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 قال تعالى :
َىددددددددد َُلْقَهددددددددد َنَوََ"  َُْٓ َلَقدددددددددْدَل

ََوَهددددْنَ ًِ ََََ ِنَاْرددددُكْرَِلمندددد اْلِحْكَهدددد
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ََحِهٓدٌَ ٌّْ ًَََغِى َالمن  " َكَفَرََفِإنن
َصدقَاهللَالعظٓم
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".وإُامتهما وابرهت أ اييم تدػاهئا



 ج

 

 

 

 

 

 
آَمٓددقَاللٛلددًلَوالصددٛةَوالسددٛمَ مددَِ رددرلَاٖىالٓدد دَوالهرسددمٓنَسددٓدى َهحهدددَو مددَِالددًَالحهدددَهللَحهددد

َ:وصحالًَ لهعٓنلَ ه َالعد
الَُْ ُ حتَلى َفرصََهواصمََالدراسَلَوالركرَنَ قدمَركريَاللٓزلَلل هعََىزوىَإَٚ ف ىًََٚٓسعىَْ

العٓززَداودَالدددكُور/َ الددددَوََفدددَْالدددكُورَحسدد مَالددددٓنَإالددرآٌمهوصددولَلمقدد  هٓنَ مددَِالرىددد هيَاله لسددُٓرَههدد ٛ
َوللهٓعَ  ض دٌَٓ ََالُدٓرسَ مَِه َالذلويَهنَلٍودَهُهٓزةَ.

الدذيَكد نََلََو/َ الددالعٓززَالهع ٓطدََالهردرلَ مدٌَِدذيَالدراسدظدٓمَاٚهُىد نَلمددكُوركه َ ُقدمَاللٓزلَالركرَو 
ُه هٍدد لىصددحًَ ٖسددُ ذة/َٓسددرىَالىددتَهحهدددَالُقدددٓرَإلددَِاالرددكرََوًَ.َكهدد َ ولددوُولٍٓ ُددًَ  ددرَالدد لنَفددَْإىل حٍدد َوا 
الٍددذيََ خرولٍددحُددََِوَالدراسددَُولٓددًَهفٓدددَهىددذَالمحظددََاٖولددَِلكُ الددََ مددَِهدد َقدهُددًَهددنَىصدد َسدددٓدََوَالهغٓددري

َ همٍ .و نَٓال ركَلٍ َفَْ مهٍ ََوالصورةلَف هللَ سألَ نَٓلٓزٍ َ ىَْخٓرَاللزادَ
ددددلَواٚهُىدددد نَٖ ضدددد دَللىددددََالهى قرددددََىظٓددددرَلٍددددودٌمَالهخمصددددَََ كهدددد َٓسددددرىَْ نَ ُقدددددمَال لرددددكرَاللٓز

َوُع وىٍمَالكالٓرَفَْإ رادٌَذيَالدراسَ.
ُفضدمواَالُحكدٓمَاٚسدُال ىَلَوالدذيَكد نَلهٛحظد ٍُمََوالركرَوالُقدٓرَهوصدولَإلدَِلهٓدعَاٖسد ُذةَالدذٓنَ

َواقُراح ٍُمَدورَال رزَفَْإخراجَاٚسُال ىََفَْصوُرٍ َالىٍ  ََٓهحققٌََٖدالَالدراسََالَُْوضعتَهنَ لمٍ .
ىَْ نَ ُقدمَالكدلَالردكرَوالُقددٓرَوالعرفد نَإلدَِرفٓقُدَْفدَْرحمدََالحََ صدولَ مدَِدرلدََولنَٓفُو

ددزيَواٖسددُ ذةَوزة/َهدداله لسددُٓرَاٖسددُ ذة َ ددنَاالددنََالىددتَسددعٓدَالعٓز ًٛ دد َالىددتَهحهدددَالصددوافَْو قددولَلٍددمَىقدد /َ ٓر
َاٖ راالْ:

َلعهركَه َه لَالفَُِالذخٓرةَََََََََولكنَإخوانَال ق تَذخ  ر
كهد َ سدألَاهللَالعمدََُْوضدًٓح َولدمَُٓسدعَالهلد لَلدذكريلهسد  دةَ َوَخُ مَ ردكرَكدلَهدنَقددمَلدَْىصدًح َ ووفَْال

َواهللَهنَورادَالقصد.َالٍذيَالدراسَََكلَهنَاطمعَ مٍٓ لالقدٓرَ نَٓىفعَ
َولخرَد واى َ نَالحهدَهللَربَالع لهٓن

  الال ح َ

 شكر و ثلدير
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الََُى زلٓ  َالق  هٓنَ مَِالهعرفَََهُر

َالهُوسط تَالحس الََٓواٚىحراف تَالهعٓ ٓرََلُقدٓراتَ ٓىََالدراسََ مَِالصعوال تَالُْ
الََُى زلٓ َفَُْىهََٓالهٍ راتَا٘دآرََإدارةَالهعرفََُوالَ َهُر
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َالىوع)ذكرلَ ى ِ(. ََالهٍ راتَا٘دآرََوفق َلهُغٓرََفَُْىهٓالهسُلٓالٓنَحولَدورَإدارةَالهعرف

لَالدراسْ)َدالموملَالك لوٓروسلَ (َلكلَه لسُٓرلَدكُورايُحمٓلَالُال ٓنَاٖح ديَلهُغٓرَالهٌؤ

َ.هٍ رةَهنَالهٍ راتَا٘دآرَ
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 ممخص الدراسة بالمغة العربية
ر  إ د ار ة  ال م ع ر ف ة  ف ي ت ن م ية  ال م   م ين  عنوان الدراسة: د و  ي ار ات  اإلد ار ي ة  ل د ى ال ع ام 

م ط ن ة  ع م ان م يم  ب س  ب ي ة  و ال ت ع  ير يات  ال ع ام ة ل مت ر   ب الم د 
َاسمَالال ح ََ:َٓر دَالىتَحهدَالنٌَٛلَالحالسْ.

َكُور:َ الدالعٓززَالهع ٓطً.دإررالَال
 

دددددََلددددددىٌََددددددفتَالدراسدددددََالح لٓدددددََإلدددددَِالُعدددددرلَ مدددددَِدورَإدارةَالهعرفدددددََفدددددْ ُىهٓدددددَََالهٍددددد راتَا٘دآر

وهعرفددددددددََهواصددددددددف تَالقدددددددد  هٓنَ مددددددددَِإدارةَالهعرفددددددددَلََالعدددددددد همٓنَالهدددددددددٓٓر تَالُرالٓددددددددََوالُعمددددددددٓمَالسددددددددمطىََ هدددددددد ن

ددددََإضدددد فََإلددددَِ الكرددددلَوالوقددددولَ مددددَِاٌددددمَالصددددعوال تَالُددددَُْوالددددًَإدارةَالهعرفددددََفددددَُْىهٓددددََالهٍدددد راتَا٘دآر

دددددلَالعمهدددددْلََولَالىدددددوعَ دددددنَ  دددددرَهُغٓدددددرات رةَالوظٓفٓدددددََٖفدددددرادَ ٓىدددددََالدراسدددددََفدددددَْدورَإدارةَالهعرفدددددََالخالدددددَوالهٌؤ

ددددددَ ُددددددمَاسددددددُخدامَاٚسددددددُال ىَََالدراسددددددََ مددددددَِالهددددددىٍيَالوصددددددفْلَوَا ُهدددددددتوقدددددددََلَفددددددَُْىهٓددددددََالهٍدددددد راتَا٘دآر

دددد ُددددمَ ٓىددددََالعدددددَالُحقددددقَهددددنَصدددددقٍ َو ال ٍُدددد َ مددددَِكددددأداةَلمدراسددددََ كهدددد َُددددمَلَ(َفددددرد100 رددددوا ٓ َهددددنَ)َاخُٓ ٌر

ددددددددددددددَاٖسدددددددددددددد لٓبَا٘حَاسددددددددددددددُخدام وهع هددددددددددددددلَلَصدددددددددددددد  ََٓالُ لَٓ:الهُوسددددددددددددددط تَالحسدددددددددددددد الََٓواٚىحرافدددددددددددددد تَالهعٓ ٓر

حمٓدددددددددلَالُالددددددددد ٓنَاٖحددددددددد ديلََ(T-Test)واخُالددددددددد ر) لف كروىالددددددددد خ(َلحسددددددددد بَهع هدددددددددلَال الددددددددد تَٖداةَ واظٍدددددددددرتَُو

ددددددددََلدددددددددىَالعدددددددد همٓنَالهدددددددددٓٓر تََدور نََ:الُ لٓددددددددَىُدددددددد  يَالدراسددددددددََال إدارةَالهعرفددددددددََفددددددددَُْىهٓددددددددََالهٍدددددددد راتَا٘دآر

كهددددد َلددددد دتَهواصدددددف تَالقددددد  هٓنَ مدددددَِلَكالٓدددددرةَلدددددداَفدددددَْلهٓدددددعَهحددددد ورَالدراسدددددَعمدددددٓمَلددددد دَالدرلدددددََالُرالٓدددددََوالُ

ددددددََالدرلددددددََ إدارةَالهعرفددددددََالدرلددددددََكالٓددددددرةلَوالصددددددعوال تَالُددددددَُْوالددددددًَإدارةَالهعرفددددددََفددددددَُْىهٓددددددََالهٍدددددد راتَا٘دآر

الهعرفدددددََََُٚولددددددَفدددددروقَذاتَدٚلدددددََإحصددددد  ََٓفدددددَْدورَإدارةكالٓدددددرةَهدددددنَولٍدددددََىظدددددرَافدددددرادَالعٓىدددددَلَكهددددد َ ىدددددًَ

دددددََلددددددىَ فدددددرادَ ٓىدددددََالدراسدددددََُعدددددزىَلهُغٓدددددرَالىدددددوع دددددللَوالخالدددددرةَالوظٓفٓدددددَ.لَفدددددَُْىهٓدددددََالهٍددددد راتَا٘دآر َوالهٌؤ

ََالهقُرحَ.َالحوثوالَراسََاللهمََهنَالُوصٓ تدوقدَخرلتَال
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 الفصل األول

 الدراسة و أىميتيا مشكمة

 المقدمة

تَكالٓرةَفَْاُخد ذَالقدراراتَوالدُحكمَ دََفدَْإداُرٍد لَففدَْظدلَُطدورَرٍدَالع لمَُحٚو العٓدداَ دنَالهركٓز

ُكىولولٓ َورالك تَالهعموه تَوسر ََالوصولَإلَِالهعموه تلَالد َالهوردَاٖس سَْلمهٓدزةَالُى فسدََٓٓىُقدلَهدنَ

ر سَاله لَاله ديَإلَِالهعموه تَوالهعرفََ وَه َٓعرلَالر سَاله لَالفكدريلَفقددَالدداٌَدذاَالُحدولَٓددفعَ صدولَ

ددذيَالقفددزةَالُفكٓددرَالُقمٓددد ددََ ك ددرَ هقدد لَولددمَُعدددَاٖسدد لٓبَالقدٓهددََفددَْا٘دارةَُُى سددبٌَو يَإلددَِهسددُوٓ تَفكٓر

َالٍ  مََالَُْٓرٍدٌ َالفكرَا٘داريَالحدٓث.

القددوةَاٚقُصدد دََٓكهدد َكدد نَفددَْ َو فمددمَُعدددَالقددوةلَفددَْالقددرنَالحدد ديَوالعرددٓرنلَُعىددَْالسددمطََالهطمقددَ

ًٚلَوقالدددلَكدددلَردددْدلَوالقددددرةَ مدددَُِطوٓعٍددد لَلقددددَصددد رتَُالدددلَلَ ه ىٓددد تَالقدددرنَالعردددٓرنَ عىدددَْقدددوةَالهعرفدددََ و

ددٌََددذيَالقددوةَ نَُىهٓددََالهددواردَالالرددٓرَ ) ه لَالهعرفددََوهددددٓروَوالُوظٓددلَالهى سددبَلٍدد لَو دركَ صددح بَىظٓر

َلٌَوَالع هلَاٖولَفَْهع دلََصى  ٍُ لَٖنٌَذيَالهواردَالهعّدةَإ داًداَلًٓدالَُكونَق درةَ مدَِإىُد جالهعرفَ(

 .(2010)صالريلَهى فسلَواالُك رَهمفتلَوٓر دةَ كٓدة

مدًَإلددَِ حٓو وهدنٌَدذاَالهىطمددقَفدإنَإدارةَالهعرفددََُسدعَِإلددَِاٚسدُ ه رَاٖه دلَلددر سَالهد لَالفكددريلَُو

قوةَإىُ لََُٓسٍمَفَُْىهََٓ دادَالفردلَورفعَكف دةَالهؤسسدَلَحٓدثَُعددَالهعرفدََفدَْظدلَالُطدورَالٍ  دلَالدذيَ

رَالفكرَا٘داريَوالهؤسسْ.َٓرٍديَالعصرَالح لْ   حدَالد   مَاٖس سََٓفَُْطٓو
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دََهدنَالقضد ٓ َالُدَْى لدتَ د َفدَُْىهٓدََالهٍد راتَا٘دآر لذاَفإنَ ٌهََٓالُعرلَ مَِإدارةَالهعرفدََودوٌر

دََالحٓدثَُُواكدبَهدعَالُطدوراتَ رَهٍ راتَوقددراتَالقٓد داتَا٘دآر َ؛َوذلكَالٍدلَُطٓو اٌُه مَالهىظه تَالُرالٓو

دفدعَلَالدذيKnowledgeَEconomyَقُص دَالهعرفدََالٓوملَخ صََهعَظٍورَه َٓعرلَال ٍ َ  لمَالَُْٓعٓر

دَََإلِ وفع لدََُسدٍمََةكفدَؤاٌُٚه مَالُىهََٓالقٓ داتَا٘دآرََالهخُمدلَهسدُوٓ ٍُ َوذلدكَلموصدولَإلدَِقٓد داتَإدآر

ََ(.2010فَْرفعَهسُوىَاٖدادلَالَُُْسعَِالهىظه تَالُرالوََٓإلَُِحقٓقٍ َ)الٓزانل

ددََالحدٓ ددََالُددَْكدد نَلٍدد َصدددىَواسددعَفددَْالهلدد ٚتَ والددذلكَُعُالددرَإدارةَالهعرفددََهددنَاٖسدد لٓبَا٘دآر

حقٓددقَ رَُو الصددى  ََٓوالصددحََٓوا٘ىُدد جَفقدددَ  الُددتَلدددواٌ لَلهدد َحققُددًََهددنَىُدد  يَفددَْإحددداثَالُغٓٓددرَوالُطددٓو

والهعرفددََالهُلددددةَوالهالُكددرةَهددنَ الددرزََالهٓددزةَالُى فسددَٓلَوقدددَولدددَ مهدد دَا٘دارةَوروادَالفكددرَالُرالددويَ نَالفكددر

ٓهكدددنَلهلُهع ُىددد َالعرالٓدددََوخ صدددََفدددَْالهلددد لَالُرالدددويَ نَحٓدددثَلَوسددد  لَىلددد حَا٘دارةَفدددَْالعصدددرَالحددددٓث

ٓلددد دُسدددُفٓدَهدددنَإدارةَالهعرفدددََهدددنَخدددٛلَالُق سدددمَاٖفضدددلَلمهعرفدددَلََو مٍددد َإلدددَِهىُلددد تََا  حٓو هعرفدددََلدٓددددةَُو

 (.2010وافرَُكىولولٓ َالهعموه تَورٓو ٍ َفَْوقُى َالح لْ)الدٓرلوخده تَو س لٓبَذاتَقٓهََخ صََهعَُ

فهىظهََالهعرفٌَََْالهىظهََالَُُْهُمكَالالٓ ََالُكىولولََٓالق درةَ مَُِطالٓقَساللَإدارةَالهعرفََفدَْ

ٍمَهه َالٓىَفٓه َلهٓعَ همٓ ٍُ َا٘دآرََوالُىظٓهََٓوٓهُمكَالع همونَفٍٓ َ ق فََُىظٓهََٓى العََهنَُال دلَاٖفك ر

فإنٌَذيَالهىظهََُسُ هرََو مَِذلكَٓسٍمَفَْإىل زَاٌٖدالَا٘سُرآُلََٓالَُُْسعَِالهىظهََإلَُِحقٓقٍ َ

رَالهسددددُهرَوهواكالددددََ ددددََههدددد َٓلعمٍدددد َقدددد درةَ مددددَُِحقٓددددقَهُطمالدددد تَالُحسددددٓنَوالُطددددٓو ط قدددد تَالعدددد همٓنَالفكٓر

َ(.2010َالهُغٓراتَالح صمََ)حهودل
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رَالُعمٓمَالذيَٓر ٍدَاٌُه ه َكالٓراَفَْك فََلواىالًَوذلكَلُمالََٓسوقَالعهلَوهُطمال ُدًلَوفَْظلَُطٓو

رَالهلدد لَا٘داريَ رَفددَْظددلَهىظوهددََهددنََال  ُالدد ريفددإنَاٌُٚهدد مَالُطددٓو  حدددَالركدد  زَالهٍهددََفددَْ همٓددََالُطددٓو

رَواُٚر نَقٓ داتَف  مََق درةَ مَِقٓ دةَ همٓ تَالُطٓو َ.الُعمهََٓق دَال لعهمََٓالُعمٓهَٓالُك هلَٓىُيَ ىًَُكٓو

روهددنٌَددذاَالهىطمددقَ ددََٓرلددعَإلددَِ ٌهٓددٌََددذيَالهىظهدد تَوال لُدد لَْفددإنََفددإنَاٌُٚهدد مَالُطددٓو الهىظهدد تَالُرالٓو

ُحفٓدزَلََوٓز دةَدرلدََرضد َالعد همٓنَفدٌَْدذيَالهؤسسد تَ(َإلِ:2006اُٚرق دَالٍ َٓؤديَكه َٓرىَل دَالربَ)

ٓلد دَالٓ دََهى سدالََلٗفلََوالع همٓنَىحوَُقددٓمَ فضدلَاٖداد د دةَقددرةٌَدذيَالهؤسسد تَلَكد رَا٘الدا ٓدََالخٛقدَا  ٓز

دددد َلَ مددددَِهوالٍددددََالُحدددددٓ تَوهواكالددددََالُغٓٓددددرات ذاتَ ٌهٓددددََفددددَْد ددددمَُدددددرلٍمَاحُددددرامَلرادَالعدددد همٓنَوا ُال ٌر

 .الوظٓفْ

دددرَالُىهٓدددََا٘ىسددد ىَََٓولكددنَواقدددعََهلُهع ُىددد َالعرالٓدددََفدددٌَْدددذاَالهلددد لَىلدددديَهغددد ٓراًَ حٓدددثَٓخمدددصَُقٓر

مَالذيَٓصدرَ نَاٖهمَالهُحدةَا٘ىه  َْفٓه َُٓصدلَالحد لَاكُسد بَالهعرفدََفدَْالددآ ت2003َالعرالََٓلمع مَ

ىُد جَالهعرفددََفددَْالالمددانَالعرالٓددََ مدَِالددرغمَهدنَولددودَر سَهدد لَ القدرنَالحدد ديَوالعردٓرنَإلددَِضدعلَىرددرَوا 

دَحددَالُقٓررَالرريَ رالَْهٍملَوٓهكىًَفَْظرولَهغ ٓرةَ نَٓكونَالىََٓ س سََٓقوََٓلقٓ مَىٍضََهعرفَٓلَوق

ددََ ٘ق هددََهلُهددعَالهعرفددََفددََْإسددُرآُلَٓالددذيَٓدددورَهوضددو ًَ"ىحددوَإق هددََهلُهددعَالهعرفددََ"َفددَْىٍ ُٓددًَرٓؤ

وَاٚقُصد دَََٓاٚلُه  ٓدَالُحولَالح ٓثَىحوَىهطَإىُ جَالهعرفدََفدَْالالىٓدَََ: رك ىٍ الالمدانَالعرالََٓك نَاحدَ

دذا2003َالعرالَََٓ)ُقٓررَالُىهََٓا٘ىس ىََٓالعرالََٓلَ  نَُهضدَْفٓدًَهلُهع ُىد َالعرالٓدَََالخطدََِٓىالغدَْهد (ٌَو

  .وهُطمال تٌَذاَالعصرَالذيَٓطمقَ مًَٓالعضَالهفكٓرنََ صرَالهعرفََمداَُُوحََُِح ٓ َ

هراتَ مدَِ ٌهٓددََاٚقُصد دَالقد  مَ مدَِالهعرفددََلكوىدًَر سَالهد لَالالرددريَ وقددَ كددتَالعدٓددَهددنَالهدُؤ

هَلالقدد دم دد ض)َهدد رسَ والُعمددٓمَالعددربل ادَالُرالٓددَالسدد دسَلددوزَرَرهىٍدد َالهددُؤ َ(.2008والددذيَ قدددَفددَْالٓر
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هرَال فددددددَْالفُددددددرةَهدددددد َالددددددٓنََفراسددددددٓويَالددددددذيَاحُضددددددىًَُهصددددددرَوُأسٓسددددددَْالدددددددولَْلهلُهددددددعَالهعرفددددددََاٖوالهددددددُؤ

قٓددََأسددٓوََٓوالهلهددعَالعرالددَْلددٙدارة12/1/2009َو11 مَالددذيَىظددمَهددنَقالددلَهىظهددََُضدد هنَالرددعوبَاٖفٓر

رَهال درةَافَر والهعرفََوالذيَ وصِ رَوالُحسدٓنَفدََْوالُطٓو دذآَُطمدبَالُطدٓو ََلُحقٓقَاقُص دَالهعرفدٌََو اسٓٓو

ددددَ-هصدددد درَالهعموهدددد تََ-هلدددد ٚتَ رالددددعٌَددددَْ:َالهددددواردَالالرددددٓرََ والهددددواردََ-ََاٖىظهددددََالهؤسسددددََٓوا٘دآر

َ (.2009الُقىَٓ)هحفوظل

هرَال  ىَْ٘دارةَالهعرفََفَْالررقَاٖوسط فَْ الدوظالََْ قٓموالذيََم2011كه َل دتَُوصٓ تَالهُؤ

٘دارةَالهعرفََهدنَخدٛلَالهدواردََاٖس سَٓمَُؤكدَ مَِ ٌهََٓاٌُٚه مَال لالى2011ََٓه رس16ََ-15فَْالفُرة

الالردددٓرَلَالُقىٓدددََ"اُٚصددد ٚتَالهُُ العدددَ"لَو ق فدددََالٓ دددََالهعرفدددَلَوالعهدددلَ مدددَِالهرددد ركََالفعمٓدددََداخدددلَوخددد رجَ

 .(2011)َالعهريلاٚلُه  ََٓالهىظهََوُأكٓدَالُواصلَ الرَالرالك ت

ق سدمَ هرََكمٓدََوللد تَلمعمدومَالُطالٓقٓدَََالددولَْال د ىَْ٘دارةَالهعرفدََُو وفَْسمطىََ ه نََخرجَهدُؤ

ُوصددٓ تَهىٍدد َضددرورةَاُخدد ذَُددداالٓرَفع لددََلرددقََمَالعدددة2012َفالرآددر28َ-27الددذيَىظددمَفددَْالفُددرةَالهددواردَ

ددزََللفّع لددََورفددعَدرلُددًَالددٓنَ  هددََاللهٍددورٓلدد دَالددو َْ٘دارةَالهعرفددََاإاللٍددودَالهُعمقددََال كهدد َ وصددَِالُعٓز

رَالطالٓعٓدددَََل هددد نَودولَهلمدددسَالُعددد ونَالخمٓلدددَْالالىٓدددََاٖس سدددََٓ٘دارةَالهعرفدددََفدددَْسدددمطىَ كدددذلكَُطدددٓو

ددعَالهعموهدد تَالٛزهددََلمهسددُخدهٓنَفددَْهراكددزَحددولَ ىحدد دَسددمطىََ وٓز خددٓزنَُو لمهعرفددََوالُددَْسددُقومَالُلهٓددعَُو

ددلَالهعرفدََالهطموالددََال لمغددََالعرال لُعدد ونَالخمٓلددَْاٖخدرى.َكهدد َ هد نَودولَهلمددسَا سددٍٓلَوصددَِالُحٓو ٓددََُو

رَالع همٓنَفدَْهلد لَالهعرفدََهدنَ لدلَُدأٌٓمٍمَلَإض فََُوٓزعٍ َالَِالله ٌٓر ذلدكََوُوفٓرَالد مَالٛزمَلُطٓو

رَالهى سالََفَْالهل ٚتَذاتَالصمََالإدارةَالهعرفََ)َ  (.2012الى  الْلهنَخٛلَ ىرطََالُدٓربَوالُطٓو
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ىهٓدََ دََُو رَالهه رسد تَا٘دآر وقدَُى ولتَالعدٓدَهنَالدراسد تَوالالحدوثَ ٌهٓدََإدارةَالهعرفدََفدَُْطدٓو

دددرَراسدددََهٍ راٍُددد َهىٍددد َد دددرBrewerََالرٓو والُدددَُْؤكددددَ مدددَِ نَهىظهددد تَاٖ هددد لَََBrewer(2010)وَالرٓو

رَالع همٓنَفْ طٓو ُفوقَفدَْالٓ دَََالُل ٓرََوالُعمٓهََٓٓلبَ نَُركزَ مَِإىر دَُو هل لَالهعرفََوالَُُْىل َُو

رَالالدراهيَوالهىد ٌيَٓلدبَ نَُركدزَ مدَِلَُى فسََٓ  لهَٓ ولذلكَفإنَ ىرطََإدارةَالهواردَالالردٓرََو ىردطََُطدٓو

ىالغدَْ مدَِالهىظهد تَ نَُحدددَ العد دَ حسٓنَوُقٓٓمَالهع رلَوالهٍ راتَوالقددراتَلٗصدولَالالردٓرَلَٓو ُرسٓخَُو

ىر دَوالحف ظَ مَِالهٓزةَالُى فسَٓ.َففدَْهلد لَالُرالٓدََٓلدبَُحدٓددَالهعد رلَذاتَالصدمََالهعرفََالضروٓرََ٘

رَالطمالدََالهولدودٓنَفدَْهلد لَالهعرفدَ.َال ٘ضد فََ واٖالع دَالضروٓرََلُدوفٓرَاللدودةَالُعمٓهٓدََفدَْالدراهيَُطدٓو

مَهدىَالحٓد ةَهدنَ لدلَإلَِذلكَ نَكَٛالىو ٓنَهنَالهىظه تَالح لََإلَِ رخ صَٓهُ زونَال لقدرةَ مَِالُعم

حسدٓنَ وضد  ٍم رَهٍد راتَهددٓري2011َالدَْ)ٓعُوصدتَدراسدََال َوَلد مَُو (َالضدرورةَإلدرادَدراسدََ دنَُطدٓو

 .الهدارسَفَْضودَإدارةَالهعرفَ

م2011َوقدددَاٌُهددتَسددمطىََ هدد نَك ٓددراَالددإدارةَالهعرفددََفقدددَحققددتٌَٓ ددََُقىٓددََالهعموهدد تَفددَْهدد ٓوَ

ف ََُطوٓرَإدارةَالهعرفََفَْالحكوهدَلَُقددٓرًاَللٍودٌد َالهُهٓدزةَفدَُْىفٓدذََالهركزَاٖولَ مَِهسُوىَالع لمَفْ

الٓدََلالىد دَالقددراتَالوطىٓدََفدَْ هال درةَ ه نَالرقهََٓوُحدٓدًاَفَْهل لَلٍدودَالُو ٓدََالهلُهعٓدََوالالدراهيَالُدٓر

عٓززَاسُخدامَالح سوبَوا٘ىُرىتَفدَْالهلُهدعلَفالحسدبَاله رسدومَالسدمط ىَْهل لَُقىََٓالهعموه تلَوىررَُو

الهعموهددد تٍَُددددلَإلدددَُِكدددٓرسَوُفعٓدددلَالسٓ سددد تََُقىٓدددَمََفدددإنٌَٓ ددد2006ََالصددد درَفدددَْهددد ٓو52/2006ََ

لَالسمطىََ ىفٓذََاقُص دَإلِالحكوهََٓلُحٓو  ه نَالرقهََٓهعَُوفٓرَالقٓ داتََإسُرآُلَٓهالىَْ مَِالهعرفَلَُو

 (.2011ُقىََٓالهعموه تلٌَٓ َ)لسمطىََالهٍىََٓلهخُملَهال دراتَالحكوهََا٘لكُروىََٓاٖخرىَفَْا

http://www.oman.om/
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رَلواىددبَالعهمٓدددََالُعمٓهٓدددََالردددكلَ ددد مَفدددَْسددمطىََ هددد نَُسدددعَِوزارةَالُرالٓدددََوالُعمدددٓمَكهدد َ ل ٌددددةَإلدددَُِطدددٓو

دََهىٍد َالُرالوََٓالركلَخ صوا٘دارةَ ٓر إ د دةٌَٓكمٓدََلَفقدَق هتَالوزارةَال لعدٓدَهنَالهردرو  تَوالالدراهيَالُطٓو

الىدَْ الُعمٓمَالهُه مََفَُْطالٓقَالُعمٓمَاٖس سَْواٌُٚه مَالىررَ ق فََالُعمٓمَاٚلكُروىدَْفدَْالحقدلَالُرالدويلَُو

خٓدرََالدذيَٓدد مٌَدذاَالُولدًَفٓعُالرَهرروعَالالواالدََالُعمٓهٓدَاُٚل ٌ تَالحدٓ ََكُطالٓقَالٛهركٓزََفَْا٘دارةَ

اٖهدرَالدذيَٓددفعَإلدَِالقٓد مَلَالفدوريَلمهعد رلَوالخالدراتَدٓدََُُدٓ َالُالد هدنَالٓ دََرقهًَلهد َٓه مده  لَ مدَِذلدكَ

الهلهو ددََهددنَالهه رسدد تَُسددعَِإلددَُِحسددٓنَ دادَالهىظهددََالرددكلَ دد مَوَالفددردَفٍٓدد َالرددكلَخدد صَهددنَخددٛلَ

ىهٓدََروحََ كسفوردإىر دَوُق سمَالهع رلَفَْالهىظهََالذيَٓؤديَكه َٓرٓرَق هوسَ إلدَِهرد ركََالهدوظفٓنَُو

َ.(2012‘َوالٍى  ْ‘َ)الكمال ىَٓلَالرالٓالَٓدرةَالداخمََٓوا٘الداعَالفرديَوالُىظٓهْالهال 

قد دَاللهٓدعَلواىدبَودوريَوهنٌَى َل دتٌَدذيَالدراسدََالٍددلَالُأكٓددَ مدَِ ٌهٓدٌََدذاَاُٚلد يَا٘داريَ فدَْاُٚر

 الصفََخ صََ.َ  هًَوالل ىبَا٘داريَالصفََالعهلَالُرالويَ

 مشكمة الدراسة:
ُىد ولَ نَلذاَىلددََللهعرفََهنَاُٚل ٌ تَا٘دآرََالحدٓ ََفَْالهلُهع تَالعرالََٓخ صَإدارةَاَُعُالر

دددَهددنَاٌُٚهدد مَالددًَ مددَِالهسددُوىََلٌددذاَالهفٍددومَال لدراسددََوالالحددثَٓالددرزَهدددىَ ٌهٓددٌََددذاَاُٚلدد ي لددذبَالهٓز ٓو

دراسدد تَوالالحددوثَالُددَْإ ددرادَالهكُالددََالعرالٓددََالدد لك ٓرَهددنَالوال لُدد لَْسددولَٓددؤديَذلددكَإلددََِلالفكددريَوالُطالٓقددْ

ُُى ولٌَذاَاُٚل يَهنَك فََلواىالًلٌَذاَإلَِل ىبَه َ وصتَالًَالدراس تَالهخُمفََالَُْ كدتَ مدَِضدرورةَ

طالٓقََٓفَْالهل لَالهعرفَْالصفََ  هَََوالهل لَا٘داريَالصفََ دراسٌََذاَاُٚل يَله َلًَهنَ ٌهََٓ مهََُٓو

ٌدد َوزارةَ وصددتََالُددَْ(2011َهَْ)دراسددََالٍ رددوهددنَ ه مددٌََددذيَالدراسدد تََخ صددََ ددََُُٚو الوضددعَخطددََُرالٓو

د َحددٓ  َفدَْ مدمَفَْسمطىََ ه نَالُرالََٓوالُعمٓم لَلُرسٓخَهفٍومَإدارةَالهعرفََالكلَللٓ ٍُ َالوصفٍ َُطدوراَفكٓر
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دََو سدموبَُىظٓهدَْدارةَالُرالوََٓهنَخٛلَ س لٓبَا٘ا٘ ىهد دَالهٍىدَْالهخُمفدَلَكهد َ وصدتَالُالىدَْفمسدفََإدآر

َفَْوزارةَالُرالََٓوالُعمٓمَالسمطىََ ه ن.ََمَإدارةَالهعرفََهنَقاللَا٘دارةَالعمٓ ٓد 

وضددددعَإسددددُرآُلََٓ٘دارةَالهعرفددددََالددددوزارةَالُرالٓددددَََالُددددَْ وضددددحتَالضددددرورةَ(2011الوحرددددْ)َودراسددددَ

مٍ َإلَِهلُهع تَهعرفََُٓقدومَ مدَِإدارةَالهعَر فدََوالُعمٓمَفَْسمطىََ ه نَوالهدارسَالهولودةََُُضهنَُحٓو

 و همٓ ٍُ َالُوفٓرَهُطمال تَإدارةَالهعرفََالٛزهََلذلك.

دددََوالُعمٓهٓددد2009ََ وصدددتَدراسدددََالق سدددهْ)َكهددد  دددََفدددَْالهؤسسددد تَالُرالٓو (َالضدددرورةَإكسددد بَالكدددوادرَا٘دآر

الُطددوراتَالح لٓددََالددوزارةَالُرالٓددََوالُعمدٓملَهددنَخددٛلَالددد وةَإلددًََِ سد لٓبَوسددموكٓ تَقٓ دٓددََحسددبَهدد َُسدُد ٓ

لَِإلرادَالهٓزدَهنَالدراس تَحولَ همٓ تَإدارةَالهعرفٌَََ تل ُطالٓقَاُ٘ ا٘دآرََالحدٓ ََكإدارةَالهعرفَلَوا 

 وهُطمال تَُطالٓقٍ َفَْهدارسَالُعمٓمَاٖس سْ.

دددَ ٓردددكلَهىطمقدددً َ س سدددًٓ ََقددددَو مٓدددًَفدددإنَالوقدددولَ مدددَِدورَإدارةَالهعرفدددََفدددَُْىهٓدددََالهٍددد راتَا٘دآر

لَوزارةَال   .َفٓإلَِهلُهع تَهعَرَُرالََٓوالُعمٓملُحٓو

لموقددولَ مددَِم2/1/2011َالُدد ٓرخََاسددُطٛ َََٓهق المددَالق هددتَالال ح ددَََولمُحقددقَهددنَهرددكمََالدراسددََ

دََلددٍٓمَإدارةَالهعرفدَََُمعالدًهدىَفٍمَالع همٓنَالهدٓٓر تَالُرالََٓوالُعمٓمَلمدورَالدذيَ فدَُْىهٓدََالهٍد راتَا٘دآر

ددََالُرالٓددََوالُعمددٓمَال لرددرقَََٓهددنَخددٛلَإلددرادَهقدد الٛتَاسددُطٛ ََٓهددعَهلهو ددَ ددََالهدٓٓر هددنَالقٓدد داتَا٘دآر

ددََقصددورَلددىَالعد همٓنََُالدٓنَُالعددً َلدذلكَولدودَحٓدثَ فددرادلَ(10رده لَوالمدنَ دددٌمَ)َ فدَْفٍدمَالدددورََال لهدٓٓر

ددََلددالدذيَُمعالددًَإدارةَالهعرفد  طدد دَإل الدد تَإاللهٓدعَٓهٓددلَإلدٍََِٓملَكهدد َُالددٓنََ نََفددَُْىهٓددََالهٍد راتَا٘دآر

ََُدورَحولَالهوضوعَدونَُقدٓمَإل ال تَدقٓقََُوض َالفٍمَالدقٓقَلطالٓعََالدورَالهٍمَالذيَٓقومَالًٌَذاَ  ه

ددَ ددََلدددىَالعدد همٓنَالهخُمددلَهسددُوٓ ٍُمَا٘دآر رَالهٍدد راتَا٘دآر ه دد لَذلددكََ ل الددََسَر ددٓسََاُٚلدد يَفددَُْطددٓو
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 كٓدَالدورَكالٓرَولكنََََهنَولٍََىظركَ؟ه َدورَإدارةَالهعرفََفَُْىهََٓالهٍ راتَا٘دآرَالسؤالَ)قسمَ مَِ

لددٓسَه  ددََال له  ددََفه مهدد َذكددرتَالددأنَالهه رسددََالصددحٓحََلمهٍدد مَالوظٓفٓددََلٍدد َدورَكالٓددرَفددَُْىهٓددََالهٍدد راتَ

ا٘دآرََحٓثَ نَلدوَوقدعَالهوظدلَفدَْخطدأَهدنَلدرادَُىفٓدذيَالهٍد مَالوظٓفٓدََفدأنَذلدكَسٓكسدالًَهٍد رةَلدٓددةَ

ذاَفأنَإدارةَالهعرفََلٍ َدورٌَ مَفَُْىهََٓالهٍ راتَا٘دآرََوخ صََإذاَه َك نَفمنَُٓكررَخطأيَهسُقالَٛولٍ

َالهعرفََوالهُ العََقرالًَهنَالُخصصَالوظٓفَْوالعهمَْ(.

دََفَُْىهََٓمَغٓرَالدقٓقَلدورَإدارةَالهعرفَ.َووفق َلٍذاَالفٍ َتحدددَُوهردكمََالدراسدَََالدرزتََالهٍ راتَا٘دآر

َََ:َُٓفَْاٖس مََأ

ددََلدددىَالعدد همٓنَالهدددٓٓر تَالُرالٓددََوالُعمددٓمَهددنَولٍددََإدارةَالهعرفددََفددَُْىهٓددََدورََهدد َ -1 الهٍدد راتَا٘دآر

َىظرَ فرادَ ٓىََالدراسَ؟

َهنَولٍََىظرَ فرادَ ٓىََالدراسَ؟ه َهواصف تَالق  هٓنَ مَِالهعرفَََ -2

ددََلدددىَالعدد ههدد َالصددعوال تَالُددَُْوالددًَإدارةَالهعرفددَََ -3 مٓنَالهدددٓٓر تَالُرالٓددََفددَُْىهٓددََالهٍدد راتَا٘دآر

َوالُعمٓمَهنَولٍََىظرَ فرادَ ٓىََالدراسَ؟

ددَٓخُمددلٌَددلََ -4 َلدددىَالعدد همٓنَالهدددٓٓر تَالُرالٓددََوالُعمددٓمَدورَإدارةَالهعرفددََفددَُْىهٓددََالهٍدد راتَا٘دآر

لَالعمهْلََولَالىوعَال خُٛل  ؟ ٓىََالدراسََالوظٓفََٖٓفرادالخالرةََوالهٌؤ

 :أىداف الدراسة
 ُحقٓقَاٌٖدالَأَُٓ:َُسعَِالدراسََإلِ

َإدارةَالهعرفََفَُْىهََٓالهٍ راتَا٘دآرََالهدٓٓر تَالُرالََٓوالُعمٓم.ََدورإلَِالُعرلَ -1



10 

 

دََلددىَالعد همٓنَالهددٓٓر تََالصعوال تَالَُُْوالًَإدارةَالهعرفََفدْإلََِالُعرل -2 ُىهٓدََالهٍد راتَا٘دآر

َ.الُرالََٓوالُعمٓمَهنَولٍََىظرَ فرادَ ٓىََالدراسَ

َ. فرادَ ٓىََالدراسََهنَولٍََىظرهواصف تَالق  هٓنَ مَِالهعرفََإلََِالُعرل -3

ددلَالعمهددْلَالخالددرةَالوظٓفٓددََلالىددوعَهُغٓددراتَ)  ددرََالكرددلَ ددنَ -4 ٖفددرادَ ٓىددََالدراسددََفددَْدورََ(الهٌؤ

 إدارةَالهعرفََفَُْىهََٓالهٍ راتَا٘دآرَ.

 :أىمية الدراسة
ىهََٓقٓ داتَإدآرَََرفَإدارةَالهعُطالٓقَالراهيََسُس ٌمَالدراسََفَْ-1 رََةكفَؤ٘ دادَُو وفع لًَُسٍمَفَُْطدٓو

رَالعهمََٓالُعمٓهَٓ ََهه َٓىعكسَال لُ لَْ مَُِطٓو َ.الُعمهََٓاٖدادَا٘داريَفَْالهؤسس تَالُرالٓو

ىظدد مَالُعمٓهددْلَهسددُوىَالُددزاهنٌَددذيَالدراسددََهددعَلٍددودَوزارةَالُرالٓددََوالُعمددٓمَفددَْسددمطىََ هدد نَلُحسددٓنََ-2

رَكوا طٓو َوهنَالٓىٍمَالقٓ داتَا٘دآرََفَْهدٓٓر تَالُرالََٓوالُعمٓم.دريَُو

ٌهََٓالُركٓدزَ هنَالهؤهلَ نَُسٍمٌَذيَالدراسََفَْلفتَاىُال يَالق  هٓنَ مَُِدٓربَالقٓ داتَالُرالوََٓإلََِ-3

الََٓ َ مَِدورَإدارةَالهعرفََفَُْىهََٓالهٍ راتَا٘دآرَ.فَْالراهلٍ َالُدٓر

َذاتَ الع دَالح ََٓ خرى.خرىَ ٓقَلمال ح ٓنَ٘لرادَدراس تَسََالطَرسولَُهٍدٌَذيَالدراََ-4

 حدود الدراسة : 

 ُُحددَحدودَالدراسََالح لََٓاله َٓمْ:
1-ََ :َ َالهوضو َٓ ْ)الحدود ٌَو َإدآرَ َهٍ رات َ ٛث َالدراسَ َوالهٍ راتََحددت َالفىَٓل الهٍ رات

إدارةََوالصعوال تَالَُُْوالًَلمَِالهعرفََهواصف تَالق  هٓنَ َُى ولتَوَل(ا٘دراكَٓا٘ىس ىَٓلَالهٍ راتَ

َفَُْىهََٓالهٍ راتَا٘دآرَالهعرفََ
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 ََوالُعمٓمَالهح فظََره لَالررقَٓهدٓٓر تَالُرالُٓمَُطالٓقَ داةَالدراسََفََْالحدودَالهك ىَٓ:َ-2

َ.وهح فظََالداخمَٓلَوهح فظََلىوبَالررقَٓلَوهح فظََالظ ٌرةلَوهح فظََهسىدم

القٓ داتَا٘دآرَََهنَفَْهدٓٓر تَالُرالََٓوالُعمٓمالع همٓنََ مَِاقُصرتَالدراسَََالحدودَالالرٓرَ:َ-3

َ.دوا رلَرؤس دَ قس م(َٓريىوابَهددوا رلَٓريَال)هدال لهح فظ تَالُعمٓهََٓوُه متَفََْالهخُملَهسُٓو ٍُ 

َم.2011/2012الع مَالدراسََْالهٓداىََٓخٛلُطالٓقَالدراسَََُمالحدودَالزه ىَٓ:ََ-4

  الدراسة:محات مصط
 تمثمت مصطمحات الدراسة الحالية فيما يمي:

 دادَدرلدََهدنَاُ٘قد نَُٓسدرَ مدََِإلدَِ لقددرةلاللهٍ راتَا٘دآرََفَْاٚصطٛحَ:َوٓقصدَالٍ َ"َالوصدولَا -

ٛفدَْاٖضدرارَواٖخطد دَ"َوقٓدلٌَدَْهد ََ ص حالٍ فَْ قلَه َٓهكنَهنَالوقتَواللٍدَهعَُحقٓقَاٖه نَُو

ذاَاٖدادَ د دًةَٓكدونَ مدَِهسدُوىَهعدٓنَٓظٍدرَهىدًَالقددرةَ سموكَٓصدرَ نَالفردَهن لفظَْ وَهٍ ريٌَو

 َالقدرةَ مَِ دادَ هلَهعٓن.َ وَ دم

اسدُعدادَ د مَٓىددرجٌََدَْالقددرةلَو نَالقددرة هدنَهكوىد تَاوُٓرضدَْالعدضَالُرالدوٓٓنَ نَُكدونَالهٍد رةَلدزدًَ

َ(.83لص2006َ)رالٓعلَنَالهٍ راتُحٍُ َ ددَه

اٖفكدد رَ وَالهفدد ٌٓمَالُددَُْصددلَإلددَِفددردَ وَهؤسسددََ وَهلُهددعَوالفٍددمَوا٘دراكَالردد هلََالهعرفددَ:ٌَددَُْمددك -

ََ.(17ص2007َ)الص ويلَةَلٍ َواسُخداهٍ َُٚخ ذَسموكَفع لَهنَُحقٓقَ ٌدالَهحدد

 الدد رةَ ددنَالعهمٓدد تَالُددَُْسدد  دَالهىظهدد تَ مددَُِولٓدددَ"Knowledge Managementَ:إدارةَالهعرفددََ -

ددلَالهعموهدد تَالٍ هددََوالخالددراتَوالحصددولَ مددَِالهعرفدد حٓو دد لَُىظٓهٍدد لَاسددُخداهٍ لَوىرددٌر لَُو َلَاخُٓ ٌر
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دََالهخُمفدََك ُخد ذَالقدراراتلَحدلَالهردكٛتلَالَُْ ُهُمكٍد َالهىظهدََوالُدَُْعُالدرَضدروٓرََلٗىردطََا٘دآر

ََ.(38لَص2006العرالََٓلمُىهََٓا٘دآرََلَ)َالهىظهََ"الُعمملَوالُخطٓطَا٘سُرآُلْ

عرف ددعََُرددخٓصَوَُولٓدددَهُه مددََفددَْعهمٓدد تهلهو ددََهددنَالالال ح ددََإلرا ٓددً َالأىٍدد َ الدد رةَ ددنٍََدد ُو وخددزنَوَُوٓز

َ.الهخططَلٍ َوغٓرَالهخططَلٍ َُىظٓهََٓ٘دارةَالهواقلَا٘دآرَلفٍمَواسُٓع بَالخالراتَالُطالٓقَالهعرفَََو



 

 

 

 إمفطل إمثاين

 إل ظار إميظري وإدلرإسات إمساتلة
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 تمييد:

إلددَِالهوضددوعَالدراسددَلَوالُددٍَُْدددلََالصددمَ ددََفددٌَْددذاَالفصددلَ ٌددمَاٖدالٓدد تَذاتَاسُعرضددتَالال ح

ددََالُعدرلَ مدَِدورَإدارةَالهعرفدََفدَُْىهٓدََالهٍد راتَ الهددٓٓر تَالُرالٓدََوالُعمدٓملَوذلدكَهدنَخدٛلَ ٛ ددََا٘دآر

َْ مَِالىحوَ َالُ لْ:هال حثٌَو

ُىدد ولٌَددذاَالهالحدثَاٖولَُٓىدد ولَدورَإدارةَالهعرفددََفدَُْىهٓددََالهٍدد راتَ دََفددَْالفكددرَا٘داريَالحددٓث؛َٓو ا٘دآر

لَىدددد ولَالهعرفددددََالصددددفًَ  هددددًَ)هفٍوهٍدددد لَو ٌهٍُٓدددد فُٓالهحددددورَاٖولَ:ٓنَ مددددَِالىحددددوَالُدددد لْثَهحددددوَرالهالحدددد

 مدََِلَوالقد  هون ى صدٌر لَو ٌددافٍ َو ٌهٍُٓ لَهفٍوهٍ لَرَال  ىْ؛َفُٓى ولَإدارةَالهعرفَوُصىٓفٍ (َ. ه َالهحَو

َإدارةَالهعرفَ.

َ.ىٓفٍ َهنَقاللَالال ح ٓنَوالهفكٓرنُٓى ولَالهٍ راتَا٘دآرََهنَحٓثَالهفٍومَوُصَ:لهالحثَال  ىْا

َُٓى ولَالٍٓكلَالُىظٓهَْلهدٓٓر تَالُرالََٓوالُعمٓمَالسمطىََ ه نَ :ال  لثالهالحثَ

وضدددوعَإدارةَالهالحدددثَالراالدددعَ:الدراسددد تَالسددد القََوَُٓىددد ولَالدراسددد تَالسددد القََالعرالٓدددََواٖلىالٓدددََالُدددَُْى ولدددتَه

ىظدددرًاَٖنََ؛الهعرفدددََفدددَْالهلددد لَالُرالدددويَال ٘ضددد فََإلدددَِدراسددد تَسددد القََذاتَ ٛقدددََىسدددالََٓالهوضدددوعَالدراسدددَ

دََ هوضوعَإدارةَالهعرفََقدَطالقَالركلَواسعَفَْهل ٚتَ خرىَكد لُعمٓمَالعد لَْوالهىظهد تَالصدى  ََٓوالُل ٓر

َقدهَ.َنَُطالٓقًَفَْالهل لَالُرالويَلمَٓصلَإلَِهرحمََهُ فَْحٓنَ
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 المبحث األول
 دور إدارة المعرفة في تنمية الميارات اإلدارية في الفكر اإلداري الحديث.

 :تمييد
ونَالأنَهلُهعَالهعرفََالذيَىحنَفًَٓأنَُٓطمبَالُحركَالسٓرعَىحوَإٓل دَالٓ ََُعمٓهََََََََََٓ ٓؤكدَالُرالٓو

دذاََق درةَ مدَُِحقٓدقَهُطمالد تَاللدودةَالرد همََوالُهٓدزَوالهٛ هدَ هدعَهُطمالد تَالعصدرَالدراٌنَوهسدُلداًُلٌَو

لَالهؤسس تَالُعمٓهََٓإلَِوس  لَإالدا ََٓإىُ لََٓالعٓدةَ دنَاٖسد لٓبَالُقمٓدٓدََهدنَخدٛلَ ُٓمَهنَخٛلَُحٓو

إدخ لَ س لٓبَوطرا قَلدٓدةَوحدٓ دََفدَْالُعمدٓمَٓدُمَهدنَخٛلٍد َإ طد دَفدرصَ وسدعَوهسد حََ كالدرَلٗسد ُذةَ

سددالٓلَاله دد لَسددٓوفرَالٓ ددََُعمٓهٓددََ مددَِفهددنَخددٛلَُطالٓددقَالُعمددٓمَاٚلكُروىددََْل٘ىُدد جوالطمالددََ مددَِا٘الددداعَوا

ىهددَْلدٓددًَهٍدد راتَالُفكٓددرَالعمهددَْوطرا ددقَالحصددولَ مددَِ طددورَهعرفُددًَُو ُف  مٓددََُلددذبَاٌُهدد مَالط لددبَُو

عٓززَقدُرًَ مَِحدلَالهردكٛتَالُدَُْوالٍدًَهدنَخدٛلَاُٚصد لَهدعَاٖ رَُو سد ُذةَالهعرفَلَإض فََإلَُِطٓو

كوىدًَٓهدى َفرًصد َكالٓدرةَلُالد دلَالحدوارَوالىقد شََإلدِوالطمالََوالهخُصٓنَأخدٓرنَفدَْىفدسَالهوضدوع؛َإضد فََ

ال سُخدامَالعدٓدَهنَالُقىٓ تَالُرالوََٓوهس  داتَالُعمٓمَكه َٓس  دَ مَُِرلٓعَالُعمٓمَالذاَُْوالُقٓٓمَالفوريَ

ُىدوعَوُصحٓ َاٖخط دَالعدَهعرفََىُد  يَالطمالدََوالعهدلَ مدَِ هرا د ةَالفدروقَالفردٓدََالدٓنَالطمالدََكهد َُُعدددَُو

الد دلَالخالدراتَفٓهد َالدٓنَالطدٛبَ هص درَالهعموه تَوالهعرفدََواٚسدُخدامَالسدٍلَوالهٓسدرَلٗلٍدزةَواٖدواتَُو

رَاله دةَالعمهََٓفدَْضدودَالُغٓٓدراتَواٚكُرد ف تَالعمهٓدََاللدٓددةلَولدنَُٓدأََُِإض فَ طٓو إلَِسٍولََُغٓٓرَُو

هُمدكَالهٍد راتَالٛزهدََفدَُْوظٓدلَالهعرفدََلى َذلدكَ إَٚفدَْظدلَقٓد داتَقد درةَ مدَِاٚسدُف دةَهدنَالهعرفدَلَُو

ددََالقدددرةَ مددَِاٚىددده جَفددَْهلُهددعَالهعرفددََوهواكالددََ والخالددراتَالهُراكهددََالُددَُْلعددلَهددنٌَددذيَالقٓدد داتَا٘دآر

 الك فٓددََالهفٍددومَالهعرفددََو ىوا ٍدد َالُغٓدراتَالح صددمََالددًلَوحُددَُِٓسددىَِلىدد َذلددكَٓىالغددَْ نَُكددونَلدددٓى َالدرآددَ

Y.L. Chen1, Nian-Shing Chen2 and Kinshuk,2009). ( Ireneَ



15 

 

 ماىية المعرفة.
الفٛسدفََ مدَُِى ولٍد َال لُوضدٓ َوالُفسدٓرَهىدذَالقدٓهدََالُدَْدرجَهصطم َالهعرفََهنَالهصدطمح تََ

ددََالهعرفددٌََددَْاٖسدد سَفددَُْحدٓدددَهدددلولَالهع رفددََقدددٓه لَلددذلكَىلدددَ نَهفٍددومَه دد تَالسددىٓنلَحٓددثَُعدددَىظٓر

قٓددددددََكهدددددد َٓوضددددددحًَالهعىددددددَِالفمسددددددفَْالأىٍدددددد َُدددددددلَ مددددددَُِصددددددورَهلددددددردَواسددددددعَ الهعرفددددددََفددددددَْالفمسددددددفََا٘غٓر

َ(.2008) مٓ نل

هددعَضددرورةَالُأكٓدددَإنَالُفكٓددرَفددَْطالٓعددََالهعرفددََالٓددومَ صددال َلددزًداََُٚٓلددز َهددنَالىظددرةَالحدٓ ددََإلددَِالعدد لمَ

رلددعٌَددذاَإلددَِالُطددوراتَالُددََْلددزدًاَهددنَسددولَُصددال َالصددورةَهُزآدددةَوَالحدد لْ ٓىٓددََلمهٍىٓددٓنلَٓو الكفدد دةَالرُو

عمدٓمَالهٍىدَْ وَلحقتَاٚقُص دٓ تَالق  هََ مَِالهعرفَلَوسولَُعُالرَٖيَرخصَلزدًآَُرالطَهدعَردٍ دةَالُ

َ.(َ(Mason, 2005 الهالد َاٖولَفَُْىظٓمَالهعموه تَالُدٓربَكه َُصال 

دٌَدَْكمهدََلٍد َدٚٚتَ 'والهعرفدَ فىلددَالهعىدَِالمغدويَالهال ردرَلَغىٓدََ مدَِالدرغمَهدنَهك ىٍُد َالمغٓو

هعموهد تَ وَحقد  قََُعٓرلَالهعرفدَ"َالأىٍد َ كسفوردلمهعرفٌَََْا٘دراكَاللز َْ وَالالسٓطلَحٓثَٓوردَق هوسَ

َ.(oxfordwordpower,2006,P438)هخزوىََفَْ قلَالفردَ نَرْدَه ََ

عرفٍدد َىوَر  ٖرددٓ دَوهضدد هٓىٍ َوُفسددٓرَالظددواٌرلَف لهعرفددََُرددهلَكددلَرددْدَسددوادَ(َالأىٍدد َالعمددمَال2010الدددٓن)ٓو

الهعرفََال لطالٓعدََ وَالهعرفدََالد ٘دارةَ وَالهعرفدََالد لعمومَوَأدابَ وَالهعرفدََال لسٓ سدَََواٚقُصد دَواٚلُهد عَ

َحٓ ةَ ََوالُل رةَوك فََهى حَْال وَالهعرفََال لهى ٌيَوالُرالََٓوالُعمٓمَ وَالهعرفََال لزرا ََوالصى 

ٌددددَُْمددددكَاٖفكدددد رَ وَالهفدددد ٌٓمَالُددددَُْصددددلَإلددددَِفددددردَ وَهؤسسددددََ وَهلُهددددعَوالفٍددددمَوا٘دراكَالردددد هلَلٍدددد ََو"

ََ.(17صل2007َ)الص ويلََ"ةواسُخداهٍ َُٚخ ذَسموكَفع لَهنَُحقٓقَ ٌدالَهحدد
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ددلَالهعرفددََالأىٍدد :َ"َالالٓ ىدد تَوالهعموهدد تَوا٘رردد داتَواٖفكددَ  رَ وَوهددنَالهفدد ٌٓمَالُددَْسددٓقتَفددَُْعٓر

ولدًَالسدموكَ هلهلَالالىَِالرهٓزََالَُْٓحهمٍ َا٘ىس نَ وَٓهُمكٍ َالهلُهعَفَْسٓ قَدٚلَُْو ٓرخَْهحددلَُو

الالرددريَفردٓدد َوهؤسسددًٓ َفددَْهلدد ٚتَالىردد طَا٘ىسدد ىَْك فددََفددَْإىُدد جَالسددمعَوالخددده تلَوفددَْىردد طَالهلُهددعَ

َ(.18ََلَص2008الهدىَْوالسٓ سََوفَْالحٓ ةَالخ صََ"َ)َالٓز داتَلَ

فد تَ وَالهفد ٌٓمَالُدََْ ذآَظٍرَلمٓ َفَْالُعٓر وقدَُطورَهفٍومَالهعرفََهعَظٍورَ ورةَالهعموه تٌَو

َُوض َهفٍومَالهعرفََفَْالعضَاٖدالٓ تَالَُُْى ولتَالهعرفََفَْضودَ ورةَالهعموه تَواٚىفل رَالهعرفْ.َ

ٌد َازدٓد دّاَكالٓدراَلُكىولولٓد َٓدزدادَُأ َٓر(َالأىٍد "َُولٓفدًَهدنَالهعموهد تَوا56لَص2009ََحددٓثَٓعرفٍد َط لدب)َ

كددذلكٌَددْ"َهلهو ددََهسُخمصددََهددنَالهعموهدد تَوالُددَُْددُرالطَالهلهو ددََ خددرىَهددنَالهعموهدد تَلَ ىدددَُق سددهٍ َ"

ُفكرَالٍ َا٘ىس ن") سُخدهٍ َٓو َ(.22َصَل2001َدروشللُصال َهعرفََٓو

دددددددَََْلكُروىٓدددددددَظٍرَه َٓسهَِال لهعرفََا٘ ةََََالخالردددددددد تََالهعرفددددددددمَهاَٖسعَلمهعلَالُهكٓوَهوَالَصٌَو

َالهضهَوَاللدٓد.َ٘ىر دالهعرفََغٓرَا٘لكُرَىََٓنَهَدهوَإ  دةَاسُخدانَهضلَأفضكف دةََُحقٓقَ

َ:ٓمَْه والى دَ مَِالهف ٌٓمَالس القََىسُخمصَ

الهعرفدددََهسدددُوىَ رقدددَِهدددنَهسدددُوىَالالٓ ىددد تَوهسدددُوىَالهعموهددد تَحٓدددثَُُه دددلَفدددَْقددددرةَالفدددردَ مدددَُِفسدددٓرََ-

َ.َالإُق نلهعموه تَواسُٓع الٍ َواسُحض ٌر َٖدادَالهٍ مَالالٓ ى تَوا

الهعموهددد تَذاتَكهدد َ نَالهعرفدددََُسدد  دَ مدددَِإىُددد جَالهعموهدد تَهدددنَالالٓ ىدد تَوَالهعموهددد تَاٖك دددرَقٓهددََهدددنَ

هكددنَاسددُخدامَالهعرفددََ مددَِقدددمَالهسدد واة لُولٓدددَالالٓ ىدد تَوالهعموهدد تلَوال لُدد لَْفددإنَالعٛقددَََالقٓهددََاٖقددللَٓو

ًَٚالٓىٍهدد َ َََََ.َ مددَِالددرغمَهددنٌَرهٓددًٌَددذيَالعٛقددَهددنَاُلدد يَواحدددَفقددطٌََددَْ ٛقددَََدٓى هٓددََُُسددمَال لُف  مٓددَلَالددد

َ.هع رلَلدٓدةَهحلَالهع رلَالقدٓهَُُسمَالهعرفََال لُلددَوالىهوَحٓثَُظٍرََ-
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ذآَؤدىَإلَِٓز دةَُأ ٌٓر َ- ََ.ُٓمَُق سهٍ ٌَو

َ.هل ٚتَالىر طَا٘ىس ىَْالهخُمفًَٓ َوَله  ًٓ َفَُْعهلَالهعرفََ مَُِولًَٓالسموكَا٘ىس ىَْفردَ-

 المعرفة.تصنيف 
نَإدارةَالهعرفََقددََُٚطالدقَإَٚ مدَِالردرك تَوفدَْالحقٓقدََ نَهخُدرعَإدارةَالهعرفدََ ٓعُقدَالك ٓرونَ

Peter F. Drucker ََنَإدارةَالهعرفََٓهكنَُطالٓقٍ َ مَِالهدارسَوالفرقَٓكهنَفَْطالٓعََكٓدلَُددارَ ذكر

حدويَكهٓدََكالٓدرةًَََٚهورَالداٖ هنَالهال دئَ وَالقوا دَحٓثَإنَالهدارسٌََْالهٍدَالر ٓسَْلمهع رلَالهالُكرةَُو

ََ(Cheng, Chenل2009ووفٓرةَهنَاٖصولَغٓرَالهمهوسََ)

هُل ىًسد َوىهطًٓد لََاًَعرفََُوض َالأىٍ َلٓستَىوً د َواحدد(ََ نَطالٓعََاله2008وفٌَْذآَذكر) مٓ نَلََ

َ ًٛ َٓهكدددنَ نَُوضدددعَفدددَْإطددد رَواحددددَولدددذلكَُدددمَُصدددىٓفٍ َهدددنَقالدددلَالهخُصدددٓنَإلدددَِولدددٓسَلٍددد َردددك هحددددًداَٚو

دََخمدقَالهعرفدََ نَلهٓدعَالهعد رلَٓهكدنَُصدىٓفٍ  .َفقددَصدىلَا٘غٓردقَُصىٓف تَ دٓدةَحٓدثَافُرضدتَىظٓر

َالهعرفََإلَِ رالعََ قس مَر ٓسََٓ:

َالهعرفََا٘دراكَٓ.َ-

َالهعرفََالفىََٓالُقىَٓ.َ-

َََالُطالٓقََٓوالعهمَٓهعرفََالحكهَ-

َالهعرفََالٍلٓىََٓ)الُركٓالَٓ(َ-

دوَالُصدىٓلَاٖك درَاسدُخداه َلددىَالالد ح ٓنَوحسبَالُصدىٓلَالواسدعَلمهعرفدََ َِالهعرفدََإلدٓهكدنَُصدىٓلٌََو

َىو ٓنَر ٓسٓٓنٌَه :
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ُه ددلَ- ددَْالهعرفددََا٘دراكٓددََوالُددَْهددنَالصددعبَالُعالٓددرَ ىٍدد َال لمغددََ وَاٖرقدد مَُو  مددََِالهعرفددََالضددهىٌََٓو

ددََْ(,2008َRemyMagnier,ََWatanabe)سددالٓلَاله دد لَفددَْالهعُقددداتلَوولٍدد تَالىظددرلَوالهٍدد راتَالُقىٓددَ ٌو

وَأن(لََالهواصدف تلالهعرفََغٓرَالرسهََٓ وَالذآَُلَوالهٍ راتَالخالروََٓ)َُُأ رَال لذاتَوالالٓ دَ(لَوالهُزاهىَ)

َ(2009والُى ظٓرَ)الرٓهْل

دَْالهعرفََالصٓرحََوالهعرفََاَ- لظ ٌرةَوالهوضدو ََٓوالعقٛىٓدََالُدَْٓهكدنَالُعالٓدرَ ىٍد َال لمغدََ وَاٖرقد مٌَو

دَْالهعموهد تَالهع للدََ,2008َWatanabe, Senooاٖدلدَ)َولَلَالىصوصلَوالهع دٚتلَالهواصدف ته  (ٌَو

وصٓفٍ َوصٓ غٍُ َفَْقوا دََوالهحممَ عمهٍ َُو لَروالهطالقََالغرضَهع للََهركمََهعٓىَلَٓهكنَىقمٍ َُو َاداتوا 

َ(.2008الهىظهََوُلسٓدٌ َفَْقوا دَوهسُود  تَالهىظهََ)ىلمَلَ

لدرَا٘ر رةَإلَِ نَُحفٓزَالهوظفٓنَفَْالهس ٌهََفَُْلهٓعَالهعرفََ هرَحٓويَلمىلد َ حَفدَُْىفٓدذُو

هكنَالسٍولََإدخ لَالهعرفََالُىظٓهََٓ وَالهعرفدََالصدٓرحََفدَْالىظد ملََظ مَ٘دارةَالهعرفََفَْ يَهىظهَلى ٓو

حفٓزَالهوظفٓنَ مَُِال دلَهعد رفٍمَالضدهىَٓلَف لهعرفدََالضدهىََٓ ردالًََفإن الُحديَالحقٓقَْٓكهنَفَْإقى عَُو

دددَْلدددزدَحٓدددويَلمغ ٓدددََفدددَْإدارةََالهعرفدددََوَالُدددَُْحدددددَهددددىَىل حٍددد َفدددَْ دددََٖيَهوظدددللٌَو ال ٖسددرارَالُل ٓر

تَالح سددهََ وَحددلَالهردد كللَهؤسسددََهدد لَكهدد َ ىٍدد َورقددََراالحددََلمهددوظفٓنَالهرددُركٓنَفددَْ همٓددََصددىعَالقددرارا

ذيَالهعرفََخ صٌَََْه َٓلعلَالهوظدلَخالٓدًراَفدَْهٓددانَ همدًلََوفدَْالعدضَالددولَٓؤخدذَُق سدمَالهعد رلَ ٌو

العٓنَاٚ ُالد رَفدَُْوصدٓلَالوظٓفدََلمهدوظفٓنَوهرالعدََاٖدادَالسدىويَوالُرقٓد تلَو مدَِالدرغمَهدنَ نَ فضدلَ

قددََلحفددزَالهددوظفٓنَالُالدد دلَالهعرفددََاٖك ددرَقٓ هددََلددٓسَهعروفدد َُه هدد لَفددإنَهددنَالواضدد َُه هدد َ نَالحددوافزَطٓر

قىدددد عَالهددددوظفٓنَلمهسدددد ٌهََفددددَُْلهٓددددعَالهعرفددددَ َوالددددد مَالُىظٓهددددَْٓالدددددوانَ ىٍهدددد َالسددددالٓلَالوحٓدددددَلُرددددلٓعَوا 
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(2011،Kumaresan)َصىلَلونَه سون،و(ل2005َ Mason )َِدةَُصدىٓف تَُه مدتَفدَْالهعرفََإل 

َ:أُْ

َ:َ Know Whatه ذاَُعرلَ-

َ.واٚقُص دَ مَِسالٓلَاله  للَإدارةَالهع رللَورالكََا٘ىُرىتلَوىظمَالهعموه تلَوالعمومَالالحٓرَل

َ:َ Know Whoهعرفََهنََ-

َالعٛق تَوالرالك تَواُٚص ٚتلَوالسمط تَوالهؤسس تَواٖفرادلَوالُع ونَواللهعٓ تَواٖىدََٓ

 :َ Know Howهعرفََكٓلََ-

رَالهٍ راتلَوالرالك تلَواٚسُر  لََواٚخُال رَوالصٓ ىراتلَوالُع ونلَوالُال دلَوالالحثلَوالَُُْعكسَالُطٓو

ََةلَوا٘داَررلَواٚالُك موالقٓ 

 :َ Know Whyهعرفََله ذاََ-

خطٓطَاٖ ه للَ سُرآُلَٓاٖس سَالهىطقْلَوالسٓ قلَُو َلَواٖسال بَوالُفسٓراتَوا 

 :َ Know Whereهعرفََ ٓنَ

َاٚسُرآُلْلَوالُخطٓطلَوالَُُْعكسََالُىقلَهوقعلَحٓثَإلَِحٓثلَهنلَالهوقعَ

 :َ Know Whenهعرفََهََُِ-

َلَوالُخطٓطَواللدولََوالسٓ قلَاله ضَْوالهسُقاللَاٖدادلهى سبَوالُوقٓتَوسر ََا

َ:Know Ifَهعرفََإذاََ-

رَالسٓى ٓرولَوالالصٓرة"َاٚسُررال"لَالهسُقالمٓ تلَالهوقف طٓو ََٓ.الح لََالهحددةلَوالسٓى ٓرٌو تلَُو
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دددرىَالال ح دددََ نَ ك دددرَالُصددد ىٓلَردددٓو  َالدددٓنَالالددد ح ٓنٌَدددوَُصدددىٓلَالهعرفدددََإلدددَِهعرفدددََصدددٓرحَلَََ ُو

نَالىهطدٓنَلمهعرفدََذٓوهعرفََضهىََٓهنَهىطمقَ نَإدارةَالهعرفََٓهكنَ نَُفٍمَالصورةَ كالرَهنَخٛلَالدٓنٌَد

فددَْالو ٓقددََ وَالالرهلٓددََُه مددًٍَُدد َ مَ مددَِ سدد سَالهعرفددََالصددٓرحََالهحٓددثَ نَالهىظهدد تَُعُهدددَ مددَِهعرف

َهنَخٛلَالهعرفََالضهىََٓوالهُه مََفَْخالراتَاٖفرادَوَهعموه ٍُم. َو

 المعرفة: ماىية إدارة
الد تَالهعرفََالوظٓفََُٓدخلَدا رةَاٌُٚه مَهعَاٚكُر ف تَالعمهََٓفَْالقرنَال  هنَ ررلَ مَُأكدتَ

طوٌر َ(.2007َل)ُوفٓق  ٌهٍُٓ َهعَىرأتَالىظمَالل هعََٓوظٍورَالصى   تَُو

"َفدددددَْالدآدددددDonMarchandََ هددددد َالدآدددددََظٍدددددورَهفٍدددددومَإدارةَالهعرفدددددََفُرلدددددعَإلدددددَِدونَه ررددددد ىدَ"

ال ه ىٓىٓ تَهنَالقرنَاله ضْلَال  ُال ٌر َالهرحمََالىٍ  ََٓهنَالفرضٓ تَالهُعمقََالُطورَىظمَالهعموهد تلَكهد َ

َْسددٓكونَق  هددً َ مددَِالهعرفددََو نَ"َإلددَِ نَالعهددلَالىهددوذلPeter Ferdinand Druckerَ ُىالددأَدركددرَ"

ٛلَالُغذٓدََلَهدنَخد "َالدذٓنَٓولٍدونَ دادٌدKnowledge Workersالهىظه تَسُُكونَهنَصدى عَالهعرفدََ"

لَ ىدددده َق هدددتَردددرك1985ََوالدددالعضَٓرلدددعَالدآدددََهفٍدددومَظٍدددورَإدارةَالهعرفدددََإلدددَِ ددد مََالعكسدددََٓلدددزهٛ ٍم.

"Hewlet Packardد َ مدَِاٖ هد لَفدَُْمدكَ"َاٖهٓركََٓالُطالٓقٍد .َولدمَٓقُىد عَالك ٓدرونَالدإدارةَالهعرفدََوُأ ٌٓر

الفُدددرةلَوَالدددد َاٌُٚهددد مَالعهمدددَْواٖكددد دٓهَْالهفٍدددومَإدارةَالهعرفدددََالُىظٓهٓدددََهىدددذَ وا دددلَالُسدددعٓىٓ تَهدددنَالقدددرنَ

دذاَاٌُٚهدد مَلخدذَفدَْالُزآدددَفدَْاٖ دوامَاٖخٓددرةَهدنَالقدرنَالعرددٓرنَلَخ صدََالعددَُالىددَِالعدٓددَهددنَ العردٓرنٌَو

%َ(4َمَ)1999 د مََفدْلهىظه تَلٍ َ مَِالهسُوىَالع لهْلَفقدَخصصَالالىدكَالددولَْ مدَِسدالٓلَاله د لَا

ددذآَؤكدددَالُطددورَفددَْاٌُٚهدد مَالددإدارةَالهعرفددََالُىظٓهٓددَ رَ ىظهددََإدارةَالهعرفددٌََو ََلُطددٓو ََهددنَالهٓزاىٓددََالسددىٓو

َ(.2005لٌو بلَا) الدَ
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ٖنَالهعرفدََقددَُراكهدتَال لُلد ربَ مدََِ؛رفدََحدٓ دَوهنٌَدذاَالهىطمدقَقددََُٚكدونَهه رسدََإدارةَالهع

داولٍ َالٓنَاٖلٓ للَاكُس الٍ َهرَالعصورَوالذلكَُم وه َٓهكنَا ُال ريَحدٓ ً ٌَوَدخولَإدارةَالهعرفدََكهٍهدَََُو

دديٌَددوَ ولَهددنَاالُكددرَهفٍددومَإدارةَ ىدد كَإلهدد عَهددنَقالددلَالالدد ح ٓنَالددأنَكدد رلَٓو ددََفددَْإدارةَاٖ هدد للٌَو هركٓز

م1986ََْىدددوةَلهىظهددََقددوىَالعهددلَالدولٓددََالُ العددََلهىظهددََاٖهددمَالهُحدددةلَوكدد نَذلددكَ دد مَالهعرفددََوذلددكَفدد

وحهدلَ ىدوانَ سدسَإدارةَالهعرفد1993ََ د مَوىردرَفدَْوالذيَكُبَواحدَهنَ وا لَالكُبَحولٌَذاَالهوضوعَ

(KnowledgeَManagement Foundationََْلَوفدد)مَظٍددرتَواحدددةَهددنَ وا ددلَاٖوراقَالعمهٓدد1991ََ

دَْ)ال (َوقددَىردرتَالواسدطََىوىكد َوُ كٓوردْ.َوفدHarvard Business Reviewَْهىردورةَفدَْالددوٓر تٌَو

هرَفددَْإدارةَالهعرفدد1994ََ دد م لَوهددعَحمددولَ(Knowledge Management Network)مَ قدددَ ولَهددُؤ

قدددََظٍدددرَوالردددكلَهفددد لكَاٌُهددد مَكالٓدددرَالدددإدارةَالهعرفدددَلَحٓدددثَازدادتَاٖوراقَالعمهٓدددََذاتَالع1995َٛالعددد مَ

هراتَوالىددواتَالهُعمقدََالدإدارةَالهعرفدََ الإدارةَالهعرفََوالهىرورةَفَْالدوٓر تلَإض فََإلَِظٍدورَ دددَهدنَالهدُؤ

َ(.Ndubisiَل2004)

رلدددعٌَدددذاَاٌُٚهددد مَإلدددَِ سدددال بَوهالدددرراتَُلعدددلَهدددنَإدارةَالهعرفدددََذاتَ ٌهٓدددََ  لٓدددََلمهىظهددد تلَ ٓو

َْلمهىظهدد تَهددنَاٚ ُهدد دَ مددَِالصددى  ََإلددَِهىٍدد َالُحددولَالىددو 1999َ(َ دد مASTDََوضددحتَهددنَقالددلَ)َ

العدٓدَهنَالهىظه تَإلَِحلدمَالهعد رلَالقٓهدََالُدَْٓهكدنََاكُر لإلََِال ٘ض فَاٚ ُه دَ مَِالهعموه تَلَ

َوالُدددَْٓفُقددددٌ َ يَهردددروعَهق رىدددََالددد لرال َالهددد ديلَكهددد َ نَالُطالٓقددد تَالعهمٓدددََ٘دارةَ ًٛ اٚسدددُف دةَهىٍددد َهسدددُقال

ٓقددٌََ هددََهف دٌدد َالددأنَإدارةَالهعرفددََ ىصددرَهٍددمَفددَْاٚسددُف دةَهددنَالهعدد رلَوالخالددراتَالهعرفددََ كدددتَ مددَِحق

رَالهىظهدددددددددددََهدددددددددددنَخدددددددددددٛلَُوضدددددددددددٓ َ ٌهٓدددددددددددََالعددددددددددد همٓنَو ٌهٓدددددددددددََهددددددددددد َٓحهمدددددددددددونَهدددددددددددنَهعددددددددددد رلَ لُطدددددددددددٓو

ََ.(2002لاٖ ريلوخالرات)الهٛك
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فدددددد تَ Knowledgeَهُعددددددددةَلهصددددددطم َإدارةَالهعرفددددددََوهفدددددد ٌٓملقدددددددَ وردَالالدددددد ح ونَوالهفكددددددرونَُعٓر

Managementََددلَواضدد َوردد هلَلٗالعدد دَالُددَُْىطددويَ مٍٓدد َالهعرفددََالحٓددثَٓكددون فددَْهح ولددًَ٘ٓلدد دَُعٓر

هُركزًاَ س سًٓ َفَُْوضٓ َهدلولَإدارةَالهعرفدََوفدَْالىد دَال واالدتَالهُرالطدََالد لفكرَالهعرفدَْوهدنٌَدذيَالهفد ٌٓمَ

َالَُْوردتَفَْ دالٓ تَالهوضوعَ:

ق سدددمَالإنَ ىددد كَُعددد ٓرلَك ٓدددرةَإدارةَالهعرفدددٌََدددَْإىرددد دَُو دددوَهفٍدددومَحددددٓثَىسدددالًٓ ٌَو هعددد رلَفدددَْالهىظهدددَلٌَو

ىهٓددََروحَالهالدد درةَالداخمٓددََ َوا٘الددداعوهخُمفددَلكه َ نَُحسددٓنَالهعرفددََٓددؤديَ دد دةَإلددَِهردد ركََالهددوظفٓنلَُو

عٓززَاٚالُك رَلدٍٓمالفرديَ َ(Dictionary of Business and Management,2009,p320: Oxford)والُىظٓهَُْو

َ(Hanisch, Bastian, Lindner, Frank , Mueller,2009,p149) وَلٓىدرَوهولرَ و رلَال سُٓنَ   
ال دلَالهع رلَُطالقإدارةَالهعرفََالأىٍ َهلهو ََهنَالهه رس تَالهىظهََ خٓزنَواسُخدامَُو َ  مَِإىر دَُو

ددلَ(ََ Green, Gill,2009,p204و وردَلددٓرنَ) ٘دارةَالهعرفددََالأىٍدد Newman & Conradََُعٓر

الهىظه تَهنَخٛلَاٚسُف دةَهنَالقٓهدََالح لٓدََوالهسدُقالمَََٓٚىضال طَالذيَٓسعَِإلَُِحسٓنَ دادَاٖفرادَوا

َ"ٍَٓ الحف ظَ مَوَهنَ صولَالهعرفَ

دارةَالهعرفََالُىظٓهدَْ٘(O’Leary 2002aَ(َُعٓرلَ ولريَ)McCall, Holli ,2008,p77و وردتَدراسََ)

دلَالهعرفدََالرخصدََٓلهعرفدََالهلهو دََالهُ حدَ؛َواُصدد لَ:َ''َاللٍدودَالراهٓدََإلدَِالُقدالأىٍد   طَالهعد رل؛ََُحٓو

فدَْ الى سَإلَِالهعرفََوالهعرفََلمى سلَوالهعرفدََلمهعرفدَلَوقٓد سَُمدكَالهعرفدََلُٓسدٓرَإدارةَالهدواردَوالهسد  دة

َفٍمَُطوٌر َ"َ

ددلَ٘دارةَالهعرفددََالوصددفٍ َهلهو ددََهددنَالعهمٓدد تAlavi and Leidnerَََوذكددرَ الُددَْٓددُمَُعٓر

دددلٌَدددذيَ حٓو وضدددعٍ َفدددَْهكددد نَلغدددرضَُحدٓددددَهصددد درَالالٓ ىددد تَوالهعموهددد تَذاتَالصدددمََفدددَْالهىظهددد تلَُو
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الالٓ ىدد تَفددَْىٍ ٓددََالهطدد لَوالهعموهدد تَإلددَِالهعرفددَلَوىرددٌر َفددَْوقددتَٚحددقَإلددَِىقدد طَهخُمفددََفددَْالهىظهددََ

َ(.َ,Chandrashekhar,2008,p342 َLakshman)حٓثَُكونَالح لََإلٍٓ َ

دددلَواخُٓددد رَ(28َلَص2009َنَ وضدددحٍ َطٓطدددَْ)فدددَْحدددٓ الأىٍددد َ" همٓدددََُسددد  دَالردددرك تَفدددَُْعٓر

ىظددٓمَوالددثَوىقددلَالهعموهدد تَالهٍهددََوالخالددراتَوالُددٌَْددَْهددنَذاكددرةَالرددركََوالُددَْ دد دةَُكددونَهولددودةَفددَْ ُو

َالرركََالطٓرقََغٓرَهىظهََوهٍٓكمََ"َ

عرفٍددد ََالصددد ويَ) ُسددد  دَالهىظهددد تَ مدددَُِولٓددددََ(َ"َالأىٍددد َُعُىدددَْال لعهمٓددد تَالُددد19ْلَص2007َٓو

ددلَالهعموهدد تَالٍ هددََوالخالددراتَالُددَُْهُمكٍدد َ ىظٓهٍدد لَواسددُخداهٍ لَوىرددٌر لَو خٓددراَُحٓو دد َُو الهعرفددَلَواخُٓ ٌر

الهىظهََوالَُُْعُالرَضروٓرََلٗىرطََا٘دآرََالهخُمفََك ُخ ذَالقراراتلَوحلَالهركٛتلَوالُعمملَوالُخطدٓطَ

َاٚسُرآُلْ"َ

ذآَؤكدَحقٓ قََهٍهََ نَالهعرفََا٘دآرََلٓستَهعرفََفطٓرََ وَىُ جَالهوروثَالرعالَْإىه ٌََْهعرفدََذاتٌَو

ولٓدددٌ َالدد لُفكٓرَالهىٍلددَُْدد رةَوال لحدددسَواٚلٍُدد دَ حٓ ىدد ل ددُمَ طالٓعددََهُلددددةَوهُطددورةَوى هٓددَلَُددمَطرحٍدد َُو ٓو

َ(38لص2005ىقمٍ َوىرٌر َال لُعمٓمَوَالُدٓربَ وَالهه رسََالعهمََٓ)الكالٓسْل

َوقدَُعددتَهُرادف تَهصطمح تَإدارةَالهعرفََهىٍ :

ٌددَْهحصددمََلهٓددعَالخالددراتَالُىظٓهٓددََوالُددَُْسددٍمَالصددورةَ وَالددأخرىَفددَْفٍددمَواسددُٓع بََوالهعرفددََالُىظٓهٓددَ:َ

َ.(45لص2006)ل دَالربَلََلٍ العهمٓ تَالُىظٓهََٓهنَ للَإدارةَالهواقلَالهخططَلٍ َوغٓرَالهخططَ

وٓقصدَالٍد َالعهمٓدََالُدَْٓدُمَهدنَخٛلٍد َقٓد مَالهٍُهدٓنَال لهعرفدََالُلهٓدعَالهعرفدََهدنََإدارةَالهعرفََالُىظٓهَٓ:

دََ دذآَؤكددَحقٓقدٌََ هدََ نَالهعرفدََا٘دآر وٓزعٍ َلٛسدُف دةَهىٍد .ٌَو هص دٌر َالهخُمفَلَوىقمٍ َواسُرل  ٍ لَُو

طورةَوى هَٓلَُمَطرحٍ َىه ٌََْهعرفََذاتَطالٓعََهُلددةَوهُإَلٓستَهعرفََفطٓرََ وَىُ جَالهوروثَالرعالْ
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دُمَىقمٍد َوىردٌر َالد لُعمٓمَوالُددٓربَ وَالهه رسدََ ولٓدٌ َال لُفكٓرَالهىٍلدَُْد رةَوال لحددسَواٚلٍُد دَ حٓ ىد لَٓو ُو

َ.(38لص2004َالعهمََٓ)الكالٓسَْل

َ:ال سُقرادَالُعٓرف تَالس القََُٓض َو

عٓرفٍ َهنَ دةَهداخلََإلٍٓ  نَإدارةَالهعرفََُمَالىظرَ ركدزَ مدَِهدخلََهىٍ :ُو الهىظهََالهعرفَٓ:َٓو

َقٓهََالهعرفََكىُ  يَ٘دارةَالهعرفََهنَحٓثَرهولََٓالهفٍومَلكلَ قس مَالهىظهَ.

َالهدخلَالعهمَْالذيَٓرىَفَْإدارةَالهعرفََكعهمََُُٓمَالصورةَهرحمَٓ.

ٍٓدََوسدٛحَُولَٓكإسدُرآُلَٓكر سَهد لَفكدريَُعُهددٌ َالهىظهد تَالهع صدرةََإلٍٓ والهدخلَاله لَْالذيَٓىظرَ

(2009َلُْى فسددَْٓسدد  دٌ َ مددَِالالقدد دَواٚسددُهرارَفددَْظددلَالهُغٓددراتَوالهسددُلداتَالهُسدد ر َ)العواهمَلرزوق

َفَُْعٓرل) ًٛ (َالأىٍ َالهولوداتَغٓرَالهمهوسََٓهكنَاسُعه لٍ َكسٛحَُى فسَْهدنHansenَوُٓض َذلكَه 

رَ هددددَاٚالُكددد رَوالُلدٓددددَالدددذيَٓعددددَالوسدددٓمََواٚسدددُرآُلَْحٓدددثَُعَُا٘الددددا ْقالدددلَالهىظهدددََفدددَْ همٓدددََالُطدددٓو

َََ.(2009)ط لبَلََاٖس سَلالق دَواسُهرارَالهىظهََفَْالٓ ََالعهلَذاتَالُغٓرَالهُس رع

(َلٓستَ ردوا ََٓإىهد َُدُمَوفدقَ همٓد تَهُسمسدمََوهىظهدَل2009َفإدارةَالهعرفََكه َٓرىََالخر لَْ)

لٍ َدورَهٍمَفَْاُخ ذَالقراراتلََوَُُْس  دَ مَِإٓل دٌ لَُُطورَ ىده َُٓمَُق سهٍ َفَْظلَالالٓ ََالُع وىََٓال

ًَٚ وحلَالهركٛتَهنَخٛلَهس  دةَالع همٓنَ مَِ همََُٓعمدمَاٖلوالدََلحدلَالهردكٛتَفٍدََُْٚقددمَلٍدمَحمدو

الحمددددولَالهى سددددالَلَكهدددد َُسدددد  دَإدارةَالهعرفددددََفددددَْوضددددعَالخطددددطََإٓلدددد دلدددد ٌزةَإىهدددد َُلعمٍددددمَقدددد دٓرنَ مددددَِ

َالُدٓربَوالُعمٓم.ََلَوفْا٘سُرآُلَٓ
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ولٓددَوخدزنََتدورَ همٓد هه َسالقَُسُخمصَالال ح ََهفٍومَإدارةَالهعرفََالأىٍ َ ال رةَ دنَ ُردخٓصَُو

طالٓقَ وٓزعَُو واسُٓع بَالخالراتَالُىظٓهََٓ٘دارةَالهواقلَا٘دآرََالهخطدطَلٍد َوغٓدرَالهخطدطََالهعرفََلفٍمُو

َلٍ .

 أىمية إدارة المعرفة.
رفََٓوًه َالعدَٓومَفٍَْفَْاٖس سَىُ جَلعهمََٓاىُق لََٓهنَاٚقُص دَالق  مَ مَُُِأكدَ ٌهََٓإدارةَالهع

الصى  ََإلَِاٚقُص دَالق  مَ مَِالهعرفَلَوهنَالعه لَذويَالٓ قد تَالزرقد دَإلدَِ هد لَوهٍىدَْالهعرفدََوهدنَ

ََ مدَِالهعرفدََ مَإلَِهلُهعَالهعرفََوذلكَ مَِىط قَ وسعَو رهلَوالدذيَُه دلَفٓدًَظٍدورَالهىظهد تَالق  هد

ُهٓزٌَذيَالهىظه تَال لقدرةَ مدَِ  وَه َٓطمقَ مٍٓ َالررك تَالخٛقَ)هىظه تَالُعمملَالهىظه تَاٚالُك ٓرَ(َُو

ٌَْقوةَُفعٓلَالعقللَولهعَالهع رلَوالُهكنَهدنََوإدارةَالهعرفََحٓثَُعُالرَالقوةَالفعمََٓفَْ صرى َالح ضرَ

َ(.2010َإدارةٌَذيَالهع رل)َرىودةَلَ

ُأََُ ريَلىل حَالهىظه تَوالق  ٍد َواسدُهراٌر َالهد َُهُمكدًَهدنَالقددرةَُو َِ ٌهََٓإدارةَالهعرفََكهكونَلٌو

ددَ نَُصدلََإٓل د مَِالهس ٌهََفَْ ََهسُقالمََُٓعالرَ نَالهوقعَوالهك ىََالُدَُْٓر رَرٓؤ طٓو الهىظهدَلََإلٍٓد ُو

 دَواسددُهرارَاٖصددم َهددنَالقٓدد داتٌَددذاَإلددَِل ىددبَكوىٍدد َالقددوةَالالٓ ٓددََذاتَالُددأ ٓرَالعدد لَْالُددَُْعهددلَ مددَِالقدد

ٓل دَا٘دآرَ ريَفَْ همٓ تَالهىظهََوا  ذيَالقوةَكذلكَُقودَإلَُِغٓٓرَلٌو الهطموالََفَْالوقدتََا٘سُراُلَٓلٌَو

َ(َوهددددنٌَددددذاَالهىطمددددقَٓهكددددنَ نَىددددولزَ ٌهٓددددََإدارةَالهعرفددددََفددددَْالىقدددد طَالُ لٓدددد2009ََالهى سددددبَ)َط لددددبَل

َ:(2010()َحهودَل2008)الٓز داتلَ

َ.ا٘دآرَهنَهخُملَالهسُوٓ تََإالدا َٓواٚالُك رَوالوصولَإلَِ فك رَوهر رك تََا٘الداعُحفٓزََ-
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دد دةَهروىددََالهىظهددََهددنَخددٛلَا ُهدد دَ رددك لَلمُىسددٓقَوالُصددهٓمَوالٍٓكمددََالُددَُْسدد  دٌ َ مددَِاٚسددُل الَََ- ٓز

َلمالٓ ََالخ رلَٓ.َ

ددلَالهىظهدد تَإلددَِهلُهعدد تَهعرفٓددََقدد درةَ مددَِالُكٓددلَهددَ- عَالُغٓٓددرَالهُسدد رعَالددذيَٓرددٍدَ دد لمَالٓددومَُحٓو

َ.اٖ ه لوهوالٍََالُعقٓداتَالهُزآدةَفَْالٓ ََ

إلدََِال ٘ضد فَُهكٓنَالهىظه تَهنَاُخ ذَالقراراتَالصحٓحََوفًق َلمرصٓدَالهُ حَهنَالالٓ ى تَوالهعموهد تلََ-

َوٓرََلحلٌَذاَالعقال ت.سر ََ ٛجَالهر كلَالَُْقدَُوالٍٍ َهنَخٛلَُوفرَالهعموه تَالهطموالََوالضَر

َ.مهىظه ٍُٓز دةَكف دةَوف  مََٓالُىظٓملَوهس  دةَهدٓريَالهىظه تَإلَِكٓفََٓإدارةََ-

سدد لٓبَوطددرقَالعهددللَفعمددَِسددالٓلَاله دد لَُعهددلَخفددضَكمفددََوسدد  لَ دادََوُخفددضَالُكدد لٓلَالهقُرىددََالدد َٖ-

َ ه لَالورقََٓوغٌٓر َهنَالُك لٓل.اُٚص ٚتَالهخُمفََوُقمٓلَاٖ

حسٓنََ- َ.وال لُ لَْالوصولَإلَِىُ  يَهرضَٓىُ لََٓالع همٓنَإُحسٓنَف  مََٓالىر ط تَالُىظٓهََُٓو

سدٍٓلَالوصدولَإلٍٓد َال لوقدتَوالكدمَوالىدوعَالهى سدبلَههد َٓسد  دَ مدَِإدارةََ- إرال عَالح لََإلَِالهعموه تَُو

َلهُرالطَالك فََىر ط تَالهىظهَ.الُىظٓهَْوذلكَٓرلعَإلَِه َُهُمكًَالهىظهََهنَر سَاله لَالفكريَاَاٖداد

ىهد لذلكَىلدَ نَاٌُه مَالهىظه تَالإدارةَالهعرفََلمَٓكنَُرفً َفكٓر َ لد دَىُٓلدََلهلهو دََهدنَالهالدرراتَالُدََْوا 

َ(:2005الفكريَهىٍ َكه َٓوردٌ َالكالٓسْ)َاُٚل ي ززتَالُحولَإلٌَِذاَ

 .الهىظهََالُكمفََورفعَهولوداتَُع ظمَدورَالهعرفََفَْالىل حَالهىظهْلَله َُحققًَهنَُخفٓضَفْ -

 .ُرٍ َ مَِقٓ سٌَذاَاٖ رَالرف فَٓقدرةَالهىظه تَ مَُِمهسَ  رَالهعرفََفَْ همٓ تَاٖ ه لَوقد -

الهدددد لَالفكددددريَفددددَْ ٌددددمَهولددددوداتَر سَالهعموه ُٓددددََوالهعرفددددََهصدددددرَالهٓددددزةَالُى فسددددََٓهددددنَحٓددددثَكددددوىٍمَ -

 الهىظه ت.
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دد َهددنَالهلدد ٚتَالُددَْىلحددتَإدارةَالهعرفددََفددَْهع للٍُدد َهلدد ٚتَالُىدد فسَوا٘الددداعَوالُلدٓدددَوالُىدد - وعَوغٌٓر

 الصورةَواسعَ.

ددَهدنَىظمَوالعهمٓد تَالُدَُْدد مَُطالٓقٍد ولودَ ىواعَهُعددةَهنَالهعرفََوُىدوعَالد - لَفُردعبَإدارةَالهعرفدََٓٓز

 احُه ٚتَُطالٓقٍ .

ضد فََلٍد َ دنَالقٓهدََالهضد فََال لُد لَُْخُمدلَالقٓهدََالهَلالهعرفََ نَالالٓ ى تَوالهعموهد تَاخُٛلَطالٓعَ -

 لمهعموه ت.َ

 أىداف إدارة المعرفة.
 (َاٌٖدالَالُ لَٓ:2010ُعددتَاٌٖدالَالَُُْسعَِإدارةَالهعرفََإلَُِحقٓقٍ َفقدَ وردَطٓطْ)َ 

دذاََٖدادإ دادَالهعرفََوُقدٓهٍ َلهنَٓحُ جَإلٍٓ ََ- حقٓقَالٍدلَالهحدددَالأفضدلَصدورةلٌَو العهلَالهطموبَُو

دلَالهعرفٓدََوُحقٓدقَ همٓد تَالدُعممَو همٓد تَىردرَُٓطمبَُول ٓدَالهعرفََالٛزهََوالك فََٓوالقٓ مَالعهمٓد تَالُحٓو

َ.ا٘طرالالهعرفََإلَِلهٓعَ

لدٓدََ- رَُو د مَُطورَالهىظهََوالحف ظَ مَِوضعٍ َالهى سبَكقوةَهى فسََوذلكَهنَخٛلَالعهلَ مَُِطٓو

حددددٓثَالهعرفدددََلُواكدددبَُمالٓدددََاحُٓددد جَالهىظهدددََ هدددنَالهعموهددد تَوالالٓ ىددد تَالُدددَُْضدددهنَالقددد دَالهىظهدددََكقدددوةَُو

َهى فسَ.َ

قُص دََٓواٖىظهََذاتَالعٛقََفَْالالمدانَالَُُْدؤ رَ مدَِف  مٓدََلُه  ََٓوال ق فََٓواٚدراسََاٖوض عَاَٚ-

َلددراداتهالدد دراتَإدارةَالهعرفددَلٌَددذاَإلددَِل ىددبَهسدد ٌهٍُ َفددَْالهى قردد تَالخ صددََال لسٓ سدد تَالحكوهٓددََوا٘

َدارةَالالىََٓالُحََٓلهلُهعَالهعرفَ.إالهُعمقََال



28 

 

رَاللواىددبَالهٍىٓددََوالُعمٓهٓددََلمهٍىٓددٓنَذويََ- رَ سددسَوهعدد ٓٓرَُأٌٓددلَ٘دارةَالهعرفددََُسدد  دَفددَُْطددٓو ُطددٓو

الىَْفكرةَ دفقَاٖفكد رَلددىَالعد همٓنَ نَطٓرقَُردلٓعَهالدد َُدَا٘الداعاٚخُص صَفَْإدارةَالهعرفَلَُو

َالُ لَٓ:(َاٌٖدال2010َرَالدٓنَ)و ض لَىَولَ(2010لَر)الدٓ

ددَىرددرَ ق فددََإدارةَالهعرفددََورفددعَهسددُوىَالددو َْالٍدد َلدددىَالقٓدد داتََ- الحٓددثَٓددُمَاسددُخدامَهالدد دئَإدارةَََا٘دآر

ٓل دَالالٓ دََالُف  مٓدََلُلهٓدعَوُو ٓدقَوىقدلَالخالدراتَالُراكهٓدََالهكُسدالََهدنَو  ىد دَالهه رسدََالٓوهٓدََالهعرفَ لَوا 

َواضحََوف  مََ٘دارةَالهعرفَ.َإسُرآُلَٓفََالضهىََٓوسولَُٓالمورَذلكَفَْاهُٛكَهنَالهعَرَواٚسُف دة

ريَٓهدددَفىٓددٓنلَخالددرادلُحدٓدددَر سَالهدد لَالفكري)َ- حدٓدددَُطددٓو داهُددًٓرن(َالددذيَٓمددزمَالهىظهددََُو لَحٓددثَٓعهددلَوا 

حددد فظَ مدددَِقددددراٍُ َ سدددعَِإلدددَِر سَالهدد لَالفكدددريَ مدددَُِقددددمَالهىظهدددََىحدددوَ ٌددددافٍ َالىظددد مَوخطدددَِ  الُدددََٓو ٓو

َُطوٌر .َ

 عناصر إدارة المعرفة
َُُه لَ ى صرَإدارةَالهعرفََفٓه َٓمْ:َ

دددقَالدددذيَُٓهٓدددزَاٖفدددرادَفٓدددًََ- دددُمَفدددٌَْدددذاَالهسدددُوىَُحقٓدددقَ ٌددددالَالهىظهدددََهدددنَخدددٛلَروحَالفٓر الُعددد ون:َٓو

حسددٓنَاالددالهسدد  دةَالعضددٍمَ ددَلَُو ُٚصدد لَالعضلَف ق فددََالُعدد ونَُددؤديَإلددَِخمددقَالُف  ددللَورفددعَالددروحَالهعىٓو

ههد َٓسدد  دَسدٓر نَالهعموهدد تَالدٓنَ فددرادَوَ قسد مَالهىظهددََوُال دلٍد لَوٓددىعكسَذلدكَإٓل الًٓدد َ مدَِإٓلدد دَالهعرفددََ

َوال لُ لَْ مَُِد ٓمَإدارةَالهعرفََالركلَ  م.

عىَْال قََفكٌٛه َٓدؤديَإلدَِال قَ:ٌََْهسُوىَهُداخلَهعَهسُوىَالُع ونلَف ل قََُعىَْالُع ونَوالُع ونََٓ-

ََ.رأخ
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د دةَحصدٓمََهعرفدََاٖفدرادَ وال قََُعىدَْإٓهد نَاٖفدرادَالقددراتَالعضدٍمَالدالعضَ مدَِهسدُوىَالىوآد َوالسدموكلَوٓز

قددَْوالهددؤ رَلٗفكدد رَوالهعموهددد تٌَددَْىُدد جَلٍددذيَال قددََحٓددثَُعهددلَ مددَُِسددٍٓلَ همٓددََالُالدد دلَالهفُددوحَالحقٓ

د ٓمَإدارةَالهعرفَ.اَو َلالٓ ى تَواٖرق مَهه َٓٓزدَفَُْوطٓدَُو

عىَْاكُس بَالهعرفََاللدٓدةَٚسدُخداهٍ َفدَْاُخد ذَالقدراراتَوالُدأ ٓرَ مدََِ- هدنَقالدلَ فدرادََأخدٓرنالُعمم:َٓو

َق دٓرنَوهسُعدٓنَ مَِاكُس الٍ .

والددُعممَ ىصددرَهٍددمَهددنَ ى صددرَإدارةَالهعرفددََلمهعموهدد تَوالالٓ ىدد تَالُددَْٓسددُخدهٍ َاٖفددرادَالعدددَاكُسدد الٍ َفددَْ

ٓسددٓرَالعهددلَفددَْالُخطددٓطَوالُىظددٓمَواُخدد ذَالقدد راراتَوغٓددرَذلددكَهددنَهلدد ٚتَا٘دارةَالُددَُْعهددلَ مددَِاىلدد زَُو

َ(.2010الهىظهََ)ىورَالدٓنَلَ

دَََ- َْ ىصرَهٍمَور ٓسَْهنَ ى صرَإدارةَالهعرفَلَف لٍٓكلَا٘داريَقدَٓىٍيَ سموبَالهركٓز الٛهركٓزَ:ٌَو

رةَالعمٓ َوٓهكنَ نَُٓمَُفوٓضٍ َلز ًٓ َ وَكمًٓ َفَْاُخ ذَالقراراتَحٓثَُُركزَالقراراتَواٖواهرَكمٓ َفَْٓدَا٘دا

دارةَ ددَلَوٓددذٌبَالالدد ح ونَفددَْ مددمَالهعرفددََوا  ددذاَهدد َٓعددرلَال لٛهركٓز إلددَِهسددُوٓ تَا٘دارةَالوسددطَِ وَالدددىٓ ٌَو

دََالقدرارَفدَْٓددَالسدمط تَالعمٓد َ حصد  ٓ تَإلدَِضدرورةَهركٓز الهعرفََاله َُحُويَ مًَٓهنَالٓ ى تَوهعموه تَوا 

ددََ  لٓددََفددَْفددَْالهىظهددَََو ٌددذآَرلددعَإلددَِا ُقدد دٌمَاللدد زمَ نَ همٓددََإٓلدد دَالهعرفددََُحُدد جَفعددَٛإلددَِٚهركٓز

َالقرار.َاُخ ذ

َْه َُٓحكمَفَْالهعرفََالضروٓرََلمعهلَوٓقصدَالٍ َالهددىَالدذيَُدُحكمَالدًَالقوا ددَالرسدهََٓوََ- الرسهَٓ:ٌَو

العهددلَضددهنَإطدد رَالهؤسسددَلَفإٓلدد دَالهعرفددََالقٓ سددََٓالعهمٓددََاُخدد ذَالقددراراتَو ٛقد تََوا٘لددراداتالسٓ سد تَ

والسٓ سدد تَهددعَالُقمٓددلَفددَْالُركٓددزَ مددَِقوا دددََا٘لددراداتٓحُدد جَإلددَِهسددُوىَ دد لَهددنَالهروىددََفددَُْطالٓددقَ

َالعهل.
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الخالددرةَالواسددعََوالعهٓقددَ:َوذلددكَٓعىددَْ نَالخالددرةَالُددَْٓهُمكٍدد َالعدد همونَفددَْالهىظهددََواسددعََوُهُدددَ فقٓدد َفددََْ-

ُسمَكذلكَالأىٍ َهُىو ََو هٓقََوهركزةَوُخصصَٓلَاٖهرَالذيَٓس  دٌَدذاَالهسدُوىَىفسَالهسُوىَا٘دا ريَُو

زودٌمَال لخالراتَوال لُ لَْٓىُيَ نَذلكَُحقٓدقَ ٌددالََا٘داري هنَالقٓ داتَ مَُِال دلَالهعموه تَوالالٓ ى تَٓو

َالهىظهَ.

عرفددََفددإنَُددوفرَرددالك تَاُصدد لَُسددٍٓٛتَود ددمَىظدد مَُكىولولٓدد َالهعموهدد ت:َوذلددكَلضدده نَفع لٓددََإدارةَالهَ-

عهلَ مَُِسٍٓلَسدٓر نَالهعموهد تَوالالٓ ىد تَالدٓنَالعد همٓنَ هُقدهََو لٍزةَح سوبَوالرهلٓ تَ  لََٓاللودةَٓو

َ(2010ََل)الدٓرَوضروريَ٘دارةَالهعرفََدا مٍٍََرَفَْالهىظهَلَو مَِذلكَُركلَالالىََٓالُحََٓلمُكىولولٓ َكعىص

ددقَهدد َالُىظٓهددْ:ٌَددوَالقدددرةَ َا٘الددداعَ- مددَِإٓلدد دَالقٓهددَلَوالخددده تلَاٖفكدد رَ وَا٘لددراداتَالهفٓدددةَ ددنَطٓر

َ(2008ح ذقَوهعقدََ)الٓز داتَلََالُه  ْٓالُكريَاٖفرادَالذٓنَٓعهمونَهًع َفَْىظ مَ

إلدَِل ىددبٌَدذيَالعى صددرَاٖس سدََٓفددَْإدارةَالهعرفدََُولدددَ واهدلَُددد مَىلد حَإدارةَالهعرفددََفدَْالهىظهددََوقدددَ

دذيDavenportَ)َدافنَالورتَحددٌ َالع لم (َو كدَ مَِضدرورةَاٖخدذَالٍد َ ىددَا ُهد دَ سدموبَإدارةَالهعرفدٌََو

َ(:2010العواهلٌََْ)الط ٌرل

َالُركٓزَ مَِقٓمَالهىرأةَو ٌهٍُٓ َوضه نَالد مَاله لَْهنَا٘دارةَالعمٓ . -

ىظٓهََٓٓهكنَالالى دَ مٍٓ . -  ُوفرَق  دةَالٓ ى تَُقىََُٓو

قددََإىلددد زَاٖ هدد لَال لهؤسسدددََواسددُخدامَالهعرفدددََولددودٌَٓكددلَهعرفدددََقٓ سددَْهدددَر - نَقدد درَ مدددَِهواكالددََطٓر

 الهُوفرة.

 ُالىَْ ق فََالصداقََالهعرفََٓالَُُْقومَلد مَاٚسُخدامَالهُال دلَلمهعرفَ. -



31 

 

هنَالىظ مَالهعرفََْاسُف دةُالىَْغ ََٓواضحََولغََهفٍوهََُس  دَالهسُفٓدَهنَالهعرفََ مَُِحقٓقَ كالرَ -

 هىًَفَُْحقٓقَ ٌدالَالهىظهَ.وكذلكَاٚسُف دةَ

دددقَُالىدددَْ همٓدددََُغٓٓدددرَفدددَْطدددرقََ - رددد  ٍُ َفدددَْالهىظهدددََوذلدددكَ دددنَطٓر إٓلددد دَ ق فدددََالهرددد ركََالهعرفٓدددََوا 

 الُحفٓزَ س لٓالً.

 هىٍ .َاٚسُف دةإٓل دَقىواتَاُص لَهعرفََُٓسٍلَالحصولَ مَِالهعرفََواىُق لٍ َالٍدلَ -

رَهسدددُوىَ همٓددد تَالهع للدددََفدددَْال - هىظهدددََذاتَالعٛقدددََالددد لُخطٓطَوالُىظدددٓمَوالُولٓدددًَالعهدددلَ مدددَُِطدددٓو

 اٖه لَالأقلَالُك لٓل.َاٖدادوالُىسٓقَوالرق الََهنَ للَُحقٓقَاٌٖدالَوضه نَ

- .َ  د مَالُهٓزَوُحفٓزَالع همٓنَ نَطٓرقَالهك فآتَوالحوافزَاله دََٓوالهعىٓو

 :َعمميات إدارة المعرفة

ٓرََ٘دارةَإَٚاحلَإدارةَالهعرفَ.َُٓال ٓنَالهخُصونَفَُْحدٓدَ ىرطََو همٓ تَوهَر  نَخٛصََالعهمٓ تَاللٌو

حْلالهعرفََهنَولٍََىظرَ ددَهنَالال ح ٓنٌَْ َ:َ(2009)الضٓو

رادَالٍ َلهٓعَاٖىرطََالَُُْسعَِالهىظهََهنَخٛلًَلمحصولَ مَِالهعرفََََ- ولٓدَالهعرفََ:َٓو نَُو ُكٓو

ََالصٓرحََ وَالضهىََٓواقُى  ٍ َهنَهص دٌر َالهُعددة.

ىظٓهٍ ََ- داهٍُ َُو َْالعهمٓ تَالَُُْرهلَاٚحُف ظَال لهعرفََوالهح فظََ مٍٓ َوا  ىظٓمَالهعرفََ:ٌو خزنَُو

ٓسٓرَساللَاسُرل  ٍ لَحٓثَُعدٌَذيَالعهمََٓ سٍٓلَالالحثَوالوصولَإلٍٓ َُو ه  الََالذاكرةَالُىظٓهََٓالُو

َعدٓدَهنَهراحلٌَذيَالعهمَٓ.لمهىظهَ.َوفٌَْذيَالعهمََٓٓالرزَدورَاسُخدامَُقىََٓالهعموه تَفَْال
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عىَْىررَوهر ركََالهعرفََالٓنَ فرادَالهىظهََحٓثَُٓمَُوٓزعَالهعرفََالضهىَََٓ- ىقلَوهر ركََالهعرفََ:ُو

ال دلَالخالراتَ نَطٓرقَ س لٓبَك لُدٓربَوالحوار َلَ ه َالهعرفََالصٓرحََفٓهكنَىرٌر َال لو   قَوالُعمم.َُو

لبَ نٌَ َيَالهعرفََفَْالوقتَالهى سبلَواسُ ه رَُطالٓقَالهعرفََ:ُعىَْاسُخدامٌَذََ- فَْالهىظهَلَٓو

َٓسٍُدلٌَذاَالُطالٓقَُحقٓقَ ٌدالَو غراضَالهىظهَ.

 القائمون عمى المعرفة.
دددوَالُركٓدددزَ مددَِر سَالهددد لَالفكدددريَهوضدددو ً َالهعرفَلَ مدددَِ صددال َالُركٓدددز  ا٘سددُرآُلٓ تَ  لهٓدددٌََو

هى فسدددََالع لهٓدددَلَوالُقددددمَالُكىولدددولْلَإ ددد دةَالٍٓكمدددَلَوالظدددرولَهردددُركً َالدددٓنَالهىظهددد تَىُٓلدددََلددددٓى هٓ تَال

اٚقُص دََٓغٓرَالهسُقرةَاٖهرَالذيَ ولدَىوعَهنَالُق ربَالفكريَفٓهد َالٓىٍد لَالدلَ صدال َ ك درَ ٌهٓدََهدنَ يَ

ىفٓدذَاسدُرآُلٓ تَهالُكدرةَلمُع هدلَهدعَالٓ دََهضدطرالََ وقتَهضَِله َلٍ َهنَدورٌَ مََفََُْحسٓى تَاٖدادَُو

َ(.Weldy,2009ضه نَالىل حَ وَالالق دَ مَِقٓدَالحٓ ةَلٍذيَالهىظه ت)َو

ُه ددلَر سَالهدد لَالفكددريَفددَْالعدد همٓنَفددَْالهىظهددََهددنَذويَالهٍدد راتَوالخالددراتَالهعرفٓددََوهددىٍمَالف ددََالُددَْ ٓو

َسددُرآُلٓوَالهعرفددَلَهٍىٓددوَالهعرفددَلَ هدد لَالهعرفددَ(اُخددُصَال لهعرفددََوقدددَحددددٌ َالعددضَالالدد ح ٓنَفددَْ ددٛثَ)

ددمَلددزدَهددنَالىسددٓيَالعضددويَلمهىظهدد تَالُددَُْعُهدددَ مددِ وضدد َالرددكلَإدارةَالهعرفددََفددَُْحقٓددقَ ٌدددافٍ ٌَو لَٓو

َنَ مَِالهعرفَ.ٓالُ لَْالق  ه
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 (1)شكل 

 القائمون عمى المعرفة

ددوَهعرفٍُدد ََإسددُرآُلَٓإسددُرآُلٓوَالهعرفددََ:ٌَددمَالددذٓنَٓعٓدددونَُقٓددٓمَ وَالىدد دَ الهىظهددََ مددَِ سدد سَر ٓسددٌَْو

الُدَُْسدعَِالهعرفدََإلدََِاٌٖددالُهٌٓز َالهعرفَْوىهطَإىُ جٌَذيَالهعرفَلَفٍمَالهسدؤولونَ دنَهعرفدََوهدىَ

َ(.2009الوصولَإلٍٓ )َالرٓهْلَ

دَالخالددراٍُمَالع لٓددَلَو هددقَهعددرفٍُمَال لسددوقَوالالٓ ددََالخ رلٓددََلمهىظهددََههدد َٓهكددىٍمَهددنَرصدددَفلددوةَ ُٓهٓددزٌَددٚؤ

ٖدوارَاللدٓددددةَلمهعرفدددََداخدددلَالهىظهدددََالوصدددفٍ َر سَهددد لَفكدددريَالهعرفدددََالُى فسدددَٓلَهدددعَُهكدددىٍمَهدددنَفٍدددمَا

َوهصدرَلدٓدَلحقوقَالهمكََٓالفكٓرََُخُصَالٍ َالهىظهَ.

هٍىٓوَالهعرفدَ:َُُه دلَهٍهدٌََدذيَالف دََفدَْالحصدولَ مدَِالهعرفدََواسدُٓع الٍ َلُولٓددٌ َهدنَلدٓددلَوال لُد لََْ-

دََْاسدُٓع بٌَََْقددُرٍ َ مدَُِوظٓفٍ َفَْهل ٚتَالعهلَالهخُمفَلَوه َٓهٓزٌَذيَالف  الهضدهونَالهعرفدٌَْو

رَر سَاله لَالفكري وصلَاللٌو َ(.2009)الدٓرلََ مَِدرآََوخالرةَاله َُقومَالًَُو

 هددد لَالهعرفدددَ:ٌَدددذيَالف دددََُُصدددلَال لكفددد دةَالُردددغٓمََٓالُفصدددٓمََُُٓه دددلَهٍددد هٍمَفدددَْلهدددعَالهعموهددد تََ-

ٓص لٍ َلواٚسُل الََلك لَالطمال تَذاتَالعٛقََال لهوادَالهعرفََٓالخ ملَفٍدمَوُصىٓفٍ َولدولٍُ َواخُزاىٍ َوا 

(.2009)الشيمي، هصدرَ واهلَالد مَوالهس ىدةَلف ََهٍىٓوَالهعرفَ

 

 الباحثة(منإعداد1شكل)*
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 ن عمى المعرفة وقائدييا.يمواصفات القائم

دقَُٓدَولَِهٍد مَاسدُقط بَوُخدٓزنَالهعرفدَلَوُطددوٓرَإ نَُىظدٓمَواسدُ ه رَالهعرفدََٓحُد جَإلدَِولدودَفٓر

ىهٓددََر سَالهدد لَالهعرفددَْفددَْالهىظهددََال ٘ضدد فََإلددَِإدارةَ ىرددطََالُعمددٓمَوالُدددٓربََالالىٓددََالُحُٓددَ الُقىٓددَلَُو

ىظددٓمَالُه  ددد تَالعصددلَالدددذٌىَْواسددُخدامَُقىٓددد تَُحفٓددزَاىُقددد لَالهعرفددََالضدددهىََٓإلددَِهعرفدددََ الهسددُهرلَُو

َ(2007صٓرحََظ ٌرةَ)ٓ سٓنل

لَلدذلكَٓىالغدَْ مدَِالهىظهدََ نَُعهدلَ ىددَاسدُقط بَنَإلٍٓد ٓف لهعرفََفَْ يَهىظهََُكهدنَفدَْ ول دكَالهىُسدال

لَففدَْالهعرفدَاٖفرادَالع همٓنَ مَِاىُخ بَاٖفدرادَالدذٓنَٓهمكدونَخصد  صَٓىالغدَْ نَُٓصدلَالٍد َالقد  مَ مدَِ

دددوالٓنلَالدددذٓنَٓحالدددونَالُحددددٓ تَو مدددَِاسدددُعدادَلخدددوضَ هرحمدددََاٚسدددُقط بَٓىالغدددَْالالحدددثَ دددنَاٖفدددرادَالهٌو

دددمَ مدددَِاسدددُعدادَ٘ردددراكَأخدددٓرنَفدددَْخالدددراٍُمَوهعدددرفٍُمَالضدددهىََٓالُدددََْالُلددد ربلَوُٓصدددفونَالددد لطهوحل ٌو

ُهُعدونَال لهروىدََوُٓسدهونَال سدُعدادٌمَلرفدعَهٍد ُرٍمَ كوىواَ صح بَقٓمََوٓحُرهونَزهٛدٌدملَٓو ٓهُمكوىٍ لَٓو

َ(.2005َواكُس بَهٍ راتَلدٓدة)َكره لمْلَ

ٓهُمكَهلهو دََهدنَالخصد  صَاٖس سدََٓهدنَ(َ نَالق  مَ مَِالهعرفََٓىالغَْ ن2008َوقدَ وردَ مٓ ن)ََ

َ ٌهٍ :َ

ددًالهروىددََوالقدددرةَ مددَِهواكالددََالهُغٓددراتلَوذلددكََ-  مددَِالُغٓددرَوالُحددركَالسددر ََالُددَُْعهددلَ مددَُِمالٓددَََلقدُر

َح ل تَالهسُفٓدٓن.

مٍ َإلَِهعرفََق المََلٛسُخدام.َ- َالُق طَالهعموه تَوقدُرًَ مَُِحٓو

طالٓق ٍُدد َفددَْهلدد لَالعهددللٌَددذاَإلددَِالقدددرةَ مددَِالُع هددلَهددعَُقىٓددََالَ- هعموهدد تَوهٍدد راتَالح سددبَألددَُْو

ٓىََٓال  ُه دَ ىظهََاُٖههًَالهخُمفَ.اهُٛكَالهٍ راتَغٓرَالُقمٓدََٓ٘ل ىبَ َىل زَاٖ ه لَالرُو
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َالقدرةَ مَِالُكٓلَوالُعممَواهُٛكَالهٍ راتَالَُُْس  ديَ مَِذلك.َ-

َفَْالٓ ََ هلَ  لهَٓ.َالعهلًَإُق نَ ك رَهنَلغََحَُِٓهكىَ-

إُقدددد نَالعهددددلَخدددد رجَحدددددودَالزهدددد نَوالهكدددد نَوالقدددددرةَ مددددَِإدارةَالعهددددلَفددددَْالٓ دددد تَ هددددلَهخُمفددددََ)ُقمٓدٓددددَلََ-

َافُراضَٓ(لَوقدُرًَ مَُِحدٓدَح ل تَالهسُفٓدٓنَالفٓردة.

ُق نَهٍ راتَاُٚص لَالمفظََٓوالكُ الََٓواٚفُراضَٓ.ََ- َالعهلَضهنَفٓرقَوالُع ونلَوا 

 (:2009الضوٓحَْ)َدَالهعرفََفدوريَهركبَهُعددَالولويلَُٓضهنَالقٓ مَال لهٍ مَالُ لََٓكه َذكٌر  ه َق  

مََاٖهدَالهُعمقََال ل ق فََالُىظٓهَٓلَوسموكٓ تَاٖفدرادَالهُعمقدََال لهعرفدَلََ- الدف عَ نَالهعرفَلَف لُغٓراتَطٓو

ذيَالُغٓراتَُُطمبَدف   َقوٓ َوهسُداه . ٌََْ هرَضروريلٌَو

ىفٓددذَالالىٓددََالُحُٓددََلمهعرفددَلَوهراقالٍُدد لَالهدد َٓرددهمًَذلددكَهددنَالهكُالدد تلَوقوا دددَالهعرفددَلَورددالك تََُ- صددهٓمَُو

َالهعرفَلَوهراكزَالالحوثلَوالالىََٓالهىظهََالهسُىدةَإلَِالهعرفَ.

ن(َإدارةَالعٛق تَهعَهزوديَالهعموه تَوالهعرفدََالخد رلٓنَ)ردرك تَقوا ددَالالٓ ىد تَ وَالردرك دَاٖكد دٓهَٓوَ-

َوهى قرََالعقودَالهُعمقََال لعهلَهعٍمَوالُف وضَحولٍ .

دارةَقٓهََالهعرفََالواسطََالُحمٓلَاله لَْالُقمٓديَوغٓريَهنَ س لٓبَالقٓ س.َ- َقٓ سَوا 

رََ- الهعرفددَلَ يَُركٓددزَهددواردَالهىظهددََ مددَِىهددطَالهعرفددََالددذيَُحُ لددًَالهىظهددََهددنَََٓسددُرآُلإقٓدد دةَُطددٓو

ََ. للَإدارةَ همٓ تَالهعرف

َالى دَ ق فََالهعرفََفَْالهىظهَ.َ-
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دد َفددَْق  دددي2009َ)ولخددرون(َوالعمدد2009َْفددَْحددٓنَٓددوردَالظدد ٌر) (َلهمددََهددنَالصددف تَالُددَْٓىالغددَُْوافٌر

َالهعرفََُُه لَفٓه َٓمْ:

َرؤََٓواضحََوهوقًف َذاَقٓهََحولَإدارةَالهعرفََو ٌدافٍ .َاهُٛكَ-

َاٚالُكد رزَا٘الدداعَوالدُعممَحٓدثَ ىٍدمَُٓصدفونَال ٚىفُد حَوسدر ََالقدرةَ مَِإٓل دَالالٓ ََالُىظٓهََٓالَُُْحفدَ-

َواسُخدامَالهعرفَ.

د هونَصى عَالهعرفََوٓ رونَحه سٍم.َ- َالقدرةَ مَِاكُر لَالروادَفَْالعهلَٓو

ٌدذاَإلدَِل ىدبَقددُرٍمَ مدَِالىد دََوا٘سُرآُلَٓىظرةَرهولََٓللهٓعَاللواىبَالُىظٓهََٓوالُكىولولَََٓاهُٛكَ-

َُص ٚتَداخمََٓوخ رلََُٓعززَالوصولَإلَِالخالرادلَفٍمَفَُْف  لَهسُهرَهعَلهٓعَالهسُوٓ ت.رالكََا

ىهََٓالع همٓنَهه َٓس ٌمَفَُْغٓٓرَالسموك.َ- حفٓزَُو رَالقدراتَوالهولوداتَالفكٓرََُو َالقدرةَ مَُِطٓو

ريلَكهد َ ىٍدمَٓسدُعهمَاهُٛكَ- ونَالعهمٓد تَو طدرَالعهدلَالالرا ََفَُْقدٓمَإط رَسٍلَلمعهدلَهدعَإهك ىٓدََُطدٓو

َالهىظهََكقوةَهر َٓ.

نَفرقَالعهلَالهُعددةَالُخصص تلَوٓقدرونَاللداراتَالهعرفَٓ.َ- َالحرصَ مَُِكٓو

ُمَفٌَْذاَالهالحثَُى ولَه ٌََٓالهعرفَلَوُصىٓفٍ لَوه ٌََٓإدارةَالهعرفٍ لَو ٌهٍُٓ لَواٌٚدالَالُدَْ

ذاَا٘ط رَالهف ٌٓهَْٓعهلَ مَُِوضٓ َالهس رَُٓسعَِإلَُِحقٓقٍ لَكه َُمَُوضٓ َصف تَالق  ه نَ مٍٓ لٌَو

هٍدَالطٓرقَإلَُِوضٓ َالىُ  يَالَُُْحققٍ َالدراسََالح لَٓ. َالذيَُسٓرَ مًَٓالدراسَلَٓو
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 الثانيالمبحث 

 الميارات اإلدارية

 تمييد:
لَالُدددَُْسددد  دَُردددٓرَلرادَالهٍُهدددٓنَوالالددد ح ٓنَفدددَْهلددد لَا٘دارةَإلدددَِ نٌَىددد كَهلهو دددََهدددنَالعواهددد     

دذاَإنَدلَ مدَِردْدَ حُلَالهٍ راتَا٘دآرََهقدهٌََذيَالعواهدلَلٌَو ا٘دآرٓنَالى لحٓنَفَْالقٓ مَالوظ  فٍمَُو

َا٘داريلىلد حََفإىه َٓدلَ مَِه َُه مًٌَذيَالهٍ راتَهنَ ٌهََٓال لغًَحٓثَُركلَإط راَهرلعٓ َوهىطمق َٚزه ًَ

دددللفدددَُْف  مدددًَهدددعَالهٍددد مَواٖدوارَالهىوطدددًَالدددًَ ُهٓدددزٌَدددذيَالهٍددد راتَالأىٍددد َهكُسدددالََوى هٓددد2006ََ)الطٓو (لَُو

طوٌر َال لُدٓربَوالهه رسََوالُلرالدََوالخالدرةَالُدَْٓهدرَالٍد َ ولٓستَفطٓرََ وَهورو ََ يَ نَا٘ىس نَٓكُسالٍ َٓو

ُىوعَف2003َْ)َ حهدلَح فظَل َ.الُرالوََٓاٖدالٓ ت(َوالذلكَُُعددَالهٍ راتَا٘دآرََُو

 الميارات اإلدارية 
ىالغَْ نَُُهُعَالقٓ داتَالُرالوََٓاللهمََهنَالهٍ راتَُهكىٍ َهنَالقٓ مَال ٖدوارَواٖ ه لَالهىوطََالٍ ََٓ

فٍددد َفدددَْالهعلدددمَالُرالدددويَو مدددمَالدددىفسَ"هصدددطم َٓسدددُخدمَلمدٚلدددََ مدددَِىهدددوذجَهىظدددومَ والهٍددد رةَكهددد َوردَُعٓر

ُدددوفرَضدددٛتَو/ وَالغدددددَالُدددَْوهُى سدددقَلمىرددد طَالعقمدددَْو/ وَالالددددىْلَو ددد دةَُٓضدددهنَالعهمٓددد تَالحسدددََٓ)الع

ى كَهنَٓعرفٍ َالأىٍ ََ"الوصولَال لعهلَإلدَِدرلدََهدنَاُ٘قد نَُٓسدرَ مدَِصد حالًَ داديَفدََْتاٚسُل ال  (لٌَو

ٛفَْاٖضرارَواٖخط دَ"َ)رالٓعلَ َ(.2006 قلَه َٓهكنَهنَالوقتَواللٍدَهعَُحقٓقَاٖه نَُو

 رالدددددعَهٍددددد راتَٓىالغدددددَْ نَٓكدددددونَََRobbins Pََ(2011)لStphenَلLَ phillipََلHunsakerََوقدَحددَ

َْضروٓرََلالهدٓرَهُهكىًَ َْكه َٓمْ: َهىٍ ٌَو َىل حَا٘داريٌَو
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قصددددَالٍددد َالقددددرةَالعقمٓدددََ مدددَِهعرفدددََكدددلَالهىددد حَْواٖىردددطََواٌُٚه هددد تَالهُعمقدددَََ- الهٍددد راتَا٘دراكٓدددَ:َٓو

ذيَالهٍ راتَهطموالََ ك رَلمُحقٓقَ مَِهسُوىَا٘دارةَالعم وردَال لُىظٓمٌَو ٓ َ ىٍ َ مَِهسُوىَا٘دارةَالدىٓ لَٓو

د َ ىد:َالأىٍد َ"َوظد  لَذٌىٓدََٓدأَُْالهٍ رةَالعقمٓدََالهعلمَالُرالويَو ممَالىفسَُعٓرل كدلَهدرةَٓلدبَفٍٓد ََددوٌر

َهع للََالهعموه تَفَْ قلَرخصَ  ى دَ دا ًَالهٍهََ"

حفٓددددزََ- ُه ددددلَفددددَْهقدددددرةَالق  دددددَ مددددَِالعهدددلَوفٍددددمَُو العدددد همٓنَسددددوادَ مددددَِالهسددددُوىَالهٍددد راتَا٘ىسدددد ىَٓ:َُو

َْاٖك رَ ٌهََٓلمىل حَفَْ يَهسُوىَإداري. َالرخصَْو مَِهسُوىَالهلهو َلٌَو

ُه لَفَْ- َا٘لرادات.الهقدرةَ مَِاسُخدامََاٖدواتََوَالهٍ راتَالفىَٓ:َُو

عٓززيلَوَُأسٓسَالرواالطَالصحٓحََالٓنَالع همٓن.ََ- َُْحدٓدَهوقعَالفردَُو َالهٍ راتَالسٓ سَٓ:ٌَو

َ(َالهٍ راتَالٛزهََوالضروٓرََلىل حَالهدٓرَاله َٓمْ:83صَل2006وَحددَرالٓعَ)َ

قصددَالٍد َالسده تَوالقددراتَالذآُدََالُدَْٓحُ لٍد َالفدردَلالىد دَالرخصدََٓوهىٍد لَالسده تَالهٍ راتَالذآَُ:ََ- ٓو

َالرخصَٓلَوالقدراتَالعقمَٓلَوالهال د ةَواٚالُك رلَوضالطَالىفس.

كددونَذاتَ ٛقددََو ٓقددََالدد لفٍمَاللٓدددَلمددذاتَوأخددٓرنلَولهط لددبَالعدد همٓنَوح لدد ٍُمََالهٍدد راتَا٘ىسدد ىَٓ:َ- ُو

َوالىفسَٓ.َاٚلُه  َٓالرخصََٓ

ٓلددد دََ- الهٍددد راتَا٘دراكَٓ)الُصدددوٓٓرَ(:َوُكدددونَذاتَصدددمََو ٓقدددََال الُكددد رَاٖفكددد رَوا٘حسددد سَال لهردددكٛتَوا 

َالحمولَالهى سالََلٍ .

ددَُُْعمددقَال َٖ- دراكٓددََالهٍدد راتَالفىٓددَ:ٌَو ددََإلددَِهه رسدد تَ همٓددََوا  سدد لٓبَوالطددرقلَوُحوٓددلَاٖفكدد رَالىظٓر

ىظٓمَاٖ ه ل. ذيَالهٍ راتَُُه لَفَْرسمَالسٓ س تلَوالُخطٓطلَُو َٚخُص ص تَالهدٓرٌَو
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دددٓنَإلدددَِسددده تَذآُدددَلََ وىلددددَهعظدددمَكُددد بَا٘دارةَٓقسدددهونَالسددده تَوالهٍددد راتَالٛزهدددََلىلددد حَا٘دآر

ددددََُُه ددددلَفددددَْ (ََوقدددددمَروالددددرتَكدددد ُرز2005َ ددددٛثَهٍدددد راتَ)َفىٓددددَلَإىسدددد ىَٓلَذٌىَٓ()  الدددددٓنلوهٍدددد راتَإدآر

Robert katzَََفدَْدراسدًَُ دنَهٍد راتَالهددٓرَالفعد لَُصدوراَالىد يَ مدَِ سد سَضدرورةَُدوافرَ دٛثَهٍد رات

لَلَ َْىفسَالهٍ راتَالَُْذكَر2006لدىَا٘داريَالُرالويَ)الطٓو َ:فَْكُ الًَ(2007ٌ َ ٓرفيَ)(ٌَو

َىس ىَٓ.الهٍ راتَا٘ -

ٓرَ. -  الهٍ راتَالُصٓو

 الهٍ راتَالفىَٓ. -



َ(2)َركلََ

َالهٍ راتَا٘دآرَ

 :ُوضٓ َلكلَهٍ رةَالرْدَهنَالُفصٓلوفٓه َٓمَْ

رَالعٛق تَا٘ىس ىََٓهعَالع همٓنَوزهٛ دًَلخدهدََالهىظهدَلََ- َْقدرةَالهدٓرَفَُْطٓو الهٍ راتَا٘ىس ىَٓ:ٌََو

الىَِ مَِ س سَ دأ2009َُُْعٓززَالهعىويَلمع همٓنَداخلَالهىظهََوخ رلٍ )السك رىَلَوال قََوالَاٚحُرامُو (َُو

مَإلَِالعهدلَوٓىدُيَ دنٌَدذاَ  دنَالعهدللََالرضد  ٌهٌََٓذيَالهٍ راتَإلَِاكُس بَ قََالع همٓنَوُع وىٍمَوحفٌز

 حثةالبا(منإعداد2شكل)*
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عهلَذلدكَ مدَُِحقٓدقَ ٌددالَالهىظهدَلَوهدنَوٓز دةَا٘ىُ جَوُقمٓلَالهخ لف تلَوُك هلَاللٍودَطو ٓ ًَ  الدرزََٓو

َ:فه ٓمْ(2007َٓحددٌ َ ٓرفيَ)َكه َهٛه ٌَذيَالهٍ راتَلدىَالق  دَ

َالهوازىََالٓنَدورَالق  دَُل يَرؤس  ًَودورةَُل يَالع همٓن.َ-

ٌر َالطٓرقََغٓرَهال ررةَلهصمحََالهىظهَ.َواُل ٌ ٍُمقٓمَأخٓرنََاحُرامَ- طٓو َوهرا  ةَالع داتَوالُق لٓدَُو

ََهى سالَ.َاُص لإٓل دَقىواتََ-

صدارَاٖحك م.َ- ٓل دةَاُٚص لَهعٍمَوالُٓرثَفَْاٚسُىُ جَوا  َاٚسُه عَلٕخٓرنَوا 

َإرع رَالق  دَلمع همٓنَال ىُه  ًَإلَِالهىظهََوالع همٓنَالٍ .ََ-

َالآرادَالع همٓنَوا٘ف دةَهىٍ .ََواٌُٚه مالحٓر تََواحُرامالهالد َالهر ركَََاٚلُزامَ-

َلمع همٓن.َواٚقُص دََٓٚلُه  َٓاَوإرال عَالح ل تَالىفسَََٓا ُه دَىظ مَهنَالحوافزَٓعهلَ مَِ-

َالصالرَوالُٓرثَفَْهوالٍََالُحدٓ تَوالعهلَ مَِحلَهركٛتَالع همٓنَال لهىظهَ.َ-

إلدَِ نَالهردكٛتَََال ٘ضد فَوُُسمَالهٍ راتَا٘ىس ىََٓال لصعوالَلَٖىٍ َُُع هدلَهدعَالسدموكَا٘ىسد ىَْالهعقددَ

ددََفددَْكددلَُىظٓهدد تَا لعهددلٌَددَْفددَْصددهٓهٍ َهرددكٛتَإىسدد ىََُُٓعمددقَالطالٓعددََالسددموكَا٘ىسدد ىَْو ىهدد طَا٘دآر

ىُد  يَاٖالحد ثََإلٍٓد الُف  لَالٓنَاٖفرادَوالله   تلَولذلكَفإنَهنَ ٌمَسه تَالقٓ داتَالى لحََالُدَْ رد رتَ

 َالعٛقددد تَالهقدهدددََهدددنَلهعٓدددََا٘دارةَاٖهٓركٓدددََقددددُرٍ َ مدددَِالىددد دَ ٛقددد تَإىسددد ىََٓهدددعَالعددد همٓنَولعدددلَهالدددد

َ(.2007ا٘ىس ىََٓ رضََٓصمالََوق  دةَ  الََُفَْإدارةَالهىظهَ)َالحٓرريل

ٓرَ(:َُُه لٌَذيَالهٍ رةَفَْقدرةَالق  ددَ مدَِإدراكَالهوقدلَكوحددةَهُك همدَلَوهدنََ- الهٍ راتَا٘دراكَٓ)الُصٓو

حدٓدَه َالٓنٌَدذيَالعى صدرَهدنَ ٛقد تلَوُُدٓ َاله ٓرََلمق  ددَ مَُحمٓمًَإلَِ ى صريَاٖس سََُٓو ٍد راتَالُصدٓو
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القدرةَ مَِوضعَالخططَواسُررالَالهسُقالللَف لخطََُقومَ مَُِحمٓلَالواقعَودراسدََا٘هك ىد تَالهُدوفرةَفٓدًَ

َفَْلواىالً.َواٚسُالص ر

ٓرََفددَُْىظددٓمَاٖ هدد لَوُقسددٓمَاٖدوارَالددٓنَالعدد همٓنَالحٓددثَٓسددٓرَالعهددلَ وٓحُدد جَالق  دددَإلددَِالهٍدد راتَالُصددٓو

ََودقٓقددََواُخدد ذَالقدراراتَالهٛ هددََالُددَْٓكدونَقدددَقددرَوقعٍدد َ مددَِالعد همٓنَفددَْالهىظهددَ.َوفدقَخطددواتَواضدح

حمٓدلَ ُالمورَالهٍد راتَا٘دراكٓدََلددىَالقٓد داتَ ىدده َُكدونَقد درةَ مدَِا٘حسد سَال لهردكٛتَقالدلَوقو ٍد لَُو ُو

ٓل دَالعٛق تَالٓنَالهركٛتَو سال الٍ َوحمولٍ . َالهركٛتَوا 

ال ٖسد لٓبَوالطرا دقَالُدَُْسدُخدمَفدَُْىفٓدذَالعهدللَفٍدذيََٓٓرنُُه دلَفدَْخالدرةَودرآدََالهددالهٍ راتَالفىَٓ:ََوَ-

ددَُْعطددَْصددورةَدقٓقددََ ددنَالهعرفددََوالخالددرةَوالهعرفددََال ٖصددولَوالقوا دددَ الهٍدد راتَُُعمددقَال لل ىددبَالُىفٓددذيٌَو

دَالهدددٓرون) ٓرفيلَ (لَوهددنَالسدده تَالُدد2007َْوالخالددرةَالعهمٓددََفددَْاسددُخدامٌَددذيَالطرا ددقَالُددَْٓهُمكٍدد ٌَددٚؤ

الُحقٓدقَهد ََاٖدالدْذاتَالهٍ رةَالفىََٓالع لََٓ:َالقدرةَ مَُِحهلَالهس ولََٓهنَهىطمقَاٚلُزامََال ٘داراتُُرالطَ

حهددلَهسدددؤولََٓالقدددراراتَالُددَْٓدددُمَاُخ ذٌددد لَالفٍددمَالعهٓدددقَوالرددد هلَلٗهددورَالحٓدددثَٓكدددونََُحقٓقدددً ددزمَ مدددَِ ُو

ذاََٚٓعىَْالُخصصَالعهٓقَفَْلهٓعَالعمدومَر هَإح طَغىًٓ َال ق فًَُلدًََٓا٘داري َإىهد مََال لعمومَوفوا دٌ ٌَو

الحزمَوهد َٓدُرالطَالدًَهدنَهٍ رةََكغَْ نَٓهُمالكه َٓىلَواقُدارال لقدرَالذيَٓهكىًَهنَ ىل زَ همًَالكف دةََا٘له م

دددرَوالُىفٓدددذَوالقددددرةَ مدددَِالحكدددمَالصددد  بَلَا٘ٓهددد نَال لٍددددلَوالإهك ىٓدددََ ُحقٓقدددًَوالدددذيَقددددرةَا٘داريَ مدددَِالُقٓر

َ.(2002)العه ٓرةَلَٓىعكسَإٓل ال َ مَِإقى عَالع همٓنَالضرورةَُحقٓقَالٍدلَالهىرود

َوُُسمٌَذيَالهٍ راتَالهلهو ََهنَالخص  صَهىٍ :

السٍولََ نَطٓرقَالهه رسََالوا ََٓوالٍَُُْدلَإلَِالُىهََٓالذآَُلَوكذلكََاكُس الٍ هٍ راتَهكُسالََٓهكنََ-

الَٓ. نَطٓرقََاكُس الٍ ٓهكنَ َالدوراتَوالورشَالُدٓر
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ددَْ ك ددرَُحدٓدددًاَهددنَالهٍدد راتَاٖخددرىلَوُظٍددرَالصددورةَلمٓددََفددََْ-  ىدددَالهه رسددَََٓنَرٓالهدددَ دادالوضددوحٌَو

َالفعمََٓلٗ ه ل.

ُُسددمَالقٓدد داتَذاتَالهٍدد راتَالفىٓددََالع لٓددََال لهعرفددََالعهٓقددََوالقدددرةَ مددَُِحمٓددلَوَُالسددٓطَإلددراداتَالعهددلََ-

َ(.2006َخدامَالوس  لَواٖدواتَالفىََٓالٛزهََ٘ىل زَالعهلَ)رالٓعلخ صََذاتَالصمََال سُ

ى كََ الَُُْى ولتَهوضوعَالهٍ راتَإلَِاٚخدُٛلَالىسدالٌَْٖهٓدََُمدكَالهٍد راتََاٖدالٓ تر رةَفَْإٌو

هد َوفق َلمهسُوىَالُىظٓهَْالذيَٓرغموىًَحٓثَىلدَ نَالهٍ رةَا٘دراكََُٓركلَ ٌهََٓ كالدرَكمَلٙدآرٓنال لىسالََ

ازدادَهسُوىَالهك ىََالوظٓفََٓداخدلَالٍٓكدلَالُىظٓهدْلَفدَْحدٓنَُكدونَالهٍد راتَا٘ىسد ىََٓوالفىٓدََ ك درَ ٌهٓدََ

رلعَذلكَإلَِطالٓعََالعهلَا٘لرا ََٓوُر الكَالعٛق تَوالُفد  ٛتَالدٓنَ فَْهسُوٓ تَا٘دارةَالوسطَِوالدىٓ َٓو

ََ.(2004والع همٓنَ)رسهْلََتا٘دارا

الردكلَدقٓدقَهدنَحٓدثَالهفٍدومَوالُصدىٓلَوالُوضدٓ َالرد هلَهالحثَالهٍ راتَا٘دآرََلقدَُى ولٌَذاَالَ

دددذاَسدددولَٓدددىعكسَإٓل الدددً َ مدددَُِوضدددٓ ََللكدددلَهٍددد رة وذلدددكَحُدددَُُِضددد َالهحددد ورَالُدددَُْى ولٍُددد َالدراسدددَلٌََو

ََاٌٖدالَالَُُْسعَِالدراسََُحقٓقٍ .
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 المبحث الثالث

 بسمطنة عمان الييكل التنظيمي لمديريات التربية والتعميم 

 تمييد:

ُٓطمبَُطالٓقَإدارةَالهعرفََفَْالهىظه تَالُعمٓهٍََُٓٓ ََالٓ دََالهىظهدََلموصدولَإلدَِ قصدَِاسدُف دةَ

طالٓدقَ ههكىََهنَالهعرفَلَالحٓثَُكونَالٓ ََهرلعََ مَِا٘دارةَالفع لََلمهعرفَلَوهنَ مَٓهكنَُخٓزنَوىقدلَُو

ذيَالالٓ ََُُطمبَُوافرَالعى صرَأَُٓ :ٌَٓ كلَُىظٓهََٓهٛ هََ٘دارةَالهعرفَلَقٓ دةَو ق فََُىظٓهََٓالهعرفَ.ٌَو

َُرلعَ مَِذلكلَُكىولولٓ َالهعموه ت.

فٓه َُٓعمقَال لٍٓكلَالُىظٓهَْٓىالغَْ نَٓكونَ ك رَهٛ هََ٘دارةَالهعرفَلَالحٓثَٓؤديَإلدَِاسدُقٛلََٓ

َ ك رَفَْاُخ ذَالقرارلَوٓس  دَ مَِالعهلَالروحَالفٓرق.

الُىظٓهدددَْ"الأىدددًَالالىددد دَوا٘طددد رَالدددذيَٓحدددددَا٘داراتَواٖلدددزادَالداخمٓدددََلمهىظهدددََالُعمٓهٓدددَََوقددددَ دددرلَالٍٓكدددلَ

ددددَ"ََلُحقٓددددقالٛزهددددََ اٌٖددددداللَو ٓضدددد َخطددددوطَالسددددمطََوهواقددددعَاُخدددد ذَالقددددرارَوهواقددددعَُىفٓددددذَالقددددراراتَا٘دآر

َ(.32لَفقرة2009)الضوٓحَْل

معدبَالٍٓكدلَالُىظٓهدَْدوراََ فىلدددَ مدَِسدالٓلَاله د لَالٍٓ كدلَالٍرهٓدََُُسددمََفدَْإدارةَالهعرفدََ س سدٓ ٓو

عددددَ   قددد َ هدد مَإدارةَالهعرفدددََلَفدددَْحدددٓنَىلدددَالٍٓ كدددلَالهرىدددََالالعٓددددةَ ددنَالٍرهٓدددََالل هددددةَُردددلعَ الدد للهودَُو

ُض َهنَذلكَ الٍٓكلَالُىظٓهدَْقددَٓكدونَ ىصدراَهسد  دًاََإنالُع ونَالهرُركَفَْالهعرفََداخلَالهىظهََلَٓو

ق سدمَالهعرفدََداخدلَالهىظهدََلَوهدعٌَدذاََٚٓولددٌَٓكدلَُىظٓهدَْ٘دارةَالهعرفََوقدَ ٓه لَ قالََ ه مَالُعد ونَُو

 نٌَى كَالعضَالٍٓ كلَالُىظٓهََُٓحقدقَدرلدََكالٓدرةََإٚفع لََلمهعرفَلََ داةالًَالحٓثَٓكونََاٖخذهحددَٓهكنَ
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عهددلَ مددَُِىفٓددذَاٚسددُرآُلٓ تَوالخطددطَالخ صددََالددإد ةَالهعرفددََالرددكلَفعدد لَاَرهددنَالهروىددََوُقمٓددلَالُكدد لٓلَُو

َ.(2006لَ)القط رىً

نٍَُٓ دددََالهىددد خَالهى سدددبَلُطالٓدددقَإدارةَالهعرفدددََالُىظٓهٓدددََُُطمدددبَال لضدددرورةَالُحدددولَإلدددَِإوالصدددفََ  هدددَلَفددد

فه َٛهنَحٓثََالٍٓ كلَالُىظٓهٓدََفدإنَالُحدولََلالهه رس تَا٘دآرََاٖك رَُوافقً َهعَهعطٓ تَ صرَالهعرفَ

َْالرددكلَالهُعددددَالهسددُوٓ تَإلددَِالٍٓ كددلَالُىظٓهٓددََاٖك ددرَُفمطحددً َواٖالعدددَ ددنَهددنَالٍٓكددلَالُىظٓهددَْالٍرهدد

فَْىل حَإدارةَالهعرفََداخلَالهىظهٌََدذاَإلدَِل ىدبََالُحدولَهدنََ ًَوَ س سَٓاًَل دَ ًَهطمالٓعُالرَالركلَالٍرهَْ

ركٌٓز َفَْهسُوىَُىظٓهَْواحدَإلدَِالد دََالُدَْالىظمَالهركٓزََالَُُْعُهدَ مَِاحُك رَالهعرفََُو ىظمَالٛهركٓز

رد ركَاللهٓدعَفدَُْخمٓقٍد َلٓضد لَإلدَِذلدك الُحدولَََُسُىدَإلَُِدفقَواىُر رَهعرفدَْٓغطدَِالهىظهدََكمٍد َٓو

هددددنَ ىهدددد طَالُىظددددٓمَالق  هددددََ مددددَِالعهددددلَالفددددرديَالهىعددددزلَإلددددَِىهددددطَالعهددددلَاللهدددد  َْفددددَْفددددرقَ هددددلَذآُددددََ

َ.(2009)الضوٓحَْل

 :لتعميماختصاصات المديريات العامة لمتربية وا
الُحدٓدددَاخُص صدد تَوزارةَالُرالٓددََوالُعمددٓمَوالهُعمددق37َ/2008ََ مددَِالهرسددومَالسددمط ىَْرقددمََالىدد د

ا ُهدد دَالُقسددٓه تَوالهُضددهن69َ/2008ََالقددرارَالددوزاريَرقددمََوالددذيَُالددعَالإصددداروا ُهدد دٌَٓكمٍدد َالُىظٓهددَْ

حدٓدَاخُص ص ٍُ َ لقدرارَالٍٓكدلَالُىظٓهدَْلهددٓٓر تَالُرالٓدٌََدذاَاَحٓثَارُهلا٘دآرََلوزارةَالُرالََٓوالُعمٓمَُو

حدٓدددَاخُص صدد تَالهدددٓٓر تلَ ُددمَُحدددٓثَالٍٓكددلَالُىظٓهددَْحسددبَالقددرارَالددوزاريََووالُعمددٓمَالسددمطىََ هدد نَُو

َ(1لَفقرة2010َوزارةَالُرالََٓوالُعمٓمل )م44/2010
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 (3) شكل  

 الييكل التنظيمي لمديريات التربية والتعميم بسمطنة عمان

َ مَِالىحوَالُ لْ:86/2008َوقدَحددتَاخُص ص تَالهدٓٓر تَالع هََلمُرالََٓوالُعمٓمَفَْالقرارَالوزاريَ

َوالقراراتَالَُُْصدٌر َالوزارةَالهُعمقََالُوفٓرَالخدهََالُعمٓهََٓال لهىطقََ.َُىفٓذَالسٓ س ت -1

 ُوفٓرَالر  ََٓوالُىهََٓالهٍىََٓلمٍٓ  تَالُدٓرسََٓوا٘دآرََوالع همٓنَال لهىطقََ. -2
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 ُرلٓعَالالحثَواٚالُك رَوالهال دراتَالُلدٓدََٓالى العََهنَالحقلَالُرالوي.ََ -3

ىفٓذي.ُىظٓمَهمُقَِالهعمهٓنَالسىويََوَ -4  ا٘ررالَ مَِفع لٓ ًَُُو

ٓرََوالهال دراتَالُرالوََٓالٍ دفََإلَِضه نَلودةَاٖدادَالهٓداىْ.َ -5  ُالىَِالالراهيَالُطٓو

رَالعهلَهنَواقعَالهه رس ت.َاقُراح -6   س لٓبَُطٓو

حدٓ ٍ َوفقَالهسُلدات.َ -7 رَ ىظهََالعهلَفَْالهدٓٓرََُو  ُطٓو

ددََالُطالٓددقَهُ العددََُىفٓددذَالهىدد ٌيَو همٓددََالُقددوٓمَالُرالددَوَ -8 يَوالُأكدددَهددنَالُددزامَالٍٓ دد تَالُدٓرسددََٓوا٘دآر

 الو   قَوالىرراتَالخ صََالذلك.

عمٓمَالكال رَوهُ العََسٓرَالعهلَال لهراكز.َ -9  ُىفٓذَالراهيَهحوَاٖهََُٓو

 ُىفٓذَالراهيَالُرالََٓالخ صََفَْهدارسَالهىطقَ.َ -10

 ا٘ررالَ مَِسٓرَالعهلَفَْالهدارسَالخ صَ. -11

رَالراهيَالُو َ -12  ََٓالُرالوََٓوالر  ََٓالطٛالَٓ.ُطٓو

 ا٘ررالَالفىَْوا٘داريَ مَِك فََالٍٓ  تَالُدٓرسََٓوا٘دآرَ.َ -13

 ا٘ررالَا٘داريَ مَِك فََُقسٓه تَالهدٓٓرََوالهدارسَوالهك ُبَالُ العََلٍ .َ -14

15- َ.َ رَالراهيَالُو ََٓا٘ ٛهََٓالٍ دفََإلَِرالطَالهلُهعَال لالٓ ََالُرالٓو  ُطٓو

سسدد تَالحكوهٓددََوالخ صددََ مددَِهسددُوىَالهىطقددََفددَْهخُمددلَاللواىددبَالُددَُْخدددمَالُىسددٓقَهددعَالهَؤَ -16

 العهمََٓالُعمٓهَٓ.

 هُ العََالرؤونَا٘دآرََواله لََٓالهُعمقََالك فََالهدارسَوُقسٓه تَالهدٓٓرَ.َ -17

 هُ العََُىفٓذَالهر ٓرعَوالصٓ ىََوالخده تَال لهىطقَ.َ -18
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حدٓددددَاحُٓ لددد تَالهىطقدددََهدددنَالكدددوادرَواَ -19 لهالددد ىَْالهدرسدددََٓورفعٍددد َإلدددَِاللٍددد تَالهخُصدددََدراسدددََُو

 ال لوزارة.

 ُوفٓرَالُغذََٓالرالعََوالهؤرراتَا٘حص  ََٓحولَاٖدادَالُرالويَال لهىطقَ.َ -20

 رفعَُق ٓررَدوٓرََحولَسٓرَالعهلَالُرالويَال لهىطقَ.َ -21

رَالُرالوي.َ -22  اسُقط بَُأٓٓدَالهلُهعَلمالراهيَوهر ٓرعَالُطٓو

 .وا رَواٖقس مَالُ العََلمهدٓٓر تَْلهٓعَهٍ مَواخُص ص تَالدوقدَُضهنَالقرارَالركلَُفصٓم

الُسمسددلَالٍرهددَْلموظدد  لَالقٓ دٓددََالهدددٓٓر تَالُرالٓددََوالُعمددٓمَالسددمطىََ هدد نَكهدد َىددصَ مٓددًَقدد ىونَكهدد َ نَ

َفَْالركلَالُ لْ:ََُٓض ُصىٓلَالوظ  لَالص درَ نَوزارةَالخدهََالهدىََٓ

 

 (4شكل )

 قيادية بمديريات التربية والتعميم بسمطنة عمانالتسمسل اليرمي لموظائف ال

َ(1لال تَوالهسؤولٓ تَلكلَف ََفٌَْذاَالٍٓكلَ)َهمحقَرقمَاوقدَحددتَالَو

 الباحثة(منإعداد4شكل)*
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 نَالُطدددورََإٚو مدددَِالدددرغمَهدددنٌَرهٓدددََالٍٓكدددلَالُىظٓهدددَْلهددددٓٓر تَالُرالٓدددََوالُعمدددٓمَالسدددمطىََ هددد نَ

ىلدددد زَالهعدددد هٛتَوا ُهدددد دَالهرسددددٛتَإ َفددددَْالُكىولددددولَْوا ُهدددد دَوزارةَالُرالٓددددََالرددددكلَ دددد مَ مددددَِالُكىولولٓدددد

اٚلكُروىٌََٓذاَإلَِل ىبَهوقعَالالواالََالُعمٓهََٓالذيَٓعُالرَالوالٍََاٚلكُروىََٓلدوزارةَالُرالٓدََوالُعمدٓمَوالهدوردَ

سرَللهٓعَُالر ٓسَْللهٓعَالالٓ ى تَوالهعموه تَوالقراراتَالَُْ ٓسرَالحصولَ مَِلهٓعَالهعموه تَالسٍولََٓو

دزَإهكد نَالسدٓطرةََاٌُه هد  سٍهتَالُطوراتَالُكىولولََٓالَُْاٌُهتَالٍ َالوزارةَ نلَفقدالهسُفٓدٓ كالٓدرًاَفدَُْعٓز

 مَِالهعرفَََالركلَ  مَداخلٌَٓكلَوزارةَالُرالََٓوالُعمٓمَوالَُْلعمتَهىٍ ٌَذيَالُطوراتَ همََٓسدٍمََوذاتَ

 هََهعَُف  لَالهدواردَالالردٓرََلُولٓددَهعرفدََُكمفََ قلَوهُٓسرةلَكه َ سٍهتٌَذيَالُكىولولٓ َفٍَُْٓ ََالٓ ََهٛ

السددٓطَكددلَ همٓدد تَإدارةَالهعرفددََهددنَإلدٓدددةلٌَددذاَإلددَِل ىددبَ سددٓرعَُو سددٍٓلَُو سددٍ مَالُكىولولٓدد َفددَُْىهددٓطَُو

طالٓددقَواسددُرل عَالالحدثلَكهدد َوفددرتَالُكىولولٓدد َوسدد  لَاُصدد لَهُقدهددََ حمٓددلَوخددزنَوهردد ركََوىقددلَُو ُولٓددَُو

ع هٛتَلَفإنٌَذاَالُطورَس  دَفَُْخطَْالعقال تَالَُْٓخمقٍ َالٍٓكلَالٍرهَْىل زَالهإس  دتَ مَِسر ََ

.القرارَاُخ ذفََْال لهركٓزَلوزارةَالُرالََٓوالُعمٓمَالذيَُٓصلَ
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 المبحث الرابع

 الدراسات السابقة

سددولَٓددُمَُىدد ولَالدراسدد تَالسدد القََالُددَُْى ولددتَهوضددوعَإدارةَالهعرفددََفددَْالهلدد لَالُرالددويَال ٘ضدد فََ

ىظدرًاَٖنَهوضدوعَإدارةَالهعرفدََقددَطالدقَالردكلَواسدعََ؛لَِدراس تَس القََذاتَ ٛقََىسالََٓالهوضوعَالدراسدَإ

فَْهل ٚتَ خرىَك لُعمٓمَالع لَْوالهىظه تَالصى  ََٓوالُل ٓرََفدَْحدٓنَإنَُطالٓقدًَفدَْالهلد لَالُرالدويَلدمَ

َسَ:ٓصلَإلَِهرحمََهُقدهَلَوهنٌَذيَالدراس تَذاتَالعٛقََالهركمََالدرا

الُعدرلَ مدَِهعوقد تَُطالٓدقَ همٓد تَإدارةَالهعرفدََفدَْهددارسََإلدٌَِددفتوالُدَْ(2011َدراسََالعُٓالَْ) -

ىالدعَهدنَولٍدََىظدرَهددٓريَالهددارسَووكٛ ٍ . سداللَالَ الدرز مدََِوهعرفدَُعمٓمَالالىٓنَال لٍٓ دََالهمكٓدََلملالٓدلَٓو

الالىدٓنَال لٍٓ دََالهمكٓدََهدنَولٍدََىظدرَلُغمبَ مَِهعوق تَُطالٓقَ همٓ تَإدارةَالهعرفََفَْهدارسَُعمٓمَفَْا

هددددددٓريَالهددددددارسَووكٛ ٍددددد .َُه مدددددتَ ٓىدددددََالدراسدددددََهدددددنَهددددددٓريَهددددددارسَالٍٓ دددددََالهمكٓدددددََووكٛ ٍددددد َوالالددددد لنَ

هددتَاٚسددُع ىََال ٚسددُال ىََكددأداة118َ ددددٌم)  نَهعوقدد تَُطالٓددقََلوكدد نَهددنَىُدد  يَالدراسددََللمدراسددَ(َفددرداَُو

دعَالهعرفدََلد دتَهُوسدطَالهعرفََل دتَفَْالهُرالََاٖولَِالدرلد الدََاٖخٓدرةَهعوقد تَُوٓز لَََكالٓدرةَلوفدَْالهُر

الدََاٖخٓدرةَتَفَْالهُرالََاٖولَِالدرلََكالٓدرةنَساللَالُغمبَ مَِهعوق تَُطالٓقَالهعرفََل د َكه  لَوفدَْالهُر

فددروقَدالددََإحصدد  ٓ َفددََُْولدددََٚوسدداللَالُغمددبَ مددَِهعوقدد تَُرددخٓصَالهعرفددََلدد دتَالدرلددََكالٓددرةَ ٓضددً .َ

لَالعمهَْ_ََ ال تاسُل هدٓريَووكٛدَالهدارسَحولَهعوق تَُطالٓقَ همٓ تَإدارةَالهعرفََوفق َلهُغٓراتَالهٌؤ

َاسدُل ال ت.َ ىًَُولدَفدروقَدالدََإحصد  ٓ َفدَْالخالرةَفَْهل لَا٘دارةَالهدرسَٓالهسهَِالوظٓفَْ_َالهدٓىََ_َ

دََلَوذلدكَفدََْهدٓريَووكٛدَالهدارسَحدولَهعوقد تَُطالٓدقَ همٓد تَإدارةَالهعرفدََوفقد  لهُغٓدرَالهرحمدََال  ىٓو

دَلَوكدذلكَفدَْ العديَ)هعوق تَُرخٓصَالهعرفََوهعوق تَُولٓدَالهعرفَ(َلص ل َهدٓريَووكٛدَالهرحمدََال  ىٓو
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العديَ)هعوق تَاكُس بَالهعرفََوهعوقد تَخدزنَالهعرفدََ(َلصد ل َهددٓريَووكدٛدَالهرحمدََال  ىوٓدََ ٓضدً .َ ىدًَ

هددٓريَووكدٛدَالهددارسَحدولَهعوقد تَُطالٓدقَ همٓد تَإدارةَالهعرفدَََُل ال تاسدُولدَفروقَدالََإحص  ٓ َفدَْ

الٓدددَوفقدد َلهُغٓددرَا لَوذلددكَفددَْالعدددَ)هعوقددد تَُولٓدددَالهعرفددَ(َلصدد ل َالهددددٓٓرنَوالددوكٛدَالددذٓنَلدددمَلدددوراتَالُدٓر

الََٓفَْهل لَإدارةَالهعرفَٓحصمواَ مَِدورا  .تَُدٓر

ٓدد تَالٛزهددََلهدددٓريَهدددارسَالُعمددٓمَهدد َالعدددَاٖس سددٌَْدددفتَإلددَُِحدٓدددَالكف (2011َدراسددََالٍ رددهَْ)َ- -

لهه رسََ همٓ تَإدارةَالهعرفَلَكه َسعتَإلَُِحقٓقٌَدلَر ٓسدَُْٓه دلَفدَْالىد دَالرىد هيَُددٓرالَْهقُدرحَقد  مَ

 مَِهدخلَالكف ٓ تَواُالعتَالدراسََالهىٍيَالوصفَْفَُْحقٓقَ ٌدالَالدراسدَلَكهد َُدمَإ ددادَ دواتَالدراسدََ

واسدددُخدهتَالال ح دددََ سدددموبَُحكدددٓمَالخالدددرادَفدددََْْق  هدددََالكف ٓددد تَوالالرىددد هيَالُددددٓرالَْالهقُدددرحَوالُدددَُْه مدددتَفددد

ه مددتَىُدد  يَالدراسددََفددَْ الُحقددقَهددنَصدددقَكف ٓدد تَ همٓدد تَإدارةَالهعرفددََوالالرىدد هيَالُدددٓرالَْالقدد  مَ مٍٓدد َُو

ٌدد َوزارةَالُالدراسددََ وصددتَالالرىدد هيَالُدددٓرالَْالهقُددرحلََو ددََُُٚو رالٓددََوالُعمددٓملَلُرسددٓخَهفٍددومَالوضددعَخطددََُرالٓو

إدارةَالهعرفََالكلَللٓ ٍُ َالوصفٍ َُطوراَفكٓر َحدٓ  َفَْ ممَا٘دارةَالُرالوََٓهدنَخدٛلَ سد لٓبَاٖىهد دَالهٍىدَْ

دََو سدموبَُىظٓهدَْٓدد مَإدارةَالهعرفدََهدنَقالدلَا٘دارةَالعمٓد َفدَْوزارةَ الهخُمفَلَكه َ وصتَالُالىدَْفمسدفََإدآر

لَوالدإلرادَدراسدََُُىد ولَكف ٓد تَ خدرىَلعهمٓد تَإدارةَالهعرفدََلدمَُُى ولٍد َالدراسدََىََ هد نالُرالََٓوالُعمٓمَالسمط

 الح لََٓ.

(َوالُددٌَْدددفتَإلددَِالُعددرلَ مددَِدرلددََُددوفرَ ددددَهددنَهُطمالدد تَإدارةَالهعرفددََفدد2011َْدراسددََالوحرددْ)َ -

سدََكعٓىدََلمدراسدََوقددَ(َهدَر39هدارسَالُعمٓمَاٖس سَْهنَولٍََىظرَهدٓريَالهدارسلَوقدَرهمتَالدارسدََ)

اسددُخدمَالال حددثَاٚسددُال ىََكددأداةَللهددعَالهعموهدد تلَوا ُهدددَ مددَِاسددُخدامَالهُوسددط تَالحسدد الََٓواٚىحرافدد تَ

ددََلُحمٓددلَىُدد  يَالدراسددَلَوقدددَُوصددمتَالدراسددََإلددَِلهمددََهددنَالىُدد  يَكدد نَهددنَ ٌهٍدد :َ نَدرلددََُددوفرَ الهعٓ ٓر
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ٓمَاٖس سددَْالهىطقددََالظدد ٌرةَكالٓددرةَفددَْهحددوريٌَٓ ددََالُدددٓرسَهُطمالدد تَُطالٓددقَإدارةَالهعرفددََفددَْهدددارسَالُعمدد

وا٘دارةَالهدرسددََٓوهُوسددطََال لىسددالََلهحددورَالُكىولولٓدد .َوقدددَوضددعَالال حددثَُوصددََٓالوضددعَإسددُرآُلََٓ٘دارةَ

مٍ َإلَِهلُهع تَهعرفََُٓقومَ الهعرفََالوزارةَالُرالََٓوالُعمٓمَفَْسمطىََ ه نَوالهدارسَالهولودةَُُضهنَُحٓو

َإدارةَالهعرفََو همٓ ٍُ َالُوفٓرَهُطمال تَإدارةَالهعرفََالٛزهََلذلك.َ مِ

دددََىحدددوَوالُدددَْ(2010َدراسددََ  هددد ن) - ٌددددفتَإلددَِالُعدددرلَإلدددَِاُل ٌددد تَهدددٓريَالهددددارسَالحكوهٓدددََال  ىٓو

(َهددٓراَوهددٓرة640َُطالٓقَإدارةَالهعرفََفَْالهح فظ تَالره لََٓفدَْفمسدطٓنلوقدَُكدونَهلُهدعَالدراسدََهدنَ)

(َكعٓىددََطالقٓددََ رددوا ََٓوا ُهدددتَالدراسددََالهددىٍيَالوصددفَْولُحقٓددقَ ٌدددالَالدراسددََقدد م229َٓددرَهىٍدد َ)اخُ

الال حثَال سُخدامَاٚسُال ىََكأداةَلمدراسََوقدَُمَاسُخراجَهع هلَال الد تَالواسدطََهع دلدََكروىالد خَوقددَخمصدتَ

ارةَالهعرفدََفدَْالهح فظد تَالرده لََٓالدراسََإلَِ نَاُل ٌ تَهدٓريَالهدارسَالحكوهََٓال  ىوََٓىحوَُطالٓقَإد

ََلٛسُل الََإلَِالدرلََالكمََٓإلَِ) َ وصدت%(َوقد78.2َفَْفمسطٓنَك ىتَآل الَٓلَإذَوصمتَالىسالََاله ٓو

ََفَْفمسطٓن  .الدراسََ نَُالد َوزارةَالُرالََٓوالُعمٓمَالُطالٓقَإدارةَالهعرفََفَْالهدارسَالحكوهََٓال  ىٓو

رَا٘داريَالددوزارةَالُرالٓددََوالُعمددٓمَفددٌََْدددفتَإلددِ:والُددَْ(2009َدراسددََالق سددهْ) - الىدد دَُصددورَهقُددرحَلمُطددٓو

ددَََاٚحُٓ لدد تضددودَإدارةَالهعرفددَََوفددقَ قدد دَال لهىظوهددََالُرالٓو الفعمٓددََالواقعٓددَلَوىُدد  يَالدراسددََالهٓداىٓددَلَلُٛر

َْالع لملَوالكرلَلُحقٓقَ ٌدافٍ َالهرلوةلَوالحصولَ مَِهخرل تَُعمٓهََُٓواكبَالُطورَالعمهَْوالهعرفَْف

دََلدىهطَإدارةَ رَا٘داريَالوزارةَالُرالََٓوالُعمٓمَفَْسمطىََ ه نَفَْضودَاٖسسَالفكٓر  نَالواقعَالراٌنَلمُطٓو

فَُْطالٓقٍ َ مدَِدٓدوانَ د مَوزارةَالُرالٓدََوالُعمدٓمََدَالعٓىَ.وقدَُه متَحدودَالدراسَالهعرفََهنَولٍََىظرَ فرا

دََالهخُمدلَهسدُوٓ ٍُمَوالهى طقَالُعمٓهََٓالُ العََلٍد َال سدمطىََ هد نَحٓدثَُدمَاخُٓد رَ ٓىدََهدنَالقٓد داتَا٘دآر

حمٓدددلَالواقدددعَالدددراٌنَ ا٘دآرَ.وقددددَا ُهددددتَالال ح دددََالهدددىٍيَالوصدددفَْو سدددموبَُحمٓدددلَالدددىظمَوذلدددكَالوصدددلَُو
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رَا٘داريَالددوزارةَالُرالٓددََوالُعمددٓمَفددَْسددمطىََ هدد نَفددَْضددودَإدارةَالهعرفددَلَهسددُخدهََفددَْذلددكَاسددُال  ىََلمُطددٓو

رَا٘داريَالدددوزارةَالُرالٓدددََوالُعمدددٓمَ للهدددعَالالٓ ىددد تلَوقددددَُه مدددتَىُددد  يَالدراسدددََفدددَْ نَدرلدددََُقددددٓرَواقدددعَالُطدددٓو

السددمطىََ هدد نَفددَْضددودَإدارةَالهعرفددََهددنَولٍددََىظددرَ فددرادَ ٓىددََالدراسددََلدد دتَالدرلددََهُوسددطَ.َ هدد َ الددرزَ

الدََهدنَاٖولَإلددَِالراالدعَحسد الََٓهددنَقالدلَ فدرادَالهُوسددط تَال  مدََِ مدَِالهحد ورَالُدَْاحُمددت  مددَِالعٓىددََهُر

وٓزعٍد لَوالهحدورَالخد هس:ََالىحوَالُ لْ الهحورَاٖول:َالهدخٛتَالالرٓرَلَالهحورَالس دس:َُق سمَالهعرفدََُو

ىُ لٍ لَوالهحورَالح ديَ رر:َ  درَُطالٓدقَإدارةَالهعرفدََ مدَِالهؤسسدََوقددَحصدمتٌَدذيَ ُرخٓصَالهعرفََوا 

رَا٘داريَالدوزارةَالُرالٓدََوالُعمدٓمَالسدمطىََ هد نَفدَْضدودَإدارةَالهعرفدَلَلواَالهح ورَ مَُِقدٓرَ  لٍَ قدعَالُطدٓو

مَالهعرفََوقٓ سٍ َ مَِهُوسطَ. دََفحٓنَحصلَهحورَُقٓو وقدَ وصتَالدراسََالضرورةَإكسد بَالكدوادرَا٘دآر

ََالدوزارةَالُرالٓدََفَْالهؤسس تَالُرالوََٓوالُعمٓهََٓ س لٓبَوسموكٓ تَقٓ دََٓحسبَهد َُسدُد ََٓالُطدوراتَالح لٓد

ددددَهدددنٌََدد توالُعمددٓملَهدددنَخدددٛلَالددد وةَإلدددَُِطالٓدددقَاُ٘ل  لدددَِإلددرادَالهٓز دددََالحدٓ دددََكددإدارةَالهعرفدددَلَوا  ا٘دآر

 الدراس تَحولَ همٓ تَإدارةَالهعرفََوهُطمال تَُطالٓقٍ َفَْهدارسَالُعمٓمَاٖس سْ.

ََفدَْالىظد مَالُعمٓهددَْاٖردىدْلَفددَْ(َإلدَُِقددٓمَىهددوذجَهقُدرحَلدٙدارةَالهعرفدد2009ٌددفتَدراسدََالخوالدددةَ) -

ََُهلدد ٚتَطالقددتَالهعرفددََلَوقدددَطددورَالال حددثَاسددُال ىََهددنَسددَاقُصدد دظددلَُولٍ ُددًَىحددوَالُعمددٓمَالهالىددَْ مددَِ

وقددددَا ُهددددَالال حدددثَالهدددىٍيََاٖردىٓدددَ(َهددددٓرًالَور دددٓسَقسدددمَهدددنَوزارةَالُرالٓدددََوَالُعمدددٓم80َ)َت مدددَِ ٓىدددََالمغددد

ريَفَْدراسدًَُوقددَُوصد دَْ نَواقدعَإدارةَالهعرفدََكد نَالدرلدََالهسحَْالُطٓو متَالدراسدََإلدَِىُٓلدََهحددديٌَو

ذآَعزىَإلَِ نَهه رسََإدارةَالهعرفََُعُهدَ مَِالخالرةَالذآََُالَُُْفُقرَإلَِالالحثَالعمهْلَ هه َهُوسطٌََو

 اٖىهوذجَالهقُرح.ُطالٓقَٓعىَْضرورةَ
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الٓددددََ(ٌَدددددفتَإلددددَِهعرفددددََواقددددعَإدارةَالهعرفددددَََو2009دراسددددََفٓرحدددد تَ) - دددد َفددددَُْحسددددٓنَالكف ٓدددد تَالُدٓر دوٌر

َهددددرال ًَ(243َلمهددددرالٓنَفدددَْهركدددزَوزارةَالُرالٓدددََوالُعمدددٓمَوهددددٓٓر تَُرالٓدددََإقمدددٓمَرددده لَاٖردنَلَوالمغدددتَالعٓىدددََ)

رَاسُال ىََكأداةَلمدراسََوقدَُوصدمتَََوهدرال ُمَاخُٓ ٌر َال لطٓرقََالعروا ََٓالطالقَٓلَوا ُهدَالال حثَ مَُِطٓو

(َفدَْدرلدaََ=0005نَالىُ  يَهىٍ َُولدَفروقَذاتَدٚلََإحص  ََٓ ىددَهسدُوىَالدٚلدََ)لهمََهإلَِالدراسََ

َُوافرَ همٓ تَإدارةَالهعرفََُعزىَلملىسَفَْهركزَوزارةَالُرالََٓوالُعمٓمَوهدٓٓر تَُرالََٓإقمٓمَره لَاٖردنلَو

 تَإدارةَالهعرفددََفددَْ(َفددَْدرلددََُددوافرَ همٓددa=0005ُولدددَفددروقَذاتَدٚلددََإحصدد  ََٓ ىدددَهسددُوىَالدٚلددََ)

َُحسٓنَكف ٓ تَالهدرالٓنَُعزىَلملىسَفَْهركزَوزارةَالُرالََٓوالُعمٓمَوهددٓٓر تَُرالٓدََإقمدٓمَرده لَاٖردنلَكهد 

(َفَْدرلََُوافرَ همٓ تَإدارةَالهعرفَََودرلaََ=0005ُولدَفروقَذاتَدٚلََإحص  ََٓ ىدَهسُوىَالدٚلََ)

الهدددرالونَفددَْهركددزَوزارةَالُرالٓددََوالُعمددٓمَوهدددٓٓر تَُرالٓددََإقمددٓمَردده لَ ٌهٓددََ همٓدد تَإدارةَالهعرفددََكهدد َٓراٌدد َ

 اٖردن.َ

دددفتَإلددَِالُعددرلَ مددَِهدددىَُددأ ٓرَإدارةَالهعرفددََفددَْاٖدادَالُىظٓهددَْلمرددرك ت2009َدراسددََالخردد لَْ) - (ٌَو

دَْاهدُٛكَاٖردىَٓلَوقدَا ُهدَالال حثَ ٛ ََ ى صرَلقٓ سَهُغٓرَإدارةَالهعرفََوالذيَٓه لَهُغٓرَهسدُقلَ ٌو

الهعرفددَلَىردددرَالهعرفددَلَاٚسدددُل الََلمهعرفددَلَفٓهددد َُدددمَقٓدد سَاٖدادَالُىظٓهدددَْالددذيَٓه دددلَالهُغٓددرَالُددد العَ دددنَ

طددٓرقٓنٌَهدد َاٖدادَالهقدد رنَواٖدادَالددداخمْلََوقدددَصددهمَالال حددثَاسددُال ىََللهددعَالهعموهدد تَهددنَ ٓىددََالدراسددََ

مَهددن264َالُددَْالمغددت) ًَُٛددمَاخُٓدد ٌر ََٓوقدددَاسددُخدمَالال حددثَهلهو ددََهددنَاٖسدد لٓبَرددركََصددى  37َ(َ دد ه

ا٘حصدد  ََٓلُحمٓددلَىُدد  يَالدراسددََهددنَ ٌهٍدد َهع هددلَاٚىحدددارَالهُعددددلَوقدددَُوصددمتَالدراسددََإلددَِلهمددََهددنَ

الىُد  يَهدنَ ٌهٍدد :َولدودَ ٛقدََذاتَدٚلددََإحصد  ََٓالددٓنَالعى صدرَالهكوىدََ٘دارةَالهعرفددََ)اهدُٛكَالهعرفددَلَ

لمهعرفَ(لَولودَُأ ٓرَهعىويَلعى صرَإدارةَالهعرفََفَْاٖدادَالهق رنلَوولودَُأ ٓرََىررَالهعرفَلَواٚسُل الَ
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هعىويَلٛسُل الََلمهعرفََفَْاٖدادَالهق رنلَفٓه َلمَٓكنَلعىصدريَاهدُٛكَالهعرفدََوىردٌر َُدأ ٓرَهعىدويَفدَْ

َاٖدادَالداخمْ.

رفََوالصدعوال تَالُدَُْعٓدقَُطالٓقٍد َ(ٌَدفتٌَذيَالدراسََإلَِالُعرلَ مَِإدارةَالهع2008دراسََالرحَْ) -

هددٓراَهدنَهددٓري82ََفَْهدارسَالُعمٓمَاٖس سَْالعه ىََٓكه َٓراٌ َهدٓروَوهعمهو.َُكوىتَ ٓىََالدارسََهدنَ

َهدددارسَالُعمددٓمَاٖس سددَْفددَْهدددٓراتَالُرالٓددََوالُعمددٓمَالسددمطىََ هدد نَفددَْهىدد طقَ)َهسددىدملَالالٓرهددْلَالظدد ٌرة(َ

عمه َهنَهعمهَْهددارسٌَدذيَالهددٓٓر تلَوقددَا ُهددَالال حدثَ مدَِاٚسدُال ىََه110َو ٓىََ روا ََُٓكوىتَهنَ

كأداةَلمدراسََلُحقٓقَ ٌدالَالدراسََ.َو ظٍرتَىُ  يَالدراسََولودَصعوال تَالدرلََ  لََُٓوالًَُطالٓدقَإدارةَ

لراٍُ  َلدىَهدٓريَالهعرفََالهدارسَالُعمٓمَاٖس سْلَُرلعَإلَِ دمَوضوحَهفٍومَإدارةَالهعرفََالكلَللٓ ٍُ لَوا 

هدارسَالُعمٓمَاٖس سَْلَوقدَ رلعتَالدراسََذلكَإلَِالقصورَفَْالدراهيَالُددٓربَالُدَُُْىد ولَإدارةَالهعرفدَ.َ

ددَهدنَالدراسد تَُُىد ولَإدارةَالهعرفدََوالصدعوال تَ وقدَاوصدتَالدراسدََاللهمدََهدنَالُوصدٓ تَهىٍد :َإلدرادَالهٓز

 الُرالََٓوالُعمٓمَالركلَ  ملَوالهدارسَالركلَخ ص.َالَُُْوالًَُطالٓقٍ َفَْالهؤسس تَالُ العََلوزارةَ

 ا٘ردرال الهراكدز الهعرفدَ إدارة  ىظهدَ هه رسدَ واقدع ُردخٓص ٌددفتَإلدِوالُدَْ(2008َدراسدَ)الزآديل -

حمٓدل حصدر والضدعللَ القدوة ىقد ط ُحدٓدد هدن ٓكردفً وهد  الطد  لل الهح فظَ الُرالوي  الُدْ والقدوى العوا دق ُو

د الهردرف ت هىٍد  ُعد ىْ الطد  للَ الهح فظدَ الُرالدوي ا٘ردرال الهراكدز الهعرفدَ إدارة  ىظهدَ ُطالٓدق فدْ  تالُرالٓو

م الُرالدوي؛ ا٘ردرال هراكدز  دن لمهسد ولٓن وهعموه ت حق  ق ُقدٓم  الهسدُقالمَٓ والُطمعد ت واقعٍد   دن لُالصدٌٓر

كوىت ٌر لَُو َل (َهررف237َ) الدراسََهن  ٓىَ لُطٓو  ُرالويال ا٘ررال الهراكز الُخصص ت هخُمل هن ُرالٓو

دمَاسدُخدامَاٖسد لٓبَا٘حصد  ََٓالُ لٓدََ لهح فظدَ الُ العدَ دَل والىسدب الُكدرارات الطد  للَُو  الهُوسدط اله ٓو

حمٓدل الهعٓد ريل واٚىحدرال الحسد الْ َىُد  يالفدروقلَودلدتَ لهعرفدََدٚلدَ ردٓفًٓ واخُالد ر اٖحد ديل الُالد ٓن ُو
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الٓىه َلَهُوسدددطََالدرلدددَُهددد رسََك ىدددتالهعرفدددََرةَإداَالأىظهدددََالهُعمقدددَا٘سدددُال ىَََالىدددودلهٓدددعَ مَِأوََالدراسدددَ

د تَهدنَقالدلَُقدٓرٌر َفك نالهعرفََإدارةََ ىظهََهه رسََُوالًالََُْالصعوال ت الدرلدََأغمالٍ ََالهردرف تَالُرالٓو

َلدرلددَالهرددرف تََُقدددٓر(َالهُوسددط ت٠َٓ.ٓ)َ ىدددَهسددُوىدالََإحص  ٓ ََفروقدد َىُدد  يَالدراسددََ ظٍددرتلََو  لٓددَ

َ.َالط  لالهح فظَََّوالرالُلهعرفََالهراكزَا٘ررالَاإدارةََ ىظهَهه رسََ

(َإلدددَِالُعدددرلَ مدددَِهددددىَ ٌهٓدددََإدارةَالهعرفدددََهدددنَولٍدددََىظدددرَكدددلَهدددن2008ٌَددددفتَدراسدددََالغ هدددديَ) -

دد تَ دد لَفددَْلٍددد زََاٖقسدد مَور ٓسدد تا٘دآر ٌر طٓو وكددلَالهعىٓدد تَالُطالٓدددقَإدارةَالهعرفددََفددَْا٘دارةَالُعمٓهٓددََُو

دراسََالعواهلَالهؤ رةََوح فظََلدةَوهدىَاٚخُٛلَالٓنَولٍ تَالىظرَلٍذيَالف  تلَا٘دارةَالُعمٓهََٓلمالى تَاله

الُعرلَ مدَِهددىَُطالٓدقَإدارةَالهعرفدََوالهٍد مََوفَُْطالٓقَإدارةَالهعرفََوالَُُْد مَفكرةَُطالٓقٍ َفَْالُعمٓملَ

لَوقددددَصدددههتَالال ح دددََالهىدرلدددََلُطالٓقٍددد َوفقدددً َلمددددورَالحددددٓثَالدددذيَُؤدٓدددًَفدددَْرفدددعَهسدددُوىَالُعمدددٓمَال لههمكدددَ

:َ نَدرلََ ٌهََٓإدارةَ همٓد تَالهعرفدََصمتَالدراسََإلَِالىُ  يَالُ لَٓاسُال ىََكأداةَللهعَالهعموه تلَوقدََُو

رَ س لٓبَا٘دارةَالُعمٓهََٓلدىَهىسوال تَا٘دارةَالُعمٓهََٓلمالى تَالهح فظََلدةَقددَحظٓدتَالدرلدََاٌُهد مَ لُطٓو

عددززَهددنَذلددكَقٓهددََالهَُو نَإ(ل1.03َىحرالَهعٓدد ريَ)إ(َالدد2.38الهددرل َالعدد ملَحٓددثَالمغددتَ)َسددطضددعٓللَٓو

 الد تَالعٓىدََدرلََُوفرَ همٓ تَإدارةَالهعرفََُعُالرَضعٓفَلَوٓرٓرَإلَِذلدكَقٓهدََالهُوسدطَالهدرل َالعد مَ٘ل

َ(.1.09َ(َال ىحرالَهعٓ ريَ)2.38حٓثَالمغتَقٓهََ)

ٓنَهُطمالدد تَإدارةَالهعرفددََكهدد َوردتَفددَْ(ٌَدددفتَالدراسددََإلددَِالكرددلَ ددنَالعٛقددََالدد2008دراسددََدروزةَ)َ -

الهعرفدْلََواٚلُدزامل  زةَالهمدكَ الدداهللَال د ىَْلُهٓدزَاٖدادَالهؤسسدَْوالردف فَٓ)اٚحُٓ ل تَالهعرفٓدَلَالدو َْ

دعلَالُطالٓدق(َو  درََاُٚص ٚت الداخمََٓوالخ رلَٓ(َو همٓ تَإدارةَالهعرفدَ)َالُردخٓصلَالُولٓددلَالخدزنلَالُوٓز

الهؤسسَْفَْوزارةَالُعمٓمَالع لَْاٖردىَٓلَوقدَُه متَحدودَالدراسََفَُْطالٓقََاٖدادَُِهٓزٌَذيَالعٛقََ م
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(َهوظدلَهدنَحهمدََالددالمومَالهُوسدطَفهد َفدوقلَوقدد300َإسُال ىًَ  دٍُ َالال ح ََالٍدلَلهعَالهعموهد تَهدن)

الدد طُوصددمتَالدراسددََالعدددَُحمٓددلَالُالدد ٓنَوهع هددلَ لىُدد  يَكدد نَ ٌهٍدد :َلفرضددٓ تَالدراسددََإلددَِ ددددَهددنَاَاُٚر

ولٓدددَالهعرفددَلَ ولددودَ ٛقددََذاتَدٚلددََإحصدد  ََٓالددٓنَهُطمالدد تَإدارةَالهعرفددََوكددلَهددنَُرددخٓصَالهعرفددَلَُو

طالٓددقَالهعرفددَلَولددودَ ٛقددََذاتَدٚلددََإحصدد  ََٓالددٓنَهُطمالدد تَإدارةَ ددعَالهعرفددَلَُو وخددزنَالهعرفددَلَوَُوٓز

 سْلَوكف دةَالعهمٓ تَالداخمََٓهنَلٍََ خرى.الهعرفََو همٓ ٍُ َهنَلٍََورض لَوالُعممَوالىهوَالهؤس

(َإلَِالُعرلَ مَِاٖسسَالىظٓرََوالفكٓرََ٘دارةَالهعرفَلَوهعرفََدرلدََُدوفر2008ٌَدفتَدراسََالكىدي)َ-

فددَْل هعددََالسددمط نَقدد الوسَهددنَولٍددََىظددرَ  ضدد دٌَٓ ددََالُدددٓرسََالهعرفددَ ددددَهددنَهُطمالدد تَُطالٓددقَإدارةَ

راسدددددََ مدددددَِإدارةَالهعرفدددددََفدددددَْهلددددد لَالالحدددددثَالعمهدددددْلَوقددددددَردددددهمتَ ٓىدددددََالدَتالكمٓدددد تَالل هعدددددَلَوقددددددَركدددددَز

(َ ضددوًاَهددنٌَٓ ددََالُدددٓرسَهددنَكمٓدد تَالل هعددَلَوقدددَصددههتَالال ح ددََإسددُال ىََهددنَسددََُهحدد ور134َالدراسددَ)

  ضددد دٌَٓ ددددََالُدددددٓرسلَو همٓدددد تَإدارةَالهعرفددددَلَوالُكىولولٓدددد لَوقٓدددد دةَالكمٓددددَلَوال ق فددددََالُىظٓهٓددددََوالحددددوافزَ)

دددََواٌٖهٓدددََالىسدددالََٓ( فدددآتوالهك هدددتَهع للدددََالالٓ ىددد تَال  ُهددد دَالهُوسدددط تَالحسددد الََٓواٚىحرافددد تَالهعٓ ٓر لَُو

إىسد ىَٓ(لَ–لهح ورَالدراسَلَواخُال راتَلمُحققَهنَدٚلََالفروقَالَُُْعزىَإلَِهُغٓرَالىوعَوىوعَالكمَٓ) مهٓدَ

عدددزىَإلدددَِهُغٓدددرَسدددىواتَالخالدددرةلَو ظٍدددرتَواخُالددد رَُحمٓدددلَالُالددد ٓنَاٖحددد ديَلمُحقدددقَهدددنَدٚلدددََالفدددروقَالُدددَُْ

الدراسدددََالىُددد  يَالُ لٓدددَ:َ نَدرلدددََُدددوافرَهُطمالددد تَُطالٓدددقَإدارةَالهعرفدددََفدددَْل هعدددََالسدددمط نَقددد الوسَك ىدددتَ

هُوسطََفَْكلَهحد ورَالدراسدََ دداَهحدورَ  ضد دٌَٓ دََالُددٓرسَالدذيَك ىدتَدرلدََُدوافرَهُطمالد تَالهعرفدََ

الددٓنَهُوسددط ت0500ََقَذاتَدٚلددََإحصدد  ََٓ ىدددَهسددُوىَدٚلددََ=َ  لٓددََفددٌَْددذاَالهحددورلَو دددمَولددودَفددرَو

الٓىهدد َولدددتَفددروقَذاتََُقدددٓراتَ فددرادَالعٓىددََ مددَِهحدد ورَالدراسددََُعددزىَإلددَِهُغٓددرَالىددوعَوسددىواتَالخالددرةل
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(َالددٓنَهُوسددط تَُقدددٓراتَ فددرادَالعٓىددََُعددزىَإلددَِهُغٓددرَىددوعَالكمٓددََلصدد ل َالكمٓدد تَالعمهٓددََ مدد0.05َِدٚلددَ)

َدٌَٓ ََالُدٓرسلَولص ل َكمٓ تَالعمومَا٘ىس ىََٓ مَِهحورَالُكىولولٓ .هحورَ  ض 

ٌد(َوقدٌَدفتَالدراسََإلَُِوضٓ َ ٌهََُٓوظٓدلَإدارةَالهعرفدََفدَْإدارةَالُرالٓد1428ََدراسََط ركىديَ) -

د تَالهكدََالهكرهدََولدد رَالُرالدويَهدنَولٍدََىظدرَهددٓراتَا٘داراتَوالهردرف تَا٘دآر د َفدَْالُطدٓو ةلَوالٓ نَ  ٌر

وضٓ َ ٌمَ همٓ تَإدارةَالهعرفََوالهه رس تَالَُُْؤديَإلَُِفعمٍٓ لَوقدَالمغتَ ٓىََالدراسََ) هدٓرةََ(130ُو

وهررفَ.َصههتَالال ح ََاسُال ىََللهعَالالٓ ى تَهنَ ٓىََالدراسََوا ُهدتَهلهو ََهنَاٖس لٓبَا٘حص  ََٓ

ال طَالٓرسونلَوك نَهنَ ٌمَىُ   يَالدراسََإدراكَ فرادَهلُهعَالدراسََ ٌهٓدََهىٍ َالهُوسطَالحس الَْوهع هلَاُر

إدارةَالهعرفددَلَو ٌهٓددََُوظٓفٍدد َفددَْإدارةَالُرالٓددََوالُعمددٓملَو ردد رتَالهُوسددط تَالحسدد الََٓإلددَِ نَدرلددََاٌُهدد مَ

إدارةَالُرالََٓوالُعمٓمَالإدارةَالهعرفََهىخفضدَلَفحدٓنَىلددَ نَدرلدََإدراكَ فدرادَهلُهدعَالدراسدٌََٖهٓدََاكُسد بَ

الدددََإدراكَ فددرادَهلُهددعَالدراسدددََ همٓدد تَ دد َقددددَحصددلَ مددَِدرلدددََ  لٓددَلَٓمٍٓدد َفددَْالهُر ٌر طٓو إدارةَالهعرفددََُو

ٌَٖهََٓ همََٓىقلَالهعرفََواسُخداهٍ َ مَ همََُٓىظٓمَالهعرفََوُقٓٓهٍ .

َاقعَهه رسَََزارةَالُرالَََٓالُعمٓنَفَْاٖردوَلىر ط تَالُعرلَ مَِ(َإل2006َِ)ْدراسََالخمٓمٌدفتََ-

إدارَّهع صرَٓس  دََزارةَالُرالَََٓالُعمٓنَ مَِكهفٍددددددددددددددددددومَََُضٓ َأٌهََٓإدارةَالهعرفََلَةَالهعرفَإدار

قددددددددد دَ َلُحقٓقَأٌدافَالدراسََُنَُصهٓنَلَقُص دَالهعرفْاٚهلُهعَدَ٘سٍ نَفَْالى االهسََُُخده ٍُ ََاُٚر

درلََهه رسََالُ لٓدَ:َإنََخمصتَالدراسََإلَِالىُ  يَ(َفدردَ.106ََُزٓعٍ َ مَِ ٓىََهكَىََهو)اسُال ىًَ

َىررَالهعرفََلَىر ط تَُخزٓوَالهعرفَدَال سُ ى َلالدرلََ  لَٓتَىددددددددددددددددددددددددددددددددددددددك إدارةَالهعرفََهعظنَىر ط تَ

إحص  ََٓ ٛقدددددددَََُلدَلَهَُسطَلددددددد دتَالدرلدددددددََالَُُْالٓوَأوَدرلََهه رسٍُ َلٍََُذٓبَالهعرفَلََُال دلٍ 

َلالهعرفْدَالهعرفَََهدَُهه رسََىر طَا٘ىر إدارةَإسددددددددددُرآُلََٓإحص  ََٓالٓوَطالٓعَََدٚلددددددددددَإٓل الََٓذاتَ
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ٍََُذٓبَالهعرفَلََحٓ زةَالهعرفَ َىررَلََُطالٓقَالهعرفَلََالُدقٓقَالهعرفْلََُخزٓوَالهعرفََََُ ٓقٍ ل

الدراسََالهؤسس تَ مَِ وصددددتَهلهَ  تَالهلُهعَالهه رس.َلََُركٓلََُىهََٓالهعرفَلَالهعرفَََُال دلٍ 

لََُال درَإلَُِالىَْهفٍَنَإدارةَالهعرفََهوَخٛاٖردىٓددددددددََالُرالَََٓالُعمٓنََحذَََزارةَا  نَالأوَُحذَىحددددددددوَ

َ.الىر ط تتَالضرَرََٓلهه رسََُمكَََُفٓرَالهقَه لَهه رسََالىر ط تَالَُُْٓضهىٍ ٌَذاَالهفٍَن

 :األجنبيةالدراسات 
لددددودةٌَدددددفتَالدراسددددََإلددددَِ:َحصددددرَىهدددد ذجَإدارةَالهعرفددددََالهَوََ(LEEَلChi-Lung,2010دراسددددََلددددَْ) -

رَىظد مَ واقُراحََىهوذجَلمهدارسَالُ ٓواىََُٓٓى سبَهعَالقٓدودَوال ق فدََالُىظٓهٓدَََالخ صدََالٍدذيَالهددارسلَُطدٓو

دَََ ٓمالَْاحُٓ ل تََهه رس تَالهدارسَالفعمَََٓهسُىداَ مدَِالىهدوذجَالهقُدرحلَُطالٓدقَالىهدوذجَفدَْهدرسدََ  ىٓو

الخ صدددَََالدددإدارةَالهعرفدددَ.َوقددددَا ُهددددتَالدارسدددََ مدددَََِفدددَُْددد ٓوانَلهراقالدددََواسُكرددد لَالُقددددمَواٖدادَوالقٓدددود

ددََفددَُْدد ٓوانَلدراسددََح لددََاٖسدد لٓبَالهسددُخدهََالهدد َفدد30ََْالهٛحظددََلهدددةَ الٓددََفددَْالهدددارسَال  ىٓو ٓوهدد َُلٓر

ٓ حَوالىو ََٓوَُحمٓلَالهضهونَلهى قردََالهعد رلَوالهقد الٛتَغٓدرَالهىظهدََٚسُكرد لَالُقددمَ ذلكَهس َاُٚر

(َوقدددَا ُهدددتَالدراسددََ مددَِهع هددلَ(PKMSSَددددددددددددعرفددلَوالقٓددودَالهفروضددََ مددَُِىفٓددذَإدارةَالهالهحددرزَلددٗدا

ىق طَوقدَُوصمتَالدراسََإلٌَِى كَالعدٓد5ََ لف َكروىال خَلُحمٓلَىُ  يَاٚسُالٓ نَالذيَاسُخدمَهقٓ سَلٓكرتَ

دودةَلَوهحدودٓدددََُىدددوعَالهحُدددوىَهدددنَ ولدددًَالقصدددورَهدددعَإدارةَالهعرفدددَََالح لٓدددََهىٍددد َُصدددىٓلَالهعرفدددََالهحددد

نَالُصدىٓلَالهعرفدََُسده َلمهعمهدَٓللٓد تَلمهدرسدََفدَْإدارةَالهعرفدََالهعرفَْوقدَ وصدتَالدراسدَََالددَ:َُصدهٓم

ٓهكدددنَلٍددذيَألٓددد تَُحسدددٓنَوضددوحَوردددهولََٓخٓرطددََالهعرفدددَلَ نَُٓك هددلَُىدددوعَالهحُدددوىَ لالهٍىٓددََالهروىدددَ

ه دد لَفددَْهلدد لَهوضددوعَالهعرفددََوالُصددهٓمَالُعمٓهددْ)هنَحٓددثَالهعرفددَْهددعَهلدد ٚتَالهعرفددََلَ مددَِسددالٓلَال

(َاحُٓ لددد تَإدارةَٓكٓدددََهدددنَحٓدددثَالُكمفدددََوالهسدددُخدهٓنلَالىظدددرةَالدٓى هلقٓدددودَالهفروضدددََ مدددَِهٓدددزاتَالىظددد ما
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دد . ٌز وسددعَالحٓددثََٓددُمَو وصددتَالدراسددََالح لٓددَََالدراسدََهسددُقالمََُٓكددونَ مددَِىطدد قَ َالهعرفدَََالُددَْٓهكددنَُعٓز

َهدارسَهُعددةَٚسُكه لَدراسََالح لٌََذي.َََ مُِطالٓقَالدراس

ددددر - ددددرBrewerَََ(2010)َدراسددددََالرٓو ٌدددددفتَإلددددَُِحدٓدددددَالعٛقدددد تَالددددٓنَالعهمٓدددد تBrewerََوَالرٓو

الُىظٓهٓددََواٖىرددطََالهُعمقددََالدد لهواردَالالرددٓرََو ىرددطََإدارةَالهعرفددَلَال ٘ضدد فََلددذلكَٓددُمَُحدٓدددَ العدد دَالهعرفددََ

مومَوذلكَلمُعرلَ مَِكٓفََٓىقلَالهعرفََوقٓ سٍ َفَْهىظه تَالُعمٓمَالعد لَْوفق َلىسخََهىقحََهنَُصىٓلَال

وهق رىٍُد َالددإدارةَالهعرفدََفددَْالهىظهد تَاٖخددرىلَوقددَدرسَالال ح دد نَالعٛقدََالددٓنَهالد دئَإدارةَالهعرفددََو ىرددطََ

إدارةَاٖ هد لَالل هعدَََإدارةَالهواردَالالرٓرََوفًق َلُصىٓلَالمومَلُخطٓطَوُقٓدٓمَاٌٖددالَالُعمٓهٓدََالهدىق َالكمٓدَ

 مدددَِىهدددوذجَىظدددريَهقُدددرحلَفٍدددذاَالىهدددوذجَٓقُدددرحَالدددرالطَالدددٓنَهالددد دئَإدارةَالهعرفدددَََال ٚ ُهددد دإٓسدددُٓرىكٓىُوكَْ

و ىرددطََإدارةَالهددواردَالالرددٓرََوفقًدد َلُصددىٓلَالمددومَلُخطددٓطَوُقٓددٓمَاٌٖدددالَالُعمٓهٓددََالغددرضَُوضددٓ َإنٌَددذيَ

ددََوالُعمٓهٓددََٓلددبَ نَُركددزَالعٛقدد تَقدددَُُددداخل.َوقدددَُه مددتَىُدد  يَالدرا سددََفددَْ نَهىظهدد تَاٖ هدد لَالُل ٓر

ُفدوقَفدَْالٓ دََُى فسدََٓ  لهٓدَلَولدذلكَ رَالع همٓنَفَْهل لَالهعرفََوالَُْٓهكنَ نَُدىل َُو طٓو  مَِإىر دَُو

قٓدٓمَ حسدٓنَُو رَالالدراهيَوالهىد ٌيَٓلدبَ نَُركدزَ مدَُِرسدٓخَُو فإنَ ىرطََإدارةَالهواردَالالرٓرََو ىرطََُطدٓو

القدراتَلٗصولَالالرٓرَلَكه َٓلبَ نَُحدددَالهىظهد تَ العد دَالهعرفدََالضدروٓرََ٘ىرد دََو رلَوالهٍ راتَالهع

والحف ظَ مَِالهٓزةَالُى فسَٓلَففَْهل لَالُرالٓدََٓلدبَُحدٓددَالهعد رلَذاتَالصدمََواٖالعد دَالضدروٓرََلُدوفٓرَ

رَالطٛبَالهولدودٓنَفدَْهلد لَالهعَر ال ٘ضد فََإلدَِذلدكَ نَكدَٛالىدو ٓنََفدَ.اللودةَالُعمٓهََٓفَْالراهيَُطٓو

حسٓنَ وض  ٍم.  هنَالهىظه تَالح لََإلَِ رخ صَٓهُ زونَال لقدرةَ مَِالُعممَهدىَالحٓ ةَهنَ للَد مَُو

- Gokmen, Cem2009)َ(ََِالدراسددََ الدد رةَ ددنَالحددثَىددو َْ ددنَقدددرةَرؤسدد دَالل هعدد تََالُركٓددََ مدد

ُه دلَالغدرضَهدنَا لدراسدََفدَُْحسدٓنَقددرةَالل هعد تَ مدَِهواكالدََالُغٓدراتَاسُخدامَ دواتَإدارةَالهعرفدَََٓو
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والُطددوراتَالح صددمََفددَْالعصددرَالحدددٓثلَف لل هعدد تَه ددلَلهٓددعَالهىظهدد تَاٖخددرىَُحُدد جَ٘دارةَالهعرفددََ

ٓل دَاسُرآُلٓ تَلمالق دَفَْالسوقَو نَُهُمدكَالقددرةَالُى فسدََٓالُدَُْسد  دٌ َ مدَِاٚسدُهرارََحٓدثَُمعدبَ وا 

ٓل دَالل هع تَدورًاٌَ  ه َفَُْطورَاٖهملَوٍُدلَالدراسََإلَُِحسٓنَوُطوٓرَالدراس تَفٌَْذاَالهل لَلَوا 

ٓلدددد دَاٖسدددد لٓبَالٛزهددددََلددددذلكَوُطالٓقٍدددد َالطددددرقََهفٓدددددةَفددددََْالُىظددددٓمَا٘داريَ سدددداللَلُىفٓددددذَإدارةَالهعرفددددََوا 

ا٘دارةَفدَْفردَهنَ  ض دَهلمدس25ََفردَهنَ  ض دٌَٓ ََالُدٓرسَو25َطالقتَالدراسََ مَِ لمل هع تلَ

د َ دنَطٓردقَ خهسَهنَالل هع تَالُركََٓفَْره لَقالرصَو لٓرتَهق الٛتَهعَ فرادَالعٓىدََالُدَُْدمَاخُٓ ٌر

و ظٍدرتَالىُد  يَ نَهلمدسَا٘دارةَفدَْالل هعد تَالخهدسََٚٓسدُخدمَ دواتََ خذَالعٓى تَالأسدموبَكدرةَالد مي.

قٓدٓمَالهعرفدََوكردفتَالدراسدََكدذلكَإلدَِإدارةَالهعرفَََفدَْهلد ٚتَه دلَُحسدٓنَالهعرفدََلَوردرادَالهعرفد ََُو

 نَاٚفُقدد رَإلددَِالهعرفددَلَُسددُىدَإلددَِقدددرةَالهدددرالٓن.َوالىدد دَ مددَِذلددكَ وضددحتَالدراسددََإلددَِ ىددًَٓىالغددَْ مددَِ

ُه لَذلدددكَفدددَْ رَ دواتَإدارةَالهعرفدددَلٓو هلمدددسَا٘دارةَفدددَْكدددلَل هعدددََهدددنَالل هعددد تَالخهدددسَدراسدددََُطدددٓو

رَاٌُٚهددد مََالددد لخطواتَاٖرالدددعَالر ٓ سدددََٓفدددَْإدارةَالهعرفدددََالُدددَْٓىالغدددَْإُال  ٍددد َفدددَْالهه رسدددََالعهمٓدددََلُطدددٓو

ُه لَفََْالالحثَ نَىقصَالهعرفََ) نَطٓرقَُىظدٓمَاٚلُه  د تلَُالد دلَاٖفكد رلَالعهدلَ مدَِ الهعرفَلَُو

رلَاسددددُخدامَالهددددواردَا٘لكُروىٓددددَلَ سددددٓى ٓرٌو تَالهسددددُقالل(َُحسددددٓنَورددددرادَالهعرفددددََ) ىرددددطََالالحددددثَوالُطددددٓو

ددقلَوالهٛحظدد ت(لَاٚ سددُع ىََالهصدد درَخ رلٓددَلَوهدد َإلددَِذلددك(لَُق سددمَالهعرفددََ)الرددراكَلَالعهددلَالددروحَالفٓر

 ُقٓٓمَالهعرفََ)َُحدٓدَالهع ٓٓرلَُقٓٓمَالُق ٓرر(.

 نَإدارةَالهعرفدددََكوظٓفددددََ(ٌَددددفتٌَدددذيَالدراسدددََإلدددَُِوضدددٓ Lakshman,2008ََ)ٚكرددده نَدراسدددَََ -

ًه َال لقدرَالكد فَْفدَْاٖدالٓد تَوالالحدوثَالُدَُُْىد ولَهوضدوعَالقٓد دةلَوُسدعَُِىفٓذََٓ مٓ َر ٓسََٓلمَُىلَاٌُه 

دددََ ٌددذيَالدراسددََإلددَِدراسددََدورَكالدد رَالهسددؤولٓنَالُىفٓدددذٓٓنَفددَْإدارةَالهعرفددََهددنَخددٛلَالىدد دََفرضددٓ تَىظٓر
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ُمَوضعٌَذيَالفرضٓ تَهنَخٛلَالُك هلَالٓنَإدارةَالهعرفََوالقٓ دةلَ ٌذيَالدراسََواخُال ٌر َفَْوقتَٚحق.َٓو

ُمقَْالضودَ مٌَِذيَالهسألََالح سهََلمقٓ دةَالُىفٓذََٓالعمٓ َال لُلرالََالعهمََٓودراسََدوٌر َفدَْإدارةَالهعرفدَلَ

ٍددلَ هنَخٛلَدراسََالددورَالدذيَٓضدطمعَالدًَالهددٓرونَالُىفٓدذٓونَفدَْهلد لَإدارةَالهعرفدََفدَْالهىظهد تلَُو

هدنَخٛلٍد َٓكددونَكالد رَالهسدؤولٓنَالُىفٓددذٓٓنَلٍد َُدأ ٓرَ مددٌََِدذيَالدراسدََإلدَُِحدٓدددَالعدضَهدنَالوسدد  لَالُدْ

اٖدادَالُىظٓهدْلَوقددَ كددتَىُد  يٌَدذيَالدراسدََ مدَِ ٌهٓدََالحصدولَ مدَِالهعموهد تلَواسدُخدامَالهعموهد تلَ

الىُد  يَالُدَُْوصدمتَإلٍٓد ٌَدذيَالدراسدَََرفدََهدنَالوظد  لَالر ٓسدَٓلَكهد َ نوالركلَ  مَإدارةَالهعموهد تَوالهع

دارةَالهعرفدَلَوا٘ ط رَالهسُخدمٌَى َُرٓرَإلَِ ٌهََٓدورَالق دةَ)كال رَالهسدؤولٓنَالُىفٓدذٓٓن(َفدَْالهعموهد تَوا 

والح لََإلَِهع للٌََذيَالهسألََالهٓزدَهنَالُفصٓلَفَْالدراس تَالٍَُُُْمَالهوضوعَالقٓ دةَسوادَهنَالى حََٓ

 الىظٓرََوالعهمَٓ.

لدددَِاسُقصددد دَهفٍدددومَإدارةَالهعرفدددََالهدرسدددَََفددد ىكوفرَفدددٍَُْددددلَإ(Glickman,2004َدراسدددََلمٓكهددد نَ)َ -

ددزَ عٓز الهق طعددََالردده لََٓفددَْكىددداَكهدد َُٓضدد َهددنَهه رسدد ٍُ َالهُصددمََالُولٓدددَوالُقدد طَوىرددرَ"هعرفددََكٓددل"َُو

الهٍىََٓالوا َٓ.َهدرسََف ىكوفرَُعُالرَهُقدهََىسالٓ َ وَغىََٓال لهعرفَلَهنَحٓثَالقدرةَ مدَِاسدُخدامَالالٓ ىد تَ

رلهََا حسٓنَُحسنَالط لبَكذلكَُو لهع رلَلَٖطروحََُدرسَاسُل الََالهى طقَالُعمٓهََٓلقض ٓ َالهس دلََُو

مَالُعمٓهٓددََوَ قدددرةَالهق طعددََ مددَِفٍددمَإدارةَالهعرفددََلَحٓددثَٓلدددَالهددردَصددعوالََفددَْا ُددرالَالهددرالٓنَالأفكدد ٌر

والُف  لَداخدلَالهددارسَ وَالدٓنَٓحُ جَاٖهرَهنَالهى طقَالُعمٓهََٓإلَِالىض لَهنَ للَُعٓززَ ق فََالُع ونَ

هىٍلََٓ همٍ .وقدَك ىتٌَذيَالدراسََدراسدََهسدحََٓوصدفََٓكالهعمهٓنَلَوُك ف َهنَ للَلعلَإدارةَالهع رلَ

(َُرالوٓ َوقدَالح تَالدراسََفدَْوضدعَالُعمدٓمَفدَْكولوهالٓد 256َوٓزعَاسُال ىََ مَِ ٓىََالمغتَ)ا ُهدتَ مَُِ

الهددارسَال لهق طعدََٚسدُخداهٍ َفدَُْقٓدٓمَإدارةََيرَٓلدَُِقددٓمَىهدوذجَلهددالالٓرط ىََٓوالكىدََٓوخمصدتَالدراسدََإ
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ق سمَالهع رلَالُعمٓهََٓحٓثَُالٓنََالهعرفََفَْهدارسٍمل واٌُٚه مَال لكٓفََٓالَُْٓهكنَلمهعمهٓنَالى دَوالُق طَُو

مَالُعمٓهٓددََٓهكددنَ نَُظٍددر ٓنَال لكدد دَ رفددواَ نَهه رسددٍُمَو فكدد ٌر كددونَق المددَََهددنَخددٛلَالدراسددََ نَالُرالددٓو ُو

لمُحسددٓنَوذلددكَٓرلددعَإلددَُِل ٌددلَالىظدد مَالُعمٓهددَْلمهه رسدد تَالُعمٓهٓددََوخ صددََذاتَالصددمََالأسدد لٓبَالُغٓٓددرَ

 نَُٓعمهدددواَكٓدددلَٓددددٓرونَ همٓددد تَوىرددد ط تَإدارةََٓنَرٓواٚسُقصددد دَوهدددنَخدددٛلَالىهدددوذجَالهقددددمَٓهكدددنَلمهدددد

َ الهعرفَ.

نَ)َ- إلددَِالُعددرلَ مددَُِددوفرَإدارةَالهعرفددََفددَْالهلدد لسٌَدددفتٌَددذيَالدراسددََ(Newten,2003َدراسددََىٓددُو

الهدرسددََٓلَوقدددرةٌَددذيَالهلدد لسَ مددَِإدارةَالهعرفددََ ىدددَهوالٍٍُدد َقددراراتَصددعالََوقدددُرٍ َ مددَِاُخدد ذَقددراراتَ

ح سهًَوذلكَلمكرلَ نَالهعرفََالهسُخدهََفٌَْٓ كلَصىعَالقرارَفَْ ٛثَهل لسَهدرسََُٓمَُطالٓدقٌَدذيَ

(َهفحوصدد َُه مددتٌَددذيَالدراسددََاٚسُقصدد  ََٓفددَْالكرددلَ ددنَاٖدوار33َمَالعٓىددََ)الدراسددََ مٍٓدد لَوالمددنَحلدد

دٓنَوالهعُقدداتَوال ق فدََالُدَْٓهُمكوىدًَوالُدَُْدمَالُوصدلََا٘دارةوالفمسف تَالُرالوََٓلدىَ  ض دَهلمدسَ وا٘دآر

 س مََاٚسدُال ىَََ مٍٓ َهنَخٛلَُحمٓلَالك ٓرَهنَالالٓ ى تَالَُْلهعتَال سُخدامَ سموبَالهٛحظََوالردَ مِ

الهقدهََلمهفحوصٓن.َوقدَُوصمتَالدراسََلعددَهنَالىُ  يَهىٍ :َُولدَفروقَفَْقوا دَالهعموه تَالهسُخدهََ

ظٍددددرٌَددددذيَالفددددروقَفددددَْإدارةَالهعدددد رلَوُقىٓددددََالهعرفددددََوالىردددد ط تَ الددددٓنَا٘دارةَالُعمٓهٓددددََوا٘دارةَالهدرسددددََُٓو

د قَكد ىوآَُفد  مونَالردكلَهسدُهرَهدنَخدٛلَُردكٓٛتَاٚىُقد لَالهسُخدهََفَْا٘الداع.َو نَلهٓعَ  ض دَالفٓر

الهعرفددَْوكددذلكَكدد ىواَهُفدد  مٓنَفددَْ همٓددََىقددلَالهعموهدد تَوالهعدد رلَحددولَإلددراداتَإدارةَالهعرفددََو نَالىدد دَ

القراراتَك نَُٓمَ مَِهدىَحلمَالهعرفََالَُُْغطَْهوضو  تَالٍٓكمََالهسُخدهََلَ دمَالعددَذلدكَٓدُمَُحدٓددَ

ٌدذاَالقدرار.القٓمَالله  ٓدَََ٘صددارالواحددَلددىَكدلَهلهو دََوكدلَهلهو دََُسدُخدمَوقُدً َهحددداََصدٓغََالقدرار
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ُض َذلكَهنَخٛلَرفضَ َا٘دارةُركلَلزدَهنٌَٓ كلَهع رلَالع همٓنَال لهل لسَخٛلَالقراراتَالح سهََٓو

ذاَه َظٍرَهنَخٛلَإل ال تَالفٓرقَالذٓنَٓٓؤ  دونَالحكمَالله  ْ.الهدرسََٓاٚسُقٛلَ نَ هلَالهل لسٌَو

(ٌَددددفتَإلددددَُِقٓدددٓمَاٖدادَفددددَْسدددٓ قَإدارةَالهعرفددددََود دددمَاُخدددد ذَالقدددرارَٓعددددرضMitri,2003َدراسدددََهُددددريَ) -

حٓدددثَحدددددَالال حدددثََالهعرفدددََالضدددهىََٓوُقٓٓهٍددد َال سدددُخدامَُقىٓددد تَإدارةَالهعرفدددَ.َالىهدددوذجَاٖولدددَْلىظددد مَإدارة

ىْ:َ صالحتَالُرالََٓالىو ََٓهوضوً  َر ٓسدًٓ َفدَْالسدىواتَ ٌدالَالدراسَََالُ لَٓ:َالح لََإلَُِقٓٓمَ دادَضه

اٖخٓرةَحٓثَٓؤكدَالال حدثَ نَُقٓدٓمَالهٍد راتَالالسدٓطََ)الهعرفدَلَالفٍدم(ٌَدَْ ك درَسدٍولََهدنَُقٓدٓمَالهٍد راتَ

الُطالٓددقَوالُحمٓددلَوالُركٓددبلَوالُقٓددٓملَوُٓطمددبَقددًدراَكالٓددًراَهددنَهردد ركَََالعمٓدد َولكددنَُقٓددٓمَالهٍدد مَالعمٓدد لَه ددل

  ض دٌَٓ ََالُدٓرسلَو ك رَصعوالََ ىدَالح لََإلَِاُٖههَلَوُقٓٓمٌَذيَالهٍ راتَُُطمبَاسُخدامَالحدسلَ

لددبَالُفكٓددرَ ك ددرَهددنَذلددكَالك ٓددرَ ىدددَالددذٌ بَإلددٌَِددذاَالىددوعَهددنَالُقٓددٓملَحٓددثَٓىالغددََْوالحكددملَوالرددعور. ٓو

الحق  قَالالسٓطََ وَالهال دئ)ُقٓٓمَالقٓ مَالُقٓٓمَضهىَْاٖللَهه ٌَوَضروريَلمحكمَ مَِهعرفََالطٛبَهنَ

لخددرَهددنَالالحددوثَفددََْاًَواضدد (لَكٓددلَٓهكددنَلُقىٓدد تَإدارةَالهعرفددََالضددهىََٓد ددمَالُقٓددٓمَحٓددثَ نٌَىدد كَُٓدد َر

ُكونَهفٓدةَلهركمََُقٓٓمَالهٍ راتَالعمٓد َفدَْالدُعمملَحٓدثَ نَهلد لَإدارةََقط عَُكىولولٓ َالهعموه تَالَُْقد

خددٓزنَو ُههددََالهعرفددَلَُطالٓددقَُكىولولٓدد َالهعموهدد تَلُقٓددٓمٌَددوَاسُكردد لَطددرقَاكُرددَالهعرفددَ نَُو دددٓو  لَُو

ضدددهىَْهدددنَحٓدددثَُطالٓدددقٌَدددذيَالُكىولولٓددد تَلهردددكمََُقٓدددٓمَاٖدادَالضدددهىَْفٓدددىظمَإدارةَالهعرفدددَلَو ددد دةَهددد َ

َٓددُمَُطالٓددقَالُكىولولٓددد ت ًٛ هراتَالفٓدددٓولَو ىظهدددََُسددُخدمَُقىٓدد تَهألوفددََهددد  دددَا٘لكُروىدددْلَوهددُؤ َ)ه ددلَالالٓر

ُٓمََالهعرفَلَود مَاُخ ذَالقرارلَوالىظمَالخالٓرةَب ه َاكُس َوُق سمَالهعرفََالضهىَٓلَٚلُق طالعهلَالُع وىْ(َ

لَالهعرفََالضهىََٓإلَِهعرفََصٓرحَل سدُخدمَهحركد تَالالحدثَوقوا ددَالالٓ ىد تَوىظدمََُطالٓقٍ َ مَُِحٓو )ُو
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خَز ىٍ َُو ددٓو ٓىٍد َوىردٌر َوهدنٌَدذاَالهىطمدقَىلددَ نَُطالٓدقَإدارةَالو   ق(َلمحصولَ مدَِالهعرفدََالصدٓرحََُو

 الُكىولولٓ تَٖىواعَهخُمفََهنَُحولَالعممَوالهعرفَ.

 :تعقيب عمى الدراسات السابقة
الدرزَلفهنَخٛلَالُحمٓلَالس القَلمدراس تَالعرالََٓواٖلىالََٓالَُُْدمَاسُعراضدٍ َفدٌَْدذيَالدراسدََفدإنَ

كددَهد َلٍدذاََؤهدنَالالد ح ٓنَههد ََٓاٌُه هد ًََولددإداريَحددٓثََ ُلد يككديٌَذيَالدراس تَ ٌهٓدََإدارةَالهعرفدَََؤه َُ

قددد دَالددد لفكرَ هسدددُوىَاٚىلددد زَفدددَْالعهدددلََاٚٓل الٓدددََ مدددًَِواىعك سددد َُا٘دارياُٚلددد يَهدددنَ  دددرَآلددد الَْفدددَْاُٚر

دََلَاٚقَواسدع ًََا٘داريَقدَٚق َقالدوًََٚاُٚل يكذلكَىلدَ نٌَذاَلَا٘داري ُصد دََٓفدَْالهلد ٚتَالهخُمفدََ)الُرالٓو

الهٓداىٓددََالُددَْٓزخددرَالٍدد ٌَددذاَالهلدد لَالهعرفددََْتالدراسدد لالصددى  َٓ(َوُٓضدد ٌَددذاَلمٓدد َفددَْالعددددَالكالٓددرَهددنَ

رَاللواىبَا٘دآرََلهخُملَالهىظه تَوخ صََالهىظه تَالُعمٓهَٓ َ.والَُْوضعتَلٍدلَُطٓو

 أوجو اإلفادة من الدراسات السابقة :
ى ولٍ َهنَقاللَالال ح ٓنَفَْاُل يَإدارةَالهعرفََالُعرلَ مَِاللواىبَوالهواضٓعَالََُْ- َُمَهع للٍُ َُو

نَفدَْهع للدََالدراسد تَالخ صدََالٍدذاََوالُدَْاسدُخدهٍ َالالد ح َا٘حصد  ََٓواٖسد لٓبالُعرلَ مدَِالهىد ٌيََ-

 اُٚل يَالفكري.

د وَإلٍٓ َُُْد مٌَذيَالالس القََوالَتالدراس َإلٍٓ اٚسُف دةَهنَالىُ  يَوالُوصٓ تَالَُُْوصمتََ-  .دراسََُو

ودراسدٍُمَالُدَُْى ولدتََ الح  ٍمنَفََْونَوالال ح َوالفكريَالذيَاسُع نَالًَالدارسَوا٘ىُ جالُعرلَ مَِالهرالعَ

 إدارةَالهعرفََ

العد مَلٗسد سَالىظدريَلٍدذيََا٘طد رالُسمسلَالهوضو َْفَُْى ولَلواىبَالهوضوعَالذيَس  دَفَْوضدعََ-

 غٓرَهال ررة.الدراسََسوادَالطٓرقََهال ررةَ وَ
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 والدراسات السابقة: الدراسة الحاليةأوجو التشابو واالختالف بين 

ََفٓه َٓمْ:َٓهكنَُحدٓدَ ولًَالرالًَواٚخُٛلَالٓنَالدراسََالح لََٓوالدراس تَالس القَ

الددٓنَالدراسددََالح لٓددََوالدراسدد تَالسدد القََالُددَُْددمَاسُعراضددٍ َفددَْصددمبٌَددذيَالدراسددٌََددََْالُردد الًالددرزَىقدد طَ  -

رَا٘دارةَلَولدودَهعوقد تَفدَْطٓردقَُالىدَْاُلد يَإدارةَالهعرفدََهدنَالُأك ٓدَ مَِ ٌهََٓإدارةَالهعرفدََفدَُْطدٓو

قاللَالهىظه تَلَ كدتَالدراسد تَالسد القََ مدَِ ٌهٓدََالكدوادرَالالردٓرََالع رفدََالخالٓدرةَكأصدولََُٚقددرَالد هنَ

كددذلكَاُفقددتٌَددذيَالدراسددََهددعََ ٌدددافٍ َلمهىظهددََلَُى ولددتَالدراسدد تَالسدد القََهفٍددومَإدارةَالهعرفددََو ٌهٍُٓدد َو

َْاٚسُال ىََكدذلكَا ُهد دََإٚالهسُخدهََفَْلهعَالالٓ ى تََاٖداةفََْ ىف  غمبَالدراس تَالس القََالهذكورَ ٌو

دوَالهدىٍيَالدذيَُدمَاسدُخداهًَفدَْالدراسدَََتالدراس  غمبَ الس القََ مَِالهىٍيَالوصفَْفَُْى ولَالظد ٌرةٌَو

رَالل ىدبَا٘داريَكأحددَالح لَََٓواغمبٌَذيَالدرا ق دَال لهلد لَالُعمٓهدَْهدنَخدٛلَُطدٓو س تٌَدفتَإلَِاُٚر

دوَهدَالهٍدمالرك  زَالهٍهََالَُْٓعُهدَ مٍٓ َالىٍوضَوالرقَْالٍذاَالهلد لَ  َُسدعَِلدًٌَدذاَالدراسدََوالحٓدويٌَو

َ.فَْهلهمٍ 

َُْحددٍُ َكدلَدراسدََوالغدرضَالَاٌٖدالالٓنَالدراسََالح لََٓالدراس تَالس القََفََْاٚخُٛلالرزَىق طَ  ه َ -

كذلكَكلَدراسََُى ولتَإدارةَالهعرفدَََاحدكلَدراسََ مََِ اسٍُدفٍُهنَالقٓ مَالٍ َكذلكَالحدودَالالرٓرََالَُْ

وَاٌُٚه مََٚ هنَلواىبَُخُملَ نَاٖخرىَو نَك ىتَلهٓعٍ َُصبَفَُْولًَواحدَ قوا ددٌَدذاََالإرسد دٌو

وظٓفًَالُوظٓلَ  .َاٖه لالهل لَالهعرفَُْو



 

 

  

 

 إمفطل إمثامر

 رإءإتإمعريلة وإل ح 

 مهنج إدلرإسة.

 جممتع إدلرإسة.

 غيية إدلرإسة.

 إل سامية إل حطائية إملس خخدمة.
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

 

 تمييد:

الٍددد َلُحقٓدددقَ ٌددددالَاتَالدراسدددََالهٓداىٓدددََالُددَْق هدددتَ٘لدددرادَ ًَفددٌَْدددذاَالفصدددلَُُىددد ولَالال ح ددََوصدددف

الدراسددَلَوُُضددهنَُحدٓدددَالهددىٍيَالهُالددعَفددَْالدراسددَلَوهلُهددعَالدراسددَلَو ٓىددََالدراسددَلَو داةَالدراسددََوالُحقددقَ

لراداتَُطالٓقَاٖداةهنَصدقٍ َو ال ٍُ لَ  لَوالهع للََا٘حص  ََٓالهسُخدهََفَُْحمٓلَالىُ  ي.وا 

 منيج الدراسة:
الال ح ددََالهددىٍيَالوصددفَْالددذيَٓعُهدددَ مددَِدراسددََالظدد ٌرةَكهدد َُولدددَفددَْالواقددعلَووصددفٍ ََتسددُخدها

ىظٓهٍد َالحٓدثَٓدؤديَذ لدكَإلدَِفٍدمَوصف َدقٓق لَوُرخٓصٍ لَوُحمٓمٍ َوُفسدٌٓر َولهدعَالهعموهد تَوالالٓ ىد تَُو

ََلالظددد ٌرة.َف لالحدددثَالوصدددفَْٓقدددومَالوصدددلَهددد ٌَدددوَكددد  نَوُفسدددٓري الٍددد َٚو الٓو ٌدددذاَإلدددَِل ىدددبَلهدددعَالالٓ ىددد تَُو

وضدٓحٍ َلموصدولَإلدَِىُد  يَ وَُعهٓهد تَ ٓقُصرَدوريَ ىددٌَدذاَالحددَإىهد َٓهضدَْإلدَُِفسدٓرٌَدذيَالالٓ ىد تَُو

فعمدَْلددورَإدارةَالهعرفدََفدَُْىهٓدََالهٍد راتَهنَالظ ٌرةَ وَالهوضوعَهحلَالدراسََهنَخٛلَاسُقرادَالواقدعَال

َا٘دآرََلدىَالع همٓنَال لهدٓٓر تَالع هََلمُرالََٓوالُعمٓمَالسمطىََ ه ن.

 :مجتمع الدراسة
َْٓه مونَالع همٓنَالوزارةَالُرالََٓوالُعمٓمَُٓكونَهلُهعَالدراسََهنَ ٛثَف  ت َ:ٌو
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لىددوبَلَالرددرقَٓردده لَلهح فظدد تَالُ لٓددََ)الداخمٓددَلَدوا رَالهدددٓٓر تَالُرالٓددََوالُعمددٓمَال الددروَوهدددٓراتَٓهدددَ -1

َ.هدٓراًََ(28ٌمَ)دمَوالال لنَ د2011(َالذٓنَك ىواَ مَِر سَ همٍمَخٛلَالع مَالررقَٓلَالظ ٌرةلَهسىدم

لىددوبَالرددرقَٓلَردده لَدوا رَالهدددٓٓر تَالُرالٓددََوالُعمددٓمَال لهح فظدد تَالُ لٓددََ)الداخمٓددَلَالددَدٓريهسدد  دوَهددَ -2

َ(40مَوالالدددد لنَ دددددٌمَ)2011هسددددىدمَ(َالددددذٓنَكدددد ىواَ مددددَِر سَ همٍددددمَخددددٛلَالعدددد مََالرددددرقَٓلَالظدددد ٌرةل

َ.هس  داًَ

الرددرقَٓلَلىددوبَلَالرددرقَٓردده لَقسدد مَالهدددٓٓر تَالُرالٓددََوالُعمددٓمَال لهح فظدد تَالُ لٓددََ)الداخمٓددَلَاٖرؤسدد دََ -3

 .ر ٓسَقسمَ(144مَوالال لنَ دٌمَ)2011(َالذٓنَك ىواَ مَِر سَ همٍمَخٛلَالع مَالظ ٌرةلَهسىدم

 :عينة الدراسة
فقددددَُدددمََا(َفدددرد212)مالالددد لنَ دددددٌَوىظدددراَلصدددعوالََُطالٓدددقَ داةَالدراسدددََ مدددَِلهٓدددعَهلُهدددعَالدراسدددَ

م2011َحٓدثَُدمَُطالٓدقَ داةَالدراسدََفدَْالفُدرةَهدنَىٍ ٓدََٓولٓدوََ(َفدرد100 ٓىََ روا ََُُٓكونَهنَ)َاخُٓ ر

رلددعَصددعوال2011ََوحُددَِىٍ ٓددََ غسددطسَ لخددروجَ  دددادَكالٓددرةََ؛ككددلَالدراسددَهلُهددعَدَ فددراالُطالٓددقَ مددَِمَُو

دددعَ دددددَ)  ى تَٓ مدددَِ فدددرادَالعٓىدددََلَوك ىدددتَاٚسدددُالًَ(َاسدددُال ى100هدددىٍمَفدددَْا٘لددد زةَاٚ ُٓ دٓدددََفقددددَُدددمََُوٓز

َ(14) دددددَالهفقدددودََ ى تَلعددددمَصدددٛحٍُٓ َلمُحمٓدددلَفالمدددنٓ(َاسدددُال9ُدددمَاسدددُالع دَ)كهددد ًََ(َاسدددُال ى95الهسدددُردةَ)

لَُه ددلَ ٓىددََالدراسددًََ(َاسددُال ى86 ى تَالهسددُوف ةَواللدد ٌزةَلمُحمٓددلَ)ٓاٚسددُالََِذلددكَ صددال َ ددددلَو مددًاسددُال ى

ٌََْ ٓىََهه مََلهلُهعَالدراسَ.َو%(41َالىسالََ)َالح لَٓ
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 يوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة. (1)جدول

 النسبة المئوية العدد مستويات المتغيرات المتغير

 النوع

 86ن=

 %7667 66 ذكر

 %2363 20 أنثى

 %100 86 اإلجمالي

 %1663 14 دبموم المؤىل العممي

 %5861 50 بكالوريوس

 %2566 22 جامعي ) دراسات عميا(

 %100 86 اإلجمالي

 %2961 25 من سنة إلى أقل من عشر سنوات سنوات الخبرة

 %3864 33 ومن عشر سنوات إلى أقل من تسعة عشر سنة

 %3265 28 وأكثر من تسعة عشر سنة

 %100 86 اإلجمالي

 

  :َأداة الدراسة

 ٌددالَالدراسدََالح لٓدََوالُدَْالال ح دََهدنَ لدلَُحقٓدقَالُدَْ  ددٍُ ََوََٚسدُال ىفَْاُه متَ داةَالدراسََ

لهمََهنَالهص درَوالهرالعَفدَْهلد لَإدارةَالهعرفدََوهلد لَالهٍد راتَإلَِ لرلوعَالٍ َ الى َفْا ُهدتَالال ح ََ

دََلددىَالعد همٓنَالهددٓٓر تَالُرالٓدََلٌَدفتا٘دآرََوقدَ مُعرلَ مَِدورَإدارةَالهعرفََفَُْىهََٓالهٍ راتَا٘دآر

 مَِاسُل ال ٍُمَحولَالهح ورَالَُُْكوىتَهىٍد َاٚسدُال ىًَوالُدَُْكوىدتَهدنََوالوقوللَوالُعمٓمَالسمطىََ ه ن

َ ٛ ََهح ورَُه متَفْ:

دَ:َوقددَُضدهنٌَدذاَالهحدورَ ٛ دََ ى صدرٌَدَْإدارةَالهعرفََفَُْىهََٓالهٍد راتَا الهحورَاٖول:َدور - ٘دآر

َ(ا٘ىس ىَٓلَوالهٍ راتَا٘دراكََٓ)الهٍ راتَالفىَٓلَوالهٍ رات
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َنَ مَِالهعرفَ.َٓالق  هَهواصف تالهحورَال  ىْ:َ -

 فَُْىهََٓالهٍ راتَا٘دآرَ.َإدارةَالهعرفَالهحورَال  لث:َالصعوال تَالَُُْوالًَ -

 :خطوات بناء أداة الدراسة

ىددد دَاٚسدددُال ىََالعددددَالرلدددوعَإلدددَِ دالٓددد تَالهوضدددوعَوالدراسددد تَالسددد القََذاتَالصدددمََوالُدددَُْى ولدددتَُدددمَال

دَََ هوضوعَإدارةَالهعرفََهنَهل ٚتَهخُمفََوكذلكَالدراس تَواٖدالٓد تَالُدَُْى ولدتَهوضدوعَالهٍد راتَا٘دآر

 لٓددََوفحواٌدد َالحٓددثَُٓحقددقَرَ مددَِالال ح ددََوضددعَ داةَالدراسددََالهدد َُٓى سددبَوطالٓعددََهلدد لَالدراسددََالحههدد َّٓسدد

وضٓحٍ َفٓه َٓمْ: هكنَُالٓ نَالعى صرَالَُْحوٍُ َاٚسُال ىََُو  الوصولَإلَِاٌٖدالَالهوضو ََالٍ َ.َٓو

َاٚسُل الََالهُعمقََالعى صرَاٚسُال ىَ.َالُعمٓه تالقسمَاٖول:َٓخُصَ

:ْ َالقسمَال  ىْ:َٓخُصَال لالٓ ى تَاٖس سََٓ)هُغٓراتَالدراسَ(ٌَو

َ(. ى َِ–)ذكرََالىوع -

لَالعمهَْ)دالمومَ - َ(.ه لسُٓرلَدكُورايَ-الك لوٓروسَ–الهٌؤ

 ر ٓسَقسم(َ-هس  دَهدٓرَ-)هدٓرَدا رةَالوظٓفََ وَالهسهَِالوظٓفْ -

ََ-وهددنَ رددرَسددىواتَإلددَِ قددلَهددنَُسددعََ رددرَسددىََ-هددنَسددىََإلددَِ قددلَهددنَ رددرَسددىوات)َسددىواتَالخالددرة -

 (.و ك رَهنَُسعََ ررَسىَ

ه متَك لُ لْ:َوز تَإلِ(َ ال رةَوال71َُْسُال ىََو ددٌ َ)اَٚفقراتالقسمَال  لث:َُضهنَ   ٛ ََهح ورَُو

َ-َإدارةَالهعرفََفَُْىهََٓالهٍ راتَا٘دآرَ:َوقدَُضهنٌَذاَالهحورَ ٛ ََ ى صدرٌَدْ: الهحورَاٖول:َدورََ

َ(.17الهٍ راتَالفىََٓو ددَفقراتٌَذاَالعىصر)

 (.16العىصر)َوالهٍ راتَا٘ىس ىََٓو ددَفقراتٌَذاَ-َََََََََ
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 (.12والهٍ راتَا٘دراكََٓو ددَفقراتٌَذاَالعىصر)ََ-َََََََ

 (.14ٌَذاَالهحور)َفقراتنَ مَِالهعرفََو ددَٓالق  هَصف تََ:الهحورَال  ىْ

 (.12ٌذاَالعىصر)َفقراتالهحورَال  لث:َالصعوال تَالَُُْوالًَُطالٓقَإدارةَالهعرفََو ددَ

درجَالخه سدَْ)هقٓد سَلٓكدرتَالخه سدْ(َلُوضدٓ َاسدُل ال تَ فدرادَ ٓىدََاٚسدُال ىََ مدَِهقٓد سَالُدَتوقدَا ُهد

وَك لُ لْ:  الدراسٌََو

 (َالُدرجَالخه سَْٚسُل ال تَ ٓىََالدراسَ.2لدولَ)

 علىاإلطالقَٚ وافق َٚ وافق إلىحدما وافق  وافق  وافقَالردة اٚسُل الَ

 1 2 3 4 5 الُدرجَالخه سْ

 

َنة(:صدق أداة الدراسة )االستبا

كوىددًَ ك ددرَلَ(؛صدددقَالهحكهددٓن)الصدددقَالهىطقددََْاسددُخدهتَالال ح ددَََولمُحقددقَهددنَصدددقَ داةَالدراسددَ

ُه دددلٌَدددذاَاٖسددموبَفدددَْ دددرضَ داةَالدراسدددََفدددَْصددوُرٍ َاٖولٓدددََ)همحدددقَرقدددم (َ مددد3َِاٖسدد لٓبَاسدددُخداه لَٓو

الهحكهدددٓنَذويََوَهلهو دددََهدددنَهدددنَاٖسددد ُذةَالهُخصصدددٓنَوذويَالخالدددرةَفدددَْهلددد لَالالحدددثَالعمهدددْهلهو دددََ

ددََوالهىدد ٌيَوطددرقَالُدددٓرس هََلمُأكدددَهددنَهدددىَوضددوحَكددلَفقددرةَوسددَٛ؛َاٚخُصدد صَفددَْهلدد لَا٘دارةَالُرالٓو

دددددََوهٛ ال طٍددددد َال لهلددددد لَالدددددذيَوضدددددعتَهدددددنَ لمدددددًلَواقُدددددراحَطدددددرقَصدددددٓ غٍُ َالمغٓو هٍُددددد َلُحقٓدددددقَالٍددددددلَواُر

هكنَُصىٓفٍمَوفقَا ق  هََالأسه دَ(لُخصصَالعمهَْك لُ لُْحسٓىٍ )ال لحذلَ وَا٘ض فََ وَإ  دةَالصٓ غَ(َٓو

َ(5َالهحكهٓنَهمحقَرقم

َ.َو س ُذةَهُخصص - َنَفَْ صولَالُرالََٓوا٘دارةَالُرالٓو
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كىولولٓ َالُعمٓم.َو س ُذةَهُخصص - َنَفَْهل لَالهكُال تَوالهعموه تَُو

 نَفَْالمغََالعرالَٓ.َو س ُذةَهُخصص -

  س ُذةَالُخصص تَُرالوََٓهخُمفَ. -

َٛحظ ٍُملَو را ٍمَ مَِاٚسُال ىََهنَحٓث:وقدَق مَالهحكهونَالُدوٓنَه

 اىُه دَالفقراتَلمهح ورَالَُُْمَُحدٓدٌ َفَْاٚسُال ىَ. .1

2. .َ  وضوحَالفقراتَوسٛهََصٓ غٍُ َالمغٓو

 مَهنَالفقرات.دََُٚٓٛ إض فََفقراتَلدٓدةَلمهح ورَ وَحذلَه .3

َفقدراتالهحّكهدٓنَ مدََِذةاٖس ُالىسخَالهحّكهََهنَالهحكهٓنَوفَْضودَهٛحظ تَولرادََاسُرل عوالعدَ

 مٍٓدد َلرادَالهحكهددٓنَهددنَحٓددثَالحددذلَوالدددهيََاُفقددتاٚسددُال ىََفددَْصددوُرٍ َاٖولٓددََُددمَإلددرادَالُعدددٓٛتَالُددَْ

لدٓدةَلُطدوٓرَاٖداةَلدمَُدردَسد الق َفدَْ داةَالدراسدََوا  د دةَالصدٓ غََوىدوردٌَدذيََفقراتلُلىبَالُكرارَوا٘ض فََل

 الُعدٓٛتَفٓه َٓمْ:

َ:ذلُعدٓٛتَالح -

فدَْهحد ورَاٚسدُال ىََوذلدكَلُكدرارَالفكدرةََالفقدرات غمبَلرادَالهحّكهٓنَ مَِضرورةَحذلَالعدضَاَاُفقت

  خرىَحوٍُ َهح ورَاٚسُال ىََولعدمَهٛدهٍُ َهعَطالٓعََالدراسََالح لََٓىذكٌر َفٓه َٓمْ:َفقراتفَْ

َاٖول.َ(َهنَالعىصرَال  ىَْالذيَٓخُصَال لهٍ راتَا٘ىس ىََٓهنَالهحور12)َالفقرة -

 (َهنَالعىصرَال  لثَالذيَٓخُصَال لهٍ راتَالفكٓرََهنَالهحورَاٖول.14ل8َ)َالفقُرٓن -

 (َهنَالهحورَال  لث.11ل3ََ)َالفقُرٓن -

- :َ  ُعدٓٛتَفَْالصٓ غََالمغٓو
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اٚسددُال ىََوفقدد َُٚفدد قَلرادَالهحّكهددٓن؛َوٓرلددعَذلددكَلطددولَفقددراتَُددمَُعدددٓلَالصددٓ غَََفددَْالعدٓدددَهددنَ

اٚسدُال ىََهدعَهرا د ةَسدٛهََالهحُدوىَووضدوحَفقراتَالعضََُلز تَاسُد ًِٓ َهه َىسالَالفقراتالعضَ

 الهعىَِ.

ددََهددنَخددٛلَ هكددنَالوقددولَ مددَِالُعدددٓٛتَالُددَُْهددتَفٍٓدد ٌَددذاَا٘طدد رَالهُعمددقَال لصددٓ غََالمغٓو ٓو

َ(.4وهمحقَرقم3َََالهق رىََالٓنَاٚسُال ىََفَْصوُرٍ َاٖولََٓوصوُرٍ َالىٍ  ََٓ)همحقَرقم

 )اٚسُال ىَ(:َاة الدراسةثبات أد

هدددنَخدددٛلَحسددد بَهع هدددلَاُٚسددد قَالدددداخمَْال سدددُخدامَهع هدددلَ لفددد ََُدددمَالُحقدددقَهدددنَ الددد تَاٚسدددُال ىَ 

مَذلكَ نَطٓرقَُطالٓقَاٚسُال ىََ (َهسٍُدف لَخ رج30َفَْركمٍ َالىٍ  َْ مَِ ٓىََهكوىََهنَ)كروىال خلَُو

هحددد ورَالدراسدددَلَك ىدددتَالىُددد  يَكهددد َٓوضدددحٍ َلَوالُحمٓدددلَىُددد  يَاٚسدددُل ال تَلكدددلَهحدددورَهدددنَالعٓىدددََاٖصدددمَٓ

َ(َ مَِالىحوَالُ لْ:3اللدولَ)

 (3جدول)

 داة ككل( لمحاور الدراسة واألAlpha- Cronbachنتائج معامل الثبات )

َقٓهََهع هلَال ال تَ ددَالفقراتَالهح ورَم

35َ0.95ََ.إدارةَالهعرفََفَُْىهََٓالهٍ راتَا٘دآرَ دور1َ

14َ0.80ََ. مَِالهعرفََنٓالق  ههواصف ت2ََ

12َ0.70ََفَُْىهََٓالهٍ راتَا٘دآرَََالصعوال تَالَُُْوالًَإدارةَالهعرف3ََ

0.97ََ-َالهعدلَالع مَلم ال ت

َ
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ددذيَالقٓهدََُعكددسَدرلدََ  لٓددََهدن0.97َهدنَاللددولَُٓضدد َ نَهع هدلَ الدد تَاٚسدُال ىََككددلَالمدنَ)  الدد تَال(ٌَو

َهه َلعمٍ َص لحََٖغراضَالدراسَ.َََوهؤررَ مَِهدىَاُٚس قَالداخمَْلفقراٍُ ل

 :تطبيق أداة البحثإجراءات َ-

 وفقَالُسمسلَالُ لْ:إلراداتَالُطالٓقَُهتَ

رَالدوزارةَالُرالٓدََوالُعمدٓمَالُد ٓرخََالل هعََىزوىَهخ طالََكمََٓالعمومَوأداب - الهكُبَالفىَْلمدراس تَوالُطٓو

رف قم(11/5/2011َ)َ  داةَالدراسََٖخذَالهوافقََالخ صََالُطالٓقَىسخََهنَالفصلَاٖولَلمدراسََهعََوا 

َاٖداةَ مَِهدٓٓر تَالُرالََٓوالُعمٓمَالَُُْه لَهلُهعَالدراسَ.

رَهددددٓٓر تَالُرالٓدددََوالُعمدددٓمَفدددَْالهح فظددد تَالخهدددسَ)هلُهدددعَ - هخ طالدددََالهكُدددبَالفىدددَْلمدراسددد تَوالُطدددٓو

 .(6)همحقَرقمَالدراسَ(َلُسٍٓلَهٍهََالال ح ََلُطالٓقَاٖداة

دددعَاٖسددد لٓبَ - ددددََا٘لكُروىدددْسدددموبَاُٖه مدددتَفدددََْتاٚسدددُالٓ ى الُدددَْ ُالعدددتَفدددَُْوٓز ال ٚ ُهددد دَ مدددَِالالٓر

 الهدٓٓر تَالُرالََٓوالُعمٓمَالهح فظََره لَالررقََٓوهح فظََهسىدم(.َا٘لكُروىْ

الطٓرقََرخصََٓفَْهدٓٓر تَالُرالََٓوالُعمٓمَ)الهح فظََلىوبَالررقَٓلَََىاٚسُال ُوٓزعَالىسخَالورقََٓهنَ -

 .فظََالداخمَٓلَوهح فظََالظ ٌرة(وهح 

 :متغيرات الدراسة *

 المتغيرات المستقمة: -

َالىوع:َولًَف ُ نَ)ذكورلَإى ث(. -َ 

لَالدراسْ:َولًَ-ب َ(ه لسُٓرلَدكُورايدالموملَالك لوٓروسلَهسُوٓ تَ)َ رالعالهٌؤ
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لَهدنَهنَسىََإلَِ قلَهنَ ررَسىواتلَوهنَ ررَسىواتَإلدَِ قدهدةَالخالرة:َولٍ َ ٛثَهسُوٓ تَ)-ج

َ(ُسعََ ررَسىَلَو ك رَهنَُسعََ ررَسىَ

 التابع: المتغير -

 .الع همٓنَالهدٓٓر تَالُرالََٓوالُعمٓمَََلدىدورَإدارةَالهعرفََفَُْىهََٓالهٍ راتَا٘دآر

 :ََاألساليب اإلحصائية المستخدمة

حمٓ   ََٓلمعمدومٍَ َاسدُخدهتَالال ح دََالرىد هيَالحدزمَا٘حصدملهع للََالالٓ ى تَالخ صََالىُ  يَالدراسََُو

َ(َوُمَا ُه دَاٖس لٓبَا٘حص  ََٓالُ لَٓ:spssاٚلُه  ََٓ)

الهُوسط تَالحس الََٓواٚىحراف تَالهعٓ ٓرَ:َلحس بَهُوسط تَ ال راتَاٚسُالٓ نَوكذلكَالددرل تَالكمٓدََ -

َوالدرل تَالفر ََٓلٛسُال ىََالى دَ مَِاسُل ال تَ فرادَ ٓىََالدراسَ.

  هلَال ال تَٖداةَالدراسَ.هع هلَ) لف كروىال خ(َلحس بَهع -

لمُعرلَ مَِدٚلََالفروقَالٓنَهُوسط تَالهل ٚتَالٓنَهُغٓٓرنَفَْهُغٓراتََ(T-Testاخُال راتَ)ت(َ) -

 .الدراسََ)الىوع(

الفددروقَالددٓنَهُوسددط تََلمكرددلَ ددنَدٚلددَ(One-Way ANOVAَ)َيُٚلدد اَحدد دياُٖحمٓددلَالُالدد ٓنَ -

لَالعمهَْاتالدراسََوفق َلهُغَٓردرل تَإل ال تَ فرادَ ٓىََالدراسََ مَِهل ٚتَ  (.وسىواتَالخالرةَ)الهٌؤ
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 إمفطل إمرإتع

 حتويل هخاجئ إدلرإسة
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 عــصل الرابـــــالف

 َزبئج انذساعخ

دورَإدارةَالهعرفدددََفدددَُْىهٓدددََُٓىددد ولٌَدددذاَالفصدددلَ رضددد َلمىُددد  يَالُدددَُْوصدددمتَإلٍٓددد َالدراسدددََحدددولَ

َ.سمطىََ ه نالهٍ راتَا٘دآرََلدىَالع همٓنَال لهدٓٓر تَالع هََلمُرالََٓوالُعمٓمَال

وضددعَهعٓدد رَلهفُدد حََسددالٓلوُه ددلٌَددذيَالىُدد  يَلرادَ فددرادَالعٓىددََوفقدد َلمهحدد ورَالُددَُْضددهىٍُ لَوفددَْ

لَََالحسدد بَالهدددىَلهسددُوٓ تَالهقٓدد سالال ح ددَتالُصددحٓ َلمحكددمَ مددَِدرلددََاسددُل الََ فددرادَ ٓىددََالدراسددَلَق هدد

دوَٓه دلَطدولَالف د0080َََالقسدهََ=لَك نَىد ُي5َوالُقسٓمَالهدىَ مَِ ددَهسُوٓ تَالهقٓ سَالذيَٓس ويَ ٌو

ََ.رَالُصحٓ َلمهقٓ سٓ والذلكَ صالحتَهع

ددع 008َالُقدددٓراتَالخه سددََٓ مددََِخهددسَهسدد ف تَهه  مددَلَوذلددكَال سددُخدامَالددرقمََولعددرضٌَددذيَالىُدد  يَُددمَُوٓز

َحٓثَسُصال ََالدرل تَ مَِالىحوَأُْ:

َُقسٓمَالهدىَ مَِهسُٓو تَالقٓ سَ(4اللدولَ)

 الُقدٓرات  الْهدىَالهُوسطَالحس

 دوٌر َالدرلََضعٓفََلدا (108 قلَهنََ-1)هنَ

 الدرلََضعٓفَ (206 قلَهنََ-108)هنَ

 الدرلََهُوسطَ (304 قلَهنَََ-206)هنَ

 الدرلََكالٓرة (402 قلََ-304)هنَ

 دوٌر َالدرلََكالٓرةَلدا فأك رَ(402َ)
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لُددَُْددمَالُوصددلَإلٍٓدد َالعدددَا ُهدد دَالطددرقَالهُعمقددََالٍدد َواَا٘حصدد  َٓوفٓهدد َٓمددَْ ددرضَلٍددذيَالىُدد  يَوالالٓ ىدد تَ

َا٘حص  ََٓالَُْسالقَا٘ر رةَإلٍٓ َفَْالفصلَال  لثَهنٌَذيَالدراسََ

 النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال األول:

إدارة المعرفة في تنمية الميارات اإلدارية لـدى العـاممين بمـديريات التربيـة والتعمـيم مـن وجيـة نظـر  دور ما

 لدراسة؟أفراد عينة ا

 ََٓفرادَ ٓىَََ٘ل ال توَاٚىحراف تَالهعٓ ٓرَلٙل الََ نٌَذاَالسؤالَُمَاسُخراجَالهُوسط تَالحس ال 

ٓالَهُرالََالعى صرٓمَْ رضَلىُ  يٌَذيََوفٓه ٌَذاَالسؤالَككللَ ى صر نَالدراسََ ُى زلٓ ََ ُُر

َ(5كه َُٓض َهنَاللدولَ)َهٍ رةحسبَالهُوسطَالحس الَْلفقراتَكلَ

 ( 5جدول)

مرتبة  لعناصر الميارات اإلدارية الستجابات أفراد عينة الدراسةواالنحرافات المعيارية  الحسابية المتوسطات
 تنازليا

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الميارات اإلدارية الميارةرقم  الرتبة

 0.516 4.20 الميارات الفنية 1 1

 0.591 4.09 (الفكرية) اإلدراكيةالميارات  3 2

 0.586 4.01 الميارات اإلنسانية 2 3

 06506 4.10 األداة ككل

ََفَْدورَإدارةَالهعرفَََالهٍ راتَا٘دآرََفَْالهحوراٖول(َُُرٓب5َُٓض َهنَاللدولَ) هنَحٓثَاٖولٓو

َحٓثهٍ رةَهنَالهٍ راتَا٘دآرََفَُْىهََٓالهٍ راتَا٘دآرََُالع َلمهُوسطَالحس الَْواٚىحرالَالهعٓ ريَلكلَ

(َواىحددددرالَهعٓدددد ري4.20َ)الهٍدددد راتَالفىٓددددَ(ٌَددددَْاٖ مددددَِالهُوسددددطَحسدددد الَْقدددددريَ)َِاٖولددددالهٍدددد رةََتلدددد د

(4.09َ مددددَِهُوسددددطَحسدددد الَْوقدددددريَ)َ الحصددددولٍَ(ا٘دراكٓددددَ)الهٍدددد راتَََال  ىٓددددَالهٍدددد رةَ (َ ددددمَٓمٍٓدددد0.516)
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الدددََال  ل ددََالَت(لَ هددد َالهٍدد راتَا٘ىسددد ىََٓفقدددَلددد د0.591واىحددرالَهعٓدد ريَ) حسدد الَْوقددددريَهُوسدددطَفددَْالهُر

نَك ىدت0.586َ(َواىحرالَهعٓ ريَهقدداريَ)4.01) الد ٛثَهُق رالدََفدَْهُوسدط ٍُ ََالهٍد رات(َ مدَِالُدوالَْوا 

َإدارةَالهعرفََفَُْىهٍُٓ َالدرلََكالٓرةَلدا.َحٓثَل دتَدرلََدور

َاإلدارية الميارات دور إدارة المعرفة في تنمية المحور األول: 

حسددددد الََٓٚسدددددُل ال تَ فدددددرادَ ٓىدددددََالدراسدددددََلكدددددلَهٍددددد رةَهدددددنَالهٍددددد راتَُدددددمَاسدددددُخراجَالهُوسدددددط تَال

َا٘دآرَ)الفىَٓلا٘ىس ىَٓلَوا٘دراكَٓ(َلَولكلَفقرةَهنَفقراتَكلَهٍ رةَوفٓه َٓمَْ رضَلىُ  يٌَذاَالهحور.

 الميارات الفنيةأوال: 

سدد الَََٓواٚىحرافدد تَُددمَاسددُخراجَالهُوسددط تَالحلهعرفددََدورَإدارةَالهعرفددََفددَُْىهٓددََالهٍدد راتَالفىٓددََ

وض َاللدولَ)َالعىصرالهعٓ ٓرََٚسُل ال تَ فرادَ ٓىََالدراسََلكلَفقرةَهنَفقراتَ َ(َذلك.6اٖولَٓو

َ(6جدول )

الميارات لدور إدارة المعرفة في تنمية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات عينة الدراسة 

 مرتبة تنازليا. الفنية

 الُرالَ
رقمَ
 الفقرات قرةالف

الهُوسطَ
 الحس الْ

اٚىحرالَ
 الهعٓ ري

 00682 4035 ُد مَُىهََٓالع همٓنَٖىفسٍمَهٍىًٓ . 6 1
 0.745 4034 ُٓسرَاسُعه لَ س لٓبَ هلَا٘دارةَاٚلكُروىََٓ. 15 2
 00841 4030 ُرلعَ مَُِوظٓلَالُكىولولٓ َفَْإىل زَاٖ ه ل. 14 3
 00670 4030 فكٓرُسُخدمَاٖسموبَالعمهَْفَْالُ 1 4
 00640 4027 الٓنَالع همٓن.َ مَوالهسؤولٓ تُس  دَ مَِحسنَُوٓزعَالهٍ 7 5
داولٍ َ. 16 6  00758 4027 ُس  دَ مَُِخٓزنََالالٓ ى تَُو
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َ(6جدول )تابع 

الميارات لدور إدارة المعرفة في تنمية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات عينة الدراسة 

 مرتبة تنازليا. فنيةال

 الُرالَ
رقمَ
 الفقرات الفقرة

الهُوسطَ
 الحس الْ

اٚىحرالَ
 الهعٓ ري

 00880 4024 ُعهلَ مَُِوفٓرَالوقتَواللٍدَوالهواردَاله لَٓ. 17 7
 00742 4022 ُعهلَ مَُِىظٓمَالوقتَوفًق َلمهٍ مَواٖولوٓ ت. 13 8
 00799 4021 .ُرركَالع همٓنَفَْاُخ ذَالقرارَ 3 9
رَالطرا قَواٖس لٓبَفَْإىل زَاٖ ه ل. 8 10  00775 4019 ُعهلَ مَُِطٓو
ضَالصٛحٓ تَلمع همٓن. 4 11  00799 4014 ُرلعَ مَُِفٓو
 00773 4012 الى دَالُعمٓه تَ مَِ سسَهوضو ََٓ. 11 12
ُس  دَ مَِإٓل دَاٖس لٓبَوالوس  لَاللدٓدةَلهوالٍََ 9 13

 الُحدٓ تَوالهواقلَالهُلددة.
4012 00758 

 00720 4010 ُضعَاسُراُلٓ تَلهع للََالهركٛتَالهُوقعَ. 2 14
دارةَاٚلُه   تَالف  مًٓ. 12 15  00739 4008 ُس  دَ مَُِىظٓمَوا 
الَٓ 5 16  00809 4007 ُمالَْاحُٓ ل تَالع همٓنَالُدٓر
 00811 4002 ُس  دَ مَِإصدارَالُعمٓه تَالصورةَهوضو َٓ. 10 17

اٖولَالدذيَاخدُصَال لهٍد راتَالفىٓدََالعىصدرََلفقراتنَ نَالهُوسط تَالحس الََٓٓ(َُٓال6هنَاللدولَ)

الددٓنَالكالٓددرةََُراوحددتاسددُل الََ فددرادَالعٓىددََحولٍدد ََفقددراتهُوسددط تََ نَ ي(4002ََ-4035قدددَُراوحددتََالددٓنَ)

سددط تلَ(َحصددمتَ مددَِ  مددَِالهَُو6رقددمَ)َ"ُددد مَُىهٓددََالعدد همٓنَٖىفسددٍمَهٍىًٓدد َالفقددرةَ"َلَحٓددثوالكالٓددرةَلددداًَ

(َحصددمتَ مددَِ قددلَالهُوسددط تَهددن10َرقددمَ)َ"ُسدد  دَ مددَِإصدددارَالُعمٓهدد تَالصددورةَهوضددو ََٓوالعالدد رةَ"

َهعدلَاٚسُل الََهنَقاللَإفرادَالعٓىَ.
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 اإلنسانية الميارات: ثانيا

دََٚسدُل ال تَ فدرادَ ٓىدََالدراسدََلكدلَفقدرةَهدنَفقدراتَ ُمَاسُخراجَالهُوسدط تَالحسد الَََٓواٚىحرافد تَالهعٓ ٓر

وض َاللدولَ)ا٘ىس ىََٓه لَالهٍ راتََٓالذيَ  ىْالَلعىصرا َ(َذلك.7ٓو

 (7جدول )

 ةالميارات اإلنسانيلدور إدارة المعرفة في تنمية  المعيارية لتقديرات عينة الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 المرتبة تنازليا

رقمَ الُرالَ
 الفقرة

الهُوسطَ العال رات
 الحس الْ

اٚىحرالَ
  ريالهعٓ

م. 19  .1  0.672 4.26 ُس  دَ مَِاحُرامَلرادَالع همٓنَو فك ٌر
2.  18 . ٍ قٓو  0.693 4.22 ُىهَْالعٛق تَا٘ىس ىََُٓو
 0.805 4.19 ُس  دَالع همٓنَ مَُِال دلَالهٍ راتَوالخالراتَفٓه َالٓىٍم. 32  .3
 0.706 4.17 ُس ٌمَفَْرفعَإىُ لََٓالع همٓنَفَْالهىظهََالُعمٓهَٓ. 26  .4
 0.852 4.16 هلَ مَِإٓل دَالٓ ََُف  مََٓلمُع هلَهعَالخالراتَال لهىظهَ.ُع 33  .5
 0.773 4.12 ُرلعَسموكَالع همٓنَا٘ٓل الْ. 30  .6
 0.742 4.12 ُرلعَروحَالفٓرقَوالعهلَالله  ْ. 21  .7
 0.779 4.07 ُرلعَ مَِالحوارَالالى دَالٓنَالع همٓنَ. 31  .8
 0.832 4.03 َْالهىظهََالُعمٓهَٓ.ُس  دَ مَُِحقٓقَالُك هلَالٓنَالع همٓنَف 25  .9

 0.840 4.00 ُس  دَ مَُِفٍمَح ل تَالع همٓن. 23  .10
 0.880 3.95 ٍُُمَال لُعٓززَالهعىويَلمع همٓن. 24  .11
 0.752 3.90 ُس  دَ مَِهع للََهركٛتَالع همٓنَالهٍىََٓوالرخصَٓ. 22  .12
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 (7جدول )تابع 

 ةالميارات اإلنسانيلدور إدارة المعرفة في تنمية يرات عينة الدراسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقد

 المرتبة تنازليا

الهُوسطَ العال رات رقمَالفقرة الُرالَ
 الحس الْ

اٚىحرالَ
 الهعٓ ري

 0.748 3.87 ُعززَ ٛقَََالهدٓٓرََهعَالهلُهعَالهحمْ. 20 13
 0.805 3.81 َ.ُس  دَ مَِإرال عَح ل تَالع همٓنَالىفسََٓواٚلُه  ٓ 27 14
 0.832 3.78 ُحققَالهوازىََالٓنَ ٌدالَالع همٓنَو ٌدالَالهىظهَ 29 15
 1.058 3.43 ُمالَْاحُٓ ل تَالع همٓنَاٚقُص دَٓ 28 16

الددددذيَاخددددُصَال لهٍدددد راتََاٖولالعىصددددرََلفقددددراتنَ نَالهُوسددددط تَالحسدددد الََٓٓ(َُٓالدددد7هددددنَاللدددددولَ)

فقدددراتَ ىصدددرَالهٍددد راتَا٘ىسددد ىََٓقددددَُراوحدددتَالدددٓنَثَ نَ(َحٓددد3043َ-4026ا٘ىسددد ىَََٓقددددَُراوحدددتََالدددٓنَ)

مالكالٓدددرةَوالكالٓدددرةَلددددالَفقددددَحصدددمتَفقدددرةَ" (َ مدددَِ  مددد19َِ"َرقدددمَ)ُسددد  دَ مدددَِاحُدددرامَلرادَالعددد همٓنَو فكددد ٌر

هدددنَ(َحصدددمتَ مدددَِ قددلَالهُوسدددط ت28َ"َرقددمَ)ُمالدددَْاحُٓ لدد تَالعددد همٓنَاٚقُصددد دََٓالهُوسددط تلَوالفقدددرةَ"

 .قاللَإفرادَالعٓىَتَاٚسُل الََهنَهعدٚ

 اإلدراكية الميارات: ثالثا

دََٚسدُل ال تَ فدرادَ ٓىدََالدراسدََلكدلَفقدرةَهدنَفقدراتَ ُمَاسُخراجَالهُوسدط تَالحسد الَََٓواٚىحرافد تَالهعٓ ٓر

وض َاللدولَ)ا٘دراكََٓالَُُُْه لَفَْالهٍ راتََال  لثَالعىصر َ(َذلك.8ٓو
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 (8جدول ) 

لميارات الدور إدارة المعرفة في تنمية  الدراسةت المعيارية لتقديرات عينة المتوسطات الحسابية واالنحرافا

 مرتبة تنازليااإلدراكية 

رقمَ الُرالَ

 الفقرة

الهُوسطَ الفقرات

 الحس الْ

اٚىحرالَ

 الهعٓ ري

 0.817 4.22 ُرلعَ مَُِطالٓقَاٖفك رَا٘الدا َٓ. 39 1

 0.723 4.17 هَ.ُس  دَ مَِا٘حس سَال لهركٛتَالَُُْوالًَالهىظ 34 2

ََهُك همََلدىَالع همٓنَ نَالهىظهََالُعمٓهََٓ. 36 3  0.765 4.16 ُس  دَ مَُِكوٓنََرٓؤ

 0.794 4.13 ُىظمَاٖفك رَو رضٍ َالطٓرقََ مهََٓدقٓقَ. 43 4

 0.823 4.13 الهروىََفَْالُخطٓطََوفقَاٚحُٓ ل تَالهسُقالمََٓ. 41 5

 0.761 4.09  همٓن.ُسُ هرَاٖفك رَالهُولدةَهنَالع 37 6

 0.746 4.09 ُس  دَالهسؤولَ مَِإدراكَالهوقلَا٘داريَكوحدةَهُك همَ. 38 7

 0.770 4.08 ُىهَْالحمولَاٚالُك ٓرََلدىَالع همٓنَفَْالهىظهََالُعمٓهَٓ. 42 8

 0.851 4.07 ُولدَ ق فََُىظٓهََُٓسٍلَىررَالهعرفََالٓنَالع همٓن. 44 9

 0.797 4.02 وهُعددةَلحلَالهركٛت.ُوفرَالدا لَهخُمفََ 35 10

 0.767 4.00 ُس  دَ مَِالهوادهََالٓنَ ٌدالَالهىظهََوا٘لراداتَالهُالعََلُحقٓقٍ . 40 11

 0.882 3.90 ُسُ هرَاٖفك رَالهُردةَهنَالهس ولٓن. 45 12
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٘دراكٓدََقددَالدذيَاخدُصَال لهٍد راتَاَالعىصدرَال  لدثَلفقرات نَالهُوسط تَالحس الَََُٓٓض (8َهنَاللدولَ)

ُردلعَ مدَُِطالٓدقََالفقراتَُراوحتَالٓنَالكالٓرةَوالكالٓرةَلدًالَفد لفقرةَ"(َحٓثَ ن3090ََ-4022الٓنَ)ُراوحتَ

ددددةَهدددنََ(َقددددَحصدددمتَ مدددَِ  مدددَِالهُوسدددط تلَوالفقدددرةَ"39"َرقدددمَ)اٖفكددد رَا٘الدا ٓدددَ ُسدددُ هرَاٖفكددد رَالهُر

َ.ٚسُل الََهنَقاللَإفرادَالعٓىَتَاهنَهعدٚ(َحصمتَ مَِ قلَالهُوسط ت45َ"َرقمَ)الهس ولٓن

 :ثانيالنتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال ال

 من وجية نظر أفراد عينة الدراسة؟القائمين عمى المعرفة  مواصفاتما * 

٘ل ال تَ فرادَ ٓىََُمَحس بَالهُوسط تَالحس الََٓواٚىحراف تَالهعٓ ٓرََلٙل الََ نٌَذاَالسؤالَ

وفٓه َٓمَْ رضَلىُ  يَنَ مَِالهعرفََٓالق  هَهواصف تالذيَٓه لَ  ىَْالدراسََ نَهحورَالدراسََال

َ:ٌذاَالهحور

 (9جدول )
القائمين عمى المعرفة   مواصفاتحول  المعيارية لتقديرات عينة الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 مرتبة تنازليا

رقمَ الُرالَ
 الفقرة

الهُوسطَ الفقرات
 الحس الْ

اٚىحرالَ
 الهعٓ ري

دَالعهلَ. 12 1  00723 4017 ا٘سٍ مَفَُْحقٓقَالهٓزةَالُى فسََٓفَُْلٓو
ٓعهمونَ مَُِحقٓقَ فضلَاسُف دةَهنَالهٍ راتَوالخالراتَوَالُقىٓ تَ 11 2

 الهُ حََفَْالهدٓٓر تَ.
4015 00805 

 00829 4008 .الهروىََوالقدرةَ مَِهواكالََالهُغٓرات 13 3
 00809 4007 . الَٓإل دةَهٍ راتَاُٚص لَالكُ 8 4
 00957 4005 الهر ركََوالُع ونَوَالرف فََٓفَْهل لَالعهلَ. 9 5
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 (9جدول )تابع 
القائمين عمى المعرفة   مواصفاتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات عينة الدراسة حول 

 مرتبة تنازليا

رقمَ الُرالَ
 الفقرة

الهُوسطَ الفقرات
 الحس الْ

اٚىحرالَ
 لهعٓ ريا

 00893 4005 قٓهََإدارةَالهعرفََ.ٓدركونَ 4 6
هٍ راتََالُع هلَهعَُقىََٓالهعموه تَوهٍ راتَالح سبَألَْوََإل دة 5 7

 .ُطالٓق ٍُ َفَْهل لَالعهل
4002 00826 

 00867 4002 .اٚىفُ حَوَسر ََاٚالُك رَفَُْوظٓلَالهعرفَ 2 8
 00819 4001 ُفضٓلَالُحدٓ تَوخوضَالُل ربَ. 14 9
اهُٛكَىظرةَرهولََٓللهٓعَاللواىبَالُىظٓهََٓوَالُكىولولََٓ 1 10

 .وا٘سُرآُلَٓ
3098 00907 

 00871 3.92 .لدٍٓمَرؤََٓواضحََ نَإدارةَالهعرفَ 3 11
مٍ َإلَِهعرفََق المََلٛسُخدام. 10 12  10002 3.91 القدرةَ مَِالُق طَالهعموه تَوَُحٓو
 00901 3.85 .َلَالمفظَٓإُق نَهٍ راتَاُٚص  6 13
ب 7 14 ب2اسُخدامَهٍ راتَاُٚص لَاٚفُراضََٓ)َخده تَالٓو  00925 3.78 (.3لَالٓو

َهواصدددف تالَاخدددُصََالدددذيَال ددد ىَْالهحدددورَلفقدددراتنَ نَالهُوسدددط تَالحسددد الََٓٓ(َُٓالددد9هدددنَاللددددولَ)

القددد  هٓنَ مدددََِهواصدددف تَهحدددورفقدددراتَ(َحٓدددثَ ن3078ََ-4017الدددٓنَ)َقددددَُراوحدددتََالقددد  هٓنَ مدددَِالهعرفددد

ددََقدَُراوحتَالٓنَالكالٓرةَوالكالٓرةَلدالَفقدَحصدمتَفقدرةَ"َالهعرفَ ا٘سدٍ مَفدَُْحقٓدقَالهٓدزةَالُى فسدََٓفدَُْلٓو

دبَ(َ مَِ  مَِالهُوسط تلَوالفقدرةَ"12"َرقمَ)العهلَ ل2َاسدُخدامَهٍد راتَاُٚصد لَاٚفُراضدََٓ)خدده تَالٓو

ب َهعدٚتَاٚسُل الََهنَقاللَإفرادَالعٓىَ.هنَ(َحصمتَ مَِ قلَالهُوسط ت7َ"َرقمَ)(3الٓو
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 :ثالثالنتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال ال* 

تنمية الميارات اإلدارية لدى العاممين بمديريات التربية والتعميم  ما الصعوبات التي تواجو  إدارة المعرفة في

َ؟من وجية نظر أفراد عينة الدراسة

سط تَالحس الََٓواٚىحراف تَالهعٓ ٓرََوالُرالََلكلَفقرةَهنَحس بَالهَُولٙل الََ نٌَذاَالسؤالَُمَ

ضهنٌَذاَالهحورَ)ال  لثَفقراتَالهحورَ (َفقرةَكه َُٓض 12َهنَولٍََىظرَ فرادَ ٓىََالدراسَلَُو

َهنَاللدولَالُ لْ:

 (10جدول )

 جةتوا عمى الصعوبات التيلمعيارية لتقديرات عينة الدراسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات ا
 مرتبة تنازليا في تنمية الميارات اإلدارية إدارة المعرفة

رقمَ الُرالَ
 الفقرة

الهُوسطَ الفقرات
 الحس الْ

اٚىحرالَ
 الهعٓ ري

الََٓالَُُْعقدَفَْهل لَإدارةَالهعرفَ. 9 1  0.818 4.33 قمََالدوراتَالُدٓر
 0.972 4.17 رفَ.غٓ بَالموا  َالُىظٓهََٓوَا٘دآرََالهالٓىََوالهحددةَ٘دارةَالهع 3 2
 0.773 4.12 اىخف ضَاٌُٚه مَالُال دلَالخالراتَوَالهع رلَفَْهل لَالعهلَ. 10 3
 0.890 4.09 قمََخالراتَالع همٓنَفَْهل لَُطالٓقَإدارةَالهعرفَ. 12 4
 0.985 4.08 ضعلَ ق فََالع همٓنَال لهدٓٓر تَالدا هََإلَُِطالٓقَ سموبَإدارةَالهعرفَ. 2 5
 0.825 4.05 الالٓ ى تَوَالهعموه تَالَُُْس  دَ مَِاىل زَالعهلَواُخ ذَالقرار.ىدرةَقوا دَ 4 6
 0.969 4.05 غٓ بَا٘ط رَالعمهَْالهىٍلَْالواض َلهضهونَإدارةَالهعرفَ. 7 7
 1.000 4.01 قمََالدراس تَوهص درَالهعموه تَفَْهل لَإدارةَالهعرفََ. 1 8
 0.905 3.93 لدىَالع همٓنَ.ُدىَْاٌُٚه مَالأسموبَإدارةَالهعرفََ 6 9
 0.906 3.85 اىخف ضَالهر ركََوالُع ونَوَالرف فََٓلدىَالع همٓنَ. 11 10
 0.897 3.83 اىخف ضَُوظٓلَالُقىٓ تَالحدٓ ََفَُْفعٓلَ همٓ تَإدارةَالهعرفَ. 8 11
 0.978 3.77 اىخف ضَ ق فََالعهلَالأسموبَالفٓرقَ. 5 12
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ال لصددعوال تَاخددُصَال  لددثَالددذيََط تَالحسدد الََٓلفقددراتَالهحددورنَ نَالهُوسددٓ(َُٓالدد10هددنَاللدددولَ)

دددََالُدددَُْوالدددًَإدارةَالهعرفدددََ  يَ نَهُوسدددط تَ(3077ََ-4033قددددَُراوحدددتَالدددٓنَ)فدددَُْىهٓدددََالهٍددد راتَا٘دآر

الٓدََلَفقدَحصدمتَفقدرةَ"َفقراتَاسُل الََ فرادَالعٓىََحولٍ َُراوحتَالٓنَالكالٓرةَوالكالٓرةَلدًالَ قمدََالددوراتَالُدٓر

اىخفد ضَ ق فدََالعهدلَالأسدموبَ(َ مدَِ  مدَِالهُوسدط تلَوالفقدرةَ"9َ"َرقدمَ)َُُْعقدَفَْهل لَإدارةَالهعرفََال

َ(َحصمتَ مَِ قلَالهُوسط تَهنَهعدٚتَاٚسُل الََهنَقاللَإفرادَالعٓىَ.5رقمَ)َالفٓرقَ."

 الرابعالنتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال * 

َال خُٛلَََٓالهٍ راتَا٘دآرََلدىَالع همٓنَالهدٓٓر تَالُرالََٓوالُعمٓمدورَإدارةَالهعرفََفَُْىهٓخُملٌَلَ

لَالعمهْلََولَالىوع  ؟ ٓىََالدراسََالوظٓفََٖٓفرادالخالرةََوالهٌؤ

 أوال: متغير النوع

ددددََواخُالدددد رَ"ت"َلمعٓىلٙل الددددََ ددددنٌَددددذاَالسددددؤالَُددددمَحسدددد بَالهُوسددددط تَالحسدددد الَٓلَواٚىحرا ُددددٓنَفدددد تَالهعٓ ٓر

دَََفََالفروقَالٓنَولٍد تَىظدرَالهسدُلٓالٓنَحدولَدورَإدارةَالهعرفدََفدْالهسُقمُٓن؛َلهعَر ُىهٓدََالهٍد راتَا٘دآر

ََ.خُٛلَىوعَالهسُلٓالٓنلَواللدولَالُ لَْٓوض َىُ  يَالُطالٓقوفق َ٘

 (11جدول )
المتوسطات الحسابية، واإلنحرافات المعيارية وقيمة  "ت" لمفروق بين متوسطات وجيات نظر 

 دور إدارة المعرفة في تنمية الميارات اإلدارية وفقا لمتغير النوع )ذكر، انثى(المستجيبين حول 
مستوى  ت النوع المحور م

 الداللة
66ن=ذكور  
 

 02إناث ن=

 0ع 0م 1ع 1م

05257 11001  11121 1100 11199 1109 المهارات الفنية 0

05423 11170 11419 1114 0.567 3.99 المهارات اإلنسانية  0

05474. 11072 05682. 4512 05566 4508 المهارات الفكرية 2
 )ع( تعني اإلنحراف المعياري.*   )م( تعني المتوسط الحسابي.*
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(َ نَالفددددددروقَالددددددٓنَالهُوسددددددط تَالحسدددددد الََٓلددددددمَُالمددددددنَهسددددددُوىَالدٚلدددددد11ََُٓالددددددٓنَهددددددنَاللدددددددولَ)ََََ

(َو ن00273َل00471َل00210َالددددددددد ٛثَ)َلمهٍددددددددد راتا٘حصدددددددد  َٓلَوك ىدددددددددتَقٓهدددددددددََتَالهحسدددددددددوالََ

(لَلددددددذلكََُٚولدددددددَفددددددروقَذاتα≤0005َ)َالدٚلددددددٌََدددددذيَالقددددددٓمَلٓسددددددتَدالددددددََإحصدددددد  ٓ َ ىددددددَهسددددددُوى

دددددََلددددددىَ فدددددرادَ ٓىدددددََالدراسدددددََ دٚلدددددََإحصددددد  ََٓفدددددَْدورَإدارةَالهعرفدددددََفدددددَُْىهٓدددددََالهٍددددد راتَا٘دآر

َُعزىَلهُغٓرَالىوع.

 ثانيا: متغير المؤهل العلمي

إدارةََؤ رَ مَِدورٍَٓ (َولهعرفََ يَهىه لسُٓرلَدكُورايوٓروسلَولًَ رالعََهسُٓو تَ)دالموملَالك ل

َفَُْ َالهٍ راتَا٘درآَىالهعرفَ َال لهدٓٓر تَالُعمٓهَٓلَهَٓ َالُال ٓنََلدىَالع همٓن َُحمٓل َاسُخدام ُم

َ.(َٓوض َذلك12لهق رىََالٓنَالهلهو  تلَواللدولَ)ONE WAY ANOVAَ)ح دي)اٖ

 (12جدول)

لكل ميارة  (، ماجستير ودكتوراهمتغير المؤىل الدراسي) دبموم، بكالوريوستحميل التباين األحادي ل
 اإلدارية من الميارات

 
 

 

                                                                                                

ر

                                             

 ى

 

 

مجموع  مصدر التباين المحور

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

مستوى  قيمة ف

 الداللة

 بين المجموعات المهارات الفنية

 داخل المجموعات

267,0 
 

006,27 

3 

20 

260,0 
 

260,7 

26,,0 
  

26002 
  

 بين المجموعات المهارات اإلنسانية

 داخل المجموعات

26,0, 
 

0260,, 
 

3 

20 

2630, 
 

2630, 

26,02 2603, 

 بين المجموعات المهارات الفكرية

 داخل المجموعات

293,, 
 

0,90,, 

3 

20 

26030 
 

263,7 

263,,  
  

2677, 
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(َفα≤0005َْ(َ دمَولودَفروقَذاتَدٚلََإحص  ََٓ ىدَهسُوىَالدٚلََ)12ُٓالٓنَهنَاللدولَ)

َالهعرفََفَُْىهََٓالهٍ راتَا٘دآرََلد ىَالع همٓنَولٍ تَىظرَ فرادَ ٓىََالدراسََحولَدورَإدارة

لََالعمهْ ََ.ُالع َٚخُٛلَهُغٓرَالهٌؤ

 ثالثا: متغير الخبرة الوظيفية

ُكددددونَهدددددنَ دددددٛثَف ددددد تَ)هدددددنَسدددددىََإلدددددَِ قدددددلَهدددددنَ ردددددرَسدددددىواتلَوهدددددنَ ردددددرَسدددددىواتَإلدددددَِ    ٓو

 قددددلَهددددنَُسددددعََ رددددرَسددددىَلَو ك ددددرَهددددنَُسددددعََ رددددرَسددددىَ(لَولهعرفددددََ يَالهلهو دددد تَُددددؤ رَ مددددَِ

ددددََلدددددىَالعدددد همٓنَدورَإدارةَالهعرفددددََفددددَُْىهٓددددََالهٍدددد را لَُددددمَوفقدددد َلهُغٓددددرَالخالددددرةَالوظٓفٓددددَتَا٘دآر

(َلمهق رىدددََالدددٓنَالهلهو ددد تON WAY ANOVAَاسدددُخدامَاخُالددد رَُحمٓدددلَالُالددد ٓنَاٖحددد ديَ)

 ك ُْٔ:

 (13جدول )
تحميل التباين األحادي لمتغير الخبرة )من سنة إلى أقل من عشر سنوات، من عشر سنوات إلى 

 الميارات اإلداريةر من تسعة عشر سنة ( لكل اقل من تسعة عشر سنة، أكث
مجموع  مصدر التباين المحور

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

مستوى  قيمة ف

 الداللة

المهارات 

 الفنية

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

00013َ
220656َ

2َ
83َ

00006َ
00273َ

00024َ00977َ

المهارات 

 اإلنسانية

 بين المجموعات

 جموعاتداخل الم

00780َ
280425َ

2َ
83َ

00390َ
00342َ

10139َ00325َ

المهارات 

 الفكرية

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

00720َ
280930َ

2َ
83َ

00360َ
00349َ

10033َ00360َ
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(َفα≤0005َْ(َ دمَولودَفروقَذاتَدٚلََإحص  ََٓ ىدَهسُوىَالدٚلََ)13ُٓالٓنَهنَاللدولَ)

َالهعرفََفَُْىهََٓالهٍ راتَا٘دآرََلدىَالع همٓنَولٍ تَىظرَ فرادَ ٓىََالدراسََحولَد ورَإدارة

َالخالرةَالوظٓفَٓ.ُالع َٚخُٛلَهُغٓرَ



 

َ

 

 

 

 

 

 إمفطل إخلامس

 مٌاكشة إميخاجئ وإمخوضيات
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 الفصل الخامس

 النتائج والتوصياتمناقشة 

 تمييد:

داىََٓوفقَالُسمسلَالذيَوردتَضهنٌَذاَالفصلَهى قرََوُفسٓرَالىُ  يَالَُْ سفرتَ ىٍ َالدراسََالهََََََُٓٓ

ٌددالَالُدَْسدعتَإلدَُِحقٓقٍد َوفدَْضدودَا٘طد رَالىظدريَوالدراسد تَالسد القََذاتَالعٛقدََدَاٖلَوفَْضدَوفًٓ

سٍَٓٛلهى قرََوُفسٓرَالىُ  يَفقدَُمَُصىٓفٍ َوفق َٖس مََالدراسََالهٓداىَٓ.َ َالهوضوعَالدراسَلَُو

ى العــاممين إدارة المعرفــة فــي تنميــة الميــارات اإلداريــة لــد بــدور المتعمقــةالنتــائج مناقشــة أواًل: 

 .بمديريات التربية والتعميم من وجية نظر أفراد عينة الدراسة

الُددََْرات ٍددمه َلسدد مََالدراسددََالخدد صَالٍددذاَالل ىددبَوفقدد ولَهددنَوفٓهدد َٓمددَْهى قرددََىُدد  يَالسددؤالَاٖ

َُضهىٍ َ مَِالىحوَالُ لْ:َ

دََفدَْدورَإدارةَالهعرفدََفدككلََاٖولَالهحور ى صرَُُرٓبَل دَ َُْىهٓدََالهٍد راتَهدنَحٓدثَاٖولٓو

ددََُالعدد َلمهُوسددطَالحسدد الَْواٚىحددرالَالهعٓدد ريَلكددلَ َتدحٓددثَلدد َ(5كهدد ٌَددوَهوضدد َال للدددولَ)َهٍدد رةا٘دآر

دددَالهٍددد راتَ الدددََاٖولدددَِالفىٓدددََا٘دآر دددَُُْه دددلَفدددَْخالدددرةَودرآدددََالهددددٓٓرنَال ٖسددد لٓبَوالطدددرقَالُدددََْفدددَْالهُر ٌو

الدددََال  ىٓدددََالهٍددد رةَُسدددُخدمَفدددَُْىفٓدددذَالعهدددلَفٍدددَْهُرالطدددََال لل ىدددبَالُىفٓدددذ يَفدددَْالعهدددللَ دددمَلددد دتَفدددَْالهُر

ا٘دراكََٓكوىٍ َُُه لَفَْقدرةَالق  دَ وَا٘داريَكوحدةَهُك همََوهنَ مَُحمٓمًَإلَِ ى صريلَوالقددرةَا٘حسد سَ

دوَٓردكلَ س سد َهٍهد َفدَْإدارةَالهعرفدَلَوقددَلد دتَالهٍد رةَا٘ىسد ىََٓفدَْ حمٍٓد ٌََو ال لهركٛتَقالدلَوقو ٍد َُو

الددَ فدد عَدرلددََالهُوسددطَالحسدد الَْلٍدد ََالهُر  مددَِالددرغمَهددنَصددعوالََُىهٍُٓدد َكوىٍدد َُددُرالطَال لسددموكَال  ل ددََهددعَاُر
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نَك ىددتٌَددذيَالهٍدد راتَا٘ دورَإدارةَالهعرفددََفددََْ رالددََفددَْهُوسددط ٍُ َحٓددثَلدد دال ٛ ددََهُقىسدد ىَْالهعقددد.َوا 

لَ(2006الخمٓمدْ)وَدراسدَََ(2010)  هد نَوقدَاُفقتَىُ  يٌَذيَالدراسََهعَدراسَََُىهٍُٓ َالدرلََكالٓرةَلدا.

دذيَالدرلدََالع لٓددََالُدَْالٓىٍُدد َىُد  يَالدراسددََالح لٓدََُعدودَحسددبَر يَالال ح دََٖسددال بَ د َهدد ةلَىددوردَهىٍد َٓددٌو

َ:َٓمْ

ُددددوفرَهُطمالدددد تَإدارةَالهعرفددددََ)ُكىولولٓدددد َالهعموهددددد تلَالٍٓ كددددلَالُىظٓهٓددددََالهٛ هددددَلَال ق فددددََالُىظٓهٓدددددََ -

 دَ مدددَِاىُرددد رَاُلددد يَإدارةَالهعرفدددََالدددٓنَالعددد همٓنَالهددددٓٓر تَالُرالٓدددََوالُعمدددٓمَالهى سدددالَ(َالىسدددالََلٓددددةَسددد 

طوٌر َوقدَ ززٌَذاََ دىَإلِهه َالسمطىََ ه نَ حرصَحكوهَََاُٚل يُىهََٓهٍ راتَالع همٓنَا٘دآرََُو

لَالسمطىََ ىفٓذََاقُص دَإلِسمطىََ ه نَ مَُِحٓو لُدَْ هد نَالرقهٓدََاَإسدُرآُلَٓهالىَْ مَِالهعرفَلَُو

مَهعَُوفٓرَالقٓ داتَالهٍىََٓلهخُملَهال دراتَالحكوهََا٘لكُروىََٓاٖخرىَفَْالسدمطى2006ََ  مََالد ت

فٍدذاَالُولدًَالعد مَسدولَٓدىعكسَالردكلَإٓلدد الَْ مدَِهخُمدلَالهؤسسد تَالحكوهٓدََالردكلَ د مَوهدددٓٓر تَ

َالٍذيَالهؤسس ت.َالُرالََٓوالُعمٓمَالركلَخ صَوال لُ لَْسولَٓرسخٌَذاَالُولًَلدىَلهٓعَالع همٓن

دََٓهُمكددونَكف ٓد تَ مهٓددََوخالدراتَهٍىٓددََ -  نَالعد همٓنَالهددٓٓر تَالُرالٓددََوالُعمدٓمَالهخُمددلَهسدهٓ ٍُمَا٘دآر

 مددَُِالىددٌَْددذاََآل الٓدد لٓدددةٌَددذاَإلددَِل ىددبَالدددوراتَفددَْهلدد لَالعهددلَا٘داريَهددنَالعواهددلَالُددَُْددؤ رَ

 اُٚل يَا٘داريَهنَقاللَالع همٓنَ.

وىظدد مََهددنَقوا دددَالٓ ىدد تَدقٓقددََيوهدد َُددوفَرَىلدد زَاٖ هدد لَك لالواالددََالُعمٓهٓددَإىٓددََفددَْا ُهدد دَ ىظهددََالكُرَو -

ا٘دارةََاُٚلد يٌدذاََت دزَزهدنَاٖىظهدََاٚلكُروىٓدَََالهراسٛتَاٚلكُروىْلَوالالٓردَاٚلكُروىدَْوغٓدرَذلدك

  مَِرقًَٓوىه دي.َتوس  د
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ر ََوسدٍولََالوصدولَإلٍٓد َوالُدزامَالعد همٓنَوضوحَالموا  َوالقواىٓنَواٖىظهََالرسدهََٓالهىظهدََلمعهدلَوسد -

 الٍ .َ

َفقدَس رَ مَِالىحوَالُ لْ:ََُفصَٓٛالهٍ راتهى قرََ ه َ نَ

 : الميارات الفنية -1

الدددََاٖولدددَالهٍددد رةَالفىٓدددََتاحُمدددَ ٓدددبََِالهُر ٓالددد َالهٍددد راتهدددنَحٓدددثَُُر حسدددبَداخدددلَالهحدددورَاٖولََُى زلٓددد ًََُُر

عَوا٘دآرَََالهٍ راتهنََهٍ رةلكلَالهُوسطَالحس الَْ َ:إلََِالال ح َر يالسالبَوفقََدٓو

دذيَالَ- مََفَْهل لَا٘دارةَهه َٓس  دٌمَ مَِ دادَالهٍ مَوهه رسََالهٍ راتَالفىٓدََالكفد دةٌَو َخالدرةالخالرةَالطٓو

َلهواكالََالهسُلداتَالفكٓرََوا٘دآرََالهخُمفَ.َلٗفرادُركلَهعززَكالٓرَ

َىل زَالعهلَالسٍولََوكف دة.إالَُُْىظمَالعهلَهه َٓٓسرَال لقواىٓنَوالموا  َوالُعمٓه تََا٘له مَ-

رٌَددذيَالهٍدد راتَالصددورةَ سددرعََإهك ىدد تالٓ ددََالعهددلَالهدد َُُددوفرَفٍٓدد َهددنََ- كىولولٓددََ همددتَ مددَُِطددٓو ه دٓددََُو

َو رقِ.

لُطدورَالهٍد راتَالفىٓدَََالهعدززةَاٖسدال بلعٍ َواٚسدُف دةَهىٍد َٓعُالدرَهدنَاُوفرَقوا ددَالالٓ ىد تَوسدٍولََاسدَُرَ-

َلدىَالع همٓنَالٍذيَالهدٓٓر ت.

فددَْحددٓنََ(َ مددَِ  مددَِالهُوسددط تَالحسدد الََُٓددد مَُىهٓددََالعدد همٓنَٖىفسددٍمَهٍىًٓدد وحصددمتَالفقددرةَ)

الددََاٖخٓددرةََ"ُسدد  دَ مدَِإصدددارَالُعمٓهدد تَالصددورةَهوضدو ََٓ"لد دتَفقددرةَ  قددلََحٓدثَحصددمتَ مددِفددَْالهُر

ذيَالالعٓىَالحس الََٓهنَولٍََىظرَ فرادَالهُوسط تَ الُدَْحققدتََ(2006)َالخمٓمدْىُ  يَُُفقَهدعَدراسدََلٌَو

الٓددََلهرؤوسددٓٓنَلُىهٓددََهٍدد ُرٍمَفددَْاسددُخدامَالُكىولولٓدد (ََوَفقددرةفٍٓدد َ )ٓددُمَإ دددادََفقددرة)اٌددُمَالعهددلَدوراتَُدٓر

ر(َدرلدد تَ الكفدد داتَوالهٍدد راتَالٛزهددََٚسددُٓع بَ رددك لَالهعرفددََاللدٓدددةَهددنَخددٛلَالددراهيَالُدددٓربَوالُطددٓو
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ُطالٓقَالهعرفَ(َدرلََكالٓرةََالَُْحققتَفقرةَ)ُالىَْ ق فََُىظٓهََُٓرلعَ مَِ(2011)العُٓالَْلَودراسََ  لَٓ

عدزوَالال ح دََذلدكَ.الى دخطَإسُُرٓلََٓلُطالٓقَإدارةَالهعرفََداخدلَالهدرسدَ(َدرلدََكالٓدرةَوفقرةَ) إلدَِالُولدًََُو

خٌَدددذاَالُولدددًَلددددىَالعددد همٓنَسدددُ ه رَفدددَْالعقدددلَالالردددريَورسدددَوهٓدددََالهٍىٓدددََوا٘ىضدددرورةَالُالالعددد لهَْوالهحمدددَْ

رَهٍ راٍُمَالفىََٓوالَُْسولَُىعكسَ طٓو رَقدراٍُمَُو ٓل الٓدً َ مدَِإوقى  ٍُمَالأٌهََٓالُىهََٓوالُدٓربَفَُْطٓو

رَالهدددٓٓر تَالُددَْٓىُهددونَإلٍٓدد  ددرَالسددىويَلموزارةَالُرالٓددََوالُعمددٓمَوفقدد َلَحصدد  ٓ تإكدددتَ .َفقدددَُطددٓو عدد مَُقٓر

لعدد مَ مددَِسددالٓلَاله دد لَلهدد لَْ ددددَالهمُحقددٓنَالالددراهيَالُأٌٓددلَالهخُمفددََإالمددنََحٓددثَم2010َمَو دد م2009َ

َ.َودارسَرس ًَا(َد494مَ)2010  مَوَََرساودَ ًَرسادَ(592مَ)2009

 الميارات اإلدراكية. -2

الََالَالهٍ رةَا٘دراكَََٓتاحُم   ىَٓلَحٓثَل دَدورَإدارةَالهعرفََفَُْىهٍُٓ َكه َ وضحًَاللدولَالهُر

"َ مَُِرلعَ مَُِطالٓقَاٖفك رَا٘الدا ََٓتَالٓنَالكالٓرةَوالكالٓرةَلدًالَحٓثَحصمتَالفقرةَ"(َالدرلَََُراوح5)

ددددةَهدددنَالهسددد ولٓنَ  مدددَِالهُوسدددط تَالحسددد الََٓلَفدددَْحدددٓنَحصدددمتَالفقدددرةَ" "َ مدددَِ قدددلَُسدددُ هرَاٖفكددد رَالهُر

ذيَالىُٓلََاُفقتَهعَىُٓلََالخَلالعٓىَالهُوسط تَالحس الََٓوفق َٚسُل ال تَ فرادَ والَُْحققتََ(2006)مٓمٌْو

رددلٓعٍ َوفقددراتَالىردد ط نَٓفٍٓدد َالفقددراتَالخ صددََال لىردد طَالهُعمددقَال ٌُٚهدد مَال ٚقُراحدد تَواٖفكدد رىَاللدٓدددةَُو

َلََىظددرَ ٓىددََالدراسددٍَددالعهددلَدرلدد تَ  لٓددََهددنَولَنَال  ُالدد رَالُلدٓدددَوا٘الددداعَهددنَضددروٓر تَ دادٓالهُعمقدد

عدددزوَالال ح دددََذلدددكَإلدددَِانَإدارةَالهعرفدددَ ددد داتَفدددَْكُ الدددًَ)َُو (َإلدددَِا٘الدددداعَالُُىظٓهددد2008َْكهددد َ وردٌددد َالٓز

دددةَ طالٓددقَاٖفكدد رَا٘الدا ٓددََُه ددلَ ىصددراَ س سددٓ َهددنَ ى صددرَإدارةَالهعرفددَلَفددَْحددٓنَاسددُ ه رَاٖفكدد رَالهُر ُو

إلدَِفدَْ قدلَالُردبَلددورَإدارةَالهعرفدََفدَُْىهٍُٓد َفمرالهد َٓعدودَذلدكَهنَقاللَالهسؤولٓنَٓراٌ َالهسُلٓالونَالأىٍد َ

العدددََىْالهسددُوىَال دد فددََْالهٍدد رةَيولددودٌَددذحدا ددٌََددذاَاُٚلدد يَا٘داريَالحدددٓثَوحدد لٍُمَإلددَُِىهُٓددً.َاهدد َ ددنَ
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دد َالال ح ددَََيُفسددَرفالهٍد راتَالفىٓددََ ٌر طٓو ىهٍُٓد َُو هق رىددََال لهٍدد راتَالفىٓددََإلدَِصددعوالََاكُسدد بٌَددذيَالهٍدد راتَُو

َِل ىدددبَح لدددََالعددد همٓنَإلدددَِالددددوراتَوالدددورشَحٓدددثَُحُددد جَإلدددَِلٍددددَ كالدددرَووقدددتَهدددنَقالدددلَالعددد همٓنٌَدددذاَإلددد

الٓدددََلصدددقلٌَدددذيَالهٍددد راتَلددددٍٓم. الدددََ  مدددَِهدددنَالهٍددد راتَا٘ىسددد ىََٓلكدددونٌَدددذيَالُدٓر فَْحدددٓنَ ىٍددد َاحُمدددتَهُر

الهٍ راتَهُرالطََال لهٍ راتَا٘دآرََحٓثََٚٓهكنَ نَُقومَالقٓ داتَال لهٍ راتَا٘دآرََدونَاهُٛكٍ َلمهٍد راتَ

ََ.ا٘دآرٍََُُمَال لهٍ راتَالفكٓرََ ك رَاٌُه هٍ َال لهٍ راتَا٘ىس ىَٓالفىََٓوالقٓ داتَ

 الميارات اإلنسانية.َ-3

ََالدراسََالدرلََُراوحتَىل دَدورَإدارةَالهعرفََفَُْىهََٓالهٍ راتَا٘ىس ىََٓهنَولٍََىظرَ فرادَ ٓ

مددَِاحُددرامَلرادَالعدد همٓنَُسدد  دَ لَحٓددثَحصددمتَفقددرةَ"(5اللدددولَ)َكهدد َ وضددحٍ ََالددٓنَالكالٓددرةَوالكالٓددرةَلدددا

م "َحصدددددمتَ مدددددَِ قدددددلَُمالدددددَْاحُٓ لددددد تَالعددددد همٓنَاٚقُصددددد دََٓ"َ مدددددَِ  مدددددَِالهُوسدددددط تلَوالفقدددددرةَ"و فكددددد ٌر

َ(2011العُٓالدْ)الىُٓلدََهدعَدراسدََوقددَاُفقدتٌَدذيََفدرادَالعٓىدَ. هنَهعدٚتَاٚسدُل الََهدنَقالدلَالهُوسط تَ

دعََىس ىََٓالنالَُْحصمتَفٍٓ َفقرةَ)ُىهََٓالعٛق تَا٘ اٖفرادَالع همٓنَال لهدرسََوالَُُْعُالرَح فزًاَلىررَوُوٓز

الد دلَالهعرفدََ(َ مدَِ الهعرفَ(َوفقرةَ)َُرلعَالحوارَالعمهَْالٓنَهىسدوالَْالهدلرسدََوالهددارسَاٖخدرىَلىردرَُو

الُددَْحصددمتَالٍدد َفقددرةَ)َ فضددلَالعهددلََ(2006الخمٓمددَْ)ودراسددََدرلددََهوافقددََ  لٓددََهددنَقالددلَ فددرادَالعٓىددَلَ

(َوفقدرةَ)َ ردلعَُالد دلَوىردرَالهعرفدََهدنَخدٛلَالُف  دلَٖىًَٓهكىىَْهنَُال دلَالهعرفََهعَأخٓرنَالله  ْ

ٓلدََالكالٓدرةَفدٌَْدذاَوُفسدرَالال ح دٌََدذيَالىُلَالرخصَْالٓنَاٖفراد(َ مَِدرل تَ  لََٓهدنَهعددلَاٚسدُل الََ

َ: مَِ س سَالهٍ رات

نٌَدذيَالهالد دئَُمعدبَدوراَكالٓدرًاَلَإ قَلَالُع ونلَالُعممَ نَإدارةَالهعرفََُُركزَ مَِهال دئَ س سََٓهىٍ :َالَ-

رَالهٍ راتَ َفَْالٓ ََالعهلَالُىظٓهَٓ.َكالٓراًََ ىده َُركلَ ىصراًََا٘ىس ىَٓفَُْطٓو
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ودوٌر َفَْإىل حََا٘ىس ىَٓهعرفََودآرََالع همٓنَالهدٓٓر تَالُرالََٓوالُعمٓمَالسمطىََ ه نَالأٌهََٓالعٛق تََ-

 .اٖ ه لالعهلَو دادَ

دََ مدَِ ٌهٓدََالعٛقد تََ- فدَْهلد لَالعهدلَخ صدََوفدََْا٘ىسد ىَُٓركٓزَالك ٓرَهنَاٖدالٓ تَالُرالوََٓوا٘دآر

ددَُوَأرادظٍورَالك ٓدرَهدنَ د تَالُدَُْٓؤ هدنَىٍ ٓدََالقدرنَالعردٓرنََاٖخٓدرةكددٌَدذاَالُولدًَفدَْالعقدودََؤوالىظٓر

 والعرٓرن.َوالدآ تَالقرنَالواحد

ٛقدد تَاٚلُه  ٓددََفددَْالهلُهعد تَالعرالٓددََالرددكلَ دد مَوالهلُهددعَالعهدد ىَْالرددكلَ ق فدََوىهددطَالرخصددََٓوالعَ-

َخ صَ مَُِىهٌََٓذيَالهٍ راتَلدىَالع همٓن.َ

مـن وجيـة نظـر أفـراد بمواصفات القائمين عمـى المعرفـة  المتعمقةالنتائج مناقشة : ثانيا

  عينة الدراسة

َل(9كهدد َ وضددحًَاللدددولَ)َلكالٓددرةَلددداُراوحددتَهُوسددط تَدرلدد تَفقددراتٌَددذاَالهحددورَالددٓنَالكالٓددرةَوا

وُفسددرَالال ح ددٌََددذيَالدددرل تَالع لٓددََفددٌَْددذاَالهحددورَإلددَِإدراكَالعدد همٓنَالهدددٓٓر تَالُرالٓددََوالُعمددٓمَالسددمطىََ

ددذآَرلددعَإلددَِالصددف تَالُددَْٓهُمكٍدد َالقدد  هونَ مددَِ ددٌََو  هدد نَ ٌهٓددََإدارةَالهعرفددََفددَُْىهٓددََالهٍدد راتَا٘دآر

ددددَالعهدددللَوالعهدددلَ مدددَُِحقٓدددقَ فضدددلَاسدددُف دةَهدددنَالهعرفدددََك ٘سدددٍ مَفدددَُْحقٓددد قَالهٓدددزةَالُى فسدددََٓفدددَُْلٓو

الهٍدد راتَوالخالددراتَوالُقىٓدد تَالهُ حددََفددَْالهدددٓٓر تلَوالهروىددََوالقدددرةَ مددَِهواكالددََالهُغٓددراتَوغٓددرَذلددكَهددنَ

ق دَال لعه رَالهدٓٓر تَواُ٘ر لَفٍٓد َفدَْإطد رَالصف تَالهُرالطََال لق  هٓنَ مَِالهعرفََوالَُْلٍ َ  ٌر َفَُْطٓو

دددددَالعهددددلََحصددددمتَفقددددرةَ"َوقدددددَإدارةَالهعرفددددَ. "َ مددددَِ  مددددَِا٘سددددٍ مَفددددَُْحقٓددددقَالهٓددددزةَالُى فسددددََٓفددددَُْلٓو

طالٓقدًَهددنَخددٛلَوذلدكَٓعددزىَإلدََِلالحسدد الََٓالهُوسدط ت سددعَْوزارةَالُرالٓدََح لٓدد َإلدَِا ُهدد دَىظد مَاللددودةَُو

َ(2010وزارةَالُرالََٓوالُعمٓمل )م44/2010رَالوزاريَمقراوفق َلُضهٓنَقسمَلضالطَاللودةَال لهدٓٓر تَالُعمٓهََٓ
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ددددبكاسددددُخدامَهٍدددد راتَاُٚصدددد لَاٚفُراضددددََٓ)َفددددَْحددددٓنَحصددددمتَفقددددرةَ ددددب2خددددده تَالٓو "َ مددددَِ قددددلَ(3لَالٓو

 نَضدعلَاهدُٛكَالقد  هٓنَ مدََِلَوقددَٓعدودَذلدكَإلدِهنَهعدٚتَاٚسُل الََهنَقاللَإفدرادَالعٓىدَالهُوسط تَ

ََإدارةَالهعرفَ. لَاٚفُراضَٓ(ََُٚركلَ قالََىحوَُفعٓلَالهعرفٌََذيَالهٍ راتَ)اُٚص

تنميــة الميـــارات  بالصــعوبات التـــي تواجــو إدارة المعرفــة فـــي المتعمقــةالنتـــائج مناقشــة : لثــاثا

 اإلدارية لدى العاممين بمديريات التربية والتعميم من وجية نظر أفراد عينة الدراسة 

دََلددىَالعد همٓنَُوالدًَ(َ نَالصدعوال تَالُد10َْاُض َهنَاللددولَ)  إدارةَالهعرفدََفدَُْىهٓدََالهٍد راتَا٘دآر

الٓنَالكالٓرةَوالكالٓدرةَلددالَدرل تَهُوسط ٍُ َُراوحتَالعٓىَلََهنَولٍََىظرَ فرادالهدٓٓر تَالُرالََٓوالُعمٓمَفَْ

الََٓالَُُْعقددَفدَْهلد لَإدارةَالهعرفدَََفقدَحصمتَفقرةَ" دَاُفقدتَ"َ مدَِ  مدَِالهُوسدط تَقدقمََالدوراتَالُدٓر

الٓددََفددٌَْددذا2011َهددعَدراسددََالعُٓالددَْ)َالفقددرةَىُٓلددٌََددذيَ ددذآَعددززَر يَالال ح ددََفددَْ ٌهٓددََالدددوراتَالُدٓر (ٌَو

ق دَالًل َفقدرةَ"َكهد َحصدمتَاُٚل يَا٘داريَوح لََالع همٓنَإلَِالُىهََٓالهٍىََٓوالُدٓربَفٌَْذاَاُٚل يََلُٛر

هدنَهعددٚتَاٚسدُل الََهدنَقالدلَإفدرادَ قدلَالهُوسدط تَ"َحصدمتَ مدَِاىخف ضَ ق فدََالعهدلَالأسدموبَالفٓردقَ.

دذيَالددرل تَالع لٓدََفدَْهحدورَالصدعوال تَالُدََْ.(2006وقدَاُفقتٌَذيَالىُٓلََهدعَدراسدََالخمٓمدَْ)َالعٓىَ ٌو

ددََاُفقددتَفددَُْوالددًَإدارةَالهعرفددَ والُددَْ(2011َدراسددََالعُٓالددْ)َىُدد  يََالىُٓلددََهددعَفددَُْىهٓددََالهٍدد راتَا٘دآر

ودراسدددََ فدددرادَ ٓىدددََالدراسدددَلََدَهعوقددد تَكالٓدددرةَفدددَْ همٓددد تَُطالٓدددقَالهعرفدددََهدددنَولٍدددََىظدددر ظٍدددرتَ نَولدددَو

 نَالصعوال تَالَُُْوالًَهه رسََ ىظهََإدارةَالهعرفََك نَُقدٌٓر َهنَالَُْ ظٍرتَىُ  لٍ ََ(2008الزآديَ)

عزوَالال ح ََذلكَإلَِحدا ََاٌُ٘قاللَالهررف تَالُرالوٓ تَالدرلََ  لََٓفَْ غمالٍ   يَه مَالإدارةَالهعرفََكإُل.َُو

فددَْالدددآ تَالقددرنََحٓددثَظٍددرٌَددذاَاُٚلدد يَإداريَفددَْوزارةَالُرالٓددََالرددكلَخدد صَوسددمطىََ هدد نَالرددكلَ دد مَ
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ددذاَهدد َٓؤكددديَٓالواحدددَوالعرددَر نَكهدد َلدد دَهددعَاٌُهدد مَالسددمطىََالدد لُحولَإلددَِاٚقُصدد دَالهالىددَْ مددَِالهعرفددٌََو

َم.2006الص درَفَْه ٓو52/2006ََالهرسومَالسمط ىَْ

دور إدارة المعرفـة فـي يختمـف ىـل بالسؤال الرابع والـذي يـنص ) المتعمقةالنتائج مناقشة : رابعا

ــيم ــة والتعم ــدى العــاممين بمــديريات التربي ــة ل ــة الميــارات اإلداري ــاختالف تنمي ــوع ب المؤىــل و ، الن

 .عينة الدراسة( الوظيفية ألفرادالخبرة و العممي، 

هدددنَ سددد مََالدراسدددََالخددد صَالٍدددذاَالهحدددورَهدددنَهحددد ورَالدراسدددََوفدددقََاالدددعَروفٓهددد َٓمدددَْهى قردددََىُددد  يَالسدددؤالَال

َالهُغٓراتَالَُُْضهىٍ َ مَِالىحوَالُ لْ:

 أوال: متغير النوع 

فروقَذاتَدٚلََإحص  ََٓفَْدورَإدارةَالهعرفََفدَُْىهٓدَََ(َإلَِ دمَولود11 ر رتَالىُ  يَهنَاللدولَ)َ  

دددددََلددددددىَ فدددددرادَ ٓىدددددََالدراسددددد وقددددددَاُفقدددددتٌَدددددذيَالىُٓلدددددََهدددددعَدراسدددددَََََُعدددددزىَلهُغٓدددددرَالىدددددوعالهٍددددد راتَا٘دآر

رىَالال ح ََ(2010  ه ن) ٓدزَالدٓنَكدَٛاللىسدٓنَفدَْهٍد مَالعهدلٌَٓذيَالىُٓلََُعزىَإلَِ ددمَولدودَُهَ ن.َُو

ذاََالهوكمَ َٓولدَ يَُفٓرقَالٓىٍمَفَْالٓ ََالعهلَ وَالحوافزَاله دََٓالَُْٓحصلَ مٍٓ َكَٛاللىسٓنٌَو إلٍٓمَٚو

ددََلدددىَ فددرادََمرَ دددهدد َٓفسدد ولددودَفددروقَذاتَدٚلددََإحصدد  ََٓفددَْدورَإدارةَالهعرفددََفددَُْىهٓددََالهٍدد راتَا٘دآر

َ ٓىََالدراسََُعزىَلهُغٓرَالىوع.

 ثانيا: متغير المؤىل العممي

 ددددمَولددودَفدددروقَذاتَدٚلدددََإحصددد  ََٓ ىددددَهسدددُوىَالدٚلدددََ(َإلددد12َِ ردد رتَالىُددد  يَهدددنَاللددددولَ)

(α≤0,05ََفددَْولٍدد تَىظددر)َددََلددددى  فددرادَ ٓىددََالدراسددََحدددولَدورَإدارةَالهعرفددََفددَُْىهٓددََالهٍدد راتَا٘دآر

ددلَالعمهددْ (َودراسدد2011ََوقدددَاُفقددتٌَددذيَالىُٓلددََهددعَدراسددََالعُٓالددَْ)َالعدد همٓنَُالعدد َٚخددُٛلَهُغٓددرَالهٌؤ
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رَفدددَْا٘داريَوالدددروزيَالردددكلَكالٓدددَاُٚلددد يُدددرىَالال ح دددََ نٌَدددذيَالىُٓلدددََُعدددزىَلحدا دددٌََدددذاََوَ.(2010  هددد نَ)

لددَُِالىددٌَْددذاَاُٚلدد يَلهواكالددََالُولددًَالعدد مَإالهؤسسدد تَالحكوهٓددََالسددمطىََ هدد نََُولددًو مددََِاٖخٓددرةأوىددََ

سدُرآُلَٓلكُروىٓدََالردكلَكالٓدرَََا٘ٓدخدده تَالحكوهالا ُهد دََولمدولََ دلََوا   هد نَالرقهٓدََالُدٍَُْددلَإلدَُِحٓو

َاقُص دَالدولََإلَِاقُص دَهالىَْ مَِالهعرفَ.

 الخبرة الوظيفية ثالثا: متغير

(َفدددα≤0,05َْ(َ ددددمَولدددودَفدددروقَذاتَدٚلدددََإحصددد  ََٓ ىددددَهسدددُوىَالدٚلدددََ)13ُٓالدددٓنَهدددنَاللددددولَ)

دددََلددددىَالعددد همٓنَُالعددد ًَ َولٍددد تَىظدددرَ فدددرادَ ٓىدددََالدراسدددََحدددولَدورَإدارةَالهعرفدددََفدددَُْىهٓدددََالهٍددد راتَا٘دآر

َ.(2010(َدراسددََ  هدد ن)2011)العُٓالددََْوقدددَاُفقددتٌَددذيَالىُٓلددََهددعَدراسددَٚخددُٛلَهُغٓددرَالخالددرةَالوظٓفٓددَ

عددززٌَددذاَىظهددََلمعهددلَىُٓلددََسددىواتَالخالددرةَُوالمددوا  َوالقددواىٓنَالهَال ٖىظهددَالعدد همٓنََإلهدد موُفسددرَالال ح ددََ نَ

ىهًَٓحٓثَ نَسدىواتَالخالدرةَُعدززَ قدََالعد همٓنَفدََْا٘دارياُٚل يَ غدرسَلددٍٓمَالُىد فسَالصدحََْ ىفسدٍمُو ُو

َالهعرفَ.َإدارةَُل يٚالذيَٓولدَالٓ ََخصالًَ

َوالعدَاسُعراضَىُ  يَاٚسُال ىَلَوُفسٌٓر َوهى قرٍُ لَُمَاسُخٛصَلهمََهنَالُوصٓ ت.

  التوصيات

 في ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة بعدد من التوصيات ىي:

لكالٓدرَ؛َىظدراَلددوٌر َاال لهددٓٓر تَالع هدََلمُرالٓدََوالُعمدٓمَالسدمطىََ هد نَالُطالٓقَإدارةَالهعرفََاٌُٚه مَ -1

 .فَُْىهََٓالهٍ راتَا٘دآرََكه َ وضحًَُىُ  يَالدراسَ

إكس بَالع همٓنَالهدٓٓر تَالُرالََٓوالُعمٓمَهواصف تَوخص  صَالق  هٓنَ مَِالهعرفََلُحقٓدقَف  مٓدََ -2

 دورَالهعرفََفَُْىهََٓالهٍ راتَا٘دآرَ.
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ددَالعهلَ مَِإكس بَالع همٓنََالهددٓٓر تَلمُرالٓدََوالُعمدٓمَالقددرةَ مدَُِحق -3 ٓدقَالهٓدزةَالُى فسدََٓفدَُْلٓو

 ؛َلكوىٍ َ ٌمَالصف تَالَْٓلبَ نَٓهُمكٍ َالق  هونَ مَِالهعرفَ.العهل

ال لُحددٓ تََالُرالََٓوالُعمدٓمَالسدمطىََ هد نَهدٓٓر تالهس ولٓنَوالقٓ داتَالعمٓ َفَْضرورةَُعهٓقَو َْ -4

 والحمولَالصورةَهطردي.ََوالهعوق تَالَُُْوالًَُطالٓقَإدارةَالهعرفََهه َٓس  دَ مَِإٓل دَالالدا ل

العهلَ مَِاسدُقط بَالكدوادرَالالردٓرََالُدَُُْدوافرَفٍٓد َخصد  صَصدى عَالهعرفدََه دلَالكفد دةَالفىٓدََ -5

 الع لَٓلَالالرا ََالرخصَٓلَوهٍ راتَالُفكٓرَا٘الدا َْواُٚص للَالعهلَالله  ْ.

ارةَالهعرفدددََهدددنَخدددٛلَالعهدددلَ مدددَُِىهٓدددََالعددد همٓنَفدددَْهددددٓٓر تَالُرالٓدددََالُعمدددٓمَهٍىٓددد َفدددَْهلددد لَإد -6

الَٓ.  الهر غلَوالالراهيَالُدٓر

 

 :مقترحةالبحوث الدراسات و ال

ترى الباحثة أن ىنالك لنتائج لمدراسة،  من توصيات وفقاوفي ضوء ما تقدم عرضو 

 الدراسات والبحوث المقترحة تتمثل فيما يمي:مجموعة 
 

 لُعمٓمَالسمطىََ ه ن.ال لهدٓٓر تَالع هََلمُرالََٓواَالهعرفََإدارةَهُطمال تَُطالٓق  -1

رَإدارةَالهعرفََفَْهدٓٓر تَالُرالََٓوالُعمٓمَالسمطىََ ه نَفَْضود -2 َ.خالراتَالعضَالدولَُطٓو

 .ال لهدٓٓر تَالع هََلمُرالََٓوالُعمٓمَالسمطىََ ه نفَُْحسٓنَالهٓزةَالُى فسَََٓإدارةَالهعرفَََدور -3



 

 

 إملرإحع
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 إملالحق إدلرإسة

لموظ  لَالقٓ دََٓلال تَوالهسؤولٓ تَاالَو -
َ.ََ ه نهدٓٓر تَالُرالََٓوالُعمٓمَالسمطىال
 . داةَالدراسََاٚسُطٛ َٓ -
  داةَالدراسََفَْصورةَاٖولَٓ. -
َ داةَالدراسََفَْصوُرٍ َالىٍ  َٓ. -
 س ُذةَالهحكهٓنَٖداةَالدراسَ.الٓ نَالأسه دَاٖ -
 هخ طال تََالرس  لََوهنَالىه ذجَ -
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 .مديريات التربية والتعميم بسمطنة عمانلموظائف القيادية بجبات والمسؤوليات االو  (1ممحق رقم )

 سمطنــة ع مــان
 اســم الوحـــدة

 بطاقة وصف الوظيفة
 

 رمز الوظيفة: مدير عام لممديرية )........( مـسـمـى الـــوظــيــفـــــــة:
  الـــعـــمــيـــا ئف:المجموعة النوعية لوظا
 ىـ ، د ، ج ، ب  الدرجة اإلدارة العميا فـــــــئـــــــة وظـــــــائـــــف: 
  الـــــوصـــــف الــــــعــــــــام: 
 عمى قمة وظائف المديرية العامة .... التابعة لوكيل .... تــقــع ىــذه الــوظـيـفـــــة:  

 اإلشراف والتخطيط والتنسيق والرقابة عمى كافة اإلعمال المتعمقة تختص ىـذه الــوظيفــة بـ:
 بوضع وتنفيذ الخطط والبرامج لتحقيق أىداف المديرية العامة

  الـواجــبــات والـمسئوليات: 
 ( التابعة لو.-----ائرة  )( ود---( ودائرة )--يشرف إشرافا عاما عمى دائرة )( و ---داري من الرئيس المختص )ـ يخضع شاغل الوظيفة لمتوجيو اإل

 ( في إطار السياسات العامة ويرفعيا لمرئيس المختص لالعتماد.---------ـ يشرف عمى إعداد الخطط السنوية في مجال )
 ( ويراقب صحة وجودة التنفيذ طبقا لمعايير الجودة.------ـ يتابع تنفيذ الخطط والبرامج التنظيمية والوظيفية  )

 (.----------------ـيـاسـات وخـطط تنمـية الـمـوارد الـبـشرية الـمعتمدة خاصـة فـي مجاالت تدريب العاممين بالمديرية )ـ يتأكد من تنفيذ س
 ( ومعدالت األداء القياسية والمقررات الوظيفية وعرض ما يمزم عمى السمطة المختصة إلقراره.--------ـ يعتمد الدراسات والبحوث في مجال )

بيـق الـنظم تقديم المعاونة الفنية المقترحة من الدوائر واألقسام التابعة لممديرية العامة والتي تتعمق بمتطمبات الدراسـة غيـر النمطيـة ومشـاكل تطـ يعتمد برامج 
 ( بمراعاة االلتزام باقتصاديات األداء الحكومي واستخدام نظم اإلدارة الحديثة.--------------)

 ( وفقا لمقتضيات تطوير العمل.-------------------الحديثة في مجال ) ـ يعتمد تطبيق األساليب اإلدارية
( فـي وضـع مقترحـات الموازنـات -------(، )------( ، )----ـ يشـترك مـع المـديريات والـدوائر المختصـة األخـرى ذات االختصـاص بالوحـدة  وىـي )

 لمالية التي تضعيا الحكومة وبما يكفل تنفيذ خطط عمل الوحدة.الرأسمالية المتكررة والموازنة اإلنمائية وفقا لمضوابط والمنشورات ا
 (.---------------------------ـ يشرف عمى  تنفيذ المشروعات المتعمقة بمجال )

نشاء  قواعد بيانـات خاصـة  بـنظم العمـل بالمديريـة ـ يتأكد من تنفيذ إستراتيجية تطبيق نظم المعمومات والتقنيات المتعمقة بطرق البحث والدراسات بالمديرية واا
 ( باستخدام تقنيات المعمومات  الحديثة. -------------)

 ( التي تواجو تنفيذ أنشطة  المديرية العامة. ------------------ـ يشرف عمى دراسة التحديات والمشكالت )
 ر القوانين وتسييل انجاز العمل بالمديرية.( وذلك لتفسي-------------------ـ يصدر بعض القرارات التي ليا تأثير كبير مثل قرارات )
(  لتمثيل المديريـة العامـة أو الوحـدة والتحـدث باسـميا ،  ----------( وداخمية )---------ـ يجري اتصاالت عمى نطاق واسع مع جيات خارجية )
 ( .-------ويشارك في حضور اجتماعات ومؤتمرات ولجان )

 لتصرف واالبتكار والمبادأة في التعامل مع المشكالت والمواقف التي تتطمب حموال بما ال يتعارض مع األىداف ـ يتطمب عممو قدرًا كبيرًا من حرية ا
 (-----------------يراجع  التقارير الدورية عن انجازات وأنشطة المديرية والتحديات والمشكالت وسبل عالجيا مثل )ـ 
 ويرفعيا لمسمطة المختصة.  

 (.-------------------------خرى )ـ واجبات ومسؤوليات أ
 ـ يؤدي ما يسند إليو من أعمال أخرى مماثمة.

 اشتراطات شغل الوظيفة:
 مؤىل جامعي )مناسب/ متخصص(

 قضاء مدة بينية ال تقل عن ثالث سنوات في إحدى وظائف الدرجة األدنى مباشرة
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 سمطنـــة ع مــان
 اســم الوحـــدة

 بطاقة وصف الوظيفة
  

 رمز الوظيفة: مدير عام مساعد مـى الـــوظـيــــفــــــــة:مـسـ
  الـــعـــمـــيـــا المجموعة النوعية لوظائف:

 األولى ، ىـ الدرجة اإلدارة العميا فـــــئـــــة وظـــــــــــائـــــف: 
  الـــــــوصــــــف الـــــــعــــام: 
 التابعة لوكيل ........ ه الوظيفة مباشرة  مدير عام المديرية العامة .....تتبع ىذ تـقـع ىـذه الــــوظـيــفـــــة:

 توجيو وتنسيق العمل بين الدوائر واألقسام التابعة لممديرية العامة تختص ىـذه الــوظـيفـة بـ:
  الـواجـــبـات والـمسئوليات: 

 
 وينوب  عنو في حالة غيابو. (-----------------)ـ يخضع شاغل الوظيفة لإلشراف العام من المدير العام المختص 

 (. -----------------)ـ يساعد في إعداد الخطط السنوية 
( فـي إطـار الخطـة ----------(، )----------(، )----------وجـو وينسـق العمـل بـين الـدوائر واألقسـام التابعـة لممديريـة العامـة وىـي )ـ ي

 المعتمدة.
 ويراقب صحة وجودة التنفيذ طبقا  لمعايير الجودة. (-----------------)ج التنظيمية والوظيفية ـ يراقب تنفيذ الخطط والبرام

 الدوائر واألقسام من مقترحات  في ىذا الشأن وعرضيا عمى المدير العام. تقدموـ يراقب تنفيذ خطة تنمية الموارد البشرية داخل المديرية من خالل ما 
-------ئج متابعة ما تقوم بو الدوائر واألقسام من دراسات وبحوث ومعدالت األداء والمقـررات الوظيفيـة  الخاصـة المديريـة )ـ يراجع التقارير الدورية بنتا

---------- .) 
لنمطيـة ومشـاكل تطبيـق يـر اـ يراقب تنفيذ برامج تقديم المعاونة الفنية المقترحة من الدوائر واألقسام التابعة لممديرية العامة والتي تتعمق بمتطمبـات الدراسـة غ

 (  بمراعاة االلتزام باقتصاديات  األداء الحكومي واستخدام نظم اإلدارة الحديثة.---------------النظم )
 ( وفقا لمقتضيات تطوير العمل.-------------------ـ يراقب  تطبيـق األسـاليب اإلدارية الحـديثة في مجـال )

 (.-----------------خالل الدوائر واألقسام المختصة ) ـ يراقب تنفيذ المشروعات المقترحة من
نشاء  قواعـد بيانـات خاصـة بـنظم العمـل بالمـ يراقب  -ديريـة ) تنفيذ إستراتيجية تطبيق نظم المعمومات والتكنولوجيا في طرق البحث والدراسات بالمديرية  واا

 ( باستخدام نظم تقنية المعمومات الحديثة. ----------------
 ( بغرض تبسيط إجراءات العمل.-----------------ر بعض التعميمات لمتنسيق بين الدوائر واألقسام مثل تعميمات )ـ يصد

ويحضـر أو يشـترك  ـ ينوب أحيانا عن المدير العام في إجراء االتصاالت عمى نطـاق واسـع وبصـفة خاصـة االتصـاالت خـارج الوحـدة  بغـرض التحـدث باسـميا
 .(-----------------)والمؤتمرات والندوات والمعارض في االجتماعات والمجان 

 ـ يتطمب عممو قدرًا كبيرًا من حرية التصرف والقدرة عمى الدراسة واستقصاء المعمومات بيدف المساىمة في اتخاذ القرارات الصحيحة.
عـداد التقـارير  بشـأنيا وعرضـيا عمـى الـرئيس  (-----------------)ـ يتابع دراسة التحديات والمشكالت التي تواجو تنفيذ أنشطة المديريـة مثـل  واا

 المختص.
 (.------------------------ـ واجبات ومسؤوليات أخرى )

 ـ
 ـ يؤدي ما يسند إليو من أعمال أخرى مماثمة.

 اشتراطات شغل الوظيفة:
 مؤىل جامعي )مناسب/ متخصص(

 ة األدنى مباشرةقضاء مدة بينية ال تقل عن ثالث سنوات في إحدى وظائف الدرج
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 سمطنــة ع مــان
 اســم الوحـــدة

 بطاقة وصف الوظيفة
 

 رمز الوظيفة: مدير )دائرة/ مكتب( مـسـمـى الــــــوظــيــفــــــــة:
  الـتـخـصـصـيـة المجموعة النوعية لموظائف:

 الثالثة، الثانية، األولى رجةالد )التي تنتمي إلييا ىذه الوظيفة( فـــــــئـــــــة وظـــــــائـــــــف:

  الـــــــوصـــــــف الـــــــعــــــام: 
 عمى قمة وظائف دائرة .... التابعة لممديرية العامة ..... تــقــع ىــذه الــوظـيـفـــــــة: 

 تختص ىذه الوظيفة بـ:
دائرة ومتابعـة اإلنجـازات المتحققـة مـن األىـداف اإلشراف عمى كافة األعمال المتعمقة بتنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بمجال الـ

 وخطط العمل الموضوعة
  الــواجـــبـــات والـمسئوليات:

 
 -----------( ويشرف إشرافا مباشـرًا عمـى األقسـام التابعـة لـو )--------------ـ يخضع شاغل الوظيفة لإلشراف العام من الرئيس المختص )

  ،) 
 ( ويرفعيا  لمرئيس المباشر.-----------------النظم والقواعد لتحديد أساليب العمل في مجال )ـ يعد وينسق الخطط والبرامج و 

 (  ويتأكد من تطبيق معايير الجودة في التنفيذ.-----------------ـ يشرف عمى تنفيذ الخطط والبرامج التنظيمية والوظيفية )
 في  الدائرة ورفع كفاءة األداء.ـ يشرف عمى تنفيذ خطط تنمية الموارد البشرية وتطوير موظ

---------( ويقـدم المقترحـات  فـي مجـال )-----------------ـ يشرف عمى إعداد الدراسات والبحوث و معـدالت األداء والمقـررات الوظيفيـة )
 ( لعرضيا عمى الرئيس المباشر.-----

-------رة والتي تتعمق بمتطمبات الدراسة غير النمطية لحـل مشـاكل العمـل فـي مجـال )ـ يراجع برامج تقديم المعاونة الفنية المعدة من األقسام التابعة لمدائ
 (  بمراعاة قواعد األداء االقتصادي وتطبيق نظم اإلدارة الحديثة.----------

 (.-----------------ـ يشرف عمى تطبيق األساليب اإلدارية الحديثة في مجال )
 (.-----------------ال )ـ يراجع تنفيذ المشروعات المتعمقة بمج

 ( باستخدام نظم تقنية المعمومات الحديثة.-----------------ـ يشرف عمى إنشاء قواعد بيانات خاصة بنظم العمل بالدائرة )
عداد النتائج ورفعيا لمرئيس المب----------------ـ يشرف عمى دراسة التحديات والمشكالت التي تواجو تنفيذ أنشطة الدائرة )  اشر.( واا
 (. -----------------ـ يصدر تعميمات بيدف تسييل إجراءات العمل وتنسيقو بين موظفي الدائرة )

(  إذا ما فوض لتمثيـل الـدائرة أو الوحـدة ،  ------------(  وخارجية )-------------ـ يجري اتصاالت عمى نطاق متوسط  مع جيات داخمية )
 ( بغرض الوقوف عمى أحدث التطورات والنظم الحديثة.------------ويشارك في حضور اجتماعات ولجان  )

 جودة األداء.ـ يتطمب عممو قدرًا مناسبًا من حرية التصرف والقدرة عمى الدراسة والبحث لموصول إلى مقترحات التطوير  التي تساىم في سرعة االنجاز و 
 ( ويرفعيا لمرئيس المباشر.----------------ت وسبل عالجيا )ـ يعد نتائج التقارير الدورية عن انجازات وأنشطة الدائرة والمعوقا

 (.------------------------خرى )ـ واجبات ومسؤوليات أ
 ـ يؤدي ما يسند إليو من أعمال أخرى مماثمة.

 اشتراطات شغل الوظيفة:
 مؤىل جامعي )مناسب/ متخصص(

 اجتياز التدريب الذي تتيحو الوحدة
 عن ثالث سنوات في إحدى وظائف الدرجة األدنى مباشرة قضاء مدة بينية ال تقل
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 سمطنـــة ع مــان
 اســم الوحـــدة

 بطاقة وصف الوظيفة
 

 رمز الوظيفة: مدير مساعد )دائرة/ مكتب( مـسـمـى الــــــوظــيــفــــــــة:
  الـتـخـصـصـيـة المجموعة النوعية لموظائف:

 الرابعة ، الثالثة الدرجة )التي تنتمي إلييا ىذه الوظيفة( ــــــف: فـــــئـــــة وظـــــــــائـــ
  الـــــــوصـــــــف الـــــــعــــــام:
 تتبع ىذه الوظيفة مباشرة مدير دائرة ..... التابعة لممديرية ..... تــقــع ىــذه الــوظــيــفـــــة:

 مال مدير الدائرة وبما تم التفويض فيياالمساعدة في كافة إع تختص ىذه الــوظــيــفــة بـ:
  الــواجـــبـــات والـمسئوليات:

 
 

 .وينوب  عنو في حالة غيابو( -----------------ـ يخضع شاغل الوظيفة لإلشراف المباشر من الرئيس المختص )
 لمرئيس  المباشر. (  ويرفعيا--------ـ يتابع تنفيذ الخطط والنظم والقواعد لتحديد أساليب العمل في مجال )

 ( وفق معايير الجودة  داخل الدائرة.-----------------تنفيذ الخطط والبرامج التفصيمية التخصصية النجاز األعمال ) ـ يراجع
عداد التقارير الخاصة بذلك.  ـ يتابع تنفيذ خطط الموارد البشرية وتطوير أداء موظفي الدائرة ورفع كفاءتيم  األداء واا

 ( لعرضيا عمى الرئيس المباشر.-----مراجعة الدراسات والبحوث ويقدم المقترحات في مجـال )الوظيفة ميام المساعدة في  ـ يتولى شاغل
-----ل العمـل فـي مجـال )ـ يتابع تنفيذ برامج تقديم المعاونة الفنية المعدة من األقسام التابعة لمدائرة والتي تتعمق بمتطمبات الدراسة غير النمطيـة لحـل مشـاك

 ( بمراعاة قواعد األداء االقتصادي وتطبيق نظم اإلدارة الحديثة.-----------
 (.-----------------ـ يتابع تطبيق األساليب اإلدارية الحديثة في مجال )

 (.-----------------ـ يتابع إعداد وتطبيق البرامج واليات تنفيذ المشروعات في مجال )
 باستخدام نظم تقنية المعمومات  الحديثة. ( ---------)نظم العمل ـ يتابع إنشاء قاعدة بيانات خاصة ب

عداد النتائج )  ( ورفعيا لمرئيس المباشر.----------------ـ يتابع دراسة التحديات والمشكالت التي تواجو تنفيذ أنشطة الدائرة واا
 (.-----------------ـ يصدر تعميمات بغرض سرعة االنجاز بالدائرة )

-------------( وخارجيـة )------------------اتصاالت عمى نطاق متوسط مع جيـات داخميـة ) انا عن مدير الدائرة في إجراء ـ ينوب أحي
 ( الستكمال البيانات والمعمومات الالزمة إلنجاز العمل.----

 جاز وجودة األداء.ـ يتطمب عممو قدرًا مناسبًا من حرية التصرف والقدرة عمى تبسيط إجراءات العمل بيدف سرعة االن
عداد النتائج بشأنيا   وعرضيا عمى الرئيس المختص.( ---------)ـ يتابع دراسة التحديات والمشكالت التي تواجو تنفيذ أنشطة الدائرة واا

 (.---------------------ـ واجبات ومسؤوليات أخرى )
 ـ يؤدي ما يسند إليو من أعمال أخرى مماثمة.ــ

 :اشتراطات شغل الوظيفة
 مؤىل جامعي )مناسب / متخصص(

 اجتياز التدريب الذي تتيحو الوحدة
 قضاء مدة بينية ال تقل عن ثالث سنوات في إحدى وظائف الدرجة األدنى مباشرة
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 سمطنــة ع مــان
 اســم الوحـــدة

 بطاقة وصف الوظيفة
 

 ة:رمز الوظيف رئيس )قسم/ مركز( مـسـمـى الـــــوظــيـــفــــــــة:
  الـتـخـصـصـيـة المجموعة النوعية لموظائف:

 الخامسة ، الرابعة الدرجة )التي تنتمي إلييا ىذه الوظيفة( فـــــــئــــــة وظــــــــائـــــــف:
  الـــــــوصـــــــف الـــــــعــــــام:
 ...عمى قمة وظائف قسم ... التابع لدائرة  تــقــع ىــذه الـــــوظـيــفـــة: 
 األشراف عمى األعمال المتعمقة بتنفيذ البرامج والنظم بالقسم تختص ىـذه الــــوظـيـفـة بـ:
  الــواجـــبـــات والـمسئوليات:

 ويشرف إشرافا مباشرا عمى موظفي القسم. (-----------------)ـ يخضع شاغل الوظيفة لإلشراف المباشر من مدير الدائرة المختص 
 ( وفي إطار التعميمات.-----------------البرامج والنظم والقواعد بدتباع أساليب العمل الحديثة في مجال )ـ ينفذ الخطط و 

 المتفقة مع معايير الجودة. (-----------------ـ ينفذ الخطط والبرامج التنظيمية والوظيفية )
 البشرية وتطوير قدرات العاممين  بالقسم. ( لتنفيذ خطط تنمية الموارد-----------------ـ يحدد اآلليات المناسبة )

 ( ويقترح معدالت األداء والمقررات الوظيفية ويرفعيا لمرئيس المختص.-----------------ـ يعد الدراسات والبحوث في مجال )
 وفقًا لمعدالت األداء   (--------------ـ يعد برامج تقديم المعـــاونة الفنيــة المقترحة من العاممين والتي تتعمق بمشاكل تطبيق النظم )

تباع نظم اإلدارة الحديثة وااللتزام باقتصاديات التنفيذ.    القياسية واا
 (.-----------------ـ يطبق أساليب اإلدارة الحديثة في مجال )

 .(-----------------ـ يحدد آليات تنفيذ المشروعات المتعمقة بمجال )
 باستخدام نظم تقنية المعمومات  الحديثة. (------------------عمل بالقسم )ـ يعد قاعدة البيانات الخاصة بنظم ال

عداد النتائج )  ويرفعيا لمرئيس  المباشر. (----------------ـ يقوم بدراسة التحديات والمشكالت التي تواجو تنفيذ أنشطة القسم واا
 (.-----------------ـ يصدر تعميمات بيدف تسييل إجراءات وتنسيق العمل بين موظفي القسم )

السـتكمال البيانـات والمعمومـات الالزمـة  (---------------وخارجيـة ) (---------------ـ يجري اتصاالت عمى نطاق ضيق مع جيـات داخميـة )
 النجاز العمل.

 والكفاءة.وقدرة عمى  صياغة البرامج واليات العمل بيدف تحسين األداء   ـ يتطمب عممو قدرًا بسيطًا من حرية التصرف
 ( ويرفعيا لمرئيس المختص.-----------------ـ يعد التقارير الدورية عن انجازات الخطط والبرامج المحددة )

 (.------------------------ـ واجبات ومسؤوليات أخرى )
 ـ يؤدي ما يسند إليو من أعمال أخرى مماثمة.ـ

 اشتراطات شغل الوظيفة:
 مؤىل جامعي )مناسب/ متخصص(

 جتياز التدريب الذي تتيحو الوحدةا
 قضاء مدة بينية ال تقل عن ثالث سنوات في إحدى وظائف الدرجة األدنى مباشرة
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 جامعة نزوى

 كمية العموم واآلداب
 قسم التربية والدراسات اإلنسانية

 المحترم          الفاضل:
 ..السالم عميكم ورحمة اه وبركاتو

في التعميم  من المقومات الميمة التي تقوم عمييا العمميـة اإلداريـة فـي الوقـت  تعتبر إدارة المعرفة  
الحاضر ، لذا أقدم بين يديك أسئمة ىده المقابمة والتي تأتي ضـمن إجـراء دراسـة ميدانيـة بعنـوان دور إدارة 

سمطنة عمان، بيـدف المعرفة في تنمية الميارات اإلدارية لدى العاممين بالمديريات العامة لمتربية والتعميم ب
التوصـل إلــى الواقــع الحــالي فـي االســتفادة مــن ىــذا االتجــاه  اإلداري الحـديث ، والمرجــو مــنكم اإلجابــة عــن 
أسئمة المقابمة بصـدق وموضـوعية ، حيـث أن آرائكـم ومقترحـاتكم سـوف تثـري الدراسـة وتسـيم فـي تحقيـق 

 أىدافيا .
تكتبونو من معمومات لن يستخدم إال ألغـراض البحـث  ونأمل أن نجد منكم المساعدة والعون مؤكدين أن ما

 العممي فقط.
 ممحوظات:

ال توجد إجابة صحيحة أو خاطئة والتعبير عن وجية نظرك الشخصية والمستقمة نحو الموضوع  -1
 ىو اإلجابة المطموبة.

 يرجى أن تعبر عن موقفك الحقيقي دون اعتبار لوجية نظر اآلخرين . -2
 شاكرة لكم حسن تعاونكم

 (2ممحق)
مقابمة استطالعية لمتعرف عمى دور إدارة المعرفة 

 تنمية الميارات اإلداريةفي 
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 بيانات العامة : ال
 )اختياري ( :......................... :االسم 

 أنثى -2ذكر                        -1الجنس : 
 المؤىل العممي :         دبموم                بكالوريوس            ماجستير            دكتواره

 الوظيفة : ..................................
 الخبرة :          سنوات

 تاري  المقابمة وزمانيا ..........................
  

-  
 دارية ؟ إلما ىي الميارات ا -
- ................................................................................................

................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

................................................................................................
................................................................................................ 

 إدارة المعرفة في تنمية الميارات اإلدارية من وجية نظرك ؟ واقعما  -
- ................................................................................................

................................................................................................
................................................................................................

................................................................................................
................................................................................................ 

***** 

 أسئلة المقابلة
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  خامؼة ىزوى

آدإب  لكية إمؼووم وإل

 رإسات إل وساهيةكسم إمرتتية وإدل

 

 .إحملرتم          /إدلنخور إُلس خاذ

 

 وجراكثَ ،،، هللا ورمحة ػوينك إمسالم

 حتية غعرة .. وتؼد :

دإرة إملؼرفة من إمللومات إملِمة إميت ثلوم ػوهيا إمؼموية إل دإرية يف إموكت إحلارض ، ذلإ أ كدم تني يديم ُدٍ إل سدداهة وإم يت ثب يت ثؼخرب إ 

حرإء درإ دإرة إملؼرفة يف حمنية إملِارإت إل دإرية دلى إمؼاموني  " :تؼيوإن إمرتتوية إل دإرة جمال يف إملاحس خري درخة مييل سةمضن إ  دور إ 

ىل إموإكع إحلايل يف الاس خفادة من ُذإ الاجتاٍ  إل دإري إحلدير" ابملديرايت إمؼامة نورتتية وإمخؼومي ثسوعية غٌلن  . ، هبدف إمخوضل إ 

دإرة طودإملل تب ن ػوٌلً  تب هنا غحارة غن معويات جشخيص و ثوميد و خزن و ثوزيع و ثعحيق إملؼرفة  مفِم وإسديؼاب إخلربإت  : إملؼرفة اب 

دإرة إملوإكف إل دإرية  إخملعط مِا وغري إخملعط مِا .  إمخيظميية هبدف إ 

آمةلً  .الاسدداهة فلرإت ُذٍ ػىل حمكٌّلً  ابخذيارمك إمحاحثة ثدرشف إجلاهة ُذإ يف وختططنك إمعويةل خربحنك من إهعالكاً   يف إمحياء ثؼاوىنك أ

ثرإهئا إمفلرإت درإسة ضافة، أ و حذف ، من مٌاس حاً  حروهَ مبا وإ  ػادة أ و أ و ثؼديل، إ  خرإج يف ملرتحاحنك من إمحاحثة جس خفيد حىت ضياغة ، إ   إ 

 .إههنائية ضورهتا يف إل دإة

 .والاحرتإم إمخلدير فائق كدول وثفضووإ ثؼاوىنك، هرمي سوفاً  منك  شاهرةً 

 

 إمحاحثة : رايء تًت محد إحلخيس

Raya.hamed@moe.om 

 (3ممحق)
 أداة الدراسة )االستبانة في صورتيا األولية(
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 مس إحملنكّ : .......................................................إ

 إمخخطص إمؼومي : ................................................

 : ........................................................ملر إمؼمل 

دإرة إملؼرفة يف حمنية إملِارإت إل دإرية  -  إحملور إل ول : دور إ 

ية
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ملِ إ
 : 

ول
إل 

رص 
مؼي

إ
  

 إمؼحارة م

 إحملنكّ  رأ ي

ػادة  إمطياغة إ 

 الارثحاط إملؼىن وضوح إحملخوى سالمة

 اجملالاب

سومي
 

  
ري سومي
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حض
وإ
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        ثؼمل ػىل إس خخدإم إل سووب إمؼومي يف إمخفكري..  .0

جساػد ػىل وضع إسرتإجتيات ملؼاجلة إملشالكت   .2

 إملخوكؼة..

       

رشإك إمؼاموني يف إختاذ إملرإر..  .1         ثؼمل ػىل إ 

دإرة إملؼرفة ػىل ثفويظ إمسوعات نوؼاموني..  .4         جشجع إ 

        ثؼمل ػىل ثوحية إحذياخات إمخدريخية..  .5

        ثدمع حمنية إمؼاموني ل هفسِم هميًيا..  .6

        جساػد ػىل ثوزيع إملِام وإملسؤوميات تني إمؼاموني..  .7

        ثؼمل ػىل ثعوير إمعرق وإل سامية لجناز إل غٌلل..  .8

جياد إل سامية وإموسائل إجلديدة  .9  جشجع ػىل إ 

 ملوإهجة إمخحدايت وإملوإكف إملخجددة..

       

ضدإر إمخؼواميت تطورة موضوغية..  .01         جساػد ػىل إ 

دإرة الاحامتػات تفاػويَ..  .00         جساػد ػىل ثيظمي وإ 

        ثؼمل ػىل ثيظمي إموكت وفلًا نومِام وإل وموايت..  .02

جناز إل غٌلل.  .01         .جشجع ػىل إغامتد إمخكٌوموحيا يف إ 

ثيرس إس خؼٌلل أ سامية معل إحلكومة الامكرتوهية   .04

 وختزين  إمحياانت وثدإومِا ..

       

 إخرى : ............................................................................

...................................................................................... 
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وساهية وثلويهتا.. 0         ثؼمل ػىل حمنية إمؼالكات إل 

آرإء إمؼاموني وأ فاكرمه.. جساػد ػىل إحرتإم 2         أ

        ثؼمل ػىل ثلوية ػالكات إمليظمة مع إاجملمتع إحملًل.. 1

        جشجع روح إمفريق وإمؼمل إدلاغي.. 4

جسااااػد ػاااىل مؼاجلاااة مشاااالكت إمؼااااموني إملِيياااة  5

 وإمشخطية..

       

        جساػد ػىل ثفِم حاخات إمؼاموني وثوحيهتا..  6

        جساػد ػىل الاُامتم ابمخؼزيز إملؼيوي نوؼاموني.. 7

ثؼماال ػااىل حتليااق إمخاكماال تااني إمؼاااموني يف حماايط  8

هخاج وزايدثَ..  إمليظمة  ومما حيفزمه ػىل إل 

       

شااا حاا حاخااات إمؼااااموني إميفسااا ية  9 جساااػد ػاااىل إ 

 والاكذطادية والاحامتغية..

       

أ ُاادإف إمؼاااموني وأ ُاادإف  حتلااق ػااىل إملوإزهااة تااني 01

 إمليظمة..

       

00 ..         جساػد ػىل جشجيع إمسووك إل جيايب وثعويٍر

جسااِم يف حتفااع إمؼاااموني ػااىل إملشااارنة يف إختاااذ  02

 إملرإر..

       

جشجع ػىل إحلوإر تني إمؼاموني مما يسِم يف إحلطاول  01

 ػىل إملؼرفة إمضميية إماكمٌة ابمؼلول

ارإت وإخلااربإت و إمااوذج وإملؼخلاادإت   يف ) إملِاا 

 وكت كطري ..

       

جياد تيئة ثفاػوية نوخؼامل مع إخلربإت  04 ثؼمل ػىل إ 

 إمرتإهكية إملكدس حة مخجميؼِا وثوزيلِا وهلوِا ..

       

 إخرى : ............................................................................

...................................................................................... 
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جساػد ػىل إل حساس ابملشالكت إميت ثوإخَ  0

 إمليظمة..

       

        ثوخد وثديح تدإئل خمخوفة ومذؼددة حلل إملشالكت.. 2

جساػد ػىل أ ن حكون  دلى إمؼاموني رؤية مذاكمةل  1

 غن إمليظمة ..

       

        ثؼمل ػىل إسدامثر إل فاكر إملرثدة من إمؼاموني.. 4

درإك إملوكف هوحدة مذاكمةل..جساػد ػىل  5         إ 

        جشجع إل فاكر إل تدإغية.. 6

جساػد ػىل رتط أ ُدإف إمليظمة وإل حرإءإت إملخحؼة  7

 مخحليلِا..

       

ثؼمل ػىل إختاذ إملرإرإت تطورة مهنجية ختضع  8

 ل سس ػومية..

       

جساػد ػىل إملروهة يف إمخخعيط  وفق الاحذياخات  9

 إملس خلدوية ..

       

        ثؼمل ػىل حمنية موكة إخليال إل تدإغي..  01

جساػد ػىل ثيظمي إل فاكر وغرضِا تعريلة ػومية  00

 دكيلة..

       

جياد زلافة ثيظميية جسِل ورش وثؼممي  02 ثؼمل ػىل إ 

إملؼرفة ػىل إمؼاموني مبا ييؼكس ػىل إمكفاءة وثلويل 

 إمخاكميف 

 

       

        جسدمثر إل فاكر إملرثدة من إملس ئومني.. 01

جساػد ػىل إل حساس ابملشالكت إميت ثوإخَ  04

 إمليظمة..

       

 

 إخرى : ............................................................................

...................................................................................... 
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 إحملور إمثاين : إملامئون ػىل إملؼرفة  
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ميخوكون هظرة مشومية دليع إجلوإهة إمخيظميية و  0

 ..خكٌوموحية والاسرتإثيجيةإم 

       

        ..يخطفون ابلهفذاح و رسػة الاتخاكر وإس خخدإم إملؼرفة 2

دإرة إملؼرفة 1         ..دلهيم رؤية وإحضة وموكفا ذإ كمية حول إ 

جيدون همارإت  إمخؼامل مع ثلٌية إملؼوومات وهمارإت  4

آيل و ثعحيلاهتا يف جمال إمؼمل  ..إحلاسة إل

       

        يخلٌون همارإت إلثطال إنوفظية و إمكذاتية و الافرتإضية  5

        يخطفون  ابملشارنة وإمخؼاون و إمشفافية يف جمال إمؼمل  6

ىل  7 كادرون ػىل إمخلاط إملؼوومات وكدرثَ ػىل حتويوِا إ 

 مؼرفة كاتةل مالس خخدإم..

       

إملِارإت وإخلربإت  يؼموون ػىل حتليق أ فضل إس خفادة من 8

 و إمخلٌيات إملخاحة يف إملديرايت .. 

       

        يسِمون يف حتليق إملعة إمخيافس ية يف جتويد إمؼمل .. 9

        يخطفون ابملروهة وإملدرة ػىل موإهحة إملخغريإت 01

        حيحون إمخحدايت وػىل إس خؼدإد خلوض إمخجارب .. 00

 ....................................................إخرى : .........  

....................................................................... 

....................................................................... 
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دإرة إ   ملؼرفةإحملور إمثامر : إمطؼوابت إميت ثوإخَ ثعحيق إ 

 

 إمؼحارة م
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دإرة إملؼرفة .. 0         كةل إدلرإسات ومطادر إملؼوومات يف جمال إ 

دإرة إمل 2         ؼرفة..ضؼف زلافة إملديرايت يف ثعحيق أ سووب إ 

إخنفاض الاُامتم تخوظيف أ دوإت إلثطال إحلديثة يف جمال  1

دإرة إملؼرفة ..  إ 

       

دإرة  4 دإريااة إملحيٌااة وإحملااددة ل  غياااب إنوااوإت إمخيظمييااة و إل 

 إملؼرفة ..

       

كةل ثوإفر كوإػد إمحياانت و إملؼوومات إميت جساػد ػىل إجناز  5

 ر..إمؼمل وإختاذ إملرإ

       

        إخنفاض زلافة إمؼمل تب سووب إمفريق .. 6

دإرة إملؼرفة دلى إمؼاموني .. 7         ضؼف الاُامتم تب سووب إ 

دإرة إملؼرفة..  8         غياب إل ظار إمؼومي إملهنجي إموإحض ملضمون إ 

دإرة  9 إخنفاض ثوظيف إمخلٌيات إحلديثة يف ثفؼيل معوياات إ 

 إملؼرفة ..

       

دإرة إملؼرفة .. 01         كةل إدلورإت إمخدريخية إميت ثؼلد يف جمال إ 

ضؼف إخلوفياة إملؼرفياة دلى إمؼااموني ابملاديرايت إمخؼوميياة  00

دإرة إملؼرفة..  حول  إ 

       

        إخنفاض الاُامتم تددادل إخلربإت و إملؼارف يف جمال إمؼمل  02

        ؼاون و إمشفافية دلى إمؼاموني ..إخنفاض إملشارنة وإمخ 01

دإرة إملؼرفة.. 04         ضؼف خربإت إمؼاموني يف تيئة ثعحيق إ 

 إخرى : ............................................................. 

....................................................................... 

....................................................................... 
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 خامؼة ىزوى

آدإب  لكية إمؼووم وإل

 كسم إمرتتية وإدلرإسات إل وساهية

 

 

   األفاضل مدير / نائب مدير دائرة 
 المحترمون        رئيس قسم 

 
 السالم عميكم ورحمة اه وبركاتو ،،

التعميم  من المقومات الميمة التي تقوم عمييا العممية اإلدارية في الوقت الحاضر ، لذا تعتبر إدارة المعرفة في 
أقدم بين يديك ىده اإلستبانة والتي تأتي ضمن إجراء دراسة ميدانية بعنوان دور إدارة المعرفة في تنمية الميارات اإلدارية 

ن، بيدف التوصل إلى الواقع الحالي في االستفادة من ىذا لدى العاممين بالمديريات العامة لمتربية والتعميم بسمطنة عما
االتجاه  اإلداري الحديث ، والمرجو منكم اإلجابة عن أسئمة اإلستبانة بصدق وموضوعية ، حيث أن آرائكم ومقترحاتكم سوف 

 تثري الدراسة وتسيم في تحقيق أىدافيا .
مميات تشخيص و توليد و خزن و توزيع و تطبيق المعرفة  لفيم بأنيا عبارة عن دورع : عممًا بأن المقصود بددارة المعرفة

 واستيعاب الخبرات التنظيمية بيدف إدارة المواقف اإلدارية  المخطط ليا وغير المخطط ليا .
 ونأمل أن نجد منكم المساعدة والعون مؤكدين أن ما تكتبونو من معمومات لن يستخدم إال ألغراض البحث العممي فقط.

 ممحوظات :
ال توجد إجابة صحيحة أو خاطئة والتعبير عن وجية نظرك الشخصية والمستقمة نحو الموضوع ىو اإلجابة  -1

 المطموبة.
 يرجى اإلمعان في كل فقرة واإلجابة عنيا بدقة. -2
 يرجى أن تعبر عن موقفك الحقيقي  دون اعتبار لوجية نظر اآلخرين . -3

 شاكرة لكم حسن تعاونكم
 
 

 لحبسيالباحثة : رياء بنت حمد ا
Raya.hamed@moe.om 

 (4ممحق)
 أداة الدراسة )االستبانة في صورتيا النيائية(

 

mailto:Raya.hamed@moe.om
mailto:Raya.hamed@moe.om
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 انجٛبَبد انؼبيخ : 

)اخزٛبس٘ ( :.......................................................  : االعى    

أَثٗ -2ركش                        -1انجُظ :   

ثكبنٕسٕٚط               يبجغزٛش               دكزٕساِ   انًإْم انؼهًٙ :          دثهٕو                

 انٕظٛفخ : ....................................................................

 عُٕاد انخجشح :         

 : رغٓى ئداسح انًؼشفخ فٙ رًُٛخ انًٓبساد اإلداسٚخ يٍ خالل كَٕٓب :   انًذٕس األٔل -
  

: 
ٔل

أل
 ا
صش

ؼُ
ان

 
ٛخ

فُ
ان
د 

سا
ٓب

نً
ا

 

 أٔافك انؼجبساد و

 ثشذح

أٔافك  أٔافك

ئنٗ دذ 

 يب

ال 

 أٔافك

ال أٔافك 

ػهٗ 

 اإلغالق

      رغزخذو األعهٕة انؼهًٙ فٙ انزفكٛش. 1

      رعغ اعزشارجٛبد نًؼبنجخ انًشكالد انًزٕلؼخ. 2

      .رششن انؼبيهٍٛ فٙ ارخبر انمشاس  3

هؼبيهٍٛ.رشجغ ػهٗ رفٕٚط انصالدٛبد ن 4       

      رهجٙ ادزٛبجبد انؼبيهٍٛ انزذسٚجٛخ. 5

      رذػى رًُٛخ انؼبيهٍٛ ألَفغٓى يًُٓٛب. 6

      رغبػذ ػهٗ دغٍ رٕصٚغ انًٓبو ٔانًغإٔنٛبد ثٍٛ انؼبيهٍٛ. 7

      رؼًم ػهٗ رطٕٚش انطشائك ٔاألعبنٛت فٙ ئَجبص األػًبل. 8

ٕعبئم انجذٚذح نًٕاجٓخ انزذذٚبد رغبػذ ػهٗ ئٚجبد األعبنٛت ٔان 9

 ٔانًٕالف انًزجذدح.

     

      رغبػذ ػهٗ ئصذاس انزؼهًٛبد ثصٕسح يٕظٕػٛخ. 11

      ثُبء انزؼهًٛبد ػهٗ أعظ يٕظٕػٛخ . 11

      رغبػذ ػهٗ رُظٛى ٔئداسح االجزًبػبد ثفبػهّٛ. 12

      رؼًم ػهٗ رُظٛى انٕلذ ٔفمًب نهًٓبو ٔاألٔنٕٚبد. 13

      رشجغ ػهٗ رٕظٛف انزكُٕنٕجٛب فٙ ئَجبص األػًبل. 14

      رٛغش اعزؼًبل أعبنٛت ػًم اإلداسح االنكزشَٔٛخ . 15

      رغبػذ ػهٗ رخضٍٚ  انجٛبَبد ٔرذأنٓب . 16

      رؼًم ػهٗ رٕفٛش انٕلذ ٔانجٓذ ٔانًٕاسد انًبنٛخ. 17

................................................................................................جٕاَت أخشٖ رزكش:.....................   
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ال أٔافك 

ػهٗ 

 اإلغالق

      رًُٙ انؼاللبد اإلَغبَٛخ ٔرمٕٚٓب. 18

      رغبػذ ػهٗ ادزشاو آساء انؼبيهٍٛ ٔأفكبسْى. 19

      رؼضص انًذٚشٚخ يغ انًجزًغ انًذهٙ. 21

      رشجغ سٔح انفشٚك ٔانؼًم انجًبػٙ. 21

رغبػذ ػهٗ يؼبنجخ يشكالد انؼبيهٍٛ انًُٓٛخ  22

 ٔانشخصٛخ.

     

      رغبػذ ػهٗ رفٓى دبجبد انؼبيهٍٛ. 23

ًؼُٕ٘ نهؼبيهٍٛ.رٓزى ثبنزؼضٚض ان 24       

رغبػذ ػهٗ رذمٛك انزكبيم ثٍٛ انؼبيهٍٛ فٙ انًُظًخ  25

 انزؼهًٛٛخ.

     

      رغبْى فٙ سفغ ئَزبجٛخ انؼبيهٍٛ فٙ انًُظًخ انزؼهًٛٛخ. 26

رغبػذ ػهٗ ئشجبع دبجبد انؼبيهٍٛ انُفغٛخ  27

 ٔاالجزًبػٛخ.

     

      رهجٙ ادزٛبجبد انؼبيهٍٛ االلزصبدٚخ . 28

      رذمك انًٕاصَخ ثٍٛ أْذاف انؼبيهٍٛ ٔأْذاف انًُظًخ. 29

      رشجغ عهٕن انؼبيهٍٛ اإلٚجبثٙ. 31

      رشجغ ػهٗ انذٕاس انجُبء ثٍٛ انؼبيهٍٛ . 31

رغبػذ انؼبيهٍٛ ػهٗ رجبدل انًٓبساد ٔانخجشاد فًٛب  32

 ثُٛٓى. 

     

يغ انخجشاد  رؼًم ػهٗ ئٚجبد ثٛئخ رفبػهٛخ نهزؼبيم 33

 ثبنًُظًخ  .

     

جٕاَت أخشٖ رزكش:  

....................................................................................................................... 
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فكأٔا  

ال أٔافك 

ػهٗ 

 اإلغالق

رغبػذ ػهٗ اإلدغبط ثبنًشكالد انزٙ رٕاجّ  34

 انًُظًخ.

     

      رٕفش ثذائم يخزهفخ ٔيزؼذدح نذم انًشكالد.. 35

رغبػذ ػهٗ ركٍٕٚ  سؤٚخ يزكبيهخ نذٖ انؼبيهٍٛ ػٍ  36

 انًُظًخ انزؼهًٛٛخ .

     

      رغزثًش األفكبس انًزٕنذح يٍ انؼبيهٍٛ. 37

رغبػذ انًغإٔل ػهٗ ئدسان انًٕلف اإلداس٘ كٕدذح  38

 يزكبيهخ.

     

      رشجغ ػهٗ رطجٛك األفكبس اإلثذاػٛخ. 39

رغبػذ ػهٗ انًٕاءيخ ثٍٛ أْذاف انًُظًخ  41

 ٔاإلجشاءاد انًزجؼخ نزذمٛمٓب.

     

      انًشَٔخ فٙ انزخطٛػ  ٔفك االدزٛبجبد انًغزمجهٛخ . 41

ٕل االثزكبسٚخ نذٖ انؼبيهٍٛ فٙ انًُظًخ رًُٙ انذه 42

 انزؼهًٛٛخ.

     

      رُظى األفكبس ٔػشظٓب ثطشٚمخ ػهًٛخ دلٛمخ. 43

      رٕجذ ثمبفخ رُظًٛٛخ رغٓم َشش انًؼشفخ ثٍٛ انؼبيهٍٛ  44

      رغزثًش األفكبس انًشرذح يٍ انًغإٔنٍٛ. 45

 جٕاَت أخشٖ رزكش :  

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................  



131 

 

 
 انًذٕس انثبَٙ : ٚزصف انمبئًٌٕ ػهٗ انًؼشفخ ثبنغًبد اٜرٛخ :

 و

 أٔافك انؼجبساد

 ثشذح

أٔافك  أٔافك

ئنٗ 

 دذ يب

ال 

 أٔافك

ال أٔافك 

ػهٗ 

 اإلغالق

ايزالن َظشح شًٕنٛخ نجًٛغ انجٕاَت انزُظًٛٛخ ٔ انزكُٕنٕجٛخ  1

.ٔاإلعزشارٛجٛخ  

     

.االَفزبح ٔ عشػخ االثزكبس فٙ رٕظٛف انًؼشفخ 2       

.نذٚٓى سؤٚخ ٔاظذخ ػٍ ئداسح انًؼشفخ 3       

لًٛخ ئداسح انًؼشفخ .ٚذسكٌٕ  4       

يٓبساد  انزؼبيم يغ رمُٛخ انًؼهٕيبد ٔيٓبساد انذبعت  ئجبدح 5

.اٜنٙ ٔ رطجٛمبرٓب فٙ يجبل انؼًم  

     

. ئرمبٌ يٓبساد االرصبل انهفظٛخ 6       

، 2) خذيبد انٕٚتاعزخذاو يٓبساد االرصبل االفزشاظٛخ  7

(.3انٕٚت  

     

.ئجبدح يٓبساد االرصبل انكزبثٛخ 8       

      انًشبسكخ ٔانزؼبٌٔ ٔ انشفبفٛخ فٙ يجبل انؼًم . 9

انمذسح ػهٗ انزمبغ انًؼهٕيبد ٔ رذٕٚهٓب ئنٗ يؼشفخ لبثهخ  11

 نالعزخذاو.

     

ٚؼًهٌٕ ػهٗ رذمٛك أفعم اعزفبدح يٍ انًٓبساد ٔانخجشاد ٔ  11

مُٛبد انًزبدخ فٙ انًذٚشٚبد .انز  

     

      اإلعٓبو فٙ رذمٛك انًٛضح انزُبفغٛخ فٙ رجٕٚذ انؼًم . 12

.انًشَٔخ ٔانمذسح ػهٗ يٕاكجخ انًزغٛشاد 13       

      رفعٛم انزذذٚبد ٔخٕض انزجبسة . 14

 جٕاَت أخشٖ رزكش :  

.................................................................................................................................................  
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 انًذٕس انثبنث : انصؼٕثبد انزٙ رٕاجّ ئداسح انًؼشفخ

 و

 أٔافك انؼجبساد

 ثشذح

أٔافك  أٔافك

ئنٗ 

 دذ يب

ال 

 أٔافك

ال أٔافك 

ػهٗ 

 اإلغالق

جبل ئداسح انًؼشفخ .لهخ انذساعبد ٔيصبدس انًؼهٕيبد فٙ ي 1       

ظؼف ثمبفخ انؼبيهٍٛ ثبنًذٚشٚبد انذاػًخ ئنٗ رطجٛك أعهٕة  2

 ئداسح انًؼشفخ.

     

غٛبة انهٕائخ انزُظًٛٛخ ٔ اإلداسٚخ انًجُٛخ ٔانًذذدح إلداسح  3

 انًؼشفخ .

     

َذسح لٕاػذ انجٛبَبد ٔ انًؼهٕيبد انزٙ رغبػذ ػهٗ اَجبص انؼًم  4

 ٔارخبر انمشاس.

     

      اَخفبض ثمبفخ انؼًم ثأعهٕة انفشٚك . 5

      رذَٙ االْزًبو ثأعهٕة ئداسح انًؼشفخ نذٖ انؼبيهٍٛ . 6

      غٛبة اإلغبس انؼهًٙ انًُٓجٙ انٕاظخ نًعًٌٕ ئداسح انًؼشفخ. 7

اَخفبض رٕظٛف انزمُٛبد انذذٚثخ فٙ رفؼٛم ػًهٛبد ئداسح  8

 انًؼشفخ .

     

زذسٚجٛخ انزٙ رؼمذ فٙ يجبل ئداسح انًؼشفخ .لهخ انذٔساد ان 9       

      اَخفبض االْزًبو ثزجبدل انخجشاد ٔ انًؼبسف فٙ يجبل انؼًم . 11

      اَخفبض انًشبسكخ ٔانزؼبٌٔ ٔ انشفبفٛخ نذٖ انؼبيهٍٛ . 11

      لهخ خجشاد انؼبيهٍٛ فٙ يجبل رطجٛك ئداسح انًؼشفخ. 12

 جٕاَت أخشٖ رزكش :  

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................  
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 إملؤُل وهجة إمؼمل إمس إحملنكّ  م

دإرة دنخورإٍ يف إمرتتية ختطص أ ضول إمعويخ محمد إسٌلغيلُيمث   .0  خامؼة إمسوعان كاتوسإسدشاري زإئر   -ة ويحرت وإ 

دإرة إمرتتوية ودنخ أ محد جن ػًل جن غحدهللا إمؼووي  .2  لكية إمؼووم إمخعحيلية تطور -ورإٍ يف إمخلومي إمرتتوي دنخورإٍ يف إمرتتية ماحس خري يف إل 

دإرة حرتوية سؼيد جن انرص إمفارس  .1  لكية إمؼووم إمخعحيلية تطور -دنخوإرة يف إمرتتية إ 

دإرة حرتوية  غحدإمؼزيز أ محد دوإد   .4  خامؼة ىزوى -دنخوإرة يف إمرتتية ختطص إ 

 خامؼة ىزوى -دإرة حرتويةدنخوإرة يف إمرتتية ختطص إ   محمد سوامين إجلرإيدة  .5

دإرة وإمخخعيط إمرتتوي  رحة جن ػًل إمؼوييس  .6 مدير مكذة مذاتؼة وثليمي إل دإء إملدريس توزإرة  -دنخورإٍ يف إمرتتية ختطص إ 

 إمرتتية وإمخؼومي 

دإرة حرتوية  ػًل جن محمد جن ػًل إمؼامري   .7 د إمخرشية ابملديرية إمؼامة نورتتياة مدير دإئرة حمنية إملوإر  -دنخورإٍ يف فوسفة إمرتتية ختطص إ 

 وإمخؼومي مبحافظة إمرشكية شٌلل 

 خامؼة إمسوعان كاتوس -يف إمرتتية ختطص مٌاجه ثدريس  دنخورإٍ أ محد شِاب  .8

 خامؼة إمسوعان كاتوس -يف إمرتتية ختطص مٌاجه وظرق ثدريس إمؼووم دنخورإٍ محمد أ محد سومي  .9

رشإف حرتوي  يف إمرتتية ختطص مٌاجه ورإٍدنخ سامل جن محود جن انرص إجلاجري  .01  إملديرية إمؼامة نورتتية وإمخؼومي مبحافظة إمظاُرة –وإ 

 خامؼة إمسوعان كاتوس -يف إمرتتية ختطص حكٌوموحيا ثؼومي  دنخورإٍ ايرس س يد إجلربيت  .00

 حيلية تزنوى لكية إمؼووم إمخع  -يف إمرتتية ختطص حكٌوموحيا ثؼومي  دنخورإٍ سامل جن غحدهللا إمياغيب  .02

 خامؼة إمسوعان كاتوس -يف إمرتتية ختطص حرتية ملارهة دنخورإٍ محود جن خوفان إحلاريث  .01

 خامؼة إمسوعان كاتوس/ كسم درإسات إملؼوومات -يف ػمل إملؼوومات ٍنخورإد غحد إاجمليد ضاحل توغزة  .04

 عان كاتوس/ كسم درإسات إملؼووماتخامؼة إمسو -يف ػمل إملؼوومات و إملكذحات  ٍنخورإد ػًل جن س يف إمؼويف   .05

 خامؼة إمسوعان كاتوس/ كسم درإسات إملؼوومات -يف ػمل إملؼوومات ٍ نخورإد ضحاح محمد لكو  .06

 خامؼة ىزوى -يف ػمل الاحامتا  ٍدنخوإر  حسني جن سؼيد إحلاريث  .07

أ مااة إنوعيااف تًاات رشف جاان حمساان   .08

 شيدان

دإرة إمؼامة انئة مدير مؼِد -دنخورإٍ يف إمؼووم إمخارخيية   إل 

رشإف إمرتتوي جاكموريوس مغة غرتية  يرسى تًت محمد جن سومي إملغريي  .09 رئيساة مرناز إمخادرية ابملديرياة إمؼاماة نورتتياة  -ماحس خري يف إل 

 وإمخؼومي مبحافظة إمرشكية شٌلل

 

 ( 5أسماء المحّكمين ممحق)
 نماذج رسائل ومخاطبات  
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Abstract 

 The Role of Knowledge Management in the Development of 

Administrative Skills among Staff in Directorates-General of 

Education in the Sultanate of Oman 
 RAYA Hamed Hilal Al-Habsi. 

Supervision: Abdulaziz Maaytah 

 The current study aims to identify the role of knowledge management in the 

development of administrative skills of the staff in the Directorate General of 

Education in the Sultanate of Oman (D.G.E). It also aims to know the 

characteristics of people in charge of knowledge management, identify the main 

problems that face the knowledge management and unveil the influence of 

variables, qualification as well as work experience of study samples on the role of 

knowledge management . 

The study is based on the descriptive method as a reliable questionnaire was 

conducted on 100 persons chosen at random as study samples. In addition, I used 

the following statistical methods:- 

- Mean value  

- Standard Deviation  

- Alpha- Chropach`s  Calculation of the Reliability of the Tool ,Test  (t-test) 

- And Analysis of variance  

The study has showed the following results:- 

- The role knowledge management in the development of administrative skills 

among the staff of the D.G.E is quite obvious all through the study 

- The characteristics  of  people in charge of knowledge management is 

significantly clear. 

- The difficulties that face the knowledge management in developing of 

administrative skills are outstanding according to the study samples. 

- There are no statistically significant differences in the role of knowledge 

management in developing the administrative skills of the study samples due 

to variables, qualification and work experience. 

- Upon the results of study recommendations were proposed.    

 


