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" الدروس  إدارة املعرفة مدخل ملعاجلة بعض مشكالت التعليم مبصر "

 اخلصوصية منوذجًا"

 

 د. هبه إبراهيم جوده إبراهيم

 مدرس أصول الرتبية لإلعالم الرتبوي

 جامعة القاهرة -كلية الرتبية النوعية

 متهيد

يف السنوات القليلة املاضية انتشر استخدام مصطلح إدارة املعرفة  حيث أخذ ينخرط يف عّدة    

 جماالت، لتضّم كاّفة وسائل اإلعالم، والسياسات العامة والتعليم، والصحة، وعلم احلاسوب

، وبرامج انبثق عنها العديد من  املناقشات ذات العالقة بالعمل والتعّلم الرمسّي والتدريب املهيّن ،و

التوجيه، ومع تقّدم الزمن وتطور التكنولوجيا يف النصف الثاني من القرن العشرين ارتفعت 

نسبة استخدام األجهزة احلاسوبّية لتواكب التكنولوجّيات كالنظم اخلبرية، والقواعد املعرفية 

 أكد البعضيث وقد شّجع رّواد علم اإلدارة على تطوير مفهوم إدارة املعرفة، ح ونظم دعم القرار.

تشمل كاّفة يه على مدى أهمّية املعلومة واملعرفة الصرحية مبا متتلكه املنشأة من موارد تنظيم

حمركات البحث، وقواعد بيانات إدارة رأس املال الفكرّي؛ وذلك لغايات توظيف مدخل إدارة املعرفة 

ض التكلفة وحل عدة جماالت منها: التخطيط ،وصناعة القرار، وتطوير اإلنتاج، وختفييف 

 قطاعاملختلفة واليت من بينها  القطاعاتاليت تواجه ( 1( )56، 2005، عبد العزيز العلي) املشكالت

التعليم الذي يعاني من عدة مشكالت لعل من بينها مشكلة الدروس اخلصوصية وما هلا من 

 .سلبيات تؤثر على العديد من األسر املصرية 

 طرح السؤال الرئيس التالي:لك تتلخص مشكلة البحث يف لذ    

إدارة املعرفة للحد من انتشار ظاهرة الدروس اخلصوصية  استخدام مدخلكيف ميكن       

 باجملتمع املصري؟

 ويتفرع من السؤال الرئيس جمموعة من األسئلة الفرعية وهي كالتالي: 

 ما مفهوم إدارة املعرفة ، وما أهميتها وأهدافها؟ -1

 وما متطلبات تطبيقها فى جمال التعليم؟ ما عناصر إدارة املعرفة؟ -2
 ما مفهوم الدروس اخلصوصية؟ وما إجيابياته وسلبياته؟ -3
ما التصور املقرتح لكيفية احلد من ظاهرة الدروس اخلصوصية من خالل توظيف عناصر  -4

 إدارة املعرفة؟
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 وهدفه: همية البحثأ

مشكلة الدروس مقرتحات ميكن االستفادة منها يف عالج  تكمن أهمية البحث يف أنه قد يقدم

وذلك فى ضوء االستعانة ، ووضع بعض اإلجراءات اليت ميكن أن حتد من انتشارها اخلصوصية

مبدخل إدارة املعرفة بعد أن نادى باستخدامه العديد من الدول فى السنوات القليلة املاضية ، 

ة ظاهرة الدروس اخلصوصية من خالل توظيف ويهدف البحث إىل إجياد بعض احللول ملعاجل

  عناصر إدارة املعرفة وتوفري متطلباتها فى العملية التعليمية.

 :وحدوده جمتمع البحث وعينته وأدواته

يتمثل جمتمع البحث فى طالب التعليم قبل اجلامعى جبمهورية مصر العربية حيث سيتم      

مبحوث من طالب املرحلة االبتدائية ، فضال عن  250االستعانة باستمارة استبيان تطبق على  

 .مقابالت  شخصية مع جمموعة من اخلرباء واملختصني مبجالي الرتبية وعلم النفس

الشرقية( ،  -اجليزة -تتمثل احلدود املكانية فى مدارس املرحلة االبتدائية مبحافظات )القاهرة     

 .2017ىل شهر مايو إبريل إشهر  منبيق التط يفرتض أن يتموذلك لقرب املنطقة اجلغرافية، و

 اإلطار النظرى للبحث:

 يتناول اإلطار النظرى للبحث جمموعة من احملاور وهى كالتالي: 

 وأهدافها . أهمية إدارة املعرفةمفهوم و -1

 ومتطلباتها. دارة املعرفةإعناصر  -2

 مفهوم الدروس اخلصوصية ومميزاتها وعيوبها. -3

 وفيما يلى عرض موجز لتلك احملاور: 

 :وأهدافها  أهمية إدارة املعرفةمفهوم و -1

يقصد بإدارة املعرفة مجيع التقنيات، واألدوات، واألساليب، واملوارد البشرّية املسّخرة لغايات       

 Quinn, James,1992,37 (2))ؤّسسة  املونشرها واستثمارها داخل نطاق  ااستقطاب املعرفة وإدارته
تعتمد على  تومهارا تإحكام السيطرة على كّل ما ميتلكه األفراد من خربا "، كما تعرف على أنها

، وبالتالي الوصول "املعرفة بشكٍل أساسيٍّ وإدارتها، ويكون ذلك على ما يوّثق يف مستنداِت املنشأة

ديلة يف املؤّسسات من القرارات الب إىل مرحلة اختاذ القرار الصائب بعد اختياره من بني جمموعة

مًا يف نقل وتقاسم املعرفة داخل املنظمة، ويظهر ذلك مبا مهحيث تؤدي تكنولوجيا املعلومات دورًا 

الرمسية التقارير، واألدلة العملية،  تشملوغري رمسية، ف ،توفّره من آليات تتفاوت بني رمسية

حسناء حمجوب وغريها.)  والتدريب، أّما غري الرمسية فتشمل: الندوات، واحللقات النقاشية

،2005،45( )3). 
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للحصول على امليزة التنافسية أنه يتيح الفرصة تكمن أهمية مدخل إدارة املعرفة يف          .

الدائمة للمنظمات عرب مساهمتها يف متكني هذه املنظمات من تبنى املزيد من اإلبداعات 

قدرة املنظمة على التعامل مع نها تبين وتنمي أاملتمثلة يف طرح سلع وخدمات جديدة. فضال عن 

طالق الطاقات الفكرية وقدرات إ إضافًة إىلاملتغريات التنافسية مبكرا واالستعداد للتكيف معها، 

األفراد الفنية باملنظمة على كافة املستويات مبا يساهم يف رفع كفاءة العمليات وحتسني 

تعزيز قدرة املنظمة لالحتفاظ باألداء املنظم  و االنتاجية وتوفري احللول األفضل للمشكالت،

وتوثيق املتوافر منها وتطويرها  ،املعتمد على اخلربة واملعرفة وحتسينه، حتديد املعرفة املطلوبة

حتقق التكامل بني قدرات املوارد البشرية املبدعة  ، فضاًل عنواملشاركة فيها وتطبيقها وتقييمها

وتوفري املعرفة  (،4)(68، 2005)عالء أمحد، االتصاالت واملعلومات من ذوي املعرفة ومتطلبات تقنيات

أداة نها أالالزمة الختبار مناذج التميز التنافسي املناسب للمنظمة حسب مواردها االسرتاتيجة،كما 

الستثمار رأس املال الفكري للمنظمة، من خالل جعل الوصول إىل املعرفة املتولدة عنها بالنسبة 

فضال عن تعزيز قدرة املنظمة  ن احملتاجني إليها عملية سهلة وممكنة.لألشخاص اآلخري

دارة املعرفة ستكون إلالحتفاظ باألداء املنظمي املعتمد على اخلربة واملعرفة وحتسينه، كما أن 

دارة املعرفة فرصة كبرية إاملهيمن على سوق تكنولوجيا املعلومات واخلدمات، فضاًل عن أن 

كما أنها .يرادات اجلديدة.إلاليف ورفع موجوداتها الداخلية لتوليد اللمنظمات لتخفيض التك

( ويهدف 5( )1998،17علي السلمي، حتفز املنظمات على جتديد ذاتها ومواجهة التغيريات البيئية . )

ىل االقتصاد العلمي إىل حتول املنظمات من االقتصاد التقليدي إدارة املعرفة إاستخدام مدخل 

املعرفة"، وتعمل كشبكة لألنشطة حيث تسهم يف التحويل حنو الشبكات اجلديد "اقتصاد 

التأكد من أنه جيري تطوير وجتديد وحتديث املعرفة و كرتونية، إللاالقتصادية الواسعة والتجارة ا

عن توليد املعرفة الالزمة والكافية  فضاًل ا،عادة استخدام املعرفة وتعظيمهإو بصورة مستمرة،

ىل كل األطراف إلتحويل املعرفية وحتقيق عمليات التعليم وعمليات نشر املعرفة والقيام بعمليات ا

 (6) (Barnes, Stuart , 2002, 84 )ذات العالقة.

 :ومتطلباتها دارة املعرفةإعناصر  -2

عبارة عن بيانات متنح وهى هناك جمموعة من العناصر إلدارة املعرفة لعل من أهمها :املعلومات 

ويتم تقدميها لغرض حمدد. فاملعلومات يتم تطويرها وترقى ملكانة املعرفة صفة املصداقية 

عندما تستخدم للقيام أو لغرض املقارنة، وتقييم نتائج مسبقة وحمددة، أو لغرض االتصال، أو 

املشاركة يف حوار أو نقاش. فاملعلومات هي بيانات توضح يف إطار وحمتوى واضح وحمدد وذلك ال 

 (7) (Barnes, Stuart ,2008, 112 )الختاذ قرار.مكانية استخدامها 
وميكن تقديم املعلومات يف أشكال متعددة ومنها الشكل الكتابي، أو حمادثة مع طرف آخر،    

معلومات من البيانات اليت يتم احلصول عليها  الني يقومون بصناعة قدرات العاملنيفضال عن 

،و يتم ذلك من خالل أفراد معينني  ادة منهلتحويلها إىل معلومات ميكن استخدامها واالستف

على حتليل وتفسري املعلومات ومن ثم  قادرين ،على التفكري بطريقة إبداعية لديهم القدرة

إذ مل يتوافر لدى ( 8) (Liebowitz, Jay,2000,45) ) على ما يتوفر من معلومات. التصرف بناًء

علومات عندئذ نستطيع القول أن أحد احملاور األفراد القدرات والكفاءات األساسية للتعامل مع امل
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بالتقنيات :فاملعرفة  وثيقة الصلة  توظيف التكنولوجيااألساسية للمعرفة مفقودة، إضافة إلي 

. لذا بسرعة وبدقة  اليت تدفع األفراد للرغبة يف التفكري والتحليل والتصرف التكنولوجية 

 (9( )2005،151عنصرًا أساسيًا إلدارة املعرفة .) املرسى إدريس ، لتكنولوجيايشكل عنصر ا

ن تكون هناك قيادة أ، وأن يكون اهليكل التنظيمي مرنًاومن متطلبات تطبيق إدارة املعرفة      

كما جيب أن تكون  واعية ومهتمة بتطبيق إدارة املعرفة ومشجعة لتبادل املعلومات بني العاملني.

إدارة املعرفة تنطوي على القيم اليت تشجع التعلم الذاتي  تناسب تطبيقالثقافة التنظيمية 

خرين والتعلم منهم، وإرضاء املواطنني واملتعاملني مع اجملالس ألواحلرص على االستفادة من ا

ىل جانب ما سبق يتعني توافر تكنولوجيا املعلومات اليت ميكن من خالهلا إواإلدارات احلكومية.

رأس مال فكري أكرب لوضع احللول للمشكالت اليت تواجه  جيذبهذا من شأنه أن و تبادل املعلومات

املنظمة، وخيلق بيئة تنظيمية تشجع الفرد يف املنظمة على املشاركة باملعرفة لرفع مستوى 

McDermott & O’Dell,2001, 78) ). معرفة اآلخرين
 

(10) 

 مفهوم الدروس اخلصوصية ومميزاتها وعيوبها: -3

،فهي تعترب متثل الدروس اخلصوصية أحد القنوات احلديثة الستنزاف دخل األسرة املصرية       

عامل ضغط إضايف على دخل األسرة. فمنذ أطلقت الدولة يد القطاع اخلاص يف التعليم من 

على تعتمد  قررات امل أن لدينا ازدواجية يف النظام التعليمي جبانب اصبح احلضانة إىل اجلامعة 

ا دفعهم إىل تعويض فارق الدخل ممتدهور املستوى املادي للمعلمني ، فضاًل عن واحلفظ التلقني 

من خالل الدروس اخلصوصية التى متثل مظهر من مظاهر خلل نظام التعليم املصري. وبداًل من 

 أحدالدروس اخلصوصية وتعد عالج الظاهرة يقرتح البعض تقنينها والتعامل معها كأمر واقع. 

واليت يطلق عليها البعض التعليم يف السوق  ت اليت تواجه العملية التعليمية يف مصرأهم املشكال

ال تتيح للطالب الفرص املتكافئة من الناحية  فهيوتشكل هذه الظاهرة خطورة كبرية  ،املوازية

وبالتالي  ،وتؤثر على سلوكهم حيث تبعدهم عن املشاركة اجلماعية بداخل الفصل ،التحصيلية

مر الذى يؤدي إلي فقدان ثقتهم ألثناء التدريس األتكيف االجتماعي لديهم مع املعلم تؤثر على ا

 (11( )90، 2009مسري حممد ، (. يف املدرسة كمؤسسة هلا أهداف تربوية واجتماعية
 هاتكمن مميزاتو يقصد بالدروس اخلصوصية كل جهد تعليمي مكرر حيصل عليه الطالب،         

ملا حيبونه كي جتذبهم فال ميّلوا  قًايوفر أماكن جيدة للطالب وف فاملعلم فى أنها  أكثر تنظيمًا

منها، وبالتالي الطالب يستجيبون ألنهم يريدون الدراسة يف مكان أفضل، كما أن املعلم  يبذل 

عن أن املعلم  فضاًل، من كل دقيقة يقضيها يستفيدنه كي يشعر الطالب بأأقصي جهد ممكن 

الطالب وحتميسهم وذلك عرب طرح أسئلة تثري فضوهلم املعريف. كما أنها يسعي إلي إثارة فضول 

أكثر فاعلية حيث جتد الطالب يتنافسون خالل انتظامهم حضور الدروس اخلصوصية وجتدهم 

 زًايبادرون على املشاركة يف إجابة األسئلة، وخوض امتحانات للتقوية، وهذا العامل يعّد حاف

 (2007,116,دراسة أكثر وخلق التنافس مع الطالب اآلخرين.للطالب ما قد يدفعهم حُلب ال

Saxena (Anurag (12) 
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ث يتلقى يح نها ترهق الطالب جسمانيًاأأما عن عيوب الدروس اخلصوصية فتتمثل فى          

هداره فى االنتقال من مكان درس إعن الوقت الذى يتم  ، فضاًلفى كل املواد تقريبًا الطالب دروسًا

مقنًعا يتخذه الطالب لتربير عدم ذهابه إىل املدرسة. وينظر  بًاباتت سب أنهاإىل أخر، إضافًة إلي 

بنهما، فسرعان ما يتقبال الوضع، بالتالي تأثرت املدرسة إوالدا الطالب إىل كم ما ُيصرف على 

م اخلاص باملدرسة اهتز لدي الطالب، وهذا يهدد وتأثر دورها االجتماعي أو ميكننا القول إن املفهو

عليم تعد أحد أهم تال ودةاألجيال القادمة عندما يصبح هؤالء الطلبة آباًء. كما أن إخنفاض ج

سلبيات الدروس اخلصوصية حيث أصبحت الدروس اخلصوصية ُتدر ماًلا أكثر مما ُتدره املدرسة 

هان الدروس اخلصوصية وسرعان ما التحق بهم على املعلم، فقد اجته ُمعظم املعلمني إىل امت

خرجيو كليات الرتبية وغريهم، ما أثر بشكل كبري على أداء وجودة التعليم داخل املدارس وهو ما 

 ( 13( )2006،75،راشد عبد اجلليل ) قد ُيعرف بظاهرة تسرب املعلمني على غرار ظاهرة تسرب الطالب.

ر لدى الطالب فتجد املعلم يعيد ويكرر لطالبه وجيعلهم بداع واالبتكاإلعن اخنفاض معدل ا فضاًل

حيفظون دون تفكري منطقي حيث باتت الدروس اخلصوصية ال تسمح  إلمكانات اإلبداع 

واملهارات اليت ميتلكها الطالب أن تنمو أو تتقدم، بل إنها تقف عائًقا أمام تقدم الطالب ملستويات 

ن خالل الطريقة اليت يتبعها ٌمعظم معلمي تلك أعلى من التفكري واالبتكار، وينتج ذلك م

 (14( )2008،82،سعيد لوصيف ) الدروس يف احلفظ والتلقني وخصوًصا املواد املعرفية.

 نتائج البحث املتوقعة

دارة املعرفة للحد من ظاهرة الدروس إلساس التحليل الرباعي أن يقوم التصور على أيتوقع  

 :ما يلي  ساسأاخلصوصية على 

 : حتديد نقاط القوة للظاهرة واًلأ

املتمثلة فى : توفري البنية التحتية التكنولوجية مثل توفر شبكة االنرتنت ، ونظم املعلومات 

صول معرفية أعن توفر  لكرتوني، فضاًلإلاحملوسبة قابلة التحديث والتطوير، وموقع الوزارة ا

تكفل سهولة السيطرة على تلك  نظمة والتعليمات اليتألصرحية كالقوانني والتشريعات وا

دارة اجلودة ، والشراكات بني الوزارة والقطاع إىل توفر نظام إضافة إذا طبقت حبزم، إالظاهرة 

لمني لتحسني ععن توفر برامج التدريب املهين للم اخلاص ومؤسسات اجملتمع املدني، فضاًل

 .يحالل الوظيفإلكفاءتهم ، وا

 : حتديد نقاط الضعف ثانيًا

جور، وغموض بعض ألا يلتدن  مثلة يف: هجرة الكفاءات الرتبوية للعمل فى اخلارج نظرًاواملت

النقاط باملقررات املدرسية مما جيعل الطالب يلجأ للدروس خلصوصية، فضال عن اخنفاض مستوى 

نظمة والصالحيات لدى بعض القيادات مما يعيقهم عن األدارة املعرفة  وببعض إالوعي مبفهوم 

ىل اخنفاض مستوس حتديث وتطوير اليات احلصول على املعرفة إضافة إلك الظاهرة، احلد من ت

 ونشرها.
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 ثالثًا: الفرص

 مبادرة احلكومة اإلالكرتونية واالحتذاء بها لتطبيقها فى وزارة الرتبية والتعليم. -1

مستواهم  الشركات اخلارجية بالتعاون مع الوزارة الداعمة لتدريب املعلمني واملوظفني لتحسني -2

 املعريف والتقنى.

 ختصيص جوائز للمعلم املتميز والطالب املثالي . -3

االطالع على جتارب ومؤسسات وزارات الدولة التى طبقت اسرتاتيجية إدارة املعرفة ملعاجلة  -4

 مشكالتهم.

تنفيذ مبادرات لدعم االبتكار واإلبداع فى التدريس لتجنب خماطر ظاهرة الدروس  -5

 اخلصوصية.

 رابعًا: التهديدات:

 التحديات املعرفية الناشئة عن التغريات السياسية واالقتصادية اخلارجية . -1

التغريات السريعة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وارتفاع تكاليف االنظمة  -2

 اإللكرتونية .
 حمدودية موازنة الوزارة وختفيض املخصصات املالية. -3
 يادات بالوزارة وباملدارس.مقاومة التغيري لدى بعض الق -4
نقص أعداد املعلمني بتخصصات اللغات األجنبية وضعف برامج تدريبهم وتأهيلهم بعد  -5

 التخرج.

هداف إدارة املعرفة للحد من ظاهرة الدروس أتصور مقرتح لكيفية توظيف عناصر و

 :اخلصوصية

 أوال: تفعيل عناصر إدارة املعرفة من خالل ما يلي:

حتسني مستوى خربات املعلمني وسلوكياتهم ومهاراتهم مبا يتوافق مع  العاملون: البد من -1

متطلبات جمتمع املعرفة، وحثهم على العمل بروح الفريق لتحقيق مزيد من اإلبدع واالبتكار 

 وبث ذلك بنفوس الطالب بداًل من دعوتهم إىل الدروس اخلصوصية .

عليمية من قبل الوزارة ووضع إجراءات العمليات : حتديد مهام مجيع القائمني على العملية الت -2

 صارمة لتحقيق ذلك.
التكنولوجيا: ضرورة إدخال التكنولوجيا بكل مفرداتها على العملية التعيمية وخاصة  -3

املقررات وإتاحتها أون الين عرب شبكة املعلومات الداخلية واخلارجية يف حماولة لإلستغناء عن 

 ملعرفة وتبادهلا مبا يتوافق مع متطلبات العصر.الكتاب املدرسى لتخزين املعلومات ونقل ا
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إتاحة فرصة التعليم املستمر للطالب وتعزيز االبتكار، مع ضرورة توفري الفرص للطالب  -4

وللمعلمني للمشاركة فى احلوار والبحث والنقاش، وتأسيس أنظمة إلكرتونية تساعد الطالب فى 

بًا يشجعهم على االبتعاد عن اللجوء للدروس املشاركة بالعملية التعليمية بشكل أكثر إثراًء وجذ

 اخلصوصية ،  وتكون رؤية مجاعية لديهم.

حتديد جمموعة من املعلمني املتميزين تكنولوجيًا ومعرفيًا ليكونوا مبثابة قادة فى كل  -5

مدرسة يدعمون التعلم النشط والتعلم الذاتي لريسخوا الفكرة لدى الطالب واملعلمني املقاومني 

 ع ضرورة الرتكيز على تدفق املعلومات أكثر من ختزينها.للتغيري، م

 : توظيف أهداف ادارة املعرفة للحد من ظاهرة الدروس اخلصوصية:ثانيًا

دارة املعرفة يف بيئة وزارة الرتبية والتعليم من خالل إل swotجراء حتليل إلتشكيل جلنة  -1

القوة والضعف  للظاهرة، عضاء اللجنة لتحديد مواطن أعقد جلسات عصف ذهين يشارك فيها 

 والقيام بصياغة أهداف معتمدة على هذا التحليل.

هداف االسرتاتيجية التى ألدارة املعرفة واإلهداف االسرتاتيجية ألضرورة الربط بني ا -2

 .وضعتها الوزارة للقضاء على الظاهرة
خالل  دارة املعرفة وكفاءتها للحد من الظاهرة منإقياس مدى فعالية تطبيق اسرتاتيجية  -3

خذ ألدارات ومراكز الوزارة ومديريات الرتبية والتعليم واملدارس إتعميم تلك االسرتاتيجية على 

 .التغذية الرجعة
دارة املعرفة إهداف أمراجعة االسرتاتيجية بناء على التغذية الرجعة ثم قياس مدى حتقق  -4

 .للحد من ظاهرة الدروس اخلصوصية

 لضمان جناح التصور:

 القيادات بوزارة التعليم باستخدام مفهوم إدارة املعرفة للحد من املشكالت. االلتزام من -1

نشر الوعي بأهمية إدارة املعرفة وضمان مشاركة مجيع العاملني بالقطاع التعليمي والتزامهم  -2

 بإدارة املعرفة.

 تشجيع املعلمني والطالب على تبادل املعرفة وإعادة استخدامها . -3

ات املعرفية الداخلية واخلارجية للوزارة ، وحتديد التهديدات ووضع اليات حتديد االحتياج -4

 لتقليلها 

 االستفادة من املقرتحات البناءة التى تصدر عن كافة عناصر العملية التعليمة للحد من املشكلة  -5

 ضمان حفظ املعلومات والبيانات بالوزارة بشكل أمن . -6

 معلومة متعلقة باملقررات الدراسية.سهولة ضمان وصول الطالب ألى  -7

تطوير مراجعة اسرتاتيجية إدارة املعرفة بالوزارة وحتديد مؤشرات األداء الرئيسة لقياس مدى  -8

 جناح إدارة املعرفة للحد من ظاهرة الدروس اخلصوصية .

نقاط  تقييم نتائج تطبيق اسرتاتيجية إدارة املعرفة يف الوزارة وتعزيز نقاط القوة ومعاجلة -9

 الضعف.
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