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 مقدمة: 

بالمعرفة في قلة المعلومات أو في صعوبة الوصول        يتعلق  تكمن مشكلة المنظمات فيما 

على    إليها، الحصول  مصادر  أهم  من  والمكتبات  والموسوعات  واألرشيف  التقارير  وكانت 

والتقدم    المعلومات، المنظمات  وتوسع  اإلدارية  النظم  تطور  مع  والثورة    التكنولوجي لكن 

المعلوماتية أصبحت المشكلة تتمحور حول االختيار المناسب والصحيح للمعلومات المطلوبة  

من بين الكم الهائل من المراجع والوثائق والسيما في شبكة االنترنت. وهذا بدوره أدى إلى  

  الضروري ولذلك فأصبح من    المعرفة،ل إدارة المعرفة واقتصاد  ظهور مصطلحات جديدة مث

المنظمة   أو  الفرد  نجاح  يعتمد  بشكل كفء  أن  المعرفة  إدارة  تطبيق  على  القدرة  مدى  على 

 (. 2021)ميهوب وآخرون، وفعال 

كما تُعد إدارة المعرفة قوة أساسية لإلنتاج في العقود األخيرة، وانطالقًا من هذا المبدأ  

تفعيل التطورات  تم  لزيادة  المعرفة كممارسة  إدارة  تطوير  األخيرة عن طريق  األعوام  ه في 

واضحة   أنشطة  باعتبارها  المعرفة  ونشر  لتكون  فيُنظر  المختلفة،  بالتأثيرات  ترتبط  التي 

نقل   بجانب  صريحة،  لمعرفة  الضمنية  المعرفة  تحول  على  تنطوي  ما،  حد  إلى  ومباشرة 

إل تحتاج  التي  للمناطق  تحديثها  المعرفة  يتم  التي  المعرفة  على  القائمين  من  ويتطلب  يها، 

 (. 2020وتطويرها أن تكون شاملة وواضحة المعلومة بغية االستفادة منها )عبد المجيد، 

بشكل عام العديد من وفى ظل عالم ملئ بالتغيرات وبيئة سريعة التعقد تواجه المنظمات       

منظمات اقتناص الفرص البيئية من خالل البناء التحديات والتهديدات، ولذلك تستطيع هذه ال

قيم  توليد  على  قادرة  تكون  والتي  المناسبة  القرارات  اتخاذ  على  والقادر  المبدع  اإلداري 

بالشكل  اإلداري  اإلبداع  إحداث  إلى  المنظمات  تعمد  المنطلق  هذا  ومن  للمنظمات.  مضافة 

 . (Chen et al., 2021)ظمات الذي يجعلها قادرة على احداث تغييرات إيجابية على المن 

تفرضها        والتي  المختلفة  التحديات  من  العديد  محدد  بشكل  الخدمات  قطاع  ويواجه 

أعمالها   أداء  في  المنظمات  تبدع  أن  الضروري  من  يصبح  ولذلك  الحديثة،  التكنولوجيا 

كن  وخدماتها وأنشطتها بشكل مستمر لمواجهة مثل هذه التحديات التي ال حصر لها والتي يم

   .(Sinshaw et al., 2021)أن تهدد من بقاء المنظمة على المدى الطويل 

امتالك المنظمات ألدوات إدارة المعرفة مما يساعدها  ، تظهر أهمية  وفى ضوء ما سبق     

اإلبداع   من  يطور  بدور  والذي  اإلبداعي  األداء  وتنمية  وتطوير  تحسين  نحو  كبير  بشكل 

 المنظمة ككل.اإلداري على مستوى 

تتبنىوبناًء على ذلك      المتعمق عن  البحث    ،  البحث  تنمية  الحالية  المعرفة في  إدارة  دور 

  وزارة الدولة لشئون الخدمات بالكويت.حيث سيتم تطبيقها على  وتطوير اإلبداع اإلداري

 أوالً: مصطلحات الدراسة

نموذج      أساسي على  البحث    يحتوي  والتي  بشكل  التابعة  المستقلة والمتغيرات  المتغيرات 

 تتمثل فيما يلي: 

المستقل: .أ المعرفة  المتغير  من :  إدارة  ممكنة  استفادة  أقصى  على  الحصول  إلى  وتشير 

المتاحة   المعرفة  وتحليل  تحديد  حيث  من  مطلوب  هو  بما  القيام  عبر  المعرفة  موارد 

والتحكم  التحليل  لهذا  الالحق  والتخطيط  أصول    والمطلوبة،  لتطوير  اإلجراءات  في 

والتنظيمية الفردية  األهداف  تحقيق  سبيل  في  وقد    ) .(Kavalić et al., 2021المعرفة 

( إلى أن إدارة المعرفة لها أربع أبعاد رئيسية وهم كما  2019،  الحسنىأشارت دراسة )

 يلى: 



 

3 
 

المعرفة .1 واكتساب  سواء  :  توليد  مصدر  من  أكثر  من  عليها  الحصول  داخل  وتتطلب 

بكل  المعلومات  وجمع  بها،  والمتخصصون  الخبراء  آراء  ومعرفة  خارجها،  أو  المنظمة 

الطرق بحضور المؤتمرات وورش العمل الكتساب المعارف والخبرات التي تساهم في 

 سير العمل.

تالية لتوليد واكتساب المعرفة، حيث يقوم العاملون بتدوين  :  تخزين المعرفة .2 وهي خطوة 

يحدث   ما  واتاحتها  كل  لذلك  مخصصة  ملفات  في  عنها  يسمعون  معلومات  أي  وتسجيل 

 لجميع العاملين بالمنظمة لالستفادة منها في أي وقت.

وتعتمد على وجود أساليب معتمدة وتتمثل بالتقارير والرسائل والمؤتمرات :  نقل المعرفة .3

مبا غير  بصورة  نقلها  أو  إليها  التوصل  تم  التي  والمعارف  المعلومات  عبر  لنقل  شرة 

 العالقات الشخصية بين العاملين وفرق العمل المتخصصة.

المعرفة:   .4 المعرفة تطبيق  تنسيق  يتطلب  إذ  المعرفة  إدارة  من  الرئيسي  الهدف  وهو 

 وتنظيمها مع القدرة على استرجاعها وجعلها متاحة لجميع العاملين لالستخدام األمثل لها.

التابع:ب.   إدارية حديثة وجديدة :  اإلبداع اإلداري  المتغير  إدخال ممارسات  إلى  وهو يشير 

قيمة مضافة   وإيجاد  األداء  تحسين  سبيل  في  بالعمليات للمنظمة  االهتمام  للمنظمة، حيث 

(.  Sinshaw et al., 2021)التي تطور استراتيجيات مبتكرة تحسن من المناخ التنظيمي  

( دراسة  أبعاد  2021،  علىوقد عرضت  ثالثة  اإلدار(  كما   يلإلبداع  توضيحهم  ويمكن 

 يلي:  

وتشير إلى إمكانية اإلحساس بالمشاكل والذي منن خاللنه يمكنن :  الحساسية للمشكالت .1

 رؤية الكثير من المشاكل والتنبؤ بها قبل حدوثها والتعرف على جميع جوانبها وآثارها.

 عالية.وهي القدرة على التفكير بشكل مستقل وإبداعي أو التفكير بجودة : األصالة .2

وكلمنا  معيننة،قدرة الفرد على إنتاج العديد من األفكار فني فتنرة زمنينة   وهي:  الطالقة .3

 كان الفرد متفوق في األفكار التي يطرحها كلما كان أكثر قدرة على اإلبداع.

 ثانياً: الدراسة االستطالعية. 
استطالعية      دراسة  بإجراء  الباحث  مشكلة    (1)   قام  تحديد  وكذلك بهدف  وأهدافها  البحث 

البحث  بموضوع  الصلة  ذات  األساسية  المفاهيم  جوانب تحديد  تحديد  في  للمساعدة  وكذلك   ،

القصور في إجراءات تطبيق أدوات جمع بيانات الدراسة، حيث يمكن تعديل هذه األدوات في 

ى عينة  ظل ما أسفرت عنه نتائج البحث االستطالعية. وقد تم توزيع قائمة استقصاء مبدئية عل

 ( عددها  بهدف 50ميسرة  وذلك  الكويتية،  الخدمات  لشئون  الدولة  بوزارة  العاملين  من   )

اإلداري، واإلبداع  المعرفة  إدارة  لمفهومي  العاملين  إدراك  مدى  على  خالل   التعرف  ومن 

من العاملين لديهم قصور في الفهم الصحيح    %78التحليل اإلحصائي وجد الباحث أن نسبة  

 كما يمكن توضيح أبرز النتائج كما يلي:  ،المعرفة واإلبداع اإلداريلمفهومي إدارة 

قبل  (1 من  للعاملين  المتاحة  المعرفة  إدارة  تتوافر  ال  أنه  على  العينة  مفردات  أغلب  اتفق 

 المسئولين بالوزارة. 

 وجود خلل واضح في التعرف على مفهوم اإلبداع اإلداري بجميع جوانبه.  (2

 
، وذلك بتوزيع قائمة 9201  أكتوبر  30حتى    9201  أكتوبر  14تمت الدراسة االستطالعية ابتداًء من    (1)

العاملين بوزارة الدولة لشئون الخدمات بدولة مفردة( على    50استقصاء مبدئية على عينة ميسرة مكونة من )
 الكويت. 
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 داع اإلداري بالوزارة ضعيفة. مساهمة العاملين في تحقيق اإلب (3

اتفقت أغلب مفردات العينة على أن مسئولي الوزارة ال يهتمون بتوليد واكتساب المعرفة  (4

 وتخزينها.

اإلبداع  (5 وتحقيق  أدائهم  لتطوير  استطاعتهم  على  العينة  مفردات  أغلب  بين  اتفاق  يوجد 

 اإلداري.

االستطالعية،        البحث  نتائج  على  االطالع  اوبعد  فهم وجد  في  قصور  هناك  أن  لباحث 

 طبيعة مفهومي إدارة المعرفة واإلبداع اإلداري بين عينة الدراسة. 

 

 ً  : الدراسات السابقة: ثالثا
البحث   يعرض الباحث مجموعة من الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت متغيرات 

أقسام   أربع  إلى  تقسيمها  تم  حيث  بينها،  فيما  والعالقة  األول  الحالية  القسم  يتناول  رئيسية. 
باإلبداع   الخاصة  الدراسات  الثاني  القسم  ويعرض  المعرفة،  بإدارة  المتعلقة  الدراسات 
واإلبداع   المعرفة  إدارة  بين  العالقة  فحصت  التي  الدراسات  الثالث  القسم  ويتناول  اإلداري. 

التعليق على الدراسات السابقة وما يميز القسم األخير  الحالية عن  البحث    اإلداري، ويتناول 
 وذلك على النحو التالي: الدراسات السابقة، 

 : الدراسات المتعلقة بإدارة المعرفة (أ
) هدفت   عرفان   & إبراهيم  إدارة   (2022دراسة  لتطبيق  مقترح  نموذج  وضع  إلى 

الفعلي لتطبيق إدارة   المعرفة بمديرية الشباب والرياضة بسوهاج، عن طريق معرفة الواقع 
تطبيقها.المعرفة   تعوق  التي  المعوقات  وكذلك  البحث    بالمديرية،  منها:  وتوصل  نتائج  لعدة 

ينعكس   مما  بها وهو  الخاصة  بالميزانية  الشديد  العجز  من  والرياضة  الشباب  مديرية  تُعاني 
كما  المعرفة،  إدارة  لتطبيق  والالزمة  الحديثة  التكنولوجيا  وسائل  توفير  على  سلبية  بصورة 

للوائح المنظمة للعمل بالمديرية بطرق تعيين القيادات وإجراءات التنقل بين  تُمثل القوانين وا
 المناصب اإلدارية، والتي تُعد أهم المعوقات التي تعيق تطبيق إدارة المعرفة.

تأثير إدارة المعرفة على األداء عن  في دراسته    :)(Kosklin et al., 2022أضاف  و
وذلك   الصحية.  الرعاية  بمجال  من  الوظيفي  ألكثر  المحتوى  تحليل  استخدام  خالل    16من 

مقالة مدرجة بقواعد البيانات العالمية، وأظهرت نتائج التحليل أن تأثيرات إدارة المعرفة تمتد 
 إلى تحسين األداء الوظيفي وأيضاً تحسين مستويات الرضا الوظيفي. 

المعرفة على األداء قام بالتحقق من تأثير إدارة  :  (Duke et al., 2022)دراسة  وفي  
التنظيمي، كذلك قامت بدراسة االبتكار كمتغير وسيط في العالقة بين إدارة المعرفة واألداء. 

إلى أن إدارة المعرفة لها تأثير معنوي على األداء التنظيمي، وكذلك  البحث    وقد خلصت نتائج
 تنظيمي. أن االبتكار يتوسط العالقة بين إدارة المعرفة واألداء الالبحث  أثبتت 

كشف عن دور إدارة المعرفة في للفي دراسة    )(Ammirato et al., 2021ويضيف  
كشفت  حيث  الوباء،  ألنه  البحث    أوقات  الوباء  حالة  في  فعال  دور  المعرفة  إلدارة  أن  عن 

خلفية نظرية  البحث    يستغرق وقتاً طويالً حتى يزول عكس األزمات العارضة، ولذلك وفرت 
 بشكل مفصل عن إدارة المعرفة لتمكين صانعي القرار من اتخاذ القرارات الصحيحة.  هامة

تستهدف    (Demir et al., 2021)ويرى   التي  دراسته  إدارة في  تأثير  من  التحقق 
المعرفة على االستدامة التنظيمية، وقد وجدت النتائج أن إدارة المعرفة لها تأثير معنوي على  

 االستدامة التنظيمية. 
هدفت إلى الكشف عن طبيعة العالقة التي  البحث    في  (Lam et al., 2021)كما يرى  

(  182والقدرة على االبتكار، وقد تم تجميع البيانات من ) بين الثقافة التنظيمية وإدارة المعرفة  
التنظيمية   للثقافة  أن  النتائج  بفيتنام. وقد أوضحت  التكنولوجية  الشركات  موظف من مختلف 

ط معنوية بإدارة المعرفة، كما كان إلدارة المعرفة عالقة ارتباط معنوية بالقدرة  عالقة ارتبا
 على االبتكار. 
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دراسة  (Shamim et al., 2019)وأضاف   بناء   في  بين  العالقة  إلى رصد  هدفت 
بقطاع   الموظفين  بين  المعرفة  بإدارة  الخاص  بالسلوك  التنبؤ  في  ودورها  المعرفية  القيادة 

لعدة نتائج منها: يؤثر بناء القيادة المعرفية وتوصل البحث    المستوى الشخصي.الخدمات على  
بصورة إيجابية على سلوك إدارة المعرفة وااللتزام المعرفي ومشاركة الموظفين في العمل  
في  والمشاركة  العاطفي،  )االلتزام  العمل  اتجاهات  تتوسط  كما  اإلبداعية،  الذاتية  والكفاءة 

 اتية اإلبداعية( في العالقة بين سلوك إدارة المعرفة وبناء القيادة المعرفية.العمل، والكفاءة الذ 
هدفت إلى بيان أثر إدارة المعرفة على المناخ   في دراسة  ( 2016العبيسي )واستكمل  

بالرياض  العدل  وزارة  في  العاملين  نظر  وجهة  من  نتائج  البحث    وتوصل،  التنظيمي  لعدة 
ب موجبة  طردية  عالقة  وجود  ووجود منها:  التنظيمي،  والمناح  المعرفة  إدارة  عمليات  ين 

العينة   أفراد  بجانب موافقة  باتجاه محايد،  بالوزارة  المعرفة  إدارة  تنفيذ  موافقة على معوقات 
 على أبعاد المناخ التنظيمي بوزارة العدل باتجاه محايد.

يشير   حين  )في  وغزيل  دراسة  (2016جوبر  نظر   في  وجهة  معرفة  إلى  هدفت 
التنافسية،  المدر والميزة  المعرفة  إدارة  بين  العالقة  لطبيعة  العمومية  بالبنوك  العاملين  اء 

باإلضافة إلى معرفة واقع إدارة المعرفة بالبنوك وطريقة تطويرها لتكون قادرة على المنافسة 
البحث    العالمية. المعرفة وتوصل  إدارة  عمليات  من  واحدة  عملية  توجد  منها:  نتائج  لعدة 

والمتمثلة في )نقل المعرفة واستخدامها(، باإلضافة إلى وجود عالقة معنوية قوية    المستهدفة
إدارة   بين  قوية  معنوية  عالقة  ووجود  أعلى،  جودة  ذات  خدمات  وتقديم  المعرفة  إدارة  بين 

 المعرفة وكفاءة عمليات البنوك العمومية. 
دراسة   (Marouf & Agarwa, 2015)واستكمل   درجة معرفة  تستهدف    في 

هيئة   أعضاء  نظر  وجهة  من  أمريكا  بشمال  بالجامعات  المعرفة  إدارة  عمليات  ممارسات 
البحث    التدريس. المعرفة  وتوصل  إدارة  عمليات  ممارسة  درجة  جاءت  منها:  نتائج  لعدة 

المعرفة البحث    بالجامعات محل إدارة  تطبيق عمليات  يزيد  كما  مرتفعة،  بدرجة  عام  بشكل 
أعضاء هيئة التدريس ويزيد من دافعيتهم بجانب أنه يُحسن من أدائهم    بالجامعات يزيد من ثقة

إدارة  تطبيق  عملية  أن  بجانب  االجتماعية،  العالقات  على  اإليجابي  تأثيره  وله  الوظيفي 
 بداع في العمل وتحسين عملية تخطيط وإدارة الجامعات.اإلعمل وال ةالعمليات ترفع من جود 

 :داريالدراسات المتعلقة باإلبداع اإل (ب
)تشير   فتحي  لمدراء   (2022دراسة  اإلداري  لإلبداع  الشخصية  السمات  معرفة  إلى 

للمدراء.   اإلداري  لإلبداع  التنظيمية  باألساليب  الوعي  ومعرفة  بالحيرة،  الشباب  مراكز 
الوصفي، المنهج  على  البحث    واعتمدت  السمات  وتوصل  عناصر  تمثلت  منها:  نتائج  لعدة 

لإلبداع   المرونة،  الشخصية  المشكالت،  )تفهم  في  والترتيب  النسبي  للوزن  وفقًا  اإلداري 
إنتاج   في  العلمي  األسلوب  يُستخدم  كما  والمخاطر(،  واألصالة  االنتباه،  وتركيز  والطالقة، 

 األفكار الجديدة وإنجاز األعمال.
تشير   )بينما  السبيعي  اإلداري     (2021دراسة  اإلبداع  ممارسة  درجة  رصد  إلى 

لعدة  البحث    وصلت تلمدارس من وجهة نظرهم بمنطقة العاصمة التعليمية بالكويت.  لمديري ا
المدارس محل لمديري  اإلداري  اإلبداع  ممارسة  درجة  كانت  منها:  متوسطة، البحث    نتائج 

وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة اإلبداع اإلداري تعزي إلى  
 رة. الجنس والمؤهل التعليمي والخب

تستهدف   حين  )في  العرادة  اإللكترونية    (2021دراسة  األنظمة  استخدام  أثر  معرفة 
هيئة   اعضاء  نظر  وجهة  من  الكويتية  بالجامعات  اإلداري  اإلبداع  في  المختلفة  بأبعادها 
حيث  التحليلي،  الوصفي  المنهج  على  واعتمدت  الكويتية.  بالجامعات  واإلداريين  التدريس 

لعدة نتائج منها:  وتوصل البحث    مفردة(.  216ستبيان لعينة قوامها )أداة االالبحث    استخدمت 
في   الورقية  من  بداًل  اإللكترونية  األعمال  توظيف  الستخدام  إحصائية  داللة  ذو  أثر  وجود 
اإلبداع اإلداري بالجامعات الكويتية، وكذلك وجود أثر ذو داللة إحصائية الستخدام توظيف  
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داع اإلداري بالجامعات الكويتية، بجانب وجود أثر ذو داللة وسائل االتصال الحديثة في اإلب
 إحصائية الستخدام تحقيق مبدأ اإلدارة بالزمن المفتوح في اإلبداع اإلداري. 

معرفة أثر بيئة العمل على تحقيق اإلبداع عن    في دراسة  ( 2021المعايطة )   وقد أشار
لنتائج منها: وجود عالقة لبحث  وتوصل ا  اإلداري بسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة،

ارتباطية موجبة ودالة إحصائيًا بين بيئة العمل ومستوى تحقيق اإلبداع اإلداري، كما يوجد  
اإلداري(، وجاء   )اإلبداع  التابع  المتغير  في  العمل(  )بيئة  المستقل  للمتغير  دال إحصائيًا  أثر 

 داري بدرجة مرتفعة. المتوسط الكلي إلجابات المستجيبين حول مجاالت اإلبداع اإل
) وبين   عن    (2020الذنيبات  دراسة  اإلبداع في  على  الداخلية  العمل  بيئة  أثر  معرفة 

العقبة. منطقة  في  بالموانئ  للعاملين  البحث    اإلداري  جاءت وتوصل  منها:  نتائج  لعدة 
وجود  وكذلك  مرتفعة،  اإلداري  اإلبداع  لمستوى  العقبة  بمنطقة  بالموانئ  العاملين  تصورات 

تُفسر  أثر   حيث  اإلداري  اإلبداع  في  الداخلية  العمل  اإلبداع    %56.4لبيئة  في  التباين  من 
 اإلداري.

ال إلى التي     (Abdul-Aal & saleh Alshammri, 2018)  دراسةوفي  هدفت 
لعدة تم التوصل  معرفة واقع اإلبداع اإلداري إلدارات المدارس الثانوية بسوهاج في مصر.  

بدرجة  اإلداري على  اإلبداع  الثانوية عناصر وجوانب  المدارس  إدارات  منها: طبقت  نتائج 
منخفضة، وتمثلت أهم العقبات التي تحد من اإلبداع اإلداري في تطبيق المركزية في إدارات  

 ه المدارس وضعف إعطاء صالحيات للمعلمين بها. هذ 
)ويبين   عن    (2017أحمد  دراسته  التحويلية في  القيادة  بين  الترابطية  العالقة  معرفة 

للنفط.  السودانية  المنشأة  أهداف  تحقيق  في  دورهما  معرفة  بجانب  اإلداري،  واإلبداع 
منها: أهمية تفعيل دور  لعدة نتائج  وتوصل البحث    واعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي.

القيادات بالمؤسسة السودانية للنفط في تنمية وتطوير المهارات اإلبداعية لمرؤوسيها وأهمية  
قيام الجهات المسئولة بالمؤسسة من زيادة امتالك القيادات لخصائص وسمات القيادة التحويلة  

ف يتوفر  والمؤهلة ممن  المدربة  بالكوادر  االهتمام  المبدئي وتفعيلها، وضرورة  االستعداد  يهم 
 المتالك سمات وخصائص القيادة التحويلية.

)وفي   وصقر  الكمري  التنافسية  عن    (2017دراسة  الميزة  تحقيق  إمكانية  بحث 
اإلبداع  لتنمية  المدراس من عوامل  يمتلكه  ما  استنادًا على  األولى  الدرجة  بفنادق  المستدامة 

لعدة نتائج منها: وتوصل البحث    يري البحث.اإلداري لديهم، بجانب إيضاح العالقة بين متغ 
 يؤدي اإلبداع اإلداري دوًرا هاًما لألفراد في تحديد كيفية تحقيق الميزة التنافسية المستدامة.

)واستكملت   على  واالبتكارية   (2015دراسة  اإلبداعية  السمات  أبرز  عن  الكشف 
ملة بالخرطوم، ومعرفة واقع لمديري المكاتب بعدد من منظمات األعمال متعددة األنشطة العا

المنهج   على  واعتمدت  اإلداري.  اإلبداع  بمعوقات  تأثره  مدى  ورصد  اإلداري  اإلبداع 
الوصفي،   والتحليل  والتاريخي  البحث  االستقرائي  مدراء  وتوصل  يتمتع  منها:  نتائج  لعدة 

الت  باإلدارات المختلفة بمقومات اإلبداع بدرجة عالية، وتُعتبر المعوقات  نظيمية هي المكاتب 
 من أهم المعوقات التي تحد من اإلبداع اإلداري بهذه اإلدارات. 

دراسته      (Athanasoula, 2010)واستهدف   اإلبداع لمدى  في  مستوى  معرفة 
 اإلداري لمديري المدارس وأثره على التواصل بين أولياء األمور والمدرسة حيث استخدمت 

لعدة نتائج منها:  وتوصل البحث  ولي أمر(. 18مديرين، و  7أداة المقابلة المتعمقة مع )البحث 
مع  االتصال  قنوات  تأسيس  في  األساسي  العامل  هو  المدرسة  لمدير  اإلداري  اإلبداع  يُعتبر 
ولي   مع  المباشر  )االتصال  المدرسة  لمدير  اإلداري  اإلبداع  مظاهر  تتضمن  كما  األسرة، 

تعترض   التي  المشكالت  على  أمر  ولي  واطالع  الخطط االمر،  ومناقشة  أبنائه،  تعليم 
 المدرسية الحالية والمستقبلية، إلى جانب تقبل انتقادات وأفكار ولي األمر(. 

 التعليق على الدراسات السابقة: 
بموضوع ترتبط  التي  السابقة  الدراسات  وعرض  بتبويب  القيام  للوقوف البحث    بعد 

استكمال في  منها  لالستفادة  إليها،  توصلت  التي  النتائج  الخاصة البحث    جوانب   على 
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بالموضوع، وجد الباث عدة دراسات سابقة تناولت إدارة المعرفة، وأخرى تناولت موضوع  
سواء  القطاعات  مختلفة  في  معًا،  الموضوعين  ربطت  دراسات  توجد  كما  اإلداري  اإلبداع 
تأثير   وجود  الدراسات  أثبتت  كما  وغيرها،  خاصة  أو  حكومية  أو  أو صناعية  خدمية  كانت 

إلدارة المعرفة في تحقيق اإلبداع اإلداري في شتى المجاالت والمنظمات، كما بينت أن   كبير
 العامل الرئيسي في تحقيق اإلبداع اإلداري هو إدارة المعرفة ضمن هذه المنظمات. 

هذه استفادت  منهجية البحث    فقد  في  الدراسات  تلك  كما البحث    من  البيانات.  وتحليل 
اسات السابقة في إطارها النظري إال أنا دراستنا هذه انفردت بأنها الحالية مع الدرالبحث  تتفق

 تناولت واحد من أهم القطاعات الرائدة بدولة الكويت وهي )وزارة الدولة لشئون الخدمات(.
 ما يلي: الحالية فيالبحث  في وبناء على ذلك، تتمثل الفجوة البحثية

إدارة   .1 بين  العالقة  تناولت  التي  الدراسات  الكويت، قلة  بدولة  اإلداري  واإلبداع  المعرفة 
 الحالية.البحث  وهو ما تتجه إلى تغطيته

دراسات   .2 وجود  الباحث    –عدم  علم  اإلداري   –حسب  واإلبداع  المعرفة  إدارة  تناولت 
 الحالية. البحث  باستخدام األبعاد التي تم تبنيها في

اإلداري   .3 واإلبداع  المعرفة  إدارة  تناولت  التي  الدراسات  على  قلة  الضوء  تسليط  مع 
 معوقات تطبيق كِل منهما مما يخدم مجال التطبيق المستخدم.

 البحث رابعاً: مشكلة وتساؤالت 

كانت        سواء  نشاطها  طبيعة  اختالف  مع  المؤسسات  بجميع  المعرفة  بإدارة  االهتمام  إن 

شف عن خدمة أو إنتاجية، أصبح الشغل الشاغل لجميع المسئولين حيث يسعى المسئولون للك 

تطبيق   دون  تعوق  التي  المعوقات  ومعرفة  للموظفين  العملية  والرؤى  المعطيات  بعض 

المعرفة والتي بدورها تؤهل العاملين بالمنظمات نحو تحسين أدائهم الوظيفي ومن ثم تحقيق  

 اإلبداع اإلداري. 

للعمل        الباحث أن هناك ضرورة ملحة  ثم يرى  توفير وتطبيق عمليات  ومن  بجدية نحو 

وزارة  ببفكر  إدارة المعرفة وتبنى هذا المدخل نحو تطوير وتحسين وتنمية اإلبداع اإلداري  

 الدولة لشئون الخدمات بالكويت.

للبحث       االستطالعية  والدراسة  السابقة  الدراسات  تناول  بلورة مشكلة،  وفى ضوء   يمكن 

العبارة  البحث   مفهومي  التالية  في  طبيعة  فهم  في  قصور  واإلبداع  "وجود  المعرفة  إدارة 

ثم    اإلداري ومن  الدراسة،  عينة  إمكانية  بين  مدى  اإلداريدراسة  اإلبداع  وتنمية   تطوير 

 ". عمليات إدارة المعرفة بوزارة الدولة لشئون الخدمات بالكويت استناداً إلى استخدام 

تنمية  هل يمكن  ، يمكن صياغة التساؤل العام للدراسة كما يلي "البحث وبناًء على مشكلة       
اإلداري بالكويت بوزارة    اإلبداع  الخدمات  لشئون  على    الدولة  إدارة  اعتماداً  عمليات 

 "، ويتفرع هذا التساؤل لعدد من التساؤالت الفرعية التي تتمثل في: ؟المعرفة

أبعاد   .1 تؤثر  المعرفةهل  المعرفة)  إدارة  المعرفة،  توليد واكتساب  المعرفة، ،  تخزين  نقل 
 ؟ الحساسية للمشكالت ( على تطبيق المعرفة

المعرفة،  .2 نقل  المعرفة،  المعرفة، تخزين  )توليد واكتساب  المعرفة  إدارة  أبعاد  تؤثر  هل 
 تطبيق المعرفة( على األصالة؟ 

إدارة   .3 أبعاد  تؤثر  المعرفة، هل  نقل  المعرفة،  المعرفة، تخزين  )توليد واكتساب  المعرفة 
 تطبيق المعرفة( على الطالقة؟ 
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عينة .4 آراء  بين  معنوية  فروق  توجد  يخص  البحث    هل  واإلبداع فيما  المعرفة  إدارة 
الوظيفي،  اإلداري   المستوى  )النوع،  الديمغرافية  لخصائهم  التعليمي، وفقاً  المستوى 

 الخبرة(؟ سنوات 

 البحثاً: أهداف خامس

 كما يلي:  البحث  ، يمكن ذكر أهدافالبحث استرشاداً بتساؤالت      
إدارة المعرفة )توليد واكتساب المعرفة، تخزين المعرفة، نقل المعرفة، قياس تأثير أبعاد   .1

 تطبيق المعرفة( على الحساسية للمشكالت.
ين المعرفة، نقل المعرفة، إدارة المعرفة )توليد واكتساب المعرفة، تخزفحص تأثير أبعاد   .2

 تطبيق المعرفة( على األصالة.
إدارة المعرفة )توليد واكتساب المعرفة، تخزين المعرفة، نقل المعرفة، تحديد تأثير أبعاد   .3

 تطبيق المعرفة( على الطالقة.
آراء عينة .4 بين  المعنوية  الفروق  المعرفة واإلبداع  فيما يخص  البحث    التعرف على  إدارة 

)  اإلداري الديمغرافية  لخصائهم  التعليمي، وفقاً  المستوى  الوظيفي،  المستوى  النوع، 
 (. سنوات الخبرة

 البحث سادساً: فروض 

 يرتكز الباحث على عدد من الفروض التي تتمثل في: البحث  لتحقيق أهداف     

معنوي1ف      تأثير  يوجد  المعرفة،   :  تخزين  المعرفة،  واكتساب  )توليد  المعرفة  إدارة  ألبعاد 
 نقل المعرفة، تطبيق المعرفة( على الحساسية للمشكالت.

المعرفة، :  2ف      تخزين  المعرفة،  واكتساب  )توليد  المعرفة  إدارة  ألبعاد  معنوي  تأثير  يوجد 
 .نقل المعرفة، تطبيق المعرفة( على األصالة

المعرفة، :  3ف      تخزين  المعرفة،  واكتساب  )توليد  المعرفة  إدارة  ألبعاد  معنوي  تأثير  يوجد 
 .نقل المعرفة، تطبيق المعرفة( على الطالقة

يخص إدارة المعرفة واإلبداع اإلداري فيما  البحث    : توجد فروق معنوية بين آراء عينة4ف     
ا المستوى  )النوع،  الديمغرافية  لخصائهم  سنوات وفقاً  التعليمي،  المستوى  لوظيفي، 

 الخبرة(.

 :  البحثسابعا: أهمية  
 على المستويين العلمي والتطبيقي وذلك على النحو التالي:البحث  يمكن توضيح أهمية

 األهمية العلمية: (أ

ألبعناد إدارة تغطية الفجوة البحثية الُمشار إليها سالفاً من خالل دراسة التأثيرات المباشنرة   .1
المعرفة على أبعاد اإلبداع اإلداري بالتطبيق على العاملين اإلداريين بوزارة الدولة لشئون 

 الخدمات بالكويت.
السبيل الذي يعزز مكانة من الضرورة الملحة لإلبداع اإلداري بوصفه  البحث    تبرز أهمية .2

 المنظمات الحكومية في ظل التحديات الراهنة التي تمر بها الدول العربية.
الحالية في فتح آفاق جديدة للباحثين حول دراسة العالقة بين مجموعة من البحث    قد تساهم .3

 المتغيرات اإلدارية المختلفة وبين اإلبداع اإلداري كمدخل للتطوير والتنمية.
ر نظري في إدارة المعرفة واإلبداع اإلداري وفقاً ألهم وأحدث المراجع فني هنذا تقديم إطا .4

 المجال والتي تثرى المكتبة العربية.
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 األهمية التطبيقية:  (ب

من امكانية االستفادة من النتائج التني ينتم التوصنل إليهنا البحث    تنبع األهمية التطبيقية لهذه     

تتمثنل جواننب األهمينة و   .تنمية اإلبداع اإلداري بوزارة الدولنة لشنئون الخندمات بالكوينت في  

 التطبيقية للدراسة فيما يلي:

هذه .1 وهو  البحث    تستمد  عليه  التطبيق  يتم  الذي  التطبيقي  المجال  من  لشئون  أهميتها  الدولة 

وأهميته داخل دولة الكويت والذي يمثل وهو مجال تطبيقي له حساسيته  الكويت  الخدمات ب

المصدر الرئيسي للخدمات بمختلف أشكالها وأنواعها، وبناء عليه كان البد من السعي نحو  

 تطوير هذا المكان الهام. 

 اإلبداع اإلداري بوزارة الدولة لشئون الخدمات بالكويت.الحاجة لمدخل يساهم في تنمية  .2

بوزارة الدولة لشئون الخدمات بالكويت  الحالية في مساعدة المسئولين  البحث    مساهمة نتائج .3

 إدارة المعرفة في تنمية وتطوير اإلبداع اإلداري.على كيفية استخدام 

نتائج .4 بالكويت على في  البحث    مساهمة  الخدمات  لشئون  الدولة  بوزارة  المسئولين  مساعدة 

 ارة المعرفة واإلبداع اإلداري.معرفة مدى ممارسة العاملين إلد 

 وفق ما يلي: البحث  يتم تناول أهم حدود  .  البحثثامناً: حدود 

المكانية  ▪ وتطبيق  :  الحدود  بتنفيذ  الباحث  وزارة  البحث    هذهيقوم  لشئون في  الدولة 

 الخدمات بالكويت. 

الزمانية ▪ بتطبيقالحدود  الباحث  يقوم  العام  البحث    :  خالل   -2020الدراسي  ميدانياً 

 م. 2021

البشرية ▪ بتطبيق:  الحدود  الباحث  العاملين اإلداريين بوزارة  البحث    يقوم  الدولة على 

 .لشئون الخدمات بالكويت 

 . البحث منهجيةتاسعاً: 

   البحثمنهج .أ
المنهج    (Saunders et al., 2009)أشار        وهما  أساسيين  منهجين  يوجد  أنه  إلى 

.  (Inductive Approach)والمنهج االستقرائي    (Deductive Approach)االستنباطي  

هذا  ويتضمن  االجتماعية.  العلوم  سياق  في  استخداماً  األكثر  هو  االستنباطي  المنهج  ويعد 

الفروض  واختبار  الفروض  وتفعيل  الفروض  تطوير  وهم  أساسية  خطوات  خمس  المنهج 

وتحليل النتائج وأخيراً تعديل النظرية حسب النتائج إن لزم األمر. كما أنه يمكن استخدام هذا 

لعالقة بين متغيرين أو أكثر، حيث أنه مناسب ألساليب البحث الكمي. ولذلك المنهج لتحليل ا

 الحالية المنهج االستنباطي. البحث  تتبنى

 : البحث أسلوب  ب.
البيانات من العينة المستهدفة، البحث    اعتمد       الحالية على أسلوب البحث الكمي في جمع 

رها من خالل أداة تقيس متغيرات واختباالبحث    حيث تتضمن الطريقة الكمية تطوير فروض 

الدراسة، باإلضافة إلى جمع البيانات وتحليلها باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة. كما أن 

 أسلوب البحث الكمي يتوافق مع المنهج االستنباطي لتحقيق أهداف الدراسة.   
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 : البحث تصميم ج. 
تصميم      التي  البحث    يشير  الشاملة  الخطة  تساؤالت  إلى  على  لإلجابة  الباحث  استخدمها 

الغرض من تشمل  والطرق البحث    الدراسة، وهي  منها  البيانات  التي سيتم جمع  والمصادر 

البيانات  لتحليل  المستخدمة  والطرق  البيانات  جمع  وتقنيات  العينة  لتحديد   .المستخدمة 

(Saunders et al., 2009)    ،  أوضحالبحث وفيما يتعلق بالغرض من ،  (Saunders et 

al., 2009)    ،أنها تُصنف إلى ثالث أنواع رئيسية وهي البحث االستكشافي، البحث الوصفي

أما عن استراتيجية البحث ،  على البحث االستكشافيالبحث    قد اعتمدت والبحث التفسيري. و

البيانات   في توفير  أيضاً  البيانات، وتساعد  تحديد مصادر جمع  تساعد في  والتي  المستخدمة 

 Saunders et)وتحقق أهداف الدراسة، فقد حدد  البحث    يمكن أن تُجيب عن تساؤالت   التي

al., 2009)   ،الحالة دراسة  التجربة،  المسح،  وهي:  البحث  استراتيجيات  من  أنواع  عدة 

اعتمدت  وقد  النشاط.  المنهج   الحاليالبحث    ودراسة  مع  لتوافقها  المسح  استراتيجية  على 

 . مالبحث الكمي الُمستخد االستنباطي ومع أسلوب 

 : جمع البيانات  د.
 سيتم التطرق لعملية جمع البيانات عن طريق الخطوات التالية:       

 : أنواع البيانات .1

البيانات   (Kothari, 2004)أشار        وهما  البيانات  من  رئيسيان  نوعان  هناك  أن  إلى 

رض محدد وهو موضوع البحث، وقد  األولية والبيانات الثانوية. يتم تجميع البيانات األولية لغ

تكون هذه البيانات ذات طبيعة كمية ويمكن الحصول عليها من خالل المقابالت شبة المهيكلة 

 وغير المهيكلة، بينما يتم تجميع البيانات الثانوية ومعالجتها مسبقاً بواسطة شخص آخر. 

البيانات، وتم استخد البحث    وقد اعتمدت       النوعين من  بناَء على هذين  البيانات األولية  ام 

طريقة   وهم    االستبانةعلى  البحث  مجتمع  إلى  وزارة الموجه  في  اإلداريين  العاملين  جميع 

الكويت  بدولة  الخدمات  لشئون  فروض الدولة  الختبار  واستخدامها  البيانات  تحليل  تم  وقد   . 

الموقع البحث   الثانوية من خالل  البيانات  تجميع  تم  ذلك،  النتائج. عالوة على  إلى  للوصول 

الكويت  اإللكتروني   بدولة  الخدمات  لشئون  الدولة  عن  لوزارة  معلومات  معرفة  أجل  من 

 مجتمع البحث واستخدامها في البحث الحالي.

 : أسلوب جمع البيانات .2

تقنية  البحث    اعتمدت       للبحث   فقط،  االستبانةعلى  مناسبة  البيانات  لجمع  طريقة  وهي 

ُمهيكالً لجمع البيانات من العينة المستهدفة   االحالية تم استخدام استبيان البحث    التفسيري. وفى

وهي الطريقة الشائعة لجمع البيانات األولية ذات الطبيعة الكمية، مما يوفر العديد من المزايا 

تحليل البيانات ومعالجتها والتكلفة المنخفضة من    بما في ذلك السرعة ودقة البيانات وسهولة

 . (Malhotra & Peterson, 2001)حيث الوقت أو الجهد مقارنة بالمقابالت 

 : المدى الزمنى لجمع البيانات  .3

وفقاً لآلفاق الزمنية التي يتم فيها جمع البيانات، فإن هناك نوعان رئيسيان من الدراسات       

لتي يتم فيها تجميع البيانات مرة واحدة في فترة قد تكون أياًما أو وهما الدراسات المقطعية وا

أسابيع أو شهوًرا. أما النوع الثاني من الدراسات وهو الدراسات الطولية والتي يتم فيها جمع  

اعتمدت  وقد  الدراسة.  تساؤالت  على  لإلجابة  زمنيتين  فترتين  على  الحالية  البحث    البيانات 

البيانات من  المقطعي البحث    على طريقة تتناسب مع طريقة جمع  والتي  اإلداريين العاملين  ة 

الكويتية الخدمات  لشئون  الدولة  واحدة   بوزارة  البيانات مرة  بجمع  الباحث  اهتمام  يعني  مما 

 (. 2020عيد، )
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 : البحثمجتمع وعينة  ه.
المجتمع هو عبارة عن مجموعة العناصر التي يُراد استنتاجها من ظاهرة معينة، ولذلك       

منه   العينة  أخذ  قبل  واضحاً  المجتمع  يكون  أن  ضوء(Scheaffer, 1999)يجب  وفى   . 

جميع  البحث   في  البحث  مجتمع  يتمثل  لشئون العاملين  الحالية  الدولة  بوزارة  اإلداريين 

الكويتية   )الخدمات  عددهم  تتكونموظف(    1538والبالغ  القطاعات    والتي  من  عدد  من 

 ( التالي: 1والتي يبينها الجدول ) المختلفة البالغة خمس قطاعات 

   (1) رقم جدول

 الدولة لشئون الخدمات الكويتية قطاعات وزارة 
 عدد العاملين  القطاع  م 
 411 معامالت منفذ  1
 339 مساعد منفذ معامالت  2
 256 منسق إداري 3
 234 سكرتير  4
 298 طباع  5

 1538 المجموع 
 الدولة لشئون الخدمات الكويتيةالمصدر: الموقع اإللكتروني لوزارة 

أشار             مثل    (Kothari, 2004)وقد  المزايا  من  العديد  له  العينات  استخدام  أن  إلى 

يعتمد  أن  يجب  ولذلك،  ككل.  المجتمع  النتائج على  تعميم  على  والقدرة  والمال  الوقت  توفير 

البحث على حجم عينة كاِف لتعميم النتائج على المجتمع، ويساهم هذا التعميم بشكل كبير في  

ن من التقنيات الرئيسية ألخذ العينات. تتمثل وهناك نوعا ،  تعزيز الصالحية الخارجية للبحث 

التقنية األولى ألخذ العينات في العينات االحتمالية، فيتما تتمثل التقنية الثانية ألخذ العينات في 

ألن   االحتمالية  العينات  أخذ  تقنية  على  الحالي  البحث  اعتمد  وقد  االحتمالية.  غير  العينات 

ت تمثل في أن كل فرد من أفراد العينة لديه احتمال متساو  العينات االحتمالية لها ميزة مهمة 

ومعروف ليتم اختياره. وبالتالي، تسمح عينات االحتمالية بتعميم النتائج على المجتمع. لذلك،  

على  القائمة  بالبحوث  المتعلقة  وشيوًعا  استخداماً  التقنيات  أكثر  هي  االحتمالية  العينات  فإن 

 (. (Acharya et al., 2013المسح 

 وحدة المعاينة:   .1

أنه قبل اختيار العينة، يجب على الباحثين تحديد وحدة أخذ    (Kothari, 2004)أوضح       

العينات التي قد تكون وحدة اجتماعية مثل فرد أو وحدة جغرافية مثل مدينة أو قرية. ونظراً  

 ن خالل إدارة المعرفة في تنمية اإلبداع اإلداري مدور    فحص ألن البحث الحالي يهدف إلى  

، فقد تم تمثيل وحدة اإلداريين بوزارة الدولة لشئون الخدمات الكويتيةالتطبيق على العاملين  

 اإلداريين بوزارة الدولة لشئون الخدمات الكويتية. العاملين أخذ العينة البحثية من قبل كل 

 إطار العينة:  .2

أن إطار أخذ العينات عبارة عن قائمة تحتوي على جميع    إلى  (Kothari, 2004) أشار     

الوحدات التي يمكن اختيار العينة منها. ولتحديد إطار أخذ العينة للبحث الحالي تم الوصول  

اإللكتروني   الموقع  الكويتيةإلى  الخدمات  لشئون  الدولة  قائمة    لوزارة  الفئات بعدد  وتحديد 

 .بهذه الوزارةالعاملة 

 حجم العينة:  .3

جميع           في  البحث  مجتمع  الخدمات العاملين  يتمثل  لشئون  الدولة  بوزارة  اإلداريين 

تم تحديد عدد مجتمع البحث والذي هذه الوزارة  ، وباالطالع على الموقع اإللكتروني لالكويتية
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بوزارة  م   مفردة  1538بلغ   العاملة  الفئات  مختلف  الكويتيةن  الخدمات  لشئون  وقد  الدولة   .

مثل   (Saunders et al., 2016)أوضح   يعتمد على عدة عوامل  المناسب  العينة  أن حجم 

الثقة وحجم المجتمع.   الخطأ ومستوى  البحث وهامش  الُمستخدم في  التحليل اإلحصائي  نوع 

وهامش   %95مفردة عند مستوى ثقة  307لذلك فإن حجم العينة المناسب للدراسة الحالية هو 

 :  ( 2020)عيد،  ستخرج من نتائج المعادلة التاليةهو م كما %5خطأ 

 

 

 

 : المقياسو. 

دور  إلى  البحث    تهدف      اإلداريفحص  اإلبداع  تنمية  في  المعرفة  االتفاق  إدارة  تم  وقد   .

إعادة  هناك  وكانت  السابقة،  الدراسات  مراجعة  خالل  من  متغير  لكل  القياس  شروط  على 

أكثر    االستبانةصياغة لبعض العبارات لتتناسب مع طبيعة بيئة التطبيق للبحث الحالي لجعل  

من   نقاطه  تتراوح  الذي  ليكرت  مقياس  استخدام  تم  البحث،  متغيرات  ولقياس  للفهم.  قابلية 

 (. 1( إلى غير موافق على اإلطالق ) 5موافق تماماً ) 

     ( مقياس  استخدام  تم  السابقة،  الدراسات  ضوء  لقياس  2019،  الحسنىوفى  إدارة ( 

. ويمكن توضيح اإلبداع اإلداري( لقياس  2021،  على) في حين تم استخدام مقياس  ،  المعرفة

 كما يلي:   ( 2رقم ) بنود االستبيان في الجدول

 ( 2رقم ) جدول

 قائمة استبيان متغيرات الدراسة

 المصدر الــــــعــــــبـــــــارات  المتغيرات 

 

 

 

 

 توليد واكتساب المعرفة 

في  .1 بأنشطتها  المرتبطة  المعرفة  عن  البحث  على  العاملين  الوزارة  تشجع 

 النشرات العلمية.

توفر الوزارة للعاملين االستعداد للبحث عن المعرفة المرتبطة بأنشطتها من   .2
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 المصدر الــــــعــــــبـــــــارات  المتغيرات 

 

 

 

 

 

 

 

 

إدارة  

 المعرفة 

 المصادر المتعددة. 

من   .3 باستمرار  وشرائها  بأنشطتها  المرتبطة  المعرفة  بتوليد  الوزارة  تهتم 

 مصادرها المختلفة.

لالستفادة   .4 أفرادها  أذهان  في  الكامنة  المعرفة  استخراج  على  الوزارة  تركز 

 ائها. منها في تطوير أد 

يبدى العاملون في الوزارة تفاعالً إيجابياً لتحويل المعرفة الكامنة في أذهانهم  .5

 إلى معرفة واضحة صريحة تعزز األداء. 

 

 

 

 

 

 

 

،  الحسنى )

2019 ) 
 تخزين المعرفة 

 تستخدم الوزارة قاعدة بيانات للوصول إلى المعرفة الالزمة بسرعة.. 1

 تكنولوجيا المعلومات لمعالجة المعارف المخزنة بفاعلية. تستخدم الوزارة . 2

 تقوم الوزارة بحفظ المعرفة بصورة يسهل الوصول إليها مستقبالً. . 3

 تقوم الوزارة باستخدام األساليب اإللكترونية لحفظ المعرفة.. 4

 تعمل الوزارة على توثيق األفكار الجديدة المبتكرة. . 5

 تصنيف المعرفة المتوافرة لديها. . تعمل الوزارة على 6

 نقل المعرفة 

العامة لتشجيع العاملين على عرض أفكارهم الجديدة  .  1 السياسة  الوزارة  تعتمد 

 المرتبطة بأنشطتها.

إلى  .  2 المتعددة  المصادر  من  بأنشطتها  المرتبطة  المعرفة  بنقل  الوزارة  تهتم 

 وحداتها المختلفة.

 تتبنى الوزارة سياسة واضحة تهدف إلى تنمية قدرات العاملين.  . 3

يوجد بالوزارة مواقع إلكترونية تتضمن المنشورات المرتبطة بأعمالها يمكن .  4

 للجمهور االطالع عليها باستمرار.

 تطبيق المعرفة  

 . تعمل الوزارة على تحويل المعرفة إلى خطط عمل تنفيذية.1

 توظيف المعرفة من خالل تحويلها إلى خدمات جديدة. . تعمل الوزارة على 2

 . تستخدم الوزارة المعرفة المتاحة بصورة تعزز أدائها المستمر. 3

المعرفية 4 األفكار  بتطبيق  المرتبطة  العمليات  جميع  بمتابعة  الوزارة  تقوم   .

 الجديدة. 

. تقوم الوزارة بمعالجة االنحرافات في األداء الفعلي عن األداء المخطط الناجم  5

 من خالل تطبيق خطط العمل. 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلبداع  

 اإلداري 

 الحساسية للمشكالت 

 . تمتاز الوزارة باالنفتاح الذهني في العمل وتجنب المشاكل.1

يعاني منها العاملون في  . تمتلك الوزارة رؤية دقيقة الكتشاف المشكالت التي  2

 بيئة العمل.

 . تعمل الوزارة على حل المشكالت التي تظهر في الوقت المناسب دون تأخير. 3

 . تحرص الوزارة على معرفة أوجه الضعف أثناء أداء العمل.4

تحرص الوزارة على تحليل ردود األفعال المختلفة لجميع العاملين داخل بيئة   .5

 العمل.

 

 

 

 

 

 

 

،  )على 

 األصالة  ( 2021

 . تمتاز الوزارة بتوليد أفكار جديدة في مجال العمل. 1

 . تتجنب الوزارة حدوث تكرار لما يقوم به العاملون.2
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 المصدر الــــــعــــــبـــــــارات  المتغيرات 

 . تتمتع اإلدارة العليا بالوزارة بالمهارة الكافية في النقاش مع الجميع. 3

 . تمتلك اإلدارة العليا بالوزارة القدرة على اإلقناع. 4

 الوزارة بيئة عمل تعزز الثقة وتجذب المواهب. . توفر 5

 الطالقة 

 . تقوم الوزارة بتطوير قدرات العاملين لفهم األفكار مع اختالف المواقف. 1

 . تتميز الوزارة باقتراح الحلول السريعة لمواجهة مشاكل العمل. 2

 . تتمتع الوزارة بقدرتها على التعبير عن أفكارها بطالقة. 3

 الوزارة استرجاع أي معلومات سابقة بكل سهولة. . تستطيع 4

 . تمتاز الوزارة بالقدرة على تقديم األفكار خالل فترة زمنية قصيرة. 5
 المصدر: من إعداد الباحث بناًء على الدراسات السابقة الُمشار إليها

 الميدانية البحث  اختبار الفروض وتحليل نتائج عاشراً:

 أربعة فروض رئيسية والتي يمكن اختبارها كما يلي:  يتضمن البحث 

ألبعاد   معنوي  تأثير  يوجد  األول:  المعرفةالفرض  المعرفة )  إدارة  واكتساب  تخزين  ،  توليد 

 .الحساسية للمشكالت( على نقل المعرفة، تطبيق المعرفة، المعرفة

، المتدرج  االنحدار المتعدد ويمكن اختبار هذا الفرض عن طريق استخدام أسلوب تحليل       

وذلك كما في الجدول    الحساسية للمشكالت على    إدارة المعرفةوذلك للتعرف على تأثير أبعاد  

   ( التالي: 3)
 ( 3) رقم دولج

 الحساسية للمشكالت على   إدارة المعرفةتأثير أبعاد لتحليل االنحدار المتعدد  نتائج

المتغير  
 التابع

 المتغيرات 
 المستقلة 

B Beta T Sig   معامل
التحديد 

R² 

F 
(Sig) 

 
الحساسية  
 للمشكالت 

  0.000 9.95 0.522 0.461 توليد واكتساب المعرفة
 

0.512 

 
64.71 

(0.00 ) 
 

 0.004 3.55 0.165 0.184 تخزين المعرفة

 0.000 2.90 0.150 0.170 نقل المعرفة

 0.364 0.577 0.035 0.033 تطبيق المعرفة

 0.0001*= مستوى معنوية = * *  المصدر: من إعداد الباحث في ضوء نتائج التحليل اإلحصائي

 ( ما يلي: 3ويتضح من خالل الجدول )     

ألبعاد   • إيجابي  معنوي  تأثير  المعرفةيوجد  تخزين  )  إدارة  المعرفة،  واكتساب  توليد 

على   المعرفة(  تطبيق  المعرفة،  نقل  للمشكالت المعرفة،  قيمة  الحساسية  أن  حيث   ،F =

64.71  . 

توليد واكتساب المعرفة، تخزين المعرفة، نقل المعرفة، تطبيق  )  إدارة المعرفةتفسر أبعاد   •

، حيث أن قيمة  الحساسية للمشكالت من التغير الحادث في    %51( مجتمعة حوالي  المعرفة

النسبة المتبقية من التغير الحادث في ، وهو ما يعنى أن  0.512تساوى  R²معامل التحديد 

التابع حوالي   تفسرها متغيرات أخرى لم يتضمنها نموذج االنحدار الحالي   %49المتغير 

 وبعض األخطاء العشوائية الناتجة عن عدم دقة النتائج. 

• ( من  لكِل  إيجابي  معنوي  تأثير  نقل يوجد  المعرفة،  تخزين  المعرفة،  واكتساب  توليد 

 ساسية للمشكالت.الح( على المعرفة
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معنوي   • تأثير  يوجد  الحساسية  ال  على  المعرفة  مستوى  لتطبيق  أن  حيث  للمشكالت، 

 . 0.05المعنوية أكبر من  

أبعاد   • لبعض  معنوي  تأثير  يوجد  أنه:  يتضح  سبق  المعرفةمما  واكتساب )  إدارة  توليد 

المعرفة نقل  المعرفة،  تخزين  على  المعرفة،  للمشكالت (  قبول  مما  ،  الحساسية  يعنى 

 الفرض األول جزئياً.

تأثير معنوي ألبعاد   الثاني: يوجد  المعرفة، تخزين  الفرض  )توليد واكتساب  المعرفة  إدارة 

 المعرفة، نقل المعرفة، تطبيق المعرفة( على األصالة.

ويمكن اختبار هذا الفرض عن طريق استخدام أسلوب تحليل االنحدار المتعدد المتدرج،      

   ( التالي: 4وذلك كما في الجدول ) إدارة المعرفة على األصالةعلى تأثير أبعاد  وذلك للتعرف

 ( 4) رقم جدول

 إدارة المعرفة على األصالة نتائج تحليل االنحدار المتعدد لتأثير أبعاد  
المتغير  

 التابع
 المتغيرات 

 المستقلة 
B Beta T Sig   معامل

التحديد 
R² 

F 
(Sig) 

 
 األصالة 

  0.000 14.28 0.555 0.540 توليد واكتساب المعرفة
 

0.674 

 
29.46 

(0.000 ) 
 

 0.000 10.07 0.386 0.482 تخزين المعرفة

 0.003 2.915 0.101 0.124 نقل المعرفة

 0.404 0.836 0.050 0.036 تطبيق المعرفة

 0.0001*= مستوى معنوية = * *    المصدر: من إعداد الباحث في ضوء نتائج التحليل اإلحصائي

 ( ما يلي: 4ويتضح من خالل الجدول )     

توليد واكتساب المعرفة، تخزين  )  إدارة المعرفةيوجد تأثير معنوي إيجابي ألبعاد   •

 .F  =29.46، حيث أن قيمة المعرفة، نقل المعرفة، تطبيق المعرفة( على األصالة

•  ( االستراتيجية  المعلومات  نظم  أبعاد  تخزين  تفسر  المعرفة،  واكتساب  توليد 

المعرفة(   المعرفة، تطبيق  نقل  الحادث   %67عة حوالي  مجتمالمعرفة،  التغير  من 

، وهو ما يعنى أن  0.674تساوى    R²، حيث أن قيمة معامل التحديد  األصالةفي  

تفسرها متغيرات   %33النسبة المتبقية من التغير الحادث في المتغير التابع حوالي  

أخرى لم يتضمنها نموذج االنحدار الحالي وبعض األخطاء العشوائية الناتجة عن 

 دقة النتائج. عدم 

توليد واكتساب المعرفة، تخزين المعرفة، نقل يوجد تأثير معنوي إيجابي لكِل من ) •

 األصالة. على  المعرفة(

المعنوية   • مستوى  أن  حيث  األصالة،  على  المعرفة  لتطبيق  معنوي  تأثير  يوجد  ال 

 . 0.05أكبر من 

معنوي   • تأثير  يوجد  أنه:  يتضح  سبق  عدامما  ما  المعرفة  إدارة  تطبيق    ألبعاد 

 جزئياً. الثانيمما يعنى قبول الفرض ، المعرفة على األصالة

 

تأثير معنوي ألبعاد   إدارة المعرفة )توليد واكتساب المعرفة، تخزين الفرض الثالث: يوجد 

 . المعرفة، نقل المعرفة، تطبيق المعرفة( على الطالقة

ويمكن اختبار هذا الفرض عن طريق استخدام أسلوب تحليل االنحدار المتعدد المتدرج،      

   ( التالي: 5وذلك كما في الجدول ) إدارة المعرفة على الطالقةوذلك للتعرف على تأثير أبعاد 
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 ( 5)رقم جدول 

 إدارة المعرفة على الطالقةنتائج تحليل االنحدار المتعدد لتأثير أبعاد 
المتغير  

 التابع
 المتغيرات 

 المستقلة 
B Beta T Sig   معامل

التحديد 
R² 

F 
(Sig) 

 
 

 الطالقة 

  0.000 6.10 0.335 0.294 توليد واكتساب المعرفة
0.468 

 
28.10 

(0.00 ) 
 

 0.096 1.67 0.100 0.102 تخزين المعرفة

 0.000 3.65 0.201 0.223 نقل المعرفة

 0.406 0.832 0.050 0.056 تطبيق المعرفة

 0.0001*= مستوى معنوية = **    المصدر: من إعداد الباحث في ضوء نتائج التحليل اإلحصائي

 ( ما يلي: 5ويتضح من خالل الجدول )     

ألبعاد   • إيجابي  معنوي  تأثير  تخزين  يوجد  المعرفة،  واكتساب  )توليد  المعرفة  إدارة 

المعرفة(   تطبيق  المعرفة،  نقل  على  المعرفة،  قيمة  الطالقةمجتمعة  أن  حيث   ،F =

28.10.   

إدارة المعرفة )توليد واكتساب المعرفة، تخزين المعرفة، نقل المعرفة، تطبيق  تفسر أبعاد   •

حوالمعرفة(   في    %47الي  مجتمعة  الحادث  التغير  معامل الطالقةمن  قيمة  أن  حيث   ،

في 0.468تساوى    R²التحديد   الحادث  التغير  من  المتبقية  النسبة  أن  يعنى  ما  وهو   ،

التابع حوالي   تفسرها متغيرات أخرى لم يتضمنها نموذج االنحدار الحالي   %53المتغير 

 النتائج. وبعض األخطاء العشوائية الناتجة عن عدم دقة 

 الطالقة.( على نقل المعرفة، توليد واكتساب المعرفةيوجد تأثير معنوي إيجابي لكِل من ) •

 الطالقة.( على تخزين المعرفة، تطبيق المعرفةلكِل من )ال يوجد تأثير معنوي  •

أبعاد   • لبعض  معنوي  تأثير  يوجد  أنه:  يتضح  سبق  المعرفةمما  واكتساب )  إدارة  توليد 

 مما يعنى قبول الفرض الثالث جزئياً.، الطالقة( على فةالمعرفة، نقل المعر

إدارة المعرفة  فيما يخص أبعاد  البحث    الفرض الرابع: توجد فروق معنوية بين آراء عينة

الديمغرافية لمتغيراتهم  المستوى  المستوى الوظيفي)النوع،    وأبعاد اإلبداع اإلداري وفقاً   ،

 (. سنوات الخبرة، التعليمي

بإجراء        الباحث  قام  الفرض،  هذا  المعنوية   (T-Test)  اختباروالختبار  الفروق  لمعرفة 

 ً للمتغيرات    وفقا المعنوية  للفروق  بالنسبة  أما  النوع،  والمستوى لمتغير  الوظيفي  المستوى 

 ، ويمكن توضيح ذلك كما يلي:  ANOVAفسيتم اختيار اختبار  التعليمي وسنوات الخبرة

 تحليل الفروق المعنوية وفقاً للنوع: .1

اختبار   استخدام  ويمكن   (T-Test)تم  النوع،  لمتغير  وفقاً  المعنوية  الفروق  لتحليل 

 ( كما يلي:  6توضيح ذلك من خالل الجدول )

 ( 6جدول )

 )ذكر/أنثى(  وفقاً لمتغير النوع T-Testنتائج تحليل  
 النتيجة T P-Valueقيمة  الوسط الحسابي العدد  النوع المتغيرات 

  0.206 1.250 3.84 147 ذكر إدارة المعرفة 
 3.77 134 أنثى رفض 

اإلبداع 
 اإلداري 

 0.978 0.064 3.97 147 ذكر
 3.92 134 أنثى

  المصدر: من إعداد الباحث في ضوء نتائج التحليل اإلحصائي
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 ( ما يلي: 6ويتضح من خالل الجدول )     

، حيث كانت جميع  إلدارة المعرفةبالنسبة  البحث    ال توجد فروق معنوية بين مفردات عينة •

، وهذا %5عند مستوى معنوية    لنظم المعلومات االستراتيجية وأبعادها غير معنوية  Tقيم  

 وفقاً للنوع.  بإدارة المعرفةفيما يتعلق البحث  يشير إلى أنه ال توجد فروق بين آراء عينة

، فيتضح من الجدول أنه ال توجد فروق معنوية بين مفردات  لإلبداع اإلداريأما بالنسبة   •

، وهو ما يعنى أنه ال  %5عند مستوى معنوية    غير معنوية  Tقيم  العينة، حيث كانت جميع  

 وفقاً للنوع. اإلداري باإلبداع فيما يتعلق البحث  توجد فروق معنوية بين آراء عينة

 

 : للمستوى الوظيفيتحليل الفروق المعنوية وفقاً  .2

لتحليل الفروق المعنوية وفقاً   (ANOVA)  تحليل التباين  قام الباحث باستخدام اختبار 

 ( كما يلي:  7، ويمكن توضيح ذلك من خالل الجدول )المستوى الوظيفيلمتغير 
 (7جدول )

 المستوى الوظيفي لمتغير  ANOVAنتائج تحليل التباين  

الوسط  العدد  الوظيفة المتغيرات 
 الحسابي

 النتيجة F P-Valueقيمة 

 
 

 إدارة المعرفة 

  3.58 81 منفذ معامالت 
 
 

1.002 
 

 
 

0.154 
 

 
 

 رفض 
 3.66 62 مساعد منفذ معامالت 

 3.65 43 منسق إداري
 3.68 41 سكرتير 
 3.69 54 طباع 

 
 

اإلبداع 
 اإلداري 

  3.87 81 منفذ معامالت 
 

3.525 

 
 

0.000 

 
 

 قبول
 3.92 62 مساعد منفذ معامالت 

 4.18 43 منسق إداري
 3.93 41 سكرتير 
 4.01 54 طباع 

 المصدر: من إعداد الباحث في ضوء نتائج التحليل اإلحصائي

 ( ما يلي: 7الجدول )ويتضح من خالل      

عينة • مفردات  بين  معنوية  فروق  توجد  المعرفةبالنسبة  البحث    ال  كانت إلدارة  حيث   ،

، وهذا %5  أكبر من  عند مستوى معنوية  غير معنوية  (1.002إلدارة المعرفة )   F  ةقيم

عينة آراء  بين  فروق  توجد  ال  أنه  إلى  يتعلق  البحث    يشير  وفقاً  فيما  المعرفة  بإدارة 

 للمستوى الوظيفي. 

بالنسبة   • اإلداري أما  بين مفردات  لإلبداع  توجد فروق معنوية  أنه  الجدول  فيتضح من   ،

أقل   عند مستوى معنوية   ( معنوية3.525لإلبداع اإلداري )   F  ةحيث كانت قيمالعينة،  

باإلبداع فيما يتعلق  البحث    ، وهو ما يعنى أنه توجد فروق معنوية بين آراء عينة%5من  

إداري(، حيث اإلدار فئة )منسق  الفروق لصالح  هذه  الوظيفي وكانت  للمستوى  وفقاً  ي 

 (. 4.18حصل على أعلى قيمة للوسط الحسابي بين جميع الفئات األخرى بلغ )

 

 : التعليميتحليل الفروق المعنوية وفقاً للمستوى  .3

لتحليل الفروق المعنوية وفقاً   (ANOVA)تحليل التباين  قام الباحث باستخدام اختبار  

 ( كما يلي:  8، ويمكن توضيح ذلك من خالل الجدول )التعليميلمتغير المستوى 
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 (8جدول )

 التعليمير المستوى لمتغي ANOVAنتائج تحليل التباين 

الوسط  العدد  التعليم المتغيرات 

 الحسابي

 النتيجة F P-Valueقيمة 

  3.65 52 متوسط  إدارة المعرفة 

0.058 

 

0.185 

 

 

 رفض 
 3.64 206 جامعي 

 3.62 23 دراسات عليا 

اإلبداع 

 اإلداري 

  4.00 52 متوسط 

1.10 

 

 3.94 206 جامعي  0.176

 4.10 23 دراسات عليا 

 التحليل اإلحصائي المصدر: من إعداد الباحث في ضوء نتائج 

 ( ما يلي: 8ويتضح من خالل الجدول )     

عينةال   • مفردات  بين  معنوية  فروق  المعرفةبالنسبة  البحث    توجد  كانت إلدارة  حيث   ،

، وهذا %5  أكبر من  عند مستوى معنوية  معنوية  ( غير0.058إلدارة المعرفة )   F  ةقيم

أنه   إلى  عينةال  يشير  آراء  بين  فروق  يتعلق  البحث    توجد  وفقاً  فيما  المعرفة  بإدارة 

   للمستوى التعليمي.

توجد فروق معنوية بين مفردات    ال  ، فيتضح من الجدول أنهلإلبداع اإلداريأما بالنسبة   •

قيم  )  F  ةالعينة، حيث كانت    عند مستوى معنوية   ( غير معنوية1.10لإلبداع اإلداري 

فيما يتعلق البحث    نوية بين آراء عينةتوجد فروق معال  ، وهو ما يعنى أنه  %5  أكبر من

 التعليمي. وفقاً للمستوى  باإلبداع اإلداري

 :لسنوات الخبرةتحليل الفروق المعنوية وفقاً  .4

لتحليل الفروق المعنوية وفقاً   (ANOVA)قام الباحث باستخدام اختبار تحليل التباين  

 ( كما يلي:  9، ويمكن توضيح ذلك من خالل الجدول )سنوات الخبرةلمتغير 
 (9جدول )

 سنوات الخبرة لمتغير  ANOVAنتائج تحليل التباين  

الوسط  العدد  الخبرة المتغيرات 

 الحسابي

-F Pقيمة 

Value 

 النتيجة

 

إدارة  

 المعرفة 

  3.64 97 سنوات  5أقل من 

1.176 

 

0.275 

 

 3.61 106 سنوات 10إلى أقل من  5من  رفض 

 3.69 78 سنوات فأكثر 10

 

اإلبداع 

 اإلداري 

  4.02 97 سنوات  5أقل من 

1.155 

 

0.002 

 

 3.97 106 سنوات 10إلى أقل من  5من  قبول

 3.90 78 سنوات فأكثر 10

 المصدر: من إعداد الباحث في ضوء نتائج التحليل اإلحصائي

 ( ما يلي: 9ويتضح من خالل الجدول )     

مفردات  ال   • بين  معنوية  فروق  المعرفةبالنسبة  البحث    عينةتوجد  كانت إلدارة  حيث   ،

، وهذا %5  أكبر من  معنوية عند مستوى معنويةغير    (1.176إلدارة المعرفة )   F  ةقيم

أنه   إلى  عينةال  يشير  آراء  بين  فروق  يتعلق  البحث    توجد  المعرفةفيما  ً   بإدارة    وفقا

 .  لسنوات الخبرة

بالنسبة   • اإلداري أما  فيتضح من  لإلبداع  بين مفردات  ،  توجد فروق معنوية  أنه  الجدول 

أقل   معنوية عند مستوى معنوية   (1.155لإلبداع اإلداري )   F  ةالعينة، حيث كانت قيم
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باإلبداع فيما يتعلق  البحث    ، وهو ما يعنى أنه توجد فروق معنوية بين آراء عينة%5  من

سنوات(، حيث   5ن  وفقاً لسنوات الخبرة وكانت هذه الفروق لصالح فئة )أقل م  اإلداري

 (. 4.02حصلت على أعلى قيمة للوسط الحسابي بلغت ) 

وال • للنوع،  وفقاً  المعنوية  الفروق  باختبار  القيام  الوظيفيوبعد  والمستوى  مستوى   ،

( اتضح  10.5  ،9.5 ،8.5  ،7.5كما جاء في نتائج الجداول )  وسنوات الخبرة،  التعليمي

عينة مفردات  آلراء  معنوية  فروق  يوجد  ال  واإلبداع  البحث    أنه  المعرفة  إدارة  حول 

، في حين كان هناك فروقاً معنوية آلراء مفردات  اإلداري وفقاً للنوع وللمستوى التعليمي

الخبرةحول  البحث    عينة الوظيفي ولسنوات  للمستوى  وفقاً  يعنى  اإلبداع اإلداري  ، مما 

 ض الرابع جزئياً. قبول الفر
وبعد القيام باختبار الفروض، قام الباحث بعمل ملخص الختبار الفروض والتي      

 ( التالي:  10يمكن تلخيصها كما في الجدول )
 ( 10جدول )

 ملخص اختبار فروض الدراسة  

 النتيجة  الفرض م
 
1 

،  توليد واكتساب المعرفة) إدارة المعرفةيوجد تأثير معنوي ألبعاد 
الحساسية  ( على نقل المعرفة، تطبيق المعرفة، تخزين المعرفة

 للمشكالت. 

 قبول جزئي 

 
2 

يوجد تأثير معنوي ألبعاد إدارة المعرفة )توليد واكتساب المعرفة،  
 تخزين المعرفة، نقل المعرفة، تطبيق المعرفة( على األصالة.

 قبول جزئي 

 
3 

)توليد واكتساب المعرفة،  يوجد تأثير معنوي ألبعاد إدارة المعرفة 
 تخزين المعرفة، نقل المعرفة، تطبيق المعرفة( على الطالقة.

 قبول جزئي 

 
4 

فيما يخص إدارة المعرفة  البحث  توجد فروق معنوية بين آراء عينة
واإلبداع اإلداري وفقاً لخصائهم الديمغرافية )النوع، المستوى 

 الخبرة(. الوظيفي، المستوى التعليمي، سنوات 

 قبول جزئي 

 : من إعداد الباحث بناَء على نتائج التحليل اإلحصائي المصدر

 

 .النتائج والتوصياتثاني عشر: 

تعبر عن    البحث هدف  ي      أن  شأنها  من  والتي  اإلحصائية  الفروض  من  الختبار مجموعة 

 العالقة بين متغيرات الدراسة، وكانت على النحو التالي: 

ألبعاد   (1 معنوي  تأثير  يوجد  األول:  المعرفةالفرض  المعرفة، )  إدارة  واكتساب  توليد 

 الحساسية للمشكالت.( على تخزين المعرفة، نقل المعرفة، تطبيق المعرفة

ما عدا إدارة المعرفة  إلى وجود تأثير معنوي إيجابي لجميع أبعاد  البحث    توصلت نتائج   

، حيث تم اختبار هذا الفرض باستخدام أسلوب تطبيق المعرفة على الحساسية للمشكالت 

التنبؤية   المتغيرات  من  مجموعة  بإدراج  يسمح  والذي  المتدرج  المتعدد  االنحدار  تحليل 

ً واختبار   جميعا أبعاد    تأثيرها  أن  اتضح  النتائج  خالل  ومن  التابع.  المتغير  إدارة  على 

 .(الحساسية للمشكالت من التغير الحادث في المتغير التابع )  %51مجتمعة تفسر  المعرفة 

النتيجة    تتفق و      )جزئياً  هذه  دراسة  من  عليها  المتحصل  النتيجة  (  2015  ،سعيد مع 

إيجابي لجميع أبعاد إدارة المعرفة على    معنويبوجود تأثير  البحث    حيث أكدت نتائج هذه

للمشكالت. نتائج  الحساسية  اتفقت  من البحث    كما  المستخرجة  النتائج  مع  الحالية جزئياً 
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أكدت على وجود   والتي  (Alftimat, 2022)ودراسة  (  2013)كمال،    كِل من  دراسة

 ة واإلبداع اإلداري. عالقة ارتباط معنوية إيجابية بين إدارة المعرف

( والتي وجدت 2018مع نتائج دراسة )محمد & بومدين،  البحث    وكذلك اتفقت نتائج     

تؤثر معنوياً على تطوير اإلبداع   المعرفة  إدارة  نتائج   .اإلداريأن عمليات  اختلفت    وقد 

المعرفة ( والتي أوضحت أن أبعاد إدارة  2014،  مقابلةالحالية مع نتائج دراسة )البحث  

 جميعاً لها تأثير معنوي على الحساسية للمشكالت.

الثاني:   (2 المعرفة، الفرض  واكتساب  )توليد  المعرفة  إدارة  ألبعاد  معنوي  تأثير  يوجد 

 .تخزين المعرفة، نقل المعرفة، تطبيق المعرفة( على األصالة

نتائج      أبعاد  البحث    وجدت  لجميع  إيجابياً  معنوياً  المعرفةتأثيراً  تطبيق    إدارة  عدا  ما 

يسمح  األصالةعلى  المعرفة   والذي  المتدرج  المتعدد  االنحدار  تحليل  استخدام  تم  وقد   ،

بإدراج مجموعة من المتغيرات التنبؤية واختبار تأثيرها جميعا على المتغير التابع. ومن 

أبعاد   أن  اتضح  النتائج  تفسر    المعرفة  إدارة خالل  في    %67مجتمعة  الحادث  التغير  من 

 (. األصالةالمتغير التابع )

نتائج  جزئياً  الحالية  البحث    نتائج  فقوتت      ( 2018قناشى & حمحامى،  )  الدراسات مع 

)المصطفى،   )حمدان،  2021ودراسة  ودراسة  والتي2020(  جميع    (  أن  على  أكدت 

بينما  أبعاد إدارة المعرفة لها تأثير معنوي إيجابي على اإلبداع اإلداري بما فيها األصالة.  

نتائج )الطيار،  البحث    اختلفت  دراسة  نتائج  نتائج هذه2010الحالية مع   ( حيث وجدت 

نوي أن من بين جميع أبعاد إدارة المعرفة كان لبعد تطبيق المعرفة فقط تأثير مع البحث  

 على اإلبداع اإلداري ككل ومنها بعد األصالة.

الثالث:   (3 المعرفة، الفرض  واكتساب  )توليد  المعرفة  إدارة  ألبعاد  معنوي  تأثير  يوجد 

 تخزين المعرفة، نقل المعرفة، تطبيق المعرفة( على الطالقة. 

نتائج      إيجابي  البحث    توصلت  معنوي  تأثير  وجود  )توليد إلى  المعرفة  إدارة  ألبعاد 

، حيث تم اختبار هذا الفرض باستخدام  واكتساب المعرفة، نقل المعرفة( فقط على الطالقة

المتغيرات   من  مجموعة  بإدراج  يسمح  والذي  المتدرج  المتعدد  االنحدار  تحليل  أسلوب 

ال المتغير  على  جميعا  تأثيرها  واختبار  أبعاد التنبؤية  أن  اتضح  النتائج  ومن خالل  تابع. 

 (. الطالقةمن التغير الحادث في المتغير التابع ) %47مجتمعة تفسر  إدارة المعرفة

نتائج      اتفقت  نتائج  البحث    وقد  مع  جزئياً  &   2013السبوع،  )  الدراسات الحالية 

على    ويمعن( والتي بينت أن إدارة المعرفة لها تأثير  2018& عواد،    2017شمشوم،  

 بما فيها بعد الطالقة. اإلدارياإلبداع 

فيما يخص إدارة المعرفة واإلبداع اإلداري  البحث    توجد فروق معنوية بين آراء عينة(  4

سنوات  التعليمي،  المستوى  الوظيفي،  المستوى  )النوع،  الديمغرافية  لخصائهم  وفقاً 

 الخبرة(.

الباحث        عينة  T-Testاستخدم  بين  المعنوية  الفروق  إدارة  فيما  البحث    الختبار  يخص 

اإلداري واإلبداع  تحليل    المعرفة  استخدام  إلى  باإلضافة  للنوع،  لدراسة    ANOVAوفقاً 

 للمستوى الوظيفي والمستوى التعليمي وسنوات الخبرة. الفروق المعنوية وفقاً 

نتائج      فروق  البحث    وخلصت  وجود  عدم  عينةإلى  آراء  بين  إدارة  فيما  البحث    معنوية 

اإلداري واإلبداع  للنوع  المعرفة  التعليمي  وفقاً  معنوية ،  والمستوى  فروق  هناك  يكن  لم  كما 

بينما  فيما يخص إدارة المعرفة وفقاً للمستوى الوظيفي وسنوات الخبرة.  البحث    بين آراء عينة
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عينة مفردات  آراء  بين  معنوية  فروقاً  هناك  يخص  ث  البح  كان  وفقاً  فيما  اإلداري  اإلبداع 

 سنوات(. 5لصالح )أقل من  وسنوات الخبرة لصالح )منسق إداري( للمستوى الوظيفي

نتائج      بين  اختالف  أو  تشابه  أي  الباحث  يجد  سابقة،  البحث    ولم  دراسات  ونتائج  الحالية 

لعدم وجود دراسات سابقة   لمعنوية آلراء قامت بدراسة الفروق ا  -حسب علم الباحث -نظراً 

النوع،  وفقاً للمتغيرات الديمغرافية )  إدارة المعرفة واإلبداع اإلداريفيما يخص  البحث    عينة

 (.المستوى الوظيفي، المستوى التعليمي، سنوات الخبرة

 الدراسة اإلجابة عن تساؤالتثالثاً: 

بالدراسة، ويمكن عرض على التساؤالت الخاصة  البحث    لقد أجابت نتائج اختبار فروض      

 هذه اإلجابات على النحو التالي: 

األول .1 ألبعاد    التساؤل  معنوياً  تأثيراً  هناك  كان  ما  "إذا  على  ينص  المعرفةوالذي   إدارة 

الحساسية  ( على  توليد واكتساب المعرفة، تخزين المعرفة، نقل المعرفة، تطبيق المعرفة)

نتائجللمشكالت  تأثالبحث    . وقد خلصت  لجميع أبعاد إدارة المعرفة ير معنوي  إلى وجود 

هناك ضرورة ملحة ، وتوضح هذه النتيجة أن على اإلبداع اإلداري ما عدا تطبيق المعرفة

األخيرة واألهم وهي تطبيق   العملية  يتبقى  المعرفة، حيث  إدارة  بجميع عمليات  لالهتمام 

المعرفة إدارة  لعمليات  الكاملة  الدورة  يُكمل  الذي  بالشكل  لشئون    المعرفة  الدولة  بوزارة 

 الخدمات بدولة الكويت.

الثاني   .2 "التساؤل  على  ينص  المعرفة والذي  إدارة  ألبعاد  معنوياً  تأثيراً  هناك  كان  ما  إذا 

".  )توليد واكتساب المعرفة، تخزين المعرفة، نقل المعرفة، تطبيق المعرفة( على األصالة

نتائج  أوضحت  لجميع  البحث    وقد  معنوي  تأثير  اإلبداع  وجود  على  المعرفة  إدارة  أبعاد 

وزارة الدولة لشئون  ه يتوافر لدى  ، وتوضح هذه النتيجة أن اإلداري ما عدا تطبيق المعرفة

تطبيق   ينقصها  ولكن  المعرفة،  ونقل  وتخزين  توليد  على  قدرة  الكويت  بدولة  الخدمات 

 المعرفة الستكمال عمليات إدارة المعرفة بشكل كامل. 

الثالث  .3 المعرفة لذي ينص على  وا  التساؤل  إدارة  ألبعاد  معنوياً  تأثيراً  "إذا ما كان هناك 

. )توليد واكتساب المعرفة، تخزين المعرفة، نقل المعرفة، تطبيق المعرفة( على الطالقة"

نتائج وجدت  الطالقةأن  البحث    وقد  على  معنوياً  تؤثر  ال  وتطبيقها  المعرفة  . تخزين 

ة من االهتمام بإدارة المعرفة لكي يصبح هناك  وجود درجة منخفضوتعكس هذه النتيجة  

 طالقة في اإلبداع اإلداري بالوزارة.

فيما البحث    والذي ينص على "إذا ما كان هناك فروقاً معنوية آلراء عينة  التساؤل الرابع .4

المستوى  يتعلق   )النوع،  الديمغرافية  لمتغيراتهم  وفقاً  اإلداري  واإلبداع  المعرفة  بإدارة 

الخبرة( سنوات  التعليمي،  المستوى  نتائج  ".الوظيفي،  وجود البحث    وخلصت  عدم  إلى 

عينة آراء  بين  معنوية  للنوع  البحث    فروق  وفقاً  اإلداري  واإلبداع  المعرفة  إدارة  فيما 

عينة آراء  بين  معنوية  فروق  هناك  يكن  لم  كما  التعليمي،  يخص البحث    والمستوى  فيما 

ى الوظيفي وسنوات الخبرة. بينما كان هناك فروقاً معنوية بين  إدارة المعرفة وفقاً للمستو

عينة مفردات  لصالح  البحث    آراء  الوظيفي  للمستوى  وفقاً  اإلداري  اإلبداع  يخص  فيما 

ويرى الباحث أن هذه النتيجة  سنوات(.  5)منسق إداري( وسنوات الخبرة لصالح )أقل من  

أقرت أن اإلبداع اإلداري يختلف وفقاً حث  الب  إلى حد ما نظراً ألن عينةهي نتيجة منطقية  

سنوات( حيث يعد الموظف حصل على خبرة جيدة وما  5لسنوات الخبرة لصالح )أقل من 

زال لديه طاقة مرتفعة للعمل والمستوى الوظيفي )منسق إداري( وهو وظيفة تعمل على  

 تنسيق العمل ما بين المستويات الوظيفية المختلفة. 
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 اسة خامساً: توصيات الدر

لوزارة الدولة مجموعة من التوصيات  البحث    في ضوء المساهمات العملية للدراسة، تقدم     

( على  11، وذلك من خالل الجدول )لشئون الخدمات بالكويت وايضاً إلى العاملين بالوزارة

 النحو التالي:  

 ( 11) رقم جدول

 وآليات تنفيذهاالبحث  توصيات  

 التنفيذآليات  مسؤول التنفيذ  التوصية 

 

 

ضرورة تهيئة مواقع  

العمل لتكون حقوالً 

 خصبة للتعلم 

 

 

وزارة الدولة لشئون  

 الخدمات بالكويت 

 يمكن تنفيذ هذه التوصية من خالل ما يلي: 

الخبرات  .1 وتبادل  للتفاعل  للعاملين  الفرصة  اتاحة 

 والتواصل مع المشرفين والرؤساء. 

الخارجية   .2 المعرفة  مصادر  على  والداخلية  االنفتاح 

 معاً.

تحت  .3 الممارسة  عبر  والمهارات  المعارف  تجديد 

 إشراف الخبراء. 

التعرف بشكل مستمر على نتائج تقويم األداء لمزيد   .4

 من التطوير.  

ضرورة االهتمام  

بالمعرفة الضمنية  

 وبخبرات العاملين 

وزارة الدولة لشئون  

 الخدمات بالكويت 

 يمكن تنفيذ هذه التوصية من خالل ما يلي: 

 عقد دورات تدريبية للعاملين بشكل دوري.  .1

 تشجيع العاملين على تقديم أفكارهم.  .2

 تقديم أساليب علمية حديثة تساهم في تطوير العمل .3

 

 

 

ضرورة تبنى تطبيق  

إدارة المعرفة كمدخل  

 لتطوير األداء

 

 

 

وزارة الدولة لشئون  

 الخدمات بالكويت 

 تنفيذ هذه التوصية من خالل ما يلي: يمكن  

 ترسيخ مفهوم إدارة المعرفة لدى العاملين.  .1

 إنشاء وحدات إدارية تطبق إدارة المعرفة.  .2

للعاملين  .3 ومعنوية  مادية  ومكافآت  حوافز  إيجاد 

 المساهمين في إنتاج المعرفة.

من   .4 ونقلها  المعرفة  جمع  مسئولية  في  االشتراك 

 الجميع. 

نحو   .5 من  التحول  بدالً  اإللكترونية  الشبكية  الهياكل 

الفعالة   المشاركة  تتيح  حيث  البيروقراطية 

 للمعلومات وتبادل اآلراء والخبرات.
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تشجيع العاملين على  

 اإلبداع اإلداري 

 

 

وزارة الدولة لشئون  

 الخدمات بالكويت 

 يمكن تنفيذ هذه التوصية من خالل ما يلي: 

في   .1 الفرصة  العاملين  اتخاذ منح  في  المشاركة 

 القرارات اإلدارية.

والتي   .2 المخاطر  لتحمل  العاملين  أمام  المجال  فتح 

 تحفزهم على التنافس واإلبداع.

اإلدارية   .3 المعلومات  ونظم  االتصاالت  نظم  تطوير 

 لفتح المجال نحو االستزادة من التعليم والتعلم. 

تطوير الثقافة التنظيمية  

لمواكبة التطورات 

 الحديثة 

وزارة الدولة لشئون  

 الخدمات بالكويت 

 يمكن تنفيذ هذه التوصية من خالل ما يلي: 

استخدام مقاييس حديثة تسيطر من خاللها المؤسسة  .1

على المعرفة المطبقة ومعرفة التطورات اإلبداعية  

 للعاملين. 

إحداث   .2 في  الحديثة  التكنولوجية  األساليب  استخدام 

نحو   التنظيمي  يساعد التغيير  تنظيمي  مناخ  توفير 

 على إظهار مهارات وإبداعات العاملين.

ضرورة تطوير الذات 

واالستجابة للتغيرات  

 التنظيمية الحديثة 

العاملين بوزارة  

الدولة لشئون  

 الخدمات بالكويت 

 يمكن تنفيذ هذه التوصية من خالل ما يلي: 

 فتح المجال أمام الذات نحو التطوير من األداء. .1

 رات والمهارات مع الزمالء.تبادل الخب .2

 المصدر: من إعداد الباحث في ضوء نتائج الدراسة
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، )جامعننة البيضنناء: المننؤتمر العلمنني 2، العنندد 3المصارف الليبية العامة، مجلة جامعة البيضاء، المجلد  

 .263ص الثاني(، 
(: القيادة التحويلية واإلبداع اإلداري ودورهمننا فنني تحقيننق أهننداف المنشننأة، رسننالة 2017أحمد، جابر ) .4

 دكتوراه غير منشورة، )جامعة أم درمان اإلسالمية: كلية الدراسات العليا(.
عننة (: أثر اإلبداع اإلداري في أداء العاملين، رسالة ماجستير غيننر منشننورة، )جام2018إسحق، ناصر ) .5

 .31 – 30النيلين: كلية الدراسات العليا(، ص ص 
(: واقع تطبيق إدارة المعرفننة فنني جامعننة نننايف العربيننة للعلننوم األمنيننة: 2013آل عثمان، عبد العزيز ) .6

المعوقات وسبل التطوير، رسالة ماجسننتير غيننر منشننورة، )جامعننة نننايف العربيننة للعلننوم األمنيننة: كليننة 
 م األمنية(.الدراسات العليا، قسم العلو

(: التشارك في المعرفننة بننين المؤسسننات الصننناعية فنني 2017والصقري، محمد )  –البراشدية، خالصة   .7
، )جامعة السننلطان قننابوس(، ص ص 5، الجزء 2سلطنة عمان، مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية، العدد 

106 – 122. 
إلبننداع اإلداري فنني شننركات (: نظننم المعلومننات اإلداريننة ودورهننا فنني تعزيننز ا2021جعننرور، آيننة ) .8

قطاع غزة، مجلة جامعة األزهر، سلسلة العلوم اإلنسننانية،   –تكنولوجيا المعلومات بمجال العمل عن بُعد  
 .247، ص 2، العدد 23المجلد 

(: إدارة المعرفة ودورها في تحقيننق الميننزة التنافسننية للمؤسسننات 2016جوبر، محمد & غزيل، محمد ) .9
 .38 – 19، ص ص 2، الجزء 1المصرفية، المجلة الجزائرية للموارد البشرية، العدد 

(: أثننر إدارة المعرفننة علننى األداء التنظيمنني فنني البنننوك التجاريننة األردنيننة، رسننالة 2020حسن، عال ) .10
 .15 – 14ستير غير منشورة، )جامعة آل البيت: كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية(، ص ص ماج

(. أثر إدارة المعرفة على األداء التنظيمنني فنني شننركات االتصنناالت فنني 2019الحسنى، زيد إياد على، ) .11
 جامعة آل البيت، األردن. –األردن، رسالة ماجستير منشورة، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية 

(: دور إدارة المعرفننة فنني تحسننين األداء المؤسسنني، مجلننة كليننة التربيننة األساسننية 2015حسينة، قلبو ) .12
بسننكرة: كليننة العلننوم  –للعلوم التربوية واإلنسانية، رسالة ماجستير غير منشورة، )جامعة محمد خيضننر 

 االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير(.
ة في بناء المنظمننة المعلمننة، رسننالة ماجسننتير غيننر منشننورة، (: دور إدارة المعرف2012حمادي، عبلة ) .13

 )البويرة: جامعة اكلي محند أولحاج(.
(: أثر عمليات إدارة المعرفة على عمليننة اإلبننداع اإلداري، مجلننة جامعننة البعننث، 2020حمدان، حيان ) .14

 .41، العدد 43المجلد 
ت التعليم العالي، رسالة ماجستير غيننر (: أثر التمكين على اإلبداع اإلداري بمؤسسا2021حمزة، خلود ) .15

: كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم علننوم -بسكرة    –منشورة، )جامعة محمد خيضر  
 .37 – 36التسيير(، ص ص 

(: دور اإلبننداع اإلداري فنني ريننادة األعمننال، رسننالة دكتننوراه غيننر منشننورة، 2021حننندوس، ماجنندة ) .16
 . 19)جامعة النيلين(، ص 

(: عمليات إدارة المعرفة وأثرها في إدارة األزمات في بلديات الفئة االولننى فنني 2020الحنيطي، محمد ) .17
األردن، رسالة ماجستير غير منشورة، )جامعة العلوم اإلسننالمية العالميننة، كليننة الدراسننات العليننا(، ص 

39. 
ته بالرضا الوظيفي لدى أسنناتذة (: اإلبداع اإلداري لدى مدراس المتوسطات وعالق2021دقيش، راوية ) .18

أم   –التعليم المتوسط من وجهننة نظننرهم، رسننالة ماجسننتير غيننر منشننورة، )جامعننة العربنني بننن مهينندي  
 .45 – 44 – 37 – 36: كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية، قسم العلوم االجتماعية(، ص ص -البواقي

اإلبننداع اإلداري لنندى العنناملين فنني المننوانئ فنني (: أثر بيئة العمل الداخليننة علننى  2020الذيبات، هشام ) .19
 منطقة العقبة، رسالة ماجستير غير منشورة، )جامعة مؤتة: كلية الدراسات العليا(.
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(: إدارة المعرفة كمدخل لتطوير اإلدارة التعليمية بدولة الكويت، المجلة العربيننة 2020الرشيدي، نايف ) .20
عة اإلمام محمد بننن سننعود اإلسننالمية: كليننة التربيننة، يننناير(، ، )جام11، العدد  4للتربية النوعية، المجلد  

 .14 - 6ص ص 
(: متطلبات تنمية اإلبننداع اإلداري بالمؤسسننات الجامعيننة بمصننر، مجلننة تطننوير 2021رضوان، وائل ) .21

 85، )جامعة المنصورة: مركننز تطننوير األداء الجننامعي(، ص ص 1، العدد 14األداء الجامعي، المجلد  
– 86. 

(: أثننر تطبيننق إدارة المعرفننة علننى الممارسننات األخالقيننة فنني شننركات األدويننة 2019حمنند )الرقننب، م .22
، الجزء األول )المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية، )جامعننة قننناة 2، العدد  10الفلسطينية، المجلد  

 .91السويس: كلية التجارة، الربيع(، ص 
حقيق الميزة التنافسية، رسالة ماجسننتير غيننر منشننورة، (: دور إدارة المعرفة في ت2021رميسه، هامل ) .23

)جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي: كلية العلننوم االقتصننادية والعلننوم التجاريننة وعلننوم التسننيير، قسننم 
 .24علوم التسيير(، ص 

(: درجة ممارسة اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس مننن وجهننة نظننرهم فنني 2021السبيعي، تهاني ) .24
، )جامعننة 46، العنندد 13العاصننمة التعليميننة فنني دولننة الكويننت، مجلننة الطفولننة والتربيننة، مجلنند   منطقة

 .504 – 503اإلسكندرية: كلية رياض األطفال، أبريل(، ص ص 
(. قياس أثر إدارة المعرفة ورأس المال الفكري على اإلبداع اإلداري: 2015سعيد، محمد نصر محمد، ) .25

ألهليننة بمحافظننة األحسنناء بالمملكننة العربيننة السننعودية، مجلننة التجننارة دراسننة تطبيقيننة علننى المنندارس ا
 .123-70، ص ص 4جامعة طنطا، العدد  –والتمويل، كلية التجارة 

(: أثننر تطبيننق إدارة المعرفننة فنني دعننم اسننتراتيجيات إدارة المننوارد البشننرية 2021الشننربيني، عننادل ) .26
درية، مجلننة الدراسننات الماليننة والتجاريننة، )جامعننة بالتطبيق على قطاع البتروكيماويات بمحافظة اإلسكن

 .9بني سويف: كلية التجارة، الخريف(، ص 
(: تطوير أداء عضو هيئة التدريس بالجامعات السعودية في ضوء مدخل إدارة 2014الشريف، عبد هللا ) .27

والمعرفة(،  ، )جامعة عين شمس: الجمعية المصرية للقراءة151المعرفة، مجلة القراءة والمعرفة، العدد 
 .43ص 

(: تطبيق إدارة المعرفننة بمنندارس التعلننيم األساسنني بمحافظننة دمينناط، مجلننة تطننوير 2018شطا، أحمد ) .28
 .5، )جامعة المنصورة: مركز تطوير األداء الجامعي، أكتوبر(، ص 4، العدد 6األداء الجامعي، المجلد 

دراسننة   -ري: الدور الوسيط للتمكننين  (: أثر االغتراب الوظيفي فى اإلبداع اإلدا2019الشمري، مشعل ) .29
تطبيقية فى المصارف الكويتية، رسالة ماجستير غير منشورة، )جامعة العلننوم اإلسننالمية العالميننة، كليننة 

 .60 – 59الدراسات العليا(، ص ص 
(. أثر إدارة المعرفة في تحقيق اإلبداع اإلداري: بالتطبيق على بنك 2017شمشوم، عصام عبد الرحيم، ) .30

جامعننة أم درمننان  -اإلسالمي، رسالة ماجستير منشورة، معهد بحوث ودراسننات العننالم اإلسننالميفيصل  
 اإلسالمية، السودان.

(: أثر الثقافة التنظيمية في اإلبداع اإلداري، رسالة ماجستير غير منشورة، )جامعة 2018الشيخ، رجاء ) .31
 .99أم درمان اإلسالمية: معهد بحوث ودراسات العالم اإلسالمي(، ص 

(: دور إدارة المعرفة في تحقيق اإلبداع اإلداري، رسننالة ماجسننتير غيننر منشننورة، 2019صارم، ندى ) .32
 )الجامعة االفتراضية السورية: كلية إدارة األعمال(.

(: اإلبننداع اإلداري فنني المؤسسننة التعليميننة الجزائريننة، مجلننة البحننوث 2021صننحراوي، وآخننرون ) .33
 .150، ص 1العدد ، 10التربوية والتعليمية، المجلد 

(: الدور المعدل لنظم المعلومات اإلدارية في تأثير إدارة المعرفة علننى اإلبننداع 2021الضمور، صباح ) .34
التنظيمي في البنوك التجارية األردنية، رسالة ماجستير غير منشورة، )جامعة آل البيننت: كليننة االقتصنناد 

 .24 – 23والعلوم اإلدارية(، ص ص 
(: دور إدارة المعرفة في بناء الميزة التنافسية: دراسة ميدانية لعينة من المصارف 2020)طيفور، شادية  .35

التجارية السودانية، رسالة دكتننوراه غيننر منشننورة، )جامعننة النيلننين: كليننة الدراسننات العليننا، قسننم إدارة 
 .17األعمال(، ص 

العاملننة فنني القنناهرة، مجلننة   (: واقننع اإلبننداع اإلداري لنندى البنننوك2019عبد الحميد، مننروة وآخننرون ) .36
، )جامعة مدينة السننادات، معهنند الدراسننات والبحننوث البيئيننة(، ص 9الدراسات والبحوث البيئية، المجلد 

408. 
(: أثر اإلبداع اإلداري فنني العالقننة بننين اسننتراتيجيات إدارة المعرفننة 2017عبد الرحمن، طارق عطية ) .37

، 57للوزارات في المملكة العربية السعودية، مجلننة اإلدارة العامننة، المجلنند التنظيمية والفعالية التنظيمية  
 .3العدد 
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(: أثر االرتجال االسننتراتيجي علننى إدراك الالتأكنند البيئنني: اسننتراتيجية إدارة 2020عبد المجيد، سعد )  .38
م إدارة المعرفة متغير معدل، رسالة ماجستير غير منشورة، )جامعة الشرق األوسط: كليننة األعمننال، قسنن 

 .27األعمال(، ص 
العضو( على اإلبننداع اإلداري لنندى العنناملين   –(: أثر العالقة التبادلية )القائد  2021عبد الهادي، محمد ) .39

، )جامعننة النندول 4، العنندد  44بالهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة، المجلة العربية لإلدارة، المجلنند  
 .39ارية(، ص العربية: المنظمة العربية للتنمية اإلد

(: أبعاد إدارة المعرفة وعالقتها بعملية اتخاذ القرار، رسالة ماجستير غيننر منشننورة، 2015عبيد، غادة ) .40
غزة: عمادة الدراسات العليا، كلية االقتصاد والعلننوم اإلداريننة، قسننم إدارة األعمننال(،   –)جامعة األزهر  

 .14ص 
المناخ التنظيمي من وجهة نظر العاملين في وزارة   (: إدارة المعرفة وأثرها على2016العبيسي، ماجد ) .41

العدل، رسالة ماجستير غيننر منشننورة، )جامعننة نننايف العربيننة للعلننوم األمنيننة: كليننة العلننوم االجتماعيننة 
 واإلدارية، قسم العلوم اإلدارية(.

الكويتيننة  (: أثر استخدام األنظمة اإللكترونية فنني اإلبننداع اإلداري فنني الجامعننات2021العرادة، جراح ) .42
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس واإلداريين، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة آل البيننت، كليننة 

 االقتصاد والعلوم اإلدارية(.
(، أثر استخدام األنظمة اإللكترونية في اإلبننداع اإلداري فنني الجامعننات الكويتيننة 2021العرادة، جراح ) .43

داريين، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة آل البيننت، كليننة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس واإل
 .37االقتصاد والعلوم اإلدارية(، ص 

(: مهننارات إدارة المعرفننة وعالقتهننا بمهننارات القننرن الحننادي والعشننرين لنندى 2019العننزب، إيمننان ) .44
م أعضاء هيئة التنندريس ذوي التخصصننات العلميننة بجامعننة بيشننة، دراسننات عربيننة ف ي التربيننة وعلنن 

 .61: 60، )رابطة التربويين العرب، ديسمبر(، ص ص 2، العدد 116النفس، المجلد 
(: إدارة المعرفة وعالقتها برأس المال الفكري من منظور معلوماتي، مجلة وادي 2021عطية، رحاب ) .45

، )جامعننة عمننر 31، العنندد 31النيننل للدراسننات والبحننوث اإلنسننانية واالجتماعيننة والتربويننة، المجلنند 
 .1037تار: كلية اآلداب، قسم المكتبات والمعلومات، الصيف(، ص المخ

(: دور إدارة الجننودة الشنناملة فنني تحقيننق اإلبننداع اإلداري، رسننالة 2019عطيننة، يوسننف وآخننرون ) .46
 .45ماجستير غير منشورة، )الجزائر: جامعة العربية بن مهيدي(، ص 

بننداع اإلداري فنني الجامعننات األردنيننة (. أثننر رأس المننال النفسنني علننى اإل2021علننى، هيفنناء محمنند، ) .47
 جامعة الشرق األوسط، األردن. –الخاصة في مدينة عمان، رسالة ماجستير منشورة، كلية األعمال 

(: العالقننة بننين مقومننات ومعوقننات اإلبننداع اإلداري بالمؤسسننات السننودانية، رسننالة 2015علي، أمينة ) .48
 إدارة األعمال(.دكتوراه غير منشورة، )جامعة أمدرمان اإلسالمية: 

(: درجة ممارسة مديري المنندارس الثانويننة بدولننة الكويننت إلدارة التميننز اإلداري 2019العنزي، خالد ) .49
في ضوء النموذج االوروبي للتميز، رسننالة ماجسننتير غيننر منشننورة، )المفننرق: جامعننة آل البيننت(، ص 

14. 
المدارس الخاصة فى األردن، رسننالة   أثر إدارة المعرفة على االبداع اإلداري فى  (:2018عواد، أحمد ) .50

 .21 – 20ماجستير غير منشورة، )جامعة آل البيت: كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية(، ص ص 
(. أثر إدارة المعرفة على اإلبداع اإلداري فنني المنندارس الخاصننة فنني 2018عواد، أحمد زياد يوسف، ) .51

 جامعة آل البيت،  -اإلدارية األردن، رسالة ماجستير منشورة، كلية االقتصاد والعلوم
 ( البحث العلمي، مدخل تطبيقي، القاهرة، دار روابط للنشر والتوزيع.2020عيد، أيمن عادل ) .52
(: واقع تطبيق إدارة المعرفة في اإلشراف التربوي بإدارة التعليم بمنطقننة عسننير، 2021الغامدي، عزة ) .53

 .265، ص 32المجلة العربية للنشر العلمي، العدد 
(: فاعلية برنامج تدريبي قننائم علننى القيننادة التحويليننة فنني تنميننة مهننارات اإلبننداع 2021دي، على )الغام .54

، )جامعة سننوهاج: كليننة 82اإلداري لدى قادة المدارس الثانوية بمدينة الرياض، المجلة التربوية، الجزء  
 .741– 730التربية(، ص ص 

المعلومننات واالتصننال فنني تنميننة اإلبننداع   (: دور تكنولوجيننا2021غراز، الطاهر & بن علنني، حنننان ) .55
(، ص ص 1)5رؤية تحليلية. مجلة تنوير للدراسننات األدبيننة واإلنسننانية   -اإلداري بالمنظمات المعاصرة

110 – 114. 
(: تطوير ممارسات اإلبداع اإلداري لدى مدراء مراكز الشباب بمحافظة البحيننرة، 2022فتحي، توفيق ) .56
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