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  : ملخص الدراسة
 في تحسین أداء رائدات النشاط المعرفةھدفت الدراسة الحالیة إلى التعرف على إسھام إدارة 

فظة حفر الباطن، كما ھدفت إلى الكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائیة المدرسي في محا
نقل، (بین متوسطات استجابات رائدات النشاط المدرسي حول درجة إسھام إدارة المعرفة في ُبعد 

، التفرغ الخبرةسنوات ( في تطویر أدائھن والتي ُتعزى الختالف متغیرات المعرفة) تولید، توظیف
  ). للنشاط

ًا ألھداف الدراسة طبقت الباحثة المنھج الوصفي المسحي وقامت بتصمیم أداة استبیان وتحقیق
إلكترونیة تم نشرھا على جمیع رائدات النشاط المدرسي في محافظة حفر الباطن وبلغ عدد 

  . من المجتمع األصلي للدراسة% ٩٠، بما یعادل ١٥٠االستجابات 
  : وقد توصلت الدراسة لعدة نتائج كان منھا

درجة إسھام إدارة المعرفة في تحسین أداء رائدات النشاط المدرسي في محافظة حفرا لباطن  .١
 ".عالیة جدًا"جاءت بدرجة 

ال توجد فروق ذات داللھ إحصائیة بین متوسطات استجابات رائدات النشاط المدرسي حول  .٢
دائھن والتي المعرفة في تحسین أ) تولید، توظیف، نقل(درجة إسھام إدارة المعرفة في ُبعد 

  . ُتعزى الختالف متغیر سنوات الخبرة أو التفرغ من النشاط الطالبي
  : ومن التوصیات التي أوصت بھا الدراسة .٣
وضع برامج تدریبیة تطویریة تواكب التغیرات التقنیة والعلمیة بشكل مستمر تعزز من تطبیق  .٤

 . إدارة المعرفة فعلیًا في المدارس
 ألبعاد إدارة المعرفة في إدارة النشاط الطالبي مشجعة وداعمةالعمل على خلق ثقافة محفزة و .٥
العمل على توفیر اإلمكانات المادیة والتنظیمیة التي تعزز من تطبیق إدارة المعرفة بطریقة  .٦

 . فاعلھ بالمدارس
العمل على رفع كفاءة رائدات النشاط المدرسي وتطویر مھاراتھم إلنجاح تطبیق إدارة  .٧

 . المعرفة
ة تنظیمیة تقوم على أساس ثقافة المبادرة وتبادل الخبرات والمشاركة بین رائدات تأسیس بیئ .٨

 .    النشاط الطالبي
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Abstract: 
Title of the study: the contribution of management knowledge in 

improving the performance of student activity coordinator in Hafr Albatin . 
Study objective: The current study aims to recognize the 

contribution of management knowledge in improving the performance of 
school activity coordinator in the district of Hafr Albatin . 
-The study also points out differences of statistical significance in the mean 
of response among school activity coordinator regarding the contribution of 
management knowledge in multidimensional manner (transfer, invention, 
employment) of improving performance with steams from years’ 
experience and training courses. 
-In order for the researcher to complete the study objective a cross sectional 
design was implanted and an electronic survey was handed out to school 
activity coordinator in Hafr Albatin and the response rate was 150, which is 
90% of the study population.  
Conclusion: 

1. The degree of management knowledge in improving the performance 
of school activity coordinator is very significant. 

2. No differences of statistical significance between the mean of 
responses from school activity coordinator regarding the contribution 
of management knowledge in a multidimensional manner (transfer, 
invention, employment) of improving performance with steams from 
years’ experience and training courses and vacancy in school activity 
coordination.  

Study recommendation:  
1. Implementing developmental training programs that consider the latest 

trends in technical and scientific aspects of knowledge management 
and how to implement them in schools.  

2. Creating an environment that encourages and support all aspects of 
management knowledge. 

3. Providing financial and logistical means for effective implementation 
of knowledge management in schools. 

4. Increase the qualification of school activity coordinator to be better 
equipped for implementing the strategy of management knowledge. 

5. Establishing an organizational environment that is build on initiation 
expert exchange and cooperation. 
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  : مقدمة الدراسة
یشھد العالم في القرن الحادي والعشرین  انفتاح اقتصادي كبیر یصاحبھ انفجار معرفي 

یتم   و ال. وتقني ھائل  یتطلب حتمیة التحول إلى مجتمع المعرفة لمواكبة ھذه التحدیات والمتغیرات
وتساعد ، ر أساس لھاھذا التحول إال من خالل أتباع أسالیب إداریھ حدیثھ تعتمد على المعرفة كحج

  .  أحد تلك األسالیبالمعرفة إدارةوتُعد ،  وفاعلیھةاءبكفعلى تحقیق أھداف المؤسسة 
" وفي ضوء ھذه الحقیقة حدثت تغیرات جذریھ في أولویات العمل داخل المنظمات بحیث 

ات اتجھت إلى تنظیم وإدارة وتوظیف ما تتوفر علیھ من الخبرات والمھارات والقدرات والمعلوم
وقد أدى ھذا التوجھ إلى ظھور اتجاه ، الصریحة والضمنیة المتراكمة لدى العاملین ولدى المنظمة

 باستثمار األمریكیةعندما قامت إحدى الشركات االستشاریة ، إدارة المعرفة في بدایة التسعینات
ن في مصادرھا المادیة والتقنیة في االستفادة الشاملة من خبرات ومعارف ومھارات العاملی

من خالل استخدام تطبیقات الحاسب اآللي ، وخبرات ومعارف ومھارات المؤسسة ذاتھا، المؤسسة
لتكون متوفرة للجمیع في كل وقت ومكان وعند نجاح ھذه الشركة في تطبیق ھذا النظام انتشر اتجاه 

وأصبحت معارف العاملین والمنظمة ، إدارة المعرفة بصورة سریعة في منظمات األعمال
، راتھم ومھاراتھم من األصول الجدیدة والثروة الكبیرة التي یجب استثمارھا لتطویر العاملینوخب

كما أصبحت من العوامل الرئیسیة التي یقاس ، ومن ثم أداء المنظمات وتحسین وضعھا التنافسي
ثورة كما أن إدارة المعرفة من أھم االتجاھات الحدیثة في عصر المعلومات وال، علیھا نجاح اإلدارة

   ).  ١٤: م٢٠١٧ .  الجویسر (التكنولوجیة والمعرفیة
وأصبح تقدم المؤسسات وتطورھا مرھون بما یتوافر لدیھا من معرفھ سواء ضمنیھ أو 

 . صریحة المتمثلھ بخبراتھم ومھاراتھم وھذا ماُیمیز المؤسسھ الناجحة عن غیرھا من المؤسسات
 ٢٠١٢(وغبور ) م٢٠١١(والزطمة )  م٢٠١٠(س وأكدت ذلك العدید من الدراسات كدراسة  الفار

إلى ضرورة تبني إدارة المعرفة في المؤسسات لما لھا )  م٢٠٠٧  ( Bonger & Bansal و ) م
  . من دور مھم في االرتقاء باألداء الفردي والمؤسسي على كافة مستویاتھ

ة إلى  بحاج- على اختالفھا-بأنھ إذا كانت المؤسسات ) ٤ : م٢٠١٣ (وذكر الزھراني
وفي مقدمتھا المدارس أكثر حاجة لالھتمام ، االھتمام بإدارة المعرفة فیھا فإن المؤسسات التربویة

فالمدرسة ھي التي تبدأ بتشكیل عقول ، ذلك أن المدرسة تحتل قلب النظام التعلیمي، بھذا المدخل
لقواعد األساسیة أي أنھا ھي التي ترسي ا، المتعلمین وتوجیھ اھتماماتھم وتحفز اإللھام لدیھم

؛ فإذا ما استطاعت المدرسة أن تكون المنتج األول للمعرفة؛ النطالقة مجتمع المعرفة واقتصادھا
 وبناء على ذلك یمكن القول أن تطویر و إصالح النظام . فإن ھذا یعد مؤشرًا لجودة العملیة التعلیمیة

فرزه الفكر اإلداري من التعلیمي بشكل عام والمدرسة بشكل خاص یكون عن طریق تبني ما أ
  . مداخل فكریة جدیدة تواكب عملیة التغییر والتطویر كمدخل إدارة المعرفة

وقد اھتمت وزارة التربیة والتعلیم منُذ بدایتھا في تطویر التعلیم وتحسین جودتھ في كافة 
 یھتم بھا  أو خارجھا وتمثل األنشطة الطالبیة أحد الجوانب الھامة التيالمدرسةأبعاده سواء داخل 

للدور الكبیر الذي تلعبھ في تكوین شخصیة الطالب وتنمیتھا من مختلف جوانبھا " التعلیم وذلك 
 تعمل على كسر الحواجز والعالقات التقلیدیة األنشطةحیث أن ھذه ،  والنفسیة واالجتماعیةالعقلیة

 التي یشارك فیھا بین األستاذ والطالب في القاعات الدراسیة وذلك من خالل المواقف المتنوعة
 والتي تعمل بالتالي على تنمیة مھاراتھ وقدراتھ ومقاومة المشكالت األنشطةالطالب من خالل ھذه 

  )٥٦٧:  م٢٠١٤ . مزیو.  ("التي تواجھھ
وأوضحت العدید من الدراسات العربیة واألجنبیة أھمیة األنشطة الطالبیة و دورھا الكبیر 

إشباع احتیاجاتھ الثقافیة واالجتماعیة و النفسیة والبدنیة ومنھا في بناء شخصیة الطالب المتوازنة و
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حیث توصلت إلى تفوق الطالب المشتركین في األنشطة الطالبیة في ) م٢٠٠٢ (سالم دراسـة
أن األنشطة الطالبیة لھا تأثیر كبیـر فـي ) م٢٠٠٤ (كما بینت دراسة الخراشي، اإلنجاز أألكادیمي

 ، لیة االجتماعیة للطالب كجانب أساسي في بنـاء شخصـیاتھمعملیة إكساب وتنمیة المسؤو
إلى أن الطالب یحصلون من خالل ممارسة )  م٢٠٠٤(وتوصلت دراسة العیسري والجابري 

األنشطة احترام المعلمین وإدارة المدرسة وتقدیرھم، وتزودھم بمعلومـات ومفـاھیم وقـیم وسلوكیات 
 أن الطالب في المرحلة الثانویة إلى)  م٢٠٠٩ (اسة باحارثوتوصلت در ، .ترتبط بالمواد الدراسیة

)  م٢٠١٠(وكما أكدت دراسة كرشمي ، یكتسب مھارة الحوار و ینمیھا من خالل النشاط الطالبي
 وأكدت نتائج دراسة . إسھام النشاط الطالبي في تحقیق األمن الفكري لدى طالب المرحلة الثانویة

لجماعیة والتي تتطلب مشاركة وتعاون وبذل الجھد في نشاط على أن األنشطة ا)  م٢٠١٤(مزیو 
واحد كالفرق الریاضیة أو الفنیة وفرق الجوالة والرحالت والمعسكرات ومشروعات الخدمة العامة 

تدعم شعور الطالب بالتجانس وتقوي ، وغیرھا من األنشطة التي تقوم على فلسفة العمل الجماعي
مما یسھل انتقال ھذه الروح إلى الجماعة ، اعة التي ینتمون إلیھا للجمواالنتماءلدیھم روح الوالء 

أن الطالب  )  Dick Andrew.  2010 ( كما أكد أندرو. وھي المجتمع الذي یعیشون فیھ، األكبر
الذین شاركوا في النشاطات الالمنھجیة حصلوا على معدالت تراكمیة أعلى من الطالب الذین لم 

ن شاركوا في النشاطات الالمنھجیة أعلى معدًال في اإللتحاق بالمدارس وكان الطالب الذی، یشاركوا
وأن الطلبة الذین شاركوا في األنشطة الریاضیة فقط لدیھم  إحاالت ، من الطالب الذین لم یشاركوا

 Stephen (وبینت دراسة  ستیفن، تأدیبیة أكثر من الطالب الذین شاركوا في أنشطة غیر ریاضیة
Lipscmb.  2006 ( أن األنشطة الالصفیة ُتعد  استثمارًا قصیر المدى یعود بفائدتھ على  

  .المخرجات والدرجات ومن ثم فإن على المجتمع أن یقدر ھذا الدور ویتحمل مسؤولیتھ
 ھـ بالعدید من ١٣٧٣ومن منطلق ھذه األھمیة فقد مر النشاط الطالبي  منُذ بدایتھ في عام 

 الحالي یشمل كافة جوانب حیاة الطالب داخل وخارج مراحل التطویر حتى أصبح في وقتنا
وقد اتجھت جھود الوزارة لدعمھ مادیًا وتكلیف نخبة من األكادیمیین والخبراء  ، المدرسة

وكل ھذا یصب في محاولة تحقیق أھداف ،  لھ واإلشراف علیھاالتنظیمیةالمختصین لوضع الخطط 
   .  في تحقیق تلك األھدافاألساسیةد الدعامات  باعتبار أن النشاط أحةاءبكف وغایتھا  التربیة

ونظرًا ، وعلى ضوء أھمیة إدارة المعرفة ودورھا في تحسین وتطویر األداء وتجویده
تناولت الدراسة موضوع إدارة المعرفة ، التربویةألھمیة النشاط الطالبي ومكانتھ في العملیة 

  . ظة حفر الباطن رائدات النشاط الطالبي في محافأداءوإسھامھ في تحسین 
  : مشكلة الدراسة

في إطار اھتمام دول العالم بإیجاد أسالیب إداریة حدیثھ لمواجھة المتغیرات العالمیة  
، االقتصادیة، التقنیة، المعرفیة، التي تشمل جمیع جوانب حیاة اإلنسان االجتماعیة " المعاصرة

وھذه المتغیرات ُتشكل البیئة الُمحیطة ، ؛ وكل ُمتغیر منھا یؤثر ویتأثر باآلخرالسیاسیة  والثقافیة
وُتعد إدارة المعرفة أحد أھم تلك األسالیب " بالنظام التربوي وتؤثر في كافة عناصره وعملیاتھ 

 أداء نقلة نوعیھ في مستوى إحداثاإلداریة القادرة على مواجھة تلك المتغیرات لقدرتھا على 
  . )٥: م٢٠٠٩ . العصیمي (.  المؤسسات التعلیمیةوتحدیدًا" العاملین بالمؤسسات في شتى المجاالت

 اھتمامًا بالغًا في التقدم السعودیةوفي ظل ھذه المتغیرات والتحدیات أولت المملكة العربیة 
 وھي استراتجیة ٢٠٣٠ وذلك من خالل وضعھا لرؤیة المملكة المعرفةاالقتصادي القائم على 

والذي یضم ، م٢٠٣٠القائم على المعرفة بحلول عام  واالقتصاد المعرفةالتحول الوطني إلى مجتمع 
   .  بشتى المجاالت حتى تصبح دولة رائدة إقلیمیًا ودولیًاالدولةخطط استراتیجیھ لمؤسسات 
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ُذكر ٌتعتبر مدارس التعلیم العام أساس لبناء المجتمعات والحضارات ألنھا  وفي ضوء ما
ل كل دولھ نحو التقدم واالزدھار  فھو ُمرتبط  بناء رأس المال البشري الذي یقود ُمستقبأسستضع 

بجمیع قطاعات الدولة التنمویة وأساس تحویل المجتمعات إلى مجتمع المعرفة، لذا صبت محاوالت 
  .الدولة في تطویر وتحسین التعلیم من كافة أبعاده

عام  في مدارس التعلیم الالمعرفة أھمیة تطبیق إدارة الحدیثةوتناولت العدید من الدراسات 
ووجدت أن ھناك درجة كبیرة من ) م٢٠٠٨(والزایدي) م٢٠٠٨ (و سالم) م٢٠٠٦(كدراسة خلیلي

بأن ) م٢٠١٧(وأكدت دراسة العقالء  ، التواؤم واالنسجام بین الممارسات التعلیمیة وإدارة المعرفة
، دهإدارة المعرفة تسھم بدرجة كبیره في تطویر أداء قائدات مدارس ریاض األطفال في محافظة ج

أن ھناك نوع من الترابط واالنسجام مابین إدارة المعرفة وأنشطة وفعالیات ) م٢٠٠٤(ومحجوب 
 المعرفةإلى أن إدارة )  م٢٠١٠(وأشارت الحیاني  ، المؤسسات التعلیمیة بصفتھا منظمات معرفیة

فعالیة تعتبر من المداخل األساسیة التي أبرزتھا األدبیات الحدیثة والتي تؤثر بشكل مباشر في 
یعترضھم من مواقف یومیة حتى یستطیعوا خلق  المؤسسات وكفاءة أعضائھا في التعامل مع ما

بأن لعملیات إدارة المعرفة دور كبیر في تحسین ) م٢٠١٧ (وأضافت دراسة الجویسر، مستقبلھم
  . أداء قائدات مدارس التعلیم العام في تبوك

سلوب إداري حدیث وأثره اإلیجابي على وعلى الرغم من انتشار مفھوم إدارة المعرفة كأ
 العاملین في المؤسسات التعلیمیة إال أن تطبیقھ على أرض الواقع محدود جدٌا فقد أكد أداءتحسین 

أن المنطقة العربیة تعاني من غیاب رؤیة واضحة )  م٢٠١١ / ٢٠١٠(تقریر المعرفة العربي للعام 
وذكر ، )٢٠١٠/٢٠١١ . د بن راشد آل مكتوممؤسسة محم (و استراتیجیة ناظمة لمجتمع المعرفة
وھي القضیة التي تفصل دول العالم العربي " فجوة المعرفة " التقریر الخامس للتنمیة الثقافیة وجود 

 ، ) م٢٠١٢ . مؤسسة الفكر العربي.  (بل وعن قیم التقدم اإلنساني ذاتھا، عن ركب الدول المتقدمة
تقریر  (ھارات بین مخرجات التعلیم واحتیاجات سوق العملكما ُوجد فجوة كبیرة في المعرفة والم

  . )٥ : م٢٠١٤ . المعرفة العربي
فقد احتلت األنشطة " وُیعد النشاط الطالبي من أكثر البیئات المناسبة لتطبیق إدارة المعرفة 

یث ح، المدرسیة غیر الصفیة مكانھ مھمة من العملیة التعلیمیة التربویة في ظل االتجاھات الحدیثة
یجمع التربویون على أھمیة األنشطة الطالبیة في تربیة النشء وتنشئتھم التنشئة السلیمة التي تحقق 

 وتحقیق ذلك یتطلب إتاحة الفرص المتنوعة للمتعلم لممارسة األنشطة . أھداف التربیة وغایتھا
ارس التعلیم ومن منطلق ھذه األھمیة اتجھت جھود الوزارة في مد، المتنوعة داخل وخارج المدرسة

العام تخطیطًا وتنظیمًا وإشرافًا ودعمًا مالیًا في سبیل الوصول إلى برامج وفعالیات تجسد للنشاط 
  )١١٨ : م٢٠١٤. الحقباني.  (الطالبي القیمة التربویة المثلى

إذ ُیعد ، ویعتمد النشاط الطالبي في تحقیق أھدافھ وبلوغ غایاتھ على رائد النشاط الطالبي
والعنصر الرئیسي في ، قومات الالزمة لنجاح برامج النشاط الطالبي  وتحقیقھا ألھدافھأحد أھم الم

عملیات التطویر والتغییر والبناء والمسئول األول عن تطویر مھارات الطالب وقدراتھ واإلسھام في 
م كما أن توظیف ھذا األسلوب ینیر الطریق للعاملین أثناء تأدیتھم أعمالھ" حل ُمشكالت المجتمع 

ویمكنھم من اتخاذ القرارات السلیمة ویشجعھم على المساھمة في نشر وتبادل الخبرات والمعارف 
  )١٥:   م٢٠١٧.  الجویسر (. "مما یؤدي إلى تحسین أداء العاملین وتحقیق جودة األداء

وبالرغم مما تبذلھ إدارة النشاط الطالبي من خالل تقدیمھا لبرامج التنمیة المختلفة إال أن 
تأمل لواقع تطبیق النشاط الطالبي في مدارس التعلیم العام ُیالحظ وجود العدید من المعوقات التي الم

عدم قناعة مدیرات ) م٢٠٠٨(ومنھا كما ذكرتھا الحقباني ، ُتعیق تطبیقھ بالشكل المأمول منھ
لطالبات المدارس ومعلماتھا بأھمیة النشاط الطالبي و اعتباره مضیعة للوقت وحائًال دون تفریغ ا
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في ظل عدم اقتناع القائمات على النشاط بضرورتھ أو بكیفیة تخطیطھ وتنفیذه ، ألداء واجباتھن
بأن ھناك عالقة إیجابیة بین وعي المدیرین ) م٢٠٠٥ ( وكما أوضحت دراسة براون. وتقویمھ

الوعي یترجمون ھذا  ومستوى دعم األنشطة المدرسیة غیر الصفیة وأنھ بالرغم من إدراكھم ذلك ال
 وجود معوقات تعیق إلى)  م٢٠١٥(وتوصلت دراسة  الدوسري .  ودراسة. بشكل إیجابي لتفعیلھا

من وجھة نظر مدیري ) إداریھ وفنیھ (عملیة التخطیط إلدارة النشاط الطالبي للمرحلة الثانویة
ئج وأظھرت النتا)  م٢٠٠٩( وأظھرت دراسة الركبان . المدارس ورواد النشاط في مدینة الریاض

حیث أنھا وافقت ، المتعلقة بمحور واقع األنشطة وجود تفاوت حول موافقة أفراد عینة الدراسة
وعلى حصول الطالبات ، بدرجة عالیة قیما یتعلق بإشراف مدیرة المدرسة على ھذه األنشطة

ووافقت بدرجة قلیلة متوسطة على قلة إقامة ، المتمیزات في ھذه األنشطة على حوافز تشجیعیة
ووافقت بدرجة عالیة على أھمیة توفر األماكن والمساحات الالزمة في المدرسة ، رات التدریبیةالدو

  . لتنفیذ ھذه األنشطة
 رائدات - بعض– الحظت أن مھارات : ومن خالل عمل الباحثة في المیدان التربوي

مواجھة النشاط المدرسي في أداء الدور المنوط لھا باتت في حاجة إلى عملیة تحسین وتطویر ل
وأن توظیف ھذا . التغیرات والتحدیات التي تواجھ التربیة الحدیثة وتحدیدًا في مدارس التعلیم العام

 اإلداري في مدارسنا سُیحفز رائدات النشاط المدرسي على المشاركة في تولید وتوظیف األسلوب
 التي المشكالت من والمساعدة في اتخاذ القرارات السلیمة لحل الكثیر، ونقل المعرفة فیما بینھن

  . تواجھ رائدة النشاط مما یؤدي إلى تحسین أداء رائدات النشاط وُیحقق جودة األداء
   وفي ضوء ما ُذكر أنفًا عن أھمیة تطبیق مفھوم إدارة المعرفة في المؤسسات التعلیمیة، 

كلة الدراسة في  والتعلیم تتبلور مشالتربیةولما للنشاط المدرسي أھمیة ُكبره لتحقیق أھداف وزارة 
 رائدات النشاط الطالبي في محافظة أداءإسھام إدارة المعرفة في تحسین  ما: السؤال الرئیس التالي

  حفرا لباطن؟
  : ویتفرع من ھذا التساؤل الرئیس األسئلة التالیة

 في ُبعد نقل المعرفة لتحسین أداء رائدات النشاط الطالبي في المعرفةما درجة إسھام إدارة  -١
 ؟ حفر الباطن من وجھة نظرھنمحافظة

 في ُبعد تولید المعرفة لتحسین أداء رائدات النشاط الطالبي المعرفةدرجة إسھام إدارة  ما -٢
 ؟محافظة حفرا لباطن من وجھة نظرھنفي 
 في ُبعد توظیف المعرفة لتحسین أداء رائدات النشاط المعرفةدرجة إسھام إدارة   ما -٣

 ؟وجھة نظرھنمحافظة حفرا لباطن من الطالبي في 
 ھل توجد فروق ذات داللھ إحصائیة بین متوسطات استجابات رائدات النشاط الطالبي  -٤

 في تحسین أدائھن والتي المعرفة) توظیف، تولید، نقل (حول درجة إسھام إدارة المعرفة في ُبعد
 ؟)التفرغ للنشاط المدرسي، الخبرةسنوات  (ُتعزى الختالف متغیرات

  :  أھداف الدراسة
  :  فیما یليالحالیةل أھداف الدراسة تتمث

 في ُبعد نقل المعرفة لتحسین أداء رائدات النشاط الطالبي المعرفةتحدید درجة إسھام إدارة  .١
 . في محافظة حفرا لباطن من وجھة نظرھن

 في ُبعد تولید المعرفة لتحسین أداء رائدات النشاط الطالبي المعرفةتحدید درجة إسھام إدارة  .٢
 . را لباطن من وجھة نظرھنفي محافظة حف

 في ُبعد توظیف المعرفة لتحسین أداء رائدات النشاط المعرفةتحدید درجة إسھام إدارة  .٣
 . الطالبي في محافظة حفرا لباطن من وجھة نظرھن
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 الكشف عن وجود فروق ذات داللھ إحصائیة بین متوسطات استجابات رائدات النشاط  .٤
 في تحسین المعرفة) توظیف، تولید، نقل (فة في ُبعدالطالبي حول درجة إسھام إدارة المعر

  ). التفرغ من النشاط، الخبرةسنوات  ( متغیراتالختالفأدائھن والتي ُتعزى 
  : أھمیة الدراسة

  : تأتي أھمیة الدراسة من
 رائدات النشاط الطالبي أداء وإسھامھا في تحسین المعرفةتنبع أھمیة الدراسة من أھمیة إدارة  -

 . المعرفة)  توظیف– نقل –تولید  (تعلیم العام وذلك من خاللفي مراحل ال
  .  من خالل برامج النشاطالتربویةأھمیة دور رائدات النشاط الطالبي في تحقیق أھداف العملیة  -
في النشاط الطالبي بمدارس التعلیم )  توظیف– نقل –تولید  (المعرفةتشخیص واقع تطبیق إدارة  -

 . العام
 رائدات النشاط الطالبي في محافظة حفرا أداء في تحسین المعرفة دارةإ تشخیص مدى إسھام  -

  . لباطن
 و النشاط الطالبي في مراحل التعلیم العام المعرفةندرة الدراسات التي تربیط بین تطبیق إدارة  -
 -الباحثةحسب علم –
 . إمكانیة استفادة مشرفات النشاط الطالبي من النتائج التي توصلت إلیھا ھذه الدراسة -
 رائدات أداءمن الممكن أن تساھم ھذه الدراسة في تعدیل بعض اإلجراءات المتعلقة بتقویم  -

 .  األنشطة
 أداء تتعلق بتطویر المعرفة إلدارة أخرىأن ُتسھم الدراسة في مساعدة الباحثین في تناول أبعاد  -

  . رائدات النشاط الطالبي
  : حدود الدراسة

  : التالیةتتمثل حدود الدراسة في المحدودات 
 تقتصر ھذه الدراسة على تحدید إسھام إدارة المعرفة في تحسین أداء : الموضوعیةالحدود 

، المعرفةتولید ، المعرفةنقل :  (في الجوانب التالیة، رائدات النشاط الطالبي بمحافظة حفرا لباطن
  ). المعرفةتوظیف 

بي في محافظة حفر الباطن  طبقت ھذه الدراسة على رائدات النشاط الطال: الحدود البشریة
  ).  ثانوي– متوسط –ابتدائي  (بالمراحل
- ١٤٣٨ سیتم تطبیق ھذه الدراسة خالل الفصل الدراسي األول للعام الدراسي : الزمنیةالحدود 

  . ھـ١٤٣٩
في محافظة حفر ) الحكومیة ( اقتصرت ھذه الدراسة على مدارس التعلیم العام: الحدود المكانیة

  . الباطن
  : ت الدراسةمصطلحا

عبارة عن مزیج من الخبرات والمھارات والقدرات والمعلومات المتراكمة  " : المعرفة
ُكل شيء ضمني " كما ُتعرف أیضًا بأنھا ، )٢٠ : م٢٠٠٧ . العتیبي ("لدى العاملین ولدى المنظمة

: م٢٠٠٩. الجنابي ("أو ظاھري یستحضره األفراد ألداء أعمالھم بإتقان أو التخاذ قرارات صائبة 
٥٦( .  

بأنھا عملیة دینامكیة مستمرة تتضمن ) ٣٠: م٢٠١١( عرفھا الزمطة : إدارة المعرفة
مجموعة من األنشطة والممارسات الھادفة إلى تحدید المعرفة وإیجادھا وتطویرھا وتوزیعھا 
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مما ینتج عنھ رفع مستوى األداء وخفض التكالیف ، واستخدامھا وحفظھا وتیسیر استرجاعھا
  ".ین القدرات المتعلقة بعملیة التكیف مع متطلبات التغییر السریع في البیئة المحیطة بالمنظمةوتحس

، والقیم،  إلى ذلك المزیج من الخبرةالمعرفةویشیر مفھوم إدارة "   وعرفت بأنھا 
 بحیث تصبح جزءاٌ  ال، ودمج التجارب والمعلومات الجدیدة، والمعلومات التي تعطى إطارًا للتقییم

بل على شكل إجراءات تنظیمیة ، لیس على شكل وثائق أو وسائط فحسب، تجزأ من المنظماتی
  ). Evangelista Eposito.  2010(وعملیات و ممارسات وقواعد 

مجموعة من السلوكیات والقدرات المعرفیة وتوظیفھا لتقدیم أفكار "  ھو عبارة عن : األداء
سلوك األفراد وانجازات " كما ُعرف بأنھ ، )٨٢: م٢٠٠٩. عمار (ومنتجات تتسم باإلبداع والتمییز

  ). ٢٦٥ :  م٢٠١١ . محمد ( التي تعكس وضعھا في مختلف جوانبھاالمرآةالمنظمة وھو 
 طابت نفسھ : فھو ناشّط ونشًط، نشاطًا، كسمع،  النشاط في اللغة من نشط: النشاط الطالبي

  )٨٩٠:  م٢٠٠٣ . الفیروز آبادي (للعمل وغیره
تلك "  دائرة المعارف األمریكیة بأنھ تعرفھ :  التربوياالصطالحط الطالبي في والنشا

، یتصل بالحیاة المدرسیة  تتناول كل ماوالتي، البرامج التي ُتنفذ بإشراف المدرسة وتوجیھھا
أو األندیة ،  و البیئیةاالجتماعیةأو الجوانب ، ذات االرتباط بالمواد الدراسیة، وأنشطتھا المختلفة

، أو المسرحیة، أو الموسیقیة، أو الریاضیة، أو العملیة،  االھتمامات الخاصة بالنواحي العلمیةذات
  )٩ : م٢٠٠٣ . الدخیل ("أو المطبوعات المدرسیة 

وُتعرف الباحثة النشاط الطالبي إجرائیًا  بأنھ جمیع برامج األنشطة الطالبیة التي تھدف إلى 
 و یتم اعتمادھا من قبل إدارة النشاط  ةواالجتماعیة والعقلیة تنمیة الطالب من كافة النواحي الجسمی

 یخطط لھا رائد النشاط في المدرسة وتتوافق أھدافھا مع أھداف الخطة والتيفي وزارة التعلیم 
،  بالمدرسة وینفذھا طالب المدرسة تحت إشراف المعلمین ورائد النشاطالخاصةالتشغیلیة 

  . ي غیر أوقات الحصص الدراسیة أو خارج المدرسةویمارسھا الطالب  داخل المدرسة ف
ھي األنشطة المدرسیة المتممة للمقررات الدراسیة والتي  : األنشطة المدرسیة غیر الصفیة

تمارسھا الطالبات داخل المدرسة ضمن أھداف الخطة المدرسیة بأھداف محددة بإشراف المعلمات 
  )١١ :  م٢٠٠٣ . وزارة التربیة والتعلیم (صفيورائدة النشاط والمشرفة التربویة للنشاط غیر ال

  اإلطار النظري والدراسات السابقة :  أدبیات الدراسة
  : أوًال اإلطار النظري

 المتسارعة في عصرنا الحالي إلى خلق بیئة المعرفیةأدت المتغیرات التقنیة والتطورات 
جتمع معرفي لمواكبتھا ل إلى ممما یتطلب حتمیة التحو؛ تنافسیة بین المنظمات قائمة على المعرفة

یتم ذلك إال من اتباع أسالیب إداریة حدیثة ُتحقق المیزة التنافسیة وتعتبر إدارة  و ال؛ ھاوالتكیف مع
  . المعرفة أحد أھم تلك األسالیب التي یتم تطبیقھا في كافة المؤسسات وتحدیدًا المؤسسات التعلیمیة

 في بناء المجتمعات أساساتعلیمیة لكونھا  المؤسسات الأنواعُتعد المدرسة أحد أھم و
والحضارات فدورھا لم یعد  لیس قصرًا على تنمیة الجانب العلمي للطالب  بل أمتد لیشمل تنمیتھ 

  .  لیساھم في تنمیة مجتمعھ وخدمتھ مستقبًالةاالجتماعی و  النفسیةمن كافة الجوانب الشخصیة و 
 مقومات نجاح العملیة التعلیمیة والتربویة في وتعتبر األنشطة المدرسیة الالصفیة أحد أھم

 . المدرسة لما لھا من دور كبیر في تنمیة الطالب من كافة الجوانب سواء داخل أو خارج المدرسة
ویقع على عاتق رائد النشاط الطالبي  تنفیذ تلك البرامج وضمان جودتھا وجودة تطبیقھا في ضوء 
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لك التحدیات والمتغیرات ضرورة تنمیة قدرات ومھارات  لذا فقد فرضت ت. للدولةسیاسة التعلیم 
  . رائد النشاط الطالبي وتطویرھا من خالل التعلیم المستمر

  : منطلقات تفعیل النشاط الطالبي
  ): ١١٧ : م٢٠٠٧ . عیدروس(من أھم منطلقات ھذه الرؤیة ما یلي 

 اإلسھامح القادر على أن المدرسة الیوم تتجھ نحو أن تكون قادرة على إنتاج اإلنسان الصال .١
  . في إحداث التغییر لتطویر وتنمیة مجتمعھ

  . أن المدرسة وظیفتھا لیست مواكبة التغییر ن بل إحداث التغییر في المجتمع .٢
والحضارة ما ھي إال ، أن المدرسة تحدث التغییر في المجتمع لتحقیق حضارة فعالة مبدعة .٣

  .  سلوك وممارسات یتم تعلمھا من قبل المتعلمین
أن إحداث إدارة مدرسیة فعالة مبدعة یتحقق بممارسة إدارة قویة وحاسمة وناضجة لتنظیم  .٤

  . النشاط المدرسي فیھا
فعال قائم على التفكیر ) طالب (إن إحداث إدارة فعالة لتنظیم النشاط ینتج عنھ سلوك متعلم .٥

 . اإلبداعي
   : صفات رائد النشاط الناجح

ائد النشاط تمكنھ من النجاح في إخراج النشاط بالصورة آلُبد من توافر صفات أساسیة في ر
والقدرة على ،  اإلحساس بقیمة الفرد وكرامتھ): ٣٠ :  م٢٠١٥ (ذكره أحمد المطلوبة ومنھا ما

واإلعداد الفني ، و القدرة الجسمیة والتمكن من الموضوعات التي یعمل بھا، التنظیم واإلدارة
 . والرغبة في العمل مع اآلخرین، اطیةواالتصاف بالمرح والدیمقر، والتربوي

والقدرة على ، وتضیف الباحثة مھارات الحوار والتخطیط واتخاذ القرارات وإدارة الوقت
تحمل المسؤولیة و اإلبداع وأن تتوافر فیھ صفات القائد الناجح حتى یتجاوز كافة المعیقات التي 

  . ُتعیق تحقیق أھداف النشاط الطالبي
  : فةمفھوم إدارة المعر

تناول العدید من الباحثین واألكادیمیین و المسئولین إدارة المعرفة واختلفوا في تحدید 
، یمكن القول بأنھ ھناك تعریفا واحدا شامال وواسعًا ومتفق علیھ من قبلھم تعریف موحد لھ لذلك ال

 وذلك لوجود اختالفات في تحدید مصطلح معین ألنھ حقل جدید وال یزال في مرحلة التطور
   : ونستعرض اآلن بعض التعریفات إلدارة المعرفة . واالكتشاف

مجموعة من األنشطة والعملیات التي تساعد " ،بأنھا )٦٦ :  م٢٠١٣(كما عرفھا الجنابي 
المنظمات على تولید المعرفة والحصول علیھا واختیارھا واستخدامھا وتنظمیھا ونشرھا والعمل  

إلى )انات ومعلومات وخبرات واتجاھات وقدراتبما تتضمن من بی(على تحویل المعرفة
  ".واستخدام مخرجات إدارة المعرفة في صناعة القرارات وحل المشكالت)سلع وخدمات(منتجات

 بأنھا ھي العلمیات اإلداریة الھامة التي تؤدي إلى ) ١٢ :  م٢٠١٢ (عرفتھا العیدروس
  جودة األداء االستخدام المعرفة لتحقیق الجودة

منظومة متكاملة ومترابطة من القیم والمبادرات "  إدارة المعرفة في كونھا تتجلى أھمیة
 الممتازة ونستخدمھا المنظمات األدمغةوالخبرات والكفاءات والتقنیات والمتمثلة باألفراد ذوي 

یمكن للمساعدة في اتخاذ القرارات وتحقیق أھداف المنظمات لضمان بقائھا ونموھا  بأفضل ما
  ). ٩ : م٢٠١١ . نوري ("نافس في األسواق واستمرارھا بالت
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  : مصادر إدارة المعرفة
انھ یمكن اكتساب المعرفة من خالل مصادر داخلیة ) ١٧ :  م٢٠٠٩ ( الحارثيىویر

  : خارجیة
، وأفكارھم،  خبرات وتجارب العاملین في المؤسسة ومعتقداتھم: المصادر الداخلیة تتمثل في/أ

معرفة  (أدمغتھمالمتراكمة عبر السنوات والمخزونة في وآراؤھم حول مختلف الموضوعات 
تم تدوینھا ونشرھا ) معرفة صریحة( ما تم استخالصھ وأسره منھا على شكل أو، )ضمنیة

  . واستخدامھا
ما تتضمنھ مركز الوثائق والمعلومات واألنظمة االلكترونیة في المؤسسة من خطط و

، ة وإجراءات ونماذج وتعامیم وخطابات االنجازاتوأدل، ولوائح وتعلیمات، واستراتیجیات وأنظمة
  . وجدإنوبراءات االختراع الداخلیة 

 وھي المصادر التي تظھر في البیئة الخارجیة للمؤسسة كالجامعات : المصادر الخارجیة/ ب
  . ومراكز األبحاث واالستشارات والتدریب والمكتبات واالنترنت وشبكة المعلومات الخارجیة

  :   إلدارة المعرفةمبررات التحول
 تلك القوة ال یمكن استخدامھا إال في وسط اجتماعي ایجابي یجمع بین إن المعرفة قوة إال إن

وھكذا فإن العالقة بین رأس المال الفكري ورأس المال . الثقة والتعاون واإلخالص واالھتمام
  )٤ .  م٢٠٠٩ : السحیمي (ودارة المعرفة عالقة وثیقة ومتكاملة، االجتماعي

نظرًا للتحدیات التي تواجھھا المدرسة في عصرنا فقد  أصبح التحول إلى مجتمعي معرفي  
  ویشیر خلیل. ضرورة ُملحھ لمواجھة تلك التحدیات وحتى یتم ذلك البد من نشأة المدرسة المتعلمة

 مجتمع المعرفة یتحقق فیھ مجموعة من المتغیرات أھمھا نشر المعرفة من أنإلى ) ١٥ : م٢٠١٢(
واستیعاب المعرفة ، والتدریب المناسب، وفي مقدمتھا التعلیم الجید، اآللیاتخالل مجموعة من 

 الذي اإلبداعوالتعلیم المؤدي إلى ، والمكتبات، ونمو قاعدة الدراسة العلمي والتكنولوجي، وتوظیفھا
 المساعدة على األدواتكما یحتاج إلى توفیر ، یساعد على التعلم المستمر وتبادل المعرفة والخبرات

  .  كلما دعت الحاجةاألدواتالتعلم وتطویر تلك 
 مجتمع المعرفة إلىوتعتبر المدرسة المتعلمة بما لھا من خصائص مختلفة واسعة للتحول 

 اإلدارة بتطبیق نمط اإلیمانومن تلك الخصائص تفھم إدارتھا وإیمانھا بأھمیة المعرفة وتفعیل ذلك 
والذي یعطي مساحة كافیة ، م واستمراره بین العاملین في المدرسةالمناسب الحریص على نشر التعل

ویحرص على تطبیق القواعد التنظیمیة المرنة المساعدة على ، للحوار ولتبادل المعرفة والخبرات
أن المنظمة المتعلمة ) ١١٩- ١١٤ : م٢٠٠٤ (ویؤكد الكبیسي، التعلم واإلبداع ویرسخ ثقافة التعاون

قیادتھا التعلیمیة بحرصھا على تعلم أسالیب التفكیر والتحلیل والحوار وتبادل تتمیز عن غیرھا بنمط 
وبالھیكلة التنظیمیة التعلیمة التي تساعدھا على إثراء ،  والمعلومات مع المنظمات األخرىاألفكار

وبطاقتھا البشریة التي ، المعرفة ونشرھا في كافة المستویات التنظیمیة وتشكیل اللجان وفرق العمل
  .  والقدرة على التصرف والتحرك بفاعلیةاآلخرینمتلك المھارة والثقة بالنفس وقوة التأثیر في ت

وأخیرًا أن الخطوة الرئیسة واألساسیة في التحول إلى مجتمع المعرفة ھو أن تكون 
المدرسة متعلمة  مما یجعلھا قادرة على مواجھة المتغیرات والتحدیات المختلفة ویجعلھا أكثر قدرة 

  . ى األداء المتمیز وجودتھعل
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  : عملیات  إدارة المعرفة
تتشكل عملیة إدارة المعرفة كنتیجة لعدد من العملیات التي تغذي المعرفة وُتمكن العاملین 

  .  فیھا وتبادلھا و تخزینھا بھدف استرجاعھا عند الحاجة إلیھااآلخرینمن الوصول إلیھا ومشاركة 
 أنھافھناك من یشیر إلى ،  وعملیات إدارة المعرفةأنشطةویتباین المختصون في تحدید 

وھذا ما یؤكده العلي وآخرون ،  من ذلكأكثرأربعة عملیات بینما یتوسع بھا آخرون لتشمل 
أنھ ال یوجد اتفاق بین العلماء والباحثین في مجال إدارة المعرفة على عدد من عملیات ) م٢٠٠٩(

  . المعرفة وال على ترتیبھا
 كما صنفھا األغلبیة  إلى ثالث عملیات رئیسیة المعرفة عملیات إدارة ثةالباحوستتناول 

نقل المعرفة وسیتم تناول كل عملیة بشيء من ، توظیف المعرفة، وھي كالتالي تولید المعرفة
  : التفصیل في السطور التالیة

 : تولید المعرفة  -أ 
 أھمیة لتحقیق المیزة من المصادر األكثر،  والقدرة على تولیدھا و استخدامھاالمعرفةتعد  -ب 

، والعمل على تولید رٍأس مال المعرفة، إبداع وتكوین المعرفة"  ویقصد بھا ةللمؤسسالتنافسیة 
مما یعطي ، والعمل على تولید رأس مال معرفي جدید لحل القضایا والمشكالت بطریقة مبتكرة

 ). ١١ :  م٢٠١٢ . العیدروس ("میزة تنافسیة ومكانة عالیة 
 : وھي) ١٩٦ :  م٢٠٠٨ ( المعرفة من خالل أربعة طرق ذكرھا علیانویمكن تولید  -ج 

 وھي التي تولد من خالل مشاركة المعرفة الضمنیة بین األفراد : المعرفة المشتركة -١
  . الممارسة أو التقلید أو المالحظةكما تتم من خالل ، عندما یزاولون عملھم

تحویل المعرفة الضمنیة إلى  وھي التي تمم من خالل : المجسدة الخارجیة المعرفة  -٢
 . كأن تنتقل معرفة شخص إلى الكتب والرسائل أو إلى أشخاص آخرین، معرفة واضحة

وذلك من خالل ،  وتتم بتحویل المعرفة الواضحة إلى معرفة واضحة:  التركیبیةالمعرفة -٣
 بین الجماعات أو نشر المعرفة  كعملیة منتظمة یمكن تخزینھا وفھرستھا كما االتصال

 .  المدارسفي
 وھي التي تؤكد على التحویل من المعرفة الصریحة إلى ): المدمجة (المعرفة الداخلیة -٤

، فتصبح المعرفة الصریحة مستوعبة؛ المعرفة الضمنیة من خالل تكرار أداء المھمة
 . مثل المعرفة الضمنیة

مختزنة لدى  معرفة جدیدة من خالل مزج المعرفة الإنتاجتمثل عملیة تولید المعرفة إعادة 
فمنسوبي المدرسة من ،  أو المنظمات أو لدى مصادر المجتمع المحلي الفنیة البشریة والمادیةاألفراد

ومن خالل تطبیق مدیر ، المدیرین والعاملین لكل واحد منھم معرفتھ الخاصة وكذلك الطالب
مكنھ قیادة عملیة  فیأیضاالمدرسة لمفھوم الشراكة المجتمعیة داخل المدرسة ومع المجتمع المحیط 

 المجتمع المحلي ذوي أشخاصتولید المعرفة من خالل معارف منسوبي المدرسة وكذلك من خالل 
الخبرة الواسعة كرجال الدین والفقھاء وكذلك العلماء والمنظرین والمؤلفین ورجال الفكر ورجال 

رات المصادر  ذوي الخبرة في تخصصاتھم ویمكن االستفادة من خباألشخاصالعمال وغیرھم من 
ورفع ، الفنیة البشریة عن طریق استضافة الشخصیات في لقاءات ثقافیة وندوات لنقل خبراتھم

  .الوعي الثقافي للمعلمین واإلداریین وطالب المدرسة
 معرفة جدیدة وإیجاد تكوین بأنھاعملیة تولید المعرفة ) ٩  : م٢٠١٢ (Morrowویعرف 

 عبر إلیھام المعرفة الموجودة والتي یمكن الوصول  تصمیأو ھیكلة إعادةومتمیزة من خالل 
  . مشاركة العاملین وتقنیة المعلومات الجدیدة
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 بل یمكن األشخاصوتري الباحثة انھ ال یتوقف تولید المعرفة في مجتمع المدرسة فقط على 
ادیة  یتم تولید المعرفة من خالل المصادر الفنیة المادیة للمجتمع وتتمثل المصادر الفنیة المأن

 التي یمكن من خاللھا نقل المعلومات األماكنفي )  م٢٠١٧(للمجتمع كما ذكرتھا  العقالء  
، األماكنوالمعرفة المتخصصة للعاملین في المدرسة والطالب عن طریق الزیارات المنظمة لتلك 

ت وصاال، والمساجد، والحدائق والحقول الصغیرة، المكتبات،  في المختبراتاألماكنوتتمثل تلك 
كذلك یمكن تولید المعرفة ، والمعارض الفنیة، المستشفیات، المصانع والمعامل،  والمتاحفاأللعاب

 واألجھزة األدواتعن طریق المصادر الفنیة المادیة للمجتمع وتتمثل المصادر الفنیة المادیة في 
األجھزة ینبغي والمواد و، والمواد المستخدمة في المختبرات العلمیة فضال عن المقاالت والمجالت

  .  لھااألماكن عناصر أوالتعرف على خصائصھا وطریقة عملھا وكیفیة توفیر مصادر 
  : توظیف المعرفة  -د 

تتم عملیة توظیف المعرفة من خالل ثالثة خطوات رئیسیة تتمثل في تشخیص المعرفة 
علومات ویقصد بتوظیف المعرفة إعادة تصنیف وھیكلة الم، وتحدید أھداف المعرفة وخزن المعرفة

فیمكن لمدیر ، المعرفیة وفقا ألنواعھا ووفقا للحاجة الملحة الستخدام المعرفة في موقف معین
المدرسة توظیف نوع معین من المعرفة لتصبح العامل المؤثر في تكوین ثقافة المدرسة فیوظف 

وات وفیما یلي توضیح لخط، مفاھیم العمل الجماعي لینتج ثقافة تعاونیة بین منسوبي المدرسة
   : اآلتيفي ) ٢٨ : م٢٠٠٨(المعرفة والتي أجملھا حسن 

وعلى ضوء ھذا التشخیص ،  تشخیص المعرفة من األمور المھمة في أي برنامج إلدارة المعرفة-١
الن من نتائج عملیة التشخیص تحدید نوع المعرفة ، یتم وضع سیاسات وبرامج العملیات األخرى

عرفتھ لتحدید الفجوة المعرفیة والجھد الذي تحتاجھ المنظمة المتوافرة ومقارنتھا بما ھو مطلوب م
لالستمرار في عملیة االستثمار المعرفي الجدید، وكذلك من نتائج عملیة التشخیص اكتشاف معرفة 

  . الحاملین لھا ومواقعھماألشخاصالمنظمة وتحدید 
لیة جوھریة وعم، وبھذا تعد عملیة تشخیص المعرفة مفتوحا ألي برنامج إلدارة المعرفة

  .  وتحدید شكل العملیات األخرى وعمقھاإطالقرئیسیة تساھم مساھمة مباشرة في 
 أن المعرفة وإدارتھا لیست - السیما الصناعیة منھا– تدرك المنظمات :  تحدید أھداف المعرفة-٢

 ،وتدرك أیضا أن لھذه  الوسیلة أھدافا معینة، بل ھي وسیلة لتحقیق أھداف المنظمة، ھي الھدف
 تصبح مجرد تكلفة وعملیة مربكة وفي ضوء أھداف المعرفة المحددة األھدافوبدون تحدید تلك 

  .  للعملیات المعرفیة األخرى مثل التولید والخزن والتوزیع والتطبیقاألسالیبتعتمد 
باتت عملیة خزن المعرفة واالحتفاظ بھا مھمة جدا السیما للمنظمات التي تعاني  : خزن المعرفة-٣

عدالت عالیة لدوران العمل والتي تعتمد على التوظیف واالستخدام بصیغة العقود المؤقتة من م
أما ، ألن ھؤالء یأخذون معرفتھم الضمنیة غیر الموثقة معھم، واالستشاریة لتولید المعرفة فیھا

كالذاكرة التنظیمیة التي تحتوي على المعرفة ، الصریحة فتبقى مخزونة وموثقة في قواعدھا
 مختلفة بما فیھا الوثائق المكتوبة والمعلومات المخزنة في قواعد البیانات أشكالودة في الموج

 اإلجراءاتااللكترونیة والمعرفة اإلنسانیة المخزنة في النظم الخبیرة والمعرفة الموجودة في 
 على ویعتبر التوثیق في الذاكرة التنظیمیة طریقة مالئمة للمحافظة، والعملیات التنظیمیة الموقعة

  . أما المعرفة الضمنیة فیتم االحتفاظ بھا وخزنھا عن طریق التدریب، الظاھرة
نقل المعرفة بأنھا تتمثل في عملیة تداول للمعرفة ) ٢٢:  م٢٠٠٥( Dalkir یعرف  :  نقل المعرفة

وتعني .  ونقلھا إلى الموظفین الذین یحتاجون إلیھا في الوقت المناسب بھدف القیام بمھام جوھریة
 الذي یتطلب اتصال العاملون بعضھم األمر والخبرات والممارسات بین العاملین األفكاربادل ت
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ببعض، واستعمال ما یعرفونھ لحل المشكالت على نحو مبدع، فالمعرفة حقیقة تنمو عندما یتم 
  تقاسمھا واستعمالھا

  : ةثانیًا الدراسات السابق
  العربیة واألجنبیة ستعرض الباحثة بعض بعد اإلطالع على العدید من  الّدراسات السابقة

، وعّینتھا، الّدراسات التي  تناولت موضوع الّدراسة وذلك من خالل توضیح  ھدف ُكل دراسة
 ةاالستفادوعقد مقارنات بینھا وبین الدراسة الحالیة بھدف ، ونتائجھا، وأدواتھا، ومنھجھا

ت السابقة وفقٌا لتدرجھا الّتاریخي من وقد تم ترتیب الّدراسا، یدعم ھذه الدراسة واستخالص ما
  . األحدث إلى األقدم

و فیما یلي عرضُا لبعض الدراسات السابقة الُمرتبطة بموضوع البحث وفقًا لمحوریة 
  : الرئیسین وھما

  تناولت إدارة المعرفةالتيالدراسات  -١
 . الدراسات التي تناولت النشاط المدرسي -٢

   : وفیما یلي تفصیل لذلك
 دراسات المتعلقة بالنشاط المدرسيال:  أوًال

 ھدفت دراستھ إلى  التعرف على إسھام اإلدارة إسھام اإلدارة ):  م٢٠١٧(دراسة عسوان  -١
المدرسیة في تفعیل برامج األنشطة الطالبیة لذوي االحتیاجات الخاصة في مدارس التعلیم 

الدعم ، الدعم المادي (: الیةاالبتدائیة بمدینة الطائف من وجھة نظر المعلمین وفقًا للمجاالت الت
واستخدم ، واستخدم الباحث المنھج الوصفي المسحي، )الدعم المعنوي، الدعم الفني، العیني

 كأداة للدراسة وتكونت عینة الدراسة من جمیع معلمي مدارس التعلیم االبتدائیة بمدینة ةستباناال
ت الخاصة في مدارس معلمًا من معلمي ذوي االحتیاجا) ١١٤(الطائف حیث بلغ عددھم 

وكانت نتائج الدراسة كالتالي أن المتوسط الحسابي لمجاالت أدارة الدراسة ، التعلیم االبتدائیة
، والدعم الفني، ومجال الدعم العیني، صةاالخواقع األنشطة الطالبیة لذوي االحتیاجات ) ككل

أما في مجال ، ر كبیرةكانت بالتدرج بنتیجة المتوسط الحسابي و  بدرجة تقدی) والدعم المادي
  . الدعم المعنوي كانت بدرجة تقدیرھا متوسطة

 ھدفت الدراسة إلى التعرف على معوقات التخطیط إلدارة ):  م٢٠١٥(دراسة الدوسري  -٢
النشاط الطالبي للمرحلة الثانویة من وجھة نظر مدیري المدارس ورواد النشاط في مدینة 

ومجتمع ، لمسحي وكما االستبانة  كأداة للدراسةواستخدم الباحث المنھج الوصفي ا، الریاض
) ٢٩٨ (الدراسة مكون من مدیري المدارس ورواد النشاط في مدینة الریاض والبالغ عددھم

) ١٦٦(مدیر مدرسة و ) ٢٨٠( فقد بلغ عددھم ةالفعلی عینة الدراسة أما، مدیرًا ورائد نشاط
الثانویة ورواد النشاط بمدینة  وأظھرت نتائج الدراسة أن مدیري المدارس . رائد نشاط

 وعدم وجود ).  الفنیة و اإلداریة (الریاض موافقون بدرجة متوسطة على معوقات التخطیط
فروق ذات داللھ إحصائیة حول معوقات التخطیط لألنشطة الطالبیة اإلداریة والفنیة للمرحلة 

والدورات التدریبیة في مجال ، الخبرات العلمیة، الوظیفة:  (الثانویة باختالف المغیرات التالیة
  )األنشطة الطالبیة

  ھدفت إلى  التعرف على درجة إسھام إدارة المدرسة الثانویة في : )م٢٠١٥(دراسة الحارثي  -٣
حیث تناولت . تفعیل األنشطة غیر الصفیة بمدینة جدة من وجھة نظر المعلمین ورواد النشاط

، نوي من وجھة نظر المعلمین ورواد النشاطالدراسة مجال الدعم المادي والعیني والفني والمع
والكشف عن الفروق اإلحصائیة بین متوسطات استجابات أفراد عینة الدراسة حول إسھام 

، إدارة المدرسة الثانویة في تفعیل األنشطة غیر الصفیة التي قد ُتعزى لمتغیرات العمل العالي
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كما أستخدم ، التخصص و الدورات التدریبیة في مجال النشاط، عدد سنوات الخبرة العلمیة
وتكون مجتمع الدراسة من جمیع ، الباحث المنھج الوصفي وتمثلت أداة الدراسة في استبانة

معلمُا ) ٣٤٨١ (المعلمین ورواد النشاط بالمدارس الثانویة الحكومیة بمدینة جدة والبالغ عددھم
تبین أن الدرجة الكلیة إلسھام : نتائج الدراسة فیما یليوتتلخص أھم ، رائدًا للنشاط) ٩١(و 

وجاء إسھام اإلدارة المدرسیة ، إدارة المدرسة الثانویة في تفعیل األنشطة غیر الصفیة متوسطة
ثم ،  في مجال الدعم المعنوي بالرتبة األولى بدرجة متوسطةالصفیةفي تفعیل األنشطة غیر 

ثم مجال الدعم الفني بالرتبة الثالثة ، وبدرجة متوسطةمجال الدعم العیني بالرتبة الثانیة 
  . وأخیرُا مجال الدعم المادي بدرجة متوسطة، وبدرجة متوسطة

 ھدفت إلى التعرف على الدور التربوي لألنشطة الطالبیة في تنمیة ): م٢٠١٤(دراسة المزیو  -٤
 الباحثة المنھج  و استخدمت. بعض المبادئ التربویة لدى طالبات المرحلة المتوسطة بتبوك

كما ضّم مجتمع الدراسة جمیع طالبات المرحلة المتوسطة بكل من حي السلیمانیة ، الوصفي
واشتملت عینة الدراسة على عینة عشوائیة من ، والورود والمدینة العسكریة وبحارة كریم

قع طالبات المرحلة المتوسطة بحي السلیمانیة والورود والمدینة العسكریة وبحارة كریم بوا
 حیث أكدت نتائج الدراسة على أن . طالبة) ٢٠٠( العینة إجماليوبلغ ، طالبة بكل منطقة) ٥٠(

األنشطة الجماعیة والتي تتطلب مشاركة وتعاون وبذل الجھد في نشاط واحد كالفرق الریاضیة 
أو الفنیة وفرق الجوالة والرحالت والمعسكرات ومشروعات الخدمة العامة وغیرھا من 

تدعم شعور الطالب بالتجانس وتقوي لدیھم ، لتي تقوم على فلسفة العمل الجماعياألنشطة ا
مما یسھل انتقال ھذه الروح إلى الجماعة ، روح الوالء واالنتماء للجماعة التي ینتمون إلیھا

  . وھي المجتمع الذي یعیشون فیھ، األكبر
 األنشطة الطالبیة في  ھدفت إلى التعرف على درجة كفاءة إدارة):  م٢٠١٣(دراسة الدھري  -٥

 و استخدم الباحث . مدارس التعلیم من وجھة نظر مدیري المدارس ورواد النشاط بمدینة جدة
وتكون مجتمع ، عبارة) ٥٥(وتم بناء استبانة مكونة من ، المنھج الوصفي التحلیلي في الدراسة

مدیرًا تم ) ٣٢٢ (الدراسة من جمیع مدیري المدارس االبتدائیة بمدینة جدة والبالغ عددھم
 . رائد نشاط بالطریقة العشوائیة)٣٢٢ (وكذلك شملت،  منھم بطریقة عشوائیة١٥٠اختیار 

 تبین أن درجة كفاءة إدارة األنشطة الطالبیة من حیث التخطیط كانت : یلي وأظھرت النتائج ما
ین على وتبین وجود درجة فاعلیة منخفضة في توفیر الحوافز للمعلمین المشرف، بمجملھا عالیة

" وعبارة ، بدرجة عالیة" بینما ظھرت عبارة وضع أھداف النشاط حسب أألولویات ، األنشطة
  . التنسیق مع جھات خارجیة لتفعیل برامج النشاط بدرجة ممارسة منخفضة

 ھدفت إلى بحث العالقة بین المشاركة في  ) Dick Andrew , 2010 (دراسة أندرو -٦
وبلغت عینة ، الطالبي في مدرسة مقاطعة نبراسكااألنشطة الالمنھجیة وحضور وسلوك 

 م من ٢٠٠٩ – م ٢٠٠٨ م و ٢٠٠٨ -  م ٢٠٠٧طالبًا من المدرسة عام ) ٢٧٥(الدراسة 
وكانت الفرضیات البحثیة عشرة ، خریجي الثانویة من مكتب أنشطة المدرسة الثانویة

تائج أنھ تم العثور على وكان من أبرز الن،  التحلیالت اإلحصائیة المناسبةباستخداماختبارات 
 أن الطالب الذین شاركوا في النشاطات الالمنھجیة حصلوا : عالقات لصحة الفروض الخمسة

وكان الطالب الذین شاركوا في ، على معدالت تراكمیة أعلى من الطالب الذین لم یشاركوا
وأن ، شاركوا بالمدارس من الطالب الذین لم یااللتحاقالنشاطات الالمنھجیة أعلى معدًال في 

الطلبة الذین شاركوا في األنشطة الریاضیة فقط لدیھم  إحاالت تأدیبیة أكثر من الطالب الذین 
وأن الطالب الذین لدیھم أسر وضع اجتماعي واقتصادي ، شاركوا في أنشطة غیر ریاضیة

 وأن الطالب البیض أكثر عرضة للمشاركة، عاٍل كانوا أكثر مشاركة في األنشطة الالمنھجیة
  . أخرىفي األنشطة الالمنھجیة من الطالب أصحاب خلفیات عرقیة 
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  : الدراسات باإدارة المعرفة

 ھدفت إلى الكشف عن متطلبات تطبیق إدارة المعرفة بالمدارس ):  م٢٠١٦ (دراسة العطوي -١
وأستخدم ، المنفذة للبرنامج الوطني لتطویر المدارس بمدینة تبوك من وجھة نظر قیادتھا

وتكونت عینة الدراسة من مدیري ومدیرات المدارس المنفذة ، نھج الوصفي المسحيالباحث الم
وأستخدم الباحث االستبانة كأداة ، )١٢٠(للبرنامج الوطني لتطویر المدارس وكان عددھم 

وكان من أبرز نتائج الدراسة موافقة أفراد عینة الدراسة بدرجة متوسطة على ، لدراستھ
، رفة في المدارس المنفذة للبرنامج الوطني لتطویر المدارسمتطلبات عملیات إدارة المع

وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ُتعزى لمتغیر الدورات التدریبیة لصالح و
 .  دورات فأكثر٥الحاصلین على 

  ھدفت إلى تحدید الكفایات الالزمة لمدیري مدارس التعلیم ما):  م٢٠١١(دراسة الھاشمي  -٢
ساسي للممارسة عملیات إدارة المعرفة وبناء برنامج تدریبي مقترح قائم على مدخل بعد األ

واتبعت الدراسة المنھج الوصفي وأستخدم الباحث أسلوب تحكیم الخبراء في التحقیق ، الكفایات
من صدق كفایات عملیات إدارة المعرفة والبرنامج التدریبي القائم علیھا وكان من أبرز نتائج 

 . رار البرنامج التدریبي المقترح القائم على مدخل الكفایاتالدراسة إق
 والتي ھدفت إلى التعرف على أھمیة وأھداف إدارة المعرفة ):  م٢٠١٠ ( دراسة اللحیاني. -٣

وعملیات إدارة المعرفة ودورھا في تطویر اإلدارة المدرسیة بالمدارس الثانویة بنات بمدینة 
وتكون ، ستبانة كأداة للدراسةواال، منھج الوصفي التحلیلي واستخدمت الباحثة ال. مكة المكرمة

وكانت عینة الدراسة ، مجتمع الدراسة من جمیع المدارس الثانویة بنات بمدینة مكة المكرمة
مدیرة ومعلمة وكان من أبرز النتائج تفھم عینة الدراسة ألھمیة إدارة المعرفة وتطبیق ) ٢٢٦(

 . لیات إدارة المعرفة بنسبة عالیةعملیاتھا ونسبة إدراكھم ألھداف وعم
 ھدفت إلى معرفة واقع ومعوقات تطبیق إدارة المعرفة في : ) م٢٠١٣(دراسة القحطاني  -٤

ستبیانة كأداة واال، وأستخدم الباحث المنھج الوصفي، مدارس مشروع تطویر بمدینة الریاض
 مشروع تطویر معلمة في مدارس) ٣٥٣(مدیرة و ) ١٥(وتكون مجتمع الدراسة من ، للدراسة

 حرص مدیرات المدارس على جعل بیئة المدرسة بیئة : وكانت أبرز النتائج، بمدینة الریاض
وكذلك موافقة مجتمع الدراسة على عدم وجود خبراء مؤھلین لتأسیس ، مناسبة لتبادل المعرفة

 . الموجود المعرفي كانت بدرجة كبیرة
 ى درجة ممارسة عملیات إدارة المعرفة ھدفت إلى التعرف عل):  م٢٠١٣ (دراسة الزھراني -٥

في المدارس الثانویة ) التولید و التشارك والتنظیم والتخزین والتطبیق و اإلدامة للمعرفة(
خدم الباحث المنھج الوصفي و وقد أست، بمدینة جدة من وجھة نظر المدیرین والمعلمین

مدیرین و المعلمین في وكان مجتمع الدراسة مكون من جمیع ال، ستبانة كأداة للدراسةاال
 إن درجة ممارسة : وكانت أبرز النتائج كالتالي، المدارس الثانویة الحكومیة بمدینة جدة

أما عملیتي ، كانت عالیة) تشارك وتنظیم وتخزین وتطبیق المعرفة(عملیات إدارة المعرفة 
بة األولى وقد جاءت عملیتي التنظیم والتخزین في المرت، التولید و اإلدامة كانت متوسطة

لممارسات عملیات إدارة المعرفة وتالھا عملیة التطبیق ثم التشارك ثم التولید وأخرھا عملیة 
وكما أظھرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة اإلحصائیة لدرجة ، اإلدامة

ممارسة عملیات إدارة المعرفة بین متوسطات استجابات أفراد عینة الدراسة وفقًا للمؤھل 
وأظھرت وجودة فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات استجابات أفراد العینة ، لميالع

 . ُتعزى لصالح الخبرة األعلى
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وتھدف إلى تحدید أسالیب  : )  Lando & Voronchuck  , 2013(دراسة الندو  -٦
وتكون عامًال للتنمیة المبتكرة في مثلث ، إدارة المعرفة التي یمكن استخدامھا في الممارسة

وأستخدم الباحثان المنھج التجریبي وكانت عینة الدراسة طالب أربع من مؤسسات ، المعرفة
، ) تحلیل نتائج– برنامج تدریبي –استبیان  (التعلیم العالي وأستخدم عدد من األدوات للبحث

واستخدموا المنھج الوصفي التحلیلي وكان من نتائج ھذه الدراسة أن مثلث المعرفة ھو في 
 كما یجب على مؤسسات . إدخال عوامل مبتكرة تركز على معالجة المعلوماتحاجة إلى 

  . التعلیم العالي تثقیف طالبھا حتى یتمكنوا من تحویل معلوماتھم إلى معرفة
  تھدف الدراسة إلى معرفة ما إذا كانت ): Cranfieild , 2011 (دراسة كرینفلد -٧

التنظیمي داخل مؤسسات التعلیم العالي في تستخدم إدارة المعرفة كأداة لإلدارة على المستوى 
، وقد أستخدم الباحث المنھج الوصفي، بھدف تعزیز القدرة التنافسیة، المملكة المتحدة

 ، %٤٦والعینة كانت ، جامعة) ١٠٠(ستبانة كأداة دراسة وتكون مجتمع الدراسة من واال
داخل ، لى المستوى التنظیمي تستخدم إدارة المعرفة كأداة لإلدارة ع: وكانت النتائج كالتالي

 ، مؤسسات التعلیم العالي في المملكة المتحدة بدرجة كبیرة جدًا
 ھدفت الدراسة إلى إیجاد ): Waheed & others , 2012 (دراسة وحید وآخرون -٨

واستخدم ، والتعلیم اإللكتروني بشكل خاص، العالقة بین إدارة المعرفة والتعلیم بشكل عام
ووزعت على طلبة جامعة اإلمام ، ستبانة الدراسة االأداةوكانت ، صفيالباحثون المنھج الو

إقبال المفتوحة بإسالم أباد بباكستان الفصول اإللكترونیة وقد أظھرت الدراسة أن ھناك  فائدة 
 . من الدمج والتكامل بین إدارة المعرفة والتعلیم اإللكتروني في إیجاد بیئة إبداعیة

   : بقةالتعقیب على الدراسات السا
 في الحالیةیتضح من خالل استعراض جمیع الّدراسات السابقة أنھا تتشابھ مع الّدراسة 

كما تشابھ ،  و إدارة المعرفةالصفیة وھي األنشطة المدرسیة غیر  التي تناولتھاالعامةالمواضیع 
 الّدراسة والُمتمثل في المنھج الوصفي وأداة، المنھج الُمستخدم مع منھج أغلب الّدراسات السابقة

كما تشابھت عّینتھا مع بعض عینات الّدراسات األخرى والمنحصرة في مرحلة ، وھي االستبانة
 تختلف الّدراسة الحالیة . التعلیم العام وتحدیدًا رائدات النشاط المدرسي التي سُتطبق علیھا الدراسة

موعة من الجوانب عن الّدراسات السابقة في أنھ یتضح من الّدراسات السابقة أنھا ناقشت مج
وقد لوحظ قلة الدراسات التي تناولت درجة إسھام إدارة المعرفة في ، الُمتعلقة باألنشطة الغیر صفیة

ورجحت الباحثة سبب ذلك إلى أنھ بالرغم من قدم مفھوم  ، تحسین أداء رائدات النشاط المدرسي
 على –لوب في المؤسسات التربویة إدارة المعرفة وانتشار مفھومھ إال انھ لم یتم تطبیقھ بالشكل المط

  .عزز الدراسة الحالیة  وھذا ما–حسب علم الباحثة 
  الدراسة إجراءات

 منھج الدراسةأوال  :  
ستخدمت الباحثة المنھج الوصفي افروضھا، في ضوء طبیعة أھداف وأھمیة الدراسة و

ئمة موجودة ومتاحة المنھج الذي یتناول أحداث وظواھر وممارسات قا" المسحي والذي ُیعرف بأنھ 
للدراسة والقیاس كما ھي دون تدخل الباحث في مجریاتھا ویستطیع الباحث أن یتفاعل معھا فیصفھا 

  )٢ : م٢٠٠٠ . األغا والدیب ("ویحللھا 
 رائدات أداء تحسین في المعرفة إدارة إسھام مدى" وتھدف ھذه الدراسة إلى التعرف على 

ویحاول المنھج الوصفي التحلیلي أن ُیقارن ویفسر ویقیم ، "الباطن حفر بمحافظة النشاط الطالبي
  . أمًال في التوصل إلى تعمیمات ذات معنى یزید بھا رصید المعرفة عن الموضوع
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 ثانیا مجتمع الدراسة وعینتھ : 
   یتكون مجتمع الدراسة من  جمیع رائدات النشاط الطالبي في محافظة حفر : مجتمع الدراسة

رائدة موزعات على ) ١٨٧ (والبالغ عددھن،  ھـ١٤٣٩- ١٤٣٨راسي األول للعام الباطن للفصل الد
  . الحكومیة) اإلبتدائیة والمتوسطة والثانویة (كافة المراحل التعلیمیة

  : عینة الدراسة
 من مجتمع الدراسة والبالغ عددھم% ٩٠رائدة بما یمثل ) ١٥٠ (تكونت عینة الدراسة من

  )التفرغ من النشاط الطالبي، سنوات الخبرة (تغیرات الدراسةموزعین في ضوء م، رائدة) ١٨٧(
 ثالثًا خصائص أفراد العینة وفقًا لمتغیرات الدراسة :  

ستخدام النسب اخصیة والوظیفیة التي تم اسة بعدد من الخصائص الشیتصف أفراد الدر
   : نوضحھا فیما یلي، المئویة والتكرارات لوصفھم

  : شاط الطالبيأوًال حسب التفرغ اإلداري للن
 الدراسة لعینة رائدة نشاط  )١ ( رقم جدول

 المئویة النسبة التكرار رائدة نشاط
 64 90 مفرغة

 36 60 غیر مفرغة
 100.0 150 المجموع

 من %٣٦و ھن من الرائدات المفرغات، الدراسة عینة من %٦٤ أن )١ (رقم جدول یبین
  .من الرائدات الغیر مفرغات الدراسة عینة
 :  في النشاطالخبرة حسب سنوات :ثانیًا

  الدراسة لعینة سنوات الخبرة  )٢ ( رقم جدول
 المئویة النسبة  التكرار سنوات الخبرة

 16 28  سنوات٤أقل من 
 35 58  سنوات٨ -٤من 
 49 74  سنوات فأكثر٨

 100.0  150 المجموع
 سنوات 4 من لقأ خبراتھن  سنوات بلغت الدراسة عینة من %١١ أن) ٢(رقم جدول یبین

 الدراسة عینة من% 49و،  سنوات٨ -٤من  خبراتھن  سنوات بلغت الدراسة عینة من% ٣٥و ،"
  . سنوات فأكثر٨ خبراتھن   سنوات بلغت
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 االستبانة( الدراسة أداة بناء رابعًا خطوات:(  
 أداء تحسین في المعرفة إدارة إسھام مدى" قامت الباحثة بإعداد استبانة لدراسة عالقة 

  :حیث اتبعت الباحثة الخطوات التالیة لبناء االستبانة، الباطن حفر بمحافظة النشاط الطالبي رائدات
مراجعة الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة واالستفادة منھا في اختیار أداة  .١

 . الدراسة وبنائھا
سابقة التي تطرقت إلى  بالدراسات الةاالستعان  قامت الباحثة بتطویر أداة الدراسة من خالل  .٢

بعنوان ) م٢٠١٧(موضوع إدارة المعرفة وتطبیقھ في مجال التعلیم العام كدراسات العقالء 
ودراسة  ، إسھام إدارة المعرفة في تطویر أداء قائدات ریاضي األطفال في محافظة جدة

التعلیم بعنوان دور عملیات إدارة المعرفة في تحسین أداء قائدات مدارس )  م٢٠١٧(الجویسر 
 .العام بمدینة تبوك

  : وجھ االختالف والتشابھ بین الدراسة الحالیة وبین الدراسات الُمستعان بھا
 فقد تم تطبیق اإلستبانھ على رائدات النشاط :  عینة ومجتمع الدراسة:  االختالف في

ي التعلیم  بینما الدراستین تم تطبیقھما على قائدات المدارس ف، الطالبي في محافظة حفر الباطن
وأیضًا اإلختالف في تحدید عدد عملیات إدارة المعرفة فقد تناولت الدراسة ، العام في تبوك و جده

نقل ، توظیف المعرفة، الحالیة ثالثة مجاالت لألداة ضمن إدارة المعرفة وھي تولید المعرفة
)  م٢٠١٧(تناولت ست مجاالت ودراسة الجویسر )  م٢٠١٧( بینما دراسة العقالء . المعرفة

  . تناولت ثالثة مجاالت
 في جامعة حفر الباطن وأخذ أخصائیةتم إعداد اختیار  مسودة أولیة لالستبانة وعرضھا على  .٣

المالحظات حول صالحیة االستبانة لھذه الدراسة، وقدرتھا على التعبیر عن مضمون الدراسة 
  .وتحقیق ما تھدف إلیھ

 .  عادة صیاغة فقراتھا وفقًا لمتطلبات الدراسةتم إعادة ترتیب محاور وأبعاد االستبانة وإ .٤
في ضوء أھداف الدراسة ومتطلباتھا تم إخراج االستبانة في صورتھا النھائیة كما في ملحق رقم 

)١.(  
 االستبانة( الدراسة أداة مكونات خامسًا :( 

 :التالیة األقسام من )االستبانة( الدراسة أداة تتكون
 . فقرات٢ات الشخصیة لعینة الدراسة ویتكون من یتكون من البیان: القسم األول
وتم تقسیمھ إلى ،  رائدات النشاط الطالبيأداءإسھام إدارة المعرفة في تحسین : " القسم الثاني

  : ثالثة أبعاد كما یلي
، النشاط الطالبي رائدات أداء تحسین في )المعرفة تولید( ُبعد إسھامیناقش : البعد األول -

 . فقرة١٦ویتكون من 
، النشاط الطالبي رائدات أداء تحسین في )المعرفة توظیف (ُبعد یناقش إسھام: البعد الثاني -

 . فقرة١٧ویتكون من 
ویتكون ، النشاط الطالبي رائدات أداء تحسین في )المعرفة نقل (ُبعد  یناقش إسھام: البعد الثالث -

 . فقرة١٢من 
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  ):االستبانة( الدراسة أداة وثبات صدق  :سادسا

  :ة الدراسةصدق أدا - ١
  :تم تقنین فقرات الدراسة لتأكد من صدق وثبات فقراتھا كالتالي

 تم التأكد من صدق فقرات االستبیان بطریقتین: صدق فقرات االستبیان. 

  :صدق المحكمین - ٢
 بجامعة حفر الباطن، وقد استجابت الباحثة آلرائھم نخصائییاألتم عرض االستبیان على 
تعدیل في ضوء مقترحاتھم بعد تسجیلھا في نموذج تم إعداده لھذا وقامت بإجراء ما یلزم من حذف و

  .الغرض

 صدق االتساق الداخلي  االستبانة - ٣
 كما ھو موضح في جدول رقم) pearson ( بیرسونارتباطمن خالل حساب قیم ُمعامالت 

بین حیث بین معدل كل محور من محاور الّدراسة مع المعدل الكلي لفقرات اإلستبانة والذي ی ، )٣(
، حیث إن مستوى الداللة لكل فقرة اقل من ٠٥أن معامالت االرتباط المبینة دالة عند مستوى داللة 

٠٫٠٥  
  )٣(جدول رقم

  معامل االرتباط بین معدل كل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكلي لفقرات االستبانة

معامل  محتوى البعد البعد
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 رائدات أداء تحسین في )المعرفة تولید (دُبع إسھام األول
 0.000 0.739  النشاط الطالبي

 أداء تحسین في )المعرفة توظیف (ُبعد إسھام الثاني
 0.000 0.781 النشاط الطالبي رائدات

في تحسین أداء رائدات ) نقل المعرفة ( ُبعدإسھام  الثالث
 0.000 0.749  النشاط الطالبي

  :Reliabilityثبات فقرات االستبانة  - ٤
  :Cronbach's Alphaطریقة ألفا كرو نباخ 

أن ) ٤(استخدمت الباحثة طریقة ألفا كرو نباخ لقیاس ثبات االستبانة وقد یبین جدول رقم 
  . معامالت الثبات مرتفعة
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  )٤(جدول رقم 
  )طریقة وألفا كرو نباخ(معامل الثبات 

عدد  محتوى البعد البعد
 الفقرات

  معامل
 ألفا كرو نباخ

 رائدات أداء تحسین في )المعرفة تولید (ُبعد إسھام األول
 ٠٫٨٣١ ١٦ النشاط الطالبي

 أداء تحسین في )المعرفة توظیف  (ُبعد إسھام الثاني
 ٠٫٧٢١ ١٧ النشاط الطالبي رائدات

في تحسین أداء رائدات ) نقل المعرفة ( ُبعدإسھام  الثالث
 ٠٫٧٤٩  ١٢  النشاط الطالبي

 طبیق الدراسةثامنًا إجراءات ت : 
لإلجابة عن أسئلة الدراسة قامت الباحثة بإستخدام األسالیب و اإلجراءات اإلحصائیة 

  : التالیة
  حساب التكرارات و النسب المئویة والمتوسطات الحسابیھ و اإلنحرافات المعیاریة

  . والّرتب وذلك لإلجابة عن السؤال األول
 ختبارا) T (ة الدراسة على محاور الدراسة بإختالف لداللة الفروق في استجابات عین

    أ. متغیري سنوات الخبرة و التغرف للنشاط المدرسي لإلجابة عن السؤال الثالث
 تاسعًا المعالجات اإلحصائیة:  

 اإلحصائي وتم استخدام SPSSلقد قامت الباحثة بتفریغ وتحلیل االستبانة من خالل برنامج 
  :االختبارات اإلحصائیة التالیة

 Statistical Package"ریغ وتحلیل االستبانة من خالل برنامج التحلیل اإلحصائي تم تف
for the Social Sciences (SPSS)". ،واستخدام األدوات اإلحصائیة اآلتیة:  

 یستخدم ھذا األمر بشكل أساسي ألغراض : النسب المئویة، والتكرارات، والوزن النسبي
  .تفادة منھا في وصف عینة الدراسة المبحوثةمعرفة تكرار فئات متغیر ما، ویتم االس

  اختبار ألفا كرو نباخ(Cronbach's Alpha) لمعرفة ثبات فقرات المقیاس؛. 
  معامل ارتباط بیرسون(Pearson Correlation Coefficient)  ؛لقیاس درجة

ب االرتباط، ویقوم ھذا االختبار على دراسة العالقة بین متغیرین، وقد تم استخدامھ لحسا
 .االتساق الداخلي، والصدق البنائي للمقیاس، والعالقة بین المتغیرات

 ختبارا) T ( لداللة الفروق في استجابات عینة الدراسة على محاور الدراسة بإختالف
 . متغیري سنوات الخبرة و التغرف للنشاط المدرسي لإلجابة عن السؤال الثاني

  : نتائج الدراسة ومناقشتھا
اسة معرفة درجة اسھام إدارة المعرفة في تحسین أداء رائدات النشاط استھدفت ھذه الدر

والمقترحات التى تساعد في تطبیق إدارة ؛ الطالبي بمحافظة حفرالباطن  من وجھة نظرھن
المعرفة في مدارس التعلیم العام مع التعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائیة بین استجابات 



      
 ٢٠١٨عشر لسنة تاسع العدد ال                                        التربیةفي العلميمجلة البحث 

 

- 292 - 

، دراسة بإختالف متغییري سنوات الخبرة و التفرغ للنشاط الطالبيأفراد الدراسة  نحو محاور ال
  : ویمكن اإلجابة على الھدف تبعًا لتسلسل أسئلة الّدراسة والتى كانت على النحو التالي

 واالنحرافقامت الباحثة بحساب المتوسط الحسابي ، لإلجابة على السؤال األول للّدراسة
، الباطن ة في تحسین أداء رائدات النشاط الطالبي بمحافظة حفرالمعیاري ألبعاد إسھام إدارة المعرف

ُبعد نقل ، ُبعد توظیف المعرفة، ُبعد تولید المعرفة (والتي حددتھا الباحثة في ثالثة أبعاد وھي
) ٥( ومن ثم تم ترتیب ھذه األبعاد حسب المتوسط الحسابي لكل ُبعد ویبین ذلك الجدول، )المعرفة

  : التالي
 المعیاریة ألبعاد إسھام إدارة المعرفة في واالنحرافاتلحسابیة المتوسطات ا) ٥(جدول 

  الباطن تنازلیًا تحسین أداء رائدات النشاط الطالبي بمحافظة حفر
ترتیب الُبعد 

المتوسط   الُبعد  ستبانةباال
  الحسابي

 االنحراف
  درجة اإلسھام  ترتیب الُبعد  المعیاري

  عالیھ جدًا  ٣  ٠٫٨٢  ٤٫٠٠  نقل المعرفة  ١

  عالیھ جدًا  ٢  ٠٫٧١  ٣٫٩٧  یف المعرفةتوظ  ٢
  عالیھ جدًا  ١  ٠٫٧١  ٣٫٧٦  تولید المعرفة  ٣

  عالیھ جدًا  -  ٠٫٧٥  ٣٫٩١  المجموع الكلي
السابق أن درجة إسھام أبعاد إدارة المعرفة في تحسین أداء رائدات ) ٥(یتبین من الجدول 

بلغ المتوسط الحسابي حیث ، النشاط الطالبي بمحافظة حفر الباطن جاءت بدرجة عالیھ جدًا
وھي قیمة متدنیة مما یدل ، )٠٫٧٥ ( معیاري قدرهبانحراف، )٣٫٩١(للمجموع الكلي لكافة األبعاد 

 أفراد العینة حول درجة إسھام أبعاد إدارة المعرفة في استجاباتعلى قدر كبیر من التجانس في 
  . الباطن تحسین أداء رائدات النشاط الطالبي بمحافظة حفر

 إسھام إدارة المعرفة في تحسین أداء رائدات النشاط درجة النتائج الدالة على وتباینت
في الترتیب األول بدرجة عالیة جدًا ) نقل المعرفة ( ُبعدفجاء، الباطن الطالبي بمحافظة حفر
 وتاله ُبعد توظیف المعرفة في ). ٠٫٧٢ ( معیاري قدرةانحرافو ) ٠٫٨٢ (وبمتوسط حسابي قدرة

  ( معیاري قدرةوانحراف) ٣٫٩٤ (ي بدرجة موافقة عالیة جدًا وبمتوسط حسابي قدرةالترتیب الثان
 وأخیرًا ُبعد تولید المعرفة في الترتیب الثالث بدرجة عالیة جدًا وبمتوسط حسابي قدرة، ) ٠٫٥٠

  ). ٠٫٦٨  ( معیاري قدرةوانحراف )  ٣٫٩٢(
حسین أداء رائدات النشاط  حصول درجة إسھام أبعاد إدارة المعرفة في تالباحثةوتعزو 

إلى أن إدارة النشاط الطالبي في الوقت ) عالیة جدًا (الباطن جاءت بدرجة الطالبي بمحافظة حفر
وتعتمد في تطبیقاتھا ، الراھن وخاصة مراحل التعلیم العام تأثرت بالتقدم والتطور التقني ومتغیراتھ

ائمًا في إدارة النشاط الطالبي لتطبیق إدارة  ماسة دالحاجةعلى النظریات العلمیة الحدیثة مما یجعل 
وبالتالي تحتاج رائدات النشاط الطالبي إلى توفر ، المعرفة وجعلھا أساس تقوم علیة العملیة اإلداریة

كما یحتجن ،  وسلیھ وصحیحةواضحةدائم للبیانات والمعلومات ونقل تلك البیانات بینھن بطریقة 
 إلیھا الحاجة وتوظیفھا عند دعائھاتاس بطریقة صحیحة إلعادة إلى تخزین تلك المعلومات والبیانات

وكذلك أكثر قدرة على ،  القراراتاتخاذمما یجعلھن أكثر قدرة على ، في أسرع وقت وأسھل السبل
   لدیھم المتوفرة المعلومات باستخدام جدیدة أخرىتولید معارف 

 باعتباردرجة موافقة ألنھ على أعلى ) نقل المعرفة (وكذلك یمكن القول بأنھ حصول ُبعد
 وواضحةفعند نقل المعرفة بطریقة صحیحة ، ھذه العملیة ھي األساس التي ُیبنى علیھا األبعاد التالیة
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سیسھل على رائدات النشاط الطالبي من القیام بالخطوات التالیة ُبكل ُیسر وسھولھ وتساعد على نقل 
  .  او استقبال البیانات والمعلومات من اإلدارات العلی

 السبب إلى أن الباحثةأما بالنسبة لحصول ُبعد تولید المعرفة على أقل درجة موافقة ُتعزي 
عملیة تولید المعرفة تبدأ بفكرة یقدمھا العاملین في المؤسسة التربویة وتحدیدًا رائدات النشاط 

كرة  و عدم وعند عدم إدراك أھمیة تقدیم تلك الف، الطالبي سواًء فكرة حصلت علیھا أو ابتدعتھا
  . التشجیع على إظھارھا یؤدي ذلك إلى حصولھ على أقل درجة

ھل توجد فروق ذات داللھ إحصائیة بین متوسطات استجابات  : ینص على:  إجابة السؤال الثاني
 في المعرفة) تولید، توظیف(رائدات النشاط الطالبي حول درجة إسھام إدارة المعرفة في ُبعد 

 ؟ف متغیر التفرغ للنشاط المدرسي زى الختالتحسین أدائھن والتي ُتع
وكانت النتائج ".  لعینتین مستقلتین- T"لإلجابة على ھذه الفرضیة تم استخدام اختبار 

  ):٦(حسب الجدول 
  )٦(جدول رقم 

  "التفرغ للنشاط المدرسي  "  وفقا لمتغیر " لعینتین مستقلتین-   T" نتائج اختبار 
  المتوسطات

  
غیر   مفرغة

  مفرغة
قیمة 
(T)  

القیمة 
  .)Sig(حتمالیةاال

في تحسین أداء ) تولید المعرفة ( ُبعد إسھام
 0.969 0.305 3.7500 3.7733  رائدات النشاط الطالبي

في تحسین ) توظیف المعرفة(إسھام ُبعد 
  أداء رائدات النشاط الطالبي

3.9824  4.0441  0.333  0.947 

ء في تحسین أدا) نقل المعرفة(إسھام ُبعد 
  رائدات النشاط الطالبي

3. 8241 4.944 0.353 0.989 

  T"  المقابلة الختبار(.Sig)تبین أن القیمة االحتمالیة ) ٦(من النتائج الموضحة في جدول 
في  إسھام تولید المعرفة (األولللبعد )05.0(أكبر من مستوى الداللة "  لعینتین مستقلتین -

إسھام ُبعد توظیف المعرفة في تحسین أداء (وكذلك للبعد الثاني) ت النشاط الطالبيتحسین أداء رائدا
، مما یدلل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات تقدیر )رائدات النشاط الطالبي

  .   والبعد الثاني تعزى لمتغیر التفرغ للنشاط المدرسياألولأفراد عینة الدراسة للبعد 
  : نتائج الدراسةملخص : أوال

درجة إسھام إدارة المعرفة في تحسین أداء رائدات النشاط المدرسي في محافظة حفرا لباطن  .١
 ".عالیة جدًا"جاءت بدرجة 

درجة إسھام إدارة المعرفة في ُبعد تولید المعرفة لتحسین أداء رائدات النشاط المدرسي في  .٢
  ".عالیة جدًا"محافظة حفرا لباطن جاءت بدرجة 

 في ُبعد توظیف المعرفة لتحسین أداء رائدات النشاط المدرسي في المعرفةسھام إدارة درجة إ .٣
 ".عالیة جدًا"الباطن جاءت بدرجة  محافظة حفر
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 في ُبعد نقل المعرفة لتحسین أداء رائدات النشاط المدرسي في المعرفةدرجة إسھام إدارة  .٤
  ".عالیة جدًا"محافظة حفر الباطن جاءت بدرجة 

وق ذات داللھ إحصائیة بین متوسطات استجابات رائدات النشاط المدرسي حول ال توجد فر .٥
 في تحسین أدائھن والتي المعرفة) نقل، توظیف، تولید(درجة إسھام إدارة المعرفة في ُبعد 

 . ُتعزى الختالف متغیر التفرغ للنشاط الطالبي
نشاط المدرسي حول ال توجد فروق ذات داللھ إحصائیة بین متوسطات استجابات رائدات ال .٦

المعرفة في تحسین أدائھن والتي ) نقل، توظیف، تولید(درجة إسھام إدارة المعرفة في ُبعد 
  .ُتعزى الختالف متغیر سنوات الخبرة

  : توصیات الّدراسة
   : تم التوصل إلیة من نتائج تحلیل بیانات الّدراسة تم تقدیم التوصیات التالیة  على ماًءبنا

 . المعرفة بین رائدات النشاط الطالبي وتوضیح مدى أھمیة تطبیقھانشر ثقافة إدارة  -١
 ألبعاد إدارة المعرفة  العمل على خلق ثقافة محفزة ومشجعة وداعمة -٢
تأسیس بیئة تنظیمیة تقوم على أساس ثقافة المبادرة وتبادل الخبرات والمشاركة بین رائدات  -٣

 .النشاط الطالبي
اط الطالبي و تنمیة مھاراتھن وتطویرھا إلنجاح تطبیق  العمل على رفع كفاءة  رائدات النش -٤

 . إدارة المعرفة
دعم األفكار اإلبداعیة لتنمیة المیزة التنافسیة لدى الرائدات و التشجیع على التنوع الفكري فیما  -٥

 . بینھن
وضع برامج تدریبیة تطویریة تواكب التغیرات التقنیة والعلمیة بشكل مستمر تعزز من تطبیق  -٦

 . لمعرفة فعلیًا في المدارسإدارة ا
العمل على توفیر اإلمكانات المادیة والتنظیمیة التي تعزز من تطبیق إدارة المعرفة بطریقة  -٧

 فاعلھ بالمدارس 
  . المعرفیةأن تستقطب إدارة النشاط خبراء داخلیین وخارجیین الستثمار مواردھا  -٨
 .طة من خالل مجلس النشاط الطالبيتطور آلیة استقبال آراء ومقترحات البیئة المجتمعیة المحی -٩

العمل على غرس قیم وأفكار جدیدة لتطویر العمل من قبل رائدات النشاط من خالل تطبیق  - ١٠
 . إدارة المعرفة

العمل على مشاركة رائدات النشاط في المؤتمرات والندوات واللقاءات التي تعقد في مجال  - ١١
 . المعرفة وتبادل الخبرات

  الرائداتأمام والتجریب فتح أفاق البحث والتطویر - ١٢
وضع نظامُا للحوافز لتشجیع الرائدات على تحویل المعرفة الضمنیة في عقولھم إلى معرفة  - ١٣

 . ومطبقھ) مكتوبة (صریحة
القیام بتقییم أداء رائدة النشاط بصورة مستمرة لالستفادة من الحصول على معرفة جدیدة  - ١٤

 . وسلیمة
 رفة جدیدة ذات أھمیة للمدارستوظیف مواھب رائدات النشاط في تولید مع - ١٥
 . تشجیع رائدات النشاط المدرسي على اكتساب المعرفة من المصادر الداخلیة والخارجیة - ١٦
أن تتبادل المؤسسات التعلیمیة المعرفة فیما بینھا من خالل عقد اللقاءات الحواریة  - ١٧

 والمؤتمرات وتبادل الخبرات
اء مھارة تولید المعرفة لدى رائدات تصمیم برامج تدریبیة قصیرة تركز كل منھا على بن - ١٨

 . النشاط المدرسي وتوظیفھا



      
 ٢٠١٨عشر لسنة تاسع العدد ال                                        التربیةفي العلميمجلة البحث 

 

- 295 - 

العمل على تصمیم قواعد بیانات تنظیمیة تسمح بالوصول إلى المعلومات بسھولھ وبالوقت  - ١٩
  . والشكل المناسب

 . المدرسةتوظیف إدارة المعرفة األمثل في تحقیق أھداف النشاط الطالبي في  - ٢٠
لمعرفة تابع لقسم إدارة النشاط الطالبي یھتم بتوظیف أن یكون ھناك قسم خاص بإدارة ا

  . عملیات إدارة المعرفة بالشكل األمثل
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  : المراجع
صنع القرارات االستراتیجیة بمؤسسات تعلیم الكبار في ضوء مدخل ).   م٢٠٠٩(أحمد، ھالة  .١

 . ٢٣٩- ٢١٧).  ٥٦ (٣٦.  مجلة تعلیم الجماھیر.  إدارة المعرفة
دور المشرف التربوي في فلسطین في تطویر أداء ).   م٢٠٠٢(اآلغا، إحسان؛ والدیب، ماجد  .٢

.   یولیو٢٤٠٢٥.  المؤتمر العلمي الرابع عشر لمناھج التعلیم في ضوء مفھوم األداء.  المعلم
 مصر:  جامعة عین شمس.  ٢م

ي في تنمیة الحوار لدى طالب مدى إسھام النشاط الطالب). م٢٠٠٩( باحارث، أحمد محمد .٣
: التربیةكلیة .  الثانویة من وجھة نظر رواد النشاط ومدیري المدارس في محافظة اللیثالمرحلة

  . مكة المكرمة:  جامعة أم القرى
).   م٢٠١٢( العربي القائم على المعرفة االقتصاد:  التقریر العربي الخامس للتنمیة الثقافیة .٤

 وتبیر:  مؤسسة الفكر العربي
مؤسسة الفكر ).   م٢٠١١(إعداد األجیال الناشئة لمجتمع المعرفة :  تقریر المعرفة العربي .٥

 . بیروت:  العربي
مؤسسة محمد بن راشد آل ).   م٢٠١٤(الشباب وتوطین المعرفة :  تقریر المعرفة العربي .٦

 دبي:  مكتوم وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
الوراق للنشر .المعرفة في بناء الكفایات الجوھریةإدارة ).م٢٠١٣(الجنابي، أكرم سالم .٧

 .األردن:  عمان.  والتوزیع
دور عملیات إدارة المعرفة في تحسین أداء قائدات مدارس ).  ٢٠١٧(الجویسر، مزنة سلیم .٨

  . تبوك:  جامعة تبوك:  واآلدابكلیة التربیة .  التعلیم العام بمدینة تبوك
درجة إسھام إدارة المدرسة الثانویة في تفعیل ).   م٢٠١٥(سمیر بن حسین بن حسن  الحارثي، .٩

قسم . رسالة ماجستیر. األنشطة غیر الصفیة بمدینة جدة من وجھة نظر المعلمین ورواد النشاط
  . مكة المكرمة:  جامعة أم القرى.  كلیة التربیة.  اإلدارة التربویة والتخطیط

.  ١ط.  لمعرفیة في منظمات األعمالاستراتیجیات اإلدارة ا).   م٢٠٠٨(حسن، حسیم عجالن  .١٠
 . عمان:  إثراء للنشر والتوزیع

:  الحفید.   في تحقیق نشاط فعالالمدرسةدور مدیرة  ). م٢٠٠٨(اهللا  الحقباني، فریال عبد .١١
  . الریاض

 بمدار البنات الصفیة غیر المدرسیة أألنشطھمعوقات ).م٢٠١٤(اهللا  الحقباني، فریال عبد .١٢
 ١٣١: ة الخلیج العربيرسال.  بمدینة الریاض

دور األنشطة الطالبیة في تنمیة المسؤولیة ). م٢٠٠٤(الخراشي، ولید عبد العزیز  .١٣
رسالة . دراسة میدانیة على عینة مختارة من طالب جامعة الملك سعود(االجتماعیة 

 .جامعة الملك سعود:ماجستیر
درتسة :  األردنیةإدارة المعرفة في وزارة التربیة والتعلیم). م٢٠٠٦(الخلیلي، سمیة .١٤

 األردن:  جامعة الیرموك. رسالة ماجستیر غیر منشورة.تحلیلیة
.  النشاط المدرسي وعالقة المدرسة بالمجتمع).   م٢٠٠٢(الرحمن د الدخیل، محمد عب .١٥

  . الریاض:  دار الخریجي.  ١ط
.  النشاط المدرسي وعالقة المدرسة بالمجتمع).   م٢٠٠٢(الرحمن د الدخیل، محمد عب .١٦

  . الریاض:  دار الخریجي.  ١ط
درجة كفاءة إدارة األنشطة الطالبیة في مدارس ).   م٢٠١٣(الرحمن  الدھري، یاسر عبد .١٧

جامعة أم .  رسالة ماجستیر.  التعلیم من وجھة نظر مدیري المدارس ورواد النشاط بمدینة جدة
  . مكة المكرمة:  القرى



      
 ٢٠١٨عشر لسنة تاسع العدد ال                                        التربیةفي العلميمجلة البحث 

 

- 297 - 

یط إلدارة النشاط الطالبي للمرحلة معوقات التخط).  م٢٠١٥(الدوسري، مرزوق بن محمد  .١٨
كلیة العلوم . الثانویة من وجھة نظر مدیري المدارس ورواد النشاط في مدینة الریاض

  . الریاض:  جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة. االجتماعیة
معوقات تنفیذ األنشطة المدرسیة غیر الصفیة في ). م٢٠٠٩(الركبان، الجوھرة بنت عثمان  .١٩

 الثانویة الحكومیة للبنات بمدینة الریاض من وجھة نظر مدیرات المدارس ورائدات المدارس
جامعة اإلمام .  االجتماعیةكلیة العلوم .  قسم التربیة.  رسالة ماجستیر غیر منشورة.  النشاط

  . الریاض:  محمد بن سعود اإلسالمیة
بمراكز اإلشراف درجة ممارسة أنظمة إدارة المعرفة ).   م٢٠٠٨(الزایدي، أمل عمر .٢٠

.  رسالة ماجستیر غیر منشورة.  التربوي بمحافظة الطائف كما تراھا المشرفات التربویات
 . مكة المكرمة:  كلیة التربیة.  جامعة أم القرى

إدارة المعرفة وأثرھا على تمیز األداء دراسة تطبیقیة على ).  م٢٠١١(الزطمة، نضال محمد  .٢١
.  دراسة ماجستیر غیر منشورة.   طة العاملة في قطاع غزةالكلیات والمعاھد التقنیة المتوس

 . فلسطین:  غزة.  الجامعة اإلسالمیة.  كلیة التجارة
درجة ممارسة إدارة المعرفة في المدارس الحكومیة ).   م٢٠١٣(الزھراني، علي بن حسن  .٢٢

.  شورةرسالة ماجستیر غیر من.  الثانویة في مدینة جدة من وجھة نظر المدیرین والمعلمین
  . مكة المكرمة:  كلیة التربیة.  جامعة أم القرى

إدارة المعرفة كمدخل لضمان جودة مؤسسات ).   م٢٠٠٩( السید إبراھیمسالم، رضا  .٢٣
:  جامعة بنھا.  رسالة دكتوراه غیر منشورة.  التعلیم الجامعي دراسة حالة على كلیة التربیة ببنھا

  . مصر
لنشاط المدرسي الالصفي للتربیة اإلسالمیة باالنجاز عالقة ا).  م٢٠٠٢(سالم، محمد محمد .٢٤

 . الریاض:  ٤٩ . ١٧ع. رسالة التربیة وعلم النفس. األكادیمي لھا في المدرسة المتوسطة
حالة .  جاھزیة المنظمات العامة إلدارة المعرفة).   م٢٠٠٩(الرحمن  السحیمي، زینب عبد .٢٥

نحو أداء متمیز .  مر الدولي للتنمیة اإلداریةالمؤت.  العزیز بجدة جامعة الملك عبد.  تطبیقیة
 . جدة:    م٢٠٠٩ نوفمبر ٤-١للقطاع الحكومي والمنعقد في 

دراسة .  إدارة المعرفة وإمكانیة تطبیقھا في الجامعات السعودیة).  م٢٠٠٧(یاسر ،العتیبي  .٢٦
 .  جامعة أم القرى، مكة المكرمة.أطروحة دكتوراه.  على جامعة أم القرىتطبیقیي

إسھام اإلدارة المدرسیة في تفعیل برامج األنشطة الطالبیة ).   م٢٠١٧(عسوان، عیسى أحمد  .٢٧
.  الخاصة في مدارس التعلیم االبتدائیة بمدینة الطائف من وجھة نظر المعلمیناالحتیاجاتلذوي 

 . مكة المكرمة:  جامعة أم القرى. كلیة التربیة
ق عملیات إدارة المعرفة بالمدارس متطلبات تطبی).   م٢٠١٦(العطوي، خلف سالمة  .٢٨

مشروع بحثي ماجستیر .   لبرنامج تطویر المدارس بمدینة تبوك من وجھة نظر قیاداتھاالمنفذة
  . تبوك:  جامعة تبوك.  كلیة اآلداب.  غیر منشور

إسھام إدارة المعرفة في تطویر أداء قائدات مدارس ریاض ).م٢٠١٧(العقالء، منى فراج .٢٩
  . مكة المكرمة:  جامعة أم القرى :التربیةكلیة . جدهاألطفال في محافظة

المدخل إلى إدارة ).   م٢٠٠٩(الستار؛ و قندیلجي، عامر ؛والعمري، غسان  العلي، عبد .٣٠
  . األردن:   عمان. دار المسیرة للنشر والتوزیع.  المعرفة

 . عمان:  دار صفاء للنشر و التوزیع.  إدارة المعرفة):   م٢٠٠٨( علیان، ربحي مصطفى  .٣١
مدى إمكانیة تطبیق اإلدارة اإللكترونیة بوكالة غوث وتشغیل ).م٢٠٠٩(عمار، محمد جمال .٣٢

.  رسالة ماجستیر غیر منشورة.   ودورھا في تحسین أداء العاملیناإلقلیميالالجئین بمكتب غزة 
 . فلسطین:  غزة.  الجامعة اإلسالمیة.  كلیة التجارة



      
 ٢٠١٨عشر لسنة تاسع العدد ال                                        التربیةفي العلميمجلة البحث 

 

- 298 - 

مكتبة الملك فھد الوطنیة .  إدارة النشاط المدرسي) م ٢٠٠٧(أغادیر بنت سالم .  العیدروس .٣٣
  .  مكة المكرمة:  للنشر

إدارة المعرفة كمدخل لتطویر األداء األكادیمي ألعضاء ). ٢٠١٦(أغادیر سالم . العیدروس .٣٤
 . مكة المكرمة:  جامعة أم القرى.  التربیةكلیة .  ھیئة التدریس في جامعة أم القرى

واقع إدارة المعرفة مدخل للجودة في الجامعات ).   م٢٠١٢(العیدروس، أغادیر سالم  .٣٥
م .  كلیة التربیة جامعة األزھر.  مجلة التربیة).  دراسة تطبیقیة على جامعة أم القرى(السعودیة 

 . القاھرة:  ١٤٧ع .  ٢
واقع األنشطة التربویة وأثرھا ). م٢٠٠٤(العیسري، عامر محمد؛ و الجابري، ریا عامر  .٣٦

ندوة األنشطة التربویة . الدراسي للطالب من وجھة نظر الطالب والمعلمینعلى التحصیل 
 . سلطنة ُعمان:  مركز إلثراء التعلم

استخدام مدخل إدارة المعرفة في تطویر األداء المؤسسي ).  م٢٠١٢(غبور، أماني السید السید  .٣٧
 . مصر:  مجلة كلیة التربیة.  بمؤسسات التعلیم العالي في مصر تصور مقترح

دور إدارة المعرفة في رفع كفاءة أداء المنظمات دراسة میدانیة ).م٢٠١٠(الفارس، سلیمان .٣٨
كلیة .  رسالة ماجستیر غیر منشورة.  على شركات الصناعات التحویلیة الخاصة بدمشق

 . سوریا:  جامعة دمشق.  االقتصاد
محمد : إعداد وتقدیم.القاموس المحیط). م ـ٢٠٠٣(الفیروز آبادي،محمد الدین محمد .٣٩

 .لبنان:  بیروت.  دار إحیاء التراث العربي.٢ط.المرعشلي
واقع تطبیق إدارة المعرفة في مدارس مشروع ).   م٢٠١٣(القحطاني، مریم محمد  .٤٠

.  رسالة ماجستیر غیر منشورة.  تطویر بمدینة الریاض من وجھة نظر المدیرات و المعلمات
  . الریاض:  االجتماعیةلعلوم كلیة ا.  جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة

:  المكتب الجامعي الحدیث.  إدارة المعرفة وتطویر المنظمات).   م٢٠٠٤(الكبیسي، عامر  .٤١
  . مصر

 النشاط الطالبي في تحقیق األمن الفكري إسھاممدى ).م٢٠١٠(موسى محمد  كرشمي، .٤٢
  . مكة المكرمة:  جامعة أم القرى:  التربیةكلیة . الثانویةالمرحلةلطالب 

إدارة المعرفة مدخل لتطویر اإلدارة المدرسیة في ). م٢٠١٠(اللحیاني، مریم راضي  .٤٣
رسالة .  المرحلة الثانویة للبنات من وجھة نظر المدیرات والمعلمات بمدینة مكة المكرمة

 . مكة المكرمة:  كلیة التربیة.  جامعة أم القرى.  ماجستیر غیر منشورة
مدخل للتحول إلى جامعة : ات إدارة المعرفةعملی).   م٢٠٠٤(محبوب، بسمان فیصل .٤٤

 . األردن:  عمان.المؤتمر العلمي السنوي الرابع.جامعة الزیتونة.رقمیة
أثر ممارسات إدارة المعرفة في الرضا الوظیفي لدى أعضاء ). م٢٠١٠(محمد، ھناء جاسم .٤٥

مجلة القادسیة . بجامعة القادسیةواالقتصادالھیئة التدریسیة دراسة تطبیقیة في كلیة اإلدارة 
  . ١٧٠-١٤٧، )٣(١٢للعلوم اإلداریة واالقتصادیة، 

الدور التربوي لألنشطة الطالبیة في تنمیة بعض المبادئ ).   م٢٠١٤(المزیو، منال بنت عمار  .٤٦
العدد .  جامعة تبوك.  مجلة كلیة التربیة.  التربویة لدى طالبات المرحلة المتوسطة بتبوك

  . ١ج.  الرابع
.  تأثیر عملیات إدارة المعرفة في تطویر القدرات الممیزة).   م٢٠١١(كر نوري، حیدر شا .٤٧

 . العراق:  جامعة دیالي).  ٧(العدد .  مجلة دیالي للبحوث اإلنسانیة
تصور مقترح لبرنامج تدریبي في عملیات إدارة ).  م٢٠١١(الھاشمي، ونیة جمعة راشد  .٤٨

.  طنة ُعمان في ضوء مدخل الكفایاتبعد األساسي بسل المعرفة لمدیري مدارس التعلیم ما
 . سلطنة ُعمان:  كلیة التربیة.  جامعة السلطان قابوس.  رسالة ماجستیر غیر منشورة
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:  اإلدارة العامة للنشاط.  ١ط.  دلیل النشاط غیر الصفي).   م٢٠٠٣(وزارة التربیة والتعلیم  .٤٩
 . الریاض
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