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 داءــــــــــــــــــــــاإله

 من وعمل صالحاً ثم اهتدىآإلى كل من تاب و

 جةإلى من ٌحملون شعلة الفكر وها  
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 فٌهم الخٌر والبركة من هللا العلً القدٌر

 إلى أخوتً وأخواتً األعزاء
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 رفان شكر وع

 

 (741)سورة النساء اٌة  كم "نلى فً محكم تنزٌله العزٌز :"لئن شكرتم ألزٌداقال تع

وله الحمد والشكر على نعمه التً ال تعد  ،فله الحمد كما ٌنبغً لجالل وجهه وعظٌم سلطانه

 ...تحصى وبعد ال و

 

أشرفت على هذه  التًبداٌة أتقدم ببالغ الشكر ووافر االمتنان للدكتورة رجاء العسٌلً 

الرسالة، ورعت هذا العمل من البداٌة بإشرافها وتقدٌم الكثٌر من النصح واإلرشاد، فقد 

كانت حاضرة فً كل األوقات مما كان له بالغ األثر فً إتمام هذا الجهد المتواضع . كما 

لجنة المناقشة لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة، وإبداء المالحظات القٌمة  عضويشكر أ

 ومنهجٌة . التً تثري هذه الرسالة موضوعاً 

 

، لما قام به من جهد "عبد الفتاح جرادات "خص بالشكر والعرفان زوجً العزٌز أكما 

م فً تقدٌم إلى كل من ساه الدراسة. وشكري أٌضاً  هودعم ومساندة مستمرة إلتمام هذ

مساعدة مهما كان أثرها فً انجاز هذه الرسالة وإتمامها، فلهم اعترافً بفضلهم وتقدٌري 

 لجهودهم، وجزاهم هللا عنً خٌر جزاء .

 الباحثة :                               

 هاله موسى عبد الفتاح جرادات 
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 ملخص الدراسة
فة  فةج معمعةعت مظةعفاتج ال مبةت رحبةت لظةه مة  رم ة  مةد  تةرفر ادارا المعر  الة  التعةر  الدراسة  هدفت

ال باةةعت التدربسةةب  فةةج  ضاءةةعئممبةة   مةة   لدراسةة ا ممتمةة  تكةةر ر  ،ناةةر ضاءةةعئ هباةةعت التةةدربس فب ةةع
 حطربقة  الدراسة  ابنة  ا تبةعر تةه ،ا  اءةر ( 7001رالحعلغ مممةرا ه   معمععت مظعفاتج ال مبت رحبت لظه

 تكرنةت رالتج لمدراس ، كأداا االستحعن   دمتاست كمع ،اءرا  ( 030 ضفرادهع ادد حمغظبث  طحقب  اشرااب 
  الرزمةةةة حرنةةةةعم  حعسةةةةت داه اإلظصةةةةعاب  المععلمةةةة  رتمةةةةت رثحعت ةةةةع، صةةةةد  ع مةةةة  التأكةةةةد تةةةةه فقةةةةرا( 51  مةةةة 

 (.  SPSS   االظصعاب  لمعمره االمتمعاب  

ت مظةةعفاتج ال مبةةت رحبةةت معمعةةع فةةج ال باةةعت التدربسةةب  ضاءةةعئتقةةدبر  رمةة د ض  الدراسةة  نتةةعا  ضا ةةرتر 
ادارا  (، ركعنةةت ضكثةةر ممةةعالت 3.67 ظسةةعحج   رحمترسةةطمترسةةط   كعنةةتادارا المعرفةة   تةةرفرلظةةه لمةةد  
 نقةةت(، تةه  ممةعت  3.78ظسةعحج   رحمترسةةط رتفعة ( رحدرمة  م ر ةةز  المعرفة  تناةبه   هةر ا  تةرفر المعرفة  

ثةةه ممةةعت   تطحبةةر المعرفةة  ( حدرمةة   (، 3.64   ( حدرمةة  مترسةةط  رحمترسةةط ظسةةعحجرمشةةعرك  المعرفةة  
مترسةةةةةةط  رحمترسةةةةةةط  حدرمةةةةة  ( المعرفةةةةةة  انتةةةةةعجممةةةةةةعت   رض بةةةةةةرا   ( 3.63مترسةةةةةط  رحمترسةةةةةةط ظسةةةةةعحج   

 (.   3.59ظسعحج 
العبنةة   ضفةةرادمترسةةطعت الظسةةعحب  السةةتمعحعت الحةةب   اظصةةعاب النتةةعا  رمةةرد فةةررر لات داللةة   ضا ةةرت كمةةع
 الةة ال باةةعت التدربسةةب  تعةةز   ضاءةةعئرم ةة  ناةةر  مةة رحبةةت لظةةه  المعرفةة  فةةج معمعةةعت ال مبةةت ادارا نظةةر

متغبةةر المةةنس لصةةعل  ، ر ال مبةةت رمعمعةة  القةةدس المفترظةة  فةةر  حبةةت لظةةه معمعةة متغبةةر المعمعةة  لصةةعل  
 .اإلنعث

 ضفةرادحةب  مترسةطعت الظسةعحب  السةتمعحعت  اظصةعاب داللة   لات النتعا  اده رمرد فررر ضا رتفج ظب  
ال باةعت التدربسةب  تعةز   ضاءةعئالمعرف  فج معمععت ال مبت رحبةت لظةه مة  رم ة  ناةر  اداراالعبن  نظر 

 .(لمنشررا األحظعثادد ر ، األكعدبمب الرتح  ر سنرات ال حرا،  المتغبرات اآلتب    ال 
 

 ض  الالمعرف  كمد ت لتطربر رتظسب  التعمبه المعمعج،  اداراتحنج  ءررراالدراس    ترصبعت ضهه  رم 
م  مع بظدث م  تغبرات  التكب القدرا ام   زبعداالمعمعج العدبد م  الفرااد من ع  متعمبهظقر لللك سب
 مردا الم رمعت. رتظسب القدرا ام  تمحب  اظتبعمعت الممتم ،  رزبعداسربع ، 
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Abstract 

This study aimed at identifying the availability of knowledge administration in 

the Universities of Hebron Bethlehem governorates from the perspective of its 

teaching staff. The population of the study consists of all teaching staff (1007 

teaching staff). The sample of the study (230) participants was systematically 

and randomly chosen with the percentage of 25%. A questionnaire of (57) Items 

was developed and its validity and reliability has been established. 

The study results showed that, the degree of appreciating availability of 

knowledge administration by teaching staff in the Universities of Hebron and 

Bethlehem governorates was “ medium” level with an average of (3.66) , and 

the most knowledge administration fields available was “ organizing and 

storing knowledge” with a „high‟ level and an average of ( 3.78). This is 

followed by “transferring and sharing knowledge” with a “medium‟ level and 

an average of (3.64). Then, the field of “knowledge application” with a 

“medium” level and an average of (3.63). And finally, “knowledge production” 

that comes with a “medium” level and an average of (3.59). 

The study results also showed statistically significant differences between the 

averages regarding the responses of the study sample towards knowledge 

administration in Hebron and Bethlehem Universities from the perspective of 

teaching staff which is attributed to the variable of the university in favor of 

Hebron University, Al- Quds Open University- Bethlehem Branch, and the 

variable of sex for females. 

Moreover, the study results showed no statistically significant differences 

between the averages regarding the responses of the study sample towards 

knowledge administration in Hebron and Bethlehem Universities from the 

perspective of teaching staff which is attributed to the following variable ( years 

of experience, academic rank, and the number of published papers) 

Among the most important recommendations of the study is the necessity of 

adopting knowledge administration as a method to develop and improve 

university education. This will achieve lots of benefits for university education 

such as increasing the ability of adaptation with rapid changes, increasing the 

ability of fulfilling society‟s needs, in addition to improving the quality of 

products. 
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 األولالفصل 
______________________________________________________ 

 هوضوع الدراسة وخمفيتٍا
 

 الهقدهة 1.1
ٛن فْ كقبىئ الثئضر؛ ىظران  بشٍد الهعرفب بطكران  لمبقدـ العمهْ كالبكىكلكتْ، كظٍكر الشاكب هذٌ

ظٍكر العدٓد هف الهفئٌٓـ العمهٓب  العىكاكبٓب كابحئع بطآقئبٍئ فْ شبِ هتئٚت الثٓئة، ههئ أدل الِ
 اٌٚبهئـأف  ؤححئتهالجئصب عىدهئ أدركت  ،رفْكإدارة الهعرفب كاقبصئد الهعرفب كالهتبهع الهع

 كةرئٖ ئٚحبجئبٓتْ ئلهصجج ؿبهة ئلهعجفب أصاثبذلؾ ل َىبٓتب ،ائلهعرفب ٓثدث ىقٛت ىكعٓب ٌئئمب
 فشمٍئ. أك لهؤححبا ىتئت فْ جبَحٓط بأةٓجئً كةرَئٖ ئٖقَُ ؿئلعئه أصاثب ؿا ،أٌهٓب

 

 هبطمائبهع  لمبكٓؼ َهعئصجب ٌئجفب ؤجئجٓب ََحٓمب ئلَٓن ؤححئتله ئلثقٓقْ ئلعصا ئلهعجفب بعج
 ؿظ فْ َئ٘اجئع ئلبهٓح َبثقٓق ئلةجَب جمق فْ أٌهٓب اٖكةر ئلهَجج ٌْ ئلهعجفب أو ؤج ،رئلعص

َئلجصجصب كئلعكلهب  ،ئلفكجٓب ٌٓنئلهفئ هو ئلعجٓج ؤطئجٌئ فْ بصئعجب ئلبْ ئلفكجٓب ئلهعطٓئب
 .(2010 ،ثهَج) ئلهجبمفب ىحئىٓب٘ا ئلهتبهعئب جقعب َئبحئع ئلهعمَهئب َةَجب

 

هف الهتبهع الزراعْ إلِ الهتبهع الصىئعْ إلِ هئ  كاىبقمتاهركر الزهف، الهتبهعئت بطكرت اىٓب  
ر ئت القرف الهئضْ ثدةت بغٓرات ٓٓحهِ اهتبهع الهعرفب، فهىذ بحعٓى ٓب فْ ثٓئة ا٘ىحئف تٌك

كهف أٌـ هصئدر  ثٓث أصاث ا٘حبةهئر فْ هتئؿ الهعرفب هف أٌـ هتئٚت ا٘حبةهئر، ،رالهعئص
ك هتبهع ٓقكـ عمِ أحئس  القكة ا٘قبصئدٓب فْ الهتبهع، فهتبهع الهعرفب ٓؤكد أف الهعرفب قكة، ٌك

لبثدٓئت ٓعبهد أحئحئن عمِ عمِ هىئفحب كهكاتٍب ا ًهتبهع كقدربالإىبئج الهعئرؼ كهف ةـ فإف بهٓز 
حبجداـ البقىٓئت اك  إىبئج الهعئرؼ، اٖهر الذم ٓؤكد أف هترد اكبحئب الهعمكهئت كالاثث عىٍئ،

لِ عهمٓئت إىبئج إىهئ ٚاد هف بتئكز ذلؾ ا  ، ك الثدٓةب كأداة بٓحر الثصكؿ عمِ الهعمكهئت لٓس كئفٓئن 
ئن ٓثهؿ فْ ةىئٓئي إهكئىئت القكة، كٓهٍد ثقٓقٓب لمهعئرؼ ٓبـ بحكٓقٍئ اثٓث ٓصاث هصدران اقبصئدٓ

الهعرفب  هبٛؾ الهؤححئت داجؿ الهتبهع لهصئدرئعمِ هحبكل اٖفراد كالتهئعئت، ف لمبطكر كالبقدـ
لذلؾ فإف الهؤححئت لف بثرز بقدهئن  ؛الهعرفب هبٛؾ القكةحآمٍئ اٖكؿ ٚ ٓككفكقدربٍئ عمِ إىبئتٍئ ح

 ٓضئن)عكض،هكارد هئدٓب فقط، كلكف فْ ضكء هئ بعرؼ أعمهٓئن همهكحئن فْ ضكء هئ بهمؾ هف 
2012.) 
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ؿ اهفٍكـ الهعرفب اكالهعرفب هفٍكهئف هبٛزهئف ثٓث  التئهعب رباط هفٍكـ التئهعب جٛؿ بئٓرجٍئ الطٓك
كاقدر هئ ٓثبئج الهتبهع  كعمِ ٌذا اٖحئس ٓىظر إلٍٓئ عمِ أىٍئ  بهةؿ الهكارد الهعرفٓب لمهتبهع،

ثبئج  ،طآعٓب لاىئء كٓئىً ا٘قبصئدم إلِ هكارد كهصئدر إلِ هكراد كهصئدر لاىئء كٓئىً  أٓضئن  ٓك
ذي ٌْ كظٓفب  مكالفكر الهعرفْ  بٍئ  لمهعرفب، را التئهعب، كاذلؾ بككف التئهعب هصدٌك ثٓث بحبهد ٌٓك

بقع عمِ عئبؽ التئهعئت  كشرعٓب كتكدٌئ هف ٌذا الدكر الٍئـ الذم بقكـ اً فْ ثٓئة الهتبهع، لذلؾ
ر كبىهٓب الاىئء إحؤكلٓب ه  (.2012 )العٓدركس، الهعرفْ لمهتبهعةراء كبطٓك
 

كبعٓزز القدرات كالهٍئرات لدل  بعبار التئهعئت هف أٌـ الهؤححئت البْ بٍبـ ابىهٓب الهكارد الاشٓرب،
العقؿ الذم ٓضهف  ىطٛقئن هف أف إدارة الهعرفب بركز عمِا، ك ئطٛاٍئ كأعضئء ٌٓئئت البدٓرس فٍٓ

ؤدم إلِ بىهٓب ا٘ابكئر  ج الهعرفبإىبئ ؿ الهعمكهئت إلِ هعرفب ٓبشئرؾ اٍئ التهٓع، ٓك كبكٓزعٍئ، كبثٓك
داربٍئ هف الهائدرات العئهب الٍئهب فْ هؤححئت البعمٓـ العئلْ،  كا٘اداع، لذا أصاثت الهعرفب كا 

ٚن عمِ كفئءبٍئ ه ؤدم فْ الىٍئٓب إلِ بكالبْ  كبداكلٍئ، ف جٛؿ بكلٓد الهعرفب، كبجٓزىٍئ،كهؤشران دا
 .(2013 كالهجرتئت )ٚٓشف،ف العهمٓئت كبثحٓ بطكر اٖداء،

 

قبصئد ئئلهْ الذم ٓعرؼ ادكر الهعرفب فْ ىتئح التئهعئت ائلبثكؿ إلِ ا٘قبصئد الع ِلقد بىئه
عبهد عمِ  الهعرفب، كالذم ٓؤكد عمِ أٌهٓب رأس الهئؿ الفكرم الذم ٓبكفر فْ أذٌئف اٖفراد كعقكلٍـ ٓك

ٛن عف بثكؿ ك  الهئؿ،ك  )اٚرض، بٍـ أكةر هف العىئصر البقمٓدٓبادرابٍـ كجارابٍـ كهٍئر ق العهؿ( فض
الآئب، كبهكٓف التئهعئت هف إعئدة  عرفٓب ببكٓؼ هع البطكر الحٓرع فْالتئهعئت إلِ هتبهعئت ه

ىدحب عهمٓئبٍئ، كبثقٓؽ الهٓزة إلِ بزآد  اٖهر الذم أدلالبىئفحٓب، بثدٓد أٌدافٍئ كحٓئحئبٍئ ٌك
ران غٓر همهكس كلكىً هثحكس كهقئس، ككضع بثدٓئت أهئـ ةن اٚعبراؼ ائلهعرفب اكصفٍئ هكتكد  تٌك

داربٍئ اطٓرقب أكةر ىظئهٓب كفئعمٓب هف أتؿ بشتٓع عهمٓئت التئهعئت لماثث فْ أفضؿ الحاؿ ٘
ئ كبطآقٍئ، البْ بؤةر إٓتئائن   ابكئر،بتدٓد كا٘الك  فْ بثحف ا٘ىبئتٓب، إٓتئد كبائدؿ الهعرفب كىشٌر
 (.2011 كالكفئءة كبثحٓف أفضؿ العٛقئت آف العئهمٓف )الٓثٓكم،

 

فْ اىئء الهعرفب هف جٛؿ هئ افئعمٓب الهحئٌهً هؤححئت البعمٓـ العئلْ فْ  ؿ الهتبهع عمِٓعك   
هكئىٓئت عمهٓب هبقده بٓبكفر فْ بمؾ الهؤححئت هف طئقئت اشٓرب هادع  كهف ةـ ٚاد أف بككف ،بكا 

ر لهٛئهب هحبتدات العصر  هؤححئت البعمٓـ التئهعْ فْ كضع دٓىئهٓكْ قئاؿ لمبتدٓد كالبطٓك
فئلبعمٓـ العئلْ أثد الضهئىئت كالركئئز اٖحئحٓب البْ ٓاىِ عمٍٓئ  ،ًكهكاكاب بطكاربً كهكاتٍب بثدٓئب

ئ ٖىً أىٍكض اٖهـ كبقدهٍئ فهف جٛلٍئ ٓهكف أف بؤبْ جطب البىهٓب ال الفكر كقئطرة  ةداشئهمب ةهئٌر
 (.2012 )عكض، فْ أم هتبهعالىٍضب 
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أكدت  ثهف ٌذا الهىطؽ فإف التئهعئت هطئلاب ابقدٓـ الهبطمائت اٖحئحٓب ٘دارة الهعرفب ثٓ
داربٍئ اطٓرقب  الهىظهئت كالهؤبهرات كالبقئٓرر الدكلٓب كا٘قمٓهٓب كالهثمٓب عمِ اٌٚبهئـ ائلهعرفب كا 

ئ هثكئن رئٓح  (.2011 ئن ٓثدد هعئٓر بقدـ التئهعئت )الٓثٓكم،فئعمب ائعبائٌر
 

هبئز عصرىئ الثئلْ ائلبطكر الحٓرع كالبغٓرات الهبٛثقب فْ كئفب هتئٚت الثٓئة كشهؿ ٌذا  كهئ ٓك
 "ٚك حٓهئ فْ التئهعئت" دكر الهؤححب البراكٓب الثدٓةب البطكر هفٍكـ البرآب كأٌدافٍئ، ثٓث بطكر

فمـ بعد ا٘دارة التئهعٓب عهمٓب ركبٓىٓب  بحع هتئلٍئ،اك  كبغٓرت أٌدافٍئ، ،بحعت رحئلبٍئكا كآران  بطكران 
كبعىِ  ٌدفٍئ بثقٓؽ العهمٓب البراكٓب اٚتبهئعٓب، بن اؿ أصاثت كحٓم ،ؤكف التئهعببركز عمِ بحٓٓر ش

 كالىشئط، كطرؽ البدٓرب، ت،كالهعمهٓف، كالعئهمٓف فْ التئهعب كالهىئٌ اكؿ هئ ٓبصؿ ائلطٛب،
ؿ الارىئهت البعمٓهْ، الفىْ، ؼكا٘شرا كبىظٓـ العٛقب آف التئهعب كالهتبهع هف جٛؿ هكاكاب  كبهٓك

ر البراكم الذم ٓركز عمِ الىٍكض ائلىظئـ البراكم لٓحبطٓع هتئراة عصر الهعمكهئبٓب كالهعرفب  البطٓك
 .(2012بكٓئت العئلهٓب ) الطعئىْ، فْ أثدث الهح

 

ت كبغٓرات غٓر هحاكهئ شٍد العئلـ جٛؿ الحىكات الق فْ هتئؿ الهعرفب  بكقمٓمً الهئضًٓ بثٚك
ت كهف أار  ثفظٍئ كىقمٍئ.فْ إضئفً أحئلٓب ككحئئؿ  هف ثٓثكالهعمكهئت  ز أاعئد ٌذي البثٚك

كةكرة الهعمكهئت  باٚتبهئعٓ بلمبىهٓ ِٓب الهعرفب اكصفٍئ الهثرؾ الرئٓحكالبغٓرات بزآد أٌه
م بعىئصر اشٓر بكفٓر مبالبْ ببط الةكرةٌذي  كاٚبصئٚت، فْ إىبئج عمِ ا٘حٍئـ  كقئدرة بهٌؤ

ئ لجدهب بالهعرف ر  الهتبهعئت، كبحجٌٓر ثبِ بككف  ،بالككادر الاشٓرفضٛ عف ضركرة دعـ كبطٓك
م ئ لهكاكاب ٌذي البطكرات ك  بهٌؤ الذم  ٌك بكهتبهع الهعرف .بههكى ةاأعمِ كفئء بجداهٍئكاح احبةهئٌر

ىبئتٍئ كبكظٓفٍئ اكفئءي برفٓقكـ أحئحئن عمِ ىشر الهع بِ ث ،فْ تهٓع هتئٚت الىشئط الهتبهعْ كا 
ت  هبزآدة ةاصكر  الهعرفبأصاثت  ، كأف ةهب بكالحٓئحٓ بتبهئعٓ٘كا بقبصئدٓ٘اهثركئن قكٓئن لمبثٚك

 .(2008 ،لمتهٓع )الثحف ا٘ىبئتٓب ةكالقدر  بآف إكبحئب الهعرف بقٓك برااط
 

ئٓس التدٓد لبكازىئت القكل فْ الىظئـ العئلهْ جٛؿ القرف الثئدم أصاثت الهعمكهئبٓب الهثدد الر 
 مطب أصاثبئ هرباطبٓف ائلكصكؿ إلِههئ ٓعىْ أف القكة كالح كالعئهؿ الثئحـ فًٓ، كالعشٓرف

. كغدت الهعرفب الهصدر ا٘حبرابٓتْ اٖكةر كالقدرة عمِ احبجداهٍئ احبجداهئ هابكران  الهعمكهئت،
فٍْ  ،العهؿالبىئفحٓب لمهىظهئت، كالهكرد اٖكةر أٌهٓب هف هكرد رأس الهئؿ كقكة أٌهٓب فْ اىئء الهٓزة 

د الكافر الذم ٓاىِ كالهكرد الكثٓ أك هشكمب الىدرة، بالذم ٚ ٓجضع لقئىكف بىئقص الغمالهكرد الكثٓد 
رٓ ٚائلبراكـ ك  ة أفكئر تدٓد بىئقص ائٚحبجداـ، اؿ عمِ العكس ٓحٍـ احبجداهٍئ فْ بكلٓد كبطٓك

 .(2006 ابكمفب أرجص أك ادكف بكمفب إضئفٓب )العمْ كآجركف،
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ٖٓب هىظهب بحبٍدؼ اٚحبهرار كالىتئح ككىٍئ بصئثب  بكالثٓٓك بكبعد الهعرفب هف الهكارد الهٍه
ٛن عف القكاعد الهعرفٓ ،ئتهٓعٍ بكبدجؿ فْ صمب اٖعهئؿ كاٚىشط  ةالحئئد بالفىٓ بكالهعمكهئبٓ بفض

 .(2012 ،)التىئاْ بالقرار عمِ الهحبكٓئت كئف كصىع لمعهمٓئت كالبشغٓؿ
 
 

ب لٗىشطب  ةدار إدارة الهعرفب هف أثدث الهفئٌٓـ فْ عمـ اٚكبعد  كالبْ بعبار هف أٌـ الحهئت الثٓٓك
فْ أكائؿ البحعٓىئت كأصاثت ذات هركز هٍهئن ت البْ بؤةر عمِ ىكعٓب كتكدة العهؿ إذا اىٍئ ىشأ

 بكقد إثبمت هكئىئن هرهكقئن فْ شبِ الهتئٚت ا٘دآرب كالفىٓ ،ئدٓف الهشبركبلمهتئٚت اٖكئدٓهٓب كالهٓ
ٍٓئ لاحاب هئ ثققبً هف أٌهٓب كاضثب كجئصب فْ الفرص البىئفحًٓ كالبْ ٓىظر إ زدٌرتاك  ،كالبتئٓرب

كالىشئط كاشكؿ غٓر  بائلثٓٓك بالهمٓئ ةاأىٍئ كاثدة هف أٌـ عكاهؿ الىتئح فْ الهتبهعئت الهعئصر 
 (.2007 )الهطٓراف،دهثدك 

 

بشكؿ إدارة الهعرفب أثد البطكرات الفكٓرب الهعئصري البْ إقبرثت فْ ائدئ اٖهر كإطئر كهدجؿ تدٓد 
كأكةر هٛءهب لمبغٓرات  كحرعئف هئ بثكلت إلِ ههئرحب عهمٓب، فْ دراحب كفٍـ اٖعهئؿ الهىظهب،

 بالهىاةق بْ كبثدٓدان فْ اٖطر الىظٓرفعر هثٓث بزآد اٌ٘بهئـ ائلهدجؿ ال الهبحئرعب فْ عئلـ اٖعهئؿ،
ىبٓتب  هع بىئهْ ظئٌرة البغٓر الهبحئرع فْ آئب اٖعهئؿ، بقبصئدٓاك  بعىً كالبْ بعئلت هكاضٓع إدآر

ٚحٓهئ اعد  ،رعف كضع الثمكؿ لهكاتٍب ٌذا البغٓبضئؤؿ دكر الىظٓرئت كالهداجؿ البْ كئىت حئئدة 
ئ فْ البثكؿ الكآر ىثك  إدارة أٌهٓب الهعرفب اكصفٍئ كتكدان  هٍهئن فْ بثقٓؽ أٌداؼ الهىظهب كدكٌر

أكةر هف  بقبصئد الهعرفْ الذم ٓركز عمِ اٚحبةهئر فْ الهكتكدات الفكٓرب كالهعرفٓب غٓر الهمهكحاٚ
 (.2005 ههئ زاد هف أٌهٓب الهعرفب )الكآحْ، ،بالهمهكح ببركٓزي عمِ الهكتكدات الهئلٓ

 

داربٍئ القمب الىئاض كالعقؿ الهفكر لاىئء الكفئءات البعمٓهٓلذلؾ ٓعد بدفؽ الهعرفب ك  لفئعمٓبٍئ  ةالههٓز  با 
. كعمِ الرغـ هف قدـ العهؿاٍدؼ الىتئح كالاقئء حعٓئن ىثك البفكؽ فْ هتئؿ  بكبثقٓؽ هٓزبٍئ البىئفحٓ

طكرت جٛلٍئ البْ  ةتذكر إدارة الهعرفب غٓر أىً لـ ٓبامكر هفٍكـ إدارة الهعرفب إٚ فْ العصكر اٖجٓر 
ٛن عف إهكئىٓب جزف  الىطئؽ كالهشئركب، بفرص الىشر كاحعك  ،بقىٓئت الثئحكب كاٚبصئٚت فض

 (.2012 كاحبرتئعٍئ كىقمٍئ كبكلٓدٌئ )التىئاْ، بالظئٌٓر بالهعرف
 

ٓهكف القكؿ أف العئلـ ٓقؼ عمِ أعبئب هىعطؼ بئٓرجْ غٓر هحاكؽ فْ الهىظكر  عمِ هئ بقدـ، ءن اىئك 
داربٍئ البقىٓا٘حبرابٓت  بكالبىظٓهٓ بْ ٘حبشراؽ الهحبقاؿ فْ ضكء البقدـ الثئصؿ فْ إدارة الهعرفب كا 

 لمهعرفبحبعهئؿ الثكٓـ اٚ ٚاداعْ كهف جٛؿإكالبعمٓـ كالبكلٓد  بٚحٓهئ فْ الٓئت اٚكبحئب كالهشئرك
 (.2012، )التىئاْ
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ٚن  الٓـك التئهعئت كبشٍد  ٌك ةكرة أف ٓثدث هئ إف اؿ هئتالهعمك  بدفؽ هتئؿ فْ هحاكؽ غٓر بثك
 فْ كٓفٓب تدٓئن  ىفكر ٓتعمىئ ههئ كا٘ىبرىت، الهعمكهئبٓب ةكرة بحهِ الهعمكهئت هتئؿ فْ ثقٓقٓب

مب اشٓرب عىئصر جمؽ فْ هىٍئ اٚحبفئدة ئ احبقطئاٍئ عمِ كقئدرة هٌؤ  لجدهب الهتبهعئت كبحجٌٓر
 كاحبجداهٍئ ٌذي البطكرات هكاكاب عمِ ةقئدر  بككف أف اٍدؼ كالجئصب، العئهب لٗغراض عئـ اشكؿ
 المثئؽ عمِ هقدربٍئ التئهعب ٌك ىتئح هقكهئت أٌـ هف أصاث كأىً جئصب ههكىب، كفئءة اأعمِ
 طرأ الذم الٍئئؿ البطكر البكىكلكتٓب الهعمكهئبٓب ىبٓتب الىٍضب عصر ٓشٍدٌئ البْ الهبغٓرات اأثدث
ئاىبش كحرعب البكىكلكتٓب الىٍضب عصر كهع عمٍٓئ،  ببهثكر الهعرفب عف الائثةٓف أصاثت هشكمب ئٌر
 عف كاجئصب الهبكفرة كالكةئئؽ هف الهراتع ٌئئؿ كـ كحط الهطمكاب لمهعمكهب الصثٓث اٚجبٓئر ثكؿ
 - ىعـ التكاب - إدارة إلِ الهعرفب بثبئج الاعض ٌؿ ٓبحئءؿ الظركؼ ٌذي ظؿ كفْ ا٘ىبرىت طٓرؽ
 أف التئهعئت أدركت الٍئئمب كاٚبصئٚت ةكرة الهعمكهئبٓب هع كائلبزاهف اٖجٓر العقد كجٛؿ ٖىً

 لـ لكىٍئ هعرفب، بهبمؾ التئهعئت أغمب أف ثٓث اٖكةر أٌهٓب، الهمهكس غٓر الهكتكد ٌْ الهعرفب
كالكصكؿ  اكبشئفٍئ ٓحبطٓعكف ٚ فٍٓئ العئهمٓف أف هٛئـ، أك غٓر احبجدهبٍئ اأحمكب أك بحبجدهٍئ

 (.2008 ىعٓـ،ك  الظئٌر (لذلؾ الكحئئؿ الهٛئهب ٓعرفكف ٚ ٖىٍـ بطآقٍئ، ٚك إلٍٓئ
 

ككذلؾ الدكر الرئٓحْ  ،هـاٖك بٍئ فْ بقدـ الهتبهعئت ار دا  ٌهٓب الهعرفب ك أ بضثب كهف جٛؿ الحئاؽ
 هف كفئءات عمهٓب كعمهئء فْ شبِ هٓئدٓف العمـ كالهعرفب ضهىًاهئ ب التئهعئتف بمعاً أٓتب الذم 

ـ فْ ىقؿ العمـ كالهعرفب إلِ الطما كالذٓف فْ ٌذا الهتئؿ، ب الذٓف ٓجرتكف إلِ الهتبهع ٓقكهكف ادكٌر
ربقئء ٘اع الفمحطٓىْ ك تؿ الىٍكض ائلهتبهأهف  غرحت فٍٓـ قٓـ العمـ كهٍئرات ا٘اداع كالبطكر، قدك 

ئن  ر فْ التئهعئت هف أٌـ  قضٓبالدراحب لبحمط الضكء عمِ ٌذي تئءت ك ، اً ثضئٓر قضئٓئ البطٓك
ْ  الثدٓةب تئهعئت  ٍئت ىظر أعضئء ٌٓئئت البدٓرس فْحبرشئد اكتجٛؿ ا٘ "إدارة الهعرفب"ٌك

 هثئفظبْ الجمٓؿ كآت لثـ.
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 هشكمة الدراسة 2.1
اؿ بعدل ذلؾ لٓصاث هف جر ألِ إلـ ٓعد الٍدؼ اٖحئحْ هف عهؿ التئهعئت ىقؿ الهعرفب هف تٓؿ 

 عمِ التئهعئت  ٌذا فرضهف جدهئبٍئ، ك بفٓدٓف الهحلبثقٓؽ رغائت الهعرفب ٌدافٍئ بكظٓؼ أٌـ أ
آف كالبفئعؿ، ا٘بصئؿ  كبدعٓـ عهمٓئت ضركرة بكفٓر الهىئخ الهٛئـ لبٓحٓر عهمٓئت إدارة الهعرفب،

ت ا٘لكبركىٓب فْ الكصكؿ إلِ الهعمكهب الدقٓقب ىٓئكاحبجداـ البق اٖفراد كالآئىئت كالهعمكهئت،
زال كالهىئحاب اأحرع كقت ههكف، الهعرفب فْ ب الثكاتز كالعقائت البْ بثكؿ دكف بثقٓؽ إدارة كا 

كهئ لـ بعد هٍهب إدارة التئهعب هترد هثئكلب إقبىئء الهعرفب اؿ أصاث اٌٖـ ، التئهعب اصكرة صثٓثب
ئ كثفظٍئ كهف ةـ العكدة إلٍٓئ ائحبهرار كالحعْ  هف ذلؾ كمً العهؿ ئ كبطكٌر عمِ إىبئج الهعرفب كىشٌر
هٍئ)عاد  .( 2005 القئدر، إلِ بقٓك

 
 

عمِ الهتبهع الفمحطىْ فْ ظؿ الكضع الراٌف طاقت دراحب (.2010 اك شعائف،أ)اٖغئ ك كدت أكهئ 
 بفبعهؿ عمِ ىشر الهعر  ةٚ ٓكتد بفئعؿ كبعئكف آف التئهعئت الفمحطٓىٓب اصكر  أىً فْ قطئع غزي

 ْإذا لـ ٓمؽ الكعً ان عمِ هىبتٓالهعرفب ٓظؿ ثكر إىبئج اشكؿ عئـ، كأف  كالةقئفب فْ الهتبهع الفمحطىْ
كافؽ هع هبطمائت عصر البعمـ بئلب كبالذم ٓعهؿ عمِ ىشري كعرضً اصكري تذااً كفع   الهىئحب

  لكبركىْا٘
 

الهتبهعئت ككذلؾ آئف الدكر الذم ٓتب اف  ـفْ بقداربٍئ هعرفب كادٌهٓب الأبظٍر كاىئءن عمِ هئ بقدـ 
قصكر فْ ٌىئك أكضثت أف  البْ الدراحئتاحبىئدان الِ  ككذلؾ ،فْ ٌذا الهتئؿ بمعاً التئهعئت

و ػَجلك احاا ئلعجٓج ه، فْ كؿ الهؤححئت ٓفٓب بطآقٍئكػهفٍَن ؤجئجب ئلهعجفب َأٌهٓبٍئ َإدراؾ 
ٍؽ جَو َصَلٍئ ؤلِ هحبَُ فكجّ َهعجفْ جئؿ ئلبثجٓئب ئلبْ بَئتٍٍئ بمك ئلهؤححئب َئلبْ بثَ

ج ػلهئ لٍئ هو أةب، التئهعئت الفمحطٓىٓئلهعجفب فْ بكفر إدارة هدل  إربأت الائثةب أف بدرس، َهبطَج
هشكمب الدراحب فْ البحئؤؿ ؿ، كعمًٓ ٓهكف بثدٓد ؤلِ ئٖفضلتئهعْ ئ ءائٖجئ بقئءجَ٘ئضث فْ ئ
 :بْالرئٓس أ

أعضاء الٍيئات  ظتي الخميل وبيت لحم هن وجٍة ىظرها هدى توفر إدارة الهعرفة في جاهعات هحاف
 ٍا ؟التدريسيً في
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 أسئمة الدراسة وفرضياتٍا  3.1
 -بْ :ببهةؿ أحئمب الدراحب فْ أ

هئ هدل بكفر إدارة الهعرفب فْ تئهعئت هثئفظبْ الجمٓؿ كآت لثـ هف كتٍب الحؤاؿ اٖكؿ : 
 ىظر أعضئء الٍٓئئت البدٓرحٓب فٍٓئ ؟

 دارة الهعرفب فْر إػٌؿ بجبمؼ بقدٓرات أعضئء ٌٓئئت البدٓرس ثكؿ هدل بكفالحؤاؿ الةئىْ : 
كحىكات  التىس،ك  كذلؾ باعئن لٙجبٛؼ فْ التئهعب، ،تئهعئت هثئفظبْ الجمٓؿ كآت لثـ

 الهىشكرة ؟  كعدد اٖاثئث كالرباب اٚكئدٓهٓب، الجارة،
كالرباب  حىكات الجارة،ك  التىس،ك  كلمبعرؼ عمِ بأةٓر جصئئص العئهمٓف الدٓهكغرافٓب )التئهعب،

ىثك  ئائبٍـاحبت عمِ(الدراحبعٓىب )( فْ التئهعئت الفمحطٓىٓب الهىشكرة ثئثاٖاكعدد  ،كئدٓهٓباٖ
ضٓئت حبجدهت الائثةب الفر ا هدل بكفر إدارة الهعرفب فْ تئهعئت هثئفظبْ الجمٓؿ كآت لثـ،

 الصفٓرب ا٘ثصئئٓب أبٓب :
لثحئآب الهبكحطئت ا آف( α ≤ 0.05)  دٚلب إثصئئٓب عىد هحبكل الدٚلبٚ بكتد فركؽ ذات  -1

ٚحبتئائت أفراد عٓىب الدراحب ىثك هدل بكفر إدارة الهعرفب فْ تئهعئت هثئفظبْ الجمٓؿ كآت 
 التئهعب.   هبغٓرثحب لثـ 

الهبكحطئت الثحئآب  آف( α ≤ 0.05ٚ بكتد فركؽ ذات دٚلب إثصئئٓب عىد هحبكل الدٚلب )  -2
فب فْ تئهعئت هثئفظبْ الجمٓؿ كآت ٚحبتئائت أفراد عٓىب الدراحب ىثك هدل بكفر إدارة الهعر 

 التىس.   هبغٓرثحب لثـ 
الهبكحطئت  آف( α ≤ 0.05ٚ بكتد فركؽ ذات دٚلب إثصئئٓب عىد هحبكل الدٚلب )    -3

الثحئآب ٚحبتئائت أفراد عٓىب الدراحب ىثك هدل بكفر إدارة الهعرفب فْ تئهعئت هثئفظبْ 
  . حىكات الجارة هبغٓرثحب الجمٓؿ كآت لثـ 

الهبكحطئت الثحئآب  آف(  α ≤ 0.05ٚ بكتد فركؽ ذات دٚلب إثصئئٓب عىد هحبكل الدٚلب )  -4
ٚحبتئائت أفراد عٓىب الدراحب ىثك هدل بكفر إدارة الهعرفب فْ تئهعئت هثئفظبْ الجمٓؿ كآت 

 الرباب اٚكئدٓهٓب .هبغٓر ثحب لثـ 
الهبكحطئت الثحئآب  آف(  α ≤ 0.05) ٚ بكتد فركؽ ذات دٚلب إثصئئٓب عىد هحبكل الدٚلب  -5

ئهعئت هثئفظبْ الجمٓؿ كآت ٚحبتئائت أفراد عٓىب الدراحب ىثك هدل بكفر إدارة الهعرفب فْ ت
 عدد اٖاثئث الهىشكرة.  هبغٓر ثحب لثـ 
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 الدراسةأٌهية  4.1
  -: الدراحب بعكد أٌهٓب ٌذي 

فب عئهب كلمهؤححئت البعمٓهٓب اصفب لكؿ الهؤححئت اص اٌٖهٓبائلغ  عئن بىئكلٍئ هكضك  إلِ -1
ك ،جئصب الذم ٓشٍد زدادت أٌهٓبً فْ ٌذا العصر ا كالذم ،دارة الهعرفبإهكضكع  أٚ ٌك

ٚن كآران فْ تهٓع تكاىب الثٓئة ائن هحبهران لمعئهمٓف  ةفةكر  ،بثك الهعرفٓب أف ببطمب بدٓر
 البدٓرس(، كلذا ٓبعٓف عمِ  ئتائلتئهعب )أعضئء ٌٓئ

ئ كذلؾ هف جٛؿ كضع إحبرابٓتٓئت ثدٓةبالقٓئدة ال -2 ٌر  عمٓئ ائلتئهعب أف بعهؿ عمِ بطٓك
عمِ هكاتٍب ائلتئهعب ائحبهرار  البدٓرس ٌٓئئتكهىٍتٓئت كاضثب كحمٓهب، كبدٓرب أعضئء 

  .البغٓرات البْ بثدث فْ الهتبهع
لتئهعئت ىدرة الدراحئت البْ بىئكلت إدارة الهعرفب فْ اكهئ كببهةؿ أٌهٓب ٌذي الدراحب فْ  -3

 .لثداةب ىشأبٍئ كذلؾالفمحطٓىٓب 
هف  الدراحب فْ اٚربقئء اإىبئتٓب إدارة الهعرفب فْ التئهعئت الفمحطٓىٓبٌذي كهئ قد بحئٌـ   -4

   .جٛؿ هئ حبقدهً هف بكصٓئت كهقبرثئت
 

 أٌداف الدراسة 5.1
 :بٓبٌداؼ أالدراحب إلِ بثقٓؽ اٖ ٌدفت

ئفظبْ الجمٓؿ كآت لثـ هف كتٍب ىظر أعضئء ٌٓئئت هدل بكفر إدارة الهعرفب فْ تئهعئت هث -1
 البدٓرس فٍٓئ.

هدل بأةٓر الجصئئص الدٓهغرافٓب لعٓىب الدراحب عمِ بقدٓرابٍـ ثكؿ هدل بكفر إدارة الهعرفب فْ  -2
ـ  تئهعئت هثئفظبْ الجمٓؿ كآت لثـ هف كتٍب ىظٌر

رالجركج ائلبكصٓئت كالهقبرثئت ثكؿ  -3 ثئفظبْ الجمٓؿ كآت إدارة الهعرفب فْ تئهعئت ه بطٓك
 لثـ.
 

 هحددات الدراسة 6.1
)تئهعب القدس الجمٓؿ بظالدراحب عمِ تئهعئت هثئف يطآؽ ٌذ: ٓقبصر بالهثدد الهكئىْ -1

آت لثـ )تئهعب آت هثئفظب ( كتئهعئت تئهعب اكلٓبكىؾ فمحطٓفك  كتئهعب الجمٓؿ، ، بالهفبكث
 (.فرع آت لثـ/كثبتئهعب القدس الهفبك  ،اٌٖمٓبتئهعب كمٓب فمحطٓف ك  لثـ،

 .2013/2014طاقت الدراحب فْ الفصؿ الةئىْ هف العئـ التئهعْ  الهثدد الزهئىْ: -2
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 ب القدس الهفبكثب /فرع الجمٓؿ فْ هدٓىب الجمٓؿ تئهععمِ  :اقبصرت الدراحبالهثدد الهكضكعْ -3
 .  آت لثـفرع  كتئهعب القدس الهفبكثب /

فْ تئهعئت هثئفظبْ الجمٓؿ كآت  ٓبلبدٓرحالٍٓئئت ا : اقبصرت عمِ أعضئءالهثدد الاشرم -4
 . لثـ

 .كهكضكع الدراحب  ىبئئت الاثث ائٖداة الهحبجدهب تثددكهئ ب -5
 

 هصطمحات الدراسة  7.1
ؤححب هف أتؿ تهع ٌْ عائرة عف التٍد الهىظـ الكاعْ الهكتً هف قاؿ هىظهب أكه :الهعرفة إدارة

ٛقب اىشئط بمؾ الهؤححب، كتعمٍئ تئٌزة لمبداكؿ كئفب أىكاع الهعرفب ذات العلف كبصىٓؼ كبىظٓـ كجز 
 فراد كاقحئـ ككثدات الهؤححب اهئ ٓرفع هحبكل كفئءة ابجئذ القرار كاٖداء البىظٓهْاٖكالهشئركب آف 

 (.38،ص2008 )الٓزئدات،
 

 الهعرفب  دارة الهعرفب ٌْ العهمٓئت البْ بحئعد الهىظهئت عمِ بكلٓدأف إ (2008) العتيبييرى و 
ئ،ك ، ٍٓئكؿ عمكالثص ؿ الهعمكهئت الٍئهب كالجارات البْ ك احبجداهٍئ، ك بىظٓهٍئ، ك  اجبٓئٌر ئ، كبثٓك ىشٌر
 ثؿ الهشكٛت،ك بجئذ القرارات، ئالهجبمفب كدآرب ٘ىشطب اٗئ الهىظهب كالبْ بعبار ضركٓرب لبهبمكٍ

 .طٓط اٚحبرابٓتْكالبج البعمـ،ك 
 

لمثصكؿ عمِ اٖصكؿ الهؤححئت البعمٓهٓب بباىئٌئ عهمٓئت ٌْ  :إلدارة الهعرفة اإلجرائيالتعريف 
 ئتئعٍئ آف اٖكئدٓهٓف داجؿ الهؤححضهىٓب كثفظٍئ كبائدلٍئ كاحبرت الفكٓرب حكاء كئىت صٓرثب أك

كتٓب كجئرتٍئ هف جٛؿ ىشر الةقئفب البىظٓهٓب الداعهب لمبشئرؾ فْ الهعرفب، كبكفٓر الاىٓب البكىكل
 بٍئ البىئفحٓب.اقدر ك  ئتالهحئعدي لبثحف أداء الهؤحح

 

بأححت تئهعب الجمٓؿ البْ ادأت ىكابٍئ ابأحٓس كمٓب الشٓرعب ا٘حٛهٓب لبككف أكؿ  :جاهعة الخميل
، إذ اىبظـ فٍٓئ ةٛةب كأراعكف طئلائ 1971هؤححب عمهٓب لمبعمٓـ التئهعْ فْ فمحطٓف فْ حىب 

ائلبجصصئت الهجبمفب، هع كبطكرت التئهعب لبغطْ ثئتب الهتب كطئلاب هف هجبمؼ أرتئء فمحطٓف،
ىضهت إلِ كمٓب الشٓرعب اٖـ، كبثكؿ ا أداب،ك كبجصصئت هجبمفب فْ العمكـ فبـ فبث فركع أجرل، 

 كالعمكـ كالبكىكلكتٓب، أداب، كمٓئت: ئت، فأىش1980احـ التئهعب إلِ تئهعب الجمٓؿ فْ عئـ 
ؿ كاٚدارة كالبهٓرض، كالبرآب، كالزراعب،  .(2013 ،لعمٓئ)دلٓؿ تئهعب الجمٓؿدراحئت اكال كالبهٓك

 

ئ الرئٓس ائلقدسهؤححب فمحطٓىٓب برا :جاهعة القدس الهفتوحة ، كلٍئ فركع بعمٓهٓب كٓب بعمٓهٓب هقٌر
، كبعبهد احبرابٓتٓب كطف فْ الههمكب العرآب الحعكدٓبفْ الهدف الفمحطٓىٓب ائلضفب كالقطئع كجئرج ال
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ارس عهمً اثٓث ٓهكف لمد قئهبً أكإـ لمدارس قْ هكقع فْ ىقؿ البعمٓ البعمٓـ الهفبكح ثٓث بحٍـ
 كظركفًاهئ ٓبفؽ هع أكضئعً ، كاف ٓكٓؼ اراهت الدراحب كحرعب البقدـ فًٓ الهزكاتب آف البعمٓـ كالعمـ

 . ( 2012)الهكقع ا٘لكبركىْ لتئهعب القدس الهفبكثب، 
 

ىكاة تئهعب القدس الهفبكثب، أىشء فرع الجمٓؿ هع إىشئء  :فتوحة / فرع الخميلهعة القدس الهجا
" طئلائن كطئلاب فْ ثٓىٍئ، كامغ عدد 163( البثؽ ائلهىطقب "1991ثٓث كئىت ادآبٍئ فْ عئـ )

(، ىظران لٓزئدة 2001الدراحْ عئـ ) فرع دكرا/(. افببث هركز ٓطئ4916) 2009/2010الطٛب عئـ 
ىب ٓطئ، كلهكاتٍب حٓئحٓب إغٛؽ اٚقائؿ عمِ التئهعب هف قاؿ حكئف الهىطقب التىكآب كحكئف هدٓ

الهىئطؽ، كعدـ بهكف الطماب كالعئهمٓف هف الكصكؿ إلِ فرع هدٓىب الجمٓؿ )الهكقع ا٘لكبركىْ لتئهعب 
 .( 2012القدس الهفبكثب، 

 

كتهعٓب جٓٓرب بٍدؼ إلِ رفع  1953بأححت رااطب التئهعٓٓف عئـ  :جاهعة بوليتكىك فمسطين
كئف هف أٌـ  1978ٓب ٘اىئء فمحطٓف، كلعؿ بأحٓس هعٍد الاكلٓبكىؾ عئـ هحبكل الثٓئة الةقئفٓب كالعمه

. كهىذ ذلؾ الكقت 1999اىتئزابٍئ. ثٓث بثكؿ ٌذا الهعٍد لٓصاث تئهعب اكلٓبكىؾ فمحطٓف عئـ 
دحْ. ائبت ٌذي التئهعب اٖكلِ عمِ صعٓد الكطف فْ هتئؿ البعمٓـ البقىْ كرائدة فْ البعمٓـ الٍى

امغ عدد طمابٍئ ث كطئلاب. كببهبع التئهعب اعضكٓب هتمس البعمٓـ العئلْ  ئن ( طئلا6000)ئلٓئ ىثكٓك
الفمحطٓىْ كابثئد التئهعئت العرآب، كرااطب التئهعئت ا٘حٛهٓب كابثئد التئهعئت العئلهْ. ثٓث 
تئء إىشئء ٌذي التئهعب بمآب ٚثبٓئتئت الهتبهع الهثمْ هف الككادر الهبجصصب القئدرة عمِ إثداث 

ٓر إٓتئاْ فْ البىهٓب الاشٓرب كالآئٓب كالىهك اٚقبصئدم، فْ الهتئٚت العمهٓب كالبكىكلكتٓب بغٓ
 .(2012فمحطٓف،  كا٘دآرب، كلٓحئٌـ فْ إىبئج الهعرفب ا٘ىحئىٓب كالبقدـ الثضئرم )تئهعب اكلٓبكىؾ

 

ٓرر عمِ فْ هدٓىب آت لثـ، فْ شئرع الف 1973عئـ بأححت تئهعب آت لثـ  :جاهعة بيت لحم
ائىٓب دم ٚحئؿ. فْ بشٓرف اٖكؿ عئـ  17أرض هحئثبٍئ  بـ  1979ألؼ هبر هراع، بعكد همكٓبٍئ لٌر

عهمت عضكان هشئركئن فْ بأحٓس هتمس البعمٓـ  1976بشكٓؿ هتمس أهىئء هثمْ لٍئ. فْ عئـ 
ِ  هٍهب البعئكف كالحعْ ٚٓتئد هحئعدات ٓئر أفْ هئلٓب لمتئهعئت الفمحطٓىٓب.  العئلْ الذم باى

كمٓب العمكـ، ك فْ تئهعب آت لثـ كمٓب أداب، . أصاثت عضكان فْ ابثئد التئهعئت العرآب 1981
آت هكقع تئهعب )،البرآب كهعٍد إدارة الفىئدؽ كالحٓئثب كمٓبك كمٓب البهٓرض، ك كمٓب إدارة اٖعهئؿ، ك 

 (.2011،لثـ
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ؤححب جئصب لمبعمٓـ التئهعْ العئلْ، كىكاة كمٓب فمحطٓف اٌٖمٓب التئهعٓب ه: جاهعة فمسطين االٌمية
ابضئفر تٍكد ىجاب هف اٖكئدٓهٓٓف، كرتئؿ  2006تئهعب فمحطٓف اٌٖمٓب. بأححت الكمٓب عئـ 

جدهئبٍئ البعمٓهٓب ٖاىئء  ـبقد .اٖعهئؿ، كالهحبةهٓرف الذٓف أححكا شركب تئهعب فمحطٓف اٌٖمٓب
ٓكتد فٍٓئ . ك فر فٍٓـ الشركط الجئصب لٛلبثئؽ اٍئالشعب العراْ الفمحطٓىْ كلمىئس كئفب ههف ببكا

ْ ا العدٓد هف اٖقحئـ كالهصرفٓب، كبكىكلكتٓئ الهعمكهئت،  ٖداب، كالعمـك ا٘دآرباٖكئدٓهٓب ٌك
دلٓؿ تئهعب ) دامكـ -كالثقكؽ، كالعمكـ الطآب الهحئىدة، كالدراحئت ا٘حٛهٓب، كالهٍف البطآقٓب 

 .(2012-2011اٌٖمٓب ) فمحطٓف
 

بأحس فرع آت لثـ الدراحْ عىدهئ اىطمقت التئهعب فْ  :جاهعة القدس الهفتوحة /فرع بيت لحم
. كقد بطكر الفرع الذم أطمؽ جدهئبً فْ هاىِ صغٓر، احاب ازدٓئد ا٘قائؿ عمِ 1991الكطف عئـ 

 باعد الدراحب فْ التئهعب، هئ دفع إدارة التئهعب إلِ شراء قطعب أرض فْ هدٓىب آت تئٚ البْ ٚ
ىشئء هاىِ ثـر تئهعْ تدٓد هبكئهؿ ككاحع كثدٓث حىب  أكةر هف كٓمكهبٓرف عف هدٓىب آت لثـ، كا 

كتد فٍٓئ العدٓد هف البجصصئت اٖكئدٓهٓب، كمٓب بهع، ٓقدـ جدهئبً البعمٓهٓب لطٛب التئ2007 ، ٓك
ا٘قبصئدٓب، ك العمكـ ا٘دآرب ككمٓب  اٖحٓرب،ب البىهٓب ا٘تبهئعٓب ك ككمٓالبكىكلكتٓئ، كالعمكـ البطآقٓب، 

  ككمٓب البرآب . 
 

عىْ اصفب عئهب ىقؿ البْ بعبهد ىهط البعمٓـ الهفبكح ٌْك جاهعة القدس الهفتوحة / بشكل عام : ، ٓك
آف البعمٓـ  –إف شئء  –إف ٓزاكج  كاذلؾ ٓهكف لمطئلب .الطئلب فْ هكقع إقئهبب أك عهمبالبعمٓـ إلِ 

ئدٓب هبهٓزة هثمٓئن . كبحعِ تئهعب القدس كالعهؿ فْ هتئؿ البعمٓـ  كعرآئن  الهفبكثب ٖف بككف تئهعب ٓر
بطرح بجصصئت ذكات صمب قكٓب لثئتب الهكاطىٓف كالهتبهعئت العرآب، كهئ كبقدـ ك ، الهفبكح

ئن كفؽ فمحفب البعمٓـ الهفبكحالجدهئت البعمٓهٓب كالبدٓرآب  مب فكٓر بماْ  كهٍىٓئن  ، كبجٓرت ككادر عمهٓب هٌؤ
قمٓهٓئن  ائت كثئتئت حكؽ العهؿ. كقئدرة عمِ الهىئفحب هثمٓئن هبطم )دلٓؿ تئهعب القدس  .كدكلٓئن  كا 

  (.2012، 2011الهفبكثب 
 
َئلجّ  الفمحطٓىٓبجّ ٓججح فْ ؤثجُ ئلتئهعئب ٌَ ئٖحبئج ئلتئهعْ ئل: دريسـضَ ٌيئة التعـ

ئلبججٓح  اتء ٌٓئأعضئءعمهئً اأو  ،ئحبتئا ٖجئب ئلججئحب ئلبْ أعجب لبثقٓق غجض ٌجي ئلججئحب
ـ ه مٓؿ ك آت لثـ فقطعمِ تئهعئت هثئفظبْ الج كفَحعػئلههةمٓو اٍجي ئلججئحب ه ف ٓثهمكف هٌك

 . ) هثئضر ، احبئذ هحئعد ، احبئذ هشئرؾ ، احبئذ( الدكبكراة ارباب أكئدٓهٓبالهئتحبٓر ك  شٍئدة
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 الفصل الثاىي

 الدراسات السابقة  و االطار الىظري 
 هعرفةال 1.2

 هقدهة  1.1.2
 هعً كبطكرت كعًٓ  بفبث هىذ ا٘ىحئف رافقت الهعرفب ٖف تدٓد قدٓـ هصطمث الهعرفب ٌك هفٍـك إف
ئبٍئ هف  فْ إف التدٓد إٚ أف، عمًٓ هئ إلِ كصمت ثبِ هداركً كابحئع لعهؽ هرافقب الادائٓب هحبٓك
ئ ثتـ ٌك الهفٍـك ٌذا  الهؤكد كهف ا٘ىحئف، ىهك كعمِ عٓبكاٚتبهئ اٚقبصئدٓب الثٓئة عمِ بأةٌٓر
 فْ بغٓٓر أكار ٓعبار كالذم الثئلْ القرف ٓشٍدي الذم الهعمكهئت بقىٓب فْ الٍئئؿ كالبطكر البقدـ أف

 هتئؿ فْ البطكر عئهؿ كأصاث الطآعب، عمِ حٓطربً فرض هف ا٘ىحئف هكف كالذم الثٓئة الاشٓرب
 .الهئدٓب اٖجرل ؿالعكاه آف هف الثٓئة فْ أكةر بأةٓرا الهعرفب
 العئلـ، فْ ثدةت البْ الفكٓرب رات لمبطك باعئ الهعرفب طآعب إلِ ىظربٍـ فْ الهرآف اجبٛؼ كرغـ
 اٖحئحْ الكقكد ٌْ الهعرفب أف ىدرؾ كىثف الهعرفب هتبهع ىدجؿ أف ٓتب" اأىً إتهئع ٌىئؾ أف إٚ

ذا اٚقبصئد، ذلؾ لركاج الثقٓقْ كالحاب ٚقبصئدي،  ."الهعرفب لهئٌٓب أحئحٓئ ٍهئف ٓبطمب ٌك
 (35: 2007)العبٓاْ،

 
ذلؾ ثٓث  (، ال27ِ،ص2007فقد اشئر الهطٓراف ) ب"الآئىئت كالهعمكهئت كالهعرف"مبفٓرؽ آف لك 

      : عرؼ 
لاعض عمِ شكؿ  ٍئ اضالآئىئت ائىٍئ هكاد جئـ كثقئئؽ هتردي كغٓر هىظهب كهحبقمب عف اع -1
 .ك كمهئتأرقئـ أ
ك آئىئت بـ بىظٓهٍئ أعمِ ىئبت هفٓد عمكهئت فٍْ آئىئت بهت هعئلتبٍئ لمثصكؿ هئ الهأ -2 

 .حبفئدي هىٍئإقصِ أتبٍئ لبثقٓؽ كهعئل
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ْ جٛصً بتهٓع ك  : فٍْ هعمكهئت بهئ الهعرفأ -3 ف أشبربٓب الهعمكهئت ابهت هعئلتبٍئ ٌك
ْ  هكضكع هعٓف فْ هرثمً هعٓىً،  رار.بجئذ القإكةر قٓهً كفئئدي، كاٍئ ٓبـ أٌك

 ( هفٍَن الهعرفة )لغة َاصطالحًا 2.1.2
 أ. هفٍَن الهعرفة لغة 
ك اىائء عف طٓرؽ البعمٓـ ألِ هعمكهئت إ ٓصؿم أهف الفعؿ ٓعرؼ  بن ب هشبقالهعرف :ب  لغعرؼ الهعرفب ب
 2008 اك الىصر،أهفٍكـ.) كأعرفب ائىٍئ ٌْ كؿ هئ ٌك هعركؼ . كذلؾ ٌىئؾ هف ٓعرؼ الهك الجارةأ

 (.25،ص 
  ٍَن الهعرفة اصطالحًاب. هف 

 فْ الفكٓرب كالبصكرات كالهفئٌٓـ كالثقئئؽ كالهعمكهئت كالهعبقدات كاٖثكئـ الهعئىْ هف هتهكعبٌْ 

بً ىبٓتب ا٘ىحئف لدل ببككف الهجبمفب البْ الثقكؿ الهثٓطب  كاٖشٓئء الظكاٌر لفٍـ الهبكررة لهثئٚك
 (.42،ص 2111)هرعْ كالثٓمب،

ك هقئاؿ ٌك فب حٛهْ لمهعر البعٓرؼ ا٘ك  البعٓرؼ كؿ هعمكـ دؿ عمًٓ الكثْ كالثس كالبتراب ٌك
 (.151،ص2009)عطٓب،  الهعرفب كؿ هعمـك جضع لمثس كالبتراب الهعبرؼ اً لدل الٓكىحكك

 
 بٓب:ٔحبجٛص الهضئهٓف اإائٚحبىئد الِ ٌذا البعٓرؼ ٓهكف ك 

كئىٓب قٓئس الىبئئت الهبكقعب هإلدكر الذكئء اقٓئدة العهؿ ككذلؾ  ارازان إ :حبجداـ ٓبضهفا٘ (1
 داء.لٗ

هصدر ف ٌىئؾ ثئتب لبثدٓد إٌهٓب الشراكب، كلٍذا الحاب فأ: التهئعٓب بعىْ الذكئء التهئعْ (2
د الٓئت كهثفزات إضئفب ٘الهعرفب كهمكٓبٍئ ائ  بقئحـ الهعرفب.لِ بزٓك

بهكٓف الجطب ك  ،بحبرابٓتٓدارة الهعرفب برباط اقكة ا٘إف أ :بعىْ حبرابٓتٓبٌداؼ ا٘ىتئز اٖإ (3
 (.88،ص2009 ) الجفئتْ، الٍٓبْ،اٖهد ٌداؼ اعٓدةأىتئز إالرئٓحب لمهىظهب فْ 

 
 كتًئلبْ ب كا٘تراءات َئلقَئعج َئٖفكئج ئلهفئٌٓن هو هحٓت: "ئلهعجفب أو( 2007َٓجُ ٓئحٓو)

 كئنَئلثقئئق َئٖث ائلبتجاب ههبحتب هعمَهئب: "عو آجج ٌْ عائجب اهعىِ أّ، َئلقجئجئب ؿئٖفعئ
 تجٓجب أَضئع اجمق َئلهىظهئب دلٗفجئ ٓحهث فجٓجكبركٓب  اعض هع اعضٍئ ؿٓعه ئلبْ َئلقٓن
 ."ئلبغٓٓج َؤجئجب
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 ئلعمهْ َئلبفكٓج ئلاثة ثصٓمب هو بكَٓىً بن ئلجّ ئلجصٓج جلك: "ٌْ ئلهعجفب اأو ٓجُ هو ٌَىئك
لٙىحئف  ئلفكجّ بئتئ٘ى ؿأشكئ هو َغٓجٌئ ،ئ٘ابكئجٓب ئلهشجَعئب َبطَٓج ئلهٓجئىٓب َئلججئحئب

 (.34،ص2002 )،ئلهغجاْ"ئلحهئو عاج
 

م فرد لمثقٓقٓب أىٍئ " هصطمث ٓحبجدـ لكصؼ فٍـ أ( فٓعرفٍئ عمِ  67،ص2002) الصائغ،أهئ
هكف كصؼ الهعرفب عمِ  ىٍئ " هتهكعب هف الىهئذج البْ بصؼ جصئئص هبعددة كحمككٓئت أٓك

هكف لمهعرفب  ضهف ىطئؽ هثدد" ك ٓبـ جزىٍئ فْ كةئئؽ الهىظهب، أفراد اٖدهغب أف بحتؿ فْ أٓك
 كهىبتئبٍئ، كههبمكئبٍئ، كىظهٍئ، كعهمٓئبٍئ. 

 
 الهعرفة اعوىأ 3.1.2

ئىب بصىٓف ئلهعئجف فٍٓئ لبثحٓو ئحبججئهٍئ أَ كػجب ئلفعئلب لمهعجفب فْ أّ هىظهب ببطما ئ٘جئ
َبثَٓمٍئ َبائجلٍئ ئجٌئ َؤٓت، ٓفٓب بطَٓجٌئكػَئلاثة فْ ، ئلقصَج َئلضعف فٍٓئ بثجٓج تَئىا

ىٍئ لٓحب أئلهعجفب هعئجف أّ  ( عمِ أو2006 )،ىتن جأكػ و ٌجئ ئلحٓئقحبةهئجٌئ. َضهإَىقمٍئ َ
هثجج َٚ ٓهكو أو بَضع ؿ ح لٍئ شكٌَجي ثقٓقٓب ٖو ئلهعجفب لٓ، ىَعئً َئثجئً هبتئىحئً َىهطٓئً

َجاجئبٍئ فإىٍئ ٚ بقجن ؤٚ تحءئً ؤو ئلهىظهب عىجهئ بقجن هىبتئبٍئ أَ ججهئبٍئ ؿ ا، مٍئ فْ ؤطئج َئثجكػ
ؿ ئلبقمٓج أٓضئً لبظؿ ةٓجب حٍكػَجاهئ فْ ثئٚب ؿ لمبثجٓج َئلىقؿ هو هعجفبٍئ ٌََ ئلتحء ئلقئا

فٍٓئ ههئ ؿ ئلعه افرؽئلهىظهب فْ جؤَح أفجئجٌئ َعٛقئبٍن ئلهبهٓحب َؿ ةج أٌهٓب جئجكػئلهعجفب ئٖ
 ئلبْ بَحع عئجب عمِ ئلعئهمٓو ئلتجج.ؿ عهأجلب ئلؿ َٚ ئلبججٓا عمًٓ هو جٛ، ٓهكو ىقمً لٕججٓوٚ
 

 بشٓركالهعرفب الظئٌرة ثٓث  ،الِ هعرفب ضهىٓب بىً ٓهكف بقحٓـ الهعرفأ( 2009القرىْ )آف ك 
 عقؿ داجؿ فْ بكتد اٖهر ثقٓقب فْ ٌْ ائلهٍئرات البْ ببعمؽ البْ الهعرفب إلِ الضهىٓب الهعرفب
مٍئ ىقمٍئ الصعب كهف فرد، كؿ كقمب  أم إدراكٓب، أك فىٓب الهعرفب بمؾ بككف كقد جٓرف،لٕ أك بثٓك
 الظئٌرة الهعرفب أهئ الشجص، كالثكـ كالثدس اٚحبدٚلٓب كالقكاعد الجارة الشجصٓب عمِ بعبهد أىٍئ

ئ ككبئابٍئ ٓهكف البْ كالهىظهب الرحهٓب الهعرفب إلِ فبشٓر  .أجٓرف  إلِ كىقمٍئ برهٌٓز
َئلهجئتع َئلكبا ، ةقب أَ ئلهجهحب ئلبْ بثبٍَٓئ ئلَةئئقَبعجف أٓضئً اأىٍئ: ئلهعمَهئب ئلهَ

، ئلبثجٓجَلجلك فٍْ هعجفب حٍمب ئلَصف َ، ََحئئط ئلبجحٓو ئلجقهٓب، ئلبقئجٓجك، ئلهجَىئبك
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، بٍئ َؤىبئتٍئاءَٓهكو اصفب هحبهجب قج، آجج لِؤؿ أججُ َهو شك لَِٓهكو بثَٓمٍئ هو لغب ؤ
 (.  43،ص2008، ،)ئلحٓئجئب َائلبئلْ بجحٓىٍئ َئحبجتئعٍئ

ؤلِ ئلهٍئجئب ئلهَتَجب َبشٓج  ،ٌْ ئلهعجفب ئلهجفٓب اأىٍئ:الهعرفب الضهىٓب كهئ ٓهكف الىظر إلِ 
، ٓبكػَ ؤججئَقج بكَو ئلهعجفب ٌىئ فىٓب أ، فجج َئلبْ ٓصعا ىقمٍئ َبثَٓمٍئ لٕججٓوؿ كػؿ عقؿ جئج

ئ ئلىَع هو ئلهعجفب ٓصعا ٌَج، فٍهٍئ عمِ أىٍئ عهمٓب أَ بعآج عىٍئ اكمهئبؿ َلٓح هو ئلحٍ
اعضٍئ ؤلِ ؿ َبثَٓ اعض ئلههئجحئبؿ حبةهئجٌئ هو جٛإؤٚ أىً ٓهكو ، ئجبً َئلبثكن فٍٓئؤج

ب كػهشئجؿ لِ هعجفب ضهىٓب أججُ هو جٛئلهعجفب ئلضهىٓب ؤؿ هئ ٓهكو بثَٓكػهعجفب صجٓثب. 
َئٚبتئٌئب َئلقججئب ئلهٍئجئب َئلجاجئب َئلهَئقف ؿ َبائجؿ ئلفجج اهعجفبً ئلفىٓب هع ئٔججٓو لىق

 (. 39، ص 2008 ،)عمٓئو َئلههئجحئب
َهثٓطً فٍْ أٓضئً ؿ ؤلِ تئىا أو ئلهعجفب ئلضهىٓب ٓصعا ؤٓصئلٍئ ؤلِ ئٔججٓو فْ هكئو ئلعه

جلك ٓتعمٍئ أحئحئً   كؿ ،حبىحئجً أَ بقمٓجيإهبمك فجٓج ٓصعا عمِ هىظهئب أججُ ةهٓىب لمغئٓب َه
ٌْ ئلكشف عو ئلهعجفب ئلضهىٓب ئلهجحَىب لجُ عئهمٍٓئ  َهو ئٖهَج ئلثئحهب لمهىظهب، لمبهٓح

 (. 2004، اٍجف ؤجئجب جأحهئلٍئ ئلفكجّ)ئلمتىب ئٚقبصئجٓب َئٚتبهئعٓب لغجاْ آحٓئ
ؤكد ىكر الدٓف،    :بشهؿ الظئٌٓرب الهعرفب أف ( عم2111ِ(ٓك

ْ :البياىات -1 هٍئ ٓبـ الهبرااطب غٓر الهكضكعٓب الثقئئؽ هف هتهكعب ٌك ئ كبقٓك  أكلٓب أثكئـ دكف إاراٌز

  .هحاقب

ْ :الهعموهات -2 بـ الهصداقٓب، صفب بهىث آئىئت عف عائرة ٌك هكف لغرض هثدد، بقدٓهٍئ ٓك  بقدٓهٍئ ٓك

  .كالرهكز كالصكر الكبئاْ الشكؿ كهىٍئ هبعددة أشكئؿ فْ

 الثصكؿ ٓبـ البْ هف الآئىئت هعمكهئت صىع عمِ لقدرة بثبئج الهعمكهئت اتئىب فئلهعرفب :القدرات -3

مٍئ عمٍٓئ  عمِ القدرة اٖفراد اعض اهلل هىث كقد هىٍئ، احبجداهٍئ كاٚحبفئدة اهكف هعمكهئت إلِ لبثٓك

 هئ ٓبكفر عمِ اىئء البصرؼ ةـ كهف الهعمكهئت، كبفحٓر بثمٓؿ عمِ القدرة إاداعٓب، كهىثٍـ اطرؽ البفكٓر

ذا هعمكهئت، هف  الهعرفب هثئكر أثد اأف كف القكؿٓه فإىً اٖفراد، لدل كالكفئءات القدرات ببكفر لـ كا 

  .هفقكد اٖحئحٓب
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 بهةؿ ثٓث الصمب ائٚبتئٌئت؛ كةٓقب فئلهعرفب كالقدرات كالهعمكهئت الآئىئت إلِ ائ٘ضئفب :االتجاٌات -4

شكؿ كالبصرؼ، كالبثمٓؿ البفكٓر فْ اٖفراد لمرغاب بدفع كالبْ الرئٓحب الهثركئت أثد اٚبتئٌئت  ٓك

ٓتئد اٖفراد، فضكؿ ثفز جٛؿ هف أحئحٓئ ان عىصر  اٚبتئٌئت عىصر ـ الرغاب كا   .لٙاداع كبثفٌٓز

 َهو أٌهٍئ: ، الظئٌٓرب ئلبعجٓفئب ئلحئاقب ٓهكو أو ىحبىبت هٛهث ئلهعجفب ؿ هو جٛ
 ٓهكو ئلبعآج عىٍئ )ائلكمهئب أَ ئلجهَح أَ ئلجحن(.  - أ
 ب. كػأىٍئ قئامب لمهشئج - ب
 بجضع لقَئعج َبعجٓفئب.  - ت
 َبجحٓىٍئ َىقمٍئ ؤلكبجَىٓئً. ؤلٍٓئ ؿ ٓهكو ئلَصَ - ث
 بَتً ئلحمَك ئلفججّ فْ ئلهؤححب.  - ج

َٓهكو ؤعئجب قجئءبٍئ َؤىبئتٍئ َبجحٓىٍئ ، لجلك فٍْ حٍمب ئلَصف َئلبثجٓج َقئامب لمبجهٓح
ئلفكج هو هتجج شججئب بفكٓج َبتمْ ؤلِ ىبئت هعجفْ َؤىحئىْ ؿ أّ أىٍئ بثَٓ، َئحبجتئعٍئ

 (.2008 ،ئلحٓئجئب همهَح َهكبَا)
 

 لهعرفةٌهية اأ 4.1.2
هئ ٌْ ائلىحاب لٗفجئج َئلشعَا َئلهتبهعئب ٌَْ كػؤو ئلهعجفب ٌْ ئلةجَب ئلثقٓقٓب لمهىظهئب 

بثقٓق أغجئضٍئ َغئٓئبٍئ ئلبْ ؿ ائلبئلْ أجئبٍئ ئلثَٓٓب فْ ئلقٓئن اَظئئفٍئ َهائشجب أىشطبٍئ هو أت
ْ ئلهٓحب ئلبْ بهٓح ئلهعجفب ٌ ؤج بعج قَب، َتجب هو أتمٍئ. فئلهعجفب قَب َةجَب فْ آو َئثج 

َبكهو أٌهٓبٍئ فْ ، ةج أٌهٓب هو ئلهَئجج ئٖججُكػَئلعشجٓو ائعبائجٌئ ئلهَجج ئٖ ئلقجو ئلثئجّ
ئلىججب ائعبائجٌئ  هشكمب ئلهَجج ئلَثٓج ئلجّ ٚ ٓجضع لقئىَو بىئقص ئلغمب َأىٍئ ٚ بعئىْ هوَىٍئ كػ

 (.2009 ،َآججَو ْػ)ئلعم ائٚحبججئن صَٚٓبىئق نكػائلبجئ كٓىه ئلهَجج ئلَثٓج ئلَئفج ئلجّ
بصئٚت، رفب الهرباط اةكرة الهعمكهئت كاٌ٘هٓب لمهعرفب فْ الكقت الثئضر، ىبٓتب ةكرة الهعٖبارز اك 
ر  قبصئد،ب العهمٓب فْ كئفب هتئٚت عهؿ ا٘حبجداـ ىبئئت كافرازات كهعطٓئت الهعرفا  ك  كبطٓك

 :ٓأبْىشئطئبً، كىهكي، الذم ٓبهةؿ فٓهئ 
ئال -1 حبجداـ هضئهٓف الهعرفب كهعطٓئبٍئ كافرازابٍئ فْ كئفب هتئٚت إدة الهحبهرة كالحٓرعب فْ ٓز

 عهئؿ.ٖا



17 

 

كاٚجبراعئت  فْ بثقٓؽ اٚابكئرات كاٚكبشئفئتحئس الهٍـ بهةؿ الهعرفب العهمٓب اٖ -2
 البكىكلكتٓب.

ئدة الهحبهرة فْ ا -3 ف  ىتـحبةهئرات ذات الصمب الهائشرة فْ الهعرفب، كالبْ ٓ٘الٓز عىٍئ بكٓك
صكؿ غٓر الهئدٓب كغٓر الهمهكحب كهئ ٓىتـ عىً هف ٓزئدة س الهئؿ الهعرفْ الذم بهةمً اٖأر 

 فْ ىبئتئت الهعرفب كالعمـ، كالذم ٓبحع ثتهً ائحبهرار.
ئدة الهحبهرة فْ الهؤححئت كالهشركعئت البْ بعهؿ فْ هتئؿ ال -4 ، ، كاىبئتئن هعرفب بكلٓدان الٓز

 كالاثكث. بصئٚت، كالارهتٓئت،ئ شركئت الهعمكهئت، كا٘كالبْ بهةمٍ ،ئن كاحبجداه
ئدة الهحبهرة فْ  -5  عهئؿ كةٓفب العمـ.ألعئهمٓف فْ هتئٚت الهعرفب، كفْ عداد اإالٓز
ٌهٓب ىبئج كذلؾ كىبٓتب لٗهف عىئصر ا٘ ئن حئحٓأ ران كعىص ئن ٌئه اقبصئدٓئن  الهعرفب هكردان بعبار  -6

)جمؼ،   (.2007البْ ببهبع اٍئ  
كفْ الدكر ، ك ٚأضئفب قٓهب لٍئ إىهئ فْ إ ،ب لمهؤححئت لٓس فْ الهعرفب ذابٍئٌهٓب الهعرفأ بارزكهئ 

الهعرفب كالذم  قبصئدئهد عمِ الهعرفب كالذم ائت ٓعرؼ اقبصئد التدٓد الهعبالذم بؤدًٓ الهؤححب لٙ
ٌهٓب أارز . كبٓئن س الهئؿ الفكرم كالبىئفس هف جٛؿ القدرات الاشٓرب ةئىأكٓد عمِ ر أٓبـ هف جٛلً الب

 ( . 2008، ) الٓزئداتأبٓب:جٛؿ الىقئط  عرفب هفهال
لبصهٓـ كالبىحٓؽ كالٍٓكمٓب شكئؿ اأعبهئد هركىب الهىظهئت هف جٛؿ دفعٍئ ٘ حٍهت الهعرفب فْأ -1

 كةر هركىب .أبككف 
ابكئر ٘اداع كا، كثفزت ا٘اداعئن إكةر قحئـ اٖبركٓز عمِ اٖبئثت الهعرفب الهتئؿ لمهىظهب ائلأ -2

 فرادٌئ كتهئعبٍئ . الهبكاصؿ ٘
ؿ الهىظهئت أ -3 ، ب بثدث البغٓر التذرم فْ الهىظهبهعرفٓهتبهعئت  لِإحٍهت الهعرفب فْ بثٓك

 . عهئؿ، كلبكتًٓ البعقٓد الهبزآد فٍٓئلبغٓٓر الهبحئرع فْ آئب اٖلببكٓؼ هع ا
 . ة  هىظهئبٍـدار إلِ كٓفٓب إ دآرب عمِ بكتًٓ هدٓرم الهىظهئتبعهؿ الهعرفب ا٘ -4
 حئحْ لمقٓهب.اٖ سبعد الهعرفب الاشٓرب هدر  -5
ئ كىضتٍئ ك لكٓف حئحٓئن أ بعبار هثركئن  -6  عئدة بشكمٍئ ةئىٓب .ا  ٓب جمؽ الهىظهب كبطكٌر
 داهبٍئ . ا  حئس لجمؽ الهٓزة البىئفحٓب ك صاثت اٖأالهعرفب  -7
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  ىشأة الهعرفة  5.1.2
كتً اٖرض كتدت هعً ألهعرفً افطربً البْ هىذ أف جمؽ اهلل ا٘ىحئف عمِ بعكد ىشأة الهعرفب 

ك اصدد الثدٓث  ئ القرآف،ٌك اد هف ا٘شئرة إلِ قضٓب ٌئهب أةئٌر بطكرت أةىئء هراثؿ ثٓئبً الادائٓب ،ٚك
ْ أف أصؿ الهعئرؼ كمٍئ ٓعكد إلِ اهلل حاثئىً،فٍك الذم جمؽ كعمـ أ٘ىحئف هئ  عف أصؿ الهعرفب،ٌك

ي اهلل هف الهعئرؼ كاٚحبعدادات الٛزهب لبثصٓمٍئ،ٚ ٓبصرؼ فْ لـ ٓعمـ .كأف ٌذا ا٘ىحئف اهئ أعطئ
ٌذا الككف،شجصٓب هحبقمب اذابٍئ،ٓعاد الثس كٓقدحً،أك ٓعاد العقؿ كٓقدحً،كهئ فْ اٚبتئٌئت 
ىهئ ٓبصرؼ هف هىطمؽ أىً هجمكؽ كهدٓف فْ أصؿ جمقً هلل  الفمحفٓب الشئردة عف ٌدل اهلل.كا 

 (2003، الكردمبً هلل بعئلِ.)هدٓف فْ أصؿ هعرف حاثئىً،كعئرؼ
 
 : كئٔبْ ( بحمحٛ لىشأب ئلهعجفب2005قجن ئلكآحْ )ك

ب ػب ئلهعجفػفئىبقم ،َئلحثج َئلطا َئلعجئفب َئلفمحفبقبجىب ئلهعجفب عىج ئلائامٓٓو ائلكٍئىب إ (1
َئجة ػء َئلثشٓئءب ئٖػِ هعجفػىصجفب ؤلإئلبْ الفمحفٓب أٓجٍٓن ؤلِ هئ ٓعجف ائلهعجفب عمِ 

 . ءئٖشٓئؿ ٓفٓب فعكػعئب َهعجفب لهَضََئ
ْ ػهعجفب ئلىظجٓب ئلبعىج ئلَٓىئو ئلجٓو صئغب ثضئجبٍن هفٍَن ئلبن بأطٓج ئلهعجفب ىظجٓئن (2

عو ئلائامٓٓو  ٌََ هئ هٓح ئلَٓىئىٓٓو، ئب ئلبثمٓمٓب َبهكىَئ هو بجَٓىٍئهبئحب ائلقججإ
تئئا ئلجىٓئ ئلحاع شَئجص جئلجب عجب هو ع ءاىئحبججهَئ هعئجفٍن فْ إب ئلجٓو ػَئلفجئعى

 ئلَٓىئىَٓو. ؿ هئ فعكػتَع ؤلٍٓئ جَىَئ ٌجي ئلهعئجف اىظجٓئب ٓهكو جحىٍئ َئلجػلكىٍن لن ٓ
ؿ ْ أَػفْ ئلعصَج ئ٘حٛهٓب ئَٖلِ َىبٓتب ثة ئ٘حٛن عمِ طما ئلعمن ثٓة َجج جلك ف (3

ن ػجأ ائحػ: )ئق(عمِ هثهج)ص أَئهجي بعئلِ فْ ئلحَجب ئَٖلِ هو ئلقجآو ئلكجٓن ئلبْ ىحلب
ح عمِ ىثَ هبحئٓج عمِ ئلهعجفب ائعبائجٌئ ئلعىصج كػبجاجأب ئلهىظهئب  (راؾ الذم جمؽ

ب كئؤلِ ئلشجؿ فئلبثَ، هو ئلهىظهئب ئٖحئحْ ئلجّ ٓهٓح ئلهىظهب ئلىئتثب عو غٓجٌئ
ًٚ أَ هغئهجب غٓج هثحَاب ئلىبئئتؿ َئٖعهئ ًٛ هعحَ َؤىهئ ، ئلقئئهب عمِ ئلهعجفب لن ٓعج عه

َهتئٚب ئلثٓئب ئلهجبمفب فْ ؿ ق َهبىَع أصاث ٓغطْ ئقبصئج ئلجٌََ ئبتئي َئحع َعهٓ
ئلكةٓج هو ئلهتبهعئب ئلهعئصجب. لجئ ٍٓجف ٌجئ ئلهاثة ؤلِ ئلبعجف ؤلِ ىشأب َبطَج ؤجئجب 

 ئلهعجفب َهفئٌٓهٍئ َأٌهٓبٍئ. 
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أاجح ئٖحائا ئلبْ أجب ؤلِ ئلبطَج ئلهعجفْ َبحئٓج ئٌٚبهئن اإجئجب  (Prusak)2000 ثجج آىهئ
 : ائٔبْهعجفب َئلهبهةمب ئل

 عب ئلثَئحٓا َئٖتٍحب ئ٘لكبجَىٓب.ئلبطَج ئلبكىَلَتْ ئلكآج َئلبقىٓئب ئلعئلٓب فْ صىئ -1
ٓب ئلشاكب ئلعئله إكبشئؼئلهعطٓئب جئصب ؿ ئ ئٚبصئٚب َبجئحفْ بكىَلَتٓؿ ئلبطَج ئلٍئئ -2

 تٍحب ئلجمَٓب َئٖقهئج ئٚصطىئعٓب. كئٖبصئٚب ئلٛحمكٓب َ٘ئ، ئ٘ىبجىب
َظئٌجب ئلعَلهب ، ئت ئلكآج عمِ ئلحَق ئلعئلهْ َعَلهب ئلبتئجب َبحئٓج ثجب ئلهىئفحبىفب٘ئ -3

 اأاعئجٌئ ئلهجبمفب. 
 

  فة رلهعا خصائص  6.1.2
ىحئف اصفئت جئصب بهٓزي ثٓث هٓز اهلل ا٘ ،ائلحهك كالرقْىحئىْ فكرم ٓهبئز إالهعرفب ىبئج عهؿ 

الاشرم الباصر البْ ٓقكـ اٍئ العقؿ هؿ ك أالبفكٓر كالبٌهٍئ القدرة عمِ أْ هف عف ائقْ الهجمكقئت، كالب
ئ اهئ ٓبىئحب إكؿ لمهعرفب كبكٓرةٍئ لٛتٓئؿ، الذم ٓعبار اثؽ الصئىع اٖ ٌر ذ ٓعهؿ كؿ تٓؿ عمِ بطٓك

ذا دلٓؿ كاضث عمِ  هع هبطائت العصر،  حبجداـغٓر قئامب لمىفئذ ٚك بحبٍمؾ ائ٘ب فف الهعر أٌك
ئت كلٓح  بٚضئفإا ،ئهٓف هجبمفبكهض هر الذم ٓتعمٍئ بثبكم عمِ هعئفٍ ، اٖهثصكرة افئب دكف غٌٓر

ئإكالقٓئس قاؿ  لِ عدـ قئامٓبٍئ لمعدإ ٌر      .حبجداهٍئ كبطٓك
  :ٓأبْحئحٓب لمهعرفب ىذكر هىٍئ هئ شئرة الِ عدد هف الجصئئص آٖهكف ا٘ك 

 هرثمب فْ كذلؾ أف باقِ ائلضركرة لٓس الراٌىب،لكف الهرثمب فْ صثٓثب بظؿ فئلهعرفب :التراكهية-1

ذا قئدهب،  . القدٓهب الهعرفب إلِ التدٓدة الهعرفب اصٓغب إضئفب كلكف هبغٓرة، الهعرفب أف ٓعىْ ٌك
  .هىٍئ الهقصكد كاىبقئء التزء إلٍٓئ، الكصكؿ لمهحبفٓد ببٓث اطٓرقب بربب الهبكلدة فئلهعرفب :التىظيم -2

 كهعرفب إلِ الاثث، ا٘ىحئف رغاب إشائع إلِ ئفٍٓدف كالبعمٓؿ فئلبحآب :األسباب عن البحث -3

  .ىثك أفضؿ عمِ فٍٓئ ىبثكـ أف هف ٓهكىىئ ذلؾ ٖف الظكاٌر، أحائب

 العقكؿ عمِ فثحب اؿ باثةٍئ البْ الظكاٌر عمِ بحرم ٚ الهعرفب فشهكلٓب :واليقين الشهولية -4

)الٓزئدات، .كداهغب هقىعب أدلب عمِ بهئدبعىْ اٚع اؿ ةئابب، الهعرفب أف بعىْ ٚ كالٓقٓىٓب ببمقئٌئ، البْ
2118.) 
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 ( أو لمهعجفب هتهَعب هو ئلجصئئص هىٍئ:Kluge & others, 2001ج)كػجكقد 
ئ٘ىحئو َئلهعمَهئب َاجلك فإىٍئ ببأةج اعهق اجمفٓب ؿ ئلجئبٓب: ئلهعجفب ٌْ ىبئت بفئع -1

َهو ٌىئ  ،مَهئبٌجي ئلهعؿ جلك ائلحٓئق ئلجّ ٓبن فًٓ بىئَكػئلشجص ئلجّ ٓبعئطِ هعٍئ َ
ٌجي ئلهكَىئب ؿ أَ ابعآج أجق هكَىئبٍئ ئلهعمَهئبٓب َبأَٓ ،فٍن ئلهعجفب أَ، بءفإو قجئ
َائلبئلْ ٓهكو ، لمهؤةجئب ئلشجصٓبٓد كحبججئت هعجفب هىٍئ حٓجضع ائلبأ٘ َبفحٓجٌئ

ةج هو جلك أو كػأؿ ٌَكجئ ا ،شجص آججؿ بٍئ هو قاءابكئج هعجفب تجٓجب لجُ قجئإلٓج َبَ
ب ئلشجص ىفحً لمهكَىئب ئلهعمَهئبٓب ىفحٍئ جاهئ بجبمف هو ءجفب ئلهبَلجب هو قجئئلهع

 حٓئق ٔجج بجبمف فًٓ ئلهؤةجئب ئلفكجٓب َئلىفحٓب َغٓجٌئ. 
ؿ فئلشجص فْ عهمً عمِ حآ، ؤو ٌجي ئلجئصٓب فْ ئلهعجفب ظئٌجب لمعٓئوؿ: ئلقئامٓب لٛىبقئ -2

فإجئ ىتث فْ جلك فإىً ٓفكج بمقئئٓئً فْ  قج ٓتجا أحمَائً هعٓىئً فْ بىفٓج هٍهب هئؿ ئلهةئ
ْء ىفحً ؤج بثئَ، ٌجي ئلهعجفب ؤلِ هٍهب أججُؿ ؤهكئىٓب ىق بعهٓن ؿ َئلهىظهئب بقَن ائلش

 ب آو هَئقعٍئ أَ فجَعٍئ أَ أقحئهٍئ. ءئلهعجفب ئلاىئؿ بتئجاٍئ ئلىئتثب َىق
 لٓسئ٘ىحئو َؿ و ئلهعجفب ببَلج هو عقئلطآعب ئلهضهجب: ٓتا أو ٚ ٓغٓا عو ائلىئ أ -3

عهمٓب َٚ كػهٛثظب أَ هبئاعب ئلهعجفب ؿ َائلبئلْ فمٓح هو ئلحٍ، عمِ ئلَجق أَ هكئو آجج
أَ ةهجب لٍجي ئلعهمٓب ؤج عىجهئ ببن عهمٓب ئلهعجفب َبىبٍْ فإو ئلىئبت ئلهعجفْ  ىبٓتبكشكؿ 

 هعٓوؿ أَ ٓججتً اشك، أَ ٓججت تحءئً هىً ،َقج ٚ ٓججتً صئثاً هطمقئًؿ ٓجبحو فْ ئلعق
اعج فبجب هو ئلحهو. ؤو فٍن ٌجي ئلجئصٓب لمهعجفب غئٓب فْ ئٌٖهٓب لىتئت اجئهت ؤجئجب 

 حبججئت ئلههكو هو ٌجي ئلهعجفب ئلهضهجب.٘لهعجفب َلبثجٓج ئٖحئلٓا ئلهٛئهب ئ
ب فٍٓئ ٚ بىقصٍئ كػئلجئبْ: ببهٓح ئلهعجفب عو غٓجٌئ هو ئلةجَئب اأو ئلهشئجئلبعحٓح -4

ٓشئجك اٍئ غٓجي حباقِ هعجفبً لجٓب فْ ثٓو أىً ٓضٓف فئلشجص ئلجّ ٓهبمك ئلهعجفب َ
ب ئلهعجفٓب آىٍهئ كػةج هو جلك أو ئلهشئجكػَئلهبَقع أ، ؤلِ هعجفب غٓجي ٌجئ فْ ئلثج ئٖجىِ

 هىٍهئ. ٍؿ كحبضٓف قٓهب تجٓجب لهعجفب 
ؿ ٌْ عجضب لمبغٓج ٚ اؿ ئلحَئلٓب: ؤو قٓهب ئلهعجفب َأٌهٓبٍئ لٓحب ةئابب هع ئلحهو ا -5

َبىئفح فْ آئب هفبَثب ؿ ئلبْ بعهؿ ئٖعهئؿ هع هجَج ئلَقب ٚحٓهئ فْ هتئؿ َئلحَئ
هبٛك ئلبقىٓئب ئلتجٓجب َئجبجئع بقىٓئب ؤضئفٓب ٓهكو أو إؿ َئلحائق آو ئلهبىئفحٓو فْ هتئ
 آجب. كػهئ َبثقق هو جٛلً هٓحب بىئفحٓب عئلٓب َجاثٓب ؿ بىٍِ قٓهب هئ بهبمكً هىظهب أعهئ
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هئ أىٍئ ٚ بعىْ أٓضئً عجن ؤهكئىٓب كػلمهعجفب ٚ بعىْ أاجئً ئلعشَئئٓب ئلمثظٓب: ٌجي ئلجئصٓب  -6
ؤجئجب ئلهعجفب احاا ٌجي ئلجئصٓب ؤج ئلهطمَا ٌَ بٍٓئب ئلهىئث ئلهىئحا لبَلٓج ئلهعجفب 

 قٓبً أَ هجُ فئئجبً.و شٓئئً هئ حٓبَلج جَو أو ىتحن ائلضاط ابَأعىجئج  جكػَهو ئلهؤ
هعجفٓب تجٓجب  هع هعطٓئبؿ ن َببفئعكػهٓب(: فئلهعجفب ببجئكػحبهجئجٓب )ئلبجئ٘ئلبتجٓج َئ  -7

َئٖثجئة ٌَجئ  هع ئلهعطٓئبؿ ابكئج هعجفب تجٓجب ٌَجي اجَجٌئ ببفئع٘لببَلج ائ٘اجئع َئ
 حبهجئجٓب َئلبتجج.٘هئ ٓعطٍٓئ جئصٓب ئ

 في الهىظهاتفة رلهعا هصادر 7.1.2
ٓبَلج عو هصئجج هعٓىب ٓىاغْ ئلبطجق ؤلِ ؿ ا، ئىب ئلهعجفب هَججئً ثَٓٓئً َٚ ٓأبْ هو فجئغكػلهئ 

( Saffady ,2000ئلهىاع ئٖحئحْ لٍئ. ضهو ٌجئ ئلحٓئق فقج عجف)ؿ بمك ئلهصئجج ئلبْ بهة
ٌك ثدكد الهعرفب  كالذم ٓثدد، ئلهصجج ئلجّ ٓثَّ أَ ٓتهع ئلهعجفب ٌكهصجج ئلهعجفب اأىً: 
 الذكئء، كالبعمـ، كالجارة .

عمِ ئلهعجفب ؿ ( عمِ َتَج هصججٓو هو هصئجج ئلثصMarquardt ,2002َ) َقج آىب ججئحب
 ٌَهئ ئلهصئجج ئلجئجمٓب َئلهصئجج ئلجئجتٓب. فْ الهىظهئت بحئاٍئ كػأَ ئ
هجبمف ؿ هب ثَكػب فْ جاجئب أفجئج ئلهؤححب ئلهبجئئلهصئجج ئلجئجمٓؿ ئلهصئجج ئلجئجمٓب: ببهة -1

َعهمٓئبٍئ ؿ ككػَئلهؤححب  بعمن ئٖفجئج َئلتهئعئبحبفئجب هو ٘ئلهَضَعئب َقججبٍئ عمِ ئ
ئلهؤبهجئب ك، َهو ئٖهةمب عمِ ئلهصئجج ئلجئجمٓب: ئ٘حبجئبٓتٓب، َئلبكىَلَتٓئ ئلهعبهجب

ئلجئجمٓب لٗفجئج عاج العهمٓئت ك  ،ئلثَئجك ،ئلبعمن ئلصفْك ،ئ٘لكبجَىٓبكالهكبائت ئلجئجمٓب 
جبجئع ٘ئب ئءَاجئأَ ئلاثَة ؿ بعمن ائلعهئلؿ أَ هو جٛ، َئلجاجب َئلهٍئجبؿ َئلعق كئءئلج

 ئلجئجمٓب.
َئلبْ ببَقف ، ئلهصئجج ئلجئجتٓب: ٌَْ بمك ئلهصئجج ئلبْ بظٍج فْ آئب ئلهؤححب ئلهثٓطب -2

ىبحئا ؤلِ ئلبتهعئب ئلبْ ٘ب ئٖججُ ئلجئئجب فْ ئلهٓجئو أَ ئعمِ ىَع ئلعٛقب هع ئلهؤححئ
ىبجىب َئلقطئع ٘ئو أهةمب ٌجي ئلهصئجج ئلهكبائب ََه، عمٍٓئ عهمٓب ئحبىحئث ئلهعجفبؿ بحٍ

ح ئلاثة كػفًٓ ئلهؤححب َئلهىئفحَو لٍئ َئلهَججَو َئلحائئو َئلتئهعئب َهجئؿ ئلجّ بعه
َبعج ئلآئب ئلهصجج ئلجئجتْ لمهعمَهئب َئلهعجفب ثٓة ، جبجئع ئلجئجتٓب٘ئب ئءئلعمهْ َاجئ

ٓب ئب ئلثحكػئلهججؿ كأثج أَ ؿ ئٖفجئج عمِ هجبمف هحبَٓئبٍن ئلبىظٓهٓب َهو جٛؿ  ٓعه
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هو ئلآئب َهو بحئا ئلآئىئب َئلثَئجة كػإ( عمِ كالشـ ،ئلجَقك، ئلمهحك صجٓبا)ئلحهعٓب ئل
َئلثكن( ٓحبطٓعَو هعئلتب ، َئلبحآا، َئلفٍنؿ )ئلبأهؿ ٓب َئلفٍهٓب هةكػقججئبٍن ئ٘ججئؿ جٛ

َئلبفكٓج َئلبعمن ٓحبطٓع  ءئكػئلجاجب َئلجؿ َهو جٛ، هعمَهئب ِػٌجي ئلآئىئب َبثَٓمٍئ ؤل
جبٛف فْ هحبَُ َ٘ئ، ؤلِ ئلهعجفبؿ فْ هعىِ لمبثَ ئٖفجئج بفحٓج ٌجي ئلهعمَهئب ََضعٍئ

 َجب آىفئً.كػئب ئلهجكػَئلهججؿ جبٛف فْ ئلهحئئ٘قف عمِ ئٌجي ئلهعجفب ٓبَ
 

 خرى لمهعرفة كها يأتي:أبيىها يرى آخرون أن ٌىاك هصادر 
هبئح لمتهٓع  كبب ككةئئؽ كالكةٓر تدان الكبب كالكةئئؽ الهدكىب: فئلكةٓر هف الهعئرؼ هكتكدة فْ  -1

ذا ٓتعؿ ائٚهكئف الثصكؿ عمٍٓئ هف جٛؿ دراحبٍئ.  ٌك
ك أٓةب كالتدٓدة كالهثدكدة ٌك دهئغ جر الهٍـ لمهعئرؼ جئصب الثدىحئف: ٓعبار الهصدر أا٘ -2

ٌـ ىحئف الهصدر اٖكائلبئلْ فقد ٓككف ا٘ ،ذي الهعئرؼعقؿ هتهكعب هف اٚشجئص ٓهمككف ٌ
 رؼ الثدٓةب.لمهعئ

ك جزف كهٓب أز اك هىبت ٌك كحٓمب لبتحٓد كثفظ م تٍئأف إكالهىبتئت:  دكاتتٍزة كاٖاٖ -3
ىحئف ٌئئؿ فْ الهعرفب فثبِ ٓحبطٓع ا٘ دكات بدلؿ عمِ ىضتتٍزة كاٖٖاف أٌئئمب هف الهعئرؼ. 

ئآبصىٓع  رؼ كقدرات ٚجٓرف اهعئ لب هئ ٓثبئج الِ كهٓب ٌئئمب هف الهعئرؼ. كهئ ٓضهف بكفٌٓر
هكف ٔحبفئدة هىٍئهثدكدة لٙ تٍزة الهعئرؼ البْ بثبئتٍئ ائقبىئء اٖف بثصؿ عمِ أٓب هىظهب . ٓك

ف بثدٓد الهصئدر أم أىحئف دٓٛ عف الكةئئؽ الهكبكاب كعف ا٘دكات الهبئثب كالبْ قد بككف اكاٖ
 .(2010 ر،)الطئٌ داربٍئقبىئء الهعئرؼ ٓهةؿ اعدا هٍهئ ٘البْ حبعبهد ٘

 تَليد الهعرفة   8.1.2
ب ئٖفجئج كػهشئجؿ َٓبن جلك هو جٛ، (ئلهعجفب ؤاجئع) الكبئب عىج ئلعجٓج هو بعىْ :بَلٓج ئلهعجفب
هعجفْ تجٓج فْ قضئٓئ َههئجحئب تجٓجب ؿ ئلجئعهب لبَلٓج جأح هئؿ َتهئعئب ئلعهؿ َفجق ئلعه

هئ كػك ، ئابكئجٓب هحبهجب اصَجباطٓرقب كٓجب لٍئ ئلتجؿ بحئٌن فْ بعجٓف ئلهشكٛب َؤٓتئج ئلثمَ
  .ىب حَقٓب عئلٓب كئعمِ ئلبفَق فْ ئ٘ىتئح َبثقٓق ه ائلقججب تحئبحَج ئلهؤح
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 الهعرفةل أىهاط تحَي  9.1.2
آو ؿ بفئعؿ ئلهعجفب ثٓة أو ئلهعجفب ٓبن ؤٓتئجٌئ هو جٛؿ أىهئط بثَٓعدة دراحئت إلِ  أشئجب

 ئلبئلْ: كػو أجاعب أىهئط ٌْ َٓبثجج جلك ضه ئلهعجفب ئلضهىٓب َئلهعجفب ئلصجٓثب
ًٛ هو هعجفب ضهىٓب Socializationب كػئلهعجفب ئلهشبج -1 صٓرثً ؤلِ هعجفب : ئلبْ ببضهو بثَٓ

ؿ شبجئك فْ ئلجاجئب َهو ةن ؤٓتئج هعجفب ضهىٓب هةٌَْ٘ عهمٓب ئ، تبهئعَْ٘بحهِ ئلبطآع ئ
ئلضهىٓب هائشجب هو  ٓكبحا ئلهعجفبَٓهكو لمفجج أو ، بكػئلعقمٓب َئلهٍئجئب ئلفىٓب ئلهشبجئلىهئجت 

ئب أَ ئلههئجحب َفْ حٓئق كػئلهٛثظب أَ ئلهثئؿ ٓبن جلك هو جٛحبججئن ئلمغب َإئٔججٓو اجَو 
بحئا ئلهعجفب كػابً ثٓة أو هفبئت ئلَظٓفب ئلهاجأ جئء ٓطاق ئلبججٓا ئلعهمْ عمِ أجئؿ ئئٖعه

ب ٓصاث هو ئلصعا عمِ ئلفجج كػجئلجاجب ئلهشبؿ هو أشكئؿ َتَج شكَاجَو ، ئلضهىٓب ٌَ ئلجاجب
ئلتجَُ فْ ؿ ئلهعمَهئب ٓكَو ضئٓؿ ىفحً ههئجحئً لعهمٓب بفكٓج فجج آجج. َهتجج ىقؿ أو ٓبجٓ

 بكػىفعئٚب جئب ئلصمب ائلحٓئقئب ئلجئصب ئلهطهَجب فٍٓئ ئلجاجئب ئلهشبج٘ئلغئلا ؤج هئ تجج هو ئ
  .(2004، بَفٓق)
ًٛ هو هعجفب ضهىٓب ؤلِ هعجفب : ئExternalizationئلهعجفب ئلجئجتٓب  -2 لبْ ببضهو بثَٓ

هو جٛلٍئ ؿ ٌَْ عهمٓب بثجٓج لفظْ لمهعجفب ئلضهىٓب ببثَ، ظئٌجب َبحهِ "ئ٘ظٍئج أَ ئ٘ججئت"
ىهئجت ، َهفئٌٓن فجَض، هتئحئبؿ ٌَْ عهمٓب ؤٓتئج هعجفب تٌَجٓب بأجج شك، ؤلِ هفئٌٓن ظئٌجب

ئفٓب َغٓج هبحقب كػةٓجئً هئ بكَو غٓج كػجئب غٓج أو ئلبغٓ، غب أَ ئلكبئابىعاج عو تٌَجٌئ ائلم
ؿ َئلبفئعؿ جبٛفئب َئلفتَئب آو ئلصَج ئلجٌىٓب َئلبعآجئب ئلبْ بحئعج فْ بىشٓط ئلبأهلػٙىبٓتب 

 آو ئٖفجئج. 
ًٛ هو ئلهعجفب ئلظئٌجب ؤلِ ئلهعجفب Combinationئلهعجفب ئلبتهٓعٓب  -3  : ئلبْ ببضهو بثَٓ

ٓثَلٍئ ؤلِ ىظئن هعجفْ ؿ عهمٓب ئلبىظٓن ئلهىٍتْ لمهفئٌٓن اشك ٌَْ، ئلظئٌجب َبحهِ "ئلجهت"
ئٖفجئج ؿ َٓبائج، ئلهعجفب جهت هتهَعئب هجبمفب هو ئلهعجفب ئلظئٌجبؿ َٓبضهو ٌجئ ئلىهط لبثَٓ

تبهئعئب َئلهثئجةئب ئلٍئبفٓب أَ شاكئب ٘ئلَةئئق َئكػَحئئط ؿ هو جٛ ىٍئئلهعجفب َٓجهتَ
بصىٓف ؿ ئلهعمَهئب ئلقئئهب هو جٛؿ و أو ٓؤجّ ؤعئجب بشكٓعاج ئلثئحا ئٔلْ. َٓهكؿ  ئٚبصئ

ؿ َؤضئفب َجهت َبآَا هعجفب ظئٌجب ؤلِ ىشَء هعجفب تجٓجب. َعئجب هئ ٓأجج جمق ئلهعجفب هو جٛ
 (.2004، ئلبعمٓن َئلبججٓا)ئلعهجّ
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ًٛ هو ئلهعجفب ئلظئٌجب ؤلِ ئلهعجفبInternalizationئلهعجفب ئلجئجمٓب  -4  : ئلبْ ببضهو بثَٓ
ئلجاجئب ئلهبصمب ؿ َعىجهئ ٓبن ؤججئؿ َٓجباط جلك ئجبائطئً َةٓقئً ائلبعمن عو طجٓق ئلعه، ئلضهىٓب

ب َئ٘ججئت َئلجهت ضهو قَئعج ئلهعجفب ئلضهىٓب لٗفجئج فْ صَجب ىهئجت عقمٓب كػائلهعجفب ئلهشبج
ًٚ قٓهب.كػهشبج  ب أَ هعجفب بقىٓب بصاث ئلهعجفب أصَ

حبهجئج إَ ،ؿئلهعجفب هجبمفب اطآعب ئلثئؿ َٓئثج هو أىهئط بثَؿ كئحطب ؤو ئلهعجفب ئلهىشأب اَ
حبهجئجٌئ َبضجٓهٍئ اهئ ٓعجف "اثمحَىٓب َ٘ٓئب ٌجي ئلهعجفب هع اعضٍئ ٓؤجّ هثبؿ بفئع

 ئلهعجفب". 
َٓىاغْ عمِ ئلهىظهب أو ، و ئلهىظهب ٚ بحبطٓع أو بجمق ئلهعجفب ئلبىظٓهٓبإ ثمحَىٓب ئلهعجفب: -5

َٓبن بضجٓن ئلهعجفب ، هب عمِ ئلهحبَُ ئلفججّكػئالهبرئلضهىٓب ئلهىشأب ئلهعجفب  بعائ َبثشج
ئلهعجفب َامَجبٍئ عىج ئلهحبَٓئب ؿ ئٖىهئط ئٖجاعب لبثَٓؿ ئلضهىٓب ئلهعاأب "بىظٓهٓئً" هو جٛ

جت صعَجئً عاج دب ثمحَىٓب باجأ هو ئٖفجئج ةن ببئٖعمِ. ٌَكجئ فإو جمق ئلهعجفب ئلبىظٓهٓب عهمٓ
 (. 2004، )بَفٓق ئلبىظٓهٓبد ق ثجَج ئٖقحئن َئ٘جئجئب َئلقطئعئب َئلثجََبجبج، ئلهتبهعئب

 
 ( الهعرفة خزن الهعرفة )حفظ  10.1.2
ؿ ئٚثبفئظ َئ٘جئهب َئلاثة َئلَصَؿ ئلهعجفب بعىْ بمك ئلعهمٓئب ئلبْ بشهثفظ عهمٓئب 

ئب بَئتً جطجئً فئلهىظه / بىظٓهٓبجب ئلكػئلجئئلهعجفب ؤلِ  ثفظَبشٓج عهمٓب  /َئٚحبجتئع َئلهكئو
لحاا أَ ٔجج.  ف العهؿئٖفجئج ئلجٓو ٓغئججَ كىٍئهو ئلهعجفب ئلبْ ٓثهم كةٓرآجئً ىبٓتب لفقجئىٍئ كػ

 . لعقَج ئلهؤقببائ هؿتجئً ٚحٓهئ لمهىظهئب ئلبْ بع ـهٍ أكلهعجفب ائ اٚثبفئظائب َهو ٌىئ 
ئح ئىبقئئْ َأو ٓكَو عمِ ئلهعجفب ٓتا أو ٓبن عمِ أح جزف ( ؤلِ أو 2006 (،َقج أشئج ئلعمَئىْ
هجئعئب ؿ لهعجفب ئلهىظهب ئٖهج ئلجّ ٓبطما جَجئً جئصئً ٘جئجب ئلهعجفب هو جٛؿ أحئح فجح عئق

لهعجفب ٓأبْ اعج َؤو ثفظ ئ، ئلهعجفب جئب ئلقٓهب ئلهحبقامٓب لمهىظهب ىبقئءف إبَئفج هعئٓٓج بضه
 ج لمهعجفب فْ شكمٓو أحئحٓٓو: كػئلهؤ ءئٚىبقئ
ئلثفئظ ؿ ئب ئ٘جئجٓب ئلبْ بكفءن ثفظب ئلجاجئب َٓتا بَفٓج ئ٘تجئٌ ئٖفجئج: فئٖفجئج -1

ئلهىظن لمجاجئب فْ ؿ ىبقئ٘ب ئاءاىظن ئلثَئفح َئلبشتٓع َؤتجؿ جٛ عمْ جاجئبٍن هو
 ئلحمن ئلَظٓفْ. 
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بحئع ٘بٍئ َجقبٍئ َئفئءئلشئئعب فْ ثفظ ئلهعجفب لكؿ ئلثَئحٓا: بعباج ئلثَئحٓا هو ئلَحئئ -2
هع بجحٓو ئلهحبىجئب فْ ؿ جحٓو اٍئ َئلقججب ئلعئلٓب ئلبْ ببثهمٍئ لمبعئهلهحئثئب ئلبؿ ئلٍئئ

ئب ٓفٓب ضهئو أىحا َحٓمب لبقجٓن ئ٘تئاكػلمهعئلتب اطجق هبىَعب َؿ ْ ئلقئاشكمٍئ ئلجقه
 حبفحئجئبٍن. إلمعئهمٓو ائلهىظهب َئلجج عمِ 

آو ئلبقئط ئلهعجفب  حجئًتؿ ( عمِ أو بجحٓو ئلهعجفب ٓهة2008) عمٓئو جكػَضهو ٌجئ ئلحٓئق ٓؤ
عىئصج ئلهعجفب ؿ فئلكةٓج هو ئلقٓهب ئلهبثصمب ٘جئجب ئلهعجفب ىئبت هو جٛ، حبجتئعٍئإَعهمٓب 

 ئلهجبمفب َهَضَعئبٍئ َضجَجئب ئلجاط فٓهئ آىٍئ َؤجئهبٍئ َبثجٓةٍئ. 
 

 تَزيع الهعرفة  11.1.2
ؿ هكو أو بكَو جحهٓب هةٌجي ئٔلٓئب ٓ، ٓعبهج بَحٓع ئلهعجفب عمِ َتَج آلٓئب فعئلب ببٓث جلك

أَ غٓج  ؿ، ئلعه ءعمن أةىئتبهئعئب ئلجحهٓب ئلهجططب َئلبَ٘ئلبججٓا َئؿ لبقئجٓج َأجلب ئلعهئ
تبهئعئب َئلىجَئب َئلثمقئب ئلىقئشٓب ئلبْ بأجج طئاعئً جحهٓئً هقىىئً َببن عئجب فْ غٓج ٘ئكػجحهٓب 

، فْ ئلتهئعئب صغٓجب ئلثتن فعئلبلٓئب غٓج ئلجحهٓب ٓهكو أو بكَو ٌجي ئٔؿ هةؿ، أَقئب ئلعه
ئلهعجفب ؿ ؤٚ أو هو شأىٍئ أو بؤجّ ؤلِ فقجئو تحء هو ئلهعجفب ثٓة ٚ ٓكَو ٌىئك ضهئو ٖو بىبق

ئلهعجفب َبىقٓبٍئ ؿ ؤلِ تئىا هجُ قججب ئلهبمقْ عمِ بشغٓ، صثٓث هو شجص ٔججؿ اشك
فئعمٓب ةج كػٓب أو بكَو أج ٓهكو لٕلٓئب ئلجحهَعمِ ئلتئىا ئٔج، َبفحٓجٌئ طاقئً ٘طئجي ئلهجتعْ

اج لمهعجفب ؤٚ أىٍئ قج بعَق عهمٓب ئٚابكئج. َلجئ فإو ئلتهع آو ئٔلٓئب ئلجحهٓب كػأؿ َأو بضهو ىق
 (.2006 ،ئلهعجفب َبقئحهٍئ)ئلعمَئىْؿ اج فْ ىقكػَغٓج ئلجحهٓب هو شأىً أو ٓؤجّ ؤلِ فعئلٓب أ

 
 تطبيق الهعرفة   12.1.2

 ئحبجتئع َكجلك ،لمهعجفب ؿئٖهة َئلبآَا َئلفٍجحب ئلبصىٓف ؿجٛ هو ئلهعجفب بىظٓن ٓبطما    
 ،ئلهىئحاب َائلحجعب احٍَلب لمهعجفب ؿئلَصَ هو ئٖفجئج أهئن ؿئلهتئ ؤبئثب ؿجٛ هو ئلهعجفب

 (.2007 ،ئلٌَئا عاج)ءن َئجبقئ ئنبهٓح أكةر داءَئٖ جقبً أكةج ئلقجئج ٓصاث ئلبطآق عمِ ءن َاىئ
 َئلجاجئب َئلهعئجف ئٖفكئج ؿىق اتٍَج شآٍب ئلهعجفب بطآق بعهمٓ اأو( 2007) ٓئحٓو كآف

 ؿئلعه كفئءةَ ئٖجئء ٌجئ تَجب بثحٓو اٍجف ئلبىظٓهْ ٖداءئ هع هىجهتب ههئجحئب ؤلِ ئلةهٓىب
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 بصاث ٚ ثقَلٍئ َهتئٚب بعقٓجٌئ َججتب َطآعبٍئ لَىٍئ عو ئلىظج َاغض فئلهعجفب. َفعئلٓبً
 بثَلب َأٓىهئ. ئلعهمْ ئلبطآق هَضع فْ بَضع لن ؤجئ فجٓجب بؤىحئىٓ قٓهب َجئب بجكج فئئجب جئب

 هىبتئب ؤلِ ٓؤجّ أَ اٖداء ٓثحف ؿعه ؤلِ ئلجآج ٓثكٍٓئ حججٓئب أَ هجهحب أفكئج هو ئلهعجفب
 هئ ؿَافع اىفحٍئ  َثضئجٓب ؤىحئىٓب قٓهب جئب ئلهعجفب بصاث جئك فعىج ،هضئفب قٓهب جئب َججهئب
 َئلهتبهع ئلهىظهب ثٓئب ْف ابغٓٓجي بقَن هئ أَ بضٓفً

 
 اكتشاف الهعرفة 13.1.2

ر هعرفب ضهىٓب أك ظئٌٓرب هف آئىئت  ٓهكف بعٓرؼ عهمٓب اكبشئؼ الهعرفب اأىٍئ عهمٓب بطٓك
كبشئؼ هعرفب تدٓدة ظئٌرة اشكؿ إفب أجرل حئاقب ثٓث بعبهد عهمٓب كهعمكهئت أكهف بثمٓؿ هعر 

ئت قحئـ الهبعددة هف الهعرفب الظئٌرة )كأٓضئ الآئىف اٖإكجٛؿ ذلؾ ف ،عمِ عهمٓب )البركٓب(هائشر 
ىً جٛؿ أتدٓدة الظئٌٓرب كالهركاب ثٓث تؿ إىشئء الهٓزد هف الهعرفب الأكالهعمكهئت ( ٓبـ بثمٓمٍئ هف 

ىدهئج كعهمٓئت البثمٓؿ الهبقدهب عمِ قطع الهعرفب الهبعددة الظئٌٓرب بصئؿ كا٘كؿ هف عهمٓئت ا٘
كهف جٛؿ  تدٓدة كذلؾ إهئ اشكؿ هبزآد أك اشكؿ أحئحْ )رادٓكئلْ(، ٓبـ إىشئء هعرفب ظئٌٓرب

الهعرفب الظئٌٓرب كالثئلٓب إضئفب إلِ الآئىئت كالهعمكهئت ٓبـ إتراء العدٓد هف الىشئطئت عمٍٓئ هةؿ 
عئدة عئدة حٓئقٍئ كذلؾ هف  إعئدة البٍٓئب كا  كفْ ثئلب  تؿ إىبئج هعرفب ظئٌٓرب تدٓدة .أالبصىٓؼ كا 

الضهىٓب ٓبـ إىشئء هعرفب تدٓدة هف جٛؿ عهمٓئت دهت لمعدٓد هف هصئدر الهعمكهئت  الهعرفب
ذي العهمٓب  تبهئعٓب ٌْ عهمٓب كا٘ .تبهئعٓبحبجداـ اطٓرقب ا٘إبثدث اكالآئىئت كالهعرفب الحئاقب ٌك

اد كعئدة البثمٓؿ لمهعرفب الضهىٓب عار أك هف جٛؿ العدٓد هف اٖفراد كعئدة هف جٛؿ العدٓد هف اٖفر 
البْ بقئـ فْ الشركب ادٚ هف إعطئء البعمٓهئت الشفٍٓب أك البعمٓهئت الىشئطئت هف جٛؿ دهت 
عهمٓب عرض اعض اٖفكئر كالصكر لاعض الىشئطئت  ،فعمِ حآؿ الهةئؿ ،رحهْالهكبكاب اشكؿ 

فضؿ ٍـ طٓرقب العهؿ اشكؿ أبعهؿ عمِ هحئعدة الهكظفٓف التدد لفٍـ طٓرقب بفكٓر اٖجٓرف كلف
 (2010 ،.)طٓطْ
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 رة الهعرفة اإد 2.2
 هقدهة 1.2.2

. فعىدهئ دارة الهعئرؼإلِ ا  معهؿ ك بمزهٍئ لٌبهئـ ائلهعرفب كالهعمكهئت البْ ا٘إلِ بثبئج كؿ هىظهب 
عئرؼ ف عمٍٓـ بثدٓد قئئهب ائلهإهئ ف بك هىظهأ أةك هىشأ بٓس هؤحححأٓقرر عدد هف اٚشجئص ب

بثدٓد ٌذي الهعمكهئت  بك هؤححأ ةألبعهؿ. كبثئكؿ كؿ هىش بالهىظه كأ بحبمؾ الهؤحالبْ بثبئتٍئ 
ئ. ٌر ذف ٌْ إدارة الهعرفب إف كالهعئرؼ كهصئدر الثصكؿ عمٍٓئ كجصئئصٍئ الرئٓحًٓ ككٓفٓب بطٓك

ئ كثفظٍئ لمهىشأة زهب ـ ابثدٓد الهعمكهئت كالهعئرؼ الٕدارة البْ بٍبا٘ كالثصكؿ عمٍٓئ هف هصئدٌر
ئ  ٌر ىٍئ كبطٓك ئدبٍئ.كبجٓز  (2004)العهرم ، كٓز

ٍبـ عمهئء ا٘  دارة اٍذي الهعئرؼ فْ هكضكعٓف:ٓك
 اٚكؿ: بكىكلكتٓئ الهىظهً كالبْ ٌْ الهعئرؼ البْ بىعكس عمِ شكؿ كبصهٓـ الهىظهب.

ر ٌذي االةئىْ ك التٍد الهكتً لبطٓك ر ٌك ك الاثث كالبطٓك لهعئرؼ جئصب الهعئرؼ الضركٓرب : ٌك
ئ كهٍئـ  ىبئج. اف الهعئرؼ البْلٙ بىعكس عمِ شكؿ كبصهٓـ الهىظهب ٌْ البْ بؤةر عمِ دكائٌر

ىبئج ٌذي زهب ٘الٕعمكهئت ف ٓبعرؼ عمِ الهأىبئج حمعً ٓمزهً إ. فهف ٓٓرد العئهمٓف كطٓرقب عهمٍـ
ئ  (.17،ص 2010،) الطئٌرلمثصكؿ عمٍٓئ  الحمعب كجصئئص الهعئرؼ كهصئدٌر

كـ لدل الهدٓٓرف كالهٍئرات اٚكةر اٌهٓب الٓ بمِ الهعرفعب غمب الهىظهئت الِ هىظهئت قئئهأكببثكؿ 
كةر قدرة ب الٓـك ٌْ اٖصاثت الهعرفأفراد الهعرفً ك أارة الهعرفً كالبعئهؿ الفعئؿ هع دإببهةؿ فْ هٍئرة 

حبقطئب الهعرفب كالثصكؿ اف إفراد كالهىظهئت كالدكؿ . لٍذا فىشئء القٓهب كبكلٓد الهئؿ لٗإعمِ 
 (.75،ص2006،شٓكرمٓك جئرتٓب )بأحكاء هف هصئدر داجمٓب  دان هر ٌئـ تأعمٍٓئ 

 هفٍَن ؤدارة الهعرفة  2.2.2
ئلعقجٓو ؿ ٌبهئن اٍئ جٛ٘ئ٘جئجب َئلبْ بحئٓج ئ ٓعج هفٍَن ؤجئجب ئلهعجفب هو ئلهفئٌٓن ئلثجٓةب فْ عمن

صصئب جبٛف بجإجبمفب اإهو ئلبعئجٓف لجلك ئلهفٍَن َئلبْ ئٖجٓجٓو ههئ أجُ ؤلِ ظٍَج ئلعجٓج 
: أحئحٓب ٌَْؿ ةٛة هجئج َلفٍن َبعجٓف ؤجئجب ئلهعجفب ٌىئك، جبٛف َتٍئب ىظجٌنإئلائثةٓو َ

(Malhotra, 2000:) 
ئلهعمَهئبْ: ٓبضهو أىشطب هعئلتب ئلآئىئب َؤجئجب بجفقئب ئلهعمَهئب َبطَٓج قَئعج ؿ ئلهجج -أ 

 فْ ئلهىظهب. ؿ آئىئب َبَةٓق أىشطب ئٖعهئ
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ىظن ؿ ء َبطَٓج ىظن ؤجئجب ئلهعجفب ئلهحبىجب عمِ بقىٓب ئلهعمَهئب هة ـ ااىئئلبقىْ: ٍٓبؿ ئلهجج -ا 
ىظن ك، ىظن ئلهعئلتب ئلبثمٓمٓب ئلفَجٓبك، ئلىظن ئلجآجبك، جعئب ئلآئىئبهحبكك ، ئلبىقٓا عو ئلآئىئب

 ئلهعمَهئب ئلهحبىجب عمِ ئلَٓا َغٓجٌئ.  
من ئلبعؿ ثقَؿ بىئَؿ جٓب ٘جئجب ئلهعجفب هو جٛٓب أَ ئلفككػعئج ئلحمَاػئلةقئفْ: ٍٓبن ائٖؿ ججئله -ت 

 ئلهىظهئب ئلحئعٓب لمبعمن.  كاىئء ؿئلبعمن ئلهبَئص، ئلتهئعْ
ئحبةهئج هَئجج ؿ لٙجئجب هو جٛؿ بحعِ ؤجئجب ئلهعجفب ؤلِ بقجٓن ثمَؿ ٌجي ئلهجئجؿ كَفْ 

هىٍتْ ؿ هججؿ جٛ ب فٍٓئ هوكػئلهعجفب َئلهشئجؿ ٓح عمِ بائجكػجب لمهعجفب َئلبجكػجئ ءَاىئئلهعجفب 
عمِ بقجٓن هتهَعب ئلبعئجٓف ئلبْ بججن ٌجف ئلججئحب ٌَْ عمِ ئلىثَ  ثةبئلائ صتهىظن. لجئ ثج

 ئلبئلْ:
ؿ حبةهئج جأح ئلهئإحبججئت َإعجفب ٌْ: عهمٓب ٓبن اهَتاٍئ أو ؤجئجب ئله Chou (2005)ٓجُ

ابكئجٓب هو ٘لٓب َئب َئلفعئفئءؤلِ قجئجئب ببصف ائلكؿ ف ئلَصَاٍج، ئلفكجّ ئلجئص ائلهىظهب
 .  ءئلعهٛلبحئن إَ ءعمِ َٚؿ ظهب هٓحب بىئفحٓب َئلثصَحئا ئلهىكػؤؿ أت

ء كاءئٖىشطب ئ٘جئجٓب ئلقئئهب عمِ ئثب اأو ؤجئجب ئلهعجفب ٌْ: هىظَهب Delong (2004)َٓجُ
ء داءءب ئٖكػفئءثجتب َئلهٍهب ائلهؤححب اٍجف جفع هئ ٓبعمق ائٖىشطب ئلؿ كػَبتهٓع َصٓئغب 

حبهجئجٓب بطَج ئلهؤححب فْ هَئتٍب ئلهبغٓجئب ئلهثٓطب اٍئ. اهعىِ آجج: ٌْ عهمٓب إَضهئو 
عهمٓئب هعئلتب ئلآئىئب َئلهعمَهئب َئلبكىَلَتٓئ ئلهحبججهب ؿ هؤححٓب بٍجف ؤلِ بىحٓق َبكئه

 .  ئلهثٓطب ائلهؤححبؿ َئلهَئجج ئلاشجٓب َئلعَئه
عمِ ؿ عجفب عمِ أىٍئ: بمك ئ٘جئجب ئلبْ بعه( بعجٓفئً ٘جئجب ئله2008 ( ماْكػئٖ حبىبتإٌجئ َقج 

ئهمب فْ كػهحبفٓجٓو( هو هعئجف  أَ، هحبشئجٓوأَ ، هَظفٓوحكاء ) ئلبعجف عمِ هئ لجُ ئٖفجئج
ؿ ئ اطجٓقب بحٍَبىظٓهٍ، أَ تهع َؤٓتئج ئلهعجفب ئلظئٌجب فْ ئلحتٛب َئلَةئئق، عقَلٍن َأجٌئىٍن

ؿ َؤىتئت ئلعه اءاهئ ٓثقق جفع هحبَُ ئٖج ئلهؤححبب فٍٓئ آو هىحَاْ كػحبججئهٍئ َئلهشئجإ
 .  ئلبكئلٓف ئلههكىبؿ ئٖحئلٓا َاأقؿ اأفض

هتهَعب هو ئٖىشطب َئلعهمٓئب ئلبْ بحئعج ئلهىظهب عمِ  ( اأىٍئ:42،ص 2003) ؿَعجفبٍئ ئلحئه
ؿ عمِ بثَٓؿ َئلعه، عمٍٓئ َئجبٓئجٌئ َئحبججئهٍئ َبىظٓهٍئ َىشجٌئؿ بَلٓج ئلهعجفب َئلثصَ

جئب ؤلِ هىبتئب )حمع أَ بتئٌئب َقجإضهو هو آئىئب َهعمَهئب َجاجئب َئ ببئلهعجفب اه
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مٓئب هشكٛب َجحن عهؿ حبججئن هججتئب ؤجئجب ئلهعجفب فْ صىئعب ئلقجئجئب َثإججهئب( َ
 . حبجئبٓتْ٘هىظَهب هبكئهمب لمبجطٓط ئ اىئءئلبعمن َ

حئحٓب البْ ٖالاىِ اك  دكاتهمٓئت كاٍٖئ العىأادارة الهعرفً إ فعرفتدارة الهعرفً إهتمب بطآقئت أهئ 
حبغٛؿ تهٓع العىئصر الهبئثب فْ قئعدبٍئ الهعرفٓب ا  دارة ك ا  حبهرار لبثحٓف ك ئبحبجدهٍئ الهىظهب ا

 .(38،ص2009ٓزعئف، ك  ٌدافٍئ )الجطٓبأؽ ىٍئ ذات صمً ابثقٓأاكالبْ بعبقد 
هف البقىٓئت البْ بحئعد فْ  دارة الهعرفب ضهف ٌذا الهىطؽ العمهْ ٌْ عائرة عف ثزهبإف إعمًٓ فك 

فراد العئهمٓف دارة بثفٓز اٖ. كلبثقٓؽ ٌذا الٍدؼ ٓبطمب هف ا٘بدفؽ الهعرفب داجؿ كجئرج الهىظهب 
ىتئز هف آىٍئ فرؽ العهؿ كهشركعئت ا٘ شكئؿ بىظٓهٓب هجبمفبأبرؾ فْ عمِ العهؿ الهبفئعؿ الهش

ئ  ر ىظـ ببك اٖ. كهئ ٓبطمب شكئؿ بائدؿ الهعرفب كالجاراتأهف كغٌٓر لِ برهٓز كبجٓزف هر اىئء كبطٓك
الآىٓب الثٓب  ىشطب الهشئركبأكبحئعد فْ ذات الكقت عمِ بعٓزز  فراد كفرؽ العهؿهعئرؼ كجارات اٖ

 (.43،ص2007جر)ٓئحٓف، آلِ إكهف هحبكل   ،جرآلِ إائدلٍئ كىقمٍئ هف فٓرؽ ائلهعئرؼ كب
 

 ية هفٍَن ؤدارة الهعرفة في الهؤسسات التربَ 3.2.2
َٚ ، جئصب هو ئلىئثٓب ئلبطآقٓب، هفٍَن ؤجئجب ئلهعجفب ٓعج ثجٓةئً فْ ئلهؤححئب ئلبجآَبؿ هئ حئ

 َٓتج بعجٓف َئثج هبفق عمًٓ ٘جئجب ئلهعجفب فْ ئلتئهعئب َئلكمٓئب. 
ؤجئجب ئلهعجفب فْ ئلهؤححئب ئلبجآَب اأىٍئ:  Petrides & Nodine (2003فقج عجفب ججئحب )

ئلههئجحئب  ئٖفجئج ئلعئهمٓو فْ ئلهؤححب ئلبعمٓهٓب هو بطَٓج هتهَعب هو فبهكؤطئج أَ طجٓقب 
ٓئب أَ بصجفئب بؤجّ ؤلِ بثحٓو كػههئ ٓىبت عىً حمَ، ب هئ ٓعجفَىًكػلتهع ئلهعمَهئب َهشئج

ٌجئ ئلبعجٓف ٓبضث أو ؿ َهو جٛ، هحبَُ ئلججهئب َئلهىبتئب ئلبْ بقجهٍئ ئلهؤححب ئلبعمٓهٓب
، ئلعهمٓئبك، ئلجاط آو ةٛةب هصئجج أحئحٓب فْ ئلهىظهب ٌَْ: )ئٖفجئج عمِؿ ؤجئجب ئلهعجفب بعه

ةج كػطجٓقب أب ئلهعمَهئب َئلهعجفب ئلهبَئفجب لجٍٓئ اكػحبةهئج َهشئجإَئلبقىٓئب( لبهكٓو ئلهىظهب هو 
 .   فئعمٓب

 ( اأىٍئ: ئلعهمٓئب ئلىظئهٓب ئلبْ بحئعج ئلهىظهئب ئلبجآَب عم57ِ،ص2008 (َقج عجفٍئ ئلعبٓاْ
َؤبئثبٍئ لتهٓع أفجئج ئلهىظهب ، ىشجٌئك، حبججئهٍئكأ، بىظٓهٍئك، َؤٓتئجٌئ، بَلٓج ئلهعجفب

 .  َئلهحبفٓجٓو هو جئجتٍئ
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اأىٍئ: تهٓع ئٖىشطب َئلههئجحئب ئ٘ىحئىٓب َئلبقىٓب  فٍئ( فعج27،ص2009) أهئ أاَ جضٓج 
ؿ لهؤححب ئلبعمٓهٓب فْ شكئلٍئجفب ؤلِ ئلجاط آو ئٖفجئج هو هجبمف ئلهحبَٓئب ئ٘جئجٓب َئٖقحئن ائ

ؿ ب َبائجكػبمقئئْ هشئجؿ ههئ ٓىبت عىً َاشك ،ٓىشأ آىٍئ عٛقئب ةقب هبائجلبؿ فجق أَ تهئعئب عه
قججئب( ههئ ك، جاجئبك، هٍئجئبك، هعئجفك، ئٖفجئج هو هَئجج جئبٓب )هعمَهئب ءلهئ ٓهبمكً ٌؤٚ

 . ئلفججّ َئلبىظٓهْ ءجئَهو ةن بثحٓو َبطَٓج ئٖ، تهئعْٓجعن عهمٓئب ئلبعمن ئلفججّ َئل
 

 ىشأة ادارة الهعرفة 4.2.2
هبطمائب  ٓح عمِكػَؤلِ ئلبج ،بفكٓج ئلفمحفْ هو تئىابعَج ئلتجَج ئلفكجٓب ٘جئجب ئلهعجفب ؤلِ ئل

ئلهىئظٓج ئلهجبمفب ؿ هو جٛتئء  اعض ئلتجَج هو تئىا آججهئ أو كػؿ، ئلجاجب فْ هكئو ئلعه
 (. 2009 )،َآججَو، ئلعمْ َبعمهٍنؿ لقئجب ئٖعهئ

ئلهائججئب ئو هثصمب لتهمب هو كػؤجئجب ئلهعجفب  ء( ؤلِ أو ىش2009َ ،َقج أشئج)ئلعمْ َآججَو
 هئ ٓمْ: كػجٌئ كػَئلههئجحئب ئ٘جئجٓب ىج

كبعىْ : Business Process Reengineering (BPRؤعئجب ٌىجحب ئلعهمٓب ئ٘جئجٓب ) -1
ٓىئب هةٓجب فْ ئلكمفب َئلتَجب ئ٘جئجٓب لبثقٓق  بثحؿ "ؤعئجب بصهٓن تججّ لعهمٓئب ئٖعهئ

َٓظٍج ئلبطئاق آو ؤجئجب ئلهعجفب َؤعئجب ٌىجحب ئلعهمٓب ئ٘جئجٓب فْ ، َئلججهب َئلحجعب"
ثج ئلبطآقئب فْ كأحئب ئلفضمِ َئلهقئجىب ئلهجتعٓب ئلقججب عمِ أحج ئلهعمَهئب عو ئلههئج

طجق كػبْ بحبججن هئ ٓظٍج جلك فْ اجهتٓئب ئلهتهَعئب َئلبعئَىٓئب ئلكػؤجئجب ئلهعجفب 
هحبَٓئبٍئ َفٓهئ آو ئلهىظهب َئلهىظهئب ؿ ئلهىظهب َلكؿ لبَحٓع ئلهعجفب َىشجٌئ جئج

 ئٖججُ.
 International Organizationعجفب ئلهىظهب ئلعئلهٓب لمهقئٓٓح) : الشئهمب التكدةادارة  -2

for Standardizationفْ ؿ َشئهؿ ( ؤجئجب ئلتَجب ئلشئهمب اأىٍئ: عقٓجب أَ عجف هبأص
ؿ عمِ ئلهجُ ئلطَٓ داءلهىظهب هئ اٍجف ئلبثحٓو ئلهحبهج فْ ئٖؿ أحمَا ئلقٓئجب َئلبشغٓ

هبطمائب ئلهحئٌهٓو ؿ ٓح عمِ هبطمائب َبَقعئب ئلحائئو هع عجن ؤغفئكػئلبجؿ هو جٛ
لمَٚٓئب َبعجفٍئ ؤجئجب ئلجفئع (. ISO9004 ,2000) َتهٓع أصثئا ئلهصئلث ئٖججُ

ئلبطآق  ؿفب َهائجإ ؤجشئجٓب لمبثحٓو ئلهحبهج لمهىظهب هو جٛفمحئلهبثجب ئٖهجٓكٓب اأىٍئ 
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ائثبٓئتئب  الكفئءحبججئن ئلىئتث لمهصئجج ئلاشجٓب َأىٍئ ججتب ٖئلجقٓق لمطجق ئلكهٓب َئ
ًٚ َفْ ئلهحبقا  .  ؿئلهحبٍمك ثئ

ئلعمهْ ئلجّ ٍٓبن اضهئو ؿ : ٌْ ئلثقInformation Managementؤجئجب ئلهعمَهئب  -3
ئ َؤٓصئلٍئ ؤلِ َجحىٍئ َىقمٍ، ؤلِ ئلهعمَهئب َبَفٓج ئٖهئو َئلحجٓبؿ صئلبْ بَؿ ئلهجئج

 . ئهو ٓثبئتٍ
ٌجئ ئلهفٍَن عمِ بغٓج ىهط ئلبفكٓج  كز: َٓجLearning Organizationئلهىظهب ئلهبعمهب  -4

ؤلِ ئلىبئئت ئلهجغَاب. َبعجف ؿ لٗفجئج ئلعئهمٓو َبثقٓق ئلبعمن ئلتهئعْ ئلهحبهج لمَصَ
َئثج هو ئلعئهمٓو ئلهشكٛب َٓقَن ؿ كاأىٍئ: "ئلهىظهب ئلبْ ٓثجج فٍٓئ ئلهىظهب ئلهبعمهب 

حٓئجب ؿ حبهجئج هو أتإقئججب عمِ أو بتجا َبغٓج َبثحو ائلهىظهب ؿ اثمٍئ اهئ ٓتع
 أغجئضٍئ .قججئبٍئ عمِ ئلىهَ َئلبعمن َبثقٓق 

 

 أٌهية ؤدارة الهعرفة  5.2.2
لمهٓحب ئلبىئفحٓب ةج فئعمٓب كػةج ثٓئحب لمقٓهب َئٖكػَىٍئ ئلهكئفئ ئٖكػباجح أٌهٓب ؤجئجب ئلهعجفب هو 

 : أبٓب( بعَج لٗحائا 2004(،ئلحئعج َثجٓن هئ َضثٍئكػئلهحبعهمب ٌَْ 
 بشئفئب ئلتجٓجب.   كػ٘ابكئجئب َئ٘حجٓئج ئإئجب ثجب ئلهىئفحب ائٖحَئق َحجعب حٓ -1
لهىئفحب َهو ةن بعقٓجئب ئلحمع َئلججهئب ئلهحٓج هو ئلهعجفب ائلحاَو َئلحَق َئببطما  -2

 ؤلِ ؤجئجب هعجفب قَٓب. 
ئو ٚاج كػظهئب جئب ئلهعجفب ئلهبهٓحب ٌَىئ حٓئجب ئلهىئفحب أعجئج ئلعئهمٓو فْ ئلهىقمصب  -3

 . ءاتحبقطئا ٌجي ئلكفئإ ٓفٓب كػهو ئلهىئفحب عمِ 
  .ءئلهثئفظب عمِ ئلحائئو جَّ ئلَٚ  -4
 ؿ. بجفٓض ئلكمف َأحئلٓا طجق ئلعه  -5
 َئفبجئضئبً. ؿ ىظٓهْ احاا بغٓج قَئعج ئلعهئلقججب عمِ ئلبكٓف ئلب  -6
 تجا ئلحائئو ئلتجج.   -7
 عمِ ئلهعئجف ئلتجٓجب. ؿ هٓب ئلَقب ئلجّ ٓبطماً ئلعئهمَو لمثصَكػبجفٓض  -8
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 بْ : ٔأٌهٓب ؤجئجب ئلهعجفب فْ ئؿ ؤتهئ أىً ٓهكو الِ(  2005أشئج ئلكآحْ ) كهئ 
 ٓب لػجدئلبكئلٓف َجفع هَتَجئبٍئ ئل آجب لمهىظهئب لبجفٓضكػبعج ؤجئجب ئلهعجفب فجصب  -1

 لبَلٓج ئ٘ٓجئجئب ئلتجٓجب. 
 بتئي بثقٓق أٌجئفٍئ. إىحٓق أىشطب ئلهىظهب ئلهجبمفب فْ بعج عهمٓب ىظئهٓب بكئهمٓب لب -2
 ئلهىظهْ ئلهعبهج عمِ ئلجاجب َئلهعجفب َبثحٓىً. ء ثبفئظ ائٖجئلٙعحح قججب ئلهىظهب ب -3
ئ ػئ َبطَٓجٌػَئفج هىٍػهبلا ق ػبثجٓج ئلهعجفب ئلهطمَاب َبَةٓ ببٓث ؤجئجب ئلهعجفب لمهىظهب -4

 ب اٍئ َبطآقٍئ َبقٓٓهٍئ. كػَئلهشئج
 حبةهئج جأحهئلٍئ ئلفكجّ. ٚئلهعجفب أجئب ئلهىظهئب ئلفئعمب  بعج ؤجئجب -5
ب ػبعج أجئب بثفٓح لمهىظهئب لبشتٓع ئلقججئب ئ٘اجئعٓب لهَئججٌئ ئلاشجٓب لجمق هعجف -6
 ئلهحاق عو ئلعٛقئب غٓج ئلهعجَفب َئلفتَئب فْ بَقعئبٍن.  جب َئلكشفػتٓ
 بحٍن فْ بثفٓح ئلهىظهئب لبتجٓج جئبٍئ َهَئتٍب ئلبغٓجئب ئلآئٓب غٓج ئلهحبقجب.  -7
ْ ػعمِ ئلهٓحب ئلبىئفحٓب ئلجئئهب لمهىظهئب عاج هحئٌهبٍئ فؿ بَفج ئلفجصب لمثصَ -8

 بهةمب فْ طجت حمع َججهئب تجٓجب. ٓو ئلهىظهب هو باىِ ئلهحٓج هو ئ٘اجئعئب ئلهػبهك
ٍػبجعن ئل -9 ئج ػَج لٛحبفئجب هو تهٓع ئلهَتَجئب ئلهمهَحب َغٓج ئلهمهَحب ابَفٓج ؤطت
 لبعحٓح ئلهعجفب ئلبىظٓهٓب. ػؿ عه
 ٓح عمِ ئلهثبَُ.كػظٓن قٓهب ئلهعجفب جئبٍئ عاج ئلبجبحٍن فْ بع -10

 
ْ : Rastogi(2000)لِ إ حبىئدان ادارة الهعرفب إٌهٓب أأبْ بكهئ   هف جٛؿ ىشئطئبٍئ الهجبمفب  ٌك

 ىبئج هعرفب تدٓدة.ا-1
 .عمِ هعرفب قٓهب هف هصئدر جئرتٓب الثصكؿ-2
 .لثصكؿ عمِ الهعرفب فْ صىع القرارا-3 

 .جدهئتإدجئؿ البثحٓىئت فْ العهمٓئت كالهىبتئت كال-4
 .ْ كةئئؽ كقكاعد كآئىئت كارهتٓئتبفٓرغ الهعرفب ف-5
 .ابكئر كالثكافزفب هف جٛؿ ا٘ىهك الهعر  بحٓرع-6
 .جرل هف الهىظهب كجئرتٍئأـ كفركع قحئإىقؿ الهعرفب الهبكفرة الِ -7
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 دارة الهعرفة:إستخدام ا تاهبرر  6.2.2
 :بٓبأ الهعرفب كبارز فْ هقدهبٍئادارة حبجداـ اببعدد هاررات 

، فظٍكر اٖالثركٓب البْ بكصؼ اٍئ آئب ا الطآعب.1 العئلهٓب هف تٍب،  حكاؽٖعهئؿ الٓـك
، كالبغٓر فْ طآعب العٛقئت هع الهتٍٓزف ىبئجكالبقدـ البكىكلكتْ فْ عهمٓئت ا٘

حمكب ئف ببكٓؼ لٍئ اأعهئؿ ٖهتبهع بهةؿ بغٓرات عمِ هىظهئت اكالهحبٍمكٓف كالهىئفحٓف كال
هكىٍبتئاب الهىئحاب فْ الكقت الهىئحبحقدرة فْ بثقٓؽ ا٘دارم ٓهىث  الهىظهب الإ ئ هف ، ٓك

ر قدرات تدٓدة بعب ؿ هعٍئ حكاء فْ طراؼ البْ ببعئهٖهد عمِ بائدؿ الهعرفب هع تهٓع ابطٓك
 ك الجئرتٓب.أآئبٍئ الداجمٓب 

 دآربحئلٓب ا٘ٚكاحٓب دٓئت العئلـ، كالاىِ الهؤحقبصئاعمِ  بأةٓرات العكلهب كهئ عكحبً هف .2
قبصئد العئلهْ كاثكـ ٌذا البغٓر ٚف اأثٓث  ،عهئؿالبىظٓهٓب كالقئىكٓب لهىظهئت اٖ طرٖكا
 فكئر.ٖكالهكارد الاشٓرب كاؿ البتئرة ائلحمع كالجدهئت صاث كٓىكىب هبصمب الثمقئت هف جٛأ

لكبركىٓب ثٓث عهئؿ ا٘دل الِ ظٍكر اٖأبصئلٓب كالبرااط ههئ ٚظٍكر الرقهٓب الهعبهدة عمِ ا .3
لِ إعهمٓب الدجكؿ  تبصئٚت حٍمإبكىكلكتْ الذم راط العئلـ اشاكب   حئٌـ فْ ذلؾ البقدـ ال

 هكاقع الهىظهئت كالثصكؿ عمِ هعمكهئت الهحهكح اٍئ.
عـ الدجص عهئؿ العرآب كائٖغمب هىظهئت اٖأبهبمكٍئ  هكئىٓئت الهئدٓب كالاشٓرب البْا٘ .4

ف بمؾ ا٘الثككهْ الهئلْ كالقئىكىْ كا٘ دآرب هكئىٓئت لبشٓع الههئرحئت ا٘دارم فْ بكٓك
 (.2007ئدفب كلك اشكؿ هبفئكت آف الدكؿ العرآب )الٍٓبْ، الثدٓةب كالٍ

 : ( 2012) التىئاْ،  بْٛؿ أدارة الهعرفب هف جإارز هاررات أبثدٓد ٓهكف كهئ 
 البعمـ هىٍئ .هف الهعرفب ك  بٓب جمؽ الفكائد أ -1
 عهئؿ .ٓتئاْ عمِ عهمٓئت اٖالٍئ بأةٓر  -2
ر ا  ٓرعب لمزائئف، ك حبتئاب الحلٛبهكٓف الهعرفب هف بٍٓئب ىفحٍئ  -3 ٓتئد أحكاؽ تدٓدة، كبطٓك

 البثكـ ائلبقىٓئت الهحبتدة .تدٓدة ك الهىبتئت ال
 اىئء الةقب الهبائدلب آف عئهمْ الهعرفب كا٘دارة كبحٍٓؿ البعئكف فْ بدآر الهٍئـ الهبحئرعب  -4
 حبىزاؼ العقكؿ" .افضؿ بتئي "أاىئء ثحئحٓب  -5
 . حٓفٓرب هع الهتٍٓزف كالزائئف كالائعب كالهؤحبأهٓف الهشئركب الىئتثب كالكفئٓئت التٌك -6
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ئت بقصر هىثىِ بعمـ، كبحٍؿ ا٘حٍئـ الهعرفْ، كبحرع عهمٓب البدر  -7 ٓب لامكغ أعمِ هحبٓك
 .ىتئزا٘

الزائئف،  بعٓزز قدرة العئهمٓف عمِ ثؿ الهشئكؿ هف جٛؿ بٓحر حاؿ بكلٓؼ الهكاضٓع، كأدلب -8
 .مفئت كالهصئدر الضركٓرب لمه

 
 ات تطبيق ؤدارة الهعرفة في الهؤسسات التربَية هبرر  7.2.2

هٛءهب ةج كػَئٖ، أصاثب ؤجئجب ئلهعجفب أثج ئلبطَجئب ئلهعئصجب فْ ئلفكج َئلههئجحب ئ٘جئجٓب
َلٓج ئلهعجفب َىشجٌئ ٌجئ ئلعئلن ئلجّ أصاث فًٓ ؤىبئت َب، لمبغٓجئب ئلهبحئجعب فْ عئلن ئلَٓن

اب َأثج أٌن ئلهؤشجئب ئلبْ ٓهكو هو جٛلٍئ أو ىقٓح حبفئجب هىٍئ ٌْ ئلحهب ئلغئلَ٘بَظٓفٍئ َئ
 هجُ بقجن ئلهتبهعئب َقججبٍئ عمِ ئلهحئٌهب ئلفئعمب فْ بثقٓق ئلتجئجب َئلبهٓح فْ عئلن ٓعبهج فْ 

قبصئجي عمِ ئلهعجفب. َلن ٓعج جئفٓئً عمِ ئلائثةٓو َئلقٓئجئب ئلبعمٓهٓب أٌهٓب ؤجئجب ئلهعجفب َجَجٌئ ا
ؿ اعَئئج أفضهؤححئب ئلبعمٓن ئلعئلْ َبثقٓق أٌجئفٍئ  ءاأجئء جبقئ٘لبعمٓهٓب َئحَٓب ئلعهمٓب ئ فْ جفع

لهؤححئب ئلبعمٓن قئء لبحئن ابطآق هائجإ ؤجئجب ئلهعجفب غجئ هو ضجَجئب ئلاٚؤو ئؿ اؿ َبكئلٓف أق
  .ءَهعٓئج ئٖجئس الكفئءة هقٓئ قَحهعب فْ َقب لن ٓعج فًٓ عجج ئلججٓتٓو َثجٓئىئًكػئلعئلْ 
ؿ أو أّ هتبهع ٓبطمع ؤلِ ئلبهٓح ئلهعجفْ ٓتا أو ٍٓبن اشكؿ ٓهكو ئلقَ، ئً عمِ هئ حاقَبأحٓح

ٖو ٌجي ئلهؤححئب بقَن ابىفٓج حمحمب هو ئلىشئطئب ئلبْ ببضهو ، أحئحْ اهؤححئب ئلبعمٓن ئلعئلْ
 بَلٓج ئلهعجفب َىشجٌئ َبَظٓفٍئ اهئ ٓطمق عمٍٓئ اهصطمث "ؤجئجب ئلهعجفب". فإجئجب ئلهعجفب أٓىهئ

 (. 2007، ئلٌَئا)عاج  فْ ئلهىظهئب ءجعن ئلبعمٓن َئٖجئؿ ئىب ٌْ هو أتكػ
ئن هتردان، ك دارة الهعرفب ا٘دآرئٌبهئـ ابثكؿ التئهعئت لٙك  حبتئاب لعدة إىهئ تئء ا  ب لـ ٓكف برفئن فكٓر

ْ هثئكلب ٘دجئؿ البغٓر فْ هىطمقئت كهؤئرات آئٓب داجمٓب كجئرتٓ كٓؼ بثقٓؽ ىكع هف الب يبتئإب، ٌك
  :ببهةؿ فٓهئ ٓمْ هع ٌذة الهبطمائت،

كرفع هكتكدات التئهعب  دآرب فْ ىتئح التئهعئت لككىٍئ فرصب كآرةبعئظـ دكر الهعرفب ا٘ -1
 تراءات التدٓدة لبجفٓض البكمفب .لبكلٓد ا٘
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هائشر هع كحئئؿ حٍمب قمٓمب البكمفب  اصؿك عمِ ب مت الهىظهئت العئلهٓبالعكلهب البْ تع -2
البقئٓرر القٓئحٓب كبكفٓر ىظـ ٓتئر كبائدؿ احٍهت فْ بحٍٓؿ أىبرىت ا٘ئئٓئت ك كئلفض

 بصئؿ عف اعد كبكفٓر اىِ بثبٓب لٛبصئٚت .ا٘
 ةر اشفئفٓب .دارم ك القدرة عمِ قٓئس اٖداء اٖ٘دآرب فْ فئعمٓب اةر الهعرفب ا٘أدراؾ إ -3
فْ التئهعئت، كبثقٓؽ س الهئؿ الفكرم أمكهئبٓب كالهعرفب بهةؿ هكتكدات ر ف الهعأدراؾ إ -4

 رض كالهئؿ .ٌـ هف الهصئدر البقمٓدٓب اٖأىٍئ أحٓب ك الهٓزة البىئف
ئدة إبشعب  -5 ٛن ادارة الهعرفب كٓز ىكاع هقدرة هف الهعرفب كىكع أعف كتكد  ثبهئٚت بطآقٍئ فض

 الىظـ كالعهمٓئت البْ بدعـ بطآقٍئ .
ر هعرفب تدٓدة هكئىٓب بعٓزز الدٓىئهٓكٓب لمهعمكهئت الهعرفٓب ك الصٓغب ا -6  تعؿبٌئ الهحبهر ابطٓك

ر اراهت ٘داربٍئ عهمإهف   دارة الهعرفب .ٓب هعقدة لهئ ٓثبـ بطٓك
ٛن  ،عف الآئىئت كالهعمكهئتجبٛؼ طآعب الهعرفب ا -7 ئ كىقمٍئ عف اعف  فض جبٛؼ ىظـ بفحٌٓر

 .هئت كائلبئلْ بجبمؼ القٓهب الهضئفب لٍئ عف الهضئفب لمهعمك  ،ىظـ كبفحٓر ىقؿ الهعمكهئت
دآرب البقمٓدٓب غٓر ىهئط ا٘ت الهحبفٓد البْ تعمت اٖبتئٌئاالبغٓر الكاحع كالحٓرع فْ  -8

 هٛئهب لهكاكاب بمؾ البغٓرات .
لتبٍئ جئصب فْ هتئؿ البىئفس، دآرب فْ هعئدارة الهعرفب ا٘إبحئع الهتئٚت البْ ىتثت ا -9

 ( .2006(ركزال ؛ (2004(الحئهرائْ ؛(2005(الكآحْ اداع ك البتدٓد.كا٘

 
 تي:دارة الهعرفة في الجاهعات اآلن هن هبررات تطبيق إأخرون آا يرى بيىه
ئلآئئب هىئحاب  كةرأ هو، ئلتئهعئب َئلكمٓئبكػ ٓئب ئلبىظٓهٓب لمهؤححئب ئلبجآَببعج ئلا -1

هقئجىب ثبٓئتئً لبطآق ٌجئ ئلهفٍَن إ كةربكئج بكَو ئٖؿ ا، ؤجئجب ئلهعجفب لبطآق هفٍَن
و ئلتئهعئب أؤج ، ىطٛقئً هو ئلجَج ئلهىئط اٍئ فْ ئلهتبهعائلهىظهئب َجلك اغٓجٌئ هو 

َئلكمٓئب اهجبمف أىَئعٍئ َأىهئطٍئ ٌْ ئلهحئَلب عو ؤعجئج َبٍٓئب ئلكَئجج ئلاشجٓب 
ههئ ، عٓب ئلشئهمبَئلبْ بعج ئلعىصج ئلثَّٓ لتهٓع عهمٓئب ئلبىهٓب ئلهتبه، ئلهؤٌمب َئلهججاب
اىْ ئلهفئٌٓن َئٖحئلٓا َئلههئجحئب ئ٘جئجٓب ئلثجٓةب ئلبْ بحٍن ٌبهئن اب٘ٓحبمحن ضجَجب ئ
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 ءجبقئَ٘ٓؤجّ ؤلِ ئ، ابكئجّ(٘ئك، ئلاثةْك، بعمٓهْ)ئل ءفْ ئلجفع هو هحبَُ ئٖجئ
 (. 2009 ،)أاَ جضٓج اهحبَُ تَجب هججتئبٍئ

بشئفٍئ كػإابكئجٌئ َإ( أو ؤٓتئج ئلهعجفب Kidwell & other ,2008ََقج أَضثب ججئحب )  -2
ج عمِ كػَجلك ٓؤ، ئلتئهعئب َئلكمٓئب ءئ ٌَ ئلحاا ئلجئٓح فْ َتَج َؤىشئشجٌئ َبجئَلٍَى

ؿ لمبثحٓو َئلبطَٓج ئلبْ بحٍن اشكؿ عبائجٌئ هجئجاهٓب باىٍٓئ ٘جئجب ئلهعجفب اثبؿ أٌهٓب ا
 فْ بثقٓق أٌجئفٍئ َجحئلبٍئ ئلبْ َتجب هو أتمٍئ. ؿ فئع

 

 سات التعمين العاليجَة في هؤسرسهات ؤدارة الهعرفة اله  8.2.2
 :لهجتَب فْ هؤححئب ئلبعمٓن ئلعئلْحهئب ٘جئجب ئلهعجفب ئ ةٛث( 2007ج ئلصئَّ)كػج
حبججن اكةئفب َلكو َٓتج : ثٓة َٓتج ئلَجق َلكو ٚ ٓئجب ئلبعمٓهٓب جَو ئلبقٓج ائلَجقئ٘ج -1

 ئلث. .لكبجَىْ٘لكبجَىْ َئلاجٓج ئ٘ئٖجشٓف ئ
ب َهؤبهجئب ػلكبجَىٓ٘بهجئب ئؤػن ئلهػِ ىظػئج عمػعبهٚلهكئو : ائبعمٓهٓب جَو ئلبقٓج ائئ٘جئجب ئل -2

 ئلفٓجَٓ. 
 هئن َٓ 365َٓن َ حئعب فْ ئل 24لحهو ئلثقٓقْ ا ٓهٓب جَو ئلبقٓج ائلحهئو : أصاث ئ٘جئجب ئلبعم -3

ئب ههئ ػجبٛف هَئعٓج ئ٘تئحئب آو ئلهتبهعابحئع جقعب ئلهكئو ئلتغجئفْ َأفْ ئلحىب جئصب هع 
 هحبهج َاٛ حهو هثجج. ؿ اشكؿ هبجج ئلقجئج ئلعهٓثبن عمِ 

 
 فوائد إدارة الهعرفة   9.2.2

ٓشٓر الائثةكف إلِ أف ٘دارة الهعرفب فكائد تهب ثٓث أىٍئ بحئعد عمِ بفئدم عٓكب ا٘دارة اشكؿ عئـ 
،فئ٘دارة البْ بعهؿ اعٓدنا عف إدارة الهعرفب بقع فْ أجطئء كعٓكب كهشئكؿ بىعكس هىظهب فْ أم 

فإدارة الهعرفب بركز عمِ إدارة  ِ العئهمٓف كعمِ اٖداء كا٘ىبئج كالكفئءة ا٘ىبئتٓب كبثقٓؽ اٌٖداؼ،عم
ىبئتٓب كهجرتئت العهؿ كلٓس عمِ التٍد الهاذكؿ ٚالعهؿ اأحمكب ذكْ كهبطكر كبركز أٓضئن عمِ ا

هكف ذكر ئن ٖف التٍد الهاذكؿ قد ٓككف ضئئع الفكائد البئلٓب ٘دارة  ٚك ٓؤدم إلِ الىبئئت الهرتكة ٓك
 -: (2009)ىكر الدٓف، الهعرفب
 العهٛء كالهراتعٓف لمهؤححب إلِ أاعد ثد ههكف. ِرض -1
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 بقدٓـ أفضؿ كأتكد جدهب ههكىب لمعهٛء. -2
 بجئذ القرارات.أبثحٓف صىع ك  -3
ر ا٘ -4 ابكئر كحئئؿ ا  الهٛئهب لثؿ الهشئكؿ الثئلٓب ،ك ابكئر لمكصكؿ إلِ اٖدكات الهىئحاب ك بطٓك

 ئت تدٓدة كبثحٓىٍئ.كجده
 زدكاتٓب التٍد كالكقت كالهئؿ.أبقمٓؿ  -5
 باحٓط ا٘تراءات كذلؾ اثذؼ العهمٓئت الغٓر ضركٓرب. -6
 عىد العئهمٓف.الكظٓفْ  ِالرض -7

حبغٛؿ اار فْ الهىشأة قئدٓرف عمِ كٓفٓب إف إدارة الهعرفب بتعؿ القٓئدة العمٓئ كصىئع القر 
ْ الكقت الهىئحب هحبجدهٓف الثكهب كالذكئء فْ هكارد الهىظهب الهبئثب ائلشكؿ الصثٓث كف

البطآؽ كادكف عىئء كتٍد كآر، فٛ اد هف إدراؾ أف إدارة الهعرفب بركز عمِ الشْء الذم 
 صثٓث.اشكؿ  بعمهً 

 
 هبادئ ؤدارة الهعرفة  10.2.2

 : ( أو هائجإ ؤجئجب ئلهعجفب Lee & Choi ,2003ٌْج )كػأ
فجٓق كػ) ججٓحػب ئلبػٌٓئء أعضئلهحبَُ ئلجّ ٓحبطٓع فًٓ ٌََ ئ، Collaborationئلبعئَو  -1
ؤةج عمِ عهمٓئب ئلهعجفب ػفب ئلبعئَو بثٓة أو ةقئ، عهمٍن ؿ لاعض فْ هتئ( هحئعجب اعضٍن ئؿعه

 هحبَُ بائجلٍئ آو ئٖفجئج َئٖقحئن ئلعمهٓب. ؿ هو جٛ
 ؤةج لمهعجفب. ػْ َئلهػقٓقئلهفبَت ئلثؿ عهمٓب ئلبائجؿ ثٓة أو ئلةقب ٓهكو أو بحٍ،  Trustئلةقب  -2
ئججٓو َئلهحبعجٓو ػٛا ئلقػئلطؿ ابحئا ئلهعجفب ئلتجٓجب هو قكػإٌََ عهمٓب ،  Learningئلبعمن  -3
ٓح عمِ ئلبعمن كػة أو ئلبجػثٓ، بأةٓج عمِ ئٔججٓوبجئج ئلقجئجئب أَ ائلاحبججئن بمك ئلهعجفب فْ ٘

 ةج فئعمٓب فْ عهمٓب بَلٓج ئلهعجفب. كػأ َٓج ئلطٛا اهئ ٓؤٌمٍن لمعا جَجٓحئعج ئلتئهعئب عمِ بط
و ثٓة أ، جئجئبػئج ئلقػبجابشٓج لبفَٓض ئلصٛثٓئب فْ ،  Decentralizationحٓب كػهجالٛ -4

 ئلعئلٓب.  بكٓزر الٛهبَلٓج ئلهعجفب ٓثبئت ؤلِ
ئلحٓئحئب ، قَئعج ئلجحهٓبٌَْ ئلهجُ ئلجّ ببثكن اً ئل،  Formalizationهٓب ػئلجح -5

 ضهو ؤطئج ئلتئهعب. ؿ همٓب ئبجئج ئلقجئجئب َعٛقئب ئلعهئب اعءَئ٘تجئ
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ئلبججٓح ٌٓئب  ءضئػجب أعػك أو جاػجل َٓعىْ،  Shapes Skillsئلجاجب ئلَئحعب َئلعهٓقب  -6
 حب َبجصصًٓ. ػكب أّ هجػب َعهٓقػئ َهبىَعػب أفقٓعػَئلعئهمٓو فْ ئلتئهعب بكَو َئح

حٍٓٛب ئلبْ ٓهكو ػحبَُ ئلبػأّ ه،  IT Supportبحٍٓٛب َجعن ىظن بكىَلَتٓئ ئلهعمَهئب  -7
َاهئ أو ئلتئهعئب ٌْ  أٌن ئلهؤححئب ، أو بَفجٌئ بكىَلَتٓئ ئلهعمَهئب لجعن ؤجئجب ئلهعجفب 

 ئفب كػب ػعئلٓب لبثقٓق ئٌٖجئف ئلبعمٓهٓئلبعمٓهٓب فهو ئلهفبجض بَفج بكىَلَتٓئ 
، ج ئلقٓهبػِ بَلٓػججب عمػقٓشٓج ؤلِ ئل،  Organizational Creativityئ٘اجئع ئلبىظٓهْ  -8
ئلٍٓئب  ءأعضئجي ػئ ٓابكػق هػئب ئلهفٓجب عو طجٓءئٖفكئج أَ ئ٘تجئك، ئلججهئبك، تئبئلهىبك
 ب َجٛقب.ػقججب ئلتئهعب لبكَو هاجعفْ اىئء  هٍهئ  لبججٓحٓب فئلهعجفب بمعا جَجئنئ

 هتطمبات ؤدارة الهعرفة 11.2.2
ثد عىئصر الىهك ذات اٌٚبهئـ ائلثركب البتئٓرب فْ أ الهعرفب بعد ف إدارة(، أ2007الهطٓراف ) ٓرل

ىئؾ أعداد هبزآدة اشكؿ حٓرع هف الهشئٓرع ببتً إلِ بطآؽ إدارة الهعرفب،  عصرىئ الثئضر، ٌك
ب، فإف اٖعهئؿ البتئٓرب بىظر إلِ  دراكٍـ ٌٖهٓب ٌذي ا٘دارة الثٓٓك لثصكلٍـ عمِ هىئفع هؤكدة . ٘ك

لىتئح الهٍهب فْ الهتبهعئت الهعئصرة الفعئلب البْ ٚ ثدكد لٍئ، كعمِ إدارة الهعرفب كأثد عكاهؿ ا
دراؾ لعىصر ال بطآؽ إدارة لبْ ببطمب اٍهب هضكء ذلؾ، ٓىاغْ عمِ الهتبهعئت كالهؤححئت هعرفب كا 

ىا عدة هبطمائت بحئعد الهؤححئت عمِ ىتئح بطآؽ إدارة الهعرفب هىٍئ عمِ حآؿ  ئؾلهعرفب، ٌك
 الهةئؿ : 
 .إدارة الهعرفب كالبزاهٍئ الهحبهردارة العمٓئ لهشركع بطآؽ دعـ ا٘ .1
 .كلمهعرفب هف أتٍزة كهكارد اشٓرب بكفٓر آئب بثبٓب لىظـ الهعمكهئت .2
 .احبهرآرب البعمٓـ ككحب الجارات الثث عمِ دكاـ .3
 .ات هبعددة لحٍكلب اىبقئؿ الهعرفببكفٓر قىك  .4
ئ كالهشئركب اٍئجمؽ ه .5  .عرفب تدٓدة كىشٌر
 .جمؽ الةقئفب البْ بحئىد اٚابكئرئفب لدعـ الةق .6
 .التئهعببعٓزز كدعـ عهمٓئت الهعرفب فْ  .7
ؿ كدعـ هشئٓرع إدارة الهعرفببجصٓص هٓزاىٓب كئفٓب ل .8  .بهٓك
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ْ: بإلِ هبطمائت بطآؽ إدارة الهعرف بٓبالعىئصر أ كٓهكف آضئن اضئفب  ، ٌك
 .داجؿ الهؤححب أك جئرتٍئ مٓـ حكاءلهشئركب فْ البدٓرب كالبعا ِبشتٓع الهكظ فٓف عم .1
 .حبفئدة هف بتئرب أجٓرففبث قىكات اٚبصئؿ ائلعئلـ الجئرتْ كاٚ .2
ا٘طٛع عمِ كؿ هئ ٌك تدٓد فْ ٌذا الهثئؿ كهثئكلب أجذ هئ ٓىئحاىئ هف بمؾ البتئرب دكف  .3

 .(2010)عكدة، ئىٓئت الهئدٓب كالاشٓرب الهبكفرةالهغئٚة فْ اٚجبٓئر كذلؾ باعئ لبكفٓر ا٘هك
 
 

 عهميات ادارة الهعرفة  12.2.2
راع أىٍئ ألِ إرة الهعرفب، فٍىئؾ هف ٓشٓر داإثدٓد عدد العهمٓئت البْ بضهىبٍئ جبمؼ الائثةكف فْ با

ىً ٓهكف ألِ إ( 2006)عمكاىْال فقد أشئركةر هف ذلؾ. أجركف لبشهؿ آعهمٓئت آىهئ ٓبكحع اٍئ 
 راع عهمٓئت ٌْ: أهككىب هف الهعرفب كدكرة هببئاعب دارة إلِ عهمٓئت إالىظر 
ابعٓرؼ  أالبْ باددارة الهعرفب ك إٌـ عهمٓئت أبعبار ٌذي العهمٓب هف  :الهعرفب عهمٓب بشجٓص -1

ـ فْ أـ فْ الىظـ أمٓف ٌؿ ٌْ رؤكس العئه،، كالاثث عف هكئف كتكد بمؾ الهعرفب الهعرفب
كتكدات ْ الهىظهب كهلِ بثقٓؽ الهقئرىب آف هكتكدات الهعرفب الثئلٓب فإضئفب ا، تراءاتا٘

لب البْ بثبئتٍئ الفئرؽ ٓهةؿ هقدار التٍكد الهاذك  ف ٌذاأث ، ثٓالهعرفب الهطمكاب لمهىظهب
 .دالهىشك ر ابكئلِ ا٘إالهىظهب لمكصكؿ 

لِ إ ٓب البْ بحعِ الهىظهب هف جٛلٍئكبحئب الهعرفب بمؾ العهمئ: ٓقصد اكبحئب الهعرفبا -2
ثصكؿ عمِ الهعرفب كببدرج هئ آف الهعرفب بعدد هصئدر البالهعرفب. ك الثصكؿ عمِ 

 .الضهىٓب كالهعرفب الصٓرثب
ىٍئ قد بككف أ ا٘ ،حئب الهعرفبكبافْ  كآران  : قد باذؿ الهىظهب تٍدان  حبرتئع الهعرفبابجٓزف ك  -3

ٓزف الهعرفب ف بجإ، كهف ٌىئ فك بعةر حاؿ الكصكؿ الٍٓئألىحٓئف ف بفقدٌئ حكاء ائٖعرضب 
 .ٌئهئن  تب ٓشكؿ عىصران ئعٍئ عىد الثئحبرتا  ك 

ٓهٓب هحئىدة لىقمٍئ كبقئحهٍئ لِ بربٓائت بىظٓهٓب كةقئفب بىظإ: الهعرفب فْ ثئتب ىقؿ الهعرفب -4
 رتئء الهىظهب.إفْ 

اثئث ا٘ف الدراحئت ك أٍئـ البْ بقكـ اٍئ. كهف الهٛثظ ربائطٍئ ائلها كةرأك  : بطآؽ الهعرفب -5
لِ إحبىئدا ا، دارة الهعرفباالهرثمب هف عهمٓب  لٍذي ان كآر  ٌبهئهئن ادارة الهعرفب لـ بعط إالجئصب ا
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اداعٍئ إدة هىٍئ اعد حبفئٚاهىظهب ائلبطآؽ الفعئؿ لمهعرفب ك ف بقـك الأهف الهفبرض  ىًأ
ىٍئ ك  ر حاؿ كبجٓز  لِ العئهمٓفإحبرتئعٍئ كىقمٍئ إبطٓك

 دارة الهعرفب :٘ بٓبٔا( العهمٓئت  2007ٓئف ) اك فئرة كعمأضئؼ أك 
ٌداؼ أدعـ ، ك دارة الهعرفبإط اربائمفب ذات ا٘: ببعمؽ ارحـ الجطط الهجبجطٓط الهعرفبعهمٓب ب -1

 .ىشطب الفردٓب كالهىظهٓبدارة الهعرفب كاٖإ
كبكفٓر الطكاقـ ، فئعمٓبعهئؿ اكفئءة ك ت الٛزهب لحٓر اٖهكئىٓئا٘الحعْ الِ بكفٓر القدرات ك  -2

 .الٛزهب البكىكلكتٓب كبثدٓد البحٍٓٛت، الجآرة الهبجصصب
لِ بصىٓؼ إٓئت البْ بٍدؼ : ٓقصد اعهمٓب بىظٓـ الهعرفب بمؾ العهمعهمٓب بىظٓـ الهعرفب -3

ب الهعرفب ك أ، كفٍرحب الهعرفب  .رحـ الهعرفبك بآك
لِ بمؾ العهمٓب البْ ٓترم هف جٛلٍئ إ: ٓشٓر بقئحـ كبشئرؾ الهعرفب بقئحـ ك بشئرؾ الهعرفب -4

بـ ذلؾ هف جٛؿ ؿ بشئرؾ فْ الكةئئؽ كالآئىئتٛبقئحـ كبشئرؾ الهعرفب الصٓرثب هف ج ، ٓك
فٓبـ  هئ الهعرفب الضهىٓبأ، غٓر ذلؾك لكبركىْ الآرد ا٘ئعؿ آف الهكظفٓف عار المقئءات ك البف
شٓر تبهئعْ الهائشرلٍئ هف جٛؿ البدٓرب كالبفئعؿ ا٘بائد (  2007ك عمٓئف ) اك فئرة أ. ٓك
ف أحبطئعب هحبمـ الهعرفب ئف اأم إ، ثكؿ الفعئؿ لمهعرفبٓعىْ الب برفبشئرؾ الهعف بقئحـ ك ألِ إ

رفب هف الههكف الهشئركب ائلهعك عمِ القٓئـ ائلفعؿ اهكتاٍئ،  ران ٓفٍهٍئ اشكؿ كئؼ ٓصاث قئد
 .داجؿ الهىظهئتآرب دالكثدات ا٘ك فراد كالهتهكعئت عمِ ثد الحكاء هف جٛؿ اٖهكئىبٍئ 

ئ داهب الهعرفب عمِ ا  بثدٓث ك  داهب الهعرفب: بركز عهمٓبا  عهمٓب بثدٓث ك  -5 بىقٓث الهعرفب كىهٌك
عئدة اك البعدٓؿ ضئفب ك ٚئئؿ البثدٓث كاحدارة الهعرفب ك إف ٓبضهف ىظئـ أب ٓتكبغذٓبٍئ، ك 
ف الهثئفظب ألبئكٓد عمِ ااد هف ٚلبتدد. ك اقئدرة عمِ البىئهْ ك  ف بككف الهعرفبأالبصثٓث، ك 

ك ألهىظهئت البْ بعبهد عمِ البكظٓؼ ا فْ ، جصكصئن هٍـ تدان ك م هر ثٓك أعمِ الهعرفب 
 .حبشئرات الجئرتٓبك اٖأالهؤقبب  اٚحبجداـ اىظئـ العقكد

 تشخيص الهعرفة13.2.2
ٌجئ ئلبشجٓص  عمِ ضكء، ٓعج بشجٓص ئلهعجفب هو ئٖهَج ئلهٍهب فْ أّ اجىئهت ٘جئجب ئلهعجفب

هعجفب أىَئع  ٓبن َضع حٓئحئب َاجئهت ئلعهمٓئب ئٖججُ ٖو هو ىبئئت عهمٓئب ئلبشجٓص
هقئجىبٍئ اهئ ٌَ هطمَا ٓهكو بثجٓج ئلفتَب. َعهمٓب ئلبشجٓص أهج ؿ َهو جٛ، ئلهعجفب ئلهبَئفجب
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َبثجٓج ئٖشجئص ئلثئهمٓو لٍئ َهَئقعٍن ، بشئف هعجفب ئلهىظهبإكػثبهْ ٖو ئلٍجف هىٍئ ٌَ 
ٓئب ئلبْ بَئتً جلك بثجج لىئ هكئو ٌجي ئلهعجفب فْ ئلقَئعج. َبعج عهمٓب ئلبشجٓص هو أٌن ئلبثجكػ

ٖو ئلىتئت فْ هشجَع ؤجئجب ئلهعجفب ٓبَقف عمِ جقب ئلبشجٓص. َاٍجئ بعج ؿ هىظهئب ئٖعهئ
َعهمٓب تٌَجٓب جئٓحب بحئٌن هحئٌهب ، عهمٓب بشجٓص ئلهعجفب هفبئثئً ّٖ اجىئهت ٘جئجب ئلهعجفب

بجصج لجلك ؤجئ أجئجب ئلهىظهب أو ، ئلعهمٓئب ئٖججُ َعهقٍئؿ هائشجب فْ ؤطٛق َبثجٓج شك
 : (2004، ئلعهجّ) ،قججئبٍئ ئلهعجفٓب عمٍٓئ أو ببثجك ضهو هثَجٓو

أو بعجف هصئجج ئلهعجفب ئلجئجمٓب َئلهبهةمب اهئ لجُ ئلهىظهب هو ؤهكئىٓئب َهئ لجُ ؿ: ئَٖ 
 أفجئجٌئ َجاجئئٍئ هو هعمَهئب َجاجئب جئب فئئجب لمهىظهب َهحبقامٍئ. 

فْ ئلآئب ئلهعجفٓب ئلهثٓطب ائلهىظهب ؿ ئلبْ ببهةئلةئىْ: ئلبعجف عمٍٓئ هو هصئججٌئ ئلجئجتٓب 
جبائط ئلهىظهب هعٍئ. َهو ٌىئ ٓبَتا َ٘ئلبْ ٓتا جصجٌئ اجقب َفقئً ٌٚبهئهئب ئلهىظهب َئلحعْ 

بكمٓف ئٖفجئج أصثئا ئلجاجب َؤعطئئٍن هحؤَلٓب جصج ؿ ٌجي ئلهٍهب هو جٛ ءعمِ ئلهىظهب ؤىشئ
 .عمِ ثد حكاء تٓب َبثجٓج ئلهَئجج ئلهعجفٓب ئلجئجمٓب َئلجئج

 
 ةدارة الهعرفإهستمزهات تطبيق  14.2.2

ب، ثٓث أٌهٓب ك أبىظٓهٓب كالاشٓرب كالهئدٓب بثبؿ حبمزهئت الهف بٍٓئب الإ ف عدـ بكفر بمؾ أكلٓك
ذا ٓؤدم لٓئت بمؾ ا٘آغٓر حمٓـ لبقىٓئت ك  لِ بطآؽإالهحبمزهئت ٓقكد  بثهٓؿ الهىظهب لِ إدارة، ٌك

ىعائء هئلٓب كآرةأ هحبمزهئت عهئؿ فٍٓئ كبارز فْ هقدهبٍئ بمؾ الةئر حمآب عمِ ىبئئت اٖأعكس ا، ٓك
 : (2007)الٍٓبْ،  ب:بٓاٚ

هف البطكرات  : فقد شٍدت عهمٓب بصهٓـ الٍٓكؿ البىظٓهْ لمهىظهب كةٓران الٍٓكؿ البىظٓهْ .1
ت كلكتٓئ الهعمكهئ، كهبطمائت البكٓؼ هعٍئ، كاظٍكر بكىلثئتئت آئٓباحبتئاً البْ تئءت 

حبجداـ إكضع البفكٓر ابصهٓـ بىظٓهْ ٓدعـ حبمـز الأبصئٚت كقىكابٍئ فقد كبطكر كحئئؿ ا٘
حهث االب طراؼ البْ لهعئرؼ كبائدلٍئ آف الهىظهب كاٖىبقئؿ اإكىكلكتٓئ الثدٓةب هف تٍب ٓك
ظٍر جر أالجئرتْ هف تٍب  اىشئئٍئ ك آئبأهؿ هعٍئ فْ هثٓط عهمٍئ الداجمْ، ببعئ ل، ٓك
ئةٓر الٍأب ء البىظٓهْ دة آٖكؿ فْ الىبئئت البىظٓهٓب اشكؿ غٓر هائشر هف جٛؿ ٓز لبزاـ كالٚك
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ٌـ أثد أ، كلهئ كئف العىصر الاشرم داءالىبئئت البْ ٓبركٍئ عمِ اٖ هائشر هف جٛؿشكػؿ كا
ئً ٓهكف الهىظهب هف بثقٓؽ ىبئئتٍئ الهحبٍدفب.أهقكهئت  ئدة البزاهً كٚك  دارة الهعرفب فئف ٓز

دارة الهعرفب إـ العكاهؿ الداعهب لبطآؽ ىهكذج ٌأثد أدآرب ٘دآرب: بعد القٓئدة ادة ا٘القٓئ .2
ئ الرئٓحْ فْ رحـ الهحئرات ا٘كذلؾ لد عئهمب حبرابٓتٓب لمهىظهب. كبكتًٓ الهكارد الاشٓرب الكٌر

ز كالهعبقدات كبعٓزالقٓـ دآرب ابرحٓث ا٘القٓئدة ، كهئ بقكـ ٌداؼ الهىظهبأفٍٓئ لبثقٓؽ 
بكقع لٍعهئؿعٓشٍئ آئب اٖف البطكرات الآئٓب البْ بئٓتئاْ فْ الهىظهب، لذا فالحمكؾ ا٘ ئ ، ٓك

. دآربا٘القٓئدة ىهئط تدٓدة هف أ حبمزهت الاثث عفا فقد بزداد بىكعئ كحرعب فْ الهحبقاؿ أف
ب طراؼ الهىظهأك ف قدرة القٓئدة عمِ جمؽ الهعرفب، كبائدؿ بمؾ الهعرفب آف القٓئدة أ

كغٓر رحهْ هف جٛؿ ٌذا البفئعؿ بثدث  كهحبهران  ، ٓبطمب بفئعٛ هائشران كالهبعئهمٓف هعٍئ
ىبئج إف ،عرفب كبداكلٍئ ائلشكؿ الحمٓـىبئج الهإلِ إكالبفئكضئت البْ بقكد  الثكارثك  الىقئشئت
 ظئٌرة تهئعٓب كلٓحت فردٓب. بالهعرف

الهعئرؼ  لٓدشٓرب هادعب كقئدرة عمِ بك دارة الهعرفب بحبمـز بكفر هكارد اإالهكارد الاشٓرب: .3
ىتئز الهٍئـ البىظٓهٓب، إحبجداـ فرؽ العهؿ فْ اجص هع شٓكع ، كائٖجٓرفكبائدلٍئ هع ا٘

حبجداـ الهعمكهئت جئرج ادرة عمِ هبٛؾ القأب ٓبطمب هف العئهمٓف فْ الهىظهب فعئلـ الهعرف
ٚن أبثدٓد الهعمكهئت الهطمكاب هبٛؾ قدرة اهر الذم ٓبطمب حئلٓب الهعٓئٓرب، اٖطئر اٖإ ، ك
. فئلبغٓر فْ هثبكل حبجداـ ةئلةئن ىبئئت اٖ ، كفٍـحبجداـ بمؾ الهعمكهئت اشكؿ دقٓؽ ةئىٓئن اك 

كعهمٓب جمؽ  ف بككف الهكارد الاشٓرب هبطكرة اهئ ٓكاكب الهحبتدات الآئٓب،أالعهؿ ٓبطمب 
هب، كآىٍـ كآف قٓئدة ئهمٓف فْ الهىظفراد العة بعبهد عمِ ىكع العٛقئت آف اٖالهعرفب التدٓد

 ابكئر.اداع كا٘تبهئعٓب بشتع اٖأىٍئ ببطمب آئب أم إالهىظهب، 
 
 دراة الهعرفةإعىاصر ىجاح هشروع  15.2.2

 :يلي فيما ( 2102كما أشار اليها اسماعيل ) يا  دارة المعرفة ضمنإتندرج عوامل نجاح 
 اً . كىشر البعمـ كالهشئركب لمفٍـ منظا دجوك - 1
ب التهئعٓب ،كبكفٓر الفرص لٛفراد  – 2 ر كالهشئركب ائلرٓؤ بثفٓز العئهمٓف ىثك البطٓك

 .لمهشئركب فْ الثكار كالاثث كالىقئش
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 البشتٓع كهكئفأة ركح البعئكف كبعمـ الفٓرؽ كالبئكٓد عمِ ذلؾ اصكرة دائهب . -3
ر القئدة الذٓف ٓدعهكف ىهئذج البعمـ عمِ هحبكل ا -4  لفرد كالفٓرؽ كالهظهب .بثدٓد كبطٓك
 .هحئعدة اٚفراد لبثدٓد دكر كهبطمائت كهضئهٓف كبطآقئت الهعرفب ٚىتئز اعهئلٍـ  -5
 بركٓز اٌٚبهئـ عمِ بدفؽ الهعرفب اكةر هف بجٓزىٍئ. -6
البركٓز عمِ الثئٚت الهبهٓزة فْ الهىظهئت اةىئء عهمٓئت الهقئرىب الهرتعٓب لعهمٓئت  -7

 رىب كالبعمـ .الهىظهب اقصد الهقئ
 . لهكئفئت شهؿ لمثكافز كاكضع جطب دفع بعبهد عمِ الهٍئرة كتزء هف الىظئـ اٚ -8
 اٚابكئر كالبئكٓد عمِ فرص البعمـ الهحبهر لٛفراد . -9

 بكفٓر الفرص لٛفراد لمهشئركب فْ الثكار كالاثث كالىقئش . – 10
 لبئكٓد عمٍٓهئ اصكرة دائهب .هكئفآة ركح البعئكف ،كبعمـ الفٓرؽ ، كاالبشتٓع ك  – 11
 بئحٓس اىظهب لمفٍـ كىشر البعمـ كالهشئركب اً . – 12
ر كالهشئركب ائلرؤٓئ التهئعٓب . – 13  دفع العئهمٓف لمبطٓك
دعهكف ىهئذج – 14 ر القئدة الذٓف ٓاىكف ٓك  البعمـ عمِ هحبكل الفرد الهىظهب. بثدٓد كبطٓك
ر الفٍـ الهشبر – 15 ٚن عمِ الهحبكٓئت ال ؾبطٓك ، طئلهئ اف هركز البعمـ كاحبعهئؿ هعىٓب اك

اعد ذلؾ عمب هحبكل  ةـ البثكؿ بدٓرتٓئ ،اشكؿ كآرالهعرفب ٓكهىئف فْ ٌذي الهحبكٓئت 
 . الهىظهب ككؿ 

 دارة الهعرفة ساسية إلتحديات األال 16.2.2
كٓؼ ٓهكف لٍئ ك  دارة الهعرفبإدارة الهعرفب ٌك بكضٓث هئ ٌْ إحئحْ الذم ٓكاتً الهبعئهؿ االبثدم اٖ

هع ةقئفب  اءـف ٓبك أدارة الهعرفب ٓتب إلمهائشرة فْ العهؿ، فئلهبعئهؿ ا ف بفٓد آئب الهىشأة كهدجؿأ
 ف الةقئفب الهىظهٓب بثدد الهتئٚت الحمككٓب الٓكهٓب الرئٓحٓب لمعئهمٓف.أذ إالهىشأة، 

ر الهعرفب هف قاؿ اٖجر البثدم أك  د هصئدر البقٓٓـ ٌك فْ هقئرىب ثأالعئهمٓف، فقحئـ ك ٌك بقٓٓـ تٌك
 .بةهئرم كهئ ٌك الثئؿ هع البقىٓئتحاصؿ أىحئف كلِ اٖإالىظر دارة الهعرفب ك إات عكائد هائدر 

دارة إالبصرؼ اٍئ فك  تراء عهمٓئبٍئا  ذ عمِ الهعرفب ك حبثكادم الةئلث ٓكهف فْ بعمـ كٓفٓب اٚالبث 
ِ إللٓئت الكصكؿ آئ فْ البعرؼ عمِ ىها  بحهث لٓس اجزف الهعمكهئت كثحب، ك ف أالهعرفب ٓتب 
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ؿ الهعرفب أٓضئ ك إالقرارات  ئلهىظهب الهعىٓب، لِ فعؿ ٓبطمب البقئط الهعمكهئت ذات الصمب اإف بثٓك
 دارة الهعرفب فْ ىحٓتٍئ الةقئفْ .إف بدهت أالهىظهب عمٍٓئ 

لهشئركب التهئعٓب، دارة الهعرفب بقكـ اهجئطاب الهحئثئت الهٍهمب الصئهبب هف اإف أالبثدم الرااع ٌك 
ىكاع أحٍئـ فْ الهعمكهئت الهطمكاب لكؿ ٘ٓهب بعىْ هحئىدة العئهمٓف عمِ افئلقئامٓئت الهشبركب الحم

ٛن  ؿ اداع كىبئج طآعْ لمعهالفئئدة الثقٓقٓب لمهشئركب ٌك اٖف إىبئتٓب فٚاك  ءةعف الكفئ الهشئٓرع فض
ر اٖأالتهئعْ الهشبرؾ فْ الهىظهب .  دارة الهعرفب ك إف البقىٓئت بهكف هف إب لاداع ٌك ف بطٓك

البْ بحبعهؿ بقىٓئت تبهئعئت الثكار "التئت"، كهف جٛؿ ا٘ ىقئشئتذلؾ، هف جٛؿ لقئءات ك 
 جرل .الهعمكهئت اٖ

ثث عمًٓ ف الائأحبٓعئب القئامٓئت الراٌىب، ك ٚدارة الهعرفب إبثدم الجئهس ٌك هكاصمب الاثث فْ ال
كؿ الشركب كعهمٓئبٍئ. لجصكصٓب ٌٓ جزف كالبعئهؿ كبكٓزع الهعرفب كفقئن ف ٓكبشؼ طرائؽ التهع كالأ
لهئ ببعمهً  لبزاـ ازاء البغٓر. كالهىظهب عمٍٓئ الفعؿ كفقئن اٚدارة الهعرفب بعىْ البعئهؿ ك إف عهمٓئت ا

لِ إت لبفئدكف اٚدارة الهعرفب إرات حبغٛؿ فكائد هائدحبهرار ازاء الآئب الدٓىئهٓكٓب ٚئاهعً كالبكٓؼ 
 .(2012) التىئاْ،  ك بقمٓدٓئن دالكراء الذم ٓغ
 الهعرفةدارة إخطاء أ 17.2.2

ثكالْ هئب هشركع هعرفْ  غطت ( فئٌْ كاركحئؾ )عدٌئ أفْ دراحب  (2012أشئر التىئىْ)     
ْإفْ  كةر شٓكعئن اٖثد عشر جطأ كآران ك أكشفت عف    :دارة الهعرفب، ٌك
ر بعٓرؼ عمهْ لمهعرفب -1  .عدـ بطٓك
 .د الهعرفب عمِ ثحئب بدفؽ الهعرفبالبأكٓد عمِ رصٓ -2
ب الهعرفب اش -3  .حئس ككتكد جئرج رؤكس اٖفرادأكؿ رٓؤ
 .هئـ لدكر كأٌهٓب الهعرفب الضهىٓبٌب٘إعطئء القمٓؿ هف ا -4
 .عف هحبعهمٍٓئ ًفصؿ الهعرف -5
 .هئضْ ك الثئضر كلٓس عمِ الهحبقاؿالبركٓز عمِ ال -6
 .رفب البتٓربا٘جفئؽ فْ هع -7
ٛن ا٘ٓصئؿ البكى -8  .ىحئىْعف البفئعؿ اٖ كلكتْ ادٓ
ر هقئٓٓس هائشرة لمهعرفبالاث -9  . (2012)التىئاْ، الكارد عىد ث لبطٓك
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 الدراسات السابقة 
 الدراسات العربية أواًل: 

بىهٓب ئلهَئجج ؿ هتئهفٍَن ؤجئجب ئلهعجفب فْ  ؤلِئلبعجف  ( "2011ؿ )ججئحب ئلعمَ ٌجفب
 ،ئلفكج ئ٘جئجّ ئلهعئصج فْ ئلتئهعئب ئلفمحطٓىٓب اقطئع غحبؿ ئجٓهٓب فْ ظكػشجٓب ئٖئلا

ئجٓهٓب كػجفب فْ بىهٓب ئلهَئجج ئلاشجٓب ئٖجئجب ئلهعٚئجٓهٓٓو كػَبثجٓج ججتب ههئجحب ئلعئهمٓو ئٖ
غجض ئلهىٍت ئلَصفْ حبججهب ئلائثةب لٍجئ ئلأئهعئب ئلفمحطٓىٓب اهثئفظئب غحب. فْ ئلت
تئهعئب ئلفمحطٓىٓب ئجٓهٓٓو ئلعئهمٓو فْ ئلكػهتبهع ئلججئحب هو تهٓع ئٖ ككفب َقج، ئلبثمٓمْ

ئلقجح ئلهفبَثب( ثٓة امغ عجج ، ئ٘حٛهٓب، ئٖقصِ ،هو تئهعب )ئٖحٌجؿ كػاقطئع غحب فْ 
 ئجٓهٓئً.كػ( هَظفئً أ196عٓىب طاقٓب امغب ) َقج بن أجج، ٓف( هَظف1309أفجئج ئلهتبهع )

جئجب ئلهعجفب فْ بىهٓب ٚئجٓهٓٓو كػههئجحب ئلعئهمٓو ئٖ درتب ئت أٌهٍئ:صمب ئلججئحب ؤلِ ىبئبَك
، %(52ئىب اَحو ىحاْ )كػئجٓهٓب فْ ئلتئهعئب ئلفمحطٓىٓب اقطئع غحب كػئلهَئجج ئلاشجٓب ئٖ

ئجٓهٓٓو لجَج ؤجئجب ئلهعجفب فْ كػَتَج فجَق جئب جٚلب ؤثصئئٓب لججتب ههئجحب ئلعئهمٓو ئٖك
ئجٓهٓب فْ ئلتئهعئب ئلفمحطٓىٓب اقطئع غحب بعحُ لهبغٓج ئلتىح كػٖبىهٓب ئلهَئجج ئلاشجب ئ

ئجٓهٓٓو كػعجن َتَج فجَق جئب جٚلب ؤثصئئٓب لججتب ههئجحب ئلعئهمٓو ئٖكلصئلث ئ٘ىئة. 
ئجٓهٓب فْ ئلتئهعئب ئلفمحطٓىٓب اقطئع غحب بعحُ كػئلهعجفب فْ بىهٓب ئلهَئجج ئلاشجب ئٖ ٚدارة

لهَئجج ا ٓبفجَق جئب جٚلب ؤثصئئٓب لجَج ؤجئجب ئلهعجفب فْ بىهَتَج كئلعمهْ. ؿ لهبغٓج ئلهؤٌ
لصئلث ؿ ئجٓهٓب فْ ئلتئهعئب ئلفمحطٓىٓب اقطئع غحب بعحُ لهبغٓج هكئو ئلعهكػئٖكئلاشجٓب 

 .ئلتئهعب ئ٘حٛهٓب َئٖحٌج
َن ػئلامجٓئب ئلكاجُ فْ قطئع غحب بتئي هفٍهدراء ئبتئٌئب  لِا(2011ْ )ججئحب هئضكبعرفت 
ْ ػَبحمٓط ئلضَء عمِ ئلهعَقئب ئلب، ئلَظٓفْ لهحبَُعٛقبً ائَ، جفب َججتب بطآقًؤجئجب ئلهع

فْ ػَصىٍت ئلػة ئلهػبججن ئلائثػحإئلججئحب . َلبثقٓق أٌجئف جَو بطآق ؤجئجب ئلهعجفبؿ بثَ
ع ػلتهٓع هفججئب هتبهع ئلججئحب لتهؿ حبآئو عو طجٓق ئلهحث ئلشئهإَئحبججئن أجئب ، ئلبثمٓمْ

 اءججػو ئلهػه ئنػ( هَظف388. ثٓة امغ ثتن هتبهع ئلججئحب )ًاَبثمٓمٍئ ؤثصئئٓلٛزهب الآئىئب ئ
، َئلهَظفٓو ئلجٓو ٓبَلَو هَئقع ؤشجئفٓب فْ ئلامجٓئب ئلكاجُ فْ قطئع غحب ٌَْ )امجٓب تائلٓئ

هو أٌن ئلىبئئت ئلبْ بَصمب ؤلٍٓئ كامجٓب جفث(. ، امجٓب جئو َٓىح، امجٓب جٓج ئلامث، امجٓب غحب
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، اءججػئلامجٓئب ئلكاجُ فْ قطئع غحب بباىِ هفٍَن ؤجئجب ئلهعجفب هو َتٍب ىظج ئله لججئحب: ئ
بآو َتَج ئبتئٌئب ؤٓتئآب اججتب كب ئلىبئئت أو ؤجئجب ئلهعجفب بثبئت ؤلِ بطَٓج. ػَآى

 اءحب لجَج ؤجئجب ئلهعجفب فْ ئٖجػغ فْ ئلامجٓئب ئلكاجُ فْ قطئع ءهبَحطب لجُ ئلهججئ
ء ؤجئجب ئلهعجفب َآو هحبَُ ئٖجئ َتَج عٛقب جئب جٚلب ؤثصئئٓب آو عهمٓئبكئلَظٓفْ. 

 ئلَظٓفْ هو َتٍب ىظج ئلهججئء فْ ئلامجٓئب. 
 

. ئلهبَحطب لعهمٓئب ؤجئجب ئلهعجفب بػئب ئلبقىٓػق ئلكمٓػهجُ بطآ (2011ججئحب ئلحطهب )آىت 
لتهع  أداةاٚحبائىب حبججئن اَ ئلائثة ئلهىٍت ئلَصفْ ئلبثمٓمْعبهج أ، َلبثقٓق أٌجئف ئلججئحب
ٖقحئن ئ ءئلبججٓحٓب َجؤحئب ػئلٍٓئ ءبهع ئلججئحب ئلهكَو هو تهٓع أعضئئلآئىئب ئلٛحهب هو هت

كئلَجَٓح بَجئي َئلهئتحبٓج َئلاكػجػٍئجئب ئلػب شػو ثهمػمٓئب هكػئ٘جئجٓب ئلهبفجغٓو فْ جهح 
ب َئلائلغ عججٌئ ػئلعشَئئٓب ئلطاقٓعبهج ئلائثة أحمَا ئلعٓىب أَ، فردان  (455َئلائلغ عججٌن )

ئلآئىئب تئءت درتب بكفر : هف الىبئئت أٌهٍئ ئلائثة لعججؿ ( هفججب. َقج بَص279)
ئلهعجفب ك%(، 79.64)اكزف ئلهعجفب ئلضهىٓب ك%(، 71.98ئب اَحو ىحاْ )ػَئلهعمَه

ؿ ئجأح ئلهك%(، 81.43) اكزف ئلاىٓب ئلبثبٓب َئلبكىَلَتٓبك%( 72.72)اكزف ئلصجٓثب 
طب ػب ئلهبَحػفْ ئلكمٓئب ئلبقىٓ ججتب بَفج ئلَعْ ئلهعجفْك%(. 69.35)اكزف ئلاشجّ 

أهو %(، 54.45شبجئك اقَئعج آئىئب جئجتٓب )ٚئ%(، 57.00ج )ػٓط َئلبىفٓػئلبجط :ئلْػئلبكػ
 . غزة / فمحطٓف %(69.35ئلهعمَهئب )

 
دفت  جح ئلةئىَٓب فْ هثئفظئب ججتب ههئجحب هجٓجّ ئلهجئ ؤلِ( ئلبعجف 2010ججئحب اجج )ٌك

باعب ئلائثةب ئلهىٍت ئلَصفْ ئلبثمٓمْ. أثٓة ، ئجب ئلهعجفب هو َتًٍ ىظجٌنغحب لهٍئجئب ؤج
لهتبهع ئلججئحب ئلائلغ ؿ حبججئن أحمَا ئلهحث ئلشئهإاحبائىب اَلتهع ئلآئىئب ئَٖلٓب بن بَحٓع 

َقج  .(2010/2009)ئلهجئجح ئلةئىَٓب اقطئع غحب لمعئن  اء( هجٓجئً هو هجج129عججٌن )
ججتب ههئجحب هجٓجّ ئلهجئجح ئلةئىَٓب لهٍئجئب ؤجئجب  أٌهٍئ:بَصمب ئلججئحب ؤلِ ىبئئت 

عجن هع ، عئلٓبادرتب  ىبكئ كبكلٓدٌئ، كهشئركبٍئ، كبىظٓـ كجزف الهعرفب، كبطآقٍئ ئلهعجفب
عجفب َتَج فجَق جئب جٚلب ؤثصئئٓب لههئجحب هجٓجّ ئلهجئجح ئلةئىَٓب لهٍئجئب ؤجئجب ئله

 أَ حىَئب ئلججهب(.، ئلبجصصك، بعحُ لهبغٓجئب )ئلتىح
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بجعٓهٍئ ؿ َئقع ؤجئجب ئلهعجفب فْ ئلتئهعئب ئلفمحطٓىٓب َحا(2010)ججئحب عَجب كشفت ك 

فْ قطئع  َبثجٓج عهمٓئب ؤجئجب ئلهعجفب ئلَئتا ههئجحبٍئ لجُ ئلعئهمٓو ائلتئهعئب ئلفمحطٓىٓب
حبججن ئلائثة لٍجئ العهمٓئب ؤجئجب ئلهعجفب. َقج  ؤضئفب لقٓئح ججتب ههئجحب ئلعئهمٓو، غزة

و ئلعئهمٓو ئ٘جئجٓٓفب ئكػو هتبهع ئلججئحب هو كَقج بك، ئلغجض ئلهىٍت ئلَصفْ ئلبثمٓمْ
، هو ئلتئهعب ئ٘حٛهٓبؿ كػئج َئٖقحئن ئ٘جئجٓب َىَئاٍن( فْ ئلجَئ ءَهججئ، مٓئبء كػ)عهجئ

عبهج أهئ كػ، ( هَظفئ327ًلهتبهع )ثٓة امغ عجج أفجئج ئ، َتئهعب ئٖقصِ، َتئهعب ئٖحٌج
أجئب أججُ لٙتئاب عمِ اعض ئلبحئؤٚب ئلجئصب ائلججئحب. كػئلائثة عمِ ئلهقئاٛب ئلشجصٓب 

ههئجحب ئلعئهمٓو فْ ئلتئهعئب ئلفمحطٓىٓب لعهمٓئب اف َقج بَصمب ئلججئحب ؤلِ ىبئئت أٌهٍئ: 
بىظٓن ئلهعجفب  %(،85.25حاْ)ئىب عمِ ئلىثَ ئلبئلْ: بطآق ئلهعجفب اَحو ىكػؤجئجب ئلهعجفب 
ةن ئلبشئجك فْ ئلهعجفب اَحو %(، 84.58بَلٓج ئلهعجفب اَحو ىحاْ)%(، 85.00اَحو ىحاْ)

عجن َتَج فجَق جئب جٚلب ؤثصئئٓب لَئقع ؤجئجب ئلهعجفب فْ ئلتئهعئب ك%(. 79.46ىحاْ)
ئٓب لَئقع َتَج فجَق جئب جٚلب ؤثصئكأَ لحىَئب ئلججهب. ، ئلفمحطٓىٓب بعحُ لهبغٓج ئلتىح

َبطآق ئلهعجفب بعحُ ، ؤجئجب ئلهعجفب فْ ئلتئهعئب ئلفمحطٓىٓب فْ اعجّ ئلبشئجك فْ ئلهعجفب
َتَج فجَق جئب جٚلب ؤثصئئٓب لَئقع ؤجئجب ك ئٖعمِ.ؿ صئلث ئلهؤٌل، ئلعمهْؿ لهبغٓج ئلهؤٌ

ؿ، لعهبعحُ لهبغٓج هكئو ئ، ئلهعجفب فْ ئلتئهعئب ئلفمحطٓىٓب فْ اعجّ بىظٓن َبَلٓج ئلهعجفب
 ئىب ئلىبئئت بشٓج ؤلِ ئلبفَق لصئلث ئلتئهعب ئ٘حٛهٓب. كػَ
 

جَج ؤجئجب ئلهعجفب فْ ضهئو بثقٓق تَجب  فمحطٓف -غزة  (2010ججئحب هئضْ )كآىت 
َلتهع ئلآئىئب ، َلبثقٓق أٌجئف ئلججئحب بن ؤبائع ئلهىٍت ئلَصفْ ئلبثمٓمْ، ئلبعمٓن ئلعئلْ

ٓهٓٓو ئجكػ( هَظفئً هو ئ359ٖهتبهع ئلججئحب ئلائلغ عججٌن )حبائىب عمِ أفجئج أئَٖلٓب بن بَحٓع 
ثٓة لتأ ئلائثة فْ بَحٓع ئٚحبائىب ٖحمَا غزة  –/ فمحطٓف ئلعئهمٓو ائلتئهعب ئ٘حٛهٓب

َقج بَصمب ئلججئحب ؤلِ ىبئئت أٌهٍئ: َتَج عٛقب آو بَفٓج ئلهحبمحهئب ؿ. ئلثصج ئلشئه
َتَج عٛقب آو ئٚشبجئك اقَئعج ئلآئىئب ، كلعئلْئلعمهٓب ئلثجٓةب َضهئو بثقٓق تَجب ئلبعمٓن ئ

أفجئج ء َتَج فجَق فْ آجئكئلجئجتٓب َئلجئجمٓب َبىَٓع ئلهكباب َضهئو تَجب ئلبعمٓن ئلعئلْ. 
  .غزة / فمحطٓف ئلعمهْؿ ئلاىٓب ئلبثبٓب ٘جئجب ئلهعجفب بعحُ لمهؤٌؿ عٓىب ئلججئحب ثَ
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َأٌهٓبٍئ فْ ، ْ بثقٓق ئلبىهٓب ئلهٍىٓب( جَج ئلهعمَهئبٓب ف2009ججئحب ثةىئَّ )كثددت 

ء ئلهعمهٓو ئلهٍىٓٓو. أتجٓب اءَأةجٌئ عمِ حٓئجب أج، بثحٓو هحئج ئلعهمٓب ئلبعمٓهٓب َبطَٓجٌئ
( هججحب ةئىَٓب صىئعٓب ثكَهٓب َغٓج ثكَهٓب هَحعب عمِ هثئفظئب 15) فٌْجي ئلججئحب 

حبججهب أهٍىٓئَ. كهعمهئن  ٓجئن( هج188ئلعٓىب ) َامغ عجج أفجئج، ئلضفب ئلغجآب َقطئع غحب
بَصمب ئلججئحب ؤلِ ىبئئت أٌهٍئ: ئلججتب ئلكمٓب لجَج ك، ئلججئحب ئلهىٍت ئلَصفْ ئلبثمٓمْ

ئلهٍىْ لمهعمهٓو ئلهٍىٓٓو فْ ئلهجئجح ئلةئىَٓب ئلصىئعٓب فْ  اءئلهعمَهئبٓب فْ بىهٓب ئٖج
كٛب ئلبْ بثج هو بَظٓف ةج ئلهشكػأك. كآرةىب كئَئلهعمهٓو  راءفمحطٓو هو َتٍب ىظج ئلهج

َئلهعمهٓو الهدراء ئلهعمَهئبٓب فْ ئلهجئجح ئلةئىَٓب ئلصىئعٓب فْ فمحطٓو هو َتٍب ىظج 
فْ  ٌْ ئلهشكٛبؿ ىب أقكئَ، ئلهٍىٓٓو ٌْ ىججب ئلجَجئب ئلفىٓب ئلبجصصٓب لمهعمهٓو ئلهٍىٓٓو

ن فْ بقٓٓ عجن َتَج فجَق جئب جٚلب ؤثصئئٓبكجبٛف ئلبتٍٓحئب آو ئلهجئجح ئلهجبمفب. ا
، ئلعمهْؿ )ئلهؤٌ ئلهٍىْ لمهعمهٓو ئلهٍىٓٓو بعحُ لهبغٓجئب ءجَج ئلهعمَهئبٓب فْ بىهٓب ئٖجئ

 َبَفج تٍئح ثئحَا(. ، َحىَئب ئلجاجب، َعئئمب ئلبجصص ئلعمهْ
 

دفت  ئدةإحبرابٓتٓب إقبراح إالِ (2008) دراحب ثحفٌك ب لٓز حبجداـ ئا القٓهب الهضئفب دآرب برآك
الهدراء  بككف هتبهع الدراحب هف تهٓعك . فْ الهدارس الجئصب فْ هدٓىب عهئف دارة الهعرفبإ

كالهشرفٓف كالهعمهٓف العئهمٓف فْ الهدارس الجئصب فْ هدٓىب عهئف البئاعب لهدٓٓرب البعمٓـ 
 هدٓران ( 688)بككىت عٓىب الدراحب هفك  فردان  (12579الجئص فْ هدٓىب عهئف كالائلغ عددٌـ )

ـ ائلطٓرقب الطاقٓب العشكائٓبجبٓا بـ كهشرفئن  كهعمهئن  دراؾ إف درتب ألِ إ. كقد جمصت الدراحب ئٌر
هبكحطب ادرتب  دارة الهعرفب فْ الهدارس الجئصب فْ هدٓىب عهئف إدارة الهعرفب كههئرحب إهفٍكـ 

ئدة القٓهب الهضئفب ا دآربإحبرابٓتٓب إقبراح إ. كبـ فْ تهٓع الهتئٚت ب لٓز دارة إحبجداـ إبرآك
 . اٖردفرفب فْ الهدارس الجئصب فْ هدٓىب الهع

 
البعمٓـ العئلْ احمطىب عهئف دارة الهعرفب فْ هؤححئت إ كاقع (2008) دراحب الهطئعىْكاظٍرت 
، كبككف هتبهع الدراحب هف دارة الهعرفب فٍٓئإحئت فْ كٓفٓب لٍذي الهؤحىهكذتئن  كضع كهف ةـ

ك أْ احمطىب عهئف كالبئاعب لمٍٓئئت ـ العئلكئدٓهٓٓف فْ هؤححئت البعمٓهف اٖ  ( فردان 2170)
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، الكزارات البئلٓب : كزارة البعمٓـ العئلْ، كتئهعب الحمطئف قئاكس، ككزارة الصثب، ككزارة القكل العئهمب
ـ  ائلطٓرقب الطاقٓب العشكائٓب . ( فردان  327فراد عٓىب الدراحب ) أ. كقد امغ كالاىؾ الهركزم  بـ اجبٓئٌر

دارة الهعرفب فْ هؤححئت البعمٓـ العئلْ إبٓب : درتب بطآؽ ٔلِ الىبئئت اا كقد بكصمت الدراحب
ثصئئٓب آف إبكتد فركؽ ذات دٚلب ك  ،دارة الهعرفبإب فْ تهٓع عهمٓئت احمطىب عهئف كئىت هبكحط

هبغٓر صفب الهؤححب كىكع داة الكمٓب لٖاراد العٓىب فْ هتئٚت الدراحب ك فأهبكحطئت بقدٓرات 
داة الكمٓب بعزل لهبغٓر ٚئٓب عىد تهٓع هتئٚت الدراحب كاثصئإ بكتد فركؽ ذات دٚلب ٚالهؤححب، ك 

 .ىكع الهؤححب 
، كبـ الهعرفب فْ البدٓرس التئهعْ دارة( هدل هراعئة هبطمائت إ2007دراحب عاد الغفكر )كثددت 

، كقد امغ ئهعْدارة الهعرفب فْ البدٓرس التحبجداـ إإحبائىب دارت ثكؿ هبطمائت إذلؾ هف جٛؿ 
هعئت الىتئح الكطىٓب كالعرآب ( فردان هف ا عضئء ٌٓئب البدٓرس فْ تئ134)فراد العٓىبأعدد 

كقد بكصمت الدراحب الِ الىبئئت . الهفبكثب فْ ىئامس كطكلكـر كتىٓفهٓركٓب كفركع تئهعب القدس اٖ
ءت عمِ هحبكل اعد تئ ْدارة الهعرفب فْ البدٓرس التئهعدرتب هراعئة هبطمائت بطآؽ إ أبٓب :

تكد بضث عدـ ك أ، ككهئ عد عضك ٌٓئب البدٓرس فتئءت قكٓبهئ عمِ هحبكل اأ، الهؤححب هبكحطب
إدارة  فراد العٓىب فٓهئ ٓبعمؽ ادرتب هراعئة هبطمائت بطآؽأحبتئائت أفركؽ ذات دٚلب إثصئئٓب آف 

راحب الةٛةب: عزل لهبغٓرات الد، عمِ هحبكل اعد عضك ٌٓئب البدٓرس، بفْ البدرس التئهعْالهعرفً 
بعزل لهبغٓر ، عمِ هحبكل اعد الهؤححب، آىهئ بآف كتكد فركؽ التئهعب، البجصص، حىكات الجارة

، كلهبغٓر حىكات الجارة الهفبكثب كتئهعب الىتئح الكطىٓب ، كذلؾ لصئلث تئهعب القدسالتئهعب
فركؽ فْ درتب هراعئة هبطمائت  لصئلث هف زادت حىكات جاربٍـ عف عشر حىكات ككهئ بآف كتكد

ضئء ٌٓئب عأ، كذلؾ لصئلث دٓرس التئهعْ بعزل لهبغٓر البجصصبطآؽ إدارة الهعرفب فْ الب
 دآب .البدٓرس فْ البجصصئت اٖ

 

إدارة الهعرفب فْ كزارة البرآب كالبعمٓـ فْ  هدل ههئرحب ىشئطئت (2006) دراحب الجمٓمْكرصدت 
د كزارة البرآب إدارم ٓحئع البْ بكضث أٌهٓب إدارة الهعرفب كهفٍكـ ردىٓب الٍئشهٓب ك ٖالههمكب ا

قبصئد الهعرفْ. كبككف هتبهع ٚئبٍئ كالهحئٌهب فْ اىئء هتبهع اربقئء اهحبكل جدهكالبعمٓـ عمِ ا٘
ئبٍـ كالائلغ عددٌـ )أـ عمِ فْ كزارة البرآب كالبعمٓالهدراء فب الدراحب هف كئ ( 755جبٛؼ هحبٓك

ـ اطر إبـ  راء( هد106ت عٓىب الدراحب )قد امغهدٓران ، ك  كئىت ك  .ٓقب العٓىب الطاقٓب العشكائٓبجبٓئٌر
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حبةىئء ىشئط إلٓب اىبئئت الدراحب كهئ ٓمْ: درتب ههئرحب ىشئطئت إدارة الهعرفب كئىت ادرتب عئ
هئت فر الهقك درتب بك ك  ،عرفب فْ كزارة البرآب كالبعمٓـىشر كبائدؿ كبجٓزف الهك ، بجٓزف الهعرفب

ذا ادكري أةر فْ درتب ههئرحب ىشئط ىشر كبائدؿ إالبكىكلكتٓب لـ برؽ  لِ هحبكل الهطمكب ٌك
حبرابٓتٓب إدارة إإثصئئٓب إٓتئآب آف طآعب كتكد عٛقب عرفب فْ كزارة البرآب كالبعمٓـ، ك كبجٓزف اله
ٓؽ ، بطارفبٓزف الهعرفب كىشر كبائدؿ الهع، بجهدل ههئرحب ىشئط ا٘ىشئء الهعرفْالهعرفب ك 

ؿ أكلـ بظٍر الىبئئت أم  ،الهعرفب، فمبر الهعرفب ةر لمعكاهؿ الدٓهكغرافٓب ) التىس، العهر، الهٌؤ
هعرفب فْ كزارة ، كالهىصب الكظٓفْ ( فْ درتب ههئرحب ىشئطئت إدارة الالعمهْ، عدد حىكات الجارة

 .البرآب كالبعمٓـ
 

دفت  الرحهٓب  ٘دارة الهعرفب فْ التئهعئت لِ اىئء هشركع هقبرحإ (2005دراحب أاك تزر)ٌك
( فردان هف عهداء 240. بككىت عٓىب الدراحب هف )مِ بعرؼ كاقع إدارة الهعرفب فٍٓئردىٓب اىئء عاٖ

ردىٓب أبٓب: ٖقحئـ فْ التئهعئت الرحهٓب اكااٍـ كهحئعدم العهداء كرؤحئء اٖالتئهعئت الرحهٓب كى
الهعرفب  ظٍرت الىبئئت كاقع إدارةأك  .شهٓب، كتئهعب الثحٓفالآت، كتئهعب هؤبب، كالتئهعب الٍئآؿ 

آىهئ كئىت كحئئؿ  ردىٓب إذ آىت أف هتئؿ بثدٓد الهعرفب كئف هىجفضئن فْ التئهعئت الرحهٓب اٖ
بحٍٓؿ الهعرفب هربفعب كهئ أف هصئدر الهعرفب الهعبهدة كئىت بقمٓدٓب كأف طرؽ الثصكؿ عمِ 

 ظٍرت الدراحب عدـأ، كهئ هحاقئن بهدة عمِ الهقئاٛت الهعدة ٓب الهعالهعرفب كئىت لصئلث الطرؽ الٓدك 
 ردىٓب فْ ٌذا الكاقع .كتكد فركؽ هٍهب آف التئهعئت اٖ

 

(عمِ التكاىب الهجبمفب ٘دارة الهعرفب البىظٓهٓب فْ الٍٓئئت العئهب 2005دراحب القٓركبْ)كبعرفت 
ْ تئهعبالهشبغ ت، ٌك ت مب ائلاثث العمهْ فْ دكلب الكٓك طآقْ لعئهب لمبعمٓـ الب، كالٍٓئب االكٓك

ت لٗ ت لمبقداثئث العمهٓبكالبدٓرب، كهعٍد الكٓك ـ العمهْ هف هىظكر العئهمٓف فٍٓئ، ، كهؤححب الكٓك
حبرابٓتٓئت كالحٓئحئت كالطرؽ كالكحئئؿ البْ ، كاٌ٘دافٍئأهف ثٓث طآعب ىشئطئبٍئ، كطآعب  كذلؾ

د عٓىب فراأامغ عدد ك . حبفئدة هىٍئٓرب الهكظفٓف عمِ ا٘بدبباعٍئ لمثصكؿ عمِ الهعرفب ككحئئؿ 
ـ ائلطٓرقب الطاقٓب العشكائٓبجبٓئإ( هكظفئن بـ 540الدراحب ) ( 4143بهع الدراحب الائلغ )هف هت ،ٌر

كآىت الدراحب أف الهكظفٓف فْ ٌذي الٍٓئئت ٓركف أىٍئ بطاؽ هجبمؼ تكاىب إدارة الهعرفب  .فردان 
راع، كهئ آىت الدراحب عدـ ت هبقئراب آف الٍٓئئت العئهب اٖ%(، كادرتئ77ادرتب عئلٓب ىحآئن )
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ـ العئهمٓف ٘دارة الهعرفب فْ ٌذي الٍٓئئت كهعظـ الهبغٓ رات كتكد فركؽ ذات دٚلب إثصئئٓب آف بقٓك
ؿ العمهْ، هع كتكد فركؽ فْ اعض هتئٚت الشجصٓب هةؿ الهحبكل الكظٓفْ، الحف، التىس ، الهٌؤ

 .لعهؿ، كتٍب اعرفب بعزل لطآعب العهؿإدارة اله
 

هف  (102)أحئلٓب القٓئدة ا٘دآرب لدل عٓىب بألفت هف إلِالبعرؼ ( 2005دراحب صارم )ٌدفت 
لقٓئس  Burke, 2002)العئهمٓف فْ عدد هف الهؤححئت اٖردىٓب. كقد بـ بكظٓؼ ىهكذج )الهدراء 

مٓب )قٓئدة البغٓٓر كا٘ىتئز(  كالقٓئدة البائدلٓب )العٛقب الرحهٓب آف الرئٓس أحئلٓب القٓئدة البثٓك
حمكب إاٖردىٓٓف ٓباىِ  راءلحئئد لمهدكالهرؤكحٓف(. لـ بةات ىبئئت ٌذي الدراحب أف الحمكؾ القٓئدم ا

مٓب اشكؿ أكار هف  ىهئ آىت إب القٓئدة البائدلٓب، كهئ ٓبطمب حمك إالقٓئدة البثٓك قبصئد الهعرفب، كا 
مٓب كالبائدلٓب عمِ الحكاء.راء ئدم لمهدالىبئئت أف الحمكؾ القٓ  اٖردىٓٓف ٓبصؼ ائلقٓئدة البثٓك

ب َبثجٓج هكَىئبً َهثئَلب ػؤلِ بعجٓف هصطمث ؤجئجب ئلهعجف (2002ججئحب ئلصائغ)ٌجفب 
حبجئبٓتْ ٘ؤلِ ئلبعجٓف ائلجَج ئ بحعِ كهئ، ئلبعجف عمِ هجُ قجاً أَ اعجي عو ؤجئجب ئلهعمَهئب

َجئصب جَجٌئ فْ بثقٓق ئلبقجن ئلبىئفحْ لمهتبهع  ،ئب ئلَٓنػبهعئب َبىظٓه٘جئجب ئلهعجفب فْ ئلهت
، أَ َجقٓئن ىٍت ئلججئحب ئلَصفْ ئلهحثْ لمىبئئت ئلعمهٓب ئلهىشَجب ؤلكبجَىٓئنػئو هكػَ، أَ لمهىظهب

ب عشَئئٓب هو هجبئجّ ػعٓى جبٓرتإ، جلك هحث ئلجَجٓئب لماثة عهئ ىشج عو ٌجئ ئلهَضَعكػَ
هئب ئلهبئثب فْ قَئعج ئلآئىئب ئجج ئلهعمَػو هصػب عػئلججئح اءجػَج ٘تكػج ئلجهكباب تئهعب قط

حبائىب. َقج بَصمب ئلججئحب ؤلِ ٖهئ عو ئٖجئب فٍْ ئأ، لكبجَىٓب ئلبْ بهمكٍئ هكباب ئلتئهعب٘ئ
لن  تجٓج ىحآئنؿ عجب ىبئئت أٌهٍئ: بثبئت ؤجئجب ئلهعجفب ؤلِ هٍئجئب َطجق تجٓجب لبطآقٍئ ٌَْ ثق

أحح ئلهتبهع  اءأو ؤجئجب ئلهعجفب بحبطٓع أو بحٍن فْ ؤجح، كتٓجؿ بطَٓج طجقً اشك ٓبن
ب ػب ئلهبئثػجٌىٓاج هو ئلهَئجج ئلكػأحبفئجب إلٗفكئج ههئ ٓبٓث ؿ أفضؿ بائجؿ ئلهعمَهئبْ هو جٛ

 .ابكئج َئلبطَجاَ٘ؤهكئىٓب أثحو 
 

ئلثئحا َىظن ئلهعمَهئب فْ ْ بجصصئب عمَن ػئن فػٌبها٘جُ ػه (2002ججئحب ئلةآبْ )كبعرفت 
فْ ػىٍت ئلَصػئله حبجدهتاك ، قبصئج ئلهعجفبائٚب ؤجئج ب ئلهعجفب َجعئئن ػاهت ئلتئهعئب ئلحعَجٓب

ئلَثجئب ؿ جئب ئلججئحب بثمٓإَ، ئاقبػئب ئلحػججئب ئلبجصصػهقهف هتبهع ئلججئحب كبككف ، ئلبثمٓمْ
َعىئصج ؿ آو هجئج مٓن عئلْ بجاطئلججئحب: بطَٓج اجئهت بع ٌن ىبئئتأَ، ئلهقئاٛب ئلشجصٓبَ
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ؤجئجب ك ،ئلبقىٓب، كىئصج ئلبئلٓب: ئلقٓئجبفب عمِ ئلعح اجئهت ؤجئجب ئلهعجكػأو بج، كؤجئجب ئلهعجفب
جئجب ئلهعجفب ح اجئهت ؤكػو بجأك قبصئج. ٚاعمن ، كتبهئعٚاعمن ئلىفح َعمن ، كَئجج ئلاشجٓبئله

هٍئجب ، كئجب ئلقٓئجبػهٍ، كشئجٓعهٍئجب ؤجئجب ئلهك ،هٍئجب ئلعٛقئب ئلشجصٓبك ،ؿعمِ: هٍئجب ئلبثمٓ
 ،بطآقئبًقبصئج ئلهعجفب َالبجصصئب اهفٍَن هو ىئثٓب أججُ ٚاج هو ثقو تهٓع ئكبشئف. كػ٘ئ

 قبصئج ئلهعجفب.اهعئب قئججب عمِ ئلهىئفحب فْ عصج ثبِ بصاث ئلتئ
 ة جىبيالدراسات األثاىيًا: 

 

لىهَجت ؤجئجب ؿ حبججئن ئٖهةإٚؤلِ بَضٓث  Girard and McIntyre (2010ججئحب )ٌدفت 
عبهج ئلائثةئو عمِ هىٍت ججئحب ئلثئلب لبثقٓق أٌجئف ائلعئن. َقج  ئلهعجفب فْ هؤححئب ئلقطئع

ب فْ َئلَقَف عمِ ىهَجت ؤجئجب ئلهعجف، كىداب ئلفججئلٓب فْ ػب ئلثكَهػب ثئلػججئحؿ هو جٛ، ئلاثة
( َئلجّ Inukshuk knowledgeلِ أو ىهَجت )ئلائثةئو ؤؿ بَصئلهؤححئب ئلثكَهٓب ئلكىجٓب.

لكمْ ئلجّ ٓضهو ٌَ ئلىهَجت ئ، َئلهقئٓٓح، ئلعهمٓئبك، بػئلةقئفك، ئجبػئلقٓك، ٓبضهو ئلبكىَلَتٓئ
، َأو هقَهئب ؤجئجب ئلهعجفب ئلجهحب )ئلبكىَلَتٓئ، و ئلهعجفبػصَُ هػئلق بفئجبػح٘لمهىظهئب بثقٓق ئ

 . َ بهكٓو ئلهىظهئب لبثقٓق أٌجئفٍئج حئٌهب اإٓتئآب ىثػٓح( قئلهقئٓ، ئلعهمٓئب، ئلةقئفب، ئلقٓئجب
 

ب ئءػفكػَ ءحئب ؤجئجب ئلهعجفب فْ بثحٓو ئٖجئئلجَج ئلٍئن لههئج Kasim (2010جئحب )جآىت 
ق ؤجئجب ػبطآؿ هو جٛ ئلَظٓفْ ئلثكَهْ اءٓهكو أو ٓبثحو ئٖج كٓؼَ، حئب ئلقطئع ئلعئنػهؤح

، ئلججئحب َبثقٓق أٌجئف ئلاثة ءفْ ؤتجئ ْلٍت ئلَصفْ ئلبثمٓحبججهب ئلائثةب ئلهىأب. ػئلهعجف
 ءتهٓع ئلهججئؿ َئلجّ ٓهة، ئلججئحبلتهع ئلهعمَهئب ئلٛحهب هو هتبهع  اٚحبائىب كأداةعبهجب أ

ب ػثٓة بن أجج عٓىب عشَئئٓب هىبظه، ( َحئجب28ْ ئلَحئجئب ئلهئلٓحٓب َئلائلغ عججٌئ )ػئهمٓو فػئلع
َتَج عٛقب : ئلججئحب ػئمب ؤلٍٓػْ بَصػَهو أٌن ئلىبئئت ئلب، تبهع ئلججئحب( هفججب هو ه500غ )ػبام

 . حئب ئلقطئع ئلعئن ئلهئلٓحّػْ هؤحػئلَظٓفْ ف اءجا٘ءب افكػهئجحئب ؤجئجب ئلهعجفب َؤٓتئآب آو ه
 

ظهئب ئلبتئجٓب ئلَظٓفْ لمهى اءجا٘أةج ؤجئجب ئلهعجفب فْ  Zack , et.al( 2009)ججئحب كضثت 
حبائىب إئب صهن ئلائثة َلتهع ئلهعمَه، ئلبىظٓهْء جئاٚؤجئجب ئلهعجفب َىبئئت جئحب جؿ هو جٛ

ئلجٓو ججحَئ أَ بمقَئ بججٓائب ( هجٓج بىفٓجّ هو 1500َحعب عاج ئلاجٓج ئ٘لكبجَىْ عمِ )
َقج بَصمب ئلججئحب ؤلِ ىبئئت هو  (.A Leading North American Business School):فْ
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َتَج عٛقب هائشجب ٌَئهب آو كئلبىظٓهْ.  اءئشجب آو ؤجئجب ئلهعجفب َئٖجأٌهٍئ: َتَج عٛقب ها
ئلهئلْ َههئجحئب  اءآىب ئلججئحب َتَج عٛقب هائشجب آو ئٖجك ئلبىظٓهْ. ءئلهئلْ َئٖجئ داءٖئ

 ءأججُ ؤضئفب ؤلِ ؤجئجب ئلهعجفب بؤةج فْ ئٖجئؿ أظٍجب ئلججئحب َتَج عَئهكؤجئجب ئلهعجفب. 
 َبهٓح ئلعهمٓئب. ، َبطَٓج ئلهىبت، ءب ائلعهٛكػئلشجئلهئلْ ٌَْ عٛقب 

 
 

بجئبٓتٓئب ؤجئجب جبٓئج ؤحإبأةٓج ئلآئب ئلبىظٓهٓب عمِ  Greiner et al (2007ججئحب )كآىت 
حبجئبٓتٓب ؤجئجب إَػً حبجئبٓتٓب ئلهىظهإِ ئلعٛقب آو حب ٌجي ئلججئحب عمكػة جػثٓ، ئلهعجفب
، ئبػئلعهمٓ، : ئٌٖجئفلهعجفب َئلهصىفب ؤلِ حبب عىئصجئ ئت هائججئب ؤجئجبػَهجُ ىت، ئلهعجفب

حبججئن إبن ، . َلبثقٓق أٌجئف ئلججئحبىَع ئلهعجفبك، ئ٘حبجئبٓتٓبك، َُػثبئلهك، شكٛبػئلهك
: َتَج اٚبْب ألهئىٓب َحَٓحجٓب. َقج جمصب ئلىبئئت ؤلِ كػ( شج11جج )ػحمَا ججئحب ئلثئلب لعإ

ؿ َؤحبجئبٓتٓب ئٖعهئب ػبجئبٓتٓب ؤجئجب ئلهعجفػق ؤحػٓو بَئفػب َاػعٛقب ؤٓتئآب آو ىتئت ؤجئجب ئلهعجف
ب ئلعهمٓئب فٓتا أو بعبهج كػفػئء عمِؿ ما فٍٓئ ؤحبجئبٓتٓب ئٖعهئئلهىظهئب ئلبْ ببطك فْ ئلهىظهب.

عمِ ؿ ٍٓئ ؤحبجئبٓتٓب ئٖعهئئلهىظهئب ئلبْ ببطما ف. كب ئَٖلِ عمِ ؤحبجئبٓتٓب ئلبجهٓحػائلججت
 ج ائلججتب ئَٖلِ ؤحبجئبٓتٓب ئلشجصىب.ػلهىبت فٓتا أو بعبهؤاجئع ئلعهمٓئب َئ

  
دفت  إلِ بصهٓـ ىظئـ ٘دارة الهعرفب  (Chen , Chu & Wei, 2007) آجٓرف دراحب بشف ك  ٌك

لبحٍٓؿ عهمٓب بعمـ اٖقراف اثٓث ٓربكز عمِ ا٘ىبرىت كهىطمؽ لمطٛب لهشئركب اٖقراف فْ هعئرفٍـ، 
( 77هٍئ )دحبجأث البْ ، كامغ عدد أفراد العٓىب لمهتهكعئت الةٛبتٓراْـ الائثث الهىٍت الدحبجاقد ك 

ـ هف ةٛث تإطئلائن بـ  : أف ، كقد جمصت الدراحب إلِئهعئت صٓىٓب فْ هدٓىب "ٌكىككىت "جبٓئٌر
ئدة فئعمٓبربٓئثئن كرضن إٌىئؾ  اٖداء كالبعمٓـ اطٓرقب  ، كهئ أظٍرت الدراحب دكر إدارة الهعرفب فْ ٓز
 .اٖقراف

 
دفت دراحب  اعىكاف إدارة الهعرفب  كأداة لبتدٓد البعمٓـ عمِ الهحبكل  Edge,Karen  ( 2005) ٌك

عرفب كذلؾ لفثص كدراحب الهتٍكدات الهاذكلب عمِ هحبكل الهثمْ إلِ إحبجداـ إطئر عهؿ إدارة اله
إحبجدـ الائثث  ،اٖثٓئء هف أتؿ إٓتئد كىقؿ الهعرفب الهاكرة كاٖكلٓب فْ الحىكات اٖكلِ هف البعمـ 
( هعمهئ هف 340الهىٍت الكصفْ البثمٓمْ كبـ بكٓزع إحبائىب عمِ عٓىب الدراحب كالائلغ عددٌـ )
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الهراثؿ الدراحٓب الهجبمفب . ثٓث بكصمت الدراحٓب  لمىبئئت شرح كبفحٓر قئئهب كآرة هف احبرابٓتٓئت 
اٚحبرابٓتٓئت ٓهكف هىئقشبٍئ فْ إطئر إدارة الهعرفب كالبْ ٓهكف بحئعد م الهعمٓب البعمٓهٓب، اك ٌذي 

 هتهكعب اٖدآئت كطرؽ ههكىب لبعٓزز إدارة الهعرفب كههئرحبٍئ فْ عهؿ القطئعئت .

اعىكاف إدارة الهعرفب فْ لكثئت البعمـ  إلِ فثص  Newton,Sanato( 2004) كأظٍرت دراحب
( فْ إدارة البعمٓـ كلمقدرة عمِ إدارة ا٘دارة الهعرفٓب هةؿ ) قئعدة الهعئرؼ ، إىبقئؿ الهعئرؼ كهعئلتبٍئ 

إحبجدـ الائثث الهىٍت  ،بجئذٌئ الهعرفب فْ ٌذي ا٘دارات عىدهئ بكتٍٍئ القرارات الصعاب البْ ٓتب إ
(هكظفئن هف االعئهمٓف م 65الكصْ البثمٓمْ كبـ بكٓزع إحبائىب عمِ عٓىب الدراحب كالائلغ عددٌئ) 

ف .الىبئئت إف ٌىئؾ فركقئن فْ القكاعد الهعمكهئبٓب الهحبجدهب آف إدارات البرآب كالبعمٓـ فْ هدٓىب لىد
داربٍئ كبقىٓب الهعرفب كذلؾ  ذي الفركؽ بظٍر فْ الهعئر كا  ا٘دارة البعمٓهٓب كا٘دارة الهدرحٓب، ٌك
الىشئطئت البْ بحجدـ فْ ا٘اداع . إف تهٓع أعضئء الفٓرؽ كئىكا ٓبفئعمكف اشكؿ هحبهر هع إىبقئؿ 

عرفْ، كذلؾ كئىكا هبفئعمٓف فْ عهمٓب إبقئؿ الهعمكهئت كالهعئرؼ ثكؿ إتراءات إدارة الٍٓكؿ اله
ف اىئء القرارات البْ ٓبـ بثدٓد ىقطب القرار الكاثد لدل كؿ هتهكعب ككؿ هتهكعب بحبجدـ  الهعرفب، كا 

 كقبئن هثددان ٘ىبئج ٌذا القرار .

دفت دراحب  ئهعْ كعئهؿ هحئعد لهدل كفئعٓمٓب  اعىكاف  الاثث الت Keeley,Edweard( 2004) ٌك
بجئذ القرار فْ هؤححئت البعمٓـ التئهعْ إلِ بثدٓد هدة كفئعمٓب  ههئرحئت إدارة الهعرفب فْ بثحٓف كا 
بجئذ القرار فْ العدٓد هف أىكاع كأىهئط هؤححئت البعمٓـ  ههئرحب إدارة الهعرفب فْ بطكٓر البجطٓط كا 

ٓئت الهبثدة اٖهٓركٓب ، احبجدـ الائثث الهىٍت الكصفْ الكهْ، كقد إحبجدـ إجبٓئران  العئلْ فْ الٚك
اعدٓئن كبصهٓهٓئن غٓر بتٓراْ لهجئطاب أحئمب الدراحب ثٓث بـ اجبٓئر هحؤلٓىْ الاثث التئهعْ هف) 

( هؤححب إجبٓئران عشكائٓئن لمهشئركب فْ ٌذي الدراحب .الىبئئت كتكد عٛقب قكٓب آف البعمٓـ 450
كتكد ارىئهت رحهْ فعئؿ ٘دارة الهعرفب ،هؤححئت البعمٓـ العئلْ هئرحت إدارة  البىظٓهْ الفعئؿ كآف

ب هف  الهعرفب هف جٛؿ ٌٓئب الاثث التئهعْ ،هؤححئت البعمٓـ العئلْ البْ قدهت اىٓب بثبٓب قٓك
الىظـ كاٖتٍزة البْ بدعـ الهعرفب قد ضئعفت فرص اٖفراد فْ الهشئركب الهعرفٓب حكاء أكئىت 

٘لكبركىٓب أـ الهشئركب الفعمٓب كتٍئن لكتً، كقد أفرزت جطكات ىئتثب فْ بطكٓر البجطٓط ائلكحئئؿ ا
بجذ القرار .  كا 
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اعىكاف  البثقٓؽ هف صدؽ ا٘طئر العئـ ٘دارة الهعرفب إلِ  Carolyn,B( 2002) كثددت دراحب
دد هف قطئعئت بقدٓـ إطئر ىظرم كعهمْ هف أتؿ البثقؽ هف ٌدؼ اٚطئر العئـ ٚدارة الهعرفب فْ ع

عائرة عف دراحب هحثٓب أتٓرت عمِ عدد هف الائثةٓٓف كالهدٓرٓف كعدد هف  ،اٖعهئؿ الهجبمفب
قطئعئت اٖعهئؿ الهجبمفب اإحبجداـ الهىٍت الكصفْ كبـ بكٓزع إحبائىب عمِ عٓىب الدراحب كالائلغ 

مكهئت كىظـ الجارة ألٓب ،إف ( هكظفئن .الىبئئت  :إف إدارة الهعرفب برباط ابقىٓب كىظـ الهع375عددٌـ )
إدارة الهعرة عائرة عف ثقؿ هعرفْ لً فمفحبً كىظٓربً كأححً ا٘تبهئعٓب كا٘قبصئدٓب،إف إدارة الهعرفب 
ببألؼ هف عدة عىئصر بشهؿ القٓئدة البقىٓب كالعىصر الاشرم، كقد أكدت الدراحب عمِ ضركرة دهت 

 هعئت .إدارة الهعرفب فْ البجصصئت اٖكئدٓهٓب فْ التئ

اعىكاف  بعمٓـ ادارة الهعرفب إلِ هدل  Shawdy , Jack & Hines,Elin( 2002) كثددت دراحب
بجصٓص التئهعئت ٖقحئـ جئصب ٘دارة الهعرفب كالبعرؼ إلِ هدل ىشر ةقئفب الهعرفب هف جٛؿ 

ـ ذات كضع الاراهت البدٓرحٓب فْ التئهعئت ، أتٓرت دراحب هحثٓب اإحبجداـ الهىٍت الكصفْ لٗقحئ
ٓئت الهبثدة اٖهٓركٓب ،  الصمب اإدارة الهعرفب فْ تئهعئت كؿ هف ) أحبرالٓئ، كىدا ، حىغئفكر، الٚك

% هف 40( طئلائن .كاظٍرت الىبئئت اف 600ارطئىٓئ ( كبـ بكٓزع إحبائىب لعٓىب الدراحب الائلغ عددٌـ ) 
% 11ت الثئحب ألْ ك% هف عهمٓئ14% هف كمٓئت اٚعهئؿ ك 35عهمٓئت الهعمكهئت كالىظـ ك 

هف اقٓب البجصصئت م عٓىب الدراحب بقدـ هئدة فْ إدارة الهعرفب ، إف هعظـ التئهعئت فْ عٓىب 
بقدـ هئدة إدارة الهعرفب فْ هرثمب الدراحئت العمٓئ ،إف الهكاد الهقدهب فْ إدارة الهعرفب ببىئكؿ  الدراحب

الهعرفب، عهمٓئت إدارة الهعرفب، بطآؽ إدارة  عدة تكاىب هىٍئ) أحس إدارة الهعرفب، بكىكلكتٓئ إدارة
 الهعرفب، إحبرابٓتٓئت( .

 تعقيب عن الدراسات السابقة
ب أىٍئ بىئكلت الهعرفب كا   تبآىالدراحئت الحئاقب  حبعراضإهف جٛؿ  داربٍئ فْ عدة هتئٚت برآك

ب كراطبٍئ اهبغٓرات هجبمفب، كهى ارة الهعرفب، أهئ ٍـ هف درس اعض الهبغٓرات فْ ضكء إدكغٓر برآك
أفئدت دارة الهعرفب فْ التئهعئت الفمحطٓىٓب فْ تىكب فمحطٓف، كقد الدراحب الثئلٓب فبىئكلت إ

 عطت فكري عف أحئلٓب هدل بكفٓرأئ ٓأبْ: هف ثٓث أىٍئ ثققت ه الدراحئت الحئاقً الدراحب الثئلٓب
ف الهإ ٌبهئـ ٚلهعرفْ هف جٛؿ اتبهع ادارة الهعرفب اشكؿ فئعؿ، كأكضثت دكر التئهعئت فْ بكٓك
دارة الهعرفب إدارة الهعرفب، كالبثدٓئت البْ بكاتً التئهعئت، كبفرض عمٍٓئ البغٓر اهدل بكفٓر إا
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التئهعئت، دارة الهعرفب فْ إهع هعطٓئت العصر، كهبطمائت بطاؽ لبثقٓؽ الهٓزي البىئفحٓب كالبكٓؼ 
 دارة الهعرفب بكاتًإكأف بطآؽ  ،العهمٓئتلهعرفب كهداجمٍئ كأىشطب دارة اإكأعطت فكري عف عهمٓئت 

ت كهتئٚت بطآقٍئ دارة الهعرفب فْ التئهعئإهكئىٓب هدل بكفر ا  ك  ،هعكقئت بثكؿ دكف فئعمٓب البطآؽ
حمكب هكثد أىً ٚ ٓكتد أكضثت ا  لقرارت ك بجئذ اا  ك  ،دآربكالجدهئت ا٘ ،هىٍئ: الهىئٌت، كالهحبفٓدٓف

ئىئت الهئدٓب كالاشٓرب هكا٘ ،الآئئت الةقئفٓب جبٛؼإحئلٓب امؼ اٖىهئ بجبا  دارة الهعرفب ك إلبطآقئت 
رم طئر الىظ٘لبثدٓد ا ،ثبكبً الدراحئتام الذم طئر الىظر ٘كهكىت هف الكقكؼ عمِ ا ،آف الدكؿ

ف بصكر شئهؿ لهكضكع ،دارة الهعرفبإلمدراحئت الثئلٓب عف بطآقئت  الدراحب الثئلٓب هف ثٓث  كبكٓك
 ،ثٓث: الهتئٚت حبائىب الجئصب ائلدراحب الثئلٓب هفعداد ا٘ا  ك  ،كهىٍت الدراحب ٓبٍئ،ٌهأٌدافٍئ، ك أ

ٍئ كؿ ه  ثصئئٓب.حئلٓب اٖ٘، كبثدٓد اتئائتتئؿ، كهقٓئس بدرج ا٘كالعائرات البْ ٓثبٓك
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 الفصل الثالث
______________________________________________________ 

جراءاتٍا هىٍجية  الدراسة وا 
 هقدهة   3.1

ٓضئثئن  ىئكؿ ٌذا الفصؿ عرضئن ب قػب  لهىٍت الدراحب، كهتبهعٍئ، ككصػفئن  كا  ػئ، العٓىػب الدراحػب كطٓر جبٓئٌر
، كصػػػػدؽ أداة الدراحػػػػب كةائبٍػػػػئ، آئىػػػػئتالحػػػػبجداهٍئ لتهػػػػع اضػػػػئفب لكصػػػػؼ أداة الدراحػػػػب البػػػػْ بػػػػـ ائ٘

تػػراءات حػػبجدهبٍئ الائثةػػب فػػْ بثمٓػػؿ الآئىػػئت، إصػػئئٓب البػػْ ككػػذلؾ الهعئلتػػب ا٘ث بطآػػؽ الدراحػػب، كا 
 كذلؾ ثحب البفصٓؿ أبْ: 

 
 هىٍجية الدراسة  3.1

حػػبجدهت الائثةػػب الهػػىٍت الكصػػفْ ااٌٖػػداؼ البػػْ بحػػعِ إلػػِ بثقٓقٍػػئ، هػػف طآعػػب الدراحػػب ك  ىطٛقػػئن إ
ثمػؿ آراء إا ئػئت البدٓرحػٓب ىثػك أعضػئء الٍٓعبائري أىحب الهىػئٌت الاثةٓػب لٍػذي الدراحػب؛ ٖىػً ٓصػؼ ٓك

ـ ، ٚك ٓكبفػػْ ٌػػذا هػػدل بػػكفر إدارة الهعرفػػب فػػْ تئهعػػئت هثػػئفظبْ الجمٓػػؿ كآػػت لثػػـ هػػف كتٍػػب ىظػػٌر
هدل بكفر إدارة الهعرفب فْ تئهعئت هثػئفظبْ الجمٓػؿ الهىٍت عىد تهع الهعمكهئت ائحبقصئء هظئٌر 

ئتئت باىػػِ عمٍٓػػئ هقبرثػػػئت حػػبىبإمٓػػؿ كالػػراط كالبفحػػٓر لمكصػػكؿ إلػػِ ، اػػؿ ٓبعػػداي إلػػِ البثكآػػت لثػػـ
 الدراحب. 

 هجتهع الدراسة   1.1

 أعضػئء الٍٓئػػئت البدٓرحػٓب فػْ تئهعػػئت هثػئفظبْ الجمٓػػؿ كآػت لثػػـبكػكف هتبهػع الدراحػػب هػف تهٓػػع 
، آىهػئ امػغ ان عضػك ( 328، ثٓث امغ عددٌـ فْ هثئفظػب آػت لثػـ) عضكان ( 1117 كالائلغ هتهكعٍـ )

  .ان ك عض( 679عددٌـ فْ هثئفظب الجمٓؿ) 
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 عيىة الدراسة 3.1
بقحػػٓـ هتبهػػع الدراحػػب إلػػِ طاقػػئت هبتئىحػػب  كبػػـعٓىػػب طاقٓػػب عشػػكائٓب هػػف هتبهػػع الدراحػػب،  أجبٓػػرت 

، كذلؾ ثبِ ٓككف بهةٓؿ بمؾ الطاقئت فْ عٓىب الدراحب اىفس الىحػاب احـ التئهعبغٓر هبداجمب ثحب 
اد عٓىب الدراحب الههةمب فْ تهٓع الطاقئت البْ بكتد فٍٓئ فْ هتبهع الدراحب، كامغ الهتهكع الكمْ ٖفر 

هف بمؾ الطاقئت ثحب ثتـ كؿ طاقب،  عشكائٓئن  جبٓئر هفردات العٓىبإ، كاعد ذلؾ بـ ان عضك (  230) 
هكػػف البعػػرؼ إلػػِ عػػدد  الػػذٓف  أعضػػئء الٍٓئػػئت البدٓرحػػٓب فػػْ تئهعػػئت هثػػئفظبْ الجمٓػػؿ كآػػت لثػػـٓك

(  1.3بهػع الدراحػب، كهػئ ٌػك هكضػث فػْ التػدكؿ ) شهمبٍـ عٓىب الدراحب هف كؿ طاقب هف طاقئت هت
 أبْ: 
عدد أفـراد كـل طبقـة فـي هجتهـع الدراسـة وىسـبتٍم الهئويـة وعـدد أفـراد عيىـة الدراسـة  : 1.3جدول 

 :ستباىات الهوزعة والهرجعةالههثمة هن كل طبقة وعدد اإل
 

 اسم الجاهعة

عدد أفراد كل 
طبقة في 
هجتهع 
 الدراسة  

الىسبة الهئوية 
ألفراد كل طبقة 
في هجتهع 
 الدراسة 

عدد أفراد 
عيىة 
الدراسة 

الههثمة   
هن كل 
 طبقة

 عدد االستباىات

 الصالحة الهستبعدة الهرجعة  الهوزعة

 81 2 83 87 87 %34.46 347 الخميل

 48 1 49 53 53 %21.95 211 بوليتكىك فمسطين

 26 1 27 31 31 %12.12 121 القدس الهفتوحة/ الخميل

 088 7 >08 0:1 0:1 %76.:9 >:9 الخميل هحافظةهجهوع 

 46 1 47 49 49 %19.46 196 بيت لحم 

 15 1 15 16 16 %6.36 64 فمسطين األٌمية

 14 1 15 17 17 %6.75 68 القدس الهفتوحة/ بيت لحم

 8: 2 :: 2; 2; %:62.8 ;62 بيت لحم هحافظةهجهوع 

 261 9 269 282 282 %011 :011 الكمي لمجاهعات  الهجهوع

 
، ثٓػث كػئف عػدد عضػكان (  231( أف عػدد أفػراد العٓىػب الههةمػب الكمػْ ٌػك )  1.3ٓبضث هف التدكؿ ) 

( 82، كهف هثئفظب آت لثـ ٌػك )عضكان (  171) أفراد عٓىب الدراحب الههةمب هف هثئفظب الجمٓؿ ٌك 
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الدراحب فْ كؿ هػف هثػئفظبْ  تهٓع أفراد عٓىب ت. كهئ ٓبضث أف عدد اٚحبائىئت الهكزعب شهمعضكان 
حػبائىب فػْ إ( 77حػبائىب فػْ هثئفظػب الجمٓػؿ، كبػـ إرتػئع )إ(159)الجمٓؿ كآت لثػـ، كلكػف بػـ إرتػئع 

 (4)حػباعئد إحػبائىب، بػـ إ(  236) حػبائىئت الهرتعػب لثػـ، كائلبػئلْ امػغ هتهػكع عػدد ا٘ هثئفظػب آػت
صػػٛثٓبٍئ، كائلبػػئلْ امػػغ آػػت لثػػـ لعػػدـ حػػبائىب هػػف هثئفظػػب إ ( 2) حػػبائىئت هػػف هثئفظػػب الجمٓػػؿ ك أ

% هف 91.3حبائىب كاىحاب إ(  231حبائىئت الصئلثب كالبْ جضعت لمبثمٓؿ ا٘ثصئئْ ) هتهكع ا٘
 حبائىئت البْ بـ بكٓزعٍئ عمِ عٓىب الدراحب الههةمب.     هتهكع ا٘

عضػػػئء الٍٓئػػػئت ٖكبعرفػػػت الائثةػػػب إلػػػِ جصػػػئئص العٓىػػػب ا٘ثصػػػئئٓب ثحػػػب الهبغٓػػػرات الدٓهكغرافٓػػػب 
، التىس، كعدد حػىكات الجاػرةالتئهعب،ك هف ثٓث )  فْ تئهعئت هثئفظبْ الجمٓؿ كآت لثـ البدٓرحٓب

( )  3.3( )  2.3) (، كذلػؾ كهػئ ٌػك هكضػث فػْ التػداكؿ  كالرباب اٖكئدٓهْ، كعدد اٖاثػئث الهىشػكرة

 ٔبٓب: ( ا 5.3) ( 4.3
 هبغٓر التىس  أفراد عٓىب الدراحب ا٘ثصئئٓب ثحب : 2.3تدكؿ 

 ىسبة اإلجابات  الىسبة الهئوية  العدد الهتغير

 الجىس
 %82.6 %82.6 190 ذكر

 %17.4 %17.4 40 أىةِ

 %011 %011 261 الهجهوع

 

، فػػْ ثػػٓف شػػػكمت %82.6( أف ىحػػاب الػػذككر شػػػكمت اٖغمآػػب ثٓػػث امغػػت  2.3ٓبضػػث هػػف التػػدكؿ ) 
 %. 17.4ا٘ىئث هئ ىحابً 

   عدد حىكات الجارة ٓىب الدراحب ا٘ثصئئٓب ثحب هبغٓر أفراد ع : 3.3تدكؿ 
 ىسبة اإلجابات  الىسبة الهئوية  العدد الهتغير

 عدد سىوات الخبرة 
 %27.8 %27.8 64   5أقؿ هف 

5 – 10   86 37.4% 37.4% 
 %34.8 %34.8 80   10أكةر هف 

 %100 %100 230 الهجهوع
 

ػب امغػت ( 10 – 5د حىكات جاربٍـ )عد( أف الذٓف 3.3ٓبضث هف التدكؿ ) شكمكا اٖغمآب اىحاب هئٓك
ػب امغػت 11أكثر من   ) عدد حىكات جاربٍـ%، بٌٛئ الذٓف 37.4 الػذٓف  %، كأجٓػران 34.8( اىحػاب هئٓك

 %.27.8( اىحاب هئكٓب امغت 5أقل م  ) عدد حىكات جاربٍـ
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    كئدٓهٓب الرباب اٖأفراد عٓىب الدراحب ا٘ثصئئٓب ثحب هبغٓر  : 4.3تدكؿ 
 

 ىسبة اإلجابات  الىسبة الهئوية  العدد الهتغير

الرتبة 
 األكاديهية 

 %61.7 %61.7 142   هحاضر

 %25.2 %25.2 58   أستاذ هساعد

 %2.6 %2.6 6 أستاذ هشارك 

 %11.4 %11.4 24   أستاذ

 %011 %011 261 الهجهوع

 

ػػػب شػػػ ) هثئضػػػر (  ٓهٓػػػبرباػػػبٍـ اٖكئد( أف الػػػذٓف  4.3ٓبضػػػث هػػػف التػػػدكؿ )  كمكا اٖغمآػػػب اىحػػػاب هئٓك
%، ةػـ الػذٓف 25.2( اىحاب هئكٓب امغت  أحبئذ هحئعد)  ربابٍـ اٖكئدٓهٓب%، بٌٛئ الذٓف 61.7امغت 

ػػػب امغػػػت  أحػػػبئذ)  رباػػػبٍـ اٖكئدٓهٓػػػب أحػػػبئذ )   رباػػػبٍـ اٖكئدٓهٓػػػب%، كأجٓػػػرا الػػػذٓف 11.4( اىحػػػاب هئٓك
  %.2.6( اىحاب هئكٓب امغت  هشئرؾ

 
     اٖاثئث الهىشكرةأفراد عٓىب الدراحب ا٘ثصئئٓب ثحب هبغٓر عدد  : 5.3تدكؿ 

 ىسبة اإلجابات  الىسبة الهئوية  العدد الهتغير

األبحاث عدد 
  الهىشورة

 %69.6 %69.6 160     5أقل هن 
 5 - 10  52 22.6% 22.6% 

 %7.8 %7.8 18  10أكثر هن 
 %100 230 230 الهجهوع

 

ػب  5أقل م   ) الهىشكرة ٍـأاثئة( أف الذٓف عدد  5.3ث هف التدكؿ ) ٓبض ( شكمكا اٖغمآب اىحاب هئٓك
ػػب امغػػت  11 - 5 ) الهىشػػكرة ٍـأاثػػئة، بٌٛػػئ الػػذٓف عػػدد %69.6 امغػػت  %، كأجٓػػران 22.6( اىحػػاب هئٓك

 %. 7.8( اىحاب هئكٓب امغت  10) أكةر هف  الهىشكرة ٍـأاثئةالذٓف عدد 
 راسةأداة الد 3.1
راحػػب، قئهػػت  دآػػئت الدراحػػب الثئلٓػػب كالدراحػػئت الحػػئاقب ذات الصػػمب اهكضػػكع الدٖالائثةػػب  هراتعػػباعػػد 

، عضػػئء الٍٓئػئت البدٓرحػػٓب فػْ تئهعػػئت هثػئفظبْ الجمٓػػؿ كآػت لثػػـحػػبائىب هكتٍػب ٖإابصػهٓـ كاىػئء 
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حػبعئىت ا  ، ك آػت لثػـهػدل بػكفر إدارة الهعرفػب فػْ تئهعػئت هثػئفظبْ الجمٓػؿ ك  لمبعرؼ إلِ آرائٍـ ىثك
حػػػبائىب كبثدٓػػػد هقٓػػػئس ء فقػػػرات ا٘ائلهصػػػئدر اٖكلٓػػػب البػػػْ أفئدبٍػػػئ اهعمكهػػػئت كآئىػػػئت قٓهػػػب عىػػػد اىػػػئ

 حبجداـ هقٓئس لٓكرت الجهئحْ. إهىئحب، ثٓث بـ 
 

 ستباىة. وصف اإل3.3.1
حػػػبائىب عمػػػِ غٛفٍػػػئ الجػػػئرتْ لشػػػرثٍئ اصػػػكرة هجبصػػػرة لمهاثػػػكةٓف، رفقػػػت رحػػػئلب هصػػػئثاب هػػػع ا٘أ

حبائىبٍئ، هع آئف أف احبجداـ الهعمكهئت حٓككف إفحٍئ، كعف أٌهٓب الدراحب كبعائب كلبعٓرؼ الائثةب اى
هػئ ٌكقحػهٓف ثٓػث بػـ بقحػٓهٍئ إلػِ  ،( فقػرة 57حبائىب هػف ) راض الاثث العمهْ فقط، كبككىت اٖ٘غ

 : عمِ الىثك أبْ
شػػبهؿ ٌػػذا أالدٓهكغرافٓػػب لمهاثػكةٓف، ك جصػئئص بكػػكف هػػف آئىػئت عئهػػب أكلٓػب هبعمقػػب ائلالقسـم األول: 
كالرباػػب التػػىس، كعػػدد حػػىكات الجاػػرة، التئهعػػب، ك هبغٓػػرات ببعمػػؽ اػػئلهاثكةٓف ٌػػْ: جهحػػب القحػػـ عمػػِ 

    اٖكئدٓهٓب، كعدد اٖاثئث الهىشكرة.
ْ: إدارة الهعرفب فْ تئهعئت هثئفظبْ الجمٓؿ كآت لثـكبككف هف هؤشرات  القسم الثاىي:  ٌك

 (.  15-1)  فقرة بربٓاٍئ فْ اٚحبائىب 15 كالبْ بككىت هف الفقراتفب إىبئج الهعر   -1
 (. 30-16 ) فقرة بربٓاٍئ فْ اٚحبائىب 15 كالبْ بككىت هف الفقرات بىظٓـ كجزف الهعرفب -2
 (.  44-31)  فقرة بربٓاٍئ فْ اٚحبائىب 14 كالبْ بككىت هف الفقرات ىقؿ كهشئركب الهعرفب -3
 (.  57-45)  فقرة بربٓاٍئ فْ اٚحبائىب 13 ت هف الفقراتكالبْ بككى بطآؽ الهعرفب -4

 ستباىة: . صدق اإل3.3.1
جبصػئص ٘اػػداء آرائٍػـ ثكلٍػػئ، هػػف ذكم ا٘ هثكهػئن (  11) عمػِ  عرضػػتحػبائىب لمبأكػد هػف صػػدؽ ا٘

البعػدٓٛت البػْ كأتٓرػت هف ىئثٓب هٛئهب الفقرات ٖغراض الدراحب، كهف ثٓث الصٓئغب كالهضػهكف، 
كاعد ،كالثػذؼ كاٖضػئفب حػبائىبب كالمغػب كالبعػدٓؿ لػاعض فقػرات ا٘ئ الهثكه كف، هةؿ الصػٓئغأكصِ اٍ

حػػػبائىب فػػػْ هكافقػػػب الهثكهػػػٓف كبهةػػػؿ صػػػدؽ ا٘( فقػػػرة، 57البثكػػػٓـ أصػػػاثت فػػػْ صػػػكربٍئ الىٍئئٓػػػب  )
 كالهشرؼ الرئٓس عمٍٓئ ائلصكرة الىٍئئٓب. 

( ٓظٍػػػر قئئهػػػب اأحػػػهئء 2)الىٍئئٓػػػب، كالهمثػػػؽ  حػػػبائىب الدراحػػػب الهعبهػػػدة اصػػػكربٍئإٓظٍػػػر  (1كالهمثػػؽ )
 الهثكهٓف.
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 ستباىة: اإل. ثبات 1.3.1
اػئت الةائت ٌػك صػفب هػف الصػفئت البػْ ٓتػب أف ببصػؼ اٍػئ أداة القٓػئس التٓػدة، كبػـ ثحػئب بقػدٓر ة

ٓكضػث  ( .63) حبجداـ هعئدلب كركىائخ الفػئ، كالتػدكؿ إبحئؽ الداجمْ اأداة الدراحب اثحئب هعئهؿ ا٘
   ذلؾ:

 هعئهٛت الةائت لبقدٓر ةائت أداة الدراحب : .63تدكؿ 
 هعاهل الثبات عدد الفقرات ستباىةاإل هحاور

 1.914 15 إىتاج الهعرفة

 1.915 15 تىظيم وخزن الهعرفة

 1.892 14 ىقل وهشاركة الهعرفة

 1.927 13 تطبيق الهعرفة

 1:>.1 :8 الدرجة الكمية لجهيع فقرات االستباىة 

         ( أف هعػػػئهٛت الةاػػػئت لهقٓػػػئس الدراحػػػب براكثػػػت هػػػئ اػػػٓف 6.3 لآئىػػػئت الػػػكاردة فػػػْ التػػػدكؿ )بشػػػٓر ا
(، 0.892كهقػداري ) "ىقػؿ كهشػئركب الهعرفػب" لهتػئؿ (، ثٓث كئف أدىِ هعئهؿ ةاػئت0.892-0.927)

تػػب (، آىهػػئ امغػػت الدر  0.927كهقػػداري )  "بطآػػؽ الهعرفػػبلهتػػئؿ " ةاػػئت فػػْ ثػػٓف كػػئف أعمػػِ هعئهػػؿ
(،  0.970) "هدل بكفر إدارة الهعرفب فْ تئهعئت هثئفظبْ الجمٓؿ كآت لثػـ"الكمٓب لهعئهٛت ةائت 

ْ اشكؿ عئـ هعئهٛت ةائت هق)  .اكلب إثصئئٓئن ٌك
 هتغيرات الدراسة  9.6

 فٓهئ ٓأبْ بكضٓث لهبغٓرات الدراحب البئاعب كالهحبقمب: 
 . الهتغيرات التابعة: 0.9.6

ػػك هػػدل بػػكفر إدارة الهعرفػػب فػػْ تئهعػػئت هثػػئفظبْ الجمٓػػؿ كآػػت  بػػئاع  هبغٓػػربككىػػت الدراحػػب هػػف   ٌك
 .لثـ

 . الهتغيرات الهستقمة: 2.9.6
 بككىت الدراحب هف الهبغٓرات الهحبقمب أبٓب: 

آت لثـ، ك القدس الهفبكثب/ الجمٓؿ، ك اكلٓبكىؾ فمحطٓف، ك ، الجمٓؿالتئهعب: كلٍئ حبب هحبكٓئت ٌْ ) 
  .(كالقدس الهفبكثب/ آت لثـفمحطٓف اٌٖمٓب، ك 

 أىةِ (.ك التىس: كلً هحبكٓئف ٌهئ ) ذكر، 
  .(10، أكةر هف  10 – 5،  5) أقؿ هف  هحبكٓئت ٌْ ةٛةبعدد حىكات الجارة: كلٍئ 
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 .(كأحبئذأحبئذ هشئرؾ، ك أحبئذ هحئعد، ك الرباب اٖكئدٓهٓب: كلٍئ أراعب هحبكٓئت ٌْ ) هثئضر، 
 .(10، أكةر هف  10 – 5،  5) أقؿ هف  ب هحبكٓئت ٌْةٛة عدد اٖاثئث الهىشكرة: كلٍئ

 إجراءات الدراسة   3.1
عداد ا٘هف صدؽ  بأكدالاعد  حػبائىئت عمػِ عٓىػب ا٘ ككزعػتحبائىب اصكربٍئ الىٍئئٓػب، أداة الدراحب ، كا 

بكضػػٓث أٓػػب هٛثظػػئت ٓثبئتٍػػئ ل تئهعػػئت هثػػئفظبْ الجمٓػػؿ كآػػت لثػػـ،، كذلػػؾ ائلػػذٌئب إلػػِ الدراحػػب
  ةكف.هاثك ال

 التحميل اإلحصائي  3.1
ارىئهت الرـز ا٘ثصئئٓب لمعمـك  احبجدـ إثصئئٓئن  ٍئهف أتؿ هعئلتب الهعمكهئت البْ بـ تهعٍئ كبثمٓم 

لتهٓػع تكاىػب ٌػذي الدراحػب  Statistical Package For Social Sciences (SPSS)اٚتبهئعٓػب 
 كذلؾ ثحب البفصٓؿ أبْ:

 لقٓئس ةائت أداة الدراحب.  Alpha Cronbach ) كركىائخ ألفئ ( ربائط إحبجداـ هعئهؿ إبـ  -1
آراء أفراد عٓىب الدراحب عف  درتب بقدٓر، كذلؾ لهعرفب Mean حبجراج الهبكحطئت الثحئآب إبـ  -2

مهتئٚت الرئٓحب، ل الدرتب الكمٓب الدراحب اٖحئحٓب إلِ تئىب هتئٚتكؿ عائرة هف عائرات 
حبائىب ثحب درتب الهكافقب كثحب أعمِ هبكحط ثحئاْ. فقرات ا٘كلبربٓب إتئائت الهاثكةٓف ل

  عبهئد هعٓئر اةٛث درتئت ) هربفعب، كهبكحطب، كهىجفضب ( عمِ الىثك أبْ:أكبـ 
 (. 3.66)  ≤درتب هربفعب: إذا كئف الهبكحط الثحئاْ لمفقرة أك الدرتب الكمٓب    - أ
 (. 3.66) ك >   ( 2.33) لدرتب الكمٓب  <  درتب هبكحطب: إذا كئف الهبكحط الثحئاْ لمفقرة أك ا - ب
 (.  2.33)   ≥درتب هىجفضب: إذا كئف الهبكحط الثحئاْ لمفقرة أك الدرتب الكمٓب   - ت

، كبثمٓػػؿ الباػػئٓف اٖثػػئدم   Independent t-testجباػػئر ) ت ( لمعٓىػػئت الهحػػبقمب إـ احػػبجدإ  -3
One Way Analysis( ANOVA)حبتئائت أفػراد إلمفركؽ آف  ، كذلؾ لهعرفب الدٚلب ا٘ثصئئٓب

، عػػدد حػػىكات الجاػػرةالتػػىس، ك التئهعػػب، ك عٓىػػب الدراحػػب باعػػئن لجصػػئئص الهاثػػكةٓف الدٓهكغرافٓػػب ) 
 (.اٚاثئث الهىشكرة، كعدد كالرباب اٚكئدٓهٓب

( لمكشؼ عف الفركؽ الاعدٓب اعد بثمٓؿ  LSDجبائر الهقئرىئت الاعدٓب ٖقؿ فرؽ داؿ )إـ احبجدإ -4
 ثئدم لهعرفب هصدر البائٓف آف هتهكعئت الدراحب كالكشؼ عف دٚٚبٍئ ا٘ثصئئٓب.البائٓف اٖ

 
 
 
 



64 

 

 
 
 

 الفصل الرابع
 ىتائج الدراسة

ٛن  بضػػػهف ٌػػػذا الفصػػػؿ عرضػػػئن  ٛن  كػػػئه كبثمٓمٍػػػئ لىبػػػئئت الدراحػػػب البطآقٓػػػب البػػػْ بكصػػػمت إلٍٓػػػئ،  كهفصػػػ
ئ كذلػػؾ هػػف جػػٛؿ  حػػبتئائبٍـ عمػػِ تهٓػػع فقػػرات إ آراء الهاثػػكةٓف البػػْ كشػػفت عىٍػػئ حػػبعراضإكبفحػػٌٓر

 -:حب، كقئهت الائثةب فْ حآؿ ذلؾ أداة الدرا
 .حبجداـ الىحب الهئكٓبئا -1
 .كالهبكحطئت الثحئآب  -2
ىثرافئت الهعٓئٓرب، كذلؾ لمبعرؼ إلِ هئ إذا كئف هبكحط درتب الهكافقب آف أفػراد عٓىػب الدراحػب كا٘ -3

 بغطْ الدراحب ٓٓزد أك ٓقؿ عف قٓهب هثددة أك ٓحئكٍٓئ.  عمِ العائرات الهجبمفب كالهثئكر الرئٓحب البْ 
 .(   One-Way Analysis (ANOVA) حبجداـ البائٓف اٖثئدم )إكبـ -4
 .لهعرفب هعىكٓب الفركؽ آف الهبكحطئت، ( T-Test) ت جبائرإحبجداـ إكهئ بـ -5
 (.LSDجبائر الهقئرىئت الاعدٓب ٖقؿ فرؽ داؿ )ا -6

 أسئمة الدراسة   3.3
 بهت ا٘تئاب عف أحئمب الدراحب عمِ الىثك أبْ:  

 . سؤال الدراسة األول: 3.3.3
هدل بكفر إدارة الهعرفب فْ تئهعئت هثػئفظبْ الجمٓػؿ كآػت لثػـ هػف كتٍػب ىظػر أعضػئء الٍٓئػئت هئ 

 ؟البدٓرحٓب 
ػػػػب لثحػػػػئآب كاٚىثرافػػػػئت الهعٓئالهبكحػػػػطئت ا حػػػػبجراجئقئهػػػػت الائثةػػػػب اٌػػػػذا الحػػػػؤاؿ  لٙتئاػػػػب عػػػػفك  ٓر
البػْ بػـ هػف جٛلٍػئ البعػرؼ هتػئٚت كفقػرات ا٘حػبائىً  حبتئائت الهاثكةٓف ىثك درتب الهكافقب عمِ٘

ىقػػػؿ ، ك بىظػػػٓـ كجػػػزف الهعرفػػػبك إىبػػػئج الهعرفػػػب،  )هػػػدل بػػػكفر إدارة الهعرفػػػب هػػػف ثٓػػػث الهتػػػئٚت: إلػػػِ 
ؾ ثحػب التػدكؿ ، كذلػعضػئء الٍٓئػئت البدٓرحػٓبهف كتٍب ىظػر أ(  بطآؽ الهعرفب، ك كهشئركب الهعرفب

 ( أبْ: 1.4) 
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ػػب ٘الهبكحػػطئت الثحػػئآب كا٘ : 1.4تدكؿ   هػػدل بػػكفر إدارة حػػبتئائت الهاثػػكةٓف ىثػػك ىثرافػػئت الهعٓئٓر
ىقػػؿ ، ك بىظػػٓـ كجػػزف الهعرفػػبك إىبػػئج الهعرفػػب،  )الهعرفػػب هػػف ثٓػػث الهتػػئٚت هرباػػب بىئزلٓػػئن:

 ٍٓئئت البدٓرحٓبعضئء الهف كتٍب ىظر أ(  بطآؽ الهعرفب، ك كهشئركب الهعرفب
 

 الدرجة ىحراف الهعيارياإل  الهتوسط الحسابي العدد هجاالت الدراسة
 هربفعب 0.56 3.78 231 بىظٓـ كجزف الهعرفب
 هبكحطب 0.55 3.64 231 ىقؿ كهشئركب الهعرفب

 هبكحطب 0.59 3.63 231 بطآؽ الهعرفب
 هبكحطب 0.59 3.59 231 إىبئج الهعرفب

وفر إدارة الهعرفـة فـي جاهعـات هـدى تـلالدرجة الكمية 
 رتفعةه 0.52 3.67 261 هحافظتي الخميل وبيت لحم

 
عضػػػئء هػػػف كتٍػػػب ىظػػػر أ بػػػكفر إدارة الهعرفػػػبالدرتػػػب الكمٓػػػب لهػػػدل ( أف  1.4ٓبضػػػث هػػػف التػػػدكؿ ) 

(، 3.66 كاهبكحػط ثحػئاْ )فْ تئهعئت هثئفظبْ الجمٓؿ كآت لثـ كئىػت هربفعػب،  الٍٓئئت البدٓرحٓب
كاهبكحػط ربفعػب ( كادرتػب ه بىظػٓـ كجػزف الهعرفػب)  هتئؿ ٌك ان بكفر  إدارة الهعرفب هتئٚتككئىت أكةر 

ةػـ  (،3.64( ادرتػب هبكحػطب كاهبكحػط ثحػئاْ )  ىقػؿ كهشػئركب الهعرفػب(، بػٛي هتػئؿ ) 3.78)ثحئاْ 
(  إىبػئج الهعرفػبهتػئؿ )  كأجٓػران  (  3.63هتئؿ ) بطآؽ الهعرفب ( ادرتب هبكحطب كاهبكحط ثحئاْ ) 

 (.   3.59ادرتب هبكحطب كاهبكحط ثحئاْ )
الهبكحػطئت الثحػئآب  تتحػبجر كلمبعرؼ عمِ درتب بقػدٓر أعضػئء ٌٓئػئت البػدٓرس لفقػرات ا٘حػبائىً ا

ػػػب ٘كا٘ البػػػْ بػػػـ هػػػف جٛلٍػػػئ الفقػػػرات حػػػبتئائت الهاثػػػكةٓف ىثػػػك درتػػػب الهكافقػػػب عمػػػِ ىثرافػػػئت الهعٓئٓر
 أبْ:، كذلؾ ثحب البفصٓؿ تئٚت ا٘حبائىًهدل بكفر إدارة الهعرفب فْ هالبعرؼ إلِ 
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ػػب ٘الهبكحػػطئت الثحػػئآب كا٘ : 2.4تدكؿ  هػػدل بػػكفر حػػبتئائت الهاثػػكةٓف ىثػػك ىثرافػػئت الهعٓئٓر
 إىبئج الهعرفبإدارة الهعرفب فْ هتئؿ 

رقم الفقرة 
 في األداة 

 هدى توفر إدارة الهعرفة في هجال إىتاج الهعرفة
الهتوسط 
 الحسابي

ىحراف اإل 
 الهعياري

 الدرجة

 هربفعب 67. 4.09 بحٍؿ التئهعب كصكؿ تهٓع العئهمٓف إلِ قكاعد الهعرفب البْ بهبمكٍئ  2
 هربفعب 81. 3.94  ِ الهشئركب فْ الهؤبهرات العمهٓببشتع التئهعب عضك ٌٓئب البدٓرس عم 1
 هربفعب 87. 3.75 بشبرؾ التئهعب فْ الهحئاقئت العمهٓب لمهبهٓٓزف فْ ا٘ىبئج العمهْ 11

10 
فكئر كالجارات آف أعضئء ب فمحفب العهؿ التهئعْ لبائدؿ اٖبعزز التئهع
 ٌٓئب البدٓرس

3.63 .86 
 هبكحطب

15 
ضثب لبقٓٓـ اٖداء الههٓز ٖعضئء ٌٓئب البدٓرس فْ بضع التئهعب هعئٓٓر كأ

 التئهعب
3.60 .91 

 هبكحطب

 هبكحطب 83. 3.58 ْ هتئؿ الاثث العمهْبدرب  التئهعب الككادر الفىٓب الهبجصصب ف 3

14 
براعْ التئهعب رغاب اٖكئدٓهٓٓف كقدربٍـ عمِ اٖداء عىد بكٓزع اٖعهئؿ فْ 

 الهتئٚت العهمٓب كالهعرفٓب
3.58 .87 

 هبكحطب

 هبكحطب 85. 3.58 الهدرحٓفبفبث التئهعب آفئؽ الاثث كالبتٓرب كالبفكٓر ا٘اداعْ أهئـ  5

9 
ٓٓهئن هحبهران جئصئن ائلتئهعب لٛحبفئدة هف ىتئثئبٍئ بعهؿ التئهعب بق

جفئقئبٍئ فْ الثصكؿ عمِ هعرفب تدٓدة كحمٓهب  كا 
3.56 .92 

 هبكحطب

7 
بكظؼ التئهعب كفئٓئت أعضئء ٌٓئب البدٓرس فْ بكلٓد هعرفب تدٓدة ذات 

 أٌهٓب لمتئهعب
3.53 .89 

 هبكحطب

8 
آف أعضئء ٌٓئب البدٓرس فٍٓئ  بىشر التئهعب ةقئفب الهائدرة الفردٓب كالتهئعٓب

 ٘ىبئج هؤلفئت تدٓدة
3.52 .86 

 هبكحطب

13 
بكفر التئهعب ٌٓكٛ بىظٓهٓئ ٓثقؽ البكئهؿ كالبىحٓؽ كالبفئعؿ فْ الهكتكدات 

 الهعرفٓب
3.50 .88 

 هبكحطب

 هبكحطب 90. 3.36 بعهؿ التئهعب عمِ ٓزئدة الهجصصئت الهئلٓب لدعـ الاثث العمهْ 4
 هبكحطب 94. 3.36 ابكئر الهعرفبالهدرحٓف عمِ إىظئهئن لمثكافز لبشتع  بضع التئهعب 6

12 
بباىِ التئهعب الٛهركٓزب فْ العهؿ كالبْ ببٓث فرصب بقئحـ الهعرفب آف 

 أعضئء ٌٓئب البدٓرس
3.33 1.09 

 هبكحطب

 هتوسطة 0.59 3.60 الدرجة الكمية

بحػٍؿ ٌػْ "  لهعرفػب فػْ هتػئؿ إىبػئج الهعرفػببػكفر إدارة ا ( أف أعمػِ فقػرات 2.4ٓبضث هف التدكؿ ) 
  ْ" ادرتػػب هربفعػػب كاهبكحػػط ثحػػئاالتئهعػػب كصػػكؿ تهٓػػع العػػئهمٓف إلػػِ قكاعػػد الهعرفػػب البػػْ بهبمكٍػػئ 

" ادرتػب  بشتع التئهعب عضك ٌٓئب البدٓرس عمػِ الهشػئركب فػْ الهػؤبهرات العمهٓػب(، بٌٛئ "  4.09)
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برؾ التئهعػػػب فػػػْ الهحػػػئاقئت العمهٓػػػب لمهبهٓػػػٓزف فػػػْ بشػػػ، بٌٛػػػئ " ( 3.94)هربفعػػػب كاهبكحػػػط ثحػػػئاْ 
بباىػػِ ٌػػْ "  بػػكفراككئىػػت أقػػؿ الفقػػرات (،  3.75" ادرتػػب هربفعػػب كاهبكحػػط ثحػػئاْ )  ا٘ىبػػئج العمهػػْ

ػػب فػػْ العهػػؿ كالبػػْ ببػػٓث فرصػػب بقئحػػـ الهعرفػػب اػػٓف أعضػػئء ٌٓئػػب البػػدٓرس " ادرتػػب  التئهعػػب الٛهركٓز
هػػئن لمثػػكافز لبشػػتع الهدرحػػٓف عمػػِ بضػػع التئهعػػب ىظئٌػػئ " (، بٛ 3.33هبكحػػطب كاهبكحػػط ثحػػئاْ )

ػػػئدة  ، بٌٛػػػئ " ( 3.36" ادرتػػػب هبكحػػػطب كاهبكحػػػط ثحػػػئاْ ) ابكػػػئر الهعرفػػػبإ بعهػػػؿ التئهعػػػب عمػػػِ ٓز
 .( 3.36ادرتب هبكحطب كاهبكحط ثحئاْ )"  الهجصصئت الهئلٓب لدعـ الاثث العمهْ

ػػب ٘ىثرافػػئت الهعالهبكحػػطئت الثحػػئآب كا٘ : .33تدكؿ  هػػدل بػػكفر حػػبتئائت الهاثػػكةٓف ىثػػك ٓئٓر
 إدارة الهعرفب فْ هتئؿ بىظٓـ كجزف الهعرفب

رقم الفقرة 
 في األداة 

 هدى توفر إدارة الهعرفة في هجال تىظيم وخزن الهعرفة
الهتوسط 
 الحسابي

ىحراف اإل 
 الهعياري

 الدرجة

26 
ههئ  بكفر التئهعب ا٘ىبرىت فْ هكئبب الٍٓئب البدٓرحٓب فْ التئهعب

 ٓحئعدٌئ عمِ تهع الهعمكهئت الٛزهب ٖغراض الاثث العمهْ
 هربفعب 81. 4.13

 هربفعب 81. 4.05 لكبركىٓب البعمٓهٓب ا٘بقدـ التئهعب الجدهئت  27

 هربفعب 77. 4.01 ٓبكفر لدل التئهعب أتٍزة هحئعدة  20

 هربفعب 83. 3.96 لكبركىٓب فْ بجٓزف الهعرفب بحبجدـ التئهعب اٖحئلٓب ا٘ 17

19 
ئ الهجبمفب ٖعضئء ٌٓئئت  بكفر التئهعب الآئىئت كالهعمكهئت اصكٌر

 البدٓرس 
 هربفعب 79. 3.86

25 
لمبعئكف هع الهكبائت كهراكز اٖاثئث  هشبركئن  بهبمؾ التئهعب ىظئهئن 
 اٖجرل جئرج التئهعب

 هربفعب 81. 3.83

 هربفعب 79. 3.79 بٓئتئبٍـ الهعرفٓبثاب ٘دارة شؤكف العئهمٓف كبثدٓد إٓكتد اراهت هثكح 23

 هربفعب 83. 3.78 الهعمكهئت البْ بهبمكٍئ   لتهٓعٓبكفر لدل التئهعب قئعدة آئىئت  24

28 
بىظـ التئهعب الهثبكل الهعرفْ عمِ أحئس بداجؿ البجصصئت ككثدة 

 الهعرفب
 هربفعب 86. 3.71

 هبكحطب 86. 3.63 رفببحبجدـ التئهعب أكةر هف قئعدة لمآئىئت لبصىٓؼ الهع 21

30 
حبفئدة هىٍئ ٓئىئت كالهعمكهئت ثحب أٌهٓبٍئ لٗبقـك التئهعب ابصىٓؼ الا

 فْ عهمٍئ
 هبكحطب 83. 3.61

22 
حبفئدة هىٍئ فْ بثكؿ التئهعئت الآئىئت إلِ هعمكهئت اطٓرقب عمهٓب لٗ

 الكصكؿ إلِ الهعرفب
 هبكحطب 83. 3.60

 هبكحطب 87. 3.60 حبرتئع الهعرفب الهجزىب لدٍٓئ ٘ضثب آكتد لدل التئهعب إتراءات ك  16

ئ كالرتكع إلٍٓئ لدٍٓئبصىؼ التئهعب الهعرفب الهبكفرة  29  هبكحطب 84. 3.58 لٓحٍؿ بفحٌٓر
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 هبكحطب 89. 3.53 بهبمؾ التئهعب هثفظب لمهعرفب الداجمٓب هقئاؿ الهعرفب الجئرتٓب 18

 هرتفعة 0.56 3.78 الدرجة الكمية
 

ٌػْ"  بػكفر إدارة الهعرفػب فػْ هتػئؿ بىظػٓـ كجػزف الهعرفػب ( أف أعمػِ فقػرات 3.4تػدكؿ ) ٓبضث هػف ال
بػػكفر التئهعػػب ا٘ىبرىػػت فػػْ هكئبػػب الٍٓئػػب البدٓرحػػٓب فػػْ التئهعػػب ههػػئ ٓحػػئعدٌئ عمػػِ تهػػع الهعمكهػػئت 

بقػػدـ التئهعػػب (، بٌٛػػئ "  4.13) ْ" ادرتػػب هربفعػػب كاهبكحػػط ثحػػئا الٛزهػػب ٖغػػراض الاثػػث العمهػػْ
ٓبػػكفر لػػدل ، بٌٛػػئ " (4.05" ادرتػػب هربفعػػب كاهبكحػػط ثحػػئاْ ) لكبركىٓػػب البعمٓهٓػػبب الجػػدهئت ا٘كئفػػ

 (  4.01" ادرتب هربفعب كاهبكحط ثحئاْ ) التئهعب أتٍزة هحئعدة
ادرتػب " بهبمؾ التئهعب هثفظب لمهعرفب الداجمٓب هقئاؿ الهعرفب الجئرتٓبٌْ "  بكفران ككئىت أقؿ الفقرات 
بصػػػػػىؼ التئهعػػػػػب الهعرفػػػػػب الهبػػػػػكفرة فػػػػػْ تػػػػػداكؿ أك (، بٌٛػػػػػئ "  3.53ط ثحػػػػػئاْ )هبكحػػػػػطب كاهبكحػػػػػ

ئ كالرتكع إلٍٓئ ، بٌٛػئ (3.58" ادرتػب هبكحػطب كاهبكحػط ثحػئاْ ) هجططئت أك صكر لٓحٍؿ بفحٌٓر
ادرتػػب هبكحػػطب كاهبكحػػط "  حػػبرتئع الهعرفػػب الهجزىػػب لػػدٍٓئٓكتػػد لػػدل التئهعػػب إتػػراءات كأضػػثب ٘ "

 . ( 3.60ثحئاْ )
ػػب ٘الهبكحػػطئت الثحػػئآب كا٘ : .43دكؿ ت هػػدل بػػكفر حػػبتئائت الهاثػػكةٓف ىثػػك ىثرافػػئت الهعٓئٓر

 الهعرفب ىقؿ كهشئركبإدارة الهعرفب فْ هتئؿ 
رقم الفقرة 
 في األداة 

 هدى توفر إدارة الهعرفة في هجال ىقل وهشاركة الهعرفة
الهتوسط 
 الحسابي

ىحراف اإل 
 الهعياري

 الدرجة

39 
ب بحٍٓٛت بكىكلكتٓب لجمؽ كبائدؿ الهعرفب هةؿ )شاكب داجمٓب، آرد بكفر التئهع

 إلكبركىْ،أىظهب البشئرؾ التهئعْ، قكاعد آئىئت عمِ ا٘ىبرىت،...(
 هربفعب 88. 3.95

 هربفعب 76. 3.90 الهبئثببصئٚت ا٘ كئفب داكؿ التئهعب الهعرفب هف جٛؿبب 42

41 
ا لبكصٓؿ الهعرفب إلِ  فْ الهتٛت الهثكهبفْ بشتٓع الائثث لمىشر  التئهعببحئعد 
 أجٓرف

 هربفعب 85. 3.85

 هربفعب 76. 3.82 بعهؿ التئهعب عمِ احبةهئر البقىٓئت العمهٓب الهبئثب لىشر الهعرفب  36

40 
ببائدؿ التئهعب الهعرفب هع التئهعئت الفمحطٓىٓب اٖجرل هف جٛؿ آٖئـ الدراحٓب ككرش 

 العهؿ
 هربفعب 82. 3.77

 هربفعب 90. 3.66 بىشر التئهعب ىاذة عف اٖاثئث الههٓزة فْ الصثؼ الهثمٓب كالهتٛت العمهٓب 44

 هبكحطب 79. 3.65 بائدر التئهعب إلِ إٓصئؿ الهعرفب الهبكفرة لٗفراد فْ الكقت الهىئحب 32

37 
ر ببٓث التئهعب لعضك ٌٓئب البدٓرس الهشئركب هع أجٓرف فْ هعئلتب الصعكائت كبطٓك

 آلٓئت  إتراءات العهؿ
3.63 .85 

 هبكحطب
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 هبكحطب 78. 3.61 بكفر التئهعب اٖىظهب البْ ببٓث لمعئهمٓف البشئرؾ فٓهئ بهبمكً هف هعرفب 31
 هبكحطب 1.08 3.57 ٓكتد لدل التئهعب هتمب هثكهب لىشر اٖاثئث العمهٓب 43
 هبكحطب 82. 3.52 تئهعئت اٖجرلحبشئرات آف كمٓئبٍئ كاعض الكمٓئت فْ البىشر التئهعب ا٘ 33
 هبكحطب 90. 3.42 بحبفٓد التئهعب هف هعئرؼ كجارات الهكظفٓف الثئلٓٓف كالهبقئعدٓف كبعههٍئ عمِ التهٓع  38
 هبكحطب 87. 3.30 لمهشئركب فْ الهؤبهرات العمهٓب التئهعب أعضئء ٌٓئب البدٓرس بثفز  35
 هبكحطب 88. 3.30  ٓئب البدٓرس لٙحبشئرات العمهٓببطكعٓب هف أعضئء ٌبشكؿ التئهعب فرؽ عهؿ  34

 هتوسطة 0.55 3.64 الدرجة الكمية

"  ٌػْ بكفر إدارة الهعرفب فْ هتئؿ ىقػؿ كهشػئركب الهعرفػب ( أف أعمِ فقرات 4.4ٓبضث هف التدكؿ ) 
ػػد إلكبركىػْ، ظهػػب أى بػكفر التئهعػػب بحػػٍٓٛت بكىكلكتٓػب لجمػػؽ كباػػئدؿ الهعرفػػب هةػؿ )شػػاكب داجمٓػػب، آر

(،  3.95)  ْكاهبكحػػط ثحػػئا "هربفعػػب"" ادرتػػب البشػػئرؾ التهػػئعْ، قكاعػػد آئىػػئت عمػػِ ا٘ىبرىػػت،...(
 "هربفعػػػػب"ادرتػػػػب   ببػػػػداكؿ التئهعػػػػب الهعرفػػػػب هػػػػف جػػػػٛؿ اٚبصػػػػئٚت الرحػػػػهٓب كغٓػػػػر الرحػػػػهٓببٌٛػػػػئ " 

ب الهثكهػػب ، بٌٛػػئ " بىشػػر التئهعػػب اٖاثػػئث فػػْ الهتػػٛت الهثمٓػػب كالعمهٓػػ( 3.90كاهبكحػػط ثحػػئاْ )
 بػكفراككئىػت أقػؿ الفقػرات (  3.85كاهبكحػط ثحػئاْ ) "هربفعػب"لبكصٓؿ الهعرفب إلِ أجػٓرف " ادرتػب 

" ادرتػػػب  حبشػػػئرات العمهٓػػػببطكعٓػػػب هػػػف أعضػػػئء ٌٓئػػػب البػػػدٓرس لٙبشػػػكؿ التئهعػػػب فػػػرؽ عهػػػؿ ٌػػػْ " 
ركب فػػػْ بثفػػػز التئهعػػػب أعضػػػئء ٌٓئػػػب البػػػدٓرس لمهشػػػئ(، بٌٛػػػئ " 3.30هبكحػػػطب كاهبكحػػػط ثحػػػئاْ )

، بٌٛػئ " بحػبفٓد التئهعػب هػف هعػئرؼ ( 3.30" ادرتب هبكحػطب كاهبكحػط ثحػئاْ ) الهؤبهرات العمهٓب
كاهبكحػػط ثحػػئاْ  "هبكحػػطب"ادرتػػب كجاػػرات الهػػكظفٓف الثػػئلٓٓف كالهبقئعػػدٓف كبعههٍػػئ عمػػِ التهٓػػع " 

(3.42) . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 

 

ػػب ٘الهبكحػػطئت الثحػػئآب كا٘ : .53تدكؿ  هػػدل بػػكفر حػػبتئائت الهاثػػكةٓف ىثػػك ىثرافػػئت الهعٓئٓر
 الهعرفب بطآؽإدارة الهعرفب فْ هتئؿ 

رقم الفقرة 
 في األداة 

 هدى توفر إدارة الهعرفة في هجال تطبيق الهعرفة
الهتوسط 
 الحسابي

ىحراف اإل 
 الهعياري

 الدرجة

 هربفعب 88. 3.95 بدعـ التئهعب عهمٓئت دهت الهعرفب فْ كئفب اٖىشطب ا٘دآرب 53

 هربفعب 76. 3.90 ت العٛقب ائلهعرفب كاشكؿ هحبهربطاؽ التئهعب الهائدرات كالاراهت ذا 56

ب التئهعب كرحئلبٍئ 55  هربفعب 85. 3.85 بحبعٓف التئهعب ائلهعئرؼ التدٓدة فْ بثقٓؽ رٓؤ

50 
بحبجدـ التئهعب الهعمكهئت التدٓدة لبثقٓؽ هركز بىئفحْ آف التئهعئت 

 اٖجرل
 هربفعب 76. 3.82

54 
ر ةقئفب بىظٓهٓب داعهب لىتئح بطآؽ إدارة  بثرص التئهعب عمِ بطٓك

 الهعرفب ائلتئهعب
 هربفعب 82. 3.77

 هبكحطب 79. 3.65 بركز التئهعب عمِ اٖاثئث الهرباطب ائثبٓئتئت حكؽ العهؿ الفمحطٓىْ 46

ٓرب 51  هبكحطب 85. 3.63 بحبفٓد التئهعب هف الهعئرؼ الهبكفرة فْ كضع جطط بطٓك

45 
بكظؼ التئهعب حمككٓئت الهعرفب ا٘دآرب هةؿ)بقدٓر الهعرفب، اىئء 

 الهعرفب، البشئرؾ ائلهعرفب(
 هبكحطب 78. 3.61

 هبكحطب 1.08 3.57 التئهعب هكظفٍٓئ هف قاؿ جاراء هبهرحٓف بقٓـ  57

 هبكحطب 82. 3.52 بترب التئهعب اٖفكئر التدٓدة لثؿ الهشكٛت فْ التئهعب 47

52 
التئهعب أعضئء ٌٓئب البدٓرس عمِ بكظٓؼ الهعرفب الهكبحاب فْ بشتع 

 ثؿ الهشكٛت البْ بكاتٍٍـ
 هبكحطب 90. 3.42

 هبكحطب 87. 3.30 بحبةهر التئهعب الهعرفب الهبئثب لٍئ فْ الكقت الهىئحب 49

 طبهبكح 88. 3.30 بجئذ قرارات هبعمقب اأهكر التئهعبدـ التئهعب الهعرفب الهبكفرة فْ إبحبج 48

 هتوسطة 0.59 3.63 الدرجة الكمية
 

بػدعـ "  ٌػْ بكفر إدارة الهعرفػب فػْ هتػئؿ بطآػؽ الهعرفػب ( أف أعمِ فقرات 5.4ٓبضث هف التدكؿ ) 
ػػػػب    ْكاهبكحػػػػط ثحػػػػئا "هربفعػػػػب"" ادرتػػػػب التئهعػػػػب عهمٓػػػػئت دهػػػػت الهعرفػػػػب فػػػػْ كئفػػػػب اٖىشػػػػطب ا٘دآر

ادرتػػػب   ذات العٛقػػػب ائلهعرفػػػب كاشػػػكؿ هحػػػبهربطاػػػؽ التئهعػػػب الهاػػػئدرات كالاػػػراهت (، بٌٛػػػئ  3.95)
ػػػب ( 3.90كاهبكحػػػط ثحػػػئاْ ) "هربفعػػػب" ، بٌٛػػػئ " بحػػػبعٓف التئهعػػػب ائلهعػػػئرؼ التدٓػػػدة فػػػْ بثقٓػػػؽ رٓؤ

 .(3.85التئهعب كرحئلبٍئ " ادرتب هربفعب كاهبكحط ثحئاْ )
ت هبعمقػػػب اػػػأهكر بجػػػئذ قػػػرارادـ التئهعػػػب الهعرفػػػب الهبػػػكفرة فػػػْ إبحػػػبجٌػػػْ "  بػػػكفران ككئىػػػت أقػػػؿ الفقػػػرات 

بحبةهر التئهعب الهعرفب الهبئثب لٍئ فْ الكقت ك (، 3.30" ادرتب هبكحطب كاهبكحط ثحئاْ ) التئهعب
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بشػػػػتع التئهعػػػػب أعضػػػػئء ٌٓئػػػػب  ، بٌٛػػػػئ " ( 3.30كاهبكحػػػػط ثحػػػػئاْ ) "هبكحػػػػطب"" ادرتػػػػب  الهىئحػػػػب
 "هبكحػػػػطب"ب ادرتػػػػالبػػػػدٓرس عمػػػػِ بكظٓػػػػؼ الهعرفػػػػب الهكبحػػػػاب فػػػػْ ثػػػػؿ الهشػػػػكٛت البػػػػْ بػػػػكاتٍٍـ".  

 . ( 3.42كاهبكحط ثحئاْ )
 

 :الثاىيسؤال الدراسة  3.3
تئهعػػئت هثػػئفظبْ  ر إدارة الهعرفػػب فػػْػٌػػؿ بجبمػػؼ بقػػدٓرات أعضػػئء ٌٓئػػئت البػػدٓرس ثػػكؿ هػػدل بكفػػ

كحػػىكات الجاػػرة، كالرباػػب اٚكئدٓهٓػػب،  التػػىس،ك  كذلػػؾ باعػػئن لٙجػػبٛؼ فػػْ التئهعػػب، ،الجمٓػػؿ كآػػت لثػػـ
 ؟ة الهىشكر  كعدد اٖاثئث

 
ػػػب ٓتػػػئد قػػػٓـ الهبكحػػػطئت الثحػػػئآب كا٘حػػػؤاؿ قئهػػػت الائثةػػػب اإٌػػػذا الكلٙتئاػػػب عػػػف   ىثرافػػػئت الهعٓئٓر
إدارة الهعرفػب الهاثكةٓف ىثك درتب الهكافقب عمػِ الفقػرات البػْ ٓػبـ هػف جٛلٍػئ البعػرؼ إلػِ  حبتئائت٘

كذلػػؾ ثحػػب ، بفػػْ تئهعػػئت هثػػئفظبْ الجمٓػػؿ كآػػت لثػػـ هػػف كتٍػػب ىظػػر أعضػػئء الٍٓئػػئت البدٓرحػػٓ
كعػػدد حػػىكات الجاػػرة، كالرباػب اٖكئدٓهٓػػب، كعػػدد اٖاثػػئث التػىس، التئهعػػب، ك ) الهبغٓػرات الدٓهكغرافٓػػب  

، بػػـ فثصػػٍئ هػػف كلمبثقػػؽ فٓهػػئ إذا كئىػػت الفػػركؽ اػػٓف الهبكحػػطئت الثحػػئآب دالػػب إثصػػئئٓئن ، (الهىشػػكرة
إدارة حػػبتئائت الهاثػػكةٓف ىثػػك مفػػركؽ اػػٓف  الهبكحػػطئت الثحػػئآب ٘الدراحػػب ، كذلػػؾ ل ئتجػػٛؿ فرضػػٓ

لهعرفػب إذا  فْ تئهعئت هثئفظبْ الجمٓؿ كآت لثـ هف كتٍب ىظر أعضئء الٍٓئئت البدٓرحػٓبالهعرفب 
 ( أبٓب: .113(، )  .93(، )  .83)  (، .73 ، كذلؾ ثحب التداكؿ )كئىت الفركؽ دالب إثصئئٓئن 
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 اػػػٓف(  α≤  0.05 صػػػئئٓب عىػػػد هحػػػبكل الدٚلػػػب  ) ٚ بكتػػػد فػػػركؽ ذات دٚلػػػب إث :ولـــِالفرضـــية األ 
إدارة الهعرفػػب فػػْ تئهعػػئت هثػػئفظبْ الجمٓػػؿ كآػػت حػػبتئائت الهاثػػكةٓف ىثػػك الهبكحػػطئت الثحػػئآب ٘

 .التىسهبغٓر  ثحب، لثـ هف كتٍب ىظر أعضئء الٍٓئئت البدٓرحٓب
حبتئائت الهاثكةٓف لمفركؽ آف الهبكحطئت الثحئآب ٘جبائر ) ت ( اىبئئت بثمٓؿ  : .73تدكؿ 

فْ تئهعئت هثئفظبْ الجمٓؿ كآت لثـ هف كتٍب ىظر أعضػئء إدارة الهعرفب ىثك 
 هبغٓر التىس. ثحب الٍٓئئت البدٓرحٓب

 
هجاالت إدارة 

 الهعرفة
 العدد الجىس

الهتوسط 
 الحسابي

ىحراف اإل 
 الهعياري

درجات 
 الحرية

قيهة  ت 
 الهحسوبة

هستوى الداللة 
 اإلحصائية

 عرفةإىتاج اله
 58. 3.56 190 ذكر

228 -1.776- 
0.077 

 59. 3.75 40 أىةِ 
تىظيم وخزن 

 الهعرفة
 57. 3.73 190 ذكر

228 -2.738- 0.007 
 44. 4.00 40 أىةِ

ىقل وهشاركة 
 الهعرفة

 56. 3.60 190 ذكر
228 -2.398- 

0.017 
 46. 3.83 40 أىةِ 

 تطبيق الهعرفة 
 60. 3.58 190 ذكر

228 -2.404- 
0.017 

 48. 3.83 40 أىةِ 
الدرجة الكمية 
 إلدارة الهعرفة 

 52. 3.6 190 ذكر
228 -2.583- 0.010 

 43. 3.8 40 أىثِ

 
( اػٓف  α ≤ 1.15كتػكد فػركؽ ذات دٚلػب إثصػئئٓب عىػد هحػبكل الدٚلػب )  ( .73 ٓبآف هف التدكؿ )

فػػْ تئهعػػئت هثػػئفظبْ الجمٓػػؿ كآػػت دارة الهعرفػػب إحػػبتئائت الهاثػػكةٓف ىثػػك الهبكحػػطئت الثحػػئآب ٘
التػػىس، ثٓػػث امػػغ هحػػبكل الدٚلػػب  ثحػػباشػػكؿ عػػئـ  لثػػـ هػػف كتٍػػب ىظػػر أعضػػئء الٍٓئػػئت البدٓرحػػٓب

ػػػك أ 1311ا٘ثصػػػئئٓب  ) ئ )قػػػؿ ( ٌك ػػػب الهقاكلػػػب فػػػْ ٌػػػذي الدراحػػػب كهقػػػداٌر (،  1.15هػػػف الدرتػػػب الهعىٓك
  ، ككئف الفرؽ لصئلث ا٘ىئث. ٓر التىسضٓب الصفٓرب الجئصب اهبغالفر  رفضكائلبئلْ بـ 
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( فػػػْ  α≤  0.05 ٚ بكتػػػد فػػػركؽ ذات دٚلػػػب إثصػػػئئٓب عىػػػد هحػػػبكل الدٚلػػػب  )  :لثاىيـــةالفرضـــية ا
إدارة الهعرفػػب فػػْ تئهعػػئت هثػػئفظبْ الجمٓػػؿ كآػػت حػػبتئائت الهاثػػكةٓف ىثػػك الهبكحػػطئت الثحػػئآب ٘

 تئهعب.ال بغٓره ثحب، لثـ هف كتٍب ىظر أعضئء الٍٓئئت البدٓرحٓب
هكػػف البثقػػػؽ هػػػف  فػػػْ إدارة الهعرفػػػب حػػػبتئائت الهاثػػػكةٓف ىثػػك الفػػركؽ اػػػٓف الهبكحػػػطئت الثحػػئآب ٘ٓك

حػبجداـ إاشػكؿ عػئـ ا  تئهعئت هثئفظبْ الجمٓؿ كآت لثـ هف كتٍب ىظر أعضػئء الٍٓئػئت البدٓرحػٓب
الفػركؽ دالػب إثصػئئٓئ، كهػئ ، كذلػؾ لهعرفػب هػئ إذا كئىػت التئهعػبجبائر بثمٓؿ البائٓف اٖثئدم لهبغٓر ا

 ( أبْ:  .83ٓآف التدكؿ ) 
حػػػػبتئائت لمفػػػػركؽ اػػػػٓف الهبكحػػػػطئت الثحػػػػئآب ٘ىبػػػئئت بثمٓػػػػؿ الباػػػػئٓف اٖثػػػػئدم  :.83 تدكؿ 

فْ تئهعئت هثئفظبْ الجمٓؿ كآت لثـ هف كتٍػب إدارة الهعرفب ىثك الهاثكةٓف 
   بالتئهع هبغٓر ثحباشكؿ عئـ   ىظر أعضئء الٍٓئئت البدٓرحٓب

إدارة هجاالت 
 الهعرفة

 هصدر التباين
هجهوع 
 الهربعات

درجات 
 الحرية

هتوسط 
 الهربعات

قيهة ف 
 الهحسوبة

هستوى الداللة 
 اإلحصائية

 إىتاج الهعرفة
 562. 5 2.81 آف الهتهكعئت

1.629 

 

0.153 

 
 345. 224 77.33 داجؿ الهتهكعئت

  229 80.14 الهتهكع

تىظيم وخزن 
 الهعرفة

 518. 5 2.59 ف الهتهكعئتآ

1.649 

 

0.148 

 
 314. 224 70.40 داجؿ الهتهكعئت

  229 72.99 الهتهكع

ىقل وهشاركة 
 الهعرفة

 683. 5 3.41 آف الهتهكعئت

2.273 

 

0.048 

 
 300. 224 67.28 داجؿ الهتهكعئت

  229 70.698 الهتهكع

 تطبيق الهعرفة
 

 979. 5 4.895 آف الهتهكعئت

2.875 

 

0.015 

 
 340. 224 76.262 داجؿ الهتهكعئت

  229 81.156 الهتهكع

الدرجة الكمية 
 إلدارة الهعرفة

 599. 5 2.996 بين الهجهوعات

 263. 224 58.854 داخل الهجهوعات 0.048 2.281

 229 61.851 الهجهوع
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آف    ( α  ≤1.15) ىد هحبكل الدٚلب ( كتكد فركؽ ذات دٚلب إثصئئٓب ع .83ٓبآف هف التدكؿ ) 
فػػْ تئهعػػئت هثػػئفظبْ الجمٓػػؿ كآػػت إدارة الهعرفػػب حػػبتئائت الهاثػػكةٓف ىثػػك الهبكحػػطئت الثحػػئآب ٘

، ثٓػث امػغ هحػبكل التئهعػب هبغٓػر ثحػباشػكؿ عػئـ   لثـ هف كتٍػب ىظػر أعضػئء الٍٓئػئت البدٓرحػٓب
ك أ 13148الدٚلب ا٘ثصئئٓب )  ئ)هف الدرتب الهع قؿ( ٌك  1.15 ىكٓب الهقاكلب فْ ٌذي الدراحػب كهقػداٌر

 . التئهعبالفرضٓب الصفٓرب الجئصب اهبغٓر  رفض(، كائلبئلْ بـ 
جباػػػئر        إاج ىبػػػئئت حػػػبجر إحػػػبتئائت الهاثػػػكةٓف بػػػـ ر الفػػػرؽ فػػػْ الهبكحػػػطئت الثحػػػئآب ٘كلهعرفػػػب هصػػػد

 (LSD  ( لمهقئرىئت الاعدٓب، كهئ فْ التدكؿ رقـ )أبْ:  9.4 ) 
لمفػػػركؽ اػػػٓف الهبكحػػػطئت ( لمهقئرىػػػئت الةىئئٓػػػب الاعدٓػػػب   LSDجباػػػئر )اىبػػػئئت بثمٓػػػؿ  : .93تدكؿ 

فْ تئهعئت هثئفظبْ الجمٓؿ كآت إدارة الهعرفب حبتئائت الهاثكةٓف ىثك الثحئآب ٘
 التئهعب هبغٓر ثحباشكؿ عئـ   لثـ هف كتٍب ىظر أعضئء الٍٓئئت البدٓرحٓب

 

 اسم الجاهعة 
القدس 

بكثب/ الهف
 الجمٓؿ 

 الجمٓؿ 
اكلٓبكىٓؾ 
 فمحطٓف  

 آت لثـ  
فمحطٓف 
 اٌٖمٓب 

القدس 
الهفبكثب/ آت 

 لثـ  
القدس الهفبكثب/ 

 الجمٓؿ 
--- .26725*0 --- --- --- .32667*0 

 --- --- --- --- --- *-26725.- الجمٓؿ 

 --- --- --- --- --- --- اكلٓبكىٓؾ فمحطٓف  

 --- --- --- --- --- --- آت لثـ  

 --- --- --- --- --- --- فمحطٓف اٌٖمٓب 

آت  القدس الهفبكثب/ 
 لثـ  

-.32667-* --- --- --- --- --- 

  ب  ( α  =1.15) بعىْ أىً ٓكتد فركؽ ذات دٚلب إثصئئٓب عىد هحبكل الدٚلب الهعىٓك
القدس الهفبكثب/ الجمٓؿ كلصئلث تئهعب الجمٓؿ كتئهعب بشٓر الهقئرىئت الةىئئٓب إلِ أف الفرؽ كئف آف 

تئهعػػب الجمٓػػؿ، ككػػذلؾ كػػئف الفػػرؽ اػػٓف تئهعػػب القػػدس الهفبكثػػب/ آػػت لثػػـ كتئهعػػب القػػدس الهفبكثػػب/ 
 . الجمٓؿ كلصئلث تئهعب القدس الهفبكثب/ آت لثـ
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( فػػػْ  α≤  0.05 ٚ بكتػػػد فػػػركؽ ذات دٚلػػػب إثصػػػئئٓب عىػػػد هحػػػبكل الدٚلػػػب  )  :الثالثـــةالفرضـــية 
إدارة الهعرفػػب فػػْ تئهعػػئت هثػػئفظبْ الجمٓػػؿ كآػػت ت الثحػػئآب ٚحػػبتئائت الهاثػػكةٓف ىثػػك الهبكحػػطئ

 عدد حىكات الجارة. ثحب، لثـ هف كتٍب ىظر أعضئء الٍٓئئت البدٓرحٓب
إدارة الهعرفػػب ىثػػك ككػػذلؾ ٓهكػػف البثقػػؽ هػػف الفػػركؽ اػػٓف الهبكحػػطئت الثحػػئآب ٚحػػبتئائت الهاثػػكةٓف 

 اشػػػكؿ عػػػئـ  كآػػػت لثػػػـ هػػػف كتٍػػػب ىظػػػر أعضػػػئء الٍٓئػػػئت البدٓرحػػػٓبفػػػْ تئهعػػػئت هثػػػئفظبْ الجمٓػػػؿ 
، كذلػؾ لهعرفػب هػئ إذا كئىػت الفػركؽ عدد حىكات الجاػرةائحبجداـ اجبائر بثمٓؿ البائٓف اٖثئدم لهبغٓر 

 أبْ:  ( .113) دالب إثصئئٓئ، كهئ ٓآف التدكؿ 
الثحػػػػئآب ٚحػػػػبتئائت  ىبػػػئئت بثمٓػػػػؿ الباػػػػئٓف اٖثػػػػئدم لمفػػػػركؽ اػػػػٓف الهبكحػػػػطئت :.113 تدكؿ 

فْ تئهعئت هثئفظبْ الجمٓؿ كآت لثـ هف كتٍػب إدارة الهعرفب ىثك الهاثكةٓف 
   حىكات الجارة هبغٓر ثحباشكؿ عئـ   ىظر أعضئء الٍٓئئت البدٓرحٓب

إدارة هجاالت 
 الهعرفة

 هصدر التباين
هجهوع 
 الهربعات

درجات 
 الحرية

هتوسط 
 الهربعات

قيهة ف 
 الهحسوبة

اللة هستوى الد
 اإلحصائية

 إىتاج الهعرفة
 482. 2 963. آف الهتهكعئت

1.381 

 

0.253 

 
 349. 227 79.183 داجؿ الهتهكعئت

  229 80.147 الهتهكع

تىظيم وخزن 
 الهعرفة

 213. 2 426. آف الهتهكعئت

.666 

 

0.515 

 
 320. 227 72.571 داجؿ الهتهكعئت

  229 72.997 الهتهكع

ركة ىقل وهشا
 الهعرفة

 1.039 2 2.077 آف الهتهكعئت

3.435 

 

0.034 

 
 302. 227 68.621 داجؿ الهتهكعئت

  229 70.698 الهتهكع

 تطبيق الهعرفة
 

 488. 2 976. آف الهتهكعئت

1.382 

 

0.253 

 
 353. 227 80.180 داجؿ الهتهكعئت

  229 81.156 الهتهكع

الدرجة الكمية 
 ةإلدارة الهعرف

 493. 2 987. بين الهجهوعات

 268. 227 60.864 داخل الهجهوعات 0.161 1.840

  229 61.851 الهجهوع
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   ( α  ≤1.15) كتػكد فػركؽ ذات دٚلػب إثصػئئٓب عىػد هحػبكل الدٚلػبعػدـ  ( .113ٓبآف هف التدكؿ) 
عػػػئت هثػػػئفظبْ الجمٓػػػؿ فػػػْ تئهإدارة الهعرفػػػب اػػػٓف الهبكحػػػطئت الثحػػػئآب ٚحػػػبتئائت الهاثػػػكةٓف ىثػػػك 

، ثٓػث حػىكات الجاػرة هبغٓػر ثحػباشػكؿ عػئـ   كآت لثػـ هػف كتٍػب ىظػر أعضػئء الٍٓئػئت البدٓرحػٓب
ػػك أ 13161امػػغ هحػػبكل الدٚلػػب ا٘ثصػػئئٓب )  ػػب الهقاكلػػب فػػْ ٌػػذي الدراحػػب كاػػر ( ٌك هػػف الدرتػػب الهعىٓك

ئ)  . حىكات الجارة الفرضٓب الصفٓرب الجئصب اهبغٓرقاكؿ (، كائلبئلْ بـ  1.15 كهقداٌر
 

( فػػػْ  α≤  0.05 ٚ بكتػػػد فػػػركؽ ذات دٚلػػػب إثصػػػئئٓب عىػػػد هحػػػبكل الدٚلػػػب  )  :لرابعـــةالفرضـــية ا
إدارة الهعرفػػب فػػْ تئهعػػئت هثػػئفظبْ الجمٓػػؿ كآػػت الهبكحػػطئت الثحػػئآب ٚحػػبتئائت الهاثػػكةٓف ىثػػك 

ك الائثةػب ذلػؾ إلػِ عػدـ الرباػب اٚكئدٓهٓػب. كبعػز  ثحب، لثـ هف كتٍب ىظر أعضئء الٍٓئئت البدٓرحٓب
كتكد قكاىٓف كأىظهب داجؿ التئهعئت بهٓز العئهمٓف هف ثٓث الرباب اٖكئدٓهٓب فٓهئ ٓجص الهعرفب كأف 

 تهٓع العئهمٓف حكاحٓب فْ ٌذا الهتئؿ .
هكػػف البثقػػػؽ هػػػف الفػػركؽ اػػػٓف الهبكحػػػطئت الثحػػئآب ٚحػػػبتئائت الهاثػػػكةٓف  فػػػْ إدارة الهعرفػػػب ىثػػك ٓك

ائحػبجداـ  اشػكؿ عػئـ  جمٓؿ كآت لثـ هف كتٍب ىظر أعضػئء الٍٓئػئت البدٓرحػٓبتئهعئت هثئفظبْ ال
، كذلػػػؾ لهعرفػػػب هػػػئ إذا كئىػػػت الفػػػركؽ دالػػػب الرباػػػب اٖكئدٓهٓػػػباجباػػػئر بثمٓػػػؿ الباػػػئٓف اٖثػػػئدم لهبغٓػػػر 

 أبْ:  ( .113) ، كهئ ٓآف التدكؿ إثصئئٓئن 
هبكحػػػػطئت الثحػػػػئآب ٚحػػػػبتئائت ىبػػػئئت بثمٓػػػػؿ الباػػػػئٓف اٖثػػػػئدم لمفػػػػركؽ اػػػػٓف ال :.113 تدكؿ 

فْ تئهعئت هثئفظبْ الجمٓؿ كآت لثـ هف كتٍػب إدارة الهعرفب ىثك الهاثكةٓف 
   الرباب اٖكئدٓهٓب هبغٓر ثحباشكؿ عئـ   ىظر أعضئء الٍٓئئت البدٓرحٓب

إدارة هجاالت 
 الهعرفة

 هصدر التباين
هجهوع 
 الهربعات

درجات 
 الحرية

هتوسط 
 الهربعات

قيهة ف 
 بةالهحسو 

هستوى الداللة 
 اإلحصائية

 إىتاج الهعرفة
 854. 3 2.563 آف الهتهكعئت

2.489 

 

0.061 

 
 343. 226 77.583 داجؿ الهتهكعئت

  229 80.147 الهتهكع

تىظيم وخزن 
 الهعرفة

 332. 3 995. آف الهتهكعئت

1.041 

 

0.375 

 
 319. 226 72.002 داجؿ الهتهكعئت

  229 72.997 الهتهكع

ىقل وهشاركة 
 الهعرفة

 2.431 737. 3 2.210 آف الهتهكعئت

 

0.066 

 303. 226 68.488 داجؿ الهتهكعئت 
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  229 70.698 الهتهكع

 تطبيق الهعرفة
 

 377. 3 1.132 آف الهتهكعئت

1.066 

 

0.364 

 
 354. 226 80.024 داجؿ الهتهكعئت

  229 81.156 الهتهكع

 الدرجة الكمية
 إلدارة الهعرفة

 531. 3 1.592 بين الهجهوعات

1.991 0.116 
 267. 226 60.258 داخل الهجهوعات

  229 61.851 الهجهوع

 ( α  ≤1.15) كتػكد فػركؽ ذات دٚلػب إثصػئئٓب عىػد هحػبكل الدٚلػب عػدـ ( .113ٓبآف هف التدكؿ) 
هعرفػػب فػػْ تئهعػػئت هثػػئفظبْ الجمٓػػؿ، إدارة الاػػٓف الهبكحػػطئت الثحػػئآب ٚحػػبتئائت الهاثػػكةٓف ىثػػك 

، ثٓػث الرباػب اٖكئدٓهٓػب هبغٓػر ثحػباشكؿ عػئـ  كآت لثـ هف كتٍب ىظر أعضئء الٍٓئئت البدٓرحٓب
ػػك أ 13116امػػغ هحػػبكل الدٚلػػب ا٘ثصػػئئٓب )  ػػب الهقاكلػػب فػػْ ٌػػذي الدراحػػب كاػػر ( ٌك هػػف الدرتػػب الهعىٓك

ئ) كبعػػػزك . الرباػػػب اٖكئدٓهٓػػػبٓرب الجئصػػػب اهبغٓػػػر الفرضػػػٓب الصػػػفقاػػػكؿ (، كائلبػػػئلْ بػػػـ  1.15 كهقػػػداٌر
الائثةػػػب ذلػػػػؾ إلػػػِ الىهطٓػػػػب الهكتػػػكدة فػػػػْ اٖاثػػػئث الهعػػػػدة هػػػف قاػػػػؿ أعضػػػئء الٍٓئػػػػئت البدٓرحػػػٓب فػػػػْ 
ػد هػف ثئتػب عضػك ٌٓئػب البػدٓرس  ػئدة فػْ عػدد اٖاثػئث ٚ ٓٓز التئهعئت الفمحطٓىٓب/ كهف ٌىئ فػئف الٓز

 .إلِ بطآؽ الهعرفب كاحبجداهٍئ اشكؿ هكحع 
 

( فػػْ  α≤  0.05 ٚ بكتػػد فػػركؽ ذات دٚلػػب إثصػػئئٓب عىػػد هحػػبكل الدٚلػػب  )  :الخاهســةالفرضــية 
إدارة الهعرفػػب فػػْ تئهعػػئت هثػػئفظبْ الجمٓػػؿ كآػػت الهبكحػػطئت الثحػػئآب ٚحػػبتئائت الهاثػػكةٓف ىثػػك 

 عدد اٚاثئث الهىشكرة.، بعزل إلِ لثـ هف كتٍب ىظر أعضئء الٍٓئئت البدٓرحٓب
فػػػْ إدارة الهعرفػػػب ىثػػػك ؽ هػػػف الفػػػركؽ اػػػٓف الهبكحػػػطئت الثحػػػئآب ٚحػػػبتئائت الهاثػػػكةٓف ٓهكػػػف البثقػػػ

ائحػبجداـ  اشػكؿ عػئـ  تئهعئت هثئفظبْ الجمٓؿ كآت لثـ هف كتٍب ىظر أعضػئء الٍٓئػئت البدٓرحػٓب
، كذلػػػؾ لهعرفػػػب هػػػئ إذا كئىػػػت الفػػػركؽ دالػػػب اٖاثػػػئث الهىشػػػكرةاجباػػػئر بثمٓػػػؿ الباػػػئٓف اٖثػػػئدم لهبغٓػػػر 

 أبْ:  ( .123) ئٓئ، كهئ ٓآف التدكؿ إثصئ
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ىبػػػئئت بثمٓػػػػؿ الباػػػػئٓف اٖثػػػػئدم لمفػػػػركؽ اػػػػٓف الهبكحػػػػطئت الثحػػػػئآب ٚحػػػػبتئائت  :.123 تدكؿ 
فْ تئهعئت هثئفظبْ الجمٓؿ كآت لثـ هف كتٍػب إدارة الهعرفب ىثك الهاثكةٓف 

 اٖاثئث الهىشكرة هبغٓر ثحباشكؿ عئـ   ىظر أعضئء الٍٓئئت البدٓرحٓب
إدارة هجاالت 
 الهعرفة

 هصدر التباين
هجهوع 
 الهربعات

درجات 
 الحرية

هتوسط 
 الهربعات

قيهة ف 
 الهحسوبة

هستوى الداللة 
 اإلحصائية

 إىتاج الهعرفة
 188. 2 377. آف الهتهكعئت

.536 

 

0.586 

 
 351. 227 79.770 داجؿ الهتهكعئت

  229 80.147 الهتهكع

تىظيم وخزن 
 الهعرفة

 021. 2 042. الهتهكعئتآف 

.066 

 

0.936 

 
 321. 227 72.955 داجؿ الهتهكعئت

  229 72.997 الهتهكع

ىقل وهشاركة 
 الهعرفة

 241. 2 482. آف الهتهكعئت

.779 

 

0.460 

 
 309. 227 70.217 داجؿ الهتهكعئت

  229 70.698 الهتهكع

 تطبيق الهعرفة
 

 215. 2 430. آف الهتهكعئت

.605 

 

0.547 

 
 356. 227 80.726 داجؿ الهتهكعئت

  229 81.156 الهتهكع

الدرجة الكمية 
 إلدارة الهعرفة

 130. 2 260. بين الهجهوعات

0.479 0.620 
 271. 227 61.591 داخل الهجهوعات

  229 61.851 الهجهوع

 
   ( α  ≤1.15) ىػػد هحػػبكل الدٚلػػبكتػػكد فػػركؽ ذات دٚلػػب إثصػػئئٓب ععػػدـ ( .123ٓباػػٓف هػػف التػػدكؿ) 

فػػػْ تئهعػػػئت هثػػػئفظبْ الجمٓػػػؿ إدارة الهعرفػػػب اػػػٓف الهبكحػػػطئت الثحػػػئآب ٚحػػػبتئائت الهاثػػػكةٓف ىثػػػك 
، اٖاثػػئث الهىشػػكرة هبغٓػػر ثحػػباشػػكؿ عػػئـ   كآػػت لثػػـ هػػف كتٍػػب ىظػػر أعضػػئء الٍٓئػػئت البدٓرحػػٓب

ػػػك أ 13621ثٓػػػث امػػػغ هحػػػبكل الدٚلػػػب ا٘ثصػػػئئٓب )  ػػػب الهقاكلػػػب فػػػْ ٌػػػذي هػػػف الكاػػػر ( ٌك درتػػػب الهعىٓك
ئ)  . اٖاثئث الهىشكرةالفرضٓب الصفٓرب الجئصب اهبغٓر قاكؿ (، كائلبئلْ بـ  1.15 الدراحب كهقداٌر
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 الفصل الخاهس
 

 هىاقشة ىتائج الدراسة 
 الىتائج  3.3

  :كصمت الائثةب إلِ الىبئئت أبٓباىئء عمِ بثمٓؿ أحئمب الدراحب كاجبائر فرضٓبٍئ، ب
 هىاقشة ىتائج السؤال االول

فْ تئهعئت  عضئء الٍٓئئت البدٓرحٓبهف كتٍب ىظر أ بكفر إدارة الهعرفبالدرتب الكمٓب لهدل 
إدارة  (، ككئىت أكةر هتئٚت3.66كاهبكحط ثحئاْ )هثئفظبْ الجمٓؿ كآت لثـ كئىت هبكحط 

ىقؿ (، بٛي هتئؿ )3.78اْ  )كاهبكحط ثحئربفعب ( كادرتب هبىظٓـ كجزف الهعرفبٌك ) ابكفر  الهعرفب
ةـ هتئؿ )بطآؽ الهعرفب( ادرتب  (،3.64) ( ادرتب هبكحطب كاهبكحط ثحئاْ كهشئركب الهعرفب

 ادرتب هبكحطب كاهبكحط ثحئاْ (إىبئج الهعرفب) كأجٓرا هتئؿ (3.63هبكحطب كاهبكحط ثحئاْ )
(3.59 .) 
 

لفمحػػطٓىٓب هػػف ثٓػػث بػػكفر عػػدد كػػئٍؼ هػػف كبعػػزك الائثةػػب ذلػػؾ الػػِ البقػػدـ البكىكلػػكتْ فػػْ التئهعػػئت ا
الثكاحٓب كبكفر شاكب إٚىبرىت فْ تهٓع التئهعئت الفمحطٓىٓب، ككػذلؾ اٌٚبهػئـ الكاضػث لػدل هعظػـ 
ٌػػػػذي التئهعػػػػئت فػػػػْ البعمػػػػٓـ ا٘لكبركىػػػػْ كبحػػػػجٓر البكىكلكتٓػػػػئ فػػػػْ جدهػػػػب البعمػػػػٓـ، ككػػػػذلؾ الػػػػِ الةػػػػكرة 

كلػػع الشػػائب اٍػػئ هػػف ٌكابػػؼ ذكٓػػً كهػػئ ٓرافقٍػػئ هػػف البكىكلكتٓػػب البػػْ ىعٓشػػٍئ فػػْ كقبىػػئ الثئضػػر كهػػدل 
 بطآقئت شٓقب.

 
بحػػٍؿ التئهعػػب كصػػكؿ تهٓػػع العػػئهمٓف ٌػػْ "  بػػكفر إدارة الهعرفػػب فػػْ هتػػئؿ إىبػػئج الهعرفػػب فقػػرات كةػػرأ

بشػتع التئهعػب (، بٌٛػئ "  4.09)  ْ" ادرتب هربفعػب كاهبكحػط ثحػئاإلِ قكاعد الهعرفب البْ بهبمكٍئ 
، (3.94)" ادرتب هربفعب كاهبكحط ثحئاْ  عمِ الهشئركب فْ الهؤبهرات العمهٓبعضك ٌٓئب البدٓرس 

" ادرتػب هربفعػب كاهبكحػط  بشبرؾ التئهعب فْ الهحئاقئت العمهٓب لمهبهٓٓزف فػْ ا٘ىبػئج العمهػْبٌٛئ " 
ػػب فػػْ العهػػؿ كالبػػْ ببػػٓث ٌػػْ "  بػػكفراككئىػػت أقػػؿ الفقػػرات (،  3.75ثحػػئاْ )  بباىػػِ التئهعػػب الٛهركٓز
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(، بٌٛئ "  3.33" ادرتب هبكحطب كاهبكحط ثحئاْ ) رصب بقئحـ الهعرفب آف أعضئء ٌٓئب البدٓرسف
" ادرتب هبكحطب كاهبكحط ثحئاْ  بضع التئهعب ىظئهئن لمثكافز لبشتع الهدرحٓف عمِ اابكئر الهعرفب

ػػػئدة الهجصصػػػئت الهئلٓػػػب لػػػدعـ الاثػػػث العمهػػػْ ، بٌٛػػػئ " ( 3.36) درتػػػب ا"  بعهػػػؿ التئهعػػػب عمػػػِ ٓز
 . (3.36هبكحطب كاهبكحط ثحئاْ )

 
كبعزك الائثةب ذلؾ الِ ىظئـ البعمٓـ فْ فمحطٓف كالذم هئ زاؿ ٓعئىْ هف هركٓزب شدٓدي ائلرغـ هف كػؿ 
ت الهاذكلً لبتئكز ذلؾ، كآضػئن بعػئىْ تئهعئبىػئ عمػِ غػرار تهٓػع شػرائث هتبهعىػئ هػف ضػئئقً  الهثئٚك

ٓئحػػئت التئهعػػئت القئضػػٓب اضػػركرة اعػػداد اٚحػػبئذ التػػئهعْ هئلٓػػً جئىقػػب، كببهئشػػِ ٌػػذي الىبػػئئت هػػع ح
 عدد هعٓف هف اٚاثئث هف اتؿ البرقٓب.

 
بػػػكفر التئهعػػب ا٘ىبرىػػػت فػػػْ "   ٌػػْ بػػكفر إدارة الهعرفػػػب فػػْ هتػػػئؿ بىظػػػٓـ كجػػزف الهعرفػػػب فقػػػراتكةػػر أ

الاثػػػث هكئبػػػب الٍٓئػػػب البدٓرحػػػٓب فػػػْ التئهعػػػب ههػػػئ ٓحػػػئعدٌئ عمػػػِ تهػػػع الهعمكهػػػئت الٛزهػػػب ٖغػػػراض 
بقػدـ التئهعػب كئفػب الجػدهئت اٚلكبركىٓػب (، بٌٛئ "  4.13)  ْ" ادرتب هربفعب كاهبكحط ثحئا العمهْ

ٓبػػػكفر لػػػدل التئهعػػػب أتٍػػػزة هحػػػئعدة ، بٌٛػػػئ " (4.05" ادرتػػػب هربفعػػػب كاهبكحػػػط ثحػػػئاْ ) البعمٓهٓػػػب
بهبمػؾ التئهعػب ْ " ٌػ بػكفراككئىػت أقػؿ الفقػرات (،  4.01" ادرتب هربفعب كاهبكحط ثحػئاْ ) ........

(، بٌٛػئ  3.53" ادرتب هبكحػطب كاهبكحػط ثحػئاْ ) هثفظب لمهعرفب الداجمٓب هقئاؿ الهعرفب الجئرتٓب
ئ كالرتػػكع إلٍٓػػئ"   بصػػىؼ التئهعػػب الهعرفػػب الهبػػكفرة فػػْ تػػداكؿ أك هجططػػئت أك صػػكر لٓحػػٍؿ بفحػػٌٓر
إتػراءات كاضػثب ٚحػبرتئع ٓكتػد لػدل التئهعػب  ، بٌٛػئ " (3.58ادرتب هبكحطب كاهبكحط ثحئاْ )"

 . ( 3.60ادرتب هبكحطب كاهبكحط ثحئاْ )"  الهعرفب الهجزىب لدٍٓئ
 

عبهػػئد كةٓػػر هػػف  كبعػػزك الائثةػػب ذلػػؾ لبػػكفر شػػاكب ا٘ىبرىػػت اشػػكؿ هكحػػع فػػْ تئهعئبىػػئ الفمحػػطٓىٓب، كا 
ػػػػئ هػػػػف الجػػػػدهئت، كهػػػػئ اف تهٓػػػػع  إتراءابٍػػػػئ عمػػػػِ ٌػػػػذا التئىػػػػب هػػػػف ثٓػػػػث البحػػػػتٓؿ كالعٛهػػػػئت كغٌٓر

تئهعئت بهبمؾ هكقعئ الكبركىٓئ كببىئفس التئهعئت فٓهئ آىٍئ لتذب الطٛب الٍٓئ هف جٛؿ الجدهئت ال
 اٚكبركىٓب البْ بقدهٍئ.

 
بػػػػكفر التئهعػػػػب بحػػػػٍٓٛت "  ٌػػػػْ بػػػػكفر إدارة الهعرفػػػػب فػػػػْ هتػػػػئؿ ىقػػػػؿ كهشػػػػئركب الهعرفػػػػب فقػػػػراتأكةػػػػر 

ػػد إلك بركىْ،أىظهػػب البشػػئرؾ التهػػئعْ، قكاعػػد بكىكلكتٓػػب لجمػػؽ كباػػئدؿ الهعرفػػب هةػػؿ )شػػاكب داجمٓػػب، آر
ببػػػداكؿ التئهعػػػػب (، بٌٛػػػئ "  3.95)  ْ" ادرتػػػب هربفعػػػب كاهبكحػػػط ثحػػػئاآئىػػػئت عمػػػِ ا٘ىبرىػػػت،...(
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بٌٛػئ  (3.90"ادرتػب هربفعػب كاهبكحػط ثحػئاْ) الهعرفب هف جٛؿ اٚبصػئٚت الرحػهٓب كغٓػر الرحػهٓب
ب الهثكهب لبكصٓؿ الهعرفب إلِ أجػٓرف " ادرتػب بىشر التئهعب اٖاثئث فْ الهتٛت الهثمٓب كالعمهٓ"

بشكؿ التئهعػب فػرؽ عهػؿ بطكعٓػب ٌْ "  بكفراككئىت أقؿ الفقرات ، ( 3.85هربفعب كاهبكحط ثحئاْ )
بثفػػز (، "3.30" ادرتػػب هبكحػػطب كاهبكحػػط ثحػػئاْ ) حبشػػئرات العمهٓػػبٙهػػف أعضػػئء ٌٓئػػب البػػدٓرس ل

" ادرتػػب هبكحػػطب كاهبكحػػط ثحػػئاْ  لهػػؤبهرات العمهٓػػبالتئهعػػب أعضػػئء ٌٓئػػب البػػدٓرس لمهشػػئركب فػػْ ا
بحبفٓد التئهعب هف هعئرؼ كجارات الهكظفٓف الثئلٓٓف كالهبقئعػدٓف كبعههٍػئ عمػِ  ، بٌٛئ " ( 3.30)

 .(3.42ادرتب هبكحطب كاهبكحط ثحئاْ )التهٓع " 
ٓىٓب، آىهئ بكفر كبعزك الائثةب ذلؾ الِ غٓئب ىظئـ كاضث كهثدد كشفئؼ لمثكافز فْ تئهعئبىئ الفمحط

هعظػػـ التئهعػػػئت هتػػػٛت عمهٓػػػب هثكهػػػب بهكػػػف العػػئهمٓف هػػػف ىشػػػر اٚاثػػػئث العمهٓػػػب فٍٓػػػئ، ككػػػذلؾ ٚ 
ببػػػكفر ائلتئهعػػػئت الفمحػػػطٓىٓب اٚطػػػر البىظٓهٓػػػب الٛزهػػػب لٛحػػػبفئدي هػػػف جاػػػرات الهدرحػػػٓف القػػػداهِ اك 

 اهكئىئت الهتبهع الهجبمفب. 
 

بدعـ التئهعب عهمٓئت دهت الهعرفػب فػْ "  ٌْ بطآؽ الهعرفب بكفر إدارة الهعرفب فْ هتئؿ فقراتأكةر 
بطاػؽ التئهعػب الهاػئدرات (، بٌٛئ "  3.95)  ْ" ادرتب هربفعب كاهبكحط ثحئاكئفب اٖىشطب ا٘دآرب 

، بٌٛػػػئ (3.90" ادرتػػػب هربفعػػػب كاهبكحػػػط ثحػػػئاْ ) كالاػػػراهت ذات العٛقػػػب ائلهعرفػػػب كاشػػػكؿ هحػػػبهر
ػػػب التئهعػػػب كرحػػػئلبٍئ " ادرتػػػب هربفعػػػب كاهبكحػػػط  بحػػػبعٓف التئهعػػػب ائلهعػػػئرؼ" التدٓػػػدة فػػػْ بثقٓػػػؽ رٓؤ

بحػػبجدـ التئهعػػب الهعرفػػب الهبػػكفرة فػػْ ابجػػئذ قػػرارات ٌػػْ "  بػػكفراككئىػػت أقػػؿ الفقػػرات ، (3.85ثحػػئاْ )
بحػبةهر التئهعػب الهعرفػب (، بٌٛػئ " 3.30" ادرتػب هبكحػطب كاهبكحػط ثحػئاْ ) هبعمقب اأهكر التئهعب

بشتع التئهعب  ، بٌٛئ " ( 3.30" ادرتب هبكحطب كاهبكحط ثحئاْ ) ْ الكقت الهىئحبالهبئثب لٍئ ف
ادرتػػػب أعضػػػئء ٌٓئػػػب البػػػدٓرس عمػػػِ بكظٓػػػؼ الهعرفػػػب الهكبحػػػاب فػػػْ ثػػػؿ الهشػػػكٛت البػػػْ بػػػكاتٍٍـ. " 

 .( 3.42هبكحطب كاهبكحط ثحئاْ )
قػب الحػمٓهب فػْ صػىع القػر  ار كالبػْ هىٍػئ كهػئ احػمفىئ كلعؿ بفحٓر ذلؾ لعدـ إباػئع هعظػـ التئهعػئت الطٓر

حٓطرة الهركٓزب الشدٓدي كهئ ٓرافقٍئ هف عدـ إشراؾ العئهمٓف فْ عهمٓػب صػىع القػرار ههػئ ٓحػاب ضػٓئع 
الفئئػػدة هػػف الهعػػئرؼ الهبػػكفرة لػػدٍٓـ، ككػػذلؾ ببركػػز صػػٛثٓئت رحػػـ حٓئحػػب التئهعػػب آػػد اٚدارة العمٓػػئ 

 لمتئهعب ههةمب ارئئحبٍئ.
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 الثاىي هن خالل الفرضيات الهىبثقة عىًهىاقشة ىتائج السؤال 
 آف( α ≤ 0.05)  دٚلب إثصئئٓب عىد هحبكل الدٚلبٚ بكتد فركؽ ذات : الفرضية االولِ

الهبكحطئت الثحئآب ٚحبتئائت أفراد عٓىب الدراحب ىثك هدل بكفر إدارة الهعرفب فْ تئهعئت 
 التئهعب.   ثحب هبغٓرهثئفظبْ الجمٓؿ كآت لثـ 

اػػػػٓف الهبكحػػػػطئت الثحػػػػئآب (   α ≤ 0.05ؽ ذات دٚلػػػػب إثصػػػػئئٓب عىػػػػد هحػػػػبكل الدٚلػػػػب )كتػػػػكد فػػػػرك 
إدارة الهعرفػػب فػػْ تئهعػػئت هثػػئفظبْ الجمٓػػؿ كآػػت لثػػـ هػػف كتٍػػب ىظػػر ٚحػػبتئائت الهاثػػكةٓف ىثػػك 
اشػػػػكؿ عػػػػئـ بعػػػػزل إلػػػػِ التػػػػىس، ثٓػػػػث امػػػػغ هحػػػػبكل الدٚلػػػػب ا٘ثصػػػػئئٓب   أعضػػػػئء الٍٓئػػػػئت البدٓرحػػػػٓب

ك أ 0.010) ئ )  قػؿ( ٌك ػب الهقاكلػب فػْ ٌػذي الدراحػب كهقػداٌر (،  كائلبػئلْ بػـ  0.05هػف الدرتػب الهعىٓك
كتكد فركؽ ىثك تهٓع هتئٚت إدارة الهعرفب هئ عدا  ،الفرضٓب الصفٓرب الجئصب اهبغٓر التىس رفض

ك  0.077هحبكل الدٚلب ا٘ثصئئٓب  )هتئؿ إىبئج الهعرفب الذم بآف عدـ كتكد فركؽ ثٓث امغ  ( ٌك
ئ ) ر أكا   (.   0.05هف الدرتب الهعىكٓب الهقاكلب فْ ٌذي الدراحب كهقداٌر

أف ا٘ىػػػئث اكةػػػر البزاهػػػئن اأىظهػػػب كقػػػكاىٓف ( فػػػْ 2011فػػػْ رآٍػػػئ هػػػع دراحػػػب العمػػػكؿ ) الائثةػػػب  كابفقػػػت 
احػػاب العهػػؿ، كهػػئ ٓبربػػب عمػػِ ذلػػؾ هػػف إحػػبجداـ الهعرفػػب كبطآقٍػػئ عمػػِ صػػعٓد أشػػهؿ هػػف الػػذككر، 

 (.2010كاجبمفت هع دراحب ادر ) هبئاعبٍئ لمبفئصٓؿ طآعب الهرأة  ك 
 

 آف( α ≤ 0.05ٚ بكتد فركؽ ذات دٚلب إثصئئٓب عىد هحبكل الدٚلب ) :  الفرضية الثاىية
الهبكحطئت الثحئآب ٚحبتئائت أفراد عٓىب الدراحب ىثك هدل بكفر إدارة الهعرفب فْ تئهعئت 

 .  التىس ثحب هبغٓرهثئفظبْ الجمٓؿ كآت لثـ 
 
( اػػػػٓف الهبكحػػػػطئت الثحػػػػئآب  α ≤ 0.05تػػػػكد فػػػػركؽ ذات دٚلػػػػب إثصػػػػئئٓب عىػػػػد هحػػػػبكل الدٚلػػػػب ) ك 

إدارة الهعرفػػب فػػْ تئهعػػئت هثػػئفظبْ الجمٓػػؿ كآػػت لثػػـ هػػف كتٍػػب ىظػػر ٚحػػبتئائت الهاثػػكةٓف ىثػػك 
ئئٓب ، ثٓث امػغ هحػبكل الدٚلػب ا٘ثصػالتئهعب اشكؿ عئـ بعزل إلِ هبغٓر  أعضئء الٍٓئئت البدٓرحٓب

تئهعب الجمٓؿ كتئهعب القدس الهفبكثب/ الجمٓؿ كلصئلث تئهعػب الجمٓػؿ، الفرؽ كئف آف ك   ( 0.048) 
ككػػذلؾ كػػئف الفػػرؽ اػػٓف تئهعػػب القػػدس الهفبكثػػب/ آػػت لثػػـ كتئهعػػب القػػدس الهفبكثػػب/ الجمٓػػؿ كلصػػئلث 

 .تئهعب القدس الهفبكثب/ آت لثـ
كلػك تزئٓػئن  ٓعهػؿالقئئهٓف فْ ٌذي التئهعئت، فهىٍـ هف كبعزك الائثةب ذلؾ لطآعب اجبٛؼ ا٘دآرٓف  

اهادأ الهشئركب هع العئهمٓف، ثٓث ٓظٍر ذلؾ تمٓئن فْ ا٘جػبٛؼ ضػهف ىفػس تئهعػب القػدس الهفبكثػب 
كفػػػْ هىطقبػػػٓف بعمٓهٓبػػػٓف ثٓػػػث بجضػػػع ٌػػػذي الهىػػػئطؽ لػػػىفس ا٘ىظهػػػب كالقػػػكاىٓف لكػػػف الفػػػرؽ ٓكهػػػف فػػػْ 
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( فػػْ ثػػٓف اجبمفػػت هػػع 2010ت ٌػػذي الدراحػػب هػػع دراحػػب عػػكدة )هىفػػذم ٌػػذي ا٘ىظهػػب كالقػػكاىٓف، ابفقػػ
 (.2007دراحب عاد الغفكر )

 
 

 آف( α ≤ 0.05ٚ بكتد فركؽ ذات دٚلب إثصئئٓب عىد هحبكل الدٚلب ) :  الفرضية الثالثة
تئهعئت الهبكحطئت الثحئآب ٚحبتئائت أفراد عٓىب الدراحب ىثك هدل بكفر إدارة الهعرفب فْ 

 .  حىكات الجارة ثحب هبغٓرلجمٓؿ كآت لثـ هثئفظبْ ا
 

(   اػٓف الهبكحػطئت الثحػئآب  α ≤ 0.05كتكد فركؽ ذات دٚلب إثصئئٓب عىد هحبكل الدٚلػب )عدـ 
إدارة الهعرفػػب فػػْ تئهعػػئت هثػػئفظبْ الجمٓػػؿ كآػػت لثػػـ هػػف كتٍػػب ىظػػر ٚحػػبتئائت الهاثػػكةٓف ىثػػك 

 .حىكات الجارة هبغٓراشكؿ عئـ بعزل إلِ   أعضئء الٍٓئئت البدٓرحٓب
كبعػزك الائثةػب ذلػػؾ الػِ أف اٖىظهػػب كالقػكاىٓف الهطاقػػب فػْ التئهعػب بىطاػػؽ عمػِ التهٓػػع اغػض الىظػػر 
عػػػف الجاػػػري،كببٓث التئهعػػػً لتهٓػػػع العػػػئهمٓف فػػػْ التئهعػػػً هػػػف اٚحػػػبفئدي هػػػف تهٓػػػع اهكئىٓئبٍػػػئ اػػػىفس 

، فػػْ ثػػٓف اجبمػؼ هػػع دراحػػب عاػػد (2006الدرتػب، كلقػػد ابفقػػت ىبػئئت ٌػػذي الدراحػػب هػػع دراحػب الجمٓمػػْ )
 (.2007الغفكر )

 
 آف(  α ≤ 0.05ٚ بكتد فركؽ ذات دٚلب إثصئئٓب عىد هحبكل الدٚلب ) :  الفرضية الرابعة

ئهعئت الهبكحطئت الثحئآب ٚحبتئائت أفراد عٓىب الدراحب ىثك هدل بكفر إدارة الهعرفب فْ ت
 كئدٓهٓب .ثحب هبغٓر الرباب اٚهثئفظبْ الجمٓؿ كآت لثـ 

 
(   اػػػػٓف الهبكحػػػػطئت  α ≤ 0.05كتػػػػكد فػػػػركؽ ذات دٚلػػػػب إثصػػػػئئٓب عىػػػػد هحػػػػبكل الدٚلػػػػب ) عػػػػدـ ك 

إدارة الهعرفب فْ تئهعئت هثئفظبْ الجمٓػؿ كآػت لثػـ هػف كتٍػب الثحئآب ٚحبتئائت الهاثكةٓف ىثك 
 .الرباب اٖكئدٓهٓب اشكؿ عئـ بعزل إلِ هبغٓر  ىظر أعضئء الٍٓئئت البدٓرحٓب

زك الائثةب ذلؾ إلِ عدـ كتكد قكاىٓف كاىظهب داجؿ التئهعئت بهٓػز العػئهمٓف هػف ثٓػث الرباػً فٓهػئ كبع
ٓجػػػص الهعرفػػػب، فتهٓػػػع العػػػئهمٓف حكاحػػػًٓ فػػػْ ٌػػػذا الهتػػػئؿ، فتهٓػػػع العػػػئهمٓف ائلتئهعػػػئت لػػػدٍٓـ ىفػػػس 

ً، الفرصػػػب لبطآػػػؽ كاحػػػبجداـ الهعرفػػػب، كاٚجػػػبٛؼ ٓكهػػػف ٌىػػػئ اهػػػف لدٓػػػً الرغاػػػب اػػػئلبطآؽ هػػػف عدهػػػ
 ئ.فئلتئهعئت بكفر لمتهٓع ىفس الفرص لكف هف ٓحبغمٍ
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 آف(  α ≤ 0.05ٚ بكتد فركؽ ذات دٚلب إثصئئٓب عىد هحبكل الدٚلب ) :  الفرضية الخاهسة
الهبكحطئت الثحئآب ٚحبتئائت أفراد عٓىب الدراحب ىثك هدل بكفر إدارة الهعرفب فْ تئهعئت 

 دد اٖاثئث الهىشكرة.  عثحب هبغٓر هثئفظبْ الجمٓؿ كآت لثـ 
 
(   اػػػػٓف الهبكحػػػػطئت  α ≤ 0.05كتػػػػكد فػػػػركؽ ذات دٚلػػػػب إثصػػػػئئٓب عىػػػػد هحػػػػبكل الدٚلػػػػب ) عػػػػدـ ك 

إدارة الهعرفب فْ تئهعئت هثئفظبْ الجمٓػؿ كآػت لثػـ هػف كتٍػب الثحئآب ٚحبتئائت الهاثكةٓف ىثك 
 . هىشكرةاٖاثئث ال اشكؿ عئـ بعزل إلِ هبغٓر  ىظر أعضئء الٍٓئئت البدٓرحٓب

 
كبعػػزك الائثةػػب ذلػػؾ الػػِ الىهطٓػػب الهكتػػكدي فػػْ اٖاثػػئث الهعػػدة هػػف قاػػؿ أعضػػئء ٌٓئػػئت البػػدٓرس فػػْ 
ػد هػف ثئتػب عضػك ٌٓئػب البػدٓرس  ػئدي فػْ عػدد اٖاثػئث ٚ ٓٓز التئهعئت الفمحطٓىٓب، كهف ٌىئ فػئف الٓز

ػذا ٓعػكد الػِ حٓئحػب التئهعػب فػْ ادارة الهعرفػب، فٍػذي  إلِ بطآػؽ الهعرفػب كاحػبجداهٍئ اشػكؿ هكحػع، ٌك
 الىهطٓب هىاةقب هف حٓئحب التئهعً فْ اٚاثئث العمهٓب الهجبمفب ككٓفٓب اداربٍئ.
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 التوصيات
ي كها يمي:   في ضوء ىتائج الدراسة توصمت الباحثة الِ هجهوعة هن التوصيات ٌو

ئدة هشئركضركرة  -1 ب العئهمٓف فْ ابجئذ اعبهئد التئهعئت الٛهركٓزب فْ الىظئـ اٚدارم كٓز
 .القرار

 .بكفٓر هٓزاىٓب هىئحاب ٖغراض الاثث العمهْضركرة  -2
كضع ىظئـ كاضث لمثكافز الهئلٓب لمهادعٓف كالهابكٓرف كالهتددٓف هف أعضئء الٍئٓئت  -3

 .البدٓرحٓب
 .ضركرة كتكد دلٓؿ اتراءات كاضثب ٚحبرتئع الهعرفب كبعهٓهً عمِ أعضئء ٌئٓب البدٓرس -4
 .ب كاضثب ٚحبجداـ الهعرفب كبطآقٍئ فْ تهٓع ىكاثْ العهؿ التئهعْضركرة كضع الٓ -5
 ضركرة كتكد ىظئـ كاضث لدل التئهعئت ٚدارة الهعرفب اعهمٓئبٍئ اٚراعب.  -6
بضع التئهعئت الٓب كاطر بىظٓهٓب كاضثب لٛفئدة هف جارات اعضئء ٌٓئئت البدٓرحٓب   -7

 الهبقئعدٓف.
شئركب الهتبهعٓب الهبهةمب فْ بقدٓـ هئ ٓهكف هف اف بفعؿ التئهعئت الفمحطٓىٓب هف اله  -8

 جدهئت لمهتبهع الهثمْ.
 اف بباىِ التئهعئت الٓئت كاضثب فْ صىع القرار فْ ضكء عهمٓئت ادارة الهعرفب الهجبمفب.  -9
اف بباىِ التئهعئت كضع تداكؿ زهىٓب كبربٓآب لثؿ الهشكٛت البْ بعبرضٍئ فْ ضكء  -10

 عهٓئت ادارة الهعرفب الهجبمفب.
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 ئٖججو. ، عهئو، لمىشج َئلبَحٓع ءصفئ
ئب ئلهعمَهئب ػب َبقىٓػب ؤجئجب ئلهعجفػ" عٛق .(2004.)َجػثحٓو هثه، ثجٓن، شئج هثهجج، ئلحئعج

هتمج  ،دَرية الهجمة األردىية(، صىئعئب ػئع ئلػِ قطػَئلهٓحب ئلبىئفحٓب فْ ئلهىظهب )اثة هٓجئىْ عم
 . 34 – 15 ص ،1عجج، 8
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، اختصار الهعرفة رؤيا تشخيصية لمهجتهع الهعرفي في ظل( . 2004الحئهرائْ، حمكل أهٓف .)
دارة الهعرفب فْ العئلـ العراْ( تئهعب الٓزبكىب، إالهؤبهر العمهْ الدكلْ الرااع ) كرقب عهؿ هقدهب الِ

 اٖردف .
جئج ئلحثئا لمىشج "، ات ـا الهعمَهـ" ؤدارة الهعرفة َتكىَلَجي. (2007).ٓئحج ، ئلصئَّ
 .ئلقئٌجب، َئلبَحٓع 

ئب .)ال ئ فْإ (.2002صائغ، عهئد عاد الٌك هتبهع الهعمكهئت، الىئدم  رحئءإ دارة الهعرفب كدكٌر
 . 56-3،صالهتمد الةئلث كالعشركف،العدد الةئىْ ،الهجمة العربية لمهعموهات العراْ لمهعمكهئت،

ئب .)  ، هكباب دار الةقئفب لمىشر كالبكٓزع، عهئف .عمم الهعموهات(. 2002الصائغ، عهئد عاد الٌك
دراحب  اليب القيادة السائدة وهتطمبات التحول ىحو اقتصاد الهعرفة،أس( . 2005صارم، ٌئلب . )

  .عهئف ، اٚردف  هٓداىٓب لهؤححئت اٖعهئؿ اٖردىٓب، تئهعب الٓزبكىب اٖردىٓب الجئصب
الرآب لمىشر كالبكٓزع عهئف،  ، دارادارة الهعموهات والهعرفة (. 2010الطئٌر، عٛء فرج .) 

 ردف .اٖ
هف كتٍب ىظر (. درتب ههئرحب هدٓرم الهدارس لهٍئهٍـ اٚشرافٓب  2012الطعئىْ، ثحف .) 

 . 481- 453،ص ص، العدد الةئىْ 28، الهتمد   هجمة جاهعة دهشق ،ردفالهعمهٓف فْ اٖ
، دار الحمولدارة الهعرفة التحديات والتقىيات و ( . إ 2010، جضرهصائح احهئعٓؿ  . ) الطٓطْ

 ردف .اٖالثئهد لمىشر كالبكٓزع، عهئف، 
 .ردف عهئف، اٖ عئلـ الكبب الثدٓث، ،دارة الهعرفةإ( 2118ارآٌـ )إالظئٌر،ىعٓـ 

(. هدل هراعئة هبطمائت بطآؽ إدارة الهعرفب فْ البدٓرس التئهعْ هف 2007عاد الغفكر، ىضئؿ .)
عدد ال ،الهفتوحة هجمة جاهعة القدس، كتٍب ىظر أعضئء ٌٓئب البدٓرس فْ التئهعئت الفمحطٓىٓب . 

 .97-73ص الرااع عشر ، 
هجمة اداع البىظٓهْ فْ التئهعئت الهصٓرب ، دارة الهعرفب هدجؿ لٙإ(. 2005عاد القئدر، ىٍمً .)

 . 27-13، ص ( 38)11،  هستقبل التربية
 ئحبشئجئب ئبػججئح حػهجك ،الهعرفة ؤدارة في الهحمية القيادة دَر ،(2007) حهٓج ،ئلٌَئا عاج

 . ٌجبئلقئ، ئلعئهب ئ٘جئجب
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هكاىية الهعرفة إدارة" ( 2008 )ٓئحر العبٓاْ، تطبيقية  دراسة :السعودية الجاهعات في تطبيقٍا وا 
 . الهكرهب هكب القرل، أـ تئهعب هىشكرة، غٓر دكبكراة رحئلب" القرى أم جاهعة عمِ

 ٌرة .، القئعرآب لمبرآب اٚحٛهٓب، التٓزة، التهعٓب السالهية الهعرفةإ(. 2009عطٓب، تهئؿ .)
الِ الهؤبهر ، كرقب هقدهب "الىظريةالهداخل دارة الهعرفة الهفٍوم و إ( .  2006، ثحف " . ) العمكاىْ

الهىظهب  دارة العرآب،فْ ىكاتٍب البثدٓئت الهعئصرة لٙ اداعٓبدارة، القٓئدة ا٘العراْ الةئىْ فْ ا٘
ىكفهار  8 – 6قد فْ القئٌرة فْ الفبرة هف دآرب البئاعب لتئهعب الدكؿ العرآب: الهىعالعرآب لمبىهٓب ا٘

 القئٌرة . 2001
لتئهعئب ائجٓهٓب فْ كػ"جَج ؤجئجب ئلهعجفب فْ بىهٓب ئلهَئجج ئلاشجٓب ئٖ .(2011).حهجؿ، ئلعمَ

 فمحطٓو.، الجاهعة اإلسالهية، جحئلب هئتحبٓج، ئلفمحطٓىٓب اقطئع غحب"
جئج ئلهحٓج  ،ئلطاعب ئلةئىٓب ،الهعرفة" ؤلي ؤدارةل "الهدخ .(2009).َآججَو، عاج ئلحبئج، ئلعمْ
 ئٖججو. ، عهئو
 عهئو ئٖججو.، لمىشج َئلبَحٓع ءجئج صفئ ،"ؤدارة الهعرفة" .(2008).جاثْ هصطفِ، عمٓئو
االستخدان الهشترك لتكىَلَجيا الهعمَهات َؤدارة الهعرفة " .(2004). غحئو ؤاجئٌٓن، ئلعهجّ

تئهعب ئلججئحئب ، ةبَجئكػأطجَثب ج"، األردىيةالبىَك التجارية ل لتحقيق قيهة عالية ألعها
 ئٖججو. ، ئلبطآقٓب عهئو

جحئلب ، "تدعيهٍال َاقع ؤدارة الهعرفة في الجاهعات الفمسطيىية َسب" .(2010). فجئح، عَجب
 فمحطٓو.  غزة،،ئلتئهعب ئ٘حٛهٓب ،هئتحبٓج

ر البعمٓـ دارة الهعرفإهبطمائت بطآؽ هدجؿ (. "2112عكض، كفئء حهئثب هثهد رزؽ .)  ب لبطٓك
 . 242-217، التزء الةئىْ، ص78، العدد تئهعب الهىصكرةهجمة كمية التربية التئهعْ الثككهْ"

، " دارة الهعرفة هدخل لمجودة في الجاهعات السعوديةإ(." 2112أغئدٓر اىت حئلـ .) العٓدركس، 
 ـ القرل، الحعكدٓب .تئهعب أرحئلب هئتحبٓر ، 

هتطمبات التحول التربوي في هدارس الهستقبل الثاىوية بالههمكة (، 2009،عمْ ثحف .)القرىْ
طركثب دكبكراة غٓر هىشكرة تئهعب اـ القرل، أ ،العربية السعودية في ضوء تحديات اقتصاد الهعرفة

 . هكب الهكرهب
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( . إدارة الهعرفب البىظٓهٓب فْ الٍٓئئت العئهب ذات الهٍئـ 2005، هثهد قئحـ اثهد . )القٓركبْ
ت هف هىظكر العئهمٓف فٍٓئ . العمه  .هجمة دراسات الخميج والجزيرة العربيةٓب كالاثةٓب فْ دكلب الكٓك
 ( . 87 - 37) 126العدد 

 .القئٌرة  ، بػب ئ٘جئجٓػب لمبىهٓػعجآئلهىظهب ئل، ""ؤدارة الهعرفة .(2005صٛت )، ئلكآحْ
 ، عهئف ،اٚردف 1،هتمد 1،ط ىظرية الهعرفة بين القرآن والفمسفة(. 2003الكردم ، راتث )

: هقئجاب بتجٓآب فْ هىٍجية ؤدارة الهعرفة .(2004).ئلمتىب ئٚقبصئجٓب َئٚتبهئعٓب لغجاْ آحٓئ 
 . ىََٓٓجك: هىظهب ئٖهن ئلهبثجب، ءئٖعضئ ححككائ٘ؿ حٓب فْ جَكػقطئعئب هج

سيوية ت االا دارة الهعرفة في بعض الهؤسساإدراسة هقارىة لتطبيقات (."2113.)ٚٓشف، عاد الثهٓد 
ؼ كتئهعب رحئلب هئتحبٓر، "  فادة هىٍا في هصر والهىطقة العربيةهكاىية اإلا  و  تئهعب اىْ حٓك

 الحمطئف قئاكس .
ثئلب  ،دَر ؤدارة الهعرفة في ضهاو تحقيق جَدة التعمين العالي" .(2010). ؿحهئعٓإ، هئضْ

 . فمحطٓو غزة، ،ئلتئهعب ئ٘حٛهٓب ،رسالة هاجستير، ججئحٓب ئلتئهعب ئ٘حٛهٓب"
دَر ؤدارة ـزة لـاع غـي قطـفي البمديات الكبرُ ف ءاتجاٌات الهدرا. (2011).صاجّ ، هئضْ

 .، فمحطٓف بغزئلتئهعب ئ٘حٛهٓب ، جحئلب هئتحبٓج، الَظيفي ءالهعرفة في األدا
ا الهىاٌج الترب (،2011الثٓمب، هثهد هثهكد.) ،بكفٓؽ أثهد ،هرعْ وية الحديثة هفاٌيهٍا وعىاصٌر

 .ردف اٖ ،عهئف ،رة لمىشر كالبكٓزعٓحلهدار ا (9ط) ،ا وعهمياتٍاسسٍأو 
 

(. اىئء أىهكذج ٘دارة الهعرفب اهؤححئت البعمٓـ العئلْ فْ حمطىب 2008، عمْ اف هثهد .)الهطئعىْ
 ، عهئف .التئهعب اٖردىٓب أطروحة دكتوراة غير هىشورة . .عهئف 

 . ئٖججو ،ئلحٓبَىب ئهعبت ، ادارة الهعرفة (.2007).الهطٓراف، هطٓراف، 
صجٓب لمطائعب ػب ئلعػكبائله، ة "ـات اإلداريـىظن الهعمَه" (.2002) عاج ئلثهٓج عاج ئلفبئت، ئلهغجاْ
 .تئهعب ئلهىصَجب، َئلبَحٓع

هؤححب ئلَجئق لمىشج  ،"ؤدارة الهعرفة الهفاٌين َاالستراتيجيات َالعهميات" .(2006). عاَج، ىتن
 ئٖججو. ، عهئو، َئلبَحٓع

 أحئهب لمىشر دار .(1 ) ط ،الحديثة والتكىولوجيا الهعرفة إدارة.( 2010 ) عصئـ الدٓف، رىك 
 . اٖردف عهئف، كالبكٓزع،
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 (SERVPERF):هدجؿ ائحبجداـ العئـ القطئع فْ الجدهب تكدة ،( 2007 ) الدٓف، صٛح الٍٓبْ،
العدد الةئىْ ص  .اهعيالج الباحث هجمة ،(اٖردف تىكب) العئهب الهحبشفٓئت فْ هٓداىٓب دراحب
34-43. 

هىئٌت لمىشر كالبكٓزع، دار ال : الهفاٌيم، الىظم، التقىيات،دارة الهعرفةإ(. 2007ٓئحٓف، حعد غئلب .)
 ردف . عهئف، اٖ

ئ فْ فئعمٓب العهؿ ا٘دارة الهعرفب ا٘إ (."2111ٓثٓكم ، صآرب اىت هحمـ.)ال دارم فْ دآرب كدكٌر
 .93- 77،ص ص99عدد ،25هتمد  ،الهجمة التربويةالحعكدٓب "التئهعئت ائلههمكب العرآب 
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 جاهعة القدس 

 عهادة الدراسات العميا

         كمية العموم التربوية

 مرأياستباىً ل

  ة/الهثبـر...................................................................عضك ٌٓئب البدٓرس

 اركئبً،الحٛـ عمٓكـ كرثهب اهلل ك 
لحم  هدى توفر إدارة الهعرفة في جاهعات هحافظتي الخميل وبيت" بقـك الائثةب اإتراء دراحب اعىكاف

ٚن  "التدريسية فيٍاهن وجٍة ىظر أعضاء الٍيئات  طمائت الثصكؿ عمِ درتب لهب كذلؾ احبكهئ
ب هف كمٓب العمـك  بالهئتحبٓر فْ ا٘دارة البرآك  . تئهعب القدس –عهئدة الدراحئت العمٓئ–البرآك

ثحب هئ ٓبكافؽ هع كتٍئت ىظركـ،  ىبائ٘تئاب عمِ فقرات اٚحبائلذا؛ أرتك هف ثضربكـ البكـر 
 عمهئن اأف الهعمكهئت حكؼ بحبجدـ ٖغراض الاثث العمهْ فقط. 

 لثحف بعئكىكـ  شكران 
 : ٌئلب ترادات الائثةب

 : الدكبكرة رتئء العحٓمْ الهشرفب
 الجمٓؿ تئهعب القدس الهفبكثب/

 
  بأىٍا: ف الباحثة إدارة الهعرفة إجرائياً تعر 
هتهكعب هف العهمٓئت كالهٍئرات البْ بحئعد أعضئء الٍٓئئت البدٓرس فْ التئهعب عمِ البشئرؾ "

مٍئ ظٓهٍئ كبجٓزىٍئائلهعرفب كبكلٓدٌئ، كبى اهئ ببضهىً هف آئىئت ، كبطآقٍئ، كالعهؿ عمِ بثٓك
ة الهعرفب فْ رحـ عهمٓئت البعمـ، كاحبجداـ هجرتئت إدار هئت كابتئٌئت كقدرات إلِ هىبتئت، كهعمك 

 ."ٛت، كبثقٓؽ رؤٓب كرحئلب التئهعبكثؿ الهشك
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 أقسام اإلستباىة
 
 : هعموهات عاهة القسم األول 
 

  .فْ الهراع الذم ٓىئحاؾ(  X) ضع إشئرة
 

   اكلٓبكىٓؾ فمحطٓف تػ. ب. الجمٓؿ أ. القدس الهفبكثب / الجمٓؿ        الجاهعة   .1

 ك.القدس الهفبكثب /آت لثـ  ق. فمحطٓف اٌٖمٓب د.آت لثـ            

  ب. أىةِ أ. ذكر              الجىس  .2

 10 هف أكةر تػ.              10 – 5ب. هف                 5 هف أ. أقؿ          سىوات الخبرة  .3

 تػ.أحبئذ هشئرؾ             هحئعد أحبئذ ب. أ. هثئضر                     األكاديهية الرتبة  .4

   د. أحبئذ            

 10 هف أكةر تػ.              10 – 5ب. هف                 5 هف أ. أقؿ           عدد األبحاث الهىشورة  .5
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  القسم الثاىي هحاور االستباىً 
هوافق  األول: إىتاج الهعرفة الهحور  الرقم

 بشدة
هعارض  هعارض هحايد هوافق

 بشدة
      بشتع التئهعب عضك ٌٓئب البدٓرس عمِ الهشئركب فْ الهؤبهرات العمهٓب  .1
      عرفب البْ بهبمكٍئ التئهعببحٍؿ التئهعب كصكؿ تهٓع العئهمٓف إلِ قكاعد اله  .2
      بدرب  التئهعب الككادر الفىٓب الهبجصصب فْ هتئؿ الاثث العمهْ  .3
      بعهؿ التئهعب عمِ ٓزئدة الهجصصئت الهئلٓب لدعـ الاثث العمهْ   .4
بفبث التئهعب افئؽ الاثث كالبتٓرب كالبفكٓر ا٘اداعْ أهئـ أعضئء ٌٓئب   .5

 البدٓرس
     

      عب ىظئهئن لمثكافز لبشتع أعضئء ٌٓئب البدٓرس عمِ اابكئر الهعرفببضع التئه  .6
بكظؼ التئهعب كفئٓئت أعضئء ٌٓئب البدٓرس فْ بكلٓد هعرفب تدٓدة ذات   .7

 أٌهٓب لمتئهعب
     

بىشر التئهعب ةقئفب الهائدرة الفردٓب كالتهئعٓب آف أعضئء ٌٓئب البدٓرس فٍٓئ   .8
 ٘ىبئج هؤلفئت تدٓدة

     

جفئقئبٍئ ب  .9 عهؿ التئهعب بقٓٓهئن هحبهران جئصئن ائلتئهعب لٛحبفئدة هف ىتئثئبٍئ كا 
 فْ الثصكؿ عمِ هعرفب تدٓدة كحمٓهب 

     

بعزز التئهعب فمحفب العهؿ التهئعْ لبائدؿ اٚفكئر كالجارات آف أعضئء ٌٓئب   .10
 البدٓرس 

     

      ىبئج العمهْ بشبرؾ التئهعب فْ الهحئاقئت العمهٓب لمهبهٓٓزف فْ ا٘  .11
بباىِ التئهعب الٛهركٓزب فْ العهؿ كالبْ ببٓث فرصب بقئحـ الهعرفب آف   .12

 أعضئء ٌٓئب البدٓرس
     

ٛن   .13 ٓثقؽ البكئهؿ كالبىحٓؽ كالبفئعؿ فْ الهكتكدات  بىظٓهٓئن  بكفر التئهعب ٌٓك
 الهعرفٓب

     

بكٓزع اٖعهئؿ فْ  براعْ التئهعب رغاب اٖكئدٓهٓٓف كقدربٍـ عمِ اٖداء عىد  .14
 الهتئٚت العهمٓب كالهعرفٓب 

     

بضع التئهعب هعئٓٓر كاضثب لبقٓٓـ اٖداء الههٓز ٖعضئء ٌٓئب البدٓرس فْ   .15
 التئهعب 

     

      خزن الهعرفةالهحور الثاىي: تىظيم و  
      ٓكتد لدل التئهعب إتراءات كاضثب ٚحبرتئع الهعرفب الهجزىب لدٍٓئ  .16
      لكبركىٓب فْ بجٓزف الهعرفبلتئهعب اٖحئلٓب اٚبحبجدـ ا  .17
      بهبمؾ التئهعب هثفظب لمهعرفب الداجمٓب هقئاؿ الهعرفب الجئرتٓب  .18

       
       

ئ الهجبمفببكفر التئهعب الآئىئت ك   .19        ٖعضئء ٌٓئئت البدٓرس الهعمكهئت اصكٌر
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)هةؿ أتٍزة عرض، كب الهعرفبهشئر ٓبكفر لدل التئهعب أتٍزة هحئعدة لبجٓزف ك   .20
ر، كأىظهب صكتهئ  ( حث ضكئْ، كطئاعئت، كهئكىئت بصٓك

     

      كةر هف قئعدة لمآئىئت لبصىٓؼ الهعرفببحبجدـ التئهعب أ  .21
فْ  حبفئدة هىٍئبثكؿ التئهعئت الآئىئت إلِ هعمكهئت اطٓرقب عمهٓب لٛ  .22

 الكصكؿ إلِ الهعرفب
     

      بثدٓد اثبٓئتئبٍـ الهعرفٓب ة شؤكف العئهمٓف ك ٓكتد اراهت هثكحاب ٘دار   .23
      الهعمكهئت البْ بهبمكٍئ  لتهٓعٓبكفر لدل التئهعب قئعدة آئىئت   .24
جرل بهبمؾ التئهعب ىظئهئ هشبركئ لمبعئكف هع الهكبائت كهراكز اٖاثئث اٖ  .25

 جئرج التئهعب
     

عدٌئ فْ التئهعب ههئ ٓحئىبرىت فْ هكئبب الٍٓئب البدٓرحٓب بكفر التئهعب ا٘  .26
 غراض الاثث العمهْ عمِ تهع الهعمكهئت الٛزهب ٖ

     

      بقدـ التئهعب كئفب الجدهئت اٚلكبركىٓب البعمٓهٓب  .27
حئس بداجؿ البجصصئت ككثدة ظـ التئهعب الهثبكل الهعرفْ عمِ أبى  .28

 الهعرفب
     

ئ  لدٍٓئبصىؼ التئهعب الهعرفب الهبكفرة   .29       كالرتكع إلٍٓئلٓحٍؿ بفحٌٓر
ٌهٓبٍئ لٛحبفئدة هىٍئ فْ بقـك التئهعب ابصىٓؼ الآئىئت كالهعمكهئت ثحب أ  .30

 عهمٍئ
     

      ىقل وهشاركة الهعرفةالهحور الثالث:  
      ىظهب البْ ببٓث لمعئهمٓف البشئرؾ فٓهئ بهبمكً هف هعرفبٖابكفر التئهعب   .31
      فراد فْ الكقت الهىئحبهبكفرة لٗإٓصئؿ الهعرفب ال إلِ بائدر التئهعب  .32
      جرلالتئهعب اٚحبشئرات آف كمٓئبٍئ كاعض الكمٓئت فْ التئهعئت اٖبىشر   .33
التئهعب فرؽ عهؿ بطكعٓب هف أعضئء ٌٓئب البدٓرس لٛحبشئرات  شكؿب  .34

 العمهٓب
     

التئهعب فرؽ عهؿ بطكعٓب هف أعضئء ٌٓئب البدٓرس لٛحبشئرات  شكؿب  .35
 ٓبالعمه

     

      بعهؿ التئهعب عمِ احبةهئر البقىٓئت العمهٓب الهبئثب لىشر الهعرفب   .36
ببٓث التئهعب لعضك ٌٓئب البدٓرس الهشئركب هع أجٓرف فْ هعئلتب   .37

ر آلٓئتالصعكائت ك   إتراءات العهؿ   بطٓك
     

بحبفٓد التئهعب هف هعئرؼ كجارات الهكظفٓف الثئلٓٓف كالهبقئعدٓف كبعههٍئ   .38
 عمِ التهٓع 

     

لهعرفب هةؿ )شاكب داجمٓب، ؽ كبائدؿ امبكفر التئهعب بحٍٓٛت بكىكلكتٓب لج  .39
 ىبرىت،...(عد آئىئت عمِ ا٘بشئرؾ التهئعْ، قكاالهب آرد إلكبركىْ،أىظ

     

ٓئـ هعرفب هع التئهعئت الفمحطٓىٓب اٖجرل هف جٛؿ اٖببائدؿ التئهعب ال  .40
 ككرش العهؿالدراحٓب 
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ا لبكصٓؿ الهعرفب إلِ  فْ بشتٓع الائثث لمىشر فْ الهتٛت الهثكهب التئهعببحئعد   .41
 أجٓرف

     

      الهبئثباٚبصئٚت  كئفب التئهعب الهعرفب هف جٛؿ بداكؿب  .42
      ٓكتد لدل التئهعب هتمب هثكهب لىشر اٖاثئث العمهٓب  .43
      الهثمٓب كالهتٛت العمهٓب بىشر التئهعب ىاذة عف اٖاثئث الههٓزة فْ الصثؼ   .44

      تطبيق الهعرفة :الهحور الرابع 
اىئء الهعرفب، بقدٓر الهعرفب، ٓب هةؿ)دار بكظؼ التئهعب حمككٓئت الهعرفب ا٘  .45

 ( البشئرؾ ائلهعرفب
     

      اثئث الهرباطب ائثبٓئتئت حكؽ العهؿ الفمحطٓىْ بركز التئهعب عمِ اٖ  .46
      ئر التدٓدة لثؿ الهشكٛت فْ التئهعبفكبترب التئهعب اٖ  .47
      هكر التئهعبلهبكفرة فْ ابجئذ قرارات هبعمقب اأبحبجدـ التئهعب الهعرفب ا  .48
      بحبةهر التئهعب الهعرفب الهبئثب لٍئ فْ الكقت الهىئحب   .49
ْ آف التئهعئت بحبجدـ التئهعب الهعمكهئت التدٓدة لبثقٓؽ هركز بىئفح  .50

 جرلاٖ
     

ٓرب   .51       بحبفٓد التئهعب هف الهعئرؼ الهبكفرة فْ كضع جطط بطٓك
عمِ بكظٓؼ الهعرفب الهكبحاب فْ ثؿ بشتع التئهعب أعضئء ٌٓئب البدٓرس   .52

 الهشكٛت البْ بكاتٍٍـ
     

      دآربب عهمٓئت دهت الهعرفب فْ كئفب اٖىشطب ا٘بدعـ التئهع  .53
ر ةقئفب بىظٓهٓبثرص التئهعب عمِ ب  .54 دارة الهعرفب ب داعهب لىتئح بطآؽ إطٓك

 ائلتئهعب 
     

ببحبعٓف التئهعب ا  .55        كرحئلبٍئ التئهعب ئلهعئرؼ التدٓدة فْ بثقٓؽ رٓؤ
      اشكؿ هحبهربطاؽ التئهعب الهائدرات كالاراهت ذات العٛقب ائلهعرفب ك   .56
       هكظفٍٓئ هف قاؿ الجاراء هبهرحٓف التئهعب  بقٓـ  .57

 
 ن تعاونكم شكراً لحس
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 قائمة باسماء المحكمي  االستبانة :( 2همثؽ رقـ  )

 مقر العمل  االسم

 جامعة القدس محمد عابدي االستاذ الدكتور        

 جامعة القدس الدكتور محس  عدس 

 جامعة القدس الدكتور محمود ابو سمرة     

 جامعة القدس الدكتور محمد شعيبات 

 جامعة الخليل  يالدكتور نبيل الجند

 جامعة بولتكنيك فلسطي   الدكتور حس  البرميل 

 الخليل –جامعة القدس المفتوحة  محمد شاهي  االستاذ الدكتور

 الخليل  –جامعة القدس المفتوحة  الدكتور عادل ريا  

 الخليل  –جامعة القدس المفتوحة  الدكتور خالد كتلو 

 الخليل –لقدس المفتوحة جامعة ا الدكتور محمود عيد القواسمة

 جامعة بيت لحم  الدكتورة عطاف مقبول 

 بيت لحم  –جامعة القدس المفتوحة  العبد الدكتورة سعاد 

 مدارس نور الهدى التطبيقية  كرم الكركي  األستاذ

 مدارس نور الهدى التطبيقية  الدكتور احمد دراج

 جامعة الخليل الدكتور جمال ابو مرق

 جامعة الخليل مخامرة  الدكتور كامل

 جامعة بوليتكنيك فلسطي   مجد برهمأالدكتور 

 جامعة بولتكنيك فلسطي  الدكتور منير كرامه

 جامعة بولتكنيك فلسطي   الدكتور يوسف صالح
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 كبب بحٍٓؿ الهٍهب ( 3همثؽ )
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 الصفحة فٍرس الجداول الرقم 

1 
عدد أفراد كل طبقة في هجتهع الدراسة وىسبتٍم الهئوية وعدد أفراد عيىة :  1.3جدول 

 ستباىات الهوزعة والهرجعة.الدراسة الههثمة هن كل طبقة وعدد اإل
63 

 97 اد عيىة الدراسة اإلحصائية حسب هتغير الجىس  : أفر  3.2جدول  2

 65 : أفراد عيىة الدراسة اإلحصائية حسب هتغير عدد سىوات الخبرة    2.2جدول  3

 65 : أفراد عيىة الدراسة اإلحصائية حسب هتغير الرتبة األكاديهية     3.2جدول  4

 66 د األبحاث الهىشورة    : أفراد عيىة الدراسة اإلحصائية حسب هتغير عد 4.2جدول  5

 :9 : هعاهالت الثبات لتقدير ثبات أداة الدراسة 5.2جدول  6

7 

: الهتوسطات الحسابية واإلىحرافات الهعيارية إلستجابات الهبحوثين ىحو هدى  4.3جدول 
توفر إدارة الهعرفة هن حيث الهجاالت هرتبة تىازليًا: ) إىتاج الهعرفة، تىظيم وخزن الهعرفة، 

 ل وهشاركة الهعرفة، تطبيق الهعرفة ( هن وجٍة ىظر أعضاء الٍيئات التدريسيةىق

71 

8 
:الهتوسطات الحسابية واإلىحرافات الهعيارية إلستجابات الهبحوثين ىحو هدى  3.3جدول 

 توفر إدارة الهعرفة في هجال إىتاج الهعرفة
72 

9 
ستجابات الهبحوثين ىحو هدى : الهتوسطات الحسابية واإلىحرافات الهعيارية إل 2.3جدول 

 توفر إدارة الهعرفة في هجال تىظيم وخزن الهعرفة
73 

10 
: الهتوسطات الحسابية واإلىحرافات الهعيارية إلستجابات الهبحوثين ىحو هدى  3.3جدول 

 توفر إدارة الهعرفة في هجال ىقل وهشاركة الهعرفة
75 

11 
الهعيارية إلستجابات الهبحوثين ىحو هدى : الهتوسطات الحسابية واإلىحرافات  4.3جدول 

 توفر إدارة الهعرفة في هجال تطبيق الهعرفة
76 
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12 

: ىتائج تحميل أختبار ) ت ( لمفروق بين الهتوسطات الحسابية إلستجابات  5.3جدول 
الهبحوثين ىحو إدارة الهعرفة في جاهعات هحافظتي الخميل وبيت لحم هن وجٍة ىظر 

 سية تعزى إلِ هتغير الجىس.أعضاء الٍيئات التدري

78 

13 

: ىتائج تحميل التباين األحادي لمفروق بين الهتوسطات الحسابية إلستجابات  6.3جدول 
الهبحوثين ىحو إدارة الهعرفة في جاهعات هحافظتي الخميل وبيت لحم هن وجٍة ىظر 

 أعضاء الٍيئات التدريسية  بشكل عام تعزى إلِ هتغير الجاهعة  

;1 

14 

( لمهقارىات الثىائية البعدية لمفروق بين   LSD: ىتائج تحميل أختبار ) 7.3 جدول
الهتوسطات الحسابية إلستجابات الهبحوثين ىحو إدارة الهعرفة في جاهعات هحافظتي 

الخميل وبيت لحم هن وجٍة ىظر أعضاء الٍيئات التدريسية  بشكل عام تعزى إلِ هتغير 
 الجاهعة

81 

15 

تحميل التباين األحادي لمفروق بين الهتوسطات الحسابية الستجابات : ىتائج  8.3جدول 
الهبحوثين ىحو إدارة الهعرفة في جاهعات هحافظتي الخميل وبيت لحم هن وجٍة ىظر 

 أعضاء الٍيئات التدريسية  بشكل عام تعزى إلِ هتغير سىوات الخبرة  

82 

16 

ن الهتوسطات الحسابية الستجابات : ىتائج تحميل التباين األحادي لمفروق بي 3..4جدول 
الهبحوثين ىحو إدارة الهعرفة في جاهعات هحافظتي الخميل وبيت لحم هن وجٍة ىظر 

 أعضاء الٍيئات التدريسية  بشكل عام تعزى إلِ هتغير الرتبة األكاديهية  

84 

17 

ابات : ىتائج تحميل التباين األحادي لمفروق بين الهتوسطات الحسابية الستج 44.3جدول 
الهبحوثين ىحو إدارة الهعرفة في جاهعات هحافظتي الخميل وبيت لحم هن وجٍة ىظر 

 أعضاء الٍيئات التدريسية  بشكل عام تعزى إلِ هتغير األبحاث الهىشورة

85 
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 فهرس المحتويات

 الفهرس

 أ 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333اإلهداء

 333333333333333333333333333333ب 333االقرار: 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

 333333333333333333333333333333333ج33333333333333333333شكر وعرفا  :3333333333333333333333333333333333333333

 3333333333333333333333333333333333د33333ملخص باللغة العربية :3333333333333333333333333333333333333333333333

  33333333333 هـ3333333333333333333333333333ملخص باللغة االنجليزية :33333333333333333333333333333333333333333

  ولاال الفصل

 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333332 المقدمة

 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333338 الدراسة مشكلة

 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333339اسئلة الدراسة 

 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333339فرضيات الدراسة

 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333311:اهمية الدراسة

 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333311: الدراسة حدود

 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333311: اإلجرائية الدراسة مصطلحات

  3الثاني الفصل

 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333312:النظري اإلطار

  33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333345لعربية : 33333ا الدراسات

  33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333352االجنبية  الدراسات

  : الثالث الفصل

 3333333333333333333357 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333: الدراسةج منه

 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333357: الدراسة مجتمع

 33333333333333333358 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333:الدراسة عينة

 33333333333333333333361 33333333:333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 الدراسة أداة

 333333333333333333362 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333متغيرات الدراسة :

 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333363اجراءات تطبيق الدراسة 

  3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333366المعالجة االحصائية
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  :الرابع الفصل

  333333333333333333333333333333364 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333: المقدمة

 333333333333333333333333333333333333333364نتائج الدارسة : 33333333333333333333333333333333333333333333333333

  الخامس الفصل

 3333333333333333333333333333333379راسة 333333333333333333333333333333333333333333333مناقشة نتائج الد:  أوالا 

 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333385:التوصيات   ثانياا 

 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333386:المراجع 

 33333333394المالحق :3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

 33333333333333333333333333333333333333115فهرس الجداول :33333333333333333333333333333333333333333333333333

 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333117فهرس المحتويات 333333333333333333333

 

 

 




