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بين درجة ممارسة عمميات إدارة المعرفة وعالقتيا ت ىذه الدراسة لمكشف عن العالقة ىدف
باإلبداع اإلداري لدى قادة المدارس بمحافظة مكة المكرمة من وجية نظر المعممين، تبعا  

دراستو  لمتغيرات الدراسة )سنوات الخبرة، المرحمة التعميمية، المؤىل العممي(، واعتمد الباحث في
( معمما  073المنيج الوصفي االرتباطي، وطبقت الدراسة عمى عينة عشوائية طبيقة مكونة من )

( معمما  خالل الفصل 8915، والبالغ عددىم )بمحافظة مكة المكرمةمن معممي المدارس 
ىـ، وتم استخدام االستبانة كأداة لجمع المعمومات 9301ىـ/ 9305الدراسي الثاني من العام 

أن درجة ممارسة قادة المدارس بمحافظة يانات، وخمصت الدراسة مجموعة من النتائج منيا: والب
مكة المكرمة إلدارة المعرفة من وجية نظر المعممين جاءت متوسطة بشكل عام وعمى جميع 
األبعاد ككل، كما أظيرت نتائج الرداسة أن مستوى اإلبداع اإلداري لدى قادة المدارس بمحافظة 

، كما بشكل عام وعمى جميع األبعاد ككل مة من وجية نظر المعممين جاء متوسطمكة المكر 
أظيرت نتائج الدراسة أن ىناك عالقة بين درجة ممارسة إدارة المعرفة ومستوى اإلبداع اإلداري 

 لدى قادة المدارس.
إضافة  معارف جديد، إلنتاج وندوات عمل ورش ضرورة عقدكما أوصت الدراسة إلى 

ميارات قادة المدارس في استخدام الشبكة العنكبوتية في عممية تبادل المعرفة، إلى تنمية 
دراة المعرفة في تقييم األداء الوظيفي لقادة المدارس.  وضرورة إدخال اإلبداع اإلداري وا 

 إدارة المعرفة، اإلبداع اإلداري، قادة المدارس.الكممات المفتاحية: 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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Abstract 
This study aimed at revealing the relationship between the degree 

of knowledge management processes and their relationship to 
administrative creativity among the school leaders in Makkah 
Governorate from the point of view of the teachers according to the 
study variables (years of experience, educational stage. In his study, 
the researcher adopted the descriptive correlative approach. The study 
was carried out on a random sample of 370 teachers from schools in 
Makkah Governorate, in which their numbers are(5198) during the 
secondary school year (1438 AH / 1439H).The questionnaire was used 
as a tool for collecting information and data. The study concluded a set 
of results, including: The degree of the practice of school leaders in the 
province of Mecca to manage knowledge from the point of view of 
teachers came in the middle in general and on all dimensions as a 
whole. The results of the study also showed that the level of 
administrative innovation among the school leaders in Makkah 
Governorate from the point of view of the teachers is generally 
moderate and on all dimensions as a whole. In addition, the results of 
the study showed that there is a relationship between the degree of 
knowledge management practice and the level of administrative 
creativity among school leaders. 

The study also recommended the need to hold workshops and 
seminars for the production of new knowledge, in addition to developing 
the skills of school leaders in using the Internet in the exchange of 
knowledge, and the need to introduce administrative innovation and 
knowledge management in evaluating the performance of school 
leaders. 
Keywords: Knowledge Management, Management Innovation, School 
Leaders. 
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 المقـدمــة 
تعد المعرفة بوابة العبور إلى مستويات التقدم التي تنشدىا المؤسسات جميعيا، وىي 

عكس عمى تطور المجتمع في جميع مجاالتو االقتصادية والسياسية عماد التنمية، فالمعرفة تن
(، ولقد لعبت المعرفة دورا  حاسما  في صعود األمم 5338واالجتماعية والتعميمية )عبد اهلل، 

وىبوطيا وصياغة توجيات الحاضر والمستقبل، وتستند الحضارة القديمة والحديثة إلى المعرفة 
 (Arora and Raosheb, 2011: 241ي الحياة المختمفة )وتطبيقاتيا وعممياتيا في نواح

( أنو إذا كان التحول إلى إدارة المعرفة في المنظمات االقتصادية 5332ويشير الطويل )
والصناعية أصبح ضرورة ممحة، ولكنو أصبح أكثر إلحاحا  في المنظمات التربوية التي يمثل 

لركائز األساسية في تطوير المجتمعات، إضافة اإلنسان فييا المجال المعرفي األول، وأحد أىم ا
إلى ذلك فإن النظم التربوية ومنيا المدارس تعتبر مراكز إنتاج المعرفة لمجتمعات، وتعتبر 
مصدر ومنبع المعمومات والمعرفة في كل العصور، وىذا ما يجعل النظم التربوية مطالبة بالعمل 

مل عمى تحقيق التميز والجودة في  األداء، عمى ابتكار وممارسات عمميات إلدارة المعرفة تع
وتعزز المقدرة عمى البحث والتعمم، كما تسيم ىذه العمميات في تجويد وتجسيد مفاىيم اإلبداع 

 واإلبتكار اإلداري.
وعمى المؤسسات التربوية القيام بجد كبير لموصول  إلى مستويات مرتفعة من اإلبداع 

ية المناسبة والمشجعة لإلبداع ، لتستطيع استغالل القدرات اإلداري يجب لتوفير الثقافة التنظيم
اإلبداعية لدى الموظفين بشكل عام والمدراء بشكل خاص، ألن غياب الدعم االبداع ينعكس 

 (.5331سمبا  عمى التفكير اإلبداعي لدى ىؤالء الموظفين) العجمة، 
وجود مديرين لممعرفة ( أنو ال تتم إدارة المعرفة بصورة جيدة إال ب5332ويؤكد حسين )

مؤىمين جيدا ، وأن يتم تحديد المسؤوليات بشكل واضح اتجاه وظائف كل واحد منيم، وفي أي 
نظام تعميمي تعتبر اإلدارة المدرسية ذات أىمية خاصة حيث أنيا تؤثر عمى جميع جوانب 

ممة، وتقوم النظام التعميمي، وتساىم بدرجة كبيرة جدا  في تربية األجيال تربية شاممة ومتكا
بتزويدىم بالمعرفة وبالقاعدة المعموماتية والكفاءة الميارية، والخبرات العممية والقيم السموكية، التي 

 تجعميم مبدعين وقادرين عمى التكيف مع المستجدات ومواجية تحديات العصر بكفاءة عالية،.
ظيا دارة المعرفة وا  ر عالقتيا  بدرجة ونتيجة لما سبق سوف تقوم ىذه الدراسة بتحديد دورا 

ممارسة ميارات اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس تعميم مكة المكرمة وما ليذه المتغيرات من 
بداع متناىي، ىذا النجاح اإلداري الذي كان  تأثير قوي عمى سير العممية التعميمية بنجاح وا 

 حياة. ركيزة ولبنو أساسية لبناء مجتمع مثالي، ونيضة عامة في كافة مجاالت ال
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 مشكمة الدراسة وأسئمتها :
يشيد العالم في الوقت الحاضر مجموعة من التطورات والتغيرات والتحوالت التي تؤثر 
بشكل عام عمى المجاالت المختمفة لمحياة والتي لن تقف عند المنظمات بشكل عام والمؤسسات 

لمفاىيم اإلدارية التعميمية بشكل خاص، ولذلك تسعى المؤسسات الى بذل الجيود  لتطبيق ا
الحديثة وكذلك الوصول الى أفضل الممارسات، وفي الوقت الحاضر تعد إدارة المعرفة وعممياتيا 
من الموضوعات األكثر أىمية كونيا تعتبر قاعدة التركيز لجيود العديد من األطراف ذات 

اإلدارة ال (، حيث أن المعرفة من دون 5390:5االىتمامات ووجيات النظر المختمفة )الغنيم، 
فائدة منيا النو في الغالب تكون المعرفة ضمنية وتحتاج الى الكشف والتخطيط والتشخيص 
والتوليد والتنظيم والنشر وكما أنيا تحتاج الى اجراءات التقويم والرقابة وكذلك إجراءات المتابعة 

ورة المثمى لعمميات إدارة المعرفة من أجل الحصول عمى أفضل النتائج وتقديم الخدمات بالص
 (05: 5395)األغا و أبو الخير، 

لى توظيفيا اإلبداع إومن األساليب اإلدارية الحديثة  التي سعت المؤسسات التعميمية 
 الراغبة المؤسسات التعميمية تنمييا أن يجب التي االبداعية الميارات أبرز أحد اإلداري باعتباره

العقول البشرية  وتنمية ذلك من خالل رعايةو  عصر المعمومات والتقدم، في والتميز النجاح في
المستقبل  في حيالنجا التي أصبحت مطمبا  أساسيا  في العممية اإلدارية في المدارس، وأساسا

 (.93: 5335)الشراري،  واستمراريتيا في البيئة التنافسية
 في اونجاح   سرعة أكثر تسعى إلى  تحقيق اإلبداع اإلداري أصبحت فالمدارس التي         
العاممين،  بين الشخصية المعرفة تبادل من يتيحو بما (، وذلكMaurer, 2012أىدافيا ) تحقيق

كسا سموكيم اإلبداعي، تعديل في واإلسيام حل المشكالت،  من تمكنيم التي الميارات مبيوا 
 يةمستقبم رؤية في تحديد والمشاركة واتخاذ القرارات بما يتناسب مع أىداف المؤسسات التعميمية،

 (.8: 5331)العصيمي،  التطورات في العصر الحالي مواكبة خالليا من يمكن
ونتيجة لما سبق تعاني المدراس تعميم مكة المكرمة من عدم وجود بيئة معرفية فاعمة  

تحفز العاممين في المدارس عمى اإلبداع واالبتكار لترجمة ىذه المعارف والميارات، حيث تحول 
دارتيا نتيجة تمركز عممو نحو األعمال ىذه البيئة دون قيام قا دة المدارس باالىتمام بالمعرفة وا 

التقميدية الروتينية اليومية وعدم التوجو واالنفتاح عمىما يجر من تطور معرفي في العالم، 
 عن وغاب المدارس، ىذه بعض فيويضيف البحث بالنسبة لإلبداع اإلداري قد يكون تبمور 

لعدم تحقيق اإلبداع اإلداري  القادة لبعض الشخصية االجتيادات إلى عائد ا يكون قد وىذا غيرىا
 عمى أداء القادة في المدراس، أثر ا سمبي ا يحدث أن الممكن من بدوره ىذا داخل وحداتيا الفنية،

، ونظرا  في أداء مدراء المدارس والعاممين فييا المؤثرة العوامل أحد يعد اإلبداع اإلداري أن وبما
لدى مدراء المدارس وفاعميتيما في تنمية ودعم التعميم   اإلبداع اإلداريرة المعرفة و ألىمية إدا

 اإلبداعي، وضرورة توافرىما في المؤسسات التعميمية.
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 في اإلجابة عن األسئمة الفرعية اآلتية: الدراسةوتنحصر مشكمة 
وجية نظر مادرجة ممارسة قادة المدارس بمحافظة مكة المكرمة إلدارة المعرفة من  -9

 المعممين؟
              ( بين≤ 0 .05ىل ىناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) -5

          متوسط استجابات أفراد العينة لدرجة ممارسة عمميات إدارة المعرفة تعزى لمتغيرات
 )المرحمة التعميمية، المؤىل العممي، سنوات الخبرة(؟

 داري لدى قادة المدارس بمحافظة مكة المكرمة من وجية نظر المعممين؟ما مستوى اإلبداع اإل -0
( بين متوسط استجابات ≤0.05ىل ىناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) -3

أفراد العينة لدرجة ممارسة مقومات اإلبداع اإلداري تعزى لمتغيرات )المرحمة التعميمية، 
 ؟المؤىل العممي، سنوات الخبرة(

( بين درجة ≤0.05ىل ىناك عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) -8
ممارسة إدارة المعرفة ومستوى اإلبداع اإلداري لدى قادة المدارس بمحافظة مكة المكرمة من 

 وجية نظر المعممين؟
 أهداف الدراسة:

رة المعرفة وعالقتيا تسعى الدراسة لمكشف عن العالقة بين درجة ممارسة عمميات إدا
 باإلبداع اإلداري لدى قادة المدارس بمحافظة مكة المكرمة من وجية نظر المعممين.

 أهمية الدراسة:
 األهمية النظرية:

بأنيا تحاول التعرف عمى عمميات إدارة المعرفة وأثرىا  تكمن األىمية النظرية لمدراسة
فظة مكة المكرمة من وجية نظر مقومات اإلبداع اإلداري لدى قادة المدارس بمحاعمى 

اإلبداع اإلداري وعن عمميات إدارة ، وتسعى إلى  توفير معمومات شاممة وواضحة عن المعممين
المعرفة في المؤسسات التعميمية، كما تم التطرق في الدراسة الحالية إلى  أحد المفاىيم اإلدارية 

الذي يعتبر من الموضوعات اليامة ، و المدارس بمحافظة مكة المكرمةوىو اإلبداع اإلداري في 
في المجاالت اإلدارية الحديثة، باعتبارىا مصدر ميما  من مصادر تحسين مستوى أداء العاممين 

، ومشاركتيم في اتخاذ القرارات، وزيادة قدرتيم المدارس بمحافظة مكة المكرمةاإلداريين في 
 التنافسية واإلبداعية.

 األهمية التطبيقية:
التطبيقية لمدراسة الحالية بأنيا قد توجو أنظار القادة وصانعي القرارات تكمن األىمية 

إلى  ضرورة االىتمام بمقومات اإلبداع اإلداري وعمميات   مدارس بمحافظة مكة المكرمةفي ال
 إدارة المعرفة . 
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 :حدود الدراسة
ع اإلداري لدى تقتصر الدراسة عمى تناول إدارة المعرفة وعالقتيا باإلبدا الحدود الموضوعية:

 قادة المدارس بمحافظة مكة المكرمة من وجية نظر المعممين.
يقتصر تطبيق ىذه الدراسة في المدارس التابعة لمحافظة مكة المكرمة وتشمل  الحدود المكانية: 

 )مكتب تعميم الجنوب، مكتب تعميم الشرق، مكتب تعميم الشمال(.
في المدارس المدارس بمحافظة مكة المكرمة ، يتقتصر ىذه الدراسة عمى معمم الحدود البشرية:

التابعة إلدارة التعميم بمحافظة مكة المكرمة وتشمل )مكتب تعميم الجنوب ، مكتب تعميم الشرق، مكتب تعميم 
 الشمال(.

            تم تطبيق ىذه الدراسة في خالل الفصل الدراسي الثاني لمعام الجامعي  الحدود الزمانية:
 ىـ(.9301 -ىـ9305)

 مصطمحات الدراسة:
 :(Knowledge managementإدارة المعرفة اصطالحا  )

        تعرف إدارة المعرفة بأنيا "مجموعة من األنشطة التي تركز عمى كسب المعرفة 
       التنظيمية من خبراتيا الخاصة ومن خبرات اآلخرين والتي يجري تنفيذىا من خالل التكامل 

نتاج التكنولوجيا واليي بين              كل التنظيمي واالستراتيجيات المدعومة بالمعرفة الحالية وا 
             وتسعى إدارة المعرفة إلى  تحقيق الدعم لمنظم واكتساب المعرفة  . جديدة معرفة

ستخداميا في صناعة واتخاذ القرارات وعمميات التعمم وحل المشكالت وغيرىا"  وتخزينيا وا 
(Aghamirian, Dorri, and Aghamirian, 2015,65.) 

ويقصد بإدارة المعرفة في ىذه الدراسة: مجموعة من العمميات تتضمن مجموعة من 
األنشطة تساعد قادة المدارس عمى تحديد المعرفة وتوليدىا وتصنيفيا 
وتخزينيا،واسترجاعياوتطبيقيا بيدف التوصل ألفضل الممارسات من أجل تحسين أدائيم 

 ن قدراتيم المتعمقة بعممية التكيف مع متطمبات التغيير.اإلبداعي، وتحسي
 (:Administrative Creativityاإلبداع اإلداري اصطالحا  )

يعرف اإلبداع اإلداري " بالمقدرة المتميزة عمى اكتشاف نقاط الضعف في المؤسسات 
أفضل الوسائل  التعميمية وابتكار أساليب التغمب عمييا، ومعرفة نقاط القوة والتميز والبحث عن

 (Chou etal., 2014,21لتفعيميا واستثمارىا بما يحقق أىداف المؤسسات التعميمية" )
ويقصد باإلبداع اإلداري في ىذه الدراسة: قدرة قادة المدارس في محافظة مكة المكرمة 
عمى التنويع في إدارة الموارد البشرية والمادية وتوزيع الميام بشكل إبداعي إلحداث التغير 
المرغوب في المدرسة، وتحسين أدائيم داخل المدارس وتحفيزىم عمى حل المشكالت واتخاذ 

 القرارات بأسموب أكثر إبداعا  .
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 االطار النظري 
 مفهوم المعرفة :

       المجتمع فيمى أنيا ىي ما تحدد سموك الفرد و ( ع95: 5335عرفيا الزيادات )
         فرد او المجتمع وتشملالتي يمتمكيا الكافة األصعدة حيث تتكون من البنى الرمزية 

          ديم الخدمات والنشاط تؤثر بشكل كبير عمى تقاالفكار واالرشادات والمعمومات والبيانات، و 
 المدني .االنساني و 

 المعرفة أهمية
خاصة في ظل التطور التكنولوجي  في األونة األخيرة، أصبحت المعرفة من أىم ثروات األمم   

لمعرفي اليائل، حيث تعتبر المعرفة من الموارد المتجددة الغير ناضبة عمى العكس من موارد او 
خفضة مقارنة رأس المال، حيث تبنى المعرفة بالتطور و تراكم المعارف بتكمفة منالقوى العاممة و 

ات من المنظمالمعرفة ميزة تنافسية لالفراد و  ال تتناقص باالستخدام، و تعطيبغيرىا من الموارد و 
خالل القواعد االستكشافية و المصداقية التي تتميز بيا مجموعة الحقائق التي تشكل المعرفة 

 .(52: 5332)عمي وآخرون، 
 أنواع المعرفة : 

تعددت أراء و تصنيفات المختصين و الباحثين فيما يخص تحديد أنماط المعرفة حيث 
م أول و أىم 9122ي عام بوالن يصعب اقتصارىا عمى مجال ما، و يعد تصنيف ميشيل

تصنيف ألنماط المعرفة حيث لقتصرىما عمى صنفين ىما المعرفة الصريحة و المعرفة الضمنية 
(Omotayo, 2015: 5.) 

 :  إدارة المعرفة
 المعرفة      مفهوم إدارة

جموعة من السموكيات والعمميات ( إلى إدارة المعرفة كونيا م35، 5399أشار الكسبي )
المعارف في صالح المستفيدين من المؤسسات ي تيدف لحفظ و توزيع المعمومات و التواألدوات و 

 التعميمية و لتنعكس عمى عممياتيا اإلدارية. 
( إلى مفيوم إدارة المعرفة بأنو اإلجراءات التي Hislop, 2009: 59أشار ىيسموب )و 

        كنولوجيا مباشرةالت المنظمة لمتعامل مع المعارف من خالل إستخدام العاممة القوى تتبعيا
ستخدام العمميات كإدارة مباشرة الغير أومن خالل الوسائل   اإلجتماعية، وىيكمة المنظمات وا 

 .معينة ثقافة
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 : المعرفة إدارة متطمبات
  يجب أن تتوفر عدد من المتطمبات في المنظمات و المؤسسات التعميمية لضمان

         ؛ المصري، 59-53: 5398بد الغفور، بالشكل السميم )ع المعرفة إدارة سير عمميات
 ( و تشمل: 73-79: 5398

 الالزمة. البشرية الموارد توفير 
 . توفير البنية التحتية الالزمة والمتمثمة بالتقنية  
  التنظيمي الييكل . 

 : المعرفة إدارة أهمية
 :( عدة نقاط في أىمية إدارة المعرفة و تشمل األتي900-905: 5399ذكر عميان )

 تعمل عمى خمق  إيرادات جديدة كما تعمل عمى خفض التكاليف. .9
 تحسن األداء من خالل اعتماد المعرفة و الخبرة في تقييم األداء .5
 تسيل عممية الوصول لممعرفة مما يؤدي إلى إستثمار فاعل لمرأس المال الفكري لممنظمة .0
 المعرفة التنظيمية.                                                                          ل تعزيزخال من غير الممموسةسة و المممو  الموارد من االستفادة عمى تساعد .3

 المعرفة إدارة أهداف
 المعرفة: إدارة ( األتي كأىم أىداف25: 5398ذكر المصري )

 عمى إطالق المعرفة ذوي مشجعة لمعاممين إيجابية تشجيع اإلبداع من خالل خمق بيئة .9
 .و توجيييا في مصمحة المنظمة تيمإمكانا

 .المنظمة و خفض تكاليف التنافسية القدرة زيادة .5
 .المعرفة إدارة مدخل لدييا القدرة عمى تكوين فاعمة قيادة توفير .0
 .والتنسيق اإلتصال العاممين في المنظمة و االرتقاء بعمميات بين التعاون تطوير .3
 .األداء كفاءة رفع المنتج و جودة تحسين .8

 إدارة المعرفة مراحل
 :مراحل إلدارة المعرفة و تشمل أربع (Omotayo, 2015:11-12وقد ذكر آوموتيو )

 المعرفة( إدارة المعرفة وظائف تصنيف -المعرفة  نقل -المعرفة  حيازة -المعرفة )توليد
 :المعرفة إدارة عناصر

في دراستييما ( 5393نور الدين )( و 05-07: 5398ل من عبد الغفور )ذكر ك
 المعرفة كما يمي: أىداف إدارة الواجب توافرىا لتحقيقلعناصر االساسية و ا
   -الواسعة  الخبرة -الثقة  -المركزية  -الرسمية  -.التنظيمي اإلبداع -التعمم  -) التعاون  

 العمميات(  



 انيبيمحمد عبداهلل صالح الذأ/                ة المعرفة وعالقتها باإلبداع اإلداريإدار 
 شريف محمد شريف/ أ. د                   
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 معوقات إدارة المعرفة: 
 :( فيما يمي00-99: 1021أما معوقات إدارة المعرفة فحددها كل من األغا وابو الخير )

 التنظيمية( القيادة -المعموم  تكنولوجيا -التنظيمي  الييكل -التنظيمية  ) الثقافة
 (Creative Management) المبحث الثاني: اإلبداع اإلداري

 مفهوم اإلبداع اإلداري :
اإلداري، ويعود التنوع في ىذه  اإلبداع ىناك العديد من التعريفات والمفاىيم حول مفيوم

فاىيم الى وجود االتجاىات العممية والنظريات المختمفة وكذلك االختالف في فمسفات المفكرين الم
اإلداري مع التطورات السريعة التي حدثت في  اإلبداع حول ىذا الموضوع، وقد تطور

المؤسسات التعميمية والتحوالت العالمية الناتج عن التطور اليائل في تكنولوجيا المعمومات، 
ا التطور يرتبط بشكل كبير مع اجراءات العمل الجديدة ومسايرة التغيرات التي حيث أن ىذ

تحدث في المجتمع األمر الذي ينتج عنو تبني الخبرات اإلدارية و الممارسات المينية المختمفة، 
وبالتالي فإن اإلبداع اإلداري يعتبر كأداة فعالة تسيم بشكل كبير في حل المشكالت ومواجية 

خل المؤسسات التعميمية من خالل االعتماد عمى استخدام العديد من الطرق التي الصعوبات دا
 (5393)نور وآخرون،  من شانيا خمق األفكار اإلبداعية واالستفادة منيا

المؤسسة  اإلداري بأنو القدرة الفعالة عمى اكتشاف مواطن الضعف في اإلبداع ويعرف
شأنيا التغمب عمى ىذه النقاط، وكذلك الكشف  والعمل عمى استخدام األساليب والطرق التي من

عن نقاط القوة واالعتماد عمى الوسائل التي من شأنيا استثمار ىذه النقاط من اجل تحقيق 
 (598: 5331)خيراهلل،   "المتطورة من خالل االعتماد عمى األساليب المؤسسة أىداف

 : اإلداري نظريات اإلبداع
كتاب بطرح مجموعة من األفكار أصبحت تعرف الحقا  قام مجموعة من عمماء اإلدارة وال

بالنظريات وأنيا عرفت بأسمائيم، حيث أن ىذه النظريات اسيمت في تقديم العديد من 
المعالجات حول اإلبداع، وكما عممت عمى استعراض مالمح المنظمات والعوامل التي تؤثر 

 (:3: 5399)نصير و العزاوي،  عمى ىذه النظريات، ومن  ىذه النظريات كاالتي كما أشار ليا
  ( اوال : نظريةMarch & Simon; 1958)  باالعتماد عمى ىذه النظرية تم تفسير اإلبداع

من خالل معالجة المشكالت والصعوبات التي تواجييا المنظمات، حيث أنو يكون ىناك 
عى فجوة بين ما تقوم بو المنظمة وما يفترض أن تقوم بو، ومن خالل عمميات البحث تس

المنظمات جاىدة الى ايجاد البدائل، حيث أن ىناك العديد من المراحل التي تمر فييا عممية 
اإلبداع وىي كاالتي:ىي فجوة أداء، عدم رخاء، بحث ووعي، وبدائل، ثم إبداع، وتمت 
االشارة الى أن الفجوة األدائية تعزى الى العوامل الداخمية أو العوامل الخارجية المتمثمة في 

 غيرات في البيئة الخارجية أو التغير في الطمب(.)الت
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  ( ثانيا : نظريةBurns & Stalker; 1961 إن ىذين العالميين ىما من أكدوا أن :)
االختالف في اليياكل والتراكيب التنظيمية قد تكون مختمفة في العديد من الحاالت، وقد اشاروا 

طبيق اإلبداع في العديد من المنظمات الى أن اليياكل األكثر مالءمة تسيم بشكل فعال في ت
من خالل ما يدعى بالنمط اآللي الذي يالئم بيئة العمل التي يتم وصفيا بالمستقرة وكذلك 
النمط العضوي الذي يتم استخدامو مع البيئات سريعة التغير في العمل، حيث أنو سوف 

 يساعد بشكل كبير في جمع المعمومات والبيانات وكذلك معالجتيا. 
 اإلداري : اإلبداع ميةأه

إن اإلبداع اإلداري يعد من العمميات المركبة التي تتضمن وجود مشكمو ما والتي من 
الضروري حميا، وكذلك القدرة عمى التفكير بطريقة تواكب التطورات الجديدة من أجل زيادة القدرة 

ل عمى التأكد من عمى الكشف عن الحمول المناسبة بحيث تكون ىذه الحمول موضع لمتنفيذ والعم
 (. zhang and bartol, 2010مدى فعاليتيا)

 عناصر اإلبداع اإلداري:
( وىي كاالتي 81: 5393ىناك عدة عناصر لإلبداع اإلداري كما أشار ليا العصيمي )

(، الخروج عن المألوف)األصالة، الطالقة، المرونة، الحساسية لممشكالت، المخاطرة، التحميل، 
 ل منيا: وفيما يمي تفصيل لك

 الخروج عن المألوف (. -المخاطرة  –الحساسية لممشكالت  -المرونة   –الطالقة  –األصالة )
 أنواع اإلبداع اإلداري:

( 5399ىناك العديد من أنواع اإلبداع اإلداري وىي كما أشار ليا )الشايع وآخرون، 
 كاالتي: 

 -إبداع يرتبط بالمنتج أو الخدمة  -إبداع يرتبط بالييكل التنظيمي  -)إبداع يرتبط باألىداف 
 إبداع يرتبط بالعممية (. 

 معوقات اإلبداع اإلداري :
التي اتفق عمييا بعض المختصين، ويمكن  اإلداري اإلبداع معوقات ىناك العديد من

 (، كاآلتي: 5399استعراض ىذه المكونات كما أشار ليا )السكارنة، 
    ألىداف(ا تحديد -المعمومات مةق -التغيير )مقاومة



 انيبيمحمد عبداهلل صالح الذأ/                ة المعرفة وعالقتها باإلبداع اإلداريإدار 
 شريف محمد شريف/ أ. د                   
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 الدراسات السابقة
 المحور األول: دراسات تتعمق بإدارة المعرفة

 الدراسات العربية .2
 في المعرفة إدارة تطبيق واقع عمىإلى التعرف ( دراسة ىدفت 5390وأجرى الشيراني )

 ذات فروق ىناك، والكشف اذا كان )التطوير وسبل المعوقات األمنية لمعموم العربية نايف جامعة
 الثانوية ارس المد مديري ممارسة لدرجة الدراسة تقديرات عينة متوسط بين إحصائية داللة

المعرفة تعزى لمتغيرات الدراسة )الجنس، سنوات الخدمة،  إدارة لميارات غزة بمحافظات
واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي لمناسبتو لطبيعة التخصص في الثانوية العامة(، 

 اإلداريين والموظفين التدريس ىيئة أعضاء فردا  من( 930ينة الدراسة من )الدراسة، وتكونت ع
، وتحقيقا ألىداف الدراسة استخدمت الدراسة استبانة كاداة لجمع التأىيل الجامعي عمى الحاصمين

 المعرفة بإدارة العاممين إدراك مستوى أن الدراسة نتائج أظيرتالمعمومات والبيانات، وأظيرت 
       فروق وجود عدم، كا أظيرت نتائج مرتفع األمنية لمعموم العربية نايف جامعة في وأىميتيا

 متغيراتيم بأختالف الدراسة محاور حول الدراسة عينة اتجاىات في إحصائية داللة ذات
 .والوظيفية الشخصية

مديري المدارس الثانوية  ممارسة درجة عمىإلى التعرف ( بدراسة ىدفت 5393قام بدر )
 ذات فروق ىناكفظات غزة لميارات إدارة المعرفة من وجيو نظرىم، والكشف اذا كان في محا

 الثانوية ارس المد مديري ممارسة لدرجة الدراسة تقديرات عينة متوسط بين إحصائية داللة
المعرفة تعزى لمتغيرات الدراسة )الجنس، سنوات الخدمة،  إدارة لميارات غزة بمحافظات

واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي لمناسبتو لطبيعة لعامة(، التخصص في الثانوية ا
 بمحافظات الثانوية المدارس مديرا  ومديرة من مديري( 958الدراسة، وتكونت عينة الدراسة من )

، وتحقيقا ألىداف الدراسة استخدمت الدراسة استبانة كاداة لجمع المعمومات والبيانات والتي غزة
 المعرفة، تنظيم وتخزين المعرفة، توليدفقرة موزعة عمى أربعة مجاالت )( 37اشتممت عمى )

درجة ممارسة مديري المدارس  أن(، وأظيرت نتائج الدراسة المعرفة وتطبيق التشارك بالمعرفة،
بشكل عاك جاءت بدرجة مرتفعة. وفي الترتيب  الثانوية في محافظات غزة لميارت إدارة المعرفة

 فة أوال ، تاله مجال تشارك بالمعرفة، ثم مجال عمميات خزن وتنظيمجاء مجال توليد المعر 
المعرفة، وأخيرا  مجال تطبيق المعرفة. كذلك أظيرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا  في 

 .األكاديمية والرتبة والخبرة، الجنس، لمتغيرات تعزى المعرفة إدارة عمميات تطبيق درجة
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 الدراسات األجنبية : .1
( بدراسة ىدفت Marouf and Agarwal, 2015كل من ماروف وأغرول  )وقام 
عمميات إدارة المعرفة في الجامعات بشمال أمريكا من وجية  ممارسة درجة عمىإلى التعرف 

واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي لمناسبتو لطبيعة ، نظر أعضاء ىيئة التدريس
، عضو من أعضاء الجامعات في شمال أمريكا( 987الدراسة، وتكونت عينة الدراسة من )

وتحقيقا ألىداف الدراسة استخدمت الدراسة استبانة كاداة لجمع المعمومات والبيانات وتم وضع 
 درجة درجة أناالستبانة عمى مواقع الخاصة بالجامعات لالجابة عمييا، وأظيرت نتائج الدراسة 

 ل أمريكا من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريسعمميات إدارة المعرفة في الجامعات بشما ممارسة
بشكل عام جاءت بدرجة مرتفعة، كما أظيرت النتائج أن تطبيق عمميات إدارة المعرفة  في 
الجامعات بشمال أمريكا يزيد من ثقة أعضاء ىيئة التدريس ومن دافعيتيم، ويحسن من أدائيم 

ة، كما ترفع عممية تطبيق إدارة في الجامعات ، ولو تأثير إيجابي عمى العالقات االجتماعي
العمميات من جودة عمل الموظفين ومن إبداعيم في العمل ، وتحسن من عممية تخطط واالدارة 

 في الجامعات.
 المحور الثاني: دراسات تتعمق باإلبداع اإلداري 

 الدراسات العربية .2
عرف ( بدراسة ىدفت ىذه الدراسة إلى ت5390قام كل من ابو دلبوح، والجرادات، )

مستوى اإلبداع اإلداري لدى مديري مدارس منطقة بني كنانة ومديراتيا من وجية نظر المعممين 
( معمما  ومعممة تم اختيارىا 097والمعممات العاممين فييا، وقد تكونت عينة الدراسة من )

( 80)بالطريقة العشوائية، واستخدمت الدراسة االستبانة كأداة لجمع البيانات والتي اشتممت عمى 
فقرة موزعة عمى أربعة مجاالت )الطالقة، المرونة، األصالة، الحساسية لممشكالت(، وأظيرت 
النتائج الى  أن مستوى اإلبداع اإلداري لدى مديري ومديرات مدارس منطقة بني كنانة بحسب 
 وجيات نظر المعممين والمعممات العاممين فييا، ولمختمف المجاالت، جاءت بدرجة تقدير كبيرة،

حيث جاء مجال المرونة بالمرتبة األولى، ثم مجال الحساسية لممشكالت بالمرتبة الثانية، وثم 
يميو مجال األصالة بالمرتبة الثالثة، وتاله مجال الطالقة بالمرتبة الرابعة واألخيرة. كما وأظيرت 

العمل بروح نتائج الدراسة أن مديري ومديرات المدارس في منطقة بني كنانة يتمتعون بالمرونة و 
الفريق مع المعممين في تعامميم مع المواقف والمشكالت التي تعترض مسيرة العمل التربوي، كما 
 أظيرت النتائج أنيم يستخدمون تكنولوجيا المعمومات بكفاءة وفاعمية عالية في إدارتيم المدرسية.
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ي ىدفت إلى ( التي أجراىا في المممكة العربية السعودية والت5335وفي دراسة العنزي )
الكشف عن مستوى اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس في شمال المممكة العربية السعودية 

. واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي من وجية نظر المعممين والمشرفين التربويين، 
اختيارىا  ( معمما  ومشرفا  تربويا  تم802لمناسبتو لطبيعة الدراسة، وتكونت عينة الدراسة من )

، وتحقيقا ألىداف الدراسة تم استخدام استبانة كاداة لجمع المعمومات  بالطريقة العشوائية
، حيث توصمت الدراسة إلى أن مستوى اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس جاء والبيانات

بدرجة متوسطة من وجية نظر المشرفين التربويين، بينما كانت بدرجة كبيرة من وجية نظر 
معممين، وأظيرت النتائج أيضا وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر الوظيفة التعميمية ال

في جميع المجاالت واألداة ككل ولصالح المعمم، ووجود فروق بين فئة المؤىل ماجستير فأعمى 
وكل من فئتي دبموم وبكالوريوس ولصالح فئتي دبموم وبكالوريوس في مجالي الطالقة واألصالة، 

ود فروق بين فئة المؤىل بكالوريوس وفئة المؤىل ماجستير فأعمى في مجال الحساسية ووج
 لممشكالت ولصالح فئة بكالوريوس.

( بدراسة ىدفت إلى الكشف عن دور مديري المدارس الحكومية 5335كما قام الشراري )
ن وجية نظر في تنمية اإلبداع لدى المعممين في منطقة الجوف في المممكة العربية السعودية م

واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي لمناسبتو لطبيعة الدراسة، المعممين أنفسيم، 
، وتحقيقا  ( معمما  ومعممة تم اختيارىا بالطريقة العشوائية223وتكونت عينة الدراسة من )

عمى عمى والتي اشتممت   ألىداف الدراسة تم استخدام استبانة كاداة لجمع المعمومات والبيانات
خمسة مجاالت، حيث توصمت الدراسة إلى أن دور مديري المدارس في تنمية اإلبداع لدى 
المعممين في مجال العالقات االجتماعية واإلدارة والتعبير والحوار والمناقشة جاءت بدرجة كبيرة، 

حسين وأن دور مديري المدارس في تنمية اإلبداع لدى المعممين في مجال العممية التدريسية وت
وتطوير البيئة المدرسية جاءت بدرجة متوسطة، كما توصمت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة 
إحصائية لدور مديري المدارس في تنمية اإلبداع لدى المعممين تعزى إلى متغير الجنس ولصالح 

ل من اإلناث، ولممؤىل العممي ولصالح الدراسات العميا، ولسنوات الخبرة ولصالح ذوي الخبرة أق
 سنوات 8
 الدراسات األجنبية .5

أثر اإلبداع اإلداري عمى الثقافة  ( دراسة ىدفت التعرفLau, 2010وأجرى وال )
. التنظيمية واألداء الوظيفي لدى أعضاء ىيئة التدريس في جامعة ميدوسترن في والية شيكاغو

نت عينة الدراسة من واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي لمناسبتو لطبيعة الدراسة، وتكو 
، وتحقيقا أعضاء ىيئة التدريس في جامعة ميدوسترن في والية شيكاغو( مدرس من 885)

ألىداف الدراسة تم استخدام استبانة كاداة لجمع المعمومات والبيانات، وأظيرت نتائج الدراسة أن 
ع، كما مستوى اإلبداع اإلداري عند أعضاء ىيئة التدريس في جامعة ميدوسترن كان مرتف

أظيرت النتائج أن ىناك عالقة إيجابيو بين اإلبداع اإلداري والثقافة التنظيمية وبين اإلبداع 
 اإلداري واألداء الوظيفي لممدرسين في جامعة ميدوسترون. 
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 المحور الثالث: دراسات إدارة المعرفة وعالقتها باإلبداع اإلداري
سة ىدفت إلى الكشف عن ( بدراUslu and Çubuk, 2015وأشار يسمي وكوبيك )

أثر إدارة المعرفة والمرونة والتنظيم الذاتي وتصميم االبتكار  عمى اإلبداع اإلداري عند موظفين 
واستخدمت الدراسة المنيج مؤسسات االتصال وتكنولوجيا المعمومات بمنطقة مرمرة في تركيا، 
( موظف من 555من ) الوصفي االرتباطي لمناسبتو لطبيعة الدراسة، وتكونت عينة الدراسة

، وتحقيقا ألىداف الدراسة تم استخدام موظفي مؤسسات االتصال وتكنولوجيا المعمومات في تركيا
استبانة كاداة لجمع المعمومات والبيانات واشتممت عمى مقياس لقياس )درجة ممارسة عمميات 

ن درجة ممارسة ، وتوصمت الدراسة إلى أإدارة المعرفة، ومقياس المرونة، والتنظيم الذاتي(
عمميات إدارة المعرقة من قبل موظفي شركة االتصاالت كانت متوسطة، كما أظيرت النتائج أن 
درجة ممارسة ميارات اإلبداع التنظيمي من وجية نظر قبل موظفي شركة االتصاالت جاءت 

ات متوسطة، كما أظيرت نتائج الدراسة أن ىناك عالقة ارتباطية موجبة بين درجة ممارسة عممي
إدارة المعرفة ودرجة ممارسة ميارات اإلبداع التنظيمي، كما أظيرت أن ىناك عالقة ارتباطية 

 بين درجة ممارسة المرونة ودرجة ممارسة ميارات اإلبداع التنظيمي.
( بدراسة ىدفت إلى الكشف عن درجة ممارسة عمميات إلدارة 5393وقامت العصيمي )

اإلبداع اإلداري من وجية نظر مديرات مدارس التعميم المعرفة ومعرفة درجة ممارسة ميارات 
واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي االرتباطي لمناسبتو لطبيعة الدراسة، العام بمدينة الطائف، 

( مديرة من مديرات مدارس التعميم بمدينة الطائف تم اختيارىا 930وتكونت عينة الدراسة من )
ألىداف الدراسة تم استخدام استبانة كاداة لجمع المعمومات  ، وتحقيقابالطريقة الطبقية العشوائية

والتي اشتممت عمى عمى محورين، المحور األول اشتمل عمى خمسة مجاالت )تطبيق   والبيانات
المعرفة، توزيع المعرفة، تنظيم وتخزين المعرفة، تكوين المعرفة، تشخيص المعرفة( والمحور 

، الدافعية الداخمية، الخيال الخالق، األصالة، مرونة الثاني اشتمل عمى )اإلحساس بالمشكمة
التفكير، طالقة التفكير(، حيث توصمت الدراسة إلى أن درجة ممارسة عمميات إدارة المعرقة من 
وجية نظر مديرات مدارس االتعميم بمدينة الطائف كانت بشكل عام جاءت مرتفعة جدا ، كما 

ارة المعرقة من وجية نظر مديرات مدارس االتعميم أظيرت النتائج أن درجة ممارسة عمميات إد
بمدينة الطائف كانت بشكل عام جاءت مرتفعة جدا ، كما أظيرت نتائج الدراسة أن ىناك عالقة 
ارتباطية موجبة قوية وطردية بين درجة ممارسة عمميات إدارة المعرفة ودرجة ممارسة ميارات 

 اإلبداع اإلداري. 
 منهج الدراسة واجراءاتها

في ىذا الفصل سيتم استعراض منيج الدراسة حسب مالءمتو لطبيعة الدراسة، وكذلك 
 مجتمع وعينو الدراسة، واالجراءات واألساليب االحصائية المستخدمة .

 منهج الدراسة :
نظرا  لطبيعة موضوع الدراسة وتحقيقا  ألىدافياسيعتمد الباحث في إجراء ىذه الدراسة عمى 

 لمالءمتو ألىداف الدراسة الحالية .طي االرتباالمنيج الوصفي 
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 مجتمع الدراسة وعينتها:
معمميالمدارس التابعة لممكاتب التعميمة التالية : سيتكون مجتمع الدراسة من جميع

)الجنوب، الشرق، الشمال( وذلك حسب سجالتإدارة التعميمبمحافظةمكة المكرمةلمعام الدراسي 
 مما ،كما ىو موضح في الجدول التالي :( مع8915والبالغ عددىم )ه(، 9305-9301)

 (2جدول)
توزيع مجتمع الدراسة من المعممين حسب مكاتب التعميم والمراحل التعميمية في إدارة تعميم 

 هـ (2099هـ/2098لمعام الدراسي )  محافظة مكة المكرمة
 

 مكاتب التعميم
  اإلجمالي المراحــــــــــل التعميمية

 الثانوية المتوسطة ائيةاالبتد النسبة المئوية%
 %51 9833 055 351 730 الجنوب
 %02 9512 303 385 9335 الشرق
 %08 9535 330 318 133 الشمال
 %55 %57 %89 النسبة المئوية% %933 8915 9929 9055 5288 اإلجمالي

 عينة الدراسة:
تحديد حجم العينة وفق سيتم اختيار عينة الدراسة بالطريقة الطبقية العشوائية ، كما سيتم 

 :لحجم العينة لممجتمع  Masonمعادلة روبورت ماسون 
 

 

( 0,05وبتطبيق ىذه المعادلة عمى قيمة المجتمع ، يتبين أن العدد الممثل عند مستوى داللة )
 (.732ىو)

 متغيرات الدراسة:
 . عمميات إدارة المعرفةالمتغير المستقل: 

 .داريمقومات اإلبداع اإلالمتغير التابع:
 وتشمل المتغيرات التالية:المتغيرات الديموغرافية : 

 : )مرحمة ابتدائية ، مرحمة متوسطة ، مرحمة ثانوية(.المرحمة التعميمية -
 : )بكالوريوس ، أعمى من بكالوريوس(.المؤهل العممي -
سنة  98سنة ، من  98سنوات إلى أقل من  8سنوات ، من  8: )أقل من سنوات الخبرة -

 فأكثر(.
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 الدراسة: أداة
 أوال : خطوات بناءأداة الدراسة:

درجة ممارسة عمميات إدارة المعرفة  من أجل تحقيق ىدف الدراسة في التعرف عمى
،  اإلداري لدى قادة المدارس بمحافظةمكة المكرمة من وجية نظر المعممين باإلبداع وعالقتيا
درجة ممارسة عمميات إدارة ة لمعرف سيقوم الباحث ببناء أداة : )استبانواليدف العامولتحقيق

المعرفة لدى قادة المدارس بمحافظة مكة المكرمة من وجية نظر المعممين، ومعرفة درجة 
( ، ممارسة اإلبداع اإلداري لدى قادة المدارس بمحافظةمكة المكرمة من وجية نظر المعممين

 –متوسطة  –ة كبير  –وسيتم تدريج األداة حسب مقياس لكيرت الخماسي بصيغة )كبيرة جدا  
 صغيرة جدا  ( –صغيرة 

 :ثانيا : صدق أداة الدراسة 
 سيتم بطريقتين كالتالي : الدراسة، لمتحقق من صدق اداة

لمتأكد من صدق محتوى لألداة من حيث الصياغة المغوية والوضوح  صدق المحكمين:
من ذوي  والشمولية، سيتم عرض األداةبصورتيا األولية عمى عدد من المحكمين المتخصصين

إلبداء ، الكفاءة والخبرة في مجاالإلدارة التربوية والمناىج والتدريس، ومجال إدارة الجودة الشاممة
 مالحظاتيم في مضمونيا. وفي ضوء ذلك سيأخذ الباحث بآرائيم ومالحظاتيم ومقترحاتيم.

ية مكونة لمتحقق من صدق بناء األداة سيتم تطبيقيا عمى عينة استطالع:  الداخمي صدق البناء
 في تعميم معمم من معمميالمدارس التابعة لمكاتب تعميم ) الجنوب ، الشرق ، الشمال( (03من )

الدراسة، حيث  سيتم حساب صدق البناء باستخدام معامل من خارج عينة محافظة مكة المكرمة 
يم معامل معامل ارتباط الفقرة بالمجال الذي ينتمي إليو ، وق إليجاد (Pearsonارتباط بيرسون )

 معامل ارتباط المجاالت الكمية والعالمة الكمية لألداة. ارتباط الفقرة بالعالمة الكمية لألداة . وقيم
 :ثالثا : ثبات أداة الدراسة 

لمتأكد من ثبات األداة باستخدام طريقتين األولى )ثبات االستقرار( من خالل تطبيقييا 
                ممي المدارس التابعة لمكاتب تعميم( معمم منمع03من )استطالعية مكونة  عمى عينة

الدراسة . والثانية : من خارجعينة الجنوب ، الشرق ، الشمال( في تعميم محافظة مكة المكرمة )
كما سيتم حساب بفارق زمني مدتو أسبوعين،  (Pearsonباستخدام معامل ارتباط بيرسون )

معامل الثبات االتساق الداخمي لمجاالت األداة  ولألداة ككل باستخدام معادلة ألفا كرونباخ 
(alpha Cronbach.) 
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 اجراءات تطبيق الدراسة:
 سوف يقوم الباحث باتخاذ االجراءات لتطبيق دراستو الميدانية وفق الخطوات التالية :

 .بناء أداة الدراسة في صورتيا األولية  -9
أخذ الموافقة من جامعة الباحة لمحصول عمى موافقة إدارة التعميم بمحافظة مكة المكرمة  -5

 .م مكة )الجنوب ، الشرق ، الشمال(لتطبيق األداة عمى معممي المدارس في مكاتب تعمي
 التحقق من الصدق والثبات لألداة . -0
 تجييز األداة بصورتيا النيائية . -3
 دراسة وجمع البيانات .توزيع األداة عمى أفراد عينة ال -8
 إدخال البيانات في الحاسوب والمعاجمة اإلحصائية . -2
 التوصل إلى النتائج وتحميميا وتفسيرىا وكتابة التقرير . -7

 أساليب المعالجة االحصائية :
 سيقوم الباحث باستخدام األساليب اإلحصائية اآلتية:

 التكرارات والنسب المئوية لوصف عينة الدراسة. -
لحسابية، واالنحرافات المعيارية لإلجابة عن السؤال األول والثالث في أسئمة المتوسطات ا -

 الدراسة .
 .استخدام معامل االتساق الداخمي ومعادلة ألفا كرونباخ ألفا لحساب درجة ثبات أداة الدراسة -
( لإلجابة عن السؤال الثاني والرابع من أسئمة الدراسة بالنسبة T- Testاستخدام اختبار) -

 ) المؤىل العممي(. لمتغير
( لإلجابة عن السؤال الثاني One- Way ANOVEاستخدام تحميل التباين االحادي ) -

 والرابع من أسئمة الدراسة بالنسبة لمتغيري )عدد سنوات الخبرة، المرحمة التعميمية(.
واختبار شفيو لممقارنات البعدية لمتعرف عمى اتجاىات الفروق في اختبار تحميل التباين  -

 .ادياألح
 ( لإلجابة عن السؤال الخامس من أسئمة الدراسة .Pearsonمعامل ارتباط بيرسون ) -
ولمحكم عمى استجابة أفراد عينة الدراسة سيتم حساب الوزن النسبي لبدائل االستجابة عمى  -

 فقرات االستبانة عمى النحو التالي:
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 .طول الفئة = المدى /عدد الفئات 
 ديل / عدد بدائل االستجابة .المدى = الفرق بين أكبر وأصغر ب 
 ( = 9-8المدى=)3.53=  3/8. 

وبالتالي يكون مقياس الحكم عمى درجة ممارسة عمميات إدارة المعرفة ، ومستوى اإلبداع 
 اإلداري لدى قادة المدارس بمحافظة مكة المكرمة عمى النحو التالي :

 ( تكو 9053( إلى أقل من )9033عندما يكون المتوسط الحسابي من )ن االستجابة بدرجة   
 صغيرة جدا .

 ( تكون االستجابة5023( إلى أقل من )9053عندما يكون المتوسط الحسابي من )       
 بدرجة صغيرة.

 ( تكون االستجابة 0033( إلى أقل من )5023عندما يكون المتوسط الحسابي من )      
 بدرجة متوسطة.

 ( إلى أقل 0033عندما يكون المتوسط الحسابي من )( تكون االستجابة3053من )        
 بدرجة كبيرة .

 ( تكون االستجابة بدرجة8033( إلى أقل من )3053عندما يكون المتوسط الحسابي من )     
 كبيرة جدا .

 عرض النتائج ومناقشتها وتفسيرها
يتضمن ىذا الفصل عرض نتائج الدراسة التي ىدفت إلى التعرف عمى لمكشف عن 

مارسة عمميات إدارة المعرفة وعالقتيا باإلبداع اإلداري لدى قادة المدارس العالقة  بين درجة م
  بمحافظة مكة المكرمة من وجية نظر المعممين، ويتم عرض النتائج وفقا  لما تناولتو الدراسة

 من أسئمة.
أوال : النتائج المتعمقة بالسؤال األول ومناقشتها: ما درجة ممارسة قادة المدارس 

 لمكرمة إلدارة المعرفة من وجهة نظر المعممين؟بمحافظة مكة ا
لإلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات 
أفراد عينة الدراسة عن أبعاد مجال عمميات إدارة المعرفة والمجال ككل والذي ييدف لمتعرف 

مة إلدارة المعرفة من وجية نظر المعممين، عمى درجة ممارسة قادة المدارس بمحافظة مكة المكر 
 ( يوضح ذلك.2جدول )
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 (6جدول )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة المعممين عن أبعاد مجال 

 (970عمميات إدارة المعرفة والمجال ككل )ن=
 رسةدرجة المما االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الب عد الرقم الرتبة
 .متوسطة 9.39 0.39 تطبيق المعرفة 3 9
 .متوسطة 9.35 5.58 توليد المعرفة 9 5
 .متوسطة 9.33 5.55 نقل ومشاركة المعرفة 0 0
 متوسطة. 3.11 5.53 تنظيم وتخزين المعرفة 5 3

 متوسطة 3.18 5.57 المجال ككل

نة المعممين عن ( أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عي2يظير من الجدول رقم )
( بدرجة ممارسة متوسطة لجميع 0.39-5.53أبعاد مجال إدارة المعرفة تراوحت بين )

األبعاد.ولمعرفة درجة ممارسة قادة المدارس بمحافظة مكة المكرمة إلدارة المعرفة من وجية 
ية نظر المعممين بشكل تفصيمي قام الباحث باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار 

لتقديرات أفراد عينة الدراسة عن عبارات كل ب عد من أبعاد إدارة المعرفة بشكل منفرد، وفيما يمي 
 عرض النتائج: 

 الب عد األول:  توليد المعرفة. 
 (7جدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات ب عد توليد 
 (970ا  وفقا لممتوسط الحسابي )ن=المعرفة مرتبة تنازلي

المتوسط  الفقرة الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة 

توظيف مواىب المعممين في توليد المعرفة الجديدة  9 9
 متوسطة 9.95 0.55 التي تعود بالمنفعة عمى المدرسة .

  نشر ثقافة المبادرة الفردية والجماعية بين المعممين 2 5
 متوسطة 9.55 5.15 بالمدرسة إلنتاج معرفة جديدة

عمل وحدات وفرق عمل بالمدرسة لتوفير  3 0
 متوسطة 9.55 5.58 المعمومات  حول المشكالت التي تواجو المدرسة.

استخدام نظام الحوافز لتشجيع المعممين عمى  5 3
 متوسطة 9.55 5.55 ابتكار المعرفة الجديدة .

ية وندوات وورش عمل ذات عقد دورات تدريب 0 8
 متوسطة 9.53 5.73 عالقة بطرق توليد المعارف الجديدة.

 متوسطة 9.91 5.73 استقطاب المعرفة الخارجية واقتناءىا. 7 2
فتح آفاق البحث والتجريب والتفكير اإلبداعي أمام  8 7

 متوسطة 9.91 5.21 المعممين
 متوسطة 9.35 5.58 الب عد ككل 
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( أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن ب عد توليد 7رقم )يظير من الجدول 
( بدرجة ممارسة متوسطة لجميع الفقرات،.كما يعزو الباحث 0.55-5.21المعرفة تراوحت بين )
ىمال من التدريب برامج ىذه النتيجة إلى نقص قادة  بعض قبل الجيات العميا في مجال التعميم وا 

القدامى، كما يكون مرد  القادة منيم األكبر النسبة أن خاصة   الذاتي التطوير المدارس جوانب
ىذه النتيجة إلى أن قادة المدارس ليس لدييم القدرة عمى استقطاب المعرفة من مصادرىا 
خارجية، ويكون السبب احيانا  إلى عدم إدارك قادة المدارس إلى إعطاء األولوية في نشر الثقافة 

 البحث والتجريب والتفكير اإلبداعي أماميم.بين المعممين وفتح آفاق 
 الب عد الثاني: تنظيم وتخزين المعرفة. 

 (8جدول )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات ب عد تنظيم 

 (970وتخزين المعرفة مرتبة تنازليا  وفقا لممتوسط الحسابي )ن=

لمتوسط ا الفقرة الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 درجة الممارسة  المعياري

 متوسطة 9.97 0.37 يستخدم تخزين المعرفة والوسائل اإللكترونية. 3 9
توفير قواعد بيانات الزمة لخزن المعرفة  9 5

 متوسطة 9.93 5.10 المدرسية وتوثيقيا.

استخدام المنشورات الداخمية لتوزيع المعرفة  8 0
 متوسطة 9.95 5.53 بين المعممين.

تصنيف المعرفة بطريقة عممية يسيل  7 3
 متوسطة 9.93 5.59 استرجاعيا عند الحاجة إلييا .

تنظيم المعرفة بحيث تسيم في حل  0 8
 متوسطة 9.97 5.53 المشكالت التي تواجو المعممين بالمدرسة

 متوسطة 9.93 5.73 استخدام برمجيات خاصة في خزن المعرفة. 2 2
البحوث والدراسات ذات العالقة التي  توثيق 5 7

 صغيرة 9.50 5.32 تطرح في المؤتمرات والندوات العممية.
 متوسطة 3.11 5.53 الب عد ككل 

( أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن ب عد تنظيم 5يظير من الجدول رقم )
جة إلى عدم وعي بعض ( . يكون مرد ىذه النتي0.37-5.32وتخزين المعرفة تراوحت بين )

قادة المدارس بتشجيع المعممين عمى إعداد الدراسات واألبحاث لخمق معرفة جديدة والكشف عن 
 بإدارة خاصة دائرة وجود الفجوات في توقعات المعممين، كما يكون مرد ىذه النتيجة إلى عدم

 لممدرسة. التنظيمي الييكل ضمن المعرفة



 انيبيمحمد عبداهلل صالح الذأ/                ة المعرفة وعالقتها باإلبداع اإلداريإدار 
 شريف محمد شريف/ أ. د                   
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 فة :الب عد الثالث: نقل ومشاركة المعر 
 (9جدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات ب عد نقل 
 (970ومشاركة المعرفة مرتبة تنازليا  وفقا لممتوسط الحسابي )ن=

المتوسط  الفقرة الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة 

 متوسطة 9.91 5.17 نية في عممية تبادل المعرفة .توظيف المصادر اإللكترو  2 9
 متوسطة 9.53 5.15 تحفيز المعممين المبدعين إلشراك اآلخرين بما لدييم من معرفة. 5 5

استخدام أساليب إدارية غير تقميدية في تعزيز المناخ الدائم لتبادل  9 0
 ةمتوسط 9.91 5.19 المعارف ونقل األفكار المكتسبة بين المعممين .

استخدام البريد اإللكتروني لتبادل المعرفة مع االمسؤولين في إدارة  7 3
 متوسطة 9.00 5.57 التعميم .

 متوسطة 9.53 5.59 نشر المعرفة في الوقت المناسب لضمان االستفادة منيا . 8 8
 متوسطة 9.50 5.79 عقد اجتماعات دورية لتبادل المعمومات والمعارف بين المعممين . 3 2

االستعانة بخبراء في المعرفة لتدريب المعممين عمى توظيف  0 7
 صغيرة 9.50 5.87 المعارف الجديدة في صنع القرارات بالمدرسة.

 متوسطة 9.33 5.55 الب عد ككل 

( أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن ب عد نقل 1يظير من الجدول رقم )
لمام  ( .يكون مرد ىذه النتيجة إلى عدم وعي5.17 – 5.87ومشاركة المعرفة تراوحت بين ) وا 

اجتاح المدارس، وعدم إدراكيم ألىمية  الذي والتكنولوجي المعرفي باالنفجار قادة المدارس
 توظيف المصادر اإللكترونية في عممية تبادل المعرفة ونقميا.

 الب عد الرابع: تطبيق المعرفة. 
 (20جدول )

رافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات ب عد تطبيق المتوسطات الحسابية واالنح
 (970المعرفة مرتبة تنازليا  وفقا لممتوسط الحسابي )ن=

المتوسط  الفقرة الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة 

 متوسطة 9.90 0.99 استخدام المعرفة في صناعة القرارات المدرسية 5 9
 متوسطة 9.95 0.30 تخدام المعرفة في وضع الخطط التربوية.اس 3 5
 متوسطة 9.97 0.39 توظيف المعرفة المكتسبة في حل المشكالت التي تواجو المدرسة. 9 0
 متوسطة 9.97 5.17 توظيف المعرفة المكتسبة لتحقيق مركز تنافسي بين المدارس المجاورة. 0 3
 متوسطة 9.99 5.12 اإلدارة اإللكترونية بالمدرسة . تعزيز الجانب المعرفي في تطبيقات 8 8
تشجيع المعممين عمى توظيف المعارف الجديدة في حل المشكالت التي  2 2

 تواجييم .
 متوسطة 9.93 5.18

 متوسطة 9.39 0.39 الب عد ككل 
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( أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن ب عد 93يظير من الجدول رقم )
( بدرجة ممارسة متوسطة لجميع الفقرات .يكون 0.99 – 5.18معرفة تراوحت بين )تطبيق ال

مرد ىذه النتيجة إلى عدم إدراك بعض قادة المدارس بأىمية المعرفة وفاعميتيا في تحسين العمل 
اإلداري، أضافة إلى ضعف في اتباع األساليب الصحيحة والرسمية في نقل المعرفة وتطبيقيا قد 

ن جزء من المعرفة. كما يعزو الباحث ىذه النتيجة إلى عدم إيمان قادة المدارس يؤدي إلى فقدا
بأىمية توظيف المعارف الجديدة التي تساىم في حل المشكالت التي تواجييم، كما يكون السبب 
        حسب رآي المعممين بأن مستوى تطبيق المعرفة جاء متوسط وليس مرتفعا  إلى عدم

       ية التي تساىم في مواجية التغيرات في البيئة المحيطة بالمدرسة وضع الخطط االستراتيج
 بشكل إيجابي.

ثانيا : النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني ومناقشتها: هل هناك فروق ذات داللة 
( بين متوسط استجابات أفراد العينة ≥α 0.00احصائية عند مستوى الداللة)

عزى لمتغيرات )المرحمة التعميمية، المؤهل لدرجة ممارسة عمميات إدارة المعرفة ت
 العممي، سنوات الخبرة( ؟ 

( عمى Independent Samples T-Testلإلجابة عن ىذا السؤال تم تطبيق اختبار ) -
أبعاد مجال إدارة المعرفة والمجال ككل تبعا  لمتغير المؤىل العممي، كما تم تطبيق تحميل 

رة المعرفة والمجال ككل تبعا  لمتغيري المرحمة ( عمى أبعاد مجال إداANOVAاالحادي )
 التعميمية وسنوات الخبرة، وفيما يمي عرض النتائج.

 المؤهل العممي:
 (22جدول )

(  عمى أبعاد مجال إدارة Independent Samples T-Testنتائج تطبيق اختبار  )
 المعرفة والمجال ككل تبعا  لمتغير المؤهل العممي

 المجال
 دراسات عميا لبكالوريوس فأق

T  الداللة
 اإلحصائية

ط 
وس

لمت
ا

ابي
حس

ال
ف  

حرا
االن

ري
عيا

الم
ط  

وس
لمت

ا
ابي

حس
ال

ف  
حرا

االن
ري

عيا
الم

 

 3.33 3.53 9.93 5.13 9.33 5.50 توليد المعرفة
تنظيم وتخزين 

 3.85 3.28 9.32 5.57 3.15 5.75 المعرفة
نقل ومشاركة 

 3.33 9.17 9.31 0.30 9.30 5.77 المعرفة
 3.97 9.05 9.38 0.98 3.11 5.17 طبيق المعرفةت

 3.53 9.03 3.11 5.11 3.13 5.50 المجال ككل

 (. α ≤ 0.00*دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة )



 انيبيمحمد عبداهلل صالح الذأ/                ة المعرفة وعالقتها باإلبداع اإلداريإدار 
 شريف محمد شريف/ أ. د                   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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       ( عدم فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة99يظير من الجدول رقم )
(3.38 α≤بين متوسط استجابات أفراد العينة لدرجة م ) مارسة عمميات إدارة المعرفة تعزى

 لممؤىل العممي .
يكون مرد ىذه النتيجة إلى أن قادة المدارس الذين يحممون المؤىل عممي "دراسات عميا" 

 لدييم القدرة عمى ممارسة إدارة المعرفة أكثر من الذين يحممون درجة البكالوريس.
 المرحمة التعميمية:

 (21جدول )

نحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عمى أبعاد مجال إدارة المتوسطات الحسابية واال 
 المعرفة والمجال ككل تبعا  لمتغير المرحمة التعميمية

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المرحمة التعميمية المجال

 توليد المعرفة
 9.35 5.78 ابتدائية
 3.12 5.53 متوسطة
 9.32 0.35 ثانوية

 تخزين المعرفةتنظيم و 
 3.15 5.78 ابتدائية
 3.12 5.53 متوسطة
 9.33 5.57 ثانوية

 نقل ومشاركة المعرفة
 9.33 5.75 ابتدائية
 9.35 5.70 متوسطة
 9.33 0.35 ثانوية

 تطبيق المعرفة
 9.35 5.12 ابتدائية
 9.39 5.19 متوسطة
 3.15 0.93 ثانوية

 المجال ككل
 3.18 5.71 ابتدائية

 3.15 5.59 وسطةمت
 3.12 0.39 ثانوية

( وجود فروق ظاىرية بين المتوسطات الحسابية ظاىرية بين 95يظير من الجدول رقم )
 متوسط استجابات أفراد العينة لدرجة ممارسة عمميات إدارة المعرفة تعزى لممرحمة التعميمية. 

 سنوات الخبرة:



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (20جدول )
يارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عمى أبعاد مجال إدارة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المع

 المعرفة والمجال ككل تبعا  لمتغير سنوات الخبرة
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المرحمة التعميمية المجال

 توليد المعرفة
 3.19 0.95 سنوات 8أقل من 

 9.38 5.57 سنوات 98سنوات إلى أقل من   8
 9.35 5.72 سنوات98

 تنظيم وتخزين المعرفة
 3.58 0.92 سنوات 8أقل من 

 9.33 5.53 سنوات 98سنوات إلى أقل من   8
 9.33 5.27 سنوات98

 نقل ومشاركة المعرفة
 9.38 0.92 سنوات 8أقل من 

 9.30 5.50 سنوات 98سنوات إلى أقل من   8
 9.33 5.75 سنوات98

 تطبيق المعرفة
 9.39 0.91 سنوات 8أقل من 

 9.39 0.38 سنوات 98سنوات إلى أقل من   8
 9.33 5.15 سنوات98

 المجال ككل
 3.52 0.92 سنوات 8أقل من 

 3.12 5.51 سنوات 98سنوات إلى أقل من   8
 3.18 5.72 سنوات98

( وجود فروق ظاىرية بين المتوسطات الحسابية ظاىرية بين 98يظير من الجدول رقم )
 اد العينة لدرجة ممارسة عمميات إدارة المعرفة تعزى لمخبرة، متوسط استجابات أفر 

ثالثا : النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث ومناقشتها: ما مستوى اإلبداع اإلداري لدى 
 قادة المدارس بمحافظة مكة المكرمة من وجهة نظر المعممين؟

المعيارية إلجابات  لإلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات
أفراد عينة الدراسة عن أبعاد مجال اإلبداع اإلداري والمجال ككل والذي ييدف لمتعرف عمى 
مستوى اإلبداع اإلداري لدى قادة المدارس بمحافظة مكة المكرمة من وجية نظر المعممين، 

 ( يوضح ذلك.95جدول )
 (28جدول )
جابات أفراد عينة المعممين عن أبعاد مجال المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إل

 (970اإلبداع اإلداري والمجال ككل )ن=
 المستوى االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الب عد  الرقم  الرتبة 

 متوسط 9.35 0.02 مرونة التفكير 0 9
 متوسط 3.11 0.02 الدافعية الداخمية 8 5
 متوسط 9.33 0.57 الطالقة الفكرية 5 0
 متوسط 9.37 0.92 أصالة التفكير 9 3
 متوسط 9.35 0.95 الحساسية لممشكالت 3 8

 متوسط 3.17 0.52 المجال ككل



 انيبيمحمد عبداهلل صالح الذأ/                ة المعرفة وعالقتها باإلبداع اإلداريإدار 
 شريف محمد شريف/ أ. د                   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة المعممين عن 95يظير من الجدول رقم )
 ( بمستوى متوسط لجميع األبعاد .0.02-0.95ابعاد مجال اإلبداع اإلداري تراوحت بين )

 لب عد الثاني: الطالقة الفكرية.ا
 (10جدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات ب عد 
 (970الطالقة الفكرية مرتبة تنازليا  وفقا لممتوسط الحسابي )ن=

المتوسط  الفقرة الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 مستوى المعياري

 متوسط 9.92 0.01 األلفاظ المستخدمة إليصال األفكار . طالقة في 9 9
القدرة عمى استثمار الخبرات السابقة في التعامل مع  8 5

 المواقف الجديدة .
 متوسط 9.92 0.03

 متوسط 9.98 0.55 .أفكار اآلخرين لتوليد فكرة جديدةالقدرة عمى االستفادة من  5 0
لمواجية المشكالت التي  بةالقدرة عمى اقتراح الحمول المناس 3 3

 القائمين عمى العممية التعميمية.تواجو 
 متوسط 9.97 0.55

القدرة عمى أنتاج أكبر عدد ممكن من األلفاظ ذات المعنى  0 8
 الواحد لمداللة عمى فكرة معينة.

 متوسط 9.93 0.95
 متوسط 9.33 0.57 ب عد الطالقة الفكرية ككل 

توسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن ب عد ( أن الم53يظير من الجدول رقم )
 ( بمستوى متوسط لجميع الفقرات .0.01-0.95الطالقة الفكرية تراوحت بين )

 الب عد الثالث: مرونة التفكير:
 (12جدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات ب عد مرونة 
 (970نازليا  وفقا لممتوسط الحسابي )ن=التفكير مرتبة ت

المتوسط  الفقرة الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 مستوى المعياري

 كبير 9.50 0.83 تقبل أفكار وآراء اآلخرين . 9 9
 كبير 9.97 0.38 التفاعل مع األفكار المطروحة أثناء الحوار مع اآلخرين . 5 5
 متوسط 9.92 0.57 مختمفة .القدرة عمى رؤية األشياء من زوايا  0 0
 متوسط 9.97 0.53 الحرص عمى إحداث تغيرات في أساليب العمل. 3 3

 متوسط 9.35 0.02 ب عد مرونة التفكير ككل 

( أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن ب عد 59يظير من الجدول رقم )
 ميع الفقرات.( بمستوى  متوسط لج0.83-0.53مرونة التفكير تراوحت بين )



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الب عد الرابع: الحساسية لممشكالت .
 (11جدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات ب عد 
 (970الحساسية لممشكالت مرتبة تنازليا  وفقا لممتوسط الحسابي )ن=

 الفقرة الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مستوى المعياري

 متوسط 9.97 0.55 مشاركة المعممين في حل المشكالت المينية التي تواجييم . 0 9
القدرة عمى التخطيط الفعمي لمواجية المشكالت التي يمكن  5 5

 حدوثيا
0.98 9.90 

 متوسط

 متوسط 9.95 0.93 القدرة عمى التنبؤ بالمشكالت قبل حدوثيا.  9 0
تنمية تفكيرىم اإلبداعي في وضع خطط لممعممين  تركز عمى  3 3

 حل المشكالت .
 متوسط 9.98 0.33

 متوسط 9.35 0.95 ب عد الحساسية لممشكالت ككل

( أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن ب عد 55يظير من الجدول رقم )
 ( بمستوى  متوسط لجميع الفقرات .0.55-0.33الحساسية لممشكالت تراوحت بين )

 خامس :الدافعية الداخمية.الب عد ال
 (19جدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات ب عد 
 (970الدافعية الداخمية. مرتبة تنازليا  وفقا لممتوسط الحسابي )ن=

 الفقرة الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مستوى

9 8 
ليدوء واالحترام لممعممين أثناء الحوار لالستفادة من األفكار االلتزام با

 كبيرة 9.97 0.25 المطروحة.

 كبيرة 9.97 0.39 بالحماسة العالية تجاه عممو داخل المدرسة . 0 5
 متوسط 9.98 0.03 اإلصرار عمى تحقيق النجاح وتحقيق الميزة التنافسية لممدرسة . 5 0
 متوسط 9.95 0.09 سسات المجتمع المحمي .الرغبة في التعاون مع مؤ  2 3
 متوسط 9.91 0.55 بث الحماس في نفوس المعممين لمتحقيق اإلبداع في ميام عمميم 3 8
 متوسط 9.93 0.53 القدرة عمى تدوين مالحظات المعممين الرئيسة لالستفادة منيا الحقا  . 9 2

 متوسط 3.11 0.02 ب عد الدافعية الداخمية ككل



 انيبيمحمد عبداهلل صالح الذأ/                ة المعرفة وعالقتها باإلبداع اإلداريإدار 
 شريف محمد شريف/ أ. د                   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن ب عد 50الجدول رقم )يظير من 
(. بينت النتائج من وجية نظر المعممين بأن قادة 0.25-0.53الدافعية الداخمية تراوحت بين )

المدارس بمحافظة مكة المكرمة يمتزومون باليدوء واالحترام لممعممين أثناء الحوار لالستفادة من 
حة مع الحفاظ عمى الحماسية العالية اتجاه عممو داخل المدرسة ومع اإلصرار األفكار المطرو 

 عمى تحقيق النجاح وتحقيق الميزة التنافسية لممدرسة . 
 هل هناك فروق ذات داللة رابعا : النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع ومناقشتها: 

العينة لدرجة  ( بين متوسط استجابات أفراد≥α 0.00احصائية عند مستوى الداللة)
)المرحمة التعميمية، المؤهل العممي، ت اإلبداع اإلداري تعزى لمتغيراتممارسة مقوما

 سنوات الخبرة( ؟
( عمى Independent Samples T-Testلإلجابة عن ىذا السؤال تم تطبيق اختبار )

يق تحميل أبعاد مجال اإلبداع اإلداري والمجال ككل تبعا  لمتغير المؤىل العممي، كما تم تطب
( عمى أبعاد مجال اإلبداع اإلداري والمجال ككل تبعا  لمتغيري المرحمة ANOVAاالحادي )

 التعميمية وسنوات الخبرة، وفيما يمي عرض النتائج.
 المؤهل العممي:

 (10جدول )
(  عمى أبعاد مجال اإلبداع Independent Samples T-Testنتائج تطبيق اختبار  )

 تبعا  لمتغير المؤهل العممياإلداري والمجال ككل 

 المجال
 دراسات عميا بكالوريوس فأقل
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 اإلحصائية
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 3.59 9.52 9.99 0.51 9.38 0.95 أصالة التفكير
 3.39 3.50 9.38 0.02 9.33 0.58 الطالقة الفكرية

 3.57 3.92 9.95 0.08 9.38 0.07 كيرمرونة التف
 3.32 3.78 9.31 0.53 9.39 0.93 الحساسية لممشكالت

 3.51 9.38 9.32 0.37 3.17 0.03 الدافعية الداخمية
 3.33 3.58 9.35 0.03 3.18 0.53 المجال ككل

 (. α ≤ 0.00*دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة )



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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           ت داللة احصائية عند مستوى الداللة( عدم فروق ذا53يظير من الجدول رقم )
(3.38 α≤ بين متوسط متوسط استجابات أفراد العينة لدرجة ممارسة مقومات اإلبداع اإلداري )

 تعزى لممؤىل العممي.
ويكون مرد ىذه النتيجة إلى أن أداء قادة المدارس لمميام اإلدارية والفنية والتعميمية يكون 

 في إطار واحد .
 ة التعميمية:المرحم

 (10جدول )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عمى أبعاد مجال 

 اإلبداع اإلداري والمجال ككل تبعا  لمتغير المرحمة التعميمية
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المرحمة التعميمية المجال

 أصالة التفكير
 9.35 0.33 ابتدائية
 9.32 0.92 متوسطة
 9.33 0.09 ثانوية

 الطالقة الفكرية
 9.33 0.53 ابتدائية
 9.30 0.53 متوسطة
 9.32 0.08 ثانوية

 مرونة التفكير
 9.93 0.05 ابتدائية
 9.38 0.03 متوسطة
 9.35 0.30 ثانوية

 الحساسية لممشكالت
 9.35 0.31 ابتدائية
 9.37 0.30 متوسطة
 9.33 0.55 ثانوية

 الدافعية الداخمية
 9.33 0.00 ابتدائية
 3.18 0.03 متوسطة
 9.39 0.38 ثانوية

 المجال ككل
 3.17 0.59 ابتدائية
 3.12 0.55 متوسطة
 3.17 0.02 ثانوية

( وجود فروق ظاىرية بين المتوسطات الحسابية ظاىرية بين 58يظير من الجدول رقم )
 درجة ممارسة مقومات اإلبداع اإلداري تعزى لممرحمة التعميمية .متوسط استجابات أفراد العينة ل

 سنوات الخبرة:



 انيبيمحمد عبداهلل صالح الذأ/                ة المعرفة وعالقتها باإلبداع اإلداريإدار 
 شريف محمد شريف/ أ. د                   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (17جدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عمى أبعاد مجال 
 اإلبداع االداري والمجال ككل تبعا  لمتغير سنوات الخبرة

 االنحراف المعياري حسابيالمتوسط ال المرحمة التعميمية المجال

 أصالة التفكير
 9.35 0.00 سنوات 8أقل من 

 9.31 0.53 سنوات 98سنوات إلى أقل من   8
 9.38 0.37 سنوات98

 الطالقة الفكرية
 9.33 0.09 سنوات 8أقل من 

 9.37 0.05 سنوات 98سنوات إلى أقل من   8
 9.35 0.55 سنوات98

 مرونة التفكير
 9.38 0.35 تسنوا 8أقل من 

 9.93 0.02 سنوات 98سنوات إلى أقل من   8
 9.30 0.08 سنوات98

 الحساسية لممشكالت
 9.38 0.50 سنوات 8أقل من 

 9.35 0.97 سنوات 98سنوات إلى أقل من   8
 9.35 0.33 سنوات98

 الدافعية الداخمية
 3.18 0.00 سنوات 8أقل من 

 9.33 0.03 سنوات 98سنوات إلى أقل من   8
 9.33 0.01 سنوات98

 المجال ككل
 3.10 0.00 سنوات 8أقل من 

 9.33 0.55 سنوات 98سنوات إلى أقل من   8
 3.18 0.55 سنوات98

( وجود فروق ظاىرية بين المتوسطات الحسابية ظاىرية بين 57يظير من الجدول رقم )
 ي تعزى لمخبرة. متوسط استجابات أفراد العينة لدرجة ممارسة اإلبداع االدار 

داللة  هناك عالقة ذات ومناقشتها: الخامس بالسؤالجالمتعمقة النتائجخامسا :
بين درجة ممارسة إدارة المعرفة ومستوى  (α≤0.00)الداللة عند مستوى إحصائية
  المدارس بمحافظة مكة المكرمة من وجهة نظر المعممين؟ قادة لدى اإلداري اإلبداع

 Pearsonتم استخراج معامالت االرتباط بطريقة بيرسون )لإلجابة عن ىذا السؤال 
Correlation بين درجة ممارسة إدارة المعرفة ومستوى اإلبداع اإلداري لدى قادة المدارس )

 ( يوضح ذلك.51بمحافظة مكة المكرمة من وجية نظر المعممين ، الجدول رقم )



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (19الجدول رقم )
 ( بين درجة ممارسة Pearson Correlationمعامالت االرتباط بطريقة بيرسون )

 إدارة المعرفة ومستوى اإلبداع اإلداري لدى قادة المدارس بمحافظة مكة المكرمة
 من وجهة نظر المعممين 

ممارسة إدارة 
 المعرفة

 اإلبداع االداري 
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 *3.75 *3.23 *3.21 *3.23 *3.25 *3.73 توليد المعرفة
تنظيم وتخزين 

 *3.75 *3.23 *3.73 *3.29 *3.25 *3.75 المعرفة
نقل ومشاركة 

 *3.72 *3.21 *3.73 *3.28 *3.73 *3.72 المعرفة
 *3.55 *3.78 *3.73 *3.79 *3.75 *3.55 تطبيق المعرفة
 *3.59 *3.75 *3.77 *3.21 *3.72 *3.59 المجال ككل

 (.α≤0.00*دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة )
( وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 51يظير من الجدول رقم )

(α≤3.38 بين درجة ممارسة إدارة المعرفة ومستوى اإلبداع اإلداري لدى قادة المدارس )
نت جميع قيم معامالت االرتباط بين بمحافظة مكة المكرمة من وجية نظر المعممين ، حيث كا

 إجابات أفراد العينة عن أبعاد مجالي الدراسة كانت دالة إحصائيا   .



 انيبيمحمد عبداهلل صالح الذأ/                ة المعرفة وعالقتها باإلبداع اإلداريإدار 
 شريف محمد شريف/ أ. د                   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 8102دٌسمرب    –الثانى عشز  العدد   – 43 اجمللد          255

 

 ممخص النتائج والتوصيات والمقترحات
 ممخص نتائج الدراسة:

 توصمت الدراسة لمنتائج التالية:
ر المعممين درجة ممارسة قادة المدارس بمحافظة مكة المكرمة إلدارة المعرفة من وجية نظ -

 جاءت بدرجة متوسطة بشكل عام، وعمى جميع األبعاد.
( بين متوسط استجابات أفراد ≥α 3.38عدم فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) -

 العينة لدرجة ممارسة عمميات إدارة المعرفة تعزى لممؤىل العممي.
( بين المتوسطات α ≤ 3.38وجود فروق  ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -

الحسابية ظاىرية بين متوسط استجابات أفراد العينة لدرجة ممارسة عمميات إدارة المعرفة 
 تعزى لممرحمة التعميمية وجاءت الفروق لصالح المرحمة الثانوية.

( بين المتوسطات α ≤ 3.38وجود فروق  ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -
توسط استجابات أفراد العينة لدرجة ممارسة عمميات إدارة المعرفة الحسابية ظاىرية بين م

 سنوات فأقل(. 8تعزى لمسنوات الخبرة وجاءت الفروق لصالح )
مستوى اإلبداع اإلداري لدى قادة المدارس بمحافظة مكة المكرمة من وجية نظر المعممين  -

 جاء بدرجة متوسطة بشكل عام، وعمى جميع األبعاد.
( بين متوسط متوسط ≥α 3.38ات داللة احصائية عند مستوى الداللة )عدم فروق ذ -

          استجابات أفراد العينة لدرجة ممارسة مقومات اإلبداع اإلداري تعزى لممتغيرات
 )المرحمة التعميمية، سنوات الخبرة، المؤىل العممي(.

بين درجة ممارسة ( α≤3.38وجود عالقة قوية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -
إدارة المعرفة ومستوى اإلبداع اإلداري لدى قادة المدارس بمحافظة مكة المكرمة من وجية 

 نظر المعممين.
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 توصيات الدراسة:
 في ضوء نتائج الدراسة توصل الباحث إلى مجموعة من التوصيات، وهي:

 مدارس بشكل أوسع.دعم قادة المدارس عمى تطبيق تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في ال -
إعداد برامج تدريبية لتطوير ميارات قادة المدارس والمعممين وتمبية احتياجاتيم المستقبمية،  -

 وتحسين كفاءتيم وقدرتيم عمى تطبيق إدارة المعرفة.
دارة المعرفة في تقييم األداء الوظيفي لقادة المدارس. -  إدخال عنصر اإلبداع اإلداري وا 

 مدراسة:المقترحات البحثية ل
 في ضوء نتائج الدراسة توصل الباحث إلى مجموعة من المقترحات البحثية، وهي: 

إجراء دراسات تحاول معرفة المشكالت التي تواجو قادة المدارس  في المممكة العربية  -
 السعودية من تطبيق إدارة المعرفة .

اإلداري  لدى قادة  إجراء دراسة تحاول الكشف عن معوقات التي تحد من تنمية اإلبداع  -
 المدارس في المممكة العربية السعودية.

دارة المعرفة. -  إجراء دراسة تيدف إلى معرفة العالقة بين تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وا 
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 قائمة المراجع
 أوال: المراجع العربية

معرفة في (. واقع تطبيق عمميات إدارة ال5395األغا، ناصر جاسر. أبو الخير، أحمد غنيم. )
جراءات تطويرىا.          مجمة جامعة األقصىجامعة القدس المفتوحة وا 

 .25-03(، 9) 92، سمسمة العموم اإلنسانية ()
تطوير مهارات مديري المدارس الثانوية في محافظات غزة في ( 5393بدر، يسرى رسمي. )

. رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة ضوء مفهوم إدارة المعرفة
 مية، غزة، فمسطين.اإلسال

(. مستوى اإلبداع اإلداري لدى مديري ومديرات 5390جرادات، صفاء وأبو دبمبوح، موسى. )
مدارس منطقة بني كنانة من وجية نظر المعممين والمعممات العاممين 

 05-1(، 0)91، مجمة المنارةلمبحوث والدراساتفييا. 
والصفية المتميزة الطريق إلى المدرسة  اإلدارة المدرسية(. 5332حسين، سالمة عبد العظيم )
 . عمان: دار الفكر.الفعالة

 .والتوزيع لمنشر أسامة دار  :عمان ،1 ط اإلداري، بداع( اإل5331 ( جمال خير اهلل،
 . عمان: األردن. دار المسيرة لمنشر والتوزيع.اإلبداع اإلداري(. 5399السكارنة، بالل. )

ممارسة ادارة الوقت وأثرها في تنمية مهارات االبداع (. 5335السممي، فيد عوض اهلل زاحم. )
. االداري لدى مديري مدارس المرحمة الثانوية بتعميم العاصمة المقدسة

 جامعة ام القرى، السعودية.- رسالة ماجستير غير منشورة
(. العالقات اإلنسانية واإلبداع اإلداري في 5399الشائع، عمي وعامر، طارق وعامر، ربيع. )

 . القاىرة: مؤسسة طيبة لمنشر والتوزيع.مؤسسات التعميميةال
دور مديري المدارس الحكومية في تنمية اإلبداع لدى (. 5335الشراري، عبدالرحمن. )

المعممين في منطقة الجوف في المممكة العربية السعودية من وجهة 
 ، أطروحة دكتوراه، جامعة اليرموك، اربد، األردن.نظر المعممين أنفسهم

. واقع تطبيق إدارة المعرفة في جامعة نايف العربية لمعموم األمنية(. 5390الشيراني، سعد. )
 -رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة األمير نايف العربية لمعموم األمنية

 المممكة العربية السعودية.
بة الوطنية عمان: دار المكتإبدال في إدارةالنظم التربوية وقيادتها.  (. 5332الطويل، ىاني )

 لمنشر والتوزيع.
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متطمبات إدارة المعرفة ودورها في تحقيق الميزة (. 5398عبد الغفور، صالح عبد الحكيم. )
. جامعة التنافسية في جامعات قطاع غزة. رسالة ماجستير غير منشورة

 غزة. -األقصى
ظر مديرات إدارة المعرفة وعالقتها باإلبداع اإلداري من وجهة ن(. 5393العصيمي، أريج. )

. رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة أم التعميم العام بمدينة الطائف
 المممكة العربية السعودية. -القرى

 التغيير عممية في ودوره التنظيمي التعمم(. 5331العصيمي، عواطف بنت احمد حماد. )
. رسالة ماجستر غير منشورة. السعودية الجامعات االستراتيجي في

 المممكة العربية السعودية.-ىجامعة أم القر 
مستوى اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس في شمال المممكة (. 5335العنزي، عويد. )

. رسالة العربية السعودية من وجهة نظر المعممين والمشرفين التربويين
 ماجستير غير منشورة. جامعة اليرموك، األردن.

عمميات إدارة اممعرفة وعالقتها بتطوير (. 5390الغنيم، سامي بن ابراىيم بن عبدالعزيز. )
. رسالة مستوى األداء من وجهة نظر موظفي إمارة منطقة القصيم
 ماجستير منشورة. جامعة نايف العربية لمعموم األمنية. الرياض.
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