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املصتخلص
استيدفت ىذه الدراسة تحديد عمميات إدارة المعرفة البيئية التي يجب تطبيقيا في
المدارس الحكومية المصرية ,ورصد واقع ومعوقات تطبيق عمميات إدارة المعرفة البيئية من
وجية نظر اإلداريين والمعممين في المدارس الحكومية بمحافظة الجيزة( كدرجة إجمالية وكأبعاد
فرعية :توليد المعرفة البيئية -حفظ وتخزين المعرفة البيئية  -مشاركة المعرفة البيئية  -استخدام
المعرفة البيئية

).كما استيدفت الدراسة الكشف عما إذا كانت ىناك فروق دالة في وجيات

نظر اإلداريين والمعممين المشاركين بشأن مدى تطبيق ومعوقات تطبيق عمميات إدارة المعرفة
البيئية باختالف متغيراتيم الديموغرافية( الوظيفة  -عدد سنوات العمل في المينة  -المؤىل
التربوي ).تم توظيف منيج البحث الوصفي المسحي باالستبيان .وتم جمع البيانات باستخدام
استبيان واقع ومعوقات تطبيق إدارة المعرفة البيئية في المدارس الحكومية المصرية والذي تضمن
محورين أساسيين أوليما محور واقع تطبيق عمميات إدارة المعرفة البيئية ويتضمن األبعاد التالية
(توليد المعرفة البيئية  -حفظ وتخزين المعرفة البيئية  -مشاركة المعرفة البيئية  -استخدام
المعرفة البيئية ).أما المحور الثاني ،فيتضمن معوقات إدارة المعرفة البيئية في المدارس
الحكومية المصرية .تألف مجتمع الدراسة من المعممين واإلداريين بجميع المدارس الحكومية في
محافظة الجيزة .واشتممت عينة الدراسة عمى ) (144من المعممين واإلداريين بالمدارس الحكومية
بمحافظة الجيزة .أظيرت نتائج الدراسة أن تطبيق إدارة المعرفة البيئية كان إجماالً بدرجة

"منخفضة "حيث بمغ المتوسط الحسابي العام  (2.1),وتراوحت درجة تطبيق إدارة المعرفة ما بين
"منخفضة "و"منخفضة جداً ".كما أبرزت النتائج أن درجة حدة معوقات تطبيق عمميات إدارة
المعرفة البيئية من وجية نظر اإلداريين والمعممين في المدارس الحكومية المصرية كانت إجما ًال

"مرتفعة "حيث بمغ المتوسط الحسابي العام  (3.476).بينت نتائج الدراسة وجود فروق ذات

داللة إحصائية في إدراك درجة واقع ومعوقات تطبيق إدارة المعرفة البيئية لمتغير الوظيفة لصالح
اإلداريين ,بينما لم تكون ىناك فروق دالة وفقاً لمتغيري عدد سنوات العمل ،والمؤىل التربوي .في

ضوء ىذه النتائج تمت التوصية بتوفير خبراء في إدارة المعرفة البيئية في المدارس الحكومية
المصرية بيدف الترسيخ والتطبيق المؤسسي لعمميات إدارة المعرفة البيئية .كما اقترحت الدراسة
إجراء دراسة مستقبمية عن إدارة المعرفة البيئية كمتغير وسيط في العالقة ما بين تطبيق نظم
اإلدارة البيئية واألداء البيئي في المدارس الحكومية المصرية .

الكممات المفتاحية  :إدارة المعرفة  -إدارة المعرفة البيئية– اإلدارة البيئية .
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Title: The Reality of Environmental Knowledge Management
Processes Application of in Public Schools: An Applied Study in Giza
Governorate
Abstract
This study aimed to define the environmental knowledge management
processes that must be applied in Egyptian public schools, and to explore the
reality and obstacles to applying environmental knowledge management
processes from the point of view of administrators and teachers in public
schools in Giza Governorate (as a total degree and as sub-dimensions:
environmental knowledge generation, environmental knowledge storage,
environmental knowledge sharing and environmental knowledge application).
The study also aimed to reveal whether there are significant differences in the
views of administrators and participating teachers regarding the extent and
obstacles to the application of environmental knowledge management
processes according to their different demographic variables (job - years of
experience - qualification). The descriptive survey method was employed. The
data were collected using a questionnaire on the reality and obstacles to the
application of environmental knowledge management in Egyptian public
schools. The study population consisted of teachers and administrators in all
government schools in Giza Governorate. The study sample consisted of (144)
teachers and administrators in government schools in Giza Governorate. The
results showed that the application of environmental knowledge management
was "low", where the general mean was (2.1), and the degree of application of
knowledge management ranged between "low" and "very low". The results
also showed that the severity of obstacles to implementing environmental
knowledge management processes was generally "high", as the general mean
reached (3,476). The results of the study showed that there are statistically
significant differences in the perception of the degree of reality and obstacles to
the application of environmental knowledge management according to the job
variable for the benefit of the administrators, while there were no significant
differences according to the variables of (years of experience and
qualification). In light of these results, it was recommended to provide experts
in environmental knowledge management in Egyptian public schools with the
aim of establishing and institutionalizing environmental knowledge
management processes. The study also suggested conducting a future study on
environmental knowledge management as a mediating variable in the
relationship between the application of environmental management systems
and environmental performance in Egyptian public schools.
Key words: Environmental Knowledge Management - School Administration.
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مكدمة البحح :
في ظل التوجو الحثيث والمتسارع نحو حماية البيئة وتفعيل دور المنظمات المختمفة في
حماية البيئة من التموث وتفعيل االستفادة من الموارد البيئية المتاحة بطريقة ال تتسبب في
مشكالت بيئية ,تنامي التركيز عمى التأسي البيئي لممنظمات ومدى مساىمتيا في إحداث
مشكالت ترتبط بالتموث البيئي وسوء استغالل الموارد الطبيعية.
وليذا؛ باتت نظم اإلدارة البيئية جزًءا من ىيكل الرقابة اإلدارية الداخمية بالمنظمة
بيدف توفير معمومات تتعمق بمدى التزام المنظمة بالقوانين البيئية التي تخضع ليا ،ومدى
التزام المنظمة بالسياسات واإلجراءات البيئية الخاصة بالمنظمات ،وتحديد وتقييم المخاطر
البيئية التي تتعرض ليا المنظمة نتيجة مزاولتيا ألنشطتيا ،وكذلك تحديد اإلجراءات
التصحيحية التي يتعين عمى إدارة المنظمة اتخاذىا لتحسين األداء البيئي لممنظمة (محمد
عبيدات ، 2012،ص)12.
وفي عيد بات من المألوف فيو أن تمقى عمى أسماعنا مصطمحات مثل اقتصاد
المعرفة ،ومجتمع المعرفة ،واالنفجار المعرفي ،أصبح من الضروري عمى كافة المنظمات
الموجودة في المجتمع االستثمار في المعرفة ،والحرص عمى التقاطيا واكتسابيا وانتاجيا
وادارتيا واالستفادة منيا بما يحقق األىداف االستراتيجية لممنظمة .ونتيجة لذلك ،فمقد ظيرت
إدارة المعرفة كمجال عممي وميني متخصص ييدف إلى تحقيق المنظمات المختمفة لالستفادة
القصوى من جميع أنواع المعرفة المتاحة ليا كمورد استراتيجي يساعدىا في تحقيق أىدافيا .
وتعد إدارة المعرفة من المفاىيم اإلدارية التي تمقى اىتماماً متزايداً من الميتمين

باإلدارات التربوية السيما المدارس والمؤسسات التعميمية ،نظ ارً لدورىا في توليد المعرفة
وتنظيميا واحداث التغيير المطموب بطريقة مدروسة ومخططة في المستويات التنظيمية كافة

(رجاء العيسمي ، 2016،ص ) 90بما يساىم في رفع مستوى جودة األداء التعميمي
لممدارس والمؤسسات التعميمية .
ومن ناحية أخرى ,فمقد أصبحت أفكار التنمية المستدامة بشكل متزايد أكثر أىمية في
المنظمات المختمفة .ويعد تحقيق التنمية المستدامة من خالل المزاوجة بين اإلدارة البيئية
وادارة المعرفة بمثابة عنصر ال يمكن أن تستغني عنو أي منظمة في الوقت الحالي (Huang
)& Shih, 2009, P;37وأدى ىذا التزاوج إلى ظيور مصطمح إدارة المعرفة البيئية .
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فمقد أصبحت المعرفة البيئية واحدةً من األصول الممموسة الميمة لممنظمات في

البيئة التنافسية الحالية  (Po-Shin & Li-Hsing, 2009).وتتضمن المعرفة البيئية وعي
األفراد واىتماماتيم بشأن البيئة الطبيعية ومسئولياتيم نحو حماية البيئة ووعييم عن العالقة
بين االقتصاد والتنمية المستدامة .إن األفراد الذين لدييم المعرفة البيئية يعرفون ما يجب
عممو ولدييم ألفة بمميزات الممارسات المسئولة بيئياً (Frick, Kaiser & Wilson,
2004).
وتعمل إدارة المعرفة البيئية عمى التكامل بين القضايا البيئية واألنشطة اليومية
ال عن زيادة اىتمامات ومسئوليات
البيئية مع االىداف المتعمقة بتقميص التموث البيئي فض ً
المؤسسات بشأن البيئة الطبيعية (Sepahvand & Sepahvand, 2014. P.127).

ويتعين أن تدمج إدارة المعرفة البيئية ما بين إدارة المعرفة الضمنية وادارة المعرفة الصريحة
في المنظمة لمتحكم في وتقميص التأثير البيئي من خالل عمميات تراكم ،واستقدام ،ومشاركة،
وتوليد المعرفة البيئية(Huang & Shih, 2009, P;37).
ويعد االستخدام المتزايد إلدارة المعرفة واإلدارة البيئية بمثابة توجو عالمي وبدأت
الكثير من المنظمات في تبني ىذه المفاىيم .ومع ذلك ،فإن القضية التي ال تزال بحاجة إلى
مزيد من البحث والدراسة ىي كيف يمكن التكامل بين إدارة المعرفة واإلدارة البيئية وتطبيقيم
معاً عمى أرض الواقع (Huang & Shih, 2010, p. 22).

ووفقاً لما يذكره كل من" فيريس وأنتونيس)" (Feres & Antunes, 2007؛ فإن

التأثيرات البيئية لممدارس قد أصبحت أكثر وضوحاً نظ ارً لتزايد مستويات استيالك الماء
والطاقة ،وزيادة توليد المخمفات الناجمة عن أنشطة المدارس ،وزيادة استخدام الوسائل

الخاصة بالنقل من قبل الطالب .ويعد ذلك بمثابة نتيجة طبيعية لتنامي أىمية القطاع الخدمي
بشكل عام ،والقطاع المدرسي بشكل خاص في األداء االقتصادي لمدول .وىو يجعل من
األىمية بمكان دراسة واقع تطبيق المدارس لعمميات إدارة المعرفة البيئية وىو ما يتم التركيز
عميو في البحث الحالي.
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معهلة البحح :
من خالل مراجعة الدراسات السابقة اتضح لمباحث القمة الواضحة لمدراسات التي
اء في الدراسات العربية أو األجنبية
ركزت عمى إدارة المعرفة البيئية في القطاع التعميمي ،سو ً
عمى حد سواء ،كما اتضح لمباحث كذلك قمة الدراسات التي درست واقع ومعوقات تطبيق
عمميات إدارة المعرفة البيئية في المؤسسات التعميمية .وأبرزت نتائج الدراسات السابقة كذلك
تدني مستويات المعرفة البيئية لدى العاممين في القطاع التعميمي .فعمى سبيل المثال ،بينت
نتائج دراسة" فاطمة الحمادية )" (2008أن مستويات المعرفة البيئية لدى معممي العموم تعد
أقل من المستوى المقبول تربوياً .وىي النتائج التي تشير إلى أنو من الضروري العمل عمى
دراسة إدارة المعرفة البيئية كاستراتيجية لتطوير األداء البيئي .وعالوةً عمى ذلك ،بينت نتائج

عدد من الدراسات العربية السابقة ضعف مستويات تطبيق إدارة المعرفة بشكل عام وأنيا ال
ترتق إلى مستوى مرتفع ،كانت ىناك بشكل عام مستويات متوسطة من تطبيق ممارسات
وعمميات إدارة المعرفة في الدراسات السابقة كما يتضح من نتائج دراسات كل من (مؤيد
المقدادي 2016،؛ بسمة موسى 2012،؛ أيمن أبو الوفا) 2012 ،
ومن خالل المالحظات بشأن المدارس الحكومية بمصر فقد الحظ ضعف االىتمام
بتقميل التأثيرات البيئية لممدارس الحكومية المصرية ،وضعف االىتمام بالمعرفة البيئية
وعمميات تداول ومشاركة وتطبيق المعرفة البيئية ,وعدم إيالء القضايا البيئية أولوية كبيرة في
ال عن ضعف االىتمام بمشاركة المدرسة في
التخطيط اليومي والشيري والسنوي لممدرسة ,فض ً
حماية البيئة .وبناء عميو تمثمت مشكمة البحث الحالي في دراسة" واقع تطبيق عمميات إدارة

المعرفة البيئية في بعض المدارس الحكومية المصرية ".

أشئلة البحح :
 -1ما عمميات إدارة المعرفة البيئية التي يجب تطبيقيا في المدارس الحكومية المصرية؟
 -2ما واقع تطبيق عمميات إدارة المعرفة البيئية من وجية نظر اإلداريين والمعممين في
المدارس الحكومية المصرية (كدرجة إجمالية وكأبعاد فرعية :توليد المعرفة البيئية -حفظ
وتخزين المعرفة البيئية  -مشاركة المعرفة البيئية  -استخدام المعرفة البيئية)؟
 -3ما معوقات تطبيق عمميات إدارة المعرفة البيئية من وجية نظر اإلداريين والمعممين في
المدارس الحكومية المصرية؟
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 -4ىل توجد فروق دالة في وجيات نظر اإلداريين والمعممين في المدارس الحكومية
المصرية بشأن مدى تطبيق ومعوقات تطبيق عمميات إدارة المعرفة البيئية باختالف
متغيراتيم الديموغرافية (الوظيفة  -عدد سنوات العمل في المينة  -المؤىل التربوي)؟ .

أهنية البحح :
من الناحية النظرية  ،فقد تطرق البحث الحالي إلى مجال بحثي جديد قمما يؤكد عميو
الباحثون في البيئة العربية عامة وفي البيئة المصرية بشكل خاص .فبحسب عمم الباحث
الحالي وفي ضوء ما أجراه من مراجعات لألدبيات والبحوث المعاصرة وجد الباحث – عمى حد
وسبل إدارتيا وبخاصة في
عممو  -قمة اىتمام الباحثين العرب بالتركيز عمى المعرفة البيئية ُ
المؤسسات التعميمية مثل المدارس .ومن ناحية أخرى فإن االىتمام بإدارة المعرفة البيئية
عمى مستوى الباحثين األجانب في الدول األخرى ينصب باألساس عمى إدارة المعرفة البيئية
في المؤسسات الصناعية وما شابييا وال يوجد بعد اىتمام كاف بتطبيق إدارة المعرفة البيئية
في المؤسسات التعميمية -سواء في مراحل التعميم الجامعي أو قبل الجامعي -وبذلك يقدم
البحث الحالي إسياماً كبي ارً في تناول إدارة المعرفة البيئية في المؤسسات التعميمية؛ فقد كان

التركيز منصباً عمى المؤسسات الصناعية والتجارية باألساس.

أما من الناحية التطبيقية فإن ىذا البحث وما يقدمو من نتائج يمكن أن يوجو العديد

وصناع القرار والمعنيين باألمر .إذ تقدم لممسئولين في وزارة التربية والتعميم
من المسئولين ُ
والمديريات التعميمية وكذلك مديري المدارس إرشادات تطبيقية بشأن بعضاً من العمميات التي

يمكن تطبيقيا لتوظيف إدارة المعرفة البيئية في مؤسساتيم مثل توليد ،وحفظ وتخزين،
ومشاركة ،واستخدام المعرفة البيئية .كما يمكن أن يستفيد ىؤالء األفراد أيضاً من تحديد

معوقات تطبيق إدارة المعرفة البيئية بما يساعدىم في الوصول إلى حمول مقترحة لمتعامل مع
ىذه الصعوبات .

حدود البحح:
تم إجراء البحث الحالي في ظل االلتزام بالحدود التالية :
أ -الحدود المكانية والبشرية :تطبيق البحث عمى عينة مشتممة عمى  144من المعممين
واإلداريين في المدارس الحكومية الثانوية بمصر .
ب -الحد الزمني لمبحث :تطبيق البحث خالل عامي 2018-2019م .
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جـ -حدود الموضوع :
 -1يقتصر مفيوم المعرفة التي تتم إدارتيا والذي يتم التركيز عميو في البحث الحالي عمى
اء المعرفة البيئية الصريحة أو الضمنية لدى العاممين في المدارس
المعرفة البيئية سو ً
الحكومية المصرية .
 -2االقتصار عمى العمميات التالية إلدارة المعرفة البيئية وىي :توليد المعرفة -حفظ وتخزين
المعرفة -مشاركة المعرفة -استخدام المعرفة .
 -3االقتصار عمى دراسة بعض معوقات تطبيق إدارة المعرفة البيئية .
 -4االقتصار عمى دراسة المتغيرات الشخصية التالية في تأثيراتيا عمى آراء المشاركين،
وىي :الوظيفة  -سنوات العمل في المينة  -المؤىل التربوي .

مصطلحات البحح :
- 1املعرفة البيئية Environmental Knowledge:
يمكن تعريف إدارة المعرفة البيئية عمى أنيا نظام لربط وتحميل البيانات واألفراد الذين
يمكن أن يوجدوا فرصة لتطوير االىتمام بالقضايا البيئية في بيئة األعمال (Wernick,
2003).وتعد المعرفة البيئية نوع من المعرفة العامة التي تتألف من المفاىيم المرتبطة
بحماية البيئة ،والنظم األيكولوجية ،والبيئة الطبيعية  (Fryxel, 2003).تُعرف المعرفة
البيئية إجرائياً في ىذا البحث بأنيا" مجمل ما يتوفر في المدرسة من معارف صريحة وضمنية
اء في أذىان العاممين والمعممين واإلداريين ،أو في المصادر الرسمية وغير الرسمية والتي
سو ً
تشتمل عمى المعارف المتعمقة بتقميص التأثير السمبي لممدرسة عمى البيئة وتقميص األخطار

البيئية الممكنة لألنشطة المدرسية وتحقيق مساىمات إيجابية وفاعمة لممدرسة في البيئة .كما
اء المعبر
تتضمن مختمف الخبرات البيئية المكتسبة في المنظمة واألفكار المتعمقة بالبيئة سو ً
عنيا بشكل صريح أو غير المعبر عنيا ".
 - 2إدارة املعرفة البيئية)Environmental Knowledge Management (EKM
تُعرف إجرائياً في البحث الحالي عمى أنيا مجموعة من الجيود المنظمة والمتكاممة
التي تشمل القيادة ،واألداء ،والتقنيات ،والثقافة والتي تيدف إلى توظيف المعارف البيئية
الضمنية والصريحة لممدارس وتشتمل عمى العمميات التالية :توليد المعرفة البيئية  -حفظ
وتخزين المعرفة البيئية  -مشاركة المعرفة البيئية  -استخدام المعرفة البيئية .ويتم الوقوف
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عمى واقع تطبيق عمميات إدارة المعرفة البيئية في البحث الحالي إجرائياً بالدرجة التي يحصل
عمييا كل مشارك نتيجة إجابتو عمى االستبيان المخصص ليذا الغرض والذي يقيس واقع
التطبيق والمعوقات لعمميات إدارة المعرفة البيئية في المدارس موضع البحث .

الدراشات الصابكة :
دراشة" مارتيييس -مارتيييس وزومل -خينيييس وشيذارا -ىافارو " (Martínez-Martínez,
)Zumel-Jiménez & Cegarra-Navarro, 2018
ىدفت ىذه الدراسة إلى تقديم إطار عمل نظري مقترح لمعمميات الرئيسية المتضمنة
في إدارة المعرفة البيئية قابل لمتطبيق في العديد من المؤسسات كالفنادق والشركات العاممة
في قطاع الضيافة والسياحة وغيرىا من المؤسسات التي يمكن أن يكون ليا تأثير عمى
البيئة .ولتحقيق أىداف الدراسة تم توظيف منيج البحث الوصفي التحميمي القائم عمى مراجعة
األدبيات بشكل نظري .واستناداً إلى ىذه المنيجية أمكن تحديد العمميات الرئيسية إلدارة

المعرفة البيئية والتي تمثمت في اكتساب المعرفة البيئية ،وتوزيع المعرفة البيئية واستخدام

المعرفة البيئية .وتضمن النموذج المقترح التكامل بين المعرفة الصريحة المستمدة من
المؤسسات الخارجية والجامعات والزبائن/العمالء ،والمعرفة الضمنية الخاصة بالعاممين في
القطاع والتي يتم استيعابيا داخمياً وتوزيعيا اجتماعياً لتحقيق التعمم البيئي الفردي والتعميم
البيئي الجماعي ثم التعمم التنظيمي البيئي بما يثمر في نياية المطاف عن توليد المعرفة

البيئية والتي تطبق عمييا عمميات االكتساب والتوزيع واالستخدام .
دراشة" زهيير وإنسو ونوىر )" (Zheng, Xu & Kong, 2017
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عن التأثيرات المترابطة لمجودة واإلدارة البيئية عن
اإلبداع في الشركات من خالل التركيز عمى الدور الوسيط لنقل المعرفة كأحد عمميات إدارة
المعرفة البيئية .ولتحقيق أىداف الدراسة تم توظيف منيج البحث الوصفي المسحي القائم
عمى االستبانة وتم تطبيق الدراسة عمى  136من العاممين في الشركات الدولية العاممة في
تونس .وتم جمع البيانات باستخدام أداة االستبانة التي تضمنت أبعاد نقل المعرفة كأحد أبعاد
إدارة المعرفة البيئية واإلبداع المؤسسي ،وادارة الجودة .وتم تحميل البيانات باستخدام النمذجة
بالمعادلة البنائية .وقد أظيرت النتائج وجود ارتباط دال ما بين إدارة الجودة واإلدارة البيئية
وكان ىناك تأثير إيجابي لنقل المعرفة كأحد عمميات إدارة المعرفة البيئية عمى اإلبداع
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المؤسسي .كما كان لنقل المعرفة إسيام إيجابي في اإلدارة البيئية فضال عن دور إيجابي ليا
في تأثير الجودة واإلدارة البيئية عمى اإلبداع المؤسسي.
دراشة" دريصيلس)" (Grisales, 2016
ركزت ىذه الورقة البحثية عمى تناول إدارة المعرفة كأداة لتطبيق أنظمة اإلدارة
البيئية في مؤسسات التعميم العالي .وبشكل أكثر تحديداً ،فقد ركزت الورقة البحثية عمى تحديد

العالقة بين مراحل إدارة المعرفة كأداة لتبني نظم اإلدارة البيئية في التعميم العالي .وقد اتبعت

الدراسة منيجاً وصفياً معتمداً عمى مدخل كيفي حيث تم االعتماد عمى دراسة الحالة ومراجعة
األدبيات بشأن كل من إدارة المعرفة ونظم اإلدارة البيئية .وقد تم تطبيق  262مسح استبياني

عمى الطالب وطاقم العمل واألساتذة في جامعة مينوتو ديوس في كولومبيا .وقد بينت النتائج
المستمدة من ىذه الدراسة أنو إذا ما كانت مؤسسات التعميم العالي ترغب في تحقيق اكتساب
كافي لممعرفة ونقل ليا فإنو يتعين عمييا أن تحدد أىدافاً أكثر وضوحاً لتطبيق نظم اإلدارة

البيئية .ويتعين عمى مؤسسات التعميم العالي أيضاً أن تُوجد حي ازً تمكينياً وتدريبياً لمطالب
واألساتذة وطاقم العمل في إدارة المعرفة وتوظيفيا ألغراض تنفيذ نظم اإلدارة البيئية .حيث
تبين من النتائج أن  85%من المستجيبين لم يتمقوا أي تدريب بشأن نظم اإلدارة البيئية .كما
أوضح  88%من المستجيبين أنيم يرون أن اإلجراءات التي تتخذىا الجامعة غير كافية من
أجل تطوير نظم اإلدارة البيئية.
دراشة" مارتيييس وآخريً" (Martinez-Martinez, Cegarra-Navarro & García-
): Pérez, 2015
تناولت ىذه الدراسة العالقة بين المعرفة البيئية ومؤشرات األداء التنظيمي .واستعانت
الدراسة في تطبيقيا بمنيج بحثي وصفي قائم عمى اختبار العالقات بين المتغيرات بمدخل
بحثي كمي .إذ تم اختبار ىذه العالقات من خالل دراسة ميدانية تم تطبيقيا عمى عينة من
العاممين في  87من العاممين في شركات صناعة الضيافة في أسبانيا .وتم جمع البيانات
باستخدام األدوات التالية :أداة استبيان يتضمن محورين رئيسيين أوليما يقيس مدى تطبيق
عمميات إدارة المعرفة البيئية وىو عبارة عن نسخة معدلة من المقياس الذي أعده" لي وشوي"
في عام  2003والذي يقيس أربع أبعاد إلدارة المعرفة البيئية وىي :التطبيع االجتماعي
لممعرفة ،والحصول عمى المعرفة البيئية من مصادر خارجية ،ومزج المعرفة البيئية،
واالستيعاب الداخمي لممعرفة البيئية .أما المحور الثاني فقد تمثل في مؤشرات األداء
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التنظيمي .وقد أبرزت نتائج الدراسة أن المعرفة البيئية في أي وقت محدد تعد بمثابة عامل
ذي داللة إحصائية في التنبؤ بعمميات المعرفة البيئية والتي قد يتم تنفيذىا بشكل ناجح في
فترات زمنية الحقة وىو ما يؤثر بشكل إيجابي في نياية المطاف عمى األداء التنظيمي في
الشركات .
دراشة" شتاىوفيتغ وبيهوفيتغ وبوزيري )" (Stanovcic, Pekovic & Bouziri, 2015
تمثل اليدف من ىذه الدراسة في تحميل ما إذا كانت ممارسات إدارة المعرفة تعمل
عمى إثارة وتحفيز اإلبداع البيئي أم ال .وباإلضافة إلى ذلك ىدفت إلى تمييز نوعين من
ممارسات إدارة المعرفة في تأثيرىما عمى اإلبداع البيئي .واعتمدت الدراسة عمى منيج بحثي
وصفي مسحي يوظف اثنين من االستبيانات المسحية بالمغة الفرنسية أوليما :مسح اإلبداع
المجتمعي ،والمسح السنوي لمشركات ) (EAEالصادر في عام 2000م .واشتممت عينة
الدراسة عمى العاممين في  1117من الشركات الصناعية الفرنسية .وقد أبرزت نتائج الدراسة
أن االستثمار في ممارسات إدارة المعرفة المطبقة في الشركات موضع الدراسة قد عمل عمى
تحفيز اإلبداع البيئي .وباإلضافة إلى ذلك ،بينت النتائج أن نوعي ممارسات إدارة المعرفة
المذان تم التركيز عمييما في ىذه الدراسة ،وىما :السياسة المكتوبة إلدارة المعرفة ،والثقافة
التي تعزز مشاركة وتطبيق إدارة المعرفة كانا ليما تأثير كبير عمى اإلبداع البيئي في الشركات
موضع الدراسة .وعالوةً عمى ذلك ،أوضحت النتائج أن الثقافة التي تستيدف تعزيز مشاركة
وتطبيق إدارة المعرفة كان ليا تأثير أكثر جوىرية عمى اإلبداع األخضر مقارن ًة بوجود سياسة

مكتوبة إلدارة المعرفة .وقد استخمصت الدراسة أن إدارة المعرفة يمكن أن تعزز اإلبداع البيئي
وىو ما يمكن أن يحسن أيضاً من األداء لدى الشركات .ومن ثم ،فقد أوصت الدراسة بضرورة

أن يعمل المديرون عمى االستثمار في مقدرات إدارة المعرفة وىم بحاجة إلى العمل عمى إيجاد
مناخ يولد ،ويخزن ،وينقل ،ويطبق المعرفة من أجل تحسين اإلبداعية الخضراء لدى
الشركات .

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 818 -

واقع تطبيق عمليات إدارة المعرفة ...

عدد يونيو-ج9292 )68( -9م

دراشة" مارتيييس -مارتيييس وشيذارا -ىافارو ودارشيا -برييس " (Martinez-Martinez,
)Cegarra-Navarro & Garcia-Perez, 2014
ىدفت ىذه الورقة البحثية إلى اختبار مدى وثاقة صمة وأىمية نموذج )(SECI
)(socialisation, externalisation, combination and internalisationإلدارة
المعرفة كممكن لعممية إعادة استخدام وتحديث المعرفة البيئية في المنظمة .وقد انطمقت
الدراسة من فرضية مستمدة من مراجعة األدبيات مفادىا التأكيد عمى أنو من الضروري إيجاد
إطار عمل إلدارة المعرفة يدعم توليد المعرفة وبخاصة في تمك المنظمات التي تتعامل مع
تغيير البيئة .وبشكل أكثر تحديداً ،ركزت الورقة البحثية عمى تناول العالقة بين المعرفة

البيئية ومؤشرات األداء التنظيمي استناداً إلى النموذج سابق الذكر .وقد تم تطبيق ذلك عمى
عينة قواميا  87من الشركات العاممة في قطاع الضيافة األسبانية .وقد أبرزت نتائج الدراسة

أن المعرفة البيئية في وقت معين تعد بمثابة عامل منبئ بعمميات إدارة المعرفة في وقت
الحق .وبينت النتائج كذلك أن الوقت يعد مكوناً رئيسياً الزماً لتطبيق نموذج إدارة المعرفة

)(SECIفي المنظمات التي تعمل في التغيير البيئي .وأكدت نتائج الورقة البحثية كذلك أن

االستراتيجية يجب أن تركز عمى إعادة استخدام المعرفة البيئية السابقة كآليات لتحسين األداء
التنظيمي لممنظمة .
دراشة" هريديليذيو "وآخريً ))Herghiligiu, Lupu, Robledo & Kobi, 2013
ىدفت ىذه الدراسة إلى بناء نموذج بحثي مفاىيمي لمعوامل التي تؤثر عمى إدارة
المعرفة البيئية عمى المستوى التنظيمي وذلك بيدف تقديم أداة نافعة لممنظمات الرومانية في
ىذا الصدد .ولتحقيق أىداف الدراسة تم توظيف منيجية بحثية تحميمية استندت إلى الخطوات
التالية :تحديد المشكمة ،وجمع البيانات والمعمومات المستمدة من تحميل عدة وثائق مختمفة
مستمدة من عشر من المنظمات الصناعة في رومانيا تضمنت( التنسيق البيئي ،والتوصيفات
الوظيفية ،والموائح التنظيمية والتشغيمية لممنظمات )كما تضمنت تحميل األدبيات المتخصصة
وبخاصة التركيز عمى الدراسات السابقة التي تم تنفيذىا تمى ذلك المرحمة الثالثة وىي تصميم
وبناء النموذج البحثي الذي يتناول إدارة المعرفة البيئية كعممية لتحديد العوامل الميمة التي
تؤثر عمييا .وتوصمت نتائج الدراسة إلى بناء نموذج بحثي يفسر إدارة المعرفة البيئية عمى
المستوى التنظيمي .وبينت النتائج أن ىذا النموذج يعمل كأداة فعالة لكل من :أ -تحديد
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الفروق بين استخدام وتطبيق المعرفة البيئية من قبل الموظفين( سواء الموظفين االعتيادين
أو اإلداريين ).ب -تنظيم األنشطة البيئية مع األخذ باالعتبار كيفية تشفير المعرفة البيئية
لتحديد العوامل التي تؤثر عمى عممية إدارة المعرفة البيئية ومن ثم إتاحة الفرصة لممنظمات
لالستفادة من البيئة التنافسية وما تتسم بو من تغيرات رئيسية .وقد اشتمل ىذا النموذج عمى
ثالث عوامل رئيسية تتحدد عمى مستوى الميمة البيئية وىي الثقافة اإلبداعية ،وخصائص
الميمة البيئية ،وأنظمة المعمومات البيئية يمي ذلك مستوى ثاني يتضمن مستوى توجو
المعرفة البيئية ويتضمن التوجو الصريح ،والتوجو الضمني ،أما المستوى الثالث وىو مستوى
كفاءة المعرفة البيئية ويتضمن جودة المعرفة البيئية والرضا عن المعرفة البيئية .
دراشة" إشهريفاو وآخريً )" (Escrivão, Nagano & Escrivão Filho, 2011
تمثل اليدف من ىذه الورقة البحثية في اقتراح قياسات لتوليد المعرفة لتحسين األداء
في مجال التربية البيئية .وقد استندت ىذه الدراسة إلى األدبيات البحثية بدون نتائج ميدانية .
حيث اعتمدت الدراسة عمى التحميل النظري لألدبيات المتاحة في موضوع الدراسة .وقد
توصمت نتائج الدراسة إلى بعض المقترحات لتطوير المتطمبات الخاصة ببرامج توليد المعرفة
أداء
في مجال التربية البيئية ،وىي :إمكانية أن تقدم عممية ) (SECIإلدارة المعرفة البيئية ً
أفضل في الجوانب المتنوعة لمتربية البيئية ،مثل :التعمم االجتماعي ،وأنشطة التفاعل،
والحوار ،وتبادل الخبرات والمعمومات والمعرفة ،واألفكار والطرق المختمفة لمتطبيق .
دراسة" ىوانج وشيو)" (Huang & Shih, 2010
تمثل اليدف من وراء تطبيق ىذه الدراسة في بحث العالقات ما بين االستراتيجية
البيئية وعممية تداول المعرفة البيئية وأداء الشركات من خالل بحث بيانات عينة من الشركات
التي قُبمت لمحصول عمى شيادة اآليزو  14001في تايوان قبل ديسمبر 2007م .وقد تم
جمع البيانات باستخدام االستبيانات وتم تطبيق أسموب النمذجة بالمعادلة البنائية الختبار

فروض الدراسة .وقد تضمنت أداة االستبيان المستخدمة قسمين رئيسيين أوليما :يركز عمى
المعمومات الشخصية لممشاركين ،والثاني يقيس المتغيرات موضع التناول ،وىي :تمك المتعمقة
بإدارة المعرفة البيئية( توليد المعرفة البيئية ،تراكم المعرفة البيئية ،مشاركة المعرفة البيئية،
واستخدام المعرفة البيئية ،واالستيعاب الداخمي لممعرفة البيئية )كما تم قياس األداء المالي
والبيئي .وقد أسفرت الدراسة عن النتائج التالية ): (1ترتبط االستراتيجية البيئية عمى نحو
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إيجابي بعممية تداول المعرفة البيئية وأداء الشركة ). (2ترتبط عممية تداول المعرفة البيئية
عمى نحو إيجابي بأداء الشركة .وتوصمت الدراسة إلى أن الشركات التي تتبنى عمى نحو
إيجابي استراتيجية وقائية يمكن أن تعمل عمى تحسين عممية تداول المعرفة البيئية وأدائيا
بشكل عام بما في ذلك أدائيا البيئي وأدائيا المالي .كما يمكن أن تساعد عممية تداول
المعرفة البيئية أيضاً الشركة عمى إدارة المعرفة البيئية الصريحة والضمنية بشكل أكثر فاعمية
من خالل تطبيق عمميات إدارة المعرفة البيئية .

دراشة" هواىغ وظيه )" (Huang & Shih, 2009
ىدفت ىذه الدراسة إلى تقويم مدى نجاح اصاعح اٌّؼغفخ اٌجُئُخ عند تطبيقيا في
شركة المعادن الصينية في تايوان .وقد وظفت الدراسة منيج دراسة الحالة اعتماداً عمى إجراء

سمسمة من المقابالت الشخصية مع طاقم العمل في كافة المستويات ومختمف أقسام العمل،

وىم :المديرين والميندسين وباالعتماد عمى عممية تداول المعرفة البيئية .وقد أبرزت نتائج
الدراسة أن شركة المعادن الصينية قد طبقت عممية تداول المعرفة البيئية لما يزيد عن ثالثين
عام .والشركة تعمل بشكل مستمر عمى تحسين أدائيا البيئي والمالي من خالل عمميات توليد،
وتراكم ،ومشاركة ،واستخدام تطبيق المعرفة البيئية .وقد أثمر ذلك عن تقمص معدالت تموث
الماء واالنبعاثات في اليواء عام بعد عام وتقمص استيالك الطاقة بنسبة  20%ما بين
عامي  1997وحتى  2006.وفي نفس الوقت حققت الشركة أيضاً أرباحاً وفي الوقت الذي

قمصت فيو التكاليف من خالل الطاقة المباعة ،والمنتجات السنوية ،واعادة التدوير .وقد ساىم

التطوير المستمر إلدارة المعرفة البيئية في جعل ىذه الشركة بمثابة شركة المعادن األكثر
ربحية في تايوان وأكبر شركة إلنتاج المعادن عمى مستوى العالم.

التعكيب على الدراشات الصابكة :
أثمرت نتائج الدراسات السابقة عن عدد من المضامين الميمة وىي:
• تعد إدارة المعرفة البيئية بمختمف عممياتيا ذات أىمية كبيرة في تفعيل تطبيق نظم اإلدارة
البيئية وبخاصة في مؤسسات التعميم العالي( كما تفيد بذلك نتائج دراسة" جريسيمز "
) ،Grisales, 2016وتعمل عمى تنمية اإلبداع البيئي( كما تفيد بذلك نتائج دراسة
"ستانوفيتش وآخرين " Stanovcic et al., 2015).واألىم من ذلك أن تطبيق إدارة
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المعرفة البيئية يعمل عمى تحسين مؤشرات األداء البيئي المختمفة كما يتضح من نتائج
دراسة" مارش".
• تعد المعرفة البيئية ذات أىمية كبيرة في التنبؤ بقدرات إدارة المعرفة في المنظمات كما تفيد
بذلك نتائج دراسة" مارتينيز -مارتينيز وآخرين " (Martinez-Martinez et al.,
2014).
• لكي يمكن تطبيق إدارة المعرفة البيئية بنجاح فإنو من األىمية بمكان أن يكون ىناك
استراتيجية بيئية متكاممة لممنظمة كما تفيد بذلك نتائج دراسة (Huang & Shih,
2010).
ويتشابو البحث الحالي كثي ارً مع ىذه الدراسات في التركيز عمى إدارة المعرفة البيئية .

إال أن ىناك وجو اختالف وتميز رئيسي لمبحث الحالي عن جميع الدراسات السابقة وىي أنيا

تركز عمى واقع ومعوقات تطبيق إدارة المعرفة البيئية في المدارس الحكومية وبحد عمم الباحث
اء في الدراسات العربية أو األجنبية السابقة التي تركز عمى
الحالي فإن ىناك ندرة واضحة سو ً
ذلك بشكل محدد ونجد أن أغمب الدراسات التي تم عرضيا ىي دراسات أجريت في القطاعات
التجارية والصناعية وتوجد ندرة في الدراسات التي أجريت في المؤسسات التعميمية فضالً عن

عدم وجود أي دراسات عربية تناولت بشكل مباشر موضوع البحث .وقد استفاد الباحث من
ىذه الدراسات بشكل كبير وبخاصة في مناقشة وتفسير النتائج ،كما استفاد منيا في تحديد

عمميات إدارة المعرفة البيئية التي يجب التركيز عمييا ،واستفاد منيا في صياغة عبارات
االستبيان بشكل رئيسي ،وكذلك استفاد في تحديد مشكمة الدراسة المتعمقة بمستويات المعرفة
البيئية لدى المشاركين .

اإلطار اليظري للبحح
أوالً :مفهوو املعرفة البيئية وقياشها :
يمكن تعريف المعرفة البيئية عمى أنيا درجة وعي األفراد والمنظمات واىتماميم
بالقضايا البيئية .وقد تتمثل المعرفة البيئية في البيانات ،والمعمومات ،ومصادر المعرفة
(الذكريات البيئية) التي تم جمعيا وتراكميا في إحدى المنظمات وذلك من خالل االستناد إلى
ىياكميا المعرفية  (Chou, Chang, Tsai, & Cheng, 2005).كما يمكن أن يتم تعريف
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المعرفة البيئية أيضاً عمى أنيا" نظام لمربط بين البيانات ،والتحميالت ،واألفراد الستثمار

الفرص لالىتمام بالقضايا البيئية في المنظمات المختمفة " (Wernick, 2003).

وتشتمل المعرفة البيئية عمى عدة عناصر وتتضمن :البيانات والمعمومات البيئية
موضع التحميل؛ والخبرات في المواقف البيئية المكتسبة عبر الوقت( من قبل أعضاء
المنظمة)؛ ومختمف األفكار والمقترحات البيئية التي تحدث داخل وخارج المنظمة  ..وغيرىا
(Herghiligiu et al., 2013, P. 893).ويمكن أن تتجسد المعرفة البيئية من خالل
مظاىر سموكية محددة ,فعمى سبيل المثال سوف يحمل األفراد ذوي المعرفة البيئية المعمومات
باستخدام معرفتيم( معرفة النظم) ،وما يمكنيم عممو بشأن المشكالت البيئية( المعرفة
المرتبطة بالفعل )وفيم الفوائد( فاعمية )السموكيات واإلجراءات المسئولة بيئياً (Frick,
Kaiser, Wilson, 2004).

ثاىياً :مفهوو إدارة املعرفة البيئية :
تُعرف إدارة المعرفة البيئية عمى أنيا نظام لمربط بين البيانات ،والتحميل ،واألفراد
والذي يمثل الفرص إلضفاء طابع رسمي لأليكولوجية الصناعية في بيئة العمل (Wernick,
2003).
ويعرف" فنيستر وزمالؤه )" (Finster et al., 2001إدارة المعرفة البيئية عمى أنيا
ُ

"مجموعة متسقة من األدوات ،واآلليات ،والعمميات ،والبنى ،واألفراد ،والسياسات،
واالستراتيجيات ،والبيانات ،والمعمومات التي تمكن من توليد ،والتقاط ،وتراكم ،وتخزين،
واسترجاع ،واستخدام ،ونقل المعرفة التي تعمل عمى تحسين التأثير اإلجمالي لممنظمة عمى

البيئة وتعبر إدارة المعرفة البيئية بشكل رئيسي عن المزج بين إدارة المعرفة واإلدارة البيئية .
كما تدمج إدارة المعرفة البيئية المشكالت البيئية في العمميات الروتينية لممنظمة من أجل
تقميص التموث البيئي وزيادة اإلحساس بالمسئولية واالىتمام نحو البيئة الطبيعية (Huang
& Shih, 2009, p.37).
وتُعرف المعرفة البيئية إجرائياً في ىذا البحث بأنيا" مجمل ما يتوفر في المدرسة من
اء في أذىان العاممين والمعممين واإلداريين ،أو في المصادر
معارف صريحة وضمنية سو ً

الرسمية وغير الرسمية لممدرسة والتي تشتمل عمى المعارف المتعمقة بتقميص التأثير السمبي

لممدرسة عمى البيئة وتقميص األخطار البيئية الممكنة لألنشطة المدرسية وتحقيق مساىمات
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 822 -

واقع تطبيق عمليات إدارة المعرفة ...

عدد يونيو-ج9292 )68( -9م

إيجابية وفاعمة لممدرسة في البيئة .كما تتضمن مختمف الخبرات البيئية المكتسبة في
اء المعبر عنيا بشكل صريح أو غير المعبر عنيا ".
المنظمة واألفكار المتعمقة بالبيئة سو ً

ثالجاً :العالقة بني اإلدارة البيئية وإدارة املعرفة البيئية:

يتضح من مراجعة األدبيات أن إدارة المعرفة واإلدارة البيئية قد تم بحث كل منيما
لسنوات عدة؛ ومع ذلك فإن الجانب الرئيسي لإلدارة البيئية الناجحة ىو إدارة المعرفة الفعالة
التي توفر لمموظفين عمى كافة المستويات في المنظمة نظم إدارة المعرفة البيئية محوسبة
ومنظومية تمكنيم من اكتساب الوعي البيئي واتخاذ إجراءات في عمميم مسئولة من الناحية
البيئية  (Huang & Shih, 2009, P.35).إن إدارة المعرفة ال تزيد فحسب من إنتاجية
المنظمة لكن تعمل أيضاً عمى تحسين وتطوير العمميات البيئية المتبعة .وفي ىذا السياق

يتعين عمى المؤسسات التعميمية أن توجد آليات تنسيقية ما بين إدارة المعرفة ونظم اإلدارة
البيئية بما يمكن من تحسين النمو التقني وزيادة الكفاءة اإلدارية وأداء المؤسسة في نفس
الوقت  (Chen et al., 2015).ويعرض" جريسيمز )" (Grisales, 2016, p. 3487مقارنة
توضح الجوانب المشتركة بين إدارة المعرفة ونظم اإلدارة البيئية بما يوضح الدور الفعال الذي
يمكن أن تمعبو إدارة المعرفة في تطبيق نظم اإلدارة البيئية :
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أوجه اٌّمبعٔخ
اٌضمبفخ
اإلثضاع
ػًّ اٌفغَك
اٌزّىُٓ
اٌزفبػً واالرصبي
رىجه َغوؼ ػًٍ
اٌؼًُّ
اٌزضعَت
ٔمً اٌّؼغفخ
SECI
رشؼَٓ اٌّؼغفخ
رىبًِ اٌّؼغفخ
اٌزطىع
اٌزىٕىٌىجٍ
ِٕذُٕبد اٌزؼٍُ
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جضوي علُ ()1
اٌّمبعٔخ ثُٓ اصاعح اٌّؼغفخ ؤظُ اإلصاعح اٌجُئُخ
ٔظُ اإلصاعح اٌجُئُخ
اصاعح اٌّؼغفخ
رُـغ لضعح اٌزؼٍُ فُّب َزؼٍك
رُـغ لضعح إٌّظّبد ػًٍ اٌزؼٍُ .
ثبٌـُبؿبد واٌّزطٍجبد فٍ لضبَب
وَجت اٌزغوُؼ ػٍُهب فٍ اٌزؼبًِ ِغ
االؿزضاِخ ودّبَخ اٌجُئخ
ػٍُّخ ِمبوِخ اٌزغُُغ
رشجغ اإلثضاع ورطىَغ أؿبٌُت،
رشجغ اإلثضاع ٌضي األفغاص وإٌّظّخ
وأصواد جضَضح ،وثضائً إلصاعح اٌّىاعص
وىً
اٌّزجضصح وغُغ اٌّزجضصح
رـّخ ثٕمً اٌجُبٔبد ،واٌّؼٍىِبد،
رـّخ ثزجبصي ؤمً اٌجُبٔبد،
واٌّؼغفخ اٌجُئُخ ثُٓ وبفخ اٌّؼُُٕٓ
واٌّؼٍىِبد ،واٌّؼغفخ
ثبألِغ
رـّخ ثبٌزّضً اٌضاسٍٍ واٌزطجُك
إٌّى اٌزٕظٍُّ ٌىبفخ األػضبء
اؿزٕبصا اًٌ وصىي إٌّظّخ اًٌ صٕغ الؿزغارُجُبد اإلصاعح اٌجُئُخ .وّب رُـغ
أَضب اٌزغُُغ فٍ اٌضمبفخ اٌزٕظُُّخ.
اٌمغاع
اٌزفبػً ثُٓ اٌّؼُُٕٓ ثبألِغ اٌّزٕىػُٓ
اٌزفبػً ثُٓ األػضبء اٌشبعجُُٓ
الرشبط اجغاءاد ِشزغوخ الؿزشضاَ
واٌضاسٍُُٓ ٌٍىفبء ثبٌّزطٍجبد
اٌّىاعص اٌّزجضصح وغُغ اٌّزجضصح
اٌزٕظُُّخ
رؼًّ ػًٍ رذضَض واٌىفبء ثّزطٍجبد
...
اٌؼّالء
رّىُٓ اٌزؼٍُ اٌفغصٌ واٌجّبػٍ .
رؼؼػ اٌزؼٍُ اٌفغصٌ واٌجّؼٍ اٌّزؼٍك
ورؼًّ ػًٍ رؼؼَؼ اٌزطجُك اٌـٍُُ
ثبالٌزؼاِبد واٌّـئىٌُبد اٌّغرجطخ
ٌألٔشطخ اٌُىُِخ ورؼؼػ صٕغ اٌمغاع
ثزطجُك ػٍُّخ اإلصاعح اٌجُئُخ
واصاعح األػّبي
رـّخ ثزجٍٕ اٌّؼغفخ اٌجُئُخ اٌالػِخ
رذمُك ِٕفؼخ الزصبصَخ ٌٍشغوبد
فٍ ٔظُ اإلصاعح اٌجُئُخ
رُـغ ٔمً اٌّؼغفخ اؿزٕبصا اًٌ
رؼؼػ ِشبعوخ وبفخ اٌّؼُُٕٓ ثبألِغ فٍ
اٌضافؼُخ ،واٌمُبصح ،واٌّشبعوخ ٌٍجُٕخ
اإلصاعح اٌجُئُخ ٌٍّئؿـبد
اٌهغُِخ ٌٍّٕظّخ ثؤوٍّهب
رذبفع ػًٍ اٌّؼغفخ األؿبؿُخ ٌزشغًُ رذبفع ػًٍ اٌّؼغفخ األؿبؿُخ ٌزشغًُ
إٌّظّخ ِٓ ِٕظىع ثُئٍ
إٌّظّخ
رـّخ ثفهُ ورطجُك طغق اإلصاعح
رـّخ ثفهُ ورطجُك طغق اٌؼًّ
اٌجُئُخ اٌجضَضح
اٌجضَضح
رؼًّ ػًٍ دً اٌّشىالد اؿزٕبصا اًٌ
رـّخ ثزصُُّ ورطىَغ أصواد
اٌجذىس اٌزطجُمُخ وأفضً
وِٕزجبد وسضِبد رُـغ اإلصاعح اٌجُئُخ
اٌّّبعؿبد .وَُذـٓ طٌه اإلٔزبجُخ
واٌزٕبفـُخ اٌزٕظُُّخ
رؼًّ ػًٍ رذـُٓ اإلٔزبجُخ
رـّخ ثضجظ وِغالجخ اٌّؼغفخ اٌجُئُخ
واٌزٕبفـُخ ٌألفغاص وإٌّظّبد
(Grisales, 2016, p. 3487).
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وىناك فروق جمية ما بين إدارة المعرفة البيئية ونظم معمومات اإلدارة البيئية
) (EMISوتعد األخيرة بمثابة الجزء األكثر أىمية من اإلدارة البيئية والتي تساعد المديرين
المعنيين بالبيئة وغير المعنيين بالبيئة عمى أداء مياميم بشكل صحيح (Frick, Kaiser,
Wilson, 2004, P. 129).وبشكل إجمالي فإن نظم معمومات اإلدارة البيئية ) (EMISىي
تقنيات مستندة إلى الحاسب اآللي والتي تدعم أنظمة اإلدارة البيئية .بينما يعرف أيجان
وفينستر ) (Finster. Eagan,. Hussey, 2001نظم إدارة المعرفة البيئية عمى أنيا :
"أنظمة تتألف من األدوات ،واآلليات ،والعمميات ،والبنى ،والسياسات ،واالستراتيجيات،
والمعمومات والبيانات والقادرة عمى توليد ،واكتساب ،وحفظ ،وجمع ،واسترجاع ،وتطبيق ونقل
المعرفة واحداث التقدم في جوانب متعددة لتأثير المنظمة عمى البيئة .ومن ثم فإنو يمكن
المدارة .
القول بأن نظم معمومات اإلدارة البيئية ىي بمثابة جزء محدد من المعرفة البيئية ُ

رابعاً :أهداف وأهنية إدارة املعرفة البيئية:

تمخص إدارة المعرفة البيئية كل الطرق ،واآلليات ،والعمميات ،والبنى ،والسياسات،
واالستراتيجيات ،والمعمومات والبيانات التي لدييا القدرة عمى توليد ،والتقاط ،وجمع ،وتخزين
واستقصاء ،وبحث ،ونقل ومشاركة المعرفة البيئية لتحقيق أىداف رئيسية وىي:
أ -تقميص التأثير السمبي عمى البيئة
ب -تقميص األخطار البيئية الممكنة كنتيجة ألنشطة المنظمة (في الظروف التشغيمية
المعتادة وغير العادية).
جـ -تحقيق فوائد لمبيئة(Herghiligiu et al., 2013, P. 893).
وقد أوضح تاتسوكي وماسييسو ) Tatsuki and Masahisa (2006أن إدارة
المعرفة يمكن أن تعمل بشكل فعال عمى حل القضايا والمشكالت البيئية .وقد وجدوا أن كماً
كبي ارً من البيانات والمعمومات التي يتم جمعيا من مشاريع اإلدارة البيئية يمكن تنظيميا في

إطار نظام إلدارة المعرفة ويمكن استخداميا لحل المشكالت البيئية .كما تدمج إدارة المعرفة
البيئية المعرفة الضمنية المستمدة من خبرات الموظفين والمعرفة الصريحة المستمدة من
الميام البيئية من أجل تحسين كفاءة فريق العمل البيئي وحل المشكالت البيئية .وال يمكن أن
يقمص ذلك انبعاثات التموث من عممية االنتاج فحسب ولكن يعمل أيضاً عمى تحسين التحكم
المسبق والمنع لمتموث البيئي .
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خامصا :مهوىات وعنليات إدارة املعرفة البيئية:
يستعرض ىانج وشين ) (Huang & Shih, 2009, P;38خمس مكونات رئيسية
إلدارة المعرفة البيئية وىي :توليد المعرفة البيئية evironmental knowledge
)creation (EKC؛ وتجميع وتراكم المعرفة البيئية Environmental knowledge
) ،accumulation (EKAومشاركة المعرفة البيئية Environmental knowledge
) ،sharing )EKSواستخدام وتوظيف المعرفة البيئية Environmental knowledge
) ،utilization (EKUواالستيعاب الداخمي لممعرفة البيئية Environmental
knowledge internalization (EKI)..
ويقدم ىانج وشين ) (Huang & Shih, 2009, p.38عممية تداول المعرفة
البيئية  Environmental knowledge circulation process EKCPباعتبارىا
عممية أكثر شموالً من إدارة المعرفة البيئية ويرون أنيا تتألف من أنشطة المعرفة البيئية

المستمرة التي يتم تطبيقيا من خالل العمميات الخمس سابقة الذكر .

ويورد نوناكا وزمالئو ) (Nonaka, Toyama, & Konno, 2000أن ىناك أربع
أنماط من تحويل المعرفة في المنظمات وىي :
 -1إضفاء الطابع االجتماعي عمى المعرفة  socializationوالذي يعنى التحويل من
المعرفة الضمنية إلى معرفة ضمنية.
 -2تخريج المعرفة  externalizationويعنى تحويل المعرفة الضمنية إلى معرفة
صريحة.
 -3الدمج  combinationويعنى تحويل معرفة صريحة إلى معرفة صريحة بشكل آخر،
وأخي ارً

 -4االستيعاب الداخمي  internalisationتحويل معرفة صريحة إلى معرفة ضمنية .
وثمة تصنيف آخر لمكونات وأبعاد إدارة المعرفة البيئية وىو تصنيف  SECIالذي
قدمو نوناكا ) (Nonaka, Toyama, & Konno, 2000وىو يمثل أساساً جيداً لشرح
وتفسير تبني المعرفة البيئية الجديدة .وينطوي ىذا النموذج عمى أربع عمميات رئيسية:

 -1إضفاء الطابع االجتماعي عمى المعرفة  socializationوالذي يعني التحويل من
المعرفة الضمنية إلى معرفة ضمنية.
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 -2تخريج المعرفة  externalizationويعنى تحويل المعرفة الضمنية إلى معرفة
صريحة.
 -3الدمج  combinationويعنى تحويل معرفة صريحة إلى معرفة صريحة بشكل آخر،
وأخي ارً

 -4االستيعاب الداخمي internalisationتحويل معرفة صريحة إلى معرفة ضمنية .
وفيما يمي عرض لشرح بعض عمميات إدارة المعرفة وفقاً لمتصنيفات المتعارف عمييا

أو التصنيفات العامة لعمميات إدارة المعرفة وىو التصنيف الذي سوف يتم تبنيو في البحث
الحالي:
أ -توليد المعرفة البيئية :يحدث توليد المعرفة حينما يميز ويطور األفراد طرق جديدة ألداء
األشياء؛ ويتمثل نظام إدارة المعرفة البيئية في النظام المكتمل والصديق لممستخدم الذي
يتألف من كمية كبيرة من المعمومات في سياق المعرفة البيئية .ومن خاللو يمكن
لمموظفين البحث عن مقررات التعميم االلكتروني والبيانات الالزمة في قواعد البيانات
الداخمية لممنظمة .وفيو يتم تقديم السياسات البيئية والمعمومات البيئية الخارجية لمموظفين
من خالل موقع الويب وشبكة االنترانت البيئية الخاصة بالمنظمة .ويمكن لمشركة الوصول
إلى المعمومات من خالل تفاعالت واتصاالت موظفييا مع األفراد خارج الشركة ،ويكون
ىناك حرص أيضاً عمى تقديم المعرفة من خالل التقارير المقدمة في المؤتمرات ،والدوريات

العممية ،والكتب (Sepahvand & Sepahvand, 2014, P.130-131).

ب -حفظ المعرفة البيئية :يجب أن يتم العمل بشكل مستمر عمى تحسين نظام المعرفة
البيئية وتطبيق األنظمة المستندة إلى الحاسوب في ىذا األمر .كما يتعين عمى المنظمة
أيضاً المراقبة المستمرة ،والتدقيق والتحديث المستمرين لنظم المعمومات البيئية الداخمية

لدييا باستخدام أحدث المعمومات البيئية المتاحة .ويمكن اكتساب المعرفة البيئية من خالل
طرق متنوعة من بينيا التعمم ويتم حفظيا في فيرس بيئي & (Sepahvand
Sepahvand, 2014, p.131).

ج -مشاركة المعرفة البيئية :تتضمن عممية مشاركة المعرفة البيئية مشاركة المعمومات،
واألفكار ،والتوصيات ،وأحكام الخبراء المرتبطة بالجوانب البيئية في المنظمة بين جميع
الموظفين .ويمكن أن يحدث مثل ىذا التفاعل بشكل غير رسمي في األماكن من قبيل
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ردىات المنظمة أو بشكل رسمي في شكل اجتماعات ،والورش البحثية ،والعروض
(Bircham, 2003).وتتم مشاركة المعرفة والمعمومات البيئية لممنظمات من خالل
الفرق الداخمية والخارجية ومن خالل التوثيق والسمينارات ،والمؤتمرات ،ومشاركة
الموظفين الخبراء في التعميم وتقديم المواقف السميمة لمزيد من التفاعل بين الموظفين
(Stover, 2004).ويجب أن تعمل المنظمات عمى زيادة المعمومات الوصفية المتضمنة
في قواعد البيانات الخاصة بيا والتي تتضمن توصيف المحتوى ،ووصف حجم الممفات
المتاحة ،ومؤلفييا ،وتاريخ النشر ،والعنوان ...الخ .وىو ما يمكن المستخدمين من
الوصول إلى المعمومات األكثر صمة ومشاركتيا بفاعمية & (Sepahvand
Sepahvand, 2014, p.131).
د -استخدام وتوظيف المعرفة البيئية ُ :يعرف توظيف المعرفة عمى أنو االستخدام الفعال
لممعرفة  (Lim, Klobas, 2000).وفي إدارة المعرفة البيئية يتم تطبيق نظام التبادل
االلكتروني .ويمكن لنظام دقيق إلدارة المعرفة البيئية أن يوفر ىذه اإلمكانية ألداء الميام
البيئية بسيولة .وعالوة عمى ذلك ،فيعتمد تطبيق الممارسات البيئية عمى استخدام المعرفة
البيئية في المنظمة بما يؤدي إلى تحسين األداء البيئي & (Sepahvand
Sepahvand, 2014, p.132).ومن أبرز المظاىر السموكية القابمة لممالحظة الدالة
عمى ىذه العممية ما يمي :
• يتم توظيف نظام لمتبادل االلكتروني في إدارة المعرفة البيئية.
• تقدم المنظمة حوافز ومكافأة ألولئك لمموظفين الذين يبدون أداء استثنائي في إدارة
المعرفة البيئية ،والحفاظ عمى المعرفة وحماية البيئة (Huang & Shih, 2009. p.
42).
ىـ -االستيعاب الداخمي لممعرفة البيئية :يتعين عمى المنظمة تقديم فيارس لتحسين المعرفة
الوظيفية لدى الموظفين .وتقدم ىذه المصادر اإلمكانية لزيادة معارف الموظفين عن
وظيفتيم ومياراتيم .وىنا يتم مراجعة نظام المعمومات المينية وتعديمو بشكل مستمر
وتحديثو لتحقيق ىذه اإلمكانية لممنظمة لمبحث عن المعمومات البيئية وجمع المعرفة من
خالل النظم التي يمكن أن تساعد عمى إتمام مياميم البيئية الجديدة .ومن خالل ىذه
العمميات يمكن لمموظفين االستيعاب الداخمي لممعرفة الضمنية والصريحة كمعرفة ضمنية
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وأن يكتسبون الوعي البيئي .إن استخدام نظام معمومات المعرفة البيئية يمكن أن يزيد
سرعة المشاركة واالستيعاب الداخمي لممعرفة البيئية (Sepahvand & Sepahvand,
2014, p.132).

شادشاً :متطلبات إدارة املعرفة البيئية:
لكي تحدث إدارة المعرفة البيئية بالشكل المنشود وتحقق أىدافيا المنشودة ,يتطمب
األمر جيد كبير .وتتحدد متطمبات اإلدارة الفعالة لممعرفة البيئية ما يمي:
أ -كفاءة الموارد البشرية المشتممة في مختمف األنشطة البيئية المتنوعة موضع التنفيذ
(المتخصصين في األمور البيئية -والموظفين أو اإلداريين االعتياديين في المستوى الوظيفي
الذي يتقمدونو) في الوظيفة الحالية لنظم اإلدارة البيئية عمى مستوى المنظمة .
ب -األداء البيئي ومن ثم األداء اإلجمالي لممنظمة (Herghiligiu et al., 2013, P.
)893
ووفقاً لما يذكره" لين وتسينج )" (Lin & Tseng, 2005فإن ىناك خمس جوانب
إلدارة المعرفة البيئية تؤثر عمى أداء المنظمة ،وىي :

أ -المعرفة المطموبة لتحسين الوضع التنافسي لممنظمة .
ب -تطبيق إدارة المعرفة .
ج -التخطيط إلدارة المعرفة.
د -المعرفة البيئية الالزمة لتحسين الوضع التنافسي لممنظمة كما يدركو المديرون عمى
مستوى اإلدارة العميا .
ه -المعرفة البيئية الالزمة لتحسين تنافسية المنظمة كما يدركيا الموظفون .

ميهذية وإدراءات البحح
أوالً :امليهر والتصنيه البحجي Study Method & Design:
يعد ىذا البحث من بين الدراسات المنتمية إلى التوجو الكمي األمبريقي في البحث
العممي إذ تنطمق من األسس النظرية لمبحوث ذات التوجو الكمي المعتمد عمى دراسة وتفسير
الظواىر االجتماعية والتربوية باالعتماد عمى لغة األرقام واإلحصاء .وضمن ىذا اإلطار توظف
الدراسة أحد مناىج البحث الوصفي وىو البحث المعتمد عمى جمع بيانات تعبر عن وجيات
نظر المشاركين باستخدام أداة االستبيانات المسحية المطبقة عمى عدد كبير نسبياً من
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المشاركين بغية الوصول إلى تمثيل مناسب من المجتمع األصمي .ومن ثم؛ فإن التصميم
البحثي المعتمد عميو في ىذا البحث ىو التصميم البحثي المعتمد عمى المسح باالستبيانات .

أداة البحح:
لجمع البيانات الميدانية اإلمبريقية الالزمة الختبار فروض البحث واإلجابة عن

أسئمتيا ،استعان الباحث بأداة االستبيان والتي أطمق عمييا مسمى" استبيان واقع ومعوقات

تطبيق إدارة المعرفة البيئية في المدارس الحكومية المصرية ".وقد اتبع الباحث اإلجراءات
العممية المتعارف عمييا في إعداد االستبيانات من أجل إعداد ىذه األداة :

أ  -تحديد أىداف األداة :تحدد اليدف من وراء إعداد ىذه األداة في جمع البيانات المتعمقة
بواقع ومعوقات تطبيق إدارة المعرفة البيئية في المدارس الحكومية المصرية من وجية
نظر اإلداريين والمعممين في تمك المدارس ،فضالً عن تحديد مدى اختالف آراء المشاركين

باختالف متغيراتيم الشخصية(الوظيفة  -سنوات العمل في المينة  -المؤىل التربوي) .

ب  -تحديد محاور وأبعاد األداة :ركزت األداة عمى محورين أساسيين أوليما محور مدى واقع
تطبيق عمميات إدارة المعرفة البيئية ويتضمن األبعاد التالية( توليد المعرفة البيئية  -حفظ
وتخزين المعرفة البيئية  -مشاركة المعرفة البيئية  -استخدام المعرفة البيئية ).أما
المحور الثاني ،فيتضمن معوقات إدارة المعرفة البيئية في المدارس الحكومية المصرية
وىو محور أحادي البعد .
جـ  -الصياغة األولية لعبارات االستبيان :في ىذه الخطوة ،حصل الباحث عمى أكبر عدد
ممكن من العبارات التي يمكن أن تندرج تحت كل محور وبعد من أبعاد األداة .واستفاد
الباحث في صياغة ىذه العبارات بصورة أولية من مراجعتو وتحميمو لألدبيات المتعمقة
بإدارة المعرفة البيئية .كما قام الباحث بالرجوع إلى عدد كبير من الدراسات وراجع ما
اشتممت عميو من أدوات قياس تركز عمى إدارة المعرفة البيئية في القطاع التعميمي ،وادارة
المعرفة البيئية بشكل عام ،وما يمكن أن يكتنف ذلك من معوقات .وفي سبيل تحقيق ذلك،
قام الباحث بمراجعة عدد من الدراسات التي ركزت بشكل محدد عمى إدارة المعرفة البيئية .
كما قام الباحث بالرجوع إلى عدد آخر من الدراسات والمصادر التي تناولت إدارة المعرفة
في ارتباطيا باألنشطة البيئية لممؤسسات التعميمية مثل دراسات كل من (Grisales,
2016; Tinnungwattana, 2008; Zheng et al., 2017; Escrivão et
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al., 2011).وراجع عدد من األدوات الواردة في الدراسات العربية التي ركزت عمى إدارة
المعرفة في المؤسسات التعميمية ومنيا دراسات كل من ( مؤيد مقدادي, 2016؛ أشرف
أبو حطب, 2015؛ أروي المناصير, 2012؛ بسمة موسى, 2012).
وبانتياء ىذه الخطوة ،أمكن لمباحث صياغة عدد كبير من العبارات التي تندرج تحت
كل محور وبعد من األبعاد سابقة الذكر إذ تضمنت الصورة األولية لألداة بخالف القسم
التمييدي سابق الذكر محورين أوليما مدى واقع تطبيق إدارة المعرفة البيئية في المدارس
الحكومية المصرية واشتمل عمى أربعة أبعاد وىي :
 -1توليد المعرفة البيئية :وتضمنت الصورة األولية ليذا البعد ثالث عشر عبارة .
 -2حفظ وتخزين المعرفة البيئية :وتضمن ىذا البعد أربعة عشر عبارة .
 -3مشاركة المعرفة البيئية :وتضمن ىذا البعد اثني عشر عبارة .
 -4استخدام المعرفة البيئية :وتضمن ىذا البعد خمسة عشر عبارة .
أما المحور الثاني وىو معوقات تطبيق عمميات إدارة المعرفة البيئية في المدارس
الحكومية المصرية فقد اشتمل عمى  25عبارة .وبذلك اشتممت الصورة األولية لالستبيان قبل
ووضع أمام كل عبارة من تمك العبارات
إخضاعيا لعممية التحكيم العممي عمى  79عبارة ُ .
خمس بدائل يستطيع المستجيب االختيار من بينيا وىي (موافق تماماً -موافق -محايد -غير
موافق -غير موافق تماماً) .

د -التأكد من صدق وثبات االداة ُ :بغية التحقق من صدق األداة ،كان منطقياً أن تتم
االستعانة بطريقة الصدق الظاىري أو صدق المحكمين حيث قام الباحث بعد إعداد الصورة
األولية لألداة بطمب تحكيميا عممياً من عدد من السادة المتخصصين في موضوعات

البحث والذين اشتمموا بعض أعضاء ىيئة التدريس في بعض كميات التربية في مصر
والمتخصصين في اإلدارة التربوية .وقد أرفقت الصورة األولية ألداة البحث مصحوبة
بخطاب لطمب التحكيم أوضح بو الباحث المؤشرات والمعايير التي في ضوئيا تتم عممية
التحكيم وىي:
• أن تكون مالئمة لقياس واقع تطبيق عمميات إدارة المعرفة البيئية في المدارس الحكومية
المصرية في المدارس .

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 831 -

واقع تطبيق عمليات إدارة المعرفة ...

عدد يونيو-ج9292 )68( -9م

• أن تعكس أبعاد إدارة المعرفة البيئية ما يجب أن يتم قياسو وأن تكون شاممة لجميع
األبعاد.
• أن تكون معوقات تطبيق عمميات إدارة المعرفة البيئية في المدارس الحكومية المصرية
مالئمة وصادقو لقياس ما يجب أن تقيسو .
• أن تكون العبارات تحت كل بعد من األبعاد الفرعية منتمية بالفعل لمبعد الذي تقيسو
وميمة وأساسية لقياسو.
• أن تكون العبارات قابمة لمقياس وسيمة الفيم وواضحة بالنسبة لممستجيبين.
• إبداء أي آراء أو تعديالت أو مقترحات أخرى .
وأجمع السادة المحكمون عمى الحاجة إلى إجراء عدد من التعديالت الميمة في
األداء تضمنت حذف عدد كبير من العبارات التي أروا إما أنيا غير وثيقة الصمة بما تقيسو أو
أنيا ذات صياغة عامة غير قابمة لمقياس المحدد ،أو أن ىناك إطناب وتكرار في بعض
العبارات إذ تكرر بعض العبارات عبارات أخرى .كما رأى السادة المحكمون ضرورة أن تكون
األبعاد المختمفة إلدارة المعرفة البيئية متساوية في العدد ،كما أروا أن طول االستبيان غير
مناسب إذ أن  79عبارة ربما تصيب المستجيبين بالممل؛ ومن ثم فإنو يجب اختصار
االستبيان بشكل أكبر .
وباإلضافة إلى العبارات التي تم حذفيا رأى السادة المحكمون أن ىناك حاجة إلعادة
صياغة بعض العبارات بحيث تكون أوضح وأكثر صدقاً في القياس وأن تكون أكثر تحديداً،
وأن تكون أكثر مالئمة لمسياق التعميمي والمدارس .وتمخضت ىذه العممية في نياية المطاف

عن نسخة معدلة من االستبيان اشتممت عمى نفس األبعاد والمحاور الرئيسية إال أنيا تضمنت
عبارات مختمفة كماً ونوعاً إذ تم حذف خمس عبارات من البعد األول إلدارة المعرفة البيئية،
وحذف ست عبارات من البعد الثاني ،وحذف أربع عبارات من البعد الثالث ،وحذف سبع

عبارات من البعد الرابع .أما المحور الثاني ،فقد شيد حذف عدد كبير من العبارات حيث تم
حذف تسع عبارات من ىذا المحور .كما أدخل السادة المحكمون تعديالت أخرى تتعمق
بصياغة مقدمة االستبيان الموجية إلى المعممين واإلداريين المحتمل مشاركتيم في البحث .
وقد تم التحقق من ثبات أداة البحث" بحساب معامل ثبات ألفا كرونباخ (Alpha
)Cronbach'sلدرجات العينة االستطالعية المكونة من ) (39من غير المشاركين في
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العينة األساسية لمبحث ،وقد تم التحقق من ثبات أبعاد االستبيان لدرجات العينة االستطالعية،
وجاءت النتائج كما يتبين في الجدول التالي:
جضوي علُ ()2
ِؼبًِ اٌضجبد ألثؼبص اؿزجُبْ" والغ وِؼىلبد رطجُك ػٍُّبد اصاعح اٌّؼغفخ اٌجُئُخ فٍ
اٌّضاعؽ اٌذىىُِخ اٌّصغَخ
ِؼبًِ اٌضجبد
ػضص
اٌّذبوع األثؼبص اٌفغػُخ
أٌفب وغؤجبر
اٌؼجبعاد
0.791
10
اٌجؼض األوي :رىٌُض اٌّؼغفخ اٌجُئُخ
0.936
8
اٌجؼض اٌضبٍٔ :دفع ورشؼَٓ اٌّؼغفخ اٌجُئُخ
0.762
8
اٌجؼض اٌضبٌش ِ:شبعوخ اٌّؼغفخ اٌجُئُخ
0.817
8
اٌجؼض اٌغاثغ :اؿزشضاَ اٌّؼغفخ اٌجُئُخ
0.789
12
اٌّذىع اٌضبٍٔ ِ:ؼىلبد رطجُك ػٍُّبد اصاعح اٌّؼغفخ

ويتضح من الجدول السابق أن معامالت الثبات ألبعاد االستبيان تراوحت بين
)(0.762و (0.936),وىذا يدل عمى أن االستبيان يتمتع بدرجة عالية من الثبات يمكن
االعتماد عميو في التطبيق الميداني .وفي ضوء ىذه اإلجراءات اتخذت األداة صورتيا
النيائية .
ىـ -إعداد االستبيان بصورتو النيائية :استناداً إلى ما تقدم توافرت في يد الباحث النسخة
النيائية التي طُبقت فعمياً في البحث .وفيما يمي وصفاً لتمك األداة.

تضمنت األداة في البداية صفحة لممعمومات الشخصية تضمنت االسم ،والوظيفة،

وعدد سنوات العمل في المينة ،والمؤىل التربوي ،كما ُوضعت مقدمة تصف لممبحوثين ما ىو
مطموب منيم وتوضح تعميمات اإلجابة وتؤكد عمى سرية ما سيتم جمعو من بيانات بثاً

لمطمأنينة في نفوسيم وسعياً لمحصول عمى استجابات دقيقة تعكس بالفعل وجيات نظرىم

تجنباً لتأثير المرغوبية االجتماعية .أما القسم الرئيسي لألداة فقد اشتمل بصورتو النيائية
عمى محورين .أوليما يركز عمى مدى واقع تطبيق عمميات إدارة المعرفة البيئية من وجية
نظر اإلداريين والمعممين كما يعكسو واقع مدارسيم واشتمل ىذا المحور عمى أربع أبعاد
رئيسية أوليا بعد توليد المعرفة البيئية ،والثاني بعد حفظ وتخزين المعرفة البيئية ،والثالث
مشاركة المعرفة البيئية ،والرابع استخدام المعرفة البيئية .واشتمل ىذا المحور إجما ًال عمى

اثني وثالثين عبارة موزعة بالتساوي ما بين األبعاد األربعة بحيث اشتمل كل بعد منيم عمى
ثماني عبارات .
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أما المحور الثاني ،فقد ركز عمى معوقات إدارة المعرفة البيئية في المدارس موضع
البحث واشتمل عمى ست عشر عبارة .وقد تم استخدام مقياس ليكرت ذي خمس بدائل
لإلجابة( موافق تماماً -موافق -محايد -غير موافق -غير موافق تماماً ).ويعكس تدريج

اإلجابات في المحور األول درجة الموافقة عمى مدى واقع تطبيق إدارة المعرفة البيئية في
المدارس الحكومية المصرية بحيث أنو كمما اتجيت اإلجابة نحو موافق تماماً كمما عكست
مستوى أعمى من التطبيق .أما اإلجابات في المحور الثاني فيي تعكس درجة حدة معوقات

تطبيق عمميات إدارة المعرفة البيئية وفييا كمما اتجيت اإلجابة نحو غير موافق تماماً كمما
عكست درجة حدة أقل لمعوقات تطبيق عمميات إدارة المعرفة البيئية.

وبشكل عام ،أُعطي لمبديل موافق تماماً خمس درجات في عموم االستبيان بينما

أُعطي لمبديل موافق أربع درجات ،أما البديل محايد فحصل عمى ثالث درجات والبديل غير
موافق حصل عمى درجتان أما البديل غير موافق تماماً فقد حصل عمى درجة واحدة ومن

الجدير بالذكر أنو ال توجد عبارات سمبية االتجاه ضمن ىذا االستبيان .

رابعاً :دلتنع وعيية البحح:
وضع الباحث نصب عينيو عند إجراء البحث الحالي إمكانية تعميم نتائج البحث عمى
المعممين واإلداريين بجميع المدارس الحكومية في محافظة الجيزة .ونظ ارً لمصعوبة المحيطة

بتطبيق البحث عمى ىذا المجتمع بأكممو والتشتت الجغرافي لمجتمع البحث فقد اقتصرت العينة

عمى عينة طوعية من المعممين والمعممات ،واإلداريين واإلداريات في المدارس الحكومية
التابعة إلدارتي الدقي والصف التعميميتين .وقد تم تحصيل استجابات المشاركين في البحث
بشكل إلكتروني من خالل استخدام خدمة االستبيانات اإللكترونية المتاحة عبر اإلنترنت لجمع
البيانات إلكترونياً بشكل آلي وتفريغيا في جداول إلكترونية تمقائية .وأثمرت عممية تطبيق

األداة عن الحصول عمى استجابات  178فرد وعندما تم فرز ىذه االستجابات تم استبعاد 34
استجابة غير مكتممة لم يتم أصحابيا اإلجابة عن جميع العبارات المطموبة .وبذلك وصل العدد
النيائي لعينة البحث التي أخضعت لمتحميل اإلحصائي  144من المعممين واإلداريين
بالمدارس الحكومية بمصر .وتبين الجداول التالية توزيع العينة وفقاً لممتغيرات الشخصية
لممشاركين :
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جضوي ()3
رىػَغ ػُٕخ اٌجذش وفمب ٌّزغُغ" اٌّئهً اٌزغثىٌ"
إٌـجخ اٌّئىَخ
اٌؼضص
اٌّئهً اٌؼٍٍّ
59%
85
اٌجىبٌىعَىؽ/اٌٍُـبٔؾ
41%
59
اٌضعاؿبد اٌؼٍُب
100%
144
اإلجّبٌٍ
جضوي ()4
رىػَغ ػُٕخ اٌجذش وفمب ٌّزغُغ" ؿٕىاد اٌؼًّ"
إٌـجخ اٌّئىَخ
اٌؼضص
ؿٕىاد اٌؼًّ
23%
33
ألً ِٓ ؿجغ ؿٕىاد
48%
69
ِب ثُٓ ؿجغ ؿٕىاد اًٌ أعثؼخ ػشغ ؿٕخ
29%
42
أوضغ ِٓ أعثؼخ ػشغ ؿٕخ
100%
144
اإلجّبٌٍ
جضوي ()5
رىػَغ ػُٕخ اٌجذش وفمب ٌّزغُغ" اٌىظُفخ"
اٌؼضص
اٌىظُفخ
46
اصاعٌ
98
ِؼٍُ
144
اإلجّبٌٍ

إٌـجخ اٌّئىَخ
32%
68%
100%

ىتائر البحح ومياقعتها وتفصريها
ىتائر اختبار الفرض األول:
نص الفرض األول ليذا البحث عمى" يتم تطبيق توليد المعرفة البيئية بدرجة
"متوسطة "من وجية نظر اإلداريين والمعممين في المدارس الحكومية المصرية ".والختبار ىذا
الفرض تم استخدام أساليب اإلحصاء الوصفي كما يتبين من الجدول التالي:
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جضوي ()6
إٌزبئج اٌّزؼٍمخ ثضعجخ رطجُك ػٍُّخ رىٌُض اٌّؼغفخ اٌجُئُخ ِٓ وجهخ ٔظغ اإلصاعَُٓ واٌّؼٍُّٓ فٍ
اٌّضاعؽ اٌذىىُِخ اٌّصغَخ
االٔذغاف
اٌّزىؿظ
اٌغرجخ
ِؼُبع اٌذىُ
األثؼبص اٌفغػُخ
اٌّؼُبعٌ
اٌذـبثٍ
ِٕشفضخ
 -1رىظف اٌّضعؿخ ٔظبَ ِزىبًِ إلصاعح
4
0.766
1.500
جضا
اٌّؼغفخ اٌجُئُخ ؿهً االؿزشضاَ.
َ -2زُ اؿزمطبة اٌشجغاء ِٓ اٌّئؿـبد
اٌّجزّؼُخ اٌّؼُٕخ ثبٌجُئخ ٌالؿزفبصح ِٓ
2
ِزىؿطخ
0.946
2.667
ِؼغفزهُ اٌجُئُخ اٌضُّٕخ (اٌشجغاد
اٌششصُخ واألفىبع واٌمُُ).
َ -3ىفغ ِضَغ اٌّضعؿخ فغصب الوزـبة
3
ِٕشفضخ
0.690
1.833
اٌؼبٍُِٓ ثبٌّضعؿخ اٌّؼغفخ اٌجُئُخ ِٓ
اٌضوعاد واٌجغاِج اٌزضعَجُخ.
َ -4زُ رضاعؽ رجبعة اٌّضاعؽ طاد األصاء
ِٕشفضخ
اٌجُئٍ اٌّزُّؼ فٍ اصاعح اٌّؼغفخ اٌجُئُخ
8
0.347
1.139
جضا
ٌالؿزفبصح ِّب رذٍّه ِٓ صعوؽ وسجغاد
وِضبُِٓ .
 -5رزُ ِغاجؼخ اٌجذىس واٌضعاؿبد اٌؼٍُّخ
ِٕشفضخ
7
0.361
1.153
اٌّذىّخ ٌالؿزفبصح ِٕهب فٍ اوزـبة اٌّؼغفخ
جضا
اٌجُئُخ.
َ -6زُ رشجُغ اٌؼبٍُِٓ ثبٌّضعؿخ ػًٍ
اٌزؼجُغ ػٓ أفىبعهُ وسجغارهُ اٌضُّٕخ فٍ
1
ِزىؿطخ
1.348
2.833
اٌمضبَب اٌجُئُخ ثشىً صغَخ َّىٓ االؿزفبصح
ِٕه.
َ -8زُ رشجُغ اٌؼبٍُِٓ فٍ اٌّضعؿخ ػًٍ
ِٕشفضخ
6
0.368
1.160
اجغاء اٌجذىس اٌؼٍُّخ اٌّزؼٍمخ ثبٌمضبَب
جضا
واٌّشىالد اٌجُئُخ.
- -7رغاجغ اإلصاعح ِب َزىافغ ٌضَهب ِٓ
ِٕشفضخ
اٌّؼغفخ اٌجُئُخ( أزبجبد فىغَخ ،وثُبٔبد
5
0.374
1.167
جضا
وِؼٍىِبد ،أفىبع...اٌز )ٌزذضَض اٌفجىاد فٍ
اٌّؼغفخ اٌجُئُخ واٌؼًّ ػًٍ اٌزغٍت ػٍُهب.
ثضعجخ ِٕشفضخ جضا
1.681
اٌّزىؿظ اٌذـبثٍ اٌؼبَ

ومن ىذا الجدول يتضح أن درجة تطبيق توليد المعرفة البيئية بدرجة" متوسطة "من
وجية نظر اإلداريين والمعممين في المدارس الحكومية المصرية كان إجماالً بدرجة" منخفضة
جداً "حيث بمغ المتوسط الحسابي العام  (1.681).وقد تراوحت درجة تطبيق العبارات

المندرجة تحت توليد المعرفة البيئية من وجية نظر اإلداريين والمعممين في المدارس
الحكومية المصرية ما بين" المتوسطة "و"المنخفضة جداً ".وأتت خمس عبارات بدرجة تطبيق
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"منخفضة جداً ",وأتت عبارة واحدة بدرجة تطبيق" منخفضة" ،وأتت عبارتان بدرجة تطبيق
"متوسطة ".

ىتائر اختبار الفرض الجاىي:
نص الفرض الثاني ليذا البحث عمى" يتم تطبيق حفظ وتخزين المعرفة البيئية بدرجة
"متوسطة "من وجية نظر اإلداريين والمعممين في المدارس الحكومية المصرية ".والختبار ىذا
الفرض تم استخدام أساليب اإلحصاء الوصفي كما يتبين من الجدول التالي:
جضوي ()8
إٌزبئج اٌّزؼٍمخ ثضعجخ رطجُك ػٍُّخ دفع ورشؼَٓ اٌّؼغفخ اٌجُئُخ ِٓ وجهخ ٔظغ اإلصاعَُٓ واٌّؼٍُّٓ
فٍ اٌّضاعؽ اٌذىىُِخ اٌّصغَخ
اٌغرجخ
االٔذغاف
اٌّزىؿظ
ِؼُبع اٌذىُ
األثؼبص اٌفغػُخ
اٌّؼُبعٌ
اٌذـبثٍ
َ -1زُ رىظُف األٔظّخ اٌّـزٕضح اًٌ
اٌذبؿىة ورمُٕبد اٌّؼٍىِبد اٌذضَضخ ٌذفع
3
ِٕشفضخ
0.748
2.333
ورشؼَٓ اٌّؼغفخ اٌجُئُخ الؿزشضاِهب
ِـزمجال.
 -2رطجك اٌّضعؿخ اجغاءاد اٌزضلُك
6
ِٕشفضخ
0.693
2.153
واٌزذضَش اٌّـزّغَٓ ٌٕظُ اٌّؼٍىِبد
اٌجُئُخ.
َ -3زُ دفع اٌّؼغفخ اٌجُئُخ ٌٍّضعؿخ فٍ
7
ِٕشفضخ
0.690
1.833
فهبعؽ ثُئُخ ِزشصصخ.
 -4رطىع اٌّضعؿخ اٌجُبٔبد اٌىصفُخ
4
ِٕشفضخ
0.901
2.167
metadataاٌزٍ رصف اٌجُبٔبد اٌّزضّٕخ
فٍ ٔظبَ لبػضح ثُبٔبد اٌّؼغفخ اٌجُئُخ.
َ -5زُ رشؼَٓ رجبعة اٌّضعؿخ فٍ
1
ِزىؿطخ
1.348
2.833
اٌّشبعَغ واألٔشطخ اٌجُئُخ ثشىً ِٕبؿت.
َ -6زىافغ ٔظبَ رمٍٕ َـّخ ٌطبلُ اٌؼًّ
5
ِٕشفضخ
0.696
2.160
ثبٌّضعؿخ ثزصُٕف ورىصُك واٌجذش فٍ
اٌّؼٍىِبد اٌجُئُخ واؿزغجبػهب ػٕض اٌذبجخ.
 -8رفؼً اٌّضعؿخ صوع اٌّىزجخ اٌّضعؿُخ فٍ
2
ِزىؿطخ
1.252
2.667
رشؼَٓ اٌّؼغفخ اٌجُئُخ.
َ -7زُ رطجُك اجغاءاد واضذخ ٌذفع دمىق
8
ِٕشفضخ
0.380
اٌٍّىُخ اٌفىغَخ ٌٍّؼغفخ اٌجُئُخ ألصذبثهب ِٓ 1.826
صاسً اٌّضعؿخ وسبعجهب.
ثضعجخ ِٕشفضخ
2.307
اٌّزىؿظ اٌذـبثٍ اٌؼبَ
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ومن ىذا الجدول يتضح أن درجة تطبيق حفظ وتخزين المعرفة البيئية من وجية
نظر اإلداريين والمعممين في المدارس الحكومية المصرية كان إجماالً بدرجة" منخفضة "حيث

بمغ المتوسط الحسابي العام  (2.307).وقد تراوحت درجة تطبيق العبارات المندرجة تحت بعد
حفظ وتخزين المعرفة البيئية من وجية نظر اإلداريين والمعممين في المدارس الحكومية
المصرية ما بين" المتوسطة "و"المنخفضة ".وأتت ست عبارات بدرجة تطبيق" منخفضة ",وأتت
عبارتان بدرجة تطبيق" متوسطة ".

ىتائر اختبار الفرض الجالح:
نص الفرض الثالث ليذا البحث عمى" يتم تطبيق مشاركة المعرفة البيئية بدرجة
"متوسطة "من وجية نظر اإلداريين والمعممين في المدارس الحكومية المصرية ".والختبار ىذا
الفرض تم استخدام أساليب اإلحصاء الوصفي كما يتبين من الجدول التالي:
جضوي ()7
إٌزبئج اٌّزؼٍمخ ثضعجخ رطجُك ػٍُّخ ِشبعوخ اٌّؼغفخ اٌجُئُخ ِٓ وجهخ ٔظغ اإلصاعَُٓ واٌّؼٍُّٓ فٍ
اٌّضاعؽ اٌذىىُِخ اٌّصغَخ
األثؼبص اٌفغػُخ
َ -1زجبصي اٌّؼٍّىْ واإلصاعَىْ فٍ اٌّضعؿخ اِعاء
واألفىبع اٌجُئُخ واٌزمُٕبد اٌذضَضخ وصُمخ اٌصٍخ
ثزذـُٓ األصاء اٌجُئٍ.
َ -2زُ رجبصي اٌّؼٍىِبد اٌّزؼٍمخ ثذّبَخ اٌجُئخ
واٌزذىُ فٍ اٌزٍىس ثشىً واؿغ ٔطبق فٍ اٌّضعؿخ
ِٓ سالي اٌّئرّغاد ٌزذمُك األهضاف اٌجُئُخ.
َ -3ىجض اهزّبَ ثبٌّـئىٌُخ االجزّبػُخ واٌجُئُخ
ٌٍّضعؿخ وّب َزجـض فٍ عإَخ َزشبعوهب اٌجُّغ فٍ
اٌّضعؿخ.
َ -4زُ ٔشغ ِؼبَُغ جىصح األصاء اٌجُئٍ ػًٍ أوؿغ
ٔطبق ثُٓ اٌؼبٍُِٓ فٍ اٌّضعؿخ ثشىً عؿٍّ فٍ
االجزّبػبد واٌىعف اٌجذضُخ واٌجٍـبد اٌزضعَجُخ.
 -5رزىافغ فٍ اٌّضعؿخ ثبؿزّغاع اٌّؼٍىِبد األوضغ
دضاصخ اٌّزؼٍمخ ثبٌجُئخ.
َ-6زُ اػالَ اٌؼبٍُِٓ ثبٌّضعؿخ ثبٌـُبؿبد اٌجُئُخ
واٌّؼٍىِبد اٌجُئُخ ِٓ سالي ِىلغ اٌىَت وشجىخ
االٔزغأذ اٌجُئُخ اٌشبصخ ثبٌّضعؿخ.
َ -8زُ ػمض جٍـبد ٌٍّٕبلشخ واٌؼصف اٌظهٍٕ ورجبصي
األفىبع ثشؤْ اٌّشىالد واٌمضبَب اٌجُئُخ اٌزٍ رىاجه
اٌّضعؿخ رشًّ جُّغ اٌؼبٍُِٓ.
َ -7ىجض اهزّبَ فٍ اٌّضعؿخ ثٕشغ ورجبصي لصص
إٌجبح فٍ اٌّشبعَغ واٌزجبعة واألٔشطخ اٌجُئُخ.
اٌّزىؿظ اٌذـبثٍ اٌؼبَ

اٌّزىؿظ
اٌذـبثٍ

االٔذغاف
اٌّؼُبعٌ

ِؼُبع
اٌذىُ

اٌغرجخ

1.826

0.380

ِٕشفضخ

7

2.979

0.815

ِزىؿطخ

3

3.833

0.374

ِغرفؼخ

1

1.993

0.824

ِٕشفضخ

6

3.007

0.083

ِزىؿطخ

2

1.167

0.374

ِٕشفضخ
جضا

8

2.000

0.819

ِٕشفضخ

5

2.326

0.471

ِٕشفضخ

4

2.401
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ومن ىذا الجدول يتضح أن درجة تطبيق مشاركة المعرفة البيئية من وجية نظر
اإلداريين والمعممين في المدارس الحكومية المصرية كان إجماالً بدرجة" منخفضة "حيث بمغ

المتوسط الحسابي العام  (2.401).وقد تراوحت درجة تطبيق مشاركة المعرفة البيئية من

وجية نظر اإلداريين والمعممين في المدارس الحكومية المصرية ما بين" المرتفعة "
و"المنخفضة جداً ".وأتت عبارة واحدة بدرجة تطبيق" مرتفعة ",وأتت عبارتان بدرجة تطبيق

"متوسطة" ،وأتت أربعة عبارات بدرجة تطبيق" منخفضة" ،وأتت عبارة واحدة بدرجة تطبيق
"منخفضة جداً ".

ىتائر اختبار الفرض الرابع:
نص الفرض الرابع ليذا البحث عمى" يتم تطبيق استخدام المعرفة البيئية بدرجة
"متوسطة "من وجية نظر اإلداريين والمعممين في المدارس الحكومية المصرية ".والختبار ىذا
الفرض تم استخدام أساليب اإلحصاء الوصفي كما يتبين من الجدول التالي:
جضوي ()7
ٌٕزبئج اٌّزؼٍمخ ثضعجخ رطجُك اؿزشضاَ اٌّؼغفخ اٌجُئُخ ِٓ وجهخ ٔظغ اإلصاعَُٓ واٌّؼٍُّٓ فٍ
اٌّضاعؽ اٌذىىُِخ اٌّصغَخ
األثؼبص اٌفغػُخ
 -1رمضَ اٌّضعؿخ دىافؼ وِىبفآد ألوٌئه
ٌٍّىظفُٓ اٌظَٓ َجضوْ أصاء اؿزضٕبئٍ فٍ رىظُف
اٌّؼغفخ اٌجُئُخ .
 -2رىظف اٌّضعؿخ وزت ِغجؼُخ وأصٌخ ٌزذـُٓ
اٌّؼغفخ اٌجُئُخ واٌىػٍ اٌجُئٍ ٌٍّؼٍُّٓ
واإلصاعَُٓ ورُّٕخ ادـبؿهُ ثبٌّـئىٌُخ اٌجُئُخ.
 -3رؼض اٌّؼغفخ اٌجُئُخ أؿبؿب َـزٕض اٌُه ِضَغ
اٌّضعؿخ فٍ صٕغ وارشبط اٌمغاعاد اٌّزؼٍمخ
ثبٌّشىالد اٌجُئُخ.
َ -4زُ اؿزشضاَ اٌّؼغفخ السزُبع إٌّزجبد
اٌّزضاوٌخ فٍ اٌّضعؿخ األلً ادضاصب ٌٍزٍىس.
َ -5زُ رىظُف اٌّؼغفخ اٌجُئُخ ثبٌّضعؿخ
ٌزمٍُص اؿزهالن اٌطبلخ واٌّىاعص اٌطجُؼُخ.
َ -6زُ االؿزفبصح ِٓ اٌّؼغفخ اٌجُئُخ إلػبصح
رضوَغ اٌّشٍفبد واٌزشٍص آِِ ِٕهب.
 -8أػضد اٌّضعؿخ اؿزٕبصا ٌٍّؼغفخ اٌجُئُخ
اٌّزبدخ سطظ ٌٍطىاعة اٌجُئُخ.
 -7أػضد اٌّضعؿخ اؿزٕبصا ٌٍّؼغفخ اٌجُئُخ
اٌّزبدخ لُبؿبد ٌٍزؤصُغ اٌجُئٍ ٌهب.
اٌّزىؿظ اٌذـبثٍ اٌؼبَ

اٌّزىؿظ
اٌذـبثٍ

االٔذغاف
اٌّؼُبعٌ

ِؼُبع اٌذىُ

1.993

0.585

ِٕشفضخ

4

2.667

0.946

ِزىؿطخ

1

2.167

0.374

ِٕشفضخ

2

2.160

0.386

ِٕشفضخ

3

1.819

0.696

ِٕشفضخ

6

1.833

0.690

ِٕشفضخ

5

1.486

0.757

ِٕشفضخ جضا

8

1.813

0.392

ِٕشفضخ

7

1.992
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ومن ىذا الجدول يتضح أن درجة تطبيق استخدام المعرفة البيئية من وجية نظر
اإلداريين والمعممين في المدارس الحكومية المصرية كان إجماالً بدرجة" منخفضة "حيث بمغ

المتوسط الحسابي العام  (1.992).وقد تراوحت درجة تطبيق استخدام المعرفة البيئية من

وجية نظر اإلداريين والمعممين في المدارس الحكومية المصرية ما بين" المتوسطة "
و"المنخفضة جداً ".وأتت عبارة واحدة بدرجة تطبيق" منخفضة جداً ",وأتت ست عبارات بدرجة

تطبيق" منخفضة" ،وأتت عبارة واحدة بدرجة تطبيق" متوسطة ".

ىتائر اختبار الفرض اخلامض:
نص الفرض الخامس ليذا البحث عمى" يتم تطبيق إدارة المعرفة البيئية إجماالً بدرجة

"متوسطة "من وجية نظر اإلداريين والمعممين في المدارس الحكومية المصرية ".والختبار ىذا
الفرض تم استخدام أساليب اإلحصاء الوصفي كما يتبين من الجدول التالي:
جضوي ()10
إٌزبئج اٌّزؼٍمخ ثضعجخ رطجُك اصاعح اٌّؼغفخ اٌجُئُخ اجّبال ِٓ وجهخ ٔظغ اإلصاعَُٓ واٌّؼٍُّٓ فٍ
اٌّضاعؽ اٌذىىُِخ اٌّصغَخ
اٌّزىؿظ
صعجخ اٌّىافمخ اٌغرجخ
األثؼبص اٌفغػُخ
اٌذـبثٍ
4
ِٕشفضخ جضا
1.681
اٌجؼض األوي :رىٌُض اٌّؼغفخ اٌجُئُخ
2
ِٕشفضخ
2.307
اٌجؼض اٌضبٍٔ :دفع ورشؼَٓ اٌّؼغفخ اٌجُئُخ
1
ِٕشفضخ
2.401
اٌجؼض اٌضبٌش ِ:شبعوخ اٌّؼغفخ اٌجُئُخ
3
ِٕشفضخ
1.992
اٌجؼض اٌغاثغ :اؿزشضاَ اٌّؼغفخ اٌجُئُخ
ِٕشفضخ
2.1
اٌّزىؿظ اٌذـبثٍ اٌؼبَ

ومن ىذا الجدول يتضح أن درجة تطبيق إدارة المعرفة البيئية إجما ًال من وجية نظر اإلداريين
والمعممين في المدارس الحكومية المصرية كانت إجماالً بدرجة" منخفضة "حيث بمغ المتوسط

الحسابي العام لعبارات االستبيان  (2.1).وقد تراوحت درجة تطبيق إدارة المعرفة البيئية
إجماالً من وجية نظر اإلداريين والمعممين في المدارس الحكومية المصرية ما بين" منخفضة "
و"منخفضة جداً ".وقد أتت ثالثة من األبعاد الفرعية بدرجة اتجاىات" منخفضة "بينما أتى بعد
واحد فقط بدرجة اتجاه" منخفضة جداً".
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ىتائر اختبار الفرض الصادط:
نص الفرض السادس ليذا البحث عمى" توجد معوقات بدرجة" متوسطة "لواقع تطبيق
عمميات إدارة المعرفة البيئية من وجية نظر اإلداريين والمعممين في المدارس الحكومية
المصرية ".والختبار ىذا الفرض تم استخدام أساليب اإلحصاء الوصفي كما يتبين من الجدول
التالي:
جضوي ()11
إٌزبئج اٌّزؼٍمخ ثضعجخ دضح ِؼىلبد رطجُك ػٍُّبد اصاعح اٌّؼغفخ اٌجُئُخ ِٓ وجهخ ٔظغ اإلصاعَُٓ واٌّؼٍُّٓ
فٍ اٌّضاعؽ اٌذىىُِخ اٌّصغَخ
اٌغرجخ
ِؼُبع
اٌّزىؿظ االٔذغاف
األثؼبص اٌفغػُخ
اٌذىُ
اٌذـبثٍ اٌّؼُبعٌ
 -1لٍخ اٌزجبعة اٌـبثمخ اٌّزؼٍمخ ثزطجُك اصاعح اٌّؼغفخ
6
ِغرفؼخ
0.690
3.833
اٌجُئُخ واٌّزبدخ أِبَ اصاعح اٌّضعؿخ.
 -2االفزمبع اًٌ اٌضػُ واالٌزؼاَ ِٓ لجً اإلصاعح اٌؼٍُب فُّب
12
ِزىؿطخ
0.473
3.333
َزؼٍك ثزطجُك اٌّؼغفخ اٌجُئُخ ٌزذـُٓ األصاء اٌجُئٍ
ٌٍّضعؿخ.
ورجبصي
ِشبعوخ
ػًٍ
رشجغ
ال
ِضعؿُخ
صمبفخ
شُىع
-3
5
ِغرفؼخ
0.832
3.993
واؿزشضاَ اٌّؼغفخ اٌجُئُخ.
 -4ضؼف اٌىػٍ ثبٌّـئىٌُخ اٌجُئُخ واٌّجزّؼُخ ٌٍّضعؿخ
14
ِٕ 0.901شفضخ
2.167
وػضَ االهزّبَ ثبٌزؤصُغ اٌجُئٍ ٌٍّضعؿخ.
واٌّؼٍُّٓ
اإلصاعح
ٌضي
 -5ضؼف ِـزىَبد اٌىػٍ اٌجُئٍ
16
ِٕ 0.374شفضخ
1.833
فٍ اٌّضعؿخ.
 -6لٍخ اٌجغاِج اٌزضعَجُخ فٍ ِجبالد األصاء اٌجُئٍ
13
ِزىؿطخ
0.690
2.833
ٌٍّضاعؽ ,واصاعح اٌّؼغفخ اٌجُئُخ واٌّمضِخ ٌطبلُ اٌؼًّ
ثبٌّضعؿخ .
ِٓ
َذض
ثّب
اٌّضعؿخ
صاسً
االرصبي
ػٍُّخ
 -8ضؼف
4
ِغرفؼخ
0.819
4.000
اٌمضعح ػًٍ رضاوي اٌّؼغفخ اٌجُئُخ فُهب.
 -7ضؼف اٌجُٕخ اٌزذزُخ ٌزىٕىٌىجُب االرصبالد
10
ِغرفؼخ
0.502
3.500
واٌّؼٍىِبد واٌالػِخ ٌزطىَغ اصاعح اٌّؼغفخ اٌجُئُخ.
 -7ػضَ رىافغ اٌّهبعاد اٌالػِخ ٌٍزؼبًِ ِغ رمُٕبد اصاعح
7
ِغرفؼخ
0.380
3.826
اٌّؼغفخ اٌجُئُخ فٍ اٌّضعؿخ.
اٌّؼغفخ
اصاعح
ِشبعَغ
ٌزطجُك
 -10ضؼف اٌزّىًَ اٌّزبح
15
ِٕ 0.693شفضخ
2.153
اٌجُئُخ.
 -11ػضَ اٌمضعح ػًٍ االؿزفبصح ِٓ ٔزبئج اٌجذش اٌؼٍٍّ
3
ِغرفؼخ
0.690
4.167
اٌّزؼٍك ثزطىَغ اصاعح اٌّؼغفخ اٌجُئُخ ٌٍّضاعؽ.
ٌزطجُك
واضذخ
 -12ػضَ رجٍٕ وػاعح اٌزغثُخ إلؿزغارُجُخ
8
ِغرفؼخ
0.404
3.819
اصاعح اٌّؼغفخ اٌجُئُخ فٍ اٌّضاعؽ.
ِغرفؼخ
اٌّؼغفخ
ِشبعَغ
وجضوي
 -13ضؼف اٌىػٍ ثؤهُّخ
1
0.473
4.667
جضا
اٌجُئُخ ,وأهُّخ اصاعح اٌّؼغفخ اٌجُئُخ.
ِ14مبوِخ اٌزغُُغ اٌزٍ11
ِغرفؼخ
0.502
َجضَهب اٌّؼٍّىْ واإلصاعَىْ اػاء 3.493
رطىَغ اصاعح اٌّؼغفخ اٌجُئُخ.
ِغرفؼخ
15ػضَ وجىص ودضح ِزشصصخ أو لـُ ِؼٍٕ ثبصاعح2
0.748
4.333
جضا
اٌّؼغفخ اٌجُئُخ فٍ اٌّضعؿخ.
16ػضَ ِزبثؼخ اٌّضعؿخ ٌٍّزغُّغاد اٌجُئُّخ اٌزٍ رذصً9
ِغرفؼخ
0.748
3.667
فٍ اٌجُئخ اٌشبعجُّخِّ ،ب َىفّغ ٌهب اٌّغؤخ اٌالػِخ ٌٍمُبَ
ثبٌزغُّغاد اٌّطٍىثخ.
ثضعجخ ِغرفؼخ
3.476
اٌّزىؿظ اٌذـبثٍ اٌؼبَ
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ومن ىذا الجدول يتضح أن درجة حدة معوقات تطبيق عمميات إدارة المعرفة البيئية
من وجية نظر اإلداريين والمعممين في المدارس الحكومية المصرية كانت إجماالً" مرتفعة "
حيث بمغ المتوسط الحسابي العام  (3.476).وقد تراوحت درجة حدة معوقات تطبيق عمميات

إدارة المعرفة البيئية من وجية نظر اإلداريين والمعممين في المدارس الحكومية المصرية ما
بين" المرتفعة جداً "و"المنخفضة ".وأتت عبارتان بدرجة حدة" مرتفعة جداً" ،وأتت تسع عبارات
بدرجة حدة" مرتفعة" ،وأتت عبارتان بدرجة حدة" متوسطة" ،وأتت ثالث عبارات بدرجة حدة

"منخفضة ".
نتائج اختبار الفرض السابع:
نص الفرض السابع لمبحث عمى" ال يوجد فرق ذي داللة إحصائية في متوسطات
تقديرات اإلداريين والمعممين في المدارس الحكومية المصرية لمدى تطبيق ومعوقات إدارة
المعرفة البيئية في المدارس الحكومية المصرية لممدارس ُيعزى لمتغير" الوظيفة ".والختبار
ىذا الفرض تم استخدام أساليب اإلحصاء االستداللي المتمثمة في اختبار" ت "لعينتين
مستقمتين كما يتبين من الجدول التالي:
جضوي ()12
ٔزبئج اسزجبع" د "ٌضالٌخ اٌفغوق ثُٓ ِزىؿطبد رمضَغاد ػُٕخ اٌجذش ٌىالغ وِؼىلبد رطجُك ػٍُّبد
اصاعح اٌّؼغفخ اٌجُئُخ وفمب ٌّزغُغ" اٌىظُفخ"
اٌضالٌخ
لُّخ
صعجبد
االٔذغاف
اٌّزىؿظ
ِذبوع االؿزجُبْ اٌىظُفخ اٌؼضص
اإلدصبئُخ
"د"
اٌذغَخ
اٌّؼُبعٌ
اٌذـبثٍ
صاي ػٕض
1.680
15.391
46
اصاعٌ
اٌجؼض األوي :رىٌُض
ِـزىي
7.447
142
اٌّؼغفخ
2.325
12.541
98
ِؼٍُ
)(0.01
صاي ػٕض
1.011
21.000
46
اصاعٌ
اٌجؼض اٌضبٍٔ :دفع
ِـزىي
16.129
142
ورشؼَٓ اٌّؼغفخ
1.736
16.551
98
ِؼٍُ
)(0.01
اٌجُئُخ
صاي ػٕض
0.546
23.457
46
اصاعٌ
اٌجؼض اٌضبٌش :
ِـزىي
28.669
142
ِشبعوخ اٌّؼغفخ
1.454
17.102
98
ِؼٍُ
)(0.01
اٌجُئُخ
صاي ػٕض
0.506
18.500
46
اصاعٌ
اٌجؼض اٌغاثغ :
ِـزىي
18.378
142
اؿزشضاَ اٌّؼغفخ
1.344
14.735
98
ِؼٍُ
)(0.01
اٌجُئُخ
3.641
78.348
46
اصاعٌ
اجّبٌٍ اٌّذىع
صاي ػٕض
األوي ِ:ضي والغ
ِـزىي
21.646
142
رطجُك ػٍُّبد
4.851
60.929
98
ِؼٍُ
)(0.01
اصاعح اٌّؼغفخ
اٌجُئُخ
1.011
57.000
46
اصاعٌ
اٌّذىع اٌضبٍٔ :
صاي ػٕض
ِؼىلبد رطجُك
ِـزىي
9.505
142
ػٍُّبد اصاعح
1.272
54.969
98
ِؼٍُ
)(0.01
اٌّؼغفخ اٌجُئُخ
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وتشير نتائج الجدول إلى وجود فروق ادلة إحصائياً بين متوسطات استجابات عينة

البحث عند مستوى الداللة ) (0.01فيما يتعمق بمحوري وأبعاد االستبيان لصالح اإلداريين .
وبذلك نرفض الفرص اإلحصائي السابع لمبحث الحالي .

ىتائر اختبار الفرض الجامً:
نص الفرض الثامن لمبحث عمى" ال يوجد فرق ذي داللة إحصائية في متوسطات
تقديرات اإلداريين والمعممين في المدارس الحكومية المصرية لمدى تطبيق ومعوقات إدارة
المعرفة البيئية في المدارس الحكومية المصرية لممدارس ُيعزى لمتغير" عدد سنوات العمل في
المينة ".والختبار ىذا الفرض تم استخدام أساليب اإلحصاء االستداللي المتمثمة في تحميل
التباين األحادي كما يتبين من الجدول التالي:
جضوي ()13
ٔزبئج رذًٍُ اٌزجبَٓ األدبصٌ ٌضالٌخ اٌفغوق ثُٓ ِزىؿطبد رمضَغاد ػُٕخ اٌجذش ٌىالغ وِؼىلبد رطجُك
ػٍُّبد اصاعح اٌّؼغفخ اٌجُئُخ وفمب ٌّزغُغ" ػضص ؿٕىاد اٌؼًّ فٍ اٌّهٕخ"
اٌضالٌخ
لُّخ
ِزىؿظ
صعجبد
ِجّىع
ِصضع
ِذبوع االؿزجُبْ
اإلدصبئُخ
"ف"
اٌّغثؼبد
اٌذغَخ
اٌّغثؼبد
اٌزجبَٓ
ثُٓ
6.381
2
12.763
اٌّجّىػبد
غُغ صاي
اٌجؼض األوي :
1.080
رىٌُض اٌشطؤ (صاسً
ادصبئُب
5.907
141
832.897
اٌجُئُخ
اٌّؼغفخ
اٌّجّىػبد)
143
845.660
اٌىٍٍ
ثُٓ
0.829
2
1.658
اٌّجّىػبد
اٌجؼض اٌضبٍٔ :دفع
غُغ صاي
0.122
صاسً
(
اٌشطؤ
ورشؼَٓ اٌّؼغفخ
ادصبئُب
6.782
141
956.231
اٌّجّىػبد)
اٌجُئُخ
143
957.889
اٌىٍٍ
ثُٓ
7.602
2
15.203
اٌّجّىػبد
اٌجؼض اٌضبٌش :
غُغ صاي
1.009
صاسً
(
اٌشطؤ
اٌّؼغفخ
ِشبعوخ
ادصبئُب
7.534
141
اٌّجّىػبد) 1062.290
اٌجُئُخ
143
1077.493
اٌىٍٍ
ثُٓ
0.869
2
1.739
اٌّجّىػبد
اٌجؼض اٌغاثغ :
غُغ صاي
0.195
صاسً
(
اٌشطؤ
اٌّؼغفخ
اؿزشضاَ
ادصبئُب
4.459
141
628.699
اٌّجّىػبد)
اٌجُئُخ
143
630.438
اٌىٍٍ
ثُٓ
اجّبٌٍ اٌّذىع
103.297
2
206.595
اٌّجّىػبد
األوي ِ:ضي والغ
غُغ صاي
1.197
اٌشطؤ (
رطجُك ػٍُّبد
ادصبئُب
86.322
141
صاسً) 12171.398
اٌّجّىػبد
اصاعح اٌّؼغفخ
اٌجُئُخ
143
12377.993
اٌىٍٍ
ثُٓ
1.879
2
3.757
اٌّذىع اٌضبٍٔ :
اٌّجّىػبد
غُغ صاي
ِؼىلبد رطجُك
0.848
صاسً
(
اٌشطؤ
ادصبئُب
2.214
141
312.236
ػٍُّبد اصاعح
اٌّجّىػبد)
اٌّؼغفخ اٌجُئُخ
143
315.993
اٌىٍٍ
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وتشير نتائج الجدول إلى عدم وجود فروق دالة بين متوسطات استجابات عينة البحث فيما
يتعمق بمحوري وأبعاد االستبيان وفقاً لمتغير عدد سنوات العمل في المينة .وبذلك نقبل

الفرص اإلحصائي الثامن لمبحث.

ىتائر اختبار الفرض التاشع:
نص الفرض التاسع لمبحث عمى" ال يوجد فرق ذي داللة إحصائية في متوسطات
تقديرات اإلداريين والمعممين في المدارس الحكومية المصرية لمدى تطبيق ومعوقات إدارة
المعرفة البيئية في المدارس الحكومية المصرية لممدارس ُيعزى لمتغير" المؤىل التربوي ".
والختبار ىذا الفرض تم استخدام أساليب اإلحصاء االستداللي اختبار" ت "لعينتين مستقمتين
كما يتبين من الجدول التالي :
جضوي()14
ٔزبئج اسزجبع" د "ٌضالٌخ اٌفغوق ثُٓ ِزىؿطبد رمضَغاد ػُٕخ اٌجذش ٌىالغ وِؼىلبد رطجُك
ػٍُّبد اصاعح اٌّؼغفخ اٌجُئُخ وفمب ٌّزغُغ" اٌّئهً اٌزغثىٌ"
اٌضالٌخ
اٌؼض اٌّزىؿظ االٔذغاف صعجبد لُّخ
اٌّئهً
ِذبوع
اٌذـبثٍ اٌّؼُبعٌ اٌذغَخ "د" اإلدصبئُخ
ص
اٌزغثىٌ
االؿزجُبْ
ثىبٌىعَىؽ
1.745 14.847 85
غُغ صاي
اٌجؼض األوي :
ٌُ/ـبٔؾ
0.974 142
ادصبئُب
رىٌُض اٌّؼغفخ
1.842 14.322 59
صعاؿبد ػٍُب
ثىبٌىعَىؽ
اٌجؼض اٌضبٍٔ :
3.203 17.800 85
غُغ صاي
ٌُ/ـبٔؾ
دفع ورشؼَٓ
0.958 142
ادصبئُب
اٌّؼغفخ اٌجُئُخ
1.247 18.220 59
صعاؿبد ػٍُب
اٌجؼض اٌضبٌش :
ِشبعوخ
اٌّؼغفخ اٌجُئُخ
اٌجؼض اٌغاثغ :
اؿزشضاَ
اٌّؼغفخ اٌجُئُخ
اجّبٌٍ اٌّذىع
األوي ِ:ضي
والغ رطجُك
ػٍُّبد اصاعح
اٌّؼغفخ اٌجُئُخ
اٌّذىع اٌضبٍٔ :
ِؼىلبد رطجُك
ػٍُّبد اصاعح
اٌّؼغفخ اٌجُئُخ

ثىبٌىعَىؽ
ٌُ/ـبٔؾ
صعاؿبد ػٍُب
ثىبٌىعَىؽ/
ٌُـبٔؾ
صعاؿبد ػٍُب
ثىبٌىعَىؽ
ٌُ/ـبٔؾ

85

17.541

2.885

59

17.102

2.530

85

15.824

2.592

59

16.102

1.045

85

67.012

11.332

صعاؿبد ػٍُب

59

65.746

5.145

ثىبٌىعَىؽ
ٌُ/ـبٔؾ

85

55.400

1.670

صعاؿبد ػٍُب

59

65.932

1.230

142

142

142

142
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2.085
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وتشير نتائج الجدول إلى عدم وجود فروق دالة بين متوسطات استجابات عينة
البحث فيما يتعمق بالمحور األول لالستبيان وأبعاده الفرعية وفقاً لمتغير المؤىل العممي .بينما
توجد فروق دالة فيما يتعمق بالمحور الثاني لالستبيان" معوقات إدارة المعرفة البيئية وفقاً

لمتغير" المؤىل التربوي "لصالح الحاصمين عمى دراسات عميا .وبذلك نقبل الفرص اإلحصائي
التاسع لمبحث .

مياقعة وتفصري اليتائر :
أ -ىتائر واقع ومعوقات واقع تطبيل إدارة املعرفة البيئية يف املدارط احلهومية املصرية :
بينت النتائج وجود درجة" منخفضة "لتطبيق عمميات إدارة المعرفة البيئية في
المدارس الحكومية بمصر .وتبين ىذه النتائج أن ضعف مستوى تطبيق إدارة المعرفة البيئية
في ىذه المدارس يصل إلى الحد الذي يمكن معو القول بعدم وجود استراتيجية متكاممة
لتطوير األداء البيئي في المدارس الحكومية ،وغياب التطبيق المنيجي المنظم لعمميات إدارة
المعرفة وادارة المعرفة البيئية بشكل خاص في المدارس الحكومية المصرية.
وتأتي ىذه النتائج متفقة مع نتائج دراسة" شوير وآخرين " (Scheuer et al.,
)2003التي أبرزت وجود العديد من جوانب األداء البيئي السمبية في عدد من المباني
الجامعية الحديثة في ميتشجان بالواليات المتحدة األمريكية .وخالفاً لذلك؛ تأتي ىذه النتائج
متناقضة مع نتائج عدد من الدراسات التي أبرزت وجود مستويات مرتفعة من تطبيق إدارة

المعرفة في المدارس مثل نتائج دراسة" محفوظة الروشدي )" (2011التي أبرزت وجود درجة
مرتفعة من توافر متطمبات تطبيق إدارة المعرفة لدى مديري المدارس في محافظة الباطنة،
ونتائج دراسة" إكرام الحوامدة )" (2013التي أبرزت وجود اتجاىات بدرجة مرتفعة نحو تطبيق
إدارة المعرفة لدى مديري المدارس الحكومية الثانوية في محافظة جرش ،ونتائج دراسة
"سمطان الديحاني )" (2013التي أبرزت توافر ميارات إدارة المعرفة بشكل مرتفع في اإلدارة
المدرسية بمصر .كما تختمف ىذه النتائج عن نتائج دراسة" فيير وآخرين " (Fehr et al.,
)2016التي بينت وجود مستويات جيدة من األداء البيئي في عدد من المدارس االبتدائية
البرازيمية .كما تأتي النتائج المتعمقة بمعوقات تطبيق إدارة المعرفة البيئية متفقة مع نتائج
دراسة" أنور الحربي )" (2014التي أبرزت وجود عدة معوقات لتطبيق إدارة المعرفة في
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المدارس مثل :عدم وجود الحوافز المادية والمعنوية ،وضعف مستويات التدريب المقدم
لممعممين واألعباء الوظيفية التي تثقل كاىل كل من المديرين والمعممين .
ويمكن تفسير ىذه النتائج في ضوء عدة عوامل نبرزىا في النقاط التالية :
• حداثة ظيور ودراسة وتطبيق مفيوم إدارة المعرفة البيئية في األدبيات بشكل عام .فإدارة
المعرفة البيئية يعد مفيوماً حديثاً نسبياً وتوجد قمة واضحة في الدراسات واألدبيات

المتعمقة بو بشكل عام وربما أدى ذلك إلى أنو لم يكن ىناك وقت كاف الستيعاب وتبني
ىذا المفيوم بشكل تطبيقي رسمي في المدارس الحكومية وىو األمر الذي يعني أنو لم
تكن لدى المدارس الفرصة ألن يكون ليا برنامجيا المؤسس جيداً إلدارة المعرفة البيئية .

اء في برامج اإلعداد قبل الخدمة أو التدريب والتنمية المينية أثناء
• ضعف االىتمام -سو ً
الخدمة -باكتساب المعرفة البيئية لدى المعممين والمديرين وىو ما أدى إلى غياب المعرفة
البيئية الصريحة التي يمكن أن يتم االعتماد عمييا بشكل كبير .
اء لدى اإلدارة العميا
• الضعف العام لمستويات الوعي البيئي واالىتمام بالقضايا البيئية سو ً
بالمدارس أو لدى المعممين والموظفين وىو ما أثر بشكل سمبي عمى تداول وادارة
ومشاركة المعرفة البيئية في المدرسة .
• تدني المستوى العام لتطبيق عمميات إدارة المعرفة في المدارس الحكومية وىو ما يتسق
مع نتائج العديد من الدراسات السابقة التي أوضحناىا في السابق .
• غياب معايير قومية تعمل كمؤشرات واضحة المعالم لألداء البيئي في المدارس .إن وجود
مثل ىذه المعايير والمؤشرات يمكن أن يكون نقطة االنطالق الوحيدة الصحيحة في سبيل
تطوير واقع إدارة المعرفة البيئية في المدارس الحكومية .
• ضعف تطبيق مبادرات وبرامج ومشاريع التربية البيئية ومشاريع خدمة البيئة والمجتمع
وحماية البيئة في المدارس الحكومية المصرية األمر الذي ترتب عميو ضعف خبرات
المعممين والمديرين وأدى بالتالي إلى ضعف مستويات المعرفة البيئية الضمنية لدى
المشاركين والتي تعد ركناً رئيسياً لمتطبيق الناجح لعمميات إدارة المعرفة البيئية .

• ضعف توافر المصادر والمعارف والبحوث العممية والخبرات الدولية المتاحة أمام إدارات
المدارس ومعممييا فيما يتعمق بإدارة المعرفة البيئية .
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تعد الثقافة المدرسية السائدة في المدارس المصرية بشكل عام غير مواتية إلنجاح
مبادرات مشاركة المعرفة وتوليدىا .

ب -مياقعة وتفصري اليتائر املتعلكة بالفروم وفكاً للنتغريات العخصية :
بينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في إدراك درجة واقع تطبيق إدارة
المعرفة البيئية في المدارس الحكومية المصرية ومعوقات ىذا التطبيق وفقاً لمتغير الوظيفة

لصالح اإلداريين في جميع أبعاد ومحاور االستبيان .وتعني ىذه النتائج أن اإلداريين يدركون
بدرجة أكبر وجود مستوى أعمى بشكل دال إحصائياً من تطبيق عمميات إدارة المعرفة البيئية
ومعوقاتيا مقارن ًة بمن يعممون كمعممين وىو ما يعني أن متغير الوظيفة( اإلداريين في مقابل

المعممين )لو تأثير دال إحصائياً عمى إدراكات المشاركين بشأن مستويات واقع تطبيق إدارة

المعرفة البيئية في المدارس الحكومية المصرية ومعوقات ىذا التطبيق .وتأتي ىذه النتيجة
مغايرة لمنتيجة التي خمصت إلييا دراسة" أنور الحربي )" (2014والتي بينت عدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية في استجابات عينة البحث فيما يتعمق بواقع ممارسة المديرين لعمميات

إدارة المعرفة في مدارس التعميم العام وفقاً لمتغير الوظيفة .ويمكن تفسير ىذه النتيجة بأن
عمل الفرد في وظيفة إدارية يجعمو أكثر إلماماً بالجوانب الخفية لتطبيق إدارة المعرفة وادارة

المعرفة البيئية بشكل خاص؛ نظ ارً ألنو أكثر إلماماً بطبيعة اإلجراءات اإلدارية وما تتضمنو من
ممارسات تكتيكية واستراتيجية كما يجعمو أكثر إدراكاً لممعوقات التي تحول دون تطبيق

إجراءات إدارة المعرفة البيئية بشكل فعال .

ومن ناحية أخرى ،بينت نتائج البحث الحالي أيضاً عدم وجود فروق ذات داللة

إحصائية في آراء المشاركين تُعزى لمتغير عدد سنوات العمل في المينة وىو ما عني أنو
ميما تقدم الفرد في سنوات العمل فإن ذلك ليس لو أي تأثير يذكر عمى رأيو في مدى تطبيق
إدارة المعرفة البيئية في المدارس الحكومية .وتأتي ىذه النتائج متفقة مع نتائج عدد من
الدراسات السابقة التي بينت أن ىذا المتغير لم يكن لو تأثير دال إحصائياً في اآلراء المتعمقة
بمدى ممارسة إدارة المعرفة كما ىو الحال في دراسة" نوف العسكر )" (2016ودراسة

"سمطان الديحاني )" (2013ودراسة" إكرام الحوامدة )" (2013بينما تختمف ىذه النتائج مع
نتائج دراسة" مؤيد مقدادي )" (2016التي أبرزت وجود تأثير ذي داللة إحصائية لمتغير عدد
سنوات الخبرة التدريسية في التأثير عمى اإلدراكات المتعمقة بدرجة تطبيق مديري المدارس
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الحكومية لعمميات إدارة المعرفة .وباإلضافة إلى ذلك ،بينت نتائج البحث الحالي أيضاً أنو ال

توجد فروق دالة إحصائياً في اإلدراكات المتعمقة بمستويات واقع تطبيق إدارة المعرفة البيئية

في المدارس الحكومية المصرية تُعزى إلى متغير المؤىل التربوي وىو ما عني أن ارتقاء الفرد
في البحث والمؤىل العممي التربوي لم يكن لو أي تأثير دال عمى آرائو بشأن مدى تطبيق إدارة
المعرفة البيئية .وأتت ىذه النتائج معضدة لنتائج عدد من الدراسات السابقة التي أبرزت نتائج
متشابية كما ىو الحال في دراسة" بسمة موسى )" (2012ودراسة" أيمن أبو الوفا "
(2012).
وتشير النتائج المتعمقة بعدم وجود فروق وفقاً لمتغيري( عدد سنوات العمل ،والمؤىل

التربوي )إلى تجانس واضح في آراء المشاركين بشأن واقع تطبيق إدارة المعرفة البيئية في
المدارس الحكومية المصرية ومعوقات ىذا التطبيق ويمكن القول بأن مرد ىذا التشابو راجع
بشكل منطقي إلى الضعف العام والكبير لمستوى تطبيق إدارة المعرفة البيئية وغياب الرؤية
المتكاممة إلستراتيجية واضحة المعالم في ىذا السياق .إن االفتقار إلى رؤية شاممة لتطوير
األداء البيئي في المدارس الحكومية ،وغياب التطبيق المنيجي المنظم إلدارة المعرفة البيئية
كان لو تأثير شامل عم كل المشاركين بغض النظر عن مؤىميم أو عدد سنوات خبرتيم في
العمل األمر الذي أدى إلى تجانس آرائيم .

توصيات البحح :
• توفير خبراء في إدارة المعرفة في المدارس الحكومية المصرية وبخاصة أولئك الذين
لدييم خبرة في إدارة المعرفة البيئية بيدف الترسيخ والتطبيق المؤسسي لعمميات إدارة
المعرفة البيئية في المدارس الحكومية المصرية .
• تقديم برامج تدريبية لممعممين والمديرين في المدارس الحكومية بيدف تنمية مستويات
الوعي البيئي لدييم ،وزيادة معرفتيم البيئية بشكل كبير يناسب مبادرات تطبيق إدارة
المعرفة البيئية .
• تبني وزارة التربية لبرامج ومشاريع شاممة تعمل عمى إشراك جميع المدارس الحكومية بال
استثناء في مشاريع حماية البيئة وتنمية المشاركة البيئية بيدف إيجاد مناخ موات يعمل
عمى صقل المعارف البيئية الضمنية والصريحة لممعممين والمديرين بما يؤثر إيجاباً عمى
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قدرتيم عمى تطبيق إدارة المعرفة البيئية وينمي في نياية المطاف ويطور األداء البيئي
لمدارسيم .
• أن تتضمن الموائح المدرسية المطبقة بالمدارس الحكومية بمصر وجود وحدة متخصصة
لتطوير األداء البيئي وادارة المعرفة البيئية في المدارس يعمل بيا مينيون متخصصون
حاصمين عمى مؤىالت عميا في إدارة المعرفة البيئية وتحسين األداء البيئي .
• زيادة المخصصات المالية الالزمة لتطبيق مشاريع إدارة المعرفة البيئية وتحسين
المشاركة البيئية لممدارس الحكومية المصرية .
• العمل عمى توفير تقنيات المعمومات واالتصاالت الالزمة لتحسين تطبيق عمميات( توليد
المعرفة -حفظ وتخزين المعرفة -مشاركة المعرفة -استخدام المعرفة )البيئية في
المدارس الحكومية المصرية .
• العمل عمى توفير مكافآت مالية ومعنوية وأدبية لتشجيع جيود توليد ومشاركة وتطبيق
المعرفة البيئية في المدارس .
• تشجيع المدارس الحكومية عمى التعمم من بعضيا البعض واالستفادة من الخبرات الدولية
المتعمقة بإدارة المعرفة البيئية ،ونشر قصص النجاح في المشاريع البيئية عمى أوسع
نطاق .
• أن تتبنى وزارة التربية بشكل رسمي ومركزي تطبيق نظم اإلدارة البيئية في المدارس
الحكومية بما يعمل عمى إيجاد مناخ موات لتطبيق عمميات إدارة المعرفة البيئية بشكل
منيجي ومدروس .
• العمل عمى استقطاب الخبراء في المعرفة البيئية من المؤسسات المجتمعية المختمفة
لالستفادة منيم في تنمية المعرفة البيئية الضمنية لممدارس الحكومية .

حبوخ مكرتحة:
• دراسة إدارة المعرفة البيئية كمتغير وسيط في العالقة ما بين تطبيق نظم اإلدارة البيئية
واألداء البيئي في المدارس الحكومية بمصر.
• دراسة العوامل المؤثرة عمى تبني وتطبيق عمميات إدارة المعرفة البيئية في المدارس
الحكومية من وجية نظر المديرين والمعممين .
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• إعادة إجراء البحث الحالي باستخدام مؤشرات محددة لقياس األداء البيئي لممدارس
الحكومية .
• أثر برنامج تدريبي مقترح في تنمية ميارات إدارة المعرفة البيئية لمديري المدارس
الحكومية .
• أثر تطبيق عمميات إدارة المعرفة البيئية عمى تنمية اإلبداع البيئي لدى العاممين في
المدارس الحكومية .
• أثر تطبيق بعض مشاريع المشاركة البيئية في المدارس الحكومية عمى اتجاىات المديرين
والعاممين نحو إدارة المعرفة البيئية كاستراتيجية لتطوير األداء البيئي.
• متطمبات التطبيق الناجح لمبادئ إدارة المعرفة من وجية نظر المتخصصين :نموذج
مقترح .
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