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 اإلهداء

 إلى الذيف أفنكا زىرات شبابيـ خمؼ قضباف االحتالؿ...أسرانا البكاسؿ.

بدمائيـ قناديؿ السكر الحزيف، إلى الذيف لكالىـ لما  إلى كؿ مف عشقكا تراب ىذا الكطف كأشعمك
 استطاعت أقالمنا أف تخط كممة عمى تمؾ السطكر... شيدائنا األبرار.

إلى جميع مف تتممذت عمى أيدييـ في معيد التنمية المستدامة في جامعة القدس كعمى رأسيـ حضرة 
 الدكتكر عزمي األطرش عميد المعيد.

 العالكؿ صاحب الفضؿ األكؿ في إعداد ىذه الرسالة.إلى حضرة الدكتكر شاىر 

لى كؿ مف أخذ بيدم كأكصمني إلى ما كانت نفسي تصب إليو كتتمناه، مف زمالء كزميالت  كا 
 كمعمميف، كأىؿ كأقارب.

 إلى كؿ مف ساىـ في إونجاح ىذه الرسالة، ككانكا عمى قدر كبير مف المسؤكلية كالتعاكف.

 جيان مف المكلى عز كجؿ أف يجد فيو القبكؿ كالنجاح.أىدم ىذا البحث المتكاضع را
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 ــرارــــإقـ

دمت لجامعة القدس، لنيؿ درجة الماجستير، كأنيا نتيجة أبحاثي الخاصة، أقر أنا معد الرسالة أنيا ق  

شارة  رجة عميا إليو حيثما كرد، كأف ىذه الرسالة أك أم جزء منيا لـ يقدـ لنيؿ أم دباستثناء ما تـ اإلو

 ألم جامعة أك معيد آخر.

 ...................................التكقيع

 أنكر يكسؼ حسيف حريبات

 ـ5/5/2019:التاريخ
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 تقديرشكر و 

َربِّ َأْوزِْعِني َأْن َأْشـكرَر ِنْعَمتَـَك اِلِتـي َأْنَعْمـَت َعَمـِي َوَعَمـِ َواِلـَدِي َوَأْن َأْعَمـَل َ ـاِلًحا َتْرَ ـا ر "
 (.19 :" )النمؿَوَأْدِخْمِني ِبَرْحَمِتَك ِفي ِعَباِدَك الِ اِلِحينَ 

شاىر العالكؿ الذم لػـ يػدخر جيدان في  بداية أتقدـ بالشكر الجزيؿ لممشرؼ عمى الرسالة الدكتك

إرشادم كتكجييي منذ بداية كتابة الكممات األكلى في الرسالة, فجزاه اهلل خير الجػزاء في الدنيا كاآلخرة, 

كالشكر الجزيؿ إلى معيد التنمية المستدامة في جامعة القدس، كعمى رأسو الدكتكر عزمي األطرش, 

 عميد المعيد.

كؿ مف ساىـ في إنجاح ىذه الّدراسة مف أعضاء لجنة التحكيـ، د. نايؼ جراد، د.  كالشكر الجزيؿ إلى

محمد عمرك، د. عبد الكىاب الصباغ، د. محمكد ابك سمرة د. ابراىيـ عرماف، باالضافة الى الدكتكر 

قدـ المشرؼ د. شاىر العمكؿ، الذيف قامكا بتحكيـ أداء الدراسة؛ مما أدل إلى االرتقاء بمصداقيتيا، كأت

 بالشكر الجزيؿ إلى لجنة مناقشة الرسالة المككنة مف الدكتكر شاىر العالكؿ رئيسان، كالدكتكر.

كأشكر مؤسسات التربية كالتعميـ في مديرية التربية كالتعميـ/ جنكب الخميؿ، الذيف مثمكا مجتمع الّدراسة, 

 كأشكر كؿ مف ساعدني في إنجاز ىذه الدراسة.

 أنور يوسف حسين حريبات
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 م طمحات الدراسة

التابعة  مدارسالكاقع إدارة المعرفة كعالقتو  باألداء الكظيفي لمديرم تبحث ىذه الّدراسة في مكضكع 

، كقد كردت مفاىيـ كمصطمحات تخدـ  التربية كالتعميـ/جنكب الخميؿ مف كجية نظر المعمميف لمديرية

خرل إجرائية، كقد تـ اعتماد التعريفات ىذه الّدراسة، كليذه المفاىيـ كالمصطمحات تعريفات نظرية كأ

 التالية:

 تبدأ متكاممة سمسمة ضمف األساسية العناصر أحد بأنيا( 46ص ،2014) حجازم كعرفيا: المعرفة

 أساس ىي األخيرة كىذه حكمة إلى ثـ معرفة إلى ثـ معمكمات إلى ثـ البيانات إلى كتندرج باإلشارات

 .االبتكار

 مف العناصر متكامؿ نظاـ أنيا عمى(  488ص ،2011) كآخركف الياسر عرفيا: ادارة المعرفة

ستخداـ المنظمة داخؿ كتناقميا كحفظيا كتكفيرىا المعرفة بإيجاد المعنية كاألنشطة كالمبادرات الطرؽ  كا 

 .االنتاجية كتحسيف األداء مستكيات لرفع العمميات في كتفعيميا كتعميميا لنشرىا السبؿ أفضؿ

 ك المدرسػة إدارة عػف األكؿ المسئكؿ: " بأنو الفمسطينية كالتعميـ التربية كزارة تعرفو :المدرسة مدير

 لتنسيؽ التربكية العممية سير سالمة لضماف فييا الدائـ كالمشرؼ فييا، المناسبة التعميمية البيئػة تػكفير

 كزارة" ) لمتربيػة العامػة األىداؼ تحقيؽ أجؿ مف أعماليـ تقكيـ ك كتكجيييـ ، فيو العامميف جيكد

 (.1/  ع ت ـ رقـ نشرة: 1996 الفمسطينية، كالتعمػيـ التربيػة

 مدير بكصفوفي كزارة التربية كالتعميـ  المعيف الشخص ذلؾ :بأنه إجرائياً  المدرسة مدير ويعرف

 كالتعميمية كاإلدارية التربكية شئكنيا جميع عمى المشرؼ كىك مدرستو فػي مباشػران  مسئكالن  ليككف مدرسة،
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 األىداؼ لتحقيؽ كاإلمكانيات الظركؼ كؿ تييئة عمى كالعمؿ أفضؿ، تعمػـ بيئػة لتحقيؽ كاالجتماعية،

  .كتكمفة كجيػد كقػت أقػؿ في المدرسية

 عمؿ لتنفيذ المدرسة مدير بو يقكـ الذم السمكؾ: "  بأنو(  1997 عبكد،) عرفو :المدرسة مدير أداء

 (.24: 1997عبكد،" )بمدرستو خاص

 لممدرسة إدارتو أثناء المدرسة مدير بيا يقكـ التي الممارسات :بأنه إجرائياً  المدرسة مدير أداء ويعرف

 .التعميمية العممية إنجػاح بيػدؼ كالفني اإلدارم المجاؿ في

( بأنيا المعرفة غير المكتكبة المتمثمة في الميارات 2009عرفيا الحارثي )المعرفة ال منية: 

 كاألفكار كالتصكرات المختزنة في عقكؿ البشر.كالخبرات 

 تقاسميا لألفراد يتمكف التي المعرفة أنيا عمى( 66ص ،2005) حجازم عرفيا المعرفة ال ريحة:

 ككذلؾ كتخزينيا، عمييا الحصكؿ يمكف التي كالمعمكمات البيانات مف كؿ كتشمؿ بينيـ فيما

 باإلضافة كالبرامج، كالمكازنات كالسياسات باإلجراءات تتعمؽ كالتي المخزنة كالبيانات المعمكمات

 .الكظيفية العمميات كمختمؼ كمعاييرىا كاالتصاؿ كالتشغيؿ التقييـ أسس إلى
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 الممخص

كاقع ادارة المعرفة مف منظكر استراتيجية االعماؿ)نمكذج نجـ ىدفت الدراسة الحالية التعرؼ إلى 

 الكظيفي لمديرم مدارس التربية كالتعميـ/ جنكب الخميؿ مف كجية نظر المعمميف عبكد( كعالقتو باالداء

، كتناكلت الدراسة المكضكع كظاىرة متعددة األبعاد، تناكلتيا األبحاث النظرية كالميدانية، كلـ تركز 

عمييا مف ّبعد كاحد، كتنبع أىمية الدراسة مف ندرة األبحاث كالدراسات التي تناكلت مكضكع ادارة 

اـ الباحثيف كالميتميف كدكرىا في إثارة اىتم -حسب عمـ الباحث -المعرفة كعالقتيا باالداء الكظيفي

 بالبحث العممي مف طمبة الدراسات العميا إلجراء المزيد مف الدراسات في ىذا المجاؿ.

كتحقيقان ليذا اليدؼ طكر الباحث استبانة تككنت مف ثالثة أقساـ رئيسة: اشتمؿ القسـ األكؿ عمى 

التربية  ير المدرسة فيارة المعرفة لدل مدمعمكمات عامة عف المبحكثيف، كضـ القسـ الثاني : إد

( فقرة كتناكؿ القسـ الثالث االداء الكظيفي في 26في ) كالتعميـ/ جنكب الخميؿ مف كجية نظر المعمميف

في  التربية كالتعميـ/ جنكب الخميؿ مف كجية نظر المعمميفضكء ادارة المعرفة لدل مدير المدرسة في 

التربية كالتعميـ/ ( معمـ كمعممة مف مديرية 140( فقرة, كطبقت أداة الدراسة عمى عينة بمغت )20)

كبعد جمع البيانات عكلجت إحصائيان باستخداـ  البسيطة ، اختيرت بالطريقة العشكائيةجنكب الخميؿ 

 (.SPSSبرنامج الرـز اإلحصائية لمعمـك االجتماعية )

ج نجـ عبكد( أظيرت نتائج الدراسة أف كاقع إدارة المعرفة مف منظكر استراتيجية األعماؿ )نمكذ

كعالقتو باألداء الكظيفي لمديرم مدارس التربية كالتعميـ مف كجية نظر المعمميف في مدارس جنكب 

( عمى الدرجة الكمية لمقياس الدراسة. كبينت 3.89الخميؿ كاف عاليان، بمتكسط حسابي ليذه الدرجة )

رم مدارس التربية كالتعميـ/ جنكب ادارة المعرفة  كاالداء الكظيفي لمديالنتائج كجكد عالقة طردية بيف 

، كعدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل متكسطات االداء  الخميؿ مف كجية نظر المعمميف
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لمديرم مدارس التربية كالتعميـ/ جنكب الخميؿ مف الكظيفي الخاصة بالمستكيات الثالث إلدارة المعرفة 

لكعي بالمعرفة, تحديد اصكؿ المعرفة, تحقيؽ ميزة بالنسبة )لالىتماـ بالمعرفة, ا كجية نظر المعمميف

 المعرفة, تعظيـ كاستدامة المعرفة(.

كخرجت الدراسة بمجمكعة مف التكصيات أىميا: حث مدراء المدارس عمى االستمرار كالحرص عمى 

زيادة مستكل معارفيـ العممية في شتى المجاالت، كذلؾ ألىمية المعرفة في تطكير األداء الميني 

يفي, كالقياـ بإعداد خطط كرسـ سياسات تدريبية لممدراء حكؿ تقنيات إدارة المعرفة كسبؿ كالكظ

نشاء كحدة إدارية متخصصة تحت مسمى إدارة المعرفة  تكظيفييا كاالستفادة منيا في العممية اإلدارية, كا 

لعممي كاإلدارم, تضـ في جكانبيا مياـ مستحدثة متعمقة بعمميات إدارة المعرفة كمياـ البحث كالتطكير ا

كالعمؿ عمى مكاكبة التطكر العممي كالتكنكلكجي في مجاؿ إدارة المعرفة كتكظيفييا في تطكير الميارات 

جراء المزيد مف الدراسات في مجاؿ إدارة المعرفة كأثرىا عمى األداء الكظيفي في  اإلدارية كالمينية,كا 

 مناطؽ أخرل كعمى فئات أخرل كمف جكانب مختمفة.  
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The reality of knowledge management from the perspective of business 

strategy (model Najm Abboud) and its relationship to the performance of 

the managers of schools of education / south of Hebron from the point of 

view of teachers 

Prepared by : Anwar Yousef Hussein Haribat 

Supervisied : Dr. Shaher Alaloul 

 

Abstract 

The present study aimed to identify the reality of knowledge management from the 

perspective of business strategy (model Najm Abboud) and its relationship to the 

performance of the head masters of schools / south of Hebron from the point of view of 

teachers, and the study dealt with the subject as a multi-dimensional phenomenon, The 

importance of the study stems from the scarcity of research and studies that dealt with the 

subject of knowledge management and its relation to job performance, according to the 

researcher 's knowledge, and its role in raising the interest of researchers and those 

interested in scientific research from postgraduate students to conduct further studies in 

this field. 

To achieve this goal, the researcher developed a questionnaire consisting of three main 

sections: The first section included general information about the respondents. The second 

section included the knowledge management standard for the headmasters in the 

directorate of  education / south of Hebron from the point of view of teachers in (26) The 

study tool was applied to a sample of (140) teachers and teachers from the Directorate of 

Education / Southern Hebron, Selected by simple randomization method and after data 

collection the data .Were statistically treated using b Statistical Packages for Social 

Sciences (SPSS) Program. 

The results of the study showed that the reality of knowledge management from the 

perspective of business strategy (Najm Aboud model) and its relation to the performance 

of the managers of the schools of education from the point of view of the teachers in the 

schools of south Hebron was high, with an average of this score (3.89) on the total score of 

the study scale. The results showed a positive relationship between knowledge 
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management and job performance of the managers of the schools of education / south of 

Hebron from the point of view of the teachers, and the absence of statistically significant 

differences in the level of performance averages of the three levels of knowledge 

management for the directors of schools of education / Knowledge, awareness of 

knowledge, identification of knowledge assets, achievement of knowledge advantage, 

maximization and sustainability of knowledge). 

The study is based on a number of recommendations, including: Urging school head 

masters to continue and strive to increase the level of their scientific knowledge in various 

fields. This is due to the importance of knowledge in the development of professional and 

career performance, and to prepare plans and develop training policies for managers on the 

techniques of managing knowledge, And the establishment of a specialized administrative 

unit under the name of knowledge management, including in its aspects innovative tasks 

related to knowledge management processes and scientific and administrative research and 

development, and work to keep abreast of scientific and technological development in the 

field of knowledge management and employment in the development of skills For 

administrative and professional, and to conduct further studies in the field of knowledge 

management and its impact on job performance in other regions and on other categories 

and different aspects. 
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 الف ل األول

 اإلطار العام لمدراسة

 المقدمة: 1.1

, فتقدـ التقدـبسرعة فائقة جدا في ظؿ ىذا  في مجاؿ االدارة كالتنمية عممية التقدـ كالتطكر تشير
كشيدت صركحة كاكدت اف  الشعكب يعكد الى ككنيا امنت برسالة العمـ كالتقدـ التقني, كارست دعائمة

االستثمار في المكارد البشرية, كتاىيميا بما ينسجـ مع ركح العصر الحديث, ىك السبيؿ الكحيد كي 
 تتمكف تمؾ المكارد البشرية مف المحافظة عمى مكانتيا المتميزة في الصدارة.

في المرتبة االكلى, لما ليا  عممية قياديةلذا كانت االدارة التربكية احد ركائز التقدـ, التي تعد         

, كتشجعيـ لتحقيؽ اىداؼ المؤسسة مع العمؿ تنمية المكارد البشرية داخؿ المؤسسة التربكية تاثير عمى

المستمر لنيكض بيا كتطكيرىا, مف خالؿ مراعاتيا لمتطمبات عصر التكنكلكجيا كالثكرة المعمكماتية, 

االدارة, كاعادة ىيكميتيا بما يتالئـ مع احتياجات  كفؽ نسؽ فكرم معاصر, يتفيـ مدل القابمية لتطكر

العصر كمتطمباتة الحديثة, بحيث تصبح قادرة عمى ادارة المؤسسات التعميمية بكفاءة كفاعمية عالية 

 اىتماميا كذلؾ الرشيدة، االدارية القرارات تخاذاا في لممساعدة كبالتالي رفع مستكل االدارة المعرفية,

لذا  . التنافسية القدرات كتنمية لتكليد مصدرا لككنو المنظمة في االىـ المكرد كاعتباره البشرم بالعنصر

يعد القادة التربكييف اك العامميف عنصرا ميما لمتنمية المعرفية كممارساتيا في المؤسسة التعميمية 

(Youngs and King, 2012.) 

مف أىـ مدخالت التطكير  (Knowledge Managementلقد أصبحت إدارة المعرفة )         

نكعية في مستكل أداء مختمؼ المؤسسات  نقمة كالتغيير في عصرنا الحالي حيث استطاعت إحداث

خاصة المؤسسات التربكية, فيناؾ نكع مف الترابط كاالنسجاـ ما بيف إدارة المعرفة كأنشطة كفعاليات 
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لعممياتي لممعرفة كآليات كأنشطة المؤسسات األكاديمية, حيث يكجد قدر مف التطابؽ بيف المفيكـ ا

  (.18، ص2004كفعاليات المؤسسة األكاديمية بصفتيا منظمات معرفة )محجكب, 

مف اجؿ مكاجية التحديات المتمثمة بالتقدـ العممي كالتسارع التقني كتحسيف االداء فاف تطبيؽ       

يتـ مف خالؿ القياـ بعمميات اعادة ادارة المعرفة تعد افضؿ السبؿ التي يمكف لممؤسسات المجكء الييا, ك 

كتعميـ القكل العاممة كتدريبياعمى ادارة المعرفة كبناء القاعدة المعرفية لدل المؤسسة, ككذلؾ مف خالؿ 

تكجيو المؤسسات نحك تجميع المعرفة, كنشرىا عمى كافة المستكيات االدارية فييا, كتطكير سعييا نحك 

تكظيؼ المعرفة التي تمتمكيا باقصى ما يمكف مف الكفاءة االستثمار في امتالؾ معرفة جديدة, ك 

 (.2005:12كالفعالية, كصكال الى مرحمة التميز مف خالؿ ما يسمى الممارسة االفضؿ )حجازم 

؛ ابك 158: 2010؛ صبرم,  78-77: 2011ىذا كقد اشارة العديد مف الدراسات )المنيع       

؛  Brewer and Brewer, 2010: 330؛ 758: 2009؛ محمد, 15-11:  2009خضير, 

Nurluoz and Birol, 2011: 202  ؛Dagli and Others, 2009: 1273 ؛Mecha, 

( باف تبني ادارة المعرفة في المؤسسات, يحقؽ ليا العديد مف الفكائد منيا: تحسيف  331 :2009

عة االستجابة لمتغيرات البيئية االداء, كزيادة الفاعمية, كدعـ االبداع كاالبتكار, كزيادة االنتاجية, كسر 

المحيطة بيا, كغيرىا مف الجكانب االخرل التي تمكنيا مف تحقيؽ التميز كالميزة التنافسية, االمر الذم 

يدفع الى تعزيز قضية ادارة المعرفة ليس كعمميات فردية مؤسسة عمى الخبرة الشخصية, كانما كمنيج 

 منظكمي مؤسس عمى فرضيات عممية منيجية.

كترتبط ادارة المعرفة باالدارة التربكية حيث تعد الداعـ الم استراتيجة تمارسيا االدارة التربكية         

عف طريؽ تفعيؿ افضؿ المعارؼ المتاحة كادارة راس الماؿ الفكرم لتعمؿ االدارة التربكية باقصى 

  فاعمية ممكنة لمكاجية كافة التحديات كالتغيرات البيئية المحيطة.
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 مشكمة الدراسة:2 .1

العالي لدل  تكاجو العديد مف المؤسسات األكاديمية تحديات كثيرة لمكصكؿ لمستكل األداء

مكظفييا كتنفؽ األمكاؿ كتستخدـ الكثير مف الكسائؿ لتدريب العامميف كتأىيميـ كرفع أداءىـ كلكف بعد 

العمميات اليامة دل أىـ إح ىي إطالع الباحث بيف ثنايا الدراسات السابقة كجد أف إدارة المعرفة

نتاجيتيا لم عامميف في المؤسسات األكاديمية, كالتي تؤشر إلى حدكث أزمة تيدد ىذه المؤسسات كا 

كتميزىا, كشعر الباحث بضركرة كأىمية دراسة كاقع إدارة المعرفة مف منظكر استراتيجية االعماؿ 

ربية كالتعميـ/ جنكب الخميؿ مف كجية )نمكذج نجـ عبكد(  كعالقتو باألداء الكظيفي لمديرم مدارس الت

 \نظر المعمميف، كبناءان عمى ما سبؽ يمكف صياغة مشكمة الدراسة الحالية في السؤاؿ التالي:

ما واقع إدارة المعرفة من منظور اسراتيجية االعمال )نموذج نجم عبود( وعالقته باألداء 

كينبثؽ عف السؤاؿ  وجهة نظر المعممين؟الوظيفي لمديري مدارس التربية والتعميم/ جنوب الخميل من 

 الرئيسي االسئمة الفرعية االتية:

  :الدراسة أسئمة 3.1

 كعالقتو(  عبكد نجـ نمكذج) االعماؿ اسراتيجية مف منظكر المعرفة ادارة مستكل ما .1

 المعمميف نظر كجية مف الخميؿ جنكب/ كالتعميـ التربية مدارس لمديرم الكظيفي باالداء

 كاستدامة كتعظيـ, المعرفة ميزة تحقيؽ, المعرفة اصكؿ تحديد, المعرفة كعي, بالمعرفة االىتماـ)بالنسبة

 كيتفرع منو االسئمة االتية: ؟(المعرفة

 ؟بالمعرفة االىتماـعالقتو بك  المدرسة مدير لدل الكظيفي األداء مستكلما . 1

 ؟المعرفة بكعي كعالقتو المدرسة مدير لدل الكظيفي األداء مستكل ما. 2
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 المعرفة؟بتحديد اصكؿ  كعالقتو المدرسة مدير لدل الكظيفي األداء مستكل ما. 3

 المعرفة؟بتحقيؽ ميزة  كعالقتو المدرسة مدير لدل الكظيفي األداء مستكل ما .4

 المعرفة؟بتعظيـ كاستدامة  كعالقتو المدرسة مدير لدل الكظيفي األداء مستكل ما. 5

 نمكذج) االعماؿ اسراتيجية منظكر مف المعرفة إدارة بيف ارتباطية عالقة تكجد ىؿ .2

 نظر كجية مف الخميؿ جنكب/ كالتعميـ التربية مدارس لمديرم الكظيفي كاألداء(   عبكد نجـ

 ؟.المعمميف

 الخميؿ جنكب/ كالتعميـ التربية مدارس لمديرم الكظيفي االداء في فركقات تكجد ىؿ .3

 لمديرم ( عبكد نجـ نمكذج) االعماؿ اسراتيجية منظكر مف المعرفة ادارة مستكل الختالؼ تبعا

 ؟.المعمميف نظر كجية مف الخميؿ جنكب/ كالتعميـ التربية التابعة لمديرية مدارسال

 :الدراسة فر يات 4.1

 :اآلتية الفرضيات صحة مف التحقؽ إلى الدراسة تسعى

 منظكر مف المعرفة ادارة كاقع فيα≤ (0.05) المستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ يكجد ال

 جنكب/ كالتعميـ التربية مدارس لمديرم الكظيفي باالداء كعالقتو( عبكد نجـ نمكذج)االعماؿ استراتيجية

 تحقيؽ, المعرفة اصكؿ تحديد, المعرفة كعي, بالمعرفة االىتماـ)بالنسبة المعمميف نظر كجية مف الخميؿ

 ".المعرفة كاستدامة كتعظيـ, المعرفة ميزة

 :كىي فرعية فرضيات األكلى الرئيسية الفرضية عف يتفرع 
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 ادارة مستكل فيα≤ (0.05) المستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ يكجد ال .1

 لمتغير كفقان  ، المعمميف نظر كجية مف الخميؿ جنكب/ كالتعميـ التربية مدارس مديرم لدل المعرفة

 .بالمعرفة االىتماـ

 ادارة مستكل فيα≤ (0.05) المستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ يكجد ال .2

 كعي لمتغير كفقان  المعمميف، نظر كجية مف الخميؿ جنكب/ كالتعميـ التربية مدارس مديرم لدل المعرفة

 .المعرفة

 ادارة مستكل فيα≤ (0.05) المستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ يكجد ال .3

 لمتغير كفقان  ، المعمميف نظر كجية مف الخميؿ جنكب/ كالتعميـ التربية مدارس مديرم لدل المعرفة

 .المعرفة اصكؿ تحديد

 ادارة مستكل فيα≤ (0.05) المستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ يكجد ال .4

 لمتغير كفقان  ، المعمميف نظر كجية مف الخميؿ جنكب/ كالتعميـ التربية مدارس مديرم لدل المعرفة

 .المعرفة ميزة تحقيؽ

 ادارة مستكل فيα≤ (0.05) المستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ يكجد ال .5

 لمتغير كفقان  المعمميف، نظر كجية مف الخميؿ جنكب/ كالتعميـ التربية مدارس مديرم لدل المعرفة

 .المعرفة كاستدامة تعظيـ

 مبررات الدراسة: 5.1

 فيما يمي:برزت مبررات إعداد ىذه الدراسة 

 .الرغبة في البحث كاالستطالع في مكضكع ادارة المعرفة كعالقتو في االداء الكظيفي. 1
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 .كمعمـ تابع لمديرية التربية كالتعميـ الباحث عمؿ . طبيعة مجاؿ 2

 تمعبو إدارة المعرفة في األداء الكظيفي لمعامميف. ممكف اف . الدكر الياـ الذم 3

 أهمية الدراسة: 6.1

بالعمـ  مخمكقاتو تعالى، كميزه عف سائر اهلل خمقو الذم اإلنساف كجكد أىمية أىمية الّدراسة مف تنبع

األىمية العممية  لباحثستعرض ايالبدنية كالعقمية، كلذلؾ كالقدرات الركحية ك  بالطاقات، كزكده كالمعرفة،

 كالتطبيقية لمدراسة كىي عمى النحك اآلتي:

  األهمية النظرية:

مديرم , كضركرة تكفرىا لدل ارة المعرفة, كأىميتيا, كابعادىاالدراسة في تكضيح مفيكـ إدتسيـ  .1

 التربية كالتعميـ/جنكب الخميؿ. التابعة لمديرية مدارسال

. تضيؼ ىذه الدراسة مرجعان لمباحثيف في مكضكع إدارة المعرفة حيث ىناؾ ندرة األبحاث كالدراسات 2

 .حسب عمـ الباحث مديرم مدارس التربية كالتعميـت لدل التي تناكلت مكضكع إدارة الّذا

 .تسيـ الدراسة في تكضيح مفيـك االداء الكظيفي, كأىميتو, كعناصره  كابعادة, كانكاعو, كمحدداتو.3

 األهمية التطبيقية:

. تعريؼ المسؤكليف في كزارة التربية كالتعميـ بدرجة ممارسة ادارة المعرفة في ضكء المؤسسات 1

التعميمية في المدارس مما يسيؿ مف عممية كضع الخطط االستراتيجية لتطكير العممية التعميمية 

 التعممية.

 مف خالؿ تطبيؽ التكصيات المقترحة كاالفادة مف نتائج الدراسة. مدراء المدارس. امكانية استفادة 2
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 ية في مجاؿ التنمية البشرية..  تعّد ىذه الّدراسة استكماالن لممؤتمرات كالندكات كالدكرات التدريب3

 . تحسيف مستكل كفاءة ك فاعمية الخدمات االدارية المقدمة في المؤسسة ك تخفيؼ التكاليؼ.4

 أهداف الدراسة: 7.1

 في ضكء مبررات الدراسة كأىميتيا فإف ىذه الدراسة تسعى إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتية:

 ( عبكد نجـ نمكذج)االعماؿ استراتيجية منظكر مف التعرؼ عمى مستكل ادارة المعرفة .1

كعالقتو باالداء الكظيفي لمديرم مدارس التربية كالتعميـ/ جنكب الخميؿ مف كجية نظر 

المعمميف بالنسبة)االىتماـ بالمعرفة, كعي المعرفة, تحديد اصكؿ المعرفة, تحقيؽ ميزة 

 المعرفة, كتعظيـ كاستدامة المعرفة(. 

 نجـ نمكذج)االعماؿ استراتيجية منظكر مف ارة المعرفةالتعرؼ الى العالقة بيف إد .2

كاألداء الكظيفي لمديرم مدارس التربية كالتعميـ/ جنكب الخميؿ مف كجية نظر  (  عبكد

 المعمميف. 

لمديرم مدارس التربية كالتعميـ/ جنكب الخميؿ  الكظيفي التعرؼ الى الفركقات في االداء .3

 (عبكد نجـ نمكذج)االعماؿ استراتيجية منظكر مف تبعا الختالؼ مستكل ادارة المعرفة

  لمديرم مدارس التربية كالتعميـ/ جنكب الخميؿ مف كجية نظر المعمميف.؟

 متغيرات الدراسة: 8.1

تحتكم الدراسة الحالية عمى متغير تابع ممثالن بػػػ " األداء الكظيفي لدل مديرم مدارس التربية 

باإلضافة إلى  " كمتغير مستقؿ ىك "إدارة المعرفة"، المعمميف/ جنكب الخميؿ مف كجية نظر كالتعميـ

، العمر(. كىي الجنس, المؤىؿ العممي، طبيعة العمؿ، مدة الخدمة في التعميـ، كىي: )كسيطةمتغيرات 

 عمى النحك التالي:
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ت المجاال( كيتفرع عنو 2007)إدارة المعرفة( كفقان لنمكذج )نجـ عبكد نجـ، أواًل: المتغير المستقل 

 التالية:

 .االىتماـ بالمعرفة 

 .كعي المعرفة 

 .تحديد أصكؿ الجامعة 

 .تحقيؽ ميزة المعرفة 

 .تعظيـ كاستدامة المعرفة 

 ) األداء الكظيفي(. ثانيًا: المتغير التابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نموذج متغيرات الدراسة( 1.1الشكل) 

 المتغيرات المستقمة

 )إدارة المعرفة(

 

 

 

 

 بالمعرفة.االهتمام 

.وعي المعرفة 

.تحديد أصول الجامعة 

.تحقيق ميزة المعرفة 

.تعظيم واستدامة المعرفة 

 المتغير التابع

 األداء الوظيفي 

 vرر

 ات الديموغرافية المتغير 

 (، العمر، التعميممدة الخدمة في المؤهل العممي، طبيعة العمل، الجنس, )
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 حدود الدراسة: 9.1 

 الدراسة عمى الحدكد التالية:تشتمؿ 

الحد المكضكعي: تقتصر الدراسة عمى معرفة الكاقع الحالي إلدارة المعرفة  لدل مديرم  .1

كذلؾ مف خالؿ نمكذج نجـ  / جنكب الخميؿ مف كجية نظر المعمميفمدارس التربية كالتعميـ

النمكذح عمى ـ، كمدل انعكاس ممارسات ىذا 2007عبكد كالذم تـ التكصؿ إليو في عاـ 

 األداء الكظيفي.

مديرم مدارس التربية ل االداء الكظيفي الحد البشرم: تبحث الدراسة كجية نظر المعمميف في .2

, المعرفة كعي, بالمعرفة االىتماـ)بالنسبةفي مجاالت ادارة المعرفة  / جنكب الخميؿكالتعميـ

 .(المعرفة كاستدامة كتعظيـ, المعرفة ميزة تحقيؽ, المعرفة اصكؿ تحديد

 ./ جنكب الخميؿالحد المكاني: اقتصرت الدراسة عمى مدارس التربية كالتعميـ .1

الحد الزماني: سكؼ تطبؽ ىذه الدراسة في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ األكاديمي  .2

2018-2019. 

 محددات الدراسة 10.1

تحدد نتائج ىذه الدراسة بدرجة صدؽ االداة المستخدمة لجمع البيانات كثباتيا, كدقة اجابة افراد 

العينة عف فقرات االداة, كمكضكعيتيـ, كاف نتائج الدراسة ال يمكف تعميميا اال عمى المجتمع الذم 

 اخذت منو العينة, كالمجتمعات المماثمة.
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 هيكمية الدراسة 11.1 

 :الّدراسة عمى خمسة فصكؿ, كىي مقسمة عمى النحك اآلتيتشتمؿ 

: يعرض خمفية الّدراسة, كتشمؿ مقدمة الدراسة كمشكمتيا كمبرراتيا, كأىميتيا كأىدافيا الف ل األول

 حدكد الدراسة كمحدداتيا، كتفصيؿ ىيكميتيا.ك كأسئمتيا كفرضياتيا 

 .السابقة : يتضمف محتكيات اإلطار النظرم، كالدراساتالف ل الثاني

: يتطرؽ إلى منيج الدراسة كأدكاتو كالمجتمع الذم أجريت عميو الدراسة، كعينة الّدراسة  الف ل الثالث

جراءات التحقؽ مف صدؽ أداة الّدراسة كثباتيا، كيبيف  التحميؿ اإلحصائي  -أيضان  –كخصائصيا، كا 

 لخصائص العينة.

ات التي تـ الحصكؿ عمييا مف المبحكثيف ثـ : يعرض نتائج التحميؿ اإلحصائي لمبيانالف ل الرابع

 عرض تمؾ النتائج، كاإلجابة عمى أسئمة الدراسة، كقياس الفرضيات.

: يتضمف ممخص مناقشة نتائج األسئمة كالفرضيات كاالستنتاجات كالتكصيات التي الف ل الخامس

 بنيت عمى نتائج الدراسة.
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 الف ل الثاني

 والدراسات السابقة اإلطار النظري

 مقدمة 1.2

ادارة ، ثانييا مكضكع نشاة المعرفةيتككف ىذا الفصؿ مف أربعة مباحث رئيسة، يتناكؿ أكليا مكضكع 

, كيناقش نماذج كاستراتيجيات ادارة المعرفة, كيتطرؽ رابعيا لالداء الكظيفي، كيمثؿ ثالثيا المعرفة

الدراسات السابقة, كالتعميؽ عمييا كتحديد أكجو الشبو كاالختالؼ بيف الّدراسة الحالية كبيف  خامسيا

 الدراسات السابقة.

 المبحث األول: نشأة المعرفة 2.2

 ظهور المعرفة: 1.2.2

المعرفة معركفة بكجكدىا منذ القدـ، فيي مصطمح كاف يعرؼ باسـ "العمـ" قديمان منذ اف كجدت 

بجميع العصكر كالمراحؿ لحياة اإلنساف كقد أكدت الدعكة في القراف الكريـ في آيات  البشرية، مركران 

( كقد جاءت كمؤشرات كاضحة عمى أف 1كثيرة، منيا قكلو تعالى : "اقرأ باسـ ربؾ الذم خمؽ" )الفمؽ،

المعرفة ممتدة كمتجددة كمستمرة، كتنص إلى السعي المستمر في طمب العمـ كالمعرفة )البطانية، 

 (. 2010كالمشاقبة، 

كلقد مرت المعرفة في عدة مراحؿ مف خالليا تـ تحكؿ المعرفة كتطكرىا، عمى النحك التالي: 

 (2013)عمي، 

 عصر التنكير: الغاية منيا كانت التنكير كالتكصؿ لمحكمة. .1

 العصر الصناعي: في ىذا العصر كاف التكجو لممعرفة عف طريؽ تطبيقيا كالعمؿ بيا. .2



 
 

12 
 

كفيو تـ االىتماـ بشكؿ كبير بالمعرفة إذ انتشر فيو اتجاه متمثؿ بالتعامؿ مع عصر المعرفة:  .3

دارة كاعية  المعرفة كفيميا، بحيث أصبحت ظاىرة مستقمة تحتاج إلى معالجة متعمقة، كا 

 كحكيمة.

زاد اىتماـ المؤسسات بالمعرفة كالحاجة الييا في ظؿ التطكر التكنكلكجي الذم ادل الى تحسيف 

، مما أدل إلى تكجو المؤسسات إلى المعرفة، كاالىتماـ بيا بشكؿ ء كالعمؿ في المؤسساتطريقة االدا

أف العالـ يتعامؿ اليكـ مع صناعات   Dru Ckerكبير في جميع النكاحي، كرأل العالـ بيتر داركر

 (.2013معرفية مادتيا األكلية ىي البيانات، كأداتيا كأفكارىا كمنتجاتيا العقؿ البشرم )القييكم، 

 

 مفهوم البيانات، المعمومات، المعرفة:  2.2.2

مصطمح المعرفة يختمط لدل الكثيريف بمصطمحيف آخريف كىما )البيانات كالمعمكمات( كلذلؾ 

 البد مف المركر بتمؾ المفاىيـ سابقة الذكر الثالث:

 :Dataالبيانات  - أ

ىي المادة الخاـ األكلية كالتي تستخرج منيا المعمكمات كقد تككف عمى شكؿ حركؼ أك أرقاـ أك 

صكر أك إشارات دكف سابؽ أك تنظيـ ليا بحيث تتحكؿ ىذه البيانات إلى معمكمات بعد معالجتيا أم 

 (.2013عندما يتـ تصنيفيا كتنقيحيا كتحميميا ككضعيا في إطار مفيكـ ) القييكني، 

( البيانات بأنيا مكاد خاـ كحقائؽ مجردة غير منظمة كمستقمة 2، ص2006لمطيراف )كعرؼ ا

 عف بعضيا البعض عمى شكؿ أرقاـ أك كممات.
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 : Informationالمعمومات  - ب

نجد العديد مف التعريفات لمفيكـ المعمكمات ألنيا تشكؿ محكران ىامان في تحديد مفيـك المعرفة، 

ضح ليذا المصطمح كقد تـ تعريفيا بأنيا البيانات التي تمحؽ بشيء كالتي حاكلت أف تصنع مفيكـ كا

 (. (Leesr, 2003مف الركابط األخرل مثؿ اليدؼ أك بعض الصالت كالركابط األخرل 

( بأنيا ىي مجمكعة مف البيانات تككف منظمة كمنسقة بطريقة 2005بينما عرفيا قنديمجي )

ب متجانسة في المفاىيـ كاألفكار التي تمكف اإلنساف تكليفية مناسبة لمتكصؿ إلى معنى خاص كتراكي

 مف االستفادة منيا لمكصكؿ إلى المعرفة كاكتسابيا.

( عرفيا بأنيا مجمكعة مف البيانات التي تـ معالجتيا كتأخيرىا كتنظيميا 2013أما ىمسترم )

 ككذلؾ ترابطيا بحيث أصبحت جاىزة لالستخداـ كاتخاذ القرارات.

بيف البيانات كالمعمكمات ىك مدل إمكانية االعتماد عمييا في اتخاذ القرارات، كالفرؽ الرئيسي 

فالمعمكمات التي قد تعتبر في غاية األىمية في اتخاذ القرار لقسـ معيف، قد تعتبر بيانات عادية 

 (.Loudon and Loudon, 2007, P33بالنسبة لقسـ أخر تحتاج لمعالجتيا قبؿ االعتماد عمييا )

 : Knowledgeالمعرفة  -جـ

تنامى دكر المعرفة في تطكر كنجاح منظمات األعماؿ مع مساىماتيا في تحكيؿ تمؾ المنظمات 

إلى االقتصاد العالمي الجديد، الذم أصبح يعرؼ باقتصاد المعرفة كالذم يؤكد عمى التنافس مف خالؿ 

ى دكرىا الحاسـ في تحكيؿ المنظمات القدرات البشرية كعمى رأس الماؿ الفكرم كالمعرفي، باإلضافة إل

إلى مجتمعات معرفية، التي تحدث تغيير جذرم في المنظمة لتتكيؼ مع التغير السريع في بيئتيا 

 (.2009المحيطة بيا )العمي، كآخركف، 

يعكد األصؿ في كممة "معرفة" في المغة إلى اشتقاقيا مف الفعؿ )عرؼ( كمعرفة الشيء ىك 

، 2008(. أما اصطالحان فقد عرفيا قكاسمة كآخركف )595قامكس المحيط، صإدراكو بأحد الحكاس )ال
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( بأنيا معنية بالعالقات كالركابط التي تربط بيف المعمكمات، كما يتـ ترجمتو منيا إلى صكر 14ص

 ذىنية مف خالؿ الممارسات كالتجارب كالخبرات الناجمة عنو.

حصيمة البحث العممي كالتفكير كالدراسات  كتعرؼ أيضان بأنيا ذلؾ الرصيد الذم يتـ تككينو مف

الميدانية كتطكير المشركعات االبتكارية، كغيرىا مف أشكاؿ االنتاج الفكرم لإلنساف عبر الزمف                           

 (.182، ص2002)المغربي، 

 ( بأنيا معمكمات محممة مفيكمة كمطبقة أك معمكمات منظمة تستخدـ2008كعرفيا الزيادات )

 في حؿ مشكمة معينة.

( بأنيا أحد العناصر األساسية ضمف سمسمة متكاممة تبدأ 46، ص2014كعرفيا حجازم )

باإلشارات كتندرج إلى البيانات ثـ إلى معمكمات ثـ إلى معرفة ثـ إلى حكمة كىذه األخيرة ىي أساس 

 االبتكار.

 مداخل مفهوم المعرفة: 3.2.2

د تقميداف  عظيماف متصالف بنظرية المعرفة في ( إلى كجك 97-96، ص2004أشار تكفيؽ )

نما  الفمسفة الغربية، حيث يذىب المذىب العقمي إلى أف المعرفة الحقيقية ليست نتائج الخبرة الحسية كا 

عممية عقمية مثالية ما، ككفقان ليذا المنظكر تكجد معرفة ال يمـز تبريرىا بكاسطة الخبرة الحسية كيتـ 

ة مف االستدراؾ القائـ عمى البديييات، عمى العكس مف ذلؾ يذىب المذىب استنباط الحقيقة المطمق

التجريبي إلى أنو ال تكجد معرفة سابقة كأف المصدر الكحيد لممعرفة ىك الخبرة الحسية، ككفقان ليذا 

المنظكر فمكؿ شيء في العالـ كجكد مدرؾ بالحكاس، كىكذا يختمؼ المدخالت الرئيسياف إلى المعرفة 

 العقمي كالمذىب التجريبي( اختالفان حادان قيما  بشكؿ المصدر الفعمي لممعرفة.)المذىب 

 ( مداخؿ مفيـك المعرفة إلى أربعة مداخؿ كىي: 2001كقد كصؼ العمكاني )
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المدخؿ االقتصادم: ينطمؽ ىذا المدخؿ مف ككف المعرفة مف المكارد الطبيعية المحدكدة لذا  .1

ي القدرات عمى الفعؿ، لذا تدكر أساسان حكؿ كيؼ تعرؼ؟ يجب االستفادة منيا، كأف المعرفة ى

كينصب تركيزىا عمى الجكانب التطبيقية، مما يجعؿ إدارة المعرفة مرادفة لرأس الماؿ الفكرم، 

دارة األصكؿ التي تستخدميا المنظمة  أم ال تككف أكثر مف ككنيا آلية لرأس الماؿ الفكرم، كا 

 بكامؿ امكانياتيا.

: يركز ىذا المدخؿ عمى تكقؼ المعرفة مف ككنيا حالة مستمرة ترتبط المدخؿ االجتماعي .2

بعممية التعميـ في اطار اجتماعي، إف ىذا المدخؿ يفترض تعريفان كاسعان عمى أساس االرتباط 

بينيا كبيف العمميات االجتماعية داخؿ المنظمة، كبناء المعرفة يتضمف أيضان البناء االجتماعي 

في مدخالت، كيتـ تجسيد المعرفة التي تـ بناءىا داخؿ المنظمة مف المعرفي كليس محدكدان 

خالؿ عممية تبادؿ اجتماعي ليس فقط مف خالؿ برامج لتكضيحيا، ثـ يتـ نشرىا بيف األطراؼ 

 (.Jennifer, 2000ذات العالقات بالمنظمة )

جيزة مدخؿ تكنكلكجيا المعمكمات: يقكـ عمى دمج البرمجيات مع البيئة األساسية مف األ .3

المرتبطة بيا، كذلؾ لدعـ التعميـ التنظيمي كالمعرفة مف خالؿ التشارؾ في المعرفة كحرية 

الكصكؿ إلييا، كذلؾ مف خالؿ االعتماد عمى الشبكات التي تسمح بالكصكؿ إلى المعمكمات 

 (.Gomolisk, 1997كمصادر المعرفة مثؿ الشبكة الدكلية كالشبكات المحمية )

نظرة ىذا المدخؿ إلى إدارة المعرفة أنيا عممية تسعى إلى اكتساب المعرفة المدخؿ اإلدارم:  .4

كتطكرىا، كنشر ىذه المعرفة بيف جميع أعضاء المنظمة حيث يتحقؽ أكبر قدر مف الفعالية 

 التنظيمية.
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بالنظر إلى المداخؿ السابقة جميعيا نرل كؿ منيا يركز عمى جانب معيف مف المعرفة، كبالتالي 

المنظمات كالمؤسسات إدارة المعرفة البد أف تراعي ىذه المداخؿ جميعيا، كتحرص عمى  عندما تطبؽ

 تكامميا مع بعضيا البعض لتتحقؽ أكبر فائدة مف المعرفة.

 أهمية المعرفة:  4.2.2

إف المعرفة ىي الثركة الحقيقية لممنظمات كما ىي بالنسبة لألفراد كالشعكب كالمجتمعات كىي 

يكية في القياـ بكظائفيا كمباشرة أنشطتيا مف أجؿ تحقيؽ غاياتيا كأغراضيا التي بالتالي أداتيا الح

كجدت مف أجميا، فالمعرفة ثركة كقكة في آف كاحد اذ تعد قكة المعرفة ميزة تميز القرف الحادم 

د كالعشركف لككنيا المكرد األكثر أىمية مف بيف المكارد األخرل، كتكمف أىميتيا في ككنيا المكرد الكحي

الذم يخضع لقانكف تناقص الغمة كال تعاني مف مشكمة الندرة لككنيا المكرد الكحيد الكافر الذم ينمك 

 (.26، ص2009بالتراكـ كيتناقص باالستخداـ )العمي، كآخركف، 

كتبرز أىمية المعرفة مف خالؿ إضافة قيمة لممؤسسة، ككذلؾ في الدكر الذم تؤيده في تحكيؿ اقتصاد 

 (.2011ؤسسة، كيمكف أف نجمؿ أىمية المعرفة في النقاط التالية: )فخمكش، المعرفة إلى الم

  يعتمد قرار إنشاء المنظمة في ذاتو عمى ظركؼ السكؽ كحجـ المعرفة المتكفرة عف فرص

 االستثمار كطبيعة المنافسيف كقدراتيـ كنكعية العمالء المدققيف كتفضيالتيـ.

 الرئيسي لممنظمة كالمجاالت المساندة التي تكظؼ فييا  تحدد المعرفة القرار باختيار مجاؿ النشاط

مكاردىا المتاحة كأصكليا في ضكء التقنيات السائدة كالتحكالت الجارية كالمحتممة كالظركؼ 

 االقتصادية العامة التي مف شأنيا تؤثر في مدل نشاط معيف.

 ،فعالية كفاءة ما تقكـ بو  تحديد نكعيات كمستكيات المعرفة التنظيمية كاإلدارية المتاحة لممنظمة

اإلدارة مف تصميـ ىياكميا التنظيمية كالكظيفية كاختيار تقنيات األداء كنظـ العمؿ كغيرىا لتشغيؿ 

 كتفعيؿ ما بالمنظمة مف مكارد.
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  يعتبر تخطيط المالية كالعمميات اإلنتاجية كالتسكيؽ حقالن مف حقكؿ العمؿ اإلدارم التي تعتمد

التقنية المتاحة لمقائميف بيا كيككف فييا النجاح ىنا بحداثة كجكدة تمؾ عمى المعرفة اإلدارية ك 

المعرفة كارتباطيا بمجريات األمكر في األسكاؽ عمى رصد كتقييـ لتطمعات  العمالء كممارسات 

 المنافسيف. 

  نتاج المنتجات مف تحتاج المنظمة إلى المعرفة المتجددة في مباشرة عمميات اختيار كتصميـ كا 

ت كالسمع أك تطكير كتحسيف المكجكد منيا، كما تحتاج إلى تصميـ أليات كنظـ التسكيؽ الخدما

كالتكزيع كالكصكؿ في ىذه المنتجات إلى األسكاؽ المناسبة في الكقت الصحيح )الزطمة، 

2011.) 

أىـ ما يميز المؤسسات كالمنظمات اليكـ ىك مستكل اىتماميا في المعرفة، كأف تككف إدارة 

صمب اىتماـ القائميف عمييا، فمف خالليا يتـ االحتفاظ بكـ ىائؿ مف المعمكمات التي يتـ  المعرفة مف

 الربط بينيا مما يساعد المؤسسات كالمنظمات مف القياـ بالكظائؼ المختمفة. 

 

 م ادر المعرفة :  5.2.2

 ( أف ىناؾ مصدريف لمحصكؿ عمى المعرفة:2009ذكر فرحاف كالجنابي )

كىي تمؾ المصادر التي تظير مف بيئة المؤسسة كتزكدىا بالمعرفة الم ادر الداخمية لممعرفة:  - أ

 كيمكف حصرىا بما يمي :

الذيف يعيدكف بناء أك تقييـ استراتيجية المؤسسة كىـ  مصدرىا االفراد استراتيجية المعرفة: .1

فسة القائمة عمى مسؤكلكف عف االىتماـ بمعرفة األغراض كىك خبراء االستراتيجية كالمنا

المعرفة في السكؽ، كيمفظكف بشكؿ عميؽ كفاعؿ أداكر المعرفة الجديدة داخؿ المنظمة 

 .بكصفيا رأس ماؿ فكرم خارج المؤسسة كداخؿ المؤسسة مف جية أخرل
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ىـ الفئة الذيف يتعممكف مع المعرفة كالذيف يستكعبكف المضمكف المعرفي كىي  مهنيو المعرفة: .2

لحصكؿ عمييا كاستيعابيا بالمنيجية الفعالة لجعميا قادرة عمى العمؿ في الخبرة في أساليب ا

مجاالت االستعماؿ المختمفة كتكليدىا كىذه الفئة ىي التي تمثؿ جكىر رأس الماؿ الفكرم 

نشاء تمؾ  لممنظمة كتمثؿ القدرة الجكىرية القائمة عمى المعرفة كقيمتيا المتجددة في تكليد كا 

 المعرفة.

ىؤالء يعممكف في مجاؿ المعرفة مف أجؿ تكفير عكامؿ الدعـ كاالسناد لممعرفة  :عمال المعرفة .3

يصاليا كاالستجابة لكؿ الطمبيات  فيـ يبادركف بجمع المعمكمات كتصنيفيا كجدكلتيا كخزنيا كا 

 ذات العالقة بالمكاد الخاـ كمف ىذه المعرفة ىك االتصاؿ كالتكثيؽ.

 لخارجية لممعرفة ىي: المصادر ا الم ادر الخارجية لممعرفة: - ب

ككذلؾ يعتبر الزبائف المصدر لمعرفة  لزبائف،مف المصادر المتجددة لممعرفة ىـ ا الزبائن: .1

الحاجات التي تطكر المنتجات لخدمة العائمة لمتسكؽ، كيعتمد تطكر المنظمة بالسرعة عمى 

 مدل اإلحصاء كالتفاعؿ بالسكؽ كتككف أكثر تكجيان إلى المستقبؿ.

ىـ المصدر األكثر أىمية بالمعرفة المتعمقة بالسكؽ الصناعي كالمكاد كخدماتيا  الموردون: .2

مكاصفاتيا، كيمكف أف تقدـ مصدر لممعرفة العميقة عف المكارد كتأثيرىا عمى الخدمات 

 كالمنتجات مف خالؿ العالقة مع المكرديف.

ميد كذلؾ لجعميا كىـ المصدر األكثر تأثيران فيـ يجعمكف معرفتيـ صعبة التق المنافسون: .3

متعمقة في ثقافة كبيئة المؤسسة المنافسة، إال أف المؤسسة المنافسة تقدـ فرصان حقيقية لمتعمـ 

مف منتجاتيا كخدماتيا كميا، كأيضان تحركاتيا قد تككف مصدر لممعرفة كذلؾ المتعاممكف مف 

 عامميف سابقيف كزبائف .
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كخبرات بطريقة جاىزة كسريعة مف خالؿ  يمكف تكفير ما تفقده المنظمة مف معرفة الشركاء: .4

الشركاء، كىذا يتـ بالتشارؾ كتحالؼ مؤسسات بشكؿ إيجابي أم يكمؿ كؿ منيما األخر 

 بأصكؿ المعرفة كليس بالمكارد المادية فقط.

البد أف ال تيمؿ المؤسسة أك المنظمة في اكتسابيا لممعرفة المصادر الداخمية أك يرل الباحث        

خارجية فكالىما ميميف، فالمصادر الداخمية كالتي يتـ الحصكؿ فييا عمى المعرفة مف المصادر ال

البيئة الداخمية ىي ميمة لمغاية، كالمصادر الخارجية كالتي يتـ الحصكؿ فييا عمى المعرفة مف البيئة 

 الخارجية ىي ميمة أيضان ألنيا تتعمؽ بنتاج تفاعؿ المؤسسة أك المنظمة مع األطراؼ الخارجية

 كنظرتيـ إلييا.

 

 خ ائص المعرفة: 6.2.2

 

 ( إلى خصائص المعرفة األساسية، كىي كالتالي:9، ص2011يشير المسند )

اذ تقـك بعض المنظمات التي لدييا خصكبة فكرية كالقدرة عمى التحميؿ  إمكانية توليد المعرفة: .1

كالتركيب كاستخالص النتائج عمى تكليد المعرفة كىذا ما يمثمو األفراد المبتكركف الذيف يبتكركف 

 كيكلدكف المعرفة.

قديمة كما تكلد المعرفة فإنيا تتقادـ بإحالؿ المعارؼ الجديدة بمجاؿ ال إمكانية تقادم المعرفة: .2

 لعدـ استعماليا.

يمكف أف تخزف المعرفة بشتى الكسائؿ كذلؾ باستخداـ الطرؽ  إمكانية تخزين المعرفة: .3

 االلكتركنية الحديثة أك الكرؽ كاألشرطة كما كانت في العشريف سنة الماضية.
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مف أكثر الطرؽ شيكعان الحتالؿ المعرفة ىي التعمـ منيا، حيث يمكف  إمكانية امتالك المعرفة: .4

تحكيؿ المعرفة التي تمتمكيا في المنظمات إلى براءات اختراع كأسرار تجارية تتمتع بالحماية 

 القانكنية شاف ممكية مادية.

تضييؽ المعرفة بأشكاؿ عديدة كأنماط مختمفة حسب أىدافيا  إمكانية ت ييق المعرفة: .5

 كطبيعتيا كاستخداميا.

 كالسبؿ الالزمة.كذلؾ إذا تكافرت الكسائؿ  إمكانية تقاسم المعرفة .6

 باالستخداـ كال تتيمؾ باالستخداـ. أن المعرفة تتطور وتنمو .7

كبالتالي قدرة المنظمة ككؿ عمى  أن المعرفة هي التي تعبر عن قدرة األفراد داخل المنظمة .8

 الفيـ كالتصرؼ كانجاز العمؿ بطريقة فعالة .

 ة تتمثؿ في التالي:( إلى أف ىناؾ خصائص استثنائية لممعرف216، ص2009كيشير ياسيف )

 أنيا تتطمب تفاعالن مع الكاقع. .1

 يكجد بعد شخصي لممعرفة بحكـ طبيعتيا الذاتية.  .2

 ىي كينكنة معقدة كمشتقة مف التجربة كالممارسة. .3

 

 أنواع المعرفة:  7.2.2

المعارؼ فييا لتحسيف  تصنيؼمف أجؿ االستخداـ األمثؿ لممعرفة في أم منظمة كانت البد مف 

استخداميا كتحديد جكانب القصكر كالضعؼ فييا، كالبحث عف كيفية ايجادىا كتطكيرىا كتحكيميا 

 (. 2009كتبادليا كنقميا كاستثمارىا )حضير، 
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كقد خمص المختصكف إلى أف التصنيؼ األكثر شيكعان كاستخداما ن لممعرفة يتمثؿ في التالي: )عمياف، 

 ( 2007؛ ياسيف، 2005؛ حجازم، 2008

 

 المعرفة ال منية:  .1

( بأنيا المعرفة غير المكتكبة المتمثمة في الميارات كالخبرات كاألفكار 2009عرفيا الحارثي )

 كالتصكرات المختزنة في عقكؿ البشر.

( أف المعرفة الضمنية ىي المعرفة المخفية عمى شكؿ معرفة الكيؼ كالفيـ في 2008كيرل عمياف )

 لذيف يتمتعكف بإطالع كاسع.عقكؿ االفراد ا

 ( أف المعرفة الضمنية تتألؼ مف التالي:64، ص2005كأكضح حجازم )

  .الحقائؽ كالبيانات الثابتة كاألنماط الذىنية 

  .كجيات النظر كاألشكاؿ كالصكر كالمفاىيـ 

 .األحكاـ كالتكقعات كالفرضيات كالمعتقدات 

  .استراتيجيات التفكير 

محدكدة االستخداـ كالفائدة كالقيمة أذا لـ يتـ تحكيميا إلى معرفة صريحة، كالمعرفة الضمنية تبقى 

 ألنيا غير متاحة إال لصاحبيا كبالتالي تفقد المنظمة ىذه المعرفة بمجرد مغادرة صاحبيا المنظمة.

( إلى أف المعرفة المختزنة في عقكؿ مكظفييا تختمط بالكثير مف 2009كيشير الحارثي )

كالمعمكمات كالحقائؽ كطرؽ األداء كبعض الحمكؿ لممشاكؿ كلكنيـ ال يخبركف  المفاىيـ كالخبرات

اآلخريف بيا فتظؿ رىينة في أذىانيـ بحيث ال يستفاد منيا إال أذا افصحكا عنيا مف خالؿ الحكارات 

 كالنقاشات إف حدثت.
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كتدكينيا  كيمكف االستفادة مف المعرفة الضمنية كتقاسميا مف خالؿ مالحظة الممارسات العممية

بنشرات ككتيبات ليصبح معمكمات كمشاركة األفراد مع االخريف لنقؿ كتبادؿ الميارات كالقدرات 

 (.110، ص2011كالخبرات كتحفيزىـ عمى ذلؾ )المسند، 

مما سبؽ أف المعرفة الضمنية جزء أساسي مف معرفة المؤسسة أك المنظمة،  يرل الباحث

تمد عمى المكارد البشرية في عمميا كبدرجة كبيرة باستثناء كخاصة أف جميع المؤسسات كالمنظمات تع

الرقمية أك االفتراضية منيا، كنظران لككف ىذه المعرفة مختزلة في أذىاف المكظفيف البد أف يحرص 

القائميف عمى المؤسسات كالمنظمات عمى تدكينيا كتخزينيا كتكثيقيا كجعميا مخزنة باستخداـ األدكات 

 كالكسائؿ المتاحة.

 

 المعرفة ال ريحة أو الظاهرة:  .2

( بأنيا المعرفة الرسمية المنظمة المعبر عنيا كميان كالقابمة لمتعمـ 394، ص2004عرفيا نجـ )

جراءات عمؿ كخطط كسياسات كغيرىا.  كالنقؿ كتككف في المنظمات مجسدة عمى ىيئة أدلة كا 

نيا األكثر تداكؿ بيف ( أف المعرفة الصريحة تعرؼ بالمعرفة المعمنة أل2010كأكضح محمد )

األشخاص كالمعركؼ مستكدعيا كالمتاح الكصكؿ إلييا لكؿ مف يرغب في الحصكؿ عمييا أك مف يعمـ 

 عنيا.

( عمى أنيا المعرفة التي يتمكف لألفراد تقاسميا فيما بينيـ 66، ص2005كقد عرفيا حجازم )

نيا، ككذلؾ المعمكمات كالبيانات كتشمؿ كؿ مف البيانات كالمعمكمات التي يمكف الحصكؿ عمييا كتخزي

المخزنة كالتي تتعمؽ باإلجراءات كالسياسات كالمكازنات كالبرامج، باإلضافة إلى أسس التقييـ كالتشغيؿ 

 كاالتصاؿ كمعاييرىا كمختمؼ العمميات الكظيفية.
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مما سبؽ أف استفادة المؤسسات كالمنظمات كبيرة مف المعرفة الصريحة لككنيا  خمص الباحث

تككف مدكنة كمخزنو كتبدأ مف تاريخ تأسيس الشركة كتككف عمى أشكاؿ مختمفة منيا الخطة 

االستراتيجية كاألىداؼ كالسياسات كالمكائح كالقرارات كالتعميمات كاألنظمة كأدلة اإلجراءات كالتقارير 

كلكف مف الميـ أف يككف ىناؾ تصكر كاضح مف قبؿ القائميف عمى ىذه المؤسسات كغيرىا، 

 كالمنظمات فيما يتعمؽ بحفظ المعرفة الظاىرة أك الصريحة.
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 المبحث الثاني: إدارة المعرفة 3.2

 نشأة إدارة المعرفة وتطورها:  1.3.2

تمتد جذكر إدارة المعرفة إلى ما قبؿ األدب اإلدارم الحديث كليا جذكر عميقة كعتيقة تنيؿ 

بإستمرار مف المدارس الفكرية كمف المذاىب القديمة كالحديثة، ففكرة إدارة المعرفة ليست حديثة كما 

نما ىي جزء مف التفكير اإلنساني االصيؿ  أطمقيا بيكت األجندة العالمية كشركات االستشارات كا 

كالمبتكر مف عالقة الفكر النظرم بالكاقع الذم يطرح حاجاتو كتحدياتو، كظيرت نظـ إدارة المعرفة 

 (.60، ص2007لتمبية ىذه الحاجات كاالستجابة لتحديات مجتمع كاقتصاد المعرفة الجديد )ياسيف، 

 احؿ مما يمي:( التطكر التاريخي إلدارة المعرفة مركران بعدة مر 2004كقد حدد عبد الستار )

 :حيث اعتمد االنساف في ىذه المرحمة عمى الصيد كىي مركزه عمى  مرحمة الع ور البدائية

في الجانب المعرفي، كاستمرت ىذه المرحمة الى آالؼ السنيف،  عدـ تطكرالجيد البشرم، ك 

ككاف اليدؼ األساسي مف ىذه المرحمة ىك االستمرار في البقاء مف خالؿ تكفير االحتياجات 

 األساسية. 

 :في ىذه المرحمة تـ التركيز عمى الجيد الجسدم، مع استخداـ بسيط  مرحمة الع ر الزراعي

نتاج األدكات الزراعية.لممعرفة مثؿ التعرؼ عمى أن  كاع النباتات كا 

 :في ىذه المرحمة  حدث نمكان لمعمؿ المعرفي كمف خالؿ معرفة  مرحمة الع ر التجاري

األسكاؽ كالمكاصالت، كظيكر بعض الحرؼ، كبعض الصناعات اليدكية، كاإلىتماـ بالعمـ 

 كمصادره.
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 :القرف السابع عشر في  ة الصناعية مباشرة، فيكر كانت بعد الث مرحمة الع ر ال ناعي

أكركبا، كما بعد ذلؾ كفي ىذه المرحمة تـ التركيز عمى اإلنتاج، كىنا بدأ العمؿ المعرفي 

 باإلتساع عمى حساب العمؿ الجسدم، كمف ثـ بدأت عمميات اإلبداع كاالبتكار.

 :كىي مرحمة التي نعيشيا حيث تشيد إتساعان في دكر العمؿ  مرحمة المعمومات والمعرفة

رفي كالتطكر في كسائؿ النقؿ كالتحكؿ مف مجتمع صناعي إلى مجتمع معرفي كبركز المع

مفاىيـ مثؿ إدارة المعرفة، كاإلدارة اإللكتركنية كرأس الماؿ المعرفي كالتجارة اإللكتركنية 

 كغيرىا.

  مفهوم إدارة المعرفة: 2.3.2

مية ترتكز عمى تبادؿ المعرفة تيتـ إدارة المعرفة باستثمار المكارد المعرفية كبناء ذاكرة تنظي

كالمشاركة فييا مف خالؿ عممية منيجية مستمرة، كىي إدارة ليست مستقمة عف اإلدارات األخرل فيي 

مف مككنات كؿ إدارة داخؿ المنظمة كلكنيا ال تختمؼ مف حيث طبيعتيا ككظائؼ كأىدافيا فيي ال 

 (.40، ص2007تدير أنشطة مممكسة ككاضحة دائمان )ياسيف، 

( أف إدارة المعرفة ىي استراتيجية كاعية لمحصكؿ عمى المعرفة 497، ص2012يرل عمي )ك 

المناسبة مف األشخاص المناسبيف في الكقت المناسب كمساعدتيـ في مشاركة المعمكمات كتكظيفيا في 

 أعماليـ لتحسيف األداء الكظيفي.

العناصر مف الطرؽ (  عمى أنيا نظاـ متكامؿ 488، ص2011كما عرفيا الياسر كآخركف )

ستخداـ أفضؿ  كالمبادرات كاألنشطة المعنية بإيجاد المعرفة كتكفيرىا كحفظيا كتناقميا داخؿ المنظمة كا 

 السبؿ لنشرىا كتعميميا كتفعيميا في العمميات لرفع مستكيات األداء كتحسيف االنتاجية.
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تساعد المنظمة عمى تكليد (  بأنيا مجمكعة مف األنشطة كالعمميات التي 2006كعرفيا الزامؿ )

المعرفة كاختيارىا كاستخداميا كالحصكؿ عمييا كتنظيميا كنشرىا، كالعمؿ عمى تحكيؿ المعرفة إلى 

منتجات )سمع أك خدمات( بما تتضمف مف بيانات كمعمكمات كاتجاىات كخبرات كقدرات، كاستخداـ 

ميات التعمـ كبناء منظكمة مخرجات إدارة المعرفة في حؿ المشكالت كصناعة القرارات كرسـ عم

 متكاممة لمتخطيط االستراتيجي.

( إدارة المعرفة بأنيا مجمكعة مف اإلجراءات المخططة التي 77، 2011كعرؼ المميجي )

تستطيع مف خالليا المؤسسة الحصكؿ عمى القيمة، كالتقدـ مف المعرفة المتاحة عف طريؽ استثمارىا 

 في تحقيؽ النجاح التنظيمي.

في تمؾ الجيكد التي يبذليا المديركف مف أجؿ تنظيـ كبناء رأس ماؿ المنظمة مف كىي تتمثؿ 

 (.78، 2008المكارد المعمكماتية )أبك النصر، 

كيعرؼ الباحث إدارة المعرفة إجرائيان بأنيا اإلجراءات التي تطبقيا إدارة المؤسسة أك المنظمة في 

االستغالؿ األمثؿ عند القياـ بالكظائؼ المختمفة،  سبيؿ االحتفاظ بالمعرفة كتخزينيا ألغراض استغالليا

 بما ينعكس باإليجاب عمى المكقع التنافسي كتحسيف جكدة اتخاذ القرارات.

 : مبررات التحول إلِ إدارة المعرفة 3.3.2

ىناؾ العديد مف العكامؿ التي دفعت المؤسسات كالمنظمات إلى االىتماـ بإدارة المعرفة، تتمثؿ 

 ( 2009ك عيشة، كمنصكر، في التالي: )أب

العتبارىا فرصة كبيرة لرفع مكجكدات المؤسسة  تعاظم دور المعرفة في نجاح المؤسسة، .1

 كتخفيض التكمفة لتكليد االيرادات الجديدة.
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حيث أصبح مف الممكف القدرة عمى لمس أثر المعرفة في  القدرة عمِ قياس المعرفة ذاتها، .2

 كالقدرة عمى قياس ىذا األثر بشفافية أكثر.عمميات األعماؿ في غالبية المؤسسات، 

التي أسيمت في تسييؿ خمؽ  االستفادة من تقنيات االت ال الحديثة وتكنولوجيا المعمومات .3

 كتبادؿ التقارير كتكفير نظـ األتصاؿ عف ب عد.

باإلضافة إلى كجكد أنكاع متعددة مف المعرفة  تزايد احتماالت تطبيق إدارة المعرفة وتشعبها، .4

 اع متعددة مف النظـ كالعمميات التي تدعـ تطبيقيا.كأنك 

لممعرفة ال تعتمد بالضركرة عمى قيمتيا في  تزايد اإلدراك أن القيمة الحقيقية بعيدة المدى .5

 لحظة تكليدىا.

مكانية تعزيزىا المستمر بتطكير معرفة جديدة الطبيعة الديناميكية لمموجودات المعرفية .6 ، كا 

 دة، يجدر عمى التكجو نحك تطكير برامج إلدارة المعرفة.يجعؿ مف ادارتيا عممية معق

خاصة في مجاؿ االبداع كالتجديد  اتساع المجاالت التي نجحت إدارة المعرفة في معالجتها .7

 كالتنافس كالتنكيع.

مما جعؿ األنماط اإلدراكية غير مالئمة لمكاكبة  ءالالتغيير الواسع في أذواق واتجاهات العم .8

 تمؾ التغييرات.

اختالؼ نظـ تفسيرىا  الىباإلضافة  الف طبيعة المعرفة كثيرًا عن البيانات والمعموماتاخت .9

 كنقميا عف نظـ المعمكمات، كبالتالي تختمؼ القيمة المضافة لممعمكمات عف القيـ المضافة ليا.

، كالتعمؽ تهدف إلِ الت ميم الهادف واإلبداع الواعي والتكيف لال طرابات والتنظيم الذاتي .11

 البيئي كالذكاء كالتعمـ.

دارة كتطكر العامميف ك  خمق قيمة لألعمال من خالل جودة العمميات، .11  ادارةكالتخطيط ليا كا 

 العمالء كتقييـ اإلنتاج.
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تطكرت األعماؿ بدرجة كبيرة في عالـ اليـك كأصبحت إدارة المعرفة متطمب كخمص الباحث 

أف تحرص جميع المؤسسات كالمنظمات عمى  أساسي لمكاكبة ىذا التطكر المتسارع، لذا مف الميـ

ال  تطبيؽ إدارة المعرفة كاالستفادة منيا لتعزيز مكانتيا في األسكاؽ كتحقيؽ مزايا تنافسية جديدة كا 

 ستككف غير قادرة عمى المنافسة كاالستمرار.

 أهمية إدارة المعرفة:  4.3.2

عمى المنظمات كالمؤسسات عمى تنبع أىمية إدارة المعرفة مف تأثيراتيا اإليجابية العميقة 

 (112-110، 2013مستكيات مختمفة، كيمكف إبراز أىميتيا فيما يمي: )ىنشرم، 

 فكرم لممؤسسة.لاستثمار رأس الماؿ ا .1

 تنسيؽ أنشطة المؤسسة المختمفة بيدؼ تحقيؽ أىدافيا المكضكعية.  .2

جديدة، مما يؤدم إلى تحسيف األداء التنظيمي، إذ تعمؿ ادارة المعرفة عمى تكليد معرفة  .3

 االرتقاء بمستكل األداء التنظيمي كتحسينو.

 تحفيز المؤسسات عمى زيادة االبتكار كاألبداع لدل مكاردىا البشرية. .4

زيادة حدة المنافسة المستدامة باألسكاؽ لممنظمات مف خالؿ زيادة االبداعات كاالكتشافات  .5

 الجديدة، المتمثمة في طرح افكار كخدمات جديدة.

الجيكد لإلفادة مف جميع االشياء المممكسة كغير المممكسة بتكفير إطار عمؿ، لتعزيز  دعـ .6

 المعرفة التنظيمية.

 التركيز عمى المحتكل مف خالؿ تعظيـ قيمة المعرفة ذاتيا.  .7

 االسياـ في بقاء المنظمة عف طريؽ تحقيؽ المركنة ليا . .8

 المساىمة في حؿ المشكالت التي تكاجييا المؤسسات . .9
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 يع كدعـ العالقات االنسانية، كالتعاكف كاالنتماء بيف العامميف.تشج .11

 تطكير المؤسسات كاستشراؽ مستقبميا. .11

يتضح مما سبؽ أف ىناؾ أىمية بالغة إلدارة المعرفة فيي داعـ أساسي لكظائؼ اإلدارة األخرل، 

االبتكار كتضمف ليا الكصكؿ إلى كؿ ما ىك جديد غير تقميدم مف خالؿ التشجيع عمى اإلبداع ك 

 .كحؿ المشكالت كتعزيز العالقات كالتعاكف كاالنتماء بيف العامميف كالريادة في كؿ شيء

 أهداف إدارة المعرفة: 5.3.2

 (2013تسعى إدارة المعرفة إلى تحقيؽ العديد مف األىداؼ منيا التالي: )ىمشرم، 

كتنظيميا بطريقة  تكفير المعرفة لممنظمة باستمرار كتطبيقيا كتخطيط جيكد المعرفة فييا، .1

 تؤدم إلى تحقيؽ أىدافيا التشغيمية كاالستراتيجية.

دعـ الممارسات األفضؿ لمعمؿ المتمركز حكؿ المعرفة كذلؾ باالرتقاء باألداء المنظـ المعتمد  .2

 عمى المعرفة كالخبرة.

 تطكير عمميات صنع القرارات في المنظمة بحيث تنفذ بصكرة أفضؿ. .3

ف بالمنظمة لمكصكؿ إلى المعرفة التي تساعدىـ عمى القياـ بالمياـ تييئة الفرصة أماـ العاممي .4

تقاف  أعمى، كذلؾ لزيادة اإلنتاجية.  المككمة إلييـ بفاعمية أكثر كا 

تحقيؽ النمك كيدؼ استراتيجي لممنظمة، كىي الزيادة المستدامة في مقاييس األداء المعتمدة  .5

مة في العائد مف االستثمار كخطة االنتاج عمى المعرفة بيدؼ زيادة النمك مثؿ الزيادة الحاص

 كغيرىا.

جذب رأس الماؿ الفكرم لتكظيفو في إيجاد حمكؿ ابداعية لممشكالت التي تكاجييا المنظمة  .6

 كالتخطيط االستراتيجي.
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اإلسياـ في تكفير البيئة التنظيمية التي تشجع األفراد كتحفيزىـ عمى المشاركة بالمعرفة مف  .7

 يؽ، كالتنافس مف خالؿ الذكاء البشرم.خالؿ العمؿ بركح الفر 

 خمؽ قيادة فاعمة قادرة عمى بناء مدخؿ إدارة المعرفة كتطبيقو. .8

 تبني فكرة اإلبداع عف طريؽ تشجيع مبدأ تدفؽ األفكار بحرية. .9

 تككيف مصدر مكحد لممعرفة. .11

ارسات إيجاد بيئة تفاعمية لتجميع كتكثيؽ كنقؿ الخبرات التراكمية المكتسبة مف كأثناء المم .11

 اليكمية. 

 وظائف إدارة المعرفة:  6.3.2

( أف الكظيفة الرئيسية إلدارة المعرفة ىي العمؿ عمى تكفير المتطمبات 2012أشار عمياف )

الالزمة التي مف شأنيا أف ترقى بالمعرفة كتعززىا مف خالؿ تطبيؽ عمميات إدارة المعرفة ابتداءن مف 

مييا تكفير السبؿ كافة التي تؤدم إلى المعرفة. كقد ذكر تشخيص المعرفة إلى تطبيقيا، كبالتالي ع

 ( مجمكعة مف الكظائؼ األخرل تتمثؿ في التالي:2012النشار )

انتاج كتكليد المعرفة كضبطيا كتنظيميا كنشرىا كمشاركتيا كاستخداميا لتحقيؽ اىداؼ  .1

 . المؤسسة

دماتيا كتنميتيا مينيان، لمعمؿ البحث عف العناصر البشرية المدربة كاستقطابيا كاالستفادة مف خ .2

 في إدارة المعرفة.

 تكفير الكسائؿ اإلبداعية الالزمة ألفراد المعرفة. .3

 اإلىتماـ بالجكانب األخالقية كالثانكية لممعرفة بجميع عممياتيا. .4

 قياس تأثير إدارة المعرفة كتقكيـ أصكليا المعرفية. .5
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برمجيات كتجييزات، ككسائؿ االتصاؿ كغيرىا تييئة البنية التحتية الالزمة إلدارة المعرفة مف  .6

 مف األدكات.

يتبيف مما سبؽ أف إدارة المعرفة كجدت لتقكـ بالعديد مف الكظائؼ التي تتكامؿ مع بعضيا 

البعض لمكصكؿ إلى اليدؼ الرئيسي الذم يتمثؿ في جعؿ المعرفة بمثابة المرتكز األساسي التي تعتمد 

 ياـ بكظائفيا المختمفة.عميو المؤسسات كالمنظمات عند الق

 عنا ر إدارة المعرفة: 7.3.2

 (2010ىناؾ مجمكعة مف العناصر كالمقكمات إلدارة المعرفة تتمثؿ في التالي: )نكر الديف، 

كىي مساعدة األفراد لبعضيـ البعض ضمف فريؽ العمؿ في مجاؿ عمميـ لمكصكؿ  التعاون: .1

ؤدم إلى عممية خمؽ المعرفة مف خالؿ إلى أىداؼ منظمة، حيث أف انتشار ثقافة التعاكف ت

 تبادؿ بيف األفراد كالكحدات كأقساـ المنظمة.الزيادة مستكل 

مف خالؿ الحفاظ عمى مستكل متميز كمتبادؿ عمى  العامميفعني بيا األيماف بقدرات يك  الثقة: .2

عرفة، مستكل النكايا كالسمكؾ، كيمكف أف تسيؿ مف عممية التبادؿ المفتكح الحقيقي كالمؤثر لمم

 فالثقة مع التعاكف تعمالف معان  لتدعيـ فعالية إدارة المعرفة كيكمالف بعضيـ البعض.

يتـ اكتساب معرفة جديدة تستخدـ في التأثير عمى اآلخريف  كالتدريب مف خالؿ التعمـ التعمم: .3

كفي اتخاذ القرارات، فمف خالؿ التعمـ يتـ تطكير األفراد داخؿ المنظمات بما يؤىميـ كيعدىـ 

 إعداد جيد لعممية خمؽ المعرفة.

 كىي تشير إلى تركيز صالحيات إتخاذ القرار كالرقابة عمى الييئة التنظيمية العميا المركزية: .4

 لممنظمة، لذا يجب أف تتركز القرارات بيد اإلدارة العميا  في المؤسسة.



 
 

32 
 

تعني المدة التي تتحكـ فييا القكاعد الرسمية بعممية اتخاذ القرار ضمف إطار  الرسمية: .5

المؤسسة، فالمعركؼ أف التخطيط يقكـ عمى تحديد األىداؼ كرسـ السياسات كبالتالي فإف 

 الرسمية تتحكـ في السياسات.

بمعنى أف تككف الخبرة في المؤسسة لدل األفراد العامميف متنكعة  لخبرة الواسعة والعميقة:ا .6

كاسعة أفقيان كعميقة أم مركزة كمتخصصة، بمعنى أف العالقة تككف أفقية بيف رؤساء األقساـ 

في نفس المستكل كالمدراء كتقكـ عمى التنسيؽ بينيـ، كبالتالي تزداد الخبرات كتبادؿ 

كتتحقؽ األىداؼ نتيجة التشاكر بينيـ، ىذه الخبرة التي تنشأ بينيـ إنما تككف معرفة  المعمكمات

 كتساعد عمى أداء كنجاح إدارة المعرفة.

كجيا المعمكمات كنظاـ نظاـ تكنكل أف تسييالتتسهيالت ودعم نظام تكنولوجيا المعمومات:  .7

عنصر  لتالي دعمياكبا دعـ إدارة المعرفة، فيي عنصر حاكـ في خمؽ المعرفةتالمعمكمات 

 ضركرم مف عناصر إدارة المعرفة.

يعني القدرة عمى خمؽ القيمة كالمنتجات كاألفكار كاإلجراءات المفيدة عف  اإلبداع التنظيمي: .8

طريؽ ما يبتكره األفراد الذيف يعممكف معان في نظاـ اجتماعي معقد، مف دكف المعرفة ال يمكف 

لمعرفة دكران ىامان في بناء قدرة المؤسسة لتككف مبدعة لممؤسسة أف تككف مبدعة لذلؾ تمعب ا

كخالقة، فإف تكفير المعرفة أمر ضركرم لممؤسسة لذا يجب عمى المؤسسة كشؼ كالتقاط 

دارتيا كالمشاركة في استخداميا لتحقيؽ مكاسب  المعرفة التي يمتمكيا العاممكف، كاستغالليا كا 

 عرفة.تجارية ىامة لممؤسسة كىذا ىك دكر إدارة الم

بالنظر إلى العناصر السابقة نجد أنيا تتمثؿ في أربعة عناصر رئيسية ىي االستراتيجية الخاصة 

بالمنظمة كالتي تشتمؿ عمى العديد مف النقاط منيا الرؤية كالرسالة كالقيـ كاألىداؼ، كاألفراد أم المكارد 
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ؿ كأدكات تكنكلكجيا البشرية فيـ عنصر أساسي في تككيف المعرفة الضمنية كالصريحة، ككسائ

 المعمكمات، كعمميات إدارة المعرفة كصكالن إلى تطبيقيا كاالستفادة منيا. 

 أبعاد إدارة المعرفة:  8.3.2

تعتمد إدارة المعرفة عمى أبعاد متعددة تعبر عف طبيعة ككيفية مسار عمؿ إدارة المعرفة، كتتمثؿ 

 (2013ىذه األبعاد في التالي: )ىمشرم، 

كيعبر ىذا البعد عف مستكل اإلستخداـ لتكنكلكجيا المعمكمات كاإلتصاالت  البعد التقني: .1

كالبرمجيات المختمفة كقكاعد المعرفة كمحركات البحث في إدارة المعرفة كمعالجة مشكالتيا، 

 كمتابعة كؿ جديد في ىذا المجاؿ المتطكر بكتيرة متسارعة. 

كيعبر ىذا البعد عف كيفية الحصكؿ عمى المعرفة كالتحكـ بيا، كتخزينيا  البعد التنظيمي: .2

كنشرىا كمضاعفتيا كاعادة استخداميا كاعداد خرائط بأماكف تكافرىا في المنظمة كتحديد 

مسارات تدفقيا كاالجراءات كالكسائؿ المساعدة كالعمميات الالزمة إلدارة المعرفة بصكرة فاعمة 

 دية. مف أجؿ كسب قيمة اقتصا

تعد الثقافة التنظيمية أحد العكامؿ الميمة المؤثرة في تحقيؽ نجاح أك فشؿ ادارة  البعد الثقافي: .3

المعرفة، كقد يعتبر البعض إحدل المعكقات األساسية إلدارة األصكؿ الفكرية في المنظمات 

ؿ مع مما نحممو مف قيـ، كأعراؼ، كمفاىيـ، كممارسات تؤثر في سمككيات األفراد في التعام

 المعرفة.

كيعبر ىذا البعد عف مدل تقاسـ المعرفة بيف األفراد كفرؽ العمؿ )جماعات  البعد االجتماعي: .4

صناعة المعرفة(، كتأسيس ثقافة اجتماعية تنظيمية داعمة كتأسيس المجتمع عمى أساس 

ابتكارات صناع المعرفة كالتقاسـ كالمشاركة في الخبرات الشخصية كبناء شبكات فاعمة مف 
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العالقات بيف األفراد، كتأسيس ثقافة اجتماعية تنظيمية داعمة، كتأسيس المجتمع عمى أساس 

ابتكارات صناع المعرفة، كالتقاسـ كالمشاركة في الخبرات الشخصية كبناء شبكات فاعمة مف 

 العالقات بيف األفراد.

ة في المؤسسات يتضح مما سبؽ أف ىذه األبعاد البد أف يراعييا القائميف عمى إدارة المعرف

كالمنظمات، فيذه األبعاد سكاء التكنكلكجية أك االجتماعية أك التنظيمية تكصؿ إلى الكفاءة كالفعالية في 

 إدارة المعرفة.

 مجاالت إدارة المعرفة: 9.3.2

( إلى أف إدارة المعرفة تمس جميع أجزاء المنظمة، أم ليس جزءان مف 2012أشار المييرات )

 كقد يككف ضمف أم مف المجاالت التالية: أجزاء المنظمة فقط، 

 مجاؿ مكجكدات المعرفة كتشتمؿ عمى البراعة كالكفاءة كالتجربة كالخبرة كالميارات كالقدرات. .1

 مجاؿ نشاطات المعرفة كتشتمؿ عمى عمميات نقؿ كبناء كتكليد كالمراقبة كاالستخداـ كالتقييـ. .2

اتو، كأيضان قدرات المؤسسة لبناء المعرفة مجاالت الميكؿ كالقدرات، كتشتمؿ ميكؿ الفرد كقدر  .3

 كاستخداميا، مف أجؿ تحقيؽ أعمى حد مف مصالح المؤسسة.

ستراتيجيات المنظمة ككذلؾ  .4 مجاؿ المنظمة كيشمؿ عمى تكجييات المنظمة كأىدافيا كا 

 ممارساتيا كثقافتيا.

قائمة في جميع كظائؼ اإلدارة ككظائؼ المنظمة كأف  تككفف اإدارة المعرفة كيرل الباحث 

 تغطي جميع مجاالت األعماؿ فكؿ عمؿ يحتاج إلى معرفة كافية لمقياـ بو عمى أكمؿ كجو.

 



 
 

35 
 

 عمميات إدارة المعرفة: 10.3.2

( بأنيا العمميات التي تساعد المنظمات عمى تكليد المعرفة 24، ص2005يعرفيا حجازم )

ستخداميا كنشرىا كالتي تعتبر ضركرية لألنشطة اإلدارية المختمفة كاتخاذ كاختبارىا كتنظيميا كا

 القرارات كحؿ المشكالت كالتعمـ كالتخطيط االستراتيجي.

( أنيا مجمكعة العمميات الالـز القياـ بيا لتكليد المعرفة كتقديـ 129، ص2011كيذكر المسند )

ف كانت المفتاح الذم يؤدم إلى فيـ إدارة المعرفة ككيفية تن فيذىا عمى أكمؿ كجو، كىذه العمميات كا 

 تختمؼ حسب طبيعة عمؿ المنظمة إال إنيا حاسمة لنجاح أم إدارة لممعرفة.

؛ 2009أحد عناصر إدارة المعرفة، كتتمثؿ ىذه العمميات في التالي: )الضكيحي،  كىذه العمميات

 (2013الجامكس؛ 

تتضمف جميع عمميات ادارة المعرفة ميمة كالعالقة بينيما تكاممية كتراكمية توليد المعرفة:  .1

كالقدرة عمى الفيـ  ار، كاالكتساب، كاختصاص المعرفة،كافة عمميات الشراء، كاالبتك

كاالستيعاب لممعرفة الظاىرة، كالحصكؿ عمى المعرفة الكامنة في عقكؿ األفراد )المعرفة 

كغير مكتشفة، كالحصكؿ عمييا مف مصادرىا المختمفة  الضمنية(، كتكليد معرفة جديدة

 (. 2012)الياسرم، كآخركف، 

( بأنو إبداع المعرفة، كيتـ  ذلؾ مف 42، ص2006كيعني تكليد المعرفة حسب العمي كآخركف )

خالؿ مشاركة فرؽ كجماعات العمؿ الداعمة لتكليد رأس ماؿ معرفي جديد في قضايا كممارسات جديدة 

يجاد حمكؿ ابتكارية بصكرة مستمرة، كنقؿ الممارسات العممية األفضؿ.تساىـ في تعر   يؼ المشكالت كا 

( أف ىناـ أربعة مبادئ لتكليد المعرفة ىي تعزيز مقدرة األفراد 20، ص2011كيكضح الكسيبي )

في حؿ المشكالت، كالتغمب عمى معارضة األفراد المينييف لممشاركة بالمعمكمات، كالتحكؿ مف اليياكؿ 
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تدريجية إلى التنظيمات الشبكية التي تسمح بكجكد فرص متساكية أماـ الجميع لمتشارؾ بما يمتمككنو ال

 مف معرفة، كتشجيع التنكع الفكرم داخؿ المنظمات كالمؤسسات.

: كتشمؿ عممية تخزيف المعرفة كافة عمميات اإلحتفاظ تخزين وتنظيم واسترجاع المعرفة .2

دارت يا كالتنظيـ كالبحث كالكصكؿ إلييا كاسترجاعيا )محمد، بالمعرفة كالمحافظة عمييا كا 

 (.2011؛ الكسيبي، 2010

( تخزيف المعرفة كاالحتفاظ بيا مف أجؿ 2012كمف الميـ بمكاف حسب الياسرم كآخركف )

إمكانية استرجاعيا كاستخداميا مف قبؿ العامميف كيتـ ذلؾ مف خالؿ الكثائؽ المكتكبة كالعمميات 

البيانات االلكتركنية، كالمعرفة االنسانية المخزنة في النظـ الخبيرة، كالمعرفة المخزنة في قكاعد 

المكجكدة في اإلجراءات كالعمميات التنظيمية المكثقة، كالبد مف دعـ كمساندة أنظمة تخزيف المعرفة مف 

 خالؿ مكافأة العامميف عمى بذؿ الجيد كالكقت لتخزيف ىذه الكثائؽ بشكؿ دكرم.

كتشمؿ عممية نقؿ المعرفة كافة عمميات النشر كالتكزيع كالتحريؾ لمعرفة: نقل ومشاركة ا .3

 (.2012كالتدفؽ كالمشاركة )الياسرم، 

( إلى أف عممية تكليد المعرفة ال تكفي لمكصكؿ إلى أداء متفكؽ ما لـ يتـ 2005كيشير حجازم )

لمعرفة يتـ بمكجب مجمكعة تكزيع المعرفة كنقميا إلى اآلخريف في الكقت كالمكاف المناسب. كتكزيع ا

مف األساليب منيا التدريب كالحكار مف خالؿ زمالء الخبرة القدامى كيككف ذلؾ مف خالؿ المعرفة 

الصريحة، كشبكات المعمكمات الداخمية مثؿ نشر الكثائؽ كالنشرات الداخمية كالتعمـ كيككف ذلؾ ضمف 

 (.2008المعرفة الصريحة )الزيادات، 

كف أف الييكؿ التنظيمي المعتمد عمى الرقابة كاألكامر التقميدية كاإلشراؼ كيجب االلتفات إلى ك

كاالتصاالت المحدكدة، يخفض مف فرص تكزيع المعرفة كعرضيا بشكؿ جيد، بينما الييكؿ التنظيمي 
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األفقي كالباب المفتكح تدعـ المعرفة كتجعميا تتدفؽ بيف مختمؼ اإلدارات كاألقساـ المختمفة داخؿ 

 (.71، ص2006كالمؤسسات )الرب، المنظمات 

جعميا أكثر مالئمة لالستخداـ في تنفيذ أنشطة المؤسسة كأكثر  مف خالؿتطبيق المعرفة:  .4

ارتباطان بالميمات التي تقـك بيا كأف المؤسسات التي تستخدـ المعرفة عمى أحسف كجو تمتمؾ 

عمؿ بسبب عدـ تطبيؽ الميزة التنافسية، إذ أف بعض المؤسسات تعاني فجكة بيف المعرفة كال

المعرفة بكامميا عمى األنشطة المختمفة، لذا يجب عمى ىذه المؤسسة القياـ بما يضمف تطبيؽ 

 (.2011ىذه المعرفة )عيشكش، 

كيتضح مما سبؽ أف اإلدارة الفعالة لممعرفة تتـ مف خالؿ المراحؿ السابقة التي تبدأ مف تكليد 

المعرفة كصكالن إلى تطبيقيا كميما بمغت المعرفة التي تمنمكيا المنظمة، فيي ليست ذات قيمة طالما لـ 

 تطبؽ ىذه المعرفة عمى أحسف كجو كفي كافة كظائؼ اإلدارة ككظائؼ المنظمة.

 معيقات إدارة المعرفة: 11.3.2

 ىذه نجاح حتمية يعني في المنظمات كالمؤسسات ال المعرفة إدارة مبادرات تبني في الشركع إف

فيناؾ مجمكعة مف التحديات كالمعيقات التي قد تعيؽ تطبيؽ إدارة المعرفة في المنظمات،  المبادرات،

 (Milam, 2001, p4)كىي كالتالي: 

 . المعرفة إلدارة الكاؼ   الكقت لدييـ ليس المكظفكف .1

 . المعرفة كتبادؿ مشاركة تشجع ال الحالية الثقافة .2

 . المعرفة إدارة تطبيؽ مف المتحققة لمفكائد كالفيـ الكعي نقص .3

 . المعرفة إدارة لتطبيؽ نتيجةن  المتحققة المالية الفكائد قياس عمى القدرة عدـ .4

 المعرفة. إدارة بتقنيات المرتبطة الميارات نقص .5
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 . المعرفة إدارة لمشاريع التمكيؿ نقص .6

 . المعرفة في لممشاركة كالمكافآت الحكافز نقص .7

 .العميا اإلدارة قبؿ مف كااللتزاـ الدعـ نقص .8

 ( مجموعة من المعيقات تتمثل في التالي:42، ص2013وذكر الجاموس وعبد الرحمن )

 .األفراد سمكؾ تغير .1

 .المعرفية قيمة كأداء األصكؿ قياس صعكبة .2

 .تدار أف يجب التي المعرفة ماىي تحديد صعكبة .3

 .المعرفة مبادرات في المكارد استخداـ تبرير صعكبة .4

 .الشركة لعمؿ خارطة رسـ صعكبة .5

 .المعرفة لمبادرات مالئـ نطاؽ كضع صعكبة .6

 .المعرفي لمعمؿ قياسية عمميات تحديد صعكبة .7

 .متاحة المعرفة جعؿ صعكبة .8

 .التكنكلكجية المحددات تجاكز صعكبة .9

 .لممبادرات المالئـ القائد الفريؽ تحديد صعكبة .11

 .عمييـ كالمحافظة المكىكبيف األفراد جذب صعكبة .11

جميع المعيقات السابقة تتمحكر حكؿ ثقافة المنظمة، كتكنكلكجيا المعمكمات، كقدرات كميارات 

كسمككياتيـ ككالءىـ، كمستكل التعمـ، كالثقافة التنظيمية، كمكقؼ اإلدارة العميا في  العامميف، كانطباعتيـ

 المنظمة كغيرىا. 
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 المبحث الثالث: نماذج إدارة المعرفة 4.2

 :الحاجة إلِ نماذج إدارة المعرفة 1.4.2

صكؿ لقد زادت حاجو الكثير مف المؤسسات كالشركات كالجامعات الى ادارة المعرفة مف اجؿ الح

 كلعؿعمى المعرفة  كتنظيميا بشكؿ مناسب يعتمد عمييا في التكصؿ لحمكؿ الم مشكمة تعترضيا .

 المعرفة. إدارة إستراتيجية ىك النماذج ىذه عميو عنصر تبنى أىـ

 إلى المؤسسة أك الجامعة ألعماؿ المعرفة مف االستفادة  منيا  إدارة بناء نماذج نظرة تطكرت فقد

 التعمـ ىياكؿ جميعيا عمى بناء تركز النماذج ىذه فإف الحاالت جميع كفي إستراتيجية كظيفيةاعتبارىا 

رساء كالنظمي الفردم  .(47، ص2015المعرفية )يكسؼ،  المشاركة ثقافة كا 

 النظمي: المنظور من المعرفة إدارة نماذج 2.4.2

ممارسة كاستخداـ ادارة كسع المجاالت التي تغطي مختمؼ اكجو بناء المعرفة ىي مجاؿ أمف 

المعرفة كتطبيقيا  كالتي تبدأ بتحديد فجكة المعرفة لدييا كذلؾ مف خالؿ مقارنة المدخالت  

  .بالمخرجات

, لممؤسسة كتبنييا كاستراتيجية أعماؿ العامة بناء اإلستراتيجية في المعرفة إدارة تساىـ قد

 اختارتيا التي المداخؿ مف معيف لمدخؿ كتنفذ كفقان  المؤسسة لمصمحة تعمؿ المعرفة إدارة كبالتالي فإف

  (Karl, 1994) نجد: المداخؿ ىذه أىـ كمف المؤسسة

 المعرفة نقؿ نمط مدخؿ 

 المعرفة مكجكدات بناء مدخؿ 

 الذكاء إلى المستندة العممية مدخؿ 

 اليندسة إعادة مدخؿ 

 المتعممة المنظمة مدخؿ 
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 الشاممة الجكدة مدخؿ 

 الجدارة بؤرة مدخؿ 

 المعرفة ثقافة مدخؿ 

في اطار االستراتيجية العامة التي المؤسسة  داخؿ إدارة المعرفة مف الممكف تنفيذ كيرل الباحث 

 لرؤيتيا كمنظكرىا كاستنادان إلى تكجياتيا كأىدافيا. حاجاتيا ككفقان  مف انطالقان  تتبعيا المؤسسة 

 كالتي تؤىمو األساسية الخصائص مف مجمكعة فيو تتكفر أف البد المعرفة إلدارة نمكذج كأم

يمي: )عمياف،  ما الخصائص ىذه أبرز كلعؿ أجميا مف صمـ التي األىداؼ تحقيؽ عمى ليككف قادران 

2015) 

 بمركنة عالية  لمتغيير مف حيث ادخاؿ التعديالت  المعرفة إدارة نمكذج يتميز أف المركنة: البد

 الضركرية.

 اإلستمرارية أسباب لو تكفر التي األساسية المتطمبات جميع يشمؿ أف الشمكؿ: البد. 

 .الحصكؿ عمى المعرفة كتنظيميا بشكؿ مباشر بما يخدـ مصمحة المؤسسة 

 المعرفة إدارة التكيؼ مع التغيرات كالتطكرات المتالحقة كنظاـ يضمف أف. 

 أف يدعـ  أىمية العنصر البشرم داخؿ المؤسسة  باعتباره مصدرا اساسيا لممعرفة النجاح 

 عممية التغير.

  أف يصدر النمكذج مف صاحب قرار داخؿ المؤسسة  لتكليد المعرفة كالتشارؾ فييا كفؽ

 االليات المتنكعة التي يتفؽ الجميع عمييا 

 االعتبار بعيف يأخذ أف البد كما قكاعد المعرفة لمختمؼ كاحترامو النمكذج بناء في الدقة تحرم 

 .كحفظيا تخزينيا ككسائؿ انتقاليا آليات كمختمؼ المعرفة خصائص

 .يختار المناسب كالمالئـ كفقا لمصمحتو أنو إال عديدة أشكاالن  النماذج تتخذ كقد
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، فقد  المؤسسات في المعرفة بمدخؿ المتصاعد كاالىتماـ المتزايد لمدكر نظران يشير الباحث ك 

مجرد  األمر بادئ كانت في كالتي المعرفة بإدارة خاصة إستراتيجيات كضع الضركرم مف أصبح

 األمر أعماؿ عامة كاستراتيجيات كاستراتيجيات نفسيا بعد فيما لتفرض كفرعية كظيفية استراتيجيات

 كمف ىذه النماذج االتية: المعرفة عمى القائمة المؤسسات عمى الذم ينطبؽ

 :Dorothy Leonard-Bartonأواًل: نموذج دوروثي ليونارد بارتون 

 يتعامؿ بحيث جديديف مفيكميف بالتركيز عمى لممؤسسة الجكىرية القدرات تـ االىتماـ  بطبيعة

 .كميارات متميزة  تقنية أساليب مجمكعة أنيا عمى القيـ السائدة داخؿ المؤسسة  مع األكؿ المفيـك

كالتي كاف يسمييا ليكنارد بارتكف   التقميدية الجكىرية بالقدرات فيختص الثاني المفيـك أما

 مزايا القدرات بالعمؿ عمى استغالؿ داخؿ المؤسسة اإلبداع عرقمت  طالما كالتيبالصالبة الجكىرية 

 االستراتيجيات تنفيذ مف خالؿ ككؿ الحسف لمعممية السير كجو في يقؼ عائؽ أف دكف ليا الجكىرية

 ,Dorothy Leonard-Barton) لذلؾ كتييئة الطريؽ التغيير في الرغبة مف طريؽ الرفع عف

1992) . 

 أساسا استغالؿ المكارد كالميارات كارتباطيا بالتعمـ الجماعي  المتميزة  المقدرة الجكىريةكمصدر 

 (Prahalad and Hamel, 1990)ىي ىذا الشأف في قدمت التي التعاريؼ كمف بيف أدؽ 

 متكاممة كعادات أصكؿ مف الميارات المتنكعة، مجمكعة عف عبارة ىي الجكىرية المقدرة أف عمى

 .(Teece et al., 1990)التنافسية المستدامة ليا  كالميزة  لممؤسسة التنافسية القدرات أساس تشكؿ

 القدرات كتشمؿ المعرفة منظكر أراد اعطاء ميزة تنافسية لممؤسسة مف  فقد بارتكف ليكنارد أما

 التي اآلليات بمثابة كىي التقنية األنظمة ىي: معارؼ كميارات العماؿ، متكاممة أبعاد أربعة الجكىرية

 ك المعرفة بخمؽ المتعمقة كالقيـ أنظمة التسيير، المعايير معيا، كالتعامؿ المعرفة خمؽ خالليا مف يتـ

 (LEONARD-BARTON,1999 ).معيا التعامؿ
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 في البعد البشرم مف أىـ االبعاد الضركرية لتطكير المنتجات الجديدة المتمثؿ األكؿ البعد كيعتبر

الناتج  الثاني البعد أما, المؤسسة كتقنيات كخصكصيات المعارؼ، الميارات مف كؿ بيف كالذم يجمع

 كالذم يشمؿ كال مفالعممية كالمعرفية الضمنية في عقكؿ األفراد  عف تراكـ سنكات مف الخبرة 

المتمثؿ بأنظمة التسيير   الثالث البعد أما, األعماؿ مختمؼ بأداء المتعمقة كاإلجراءات المعمكمات

أما البعد الرابع  , ى قسميف ىما الجانب الرسمي كغيرالرسمي لتككيف المعرفة كالرقابة عمييا فينقسـ ال

األساسي فيك متمثؿ في القيـ التي تسيؿ جمع كاستنباط المعرفة كالرقابة عمييا كبناء عمى ذلؾ تعتبر 

أبعاد  بد مف تفاعؿكلكي يتككف نظاـ متكامؿ الدارة المعرفة ال, القدرات الجكىرية نظاـ معرفي متكامؿ

 كرائيا مف المنشكدة الغاية كفعالة لتحقيؽ منظمة البعض بطريقة بعضيا مع القدرات الجكىرية 

كقد تختمؼ المعرفة المطمكبة مف مشركع الخر كأيضا قد تختمؼ في , المعرفة خمؽ في كالمتمثمة أساسان 

عمى االنجاز كالتطبيؽ كيجب عمى ادارة المعرفة  تحديد ماىك مطمكب  مف  نفس المشركع  بناءا

 .(Dorothy Leonard-Barton, 1992) معارؼ كماىك مكجكد. 

 :Wiigثانيًا: نموذج كارل ويج 

مف خالؿ ىذا النمكذج فقد قاـ كارؿ كيج بتكليد معرفة جديدة مف خالؿ اعتماده عمى قياـ الفرد 

مكب مختمؼ كمطكر عف السابؽ بتصكير مجمكعو نشاطات كخطكات منظمة بنفس العمميات لكف باس

بشكؿ متكرر كمستمر مع التركيز عمى االحتفاظ بالمعرفة كتخزينيا في عقكؿ األفراد حتى يتمكف مف 

تجميع ما تـ االحتفاظ بو مف معارؼ كمشاركتيا مع االخريف كقد تتـ بشكؿ غير رسمي مف خالؿ 

األفراد كصكال الى شبكات الخبرة كاألنظمة كفرؽ العمؿ , كقد تختمؼ الحكارات التي تجرل بيف 

 أربعة لتحقيؽ كيج كييدؼ نمكذج.استخدامات المعرفة حسب المكاقؼ  كاالتجاىات داخؿ المؤسسة

 (Wiig, 1993) :أساسية أىداؼ
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كذلؾ مف خالؿ االعتماد عمى النفس باستخداـ الخبرات كالميارات الشخصية  المعرفة: بناء .1

 كالكتب ككسائؿ االعالـ المعتمدة عمى التكنكلكجيا الحديثة.

 الكتب خالؿ مف أك األفراد عقكؿ في : ينقسـ االحتفاظ الى قسميف سكاءبالمعرفة االحتفاظ .2

 .كالمعمكمات البيانات كقكاعد المعرفة كقكاعد

تتجمع المعرفة مف الميارات كالخبرات السابقة كخبراء مف اختصاصيـ  : لمعرفةا تجميع .3

 .ككظائفيـ ألعماليـ أدائيـ عند األفراد تكاجو قد التي مف المشاكؿ لمجمكعةاعطاء اجابات 

 تستخدـ المعرفة التي تـ تجميعيا كتطبيقيا كتحكيميا الى أفعاؿ تظير  المعرفة: استخدام .4

 .المؤسسة كظائؼ مختمؼ عمى آثارىا

كبناء عمى ىذا النمكذج  فقد تـ دمج جميع األنشطة التفصيمية  مف قبؿ المؤسسة كاالفراد  كقد 

يتضح لالشخاص نظريا تشابو ىذه الكظائؼ مع بعضيا البعض كلكنيا في الكاقع مختمفة تماما 

ا النكذج عمميا كلكؿ منيا غرض خاص يعمؿ باطار كاحد لتحقيؽ أىداؼ ادارة المعرفة , كىذ

متكامؿ يتككف مف قسميف , االكؿ بناء المعرفة  كىي المرحمة االساسية في انشاء كتكليد المعرفة 

بناءا عمى التعمـ مف الخبرات السابقة, كالقسـ الثاني ىك استخداـ المعرفة ليتـ بعد ذلؾ تجميع 

اعد المعرفة التي مف المعرفة كتخزينيا تقنيا اك في العقكؿ البشرية كينتج عف عممية التخزيف قك 

 ,Wiig)شانيا تجميع المعرفة كتحقيؽ االستخداـ األمثؿ ليا في مختمؼ مياـ كمكضكعات العمؿ 

1993). 

 :Blumentritt and Johnstonثالثًا: نموذج رولف بمومانتريت ورون جونستون 

ـ كالذم ييدؼ الى دراسة العالقة بيف المعرفة 1999تـ التكصؿ الى ىذا النمكذج في عاـ 

كالمعمكمات, كيجب دعـ ادارة المعرفة مف خالؿ  التحسينات عمى تقنية المعمكمات كتدريب كادر 

فة التنفيذ. حيث أف المعمكمات ال يمكف أف تككف بديمة عف المعرفة  اال أنو مف الضركرة تحكيؿ المعر 



 
 

44 
 

الى معمكمات كذلؾ لنشر المعرفة الناجحو, في حيف أف ىناؾ صعكبات في تحكيؿ المعمكمات المدكنة 

الثقافة،  الى معرفة ألف ذلؾ يتطمب  معنى محدد لدل المتمقي كال يمكف تكافره اال مف خالؿ الخبرة،

 . (M.Sierhuis & W.J.Clancey,1997)التربية كحتى االجتماعية الركابط

تتككف المعرفة مف مرحمتيف أساسيتيف ىما خمؽ المعرفة كاستخداميا ك يعتمد تكليد المعرفة عمى  

األنظمة الذكية كالتي يتطمب فييا استخداـ المعرفة التي تـ تكليدىا كتحكيميا الى معمكمات قد تككف 

فة  الستعماليا مرئية, مكتكبة أك شفكية  كىناؾ بعض المعمكمات المخرجة يتـ تخزينيا باشكاؿ مختم

 .(P.C.Murray  1997)مباشرة الداء عمؿ أك نقميا باالتصاؿ المباشر

المعرفة التي ترتكز عمى عدة جكانب لممؤسسة كالتي تتككف مف   كىناؾ المعرفة الجكىرية

 عمى يحتكم الثالثة المككنات ىذه مف مككف الضمنية ككؿ كالمعرفة المعرفة االجتماعية الكضيعة،

ك تتطمب تحديدىا بدقة بيدؼ االستخداـ األمثؿ لممكارد  معمكمات ،  إلى أك تحكيمو نقمو يمكف جزء ال

 حجـ أف كما لممكارد ضياع ىك بمثابة معرفة كبيرة مع لألفراد المعمكمات مف كبير كـ حيث أف تقديـ 

 تحديد الضركرم مف تيديدان لنجاح المؤسسة ك يشكؿ صغيرة معرفية قاعدة مع المعمكمات مف قميؿ

كجو،  أحسف عمىيا الستخدام المعمكمة كذلؾ إليصاؿ المعمكمات عند تكليد كاستخداـ الجكىرية المعرفة

أكثر  تثرل المعمكمات قاعدة الخاصة بالمعمكمات الجديدة فإف العمميات فيو تكلد الذم الكقت كفي

Blumentritt and Johnston, 1999, p287-300).) 

 :Bots and Bruijinرابعًا: نموذج سمسمة القيم المعرفية لبوتس وبرويجين 

المعرفية  القيـ سمسمة نمكذج مسمى تحت كبركيجيف بكتس مف كؿ طرؼ مف المقترح النمكذج إف

كالسياسة  اإلستراتيجية بتحديد تبدأ كمتناسقة مترابطة سمسمة خالؿ مف كتقييميا المعرفة يسعى إلدارة

 الداخمي الصعيديف عمى يحيط بيا مف تطكرات كما رؤيتيا ضكء في المؤسسة قبؿمف  المتبعة

 كتكقيت نكعيتيا المطمكبة، المعرفة تحديد خاللو مف يتـ استقصاء ذلؾ بناء بعد كالخارجي، ليتـ
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 Bots)التنفيذ حيز ذلؾ بعد لتدخؿ إلييا بحاجة ىـ مف قبؿ المعرفة مف بيذه لتبدن المشاركة استخداميا

P and Bruijin H, 2002.) 

ىذه  أنشطة مختمؼ يرافؽ متكامؿ كنظاـ داخؿ المؤسسة المعرفة إدارة كينظر ىذا النمكذج إلى

صياغة  في األمر بادئ في المعرفة تشارؾ إدارة بحيث بالمعرفة منيا تعمؽ ما كخصكصان  األخيرة

ظركؼ  مف بيا  يحيط ما ككذا كؿ كتكجييا رؤيتيا إطار في تحدد كالتي الكمية المؤسسة إستراتيجية

يتـ  كقد فييا تتكاجد المصادر التي ككذا المطمكبة المعرفة ككـ نكع كبدقة تحدد تجعميا كخارجية داخمية

 بما المشاركة ذلؾ بعد االستقصاء ليتـ أسمكب أبرزىا مف كلعؿ مختمفة كتقنيات كسائؿ باستخداـ ذلؾ

 مف تقييـ ك تحت رقابة السابقة العمميات مف عممية كؿ كتتـ تطبيقيا ثـ معرفة مف إليو تـ التكصؿ

 ترفع نتائج كمدخالت مف إليو التكصؿ تـ ما استخداـ إعادة ليتـ النظاـ في الضعؼ نقاط شأنيما إبراز

، 2007)البيالكم،  العامة اإلستراتيجية لمتطمبات لإلستجابة أكبر قابمية كتعطيو جكدة النظاـ مف

 .(143ص

 :Michel Marquqrdtخامسًا: نموذج ميكاييل ماركوكردت 

 النمكذج ىذا يتككف بحيث المعرفة إلدارة شمكليان  نظميان  مدخالن  نمكذجو خالؿ مف مارككارد قدـ

 المطمكبة المعرفة إيصاؿ إلى أساسان  تيدؼ كىي البعض ببعضيا كمترابطة متسمسمة مف ستة مراحؿ

 كتطبيقيا استخداميا بيدؼ عميو تككف أف يجب الذم كبالشكؿ الالـز الكقت لممستخدـ المقصكد كفي

 مصدران  تعتبر التي السابقة األخطاء مف كاالستفادة المتكررة الممارسة مف خالؿ ككذلؾ تطكيرىا

 (93-92، ص2008)طاشكندم،  :التالية بالخطكات بالمركر ذلؾ الجديدة كيتحقؽ الكتساب المعارؼ

 االكتساب. .1

 التخزيف. .2

 استرجاع المعمكمات كتحميميا. .3
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 النقؿ كالنشر. .4

 التطبيؽ. .5

 االقتناء. .6

 ىذه كبالتالي فإف كتفاعميا الست العمميات ىذه نمك حاؿ ككفاءة، بفاعمية تتعمـ كالمنظمات

 قناة متعددة ككؿ قنكات خالؿ مف تكزع أف يجب فالمعمكمات بعضان، بعضيا عف مستقمة العمميات غير

 مستمر لعمميات كبشكؿ المعرفة إدارة تخضع أف يجب مختمفة، زمنية فترات ليا ىذه القنكات مف

 كؿ مرحمة خالؿ المعرفة تقكد التي المتعممة المنظمة بناء قمب في المعرفة إدارة كتنقيح كتقع مراجعة

 (.Marquardt, Michael J,2002)المراحؿ الست ىذه مف

 :Lindsseyسادسًا: نموذج ليندساي إلدارة المعرفة 

الكفاءة  أف حيث التنظيمية الكفاءة بمفيـك المعرفة إدارة نظاـ ربط عمى النمكذج ىذا يعتمد

 مركنة في أداء مف يقدمو المؤسسة كما داخؿ المعرفة إدارة نظاـ فعالية مدل تعتمد عمى التنظيمية

أساسيما عمى  يتـ أساسييف عنصريف يحدد النمكذج فإف السياؽ ىذا كفي كالمياـ الكظائؼ مختمؼ

 (Lindssey, 2002) :التكالي عمى كىما النظاـ ىذا فعالية مدل قياس

 االجتماعي كالجانب التقني. الجانب لممعرفة: يتككف مف  األساسية البنية جكدة .1

 .المعرفة إلدارة المختمفة العمميات تكامؿ مدل عمى تركز المعرفة: كالتي عمميات جكدة .2

 كمدل اعتمادىا المستخدمة التقنية كىي تحدد جكدة البنية األساسية لممعرفة رئيسية عكامؿ ثالثة

 .العمميات  مختمؼ أداء في المطمكبة كالسرعة الدقة إلى الكصكؿ مف تمكف كالتي التكنكلكجيا عمى

داخؿ  التنظيمية المستكيات جميع بيف العالقات مختمؼ ينظـ كالذم الييكؿ ىك الثاني العامؿ

 مف المعرفة يسيؿ انتقاؿ الذم األطراؼ األمر بيف مختمؼ االتصاؿ تسييؿ شأنيا مف المؤسسة التي

لى كىك الجانب الميـ الذم تعتمد عميو عممية ابتكار المعرفة  الثالث كالعامؿ, الجيات مختمؼ كا 
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 كمف المستحيؿ نقؿ المعرفة  كتكليدىا عند انعداـ التعاكف داخؿ المؤسسة بالرغـ مف تكفر  كاستخداميا

التقنية كالتكنكلكجيا  لذلؾ فاف المسئكلية الكبرل تقع عمى عاتؽ القادة في زرع ثقافو  مستكيات أعمى

 . (Lindssey, 2002)التعاكف كالمشاركة داخؿ التنظيـ

 المعرفة عمميات مختمؼ بيف التكامؿ تحقيؽ ىك بيا المقصكدف المعرفة إدارة عممية جكدة أما

 : Lindssey, 2002)كىي عمميات أربعة في كالتي حددىا النمكذج

 االكتساب. .1

 التغيير. .2

 التطبيؽ. .3

 الكقاية كأمف المعرفة. .4

أف جميع النماذج السابقة إلدارة المعرفة سكاء قدمييا أك حديثيا نظرت إلى إدارة  كيرل الباحث

المعرفة مف زاكية المؤسسة نفسيا متثممة في حاجاتيا كرؤيتيا كرسالتيا كمنظكرىا كتكجياتيا كأىدافيا 

 حيث أف إدارة المعرفة كجدت لكي تخدـ المؤسسة أك المنظمة.

 منظور االستراتيجية الوظيفية: من المعرفة إدارة نماذج 3.4.2

تبنى المعرفة داخؿ المؤسسة بناء عمى  رؤية معينة أك استراتيجية أعدت خصيصا ليا كال يمكف 

اعتبارىا منشأة يمكف بناؤىا مف قبؿ فريؽ متخصص أك كسيمة تستخدـ في العممية االنتاجية كبالتالي 

 : (Wiig, 1997)يفيمكف بناء كتككيف المعرفة داخؿ المؤسسة باحدل الطريقت

كالتي كانت تعتبر كظيفو مساندة داخؿ المؤسسة لتأدية  الطريقة العفكية كىي األولِ الطريقة .1

 عممياتيا كخدماتيا المختمفة  ك تبرز ما يثير اىتماـ القيادة في المؤسسة مف كجكد نقص الدارة

المعرفة كالذم يؤدم الى كضع المؤسسة في حالة استنفار قصكل كتقكـ ببذؿ كؿ جيدىا مف 
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استدعاء لجاف كفرؽ متخصصة الدارة األزمات النقاذ المكقؼ كلتعكد المؤسسة الى مجراىا 

  الطبيعي كتحؿ ىذه الفرؽ بانتياء العممية كىكذا كانت مياـ ادارة المعرفة سابقا.

إدارة  كعمميات كأسس مفاىيـ عمى تبنى كالتي المنظمة المنيجية الطريقة فيي الثانية الطريقة .2

 أحدىما تتبع أف المؤسسة عمى البد أساسييف مدخميف ىناؾ الطريقة المعرفة كالستخداـ ىذه 

 . المعرفة إدارة كمشركعات لمبادرات المتنامي التبني كمنيج كالتطكير كىما منيج البحث

 بماليا أىداؼ محددة مع تكفير مختمؼ الكسائؿ الالزمة الدائيا  كظيفة إنشاء األكؿ المنيج يمـز

 تؤدم عمميا دكريا  كقد سنكية مع كجكد كادر متخصص برامج كميزانية مشاريع، محددة، خطة فييا

 كظيفة في بانحصاره المنيج ىذا مع كجكد بعض العيكب عمى نسبيان  فترة طكيمة مند بو العمؿ بدأ

 كالذم الثاني المنيج الكظائؼ، أما باقي عمى ىذا العمؿ يعمـ أف المؤسسة دكف كظائؼ مف فقط كاحدة

 كقد لممعرفة خالقة المؤسسة كاألقساـ لتصبح الكظائؼ جميع عمى المعرفة إدارة تعميـ عمميات يقتضي

 اقتصاد لو كتبناه أسس الذم االتجاه الجديد كىك صرفة معرفية بمنتجات بعض األحياف في تتعامؿ

المعرفة  إدارة مدخؿ لتبني إستراتيجية خاصة تضع أف المؤسسة عمى المنيجيف البد كمتا فة. كفيالمعر 

 األشكاؿ إحدل داخؿ المؤسسات تأخذ المعرفة إدارة إستراتيجيات فإف الجديدة المتغيرات ظؿ كفي

 (Wiig, 1997) التالية: 

ىذه االستراتيجية تمتمؾ أفضؿ معرفة   أعمال: إستراتيجية باعتبارها المعرفة إدارة إستراتيجية .1

 تقاسميا تنظيميا، ، المعرفة، البحث لخمؽمتاحة الستخداميا في مختمؼ مكاضع التطبيؽ 

دراجيا  .كعممياتياالمؤسسة  مخططات جميع في كا 

 المؤسسة كىي تركز عمى امكانية إدارة  لممؤسسة: الفكرية األ ول إدارة إستراتيجية .2

 كغيرىا الزبائف مع العالقات كاإلدارية العممية الممارسات التكنكلكجيا،الفكرية مثؿ  ألصكليا
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 التثميف كأمف التنظيـ، التجديد، المعرفية الييكمية، كما يجب أف تركز عمى  األصكؿ مف

 .المعرفة مع القدرة عمى التسكيؽ ليذه األصكؿ

 باالستثمار عمى اإلستراتيجية ىذه تركز ك الشخ ية: المعرفية األ ول مسؤولية إستراتيجية .3

 مف لدييـ ما تقديـ أفضؿ التنافسية مف خالؿ حث األفراد عمى الكضعية اإلبداع، المعرفة، في

 .المؤسسة داخؿ الداء مياميـ  عند معرفة

تركز عمى تنمية مياراتيـ االبداعية مع الحفاظ عمى المعرفة  المعرفة: خمق إستراتيجية .4

 المكتسبة كخمؽ معرفة جديدة بالتنافس .

ىيكمة، تخزيف،  تنظيـ، كاكتساب، لنقؿ النظمية المقاربة تركز عمى المعرفة: نقل إستراتيجية .5

 .العمؿ أداء فعالية مف الرفع بيدؼ التطبيؽ نقاط مختمؼ عمى المعرفة كتكزيع استخداـ

 كمف ىذه النماذج االتية:

 :Masseyأواًل: نموذج ماساي 

مف أىـ عمميات التغيير التنظيمي كيككف ذلؾ مف  يركز النمكذج عمى نجاح ادارة المعرفة  النيا

خالؿ فيـ التنظيـ ك تكافر مستخدمي لممعرفة التنظيمية ككيفية استخداميا, مما ينعكس عمى األداء 

 البشرية المكارد كإستراتيجية التنظيمي ككؿ  كيستمـز كجكد استراتيجية  كظيفية خاصة  األخرل

ستراتيجية التسكيؽ المعرفة  تحديد المعرفة المطمكبة, تحديد  إدارة ستراتيجيةإ كىدؼ, كغيرىا كا 

 عمى يؤثر مما التنظيمي مصادرىا, لمكصكؿ الى مرحمة التنفيذ مما يؤدم الى نجاح عممية التغير

، 2007ككؿ. كيتككف ىذا النمكذج مف مجمكعة العناصر التالية: )بيالكم،  التنظيمي األداء

 (145ص

تحدد عممية استخداـ المعرفة، كأم معرفة يتـ اكتسابيا كمصدرىا،  استراتيجية إدارة المعرفة: .1

 كمستخدمييا، كشكؿ ىذه المعرفة. 
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تحدد المساندة اإلدارية مف قبؿ اإلدارة كمكارد إدارة البرامج،  الرئيسية: اإلدارية التأثيرات .2

 .كعممية التنسيؽ كالرقابة عمى المكارد

المالية كمصادر المعرفة التي تحتاجيا المنظمة لبناء  دالمكار  كتشمؿ الرئيسية: الموارد تأثيرات .3

 نظاـ إدارة المعرفة.

كالبيئة الداخمية،  الخارجية البيئة ىما أساسييف شقيف مف كتتألؼ األساسية: البيئة تأثيرات .4

ىاذيف الشقيف  تحميؿ يتـ أف كالبد لممؤسسة التيديدات أك الفرص مف مجمكعة كىما يشكالف

 .التيديدات كتفادم الفرص اغتناـ تكفؿ إجراءات مف اتخاذه يجب ما بدقة كاتخاذ

الالزمة  العمميات مختمؼ تحديد عمى المعرفة إدارة إستراتيجية تعمؿ الثالثة التأثيرات ىذه كبفعؿ

لمتعامؿ  الضركرية كاآلليات كالكسائؿ المستخدمة التكنكلكجيا تحديد عمى تعمؿ كما المعرفة لمتعامؿ مع

 إدارة إلنجاح اإلستراتيجية ىذه تطبيؽ مسؤكلية النيـ يتحممكف األفراد كاألىـ فيـ التكنكلكجياتمؾ  مع

 .( Anne P. Massey,2001)المؤسسة داخؿ المعرفة

 

 :Mertins and Heising and Vorbeckثانيًا: نموذج مارتينز، هايزيق وفوربك 

كاألدكات التي يتـ مف خالليا تطبيؽ العمميات تعتبر ادارة المعرفة الكسيمة الكحيدة لكافة الطرؽ 

 المعرفة، كتكليد المعرفة، كتشخيص أىداؼ : )تحديدالمعرفية الجكىرية  التي تتمخص في ستة عمميات

كىذه العمميات تتفاعؿ مع مجمكعة مف  .المعرفة( العرفة، كتطبيؽ المعرفة، كتخريف المعرفة، كتكزيع

دارة المؤسسة ثقافة القيادة،قنية المعمكمات, العمميات داخؿ المؤسسة مف أىميا ت البشرية.  المكارد كا 

 إبراز أىمية إلى المذككرة. ككذلؾ  الجكىرية العمميات مف عممية بكؿ كاليدؼ مف النمكذج تسييؿ القياـ

عادة كترميزىا، المعرفة إيجاد في التقنية استخداـ  مف استخداميا تجميعيا، تخزينيا كاستخداميا، كا 

تحتاج أم مؤسسة الستراتيجية كظيفية تسيطر عمى أىدافيا كتركز عمى األنشطة كأم كظيفة ك , جديد
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كألىمية إدارة المعرفة  ككظيفة  ,أخرل ككظيفة التسكيؽ أك الكظيفة المالية أك كظيفة المكارد البشرية

ج الى محكرية يمكنيا تقديـ مختمؼ الخدمات فمف الضركرم تكاجدىا في مختمؼ الكظائؼ لذلؾ تحتا

استراتيجية تحدد أىداؼ المعرفة كتشخيصيا قبؿ جمعيا كتخزينيا لمكصكؿ الى ىدفيا األساسي كىك 

 ثقافة المحاكر في استراتيجية إدارة المعرفة ىي أبرز كلعؿ, خمؽ القيمة الذم يسعى إليو األمراء

 أسمكب ع التركيز عمىم كاالتصاؿ اإلعالـ بتكنكلكجيات تتعمؽ التقنيات التي ك القيادة كنمط المؤسسة

 الجديدة المعارؼ كتكليد إنشاء عمى القادرة العمميات لجميع األساس يعتبر كالذم المكارد البشرية إدارة

(Mertins et al., 2001) . 

  :Duffyثالثًا: نموذج دوفي 

 المعمكمات ـ فإف أساس المعرفة ىي2000كفقان ليذا النمكذج الذم تـ التكصؿ إليو في عاـ 

األفراد، العمميات كالتقنيات   اإلستراتيجية، مف كؿ باإلضافة إلى مصادر مف البيئة الخارجية. كباشتراؾ

فقد تسعى المؤسسة لخمؽ مكانة ليا مف خالؿ  تحكيؿ المعمكمات إلى معرفة كعمميات إلنتاج السمع 

االستراتيجية ضمف  كالخدمات,  كلتحقيؽ األىداؼ االستراتيجية الكمية لممؤسسة  يجب أف تعمؿ ىذه

فريؽ منظـ كمحكـ عمى استخداـ المعمكمات لمكصكؿ الى المعرفة المطمكبة بنكعييا الظاىرة كالضمنية 

-Duffy, 2000, p64 :كيتـ ذلؾ مف خالؿ مجمكعة مف العمميات بإشراؼ إدارة المعرفة  كاآلتي

67)) 

 تـ التي جمع المعرفة ،ةالخارجي أو م ادرها سواء الداخمية خالل من المعرفة عمِ الح ول .1

 إلييا. التكصؿ تـ تمؾ التي انطالقان مف الجديدة المعارؼ كتكليد إلييا، التكصؿ

 ترميزىا كتخزينيا. تبكيبيا، المعرفة، تصنيؼ مف كال كتشمؿ التنظيم عممية .2
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 كقت في تخزينيا تـ التي المعرفة استخراج ىك باالسترجاع كالمقصكد االسترجاع، عممية .3

إلييا لصعكبة استرجاع ىذه المعرفة نظرا لكبر حجميا مما يجعميا مدفكنة بيف زكايا الحاجة 

 الكـ الكبير مف المعمكمات فمذلؾ البد مف كضع اليات لتفعيؿ عممية البحث.

 مف البد المكتسبة المعارؼ أف حيث العكسية كالتغذية النمك التنقيح، وتشمل اإلدامة عممية .4

 .مستمر كتطكر نمك في المعرفة تجعؿ عكسية كتغذية مستمر تنقيح يتطمب الذم إثرائيا األمر

 :Denmis Winnoskyرابعًا: نموذج دينمس وينوسكي 

 متناىية ال خبرة ىي المعرفة فإف 2001النمكذج كالذم تـ التكصؿ إليو في عاـ  ىذا حسب

ات متفاعمة مع بعضيا مككنة مف أربعة مككن عنيا بسمسمة دائرية التعبير كال نياية كيمكف بداية بدكف

 (Winnosky, 2001, p6)البعض ىي كالتالي: 

 عمى البد كتتضمف البيانات كالمعمكمات المتداكلة، لذا المعرفة: إلدارة األساسية القاعدة .1

 عجمة إعادة تجنب بيدؼ كذلؾ تمتمكيا التي المعرفية تحدد بدقة القاعدة أف المؤسسة

 .رصيدىا في أصال متكاجدةكانت  معرفة عف كالبحث االستكشاؼ

 في ككذلؾ التفضيالت كالقيـ االتجاه تحدد كىي التي المؤسسة: داخل المعرفة إدارة ثقافة .2

 عممية صياغة تتأثر بحيث العكس كليس باإلستراتيجية تأتي التي ىي أنيا كما إدارة المعرفة

 .بداخميا السائدة بالثقافة بالغة بصفة ك العامة لممؤسسة اإلستراتيجية

تتمثؿ في تحسيف قدرات المنظمة مف خالؿ استغالؿ مكاردىا بصكرة  المعرفة: إدارة أهداف .3

 كفكءة، كتحسيف قدرات المؤسسة.

تشير إلى أفضؿ الممارسات لمعالقة مع المكرديف، كالمكزعيف، كالزبائف،  المعرفة: إدارة معايير .4

 المنافسكف في ىذا المجاؿ. بما يمتمكو كالتكنكلكجيا مقارنة
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 :Jennex and Olfmanخامسًا: نموذج جينكس وأولفمان 

 المترتبة اإليجابية اآلثار تحميؿ ـ عمى2004كالذم تـ التكصؿ إليو في عاـ  النمكذج ىذا يقـك

 يمكف األبعاد مف مجمكعة خالؿ مف داخؿ المؤسسة أك المنظمة كذلؾ معرفة إدارة نظاـ عف استخداـ

 (Jennex and Olfman, 2004, p146) :التالي في إجماليا

كقدرة النظاـ عمى القياـ بكظائؼ تكليد،  جكدة مدل البعد ىذا كيقيس المعرفة: إدارة نظام جودة .1

المكارد  عمى كبير المعرفة، كتعتمد جكدة النظاـ كبشكؿ كتطبيؽ تحكيؿ استرجاع، تخزيف،

 .المعرفة إدارة نظاـ مستكل بدكرىا تحدد كالتي التكنكلكجية لممؤسسة

تاحتها: المعرفة جودة .2 إتاحتيا  كمدل اكتسابيا تـ التي المعرفة نكعية البعد ىذا كيقيس وا 

 بعيف أخدا كذلؾ في التنظيـ مستكاىـ كاف إلييا، أينما حاجة في ىـ الذيف لجميع المستخدميف

 مستخدمييا في الكقت المناسب المعرفة إلى تصؿ أف مف البد بحيث الزمف االعتبار عنصر

ال  الفائدة. عديمة كتصبح أىميتياتفقد  كا 

المعرفة مستكيات عالية  إدارة نظاـ يحقؽ عنده الذم المستكل البعد ىذا يحدد المستخدم: ر ا .3

 لمستخدميو. مف الرضا

مف  المعرفة لكؿ إدارة نظاـ يحدثيا التي كاآلثار بقياس الفكائد البعد ىذا ييتـ الممكنة: العوائد .4

دارة المؤسسة المستخدـ الشؽ  يتمثؿ األىمية بالغ ىذه العكائد إلى شقيف كالىما كتقسـككؿ،  كا 

عنيا  يعبر كثيران ما المؤسسة كالتي تحققيا التي النتائج صعيد عمى المدركة الفكائد في األكؿ

 النظاـ ىذا لما يتيحو نظران  لممستخدـ الكظيفي الرضا تحقيؽ فيك الثاني الشؽ أما القيمة بخمؽ

 .المؤسسة داخؿ كالعمميات المياـ مؼمخت أداء في مف تسييالت
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 المعرفة إدارة لنظاـ الفرد استخداـ يعكسو أف يمكف ما عمى البعد ىذا كيعبر الجمعي: األثر .5

 ككؿ، كيعزز عمى تحسيف جكدة أداءه في مكقع العمؿ كذلؾ بدكره ينعكس عمى أداء المؤسسة

 الخارجية. بيئتيا في يستجد ما مع لمتكيؼ كيعطييا قابمية كبيرة مكقعيا التنافسي

أف جميع النماذج السابقة إلدارة المعرفة سكاء قدمييا أك حديثيا نظرت إلى إدارة  يرل الباحث

المعرفة عمى ككنيا إحدل كظائؼ المنظمات كالمؤسسات كمثؿ كظيفة التسكيؽ ككظيفة اإلنتاج ككظيفة 

المكارد البشرية ككظيفة المالية كغيرىا حيث أنيا كظيفة قد تككف مستقمة تحت مسمى كظيفة البحث 

 التطكير أك متضمنة في تمؾ الكظائؼ السابقة.ك 

 منظور استراتيجية األعمال: من المعرفة إدارة نماذج 4.4.2

 األساسية كالخطط السياسات تضع الرؤل كاألىداؼ، تحديد الغايات،  اإلستراتيجيةمف شأف   إف

 الذم كالبشرم االقتصادم التنظيـ نمط المؤسسة، تحديد مجاؿ نشاط شأنيا مف كما األىداؼ، لتحقيؽ

 لتقديميا تسعى التي االقتصادية غير أك طبيعة المساىمة االقتصادية ككذلؾ عميو تككف أف تريد

 .( Kenneth Andews and others,200)كالمجتمعات الزبائف العماؿ، لممساىميف،

عمى  المؤسسة إدارة فمف الممكف قياس إستراتيجية المعرفة إدارة عمى المفيـك ىذا كلتطبيؽ

 :مستكييف

 كالذم تقع مسئكليتو عمى فريؽ إدارة المعرفة التي ىدفيا تطكير استراتيجية  األول المستوى

 إدارة المعرفة كمنحيا الصفة الرسمية عبر مختمؼ المستكيات. 

 المعرفة مفيـك  إدارة فإف لذلؾ التطكير كالتكامؿ الشامؿ لممؤسسة  في فيتمثؿ الثاني المستوى 

 نمكذج خالؿ مف إدراكيا المعرفة يمكف إلدارة القيمة كنتاج المؤسسة ككظائؼ أقساـ لكؿشامؿ 

 .العمؿ
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كفي أم مؤسسة  يككف  المصدر الرئيسي كالقيمة النكعية المضافة فييا كالمسكؽ الرئيسي 

رفيعة  كثقافة عالية مؤىالت ذلؾ لتحقيؽ كيشترط ألعماليا  ىي عممية تكليد المعرفة كتنميتيا ,

 ىذا مف المعرفة إدارة إشكالية عالجت التي النماذج مف مجمكعة كجدت المستكل ألفرادىا كلذلؾ

 .(Wick, 2000)المنظكر 

 :Pfeffer and Suttonأواًل: نموذج بفيفر وسوتون 

 تطبيؽ المعرفة إلى لتحكيؿعمى المسئكلية العامة في المؤسسات كالمنظمات  النمكذج ىذا يركز

كال مف:  النقاط ىذه كتضـمع كضع جميع األنشطة كالكظائؼ دكف استثناء كقد اختصرت بثماف نقاط 

(Pfeffer and Sutton, 1999) 

مف المفترض تحديد اليدؼ كبدقة مف كراء استخداـ المعرفة قبؿ  األسموب: قبل السبب معرفة .1

 داخؿ تعمـ أساليبيا ككيفية استخداميا ألف إدارة المعرفة ىي المكجو األساسي لسمككيات األفراد

 .التنظيـ مستكيات مختمؼ

مف أىـ السبؿ إلدراؾ كانتقاؿ كتبادؿ المعرفة ىك العمؿ المستمر مع التكرار لعدة  المعرفة:  .2

 مرات, التجربة كاإلحتكاؾ بيف العامميف كمالحظتيـ لبعضيـ البعض.

يعد تطبيؽ المعرفة ميما الجراء مراجعات دكرية تكفؿ  تخطيطه: تم بما تنفيذ  تم ما مقارنة .3

 نجاح المؤسسة مع العمـ أنو ال فائدة لممعرفة إذا لـ يتـ تطبيقيا كتنفيذىا.

يعمؿ عمى تشجيع األفراد داخؿ المؤسسة كتحفيزىـ لعصؼ كؿ ما لدييـ مف  الخطأ: تقبل .4

 تسكد معينة ثقافة إرساء عمى كبير الميمة تعتمد كبشكؿ ىذه أفكار دكف أم قيكد كلعؿ

 .التنظيمية مستكياتيا بمختمؼ المؤسسة
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ة كيحث يحد مف المبادر   بناء المعرفة يتطمب البعد عن الخوف الذي يؤدي إلِ كتم المعرفة, .5

عمى الجمكد مما يؤثر سمبا عمى المؤسسة كيخمؽ تكجس لدل حاممي األفكار بما ال يخدـ 

 عمى االطالؽ بناء المعرفة.

تجعؿ كؿ فرد يشارؾ بكؿ ما  خمق روح التعاون بدال من روح المنافسة بين عمال المعرفة .6

فادة عامة كغير لدييـ مف معمكمات كميارات بدال مف االحتفاظ بيا لنفسو مما يجعؿ االست

 محدكدة كيككف ىدفيا تشاركية بخدمة المؤسسة.

كتككف ىذه يجب تحديد مقاييس مالئمة لكل مرحمة من مراحل تنفيذ برنامج إدارة المعرفة  .7

المقاييس كفيمة لبياف الكضع الحقيقي في تحكيؿ المعرفة النظرية إلى الجانب الكاقعي ليا 

 .كمدل التقدـ في بمكغ األىداؼ المرصكدة

لكي ينجح عمؿ القادة يجب تحديد عمميـ  بما ىك متاح مف مكارد لمرفع  القادة: عمل تحديد .8

 مف قدرتيـ في معالجة المشاكؿ كاتخاذ الفرارات المناسبة في األكقات المناسبة. 

 تعرقؿ كيحد مف الممارسات التي الممارسات بعض ىذا النمكذج يشجعيشير الباحث الى اف ك 

 التي النجاح عكامؿ أىـ االستجابة كمف قدرتو عمى مف كتنقص المؤسسة داخؿ المعرفة إدارة برنامج

 :نجد النمكذج يحددىا

 النظرم. الجانب عمى التركيز مف بدالن  التطبيقي الجانب عمى التركيز .1

 المعرفة. عماؿ بيف المنافسة مبدأ عمى التعاكف تقديـ مبدأ .2

 الجمكد. كنبذ المبادرة تشجيع .3

 .اإلدارة ركتينيات عمى اإلعتماد مف بدالن  لمقادة الجديدة السمككيات عمى التأكيد .4
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 :Bourdereau and Couillardثانيًا: نموذج بوردورووك وكويارد 

متتابع مترابطة مع  خطكات ثمانية مف ـ1999النمكذج الذم تـ التكصؿ إليو في عاـ  ىذا يتألؼ

إلدارة المعرفة في المؤسسات كالمنظمات المختمفة،  األمثؿ التطبيؽ تحقيؽ شأنيا مف بعضيا البعض

 (Bourderear and Couillard, 1999, p30-31) :كىي كالتالي

كتتضمف تعييف اإلدارة كتييئة مجمكعة  المعرفة: إدارة مشروع بقيادة المكمف تهيئة الفريق .1

 مشركع إدارة المعرفة كتطكير بيئة داخمية لممشاركة بالمعرفة كالتعمـ التنظيمي.

كتشمؿ تحديد مجاالت المعرفة كفيـ كيفية  والبيئة: واإلستراتيجية والرؤية األعمال فهم أهداف .2

عادة استخدا  ميا.الحصكؿ عمييا كتطكيرىا كالمحافظة عمييا كنشرىا كا 

كتشمؿ تحديد المعرفة الجكىرية كالمعرفة المطمكبة لعمميات األعماؿ  األعمال: عمميات تحديد .3

 كتصميـ معالجة المعمكمات كاسناد العمميات.

كتعني تكامؿ مفاىيـ المعرفة في  لممعرفة: األمثل اإلستخدام ومتطمبات التطبيقات تحديد .4

تصميـ التطبيقات، كتشخيص اختالؼ المستخدميف كتحديد التطبيقات لمعالجة المعرفة 

 كالمشاركة بيا.

كتشمؿ تطكير نمكذج المعرفة المحدد لألعماؿ كاألشكاؿ  والبيانات: المعرفية البنية ت ميم .5

 كؿ لممعرفة.المختمفة التي قد تتبانيا كتحكيؿ ىيكؿ البيانات إلى ىي

كيشمؿ تحديد المبادئ كالمعايير لمتقييـ كتحديد معايير جديدة لمعالجة  ت ميم البنية الفنية: .6

 المعرفة.

كتشمؿ كضع المشاريع المرحمية كاألساسية لتسييؿ التعمـ  تحديد النماذج األولية والتنفيذ: .7

 كتييئة الدعـ كاالسناد التنظيمي.
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قييـ النظامي كقيمة الجيد كاستنباط الدركس مف الخبرة كيشمؿ تطكير الت التعمم والتحسين: .8

المكتسبة كتحسيف المداخؿ كالعمميات كاألدكات كتعديؿ السياسات كاليياكؿ التنظيمية كالقكاعد 

 كاآلراء. 

 :David Skyrmeثالثًا: نموذج دايفيد سكايرم 

لالجابة عمى .إستراتيجية رافعات كسبعة محركتيف قكتيف مف المعرفة يتككف إلدارة نمكذجان  اقترح

 التنظيمية؟ فكائدىا لتعظيـ المؤسسات تتبعيا التي ىي اإلستراتيجيات تساؤؿ طرحو في كتابو قائالن: ما

 األمر الذم المؤسسة داخؿ مسبقان  المتكاجدة لممعرفة األمثؿ االستخداـ في األكلى المحركة القكة تتمثؿ

 المعرفة، ككذا عماؿ مختمؼ بيف لممعرفة الجيد كالتقاسـ التبادؿ ضماف خالؿ مف إال استقدامو ال يمكف

أدائو  عند تكاجو الفرد أف يمكف التي المشاكؿ عمى اإلجابات مختمؼ عمى تحتكم معرفية بناء قكاعد

 في إنجازىا تـ قد التي المشاريع خالؿ مف اكتسابيا يتـ تعممية دركس تشكيؿ مضاؼ إلييا لعممو

 تقدميا التي الخدمة أك المنتج في الزبائف آراء حكؿ مفصمة تنظيميةبتسجيالت  السابؽ مدعمة

 قد األفراد نعرفو"، فقد كجد أف نحف ما نعرؼ بػػػػػ "أف التعبير عنيا يمكف المحركة المؤسسة. ىذه القكة

 الكصكؿ مف يتمكنكا لـ أنيـ أك عمييا يطمعكا لـ أنيـ إال قبؿ مف مكجكدة كانت ابتكار أساليب يعيدكف

 في يتسبب قد الذم األمر المؤسسة داخؿ المعرفية القاعدة عمى اإلطالع ككسائؿ باستخداـ أدكات إلييا

 تكرار إعادة مف بدالن  جديدة معرفة الستكشاؼ تكجييو باإلمكاف كاف الذم كالماؿ الكقت كالجيد إىدار

 .( David J. Skyrme,2001)العجمة المعرفة نفس

براز المعرفة اإلبتكار فيي الثانية المحركة القكة أما إجراءات، منتجات  إلى كتحكيميا الجديدة كا 

كرغبات  لمتطمبات اإلستجابة اإلبداع، جانب حكؿ اإلىتماـ ينصب الجانب ىذا كفي جديدة كخدمات

براز المتجددة الزبائف  .(Skyrme, 2001) المؤسسة  داخؿ اإلبتكار عجمة تحريؾ في المعرفة دكر كا 
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إستراتيجية  رافعات كجكد سبعة يتضح فإنو المعرفة إلدارة الناجحة المبادرات تحميؿ جراء كمف

  (Baker, 2000)تساىـ كبشكؿ كبير في إنجاح عممية إدارة المعرفة كىي كالتالي: 

 معرفة الزبكف. .1

 المعرفة في المنتجات كالخدمات. .2

 المعرفة في األفراد. .3

 المعرفة في العمميات. .4

 الذاكرة التنظيمية. .5

 في العالقات. المعرفة .6

دراستيا كتطكيرىا كاستغالليا. .7  معرفة قياس أصكؿ رأس الماؿ الفركي كا 

 :Jason and Guptaرابعًا: نموذج جاسون وقوبتا 

التميز  تحقيؽ إلى األساس في تيدؼ إستراتيجية عممية حسب ىذا النمكذج ىي المعرفة إدارة

فقد تـ التكصؿ إلى ىذا النمكذج الذم يتككف مف خسمة مككنات متسمسمة كمترابطة  األساس كعمى ىذا

 (46، ص2007مع بعضيا البعض تتضمف أف يتـ إدارة المعرفة بطريقة فعالة كىي كالتالي: )داسي، 

كيطمؽ عميو تجميع المعرفة حيث يتـ الحصكؿ عمييا مف المصادر الداخمية أك  الح اد: .1

 الخارجية لممنظمة.

كيطمؽ عمييا التقنية مف خالؿ تنقية الكـ اليائؿ مف المعارؼ كالمعمكمات التي تـ  ت فية:ال .2

 تجميعيا كاإلبقاء عمى ما يتالءـ منيا مع استراتيجية المنظمة.

: حيث تقكـ المنظمة بتطكير آليات لتنظيـ كتخزيف المعرفة كذلؾ لمساعدة الترتيب والتنظيم .3

صكؿ عمييا في عممية اتخاذ القرار كبذلؾ بأقؿ تكمفة كأقؿ المستخدميف كالمستفيديف منيا لمح

 كقت.
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حيث تساعد عممية النشر الكفؤ لممعرفة عمى تحسيف قدرة المنظمات عمى  النشر والتوزيع: .4

يصاليا  اتخاذ القرارات بشكؿ مثير، ألنيا تساعد عمى تقاسـ المعرفة كاألفكار االستراتيجية كا 

 ف أف تبقى حكران عمى اإلدارة العميا فقط.إلى جميع أفراد المنظمة بدالن م

مف خالؿ تحقيؽ التفكؽ كاإلبداع كالميزة التنافسية كىذا يككف لممنظمات التي تطبؽ  التطبيق: .5

 المعرفة كالتي تستعمميا بشكؿ األفضؿ.

لـ يتكفر بو عممية المتابعة كالتقييـ التي مف خالليا يمكف الحكـ  النمكذج ىذا كيرل الباحث اف

عمى النتائج التي تـ التكصؿ إلييا بعد عممية التطبيؽ لتكضيح الفرؽ بيف ما تـ تخطيطو كما طبؽ 

دخاؿ التحسينات عميو الستيعاب متغيرات  بالفعؿ لكي يتمكف مف تعديؿ أسمكب إدارة المعرفة كا 

 الخارجية مع بعض المركنة المبنية عمى المعرفة.الببيئتيف الداخمية ك 

 خامسًا: نموذج نجم عبود نجم:

لـ تركز إدارة المعرفة عمى كظيفة فقط مف كظائفيا لذلؾ يعتبر ىذا النمكذج ىك الشكؿ الجديد 

 (2007)نجـ،  :كىي مراحؿ بخمسة النمكذج يمر ذلؾ ألعماؿ المؤسسة كلتحقيؽ

 بالمعرفة. اإلىتماـ مرحمة .1

 المعرفة. كعي ةمرحم .2

 المؤسسة. أصكؿ تحديد مرحمة .3

 المعرفة. ميزة تحقيؽ مرحمة .4

 .المعرفة كاستدامة رافعة تعظيـ، مرحمة .5

إلى  التحديدات مف االنتقاؿ آلية ىما أساسيتيف بكاسطة آليتيف أخرل إلى مرحمة مف لالنتقاؿ

التنافسية، كيكضح الشكؿ التالي  الميزة إلى المعرفية العمميات مف االنتقاؿ كآلية المعرفية العمميات

 مراحؿ ىذا النمكذج المعاصر:
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 (: نمكذج نجـ عبكد نجـ إلدارة المعرفة4.4.2شكؿ رقـ )

 (122، ص2007المصدر: )نجـ، 

تؤكد عمى أىمية ىذا   بالمعرفة كالتي اإلىتماـ خمسة مراحؿ متتالية تبدأ بمرحمة  كلمنمكذج 

 بتحديد كخارجيان، الجكىرية  كتجعميا تبحث عف مصادرىا داخميان اىتماماتيا العنصر كجعمو ضمف 

ة يعتمد عمييا في الناتج عف ممارسات كخبرات كمعارؼ لسنكات طكيم  المعرفة مف الداخمي الرصيد

كىك تحديد ما تحتاج إليو  أعماؿ المؤسسة  المعرفة كعي فيي الثانية المرحمة أماأم عمؿ معرفي. 

 ىذه يميز كما كمجيكلة كامنة مف صريحة، ضمنية، المختمفة المعرفة أنماط إدراؾلكي تتمكف مف 
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 الميزة كاكتساب القيمة خمؽ جانب في المعرفة إدارة لما يحققو تطبيؽ التقييـ األكلي ىك المرحمة

فإف ما تمتمكو المؤسسة مف أصكؿ معرفية ال تقؿ أىمية  المؤسسة أصكؿ تحديد مرحمة كفي .التنافسية

 اعتبار بالمؤسسة إلى المادية التي يجب تستخدـ بطريقة منظمة كمحكمة مما يدفع عف األصكؿ

 برامج أفرادىا كتحديد كاستقطاب المعرفة تشمؿ اكتساب المراحؿ مف بمجمكعة تمر كعممية المعرفة

 إدارتيا، كىذه المراحؿ السابقة جميعيا تنحصر في جانب التعمـ أم اكتساب المعرفة كنشرىا كتقاسمو.

التنظيمية  الذاكرة النظـ، المنتجات، خالؿ مف  المعرفة ميزة تحقيؽ فيي المرحمة الرابعة اأم

التعمـ  مرحمة مفأساسية  لالنتقاؿ  المرحمة ىذه ك كتبادليا، المعرفة تقاسـ تشجع العمؿ التي كأنماط

إلى  المؤسسة ألعماؿ الثانكم الدكر مف المعرفة إدارة يحكؿ ما كىك الجديدة إنشاء المعرفة مرحمة إلى

 استخداـ عمى القدرة إلى المعرفة إدارة تصؿ المرحمة الخامسة في .ألعماؿ المؤسسة الجديد الشكؿ

كالعمميات  في المنتجات تزايد  يحقؽ بما المعرفة استغالؿ يضمف متزايدة في عمميات األصكؿ المعرفية

 كالتي تحد مف إنشاء التنظيمية الركتينياتمختمؼ  مكاجية كالمجاالت المختمفة، كتتميز بقدرتيا  عمى

 عمى أخرل إلى مرحمة مف االنتقاؿ كيعتمد .التجديد كاإلبتكار استمرار تحقؽ التي الجديدة المعرفة

 مف االنتقاؿ في فتتمثؿ الثانية اآللية الرصيد إلى العممية، أما مف االنتقاؿ آلية ىما أساسيتيف آليتيف

لكي يتـ قياس ما يمكف أف تحققو المؤسسة مف قيمة  التنافسية ك الميزة إلى المعرفية العمميات

 بمختمؼ القياـ قيمة كبطبيعة الحاؿ فإف مف الستخداميا الفعمي لمعرفتيا بما يمكف أف يحققو المنافسكف

 كتحقؽ مف ذلؾ تمكف إستراتيجية أعماؿ كجكد يتطمب المذككرة اآلليات كاستخداـ السابقة العمميات

 .(2007 نجـ،) مف أىداؼ إليو يسعى ما تحقيؽ يكفؿ بما النمكذج ىذا مككنات بيف الالـز التنسيؽ

 (87، ص2015)يكسؼ،  :يمي فيما تمخيصيا يمكف المميزات مف بمجمكعة يتميز النمكذج كىذا

 الصريحة نكعييا يشمؿ كما لممعرفة والخارجية الداخمية حيث الم ادر من شامل أنه .1

 كالنشر، بالتقاسـ مركران  االكتساب، االستقطاب، مف بدءان  مراحميا جميع عمى كالضمنية كيعتمد
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 نظـ، زبكف، مف المعرفة مجاالت مختمؼ النمكذج كيضـ الجديدة، المعرفة ككصكالن إلى تكليد

 .مشتركة جماعات ك أفراد كأخيران  خدمات تنظيمية، منتجات، ذاكرة

نشاء التعمم هما أساسيين بعدين إطار في حيث يعمل منطقي أنه .2  الجديدة المعرفة وا 

إنشاء  يعتبر حيف في تعرفو بما كظائفيا جميع في المؤسسة تعمؿ أف ىك كالمقصكد بالتعمـ

 .الخدمات ك المنتجات العمميات، في المحركة لمتجديد القكة المعرفة

المعرفي  التدفؽ إلى المعرفي الرصيد مف ينطمؽ متصاعد تسمقي طابع ذا ككنو تحفيزي أنه .3

 .كميزة إلى المعرفة كصكالن 

يتضح أف نمكذج نجـ عبكد نجـ مف أحدث نماذج إدارة المعرفة حيث أنو يراعي في مراحمو 

المختمفة المستجدات التي حدثت عمى صعيد األعماؿ في المؤسسات كالمنظمات كعمى صعيد نظاـ 

 إدارة المعرفة الذم يتطكر باستمرار.

أف جميع النماذج السابقة إلدارة المعرفة سكاء قدمييا أك حديثيا نظرت إلى إدارة  كيرل الباحث

 مف المعرفة عمى ككنيا تنضبط باستراتيجية األعماؿ في المنظمات كالمؤسسات التي تتمثؿ في ىيكؿ

 مف رسمو تـ ما لتحقيؽ األساسية كالخطط السياسات تضع كالرؤل كاألىداؼ، كالغايات، القرارات

 سابقان. أىداؼ

 

 

 

 

 

 



 
 

64 
 

 المبحث الرابع: األداء الوظيفي 5.2

 تعريف األداء الوظيفي:  1.5.2

يشير األداء الكظيفي إلى نكعية عالقة العاممكف ببعضيـ البعض كما يقدمكنو مف مخرجات 

 (. ,.khan et al 2010كانضباطيـ بالتعميمات كأنظمة العمؿ )

عمييا الفرد نتيجة ما بذلو مف كيعرؼ األداء الكظيفي بأنو صافي النتائج كالمخرجات التي حصؿ 

 (.,Fu and satish 2014مف خالؿ قيامو بالمياـ كالكاجبات كالمسؤكليات كالمنسكبة إليو ) دجي

األداء الكظيفي عمى أنو قياـ المكظؼ بعممو مف خالؿ إتباع مجمكعة مف  كقد عرؼ افنكفتش

السمككيات اإلدارية التي تضـ جكدة األداء، كحسف التنفيذ، كاالتصاؿ كالتفاعؿ بيف أعضاء الفريؽ في 

المؤسسة كاتباع المكائح االدارية المنظمة لمعمؿ، الخبرة الفنية المطمكبة في الكظيفة المككمة إليو في 

 (.,.Ivancevich et al 2005المنظمة أك المؤسسة )

كمف الضركرم أف يتـ قياس األداء ألنو يعبر عف بيانات كحقائؽ دقيقة تساعد في فيـ كتحميؿ 

تقييـ أداء المكظؼ أثناء عممو، في فترة زمنية محددة، كقياس مدل الكفاءة الفنية كالعممية لممكظؼ 

( كفي ىذا المكضكع ,chen and lia 2012مو الحالي كالمستقبمي )أثناء القياـ بالكاجبات المنكطة بعم

 (,.Elci et al 2007أشار إلسي كآخركف إلى أىمية قياس أداء العنصر البشرم لألسباب التالية: )

 ،حيث أف تقييـ األداء يكفر معمكمات التي عمى أساسيا نستطيع اتخاذ العديد  الترقية والنقل

 مف قرارات الترقية كالنقؿ، بحيث يتـ نقؿ ككضع الرجؿ المناسب في المكاف المناسب.

 ،بحيث يتـ تقييـ مدل كفاء ىؤالء المشرفيف كالمديريف في تطكير  تقييم المشرفين والمديرين

شرافيـ. كتنمية أعضاء الفريؽ الذيف  يعممكف تحت تكجيياتيـ كا 
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 قياس األداء يكفر المعمكمات حكؿ القرارات التي تتخذ إجراء تعديالت في الرواتب واألجور ،

حكؿ تعديؿ الركاتب كاألجكر، كبناء عمى تقييـ األداء يمكف زيادة األجكر لممكظفيف أك 

 انقاصيا أك عمؿ نظاـ حكافز معيف.

 ،ككف قياس األداء بناء عمى معايير أداء مقبكلة، كقيـ مف لذا يجب أف ي مقياس أو معيار

خالؿ مقارنة األداء الفعمي لممكظفيف بالمعايير المكضكعية، كذلؾ كالحكـ عمي مدل فاعمية 

 التدريب في المؤسسة.

 ،حيث يمثؿ قياس األداء تغذية عكسية يتـ مف خالليا عقد جمسات مع  تقديم المشورة

فير المعمكمات عف مستكيات أداء كنقاط القكة كالضعؼ بو بغرض المكظفيف يتـ مف خالليا تك 

 تقكية مسارىـ نحك الصحيح.

 ،حيث يستخدـ تقييـ األداء أحد العكامؿ الرئيسية التي تساعد  اكتشاف االحتياجات التدريبية

 في الكشؼ عف الحاجات التدريبية لممكظفيف كالتطكير الالـز ليـ.

مؤسسة التي يزاكليا المكظؼ في ال األنشطة كالمياـجرائيان بأنو كيعرؼ الباحث األداء الكظيفي إ

عممو بنجاح لتحقيؽ أىداؼ  كالنتائج الفعمية التي يحققيا في مجاؿ فنيسكاء إدارم أك  التربكية

بكفاءة كفاعمية كفقان لممكارد المتاحة كاألنظمة اإلدارية كالقكاعد كاإلجراءات كالطرؽ المحددة  مؤسسةال

 لمسير العمؿ.

 أبعاد قياس األداء الوظيفي:  2.5.2

 (Fu and Sstish, 2014)يمكف قياس األداء الكظيفي مف خالؿ األبعاد التالية: 

كىك يشمؿ االتقاف كالدقة، كالقدرة عمى تنظيـ كتنفيذ العمؿ كالتمكف الفني كقمة  جودة العمل: .1

 األخطاء.
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كمية العمؿ التي يستطيع العامؿ إنجازىا في الظركؼ العادية كمدل كمية العمل المنجز:  .2

 سرعة ىذا االنجاز.

كالميارات المينية، كالتي تشمؿ المعرفة النظرية كالفنية،  المعرفة وااللتزام بمتطمبات الوظيفية: .3

 كالمعرفة العامة عف المجاالت كالكظائؼ المرتبطة بيا.

كتعني قدرة المكظؼ عمى تحمؿ مسؤكلية كانجاز األعماؿ المككمة إليو في  المثابرة والوثوق: .4

 الزمف المحدد، كالحاجة إلى التكجيو كاالرشاد مف قبؿ المشرفيف.

ما التـز بيا المكظؼ يمكف أف تعزز أدائو ا ذا سبؽ أف جميع األبعاد السابقة اكيتضح مم

الكظيفي كتحسنو، ككنو ال بد أف يراعي تطبيؽ الجكدة في العمؿ كيحقؽ أكبر قدر مف اإلنجاز لممياـ 

كاألعماؿ المككمة لو، كيمتـز بما ىك مطمكب منو حسب دليؿ إجراءات العمؿ كأف يعمؿ بمثابرة 

 .كاجتياد

 أهمية قياس األداء الوظيفي:  3.5.2

( إلى أف قياس األداء الكظيفي ميـ لمعديد مف األطراؼ داخؿ 2009يشير ميا كآخركف )

 المؤسسة أك المنظمة، عمى النحك التالي:

 :حيث يعتبر إداء المكظؼ انعكاسان ألداء االدارة كالقسـ كالمنظمة، كما يقيس  بالنسبة لمعاممين

قدرة المكظؼ عمى أداء عممو في الحاضر كأداء أعماؿ أخرل في المستقبؿ، كما لو عالقة بما 

يتقاضاه مف أجكر كرتبات، كعالكات كترقية، كما يحدد األداء مدل قدرة المكظؼ عمى 

 ذاتو. االستقرار في عممية كأثبات
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 :عمى أساس األداء يتـ تقييـ المنظمة التي يديرىا أك يرأسيا أك يشرؼ عمييا  بالنسبة لممنظمة

ىي تحتؿ األىمية في المقاـ األكؿ لدل المسؤكليف داخؿ المنظمة، كبالتالي ييتـ  االمسؤكؿ لذ

 بأداء المكظفيف ألنو يعتبر انعكاس ألداء كفاعمية المنظمة.

 : مستويات األداء 4.5.2

يكجد ثالث مستكيات لألداء كتشكؿ األداء الكمي لممنظمة كىي التي يجب التعامؿ معيا كىي: 

 ( 2001)الدحمة، 

يعتبر أعمى مستكل كىك يحدد األداء الداخمي المطمكب، كيحدد التطابؽ   مستوى المنظمة: .1

السياسات  الخارجي لألداء، كيشمؿ العمميات اإلدارية مثؿ التخطيط كالتنظيـ كالتكجيو ككضع

كغيرىا، كىك حمقة الكصؿ بيف العمالء كتحديد احتياجاتيـ كبيف المكظفيف المطمكب منيـ 

 تنفيذان كتحقيؽ ىذه االحتياجات.

كىك يربط مستكل أداء المكظؼ بمستكل المنظمة، كينتج مخرجات المنظمة  مستوى العمميات: .2

ميا المكظؼ كمجمكعة العمؿ الرئيسية، كيبيف خطكات األداء الرئيسية التي يجب أف يستخد

 لخدمة أك انتاج مخرجات العمؿ المحددة.

كىي المنفذ لمعمؿ، حيث أف المكظفيف ذكم كظائؼ كفرؽ عمؿ ىـ مف  مستوى الوظيفة: .3

دارتيا عمييـ، كالذم يتككف مف عدة عناصر  يمثمكف ىذا المستكل كيتكقؼ تنفيذ العمميات كا 

يمة أم أثر النشاط الذم ينعكس عمى المكظؼ ىي:  )المكظؼ كالمدخالت كالمخرجات كالحص

 سمبان أك ايجابان كالتغذية الراجعة لممخرجات(.
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يتضح أف أداء المكظؼ المتمثؿ في مستكل الكظيفة، ىك مستكل ىاـ في قياس أداء المؤسسة أك  

المنظمة ككؿ، حيث أف أداء المؤسسة الكمي يعتمد عمى مدل قياـ العامميف باألعماؿ كالمياـ المطمكبة 

 منيـ. 

 محددات األداء:  5.5.2

 (2011يشير ماضي إف محددات األداء تتضمف ما يمي: )ماضي، 

 :ما يمتمكو مف معرفة كرغبة كميارات كقيـ كاىتماـ كدكافع.  الموظف 

 :ما تطمبو مف كاجبات كمياـ كما تقدمو مف فرص لمنمك في المسار الكظيفي كما  الوظيفة

 تفرضو مف تحديات.

 :ما يتضمف مف بيئة تنظيمية، كما تكفر مف مكارد مادية، كىياكؿ تنظيمية جامدة  الموقف

 اط القيادة كأساليب الرقابة.أك مرنة، كأنم

يتضح أف محددات األداء تتركز حكؿ عناصر القياـ باألعماؿ كالمياـ كاألنشطة المختمفة كىـ 

ة نفسيا كمتطمباتيا باإلضافة إلى يالكظيفترط فييـ تكافر الخبرة كالمعرفة المكظفيف أنفسيـ كالذيف يش

 يفة.البيئة التنظيمية الداخمية التي تؤثر عمى أداء الكظ

 أنواع األداء:  6.5.2

 يصنؼ األداء إلى ثالثة أنكاع ىي كالتالي: 

يقصد بو السمككيات التي تسيـ في إنجاز عمميات جكىرية في المؤسسة مثؿ  أداء المهام: .1

االنتاج المباشر لمسمع كالخدمات كجرد المخزكف، كالبيع، ككؿ أداء يسيـ بشكؿ مباشر في 

تنفيذ عمميات المنظمة أك بشكؿ غير مباشر، مثاؿ ذلؾ في الكظائؼ اإلدارية يمكف أف يشمؿ 
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لحاجة إلى تحكيؿ المكظفيف مف حالة النزاع بكاسطة الصراع إلى ىذا السمكؾ أك األداء إلى ا

 2004جك تنافسي، كذلؾ قد يككف ىذا السمكؾ يعبر عف جيكد تحفيزية ألداء المياـ )

Gibbs,.) 

كيشير ىذا األداء إلى السمككيات التي تساىـ بطريفة غير مباشرة في معالجة  األداء الظرفي: .2

لمؤسسة، كىذه السمككيات تسيـ في تشكيؿ كؿ مف المناخ كتحكيؿ العمميات الجكىرية في ا

التنظيمي، كالثقافة، كاألداء يككف خارج نطاؽ مياـ الكظيفة األساسية ليس لو دكر إضافيان إلى 

طبيعتو كيعتمد عمى الظركؼ التي تجرم فيو معالجة العمميات، أك نحك المؤسسة ككؿ مف 

اضافي في العمؿ أك االتجاه نحك العمؿ خالؿ استمرارية الحماس، كالحرص، كبذؿ جيد 

التطكعي إلنجاز مياـ خارج االطار الرسمي لمكظيفة، ككذلؾ اتباع المكائح كالتعميمات المعمكؿ 

 (.,Kiyoshi 2006بيا، كاالجراءات عندما ال تككف متكافقة  مع رغبة المكظؼ )

سمبي في العمؿ مثؿ  األداء المعاكس: كىك يختمؼ عف النكعيف السابقيف بأنو يتميز بسمكؾ .3

الغياب أك التأخر عف مكعد العمؿ كقد يشمؿ سمككيات أخرل مثؿ العدكاف، كاالنحراؼ، 

 (.,Gibbs 2004كالعنؼ، كسكء االستخداـ، كالمياجمة كركح االنتقاـ )

يتضح أف األدء الكظيفي لو العديد مف األنكاع منيا المتعمؽ بتأدية المياـ كاألعماؿ مف قبؿ 

المطمكب منو، باإلضافة إلى السمككيات المصاحبة ليذا األداء، كأخيران السمبي مف المكظؼ حسب 

 .األداء كالذم ال يؤدم إلى تعزيز ىذا األداء الكظيفي كينعكس سمبان عمى أداء المؤسسة
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 معيار األداء: 7.5.2

فترة ( بأنو كمية كجكدة العمؿ المطمكب إنجازه خالؿ 2003يعرؼ معيار األداء حسب مرعي )

زمنية محددة كبأقؿ تكمفة مف قبؿ فرد أك مجمكعة مف األفراد، أك عبارات مكتكبة تصؼ مدل االتقاف 

 الذم يجب إنجازه مف األعماؿ داخؿ المنظمة.

حيث يعبر عف المعيار بكحدات مادية أك خدمة أك سرعة إنجاز أك ساعات عمؿ، أك تحقيؽ 

معايير التقييـ في المنظمة، حيث أف بعضيا يعتمد  أىداؼ أك درجة ممارسة العمؿ، كبالتالي تتعدد

عمى معايير مطمقة أك معايير نسبية، فالمعايير المطمقة ىك الحد الذم تعتمده المؤسسة كتعتبره مناسبان 

لكاقعيا، كمثاؿ ذلؾ اإلجازات المرضية كأف تحدد معيار مف يغيب أقؿ مف يكميف ممتاز، كمف يغيب 

ما المعايير النسبية تعتمد عمى مقارنة المكظؼ مع زمالئو األخريف لقياس خمسة أياـ جيد، كىكذا، بين

أدائو، كأف مف يغيب أقؿ مف زمالئو ىك األفضؿ، كاألكثر غيابان بينيـ ىك األسكء، في حيف تعتمد 

بعض المنظمات معايير فردية، كاألخرل تعتمد عمى المعايير الجماعية، حيث تككف المعايير الفردية 

لة المكظؼ مف الخدمة أك االنتاج قياسان إلى أىداؼ محددة، مثؿ عدد السمع المنتجة أك عدد بتقدير حا

الخدمات المنجزة، أك المعامالت كالممفات المنجزة، أك قد تككف معايير تحدد العالقة بيف العمؿ 

رجية مثؿ عالقة كطبيعة البيئة الداخمية المحيطة بو مثؿ القدرة عمى المبادرة كركح الفريؽ، كالبيئة الخا

 (.2003المكظفيف مع الزبائف أك المراجعيف )مرعي، 

 تقييم األداء: 8.5.2

عد يقتصر ىدؼ عممية تقييـ األداء عمى سمكؾ العامميف كتصرفاتيـ أثناء أداء األعماؿ، يلـ 

كلكف أصبح يركز عمى التطكير اإلدارم بجميع  أبعاده، بحيث تنكعت منافع تقييـ األداء كتعددت، 

ثار  ة كىي تيدؼ لمكشؼ عف مصادر الطاقة الكامنة لدل العامميف كتحفيز العامميف كتطكير أدائيـ، كا 

الدافعية لدل إدارة المنظمات الستخداـ طرؽ كمناىج تقييـ األداء بمكضكعية كدقة )آؿ سعكد، 



 
 

71 
 

(. كيعرؼ تقييـ األداء بأنو تقرير دكرم يكضح مستكل ادكار المكظؼ كنكع سمككو مقارنة مع 2008

ييدؼ  ( بأنو الذم2003(، كيعرفو زكيمؼ )2004الكاجبات كالمياـ الكظيفية المككمة إليو )صالح، 

ة كؿ مكظؼ في تحقيؽ إلى تقييـ إنجازات المكظؼ عف طريؽ كسيمة مكضكعية لمحكـ عمى مساىم

منكطة بو بطريقة مكضكعية، ككذلؾ الحكـ عمى سمكؾ المكظؼ كتصرفاتو أثناء العمؿ، األعماؿ ال

 كمدل مقدار التحسف الذم يطرأ عمى المكظؼ أثناء العمؿ.

جدان لمتعرؼ عمى ككف المنظمة أك المؤسسة قد حققت تقييـ األداء ميـ كيرل الباحث اف 

األىداؼ التي تصبك إلييا مف عدمو، كأحد عناصر تقييـ األداء معرفة مدل نجاح المكظفيف في القياـ 

 باألعماؿ المككمة ليـ عمى أكمؿ كجو كال يمكف أف تتعرؼ المنظمة عمى ذلؾ دكف تقييـ األداء. 

 أهداف تقييم األداء:  9.5.2

ممية تقييـ األداء لمعامميف في المنظمة يتـ تقييميـ عف الكاجبات كالمياـ المككمة إلييـ في ع

كالمطمكب منيـ إنجازىا في العمؿ مف نكاحي الجكدة كالتكمفة كالكمية كالزمف كيعتبر األداء الكظيفي 

ى تحقيؽ جزءان مف عممية التطكير التنظيمي لممنظمات، ىذا كتسعى المنظمات مف خالؿ التقييـ إل

 ( Haneberg, 2010جممة مف األىداؼ الرئيسية ىي كالتالي: )

تساعد المشرفيف عمى مالحظة أداء المرؤكسيف، كمراقبة أدائيـ بشكؿ دقيؽ، كذلؾ لتنمية  .1

 كتطكير أدائيـ.

 التعرؼ عمى االحتياجات التدريبية لمعامميف كتحديد أنكاع البرامج كتطكيرىا. .2

 في تحديد المكافآت التنظيمية.تكثيؽ المعايير المستخدمة  .3

تشكيؿ أسس عممية كمكضكعية لترقية المكظفيف كمنح المكافآت، الحكافز، كاإلجراءات  .4

 التأديبية بيدؼ زيادة االنتاج كتحسيف نكعيتو.
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 إتاحة الفرصة لمتشخيص كالتطكير التنظيمي. .5

كالصعكبات التي تكاجييـ تطكير العالقات الجيدة بيف العامميف كاإلدارة لمتعرؼ عمى مشاكميـ  .6

 في العمؿ.

إختيار المكظفيف العامميف المناسبيف ألداء االعماؿ بما يتناسب مع مؤىالتيـ، كتكزيع العمؿ  .7

 عمييـ حسب مياراتيـ كقدراتيـ.

 ( 2004)صالح،  كتتمثؿ األىداؼ الثانكية في التالي:

 تحديد االحتياجات التدريبية لممكظفيف. .1

 .كضع نظاـ مناسب لمحكافز .2

 فوائد تقييم األداء:  10.5.2

تستخدـ عممية تقييـ األداء لتحديد مدل كفاءة المكظؼ كىي إحدل سياسات اإلدارة العميا، كذلؾ 

بسبب الفكائد التي تحصؿ عمييا بسبب تطبيقيا عمى أسس سميمة تتكافر فييا المكضكعية قدر اإلمكاف 

 ( 2003الي: )زكيمؼ، كمف الفكائد التي يمكف لإلدارة الحصكؿ عمييا ىي الت

 رفع الركح المعنكية. .1

 إشعار المكظفيف بمسؤكلياتيـ. .2

 كسيمة لضماف عدالة التعامؿ مع المكظفيف. .3

 الرقابة عمى الرؤساء. .4

 تقييـ سياسات االختيار كالتدريب.  .5

 معرفة مدل صحتو كسالمة طريقة االختيار كالتدريب. .6
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 خطوات تقييم األداء: 11.5.2

 (2010األداء في التالي: )أبك شرخ، تتمثؿ خطكات تقييـ 

يختمؼ المعيار المالئـ كالمناسب لألداء الفعاؿ، باختالؼ مكاصفات  تحديد معايير األداء: .1

 العمؿ كشركطو كىناؾ بعض الخصائص التي يجب تكافرىا في المعيار المحدد تتمثؿ في: 

 األداء الكؼء لمعمؿ. يجب أف يعبر المعيار عف األمكر التي يتطمبيا ال دق: -أ 

أف يشمؿ جنبان مف اإلستقرار كالتكافؽ أم حصكؿ المكظؼ عمى نفس التقديرات عندما  الثبات: -ب 

 يككف األداء ثابتان، كلكف عندما يككف مختمفان تككف نتائج القياس متفاكتة.

مييز أم مدل قدرة المعيار عمى التفرقة بيف مستكيات األداء المختمفة كذلؾ بغرض ت التمييز:  -ج 

 الجيكد إلستخداـ النتائج المترتبة عمى ىذا التمييز في الركاتب كاألجكر كغيرىا.

يجب أف تككف المعايير مقبكلة مف قبؿ المكظفيف العامميف، كيقصد بو المعيار  القبول:  -د 

 العادؿ الذم يعكس األداء الفعمي لممكظؼ.

ككف الكقت المناسب أم سيكلة استخداـ المقياس ككضكحو، بحيث ي سهولة اإلستخدام: -ه 

 العتماده مقبكالن كمناسبان. 

تتعمؽ خطكات قياس األداء في جمع المعمكمات حكؿ األداء الفعمي، كىناؾ  قياس األداء: .2

 أربعة مصادر لممعمكمات تستخدـ لقياس األداء الفعمي كما يمي: 

 التقارير االحصائية. -أ 

 التقارير الشفكية. -ب 

 التقارير المكتكبة.  -ج 
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اء الكظيفي مف قبؿ إدارة المنظمات كالمؤسسات البد مف إتباع مجمكعة مف عند تقييـ األد

الخطكات التي تؤدم إلى تقييـ ىذا األداء بكفاءة كفعالية كدكف تحيز أك تمييز، بحيث يمكف البناء 

 .عمى ىذا التقييـ كاتخاذ القرارات المناسبة كالرشيدة
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 المبحث الخامس: الدراسات السابقة 6.2

يتناكؿ ىذا الجزء مف الدراسة الحالية عرضان لبعض الدراسات السابقة المتعمقة بمجاؿ إدارة 

 المعرفة كمجاؿ تحسيف األداء الكظيفي. 

 الدراسات العربية:  1.6.2

(بعنوان: دور ادارة المعرفة في تحسين االداء الموسسي, دراسة حالة كمية 2015دراسة حسينة )

 :بسكرة.سيير بجامعة محمد خ يروالتجارية وعمو التم االقت ادية العمو 

ىدفت الدراسة الى ابراز الدكر الذم تمعبو ادارة المعرفة في بقاء كنمك المؤسسات كمحاكلة الفع مف 

فعاليتيا كادائيا, كتـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي في الدراسة, ككانت االستباتة االداة الرئيسية 

يانات, كتككف مجتمع الدراسة مف اعضاء الييئة التدريسية في كمية العمـك المستخدمة في جمع الب

( استبانة عمى اساتذة 60(, كتـ تكزيع )172االقتصادية كالتجارة كعمكـ التسسيير بالجامعة كعددىـ)

 ( استبانة.40الكمية كتـ استرجاع )

يكجد فبكؿ متكسط لدل اساتذة الكمية لتطبيؽ االداء  وكانت اهم النتائج التي تو مت اليها الدراسة:

المؤسسي, كتكجد عالقة ذات داللة احصائية بيف ادارة المعرفة كاالداء المؤسسي, كجاء ترتيب ابعاد 

 التعمـ كالنمك(.  –العمميات الداخمية  -االداء المؤسسي كالتالي )رضا الزبائف

عرفة وعالقتها بتميز االداء المؤسسي "دراسة ( بعنوان عمميات ادار الم2014دراسة المدهون)

 تطبيقية عمِ وزارة التربية والتعميم العالي في محافظة غزة.

في ضكء  المؤسسي االداء بتميز كعالقتيا المعرفة ادار عممياتىدفت الدراسة الى التعرؼ الى 

, غزة محافظة في العالي كالتعميـ التربية كزارةاستخداـ النمكذج االمريكي )مالكـك بالدريدج( لمتميز في 
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كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي, كاعتمد عمى اسمكب المسح الشامؿ لمجتمع الدراسة 

 في الكظيفة االشرافية غزة محافظة في العالي كالتعميـ التربية كزارةالمتمثؿ في جميع العامميف في 

 ( مكظؼ.259)رئيس قسـ فما فكؽ( كالبالغ عددىـ )

 كالتعميـ التربية كزارة في المعرفة ادار عممياتمستكل تكافر وتو مت الدراسة الِ نتائج كانت اهمها: 

%(, كتكجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية 75.17كانت جيدا حيث بمغ ) غزة محافظة في العالي

 محافظة في العالي لتعميـكا التربية كزارة في المؤسسي االداء بتميز كعالقتيا المعرفة ادار عممياتبيف 

 .غزة

( وهدفت إلِ التعرف عمِ آراء الموظفين عمِ مدى تطبيق منظماتهم 2012دراسة الشريف )

كمعرفة العالقة بيف تطبيؽ  لعمميات إدارة المعرفة )نقل المعرفة، توليد المعرفة، التعمم من المعرفة(،

عمميات إدارة المعرفة كبعض الخصائص الشخصية كالكظيفية لممكظؼ، كقد استخدمت الدراسة المنيج 

الكصفي كتمثمت أداتيا في استبانة كزعت عمى عينة عشكائية بسيطة مف المكظفيف كبمغ عددىـ 

مف  النتائج منيا أف تطبيؽ  ( مكظفان مكزعيف عمى ست منظمات، كقد تكصمت الدراسة إلى عدد389)

عمميات إدارة المعرفة ليس عمى المستكل المطمكب كأكثرىا تطبيقان عممية نقؿ المعرفة، كأف المكظفيف 

 األصغر سنان ىـ األكثر تطبيقان لعمميات إدارة المعرفة.

( وهدفت الدراسة إلِ التعرف عمِ المفاهيم التطويرية في السموك 2011دراسة الحرابي )

داء التي سعِ برنامج إعداد القادة إلِ تحقيقها ومدى مالئمة أهدافه مع متطمبات تطوير واأل

كالتعرؼ عمى اآلثار التي تحققت لممشاركيف كآرائيـ مف كجية نظر رؤسائيـ، كقد استخدمت  األداء،

مع الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، كاستخدمت الدراسة أداة االستبانة، ككزعت عمى مفرادات مجت

( ضابط مف العامميف في الدفاع المدني الذيف التحقكا بالبرنامج كرؤسائيـ، 189الدراسة التي بمغت )
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كمف أىـ نتائج الدراسة التي تـ التكصؿ إلييا أف أكثر المفاىيـ التطكيرية في السمكؾ كاألداء التي سعى 

س كالرئيس، كأف أكثر أىداؼ البرنامج إلى تحقيقيا ىي تكضيح البرامج ألىمية المشاركة بيف المرؤك 

البرنامج مالئمة مع متطمبات تطكير األداء تركيزه عمى غرس القيـ كتنمية المعارؼ ككضع األىداؼ 

 كأف أىـ االثار المتحققة لممشاركيف في البرنامج في العمؿ بركح الفريؽ كتقبؿ اآلراء كالمقترحات.

تية لمعاممين اتجا  أعمالهم وعالقة ( وهدفت إلِ تحديد الدوافع الذا2011دراسة المطيري )

كاستخدـ كأداة لمدراسة  هذ  الدوافع بأدائهم، وقد استخدم المنهج الو في التحميمي في الدراسة،

االستبانة، التي كزعت عمى عينة عشكائية مف العامميف في حرص الحدكد بقطاع حفر الباطف بالمممكة 

الضباط، كمف أىـ نتائج الدراسة التي تـ التكصؿ  ( ضابط  مف407العربية السعكدية، كبمغ عددىـ )

إلييا أف كاقع األداء يتمثؿ في إنجاز المياـ في الكقت المحدد، كاإللتزاـ بتكجييات الرؤساء، ككجكد 

التعاكف مع الزمالء في العمؿ، كاليقظة في العمؿ كالحرص عمى التخطيط، كامتالؾ الفاعمية الالزمة 

 إلنجاز المياـ. 

( وهدفت إلِ التعرف عمِ مفهوم إدارة المعرفة في مجال تنمية الموارد 2011مول )دراسة الع

كتحديد  البشرية االكاديمية في ظل التفكير اإلداري المعا ر في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة،

درجة ممارسة العامميف األكاديمييف لدكر إدارة المعرفة في تنمية المكارد البشرية االكاديمية في 

لجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة، كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، كتمثمت أداة ا

الدراسة في استبانة كزعت عمى عينة مف األكاديمييف العامميف في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة في 

كمف أىـ ( أكاديمي، 196كؿ مف جامعة )القدس المفتكحة، اإلسالمية، األزىر، األقصى( بكاقع )

ماتكصمت إليو الدراسة مف نتائج أف ممارسة العامميف األكاديمييف لدكر إدارة المعرفة في تنمية المكارد 

%(، ككجكد فركؽ ذات داللة 52البشرية األكاديمية في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة بمغت نسبة )

في تنمية المكارد البشرية في احصائية لدرجة ممارسة العامميف األكاديمييف لدكر إدارة المعرفة 
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الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة تعزل لمتغير الجنس لصالح األناث، كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة 

احصائية لدرجة ممارسة العامميف لدكر إدارة المعرفة في تنمية المكارد البشرية األكاديمية في الجامعات 

مي، ككجكد فركؽ ذات داللة احصائية لدكر إدارة الفمسطينية بقطاع غزة تعزل لمتغير المؤىؿ العم

المعرفة في تنمية المكارد البشرية األكاديمية في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة تعزل لمتغير مكاف 

 العمؿ لصالح الجامعة اإلسالمية كاألقصى كاألزىر. 

المعرفة ( وهدفت إلِ التعرف عمِ درجة تطبيق مفهوم وعمميات إدارة 2011دراسة ما ي )

كتمثمت أداة الدراسة في  وأثر  عمِ األداء الوظيفي، واستخدم في الدراسة المنهج الو في التحميمي،

( مكظؼ مف يشغمكف الكظائؼ 388استبانة، كزعت عمى مفرادات مجتمع الدراسة المككف مف )

النتائج أىميا اإلشرافية في البمديات الكبرل في محافظات غزة، كقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف 

ىناؾ دكر كبير تمعبو عمميات إدارة المعرفة في األداء الكظيفي فيي تساىـ في تبسيط اإلجراءات 

دراؾ المكظفيف لممياـ المنكطة  االدارية كسرعة إنجاز العمؿ، كتكفير أساليب جديدة لحؿ المشاكؿ كا 

، كأف إدراؾ الحاجة المعرفية بيـ، كأف عممية تخزيف المعرفة أكثر عمميات إدارة المعرفة استخدامان 

 كالقياـ برصدىا تعتبر مف أىـ الممارسات في عممية تكليد المعرفة.

 غزة بمحافظات الثانوية المدارس مديري مهارات تطوير : بعنوان ( 2010 ) بدر دراسة

 .المعرفة إدارة مفهوم  وء في

 المعرفة إدارة مفيكـ ضكء في غزة بمحافظات الثانكية المدارس مديرم ميارات لتطكير اسة الدر ىدفت

 الثانكية المدارس مديرم جميع مف مككنة عينة استخدمت كقد ، التحميمي الكصفي المنيج مستخدمتا

 ،%  96.9 بنسبة 125 منيـ كاستجاب 129 عددىـ كالبالغ 2009/2010 لمعاـ غزة بقطاع

 نظرىـ كجية مف المعرفة إدارة لميارات المدارس مديرم ممارسة بأف: التالية لمنتائج الدراسة كتكصمت

 المدراء ميارات كتطكير المعرفة إدارة مجاؿ في المدارس لمدراء دكرات عقد الدراسة كاقترحت عالية
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 معرفة إلى الضمنية المعرفة لتحكيؿ بالحكافز كتشجيعيـ المختمفة المعرفة بمصادر كتزكيدىـ البحثية

 .صريحة

 

تحديد العنا ر التي ترتكز عميها إدارة المعرفة )عمميات  ( وهدفت إل2010ِدراسة الفارس )

وتقنيات وفريق المعرفة( وأثر كل منها عمِ مكونات األداء الرئيسية والتو ل إلِ نتائج عن أثر 

كقد استخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، كأداة  إدارة المعرفة عمِ رفع كفاءة أداء المنظمات،

تبانة، ككزعت عمى عينة مف العامميف في شركات الصناعات التحكيمية الخاصة الدراسة تمثمت في االس

( مكظؼ ممف يشغمكف كظائؼ اشرافية في عشر شركات، كمف أىـ نتائج 144بدمشؽ كعددىـ )

الدراسة التي تـ التكصؿ إلييا أم تحسيف في تطبيؽ أصكؿ كمبادئ إدارة المعرفة ال بد أف ينعكس 

األداء، كأف أىـ الممارسات في عممية تكليد المعرفة االعتماد عمى المعمكمات  إيجابيان عمى رفع كفاءة

التي تحصؿ عمييا مف البيئة الخارجية كفي عممية تكزيع المعرفة عمى فرؽ العمؿ، كفي عممية تخزيف 

 المعرفة الظاىرة عمى السجالت كالكثائؽ كالحكاسيب كال تيتـ بالقدر الكافي بالمعرفة الضمنية. 

( وهدفت هذ  الدراسة إلِ التعرف عمِ مستوى تطبيق عمميات إدارة 2010ة محمد )دراس

المعرفة )إكتساب المعرفة وتطويرها، وتنظيم المعرفة وتقييمها، ونقل المعرفة وتطبيقها( وتو يح أثر 

سة كقد استخدـ في الدراسة المنيج الكصفي التحميمي كأداة الدرا تطبيقها في تحقيق الميزة التنافسية،

( مكظؼ في شركة مجمكعة 84كانت استبانة ، كزعت عمى جميع مفرادات مجتمع الدراسة كالبالغ )

اإلتصاالت األردنية ممف يعممكف في كظيفة اشرافية، كقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج 

اكتساب  أىميا أف مستكل تطبيؽ عمميات نقؿ المعرفة كاستخداميا مرتفع، كأىـ الممارسات في عممية

المعرفة كتطكيرىا االحتفاظ بسجالت تسجؿ فييا مكجكدات المعرفة المممككة، كفي عممية نقؿ المعرفة 
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كتطبيقيا تشجع المكظفيف عمى االستفادة مف مخزكف المعرفة الذم تممكو الشركة، كفي عممية تنظيـ 

 المعرفة كتقييميا تصميـ مستكيات أداء عمؿ تقكـ عمى تكامؿ المعرفة.

( وهدفت إلِ الكشف عن واقع إدارة المعرفة في الجامعات الفمسطينية 2010ة عودة )دارس

كاستخدـ في الدراسة المنيج  من خالل التعرف عمِ درجة ممارسة العاممين لعمميات إدارة المعرفة،

( 347الكصفي التحميمي، كتمثمت أداة الدراسة في استبانة كزعت عمى عينة الدراسة المككنة مف )

مف العامميف في اإلدارات المختمفة بالجامعة اإلسالمية كجامعة األقصى كجامعة األزىر،  مكظفان 

كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية لكاقع ادارة 

 المعرفة في الجامعات الفمسطينية تعزل لمتغيرم المؤىؿ العممي كمكاف العمؿ.

( وهدفت إلِ تحديد أثر إدارة المعرفة عمِ أداء المنظمة من خالل 2010)دراسة البطانية 

ممارسة عمميات إدارة المعرفة )تشخيص المعرفة، واكتساب المعرفة، وتوليد المعرفة، وتخزين 

كتـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي  المعرفة، وتوزيع المعرفة، وتطبيق واستخدام المعرفة(،

مت أداة الدراسة في استبانة، كزعت عمى عينة مف العامميف في البنكؾ التجارية ألغراض الدراسة، كتمث

( مكظؼ ممف يشغمكف كظائؼ اشرافية في البنكؾ 122االردنية كاعتمدت عمى العينة العمرية كعددىا )

 التجارية في عماف كاربد 

 كقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج كمف أىميا: 

ميات ادارة المعرفة )تكليد المعرفة، تكزيع المعرفة، استخداـ المعرفة( عمى االداء أنو يكجد تأثير لعم

التنظيمي كال يكجد تأثير لعمميات ) تشخيص المعرفة، اكتساب المعرفة، تخزيف المعرفة( كأف مف أىـ 

رفة الممارسات في عممية تشخيص المعرفة ىي تقييـ كفاية المعارؼ المتكفرة، كفي عممية اكتساب المع

استخداـ برامج التدريب كفي عممية تخزيف المعرفة تكثيؽ المعرفة كاستخداـ البرمجيات كفي عممية تكليد 
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المعرفة السعي إلى جعميا متكفرة كمتاحة لمجميع كفي عممية تكزيع المعرفة التشجيع عمى زيادة ميارات 

 كقدرات العامميف .

بين متطمبات إدارة المعرفة  ( وهدفت إلِ الكشف عن العالقة2008دراسة دروزة )

)اإلحتياجات المعرفية، واإللتزام والوعي المعرفي، واالت االت الداخمية والخارجية( وعمميات إدارة 

المعرفة )التشخيص، التوليد، التخزين، التوزيع، التطبيق( وبيان أثر هذ  العالقة عمِ تميز األداء 

ستخدـ في الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، كتمثمت كا المؤسسي في وزارة التعميم العالي األردنية،

( مكظؼ مف حممة الدبمكـ 300أدارة الدراسة في استبانة كزعت عمى عينة الدراسة المككنة مف )

المتكسط فما فكؽ، كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا كجكد عالقة ذات داللة إحصائية 

ا مف جية كرضا العامميف كالتعميـ كالنمك المؤسسي ككفاءة بيف متطمبات إدارة المعرفة كعممياتي

العمميات الداخمية مف جية أخرل كمف أىـ الممارسات في عممية تشخيص المعرفة أىمية قياـ الكزارة 

 بالمقارنة المرجعية الداخمية كالخارجية. 

 

والممارسات التي تؤدي ( وهدفت إلِ تحديد أهم عمميات إدارة المعرفة 2007دراسة العتيبي )

كقد استخدـ الباحث المنيج  إلِ تفعيمها وتحميل واقع الجامعات السعودية الحالي إلدارة المعرفة،

الكصفي التحميمي، كتمثمت أداة الدراسة في استبانة كزعت عمى عينة مف مكظفي جامعة أـ القرل بمكة 

التكصؿ إلييا أف الجامعة ال تعطي ( مكظؼ، كمف أىـ النتائج التي تـ 492المكرمة بمغ عددىـ )

األكلكية إلدارة المعرفة، كال يتـ تداكؿ مصطمح إدارة المعرفة في الجامعة بشكؿ مكثؼ، كال يكجد 

استراتيجية كاضحة إلدارة المعرفة، ككجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطات استجابات أفراد 

 المؤىؿ العممي، كسنكات الخبرة، المستكل الكظيفي(.عينة الدراسة في جميع المحاكر تبعان لمتغيرات )
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( وهدفت إلِ تو يح نوع التأثير وطبيعة العالقة بين إدارة المعرفة 2007دراسة نايف )

والمقدرة الجوهرية واألداء االستراتيجي في الشركات عينة الدراسة وتحديد الفروق في شركات عينة 

كتـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي، كتمثمت  الجوهرية، الدراسة في مستوى إدارة المعرفة والمقدرة

أداة الدراسة في استبانة كزعت عمى عينة مف المكظفيف العامميف في ثالث شركات صناعية إنتاجية 

( مكظؼ، كمف أىـ نتائج الدراسة 78مرخصة مف قبؿ كزارة الصناعة في محافظة بغداد كبمغ عددىـ )

القة ارتباط ذات داللة احصائية كمعنكية بيف إدارة المعرفة كالمقدرة التي تـ التكصؿ إلييا كجكد ع

الجكىرية، ككجكد تأثير ذا داللة معنكية لمعالقة بيف إدارة المعرفة كالمقدرة الجكىرية عمى األداء 

االستراتيجي، ككجكد تأثير كبير كقكم لعمميات إدارة المعرفة عمى األداء االستراتيجي مما يجعؿ ىذه 

 يات تؤدم دكران رئيسيان في تحقيؽ أداء أفضؿ لمشركات محؿ الدراسة. العمم
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 الدراسات األجنبية:  2.6.2

وهدفت إلِ إظهار تأثير المعرفة عمِ اإلبداع التنظيمي في  (Barari, 2015)دراسة  

كتـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي ألغراض الدراسة، كتمثمت أداة جامعة مازندران في إيران، 

( مكظؼ، 189الدراسة في استبانة كزعت عمى عينة مف العامميف في جامعة مازندراف بكاقع )

كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا ارتباط جميع مككنات إدارة المعرفة مع اإلبداع 

 يما البعض، كإلدارة المعرفة تأثير إيجابي ككبير عمى اإلبداع التنظيمي.التنظيمي كتبادليما مع بعض

وهدفت إلِ معرفة أثر إدارة المعرفة عمِ  (Kambiz and Aslan, 2015)دراسة  

كتـ استخداـ المنيج الكصفي  اإلبداع التنظيمي في شركة خودروا ل ناعة السيارات في إيران،

اة الدراسة في استبانة كزعت عمى عينة مف مديرم النظـ بكاقع التحميمي ألغراض الدراسة، كتمثمت أد

( مدير، كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا ىناؾ تأثير إلدارة المعرفة عمى 272)

دارة المعرفة كاإلبداع اإلبداع التنظيمي، كأف التعمـ التنظيمي لو تأثير كمتغير كسيط في العالقة بيف إ

 التنظيمي.

 

وهدفت إلِ بين العالقة بين ممارسات إدارة المعرفة  (Olorunsola, 2012) دراسة 

كتـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي ألغراض  واألداء الوظيفي في دوائر الحكومة الماليزية،

الدراسة، كتمثمت أداة الدراسة في استبانة كزعت عمى عينة مف المدراء العامميف في الكزارات الحككمية 

( مدير، كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا كجكد 500ا كقد بمغ حجـ العينة )بماليزي

 عالقة إيجابية بيف ممارسات إدارة المعرفة ككفاءة األداء الكظيفي في مؤسسات القطاع العاـ الماليزم.

في  كاستخداميا المعرفة كتنظيميا خمؽ كىدفت إلى إظيار أثر (Rašula et al, 2012)دراسة 

 عمى األداء المعرفة إدارة ممارسات تأثير اختبار تـ األداء التنظيمي، حيث عمى تعزيز المنظمات
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الييكمية، كتـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي في الدراسة، كتمثمت  المعادلة نمذجة خالؿ تجريبيان مف

( 50تيا كعمى أكثر مف )( شركة مكجكدة في سمكفينيا ككركا329أداة الدراسة في استبانة كزعت عمى )

خالؿ قياس  مف المعرفة إدارة مكظؼ، كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا أف ممارسات

التنظيمي، ككجكد ثالثة عناصر ىامة  عمى األداء إيجابان  يؤثر كالمعرفة كالتنظيـ المعمكمات تكنكلكجيا

 ظيمية كالمعرفة إلدارة المعرفة كىي تكنكلكجيا المعمكمات كالعناصر التن

 

 الفعالّية عمِ المعرفة إدارة أثر وهدفت إلِ تقييم (Mills and Smith, 2010)دراسة  

ككانت أداة الدراسة استبانة كزعت عمى  المؤسساتية، واستخدمت الدراسة المنهج  الو في التحميمي،

مجتمع الدراسة المتمثؿ في مدراء أقساـ اإلنتاج كالتصنيع في الشركات محؿ الدراسة بكاقع  مفرادات

 داللة ذات عالقة ليا فقط التنظيمية ( مدير، كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة الثقافة189)

 إدارة عمميات كجميع داللة، ذك أثر ليا ليس كالييكؿ التنظيمي التكنكلكجيا المؤسسة، بينما فعالّية عمى

 عدا ما المؤسسة، فعالّية مباشر عمى تأثير عالقة المعرفة( ليا كحماية المعرفة )اكتساب، استخداـ،

 ككسائميا لتحقيؽ داللة، كتختمؼ الشركات مف حيث قدراتيا ذك أثر ليا المعرفة ليس تحكيؿ عممية

 فعالية. أفضؿ

وهدفت إلِ بيان أثر إدارة المعرفة عمِ األداء الوظيفي  (Zack et al., 2009)دراسة 

كدراسة  لممنظمات التجارية من خالل دراسة أثر استخدام إدارة المعرفة عمِ الجودة المتحققة،

العالقة بيف استخداـ إدارة المعرفة كنتائج األداء التنظيمي، كقد تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي 

( مدير 1,500ت أداة الدراسة في استبانة كزعت عمى عينة الدراسة بكاقع )ألغراض الدراسة، كتمثم

، كقد A Leading North American Business schoolتنفيذم مف الذيف تمقكا تدريبيات في 

تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا كجكد عالقة مباشرة بيف إدارة المعرفة كاألداء 
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باشرة كىامة بيف األداء المالي كاألداء التنظيمي، كعدـ كجكد عالقة مباشرة التنظيمي، ككجكد عالقة م

بيف األداء المالي كممارسات إدارة المعرفة، ككجكد عكامؿ أخرل إضافة إلى إدارة المعرفة تؤثر في 

 األداء المالي كىي عالقة الشركة بالعمالء، تطكير المنتج، تميز العمميات.

العالقات  وتو يح المعرفة إدارة عمميات أهم إلِ الكشف عن وهدفت (Zaim, 2008)دراسة 

في  (IZGAZ) شركة التي تم جمعها من البيانات عمِ بناء المعرفية اإلدارة وأداء العمميات بين هذ 

كتـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي، كتمثمت أداة  تركيا وهي شركة متخ  ة في إنتاج الغاز،

( مكظؼ مف العامميف في الشركة، 70الدراسة في استبانة كزعت عمى عينة الدراسة المتمثمة في )

 كأداء المعرفة إدارة بيف عمميات إيجابية عالقة كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا كجكد

كالتكزيع  لمتشارؾ كاف المعرفة، إلدارة الرئيسية العمميات فمف بيف ذلؾ كعالكة عمى المعرفة إدارة

 المعرفة تكليد كىي األخرل، مف العمميات أكبر كبتأثير المعرفة عمى أداء األكبر التأثير المعرفي

 كالتخزيف. رمكز المعرفة كفؾ كتطكير

وت ورات  وهدفت إلِ التعرف عمِ مماراسات (Cranfield and Taylor, 2008)دراسة 

مؤسسات التعميم العالي في المممكة المتحدة إلدارة المعرفة والتعرف عمِ التحديات التي تواجهها في 

حيث تـ إجراء دراسة حالة عمى سبع  تطبيق إدارة المعرفة، وتم استخدام المنهج الو في التحميمي،

تي تـ التكصؿ إلييا أف مف مؤسسات التعميـ العالي داخؿ المممكة المتحدة، كمف أىـ النتائج ال

مؤسسات التعميـ العالي في المممكة المتحدة معقدة جدان كذا تاريخ كثقافة كخمفيات مختمفة كمتنكعة 

فمنيا مف ييدؼ إلى دخكؿ اقتصاد المعرفة مف خالؿ تكفير جكدة التدريب كالنشاط كالبحث، ككذلؾ 

عمى الرغـ مف أنيا منظمات التيدؼ  ضماف إدارة كفؤة كفعالة في ظؿ التنافسية الشديدة في السكؽ

إلى تحقيؽ الربح، كضركرة التركيز عمى إدارة المعرفة كالعكامؿ المؤثرة فييا كمف أىميا التركيز عمى 

 خصائص الجامعات كاألكاديمييف كالتي تؤثر في تطكر إدارة المعرفة كقد تعرقؿ نشاطاتيا أك تعززىا.
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األفراد  األنسب إلدارة اإلستراتيجية لى معرفةكىدفت إ (Jasegaran et al., 2006)دراسة 

كتـ  المعرفة، إلدارة التطبيؽ األفضؿ إلى التكصؿ أجؿ مف العالي، مؤسسات التعميـ في كالمستخدمة

( محاضر مف 36استخداـ المنيج الكصفي التحميمي، كتمثمت أداة الدراسة في مقابمة تـ إجرائيا مع )

 ماليزيا، كمف أىـ نتائج الدراسة التي تـ التكصؿ إلييا أفثالث مؤسسات لمتعميـ العالي في 

المحاكر كىي )القيادة، كبير  لجميع كانت مناسبة المعرفة بإدارة كالخاصة اإلستراتيجيات المستخدمة

 مكظفي المعرفة، نظاـ المكافأت، الثفافة التنظيمية، الييكؿ التنظيمي، التطكير كالتدريب(.

 المعرفة إدارة بين العالقة اختبار وهدفت إلِ (Waddell and Wtewart, 2006)دراسة 

كتمثمت أداة الدراسة في استبانة  والجودة في الشركات، وتم استخدام المنهج الو في التحميمي،

( شركة، كمف أىـ النتائج التي تـ التكصؿ 1,000كزعت عمى عينة مف الشركات في استراليا بكاقع )

 في الجكدة ثقافة لنقؿ أساسي مككف ىي المعرفة إدارة كأف المعرفة كالجكدة، بيف إدارة عالقة إلييا كجكد

 .الشركات ىذه

وهدفت الدراسة إلِ التعرف عمِ مدى استخدام الجامعات الدارة  (Sewmel, 2003)دراسة 

كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي  المعرفة أو تحديد العوامل التي تؤدي إلِ فاعمية إدارة المعرفة،

تحميمي، كتـ تصميـ استبانة كتكزيعيا عمى عينة مف المدراء في الجامعات الحككمية كالخاصة بكاقع ال

( مدير، كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا أف إستخداـ عمميات إدارة المعرفة مثؿ 257)

نتاجيا تمارس بدرجة أقؿ مف المتكسط في الجامعات، كما تركزت ال عكامؿ األكثر تكليد المعرفة كا 

 أىمية إلدارة المعرفة الفعالة حكؿ التقنية كاستراتيجات القياس.
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وهدفت الدراسة إلِ تقييم مدى استخدام إدارة  (Coukos and Eleni, 2002)دراسة 

المعرفة واالستراتيجيات التي تعزز من استخدامها في الجامعات البحثية ودراسة العالقة بين 

استخدام وكفاءة االستراتيجيات وفعالة إدارة المعرفة وو ع النموذج األنسب لتحقيق الفعالية في 

الكصفي التحميمي، كتـ تصميـ استبانة كتكزيعيا عمى عينة  كقد استخدـ الباحث المنيج إدارة المعرفة،

( مدير، كتكصمت الدراسة 300مف المدراء في الجامعات البحثية بالكاليات المتحدة األمريكية بكاقع )

إلى مجمكعة مف النتائج أىميا أف الجامعات أظيرت مستكل أعمى مف المتكسط عمى مقياس ليكرت 

تيجيات، ككانت تكنكلكجيا  المعمكمات مف أكثر االستراتيجيات تطبيقان، الخماسي في استخداـ االسترا

 كتركز أكثر العكامؿ أىمية بالنسبة لفعالية إدارة المعرفة في التكنكلكجيا كاستراتيجيات القياس.
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 تعقيب عمِ الدراسات السابقة: 3.6.2

تتشابو مع الدراسة الحالية في مكضكع يا نمف خالؿ المراجعة لمدراسات السابقة مف قبؿ الباحث تبيف ا

ادارة المعرفة ككيفية االستفادة منيا, حيث اشارة غالبية الدراسات السابقة الى تطبيؽ مفيـك ادارة 

نتائج ايجابية عمى ادائيا, لذلؾ ينصح الباحث  ايد مف المجاالت كالمؤسسات كاف ليالمعرفة في العد

  التعميـ.عمى دراستيا كتطبيقا في مجاؿ التربية ك 

 كيمكف اإلشارة إلى بعض أكجو التشابو كاالختالؼ بيف الّدراسة الحالية كالدراسات السابقة، كما يأتي:

 أ( أوجه التشابه بين الّدراسة الحالية والدراسات السابقة:

 استخداـ إدارة المعرفة كمتغير مستقؿ في الّدراسة الحالية، كما ىك في غالبية الدراسات السابقة. .1

 استخداـ المنيج الكصفي التحميمي، كىذا ما تـ استخدامو في معظـ الدراسات السابقة. .2

 استخداـ مقياسيف في الّدراسة الحالية؛ األكؿ: يتعمؽ بإدارة المعرفة، كالثاني: يتعمؽ االداء الكظيفي  .3

 ب( أوجه االختالف بين الّدراسة الحالية والدراسات السابقة:

 تركيز الّدراسة الحالية عمى كاقع إدارة  المعرفة كعالقتو باالداء الكظيفي. .1

أىـ ما يميز الّدراسة الحالية ىك تطبيقيا عمى عينة مف المجتمع الفمسطيني )جنكب الخميؿ(  .2

لتككف االكلى فمسطينيان تجرل عمى مدراء مارس التربية كالتعميـ حسب اطالع الباحث، كالتي 

مديرم رة المعرفة كعالقتيا باالداء الكظيفي. كالدراسة األكلى التي طبقت عمى تتناكؿ مكضكع إدا

 مدارس التربية كالتعميـ/جنكب الخميؿ مف كجية نظر المعمميف

التربية  التابعة لمديرية مدارسمدارس الالمعممات في ك جميع المعمميف  دراسةشمؿ مجتمع ال .3

 كاستخدمت عينة عشكائية بسيطة. كالتعميـ/جنكب الخميؿ
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 الف ل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

 مقدمة  1.3

يتناكؿ ىذا الفصؿ كصفان لمنيج الدراسة، كمجتمع الدراسة كعينتيا، ككذلؾ أداة الدراسة كصدقيا 

كثباتيا، كما يتضمف كصفان لإلجراءات التي تـ القياـ بيا لتقنيف أداة الدراسة كتطبيقيا، كحصر 

متغيرات الدراسة، كأخيران المعالجات اإلحصائية التي اعتمد الباحث عمييا في تحميؿ البيانات 

 كاستخالص النتائج. 

 منهجية الدراسة 2.3

مف اجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج الكصفي ، كيقكـ الجانب الكصفي بكصؼ كاقع 

ارس التربية كالتعميـ في جنكب الخميؿ مف كجية كعالقتو باألداء الكظيفي لمديرم مد إدارة المعرفة

باألساليب كالطرؽ  كاداة لمدراسة تحميؿ البيانات التي تـ جمعيا عف طريؽ استبانةك نظر المعمميف، 

كاالختبارات اإلحصائية المناسبة كاستخالص النتائج، إضافة إلى استخداـ التحميؿ اإلحصائي الختبار 

معامؿ االرتباط بيرسكف لمصدؽ كمعادلة كركنباخ الفا لمثبات. كذلؾ  صدؽ االستبانة كثباتيا مف خالؿ

 البيانات االكلية:باالعتماد 

حيث تـ حصر البيانات كتجميع المعمكمات الالزمة ألغراض البحث مف خالؿ تكزيع أداة الدراسة  

ـ االجتماعية عمى عينة الدراسة، كمف ثـ تفريغيا كتحميميا باستخداـ برنامج الرـز اإلحصائية لمعمك 

(SPSS كاستخداـ االختبارات اإلحصائية المناسبة بيدؼ الكصكؿ إلى دالالت ذات قيمة كمؤشرات )

 تدعـ مكضكع الدراسة. 
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 مجتمع الدراسة  3.3

تككف مجتمع الدراسة مف معممي المدارس التابعة لمديرية التربية كالتعميـ في جنكب الخميؿ كالبالغ 

حسب  ( مديرة69( مدير ك)70( مدرسة فييا )139, مكزعيف عمى )كمعممة( معممان 2954عددىـ )

 سجالت مديرية التربية كالتعميـ في جنكب الخميؿ. 

 عينة الدراسة  4.3

( معممان كمعممة مف معممي المدارس التابعة لمديرية التربية كالتعميـ في 140تككنت عينة الدراسة مف )
 عشكائيةالمف مجتمع الدراسة، اختيرت بطريقة العينة %( 5جنكب الخميؿ، يشكمكف ما نسبتو )

 ( يكضح الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة. 1كالجدكؿ رقـ ) البسيطة

 ( خصائص العينة الديمغرافية.1.3جدكؿ رقـ )

النسبة  العدد فئات المتغير المتغير
 المئوية%

القيم 
 الناق ة

 - %49.3 69 ذكر النوع االجتماعي
 %50.7 71 أنثى

 

 المؤهل العممي

 - %10 14 دبمـك 
 %80.7 113 بكالكريكس

 %9.3 13 ماجستير فأعمى
  %34.3 48 عمـك  التخ ص 

 %65.7 92 آداب
 

 سنوات الخبرة 

 - %17.9 25 سنكات  5أقؿ مف 
 %31.4 44 سنكات  10-5مف 
 %22.1 31 سنة  15-11مف 
 %28.6 40 سنة فأكثر  16

 - %60 84 سنة  39-25مف  العمر
 %30 42 سنة  50-40مف 

 %10 14 سنة  50أكثر مف 
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 الخ ائص الديمغرافية لعينة الدراسة 5.3

 ( خصائص العينة الديمغرافية كفقان لمتغيرات: الجنس، كالمؤىؿ العممي،1.3يكضح الجدكؿ رقـ )
 كذلؾ كما يمي:كالعمر  ,كسنكات الخبرة العممية التخصص,

 

 . النوع االجتماعيتوزيع أفراد العينة وفقًا لمتغير  1.5.3

 %( مف اإلناث. 50.7%( مف أفراد العينة ذككر مقابؿ )49.3( أف )1يكضح الجدكؿ رقـ )

 توزيع أفراد العينة وفقًا لمتغير المؤهل العممي.  2.5.3

، 10( أف )1يكضح الجدكؿ رقـ ) %( منيـ 80.7ك)%( مف أفراد العينة يحممكف درجة الدبمـك

 %( يحممكف درجة الماجستير.9.3يحممكف درجة البكالكريكس، ك)

 توزيع أفراد العينة وفقًا لمتغير التخ ص.  3.5.3

%( تخصصيـ 65.7%( مف أفراد العينة تخصصيـ عمكـ مقابؿ )34.3( أف )1يكضح الجدكؿ رقـ )

 آداب. 

 توزيع أفراد العينة وفقًا لمتغير سنوات الخبرة.  4.5.3

( سنكات، 5%( مف أفراد عينة الدراسة تقؿ سنكات خبرتيـ عف )17.9( أف )1يكضح الجدكؿ رقـ )

-11%( منيـ تتراكح خبرتيـ )مف 22.1( سنكات، ك)10-5%( منيـ تتراكح خبرتيـ )مف 31.4ك)

 ( سنة. 16%( منيـ تزيد سنكات خبرتيـ عف )28.6( سنة، ك)15
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 ير العمر. توزيع أفراد العينة وفقًا لمتغ 5.5.3

( سنة، كأف 39-25%( مف أفراد عينة الدراسة تتراكح أعمارىـ بيف )60( أف )1يكضح الجدكؿ رقـ )

 ( سنة. 60%( منيـ تزيد أعمار عف )10( سنة، كأف )50-40%( منيـ تتراكح أعمارىـ بيف )30)

 أداة الدراسة 6.3

كأداة لجمع البيانات  النظرم السابؽ مف اعداد الباحث بالعتماد عمى االدب استخدـ الباحث االستبانة

الالزمة ألغراض الدراسة، باعتبارىا األداة المناسبة لطبيعة الدراسة كلتحقيؽ أىدافيا، كتككنت أداة 

الدراسة مف مقدمة تضمنت مكضكع الدراسة كفائدتيا، كحث المبحكثيف عمى اإلجابة عمييا بكؿ 

حاطتيـ عممان بأف البيانات ال تي تحكييا ىي ألغراض البحث العممي فقط، كأنو حرص كمكضكعية، كا 

( يكضح اداة 3.3ممحؽ رقـ) سيتـ التعامؿ معيا بسرية مطمقة، ثـ شكرىـ عمى تعاكنيـ مع الباحث

 .الدراسة

 كما تككنت االستبانة مف ثالثة أقساـ كعمى النحك التالي: 

 القسم األول:

( 5الديمغرافية لعينة الدراسة، كتتككف مف )كتضمف معمكمات عامة كشخصية متعمقة بالخصائص 

  .فقرات ىي: )الجنس، المؤىؿ العممي، التخصص، سنكات الخبرة، كالعمر(
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 القسم الثاني: 

( فقرة مكزعة عمى خمسة 26إدارة المعرفة لدل مدير المدرسة، كيتككف مف ) كاقع كيتككف مف مقياس

مـ ليكرت الخماسي )درجة كبيرة جدان، درجة مجاالت يتـ اإلجابة عمى ىذه الفقرات عمى طريقة س

 كبيرة، درجة متكسطة، درجة قميمة، درجة قميمة جدان(. 

 القسم الثالث:

( فقرة 20كيتضمف مقياس األداء الكظيفي في ضكء إدارة المعرفة لدل مديرم المدرسة، كيتككف مف )

بيرة جدان، درجة كبيرة، درجة يتـ اإلجابة عمى ىذه الفقرات عمى طريقة سمـ ليكرت الخماسي )درجة ك

 متكسطة، درجة قميمة، درجة قميمة جدان(. 

  دق أداة الدراسة  1.6.3

 قاـ الباحث بتقنيف فقرات االستبياف كذلؾ لمتأكد مف صدقو كذلؾ عمى النحك التالي: 

 صدؽ فقرات االستبياف: قاـ الباحث بالتحقؽ مف صدؽ االستبياف بطرقتيف ىما: 

صدؽ االستبانة حيث تـ عرض االستبانة عمى مجمكعة مف المحكميف كذكم الخبرة : الطريقة األولِ

(، كلقد استجاب الباحث آلراء السادة 2( محكميف )المحمؽ رقـ  6ف ) كاالختصاص تألفت م

المحكميف كقاـ بإجراء ما يمـز مف حذؼ كتعديؿ في ضكء مقترحاتيـ، كبذلؾ تـ إخراج االستبانة 

  (.3.2حؽ رقـ)مم بصكرتيا النيائية.
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: كما قاـ الباحث بالتحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة بحساب االتساؽ الداخمي لفقرات الطريقة الثانية

االستبانة، كالتأكد مف أنيا قادرة كمناسبة لقياس ما ص ممت لقياسو بحيث تككف الفقرة ذات اتساؽ 

( دالة عند مستكل داللة Pearson Correlationداخمي عندما يككف قيمة معامؿ االرتباط بيرسكف )

ذا كانت قيمة مستكل الداللة r( المحسكبة اكبر مف قيمة )r( إذا كانت قيمة )0.05) ( الجدكلية، كا 

( كبذلؾ تعتبر الفقرة صادقة لما كضعت لقياسو 0.05المعنكية لكؿ فقرة اقؿ مف مستكل الداللة )

( لفقرات القسـ الثاني Pearson Correlation( يكضح نتائج اختبار معامؿ بيرسكف )2كالجدكؿ )

 مف االستبانة. 

( لفقرات مقياس إدارة Pearson Correlation( نتائج اختبار معامؿ بيرسكف )2.3جدكؿ رقـ )

 المعرفة لدل مدير المدرسة. 

الداللة  قيمة )ر( الفقرة  رقم الفقرة 
 اإلح ائية

 0.000 0.58 ييتـ بتحديد االحتياجات المعرفية. 1

 0.000 0.44 يكفر لممعمميف مصادر معمكمات )كالمكتبة كاإلنترنت(. 2

 0.000 0.62 يكفر لممعمميف معمكمات تساعدىـ عمى حؿ المشكالت التي تكاجييـ في العمؿ. 3

 0.000 0.54 ييتـ بتطكير األنشطة المتعمقة بالمناىج. 4

 0.000 0.64 مياميـ بأفضؿ صكرة.يكفر لممعمميف معرفة بالميارات الالزمة ألداء  5

 0.000 0.59 ييتـ مع المعمميف بتقديـ المساىمات الفكرية المتعمقة بعمؿ المدرسة. 6

 0.000 0.60 يتكفر لديو رؤية كاضحة حكؿ مداخؿ تنفيذ استراتيجية إدارة المعرفة  7

 0.000 0.71 يعتمد عمى منيج إدارة المعرفة في اتخاذ القرارات االستراتيجية. 8

 0.000 0.57 يتحرص عمى تكفير األجيزة الالزمة لمكسائؿ لرفع مستكل تحصيؿ  الطمبة. 9

 0.000 0.62 يتيـ بتكفير البرمجيات لتكفير المعمكمات لممعمميف بدقة ككقت مناسب. 10
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 0.000 0.60 لديو اطالع مستمر لمكسائؿ التعميمية الحديثة. 11

 0.000 0.59 مصادرىا الخارجية. يعمؿ عمى استقطاب المعرفة مف 12

 0.000 0.61 يعمؿ عمى اكتساب المعرفة مف مصادرىا الخارجية  13

 0.000 0.62 ييتـ بتفاعؿ المعمميف مع بعضيـ البعض لتكليد األفكار الجديدة. 14

 0.000 0.66 يضع معايير كاضحة كمحددة تناسب طبيعة عمميا كأنظمتيا. 15

 0.000 0.64 تدريبية داخمية يقـك بيا أفراد ذكم خبرة ككفاءة.يساىـ في عقد دكرات  16

 0.000 0.69 يركز عمى تعزيز الرؤية بيف اإلدارة كالمعمميف. 17

 0.000 0.57 يركز عمى تطكير الفيـ المشترؾ كالثقة المتبادلة بيف اإلدارة كالمعمميف. 18

 0.000 0.63 القرارات.يعتمد عمى فمسفة القيادة المشاركة في اتخاذ  19

 0.000 0.71 يعزز برامج التحسيف المستمر )التدريب كالتطكير كالتعمـ(. 20

 0.000 0.65 يشجع عمى استخداـ المعرفة الحديثة في تنفيذ أعمالو. 21

 0.000 0.65 يكفر متطمبات تطبيؽ المعرفة المادية كالبشرية. 22

 0.000 0.66 ييتـ بتطبيؽ المعرفة كاستخداميا. 23

 0.000 0.57 يشجع المعمميف عمى تكظيؼ المعرفة المكتسبة في حؿ المشكالت التي تكاجييـ. 24

 0.000 0.56 يقـك بالتعاكف مع المعمميف عمى تكظيؼ التقنيات العممية في حؿ المشكالت. 25

 0.000 0.66 يستفيد مف المعارؼ المتكفرة في المدرسة لكضع خطط تطكيرية لممدرسة.  26

تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ أف جميع قيـ ارتباط الفقرات مع الدرجة الكمية لألداة كانت 

دالة إحصائيان، مما يشير إلى االتساؽ الداخمي لفقرات األداة كأنيا تشترؾ معان في التعرؼ عمى كاقع 

 إدارة المعرفة ، في ضكء اإلطار النظرم الذم بنيت األداة عمى أساسو. 
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( لفقرات مقياس األداء Pearson Correlation( نتائج اختبار معامؿ بيرسكف )3.3جدكؿ رقـ )

 الكظيفي في ضكء إدارة المعرفة لدل مدير المدرسة.

 رقم 
 الفقرة

الداللة  قيمة )ر( الفقرة
 اإلح ائية

المياـ تتكفر لديو االستعداد لمعمؿ خارج أكقات الدكاـ الرسمي مف اجؿ سرعة إنجاز  27
 المطمكبة منيـ.

0.55 0.000 

 0.000 0.71 يتمتع بالقدرة عمى حؿ مشاكؿ العمؿ. 28

 0.000 0.69 يحسف المقدرة عمى التصرؼ في المكاقؼ الحرجة. 29

 0.000 0.76 يتكفر لديو االستعداد الكافي في تحمؿ المسؤكلية. 30

 0.000 0.75 يطكر أدائو بشكؿ مستمر سنكيان. 31

 0.000 0.66 بميارة التكاصؿ الجيد )التعامؿ( مع اآلخريف. يتمتع 32

جراءات العمؿ. 33  0.000 0.61 يتقيد بقكاعد كا 

 0.000 0.68 قادر عمى تحقيؽ األىداؼ المنكطة بو. 34

 0.000 0.67 مستكل أدائو يتكفؽ مع المعايير المعمكؿ بيا في المدارس. 35

 0.000 0.69 اإلدارية.يتحمؿ مسؤكلية اتخاذ القرارات  36

 0.000 0.60 يكاظب بشكؿ يكمي عمى أكقات الدكاـ الرسمي دكف أم تأخير. 37

 0.000 0.51 يقـك بتنظيـ أعباء العمؿ مع التقيد بالقكاعد كتنظيمات العمؿ. 38

يتعاكف مع أكلياء األمكر عمى حؿ مشكالت الطمبة المختمفة )السمككية كالتعميمية  39
 كالصحية(.

0.55 0.000 

 0.000 0.76 يتمتع بأسمكب جيد لعرض اآلراء كالمقترحات المتعمقة بأداء العمؿ اإلدارم. 40

 0.000 0.70 ينجز األعماؿ في المدرسة بدقة. 41

 0.000 0.68 ييتـ بحاجة المعمميف اكثر مف اىتمامو باإلجراءات المتبعة بالتنفيذ. 42

 0.000 0.76 بأعماؿ مفيدة. يقـك باستغالؿ الكقت أثناء العمؿ 43
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مكانيات المعمميف في  44 يعمؿ عمى تناسب حجـ العمؿ المنجز يكميان مع قدرات كا 
 المدرسة.

0.70 0.000 

 0.000 0.73 يمتاز بأف لديو معرفة عف كيفية أداء أعمالو كطبيعة العمؿ المنكط بو. 45

 0.000 0.65 بالعمؿ.يمـ بشكؿ كامؿ بمعرفة سياسات اإلدارة المتعمقة  46

 

تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ أف جميع قيـ ارتباط الفقرات مع الدرجة الكمية لألداة كانت 

دالة إحصائيان، مما يشير إلى االتساؽ الداخمي لفقرات األداة كأنيا تشترؾ معان في التعرؼ عمى باألداء 

جنكب الخميؿ مف كجية نظر المعمميف، في ضكء اإلطار الكظيفي لمديرم مدارس التربية كالتعميـ في 

 النظرم الذم بنيت األداة عمى أساسو. 

 ثبات أداة الدراسة  2.6.3

تـ التحقؽ مف ثبات أداة الدراسة بفحص االتساؽ الداخمي لفقرات األداة بحساب معامؿ كركنباخ ألفا 

(Cronbach Alpha عمى عينة الدراسة الكمية، حيث بمغت قيمة )( كبذلؾ تتمتع 96الثبات )%

 األداة بدرجة عالية جدان مف الثبات. 
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 المعالجة اإلح ائية  7.3

بعد استعادة االستبانات تـ تدقيقيا كمراجعتيا ثـ إدخاليا إلى الحاسكب كتفريغ البيانات باستخداـ 

 Statistical Package for Social Scincesبرنامج الرـز اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية )

(SPSS  كلت اإلجابات المفظية إلى إجابات رقمية بحيث كذلؾ مف اجؿ معالجتيا إحصائيان، كلقد ح 

درجات درجة  3درجات، درجة متكسطة  4درجات، درجة كبيرة  5أعطيت اإلجابة درجة كبيرة جدان 

درجة، درجة قميمة جدان درجة كاحدة، كلقد فحصت فرضيات الدراسة عند مستكل الداللة  2قميمة 

(α≤0.05 كذلؾ باستخداـ الطرؽ كاالختبارات اإلحصائية الالزمة، حيث تـ استخداـ األعداد )

( Person Correlationكالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية، كمعامؿ االرتباط بيرسكف )

(، كاختبار ANOVA(، كتحميؿ التبايف االحادم )Cronbach Alphaكمعامؿ الثبات كركنباخ الفا )

لمعينة الكاحدة  كذلؾ باستخداـ الحاسكب كباستخداـ برنامج الرـز  One Sample Test)ت(  اختبار

 (. SPSSاإلحصائية لمعمـك االجتماعية )

  مفتاح اإلجابات  8.3

بيدؼ تصنيؼ إجابات عينة الدراسة كذلؾ كمؤشر لتحديد األىمية النسبية لكؿ فقرة، كلكؿ محكر مف 

نتائج كفقان لمتكسطاتيا الحسابية، كىذا ما يتالءـ كيتناسب مع مثؿ ىذه محاكر الدراسة، كالحكـ عمى ال

( يكضح مقياس الدراسة كمفاتيح 4الدراسة لتحقيؽ النتائج كاألىداؼ المرجكة منيا، كالجدكؿ رقـ )

 التصحيح. 
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 مفتاح اإلجابات( 4.3جدكؿ )

 الدرجة/ األهمية المتوسط الحسابي الرقم

 جدان عالية  فما فكؽ 4.20  .1

 عالية 4.19 -3.40مف   .2

 متكسطة 3.39 -2.60مف   .3

 منخفضة 2.59 -1.80مف   .4

 منخفضة جدان  1.80أقؿ مف   .5
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 الف ل الرابع

 نتائـج الدراسـة

 مقدمة 1.4

يتضمف ىذا الفصؿ تحميالن لمبيانات التي جمعت مف عينة الدراسة، كذلؾ لإلجابة عمى أسئمة الدراسة 

باستخداـ األساليب كاالختبارات اإلحصائية المناسبة، حيث سيتـ تحميؿ البيانات كاختبار فرضياتيا 

 كالكصكؿ إلى النتائج بالتسمسؿ الذم كردت فيو ضمف استبانة الدراسة. 

 تحميل النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة  2.4

)نموذج نجم عبود( السؤال األول: ما واقع إدارة المعرفة من منظور استراتيجية األعمال  1.2.4

وعالقته باألداء الوظيفي لمديري مدارس التربية والتعميم في جنوب الخميل من وجهة نظر المعممين 

بالنسبة )االهتمام بالمعرفة، الوعي المعرفي، تحديد أ ول المعرفة، تحديد ميزة المعرفة، تعظيم 

 رافعة استدامة المعرفة(؟ 

لكاقع  الكمية كسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالدرجةالمتتـ حساب لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ 

إدارة المعرفة كعالقتو باألداء الكظيفي لمديرم مدارس التربية كالتعميـ مف كجية نظر المعمميف في 

 (. 1.4مدارس جنكب الخميؿ، كذلؾ كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ )
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لكاقع إدارة  الكمية نحرافات المعيارية كالدرجة( األعداد كالمتكسطات الحسابية كاال1.4جدكؿ رقـ )

المعرفة كعالقتو باألداء الكظيفي لمديرم مدارس التربية كالتعميـ مف كجية نظر المعمميف في مدارس 

 جنكب الخميؿ.

المتوسط  العدد المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

مدارس التربية واقع إدارة المعرفة وعالقته باألداء الوظيفي لمديري 
 والتعميم من وجهة نظر المعممين في مدارس جنوب الخميل

 عالية  0.48 3.89 140

يكضح الجدكؿ أعاله أف كاقع إدارة المعرفة كعالقتو باألداء الكظيفي لمديرم مدارس التربية كالتعميـ مف 

الحسابي ليذه كجية نظر المعمميف في مدارس جنكب الخميؿ كاف بدرجة عالية حيث بمغ المتكسط 

 ( عمى الدرجة الكمية لمقياس الدراسة.3.89الدرجة )

السؤال الثاني: هل توجد عالقة ارتباطية بين واقع إدارة المعرفة من منطور استراتيجية  2.2.4

األعمال )نموذج نجم عبود( ومستوى األداء الوظيفي لدى مديري مدارس التربية والتعميم من وجهة 

مدارس جنوب الخميل بالنسبة )االهتمام بالمعرفة، الوعي المعرفي، تحديد أ ول نظر المعممين في 

 المعرفة، تحديد ميزة المعرفة، تعظيم رافعة استدامة المعرفة(.

كمستكل  (عبكد نجـ نمكذج) األعماؿ استراتيجية منطكر مف الختبار العالقة االرتباطية بيف كاقع إدارة

جنكب الخميؿ التربية كالتعميـ مف كجية نظر المعمميف في مدارس األداء الكظيفي لدل مديرم مدارس 

، كذلؾ كما ىك مكضح في لمبيانات( Pearson Correlationرتباط بيرسكف )تـ استخراج معامؿ ا

 (.2.4جدكؿ رقـ )
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( لكاقع إدارة Pearson Correlation( نتائج اختبار معامؿ االرتباط بيرسكف )2.4جدكؿ رقـ )

المعرفة كمستكل األداء الكظيفي لدل مديرم مدارس التربية كالتعميـ مف كجية نظر المعمميف في 

 مدارس جنكب الخميؿ. 

 الداللة اإلح ائية  معامل االرتباط   المتغير

 0.000 0.831** مستكل األداء الكظيفي * كاقع إدارة المعرفة  

االرتباط بيف كاقع إدارة المعرفة كمستكل األداء الكظيفي لدل مديرم يكضح الجدكؿ أعاله أف معامؿ 

( كأف ىذه 0.831مدارس التربية كالتعميـ مف كجية نظر المعمميف في مدارس جنكب الخميؿ ىك )

(، كىذا يعني أف 0.000العالقة ىي عالقة إيجابية كدالة إحصائيان حيث بمغت الداللة اإلحصائية )

، كأنو كمما زادت إدارة حسب ىذه الدراسة ليا تأثيران إيجابيان في مستكل األداء الكظيفيكاقع إدارة المعرفة 

 المعرفة كمما زاد مستكل األداء الكظيفي كالعكس صحيح. 

االىتماـ كقد تـ اختبار العالقة االرتباطية بيف مستكل األداء الكظيفي كمحاكر كاقع إدارة المعرفة )

ديد أصكؿ المعرفة، تحديد ميزة المعرفة، تعظيـ رافعة استدامة المعرفة(، ، تحةبالمعرفة، الكعي المعرف

 كذلؾ عمى النحك التالي. 
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 اختبار العالقة بين مستوى األداء الوظيفي لدى مدير المدرسة واالهتمام بالمعرفة.  1.2.2.4

كاالىتماـ بالمعرفة كجية الختبار العالقة االرتباطية بيف مستكل األداء الكظيفي لدل مدير المدرسة 

 Pearsonنظر المعمميف في مدارس جنكب الخميؿ تـ استخراج معامؿ االرتباط بيرسكف )

Correlation( كذلؾ عمى مستكل الدراسة ككؿ، كذلؾ كما ىك مكضح في جدكؿ رقـ )3.4.) 

كل ( بيف مستPearson Correlation( نتائج اختبار معامؿ االرتباط بيرسكف )3.4جدكؿ رقـ )

األداء الكظيفي لدل مدير المدرسة كاالىتماـ بالمعرفة مف كجية نظر المعمميف في مدارس جنكب 

 الخميؿ. 

 الداللة اإلح ائية  معامل االرتباط   المتغير

 0.000 0.652** مستكل األداء الكظيفي * االىتماـ بالمعرفة   

الكظيفي لدل مدير المدرسة كاالىتماـ يكضح الجدكؿ أعاله أف معامؿ االرتباط بيف مستكل األداء 

( كأف ىذه العالقة ىي عالقة 0.652بالمعرفة مف كجية نظر المعمميف في مدارس جنكب الخميؿ ىك )

(، كىذا يعني أف مستكل األداء 0.000إيجابية كدالة إحصائيان حيث بمغت الداللة اإلحصائية )

لمعرفة، كأنو كمما زاد االىتماـ بالمعرفة  زاد مستكل الكظيفي يتأثر تأثيران إيجابيان بمستكل االىتماـ با

 . حسب ىذه الدراسة األداء الكظيفي كالعكس صحيح

 

 

 

 



 
 

114 
 

 اختبار العالقة بين مستوى األداء الوظيفي لدى مدير المدرسة والوعي المعرفي.  2.2.2.4

كالكعي المعرفي كجية نظر الختبار العالقة االرتباطية بيف مستكل األداء الكظيفي لدل مدير المدرسة 

( Pearson Correlationالمعمميف في مدارس جنكب الخميؿ تـ استخراج معامؿ االرتباط بيرسكف )

 (.4.4، كذلؾ كما ىك مكضح في جدكؿ رقـ )

( بيف مستكل Pearson Correlation( نتائج اختبار معامؿ االرتباط بيرسكف )4.4جدكؿ رقـ )

درسة كالكعي المعرفي مف كجية نظر المعمميف في مدارس جنكب األداء الكظيفي لدل مدير الم

 الخميؿ. 

 الداللة اإلح ائية  معامل االرتباط   المتغير

 0.000 0.702** مستكل األداء الكظيفي * الكعي المعرفي   

يكضح الجدكؿ أعاله أف معامؿ االرتباط بيف مستكل األداء الكظيفي لدل مدير المدرسة كالكعي 

( كأف ىذه العالقة ىي عالقة 0.702المعرفي مف كجية نظر المعمميف في مدارس جنكب الخميؿ ىك )

(، كىذا يعني أف مستكل األداء 0.000إيجابية كدالة إحصائيان حيث بمغت الداللة اإلحصائية )

الكظيفي يتأثر تأثيران إيجابيان بمستكل الكعي المعرفي، كأنو كمما زاد الكعي المعرفي  زاد مستكل األداء 

 الكظيفي كالعكس صحيح. 
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 اختبار العالقة بين مستوى األداء الوظيفي لدى مدير المدرسة وتحديد أ ول المعرفة.  3.2.2.4

مف الختبار العالقة االرتباطية بيف مستكل األداء الكظيفي لدل مدير المدرسة كتحديد أصكؿ المعرفة 

 Pearsonكجية نظر المعمميف في مدارس جنكب الخميؿ تـ استخراج معامؿ االرتباط بيرسكف )

Correlation( كذلؾ كما ىك مكضح في جدكؿ رقـ ، )5.4.) 

( بيف مستكل Pearson Correlationؿ االرتباط بيرسكف )( نتائج اختبار معام5.4جدكؿ رقـ )

األداء الكظيفي لدل مدير المدرسة كتحديد أصكؿ المعرفة مف كجية نظر المعمميف في مدارس جنكب 

 الخميؿ. 

 الداللة اإلح ائية  معامل االرتباط   المتغير

 0.000 0.615** مستكل األداء الكظيفي * تحديد أصكؿ المعرفة    

يكضح الجدكؿ أعاله أف معامؿ االرتباط بيف مستكل األداء الكظيفي لدل مدير المدرسة كتحديد 

( كأف ىذه العالقة ىي 0.615أصكؿ المعرفة مف كجية نظر المعمميف في مدارس جنكب الخميؿ ىك )

داء (، كىذا يعني أف مستكل األ0.000عالقة إيجابية كدالة إحصائيان حيث بمغت الداللة اإلحصائية )

الكظيفي يتأثر تأثيران إيجابيان بتحديد أصكؿ المعرفة، كأنو كمما زاد مستكل تحديد أصكؿ المعرفة زاد 

 مستكل األداء الكظيفي كالعكس صحيح. 
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 اختبار العالقة بين مستوى األداء الوظيفي لدى مدير المدرسة وتحديد ميزة المعرفة.  4.2.2.4

مستكل األداء الكظيفي لدل مدير المدرسة كتحديد ميزة المعرفة كجية الختبار العالقة االرتباطية بيف 

 Pearsonنظر المعمميف في مدارس جنكب الخميؿ تـ استخراج معامؿ االرتباط بيرسكف )

Correlation( كذلؾ كما ىك مكضح في جدكؿ رقـ ، )6.4.) 

( بيف مستكل Pearson Correlation( نتائج اختبار معامؿ االرتباط بيرسكف )6.4جدكؿ رقـ )

األداء الكظيفي لدل مدير المدرسة كتحديد ميزة المعرفة مف كجية نظر المعمميف في مدارس جنكب 

 الخميؿ. 

 الداللة اإلح ائية  معامل االرتباط   المتغير

 0.000 0.597** مستكل األداء الكظيفي * تحديد ميزة المعرفة    

يكضح الجدكؿ أعاله أف معامؿ االرتباط بيف مستكل األداء الكظيفي لدل مدير المدرسة كتحديد 

( كأف ىذه العالقة ىي 0.597أصكؿ المعرفة مف كجية نظر المعمميف في مدارس جنكب الخميؿ ىك )

داء (، كىذا يعني أف مستكل األ0.000عالقة إيجابية كدالة إحصائيان حيث بمغت الداللة اإلحصائية )

الكظيفي يتأثر تأثيران إيجابيان بتحديد ميزة المعرفة، كأنو كمما زاد مستكل تحديد ميزة المعرفة  زاد مستكل 

 األداء الكظيفي كالعكس صحيح. 
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اختبار العالقة بين مستوى األداء الوظيفي لدى مدير المدرسة وتعظيم رافعة استدامة  5.2.2.4

 المعرفة. 

االرتباطية بيف مستكل األداء الكظيفي لدل مدير المدرسة كتعظيـ رافعة استدامة الختبار العالقة 

المعرفة كجية نظر المعمميف في مدارس جنكب الخميؿ تـ استخراج معامؿ االرتباط بيرسكف 

(Pearson Correlation( كذلؾ كما ىك مكضح في جدكؿ رقـ ، )7.4.) 

( بيف مستكل Pearson Correlationبيرسكف ) ( نتائج اختبار معامؿ االرتباط7.4جدكؿ رقـ )

األداء الكظيفي لدل مدير المدرسة كتعظيـ رافعة استدامة المعرفة مف كجية نظر المعمميف في مدارس 

 جنكب الخميؿ. 

 الداللة اإلح ائية  معامل االرتباط   المتغير

 0.000 0.503** مستكل األداء الكظيفي * تعظيـ رافعة استدامة المعرفة    

يكضح الجدكؿ أعاله أف معامؿ االرتباط بيف مستكل األداء الكظيفي لدل مدير المدرسة كتعظيـ رافعة 

( كأف ىذه العالقة 0.503استدامة المعرفة مف كجية نظر المعمميف في مدارس جنكب الخميؿ ىك )

مستكل  (، كىذا يعني أف0.000ىي عالقة إيجابية كدالة إحصائيان حيث بمغت الداللة اإلحصائية )

األداء الكظيفي يتأثر تأثيران إيجابيان بتعظيـ رافعة استدامة المعرفة، كأنو كمما زاد مستكل تعظيـ رافعة 

 استدامة المعرفة زاد مستكل األداء الكظيفي كالعكس صحيح. 
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السؤال الثالث: هل توجد فروقات في األداء الوظيفي لمديري مدارس التربية والتعميم في  3.2.4

 (عبود نجم نموذج) األعمال استراتيجية منطور من لخميل تبعًا الختالف مستوى إدارة المعرفةجنوب ا

 لمديري مدارس التربية والتعميم في جنوب الخميل من وجهة نظر المعممين؟ 

بيف  العالقة( كذلؾ لقياس ANOVA)لالجابة عمِ هذا السؤال تم استخدام تحميل التباين االحادي 

 منطكر مف األداء الكظيفي لمديرم مدارس التربية كالتعميـ في جنكب الخميؿ كمستكل إدارة المعرفة

مف كجية نظر المعمميف، كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ  ( عبكد نجـ نمكذج) األعماؿ استراتيجية

(8.4.) 

لمفركؽ في مستكل االداء الكظيفي  (ANOVAاختبار تحميؿ التبايف االحادم)نتائج (: 8.4جدكؿ رقـ )

 .( tukey) تبعا لمستكيات ادارة المعرفة الثالث، كاختبار 

 .( tukeyاختبار )  (ANOVAاختبار تحميؿ التبايف )
ادارة مستويات  مستوى الداللة Fقيمة 

 (I) المعرفة
ادارة مستويات 

 (J)المعرفة
فرق متوسط 

 االداء الوظيفي
(I )– (J) 

 مستوى الداللة

 0.00 16.7 قميمة متكسطة  0.00 72
 0.00 28.0 قميمة كبيرة
 0.00 11.0 متكسطة كبيرة

كانت  (ANOVA)مف خالؿ الجدكؿ أعاله نالحظ أف مستكل الداللة الختبار تحميؿ التبايف االحادم 

 (  عبكد نجـ نمكذج) األعماؿ استراتيجية منطكر مف ( مما يدؿ عمى أف ادارة المعرفة0.05أقؿ مف )

ليا تأثير عمى األداء الكظيفي، فكمما كاف مستكل ادارة المعرفة اكبر كاف متكسط االداء الكظيفي 

بيف جميع ( 0.05اكبر، كما يبيف اختار تككي كجكد فركقات ذات داللة احصائية عند مستكل داللة )

 .مستكيات ادارة المعرفة
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 تحميل النتائج المتعمقة بفر يات الدراسة.  3.4

في α≤ (0.05ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل )الفر ية األولِ:  1.3.4

االداء الكظيفي كعالقتو في كاقع ادارة المعرفة مف منظكر استراتيجية االعماؿ)نمكذج نجـ مستكل 

عبكد( لمديرم مدارس التربية كالتعميـ/ جنكب الخميؿ مف كجية نظر المعمميف بالنسبة)االىتماـ 

 معرفة, كعي المعرفة, تحديد اصكؿ المعرفة, تحقيؽ ميزة المعرفة, كتعظيـ كاستدامة المعرفة".بال

الختبار مستكل االداء الكظيفي كعالقتو بكاقع ادارة المعرفة في مدارس التربية كالتعميـ في جنكب 

أصكؿ المعرفة، الخميؿ مف كجية نظر المعمميف بالنسبة لػ)االىتماـ بالمعرفة، الكعي المعرفي، تحديد 

، كذلؾ باستعماؿ تحديد ميزة المعرفة، تعظيـ رافعة استدامة المعرفة( تـ استخرج تحميؿ التبايف االحادم

متغير كاحد يقيس االداء الكظيفي )المتغير التابع(، ىذا المتغير الناتج عف جمع نتائج فقرات االستبانة 

(G32    الىG52   ثـ جمع فقرات االستبانة الخاصة بكؿ محكر مف محاكر ادارة المعرفة كؿ ،)

 عمى حدا كتحكيميا الى مقياس ليكارت الثالثي.

خمس فرضيات فرعية كذلؾ بقياس كجكد فركقات ذات داللة ، حيث تفرع عف ىذه الفرضية الرئيسة 

االىتماـ يرات المستقمة  الخمسة: ) احصائية في مستكل االداء الكظيفي )المتغير التابع(، كفقا لممتغ

 بالمعرفة، الكعي المعرفي، تحديد أصكؿ المعرفة، تحديد ميزة المعرفة، تعظيـ رافعة استدامة المعرفة(

لمفركؽ في مستكل االداء الكظيفي  (ANOVAاختبار تحميؿ التبايف االحادم)( نتائج 9.4جدكؿ رقـ )

 متأ حسب محاكر ادارة المعرفة.تبعا لمستكيات ادارة بالمعرفة الثالث، مقس
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 مستوى الداللة Fقيمة  محور ادارة المعرفة
 0.000 37.4 االهتمام بالمعرفة
 0.000 39.03 الوعي المعرفي

 0.000 50.6 تحديد أ ول المعرفة
 0.000 61.1 تحديد ميزة المعرفة

 0.000 54.6 تعظيم رافعة استدامة المعرفة
( مما يدؿ 0.05مف خالؿ الجدكؿ أعاله نالحظ أف مستكل الداللة لجميع المحاكر كانت أقؿ مف )

عمى أف جميع المحاكر المتعمقة بادارة المعرفة ليا تأثير عمى األداء الكظيفي، كيعزل لذلؾ إلى حرص 

 مدراء المدارس عمى تنمية معارفيـ لتطكير أدائيـ الكظيفي. 

( متكسطات االداء الكظيفي تبعا لمستكيات ادارة بالمعرفة الثالث، مقسمتأ حسب 10.4جدكؿ رقـ )

 الخاصة بتحميؿ التبايف االحادم.F محاكر ادارة المعرفة ) قميمة، متكسطة، كبيرة(، كقيـ 

الوسط الحسابي  العدد المستويات  محاور ادارة المعرفة
 الوظيفي االداء

مستوى  Fقيمة 
 الداللة

 
 بالمعرفةاالىتماـ 

 0.000 37.4 48.5 2 قميمة
 71.9 46 متكسطة

 83.03 92 كبيرة
 39.03 54 4 قميمة كعي المعرفة

 
0.000 

 71.6 37 متكسطة
 82.6 99 كبيرة

 0.000 50.6 53.8 6 قميمة تحديد اصكؿ المعرفة
 74.2 52 متكسطة

 83.6 82 كبيرة
 61.1 54.2 7 قميمة تحقيؽ ميزة المعرفة

 
0.000 

 71.9 34 متكسطة
 81.3 99 كبيرة

 0.000 50.6 48.0 3 قميمة تعظيـ كاستدامة المعرفة
 70.9 40 متكسطة

 83.11 97 كبيرة
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( مما يدؿ عمى اف متكسط 0.05نالحظ أف مستكل الداللة كانت أقؿ مف ) السابؽمف خالؿ الجدكؿ 

الكعي الكظيفي يختمؼ حسب مستكيات االىتماـ بالمعرفة الثالث، كذلؾ الحاؿ مع جميع محاكر ادارة 

ة قميؿ جدا يقارب اف يككف لالمعرفة، فيذا االختالؼ يعتبر ذك داللة احصائية قكية جدا بمستكل دال

الكظيفي يزداد بشكؿ كبير كداؿ احصائيا مع ارتفاع  االداءضح الجدكؿ اف متكسط صفرا، كما يك 

كسنكضح في الجزء التالي نتائج  مستكل محاكر ادارة المعرفة مف القميؿ الى المتكسط الى الكبير.

 ( لتحديد اماكف االختالؼ بيف المستكيات الثالث لمحاكر ادارة المعرفة. tukeyاختبار ) 
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 هتمام بالمعرفة:اال 1.1.3.4

 (: متكسطات فركؽ االداء الكظيفي بيف المستكيات الثالث لمحكر االىتماـ بالمعرفة،  11.4جدكؿ رقـ )

مستويات االهتمام  (Iمستويات االهتمام بالمعرفة)
 (J)بالمعرفة

 االداء الوظيفيفرق متوسط 
(I )– (J) 

 مستوى الداللة

 0.001 23.4 قميمة متكسطة 
 0.000 34.5 قميمة كبيرة
 0.000 11.09 متكسطة كبيرة

( لجميع المقارنات 0.05أف مستكل الداللة أقؿ مف ) يتضح مف الجدكؿ الخاص باختبار تككي السابؽ

الممكنة، مما يدؿ عمى كجكد فرؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطات االداء الكظيفي الخاصة 

 بالمستكيات الثالث لالىتماـ بالمعرفة.
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 وعي المعرفة 2.1.3.4

 (: متكسطات فركؽ االداء الكظيفي بيف المستكيات الثالث لمحكر كعي المعرفة. 12.4جدكؿ رقـ )

مستويات وعي  (Iمستويات وعي المعرفة)

 (J)المعرفة

االداء فرق متوسط 

 الوظيفي

(I )– (J) 

 مستوى الداللة

 0.000 17.6 قميمة متكسطة 

 0.000 28.6 قميمة كبيرة

 0.000 10.9 متكسطة كبيرة

( لجميع المقارنات 0.05أف مستكل الداللة أقؿ مف ) يتضح مف الجدكؿ الخاص باختبار تككي السابؽ

الممكنة، مما يدؿ عمى كجكد فرؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطات االداء الكظيفي الخاصة 

 بالمستكيات الثالث لمحكر الكعي بالمعرفة.
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 تحديد ا ول المعرفة 3.1.3.4

(: متكسطات فركؽ االداء الكظيفي بيف المستكيات الثالث لمحكر تحديد اصكؿ 13.4جدكؿ رقـ )

 المعرفة. 

 تحديد ا ول مستويات

 (Iالمعرفة)

مستويات وعي 

 (J)المعرفة

االداء فرق متوسط 

 الوظيفي

(I )– (J) 

 مستوى الداللة

 0.000 20.3 قميمة متكسطة 

 0.000 29.8 قميمة كبيرة

 0.000 9.4 متكسطة كبيرة

 

( لجميع المقارنات 0.05أف مستكل الداللة أقؿ مف ) يتضح مف الجدكؿ الخاص باختبار تككي السابؽ

الممكنة، مما يدؿ عمى كجكد فرؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطات االداء الكظيفي الخاصة 

 بالمستكيات الثالث لمحكر تحديد اصكؿ المعرفة.
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 المعرفةتحقيق ميزة  4.1.3.4

(: متكسطات فركؽ االداء الكظيفي بيف المستكيات الثالث لمحكر تحقيؽ ميزة 14.4جدكؿ رقـ )

 المعرفة. 

 تحقيق ميزة مستويات 

 (Iالمعرفة)

 ميزةمستويات 

 (J)المعرفة

االداء فرق متوسط 

 الوظيفي

(I )– (J) 

 مستوى الداللة

 0.000 17.68 قميمة متكسطة 

 0.000 28.72 قميمة كبيرة

 0.000 11.03 متكسطة كبيرة

 

( لجميع المقارنات 0.05أف مستكل الداللة أقؿ مف ) يتضح مف الجدكؿ الخاص باختبار تككي السابؽ

الممكنة، مما يدؿ عمى كجكد فرؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطات االداء الكظيفي الخاصة 

 بالمستكيات الثالث لمحكر تحقيؽ ميزة المعرفة.
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 تعظيم واستدامة المعرفة 5.1.3.4

(: متكسطات فركؽ االداء الكظيفي بيف المستكيات الثالث لمحكر تعظيـ كاستدامة 15.4جدكؿ رقـ )

 المعرفة. 

تعظيم مستويات 

 (Iالمعرفة) واستدامة

تعظيم مستويات 

 واستدامة

 (J)المعرفة

االداء فرق متوسط 

 الوظيفي

(I )– (J) 

 مستوى الداللة

 0.000 22.97 قميمة متكسطة 

 0.000 35.11 قميمة كبيرة

 0.000 12.13 متكسطة كبيرة

 

( لجميع المقارنات 0.05أف مستكل الداللة أقؿ مف ) يتضح مف الجدكؿ الخاص باختبار تككي السابؽ

الممكنة، مما يدؿ عمى كجكد فرؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطات االداء الكظيفي الخاصة 

 لمحكر تعظيـ كاستدامة المعرفة.بالمستكيات الثالث 
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 الف ل الخامس

 التو ياتممخص النتائج واالستنتاجات و 

 مقدمة 1.5

 كفرضياتيامع األخذ بعيف االعتبار أسئمة الّدراسة  كاستنتاجاتيايعالج الفصؿ الحالي نتائج الّدراسة 

إف كجدت كبمكرة بعض  تحميؿ نتائج الّدراسة كمقارنتيا بالدراسات السابقةإلى  إضافة ,كأىدافيا

 لنتائج الدراسة. التكصيات استنادان 

 ومناقشتهاممخص نتائج الّدراسة  2.5

 ممخص النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة: 1.2.5

مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال األول: ما واقع إدارة المعرفة من منظور استراتيجية األعمال اوال: 

باألداء الوظيفي لمديري مدارس التربية والتعميم في جنوب الخميل من )نموذج نجم عبود( وعالقته 

وجهة نظر المعممين بالنسبة )االهتمام بالمعرفة، الوعي المعرفي، تحديد أ ول المعرفة، تحديد ميزة 

 المعرفة، تعظيم رافعة استدامة المعرفة(؟ 

تيجية األعماؿ )نمكذج نجـ عبكد( تكصمت نتائج الدراسة إلى أف كاقع إدارة المعرفة مف منظكر استرا

كعالقتو باألداء الكظيفي لمديرم مدارس التربية كالتعميـ مف كجية نظر المعمميف في مدارس جنكب 

 الخميؿ كاف بدرجة عالية. 

تعبر ىذه النتيجة عف مدل ارتباط إدارة المعرفة باألداء الكظيفي، حيث جاءت بدرجة عالية كىذا يدؿ 

مستكل إدارة المعرفة ارتفع مستكل األداء الكظيفي، فأبعاد إدارة المعرفة المختمفة عمى أنو كمما ارتفع 

ليا تأثير إيجابي في تطكير األداء الكظيفي لدل المديريف، فالمدير الذم يتمتع بقدر كاؼو مف اإللماـ 
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كىذا ما بإدارة المعرفة، سكؼ يككف أدائو الكظيفي متطكر كعمى مستكل عاؿو مف الكفاءة كالفاعمية، 

 عبرت عنو ىذه النتيجة. 

( التي أظيرت كجكد درجة عالية مف الدكافع 2011اتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة المطيرم )

الذاتية لمعامميف تجاه أعماليـ كأف ىذه الدكافع تنعكس إيجابان عمى أدائيـ مثؿ إنجاز المياـ في الكقت 

( التي أظيرت كجكد درجة عالية في 2011سة العمكؿ )المحدد، كما اتفقت ىذه النتيجة مع نتائج درا

ممارسة العامميف االكاديمييف لدكر إدارة المعرفة في تنمية المكارد البشرية األكاديمية في الجامعات في 

%(، كما اتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة ماضي 52محافظات غزة حيث بمغت ىذه النسبة )

كبير لعمميات إدارة المعرفة في األداء الكظيفي، حيث تساىـ في  ( التي أشارت إلى كجكد دكر2011)

تبسيط اإلجراءات اإلدارية كسرعة إنجاز العمؿ. كما اتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة الفارس 

( التي أظيرت أف إدارة المعرفة ليا اثر إيجابي كبير عمى مككنات األداء الرئيسية لمعامميف في 2010)

( 2010التحكيمية الخاصة بدمشؽ، كما اتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة محمد ) شركات الصناعات

التي أظيرت أف تطبيؽ عمميات إدارة المعرفة جاء بدرجة مرتفعة، كأف ىذا التطبيؽ يساىـ في تحقيؽ 

الميزة التنافسية لشركة مجمكعة االتصاالت األردنية، كما يساىـ في اكتساب المعرفة كتطكيرىا كفي 

يا كتشجيع المكظفيف عمى االستفادة مف مخزكف المعرفة الذم تممكو الشركة، قممية نقؿ المعرفة كتطبيع

( 2010كما اتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة، كما اتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة البطانية )

إدارة المعرفة في  التي أظيرت كجكد أثر إلدارة المعرفة عمى أداء المنظمة مف خالؿ ممارسة عمميات

( التي أظيرت 2009البنكؾ التجارية األردنية، كما اتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة ميا كآخركف )

أف البرامج التدريبية ليا دكر إيجابي في تحسيف مستكل األداء كزيادة اإلنتاجية لدل العامميف في 

ىذه النتيجة مع نتائج دراسة دركزة  مديرية التربية بمحافظة البريمي في سمطة ع ماف، كما اتفقت

( التي أظيرت كجكد عالقة إيجابية كبدرجة كبيرة بيف متطمبات إدارة المعرفة كعمميات إدارة 2008)
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المعرفة عمى األداء المؤسسي في كزارة التربية ك التعميـ العالي األردنية، كما اتفقت ىذه النتيجة مع 

لى كجكد عالقة ارتباطية كبيرة بيف إدارة المعرفة كالمقدرة ( التي أشارت إ2007نتائج دراسة نايؼ )

( التي Barari, 2015الجكىرية عمى األداء االستراتيجي، كما اتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة )

أظيرت كجكد ارتباط كبير بيف جميع مككنات إدارة المعرفة كاإلبداع التنظيمي، كأف إلدارة المعرفة 

 & Kambizمى اإلبداع التنظيمي، كما اتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة )تأثير إيجابي كبير ع

Aslan, 2015 ،التي تكصمت إلى أف ىناؾ تأثير إيجابي كبير إلدارة المعرفة عمى اإلبداع التنظيمي )

( التي أظيرت كجكد عالقة إيجابية Olorunsola, 2012كما اتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة )

إدارة المعرفة ككفاءة األداء في مؤسسات القطاع العاـ في ماليزيا، كما اتفقت ىذه  بيف ممارسات

( التي أظيرت أف إدارة المعرفة تؤثر تأثيران إيجابيان Rasula, et.al, 2012النتيجة مع نتائج دراسة )

ظيرت ( التي أZack et.al, 2009عمى األداء التنظيمي، كما اتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة )

كجكد عالقة إيجابية بيف إدارة المعرفة كاألداء التنظيمي كما اتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة 

(Zaim, 2008 ،التي أظيرت كجكد عالقة إيجابية بيف  عمميات إدارة المعرفة كأداء اإلدارة المعرفية )

أظيرت كجكد عالقة  ( التيWaddell & Wtewart, 2006كما اتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة )

إيجابية بيف إدارة المعرفة كالجكدة كأف إدارة المعرفة ىي مككف أساسي لنقؿ ثقافة الجكدة في الشركات 

 االسترالية. 

إلى أف ىذه الدراسات أكدت  سابقةال اتحالية كنتائج الدراسكيرجع سبب االتفاؽ بيف نتيجة الدراسة ال

 ارة المعرفة كدكرىا في تحسيف كتطكير مستكل األداء الكظيفي. عمى العالقة اإليجابية كالمكجبة بيف إد

( التي أظيرت أف عمميات إدارة المعرفة مف 2012اختمفت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة الشريؼ )

كجية نظر المكظفيف ليس بالمستكل المطمكب، كما اختمفت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة العتيبي 
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اـ إدارة جامعة أـ القرل بمكة المكرمة بإدارة المعرفة حيث ال يكجد ( التي أظيرت عدـ اىتم2007)

استراتيجية كاضحة إلدارة المعرفة فييا. كيرجع سبب االختالؼ بيف الدراسة الحالية كنتائج ىذه 

الدراسات إلى أف ىذه الدراسات أظيرت كجكد مستكل متدني كدكف المستكل المطمكب كعدـ اىتماـ 

، عمى عكس نتيجة الدراسة الحالية التي أظيرت كجكد مستكل عاؿو مف االىتماـ كاضح بإدارة المعرفة

 بإدارة المعرفة. 

مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني: هل توجد عالقة ارتباطية بين واقع إدارة المعرفة من ثانيا: 

منطور استراتيجية األعمال )نموذج نجم عبود( ومستوى األداء الوظيفي لدى مديري مدارس التربية 

الوعي )االهتمام بالمعرفة، والتعميم من وجهة نظر المعممين في مدارس جنوب الخميل بالنسبة 

 .المعرفي، تحديد أ ول المعرفة، تحديد ميزة المعرفة، تعظيم رافعة استدامة المعرفة(

أظيرت نتائج الدراسة إلى أف معامؿ االرتباط بيف كاقع إدارة المعرفة مف منطكر استراتيجية األعماؿ 

ة نظر )نمكذج نجـ عبكد( كمستكل األداء الكظيفي لدل مديرم مدارس التربية كالتعميـ مف كجي

( كأف ىذه العالقة ىي عالقة إيجابية كدالة إحصائيان 0.831المعمميف في مدارس جنكب الخميؿ ىك )

 كعمى جميع محاكر الدراسة.  

يرل الباحث أف كجكد العالقة االرتباطية المكجبة كذات الداللة اإلحصائية بيف كاقع إدارة المعرفة 

األداء الكظيفي بمستكل إدارة المعرفة، كىذا يعني أف كمستكل األداء الكظيفي، يدؿ عمى مدل ارتباط 

إدارة المعرفة كمما  مستكل ل األداء الكظيفي، كأنو كمما زادكاقع إدارة المعرفة ليا تأثيران إيجابيان في مستك 

 زاد مستكل األداء الكظيفي كالعكس صحيح.

ت إدارة المعرفة ليا دكر ( التي أظيرت أف عمميا2011اتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة ماضي )

( التي بينت أف تطبيؽ أصكؿ 2010كبير في األداء الكظيفي، ككذلؾ اتفقت مع نتائج دراسة الفارس )
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كمبادئ إدارة المعرفة ينعكس إيجابان عمى رفع كفاءة األداء لدل العامميف في شركات الصناعات 

( التي أظيرت كجكد تأثير 2010ة )التحكيمية الخاصة بدمشؽ، كما اتفقت مع نتائج دراسة البطاني

لعمميات إدارة المعرفة عمى األداء التنظيمي لدل العامميف في البنكؾ التجارية األردنية كما اتفقت ىذه 

( التي أظيرت كجكد عالقة إيجابية بيف إدارة المعرفة عمى 2008النتيجة مع نتائج دراسة دركزة )

ـ العالي األردنية، كما اتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة األداء المؤسسي في كزارة التربية ك التعمي

( التي أشارت إلى كجكد عالقة ارتباطية إيجابية بيف إدارة المعرفة كالمقدرة الجكىرية 2007نايؼ )

( التي أظيرت كجكد ارتباط Barari, 2015عمى األداء االستراتيجي، كما اتفقت مع نتائج دراسة )

نتيجة  بيف إيجابي ارتباط كجكد أظيرت  ة المعرفة كاإلبداع التنظيمي، كماإيجابي بيف مككنات إدار 

( التي بينت أف ىناؾ تأثير إيجابي Kambiz & Aslan, 2015الدراسة الحالية مع نتائج دراسة )

 ,Olorunsolaكبير إلدارة المعرفة عمى اإلبداع التنظيمي، كما اتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة )

أظيرت كجكد عالقة إيجابية بيف إدارة المعرفة ككفاءة األداء في مؤسسات القطاع العاـ  ( التي2012

( التي أظيرت أف إدارة المعرفة ليا Rasula, et.al, 2012في ماليزيا، كما اتفقت مع نتائج دراسة )

نتائج أثر إيجابي عمى األداء التنظيمي في شركات سمكفينيا ككركاتيا، كما اتفقت ىذه النتيجة مع 

( التي أظيرت كجكد عالقة إيجابية بيف  عمميات إدارة المعرفة كأداء اإلدارة Zaim, 2008دراسة )

 (. IZGAZالمعرفية لدل العامميف في شركة )

كيعزل االتفاؽ بيف ىذه النتيجة كنتائج الدراسات إلى أف جميع ىذه الدراسات، بما فيو الدراسة الحالية 

 ذات داللة إحصائية بيف إدارة المعرفة كمستكل األداء الكظيفي. أظيرت كجكد عالقة إيجابية 
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مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث: هل توجد فروقات في األداء الوظيفي لمديري مدارس ثالثا: 

التربية والتعميم في جنوب الخميل تبعًا الختالف مستوى إدارة المعرفة لمديري مدارس التربية والتعميم 

 في جنوب الخميل من وجهة نظر المعممين؟ 

اللة لمفركقات في األداء الكظيفي لمديرم مدارس التربية أشارت نتائج الدراسة إلى أف مستكل الد

كالتعميـ في جنكب الخميؿ تبعان الختالؼ مستكل إدارة المعرفة لمديرم مدارس التربية كالتعميـ في جنكب 

الخميؿ مف كجية نظر المعمميف داؿ إحصائيان كعمى جميع مستكيات إدارة المعرفة، مما يدؿ عمى أف 

تأثير عمى األداء الكظيفي، فكمما كاف مستكل إدارة المعرفة أكبر، كاف متكسط األداء إدارة المعرفة ليا 

 الكظيفي اكبر. 

يفسر الباحث ىذه النتيجة بحرص مدراء المدارس عمى تنمية معارفيـ كعمى جميع المحاكر لتطكير 

دارتيا كدكرىا الياـ ك  الحيكم في تطكير أدائيـ الكظيفي، فالمدراء مدرككف تمامان أىمية المعرفة كا 

، كبالتالي تعزيز قدراتيـ في تحقيؽ اإلدارة الناجحة كالتصدم لكؿ كالفنية )التعميمية( الميارات اإلدارية

العقبات كالمشكالت التي يمكف أف يكاجيكنيا في عمميـ، كبالتالي حؿ ىذه المشكالت كالتغمب عمييا 

العممية اإلدارية في مؤسساتيـ أك في  بطرؽ عممية سميمة، األمر الذم مف شأنو الحفاظ عمى سير

 مدارسيـ. 

( التي أظيرت أف عمميات إدارة المعرفة 2011اتفقت ىذه النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسة ماضي )

ليا دكر كبير في تطكير األداء الكظيفي، فيي تساىـ في تبسيط اإلجراءات اإلدارية كسرعة إنجاز 

( التي أظيرت 2010اكؿ، كما اتفقت مع نتائج دراسة الفارس )العمؿ كتكفير أساليب جديدة لحؿ المش

أف أم تحسيف في تطبيؽ أصكؿ كمبادئ إدارة المعرفة ال بد كأف ينعكس إيجابان عمى رفع كفاءة األداء، 

( التي أظيرت كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لكاقع 2010كما اتفقت مع جاءت بو دراسة عكدة )

( التي 2010ت الفمسطينية، كما اتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة البطانية )إدارة المعرفة في الجامعا
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أظيرت كجكد تأثير إيجابي لعمميات إدارة المعرفة عمى األداء التنظيمي لدل العامميف في البنكؾ 

( التي بينت كجكد عالقة إيجابية كذات 2008التجارية األردنية، كما اتفقت مع نتائج دراسة دركزة )

ة إحصائية بيف إدارة المعرفة كاألداء المؤسسي، كما اتفقت ىذه النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسة دالل

( التي أشارت إلى كجكد عالقة ارتباطية إيجابية بيف إدارة المعرفة كاألداء االستراتيجي، 2007نايؼ )

لى كجكد ارتباط ( التي أشارت إBarari, 2015كما اتفقت ىذه النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسة )

 ,Kambiz & Aslanإيجابي بيف إدارة المعرفة كاإلبداع التنظيمي، كما اتفقت مع نتائج دراسة )

( التي بينت كجكد أثر إيجابي ذك داللة إحصائية بيف إدارة المعرفة كاإلبداع التنظيمي، كما 2015

كد عالقة إيجابية بيف ( التي أظيرت كجOlorunsola, 2012اتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة )

( التي Rasula, et.al, 2012إدارة المعرفة ككفاءة األداء، كما اتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة )

أظيرت أف إدارة المعرفة ليا تأثير إيجابي عمى األداء التنظيمي. كلـ تختمؼ ىذه النتيجة مع نتائج أمو 

 مف الدراسات السابقة.

بيف نتائج الدراسة الحالية كنتائج الدراسات السابقة، إلى تشابو النتائج فيما سبب االتفاؽ  كيرل تاباحث 

يتعمؽ بعالقة إدارة المعرفة باألداء الكظيفي، حيث ترتبط إدارة المعرفة بعالقة إيجابية مع األداء 

 الكظيفي، كىذا ما أكدت عميو الدراسات السابقة ككذلؾ الدراسة الحالية.  
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 مناقشة النتائج المتعمقة بفر ية الدراسة  2.2.5

في مستوى األداء α≤ (0.05 الفر ية األولِ: ال يوجد فروق ذات داللة إح ائية عند المستوى )

الوظيفي وعالقته في واقع إدارة المعرفة من منظور استراتيجية األعمال )نموذج نجم عبود( لمديري 

هة نظر المعممين بالنسبة )االهتمام بالمعرفة, وعي مدارس التربية والتعميم/ جنوب الخميل من وج

 المعرفة, تحديد أ ول المعرفة, تحقيق ميزة المعرفة, وتعظيم واستدامة المعرفة"(.

تكصمت نتائج الدراسة إلى أف مستكل الداللة لجميع المحاكر كانت دالة إحصائيان، مما يدؿ عمى أف 

ذلؾ إلى حرص مدراء أثير عمى األداء الكظيفي، كيعزل جميع المحاكر المتعمقة بإدارة المعرفة ليا ت

 المدارس عمى تنمية معارفيـ لتطكير أدائيـ الكظيفي.

يرل الباحث أف ىذه النتيجة ىي نتيجة منطقية كتعبر عف كاقع الحاؿ بالنسبة لممدراء، فيـ حريصكف 

بأف ىذه المعارؼ ليا أثر كؿ الحرص عمى تنمية معارفيـ في مجاالت المعرفة المختمفة، إيمانان منيـ 

إيجابي ككبير في تطكير كتحسيف أدائيـ الكظيفي، فيـ عندما يزيدكف مف مستكل معرفتيـ كاىتماميـ 

بيا، يحققكف نجاحان كبيران في إدارة مدارسيـ، كما يحققكف نجاحان في إدارة األزمات كحؿ المشكالت التي 

ذه المشكالت متعمقة بالمعمميف أك الطمبة أك مف الممكف أف تكاجييـ في مدارسيـ، سكاءه أكانت ى

 متعمقة بالناحية اإلدارية في المدرسة ككذلؾ في التعامؿ كالتفاعؿ مع المجتمع المحمي كاألىالي. 

( التي أظيرت كجكد فركؽ ذات داللة 2011اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج دراسة العمكؿ )

كاديمييف لدكر إدارة المعرفة في تنمية المكارد البشرية في إحصائية في درجة ممارسة العامميف اال

( التي أظيرت أف ىناؾ دكر كبير 2011الجامعات الفمسطينية، كما اتفقت مع نتائج دراسة ماضي )

لعمميات إدارة المعرفة في تحسيف األداء الكظيفي، كما اتفقت ىذه النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسة 

رت إلى تطبيؽ أصكؿ مبادئ إدارة المعرفة ينعكس بشكؿ إيجابي عمى رفع ( التي أشا2010الفارس )

( التي أشارت إلى كجكد تأثير 2010كفاءة األداء، كما اتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة البطانية )
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( 2008إيجابي لعمميات إدارة المعرفة عمى األداء التنظيمي، ككذلؾ اتفقت مع نتائج دراسة دركزة )

ت كجكد عالقة ذات داللة إحصائية بيف متطمبات إدارة المعرفة كعممياتيا مف جية كرضا التي أظير 

العامميف كالتعميـ كالنمك المؤسسي ككفاءة العمميات الداخمية مف جية أخرل، كما اتفقت ىذه النتيجة مع 

المعرفة  ( التي أظيرت كجكد ارتباط ذك داللة إحصائية كمعنكية بيف إدارة2007نتائج دراسة نايؼ )

كالمقدرة الجكىرية كاألداء االستراتيجي، ككجكد تأثير قكم ككبير لعمميات إدارة المعرفة عمى األداء 

( التي أشارت إلى Barari, 2015االستراتيجي، كما اتفقت ىذه النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسة )

ىذه النتيجة مع نتائج دراسة كجكد تأثير إيجابي إلدارة المعرفة عمى اإلبداع التنظيمي، كما اتفقت 

(Kambiz & Aslan, 2015 التي أشارت إلى كجكد عالقة ذات داللة إحصائية بيف إدارة المعرفة )

( التي أظيرت Olorunsola, 2012كاإلبداع التنظيمي، كما اتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة )

اء، كما اتفقت ىذه النتيجة مع نتائج كجكد عالقة ذات داللة إحصائية بيف إدارة المعرفة ككفاءة األد

( التي أظيرت أف إدارة المعرفة ليا أثر إيجابي عمى األداء Rasula, et.al, 2012دراسة )

 التنظيمي. 

يمكف القكؿ أف الدراسة الحالة اتفقت مع الدراسات السابقة في كجكد عالقة ذات كيشير الباحث الى انو 

ستكل األداء الكظيفي، حيث جاءت ىذه العالقة مكجبة كدالة داللة إحصائية بيف إدارة المعرفة كم

 إحصائيان. كلـ تختمؼ ىذه النتيجة مع نتائج أمو مف الدراسات السابقة. 
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  االستنتاجات  3.5

 الفكائد مف العديد تحقيؽ يتـ خالليا مف التي الحديثة االدارية االتجاىات احد ىي المعرفة ادارة اف .1

 المحيطة البيئة في السريع التغيير كتحديات متطمبات مع التكيؼ عمى المدارس مدراء قدرة زيادة: منيا

 القدرة كزيادة, الفكرم الماؿ راس عمى المحافظة الى باالضافة, الكظيفي االداء فعالية كتحسيف, بيا

 .الفكائد مف كغيرىا قدميا التي الخدمات كتطكير االبتكار عمى

 سابقا اشرنا كما الدراسات مف العديد اشارة كما المدارس مديرم قبؿ مف المعرفة ادارة تبني .2

, التعميمية المخرجات جكدة كتحسيف, التعميمية العممية تحسيف: اىميا مف الفكائد مف العديد تحقؽ

 اداء كتطكير, االدارية المصاريؼ تكمفة كخفض, القرارات اتخاذ كعممية, االدارية الخدمات ككذلؾ

 .الفكائد مف كغيرىا التدريسية الييئة

 االىتماـ) بالنسبة( عبكد نجـ نمكذج) األعماؿ استراتيجية منظكر مف إف كاقع إدارة المعرفة .3

ليا أثران  "(المعرفة كاستدامة كتعظيـ, المعرفة ميزة تحقيؽ, المعرفة أصكؿ تحديد, المعرفة كعي, بالمعرفة

إيجابيان في مستكل األداء الكظيفي، كأنو كمما تطكر مستكل إدارة المعرفة كمما كاف ىناؾ كتطكران 

 إيجابيان في مستكل األداء الكظيفي كالعكس صحيح. 

حرص المدراء عمى تنمية كتطكير قدراتيـ المعرفية في سبيؿ تطكير أدائيـ الكظيفي، لقناعتيـ  .4

المعرفة كأثرىا اإليجابي في تطكير كتنمية األداء الكظيفي، حيث انو كمما زاد مستكل الراسخة بأىمية 

, بالمعرفة االىتماـ) بالنسبة مدارس لمديرم( عبكد نجـ نمكذج) األعماؿ استراتيجية منظكر مف المعرفة

مستكل  ، زاد"(المعرفة كاستدامة كتعظيـ, المعرفة ميزة تحقيؽ, المعرفة أصكؿ تحديد, المعرفة كعي

 كتطكر باالتجاه اإليجابي.  كظيفياألداء ال
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أف جميع أبعاد إدارة المعرفة )االىتماـ بالمعرفة, كعي المعرفة, تحديد أصكؿ المعرفة, تحقيؽ ميزة  .5

المعرفة, كتعظيـ كاستدامة المعرفة( ليا عالقة إيجابية كذات داللة إحصائية مع مستكل األداء الكظيفي 

 في جنكب الخميؿ.لدل مدراء المدارس 

  

 التو يات  4.5

 في ضكء نتائج الدراسة يكصي الباحث بما يمي: 

 في  كاالدارية حث مدراء المدارس عمى االستمرار كزيادة الحرص عمى رفع مستكل معارفيـ العممية

 شتى المجاالت، كذلؾ ألىمية المعرفة في تطكير األداء الميني كالكظيفي. 

 حكؿ تقنيات إدارة  المدارس في مديريات التربية كالتعميـ لمدراءعداد خطط كرسـ سياسات تدريبية ا

 المعرفة كسبؿ تكظيفييا كاالستفادة منيا في العممية اإلدارية. 

 كعي, بالمعرفة االىتماـ) بالنسبة المعرفة إدارة تمجاال في المدارس لمدراء دكرات عقد 

 كتطكير "(.المعرفة كاستدامة كتعظيـ, المعرفة ميزة تحقيؽ, المعرفة أصكؿ تحديد, المعرفة

 لتحكيؿ بالحكافز كتشجيعيـ المختمفة المعرفة بمصادر كتزكيدىـ البحثية المدراء ميارات

 .صريحة معرفة إلى الضمنية المعرفة

  إنشاء كحدة إدارية متخصصة تحت مسمى إدارة المعرفة تضـ في جكانبيا مياـ مستحدثة متعمقة

 بعمميات إدارة المعرفة كمياـ البحث كالتطكير العممي كاإلدارم. 

  العمؿ عمى مكاكبة التطكر العممي كالتكنكلكجي في مجاؿ إدارة المعرفة كتكظيفييا في تطكير

 الميارات اإلدارية كالمينية.
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 لدل مديرم المدارس إجراء المزيد مف الدراسات في مجاؿ إدارة المعرفة كأثرىا عمى األداء الكظيفي 

 في مناطؽ أخرل كعمى فئات أخرل كمف جكانب مختمفة.  

 .الحرص عمى نشر ثقافة التعزيز لصناع المعرفة سكاء مف مدراء مدارس اك اعضاء ىيئة تدريسية 

  التغذية الراجعة بزمف مناسب حيث يعد ذلؾ مف اىـ مقكمات اىمية حصكؿ مدراء المدارس عمى

 ادارة المعرفة.

  ,ضركرة تبني ادارة المعرفة كمدخؿ لتطكير االداء الكظيفي لدل مديرم المدارس في التربية كالتعميـ

اذ اف ذلؾ سيحقؽ العديد مف الفكائد اىميا: زيادة قدرتيـ عمى التكيؼ مع ما يحدث في محيطيـ 

 عالكة عمى قدرتيـ عمى االبداع كاالبتكار. مف تغيرات 

  اىمية ترسيخ مفيكـ ادارة المعرفة كاىمية لدل العامميف كعمى جميع المستكيات في كزارة التربية

 كالتعميـ الفمسطينية.

  زيادة االىتماـ بالمعرفة الضمنية كالصريحة كحصرىا كتككيف االفكار كالميارات كالخبرات المتكفرة

 حفظيا في قكاعد المعرفة كتكثيقيا بطريقة يسيؿ الرجكع الييا.لدل المكظفيف ك 

 الدراسات المقترحة 5.5

في ضكء ما سبؽ تقديمو مف نتائج كتكصيات يقترح الباحث بعض الدراسات في ادارة المعرفة نذكر 

 منيا عمى سبيؿ المثاؿ:

 معكقات تطبيؽ ادارة المعرفة في مؤسسات التربية كالتعميـ. .1

 المعرفة في تحقيؽ ضماف جكدة التعميـ التقني في فمسطيف.دكر ادارة  .2

 كاقع ادارة المعرفة في القطاع الحككمي كسبؿ تطكيره. .3

 دكر االدارة العميا في تحسيف مستكل االداء الكظيفي لمعامميف في التربية كالتعميـ.  .4
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 الم ادر والمراجع

 مـراجـع البـحث وم ــادر  5.5 

 

 العـربيـةقـائمـة المـراجـع  1.5.5

 الكريـ القرآف

 النبكية السنة كتب

 أفكار :التعميـ العالي مؤسسات في المعرفة إدارة تطبيقات" .( 2009 ) إيماف خضير، أبك

 اإلدارة معيد الحكومي القطاع في متميز أداء نحو :اإلدارية لمتنمية الدولي المؤتمر ."كمؤسسات

 .40-1, ص ص بالرياض العامة

 االت االت شركة في الوظيفي االداء مستوى عمِ الحوافز اثر تقييم(. 2010)نادر, شرخ ابك

, االزىر جامعة, منشكرة ريغ االعماؿ ادارة في ماجستير رسالة .العاممين نظر وجهة من الفمسطينية

 .فمسطيف: غزة

 ع ر في لممنظمات حديث إداري كتوجه المعرفة إدارة (.2012ليميا)منصكر،مبارؾ؛  بكعيشة،ا

 :لبناف ،األعماؿ، إدارة كمية .ع ر المعرفة في اإلدارة عولمة :حول الدولي العممي المؤتمر .المعرفة

 .الجناف جامعة

 ,سكريا: دمشؽ ، ,دمشؽ جامعة مجمة .المعرفة إدارة و المعمومات مفهوم (.2012عمي ) ,احمد

 .501 ,األكؿ العدد ، 28 المجمد
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 البنوك في التنظيمي األداء عمِ المعرفة إدارة عمميات تطبيق أثر.  )ـ2010 ( محمد البطاينة,

 (, االردف: جامعة اربد.1( العدد )14, المجمد ) كالنشر لمبحكث اربد مجمة  .األردنية التجارية

 دار :ّعماف ،1 ط  .والتطبيق النظرية بين :المعرفة إدارة.  (2010 )زياد كالمشاقبة،؛ مّحمد البطاينة،

 .كالتكزيع لمنشر الزماف جميس

 لدنيا الكفاء دار :االسكندرية ."التعميم في المعرفة ادارة(. "2007)يالمة ,حسيف حسف؛, البيالكم

 .كالنشر الطباعة

 .القاىرة: بيمبؾ,  لالدارة المينية الخبرات مركز ."بالمعرفة االدارة(. "2004)الرحمف عبد,  تكفيؽ

 اإلدارية بالمداخل وعالقتها األعمال منظمات في المعرفة إدارة(2013). عبدالرحمف الجامكس،

 : دمشؽ.كائؿ دار .الحديثة

 المممكة في الحكومي القطاع في المعرفة إدارة لتطبيق مقترح أنموذج( . 2009) سعد, الحارثي

 القطاع في متميز اداء نحك – االدارية لمتنمية الدكلي المؤتمر في مقدمة دراسة .السعودية العربية

 . العامة االدارة معيد: الرياض, الحككمي

 دراسة  االردنية المنظمات لدى توظيفها في المعرفة ادراك اثر قياس" .(2005) ىيثـ, حجازم

 اطركطة ."المعرفة ادارة لتوظيف انموذج بناء باتجا  والخاص العام القطاعين بين مقارنة تحميمية

 .العميا لمدراسات العربية عماف جامعة :االردف ,منشكرة غير دكتكرة

 من المدني بالدفاع األداء تطوير في القادة إعداد برنامج مساهمة مدى(. 2011) احمد, الحرابي

 لمعمـك العربية نايؼ جامعة: الرياض, منشكرة غير ماجستير رسالة .ورؤسائهم المشاركين نظر وجهة

 .األمنية
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 محمد جامعة, ماجستير رسالة .المؤسسي االداء تحسين في المعرفة ادارة دور(. 2015)قمبك, حسينة

 .الجزائر: بسكرة, خيضر

 في مقدمة دراسة .العالي التعميم مؤسسات في المعرفة إدارة تطبيقات(. 2009) إيماف, خضير

 . العامة اإلدارة معيد: الرياض, الحككمي القطاع في متميز أداء نحك -اإلدارية لمتنمية الدكلي المؤتمر

 األداء تميز في وأثرها وعممياتها المعرفة إدارة متطمبات بين العالقة(. 2008) سكزاف, دركزة

 . العميا لمدراسات األكسط الشرؽ جامعة: األردف, منشكرة غير ماجستير رسالة .المؤسسي

 دائرة: عماف .والنماذج القياس وأساليب المفهوم البشري األداء تكنولوجيا(. 2001) فيصؿ, الدحمة

 . الكطنية المكتبة

: القاىرة .الع رية األعمال منظمات في والمعرفية الفكرية الموارد إدارة (.2006)محمد سيد, الرب

 .كالتكزيع لمنشر العربية النيضة دار

 غير ماجستير رسالة .األداء تطوير عمِ القرارات مساندة نظم استخدام اثر(. 2009) فدكل, رمضاف

 . االسالمية الجامعة: غزة, منشكره

, الرقمي العالـ مجمة ."المنافسة عمِ قادر عربي لمجتمع المعرفة إدارة(. "2006)ريـ, الزامؿ

 http://search.suhuf.net.sa/digimag(. .16)العدد

 ماجستير، شيادة لنيؿ مقدمة مذكرة .تمايز األداء عمِ أثرها و المعرفة إدارة(. 2010)نضاؿ, الزطمة

 .فمسطيف: غزة اإلسالمية، الجامعة التجارة، كمية

 مجدالكم دار: عماف .االنسانية والعالقات كمي منظور في االفراد ادارة (.200)ميدم, زكيمؼ

 . لمنشر
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: عماف التكزيع ك لمنشر الصفاء دار .المعرفة إدارة في معا رة اتجاهات(. 2008)الزيادات،محمد

 .األكلى الطبعة األردف،

 نظر وجهة من اإلدارية المنظمات في المعرفة إدارة عمميات تطبيق(. 2012)  راشد, الشريؼ

 .الككيت جامعة: الككيت(, 44) العدد, العربية كالجزيرة الخميج دراسات مجمة .الموظفين

 .كالتكزيع لمنشر الحامد دار :االردف .البشرية الموارد إدارة(. 2004)محمد, صالح

 المجمة ."العربية اإلدارة والتجديد في اإلبداع ومتطمبات المعرفة إدارة واقع" .( 2010)  ىالة صبرم،

 .174-153 , ص ص2ع ، 30 مج لإلدارة، العربية

 مجمة .والتطبيق النظرية -المعمومات ومراكز المكتبات في المعرفة إدارة(. 2009) فيد, الضكيحي

Cybrarians كالمعمكمات لممكتبات العربية البكابة: مصر(, 20) العدد, محكمة الكتركنية دكرية . 

 مديرات نظر وجهة من عممياتها تطبيق ومدى واهميتها المعرفة إدارة"  .(2008)زكية, طاشكندم

 رسالة .جدة ومحافظة المكرمة مكة بمدينة والتعميم التربية بادارة االداريات والمشرفات االدارات

 .القرل اـ جامعة :السعكدية العربية المممكة ,منشكرة غير ماجستير

 .الفمسطينية ال حة وزارة في العاممين أداء عمِ وأثرها التغيير إدارة واقع(. 2009) عكني, عبيد

 .   االسالمية الجامعة: غزة, منشكرة غير ماجستير رسالة

 لنيؿ مقدمة مذكرة .السعودية الجامعات في تطبيقها إمكانية و المعرفة إدارة( .2008ياسر) العتيبي،

 التربية. كمية القرل، أـ جامعة كالتخطيط، التربكية اإلدارة تخصص ، الدكتكراه شيادة

 مجمة .المدنية الخدمة قطاع في لممدراءالسعوديين االداري االداء قياس(. 2003)تكفيؽ, مرعي

 (.30) 17, سعكد الممؾ جامعة
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 .كالتكزيع لمنشر الشركؽ دار: عماف .والجماعة الفرد سموك: المنظمة سموك (.2003)ماجدة, العطية

: عماف, الثاني العربي المؤتمر ."والنظرية والمداخل المفهوم المعرفة إدارة"(. 2009)حسف, العمكاني

 .االردف

 لجامعات في األكاديمية البشرية الموارد تنمية في المعرفة إدارة دور ( ". 2011) سمر العمكؿ،

 .اإلسالمية الجامعة :فمسطيف ماجستير، رسالة ."غزة بقطاع الفمسطينية

 لمنشر كاإليماف العمـ دار:دسكؽ .معا رة إدارية اتجاهات: المعرفة إدارة(. 2013) أسامة عمي،

 .كالتكزيع

: عماف, كالتكزيع لمنشر الميسرة دار ."المعرفة ادارة الِ المدخل"  .(2006)كاخركف الستار عبد, العمي

 .كالطباعة كالتكزيع لمنشر المسيرة دار, االردف

 . كالتكزيع لمنشر صفاء دار: عماف, 2ط . المعرفة ادارة(. 2008) ربحي عمياف،

 .2ط, كالتكزيع لمنشر الصفاء دار :عماف .المعرفة ادارة(. 2012) يحيى, عمياف

 مقدمة رسالة .المعرفة إدارة تطبيق نجاح في التنظيمية الثقافة مساهمة(. 2010)رياض عيشكش،

 عمـك ك التجارية ك االقتصادية عمـك كمية المعارؼ، ك المعرفة إدارة تخصص ، ماجستير شيادة لنيؿ

 .الجزائر: بسكرة ,خيضر محمد جامعة تسيير

دمشؽ  جامعة مجمة .المنظمات أداء كفاءة رفع في المعرفة إدارة دور(. 2010الفارس, سميماف)

 (, دمشؽ: جامعة دمشؽ.2(, العدد رقـ)6رقـ) االقتصادية, المجمد لمعمـك
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 األردف،: عماف التكزيع، ك لمنشر الصفاء دار .المعرفة إدارة(. 2009) اميرة الجنابي، عالء؛ فرحاف،
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 مجمة .المدنية الخدمة قطاع في لممدراءالسعوديين االداري االداء قياس(. 2003)تكفيؽ, مرعي

 (.30) 17, سعكد الممؾ جامعة

 دار: الرياض .معوقاتها – متطمباتها – عممياتها – ماهيتها المعرفة إدارة(. 2011) طارؽ, المسند

 . كالتكزيع لمنشر اليدل
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   (. استبانة الدراسة3.3ممحق رقم) 

 بســم اهلل الرحمــن الرحيــم

              جامعة القدس                                
 عمادة الدراسات العميا

 برنامج الماجستير في التنمية البشرية وبناء المؤسسات
 أخي المعمم/ أختي المعممة 

 تحية طيبة وبعد 
يقكـ الباحث بإجراء دراسة حكؿ " كاقع إدارة المعرفة مف منظكر استراتيجية األعماؿ ) نمكذج نجـ 
عبكد( كعالقتو باألداء الكظيفي لمديرم مدارس التربية كالتعميـ / جنكب الخميؿ مف كجية نظر 

لحصكؿ عمى درجة الماجستير في بناء المؤسسات كتنمية المعمميف " ، كذلؾ استكماالن لمتطمبات ا
المكارد البشرية ، كقد كقع عميؾ االختيار عشكائيان لتككف ضمف عينة الدراسة، لذا أرجك منؾ التعاكف 
بتعبئة ىذه االستبانة بما يتكافؽ مع كجية نظرؾ، عممان بأف بيانات الدراسة ىي ألغراض البحث العممي 

ى سريتيا، كال يطمب مثال كتابة اسمؾ أك ما يشير إليؾ ، شاكريف لؾ حسف فقط، كسيـ الحفاظ عم
 تعاكنؾ.

 وتف موا بقبول فائق االحترام والتقدير والشكر عمِ المساعدة
 إشراف : د. شاهر العالول     إعداد : أنور حريبات 

   
 البيانات الشخ ية ) معمومات عامة ( القسم األول:

 رمز اإلجابة التي تنطبق عميك :الرجاء و ع دائرة حول   
 A1ِالجنس:              ذكر                   انث 
A2   : ماجستير فاعمِ           بكالوريوس          دبموم     المؤهل العممي 
A3 :أداب     عموم       التخ ص 
A4   سنة فاكثر  16         15-11     10- 5     سنوات  5سنوات الخبرة:         اقل من 
 A5 العمر : ................ سنة 
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                 القسم الثاني : إدارة المعرفة لدى مدير المدرسة 
 بجانب كل فقرة حسب ما ترا /ترينه مناسبًا :× ( أرجو منك قراءة الفقرات اآلتية بعناية، واإلجابة عنها بو ع إشارة ) 

 العامل
 الرقم

درجة  الفقرات
كبيرة 
 جداً 

درجة 
 كبيرة

درجة 
 متوسطة

درجة 
 قميمة

درجة 
قميمة 
 جداً 

 ييتـ بتحديد االحتياجات المعرفية B6 االىتماـ بالمعرفة
     

B7 ) يكفر لممعمميف مصادر معمكمات ) كالمكتبة كاالنترنت 
     

B8 
يكفر لممعمميف معمكمات تساعدىـ عمى حؿ المشكالت 

 التي تكاجييـ في العمؿ 
     

B9  ييتـ مع المعمميف بتطكير االنشطة المتعمقة بالمناىج 
     

B10 
يكفر لممعمميف معرفة بالميارات الالزمة ألداء مياميـ 

 بأفضؿ صكرة
     

B11 
ييتـ مع المعمميف بتقديـ المساىمات الفكرية المتعمقة بعمؿ 

 المدرسة 
     

 الكعي المعرفي 
C12 

يتكفر لديو رؤية كاضحة حكؿ مداخؿ تنفيذ استراتيجية ادارة 
 المعرفة

     

C13 
يعتمد عمى منيج ادارة المعرفة في اتخاذ القرارات 

 االستراتيجية 
     

C14 
يحرص  عمى تكفير االجيزة الالزمة لمكسائؿ لرفع مستكل 

 تحصيؿ الطمبة 
     

C15 
ييتـ بتكفير البرمجيات لتكفير المعمكمات لممعمميف بدقة 

 ككقت مناسب 
     

C16  لديو اطالع مستمر لمكسائؿ التعميمية الحديثة 
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 بجانب كل فقرة حسب ما ترا /ترينه مناسبًا :× ( بو ع إشارة ) أرجو منك قراءة الفقرات اآلتية بعناية، واإلجابة عنها 

 العامل
 الفقـــرات الرقم

درجة 
كبيرة 
 جداً 

درجة 
 كبيرة

درجة 
 متوسطة

درجة 
 قميمة

درجة 
قميمة 
 جداً 

 يعمؿ عمى استقطاب المعرفة مف مصادرىا الخارجية D17 تحديد أصكؿ المعرفة
          

D18  المعرفة مف مصادرىا الخارجيةيعمؿ عمى اكتساب   
          

D19 ييتـ بتفاعؿ المعمميف مع بعضيـ البعض لتكليد االفكار الجديدة 
          

D20 يضع معايير معرفية كاضحة كمحددة تناسب طبيعة عمميا كأنظمتيا  
          

D21  ككفاءةيساىـ في عقد دكرات تدريبية داخمية يقـك بيا أفراد ذكم خبرة  
          

 يركز عمى تعزيز الرؤية بيف االدارة كالمعمميف  E22 تحديد ميزة المعرفة 
          

E23  يركز عمى تطكير الفيـ المشترؾ كالثقة المتبادلة بيف االدارة كالمعمميف 
          

E24   يعتمد عمى فمسفة القيادة المشاركة في اتخاذ القرارات 
          

E25  )يعزز برامج التحسيف المستمر )التدريب كالتطكير كالتعمـ 
          

E26  يشجع عمى استخداـ التقنيات الحديثة في تنفيذ اعمالو 
          

 يكفر متطمبات تطبيؽ المعرفة المادية كالبشرية  F27 تعظيـ رافعة, استدامة المعرفة
          

F28  ييتـ بتطبيؽ المعرفة كاستخداميا 
     

F29 
يشجع المعمميف عمى تكظيؼ المعرفة المكتسبة في حؿ المشكالت التي 

 تكاجييـ
     

F30 
يقـك بالتعاكف مع المعمميف عمى تكظيؼ التقنيات العممية في حؿ 

 المشكالت 
     

F31 

 يستفيد مف المعارؼ المتكفرة في المدرسة لكضع خطط تطكيرية لممدرسة 

    

 
 
 
 



 
 

146 
 

 القسم الثالث: االداء الوظيفي في  وء ادارة المعرفة لدى مدير المدرسة

 بجانب كل فقرة حسب ما ترا /ترينه مناسبًا :× ( أرجو منك قراءة الفقرات اآلتية بعناية، واإلجابة عنها بو ع إشارة ) 

 الفقـــرات الرقم
درجة 
كبيرة 
 جداً 

درجة 
 كبيرة

درجة 
 متوسطة

درجة 
 قميمة

درجة 
قميمة 
 جداً 

G32  تتكفر لديو االستعداد لمعمؿ خارج أكقات الدكاـ الرسمي مف أجؿ سرعة انجاز المياـ
 المطمكبة منيـ 

          
G33  يتمتع بالقدرة عمى حؿ مشاكؿ العمؿ 

          

G34 عمى التصرؼ في المكاقؼ الحرجة يحسف المقدرة 
          

G35  يتكفر لديو االستعداد الكافي في تحمؿ المسؤكلية 
          

G36   يطكر اداءه بشكؿ مستمر سنكيا 
          

G37  يتمتع بميارة التكاصؿ الجيد ) التعامؿ( مع االخريف 
          

G38  يتقيد بقكاعد كاجراءات العمؿ 
          

G39  قادرة عمى تحقيؽ االىداؼ المنكطة بو 
          

G40  مستكل اداءه يتكافؽ مع المعايير المعمكؿ بيا في المدارس 
          

G41  يتحمؿ مسؤكلية اتخاذ القرارات اإلدارية 
          

G42  يكاظب بشكؿ يكمي عمى أكقات الدكاـ الرسمي دكف أم تأخير 
          

G43  بتنظيـ أعباء العمؿ  مع التقيد بالقكاعد كتنظيمات العمؿيقـك 
     

G44 
يتعاكف مع اكلياء االمكر عمى حؿ مشكالت الطمبة المختمفة )السمككية كالتعميمية 

 كالصحية(.
     

G45  يتمتع بأسمكب جيد لعرض اآلراء كالمقترحات المتعمقة بأداء العمؿ اإلدارم 
     

G46  ينجز االعماؿ في المدرسة بدقة 
     

G47 ييتـ في حاجة المعمميف اكثر مف اىتمامو باإلجراءات المتبعة بالتنفيذ      
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G48  يقـك باستغالؿ الكقت أثناء العمؿ بأعماؿ مفيدة 
     

G49   يعمؿ عمى تناسب حجـ العمؿ المنجز يكميان مع قدرات كامكانيات المعمميف في المدرسة 
     

G50 يمتاز بأف لديو معرفة عف كيفية اداء اعمالو كطبيعة العمؿ المنكط بو 
     

G51  يمـ بشكؿ كامؿ بمعرفة سياسيات االدارة المتعمقة بالعمؿ 
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 (: أسماء أع اء لجنة تحكيم أداة الّدراسة )االستبانة(2.3ممحق)

 
  

 الجامعة االسم الرقم

 جامعة القدس الدكتكر عبد الكىاب الصباغ 1

 جامعة القدس الدكتكر  شاىر العالكؿ 2

 جامعة القدس الدكتكر محمد ابك سمرة   3

 جامعة القدس المفتكحة الدكتكر محمد عمرك 4

 جامعة القدس الدكتكر نايؼ جراد 5

 جامعة القدس الدكتكر ابراىيـ عرماف 6
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 لمطالب مهام تسهيل كتاب (: 3.3ممحق)
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 فهرس الجداول

 ال فحة عنوان الجدول الرقم

 90 خصائص العينة الديمغرافية 1.3

2.3 
( لفقرات مقياس إدارة المعرفة لدل Pearson Correlationنتائج اختبار معامؿ بيرسكف )

 مدير المدرسة. 
94 

3.3 
( لفقرات مقياس األداء الكظيفي في Pearson Correlationنتائج اختبار معامؿ بيرسكف )

 المعرفة لدل مدير المدرسة.ضكء إدارة 
96 

 99 مفتاح االجابات 4.3

1.4 
األعداد كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالدرجة لكاقع إدارة المعرفة كعالقتو 

باألداء الكظيفي لمديرم مدارس التربية كالتعميـ مف كجية نظر المعمميف في مدارس جنكب 
 الخميؿ

101 

2.4 
( لكاقع إدارة المعرفة Pearson Correlationمعامؿ االرتباط بيرسكف )نتائج اختبار 

كمستكل األداء الكظيفي لدل مديرم مدارس التربية كالتعميـ مف كجية نظر المعمميف في 
 مدارس جنكب الخميؿ. 

102 

3.4 

( بيف مستكل األداء Pearson Correlationنتائج اختبار معامؿ االرتباط بيرسكف )
ل مدير المدرسة كاالىتماـ بالمعرفة مف كجية نظر المعمميف في مدارس جنكب الكظيفي لد
 الخميؿ. 

 

103 

4.4 
( بيف مستكل األداء Pearson Correlationنتائج اختبار معامؿ االرتباط بيرسكف )

الكظيفي لدل مدير المدرسة كالكعي المعرفي مف كجية نظر المعمميف في مدارس جنكب 
 الخميؿ. 

104 

5.4 
( بيف مستكل األداء Pearson Correlationنتائج اختبار معامؿ االرتباط بيرسكف )

الكظيفي لدل مدير المدرسة كتحديد أصكؿ المعرفة مف كجية نظر المعمميف في مدارس 
 جنكب الخميؿ. 

105 
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 ال فحة عنوان الجدول الرقم

6.4 
( بيف مستكل األداء Pearson Correlationنتائج اختبار معامؿ االرتباط بيرسكف )

ل مدير المدرسة كتحديد ميزة المعرفة مف كجية نظر المعمميف في مدارس جنكب الكظيفي لد
 الخميؿ. 

106 

7.4 
( بيف مستكل األداء Pearson Correlationنتائج اختبار معامؿ االرتباط بيرسكف ) 

الكظيفي لدل مدير المدرسة كتعظيـ رافعة استدامة المعرفة مف كجية نظر المعمميف في 
 يؿ. مدارس جنكب الخم

107 

8.4 
لمفركؽ في مستكل االداء الكظيفي تبعا  (ANOVAاختبار تحميؿ التبايف االحادم)نتائج 

 .( tukey) لمستكيات ادارة المعرفة الثالث، كاختبار 
108 

9.4 
لمفركؽ في مستكل االداء الكظيفي تبعا  (ANOVAاختبار تحميؿ التبايف االحادم)نتائج 

 الث، مقسمتأ حسب محاكر ادارة المعرفة.لمستكيات ادارة بالمعرفة الث
110 

10.4 
متكسطات االداء الكظيفي تبعا لمستكيات ادارة بالمعرفة الثالث، مقسمتأ حسب محاكر ادارة 

 الخاصة بتحميؿ التبايف االحادم.F المعرفة ) قميمة، متكسطة، كبيرة(، كقيـ 
110 

 112 الثالث لمحكر االىتماـ بالمعرفة،متكسطات فركؽ االداء الكظيفي بيف المستكيات  11.4

 113 متكسطات فركؽ االداء الكظيفي بيف المستكيات الثالث لمحكر كعي المعرفة.  12.4

 114 متكسطات فركؽ االداء الكظيفي بيف المستكيات الثالث لمحكر تحديد اصكؿ المعرفة. 13.4

 115 لمحكر تحقيؽ ميزة المعرفة.متكسطات فركؽ االداء الكظيفي بيف المستكيات الثالث  14.4

 116 متكسطات فركؽ االداء الكظيفي بيف المستكيات الثالث لمحكر تعظيـ كاستدامة المعرفة. 15.4
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 فهرس األشكال

 ال فحة عنوان الشكل الرقم

 8 نمكذج متغيرات الدراسة 1.1

 61 نمكذج نجـ عبكد نجـ إلدارة المعرفة 2.4.4.2
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 فهرس المالحق
 

 ال فحة عنوان الممحق الرقم

 143 االستبانة )أداة الدراسة( 1.3

 148 أسماء أعضاء لجنة تحكيـ أداة الّدراسة )االستبانة( 2.3

 149 كتاب تسييؿ مياـ لمطالب 3.3

 


