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إُدإء
" إىل إملووب إميت ثؼِدثين جرػايهتا
وإُامتهما وابرهت أاييم تدػاهئا".

ب

شكر و ثلدير
الحهدددَهللَحهدددآَمٓددقَاللٛلددًلَوالصددٛةَوالسددٛمَ مددَِ رددرلَاٖىالٓد دَوالهرسددمٓنَسددٓدى َهحهدددَو مددَِالددًَ
وصحالًَ لهعٓنلَ ه َالعدَ :

ف ىًََٓٚسعىَْإ َٚنَ قدمَركريَاللزٓلَلل هعََىزوىَالَُْ ُ حتَلى َفرصََهواصمََالدراسَلَوالركرَ

هوصددولَلمق د هٓنَ مددَِالرى د هيَاله لسددُٓرَهه د َٛفددَْالدددكُورَحس د مَالدددٓنَإال درآٌمََوالدددكُور َ/الدددالعزٓزَداودَ
وللهٓعَ ض دٌَٓ ََالُدرٓسَ مَِه َالذلويَهنَلٍودَهُهٓزةََ .

َلَوالدذيَكد نَ
كه َ ُقدمَاللزٓلَالركرَو ظدٓمَاٚهُىد نَلمددكُور َ/الددالعزٓزَالهع ٓطدََالهردرلَ مدٌَِدذيَالد ارسد َ
دكرَوالُقدددٓرَإلددَِاٖسددُ ذةَٓ/سددرىَالىددتَهحهدددَ
لىصددحًَوُولٍٓ ُددًَ ددرَالد لنَفددَْإىل حٍد َواُه هٍد َ.كهد َ ولدًَالرد َ

الهغٓددريَ مددَِهد َقدهُددًَهددنَىصد َسدددٓدَ َوُولٓددًَهفٓدددَهىددذَالمحظددََاٖولددَِلكُ الددََالد ارسددَََوحُددَِخرولٍد َالٍددذيَ
َو همٍ َ .
الصورةلَف هللَ سألَ نَٓلزٍٓ َ ىَْخٓرَاللزادَو نَٓال ركَلٍ َفَْ مهٍ َ

َكهد د َٓسد درىَْ نَ ُق دددمَال لر ددكرَاللزٓ ددلَواٚهُىد د نَٖ ضد د دَللى ددََالهى قر ددََىظٓ ددرَلٍ ددودٌمَالهخمص ددََ

وُع وىٍمَالكالٓرَفَْإ رادٌَذيَالدراسََ .

َوالركرَوالُقدٓرَهوصدولَإلدَِلهٓدعَاٖسد ُذةَالدذٓنَُفضدمواَالُحكدٓمَاٚسدُال ىَلَوالدذيَكد نَلهٛحظد ٍُمَ

واقُراح ٍُمَدورَال رزَفَْإخراجَاٚسُال ىََفَْصورٍُ َالىٍ ََٓهحققٌََٖدالَالدراسََالَُْوضعتَهنَ لمٍ َ .
َ

َولنَٓفوُىَْ نَ ُقدمَالكدلَالردكرَوالُقددٓرَوالعرفد نَإلدَِرفٓقُدَْفدَْرحمدََالحصدولَ مدَِدرلدََ

اله لسددُٓرَاٖسددُ ذةَ/ه دوزةَالىددتَسددعٓدَالعزٓددزيَواٖسددُ ذةَ َ/رٓ د َالىددتَهحهدددَالص دوافَْو قددولَلٍددمَىقد ًد َٛددنَاالددنَ

اٖ راالَْ :

لعهركَه َه لَالفَُِالذخٓرةَََََََََولكنَإخوانَال ق تَذخ ر َ

دٓح َولدمَُٓسدعَالهلد لَلدذكريلَكهد َ سدألَاهللَالعمدَْ
وفَْالخُ مَ ردكرَكدلَهدنَقددمَلدَْىص ًدح َ وَهسد دةَ َوُوض ً

القدٓرَ نَٓىفعَالٍذيَالدراسَََكلَهنَاطمعَ مٍٓ لَواهللَهنَورادَالقصدَ .

ولخرَد واى َ نَالحهدَهللَربَالع لهٓن َ
الال ح َ
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ممخص الدراسة بالمغة العربية

عنوان الدراسة :دور إدارة المعرفة في تنمية الميارات اإلدارية لدى العاممين
بالمديريات العامة لمتربية والتعميم بسمطنة عمان
اسمَالال ح َََ:رٓ دَالىتَحهدَالنٌَٛلَالحالسَْ .
إررالَالدكُور َ:الدالعزٓزَالهع ٓطًَ .

ٌد دددفتَالد ارس د ددََالح لٓد ددََإل د ددَِالُعد ددرلَ م د ددَِدورَإدارةَالهعرف د ددََفد ددَُْىهٓ د ددَََالهٍ د د راتَا٘دارٓ د ددََل د دددىَ
العد د د د همٓنَاله د د دددٓرٓ تَالُرالٓ د د ددََوالُعم د د ددٓمَالس د د ددمطىََ هد د د د نَوهعرف د د ددََهواص د د ددف تَالقد د د د هٓنَ م د د ددَِإدارةَالهعرفدد د ددَلَ
والوقد ددولَ مد ددَِاٌد ددمَالصد ددعوال تَالُد ددَُْوالد ددًَإدارةَالهعرفد ددََفد ددَُْىهٓد ددََالهٍ د د راتَا٘دارٓد ددََإض د د فََإلد ددَِالكرد ددلَ
د ددنَ د ددرَهُغٓد د دراتَالى د ددوعلََوالهؤٌ د ددلَالعمه د ددْلََوالخالد د درةَالوظٓفٓ د ددََٖفد د درادَ ٓى د ددََالد ارس د ددََف د ددَْدورَإدارةَالهعرف د ددََ
ف د ددَُْىهٓدد ددََالهٍ د د د راتَا٘دارٓدد ددَلََوقد د دددَا ُهدد دددتَالد ارسدد ددََ مدد ددَِالهد د ددىٍيَالوص د ددفْلَوَُ د ددمَاس د ددُخدامَاٚسد د ددُال ىََ
كد ددأداةَلمد ارسد ددََالعد دددَالُحقد ددقَهدددنَصد دددقٍ َو ال ٍُ د د َ مد ددَِ ٓىدددََُد ددمَاخُٓ رٌ د د َ ر د دوا ٓ َه ددنَ(َ)100فد ددردلَكه د د َُد ددمَ
اس د د د د د ددُخدامَاٖسد د د د د د د لٓبَا٘حصد د د د د د د ََٓالُ لَٓ:الهُوس د د د د د ددط تَالحسد د د د د د د الََٓواٚىح ارفد د د د د د د تَالهعٓ رٓ د د د د د ددَلَوهع ه د د د د د ددلَ
( لف كروىالدد د د د خ)َلحسد د د د د بَهع ه د د د ددلَال الد د د د د تَٖداةَواخُالد د د د د ر(َ)T-Testوُحمٓ د د د ددلَالُالد د د د د ٓنَاٖحد د د د د ديلَواظٍ د د د ددرتَ
الد ارس د د ددََالىُد د د د يَالُ لٓ د د ددَ َ:نَدورَإدارةَالهعرف د د ددََف د د ددَُْىهٓ د د ددََالهٍد د د د راتَا٘دارٓ د د ددََل د د دددىَالعد د د د همٓنَاله د د دددٓرٓ تَ
الُرالٓد ددََوالُعمد ددٓمَل د د دَالدرلد ددََكالٓ د درةَلد ددداَفد ددَْلهٓد ددعَهح د د ورَالد ارسد ددَلَكه د د َل د د دتَهواصد ددف تَالق د د هٓنَ مد ددَِ
إدارةَالهعرفد د ددََالدرلد د ددََكالٓ د د درةلَوالصد د ددعوال تَالُد د ددَُْوالد د ددًَإدارةَالهعرفد د ددََفد د ددَُْىهٓد د ددََالهٍ د د د راتَا٘دارٓد د ددََالدرلد د ددََ
كالٓ د درةَه د ددنَولٍ د ددََىظ د ددرَافدد درادَالعٓى د ددَلَكهد د د َ ى د ددًََُٚول د دددَف د ددروقَذاتَدٚل د ددََإحصد د د ََٓف د ددَْدورَإدارةَالهعرف د ددََ
ف د ددَُْىهٓ د ددََالهٍد د د راتَا٘دارٓ د ددََل د دددىَ فد د درادَ ٓى د ددََالد ارس د ددََُع د ددزىَلهُغٓ د ددرَالى د ددوعلَوالهؤٌ د ددللَوالخالد د درةَالوظٓفٓ د ددََ.
وقدَخرلتَالدراسََاللهمََهنَالُوصٓ تَوالالحوثَالهقُرحَََ.
ط

إمفطل إلول
مشلكة إدلرإسة وأمهيهتا
 إمللدمة مشلكة إدلرإسة وأس ئوهتا أُدإف إدلرإسة أمهية إدلرإسة حدود إدلرإسة -مطعوحات إدلرإسة

الفصل األول
مشكمة الدراسة و أىميتيا
المقدمة
رٍدَالع لمَُحوٚتَكالٓرةَفَْاُخد ذَالقد ارراتَوالدُحكمَالعٓدداَ دنَالهركزٓدََفدَْإدارٍُد لَففدَْظدلَُطدورَ
ُكىولولٓ َورالك تَالهعموه تَوسر ََالوصولَإلَِالهعموه تلَالد َالهوردَاٖس سَْلمهٓدزةَالُى فسدََٓٓىُقدلَهدنَ
رسَاله لَاله ديَإلَِالهعموه تَوالهعرفََ وَه َٓعرلَالرسَاله لَالفكدريلَفقددَالدداٌَدذاَالُحدولَٓددفعَ صدولَ
الُفكٓددرَالُقمٓددديَإلددَِهسددُوٓ تَفكرٓددََ ك ددرَ هق د لَولددمَُعدددَاٖس د لٓبَالقدٓهددََفددَْا٘دارةَُُى سددبَوٌددذيَالقف دزةَ
الٍ مََالَُْٓرٍدٌ َالفكرَا٘داريَالحدٓثَ .
فمددمَُعدددَالقددوةلَفددَْالقددرنَالحد ديَوالعردرٓنلَُعىددَْالسددمطََالهطمقددَ َوالقددوةَاٚقُصد دََٓكهد َكد نَفددَْ
ه ىٓ د تَالقددرنَالعر درٓنَلَالددلَلقدددَص د رتَُعىددَْقددوةَالهعرفددََ وًٚلَوقالددلَكددلَرددْدلَوالقدددرةَ مددَُِطوٓعٍ د لَ
والُوظٓددلَالهى سددبَلٍ د لَو دركَ صددح بَىظرٓددٌََددذيَالقددوةَ نَُىهٓددََاله دواردَالالر درَٓ( ه لَالهعرفددََوهدددٓروَ
اَلٓدالَُكونَق درةَ مدَِإىُد جَ
الهعرفَ)لٌَوَالع هلَاٖولَفَْهع دلََصى ٍُ لَٖنٌَذيَالهو
ّ
داد ً
اردَالهعدةَإ ً
هى فسلَواالُك رَهمفتلَورٓ دةَ كٓدةَ(صالريل.)2010
وهدنٌَدذاَالهىطمددقَفدإنَإدارةَالهعرفددََُسدعَِإلددَِاٚسدُ ه رَاٖه دلَلددرسَالهد لَالفكددريلَوُحوٓمدًَإلددَِ
قوةَإىُ لََُٓسٍمَفَُْىهََٓ دادَالفردلَورفعَكف دةَالهؤسسدَلَحٓدثَُعددَالهعرفدََفدَْظدلَالُطدورَالٍ دلَالدذيَ
ٓرٍديَالعصرَالح لَْ حدَالد

مَاٖس سََٓفَُْطوٓرَالفكرَا٘داريَوالهؤسسْ.
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لذاَفإنَ ٌهََٓالُعرلَ مَِإدارةَالهعرفدََودورٌد َفدَُْىهٓدََالهٍد راتَا٘دارٓدََهدنَالقضد ٓ َالُدَْى لدتَ
اٌُه مَالهىظه تَالُرالوَٓ؛َوذلكَالٍدلَُطوٓرَهٍ راتَوقددراتَالقٓد داتَا٘دارٓدََالحٓدثَُُواكدبَهدعَالُطدوراتَ
الَُْٓعٓرٍ َ لمَالٓوملَخ صََهعَظٍورَه َٓعرلَال قُص دَالهعرفدََEconomyَKnowledgeلَالدذيَدفدعَ
إلَِاٌُٚه مَالُىهََٓالقٓ داتَا٘دارََٓالهخُمدلَهسدُوٓ ٍُ َوذلدكَلموصدولَإلدَِقٓد داتَإدارٓدََكف َدؤةَوفع لدََُسدٍمَ
فَْرفعَهسُوىَاٖدادلَالَُُْسعَِالهىظه تَالُرالوََٓإلَُِحقٓقٍ َ(الٓزانلَ َ.)2010
والددذلكَُعُالددرَإدارةَالهعرفددََهددنَاٖس د لٓبَا٘دارٓددََالحدٓ ددََالُددَْكد نَلٍ د َصدددىَواسددعَفددَْالهل د ٚتَ
الصددى ََٓوالصددحََٓوا٘ىُد جَفقدددَ الُددتَلدددواٌ لَلهد َحققُددًََهددنَىُد يَفددَْإحددداثَالُغٓٓددرَوالُطددوٓرَوُحقٓددقَ
الهٓ دزةَالُى فسددَٓلَوقدددَولدددَ مه د دَا٘دارةَوروادَالفكددرَالُرالددويَ نَالفكددرَوالهعرفددََالهُلددددةَوالهالُك درةَهددنَ الددرزَ
وس د لَىل د حَا٘دارةَفددَْالعصددرَالحدددٓثلَحٓددثَٓهكددنَلهلُهع ُى د َالعرالٓددََوخ صددََفددَْالهل د لَالُرالددويَ نَ
دَلَوآل د دَهعرفددََلدٓدددةَوُحوٓمٍ د َإلددَِهىُل د تَ
ُسددُفٓدَهددنَإدارةَالهعرفددََهددنَخددٛلَالُق سددمَاٖفضددلَلمهعرفد َ
وخده تَو س لٓبَذاتَقٓهََخ صََهعَُوافرَُكىولولٓ َالهعموه تَورٓو ٍ َفَْوقُى َالح لْ(الدٓرل.)2010
فهىظهََالهعرفٌَََْالهىظهََالَُُْهُمكَالالٓ ََالُكىولولََٓالق درةَ مَُِطالٓقَساللَإدارةَالهعرفََفدَْ
لهٓعَ همٓ ٍُ َا٘دارََٓوالُىظٓهََٓوٓهُمكَالع همونَفٍٓ َ ق فََُىظٓهََٓى العََهنَُال دلَاٖفك رَفٓه َالٓىٍمَهه َ
ٓسٍمَفَْإىل زَاٌٖدالَا٘سُرآُلََٓالَُُْسعَِالهىظهََإلَُِحقٓقٍ ََو مَِذلكَفإنٌَذيَالهىظهََُسُ هرَ
ط قد د تَالع د د همٓنَالفكرٓ ددََهه د د َٓلعمٍد د َق د د درةَ م ددَُِحقٓدددقَهُطمالد د تَالُحس ددٓنَوالُط ددوٓرَالهس ددُهرَوهواكالدددََ
الهُغٓراتَالح صمََ(حهودلَ َ.)2010
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وفَْظلَُطوٓرَالُعمٓمَالذيَٓرٍدَاٌُه ه َكالٓراَفَْك فََلواىالًَوذلكَلُمالََٓسوقَالعهلَوهُطمال ُدًلَ
فددإنَاٌُٚهد مَالُطددوٓرَالهلد لَا٘داريَال ُالد ريَ حدددَالركد زَالهٍهددََفددَْ همٓددََالُطددوٓرَفددَْظددلَهىظوهددََهددنَ
الُك هلَٓىُيَ ىًَُكوٓنَقٓ داتَف مََق درةَ مَِقٓ دةَ همٓ تَالُطوٓرَواٚرُق دَال لعهمََٓالُعمٓهََٓالُعمهََٓ .
وهددنٌَددذاَالهىطمددقَفددإنَاٌُٚه د مَالُطددوٓرَالهىظه د تَالُرالوٓددََٓرلددعَإلددَِ ٌهٓددٌََددذيَالهىظه د تَوال لُ د لَْفددإنَ
اٚرُق دَالٍ َٓؤديَكه َٓرىَل دَالربَ(َ)2006إلَِ:زٓ دةَدرلدََرضد َالعد همٓنَفدٌَْدذيَالهؤسسد تلَ َوُحفٓدزَ
لَوآلد دَالٓ دََهى سدالََلٗفكد رَا٘الدا ٓدََالخٛقدَلَزٓد دةَقددرةٌَدذيَالهؤسسد تَ
الع همٓنَىحوَُقددٓمَ فضدلَاٖداد َ
م ددَِهوالٍ ددََالُح دددٓ تَوهواكال ددََالُغٓٓد دراتلَاحُد درامَلرادَالعد د همٓنَوا ُال رٌد د َذاتَ ٌهٓ ددََف ددَْد ددمَُ دددرلٍمَ
الوظٓفْ.
ولكددنَواقددعََهلُهع ُى د َالعرالٓددََفددٌَْددذاَالهل د لَىلددديَهغ د ٓ َاًرَحٓددثَٓخمددصَُقرٓددرَالُىهٓددََا٘ىس د ىََٓ
العرالََٓلمع مَ2003مَالذيَٓصدرَ نَاٖهمَالهُحدةَا٘ىه َْفٓه َُٓصدلَالحد لَاكُسد بَالهعرفدََفدَْالددآ تَ
القدرنَالحد ديَوالعردرٓنَإلددَِضدعلَىرددرَواىُد جَالهعرفددََفددَْالالمددانَالعرالٓددََ مدَِالددرغمَهدنَولددودَرسَهد لَ
الرريَ رالَْهٍملَوٓهكىًَفَْظرولَهغ ٓرةَ نَٓكونَالىََٓ س سََٓقوََٓلقٓ مَىٍضََهعرفَٓلَوقدَحددَالُقرٓرَ
الددذيَٓدددورَهوضددو ًَ"ىحددوَإق هددََهلُهددعَالهعرفددََ"َفددَْىٍ ُٓددًَرؤٓددََإسددُرآُلََٓ٘ق هددََهلُهددعَالهعرفددََفددَْ
الالمدانَالعرالََٓك نَاحدَ رك ىٍ َ:الُحولَالح ٓثَىحوَىهطَإىُ جَالهعرفدََفدَْالالىٓدََاٚلُه ٓدََوَاٚقُصد دََٓ
العرالَََٓ(ُقرٓرَالُىهََٓا٘ىس ىََٓالعرالََٓلََ)2003وٌدذاَهد َٓىالغدَْ نَُهضدَْفٓدًَهلُهع ُىد َالعرالٓدَََالخطدَِ
ُُوادمَوهُطمال تٌَذاَالعصرَالذيَٓطمقَ مًَٓالعضَالهفكرٓنََ صرَالهعرفَ.
ح ٓ ََحَُِ َ
وقددَ كددتَالعدٓددَهددنَالهدؤُهراتَ مدَِ ٌهٓددََاٚقُصد دَالقد مَ مدَِالهعرفددََلكوىدًَرسَالهد لَالالرددريَ
دوزرادَالُرالٓددَ والُعمددٓمَالعددربل والددذيَ قدددَفددَْالرٓ د ض(َه د رسََ.)2008
الق د دملَهىٍ د َالهددؤُهرَالس د دسَلد َ
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واله د ددؤُهرَالُأسٓس د ددَْال د دددولَْلهلُه د ددعَالهعرف د ددََاٖ َوف ارس د ددٓويَال د ددذيَاحُض د ددىًَُهص د ددرَف د ددَْالفُد د درةَهد د د َال د ددٓنَ
11و2009/1/12مَالددذيَىظددمَهددنَقالددلَهىظهددََُضد هنَالرددعوبَاٖفرٓقٓددََأسددٓوََٓوالهلهددعَالعرالددَْلددٙدارةَ
والهعرفََوالذيَ وصِ الُطوٓرَهال درةَاف َرَواسٓوََٓلُحقٓقَاقُص دَالهعرفدََوٌدذآَُطمدبَالُطدوٓرَوالُحسدٓنَفدَْ
هل د د ٚتَ رالد ددعٌَد ددََْ:اله د دواردَالالر د درَََٓ-هص د د درَالهعموه د د تََ-اٖىظهد ددََالهؤسسد ددََٓوا٘دارٓ د دَََ-واله د دواردَ
الُقىَٓ(هحفوظلَ .)2009
كه َل دتَُوصٓ تَالهؤُهرَال ىَْ٘دارةَالهعرفََفَْالررقَاٖوسط2011مَوالذيَ قٓمَفَْ الدوظالَْ
فَْالفُرةَ16-15ه رسَ2011مَُؤكدَ مَِ ٌهََٓاٌُٚه مَال لالىََٓاٖس سََٓ٘دارةَالهعرفََهدنَخدٛلَالهدواردَ
الالر درَٓلَالُقىٓددََ"اُٚص د ٚتَالهُُ العددَ"لَو ق فددََالٓ ددََالهعرفددَلَوالعهددلَ مددَِالهر د ركََالفعمٓددََداخددلَوخ د رجَ
الهىظهََوُأكٓدَالُواصلَ الرَالرالك تَاٚلُه َٓ(َالعهريل.)2011
وفَْسمطىََ ه نََخرجَهدؤُهرََكمٓدََوللد تَلمعمدومَالُطالٓقٓدَََالددولَْال د ىَْ٘دارةَالهعرفدََوُق سدمَ
اله دواردَالددذيَىظددمَفددَْالفُ درةََ28-27فال ارٓددر2012مَالعدددةََُوصددٓ تَهىٍ د َضددرورةَاُخ د ذَُددداالٓرَفع لددََلرددقَ
لفع لددََورفددعَدرلُددًَالددٓنَ هددََاللهٍددورلَكه د َ وصددَِالُعزٓددزَ
اللٍددودَالهُعمقددََالإٓل د دَالددو َْ٘دارةَالهعرفددََا ّ
الالىٓ ددََاٖس س ددََٓ٘دارةَالهعرف ددََف ددَْس ددمطىََ هد د نَودولَهلم ددسَالُعد د ونَالخمٓل ددْلَك ددذلكَُط ددوٓرَالطالٓعٓ ددََ
لمهعرفددََوالُددَْسددُقومَالُلهٓددعَوُخدزٓنَوُوزٓددعَالهعموهد تَالٛزهددََلمهسددُخدهٓنَفددَْه اركددزَحددولَ ىحد دَسددمطىََ
هد نَودولَهلمددسَالُعد ونَالخمٓلددَْاٖخدرىَ.كهد َ وصددَِالُحوٓددلَالهعرفدََالهطموالددََال لمغددََالعرالٓددََوُسددٍٓلَ
ُوزٓعٍ َالَِالله ٌٓرلَإض فََُوفٓرَالد مَالٛزمَلُطوٓرَالع همٓنَفدَْهلد لَالهعرفدََهدنَ لدلَُدأٌٓمٍمَ َوذلدكَ
هنَخٛلَ ىرطََالُدرٓبَوالُطوٓرَالهى سالََفَْالهل ٚتَذاتَالصمََالإدارةَالهعرفََ(َالى الْل.)2012

5

وقدَُى ولتَالعدٓدَهنَالد ارسد تَوالالحدوثَ ٌهٓدََإدارةَالهعرفدََفدَُْطدوٓرَالهه رسد تَا٘دارٓدََوُىهٓدََ
هٍ راٍُ د َهىٍ د َد ارسددََالروٓددرََBrewerوَالروٓددرَََ)2010(Brewerوالُددَُْؤكدددَ مددَِ نَهىظه د تَاٖ ه د لَ
الُل رََٓوالُعمٓهََٓٓلبَ نَُركزَ مَِإىر دَوُطوٓرَالع همٓنَفَْهل لَالهعرفََوالَُُْىل َوُُفوقَفدَْالٓ دََ
ُى فسََٓ لهَٓلَولذلكَفإنَ ىرطََإدارةَالهواردَالالردرََٓو ىردطََُطدوٓرَالالدراهيَوالهىد ٌيَٓلدبَ نَُركدزَ مدَِ
ُرسٓخَوُحسٓنَوُقٓٓمَالهع رلَوالهٍ راتَوالقددراتَلٗصدولَالالردرَٓلَوٓىالغدَْ مدَِالهىظهد تَ نَُحدددَ العد دَ
الهعرفََالضرورََٓ٘ىر دَوالحف ظَ مَِالهٓزةَالُى فسََٓ.ففدَْهلد لَالُرالٓدََٓلدبَُحدٓددَالهعد رلَذاتَالصدمََ
واٖالع دَالضرورََٓلُدوفٓرَاللدودةَالُعمٓهٓدََفدَْالدراهيَُطدوٓرَالطمالدََالهولدودٓنَفدَْهلد لَالهعرفدََ.ال ٘ضد فََ
إلَِذلكَ نَكَٛالىو ٓنَهنَالهىظه تَالح لََإلَِ رخ صَٓهُ زونَال لقدرةَ مَِالُعممَهدىَالحٓد ةَهدنَ لدلَ
د مَوُحسدٓنَ وضد ٍملََو وصدتَد ارسدََالعُٓالدَْ(َ)2011الضدرورةَإلدرادَد ارسدََ دنَُطدوٓرَهٍد راتَهددٓريَ
الهدارسَفَْضودَإدارةَالهعرفَ.
وقدددَاٌُهددتَسددمطىََ ه د نَك ٓ دراَالددإدارةَالهعرفددََفقدددَحققددتٌَٓ ددََُقىٓددََالهعموه د تَفددَْه د ٓوَ2011مَ
الهركزَاٖولَ مَِهسُوىَالع لمَفَْف ََُطوٓرَإدارةَالهعرفََفَْالحكوهدَلَُقددٓ اًرَللٍودٌد َالهُهٓدزةَفدَُْىفٓدذَ
هال درةَ ه نَالرقهََٓوُحدٓداًَفَْهل لَلٍدودَالُو ٓدََالهلُهعٓدََوالالدراهيَالُدرٓالٓدََلالىد دَالقددراتَالوطىٓدََفدَْ
هل لَُقىََٓالهعموه تلَوىررَوُعزٓزَاسُخدامَالح سوبَوا٘ىُرىتَفدَْالهلُهدعلَفالحسدبَالهرسدومَالسدمط ىَْ
َ2006/52الص د درَفددَْه د ٓوَ2006مََفددإنٌَٓ ددََُقىٓددََالهعموه د تٍَُدددلَإلددَُِك درٓسَوُفعٓددلَالسٓ س د تَ
الحكوهََٓلُحوٓلَالسمطىََإلَِاقُص دَهالىَْ مَِالهعرفَلَوُىفٓذَإسُرآُلََٓ ه نَالرقهََٓهعَُوفٓرَالقٓ داتَ
الهٍىََٓلهخُملَهال دراتَالحكوهََا٘لكُروىََٓاٖخرىَفَْالسمطىََ(ٌٓ ََُقىََٓالهعموه تل.)2011
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كه د َُسددعَِو ازرةَالُرالٓددََوالُعمددٓمَفددَْسددمطىََ ه د نَل ٌدددةَإلددَُِطددوٓرَلواىددبَالعهمٓددََالُعمٓهٓددََالرددكلَ د مَ
وا٘دارةَالُرالوََٓالركلَخ صلَفقدَق هتَالو ازرةَال لعدٓدَهنَالهردرو تَوالالدراهيَالُطوٓرٓدََهىٍد َإ د دةٌَٓكمٓدََ
الُعمٓمَالهُه مََفَُْطالٓقَالُعمٓمَاٖس سَْواٌُٚه مَالىررَ ق فََالُعمٓمَاٚلكُروىدَْفدَْالحقدلَالُرالدويلَوُالىدَْ
اُٚل ٌ تَالحدٓ ََكُطالٓقَالٛهركزََٓفَْا٘دارةَفٓعُالرَهرروعَالالواالدََالُعمٓهٓدََالدذيَٓدد مٌَدذاَالُولدًَخٓدرَ
ه لَ مدَِذلدكَلهد َٓه مدًَهدنَالٓ دََرقهٓدََُُدٓ َالُالد دلَالفدوريَلمهعد رلَوالخالدراتَاٖهدرَالدذيَٓددفعَإلدَِالقٓد مَ
الهلهو ددََهددنَالهه رسد تَُسددعَِإلددَُِحسددٓنَ دادَالهىظهددََالرددكلَ د مَوَالفددردَفٍٓد َالرددكلَخد صَهددنَخددٛلَ
إىر دَوُق سمَالهع رلَفَْالهىظهََالذيَٓؤديَكه َٓرٓرَق هوسَ كسفوردَإلدَِهرد ركََالهدوظفٓنَوُىهٓدََروحَ
الهال درةَالداخمََٓوا٘الداعَالفرديَوالُىظٓهْ(الكمال ىَٓلَالرالٓالَٓ‘َوالٍى ْ‘ََ .)2012
وهنٌَى َل دتٌَدذيَالد ارسدََالٍددلَالُأكٓددَ مدَِ ٌهٓدٌََدذاَاُٚلد يَا٘داريَودوريَفدَْاٚرُقد دَاللهٓدعَلواىدبَ
العهلَالُرالويَالصفََ هًَوالل ىبَا٘داريََالصفََخ صََ.

مشكمة الدراسة:
ُعُالرَإدارةَالهعرفََهنَاُٚل ٌ تَا٘دارََٓالحدٓ ََفَْالهلُهع تَالعرالََٓخ صَلَلذاَىلددَ نَُىد ولَ
ٌددذاَالهفٍددومَال لد ارسددََوالالحددثَٓالددرزَهدددىَ ٌهٓددٌََددذاَاُٚلد يلَوٓلددذبَالهزٓدددَهددنَاٌُٚهد مَالددًَ مددَِالهسددُوىَ
الفكددريَوالُطالٓقددْلَوال لُد لَْسددولَٓددؤديَذلددكَإلددَِإ درادَالهكُالددََالعرالٓددََالد لك ٓرَهددنَالد ارسد تَوالالحددوثَالُددَْ
ُُى ولٌَذاَاُٚل يَهنَك فََلواىالًلٌَذاَإلَِل ىبَه َ وصتَالًَالدراس تَالهخُمفََالَُْ كدتَ مدَِضدرورةَ
دراسٌََذاَاُٚل يَله َلًَهنَ ٌهََٓ مهََٓوُطالٓقََٓفَْالهل لَالهعرفَْالصفََ هَََوالهل لَا٘داريَالصفََ
خ صددَََوهددنَ ه مددٌََددذيَالد ارسد تَد ارسددََالٍ ردهَْ(َ)2011الُددََْ وصددتَالوضددعَخطددََُرالوٓددََُُوٌٚد َو ازرةَ
الُرالََٓوالُعمٓمَفَْسمطىََ ه نلَلُرسٓخَهفٍومَإدارةَالهعرفََالكلَللٓ ٍُ َالوصفٍ َُطدوراَفكرٓد َحددٓ َفدَْ مدمَ
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ا٘دارةَالُرالوََٓهنَخٛلَ س لٓبَا٘ىهد دَالهٍىدَْالهخُمفدَلَكهد َ وصدتَالُالىدَْفمسدفََإدارٓدََو سدموبَُىظٓهدَْ
ٓد مَإدارةَالهعرفََهنَقاللَا٘دارةَالعمٓ َفَْو ازرةَالُرالََٓوالُعمٓمَالسمطىََ ه نَ َ.
ود ارس ددََالوحر ددْ(َ)2011الُ ددَْ وض ددحتَالض ددرورةَوض ددعَإس ددُرآُلََٓ٘دارةَالهعرف ددََال ددو ازرةَالُرالٓ ددََ
ةَالهعرفدََ
َ
والُعمٓمَفَْسمطىََ ه نَوالهدارسَالهولودةََُُضهنَُحوٓمٍ َإلَِهلُهع تَهعرفََُٓقدومَ مدَِإدار
و همٓ ٍُ َالُوفٓرَهُطمال تَإدارةَالهعرفََالٛزهََلذلك.
كه د َ وص ددتَد ارس ددََالق س ددهْ(َ)2009الض ددرورةَإكسد د بَالك دوادرَا٘دارٓ ددََف ددَْالهؤسسد د تَالُرالوٓ ددََوالُعمٓهٓ ددََ
سد لٓبَوسددموكٓ تَقٓ دٓددََحسددبَهد َُسدُد ًَٓالُطددوراتَالح لٓددََالددو ازرةَالُرالٓددََوالُعمدٓملَهددنَخددٛلَالددد وةَإلددَِ
ُطالٓقَاُ٘ل ٌ تَا٘دارََٓالحدٓ ََكإدارةَالهعرفَلَوالَِإلرادَالهزٓدَهنَالدراس تَحولَ همٓ تَإدارةَالهعرفََ
وهُطمال تَُطالٓقٍ َفَْهدارسَالُعمٓمَاٖس سْ.
و مٓددًَف ددإنَالوق ددولَ م ددَِدورَإدارةَالهعرف ددََف ددَُْىهٓ ددََالهٍد د راتَا٘دارٓ ددََق دددَٓر ددكلَهىطمقد د ًَ س س ددٓ ًَ
تَهعرفَٓ.
َ
لُحوٓلَو ازرةَالُرالََٓوالُعمٓمَإلَِهلُهع
ولمُحقددقَهددنَهرددكمََالد ارسددَََق هددتَالال ح ددََالهق المددََاسددُطَََٓ ٛالُد رٓخَ2011/1/2مَلموقددولَ مددَِ
هدىَفٍمَالع همٓنَالهدٓرٓ تَالُرالََٓوالُعمٓمَلمدورَالدذيَُمعالدًَإدارةَالهعرفدََفدَُْىهٓدََالهٍد راتَا٘دارٓدََلددٍٓمَ
هددنَخددٛلَإل درادَهق د الٛتَاسددُطََٓ ٛهددعَهلهو ددََهددنَالقٓ د داتَا٘دارٓددََالهدٓرٓددََالُرالٓددََوالُعمددٓمَال لر درقََٓ
رده لَوالمدنَ دددٌمَ(َ َ)10فدرادلَحٓدثَُالدٓنَُالعد ًَلدذلكَولدودَقصددورَلددىَالعد همٓنَال لهدٓرٓددَََفدَْفٍدمَالدددورَ
الدذيَُمعالددًَإدارةَالهعرفدََفددَُْىهٓددََالهٍد راتَا٘دارٓددََلددٍٓملَكهد َُالددٓنََ نَاللهٓدعَٓهٓددلَإلدَِإ طد دَإل الد تَ
هََُدورَحولَالهوضوعَدونَُقدٓمَإل ال تَدقٓقََُوض َالفٍمَالدقٓقَلطالٓعََالدورَالهٍمَالذيَٓقومَالًٌَذاَ
اُٚلد يَفددَُْطددوٓرَالهٍد راتَا٘دارٓددََلدددىَالعد همٓنَالهخُمددلَهسددُوٓ ٍُمَا٘دارٓددََه د لَذلددكََ ل الددََسَر ددٓسَ
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قسمَ مَِالسؤالَ(َه َدورَإدارةَالهعرفََفَُْىهََٓالهٍ راتَا٘دارََٓهنَولٍََىظركَ؟َ كٓدَالدورَكالٓرَولكنَ
لددٓسَه ددََال له ددََفه مهد َذكددرتَالددأنَالهه رسددََالصددحٓحََلمهٍ د مَالوظٓفٓددََلٍ د َدورَكالٓددرَفددَُْىهٓددََالهٍ د راتَ
ا٘دارََٓحٓثَ نَلدوَوقدعَالهوظدلَفدَْخطدأَهدنَلدرادَُىفٓدذيَالهٍد مَالوظٓفٓدََفدأنَذلدكَسٓكسدالًَهٍد رةَلدٓددةَ
فمنَُٓكررَخطأيَهسُقالَٛولٍذاَفأنَإدارةَالهعرفََلٍ َدورٌَ مَفَُْىهََٓالهٍ راتَا٘دارََٓوخ صََإذاَه َك نَ
الهعرفََوالهُ العََقرالًَهنَالُخصصَالوظٓفَْوالعهمَْ)َ .
َ.ووفق َلٍذاَالفٍمَغٓرَالدقٓقَلدورَإدارةَالهعرفََفَُْىهََٓالهٍ راتَا٘دارٓدََالدرزتََهردكمََالد ارسدََ َوُحدددتَ
فَْاٖس مََأََُٓ ََ:
َ-1هد َدورَإدارةَالهعرفددََفددَُْىهٓددََالهٍد راتَا٘دارٓددََلدددىَالعد همٓنَالهدددٓرٓ تَالُرالٓددََوالُعمددٓمَهددنَولٍددََ
ىظرَ فرادَ ٓىََالدراسَ؟ َ
َ-2ه َهواصف تَالق هٓنَ مَِالهعرفََهنَولٍََىظرَ فرادَ ٓىََالدراسَ؟ َ
َ-3هد َالصددعوال تَالُددَُْوالددًَإدارةَالهعرفددََفددَُْىهٓددََالهٍد راتَا٘دارٓددََلدددىَالعد همٓنَالهدددٓرٓ تَالُرالٓددََ
والُعمٓمَهنَولٍََىظرَ فرادَ ٓىََالدراسَ؟ َ
ٌَ-4ددلَٓخُمددلَدورَإدارةَالهعرفددََفددَُْىهٓددََالهٍ د راتَا٘دارٓددََلدددىَالع د همٓنَالهدددٓرٓ تَالُرالٓددََوالُعمددٓمَ
ال خُٛلَالىوعلََوالهؤٌلَالعمهْلََوالخالرةَالوظٓفََٖٓفرادَ ٓىََالدراسَ؟

أىداف الدراسة:
ُسعَِالدراسََإلَُِحقٓقَاٌٖدالَأَُٓ:
 -1الُعرلَإلَِدورَإدارةَالهعرفََفَُْىهََٓالهٍ راتَا٘دارََٓالهدٓرٓ تَالُرالََٓوالُعمٓمَ َ.
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 -2الُعرلَإلَِالصعوال تَالَُُْوالًَإدارةَالهعرفََفدَُْىهٓدََالهٍد راتَا٘دارٓدََلددىَالعد همٓنَالهددٓرٓ تَ
الُرالََٓوالُعمٓمَهنَولٍََىظرَ فرادَ ٓىََالدراسََ .
-3الُعرلَإلَِهواصف تَالق هٓنَ مَِالهعرفََهنَولٍََىظرَ فرادَ ٓىََالدراسََ .
 -4الكرددلَ ددنََ ددرَهُغٓ دراتَ(َالىددوعلَالهؤٌددلَالعمهددْلَالخال درةَالوظٓفٓددَ)َٖف درادَ ٓىددََالد ارسددََفددَْدورَ
إدارةَالهعرفََفَُْىهََٓالهٍ راتَا٘دارَٓ.

أىمية الدراسة:
كفؤةَوفع لًَُسٍمَفَُْطدوٓرَ
َ-1سُس ٌمَالدراسََفَُْطالٓقَالراهيَإدارةَالهعرفََ٘ دادَوُىهََٓقٓ داتَإدارََٓ َ
اٖدادَا٘داريَفَْالهؤسس تَالُرالوََٓهه َٓىعكسَال لُ لَْ مَُِطوٓرَالعهمََٓالُعمٓهََٓالُعمهََٓ .
 َُ-2دزاهنٌَددذيَالد ارسددََهددعَلٍددودَو ازرةَالُرالٓددََوالُعمددٓمَفددَْسددمطىََ ه د نَلُحسددٓنَهسددُوىَالىظ د مَالُعمٓهددْلَ
وُطوٓرَكوادريَوهنَالٓىٍمَالقٓ داتَا٘دارََٓفَْهدٓرٓ تَالُرالََٓوالُعمٓمَ .
َ-3هنَالهؤهلَ نَُسٍمٌَذيَالدراسََفَْلفتَاىُال يَالق هٓنَ مَُِدرٓبَالقٓ داتَالُرالوََٓإلَِ ٌهََٓالُركٓدزَ
فَْالراهلٍ َالُدرٓالََٓ مَِدورَإدارةَالهعرفََفَُْىهََٓالهٍ راتَا٘دارََٓ .
سََالطرٓقَلمال ح ٓنَ٘لرادَدراس تَ خرىَذاتَ الع دَالح ََٓ خرىَ .
َ
ََ-4سولَُهٍدٌَذيَالد ار

حدود الدراسة :
ُُحددَحدودَالدراسََالح لََٓاله َٓمْ:

َ -1الحدود َالهوضو َٓ ََ :حددت َالدراسَ َ ٛث َهٍ رات َإدارَٓ َوٌْ( َالهٍ رات َالفىَٓل َوالهٍ راتَ
ا٘ىس ىَٓلَالهٍ راتَا٘دراكَٓ)ل َ َوُى ولت َهواصف تَالق هٓنَ مَِالهعرفََل َوالصعوال تَالَُُْوالً َإدارةَ
الهعرفََفَُْىهََٓالهٍ راتَا٘دارَٓ َ
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َ-2الحدودَالهك ىََُٓ:مَُطالٓقَ داةَالدراسََفَْهدٓرٓ تَالُرالََٓوالُعمٓمَالهح فظََره لَالررقَٓ
وهح فظََالداخمَٓلَوهح فظََلىوبَالررقَٓلَوهح فظََالظ ٌرةلَوهح فظََهسىدمَ .
َ-3الحدودَالالررََٓ:اقُصرتَالدراسَََ مَِالع همٓنَفَْهدٓرٓ تَالُرالََٓوالُعمٓمَهنَالقٓ داتَا٘دارََٓ
الهخُملَهسُوٓ ٍُ َال لهح فظ تَالُعمٓهََٓوُه متَفَْ(هدٓريَالدوا رلَىوابَهدٓريَدوا رلَرؤس دَ قس م)َ .
َ-4الحدودَالزه ىََُٓ:مَُطالٓقَالدراسََالهٓداىََٓخٛلَالع مَالدراسَْ2012/2011مَ .

مصطمحات الدراسة:
تمثمت مصطمحات الدراسة الحالية فيما يمي:
 الهٍ راتَا٘دارََٓفَْاٚصطٛحََ:وٓقصدَالٍ َ"َالوصدولَال لقددرةلَإلدَِدرلدََهدنَاُ٘قد نَُٓسدرَ مدَِ دادَص حالٍ َفَْ قلَه َٓهكنَهنَالوقتَواللٍدَهعَُحقٓقَاٖه نَوُٛفدَْاٖضدرارَواٖخطد دَ"َوقٓدلٌَدَْهد َ
ٓصدرَ نَالفردَهنَسموك لفظَْ وَهٍ ريَوٌذاَاٖدادَ د دةًَٓكدونَ مدَِهسدُوىَهعدٓنَٓظٍدرَهىدًَالقددرةَ
وَ دمَالقدرةَ مَِ دادَ هلَهعٓنَ .
وٓرُضدَْالعدضَالُرالدوٓٓنَ نَُكدونَالهٍد رةَلدزًَداَهدنَهكوىد ت القددرةلَو نَالقددرةٌَدَْاسدُعدادَ د مَٓىددرجَ
ُحٍُ َ ددَهنَالهٍ رات(رالٓعلَ2006لصََ .)83
 الهعرفددٌََ:ددَُْمددكَاٖفكد رَ وَالهفد ٌٓمَالُددَُْصددلَإلددَِفددردَ وَهؤسسددََ وَهلُهددعَوالفٍددمَوا٘دراكَالرد هلَلٍ َواسُخداهٍ َُٚخ ذَسموكَفع لَهنَُحقٓقَ ٌدالَهحددةَ(الص ويلََ2007صَ َ.)17
 إدارةَالهعرفددََ "َ:Knowledge Managementالد رةَ ددنَالعهمٓد تَالُددَُْسد دَالهىظهد تَ مددَُِولٓدددَوالحصددولَ مددَِالهعرف دَلَاخُٓ رٌ د لَُىظٓهٍ د لَاسددُخداهٍ لَوىرددرٌ لَوُحوٓددلَالهعموه د تَالٍ هددََوالخال دراتَ
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الَُُْهُمكٍد َالهىظهدََوالُدَُْعُالدرَضدرورََٓلٗىردطََا٘دارٓدََالهخُمفدََك ُخد ذَالقد ارراتلَحدلَالهردكٛتلَ
الُعمملَوالُخطٓطَا٘سُرآُلْ"(َالهىظهََالعرالََٓلمُىهََٓا٘دارََٓلَ2006لَصَ َ.)38
وُعرفٍد َالال ح ددََإل ار ٓد ًَالأىٍد َ الد رةَ ددنَهلهو ددََهددنَالعهمٓد تَهُه مددََفددَُْرددخٓصَوَُولٓدددَوخددزنَوَُوزٓددعَ
َوُطالٓقَالهعرفََلفٍمَواسُٓع بَالخالراتَالُىظٓهََٓ٘دارةَالهواقلَا٘دارََٓالهخططَلٍ َوغٓرَالهخططَلٍ َ .
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إمفطل إمثاين
إلظار إميظري وإدلرإسات إمساتلة

الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة
تمييد:
اسُعرضددتَالال ح ددََفددٌَْددذاَالفصددلَ ٌددمَاٖدالٓ د تَذاتَالصددمََالهوضددوعَالد ارسددَلَوالُددٍَُْدددلَإلددَِ
الُعدرلَ مدَِدورَإدارةَالهعرفدََفدَُْىهٓدََالهٍد راتَا٘دارٓددََالهددٓرٓ تَالُرالٓدََوالُعمدٓملَوذلدكَهدنَخدٛلَ  ٛددََ
هال حثَوٌَْ مَِالىحوَالُ لَْ :
الهالحدثَاٖولَُٓىد ولَدورَإدارةَالهعرفددََفدَُْىهٓددََالهٍد راتَا٘دارٓدََفددَْالفكددرَا٘داريَالحددٓث؛َوُٓىد ولٌَددذاَ
دورٓنَ مد ددَِالىحد ددوَالُ د د لْ:الهحد ددورَاٖولَفُٓى د د ولَالهعرفد ددََالصد ددفًَ هد ددًَ(هفٍوهٍ د د لَو ٌهٍُٓ د د لَ
الهالح د دثَهحد د َ
وُصىٓفٍ )َ .ه َالهحَورَال ىْ؛َفُٓى ولَإدارةَالهعرفََهفٍوهٍ لَو ٌهٍُٓ لَو ٌددافٍ لَ ى صدرٌ لَوالقد هونَ مدَِ
إدارةَالهعرفََ .
الهالحثَال ىَُْٓ:ى ولَالهٍ راتَا٘دارََٓهنَحٓثَالهفٍومَوُصىٓفٍ َهنَقاللَالال ح ٓنَوالهفكرٓنَ .
الهالحثَال لثُٓ :ى ولَالٍٓكلَالُىظٓهَْلهدٓرٓ تَالُرالََٓوالُعمٓمَالسمطىََ ه نَ َ
الهالحددثَال ارالددعَ:الد ارس د تَالس د القََوَُٓى د ولَالد ارس د تَالس د القََالعرالٓددََواٖلىالٓددََالُددَُْى ولددتَهوض ددوعَإدارةَ
الهعرفددََف ددَْالهلد د لَالُرال ددويَال ٘ضد د فََإل ددَِد ارسد د تَسد د القََذاتَ ٛق ددََىس ددالََٓالهوض ددوعَالد ارس ددَ؛َىظد د اًرَٖنَ
هوضوعَإدارةَالهعرفََقدَطالقَالركلَواسعَفَْهل ٚتَ خرىَكد لُعمٓمَالعد لَْوالهىظهد تَالصدى ََٓوالُل رٓدََ
فَْحٓنَ نَُطالٓقًَفَْالهل لَالُرالويَلمَٓصلَإلَِهرحمََهُقدهََ َ.
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المبحث األول
دور إدارة المعرفة في تنمية الميارات اإلدارية في الفكر اإلداري الحديث.
تمييد:

ََََََََٓؤكدَالُرالوٓونَالأنَهلُهعَالهعرفََالذيَىحنَفًَٓأنَُٓطمبَالُحركَالسرٓعَىحوَإٓل دَالٓ ََُعمٓهََٓ

ق درةَ مدَُِحقٓدقَهُطمالد تَاللدودةَالرد همََوالُهٓدزَواله ٛهدََهدعَهُطمالد تَالعصدرَالدراٌنَوهسدُلداًُلَوٌدذاَ
ُٓمَهنَخٛلَُحوٓلَالهؤسس تَالُعمٓهََٓإلَِوس لَإالدا ََٓإىُ لََٓالعٓدةَ دنَاٖسد لٓبَالُقمٓدٓدََهدنَخدٛلَ
إدخ لَ س لٓبَوط ار قَلدٓدةَوحدٓ دََفدَْالُعمدٓمَٓدُمَهدنَخٛلٍد َإ طد دَفدرصَ وسدعَوهسد حََ كالدرَلٗسد ُذةَ
والطمالددََ مددَِا٘الددداعَوا٘ىُد جلَفهددنَخددٛلَُطالٓددقَالُعمددٓمَاٚلكُروىددَْ مددَِسددالٓلَاله د لَسددٓوفرَالٓ ددََُعمٓهٓددََ
ُف مٓددََُلددذبَاٌُه د مَالط لددبَوُطددورَهعرفُددًَوُىهددَْلدٓددًَهٍ د راتَالُفكٓددرَالعمهددَْوط ار ددقَالحصددولَ مددَِ
الهعرفَلَإض فََإلَُِطوٓرَوُعزٓزَقدرًَُ مَِحدلَالهردكٛتَالُدَُْوالٍدًَهدنَخدٛلَاُٚصد لَهدعَاٖسد ُذةَ
َفرصد َكالٓدرةَلُالد دلَالحدوارَوالىقد شَ
والطمالََوالهخُصٓنَأخدرٓنَفدَْىفدسَالهوضدوع؛َإضد فََإلدَِكوىدًَٓهدى
ً
ال سُخدامَالعدٓدَهنَالُقىٓ تَالُرالوََٓوهس داتَالُعمٓمَكه َٓس دَ مَُِرلٓعَالُعمٓمَالذاَُْوالُقٓٓمَالفوريَ
وُصحٓ َاٖخط دَالعدَهعرفََىُد يَالطمالدََوالعهدلَ مدَِه ار د ةَالفدروقَالفردٓدََالدٓنَالطمالدََكهد َُُعدددَوُُىدوعَ
هص درَالهعموه تَوالهعرفدََواٚسدُخدامَالسدٍلَوالهٓسدرَلٗلٍدزةَواٖدواتَوُالد دلَالخالدراتَفٓهد َالدٓنَالطدٛبَ
إض فََإلَِسٍولََُغٓٓرَوُطوٓرَاله دةَالعمهََٓفدَْضدودَالُغٓٓدراتَواٚكُرد ف تَالعمهٓدََاللدٓددةلَولدنَُٓدأَُِ
لى َذلدكَإَٚفدَْظدلَقٓد داتَقد درةَ مدَِاٚسدُف دةَهدنَالهعرفدَلَوُهُمدكَالهٍد راتَالٛزهدََفدَُْوظٓدلَالهعرفدََ
والخالدراتَالهُراكهددََالُددَُْلعددلَهددنٌَددذيَالقٓد داتَا٘دارٓددََالقدددرةَ مددَِاٚىددده جَفددَْهلُهددعَالهعرفددََوهواكالددََ
الُغٓدراتَالح صددمََالددًلَوحُددَُِٓسددىَِلىد َذلددكَٓىالغددَْ نَُكددونَلدددٓى َالد ارٓددََالك فٓددََالهفٍددومَالهعرفددََو ىوا ٍد
)َ ( Irene.Y.L. Chen1, Nian-Shing Chen2 and Kinshuk,2009
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ماىية المعرفة.
َهصطم َالهعرفََهنَالهصدطمح تَالقدٓهدََالُدَْدرجَالفٛسدفََ مدَُِى ولٍد َال لُوضدٓ َوالُفسدٓرَهىدذَ
ه د تَالسددىٓنلَحٓددثَُعدددَىظرٓددََالهعرفددٌََددَْاٖس د سَفددَُْحدٓدددَهدددلولَالهعرفددََقدددٓه لَلددذلكَىلدددَ نَهفٍددومَ
الهعرف د ددََف د ددَْالفمسدد ددفََا٘غرٓقٓ د ددََكهد د د َٓوضدد ددحًَالهعى د ددَِالفمس د ددفَْالأىٍ د د د َُ د دددلَ م د ددَُِص د ددورَهل د ددردَواسدد ددعَ
( مٓ نلَ .)2008
هددعَضددرورةَالُأكٓدددَإنَالُفكٓددرَفددَْطالٓعددََالهعرفددََالٓددومَ صددال َلددزًدآََُٚلددزَهددنَالىظ درةَالحدٓ ددََإلددَِالع د لمَ
الح د لَْ َوسددولَُصددال َالصددورةَهُ ازٓدددةَلددزداًَهددنَالكف د دةَالروُٓىٓددََلمهٍىٓددٓنلَوٓرلددعٌَددذاَإلددَِالُطددوراتَالُددَْ
لحقتَاٚقُص دٓ تَالق هََ مَِالهعرفَلَوسولَُعُالرَٖيَرخصَلزدآًَرُالطَهدعَردٍ دةَالُعمدٓمَالهٍىدَْ وَ
الُدرٓبَكه َُصال َالهالد َاٖولَفَُْىظٓمَالهعموه ت)َ .)َ Mason, 2005
والهعرفدَ 'ٌدَْكمهدََلٍد َدٚٚتَغىٓدََ مدَِالدرغمَهدنَهك ىٍُد َالمغوٓدَلَفىلددَالهعىدَِالمغدويَالهال ردرَ
لمهعرفٌَََْا٘دراكَاللز َْ وَالالسٓطلَحٓثَٓوردَق هوسَ كسفوردَُعرٓلَالهعرفدَ"َالأىٍد َهعموهد تَ وَحقد قَ
هخزوىََفَْ قلَالفردَ نَرْدَه ََ)َ .(oxfordwordpower,2006,P438
َىورلدددٓن(َ)2010الأىٍد َالعمددمَال ٖرددٓ دَوهضد هٓىٍ َوُفسددٓرَالظدواٌرلَف لهعرفددََُرددهلَكددلَرددْدَسدوادَ
وٓعرفٍد َا
الهعرفََال لطالٓعدََ وَالهعرفدََالد ٘دارةَ وَالهعرفدََالد لعمومَوَأدابَ وَالهعرفدََال لسٓ سدَََواٚقُصد دَواٚلُهد عَ
وَالهعرفََال لهى ٌيَوالُرالََٓوالُعمٓمَ وَالهعرفََال لز ار ََوالصى ََوالُل رةَوك فََهى حَْالحٓ ةَ َ
"َوٌد ددَُْمد ددكَاٖفك د د رَ وَالهف د د ٌٓمَالُد ددَُْصد ددلَإلد ددَِفد ددردَ وَهؤسسد ددََ وَهلُهد ددعَوالفٍد ددمَوا٘دراكَالر د د هلَلٍ د د َ
واسُخداهٍ َُٚخ ذَسموكَفع لَهنَُحقٓقَ ٌدالَهحددة"َ(الص ويلَ2007لَصَ َ.)17
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َوهددنَالهف د ٌٓمَالُددَْسددٓقتَفددَُْعرٓددلَالهعرفددََالأىٍ د َ"َ:الالٓ ى د تَوالهعموه د تَوا٘رر د داتَواٖفك د رَ وَ
هلهلَالالىَِالرهزََٓالَُْٓحهمٍ َا٘ىس نَ وَٓهُمكٍ َالهلُهعَفَْسٓ قَدٚلَْوُ رٓخَْهحددلَوُولدًَالسدموكَ
الالرددريَفردٓد َوهؤسسددٓ ًَفددَْهلد ٚتَالىرد طَا٘ىسد ىَْك فددََفددَْإىُد جَالسددمعَوالخددده تلَوفددَْىرد طَالهلُهددعَ
الهدىَْوالسٓ سََوفَْالحٓ ةَالخ صََ"َ(َالزٓ داتَلَ2008لَصَ َ.)َ18
َوقدَُطورَهفٍومَالهعرفََهعَظٍورَ ورةَالهعموه تَوٌذآَظٍرَلمٓ َفَْالُعرٓفد تَ وَالهفد ٌٓمَالُدَْ
ُوض َهفٍومَالهعرفََفَْالعضَاٖدالٓ تَالَُُْى ولتَالهعرفََفَْضودَ ورةَالهعموه تَواٚىفل رَالهعرفَْ َ.
حددٓثَٓعرفٍد َط لدب(ََ2009لَصََ)56الأىٍد "َُولٓفدًَهدنَالهعموهد تَوالُكىولولٓد َٓدزدادَُأ َٓرٌد َازدٓد داَّكالٓدراَ
ىدددَُق سددهٍ َ"لَكددذلكٌَددْ"َهلهو ددََهسُخمصددََهددنَالهعموهد تَوالُددَُْدرُالطَالهلهو ددََ خددرىَهددنَالهعموهد تَ
لُصال َهعرفََوٓسُخدهٍ َوُٓفكرَالٍ َا٘ىس ن"(دروشلَ2001لَصَ َ.)22
َﻅٍﺭَه َٓسهَِال لهعﺭفََﺍ٘لكُروىٓ د د دََوٌد د ددَْﺍلُهﻜٓوَهوَﺍلَصَلَﺍَٖسعَلمهعمَهد د د د ﺕََﺍلهعﺭفد د د دَََﺍلخالﺭةَ
َُحقٓﻕَكف دةَﺃفضلَهوَﺇ ﺩﺓَﺍسُخﺩﺍنَهضدهَنَﺍلهعﺭفََغٓﺭَﺍ٘لﻜُﺭَىََٓ٘ىر دَﺍلهضهَوَﺍللﺩٓﺩَ .
والى دَ مَِالهف ٌٓمَالس القََىسُخمصَه َٓمَْ :
َالهعرفددََهسددُوىَ رقددَِهددنَهسددُوىَالالٓ ى د تَوهسددُوىَالهعموه د تَحٓددثَُُه ددلَفددَْقدددرةَالفددردَ مددَُِفسددٓرَالالٓ ى تَوالهعموه تَواسُٓع الٍ َواسُحض رٌ َٖدادَالهٍ مَالإُق نَ َ.
كه د َ نَالهعرفددََُس د دَ مددَِإىُ د جَالهعموه د تَهددنَالالٓ ى د تَوَالهعموه د تَاٖك ددرَقٓهددََهددنَالهعموه د تَذاتَ
القٓهددََاٖقددللَوٓهكددنَاسددُخدامَالهعرفددََ مددَِقدددمَالهس د واةَلُولٓدددَالالٓ ى د تَوالهعموه د تلَوال لُ د لَْفددإنَالعٛقددََ
ًَٚهددنَاُل د يَواحدددَفقددطَ مددَِالددرغمَهددنٌَرهٓددًٌَددذيَالعٛقددَََََََ.
الٓىٍه د ٌَددَْ ٛقددَََدٓى هٓددََُُسددمَال لُف مٓددَلَالددد َ
َُُ-سمَالهعرفََال لُلددَوالىهوَحٓثَُظٍرَهع رلَلدٓدةَهحلَالهع رلَالقدٓهََ .
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َُٓمَُق سهٍ َوٌذآَؤدىَإلَِزٓ دةَُأ ٓرٌ َ َ.َُ-عهلَالهعرفََ مَُِولًَٓالسموكَا٘ىس ىَْفردًٓ َوَله ًٓ َفَْهل ٚتَالىر طَا٘ىس ىَْالهخُمفََ .

تصنيف المعرفة.
ٓعُقدَالك ٓرونَ نَإدارةَالهعرفََقددََُٚطالدقَإ َٚمدَِالردرك تَوفدَْالحقٓقدََ نَهخُدرعَإدارةَالهعرفدََ
َPeter F. Druckerذكرَ نَإدارةَالهعرفََٓهكنَُطالٓقٍ َ مَِالهدارسَوالفرقَٓكهنَفَْطالٓعََكٓدلَُددارَ
ًَٚهنَالهال دئَ وَالقوا دَحٓثَإنَالهدارسٌََْالهٍدَالر ٓسَْلمهع رلَالهالُكرةَوُحدويَكهٓدََكالٓدرةَ
اٖهورَالد َ
ووفٓرةَهنَاٖصولَغٓرَالهمهوسََ(2009لَ َ)Cheng, Chen
َوىهطٓد لَ
ىسد
ً
َوفٌَْذآَذكر( مٓ نَلَ ََ)2008نَطالٓعََالهعرفََُوض َالأىٍ َلٓستَىو ً د َواحددَاًَهُل ً
ددداَوَٓٚهك ددنَ نَُوض ددعَف ددَْإطد د رَواح دددَول ددذلكَُ ددمَُص ددىٓفٍ َه ددنَقال ددلَالهخُص ددٓنَإل ددَِ
ول ددٓسَلٍد د َر د ً
دكَٛهح د ً
ُصىٓف تَ دٓدةَحٓدثَافُرضدتَىظرٓدََخمدقَالهعرفدََ نَلهٓدعَالهعد رلَٓهكدنَُصدىٓفٍ َ.فقددَصدىلَا٘غرٓدقَ
الهعرفََإلَِ رالعََ قس مَر ٓسَََٓ :
َالهعرفََا٘دراكََٓ .َالهعرفََالفىََٓالُقىََٓ .َهعرفََالحكهََالُطالٓقََٓوالعهمَٓ ََالهعرفََالٍلٓىََٓ(الُركٓالَٓ) ََوحسبَالُصدىٓلَالواسدعَلمهعرفدََوٌدوَالُصدىٓلَاٖك درَاسدُخداه َلددىَالالد ح ٓنَٓهكدنَُصدىٓلَالهعرفدََإلدَِ
ىو ٓنَر ٓسٓٓنٌَه َ :

17

َالهعرفددََالضددهىََٓوٌددَْالهعرفددََا٘دراكٓددََوالُددَْهددنَالصددعبَالُعالٓددرَ ىٍ د َال لمغددََ وَاٖرق د مَوُُه ددلَ مددَِسددالٓلَاله د لَفددَْالهعُقددداتلَوولٍ د تَالىظددرلَوالهٍ د راتَالُقىٓددَ(َ)Watanabe,ََRemyMagnier,َ2008وٌددَْ
الهعرفََغٓرَالرسهََٓ وَالذآَُلَوالهٍ راتَالخالروََٓ(َُُأ رَال لذاتَوالالٓ دَ)لَوالهُزاهىَ(الهواصدف تلَوَأن)لَ
والُى ظرَٓ(الرٓهْلَ )2009
َالهعرفََالصرٓحََوالهعرفََالظ ٌرةَوالهوضدو ََٓوالعقٛىٓدََالُدَْٓهكدنَالُعالٓدرَ ىٍد َال لمغدََ وَاٖرقد مَوٌدَْه لَالىصوصلَوالهع دٚتلَالهواصدف تلََواٖدلدَ(َ)Watanabe, Senoo,َ2008وٌدَْالهعموهد تَالهع للدََ
لراداتَ
والهحممََوالهطالقََالغرضَهع للََهركمََهعٓىَلَٓهكنَىقمٍ َوُعمهٍ َوُوصٓفٍ َوصٓ غٍُ َفَْقوا دَوا َ
الهىظهََوُلسٓدٌ َفَْقوا دَوهسُود تَالهىظهََ(ىلمَلََ .)2008
وُلدرَا٘ر رةَإلَِ نَُحفٓزَالهوظفٓنَفَْالهس ٌهََفَُْلهٓعَالهعرفََ هرَحٓويَلمىلد حَفدَُْىفٓدذَ
ىظ مَ٘دارةَالهعرفََفَْ يَهىظهَلَوٓهكنَالسٍولََإدخ لَالهعرفََالُىظٓهََٓ وَالهعرفدََالصدرٓحََفدَْالىظد ملَ
فإنَالُحديَالحقٓقَْٓكهنَفَْإقى عَوُحفٓزَالهوظفٓنَ مَُِال دلَهعد رفٍمَالضدهىَٓلَف لهعرفدََالضدهىََٓ ردالًَ
ال ٖس درارَالُل رٓددََٖيَهوظددللَوٌددَْلددزدَحٓددويَلمغ ٓددََفددَْإدارةََالهعرفددََوَالُددَُْحددددَهدددىَىل حٍ د َفددَْ
هؤسسددََهد لَكهد َ ىٍد َورقددََراالحددََلمهددوظفٓنَالهرددُركٓنَفددَْ همٓددََصددىعَالقد ار ارتَالح سددهََ وَحددلَالهر د كللَ
وٌذيَالهعرفََخ صٌَََْه َٓلعلَالهوظدلَخالٓ ًدراَفدَْهٓددانَ همدًلََوفدَْالعدضَالددولَٓؤخدذَُق سدمَالهعد رلَ
العٓنَاُ ٚالد رَفدَُْوصدٓلَالوظٓفدََلمهدوظفٓنَوهرالعدََاٖدادَالسدىويَوالُرقٓد تلَو مدَِالدرغمَهدنَ نَ فضدلَ
طرٓقددََلحفددزَالهددوظفٓنَالُال د دلَالهعرفددََاٖك ددرَقٓهددََلددٓسَهعروف د َُه ه د لَفددإنَهددنَالواض د َُه ه د َ نَالح دوافزَ
والد ددد مَالُىظٓهد ددَْٓالد دددوانَ ىٍه د د َالسد ددالٓلَالوحٓد دددَلُرد ددلٓعَواقى د د عَالهد ددوظفٓنَلمهس د د ٌهََفد ددَُْلهٓد ددعَالهعرفد ددََ
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(،)Kumaresan،2011وصىلَلونَه سون(ََ2005ل ) Masonالهعرفََإلَِ دةَُصدىٓف تَُه مدتَفدَْ
أَُْ :
َه ذاَُعرل َ :َKnow Whatمَِسالٓلَاله للَإدارةَالهع رللَورالكََا٘ىُرىتلَوىظمَالهعموه تلَوالعمومَالالحرَٓلَواٚقُص دَ .
َهعرفََهنَ َ :َKnow Whoالعٛق تَوالرالك تَواُٚص ٚتلَوالسمط تَوالهؤسس تَواٖفرادلَوالُع ونَواللهعٓ تَواٖىدََٓ َ
َهعرفََكٓلَ :َKnow Howالهٍ راتلَوالرالك تلَواٚسُر راتلَوالُع ونلَوالُال دلَوالالحثلَوالَُُْعكسَالُطوٓرَواٚخُال رَوالصٓ ىَلَ
ا٘دارةَ َ
والقٓ ملَواٚالُك رلَو َ
َهعرفََله ذاَ :َKnow Whyاٖس سَالهىطقْلَوالسٓ قلَوُخطٓطَاٖ ه للَواسُرآُلَٓلَواٖسال بَوالُفسٓراتَ َ
هعرفََ ٓنَ :َKnow Where
هوقعلَحٓثَإلَِحٓثلَهنلَالهوقعَاٚسُرآُلْلَوالُخطٓطلَوالَُُْعكسََالُىقلَ َ
َهعرفََهَُِ :َKnow Whenالهى سبَوالُوقٓتَوسر ََاٖدادلَوالُخطٓطَواللدولََوالسٓ قلَاله ضَْوالهسُقاللَ َ
َهعرفََإذاََ :َKnow Ifالح لََالهحددةلَوالسٓى رٓوٌ تلَوُطوٓرَالسٓى رٓولَوالالصٓرة"َاٚسُررال"لَالهسُقالمٓ تلَالهوقفََٓ .
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َ

َوُددرىَالال ح ددََ نَ ك ددرَالُص د ىٓلَرددٓو َالددٓنَالال د ح ٓنٌَددوَُصددىٓلَالهعرفددََإلددَِهعرفددََص درٓحَلَ

وهعرفََضهىََٓهنَهىطمقَ نَإدارةَالهعرفََٓهكنَ نَُفٍمَالصورةَ كالرَهنَخٛلَالدٓنٌَدذٓنَالىهطدٓنَلمهعرفدََ
حٓددثَ نَالهىظه د تَُعُهدددَ مددَِهعرفٍُ د َ مَ مددَِ س د سَالهعرفددََالص درٓحََالهُه مددًَفددَْالو ٓقددََ وَالالرهلٓددََ
َوهنَخٛلَالهعرفََالضهىََٓوالهُه مََفَْخالراتَاٖفرادَوَهعموه ٍُمَ .

ماىية إدارة المعرفة:
الد تَالهعرفََالوظٓفََُٓدخلَدا رةَاٌُٚه مَهعَاٚكُر ف تَالعمهََٓفَْالقرنَال هنَ ررلَ مَُأكدتَ
ٌهٍُٓ َهعَىرأتَالىظمَالل هعََٓوظٍورَالصى تَوُطورٌ (ُوفٓقلَ َ.)2007
ه د د َالدآ د ددََظٍ د ددورَهفٍ د ددومَإدارةَالهعرف د ددََفُرلد ددعَإل د ددَِدونَه ررد د د ىدَ"َ"DonMarchandف د ددَْالدآ د ددََ
ال ه ىٓىٓ تَهنَالقرنَاله ضْلَال ُال رٌ َالهرحمََالىٍ ََٓهنَالفرضٓ تَالهُعمقََالُطورَىظمَالهعموهد تلَكهد َ
ُىالددأَدركددرَ"َ"َ Peter Ferdinand Druckerإلددَِ نَالعهددلَالىهددوذلَْسددٓكونَق هد ًَ مددَِالهعرفددََو نَ
الهىظه تَسُُكونَهنَصدى عَالهعرفدََ"َ"Knowledge Workersالدذٓنَٓولٍدونَ دادٌد لَهدنَخدٛلَالُغذٓدََ
العكسددََٓلددزهٍ ٛمَ.والددالعضَٓرلددعَالدآددََهفٍددومَظٍددورَإدارةَالهعرفددََإلددَِ د مَ1985لَ ىددده َق هددتَرددركََ
"َ"Hewlet Packardاٖهرٓكََٓالُطالٓقٍد َ.ولدمَٓقُىدعَالك ٓدرونَالدإدارةَالهعرفدََوُأ ٓرٌد َ مدَِاٖ هد لَفدَُْمدكَ
الفُ درةلَوَالددد َاٌُٚه د مَالعهم ددَْواٖك د دٓهَْالهفٍددومَإدارةَالهعرف ددََالُىظٓهٓددََهىددذَ وا ددلَالُسددعٓىٓ تَهددنَالق ددرنَ
العردرٓنَوٌدذاَاٌُٚهد مَلخدذَفدَْالُ ازٓدددَفدَْاٖ دوامَاٖخٓدرةَهدنَالقدرنَالعردرٓنَلَخ صدََالعددَُالىددَِالعدٓددَهددنَ
الهىظه تَلٍ َ مَِالهسُوىَالع لهْلَفقدَخصصَالالىدكَالددولَْ مدَِسدالٓلَاله د لَفدَْ د مَ1999مَ(َ)َ%4
هددنَالهٓزاىٓددََالسددىوََٓلُطددوٓرَ ىظهددََإدارةَالهعرفددََوٌددذآَؤكدددَالُطددورَفددَْاٌُٚه د مَالددإدارةَالهعرفددََالُىظٓهٓددَََ
( الدَالوٌ بلََ .)2005
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وهنٌَدذاَالهىطمدقَقددََُٚكدونَهه رسدََإدارةَالهعرفدََحدٓ دَ؛َٖنَالهعرفدََقددَُراكهدتَال لُلد ربَ مدَِ
هرَالعصورَوالذلكَُمَاكُس الٍ َوُداولٍ َالٓنَاٖلٓ للَوه َٓهكنَا ُال ريَحدٓ ًٌَوَدخولَإدارةَالهعرفدََكهٍهدََ
هركزٓددََفددَْإدارةَاٖ ه د للَوٌى د كَإله د عَهددنَقالددلَالال د ح ٓنَالددأنَك د رلَوٓدديٌَددوَ ولَهددنَاالُكددرَهفٍددومَإدارةَ
الهعرفددََوذلددكَف دَْىدددوةَلهىظهددََقددوىَالعهددلَالدولٓددََالُ العددََلهىظهددََاٖهددمَالهُحدددةلَوك د نَذلددكَ د مَ1986مَ
والذيَكُبَواحدَهنَ وا لَالكُبَحولٌَذاَالهوضوعَوىردرَفدَْ د مَ1993وحهدلَ ىدوانَ سدسَإدارةَالهعرفدََ
(َ)Management FoundationَKnowledgeلَوفددَْ1991مَظٍددرتَواحدددةَهددنَ وا ددلَاٖوراقَالعمهٓددََ
الهىردورةَفدَْالددورٓ تَوٌدَْ(َ)Harvard Business Reviewوقددَىردرتَالواسدطََىوىكد َوُ كٓوردَْ.وفدَْ
د م1994مَ قدددَ ولَهددؤُهرَفددَْإدارةَالهعرفددََ)(Knowledge Management Networkلَوهددعَحمددولَ
الع د مََ1995ظٍددرَوالرددكلَهف د لكَاٌُه د مَكالٓددرَالددإدارةَالهعرفددَلَحٓددثَازدادتَاٖوراقَالعمهٓددََذاتَالعٛق ددََ
الإدارةَالهعرفََوالهىرورةَفَْالدورٓ تلَإض فََإلَِظٍدورَ دددَهدنَالهدؤُهراتَوالىددواتَالهُعمقدََالدإدارةَالهعرفدََ
(2004لََ .)Ndubisi
وٓرل ددعٌَ ددذاَاٌُٚهد د مَإل ددَِ س ددال بَوهال ددرراتَُلع ددلَه ددنَإدارةَالهعرف ددََذاتَ ٌهٓ ددََ لٓ ددََلمهىظهد د تلَ
وضددحتَهددنَقالددلَ(َ َ)َASTDد مََ1999هىٍد َالُحددولَالىددو َْلمهىظهد تَهددنَاُ ٚهد دَ مددَِالصددى ََإلددَِ
اُ ٚه دَ مَِالهعموه تَلَال ٘ض فََإلَِاكُر لَالعدٓدَهنَالهىظه تَإلَِحلدمَالهعد رلَالقٓهدََالُدَْٓهكدنَ
دُقالَٛوالُ ددَْٓفُق دددٌ َ يَهر ددروعَهق رى ددََالد د لرال َالهد د ديلَكهد د َ نَالُطالٓقد د تَالعهمٓ ددََ٘دارةَ
اٚس ددُف دةَهىٍد د َهس د ً
الهعرفددََ كدددتَ مددَِحقٓقددٌََ هددََهف دٌد َالددأنَإدارةَالهعرفددََ ىصددرَهٍددمَفددَْاٚسددُف دةَهددنَالهعد رلَوالخالدراتَ
لُط د د د د ددوٓرَالهىظه د د د د ددََه د د د د ددنَخ د د د د ددٛلَُوض د د د د ددٓ َ ٌهٓ د د د د ددََالعد د د د د د همٓنَو ٌهٓ د د د د ددََهد د د د د د َٓحهم د د د د ددونَه د د د د ددنَهعد د د د د د رلَ
وخالرات(الهٛكلاٖ ريلَ َ.)2002
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لق د دددَ وردَالال د د د ح ونَوالهفك د ددرونَُعرٓف د د د تَوهفد د د ٌٓمَهُعدد ددددةَلهص د ددطم َإدارةَالهعرف د ددََKnowledge
َManagementفددَْهح ولددًَ٘ٓلد دَُعرٓددلَواضد َورد هلَلٗالعد دَالُددَُْىطددويَ مٍٓد َالهعرفددََالحٓددثَٓكددونَ
هرُك اًزَ س سٓ ًَفَُْوضٓ َهدلولَإدارةَالهعرفدََوفدَْالىد دَال واالدتَالهرُالطدََالد لفكرَالهعرفدَْوهدنٌَدذيَالهفد ٌٓمَ
الَُْوردتَفَْ دالٓ تَالهوضوعََ :
إنَإدارةَالهعرفددٌََددَْإىر د دَوُق سددمَالهع د رلَفددَْالهىظهددَلَوٌددوَهفٍددومَحدددٓثَىسددالٓ ًَوٌى د كَُع د رٓلَك ٓ درةَ
وهخُمفددَلكه َ نَُحسددٓنَالهعرفددََٓددؤديَ د دةَإلددَِهر د ركََالهددوظفٓنلَوُىهٓددََروحَالهال د درةَالداخمٓددََوا٘الددداعَ
الفرديَوالُىظٓهَْوُعزٓزَاٚالُك رَلدٍٓم(َ ) Oxford:Dictionary of Business and Management,2009,p320
َو رلَال سُٓن َوَلٓىدرَوهولر)َ(Hanisch, Bastian, Lindner, Frank , Mueller,2009,p149

إدارةَالهعرفََالأىٍ َهلهو ََهنَالهه رس تَالهىظهََُطالقَ مَِإىر دَوُخزٓنَواسُخدامَوُال دلَالهع رل َ
و وردَل درٓنَ( َُ)َGreen, Gill,2009,p204عرٓددلََ٘Newman & Conradدارةَالهعرفددََالأىٍ د َ
اٚىضال طَالذيَٓسعَِإلَُِحسٓنَ دادَاٖفرادَوَالهىظه تَهنَخٛلَاٚسُف دةَهنَالقٓهدََالح لٓدََوالهسدُقالمََٓ
هنَ صولَالهعرفَََوالحف ظَ مٍٓ َ" َ
و وردتَدراسََ(َُ)McCall, Holli ,2008,p77عرٓلَ ولريَ(َ٘)O’Leary 2002aدارةَالهعرفََالُىظٓهدَْ
الأىٍد َ''َ:اللٍدودَالراهٓدََإلدَِالُقد طَالهعد رل؛ََُحوٓدلَالهعرفدََالرخصدََٓلهعرفدََالهلهو دََالهُ حدَ؛َواُصد لَ
الى سَإلَِالهعرفََوالهعرفََلمى سلَوالهعرفدََلمهعرفدَلَوقٓد سَُمدكَالهعرفدََلُٓسدٓرَإدارةَالهدواردَوالهسد دة فدَْ
فٍمَُطورٌ َ"َ َ
وذكددرَََُAlavi and Leidnerعرٓددلَ٘دارةَالهعرفددََالوصددفٍ َهلهو ددََهددنَالعهمٓ د تَالُددَْٓددُمَ
وض ددعٍ َف ددَْهكد د نَلغ ددرضَُحدٓ دددَهصد د درَالالٓ ىد د تَوالهعموهد د تَذاتَالص ددمََف ددَْالهىظهد د تلَوُحوٓ ددلٌَ ددذيَ
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الالٓ ىد تَفددَْىٍ ٓددََالهطد لَوالهعموهد تَإلددَِالهعرفددَلَوىرددرٌ َفددَْوقددتَٚحددقَإلددَِىقد طَهخُمفددََفددَْالهىظهددََ
حٓثَُكونَالح لََإلٍٓ َ( َ .)َLakshman,َChandrashekhar,2008,p342
فددَْحددٓنَ وض ددحٍ َطٓطددَْ(2009لَصََ)28الأىٍد د َ" همٓددََُسد د دَالرددرك تَف ددَُْعرٓددلَواخُٓد د رَ
وُىظددٓمَوالددثَوىقددلَالهعموه د تَالهٍهددََوالخال دراتَوالُددٌَْددَْهددنَذاك درةَالرددركََوالُددَْ د دةَُكددونَهولددودةَفددَْ
الرركََالطرٓقََغٓرَهىظهََوهٍٓكمََ"َ َ
وٓعرفٍ د ََالص د ويَ(َ2007لَصَ"َ)19الأىٍ د َُعُىددَْال لعهمٓ د تَالُددَُْس د دَالهىظه د تَ مددَُِولٓدددَ
الهعرفددَلَواخُٓ رٌ د َوُىظٓهٍ د لَواسددُخداهٍ لَوىرددرٌ لَو خٓ دراَُحوٓددلَالهعموه د تَالٍ هددََوالخال دراتَالُددَُْهُمكٍ د َ
الهىظهََوالَُُْعُالرَضرورََٓلٗىرطََا٘دارََٓالهخُمفََك ُخ ذَالق ارراتلَوحلَالهركٛتلَوالُعمملَوالُخطدٓطَ
اٚسُرآُلْ"َ َ
وٌذآَؤكدَحقٓقََهٍهََ نَالهعرفََا٘دارََٓلٓستَهعرفََفطرََٓ وَىُ جَالهوروثَالرعالَْإىه ٌََْهعرفدََذاتَ
طالٓعددََهُلددددةَوهُطددورةَوى هٓددَلَُددمَطرحٍد َوُولٓدددٌ َالد لُفكٓرَالهىٍلددَُْد رةَوال لحدددسَواٚلٍُد دَ حٓ ىد ل وٓددُمَ
ىقمٍ َوىررٌ َال لُعمٓمَوَالُدرٓبَ وَالهه رسََالعهمََٓ(الكالٓسْل2005لصَ )38
وقدَُعددتَهُرادف تَهصطمح تَإدارةَالهعرفََهىٍ َ :
الهعرفددََالُىظٓهٓددَََ:وٌددَْهحصددمََلهٓددعَالخال دراتَالُىظٓهٓددََوالُددَُْسددٍمَالصددورةَ وَالددأخرىَفددَْفٍددمَواسددُٓع بَ
العهمٓ تَالُىظٓهََٓهنَ للَإدارةَالهواقلَالهخططَلٍ َوغٓرَالهخططَلٍ َ(ل دَالربَلَ2006لصَ .)45
إدارةَالهعرفََالُىظٓهََٓ:وٓقصدَالٍد َالعهمٓدََالُدَْٓدُمَهدنَخٛلٍد َقٓد مَالهٍُهدٓنَال لهعرفدََالُلهٓدعَالهعرفدََهدنَ
هص درٌ َالهخُمفَلَوىقمٍ َواسُرل ٍ لَوُوزٓعٍ َلٛسدُف دةَهىٍد َ.وٌدذآَؤكددَحقٓقدٌََ هدََ نَالهعرفدََا٘دارٓدََ
لٓستَهعرفََفطرََٓ وَىُ جَالهوروثَالرعالَْإىه ٌََْهعرفََذاتَطالٓعََهُلددةَوهُطورةَوى هَٓلَُمَطرحٍ َ
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وُولٓدٌ َال لُفكٓرَالهىٍلدَُْد رةَوال لحددسَواٚلٍُد دَ حٓ ىد لَوٓدُمَىقمٍد َوىردرٌ َالد لُعمٓمَوالُددرٓبَ وَالهه رسدََ
العهمََٓ(الكالٓسَْلَ2004لصَ .)38
َوال سُقرادَالُعرٓف تَالس القََُٓض َ :
نَإدارةَالهعرفََُمَالىظرَإلٍٓ َوُعرٓفٍ َهنَ دةَهداخلَهىٍ َ:هدخلَالهىظهََالهعرفََٓ:وٓركدزَ مدَِ
قٓهََالهعرفََكىُ يَ٘دارةَالهعرفََهنَحٓثَرهولََٓالهفٍومَلكلَ قس مَالهىظهََ .
الهدخلَالعهمَْالذيَٓرىَفَْإدارةَالهعرفََكعهمََُُٓمَالصورةَهرحمََٓ .
والهدخلَاله لَْالذيَٓىظرَإلٍٓ َكرسَهد لَفكدريَُعُهددٌ َالهىظهد تَالهع صدرةَكإسدُرآُلََُٓولٍٓٓدََوسدٛحَ
ُى فسددَْٓسد دٌ َ مددَِالالقد دَواٚسددُهرارَفددَْظددلَالهُغٓدراتَوالهسددُلداتَالهُسد ر َ(العواهمَلرزوقْلَ)2009
وُٓض َذلكَه ًَٛفَُْعرٓل(َ)Hansenالأىٍ َالهولوداتَغٓرَالهمهوسََٓهكنَاسُعه لٍ َكسٛحَُى فسَْهدنَ
قالددلَالهىظهددََفددَْ همٓددََالُطددوٓرَا٘الدددا َْواٚسددُرآُلَْحٓددثَُعُهدددَاٚالُك د رَوالُلدٓدددَالددذيَٓعدددَالوسددٓمََ
اٖس سَلالق دَواسُهرارَالهىظهََفَْالٓ ََالعهلَذاتَالُغٓرَالهُس رعَ(ط لبَلََ ََ.)2009
فإدارةَالهعرفََكه َٓرىََالخر لَْ(َ)2009لٓستَ ردوا ََٓإىهد َُدُمَوفدقَ همٓد تَهُسمسدمََوهىظهدَلَ
ُُطورَ ىده َُٓمَُق سهٍ َفَْظلَالالٓ ََالُع وىََٓالَُُْس دَ مَِإٓل دٌ لَ َولٍ َدورَهٍمَفَْاُخ ذَالق ارراتلَ
وحلَالهركٛتَهنَخٛلَهس دةَالع همٓنَ مَِ همََُٓعمدمَاٖلوالدََلحدلَالهردكٛتَفٍدََُْٚقددمَلٍدمَحمدوًَٚ
ل د د ٌزةَإىه د د َُلعمٍد ددمَق د د درٓنَ مد ددَِإٓل د د دَالحمد ددولَالهى سد ددالَلَكه د د َُس د د دَإدارةَالهعرفد ددََفد ددَْوضد ددعَالخطد ددطَ
ا٘سُرآُلَٓلَوفَْالُدرٓبَوالُعمٓمَ َ.
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هه َسالقَُسُخمصَالال ح ََهفٍومَإدارةَالهعرفََالأىٍ َ ال رةَ دنَدورَ همٓد تَُردخٓصَوُولٓددَوخدزنَ
وُوزٓعَوُطالٓقَالهعرفََلفٍمَواسُٓع بَالخالراتَالُىظٓهََٓ٘دارةَالهواقلَا٘دارََٓالهخطدطَلٍد َوغٓدرَالهخطدطَ
لٍ َ .

أىمية إدارة المعرفة.
فََٓوه َالعدَٓومَفٍَْفَْاٖس سَىُ جَلعهمََٓاىُق لََٓهنَاٚقُص دَالق مَ مَِ
ُُأكدَ ٌهََٓإدارةَالهعر
ً
الصى ََإلَِاٚقُص دَالق مَ مَِالهعرفَلَوهنَالعه لَذويَالٓ قد تَالزرقد دَإلدَِ هد لَوهٍىدَْالهعرفدََوهدنَ
مَإلَِهلُهعَالهعرفََوذلكَ مَِىط قَ وسعَو رهلَوالدذيَُه دلَفٓدًَظٍدورَالهىظهد تَالق هدََ مدَِالهعرفدََ
وَه َٓطمقَ مٍٓ َالررك تَالخٛقَ(هىظه تَالُعمملَالهىظه تَاٚالُك رَٓ)َوُُهٓزٌَذيَالهىظه تَال لقدرةَ مدَِ
إدارةَالهعرفََحٓثَُعُالرَالقوةَالفعمََٓفَْ صرى َالح ضرََوٌَْقوةَُفعٓلَالعقللَولهعَالهع رلَوالُهكنَهدنَ
إدارةٌَذيَالهع رل(َرىودةَلََ َ.)2010
َ

َوُُأَُِ ٌهََٓإدارةَالهعرفََكهكونَلوٌريَلىل حَالهىظه تَوالق ٍد َواسدُهرارٌ َالهد َُهُمكدًَهدنَالقددرةَ
مَِالهس ٌهََفَْإٓل دَوُطوٓرَرؤََٓهسُقالمََُٓعالرَ نَالهوقعَوالهك ىََالُدَُْرٓددَ نَُصدلَإلٍٓد َالهىظهدَلَ

ٌددذاَإلددَِل ىددبَكوىٍ د َالقددوةَالالٓ ٓددََذاتَالُددأ ٓرَالع د لَْالُددَُْعهددلَ مددَِالق د دَواسددُهرارَاٖصددم َهددنَالقٓ د داتَ
ا٘دارَٓلَوٌذيَالقوةَكذلكَُقودَإلَُِغٓٓرَلوٌريَفَْ همٓ تَالهىظهََوآل دَا٘سُراُلََٓالهطموالََفَْالوقدتَ
الهى سد ددبَ(َط لد ددبَلَ)َ2009وهد ددنٌَد ددذاَالهىطمد ددقَٓهكد ددنَ نَىد ددولزَ ٌهٓد ددََإدارةَالهعرفد ددََفد ددَْالىق د د طَالُ لٓد ددََ
(الزٓ داتلََ()2008حهودَلَ :)2010
َُ-حفٓزَا٘الداعَواٚالُك رَوالوصولَإلَِ فك رَوهر رك تَإالدا ََٓهنَهخُملَالهسُوٓ تَا٘دارََٓ .
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َزٓد دةَهروىددََالهىظهددََهددنَخددٛلَا ُهد دَ رددك لَلمُىسددٓقَوالُصددهٓمَوالٍٓكمددََالُددَُْسد دٌ َ مددَِاٚسددُل الََلمالٓ ََالخ رلََٓ َ.
َُحوٓددلَالهىظه د تَإلددَِهلُهع د تَهعرفٓددََق د درةَ مددَِالُكٓددلَه دعَالُغٓٓددرَالهُس د رعَالددذيَٓرددٍدَ د لمَالٓددومَوهوالٍََالُعقٓداتَالهُزآدةَفَْالٓ ََاٖ ه لَ .
َُهكٓنَالهىظه تَهنَاُخ ذَالق ارراتَالصحٓحََوفقً َلمرصٓدَالهُ حَهنَالالٓ ى تَوالهعموهد تلَال ٘ضد فََإلدَِسر ََ ٛجَالهر كلَالَُْقدَُوالٍٍ َهنَخٛلَُوفرَالهعموه تَالهطموالََوالض َرورََٓلحلٌَذاَالعقال تَ .
َزٓ دةَكف دةَوف مََٓالُىظٓملَوهس دةَهدٓريَالهىظه تَإلَِكٓفََٓإدارةَهىظه ٍُمَ .دادَو س د لٓبَوطددرقَالعهددللَفعمددَِسددالٓلَاله د لَُعهددلَخفددضَكمفددََوس د لَ
َُخفددضَالُك د لٓلَالهقُرىددََال د ٖ َاُٚص ٚتَالهخُمفََوُقمٓلَاٖ ه لَالورقََٓوغٓرٌ َهنَالُك لٓلَ .
َُحسٓنَف مََٓالىر ط تَالُىظٓهََٓوُحسٓنَإىُ لََٓالع همٓنَوال لُ لَْالوصولَإلَِىُ يَهرضََٓ .َإرال عَالح لََإلَِالهعموه تَوُسدٍٓلَالوصدولَإلٍٓد َال لوقدتَوالكدمَوالىدوعَالهى سدبلَههد َٓسد دَ مدَِإدارةَاٖدادَالُىظٓهَْوذلكَٓرلعَإلَِه َُهُمكًَالهىظهََهنَرسَاله لَالفكريَالهرُالطَالك فََىر ط تَالهىظهََ .
لذلكَىلدَ نَاٌُه مَالهىظه تَالإدارةَالهعرفََلمَٓكنَُرف ًَفكرٓ َواىهد َلد دَىُٓلدََلهلهو دََهدنَالهالدرراتَالُدَْ
ززتَالُحولَإلٌَِذاَاُٚل يَالفكريَهىٍ َكه َٓوردٌ َالكالٓسْ(َ :)2005
 ُع ظمَدورَالهعرفََفَْالىل حَالهىظهْلَله َُحققًَهنَُخفٓضَفَْالُكمفََورفعَهولوداتَالهىظهَ. قدرةَالهىظه تَ مَُِمهسَ رَالهعرفََفَْ همٓ تَاٖ ه لَوقدرٍُ َ مَِقٓ سٌَذاَاٖ رَالرف فَٓ. الهعموه ُٓ ددََوالهعرف ددََهص دددرَالهٓد دزةَالُى فس ددََٓه ددنَحٓ ددثَك ددوىٍمَ ٌ ددمَهول ددوداتَرسَالهد د لَالفك ددريَف ددَْالهىظه ت.
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 هلد ٚتَالُىد فسَوا٘الددداعَوالُلدٓدددَوالُىدوعَوغٓرٌد َهددنَالهلد ٚتَالُددَْىلحددتَإدارةَالهعرفددََفددَْهع للٍُد َالصورةَواسعَ.
 ولودَ ىواعَهُعددةَهنَالهعرفََوُىدوعَالدىظمَوالعهمٓد تَالُدَُْدد مَُطالٓقٍد لَفُردعبَإدارةَالهعرفدََٓزٓددَهدنَاحُه ٚتَُطالٓقٍ .
 اخُٛلَطالٓعََالهعرفََ نَالالٓ ى تَوالهعموهد تلَال لُد لَُْخُمدلَالقٓهدََالهضد فََلٍد َ دنَالقٓهدََالهضد فََلمهعموه تَ.

أىداف إدارة المعرفة.
ُعددتَاٌٖدالَالَُُْسعَِإدارةَالهعرفََإلَُِحقٓقٍ َفقدَ وردَطٓطْ(ََ)2010اٌٖدالَالُ لَٓ:
َإ دادَالهعرفََوُقدٓهٍ َلهنَٓحُ جَإلٍٓ َٖدادَالعهلَالهطموبَوُحقٓقَالٍدلَالهحدددَالأفضدلَصدورةلَوٌدذآَُطمبَُولٓدَالهعرفََالٛزهََوالك فََٓوالقٓ مَالعهمٓد تَالُحوٓدلَالهعرفٓدََوُحقٓدقَ همٓد تَالدُعممَو همٓد تَىردرَ
الهعرفََإلَِلهٓعَا٘طرالَ .
َد مَُطورَالهىظهََوالحف ظَ مَِوضعٍ َالهى سبَكقوةَهى فسََوذلكَهنَخٛلَالعهلَ مَُِطوٓرَوُلدٓدَوُحدددٓثَالهعرفددََلُواك ددبَُمالٓددََاحُٓ د جَالهىظه ددََهددنَالهعموه د تَوالالٓ ىد د تَالُددَُْضددهنَالقد د دَالهىظهددََكق ددوةَ
هى فسََ َ.
َدراسََاٖوض عَاٚلُه ََٓوال ق فََٓواٚقُص دََٓواٖىظهََذاتَالعٛقََفَْالالمدانَالَُُْدؤ رَ مدَِف مٓدََهال د دراتَإدارةَالهعرفددَلٌَددذاَإلددَِل ىددبَهس د ٌهٍُ َفددَْالهى قر د تَالخ صددََال لسٓ س د تَالحكوهٓددََوا٘ل دراداتَ
الهُعمقََالإدارةَالالىََٓالُحََٓلهلُهعَالهعرفََ .
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َُ-طددوٓرَ سددسَوهع د ٓٓرَُأٌٓددلَ٘دارةَالهعرفددََُس د دَفددَُْطددوٓرَاللواىددبَالهٍىٓددََوالُعمٓهٓددََلمهٍىٓددٓنَذويَ

اٚخُص صَفَْإدارةَالهعرفَلَوُالىَْفكرةَا٘الداعَ نَطرٓقَُردلٓعَهالدد َُددفقَاٖفكد رَلددىَالعد همٓنَ
(الدٓرلَ)2010لَو ض لَىَورَالدٓنَ(َ)2010اٌٖدالَالُ لََٓ :
َىرددرَ ق فددََإدارةَالهعرفددََورفددعَهسددُوىَالددو َْالٍ د َلدددىَالقٓ د داتَا٘دارٓددَََالحٓددثَٓددُمَاسددُخدامَهال د دئَإدارةَالهعرفَلَوآل دَالالٓ دََالُف مٓدََلُلهٓدعَوُو ٓدقَوىقدلَالخالدراتَالُراكهٓدََالهكُسدالََهدنَو ىد دَالهه رسدََالٓوهٓدََ
هنَالهعرفََالضهىََٓوسولَُٓالمورَذلكَفَْاهُٛكَإسُرآُلََٓواضحََوف مََ٘دارةَالهعرفََ .
َ
واٚسُف دةَ
َُحدٓدددَرسَالهد لَالفكري(خال درادلَفىٓددٓنلَهدددٓرٓن)َالددذيَٓمددزمَالهىظهددََوُحدٓدددَُطددوٓريَواداهُددًلَحٓددثَٓعهددلَرسَاله د لَالفكددريَ مددَُِقدددمَالهىظهددََىحددوَ ٌدددافٍ َالىظ د مَوخطددَِ الُددََوٓح د فظَ مددَِقدددراٍُ َوٓسددعَِإلددَِ
ُطورٌ َ َ.

عناصر إدارة المعرفة
َُُه لَ ى صرَإدارةَالهعرفََفٓه َٓمَْ :
َالُع د ونَ:وٓددُمَفددٌَْددذاَالهسددُوىَُحقٓددقَ ٌدددالَالهىظهددََهددنَخددٛلَروحَالفرٓددقَالددذيَُٓهٓددزَاٖف درادَفٓددًَالهسد دةَالعضددٍمَالدالعضلَف ق فددََالُعد ونَُددؤديَإلددَِخمددقَالُف ددللَورفددعَالددروحَالهعىوٓددَلَوُحسددٓنَاُٚصد لَ
ههد َٓسد دَسدرٓ نَالهعموهد تَالدٓنَ فدرادَوَ قسد مَالهىظهددََوُال دلٍد لَوٓددىعكسَذلدكَإٓل ًالٓد َ مدَِإٓلد دَالهعرفددََ
وال لُ لَْ مَُِد ٓمَإدارةَالهعرفََالركلَ مَ .
َال قٌَََْ:هسُوىَهُداخلَهعَهسُوىَالُع ونلَف ل قََُعىَْالُع ونَوالُع ونَٓعىَْال قََفكٌٛه َٓدؤديَإلدَِأخرَ َ.
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وال قََُعىدَْإٓهد نَاٖفدرادَالقددراتَالعضدٍمَالدالعضَ مدَِهسدُوىَالىوآد َوالسدموكلَوزٓد دةَحصدٓمََهعرفدََاٖفدرادَ
ٌددَْىُ د جَلٍددذيَال قددََحٓددثَُعهددلَ مددَُِسددٍٓلَ همٓددََالُال د دلَالهفُددوحَالحقٓقددَْوالهددؤ رَلٗفك د رَوالهعموه د تَ
َوالالٓ ى تَواٖرق مَهه َٓزٓدَفَُْوطٓدَوُد ٓمَإدارةَالهعرفََ .
َالُعممَ:وٓعىَْاكُس بَالهعرفََاللدٓدةَٚسدُخداهٍ َفدَْاُخد ذَالقد ارراتَوالُدأ ٓرَ مدَِأخدرٓنَهدنَقالدلَ فدرادَق درٓنَوهسُعدٓنَ مَِاكُس الٍ َ .
والددُعممَ ىصددرَهٍددمَهددنَ ى صددرَإدارةَالهعرفددََلمهعموهد تَوالالٓ ىد تَالُددَْٓسددُخدهٍ َاٖفدرادَالعدددَاكُسد الٍ َفددَْ
الُخطددٓطَوالُىظددٓمَواُخد ذَالقد ارراتَوغٓددرَذلددكَهددنَهلد ٚتَا٘دارةَالُددَُْعهددلَ مددَِاىلد زَوُٓسددٓرَالعهددلَفددَْ
الهىظهََ(ىورَالدٓنَلََ .)2010
َالٛهركزََٓ:وٌَْ ىصرَهٍمَور ٓسَْهنَ ى صرَإدارةَالهعرفَلَف لٍٓكلَا٘داريَقدَٓىٍيَ سموبَالهركزٓدََوَكمٓ َ
فَْاُخ ذَالق ارراتَحٓثَُُركزَالق ارراتَواٖواهرَكمٓ َفَْٓدَا٘دارةَالعمٓ َوٓهكنَ نَُٓمَُفوٓضٍ َلز ًٓ َ
ً
إلددَِهسددُوٓ تَا٘دارةَالوسددطَِ وَالدددىٓ َوٌددذاَهد َٓعددرلَال لٛهركزٓددَلَوٓددذٌبَالالد ح ونَفددَْ مددمَالهعرفددََوادارةَ
الهعرفََاله َُحُويَ مًَٓهنَالٓ ى تَوهعموه تَواحصد ٓ تَإلدَِضدرورةَهركزٓدََالقدرارَفدَْٓددَالسدمط تَالعمٓد َ
دََوٌددذآَرلددعَإلددَِا ُق د دٌمَالل د زمَ نَ همٓددََإٓل د دَالهعرفددََُحُ د جَفعددَٛإلددَِٚهركزٓددََ لٓددََفددَْ
فددَْالهىظهد َ
اُخ ذَالقرارَ .
َالرسهََٓ:وٌَْه َُٓحكمَفَْالهعرفََالضرورََٓلمعهلَوٓقصدَالٍ َالهددىَالدذيَُدُحكمَالدًَالقوا ددَالرسدهََٓوَالسٓ سد تَوا٘لدراداتَالقٓ سددََٓالعهمٓددََاُخد ذَالقد ارراتَو ٛقد تَالعهددلَضددهنَإطد رَالهؤسسددَلَفإٓلد دَالهعرفددََ
ٓحُ د جَإلددَِهسددُوىَ د لَهددنَالهروىددََفددَُْطالٓددقَا٘ل دراداتَوالسٓ س د تَهددعَالُقمٓددلَفددَْالُركٓددزَ مددَِقوا دددَ
العهلَ .
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َالخالدرةَالواسددعََوالعهٓقددََ:وذلددكَٓعىددَْ نَالخالدرةَالُددَْٓهُمكٍد َالعد همونَفددَْالهىظهددََواسددعََوُهُدددَ فقٓد َفددَْىفسَالهسُوىَا٘داريَوُُسمَكذلكَالأىٍ َهُىو ََو هٓقََوهركزةَوُخصصَٓلَاٖهرَالذيَٓس دٌَدذاَالهسدُوىَ
ا٘داريَهنَالقٓ داتَ مَُِال دلَالهعموه تَوالالٓ ى تَوٓزودٌمَال لخالراتَوال لُ لَْٓىُيَ نَذلكَُحقٓدقَ ٌددالَ
الهىظهََ .
َُسددٍٓٛتَود ددمَىظ د مَُكىولولٓد َالهعموهد تَ:وذلددكَلضدده نَفع لٓددََإدارةَالهعرفددََفددإنَُددوفرَرددالك تَاُص د لَهُقدهََو لٍزةَح سوبَوالرهلٓ تَ لََٓاللودةَوٓعهلَ مَُِسٍٓلَسدرٓ نَالهعموهد تَوالالٓ ىد تَالدٓنَالعد همٓنَ
فَْالهىظهَلَو مَِذلكَُركلَالالىََٓالُحََٓلمُكىولولٓ َكعىص ٍرََدا ٍَمَوضروريَ٘دارةَالهعرفَ(الدٓرَلََ َ)2010

َا٘الددداعَالُىظٓهددٌَْ:ددوَالقدددرةَ مددَِإٓل د دَالقٓهددَلَوالخددده تلَاٖفك د رَ وَا٘ل دراداتَالهفٓدددةَ ددنَطرٓددقَه د َادَالذٓنَٓعهمونَهع َفَْىظ مَالُه َْح ذقَوهعقدََ(الزٓ داتَلََ )2008
ٓالُكريَاٖفر
ً
إلدَِل ىددبٌَدذيَالعى صددرَاٖس سدََٓفددَْإدارةَالهعرفدََُولدددَ واهدلَُددد مَىلد حَإدارةَالهعرفددََفدَْالهىظهددََوقدددَ
حددٌ َالع لمَدافنَالورت(ََ)Davenportو كدَ مَِضدرورةَاٖخدذَالٍد َ ىددَا ُهد دَ سدموبَإدارةَالهعرفدََوٌدذيَ
العواهلٌََْ(الط ٌرلَ :)2010
 الُركٓزَ مَِقٓمَالهىرأةَو ٌهٍُٓ َوضه نَالد مَاله لَْهنَا٘دارةَالعمٓ َ . ُوفرَق دةَالٓ ى تَُقىََٓوُىظٓهََٓٓهكنَالالى دَ مٍٓ . ولددودٌَٓكددلَهعرفددََقٓ سددَْهد َدرنَق د درَ مددَِهواكالددََطرٓقددََإىل د زَاٖ ه د لَال لهؤسسددََواسددُخدامَالهعرفددََالهُوفرة.
ُ -الىَْ ق فََالصداقََالهعرفََٓالَُُْقومَلد مَاٚسُخدامَالهُال دلَلمهعرفَ.
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 ُالىَْغ ََٓواضحََولغََهفٍوهََُس دَالهسُفٓدَهنَالهعرفََ مَُِحقٓقَ كالرَاسُف دةَهنَالىظ مَالهعرفَْوكذلكَاٚسُف دةَهىًَفَُْحقٓقَ ٌدالَالهىظهَ.
 َإٓل د دَ ق فددََالهر د ركََالهعرفٓددََوار د ٍُ َفددَْالهىظهددََوذلددكَ ددنَطرٓددقَُالىددَْ همٓددََُغٓٓددرَفددَْطددرقَالُحفٓزَ س لٓالً.
 إٓل دَقىواتَاُص لَهعرفََُٓسٍلَالحصولَ مَِالهعرفََواىُق لٍ َالٍدلَاٚسُف دةَهىٍ . العه ددلَ م ددَُِط ددوٓرَهس ددُوىَ همٓد د تَالهع لل ددََف ددَْالهىظه ددََذاتَالعٛق ددََالد د لُخطٓطَوالُىظ ددٓمَوالُولٓ ددًَوالُىسٓقَوالرق الََهنَ للَُحقٓقَاٌٖدالَوضه نَاٖدادَاٖه لَالأقلَالُك لٓل.
 -د مَالُهٓزَوُحفٓزَالع همٓنَ نَطرٓقَالهك فآتَوالحوافزَاله دََٓوالهعىوَٓ.

عمميات إدارة المعرفةَ:
تَوهراحلَإدارةَالهعرفََ.إ َٚنَخٛصََالعهمٓ تَاللوٌرََٓ٘دارةَ
َ
ُٓال ٓنَالهخُصونَفَُْحدٓدَ ىرطََو همٓ
الهعرفََهنَولٍََىظرَ ددَهنَالال ح ٓنٌَْ(الضوٓحْلَ :َ)2009
ََُكوٓنَوُولٓدَالهعرفَََ:وٓرادَالٍ َلهٓعَاٖىرطََالَُُْسعَِالهىظهََهنَخٛلًَلمحصولَ مَِالهعرفََالصرٓحََ وَالضهىََٓواقُى ٍ َهنَهص درٌ َالهُعددةَ َ.
َخزنَوُىظٓمَالهعرفََ:وٌَْالعهمٓ تَالَُُْرهلَاٚحُف ظَال لهعرفََوالهح فظََ مٍٓ َواداهٍُ َوُىظٓهٍ َوُسٍٓلَالالحثَوالوصولَإلٍٓ َوُٓسٓرَساللَاسُرل ٍ لَحٓثَُعدٌَذيَالعهمََٓاله الََالذاكرةَالُىظٓهََٓ
لمهىظهََ.وفٌَْذيَالعهمََٓٓالرزَدورَاسُخدامَُقىََٓالهعموه تَفَْالعدٓدَهنَهراحلٌَذيَالعهمََٓ .
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َىقلَوهر ركََالهعرفََ:وُعىَْىررَوهر ركََالهعرفََالٓنَ فرادَالهىظهََحٓثَُٓمَُوزٓعَالهعرفََالضهىََٓنَطرٓقَ س لٓبَك لُدرٓبَوالحوارَوُال دلَالخالراتلَ ه َالهعرفََالصرٓحََفٓهكنَىررٌ َال لو قَوالُعممَ َ.
ََُطالٓقَالهعرفََُ:عىَْاسُخدامٌَذيَالهعرفََفَْالوقتَالهى سبلَواسُ ه رٌَ َفَْالهىظهَلَوٓلبَ نَٓسٍُدلٌَذاَالُطالٓقَُحقٓقَ ٌدالَو غراضَالهىظهََ .

القائمون عمى المعرفة.
صددال َالُركٓددزَ مددَِالهعرفَلا٘سددُرآُلٓ تَ لهٓددََوٌددوَالُركٓددزَ مددَِرسَاله د لَالفكددريَهوضددو ًَ
هر ددُرك ًَال ددٓنَالهىظهد د تَىُٓل ددََل دددٓى هٓ تَالهى فس ددََالع لهٓ ددَلَوالُق دددمَالُكىول ددولْلَإ د د دةَالٍٓكم ددَلَوالظ ددرولَ
اٚقُص دََٓغٓرَالهسُقرةَاٖهرَالذيَ ولدَىوعَهنَالُق ربَالفكريَفٓهد َالٓىٍد لَالدلَ صدال َ ك درَ ٌهٓدََهدنَ يَ
وقتَهضَِله َلٍ َهنَدورٌَ مََفََُْحسٓى تَاٖدادَوُىفٓدذَاسدُرآُلٓ تَهالُكدرةَلمُع هدلَهدعَالٓ دََهضدطرالََ
َوضه نَالىل حَ وَالالق دَ مَِقٓدَالحٓ ةَلٍذيَالهىظه ت(َ .)Weldy,2009
وُٓه ددلَرسَاله د لَالفكددريَفددَْالع د همٓنَفددَْالهىظهددََهددنَذويَالهٍ د راتَوالخال دراتَالهعرفٓددََوهددىٍمَالف ددََالُددَْ
ُخددُصَال لهعرفددََوقدددَحددددٌ َالعددضَالالد ح ٓنَفددَْ ددٛثَ(اسددُرآُلٓوَالهعرفددَلَهٍىٓددوَالهعرفددَلَ هد لَالهعرفددَ)َ
وٌددمَلددزدَهددنَالىسددٓيَالعضددويَلمهىظهد تَالُددَُْعُهدددَ مددَِإدارةَالهعرفددََفددَُْحقٓددقَ ٌدددافٍ لَوٓوضد َالرددكلَ
الُ لَْالق هٓنَ مَِالهعرفََ .
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القائمون عمى المعرفة

إسددُرآُلٓوَالهعرفددٌَََ:ددمَالددذٓنَٓعٓدددونَُقٓددٓمَ وَالى د دَإسددُرآُلََٓالهىظهددََ مددَِ س د سَر ٓسددَْوٌددوَهعرفٍُ د َ
وهدىَُهٓزٌ َالهعرفَْوىهطَإىُ جٌَذيَالهعرفَلَفٍمَالهسدؤولونَ دنَهعرفدََاٌٖددالَالُدَُْسدعَِالهعرفدََإلدَِ
الوصولَإلٍٓ (َالرٓهْلََ .)2009
ُٓهٓددزٌَددؤٚدَالخالدراٍُمَالع لٓددَلَو هددقَهعدرفٍُمَال لسددوقَوالالٓ ددََالخ رلٓددََلمهىظهددََههد َٓهكددىٍمَهددنَرصدددَفلددوةَ
الهعرف ددََالُى فس ددَٓلَه ددعَُهك ددىٍمَه ددنَفٍ ددمَاٖدوارَاللدٓ دددةَلمهعرف ددََداخ ددلَالهىظه ددََالوص ددفٍ َرسَهد د لَفك ددريَ
وهصدرَلدٓدَلحقوقَالهمكََٓالفكرََُٓخُصَالٍ َالهىظهََ .
َهٍىٓوَالهعرفدََُُ:ه دلَهٍهدٌََدذيَالف دََفدَْالحصدولَ مدَِالهعرفدََواسدُٓع الٍ َلُولٓددٌ َهدنَلدٓددلَوال لُد لَُْوظٓفٍ َفَْهل ٚتَالعهلَالهخُمفَلَوه َٓهٓزٌَذيَالف ٌَََْقددرٍُ َ مدَِاسدُٓع بَالهضدهونَالهعرفدَْوٌدَْ
مَِدرآََوخالرةَاله َُقومَالًَوُوصلَاللوٌرَرسَاله لَالفكريَ(الدٓرلََ .)2009
َ ه د لَالهعرفددٌََ:ددذيَالف ددََُُصددلَال لكف د دةَالُرددغٓمََٓالُفصددٓمََُُٓه ددلَهٍ د هٍمَفددَْلهددعَالهعموه د تَوُصىٓفٍ َولدولٍُ َواخُزاىٍ َوآص لٍ َلواٚسُل الََلكلَالطمال تَذاتَالعٛقََال لهوادَالهعرفََٓالخ ملَفٍدمَ
هصدرَ واهلَالد مَوالهس ىدةَلف ََهٍىٓوَالهعرفَ (الشيمي .)2009،
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مواصفات القائمين عمى المعرفة وقائدييا.
إنَُىظدٓمَواسدُ ه رَالهعرفدََٓحُد جَإلدَِولدودَفرٓدقَُٓ َدولَِهٍد مَاسدُقط بَوُخدزٓنَالهعرفدَلَوُطددوٓرَ
الالىٓددََالُحُٓددََالُقىٓددَلَوُىهٓددََرسَاله د لَالهعرفددَْفددَْالهىظهددََال ٘ض د فََإلددَِإدارةَ ىرددطََالُعمددٓمَوالُدددرٓبَ
الهسددُهرلَوُىظددٓمَالُه د تَالعصددلَالددذٌىَْواسددُخدامَُقىٓ د تَُحفٓددزَاىُق د لَالهعرفددََالضددهىََٓإلددَِهعرفددََ
صرٓحََظ ٌرةَ(ٓ سٓنلَ )2007
ف لهعرفََفَْ يَهىظهََُكهدنَفدَْ ول دكَالهىُسدالٓنَإلٍٓد لَلدذلكَٓىالغدَْ مدَِالهىظهدََ نَُعهدلَ ىددَاسدُقط بَ
اٖفرادَالع همٓنَ مَِاىُخ بَاٖفدرادَالدذٓنَٓهمكدونَخصد صَٓىالغدَْ نَُٓصدلَالٍد َالقد مَ مدَِالهعرفدَلَففدَْ
هرحم ددََاٚس ددُقط بَٓىالغ ددَْالالح ددثَ ددنَاٖفد درادَالهوٌد دوالٓنلَال ددذٓنَٓحال ددونَالُح دددٓ تَو م ددَِاس ددُعدادَلخ ددوضَ
الُلد د ربلَوُٓص ددفونَالد د لطهوحلَوٌ ددمَ م ددَِاس ددُعدادَ٘رد دراكَأخد درٓنَف ددَْخالد دراٍُمَوهعد درفٍُمَالض ددهىََٓالُ ددَْ
ٓهُمكوىٍ لَوٓكوىواَ صح بَقٓمََوٓحُرهونَزهٛدٌدملَوُٓهُعدونَال لهروىدََوُٓسدهونَال سدُعدادٌمَلرفدعَهٍد رٍُمَ
واكُس بَهٍ راتَلدٓدة(َكره لمْلََ َ.)2005
َوقدَ وردَ مٓ ن(َ َ)2008نَالق مَ مَِالهعرفََٓىالغَْ نَٓهُمكَهلهو دََهدنَالخصد صَاٖس سدََٓهدنَ
ٌهٍ َ َ:
َالهروىددََوالقدددرةَ مددَِهواكالددََالهُغٓ دراتلَوذلددكَلقدرُددًَ مددَِالُغٓددرَوالُحددركَالسددر ََالُددَُْعهددلَ مددَُِمالٓددََح ل تَالهسُفٓدٓنَ .
َالُق طَالهعموه تَوقدرًَُ مَُِحوٓمٍ َإلَِهعرفََق المََلٛسُخدامَ .َالقدددرةَ مددَِالُع هددلَهددعَُقىٓددََالهعموه د تَوهٍ د راتَالح سددبَألددَْوُطالٓق ٍُ د َفددَْهل د لَالعهددللٌَددذاَإلددَِل ىبَاهُٛكَالهٍ راتَغٓرَالُقمٓدََٓ٘ىل زَاٖ ه لَالروُٓىََٓال ُه دَ ىظهََاُٖههًَالهخُمفََ .
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َالقدرةَ مَِالُكٓلَوالُعممَواهُٛكَالهٍ راتَالَُُْس ديَ مَِذلكَ .َإُق نَ ك رَهنَلغََحَُِٓهكىًَالعهلَفَْالٓ ََ هلَ لهََٓ .َإُقد د نَالعه ددلَخد د رجَح دددودَالزهد د نَوالهكد د نَوالق دددرةَ م ددَِإدارةَالعه ددلَف ددَْالٓ د د تَ ه ددلَهخُمف ددََ(ُقمٓدٓ ددَلَافُراضَٓ)لَوقدرًَُ مَُِحدٓدَح ل تَالهسُفٓدٓنَالفرٓدةَ .
َالعهلَضهنَفرٓقَوالُع ونلَواُق نَهٍ راتَاُٚص لَالمفظََٓوالكُ الََٓواٚفُراضََٓ َ.ه َق دَالهعرفََفدوريَهركبَهُعددَالولويلَُٓضهنَالقٓ مَال لهٍ مَالُ لََٓكه َذكرٌ َالضوٓحَْ(:)2009
َالدف عَ نَالهعرفَلَف لُغٓراتَطوٓمََاٖهدَالهُعمقََال ل ق فََالُىظٓهَٓلَوسموكٓ تَاٖفدرادَالهُعمقدََال لهعرفدَلٌََْ هرَضروريلَوٌذيَالُغٓراتَُُطمبَدف َقوٓ َوهسُداه َ .
َُصددهٓمَوُىفٓددذَالالىٓددََالُحُٓددََلمهعرفددَلَوهراقالٍُد لَالهد َٓرددهمًَذلددكَهددنَالهكُالد تلَوقوا دددَالهعرفددَلَورددالك تَالهعرفَلَوهراكزَالالحوثلَوالالىََٓالهىظهََالهسُىدةَإلَِالهعرفََ .
َإدارةَالعٛق تَهعَهزوديَالهعموه تَوالهعرفدََالخد رلٓنَ(ردرك تَقوا ددَالالٓ ىد تَ وَالردرك دَاٖكد دٓهٓ َون)َوهى قرََالعقودَالهُعمقََال لعهلَهعٍمَوالُف وضَحولٍ َ .
َقٓ سَوادارةَقٓهََالهعرفََالواسطََالُحمٓلَاله لَْالُقمٓديَوغٓريَهنَ س لٓبَالقٓ سَ .َقٓد دةَُطددوٓرَإسددُرآُلََٓالهعرفددَلَ يَُركٓددزَهدواردَالهىظهددََ مددَِىهددطَالهعرفددََالددذيَُحُ لددًَالهىظهددََهددنَللَإدارةَ همٓ تَالهعرفََ .
َ-الى دَ ق فََالهعرفََفَْالهىظهََ .
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فددَْحددٓنَٓددوردَالظ د ٌر(َ)2009والعمددَْولخددرون(َ)2009لهمددََهددنَالصددف تَالُددَْٓىالغددَُْوافرٌ د َفددَْق ددديَ
الهعرفََُُه لَفٓه َٓمَْ :
َاهُٛكَرؤََٓواضحََوهوقفً َذاَقٓهََحولَإدارةَالهعرفََو ٌدافٍ َ .َالقدرةَ مَِإٓل دَالالٓ ََالُىظٓهََٓالَُُْحفدزَا٘الدداعَوالدُعممَحٓدثَ ىٍدمَُٓصدفونَال ٚىفُد حَوسدر ََاٚالُكد رَواسُخدامَالهعرفََ .
َالقدرةَ مَِاكُر لَالروادَفَْالعهلَوٓد هونَصى عَالهعرفََوٓ رونَحه سٍمَ .َاهُٛكَىظرةَرهولََٓللهٓعَاللواىبَالُىظٓهََٓوالُكىولولََٓوا٘سُرآُلٌََٓدذاَإلدَِل ىدبَقددرٍُمَ مدَِالىد دَرالكََاُص ٚتَداخمََٓوخ رلََُٓعززَالوصولَإلَِالخالرادلَفٍمَفَُْف لَهسُهرَهعَلهٓعَالهسُوٓ تَ .
َالقدرةَ مَُِطوٓرَالقدراتَوالهولوداتَالفكرََٓوُحفٓزَوُىهََٓالع همٓنَهه َٓس ٌمَفَُْغٓٓرَالسموكَ .َاهُٛكَالال ار ََفَُْقدٓمَإط رَسٍلَلمعهدلَهدعَإهك ىٓدََُطدوٓريلَكهد َ ىٍدمَٓسدُعهمونَالعهمٓد تَو طدرَالعهدلَالهىظهََكقوةَهر ََٓ .
َالحرصَ مَُِكوٓنَفرقَالعهلَالهُعددةَالُخصص تلَوٓقدرونَاللداراتَالهعرفََٓ .

ُمَفٌَْذاَالهالحثَُى ولَه ٌََٓالهعرفَلَوُصىٓفٍ لَوه ٌََٓإدارةَالهعرفٍ لَو ٌهٍُٓ لَواٌٚدالَالُدَْ

ُسعَِإلَُِحقٓقٍ لَكه َُمَُوضٓ َصف تَالق هٓنَ مٍٓ لَوٌذاَا٘ط رَالهف ٌٓهَْٓعهلَ مَُِوضٓ َالهس رَ
الذيَُسٓرَ مًَٓالدراسَلَوٓهٍدَالطرٓقَإلَُِوضٓ َالىُ يَالَُُْحققٍ َالدراسََالح لََٓ .
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المبحث الثاني
الميارات اإلدارية
تمييد:

ُرددٓرَلرادَالهٍُهددٓنَوالال د ح ٓنَفددَْهل د لَا٘دارةَإلددَِ نٌَى د كَهلهو ددََهددنَالعواه دلَالُددَُْس د دَ

ا٘دارٓٓنَالى لحٓنَفَْالقٓ مَالوظ فٍمَوُحُلَالهٍ راتَا٘دارََٓهقدهٌََذيَالعواهدلَلَوٌدذاَإنَدلَ مدَِردْدَ
فإىه َٓدلَ مَِه َُه مًٌَذيَالهٍ راتَهنَ ٌهََٓال لغًَحٓثَُركلَإط راَهرلعٓ َوهىطمق َٚزهًََلىلد حَا٘داريَ
فددَُْف م ددًَهددعَالهٍد د مَواٖدوارَالهىوط ددًَالددًَ(الطوٓ ددلل)2006لَوُُهٓددزٌَ ددذيَالهٍد د راتَالأىٍ د َهكُس ددالََوى هٓ ددََ
ولٓستَفطرََٓ وَهورو ََ يَ نَا٘ىس نَٓكُسالٍ َوٓطورٌ َال لُدرٓبَوالهه رسََوالُلرالدََوالخالدرةَالُدَْٓهدرَالٍد َ
(َ حهدلَح فظَلَ)2003والذلكَُُعددَالهٍ راتَا٘دارََٓوُُىوعَفَْاٖدالٓ تَالُرالوََٓ .

الميارات اإلدارية
َٓىالغَْ نَُُهُعَالقٓ داتَالُرالوََٓاللهمََهنَالهٍ راتَُهكىٍ َهنَالقٓ مَال ٖدوارَواٖ ه لَالهىوطََالٍ َ
والهٍد د رةَكهد د َوردَُعرٓفٍد د َف ددَْالهعل ددمَالُرال ددويَو م ددمَال ددىفسَ"هص ددطم َٓس ددُخدمَلمدٚل ددََ م ددَِىه ددوذجَهىظ ددومَ
وهُى سددقَلمىرد د طَالعقم ددَْو /وَالال دددىْلَو د د دةَُٓض ددهنَالعهمٓ د تَالحس ددََٓ(العض ددٛتَو /وَالغ ددددَالُ ددَُْ ددوفرَ
اٚسُل ال تَ)لَوٌى كَهنَٓعرفٍ َالأىٍ ََ"الوصولَال لعهلَإلدَِدرلدََهدنَاُ٘قد نَُٓسدرَ مدَِصد حالًَ داديَفدَْ
قلَه َٓهكنَهنَالوقتَواللٍدَهعَُحقٓقَاٖه نَوُٛفَْاٖضرارَواٖخط دَ"َ(رالٓعلََ .)2006
وقدَحددََHunsakerلََ phillipَLلََStphenل ََ)2011َ(َRobbins Pرال د ددعَهٍد د د راتَٓىالغ د ددَْ نَٓك د ددونَ
الهدٓرَهُهكى َهىٍ َوٌَْضرورََٓلىل حَا٘داريَوٌَْكه َٓمَْ :
ًَ
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َالهٍ د راتَا٘دراكٓددََ:وٓقصدددَالٍ د َالقدددرةَالعقمٓددََ مددَِهعرفددََكددلَالهى د حَْواٖىرددطََواٌُٚه ه د تَالهُعمقددََال لُىظٓمَوٌذيَالهٍ راتَهطموالََ ك رَلمُحقٓقَ مَِهسُوىَا٘دارةَالعمٓ َ ىٍ َ مَِهسُوىَا٘دارةَالدىٓ لَوٓوردَ
الهعلمَالُرالويَو ممَالىفسَُعرٓلَالهٍ رةَالعقمٓدََ:الأىٍد َ"َوظد لَذٌىٓدََٓدأَُْدورٌد َ ىددَكدلَهدرةَٓلدبَفٍٓد َ
هع للََالهعموه تَفَْ قلَرخصَ ى دَ دا ًَالهٍهََ" َ
َالهٍد د راتَا٘ىسد د ىََٓ:وُُه ددلَف ددَْهق دددرةَالق دددَ م ددَِالعه ددلَوفٍ ددمَوُحفٓ ددزَالعد د همٓنَسد دوادَ م ددَِالهس ددُوىَالرخصَْو مَِهسُوىَالهلهو َلَوٌَْاٖك رَ ٌهََٓلمىل حَفَْ يَهسُوىَإداريَ .
اتَوا٘لراداتَ .
َالهٍ راتَالفىََٓ:وُُه لَفَْالهقدرةَ مَِاسُخدامََاٖدو ََالهٍ راتَالسٓ سََٓ:وٌَُْحدٓدَهوقعَالفردَوُعزٓزيلَوَُأسٓسَالرواالطَالصحٓحََالٓنَالع همٓنَ َ.وَحددَرالٓعَ(َ2006لَصَ)83الهٍ راتَالٛزهََوالضرورََٓلىل حَالهدٓرَاله َٓمَْ :
َالهٍ راتَالذآََُ:وٓقصددَالٍد َالسده تَوالقددراتَالذآُدََالُدَْٓحُ لٍد َالفدردَلالىد دَالرخصدََٓوهىٍد لَالسده تَالرخصَٓلَوالقدراتَالعقمَٓلَوالهال د ةَواٚالُك رلَوضالطَالىفسَ .
َالهٍد راتَا٘ىسد ىََٓ:وُكددونَذاتَ ٛقددََو ٓقددََال د لفٍمَاللٓدددَلمددذاتَوأخدرٓنلَولهط لددبَالعد همٓنَوح ل د ٍُمَالرخصََٓاٚلُه ََٓوالىفسََٓ .
َالهٍد د راتَا٘دراكَٓ(الُص ددوٓرَٓ)َ:وُك ددونَذاتَص ددمََو ٓق ددََال الُكد د رَاٖفكد د رَوا٘حسد د سَال لهر ددكٛتَوآلد د دَالحمولَالهى سالََلٍ َ .
َالهٍ د راتَالفىٓددََ:وٌددَُُْعمددقَال ٖس د لٓبَوالطددرقلَوُحوٓددلَاٖفك د رَالىظرٓددََإلددَِهه رس د تَ همٓددََوادراكٓددََٚخُص ص تَالهدٓرَوٌذيَالهٍ راتَُُه لَفَْرسمَالسٓ س تلَوالُخطٓطلَوُىظٓمَاٖ ه لَ .
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َوىلدددَهعظ ددمَكُد د بَا٘دارةَٓقس ددهونَالس دده تَوالهٍد د راتَالٛزه ددََلىلد د حَا٘دارٓ ددٓنَإل ددَِس دده تَذآُ ددَلَ
وهٍد د راتَإدارٓ ددََُُه ددلَف ددَْ ددٛثَهٍد د راتَ(َفىٓ ددَلَإىسد د ىَٓلَذٌىَٓ)( ال دددٓنلََ)2005وق دددمَروال ددرتَكد د رُزَ
ََRobert katzفدَْد ارسدًَُ دنَهٍد راتَالهددٓرَالفعد لَُصدوراَالىد يَ مدَِ سد سَضدرورةَُدوافرَ دٛثَهٍد راتَ
اتَالَُْذكرٌ َ رٓفيَ(َ)2007فَْكُ الًَ :
َ
لدىَا٘داريَالُرالويَ(الطوٓلَلََ)2006وٌَْىفسَالهٍ ر
-

الهٍ راتَا٘ىس ىََٓ .

-

الهٍ راتَالُصوٓرَٓ.

-

الهٍ راتَالفىَٓ.

َ(َركلََ )2



الهٍ راتَا٘دارَٓ َ
وفٓه َٓمَُْوضٓ َلكلَهٍ رةَالرْدَهنَالُفصٓل:
َالهٍ راتَا٘ىس ىَََٓ:وٌَْقدرةَالهدٓرَفَُْطوٓرَالعٛق تَا٘ىس ىََٓهعَالع همٓنَوزه ٛدًَلخدهدََالهىظهدَلَوُالىَِ مَِ س سَاٚحُرامَوال قََوالُعزٓزَالهعىويَلمع همٓنَداخلَالهىظهََوخ رلٍ (السك رىَلََ)2009وُدأَُْ
ٌهٌََٓذيَالهٍ راتَإلَِاكُس بَ قََالع همٓنَوُع وىٍمَوحفزٌمَإلَِالعهدلَوٓىدُيَ دنٌَدذاَالرضد َ دنَالعهدللَ

*شكل()2منإعدادالباحثة
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وزٓ دةَا٘ىُ جَوُقمٓلَالهخ لف تلَوُك هلَاللٍودَطو ًََٓوٓعهلَذلدكَ مدَُِحقٓدقَ ٌددالَالهىظهدَلَوهدنَ الدرزَ
هٛه ٌَذيَالهٍ راتَلدىَالق دَكه َٓحددٌ َ رٓفيَ(ََ)2007فه ٓمَْ :
َالهوازىََالٓنَدورَالق دَُل يَرؤس ًَودورةَُل يَالع همٓنَ .َاحُرامَقٓمَأخرٓنَواُل ٌ ٍُمَوه ار ةَالع داتَوالُق لٓدَوُطوٓرٌ َالطرٓقََغٓرَهال ررةَلهصمحََالهىظهََ .َإٓل دَقىواتَاُص لَهى سالََ َ.َاٚسُه عَلٕخرٓنَوآل دةَاُٚص لَهعٍمَوالُرٓثَفَْاٚسُىُ جَواصدارَاٖحك مَ .َإرع رَالق دَلمع همٓنَال ىُه ًَإلَِالهىظهََوالع همٓنَالٍ َ َ.َاٚلُزامَالهالد َالهر ركََواحُرامَالحرٓ تَواٌُٚه مَالآرادَالع همٓنَوا٘ف دةَهىٍ َ َ.َا ُه دَىظ مَهنَالحوافزَٓعهلَ مَِإرال عَالح ل تَالىفسَََٓواٚلُه ََٓواٚقُص دََٓلمع همٓنَ .َالصالرَوالُرٓثَفَْهوالٍََالُحدٓ تَوالعهلَ مَِحلَهركٛتَالع همٓنَال لهىظهََ .وُُسمَالهٍ راتَا٘ىس ىََٓال لصعوالَلَٖىٍ َُُع هدلَهدعَالسدموكَا٘ىسد ىَْالهعقددَال ٘ضد فَََإلدَِ نَالهردكٛتَ
ا٘دارٓددََفددَْكددلَُىظٓهد تَالعهددلٌَددَْفددَْصددهٓهٍ َهرددكٛتَإىسد ىََُُٓعمددقَالطالٓعددََالسددموكَا٘ىسد ىَْو ىهد طَ
الُف لَالٓنَاٖفرادَوالله تلَولذلكَفإنَهنَ ٌمَسه تَالقٓ داتَالى لحََالُدَْ رد رتَإلٍٓد َىُد يَاٖالحد ثَ
الهقدهددََهددنَلهعٓددََا٘دارةَاٖهرٓكٓددََقدددرٍُ َ مددَِالى د دَ ٛق د تَإىس د ىََٓهددعَالع د همٓنَولعددلَهالددد َالعٛق د تَ
ا٘ىس ىََٓ رضََٓصمالََوق دةَ الََُفَْإدارةَالهىظهَ(َالحرٓريلَ .)2007
َالهٍ راتَا٘دراكَٓ(الُصوٓرَٓ)َُُ:ه لٌَذيَالهٍ رةَفَْقدرةَالق ددَ مدَِإدراكَالهوقدلَكوحددةَهُك همدَلَوهدنَمَُحمٓمًَإلَِ ى صريَاٖس سََٓوُحدٓدَه َالٓنٌَدذيَالعى صدرَهدنَ ٛقد تلَوُُدٓ َالهٍد راتَالُصدوٓرََٓلمق ددَ
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القدرةَ مَِوضعَالخططَواسُررالَالهسُقالللَف لخطََُقومَ مَُِحمٓلَالواقعَود ارسدََا٘هك ىد تَالهُدوفرةَفٓدًَ
واٚسُالص رَفَْلواىالًَ .
وٓحُد جَالق دددَإلددَِالهٍ د راتَالُصددوٓرََٓفددَُْىظددٓمَاٖ هد لَوُقسددٓمَاٖدوارَالددٓنَالع د همٓنَالحٓددثَٓسددٓرَالعهددلَ
وفدقَخطدواتَواضدحََودقٓقددََواُخد ذَالقد ارراتَاله ٛهددََالُددَْٓكدونَقدددَقددرَوقعٍد َ مددَِالعد همٓنَفددَْالهىظهددََ.
وُُالمورَالهٍد راتَا٘دراكٓدََلددىَالقٓد داتَ ىدده َُكدونَقد درةَ مدَِا٘حسد سَال لهردكٛتَقالدلَوقو ٍد لَوُحمٓدلَ
الهركٛتَوآل دَالعٛق تَالٓنَالهركٛتَو سال الٍ َوحمولٍ َ .
َالهٍ راتَالفىََٓ َ:وُُه دلَفدَْخالدرةَود ارٓدََالهددٓرٓنَال ٖسد لٓبَوالط ار دقَالُدَُْسدُخدمَفدَُْىفٓدذَالعهدللَفٍدذيَالهٍد راتَُُعمددقَال لل ىددبَالُىفٓددذيَوٌددَُْعطددَْصددورةَدقٓقددََ ددنَالهعرفددََوالخالدرةَوالهعرفددََال ٖصددولَوالقوا دددَ
والخالدرةَالعهمٓددََفددَْاسددُخدامٌَددذيَالط ار ددقَالُددَْٓهُمكٍد ٌَددؤٚدَالهدددٓرون( رٓفيلَ)2007لَوهددنَالسدده تَالُددَْ
ُرُالطَال ٘داراتَذاتَالهٍ رةَالفىََٓالع لَََٓ:القدرةَ مَُِحهلَالهس ولََٓهنَهىطمقَاٚلُزامَاٖدالدَْالُحقٓدقَهد َ
ددزمَ مددَُِحقٓقددًَوُحهددلَهسددؤولََٓالق د ارراتَالُددَْٓددُمَاُخ ذٌ د لَالفٍددمَالعهٓددقَوالر د هلَلٗهددورَالحٓددثَٓكددونَ
ا٘داريَغىٓ ًَال ق فًَُلدًَٓإح طََر همََال لعمومَوفوا دٌ َوٌذآََٚعىَْالُخصصَالعهٓقَفَْلهٓعَالعمدومَإىهد َ
ا٘له مَال لقدرَالذيَٓهكىًَهنَ ىل زَ همًَالكف دةَواقُدارلَكه َٓىالغَْ نَٓهُمكَهٍ رةَالحزمَوهد َٓدرُالطَالدًَهدنَ
قدددرةَا٘داريَ مددَِالُقرٓ ددرَوالُىفٓددذَوالقدددرةَ م ددَِالحكددمَالصد د بَلَا٘ٓه د نَال لٍدددلَوالإهك ىٓ ددََُحقٓقددًَوال ددذيَ
ٓىعكسَإٓل ال َ مَِإقى عَالع همٓنَالضرورةَُحقٓقَالٍدلَالهىرود(العه ٓرةَلََ .)2002
وُُسمٌَذيَالهٍ راتَالهلهو ََهنَالخص صَهىٍ َ :
َهٍ راتَهكُسالََٓهكنَاكُس الٍ َالسٍولََ نَطرٓقَالهه رسََالوا ََٓوالٍَُُْدلَإلَِالُىهََٓالذآَُلَوكذلكَٓهكنَاكُس الٍ َ نَطرٓقَالدوراتَوالورشَالُدرٓالََٓ .
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َالوضددوحَوٌددَْ ك ددرَُحدٓددداًَهددنَالهٍ د راتَاٖخددرىلَوُظٍددرَالصددورةَلمٓددََفددَْ دادَالهدددَٓرٓنَ ىدددَالهه رسددََالفعمََٓلٗ ه لَ .
َُُسددمَالقٓ د داتَذاتَالهٍ د راتَالفىٓددََالع لٓددََال لهعرفددََالعهٓقددََوالقدددرةَ مددَُِحمٓددلَوَُالسددٓطَإل دراداتَالعهددلَخ صََذاتَالصمََال سُخدامَالوس لَواٖدواتَالفىََٓالٛزهََ٘ىل زَالعهلَ(رالٓعلَ َ.)2006
َوٌى كَإر رةَفَْاٖدالٓ تَالَُُْى ولتَهوضوعَالهٍ راتَإلَِاٚخدُٛلَالىسدالٌَْٖهٓدََُمدكَالهٍد راتَ
ال لىسالََلٙدارٓٓنَوفق َلمهسُوىَالُىظٓهَْالذيَٓرغموىًَحٓثَىلدَ نَالهٍ رةَا٘دراكََُٓركلَ ٌهََٓ كالدرَكمهد َ
ازدادَهسُوىَالهك ىََالوظٓفََٓداخدلَالٍٓكدلَالُىظٓهدْلَفدَْحدٓنَُكدونَالهٍد راتَا٘ىسد ىََٓوالفىٓدََ ك درَ ٌهٓدََ
فَْهسُوٓ تَا٘دارةَالوسطَِوالدىٓ َوٓرلعَذلكَإلَِطالٓعََالعهلَا٘ل ار ََٓوُر الكَالعٛق تَوالُفد ٛتَالدٓنَ
ا٘دا ارتَوالع همٓنَ(رسهْلََ َ.)2004
َلقدَُى ولٌَذاَالهالحثَالهٍ راتَا٘دارََٓالردكلَدقٓدقَهدنَحٓدثَالهفٍدومَوالُصدىٓلَوالُوضدٓ َالرد هلَ
لكددلَهٍد د رةلَوذل ددكَحُددَُُِضد د َالهحد د ورَالُددَُْى ولٍُد د َالد ارس ددَلََوٌددذاَس ددولَٓ ددىعكسَإٓل ال د ًَ م ددَُِوض ددٓ َ
اٌٖدالَالَُُْسعَِالدراسََُحقٓقٍ َ َ.
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المبحث الثالث

الييكل التنظيمي لمديريات التربية والتعميم بسمطنة عمان
تمييد:
ُٓطمبَُطالٓقَإدارةَالهعرفََفَْالهىظه تَالُعمٓهٍََُٓٓ ََالٓ دََالهىظهدََلموصدولَإلدَِ قصدَِاسدُف دةَ
ههكىََهنَالهعرفَلَالحٓثَُكونَالٓ ََهرلعََ مَِا٘دارةَالفع لََلمهعرفَلَوهنَ مَٓهكنَُخزٓنَوىقدلَوُطالٓدقَ
الهعرفََ.وٌذيَالالٓ ََُُطمبَُوافرَالعى صرَأَُٓ ٌَٓ:كلَُىظٓهََٓه ٛهََ٘دارةَالهعرفَلَقٓ دةَو ق فََُىظٓهََٓ
ُرلعَ مَِذلكلَُكىولولٓ َالهعموه تَ .
فٓه َُٓعمقَال لٍٓكلَالُىظٓهَْٓىالغَْ نَٓكونَ ك رَه ٛهََ٘دارةَالهعرفَلَالحٓثَٓؤديَإلدَِاسدُقٛلََٓ
ك رَفَْاُخ ذَالقرارلَوٓس دَ مَِالعهلَالروحَالفرٓقَ .
وقدددَ ددرلَالٍٓكددلَالُىظٓهددَْ"الأىددًَالالى د دَوا٘ط د رَالددذيَٓحددددَا٘داراتَواٖل دزادَالداخمٓددََلمهىظهددََالُعمٓهٓددَََ
الٛزهد ددََلُحقٓد ددقَاٌٖد ددداللَو ٓض د د َخطد ددوطَالسد ددمطََوهواقد ددعَاُخ د د ذَالق د درارَوهواقد ددعَُىفٓد ددذَالق د د ارراتَا٘دارٓد ددَ"َ
(الضوٓحَْل2009لَفقرةَ .)32
َوٓمعدبَالٍٓكدلَالُىظٓهدَْدوراَ س سدٓ َفدَْإدارةَالهعرفدََفىلدددَ مدَِسدالٓلَاله د لَالٍٓ كدلَالٍرهٓدََُُسددمَ
ال د للهودَوُعدددَ

ق د َ ه د مَإدارةَالهعرفددََلَفددَْحددٓنَىلدددَالٍٓ كددلَالهرىددََالالعٓدددةَ ددنَالٍرهٓددََالل هدددةَُرددلعَ

الُع ونَالهرُركَفَْالهعرفََداخلَالهىظهََلَوُٓض َهنَذلكَإنَالٍٓكلَالُىظٓهدَْقددَٓكدونَ ىصدراَهسد داًَ
٘دارةَالهعرفََوقدَٓه لَ قالََ ه مَالُعد ونَوُق سدمَالهعرفدََداخدلَالهىظهدََلَوهدعٌَدذآََٚولددٌَٓكدلَُىظٓهدَْ
هحددَٓهكنَاٖخذَالًَالحٓثَٓكونَ داةَفع لََلمهعرفَلَإ َٚنٌَى كَالعضَالٍٓ كلَالُىظٓهََُٓحقدقَدرلدََكالٓدرةَ
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هددنَالهروىددََوُقمٓددلَالُك د لٓلَوُعهددلَ مددَُِىفٓددذَاٚسددُرآُلٓ تَوالخطددطَالخ صددََالددإد َارةَالهعرفددََالرددكلَفع د لَ
(القط رىًلََ .)2006
والص ددفََ ه ددَلَفد دإنٍَُٓ ددََالهىد د خَالهى س ددبَلُطالٓ ددقَإدارةَالهعرف ددََالُىظٓهٓ ددََُُطم ددبَال لض ددرورةَالُح ددولَإل ددَِ
الهه رس تَا٘دارََٓاٖك رَُوافق ًَهعَهعطٓ تَ صرَالهعرفَلَفه َٛهنَحٓثََالٍٓ كلَالُىظٓهٓدََفدإنَالُحدولَ
هددنَالٍٓكددلَالُىظٓهددَْالٍره دَْالرددكلَالهُعددددَالهسددُوٓ تَإلددَِالٍٓ كددلَالُىظٓهٓددََاٖك ددرَُفمطح د ًَواٖالعدددَ ددنَ
الركلَالٍرهَْٓعُالرَهطمالًََل دَاًَوَ س سًََٓفَْىل حَإدارةَالهعرفََداخلَالهىظهٌََدذاَإلدَِل ىدبََالُحدولَهدنَ
الىظمَالهركزََٓالَُُْعُهدَ مَِاحُك رَالهعرفََوُركٓزٌ َفَْهسُوىَُىظٓهَْواحدَإلدَِالدىظمَالٛهركزٓدََالُدَْ
ُسُىدَإلَُِدفقَواىُر رَهعرفدَْٓغطدَِالهىظهدََكمٍد َوٓرد ركَاللهٓدعَفدَُْخمٓقٍد َلٓضد لَإلدَِذلدكََالُحدولَ
ه ددنَ ىهد د طَالُىظ ددٓمَالق ه ددََ م ددَِالعه ددلَالف ددرديَالهىع ددزلَإل ددَِىه ددطَالعه ددلَاللهد د َْف ددَْف ددرقَ ه ددلَذآُ ددََ
(الضوٓحَْلَ .)2009

اختصاصات المديريات العامة لمتربية والتعميم:
الى د دَ مددَِالهرسددومَالسددمط ىَْرقددمََ2008َ/37والهُعمددقَالُحدٓدددَاخُص ص د تَو ازرةَالُرالٓددََوالُعمددٓمَ
وا ُه د دٌَٓكمٍ د َالُىظٓهددَْوالددذيَُالددعَالإصدددارَالق درارَالددوزاريَرقددمََ2008َ/69والهُضددهنَا ُه د دَالُقسددٓه تَ
ا٘دارََٓلو ازرةَالُرالََٓوالُعمٓمَوُحدٓدَاخُص ص ٍُ َحٓثَارُهلٌَدذاَالقدرارَالٍٓكدلَالُىظٓهدَْلهددٓرٓ تَالُرالٓدََ
والُعمددٓمَالسددمطىََ ه د نَوُحدٓدددَاخُص ص د تَالهدددٓرٓ تلَ َوُددمَُحدددٓثَالٍٓكددلَالُىظٓهددَْحسددبَالق درارَالددوزاريَ
2010/44م( و ازرةَالُرالََٓوالُعمٓمل2010لَفقرةََ )1
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( شكل )3
الييكل التنظيمي لمديريات التربية والتعميم بسمطنة عمان

وقدَحددتَاخُص ص تَالهدٓرٓ تَالع هََلمُرالََٓوالُعمٓمَفَْالقرارَالوزاريَ َ2008/86مَِالىحوَالُ لَْ :
ُ -1ىفٓذَالسٓ س تَوالق ارراتَالَُُْصدرٌ َالو ازرةَالهُعمقََالُوفٓرَالخدهََالُعمٓهََٓال لهىطقَََ .
ُ -2وفٓرَالر ََٓوالُىهََٓالهٍىََٓلمٍٓ تَالُدرٓسََٓوا٘دارََٓوالع همٓنَال لهىطقََ.
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ََُ -3رلٓعَالالحثَواٚالُك رَوالهال دراتَالُلدٓدََٓالى العََهنَالحقلَالُرالوي.
ُىظٓمَهمُقَِالهعمهٓنَالسىويَوا٘ررالَ مَِفع لٓ ًَُوُىفٓذي.
َ
َ -4
َُ -5الىَِالالراهيَالُطوٓرََٓوالهال دراتَالُرالوََٓالٍ دفََإلَِضه نَلودةَاٖدادَالهٓداىْ.
 -6اقُراحَ س لٓبَُطوٓرَالعهلَهنَواقعَالهه رس ت.
َُ -7طوٓرَ ىظهََالعهلَفَْالهدٓرََٓوُحدٓ ٍ َوفقَالهسُلدات.
َ -8هُ العددََُىفٓددذَالهىد ٌيَو همٓددََالُقددوٓمَالُرالدَدويَوالُأكدددَهددنَالُدزامَالٍٓ د تَالُدرٓسددََٓوا٘دارٓددََالُطالٓددقَ
الو قَوالىرراتَالخ صََالذلك.
َُ -9ىفٓذَالراهيَهحوَاٖهََٓوُعمٓمَالكال رَوهُ العََسٓرَالعهلَال لهراكز.
َُ -10ىفٓذَالراهيَالُرالََٓالخ صََفَْهدارسَالهىطقَ.
 -11ا٘ررالَ مَِسٓرَالعهلَفَْالهدارسَالخ صَ.
َُ -12طوٓرَالراهيَالُو ََٓالُرالوََٓوالر ََٓالطٛالَٓ.
َ -13ا٘ررالَالفىَْوا٘داريَ مَِك فََالٍٓ تَالُدرٓسََٓوا٘دارَٓ.
َ -14ا٘ررالَا٘داريَ مَِك فََُقسٓه تَالهدٓرََٓوالهدارسَوالهك ُبَالُ العََلٍ .
َُ -15طوٓرَالراهيَالُو ََٓا٘ ٛهََٓالٍ دفََإلَِرالطَالهلُهعَال لالٓ ََالُرالوَٓ.
َ -16الُىسددٓقَهددعَاله َؤسسد تَالحكوهٓددََوالخ صددََ مددَِهسددُوىَالهىطقددََفددَْهخُمددلَاللواىددبَالُددَُْخدددمَ
العهمََٓالُعمٓهَٓ.
َ -17هُ العََالرؤونَا٘دارََٓواله لََٓالهُعمقََالك فََالهدارسَوُقسٓه تَالهدٓرَٓ.
َ -18هُ العََُىفٓذَالهر رٓعَوالصٓ ىََوالخده تَال لهىطقَ.
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َ -19د ارسددََوُحدٓدددَاحُٓ ل د تَالهىطقددََهددنَالك دوادرَوالهال د ىَْالهدرسددََٓورفعٍ د َإلددَِاللٍ د تَالهخُصددََ
ال لو ازرة.
َُ -20وفٓرَالُغذََٓالرالعََوالهؤرراتَا٘حص ََٓحولَاٖدادَالُرالويَال لهىطقَ.
َ -21رفعَُق رٓرَدورََٓحولَسٓرَالعهلَالُرالويَال لهىطقَ.
َ -22اسُقط بَُأٓٓدَالهلُهعَلمالراهيَوهر رٓعَالُطوٓرَالُرالوي.
وقدَُضهنَالقرارَالركلَُفصٓمَْلهٓعَهٍ مَواخُص ص تَالدوا رَواٖقس مَالُ العََلمهدٓرٓ ت.
كهد َ نَالُسمسددلَالٍرهددَْلموظد لَالقٓ دٓددََالهدددٓرٓ تَالُرالٓددََوالُعمددٓمَالسددمطىََ هد نَكهد َىددصَ مٓددًَقد ىونَ
ُصىٓلَالوظ لَالص درَ نَو ازرةَالخدهََالهدىََُٓٓض َفَْالركلَالُ لَْ َ:

(شكل )4
التسمسل اليرمي لموظائف القيادية بمديريات التربية والتعميم بسمطنة عمان

وقدَحددتَالوالال تَوالهسؤولٓ تَلكلَف ََفٌَْذاَالٍٓكلَ(َهمحقَرقمََ )1
َ
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*شكل()4منإعدادالباحثة

و م ددَِال ددرغمَه ددنٌَرهٓ ددََالٍٓك ددلَالُىظٓه ددَْله دددٓرٓ تَالُرالٓ ددََوالُعم ددٓمَالس ددمطىََ هد د نَإ َٚنَالُط ددورَ
الُكىول ددولَْوا ُه د د دَو ازرةَالُرالٓدددََالرد ددكلَ د د مَ مد ددَِالُكىولولٓد د َفدددَْإىل د د زَالهع د د هٛتَوا ُه د د دَالهرسد ددٛتَ
اٚلكُروىٌََٓذاَإلَِل ىبَهوقعَالالواالََالُعمٓهََٓالذيَٓعُالرَالوالٍََاٚلكُروىََٓلدو ازرةَالُرالٓدََوالُعمدٓمَوالهدوردَ
الر ٓسَْللهٓعَالالٓ ى تَوالهعموه تَوالق ارراتَالَُُْٓسرَالحصولَ مَِلهٓعَالهعموه تَالسٍولََوٓسرَللهٓعَ
الهسُفٓدٓنلَفقد سٍهتَالُطوراتَالُكىولولََٓالَُْاٌُهتَالٍ َالو ازرةَاٌُه هد َكالٓد اًرَفدَُْعزٓدزَإهكد نَالسدٓطرةَ
مَِالهعرفَََالركلَ مَداخلٌَٓكلَو ازرةَالُرالََٓوالُعمٓمَوالَُْلعمتَهىٍ ٌَذيَالُطوراتَ همََٓسدٍمََوذاتَ
ُكمفََ قلَوهُٓسرةلَكه َ سٍهتٌَذيَالُكىولولٓ َفٍَُْٓ ََالٓ ََه ٛهََهعَُف لَالهدواردَالالردرََٓلُولٓددَهعرفدََ
لدٓدددةلٌَددذاَإلددَِل ىددبَإسددٍ مَالُكىولولٓد َفددَُْىهددٓطَوُسددٍٓلَوُسدرٓعَوُالسددٓطَكددلَ همٓد تَإدارةَالهعرفددََهددنَ
ُولٓددَوُحمٓددلَوخددزنَوهرد ركََوىقددلَوُطالٓددقَواسددُرل عَالالحدثلَكهد َوفددرتَالُكىولولٓد َوسد لَاُصد لَهُقدهددََ
س دتَ مَِسر ََإىل زَالهع هٛتَلَفإنٌَذاَالُطورَس دَفَُْخطَْالعقال تَالَُْٓخمقٍ َالٍٓكلَالٍرهَْ
لو ازرةَالُرالََٓوالُعمٓمَالذيَُٓصلَال لهركزََٓفَْاُخ ذَالقرار.
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المبحث الرابع
الدراسات السابقة
سددولَٓددُمَُىد ولَالد ارسد تَالسد القََالُددَُْى ولددتَهوضددوعَإدارةَالهعرفددََفددَْالهلد لَالُرالددويَال ٘ضد فََ
إلَِدراس تَس القََذاتَ ٛقََىسالََٓالهوضوعَالد ارسدَ؛َىظد اًرَٖنَهوضدوعَإدارةَالهعرفدََقددَطالدقَالردكلَواسدعَ
فَْهل ٚتَ خرىَك لُعمٓمَالع لَْوالهىظه تَالصى ََٓوالُل رََٓفدَْحدٓنَإنَُطالٓقدًَفدَْالهلد لَالُرالدويَلدمَ
ٓصلَإلَِهرحمََهُقدهَلَوهنٌَذيَالدراس تَذاتَالعٛقََالهركمََالد ارسََ :
 دراسََالعُٓالَْ(َ)2011والُدٌَْددفتَإلدَِالُعدرلَ مدَِهعوقد تَُطالٓدقَ همٓد تَإدارةَالهعرفدََفدَْهددارسَُعمٓمَالالىٓنَال لٍٓ دََالهمكٓدََلملالٓدلَوٓىالدعَهدنَولٍدََىظدرَهددٓريَالهددارسَووك. ٍ ٛوهعرفدََ مدَِ الدرزَالسداللَ
فَْالُغمبَ مَِهعوق تَُطالٓقَ همٓ تَإدارةَالهعرفََفَْهدارسَُعمٓمَالالىدٓنَال لٍٓ دََالهمكٓدََهدنَولٍدََىظدرَ
ه د دددٓريَاله د دددارسَووكٍ ٛد د د َُ.ه م د ددتَ ٓى د ددََالد ارس د ددََه د ددنَه د دددٓريَه د دددارسَالٍٓ د ددََالهمكٓ د ددََووكٍ ٛد د د َوالالد د د لنَ
ددددٌم(َ)118فددرداَوُهددتَاٚسددُع ىََال ٚسددُال ىََكددأداةَلمد ارسددَلَوك د نَهددنَىُ د يَالد ارسددَلَ نَهعوق د تَُطالٓددقَ
الهعرفََل دتَفَْالهرُالََاٖولَِالدرلدََكالٓدرةَلوفدَْالهرُالدََاٖخٓدرةَهعوقد تَُوزٓدعَالهعرفدََلد دتَهُوسدطَلَ
كه َ نَساللَالُغمبَ مَِهعوق تَُطالٓقَالهعرفََل دتَفَْالهرُالََاٖولَِالدرلََكالٓدرةلَوفدَْالهرُالدََاٖخٓدرةَ
سدداللَالُغمددبَ مددَِهعوق د تَُرددخٓصَالهعرفددََل د دتَالدرلددََكالٓ درةَ ٓض د ًََ.وَُٚولدددَفددروقَدالددََإحص د ٓ َفددَْ
اسُل ال تَهدٓريَووكٛدَالهدارسَحولَهعوق تَُطالٓقَ همٓ تَإدارةَالهعرفََوفق َلهُغٓراتَالهؤٌلَالعمهَْ_َ
الهسهَِالوظٓفَْ_َالهدٓىََ_َالخالرةَفَْهل لَا٘دارةَالهدرسَٓ َ.ىًَُولدَفدروقَدالدََإحصد ٓ َفدَْاسدُل ال تَ
هدٓريَووكٛدَالهدارسَحدولَهعوقد تَُطالٓدقَ همٓد تَإدارةَالهعرفدََوفقد َلهُغٓدرَالهرحمدََال ىوٓدََلَوذلدكَفدَْ
العديَ(هعوق تَُرخٓصَالهعرفََوهعوق تَُولٓدَالهعرفَ)َلص ل َهدٓريَووكٛدَالهرحمدََال ىوٓدَلَوكدذلكَفدَْ
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العديَ(هعوق تَاكُس بَالهعرفََوهعوقد تَخدزنَالهعرفدََ)َلصد ل َهددٓريَووكدٛدَالهرحمدََال ىوٓدََ ٓضد ً َ.ىدًَ
ُولدَفروقَدالََإحص ٓ َفدَْاسدُل ال تَهددٓريَووكدٛدَالهددارسَحدولَهعوقد تَُطالٓدقَ همٓد تَإدارةَالهعرفدََ
وفق د َلهُغٓددرَالدددوراتَالُدرٓالٓددَلَوذلددكَفددَْالعدددَ(هعوق د تَُولٓدددَالهعرفددَ)َلص د ل َالهدددٓرٓنَوالددوكٛدَالددذٓنَلددمَ
ٓحصمواَ مَِدو ارتَُدرٓالََٓفَْهل لَإدارةَالهعرفَ.
 َ-د ارسددََالٍ رددهَْ(ٌَ)2011دددفتَإلددَُِحدٓدددَالكف ٓ د تَالٛزهددََلهدددٓريَهدددارسَالُعمددٓمَه د َالعدددَاٖس سددَْلهه رسََ همٓ تَإدارةَالهعرفَلَكه َسعتَإلَُِحقٓقٌَدلَر ٓسدَُْٓه دلَفدَْالىد دَالرىد هيَُددرٓالَْهقُدرحَقد مَ
مَِهدخلَالكف ٓ تَواُالعتَالدراسََالهىٍيَالوصفَْفَُْحقٓقَ ٌدالَالد ارسدَلَكهد َُدمَإ ددادَ دواتَالد ارسدََ
والُددَُْه مددتَف دَْق هددََالكف ٓ د تَوالالرى د هيَالُدددرٓالَْالهقُددرحَواسددُخدهتَالال ح ددََ سددموبَُحكددٓمَالخال درادَفددَْ
الُحقددقَهددنَصدددقَكف ٓ د تَ همٓ د تَإدارةَالهعرفددََوالالرى د هيَالُدددرٓالَْالق د مَ مٍٓ د َوُه مددتَىُ د يَالد ارسددََفددَْ
حلَو وصددتَالد ارسددََالوضددعَخطددََُرالوٓددََُُوٌٚد َو ازرةَالُرالٓددََوالُعمددٓملَلُرسددٓخَهفٍددومَ
الالرىد هيَالُدددرٓالَْالهقُددر َ
إدارةَالهعرفََالكلَللٓ ٍُ َالوصفٍ َُطوراَفكرٓ َحدٓ َفَْ ممَا٘دارةَالُرالوََٓهدنَخدٛلَ سد لٓبَاٖىهد دَالهٍىدَْ
الهخُمفَلَكه َ وصتَالُالىدَْفمسدفََإدارٓدََو سدموبَُىظٓهدَْٓدد مَإدارةَالهعرفدََهدنَقالدلَا٘دارةَالعمٓد َفدَْو ازرةَ
الُرالََٓوالُعمٓمَالسمطىََ هد نلَوالدإلرادَد ارسدََُُىد ولَكف ٓد تَ خدرىَلعهمٓد تَإدارةَالهعرفدََلدمَُُى ولٍد َالد ارسدََ
الح لََٓ.
 َد ارسددََالوحرددْ(َ)2011والُددٌَْدددفتَإلددَِالُعددرلَ مددَِدرلددََُددوفرَ ددددَهددنَهُطمالد تَإدارةَالهعرفددََفددَْ)َهدرسدََكعٓىدََلمد ارسدََوقددَ
هدارسَالُعمٓمَاٖس سَْهنَولٍََىظرَهدٓريَالهدارسلَوقدَرهمتَالدارسدََ(َ 39
اسددُخدمَالال حددثَاٚسددُال ىََكددأداةَللهددعَالهعموه د تلَوا ُهدددَ مددَِاسددُخدامَالهُوسددط تَالحس د الََٓواٚىح ارف د تَ
الهعٓ رٓددََلُحمٓددلَىُد يَالد ارسددَلَوقدددَُوصددمتَالد ارسددََإلددَِلهمددََهددنَالىُد يَكد نَهددنَ ٌهٍد  َ:نَدرلددََُددوفرَ
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هُطمالد تَُطالٓددقَإدارةَالهعرفددََفددَْهدددارسَالُعمدٓمَاٖس سددَْالهىطقددََالظد ٌرةَكالٓدرةَفددَْهحددوريٌَٓ ددََالُدددرٓسَ
وا٘دارةَالهدرسددََٓوهُوسددطََال لىسددالََلهحددورَالُكىولولٓ د َ.وقدددَوضددعَالال حددثَُوصددََٓالوضددعَإسددُرآُلََٓ٘دارةَ
الهعرفََالو ازرةَالُرالََٓوالُعمٓمَفَْسمطىََ ه نَوالهدارسَالهولودةَُُضهنَُحوٓمٍ َإلَِهلُهع تَهعرفََُٓقومَ
مَِإدارةَالهعرفََو همٓ ٍُ َالُوفٓرَهُطمال تَإدارةَالهعرفََالٛزهََلذلكَ .
 د ارسددََ ه د ن(َ)2010والُددٌَْدددفتَإلددَِالُعددرلَإلددَِاُل ٌ د تَهدددٓريَالهدددارسَالحكوهٓددََال ىوٓددََىحددوَُطالٓقَإدارةَالهعرفََفَْالهح فظ تَالره لََٓفدَْفمسدطٓنلوقدَُكدونَهلُهدعَالد ارسدََهدنَ(َ)640هددٓراَوهددٓرةَ
اخُٓددرَهىٍ د َ(َ)229كعٓىددََطالقٓددََ ر دوا ََٓوا ُهدددتَالد ارسددََالهددىٍيَالوصددفَْولُحقٓددقَ ٌدددالَالد ارسددََق د مَ
الال حثَال سُخدامَاٚسُال ىََكأداةَلمدراسََوقدَُمَاسُخراجَهع هلَال الد تَالواسدطََهع دلدََكروىالد خَوقددَخمصدتَ
الدراسََإلَِ نَاُل ٌ تَهدٓريَالهدارسَالحكوهََٓال ىوََٓىحوَُطالٓقَإدارةَالهعرفدََفدَْالهح فظد تَالرده لََٓ
فَْفمسطٓنَك ىتَآل الَٓلَإذَوصمتَالىسالََاله وََٓلٛسُل الََإلَِالدرلََالكمََٓإلَِ(َ)%78.2وقدَ وصدتَ
الدراسََ نَُالد َو ازرةَالُرالََٓوالُعمٓمَالُطالٓقَإدارةَالهعرفََفَْالهدارسَالحكوهََٓال ىوََٓفَْفمسطٓن.
 د ارسددََالق سددهْ(َ)2009والُددٌَْدددفتَإلددَِ:الىد دَُصددورَهقُددرحَلمُطددوٓرَا٘داريَالددو ازرةَالُرالٓددََوالُعمددٓمَفددَْضددودَإدارةَالهعرفددَََوفددقَاٚحُٓ لد تَالفعمٓددََالواقعٓددَلَوىُد يَالد ارسددََالهٓداىٓددَلَلٛرُقد دَال لهىظوهددََالُرالوٓددََ
لُحقٓقَ ٌدافٍ َالهرلوةلَوالحصولَ مَِهخرل تَُعمٓهََُٓواكبَالُطورَالعمهَْوالهعرفَْفَْالع لملَوالكرلَ
نَالواقعَالراٌنَلمُطوٓرَا٘داريَالو ازرةَالُرالََٓوالُعمٓمَفَْسمطىََ ه نَفَْضودَاٖسسَالفكرٓدََلدىهطَإدارةَ
الهعرفََهنَولٍََىظرَ ف اردَالعٓىَ.وقدَُه متَحدودَالدراسََفَُْطالٓقٍ َ مدَِدٓدوانَ د مَو ازرةَالُرالٓدََوالُعمدٓمَ
والهى طقَالُعمٓهََٓالُ العََلٍد َالسدمطىََ هد نَحٓدثَُدمَاخُٓد رَ ٓىدََهدنَالقٓد داتَا٘دارٓدََالهخُمدلَهسدُوٓ ٍُمَ
ا٘دارَٓ.وق دددَا ُه دددتَالال ح ددََاله ددىٍيَالوص ددفَْو س ددموبَُحمٓ ددلَال ددىظمَوذل ددكَالوص ددلَوُحمٓ ددلَالواق ددعَالد دراٌنَ
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لمُطددوٓرَا٘داريَالددو ازرةَالُرالٓددََوالُعمددٓمَفددَْسددمطىََ هد نَفددَْضددودَإدارةَالهعرفددَلَهسددُخدهََفددَْذلددكَاسددُال ىََ
للهددعَالالٓ ى د تلَوقدددَُه مددتَىُ د يَالد ارسددََفددَْ نَدرلددََُقدددٓرَواقددعَالُطددوٓرَا٘داريَالددو ازرةَالُرالٓددََوالُعمددٓمَ
السددمطىََ هد نَفددَْضددودَإدارةَالهعرفددََهددنَولٍددََىظددرَ فدرادَ ٓىددََالد ارسددََلد دتَالدرلددََهُوسددطَ َ.هد َ الددرزَ
الهحد ورَالُدَْاحُمددتَ مدَِ مدَِالهُوسددط تَالحسد الََٓهددنَقالدلَ فدرادَالعٓىددََهرُالدََهدنَاٖولَإلددَِال ارالدعَ مددَِ
الىحوَالُ لَْالهحورَاٖولَ:الهدخٛتَالالررَٓلَالهحورَالس دسَُ:ق سمَالهعرفدََوُوزٓعٍد لَوالهحدورَالخد هسَ:
ُرخٓصَالهعرفََواىُ لٍ لَوالهحورَالح ديَ رر َ:درَُطالٓدقَإدارةَالهعرفدََ مدَِالهؤسسدََوقددَحصدمتٌَدذيَ
لَلواقدعَالُطدوٓرَا٘داريَالدو ازرةَالُرالٓدََوالُعمدٓمَالسدمطىََ هد نَفدَْضدودَإدارةَالهعرفدَلَ
الهح ورَ مَُِقدٓرَ ٍَ
فحٓنَحصلَهحورَُقوٓمَالهعرفََوقٓ سٍ َ مَِهُوسطَ.وقدَ وصتَالدراسََالضرورةَإكسد بَالكدوادرَا٘دارٓدََ
فَْالهؤسس تَالُرالوََٓوالُعمٓهََٓ س لٓبَوسموكٓ تَقٓ دََٓحسبَهد َُسدُد ََٓالُطدوراتَالح لٓدََالدو ازرةَالُرالٓدََ
والُعمددٓملَهددنَخددٛلَالددد وةَإلددَُِطالٓددقَاُ٘ل ٌ د تَا٘دارٓددََالحدٓ ددََكددإدارةَالهعرفددَلَوالددَِإل درادَالهزٓدددَهددنَ
الدراس تَحولَ همٓ تَإدارةَالهعرفََوهُطمال تَُطالٓقٍ َفَْهدارسَالُعمٓمَاٖس سْ.
 ٌددفتَد ارسدََالخوالدددةَ(َ)2009إلدَُِقددٓمَىهددوذجَهقُدرحَلدٙدارةَالهعرفدََفدَْالىظد مَالُعمٓهددَْاٖردىدْلَفددَْظددلَُولٍ ُددًَىحددوَالُعمددٓمَالهالىددَْ مددَِاقُصد دَالهعرفددََلَوقدددَطددورَالال حددثَاسددُال ىََهددنَسدََُهلد ٚتَطالقددتَ
مددَِ ٓىددََالمغ دتَ(َ)80هدددٓ اًرلَور ددٓسَقسددمَهددنَو ازرةَالُرالٓددََوَالُعمددٓمَاٖردىٓددََوقدددَا ُهدددَالال حددثَالهددىٍيَ
الهسحَْالُطوٓريَفَْد ارسدًَُوقددَُوصدمتَالد ارسدََإلدَِىُٓلدََهحددديَوٌدَْ نَواقدعَإدارةَالهعرفدََكد نَالدرلدََ
هُوسطََوٌذآَعزىَإلَِ نَهه رسََإدارةَالهعرفََُعُهدَ مَِالخالرةَالذآََُالَُُْفُقرَإلَِالالحثَالعمهْلَهه َ
ٓعىَْضرورةَُطالٓقَاٖىهوذجَالهقُرح.
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 د ارس ددََفرٓحد د تَ( ٌَ)2009دددفتَإل ددَِهعرف ددََواق ددعَإدارةَالهعرف ددََ َودورٌد د َف ددَُْحس ددٓنَالكف ٓد د تَالُدرٓالٓ ددََلمهدددرالٓنَفددَْهركددزَو ازرةَالُرالٓددََوالُعمددٓمَوهدددٓرٓ تَُرالٓددََإقمددٓمَردده لَاٖردنَلَوالمغددتَالعٓىددََ(َ)243هدددرالًََ
وهدرالََ ُمَاخُٓ رٌ َال لطرٓقََالعروا ََٓالطالقَٓلَوا ُهدَالال حثَ مَُِطوٓرَاسُال ىََكأداةَلمدراسََوقدَُوصدمتَ
الدراسََإلَِلهمََهنَالىُ يَهىٍ َُولدَفروقَذاتَدٚلََإحص ََٓ ىددَهسدُوىَالدٚلدََ(َ)a=0005فدَْدرلدََ
ُوافرَ همٓ تَإدارةَالهعرفََُعزىَلملىسَفَْهركزَو ازرةَالُرالََٓوالُعمٓمَوهدٓرٓ تَُرالََٓإقمٓمَره لَاٖردنلَوَ
ُولدددَفددروقَذاتَدٚلددََإحص د ََٓ ىدددَهسددُوىَالدٚلددََ(َ)a=0005فددَْدرلددََُ دوافرَ همٓ د تَإدارةَالهعرفددََفددَْ
ُحسٓنَكف ٓ تَالهدرالٓنَُعزىَلملىسَفَْهركزَو ازرةَالُرالََٓوالُعمٓمَوهددٓرٓ تَُرالٓدََإقمدٓمَرده لَاٖردنلَكهد َ
ُولدَفروقَذاتَدٚلََإحص ََٓ ىدَهسُوىَالدٚلََ(َ)a=0005فَْدرلََُوافرَ همٓ تَإدارةَالهعرفَََودرلََ
ٌهٓددََ همٓ د تَإدارةَالهعرفددََكه د َٓ ارٌ د َالهدددرالونَفددَْهركددزَو ازرةَالُرالٓددََوالُعمددٓمَوهدددٓرٓ تَُرالٓددََإقمددٓمَردده لَ
اٖردنَ.
 د ارسددََالخر د لَْ(َ)2009وٌدددفتَإلددَِالُعددرلَ مددَِهدددىَُددأ ٓرَإدارةَالهعرفددََفددَْاٖدادَالُىظٓهددَْلمرددرك تَاٖردىَٓلَوقدَا ُهدَالال حثَ  ََ ٛى صرَلقٓ سَهُغٓرَإدارةَالهعرفََوالذيَٓه لَهُغٓرَهسدُقلَوٌدَْاهدُٛكَ
الهعرفددَلَىرددرَالهعرفددَلَاٚسددُل الََلمهعرفددَلَفٓه د َُددمَقٓ د سَاٖدادَالُىظٓهددَْالددذيَٓه ددلَالهُغٓددرَالُ د العَ ددنَ
طدرٓقٓنٌَهد َاٖدادَالهقد رنَواٖدادَالددداخمْلََوقدددَصددهمَالال حددثَاسددُال ىََللهددعَالهعموهد تَهددنَ ٓىددََالد ارسددََ
الُددَْالمغددت( َ)264د هًَُٛددمَاخُٓ د رٌمَهددنََ37رددركََصددى ََٓوقدددَاسددُخدمَالال حددثَهلهو ددََهددنَاٖس د لٓبَ
ا٘حص د ََٓلُحمٓددلَىُ د يَالد ارسددََهددنَ ٌهٍ د َهع هددلَاٚىحدددارَالهُعددددلَوقدددَُوصددمتَالد ارسددََإلددَِلهمددََهددنَ
الىُد يَهدنَ ٌهٍد َ:ولدودَ ٛقدََذاتَدٚلددََإحصد ََٓالددٓنَالعى صدرَالهكوىدََ٘دارةَالهعرفددََ(اهدُٛكَالهعرفددَلَ
ىررَالهعرفَلَواٚسُل الََلمهعرفَ)لَولودَُأ ٓرَهعىويَلعى صرَإدارةَالهعرفََفَْاٖدادَالهق رنلَوولودَُأ ٓرَ
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هعىويَلٛسُل الََلمهعرفََفَْاٖدادَالهق رنلَفٓه َلمَٓكنَلعىصدريَاهدُٛكَالهعرفدََوىردرٌ َُدأ ٓرَهعىدويَفدَْ
اٖدادَالداخمَْ .
 دراسََالرحَْ(ٌَ)2008دفتٌَذيَالدراسََإلَِالُعرلَ مَِإدارةَالهعرفََوالصدعوال تَالُدَُْعٓدقَُطالٓقٍد َفَْهدارسَالُعمٓمَاٖس سَْالعه ىََٓكه َٓراٌ َهدٓروَوهعمهوَُ.كوىتَ ٓىََالدارسََهدنََ82هددٓراَهدنَهددٓريَ
هدددارسَالُعمددٓمَاٖس سددَْفددَْهدددٓراتَالُرالٓددََوالُعمددٓمَالسددمطىََ هد نَفددَْهىد طقَ(َهسددىدملَالالرٓهددْلَالظد ٌرة)ََ
و ٓىََ روا ََُٓكوىتَهنََ110هعمه َهنَهعمهَْهددارسٌَدذيَالهددٓرٓ تلَوقددَا ُهددَالال حدثَ مدَِاٚسدُال ىََ
كأداةَلمدراسََلُحقٓقَ ٌدالَالدراسَََ.و ظٍرتَىُ يَالدراسََولودَصعوال تَالدرلََ لََُٓوالًَُطالٓدقَإدارةَ
الهعرفََالهدارسَالُعمٓمَاٖس سْلَُرلعَإلَِ دمَوضوحَهفٍومَإدارةَالهعرفََالكلَللٓ ٍُ لَوالراٍُ َلدىَهدٓريَ
هدارسَالُعمٓمَاٖس سَْلَوقدَ رلعتَالدراسََذلكَإلَِالقصورَفَْالدراهيَالُددرٓبَالُدَُُْىد ولَإدارةَالهعرفدََ.
وقدَاوصدتَالد ارسدََاللهمدََهدنَالُوصدٓ تَهىٍد َ:إلدرادَالهزٓددَهدنَالد ارسد تَُُىد ولَإدارةَالهعرفدََوالصدعوال تَ
الَُُْوالًَُطالٓقٍ َفَْالهؤسس تَالُ العََلو ازرةَالُرالََٓوالُعمٓمَالركلَ ملَوالهدارسَالركلَخ صَ.
 د ارسدَ(الزآديلَ)2008والُدٌَْددفتَإلدِ ُردخٓص واقدع هه رسدَ ىظهدَ إدارة الهعرفدَ اله اركدز ا٘ردرالالُرالوي الهح فظَ الطد لل وهد ٓكردفً هدن ُحدٓدد ىقد ط القدوة والضدعللَ حصدر وُحمٓدل العوا دق والقدوى الُدْ
ُعد ىْ هىٍد الهردرف ت الُرالوٓد ت فدْ ُطالٓدق ىظهدَ إدارة الهعرفدَ اله اركدز ا٘ردرال الُرالدوي الهح فظدَ الطد للَ
ُقدٓم حق ق وهعموه ت لمهسد ولٓن دن ه اركدز ا٘ردرال الُرالدوي؛ لُالصدٓرٌم دن واقعٍد والُطمعد ت الهسدُقالمَٓ
لُطوٓرٌ لَوُكوىت ٓىَ الدراسََهن (َ)237هررفَ ُرالوَٓل هن هخُمل الُخصص ت الهراكز ا٘ررال الُرالوي
الُ العدَ لهح فظدَ الطد للَوُدمَاسدُخدامَاٖسد لٓبَا٘حصد ََٓالُ لٓدََ الُكد اررات والىسدب اله وٓدَل الهُوسدط
الحسد الْ واٚىحدرال الهعٓد ريل وُحمٓدل الُالد ٓن اٖحد ديل واخُالد ر ردٓفًٓ لهعرفدََدٚلدَ الفدروقلَودلدتَىُد يَ
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الد ارس ددََ مَِﺃوَلهٓ ددعَالى ددودَا٘س ددُال ىََالهُعمق ددََالأىظه ددََﺇﺩﺍﺭﺓَالهعرف ددََك ى ددتَُهد د رسَالدرل ددََهُوس ددطَلَالٓىه َ
الصعوال تَالَُُْوالًَهه رسََ ىظهََﺇﺩﺍﺭﺓَالهعرفََفك نَُقدرٓرٌ َهدنَقالدلَالهردرف تَالُرالوٓد تَﺃغمالٍ َالدرلدََ
لَو ظٍددرتَىُد يَالد ارسددََفروقد َﺩﺍلََﺇحص ٓ َ ىدددَهسددُوىَ(َ)ٓ.ٓ٠الهُوسددط تَُقدددٓرَالهردرف تَلدرلددََ
لٓددَ َ
هه رسََ ىظهََﺇﺩﺍﺭﺓَالهعرفََالهراكزَا٘ررالَﺍلُﺮالﻮَّالهح فظََالط لَ َ.
 ٌ دددفتَد ارس ددََالغ ه ددديَ(َ)2008إل ددَِالُع ددرلَ م ددَِه دددىَ ٌهٓ ددََإدارةَالهعرف ددََه ددنَولٍ ددََىظ ددرَك ددلَه ددنَا٘دارٓ د تَور ٓس د تَاٖقس د مَوكددلَالهعىٓ د تَالُطالٓددقَإدارةَالهعرفددََفددَْا٘دارةَالُعمٓهٓددََوُطوٓرٌ د لَفددَْلٍ د زَ
ا٘دارةَالُعمٓهََٓلمالى تَالهح فظََلدةَوهدىَاٚخُٛلَالٓنَولٍ تَالىظرَلٍذيَالف تلَ َودراسََالعواهلَالهؤ رةَ
فَُْطالٓقَإدارةَالهعرفََوالَُُْد مَفكرةَُطالٓقٍ َفَْالُعمٓملََوالُعرلَ مدَِهددىَُطالٓدقَإدارةَالهعرفدََوالهٍد مَ
الهىدرلددََلُطالٓقٍ د َوفق د ًَلمدددورَالحدددٓثَالددذيَُؤدٓددًَفددَْرفددعَهسددُوىَالُعمددٓمَال لههمكددَلَوقدددَصددههتَالال ح ددََ
اسُال ىََكأداةَللهعَالهعموه تلَوقدَُ َوصمتَالدراسََإلَِالىُ يَالُ لَٓ َ:نَدرلََ ٌهََٓإدارةَ همٓد تَالهعرفدََ
لُطوٓرَ س لٓبَا٘دارةَالُعمٓهََٓلدىَهىسوال تَا٘دارةَالُعمٓهََٓلمالى تَالهح فظََلدةَقددَحظٓدتَالدرلدََاٌُهد مَ
ضددعٓللَوٓعددززَهددنَذلددكَقٓهددََالهُ َوسددطَالهددرل َالعد ملَحٓددثَالمغددتَ(َ)2.38الدإىحرالَهعٓد ريَ()1.03لَإنَ
درلََُوفرَ همٓ تَإدارةَالهعرفََُعُالرَضعٓفَلَوٓرٓرَإلَِذلدكَقٓهدََالهُوسدطَالهدرل َالعد مَ٘ل الد تَالعٓىدََ
حٓثَالمغتَقٓهََ(َ)2.38ال ىحرالَهعٓ ريَ(َ َ.)1.09
 َد ارسددََدروزةَ(ٌَ)2008دددفتَالد ارسددََإلددَِالكرددلَ ددنَالعٛقددََال دٓنَهُطمال د تَإدارةَالهعرفددََكه د َوردتَفددَْل زةَالهمدكَ الدداهللَال د ىَْلُهٓدزَاٖدادَالهؤسسدَْوالردف فَٓ(اٚحُٓ ل تَالهعرفٓدَلَالدو َْواٚلُدزامَالهعرفدْلَ
اُٚص ٚتَالداخمََٓوالخ رلَٓ)َو همٓ تَإدارةَالهعرفدَ(َالُردخٓصلَالُولٓددلَالخدزنلَالُوزٓدعلَالُطالٓدق)َو درَ
ٌذيَالعٛقََ مَُِهٓزَاٖدادَالهؤسسَْفَْو ازرةَالُعمٓمَالع لَْاٖردىَٓلَوقدَُه متَحدودَالدراسََفَُْطالٓقَ
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إسُال ىًَ دٍُ َالال ح ََالٍدلَلهعَالهعموهد تَهدن(َ)300هوظدلَهدنَحهمدََالددالمومَالهُوسدطَفهد َفدوقلَوقددَ
ُوصددمتَالد ارسددََالعدددَُحمٓددلَالُال د ٓنَوهع هددلَاٚرُال د طَلفرضددٓ تَالد ارسددََإلددَِ ددددَهددنَالىُ د يَك د نَ ٌهٍ د َ:
ولددودَ ٛقددََذاتَدٚلددََإحصد ََٓالددٓنَهُطمال د تَإدارةَالهعرفددََوكددلَهددنَُرددخٓصَالهعرفددَلَوُولٓدددَالهعرفددَلَ
وخددزنَالهعرفددَلَوَُوزٓددعَالهعرفددَلَوُطالٓددقَالهعرفددَلَولددودَ ٛقددََذاتَدٚلددََإحص د ََٓالددٓنَهُطمال د تَإدارةَ
الهعرفََو همٓ ٍُ َهنَلٍََورض لَوالُعممَوالىهوَالهؤسسْلَوكف دةَالعهمٓ تَالداخمََٓهنَلٍََ خرى.
ٌَدفتَدراسََالكىدي(َ)2008إلَِالُعرلَ مَِاٖسسَالىظرََٓوالفكرََٓ٘دارةَالهعرفَلَوهعرفََدرلدََُدوفرَددددَهددنَهُطمال د تَُطالٓددقَإدارةَالهعرفددََفددَْل هعددََالسددمط نَق د الوسَهددنَولٍددََىظددرَ ض د دٌَٓ ددََالُدددرٓسَ
الكمٓ د د تَالل هعد ددَلَوقد دددَركد د َدزتَالد ارسد ددََ مد ددَِإدارةَالهعرفد ددََفد ددَْهل د د لَالالحد ددثَالعمهد ددْلَوقد دددَرد ددهمتَ ٓىد ددََ
الد ارسددَ( َ)134ضدواًَهددنٌَٓ ددََالُدددرٓسَهددنَكمٓد تَالل هعددَلَوقدددَصددههتَالال ح ددََإسددُال ىََهددنَسددََُهح د ورَ
( ضد د دٌَٓ ددََالُ دددرٓسلَو همٓد د تَإدارةَالهعرف ددَلَوالُكىولولٓد د لَوقٓد د دةَالكمٓ ددَلَوال ق ف ددََالُىظٓهٓ ددََوالحد دوافزَ
والهك فددآت)لَوُهددتَهع للددََالالٓ ى د تَال ُه د دَالهُوسددط تَالحس د الََٓواٚىح ارف د تَالهعٓ رٓددََواٌٖهٓددََالىسددالََٓ
لهح ورَالدراسَلَواخُال راتَلمُحققَهنَدٚلََالفروقَالَُُْعزىَإلَِهُغٓرَالىوعَوىوعَالكمَٓ( مهٓدَ–إىسد ىَٓ)لَ
واخُال د رَُحمٓددلَالُال د ٓنَاٖح د ديَلمُحقددقَهددنَدٚلددََالفددروقَالُددَُْعددزىَإلددَِهُغٓددرَسددىواتَالخال درةلَو ظٍددرتَ
الد ارس ددََالىُد د يَالُ لٓ ددَ َ:نَدرل ددََُد دوافرَهُطمالد د تَُطالٓ ددقَإدارةَالهعرف ددََف ددَْل هع ددََالس ددمط نَقد د الوسَك ى ددتَ
هُوسطََفَْكلَهحد ورَالد ارسدََ دداَهحدورَ ضد دٌَٓ دََالُددرٓسَالدذيَك ىدتَدرلدََُدوافرَهُطمالد تَالهعرفدََ
لٓددََفددٌَْددذاَالهحددورلَو دددمَولددودَفددرَوقَذاتَدٚلددََإحص د ََٓ ىدددَهسددُوىَدٚلددََ=ََ0500الددٓنَهُوسددط تَ
ُقدددٓراتَ ف درادَالعٓىددََ مددَِهح د ورَالد ارسددََُعددزىَإلددَِهُغٓددرَالىددوعَوسددىواتَالخال درةلَالٓىه د َولدددتَفددروقَذاتَ
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دٚلددَ(َ)0.05الددٓنَهُوسددط تَُقدددٓراتَ فدرادَالعٓىددََُعددزىَإلددَِهُغٓددرَىددوعَالكمٓددََلصد ل َالكمٓد تَالعمهٓددََ مددَِ
هحورَ ض دٌَٓ ََالُدرٓسلَولص ل َكمٓ تَالعمومَا٘ىس ىََٓ مَِهحورَالُكىولولٓ َ .
-

دراسََط ركىديَ(ٌ1428د)َوقدٌَدفتَالدراسََإلَُِوضٓ َ ٌهََُٓوظٓدلَإدارةَالهعرفدََفدَْإدارةَالُرالٓدََ

والٓ نَ رٌد َفدَْالُطدوٓرَالُرالدويَهدنَولٍدََىظدرَهددٓراتَا٘داراتَوالهردرف تَا٘دارٓد تَالهكدََالهكرهدََولددةلَ
وُوضٓ َ ٌمَ همٓ تَإدارةَالهعرفََوالهه رس تَالَُُْؤديَإلَُِفعمٍٓ لَوقدَالمغتَ ٓىََالدراسََ(َ)130هدٓرةَ
وهررفََ.صههتَالال ح ََاسُال ىََللهعَالالٓ ى تَهنَ ٓىََالدراسََوا ُهدتَهلهو ََهنَاٖس لٓبَا٘حص ََٓ
هىٍ َالهُوسطَالحس الَْوهع هلَارُال طَالٓرسونلَوك نَهنَ ٌمَىُ يَالدراسََإدراكَ فرادَهلُهعَالدراسََ ٌهٓدََ
إدارةَالهعرفددَلَو ٌهٓددََُوظٓفٍ د َفددَْإدارةَالُرالٓددََوالُعمددٓملَو رد رتَالهُوسددط تَالحسد الََٓإلددَِ نَدرلددََاٌُه د مَ
إدارةَالُرالََٓوالُعمٓمَالإدارةَالهعرفََهىخفضدَلَفحدٓنَىلددَ نَدرلدََإدراكَ فدرادَهلُهدعَالد ارسدٌََٖهٓدََاكُسد بَ
همٓ د تَإدارةَالهعرفددََوُطوٓرٌ د َقدددَحصددلَ مددَِدرلددََ لٓددَلَٓمٍٓ د َفددَْالهرُالددََإدراكَ ف درادَهلُهددعَالد ارسددََ
ٌٖهََٓ همََٓىقلَالهعرفََواسُخداهٍ َ مَ همََُٓىظٓمَالهعرفََوُقٓٓهٍ َ .
ٌَﺩفﺕَدراسََالخمٓمْ(َ)2006ﺇلَِالُعرلَ مََِﺍقعَهه ﺭسَََﺯﺍﺭﺓَﺍلُﺭالَََٓﺍلُعمٓنَفَْﺍٖﺭﺩوَلىر ﻁ ﺕَﺇﺩﺍﺭﺓَﺍلهعﺭفَلَََُضٓ َﺃٌهََٓﺇﺩﺍﺭﺓَﺍلهعﺭفََكهفٍد د د د د د د د ددومَﺇﺩﺍﺭَّهع صﺭَٓس ﺩََﺯﺍﺭﺓَﺍلُﺭالَََٓﺍلُعمٓنَ مَِ
اٚرُقد د د د د دَالهسََُُخﺩه ٍُ ََا٘سٍ نَفَْالى دَهلُهعَاٚقُص ﺩَﺍلهعﺭفْلََلُحقٓﻕَﺃٌﺩﺍﻑَﺍلﺩﺭﺍسََُنَُصهٓنَ
اسُال ىًَََُﺯٓعٍ َ مَِ ٓىََهﻜَىََهو(َ)106فدردََ.خمصﺕَﺍلﺩﺭﺍسََﺇلَِﺍلىُ يَالُ لٓدََ:إنَﺩﺭلََهه ﺭسََ
هعﻅنَىر ﻁ ﺕَﺇﺩﺍﺭﺓَﺍلهعﺭفََك ىد د د د د د د د د د د د د د د د د د دتَالﺩﺭلََ لَٓلَال سُ ى دَىر ﻁ ﺕَُخﺯٓوَﺍلهعﺭفَلََىرﺭَﺍلهعﺭفََ
َُال ﺩلٍ لٍََُﺫٓﺏَﺍلهعﺭفَلَﺍلَُُْالٓوَﺃوَﺩﺭلََهه ﺭسٍُ َل د د د دتَالدرل د د ددََهَُسﻁَلََُلﺩَ ٛق د د ددََﺇحص ََٓ
ﺇٓل الََٓﺫﺍﺕَدٚلدد د د ددََﺇحص ََٓالٓوَﻁالٓعََإسد د د د ددُرآُلََٓﺇﺩﺍﺭﺓَﺍلهعﺭفَََهﺩَُهه ﺭسََىر ﻁَﺍ٘ىر دَﺍلهعﺭفْلَ
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َحٓ ﺯﺓَﺍلهعﺭفَل ٍََُﺫٓﺏَﺍلهعﺭفَل ََُخﺯٓوَﺍلهعﺭفََََُ ٓقٍ لََﺍلُﺩقٓﻕَﺍلهعﺭفْلََُﻁالٓﻕَﺍلهعﺭفَلََىرﺭَ
ﺍلهعﺭفَََُال ﺩلٍ لََُىهََٓﺍلهعﺭفَلََُرﻜٓلَهلهَ ﺕَﺍلهلُهعَﺍلهه ﺭﺱ َ.وصد ددتَﺍلﺩﺭﺍسََﺍلهﺅسس ﺕَ مَِ
ىحد د د ددوَ نَالأوَُحﺫَاَحﺫَََﺯﺍﺭﺓَﺍلُﺭالَََٓﺍلُعمٓنَاٖردىٓد د د ددَََُال ﺩﺭَﺇلَُِالىَْهفٍَنَﺇﺩﺍﺭﺓَﺍلهعﺭفََهوَخٛلَ
هه ﺭسََﺍلىر ﻁ ﺕَﺍلَُُْٓضهىٍ ٌَﺫﺍَﺍلهفٍَنلَََُفٓﺭَﺍلهقَه ﺕَﺍلضﺭَﺭََٓلهه ﺭسََُمﻙَالىر ط تَ .

الدراسات األجنبية:
دََالهولد ددودةَ
َ
 د ارسد ددََلد ددَْ(Chi-Lung,2010لٌََ)َLEEد دددفتَالد ارسد ددََإلد ددََِ:حصد ددرَىه د د ذجَإدارةَالهعرفد دواقُراحََىهوذجَلمهدارسَالُ ٓواىََُٓٓى سبَهعَالقٓدودَوال ق فدََالُىظٓهٓدَََالخ صدََالٍدذيَالهددارسلَُطدوٓرَىظد مَ
ٓمالَْاحُٓ ل تََهه رس تَالهدارسَالفعمَََٓهسُىداَ مدَِالىهدوذجَالهقُدرحلَُطالٓدقَالىهدوذجَفدَْهدرسدََ ىوٓدَََ
ف ددَُْد د ٓوانَلهراقال ددََواسُكرد د لَالُق دددمَواٖدادَوالقٓ ددودَالخ ص ددَََال ددإدارةَالهعرف ددََ.وق دددَا ُه دددتَالدارس ددََ م ددََِ
الهٛحظددََلهدددةََٓ30وهد َُلرٓالٓددََفددَْالهدددارسَال ىوٓددََفددَُْد ٓوانَلد ارسددََح لددََاٖسد لٓبَالهسددُخدهََالهد َفددَْ
ذلكَهس َاٚرُٓ حَوالىو ََٓوَُحمٓلَالهضهونَلهى قردََالهعد رلَوالهقد الٛتَغٓدرَالهىظهدََٚسُكرد لَالُقددمَ
الهحددرزَلددٗدادلَوالقٓددودَالهفروضددََ مددَُِىفٓددذَإدارةَالهدعرفد د د د د دَ)َ)PKMSSوقدددَا ُهدددتَالد ارسددََ مددَِهع هددلَ
لف َكروىال خَلُحمٓلَىُ يَاٚسُالٓ نَالذيَاسُخدمَهقٓ سَلٓكرتََ5ىق طَوقدَُوصمتَالدراسََإلٌَِى كَالعدٓدَ
ه ددنَ ول ددًَالقص ددورَه ددعَإدارةَالهعرف ددَََالح لٓ ددََهىٍد د َُص ددىٓلَالهعرف ددََالهحد ددودةَلَوهحدودٓ ددََُى ددوعَالهحُ ددوىَ
الهعرفَْوقدَ وصدتَالد ارسدَََالددََُ:صدهٓمَللٓد تَلمهدرسدََفدَْإدارةَالهعرفدََُسده َلمهعمهدٓنَالُصدىٓلَالهعرفدََ
الهٍىٓددََالهروىددَل ٓهكددنَلٍددذيَألٓ د تَُحسددٓنَوضددوحَورددهولََٓخرٓطددََالهعرفددَلَ نَُٓك هددلَُىددوعَالهحُددوىَ
الهعرفددَْهددعَهلد ٚتَالهعرفددََلَ مددَِسددالٓلَاله د لَفددَْهلد لَهوضددوعَالهعرفددََوالُصددهٓمَالُعمٓهددْ(هنَحٓددثَ
القٓ ددودَالهفروض ددََ م ددَِهٓد دزاتَالىظد د ملَالىظد درةَالدٓى هٓكٓ ددََه ددنَحٓ ددثَالُكمف ددََوالهس ددُخدهٓن)َاحُٓ لد د تَإدارةَ
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الهعرفدَََالُددَْٓهكددنَُعزٓزٌد َ.و وصددتَالد ارسددََالح لٓددَََالد ارسدََهسددُقالمََُٓكددونَ مددَِىطد قَ وسددعَالحٓددثََٓددُمَ
ُطالٓقَالدراسََ مَِهدارسَهُعددةَٚسُكه لَدراسََالح لٌََذيَ .
-

د ارسد ددََالروٓد ددر(ََBrewerَ)2010وَالروٓد ددرٌََBrewerد دددفتَإلد ددَُِحدٓد دددَالعٛق د د تَالد ددٓنَالعهمٓ د د تَ

الُىظٓهٓددََواٖىرددطََالهُعمقددََالد لهواردَالالردرََٓو ىرددطََإدارةَالهعرفددَلَال ٘ضد فََلددذلكَٓددُمَُحدٓدددَ العد دَالهعرفددََ
وفق َلىسخََهىقحََهنَُصىٓلَالمومَوذلكَلمُعرلَ مَِكٓفََٓىقلَالهعرفََوقٓ سٍ َفَْهىظه تَالُعمٓمَالعد لَْ
وهق رىٍُد َالددإدارةَالهعرفدََفددَْالهىظهد تَاٖخددرىلَوقددَدرسَالال ح د نَالعٛقدََالددٓنَهالد دئَإدارةَالهعرفددََو ىرددطََ
إدارةَالهواردَالالررََٓوفقً َلُصىٓلَالمومَلُخطٓطَوُقٓدٓمَاٌٖددالَالُعمٓهٓدََالهدىق َالكمٓدََإدارةَاٖ هد لَالل هعدََ
إٓسددُٓرىكٓىُوكَْال ُ ٚهد د دَ م ددَِىه ددوذجَىظ ددريَهقُ ددرحلَفٍ ددذاَالىه ددوذجَٓقُ ددرحَالددرالطَال ددٓنَهالد د دئَإدارةَالهعرف ددََ
و ىرددطََإدارةَاله دواردَالالر درََٓوفقًد َلُصددىٓلَالمددومَلُخطددٓطَوُقٓددٓمَاٌٖدددالَالُعمٓهٓددََالغددرضَُوضددٓ َإنٌَددذيَ
العٛقد تَقدددَُُددداخلَ.وقدددَُه مددتَىُ د يَالد ارسددََفددَْ نَهىظه د تَاٖ ه د لَالُل رٓددََوالُعمٓهٓددََٓلددبَ نَُركددزَ
مَِإىر دَوُطوٓرَالع همٓنَفَْهل لَالهعرفََوالَُْٓهكنَ نَُدىل َوُُفدوقَفدَْالٓ دََُى فسدََٓ لهٓدَلَولدذلكَ
فإنَ ىرطََإدارةَالهواردَالالررََٓو ىرطََُطدوٓرَالالدراهيَوالهىد ٌيَٓلدبَ نَُركدزَ مدَُِرسدٓخَوُحسدٓنَوُقٓدٓمَ
الهع رلَوالهٍ راتََوالقدراتَلٗصولَالالررَٓلَكه َٓلبَ نَُحدددَالهىظهد تَ العد دَالهعرفدََالضدرورََٓ٘ىرد دَ
والحف ظَ مَِالهٓزةَالُى فسَٓلَففَْهل لَالُرالٓدََٓلدبَُحدٓددَالهعد رلَذاتَالصدمََواٖالعد دَالضدرورََٓلُدوفٓرَ
لَالهعرفدََ.ال ٘ضد فََإلدَِذلدكَ نَكدَٛالىدو ٓنَ
َ
اللودةَالُعمٓهََٓفَْالراهيَُطوٓرَالطٛبَالهولدودٓنَفدَْهلد
هنَالهىظه تَالح لََإلَِ رخ صَٓهُ زونَال لقدرةَ مَِالُعممَهدىَالحٓ ةَهنَ للَد مَوُحسٓنَ وض ٍم.
 )َ(َGokmen, Cem2009الد ارسددََ ال د رةَ ددنَالحددثَىددو َْ ددنَقدددرةَرؤس د دَالل هع د تََالُركٓددََ مددَِاسُخدامَ دواتَإدارةَالهعرفدَََوُٓه دلَالغدرضَهدنَالد ارسدََفدَُْحسدٓنَقددرةَالل هعد تَ مدَِهواكالدََالُغٓدراتَ
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والُطددوراتَالح صددمََفددَْالعصددرَالحدددٓثلَف لل هع د تَه ددلَلهٓددعَالهىظه د تَاٖخددرىَُحُ د جَ٘دارةَالهعرفددََ
وآل دَاسُرآُلٓ تَلمالق دَفَْالسوقَو نَُهُمدكَالقددرةَالُى فسدََٓالُدَُْسد دٌ َ مدَِاٚسدُهرارََحٓدثَُمعدبَ
الل هع تَدو اًرٌَ ه َفَُْطورَاٖهملَوٍُدلَالدراسََإلَُِحسٓنَوُطوٓرَالدراس تَفٌَْذاَالهل لَلَوآل دَ
سد دداللَلُىفٓد ددذَإدارةَالهعرفد ددََوآل د د دَاٖس د د لٓبَالٛزهد ددََلد ددذلكَوُطالٓقٍ د د َالطد ددرقََهفٓد دددةَفد ددََْالُىظد ددٓمَا٘داريَ
لمل هع تلَ طالقتَالدراسََ مََِ25فردَهنَ ض دٌَٓ ََالُدرٓسَوَ25فردَهنَ ض دَهلمدسَا٘دارةَفدَْ
خهسَهنَالل هع تَالُركََٓفَْره لَقالرصَو لرٓتَهق الٛتَهعَ فرادَالعٓىدََالُدَُْدمَاخُٓ رٌد َ دنَطرٓدقَ
خذَالعٓى تَالأسدموبَكدرةَالد ميَ.و ظٍدرتَالىُد يَ نَهلمدسَا٘دارةَفدَْالل هعد تَالخهدسََٓٚسدُخدمَ دواتَ
إدارةَالهعرفَََفدَْهلد ٚتَه دلَُحسدٓنَالهعرفدََلَوردرادَالهعرفدََوُقٓدٓمَالهعرفدََوكردفتَالد ارسدََكدذلكَإلدَِ
نَاٚفُقد رَإلددَِالهعرفددَلَُسددُىدَإلددَِقدددرةَالهدددرالٓنَ.والىد دَ مددَِذلددكَ وضددحتَالد ارسددََإلددَِ ىددًَٓىالغددَْ مددَِ
هلم ددسَا٘دارةَف ددَْك ددلَل هع ددََه ددنَالل هعد د تَالخه ددسَد ارس ددََُط ددوٓرَ دواتَإدارةَالهعرف ددَلوُٓه لَذل ددكَف ددَْ
اٌُٚه د مََال د لخطواتَاٖرالددعَالر ٓسددََٓفددَْإدارةَالهعرفددََالُددَْٓىالغددَْإُال ٍ د َفددَْالهه رسددََالعهمٓددََلُطددوٓرَ
الهعرفَلَوُُه لَفََْالالحثَ نَىقصَالهعرفََ( نَطرٓقَُىظدٓمَاٚلُه د تلَُالد دلَاٖفكد رلَالعهدلَ مدَِ
س ددٓى رٓوٌ تَالهس ددُقالل)َُحس ددٓنَورد درادَالهعرف ددََ( ىر ددطََالالح ددثَوالُط ددوٓرلَاس ددُخدامَالهد دواردَا٘لكُروىٓ ددَلَ
اٚسددُع ىََالهص د درَخ رلٓددَلَوه د َإلددَِذلددك)لَُق سددمَالهعرفددََ(الر دراكَلَالعهددلَالددروحَالفرٓددقلَوالهٛحظ د ت)لَ
ُقٓٓمَالهعرفََ(َُحدٓدَالهع ٓٓرلَُقٓٓمَالُق رٓر).
-

َد ارس ددََٚكر دده نَ( ٌَ)َLakshman,2008دددفتٌَ ددذيَالد ارس ددََإل ددَُِوض ددٓ َ نَإدارةَالهعرف ددََكوظٓف ددََ

ُىفٓذََٓ مٓ َر ٓسََٓلمَُىلَاٌُه ًه َال لقدرَالكد فَْفدَْاٖدالٓد تَوالالحدوثَالُدَُُْىد ولَهوضدوعَالقٓد دةلَوُسدعَِ
ٌددذيَالد ارسددََإلددَِد ارسددََدورَكال د رَالهسددؤولٓنَالُىفٓددذٓٓنَفددَْإدارةَالهعرفددََهددنَخددٛلَالى د دََفرضددٓ تَىظرٓددََ
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واخُال رٌ َفَْوقتَٚحقَ.وُٓمَوضعٌَذيَالفرضٓ تَهنَخٛلَالُك هلَالٓنَإدارةَالهعرفََوالقٓ دةلٌَذيَالدراسََ
ُمقَْالضودَ مٌَِذيَالهسألََالح سهََلمقٓ دةَالُىفٓذََٓالعمٓ َال لُلرالََالعهمََٓودراسََدورٌ َفدَْإدارةَالهعرفدَلَ
هنَخٛلَدراسََالددورَالدذيَٓضدطمعَالدًَالهددٓرونَالُىفٓدذٓونَفدَْهلد لَإدارةَالهعرفدََفدَْالهىظهد تلَوٍُددلَ
ٌدذيَالد ارسدََإلدَُِحدٓدددَالعدضَهدنَالوسد لَالُدَْهدنَخٛلٍد َٓكددونَكالد رَالهسدؤولٓنَالُىفٓددذٓٓنَلٍد َُدأ ٓرَ مددَِ
اٖدادَالُىظٓهدْلَوقددَ كددتَىُد يٌَدذيَالد ارسدََ مدَِ ٌهٓدََالحصدولَ مدَِالهعموهد تلَواسدُخدامَالهعموهد تلَ
والركلَ مَإدارةَالهعموهد تَوالهعرفدََهدنَالوظد لَالر ٓسدَٓلَكهد َ نَالىُد يَالُدَُْوصدمتَإلٍٓد ٌَدذيَالد ارسدََ
وا٘ط رَالهسُخدمٌَى َُرٓرَإلَِ ٌهََٓدورَالق دةَ(كال رَالهسدؤولٓنَالُىفٓدذٓٓن)َفدَْالهعموهد تَوادارةَالهعرفدَلَ
والح لََإلَِهع للٌََذيَالهسألََالهزٓدَهنَالُفصٓلَفَْالدراس تَالٍَُُُْمَالهوضوعَالقٓ دةَسوادَهنَالى حََٓ
الىظرََٓوالعهمَٓ.
 َد ارس ددََلمٓكهد د نَ( ٍَُ)Glickman,2004دددلَإل ددَِاسُقصد د دَهفٍ ددومَإدارةَالهعرف ددََالهدرس ددَََفد د ىكوفرَف ددَْالهق طعددََالردده لََٓفددَْكىددداَكه د َُٓض د َهددنَهه رس د ٍُ َالهُصددمََالُولٓدددَوالُق د طَوىرددرَ"هعرفددََكٓددل"َوُعزٓددزَ
الهٍىََٓالوا ََٓ.هدرسََف ىكوفرَُعُالرَهُقدهََىسالٓ َ وَغىََٓال لهعرفَلَهنَحٓثَالقدرةَ مدَِاسدُخدامَالالٓ ىد تَ
وُرلهََالهع رلَلَٖطروحََُدرسَاسُل الََالهى طقَالُعمٓهََٓلقض ٓ َالهس دلََوُحسٓنَُحسنَالط لبَكذلكَ
قدددرةَالهق طعددََ مددَِفٍددمَإدارةَالهعرفددََلَحٓددثَٓلدددَالهددردَصددعوالََفددَْا ُ درالَاله درالٓنَالأفك د رٌمَالُعمٓهٓددََوَ
ٓحُ جَاٖهرَهنَالهى طقَالُعمٓهََٓإلَِالىض لَهنَ للَُعزٓزَ ق فََالُع ونَوالُف لَداخدلَالهددارسَ وَالدٓنَ
الهعمهٓنَلَوُك ف َهنَ للَلعلَإدارةَالهع رلَكهىٍلََٓ همٍ .وقدَك ىتٌَذيَالدراسََد ارسدََهسدحََٓوصدفََٓ
ا ُهدتَ مَُِوزٓعَاسُال ىََ مَِ ٓىََالمغتَ(َُ)256رالوٓ َوقدَالح تَالدراسََفدَْوضدعَالُعمدٓمَفدَْكولوهالٓد َ
الالرٓط ىََٓوالكىدََٓوخمصدتَالد ارسدََإلدَُِقددٓمَىهدوذجَلهددَٓريَالهددارسَال لهق طعدََٚسدُخداهٍ َفدَُْقٓدٓمَإدارةَ
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الهعرفََفَْهدارسٍملَ واٌُٚه مَال لكٓفََٓالَُْٓهكنَلمهعمهٓنَالى دَوالُق طَوُق سمَالهع رلَالُعمٓهََٓحٓثَُالٓنَ
هددنَخددٛلَالد ارسددََ نَالُرالددوٓٓنَال لك د دَ رف دواَ نَهه رسددٍُمَو فك د رٌمَالُعمٓهٓددََٓهكددنَ نَُظٍددرَوُكددونَق المددََ
لمُحسددٓنَوذلددكَٓرلددعَإلددَُِل ٌددلَالىظد مَالُعمٓهددَْلمهه رسد تَالُعمٓهٓددََوخ صددََذاتَالصددمََالأسد لٓبَالُغٓٓددرَ
واٚسُقصد د دَوه ددنَخ ددٛلَالىه ددوذجَالهق دددمَٓهك ددنَلمه دددَٓرٓنَ نَُٓعمهد دواَكٓ ددلَٓ دددٓرونَ همٓد د تَوىرد د ط تَإدارةَ
الهعرفَ.

َ

َد ارسددََىٓددوُنَ(ٌَ)Newten,2003دددفتٌَددذيَالد ارسددََإلددَِالُعددرلَ مددَُِددوفرَإدارةَالهعرفددََفددَْالهل د لسَالهدرسددََٓلَوقدددرةٌَددذيَالهل د لسَ مددَِإدارةَالهعرفددََ ىدددَهوالٍٍُ د َق د ارراتَصددعالََوقدددرٍُ َ مددَِاُخ د ذَق د ارراتَ
ح سهًَوذلكَلمكرلَ نَالهعرفََالهسُخدهََفٌَْٓ كلَصىعَالقرارَفَْ ٛثَهل لسَهدرسََُٓمَُطالٓدقٌَدذيَ
الد ارسددََ مٍٓ د لَوالمددنَحل دمَالعٓىددََ(َ)33هفحوص د َُه مددتٌَددذيَالد ارسددََاٚسُقص د ََٓفددَْالكرددلَ ددنَاٖدوارَ
والفمسف تَالُرالوََٓلدىَ ض دَهلمدسَا٘دارةَوا٘دارٓدٓنَوالهعُقدداتَوال ق فدََالُدَْٓهُمكوىدًَوالُدَُْدمَالُوصدلَ
مٍٓ َهنَخٛلَُحمٓلَالك ٓرَهنَالالٓ ى تَالَُْلهعتَال سُخدامَ سموبَالهٛحظََوالردَ مَِ س مََاٚسدُال ىََ
الهقدهََلمهفحوصٓنَ.وقدَُوصمتَالدراسََلعددَهنَالىُ يَهىٍ َُ:ولدَفروقَفَْقوا دَالهعموه تَالهسُخدهََ
ال ددٓنَا٘دارةَالُعمٓهٓ ددََوا٘دارةَالهدرس ددََٓوُظٍ ددرٌَ ددذيَالف ددروقَف ددَْإدارةَالهعد د رلَوُقىٓ ددََالهعرف ددََوالىرد د ط تَ
الهسُخدهََفَْا٘الداعَ.و نَلهٓعَ ض دَالفرٓدقَكد ىوآَُفد مونَالردكلَهسدُهرَهدنَخدٛلَُردكٓٛتَاٚىُقد لَ
الهعرفددَْوكددذلكَك د ىواَهُف د مٓنَفددَْ همٓددََىقددلَالهعموه د تَوالهع د رلَحددولَإل دراداتَإدارةَالهعرفددََو نَالى د دَ
الق ارراتَك نَُٓمَ مَِهدىَحلمَالهعرفََالَُُْغطَْهوضو تَالٍٓكمََالهسُخدهََلَ دمَالعددَذلدكَٓدُمَُحدٓددَ
صدٓغََالقدرارَالواحددَلددىَكدلَهلهو دََوكدلَهلهو دََُسدُخدمَوقُد ًَهحددداَ٘صددارٌَدذاَالقدرار.القٓمَالله ٓدََ
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ُركلَلزدَهنٌَٓ كلَهع رلَالع همٓنَال لهل لسَخٛلَالق ارراتَالح سهََوُٓض َذلكَهنَخٛلَرفضَا٘دارةَ
الهدرسََٓاٚسُقٛلَ نَ هلَالهل لسَوٌذاَه َظٍرَهنَخٛلَإل ال تَالفرٓقَالذٓنَٓؤٓدونَالحكمَالله ْ.
 د ارس ددََهُ ددريَ( ٌَ)Mitri,2003دددفتَإل ددَُِقٓ ددٓمَاٖدادَف ددَْس ددٓ قَإدارةَالهعرف ددََود ددمَاُخد د ذَالقد درارَٓع ددرضَالىهددوذجَاٖولددَْلىظ د مَإدارةَالهعرفددََالضددهىََٓوُقٓٓهٍ د َال سددُخدامَُقىٓ د تَإدارةَالهعرفددََ.حٓددثَحددددَالال حددثَ
ٌدالَالدراسَََالُ لََٓ:الح لََإلَُِقٓٓمَ دادَضهىْ َ:صالحتَالُرالََٓالىو ََٓهوضو ً َر ٓس ًدٓ َفدَْالسدىواتَ
اٖخٓرةَحٓثَٓؤكدَالال حدثَ نَُقٓدٓمَالهٍد راتَالالسدٓطََ(الهعرفدَلَالفٍدم)ٌَدَْ ك درَسدٍولََهدنَُقٓدٓمَالهٍد راتَ
العمٓ د َولكددنَُقٓددٓمَالهٍ د مَالعمٓ د لَه ددلَالُطالٓددقَوالُحمٓددلَوالُركٓددبلَوالُقٓددٓملَوُٓطمددبَقد ًددراَكالٓد ًدراَهددنَهر د ركََ
ض دٌَٓ ََالُدرٓسلَو ك رَصعوالََ ىدَالح لََإلَِاُٖههَلَوُقٓٓمٌَذيَالهٍ راتَُُطمبَاسُخدامَالحدسلَ
والحكددملَوالرددعورَ.وٓلددبَالُفكٓددرَ ك ددرَهددنَذلددكَالك ٓددرَ ىدددَالددذٌ بَإلددٌَِددذاَالىددوعَهددنَالُقٓددٓملَحٓددثَٓىالغددَْ
القٓ مَالُقٓٓمَضهىَْاٖللَهه ٌَوَضروريَلمحكمَ مَِهعرفََالطٛبَهنَالحق قَالالسٓطََ وَالهال دئ(ُقٓٓمَ
واضد )لَكٓددلَٓهكددنَلُقىٓد تَإدارةَالهعرفددََالضددهىََٓد ددمَالُقٓددٓمَحٓددثَ نٌَىد كَُٓ د ََاًرَلخددرَهددنَالالحددوثَفددَْ
قط عَُكىولولٓ َالهعموه تَالَُْقدَُكونَهفٓدةَلهركمََُقٓٓمَالهٍ راتَالعمٓد َفدَْالدُعمملَحٓدثَ نَهلد لَإدارةَ
الهعرفددٌََددوَاسُكر د لَطددرقَاكُر د لَوُدددوٓنَوُخ دزٓنَو ُههددََالهعرفددَلَُطالٓددقَُكىولولٓ د َالهعموه د تَلُقٓددٓمَ
ضددهىَْه ددنَحٓددثَُطالٓ ددقٌَددذيَالُكىولولٓد د تَلهرددكمََُقٓ ددٓمَاٖدادَالضددهىَْفٓ ددىظمَإدارةَالهعرفددَلَو د د دةَهد د َ
ُسددُخدمَُقىٓ د تَهألوفددََه د ًَٓٛددُمَُطالٓددقَالُكىولولٓ د تَ(ه ددلَالالرٓدددَا٘لكُروىددْلَوهددؤُهراتَالفٓدددٓولَو ىظهددََ
العهلَالُع وىْ)َٚلُق طَوُق سمَالهعرفََالضهىَٓلَ ه َاكُس بَالهعرفَلَود مَاُخ ذَالقرارلَوالىظمَالخالٓرةَُٓمَ
ُطالٓقٍ َ مَُِحوٓلَالهعرفََالضهىََٓإلَِهعرفََصرٓحَلَ(وُسدُخدمَهحركد تَالالحدثَوقوا ددَالالٓ ىد تَوىظدمَ
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َوُخزٓىٍد َوىردرٌ َوهدنٌَدذاَالهىطمدقَىلددَ نَُطالٓدقَ
َ
إدارةَالو ق)َلمحصولَ مدَِالهعرفدََالصدرٓحََوُددوٓىٍ
الُكىولولٓ تَٖىواعَهخُمفََهنَُحولَالعممَوالهعرفَ.

تعقيب عمى الدراسات السابقة:
فهنَخٛلَالُحمٓلَالس القَلمدراس تَالعرالََٓواٖلىالََٓالَُُْدمَاسُع ارضدٍ َفدٌَْدذيَالد ارسدََفدإنَلالدرزَ
ه َُ َؤكديٌَذيَالدراس تَ ٌهٓدََإدارةَالهعرفدََك ُلد يَإداريَحددٓثَولددَاٌُه هدًََهدنَالالد ح ٓنَههد َٓ َؤكددَهد َلٍدذاَ
اُٚل د يَهددنَ ددرَآل د الَْفددَْاٚرُق د دَال د لفكرَا٘داريَواىعك س د ًَُآٚل الٓددََ مددَِهسددُوىَاٚىل د زَفددَْالعهددلَ
ًَٚواسدعًََفدَْالهلد ٚتَالهخُمفدََ(الُرالوٓدََلَاٚقُصد دََٓ
ا٘داريلَكذلكَىلدَ نٌَذاَاُٚل يَا٘داريَقدَٚق َقالدوَ
لالصددى َٓ)َوُٓضد ٌَددذاَلمٓ د َفددَْالعددددَالكالٓددرَهددنَالد ارسد تَالهٓداىٓددََالُددَْٓزخددرَالٍ د ٌَددذاَالهلد لَالهعرفددَْ
والَُْوضعتَلٍدلَُطوٓرَاللواىبَا٘دارََٓلهخُملَالهىظه تَوخ صََالهىظه تَالُعمٓهََٓ .

أوجو اإلفادة من الدراسات السابقة :
َالُعرلَ مَِاللواىبَوالهواضٓعَالَُُْمَهع للٍُ َوُى ولٍ َهنَقاللَالال ح ٓنَفَْاُل يَإدارةَالهعرفََ ََالُعرلَ مدَِالهىد ٌيَواٖسد لٓبَا٘حصد ََٓالُدَْاسدُخدهٍ َالالد ح َونَفدَْهع للدََالد ارسد تَالخ صدََالٍدذاَاُٚل يَالفكري.
َاٚسُف دةَهنَالىُ يَوالُوصٓ تَالَُُْوصمتَإلٍٓ َالدراس تَالس القََوالَُُْد مٌَذيَالدراسََوُد وَإلٍٓ .الُعرلَ مَِالهرالعَوا٘ىُ جَالفكريَالذيَاسُع نَالًَالدارس َونَوالال ح َونَفَْ الح ٍمَود ارسدٍُمَالُدَُْى ولدتَ
إدارةَالهعرفََ
َالُسمسلَالهوضو َْفَُْى ولَلواىبَالهوضوعَالذيَس دَفَْوضدعَا٘طد رَالعد مَلٗسد سَالىظدريَلٍدذيَالدراسََسوادَالطرٓقََهال ررةَ وَغٓرَهال ررة.
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أوجو التشابو واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
ٓهكنَُحدٓدَ ولًَالرالًَواٚخُٛلَالٓنَالدراسََالح لََٓوالدراس تَالس القََفٓه َٓمَْ َ:
 الددرزَىقد طَالُرد الًَالددٓنَالد ارسددََالح لٓددََوالد ارسد تَالسد القََالُددَُْددمَاسُع ارضددٍ َفددَْصددمبٌَددذيَالد ارسددٌََددَْالُأكٓدَ مَِ ٌهََٓإدارةَالهعرفدََفدَُْطدوٓرَا٘دارةَلَولدودَهعوقد تَفدَْطرٓدقَُالىدَْاُلد يَإدارةَالهعرفدََهدنَ
قاللَالهىظه تَلَ كدتَالد ارسد تَالسد القََ مدَِ ٌهٓدََالكدوادرَالالردرََٓالع رفدََالخالٓدرةَكأصدولََُٚقددرَالد هنَ
لمهىظهددََلَُى ولددتَالد ارس د تَالس د القََهفٍددومَإدارةَالهعرفددََو ٌهٍُٓ د َوَ ٌدددافٍ َكددذلكَاُفقددتٌَددذيَالد ارسددََهددعَ
غمبَالدراس تَالس القََالهذكورَ ىف َفَْاٖداةَالهسُخدهََفَْلهعَالالٓ ى تَإَٚوٌَْاٚسُال ىََكدذلكَا ُهد دَ
غمبَالدراس تَالس القََ مَِالهىٍيَالوصفَْفَُْى ولَالظد ٌرةَوٌدوَالهدىٍيَالدذيَُدمَاسدُخداهًَفدَْالد ارسدََ
الح لَََٓواغمبٌَذيَالد ارس تٌَدفتَإلَِاٚرُق دَال لهلد لَالُعمٓهدَْهدنَخدٛلَُطدوٓرَالل ىدبَا٘داريَكأحددَ
الرك زَالهٍهََالَُْٓعُهدَ مٍٓ َالىٍوضَوالرقَْالٍذاَالهلد لَالهٍدمَوالحٓدويَوٌدوَهد َُسدعَِلدًٌَدذاَالد ارسدََ
فَْهلهمٍ َ .
 ه َ الرزَىق طَاٚخُٛلَالٓنَالدراسََالح لََٓالدراس تَالس القََفَْاٌٖدالَالَُْحددٍُ َكدلَد ارسدََوالغدرضَهنَالقٓ مَالٍ َكذلكَالحدودَالالررََٓالَُْاسٍُدفٍُ َكلَدراسََ مَِحداَكذلكَكلَدراسََُى ولتَإدارةَالهعرفدََ
هنَلواىبَُخُملَ نَاٖخرىَو نَك ىتَلهٓعٍ َُصبَفَُْولًَواحدَ َٚوٌوَاٌُٚه مَالإرسد دَقوا ددٌَدذاَ
الهل لَالهعرفَْوُوظٓفًَالُوظٓلَاٖه لَ.
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إمفطل إمثامر
إمعريلة وإلحرإءإت
مهنج إدلرإسة.
جممتع إدلرإسة.
غيية إدلرإسة.
إلسامية إلحطائية إملس خخدمة.

الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات

تمييد:
فددٌَْددذاَالفصددلَُُى د ولَالال ح ددََوصددفًََ٘ل دراداتَالد ارسددََالهٓداىٓددََالُددَْق هددتَالٍ د َلُحقٓددقَ ٌدددالَ
الد ارسددَلَوُُضددهنَُحدٓدددَالهددىٍيَالهُالددعَفددَْالد ارسددَلَوهلُهددعَالد ارسددَلَو ٓىددََالد ارسددَلَو داةَالد ارسددََوالُحقددقَ
هنَصدقٍ َو ال ٍُ لَوالراداتَُطالٓقَاٖداةلَوالهع للََا٘حص ََٓالهسُخدهََفَُْحمٓلَالىُ ي.

منيج الدراسة:
اسددُخدهتَالال ح ددََالهددىٍيَالوصددفَْالددذيَٓعُهدددَ مددَِد ارسددََالظد ٌرةَكهد َُولدددَفددَْالواقددعلَووصددفٍ َ
وصف َدقٓق لَوُرخٓصٍ لَوُحمٓمٍ َوُفسدٓرٌ َولهدعَالهعموهد تَوالالٓ ىد تَوُىظٓهٍد َالحٓدثَٓدؤديَذلدكَإلدَِفٍدمَ
الظ د ٌرةَ.ف لالحددثَالوصددفَْٓقددومَالوصددلَه د ٌَددوَك د نَوُفسددٓريلٌَددذاَإلددَِل ىددبَلهددعَالالٓ ى د تَوُالوٓالٍ د َوَٚ
ٓقُصرَدوريَ ىددٌَدذاَالحددَإىهد َٓهضدَْإلدَُِفسدٓرٌَدذيَالالٓ ىد تَوُوضدٓحٍ َلموصدولَإلدَِىُد يَ وَُعهٓهد تَ
هنَالظ ٌرةَ وَالهوضوعَهحلَالدراسََهنَخٛلَاسُقرادَالواقدعَالفعمدَْلددورَإدارةَالهعرفدََفدَُْىهٓدََالهٍد راتَ
ا٘دارََٓلدىَالع همٓنَال لهدٓرٓ تَالع هََلمُرالََٓوالُعمٓمَالسمطىََ ه نَ .

مجتمع الدراسة:
ُٓكونَهلُهعَالدراسََهنَ ٛثَف تَٓه مونَالع همٓنَالو ازرةَالُرالََٓوالُعمٓمَوٌَْ :
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َ -1هدددٓروَوهدددٓراتَال ددوا رَالهدددٓرٓ تَالُرالٓددََوالُعمددٓمَال لهح فظد تَالُ لٓددََ(الداخمٓددَلَردده لَالر درقَٓلَلىددوبَ
الررقَٓلَالظ ٌرةلَهسىدم)َالذٓنَك ىواَ مَِرسَ همٍمَخٛلَالع مَ2011مَوالال لنَ ددٌمَ(َ)28هدٓ َاًرَ .
َ -2هسد دوَهددٓريَال ددوا رَالهدددٓرٓ تَالُرالٓددََوالُعمددٓمَال لهح فظد تَالُ لٓددََ(الداخمٓددَلَردده لَالردرقَٓلَلىددوبَ
الر د درقَٓلَالظ د د ٌرةلَهسد ددىدمَ)َالدددذٓنَك د د ىواَ مد ددَِرسَ همٍدددمَخ ددٛلَالع د د مَ2011مَوالال د د لنَ د دددٌمَ(َ)40
هس دَاًَ .
َ -3رؤسد دَاٖقسد مَالهدددٓرٓ تَالُرالٓددََوالُعمددٓمَال لهح فظد تَالُ لٓددََ(الداخمٓددَلَردده لَالردرقَٓلَلىددوبَالردرقَٓلَ
الظ ٌرةلَهسىدم)َالذٓنَك ىواَ مَِرسَ همٍمَخٛلَالع مَ2011مَوالال لنَ دٌمَ(َ)144ر ٓسَقسم.

عينة الدراسة:
وىظ دراَلصددعوالََُطالٓ ددقَ داةَالد ارسددََ م ددَِلهٓددعَهلُه ددعَالد ارسددََالالد د لنَ ددددٌم(َ)212ف ددرداَفقدددَُ ددمَ
اخُٓ رَ ٓىََ روا ََُُٓكونَهنَ(َ)100فدردَحٓدثَُدمَُطالٓدقَ داةَالد ارسدََفدَْالفُدرةَهدنَىٍ ٓدََٓولٓدوَ2011مَ
وحُددَِىٍ ٓددََ غسددطسَ2011مَوُرلددعَصددعوالََالُطالٓددقَ مددَِ فد اردَهلُهددعَالد ارسددََككددل؛َلخددروجَ دددادَكالٓدرةَ
ه ددىٍمَف ددَْا٘لد د زةَا ُٓ ٚدٓ ددََفق دددَُ ددمََُوزٓ ددعَ ددددَ(َ)100اس ددُال ىًَ م ددَِ فد درادَالعٓى ددََلَوك ى ددتَاٚس ددُالٓ ى تَ
الهس ددُردةَ(َ)95اس ددُال ىًَكهد د َُ ددمَاس ددُالع دَ(َ)9اس ددُالٓ ى تَلع دددمَص ددٛحٍُٓ َلمُحمٓ ددلَفالم ددنَ ددددَالهفق ددودَ(َ)14
اسددُال ىًلَو م دَِذلددكَ صددال َ ددددَاٚسددُالٓ ى تَالهسددُوف ةَوالل د ٌزةَلمُحمٓددلَ(َ)86اسددُال ىًلَُه ددلَ ٓىددََالد ارسددََ
الح لََٓالىسالََ(ََ)%41وٌَْ ٓىََهه مََلهلُهعَالدراسََ .
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جدول( )1يوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة.
المتغير

مستويات المتغيرات

العدد

النسبة المئوية

النوع

ذكر

66

%7667

ن=86

أنثى

20

%2363

اإلجمالي

86

%100

دبموم

14

%1663

بكالوريوس

50

%5861

جامعي ( دراسات عميا)

22

%2566

اإلجمالي

86

%100

من سنة إلى أقل من عشر سنوات

25

%2961

ومن عشر سنوات إلى أقل من تسعة عشر سنة

33

%3864

وأكثر من تسعة عشر سنة

28

%3265

اإلجمالي

86

%100

المؤىل العممي

سنوات الخبرة

أداة الدراسةَ:
ُه متَ داةَالدراسََفَْاٚسدُال ىَََوالُدَْ ددٍُ َالال ح دََهدنَ لدلَُحقٓدقَ ٌددالَالد ارسدََالح لٓدََوالُدَْ
ا ُهدتَالال ح ََفَْالى ٍ َال لرلوعَإلَِلهمََهنَالهص درَوالهرالعَفدَْهلد لَإدارةَالهعرفدََوهلد لَالهٍد راتَ
ا٘دارََٓوقدٌَدفتَلمُعرلَ مَِدورَإدارةَالهعرفََفَُْىهََٓالهٍ راتَا٘دارٓدََلددىَالعد همٓنَالهددٓرٓ تَالُرالٓدََ
والُعمٓمَالسمطىََ ه نلَوالوقولَ مَِاسُل ال ٍُمَحولَالهح ورَالَُُْكوىتَهىٍد َاٚسدُال ىًَوالُدَُْكوىدتَهدنَ
ََ ٛهح ورَُه متَفَْ :
 الهحورَاٖولَ:دور إدارةَالهعرفََفَُْىهََٓالهٍد راتَا٘دارٓدََ:وقددَُضدهنٌَدذاَالهحدورَ  ٛدََ ى صدرٌَدَْ(الهٍ راتَالفىَٓلَوالهٍ راتَا٘ىس ىَٓلَوالهٍ راتَا٘دراكَٓ) َ
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 الهحورَال ىَْ:هواصف تَالق هٓنَ مَِالهعرفََ َ. -الهحورَال لثَ:الصعوال تَالَُُْوالًَإدارةَالهعرفََفَُْىهََٓالهٍ راتَا٘دارَٓ.

خطوات بناء أداة الدراسة:
ُددمَالى د دَاٚسددُال ىََالعدددَالرلددوعَإلددَِ دالٓ د تَالهوضددوعَوالد ارس د تَالس د القََذاتَالصددمََوالُددَُْى ولددتَ
هوضوعَإدارةَالهعرفََهنَهل ٚتَهخُمفََوكذلكَالدراس تَواٖدالٓد تَالُدَُْى ولدتَهوضدوعَالهٍد راتَا٘دارٓدَََ
َٓسدرَ مددَِالال ح ددََوضددعَ داةَالد ارسددََالهد َُٓى سددبَوطالٓعددََهلد لَالد ارسددََالح لٓددََوفحواٌد َالحٓددثَُٓحقددقَ
ههد ّ
الوصولَإلَِاٌٖدالَالهوضو ََالٍ ََ.وٓهكنَُالٓ نَالعى صرَالَُْحوٍُ َاٚسُال ىََوُوضٓحٍ َفٓه َٓمْ:
القسمَاٖولَٓ:خُصَالُعمٓه تَاٚسُل الََالهُعمقََالعى صرَاٚسُال ىََ .
القسمَال ىَْٓ:خُصَال لالٓ ى تَاٖس سََٓ(هُغٓراتَالدراسَ)َوٌَْ :
 الىوعَ(ذكرَ–َ ى ِ)َ . الهؤٌلَالعمهَْ(دالمومَ–َالك لورٓوسَ-ه لسُٓرلَدكُوراي)َ . الوظٓفََ وَالهسهَِالوظٓفَْ(هدٓرَدا رةَ-هس دَهدٓرَ-ر ٓسَقسم) سددىواتَالخالدرةَ(هددنَسددىََإلددَِ قددلَهددنَ رددرَسددىواتَ-وهددنَ رددرَسددىواتَإلددَِ قددلَهددنَُسددعََ رددرَسددىَََ-و ك رَهنَُسعََ ررَسىَ).
القسمَال لثَُ:ضهنَفقراتَاٚسُال ىََو ددٌ َ( َ)71ال رةَوالَُْوز تَإلَِ ََ ٛهح ورَوُه متَك لُ لْ:
ََالهحورَاٖولَ:دور إدارةَالهعرفََفَُْىهََٓالهٍ راتَا٘دارََٓ:وقدَُضهنٌَذاَالهحورَ  ََ ٛى صدرٌَدَْ-َ:
الهٍ راتَالفىََٓو ددَفقراتٌَذاَالعىصر(َ .)17
ََََََََََ-والهٍ راتَا٘ىس ىََٓو ددَفقراتٌَذاَالعىصر(.)16
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َََََََََ-والهٍ راتَا٘دراكََٓو ددَفقراتٌَذاَالعىصر(.)12
الهحورَال ىَْ:صف تََالق هٓنَ مَِالهعرفََو ددَفقراتٌَذاَالهحور(َ.)14
الهحورَال لثَ:الصعوال تَالَُُْوالًَُطالٓقَإدارةَالهعرفََو ددَفقراتٌَذاَالعىصر(.)12
وقدَا ُهدتَاٚسدُال ىََ مدَِهقٓد سَالُددرجَالخه سدَْ(هقٓد سَلٓكدرتَالخه سدْ)َلُوضدٓ َاسدُل ال تَ فدرادَ ٓىدََ
الدراسََوٌوَك لُ لْ:
لدولَ(َ)2الُدرجَالخه سَْٚسُل ال تَ ٓىََالدراسَ.
اٚسُل الَ
الُدرجَالخه سْ

وافقَالردة

وافق

وافقإلىحدما

 َٚوافق

 َٚوافقعلىاإلطالق

5

4

3

2

1

صدق أداة الدراسة (االستبانة)َ :
ولمُحقددقَهددنَصدددقَ داةَالد ارسددََاسددُخدهتَالال ح ددَََالصدددقَالهىطقددَْ(صدددقَالهحكهددٓن)؛َلكوىددًَ ك ددرَ
اٖس د لٓبَاسددُخداه لَوُٓه ددلٌَددذاَاٖسددموبَفددَْ ددرضَ داةَالد ارسددََفددَْصددورٍُ َاٖولٓددََ(همحددقَرقددم َ)3مددَِ
هلهو ددََهددنَاٖس د ُذةَالهُخصصددٓنَوذويَالخال درةَفددَْهل د لَالالحددثَالعمهددَْوَهلهو ددََهددنَالهحكهددٓنَذويَ
اٚخُص د صَفددَْهل د لَا٘دارةَالُرالوٓددََوالهى د ٌيَوطددرقَالُدددرٓس؛ََلمُأكدددَهددنَهدددىَوضددوحَكددلَفق درةَوسددٛهََ
صد ددٓ غٍُ َالمغوٓد ددََوهٛهٍُ د د َلُحقٓد ددقَالٍد دددلَوارُال طٍ د د َال لهل د د لَالد ددذيَوضد ددعتَهد ددنَ لمد ددًلَواقُ د دراحَط د ددرقَ
ُحسٓىٍ (ال لحذلَ وَا٘ض فََ وَإ دةَالصٓ غَ)َوٓهكنَُصىٓفٍمَوفقَالُخصصَالعمهَْك لُ لْ)ق هََالأسه دَ
الهحكهٓنَهمحقَرقمَ )َ5
-

س ُذةَهُخصص َونَفَْ صولَالُرالََٓوا٘دارةَالُرالوََٓ .
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-

س ُذةَهُخصص َونَفَْهل لَالهكُال تَوالهعموه تَوُكىولولٓ َالُعمٓمَ .

-

س ُذةَهُخصص َونَفَْالمغََالعرالَٓ.

-

س ُذةَالُخصص تَُرالوََٓهخُمفَ.

وقدَق مَالهحكهونَالُدوٓنَهٛحظ ٍُملَو ار ٍمَ مَِاٚسُال ىََهنَحٓثَ :
 .1اىُه دَالفقراتَلمهح ورَالَُُْمَُحدٓدٌ َفَْاٚسُال ىَ.
 .2وضوحَالفقراتَوسٛهََصٓ غٍُ َالمغوَٓ.
 .3إض فََفقراتَلدٓدةَلمهح ورَ وَحذلَه ََُٛٓٚدمَهنَالفقرات.
والعدَاسُرل عَالىسخَالهح ّكهََهنَالهحكهٓنَوفَْضودَهٛحظ تَولرادَاٖس ُذةَالهح ّكهدٓنَ مدَِفقدراتَ
اٚسددُال ىََفددَْصددورٍُ َاٖولٓددََُددمَإلدرادَالُعدددٓٛتَالُددَْاُفقددتَ مٍٓد َلرادَالهحكهددٓنَهددنَحٓددثَالحددذلَوالدددهيَ
لُلىبَالُكرارَوا٘ض فََلفقراتَلدٓدةَلُطدوٓرَاٖداةَلدمَُدردَسد الق َفدَْ داةَالد ارسدََوا د دةَالصدٓ غََوىدوردٌَدذيَ
الُعدٓٛتَفٓه َٓمْ:
 ُعدٓٛتَالحذلَ :اُفقتَ غمبَلرادَالهح ّكهٓنَ مَِضرورةَحذلَالعدضَاالفقدراتَفدَْهحد ورَاٚسدُال ىََوذلدكَلُكدرارَالفكدرةَ
فَْفقراتَ خرىَحوٍُ َهح ورَاٚسُال ىََولعدمَهٛدهٍُ َهعَطالٓعََالدراسََالح لََٓىذكرٌ َفٓه َٓمْ:
 الفقرةَ(َ)12هنَالعىصرَال ىَْالذيَٓخُصَال لهٍ راتَا٘ىس ىََٓهنَالهحورَاٖولَ . الفقرُٓنَ(8لََ)14هنَالعىصرَال لثَالذيَٓخُصَال لهٍ راتَالفكرََٓهنَالهحورَاٖول. الفقرُٓنَ(َ3لََ)11هنَالهحورَال لث.ُ -عدٓٛتَفَْالصٓ غََالمغوَٓ:
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ُددمَُعدددٓلَالصددٓ غَََفددَْالعدٓدددَهددنَفقدراتَاٚسددُال ىََوفقد َُٚفد قَلرادَالهح ّكهددٓن؛َوٓرلددعَذلددكَلطددولَ
العضَالفقراتَىسالٓ ًَهه َاسُد َُِلزتَالعضَفقراتَاٚسدُال ىََهدعَه ار د ةَسدٛهََالهحُدوىَووضدوحَ
الهعىَِ.
وٓهكددنَالوقددولَ مددَِالُعدددٓٛتَالُددَُْهددتَفٍٓ د ٌَددذاَا٘ط د رَالهُعمددقَال لصددٓ غََالمغوٓددََهددنَخددٛلَ
الهق رىََالٓنَاٚسُال ىََفَْصورٍُ َاٖولََٓوصورٍُ َالىٍ ََٓ(همحقَرقمََ3وهمحقَرقمََ .)4

ثبات أداة الدراسةَ(اٚسُال ىَ):
ُددمَالُحقددقَهددنَ ال د تَاٚسددُال ىََهددنَخددٛلَحس د بَهع هددلَاُٚس د قَالددداخمَْال سددُخدامَهع هددلَ لف د َ
كروىال خلَوُمَذلكَ نَطرٓقَُطالٓقَاٚسُال ىََفَْركمٍ َالىٍ َْ مَِ ٓىََهكوىََهنَ(َ)30هسٍُدف لَخ رجَ
العٓىددََاٖصددمَٓلَوالُحمٓددلَىُ د يَاٚسددُل ال تَلكددلَهحددورَهددنَهح د ورَالد ارسددَلَك ىددتَالىُ د يَكه د َٓوضددحٍ َ
اللدولَ( َ)3مَِالىحوَالُ لَْ :
جدول()3
نتائج معامل الثبات ( )Alpha- Cronbachلمحاور الدراسة واألداة ككل
ددَالفقرات َقٓهََهع هلَال ال ت َ

م َ الهح ور َ
 َ 1دور إدارةَالهعرفََفَُْىهََٓالهٍ راتَا٘دارََٓ .

َ 35

َ 0.95

 َ 2هواصف تَالق هٓنَ مَِالهعرفََ .

َ 14

َ 0.80

 َ 3الصعوال تَالَُُْوالًَإدارةَالهعرفََفَُْىهََٓالهٍ راتَا٘دارََٓ َ َ 12

َ 0.70

َ-

الهعدلَالع مَلم ال ت َ
َ
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َ 0.97

هدنَاللددولَُٓضد َ نَهع هدلَ الد تَاٚسدُال ىََككددلَالمدنَ(َ)0.97وٌددذيَالقٓهدََُعكددسَدرلدََ لٓددََهدنَال الد تَ
وهؤررَ مَِهدىَاُٚس قَالداخمَْلفقراٍُ لَهه َلعمٍ َص لحََٖغراضَالدراسََ ََ.

َإجراءات تطبيق أداة البحث:ُهتَإلراداتَالُطالٓقَوفقَالُسمسلَالُ لْ:
 هخ طالََكمََٓالعمومَوأدابَالل هعََىزوىَالهكُبَالفىَْلمدراس تَوالُطوٓرَالدو ازرةَالُرالٓدََوالُعمدٓمَالُد رٓخَ(َ2011/5/11م)َوارف قَىسخََهنَالفصلَاٖولَلمدراسََهعَ داةَالدراسََٖخذَالهوافقََالخ صََالُطالٓقَ
اٖداةَ مَِهدٓرٓ تَالُرالََٓوالُعمٓمَالَُُْه لَهلُهعَالدراسََ .
 هخ طال ددََالهكُ ددبَالفى ددَْلمد ارسد د تَوالُط ددوٓرَه دددٓرٓ تَالُرالٓ ددََوالُعم ددٓمَف ددَْالهح فظد د تَالخه ددسَ(هلُه ددعَالدراسَ)َلُسٍٓلَهٍهََالال ح ََلُطالٓقَاٖداةَ(همحقَرقم.)6
 اٖسد د لٓبَالُ ددَْ ُالع ددتَف ددَُْوزٓ ددعَاٚس ددُالٓ ى تَُه م ددتَف ددَْاٖس ددموبَا٘لكُروى ددَْال ُ ٚهد د دَ م ددَِالالرٓ دددَا٘لكُروىَْالهدٓرٓ تَالُرالََٓوالُعمٓمَالهح فظََره لَالررقََٓوهح فظََهسىدم).
 ُوزٓعَالىسخَالورقََٓهنَاٚسُال ىََالطرٓقََرخصََٓفَْهدٓرٓ تَالُرالََٓوالُعمٓمَ(الهح فظََلىوبَالررقَٓلَوهح فظََالداخمَٓلَوهح فظََالظ ٌرة).

* متغيرات الدراسة:
 المتغيرات المستقمة:َ -الىوعَ:ولًَف ُ نَ(ذكورلَإى ث)َ .
ب-الهؤٌلَالدراسَْ:ولًَ رالعَهسُوٓ تَ(دالموملَالك لورٓوسلَه لسُٓرلَدكُوراي) َ
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ج-هدةَالخالرةَ:ولٍ َ ٛثَهسُوٓ تَ(هنَسىََإلَِ قلَهنَ ررَسىواتلَوهنَ ررَسىواتَإلدَِ قدلَهدنَ
ُسعََ ررَسىَلَو ك رَهنَُسعََ ررَسىَ) َ
 المتغير التابع:دورَإدارةَالهعرفََفَُْىهََٓالهٍ راتَا٘دارََٓلدىَالع همٓنَالهدٓرٓ تَالُرالََٓوالُعمٓم.

األساليب اإلحصائية المستخدمةَ:
لهع للََالالٓ ى تَالخ صََالىُ يَالدراسََوُحمٓمٍ َاسدُخدهتَالال ح دََالرىد هيَالحدزمَا٘حصد ََٓلمعمدومَ
اٚلُه ََٓ(َ)spssوُمَا ُه دَاٖس لٓبَا٘حص ََٓالُ لََٓ :
 الهُوسط تَالحس الََٓواٚىحراف تَالهعٓ رََٓ:لحس بَهُوسط تَ ال راتَاٚسُالٓ نَوكذلكَالددرل تَالكمٓدََوالدرل تَالفر ََٓلٛسُال ىََالى دَ مَِاسُل ال تَ فرادَ ٓىََالدراسََ .
 هع هلَ( لف كروىال خ)َلحس بَهع هلَال ال تَٖداةَالدراسَ. اخُال راتَ(ت)َ(َ)T-Testلمُعرلَ مَِدٚلََالفروقَالٓنَهُوسط تَالهل ٚتَالٓنَهُغٓرٓنَفَْهُغٓراتَالدراسََ(الىوع).
 ُحمٓددلَالُال د ٓنَاٖح د ديَاُٚل د يَ(َ)One-Way ANOVAلمكرددلَ ددنَدٚلددََالفددروقَالددٓنَهُوسددط تََلهُغٓراتَ(الهؤٌلَالعمهَْوسىواتَالخالرة).
َ
درل تَإل ال تَ فرادَ ٓىََالدراسََ مَِهل ٚتَالدراسََوفق

74

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

َ

إمفطل إمرإتع
حتويل هخاجئ إدلرإسة

الفـــــصل الرابــع
َزبئج انذساعخ
ُٓىد د ولٌَ ددذاَالفص ددلَ رضد د َلمىُد د يَالُ ددَُْوص ددمتَإلٍٓد د َالد ارس ددََح ددولَدورَإدارةَالهعرف ددََف ددَُْىهٓ ددََ
الهٍ راتَا٘دارََٓلدىَالع همٓنَال لهدٓرٓ تَالع هََلمُرالََٓوالُعمٓمَالسمطىََ ه نَ .
وُه ددلٌَددذيَالىُ د يَلرادَ ف درادَالعٓىددََوفق د َلمهح د ورَالُددَُْضددهىٍُ لَوفددَْسددالٓلَوضددعَهعٓ د رَلهفُ د حَ
الُصددحٓ َلمحكددمَ مددَِدرلددََاسددُل الََ فدرادَ ٓىددََالد ارسددَلَق هدتَالال ح دََالحسد بَالهدددىَلهسددُوٓ تَالهقٓد سلَ
والُقسٓمَالهدىَ مَِ ددَهسُوٓ تَالهقٓ سَالذيَٓس ويَ5لَك نَىد ُيَالقسدهََ=َ0080وٌدوَٓه دلَطدولَالف دََ
والذلكَ صالحتَهعٓ رَالُصحٓ َلمهقٓ سَ َ.
ولعددرضٌَددذيَالىُد يَُددمَُوزٓددعَالُقدددٓراتَالخه سددََٓ مددََِخهددسَهسد ف تَهه مددَلَوذلددكَال سددُخدامَالدرقمََ008
حٓثَسُصال ََالدرل تَ مَِالىحوَأَُْ :
اللدولَ(َُ)4قسٓمَالهدىَ مَِهسُوٓ تَالقٓ س َ
هدىَالهُوسطَالحس الْ

الُقدٓرات

(هنَ َ-1قلَهنَ)108

دورٌ َالدرلََضعٓفََلدا

(هنَ َ-108قلَهنَ)206

الدرلََضعٓفَ

(هنَ َ-206قلَهنََ)304

الدرلََهُوسطَ

(هنَ َ-304قلَ)402

الدرلََكالٓرة

(َ402فأك رَ)

دورٌ َالدرلََكالٓرةَلدا
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وفٓهد َٓمددَْ ددرضَلٍددذيَالىُد يَوالالٓ ىد تَا٘حصد ََٓالهُعمقددََالٍد َوالُددَُْددمَالُوصددلَإلٍٓد َالعدددَا ُهد دَالطددرقَ
ا٘حص ََٓالَُْسالقَا٘ر رةَإلٍٓ َفَْالفصلَال لثَهنٌَذيَالدراسََ َ

النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال األول:
ما دور إدارة المعرفة في تنمية الميارات اإلدارية لـدى العـاممين بمـديريات التربيـة والتعمـيم مـن وجيـة نظـر
أفراد عينة الدراسة؟
 لٙل الََ نٌَذاَالسؤالَُمَاسُخراجَالهُوسط تَالحس الََٓوَاٚىحراف تَالهعٓ رَٓ٘ل ال تَ فرادَ ٓىََ
الدراسََ نَ ى صرٌَذاَالسؤالَككللَوفٓه َٓمَْ رضَلىُ يٌَذيَالعى صرَهرُالََُرُٓال َُى زلٓ َ
حسبَالهُوسطَالحس الَْلفقراتَكلَهٍ رةَكه َُٓض َهنَاللدولَ(َ )5
جدول()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لعناصر الميارات اإلدارية مرتبة
تنازليا

الرتبة

رقم الميارة

الميارات اإلدارية

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

1

1

الميارات الفنية

4.20

0.516

2

3

الميارات اإلدراكية (الفكرية)

4.09

0.591

3

2

الميارات اإلنسانية

4.01

0.586

4.10

06506

األداة ككل

ُٓض َهنَاللدولَ(َُ)5رُٓبَالهٍ راتَا٘دارََٓفَْالهحوراٖولَهنَحٓثَاٖولوََٓفَْدورَإدارةَالهعرفََ
فَُْىهََٓالهٍ راتَا٘دارََُٓالع َلمهُوسطَالحس الَْواٚىحرالَالهعٓ ريَلكلَهٍ رةَهنَالهٍ راتَا٘دارََٓحٓثَ
ل د د دتَالهٍ د د رةَاٖول د دَِ(الهٍ د د راتَالفىٓد ددَ)ٌَد ددَْاٖ مد ددَِالهُوسد ددطَحس د د الَْقد دددريَ(َ)4.20واىح د درالَهعٓ د د ريَ
( َ)0.516دددمَٓمٍٓ د د َالهٍ د د رةَال ىٓ د دََ(الهٍ د د راتَا٘دراكٓد ددَ)َالحصدددولٍ َ م ددَِهُوسد ددطَحس د د الَْوقد دددريَ(َ)4.09
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واىح درالَهعٓ د ريَ()0.591لَ ه د َالهٍ د راتَا٘ىس د ىََٓفقدددَل د دتَفددَْالهرُالددََال ل ددََالهُوسددطَحس د الَْوقدددريَ
(َ)4.01واىحرالَهعٓ ريَهقدداريَ( َ)0.586مدَِالُدوالَْوانَك ىدتَالهٍد راتَالد ٛثَهُق رالدََفدَْهُوسدط ٍُ َ
حٓثَل دتَدرلََدورَإدارةَالهعرفََفَُْىهٍُٓ َالدرلََكالٓرةَلداَ .
المحور األول :دور إدارة المعرفة في تنمية الميارات اإلدارية َ
ُ د ددمَاس د ددُخراجَالهُوس د ددط تَالحسد د د الََٓٚس د ددُل ال تَ فد د درادَ ٓى د ددََالد ارس د ددََلك د ددلَهٍد د د رةَه د ددنَالهٍد د د راتَ
ا٘دارَٓ(الفىَٓلا٘ىس ىَٓلَوا٘دراكَٓ)َلَولكلَفقرةَهنَفقراتَكلَهٍ رةَوفٓه َٓمَْ رضَلىُ يٌَذاَالهحورَ .
أوال :الميارات الفنية
لهعرفددََدورَإدارةَالهعرفددََفددَُْىهٓددََالهٍد راتَالفىٓددََُددمَاسددُخراجَالهُوسددط تَالحسد الَََٓواٚىح ارفد تَ
الهعٓ رََٓٚسُل ال تَ فرادَ ٓىََالدراسََلكلَفقرةَهنَفقراتَالعىصرَاٖولَوٓوض َاللدولَ(َ)6ذلكَ .
جدول (َ )6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات عينة الدراسة لدور إدارة المعرفة في تنمية الميارات
الفنية مرتبة تنازليا.
رقمَ
الفقرات

الهُوسطَ

اٚىحرالَ

الحس الْ

الهعٓ ري

4035

00682

4034

0.745
00841

الرُالَ

الفقرة

1

6

2

15

ُٓسرَاسُعه لَ س لٓبَ هلَا٘دارةَاٚلكُروىََٓ.

3

14

ُرلعَ مَُِوظٓلَالُكىولولٓ َفَْإىل زَاٖ ه ل.

4030

4

1

ُسُخدمَاٖسموبَالعمهَْفَْالُفكٓر

4030

00670

5

7

ُس دَ مَِحسنَُوزٓعَالهٍ مَوالهسؤولٓ تَالٓنَالع همٓن.

4027

00640

6

16

ُس دَ مَُِخزٓنََالالٓ ى تَوُداولٍ َ.

4027

00758

همٓنَٖىفسٍمَهٍىٓ .
ُد مَُىهََٓالع
ً
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تابع جدول (َ )6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات عينة الدراسة لدور إدارة المعرفة في تنمية الميارات
الفنية مرتبة تنازليا.
الهُوسطَ

اٚىحرالَ

رقمَ

الحس الْ

الهعٓ ري

7

ُ 17عهلَ مَُِوفٓرَالوقتَواللٍدَوالهواردَاله لَٓ.

4024

00880

8

ُ 13عهلَ مَُِىظٓمَالوقتَوفقً َلمهٍ مَواٖولوٓ ت.

4022

00742

9

3

ُرركَالع همٓنَفَْاُخ ذَالقرارَ.

4021

00799

10

8

ُعهلَ مَُِطوٓرَالط ار قَواٖس لٓبَفَْإىل زَاٖ ه ل.

4019

00775

11

4

ُرلعَ مَُِفوٓضَالصٛحٓ تَلمع همٓن.

4014

00799

12

 11الى دَالُعمٓه تَ مَِ سسَهوضو ََٓ.

4012

00773

4012

00758

الرُالَ

الفقرات

الفقرة

ُس دَ مَِإٓل دَاٖس لٓبَوالوس لَاللدٓدةَلهوالٍََ

13

9

14

2

15

ُ 12س دَ مَُِىظٓمَوادارةَاٚلُه تَالف مًٓ.

الُحدٓ تَوالهواقلَالهُلددة.
ُضعَاسُراُلٓ تَلهع للََالهركٛتَالهُوقعَ.
ُمالَْاحُٓ ل تَالع همٓنَالُدرٓالَٓ

16

5

17

ُ 10س دَ مَِإصدارَالُعمٓه تَالصورةَهوضو َٓ.

4010

00720

4008

00739

4007

00809

4002

00811

هنَاللدولَ(َُٓ)6الٓنَ نَالهُوسط تَالحس الََٓلفقراتَالعىصدرَاٖولَالدذيَاخدُصَال لهٍد راتَالفىٓدََ
قدددَُراوحددتََالددٓنَ( َ)4002َ-4035يَ نَهُوسددط تَفقدراتَاسددُل الََ فدرادَالعٓىددََحولٍد َُراوحددتَالددٓنَالكالٓدرةَ
دٍمَهٍىٓ د "َرقددمَ(َ)6حصددمتَ مددَِ مددَِالهُ َوسددط تلَ
والكالٓ درةَلدددَاًلَحٓددثَالفق درةَ"َُددد مَُىهٓددََالع د همٓنَٖىفسد
ً
والعال د رةَ"َُس د دَ مددَِإصدددارَالُعمٓه د تَالصددورةَهوضددو َٓ"َرقددمَ(َ)10حصددمتَ مددَِ قددلَالهُوسددط تَهددنَ
هعدلَاٚسُل الََهنَقاللَإفرادَالعٓىََ .
80

ثانيا :الميارات اإلنسانية
ُمَاسُخراجَالهُوسدط تَالحسد الَََٓواٚىح ارفد تَالهعٓ رٓدََٚسدُل ال تَ فدرادَ ٓىدََالد ارسدََلكدلَفقدرةَهدنَفقدراتَ
العىصرَال ىَْالذيَٓه لَالهٍ راتَا٘ىس ىََٓوٓوض َاللدولَ(َ)7ذلكَ .
جدول ()7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات عينة الدراسة لدور إدارة المعرفة في تنمية الميارات اإلنسانية
المرتبة تنازليا

الهُوسطَ

اٚىحرالَ

الرُالَ

رقمَ

العال رات

الحس الْ

الهعٓ ري

ُ 19 .1س دَ مَِاحُرامَلرادَالع همٓنَو فك رٌم.

4.26

0.672

ُ 18 .2ىهَْالعٛق تَا٘ىس ىََٓوُقوٍٓ .

4.22

0.693

ُ 32 .3س دَالع همٓنَ مَُِال دلَالهٍ راتَوالخالراتَفٓه َالٓىٍم.

4.19

0.805

ُ 26 .4س ٌمَفَْرفعَإىُ لََٓالع همٓنَفَْالهىظهََالُعمٓهَٓ.

4.17

0.706

ُ 33 .5عهلَ مَِإٓل دَالٓ ََُف مََٓلمُع هلَهعَالخالراتَال لهىظهَ.

4.16

0.852

ُ 30 .6رلعَسموكَالع همٓنَا٘ٓل الْ.

4.12

0.773

ُ 21 .7رلعَروحَالفرٓقَوالعهلَالله ْ.

4.12

0.742

ُ 31 .8رلعَ مَِالحوارَالالى دَالٓنَالع همٓنَ.

4.07

0.779

ُ 25 .9س دَ مَُِحقٓقَالُك هلَالٓنَالع همٓنَفَْالهىظهََالُعمٓهَٓ.

4.03

0.832

ُ 23 .10س دَ مَُِفٍمَح ل تَالع همٓن.

4.00

0.840

ٍُُ 24 .11مَال لُعزٓزَالهعىويَلمع همٓن.

3.95

0.880

ُ 22 .12س دَ مَِهع للََهركٛتَالع همٓنَالهٍىََٓوالرخصَٓ.

3.90

0.752

الفقرة
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تابع جدول ()7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات عينة الدراسة لدور إدارة المعرفة في تنمية الميارات اإلنسانية
المرتبة تنازليا

الرُالَ

العال رات

رقمَالفقرة

الهُوسطَ اٚىحرالَ
الحس الْ الهعٓ ري

13

20

ُعززَ ٛقَََالهدٓرََٓهعَالهلُهعَالهحمْ.

3.87

0.748

14

27

ُس دَ مَِإرال عَح ل تَالع همٓنَالىفسََٓواٚلُه َٓ.

3.81

0.805

15

29

ُحققَالهوازىََالٓنَ ٌدالَالع همٓنَو ٌدالَالهىظهَ

3.78

0.832

16

28

ُمالَْاحُٓ ل تَالع همٓنَاٚقُص دَٓ

3.43

1.058

ه ددنَالل دددولَ(َُٓ)7الد دٓنَ نَالهُوس ددط تَالحسد د الََٓلفقد دراتَالعىص ددرَاٖولَال ددذيَاخ ددُصَال لهٍد د راتَ
ا٘ىس د ىَََٓقدددَُراوحددتََالددٓنَ(َ)3043َ-4026حٓ دثَ نَفق دراتَ ىصددرَالهٍ د راتَا٘ىس د ىََٓقدددَُراوحددتَالددٓنَ
الكالٓ درةَوالكالٓ درةَلدددالَفقدددَحصددمتَفق درةَ"ُس د دَ مددَِاحُ درامَلرادَالع د همٓنَو فك د رٌم"َرقددمَ( َ)19مددَِ مددَِ
الهُوسددط تلَوالفق درةَ"َُمالددَْاحُٓ ل د تَالع د همٓنَاٚقُص د دَٓ"َرقددمَ(َ)28حصددمتَ مددَِ قددلَالهُوسددط تَهددنَ
هعدٚتَاٚسُل الََهنَقاللَإفرادَالعٓىَ.
ثالثا :الميارات اإلدراكية
ُمَاسُخراجَالهُوسدط تَالحسد الَََٓواٚىح ارفد تَالهعٓ رٓدََٚسدُل ال تَ فدرادَ ٓىدََالد ارسدََلكدلَفقدرةَهدنَفقدراتَ
العىصرَال لثَالَُُُْه لَفَْالهٍ راتَا٘دراكََٓوٓوض َاللدولَ(َ)8ذلكَ .
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جدول ()8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات عينة الدراسة لدور إدارة المعرفة في تنمية الميارات
اإلدراكية مرتبة تنازليا
الرُالَ

رقمَ

الفقرات

الفقرة

الهُوسطَ اٚىحرالَ
الحس الْ الهعٓ ري

1

39

ُرلعَ مَُِطالٓقَاٖفك رَا٘الدا َٓ.

4.22

0.817

2

34

ُس دَ مَِا٘حس سَال لهركٛتَالَُُْوالًَالهىظهَ.

4.17

0.723

3

36

ُس دَ مَُِكوٓنََرؤََٓهُك همََلدىَالع همٓنَ نَالهىظهََالُعمٓهََٓ.

4.16

0.765

4

43

ُىظمَاٖفك رَو رضٍ َالطرٓقََ مهََٓدقٓقَ.

4.13

0.794

5

41

الهروىََفَْالُخطٓطََوفقَاٚحُٓ ل تَالهسُقالمََٓ.

4.13

0.823

6

37

ُسُ هرَاٖفك رَالهُولدةَهنَالع همٓن.

4.09

0.761

7

38

ُس دَالهسؤولَ مَِإدراكَالهوقلَا٘داريَكوحدةَهُك همَ.

4.09

0.746

8

42

ُىهَْالحمولَاٚالُك رََٓلدىَالع همٓنَفَْالهىظهََالُعمٓهَٓ.

4.08

0.770

9

44

ُولدَ ق فََُىظٓهََُٓسٍلَىررَالهعرفََالٓنَالع همٓن.

4.07

0.851

10

35

ُوفرَالدا لَهخُمفََوهُعددةَلحلَالهركٛت.

4.02

0.797

11

40

ُس دَ مَِالهوادهََالٓنَ ٌدالَالهىظهََوا٘لراداتَالهُالعََلُحقٓقٍ .

4.00

0.767

12

45

ُسُ هرَاٖفك رَالهرُدةَهنَالهس ولٓن.

3.90

0.882
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هنَاللدولَ(َُٓ)8ض َ نَالهُوسط تَالحس الََٓلفقراتَالعىصدرَال لدثَالدذيَاخدُصَال لهٍد راتَا٘دراكٓدََقددَ
ُراوحتَالٓنَ(َ)3090َ-4022حٓثَ نَالفقراتَُراوحتَالٓنَالكالٓرةَوالكالٓرةَلداًلَفد لفقرةَ"َُردلعَ مدَُِطالٓدقَ
اٖفكد د رَا٘الدا ٓ ددَ"َرق ددمَ(َ)39ق دددَحص ددمتَ م ددَِ م ددَِالهُوس ددط تلَوالفقد درةَ"َُس ددُ هرَاٖفكد د رَالهرُ دددةَه ددنَ
الهس ولٓن"َرقمَ(َ)45حصمتَ مَِ قلَالهُوسط تَهنَهعدٚتَاٚسُل الََهنَقاللَإفرادَالعٓىََ .

النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال الثاني:
* ما مواصفات القائمين عمى المعرفة من وجية نظر أفراد عينة الدراسة؟
لٙل الََ نٌَذاَالسؤالَُمَحس بَالهُوسط تَالحس الََٓواٚىحراف تَالهعٓ رََٓ٘ل ال تَ فرادَ ٓىََ
الدراسََ نَهحورَالدراسََال ىَْالذيَٓه لَهواصف تَالق هٓنَ مَِالهعرفََوفٓه َٓمَْ رضَلىُ يَ
ٌذاَالهحورَ :
جدول ()9

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات عينة الدراسة حول مواصفات القائمين عمى المعرفة
مرتبة تنازليا
الرُالَ

الفقرات

رقمَ
الفقرة

الهُوسطَ اٚىحرالَ
الحس الْ الهعٓ ري

1

12

ا٘سٍ مَفَُْحقٓقَالهٓزةَالُى فسََٓفَُْلوٓدَالعهلَ.

4017

00723

2

11

ٓعهمونَ مَُِحقٓقَ فضلَاسُف دةَهنَالهٍ راتَوالخالراتَوَالُقىٓ تَ

4015

00805

الهُ حََفَْالهدٓرٓ تَ.
3

13

الهروىََوالقدرةَ مَِهواكالََالهُغٓرات.

4008

00829

4

8

إل دةَهٍ راتَاُٚص لَالكُ الَٓ.

4007

00809

5

9

الهر ركََوالُع ونَوَالرف فََٓفَْهل لَالعهلَ.

4005

00957

84

تابع جدول ()9

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات عينة الدراسة حول مواصفات القائمين عمى المعرفة
مرتبة تنازليا
الرُالَ

الفقرات

رقمَ
الفقرة

الهُوسطَ اٚىحرالَ
الحس الْ الهعٓ ري

6

4

ٓدركونَقٓهََإدارةَالهعرفََ.

4005

00893

7

5

إل دةَهٍ راتََالُع هلَهعَُقىََٓالهعموه تَوهٍ راتَالح سبَألَْوَ 4002

00826

ُطالٓق ٍُ َفَْهل لَالعهل.
8

2

اٚىفُ حَوَسر ََاٚالُك رَفَُْوظٓلَالهعرفَ.

4002

00867

9

14

ُفضٓلَالُحدٓ تَوخوضَالُل ربَ.

4001

00819

10

1

اهُٛكَىظرةَرهولََٓللهٓعَاللواىبَالُىظٓهََٓوَالُكىولولََٓ

3098

00907

وا٘سُرآُلَٓ.
11

3

لدٍٓمَرؤََٓواضحََ نَإدارةَالهعرفَ.

3.92

00871

12

10

القدرةَ مَِالُق طَالهعموه تَوَُحوٓمٍ َإلَِهعرفََق المََلٛسُخدام.

3.91

10002

13

6

إُق نَهٍ راتَاُٚص لَالمفظََٓ.

3.85

00901

14

7

اسُخدامَهٍ راتَاُٚص لَاٚفُراضََٓ(َخده تَالوٓب2لَالوٓب.)3

3.78

00925

هددنَاللدددولَ(َُٓ)9ال دٓنَ نَالهُوسددط تَالحس د الََٓلفق دراتَالهحددورَال د ىَْالددذيَاخددُصََالهواصددف تَ
القد د هٓنَ م ددَِالهعرفد دََق دددَُراوح ددتَال ددٓنَ(َ)3078َ-4017حٓ ددثَ نَفقد دراتَهح ددورَهواص ددف تَالقد د هٓنَ م ددَِ
الهعرفََقدَُراوحتَالٓنَالكالٓرةَوالكالٓرةَلدالَفقدَحصدمتَفقدرةَ"َا٘سدٍ مَفدَُْحقٓدقَالهٓدزةَالُى فسدََٓفدَُْلوٓددَ
العهلَ"َرقمَ( َ)12مَِ مَِالهُوسط تلَوالفقدرةَ"َاسدُخدامَهٍد راتَاُٚصد لَاٚفُ ارضدََٓ(خدده تَالوٓدب2لَ
الوٓبَ")3رقمَ(َ)7حصمتَ مَِ قلَالهُوسط تَهنَهعدٚتَاٚسُل الََهنَقاللَإفرادَالعٓىََ .
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* النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال الثالث:
ما الصعوبات التي تواجو إدارة المعرفة في تنمية الميارات اإلدارية لدى العاممين بمديريات التربية والتعميم
من وجية نظر أفراد عينة الدراسة؟ َ
لٙل الََ نٌَذاَالسؤالَُمَحس بَالهُ َوسط تَالحس الََٓواٚىحراف تَالهعٓ رََٓوالرُالََلكلَفقرةَهنَ
فقراتَالهحورَال لثَهنَولٍََىظرَ فرادَ ٓىََالدراسَلَوُضهنٌَذاَالهحورَ(َ)12فقرةَكه َُٓض َ
هنَاللدولَالُ لَْ :
جدول ()10
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات عينة الدراسة عمى الصعوبات التي تواجة
إدارة المعرفة في تنمية الميارات اإلدارية مرتبة تنازليا

الرُالَ

رقمَ

الفقرات

الفقرة

الهُوسطَ اٚىحرالَ
الحس الْ الهعٓ ري

1

9

قمََالدوراتَالُدرٓالََٓالَُُْعقدَفَْهل لَإدارةَالهعرفَ.

4.33

0.818

2

3

غٓ بَالموا َالُىظٓهََٓوَا٘دارََٓالهالٓىََوالهحددةَ٘دارةَالهعرفَ.

4.17

0.972

3

 10اىخف ضَاٌُٚه مَالُال دلَالخالراتَوَالهع رلَفَْهل لَالعهلَ.

4.12

0.773

4

 12قمََخالراتَالع همٓنَفَْهل لَُطالٓقَإدارةَالهعرفَ.

4.09

0.890

5

2

ضعلَ ق فََالع همٓنَال لهدٓرٓ تَالدا هََإلَُِطالٓقَ سموبَإدارةَالهعرفَ.

4.08

0.985

6

4

ىدرةَقوا دَالالٓ ى تَوَالهعموه تَالَُُْس دَ مَِاىل زَالعهلَواُخ ذَالقرار.

4.05

0.825

7

7

غٓ بَا٘ط رَالعمهَْالهىٍلَْالواض َلهضهونَإدارةَالهعرفَ.

4.05

0.969

8

1

قمََالدراس تَوهص درَالهعموه تَفَْهل لَإدارةَالهعرفََ.

4.01

1.000

9

6

ُدىَْاٌُٚه مَالأسموبَإدارةَالهعرفََلدىَالع همٓنَ.

3.93

0.905

10

 11اىخف ضَالهر ركََوالُع ونَوَالرف فََٓلدىَالع همٓنَ.

3.85

0.906

11

8

اىخف ضَُوظٓلَالُقىٓ تَالحدٓ ََفَُْفعٓلَ همٓ تَإدارةَالهعرفَ.

3.83

0.897

12

5

اىخف ضَ ق فََالعهلَالأسموبَالفرٓقَ.

3.77

0.978
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هددنَاللدددولَ(َُٓ)10ال دٓنَ نَالهُوس دط تَالحس د الََٓلفق دراتَالهحددورَال لددثَالددذيَاخددُصَال لصددعوال تَ
الُددَُْوالددًَإدارةَالهعرفددََفددَُْىهٓددََالهٍ د راتَا٘دارٓددََقدددَُراوحددتَالددٓنَ( َ)3077َ-4033يَ نَهُوسددط تَ
فقراتَاسُل الََ فرادَالعٓىََحولٍ َُراوحتَالٓنَالكالٓرةَوالكالٓرةَلداًلَلَفقدَحصدمتَفقدرةَ"َقمدََالددوراتَالُدرٓالٓدََ
الَُُْعقدَفَْهل لَإدارةَالهعرفََ"َرقدمَ( َ)9مدَِ مدَِالهُوسدط تلَوالفقدرةَ"َاىخفد ضَ ق فدََالعهدلَالأسدموبَ
الفرٓقََ".رقمَ(َ)5حصمتَ مَِ قلَالهُوسط تَهنَهعدٚتَاٚسُل الََهنَقاللَإفرادَالعٓىََ .

* النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال الرابع
ٌلَٓخُملَدورَإدارةَالهعرفََفَُْىهََٓالهٍ راتَا٘دارََٓلدىَالع همٓنَالهدٓرٓ تَالُرالََٓوالُعمٓمَال خُٛلَ
الىوعلََوالهؤٌلَالعمهْلََوالخالرةَالوظٓفََٖٓفرادَ ٓىََالدراسَ؟
أوال :متغير النوع
لٙل ال ددََ ددنٌَ ددذاَالسد دؤالَُ ددمَحس د د بَالهُوس ددط تَالحسد د الَٓلَواٚىح ارفد د تَالهعٓ رٓ ددََواخُالد د رَ"ت"َلمعٓىُدددٓنَ
الهسُقمُٓن؛َلهعرفََالفروقَالٓنَولٍد تَىظدرَالهسدُلٓالٓنَحدولَدورَإدارةَالهعرفدََفدَُْىهٓدََالهٍد راتَا٘دارٓدََ
َ
وفق َ٘خُٛلَىوعَالهسُلٓالٓنلَواللدولَالُ لَْٓوض َىُ يَالُطالٓقَ َ.
جدول ()11
المتوسطات الحسابية ،واإلنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لمفروق بين متوسطات وجيات نظر
المستجيبين حول دور إدارة المعرفة في تنمية الميارات اإلدارية وفقا لمتغير النوع (ذكر ،انثى)
م

المحور

0
0
2

المهارات الفنية
المهارات اإلنسانية
المهارات الفكرية

النوع

ذكورن=66
م1

*(م) تعني المتوسط الحسابي.

1109
3.99
4508

ت

إناث ن=02
ع1

م0

1100
11199
1114 0.567
4512 05566

ع0

11121
11419
.05682

*(ع) تعني اإلنحراف المعياري.
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مستوى
الداللة

 05257 11001
 05423 11170
 05474. 11072

ََََُٓال د ددٓنَه د ددنَالل د دددولَ( َ)11نَالف د ددروقَال د ددٓنَالهُوس د ددط تَالحسد د د الََٓل د ددمَُالم د ددنَهس د ددُوىَالدٚل د ددََ
ا٘حص د د د د َٓلَوك ىد د د ددتَقٓهد د د ددََتَالهحس د د د دوالََلمهٍ د د د د راتَال د د د د ٛثَ(00210لَ00471لََ)00273و نَ
ٌ د ددذيَالق د ددٓمَلٓس د ددتَدال د ددََإحصد د د ٓ َ ى د دددَهس د ددُوىَالدٚل د ددََ()0005≤αلَل د ددذلكََُٚول د دددَف د ددروقَذاتَ
دٚل د ددََإحصد د د ََٓف د ددَْدورَإدارةَالهعرف د ددََف د ددَُْىهٓ د ددََالهٍد د د راتَا٘دارٓ د ددََل د دددىَ فد د درادَ ٓى د ددََالد ارس د ددََ

ُعزىَلهُغٓرَالىوعَ .

ثانيا :متغير المؤهل العلمي
ولًَ رالعََهسُوٓ تَ(دالموملَالك لورٓوسلَه لسُٓرلَدكُوراي)َولهعرفََ يَهىٍ َٓؤ رَ مَِدور َإدارةَ
الهعرفَ َفْ َُىهَٓ َالهٍ رات َا٘درآَ َلدى َالع همٓن َال لهدٓرٓ ت َالُعمٓهَٓل َُم َاسُخدام َُحمٓل َالُال ٓنَ
اٖح دي(َ(ONE WAY ANOVAلهق رىََالٓنَالهلهو تلَواللدولَ(َٓ)12وض َذلكَ .
جدول()12
تحميل التباين األحادي لمتغير المؤىل الدراسي( دبموم ،بكالوريوس ،ماجستير ودكتوراه) لكل ميارة
من الميارات اإلدارية
المحور

مصدر التباين

المهارات الفنية

بين المجموعات

مجموع
المربعات
267,0

داخل المجموعات 006,27

ر
ى

المهارات اإلنسانية

بين المجموعات

26,0,

داخل المجموعات 0260,,
المهارات الفكرية

بين المجموعات

293,,

داخل المجموعات 0,90,,
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درجات
الحرية

متوسط
المربعات

3

260,0

20

260,7

3

2630,

20

2630,

3

26030

20

263,7

قيمة ف
26,,0

مستوى
الداللة
26002

2603, 26,02

263,,

2677,

ُٓالٓنَهنَاللدولَ( َ)12دمَولودَفروقَذاتَدٚلََإحص ََٓ ىدَهسُوىَالدٚلََ(َ)0005≤αفَْ
ولٍ تَىظرَ فرادَ ٓىََالدراسََحولَدورَإدارةَالهعرفََفَُْىهََٓالهٍ راتَا٘دارََٓلدىَالع همٓنَ
ُالع َٚخُٛلَهُغٓرَالهؤٌلََالعمهَْ َ.
ثالثا :متغير الخبرة الوظيفية
وُٓكد ددونَهد ددنَ د ددٛثَف د د تَ(هد ددنَسد ددىََإلد ددَِ قد ددلَهد ددنَ رد ددرَسد ددىواتلَوهد ددنَ رد ددرَسد ددىواتَإلد ددَِ
ق ددلَه ددنَُس ددعََ ر ددرَس ددىَلَو ك ددرَه ددنَُس ددعََ ر ددرَس ددىَ)لَولهعرف ددََ يَالهلهو د د تَُ ددؤ رَ م ددَِ
دورَإدارةَالهعرفد ددََفد ددَُْىهٓد ددََالهٍ د د ارتَا٘دارٓد ددََلد دددىَالع د د همٓنَوفق د د َلهُغٓد ددرَالخال د درةَالوظٓفٓد ددَلَُد ددمَ
اس ددُخدامَاخُالد د رَُحمٓ ددلَالُالد د ٓنَاٖحد د ديَ(ANOVA

WAY

َ)ONلمهق رى ددََال ددٓنَالهلهو د د تَ

ك ُْٔ:
جدول ()13
تحميل التباين األحادي لمتغير الخبرة (من سنة إلى أقل من عشر سنوات ،من عشر سنوات إلى
اقل من تسعة عشر سنة ،أكثر من تسعة عشر سنة ) لكل الميارات اإلدارية
المحور

مصدر التباين

المهارات
الفنية

بين المجموعات

َ 00013

داخل المجموعات

َ 83 َ 220656

المهارات
اإلنسانية
المهارات
الفكرية

بين المجموعات
داخل المجموعات

مجموع
المربعات

َ 00780

درجات
الحرية
َ2

َ2

َ 83 َ 280425

بين المجموعات

َ 00720

داخل المجموعات

َ 83 َ 280930
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َ2

متوسط
المربعات

قيمة ف

مستوى
الداللة

َ 00006

َ 00024

َ 00977

َ 00273
َ 00390

َ 00342
َ 00360
َ 00349

َ 10139

َ 10033

َ 00325

َ 00360

ُٓالٓنَهنَاللدولَ( َ)13دمَولودَفروقَذاتَدٚلََإحص ََٓ ىدَهسُوىَالدٚلََ(َ)0005≤αفَْ
ولٍ تَىظرَ فرادَ ٓىََالدراسََحولَدورَإدارةَالهعرفََفَُْىهََٓالهٍ راتَا٘دارََٓلدىَالع همٓنَ
ُالع َٚخُٛلَهُغٓرَالخالرةَالوظٓفََٓ .

90

َ

إمفطل إخلامس
مٌاكشة إميخاجئ وإمخوضيات

الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات
تمييد:
ََََََُٓضهنٌَذاَالفصلَهى قرََوُفسٓرَالىُ يَالَُْ سفرتَ ىٍ َالدراسََالهٓداىََٓوفقَالُسمسلَالذيَوردتَ
فًٓلَوفَْض َدودَاٌٖددالَالُدَْسدعتَإلدَُِحقٓقٍد َوفدَْضدودَا٘طد رَالىظدريَوالد ارسد تَالسد القََذاتَالعٛقدََ
الهوضوعَالدراسَلَوُسٍَٓٛلهى قرََوُفسٓرَالىُ يَفقدَُمَُصىٓفٍ َوفق َٖس مََالدراسََالهٓداىََٓ َ.

أوالً :مناقشــة النتــائج المتعمقــة بــدور إدارة المعرفــة فــي تنميــة الميــارات اإلداريــة لــدى العــاممين
بمديريات التربية والتعميم من وجية نظر أفراد عينة الدراسة.
وفٓه د َٓمددَْهى قرددََىُ د يَالس دؤالَاٖولَهددنَ س د مََالد ارسددََالخ د صَالٍددذاَالل ىددبَوفق د َلمهٍ د راتَالُددَْ
ُضهىٍ َ مَِالىحوَالُ لَْ َ:
ل دَُرُٓبَ ى صرَالهحورَاٖولَككلَهدنَحٓدثَاٖولوٓدََفدَْدورَإدارةَالهعرفدََفدَُْىهٓدََالهٍد راتَ
ا٘دارٓددََُالع د َلمهُوسددطَالحسد الَْواٚىح درالَالهعٓ د ريَلكددلَهٍد رةَكه د ٌَددوَهوضد َال للدددولَ(َ)5حٓددثَل د دتَ
الهٍ د راتَا٘دارٓددََالفىٓددََفددَْالهرُالددََاٖولددَِوٌددَُُْه ددلَفددَْخال درةَود ارٓددََالهدددٓرٓنَال ٖس د لٓبَوالطددرقَالُددَْ
ُسددُخدمَفددَُْىفٓددذَالعهددلَفٍددَْهرُالطددََال لل ىددبَالُىفٓددذيَفددَْالعهددللَ ددمَل د دتَفددَْالهرُالددََال ىٓددََالهٍ د رةَ
ا٘دراكََٓكوىٍ َُُه لَفَْقدرةَالق دَ وَا٘داريَكوحدةَهُك همََوهنَ مَُحمٓمًَإلَِ ى صريلَوالقددرةَا٘حسد سَ
ال لهركٛتَقالدلَوقو ٍد َوُحمٍٓد ََوٌدوَٓردكلَ س سد َهٍهد َفدَْإدارةَالهعرفدَلَوقددَلد دتَالهٍد رةَا٘ىسد ىََٓفدَْ
الهرُالددََال ل ددََهددعَارُفد عَدرلددََالهُوسددطَالحسد الَْلٍد َ مددَِالددرغمَهددنَصددعوالََُىهٍُٓد َكوىٍد َُدرُالطَال لسددموكَ
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ا٘ىس د ىَْالهعقدددَ.وانَك ىددتٌَددذيَالهٍ د راتَال  ٛددََهُق رالددََفددَْهُوسددط ٍُ َحٓددثَل د دَدورَإدارةَالهعرفددََفددَْ
ُىهٍُٓ َالدرلََكالٓرةَلداَ.وقدَاُفقتَىُ يٌَذيَالدراسََهعَدراسََ هد نَ(َ)2010وَد ارسدََالخمٓمدْ()2006لَ
وٌدذيَالدرلدََالع لٓددََالُدَْالٓىٍُد َىُد يَالد ارسددََالح لٓدََُعدودَحسددبَريَالال ح دََٖسددال بَ دٓددةلَىددوردَهىٍد َهد َ
ٓمَْ َ:
 ُد ددوفرَهُطمال د د تَإدارةَالهعرفد ددََ(ُكىولولٓ د د َالهعموه د د تلَالٍٓ كد ددلَالُىظٓهٓد ددََاله ٛهد ددَلَال ق فد ددََالُىظٓهٓد ددََالهى سددالَ)َالىس ددالََلٓ دددةَس د دَ م ددَِاىُرد د رَاُل د يَإدارةَالهعرف ددََال ددٓنَالع د همٓنَاله دددٓرٓ تَالُرالٓ ددََوالُعم ددٓمَ
السمطىََ ه نَهه َ دىَإلَُِىهََٓهٍ راتَالع همٓنَا٘دارََٓوُطورٌ َوقدَ ززٌَذاَاُٚل يَحرصَحكوهََ
سمطىََ ه نَ مَُِحوٓلَالسمطىََإلَِاقُص دَهالىَْ مَِالهعرفَلَوُىفٓذَإسدُرآُلََٓ هد نَالرقهٓدََالُدَْ
الد تَ مَ2006مَهعَُوفٓرَالقٓ داتَالهٍىََٓلهخُملَهال دراتَالحكوهََا٘لكُروىََٓاٖخرىَفَْالسدمطىََ
فٍدذاَالُولدًَالعد مَسدولَٓدىعكسَالردكلَإٓلد الَْ مدَِهخُمدلَالهؤسسد تَالحكوهٓدََالردكلَ د مَوهدددٓرٓ تَ
الُرالََٓوالُعمٓمَالركلَخ صَوال لُ لَْسولَٓرسخٌَذاَالُولًَلدىَلهٓعَالع همٓنَالٍذيَالهؤسس تَ .
-

نَالعد همٓنَالهددٓرٓ تَالُرالٓددََوالُعمدٓمَالهخُمددلَهسدهٓ ٍُمَا٘دارٓدََٓهُمكددونَكف ٓد تَ مهٓددََوخالدراتَهٍىٓددََ
لٓدددةٌَددذاَإلددَِل ىددبَالدددوراتَفددَْهل د لَالعهددلَا٘داريَهددنَالعواهددلَالُددَُْددؤ رَآل الٓ د َ مددَُِالىددٌَْددذاَ
اُٚل يَا٘داريَهنَقاللَالع همٓنَ.

دوفريَهددنَقوا دددَالٓ ىد تَدقٓقددََوىظد مَ
 ا ُهد دَ ىظهددََالكُرَوىٓددََفددَْإىلد زَاٖ هد لَك لالواالددََالُعمٓهٓددََوهد َُد َدززتٌَدذاَاُٚلد يَا٘دارةَ
الهراسٛتَاٚلكُروىْلَوالالرٓدَاٚلكُروىدَْوغٓدرَذلدكَهدنَاٖىظهدََاٚلكُروىٓدََ َ
وس دتَ مَِرقًَٓوىه دي.
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 وضوحَالموا َوالقواىٓنَواٖىظهََالرسدهََٓالهىظهدََلمعهدلَوسدر ََوسدٍولََالوصدولَإلٍٓد َوالُدزامَالعد همٓنَالٍ َ.
ه َ نَهى قرََالهٍ راتَُفصَٓٛفقدَس رَ مَِالىحوَالُ لَْ َ:

 -1الميارات الفنية:
َاحُمد دتَالهٍد د رةَالفىٓ ددََالهرُال ددََاٖولد دَِه ددنَحٓ ددثَُرُٓ ددبَالهٍد د راتَُرُٓالد د َُى زلٓد دًََداخ ددلَالهح ددورَاٖولَحس ددبَ
الهُوسطَالحس الَْلكلَهٍ رةَهنَالهٍ راتَا٘دارََٓوٓع َودَالسالبَوفقَريَالال ح ََإلَِ :
َالخالرةَالطوٓمََفَْهل لَا٘دارةَهه َٓس دٌمَ مَِ دادَالهٍ مَوهه رسََالهٍ راتَالفىٓدََالكفد دةَوٌدذيَالخالدرةَُركلَهعززَكالٓرَلٗفرادَلهواكالََالهسُلداتَالفكرََٓوا٘دارََٓالهخُمفََ .
َا٘له مَال لقواىٓنَوالموا َوالُعمٓه تَالَُُْىظمَالعهلَهه َٓٓسرَإىل زَالعهلَالسٍولََوكف دةَ .َالٓ ددََالعهددلَالهد َُُددوفرَفٍٓد َهددنَإهك ىد تَه دٓددََوُكىولولٓددََ همددتَ مددَُِطددوٓرٌَددذيَالهٍد راتَالصددورةَ سددرعَو رقَِ .
دُرلعٍ َواٚسدُف دةَهىٍد َٓعُالدرَهدنَاٖسدال بَالهعدززةَلُطدورَالهٍد راتَالفىٓدََ
َُوفرَقوا ددَالالٓ ىد تَوسدٍولََاس َالدىَالع همٓنَالٍذيَالهدٓرٓ تَ .
دٍمَهٍىٓ د )َ مددَِ مددَِالهُوسددط تَالحس د الَََٓفددَْحددٓنَ
وحصددمتَالفق درةَ(ُددد مَُىهٓددََالع د همٓنَٖىفسد
ً
لد دتَفقدرةَ"َُسد دَ مدَِإصدددارَالُعمٓهد تَالصددورةَهوضدو َٓ"َفددَْالهرُالددََاٖخٓدرةَحٓدثَحصددمتَ مددَِ قددلَ
الهُوسط تَالحس الََٓهنَولٍََىظرَ فرادَالعٓىَلَوٌذيَالىُ يَُُفقَهدعَد ارسدََالخمٓمدَْ(َ)2006الُدَْحققدتَ
فٍٓ د َفق درةَ(اٌددُمَالعهددلَدوراتَُدرٓالٓددََلهرؤوسددٓٓنَلُىهٓددََهٍ د رٍُمَفددَْاسددُخدامَالُكىولولٓ د )َ َوفق درةَ(ٓددُمَإ دددادَ
الكف د داتَوالهٍ د راتَالٛزهددََٚسددُٓع بَ رددك لَالهعرفددََاللدٓدددةَهددنَخددٛلَال دراهيَالُدددرٓبَوالُطددوٓر)َدرل د تَ
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لََٓلَودراسََالعُٓالْ(َ)2011الَُْحققتَفقرةَ(ُالىَْ ق فََُىظٓهََُٓرلعَ مَُِطالٓقَالهعرفَ)َدرلََكالٓرةَ
وفقرةَ(َالى دخطَإسُرُٓلََٓلُطالٓقَإدارةَالهعرفََداخدلَالهدرسدَ)َدرلدََكالٓدرةَ.وُعدزوَالال ح دََذلدكَإلدَِالُولدًَ
الع د لهَْوالهحمددَْالضددرورةَالُىهٓددََالهٍىٓددََوا٘سددُ ه رَفددَْالعقددلَالالرددريَورسدَدوخٌَددذاَالُولددًَلدددىَالع د همٓنَ
وقى ٍُمَالأٌهََٓالُىهََٓوالُدرٓبَفَُْطوٓرَقدراٍُمَوُطوٓرَهٍ راٍُمَالفىََٓوالَُْسولَُىعكسَإٓل الٓد ًَ مدَِ
ُطددوٓرَالهدددٓرٓ تَالُددَْٓىُهددونَإلٍٓ د َ.فقدددَ كدددتَإحص د ٓ تَو ازرةَالُرالٓددََوالُعمددٓمَوفق د َلمُقرٓددرَالسددىويَلع د مَ
2009مَو د مَ2010مََحٓددثَالمددنَإله د لَْ ددددَالهمُحقددٓنَالال دراهيَالُأٌٓددلَالهخُمفددََ مددَِسددالٓلَاله د لَلع د مَ
2009مَ(َ)592دارسًََودارسََوَ مَ2010مَ(َ)494دارسًََودارسََ .

 -2الميارات اإلدراكية.
احُمتَالهٍ رةَا٘دراكَََٓالهرُالََال ىَٓلَحٓثَل دَدورَإدارةَالهعرفََفَُْىهٍُٓ َكه َ وضحًَاللدولَ
(َ)5الدرلَََُراوحتَالٓنَالكالٓرةَوالكالٓرةَلداًلَحٓثَحصمتَالفقرةَ"َُرلعَ مَُِطالٓقَاٖفك رَا٘الدا َٓ"َ مَِ
مددَِالهُوسددط تَالحس د الََٓلَفددَْحددٓنَحصددمتَالفقد درةَ"َُسددُ هرَاٖفك د رَالهرُدددةَهددنَالهس د ولٓن"َ مددَِ ق ددلَ
الهُوسط تَالحس الََٓوفق َٚسُل ال تَ فرادَالعٓىَلَوٌذيَالىُٓلََاُفقتَهعَىُٓلََالخمٓمْ(َ)2006والَُْحققتَ
فٍٓد َالفق دراتَالخ صددََال لىر د طَالهُعمددقَال ٌُٚه د مَال ٚقُ ارح د تَواٖفك د رىَاللدٓدددةَوُرددلٓعٍ َوفق دراتَالىر د طٓنَ
الهُعمق دٓنَال ُال د رَالُلدٓدددَوا٘الددداعَهددنَضددرورٓ تَ دادَالعهددلَدرل د تَ لٓددََهددنَولٍ دََىظددرَ ٓىددََالد ارسددَلَ
وُع ددزوَالال ح ددََذل ددكَإل ددَِانَإدارةَالهعرف ددََكهد د َ وردٌد د َالزٓد د داتَف ددَْكُ ال ددًَ(َ)2008إل ددَِا٘ال ددداعَالُُىظٓه ددَْ
وُطالٓددقَاٖفكد رَا٘الدا ٓددََُه ددلَ ىصدراَ س سددٓ َهددنَ ى صددرَإدارةَالهعرفددَلَفددَْحددٓنَاسددُ ه رَاٖفكد رَالهرُدددةَ
هنَقاللَالهسؤولٓنَٓراٌ َالهسُلٓالونَالأىٍد َفدَْ قدلَالرُدبَلددورَإدارةَالهعرفدََفدَُْىهٍُٓد َفمرالهد َٓعدودَذلدكَإلدَِ
حدا ددٌََددذاَاُٚلد يَا٘داريَالحدددٓثَوحد لٍُمَإلددَُِىهُٓددًَ.اهد َ ددنَولددودٌَددذيَالهٍد رةَفددَْالهسددُوىَال د ىَْالعدددَ
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الهٍد راتَالفىٓددََفُفسدَدريَالال ح ددََإلدَِصددعوالََاكُسد بٌَددذيَالهٍد راتَوُىهٍُٓد َوُطوٓرٌد َهق رىددََال لهٍد راتَالفىٓددََ
حٓددثَُحُ د جَإلددَِلٍدددَ كالددرَووقددتَهددنَقالددلَالع د همٓنٌَددذاَإل دَِل ىددبَح لددََالع د همٓنَإلددَِالدددوراتَوالددورشَ
الُدرٓالٓ ددََلص ددقلٌَ ددذيَالهٍد د راتَل دددٍٓم.فَْح ددٓنَ ىٍد د َاحُم ددتَهرُال ددََ م ددَِه ددنَالهٍد د راتَا٘ىسد د ىََٓلك ددونٌَ ددذيَ
الهٍ راتَهرُالطََال لهٍ راتَا٘دارََٓحٓثََٓٚهكنَ نَُقومَالقٓ داتَال لهٍ راتَا٘دارََٓدونَاهُٛكٍ َلمهٍد راتَ
الفىََٓوالقٓ داتَا٘دارٍََُُٓمَال لهٍ راتَالفكرََٓ ك رَاٌُه هٍ َال لهٍ راتَا٘ىس ىََٓ َ.

َ-3الميارات اإلنسانية.
ل دَدورَإدارةَالهعرفََفَُْىهََٓالهٍ راتَا٘ىس ىََٓهنَولٍََىظرَ فرادَ ٓىََالدراسََالدرلََُراوحتَ
الددٓنَالكالٓ درةَوالكالٓ درةَلددداَكه د َ وضددحٍ ََاللدددولَ()5لَحٓددثَحصددمتَفق درةَ"ُس د دَ مددَِاحُ درامَلرادَالع د همٓنَ
و فك د د رٌم"َ مد ددَِ مد ددَِالهُوسد ددط تلَوالفق د درةَ"َُمالد ددَْاحُٓ ل د د تَالع د د همٓنَاٚقُص د د دَٓ"َحصد ددمتَ مد ددَِ قد ددلَ
الهُوسط تَهنَهعدٚتَاٚسدُل الََهدنَقالدلَ فدرادَالعٓىدََ.وقددَاُفقدتٌَدذيَالىُٓلدََهدعَد ارسدََالعُٓالدْ(َ)2011
الَُْحصمتَفٍٓ َفقرةَ(ُىهََٓالعٛق تَا٘ىس ىََٓالنَاٖفرادَالع همٓنَال لهدرسََوالَُُْعُالرَح ف اًزَلىررَوُوزٓدعَ
الهعرفَ)َوفقرةَ(َُرلعَالحوارَالعمهَْالٓنَهىسدوالَْالهدلرسدََوالهددارسَاٖخدرىَلىردرَوُالد دلَالهعرفدََ)َ مدَِ
درلددََهوافقددََ لٓددََهددنَقالددلَ ف درادَالعٓىددَلَود ارسددََالخمٓمددَْ(َ)2006الُددَْحصددمتَالٍ د َفق درةَ(َ فضددلَالعهددلَ
الله َْٖىًَٓهكىىَْهنَُال دلَالهعرفََهعَأخرٓن)َوفقدرةَ(َ ردلعَُالد دلَوىردرَالهعرفدََهدنَخدٛلَالُف دلَ
الرخصَْالٓنَاٖفراد)َ مَِدرل تَ لََٓهدنَهعددلَاٚسدُل الََلَوُفسدرَالال ح دٌََدذيَالىُٓلدََالكالٓدرةَفدٌَْدذاَ
الهٍ راتَ مَِ س سَ :
َ نَإدارةَالهعرفََُرُكزَ مَِهال دئَ س سََٓهىٍ َ:ال قَلَالُع ونلَالُعممَلَإنٌَدذيَالهالد دئَُمعدبَدوراَكالٓد اًرَفَُْطوٓرَالهٍ راتَا٘ىس ىََٓ ىده َُركلَ ىص َاًرَكالٓ َاًرَفَْالٓ ََالعهلَالُىظٓهََٓ .
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َهعرفََودارََٓالع همٓنَالهدٓرٓ تَالُرالََٓوالُعمٓمَالسمطىََ ه نَالأٌهََٓالعٛق تَا٘ىس ىََٓودورٌ َفَْإىل حَالعهلَو دادَاٖ ه ل.
َُركٓزَالك ٓرَهنَاٖدالٓ تَالُرالوََٓوا٘دارٓدََ مدَِ ٌهٓدََالعٛقد تَا٘ىسد ىََٓفدَْهلد لَالعهدلَخ صدََوفدَْظٍورَالك ٓدرَهدنَأرادَوالىظرٓد تَالُدَُْؤٓددَوُ َؤكددٌَدذاَالُولدًَفدَْالعقدودَاٖخٓدرةَهدنَىٍ ٓدََالقدرنَالعردرٓنَ
والدآ تَالقرنَالواحدَوالعررٓن.
َ ق فدََوىهددطَالرخصددََٓوالعٛقد تَاٚلُه ٓددََفددَْالهلُهعد تَالعرالٓددََالرددكلَ د مَوالهلُهددعَالعهد ىَْالرددكلَخ صَ مَُِىهٌََٓذيَالهٍ راتَلدىَالع همٓنَ َ.

ثانيا :مناقشة النتائج المتعمقة بمواصفات القائمين عمـى المعرفـة مـن وجيـة نظـر أفـراد
عينة الدراسة
ُراوحددتَهُوسددط تَدرل د تَفق دراتٌَددذاَالهحددورَالددٓنَالكالٓ درةَوالكالٓ درةَلددداَكه د َ وضددحًَاللدددولَ()9لَ
وُفسددرَالال ح ددٌََددذيَالدددرل تَالع لٓددََفددٌَْددذاَالهحددورَإلددَِإدراكَالع د همٓنَالهدددٓرٓ تَالُرالٓددََوالُعمددٓمَالسددمطىََ
هد نَ ٌهٓددََإدارةَالهعرفددََفددَُْىهٓددََالهٍد راتَا٘دارٓددََوٌددذآَرلددعَإلددَِالصددف تَالُددَْٓهُمكٍد َالقد هونَ مددَِ
الهعرف ددََك ٘س ددٍ مَف ددَُْحقٓد دقَالهٓد دزةَالُى فس ددََٓف ددَُْلوٓ دددَالعه ددللَوالعه ددلَ م ددَُِحقٓ ددقَ فض ددلَاس ددُف دةَه ددنَ
الهٍد راتَوالخالدراتَوالُقىٓد تَالهُ حددََفددَْالهدددٓرٓ تلَوالهروىددََوالقدددرةَ مددَِهواكالددََالهُغٓدراتَوغٓددرَذلددكَهددنَ
الصف تَالهرُالطََال لق هٓنَ مَِالهعرفََوالَُْلٍ َ رٌ َفَُْطوٓرَالهدٓرٓ تَوا٘رُق دَال لعهلَفٍٓد َفدَْإطد رَ
إدارةَالهعرفد ددََ.وقد دددَحصد ددمتَفق د درةَ"َا٘سد ددٍ مَفد ددَُْحقٓد ددقَالهٓ د دزةَالُى فسد ددََٓفد ددَُْلوٓد دددَالعهد ددلَ"َ مد ددَِ مد ددَِ
الهُوسدط تَالحسد الَٓلَوذلدكَٓعددزىَإلدَِسددعَْو ازرةَالُرالٓدََح لٓد َإلدَِا ُهد دَىظد مَاللددودةَوُطالٓقدًَهددنَخددٛلَ
ُضهٓنَقسمَلضالطَاللودةَال لهدٓرٓ تَالُعمٓهََٓوفق َلمق اررَالوزاريَ2010/44م( و ازرةَالُرالََٓوالُعمٓملَ)2010
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ف ددَْح ددٓنَحص ددمتَفقد درةَاس ددُخدامَهٍد د راتَاُٚصد د لَاٚفُ ارض ددََٓ(َكخ ددده تَالوٓ ددب2لَالوٓ ددب َ")3م ددَِ ق ددلَ
الهُوسط تَهنَهعدٚتَاٚسُل الََهنَقاللَإفدرادَالعٓىدَلَوقددَٓعدودَذلدكَإلدَِ نَضدعلَاهدُٛكَالقد هٓنَ مدَِ
الهعرفٌََذيَالهٍ راتَ(اُٚص لَاٚفُراضَٓ)ََُٚركلَ قالََىحوَُفعٓلَإدارةَالهعرفََ َ.

ثالثــا :مناقشــة النتـــائج المتعمقــة بالصــعوبات التـــي تواجــو إدارة المعرفــة فـــي تنميــة الميـــارات
اإلدارية لدى العاممين بمديريات التربية والتعميم من وجية نظر أفراد عينة الدراسة
اُض َهنَاللددولَ( َ)10نَالصدعوال تَالُدَُْوالدًَإدارةَالهعرفدََفدَُْىهٓدََالهٍد راتَا٘دارٓدََلددىَالعد همٓنَ
الهدٓرٓ تَالُرالََٓوالُعمٓمَفَْهنَولٍََىظرَ فرادَالعٓىَلَُراوحتَدرل تَهُوسط ٍُ َالٓنَالكالٓرةَوالكالٓدرةَلددالَ
فقدَحصمتَفقرةَ"َقمََالدوراتَالُدرٓالََٓالَُُْعقددَفدَْهلد لَإدارةَالهعرفدََ"َ مدَِ مدَِالهُوسدط تَقددَاُفقدتَ
ىُٓلددٌََددذيَالفق درةََهددعَد ارسددََالعُٓالددَْ(َ)2011وٌددذآَعددززَريَالال ح ددََفددَْ ٌهٓددََالدددوراتَالُدرٓالٓددََفددٌَْددذاَ
اُٚل يَا٘داريَوح لََالع همٓنَإلَِالُىهََٓالهٍىََٓوالُدرٓبَفٌَْذاَاُٚل يََلٛرُق دَالًلَكهد َحصدمتَفقدرةَ"َ
اىخف ضَ ق فدََالعهدلَالأسدموبَالفرٓدقََ".حصدمتَ مدَِ قدلَالهُوسدط تَهدنَهعددٚتَاٚسدُل الََهدنَقالدلَإفدرادَ
العٓىََوقدَاُفقتٌَذيَالىُٓلََهدعَد ارسدََالخمٓمدَْ(َ.)2006وٌدذيَالددرل تَالع لٓدََفدَْهحدورَالصدعوال تَالُدَْ
ُوالددًَإدارةَالهعرفددََفددَُْىهٓددََالهٍ د راتَا٘دارٓددََاُفقددتَفددَْالىُٓلددََهددعَىُ د يََد ارسددََالعُٓالددْ(َ)2011والُددَْ
ظٍددرتَ نَول د َودَهعوق د تَكالٓ درةَفددَْ همٓ د تَُطالٓددقَالهعرفددََهددنَولٍددََىظددرَ ف درادَ ٓىددََالد ارسددَلَود ارسددََ
الزآديَ(َ)2008الَُْ ظٍرتَىُ لٍ َ نَالصعوال تَالَُُْوالًَهه رسََ ىظهََإدارةَالهعرفََك نَُقدٓرٌ َهنَ
قاللَالهررف تَالُرالوٓ تَالدرلََ لََٓفَْ غمالٍ َ.وُعزوَالال ح ََذلكَإلَِحدا ََاٌُ٘ه مَالإدارةَالهعرفََكإُل يَ
إداريَفددَْو ازرةَالُرالٓددََالرددكلَخ د صَوسددمطىََ ه د نَالرددكلَ د مَحٓددثَظٍددرٌَددذاَاُٚل د يََفددَْالدددآ تَالقددرنَ
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الواحدددَوالعرد َدرٓنَكه د َل د دَهددعَاٌُه د مَالسددمطىََال د لُحولَإلددَِاٚقُص د دَالهالىددَْ مددَِالهعرفددََوٌددذاَه د َٓؤكددديَ
الهرسومَالسمط ىََْ2006/52الص درَفَْه ٓوَ2006مَ .

رابعا :مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع والـذي يـنص (ىـل يختمـف دور إدارة المعرفـة فـي
تنميــة الميــارات اإلداريــة لــدى العــاممين بمــديريات التربيــة والتعمــيم بــاختالف النــوع ،والمؤىــل
العممي ،والخبرة الوظيفية ألفراد عينة الدراسة).
وفٓهد د َٓم ددَْهى قر ددََىُد د يَالسد دؤالَالَارال ددعَه ددنَ سد د مََالد ارس ددََالخد د صَالٍ ددذاَالهح ددورَه ددنَهحد د ورَالد ارس ددََوف ددقَ
الهُغٓراتَالَُُْضهىٍ َ مَِالىحوَالُ لَْ :
أوال :متغير النوع
َ ر رتَالىُ يَهنَاللدولَ(َ)11إلَِ دمَولودَفروقَذاتَدٚلََإحص ََٓفَْدورَإدارةَالهعرفََفدَُْىهٓدََ
الهٍد د د راتَا٘دارٓ د ددََل د دددىَ فد د درادَ ٓى د ددََالد ارسد د دََُع د ددزىَلهُغٓ د ددرَالى د ددوعَوق د دددَاُفق د ددتٌَ د ددذيَالىُٓل د ددََه د ددعَد ارس د ددََ
ه ن(َ.)2010وُرىَالال ح ََ نٌَذيَالىُٓلََُعزىَإلَِ ددمَولدودَُهٓٓدزَالدٓنَكدَٛاللىسدٓنَفدَْهٍد مَالعهدلَ
الهوكمََإلٍٓمَوَٓٚولدَ يَُفرٓقَالٓىٍمَفَْالٓ ََالعهلَ وَالحوافزَاله دََٓالَُْٓحصلَ مٍٓ َكَٛاللىسٓنَوٌذاَ
هد َٓفسدرَ دددمَولددودَفددروقَذاتَدٚلددََإحصد ََٓفددَْدورَإدارةَالهعرفددََفددَُْىهٓددََالهٍد راتَا٘دارٓددََلدددىَ فدرادَ
ٓىََالدراسََُعزىَلهُغٓرَالىوعَ .
ثانيا :متغير المؤىل العممي
ر د رتَالىُ د يَهددنَاللدددولَ(َ)12إلددَِ دددمَولددودَفددروقَذاتَدٚلددََإحص د ََٓ ىدددَهسددُوىَالدٚلددََ
(َ)α≤0,05فددَْولٍ د تَىظددرَ ف درادَ ٓىددََالد ارسددََحددولَدورَإدارةَالهعرفددََفددَُْىهٓددََالهٍ د راتَا٘دارٓددََلدددىَ
الع د همٓنَُالع د َٚخددُٛلَهُغٓددرَالهؤٌددلَالعمهددَْوقدددَاُفقددتٌَددذيَالىُٓلددََهددعَد ارسددََالعُٓالددَْ(َ)2011ود ارسددََ
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ه د نَ(َ َ.)2010وُددرىَالال ح ددََ نٌَددذيَالىُٓلددََُعددزىَلحدا ددٌََددذاَاُٚل د يَا٘داريَوالددروزيَالرددكلَكالٓ درَفددَْ
أوىددََاٖخٓ درةَو مددَُِولددًَالهؤسس د تَالحكوهٓددََالسددمطىََ ه د نَإلددَُِالىددٌَْددذاَاُٚل د يَلهواكالددََالُولددًَالع د مَ
لمدولَََوا ُهد دَالخدده تَالحكوهٓدََا٘لكُروىٓدََالردكلَكالٓدرَواسدُرآُلََٓ هد نَالرقهٓدََالُدٍَُْددلَإلدَُِحوٓدلَ
اقُص دَالدولََإلَِاقُص دَهالىَْ مَِالهعرفََ .
ثالثا :متغير الخبرة الوظيفية
ُٓال ددٓنَه ددنَالل دددولَ( َ)13دددمَول ددودَف ددروقَذاتَدٚل ددََإحصد د ََٓ ى دددَهس ددُوىَالدٚل ددََ(َ)α≤0,05ف ددَْ
ولٍد د تَىظ ددرَ فد درادَ ٓى ددََالد ارس ددََح ددولَدورَإدارةَالهعرف ددََف ددَُْىهٓ ددََالهٍد د راتَا٘دارٓ ددََل دددىَالعد د همٓنَُالعد دًََ
ٚخددُٛلَهُغٓددرَالخالدرةَالوظٓفٓددََوقدددَاُفقددتٌَددذيَالىُٓلددََهددعَد ارسدََالعُٓالددْ(َ)2011د ارسددََ هد ن(َ.)2010
وُفسددرَالال ح ددََ نَإلهد مَالع د همٓنَال ٖىظهددََوالم دوا َوالقدواىٓنَالهىظهددََلمعهددلَىُٓلددََسددىواتَالخال درةَُعددززٌَددذاَ
اُٚل يَا٘داريَوُىهًَٓحٓثَ نَسدىواتَالخالدرةَُعدززَ قدََالعد همٓنَفدَْ ىفسدٍمَوُغدرسَلددٍٓمَالُىد فسَالصدحَْ
الذيَٓولدَالٓ ََخصالًَُٚل يَإدارةَالهعرفََ .
والعدَاسُعراضَىُ يَاٚسُال ىَلَوُفسٓرٌ َوهى قرٍُ لَُمَاسُخٛصَلهمََهنَالُوصٓ تَ .

التوصيات
في ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة بعدد من التوصيات ىي:
 -1اٌُٚه مَالُطالٓقَإدارةَالهعرفَََال لهددٓرٓ تَالع هدََلمُرالٓدََوالُعمدٓمَالسدمطىََ هد ن؛َىظدراَلددورٌ َالكالٓدرَ
فَُْىهََٓالهٍ راتَا٘دارََٓكه َ وضحًَُىُ يَالدراسَ.
 -2إكس بَالع همٓنَالهدٓرٓ تَالُرالََٓوالُعمٓمَهواصف تَوخص صَالق هٓنَ مَِالهعرفََلُحقٓدقَف مٓدََ
دورَالهعرفََفَُْىهََٓالهٍ راتَا٘دارَٓ.
100

 -3العهلَ مَِإكس بَالع همٓنََالهددٓرٓ تَلمُرالٓدََوالُعمدٓمَالقددرةَ مدَُِحقٓدقَالهٓدزةَالُى فسدََٓفدَُْلوٓددَ
العهل؛َلكوىٍ َ ٌمَالصف تَالَْٓلبَ نَٓهُمكٍ َالق هونَ مَِالهعرفَ.
 -4ضرورةَُعهٓقَو َْالهس ولٓنَوالقٓ داتَالعمٓ َفَْهدٓرٓ تَالُرالََٓوالُعمدٓمَالسدمطىََ هد نَال لُحددٓ تَ
والهعوق تَالَُُْوالًَُطالٓقَإدارةَالهعرفََهه َٓس دَ مَِإٓل دَالالدا لَوالحمولَالصورةَهطرديَ.
 -5العهلَ مَِاسدُقط بَالكدوادرَالالردرََٓالُدَُُْدوافرَفٍٓد َخصد صَصدى عَالهعرفدََه دلَالكفد دةَالفىٓدََ
الع لَٓلَالال ار ََالرخصَٓلَوهٍ راتَالُفكٓرَا٘الدا َْواُٚص للَالعهلَالله ْ.
 -6العهددلَ م ددَُِىهٓ ددََالعد د همٓنَفددَْه دددٓرٓ تَالُرالٓ ددََالُعم ددٓمَهٍىٓد د َفددَْهلد د لَإدارةَالهعرف ددََه ددنَخ ددٛلَ
الهر غلَوالالراهيَالُدرٓالَٓ.

الدراسات والبحوث المقترحة:
وفي ضوء ما تقدم عرضو من توصيات وفقا لنتائج لمدراسة ،ترى الباحثة أن ىنالك
مجموعة الدراسات والبحوث المقترحة تتمثل فيما يمي:
-1

هُطمال تَُطالٓقَإدارةَالهعرفََال لهدٓرٓ تَالع هََلمُرالََٓوالُعمٓمَالسمطىََ ه ن.

-2

ُطوٓرَإدارةَالهعرفََفَْهدٓرٓ تَالُرالََٓوالُعمٓمَالسمطىََ ه نَفَْضودَخالراتَالعضَالدولَ .

-3

دورَإدارةَالهعرفَََفَُْحسٓنَالهٓزةَالُى فسََٓال لهدٓرٓ تَالع هََلمُرالََٓوالُعمٓمَالسمطىََ ه ن.
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إملالحق إدلرإسة
الوالال تَوالهسؤولٓ تَلموظ لَالقٓ دََٓ
 َالهدٓرٓ تَالُرالََٓوالُعمٓمَالسمطىََ ه نَ .

 -داةَالدراسََاٚسُط.َٓ ٛ

 -داةَالدراسََفَْصورةَاٖولَٓ.

 داةَالدراسََفَْصورٍُ َالىٍ ََٓ . الٓ نَالأسه دَاٖس ُذةَالهحكهٓنَٖداةَالدراسَ.-

لَوالهخ طال تََ
ىه ذجَهنَالرس َ
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ممحق رقم ( )1الواجبات والمسؤوليات لموظائف القيادية بمديريات التربية والتعميم بسمطنة عمان.
سمطنــة عمــان

بطاقة وصف الوظيفة

اســم الوحـــدة
مـسـمـى الـــوظــيــفـــــــة:

مدير عام لممديرية ()........

المجموعة النوعية لوظائف:

الـــعـــمــيـــا

فـــــــئـــــــة وظـــــــائـــــف:

اإلدارة العميا

رمز الوظيفة:
الدرجة

ىـ  ،د  ،ج  ،ب

الـــــوصـــــف الــــــعــــــــام:
تــقــع ىــذه الــوظـيـفـــــة:
تختص ىـذه الــوظيفــة بـ:

عمى قمة وظائف المديرية العامة  ....التابعة لوكيل ....
اإلشراف والتخطيط والتنسيق والرقابة عمى كافة اإلعمال المتعمقة
بوضع وتنفيذ الخطط والبرامج لتحقيق أىداف المديرية العامة

الـواجــبــات والـمسئوليات:
ـ يخضع شاغل الوظيفة لمتوجيو اإلداري من الرئيس المختص ( )---ويشرف إشرافا عاما عمى دائرة ( )--ودائرة ( )---ودائرة ( )-----التابعة لو.
ـ يشرف عمى إعداد الخطط السنوية في مجال ( )---------في إطار السياسات العامة ويرفعيا لمرئيس المختص لالعتماد.
ـ يتابع تنفيذ الخطط والبرامج التنظيمية والوظيفية ( )------ويراقب صحة وجودة التنفيذ طبقا لمعايير الجودة.
ـ يتأكد من تنفيذ س ـيـاسـات وخـطط تنمـية الـمـوارد الـبـشرية الـمعتمدة خاصـة فـي مجاالت تدريب العاممين بالمديرية (.)----------------
ـ يعتمد الدراسات والبحوث في مجال ( )--------ومعدالت األداء القياسية والمقررات الوظيفية وعرض ما يمزم عمى السمطة المختصة إلقراره.

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

ـ يعتمد تطبيق األساليب اإلدارية الحديثة في مجال ( )-------------------وفقا لمقتضيات تطوير العمل.

ـ يشـترك مـع المـديريات والـدوائر المختصـة األخـرى ذات االختصـاص بالوحـدة وىـي ( )-------( ،)------( ، )----فـي وضـع مقترحـات الموازنـات
الرأسمالية المتكررة والموازنة اإلنمائية وفقا لمضوابط والمنشورات المالية التي تضعيا الحكومة وبما يكفل تنفيذ خطط عمل الوحدة.

ـ يشرف عمى تنفيذ المشروعات المتعمقة بمجال (.)---------------------------

ـ يتأكد من تنفيذ إستراتيجية تطبيق نظم المعمومات والتقنيات المتعمقة بطرق البحث والدراسات بالمديرية اوانشاء قواعد بيانـات خاصـة بـنظم العمـل بالمديريـة
( ) -------------باستخدام تقنيات المعمومات الحديثة.
ـ يشرف عمى دراسة التحديات والمشكالت ( ) ------------------التي تواجو تنفيذ أنشطة المديرية العامة.
ـ يصدر بعض الق اررات التي ليا تأثير كبير مثل ق اررات ( )-------------------وذلك لتفسير القوانين وتسييل انجاز العمل بالمديرية.

ـ يجري اتصاالت عمى نطاق واسع مع جيات خارجية ( )---------وداخمية ( )----------لتمثيل المديريـة العامـة أو الوحـدة والتحـدث باسـميا ،
ويشارك في حضور اجتماعات ومؤتمرات ولجان (. )-------

ـ يتطمب عممو قد ارً كبي ارً من حرية التصرف واالبتكار والمبادأة في التعامل مع المشكالت والمواقف التي تتطمب حموال بما ال يتعارض مع األىداف

ـ يراجع التقارير الدورية عن انجازات وأنشطة المديرية والتحديات والمشكالت وسبل عالجيا مثل ()-----------------
ويرفعيا لمسمطة المختصة.

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

بطاقة وصف الوظيفة

اســم الوحـــدة
مـسـمـى الـــوظـيــــفــــــــة:

مدير عام مساعد

المجموعة النوعية لوظائف:

الـــعـــمـــيـــا

فـــــئـــــة وظـــــــــــائـــــف:

اإلدارة العميا

رمز الوظيفة:
الدرجة

األولى  ،ىـ

الـــــــوصــــــف الـــــــعــــام:
تـقـع ىـذه الــــوظـيــفـــــة:

تتبع ىذه الوظيفة مباشرة مدير عام المديرية العامة  .....التابعة لوكيل ........

تختص ىـذه الــوظـيفـة بـ:

توجيو وتنسيق العمل بين الدوائر واألقسام التابعة لممديرية العامة

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

ـ يساعد في إعداد الخطط السنوية (.) -----------------

ـ يوجـو وينسـق العمـل بـين الـدوائر واألقسـام التابعـة لممديريـة العامـة وىـي ( )----------( ،)----------( ،)----------فـي إطـار الخطـة
المعتمدة.

ـ يراقب تنفيذ الخطط والبرامج التنظيمية والوظيفية ( )-----------------ويراقب صحة وجودة التنفيذ طبقا لمعايير الجودة.
ـ يراقب تنفيذ خطة تنمية الموارد البشرية داخل المديرية من خالل ما تقدمو الدوائر واألقسام من مقترحات في ىذا الشأن وعرضيا عمى المدير العام.

ـ يراجع التقارير الدورية بنتائج متابعة ما تقوم بو الدوائر واألقسام من دراسات وبحوث ومعدالت األداء والمقـررات الوظيفيـة الخاصـة المديريـة (-------
.) ----------

ـ يراقب تنفيذ برامج تقديم المعاونة الفنية المقترحة من الدوائر واألقسام التابعة لممديرية العامة والتي تتعمق بمتطمبـات الدراسـة غيـر النمطيـة ومشـاكل تطبيـق
النظم ( )---------------بمراعاة االلتزام باقتصاديات األداء الحكومي واستخدام نظم اإلدارة الحديثة.

ـ يراقب تطبيـق األسـاليب اإلدارية الحـديثة في مجـال ( )-------------------وفقا لمقتضيات تطوير العمل.

ـ يراقب تنفيذ المشروعات المقترحة من خالل الدوائر واألقسام المختصة (.)-----------------

ـ يراقب تنفيذ إستراتيجية تطبيق نظم المعمومات والتكنولوجيا في طرق البحث والدراسات بالمديرية اوانشاء قواعـد بيانـات خاصـة بـنظم العمـل بالمديريـة ( -
 ) ----------------باستخدام نظم تقنية المعمومات الحديثة.

ـ يصدر بعض التعميمات لمتنسيق بين الدوائر واألقسام مثل تعميمات ( )-----------------بغرض تبسيط إجراءات العمل.

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

ـ يتطمب عممو قد ارً كبي ارً من حرية التصرف والقدرة عمى الدراسة واستقصاء المعمومات بيدف المساىمة في اتخاذ الق اررات الصحيحة.

ـ يتابع دراسة التحديات والمشكالت التي تواجو تنفيذ أنشطة المديريـة مثـل ( )-----------------اواعـداد التقـارير بشـأنيا وعرضـيا عمـى الـرئيس

المختص.

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

ـ

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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سمطنــة عمــان

بطاقة وصف الوظيفة

اســم الوحـــدة
مـسـمـى الــــــوظــيــفــــــــة:

مدير (دائرة /مكتب)

المجموعة النوعية لموظائف:

الـتـخـصـصـيـة

فـــــــئـــــــة وظـــــــائـــــــف:

(التي تنتمي إلييا ىذه الوظيفة)

رمز الوظيفة:
الدرجة

الثالثة ،الثانية ،األولى

الـــــــوصـــــــف الـــــــعــــــام:
تــقــع ىــذه الــوظـيـفـــــــة:
تختص ىذه الوظيفة بـ:

عمى قمة وظائف دائرة  ....التابعة لممديرية العامة .....
اإلشراف عمى كافة األعمال المتعمقة بتنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بمجال الـدائرة ومتابعـة اإلنجـازات المتحققـة مـن األىـداف
وخطط العمل الموضوعة

الــواجـــبـــات والـمسئوليات:
ـ يخضع شاغل الوظيفة لإلشراف العام من الرئيس المختص ( )--------------ويشرف إشرافا مباشـ ارً عمـى األقسـام التابعـة لـو (-----------

)،

ـ يعد وينسق الخطط والبرامج والنظم والقواعد لتحديد أساليب العمل في مجال ( )-----------------ويرفعيا لمرئيس المباشر.
ـ يشرف عمى تنفيذ الخطط والبرامج التنظيمية والوظيفية ( )-----------------ويتأكد من تطبيق معايير الجودة في التنفيذ.

ـ يشرف عمى تنفيذ خطط تنمية الموارد البشرية وتطوير موظفي الدائرة ورفع كفاءة األداء.

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

 )-----لعرضيا عمى الرئيس المباشر.

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

ـ يشرف عمى تطبيق األساليب اإلدارية الحديثة في مجال (.)-----------------

ـ يراجع تنفيذ المشروعات المتعمقة بمجال (.)-----------------

ـ يشرف عمى إنشاء قواعد بيانات خاصة بنظم العمل بالدائرة ( )-----------------باستخدام نظم تقنية المعمومات الحديثة.
ـ يشرف عمى دراسة التحديات والمشكالت التي تواجو تنفيذ أنشطة الدائرة ( )----------------اواعداد النتائج ورفعيا لمرئيس المباشر.

ـ يصدر تعميمات بيدف تسييل إجراءات العمل وتنسيقو بين موظفي الدائرة (.)-----------------

ـ يجري اتصاالت عمى نطاق متوسط مع جيات داخمية ( )-------------وخارجية ( )------------إذا ما فوض لتمثيـل الـدائرة أو الوحـدة ،

ويشارك في حضور اجتماعات ولجان ( )------------بغرض الوقوف عمى أحدث التطورات والنظم الحديثة.

ـ يتطمب عممو قد ارً مناسباً من حرية التصرف والقدرة عمى الدراسة والبحث لموصول إلى مقترحات التطوير التي تساىم في سرعة االنجاز وجودة األداء.
ـ يعد نتائج التقارير الدورية عن انجازات وأنشطة الدائرة والمعوقات وسبل عالجيا ( )----------------ويرفعيا لمرئيس المباشر.

ـ واجبات ومسؤوليات أخرى (.)------------------------
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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اجتياز التدريب الذي تتيحو الوحدة

سمطنـــة عمــان

بطاقة وصف الوظيفة

اســم الوحـــدة
مـسـمـى الــــــوظــيــفــــــــة:

مدير مساعد (دائرة /مكتب)

المجموعة النوعية لموظائف:

الـتـخـصـصـيـة

فـــــئـــــة وظـــــــــائـــــــــف:

(التي تنتمي إلييا ىذه الوظيفة)

رمز الوظيفة:
الدرجة

الرابعة  ،الثالثة

الـــــــوصـــــــف الـــــــعــــــام:
تــقــع ىــذه الــوظــيــفـــــة:

تتبع ىذه الوظيفة مباشرة مدير دائرة  .....التابعة لممديرية .....

تختص ىذه الــوظــيــفــة بـ:

المساعدة في كافة إعمال مدير الدائرة وبما تم التفويض فييا

الــواجـــبـــات والـمسئوليات:

ـ يخضع شاغل الوظيفة لإلشراف المباشر من الرئيس المختص ( )-----------------وينوب عنو في حالة غيابو.
ـ يتابع تنفيذ الخطط والنظم والقواعد لتحديد أساليب العمل في مجال ( )--------ويرفعيا لمرئيس المباشر.
ـ يراجع تنفيذ الخطط والبرامج التفصيمية التخصصية النجاز األعمال ( )-----------------وفق معايير الجودة داخل الدائرة.

ـ يتابع تنفيذ خطط الموارد البشرية وتطوير أداء موظفي الدائرة ورفع كفاءتيم األداء اواعداد التقارير الخاصة بذلك.
ـ يتولى شاغل الوظيفة ميام المساعدة في مراجعة الدراسات والبحوث ويقدم المقترحات في مجـال ( )-----لعرضيا عمى الرئيس المباشر.

ـ يتابع تنفيذ برامج تقديم المعاونة الفنية المعدة من األقسام التابعة لمدائرة والتي تتعمق بمتطمبات الدراسة غير النمطيـة لحـل مشـاكل العمـل فـي مجـال (-----
 )-----------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 (.)-----------------

ـ يتابع إنشاء قاعدة بيانات خاصة بنظم العمل ( )---------باستخدام نظم تقنية المعمومات الحديثة.
ـ يتابع دراسة التحديات والمشكالت التي تواجو تنفيذ أنشطة الدائرة اواعداد النتائج ( )----------------ورفعيا لمرئيس المباشر.
ـ يصدر تعميمات بغرض سرعة االنجاز بالدائرة (.)-----------------

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

ـ يتطمب عممو قد ارً مناسباً من حرية التصرف والقدرة عمى تبسيط إجراءات العمل بيدف سرعة االنجاز وجودة األداء.

ـ يتابع دراسة التحديات والمشكالت التي تواجو تنفيذ أنشطة الدائرة اواعداد النتائج بشأنيا ( )---------وعرضيا عمى الرئيس المختص.
ـ واجبات ومسؤوليات أخرى (.)---------------------
ـــ 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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اجتياز التدريب الذي تتيحو الوحدة

سمطنــة عمــان

بطاقة وصف الوظيفة

اســم الوحـــدة

رمز الوظيفة:

مـسـمـى الـــــوظــيـــفــــــــة:

رئيس (قسم /مركز)

المجموعة النوعية لموظائف:

الـتـخـصـصـيـة

فـــــــئــــــة وظــــــــائـــــــف:

(التي تنتمي إلييا ىذه الوظيفة)

الدرجة

الخامسة  ،الرابعة

الـــــــوصـــــــف الـــــــعــــــام:
تــقــع ىــذه الـــــوظـيــفـــة:

عمى قمة وظائف قسم  ...التابع لدائرة ...

تختص ىـذه الــــوظـيـفـة بـ:

األشراف عمى األعمال المتعمقة بتنفيذ البرامج والنظم بالقسم

الــواجـــبـــات والـمسئوليات:
ـ يخضع شاغل الوظيفة لإلشراف المباشر من مدير الدائرة المختص ( )-----------------ويشرف إشرافا مباش ار عمى موظفي القسم.

ـ ينفذ الخطط والبرامج والنظم والقواعد بدتباع أساليب العمل الحديثة في مجال ( )-----------------وفي إطار التعميمات.
ـ ينفذ الخطط والبرامج التنظيمية والوظيفية ( )-----------------المتفقة مع معايير الجودة.

ـ يحدد اآلليات المناسبة ( )-----------------لتنفيذ خطط تنمية الموارد البشرية وتطوير قدرات العاممين بالقسم.
ـ يعد الدراسات والبحوث في مجال ( )-----------------ويقترح معدالت األداء والمقررات الوظيفية ويرفعيا لمرئيس المختص.

ـ يعد برامج تقديم المعـــاونة الفنيــة المقترحة من العاممين والتي تتعمق بمشاكل تطبيق النظم ( )--------------وفقاً لمعدالت األداء

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

ـ يحدد آليات تنفيذ المشروعات المتعمقة بمجال (.)-----------------

ـ يعد قاعدة البيانات الخاصة بنظم العمل بالقسم ( )------------------باستخدام نظم تقنية المعمومات الحديثة.

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

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

ـ يتطمب عممو قد ارً بسيطاً من حرية التصرف وقدرة عمى صياغة البرامج واليات العمل بيدف تحسين األداء والكفاءة.

ـ يعد التقارير الدورية عن انجازات الخطط والبرامج المحددة ( )-----------------ويرفعيا لمرئيس المختص.

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

ــ 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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ممحق()2
مقابمة استطالعية لمتعرف عمى دور إدارة المعرفة
في تنمية الميارات اإلدارية

جامعة نزوى

كمية العموم واآلداب

قسم التربية والدراسات اإلنسانية

المحترم

الفاضل:

السالم عميكم ورحمة اه وبركاتو..

تعتبر إدارة المعرفة في التعميم من المقومات الميمة التي تقوم عمييا العمميـة اإلداريـة فـي الوقـت

الحاضر  ،لذا أقدم بين يديك أسئمة ىده المقابمة والتي تأتي ضـمن إجـراء دراسـة ميدانيـة بعنـوان دور إدارة
المعرفة في تنمية الميارات اإلدارية لدى العاممين بالمديريات العامة لمتربية والتعميم بسمطنة عمان ،بيـدف

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 .

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

العممي فقط.
ممحوظات:

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

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

البيانات العامة :

االسم ( :اختياري ) .........................:
الجنس  -1 :ذكر
المؤىل العممي :

دبموم

 -2أنثى

الوظيفة .................................. :

بكالوريوس

ماجستير

دكتواره

سنوات الخبرة :

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

أسئلة المقابلة

 -ما ىي الميارات اإلدارية ؟

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

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

 -ما واقع إدارة المعرفة في تنمية الميارات اإلدارية من وجية نظرك ؟

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

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

............................................................................................ ....
*****
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ممحق()3
أداة الدراسة (االستبانة في صورتيا األولية)

خامؼة ىزوى
لكية إمؼووم وإلآدإب
كسم إمرتتية وإدلرإسات إلوساهية
إ ُلس خاذ إدلنخور/

إحملرتم.
إمسالم ػوينك ورمحة هللا وجراكثَ ،،،

حتية غعرة  ..وتؼد :
ثؼخرب إدإرة إملؼرفة من إمللومات إملِمة إميت ثلوم ػوهيا إمؼموية إلدإرية يف إموكت إحلارض  ،ذلإ أكدم تني يديم ُدٍ إلسدداهة وإميت ثبيت
مضن إحرإء درإسة مييل درخة إملاحس خري يف جمال إلدإرة إمرتتوية تؼيوإن " :دور إدإرة إملؼرفة يف حمنية إملِارإت إلدإرية دلى إمؼاموني
ابملديرايت إمؼامة نورتتية وإمخؼومي ثسوعية غٌلن"  ،هبدف إمخوضل إىل إموإكع إحلايل يف الاس خفادة من ُذإ الاجتاٍ إلدإري إحلدير .
ػوٌلً تبن إمللطود ابدإرة إملؼرفة  :تبهنا غحارة غن معويات جشخيص و ثوميد و خزن و ثوزيع و ثعحيق إملؼرفة مفِم وإسديؼاب إخلربإت
إمخيظميية هبدف إدإرة إملوإكف إلدإرية إخملعط مِا وغري إخملعط مِا .
إهعالك ًا من خربحنك إمعويةل وختططنك يف ُذإ إجلاهة ثدرشف إمحاحثة ابخذيارمك حمكٌّلً ػىل فلرإت ُذٍ الاسدداهة .أآم ًةل ثؼاوىنك إمحياء يف
درإسة إمفلرإت وإثرإهئا مبا حروهَ مٌاس ح ًا من حذف  ،أو إضافة ،أو ثؼديل ،أو إػادة ضياغة  ،حىت جس خفيد إمحاحثة من ملرتحاحنك يف إخرإج
إلدإة يف ضورهتا إههنائية.
شاهر ًة منك سوف ًا هرمي ثؼاوىنك ،وثفضووإ كدول فائق إمخلدير والاحرتإم.
إمحاحثة  :رايء تًت محد إحلخيس
Raya.hamed@moe.om
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إمس إحملنكّ ....................................................... :
إمخخطص إمؼومي ................................................ :
ملر إمؼمل ........................................................ :
 -إحملور إلول  :دور إدإرة إملؼرفة يف حمنية إملِارإت إلدإرية

إمؼيرص إلول  :إملِارإت إمفٌية
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غري سومي

وإحض

غري وإحض

سومي
 .0ثؼمل ػىل إس خخدإم إلسووب إمؼومي يف إمخفكري..
 .2جساػد ػىل وضع إسرتإجتيات ملؼاجلة إملشالكت
إملخوكؼة..
 .1ثؼمل ػىل إرشإك إمؼاموني يف إختاذ إملرإر..
 .4جشجع إدإرة إملؼرفة ػىل ثفويظ إمسوعات نوؼاموني..
 .5ثؼمل ػىل ثوحية إحذياخات إمخدريخية..
 .6ثدمع حمنية إمؼاموني لهفسِم همي ًيا..
 .7جساػد ػىل ثوزيع إملِام وإملسؤوميات تني إمؼاموني..
 .8ثؼمل ػىل ثعوير إمعرق وإلسامية لجناز إلغٌلل..
 .9جشجع ػىل إجياد إلسامية وإموسائل إجلديدة
ملوإهجة إمخحدايت وإملوإكف إملخجددة..
 .01جساػد ػىل إضدإر إمخؼواميت تطورة موضوغية..
 .00جساػد ػىل ثيظمي وإدإرة الاحامتػات تفاػويَ..
 .02ثؼمل ػىل ثيظمي إموكت وفلًا نومِام وإلوموايت..
 .01جشجع ػىل إغامتد إمخكٌوموحيا يف إجناز إلغٌلل..
 .04ثيرس إس خؼٌلل أسامية معل إحلكومة الامكرتوهية
وختزين إمحياانت وثدإومِا ..
إخرى ............................................................................ :
......................................................................................

حرثحط

م

إمؼحارة

الارثحاط
اباجملال
ل حرثحط

سالمة إحملخوى

رأي ّ
إحملنك
وضوح إملؼىن

إػادة إمطياغة

إمؼيرص إمثاين  :إملِارإت إلوساهية:
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غري سومي

وإحض

غري وإحض

سومي
ثؼمل ػىل حمنية إمؼالكات إلوساهية وثلويهتا..
0
جساػد ػىل إحرتإم أآرإء إمؼاموني وأفاكرمه..
2
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
إمليظمة ومما حيفزمه ػىل إلهخاج وزايدثَ..
جساااػد ػاااىل إشااا حاا حاخااات إمؼااااموني إميفسااا ية
9
والاكذطادية والاحامتغية..
 01حتلااق ػااىل إملوإزهااة تااني أُاادإف إمؼاااموني وأُاادإف
إمليظمة..
 00جساػد ػىل جشجيع إمسووك إلجيايب وثعويرٍ..
 02جسااِم يف حتفااع إمؼاااموني ػااىل إملشااارنة يف إختاااذ
إملرإر..
 01جشجع ػىل إحلوإر تني إمؼاموني مما يسِم يف إحلطاول
ػىل إملؼرفة إمضميية إماكمٌة ابمؼلول
( إملِااارإت وإخلااربإت و إمااوذج وإملؼخلاادإت يف
وكت كطري ..
 04ثؼمل ػىل إجياد تيئة ثفاػوية نوخؼامل مع إخلربإت
إمرتإهكية إملكدس حة مخجميؼِا وثوزيلِا وهلوِا ..
إخرى ............................................................................ :
......................................................................................

حرثحط

م

إمؼحارة

الارثحاط
اباجملال
ل حرثحط

سالمة إحملخوى

رأي ّ
إحملنك
وضوح إملؼىن

إػادة إمطياغة

2
1

إمؼيرص إمثامر  :إملِارإت إمفكرية :

4
5
6
7
8
9
01
00
02

01
04

جسدمثر إلفاكر إملرثدة من إملس ئومني..
جساػد ػىل إلحساس ابملشالكت إميت ثوإخَ
إمليظمة..

إخرى ............................................................................ :
......................................................................................
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غري سومي

وإحض

غري وإحض

سومي
0

جساػد ػىل إلحساس ابملشالكت إميت ثوإخَ
إمليظمة..
ثوخد وثديح تدإئل خمخوفة ومذؼددة حلل إملشالكت..
جساػد ػىل أن حكون دلى إمؼاموني رؤية مذاكمةل
غن إمليظمة ..
ثؼمل ػىل إسدامثر إلفاكر إملرثدة من إمؼاموني..
جساػد ػىل إدرإك إملوكف هوحدة مذاكمةل..
جشجع إلفاكر إلتدإغية..
جساػد ػىل رتط أُدإف إمليظمة وإلحرإءإت إملخحؼة
مخحليلِا..
ثؼمل ػىل إختاذ إملرإرإت تطورة مهنجية ختضع
لسس ػومية..
جساػد ػىل إملروهة يف إمخخعيط وفق الاحذياخات
إملس خلدوية ..
ثؼمل ػىل حمنية موكة إخليال إلتدإغي..
جساػد ػىل ثيظمي إلفاكر وغرضِا تعريلة ػومية
دكيلة..
ثؼمل ػىل إجياد زلافة ثيظميية جسِل ورش وثؼممي
إملؼرفة ػىل إمؼاموني مبا ييؼكس ػىل إمكفاءة وثلويل
إمخاكميف

حرثحط

م

إمؼحارة

الارثحاط اباجملال
ل حرثحط

سالمة إحملخوى

رأي ّ
إحملنك
وضوح إملؼىن

إػادة إمطياغة

إحملور إمثاين  :إملامئون ػىل إملؼرفة

5
6
7
8
9
01
00
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غري سومي

وإحض

سومي
2
1
4

غري وإحض

0

ميخوكون هظرة مشومية دليع إجلوإهة إمخيظميية و
إمخكٌوموحية والاسرتإثيجية..
يخطفون ابلهفذاح و رسػة الاتخاكر وإس خخدإم إملؼرفة..
دلهيم رؤية وإحضة وموكفا ذإ كمية حول إدإرة إملؼرفة..
جيدون همارإت إمخؼامل مع ثلٌية إملؼوومات وهمارإت
إحلاسة إلآيل و ثعحيلاهتا يف جمال إمؼمل..
يخلٌون همارإت إلثطال إنوفظية و إمكذاتية و الافرتإضية
يخطفون ابملشارنة وإمخؼاون و إمشفافية يف جمال إمؼمل
كادرون ػىل إمخلاط إملؼوومات وكدرثَ ػىل حتويوِا إىل
مؼرفة كاتةل مالس خخدإم..
يؼموون ػىل حتليق أفضل إس خفادة من إملِارإت وإخلربإت
و إمخلٌيات إملخاحة يف إملديرايت ..
يسِمون يف حتليق إملعة إمخيافس ية يف جتويد إمؼمل ..
يخطفون ابملروهة وإملدرة ػىل موإهحة إملخغريإت
حيحون إمخحدايت وػىل إس خؼدإد خلوض إمخجارب ..
إخرى ............................................................. :
.......................................................................
.......................................................................

حرثحط

م

إمؼحارة

الارثحاط
اباجملال
ل حرثحط

سالمة إحملخوى

رأي ّ
إحملنك
وضوح إملؼىن

إػادة إمطياغة

إحملور إمثامر  :إمطؼوابت إميت ثوإخَ ثعحيق إدإرة إملؼرفة

5
6
7
8
9
01
00
02
01
04
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غري سومي

وإحض

سومي
4

غري وإحض

0
2
1

كةل إدلرإسات ومطادر إملؼوومات يف جمال إدإرة إملؼرفة ..
ضؼف زلافة إملديرايت يف ثعحيق أسووب إدإرة إملؼرفة..
إخنفاض الاُامتم تخوظيف أدوإت إلثطال إحلديثة يف جمال
إدإرة إملؼرفة ..
مخيظ
غياااب إنواوإت إ مييااة و إلدإريااة إملحيٌااة وإحملااددة لدإرة
إملؼرفة ..
كةل ثوإفر كوإػد إمحياانت و إملؼوومات إميت جساػد ػىل إجناز
إمؼمل وإختاذ إملرإر..
إخنفاض زلافة إمؼمل تبسووب إمفريق ..
ضؼف الاُامتم تبسووب إدإرة إملؼرفة دلى إمؼاموني ..
غياب إلظار إمؼومي إملهنجي إموإحض ملضمون إدإرة إملؼرفة..
إخنفاض ثوظيف إمخلٌيات إحلديثة يف ثفؼيل معوياات إدإرة
إملؼرفة ..
كةل إدلورإت إمخدريخية إميت ثؼلد يف جمال إدإرة إملؼرفة ..
ضؼف إخلوفياة إملؼرفياة دلى إمؼااموني ابملاديرايت إمخؼوميياة
حول إدإرة إملؼرفة..
إخنفاض الاُامتم تددادل إخلربإت و إملؼارف يف جمال إمؼمل
إخنفاض إملشارنة وإمخؼاون و إمشفافية دلى إمؼاموني ..
ضؼف خربإت إمؼاموني يف تيئة ثعحيق إدإرة إملؼرفة..
إخرى ............................................................. :
.......................................................................
........................................................... ............

حرثحط

م

إمؼحارة

الارثحاط
اباجملال
ل حرثحط

سالمة إحملخوى

رأي ّ
إحملنك
وضوح إملؼىن

إػادة إمطياغة

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

خامؼة ىزوى
لكية إمؼووم وإلآدإب
كسم إمرتتية وإدلرإسات إلوساهية
األفاضل مدير  /نائب مدير دائرة

المحترمون

رئيس قسم

السالم عميكم ورحمة اه وبركاتو ،،

تعتبر إدارة المعرفة في التعميم من المقومات الميمة التي تقوم عمييا العممية اإلدارية في الوقت الحاضر  ،لذا
أقدم بين يديك ىده اإلستبانة والتي تأتي ضمن إجراء دراسة ميدانية بعنوان دور إدارة المعرفة في تنمية الميارات اإلدارية
لدى العاممين بالمديريات العامة لمتربية والتعميم بسمطنة عمان ،بيدف التوصل إلى الواقع الحالي في االستفادة من ىذا
االتجاه اإلداري الحديث  ،والمرجو منكم اإلجابة عن أسئمة اإلستبانة بصدق وموضوعية  ،حيث أن آرائكم ومقترحاتكم سوف
تثري الدراسة وتسيم في تحقيق أىدافيا .
عمماً بأن المقصود بددارة المعرفة  :بأنيا عبارة عن دورعمميات تشخيص و توليد و خزن و توزيع و تطبيق المعرفة لفيم
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 :

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

 -2يرجى اإلمعان في كل فقرة واإلجابة عنيا بدقة.

 -3يرجى أن تعبر عن موقفك الحقيقي دون اعتبار لوجية نظر اآلخرين .
شاكرة لكم حسن تعاونكم

الباحثة  :رياء بنت حمد الحبسي
Raya.hamed@moe.om
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انجٛبَبد انؼبيخ :
االعى ( :اخزٛبس٘ ) .......................................................:
 -2أَثٗ
انجُظ  -1 :ركش
دكزٕساِ
يبجغزٛش
ثكبنٕسٕٚط
دثهٕو
انًإْم انؼهً: ٙ
انٕظٛفخ .................................................................... :
عُٕاد انخجشح :
 انًذٕس األٔل  :رغٓى ئداسح انًؼشفخ ف ٙرًُٛخ انًٓبساد اإلداسٚخ يٍ خالل كَٕٓب :و

أٔافك
ثشذح

انؼجبساد

انؼُصش األٔل  :انًٓبساد انفُٛخ

1

رغزخذو األعهٕة انؼهً ٙف ٙانزفكٛش.

2

رعغ اعزشارجٛبد نًؼبنجخ انًشكالد انًزٕلؼخ.

3

.رششن انؼبيه ٍٛف ٙارخبر انمشاس

4

رشجغ ػهٗ رفٕٚط انصالدٛبد نهؼبيه.ٍٛ

5

رهج ٙادزٛبجبد انؼبيه ٍٛانزذسٚجٛخ.

6

رذػى رًُٛخ انؼبيه ٍٛألَفغٓى يًُٓٛب.

7

رغبػذ ػهٗ دغٍ رٕصٚغ انًٓبو ٔانًغإٔنٛبد ث ٍٛانؼبيه.ٍٛ

8

رؼًم ػهٗ رطٕٚش انطشائك ٔاألعبنٛت ف ٙئَجبص األػًبل.

9

رغبػذ ػهٗ ئٚجبد األعبنٛت ٔانٕعبئم انجذٚذح نًٕاجٓخ انزذذٚبد
ٔانًٕالف انًزجذدح.

11

رغبػذ ػهٗ ئصذاس انزؼهًٛبد ثصٕسح يٕظٕػٛخ.

11

ثُبء انزؼهًٛبد ػهٗ أعظ يٕظٕػٛخ .

12

رغبػذ ػهٗ رُظٛى ٔئداسح االجزًبػبد ثفبػه.ّٛ

13

رؼًم ػهٗ رُظٛى انٕلذ ٔفمًب نهًٓبو ٔاألٔنٕٚبد.

14

رشجغ ػهٗ رٕظٛف انزكُٕنٕجٛب ف ٙئَجبص األػًبل.

15

رٛغش اعزؼًبل أعبنٛت ػًم اإلداسح االنكزشَٔٛخ .

16

رغبػذ ػهٗ رخض ٍٚانجٛبَبد ٔرذأنٓب .

17

رؼًم ػهٗ رٕفٛش انٕلذ ٔانجٓذ ٔانًٕاسد انًبنٛخ.

أٔافك

أٔافك
ئنٗ دذ
يب

ال
أٔافك

جٕاَت أخشٖ رزكش................................................................................................ .....................:
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ال أٔافك
ػهٗ
اإلغالق

أٔافك
ثشذح

انؼُصش انثبَ : ٙانًٓبساد اإلَغبَٛخ:

و

انؼجبساد

18

رًُ ٙانؼاللبد اإلَغبَٛخ ٔرمٕٓٚب.

19

رغبػذ ػهٗ ادزشاو آساء انؼبيهٔ ٍٛأفكبسْى.

21

رؼضص انًذٚشٚخ يغ انًجزًغ انًذه.ٙ

21

رشجغ سٔح انفشٚك ٔانؼًم انجًبػ.ٙ

22

رغبػذ ػهٗ يؼبنجخ يشكالد انؼبيه ٍٛانًُٓٛخ
ٔانشخصٛخ.

23

رغبػذ ػهٗ رفٓى دبجبد انؼبيه.ٍٛ

24

رٓزى ثبنزؼضٚض انًؼُٕ٘ نهؼبيه.ٍٛ

25

رغبػذ ػهٗ رذمٛك انزكبيم ث ٍٛانؼبيه ٍٛف ٙانًُظًخ
انزؼهًٛٛخ.

26

رغبْى ف ٙسفغ ئَزبجٛخ انؼبيه ٍٛف ٙانًُظًخ انزؼهًٛٛخ.

27

رغبػذ ػهٗ ئشجبع دبجبد انؼبيه ٍٛانُفغٛخ
ٔاالجزًبػٛخ.

28

رهج ٙادزٛبجبد انؼبيه ٍٛااللزصبدٚخ .

29

رذمك انًٕاصَخ ث ٍٛأْذاف انؼبيهٔ ٍٛأْذاف انًُظًخ.

31

رشجغ عهٕن انؼبيه ٍٛاإلٚجبث.ٙ

31

رشجغ ػهٗ انذٕاس انجُبء ث ٍٛانؼبيه. ٍٛ

32

رغبػذ انؼبيه ٍٛػهٗ رجبدل انًٓبساد ٔانخجشاد فًٛب
ثُٓٛى.

33

رؼًم ػهٗ ئٚجبد ثٛئخ رفبػهٛخ نهزؼبيم يغ انخجشاد
ثبنًُظًخ .

أٔافك

أٔافك
ئنٗ
دذ يب

ال
أٔافك
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ال أٔافك
ػهٗ
اإلغالق

و

أٔافك
ثشذح

انؼجبساد

انؼُصش انثبنث  :انًٓبساد انفكشٚخ :

34

رغبػذ ػهٗ اإلدغبط ثبنًشكالد انز ٙرٕاجّ
انًُظًخ.

35

رٕفش ثذائم يخزهفخ ٔيزؼذدح نذم انًشكالد..

36

رغبػذ ػهٗ ركٕ ٍٚسؤٚخ يزكبيهخ نذٖ انؼبيه ٍٛػٍ
انًُظًخ انزؼهًٛٛخ .

37

رغزثًش األفكبس انًزٕنذح يٍ انؼبيه.ٍٛ

38

رغبػذ انًغإٔل ػهٗ ئدسان انًٕلف اإلداس٘ كٕدذح
يزكبيهخ.

39

رشجغ ػهٗ رطجٛك األفكبس اإلثذاػٛخ.

41

رغبػذ ػهٗ انًٕاءيخ ث ٍٛأْذاف انًُظًخ
ٔاإلجشاءاد انًزجؼخ نزذمٛمٓب.

41

انًشَٔخ ف ٙانزخطٛػ ٔفك االدزٛبجبد انًغزمجهٛخ .

42

رًُ ٙانذهٕل االثزكبسٚخ نذٖ انؼبيه ٍٛف ٙانًُظًخ
انزؼهًٛٛخ.

43

رُظى األفكبس ٔػشظٓب ثطشٚمخ ػهًٛخ دلٛمخ.

44

رٕجذ ثمبفخ رُظًٛٛخ رغٓم َشش انًؼشفخ ث ٍٛانؼبيهٍٛ

45

رغزثًش األفكبس انًشرذح يٍ انًغإٔن.ٍٛ

أٔافك

أٔافك
ئنٗ
دذ يب

ال
أٔافك

ال أٔافك
ػهٗ
اإلغالق
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انًذٕس انثبَٚ : ٙزصف انمبئًٌٕ ػهٗ انًؼشفخ ثبنغًبد اٜرٛخ :
أٔافك
ثشذح

انؼجبساد
و
1

ايزالن َظشح شًٕنٛخ نجًٛغ انجٕاَت انزُظًٛٛخ ٔ انزكُٕنٕجٛخ
ٔاإلعزشارٛجٛخ.

2

االَفزبح ٔ عشػخ االثزكبس ف ٙرٕظٛف انًؼشفخ.

3

نذٓٚى سؤٚخ ٔاظذخ ػٍ ئداسح انًؼشفخ.

4

ٚذسكٌٕ لًٛخ ئداسح انًؼشفخ .

5

ئجبدح يٓبساد انزؼبيم يغ رمُٛخ انًؼهٕيبد ٔيٓبساد انذبعت
اٜن ٔ ٙرطجٛمبرٓب ف ٙيجبل انؼًم.

6

ئرمبٌ يٓبساد االرصبل انهفظٛخ .

7

اعزخذاو يٓبساد االرصبل االفزشاظٛخ ( خذيبد انٕٚت،2
انٕٚت.)3

8

ئجبدح يٓبساد االرصبل انكزبثٛخ.

9

انًشبسكخ ٔانزؼبٌٔ ٔ انشفبفٛخ ف ٙيجبل انؼًم .

11

انمذسح ػهٗ انزمبغ انًؼهٕيبد ٔ رذٕٚهٓب ئنٗ يؼشفخ لبثهخ
نالعزخذاو.

11

ٚؼًهٌٕ ػهٗ رذمٛك أفعم اعزفبدح يٍ انًٓبساد ٔانخجشاد ٔ
انزمُٛبد انًزبدخ ف ٙانًذٚشٚبد .

12

اإلعٓبو ف ٙرذمٛك انًٛضح انزُبفغٛخ ف ٙرجٕٚذ انؼًم .

13

انًشَٔخ ٔانمذسح ػهٗ يٕاكجخ انًزغٛشاد.

14

رفعٛم انزذذٚبد ٔخٕض انزجبسة .

أٔافك

أٔافك
ئنٗ
دذ يب

ال
أٔافك

ال أٔافك
ػهٗ
اإلغالق
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انًذٕس انثبنث  :انصؼٕثبد انز ٙرٕاجّ ئداسح انًؼشفخ
أٔافك
ثشذح

انؼجبساد
و
1

لهخ انذساعبد ٔيصبدس انًؼهٕيبد ف ٙيجبل ئداسح انًؼشفخ .

2

ظؼف ثمبفخ انؼبيه ٍٛثبنًذٚشٚبد انذاػًخ ئنٗ رطجٛك أعهٕة
ئداسح انًؼشفخ.

3

غٛبة انهٕائخ انزُظًٛٛخ ٔ اإلداسٚخ انًجُٛخ ٔانًذذدح إلداسح
انًؼشفخ .

4

َذسح لٕاػذ انجٛبَبد ٔ انًؼهٕيبد انز ٙرغبػذ ػهٗ اَجبص انؼًم
ٔارخبر انمشاس.

5

اَخفبض ثمبفخ انؼًم ثأعهٕة انفشٚك .

6

رذَ ٙاالْزًبو ثأعهٕة ئداسح انًؼشفخ نذٖ انؼبيه. ٍٛ

7

غٛبة اإلغبس انؼهً ٙانًُٓج ٙانٕاظخ نًعًٌٕ ئداسح انًؼشفخ.

8

اَخفبض رٕظٛف انزمُٛبد انذذٚثخ ف ٙرفؼٛم ػًهٛبد ئداسح
انًؼشفخ .

9

لهخ انذٔساد انزذسٚجٛخ انز ٙرؼمذ ف ٙيجبل ئداسح انًؼشفخ .

11

اَخفبض االْزًبو ثزجبدل انخجشاد ٔ انًؼبسف ف ٙيجبل انؼًم .

11

اَخفبض انًشبسكخ ٔانزؼبٌٔ ٔ انشفبفٛخ نذٖ انؼبيه. ٍٛ

12

لهخ خجشاد انؼبيه ٍٛف ٙيجبل رطجٛك ئداسح انًؼشفخ.

أٔافك

أٔافك
ئنٗ
دذ يب

ال
أٔافك

ال أٔافك
ػهٗ
اإلغالق
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إملؤُل وهجة إمؼمل

ُ .0يمث محمد إسٌلغيل إمعويخ

دنخورإٍ يف إمرتتية ختطص أضول وإدإرة حرتوية  -إسدشاري زإئر خامؼة إمسوعان كاتوس

 .2أمحد جن ػًل جن غحدهللا إمؼووي

دنخورإٍ يف إمرتتية ماحس خري يف إلدإرة إمرتتوية ودنخورإٍ يف إمخلومي إمرتتوي  -لكية إمؼووم إمخعحيلية تطور

 .1سؼيد جن انرص إمفارس

دنخوإرة يف إمرتتية إدإرة حرتوية -لكية إمؼووم إمخعحيلية تطور

 .4غحدإمؼزيز أمحد دوإد

دنخوإرة يف إمرتتية ختطص إدإرة حرتوية  -خامؼة ىزوى

 .5محمد سوامين إجلرإيدة

دنخوإرة يف إمرتتية ختطص إدإرة حرتوية -خامؼة ىزوى

 .6رحة جن ػًل إمؼوييس
 .7ػًل جن محمد جن ػًل إمؼامري

دنخورإٍ يف إمرتتية ختطص إدإرة وإمخخعيط إمرتتوي  -مدير مكذة مذاتؼة وثليمي إلدإء إملدريس توزإرة
إمرتتية وإمخؼومي
دنخورإٍ يف فوسفة إمرتتية ختطص إدإرة حرتوية  -مدير دإئرة حمنية إملوإرد إمخرشية ابملديرية إمؼامة نورتتياة
وإمخؼومي مبحافظة إمرشكية شٌلل
دنخورإٍ يف إمرتتية ختطص مٌاجه ثدريس  -خامؼة إمسوعان كاتوس

 .9محمد أمحد سومي

دنخورإٍ يف إمرتتية ختطص مٌاجه وظرق ثدريس إمؼووم -خامؼة إمسوعان كاتوس

 .01سامل جن محود جن انرص إجلاجري

دنخورإٍ يف إمرتتية ختطص مٌاجه وإرشإف حرتوي – إملديرية إمؼامة نورتتية وإمخؼومي مبحافظة إمظاُرة

 .00ايرس س يد إجلربيت

دنخورإٍ يف إمرتتية ختطص حكٌوموحيا ثؼومي  -خامؼة إمسوعان كاتوس

 .02سامل جن غحدهللا إمياغيب

دنخورإٍ يف إمرتتية ختطص حكٌوموحيا ثؼومي  -لكية إمؼووم إمخعحيلية تزنوى

 .01محود جن خوفان إحلاريث

دنخورإٍ يف إمرتتية ختطص حرتية ملارهة -خامؼة إمسوعان كاتوس

 .04غحد إاجمليد ضاحل توغزة

دنخورإٍ يف ػمل إملؼوومات -خامؼة إمسوعان كاتوس /كسم درإسات إملؼوومات

 .05ػًل جن س يف إمؼويف

دنخورإٍ يف ػمل إملؼوومات و إملكذحات  -خامؼة إمسوعان كاتوس /كسم درإسات إملؼوومات

 .06ضحاح محمد لكو

دنخورإٍ يف ػمل إملؼوومات  -خامؼة إمسوعان كاتوس /كسم درإسات إملؼوومات

 .07حسني جن سؼيد إحلاريث

دنخوإرٍ يف ػمل الاحامتا  -خامؼة ىزوى

 .8أمحد شِاب

 .08أمااة إنوعيااف تًاات رشف جاان حمساان دنخورإٍ يف إمؼووم إمخارخيية  -انئة مدير مؼِد إلدإرة إمؼامة
شيدان
ماحس خري يف إلرشإف إمرتتوي جاكموريوس مغة غرتية  -رئيساة مرناز إمخادرية ابملديرياة إمؼاماة نورتتياة
 .09يرسى تًت محمد جن سومي إملغريي
وإمخؼومي مبحافظة إمرشكية شٌلل
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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.

I

