., & Wills, G. B. ,2019,p.4

ومً الدزاضات التى أهتنت باالضتفادة مً أداة التخليل السباعى  SWOTفى اجملال
الرتبوى:
دراسة عمى ،وبروغا ،وحبيبو ) Ali, G.& etal (2019التى وظفت أداة تحميل السوات
( )SWOTإلجراء دراسة حالة حول التعمم الخميط في الجامعات الحكومية في أوغندي ،ولقد
أظهرت الدراسة فى نتائجها أن أداة تحميل السوات ساهمت فى تحديد نقاط القوة والضعف
برنامجا
والفرص والتهديدات لمتعمم الخميط ،ودراسة وائل السويفى ( )3043والتى اقترحت
ً

تدريسيا فى المغة العربية لتالميذ الصف الصف الثانى اإلعدادى قائم عمى استراتيجية

التحميل الرباعى ٔ ،swotدساعح انٓاشًٗ ٔآخشٌٔ)Hashemi&etal (2017

التى

هدفت الى استخدام أداة السوات فى تحميل تعمم المغة اإلنجميزية فى إيران والتخطيط لتطويري،
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وأكدت الدراسة عمى فعالية أداة السوات  SWOTفى وضع استراتيجية لمتطوير من خالل
تحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات ،ودراسة ليان وآخرون Liang, H&etal
) (2016التى هدفت الى تحميل وضع التدريس المصغر عبر اإلنترنت micro online
 teachingباستخدام أداة التحميل السوات( )SWOTلتعزيز إصالح التعميم العالي في
مقاطعة شنشي بالصين.

ابعا:استخدام معمم الدراسات االجتماعية ألداة التحميل الرباعى ()SWOT
رً

يحتاج معمم الدراسات االجتماعية إلى التمكن من أداة التحميل الرباعى  SWOTفهى

أداي بسيطة وسهمة يمكن استخدامها بشكل مستمر وذلك سيساعد المعمم عمى:
 تطبيقها فى مختمف المواقف سواء فى عممية التخطيط لمدرس ،أو التنفيذ. تحقيق األهداف المنشودة بطريقة مهنية. تحديد نقاط القوة سواء فى مرحمتى التخطيط والتنفيذ مما يساعدي عمى ترتيب األولويات. تحديد نقاط الضعف وتوجيه العمل نحو التغمب عميها وتحويمها لنقاط قوة. تحديد الفرص مما يساعد عمى استغاللها بشكل أمثل. تحديد التهديدات يساعد عمى مواجهة المخاطر والتقميل من األثار السمبية لها.ويقوم تحميل  SWOTعمى مجموعة من الركائز التى يمكن أن تساعد المعمم فى إيجاد
أجابات لمتساؤالت التالية:
 ما هي أهدافك؟ أين أنت وأين تريد أن نكون مستقباالً ؟ ما هي احتياجات الفئات المستهدفة؟ .كيف يمكنك تحقيق التميز ؟ كيف يمكنك تحفيز أدائك؟ كيف يمكنك التمييز بين ظروف النطاق الداخمي (القوة والضعف) من ظروف النطاقالخارجي(الفرص والتهديدات)؟(يدٛذ انكشخٗ ،4102،ص.)412
وفيما يمى شكل رقم ( )3والذى يتمثل فى مخطط يوضح التساؤالت التى
يجب عمى المعمم أن يوجهها لنفسه عند استخدام أداة تحميل السوات
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-

يا انخثشاخ انرٗ ذُمظُٗ؟
يا -
انًٓاساخ انرٗ ال أٔدٓٚا تُداذ؟
يا انزٖ افرمشِ يماسَح تاٜخشٍٚ؟
يا -
انغًاخ انشخصية انغهثٛح؟
ذخهض يٍ خٕاَة ضعفٗ؟كٛف ا

-

يا انفشص انرٗ ًٚكٍ اعرثًاسْا
نذعى أدائٗ ؟
يا انفشص انمشٚثح؟
يا انفشص انثعٛذج؟
كٛف اعرفٛذ يٍ انفشص انًرازح؟

S W

T O

يا انخثشاخ انرٗ اكرغثرٓا؟
يا انًٓاساخ انرٗ أٔدٓٚا تُداذ؟
يا انزٖ ًٛٚضَٗ عٍ اٜخشٍٚ؟
يا انغًاخ انشخظٛح اإلٚداتٛح؟
كٛف اعرفٛذ يٍ خٕاَة لٕذٗ؟

يا انزٖ ٓٚذد أدائٗ انرذسٚغٗ ؟
أٖ انرٓذٚذاخ ٚغٓم انرغهة عهٓٛا؟
يا انًغاعذاخ انرٗ ازراخٓا نهرغهة
عهٗ انرٓذٚذاخ؟
كٛف أذغهة عهٗ انرٓذٚذاخ؟

شكم سلى ( )2انرغاؤالخ انرٗ ٚدة عهٗ انًعهى أٌ ٕٚخٓٓا نُفغّ عُذ اعرخذاو أداج ذسهٛم انغٕاخ

احملوز الجاىى :منوذج حتطني األداء  ،PDCAوحتطني أداء معله الدزاضات االجتناعية
أولًا:ىبرة تازخيية عً منوذج حتطني األداءPDCA

وجد نموذج تحسين األداء  PDCAبصيغته األولى عمى يد شويهارت Shewhart

عام  4424وكان مكون من ثالثة مراحل خطية تتمثل فى التحضيرSpecification
اإلنتاج  ProductionالتفتيشInspection

 ،حتى أستطاع ديمنج

Edwards

 Demingأن يطور من أفكار شويهارت عام  4410ليصبح النموذج متكون من  1مراحل
تسير بشكل دائرى ليظهر بمراحمه األربعة المتمثمة فى مرحمة التخطيط ) ،(PLANمرحمة
التنفيذ) ،(DOمرحمة التحقق) ،(CHECKمرحمة التصحيح ) ،(ACTومن بعد ذلك خضع
النموذج لمتعديل والتطوير من قبل رواد الجودة خالل فترات زمنية مختمفة بهدف دعمه
بإجراءات وأدوات تضمن عممية تطبيقه بطريقة أفضل ،حتى مع ظهور األدوات السبعة

األساسية لتحسين الجودة  Quality Toolsاصبحت تستخدم فى إطار نموذج تحسين


أدوات الجودة السبع ٌِ أدوات تستخدم لتحقيق جودة الهىظهة وتساعدٌا عمِ جهع الهعموهات ،توليد األفكار ،تحميل

وتطوير وتقييم العهميات  ،وتتهثل تمك األدوات في هخطط إيشيكاوا ،وتحميل باريتو ،والتوزيعات التك اررية وخرائط الهراقبة
شيوارت ،هخطط التبعثر ،خرائط التدفق ،قوائم االختبار0

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 341 -

فاعلية برنامج تدريبى مقترح ...

عدد يناير-ج2028 )18( -2م

األداء ، PDCAوالتى يشار إليها أيضا بفمسفة التحسين المستمر (كايزن ،) Kaizenوهو
مصطمح يابانى هجين مكون من كممتين “كاي” بمعني “التغيير” و “زان” و معناها
“األفضل” أو “األحسن” أو “الخير ” (( Hasan & )Moen&Norman,2011,p.26
)Hossain ,2018,p.160
أدخل أشيكاوا  Ishikawaعام  4431إجراءات تفصيمية لمراحل النموذج األربع ،ففى
مرحمة التخطيط :أضاف تحديد األهداف ،وصياغة طرق الوصول إليها ،وفى مرحمة التنفيذ:
أضاف التدريب والتعمم ()Moen&Norman,2011,p.26

ثاىيًا :التعسيف بينوذج حتطني األداءPDCA
يسمى نموذج تحسين األداء باسم دورة ديمينج  Demingأو شويهارت ،Shewhart
حيث نشر ديمينج شعبية ال  PDCAخالل محاضراته حول أساليب مراقبة الجودة التحاد
العمماء والمهندسين اليابانيين في الخمسينيات من القرن الماضى ،ومن ثم تم تطبيق
 PDCAعمى الفور في اليابان تحت اسم دورة  .Demingوكان ديمينج ٚ Demingشٛش
دائما بدورة شويهارت  Shewhartوفقًا لمعممه -والتر شويهارت
إليها
ً
 -Shewhartفي مراقبة الجودة ).) Pietrzak & Paliszkiewicz,2015,P152

Walter

أيضا باسم نموذج ال ( )PDCAوهو اختصار
ونموذج تحسين األداء يشار إليه
ً
لمكممات اإلنجميزية ) (plan–do–check–actوالتي تعني خطط – نفذ -تحقق -صحح،
والنموذج عبارة عن دورة مكونة من أربع خطوات تكرارية تستخدم بشكل أساسي كمخطط
لعممية تحسين الجودة.
أيضا بدائرة ديمنج وضعت فى
ومن الجدير بالذكر أن دائرة شويهارت ،أو التى تسمى ً
البداية بمغة مؤسسيها وهى المغة اليابانية ثم تم ترجمتها لمغة اإلنجميزية ليتم التعبير عنها
فى الكتابات اإلنجميزية بالحروف التالية ( (PDCAوالتى تمثل اختصار لهذي الكممات
( ،)Plan-Do-Check-Actثم مالبث أن نبه ديمنج من أن ترجمة المرحمة الثالثة
بنموذجه إلى كممة الفحص  Checkقد يعطى إنطباع غير واقعى عن حقيقة العمميات التى
يجب أن تتم فى هذي المرحمة ،ولذا استفاد البعض من هذا التنبيه ليستبدلوا ترجمة مرحمة
الفحص  Checkبالدراسة  studyوالتعبير عن النموذج بالحروف التالية()PDSA
((Gorenflo & Moran,2010,p.1
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ولذا فإن هناك كتابات فى المجال عبرت عن الدورة بالحروف ( (PDCAوالبعض عبر
عنها بالحروف(ٔ ،(PDSAنكٍ فٗ انكراتاخ ٔانذساعاخ انعهًٛح فاٌ انرعثٛش عٍ انذٔسج
تانسشٔف (  ْٗ (PDCAاألكثش شٕٛعًا.

ثالجًا:مساحل منوذج حتطني األداء PDCA
تتكون دورة  PDCAمن  1مراحل :المرحمة األولى ( Pالتخطيط) حيث يتم تحديد
المشكمة واجراءات حمها ؛ المرحمة الثانية هي(التنفيذ) ) )Dمما يعني تنفيذ خطة العمل ؛
المرحمة الثالثة (التحقق) تساوي تقييم النتائج ؛ المرحمة الرابعة (التصحيح) تقديم معالجات
لجوانب القصور لتالشيها فى المستقبل).( Zhang,2013,p.621
وفيما يمى توضيح مختصر لكل مرحمة من مراحل نموذج تحسين األداء )(PDCA
 خطط (P) Planخطط لما تريد إنجازي وعبر عنه بطريقة إجرائية قابمة لمقياس.
إجراءات مرحمة التخطيط
 تحديد المهام وترجمتها إلى إجراءات ،وتقسيمها إلى مراحل. ترتيب المهام حسب األولوية. إعداد جدول زمني لمتنفيذ. تحديد وتجهيز األدوات الالزمة لمتطبيق وتحديد مصادرها.مستخدما األساليب التى تم تحديدها
 نفذ  (D) doقم بتطبيق ما تم التخطيط له
ً
بالخطة.
إجراءات مرحمة التنفيذ
 العمل عمى تنفيذ المتطمبات حسب األولوية المحددة فى مرحمة التخطيط. البدء باألسهل. تنفيذ واتمام كل المتطمبات بدقة وجودة عالية . تحقق  (C) checkأرصد مدى تحقق التوقعات من خالل مقارنة النتائج باألهداف،
وحدد مقدار االنحراف عن الخطة.
إجراءات مرحمة التحقق
 -التحقق من النتائج من خالل المقارنة بين مرحمتي التخطيط والتنفيذ.
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 مطابقة المخرجات الفعمية بالمخرجات المتوقعة. رصد االختالفات بين النتائج الفعمية والمتوقعة. صحح (A)actحدد الدروس التي يمكن تعممها من الدورة :ما األساليب التى نجحت
فى تحقيق األهداف حتى يتم تبنيها وادامتها ،ما الجوانب التى يجب تعديمها فى
الخطة والى أى مدى سيتم تعديل الخطة لمدورة القادمة؟ هل يجب تكييف الخطة أو
إعادة التفكير فيها؟
إجراءات مرحمة التصحيح
 تحميل االختالفات الموجودة التى تم رصدها فى مرحمة التحقق . التحديد الدقيق لمتغييارت التى تضمن عممية التحسين(هل التغييرات فىمعا.
مرحمة التخطيط أم التنفيذ ،أم اإلثنين ً

تمهيدا لتنفيذها بالدورة الجديدة.
تغيرت
 التطبيق الفعمى لم اً

)(Ferrucci, 2015 PP.196,200) (Chandrakanth,2016,p5

شكم سلى ( )3انركشاس ٔانسهضَٔٛح
نًُٕرج PDCA
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زابعًا :خصائص منوذج حتطني األداء
إن نموذج تحسين األداء  PDCAيمثل منهجية عممية منظمة لضمان تحقق األهداف
المنشودة من أى عمل أو مشروع ،ومن أبرز خصائصه:
()4التكرار :المبدأ األساسي لهذا النموذج هو التكرار ،فمن خالل تكرار الدورة يتم
اء ،ويتم تحسين العممية التي تتم
التركيز عمى الخطة أو إبطالها ،وتصبح المعرفة أكثر ثر ً
إدارتها عمى إطار  pdcaبشكل مستمر وهذا بدوري يمنع تكرار حدوث الخطأ
()Moen&Norman,2011,p.26

&

(Pietrzak

)Paliszkiewicz,2015,p.p.153,154
ويؤكد لنى ( ) Lni, 2017,p.544أنه ال يمكن حل جميع المشكالت بالكامل في تطبيق
تمقائيا إلى التالي
دورة  PDCAلمرة واحدة؛ ففى كل دورة لمنموذج يتم نقل المشاكل المتبقية
ً
واالنتقال والبدء من جديد ،ليتم االرتفاع بمستوى الجودة.
()3الحمزونية (لولبى):

فالنموذج ال يسير بطريقة مرحمية ليبدأ مع بداية

العمل(المشروع) وينتهى بنهايته ،بل أنه يبدأ وينتهى فى كل خطوة من خطوات العمل
(المشروع) ،ويمكن التعبير عن هذي العممية بسمسمة من الحمقات المتداخمة من األصغر إلى
أيضا الحمقة
األكبر بحيث كل حمقة صغيرة تدعم الحمقة األكبر منها والحمقة الصغيرة تدعم ً

الكبيرة فكل منهما يعزز اخخر ،لتسير عجمة العمل ويتم التقدم لتكتمل الدورة وتتحسن

الجودة ). ( Zhang,2013,p.621)( Lni, 2017,p.540

ولقد أكدت دراسة مين  (2012) Mineعمى فاعمية استخدام الطريقة الحمزونية
لتطبيق نموذج تحسين األداء  PDCAكمنهجية لتحسين تدريس الدراسات االجتماعية،
بحيث يتم تطبيق المراحل األربع لنموذج تحسين األداء فى كل مرحمة من مراحل النموذج،
والشكل رقم( )2يوضح خاصية التكرار والحمزونية لنموذج تحسين األداء.
()2االستناد إلى معايير متجددة :إن نموذج تحسين األداء بمثابة أداة مراقبة لمعممية
المستهدفة من بدايتها لنهايتها وفقًا لمعايير محددة ،وهى ترصد باستمرار جوانب القصور،

وتح دث التغييرات فى المعايير لتجنب سمبيات الدورة السابقة مع بداية الدورة الجديدة، ،
ُ
ومتجددا (ٔ ،)Moen&Norman,2011,p.26انشكم سلى(
مستمر
ًا
وهكذا يكون التحسين
ً
ٕٚ )2ضر رنك
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انًعاٛٚش

انًعاٛٚش
انًعاٛٚش

شكم سلى(ًَٕ)4رج ذسغ ٍٛاألداء ٚغرُذ ئنٗ يعاٛٚش يردذدج

إن تحديد المعايير واحداث تغييرات مستمرة عميها عممية تسبق كل دورة لتطبيق
 PDCAوتسمى عممية تثبيت المعايير حيث يتم إخضاع المعايير ذاتها لممراقبة بدورة تسمى
 ،(standardize-do-check-action) SDCA cycleوالتى تمثل أداي فعالة لمراجعة
المعايير ،وتحسينها مع بداية كل دورة )Moen&Norman,2006,p.7( .PDCA

خامطًا :األهنية التطبيكة لينوذج حتطني األداء
إن نموذج تحسين األداء يمكن استخدامه عمى كافة المستويات بداية من استخدامه
كأداي لتحسين األداء عمى المستوى الشخصى وصوًال الستخدامه كأداي لتحسين جودة
مؤسسة بالكامل بكل ما تحويه من قطاعات أو أقسام(.)Chandrakanth,2016,p4

وتتمثل أهمية تبنى دورة(  )Plan-Do-Check-Act (PDCAفى أنها تمثل أساس
ممتاز لتحسين الجودة ،ألنها بسيطة وقوية ،فبساطتها تأتي من أن منهجيتها مباشرة ،كما
أنها تتسم بالمرونة .وقوتها تنبثق من اعتمادها عمى الطريقة العممية  ،فهى تتضمن تطوير
الفرضيات واختبارها وتحميمها)Gorenflo & Moran,2010,p.1) .
ويمكن استخدام نموذج تحسين األداء  PDCAبمراحمه األربعة كخطوات لحل المشكمة،
ففى مرحمة التخطي ط يتم تحديد المشكمة ،وصياغة الفروض لموصول لمحل األمثل ،وفى
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مرحمة التنفيذ(العمل) يتم تطبيق الحل المحتمل ،وفى مرحمة التحقق يتم تقييم النتائج لمتأكد
من نجاح الحل ،وفى مرحمة التصحيح(التصرف) يتم العودة إلى خطوة التخطيط إذا كانت
النتائج غير مرضية  ،أو القيام باعتماد الحل إذا كانت النتائج مرضية
()Moen&Norman,2011,p.25
ويحدث تعديالت
ومن أبرز مميزات نموذج تحسين األداء أنه يربط النظرية بالتجريبُ ،
فى الخطط واإلجراءات النظرية لعممية التدريس وفقًا لمنتائج التى تم استخالصها من عممية

التجريب ،مما يجعل عممية التحسين إنعكاس حقيقى لمتطمبات الواقع العممى ،وباستمرار

إعادة تطبيق الدورة تستمر عممية التحسين وبذلك ُيمكن ضمان جودة عممية التدريس( Lni,
.) 2017,p.542
وهناك العديد من الدراسات التى أظهرت األهمية التطبيقية لنموذج تحسين االداء
 PDCAومن بين هذي الدراسات:
دراسة كال من والسيك واخرون & Walasek Walasek, T. A., Kucharczyk, Z.,
) Morawska-Walasek, (2011والتى أكدت فى نتائجها عمى أن استخدام نموذج
تحسين األداء ( )PDCAيعد أداي فعالة لضمان جودة مشروع التعمم اإللكتروني بجامعة
شيستوشوا لمتكنولوجيا ببولندا .حيث قدمت الدراسة نموذج قائم عمى  PDCAإلدارة مشروع
التعميم اإللكتروني .وتم استخدام النموذج بنجاح لتخطيط ووصف وانشاء وتنفيذ وتقييم 33
دورة عبر اإلنترنت.
دراسة ماروياما ،واينو(  Maruyama & Inoue )3041والتى استهدفت استخدام
نموذج تحسين األداء ( )PDCAلدعم برنامج إلعداد القادة لطالب كمية الدراسات العميا
لمعموم والهندسة في معهد شيبو ار لمتكنولوجيا باليابان ،وأكدت الدراسة فى نتائجها عمى
فاعمية نموذج تحسين األداء ( )PDCAفى تحسين القدرة القيادية لمطالب وخاصة أن
الطريقة التقميدية فى تعميم القيادة كانت مقتصرة عمى المعارف فقط فى حين ساهم دعم
البرنامج بنموذج تحسين األداء فى دمج المعرفة مع الخبرات بطريقة إجرائية تعتمد عمى
المحكاي.
دراسة لنى () Lni, 2017التى استهدفت تطوير برنامج تدريبى لمكمبيوتر باستخدام
نموذج تحسين األداء  ، PDCAوقد بدأ التطوير من عممية التخطيط ،والتنفيذ ،والتحقق،
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وصوًال إلى المرحمة الرابعة من دورة نموذج تحسين األداء(التعديل) ،والتى أسفرت عن تقديم

تعديالت لجوانب القصور الموجودة بالبرنامج والتمهيد لتطبيقها فى دورة تدريبية جديدة يتم
مراقبتها أيضا بنفس النموذج لمقيام بالتحسين المستمر لضمان جودة البرنامج التدريبى.
دراسة حسن وحسين( Hasan & Hossain (2018والتى استهدفت تحسين فاعمية

تطبيق نموذج تحسين األداء  PDCAلتنمية مهارات استخدام البرمجيات ،software
وبعض المهارات الشخصية لدى طمبة كمية الهندسة ،ولقد أكدت نتائج الدراسة عمى أن وضع
استراتيجية فعالة لتطبيق نموذج تحسين األداء  PDCAأثناء الدراسة األكاديمية النظامية
يمثل محاولة لموصول إلى جودة النظام التعميمى ومسايرة متطمبات الجودة بأقل اإلمكانات
الممكنة ،وأظهرت فاعمية تطبيق نموذج تحسين األداء  ، PDCAفى تحسين المهارات
المستهدف تنميتها.
ودراسة نضال أبو سويرح( )3044والتى أكدت عمى ضرورة تطبيق نموذج تحسين
األداء  PDCAبهدف رفع فعالية األداء في المؤسسات التعميمية التابعة لوازرة التربية
والتعميم العالي ،واالهتمام بتدريب العاممين وتطويرهم وفق برامج تدريبية تساعد عمى ذلك.

دسا :استخدام نموذج تحسين األداء ،PDCAوتحسين جودة عممية التدريس
سا ً

إن نموذج تحسين األداء يمثل أحد أهم األدوات التى يمكن استخدامها إلدارة جودة

عممية التدريس الجامعى وضمان التحسين المستمر له ،فعممية التدريس تحتاج إلى عمميات
تنظيم ومراقبة فى كل حمقة من حمقاتها حتى تتحقق جودة التعميم.
وتشجع دورة  PDCAالمعممين عمى أن يخططوا لمتدريس بطريقة منهجية سميمة
تمكنهم من رصد جوانب القوة وجوانب الضعف فى مهاراتهم لتحسين أدائهم فى المواقف
التدريسية الالحقة  ،ويمكن دمج مراحل نموذج تحسين األداء كما يمى)4(:مرحمة التخطيطا:
تخطيط الدرس  )3( ،مرحمة التنفيذ :القيام بالتدريس )2( ،مرحمة التحقق :لمقارنة الخطة
متماشيا مع التخطيط والى أى مدى أنحرف عنه)1( ،
بالتنفيذ ،والى أى مدى كان التنفيذ
ً
مرحمة التصحيح :هنا يتم تحديد التغيي ارت المقترحة).) Ferrucci,2015,P.195
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ولقد حدد تشانغ ))Zhang,2013,pp.621,622عمميات نموذج تحسين األداء
المقابمة لكل مرحمة من مراحل تحقيق جودة التدريس:
 أوًال مرحمة صياغة األهداف التعميمية :هذا هو تجسيد لوظيفة التخطيط لإلدارة في إدارةالتدريس ،هنا البد من تحديد ال مشكمة الرئيسية ،والتي يمكن أن تكون مشكمة في النظام
أو المعممين ،أو الطالب ،أو إجراءات التدريس والتى تؤثر عمى جودته .وبناء عمى
تحديد المشكمة يتم التخطيط إلجراءات تنفيذية تحقق األهداف المنشودة.
ثانيا :مرحمة األنشطة التعميمية :هذا هو الجزء الرئيسي من العمل التدريسي .في هذا
ً
لقدرتهم ،مع مراعاة وظيفة المدرسة في
الجزء ،يجب عمى المعممين تعميم الطالب وفقًا ا
نقل المعرفة ،وهنا يتم التنفيذ لكل ما تم التخطيط له.

 ثالثًا:مرحمة تقييم التدريس :يجب تقييم آثار أساليب التدريس المتمحورة حول الطالب،وتقييم تنفيذ المنهج بكل عناصري.

استنادا إلى نتائج التقييم  ،البد من تمخيص التجربة لتعزيز
ابعا :تمخيص النتيجة.
ً
 رًاإلنجازات ،وتحديد المشكالت التي لم يتم حمها في الجولة الحالية من دورة  PDCAمن
أجل التخطيط لحمها فى الدورة التالية التى تبدأ باالعتماد عمى نتائج الدورة السابقة لها
حتى يستمر تحسين جودة التدريس (
وحاول لنى ( ) Lni, 2017,p.544ذسذٚذ ثًاٌ خطٕاخ العرخذاو ًَٕرج ذسغ ٍٛاألداء
فٗ ئداسج عًهٛح انرذسٚظ ،ذًثهد فًٛا ٚهٗ:
 يشزهح انرخطٛظ:
 الخطوة األولى :تحميل الوضع الحالي إلدارة التدريس ومعرفة المشاكل القائمة. الخطوة الثانية :تحميل جميع األسباب والعوامل التى قد تكون مؤثرة فىالمشكمة.
 الخطوة الثالثة :تحديد العوامل الرئيسية المؤثرة. الخطوة الرابعة :صياغة األهداف  ،ووضع خطط اإلدارة والتأثير المرتقب. يشزهح انرُفٛز
 الخطوة الخامسة :تنفيذ الخطة واإلجراءات المطموبة. مرحمة التحقق
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 الخطوة السادسة :تنفيذ الفحص الذاتي ،يتم مقارنة نتائج التنفيذ مع الهدفالمقصود ،والتحقق بعناية من نتائج تنفيذ الخطة ،ومقدار االنحراف عنها.
 مرحمة التصحيح أو التعديل
 الخطوة السابعة :تمخيص الخبرة ووضع معايير لمتعامل مع جوانب القصور.إستعدادا لمدورة التالية .
 الخطوة الثامنة :إجراء تعديالت عمى الخطةً
والشكل رقم ( )1هو محاولة لتوضيح كيفية تنفيذ نموذج تحسين األداء  PDCAفى
عممية التدريس:
ذخطٛظ انذسط تكم عُاطشِ
ذسذٚذ انًشكالخ – ذسذٚذ انًرطهثاخ-طٛاغح األْذاف تطشٚمح ئخشائٛح -ذسذٚذ اإلخشاءاخ
انرذسٚغٛح -ذسذٚذ أعانٛة ٔطشق انرذسٚظ -ذسذٚذ انًٕاد انرعهًٛٛح -ذسذٚذ انًٓاو ٔذشذٛثٓا
زغة األٔنٕٚح -ئعذاد خذٔل صيُٗ.

P

خطظ
A

انمٛاو تانرذسٚظ
(انرذسٚة ٔانرعهى)
ذطثٛك اإلخشاءاخانرُفٛزٚح.
ذُفٛز انًرطهثاخزغة األٔنٕٚح.
ذُفٛذ انًرطهثاختانذلح انًطهٕتح.

انرعذٚم(ذمذٚى
يمرشزاخ
انرسغ)ٍٛ

افسض
C

ذهخٛض انخثشج-
ذسهٛم االخرالفاخ
ت ٍٛانًخشخاخ
انفعهٛح
ٔانًرٕلعح -ذعضٚض
اإلَداصاخ -ذسذٚذ
انًشكالخ-الرشاذ
زهٕل

لاسٌ انًخشخاخ انفعهٛح تانًرٕلعح
ذمٛٛى انرذسٚظ يٍ خالل -:ذمٛٛى انًرعهًٔ ،ٍٛذمٛٛى عًهٛح انرذسٚظ راذٓا
ظا نهُرائح.
زذد يمذاس اإلَسشاف عٍ انخطح ٔلذو يهخ ً

شكم سلى ( )5كٛفٛح ذُفٛز ًَٕرج ذسغ ٍٛاألداء  PDCAفٗ عًهٛح انرذسٚظ

ضابعًا :منوذج حتطني األداء ،وتينية مهازات املعله
يتطمب تدريب المعممين عمى استخدام نموذج تحسين األداء(  ) PDCAأن يمتقي
المعممين كفريق واحد لوضع األهداف وتصميم تعاوني لمدرس .وبمجرد صياغة الدرس ،يقوم
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معمم أو أكثر من المعممين في المجموعة بتدريس الدرس ،بينما يالحظ أعضاء المجموعة
اخخرون الدرس ،وبعد الدرس تجتمع المجموعة بأكممها لتحميل ما حدث ،وكذلك التفكير في
وتحفيز لمطالب .ثم يتم تنفيذ الدرس
ًا
طرق إعادة تدريس الدرس كوسيمة لجعمه أكثر فعالية
المنقح ومراقبته).) Ferrucci,2015,P.195
ولقد استخدم كارتكواتى )Kartikowati (2013

نموذج تحسين األداء PDCA

فى تنمية مهارات التدريس لدى المعممين عمى النحو التالى :حيث طُبقت دراسته عمى 43

معمم محترف ،تم تدريبهم فى محاضرات التدريس المصغر وتقسيمهم إلى أربع مجموعات،
حيث تم توزيع المهام الخاصة بكل مرحمة من مراحل النموذج األربع( التخطيط ،والتنفيذ،
والتحقق  ،والتصحيح ) عمى المجموعات وكان المعمم المشرف عمى البرنامج مشترك مع
المجموعة الثالثة فى مستوى التحقق ، (C) checkولقد تم تنفيذ النموذج عمى النحو
التالى:
 مرحمة التخطيط) : (PLANتتولى المجموعة المرشحة لهذي المرحمة مهمة التخطيطمن خالل تحديد المواد التي سيتم تدريسها  ،واألدوات التعميمية ،وتحديد اإلجراءات
التدريسية.
 مرحمة التنفيذ) :(DOتقوم المجموعة المرشحة لهذي المرحمة بتنفيذ الخطة. مرحمة التحقق) :(CHECKتقوم المجموعة المرشحة لهذي المرحمة مع المشرف عمىالبرنامج بإجراء المالحظة من خالل بطاقات مالحظة معدي لذلك.
 مرحمة التصحيح ) :(ACTتتم فى هذي المرحمة المناقشة بين ثالثة أحزاب ،وهي المعممالمرشح فى مرحمة التنفيذ ،وأعضاء مجموعته ،والمشرف المحاضر .وتنتج المناقشة
المبادرة الجديدة ومقترحات التحسين ).( Kartikowati, 2013,PP.271-272

احملوز الجالح:مهازات إدازة املعسفة وأهنيتها ملعله الدزاضات االجتناعية
أولًا:مفهوو إدازة املعسفة ومهازاتها
فى عصر تعددت فيه مصادر الحصول عمى البيانات ،ومن ثم المعمومات التى تنوعت
أشكالها ،وتعددت مجاالتها ،أضحت المعرفة متزايدة بشكل يحتاج إلى آلية منظمة لمتعامل
معها بهدف اقتصاد المعرفة  ،ولذا أصبح من الضرورى توجيه مخرجات التعميم عموما نحو
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ما يساهم فى تحقيق اقتصاد المعرفة كمدخل الستثمارها واالستفادة القصوى منها وتوظيفها
بشكل يحقق األهداف المرجوة ويتطمب ذلك توجيه الجهود نحو إدارة المعرفة.
وتمثل إدارة المعرفة اتجاي إدارى معاصر يستهدف االستثمار األمثل لرأس المال الفكرى
فى مجتمع معرفى يتسم بكم معموماتى هائل ،وذلك من أجل التوصل إلى ق اررات صائبة بل
وابتكارية تضفى ميزة تنافسية مستدامة عمى كل من يتقنها سواء إن كان منظمات أو أفراد،
أيضا أفضل استثمار لتكنولوجيا المعمومات ،ونشر المعرفة عبر جميع
وهى بذلك تمثل ً
مستويات النظام التعميمى(شاكر أحمد،3041،ص.)43

وتتنوع تعريفات مفهوم إدارة المعرفة حسب التخصصات وبشكل عام تُعرف إدارة المعرفة
بأنها مجموعة المعارف والخبرات والتكنولوجيا والقدرات المهنية التى تمتمكها المنظمة أو
الفرد والتى تساعدها عمى تكوين قاعدة بيانات تساهم فى تيسير أعمالها بشكل مميز وبأقل
التكاليف(سمطان الفقيه،3042،ص)42
ولقد بدأت الدراسات التربوية فى الفترة األخيرة االهتمام بتوظيف مفهوم إدارة المعرفة
ومهاراتها فى مجال التدريس ،وتنوعت تعريفاتها وفقًا لطبيعة وأهداف كل دراسة فعرفتها

دراسة كال من أمل حمادة ،وأية إسماعيل( )3041بأنها ستراتيجية وعممية قائمة عمى
مجموعة من مهارات حل المشكالت تمكن المتعمم من تنظيم ودمج المعرفة التي حصل عميها
معتمدا
من بيئات التعمم الرسمية وغير الرسمية ،وذلك فى بيئة تعمم شخصية يقوم بإنشائها
ً

عمى أدوات الويبى (0.2ص.)403.

وعرفتها ابتسام عرجان( )3044بأنها الجهد المنظم ضمن نظام متكامل من العمميات
والممارسات والخبرات التي تساعد المعمم عمى توظيف المعرفة لتحقيق أهداف تعميمية،
وتتمثل فى تشخيص المعرفة ،واكتسابها ،وتوليدها ،وانتاجها ،ومشاركتها ،وتطبيقها ونشرها
(ص.)42
ويعرفها سامح عبد الخالق ( )3044بأنها منظومة من الممارسات التى تستهدف
ُ
التفاعل مع المعرفة ومعالجتها من خالل البحث عنها وتحديدها وتنظيمها وتقويمها ثم
التعبير عنها بأشكال وصور مختمفة(ص)13.

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 331 -

فاعلية برنامج تدريبى مقترح ...

عدد يناير-ج2028 )18( -2م

ومهماااا تعاااددت وتنوعااات المفااااهيم التاااي تناولااات إدارة المعرفاااة فإنهاااا تتضااامن العناصااار
الرئيسية التالية:
 إدارة تسير بشكل واضح ومنظومى. أنشطة وممارسات ترتبط بالمعرفة. إنتاج وتوليد لممعرفة. إعادة صياغة المعرفة بتنقيحها وتنظيمها. توظيف لممعرفة فى اتخاذ ق اررات وحل مشكالت. نشر لممعرفة عبر الوسائل المتاحة ( .أديب العمرى ،إبراهيم الممكاوى،3002،ص)1.أما عن مهارات إدارة المعرفة فقد حدد أسامة عبد السالم سبعة مهارات إلدارة المعرفة
تمثمت فى :الوصول إلى المعمومات واألفكار ،تقييم المعمومات واألفكار ،تنظيم المعمومات
واألفكار ،تحميل المعمومات واألفكار ،نقل المعمومات واألفكار ،التشارك مع اخخرين فى
المعمومات واألفكار ،تأمين المعمومات واألفكار،3042(.ص)311.
وحدد كال من أمل حمادة ،وأية إسماعيل( )3041مهارات إدارة المعرفة فيما يمى:
الوصول إلى المعمومات واألفكار ،تقييم المعمومات واألفكار ،وتنظيم المعمومات واألفكار ،
وتحميل المعمومات واألفكار ،ونقل المعمومات واألفكار .والتشارك مع اخخرين في المعمومات
واألفكار ،وتأمين المعمومات واألفكار(ص)424.
والبحث الحالى يعرف مهارات إدارة المعرفة بأنها :مجموعة القدرات التى تمكن معمم
الدراسات االجتماعية من انتقاء المعارف ،وتطويعها لتحقيق أهداف تدريسية ،وذلك من
خالل القيام بمجموعة من العمميات المتمثمة فى اكتشاف المعرفة ،وتكوينها ،وترميزها أو
ويحدد البحث الحالى
تنظيمها إلعادة نشرها وتبادلها مع تالميذي عبر موقع إلكترونىُ ،
المهارات اختية(تكوين المعرفة ،هيكمة المعرفة ،نشر المعرفة ،تقويم المعرفة)

ثاىيًا :عنليات إدازة املعسفة ،وتصنيه بيئة صفية فعالة.
ترتبط عمميات إدارة المعرفة بمهاراتها فإدارة المعرفة تمثل منظومة من العمميات
المتداخمة والتى تتضمن جمع المعرفة ،واكتسابها ،واعادة نشرها وتبادلها بين المتعممين
(إسماعيل حسن ،وريهام الغول ،3041،ص)31

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 331 -

عدد يناير-ج2028 )18( -2م

فاعلية برنامج تدريبى مقترح ...

وعمميات إدارة المعرفة هى األنشطة واألداءات التى يقوم بها المعمم مع تالميذي ،مثل
تشخيص واكتساب ومشاركة وتطبيق وتوليد المعرفة العممية أثناء عممية التعمم (محمد عبد
الفتاح ،وعيد أبو غنيمة،3043،ص)40.
وتهدف عمميات إدارة المعرفة إلى تحويل المعرفة من معرفة ضمنية إلى ظاهرة ،وما
يتطمبه ذلك من عمميات كاكتشاف المعرفة ،وتكوينها ،وتجميعها ،وتصنيفها ،وترميزها لغرض
تخزينها عمى قواعد البيانات لتمكين مستخدميها سواء المعممين أو المتعممين من الوصول
إليها وقت الحاجة،

وتوظيفها،

وتوزيعها،

وتجديدها(ياسر عمى،3044،ص)41.

(Fidalgo-Blanco, Á., Sein-Echaluce, M. L., & García-Peñalvo,
.F. J. ,2014,p.16).
إن تمكن المعمم من مهارات إدارة المعرفة يمكنه من تصميم بيئة تدريسية فعالة تمبى
متطمبات نمطى المعرفة الضمنية والظاهرة:
فالمعرفة الضمنية هى المعرفة فى حالة ذهنية ،ولذا يصعب التعرف عميها مباشرة وهى
األفكار والمعارف والخبرات الموجودة لدى المتعممين(معتقدات ،خرائط ذهنية ،وجهات نظر)،
ويتطمب التعرف عمى هذا النمط من المعرفة تصميم بيئة التدريس بطريقة تشجع المتعممين
عمى تبادل األفكار والخبرات من خالل جمسات العصف الذهنى وتوجيه المتعممين لمصادر
المعرفة لجمعها وتخزينها ونشرها وتحديثها ،وال يشترط تحقيق ذلك بالمقاءات الوجاهية فقط
فمن الممكن تحقيق ذلك بشكل إلكترونى عبر المنصات التعميمية اإللكترونية.
المعرفة الظاهرة أو الواضحة :والمتمثمة فى الفيديوهات التعميمية ،وأدوات التعمم
البصرى ،واألنشطة ،والتعميمات ،وأحيا ًنا نتائج التقييم ،والتغذية الراجعة ،والمالحظات

الموجهة لممتعممين ،هذا النوع من المعرفة ظاهر وقابل لالنتقال بسهولة بين المتعممين من
خالل قنوات االتصال المختمفة والتى من أهمها قنوات اال تصال اإللكترونى كاستخدام المنصة
التعميمية اإللكترونية والتى من خاللها يتمكن جميع المشاركين فيها من معمم ومتعممين من
جمع المعمومات وتطبيقها وتخزينها واسترجاعها تحت توجيهات المعمم (Raman, Ryan,
(& Olfman,2005,p.314).مطيران المطيران،3002،ص)41-41
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ثالجًا :أهنية مهازات إدازة املعسفة فى اجملال الرتبوى.
تنبثق أهمية "إدارة المعرفة "

من توجه المجتمعات فى كل مكان بالعالم نحو

فقديما كان المال وحدي هو األساس التى ترتكز عميه المجتمعات الصناعية ولكن
المعموماتية
ً
فى العصر الحالى أصبحت المعرفة أول خطوة من خطوات التقدم إذا تم إدارتها بشكل سميم،
بالتالى فإدارة المعرفة تساعد عمى االستفادة القصوى من المعمومات المتاحة ،والخبرات
الفردية الكامنة في العقول فيما يعرف باألستثمار األمثل لرأس المال الفكري ،وتحويمه إلى
قوة إنتاجية تسهم في تنمية أداء الفرد ،ورفع كفاءة العنصر البشري(مطيران
المطيران،3002،ص.)1.
وفى ظل التحديات الكبيرة التى تواجهها النظم التعميمية فى مختمف الدول العربية
تكتسب إدارة المعرفة ومهاراتها أهمية متزايدة ،حيث أنها تزيد من فاعميتها وكفاءتها (سمطان
الفقيه،3042،ص)42
ويؤكد كال من عماد سرحان ،وعالء الحمامى ( )3041عمى أن أنظمة التعميم
اإللكترونى فى المنطقة العربية تحاكى أنظمة التعميم التقميدية وال تضيف مخرجات جديدة عن
مخرجاته ،فهى تغير فقط من شكل الموقف التعميمى دون إحداث تغير حقيقى ،ولذا فإنه
يجب بدال من أن يستخدم التعميم اإللكترونى فى دعم ونقل المعمومات التى يقدمها التعميم
التقميدى ،فإنه يجب أن يوجه لدعم مهارات المتعممين حول الحصول عمى المعمومات
والبيانات بأنفسهم وتطبيقها لالستفادة منها بشكل عممى فيما ُيعرف بمهارات إدارة المعرفة
والتى تمكنهم بعد التخرج من التعامل مع متطمبات المؤسسات التى سيعممون بها ،وخاصة
أن التجارب أثببت أن المعارف النظرية الجاهزة التى يحصل عميها المتعممون بشكل تقميدى
حتى لو كانت بطريقة إلكترونية فإنها أظهرت ضعف خبراتهم عند االنخراط فى مؤسسات
األعمال المختمفة ،ولذا فالبد من أن يعتمد التعميم عمى مهارات إدارة المعرفة حتى ُيحقق

مخرجات تمبى متطمبات مؤسسات األعمال التى يمتحق بها المتعممون بعد التخرج (ص

ص.)410 ،424.
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وهناك العديد من الدراسات التربوية التى استهدفت تنمية مهارات إدارة المعرفة ،أو
حاولت توظيفها كمدخل لتنمية مهارات أخرى أو تحقيق أهداف تربوية محددة ،ومن هذي
الدراسات:
دراسة ياسر عمى( ،)3044والتى هدفت إلى اقتراح نموذج لتطوير التعميم وفقًا لمدخل

إدارة المعرفة ،من خالل التعرف عمى الوضع المعرفى لمؤسسات التعميم بالوطن العربى،
ورصد أهم التحديات التى تواجهها وفقًا لمتطمبات مدخل إدارة المعرفة ثم اقتراح نموذج

التطوير القائم عمى مدخل إدارة المعرفة والذى يتكون من ثالث عمميات كبرى تتضمن الفكر،

والمعرفة والتحميل ،بحيث تتضافر العمميات الثالثة وتتدرج فى سبع خطوات رئيسية.
ودراسة إسماعيل حسن ،وريهام الغول ( )3041والتى اعتمدت عمى استراتيجية
تعميمية قائمة عمى إدارة المعرفة فى تصميم بيئتين لمتعمم الشخصى األولى قائمة عمى
تطبيقات جوجل بمس (Google+)،والثانية قائمة عمى تطبيقات الفيسبوك)،(Facebook
والمقارنة بينهما من حيث فاعمية كال منهما عمى تنمية مهارات التيسير اإللكترونى لدى
طالب الماجستير تخصص تكنولوجيا التعميم واتجاهاتهم نحوها.
ودراسة إبتسام رحمة( )3041والتى هدفت إلى تنمية بعض مهارات إدارة المعرفة لدى
طالب الدراسات العميا بكميات التجارة من خالل استخدام بيئة تعمم تشاركى عبر اإلنترنت،
وأسفرت نتائج الدراسة عن فاعمية بيئة التعمم التشاركية عبر اإلنترنت فى تنمية الجوانب
المعرفية المرتبطة بإدارة المعرفة ،وكذلك مهارات إدارة المعرفة.
دراسة أسامة عبد السالم( )3042والتى هدفت إلى تنمية مهارات إدارة المعرفة من
خالل بناء بورتفوليو إلكترونى مطور قائم عمى نظرية تجهيز المعمومات والتقويم الذاتى
وتقويم األقران.
دراسة سمطان الفقيه( )3042والتى أكدت عمى أهمية إدراج إدارة المعرفة ومهاراتها فى
نظر ألنها من متطمبات سوق العمل.
المناهج التعميميةً ،ا
دراسة محمد عبد الفتاح ،وعيد أبو غنيمة()3043والتى استهدفت تقصى فاعمية
نموذج مقترح قائم عمى عمميات إدارة المعرفة لتنمية التفكير اإلبداعى واالنخراط فى التعمم
لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية وذلك فى مادة العموم ،وأكدت الدراسة فى نتائجها عمى أن
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النموذج المقترح وفقا لعمميات إدارة المعرفة ساهم فى تنمية القدرة عمى التفكير ،واالنخراط فى
التعمم.
دراسة سامح عبد الخالق( )3044والتى هدفت إلى تنمية مهارات إدارة المعرفة لدى
طالب المرحمة الثانوية وذلك بمادة المنطق من خالل برنامج قائم عمى التعمم التنافسى،
وحددت الدراسة مهارت إدارة المعرفة فيما يمى :تكوين المعرفة ،تنظيم المعرفة ،تقويم
المعرفة ،تمثيل المعرفة ،تطبيق المعرفة(ص ،)13.وأظهرت الدراسة فى نتائجها أن التعمم
التنافسى والذى يعتمد عمى التعاون والتعمم النشط بين المتعممين له دور فعال فى دعم
مهارات إدارة المعرفة.

زابعًا :إدازة املعسفة املهيية ،والتعليه اإللهرتوىى.
عموما أداي فعالة إلدارة المعرفة حيث أنها توفر األليات المناسبة لما
تمثل التكنولوجيا
ً
تتسم به المعرفة من خصائص لعل أبرزها أن المعرفة مقابل البيانات والمعمومات ،وأنها حالة
ذهنية تعبر عن مقدار استيعاب المعمومات المتوفرة ،وهى قابمة لممعالجة والتخزين (Alavi,
)& Leidner,2001,p.111
وهناك العديد من الدراسات التى أكدت عمى أهمية دعم التعميم اإللكترونى بمهارات إدارة
المعرفة ،ومن هذي الدراسات:
دراسة كال من رامان وأخرون (2005) Raman, Ryan, & Olfman

أن

استخدام الويكى فى التدريس يدعم مهارات إدارة المعرفة مما يساعد المتعممين عمى تكوين
المعرفة ومشاركتها بطريقة تعاونية ويجعل من بيئة التعمم بيئة تعميمية تشاركية.
كما أكدت دراسة كال بنغ وجيانغ وتشانغ Peng, J., Jiang, D., & Zhang,
) X.(2013من عمى أن مهارات إدارة المعرفة لها أهمية فى دعم التعمم القائم عمى الويب
خاصة فى مرحمة التعميم الجامعى.
دراسة أمل حمادة ،وأية إسماعيل( ،)3041والتى استهدفت تنمية بعض مهارات إدارة
المعرفة الشخصية لدى طالب الفرقة الرابعة بقسم تكنولوجيا التعميم ،من خالل تصميم بيئة
لمتعمم اإللكترونى التشاركى باستخدام بعض أدوات الويب 0.2المتمثمة فى محررات الويب
التشاركية الويكى Wikiوشبكة التواصل االجتماعى ، Facebookوالمدونات ، Blogsوذلك
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وفقًا لمبادئ النظرية التواصمية ،وأظهرت الدراسة فى نتائجها فعالية بيئة التعمم التشاركى فى
تنمية مهارات إدارة المعرفة الشخصية لمطالب عينة الدراسة.

دراسة رباب عويس( )3041والتى أعتمدت عمى نموذج إدارة المعرفة إلبراهيم
الدسوقى 3041فى تنمية مهارات أدوات الجيل التانى لدى طالب تكنولوجيا التعميم.
ومن خالل دراسة أجراها كال من عماد سرحان ،وعالء الحمامى ( )3041استهدفت
اقتراح عناصر أساسية إلدارة المعرفة والتى يجب توفيرها فى أى بيئة تعميم إلكترونى تعتمد
عمى اإلنترنت كنظام معرفى ،اقترح كال من عماد سرحان ،وعالء الحمامى()3041العناصر
األساسية إلدارة المعرفة لتعميم إلكترونى ناجح:
(ا) العمل الحقيقى :أى توفير ممارسات تعميمية حقيقية(مشكالت واقعية) ويتم ذلك من أدوات
إنشاء وتأليف المحتوى كاستعراض المعارف التى تم التوصل إليها بإنشاء محتوى فردى
عمى المدونة الخاصة بالطالب أو إنشاء محتوى جماعى عبر الويكى.
( ) 3توليد المعرفة:أى استنباط المعرفة الجديدة من المعرفة األساسية الضخمة الموجودة عمى
مواقع اإلنترنت ،ويتطمب ذلك ثالث أدوات وهى أدوات التنقيب عن البيانات ،أدوات
التحميل التى تقوم بالتصنيف والمقارنة ،وأدوات عرض النتائج والتى تعرضها بشكل
مرئى.
() 2التشاركية :والتى تتيح الفرصة لمتفاعل والنقاش بين المتعممين بعضهم البعض وبين
المعمم أيضا ،ومشاركة المعرفة فيما بينهم ،ويتطمب ذلك استخدام أدوات مثل:أدوات
التواصل غير المتزامن،أدوات التصويت والتقييم لمموضوعات ،أدوات البحث والتنقيب،
المحاكاي والتى تستخدم اشكال الواقع االفتراضى لتقريب الواقع الحقيقى.
( )1قاعدة المعرفة :والتى تحتفظ بجميع الوحدات التعميمية الصريحة والضمنية التى تعامل
معها المتعممين خالل عممية التعمم ،ويتم توفير ذلك عمى منصة إلكترونية واحد كمنصة
,مثل ، Google Educationو  ، Alfrescoأو منصات متعددة مثل  Edmodoو
 Wikispacesو (.Wordpressص.ص)414-413.
كما أكدت دراسة كال من فيدالجو بالنجو واخرون Fidalgo-Blanco, Á., Sein-
 )Echaluce, M. L., & García-Peñalvo, F. J. (2018عمى أن نموذج التعمم
المدمج(المقموب) القائم عمى إدارة المعرفة

يزيد من كفاءة العمل الجماعى ويكسب
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المتعممين القدرة عمى مشاركة المعرفة التي يمتمكوها في موضوع مما يساعد عمى تحسين
تعممهم.

خامطًا :مهازات إدازة املعسفة املهيية ،ومعله الدزاضات االجتناعية
المعممون هم العنصر األساسى فى إدارة المعرفة فهم الذين ينتجون المعرفة ويديرونها
ونظر ألن إدارة المعرفة عممية ديناميكية مستمرة ،فإن ذلك يتطمب نشر
ًا
وليست المؤسسة،
ثقافة مشجعة وداعمة إلنتاج المعرفة ومشاركتها بين المعممين( سمطان الفقيه،3042،
ص.)401
ولقد حدد ياسر عمى أدوار المعمم فى ضوء نموذج مقترح لتطوير التعميم وفقًا لمدخل

إدارة المعرفة ،وتمثمت تمك األدوار فى ضرورة إلمام المعمم بما يمى من معارف:

 المعرفة الظاهرة المعمنة عن الموضوع محل الدراسة مستخدما فى ذلك قدرته عمى التفكيرالتجميعى والتنفيذى ،باإلضافة إلى االعتماد عمى التحميل القبمى.
 المعرفة الضمنية غير المعمنة وهى الموجودة فى عقول المتعممين والتى تتطمب قدراتتفكيرية مثل العممى والمنظومى واالستكشافى باإلضافة إلى القدرة عمى التحميل
الحمزونى.
 المعرفة اإلجمالية ،وهى المتخصصة التى تعطيه ميزة العمق المعرفى وهذا يتطمب أنواعمن التفكير كالمنظم والعميق وانواع من التحميل كالتحميل الشبكى.
 المعرفة التقنية يتعمق بالتقنيات الحديثة فى التعميم ،وهذا يتطمب تفكير حوسبىوتواصمى ،واستخدام أنماط تحميل التقنى.
أفكر تتسم بالمرونة واألصالة.
 المعرفة المبدعة ،والتى من خاللها ينتج المعمم ًا معرفة إستثمارية تتيح لممعمم توظيف ما يمتمكه من معارف فى عممية التدريس بطريقةصحيحة.
 معرفة يقينية تتعمق بمحتوى المقررات الدراسية التى يدرسها لممتعممين(.ياسرعمى،3044،ص ص)420-434.
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أما عن توظيف المعمم لمهارات إدارة المعرفة فى عممية التدريس فيمكن توضيحها من
خالل مراحل استراتيجية إدارة المعرفة كما وضحها كالً من إسماعيل حسن ،وريهام الغول

( )3041والمتمثمة فى:

 مرحمة تكوين المعرفة ( :)Creationتتضمن أنشطة التعمم التى توجه المتعممين لمبحثاإللكترونى لمتحرى عن موضوع الدراسة.
 مرحمة أسر المعرفة ( :)Captureتصمم فيها أنشطة التعمم لمتعرف عمى موضوعالدراسة.
 مرحمة هيكمة المعرفة ( :)Structuringتتضمن أنشطة توجه المتعممين لتنظيمالمعرفة؛ مرحمة نشر المعرفة (  :)Disseminationتتضمن نشر ما تم التوصل إليه
وتنظيمه بالمراحل السابقة.
 مرحمة اكتساب المعرفة ( :)Acquisitionتتضمن تصميم أنشطة التعمم لمتوصل إلىفهم المعرفة.
 مرحمة تطبيق المعرفة( :)Applicationيتم خاللها تصميم أنشطة التعمم لمتوصل إلىتنفيذ مشروع عممي وفقا لمعايير محددة .ويتم في كل مرحمة توظيف إمكانات الشبكات
االجتماعية وتطبيقاتها(ص.)23
وباالستفادة من دراسة كال من عامر فنديمجى ( ،)3001ودراسة إسماعيل حسن،
وريهام الغول ( ،)3041ودراسة عماد سرحان ،وعالء الحمامي ( ،)3041ودراسة ابتسام
عرجان( ، )3044حاول البحث الحالى تنظيم مراحل عمميات إدارة المعرفة التى سيمارسها
المتدربون خالل البرنامج التدريبى  ،وذلك بتصرف وتعديل بما يتفق مع أهداف البحث الحالى؛
ولقد تتابعت تمك المراحل كما يمى:
املسحلة األوىل :تهويً املعسفة ( :)Creationتتضمن الفعاليات والمهام التى توجه المعممين
لمبحث اإللكترونى لموصول إلى المعمومات واألفكار عن موضوع الدراسة وتوليد المعرفة من
خالل اكتساب المعرفة الجديدة باستنباطها من المعرفة األساسية الضخمة الموجودة عمى
مواقع اإلنترنت ،ويتطمب ذلك األتى:
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 )4تحديد المعرفة :أى تحديد مصادر الحصول عمى المعرفة واألدوات المستخدمة لموصول
إليها ،وتحديد األهداف (ما المطموب)وما إجراءات تحقيق المطموب
 )3االستحواذ عمى المعرفة:أى تحديد المعمومات الهامة والتى تم التوصل إليها من المرحمة
السابقة وتصنيفها حسب األهمية والحاجة.
 )2اكتساب المعرفة(توليدها)استنباط معرفة جديدة من قاعدة المعرفة االساسية.
 )1هيكمة المعرفة :أى االستعانة بأدوات أو استراتيجيات لترتيب المعرفة بشكل منطقى
ومناسب .إعادة تنظيم المعرفة وترميزها.
املسحلة الجاىية :ىػس املعسفة ومػازنتها ( :)Dissemination
تتضمن نشر ما تم التوصل إليه وتنظيمه بالمراحل السابقة ،والتى تتيح الفرصة لمتفاعل
والنقاش بين المتدربين ،وتكوين قاعدة المعرفة :والتى تحتفظ بجميع المنشورات واألنشطة
رئيسيا يرجع إليه
مصدر
ًا
التدريبية التى تفاعل معها المتدربين خالل عممية التدريب ،وتمثل
ً
المتدربين لإلطالع عمى جميع المشاركات ،والمناقشات ،واإلنجازات ،ومصادر التعمم التى تم
الرجوع إليها وكل ما أجرى من تعديالت واضافات أثناء عممية التعمم ،وقد يتم توفير ذلك عمى
المنصة اإلكترونية المخصصة لمتواصل ،ويتطمب ذلك اختى:
 )1تسجيل المعرفة:أى توثيقها وكتابة مالحظات مرتبطة بالتطبيق فى عممية التدريس ،حتى
ال يتم نسيانها عند إعادة التدريس فى المستقبل القريب أو البعيد.
 )1مشاركة المعرفة:ينشر المعارف التى حصل عميها واهتم بمعالجتها عبر المنصة
التعميمية ،حتى يتم االستفادة منها بتوليد أفكار جديدة من خالل إدارة المناقشات حولها
عبر المنصة اإللكترونية.
املسحلة الجالجة :تطبيل املعسفة :أى استخدام المعارف المهنية التى تم تكوينها ومشاركتها فى
تطوير األداء المهنى ،فالممارسة الحقيقية هي العنصر الذي يجعل لممعرفة قيمة ،وهى
الطريق لبناء معرفة جديدة لدى الفرد تميزي عن غيري .فال يمكن لممتدرب أن ينسى ما تعممه
عبر تجربة حقيقية ارتكب فيها أخطاء وصحح حتى وصل إلى الهدف المنشود .يمكن أن يتم
ذلك عبر طرح مشكالت حقيقية.
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املسحلة السابع :تكويه املعسفةEvaluation
تتضمن الفعاليات والمهام التى يقوم بها المتدرب من أجل تقييم المعرفة وتحسينها بهدف
الوصول إلى التحسين المستمر ألدائه المهنى ،ويتطمب ذلك:
 )2تقييم المعرفة:حيث يتم التقييم لمرحمة نشر المعرفة ومشاركتها ،وتحديد نقاط القوة
تمهيدا لتقديم تغذية راجعة.
والضعف
ً

 )3تحسين المعرفة :وذلك من خالل االستفادة من نتائج تقييم المعرفة ،واالنطالق منها
لتقديم معالجات لجوانب الضعف لتجنبها عند التطبيق فى الدورة القادمة.

احملوز السابع:التأمل الراتى املهيى وأهنيته ملعله الدزاضات االجتناعية
أولًا :تعسيف التأمل الراتى املهيى
التأمل الذاتى المهنى هو شكل من أشكال االستقصاء الواعي في الممارسات المهنية
التي يزاولها المعمم ،ومن خالله يمارس المعمم التفكير المتأنى لمتعرف عمى المشكالت التي
يواجهها

وتحديدها

بدقة

بهدف

تطوير

ممارساته

المهنية

فى

المستقبل(ليمى

الصيفى،3041،ص( )423دينا موسى ،3044 ،ص  )433والتأمل الذاتى هو استبصار
لمممارسات التدريسية لإلجابة عمى التساؤالت التى يوجهها المعمم لنفسه(كوثر
بمجون،3040،ص)240
وهو نشاط منظم لممعمم يرتكز عمى مجموعة من األدلة التي تم جمعها بعناية لتحل
محل االنطباعات الذاتية لممعمم ،ويستعين بالنقد البناء والمنظم من الزمالء ليتحدى ما كان
يمكن اعتباري سابقًا أم ار مفروغا منه)Harran,f.,2017,p.11( .

وهو قدرة الطالب المعمم عمى تأمل المخططات التدريسية ،وعممية تنفيذ الدرس ،وتقييم

الممارسات التدريسية التى يقوم بها المعمم أثناء عممية التدريس لضمان عممية التحسين
المستمر لألداء (عطية عبد العال ،عصام أبو الخير،عمى سميمان،3041 ،ص)322
ويمثل التأمل المهنى عممية دائرية مرنة تبدأ بالتخطيط والنقد والتقييم ثم التنفيذ
والفحص والتحميل والتقييم ثم إعادة التخطيط ووضع أهداف مستقبمية ثم إعادة التدريس،
وهو مرتبط بالقدرة عمى التقييم الذاتى (مستورة الشمرى ،3042 ،ص)422

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 321 -

فاعلية برنامج تدريبى مقترح ...

عدد يناير-ج2028 )18( -2م

ويتضمن التأمل الذاتى المهنى مجموعة من العمميات التى يقوم بها المعمم إلحياء
التفكير الذاتى ،واعادة النظر فيما يتم من مهام خالل عممية التدريس ،عن طريق االستعراض
الذهنى لممارساته المهنية والقيام بتحميل واستخالص كل ما يساعد عمى دعم بناء معرفة
جديدة ،واجراء تعديل وتطوير عمى ممارساته(لمياء عبيدات،3042،ص)3324
إن التأمل الذاتى المهنى ليس مجرد مجموعة من الممارسات العممية وال مجموعة من
المهارات األكاديمية فقط .حيث أن المعمم عندما يمارس التأمل الذاتى هو ال يهدف إلى
إنتقاد نفسه فقط بل يحاول أن يفكر فيما يفعل ويقيمه فى ضوء ما يتوصل إليه من نتائج،
وذلك بغرض التحسين المستمر ))Zahid,M.& Khanam,A.,2019,P.34
ومن خصائص التأمل الذاتى المهنى :االهتمام بالنتائج ،االستمرارية ،االعتماد عمى
جمع األدلة وتقييمها).(Harran,f.,2017,p.5
ويدعم التأمل الذاتي قدرة المعمم عمى التفكير فى ممارساته التدريسية وتحميمها لتحديد
الجوانب التى تحتاج إلى مراجعة وتحسين ،والبحث عن أساليب وآليات لدعم النمو المهنى،
وتحسين الممارسات التدريسية ،وتحديد آليات معالجة المشكالت الواقعية التي تواجه
الطالب ( .خالد عرفان ،عصام أبو الخير،3041،ص)423

وللتأمل املهيى أىواع:
 تأمل فردي :هنا يتأمل المعمم ممارساته التدريسية بنفسه مستخدما بطاقات لمتأملالذاتي.
 تأمل تبادلي :وفيه يتبادل المعمم عممية التأمل مع زميمه . التأمل الجماعى التشاركى هنا يكون التأمل جماعى ،ويحتاج األمر لمعمم لتوجيه عممياتالتأمل وتحديد التساؤالت والمعايير التى سيتم فى ضوئها التأمل ( .خالد عرفان ،عصام
أبو الخير،3041،ص)421-421
ومن األفكار التى يمكن أن يشاركها المعمم مع زمالئه عند التأمل الذاتى :خبرات
متناقضة ،معمومات فارقة ،تجربة تأممية أخرجت أخطاء كثيرة ،أوضاع تدريسية متوقع
صعوبة السيطرة عميها ،أشياء غير مهمة لكنه تشغل تفكير المعمم &(Zahid,M.
).Khanam,A.,2019,P.34
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ومما يطبل ميهً اضتدالص ما يلى حول التأمل الراتى املهيى:
هو شكل من أشكال االستقصاء الممنهج حول الممارسات التدريسية ،وهوعممية دائرية
ومستمرة ،ويتطمب مرونة فى التنفيذ ،ويعتمد عمى جمع المعمومات ،وتحميمها وتقديم األدلة،
كما يهدف إلى حل مشكالت واتخاذ ق اررات حول عممية التدريس ،ويتم بشكل فردى وجماعى.

ثاىيًا :أهنية التأمل الراتى املهيى ملعله الدزاضات االجتناعية
إن الهدف من التأمل الذاتى المهنى هو رفع معايير الكفاءة المهنية لممعمم واالستفادة
من خبرات التعمم فى الوصول إلى استنتاجات يمكن تطبيقها في ظروف جديدة ولذا يعد
التأمل الذاتى المهنى وسيمة لمتطوير المهني)(Harran,f.,2017,p.11

وميهً إبساش أهنية التأمل الراتى املهيى للنعلنني فينا يلى:
التأمل الذاتى المهنى طريقة احترافية لتحقيق التنمية المهنية :فمن خالله يقوم
المعممون بإجراء منهجي لالستفسار عن أنفسهم  ،وفهم قدراتهم  ،وتقييم ممارساتهم
وطالبهم .بواسطة جمع البيانات حول أفعالهم وتجاربهم (Mathew, P.,& etal

) 2017,p.126وهذا ما أكدت عميه دراسة محمد هيبة( )3041التى أشارت إلى تأثر

مستوى التفكير التأممى لممعمم بالخبرة األكاديمية والتطوير المهنى المستمر له.

يمثل أداي فعالة إلبراز نقاط القوة والضعف :ويساعد التأمل الذاتى المهنى المعمم عمى
تصميم مشاريع منهجية تقوم عمى النقد والتحميل الذاتى التكوينى ،وعمى عدم تأثر الموقف
التدريسى بالممارسات التأممية التى يقوم بها المعمم فالهدف األساسى هو تحسين عممية
التدريس من خالل تحديد نقاط الضعف والقوة(Shandomo, H. M. ,2010,p.106).
يدعم مفهوم التحسين المستمر والتعمم مدى الحياي :حيث يعد التأمل أحد أهم أدوات
النمو المهنى لممعمم فمن خالله يستطيع المعمم أن يحمل الممارسات الصفية ،ويضع الحمول
المناسبة لمتحسين الم ستمر ،وهو الذى يوجه المعمم نحو نوع البيانات التى يحتاج إلى
جمعها سواء عن طرق التدريس ،أو التقييم أو أدارة الصف ،ولذا فإن التأمل هو شكل من
أشكال التقييم الذاتى ،ولذا يجب تدريب المعممين عمى ممارسته لضمان التحسين المستمر
خالل حياتهم المهنية (جبر الجبر،3042،ص ،)43ولقد أكدت عمى ذلك دراسة كال من
تايبى)ٔ ، Taibi, H. (2015تشوى واخرون )Choy, S. & etal. (2019
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يدعم ثقة المعمم بنفسه :فممارسة المعمم لمتأمل يساعدي عمى تحديث معموماته
ومهاراته ،وقدرته عمى التعمم الذاتى ،وهذا ينمى لديه اإلحساس بالرضا الذاتي والثقة بالنفس
نتيجة النظر في المنجزات التي قام بها (ليمى الصيفى،3041،ص.)423
يعزز التعمم التجريبى والنمو الشخصى لممعمم :حيث يعطيه الحرية فى اختيار واتباع
المنهج التدريسى الذى يناسبه ،ويشجعه عمى التفكير العقالنى ،وهو وسيمة لرفع معايير
التدريس من خالل الحكم المستنير باألدلة).(Harran,f.,2017,p.11
يمثل أداي فعالة لحل المشكالت واتخاذ الق اررات :ألنه يطور القدرات التفكيرية والبنية
المعرفية لمم عمم بالشكل الذى يساعدي عمى رصد المشكالت واقتراح الحمول واتخاذ الق اررات
المناسبة لمتحسين(ابتسام عامر،3041،ص)312
ويمخص كال من تشوى واخرون ) Choy, S. & etal. (2019أهمية الممارسات
التأممية لممعممين فى أنها:
 ت عطى فرصة لمتفكير التأممى حول جميع إجراءات الموقف التدريسى ،واإلجابة عمىالعديد من التساؤالت :هل كانت األنشطة جيدة؟ ،هل كانت المواد فى مستوى الطالب،
ويمكن التعبير عن ذلك بالكتابات التأممية اليومية والتى يمكن فحصها من ذوى الخبرة
إلبداء الرأى حولها.
 ت تيح لممعمم فرصة لمتفكير فى كيفية التأثير عمى مشاعر طالبهم مما يرفع من دافعيتهملمتدريس.
 تساعد المعمم عمى رفع وعيه بمهاراته التدريسية مما يمكنه من تفسير العديد منالمواقف ))p21-22
وهناك العديد من الدراسات التى أظهرت أهمية تمكين المعممين من الممارسات التأممية
من بينها:
دراسة منال مصطفى( )3044التى أوصت بضرورة تخصيص ورش عمل لممعممين
لتدريبهم عمى التأمل الذاتى ،فى حين سعت دراسة كال من عطية عبد العال ،عصام أبو
الخير ،وعمى سميمان ()3041إلى توظيف جمسات التدريس المصغر فى تنمية مهارات
التدريس التأممى لدى الطالب المعممين ،وأكدت عمى أهمية تنمية مهارات التدريس التأممى
من خالل جمسات التدريس المصغر ،وخرجت دراسة لمياء عبيدات( )3042بتوصياتها حول
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ضرورة نشر الاوعي وثقافاة الممارسة التاأممية وأدواتها من خالل عقاد الاورش التدريبياة
إحصائيا بين واقع
لممعممين قبل وأثناء الخدمة ،وأكدت الدراسة عمى وجود عالقة دالة
ً
الممارسات التأممية لممعممين ودافعيتهم لإلنجاز ،واتفقت معها فى ذلك دراسة تامر المصرى
( )3042التى توصمت إلى أن قدرة المعمم عمى التأمل الذاتى يساعدي عمى تنمية الكفايات
إيجابيا نحو مهنة التدريس.
اتجاها
المهنية وينمى لديه
ً
ً
ويمكن إيجاز أهمية التأمل الذاتى المهنى لممعممين فى أنه يجب أن يستخدم فى كافة
مراحل عممية التدريس بداية من التخطيط حيث يفيد التأمل فى توجيه المعمم النتقاء كل ما
يناسب متطمبات عممية التدريس ،وتحديد اإلجراءات التى تساعد عمى تحقيق تمك المتطمبات،
وفى عممية التنفيذ يفيد التأمل فى توجيه عممية التدريس نحو تحقيق الهدف ،وبعد االنتهاء
من التدريس يفيد التأمل فى تقويم عممية التدريس بهدف التحسين عند إعادة التدريس.

ثالثًا متطمبات القيام بالتأمل الذاتى المهنى(المهارات التى تدعم قدرة المعمم عمى

القيام بالممارسات التأممية)

يتطمب قيام المعمم بالتأمل الذاتى امتالك العديد من المهارات كاالستقصاء ،والتفكير
الناقد ،والتساؤل الذاتى ،والتخطيط ،والتحميل ،والتقويم ،واتخاذ القرار(خيرى سميم ،ميشيل
عوض،3004،ص ،)31باإلضافة إلى القدرة عمى المالحظة ،ومشاركة الزمالء ،وضع خطة
التحسين ،وتنفيذ خطة التحسين ،ومراجعة الذات (دينا موسى ،3044 ،ص .)331
كما يتطمب التأمل الذاتى المهنى أن يكون لدى المعمم القدرة عمى النقد والتقييم الذاتى،
وهذا ما أكدت عميه الكثير من الدراسات من بينها دراسة كوثر بمجون( )3040التى أشارت
إلى أن النقد الذاتي ،واالستفسار الذاتي إلجراءات التدريس التي يقوم بها المعمم تعد من
متطمبات التأمل الذاتى ،ودراسة كل من عبيد الشمرى ،ومد اهلل العنزى ( )3043التى أكدت
عمميا مع زمالئهم ،ودراسة
عمى أهمية إمداد المعمم بأسس النقد والتقييم الذاتى وتطبيقه
ً
محمدى ( Mohammadi,n., (2014والتى أظهرت وجود عالقة إيجابية بين التأمل
والقدرة عمى الحكم الذاتى لممعمم ودعم كفاءتة الذاتية.
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ويشير كال من خيرى سميم ،وميشيل عوض ( )3004إلى أن المعمم عميه أن يقوم بما
يمى عند التأمل الذالتى:
 .4تجميع بيانات وصفية :عن طريق المالحظات التى يسجمها المعمم ،وجهات نظر
التالميذ ،وجهات نظر الزمالء ،ما يتطمع عميه المعمم من دراسات وابحاث.
 .3تحميل بيانات :وذلك فى ضوء ما لدى المعمم من أراء ،وأهداف ،وافتراضات ،واتجاهات،
ومعتقدات ،وادراك عالقات ،وما يسفر عن كل ذلك من نتائج.
 .2اعتبار كل موقف تعميمى خبرة إضافية:فكل موقف تعميمى يمثل خبرة فريدة من نوعها
ويسير بشكل مختمف عن ما قبمه ،ويتضمن كل ما تم تغييري من معتقدات وتحسينه من
ممارسات
 .1وضع خطة لالستفادة مما سبق:فالتأمل عممية تحدث بهدف تحسين عممية أخرى (خيرى
سميم ،ميشيل عوض،3004،ص)32-31
ويتعين عمى المعمم عند قيامه بالتأمل الذاتى المهنى أن يسأل نفسه بعض األسئمة
ومنها :ماذا أفعل في العممية التدريسية؟ لماذا أفعل ذلك بهذا الشكل؟ كيف أطور من
ممارساتي التدريسية؟ ما الذي يجب عمى فعمه كي أحقق فهما أفضل لممارساتي؟( خالد
عرفان ،عصام أبو الخير،3041،ص)423
أيضا من
إن تمكن المعمم من توظيف اإلنترنت فى دعم الممارسات التأممية يعد ً

متطمبات القيام بالتأمل الذاتى المهنى إذ أن اإلنترنت يعطى المعمم الفرصة إلدارة المناقشات
بينه وبين زمالئه بصورة منظمة مما يساعدهم عمى التفكير الجمعى وتبادل األراء والتعبير
عنها بحرية وبشكل غير متزامن ) (Booke,M.2012,p.188ويستفيد المعمم من األجهزة
التكنولوجية فى الممارسات التأممية حيث يمكن لممعممين كتابة أفكارهم عمى مدونة وتمقي
مالحظات من المعممين اخخرين حتى يتمكنوا من ذلك تمقي النصائح أو االقتراحات حول ما
كتبوي( .)Olaya Mesa, M. L.,2018,p.158
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زابعًا:أدوات التأمل الراتى املهيى
قد يستعين المعمم لممارسة التأمل الذاتى بالعديد من األدوات كمراقبة الزمالء له،
تسجيل المالحظات ،تسجيل يوميات المعمم ،واتخاذ أراء المتعممين دون الكشف عن
شخصياتهم من خالل تسجيل مالحظاتهم عمى المعمم فى ورق ووضعه بصندوق يفتحه
المعمم بالنهاية ليستفيد من تقييمات المتعممين ألدائه &(Shalabi,M., Sameem,M
)Almuqati,S.,2018,P.43

ومً أدوات التأمل الراتى املهيى للنعلنني:
 المذكرات اليومية  :وهى أسهل الطرق وأبسطها فمن خاللها يسجل المعمم إنطباعاتهالشخصية ومالحظاته ووصف ردود الفعل ومشاعري بدون التقيد بأى أساس أو نموذج
منتظم.
 ا لتعمم من األقران :ثناء مناقشة تجربتهم مع أقرانهم حيث يجتمع الزمالء لوصف تجاربهمالخاصة والتحقق واعادة صياغة وتوسيع نظرياتهم الخاصة
 تسجيل الموقف المدرسى صوت وصورة  ،والذى يساعد المعمم عممى تقييم نفسه ،وتمقىالتقييم من زمالئه
 مالحظات الطالب:أراء الطالب يمكن لممعمم الطالب أن يسأل طالبه عما يحدث في الفصلالدراسي ،يمكن القيام بذلك ببساطة من خالل االستبيانات.
 البحث اإلجرائي وهو نوع من الممارسات التأممية ،وأداة هامة لحل المشكالت بقيادةالمعممين لفهم ممارساتهم وتحسين طريقة معالجتهم وادراك ما يحدث يحدث فى الفصل
الدراسي من خالل تحديد المشاكل الشائعة واالفتراض حول األسباب المحتممة والحمول
ومحاولة تطبيق خطة عمل)(Mathew, P., & etal, 2017,p.130
وهنالك العديد من الدراسات التى استهدفت رصد األدوات التى يعتمد عميها المعمم لمقيام
بالتأمل الذاتى المهنى من بينها دراسة فاتيمبور ) Fatemipour, H. (2013التى
استهدفت تحديد أكثر األدوات التأممية فاعمية فى تحقيق أهداف التدريس التأممى ،وبمقارنة
أربعة أدوات لمتأمل الذاتى من حيث فعاليتها فى الحصول عمى البيانات ،وتمثمت هذي األدوات
فى  :يوميات المعمم ،مالحظة الزمالء ،مالحظات الطالب ،التسجيل الصوتى،

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

وأظهرت

- 314 -

فاعلية برنامج تدريبى مقترح ...

عدد يناير-ج2028 )18( -2م

الدراسة أن يوميات المعمم هى األداة األكثر فعالية في التأمل ،يميها مالحظة الزمالء ،ثم أتت
أداة مالحظات الطالب في المركز الثالث ،وكان التسجيل الصوتي األداة األقل كفاءة في
الحصول عمى البيانات ، ( P.1402).ودراسة جبر الجبر( )3042التى أكدت عمى أن
اليوميات من أبرز أدوات التأمل التى يجب تدريب المعممين عميها لسهولة تطبيقها ونتائجها
السريعة كما أوصت بضرورة تضمين أدوات التأمل فى البرامج التدريبية لممعممين ،ونشر
الوعى بثقافة التأمل بينهم لضمان التحسين المستمر ألدائهم(ص ،)444كما قدمت دراسة
خالد عرفان ،وعصام أبو الخير( )3041توصياتها بضرورة تدريب الطالب المعممين عمى
بناء وتوظيف بطاقات التأمل الذاتي واستخدامها أثناء ممارسة المهنة.

خامطًا :خطوات التأمل الراتى
من أجل أن يقوم المعمم بالممارسة التأممية عميه أن يجمع المعمومات بطريقة منظمة
حول ممارساته التدريسية ،ثم يرتب ويحمل ويقارن ما جمعه باالفتراضات التى وضعها قبل
عممية التدريس والتى تعبر عن النتائج التى يرغب فى الوصول إليها من أجل تعديل
وتحسين ممارساته ،ومن أجل تحقيق ذلك يتعين عمى المعمم أن تكون لديه أدلة فعمية
وممموسة تدعم ما جمعه من معمومات حول الموقف المدرسى ،والتى من خاللها يمكن
تفسير لماذا نجح الموقف التدريسى أو لماذا فشل وما الحل؟ & (Shalabi,M.,
)etal,2018,P42
وتتمثل خطوات التأمل الذاتى المهنى فيما يمى:
 جمع المعمومات  :من خالل تدوين المالحظات ،مالحظة الزمالء ،مالحظات الطالب،تسجيل الدروس ،مرقبة فصول أخرى لمعممين من ذوى الخبرة
 تحديد جوانب التعميم التى تحتاج الى تحسين ،والتفكير فى حل المشكالت التخاذ القرار. التخطيط لمتنفيذ وذلك بعد اتخاذ القرار بشأن التغييرات المطموبة سواء فى طريقةالتدريس ،أو أسموب التعامل مع الطالب أو فى األنشطة التعميمية.
 التنفيذ النهائى ،هنا البد أن يتم التنفيذ بطريقة تمقائية حتمى اليرتبك الطالب. تحميل التأثير :أى رصد ودراسة ما ترتب عمى التنفيذ ،ثم يتم جمع بيانات منجديد(Islam, R.,2015,p.83-85).

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 313 -

فاعلية برنامج تدريبى مقترح ...

عدد يناير-ج2028 )18( -2م

وعمى المعمم عند القيام بالتأمل الذاتى أن يضع في االعتبار ما يمى:
نظر ألن األشخاص مميزون ،فإن األجواء التي يحضرون
 ليس جميع الفصول متشابهةً .اعمميا في فئة أخرى.
أيضا .لذا فإن ما يمكن تطبيقه في فئة ما قد ال يكون
فيها تختمف ً
ً
 -ضرورة تعدد مصادر جمع المعمومات أثناء التدريس التأممى.

 يمكن أن تشتمل المصادر التى يعتم عميها المعمم فى التأمل الذاتى عمى المعممينزمالئه ومديرين واداريين آخرين وأولياء األمور واألهم من ذلك طالب الفصل.
 أن التدريس ليس مهمة سهمة ،وهناك عوامل أخرى غير المدرس نفسه تؤثر عمى كفاءةكل ما يمارس في الفصل)Tajareh,M.& Rashtchi,M,2019,p.13( .
وقد قامت وزارة التربية والتعميم بالمممكة العربية السعودية بالتعاون مع مشروع الممك
عبد اهلل عبد العزيز لتطوير التعميم العام بوضع معايير مهنية لممعمم باالستعانة بالخبرات
العالمية واإلقميمية ،وذلك لدعم المعمم بمحكا ت لألداء عند تأمل ممارساته المهنية ،وقد اهتم
المشروع باستخراج دليال لممعمم يعينه عمى ذلك وحدد لممعمم مجموعة من الخطوات التى
يمكن اتباعها لمتأمل الذاتى المهنى:
 اختيار األداة المالئمة لمتأمل فى ضوء المعايير المهنية المحددة رصد الممارسات الواقعية. تحميل البيانات والمعمومات التى تم جمعها. مقارنة نتائج التحميل بالمعايير المهنية تحديد فجوة األداء. -وضع خطة التحسين (ص)42
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إجساءات ومواد املعاجلة التجسيبية
يتناول هذا الجزء من البحث إجراءات إعداد مواد وأدوات البحث ،والدراسة

الميدانية ،والتى سارت وفق عدة خطوات كاألتى:

أولًا:إعداد الربىامج التدزيبى املكرتح والكائه على التهامل بني أداة التخليل السباعى
 SWOTومنوذج حتطني األداء  PDCAلتينية مهازات إدازة املعسفة املهيية والكدزة على التأمل
الراتى املهيى.
ولقد تم إعداد البرنامج التدريبى المقترح وفق اإلجراءات التالية:
( )4حتديد اهلدف العاو للربىامج التدزيبى املكرتح:استهدف البرنامج التدريبى المقترح تنمية
مهارات إدارة المعرفة المهنية ،والقدرة عمى التأمل الذاتى المهنى لدى معممى الدراسات
االجتماعية.
( )3حتديد أضظ بياء الربىامج التدزيبى املكرتح :استند البرنامج التدريبى المقترح فى بنائه
عمى:
 المهارات األساسية والفرعية ألدارة المعرفة المهنية والتى يستهدف البحث الحالىتنميتها.
 أبعاد التأمل الذاتى المهنى التى يستهدف البحث الحالى تنميتها وأدواته التىيستعين بها المعمم فى تبنى معايير لألداء المهنى ألى مهارة تدريسية ،وتقييم
ذاتيا وفقًا لتمك المعايير من خالل تحديد جوانب القوة ،وجوانب الضعف،
نفسه ً
ووضع خطة لتحسين أدائه وتنفيذها بشكل مستمر.
 دعم البرنامج التدريبى بمقاءات الكترونية مع المتدربين عن بعد من خالل توظيفالمنصة التعميمية اإللكترونية "" Easy Class
 األدبيات والدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع البحث.( )2حتديد الفلطفة العامة للربىامج التدزيبى املكرتح :تعبر فمسفة البرنامج المقترح عن كيفية
توظيف متغيراته بالصورة التى تحقق أهدافه كما هو موضح بالشكل رقم()1
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ذسذٚذ انًعشفح

تكىين انمعرفة

اكرغاب انًعشفح
ْٛكهح انًعشفح

نشر انمعرفة

ذغدٛم
انًعشفح
يشاسكح
انًعشفح

تطبيك انمعرفة

تطبيك
انمعرفة

تـــــــقىيـــــــــم انمعــــــــــرفــــــــة (انتأمم انذاتى انمهنى)

االعرسٕار عهٗ
انًعشفح

تقييم انمعرفة

تحسين
انمعرفة
تقييم انمعرفة

تحسين
انمعرفة
تقييم انمعرفة

تحسين
انمعرفة

شكم سلى (ًَٕ )6رج ٕٚضر كٛفٛح ئزذاز انركايم ت ٍٛأداج انرسهٛم انشتاعٗ ًَٕٔ SWOTرج
ذسغ ٍٛاألداء  PDCAنرًُٛح يٓاساخ ئداسج انًعشفح انًُٓٛح ٔ ،انمذسج عهٗ انرأيم انزاذٗ انًُٓٗ

ويوضح الشكل رقم( )1عممية توظيف أداة التحميل الرباعى  ، SWOTونموذج تحسين
األداء  PDCAبشكل تكاممى وحمزونى فى التدريب عمى المهارات الثالثة األولى إلدارة
المعرفة والمتمثمة فى(تكوين المعرفة ،نشر المعرفة ،تطبيق المعرفة) بحيث تساعد أداة
التحميل الرباعى المعممين فى تحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات المتعمقة بمدى
تمكنهم من كل مهارة بعد دراستها ،ثم استخدام نموذج تحسين األداء  PDCAفى تحقيق
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التحسن المطموب ومن هنا يكون قد تم تدريب المعممين عمى المهارة الرابعة إلدارة المعرفة
أيضا فى دعم قدرة المتدربين عمى
والمتمثمة فى مهارة تقويم المعرفة والتى يتم توظيفها ً
التأمل الذاتى المهنى.

( )4حتديد حمتوى الربىامج وتيظينه
تم تحديد م وضوعات البرنامج وتنظيمها فى ضوء الهدف العام لمبرنامج ،وتم ترتيب
الموضوعات بطريقة منطقية تكاممية ،وتضمن البرنامج التدريبى ثمانية موضوعات رئيسية:
 اليوم التدريبى األول:مفهوم إدارة المعرفة وعالقته بالتعميم اإللكترونى اليوم التدريبى الثانى:تكوين المعرفة المهنية( تحديد المعرفة واالستحواذ عميها) اليوم التدريبى الثالث:تكوين المعرفة المهنية(اكتساب المعرفة) اليوم التدريبى الرابع:تكوين المعرفة المهنية(هيكمة المعرفة) اليوم التدريبى الخامس:نشر المعرفة(أوال :تسجيل المعرفة)المعرفة(ثانيا :مشاركة المعرفة)
 اليوم التدريبى السادس:نشرً
 اليوم التدريبى السابع:ورشة عمل(توظيف المنصة التعميمية  Easy Classفى إدارةالمعرفة)
 اليوم التدريبى الثامن :ورشة عمل ختامية(تطبيق المعرفة) ،وتوظيف نموذج تحسيناألداء فى التدريس جمستين لمتدريس المصغر
( )1وضع اإلطاز العاو للربىامج التدزيبى املكرتح ،3ولقد تضمن ما يمى:
أ .أهداف البرنامج المقترح
ب .تحديد مكونات البرنامج التدريبى(دليل مدرب -دليل متدرب)
ج .تحديد أساليب التدريب المستخدمة بالبرنامج التدريبى(المحاضرة -التعمم التعاونى-
العصف الذهنى-حمقات المناقشة-جمسات تدريس مصغر)
د .توضيح آلية تنفيذ البرنامج:تمت المقاءات مع المتدربين بطريقتين:

2

همحق رقم (( )0اإلطار العام لمبرىاهج التدريبِ)
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 لقاءات مباشرة(وجاهية) :يوم تدريبى كل أسبوع مدته ( 430دقيقة) مقسم إلىجمستين الجمسة األولى  40دقيقة ،والجمسة الثانية  40دقيقة بينهما استراحة نصف
ساعة فيما عدا اليوم التدريبى الثامن الذى امتد ألربعة بواقع ساعتان لكل جمسة.
 لقاءات عن بعد (عبر المنصة التعميمية  )Easy Classوتستهدف هذي المقاءات: نشر مواد تعميمية إلكترونية داعمة لمبرنامج التدريبى وادارة المناقشات حولها.
 متابعة التكميفات الواردة بأوراق العمل المنزلية.
 تقديم التغذية الراجعة لممتدربين.
 إجراء مهمات تعميمية الهدف منها تدريب المتدربين عمى إدارة المعرفة لدعم تعمم
طالبهم عمى المنصات التعميمية اإللكترونية.
ه .تحديد أنواع أوراق العمل المستخدمة بالبرنامج التدريبى(أوراق عمل قبمية ،تعميمية،
منزلية)
و .آلية التقويم فى البرنامج التدريبى(قبمى ،تكوينى ،بعدى)
ز .تحديد خطة تطبيق البرنامج التدريبى.
( )1إعداد دليل املتدزب 3ويتضمن أهداف اليوم التدريبى ،وفعاليات الجمسات التدريبية،
والنشرات التدريبية وأوراق العمل.

( )2إعداد دليل املدزب: 1من خالل:
 وضع مقدمة لمدليل تتضمن:تحديد الهدف من إعداد دليل المدرب ،متطمبات التدريب،طريقة الجموس ،تحديد تعميمات اليوم التدريبى ،تحديد نشاط التعارف ،تحديد أدوار
المدرب والمتدرب أثناء البرنامج التدريبى ،طريقة توثيق أداء المتدربين ،تحديد مكونات
ممف اإلنجاز.
 تحديد إجراءات السير فى كل يوم تدريبى(األهداف ،االحتياجات ،االإرشادات ،اسموبالتدريس المستخدم ،شرائح العرض التقديمى ،التمهيد ،الفعاليات.

0
4

همحق رقم (( )4دليل الهتدرب)
همحق رقم (( )5دليل الهدرب)
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( )3التخكل مً صالحية الربىامج املكرتح من خالل عرضه عمى المحكمين

1

تم عرض البرنامج التدريبى عمى مجموعة من المتخصصين فى مجال مناهج وطرق
تدريس الجغرافيا لمتأكد من سالمة المحتوى التدريبى واجراءات عممية التدريب التى تم
تحديدها فى الدليل وأساليب التقويم المستخدمة لالهداف السموكية الخاصة بكل موضوع من
ناحية ولألهداف العامة وأهداف البرنامج من ناحية أخرى ،وتت أخذ أراء السادة المحكمين
فى االعتبار واعداد البرنامج التدريبى فى صورته النهائية.

ثاىيًا:إعداد بطاقة مالحظة مهازات إدازة املعسفة املهيية
تم إعداد بطاقة المالحظة لمهارات إدارة المعرفة وفقًا لإلجراءات التالية:
( )1حتديد اهلدف مً بطاقة مالحظة مهازات إدازة املعسفة املهيية
هدفت بطاقة المالحظة إلى قياس مدى إتقان معممى الدراسات االجتماعية(المتدربين)
لمهارات إدارة المعرفة المهنية ،وتحديد مقدار التغير الذى احدثه البرنامج التدريبى المقترح.

( )2حتديد أبعاد بطاقة املالحظة
وفقًا لمهارات إدارة المعرفة المهنية التى يستهدف البحث تنميتها تم تحديد أربعة أبعاد

رئيسية لبطاقة المالحظة تمثمت كما يمى:

 "تكوين المعرفة "ويندرج منه أربعة معايير فرعية(تحديد المعرفة ،االستحواذ عمىالمعرفة ،اكتساب المعرفة ،هيكمة المعرفة.
 "نشر المعرفة" ويندرج منه معيارين(تسجيل المعرفة ،مشاركة المعرفة) "تطبيق المعرفة"" -تقويم المعرفة :ويندرج منه معيارين( تقييم المعرفة ،تحسين المعرفة)

( )3صياغة مؤغسات بطاقة املالحظة
تم صياغة مؤشرات البطاقة فى صورة أفعال إجرائية ،محددة ال تحتمل أكثر من معنى،
غير متكررة ،وتعبر عن مضمون المهارة الفرعية والرئيسية ،يسهل مالحظتها واالستدالل
عميها.

5

همحق رقم (( )2قائهة بأسهاء السادة الهحكهين عمِ أدوات البحث)
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( )4حتديد أضلوب تطجيل املالحظة والتكديس الهنى لألداء
تم االعتماد عمى التقدير الكمي لتقدير مستويات المتدربين في أداء كل مهارة في
بطاقة المالحظة ،وذلك باقتراح أربعة مستويات لتقدير الدرجات وهي،)2 ،3 ،4 ،0( :
ويشير التدرج( )0بأن المتدرب لم يؤدى المهارة ،بينما يشير التدرج ( )4بأن المتدرب أدى
المهارة بدرجة ضعيفة ،أما التدرج( )3فيشير إلى أن المتدرب أدى المهارة بدرجة متوسطة،
بينما يشير التدرج( )2إلى المتدرب أدى المهارة بدرجة مرتفعة ،ويتم احتساب درجة أداء
المفحوص بجمع درجات تقدير مهارات المتدرب عمى فقرات بطاقة المالحظة ككل لمحصول
عمى الدرجة الكمية ،باإلضافة إلى تحديد الشاهد ،أو الدليل لمحكم عمى األداء لكل مؤشر من
مؤشرات بطاقة المالحظة.

( )5حتديد ضله التكديس اللفظى لبطاقة املالحظة
إن الهدف من إعداد سمم التقدير المفظي لبطاقة مالحظة مهارات إدارة المعرفة المهنية
هو توفير دليل تصحيح يحتوي عمى محكات محددة لتقييم مهارات إدارة المعرفة المهنية
ومؤشراتها المختمفة ،وقد تم بناء سمم تقدير لفظي بأربعة مستويات ،تُرجمت فيها أبعاد
مهارات إدارة المعرفة المهنية إلى مجموعة من المؤشرات ،في صورة بنود محددة إجرائياً،

تناولت عمى نحو قابل لمقياس عناصر كل بعد بعبارات تصف اإلنجاز " األداء" المتوقع من

المعمم.

( )6حطاب صدم بطاقة املالحظة
أوال :صدق المحكمين :تم عرض البطاقة فى صورتها األولية عمى مجموعة من
المحكمين لتحكيمها وابداء المالحظات عميها ،وفى ضوء آراء السادة المحكمين تم حصر
التعديالت والمقترحات وأمكن التوصل إلى بعض التعديالت التى تم األخذ بها وهى إعادة
صياغة بعض المؤشرات الغير إجرائية أو التى ال تتناسب مع مضمون المهارة الرئيسية،
واضافة دالئل يمكن االستناد إليها فى تقييم درجة المتدرب ببطاقة المالحظة.والجدول رقم
( )4يوضح نسب إتفاق المحكمين عمى عناصرالتحكيم

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 314 -

فاعلية برنامج تدريبى مقترح ...

عدد يناير-ج2028 )18( -2م

جذول()0
َغة اذفاق انًسكً ٍٛعهٗ عُاطش انرسكٛى انخاطح تثطالاخ انًالزظح
َغثح االذفاق
عُاطش انرسكٛى
%25
يذٖ ئخشائٛح انًإششاخ( لاتهٛرٓا نهًالزظح)
%55
يذٖ ذًثٛم انًإششاخ نهًٓاساخ ئداسج انًعشفح
%21
ئضافح أٔ ززف أٔذعذٚم يٓاساخ ،أٔ يإششاخ.

و
0
4
3

يتضح من الجدول السابق أن نسب اتفاق المحكمين عمى عناصر التحكيم تراوحت ما
بين ( ) %41- %31وهى نسب عالية مما يدعوا إلى الثقة فى صالحية بطاقة المالحظة
لمتطبيق0
ثانيا:صدق االتساق الداخمى :بالتطبيق االستطالعى عمى عينة قوامها ( )20معمم
ً
ومعممة غير عينة البحث تم حساب معامالت االتساق الداخمى لمبطاقة باستخدام معامالت
االرتباط بين كل مهارة فرعية من مهارات البطاقة ،والبطاقة ككل كما هو موضح بالجدول
التالى:
و
0
4
3
2

خذٔل()4
طذق االذغاق انذاخهٗ يٍ خالل اسذثاط كم تعذ يٍ أتعاد انثطالح تانذسخح انكهٛح
يغرٕٖ انذالنح
اسذثاط
انًٓاساخ
تٛشعٌٕ
انًكَٕح نهثطالح
1610
16660
ذكٕ ٍٚانًعشفح
1615
16322
َشش انًعشفح
1610
16226
ذطثٛك انًعشفح
1610
16703
ذمٕٚى انًعشفح

إحصائيا مما
يتضح من الجدول رقم ( )3أن قيم معامالت االرتباط (ر) الجدولية دالة
ً
يدل عمى أن البطاقة متسقة بدرجة عالية.

( )7حطاب ثبات بطاقة املالحظة
تم التحقق من ثبات بطاقة المالحظة عن طريق استخدام أسموب اتفاق المالحظين،
وذلك عمى مجموعة من معممى الدراسات االجتماعية بخالف عينة البحث وعددهم  1معممين
تم زيارتهم فى مدارسهم التابعة إلدارة العاشر من رمضان التعميمية والقيام بالمالحظة
المباشرة فى غرفة الصف ،مع فحص سجالتهم ،وما لديهم من معززات ودالئل عمى بعض
المؤشرات الواردة بالبطاقة ،وتمت المالحظة عن طريق تخصيص نسختين من بطاقة
المالحظة بالتعاون مع أحد الباحثين ،حيث تمت المالحظة فى الوقت نفسه وحساب عدد
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مرات االتفاق واالختالف ،ومعالجة النتائج باستخدام معادلة كوبر(cooperحممي الوكيل
ومحمد المفتي ،3002 ،ص )333نقالً عن " كوبر " (:)Cooper,1973

×400

ثبات المالحظين =

والجدول رقم( ) 2يوضح معامل االتفاق بين بطاقتى المالحظة لكل حالة من حاالت
العينة االستطالعية.
يغهغم
0
4
3

خذٔل()3
خذٔل يعايم اذفاق انًالزظ ٍٛنًعهًٗ انعُٛح االعرطالعٛح
يعايم االذفاق
يغهغم
يعايم االذفاق
%54
2
%75
%52
5
%51
%72
6
%72

باستقراء الجدول رقم ( )2يتضح أن متوسط معامل اتفاق المالحظين عمى مجموع
المهارات الفرعية يساوى( )%3002مما يعنى أن بطاقة المالحظة حصمت عمى درجة ثبات
تؤهمها لالستخدام كأداة قياس.

( )8الصوزة اليهائية لبطاقة املالحظة ،وضله التكديس اللفظى

6

بعد التأكد من ثبات بطاقة المالحظة وصالحيتها لمتطبيق أصبحت بطاقة المالحظة
فى صورتها النهائية ،مكونة من  1مهارات فرعية توزع عميها درجات البطاقة كاالتى:
 "تكوين المعرفة" ويتضمن  42مؤشر ودرجته الكمية 14 "نشر المعرفة" ويتضمن  3مؤشرات ودرجته الكمية 31 "تطبيق المعرفة"ويتضمن  40مؤشرات ودرجته الكمية 20 "تقويم المعرفة"ويتضمن  41مؤشر ودرجته الكمية 13ليصل مجموع المؤشرات ببطاقة المالحظة إلى 14مؤشر ،وتصل الدرجة الكمية لممقياس
 412درجة

ثالجًا:إعداد مكياع التأمل الراتى املهيى
( )4تحديد الهدف من المقياس:يهدف المقياس إلى تحديد مستوى ممارسة المعمم
لمتأمل الذاتى المهنى.
6

همحق رقم (( )6بطاقة هالحظة هٍارات إدارة الهعرفة)  ،همحق رقم( )7سمم التقدير المفظِ لبطاقة الهالحظة
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( )3صياغة مفردات المقياس :بالرجوع إلى المراجع والدراسات السابقة ،تم صياغة مفردات
المقياس فى صورتها األولية لتعبر كل مفردة عن ممارسة من ممارسات التأمل الذاتى
المهنى وفقًا لثالثة أبعاد وهى كما يمى:

 البعد األول" :االستعداد لمتأمل الذاتى":ويتضمن األفكار التى يتبناها المعمم حولقيمة التأمل الذاتى واإلجراءات التى يتخذها لتساعدي عمى القيام بممارسات تأممية
سميمة
 البعد الثانى" :التأمل الذاتى لعممية التدريس":تبنى المعمم لممارسات التأمل الذاتىمرور بالتنفيذ ،حتى عممية
ًا
خالل عممية التدريس بداية من التخطيط لمتدريس
التقويم لعممية التدريس.
 البعد الثالث":تحسين األداء وفقا لنتائج التأمل":الممارسات الفعمية التى يتخذهاالمعمم لتحسين أدائه بعد االستفادة من نتائج عممية التأمل الذاتى
وروعى عند صياغة المفردات أن تكون واضحة ،ومحددة ،وتعبر عن مضمون
مصطمح التأمل الذاتى المهنى الذى تبناي البحث الحالى.

( )2تحديد نوع المقياس وطريقة حساب الدرجات :تم استخدام طريقة األداء المتدرج ذى
دائما) يختار منها المعمم/المعممة استجابة واحدي تعبر
االستجابات الثالثة ً
(أبدا ،أحيا ًناً ،
عن حالته ،ليتم بعد ذلك تحديد مستوى ممارسة المعمم لمتأمل الذاتى المهنى سواء إن
تبعا لممقياس حيث تم توزيع
كان عالى ،متوسط ،ضعيف وذلك حسب درجة المعمم ً
درجات المقياس عمى االختيارات الثالثة كاألتى(.) 3 ،4 ، 0

( )1حساب صدق مقياس التأمل الذاتى المهنى

أوال :صدق المحكمين :تم عرض البطاقة فى صورتها األولية عمى مجموعة من
المحكمين لتحكيمها وابداء المالحظات عميها ،وفى ضوء آراء السادة المحكمين تم حصر
التعديالت والمقترحات بحذف وتعديل بعض الممارسات التأممية الواردة بالمقياس.
ثانيا:صدق االتساق الداخمى :بالتطبيق االستطالعى عمى عينة قوامها ( )20معمم
ً
ومعممة غير عينة البحث تم حساب معامالت االتساق الداخمى لمقياس التأمل الذاتى المهنى
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باستخدام معامالت االرتباط بين كل بعد من أبعاد المقياس ،والدرجة الكمية له كما هو
موضح بالجدول التالى:
و
0
4
3

خذٔل()2
طذق االذغاق انذاخهٗ يٍ خالل اسذثاط كم تعذ يٍ أتعاد انًمٛاط تانذسخح انكهٛح
يغرٕٖ انذالنح
اسذثاط تٛشعٌٕ
انًٓاساخ انًكَٕح نهثطالح
1.10
16522
االعرعذاد نهرأيم
1.10
16766
ذأيم عًهٛح انرذسٚظ
1.10
16632
ذسغ ٍٛاألداء تعذ انرأيم

إحصائيا
يتضح من الجدول رقم ( )3أن قيم معامالت االرتباط (ر) الجدولية دالة
ً

عند مستوى داللة  0.04مما يدل عمى أن البطاقة متسقة بدرجة عالية.

()1حساب ثبات مقياس التأمل الذاتى المهنى

بتطبيق مقياس التأمل الذاتى المهنى عمى عينة استطالعية من المعممين قوامها 10
معمم ومعممة تم حساب ثبات المقياس باستخدام معامل الفا كرونباخ

Cronbach᾽s

 Alphaلمفردات المقياس ككل ،مع حذف درجة المفردة من الدرجة الكمية لممقياس ،وقد
مؤشر عمى أن المقياس عمى درجة مقبولة من
ًا
بمغت قيمة معامل الثبات( ،) %33ويعد ذلك
الثبات ،ويمكن الوثوق فى نتائجه.

( )1الصورة النهائية لمقياس التأمل الذاتى المهنى

2

بعد التأكد من ثبات مقياس التأمل الذاتى المهنى وصالحيته لمتطبيق أصبح
المقياس فى صورته النهائية يتكون من  11مفردي موزعة عمى األبعاد الثالثة لممقياس
كاألتى:
 البعد األول" :االستعداد لمتأمل الذاتى":من المفردة( )4الى المفردة()33 البعد الثانى" :التأمل الذاتى لعممية التدريس" :من المفردة( )32الى المفردة()13 البعد الثالث":تحسين األداء وفقا لنتائج التأمل" :من المفردة( )12الى المفردة()11وبمغت الدرجة الكمية لممقياس()443درجة

7

همحق رقم (( )8هقياس التأهل الذاتِ الهٍىِ)
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زابعًا:التطبيل امليداىى لتجسبة البخح
( )4تحديد التصميم التجريبى لمبحث:اقتضت طبيعة البحث الحالى استخدام المجموعة
التجريبية الواحدة ،حيث تم تطبيق البرنامج التدريبى المقترح عمى مجموعة تجريبية
واحدة طبق عميها أدوات البحث قبمياً ،وبعدياً.

( )4اختيار عينة البحث:تم اختيار عينة عشوائية من معممى الدراسات االجتماعية بمرحمة
التعميم اإلعدادى بالخدمة والذين ينتمون إلى مدارس تابعة إلدارات تعميمية مختمفة
بمحافظة الشرقية وعددهم ( )20معمم ومعممة ،وقد تراوحت سنوات الخبرة التدريسية
لهم مابين  1-3سنوات ،وجميعهم يستكممون دراساتهم العميا بقسم مناهج وطرق
التدريس بكمية التربية جامعة الزقازيق.

( )3التطبياااق القبماااى ألداتاااى البحاااث:تااام تطبياااق بطاقاااة مالحظاااة مهاااارات إدارة المعرفاااة
المهنيااة ،ومقياااس التأماال الااذاتى المهنااى عمااى عينااة البحااث بصااورة قبميااة يااوم الثالثاااء
الموافق /44فبراير ، 3030/وتم رصد درجات المقياسين تمهيداً لممعاجة اإلحصائية.

( )2تنفيذ جمسات البرنامج التدريبى المقترح:بعد إجراء التطبياق القبماي ألداتاى البحاث تام
إجراء التجربة األساسية في الفترة الزمنياة بادءاً مان ياوم الخمايس ( /42فبرايار3030/

) وكان مخطط إلنهاء التادريب بعاد مارور  3أساابيع مان بداياة التادريب بواقاع جمساتين
تاادريبيتين لكاال يااوم تاادريبى يعقااد ماارة باألساابوع ،واسااتمر البرنااامج التاادريبى فااى عقااد

جمساته الوجاهية بحساب ماا تام التخطايط لاه حتاى الياوم التادريبى الراباع ياوم الخمايس
(/1مااارس  )3030 /ثاام تاام تعميااق الدراسااة بساابب األح اوال الجويااة ،ثاام انتشااار وباااء
كورونااا المسااتجد)  ،( COVID-19وفااى يااوم 32مااارس 3030تاام مواصاامة البرنااامج
التاادريبى بدايااة ماان اليااوم التاادريبى الخااامس وحتااى السااابع عباار تطبيااق برنااامج الاازووم
أيضاااا عماااى التواصااال عبااار المنصاااة
) ،(Zoom Cloud Meetingsوباالعتمااااد ً
التعميمية  Easy Classلمدة ثالثة اسابيع تالياة ،وتام تأجيال المقااء الوجااهى األخيار
ليوم األحد  41أغسطس  3030حيث اختتم البرنامج بورشاة عمال ختامياة امتادت ل1
ساعات تام تقسايمها عماى جمساتين ،كال جمساة امتادت سااعتان بينهماا اساتراحة نصاف
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ساااعة ،وقااد سااارت إج اراءات الورشااة الختاميااة التااى اعتماادت عمااى أسااموب التاادريس
المصغر كاألتى:
من بداية الورشة يتم تقسيم المتدربين إلى فريقين الفريق األول ،والفريق الثانى،
وتسير إجراءات الجمسة كاألتى:
 أوال :يقوم الفريق األول بالتخطيط التعاونى لدرس ،وترشيح معمم أو أكثر من الفريق
لمقيام بعممية التنفيذ (تدريس الدرس)
ثانيا :يراقب الفريق الثانى عممية التنفيذ ويسجل مالحظاته ثم بعد انتهاء العرض
ً 
يجتمع لمقيام بعممية الفحص وهى الخطوة الثالثة من النموذج.
هنا يستخدم المشاركون بالفريق الثانى:
 أداة التحميل السوات) لتنظيم عممية كتابة المالحظات وتحديد نقاط القوة والضعف منوجهة نظري ،ويوضح الفرص والتهديدات.
 بطاقة مالحظة توزع عمى أعضاء الفريق فى بداية الجمسة. ثالثًا :تجتمع المجموعة بأكممها لتحميل ما حدث واالشتراك فى الخطوة الرابعة من
النموذج وهى التصحيح  ،وهنا تعقد حمقات مناقشة وعصف ذهنى لمتفكير في
عممية التنقيح والتحسين ووضع تصور أفضل لتحضير الدرس لتالشى ما وقع فيه
الفريق من أخطاء فى إعادة التدريس.
ابعا :يتم تبادل األدوار بين الفريقين فى جمسة التدريس المصغر التالية بحيث يقوم
 رً
الفريق الثانى بالتخطيط والتنفيذ لدرس ثم يقوم الفريق األول بمراقبة عممية
التنفيذوتسجيل المالحظات والفحص ،وهنا كل فرد من الفريق عميه أن يقوم باألتى:
 أداة التحميل السوات) لتنظيم عممية كتابة المالحظات وتحديد نقاط القوة والضعف منوجهة نظري ،ويوضح الفرص والتهديدات.
 بطاقة مالحظة التى توزع عمى أعضاء الفريق فى بداية الجمسة.خامسا:تجتمع المجموعة بأكممها لممرة الثانية لتحميل ما حدث واالشتراك فى الخطوة

ً
الرابعة من النموذج وهى التصحيح  ،وعقد حمقات المناقشة والعصف الذهنى لمتفكير
في عممية التنقيح والتحسين ووضع تصور أفضل لتحضير الدرس لتالشى ما وقع
فيه الفريق من أخطاء فى إعادة التدريس.
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( )1التطبيق البعدي ألداتى البحث:وبعد االنتهاء من تنفياذ البرناامج التادريبى المقتارح
ماااع المجموعاااة التجريبياااة تااام االنتهااااء مااان التطبياااق البعااادي ألدوات البحاااث ياااوم
الخمايس (/30أغسااطس ، )3030/وبعااد االنتهااء ماان التطبيااق تام رصااد الاادرجات
لمعالجتها إحصائيا وتفسير النتائج.

ىتائج البخح وتفطري داللتها الرتبوية
أولًا:التخكل مً صخة الفسض األول:
يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى داللة  0.01بين متوسطى درجات معممى

المجموعة التجريبية فى التطبيق القبمى والبعدى لبطاقة مالحظة مهارات إدارة المعرفة المهنية
ككل ،وفى كل مهارة من مهاراته الفرعية عمى حدي لصالح التطبيق البعدى.
من أجل التحقق من صحة الفرض األول تم حساب ما يمى:
( )4حساب قيم "ت" لداللة الفرق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية فى التطبيقين
القبمى ،والبعدي لبطاقة مالحظة مهارات إدارة المعرفة المكانية كما هو موضح بجدول
()1
خذٔل ()5
لًٛح " خ " نذالنح انفشٔق ت ٍٛيرٕعط ٙدسخاخ يعهًٗ انًدًٕعح انردشٚثٛح ف ٙتطالح انًالزظح ككم
ٔف ٙيٓاساذٓا انفشعٛح كال عهٗ زذج تانُغثح نهرطثٛم ٍٛانمثهٔ ٙانثعذ٘ .
انثٛاٌ
(انًٓاسج)
ذكٕ ٍٚانًعشفح

عذد
انعُٛح
31

َشش انًعشفح

31

ذطثٛك انًعشفح

31

ذمٕٚى انًعشفح

31

انثطالح ككم

31

انرطثٛك

انًرٕعظ

انمثهٙ
انثعذ٘
انمثهٙ
انثعذ٘
انمثهٙ
انثعذ٘
انمثهٙ
انثعذ٘
انمثهٙ
انثعذ٘

05.366
25.011
3.033
40.166
2.411
46.566
03.333
37.566
36.133
031621

االَسشاف
انًعٛاس٘
4.727
4.472
0.025
0.537
0.243
0.217
4.755
4.755
4.755
4.104

لًٛح
" خ"
**21.525
**20.535
**65.253
**35.160
**21.335

** دال عُذ يغرٕٖ 1.10
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باستقراء الجدول( )1يتضح وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى داللة ( )0.04بين
متوسطي درجات معممى المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي ،والبعدي لبطاقة مالحظة
مهارات إدارة المعرفة ككل ،وفى المهارات الفرعية كالً عمى حدي لصالح التطبيق البعدي ،وهذا
ما يوضحه الشكل ()2

شكم ( )7سعى تٛإَٚ ٙضر انفشٔق ت ٍٛيرٕعطٗ دسخاخ انًدًٕعح انردشٚثٛح فٗ انرطثٛم ٍٛانمثهٗ
ٔانثعذٖ ألتعاد تطالح يالزظح يٓاساخ ئداسج انًعشفح انًُٓٛح

( )3حساب حجم وقوة التاأثير  :يوضاح جادول ( )1النتاائج المرتبطاة بحجام وقاوة التاأثير وقاوة
تااأثير المعالجااة التجريبيااة فااي تنميااة مهااارات إدارة المعرفااة المهنيااة ككاال وكاال مهااارة ماان
مهاراته الفرعياة كاال عماى حادة لادى طمباة المجموعاة التجريبياة فاي التطبيقاين القبماي –
البعدي.
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خذٔل ()6

2 
d , 2
ٔ ، يمذاس زدى ٔلٕج ذأثٛش انًعاندح انردشٚثٛح فٙ
لٛى ٔ    لٛى يشتع أيٛدا
ذًُٛح يٓاساخ ئداسج انًعشفح انًُٓٛح ككمٔ ،كم يٓاسج يٍ يٓاساذٓا انفشعٛح كال عهٗ زذج نذٖ يعهًٗ
انًدًٕعح انردشٚثٛح.

و

انثٛاٌ
انًٓاسج

دسخةةةةح لًٛح (خ)
انسشٚح
()df

لًٛح
لًٛةةةةةةةةةح D
η4

0

ذكٕ ٍٚانًعشفح

42

21.525

1.25

05616

زدةةةةةةةةةةى لًٛةةةةةةةةةةةةةةح لةةةةةةةةةةةٕج
يشتةةةةةةةةةةةةةع انرأثٛش
انرأثٛش
أيٛدا
4
ω
كثٛشج
1.265
كثٛش

4

َشش انًعشفح

42

20.535

1625

05652

كثٛش

16267

كثٛشج

3

ذطثٛك انًعشفح

42

65.253

1.22

42.50

كثٛش

1.256

كثٛشج

2

ذمٕٚى انًعشفح

42

35.160

انثطالح ككم

42

21.335

1.25
1.22

02602

كثٛش

16261

كثٛشج

33655

كثٛش

1.223

كثٛشج

يتضح من الجدول ( )1ارتفاع قيمة ( )η2لمهارات إدارة المعرفة المهنية كال عمى حدة
ولمبطاقة ككل ،حيث تتراوح مابين ( ،)0.44-0.43وأيضا ارتفاع قيمة (  )dفتتراوح مابين
(  )313.14-41.41وهي تعتبر قيمة مرتفعة جدا مما يدل عمى فاعمية البرنامج المقترح
والقائم عمى التكامل بين أداة التحميل الرباعى  ،swotونموذج تحسين األداء  pdcaفى
تنمية مهارات إدارة المعرفة المهنية لدى معممى الدراسات االجتماعية(عينة البحث) ،كما
2
يتضح من تحميل جدول( )1ارتفاع قيمة مربع اوميجا (  ) فهي تتراوح ما بين (-0.41
أيضا إلى قوة المعالجة التجريبية.
 )0.43وهي قيم عالية تشير ً
من خالل ما سبق يتم قبول الفرض األول من البحث والذى يجيب عمى التساؤل الثانى
لمبحث والذى ينص عمى  :ما فاعمية البرنامج التدريبى المقترح لمعممى الدراسات االجتماعية
والقائم عمى التكامل بين أداة التحميل الرباعى  SWOTونموذج تحسين األداء  PDCAعمى
تنمية مهارات إدارة المعرفة المهنية لدى معممى الدراسات االجتماعية؟
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ثاىيًا:التخكل مً صخة الفسض الجاىى:
يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى داللة  0.01بين متوسطى درجات معممى

المجموعة التجريبية فى التطبيق القبمى والبعدى لمقياس التأمل الذاتى المهنى ككل ،وفى كل
بعد من أبعادي عمى حدي لصالح التطبيق البعدى.
من أجل التحقق من صحة الفرض الثانى تم حساب ما يمى:
( )4حساب قيم "ت" لداللة الفرق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية فى التطبيقين
القبمى ،والبعدي لمقياس التأمل الذاتى المهنى كما هو موضح بجدول ()2
خذٔل ()7
لًٛح " خ " نذالنح انفشٔق ت ٍٛيرٕعط ٙدسخاخ يعهًٗ انًدًٕعح انردشٚثٛح ف ٙيمٛاط انرأيم انزاذٗ
انًُٓٗ تانُغثح نهرطثٛم ٍٛانمثهٔ ٙانثعذ٘ .
انثٛاٌ
(انًٓاسج)
االعرعذاد نهرأيم

عذد
انعُٛح
31

ذأيم عًهٛح انرذسٚظ

31

ذسغ ٍٛاألداء تعذ انرأيم

31

انًمٛاط ككم

31

انرطثٛك

انًرٕعظ

انمثهٙ
انثعذ٘
انمثهٙ
انثعذ٘
انمثهٙ
انثعذ٘
انمثهٙ
انثعذ٘

5.511
24.233
56466
356011
56233
466366
43611
016621

االَسشاف
انًعٛاس٘
0.227
0.356
4612
06052
06364
06166
46325
06757

لًٛح
" خ"
**52.766
**756262
**606706
**061655

** دال عُذ يغرٕٖ 1.10

باستقراء الجدول( )2يتضح وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى داللة ( )0.04بين
متوسطي درجات معممى المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي ،والبعدي لمقياس التأمل
الذاتى المهنى ككل لصالح التطبيق البعدي ،وهذا ما يوضحه الشكل ()3
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شكم ( )5سعى تٛإَٚ ٙضر انفشٔق ت ٍٛيرٕعطٗ دسخاخ انًدًٕعح انردشٚثٛح فٗ انرطثٛم ٍٛانمثهٗ
ٔانثعذٖ نًمٛاط انرأيم انزاذٗ انًُٓٗ

( )3حساب حجم وقوة التأثير  :ويوضح جدول ( )3النتائج المرتبطاة بحجام وقاوة التاأثير وقاوة
تأثير المعالجة التجريبية في تنمية التأمل الذاتى المهنى لدى طمبة المجموعة التجريبية.
خذٔل ()5

2 
d , 2
ٔ ، يمذاس زدى ٔلٕج ذأثٛش انًعاندح انردشٚثٛح فٙ
لٛى ٔ    لٛى يشتع أيٛدا
ذًُٛح انمذسج عهٗ انرأيم انزاذٗ انًُٓٗ نذٖ يعهًٗ انًدًٕعح انردشٚثٛح

و

انثٛاٌ
انًٓاسج

دسخةةةةح لًٛح (خ)
انسشٚح
()df

0

االعرعذاد نهرأيم

42

52.766

4

ذأيم عًهٛح انرذسٚظ

42

756262

3

ذسغةةةة ٍٛاألداء تعةةةةذ
انرأيم
انًمٛاط ككم

42

606706

42

061655

لًٛح
لًٛةةةةةةةةةح D
η4
1622
1622
1622
1622

30625

زدةةةةةةةةةةى لًٛةةةةةةةةةةةةةةح لةةةةةةةةةةةٕج
يشتةةةةةةةةةةةةةع انرأثٛش
انرأثٛش
أيٛدا
4ω
كثٛشج
16224
كثٛش

45640

كثٛش

16221

كثٛشج

44624

كثٛش

16255

كثٛشج

52672

كثٛش

16225

كثٛشج
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يتضح من الجدول ( )3ارتفاع قيمة ( )η2لمتأمل الذاتى المهنى  ،حيث بمغت
( ،)0.44وأيضا ارتفاع قيمة (  )dفتتراوح مابين (  )24.1-33.4وهي تعتبر قيمة مرتفعة
جدا مما يدل عمى فاعمية البرنامج المقترح والقائم عمى التكامل بين أداة التحميل الرباعى
 ،swotونموذج تحسين األداء  pdcaفى تنمية القدرة عمى التأمل الذاتى المهنى لدى
معممى الدراسات االجتماعية(عينة البحث) ،كما يتضح من تحميل جدول( )3ارتفاع قيمة
2
أيضا إلى قوة
مربع اوميجا (  ) فهي تتراوح ما بين ( )0.44-0.43وهي قيم عالية تشير ً

المعالجة التجريبية.

من خالل ما سبق يتم قبول الفرض الثانى من البحث والذى يجيب عمى التساؤل الثالث
لمبحث والذى ينص عمى  :ما فاعمية البرنامج التدريبى المقترح لمعممى الدراسات االجتماعية
والقائم عمى التكامل بين أداة التحميل الرباعى  SWOTونموذج تحسين األداء  PDCAعمى
القدرة عمى التأمل الذاتى المهنى لدى معممى الدراسات االجتماعية؟

ثالجًا:التخكل مً صخة الفسض الجالح:
ال توجد عالقة ارتباطية بين متوسطات درجات

مقياس إدارة المعرفة المهنية،

ومقياس التأمل الذاتى المهنى لدى معممى الدراسات االجتماعية (المجموعة التجريبية).
ولمتحقق من قيمة الفرض الثالث تم حساب قيمة معامل ارتباط بيرسون بين درجات
معممى المجموعة التجريبية فى بطاقة مالحظة مهارات إدارة المعرفة المهنية ،ومقياس القدرة
عمى التأمل الذاتى المهنى فى التطبيق البعدى  ،والجدول رقم ( )4يوضح ذلك
خذٔل ()2
لًٛح " س " يعايم االسذثاط نثٛشعٌٕ ت ٍٛدسخاخ يعهًٗ انًدًٕعح انردشٚثٛح فٗ انرطثٛك انثعذٖ
نثطالح يالزظح يٓاساخ ئداسج انًعشفح انًُٓٛحٔ ،يمٛاط انرأيم انزاذٗ انًُٓٗ .
يغرٕٖ
لًٛح(س) يعايم
انًماٛٚظ
انرطثٛك
انذالنح
االسذثاط
انثعذٖ

تطالح يالزظح يٓاساخ ئداسج انًعشفح

16235

1615

يمٛاط انرأيم انزاذٗ انًُٓٗ

وبدراسة الجدول ( )4يتبين وجود عالقة ارتباطية بين درجات معممى المجموعة
التجريبية فى التطبيق البعدى لبطاقة مالحظة مهارات إدارة المعرفة المهنية ،ومقياس التأمل
الذاتى المهنى  ،وبالتالى يمكن قبول الفرض الثالث ،ويعد ذلك إجابة عمى التساؤل البحثى
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الرابع والذى ينص عمى ما العالقة بين مهارات إدارة المعرفة المهنية ،والقدرة عمى التأمل
الذاتى المهنى لدى معممى الدراسات االجتماعية؟

مياقػة وتفطري اليتائج
أوال :فينا يتعلل مبهازات إدازة املعسفة املهيية نػفت ىتائج البخح عً:
وجااود فاارق دال إحصااائياً عنااد مسااتوى داللااة  0.01بااين متوسااطى درجااات معممااى

المجموعة التجريبية فى التطبيق القبمى والبعدى لبطاقة مالحظة مهاارات إدارة المعرفاة المهنياة
ككل ،وفى كل مهارة من مهاراته الفرعية عمى حدي لصالح التطبيق البعدى.

وميهً تفطري ذلو ننا يلى:
أظهر التطبيق القبمى لبطاقة مالحظة مهارات إدارة المعرفة المهنية تدنى فى درجات
معممى المجموعة التجريبية حيث أنهم يعتمدون عمى أساليب تدريس تقميدية ،وأن سعيهم
جدا ،فمعظم المعممون يعتمدون عمى نقل
نحو التطور المهنى ودعم معارفهم المهنية ضعيف ً

المحتوى المعرفى لمكتاب المدرسى لممتعممين دون إجراء محاوالت جادة لمبحث عن مصادر

اهتماما بالتعرف عمى مصادر
لدعم هذا المحتوى وأنشطته التدريسية ،كما أنهم لم يظهروا
ً
الحصول عمى المعمومات وانتقاء المطموب منها واعادة هيكمتها وتوظيفها لتحقيق أهداف
الدرس ،فضال عن عدم تمكنهم من تحديد ما يحتاجون إليه من معارف لمدعم المهنى،
والكيفية التى يقيمون بها معارفهم ،باإلضافة إلى ضعف قدرتهم عمى تسجيل معارفهم
ومشاركتها مع زمالئهم من داخل المدرسة أو خارجها ،كذلك ضعف تواصمهم مع
المتخصصين وأصحاب الخبرة فى مجال تدريس الدراسات االجتماعية ،وتجنبهم لتوظيف
المواقع اإللكترونية فى تحقيق ما سبق من عمميات مرتبطة بإدارة المعرفة المهنية ،ويرجع
ذلك إلى غياب مفهوم إدارة المعرفة لديهم وما يرتبط به من ممارسات فى عممية التدريس،
وأن الدورات التدريبية التابعة إلداراتهم التعميمية لم تهتم بإكسابهم مثل تمك المهارات ،ولقد
رصدت العديد من الدراسات هذا التدنى كدراسة إسماعيل حسن ،وريهام الغول (،)3041
ودراسة منال الجاسم( ،)3041ودراسة سمطان الفقيه( )3042ودراسة سوبرمان وطاهر
( ، Supermane, S., & Tahir, L. M. (2017ودراسة نجوزى ( Ngozi, O.
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 ،A.(2018ودراسة ابتسام عرجان()3044والتى أكدت عمى العالقة بين مهارات إدارة
المعرفة واألداء الوظيفى لممعمم.
أما تفوق معممى المجموعة التجريبية فى القياس البعدى لبطاقة مالحظة مهارات إدارة
المعرفة المهنية فيمكن إرجاعه إلى البرنامج التدريبى المقترح وجمساته التدريبية التى
ساهمت فى رفع مستوى المعممين(عينة البحث) ،ويمكن تفسير ذلك بما يمى:
 بناء موضوعات محتوى البرنامج التدريبى المقترح وفقًا لعمميات إدارة المعرفة،وتوفير إطار معرفى يسمح لممتدربين بتكوين مفاهيم عممية حول إدارة المعرفة،

باإلضافة إلى ورش العمل التدريبية والتى ركزت عمى الممارسات العممية لمهارات
إدارة المعرفة المهنية فى الواقع المهنى.
 -اهتمام البرنامج التدريبى

بتوجيه المعممين نحو تحديد ما ينقصهم من معارف

مهنية ،ورصد أهم مصادر الحصول عمى المعرفة واالستحواذ عميها واكتسابها
وهيكمتها.
 دعم البرنامج التدريبى لمهارات تسجيل ومشاركة المعرفة من خالل تدريب المعممينعمى تكوين بيئة تعمم شخصية مما يساعدهم عمى بناء قواعد معمومات لتخزين
المعرفة ،وتوفيرها واسترجاعها عند الحاجة لها ،فضال عن تفعيل المنصة التعميمية
اإللكترونية  eassy classوتوجيههم نحو إدارة المناقشات وطرح األسئمة ،وتبادل
الخبرات مما ساهم فى استخراج المعمومات وتحويل المعرفة الضمنية الغير ظاهرة
والموجودة فى العقول إلى معرفة ظاهرة ممموسة.
 اعتماد البرنامج التدريبى عمى إحداث التكامل بين أداة التحميل الرباعى SWOTونموذج تحسين األداء  PDCAوتوظيفه فى تحديد الفجوات وتقديم نماذج لمتحسين
وسد تمك الفجوات ،حيث تم تدريب المعممين عينة البحث عمى استخدام أداة السوات
فى مراحل البرنامج التدريبى بداية من تكوين المعرفة ثم نشرها وتطبيقها مما
ساعدهم عمى إظهار جوانب القوة والضعف ورصد الفرص والتهديدات وكان لذلك
فاعمية فى إجراء عممية تقييم المعارف المهنية بداية من مرحمة تكوين المعرفة،
ونشرها ،وتطبيقها وتمهيدا لمتقويم والتحسين الذى تم بتدريب المعممين عينة البحث
عمى استخدام نموذج تحسين األداء .PDCA
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وبالرغم من عدم توصل الباحثة لدراسة أحدثت التكامل بين أداة التحميل الرباعى،
ونموذج تحسين األداء إال أن نتائج البحث الحالى تتفق مع ما أظهرته الدراسات التى تناولت
كال منهما عمى حدي ،حيث أكدت دراسات متعددة عمى فاعمية أداة التحميل الرباعى فى تعزيز
عممية التقويم

واتخاذ القرارت لمتحسين بصفة عامة ومن هذي الدراسات دراسة فونج،

)Foong.( 2007و ودراسة ليان وآخرون) Liang & etal (2016ودراسة الهاشمى
وآخرون) Hashemi&etal (2017

جوريل واخرون ( Gürel, E., & Tat,

 .)M.,2017,p.994ودراسة وائل السويفى ()3043
كما أكدت دراسات أخرى عمى فاعمية نموذج التحسين المستمر فى تحسين األداء بصفة
عامة وتحقيق جودة عممية التدريس ،ومن هذي الدراسات دراسة كال من والسيك واخرون
)(2011

etal

&،Walasek

ودراسة

لنى

،)2017(Lni,

ودراسة

حسن

وحسين( ،Hasan & Hossain (2018ودراسة نضال أبو سويرح( )3044حيث جاءت
نتائج تمك الدراسات مؤكدي عمى أن نموذج تحسين األداء PDCAله فاعمية فى رفع مستوى
األداء فى أى مجال سواء شخصى أو مهنى ،وأشارت إلى أهمية تدريب العاممين فى مختمف
المؤسسات عمى استخدامه.

ثاىيًا :فينا يتعلل بالتأمل الراتى املهيى نػفت ىتائج البخح عً:
وجااود فاارق دال إحصااائياً عنااد مسااتوى داللااة  0.01بااين متوسااطى درجااات معممااى

المجموعة التجريبية فى التطبيق القبمى والبعدى لمقياس التأمال الاذاتى المهناى ككال ،وفاى كال
بعد من أبعادي عمى حدي لصالح التطبيق البعدى.

وميهً تفطري ذلو ننا يلى:
أظهر التطبيق القبمى لمقياس التأمل الذاتى المهنى تدنى فى درجات معممى المجموعة
التجريبية ،ويرجع ذلك إلى ما تم رصدي من غياب ثقافة التأمل فى الممارسات المهنية ،لم
ُيظهر المعممين فى المقابالت األولية إى اتجاي نحو التقييم الذاتى وتحديد جوانب النقص
ومحاولة معالجتها ،باإلضافة إلى عدم معرفتهم بأدوات التأمل ومتطمباته كالقدرة عمى النقد
والتقييم الذاتى ،ويتفق ذلك مع ما أشارت إليه العديد من الدراسات كدراسة كوثر
بمجون( )3040وعبيد الشمرى ،ومد اهلل العنزى ( ، )3043ودراسة
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( ، Mohammadi,n., (2014ودراسة دينا موسى( )3044التى أكدت عمى عمى غياب
ممارسات التأمل الذاتى المهنى لدى المعممين أثناء الخدمة
أما تفوق معممى المجموعة التجريبية فى القياس البعدى لمقياس التأمل الذاتى المهنى
فيمكن إرجاعه إلى البرنامج التدريبى المقترح وجمساته التدريبية التى ساهمت فى رفع
مستوى المعممين(عينة البحث) ،ويمكن تفسير ذلك باعتماد البرنامج التدريبى عمى إحداث
تكامل بين أداة التحميل الرباعى  ،SWOTونموذج تحسين األداء  ،PDCAوالذى ساهم فى
تمبية متطمبات عممية التأمل الذاتى المهنى وذلك ما يمكن توضيحه كاألتى:
ساعدت أداة التحميل الرباعى  SWOTالمعممين فى توفير منهجية لتحقيق االستفسار
تمهيدا لمكشف عن
الذاتى وجمع المعمومات عن الممارسات المهنية وتحميمها بطريقة منظمة
ً
نقاط الضعف والتى تحتاج الى تحسين وتؤثر عمى التهديدات التى يواجهها المعمم عند قيامه
بالممارسات المهنية ،ونقاط القوة التى ستسمح له باغتنام الفرص المحيطة لدعم أدائه،
ويتفق هذا التفسير مع ما أكد عميه شاندومو) (Shandomo, H. ,2010يٍ أٌ ذسذٚذ
َماط انضعف ٔانمٕج ْٗ يٍ أْى خطٕاخ انرأيم انزاذٗ انًُٓٗ.
ساعد نموذج تحسين األداء PDCAفى توفير أداي منظمة لممتدربين تساعدهم عمى
تمهيدا التخاذ القرار
التخطيط والتنفيذ ومقارنة عممية التنفيذ بالتخطيط من خالل التحقق
ً

لمحكم عمى الممارسة المهنية ،ثم التحسين واقتراح الحمول المناسبة لمتغمب عمى مناطق
القصور وتداركها عند إعادة التدريس ،ويتفق هذا التفسير مع ما أكدت عميه بعض الدراسات
من أن التأمل الذاتى المهنى يتطمب االعتماد عمى أدوات لضمان عممية التحسين المستمر
كدراسة كال من تايبى)ٔ ، Taibi, H. (2015تشوى واخرون

Choy, S. & etal

) ،(2019كما أكدت دراسة فيرسى) (Ferrucci, 2015عمى أن استخدام نموذج تحسين
األداء  PDCAيدعم القدرة عمى تأمل عممية التدريس ،وهو أداي فعالة لمتحسين المستمر
لمعممية التدريسية لممعممين والمتعممين عمى حد سواء(PP.196,200).
كما ساعدت أنشطة وجمسات البرنامج التدريبى عمى توجيه المتدربين لمبحث عن
المعايير المهنية وكيفية توظيفها فى التقييم الذاتى وتحسين األداء ،باإلضافة إلى تدريب
المعممين عمى إعداد ممفات لإلنجاز بما تتضمنه من سجالت تحتوى عمى مالحظات يومية
وأدوات التقييم الذاتى ومعايير مهنية وهى أحد أبرز األدوات التى يمكن االستعانة بها فى
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التأمل الذاتى المهنى وضمان استمراريته واالستفادة من نتائجه فى التحسين ،يتفق هذا
التفسير مع ما أكدت عميه دراسة بينها دراسة فاتيمبور) Fatemipour, H. (2013اوالتى
حددت أن يوميات المعمم ،ومالحظة الزمالء تعد من أكثر أدوات التأمل الذاتى فاعمية،
واتفقت معها فى ذلك دراسة جبر الجبر()3042
توجيه المتدربين أثناء الجمسة الختامية لمبرنامج التدريبى والتى اعتمدت عمى التدريس
المصغر إلى ممارسة عممية التأمل بداية من التخطيط ،وتحديد اإلجراءات ،وفى عممية
التنفيذ ،وبعد االنتهاء من التدريس ليفيد التأمل فى تقويم عممية التدريس بهدف التحسين
عند إعادة التدريس  ،ويتفق ذلك التفسير مع ما أكدت عميه دراسة كال من ماثيو واخرون
) .Mathew, P.& etal (2017من أهمية استغالل المعمم الفرص لتطوير ممارساته
التأممية أثناء جمسات التدريس.
وبشكل عام فإن اعتماد البرنامج التدريبى عمى أدوات الجودة كأداة التحميل الرباعى
 ،SWOTونموذج تحسين األداء PDCA

والتى ساعدت عمى تحقيق جودة التدريس

بالبرنامج وتوظيفها فى ممارسة المعممين لمتأمل الذاتى أحد األسباب التى ساعدت عمى
تنمية قدرتهم عمى التأمل الذاتى المهنى ،ويستند هذا التفسير إلى ما أشارت إليه دراسة
سعاد حسن( )3042التى أكدت عمى أهمية توظيف ممارسات التدريس التأممى فى تنمية
مهارات التدريس وفق معايير الجودة ،مشيرة إلى أن جودة األداء التدريسى يتم الحكم عميها
بمجموعة من المعايير التى تمثل مواصفات قياسية يمكن الحكم من خاللها عمى أداء المعمم
التدريسى(ص)111

ثالجًا :فينا يتعلل بالعالقة بني التأمل الراتى املهيى ومهازات إدازة املعسفة املهيية نػفت ىتائج البخح
عً:
وجود عالقة ارتباطية موجبة بين متوسطات درجات مقياس إدارة المعرفة المهنية ،ومقياس
التأمل الذاتى المهنى فى القياس البعدى لدى معممى الدراسات االجتماعية (المجموعة
التجريبية).
والبحث الحالى ُيرجع وجود عالقة إيجابية بين نمو مهارات إدارة المعرفة المهنية،
والقدرة عمى التأمل الذاتى المهنى لدى معممى المجموعة التجريبية إلى أن المهارات الفرعية
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إلدارة المعرفة المهنية ساعدت عمى دعم قدرة المعممين عمى التأمل الذاتى المهنى عمى
النحو التالى:
ساعدت مهارة تكوين المعرفة كمهارة أساسية تندرج منها مهارات فرعية ومؤشرات سعى
البحث الحالى لتنميتها لدى المعممين من خالل البرنامج التدريبى عمى توجيه المعممين
الستخالص المعايير المهنية والتى فى ضوئها قيم المعممون أنفسهم وحددوا نقاط القوة
والضعف لديهم وهى من العمميات التى تدعم ممارسات التأمل الذاتى المهنى.
ساهمت مهارة نشر المعرفة فى توجيه المتدربين نحو استخدام اإلنترنت وتوظيفه فى
تحويل المعرفة من ضمنية إلى ظاهرية ولقد ساهم ذلك فى دعم الممارسات التأممية لدى
المتدربين حيث يشير بوكى ) (Booke,M.2012إلى أن تمكن المعمم من توظيف اإلنترنت
أيضا من متطمبات القيام بالتأمل الذاتى المهنى إذ أن
فى دعم الممارسات التأممية يعد ً
اإلنترنت يعطى المعمم الفرصة إلدارة المناقشات بينه وبين زمالئه بصورة منظمة مما
يساعدهم عمى التفكير الجمعى وتبادل األ راء والتعبير عنها بحرية وبشكل غير
مشير
ًا
أيضا أواليا( )Olaya Mesa, M. L.,2018
متزامن) ،(p.188وهذا ما أكد عميه ً
إلى أن األجهزة التكنولوجية تفيد المعمم فى الممارسات التأممية حيث يمكن لممعممين كتابة
أفكارهم عمى مدونة وتمقي مالحظات من المعممين اخخرين حتى يتمكنوا من ذلك تمقي
النصائح أو االقتراحات حول ما كتبوي(.)p.158
وتمثل مهارة تقويم المعرفة كأحد مهارات إدارة المعرفة المهنية التى سعى البحث الحالى
لتنميتها أكثر المهارات التى تداخمت بصورة كبيرة مع ممارسات التأمل الذاتى المهنى بما
تتضمنته من عمميات تقييم وتحسين ،ويتفق هذا التفسير مع ما أكدت عميه بعض الدراسات
كدراسة كوثر بمجون( ،)3040ودراسة مد اهلل العنزى ( ،)3043ودراسة محمدى
( Mohammadi,n., (2014من أن التأمل الذاتى المهنى يتطمب تدريب المعمم عمى
النقد واالستفسار ،والتقييم الذاتى ،وأن هناك عالقة إيجابية بين التأمل والقدرة عمى الحكم
الذاتى لممعمم.
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التوصيات واملكرتحات
أوال :التوصيات
يوصى البحث الحالى بما يمى:
 ضرورة عقد دورات تدريبية لممعممين فى الخدمة توجههم نحو ممارسة عممية التأمل،
وتصميم أدوات خاصة تساعدهم عمى رصد مالحظاتهم وتحميمها لالستفادة منها فى تحسين
األداء.
 ا هتمام برامج إعدام معمم الدراسات االجتماعية بتبنى أدوات الجودة وتدريب الطمبة المعممين
عمى كيفية توظيفها فى رفع جودة األداء التدريسى ،والتحسين المهنى.
 تخصيص منصات الكترونية محددة يرجع إليها المعممون فى مختمف التخصصات عمى
مستوى الجمهورية لطرح استفساراتهم عمى المختصين ،ومناقشة قضايا التطوير المهنى
وتحسين األداء التدريسى مع زمالئهم.
 ضرورة تشجيع الطالب المعممين عمى إعداد شبكات التعمم الشخصى وتوظيفها فى دعم
وتنظيم وادارة معارفهم المهنية.
 تدريب الطالب المعممين عمى توظيف أداة التحميل الرباعى SWOTفى تحميل ممارساتهم
التدريسية ،وفى تقييم طالبهم.
 توظيف أداة التحميل الرباعى SWOTفى مادة التدريس المصغر ببرامج إعداد المعمم بكميات
التربية.
 تدريب الطالب المعمم ،والمعممون بالخدمة عمى تحضير دروسهم باستخدام نموذج تحسين
األداء .PDCA
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ثاىياً :املكرتحات
فى ضوء ما أشارت إليه نتائج البحث يمكن تقديم المقترحات التالية:
 استخدام استراتيجية تدريسية قائمة عمى نموذج  PDCAفى تدريس الجغرافيا لتنمية
مهارات حل المشكالت.
 استخدام نموذج تحسين األداء

 PDCAفى تنمية مهارات التدريس اإلبداعى لدى

معممى الدراسات االجتماعية.
 تقصى فاعمية استخدام التعميم الذاتي التعاوني القائم عمى دورة  PDCAلتنمية
بعض الكفايات المهنية لمعممى الدراسات االجتماعية.
 تقصى استخدام أداة التحميل الرباعى  SWOTفى التقويم الواقعى لدى
المتعممين من مراحل دراسية مختمفة.
 تقصى فاعمية أداة التحميل الرباعى  SWOTفى تنمية مهارات التفكير
التحميمى.
 بناء برنامج تدريبى قائم عمى عمميات إدارة المعرفة لرفع الكفاءة التدريسية لدى
المعممين
 توظيف عمميات إدارة المعرفة المهنية فى دعم ممارسات التأمل الذاتى المهنى
لدى المعممين فى مختمف التخصصات.
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املساجع
أوال املساجع العسبية:
أساهة هحهد عبد السالم ( 0)2307بىاء بىﺭتفيميى ﺇلﮑترَىﯽ هطىﺭ قائم عمِ ىﻈرية تجٍيﺰ ﺍلهعمىهاﺕ
َﺍلتقىيم ﺍلذﺍتﯽ َتقىيم ﺍألقرﺍو َﺃثري فﯽ تىهية هٍاﺭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍلهعرفة ﺍلشخصية َتقميم ﺍلعبء

ﺍلهعرفﯽ 0الهجمة الدولية لمتعميم باإلىترىت ،جهعية التىهية اإللكتروىية والبشرية-098 ،)2(06،

0275

إبتسام ساهِ هحهود رحهة ( 0)2305فاعمية استخدام بيئة تعمم تشاركِ عبر اإلىترىت لتىهية بعض
هٍارات إدارة الهعرفة لدى طالب الدراسات العميا بكميات التجارة0رسالة هاجستير غير هىشورة0

كمية التربية ،جاهعة عين شهس0

ابتسام عبد اهلل هحهود عرجان( 0)2309برىاهج هقترح في ضوء تكاهل أىهاط الهعرفة البيداغوجية
والتكىولوجية وفاعميتً في تىهية الكفايات الهٍىية وادارة الهعرفة لدى هعمهي الكيهياء في

فمسطين وعالقتٍا بالهٍارات اإلىتاجية لطمبتٍم 0رسالة دكتوراي غير هىشورة ،كمية التربية ،جاهعة

عين شهس0

ابتسام هحهود عاهر( 0)2306فاعمية برىاهج تدريبِ قائم عمِ تىهية ﺍلتأهم الذاتِ َﺃثري عمِ أسموب
حم ﺍلهشﮑالﺕ لدى طالبات ﺍلجاهعة 0هجمة كمية التربية ،جاهعة طىطا0290-277 ،)4(64،

أديب العهرى وابراٌيم الخموف الهمكاوى ( 0)2337دور إدارة الهعرفة في التقميل هن آثار الهخاطر

دراسة ىظرية 0بحث هقدم إلِ الهؤتهر العمهي الدولي السىوي السابع بعىوان إدارة الهخاطر

واقتصاد الهعرفة،هن  08-06ىيسان ،كمية االقتصاد والعموم اإلدارية ،جاهعة الزيتوىة األردىية0

إسهاعيل هحهد إسهاعيل حسن ،وريٍام هحهد أحهد الغول (0)2304أثر اختالف التطبيقات التفاعمية
ببيئات التعمم الشخصية الهصههة فِ ضوء استراتيجية إدارة الهعرفة فِ تىهية بعض هٍارات

التيسير اإللكتروىِ لدى طالب الدراسات العميا واتجاٌاتٍم ىحوٌا 0دراسات عربية فِ التربية

وعمم الىفس ،رابطة التربويون العرب058-07 ،52 ،

أهل إبراٌيم حهادة ،وأية طمعت إسهاعيل ( 0)2304أثر تصهيم بيئة لمتعمم اإللكتروىِ التشاركِ قائهة
وفقا لهبادئ الىظرية التواصمية عمِ تىهية هٍارات إدارة الهعرفة
عمِ بعض أدوات الويب ً 2
الشخصية لدى طالب الحاسب اآللِ 0دراسات عربية فِ التربية وعمم الىفس ،رابطة التربويون

العرب0048-80 ،56 ،
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تاهر عمِ عبد المطيف الهصرى( 0)2307برىاهج قائم عمِ التفكير التأهمِ فِ تىهية بعض الهٍارات

التدريسية واالتجاي ىحو الهٍىة لدى طالب الدبموم العام فِ التربية تخصص عموم 0الجهعية

الهصرية لمتربية العمهية084-07،)6( 23 ،

حمهِ أحهد الوكيل ،هحهد أهين الهفتِ 0)2337(0أسس بىاء الهىٍج وتىظيهاتٍا 0عهان ،دار الهسيرة0

جبر بن هحهد بن داوود الجبر( 0)2300فاعمية استخدام أدوات التدريس التأهمِ فِ تىهية حل هشكالت
اإلدارة الصفية لدى الطالب الهعمهين فِ تخصص العموم بكمية الهعمهين جاهعة الهمك سعود،

الهجمة الدولية لألبحاث التربوية ،جاهعة اإلهارات العربية الهتحدة0028-90 ،00 ،
خالد أحهد بوقحوص( 0)2307عالقة التفكير التأهمِ باألداء التدريسِ لدى الطمبة الهعمهين تخصص
عموم ورياضيات ،الهجمة الدولية لمبحوث التربوية ،جاهعة اإلهارات065-09 ،)0(40 ،

خالد هحهد هحهود عرفان ،عصام هحهد أحهد أبو الخير(0)2304برىاهج هقترح قائم عمِ التأهل الذاتِ

لتىهية هٍارات إجراء البحث التفاعمِ لدى الطالب الهعمهين بكميات التربية 0هجمة كمية التربية،

جاهعة األزٌر0055-037،)060(0،

خيرى عبد اهلل سميم ،هيشيل عبد الهسيح عوض ( 0)2339التدريس التأهمِ والىهو الهٍىِ لمهعمهين0
دار الكتاب الحديث :القاٌرة0

ديىا صابر عبد الحميم هوسِ( 0)2309برىاهج هقترﺡ قائم عمِ قضايا ﺍلتىهية ﺍلهستذﺍهة لهعمهِ هاﺩﺓ

عمم ﺍالجتهاﻉ لتىهية ﺍلقيم ﺍألخالقية َهٍاﺭﺍﺕ ﺍلتأهم ﺍلذﺍتِ ﺍلهٍىِ 0هجمة ﺍلجهعية ﺍلتربىية

لمذﺭﺍساﺕ ﺍالجتهاعية0200-000،083 ،

رباب صالح أحهد عويس ( 0)2306تطوير بيئة تعمم شخصية قائهة عمِ ىهوذج إدارة الهعرفة لتىهية
هٍارات استخدام أدوات الجيل الثاىِ لمتعمم اإللكتروىِ لدى طالب تكىولوجيا التعميم 0رسالة

هاجستير غير هىشورة ،كمية التربية ،جاهعة الفيوم0

زكريا هحهد زكريا ٌيبة ،هحهود عمِ أحهد السيد( 0)2306التحميل البيئِ باستخدام ىهوذج سوات
) (SOWTفِ التعميم" هفٍوهً وآليات تطبيقً"0هجمة العموم التربوية0006-023 ،4 ،

ساهح إبراٌيم عوض اهلل عبد الخالق(0)2309برىاهج قائم عمِ ﺍلتعمم ﺍلتىافسِ لتىهية هٍاﺭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ

ﺍلهعرفة َﺍلتفﮑير ﺍلهتشعﺐ لذُ ﻃالﺏ ﺍلهرحمة ﺍلثاىىية فِ هاﺩﺓ ﺍلهىطك 0هجمة ﺍلجهعية
ﺍلتربىية لمذﺭﺍساﺕ ﺍالجتهاعية ،كمية التربية ،جاهعة عين شهس0 039 - 08 ،003 ،

سعاد جابر هحهود حسن(0)2300برىاهج قائم عمِ التدريس التأهمِ لتىهية هٍارات التدريس وفق هعايير
الجودة وتعديل توجً الىظرية التدريسية لدى هعمهات المغة العربية والدراسات اإلسالهية هاقبل

الخدهة بهصر والسعودية ،الهجمة الدولية التربوية الهتخصصة0682-659 ،)7(2،
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سمطان إبراٌيم الفقيً (0)2307أٌهية إدراج عمم إدارة الهعرفة فِ الهىاٌج السعودية 0هجمة العموم
التربوية والىفسية ،الهركز القوهِ لمبحوث غزة،)6(0،ص ص0035-96

شاكر هحهد فتحِ أحهد( 0)2306إدارة الهعرفة والتعميم الهعاصر 0الجهعية الهصرية لمتربية الهقارىة
واإلدارة التعميهية000-00،)03(0،

عبيد هحهد عبيد الشهرى ،هد اهلل عمِ سويدان العىزى (0)2302تأهل الطالب الهعمم لخبراتً فِ
التدريب الهيداىِ 0الهجمة العمهية لعموم التربية البدىية والرياضة ،كمية التربية الرياضية ،جاهعة

الهىصورة0090 -058 ،08،

عطية السيد عطية عبد العال ،عصام هحهد أحهد أبو الخير ،عمِ هحهد سميهان( 0)2305فاعمية
برىاهج تدريبِ هقترح قائم عمِ التدريس الهصغر فِ تىهية هٍارات التدريس التأهمِ لدى

الطالب الهعمهين بكميات التربية 0رابطة التربويون العرب ،دراسات عربية فِ التربية وعمم
الىفس0284-220 ،68 ،
عاهر

إبراٌيم

فىديمجِ

(0)2336

أسس

إدارة

الهعرفة

واستراتيجياتٍا

التكىولوجية0

https://www.kutubpdfbook.com/book
عمِ بن يحيِ بن حسين صهيمِ( 0)2309برىاهج قائم عمِ ﺍلتأهم ﺍلذﺍتِ لتىهية ﺍلهٍاﺭﺍﺕ ﺍلتذﺭيسية

لذُ هعمهِ ﺍلرياضياﺕ بالهرحمة ﺍلهتىسطة 0هجمة تربىياﺕ ﺍلرياضياﺕ ،ﺍلجهعية ﺍلهصرية
لتربىياﺕ ﺍلرياضياﺕ0254 – 207 ،)2(22 ،

عهاد سرحان ،وعالء الحهاهي ( 0)2305اقتراح إدارة الهعرفة لبىاء بيئة حقيقية لتعمم اإللكتروىِ 0هجمة
الهىارة لمبحوث والدراسات ،جاهعة أل البيت ،عهادة البحث العمهِ0066-007،)2(20،

كوثر بىت جهيل سالم بمجون(0)2303هدى إتقان هعمهِ العموم لههارسات التدريس التأهمِ وعالقتً

بهستوى الكفاءة التدريسية لديٍم0الجهعية السعودية لمعموم التربوية والىفسية ،كمية التربية ،جاهعة

الهمك سعود ،المقاء السىوى الخاهس عشر ،تطوير التعميم رؤى وىهاذج وهتطمبات-05،736،

0703

لهياء عبيدات( 0)2307واقع الههارسات التأهمية وأثرٌا عمِ دافعية االىجاز لدى هعمهي الهرحمة
األساسية العميا في هحافظة اربد 0هجمة جاهعة الىجاح لألبحاث (العموم اإلىساىية)،)02(00،

02033-2275

ليمِ هسىد الصيفِ(0)2305التأهل الهٍىِ فِ الهدارس لمبرىاهج الوطىِ لتطوير الهدارس 0هجمة
الهعرفة0045-240،008 ،
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هجيد الكرخِ( 0)2304التخطيط االستراتيجي الهبىي عمِ الىتائج ،بيت الغشام لمىشر والترجهة،
اإلهارات0هحهد أحهد عمِ ٌيبة( 0)2305ﺍلتفﮑيﺭ ﺍلتأهمي لﺩُ ﺍلﻁالﺏ ﺍلهعمن في ضوءﺀ ﺍلخبﺭﺓ
األكاديهية0هجمة جاهعة عين شهس لمقياس والتقويم0)8(4،

هحهذ عبد الرازق عبد الفتاح ،وعيذ هحهذ عبد العزيز ﺃبى غىيهة ( 0)2308ىهىﺫﺝ هقترﺡ لتدريس
ﺍلعمىن قائم عمِ عهمياﺕ إﺩﺍﺭﺓ ﺍلهعرفة لتىهية ﺍلتفﮑيراإلبداعِ َﺍالىخرﺍﻁ فِ ﺍلتعمم لذُ

تالهيذ ﺍلهرحمة اإلعدادية 0دراسات فِ الهىاٌج وطرق التدريس ،كمية التربية ،جاهعة عين
شهس0000-243،84،

هستورة بىت عبيدالشهرى( 0)2300تقىيم هذُ ههاﺭسة هعمهاﺕ ﺍلعمىن ﺍلشرعية بالهرحمة ﺍلهتىسطة
ﺍلتذﺭيﺲ ﺍلتأهمي كهذخم لمتىهية ﺍلهٍىية 0الجهعية الهصرية لمقراءة والهعرفة ،كمية التربية،

جاهعة عين شهس0064-005،009،

هشروع الهمك عبد اهلل بن عبد العزيز لتطوير التعميم العام ،دليل الهعمم لمتدريس الفعال،شركة تطوير
لمخدهات التعميهيةhttps://www.noor-book.com 0
هطيران عبداهلل الهطيران( 0)2337إدارة ىظم الهعرفة(الرأس الهال الفكري) 0الهؤتهر الدولِ السىوى
السابع بعىوان إدارة الهخاطر واقتصاد الهعرفة ،كمية االقتصاد والعموهات اإلدارية جاهعة

الزيتوىة،األردن027-2،

هىال حسن الجاسم ( 0)2305فاعمية برىاهج تذﺭيبِ قائم عمِ هعايير جىﺩﺓ ﺃساليﺐ ﺍلتعميم َﺍلتعمم
لتىهية هٍاﺭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍلهعرفة لذُ هعمهاﺕ ﺍلهىﺍﺩ ﺍالجتهاعية فِ ﺍلهرحمة ﺍالبتذﺍئية بههمﮑة

ﺍلبحرين 0هجمة الجهعية التربوية لمدراسات االجتهاعية ،كمية التربية ،جاهعة عين شهس،
0203- 68،093

هىال هحهود هحهد هصطفِ )2300( 0فاعمية برىاهجين لتىهية التأهل الذاتي لمتخطيط التدريسي
والبىائي في تحسين الهروىة الهعرفية وقيهة التفكير التأهمي وهٍارتً واألداء التخطيطي التعميهي

لدي الطالبات الهعمهات 0حوليات هركز البحوث والدراسات الىفسية ،جاهعة القاٌرة ،كمية

اآلداب ،الحولية الثاهىة 0القاٌرة ،يوىيً 00

هىصور أحهد عبد الهىعم ( 0)2305إدارة الهعرفة في الجاهعات الهصرية0دراسات تربوية وىفسية ،كمية
التربية ،جاهعة الزقازيق،87،ص ص00-0

ىضال عبد الرحهن إبارٌيم أبو سويرح (0)2309أثر تطبيق ىهوذج شوٌارت لمجودة الشاهمة عمِ فعالية
أداء العاهمين في الكميات الجاهعية بقطاع غزة0رسالة هاجستير غير هىشورة 0كمية االقتصاد
والعموم اإلدارية ،الجاهعة اإلسالهية بغزة0
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ِفاعمية برىاهج قائم عمِ استراتيجية التحميل الرباع0)2308( ِوائل صالح السويف

 فِ تدريس االستهاع لتىهية فٍم الهسهوع واالستهاع االستراتيجِ لطالب الصفAnalyses
45-02 ،)0(09 ، هجمة العموم التربوية والتفسية0الثاىِ اإلعدادى

 هجمة كمية0أىهوذج هقترح لتطوير التعميم فِ ضوء هدخل إدارة الهعرفة0)2300( ِياسر عبد الحافظ عم
0042-89،)5(20، جاهعة اإلسكىدرية،التربية
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