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المقدمة
أبرز مقومات نجاح وزارة التربية والتعليم قدرتها على مواكبة أحدث المتغيرات التي
يشهدها عصر الثورة التكنولوجية والمعلوماتية نتيجة التطور الهائل الذي حدث في
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واستخداماتها في مجال المعلومات؛ ما أدى إلى وجود
حاجة ماسة لتنظيم هذه المعلومات وإدارتها بحكمة ومسؤولية؛ لالستفادة القصوى منها
في تحقيق أهداف الوزارة اإلستراتيجية ،ومساندة صانعي القرار في اتخاذ قراراتهم؛ لذا فقد
بدأت وزارة التربية والتعليم في بناء رؤية مستقبلية للنظام التربوي في األردن ،وحرصت
على تطويرها وفق منظور شمولي متكامل ُيع َنى بمراعاة أساليب التخطيط اإلستراتيجي
وآلياته ،وتأكيد أهمية توظيف التقنية بفاعلية ،وتوسيع المشاركة المجتمعية ؛ لنشر هذه
الرؤية والعمل في مجالها .وقد شرعت الوزارة في بناء إستراتيجية إلدارة المعرفة ؛ لتكون حجر
كبير في إدارة
األساس في تفعيل المعارف الموجودة في الوزارة ،وسيكون لإلستراتيجية دو ٌر
ٌ
المعرفة؛ إذ يرتكز هذا على صنع المعرفة بتبني الخيارات الصحيحة والمالئمة ،والمساهمة في
تنمية شبكات العمل في إدارات وزارة التربية والتعليم كافة؛ لربط األفراد وتقاسم المعرفة
وتحديد السياسات؛ إلدامة رأس المال الفكري والمحافظة عليه ،وضمان إيجاد برامج إلدارة
المعرفة للمساهمة في تأسيسها ومعالجتها واالستفادة القصوى منها.
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المسوغات
تع ُّد التنافسية من أهم ميزات العصر الذي نعيشه وال سيَّما في مجال المعرفة وتكنولوجيا
ي مؤسسة؛ إذ يجب
المعلومات واالتصاالت ،لما للمعرفة من دور فاعل وكبير في نجاح أ ِّ
العمل على إدارة المعرفة لألسباب اآلتية:
دور المعرفة في نجاح المؤسسة.
جعلت العولمةُ المجتمعات العالمية قرية صغيرة.
المعرفة قابلة للقياس.
تع ُّد المعرفة والمعلوماتية ميزة تنافسية لالقتصاد المعرفي.
تتطلب الطبيعة الديناميكية للموجودات المعرفية تطوي َر برامج إدارة المعرفة.
اختالف القيمة المضافة للمعرفة عن البيانات والمعلومات.
نجحت إدارة المعرفة في معالجة مجاالت كثيرة وال سيَّما في مجاالت التنافس واإلبداع والتجديد والتنوع.
ي منبع بقيمة مك ّون المعرفة فيه.
تُح َّدد قيمة أ ِّ
يع ُّد امتالك إدارة المعرفة معيارًا لتقدم أيِّ دولة.
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األهداف اإلستراتيجية إلدارة المعرفة
تسعى إستراتيجية المعرفة إلى تحقق األهداف اآلتية:
ترسيخ مفهوم إدارة المعرفة في وزارة التربية والتعليم.
دعم القرار التربوي المبني على مصادر معرفيّة موثوقة.
إدارة المعرفة بكفاءة وفاعلية بما ينسجم مع الخطة اإلستراتيجية للوزارة.
ضمان ِسرِّ ية المعلومات وأمنها في الوزارة.
تطوير إجراءات إدارة المعرفة وتحديثها في الوزارة بالمتابعة والتقييم المستمرين.
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النتائج المرجوة من تطبيق إستراتيجية إدارة المعرفة في الوزارة
ق النتائج اآلتية:
يُتوقَّع من تطبيق إستراتيجية إدارة المعرفة تحقي ُ
التزام اإلدارة العليا بإدارة المعرفة ونشر الوعي بأهميتها ،وتشجيع تبادلها.
اتخاذ قرارات تربوية مبنية على مصادر موثوقة للمعرفة.
موجودات معرفية داخلية وخارجية /صريحة وضمنية تُدار بكفاءة وفاعلية.
سهولة وصول المعنيين للبيانات والمعلومات ضمن إطار األمن والسرية.
الوصول إلى إجراءات محدثة ومطورة لعمليات إدارة المعرفة بناء على التغذية الراجعة
والمتحصلة من المتابعة والتقييم.
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اإلطار النظري
مفهوم المعرفة
رأس مال فكري وقيمة مضافة ،وال تع ُّد كذلك إال إذا اكتُ ِشفت واستُث ِمرت من المؤسسة و ُح ِّولت إلى
قيمة لخلق الثروة عبر التطبيق (.)Stewart ,1999
ُعرفها دروكر ( )Druckerبأنّها“ :القدرة على ترجمة المعلومات إلى أداء لتحقيق مهمة
وي ِّ
محددة أو إيجاد شيء محدد”.
ويمكن وصف المعرفة بأنّها “مجموعة من النماذج التي تصف خصائص متعددة وسلوكات
ضمن نطاق محدد ،و يمكن للمعرفة أن تُسجَّل في أدمغة األفراد ،أو يتم خزنها في وثائق المجتمع
(أو المنظمة) ومنتجاته وممتلكاته ونظمه ،وعملياته (الصباغ.)1998 ،

مفهوم إدارة المعرفة
يتركز مفهوم إدارة المعرفة في هندسة البيئة اإلنسانية والعمليات وتنظيمها؛ ما يساعد الوزارة
على إنتاج المعرفة وتوليدها ،باختيارها وتنظيمها ،واستخدامها ونشرها .وكذلك نقل المعلومات
ض َّمن في األنشطة اإلدارية
العامة والخبرات وتحويلها لألشخاص المناسبين وقت حاجتها ؛ لتُ َ
المختلفة وتُ َوظَّف في صنع القرارات الرشيدة ،وحل المشكالت والتخطيط اإلستراتيجي.
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ولتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت دور رئيس ومحوري في بناء نظم إدارة المعرفة
بقدرتها على تسريع عملية إنتاج المعرفة ونقلها ،وتساعد أدوات إدارة المعرفة أيضًا في جمع
معرفة الجماعات ،وتنظيمها ،ومن ثم جعل المعرفة متوافرة ومتاحة للجميع .ومن هنا ،فقد نفّذت
وزارة التربية والتعليم مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة للمرحلة األولى  ERfKE1في
األعوام ( ،)2009 -2003والمرحلة الثانية منه  ERfKE2في األعوام (.)2015 – 2010
هندسة البيئة
هندسة
العمليات
وتنظيمها

اإلنسانية
إدارة
المعرفة

توظيف
المعلومات

نقل المعلومات
والخبرات
مرتكزات مفهوم إدارة المعرفة
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خصائص المعرفة
اختلفت وجهات نظر الباحثين في أهمية خصائص المعرفة ،والفائدة المتوقعة منها ،وقد
أشار زكريا ( )1998إلى خصائص عدة ،تتميز بها المعرفة عن سائر مظاهر النشاط الفكري
اإلنساني ،وهي:
التراكمية
التنظيم

إضافة المعرفة الجديدة إلى المعرفة السابقة ،وتدمجان معًا؛ ما يؤدي إلى
تراكمية المعرفة لدى الفرد.
ينشأ عن تنظيم المعرفة الجديدة إفادة جديدة وانتقاء الجزء المقصود.

البحث عن
األسباب

تهدف معرفة السبب إلى إشباع رغبة الفرد في البحث والتعليل ،وإدارة
معرفته بشكل أفضل.

الشمولية
واليقين

شموليتها لجميع األفراد واليقينية فيها باعتمادها على أدلة مقنعة قابلة للتغيير.

الدقة
والتجريد

وهي التعبير عن الحقائق رياضيًا.
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أنواع المعرفة
اً
أول :تصنف المعرفة إلى نوعين ،هما:
المعرفة الصريحة ( :)Explicit knowledgeوهي المعرفة الرسمية ،والقياسية،وال ُمر َّمزة،
والنظامية المعبر عنها كميًا ،والقابلة للنقل والتعليم .وتسمى أيضًا المعرفة المنقولة؛ إلمكانية
نقلها إلى خارج المؤسسة ،ونجدها في أشكال الملكية الفكرية المحمية قانونيًا ،كبراءات االختراع
وحقوق النشر ،واألسرار التجارية ...وغيرها ،ونجدها مجسدة في منتجات الوزارة وخدماتها،
وأدله إجراءات العمل ،وكذلك في خططها ومعايير تقييم أعمالها .ومن أمثلتها ما يأتي:
القوانين والتشريعات والتعليمات الناظمة للعمل.
نظام إدارة الجودة.
الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي.
إستراتيجية االتصال.
المطبوعات التربوية (الكتاب السنوي ،التقرير اإلحصائي....وغيرها).
المعرفة الضمنية ( :)Tacit Knowledgeوهي المعرفة الذاتية ال ُمعبَّر عنها بالطرائق النوعية
والحدسية غير القابلة للنقل والتعليم ،ونجدها في عمل األفراد والمجموعات داخل المؤسسة،
وهذه المعارف تعطي خصوصية للمؤسسة ،وهي األساس في قدرتها على إنشاء المعرفة .ومن
أمثلة ذلك :األفكار ،والقيم ،والمعتقدات ،والخبرات.
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ثانيًا :معارف ضمنية وصريحة في وزارة التربية والتعليم:
المناهج والكتب المدرسية
إعداد اإلطار العام للمناهج والتقويم وتطويره .
إعداد وثائق األطر العامة والنتاجات العامة والخاصة للمباحث الدراسية وتطويرها .
تأليف الكتب المدرسية والمواد التعليمية المرافقة وتطويرها.
متابعة إقرار اإلطار العام للمناهج والتقويم ،واألطر العامة والنتاجات العامة والخاصة
للمباحث الدراسية ،والكتب المدرسية والمواد التعليمية المرافقة ،من مجلس التربية والتعليم.
استقبال المالحظات على الكتب المدرسية والمواد التعليمية المرافقة من المتخصصين والمعنيين
كافة ،ودراستها والتأكد من صحتها ،والعمل بالصحيح منها.
مواكبة المستجدات من خالل المشروعات
والورش المتنوعة ،ودمج المفاهيم المستحدثة
في المناهج.
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مكتبة وزارة التربية والتعليم
ً
تلبية لحاجة إدارة المناهج والكتب المدرسية إلى المراجع والموسوعات والكتب ،أنشأت وزارة
التربية والتعليم مكتبة مرجعية متخصصة عام 1965م ّ
وفرت فيها مجموعات من الكتب
والمراجع والموسوعات التي تخدم العملية التربوية التعليمية وتساعد في تطوير المنهاج ،وقد
بلغ مجموع مقتنياتها ( )16120عنوا ًنا في لغات عدة معظمها باللغة العربية واإلنجليزية.
وتشترك المكتبة في تسع عشرة دورية باللغة العربية وسبع دوريات باللغة اإلنجليزية ،باإلضافة
إلى مجموعات من الكتب المقررة لمناهج الدول العربية الشقيقة.
تتَّبع المكتبة نظا ًما عالميًا يُعنى بقواعد الفهرسة األنجلو أمريكية ،وكذلك نظام تصنيف ديوي
العشري الذي يرتب الكتب المتوافرة في المكتبة حسب موضوعاتها.
تستخدم المكتبة نظام اإلعارة السجلي؛ إذ يتم تخصيص صفحة لكل مستعير ،فيوقع المستعير في
مكان خصص لذلك يُبيَّن فيه تاريخ اإلعارة ،ثم تاريخ اإلعادة ،وتوقيع أمين المكتبة.
مهام أمين المكتبة:
المساهمة في اختيار مجموعات المكتبة بالتعاون مع أقسام اإلدارة.
شراء المجموعات التي ال تتوافر في المكتبة وتخدم المنهاج والعملية التربوية التعليمية.
تسجيل المجموعات المشتراه في سجل المكتبة الرسمي ،وإدخالها في مستندات إدخال حسب
األصول المرعية.
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حوسبة المجموعات المكتبية.
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نظام إدارة المعلومات التربوية :OpenEMIS
جاء إنشاء نظام إدارة المعلومات التربوية في وزارة التربية والتعليم من حاجتها إلى نظام مركزي
محوسب ،يمكن الوصول إليه من خالل شبكة اإلنترنت أو اإلنترانت ،ويخدم إدارات الوزارة
ومديريات التربية والتعليم والمدارس التابعة لها من خالل قاعدة بيانات واحدة ،وهو قادر على
استيعاب العدد الهائل من المستخدمين (حوالي  2مليون مستخدم) ،ويوفر النظام البيانات اآلتية:
بيانات الطلبة.
بيانات المدارس األساسية واإلحصائية وبنيتها التحتية وموقعها الجغرافي.
بيانات كادر المدرسة (المدير والمعلمون واإلداريون وأولياء األمور).
بيانات الصفوف والشعب والمباحث الدراسية والعالقات التدريسية.
بيانات كادر مديريات التربية والتعليم وإدارات وزارة التربية والتعليم .
إمكانية جمع أي بيانات تحتاجها وزارة التربية والتعليم في وقت قياسي من خالل أداة المسوح
اإللكترونية التي يوفرها النظام على المستويات اإلدراية المختلفة.
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إدارة الموارد البشرية:
الهدف :امتالك موارد بشرية مؤهلة ،وتوفيرها والمحافظة عليها ،وتعزيز ثقافة التميز لديها،
وتلبية حاجات الوزارة منها ،إضافة إلى متابعة شؤون الموظفين كافة باستخدام آليات عمل
متطورة تقنيًا وإلكترونيًا في زمن مضبوط ومحدد لإلنجاز ،وعلى النحو اآلتي:
إصدار قرار تعيين الموظف المعين بعقد ،بدل معار ،بدل مجاز.
تنظيم وتسوية رواتب العاملين في وزارة التربية والتعليم كافة من اقتطاعات ،وعالوات،
وترفيعات ،وتعيينات جديدة.
إنهاء الخدمة للعاملين في وزارة التربية والتعليم بأنواعها كافة.
صرف مستحقات إنهاء الخدمة بسبب الوفاة.
صرف مستحقات اإلحالة على التقاعد المبكر ،واإلحالة على االستيداع.
ّ
السن القانونية.
صرف مستحقات إنهاء الخدمة بسبب االستقالة ،أو بلوغ
صرف مستحقات اإلحالة بسبب فقدان الوظيفة.
تحويل الراتب من بنك آلخر.
الكفالة واقتطاع جزء من الراتب وتحويله للبنك أو لجهات مختلفة.
إصدار كتب عدم الممانعة من الحصول على شهادة حسن السلوك.
إيقاف راتب ،وصرف رواتب العائدين من اإلجازات واإلشعارات.
تدقيق الرواتب.
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إصدار كتب منح العالوات لمستحقيها من العاملين في وزارة التربية والتعليم.
متابعة اإلجراءات الخاصة بالعاملين في وزارة التربية والتعليم والعاملين تحت مظلة
الضمان االجتماعي.
عمليات اإلعارة واالنتداب والتكليف للعاملين في الوزارة.
إجراءات التنقالت الخارجية ودمج العائدين من اإلعارة واإلجازة ضمن كادر الوزارة.
منح اإلجازة السنوية دون راتب وعالوات للموظفين العاملين في مركز الوزارة.
نقل الموظفين من فئة إلى فئة أخرى ،وتعديل الدرجات ومنح الزيادات للمؤهالت العلمية
والزيادة السنوية اإلضافية.
منح الزيادات السنوية ،وذلك إذا حصل الموظف على مؤهل علمي جديد أعلى من المؤهل
العلمي الذي يحمله.
إصدار تصريح بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي.
إصدار قرار وقف العالوات اإلضافية عند زوال السبب الذي منحت من أجله.
منح إجازة الحج للموظفين العاملين في مركز الوزارة.
إنهاء خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان االجتماعي إذا استكمل شروط الحصول
على التقاعد المبكر.
إصدار قرار الموافقة على قبول االستقالة للموظف العامل في مركز الوزارة.
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نظام معلومات الموظفين:
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إدارة اإلشراف والتدريب التربوي
الهدف :تحقيق التنمية المهنية المستدامة بتدريب الموظفين والمعلمين والمشرفين التربويين
وتحفيزهم ،ورفع المستوى األكاديمي والثقافي لهم بما يضمن إعداد جيل من الطلبة يؤمن بالبحث
العلمي ويسير بخطى ثابتة نحو اكتساب العلوم والمعارف كافة ومن مهام اإلدارة ما يأتي :
خدمة التسجيل على موقع الوزارة للمشاركة في الجوائز العالمية .
تقييم المشاريع المقدمة من المشاركين في الجوائز العالمية
ترشيح الطلبة للمشاركة في الجوائز العالمية ( خارج األردن).
التنمية المهنية للفئات المستهدفة في الوظائف التعليمية (المعلمون ،مديرو المدارس ،المشرفون
التربويون) عن طريق :اللقاءات الفردية ،ورش العمل ،مجموعات التركيز ،الدورات
التدريبية ،الزيارات الميدانية ،امتحانات برامج التنمية المهنية ،الشهادات المعتمدة لبرامج
التنمية المهنية ،المشاركة في الندوات ،والمحاضرات ،والمؤتمرات ،اللجان الفنية المشكلة
في اإلدارة لإلنجازات التربوية المختلفة ،اإلسناد التربوي.
التنمية المهنية للفئات المستهدفة في الوظائف (القيادية واإلشرافية ،واإلدارية) عن طريق:
اللقاءات الفردية ،ورش العمل ،مجموعات التركيز ،الدورات التدريبية ،الزيارات الميدانية.
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إدارة العالقات الثقافية والبعثات
الهدف :استثمار الفرص والمعرفة والموارد البشرية بوصفها ثرواث وطنية ،واإلفادة من
التجارب والخبرات المتميزة محليًا وعربيًا ودوليًا ،وتوثيق العالقات التربوية والثقافية بين
وزارة التربية والتعليم والدول والهيئات والمنظمات العربية واإلسالمية والدولية بما ينسجم
مع التوجهات والسياسة العامة للوزارة وأهدافها المستقبلية.
ومن مهام إدارة العالقات الثقافية والبعثات ما يأتي:
رفع سوية أداء موظفي الوزارة بتعزيز فرص إفادتهم من المنح والبعثات الدراسية والدورات
التدريبية التي تزيد مدتها على شهر في المجاالت التي تخدم تطلعات الوزارة ورؤيتها ورسالتها
وخططها ومشاريعها التطويرية.
إيفاد عدد من موظفي الوزارة في بعثات دراسية إلى الدول العربية واألجنبية للحصول على
مؤهالت علمية في تخصصات مختلفة بهدف رفع كفاءتهم العلمية ،وإيفاد عدد منهم في دورات
تدريبية وبرامج تدريبية خارجية.
توفير الفرص التعليمية في الجامعات األردنية الحكومية ألبناء المعلمين والمعلمات الحاصلين
على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها ،تقديرًا لهم وترجمة للمكرمة الملكية السامية
الخاصة بأبناء المعلمين.
توثيق العالقات التربوية والثقافية والعلمية وتطويرها بين الوزارة والدول والهيئات والمنظمات
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العربية واإلسالمية والدولية ،بما ينسجم مع التوجيهات والسياسات العامة للوزارة ويسهم في
تحقيق أهدافها.
توثيق عرى الصداقة والتعاون مع الدول العربية واإلسالمية واألجنبية من خالل المشاركة
في اجتماعات اللجان العليا المشتركة ،واقتراح البنود الخاصة بالوزارة في إعداد مشاريع
االتفاقيات الثقافية والبرامج التنفيذية.
اتخاذ اإلجراءات المناسبة لضمان مشاركة الوزارة في مختلف الفعاليات التي تنظمها
المؤسسات والهيئات والمنظمات العربية والدولية؛ من مؤتمرات واجتماعات ودورات وورش
عمل وندوات ومسابقات.
تعزيز التبادل الثقافي بتنظيم زيارات الوفود التربوية إلى الدول العربية واإلسالمية واألجنبية،
واستقبال الوفود التربوية الزائرة؛ سواء أكانت للحصول على خدمات فنية لها أم لتقديم خدمات
استشارية للوزارة وتبادل الخبرات التربوية.
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إدارة التخطيط والبحث التربوي
الهدف :رسم السياسات وتوجيه عمليات التخطيط اإلستراتيجي والتطوير المؤسسي؛ لتحسين
كفاءة النظام التربوي ،وتوجيه منظومات البحث التربوي ،واستثمار اإلمكانات والموارد
المتاحة للوصول إلى نظام تربوي أكثر كفاءة وفعالية .وتقدم إدارة التخطيط والبحث التربوي
العديد من الخدمات اإلدارية والمعارف التي تعنى بمعظم الشرائح في المجتمع األردني.
أوالً  :قسم الترجمة والمطبوعات:
الهدف :نشر المعرفة العلمية بين العاملين في الوزارة ،والطلبة  ،والجهات المعنية وبما يخدم
مشروع إصالح التعليم ،وتوجهه نحو اقتصاد المعرفة.
رسالة المعلم :تُعنى بإبداعات المعلمين والطلبة ونشر البحوث والدراسات والمقاالت اإلبداعية،
وتُنشر أعداد المجلة إلكترونيًا على موقع وزارة التربية والتعليم.
الكتاب السنوي :يُعنى برصد وتوثيق البرامج والمشروعات التجديدية واإلنجازات في الوزارة،
ويتم نشره على الموقع اإللكتروني للوزارة.
إعداد بعض النشرات بالتعاون مع جهات داخلية وخارجية مثل :نشرة الطفولة  /مديرية
الطفولة المبكرة ونشرة التميز بالتعاون مع وحدة الرقابة الداخلية ونشرة المدرسة المجتمعية
بالتعاون مع الوكالة األمريكية .USAID
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ثانيًا :قسم البحث التربوي:
الهدف :توجيه سياسات الوزارة وأصحاب القرار لتحسين جودة التعليم بإجراء البحوث
والدراسات ،والمشاركة في المؤتمرات المحلية والخارجية وبما يسهم في ترسيخ ثقافة البحث
العلمي والتربوي لدى عناصر العملية التعليمية كافة.
تسهيل مهام الباحثين والدارسين /دراسات عليا.
تزويد القسم بخطاب من الجهات المعنية بالبحث والتي ينتمي إليها الباحث.
في حال عدم توافر الخطاب يستعاض عنه باستدعاء يقدم لمكتب معالي الوزير.
ضر الباحث األدوات البحثية بعد التحكيم ،ويطّلع عليها الباحثون أو الجهات ذات االختصاص
يُح ِ
في الوزارة لمعرفة مدى إمكانية تطبيقها ومالءمتها لفلسفة الوزارة.
إصدار كتاب تسهيل مهمة لإلدارات والمديريات المعنية كافة في تطبيق األدوات أو الحصول
على المعلومة.
نشر البحوث والدراسات على الموقع اإللكتروني للوزارة.
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ثالثا َ  :قسم الخريطة المدرسية :School Mapping
الهدف :مساعدة متخدي القرار على اتخاد قرارات صائبة مبنية على أسس تحليلية علمية
دقيقة ،وإدارة المعلومات وربط البيانات بعضها مع بعض من خالل ربط طبقات المدارس
وقطع األراضي والطرق والسكان والتربة والمياه والجيولوجيا لتحسين أداء العمليات التي تقوم
بها الوزارة وبالتنسيق بين الجهات المختلفة في القطاعين العام والخاص.
يوظف القسم برمجية  WebGISبما يخدم الخطط والمشاريع المستقبلية مثل :
إعادة توزيع الخريطة المدرسية في المناطق المختلفة وإيجاد التوازن والتخلص من االختالالت في
توزيع الطلبة على المدارس واختيار المواقع المناسبة إلنشاء المدارس المركزية في المناطق الريفية.
زيادة نسب االلتحاق في رياض األطفال (السنة الثانية  )Kg2من خالل عملية مسح شاملة
للمدارس التي تضم هذا النوع من التعليم ،والمدارس التي يمكن أن يدرج لها مستقبلاً مشاريع
الستيعاب أعداد كبيرة من الطلبة غير الملتحقين في هذه المرحلة.
توظيف البرمجية لرصد المؤشرات كافة المتعلقة بالبنية التحتية ،وتحديد المراكز التعليمية
وخيارات التوزيع ،وانسجام التركيب الصفي على مستوى األحياء السكنية.
توظيف البرمجية واستثمار البيانات المتوافرة كافة ومشاهدتها على شكل خرائط أو صور أقمار
صناعية ،والعمل على تحليلها لتحديد المواقع المناسبة إلنشاء األبنية المدرسية الجديدة وبما
ينسجم مع احتياجات المناطق ،ويراعي الكثافة السكانية والنمو السكاني وتوفر األراضي الخالية
المسجلة باسم خزينة الدولة.
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تزامن هذا اإلنجاز مع الخطة اإلستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والمنبثقة عن اإلستراتيجية
الوطنية لتنمية الموارد البشرية ،وسيتم توظيفها لتحقيق أهداف اإلستراتيجية ومؤشراتها في
تطوير البنية التحتية لألبنية المدرسية ،والتوسع في رياض األطفال في مناطق المملكة كافة
(الحكومية والخاصة) والتوسع في التعليم الثانوي المهني ليشمل ألوية المملكة كافة.
تم نشر موقع الخريطة المدرسية
(القديم) منذ سنوات إلكترونيًا ،ويمكن
الدخول إليه من شرائح المجتمع ،واالستفادة
من مواقع المدارس واألراضي ،وتحديد
موقع مدرسة معينة والكثير من الوظائف
المتواجدة على موقع الوزارة :موقع وزارة
التربية والتعليم > نظام المعلومات .وعندما
يتم االنتهاء من تطوير أداة  WebGISسيتم
عمل صالحيات لدخول أصحاب القرار
في الوزارة والميدان لإلفادة من األداة
لدعم القرار التربوي في عمليات التخطيط
اإلستراتيجي .لتفيد من هذه التطويرات
فئات المجتمع وشرائحه كافة.
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عمليات إدارة المعرفة
تحديد
المعرفة

الحصول على
المعرفة

التشارك بها
وتبادلها ونشرها

تصنيف المعرفة
وتنظيمها

تطبيقها
وترجمتها واقعيًا

إيجاد معرفة
جديدة
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انتقاء
المعرفة

تخزين
المعرفة وحمايتها

أهمية إدارة المعرفة
تأتي أهمية إدارة المعرفة ّمما يأتي:
االحتفاظ بالخبرات والتجارب والمهارات.
المعرفة مفتاح بناء المؤسسة وهي التي تعطي القيمة الجوهرية لها.
تخفيف فجوات االتصال بين الخبراء والموظفين
الجدد في المؤسسة.

اإلدارة
العليا

تحسين مستوى المؤسسة ورفع كفاءتها.
تنمية القدرة على التعلُّم من الخبرات السابقة

قرار سياسي طويل
األمد
قرارات تكتيكية

اإلدارة
الوسطى

وعدم تكرارها في المستقبل.
تدعم المعرفة عملية اتخاذ القرار بناء على
معايير أو قيم واضحة تتصل بالمستقبل.

قرارات إستراتيجية

كيفية تحقيق السياسة
قرار متوسط التعقيد

قرارات تشغيلية

ا

إلدارة الدنيا

رارا

ق

هرم اتخاذ القرار
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ت يو

مية ب

سيطة

مصادر المعرفة
المصادر الخارجية
تتمثل في بيئة المؤسسة المحيطة ،وتتوقف على نوع العالقة مع المؤسسة الرائدة في الميدان،
مثل :المكتبات ،اإلنترنت ،والقطاع التي تعمل فيه المؤسسة ،والمنافسون لها والموردون
والزبائن والجامعات ومراكز البحث العلمي ،وبراءات االختراع الخارجية .وتعد البيئة
مصدراً خارجيا ً للمعلومات والمعرفة ،حيث يعمل األفراد على مختلف مستوياتهم التنظيمية
عبر أحد المدركات الحسية أو كلّها (السمع ،البصر ،اللمس ،الذوق ،الشم) على اكتساب
البيانات والمعلومات من البيئة عبر قدراتهم اإلدراكية والفهمية مثل( :التأمل ،الفهم ،البحث
عن السبب ،الحكم) التي تمكنهم من معالجة هذه البيانات وتحويلها إلى معلومات .وباستخدام
الخبرة والذكاء والتفكير والتعلم يستطيع األفراد تفسير هذه المعلومات ووضعها في معنى
للتحول إلى معرفة ،واالختالف في مستوى هذه المعرفة ،يتوقف على االختالف في الوسائل
والمدركات المذكورة آنفًا.
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المصادر الداخلية
تتمثل المصادر الداخلية في خبرات أفراد المؤسسة المتراكمة حول مختلف الموضوعات،
وقدرتها على اإلفادة من تعلم األفراد والجماعات والمؤسسة بصفة عامة ،وعملياتها
والتكنولوجيا المعتمدة .،ومن األمثلة على المصادرالداخلية :اإلستراتيجية والمؤتمرات الداخلية،
والمكتبات اإللكترونية ،والتعلم الصفي ،والحوار ،والعمليات الداخلية لألفراد عبر الذكاء والعقل
والخبرة والمهارة ،أو باستخدام التعلم بالعمل أو البحوث وبراءات االختراع الداخلية.
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عناصر إدارة المعرفة
تتمثل عناصر إدارة المعرفة بما يأتي:

السلوكات والخبرات والمهارات،
والعمل بروح الفريق ،والمشاركة،
واإلبداع ،واالبتكار...وغيرها.

إج��راءات العم��ل ،وخرائط س��ير
العمليات...وغيرها.

العمليات
التكنولوجيا
تخزين المعلومات وتحليلها ،وشبكات
المعلومات الداخلية والخارجية،
وأجهزة الحاسوب وتوابعها الالزمة
لنقل المعرفة وتبادلها...وغيرها.

العاملون
المحتوى

البيانات ،المعلومات ،والخبرات،
وبراءات االختراع ،والمهارات،
وغيرها.
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عوامل نجاح إدارة المعرفة
وقد لخص راستوجي ( )Rastogi, 2000عوامل نجاح إدارة المعرفة في اآلتي:
إتاحة فرص التعلم المستمر لألفراد وتعزيز االبتكار.
توفير الفرص لألفراد للمشاركة في الحوار والبحث والنقاش.
تأسيس أنظمة للفهم ونشر التعلم والمشاركة به.
تشجيع العاملين على التطوير والمشاركة بالرؤية الجماعية.
تحديد القادة الذين يبنون ويدعمون نماذج التعلم على مستوى الفرد والفريق والمؤسسة وتنمية
مهاراتهم.
مساعدة األفراد؛ لتحديد دور المعرفة ومتطلباتها ومضامينها وتطبيقاتها إلنجاز أعمالهم.
تركيز االهتمام على تدفق المعرفة أكثر من تخزينها.
التركيز على الحاالت المتميزة في المؤسسات بقصد المقارنة والتعلم.
اعتماد نظام حوافز ومكافآت؛ لتشجيع العاملين على التطوير والتفوق والمبادرة.
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منهجية بناء إستراتيجية إدارة المعرفة في وزارة التربية والتعليم
المرحلة األولى
بناء اإلستراتيجية
 -1تشكيل لجنة لمراجعة إستراتيجية المعرفة.
 -2إجراء التحليل الرباعي ( )SWOTإلدارة المعرفة في بيئة الوزارة ،من خالل عقد جلسات
عصف ذهني ،شارك فيها أعضاء اللجنة حيث ُحد ْ
ِّدت مواطن القوة ومواطن الضعف للمعرفة
في وزارة التربية والتعليم ،وت ّم صياغة األهداف اعتمادًا على هذا التحليل.
 -3مراجعة اإلجراء القياسي الستراتيجية المعرفة (.)QP-80
 -4االطالع على إستراتيجية إدارة المعرفة لوزارة المياه والري (سلطة وادي األردن) وتعديل
إستراتيجية إدارة المعرفة بنا ًء عليها.
 -5إدراج المخاطر المعرفية ضمن إستراتيجية إدارة المخاطر.
 -6الربط بين األهداف اإلستراتيجية إلستراتيجية إدارة المعرفة واألهداف اإلستراتيجية لوزارة
التربية والتعليم.
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المرحلة الثانية
قياس فعالية إستراتيجية إدارة المعرفة وكفاءتها
 -1تعميم إستراتيجية إدارة المعرفة على إدارات مركز الوزارة ومديريات التربية والتعليم
ألخذ التغذية الراجعة.
 -2مراجعة اإلستراتيجية بنا ًء على التغذية الراجعة.
 -3قياس مدى تحقق أهداف إستراتيجية إدارة المعرفة.
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ق الحصول على المعلومة
تفعيل نظام ح ّ
ّال ومتمي ِِّز،
سعيًا من وزارة التربية والتعليم تعزيز القيم الجوهرية ،وتطوير نظام تربوي فع ٍ
وتحقيق األهداف المؤسَّسيَّة المتمثلة في تعزيز الشفافيّة والجودة والعدالة ،والمساواة ،والفاعلّية،
ِ
والكفاءة ،وترسيخ مبادئ الحاك ّمية الرشيدة ،وإنفا ًذا للمادة (/9أ) من “قانون ضمان حق الحصول
على المعلومات رقم ( )47لسنة 2007م” توفِّر الوزارة المعلومات كافة لطالبيها من خالل
تفعيل نموذج ح ِّ
ق الحصول على المعلومات؛ إذ يُمكن لطالب المعلومات تعبئةُ النموذج إلكترونيًا
على موقع الوزارة الرسمي على الرابط اآلتي:
()http://www.moe.gov.jo/app/infoprov/
وإرساله؛ ليت َّم العمل على توفير الر ِّد من الجهة المعنية ،وتسهيل الحصول على المعلومة في
المدة المحددة في النظام.
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تحليل SWOT
نقاط القوة

نقاط الضعف

()Strengths

()Weakness

البيئة الداخليــــــــة

 -1توفر أصول معرفية صريحة مثل:
•هجرة الكفاءات التربوية للعمل في
•القوانين والتشريعات واألنظمة والتعليمات الناظمة للعمل.
الخارج.
•نظام إدارة الجودة.
•تدني وعي بعض الموظفين باألنظمة
•الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي.
والتعليمات.
•الخطة اإلستراتيجية.
•قلة االستفادة من اإلمكانات التكنولوجية
•إستراتيجية االتصال
المتوافرة مثل:
•المطبوعات التربوية (الكتاب السنوي ،التقرير اإلحصائي ...وغيرها) •(البريد اإللكتروني والشبكة الداخلية).
•أدلة الخدمات.
•تدني الوعي بمفهوم إدارة المعرفة لدى
•كوادر بشرية كفؤة ومؤهلة.
بعض الموظفين.
•مشروع التعلم المبنى على اقتصاد المعرفة.
•عدم تحديث أو تطوير آليات حصر
•الشراكات الخارجية.
المعرفة الضمنية.
•اإلحالل والتعاقب الوظيفي.
•التنمية المهنية المستدامة.
•توحيد الرموز المالية.
•توحيد الرموز الخاصة بإدارة الموارد البشرية.
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البيئة الداخليـة

نقاط القوة

نقاط الضعف

()Strengths

()Weakness

 -2توفر بُنى تحتية لتكنولوجيا المعلومات مثل:

•شبكات اإلنترنت.
•نظم المعلومات المحوسبة قابلة للتطوير والتحديث.
•موقع الوزارة اإللكتروني.
التهديدات

الفرص
•مشاركة الوزارة بجائزة الملك عبدهللا الثاني
•محدودية موازنة الوزارة وتخفيض المخصصات
لتميز األداء الحكومي والشفافية.
الرأسمالية.
•مبادرة الحكومة اإللكترونية.
•تزايد أعداد الطلبة الوافدين من الخارج ،والمدارس
•الشراكات الخارجية الداعمة للتدريب واالستثمار.
الخاصة.
•جائزة الملكة رانيا العبدهللا للمعلم المتميز.
•التحديات المعرفية الناشئة عن التغيرات السياسية
•االطالع على تجارب مؤسسات ووزارات الدولة.
واالقتصادية الخارجية.
•مبادرات لدعم االبتكار واإلبداع ،مثل جائزة
•التغيرات السريعة في مجال تكنولوجيا المعلومات
الموظف المثالي.
واالتصاالت وارتفاع تكاليف األنظمة اإللكترونية.
()Opportunities

البيئة الخارجيــــة
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()Threats

التحديات التي تواجه تطبيق إستراتيجية إدارة المعرفة في الوزارة

 -1نقص الكوادر البشرية في بعض إدارات مركز الوزارة بسبب (النقل ،االنتداب.........،
وغيره).
 -2مقاومة التغيير لدى بعض العاملين في الوزارة.
 -3الضعف في نقل المعرفة للموظف الجديد.
 -4ندرة االهتمام ببناء قدرات العاملين في الوزارة.
 -5قلة توثيق ذاكرة الوزارة (المشاريع ،البرامج ،األنظمة...... ،الخ).
 -6قلة االلتزام بالوصف الوظيفي لدى بعض العاملين في الوزارة.
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التحديات التي تواجه تطبيق إستراتيجية إدارة المعرفة في الوزارة

نقص الكوادر
البشرية

مقاومة التغيير

ندرة بناء
قدرات
العاملين

الضعف في
نقل المعرفة

قلة التوثيق
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قلة االلتزام
بالوصف
الوظيفي

نموذج الخطة التنفيذية إلستراتيجية إدارة المعرفة في وزارة التربية والتعليم
الهدف اإلستراتيجي ( :)1ترسيخ مفهوم إدارة المعرفة في الوزارة
الهدف

األنشطة

مؤشرات
األداء

مسؤولية
التنفيذ

تاريخ
البدء االنتهاء

التزام اإلدارة
العليا باستخدام
مفهوم إدارة
المعرفة.
نشر الوعي
بأهمية إدارة
المعرفة.
ضمان مشاركة
الموظفين
والتزامهم
بإدارة المعرفة.
تشجيع
الموظفين على
تبادل المعرفة
وتوظيفها.

41

المستهدف

الفعلي

الشركاء

التكلفة

الهدف اإلستراتيجي ( :)2دعم القرار التربوي المبني على مصادرمعرفية موثوقة.
الهدف

األنشطة

مؤشرات
األداء

مسؤولية
التنفيذ

تحدي����د الموج����ودات المعرفي����ة
الضمني����ة والصريح����ة الواجب
توافرها التخاذ القرارات السليمة.
تحدي���د االحتياج���ات المعرفية
الداخلية والخارجية.
تحدي���د التهدي���دات الرئيس���ة
للموجودات المعرفية الداخلية
والخارجية لدى الوزارة.
وضع آلي���ة لتخفيف التهديدات
المعرفية لحماية المعرفة.
اإلفادة م���ن المقترحات البناءة
واألفكار الجديدة للموظفين في
عملية التطوير المستمر.
نش���ر المعرفة الموجودة داخل
الوزارة وتعميمها.
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تاريخ
البدء االنتهاء

المستهدف

الفعلي

الشركاء

التكلفة

الهدف اإلستراتيجي ( :)3إدارة المعرفة بكفاءة وفاعلية بما ينسجم مع الخطة اإلستراتيجية للوزارة.
الهدف

األنشطة

مؤشرات
األداء

مسؤولية
التنفيذ

تاريخ
البدء

مراجعة
إستراتيجية إدارة
المعرفة وتطويرها.
إستراتيجية إدارة
المعرفة.
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االنتهاء

المستهدف

الفعلي

الشركاء

التكلفة

الهدف اإلستراتيجي ( :)4ضمان سرية المعلومات وأمنها في الوزارة.
الهدف

األنشطة

مؤشرات
األداء

مسؤولية
التنفيذ

ضمان حفظ البيانات
والمعلومات بشكل
دوري وآمن.
ضمان سهولة وصول
الموظفين ذوي
العالقة للمعلومات
التي يحتاجونها في
الوقت المناسب.
متابعة تنفيذ الخطة
الوطنية ألمن
المعلومات وسريتها.
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تاريخ
البدء االنتهاء

المستهدف

الفعلي

الشركاء

التكلفة

الهدف اإلستراتيجي ( :)5تطوير إجراءات إدارة المعرفة وتحديثها في الوزارة بالمتابعة والتقييم
المستمرين.
الهدف

األنشطة

مؤشرات
األداء

مسؤولية
التنفيذ

تاريخ
البدء

تحديد مؤشرات األداء
الرئيسة لقياس مدى
نجاح إستراتيجية
إدارة المعرفة.
تقييم نتائج تطبيق
إستراتيجية إدارة
المعرفة وتعزيز
نقاط القوة ومعالجة
النقاط التي تحتاج إلى
تحسين.
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االنتهاء

المستهدف

الفعلي

الشركاء

التكلفة
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